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قيلخ زورهب

رد ،یراگن خیرات ناونع تحت "١٣۵٧ نمهب ات اهشنک نيتسخن زا ،قلخ یئادف یاهکیرچ" باتک هدنسیون یردان دومحم
یارب هک یئاه هدنورپ هلمج زا .کاواس دانسا یور زا مهنآ .تسا هتخاس هدنورپ یئادف شبنج یارب یا هدیدع دراوم
مدع یئادف نایرج هتسجرب و زراب یاه هصخشم زا یکی هکيلاح رد .تسا یگتسباو ،تسا هتخاس یئادف شبنج
.تسا هدوب نآ یگتسباو
زا رظنفرص فرشا ديمح نارود هچ رگا" :هک تسا هتشون "دقن هتوب رد هناحلسم یشم" لصف رد یردان دومحم
رت هديهوکن رايسب ،اما ؛دیدرگ هارمه نامزاس رب مسينيلاتسا تيمکاح نوچ یئاه هدیدپ اب یماظن تايلمع یگدرتسگ
و تفرگ لکش فرشا ديمح نارود رد یگتسباو نیا .دوب هناگيب یاهتلود هب اهکیرچ یلام یگتسباو ،مسينيلاتسا زا
زا یردان دومحم هتفگ هب هک تسا یا همان یئادف نایرج یگتسباو رد هدنسیون یاعدا یلصا ليلد ".تفای تيعورشم
یتسيلایرپما شيفآ رازه دص " :تسا هدمآ همان نیا رد .تسا هدش هتشون یناقهد فرشا هب فرشا ديمح بناج
داحتا طبار اب سامت رد روپ یتمرح دمحم و یناقهد فرشا هک تسا نیا وا رگید ليلد ."ديسر مه عقوم هب و ديسر
فرشا هب وا و دننک یم لقتنم فرشا ديمح هب ار نآ و دندوش یم وربور ناریا شترا زا یتاعالطا تساوخرد اب یوروش
رد دنناوت یم اهنآ .میراد رايتخا رد ار هفيظو نارسفا زا رفن دنچ العف " :هک دنهد عالطا طبار هب هک دیوگ یم یناقهد
نیا هک تفگ ميهاوخن نانآ هب زگره ام .ميلوغشم دننادب ناشدوخ هکنآ نودب و دنهدب ام هب یتاعالطا ناشدوخ دح
دوش بارخ راک و دننک یقلت سوساج ار ناشدوخ اهنآ تسا نکمم نوچ ميهاوخ یم یعجرم هچ یارب ار تاعالطا
.داتسرف ميهاوخ امش یارب ار نآ مه ام و ميهاوخ یم نامدوخ یارب ار تاعالطا نیا هک دنتسه نئمطم العف یلو
".مينک مادقا نآ یور ات تسا امش جايتحا دروم یصاخ یاهزيچ هچ ديئوگب هب اهتنم
پاچ تاعالطا و ناهيک همانزور رد ١٣۵۵ لاس هام تشهبیدرا تابرض زا دعب هک تسا یاهمان ،باتک هدنسیون تادنتسم
.تسا دوجوم کاواس هدنورپ رد و هدش
اب کاواس نامزنآ .دنز یم یئادف نایرج هب ار یگتسباو گنا همان نآ هیاپ رب هک تسين یسک نيلوا یردان دومحم
هلمج زا یمالسا یروهمج دارفا بناج زا اهراب مه بالقنا زا دعب و درک مالعا هتسباو ار یئادف نایرج ،اه همان راشتنا
.دنا هدز یئادف نایرج هب یگتسباو ماهتا اه همان نآ هیاپ رب )“ینيمخ ماما تضهن" باتک هدنسیون( یناحور ديمح
و هتشادنپ ضحم تقيقح ،تسا کاواس یاه هدنورپ رد هک ار یئاه همان و اه یئوجزاب یمالسا یروهمج نارازگراک
دريگ رارق یسرب دروم اه همان مقس و تحص دیاب ادتبا هکيلاح رد .دندادن ار رگید عبانم هب هعجارم تمحز دوخ هب یتح
یاپ هک ینامز تسا اج نیا بلاج ؟یگتخاس یا هزادنا هچ ات و تسا یعقاو دح هچ ات اه همان هک دوش صخشم و
کاواس یاه هدنورپ ،دنتفرگ رارق تردق سار رد بالقنا زا دعب و دندوب نادنز رد بالقنا زا البق هک دیآ یم نايم هب یدارفا
.رابتعا اب نويسیزوپا یاهورين دروم رد یلو دوش یم دادملق رابتعا یب

یوروش داحتا اب تابسانم
باتک رد دوجوم عالطا اهنت .تسين سرتسد رد ینادنچ تاعالطا هرود نآ رد یوروش داحتا اب نامزاس طابترا هنيمز رد
هداد حيضوت ار یوروش داحتا اب سامت نایرج یلاسام یاقآ نآ رد هک تسا "هنارادنپ هداس بالقنا و مسيلايسوس"
سامت یوروش اب هنامرحم هک دندوب هداد روتسد روشک زا جراخ رد نامزاس نيطبار هب نامزاس ناربهر وا هتفگ هب .تسا
کمک زا فلتخم یاه هناهب هب یوروش ،مدوب سامت نیا نایرج رد نم هک یئاجنآ ات" :دیوگ یم یلاسام یاقآ .دنريگب
اب ار طباور دندرک یم یعس لاح نيع رد یلو ،درک یم عانتما هريغ و یسايس ینابيتشپ و یتاحيلست و یلام یاه
و اهتسايس زا یا هبناج همه تاعالطا و دننک ذوفن نامزاس نیا رد هک دوب نیا اهنآ کيتکات .دننک ظفح مهبم یاه هدعو
و شترا زا نامزاس قیرط زا هک دنتساوخ یم نينچ مه .دنروآ تسدب نامزاس یتاليکشت راتخاس و یربهر بيکرت
،دنهدب رارق یا هدش ماجنا لمع رد ار نامزاس هکنیا یارب و .دنروآ تسدب یتاعالطا ناریا یعامتجا و یسايس عاضوا
تسينومک بزح یزکرم هتيمک هب ربتکا بالقنا تبسانم هب یکیربت مارگلت نامزاس تیزکرم هک دندوب هدرک داهنشيپ
یاقآ ".دريگ رارق یسررب دروم فلتخم یاهکمک تفایرد و وکسم رد تاقالم هنيمز حالطصا هب ات دنک هرباخم یوروش
عانتما نمض ام" :دهد یم حيضوت نينچ یوروش داحتا یاهتساوخرد هب تبسن ار فرشا ديمح قيفر دروخرب یلاسام
ام هب فرشا ديمح هک یخساپ رد .میدرک شرازگ نامزاس یربهر یارب سامت نیا رارمتسا زا ار دوخ ینارگن ،راکتبا زا
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سوساج ام ديئوگب اهنآ هب :تشون و دوب هدش هتفشارب تخس یوروش تابلاطم و راتفر نیا زا دوب هتشون
.)یلاسام نسح ـ یحلاص رهچونم هتشون "هنارادنپ هداس بالقنا و مسيلايسوس باتک("....ميتسين
و هدوب یفنم یوروشداحتا یاهتساوخرد هب تبسن فرشا ديمح خساپ دهد یم ناشن یلاسام یاقآ تاحيضوت
.تسين شيب یماهتا ،یردان دومحم یاهاعدا

لقتسم نایرج
حرط تساوخ یم هک دوب یشبنج .دوب ام هعماج یئوجشناد شبنج و یرکفنشور نایرج نتم زا هدمآرب یئادف نایرج
هصيصخ نينچ زا یئادف شبنج هدنهد ليکشت نایرج ود ره .دنک یور هلابند بطق نآ ای و نیا زا هکنیا هن دنزادنايب رد ون
.دندوب رادروخرب یا
هراپ ود یناهج یتسينومک شبنج ،ودنآ نيب تافالتخا دیدشت اب و هتفرگ جوا نيچ و یوروش فالتخا ۵٠ و ۴٠ ههد رد
.نيچ نيعفادم و یوروش نارادفرط :دش ميسقت نایرج ود هب و تفریذپ ريثات فاکش نیا زا زين ناریا پچ .دوب هدش
ینيچورپ(نيچ نارادفرط مود فيط .تفرگ یم رب رد ار اهیا هدوت اتدمع دش یم هتفگ "کی طخ" ناونع هب هک لوا فيط
.دنتفگ یم "هس طخ" اهنآ هب هک دندوب )اه
اهنآ زا دوخ لالقتسا رب و درک تکرح تسينومک یناهج بطق ود و ناریا پچ فيط ود زا لقتسم ادتبا زا یئادف نایرج
نیا دهاش اهلاس نآ رد ام .دنتفگ یم "ود طخ" نآ هب هک داد لکش ناریا پچ نورد رد ار یدیدج طخ و درشف یاپ
.تشاد دوجو لمع ورملق رد مه و یرظن هزوح رد مه لالقتسا نیا .میدوب هعماج حطس رد مه و اهنادنز رد مه کيکفت
.ار ناریا هدوت بزح هاگن هن و دنتشاد لوبق ناهج و ناریا دروم رد ار هس طخ یاهيلحت هن نايئادف
زا مه هیاپ نيمه رب .تشاد یم ساپ ار نآ هراومه و دوب شزرا کی یناهج یاهبطق زا لالقتسا یئادف نایرج یارب
.دروآ مهارف یراکادف و یناشفناج اب ار هزرابم موادت یارب رورض تاناکما و داتسیا دوخ یاپ یور ادتبا
ار یئادف نایرج دهاوخ یم ،تسا دوجوم کاواس یاه هدنورپ رد هک یا همان زا لوق لقن کی اب ثبع هب یردان دومحم
.دیآ یمن دوجو هب طابترا کی یرارقرب اب و هبش کی ،بطق کی هب نایرج کی یگتسباو هکيلاح رد .دنک دادملق هتسباو
نایرج یريگ لکش هوحن .دراد یگتسب نآ یاه همانرب و اههاگدید ،یسايس نایرج یريگ لکش یگنوگچ هب رما نیا
شيب یماهتا یگتسباو یاعدا اذل .دوب بطق نآ ای و نیا هب یگتسباو اب تریاغم رد امامت نآ یاههاگدید و یئادف
نينچ دنناوت یم ،دنراد نويسیزوپا هب تبسن هک یتموصخ و هنيک تهج هب یتينما رصانع و اهناگرا اهنت .تسين
.دننزب یئادف نایرج هب ار یتمهت
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