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 کَزکی

 پسیاى ذاًساى خس تیگ رستن. ضس زازُ تثریس زر 0721 ذاى هحوستقی کلٌل تِ هؼرٍف هحوستقی پسیاى

 تِ ٍ ترًتاتیس را رٍس تیگاًگاى زیرسلغِ زًسگی ایراى از قفقاز ضْرّای خسایی ٍ ترکوٌچای ػْسًاهِ از تؼس

 از تثریس ًفَش تا هقاهات تا ًسزیکی رٍاتظ تاقرذاى هحوس یاٍر هحوستقی پسر ٍ تیگ رستن. کرز هْاخرت تثریس

 چَى تؼضی ٍ تَزًس ًظاهی هقاهات از ّوگی تیگ رستن فرزًساى. زاضتٌس اهیرکثیر ذاى هیرزاتقی خولِ

 تِ تثریس لقواًیِ هسرسِ ٍ هٌسل زر هحوستقی. ضسًس کطتِ ضیراز زر اًگلیس تا خٌگ زر غالهرضا ٍ ػلیقلی

 . یافت راُ تْراى ًظام هسرسِ تِ سالگی پاًسزُ زر ٍ پرزاذت ذارخی زتاًْای ٍ ػلَم تحصیل

 

 ًظام ذسهت

 زٍهی ستَاى زرخِ تا خٌگ ٍزارت سَی از تحصیل آذر سال زر ٍ زیس آهَزش هسرسِ ایي زر سال پٌح

 ٍ هؼلن سوت تا 0720 زر.  یافت ارتقا سرٍاًی زرخِ تِ ذسهت سال زٍ از پس. زرآهس شاًسارهری ذسهت

 هأهَریت تِ گرٍّاى فرهاًسُ ػٌَاى تِ سپس. زاز ازاهِ ذَز کار تِ آتاز یَسف شاًسارهری هسرسِ زر هترخن



 ارتقا سرگرزی زرخِ تِ زٍرُ اتوام تا ٍ تازگطت تْراى تِ ّوساى راُ اهٌیت ترقراری از تؼس. ضس اػسام ّوساى

 . گرفت ًظاهی ی عال هسال خٌگ ٍزارت از ّوساى هأهَریت زر هَفقیت پاس تِ ٍ یافت

 زر هْاخریي زٍلت تطکیل تا. ضس آغاز اٍل خْاًی خٌگ ّوساى گرزاى فرهاًسّی تِ اٍ اًتصاب تا زهاى ّن

 حولِ رٍسْا تِ«  هصلی» هؼرٍف حولِ 0721 زر ٍ گرفت قرار هْاخریي حکَهت ذَاّاى ٍعي هقسم صف

 ٍ پسیاى.  ساذت ذارج رٍسیِ ًیرٍّای ًفَش هٌغقِ از را ّوساى آًْا سالح ذلغ ٍ زازى ضکست ضوي ٍ کرز

 سثة تِ اها کرزًس سازهاًسّی رٍسی قَای ّدَم هقاتل زر را ّوساى از زفاع ضرغاهی ذاى یاٍرػسیساهلل

 .ضسًس کرهاًطاُ تِ ًطیٌی ػقة از ًاگسیر رٍسیِ ارتص کیفی ٍ کوی ترتری

 ػثواًی سرزهیي تِ ذَاُ ٍعي ًیرٍّای ٍ ضس غیرهوکي پیرٍزی اسلحِ کوثَز ٍ اتحاز ػسم سثة تِ آًدا زر

 زر.  رفت آلواى تِ زرهاى ترای ٍ کرز گیری کٌارُ قَا فرهاًسّی از پسیاى ًاکاهی ایي از پس. ترزًس پٌاُ

 ٍ تحصیل تِ ًظام پیازُ زر سپس ٍ آلواى َّایی ًیرٍی زر ًرست زاز ازاهِ را ًظاهی تحصیالت آلواى

 .گوارز ّوت توریي

 ذراساى زر ذسهت

 زًثال تِ ٍ سال ّواى زر.  تازگطت ایراى تِ 0722 زر اٍل خْاًی خٌگ گرفتي پایاى ٍ اٍضاع تغییر زًثال تِ

 ٍ یافت ارتقا(  سرٌّگی) کلٌلی زرخِ تِ ٍ ضس زػَت شاًسارهری ذسهت تِ زٍتارُ السٍلِ ٍثَق زٍلت سقَط

 .گرزیس هٌصَب ذراساى شاًسارهری فرهاًسّی تِ هطیرالسٍلِ زٍلت زر

 ذراساى شاًسارهری ساهاًسّی ّسف تا کلٌل. تَز هصازف ذراساى زر السلغٌِ قَام گری ٍالی تا اٍ هأهَریت

 سثة تِ شاًسارهری ازاری ٍ اهَرهالی اصالح ترای فؼالیت هاُ چْار از پس اها کرز آغاز را ذَز هأهَریت

 احتوالی ّدَم تا هقاتلِ تْاًِ تِ ّوچٌیي ٍی. ضس رٍترٍ ًاکاهی تا قَام کارضکٌی ٍ هالی هٌاتغ کوثَز

 .کرز اقسام شاًسارهری ًیرٍی کٌار زر هلی ًیرٍیی تطکیل تِ تَلطَیکْا

 تؼس رٍز.زاضت اػسام تْراى تِ الحفظ تحت ٍ کرز تاززاضت را ٍالی 0011 فرٍرزیي سیسزّن رٍز کلٌل

 ًظاهی حکَهت هطْس زر فرٍرزیي پاًسزّن. کرز هٌصَب ذراساى ًظاهی ٍالی سوت تِ را کلٌل سیسضیاء



 گرزیس ترقرار اهٌیت ٍ ضسًس سرکَب ذراساى ػطایر اضرار ٍ یاغیاى اًسک هستی زر آى زًثال تِ ٍ ضس اػالى

 کرز ٍصَل ترای اٍ اهالک ٍ اهَال از ٌّگفتی اقالم ضثظ تا را السلغٌِ قَام هالیاتی تسّی ذاى هحوستقی

 تِ رسیسگی ّوچٌیي کرز پرزاذت را ًظاهی افراز افتازُ ػقة هَاخة ٍ زاز کاّص را گَضت ٍ ًاى تْای

 .کرز راآغاز السلغٌِ قَام ٍ قسس آستاى هتَلیاى ّای سَءاستفازُ

 ّوِ تِ ٍ صازر اٍ ػسل فرهاى 0011 ذرزاز چْارم زر ٍ ًکطیس عَل هاُ سِ از تیص سیسضیاءالسیي حکَهت

 کاتیٌِ تَز کرزُ زریافت را ذَز صسارت حکن زًساى زر ظاّراً کِ السلغٌِ قَام تؼس رٍز زُ. ضس هراترُ ایاالت

 پیطتر. ضس سپرزُ سرزارسپِ تِ حَهِ ٍ هرکس اًتظاهی ٍ استحفاظی اهَر. کرز هؼرفی ضاُ حضَر تِ را ذَز

 قَای فرهاًسّی زر کلٌل آى تٌاتر کِ تَز رسیسُ ذراساى تِ ضاُ تلگرافی فرهاى 0011 ذرزاز ّفتن زر

 .گرزیس هی هٌغ حکَهتی اهَر زر زذالت از ٍلی هاًس هی تاقی ذراساى ًظاهی

 ذاى ًدفقلی ، زٍلت پرزاذت حکَهت تِ استقالل تِ کلٌل ٍ کرز استؼفا ًدسالسلغٌِ 0011 هرزاز اٍل زر

 کلٌل 0011 هرزاز ًْن هَرخ تلگرام ضوي اٍ ٍ کرز هٌصَب ذراساى ٍالیت تِ را ترتیاری السلغٌِ صوصام

 اعویٌاًی ٍ اػتقاز کِ کرز تصریح اعاػت اظْار ضوي کلٌل. کرز تؼییي ایالت کفیل سوت تِ ذَز ٍرٍز تا را

 ظلن قتسار ا زاضتي تا» تَاًس ًوی ٍ ًیست ذسهتی ّیچ قثَل تِ حاضر زلیل ّویي تِ ٍ ًسارز الَزرا رئیس تِ

 از ٍ اػتواز اتراز کلٌل تِ ًسثت ایالتی ضرافت تضویي تا السلغٌِ صوصام. کٌس«  پَضی چطن ٍ زیسُ را

 .زاًست هیسٍاری ا هَخة را السلغٌِ صوصام«  فرهایی تطریف» پاسد زر کلٌل ٍ کرز قسرزاًی اٍ ذسهات

 صوصام ًاگْاى تَز آٍرزُ پسیس هطْس زر هطی آرا السلغٌِ صوصام تِ ًسثت کلٌل اػتواز اتراز کِ حالی زر

 ذغر احساس کِ آًدا از ذاى هحوستقی اها. ضس ٍارز ذراساى تِ شاًسارهری رئیس گلرٍج کلٌل ٍ رفت کٌار

 ازذَز قثایل ًیس ذراساى اعراف زر. تازگرزاًس تْراى تِ را گلرٍج کٌس ػسل را اٍ گلرٍج کلٌل کِ کرز هی

 حکَهت تا کلٌل رٍاتظ 0011 هرزاز اٍاذر از تْراى تِ گلرٍج تازگرزاًسى از پس. زازًس هی ًطاى سرکطی

 .رسیس تست تي تِ هرکسی

 قتل



 اٍ کوک تِ هلی حسب حتی ٍ پرزاذت حکَهت تِ هستقال ًیس اٍ ٍ کرز هؼرفی ذَزسر ٍ یاغی را کلٌل زٍلت

 تَز زازُ کلٌل تِ ّوکاری قَل پیطتر کِ تدٌَرز حاکن هؼسز سرزار ٌّگام ایي زر.ضس تطکیل ذراساى زر

 ّا شاًسارم سالح ذلغ ٍ تدٌَرز تِ حولِ تا ضَرضیاى.  ٍازاضت ضَرش تِ را قَچاًی کرزّای ٍ کرز ذیاًت

 سَی تِ شاًسارهْا ٍ افسراى از گرٍّی تا ضثاًِ ضوال کرزاى زفغ ترای کلٌل. زرآٍرزًس تصرف تِ را ضْر

 .خٌگیس ٍ ضس هَاخِ اکراز تا خؼفرآتاز زاٍٍزلی ّای تپِ زر ٍ ضتافت قَچاى

 تٌگ شاًسارم قَای ٍ کلٌل تر را ػرصِ 0011 هْر ًْن ػصر تا زضوي هکر ٍ هْوات کاّص ٍ ًفرات کوی

 هْوات تسٍى ٍ تٌْا را ذَز فرهاًسُ ٍ تازًگطتٌس خثِْ تِ خؼفرآتاز از هْوات آٍرزى ترای اٍ فرستازگاى. کرز

. ضس کطتِ ٍ خٌگیس زاضت کِ فطٌگی آذریي تا تَز ضسُ هحاصرُ کِ حالی زر تٌْا ٍ یکِ کلٌل. کرزًس رّا

 ذاى هحوستقی قیام ترتیة ایي تِ. ترزًس قَچاى تِ ٍ کرزًس خسا تي از را سرش ًثرز از پس قَچاًی کرزّای

 .گرفت پایاى سال ّواى هْر ًْن زر تَز ضسُ ضرٍع 0011 فرٍرزیي زٍاززّن از کِ پسیاى

 قثر سٌگ

 سٌگ ترای ضؼری قسٍیٌی ػارف قوری ّدری 0011 سال زر پسیاى ذاى هحوستقی کلٌل خٌازُ تطییغ زر

 .ضس حک قثر سٌگ ایي رٍی تر ٍ سرٍز ٍی قثر

  

 ست ّستی قیس ز رّا اهرٍز             ست سرپرستی ًطاى کِ سر ایي

 ست پرستی ٍعي ػاقثت کایي                              تثیٌیس ػثرتص ٔ  زیسُ تا


