
دیفس بالقنا

 .دَوَر یم رامش هب )یمهم( ینیهِم زور یولهپ هاشاضردمحم یگدنز و نایناریا ام ِیگدنز خیرات رد هام نمهب مشش زور *
.هیوناژ مشش و تسیب اب تسا ربارب ،نمهب مشش ،لاسما -

 و اه هاگدید ،۱۳۴۱ ِلاس نمهب مشش ِزور رد ،یولهپ هاشاضردمحم ،دنوش رادروخرب رتهب یگدنز کی زا نایناریا هکنیا یارب  *
 .تشاذگ ناگمه ِیریگ یار    هب دیفس بالقنا مان هب ار دوخ یاه یروآون
 بالقنا )لصا( ِداهن نیتسخن شِش هب مدرم نیرتشیب تفرگ ماجنا ۱۳۴۱ ِلاس هام نمهب مشش خیرات رد هک یسرپ همه نیا رد -

 زین نامروشک نانز ،ناریا خیرات رد راب نیتسخن یارب .دنداد هن یار مه نت  ۵۲۱۱۰۸ و دنداد یرآ یار نت ۵۵۹۸۷۱۱ ، دیفس
 هب ار دوخ یار نت ۳۰۰۰۰۰ اه ناتسرهش رد و یار ۱۶۴۳۳ نارهت رد ،هدش هداد نوریب یاهرامآ ی هیاپرب .دنهدب یار دنتسناوت
.دنتخادنا اه)قودنص( یرجِم

 همه نم یاه نامرآ هک اجنآ زا دیاش .مراد یراگزاسانِرس بالقنا ی هژاو اب نم ،ارچ مناد یمن هک میوگب دیاب ینخس ره زا شیپ *
 ِیوب ،بوشآ ِیوب ،شروش یوب ،بالقنا ی هژاو زا .ما هتسج یرازیب ییوخدنت زا و هتشاد یگنهامه یتسود و شمارآ اب هشیمه و
 !دزیخ یمرب یدونشخان و یدنیاشوخان ِدبِ یوب نخس هاتوک ،یناریو یوب ،یگتخیر مهب
 تسد نیا ،میزادنیب یهاگن هک هیسور ۱۹۱۷ بالقنا  ای ۱۷۸۹ - ۱۷۹۹ ،هسنارف بالقنا ،ناهج گرزب یاه بالقنا زا کی ره هب -
.دندش زوریپ یزیرنوخ و راتشک اب اه بالقنا نآ هک دیآ یم نامتسد هب دروآ
 ناگِزاس نیا مینیب یم اریز .تسج دیاب نام ییاروها نیمزرس رب یمالسا یروهمج یگریچ رد ار ندمآ دب نیا یارچ مه دیاش -
 نآ رب و هتخادنا گنچ ام نیمزرس رب بالقنا مان ِریز و هتشادن نامیارب یرگید ناغمرا یزیرنوخ و راتشک زج هدننک ناریو )میژر(
.دنار یم نامرف

 هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد هک ییاه ینوگرگد و اه یروآون ،مشاب هتشادن تسود هچ ،هتشاد تسود نم هچ یور رهب -
.دندش ماجنا دیفس بالقنا مان ِریز همه ،داد خر یولهپ

:دوب هنوگنیدب )لصا( داهن شش یاراد دیفس بالقنا زاغآ رد ،مدش روآدای الاب رد هک هنوگنامهب *
،یتیعر و بابرا میژر ءاغلا و یضرا تاحالصا : مکی داهن - ۱ 
،عتارم و اه لگنج ندرک یلم : مود داهن - ۲
،یضرا تاحالصا ی هناوتشپ ناونع هب یتلود تاجناخراک ماهس شورف : موس داهن - ۳
،اه هناخراک ِدوس رد نارگراک ندرک میهس : مراهچ داهن - ۴
ِنداد روظنم هب ناریا تاباختنا نوناق حالصا : مجنپ داهن - ۵ ،نادرم اب یسایس ِربارب قوقح و نانز هب یار قح ِ
.شناد هاپس داجیا : مشش داهن - ۶

.دیسر  )لصا( داهن هدزون هب ات دش هدوزفا نآ هب یرگید یاهداهن سپس 

،تشادهب هاپس داجیا : متفه داهن - ۷
،ینادابآ و جيورت هاپس داجیا : متشه داهن - ۸
،رواد یاهاروش و فاصنا یاه هناخ داجیا : مهن داهن - ۹
،روشک یاه بآ ندرک یلم : مهد داهن - ۱۰
،ینادابآ و جيورت هاپس کمک اب اهاتسور و اهرهش یزاسون : مهدزای داهن - ۱۱
،یشزومآ بالقنا و یرادا بالقنا : مهدزاود داهن ۱۲
،یدیلوت یاهدحاو تیکلام ِشرتسگ نوناق ای یتعنصِ گرزب یاهدحاو ِنارگراک هب ماهس ِشورف : مهدزیس داهن - ۱۳
،ناگدننک فرصم عفانم زا عافد و یشورف نارگ و مروت اب هزرابم : مهدراهچ داهن - ۱۴
،یرابجا و ناگیار تاليصحت : مهدزناپ داهن - ۱۵
،ناردام اب یگلاس ود ات ناگراوخریش ناگیار ٌهیذغت و اه هسردم رد لاسدرخ ناکدوک یارب ناگیار ٌهیذغت : مهدزناش داهن - ۱۶
،نایناریا ی همه یارب یعامتجا یاه همیب ِششوپ : مهدفه داهن - ۱۷
،لوقنم ریغ لاوما و اه نیمز ی هنارگادوس تالماعم اب هزرابم : مهدجه داهن -۱۸
.نداد هوشر و نتفرگ هوشر ،داسف اب هزرابم : مهدزون داهن - ۱۹

.دنیآ یمن رد روج مالسا تیعرش یاهداینب اب ،دیفس بالقنا یاه همانرب هک دندوب رواب نیا رب اهدنوخآ زا یرامش *
 دنپسا مهد رد یو .تسناد هتسیاب ار نآِ یتسیابن و دناوخ عورشمان ار یسرپ همه هک دوب ینیمخ هللا حور اهنآ نیرت سانشرس
 مالسا و نآرق لوصا اب ار راکنیا و تسا هداد یار قح نانز هب ارچ هک دنک یم یریگ هدرخ وا زا هاش هب یا همان رد ۱۳۴۱ هام
:دیناوخ یم     ریز رد ار دیفس بالقنا ی هراب رد ینیمخ هللا حور نانخس زا یا هراپ .دناد یم ناوخمهان



 مالسا و نآرق لوصا اب ار راکنیا و تسا هداد یار قح نانز هب ارچ هک دنک یم یریگ هدرخ وا زا هاش هب یا همان رد ۱۳۴۱ هام
:دیناوخ یم     ریز رد ار دیفس بالقنا ی هراب رد ینیمخ هللا حور نانخس زا یا هراپ .دناد یم ناوخمهان
،تسا هدشن ینیب شیپ یسرپ همه ناریا نيناوق رد -  
،دنک نیعم نوناق دیاب هک تسا یرما نیا و دیامن یسرپ همه دراد تیحالص ماقم هچ تسین مولعم -  
 نآ ی هرابرد ندیشیدنا تلهم مدرم و تسا کدنا ،یسرپ همه یرازگرب نامز ات اه نآ نالعا ٌهلصاف و دنتسه مهبم هناگشش حیاول -  
،دنرادن ار اه
،دنرادن ار لوصا نیا مهف صيخشتٌ هوق ناریا ٌهعماج تیرثکا -  
ک .تسین یلمع ناریا رد نیا و دشاب دازأ طيحم رد دیاب نداد یار -  

  ،دوب ،یتیعر و بابرا میژر ءاغلا و یضرا تاحالصا ،نیزاغآ ِداهن شش زا داهن نیتسخن میتفگ *
  اه نیمز زا % ۱۰ - فاقوا تسد رد % ۲۰  - گرزب ِنارادنیمز ِتسد رد یزرواشک یاه نیمز زا  % ۵۰ ناریا رد نآ زا شیپ -
 .دوب نازرواشک ِنآ زا مه % ۲۰ و یتلود
 رد راب ره یلو .دوب هتفرگ ناج ،ناریا رد یضرا تاحالصا ِراک یولهپ هاشاضردمحم ی هشیدنا رد ،هک دوب یزارد ِنایلاس -
 )ینوناق( یتاد نینچ زا اهنآ تسناد یم یبوخ هب وا .دنیشنب سَپ دش یم     راچان اهدنوخآ و گرزب نارادنیمز راشف ربارب
 .درک دنهاوخ یچیپرس
 ات دهاوخ یم وا زا و دهد یم ینیما یلع ،اهزور نآ ريزو تسخن هب ینامرف هاش ۱۳۴۰ لاس هام نابآ ۲۴ رد ماجنارس یلو -
  ناگمه یهاگآ هب ار یضرا تاحالصا ی هحیال
.دشوکب نآ ِندرک هدایپ رد و هدناسر  
 .دنک یم  یریگ هدرخ نازومآ شناد شزومآ زا ، وا یراد روشک زا نایم نآ زا ،ريزو تسخن ،ینیما یلع یاهراک زا ینیمخ -
   و اه ناتسبد هک دوش یم روآدای هژیو هب
.دنهد یم شرورپ رفاک اهنت اه ناتسریبد  
:دیوگ یم یولهپ هاشاضردمحم ناریا ِهاش ،ینیمخ ِنانخس نیا زا سپ -

دنتسه خرس نویبالقنا زا رتدب هایس نیعجترم نیا .دیا هتشادرب ار نات هرهچ كسام امش نونکآ    

 یتیعر بابرا ماظن ِندیچرب یارب ار یولهپ هاشاضردمحم نامرف ،ینیما تلود ۱۹۶۲ هیوناژ ۹ اب ربارب ۱۳۴۰ هام ید رد -
  رد یولهپ هاشاضردمحم .درک )ءاضما( هنیتسد
:دیوگ یم نینچ دوب هدشاپرب ۱۳۴۱ هام ید رد هک نازرواشک یلم )هرگنک( شیامه  
 كلام و تراسا ِریجنز زا ناریا تخبدب و ریسا ِتیعرِ نتخاس دازآ هلمج زا ،میهد یم ماجنا زورما هک ییاهراک زا شیب یلمع چیه «   
   ینیمز رد روشک نیا ِتیعمج نویلیم ۱۵ ِندرک
 ملظ عفر و يعامتجا ِتلادع زا رت هنادنسپادخ زیچ چیه .دوب دهاوخن راهطا همئآ و ادخ دنسپ دروم ،دننک یم راک نآ رد هک   
».تسین

 زا .داد یم یاج نارادنیمز نایم رد ار اهدنوخآ ،دوب اهدنوخآ تسد رد همه هک مه نآ یاه نیمز نایم نآ زا ،فاقوا یاه ییاراد -
 هاش هک یضرا تاحالصا اب اهدنوخآ ورنیا
 ار دوخ ِنیمز ی هرادا ییاناوت و هيامرس نازرواشک هکنیا ی هناهب هب و دنتشادرب یراگزاسان ِرس یتخس هب ،داد ماجنا ارنآ  
  ماجنا هار رد اه)ربنم( رازَفا یالاب زا ،تشاد دنهاوخن
  .دندرک یم یزادنا گنس همانرب نیا  

 ناریا مدرم زا یخرب یهاگآان و یدرخ یب زا ،درک یم راک ناگناگیب دوس هب و دوبن شیب یرودزم هک ینیمخ نامه مه ماجنارس *
  یدابآ ِهار هک ،دش هریچ ینیمزرس رب و هدرب دوس
.دوب هتفرگ شیپ رد ار یدازآ و  
 نیا نتفگ اب و تشاد یم اور اهنآ هب ینیمخ هک یتشادراوخ ی همه اب هک تسه و هدوب هزادنا نآ هب مدرم یدرخِبان و یهاگآ ان *
 زارف
 

،دنرادن ار لوصا نیا مهف صيخشتٌ هوق ناریا ٌهعماج تیرثکا

!!دندناشن ییاورنامرف تخت رب ار وا و دندز هنیس وا لابند هب مه زاب ،دوب هتفگ ناریا مدرم هب ار ازسان نیرتالاب

 نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام نمهب
 ییاسرت ۲۰۲۲ هیروف



 ییاسرت ۲۰۲۲ هیروف
  


