
 اریخا دادیور نیا زا .تسا روھشم ١٩۴۶ نارحب ھب و هداد خر ناریا ناجیابرذآ ناتسا رد درس گنج یاھ یریگرد نیلوا زا یکی

 شیامن ھب ار ١٩۴۶ نارحب ھب تقو تلود یتاغیلبت درکیور ھک هدش ادھا یعامتجا خیرات یللملا نیب هدکشھوژپ ھب رتسوپ یدادعت

   .دنراذگیم

 وجتسج مود یناھج گنج رد ناریا کاخ ھب ایناتیرب و یوروش ریھامج داحتا تلود ود زواجت رد دیاب ار نارحب نیا ھیلوا لماع

 ناریا یگنج قیاق یور رب ایناتیرب ییایرد یورین )١٣٢٠ رویرھش ٣( ١٩۴١ تسوگآ ٢۵ زور رد ھناریگلفاغ ھلمح کی رد .درک

 ھک ،یتفن عبانم تینما ات دروآ رد دوخ لاغشا ھب ار ناتسزوخ ناتسا ایناتیرب شترا نامز نیا رد .دوشگ شتآ نادابآ رد گنلپ مان ھب

 و لامش رد ناجیابرذآ و نالیگ یاھ ناتسا یوروش شترا ،رگید یفرط زا .دنک نیمات ار ،دندوب سیلگنا-ناریا یناپمک لرتنک تحت

  .دنک رتراومھ ار تختیاپ ھب دوخ نایماظن ریسم ات درک ریخست ار روشک یبرغ لامش

 و تخوس ندناسر یارب یریسم ندرک زاب زا معا ،تشاد یددعتم لیالد  بونج و لامش زا ناریا کاخ ھب روشک ود نیا زواجت

 روشک نآ لباقت و یزان ناملآ زا وا یاھتیامح لیلد ھب هاشاضر یرانکرب ،یتفن قطانم یارب تینما یرارقرب ،یوروش ھب تازیھجت

 یوروش ریھامج داحتا ،ناریا نیب ھبناج ھس داحتا نامیپ دیدج هاش ،یولھپ اضر دمحم ندش نیزگیاج اب .ھقطنم رد ایناتیرب تردق اب

 زا رتمک رد ناریا کاخ کرت ھب فظوم یلاغشا یاھورین ،نامیپ نیا ساسا رب .درک اضما ١٩۴٢ لاس ھیوناژ رد ار ایناتیرب و

  .دندش گنج نایاپ زا دعب هام شش

 هدافتسا اب .دمآ دوجو ھب ناریا یلامش یاھنیمزرس کاخ کرت ھب یوروش ریھامج داحتا یاھورین عانتما زا دعب ١٩۴۶ لاس نارحب

 ھب ناجیابرذآ تارکمد بزح سیسات رد تسناوت یوروش ،ھقطنم نیا رد ھنایارگ یلم یاھ شیارگ ھب ھجوت اب و دوخ ذوفن زا

 یھباشم قافتا ؛درک اپرب ار ناجیابرذآ راتخمدوخ تموکح ١٩۴۶ ربماون رد بزح نیا .دشاب راذگریثات یرو ھشیپ رفعج یربھر

 .داد خر زین  ناتسدرک رد نامز نآ رد ھک

 روشک یارب نارھت رد اکیرمآ و ایناتیرب ذوفن ربارب رد ات تشاد دصق مادقا نیا اب ، یوروش ریھامج داحتا ربھر ،نیلاتسا فزوج

 لامش رد یتفن تازایتما نتفرگ یارب یزکرم تلود نداد رارق راشف تحت یارب هاگیاپ نیا زا نینچمھ یو .دنک داجیا یھاگیاپ دوخ

 .دوب هدش هداد ایناتیرب ھب لبق ھھد راھچ ھک یتازایتما نامھ دننام ،درک هدافتسا ناریا

 ھمانعطق رد للم نامزاس تینما یاروش و درک مادقا دوخ یلامش ھیاسمھ طسوت شکاخ لاغشا ھیلع رب اکیرمآ تیامح بلج اب ناریا

 اضر دمحم ،ناریا تقو هاش  ١٩۴۶ لاس  لیروآ رد یوروش یاھورین جورخ زا دعب .دش یوروش یاھورین جورخ راتساوخ یا

 .درک ناتسدرک و ناجیابرذآ رد راتخمدوخ یاھ تموکح ندرب نیب زا ھب مادقا ،یولھپ

 ربماسد هدزاود زور تشادگرزب یارب ١٩۵٠ ھھد طساوا رد یعامتجا خیرات یللملا نیب هدکشھوژپ  ھب هدش ادھا رتسوپ راھچ نیا

 دوخ تلود تسکش ھب قفوم تقو هاش یگدرکرس ھب ناریا شترا زور نآ رد .دنا هدش یحارط ١٣٢۵ لاس رذآ ٢١ اب ربارب ١٩۴۶

 تردق میکحت رگنایامن ،دناهدش یحارط یولھپ هاش اضر دمحم دلوت تبسانم ھب ھک اھرتسوپ نیا زا ددع ود .دش ناجیابرذآ راتخم

  ھک یسک ناونع ھب ناریا تقو هاشداپ زا ھک دنراد یعس رتسوپ ود نیا .دنشابیم نارحب نیا زا ھھد کی تشذگ زا سپ یو

-١٩١١( ردورش دراچیر زلراچ طسوت اھرتسوپ نیا .دننک دای هدروآ ناغمرا ھب "تلم" یارب "هوکش" و "تینما" ، "یسارکومد"

 زلراچ لواپ شرسپ طسوت و دنا هدش یروآ عمج درک یم راک نادابآ هاگشیالاپ رد ١٩٨۵ ھیروف ات١٩۶٩ ھیروف زا ھک )٢٠١١

 .دناهدش ادھا یعامتجا خیرات یللملا نیب هدکشھوژپ ھب )-١٩۴۶( ردورش

 


