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-یعامتجا یاه هبنج مامت یسررب و ،تسا یعونتم و توافتم یاه هبنج لماش ناریا رد یسایس بزح  خیرات هلئسم هب نتخادرپ
 هدمع تانایرج درکلمع هب هناداقن یهاگدید اب دوش یم یعس هلاقم نیا رد ،دبلط یم ار دوخ صاخ نامز و تقو یخیرات و یسایس
 و اه یزوریپ ،توافتم یاه دورف و جوا یاراد ایند طاقن ریاس دننام ناریا رد بزح .دوش هئارا یلیلحت هصالخ روط هب ناریارد پچ
 یم هک ،دراد دوجو ناریا رد یتسیسکرام و پچ بازحا تیلاعف خیرات رد یدایز تاکن . تسا اه تنایخ و اه تماقتسا ،اه تسکش
 .دشاب تیمها زئاح رایسب یتآ بالقنا رد دناوت

 لیالد هب هک ،دنتسه یعامتجا یاه فاکش لوا هجرد رد ،دوش یم یسایس یاه نامزاس و بازحا ندمآ دوجوب ثعاب هک هچنا
 مدع هلئسم ای و دیآ یم دوجوب هعماج رد هیامرس و راک داضت زا هک ییاهفاکش .دنیآ یم دوجوب ای و دنراد دوجو هعماج رد فلتخم
 اهاروش داجیا ثعاب ،یسایس تردق هب نتشاد زاین نآ عبت هب و تلادع یرارقرب یارب شالت نایم نیا رد ،هریغ و تموکح تیعورشم
 .دوش یم بازحا ندمآ دوجوب دعب و هیداحتا و

 اهاکیدنس نیا .یفنص یاه نمحنا اهنآ رانک رد  نینچمه و دندمآ دوجوب هطورشم بالقنا زا دعب ناریا رد اهاکیدنس و اه هیداحتا نیلوا
 هب طوبرم هدننک دیلوت یاهورین و ناشورف تسد هیداحتا دننام ،دنتسه یراد هیامرساشیپ نارود هب طوبرم یفنص یاه هیداحتا و
 اهاکیدنس مامت هک قیرط نیا هب .درک دراو اه هیداحتا و اهاکیدنس نیا هب هدوت بزح ار هبرض نیرتگرزب اهدعب .یراد هیامرساشیپ هعماج
 یمن هداد اهنآ هب تیلاعف هزاجا شدوخ نیناوق هطیح زا جراخ و دندوب یم هدوت بزح یشم و طخ و اه تسایس وریپ و لرتنک تحت دیاب

 رد هک یا هبرض زا دعب .دنتشادن نتشارفارب رس ناوت هک دنتفر برض ریز یا هنوگ هب یرگراک لقتسم یاه نمحنا قیرط نیا هب و ،دش
 تسا رکذ هب مزال هتبلا .دش فقوتم مه اهاکیدنس تیلاعف ۱۳۳۲ لاس دادرم۲۸ یاتدوک زا دعب ای و دش دراو هدوت بزح هب ۱۳۲۷ لاس
 یاتدوک زا دعب مه اهاکیدنس نیا یلو ،دندوب هدمآ دوجوب یتعنص تالکشت و اهاکیدنس ناریا رد ،هدوت بزح تیلاعف نارود رد هک

 تردق زونه یعامتجا ظاحل هب نامز نآ تالکشت و اهاکیدنس ،دوبن هدوت بزح طلغ یاهتسایس ثحب طقف هتبلا .دنتفر نیب زا ۱۳۳۲
 یرصتخم هسیاقم میناوت یم اه هیداحتا و اهاکیدنس ماود و یعامتجا دشر تیمها ندش رت نشور یارب .دنتشادن ار ناشدوخ ظفح
 عونمم ار اهتارکومد -لایسوس تیلاعف ،دیسر تردق هب ناملا رد کرامسیب هک ینامز :میشاب هتشاد برغ رد اهاکیدنس نیا تیعضو زا
 نا رد یعامتجا یورین کی ناونع هب رگراک هقبط هکنیا تلع هب یلو ،دومن بوکرس ار اه هیداحتا و اهاکیدنس نینچمه و درک مالعا

 هب زیچ همه هرابود کرامسیب طوقس زا دعب و ؛اهتارکومد -لایسوس هن و دنتفر نیب زا اه هیداحتا و اهاکیدنس هن ،تشاد روضح هعماج
 بازحا دعب و دمآ دوجوب اهنآ رد یسایس تردق هب زاین ساسحا دعب و دندمآ دوجوب اهاکیدنس ادتبا برغ رد .تشگرب یداع تلاح
 نتخاس هب بازحا نیا دعب ،دندمآ دوجوب بازحا و نامزاس لوا هک انعم نیا هب ،هدوب سوکعم دنیارف نیا ناریا رد .دندش لیکشت



 هک ییاهروشک مامت یارب هکلب ناریا یارب اهنت هن ،دروآ یم دوجوب ار یگرزب شلاچ دنور نیا .دندیزرو تردابم اه هیداحتا و اهاکیدنس
 هنقح اهنآ هب الاب زا ،مسیلایرپما طسوت مسینردم و نویسازینردم حالطصا هب و دنا هدش یراد هیامرس مسیلایرپما راشف اب و الاب زا

 دیاب ادتبا روکذم یاهروشک رد زت نیا هب انب .دوش یم حرطم کیتارکومد بالقنا ای یا هلحرم ود بالقنا زت هک تسا انبم نیا رب .هدش
 رگراک هقبط و دننک ادیپ لماکت هعماج رد یزاوژروب یاهداهن قیرط نیا زا ات دریگب لکش یلم یزاوژروب زا عافد اب کیتارکومد بالقنا
 رگراک هقبط و ،دوش داجیا یتسیسکرام و پچ تالکشت و بازحا داجیا یارب مزال رتسب ات ،دروآ دوجوب یعامتجا ییورین ناونع هب ار
 دناوت یمن هلحرم نیا ،یراد هیامرس مسیناکم و یزاوژروب تیهام تلع هب هکنیا زا لفاغ .دنک هداما تردق ریخست یارب ار دوخ دناوتب
 ات خیرات هک هنوگ نامه ،هتفاین هعسوت یاهروشک رد یزاوژروب هک ارچ ،دوش یهتنم رگراک هقبط تردق ریخست ینعی یدعب هلحرم هب
 عقاورد و ،دنام یم یقاب یراد هیامرس هتفای هعسوت و لپورتم یاهروشک یاه لجنُب هب هتسباو هشیمه تسا هدرک تباث نونکا هب

 مامت هک تسا دیلوت رازبا دیلوت یانعم هب یداصتقا ییافوکش .دنک یمن ادیپ ار دوخ کیتارکومد اوژروب فیاظو ماحنا ییاناوت زگره
 رد .دریگ یمن رارق رگید یاهروشک رایتخا رد زگره و تسا یراد هیامرس دنمتردق روشک دنچ تسد رد نآ یاه لومرف و تازایتما

 شرتسگ قیرط زا طقف هک اریز  ،درپس رگراک هقبط یربهر هب یتسیلایسوس یبالقنا هب ار مهم هفیظو نیا دیاب ناریا دننام یعماوج
 یم اهاروش یسارکومد و یرگراک یاهاروش یرازگرب اب و ،یگنهرف و یداصتقا یاهداهن ریاس و دیلوت یاهزوح رد دلوم یاهورین
 فیاظو ماحنا ییاناوت زگره هقلخلا صقان یزاوژروب هک لیلد نیا هب اقیقد .دش یداصتقا و یعامتجا هعسوت و دشر ی هلحرم دراو ناوت
 برغ رد هک یفیاظو دیاب یتسیسکرام یبالقنا یاهورین ،تسا هتشادن یقرش عماوج زا یرایسب و ناریا رد ار دوخ تارکومد-اوژروب
 .دننک ینورد ار تسا هدوب یزاوژروب هدهع هب

 لکشتم بازحا یاراد  ناریا رد هک تسا لاس یدنا و دص دودح ،دوش یم دای اهنآ زا یتسیسکرام و پچ نایرج ناونع هب هک یتانایرج
 تارکومد -لایسوس بزح زا یا هخاش هک نویماع نویعامتجا بزح .دندرگ یم زاب ناریا رد هطورشم بالقنا زا شیپ هب هک ،دنتسه
 زا یکی نویماع نویعامتجا بزح .درک تیلاعف هب عورش ناریا رد هطورشم بالقنا زا لبقو نینل تایرظن ریثات تحت ،دوب زاقفق یاه
 تیلاعف  یکیوشلب یژتارتسا اب و ،دمآ دوجوب اه کیوشلب طسوت بزح نیا .تسا ناریا پچ خیرات رب راذگ ریثات رایسب یاه نایرج
 نیا بلاطم ،دش یم لقتنم هیسور هب نویماع یعامتجا کمک اب ارکسیا هیرشن بلاق رد نینل یاه هتشون و تالاقم .درک زاغآ ار دوخ
 ویسم یلع طسوت )۱۹۰۶( ۱۲۸۶ لاس رد بزح نیا .دش یم لاسرا هیسور هب بزح نیا طسوت زیربت زا و زیربت هب نیو زا هیرشن
 یبیغ زکرم .درک هضرع اهلاس نآ رد یدایز تامدخ و تشاد یمیقتسم تاریثات تیطورشم بالقنا نایرج رب بزح نیا .دش سیسات
 نالیگ -نارهت رد تسناوت بزح نیا .دوب یفخم نامزاس نیا هاگیاپ نیرت یلصا زیربت هک دوب نویماع نویعامتجا یفخم نامزاس مان
 ،ناریا خیرات زا ههرب نآ رد یتسیسکرام تانایرج نایم رد .دشاب هتشاد یمدرم هاگیاپ و دهد شرتسگ ار دوخ تیلاعف ناجیابرذا و
 هرهچ .دوب )هداز ناطلس .ا ( نایلئاکیم سیتاوآ بزح نیا راذگ هیاپ .تسا روهشم تلادع بزح هب هک دمآ دوجوب یرگید تالیکشت
 یتابتاکم تلادع بزح .دز نماد نایرج نیا هب مه هدوت بزح و ،درک شودخم ار نا یدایز یاه لاس یتسینیلاتسا هاگتسد هک یا
 یم حرطم تابتاکم نیا رد یا هلحرم بالقنا و یتسیلایسوس بالقنا هرابرد یدج یاه ثحب و تشاد یکستوئاک و نیراخب اب

 یاهیروئت ریثات تحت هداز ناطلس دمحا .تشاد طابترا هیسور یکیوشلب تالیکشت ای نرتنیمک اب میقتسم روط هب بزح نیا .دندش
 یهاگدید و دوب ییایسا هدنام بقع یاهروشک رد بالقنا تیعضو ثحابم رد نینل یمسر رواشم مه یعطقم رد و تشاد رارق  نینل
 ۱۳۰۰ ات ۱۲۹۹ یاهلاس بزح نیا تیلاعف جوا .تسا ناریا تسینومک بزح ناراذگناینب زا نینچمه هداز ناطلس  .تشاد یکیوشلب
 دناوتب ات داد ماحنا ناخ کچوک ازریم اب یدایز یاه ثحب اهلاس نآ رد هداز ناطلس .دنداد لیکشت ار خرس نالیگ یروهمج هک ،دوب
 تالکشت نیا داجیا هب قفوم ناخ کچوک ندوب یتنس و یداوسیب تلع هب یلو ،دروآ دوجوب یرگراک و یناقهد لقتسم تالکشت
 یم یگدیسر نارگراک و  ناناقهد راک هب تیلوئسم ساسحا و لیم لامک اب و دراد روضح شدوخ یتقو ات دوب دقتعم ناخ کچوک .دشن
 دقتعم هک تشاد ار هداز ناطلس.ا دوخ پچ حانج رد ناریا تسینومک بزح .دنرادن لقتسم تالکشت هب زاین ناناقهد و نارگراک ،دنک
 نا رد هک ،درک یم عافد یا هلحرم ود بالقنا زا هک دوب یلغاومع ناخ ردیح تسار حانج ردو ،دوب ناریا رد یتسیلایسوس بالقنا هب
 .دندوب یلغاومع ناخ ردیح نایماح زا هزدیکینژرا و نیلاتسا نارود



 یسایس تانایرج نیا و ،هتشاد دوجو هشیمه ناریا خیرات رد تلادع یرارقرب یارب شالت دیآ یم رب روکذم بلاطم زا هک هنوگ نامه
 .دنراد یمدرم هاگیاپ و دنریگ یم رارق اه هدوت تیامح دروم و دنوش یم هنحص دراو تلود نوزفازور ملظ و یتاقبط یاهداضت تلع هب
 یتادراو ناریا پچ اهنت هن .دندوب یتادراو ییاه هشیدنا و هتساوخنرب هعماج لد زا اه نامزاس و بازحا تروص هب اه نایرج نیا اما
 پچ بازحا زا یخرب هنایارگ هدارا و هنارما یاهدروخرب لیلحت رد یمهم هتکن نیا .دندوب یتادراو مه تسار یاه تسایس هکلب دوب
 یمن هعماج رد ار...و فرس و اهلادوئف-ایراتلورپ دننام اه یروئت نیا هدمع یاه صخاش زا یرایسب هک تلع نیا هب .تسا ناریا رد
 رگراک هقبط هک تسا یروشک رد ناریا تسینومک بزح ،دوب هدش دیق ناریا تسینومک بزح همان مارم رد لاثم ناونع هب .دنتفای
 طسوت هک دنتسه یدراوم اه نیا هک یلاح رد .دروا دوجوب یناقهد تیکلام هدرخ و دربب نیب زا ار یلادوئف تیکلام دهاوخ یم و درادن
 یاهیروئت طسب یارب یعامتجا یاه صخاش نتفای و تلادع شرتسگ یارب شالت فاصوا نیا مامت اب .دش ماحنا اپورا رد یزاوژروب
 یم ار دوخ ققحت ریسم و تشاد دوجو ناریا رد یسایس فلتخم یاه شیارگ تیلاعف یارب یسارکومد یاهوگلا ققحت و یبالقنا
 اب ریگیپ و یدج یا هزرابم ناتسلگنا دننام ییاهروشک میقتسم تلاخد اب و )ناخ اضر(لوا یولهپ یریگ تردق زا دعب اما .دومیپ

 طوبرم ،دوب هدمآ دوجوب هقطنم رد هک یتسیشاف متسیس نیا هشیر .دمآ دوجوب ناریا رد پچ تانایرج  اصوصخم و یقرتم تانایرج
 هجنپ دنمتردق یزاوژروب یاه تلود ،یکستورت و نینل یربهر هب یرگراک تلود ندمآ راکرس اب هیسور رد .دش یم ربتکا بالقنا هب
 فقوتم یارب   دندز یسایس و یگنج هناراکبارخ تایلمع هلسلس کی هب تسد و .دندرک ساسحا دوخ یولگ رب ار یرگراک بالقنا
 شتآ هب ندز نماد و هیسور هب یزاوژروب روشک نیدنچ یماظن هلمح لماش هک .تمظع اب و ناوج تلود نیا ندرب نیب زا و ندرک
 داحتا هب کیدزن و زرم مه یاهروشک رد دندرک یعس نینچمه و .دش یم یتسیرورت و یفخم تالمح یرایسب و یلخاد یاهگنج
 ناوج یرگراک تلود اب یرتشیب نیدحتم داجیا و اهروشک نآ هب بالقنا تیارس زا عنام هک دنروآ راک رس ار ییاه تموکح ،یوروش
 دننام ییاهروشک رد و یمشاه هداوناخ قارع رد و کرتاتا هیکرت رد ،دندناسر تردق هب ار هاش اضر ناریا رد انبم نیمه رب .دنوش هیسور
 اپورا مسیشاف مه رت عیسو هزوح رد ،دندرک حلسم ار اهنا و دندش لوغشم ینید یارگ داینب و لاکیدار یاه هورگ تیوقت هب ناتسناغفا
 .دنوش بوکرس یتسیلایسوس یاه شبنج الماک ات داتفا قافنا

 راعش اب و ناتساب ناریا تمظع هوکش زا یلعج خیرات نتخاس و ییارگ یلم یژولوئدیا طسوت هاش اضر ناریا خرات زا ههرب نآ رد
 بوکرس هب عورش ،ناتساب ناریا خیرات زا یسیلگنا نیقرشتسم یگتخاس یاه ثحب هلسلس و شوروک نارود تمظع هب تشگزاب
 رد )مسینردم یرهاظ هبنج(نویسازینردم هب درک عورش اپورا کمک هب نینچمه و .درک نارود نآ یقرتم و یبالقنا تانایرج مامت
 و ،همانسانش رودص ،یلم شترا دننام رگید یاه هنیمز ردو ،نردم یاهرهش و اهداج ،لپ ثادحا هنیمز رد دودحم تروص هب ناریا
 اب تانایرج نیا یعیبط دشر دنور و دندش فیعض رایسب پچ یاهورین هاش اضر تازرابم هجیتن رد .تامادقا لیبق نیا زا رگید یخرب
 یزیربت یناوج ،ینارا یقت .دندمآ هنحص هب یتسیسکرام یاه هشیدنا یدراوم رد زاب اه بوکرس نیا دوجو اب .دش هجاوم هرطاخم
 دعب .دروآ رد ریرحت هتشر هب یتالاقم هنیمز نیا رد  و درک ناریا رد یتسیسکرام یاه هشیدنا رشن هب عورش ،دوب هدرک لیصحت ناملا رد هک
 و ینارا یقت .دش روهشم رفن۵۳ هورگ هب اهدعب هک دنداد لیکشت ار یهورگ ... و یولع گرزب ،یردنکسا جریا دننام یصاخشا اب

 .دنداد تسد زا ار دوخ ناج نادنز دب طیارش رد ای و هجنکش ریز نادنز رد هاش اضر نارود رد وا یاقفر زا رفن دنچ

 یمن نیب زا ار هشیدنا قانتخازگره هک لیلد نیا هب .دننک ظفح ار دوخ دنتسناوت پچ یاه هشیدنا زاب ،اه بوکرس و اهراتشک نیا مامت اب
 یم زاغآ ار دوخ ذوفن زاب یتسینومک رکفت ،ناریا رد ۱۳۳۰ ات ۱۳۲۰ یاهلاس ینعی ۲۰ ههد .درب یم افتخا هب ار نا یتدم یارب طقف درب
 رد هدوت بزح و ناجیابرذآ رد ۱۳۲۴ ات ۱۳۲۰ یاهلاس رد تارکومد هقرف دننام ،دندما دوجوب ههرب نیا رد یدایز پچ بازحا ،دنک
 یم پچ یاه هشیدنا رشن هب روشک طاقن ریاس و نارهت رد بازحا نیا .۱۳۳۲ لاس رد رگید یعطقم رد ۱۳۲۷ ات ۱۳۲۰ یاهلاس
 .دنتخادرپ

 ،دندوب هدرک لوبق ار مسیلایسوس هک دنتفرگ یم لکش یتانایرج ناریا ندوب یتنس و ینید-یگنهرف طیارش تلع هب نایم نیا رد
 اتسار نیا رد و دنتشادنپ یم یملع ره زا رتالاب ار مالسا مه یفرط زا یلو ،دنتسناد یم تسرد ار یتسیسکرام یاه لیلحت زا یرایسب

 اب نامز مه ابیرقت هک ،تسا تسیلایسوس ناتسرپادخ بزح داضت نیا یاه هاگیلجت زا یکی .دننک ماغدا ار میهافم دندرک یم یعس
 کی ار مسیراتناملراپ و مسیلایسوس ،مالسا تساوخ یم بشغن ،بشغن مان هب دوب یدرف نا راذگ ناینب و تفرگ لکش هدوت بزح



 هدوت بزح تیلاعف .دوب مه نینل ریثات تحت نینچمه و ،تسا هدوب یلع ماما خیرات تسیلایسوس نیلوا هک دوب دقتعم وا .دنک هساک
 دننام بزح نیا نازادرپ هیرظن انبم نیمه رب .دنروآ ییور یداحلا تارکفت تمس هب ناریا ناناوج ادابم هک درک یم نارگن ار بشغن
 مسیلایسوس و مالسا ،خرس هعیش دننام یمیهافم ،یبهذم و یتنس هعماج هب مسیلایسوس ندنامهف یارب یناقلاط و یتعیرش ،بشغن
 .دندروآ دوجوب ار تسیلایسوس نیلوا ناونع هب یلع ماما ای و

 زا لبق هک یتانایرج تبسن هب هک .تفرگ لکش هدوت بزح ۱۳۲۰ رویرهش رد ،تسیلایسوس ناتسرپادخ بزح لیکشت زا لبق یمک
 نالیگ خرس یروهمج ای ناریا تسینومک بزح ای و نویماع نویعامتجا بزح دننام ،تشاد دوجو ناریا رد هدوت بزح ندش لیکشت
 لکش ام .دندوب هدمآ دوجوب ناریا رد یکیوشلب یاهاگدید ریثات تحت تانایرج نیا هک ییاحنآ زا و دش هراشا اهنآ هب یرصتخم هک ... و
 رد و یتسینیلاتسا نایرج ریثات تحت هدوت بزح هک تلع نیا هب .میناد یم پچ تانایرج رد یسایس لوفا کی ار هدوت بزح یریگ
 هزرابم هصرع زا یرگراک ناورشیپ نتشادهگن رود و یلم یزاوژروب زا تیامح یژتارتسا اب نیلاتسا قلخ بزح یروئت یاتسار

 ،درک یم تیعبت نیلاتسا یوروش یاه تسایس زا اقیقد و تفرگ لکش رگراک هقبط تردق بسک یارب یراد هیامرس دض و یسایس
 یناهج داحتا و مسیشاف اب هزرابم هلئسم هب ،تشاد ار نارگراک یریگ تردق و یرگراک تالکشت داجیا هغدغد هک ناریا رد پچ هشیدنا

 یدارفا هدوت بزح رد .تخادرپ یلم یزاوژروب زا تیامح هب و دز رانک ار یرگراک تابالقنا هلئسم و داد تیهام رییغت مسیشاف هیلع
 زراب تایصوصخ زا .دنتشادنپ یم مسیلایسوس اب ربارب ار مسینیلاتسا و دندز یم ملق نیلاتسا شیاتس رد هشیمه یربط ناسحا دننام
 ار پچ یترابع هب .دنشیدنا یم یتسنیلاتسا یاه هشیدنا فالخ رب هک تسا یرگید صاخشا و بازحا لمحت مدع یتسینیلاتسا پچ
 دروم ار یکلم لیلخ ینامز لاثم ناونع هب ،دنوش یم لیدبت رگبوکرس و بام میق ینایرج هب اراچان و دنرادنپ یم ناشدوخ  قلط کلم

 کی دننام نوچ دندز یم کتک نابایخ رد ار یراختفا فسوی ای .تشاد پچ زا یرگید شناوخ نوچ دنداد یم رارق متش و برض
 زاب ،هتشاد دوخ هزرابم خیرات رد هدوت بزح هک تاهابتشا و  تایبرجت نیا همه دوجو اب مه هزورما هنافساتم .دیشیدنا یمن تسینیلاتسا

 یم اه هدوت تازرابم لوا فص رد ار دوخ هک تسا یلاح رد نیا ،دنک یم هجاوم ینز بسچرب اب ار تاداقتنا و دهدیم همادا ار هار نامه
 رد شنیب نیا دوجو .دوب یتسینیلاتسا تسینومک یلصا یاه صخاش زا یکی یفذح تسایس یتسینیلاتسا یوروش نارود رد .دنیب

 نیا .دریگب لکش موس یورین باعشنا مان هب یکلم لیلخ و هماخ رونا طسوت یباعشنا ۱۳۲۶ لاس رد هک دش ثعاب ناریا هدوت بزح
 ندش حرطم باعشنا نیا هدمع لیالد زا یکی .دندش ادج هدوت بزح زا نایرج نیا رد یدایز نارکفنشور هک اریز  دوب مهم باعشنا

 نیا ناتسلگنا دننام دیاب مه یوروش ،دراد مهس ناریا تفن زا ناتسلگنا هک هنوگ نامه دوب دقتعم هدوت بزح .دوب لامش تفن مهس
 بزح رد یزکرم هلئسم هک دنداد ناشن و دندرک یراشفاپ هلئسم نیا رب رایسب یربط ناسحا دننام یصاخشا ،دشاب هتشاد ار مهس
 نیا همانساسا ۵ هدام رد یردنکسا ازریم نامیلس هک هنوگنامه .تسا نیلاتسا یاه تسایس ساسا رب یوروش طخ دربشیپ هدوت

 هک تسا نیا هلمج نیا یانعم یترابع هب .تسا مسیشاف هیلع رب یناهج داحتا و هلباقم یلصا هلئسم هک دنک یم هراشا حوضو هب بزح
 نشور الماک عضاوم و اهتسایس نیا عومجم  ،دراد رارق هیشاح رد و یوناث هلئسم هقبط نیا طسوت تردق ریخست و رگراک هقبط هزرابم
 بجوم هدوت بزح رد اه تسایس و فادها نیا ی هعومجم .دشاب مود یناهج گنج رد یوروش یوزاب دیاب هدوت بزح هک دنک یم
 ثعاب هک دنتسه یدراوم هلمج زا اهنیا  .دنزب مقر ار یفنم یا همانراک ناریا رد یهاوخ یسارکومد نایرج رد بزح نیا شقن هک دش
 یرتهب همانراک و دنشاب بزح نیا زا رت یقرتم رایسب هدوت بزح یریگ لکش زا لبق اهنآ فادها و پچ تانایرج ی هسیاقم رد دنوش یم
 ناتسلگنا اب نیلاتسا نامیپ نایرج هب ناوت یم هلئسم نیا ندش صخشم یارب اتسار نیمه رد .دنراذگب اج هب ناریا خیرات رد دوخ زا
 یوروش تسینومک بزح یسایس رتفد رد ،دننک حتف ار ناریا دنتساوخ یم ناتسلگنا و یوروش هک یتقو  .درک هراشا ناریا حتف یارب

 ناریا تسینومک بزح هک تسا رتهب میورب ناریا هب میهاوخ یم ام هک نونکا :دیوگ یم هسلج نیا رد نیلاتسا .دش اپرب یا هسلج
 ،دهد هئارا یشرازگ و دنک هداما ناریا تسینومک بزح ناربهر زا یتسیل هدنیآ هسلج یارب دهاوخ یم اضعا زا یکی زا .دشاب لاعف
 اه هیفصت ءزج یگمه .تسا هدنامن یقاب یسک ناریا تسینومک بزح یاضعا زا نیلاتسا قیفر :دیوگ یم هدنیا هسلج رد لوئسم درف
 رد ای و دندش مادعا هب موکحم نیلاتسا یاه هاگداد رد ۱۹۳۸ ات ۱۹۳۶ یاهلاس نیب ناریا تسینومک بزح ورشیپ یاضعا .دندوب
 .دنداد تسد زا ار دوخ ناج یرابجا راک یاه هاگودرا



 نآ تحص یتحار هب دناوت یم هدنناوخ هک تسا یخیرات تایعقاو زا یئزج دش نایب راصتخا هب هدوت بزح تیلاعف هرابرد هک یثحابم 
 تاکن هک هچنا  هدش یعس روطس نیا رد و ،میرادن ادیکا ار ینایرج بیرخت دصق ام هک تسا رکذ هب مزال . دهد رارق یسررب دروم ار
  .دنوش نایع رصتخم تروص هب دنتسه دقن لباق

 داجیا ،ناگدنسیون نوناک داجیا دننام تسا هتشاذگ یاج هب یراثآ یعامتجا هزوح رد ،دوخ تیلاعف یاه هلاس رد ناریا هدوت بزح
 یسایس تیلاعف هبنج دوش یم یعس هلاقم نیا رد . ... و ناریا رسارس رد اه هدوت یهد نامزاس رد یعس ،نانز تالکشت و اه نمحنا
 .دریگب رارق دقن دروم اهنآ یسایس همانراک و بازحا

 رد نامزاس نیا .تسا قلخ ییادف یاه کیرچ نامزاس ،دوب هدش هتخانش رایسب بالقنا زا لبق یاه لاس رد هک یرگید نامزاس
 نیرترادفرطرپ زا ۵۷ بالقنا نایرج رد .درک زاغآ ار دوخ هناحلسم هزرابم ،ناریا یهاشنهاش میژر هیلع ،لکهایس مایق اب ۱۳۴۹ لاس
 نیا .دندوب نامزاس نیا ناراذگ ناینب هلمج زا نایوپ زیورپ ریما و یوره هداز یدمحا دوعسم  .دش یم بوسحم پچ یاه نایرج
 و ینزج نژیب ،نایوپ زیورپ ریما ،یوره هداز یدمحا دوعسم نتسویپ اب عقاو رد .دندرک حرطم ار هناحلسم هزرابم هیرظن نیلوا رفنود
 زا ناوت یم نامزاس نیا رد سانشرس رایسب یاه هرهچ رگید زا .تفرگ لکش قلخ ییادف یاه کیرچ نامزاس یفیرظ ایض نسح
 تسناوت یکیرچ یاهگنج رد تراهم تلع هب فرشا دیمح .دوب هبرجت اب و رهام رایسب هناحلسم هزرابم رد هک ،درب مان فرشا دیمح
 هناعاجش تمواقم یتدم زا سپ کاواس یاهورین تالمح زا یکی رد اتیاهن یلو ،درب رد هب ملاس ناج کاواس تالمح زا راب نیدنچ
 وا ناوت یم هک دوب ینزج نژیب ،دیشخب یم نامزاس نیا هب یدایز رابتعا هک ییاه تیصخش زا رگید یکی .داد تسد زا ار دوخ ناج
 قلخ ییادف یاه کیرچ نامزاس هک یشور و هتسجرب صاخشا نیا دوجو تلع هب .دیمان ۱۳۵۰ لاس رد یسایس هرهچ نیرتروهشم ار
 هب یارب نامزاس نیا  .دنک عمج دوخ رود ار یدایز رایسب ناوج یاهدوت تسناوت نامزاس نیا ،دوب هدرک باختنا هزرابم یارب
 بزح یربهر تحت و ،دش هدوت بزح اب داحتا دراو یهاشنهاش میژر و مسیلایرپما اب هلباقم یارب رتشیب تردق ندروآ دوجوب حالطصا
 یوروش عفانم تهج رد مسیلایرپما اب هزرابم رب اهنآ زکرمت هک نامزاس ود نیا یسایس یریگ ههبج تلع هب داحتا نیا زا سپ .دمآرد هدوت
 تمس هب و دندرک یلاخ ار مدرم یاهدوت تشپ یلک هب ،هدیدمتس رشق و یرگراک تازرابم هب یهجوت یب اب و دوب مسیئوئام و نیلاتسا

 ریز بازحا ،ییاوسر نیا زا دعب .دوش نیرفا هعجاف داحتا نیا هک دش ثعاب هلئسم نیا .دنتفر ینیمخ صخش و تیناحور زا تیامح
 و ابوک مدرم هزرابم ،نیچ رد پچ تانایرج هلئسم .دندرک یدنب زرم بازحا نیا اب یدج روط هب هک دنتفرگ لکش یدایز ینیمز
 زا و تشاذگ یدایز ریثات ناریا ناناوج رد ،ایند رانک و هشوگ رد یرگید تانایرج اب هارمه ،مسیلایرپما لباقم رد مانتیو مدرم تمواقم
 نامزاس ،نیطسلف هورگ  ،نافوت بزح  یتسینینل یتسیسکرام نامزاس ،هدوت بزح یبالقنا نامزاس دننام ییاهنامزاس  دوخ لد
 .درک دلوتم ار ... و رگراک هقبط یدازا نامزاس و ناگدنمزر نامزاس ،ناتسدرک رد هلموک ،نیدهاجم نامزاس ،تسینومک نویبالقنا

 .دنهد یم همادا دوخ تیلاعف هب ۵۷ بالقنا ات یهاشنهاش میژر قانتخا و بوکرس مغرلیع پچ تانایرج هک مینیب یم بیترت نیا هب
 ندرک تشپ اب و طلغ یاه تسایس هجیتن رد قلخ ناییادف نامزاس و هدوت بزح ینعی ۵۷ بالقنا زا لبق یسایس حرطم تانایرج اما
 یعامتجا لئاسم کرد مدع و اهنآ کیروئت فعض .دندش لیدبت ۵۷ بالقنا رد هعیش عاجترا یریگ تردق نیلماع زا یکی هب اهدوت هب
 تبثم یرگتلاخد مدع یاه تلع زا ،مسیئوئام و مسینیلاتسا ینعی ،پچ یبالقنا دض اتاذ و فرحنم تانایرج هب یگتسباو و ناریا
 نیا فعض تلع هب ،دندز هاش میژر هب ار ییاهن هبرض هک دندوب نارگراک هکنیا دوجو اب .دوب ناریا رد رگراک بزح یریگ تردق تهج رد
 ناونع هب اهنآ زا هک ییاه نایرج .دنداد لیوحت عاجترا هب یتسدود ار بالقنا ،یرگراک تالکشت یریگ تردق نایرج رد بازحا

 یاه یگدیچیپ لباقم رد اه تسینومک بلغا .دنتشادن ار بالقنا اب ههجاوم ییاناوت ،دش دای ۵۷ بالقنا زا لبق راذگ ریثات تانایرج
 یتلود نیشام لک نداد رارق جامآ اب یواسم ار هاش نداد رارق جامآ نیاربانب ،دندیزگرب ار تخادنا هقرفت دیابن هویش ،ناریا رد بالقنا
 ار دوخ مه اپورا یاه تسینومک زا یرایسب و دوب هدش میسقت مسیلایرپما و یوروش کولبود هب ایند نارود نآ رد هتبلا .دنتسناد یم
 هلئسم نیا اب ،تردق ریخست یارب ار یرگراک تالکشت یهد نامزاس مدع میناوت یمن لاح نیا اب یلو .دندید یم یوروش حانج رد
 تیلاعف نیب هطبار زا ینشور کرد هکنیا نودب دندش یم تالیکشت دراو ورشیپ یاه تسینومک هک دوب اجنیا لکشم .مینک هیجوت

 هرمزور قتف و قتر هب الومعم اهنآ هدمع راک و ،دنشاب هتشاد یسایس تردق بسک ینعی نا یزکرم هفیظو و بزح داجیا اب دوخ یاه
 یزکرم یاه یروئت و یساسا فادها زا تخانش نودب .دنتشادن دوخ لباقم رد یقفا و دش یم دودحم یا هدوت تازرابم یهدنامزاس



 مامت دننام ۱۳۵۷ رد ناریا بالقنا هبرجت  .دندرک یم روصحم ناشدوخ رد ار تاباصتعا و تازرابم مامت ،بالقنا یلصا هفیظو و
 دشابن دوجوم یتسینومک ورشیپ تالیکشت رگا ،یخیرات-یعامتجا یاه فاکش ندیسر ارف ماگنه هک داد ناشن رگید تابالقنا

 .تسین  یزوریپ یارب یسناش

 یا هدوت بالقنا زا لبق هک تلع نیا هب .تشاد همادا یساسا نوناق نیوکت ات ناییادف و هدوت بزح یراکمه ۱۳۵۷ بالقنا زا دعب
 ییاهاروش رد مه بالقنا زا دعب و .دنتشادنپ یم دوخ نامزرمه ار اهنآ و دنتشاد طابترا نویناحور اب نادنز رد یمسر ریغ روط هب اه
 هب طوبرم روما ،شرورپ و شزوما ،یجراخ یناگرزاب دننام یدراوم رد و دنتشاد روضح دش داجیا یمالسا یروهمج طسوت هک
 لماک رارقتسا اب ۶۰ ههد رد اما .تسا یرکف یدنواشیوخ کی زا ناشن نیا و ،دنداد یم هئارا حرط یکناب لئاسم ای و یزرواشک
 یماظن ییاضف ،دمآ دوجوب قارع و ناریا نایم هک یگنج رد و ،دندش هتشادرب نایم زا رگید یاهورگ و بازحا ،یمالسا یروهمج
 هجوت اب گنج نارود رد  .تفر نایم زا فلاخم یاه ادص همه ینیمخ لماک هطلس اب قیرط نیا زا و ،دش مکاح ناریا یسایس ورملق رب
 هب فورعم هک ینامزاس و ناربحنر بزح :دندما دوجوب ناریا رد یتسیئوئام هدمع نایرج ود ،روشک یماظن و یگنج تیعضو هب

 .دوب نارادبرس

 اهنآ لیلحت یانبم .درک یم عافد لاربیل حالطصا هب تانایرج زا و ،دوب هدوت بزح و یوروش اب تفلاخم لماش ناربحنر بزح عضاوم
 ناریا یاه تسینومک هیداحتا مسا هب ادتبا هک نارادبرس نامزاس .دندرک یم تیامح یا هلحرم ود بالقنا زا و دوب لادوئف همین ناریا
 دنتفر ناتسدرک هب ساسا نیمه رب ،دیگنج تقو تموکح اب دیاب هک دوب دقتعم ،دش هتخانش )م ل م( ناریا تسینومک بزح مان اب دعب و
 رد .دندش هجاوم تسکش اب مه احنآ رد و دنتفر لمآ یاه لگنج تمس هب دعب .دندروخ تسکش هلموک روضح تلع هب احنآ رد یلو
 تیعقوم تلع هب نیا رب هوالع .دندش موکحم مادعا هب یمالسا یروهمج یاه هاگداد رد ۶۰ ههد یاه مادعا نایرج رد تیاهن
 بازحا .دشاب هتشاد یدج ینامزاس هاگیاپ ناییاتسور نایم رد تسناوتن مسیئوئام تقو چیه ،ناریا یاهاتسور یتاقبط و یعامتجا
 هک یبازحا تبسن هب یرت یا هفرح عضاوم دنتشاد یعس ،دندمآ دوجوب بالقنا لیاوا ای و ناریا رد بالقنا زا دعب هک ییاه نامزاس و
 ،رگراک هار هب فورعم ناریا نارگراک یبالقنا نامزاس الثم ،دنشاب هتشاد قلخ ناییادف و هدوت بزح دننام دندوب هدرک تشپ مدرم هب
 نیا .تسناد یم مهم مسیلایسوس گنس مه ار نا و ،داد یم تیمها کیتارکومد لئاسم هب و درک یم عافد یرگراک تالکشت مامت زا

 اب یتاوزج رد ار دوخ تاداقتنا و ،دیمان یم تسیشاف ار نا زا هدمآرب تموکح و تسناد یم هدروخ تسکش ار ناریا بالقنا نامزاس
 قوقح زا هک یکچوک یاه هلحن دندوب هشیمه ناریا رد گرزب بازحا رانک رد .درک یم نایب تیعقاو ای سوباک تسیشاف مان

 یمن و ،دنتفرگ یم رارق گرزب بازحا هیاس ریز رد هنافساتم یلو ،دندرک یم عافد کیتارکومد یاه یدازآ و نانز ،ناگدیدمتس
 .دنشاب راذگ ریثات دایز دنتسناوت

 مامت ناوت یم هک ،تسا هتشاد دوجو یروحم و یلصا همانرب ود ادتبا نامه زا ناریا خیرات رد پچ حانج یسایس تیلاعف لوط رد
 .درک یدنب هتسد نآ یانبم رب ار نآ زا دعب و ۱۳۵۷ بالقنا ات هطورشم نارود زا یتسیسکرام و پچ تانایرج ناونع هب هک یبازحا
 کیتارکومد ار یبالقنا یژتارتسا هک یا همانرب یرگید و ،دهد یم حیضوت یتسیلایسوس ار یبالقنا یژتارتسا هک یا همانرب ادتبا
  .تسا یا هلحرم ود بالقنا هب دقتعم و دهد یم حیضوت

 و تسا یزاوژروب تلود نیشام لک فلاخم الماک یشم و طخ نیا هک تلع نیا هب درادن دوجو یدایز بازحا لوا یدنب میسقت رد 
  تموکح یاه مرف ریاس ایو مسیرالوکس ،یسارکومد لایسوس ،یلم یزاوژروب زا معا یتموکح چیه بلاق رد ار یزاوژروب تلود
 شتیلاعف نامز رد تقو یاه تموکح فرط زا اهنت هن ،تسا هتفر برض ریز پچ تانایرج ریاس زا رتشیب اذل .دریذپ یمن یزاوژروب
 لیوا رد هک یبازحا هلمج زا .تسا هدش بوکرس مه دننیب یم یا هلحرم ود و کیتارکومد ار بالقنا هک یتانایرج ریاس قیرط زا هکلب
 یتسینومک تدحو بزح و تسیلایسوس نارگراک بزح ،دنریگ یم رارق یتسیلایسوس یژتارتسا هرمز رد نآ زا دعب و ۱۳۵۷ بالقنا
 یدج یدنب زرم تانایرج ریاس اب و دنتخانش یم تیمسر هب ار یرگراک تالکشت طسوت تردق ریخست طقف تانایرج نیا .تسا
   .دندرک یم دادملق هاش نارود دننام یزاوژروب یتلود الماک ار یمالسا تیمکاح  و دنتشاد



 تالکشت مامت زا ،دنیب یم هلحرم ود ار بالقنا هکنیا تلع هب ،دوشیم کیتارکومد بالقنا یژتارتسا هب طوبرم هک یتمسق رد اما
 تحت یاهدوت طسوت تردق ریخست یارب هن ،دنک یم تیامح یلم یزاوژروب رارقتسا یارب یرازبا ناونع هب تاباصتعا و یرگراک
 رالوکس و تارکومد بالقنا داجیا هب صتخم یژتارتسا نیا یهدنامزاس تردق و یرگن هدنیآ مامت اذل ،رگراک هقبط یربهر هب متس
 مسیسکرام یارب یگرزب عنام و دنک اتسار مه یزاوژروب تانایرج اب ار دوخ دناوت یم هک تسا یتیفرظ هدنروآ دوجوب هلئسم نیا ،تسا
 دنتسه هدوت بزح دض تانایرج زا یرایسب هزورما هتبلا ،تسا هدوت بزح ناریا رد یژتارتسا نیا یلصا روحم  .دروآ دوجوب یبالقنا
 هب .دنراد لکشم دراومزا یخرب رد یکیتکات لئاسم یخرب رس رب طقف ،دنرادن نآ اب یوهام یقرف یبالقنا یژتارتسا ظاحل هب یلو
 یم رییغت نودب و الماک ار ینزج نژیب طخ ،تیرثکا ،قلخ ییادف یاه کیرچ نامزاس رد تیرثکا و تیلقا باعشنا رد لاثم ناونع
 نایرج ود ره هک انعم نیا هب ،تسین اهنآ نایم نیداینب یتوافت اما ، دناد یم لوبق لباق یتارییغت لامعا اب ار نآ تیلقا یلو ،دریذپ
 ههبج رد و تسا کیتارکومد یبالقنا ،بالقنا یتقو تشاد داقتعا تیرثکا  .دنتسه و دندوب یا هلحرم و کیتارکومد بالقنا قفاوم
 ،دنخرچ یم روحم نیا لوح اه تیلاعف مامت یانبم و تسا مسیلایرپما اب هزرابم یلصا ههبج نوچ و ،دریگ یم رارق ینیمخ قلخ
 مه نیگنس حالس هبو ،دوش هتخاس هاش شترا لباقم رد نارادساپ هاپس هک دندوب نیا ناهاوخ ینیمخ ههبج تیوقت یارب نیاربانب
 نآ زا دعب و ۵۷ بالقنا لیاوا یاهنایرج زا یرایسب کارتشا لحم اجنیا اقیقد و ،تشاد مه هدوت بزح ار همانرب نیمه .دشاب زهجم
 .تسا

 یا هلحرم ود بالقنا وریپ هک هدوت بزح و قلخ ناییادف دننام .تشاد رارق یتسیئوئام و یتسینیلاتسا فیط ود رد یژتارتسا نیا
 مسیئوئام طخ وریپ یلو دنتشاد ار یژتارتسا نیمه هک یتانایرج مود فیط رد و .دنتفرگ یم رارق اه تسینیلاتسا فیدر رد و دندوب
 یتسیئوئام هورگ ۱۳ اب دوب رارق تدحو سنارفنک نایرج رد دنهس هتسه  .تمکح روصنم یگدرکرس هب دنهس نایرج دننام ،دندوب
 رد هلموک اب نازرابم داحتا دعب .دش لیدبت نازرابم داحتا هب رگید یناسک اب داحتا رد نآ زا سپ اما تفرگن تروص رما نیا هک دننک تدحو
 رد اهدعب .دوب ناریا رد یتسیئوئام نایرج نیرتگرزب هلموک  نارود نا رد ،دمآ دوجوب ناریا تسینومک بزح و دش ماغدا ناتسدرک
 یدنب زرم یتنس پچ اب دوب دقتعم هک ،دش هتشاذگ ناینب  یرگراک تسینومک بزح تمکح روصنم تارظن ریثات تحت ۱۳۷۰ لاس
 یتنس پچ دننام زونه و دننک یمن صخشم ار ندوب نردم نیا یاه قادصم تقو چیه یلو ،تسا نردم بزح کی و دراد یدج
 نیا   .دنا هدرکن هئارا ،دشاب ندوب نردم زیامت هجو هک یصخشم یبالقنا همانرب چیهو ،دخرچ یم یا هلحرم ود بالقنا لوح
 رصاعم خیرات رد .تسا ناریا رد پچ تانایرج و بازحا هدمع تالکشم زا یکی یروئت و یلمع هزوح رد یرگنشور مدع و یگتفشآ
 و دنا هتشاد تیلاعف هتشذگ لاس ۵۰ زا هک یبازحا رد ،دراد دوجو هجوت لباق و زراب هلئسم کی ریخا لاس ۵۰ صوصخللا ،پچ بازحا
 تانایرج نیا هکنیا .دنا هتشونن ار دوخ همانراک هکنیا نآ و دراد دوجو بیاغ رصنع کی ،دنهد یم همادا ناشدوخ تیلاعف هب زین نونکا

 هدنهد باتزاب دنا هتسناوت و دنا هتشاد تبثم یراذگ ریثات یدراوم هچ رد و دنا هدش بکترم ییاهاطخ هچ ،دنا هتشاد یدرکلمع هچ
 کی زا ریغ هب .دنا هدادن هئارا یلوقعم همانراک چیه و هدشن هداد باتزاب یقطنم و حضاو یلکش هب ،دنشاب اه هدوت یساسا تالکشم
 هکلب دنا هدرکن هئارا ناشدوخ زا هناداقن یا همانراک اهنت هن و دنا هدرکن یرگید راک ناشدوخ عفن هب تافیرحت و تادیجمت هلسلس
 اب هلاس تشه گنج نارود رد هک رگراک هار نامزاس  لاثم ناونع هب .دنا هدرک فذح ناشتایرشن زا ار دوخ طلغ عضاوم زا یرایسب

 زا یرایسب لماش هلئسم نیا .تسا هدرک فذح دوخ تیلاعف هقباس زا الماک ار عضوم نیا ،درک یم تیامح نارادساپ هاپس زا قارع
 یروهمج اب بالقنا زا دعب اهنآ تکراشم و ۵۷ بالقنا لیاوا رد قلخ ناییادف نامزاس و هدوت بزح دننام یبازحا عضاوم و اهدرکلمع
 مه هزورما هک بازحا نیا .دوش یم لیبق نیا زا یرگید دراوم ریاس و نارادساپ هاپس داجیا ،یساسا نوناق نیوکت نایرج رد یمالسا
 هدوت تیامح زا هک دنتسه دقتعم و دنراد ار ناریا یسایس گنهرف رد نتشاد هشیر و هقباس یاعدا و دنتسه یسایس تیلاعف لوغشم
 ی هدش یراکتسد و نیغورد خیرات اب ار ناوج لسن و ،دننک یم فیرحت ار خیرات عقاورد ،دنرادروخرب هدیدمتس و شکتمحز یاه
 کیروئت عضاوم زا رگید و .دننک حرطم ار دوخ دننک یم یعس نیزرابم و ادهش ندرک هتسجرب اب نایم نیا رد و .دننک یم انشآ ناشدوخ
 و فذح رد یتسینیلاتسا هویش نیا .دوش یمن هتفگ یزیچ دنا هتشاد یخیرات فلتخم طیارش رد هک یدرکلمع و یرظن یاه لیلحت و
 درکلمع و بازحا نیا حیحص تخانش دنور رد یگتفشآ داجیا ثعاب و دریگ یم ناناوج زا ار باختنا تردق ،یخیرات تایعقاو روسناس
 نایرج ود طقف ۵۷ بالقنا هناتسآ رد ،دنا هداد یساسا عضوم رییغت و دنا هتفر رت ارف مه نیا زا بازحا زا یضعب .دوش یم اهنآ یخیرات
 تدحو نامزاسو یبالقنا یاه تسیسکرام شیارگ ،تشادن مهوت هعیش تیناحور هب و درک یم عافد یتسیلایسوس بالقنا زا



 نیلاتسا روشک کی رد مسیلایسوس تایرظن ریثات تحت هک دندرک یم عافد کیتارکومد بالقنا زا همه تانایرج یقبام ،یتسینومک
 و تسا یراد هیامرس الماک ناریا تلود هک دنتسه دقتعم و دنا هدرک ضوع ار دوخ عضوم تانایرج نیا زا یرایسب هزورما اما ،دندوب
 هب بازحا نیا هنوگچ یلو ،میتسه لیلحت نیا قفاوم و میرادن یلکشم هلئسم نیا رد مه ام .دشاب یتسیلایسوس دیاب یدعب بالقنا
 ؟دراد دوجو هلئسم نیا تشپ هنابلط تصرف لیالد ایآ ،دنا هدرک یط ار یریسم هچ و دنا هداد عضوم رییغت ارچ ،دنا هدیسر هجیتن نیا
 یژتارتسا و تسا هداتفا قافتا هنوگچ هلاحتسا نیا ،دنا هدرب یپ هتشذگ تاهابتشا هب و دنا هدرک ذاختا ینیون تالیلحت هکنیا ای
 کیتارکمد بالقنا یژتارتسا یاراد وئام یاه هشیدنا هب هیکت اب هک )م ل م ( نارادبرس نایرج الثم .تسیچ بازحا نیا یبالقنا
 یدنبعمج نودب ،دنک هرصاحم ار رهش احنآ زا ات تفر لمآ لگنج هب اتسور قیرط زا اهرهش هرصاحم هیرظن هب انب و دوب نیون
 نایکاوآ باب تارظن زا یوریپ هب هبش کی ،یتآ بالقنا یژارتسا رییغت دروم رد حیضوت نیرتمک نودب و دوخ تسکش زا یتسیسکرام
 اهلاس  نیا همه رد ارچ هک درکن دوخ زا یداقتنا نیرتمک و دیسر یتسیلایسوس بالقنا هجیتن هب »نیون زتنس« ناونع تحت اکیرمآ رد
 تسا قداص مه یکیتکات تاهابتشا دروم رد هلئسم نیا !تسب یم اکیرمآ سوساج ماهتا یتسیلایسوس بالقنا رادفرط یاهورین هب
 ار دوخ تاهابتشا ،دنشاب هتشادن تسرد یا همانراک ات .دوش یم طوبرم هلئسم نیا هب بازحا نیا هدوهیب یاهلدج و تاباعشنا مامت و
 هتشاد هعماج رد تبثم یروضح دنناوت یمن ،دنشوکن دوخ یاهاطخ عفر ریسم رد و دنریگن خیرات زا ار مزال یاه سرد و دننکن لوبق
 همانراک هک تسا یبالقنا یاه تسیسکرام شیارگ اهنت نایم نیا رد .تشاد دنهاوخن ناریا یتآ بالقنا رد یریثات چیه و ،دنشاب
 یاه تسیسکرام شیارگ .دراد ار اضاقت نیا مه تانایرج هیقب زا و تسا هتشون  نآ زا سپ و ۵۷ بالقنا زا شیپ رد ار دوخ تیلاعف
 رد تانایرج و بازحا همه دیاب یلو ،تسین مهم هزورما دشاب هتشاد دوجو هتشذگ رد مه یتاهابتشا رگا هک تسا رواب نیا رب یبالقنا
 عضاوم نآ یانبم رب و دنا هتشاد یدراوم هچ رد یتاهابتشا هچ هک دنیوگب هناقداص و حیرص و دنشاب وگخساپ ناشدوخ درکلمع دروم
 یاراد دوخ رد و هدش لوحتم رایسب رگراک هقبط زورما   .دیایب دوجوب رظن لدابت و لمع داحتا یارب یتصرف ات دننک مالعا ار دوخ نیون
 تردق ناشدوخ نارگراک درک صخشم هک ،هپت تفه تاباصتعا نایرج دننام دنراد یربهر تردق هک تسا یزرابم و داوساب نازاتشیپ
 رگا تسا هتفرگ لکش یرگراک تازرابم رد هک یتیفرظ نینچ دوجو اب  .دنتسین هتسباو ناریا زا جراخ رد ینایرج جیه هب و دنراد لرتنک
 تهج رد ،دننک لامعا ناریا نارگراک تاضارتعا زا تیامح رد یروئت و یلمع تروص هب ار دوخ شقن دنهاوخ یمن یبازحا ای نامزاس
 هک یشنَم ،تسا یسایس بزح ای هورگ ره یلصا فیاظو زا یکی هناگود دروخرب زا یرود  .دننکن مادقا مه نآ نداد زره هب و بیرخت

 نامرف هنالوئسم ریغ و دننک یم یرود نآ زا ... و اه تسیتمکح و یرگراک تسینومک بزح ،قلخ ناییادف نامزاس دننام یتانایرج
 لاثم ناونع هب .دننک یم افتکا هنایب و هیعالطا هب طقف دسر یم اهنآ یرگتلاخد نامز هک یتقو و دننک یم رداص تمواقم و باصتعا
 هب یتموکح رارشا هلمح هرابرد یا هیعالطا هب صتخم اهنآ ییارگ لمع مامت )ینارسوبوتا(دحاو تکرش تاباصتعا نایرج رد
 ضقانتم هیعالطا دنچ لماش ۲۰۰۶ هیوناژ ۲۹ رد عوضوم نیمه اب هطبار رد قلخ ییادف یاه کیرچ دروخرب .دوب ناگدننک باصتعا
 نتشاد قح و راک طیارش دوبهب یارب دحاو تکرش نارگراک هنالداع یاه تساوخ یمامت زا«  :درک مالعا ادتبا هک دوب فده نودب و
 یاهاکیدنس و یمالسا یروهمج ناونع تحت رگید یا هلاقم رد نایرج نیمه اب هطبار رد  .»هدرک عافد یرگراک لقتسم لکشت
 ،مکاح هتخیسگ ماجل یروتاتکید طیارش رد ایوگ هک دنیوگ یم نخس ضرف نیا اب هک یناسک نینچ تسناد دیاب« :دیوگ یم یرگراک
 ،درادن ینیمز تخسرس تایعقاو اب یطابترا چیه هتبلا یضرف نینچ ،دراد دوجو یرگراک لقتسم تالکشت یریگ لکش ناکما
 ینلع و ینوناق تیلاعف ناکما اهنت هن ینونک یاوق نزاوت رد و یمالسا یروهمج دادبتسا هطلس طیارش رد هک تسا نیا تیعقاو
 جاما دوش لیکشت نارگراک هزرابم نایرج رد یدوخ هب دوخ روط هب هک مه یلکشت عونره هکلب درادن دوجو یرگراک لقتسم تالکشت
 ناشن رما نیا« :دنک یم هراشا رگید ییاج رد عوضوم نیمه اب هطبار رد نینچمه و  .»دریگ یم رارق میژر تالمح نیرت هنایشحو
 تاغیلبت رد نامز ماما روهظ هک تسا ریذپ ناکما ردقنامه یرگراک لقتسم یاه لکشت یریگ لکش ناکما زا نتفگ نخس هک دهد یم
  .دش رشتنم ۵۳ هرامش ییادف مایپ هیرشن رد هک دحاو طخ تاباصتعا اب هطبار رد دنتسه ییاه هیعالطا اهنیا   .»راکبیرف میژر نیا

 اهنیا ،دمان یم پچ ار دوخ هک تسا یسایس نامزاس ره هفیظو نیرتمهم هک نارگراک تاضارتعا ندیشخب شرتسگ لباقم رد لاح
 نیا هک دهد یم ناشن ییوگ ضقانت نیا  .ندوزفا تامهوت هب مامت یتیلوئسم یب اب و تسا ندیشاپ نارگراک مشچ هب کاخ طقف

 هاگدید دنناوت یمن و دنتسه ربخ یب هدیدمتس یاه هدوت تیعضو زا و دننیب یم ناشدوخ هاگدید گنت هچیرد زا ار تیعقاو اهنامزاس
 هب دنتساوتن تیلاعف جوا رد  تانایرج نیا زا مادک چیه هک تسا نیا تیعقاو .دننک فوطعم هعماج رگراک هقبط تالکشم هب ار دوخ



 هک یلاکیدار ناناوج دندوب۱۳۶۰ ات ۱۳۵۸ یاهلاس ینعی بالقنا یاهلاس لوا نامه رد .دنوش کیدزن یتح شکتمحز یاه هدوت
 زا ییاه شخب رد فلتخم یاه لکش هب بازحا نیا هکنوچ ،دندوبن اهنآ ییوگخساپ هب رداق قلخ ناییادف نامزاس و هدوت بزح
 یزاوژروب یاه تیمکاح عاونا اب بازحا نیا دنویپ ثعاب هک هچنآ    .دندوب هدش یرودیمرت ینایرج هب لیدبت و ،دنتشاد دوجو تیمکاح
 هدرخ تیهام رد عقاو رد )دش رولبتم یعیش عاجترا اب و تفرگ دوخ هب ینید یا هرهچ ۱۳۵۷ بالقنا دعب ناریا رد تیمکاح نیا ( ،تسا
 دامن ناونع هب اهنیا ،میدرب مان اهنا زا یتسیئوئام و یتسینیلاتسا تانایرج ناونع هب اجنیا رد ام هک تسا هتفهن بازحا نیا یزاوژروب

 .دنتسه دوخ عفانم لابند هب یبالقنا تانایرج رد و دنبسچ یم یبالقنا مسیلایسوس هندب هب هشیمه یزاوژروب هدرخ تانایرج
 عقاوم رد و دنا هتشاد یراکنا لباق ریغ شقن یبالقنا یاه تیصخش بوکرس رد هشیمه یزاوژروب هدرخ و یبالقنا دض تانایرج
 رد هک هنوگنامه .دنوش یم رهاظ یزاوژروب عفن هب اه هدوت کیتارکومد بالقنا بلاق رد و هدوب یزاوژروب هب لیامتم هشیمه ساسح
 یبالقنا یکیتکات یاج هب هک میدوب دهاش و ،داد ناشن ار دوخ تشاد دوجو مسیئوئام رد هک یکیروئت و یکیتکات تالکشم ۶۰ ههد
 دننام یزاوژروب هدرخ کچوک یرشق  .دندرک ردص ینب زا عافد هب عورش ،تیمکاح تردق ندیشک ریز هب و اه هدوت زا تیامح تهج رد
 هب لیدبت روما نایرج رد هک دنیایب دوجوب بلط تصرف بازحا ات تسیفاک راشقا نیا یسارکوروب ای و یدنمراک و یرگراک تیفارشا

 هدوت نایم ار دوخ و دنشاب هتشاد ینشور و حیحص طخ هک یبالقنا تانایرج رگا یطیارش نینچ نیا رد  .دندرگ یزاوژروب هطلس حالس
 بالقنا هب داقتعا ،پچ نردم بازحا دننام یتوافتم یاهمان اب یزاوژروب هدروخ رشق زاب ،دنشاب هتشادن دوجو دنشاب هدرک حرطم اه
 تلود یناهج یاهتسایس تهج رد هعماج تاضارتعا نتفرگ تسد رد هب قفوم ،شکمتحز یاهدوت یعقاو نایماح ای و یناسنا
 تالکشت و یتسیسکرام یبالقنا اهیروئت امتح دیاب یبالقنا دض و یزاوژروب هدرخ تانایرج نیا لباقم رد  .دنوش یم یزاوژروب
 همزال هک ار ییاهیروئت مامت نارگراک دوخ ،نییاپ زا ینایرج ناونع هب و دنورن نیب زا اهنایرج نیا طسوت و ،دنشاب هتشاد روضح یرگراک
 هلباقم ناوت یزاوژروب هدرخ و یتسینیلاتسا تانایرج لباقم رد ات ،دنزومایب اصخش ار تسا تردق ریخست یارب هقبط نیا شناد
 یدازآ تازرابم رادمچرپ شقن دیاب یرگراک ناورشیپ و رگراک هقبط دوخ .دنریگب رارق اهنآ لباقم رد نارگراک دوخ و دنشاب هتشاد
 .دنریگب هدهع هب ار تازرابم یربهر و دننک قحلم ناشدوخ هزرابم هب ار متس تحت راشقا ریاس و دننک افیا ار هناهاوخ

 یمتسر شرآ 

۲۳/۶/۱۳۹۷ 

 

 

 

 

 

                                                                           


