
رفنازورف نامزلا عیدب

.تسا هدوب یسراپ نابز و بدا ناگرزب زا یکی ،رفنازورف نامزلا عیدب *
.دوب هاگشناد داتسا مه و  یبدا رگشهوژپ مه ،هدنیارس مه ،)مجرتم( ناُمگَرت مه ،هدنسیون مه ،بیدا مه وا
 ،دوب هیورُشب ِرهش وا هاگداز -
 .تسا ناساروخ ناتسا یاهرهش زا یکی هیورُشب -
.دوب شهوژپ و شناد ِراک رد ناشرس یگمه وا ی هداوناخ -
.دش یم هتخانش یا هیورُشب نیسح دمحم مان هب وا یگدنز زاغآ رد -
 دمحا زا ار نامزلا عیدب )بقل ( مانَرب ،راهب ِشیاتس رد )یا هدیصق ( یا هماکچ ِندورسِ یپ رد هک دوب یدیشروخ ۱۲۹۸ لاس -
  .درک تفایرد ،دوب ناسآروخ ناتسا ِرادناتسا خیرات نآ رد هک ماوق

.دوب )هطورشم ( یرالاسمدرم ِنامز ناگدنیارس زا و هنهپ  نآ ِناگرزب زا یا هیورُشب یلع خیش شردپ *



 یناوج رد رفنازورف نامزلا عیدب

  یاه شزومآ زا تسناوت و دش )دهشم ( دابانِسِ یهار سپس .تخومآ دوخ ِهاگداز رد ار نیتسخن یاه شزومآ نامزلا عیدب *
.دربب هرهب یرواشیپ بیدا و یروباشین بیدا نوچمه ،ناساروخ ِبدا ناداتسا
 رالاسهپس ٌهسردم رد .دنک یم لابند رالاسهپس ٌهسردم رد ار دوخ یاه شزومآ و هتفر نارهت هب ییاسرت ۱۹۲۲ لاس نوماریپ -
.دوش مرگرس ناناوج ِنداد شزومآ هب رالاسهپس ٌهسردم نامه رد دوب هتسناوت وا .تسا هتسیز یم یا )هرجح ( هتخای رد



 رالاسهپس ٌهسردم رد .دنک یم لابند رالاسهپس ٌهسردم رد ار دوخ یاه شزومآ و هتفر نارهت هب ییاسرت ۱۹۲۲ لاس نوماریپ -
.دوش مرگرس ناناوج ِنداد شزومآ هب رالاسهپس ٌهسردم نامه رد دوب هتسناوت وا .تسا هتسیز یم یا )هرجح ( هتخای رد
 ۱۹۳۵ لاس رد سپس .دسر یم یلاع نیملعملاراد و نونفلاراد رد یراگزومآ هاگیاپ هب ییاسرت ۱۹۲۷ لاس رد رترید یدنچ -
.دوش یم هدیزگرب نارهت هاگشناد رد )تایهلا ( لوقنم و لوقعم ی هدکشناد )تنواعم ( یرایتسد هب ییاسرت

 .دوب مان هب ِناسانش یولوم زا یکی رفنازورف *
 دننام نامز نآ یناریا نادنمشناد زا یهورگ هک تشون یخلب نیدلا لالج انالوم یناگدنز رد قيقحت مان هب یکسَن وا -
 )ناونع (ِ مانَرف ی هتسیاش رفنازورف هک دنداد یهاوگ و هدرک یبایزرا ار نآ رصن هللا یلو و  ادخهد ربکا یلع ،یوقت هللارصن
.دشاب یم ارتکد
 هدکشناد و یلاع یارسشناد یداتسا هب رفنازورف ،لاس نامه رد هک دش نآ ی هیام و هیاپ همان یهاوگ نیمه و مانرف نیمه -
.دوش هدیزگ رب     ، نارهت هاگشناد لوقنم و لوقعم و تایبدا یاه
 ناداتسا زا نانآ نیرتشیب اهرت سپس .دندوب نایوجشناد رگید ِدمآرس هک دوب ینایوجشناد زا یهورگ یامنهار داتسا رفنازورف -
 .دندش ناریا گنهرف رد شهوژپ و یسراپ بدا ی هتسجرب
 ،بوک نیرز نیسحلادبع ،یزاریش یدیمح یدهم ،افص هللا حیبذ ،یرلناخ لتاق زیورپ زا ناوت یم نایم نآ زا -
 ،یناغماد یودهم دمحا ،یقاس ریبد دمحم دیس ،یمارس یلعمدق ،یحایر نیما دمحم ،یفسوی نیسحمالغ
 ،نیرهوگ قداص دیس ،ینیتم لالج ،یداجس نیدلاءایض ،طاشن دمحم ،روشناد نیمیس ،ینکدک یعیفش اضردمحم
.درب مان ،رگید یرایسب و یئادتقم دومحم ،انالوم یضترم ،یوضترم رهچونم ،هدوتس رهچونم

 ِشخب رد ار شیوخ یاه یراکمه یلو درک هتسشنزاب هاگشناد یداتسا زا ار دوخ رفنازورف نامزلا عیدب هک دوب ۱۳۴۶ لاس *
.درک لابند شَیگدنز نایاپ ات )تایبدا ( کیبدا یاه شناد ی هتشر رد نداد شزومآ
.دوب  یهاشداپ ی هناخ کسن نیشنرِف ،مه و )انس سلجم ( ناتسِهِم دنومه ،مه لاس نیدنچ ،رفنازورف  -

.دَراپِس یماو نیرفآ ناهج هب ناج نارهت رد ۱۹۷۰ هییوژ ۱۲ رد یناریا گنهرف و نابز گرزب داتسا نیا ،رفنازورف نامزلا عیدب *
.دنراپس یم کاخ هب )ميظعلادبع هاش رد ( یتوت غاب رد ار وا -

 ربق )یهقف عنام عفر و لاس یس تشذگ اب ( میظعلادبع ترضح ناتسآ تیلوت « :دیوگ یم وا هاگمارآ ی هراب رد ینکدک یعیفش *
 کی هب ناموت نویلیم کی غلبم هب ،ار نیمزناریا گنهرف رداون زا یکی و نارهت هاگشناد گرزب ناداتسا زا ،رفنازورف نامزلا عیدب
 ».مدیدن ات مدرک یمن رواب زین دوخ نم .دنک یمن رواب ار فرح نیا سک چیه .دنتخورف یرازاب یجاح

  .تسا تخس رایسب یدادخر نینچ ِندرک رواب هتشون ینکدک یعیفش هک هنوگنامهب *
 .میرب یم رسب دنوخآ مان هب یناریَنا یتشمِ یگریچ ِریز تسا لاس یدنا و لهچ ام هک دشاب نامدای یلو
 ،دش هدز تفگش دیابن یور چیه هب ،هاگچیه شیاهراک و هاگتسد و مَد و دنوخآ زا -
،هتفرگن دای یرگید ِرنه ایر و غورد و بیرف زج شََیگدنز ی همه رد دنوخآ -
،دنز یم یکََلک و دنفرت ره هب تسد ،دوخ ینمیرها یاه هشیدنا دربشیپ یارب دنوخآ -
  هدیسرپ ینیمخ زا یمالسا یروهمج ییاپرب زا سپ !تسین هدیشوپ یسک رب نیا ،هدش هریچ ام ییاروها نیمزرس رب دنوخآ  -
 .تسین یکی ،دیهد یم نامرف ناریا رد هچنآ اب و دوب  یرگید زیچ ،دیتفگ هسنارف رد امش هچنآ هک تسا هنوگچ دش
  هسنارف رد داد خساپ رتشیب هچ ره یمرش یب اب و ینشور هب ،ناگناگیب ی هدناشن تسد و یناریا گنهرف و ناریا نمشد نیا -
  .مدرک یم هیَقت

.دیآ یمَرب ییوگب هچره هدیرب مُد نیا زا و دنوخآ زا - 

:نوگانوگ یاه همان هژاو رد هیقت )ىنعم (ِ َمچ *
بیرق دمحم :زا نیون ی همان هژاو - ۱
 هجوتم یضرع ای یناج ای یلام ررض هک یدراوم رد ،شیوخ بهذم و هدیقع ِندرکن راکشآ - ندرک یراددوخ - ندرک زیهرپ = هیقت  
.دشاب صخش

: دیمع گنهرف - ۲
  یارب نداد ناشن نارگید بهذم مه ار دوخ - هدیقع فالخ رب رهاظت ای بهذم و هدیقع راهظا زا یراددوخ - ندرک زیهرپ = هیقت  
ناج ظفح

 : نیعم گنهرف - ۳
 ررض هک یدراوم رد شیوخ بهذم و هدیقع راهظا زا یراددوخ - یراددوخ - یراک زیهرپ - ندرک یراددوخ - ندرک زیهرپ = هیقت  
.دشاب صخش هجوتم یضرع ای یناج ای یلام



 ررض هک یدراوم رد شیوخ بهذم و هدیقع راهظا زا یراددوخ - یراددوخ - یراک زیهرپ - ندرک یراددوخ - ندرک زیهرپ = هیقت  
.دشاب صخش هجوتم یضرع ای یناج ای یلام

نایرتفد )راختفا ( هلاژ : هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۱ هامریت
ییاسرت ۲۰۲۲ هییوژ


