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ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ

 ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک ٔهناخریبد ٔهیعالطا

 تیقفوم اب و دش رازگرب ًاریخا ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ نیمهدزناش
 ىارب هک ىنامزاس و ىسایس ٔهدمع لئاسم هتشر کی .داد نایاپ دوخ ىاهراک هب لماک
 ىاراد قلخ کیتارکومد و ىلم دنمزوریپ بالقنا مود ٔهلحرم زاغآرس رد بزح تیلاعف
 رارق هب اهنآ نیرتهدمع .تشاد رارق مونلپ راک روتسد رد ،تسا لوا هجرد تیمها
:تسا نیریز

 مونلپ نیمهدزناش هب ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهیئارجا تئیه شرازگ .۱
؛ىزکرم ٔهتیمک لوا ریبد ىرونایک قیفر طسوت

 و ىلم ىاهورین ٔهمه هب ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مونلپ ىاهداهنشیپ .۲
؛قلخ دحتم ٔههبج داجیا ترورض و ام ٔهعماج ىداینب لوحت ٔهرابرد ىقرتم

 .بزح ىربهر لیمکت تهج رد میمصت هتشر کی ذاختا .۳
 هار رد ىمهم ماگ ،هیئارجا تئیه شرازگ دییأت اب ،ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ

 جنرغب طیارش رد بزح مربم فئاظو و ىشم طخ و یسایس عضاوم نتخاس نشور
 رد ،مونلپ بیوصت دروم شرازگ .تشادرب ناریا یسایس و ىعامتجا تایح ىنونک
ٔ هدمع لئاسم هتشر کی رد ار ام بزح ىریگعضوم ،ناهج عضو هب طوبرم شخب
 کیتارکومد و ىلم تلصخ ،شرازگ ٔهدمع شخب رد .دزاسىم صخشم ىللملانیب
 ىسررب نیا زا هک ىجیاتن و ام ٔهعماج رد نآ قیمع تارثا و زورب للع و ناریا بالقنا
 رد شرازگ نیا نتم .ددرگىم حیرشت دوشیم یشان ام بزح ٔهدنیآ تیلاعف ىارب
 . تفای دهاوخ رشن بزح تاعوبطم

 داجیا ىارب ىصخشم ىاهداهنشیپ ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 .دناسر بیوصتهب »قلخ دحتم ٔههبج« داجیا روظنمب و ناریا ٔهعماج رد ىداینب لوحت
 عفادم ىاهورین ٔهمه دناوتیم همانرب نیا هک تسا نآ رب ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 هللاتیآ هار ریگیپ نازرابم زا ـــ ار ناریا نامرهق قلخ کیتارکومد و ىلم بالقنا

 درگ دحتم ٔههبج کی رد ـــ ىبالقنا ىاهورین ریاس و ناریا ٔهدوت بزح ات هتفرگ ىنیمخ
 .دروآ

ٔ هتیمک هچنآ زا ىشخب هک نیا دییأت زا سپ ،ىزکرم ٔهتیمک مونلپ نیمهدزناش
 دوب هدرک حرط ىتسردب بزح ٔهمانرب رد ناریا ىبالقنا شبنج ىاهفده ناونعب ىزکرم
 ىزکرم ٔهتیمک هیئارجا تئیه هب ،هدیشوپ لمع ٔهماج ناریا ىاهقلخ ىبالقنا تمه هب
 نیا نیودت خیرات زا ناهج و ام روشک عاضوا هک رما نیا نتفرگ رظن رد اب ،داد تیرومأم
 رد ،هدمآ دوجوب ام نهیم رد و ناهج رد ىتبثم تالوحت و هتفر ولج هب اهماگ همانرب
 همانساسا رد نینچمه و دنیبب کرادت همانرب نتم رد ار رورض ىزاسون تدم نیرتهاتوک
 .دنک دراو ار مزال تارییغت ،زورما صخشم طیارش اب بسانتم



ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ دانسا

٢

 ۲۳ ٔهیسالجا تامیمصت ،ىاهژیو ٔهمانعطق ىط ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ
 ،هیئارجا تئیه و ناریبد تئیه بیکرت رد رییغت ٔهرابرد ار هیئارجا تئیه ۱۳۵۷ هامىد
 رارق دییأت دروم ،ىزکرم ٔهتیمک لوا ریبد تمسهب ار ىرونایک قیفر باختنا هلمج زا

.داد
 هب باطخ ىمایپ هلمج زا ،رگید دانسا هلسلس کی ،هدربمان مهم دانسا رب هوالع

 تسینومک بزح ىزکرم ٔهتیمک هب باطخ ىاهمان و ناریا نامرهق و زرابم مدرم
.تفرگ رارق مهدزناش مونلپ بیوصت دروم ،مانتیو

 ذاختا هک ىتامیمصت تیهام ظاحل زا هچ ،ىزکرم ٔهتیمک مهدزناش مونلپ کشىب 
 ىمهم ماقم ،نآ ىاضعا رظن تدحو و تیلوصا ىالاب حطس ظاحل زا هچ و تسا هدومن
 .درک دهاوخ زارحا ام بزح خیرات رد ار

ناریا ٔهدوت بزح ىزکرم ٔهتیمک ٔهناخریبد
۱۳۵۷ هام دنفسا




