
تمکح رغصا یلع

 یا هتفات تمکح رغصا یلع ،نم ِدید هب یلو .میا هتشادن مک سانشرس و گرزب نادرم ،تسایس و بدا ناهج رد ،ناریا رد ام *
 ِندیناسانشزاب ِهار و راک رد ،تسایس ِراک رد ،یروآون ِراک رد وا ی هزادنا   هب هک تفای ناوت یم ار یسک رتمک و هدوب هتفابادج
 .میسِر یمرب ار شرابرپِ یراک ی همانراک و هتخادنا وا ی همانیگدنز هب یهاگن .دشاب هدرک راک ناریا بدا و گنهرف

.تسا هدوشگ ناهج هب مشچ زاریش رهش رد ۱۲۷۲ نیدرورف ۲۱ رد تمکح رغصا یلع *
.تسا هتفرگ دای هیروصنم ٌهسردم ار یبرع ِنابز و هدیزاغآ زاریش رد ار نیتسخن یاه شزومآِ نتخومآ وا -
.درک سیون مان ،دش هدیمان زربلا ناتسریبد اه رت سپس هک ،نارهت ییاکیرمآ جلاک رد یگلاس ود و تسیب رد ،۱۹۱۵ لاس رد -
 .تفرگ اجنآ زا ار دوخ ی همان نایاپ ۱۹۱۸ لاس رد -
 رد دش یم هدیمان فراعم ترازو اهزور نآ رد هک ،شرورپ و شزومآ ترازو رد ،دوخ ی همان نایاپ تفایرد زا سپ یکدنا وا -
.دش راک مرگرس ینیزگراک رتفد نیشنَرف هاگیاج
 دیس دننام یناگدنسیون یراکمه زا تسناوت وا .دز ،تیبرت و میلعتِ مان هب یشزومآ یا هناسر پاچ هب تسد ۱۹۲۵ لاس رد یِو -
   ات شرورپ و شزومآ ی هزاتِ مان اب هناسر نیا .دََربِب دوس ینایتشآ لابقا سابع    و رفنازورف نامزلا عیدب  - هداز یقت نسح
.دوب اجرب اپ ناریا رد ۱۹۷۸ شروش ی هناتسآ

.دوب بزح نیا دنومه رواد ربکا یلع .دش اپرب لاکیدار بزح مان هب یبزح ،ناریا رد ۱۹۲۰ ی ههد رد *
 یلع هک دش نآ ی هیام و هیاپ ییانشآ نیا .داد تسد یرادید رواد ربکا یلع و تمکح رغصا یلع نایم هک دوب بزح نیا رد 
.دبای هار ناسسؤم سلجم هب تسناوت تمکح رغصا
 تنس وا راکنیا .دز ییاه یروآون هب تسد و هدرک لابند شرورپ و شزومآ ترازو رد ار دوخ ِراک نانچمه ام ناوج ،نامزمه
 .دش یریگ هرانک هب راچان تمکح رغصا یلع هک ییاج ات     .دندرکن ینابیتشپ وا یاهراک زا و هدماین شوخ ار نایارگ
 هسنارف هب یتلود یلیصحت سروب اب نآ زا سپ یکدنا و دناوخارف یرتسگداد ترازو هب ار وا رواد ربکا یلع هک دوب نامز نیا رد
.تفر
.دریگب همان نایاپ )تایبدا ( کیبدا یاه شناد ی هتشر رد سیراپ نيروس ِهاگشناد زا تسناوت یِو -
 ار شرورپ و شزومآ ترازو ،دوب هدرک تمکح رغصا یلع هک یریگمشچ یاه ششوک ِشاداپ یارب گرزب هاشاضر ۱۹۳۵ لاس رد
 .دراذگاو وا هب
 .دنک هدایپ ار یگنهرف یاه یزاسون هرادا نآ رد ،تسناوت یندرکن رواب یتساوخ اب ام ناوج ،دوب هک یهاگیاج نینچ رد
 هک )یمهم ( ینیهِم یاهراک زا یخرب .دروآ رامش هب شرورپ و شزومآ ترازو خیرات راگزور نیرت هدنزاس ناوت یم ار وا ِترازو نامز
 :ِییاپرب ،دنا هتفرگ ماجنا وا ترازو نامز رد
،نارهت هاگشناد سیدرپ +
،ناتساب ناریا ) هزوم ( هناخ جنگ +
،یلم ی هناخ )باتک ( کسن نامتخاسِ نتخاس +
،یدعس و ظفاح - یسودرف یاه هاگمارآ ِتخاس +
 ،هیدجما )مویداتسا ( هاگشزرو ِتخاس +
 نیون )سرادم ( اه هاگشزومآ ِتخاس +



 ،هیدجما )مویداتسا ( هاگشزرو ِتخاس +
 نیون )سرادم ( اه هاگشزومآ ِتخاس +
.نارهت هاگشناد ِییاپرب +

  .نارهت هاگشناد 

 یاهدوبمک زا یکی دیوگ یم تمکح رغصا یلع ،گرزب هاشاضر ینیشنَرف هب ناریزو هورگ ِتسشن رد ،۱۹۳۴ هیروف خیرات رد
 یراوشد یگنوگچ زا یِو .دهد یم ار نارهت هاگشنادِ ییاپرب ِروتسد وا هب یروف هاشاضر .تسا هاگشناد ِدوبن ،تختیاپ ردِ یداینب
 اب یگشزپ ی هدکشناد رد یفاکش دبلاک رالات نیتسخن ییاپرب یارب دسیون یم وا .تسا هدرک دای ،هتشاد راکنیا ماجنا رد هک ییاه
 داهنشیپ هب .دوش یم ییاشگزاب هدکشناد شش اب نارهت هاگشناد ماجنارس یلو .دوش یم وربور اهدنوخآ یاه یراگزاسان

 هب .دنوش یم هدوزفا زین نآ هب تایهلا و یسدنهم ی هدکشناد ود زین و مولع و قوقح ، تایبدا ، یگشزپ ی هدکشناد راهچ تمکح
 ِداهن نیا ِشرتسگ رد یِو .دوش یم      هدیزگرب هاگشناد نیشنَرف نیتسخنِ مان هب تمکح رغصا یلع گرزب هاشاضر روتسد
.تسا هتشاد ینیهِم ِشخن یگنهرف

 تشه دوب راک ِرس رب وا هک یماگنه .تسا هدرک یناوارف یاهراک ناریا یشزومآ ِشورِ یزاسون رد تمکح دش هتفگ هچنآ زا ادج *
 ناتسبد یرایسب ِرامش نینچمه .دش ییاشگزاب دابآ مرخ و هیمورا ،زاوها ،زاریش ،دهشم ،نامرک ،زيربت ،نارهت رد ارسشناد
.دندرک راک هب زاغآ نیون یشور اب ناتسریبد و

 گنهاشیپ ِنارسپ و یندب تیبرت
 هاشاضر روتسد لابند هب هک ،درک یم یگدیسر اه ناتسریبد و اه ناتسبد رد یسرد یاه همانرب یزاسزاب هب اهنت هن تمکح *
 مه و دزادنیب هار ار نارسپ یگنهاشیپ مه تسناوت ۱۹۳۴ لاس رد وا .دیازفا یم یشزومآ ی همانرب هب ار یندب تیبرت گرزب
 میهاربا - ءالع نیسح - رواد ؛دندرک یم یراکمه تمکح اب هنیمز نیا رد هک یا هتسجرب ِناسک .ار یندب تیبرت یلم نمجنا

.دندوب قیدص یسیع و یمیکح
 هب ،تفرگ یمرب رد ار نت ۱۵۰۰۰ هک یشزرو نیون هاگشزرو نیتسخن .داد ار نیون یزاب یاه نیمز ِتخاس روتسد نینچمه تمکح -
.تفریذپ ماجنا ۱۹۳۶ لاس رد  هک تسا یریگمشچ یاهراک زا هیدجما هاگشزرو مان

یدعس و انیسروپ ،یسودرف تشادگرزب
 سوت ِداتسا ی هراب رد یناهج ِشیامه نیتسخن نیا .دوب رایسب گرزب یسودرف ی هرازه نشج یرازگرب رد تمکح یاه کمک *
 درگلاس نیمدستفه یرازگرب یارب نینچمه و انیسروپ تشادگرزب یارب ،تشاد یناوارف یگتسبلد یناریا گنهرف هب هک وا .دوب یم
.تسا هدرک یزاب ینیهِم شخن یدعس ناتسلگ یروآدرگ

یسراپ نابز ناتسگنهرف
 یاهرباربِ نتفای رتشیب ،ناتسگنهرف هاگدید .درک راک هب زاغآ یسراپ نابز ناتسگنهرف هک دوب ییاسرت ۱۹۳۶ لاس ربتکا رد *
 هار هب تمکح رغصا یلع .دش وربور یغورف یلعدمحم ینابیتشپ اب داهنشیپ نیا .تسا هدوب یبرع یاه هژاو ربارب رد یسراپ
 .تسا هدرک رایسب  یاه یرای ناتسگنهرف یزادنا

 ناریا نانز ِرس زا باجح نتشادرب



 ناریا نانز ِرس زا باجح نتشادرب
.دراذگ یماو تمکح هب ار راکنیاِ ماجنا ،دوش هتشادرب یناریا نانز ِرس زا رداچ ات دوش یم نآرب گرزب هاشاضر هک یماگنه *
 دناوخ یمارف ار ینانارنخس و دزادنا یم هار هب ار ینوناک ،نآ زا ادج .دنک یم اپرب ییاه ینارنخس ،راکنیا ماجنا یارب تمکح -
.دنتسشن یم مه رانک رد نارسپ و نارتخد نوناک نیا رد .دهد شزومآ ناتسبد ِتسخن ِلاس راهچ ِنادرگاش هب  هک
 ،ناریا هاش هک دوب یتامدقم یارسشناد ِشیاشگ ی همانرب رد و )۱۹۳۶ هیوناژ ۸ ( یدیشروخ ۱۳۱۴ لاس هام ید ۱۷ رد -
 مدرم نایم هب باجح و رداچ نودب راب نیتسخن یارب ،رگید ناگرزب و ناریزو ِنارسمه ِهارمه هب شنارتخد و هكلم ،گرزب هاشاضر
.دندمآ یم
 وا .تسا هارمه یریگ هدرخ یمک اب وا ِراتشون .دسیون یم همانرب نیا زا یشرازگ دوخ )تارطاخ ( یاه نامدای رد تمکح -
 و رتمارآ یشور ِنابیتشپ رتشیب وا .دنک یم راکشآ ،تسا هدش هتشادرب نانز رس زا رداچ روز هب هکنیا زا ار شیوخِ یراگزاسان
.تسا هدادن  شوگ وا یاهداهنشیپ هب گرزب هاشاضر هک تسا نآ یایوگ هتشون نیا .تسا هدوب ناوناب یوس زا هتساوخدوخ

ناتساب ناریا )هزوم ( هناخ جنگ
 و شزومآ ریزو کلملازاتمم یضترم نامز نآ رد .ییاسرت ۱۹۱۶ لاس هب ددرگ یم رب ناریا یلم ی هناخ جنگ ی هنیشیپ *
 هدیشک نوریب کاخ ریز زا ار اهنآ و هتفای هک ار ناریا یناتساب یاه هدنامزاب ،ناریا رد یوسنارف ِناسانش ناتساب هورگ .دوب شرورپ
 رد ار اهنآ ،دوب هداد روتسد نامز نآ ِشرورپ و شزومآ ریزو کلملازاتمم یضترم .دندوب هدراذگاو شرورپ و شزومآ ترازو هب ،دندوب
 نیون ِهاگشیامن کی هب زاین ناریا یناتساب یاه هتفایزاب هک دوب نآ رگناشن راکنیا .دنراذگب شیامن هب نونفلاراد ٌهسردم نیمزریز
 ار یسانش ناتساب یلم هناخ جنگ ِییاپرب ییاسرت ۱۹۳۳ لاس رد و درب یپ زاین نیا هب هک دوب تمکح رغصا یلع نیا و .دنتشاد
.تفای شیاشگ ییاسرت ۱۹۳۷ لاس رد هدربمان ی هناخ جنگ .تفریذپ ار نآ یروف زین گرزب هاشاضر و درک داهنشیپ

 یلم ی هناخ )باتک ( کَسن
 رد هکنیا ات .دندوب هدش هداد یاج نونفلاراد ٌهسردم ِنیمزریز رد همه و همه ،تشاد شرورپ شزومآ ترازو هک ار ییاه کسَن *
 .دروآ تسد هب ار ناریا یلم ی هناخکسن یارب هدنزارب ینامتخاسِ نتخاس ِروتسد و هتفای ار دنمشزرا ینیمز تمکح ۱۹۳۰  لاس
.تفای شیاشگ ۱۹۳۷ لاس رد هناخکسن نیا

نتشون و ندناوخ ِشزومآ یارب یشبنج
 نیا .درک داهنشیپ ار روشک ِرسارس رد )رباکا یاه سالک ( نالاسگرزب یارب هنابش یاه هاگشزومآ ییاپرب تمکح رغصا یلع *
 .دندرک یسیون مان نآ رد نت ۲۰۰،۰۰۰۰ زا شیب ،راک ِزاغآ رد ییاسرت ۱۹۳۶ لاس رد و دش هتفریذپ داهنشیپ

  یسانش مدرم ی هناخ جنگ
 ِرامش تسناوت یموب مدرم زا نتفرگ یرای اب وا .دوب یسانش مدرم ی هناخ جنگ ِییاپرب تمکح ی هدنزرا یاهراک زا رگید یکی *
 هدرک یروآدرگ ار نوگانوگ یاه لیا یاهرداچ ،)یقیسوم ( یرگاینخ یاهرازبا ،اهرویز ،نوگانوگ یاه هریت یاه کاشوپ زا یریگمشچ
.دراذگب شیامن هب ار اهنآ ینامتخاس رد ییاسرت ۱۹۳۷ ربتکا رد و

رود یاه هتشذگ یاه سیونتسد ،شخپ و یروآدرگ
 رد هک یناریا ِرود یاه هتشذگ یاه هتشون تسد زا ات تساوخ ینیوزق دمحم زا ،دوب شرورپ و شزومآ ریزو تمکح هک یماگنه *
 دننام هتسجرب ِنادنمشناد زا یرامش زا تمکح نینچمه .دتسرفب ناریا هب و هتشادرب تشونور دنوش یم ادیپ اپورا یاه هناخکسن
 یاه هتشون یراتساریو هب ات درک شهاوخ ییامغی بیبح و یمسای دیشر ،یغورف ،رفنازورف ،ینیوزق ،راهب یقتدمحم
.دنزادرپب رود یاه هتشذگ

راک زا ِندش رانکرب
 شرورپ و شزومآ ترازو زا شدوخ ،ییاسرت ۱۹۳۸ ربماسد رد ،تشاد اه هنیمز ی همه رد تمکح هک ییاه تفرشیپ ی همه اب *
 .درک یریگ هرانک
 هب ،دراد ار هبرگِ َمچ هسنارف نابز رد هک ،chat  ی هژاو روشک نآ یاه هناسر زا یکی رد ،هسنارف رد .دوب هنوگنیدب نآ ییارچ -
دوب هدش هدرب راک هب  ی هژاو یاج Shah. و هسنارف نایم کیتاملپید یاهدنویپ و هدش گرزب هاشاضر شجنر ی هیام  ناتساد نیا 
 رد ،سیراپ هاگشیامن رد ناریا ِشخب ِشیاشگ ماگنه هب هتشادن یهاگآ ناتساد نیا زا هک تمکح ایوگ .دوب هدش هدیرب ناریا
 شنزرس ار وا و هدماین شوخ ار هاش تمکح ِراکنیا .دتسرف یم یفارگلت دوخِ یوسنارف یاتمه یارب شرورپ و شزومآ ریزو هاگیاج
.دوب هدرک
 هب۱۹۳۹ هیروف رد هام هس زا رتمک یلو .دور یم زاریش هب تمکح ،نشور ان یا هدنیآ اب ندش ور هب ور و یریگ هرانک نآ زا سپ
.دنام یم هاگیاج نیا رد ۱۹۴۰ هم هام ات هک دوش یم راذگاو وا هب روشک ترازو و هدش هدناوخارف نارهت

گرزب هاشاضر زا سپ
 نایاپ تمکح یاه ششوک ناریا زا گرزب هاشاضرِ نتفر اب .درک یریگ هرانک یهاشداپ زا گرزب هاشاضر دوب ۱۹۴۱ لاس رد *
 .دنبای یم یا هزات ِشور و هار و هتفاین



 نایاپ تمکح یاه ششوک ناریا زا گرزب هاشاضرِ نتفر اب .درک یریگ هرانک یهاشداپ زا گرزب هاشاضر دوب ۱۹۴۱ لاس رد *
 .دنبای یم یا هزات ِشور و هار و هتفاین
 .دراذگ یماو تمکح هب ار رنه و هشیپ ترازو ،روشک نامز نآ ِریزو تسخن یغورف دمحم ۱۹۴۱ لاس رد -
 یغورف ناکیدزن زا یکی هاگیاج رد تمکح :هتفگ نارهت رد سیلگنا )ریفس ( هدنیامن

 ناریا یگچراپکی یرادهگن رد ماجنارس هک  تسا هداد ماجنا ۱۹۴۲ ٌهبناج هس نامیپ هب طوبرم تاركاذم ی هراب رد یبوخ ٌهلماعم «
 ».تسا هدوب نیهِم رایسب

 ریزو ،روشک ریزو ،یرادهب ریزو نایم نآ زا ،نوگانوگ یاه هاگیاج رد تمکح رغصا یلع ،یغورف یریزو تسخن زا سپ *
 یاه شخب ،هدوب هجراخروما ریزو وا هک یماگنه هدش هتفگ .دوش یم      راک مرگرس هجراخروما ریزو و رواشم ریزو ،یرتسگداد
.تسا هدرک اپرب ناریا یاه هناخترافس زا یرامش رد ار یگنهرف

 ندرب الاب یارب دوب دنه رد هک ینامز رد وا .تفر ناتسودنه هب ) ریفس ( هدنیامن مان هب ۱۹۵۸ ات ۱۹۵۳ یاه لاس رد ،تمکح *
 ،دوخ نانهیم مه اب وا رتشیب ِییانشآ ی هیام و هیاپ اه ششوک نیا .درک یناوارف یاه ششوک دنه و ناریا نایم یگنهرف یاهدنویپ
 :زا ناوت یم هک تسا هتشون ینوگانوگ یاه هتشون اهدنویپ نیا ی هنیمز رد وا .دش ،دنه نایسراپ

)۱۹۶۵ یئیمب ( ناشزورما و هتشذگ ؛ناریا نایسراپ +
)۱۹۵۶ ون یلهد ( ؛دنه دای هب +
)۱۹۵۸ هتکلک و نارهت ( ناتسودنه یاه گنس حول رب سراف طوطخ و اه هبیتک زا یتسرهپ ؛دنه راجحا رب یسراپ شخن +
)۱۹۵۸ نارهت ( ینونک نامز ات ناتساب یاه نامز زا ناتسودنه یبدا و یسایس ، یعامتجا ،یخیرات یسررب ؛دنه نیمزرس +
)۱۹۵۶ هتکلک ( یسراف )تایبدا ( کیبدا یاه شناد هب هاتوک یهاگن +
 )۱۹۵۶ ون یلهد ( هدش مگ متاخ ایالاتنوکاش ی همانشیامن )همجرت ( نادرکرب +
.درب مان

 تالایا اب یماظن نامیپ ی هراب رد وگتفگ اب دوب نامزمه ،دش هدیزگرب هجراخ روما ترازو هب تمکح رغصا یلع هک راب نیمود *
 ناریا تاغيلبت نیا ِندش دمآ راکان یارب .داد یم ماجنا ناریا رد یرایسب تاغيلبت یوروش ماگنه نآ رد هک اریز .اکیرما هدحتم
 .دنک هنیتسد ار زواجت مدع نامیپ ،یوروش ريهامج داحتا اب ات دش نآرب
 هراب نیا رد وا .تسا هدوب ناریا یفرط یب راداوه وا .تسا هتشاد ینیهِم ِشخن اه سور اب اهوگتفگ رد تمکح هک هدش هتفگ نینچ
:هک دوب هتفریذپ  هاش ماجنارس و هتشاد رایسب یاهوگتفگ هاش اب

».تسا یکریز و یساملپید یوروش ريهامج داحتا ربارب رد عافد نیرتهب «

 ار اه هناخترازو  نآ ی هرادا نیگنس راب هکنآ ِنامزمه یلو .تسا هدوب ینوگانوگ یاه هناخ ترازو ریزو ،اه نامز رتشیب رد تمکح *
 و ریش نامزاس و وکسنوی یلم نویسیمک - یلم راثآ نمجنا دننام دندوب ادج تلود زا هک ییاهداهن اب ،هدیشک یم شود رب

.دوب هتفریذپ ار اهنآ ینیشنرف و هدرک یم یراکمه دیشروخ
 هدنریگرب رد هک دش شخپ و پاچ یسراف نابز هب یا همانگنهرف وا روتسد هب ،دوب وکسنوی نویسیمک نیشنرف تمکح هک یماگنه -
 نیا .تفرگ یمرب رد ار ینونک نامز ات رود یاه هتشذگ زا همانگنهرف نیا  .دوب یناریا گنهرف و یگدنز ِرانک و هشوگ ی همه ی
.هناروآون و هنیشیپ یب دوب یراک نامز نآ رد هک دش پاچ هنیشوپ ود رد ۱۹۶۴ ، ۱۹۶۳ یاه لاس رد همانگنهرف

 ی هدکشناد رد ،داد یم ماجنا هک یرگید یاهراک یاپ هب اپ ورنیا زا .تشاد رایسب یگتسبلد نداد شزومآ و شناد هب تمکح *
.دوب نایدا خیرات ی هتشر داتسا یناسنا مولع و تایبدا

 نایاپ یاه لاس رد هک دوب وا مه .تشادنرب تسد نارگید هب نداد شزومآ زا زگره ،ریذپان یگتسخ درم نیا ،تمکح رغصا یلع *
.درک اپرب ار یجراخ یاه نابز و تایبدا یلاع ٌهسردم مان هب یا هدکشناد شَیگدنز

 .تسا مک ،دوش هتفگ تمکح رغصا یلع یتسودناریا و یشوک تخس و راکتشپ زا هچ ره *
 ار یو یشرازگ رد نارهت رد سیلگنا ترافس ،۱۹۴۳ لاس رد -
.تسا هدیمان  »کیدزن و دیفم رایسب هشیمه و دروخرب شوخ و قوذ شوخ یناوج«

 مرح رد و تسب ورف ناهج زا مشچ نارهت رد یدیشروخ ۱۳۵۹ هام رویرهش موس )هبنشود ( دیش هَم زور رد تمکح رغصا یلع *
 .دش هدرپس کاخ هب يتوت هچغاب رد یگداوناخ هاگمارآ رد ميظعلادبع
 اپِرَس تسناوت یم یتخس هب و هداد تسد زا ار دوخِ ییاونش و هدش ناوتان رایسب یتسردنت دید زا شَیگدنز نایاپ یاه لاس رد وا -
.دتسیاب
 اب اهنت  وا گرم هناتخبروش ،دوب هدرک راومه دوخ رب ،ناریا گنهرف ندرک هدنز یارب تمکح رغصا یلع هک ییاه هجنر ی همه اب -
  .دش هدناسر مدرم یهاگآ هب یمالسا یروهمج ی همانزور رد هاتوک یهگآ کی
.دوب هتشون ار وا تشذگرد یهگآ کی اب هدنیآ ی هناسر رد زین راشفا جریا اهنت -



  .دش هدناسر مدرم یهاگآ هب یمالسا یروهمج ی همانزور رد هاتوک یهگآ کی
.دوب هتشون ار وا تشذگرد یهگآ کی اب هدنیآ ی هناسر رد زین راشفا جریا اهنت -

 نایرتفد هلاژ :هدنروآ درگ
یناریا ۲۵۸۱ نیدرورف
    ییاسرت ۲۰۲۲  لیروآ


