
ینایتشآ لابقا سابع

 و راگن خیرات ،دوب تسد هریچ یا هدنسیون وا هکنیا زا ادج .تسا یناریا ناگدنسیون نیرتگرزب زا یکی ینایتشآ لابقا سابع *
.تسا هدوب مه سانش بدا
 ندیسر زا سپ .دوب ىلعدمحم شردپِ مان .دوشگ ناهج هب مشچ نایتشآ رد یدیشروخ ۱۲۷۵ لاس رد ینایتشآ لابقإ سابع -
 هب یگلاس هدراهچ زا ناوج سابع یتسدگنت یپ رد .دریگ یم ندرگ هب ار یریزو ناتسراميب ی هبامرگ ی هرادا شردپ ،نارهت هب
.تفر یم مه هناخ بتکم هب نامزمه ،تشاد یم نتخومآ شناد یارب روشرپ یرس هک اجنآ زا یلو .دزادرپ یم یرگدورد راک
 تکرش ناتسبد هب ار شرتگرزب ِردارب و وا ،تشاد ییانشآ لابقا ی هداوناخ اب هک یدابآ مجن ىضترم خیش نارهت رد -
 یگتسیاش دوخ زا نونفلاراد رد هک اجنآ زا .دوش یم نتخومآِ مرگرس نونفلاراد رد سپس ناوج ِسابع .دتسرف یم  ناتسلگ
 .دزادرپب نداد شزومآ هب نونفلاراد نامه رد دوش یم هتساوخ وا زا ،دوخ شزومآ نایاپ زا سپ ،دهد یم ناشن
 ماظن ٌهسردم رد مه ینامز .دوب فراعم یمومع ٌهناخباتک )تنواعم( یرایتسد هداد ماجنا لابقا سابع هک ییاهراک زا یکی -
 .تسا هدوب راگزومآ
.دریگ یم تایبدا سناسیل نبروس هاگشناد زا و .دور یم سیراپ هب ،ناریا یماظن تئیه یشنم هاگیاج رد ۱۳۰۴ لاس رد -
 هب و یتسود هب ییانشآ نیا .دنک یم ادیپ دمآ و تفر وا اب و هدش انشآ ینیوزق دمحم اب لابقا سابع هک هدوب سیراپ رد 



.دریگ یم تایبدا سناسیل نبروس هاگشناد زا و .دور یم سیراپ هب ،ناریا یماظن تئیه یشنم هاگیاج رد ۱۳۰۴ لاس رد -
 هب و یتسود هب ییانشآ نیا .دنک یم ادیپ دمآ و تفر وا اب و هدش انشآ ینیوزق دمحم اب لابقا سابع هک هدوب سیراپ رد 
 .دََرب یم دوس نهک یاه هتشون یاه هوژپ و یسررب رد ینیوزق دمحم یاه ییامنهار زا لابقا سابع و دماجنا یم یراکمه

 ِهاگیاج هب و هدش راک مرگرس هاگشناد رد لابقا سابع ،۱۳۱۳ لاس رد نارهت هاگشناد ِراک زاغآ زا ،ناریا هب تشگزاب زا سپ -
.دبای یم تسد یداتسا
.تسا هدرک یریگ هدرخ ناتسگنهرف ِراک ِشور زا اهراب و اهراب یلو .دیآ یم رد ناریا ناتسگنهرف یدنومه هب ۱۳۱۷ ِلاس رد -

 پاچ نارهت رد راهب یارعشلا کلم ِیتسرپرس هب هناسر نیا .دزاغآ یم هدکشناد ی هناسر رد ار یگدنسیون ِراک لابقا سابع *
 مظعم رادرس ،یمسای دیشر دننام مه یرگید ِنادنمشناد و هزاوآرپ ناگدنسیون ،لابقا سابع زج هب .دش یم شخپ و
.دنتشون یم هناسر نآ رد یسیفن دیعس و یناسارخ
 غورف ی هناسر اهنآ .دوش یم انشآ ،یغورف نسحلاوبا و یغورف ىلعدمحم ؛یغورف ناردارب اب ینایتشآ لابقا سابع -
 نیا و .درک یم یراکمه یغورف ناردارب اب ناریا خیرات ی هراب رد ییاه هتشونِ نتشون اب لابقا سابع .دنداد یم نوریب ار تیبرت
 هب دنب یاپ وا دوب یسیون تسرد وا یاهیگژیو زا یکی .دندوب هداس رایسب لابقا سابع یاه هتشون .تسا وا یراکرپ رگنایامن دوخ
 هب یبوخب لوغم خیرات ِشزرا رپِ کسَن رد ،یدنب یاپ نیا .دربب راک هب یتسرد هب ار یسراپ نابز یاهروتسد اج همه رد هک دوب نیا
  .دروخ یم مشچ
 نامز نآ رد هک ،هناسر نیا .داد یم نوریب و هدرک هرادا ار راگدای ی هناسر ۱۳۲۸ ات ۱۳۲۳ لاس زا ،ینایتشآ لابقا سابع  -
 یم شخپ و پاچ نارهت رد و تفر یم نخس ،نآ ) تایبدا( راسبدا و ناریا خیرات زا نآ رد ،تفر یم رامش هب هژیو یا هناسر
  .دوب هدش لابقا سابع  یگدرزآ ی هیام نیمه و دهد یم تسد زا ار شخپ ی هناورپ رگید هناسر نیا ۱۳۲۸ لاس رد یلو .دش
 ِنهک یاه هتشون شخپ راکنیا زا لابقا سابع هاگدید .تسا ناریا راثآ رشن نمجنا ِییاپرب وا ی هدنزرا یاهراک زا رگید یکی -
.تسا هدوب اهنآ اب مدرم ِندرک انشآ و یسراپ
.َدنیشِن یم ناریا یگنهرف ِنزیار هاگیاج رد و دَوَر یم هیکرت رد اراکنآ هب ۱۳۲۸ لاس نامه رد -
 انیسروپ ی هرازه )هرگنک( شیامه نارهت رد ۱۳۳۳ لاس راهب رد .دش یم هداهن رایسب جرا نیمزرس گنهرف هب زور نآ ناریا رد -
.دنیشِن یم ناگمه لد هب هک دنک یم ینیشنلد ینارنخس شیامه نیا رد لابقا سابع .دش یم رازگرب
.دوش روشک نآ رد ناریا یگنهرف نزیار ات دور یم ایلاتیا هب ۱۳۳۴ لاس رد -

 رد وا و دنس یمن ییاج هب اه نامرد ِراک هناتخبروش هک درب یم جنر هیلک ِیرامیب زا اه لاس ،ینایتشآ لابقا سابع داتسا *
 نامه هام دنفسا رد وا رکیپ .دیوگ یم یرادهگنادخ رادیاپان ناهج هب یگلاس ۵۹ رد ،مر رهش رد ۱۳۳۴ هام نمهبِ مکی و تسیب
دوش یم هدرپس کاخ هب ینیوزق دمحم همالع ِهاگمارآ ِرانک رد رد و هدش هدروآ نارهت هب لاس
 نیتسخن وا نایم نآ زا .تسا هدرک یرایسب یاه ششوک یگدنسیون راک رد اه لاس یازارد هب ینایتشآ لابقا سابع داتسا -
 یگدنسیون هنوگ نیا راذگ هیاپ ار وا ناوت یم و درِب یم راک هب دوخ یاه هتشون      رد ار یگدنسیون )نف( ِدنف هک دوب یا هدنسیون
 - رهشناریا - رهم - هدکشناد - راهب ؛دننام ییاه هناسر رد ار ینایتشآ لابقا سابع یاه هتشون هنوگنیا .تسناد ناریا رد
.دیسر یم پاچ هب تیبرت و غورف - امغی - ناغمرا
     ِشور ،نهک یاه هتشون ِشیاریو و خیراتِ نتشون رد هک دوب ینارگشهوژپ و ناگدنسیون ِرامش رد ینایتشآ لابقا سابع داتسا -
 ِرگشهوژپ ،ینیوزق دمحم همالع زا ناوت یم .دوب مک رایسب ناگدنسیون هنوگنیا ِرامش .یشناد دوب یشور هک دیزگرب ار یا هزات
.تشون یم یشناد ِشور هب ار شیاه هتشون وا زا شیپ هک درب مان ناریا گنهرف و خیرات
.دندرک اپرب ،تیطورشم زا سپ ِناریا رد ار  یسیون هداس ی هویش ناگدنسیون نیا -
 ِنیمزرس )ییایفارغج( ییایتیگ ِشرتسگ و روشک ِناشخرد ی هنیشیپ زا ،نایناریاِ نتخاس هاگآ ،وا ِنامرآ :هتفگ لابقا سابع داتسا -
.دوب ناتسریبد یاه لاس یارب خیراتِ نتشون لابقا سابع یاهراک زا یکی .دشاب یم ناشناکاین

:تسا هدنام اج هب ،هتخیهرف ی هدنسیون نیا زا هک هچنآ هب میزادنا یم یهاگن *
 دیعس ِیراکمه اب یسودرف ی همانهاش - یناکاز دیبع تایلک - کلملا ماظن هجاوخ ی همان تسایس - ناتسربت خیرات
 نالعا ات لوغم یالیتسا زا ناریا لصفم خیرات - عفقم نب هللادبع ی همانیگدنز - یزعم ریما ناوید - یسیفن
 ناخ یقت ازریم و هیراجاق ضارقنا ات مالسا ردص زا ناریا لصفم خیرات - مالسا زا سپ ناریا خیرات - تیطورشم
.ریبکریما

 نارگاش  هراومه وا .دش یمن هتسخ نآِ نتساریپ زا زگره هک دوب یا هزادنا هب یسراپ نابز هب ینایتشآ لابقا سابع یگتسبلد +
.دوب یسیون تسرد رد ششوک ،نانآ هب هتسویپ شداهنشیپ و تشاد یماو یسراپ نابز ِتسردِ نتخومآ هب ار شیوخ ِناگدنونش و

.میتشاد یم رتشیب وا دننامه شاک یا و .داب داش شناور +
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