
۱

 

مینکن شومارف ار دادرخ ۳۰
نايليلج زورهب

behrouzan@gmail.com
 داي هب .تسا ۱۳۶۰ لاس رد نويبالقنا ماع راتشك زاغآ و هنايشحو شروي روآداي لاس ره دادرخ

 رد یبهذم عاجترا نينوخ تيمكاح ندش هچراپكي و ۱۳۶۰ لاس هام دادرخ یناياپ یاهزور رد هك ميروآ یم
 یاه نابايخ رد یتارهاظت ،ناريا قلخ نيدهاجم نامزاس ناوخارف هب بوشآرپ یاهزور نآ رد و ناريا
 بلغا یهارمه اب یدازآ یاهداينب هب یمالسا یروهمج زات و تخات اب هلباقم یارب هك دش زاغآ نارهت
 نامزاس هب اهنت هن تارهاظت نيا عقاو رد .دوب مأوت کيتاركمد یاه نامزاس و یتسينومك یاهورين
 یاهنامرآ نتفر داب رب هك تشاد قلعت ناريا یقرتم و یسايس یاهورين یمامت هب هكلب نيدهاجم
 .دنتفات یمنرب تشذگ یمن شعوقو زا ینادنچ نامز هك ار ۱۳۵۷ نمهب بالقنا ءهنايوجتلادع و کيتاركومد
 و یبالقنا یاهورين ۀمه و نيدهاجم ،دعب هب ۱۳۶۰ دادرخ ۳۰  بوكرس یپ رد یمالسا یروهمج تموكح
 .داد رارق برض ريز ار اه تسينومك هژيوب

 
 یدربن رد ار دوخ ناوت رثكادح ،تسينومك و یبالقنا یاهورين بلغا ،دعب هب زور نيا زا

 و هداتفا کاخ رب زرابم نارازه ندراذگ یاجب اب هك ،دندرب راكب یمالسا یروهمج ناميخژد هيلعرباربان
 ۳۰ زا سپ زور کي .دوب هارمه ناريا یمالسا ديلپ یروهمج یاه نادنز رد یناريسا نآ ربارب نيدنچ
 دارفا زا یدادعت نارابريت اب ار نويبالقنا ماع راتشك یمالسا یروهمج زير نوخ ميژر  ۱۳۶۰ دادرخ
 نيا رد ،دوب هدرك ريگتسد یهاو ليالدب لبق اه تدم هك یرتشيب دادعت هارمه هب زور نيا رد هدش ريگتسد
 و ديلپ ۀرهچ و دراذگ رانك هب ار دوخ یمالسا یهاوخريخ و اير باقن هاگانب ميژر .درك زاغآ یتاقبط گنج
 مان نتسناد یتح و همكاحم نودب ار فيرش نيزرابم زا یرايسب هك تشاذگ شيامن هب دوخ زا یراوخنوخ
.داهن داينب نويبالقنا نوخ زا یيايرد رب ار دوخ یمالسا تموكح ناينب و درپس مادعا یاه هخوج هب اهنآ

 هار رد ناج ،هنادرمناوجان و کانتشهد و دب یطيارش رد اهنآ هك ميشاب هتشاد داي هب یتسياب
 یگدنز ام زورما راگزور لثم دنتسناوت یم و دندوب ناوج نانآ .دنداهن ،رتهب یيادرف و نام یگمه نامرآ
 یاذغ ،دنورب هوك ،دننك ترفاسم ،دنوش راد هچب ،دننك جاودزا ،دننك حيرفت ،دنربب تذل ،دننك یداش ،دننك
 یاپ ات شيارب و دنتساوخ یم ناگمه یارب ار بوخ یاهزيچ ۀمه ام ديهش یاقفر اما .... و دنروخب بوخ
... ار ناشنامرآ و نانآ ،ميشاب هتشاد داي هب .دندرك هزرابم ناج

 یناتسداد ۀیعالطا ود رد دوخ فارتعا رب انب یمالسا یروهمج ميژر ،۱۳۶۰ دادرخ ۳۱ زور رد
 هدش هراشا زين یناتسداد یاه هيعالطا نامه رد .درك مادعا ار ناوج درم و نز ۲۳ نارهت رد اهنت ،زكرم
 شهوژپ هب هجوت اب - زارد نايلاس تشذگ زا دعب مه زورما و دندوب هتفگن ار دوخ مان یرايسب هك دوب
 زيزع ديهش ۲۳ نيا مان لماك تسيل هب مه زونه - ۷۷-۸ ۀرامش شرآ رد رجاهم رصان و نيتم زانهم
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 رفن ۸ ،هاگنابش و رفن ۱۵ ،رهظ تبون ود رد دارفا نيا ،یناتسداد یاه هيعالطا قباطم .ميرادن یسرتسد
 هدش موكحم ۱۳۶۰ دادرخ ۳۰ زور تارهاظترد تكرش ليلدب یگمه و هدش هدرپس مادعا یاه هخوج هب
 ناشن و تشحو داجيا یارب زور نيا رد یگمه و ريگتسد یهاو ليالد هب رتشيپ رايسب نانآ بلغا هك ،دندوب
 نيا تسيل هدنراگن اجنيا رد .دندش مادعا یتموكح ناميخژد طسوت فلاخم یاهورين هب ميژر تردق نداد
.مروآ یم ريز رد دش هراشا هك یقيقحت هب هجوت اب ار نازيزع

یريگتسد خيراتلهاتینامزاس یگتسباولغشنسمان
۱۳۶۰ دادرخ  لياوا-یيادف کيرچ--نايرذآ شونهب-۱
۱۳۵۹ رهم)دوب هلماح ههام ۵/۸(   دربن هورگ--مدقم یناخاقآ ۀرهاط-۲
۱۳۶۰ دادرخ   ۳۰-دهاجم-۲۱نايميهاربا ارهز-۳
۱۳۶۰ دادرخ  ۳۰-دهاجم  زومآ شناد  ۱۹نايميهاربا یربك-۴
--دهاجم--یدمحا رذآ-۵
۱۳۶۰ دادرخ لياوا-یيادف کيرچ--یسيوا رهچونم-۶
۱۳۶۰ دادرخ   ۳۰-رگراك هاروجشناد  ۲۱روپ ناخالاب الهش-۷
۱۳۶۰ دادرخ   ۳۰-دهاجموجشناد  ۲۴یرفعج یلع مالغ-۸
--دهاجم-- کلم یجاح اضر-۹
۱۳۵۹   دنفسا۲۰درجمراكيپ- ۳۱ناتسش ینامحر اضريلع-۱۰
۱۳۶۰   دادرخ ۱۹)دنزرف ۳ اب لهاتم(  دهاجمیرازاب ۳۵یچباتهز رغصا-۱۱
۱۳۶۰ نيدرورف۲۷-تيلقا ناييادف-۴۲روپناطلس ديعس-۱۲
۱۳۵۹ رهملهاتمدربن هورگ-۳۱یدنجرح هداز ملاع یلع دمحم-۱۳
۱۳۵۹   نمهب ۱۴لهاتمراكيپ-۳۲لضاف نسحم-۱۴
--دهاجم-۲۰یيارخف مظاك-۱۵
--دهاجمراگنربخ  ۲۳داژن ربنق رفعج-۱۶
-درجمدهاجم رگراك -وجشناد  ۲۱هنيجنگ یچغالك رفعج-۱۷
۱۳۶۰    دادرخ۳۰درجمدهاجمزومآ شناد ۱۸یوضترم نيسح ديس-۱۸
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 یم ناياپ هب ار ما هتشون ،هدمآ تسدب هرود نآ ناينادنز زا هك یياه تشادداي اهنت اب ناياپ رد
 زا سپ و هدش هتشون لاقترپ تسوپ ذغاك یور رب هك تسا لضاف نسحم یاه تشادداي ،اهنآ .مرب
.دش اديپ ،شدولآ نوخ یاه سابل بيج رد شتداهش

 تسا رطخ زا رپ و تسين مولعم شا هدنيآ .تسا تخس شزور ره .تسا تخس نم نادنز ! اقفر
 فده و اه نامرآ هار رد تخس طيارش نيا اب هزرابم روش .ما هتشاد اپ رب ار هزرابم روش نم اجنيا یلو
 مئاد راجنلك و اه یريگرد و تافارحنا و اه فعض هطقن فشك روش ،هرابود یدلوت روش .ما هزرابم یاه
 و ندركراك روش .منك یم هزرابم شرطاخب هك ینامرآ و فادها رت قيمع کرد روش .اهنآ بوكرس و اهنآ اب
 رو هلعش ار روش نيا شتآ رخآ هب ات متسه ممصم نم .طيارش نيا تحت بالقنا و امش یارب نتفگ رعش
.دوش مامت راذگب یروشرپ ۀیحور نينچ اب دشاب اجنيا نم یگدنز ناياپ تسا رارق رگا و مراد هاگن

 . داب یمارگ ناشداي

۱۳۸۶ دادرخ ۲۳
۲۰۰۷ نئوژ ۱۳

- - - - - - - - - -

: عبانم
 نسحم ديهش تارطاخ نتم .دئوس ،راكيپ نامزاس قباس ناراداوه ،۱۳۶۴ رويرهش ،دشوج یم هك ینامرآ زا-۱
 دوجو راكيپ و هشيدنا تياس رد .تسا یمالسا یروهمج یاه نادنز زا هدمآ نوريب هب یاه هتشون تسد اهنت هك ،لضاف
.دراد
 http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/Mohsen-Fazel.PDF
 ۀرامش ،هسنارف ،شرآ ۀلجم ،رجاهم رصان ،نيتم زانهم ،۱۳۸۰ دادرخ ،دندرك رايش زرم یب نانچ یناتسروگ و-۲
 .۳۲-۹ص ص ،۷۸-۷۷
.۱۳-۱۴ ص ص ،۱۱۲ ۀرامش ،۱۳۶۰ ريت ۸ ،رگراك ۀقبط یدازآ هار رد راكيپ نامزاس ناگرا ،راكيپ-۳
  .۱۰ و ،۷-۸ ص ص ،۱۱۳ ۀرامش ،۱۳۶۰ ريت ۱۵ ،راكيپ-۴
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