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 هپت تفه رکشین زرابم نارگراک هب میدقت

 یرگراک لرتنک و  تیریدم موهفم
 

 یوگنخس ریخا تاراهظا و ۱۳۹۶ هام ید و رذآ هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا هیشاح رد
 تابلاطم ناریدم هچنانچ هکنیا رب ینبم دهد یم یتاحیضوت ،یشخب لیعامسا ، نارگراک
 یم لامعا ار دوخ تیریدم و دنریگ یم سپ ناریدم زا ار هناخراک نارگراک دننکن ارجا ار نارگراک
  لرتنک و تیریدم موهفم دروم رد زاتشیپ نارگراک اب یرظن لدابت هک تسا یرورض اذل .دننک
  .دوش یم هاتوک یتاراشا ثحبم نیا  یروحم تاکن هب ورنیا زا .دریگ تروص یرگراک
 و اهاروش« ناونع تحت یا هلاقم هرود نآ رد .ددرگ یم رب شیپ ههد ود هب ثحب نیا تمدق هتبلا
 هلاقم .تفاي راشتنا ناريا رد )موس دلج( »دزمراک« رد امنهر ديعس طسوت »یرگراک لرتنک مهوت

 کي زا سپ هدنسيون .دوب هدش رشتنم هيرشن نيا رد یرگراک لرتنک موهفم حيضوت روظنم هب ًارهاظ
 داقتعا هب .تخادرپ »یرگراک لرتنک« موهفم فيرعت هب ،ناريا رد اهاروش روهظ هب یخيرات دروخرب
 تيريدم ،ديلوت لرتنک ینعي ،نآ قلطم موهفم هب یرگراک لرتنک شقن اب راک یاهاروش« یو
 ،هداتفا قافتا...هچ نآ .تسا هدشن یلمع اج جيه رد و زگره نارگراک طسوت یياهنت هب ،عيزوتو
 درک اعدا ناوت یم...تسا هدوب یرگراک تکراشم و یتعنص یسارکومد فلتخم تاجرد و لاکشا
 عطقم رد لقادح رگراک ی هقبط ،نآ رد هک تسا یلوبقم و یلمع هويش اهنت یتعنص یسارکومد هک
 احنامه رد وا .)۵۲ ص( »...دنک عافد دوخ قوقح زا دناوت یم ،یرشب ی هعماج لوحت زا ینونک
 ذاختا رد نارگراک اب تيريدم ،»هرواشم« ی هلحرم ینعي رتالاب هلحرم رد« هک دهد یم همادا
 نارگراک »ینادرگدوخ« ینعي تکراشم حطس نيرتالاب رد هرخالابو...دنک یم هرواشم تاميمصت
 لرتنک زج یزيچ عقاو رد ینادرگدوخ نيا....دنريگ یم هدهع هب ار روما فلتخم حوطس رد
 .)۵۴-۵۳ ص ص( ».تسين یرگراک
 تموکح ليکشت یارب یرگراک تردق بسک تسا رارق هک یرگراک لرتنک هلئسم رگيد نخس هب
 اجک چيه هک یياحنآ زا هک دوش یم هصالخ نينچ هدنسیون معز هب ،دنک یزير هنيمز ار یرگراک
 هب »یتسود« تسد و هدمآ رد یزاوژروب تمدخ هب دياب نارگراک سپ هدشن لامعا یرگراک لرتنک
 »ینادرگدوخ« سپس و »تکراشم« هب رت یلاع حوطس رد  اهنآ اب ًادحتم و هدرک زارد ناريدم یوس
 تسد نايوگنخس یوس زا نانخس نيا هچنانچ هتبلا .!دنيآ ليان تسا»یرگراک لرتنک« انامه هک
 نابز هب ،یياپورا درز یرگراک یاه هيداحتا نورد رد اهنآ نامداخ اي و ناراد هيامرس موس و مود
 هيرشن رد هک دوب هرود نآ ناريا یرگراک »ناگبخن« نانخس نيا اما ،تشادن یبجعت دش یم هدروآ
 و هنابلط حالصا تايرظن رد دياقع هنوگنيا هک تسا یهيدب !تفای راشتنا »دزم راک« مان اب یا

 ،ناریا رد ریخا تالوحت هیاس رد  بلاطم نيا حيضوت یارب .دراد هشير یزاوژروب اب هنايوج تاشامم
 نيا هشير هب دياب ،دندرب لاؤس ریز ار هناخراک تیریدم هک هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا هژیو هب
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 هراشا ،ورشيپ نارگراک دزن  »یرگراک تيريدم« و »یرگراک لرتنک« یعقاو موهفم و اه لالدتسا
 .دوش
 تراظن و ناريدم اب هارمه یرگراک »ینادرگدوخ« و »ترواشم« اي ،»تريدم« یرظن هشير
 هن .تسا یرگراک روما رب لرتنک یارب ناراد هيامرس یميدق یاه هليح زا یکي رد ،یياوژروب تلود
 حرط تساه لاس ار ییاه تسايس نينچ یلامش یاکيرمآ و یبرغ یراد هيامرس یاه تلود اهنت
 ناشن یيوسمه رظن نيا اب  زين یمالسا یروهمج ميژر یتح هک ،دنا هتشاذگ ارجا هب یدراوم رد و
 یدالوف ديلوت و درون تکرش لماع ريدم ،یزازر سدنهم شيپ ههد ود ،هنومن یارب .تسا هداد
 تازاوم هب لاسما زا« :درک مالعا یتعنص جيسب حرط درگلاس نيمود رانيمس رد دالوف تاعطق

 عقاو رد هک هدمآ رد ارجا هب عماج تيفيک لرتنک ماظن مان هب یرگيد حرط ،یتعنص جيسب حرط
 دشاب یم صخشم یاه هورگ رد نانکراک یهدنامزاس رب حرط نيا هيکت .تسا یلبق حرط لمکم
 یم افيا ار تيريدم شقن هناخراک فلتخم یاه تمسق رد اه هورگ نيا زا کي ره عقاو رد هک
 نيرت هتفرشيپ ،ديلوت هب طوبرم لياسم رد نانکراک تکراشم و یرکفمه ساسا هب تيريدم...دننک
 یراد هيامرس ماظن ناعفادم زا یکي تايرظن هباشت .».. .تسا زورما یايند رد یتيريدم ماظن
  !تسا هجوت لباق )امنهر( یرگراک ماظن عفادم حالطصا هب یکي و )یزازر(

 بلطم یرگراک شبنج رد اهنآ نامداخ و یراد هيامرس ناگدنيامن طسوت یرگراک تکراشم حرط
 یاهريحنز اهنت و هدوبن نارگراک عفن هب ناهج تمسق چيه رد اه حرط هنوگنيا .تسين ینيون
 یروهمج ماظن رد اه حرط ليبق نيا درکلمع هب تسا یفاک .تسا هدرک تيوقت ار اهنآ تاراسا
 اهنت هن ،یرگراک تيريدم و تکراشم حرط زا ههد ود زا شیب  زا سپ .دوش هدنکفا رظن یمالسا

 .دوش یمن هداد اهنآ هب زين هداتفا بقع یاه قوقح یتح هک هدشن نارگراک بيصن ديلوت زا یمهس
 یازا رد  دوخ زيچان دزمتسد تفايرد هب قفوم یتح نارگراک هک تسا یتيريدم و تکراشم هچ نيا
 هداد سپ ار دوخ شيامزآ ناريا ريظن یروشک رد یتسايس نينچ ًاعبط ؟دنوش یمن راب تقشم راک
 ؟هچ تسا مکاح یياوژروب یسارکمد اهنآ رد هک یياهروشک رد اما .تسا
 زا شيب یبالقنا یاه تسيسکرام و یياپورا یاه تسيمرفر نايم رد عوضوم نيا نوماريپ ثحب
 ايلاتيا رد اه هناخراک لاغشا هحوبحب رد تسيب ههد رد هنومن یارب .تسا نايرج رد هک تسا نرق کي
 زا یکي طسوت هناخراک »تيريدم رد نارگراک تکراشم« یداهنشيپ هحيال حرط ،نارگراک طسوت
 یاه تسيمرفر زا یرايسب لابقتسا دروم حرط نيا .دش هداد هئارا )یتيلويج( ناملراپ ناگدنيامن
 یرگراک تازرابم ندرک دودسم هحيال حرط یلصا فده .تفرگ رارق زين یرگراک شبنج نورد
 عطقم نيا رد یشمارگ وينوتنآ ،یتسيمرفر تايرظن نيا لباقم رد .دوب یسايس تردق بسک یارب
 :تشون و هتفرگ رارق یبالقنا مزيسکرام عضوم ههبج رد

 ینونک رصع هلئسم نيرت مهم هب دروخرب نوچمه لرتنک هلئسم هب دروخرب اه تسينومک یارب«
 تردق هب یبايتسد هجيتن رد و ديلوت لياسو رب یرگراک تردق لامعا هلئسم هب دروخرب ینعي .تسا
 تلود بوچراچ رد شندمآ رد ارجا هب و نآ بيوصت ،هحيال حرط ،یهاگديد نينچ زا .یتلود
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 رگراک هقبط نورد رد یرگراک تردق ءاشنم و دوجو ليلد اهنت .دنتسه ینوناث یلئاسم ،یياوژروب
 لماع هباثم هب دراد رايتخا رد هقبط نيا هک یلمع تردق رد ،هقبط نيا یسايس یياناوت رد ،تسا
 )۱(».یماظن و یسايس هدنامزاس یورين ناونع هب و ديلوت رد رييغت لباقريغ و هدننک نييعت

 رد هدش یلم عيانص رب »یرگراک ت راظن« دروم رد ۱۹۳۹ لاس رد یا هباشم یاه ثحب نينچمه
 ذاختا یتسيمرفر عضاوم کيزکم یتسينيلاتسا بزح زين هرود نيا رد هکدوب نايرج رد کيزکم
 رد دوجوم هنايارگ هقرف و هنابلط تصرف عضاوم لباقم رد یبالقنا یاه تسيسکرام و دوب هدرک
 هدش هدهاشم یرگراک شبنج خيرات رد زين یرايسب دراوم )۲(.دندرک مالعا عضوم یرگراک شبنج
 ناهاوخ یرگراک »تکراشم« یاول تحت ،یرگراک شبنج نورد یاه تسيمرفر هراومه هک
 عفن هب اه »تکراشم« ليبق نيا یدروم چيه رد هک تسنيا ملسم رما .دنا هدش یزاوژروب اب تاشامم
 ؟ارچ .تسا هدرک شيپ زا رت فيعض ار اهنآ هراومه و هدشن مامت نارگراک
 هشير یاه تساوخ ققحت یارب رگراک هقبط هک تسا هداد ناشن اهراب خيرات .تسا هداس نآ تلع
 فيلاکت لح و یداصتقا یيافوکش و هدلوم یاهورين دشر .دراد یسايس تردق هب زاين شیا
 هک( یياوژروب ماظن یا هشير یزادنارب اب دناوت یم اهنت هعماج رد یتسيلايسوس و کيتارکمد
 هارمه دناوت یمن رگراک هقبط هک تسا یعيبط .دباي ققحت )تسا هدلوم یاهورين دشر هدننک دودسم
 .دشاب هتشاد زيمآ تملاسم یتسيزمه دشاب نآ باعرا و بوکرس ،رامثتسا ناهاوخ هک یا هقبط اب

 تردق هب رما و دوش یم مامت مکاح تردق عفن هب ،)یمئاد و تقوم( یتشآ و یتسيزمه هنوگره
   .دزادنا یم قيوعت هب ار رگراک هقبط نديسر
 راد هيامرس هقبط یزادنارب زا سپ هلصافالب و هزور کي یسايس تردق نيا یارب کرادت ،اما
 تيريدم روما رد مزال و یفاک هبرجت هب زاين ،یسايس تردق لامعا یارب رگراک هقبط .ديآ یمن تسدب
 هقبط زا لرتنک و تراظن و یرادا زکارم و یديلوت رازبا مامت یراد هيامرس ماظن رد .دراد )یرگراک(
 هک تسنآ رس رب هلئسم .تسا هدش هدرپس یراد هيامرس ناگدنيامن تسد هب و هدش بلس رگراک
 یارب ار یرورض و هيلوا تاکرادت نيا ،نآ زا سپ و یراد هيامرس ماظن نورد رد  ،ناوت یم هنوگچ
 ؟دروآ تسدب یفاک هبرجت بسک
 !یياوژروب لرتنک اي »ینادرگدوخ« و »تکراشم« :تسا نشور هلئسم نيا هب اه تسيمرفر خساپ
   !تسا »یرگراک لرتنک« ،اما ،ورشيپ نارگراک خساپ
 هيامرس ماظن ینوگنرساشيپ هرود رد »یرگراک لرتنک« موهفم حيضوت هب نتخادرپ زا شيپ اما
 هک دنرواب نيا رب یبالقنا یاه تسيسکرام .تخادرپ  نآ کيسالک موهفم هب تسياب یم ،یراد
 زا لاقتنا زاف کي دراو هعماج ،یرگراک تردق طسوت یراد هيامرس ماظن یزادنارب زا سپ هلصافالب

 رد یتسيلاتيپاکريغ ديلوت هجو )۳(سکرام لراک لوق هب هک ددرگ یم مسيلايسوس هب یراد هيامرس
 زا یتسيلايسوس بالقنا اريز ،دنام یم یقاب یياوژروب ناکامک عيزوت هجو اما هدش مکاح هعماج
 یاهورين یفيک دشر ات ،یياوژروب یياهيراجنهان زا یرايسب و هدش دلوتم یراد هيامرس هعماج نطب
 هقبط ،نيون تردق نابحاص نينچمه .دنام دهاوخ یقاب یا هرود یارب ،یناهج حطس رد هدلوم
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 هعماج تابسانم زا یخرب ناکامک هتشادن یرگراک تيريدم لامعا یگدامآ هک یياحنآ زا ،رگراک
 اب ناوت یم یرگراک بالقنا زا سپ زور هک دوش روصت ديابن .دنک ظفح یتسياب رابجالب ار یياوژروب

 نارگراک .ددرگ یم لح لياسم مامت اه هناخراک رد »رگراک« ناريدم اب »اوژروب« ناريدم ینيزگياج
 ،یياوژروب هعماج رد .دنشاب هتشاد یلبق یگدامآ و هبرجت یتسياب یرگراک تيريدم لامعا یارب
 یهدنامزاس ناکما چيه و هدرک راک )باهذو بايا هفاضا هب ( زور رد تعاس ۱۰ زا شيب هک ینارگراک
 تروص هب ار روما مامت هلصافالب بالقنا یهدنامزاس فرص هب دنناوت یمن ،هتشادن ار یديلوت روما

 ینادراک و تيريدم لامعا هب نارگراک هک تسا یا هرود هب زاين ورنيا زا .دنريگ تسدب دوخ یا هفرح
 لرتنک یلاقتنا هرود نيا رد اما .تسا یلاقتنا هرود کي هب زاين زين دروم نيا رد .دننک اديپ یيانشآ
 .تسا هتفرگ مان »یرگراک لرتنک« ،لمع نيا .دشاب نارگراک دوخ تسد رد دياب عيزوت و ديلوت

 هبرجت ابِ دارفا و ناريدم نامه زا تاسسؤم و اه هناخراک و تارادا زا یرايسب رد یرگراک تموکح
 لرتنک« تحت اما ،درک دهاوخ هدافتسا ،دندناخرچ یم ار اه هناخراک بالقنا زا شيپ هک یا
 یيانشآ تيريدم و یرادا راک حوطس مامت رد ات هتفاي سفنت تقو هرود نيا رد نارگراک .»یرگراک
 ،ريذپان ناربج یداصتقا تامطل هکنيا نودب ،دنريگ دوخ تسدب ار روما  مامت نآ زا سپ و هدرک اديپ
 )۴(.ددرگ ليمحت ،یتسيلايسوس نيون هعماج و رگراک هقبط هب ،روما هرادا یگدامآ مدع تلع هب
 نامه)۱۳۹۶ ید رد هپت تفه رکشین نارگراک تیعضو الثم( ؟هچ یراد هيامرس هعماج رد اما
 .ددرگ حرط زين یراد هيامرس هعماج رد دناوت یم نومضم نامه و »یرگراک لرتنک« زا موهفم
 یراد هيامرس تلود طسوت هک یتابلاطم( یلاقتنا تابلاطم هلسلس کي لامعا قيرط زا نارگراک
 لمع رد )ددرگ یم یراد هيامرس تلود و نارگراک یيورردور ديدشت هب رجنم و هدوبن ققحت لباق
 هقبط ،رگيد نخس هب .دننک یم هدامآ دوخ یتآ تموکح یارب ار دوخ و هدرک یرگراک لرتنک هبرجت
 تسا یرورض ،یراد هيامرس ماظن ینوگنرس زا سپ ،یرگراک تيريدم لامعا کرادت یارب رگراک
 اهنآ ،رما نيا یارب .دنک هبرجت زين یراد هيامرس ماظن نورد رد ار عيزوت و ديلوت یهدنامزاس  هک
 یزادنا هار یهدنامزاس یتسياب اهنآ .دننک بسک ار مزال سفن هب دامتعا تسخن هلهو رد یتسياب

 یلصا نابحاص هک دنهد ناشن لمع رد نيرياس و دوخ هب و هتفرگ تسدب ار عيانص یلصا یاه خرچ
  .دنتسه اهنآ دوخ ،ديلوت رازبا
 رد ديلوت رب )رس الاب اقآ تلاخد نودب و( ميقتسم تراظن و لرتنک لامعا زين هار نيا رد ماگ نيتسخن

 نتفرگ و هناخراک لاغشا کي اي و باصتعا کي زا هلصاح هبرجت .تسه هاگراک و هناخراک ره حطس
 .دروآ یم مهارف ار یرگراک لرتنک هيلوا هنيمز ،دوخ تسد رب ديلوت و یرادا روما
 ناريدم و تلود و مکاح هقبط تسد رد هعماج روما رثکا لرتنک هک یياحنآ زا ،یراد هيامرس هعماج رد
 و دارفا و( هتسباو یاهداهن یمامت زا لقتسم دناوت یم اهنت یرگراک لرتنک هبرجت بسک ،تسنآ
 اهداهن ،لماوع یتاليکشت و یسايس روضح اي و تلاخد ره .دريگ تروص تلود هب )هتسباو بازحا
 ديلوت یتسياب یياهالاک هچ هکنيا ميمصت هک ینامز .درک دهاوخ دودسم ار دنور نيا ،بازحا و
 ردقچ تاديلوت یاهب ؛ددرگ مادختسا رگراک دادعت هچ ؛ددرگ سيسأت یا هناخراک عون هچ  ؛دنوش
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 نوماريپ ميمصت اي و ناريدم قوقح و راک تاعاس و اهدزمتسد ؛دشاب هنوگچ شورف طيارش  ؛دشاب
 هدهعرب همه و همه و دشاب ردقچ هريغ و هبتر عيفرت و جارخا ،شاداپ ،هميرج ،یهافر تاناکما

 ار دوخ روما هرادا یارب یلمع هبرجت نارگراک هاگچيه ،دشاب اهنآ یباصتنا ناريدم و ناراد هيامرس
 و »ینادرگدوخ« یاه حرط و »تيريدم« رد نارگراک زا یخرب یاه تلاخد .تفاي دنهاوخن

 هب ار یرگراک لرتنک هبرجت رما هک دهد یمن نارگراک تيعقوم رد یرييغت چيه اهنت هن »تکراشم«
  .دنک یم لدبم ناريدم یارسا هب ار اهنآ و هتخادنا قيوعت
 بسک ینعي ،دوخ دصاقم دربشيپ یارب دوخ قلطم تردق و هژيو تيعقوم نيا زا ناراد هيامرس هتبلا

 دنُک ،یراک مک دننام نارگراک مادقا نيرتکچوک هک تسورنيا زا .دننک یم هدافتسا ،رتشيب دوس
  .دزادنا یم هرطاخم هب ار مکاح تئيه عفانم لک ،باصتعا کي اي و یراک
 روما هيلک رب ميقتسم لرتنک و تراظن ناهاوخ ًاققحم ،اه هويش نيا اب لباقت رد ورشيپ نارگراک
 جرخ و لخد هراب رد عالطا بسک ؛ناراد هيامرس یتالماعم رارسا نتفرگ رارق نايرج رد ؛یديلوت
 و اهزمتسد نازيم ؛یجراخ و یلخاد اه کناب زا اه هناخراک یريگ ماو روما رد تاعالطا ؛هناخراک
 ،ناراد هيامرس .دنتسه هريغ و نارگراک ءاقترا اي جارخا تلع ؛هناخراک نايز و دوس ؛ناريدم قوقح
 -دنهد رارق نارگراک رايتخا رد ار هناخراک هب طوبرم تاعالطا مامت هک دنفظوم نايامرفراک و ناريدم
 .دراد لقتسم یهدنامزاس هب زاين یيادتبا تابلاطم نيا یارب هزرابم ورنيا زا .دننک یمن نينچ اما
 ريظن یياه هويش طسوت و .ديآرب یا هياپ قوقح نيا بسک ددص رد هزرابم قيرط زا هک یلکشت داجيا
 ینبم ناراد هيامرس یاهريوزت مامت عيزوت و ديلوت رب لرتنک نتفرگ تسدب و اه هناخراک لاغشا

 لقتسم لکشت زج هب یزيچ لکشت نيا .دنک المرب ار هريغ و اه جارخا هيجوت و هناخراک یهدررض
 یارب یا هزرابم یلاقتنا تابلاطم نيا زا کي ره لوح هزرابم نينچمه و دشاب دناوت یمن یرگراک
 .دشاب دناوت یم یرگراک لرتنک هبرجت بسک
 هيامرس ماظن لک یارب تسا یرطخ گنز ،لرتنک نتفرگ تسدب یارب یرگراک ميقتسم لمع
 داجيا هيلع رب اهداهن نيا مامت زورما هک تسين هدوهيب .یرگراک شبنج رد نآ نامداخ و یراد
 هب تبسن بلط حالصا یاه شیارگ یزرو هنيک  .دننک یم یزرو نمشد لقتسم یاه لکشت
 و دشر اب هک دنناد یم کين اهنآ .تسا تلع نيا هب ورشيپ نارگراک و یرگراک لقتسم تازرابم
 یم رطخ هب زين یراد هيامرس ماظن نورد رد اهنآ هيتآ و ماقم و هاج لقتسم یاه لکشت شرتسگ
  .دتفا
 تازرابم موادت یارب ورشيپ نارگراک ،نابلط حالصا تايرظن هعاشا و برخم درکلمع لباقم رد
 ،یرگراک لقتسم لکشت داجيا و یرگراک لرتنک هبرجت و سفن هب دامتعا بسک یاتسار رد دوخ
 اج ره رد ار اهنآ و هتفرگ هلصاف یرگراک بلط تاشامم و تسيمرفر و یبالق ناگدنيامن نيا زا یتسياب
 نورد هب اه سوريو نيا هک دنهدن هزاجا و هدرک اشفا اه هناخراک حطس رد نارگراک راظنا رد یناکم و
   .دننک ذوفن یرگراک زاتشيپ
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 تابلاطم قاقحا یارب هزرابم هویش یتسرد هب هپت تفه رکشین نارگراک ۱۳۹۶ ید و  رذآ هبرجت
 باصتعا کرادت یارب ار نارگراک و دوخ و داد شرتسگ دیاب ار هبرجت نیا .داد ناشن ار نارگراک
 تیعضو رد  هک دراد یرگراک زاتشیپ بزح هب زاین یمومع باصتعا یارب کرادت .درک هدامآ یمومع
  .تسا هدش لدبم نارگراک رکفنشور و یرگراک نازاتشیپ کیژتارتسا تاکن زا یکی هب ینونک

 
 ۱۳۹۶ ید ۳۰

 یزار رایزام
@MarxistEnghelabi  

militaant.com 
 
 :سیون ریز
 

 ۱۹۲۶-۱۹۲۱  یشمارگ یسايس راثآ بختنم ،۱۹۲۱ هيروف ۱۰ نيون مظن -۱
 . Lawrence & Wishart تاراشتنا

 .Pathfinder Press تراشتنا ۱۳۹۹-۱۹۳۸ یکستورت نوئل راثآ یسيلگنا نتم دوش عوجر -۲
 اتوگ همانرب رب یدقن ،سکرام لراک -۳
 رد یياروش تموکح نيلوا ليکشت و یتسيلايسوس بالقنا نيتسخن هرود هبدوش عوجر -۴
 .راک چا یا باتک ،هيسور ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا ینعي ،خيرات
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 یرگراک تردق هيلوا یاه هفطن :باصتعا
 

 
  

 رد یتسیسکرام عضاوم رب یرورم ،۱۳۹۶ رذآ هپت تفه رکشین نارگراک ریخا باصتعا لابند هب
 تیمها  ،رگراک هقبط یریگ تردق هلئسم  اب نآ دنویپ  و یرگراک شبنج رد  باصتعا هاگیاج هراب
  .دنک یم ادیپ

 و اه لکش لماح ،دورب یسايس و یداصتقا دودحم یاه فده یارف هک یا یرگراک ی هزرابم ره
 و هتفرگ رارق »یياوژروب تردق« لباقم رد هک یتردق .تسا »یرتلورپ تردق« هيلوا یاه هفطن
 یرگراک باصتعا ره" یياپورا اوژروب یارزو زا یکي لوق هب .دهد یم رارق نيداينب لاؤس دروم ارنآ
 !"دراد »دوخ« رد ار بالقنا کي هفطن
 زا یشخب اما ،دوش یم  زاغآ یئزج یداصتقا فده اب یلحم باصتعا کي یهدنامزاس ،هچرگ
 لباقم رد ور ردور ار نارگراک هک تسا یلمع ،باصتعا .درب یم لاؤس ريز ار یراد هيامرس تردق
 یمن تساوخ شلد هچ ره" :هک دنيوگ یم تيريدم هب مادقا نيا اب نارگراک .دهد یم رارق تيريدم
 رد لرتنک لامعا رد ار یزاوژروب تلود قوقح لک لمع نيا اب نارگراک نينچمه !"دهد ماحنا دناوت
 لک ،یئزج تابلاطم هلسلس کي روحم رب باصتعا کي .دنهد یم رارق لاؤس دروم ،هناخراک

 طسوت هک »راک یدازآ« ريظن ینيناوق .دنک یم مالعا رابتعا یب زين ار یراد هيامرس »نيناوق«
 نارگراک »رامثتسا یدازآ« نيناوق هب لمع رد ،دوش یم هظعوم یراد هيامرس تلود ناغلبم
 تيريدم ،هداس باصتعا کي عوقو ضحم هب هک اريز .دوش یم همجرت ناراد هيامرس طسوت
 و تفر قح هلمج زا ،یيادتبا قوقح هيلک یراد هيامرس تلود یتبرض یورين هب لسوت اب هناخراک
 یم رد نارگراک ،باصتعا کي زاغآ زا سپ یتاظحل اهنت .دنک یم بلس نارگراک زا ار هناخراک هب دمآ
 کرد هلصافالب نارگراک .تسا یبالق یراد هيامرس تلود طسوت »راک یدازآ« تاغيلبت هک دنباي
 و دعاسمان طيحم هب ضارتعا قح اهنت هن .تسا بذک اپارس یزاوژروب »راک نيناوق« هک دننک یم
 مادعا و هجنکش و ريگتسد ،جارخا نانآ ناربهر یتح هک ،دوش یم بلس نارگراک زا راک تيعضو
 »راک نوناق« و »راک یدازآ« یعقاو موهفم هلصافالب نارگراک یباصتعا ره زا سپ .دندرگ یم زين
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 دروم هک یلکش و تيعضو ره رد »راک یورين« ديرخ یارب »هيامرس یدازآ« :دننک یم کرد ار
 روبجم ،روز لامعا اب ،یياهرايعم رب ینبم ار نارگراک هک »هيامرس نوناق« ؛تسا نانآ زاين و هقالع
 !دنک یم نانآ یاه طرش هيلک شريذپ هب
 »هيامرس« و »راک« نيب داضت ،یمومع و یرسارس ،رت هدرتسگ باصتعا کي زورب تروص رد اما
 یئ هناخراک زا باصتعا کي هچنانچ هنومن یارب .ددرگ یم رهاظ یرت حضاو و رت نايرع لکش رد
 زا هناخراک باصتعا هک ینامز ؛دباي شرتسگ رواجم تارادا و اه هناخراک ،تالحم هب و هتشگ زاغآ
 دوخ لاغشا هب اهنت هن ار هناخراک ،نارگراک و دور رتارف )نديشک راک زا تسد( یداع باصتعا کي
 یياهن و یقطنم هجيتن هب باصتعا ،دنريگ هدهع رب ار نآ تيريدم رما »لاعف« روطب هکلب ،دنريگ
 تلود و داصتقا ،هناخراک »بابرا« یسک هچ :ددرگ یم حرط یروحم لاؤس کي و دسر یم  دوخ
 ؟ناراد هيامرس اي نارگراک ،تسا
 .ناراد هيامرس و ناريدم هن و دنتسه هناخراک »بابرا« اهنآ دوخ هک دنباي یم رد لمع رد ،نارگراک
 »باصتعا هتيمک« داجيا .تسا یرگراک یهدنامزاس ،تيعضو نيا موادت نيمضت هار اهنت ،اما

 عبانم یروآ عمج داجيا شقن »باصتعا هتيمک« .تسا نارگراک یعطقم زاين نيا یوگخساپ ًاتنس
 راک اهنت اهنيا اما .دريگ یم هدهع رب ناگدننک باصتعا یارب ار هريغ و کاشوپ و کاروخ ،یلام
 و یونعم ،یدام زاين ساسا رب یددعتم یاه نويسيمک هب هتيمک نيا .تسين »باصتعا هتيمک«
 یاه هفطن نيتسخن دهاش عطقم نيا رد ام  .دوش یم ميسقت نارگراک یتاليکشت و یسايس
 ،حلسم یايسيليم ،کاشوپ ،کاروخ ،یلام یاه نويسيمک .دوب ميهاوخ »یرگراک تردق«
 یمومع ،»باصتعا« هچنانچ .دنيآ یم دوجو هب »یفخم تاعالطا« یتح و حيرفت ،تاعالطا
 لابند هب زين یجراخ روما ،یداصتقا یزير همانرب ،یديلوت یاه شخب هلصافالب ،ددرگ
 .دننک یم هبرجت ار »تردق« شيامزآ نيتسخن نارگراک اجنيا رد .دنريگ یم لکش اه نويسيمک
 »نازير همانرب« نيب یياوژروب هعماج یليمحت »راک ميسقت« نتشادرب نايم زا یارب باصتعا هتيمک
 رد نانآ یاه هداوناخ و نارگراک مامت ات هتشاذگ یمومع تاسلج هنازور لکش هب ،»نايرجم« و
 .دنريگ رارق یريگ ميمصت روما هيلک
 هک ديشخب دهاوخ ققحت ار ناگدننک باصتعا تابلاطم اهنت هن یزرابم و کيتارکمد لکشت نينچ
 رب ،هناخراک نالوئسم و تيريدم تافاحجا و روز لامعا زا نارگراک یياهر یارب ار ماگ نيتسخن

 نيناوق« رش زا یياهر و »یگناگيب دوخ زا« ءاغلا یاتسار رد ماگ نيتسخن ینعي .تشاد دهاوخ
 .»هيامرس« و »رازاب
 باصتعا هتيمک داجيا هب تسد ،دوخ یهدنامزاس یارب ،یلحم باصتعا کي هک ینامز
 دوجو هب هقطنم کي رد هک هناخراک کي رد اهنت هن اه هتيمک ليبق نيا هک ینامز ؛دنز یم یکيتارکمد
 و دننک رارقرب طابترا رگيدکي اب اهداهن نيا یگدنيامن تئيه قيرط زا اه هتيمک نيا هک ینامز ؛ديايب
 تلود هيلوا هفطن نيا .دوب ميهاوخ یرگراک یاهاروش دلوّت دهاش ام تروص نآ رد ؛دنبايب تيزکرم
 .تسا یتآ یرگراک
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 .تفرگ تسدب ار ربتکا بالقنا یربهر و تفاي دلوت یلکش نينچ هب هيسور رد »دارگورتپ« یاروش
 باصتعا یاه هتيمک و اهاروش یهدنامزاس ،۱۳۵۷ نمهب مايق یبالقنا اشيپ هرود رد زين ناريا رد
 نينچ اب تفن عيانص نانکراک و نارگراک .دروآ دوجو هب ار یياه هفطن نينچ یوحن نيرتزراب هب

 مادقا نيا .دننکشب ار هاش ميژر تارقف نوتس و هتسب ار تفن یاهريش هک دندش رداق یهدنامزاس
 .دش هاش ميژر یياهن ینوگنرس هب رجنم

  
 یرتلورپ بالقنا و »یهاگآ«

 
 یارب اما ،تسا یرگراک تردق هيلوا یاه هفطن لماح ،تدم زارد و هدرتسگ باصتعا ره هچرگ
 تلود هيلع هوقلاب مجاهت نيب یمهم توافت هک اريز .تسا زاين یرگيد لماوع هب ،نآ یياهن ققحت
 ود نيا هچنآ .دراد دوجو نارگراک طسوت یسايس تردق ريخست یياهن ققحت و یراد هيامرس
 کي نودب .تسا یرگراک شبنج نورد یسايس »یهاگآ« حطس دهد یم  دنويپ مهب ار تيعضو
 نيداينب ديدهت ار یراد هيامرس ميژر دوخ یدوخ هب یباصتعا چيه ،هناهاگآ یريگ ميمصت هلسلس
 .دوش یمن ليدبت »اروش« کي هب شوجدوخ لکش هب ی »باصتعا هتيمک« چيه .دنک یمن
 رب .تسا هتفهن رما نيمه رد زين یرگراک یتسيلايسوس یاه بالقنا زراب تايصوصخ زا یکي

 بحاص هک دنتفاي لاقتنا یتاقبط هب یسايس تردق هک هتشذگ یعامتجا یاه بالقنا هيلک فالخ
 تردق زا سپ ًافرص هک تسا خيرات رد یئ هقبط اهنت رگراک هقبط ،)اراد تاقبط( دندوب هعماج تورث

 ینوگنرس نودب .تفاي دهاوخ تسد یديلوت تابسانم و یلم تورث هب دوخ یياهر و یسايس
 .دوب دهاوخن اه هناخراک روما رب لماک لرتنک و تراظن هب رداق رگراک هقبط ،یياوژروب تلود نيداينب
 نکممريغ یديلوت یدام تابسانم رب لرتنک یراد هيامرس تلود ندرک »تسين هب رس« نودب

 .دوب دهاوخ
 .دراد صاخ یسايس یزکرم لمع و یزير همانرب هب زاين یياوژروب تلود و تردق ینوگنرس ،اما
 باسح تامادقا هب زاين هدش یعامتجا و هدش یزير همانرب یداصتقا ی همانرب یهدنامزاس یارب

 ره رد هتبلا( تسين شوج دوخ یئ هدوت مايق کي اهنت یتسيلايسوس بالقنا نياربانب .تسا هدش
 تکرح هکلب ،)ددرگ یمن زاغآ یبالقنا اهنآ نودب و تسا یرورض یياه تکرح نينچ یبالقنا
 نيا رد یتسسگ ره .دنا هدروخ دنويپ مهب یريحنز دننام هک تسا یئ هدش یزير همانرب صخشم
 .دنک وربور هعجاف اب دناوت یم ار بالقنا ،تايلمع هلسلس
 دازآ« یاه ناسنا هب ار »هدش هناگيب دوخ زا« نارگراک تسا رارق هک یبالقنا ،رگيد نخس هب

 »هاگآ« یايراتلورپ طسوت دياب ؛دنک ليدبت ،تفرگ دنهاوخ تسد رد ار دوخ تشونرس هک یئ »هدش
 رد زين ینيع تيعضو دياب ،تسين یفاک زين »یهاگآ« اهنت هتبلا .دريذپ تروص هتفاي نامزاس و
 .دشاب هدامآ هعماج حطس
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 تردق« ی هلئسم ،یئ هدوت مايق و یمومع باصتعا ،یبالقنا یالتعا ره زا سپ هک تسا یهيدب
 رجنم هک یئ ینيع تيعضو .یرتلورپ تردق اي یياوژروب تردق :ددرگ یم حرط هعماج رد »هناگود
 یم ،هاگآ یايراتلورپ طسوت تردق ريخست یاتسار رد ،یبالقنا اشيپ هرود رد یبالقنا یالتعا هب
 ،مروت ،یداسک( یراد هيامرس یديلوت طباور رد یمئاد و ینيع نارحب :تسا رارق نيا زا ددرگ
 یاه شکمشک( مکاح تئيه نورد رد یسايس نارحب ؛)هريغ و ديلوت رد جرم و جره و یراکيب
 یمومع یتياضران ؛)تدحو و یگچراپکي دوجو مدع ،هقرفت ، تيربهر هب یدامتعا یب ،ینورد
 هب رگراک هقبط یدامتعا یب ؛)ناشکتمحز و اوژروب هدرخ یاهرشق نورد رد هژيو هب( مدرم
 ،دنمزوريپ یميژر دض تازرابم هجيتن رد رگراک ی هقبط سفن هب دامتعا ،اوژروب نارادمتسايس
 .یفاک سفن هب دامتعا اب دهعتم و مجسنم یرگراک یورشيپ یريگ لکش ؛تدم زارد و ريگيپ

 هدوت راجفنا هب رجنم هعماج رد یئ هقرج هچ ره ،ددرگ داجيا هدش رکذ ینيع تيعضو بلغا هچنانچ
 »هزاورد« هب هلصافالب ،ددرگ زاغآ یئزج یداصتقا تابلاطم زا هک یباصتعا ره .ددرگ یم یئ

 یگدامآ هب یگتسب ،»هزاورد« نيا زا نتفر ارف هتبلا .دسر یم »هناگود تردق« هلئسم حرط
 هک یبزح .دراد هعماج رد »یبالقنا زاتشيپ بزح« کي دوجو هژيو هب و یرگراک یورشيپ
 ۱۳۵۷ نمهب مايق رد .دشاب هتفاي یرگراک یورشيپ نورد رد یسايس رابتعا ،شيپاشيپ
 شبنج رد »یربهر« دوبن تلع هب اما ،دندرک روبع هزاورد نيا زا ناريا نارگراک و ناشکتمحز
 تاباصتعا .دندش هدنار بقع زرم نيا زا ،یدنوخآ یراد هيامرس بالقنا دض رارقتسا اب ،یرگراک
 روبع یارب ینيع تيعضو یگدامآ رگنايامن ،)هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا هلمج زا( ریخا

 ناريا یتآ بالقنا یهدنامزاس و کرادت رس رب یلصا هلئسم .تسا »هزاورد« نيا زا رگراک ی هقبط
 .تسا
 یم هگن اج رب اپ ار هديسوپ یراد هيامرس ماظن روز لامعا و باعرا اب اهنت هن یراد هيامرس تلود
 نتخادنا قيوعت هب تردابم ،یرگراک شبنج نورد رد گنراگنر یاه تسيمرفر اب هارمه هک دراد
 ناشکتمحز و رگراک هقبط نورد رد هدع نيا کيژولوئديا تاغيلبت .دنک یم یعامتجا بالقنا
 یياوژروب هدرخ و یياوژروب یژولوئديا ريثأت تحت رگراک ی هقبط هچنانچ .دراذگ یم ار دوخ تاريثأت
 تيمکاح !دروآ یمن ماود مه زور کي یراد هيامرس ماظن ،دنتفرگ یمن رارق یراد هيامرس تاغيلبت و
 لامعا زين )هريغ و سرادم ،دجاسم ،یمومع یاه هناسر( تاغيلبت و روز قيرط زا اهنت یئاوژروب
 رب »فعاضم رامثتسا« و رامثتسا لامعا ،یداصتقا رازاب رب تيمکاح قيرط زا هک ،ددرگ یمن
 تسد دوخ ینيب ناهج هب دنشابن رداق نارگراک هک یتيعضو داجيا و جارخا و یزاس راکيب ،نارگراک
 رثکا هک تسا هعماج رد »بذاک یژولوئديا« داجيا یلصا لماع یزاوژروب .دريگ یم تروص ،دنباي
 .دهد یم رارق ريثأت تحت ار مدرم
 موادتم روز لامعا هب لسوتم ینارحب رايسب تيعضو رد اهنت یراد هيامرس ماظن ،یبرغ عماوج رد
 ات ،دنک یم باعرا ار ناشکتمحز و نارگراک یفاک هزادنا هب ،رازاب نيناوق ليمحت اب هنرگو ،ددرگ یم
 بسک یارب هک دنريذپ یم ًاتياهن )اهنآ نيرت هاگآ یتح( نارگراک .دنک بلس اهنآ زا ار تمواقم ناوت
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 ار دوخ »راک یورين« یتسياب »ناش هدوناخ و دوخ مکش ندرک ريس« یارب اي و »نان همقل کي«
 یم دادملق »یعيبط« رما کي ناونع هب مادقا نيا .دننک نيکمت رازاب نيناوق هب و دنناسرب شورف هب

 هدوت یاه مايق و هتفر لاؤس ريز هب یراد هيامرس ماظن لک هک تسا ینارحب تيعضو رد اهنت .دوش
 .دريگ یم رارق زور روتسد رد یئ
 هب لسوت اب ميژر و هدوب یمئاد و ینارحب هراومه یسايس تيعضو ،هتشذگ ههد ود یط ،ناريا رد
 تحت ،دناوت یم ميژر نامه اما .تسا هدرک بوکرس ار یئ هدوت یاه تکرح قانتخا و روز لامعا
 .دنک لامعا یرگيد لکش هب ار ناشکتمحز باعرا ،»تاحالصا« یاول ريز ،ینيون تيعضو
 همادا هزرابم هب فلتخم لاکشا هب و دنرادن و هتشادن ميژر نيا هب یمهوت مدرم یاه هدوت ناريا رد
 ،ميژر هيلع نانآ تمواقم هچنانچ هک تسا یهيدب .)تدم هاتوک و یلحم ،یعطقم هچرگ( دنا هداد
 »مظن« لک ،دنوش ماظن نيداينب تارييغت ناهاوخ و دباي همادا ،یسايس تاليکشت کي رب یکتم
 ی هجيتن رد و دوخ یورين رب یکتم اهنت نارگراک .تفرگ دهاوخ رارق یدوبان رطخ رد یياوژروب
 هرمزور هزرابم رد اهنآ .دننک مالعا عضوم ميژر تاغيلبت هيلع دنناوت یم ،یراد هيامرس دض تازرابم
 دوخ هک دنوش یم هجوتم هناخراک فک رد »یرگراک لرتنک« تابلاطم روحم رب دوخ
 تموکح یارب هنيمز و هتفرگ لکش یرتلورپ تردق هيلوا ی هفطن اجنيا رد .دنا هناخراک  »بابرا«
 .دوش یم مهارف یرگراک

  
 ۱۳۹۶ رذآ
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  ؟یراد هیامرس تلود ینوگنرس  ای میژر ینوگنرس
 

 ۱۳۹۶ یرگراک تاباصتعا و ینابایخ تاضارتعا هیشاح رد
 

 
 

 :همدقم
  رذآ رد هپت تفه  رکشین نارگراک باصتعا موادت  و  ۱۳۹۶ هامید ینابایخ  تاضارتعا  لابند هب

  یس یب یب نویزیولت – راگرپ همانرب  ،لوا  .دش هداد بیترت ناریا هب ور هدنز درگزیم ود ، ۱۳۹۶
 هاگدید نویزیولت  – وگتفگ هرجنپ همانرب  مود  و ،)نیزرب دیعس و یزار رایزام تکرش اب  ۹۶ ید ۱۶(
  .)نارماک نیمار و یزار رایزام تکرش اب ۹۶ ید ۲۷(
  ،دش هدهاشم ناریا لیاسم هب نادنمقالع زا یرامشیب دادعت طسوت هک ینویزیولت یاهدرگ زیم نیا 

 هیشاح رد ،»ینوگنرس« راعش  موهفم  حیضوت   رد .دش حرط ناتسود زا یخرب یوس زا یتالاؤس و
 رذآ رد هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا  اصخشم(  یرگراک تاباصتعا و ینابایخ تاضارتعا

 یروحم  شقن و ناریا یراد هیامرس تلود تیهام تخانش تیمها هب  یتاراشا،)۱۳۹۶
  .دش ،یراد هیامرس تلود ینوگنرس ترورض و مسیلایرپما
 ،ینویزیولت یاه همانرب نارظان زا یا هدع تالؤس حرط  هیاس رد مّهم ثحبم نیا ندرک زاب یارب

 تیمها و یراد هیامرس تلود تیهام دروم رد  یبالقنا یاه تسیسکرام یاه لیلحت مدید مزال
   .منک حرط  ار یتلود ویتانرتلآ و ینوگنرس
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 هک یدعب تلود مینادب هکنیا  ،لوا .تسه تیمها زئاح ظاحل دنچ زا یتلود ویتانرتلآ دروم رد ثحب
 هک نیا ،مود ؟تسه یتلود هنوگچ ،دننک یم هزرابم نآ ققحت یارب یبالقنا یاه تسیسکرام ام
 هتشاد یرظن تاقفاوت یتآ تلود زا یبایزرا روحم رب بلط نوگنرس یسایس یاهورین هچنانچ
 رد یبالقنا یاهورین نایم یلوصا یاهداحتا یارب ار هیلوا ی هنیمز دناوتیم رما نیا ،دنشاب
 هب .دروآ مهارف ار ،رگراک هقبط هژیو هب و یعامتجا یاه شبنج  رد یرگتلاخد تهج ،نویسیزوپا

 یرت یوق ههبج و دنک جراخ ینونک قارتفا و نارحب  زا ار  بلط نوگنرس یاه یورین ،رگید نخس
 .دنک داجیا نویسیزوپا مسیلایرپما هب هتسباو و ارگ تسار یاه شیارگ لباقم رد
 ءازجا مامت رب قفاوت .درک هراشا هدروخ دنویپ مه هب ءزج راهچ هب دیاب یتلود ویتانرتلآ یبایزرا یارب
  .دوش لصاح هلوقم نیا زا لماک کرد ات ،دریگب تروص دیاب
 :منکیم هراشا ءزج راهچ نیا هب
  )؟تسا یعامتجا هقبط هچ عفانم ظفاح ینونک تلود( ؟تسیچ تلود یتاقبط تیهام  ،لوا
 یبالقنا عون هچ ،یراد هیامرس تلود ینوگنرس زا سپ( ؟تسیچ بالقنا یتاقبط تیهام ،مود
  )؟دریگ یم رارق راک روتسد رد

 یورین ناونع هب هعماج رد یعامتجا یورین هچ( ؟تسا مادک بالقنا نیا یربهر تیهام ،موس
 ) ؟دهد نامزاس ار بالقنا و دنک نوگنرس ار یراد هیامرس تلود تسه رارق هدنزاس
 زاین تلود ینوگنرس و بالقنا کرادت یارب یتالیکشت هچ( ؟تسیچ بالقنا کرادت رازبا ،مراهچ
 )؟تسا
 ،اما .تسا یرادهیامرس تلود کی ،ناریا تلود ام رظن هب ؟تسیچ تلود یتاقبط تیهام  ،لوا
 رد .دوش یم هدید ییاپورا فلتخم یاهروشک رد هزورما هک یا یرادهیامرس تلود لکش هب هن
 ام هعماج هب ،دعب هب هیوفص نارود رخاوا رد امومع مسیلایرپما طسوت یرادهیامرس تلود ناریا

 تازرابم لوصحم هک تسین یایرادهیامرس تلود کی ،تلود نیا ،رگید نخس هب  .دش لیمحت
 ،ناریا هعماج رد .دراد دودحم و هقلخلا صقان یتلصخ تلود نیا .دشاب هدوب یلادوئف دض یتاقبط
 و هاش اضر نارود  ،راجاق نامز زا هژیو هب .تسا مکاح یرادهیامرس دیلوت هجو کی ناکامک اما
 یرادهیامرس دیلوت هجو کی دهاش ام ،یا هنماخ-ینیمخ نارود نانچ مه و هاش اضر دمحم
 هلخادم زا یشان هک دراد یصاخ یگ هژیو ناریا رد یراد هیامرس یدیلوت هجو ،اما  .میتسه
 طسوت الاب زا یراد هیامرس یاه تلود هک هباشم عماوجریاس و( ناریا رد .*تسا یتسیلایرپما
 تابسانم رانک رد ییاپورا یراد هیامرس عماوج فالخرب ،)تسا هدش لیمحت هعماج رب مسیلایرپما

 اب هک میتسه زین یراد هیامرس هبش و یرادهیامرس اشیپ  تابسانم دهاش نانچه ام یراد هیامرس
 ار یراکشآ ضقانت دوخ هعماج حطس رد ام ،نیاربانب .تسا هدروخ دنویپ یراد هیامرس تابسانم
 یوس زا و ،برغ زا یتادراو هتفرشیپ یژولونکت دوجو ،وس کی زا :مینکیم هدهاشم هراومه
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 تابسانم نیا هدهاشم .تسه دوجوم یرادهیامرس اشیپ و یمیدق تابسانم و طباور ،رگید
 .درادن دوجو هعماج رد یرادهیامرس تلود هک دناسرب هجیتن نیا هب دیابن ار ام یرادهیامرساشیپ
 و )مسیلایرپما طسوت الاب زا هدش دراو یراد هیامرس( تسه یرادهیامرس ناکامک ام هعماج داصتقا
  .دهد یم یهدنامزاس ار یرادهیامرس ماظن هک تسا یراد هیامرس تلود کی اقطنم مه تلود
 »تموکح« نیب ام   زیامت ،نویسیزوپا رد امومع   .دوش هراشا مهم  هتکن کی هب دیاب اج نیا رد
 یم »میژر ینوگنرس« زا تبحص الومعم نویسیزوپا یاهورین .دوش یمن لئاق تلود و  )میژر(
 تلود« ای »یمالسا یروهمج میژر« دیاب رخآ تسد هک دننک یمن نشور اهورین نیا ارهاظ .دننک
 و تلود هلئسم ،یتسیسکرام رظنم زا ؟دوش نوگنرس »ناریا یمالسا یروهمج یرادهیامرس
 تلود لک زا یشخب )میژر ای( تموکح هک تسین یدیدرت .درک زیامتم  مه زا دیاب ار تموکح
 هب هیوفص نامز زا هک تسه یخیرات رادیاپ هدیدپ کی الوصا تلود .تسین تلود لک اما ،تسه
 میژرالثم  .دننک یم رییغت اه تموکح اما ،تسا یمئاد تلود .تسا هتشاد همادا زورما هب ات جیردت

 .دنام یقاب هدروخن تسد یرادهیامرس تلود اما ،دمآ شیاجب ینیمخ میژر و دش نوگنرس هاش
 خیرات رد .دنوشیم تیاده و یهدنامزاس فلتخم یاهمیژر اب یرادهیامرس یاهتلود الومعم
 ای ،دنناخرچب ار یرادهیامرس تلود دنناوت یم یتسیشاف یاه میژر الثم هک تسا هدش هداد ناشن
 یاهمیژر ای  ،دنریگ رارق یراد هیامرس تلود سأر رد دنناوت یم ییاپورا کبس یناملراپ یاه میژر
 ار یراد هیامرس تلود دنناوت یم نیتال یاکیرمآ یاهروشک زا یخرب دننام یماظن یروتاتکید
 رارق دناوت یم یتیعقوم نینچ رد ،هعیش بتارم هسلس هب یکتم میژر ناریا دروم رد ای ،دنناخرچب
 و ماظن ینوگنرس ،مینکیم »ینوگنرس« زا تبحص یتسیسکرام رظنم زا  ام یتقو نیاربانب .دریگ
 .)تسنآ زا یشخب مه میژر هتبلا هک( میراد رظن دم ار  یرادهیامرس تلود لک
 رد یتآ یبالقنا تیهام نییعت یارب هک دوب نیا سکرام رظن ؟تسیچ بالقنا یتاقبط تیهام ،مود
 و تیفارشا رب یکتم یلادوئف تلود هچنانچ .درک زاغآ دوجوم تلود تیهام زا دیاب ،هعماج کی
 یراد هیامرس تلود هچنانچ .تسا کیتارکمد اوژروب بالقنا کی ،یتآ بالقنا ،دشاب ناهاشداپ
 تلع هب ،ینونک تیعضو رد .تسا )یراد هیامرس دض( یتسیلایسوس ،بالقنا تیهام ،دشاب
 .درادن دوجو ناهج رد یراد هیامرس اشیپ ای یراد هیامرس ریغ یاه تلود )یتسیلایرپما تالخادم
 دیاب یتآ بالقنا هک تسه حضاو ،)تسه نینچ هک( دشاب یراد هیامرس زین ناریا رد تلود هچنانچ
 لئاسم زا یکی نیا .دهد یم ناشن ار یتسیلایسوس بالقنا زاغآ هک ،دشاب یرگراک بالقنا کی
  .تسا یتآ تلود ویتانرتلآ اب طبترم و یدیلک
 تروص میژر رییغت یارب اهنت امازلا  ،دهدیم خر یا هعماج رد یبالقنا  ینامز هک تشاد دیکات دیاب
 اههدوت لباقم رد هک تسه یفیلاکت هلسلس کی لح  روظنم هب ساسا رد بالقنا فده .دریگیمن
 یاه یورین دشر نیب داضت ،سکرام لوق هب .دنک یم راومه تفرشیپ یارب ار هار و هتفرگ رارق
 ،یلصا فده ،کیتارکمد اوژروب بالقنا رد ،هنومن یارب .دیآ یم دوجوب یدیلوت بسانم و هدلوم
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 »یسارکمد هلأسم« ،»یلم هلأسم« ،»یضرا هلأسم لح« دننام .تسا کیتارکمد فیلاکت لح
  .میدوب فیلاکت نیا لح یارب تردقب یزاوژروب ندیسر تردق هب دهاش ام .هریغ و
 زگره ام ،هدش هنقح هعماج هب مسیلایرپما طسوت الاب زا یرادهیامرس تلود هک ییاحنآ زا ناریا رد

 یخرب و( ناریا ریظن یا هعماج رد هیواز نیا زا .میا هدوبن یلادوئف دض هدنمزر یاه تلود دهاش
 هلسلس کی ناکامک هجیتن رد  .تسا هدادن خر کیتارکمد اوژروب یاه بالقنا )رگید یاهروشک
 نرق کی رد ،رگید نخس هب .دراد دوجو هعماج رد کیتارکمد اوژروب یهداتفا بقع فیلاکت
 هدشن لح زونه »نانز هلأسم« و »یسارکمد هلأسم« ،»یلم هلأسم« ،»یضرا هلأسم« هتشذگ
 تلود هک ییاحنا زا ،اما .تسا هداتفا یرگراک تلود  ینعی ،یدعب تلود شود رب فیلاکت نیا .دنا

 اب هارمه زین یرادهیامرس دض فیلاکت هلسلس کی ،تسا مسیلایرپما طسوت یلیمحت یرادهیامرس
 و دیلوت رب یرگراک لرتنک ،هلمج زا  .دریگیم رارق راک روتسد رد کیتارکمد اوژروب فیلاکت ریاس
 تسا یتسیلایسوس فیلاکت زا یشخب هریغ و همانرب اب داصتقا یهدنامزاس  ، نارگراک طسوت ،عیزوت
 تردق ریخست زا سپ یرگراک تلود ،رگید نخس هب .دندرگ لح یرگراک تلود طسوت دیاب هک
 ناونع تحت  هک ینارود .مسیلایسوس هب یرادهیامرس زا دنزیم هناشن  ار یراذگ نارود ،یسایس
 .تسا هدش یفرعم سکرام لراک طسوت  »ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید«
 ایراتلورپ تسدب دیاب امازلا اققحم بالقنا یربهر ؟تسا مادک بالقنا نیا یربهر تیهام ،موس
 هک رادهیامرس هقبط :دوش یم هدهاشم نونک ات هقبط هس هعماج رد  ،ناریا رد هنومن یارب .دشاب
 ینونک میژر فلاخم یتح هک( پچ زا یخرب و هنایم و تسار تاشیارگ یمامت .تسا یعاجترا الماک
 زا یراد هیامرس ماظن ظفح ناهاوخ هاوخان هاوخ ،دنریگن رظن رد ار الاب تاکن هچنانچ )دنشاب
 یاههتساوخ یوگخساپ هجوچیه هب هیتآ رد اهنیا  .دنوش یم بوسحم یرادهیامرس نیعفادم
  .دش دنهاوخن مدرم هدوت
 میسقت یناتحت و یناقوف فیط هب الومعم  هک میراد »اوژروب هدرخ« هقبط کی رگید فرط زا
 رارق بالقنا لباقم رد و دنتسه یرادهیامرس تلود تبرض یاهورین زا یناقوف فیط .دنوشیم
 رارق راک هاگودرا رد و رگراک هقبط اب طابترا رد یعیبط روطب مه یناتحت شخب و ،تفرگ دنهاوخ
 و اه شیارگ ماسقا و عاونا .مینیبیم ار متس تحت راشقا یمامت ام راک هاگودرا رد نیربانب .دناهتفرگ
 نانچمه و ناناوج و ییوجشناد یاهشبنج و ،نانز شبنج لثم یعامتجا یاهشبنج
 هقبط طسوت هاگودرا نیا یربهر اهتنم .دناهتفرگ رارق  متس تحت  هعماج نیا رد هک ینارکفنشور
 تاکن زا یکی نیا .دوشیم زکرمتم یتآ بالقنا رد ،دنرادرادوخرب  یرتالاب یسایس یهاگآ هک رگراک
 ندناسر تردق یارب عقاو رد ام یلصا زکرمت هک،میراد دیکات دوخ یاه ثحب رد ام هک تسا یساسا

 .دشاب دیاب رگراک هقبط
 و هدرک نوگنرس ار یرادهیامرس تلود اتیاهن هک یبالقنا  ؟تسیچ بالقنا کرادت رازبا ،مراهچ
 هتفرگ رارق تسیلایسوس و هاگآ رگراک هقبط نآ یربهر ردص رد و ،دنکیم رقتسم  ار یرگراک تلود

 یاهشبنج ،هنومن یارب .دوب دهاوخ ،دنتسه عفن یذ بالقنا نیا رد هک یفلتخم نیدحتم لماش
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 هدوت تیرثکا هک ییاهرشق نیا هک یتالیکشت  تسا نیا لاوس لاح .هعماج متس تحت راشقا و یلم
 مزال  اجنیا رد ؟تسا یداهن هنوگ هچ دناسر یم یتسیلایسوس بالقنا هلحرم هب ار شکتمحز یاه
 نویسیزوپا فیط رد ییاهفالتخا یرس کی بالقنا هب ندیسر ِرازبا دروم رد هک تسا رکذ هب
 ریز ،میهدب ماحنا یرتشیب ثحب و موش زکرمتم عوضوم نیا رس رتشیب متسه لیام هک دراد دوجو
 .تسه نویسیزوپا یاهورین نایم هرجاشم و قارتفا هطقن عوضوم نیا
 فارحنا ،مود و ،»هنابآممیق فارحنا« ،لوا  .دراد دوجو یلصا فارحنا ود عوضوم نیا دروم رد
 .تسا هنایارگ لیخت
  .مهدیم حیضوت رتشیب ود هب عجار
 هقبط زا تباین هب هک تسا ییاهنامزاس و بازحا رد امومع ،»هنابآممیق فارحنا« ،لوا فارحنا
 بزح« دننام ،دننز یم قارطمط رپ یاهبقل و یماسا اب یبازحا نتخاس هب تسد ،رگراک
 هدرک باختنا رگراک هقبط فرط زا ار ناشربهر و هریغ و »یرگراک تسینومک بزح« ،»تسینومک
 رگراک هقبط زا هک تسنآ دنهدیم ماحنا هک یراک اهنت و  ،)دنتسه روشک جراخ رد امومع هک یناربهر(
 دیاب نارگراک هک دندقتعم و دناهدرک نیودت مه یاهمانرب .دندنویپب اهنآ هب دنهاوخیم ناشکتمحز و
 نشور حوضو هب .دنریذپب ،هدش میظنت ناربهر و »اهردیل« نیا طسوت هک ار اههمانرب نیا و دنیایب
 یاهورشیپ یور یتاریثات هتسناوتن ،میدوب شدهاش هتشذگ ههد دنچ رد هک یفارحنا نیا هک تسا
 تسا رارق بالقنا ایوگ هک ،تسنیا بالقنا کرادت زا اهنیا روصت .دراذگب ناریا لخاد رد یرگراک
 بزح کی اهنآ معز هب ،رگید نخس هب .دریگ تروص ناربهر نیا طسوت و الاب زا یبالقنا

 اههدوت جیردتب سپس و  ،هدش نیودت »رتهب یایند کی یارب« و »همانرب« کی اب  »یتسینومک«
 رب میژر ینوگنرس زا سپ و هداد لکش ار یتآ تلود تسا رارق بزح نیا ،اهتنا رد .دنکیم بلج ار
 میراد مه زونه و میتشاد یدنبزرم نآ اب تساهلاس ام هک تسا یفارحنا نیا .دنیشنب تردق دنسم
 ،میتشاد تاشیارگ نیا هب هک یتاداقتنا و و ام یبایزرا هک هداد ناشن هتشذگ لاس دنچ و یس هبرجت و
 .تسا هدوب حیحص الماک
 هئارا تسیشرانآ هبش و تسیشرانآ یاهشیارگ فرط زا ،»هنایارگلیخت فارحنا« ،مود فارحنا
 قرفتم یاه تیلاعف و روهظ  تساه لاس ،یرگراک شبنج نورد رد تاشیارگ نیا .دوشیم هداد
 تیدض .)دراد دوجو نآ نایم رد یفلتخم تارظن  ماسقا و عاونا و هدوبن لکشتم هتبلا ( دنا هتشاد
 یتنس بازحا یاه یورجک هدهاشم اب هک تسا نیا رد ینینل بزح ای یرگراک زاتشیپ بزح اب نانآ
 هک ،دنسر یم هجیتن نیا هب ،یوروش رد یتسینیلاتسا طاطحنا نارود و ناریا رد یتسینیلاتسا

 یارب دربن ای دنزاسب »اروش« امیقتسم دیاب نارگراک .دروخ یمن رگراک هقبط درد هب زاتشیپ بزح
 تاکرادت یهلأسم هک تسا هنایارگ لیخت ظاحل نیا زا  تایرظن نیا !دنهد ققحت ار »یدزم راک وغل«
 ریخست نیعم زور کی راو هقعاس رگراک هقبط هک دوش یم روصت .دریگیم هدیدان الماک ار بالقنا
 هب نارگراک هک دننک یم  روصت اهنآ .دوخ یهاگآ ندرب الاب و بزح هب یزاین نودب ،دنک یم تردق
 زا شور نیا .دنرادن زاین ،بالقنا یارب یتسیلایسوس یهاگآ بسک و یهدنامزاس و تاکرادت هرود
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 هتفاین ناهج یاج چیه رد یقافتا چیه نوچ ،تسا یلیخت هژورپ کی الماک یخیرات ظاحل زا  ،رکفت
 تسدب یلبق تاکارادت نودب اسار دوخ هلصافالب ار تردق دنناوتیم امزلا اهاروش هک دهد ناشن هک
 رد  ،اه شیارگ نیا  .تسا هتفاین ققحت یتسیلایسوس بالقنا دنشاب هدرک نینچ مه رگا و .دنریگب
 ایوگ الثم هک ،دننک یم حرطم ار یبذک یخیرات دهاوش و لالدتسا ،یبالقنا بزح کی داجیا در
 هب رجنم و یسارکورب هب رجنم بزح کی داجیا الوصا و هدمآ نوریب مزینینل لد زا مزینیلاتسا
 بالقنا اب طابترا رد ماقرا رامآ و اههداد نیا و  .دوشیم رگراک هقبط هیلع تنوشخ و قانتخا لامعا
 یاه ولغ و تافیرحت رتشیب ،دش یرگراک یاهاروش ندیسر تردق هب رجنم هک ۱۹۱۷ ربتکا دنمزوریپ
 ربتکا بالقنا عیاقو دروم رد هنابصعتم ای هناضرغم  تشادرب زا زیهرپ یارب .تساه تسیشرانآ

 فارحنا یلصا للع میهد ناشن دیاب نآ زا سپ .تسا نآ هبناج همه یسررب  هب زاین،هیسور ۱۹۱۷
 و تبثم تاکن زا یریگراکب اب ،مزال یاه سرد ،تسا هتفر هارجک هب بالقنا هنوگچ و هدوب هچ
 و نینل دوخ بناج زا یتح یتاهابتشا هک تسا حضاو  .دوش هتفرگ دیاب ،یفنم تاکن نتشاذگ رانک
 هتخیر ۱۹۰۳ لاس زا نآ کرادت هک یرازبا عومجم رد اما ،دوش دقن دیاب و هتفرگ تروص  یکستورت

 یارب و تسا هدوب تسرد ،دیماحنا یرگراک یاهاروش طسوت تردق ریخست هب ۱۹۱۷ رد اتیاهن و دش
 تسا نیا دوش هتفرگ ناوت یم بالقنا نیا زا هک یسرد  .تسا هدافتسا لباق مه ناریا یتآ بالقنا
 یرادهیامرس تلود ینوگنرس دراو امازلا ام ،بالقنا زا شیپ تاکرادت نیا نودب و بزح نودب هک
 و تسین یعقاو یرما نینچ هک هداد ناشن خیرات ،دش میهاوخن یرگراک تلود رارقتسا و ققحت و
 .تسا هنایارگ لیخت
 ام یرادهیامرس تلود ینوگنرس و یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب و یتآ بالقنا کرادت یارب
  .منک یم هراشا نآ هب هک تسا اههفلؤم  یاراد بزح نیا .میراد زاین یکیوشلب بزح هب
 یاهدوت بزح ینعی ؛تسین یاهدوت بزح ،میزاسب میهاوخیم هک یبزح هک تسنآ ،لوا هفلؤم
 نتخاس دراو ام زورما .دشاب دناوتیمن ارچ تسا حضاو و ،تسین نارگراک مامت بزح ای و یرگراک
 مکاح قانتخا الوا هک لیلد نیاهب میوشب میناوت یمن ناریا زیمآقانتخا طیارش رد یاهدوت بزح
 نوچ .تسا ذوفنرپ و یوق رایسب میژر اب هنابلطتاشامم دیاقع و یتسیمرفر دیاقع امود و تسا
 نیا و ) یرادهیامرس تلود( تسا تردق رد یورین هب قلعتم ِیژولوئدیا ،همکاح تئیه یژولوئدیا
  دهاش ام ،نیاربانب .دراذگ یم نارگراک نایم نینچه و هعماج رد ار شدوخ تاریثات یژولوئدیا
ً الثم طسوت و دنتسه ذوفنرپ رایسب دیاقع نیا .میتسه یتسیمرفر تارظن و وجتاشامم تارظن
 هتعاس ۲۴ یاهنویزیولت و ویدار قیرط زا ،اه تسیلاکیدنس ، اهتارکمدلایسوس ،اهلاربیل

 ار دوخ برخم تاریثات هنافساتم .دنوش یم شخپ ناریا زا جراخ زا یتسیلایرپما لود لرتنک تحت
  .دراذگ یم ناریا ناشکتمحز و نارگراک نایم

 عاجش و نیرتدهعتم ،نیرت هدنمزر زا لکشتم بزح کی دیآ دوجوب دیاب هک یبزح ، هیواز نیا زا 
 دیاب تسیلایسوس نارگراک زا لکشتم بزح رگید نخس هب .دشاب دیاب یرگراک هعماج دارفا نیرت
 هب کچوک باصتعا کی یتح کرادت اریز .دنیبب ار بالقنا تاکرادت هنایفخم هک تسا یبزح .دشاب
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 .دوش یم یشالتم و دودسم میژر بوکرس رازبا و تاعالطا ترازو طسوت تعرس هب ینلع لکش
 یفخم تالیکشت کی دوجو مزلتسم هریغ و یرسارس یرگراک باصتعا کی تاکرادت هجیتن رد
 .میمانیم یرگراک زاتشیپ بزح ارنآ ام هک تسا ینیمز ریز
 هب شیارگ قح ینعی دشاب کیتارکمد الماک یبزح دیاب ادتبا زا بزح نیا هک تسنیا ،مود هفلؤم
 بزح نیا نورد رد هنادازآ دنناوتب دیاب فلتخم تارظن و فلتخم یاهشیارگ  .دوش هدرمش تمسر
 دودرم الماک ار اهیزاساوشیپ و اهیزاسوگلا .دننک لدب و در ار ناشتارظن نینچمه و دننک غیلبت
 .دهد قیبطت نارگراک هزمور تازرابم اب ار دوخ همانرب هرمزور یاهتلاخد قیرط زا و دنک مالعا
 بزح نیا تفرشیپ بجوم عقاو رد و دراد تیمها رایسب ام رظن هطقن زا ینورد یسارکمد نیاربانب
 نیرتکچوک و دننک رداص ییاهلمعلاروتسد هلسلس کی دننیشنب شناربهر هک یبزح .تسا
 تسام رظن دم هک تسین یبزح نآ ،دنهد خساپ باعرا و جارخا اب هلصافالب دیآ دوجوب هک یفالتخا
 .دش دنهاوخ طحنم هلصافالب بازحا عون نیا ام رظنب
 هتشاد تیلاعف اههدوت نایم رد ینعی دشاب لاکیدار الماک دیاب بزح نیا هک تسا نیا ،موس هفلؤم
 رگراک هقبط زا جراخ داتس کی و دشاب هتشاد تکرش دیاب رگراک هقبط هرمزور تازرابم رد و دشاب
 .تسا دوخ هب یرگراک شبنج ناربهر بلج شا یلصا شقن هک یبزح ،رگید نخس هب .دشابن
 زا :تسا ورین ود زا یبیکرت ،بزح نیا عقاو رد .دنراد دوجو بزح رد  مه ینارکفنشور هچرگ
 دض تازرابم سار رد هک یرگراک شبنج رکفتم یاهزغم ینعی ؛»اهرکفنشور-رگراک« ،وسکی

 رد ار ناشدوخ هک ینارکفنشور ،»نارگراک-رکفنشور«  ،رگید یوس زا و دناهدوب یرادهیامرس
 رارق اهنآ دامتعا دروم و دنتسه هدش هتخانش نارگراک طسوت و دناهداد رارق یرگراک شبنج تمدخ
 ات ،دشاب هتشاد رمتسم تکرش یرگراک شبنج رد هرمزور روطب دیاب بزح بیترت نیا هب .دناهتفرگ
 بزح نیا همانرب زا یشخب .دنک یهدنامزاس ار رگراک هقبط هرمزور لئاسم و دهد دومنهر دناوتب
 نورد رد ،»یشم طخ« ای تایرظن و دیاقع بیترت نیا هب .تسا نارگراک دوخ براجت هب تسا یکتم
 لماکت تایرظن هک دنک یمن رداص لمعلا روتسد اهنت بزح .تسا دش و تفر رد هعماج و بزح نیا
   .دهد یم باتزاب زین ار یرگراک شبنج نورد رد شیاضعا هتفای
 یاهمانرب ؛دشاب یتسیلایسوس همانرب کی هب یکتم امتح دیاب بزح نیا هک تسنیا ،مراهچ هفلؤم
 نیا .دنشاب میهس شنیودت رد یرگراک یاهورشیپ  هدمع یاهشخب و بزح نیلاعف دوخ دیاب هک
 .تسا یرگراک شبنج رد یرگتلاخد نینچ مه و یریگوضع یارب یلصا رایعم عقاو رد همانرب

 ۱۳۹۶ ید ۲۹
 

 تاضقانت( ناریا یداصتقا راتخاس و یناهج یداصتقا هراب  رد یتاکن :ُ هلاقم هب دوش عوجر*
 )طیحم یضترم

http://militaant.com/?p=2336 
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ىرگراک تاباصتعا ىاه هتیمک اب ىتسیلایسوس ىاه هتسه دنویپ ىگنوگچ  

 
 نارگراک نآ زکرم رد( نارگراک یمومع تاباصتعا ۀلحرم هب ندیسر اب  ۱۳۵۷  نمهب بالقنا

 زا یکی ینوگنرس هب ینابایخ تاضارتعا رد هعماج متس تحت راشقا ینویلیم تکرش  و )تفن تکرش
 دوبن تلع هب اما .دش یهتنم  )هاش میژر( هقطنم رد مسیلایرپما نادحتم نیرت  کیدزن
 یارب بالقنا هدننک یربهر بزح هباثم هب ) یرگراک زاتشیپ بزح( صخا یسایس تالیکشت  کی
 ریاس و نارگراک دنمزوریپ بالقنا ،یرگراک تلود لیکشت و یرگراک یاهاروش ندناسر تردق هب

 ۱۳۵۷ نمهب بالقنا  ،رگید نخس هب !دش هدوبر یعاجترا میژر کی طسوت ،یعامتجا یاه شبنج
 ظفح اب و  رگید یراد هیامرس میژر  کی هب ،یراد هیامرس  میژر کی زا ندش تسد هب تسد هب رجنم
 و یهدنامزاس ۱۳۵۷ بالقنا یروحم یاه سرد زا یکی ،هجیتن رد .دش یراد هیامرس تلود
 صخا داهن کی طسوت اهنت زین یهدنامزاس نیا .تسا یبالقنا تیعضو رد یتآ بالقنا کرادت

 و  اه هناخراک رد هدننک باصتعا  زاتشیپ نارگراک .تسا یلمع یرگراک زاتشیپ بزح هب یسایس
 بالقنا هک دننک هجوت دیاب  ،ناریا رسارس یاه نابایخ رد ضرتعم فلتخم یاهرشق و ناناوج
 نارگراک و متس تحت یاهرشق تابلاطم مامت  هب یا هشیر ییوگ خساپ ناهاوخ  هک یتآ دنمزوریپ
 داد ناشن متسیب نرق یخیرات هبرجت .دشاب دنمفده و هدش یزیر همانرب  بالقنا کی دیاب ،تسا
 زاتشیپ بزح ،یسایس صخا بزح کی طسوت اهنت ، بالقنا  نیا کرادت و یزیر همانرب  هک
 تردق ریخست قیرط زا  یتسیلایسوس هعماج ققحت  زین بالقنا نیا فده .تسا یلمع ،یرگراک
 ناهاوخ هک تسا یبالقنا کرادت ام فده ،رگید نخس هب .تسا یرگراک یاهاروش طسوت  یتلود

 دوخ نیا هک تسا یرگراک تلود کی رارقتسا و یراد هیامرس یتلود نیشام لماک ینوگنرس
 ،ضارتعا چیه .دنز یم هناشن ار مسیلایرپما زا لماک تسسگ و  یتسیلایسوس بالقنا کی  زاغآ

 .دش دهاوخن هعماج رد نیداینب تارییغت هب رداق ییاهنت هب  ناریا یاهرهش رد نایصع و نایغط
 نارگراک تدمزارد و یا هشیر  تابلاطم بسک هب رجنم  هناخراک کی رد ییاهنت هب یباصتعا چیه
 .دش دهاوخن

 یرگراک شبنج یهدنامزاس هویش
 زا  مرها کی  .تسج هدافتسا مرها کی مسیناکم زا ناوت یم یهدنامزاس هویش حیحص کرد یارب

 هیکت کی هب  اکتا و  اهتنا کی رد  کچوک یورین کی راشف اب هک هتفای لیکشت هدروخ دنویپ ءزج هس
 ،دنشاب ناشکتمحز و نارگراک یاه هدوت گرزب مجح رگا .دبای اقترا دناوت یم میظعا مجح کی هاگ
 رد نیاربانب .تسا یرگراک زاتشیپ بزح هدنهد راشف شخب و نارگراک یلمع ناربهر اکتا هطقن
 راچد تیمکاح هک هعماج رد یسایس و یداصتقا نارحب و یبالقنا یالتعا زاغآ و یبالقنا تیعضو
 ،دشاب هتشاد دوجو هعماج رد هناگود تردق و دنتسه باصتعا و ضارتعا رد اه هدوت و تسا نارحب
 .دنک یم نیمضت ار یرگراک بالقنا یزوریپ رگیدکی اب دنویپ رد ءزج هس نیا
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 یلمع ناربهر اب بزح نیا نامزمه دنویپ ،)لوا ماگ( یرگراک زاتشیپ بزح یهدنامزاس ،نیاربانب
 .تسا )موس ماگ( یرگراک بالقنا کرادت همزال )مود ماگ ( نارگراک
 .میا هدوب یفخم یاه هتیمک رد رگراک هقبط یلمع ناربهر روهظ دهاش ام ینونک تیعضو رد
 ار دوخ دنویپ هک یرگراک زاتشیپ بزح زونه اما  ،میا هدوب یا هدوت تاضارتعا و تاباصتعا دهاش ام
 عوجر -تسا هدش زاغآ نآ هیلوا تاکرادت هچرگ( درادن دوجو ،دنک رارقرب یفخم یاه هتیمک هب

 .)یرگراک مادقا هتیمک شخب هب دوش
 یرگراک یفخم یاه هتیمک
 یهدنامزاس رد هک )نارگراک یلمع ناربهر(  زاتشیپ  نارگراک هک تسین یدیدرت رما نیا رد
 دناوتن میژر هچنانچ .دنتسین ینلع تیلاعف هب رداق  ،دنا هدرک افیا یا هدننک نییعت شقن  تاباصتعا
 نارگراک  ینلع تیلاعف هک تسا یهیدب ،دنک لمحت مکاح تئیه نورد رد ار دوخ یسایس نافلاخم
 کی دناوت یم اهنت زاتشیپ نارگراک لکشتم تیلاعف هجیتن رد .دنک لمحت دناوت یمن ًاعطق ار زاتشیپ

 .دشاب هتشاد یفخم راتخاس
 یلمع ناربهر( زاتشیپ نارگراک ۀلیسو هب هک دنتسه ییاهداهن یرگراک یفخم یاه هتیمک
 رد یفخم اه هتیمک نیا دهاش ام( دنریگ یم لکش یمیژر ّدض ۀزرابم کرادت یارب )نارگراک
 تکرش فلتخم دیاقع و تایرظن اب نارگراک اه هتیمک نیا نورد رد .)میا هدوب یرگراک تاباصتعا
 یاهداهن رد نارگراک .تسا کیژولوئدیا هن و یا همانرب هن اه نآ کارتشا هجو هک اریز .دننک یم
 یم زاغآ ار تیلاعف یفنص صخشم مادقا کی رود هب هناخراک ناریدم  اب هلباقم یارب اهنت یفخم
 یارب( ددرگ یم لدبم یسایس تابلاطم هب هیلوا یفنص تامادقا نیمه یدعب لحارم رد  اّما .دننک
 تکرش مامت کارتشا هجو ،رگید نخس هب .)۱۳۹۶ رذآ هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا هنومن
 کارتشا افرص هن و تسا یراد هیامرس ّدض و یمیژر ّدض تازرابم ،یفخم یاه هتیمک رد ناگدننک
 زاتشیپ نارگراک زا یدودعم ۀدع طسوت اهداهن لیبق نیا هک تسا هداد ناشن هتشذگ ۀبرجت .یتدیقع

 و یرگراک یاه باصتعا رثکا .دریگ یم لکش دوخ دامتعا دروم دارفا اب )نارگراک یلمع ناربهر(
 .دنا هتفای نامزاس هتخیگنا دوخ لفاحم لیبق نیا طسوت ،هتشذگ رد اه نتسب هداج و تارهاظت

 یرسارس یاتسار رد دناوت یم دوخ ۀبون هب زین نآ موادت نیمضت و یفخم یاه هتیمک یهدنامزاس
 دنچ هب هناخراک کی رد باصتعا ۀبرجت هچنانچ .دناسر کمک یلحم و یعطقم یاه باصتعا ندرک
 هفطن ،دبای نامزاس یمومع باصتعا یاتسار رد   اه نآ یگنهامه و ددرگ لقتنم رواجم هناخراک
 .ددرگ رهاظ دناوت یم یرگراک بالقنا ینعی یسایس تردق ریخست یارب یرگراک تردق ۀیلوا یاه
 یم همتاخ دوخ راک هب یلحم صخشم یاه تیلاعف  هلسلس کی زا سپ بلغا اه هتیمک هنوگ نیا ،اما
 هدش ییاسانش تاعالطا ترازو طسوت اه هتیمک نیا ناربهر .دندرگ یم هدنکارپ نآ نالاعف و دنهد
 درسلد و هتسخ ًاتیاهن و هتفرگ رارق تراظن تحت اهنآ یاه تیلاعف ای .دنوش یم باعرا و ریگتسد ای
 ساسحا یرگراک شبنج نورد رد شدوبمک زیچ ره زا شیب هچ نآ هزورما  عقاو رد  .دنوش یم
 یرسارس مدع نینچمه و درفنم یاه هناخراک رد  تازرابم یریگیپ و موادت دوجو مدع ،هدش
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 هتخیگنا دوخ یاه هتیمک ،رگید نخس هب .تسا هدوب ناریا یاه هناخراک رد تاباصتعا ندش
 سپ تاباصتعا شرتسگ و موادت یارب  یفاک هبرجت و یهدنامزاس نتشادن تلع هب یرگراک یفخم
 .دوش یم هدرپس یشومارف هب ناش هبرجت و هتشگ شوماخ یا هرود زا

 یتسیلایسوس یفخم یاه هتسه
 هتسه لیکشت ،دنک نیمضت دناوت یم ار اه هناخراک رد نارگراک یهدنامزاس و موادت هچ نآ زورما

 راک موادت نیمضت هار اهنت  .تسا یرگراک مادقا همانرب کی روحم هب  یتسیلایسوس یفخم یاه
 اه هتسه نیا .تساه نآ تارقف نوتس ۀباثم هب اه هتسه نیا دوجو یرگراک یفخم یاه هتیمک
 ًاتیاهن و دنروآ مهارف نآ ندرک یرسارس و یفخم یاه هتیمک یریگ طابترا یارب ار هنیمز دنناوت یم
 .دننک یزیر یپ اهنآ اب هارمه  ار یرگراک زاتشیپ بزح
 :دنهد یم رارق دوخ لباقم رد ار یددعتم فیاظو اه هتسه هنوگ نیا
 دناوت یم مادقا نیا .رگراک هقبط یلمع ناربهر اب دوخ دنویپ یارب هدش هتفاینامزاس تیلاعف ،لوا
 اب( زاتشیپ نارگراک اب یریگ طابترا یارب شالت و یرگراک تاباصتعا زکارم رد روضح قیرط زا
 لمع یاه هتیمک رد تلاخد ناکما تروص رد  و .دریگب تروص )یتینما لیاسم دیکا تیاعر
 هتفرگ لکش یتازرابم رما دربشیپ یارب ورشیپ نارگراک طسوت اه هناخراک نورد رد ًاتنس هک یرگراک
 نیا نورد رد .دنشاب یمن تسیلایسوس نارگراک زا لکشتم ًامازلا اه هتیمک نیا هک تسا یهیدب .دنا
 یهدنامزاس و دننک یم تکرش زین یمیژر ّدض ِتسیلایسوسریغ و ناملسم نارگراک یتح اه هتیمک
 یاه لکشت نینچ رد یتسیلایسوس  یاه هتسه تکرش .دریگ یم ماحنا ضارتعا ای و باصتعا
 .دریگ یم تروص لمع داحتا کی رد تکرش ۀباثم هب یفخم
 لیاسم :صاخ ۀلأسم دروم ود رد هژیو هب رظن لدابت و ثحب و یسایس بترم طابترا یرارقرب ،مود
 .یللملا نیب براجت و ناریا زور یسایس یراج
 براجت و مسیلایسوس میهافم ،مسیسکرام ۀیلوا لوصا ۀرابرد یشزومآ تاسلج بیترت ،موس
 .یناهج حطس رد یرگراک شبنج
 .هناخراک نارگراک نایم عیزوت یارب  یرگراک یاه نتلوب راشتنا ،مراهچ
 .تالحم و هناخراک رد یرگراک یاه ضارتعا کرادت و یهدنامزاس هب یناسر کمک  ،مجنپ
 .هناخراک ناریدم و میژر هیلع نارگراک هتخیگنا دوخ یاه تیلاعف رد یتالیکشت و یسایس تلاخد

 ،لقتسم یفنص یاه نمحنا( دنراد تکرش اه نآ رد زاتشیپ نارگراک هک ییاهداهن رد هلخادم ،مشش
 یسارکمد دوجو مزلتسم اهداهن نیا رد تلاخد هتبلا .)هریغ و لقتسم یرگراک  یاهاکیدنس
 .تسا میژر زا اه نآ یعقاو لالقتسا و ینورد
 .اه هناخراک رد میژر یهللا بزح یاه یذوفن و ناسوساج هیلع یتاعالطا میت کرادت ،متفه
 ،اه هناخراک رد ورشیپ نارگراک یاه تیلاعف بوکرس رد میژر رثؤم یاه شور زا یکی دیدرت نودب
 ۀلخادم .تسا تسارح و تاعالطا ترازو و  هللا بزح تبرض یاه هورگ و ناسوساج دوجو
 نودب ،نارگراک نایم رد تاغیلبت و یراذگریثأت یارب اه هناخراک رد تسیلایسوس نارگراک یسایس
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 هتسه اهنت .تسین ریذپ ناکما میژر ناسوساج برخم تایلمع ندرک یثنخ و اشفا ،ییاسانش
 .دنرادرب نارگراک تیلاعف لباقم زا ار یدس نینچ هک دنرداق تسیلایسوس نارگراک یفخم یاه
 یمن درط اه هناخراک زا ،اه نآ هیلع ورشیپ نارگراک ۀزرابم نودب میژر ناسوساج و اه نیچربخ
 .دندرگ
 یرگراک مادقا هتیمک
 رکذ فیاظو ات هدمآ درگ یرگراک مادقا همانرب روحم رب نارگراک رکفنشور و  یرگراک نالاعف زا یخرب

 همادا رد و دش یزیر یپ ناریا رد شیپ ههد کی زا شیب هک یرگراک مادقا هتیمک .دنهد ماحنا ار هدش
 رمتسم و  ریگیپ لکش هب هک ،دوب ینامز خرهاش قیفر نآ هتسجرب ناراکمه زا یکی شیاه تیلاعف
 هداد همادا یسایس ناینادنز زا تیامح و یراد هیامرس دض یاه تیلاعف هب  ورشیپ نارگراک نایم رد
 دوخ تایح هرود نیسپاو رد ینامز خرهاش قیفر یریگیپ و داهنشیپ هب زاتشیپ رگراک هیرشن .تسا
 مادقا هتیمک یهدنامزاس ناگرا هباثم هب هیرشن نیا .تسا مکاح یراد هیامرس میژر نادنز نورد زا
 .دوش یم رشتنم یرگراک شبنج ناورشیپ اب رظن لدابت و لاقتنا تهج یرگراک
 یارب هک  دنک یم توعد نارکفنشور-رگراک  و نارگراک- رکفنشور یمامت زا یرگراک مادقا هتیمک
 نارگراک یلمع ناربهر اب هارمه یرگراک زاتشیپ بزح داجیا کرادت و یرگراک شبنج یهدنامزاس
 .دندنوپب هتیمک نیا هب
 :دیریگب سامت مارگلت یناشن اب یرگراک مادقا هتیمک اب یریگ سامت یارب

Komitehe1Eghdam@ 
 :یرگراک مادقا هتیمک تیاس

https://eghdamkargaari.wordpress.com 
 :یرگراک مادقا همانرب

https://eghdamkargaari.files.wordpress.com/2015/10/workers-action-
committee.pdf 

 :یرگراک مادقا هتیمک فادها و هچخیرات
https://eghdamkargaari.wordpress.com/2015/05/20/هتیمک-فادها-و-هچخیرات-

 /یرگراک-مادقا

 ۱۳۹۶ نمهب
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 زاتشیپ نارگراک اب ینخس

 هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا هیشاح رد

 یرگراک یفخم یاه هتیمک داحتا  دروم رد
 

 یهدنامزاس ترورض ۱۳۹۶ ید ۲۵ هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا ددجم زاغآ هیشاح رد

  .دریگ یم رارق زاتشیپ نارگراک یتآ یهدنامزاس روحم رد باصتعا یفخم  یاه هتیمک یرسارس

 و( هپت تفه نارگراک و یرگراک مادقا هتیمک نالاعف نایم رظن لدابت یارب یتاکن  یسررب ورنیا زا

 .تسا تیمها زئاح )یتآ هرود رد باصتعا یاه هتیمک ریاس

  .دشاب یساسا روحم هس یواح لقادح دیاب یم زاتشیپ نارگراک لئاسم یارب لح هار  حرط

  .دربب شیپ هب ماگ کی ار نارگراک                *

 .دشاب  نارگراک دادعت نیرتعیسو بلج یارب هدننک گنهامه و کرتشم ماگ کی غلبم *

 .دنک هتسجرب و نییعت نامز ره رد ار هدننک جیسب و یروحم تابلاطم     *

 و هتشاد دوجو یرگراک شبنج نورد رد هراومه »یرگراک یفخم یاه هتیمک« عوضوم ؛لوا

 تیعضو رد دوخ یهدنامزاس یارب زاتشیپ نارگراک .دراد دوجو شیپ زا رت رثؤم لکش هب زین زورما

 تابلاطم زا )ینلع هاگ و یفخم هاگ( یتالیکشت فلتخم لاکشا هب و هدمآ مه درگ دیاب یم قانتخا

  کچوک یاهداهن نیا عقاو رد .دننک عافد ؛)یلاقتنا هاگ و کیتارکومد هاگ و یفنص هاگ( دوخ قح رب

 قانتخا تیعضو هک ،دنتسه و هدوب یصخشم یاه تیلاعف روحم رب یرگراک یاه »لمع داحتا« ای

 »رکفتم یاه زغم« نامه عقاو رد اهداهن نیا .تسا هدرک لیمحت »یرگراک زاتشیپ« رب مکاح

 و تارهاظت ؛تاضارتعا یهدنامزاس هب شیپ ههد راهچ هب کیدزن رد هک  دنا هدوب نارگراک

 لباق ریغ یرگراک یهدنامزاس یرگراک یاهداهن نیا دوجو نودب .دنا هتخادرپ یرگراک تاباصتعا

 هلمج زا( هتسویپ عوقوب زین یشوج دوخ یاه نایغط و اه مایق هعماج رد  هچرگ .دوب یم روصت
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 عون نیا طسوت  اه هناخراک رد یرگراک یاه تکرح بلغا اما ؛ )۱۳۹۶ ید ینابایخ تاضارتعا

   .دنا هدرکن ینابایخ تاضارتعا هب طبترم ار دوخ و  هتفرگ لکش یرگراک یاه لکشت

 نخس هب ؛دندشن یرسارس هاگچیه و هدوب هدنکارپ »یفخم یاه هتیمک« نیا هک ییاحنآ زا اما

 مادقا کی نایاپ زا سپ و هتشادن یمئاد ماود  ؛دنا هدوب رییغتم نآ هدنهد لیکشت دارفا رگید

 نودب دیدج رگید هتیمک و هتفر نیب زا صاخ هتیمک نآ )قفوم ان هچ و قفوم هچ( صخشم یرگراک

  .تسا هتفرگ لکش یرگید تیلاعف اب دنویپ رد نیشیپ براجت موادت

 هیامرس تلود حانج ودره تاشامم و یللملا نیب یسایس و یداصتقا طباور رد تارییغت هب هجوت اب

 یلامتحا یاه تلاخد هلمج زا ؛نآ زا یشان یتآ تالوحت و »ماجرب« روحم رب یبرغ لود اب یراد

 یللملا نیب نامزاس هب هتسباو یرگراک هیداحتا داجیا لامتحا و ناریا رد »راک یللملا نیب نامزاس«

 لفاحم( یرگراک کچوک یاهداهن زا نتفر ارف ؛زاتشیپ نارگراک یتالیکشت یدعب ماگ ؛هریغ و راک

 یاهداهن یمامت نداد دنویپ و ندرک یرسارس یارب هزرابم .تسا )یرگراک یاه هتیمک و یرگراک

 رما نیا ققحت یارب هک تسا یهیدب .تسا هتفرگ رارق زاتشیپ نارگراک زور روتسد رد یرگراک دوجوم

 نیا زا .یرگراک مادقا همانرب کی ینبم رب یرسارس لمع داحتا کی لیکشت هب درک تردابم دیاب یم

 دننز یم نماد کرتشم هزرابم هب و هدرک شیپ زا رت لکشتم  ار دوخ مه نارگراک قیرط

 لقتسم لکشت کرادت یارب یسایس یاههار نتفای یاتسار رد رگیدکی اب رظن لدابت  هب مه و

  .دننز یم نماد تلود تامادقا لباقم رد یرگراک

 یکی .دروآ یم لابند هب ار نارگراک زکرمتم و کرتشم لمع ؛یرسارس لمع داحتا لیکشت ؛مود

 نانآ یاه تیلاعف )یگدنکارپ( ندوب زکرمتم ریغ شیپ هرود رد یرگراک یاه تیلاعف تالکشم زا

 و هداد شهاک ار نآ تاریثأت یرگراک یاه تیلاعف رد زکرمت مدع هک تسا یهیدب .تسا هدوب

 دنچ ای  هناخراک کی رد رگا یتح( دنک یم رتشیب ار یرسارس حطس رد نارگراک یریذپ تسکش

 لمع داحتا کی داجیا اب )یا هناخراک( یلولس کت یاه تکرح .)دوش بسک ییاه تیقفوم  هناخراک
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 بتارم هب نآ یسایس تاریثات و .ددرگ لدبم دناوت یم زکرمتم و یا هدوت یاه تکرح هب یرسارس

 دنچ تاباصتعا و  یا هقیقد دنچ ندیشک راک زا تسد شیپ هرود رد .دوب دهاوخ رت قیمع و رت مهم

 اههد دیابن ارچ اما  .میا هدرک هبرجت ار هناخراک زا یخرب رد یرگراک تابلاطم بسک یارب هزور

 نارگراک ارچ هنومن یارب  ؟دنشکب راک زا تسد زور کی لقادح یرگراک لئاسم دروم رد ،هناخراک

 یهدنامزاس ریگ رد دوخ  شیپ یاهلاس رد هک هریغ و یمیشورتپ  و وردوخ ناریا ،وفسنارت ناریا

 یمن راک زا تسد ۱۳۹۶ رذآ رد هپت تفه رکشین نارگراک باصتعا زا تیامح رد ،دنا هدوب تاباصتعا

 یرفن دنچ »یرگراک یفخم هتیمک« ندوبن دناوت یمن املسم تامادقا نیا ماحنا مدع تلع ؟دنشک

 داحتا مدع رد یلصا تلع .دشاب  هپت تفه نارگراک تاباصتعا هب  یهجوت یب ای و اه هناخراک رد

 تشاد یم دوجو یرسارس یرگراک لمع داحتا کی  نارگراک نایم رد رگا .تسا نارگراک یرسارس

 رب یمئاد تافاحجا  هلئسم ؛تفر یم شیپ هزور کی باصتعا کی دح ات یرگراک تاضارتعا و

 یمن  اه گیب دسا و اه راشفا دننام تقایل یب ناریدم طسوت )اه هناخراک ریاس و( هپت تفه نارگراک

 تلود هک دنهد ناشن و دنشاب هتشاد رواب دوخ تردق هب دیاب ناریا نارگراک .دوش یلمع تسناوت

 ییوگروز دناوت یم ،دشاب هتشاد دوجو قارتفا نارگراک نایم رد هک یدراوم رد اهنت یراد هیامرس

 ؛هدش یزیر همانرب و دحتم ،یرسارس لمع کی ماحنا ضحم هب .دنک لامعا ار نارگراک هیلع

 رد و هدش نارگراک نورد رد سفن هب دامتعا بسک ثعاب نیا و هدش ینیشن بقع هب راچان تلود

  .داد دهاوخ رارق یرت یوق تیعقوم رد ار زاتشیپ نارگراک یتآ هرود

 ار اهنآ نیرت یروحم ؛هدش حرط تابلاطم نایم زا هک تسنیا زاتشیپ نارگراک شقن ؛موس

 هک دوش یم یروحم هلئسم کی ینامز ره رد .دنک هتسجرب نارگراک نایم ار نآ و هدرک باختنا

 هبلاطم  ای و یفنص راعش کی دناوت یم یروحم هلئسم نآ .دنک یم دیدشت ار هیامرس و راک داضت

 نارگراک تساوخرد یرایسب دراوم رد هنومن یارب .دشاب کیتارکومد تساوخرد کی و یسایس

 هدش تلود ناگدنیامن اب هلباقم دراو یزکرم هبلاطم نیا اب .تسا هدوب ناش هداتفا بقع یاه قوقح
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 هبلاطم ؛دندش هداتسرف نادنز هب و هدش ریگتسد اهنآ زا یا هدع هک ینامز .دندمآ اه نابایخ هب و

 یروحم هبلاطم هتفه دنچ ضرع رد .تسا هتشگ لدبم یسایس ناینادنز یدازآ هب  نارگراک

 تسناوت یم هدش تشادزاب نارگراک یدازآ اریز .تسا هدرک رییغت یتازرابم تیعضو ربانب نارگراک

 .دنک راومه رگید یاه تساوخ ققحت یارب ار هار

 نارگراک هب ناوت یمن ؛زورید تیعقوم و شور اب زورما هک دننک کرد دیاب »زاتشیپ نارگراک«

 حرط و ینونک تیعقوم زا نتفر ارف زادنا مشچ نودب هناخراک کی رد اهنت هزرابم . داد دومنهر

 شیپ هرود رد هک نانآ هژیو هب( نارگراک ریاس اب یریگ طابترا و یهدنامزاس و یروحم یاهراعش

 اب ار اهنآ هک ،دهد یمن رییغت نارگراک عفن هب ار اوق بسانت اهنت هن ،)دنا هداد نامزاس یتاباصتعا دوخ

 هناخراک کی رد »رکفتم یاه  زغم« داجیا .دراد یم هگن دوجوم تیعضو رد ییزج تارییغت یمک

 لمع رد نارگراک دوخ ندرک ریگرد ًافرص ینونک یگدنکارپ  رب هبلغ هار .دنک یمن تیافک رگید

 کرتشم تیلاعف قیرط زا دوخ هک دنریگ رارق یتیعقوم رد دیاب نارگراک  .تسا یرسارس و کرتشم

 یهدنامزاس دراوم رب هوالع هناخراک کی رد زاتشیپ نارگراک .دنسرب یهدنامزاس ترورض هب

 تابلاطم حرط و یرسارس لمع داحتا تاکرادت غلبم دیاب دوخ صخشم هناخراک رد هزرابم و نارگراک

 و هدش روصحم هناخراک نامه رد هناخراک هتیمک تازرابم تروص نیا ریغرد ،دنشاب یرگراک هدمع

 .دروآ یم دراو همطل ناگدننک باصتعا قرفتم هندب رب یراد هیامرس تلود

 !یرگراک یفخم یاه هتیمک تدحو یوس هب شیپ •

 !یرگراک یرسارس یاه لمع داحتا یوس هب شیپ •

 ! یمومع باصتعا یوس هب شیپ •

 یزار رایزام

 ناریا یبالقنا یاه تسیسکرام شیارگ یوگنخس

 ۱۳۹۶ ید ۲۵
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  ىتسیلایسوس ىاه هتسه دنویپ ىگنوگچ 
ىرگراک تاباصتعا ىاه هتیمک اب   

 

 
 

 ۀلحرم هب ندیسر اب نمهب بالقنا .میا هتفرگ رارق  ۱۳۵۷   نمهب بالقنا درگلاس هناتسآ رد ام
 متس تحت راشقا ینویلیم تکرش اب و )تفن تکرش نارگراک نآ زکرم رد( نارگراک یمومع تاباصتعا

 هقطنم رد مسیلایرپما نادحتم نیرت  کیدزن زا یکی ینوگنرس هب ینابایخ تاضارتعا رد هعماج
 زاتشیپ بزح( صخا یسایس تالیکشت  کی دوبن تلع هب فسات اب ،اما .دش یهتنم  )هاش میژر(
 و یرگراک یاهاروش ندناسر تردق هب یارب بالقنا هدننک یربهر بزح هباثم هب ) یرگراک
 میژر کی طسوت ،یعامتجا یاه شبنج ریاس و نارگراک دنمزوریپ بالقنا ،یرگراک تلود لیکشت
 کی زا ندش تسد هب تسد هب رجنم ۱۳۵۷ نمهب بالقنا  ،رگید نخس هب !دش هدوبر یعاجترا
 نیشیپ یراد هیامرس تلود نامه ظفح  اب و  رگید یراد هیامرس میژر  کی هب ،یراد هیامرس  میژر

 و کرادت  تیمها و  ترورض ۱۳۵۷  بالقنا یروحم یاه سرد زا یکی ،هجیتن رد .دش
 ینعی  یسایس صخا لکشت کی طسوت اهنت زین یهدنامزاس نیا .تسا یتآ بالقنا یهدنامزاس
 ناناوج و  اه هناخراک رد هدننک باصتعا  زاتشیپ نارگراک  هزورما .تسا یلمع یرگراک زاتشیپ بزح
 دنمزوریپ بالقنا هک دننک هجوت دیاب  ،ناریا رسارس یاه نابایخ رد ضرتعم فلتخم یاهرشق و
 دیاب ،تسا نارگراک و متس تحت یاهرشق تابلاطم مامت  هب یا هشیر ییوگ خساپ ناهاوخ  هک یتآ
 داد ناشن ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا یخیرات هبرجت .دشاب دنمفده و هدش یزیر همانرب  بالقنا کی
 بزح ،یسایس صخا بزح کی طسوت اهنت ،بالقنا  نیا نیشیپ کرادت و یزیر همانرب  هک
 ییاهن  فده زورما مه و ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا نارود رد مه  تسا یهیدب  .تشگ یلمع ،یکیوشلب
 طسوت  یتلود تردق ریخست قیرط زا  یتسیلایسوس هعماج ققحت  ، یبالقنا یاه تسیسکرام
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 ینوگنرس ناهاوخ هک تسا یبالقنا کرادت ام فده ،رگید نخس هب .تسا یرگراک یاهاروش
 بالقنا کی  زاغآ دوخ نیا هک دشاب یرگراک تلود کی رارقتسا و یراد هیامرس یتلود نیشام لماک
 رد نایصع و نایغط ،ضارتعا چیه .دنز یم هناشن ار مسیلایرپما زا لماک تسسگ و  یتسیلایسوس
 باصتعا چیه یتح .دش دهاوخن هعماج رد نیداینب تارییغت هب رداق ییاهنت هب  ناریا یاهرهش
 دهاوخن نارگراک تدمزارد و یا هشیر  تابلاطم بسک هب رجنم  ییاهنت هب یلحم یرگراک
 .دشاب دیاب هنوگچ بالقنا یهدنامزاس هویش دید دیاب فده نیا هب ندیسر یارب  .دش

  بالقنا یهدنامزاس  هویش
 یهدنامزاس لکش اب  مرها کی مسیناکم هسیاقم  زا ناوت یم یهدنامزاس هویش حیحص کرد یارب
 کی رد هک هتفای لیکشت هدروخ دنویپ ءزج هس زا  مرها کی ،میناد یم هک روطنامه  .تسج هدافتسا
 .دهد یم اقترا رگید یاهتنا در ار میظعا مجح کی  و  اهتنا کی رد  کچوک یورین کی راشف اب اهتنا
 هدوت نامه  گرزب مجح رگا .تسا مرها   هاگ هیکت  هک رگید هدننک نییعت  زج کی زا هدافتسا اب هتبلا

 و ،دنا یرگراک یلمع ناربهر املسم  اکتا هطقن ،دنشاب هعماج رد ناشکتمحز و نارگراک یاه
 یالتعا زاغآ و یبالقنا تیعضو رد .تسا یرگراک زاتشیپ بزح  یورین  هدنهد راشف شخب
 رد اه هدوت و دوش یم نارحب راچد تیمکاح هک هعماج رد یسایس و یداصتقا نارحب و یبالقنا
 رد ءزج هس نیا ،دبای یم دوجو هعماج رد هناگود تردق و   ،دنرب یم رسب تاباصتعا و تاضارتعا
 .دنک یم نیمضت ار یرگراک بالقنا یزوریپ رگیدکی اب دنویپ

 یلمع ناربهر اب بزح نیا نامزمه دنویپ رد  ،یرگراک زاتشیپ بزح لیکشت ،رگید نخس هب
 .تسا یرگراک بالقنا کرادت همزال نارگراک

 دنچ ره( اه هناخراک رد  یفخم یاه هتیمک هیلوا یاه هفطن  روهظ دهاش ام ینونک تیعضو رد
 .میا هدوب )هدنکارپ

 هدهاشم ار  یرگراک هدنکارپ تاباصتعا و ینابایخ تاضارتعا و یا هدوت یاه تکرح نینچه
 نیا رب ندمآ قئاف ام یزورما هلاسم .تسا هدماین دوجوب  یرگراک زاتشیپ بزح زونه اما  ،میدرک
 یاه  هفطن هک(  یتسیلایسوس یفخم یاه هتسه دنویپ داجیا ،رگید ترابع هب .تسا دوبمک
 یتآ بالقنا کرادت یلصا هلاسم یرگراک یلمع ناربهر  اب  )تسا یریگ لکش لاح رد نآ  هیلوا
 ار  )یتسیلایسوس یفخم یاه هتسه و یرگراک یفخم اه هتیمک( مرها زا شخبود نیا .تسا
 .مینک یم یسررب رتشیب

 یرگراک یفخم یاه هتیمک تیعضو :لوا
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 یلمع ناربهر( زاتشیپ نارگراک ۀلیسو هب هک دنتسه ییاهداهن یرگراک یفخم یاه هتیمک
 ام( دنریگ یم لکش دنراد دامتعا مهب هک ینارگراک طسوت یمیژر ّدض ۀزرابم کرادت یارب )نارگراک
 هپت تفه رکشین نارگراک و وفسنارت ناریا دننام یرگراک تاباصتعا رد یفخم اه هتیمک نیا دهاش
 هجو .دننک یم تکرش فلتخم دیاقع و تایرظن اب نارگراک ، اه هتیمک نیا نورد رد .)میا هدوب
 یاهداهن رد نارگراک .تسا کیژولوئدیا هن و یسایس و یا همانرب کارتشا  هن اه نآ کارتشا
 زاغآ ار تیلاعف یفنص صخشم مادقا دنچ ای  کی رود هب هناخراک ناریدم  اب هلباقم یارب اهنت یفخم
 نیمه ،ناریا رد یسایس تیعضو ندوب یراجفنا تلع هب ،یدعب یروف لحارم رد  اّما .دننک یم
 یم ادیپ اقترا یتازرابم رتالاب هلحرم هب و دندرگ یم لدبم یسایس تابلاطم هب هیلوا یفنص تامادقا
 .دننک

 کی زا سپ بلغا هنافساتم یرگراک یفخم یاه هتیمک هنوگ نیا  هک تسا هداد ناشن هبرجت  ،اما
 ای .دندرگ یم هدنکارپ نآ نالاعف و دنهد یم همتاخ دوخ راک هب یلحم صخشم یاه تیلاعف  هلسلس
 ای ودنوش یم باعرا و ریگتسد  هدش ییاسانش تاعالطا ترازو طسوت اه هتیمک نیا ناربهر
 نیشیپ  مسیلاکیدار ای و دنوش یم درسلد و هتسخ ًاتیاهن و هتفرگ رارق تراظن تحت اهنآ یاه تیلاعف
 .دنهد یم تسد زا ار

 مدع ،هدش ساسحا یرگراک شبنج نورد رد شدوبمک زیچ ره زا شیب هچ نآ هزورما  عقاو رد
 تاباصتعا ندش یرسارس مدع نینچمه و درفنم یاه هناخراک رد  تازرابم یریگیپ و موادت دوجو
 هب یرگراک یفخم هتخیگنا دوخ یاه هتیمک ،رگید نخس هب .تسا هدوب ناریا یاه هناخراک رد
 شوماخ یا هرود زا سپ تاباصتعا شرتسگ و موادت یارب  یفاک هبرجت و یهدنامزاس نتشادن تلع
 هتسه اب اه هتیمک نیا دنویپ ترورض اجنیا زا .دوش یم هدرپس یشومارف هب ناش هبرجت و هتشگ
 .دریگ یم تاشن یتسیلایسوس یفخم

 یتسیلایسوس یفخم یاه هتسه یهدنامزاس یگنوگچ ،مود
 هتسه لیکشت ،دنک نیمضت دناوت یم ار اه هناخراک رد نارگراک یهدنامزاس و موادت هچ نآ زورما

 موادت نیمضت هار اهنت  .تسا یرگراک مادقا همانرب کی روحم رب  یتسیلایسوس یفخم یاه
 نیا .تساه نآ تارقف نوتس ۀباثم هب اه هتسه نیا دوجو یرگراک یفخم یاه هتیمک تیلاعف
 مهارف اهنآ ندرک یرسارس و یفخم یاه هتیمک یریگ طابترا یارب ار هنیمز دنناوت یم اه هتسه
 .دننک یزیر یپ زاتشیپ نارگراک  اب هارمه  ار یرگراک زاتشیپ بزح ًاتیاهن و دنروآ

 :دنهد یم رارق دوخ لباقم رد ار یددعتم فیاظو اه هتسه هنوگ نیا
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 دناوت یم مادقا نیا .رگراک هقبط یلمع ناربهر اب دوخ دنویپ یارب هدش هتفاینامزاس تیلاعف ،لوا
 اب( زاتشیپ نارگراک اب یریگ طابترا یارب شالت و یرگراک تاباصتعا زکارم رد روضح قیرط زا
 .دریگب تروص )یتینما لیاسم دیکا تیاعر

 یراج لیاسم دروم  رد  اه هتسه نورد رد  رظن لدابت و ثحب و یسایس بترم طابترا یرارقرب ،مود
 .یللملا نیب براجت  زا یریگ سرد و ناریا زور یسایس

 و بالقنا ،مسیلایسوس میهافم ،مسیسکرام ۀیلوا لوصا ۀرابرد یشزومآ تاسلج بیترت ،موس
 .یناهج حطس رد یرگراک شبنج براجت و همانرب

 ندرک ریگرد اتیاهن و هناخراک نارگراک نایم عیزوت یارب  یرگراک یاه نتلوب راشتنا ،مراهچ
 .یرگراک یاه نتلوب عیزوت و شراگن رد زاتشیپ نارگراک

 .تالحم و هناخراک رد یرگراک یاه ضارتعا کرادت و یهدنامزاس هب یناسر کمک  ،مجنپ
 و هناخراک ناریدم و میژر هیلع نارگراک هتخیگنا دوخ یاه تیلاعف رد یتالیکشت و یسایس تلاخد
 .باصتعا رد نارگراک یاه هداوناخ هب یناسر کمک یارب اه ینواعت لیکشت

 یزاس یثنخ و اه هناخراک رد میژر یاه یذوفن و ناسوساج هیلع تاعالطا یاه  میت داجیا ،مشش
 .اهنآ

 یرگراک یفخم یاه هتیمک اب یتسیلایسوس یاه هتسه دنویپ یگنوگچ
 ناربهر اب  یتسیلایسوس یاه هتسه نتفای دنویپ همزال هک هداد ناشن هتشذگ ههد کی رد ام هبرجت
 هیکت و راشف یورین نیب دنویپ ینعی( هناخراک رد ناگدننک باصتعا یلصا یاه هدنامزاس و یلمع
 هب ار یساسا و مهم تامادقا نیا هک یا هلاقن  همست .تسا »هلاقن همست«کی دوجو ) مرها هاگ
 )یتسیلایسوس یاه هتسه( نارگراک-رکفنشور دنویپ یارب یلاناک و هدرب زاتشیپ نارگراک نورد
 تامادقا  ،هلاقن همست نیا نودب .دنک داجیا )یرگراک یلمع ناربهر( نارکفنشور -رگراک  اب
 تاریثات  و تسا یعرف رما کی یزاجم حطس رد و اه یناسر عالطا و اه یرگاشفا ،یتاغیلبت
 موادت و داجیا هب دیاب تاغیلبت و یزاجم تامادقا نیا ورنیا زا.دراذگ یمن هدننک نییعت و یساسا
 زا یعرف شخب کی افرص یمومع و یعمج یاه هناسر زا هدافتسا  .دنک یناسر کمک هلاقن همست
 .دننک یمن رپ ار یلصا راک یاج دوخ یدوخ هب یم  دنتسه یلصا راک لمکم  اهنیا .تسا یلصا راک

 رد »هلاقن همست« نیا ایآ هک تسنیا میهدب خساپ دیاب هک یدعب لاؤس میریذپب ار لالدتسا نیا رگا
 هتیمک« ریظن شیپ یاهلاس رد هک ییاه هتیمک هک دننک یم اعدا یخرب ؟دراد دوجو  یرگراک شبنج
 »یرگراک یاه لکشت داجیا یارب یگنهامه هتیمک« ای  »یرگراک یاه لکشت داجیا یریگیپ
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 هلاقن همست اریز ،تسین تسرد لالدتسا نیا .دنا هدرک افیا ار هلاقن همست نیا شقن  شیپ رد  هریغ  و
 زا دیاب دنک داجیا ار یلمع ناربهر و یتسیلایسوس یاه هتسه نیب کیناگرا دنویپ دیاب یم هک یا
 تهج اب صخشم همانرب کی رب یکتم و هدش هدش جراخ یراک ینلع و یتسیمرفر تامادقا رادم
 .دشاب یفخم تالیکشت  و  یراد هیامرس دض یریگ

 و یرگراک نالاعف زا یشخب .میا هتشاد یاتسار نیا رد هبرجت کی ام هتشذگ یاهلاس رد اما
 مادقا هتیمک« ناونع تحت نآ نتخاس هب شالت شیپ ههد کی دودح  یبالقنا اه تسیسکرام
 دض صخا یریگ تهج اب »یرگراک مادقا همانرب« کی روحم رب هتیمک نیا  .دندرک »یرگراک
 زاتشیپ نارگراک زا یخرب بلج هب قفوم ناریا رد یرگتلاخد اهلاس زا سپ و دش داجیا  یراد هیامرس
 هدز »زاتشیپ رگراک« مان هب یرگراک نتلوب راشتنا  هب تردابم یرگراک مادقا هتیمک .دش تسینومک
 .تسا هتشگ عیزوت نارگراک نایم رد و هتفای راشتنا نآ زا هرامش ۲۰ زا شیب  ریخا هرود رد نونک ات و

 هب توعد نارکفنشور-رگراک  و  تسیلایسوس رکفنشور یمامت زا  هراومه یرگراک مادقا هتیمک
 زاتشیپ بزح نتخاس ندیسر یارب حیحص شور اهنت نم داقتعا هب .تسا هدرک نآ اب یراکمه
 یفخم هتیمک و یتسیلایسوس یاه هتسه ینعی مرها زا شخب ود ندروخ دنویپ و هدنیآ رد یرگراک
 .تسا یا هلاقن همست نینچ ترورض یرگراک

 امش هجوت  زا ساپس اب

 .دش هداد هئارا ۱۳۹۶ نمهب ۹ مارگلت »یگتسبمه و داحتا« رالات رد ثحب نیا*

 
 
 

 



 33 

 

ریخا عیاقو ۀیشاح رد ناریا نارگراک اب هاتوک ینخس   
 
 ناریا رویغ و فیرش نارگراک
 تلود یاه باعرا و تافاحجا اب لباقت رد یا هدوت یاه تکرح زا ینیون ۀلحرم دراو زورما ام
 یاه بوکرس و تافاحجا ،یرگید یعامتجا رشق ره زا شیب نازیزع امش .میا هدش یراد هیامرس
 تفگ ناوت یم تأرج هب .دیا هدرک هبرجت ههد راهچ هب کیدزنّ یط رد ار ناریا یراد هیامرس تلود
 یداصتقا ۀدننکش یاهراشف خلت معط امش ۀزادنا هب هک یعامتجا یورین چیه ،ناریا رد زورما هک
 .درادن دوجو ،دشاب هدیشچ ار یحور و

 تازرابم هب ،نیگنس یاه هنیزه تخادرپ مغر یلع هک دیا هدوب ناریا رد یعامتجا یورین اهنت امش
 لباقم رد فلتخم یاه هناخراک رد امش تاباصتعا .دیا هداد همادا هنّارصم هیامرس تلود ّدض
 ۀناخ ،اه هناخراک رد تسارح یاه هتسد دننام- یراد هیامرس تلود رگبوکرس رازبا یاهراشف
 .تسا هدوب یناهج حطس رد رگراک اه نویلیم شیاتس دروم -هریغ و راک یمالسا یاروش و رگراک
 ناریا متس تحت راشقا زا نت اه نویلیم بلق رد ار دیما یاه هنزور ،امش ۀفقو یب و رمتسم تازرابم
 .تسا هتشاد هاگن هدنز هراومه

 ! ناریا فیرش نارگراک
 هب تبسن یرت ینغ رایسب یخیرات ۀبرجت ،قارغا یب هک دیتسه ناریا رد یعامتجا یورین اهنت امش
 نیرتگرزب زا یکی ،دوخ یورین رب هیکت و یهدنامزاس اب ،امش .دیا هتشاد یعامتجا راشقا ریاس
 عیانص نارگراک تاباصتعا .دیدرک نوگنرس ار یهاشنهاش میژر ینعی ،اکیرمآ مسیلایرپما نادحتم
 شقن هاش ینوگنرس رد هریغ و سم ،دالوف عیانص ،یمیشورتپ ،زاگ ،تفن نوچ گرزب تاحناخراک و
 تارهاظت  هن ار هاش میژر تارقف نوتس هک دنناد یم کین نایناهج مامت .تشاد یا هدننک نییعت
 نامزاس نارکفنشور تامادقا و ”رعش یاه بش ” یاه یناوخ رعش هن و دناکش ینابایخ یا هدوت

 نادحتم ،رظن هطقن نیا زا .تسکش مهرد ار نآ نارگراک یمومع باصتعا هکلب ،یسایس یاه
 هقبط درواتسد نیرتگرزب ،هیسور رد ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا زا سپ دیاش هک دنراد ناعذا امش یناهج
 رد  امش .دیا هداد لاقتنا نیریاس هب و هدرک بسک ناریا نارگراک امش ار یناهج حطس رد رگراک
 ار هاش رگبوکرس تلود رازبا ّلک و  دیداد نامزاس ار یرگراک یاهاروش نیرتگرزب هتفه دنچ ضرع
 دنا هدرک کرد بوخ ناریا رد یراد هیامرس یاه تموکح و اه تلود ور نیا زا .دیتشادرب نایم زا
 امش  دنناوت یمن یداصتقا یاهراشف و اه باعرا و اه ندز قالش ،یرگراک نالاّعف یریگتسد اب هک
 !امش رب دورد .دنروآ رد وناز هب یگداس هب ار
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 !ناریا فیرش نارگراک
 هتفرگ رارق یا هدوت شبنج ندرک یربهر ینعی ،دوخ یخیرات مهس یادا ّتیعقوم رد نونکا امش
 دهاوخ هجاوم تسکش اب تیاهنرد ،دشاب یربهر دقاف هچ نانچ ناریا مدرم ریخا یاه تکرح .دیا

 دهاوخ ینابت وا اب و تسا  یا هنماخ تمدخ رد وا !دینکن هجوت یناحور نسح ریخا نانخس هب .دش
 امش .دروآ دهاوخ دوجو هب ناناوج نورد رد ار یگدروخرس و توخر ،ینالوط یتّدم یارب و درک
 حالطصا هب نیا .تسا نایرج رد ناریا رسارس رد ینابایخ تارهاظت هک دیناد یم بوخ ناریزع
 دننامه  دوخ ماقم و عفانم ظفح یارب روشک زا جراخ رد نانآ نایاتمه و بلط حالصا ناربهر
 ینویلیم شوجدوخ یاه تکرح رگید نخس هب .دنتسه ”الاب“ اب شزاس و هلماعم لاح رد هشیمه
 یارب تکرح نیا و ؛تسا هدش زاغآ ،ناشراکشزاس و راک هظفاحم ناربهر زا رظن فرص ،مدرم
 یاهراعش دوبن و هبرجت اب یرگراک یربهر کی دوبن تروص رد .تفای دهاوخن همادا ینالوط تّدم
 دنهاوخ شوماخ ینونک  ناربهر یوس زا  اه تکرح نیا تیاهن رد ،تسرد یهدنامزاس و صخشم
 .دش

 یربهر دیاب امش .دیشاب هتشاد لاّعف روضح هزرابم ۀنحص رد دیاب نارگراک امش هک تسا ور نیا زا
 و تکرش ،روضح .دنراد زاین امش هب ینویلیم یاه هدوت .دیریگ تسد هب ار یا هدوت تکرح نیا
 هداد ناشن اه هناخراک رد یرسارس تاباصتعا یهدنامزاس قیرط زا دناوت یم اهنت امش یربهر

 یا هدوت یاه تکرح زا تیامح رد و یگنهامه اب دیناوت یم هک دیتسه یماقم رد نونکا امش .دوش
 امش هک تسا هدیسر ارف نآ نامز نونکا .دینک یگداتسیا یناحور نسح تموکح لباقم رد ریخا
 .دیدرگ هنحص دراو دوخ تابلاطم یارب

 یم اه هتیمک نیا .تسا یرورض یرسارس یگنهامه یارب باصتعا یفخم یاه هتیمک داجیا
 طاقن رد و  هداد نامزاس ار اه هناخراک تاباصتعا دعوم و زور ،رگیدکی اب یگنهامه رد دنناوت
 براجت ،هتشذگ رد امش .دننک بلط ار نارگراک تابلاطم و  هدیشک راک زا تسد مه اب ناریا فلتخم
 زا .دنریگ رارق هدافتسا دروم دیاب براجت نیا .دیا هدروآ تسدب دوخ تازرابم زا یا هدنزرا رایسب

 دوش یم ،تاباصتعا همه و همه و  هپت  تفه رکشین نارگراکً اریخا و وفسارت ناریا نارگراک  ۀبرجت
 .تفرگ سرد دیاب و

 امش تابلاطم یمامت ات دریگ رارق ارجا دروم دناوت یم زورما راعش نیا .تسا امش ملسم قح باصتعا
 .هریغ و یگتسشنزاب قوقح ،هقوعم یاه قوقح تخادرپ :دننام یفنص تابلاطم .دبای ققحت
 تاعوبطم یدازآ ،عّمجت و نایب یدازآ ،یسایس ناینادنز مامت یدازآ :دننام کیتارکومد تابلاطم
 تابلاطم اب هارمه دناوت یم تابلاطم نیا .هریغ و یرگراک لقتسم لکشت داجیا و باصتعا قح و
 نانچ .دندرگ ماغدا هریغ و مّروت خرن اب بسانتم اهدزمتسد شیازفا و یرگراک لرتنک ،دننام یلاقتنا

 لرتنک  تحت و هدرک  لاغشا ار اه هناخراک ناوت یم ،دراذگ خساپ یب ار یا هیاپ تابلاطم تلود هچ
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 تسد هب دناوت یم عیزوت و دیلوت رب لرتنک .دومن جارخا ار تقایل یب ناریدم و دروآ رد نارگراک دوخ
 هب ،یهاشنهاش دادبتسا هیلع ۱۳۵۷ نمهب بالقنا ۀبرجت .ددرگ یلمع نارگراک دوخ دنمتردق
 و یرگراک یاروش داجیا هب رداق نیشیپ هبرجت نودب هتفه دنچ ضرع رد هک درک تابثا نارگراک
 رس هب قاقشنا رد یراد هیامرس تلود هک ینونک ینارحب ّتیعضو رد .دنتسه یرگراک لرتنک لامعا
 یم تکرش هنازور لکش هب نابایخ رد مکاح تئیه تاشیارگ زا لقتسم عیسو یاه هدوت و هدرب
 .دنسرب دوخ یاه تساوخ هب تعرس هب دنناوت یم نارگراک ،دننک

 رد .داد دهاوخ ناشن اه نابایخ رد ناناوج هب ار یتلود ّدض تازرابم شور و هار ،امش تامادقا
 تکرح .دندرگ یم رت لاکیدار تابلاطم بلج تعرس هب ناناوج ،یرگراک یربهر دوجو تروص
 رد امش لاّعف روضح .دنزب مقر یرگید لکش هب ار ینونک تکرح ۀدنیآ دناوت یم زورما نارگراک امش
 اه نویلیم کیتارکومد قوقح زا تیامح و دوخ زا عافد یاتسار رد یرسارس باصتعا یهدنامزاس
 .دراد رارق ناریا نارگراک زور روتسد رد زورما هک تسا یمادقا نیرت مهم ناریا مدرم زا نت

 هدش زاغآ باصتعا یفخم یاه هتیمک لیکشت اب هناخراک ره رد نارگراک طسوت دناوت یم تاباصتعا
 گرزب تاحناخراک صوصخب ،باصتعا یفخم اه هتیمک  ریاس رد دامتعا دروم  نارگراک نایم  و
 باصتعا کرادت یارب  هریغ و وردوخ ناریا ، سم ،دالوف عیانص ،یمیشورتپ ،زاگ ،تفن نوچ
 .دنک داجیا یگنهامه یمومع

 !ناریا فیرش نارگراک
 دوخ ناوترپ یاه تسد اب ار یراد هیامرس تلود نیا و دیریگ رارق تیمکاح رد دیناوت یم امش
 یاهاروش رب یکتم یرگراک تلود رارقتسا و یراد هیامرس تلود ینوگنرس .دینک نوگنرس
 ،متس تحت راشقا مامت یارب یداصتقا ییافوکش تهج تیمکاح ماقم رد ار امش ،یرگراک
 .دهد دهاوخ  رارق

 اه هناخراک رد باصتعا یفخم یاه هتیمک لیکشت یوس هب شیپ*

 گرزب تاحناخراک رد باصتعا یاه هتیمک یگنهامه یوس هب شپپ*

 یمومع باصتعا یوس هب شیپ*

 یرگراک تلود رارقتسا و یراد هیامرس تلود ینوگنرس یوس هب شیپ*

 ناریا یبالقنا یاه تسیسکرام شیارگ یوگنخس - یزار رایزام
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 ۱۳۹۶ ید ۱۲

ینلع و یفخم تیلاعف   
 
 هیلع یرگراک تازرابم موادت یارب یرگراک نیون شور . ۱۳۹۶ رذآ  هپت تفه نارگراک باصتعا

 یراد هیامرس
  

 زاتشیپ بزح هلاسم تسا تیمها زئاح رایسب زورما هک یلئاسم زا یکی یزار زایزام قیفر:لاؤس
 حرطم هطبار نیا رد هک یتالاوس زا یکی و دیا هتشون هطبار نیا رد یتالاقم امش هک تسا یبالقنا
 :هک تسا نیا دشاب یم
 زا یتیلقا راک هک( یفخم راک نیب هطبار ًاساسا و دیامن یا هدوت راک دناوت یم یلعف طیارش رد بزح ایآ
 دوش یم هنوگچ ار تیلاعف ود نیاا ًاساسا و ؟دشاب یم هنوکچ یا هدوت راک اب )تسا زاتشیپ ای ماگشیپ
 ؟داد دنویپ مه اب
 یاه هدوت نایم راک عقاو رد یبالقنا بزح ره یلصا فده :هک منک رکذ دیاب ادتبا رد :یزار رایزام
 یاه شخب نورد رد موادم و رمتسم تیلاعف یبزح رگا ینعی ،تسا رگراک یاه هدوت و شکتمحز
 کی یلصا فده هجیتن رد .دشاب یم شزرا دقاف عقاو رد بزح نآ دشاب هتشادن اه هدوت هدمع
 .تسا اه هدوت نایم رد تیلاعف یبالقنا بزح
 ام ینونک طیارش رد نوچ منک هراشا نآ هب متساوخ یم هک تسا یلصا یاه عوضوم زا یکی نیا

 اهنیا هک ،دش دهاوخ هتخاس هیتآ رد لخاد رد ًانایحا ای جراخ رد یددعتم بازحا هک میتسه نیا دهاش
 رد اهنیا هیواز نیا زا و دنرادن شکتمحز یاه هدوت اب کیناگرا و میقتسم طابترا هک دنتسه یبازحا
 رد دنروآیب تسد هب ار اه هدوت یربهر هک دنتسه نیا ناهاوخ الاب زا ای هنابآم میق لکش هب عقاو

 نایم رد نآ یلصا فده و یلصا تیلاعف دیاب یبالقنا زاتشیپ بزح ای رگراک هقبط بزح هک یتروص
 .دشاب اه هدوت
 زا و دشاب رگراک هقبط یورشیپ نیلاعف زا رگراک یاه هدوت زا لکشتم دیاب بزح نیا نیلاعف و اضعا
 رگراک هقبط نایم رد هک تسا یبزح رگراک هقبط بزح مینک یم تبحص نآ زا ام هک یبزح ظاحل نیا
 نورد زا و دهد یم شرتسگ ار دوخ تیلاعف رگراک هقبط هرمزور تازرابم نطب رد و دوش یم دلوتم
 .دنک یم بلج دوخ لخاد هب ار ینیلاعف رگراک هقبط
 هک تسا نیا ،میراد ناریا ریظن یئاهروشک رد نامدوخ لباقم رد ام هک یلکشم رگید یوس زا اما
 لکشتم راک هجو چیه هب هک دشاب یم رگ باعرا و زیمآ قانتخا تلود کی ناریا یراد هیامرس تلود
 شبنج زا یئاه لکشت ای رگراک هقبط زا یئاه لکشت مه رگا و دهد یمن هزاجا ار رگراک هقبط  یا هدوت
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 لکشت نیا رد تلاخد فلتخم یاهداهن قیرط زا فلتخم لاکشا هب تلود دیآ دوجوب یئوجشناد
 .دیامن یم جراخ دوخ یلصا ریسم زا ار اهنآ و دریگ یم هدهع هب ار اه
 ناونع هب وس کی زا میتسه وربور ضقانت و یگناگود کی اب ناریا ریظن یا هعماج رد ام نیاربانب
 و میتسه عیسو یاه هدوت هب قاحلا ناهاوخ یبالقنا تسیلایسوس یاهورین و یبالقنا یاهورین

 زا و میتسه رگراک هقبط بزح ندروآ دوجوب یارب یرگراک ورشیپ اب یهارمه و لیکشت ناهاوخ
 یم شوماخ هفطن رد ار رگراک هقبط یاه تکرح مامت هک میراد رارق یتلود لباقم رد رگید یوس
 نیاربانب .دیامن یم دودسم و فقوتم ار یرگ تلاخد رما عقاو رد و مادعا و ریگتسد ار ناربهر .دنک
 .مینک لح میناوت یم ار ضقانت و داضت نیا هنوگچ هک تسا نیا دراد دوجو ام ربارب رد هک یا هلأسم
 ،یبالقنا زاتشیپ بزح .دوش یم حرط یبالقنا زاتشیپ بزح نتخاس هلأسم ثحب نیا روحم رد
 راشقا ای رگراک هقبط عیسو یاه هدوت بلج روظنم هب یبالقنا زاتشیپ بزح تسین اه هدوت بزح
 یا هعماج نورد یسایس تیلاعف هب رداقً الوصا یبزح نینچ نوچ دیآ یمن دوجوب هعماج لک ورشیپ
 و بوکرس دروم هلصافالب ،دیآ دوجوب یا هدوت  یاه هیاپ اب رگا بزح نیا دوب دهاوخن ناریا ریظن
 )یبالقنا زاتشیپ بزح( تسام رظن دم هک یبزح نیاربانب .دوش یم یشالتم و هتفرگ رارق باعرا

 .تسا رگراک هقبط ورشیپ بزح
 رما اهنآ و دیآ یم  دوجوب رگراک هقبط رصانع نیرت طبضنم و نیرتدهعتم زا لکشتم هک تسا یبزح
مجاهت و هلمح دروم هک دنهد نامزاس ینلعریغ لکش هب و افخ رد دیاب ار رگراک هقبط رد یرگ تلاخد  

رارقرب رگرا ک هقبط اب ار دوخ کیناگرا تاطابترا دنناوتب ات دنریگن رارق یماظتنا یاهورین و سیلپ  
ههد دنچ رد رگراک هقبط تازرابم زا جتنم هک یبالقنا همانرب دنراد تسد رد هک یا همانرب و دننک  

دننک یهدنامزاس و هدرب رگراک هقبط نورد هب هدوب هتشذگ . 
 تیهام لیلدب رگید یوس زا و هدروخ دنویپ اه هدوت اب هک میتسه نیا ناهاوخ ام وسکی زا نیاربانب
 هدوت زا ادج ًالماک یاه تکرح روطب ًاصخشم و یفخم روطب دیاب تلود زیمآ باعرا تیهام ،تلود
 .مینک یهد نامزاس اه
 نورد رد هک تسا نیا تفای میهاوخ دوخ لباقم رد ناریا رد هک یطیارش لیلد هب مه یرگید هلأسم
 و دیاقع ،دننک یم لمع یا هدوت لکش هب هک یرگراک یاه لکشت و یا هدوت یاه لکشت
 یراد هیامرس تلود هک تسا رکذ لباق نیا دنک یم ادیپ خوسر یتحار هب مکاح تًایه یژولوئدیا

 بوکرس ،میژر باعرا قرط زا یکی .تسا رگراک هقبط باعرا لوغشم فلتخم قرط زا هراومه
 هب یتسیمرفر دیاقع شرتسگ قیرط زا یرگید و یماظتنا یاهورین قیرط زا هک تسا میقتسم
 .دشاب یم یرگراک شبنج نورد

 
 یرس کی نتخاس هب دنک یم عورش میژر دیدرک رکذ مه امش هک یطیارش نینچ رد  :لاوئس
 ای  حرطم ناناوج ناملراپ هلأسم هک میتسه نیا دهاش ام ناناوج شبنج ردً الثم ،تالکشت
 .دوش یم هتخاس دنشاب یم لکشت اهدص زا شیب هک فلتخم تالکشت
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 یاهورین :هک تسا نیا دشاب یم زین یمهم لاوئس و دوش یم حرطم اجنیا هک یرگید لاوئس
 رظن رد ار یدراوم هچ دیاب تالکشت نیا رد تکرش یارب ماگشیپ ای ورشیپ یاهورین و یبالقنا
 دیاب هنوگچ ًاساسا و دنیامن طورشم تکرش ای و دننکن تکرش تالکشت نیا رد دیاب ایآ ًاساسا دنریگب
 ؟دننک دروخرب هدمآین دوجوب لقتسم یرسارس تالکشت زونه هک یلاح رد جنرغب هلأسم نیا اب
 نیا و اهرونام عون نیا دهاش ام یتآ هرود رد هک درک رکذ دیاب ینونک تیعضو دروم رد :یزار رایزام
 علطم ناتسود .دوب میهاوخ ناریا یراد هیامرس تلود یوس زا ناریا لخاد رد تالوحت عون

 و دنا هدرک زاغآ ناریا هب ار ییاهدمآ و تفر یئاپورا روشک هدزناپ ینعی یئاپورا لود هک دنتسه
 هنیمز و نییعت ییاپورا یاهروشک هب ناریا داصتقا ندرک طبترم ای ندرک لوحتم یارب یطورش
 .تسا هدش هتخیر هتشذگ یاه هام رد اه تلود نیا یوس زا ناریا لواپچ یزیر
 زا لاح ره هب هک دنا هتفرگ رظن رد ناریا تلود یارب یطورش هلسلس کی هک تسارظن هطقن نیا زا
 تالوحت نیا زا یکی و دوب میهاوخ هعماج نورد رد یتالوحت دهاش هدش هک مه یرهاظ رظن هطقن
 یئوجشناد یاه لکشت ایو یئوجشناد ناملراپ ای و یرگراک لقتسم حالطصا هب یاه لکشت داجیا

 اب طابترا رد یهتنم .دوب میهاوخ دهاش ار تیعضو نیا ام ینونک طیارش تحت عقاو رد .دوب دهاوخ
 .دوش یم حرطم یریگ عضوم هس ًامومع ریخا تالوحت لباقم رد هلأسم نیا
 دنشاب هتشادن اه لکشت نیا اب یطابترا عون چیهً الوصا یبالقنا یاه هدوت هک تسا نیا لوا عضوم
 .دننک ذاختا ار اه لکشت نیا )میرحت(توکیاب ای عانتما یشم طخ عقاو رد و
 یاه لکشت نیا نورد رد ناوت یم یئاه طرش شیپ نودبً الوصا هک تسا نیا مود طخ
 زا و هدرک تکرش دنک یم   داجیا یئاپورا یاه تلود راشف تحت تلود هک یرگراک ای و یئوجشناد
 و یئوجشناد شبنج دناوت یم هک تسه یرازبا نیا دراد داقتعا رظن نیا و درک هدافتسا هنزور نیا
 یور ود و فارحنا راچد رظن ود نیا نم داقتعا هب اما .دناسرب ینیون هلحرم هب ار یرگراک شبنج ای
 .دنشاب یم هکس کی
 یاه لکشت نورد رد وجشناد یاه هدوت رگا هک تسا حضاو :تسا نیا تسا حرطم هک یا هلأسم
 حضاو ،دننکب تکرش دوش یم داجیا فلتخم قرط زا لاح ره هب هک یا هتخاس شیپ و لقتسم
 هک یناناوج اب طابترا رد اما و .درک طبترم دوش یم داجیا هک یتالکشت نیا هب ار دوخ دیاب هک تسا
 ناملراپ و ناناوج تالکشت نیا هک تسا یعیبط دنا هتفرگ رارق فعاضم یاهراشف تحت زورما

 نیا هب ار ناشدوخ دیاب یبالقنا یاهورین هک تسا حضاو و دنک یم داجیا یا هنزور هریغ و ناناوج
 هب اه طرش شیپ نودب اهنیا نورد رد تکرش رگید یوس زا .دننکب طبترم تالوحت نیا و تالماکت
 و اه هزیگنا   اب یراد هیامرس تلود هک تسا نیا هلأسم نوچ دشاب یم داریا راچد مه نآ نم رظن
 .دشاب یم دوخ دصاقم لابند و دروآ یم دوجوب ار ناناوج تالکشت نیا دوخ فادها
 لکش هب دنناوت یم دننک تکرش اه لکشت نیا رد عیسو حطس رد ناناوج یاه هدوت رگا نیاربانب
 و دنوشن نآ زا عانتما و میرحت فارحنا راچد وسکی زا ینعی دنهد نامزاس ار دوخ تکرش  طورشم
 یوزنم دننک یم تکرش تالکشت نیا رد یتآ رد هک ینایوجشناد و عیسو یاه هدوت زا ار دوخ
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 یکی نیا ربانب .دنوشن ییاپورا لود و میژر یاه تسایس میلست عقاو رد مه رگید یوس زا و ،دننکن
 هتشاد اه لکشت نیا رد تلاخد یارب تسیلایسوس ناناوج و ناناوج دنناوت یم هک یطورش زا
 تلود هب طبترم یاهداهن مامت و تلود زا اه لکشت نیا لماک لالقتسا ناهاوخ هک تسا نیا دنشاب
 هک یئاه لکشت نیا رد یلکش هب تلود ییوجشناد یاهداهن ای و تلود هک دشاب رارق رگا .دنشاب

 نیا .دوب دهاوخ هدیاف یب اه لکشت نیا رد تکرش نم داقتعا هب دننک ذوفن لامعا دوش یم هتخاس
 هتشذگ رد هک یتافارحنا راچدً اددجم هنرگ و دنشاب تلود زا لقتسم ًالماک عقاو رد دیاب اه لکشت

 .دش دنهاوخ میا هدوب نآ دهاش ام مه
 دیاب اه لکشت   نیا ینعی ،تسا ینورد یسارکومد نیمضت اه لکشت نیا رد تکرش مود طرش
 دیاب دنشاب هتشاد یمومع یعمج یاه هناسر هب یسرتسد دیاب ،دنشاب هتشاد ار دوخ دازآ تاعوبطم
 یئوجشناد یفنص لئاسم هب طبترم هک ار دوخ صخشم تارظن و دننکب هدافتسا نویزیولت ویدار زا
 ثحب هب هنادازآ نویزیولت ویدار رد و دننکب سکعنم تاعوبطم رد روسناس نودب دشاب یم ناناوج و
 .دشاب زاب یرظن یاه شیارگ مامت یور هب ناشرد دیاب اه لکشت نیا عقاو رد نینچمه .دنراذگب
 هتسب اه تسینومک ای و اه تسیلایسوس یور هب نآ برد دیوگب هک دیآ دوجوب یلکشت دناوت یمن
 لکشت کی عقاو رد نیا .دنک یم لوبق دوخ نورد هب ار یمالسا فلتخم یاه شیارگ ًافرص و تسا

 دوخ دورو طرش مینکب یراشفاپ دیاب ام ،مینکب رارصا دیاب ام نیا ربانب دوب دهاوخ کیتارکومدریغ
 و دنشاب تلود زا لقتسم هکنیا ًامود دنشاب کیتارکومدً الوا  اه لکشت نیا هک میراذگب نیا رب ار

 هلمج زا دشاب زاب هعماج رد سکعنم یاه هاگرظن مامت یور هب تالکشت نیا برد هکنیا ًاموس
 نیا رد دنناوتب دیاب دنتسه مزینومک  هب دقتعم هک یناسک و دنتسه مزیلایسوس هب دقتعم هک یناسک
 .دوب دهاوخ هدیاف یب اه لکشت نیا رد تکرش تروص نیا ریغرد .دننک تکرش اه لکشت
 ۱۳۸۲ یزار رایزام اب هبحاصم زا یشخب

 
 یرگراک شبنج رد یفخم راک ترورض دروم رد

 :)مارگلت رد(  ناریا رد ناوج اقفر  زا یکی لاوس
 ؟میراد مه  ینیمزریز و یلمع تیلاعف ایآ  قیفر
 :یزار رایزام خساپ
 مه و )ینلع ریغ هچ  و ینلع هچ ( یلمع تیلاعف مه ام .تسا تبثم لاوس نیا هب خساپ دیدرت یب
 عوضوم کی نیا الوصا  .میراد  راک روتسد رد  )ینلع ریغ تامادقا موهفم هب یفخم ای ( ینیمز ریز
 نالاعف« زا یرایسب هک تسا یرگراک شبنج نورد رد یتاقبط هزرابم دربشیپ یارب یساسا
 اققحم »یلمع« تامادقا هک دننک یم روصت یخرب  .دنتسه هجوت یب نادب »یرگراک
 یلمع تامادقا در موهفم هب )ینلع ریغ( یفخم تامادقا هکنیا ای و ،دنشاب »ینلع« یتامادقا  دیاب
 و  یفخم تامادقا زا یبیکرت دناوت یم یلمع تیلاعف .تسا تسردان الماک دروخرب نیا !تسا

 و یوزنم یراد هیامرس ماظن کی هیلع نارگراک  تازرابم موادت  هک مینک هجوت دیاب ام .دشاب ینلع
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 لیاسو مامت هب زهجم نادند و گنچ اب  ار دوخ اه هدوت طسوت ندش نوگنرس میب زا  هک(  روفنم
 شبنج خیرات رد .تسا رنه کی )تسا هدرک یرگراک تازرابم بوکرس یارب یماظن و یتینما
 یاهرنه زا یکی ،دنوش یم هرادا یماظن یاه یروتاتکید طسوت هک یعماوج رد هژیو هب یرگراک
 تلع هب اهنآ تازرابم رد یا هفقو ،وسکی زا هک دنبای تسد یریبادت هب هک تسا نیا زاتشیپ نارگراک
 تافاحجا هیلع هزرابم تباب یا هنیزه رگید یوس زا و دوشن داجیا  قانتخا و بوکرس دوجو
 لقادح هب ار هنیزه ای(  دنهد همادا باعرا و یریگتسد نودب دوخ یاه تیلاعف هب و دنزادرپن
 .)دنناسرب
 زاتشیپ نارگراک سرتسد رد دوش یمن یاه باتک و تاوزج رد للمعلا روتسد ناونع هب ار ریبادت نیا
 دروم هب و دنبای یم تسد نآ هب یتاقبط هزرابم هنحص رد اهنآ دوخ هک تسا یریبادت نیا .داد رارق
 .دنهد یم رارق ارجا
 زا یخرب نایم رد یریبادت نینچ ندش ارجا دهاش ام ،هپت تفه نارگراک ریخا تاضارتعا رد
 رد هیفچ  رد دوخ یاه هرهچ ندناشوپ اب درم و نز نارگراک زا یا هدع هنومن  یارب .میدوب نارگراک
 و تارهاظت رد هک تسا هدوب نیا یوق لامتحا هب ریبدت نیا تلع .دندرک تکرش تارهاظت
 هرود زا سپ هلصافالب دندرک یم تکرش دوخ هرهچ ششوپ نودب نارگراک هک نیشیپ تاضارتعا
 داجیا ناشتازرابم ماودت رد للخ و دنتفرگ یم رارق یتینما زکارم تساوخزاب دروم و تشادزاب یا
 نیدب .دهد یم رارق اه تیلاعف همادا یارب یرتهب تیعقوم رد ار نارگراک ریخا ریبدت نیا .دش یم
 درگیپ و یریگتسد زا  ار دوخ مه و هدرک تکرش تاضارتعا رد  یرتشیب دادعت اب مه هک بیترت
 .تفرگ سرد نآ زا دراوم ریاس رد دیاب هک تسا یا هبرجت نیا .دنا هتشاذگ ناما رد میقتسم  ینوناق
 ریاس هب و هتفای قیمعت هناخراک کی رد دیاب براجت نیا .درک افتکا دیابن مه هبرجت نیا هب اهنت  اما
 یرگراک یاه هتسه لیکشت ،رما نیا هب ندیسر  یارب هار  اهنت  .دبای میمعت یرگراک تاضارتعا
 یمئاد یهدنامزاس رما هک یا  یفخم یاه هتسه .تسا یرگراک تالحم و هناخراک ره رد یفخم
 رد رگید یاه هناخراک اب ار هناخراک کی براجت و هداد نامزاس ار یرگراک تاضارتعا و اه تمواقم
 .دراذگ یم تکراشم هب هباشم تیعضو
 .دهن داینب  ار یرگراک زاتشیپ بزح کی هیلوا یاه هفطن دناوت یم یهدنامزاس زا شور نیا عقاو رد
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