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 1387 هام رهم ، 112 هرامش
 
شخبرون نسحم

2008 ربتکا 28
 

!خیرات فعاضم لعج
 
تحت یروطق باتک ، نارهت رد باتک یللملا نيب هاگشیامن هرود نيمکی و تسيب رد ، لاسما هام تشهبیدرا رد
مان اب یصخش هب نآ شراگن هک "لوا دلج – 1357 نمهب ات اه شنک نيتسخن زا – قلخ یئادف یاه کیرچ" ناونع
هب "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" فرط زا ، تسا هدش هداد تبسن "یردان دومحم" راعتسم
هتسباو اميقتسم یناگرا "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" هک هتکن نیا  .دش هتشاذگ شورف ضرعم
اه باتک روج نیا الومعم   و تسين هديشوپ یسک رب ، دشاب یم )کاواو( روشک تينما و تاعالطا ترازو هب
راشتنا یارب تاعالطا ترازو یسايس یاه گولوئ هدیا نامه زا یعمج عقاو رد ای "نارگشهوژپ زا یهورگ" طسوت
مان هب یدرف مان هب ار روکذم باتک هک تسا هتفرگ ميمصت تاعالطا ترازو راب نیا یلو ، دنوشيم هدامآ ینوريب
.دیامن رشتنم "یردان دومحم"
 
راکتیانج میژر ، قلخ یئادف یاهکیرچ طسوت هناحلسم هزرابم زاغآ زا لاس 38 تشذگ زا دعب ارچ هک نیا اما
هدرک اديپ زاين "ناریا قلخ یئادف یاه کیرچ نامزاس" شیاديپ یگنوگچ و یسررب هب هزورما ، یمالسا یروهمج
!دشابيم لمات لباق دوخ ، تسا
 
وراد نیا ، ینيمخ هتسد وراد و اه تسيلایرپما نيب هنامرحم تارکاذم یپ رد هک ینامز زا لاس یس زا شيب
یتلود تارادا مامت رد ، 1357 لاس رد یولهپ روفنم میژر طوقس لابند هب  .درذگيم ، دنديسر تردق هب رودزم هتسد
وراد ، عقاو رد  .دنتفر الاب دالج ینيمخ یاه سکع و دندش هدروآ نيئاپ هبش کی رودزم هاش یاه سکع باق ،
همادا و ظفح رد و یتلود نيشام ندش هتسکش مهرد زا یريگولج و شترا طوقس زا تعنامم یارب ینيمخ هتسد
قباس یاه هناخ ترازو و اه نامزاس ، تارادا یايحا و یزاس زاب هب تقو فالتا نودب ، هتسباو یراد هیامرس ماظن
 .دنتخادرپ یمالسا ینعی دیدج لکش رد
 
نوچمه یدارفا کمک هب هک دوب یولهپ میژر )کاواس( روشک تينما و تاعالطا روفنم نامزاس ، تارادا نیا زا یکی
اه تدم هک یئاه یکاواس ، مايق زا دعب نارود لئاوا رد  .دش یزاس ون اه نایراجح ديعس و اه تسودرف نيسح
ماظن رد تمدخ و ندرک راک یارب ار دوخ یگدامآ و هدز تارهاظت هب تسد ، دندوب هدرکن تفایرد یقوقح دوب
مادختسا اب هک دنتفایرد دوز یليخ مه یمالسا یروهمج ناگ هدرکرس  .دنتشاد مالعا یمالسا یروهمج
نیا .دنوش دنمرهب اه نآ راشرس براجت زا دوخ یبالقنا دض فادها دربشيپ رد دنناوت یم هبرجت اب یاه یکاواس
رد و گرزب و کچوک یاه رهش رد یبالقنا قوش و روش دشر اب هلباقم رد یمالسا یروهمج هک دش ثعاب رما
رد ، ناتسزوخ و ناتسدرک ، ناجیابرذآ ، ارحص نمکرت رد متس تحت یاه قلخ نينوخ تازرابم شرتسگ اب فاصم
جراخ "نامزاس" کی دح زا ار )کاواس( روشک تينما و تاعالطا نامزاس ، بوکرس ناگرا نیا یلماکت دنور همادا
و تاعالطا ترازو ، بيترت نیا هب  .دهد نامزاس "هناخترازو" مان تحت لیوط و ضیرع هاگتسد کی دح رد و هدرک
، نايحالف یلع ، یرهش یر یدمحم دمحم نوچمه یتشرد و زیر یاه دنوخآ تیریدم اب )کاواو( روشک تينما
لکش هاش نارود کاواس زا رت فوخم ، یا هژا ینسحم نيسحمالغ و یسنوی یلع ، یدابآ فجن یرد یلعنابرق
تمدخ رد !"راک تمادن" و هداد او یاه یتیرثکا و هدوت نئاخ بزح قباس ءاضعا زا یدادعت مه 60 ههد رد  .تفرگ
یلمع رت ناسآ دارفا عون نیا کمک هب "پچ" راکفا اب هزرابم ات دندمآ رد کاواو مادختسا هب تاعالطا ترازو فادها
.ددرگ
 
یم ششوک هراومه هئطوت و هسيسد میژر ، یئور ود و غورد ، ایر و ریوزت تموکح نیا ، یمالسا یروهمج عقاو رد
ءالم رد ناناوج ندز قالش اب ، نادنز و هجنکش اب فرط کی زا شفيثک هطلس همادا و دوخ قح ان یاقب یارب ات دنک
زا و دنک تشحو و بعر داجیا هعماج رد ، مدرم بوکرس و قانتخا لامعا اب و ینابايخ یاه مادعا شیامن اب ، ماع
مشچ رهز همه مغريلع هک یناناوج ، دنا هدمآ ايند هب 1357 مايق زا دعب هک یناناوج یتازرابم هيحور رگید فرط
ههد رد هک ینويبالقنا نتخانش یارب اه نآ یسايس یگنشت و ناش یتازرابم قوش و روش ، میژر یاه نتفرگ

هب رد و تسا هدومنن شک ورف زگره ،دندیرفآ یناشخرد یاه هسامح ، نمشد هيلع دوخ هناحلسم تازرابم اب 50
یروهمج نايرع یبالقنا دض رهق اب هلباقم هب رداق هک دنتسه ینلع ريغ یتازرابم یاه هويش نتفای لابند هب رد
یارب تاعالطا ترازو ترطف تسپ نارودزم کمک هب میژر مه ليلد نيمه هب .دشاب هدرک یثنخ ار ، دشاب یمالسا
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، دنتساخرب هاش ميژر یبالقنا دض رهق اب هلباقم هب یبالقنا رهق هب لسوت اب هک  50 ههد نويبالقنا ندرک رابتعا یب
.دزاس یم رشتنم ار "قلخ یئادف یاه کیرچ" باتک
 
یريگرد ای و یماظن تايلمع دنچ ناوتب رگا"  :دوش یم زاغآ نينچ نیا هک هدش رکذ باتک همدقم ندناوخ ضحم هب
یفخم و حلسم یاه نامزاس ءاضعا اب یراکبارخ دض کرتشم هتيمک و کاواس نیرومام نيب هک یا هناحلسم یاه
تیدض و دیدش هنيک هب هدنناوخ ، "...ديمان "هناحلسم شبنج" داد یور 1349 -1357 یاه لاس لالخ رد هک ار
هاگساپ هب هلمح اب 1349 لاس رد قلخ یئادف یاه کیرچ هک یا هناحلسم هزرابم اب روکذم باتک ناگدنسیون
و دوب هعماج صخشم طیارش زا صخشم ليلحت زا جتنم هک یزيمآ رهق هزرابم  .درب یم یپ ، دندرک زاغآ لکهايس
ترورض" باتک رد نایوپ زیورپ ريما و "کيتکات مه ، یژتارتسا مه - هناحلسم هزرابم" باتک رد هدازدمحا دوعسم اقفر
رظن رد اب دننک یم لالدتسا اه نآ ، رکذلا قوف  باتک ود رد  .دنا هدرک نايب ار نآ "ءاقب یروئت در و هناحلسم هزرابم
راک شزاس رصانع و هدوت نئاخ بزح بلط تصرف ناربهر هب تبسن مدرم یاه هدوت قيمع یدامتعا یب نتفرگ
رد قلطم ود دوجو هب هجوت اب و هتشذگ تسکش هب موتخم یتازرابم لاکشا هب اه نآ نامیا مدع و ، یلم ههبج
هاش میژر هک نآ هب هجوت اب و )دوخ یارب ندوب روصتم قلطم فعض و میژر نتشادنپ قلطم تردق( اه هدوت نهذ
بسک تهج ورشيپ یورين یارب هار اهنت ، درادن ار مدرم یاه هدوت و نارگراک یضارتعا تکرح نیرت کچوک لمحت
هيلع رب مدرم یاه هدوت و نارگراک یتازرابم یژرنا ندومن یراج و اه نآ لکشت و یهدنامزاس ، اه هدوت دامتعا
رهق هيلع رب یبالقنا رهق لامعا و هناحلسم هزرابم عورش انامه ، مينامب یقاب ات مينکن ضرعت یاج هب ، نمشد
.تسا نمشد یبالقنا دض
 
یم مشچ هب نامز نآ قلخ یئادف یاه کیرچ هيلع تاعالطا ترازو باتک رساترس رد هک یا یرظن توادع اما
هک یبالقنا نادرم و نانز نیرتهب نديمان "جراخ یاه روشک هب هتسباو لماوع" و "راکبارخ" زرم زا کش یب دروخ
یالاو یاه شزرا نداد هولج یهت  .درذگ یم ، دش یم رارکت نارود نآ نویزیولت و ویدار و دیارج رد کاواس طسوت
زا "مسیرتسگناگ" و "مسيکیرچ" ليبق زا یتارابع عارتخا اب اه نآ یبالقنا تاداقتعا ندرک رابتعا یب ، اه کیرچ
هب کاواس ، 50 ههد رد رگا  .تسا باتک نیا رد "یسايس یاه شهوژپ و تاعلاطم هسسوم" ثبع یاه ششوک
نآ هرطاخ و هار و مان ندرک ثول لابند هب 80 ههد رد کاواو ، دوب نانآ تازرابم و اه کیرچ مسج ندرک دوبان لابند
.تساه
 
شبنج نويبالقنا و نازرابم یتاليکشت طباور فشک و تاعالطا هب یبايتسد یارب کاواس نارومام رگا ، 50 ههد رد
ات ار اه نآ ، یئاطسو نورق یاه هجنکش لامعا اب ، صاخ روط هب قلخ یئادف یاه کیرچ و ماع روط هب هناحلسم
و ندز هبرض یارب نیا ، دنروآ تسدب ار اه نآ یاه هاگ یفخم لحم و دارفا مان ات دنداديم هجنکش گرم دح رس
هيهت یئاه هجنکش نينچ رب هيکت اب هک یشرازگ ره هجيتن رد .دوب اه نآ تاليکشت مادهنا و نويبالقنا نآ یدوبان
اساسا ، دشاب هدش بوسنم کاواس هب کاواو فرط زا نآ لعج اب ای و دشاب کاواس دوخ هتشون هچ ، دشاب هدش
تيصخش ندرک بارخ تهج رد هناحوبذم یشالت افرص و درادن شزرا یزيشپ و تسا یخیرات تیدنس هنوگره دقاف
دومحم" یاه یگلاپمه اهنت اتسار نیا رد  .دشاب یم یمومع ناهذا رد اه نآ ندرک رابتعا یب و نويبالقنا نآ
دننک دانتسا کاواو طسوت "هدش ديلوت هزات" ای و کاواس زا هدنام اج هب دانسا حالطصا هب نآ هب تسا نکمم "یردان
هدمآ نوريب یروشک ره یسوساج و یتاعالطا تارادا یاه هناخپاچ زا هک یدانسا رب ینشور ناسنا چيه هن رگ و
.دهن یمن یعقو ، دشاب
 
زا یشخب هراومه هک یا یناور گنج نیا رد ، یمالسا یروهمج میژر رمع زا لاس یس ابیرقت تشذگ زا دعب الاح
لعج اب میژر یاه گولوئ هدیا ، دشاب یم هعماج هدیدمتس تاقبط هيلع رب مکاح تاقبط یبالقنا دض هزرابم
ام مدرم هناهاوخیدازآ تازرابم هک دننک یم رشتنم ینامز رد ار نآ "قلخ یئادف یاه کیرچ" باتک رد خیرات فعاضم
و اه یئوجزاب ، اه هجنکش ، اه بوکرس یمامت مغريلع  .تسا هداد رارق هلمح دروم ار میژر یاه هیاپ فرط ره زا
نديسر نایاپ هب اب و نامز تشذگ اب اه نآ ، دوش یم لامعا زرابم نانز و نارگراک و نایوجشناد رب هک یئاه راشف
میژر نیا هرهچ ندرک کزب اب هک دنا هدرک شالت هراومه هک یناسک همه تسد ندش الم رب اب و "تاحالصا هناسفا"
ینونک طیارش زا نتفر نوريب یارب یا هشیر یا هزرابم ترورض هب هزورما ، دننک تنامض ار نآ موادت ، یناسنا دض
یئادف یاه کیرچ نداد ناشن "ثيبخ" ، هناحلسم هزرابم یروئت هئطخت ، باتک نیا یلصا  فده   .دنا هديسر
ديماان و درسلد هزرابم زا ار ناناوج هليسو نيدب ات ، تس اه تقيقح نداد ناشن سوکعم و اه تيعقاو بلق و قلخ
تفگش  .دنهد یم لکش ار دوخ دادضا دوخ لماکت نايرج رد اه هدیدپ ، کيتکلاید مسيلایرتام رواب هب اما  .دزاس
ناناوج نتخاس ديماان و درسلد هن "قلخ یئادف یاه کیرچ" باتک رد خیرات فعاضم لعج ريثات هک دوب دهاوخن زيگنا
.دوش اه تيعقاو شاکنک هب اه نآ قیوشت ثعاب هکلب ، هزرابم زا
 
اديپ تيعقاو دوز ای رید یتقيقح ره یلو درادن تيناقح ، یتيعقاو ره هک دیوگ یم لگه هفسلف فیرعت رد سلگنا
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هیاپ رب نوچ یلو دراد تيعقاو هک یراد هیامرس یدوبان اب دوز ای رید هک تسا تقيقح کی مسيلايسوس  .دنکيم
یروهمج یعاجترا میژر  .دش دهاوخ نآ نیزگیاج ، درادن تيناقح تسا هدش راوتسا ناسنا زا ناسنا رامثتسا
اهنت هک یرما  .دش دهاوخ نوگنرس دوز ای رید و درادن تيناقح هک یخلت تيعقاو ، تسا تيعقاو کی مه یمالسا
و ناشکتمحز رگید تکرش و رگراک هقبط یربهر اب تدم ینالوط و یا هدوت هناحلسم هزرابم کی رتسب رد اهنت و
دهاوخ ریذپ ناکما ...و ، ناراتسرپ ، ناملعم ، رکفنشور ناگ هدنسیون ، نایوجشناد نوچمه هعماج راشقا ریاس
نيرت هاگآ ینعی ، بالقنا یعقاو ناربهر هک تسا تدم ینالوط و یا هدوت هناحلسم هزرابم نیا ريسم لوط رد  .دش
هب تيناقح هک دنتسه اه نامه  .دنوش یم هديشک الاب هب ، هدروخ لقيص هزرابم دوخ نطب زا ناگديدمتس نادنزرف
.درک دنهاوخ هدنیآ هار غارچ ار هتشذگ براجت نانآ  .تشاد دنهاوخ مه ار بالقنا ندرب ولج
 
 

یلصا هحفص هب تشگزاب
http:/www.siahkal.com
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