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 زا اما ،دننزیم فرح اكیرمآ رد ربماتپس ۱۱ یاهتسیرورت زا همه ،میتشاذگ رس تشپ ار ربماتپس ۱۱ زورلاس
 نایم رد ینخس چیه دنداتفا کاخ هب هك ینازرابم و ،هشونیپ و ایس یاتدوك ینعی ،یلیش رد ربماتپس ۱۱ یاهتسیرورت
 ؛تسین

 رد و دوشیم کیدزن )یئایلیش یبالقنا( زكیرنا لگیم و اراوگ هچ وتسنرا نداتفا کاخ هب زورلاس رگید یوس زا
 یكیزكم فورعم راگن همانزور ،ویساف سولراك نانخس نتم ،دیآیم لمع هب تشادگرزب اهنآ زا ناهج یاهروشك زا یرایسب
 ءهزرابم ءهروك رد ات دنتفر هنایم رواخ طاقن رگید و ،نامع ،نیطسلف هب هك یایناریا ناگدنمزر و ،نانآ دای اب ،مینك همجرت ار
.دننكارپب مسیلانویسانرتنا رذب و دنوش هدیدبآ ناگدیدمتس راوشد

»دیما هب هاگن« درگ زیم
.زكیرنا لگیم و اراوگ هچ وتسنرا تشادگرزب رد
کیزكم رهش - ۲۰۰۴ ربتكا ۸ ،مال ازاك

یرگشروش و هظفاح زا
۱ویساف سولراك

یمیدق مارهب ءهمجرت
 ردیانشا هنر لتق زا دعب زور دنچ ،۱۹۷۰ ربتكا رد ۲اهوراماپوت ءهدش یهدنامزاس دارفا زا هورگ نیلوا -۱

 هرگنك ات دوب هدنام زور هس و هدرب ار تاباختنا ربماتپس رد هدنلآ رداولاس .دیسر لئوهادوپ هب یلیش شترا لك هدنامرف
.دمانب روهمج سیئر ار یو ]یراذگنوناق سلجم[

 رد ۳»ساترراك اتنوپ« قباس ناینادنز زا همه .دوبن ناشراظتنا رد سك چیه ؛دندوب وراماپوت رفن شش اهنآ
 ءهوق هب رما نیا .دشیم هرادا یتینما دیدش تامادقا قبط هئوگورا ،دوب امرفمكح ًالماك ٤وتاكهچاپ هك ینارود رد .وئدیوهتنوم
 یناگدش تشادزاب دارفا نیا ؛دراد هگن تشادزاب رد یدودحمان تدم هب روتسد کی اب ار صاخشا ات دادیم ناكما هیرجم
 و هناخنامهم ]هدنلآ ندمآ راك یور[ قلخ داحتا یزوریپ .دننیزگرب ار دیعبت ]دیعبت ای نادنز نیب[ ًانوناق ،دنتسناوت هك ،دندوب
.دش ناشیارب یكیدزن هاگهانپ

 ار تسكش معط مه و هدمآ لئان یئاهیزوریپ هب مه ،زین اهوراماپوت یلم شخبیئاهر شبنج ،یا هزرابم ره دننام
 ،یلم شخبیئاهر شبنج  یربهر رداك رفن هس ندش ریگتسد و هنویرتیم ناد اكیرمآ ناسوساج زا یكی مادعا .دوب هدیشچ
 ات درك رادید وئدیو هتنوم زا هسنارف میقم ینانوی فورعم رگامنیس ، سارواك اتسوك .درك المرب هئوگورا رد ار زیچ همه
 رد شیامن هب ناهج رسارس رد هك یملیف ؛دروآ تسدب ،درك هیهت یلیش رد اهدعب هك یملیف یارب ار شزاین دروم تاعالطا
.یماظن تموكح :مان هب دمآ

 هك میدوب هدیمهف ربماتپس مراهچ ءهنادنمزوریپ یمسر یاهسوقان زا رتشیپ یلیخ هئوگورا یلاها ام زا یرایسب
 قیرط زا و زیمآتملاسم هار زا هك دوب نیتال یاكیرمآ تلود نیلوا قلخ داحتا تلود .میشاب هدنلآ رداولاس ناهاوخ دیاب
 ،نیتناژرآ زا لكشتم روسونوك[ بونج طورخم .دنك رقتسم یلیش رد ار مسیلایسوس تشاد دصقً اعقاو تاباختنا رد یزوریپ
 تموكح کی سروت هزوخ ناوخ یویلوب رد .دوب نایلغ رد ]م .ورپ بونج و لیزرب بونج ،یویلوب ،هئوگاراپ .هئوگورا ،یلیش
 رودزم هدع کی ،رتشیپ لاس هس ،نآ رد هك یروشك یارب دوب یمگیداراپ دوخ عوضوم نیا و دركیم یربهر ار پچ یماظن
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 شترا داجیا دنیارف وداراولآ وكسالب ،ورپ رد .دندناسر لتق هب ارهگیا رد کچوك یاهسردم رد ار ]اراوگ[ هچ ایس سوساج و
 ءههبج« لیكشت راكتبا ،تشاد دوخ اب ار یلم داحتا دنمزوریپ ءهبرجت ناشن هك ربتكا نیا رد .دركیم یربهر ار »یقرتم«
 نایماظن اب ِهارمه و ،دوب هدمآ رد ادص هب رطخ گنز هدحتم تالایا یروتارپما رد .دوب هدش زاغآ ]م .هئوگورا رد[ »هدرتسگ
.دندوب نآ مدرم ماع لتق و هراق مین رسارس ندرك تابثیب یارب تایلمع ءهشقن ءهیهت لاح رد ،هقطنم شوگ هب هقلح

 
 زا ،دندمآ یلیش هب دوب هدش بلس نانآ زا روشك تیعبات ،۱۹۷۰ لاس ربتكا رد هك وراماپوت قیفر شش یدوزب

 گنج زرم رد و دوب یتاقبط ءهزرابم تدح شاهصخشم هك یروشك رد یلو .دندش رادروخرب نایئایلیش میظع یگتسبمه
 نیمز و هدروخن اپ فرب و دوب دنآ لابج هلسلس تمظع دندوب هدرك شساسحا هك یزیچ نیتسخن ،تشاد رارق یلخاد
 هب لاح نیع رد یلو ،دننك تیلاعف MLN ،دوخ نامزاس یارب دنتساوخیم هچرگا .دوشیم یئوگشیپ هشیمه هك یئاههزرل
.دنتسویپ زین »زمرق بارش و هچولك بالقنا« هب ،].م .هدنلآ رداولاس ندناوخ ینامدوخ یعون[ هدنلآ وچیچ لوق

 تسایر یاهلیبموتا یكیناكم هاگراك رد ار شراك و دش لصو )روهمج سیئر ناتسود هورگ( GAP هب ودرانوئل
 »نایارآ« رد و »روم ساموت هاگتماقا« ،٥اِدنوم رصق رد یزاساج ندرك تسرد هب MLN وضع ناونع هب .درك زاغآ یروهمج
.فورعم »یاهیزاساج« نامه .دوب هدش »راوشد تاظحل« یارب اهیزاساج هنوگنیا صصختم یو وئدیوهتنوم رد .درك کمك

 و هحلسا لمح یارب اه لیبموتا رد ،دوب یبوخ کیناكم هك ودرانوئل .دنتشاد دوخ هب صوصخم هاگراك اهوراماپوت
 یروهمج تسایر هب قلعتم هاگراك ،یرگید هاگراك رد .دركیم تسرد یزاساج هئوگورا هب نیتناژرآ ریسم زا رگید تاناكما
 »مومسم« حالطصا هب یراجفنا یاهماد اب شناراكمه و هدنلآ یاهلیبموتا هك دركیم لرتنك ینعی دوب سكع رب شراك ،یلیش
 رد و ،سارتپ سولراك لارنژ ناج تمیق هب سریآسونئوب رد دعب لاس دنچ هك یئاه »تیمومسم« نامه .دنشاب هدشن
 کی هك ایسول شاقیفر اب هارمه ودرانوئل .دش مامت »ريل هت هل ودنالروا« ،هجراخ روما قباس ریزو ناج تمیق هب نتگنشاو
 ءهپت یاهرصع راضتحا لاح رد رون ،زكیرِنا لگیم نانخس ندرك ظفح زا رب هوالع تفرگدای ،دوب MIR وضع یئایلیش رتخد
 لثم اهرادلوپ ءهلحم هب ندیسر زا لبق ،ار یلحم یاه هچوك سپ هچوك و وچوپام ءهموح و ،دراپسب نهذ هب ار ایسول اتنس
.دسانشب شتسد فك

 قفوم یو .دركیم یگدنز وگایتناس زكرم رد شرسمه اب ،دوب هتفر یلیش هب نادنز هب دیعبت حیجرت اب هك سولراك
 یلمحم اب مهزاب ،وچوپام ءهموح رد ،رگید یلحم رد .دنامب نوصم یكش عون ره زا ات دزاسب دوخ یارب یبسانم لمحم دش
 رد هدنلآ هاگهانپ ناونع هب ناكم نیا .درك یراكمه دوب هدید نامز نآ ات هك یا »یزاساج« نیرتگرزب نتخاس رد ،نئمطم
 نیا رد یلو .دشن هدافتسا نآ زا زگره .دوب تمواقم ءهشقن زا یشخب هاگهانپ نیا .دوب هدش هتفرگ رظن رد داح طیارش
 ،دوب هدش تسرد هك نآ ءهنومن .دش زاغآ MLN نیصصختم طسوت T-1 مان هب راكدوخ همین لسلسم کی دیلوت گرزب ناكم
.دوش یزاسیرس دوب هدامآ و دش یبایزرا شخبتیاضر

 هدمآ نوریب )نادنز زا اقفر زا رفن ۱۰۷ فورعم رارف( اتِرراك اتنوپ لنوت زا ۱۹۷۱ لاس رد هك یرگید یوراماپوت
  ار کردم نآ هك اهنآ .دمآ یلیش هب دوب هدرك تسرد سریآ سونئوب رد شیارب MLN هك یاینیتناژرآ تروپساپ اب ،دوب
 یباسح شیارب هناقمحا راك نیا !دنراذگب ٦سینگیهوا ودرانرب ار شمان هك دنتشاد »تیقالخ« ردق نآ .دندوب هدرك تسرد
 شطابترا وگایتناس رد .دوب هدش تبث یلیش قیقحت ءهرادا و اهمرادناژ طسوت زرم زا شروبع اتدوك زا لبق .دوب هدش رسدرد
.۷تنوم وترئوپ هب ،تفر یدیدج لحم هب هزرابم یارب و دش ضوع

 نآ ربماتپس .دش اتدوك هك دوب ۱۹۷۲ لاس رد MLN تسكش زا سپ .دوبن راك رد یربماتپس هدزای هئوگورا رد
 رب دوب ینایاپ ءهطقن ،»موشیمن مه میلست و متسه »وفور« نم« :شفورعم دایرف اب ،کیدنس لوئار نداتفا کاخ هب اب ،لاس
 .شبنج یماظن یاوتحم

 و عیسو ءهجنكش ،یلخاد گنج رد یماظن تموكح اب هارمه .دش زاب هار ناشیماظنریغ نیدحتم و نایماظن یارب
 لدب ترجاهم لیس هب ،تفریذپیم ماجنا لكشتم و دودحم لكش هب ادتبا هك یلیش هب ترجاهم .دیسر هار زا یتلود مسیرورت
 نودب و ناشدوخ باسح هب لماك یاههداوناخ .دش زیررس ،دوب هدرك ینیبشیپ اقفر شریذپ یارب MLN هك یتیفرظ .دش
.دندیبلطیم یگدنهانپ و دندیسریم یلیش هب همانرب

 یلیش هب ارذگ یلحم ناونع هب اهنآ .دیسر دهاوخارف یدوزب هئوگورا رد بالقنا هك دندوب دقتعم یرایسب
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 رداولاس یعافد دراگ هب یخرب .دنتفریم یرگید »یدابآ« هب تیلاعف یارب زور ره و دنتسویپیم MIR هب یرایسب .دندمآیم
 هیاپهوك رد و ،دندركیم هفیظو ماجنا ۹اربوا ال رد اهنآ .دندوب هتفر مه ۸وپیامِ د نوخاك هب یتح اهیاهئوگورا .دنتسویپ هدنلآ
 ریوك رد .دنتشاد تكرش ۱۰انِكِم اینوكیو یتعنص دنبرمك رد ،اخروب ناس ءهنابش تظفاحم رد رگید یخرب .یزاب لابتوف
 و سوییِاروپ یاهناتسرامیب رد یاهئوگورا راتسرپ و نیسنكت ،کشزپ ،یریوك یاههیاپهوك رد ،اتاماكیكِچ رد اماكاتآ
.دندركیم راك رداولاسلا

 و ،تیگرتاو لاس ،هنایم رواخ رد یژرنا نارحب ،لیئارسا و رصم گنج لاس ،دوب یخیرات ءهظحل کی ۱۹۷۳ لاس
 هك دندرك رداص یاهیعالطا هئوگورا شترا ناهدنامرف هیروف هام رد .اكیرمآ ءهدحتم تالایا طسوت مانتیو »ندرك اهر« لاس
  .دشیم نیتناژرآ رد تاباختنا ءهدنرب اروپماك یج روتكه ،سرام هام رد .دش یرربادروب ایرام یماظن یاتدوك ءهنیمز
 رد کیدزن ءهدنیآ رد هك یئاتدوك اب دوب هطبار رد هئوگورا یاتدوك .دوب شتآ رد شیوس ره رد ]روس ونوك[ بونج طورخم
 رد اروپماك شور هب  مسینورپ دنیارف .تخادنا ولج زین نیتناژرآ رد ار نآ هك درك ینیبشیپ دشیم و دادیم خر یلیش
 اب هطبار ددجم یرارقرب و یسایس ناینادنز وفع اب هلمج زا ،تفر یم شیپ هدحتم تالایا یروتارپما ءهژورپ فلاخم یریسم
 ۴۸ هزات .درك اتدوك هئوگوورا رد یرِربادُرب ،نئوژ ۲۷ رد ،دعب هام کی .دش روهمج سیئر هم هام ۲۵ رد اروپماك .ابوك
 رگید الاح .دوب ربماتپس ۱۱ یدژارت ِنیرمت نیرخآ هك ،۱۱تسویپ عوقو هب یلیش رد Tacnazo ،هك دوب هتشذگ تعاس
 مه ورپ رد دعب یدنچ .هئوگاراپ رد ِرنسورتسِا و ؛لیزرب رد یماظن ُژل و یسیِدم وزاتسارراگ ؛دوب راك رس رب یویلوب رد ِرزناب
 ،یلم تینما نیرتكد نیتسآ زا .دنارتسُگیم هقطنم  رب ار دوخ ءهیاس تشاد یدیدج مسیراتیلیم .دوب هار رد رگید یاتدوك کی
 هقطنم رد ار مسیلاربیلوئن همدقم ،شتآ و نوخ اب وگاكیش ءهسردم .دش لدب یلخاد نمشد هب و دمآ رد »متسینومك هئطوت«
 یماظن یاهروتاتكید مامت انثتسا نودب هك تسیاهسردم نامه »اهاكیرمآ ءهسردم« هب فورعم وگاكیش ءهسردم[ .دیچیم
 ءهدنیآ رد ].م .دناهادش تیبرت نآ رد هراق هبش نیا رد نوگانوگ یاهشترا نارگبوكرس و نارگهجنكش ،یبونج یاكیرمآ
.دیسریم رس ۱۲رودنُك تایلمع کیدزن

 ار نآ .دندرك رازگرب یتسشن »رام لِد اینو« رد یلیش و نیتناژرآ ،هئوگورا یاهوراماپوت ،۱۹۷۳ ءهیروف رد
 لاس یماظن تسكش رطاخ هب ،کیناگرا شیب ای مك یلكش هب راب نیلوا یارب اهنآ ،تسشن نامه رد .دندیمان »مویزوپمس«

 زاغآ MLN نورد نوگانوگ یاهتكس و ،اههورگ ،تاشیارگ ندش هزیمتا زور نآ زا .دنتخادرپ »دوخ زا داقتنا« هب ۱۹۷۲
 یلم شخبیدازآ شترا ،یلیش MIR نیب یبالقنا یگنهامه ناگرا دعب یدنچ .تسین دروم نیا رد ثحب یاج ،اجنیا اما .دش

ELN نارگراك یبالقنا بزح ،یویلوب PRT یلم شخبیئاهر شبنج و نیتناژرآ MLN ۱۳دوشیم لیكشت یاهئوگورا.
 لمع کی ناونع هب دش یم ار یلیش تسار یورین ءهشقن .دش یم دیدشت زور ره اتدوك ءهعیاش یلیش رد

 ءهرادا ،ناملراپ ،هیئاضق ءهوق ،یحیسم تاركمد یاهیئایموم ،یدازآ و نهیم یاهتسیشاف ،یلم بزح .»دناوخ« یبالقنادض
 هدحتم تلایا یتلود یاهسناژآ و اهتكرش و »یروكِرم لِا« ءهمانزور ،گرزب یزاوژروب یلام و یداصتقا یاهتردق ،یئاراد
 تینما و مظن ندز مه رب و فیضت ءهشقن کی همه یئاوه و ینیمز یورین ،شترا نورد نایچاتدوك اب داحتا رد ،]اكیرمآ[

desestablizacion روظنم نیمه هب و .دنهد تسكش ار »هدازمارح« ءهدنلآ دندوب هدروخ دنگوس .دنتخیریم حرط ار 
 یبوچراچ رد و ،دندرك جلف ار روشك نویماك نابحاص باصتعا اب ،دندناشك اهنابایخ هب ار ۱٤ِسدنُك سال یاه»نز هملباق«
.دندش یمومع یشیرپناور ثعاب ،دندیمان »یجراخ نمشد هیلع ینهیم گنج« نانآ هك

 کون .دش زاغآ »نایجراخ لاغشا« زا یلیش تاجن یارب »یبیلص« تاغیلبت ،ناش »یناطیش ناسوساج« یوس زا
 وگایتناس یاهراوید توا هام زا .دوب هداد رارق فده ار اهوراماپوت و ...و ،اهیلامش ءهرك ،اهیئابوك ،اهیوروش ،هلمح زیت
 اهدعب ؛دندوب هدیشك ار نوخ مامح ءهشقن اتدوك نانیچهئطوت .۱٥اتراكاج :هملك کی زا دوب رپ دیسریم رس دادماب یتقو
.»یساركمد ندرك هزیمانید« روظنم هب دوب یلمع نیا تفگ هشونیپ

 رثكا .دنتشاد دوجو یاهئوگورا یسایس ءهدنهانپ ۲۰۰۰ زا شیب یلیش رد ۱۹۷۳ لاس رد هك دوش یم هدز سدح
 روهمج سیئر .دنك لقتنم ابوك هب ار اقفر ناكما دح ات تفرگ میمصت MLN یربهر ،سرام هام رد .دندوب وراماپوت اهنآ
 نیتناژرآ هب MLN یربهر طسوت زین هدش نیچتسد رگید هورگ کی .دندرك کمك لاقتنا تایلمع هب ابوك ترافس و هدنلآ
 یهارمه یاهب ،دندرك کرت ار روشك هك اهنآ زا یرایسب .دندرگزاب هئوگورا هب هنایفخم هك زادنامشچ نیا اب ،دش هداتسرف
 و ناج ندركادف اب ار … و ،سارودنه ،رداولاسلا ،هئوگاراكین ،الوگنآ ،کیبمازوم ،ایبملك ،نیتناژرآ ،هئوگورا رد ریقف مدرم اب
.دنتخادرپ ناشنوخ



۳
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 ،اِدنوم رصق هب هلمح یاهزور رد .دننك هزرابم و دننامب یلیش رد دنتفرگ میمصت وراماپوت نیلاعف زا رگید یخرب
 .یزرواشك یضارا رد ناناقهد اب هارمه و ،»اهیدابآ« رد اهداكیراب سپ رد ،دندوب نارگراك رانك رد اههناخراك رد اهنآ
 دندیشوك و دش عطق MIR اب ناشطابترا دعب .تشاد دوجو حالس یمك دادعت طقف یمنهج مسیشاف ربارب رد عافد یارب
.یفخم ،دشاب نكمم هك اجره اهبش و دنوش تیؤر لباق ریغ اهزور یئایلیلش رفن نارازه دننام

 رد ۱۷اتالپ رویر تسكش میظع راك ۱٦لوراینپ ،یئایلیش نارازه ربارب رد ،۱۹۶۶ هم هام ۲۰ رد لبق لاس شش
 رد یئایلیش نارازه هارمه هب اه یاهئوگورا زا یهورگ ،اتدوك زا سپ .داد ناشن وگایتناس یلم مویداتسا رد ار نیتناژرآ
 یخرب .دندش نارابریت یخرب .دندش هجنكش و دندروخ کتك اههمزگ زا هیقب دننام و .دندوب هدش سوبحم مویداتسا نیمه
 ،الِتنوف وتربلآ ،ناِدس ناوخ ،کوشاواپ ناوخ ،سوكرآ لیرآ ،یودراگاپ هكیرنا ،ِآداگ اسِلن دننام ،دندرك رثالادوقفم ار رگید
.میتسه نانآ یوجتسج رد زونه .زدنانرف ویلوخ و ،زپول یتازارآ

 مه MIR رد لاح نیع رد هك وا .دوب هئوگورا رد ۱۹۸۵ لاس رد ،روشك دنچ رد یئوراماپوت زرابم ،ایرررف لیناد
 روبع وئدیو هتنوم زا نآ زا لبق داد حیجرت یلو ،داتسرف یلیش هب ار وا MIR .تشگیم زاب هئوگاراكین گنج زا ،دوب لكشتم
 روط هب یربهر اب وا .دریگب هزاجا اهنآ زا و دهدب شرازگ ،دندوب هدش دازآ یگزات هب هك MLN رد شیاقفر هب و دنك
 :دمآرد بآ زا تسرد شاهروشلد .تشك دنهاوخ ار وا نایچاتدوك دركیم نامگ :داد یمایپ و .دز فرح یاهدرتسگ
.داتفا کاخ هب دربن لاح رد یلیش رد ]لیناد راعتسم مان[ »هپیلف«

.تسا هدش هتشك دربن رد زكیرنا لگیم میدش ربخ هك مدوب سریآ سونئوب رد MLN رتفد رد .۱۹۷۴ ربتكا -۲
 اپ کون هك یلاح رد ،توكس رد یخرب .»دراد تسود هك دریمیم یلكش نامه هب سكره« دیوگیم ونایلاگ ودراودا

 ثحب لاح رد هك دنتسه یناسك .هزاجا ای دنبلط یم وفع هك یلاح رد رگید یخرب و ؛ینیشن بقع لاح رد یخرب ؛دنوریم هار
 ازسان و تشم اب گرم یوس هب ار دوخ هار هك دنتسه مه یناسك و ،دنهاوخیم حیضوت هك یلاح رد ای و ،دنریمیم ندرك
.دنیرگیم هك یناسك و ،دندنبیم ار ناشمشچ هك دنتسه یناسك ،دنشكیم شوغآ هب ار گرم هك دنتسه یناسك .دنیاشگیم

 یگرزب دس هب MIR ربهر ،هدنلآ ندش ینابرق و ادنوم ندز شتآ نامز زا .تسویپ گرم هب زیمت ءهلولگ اب لگیم
 ساررتنك لئونام .دوب هشونیپ دیرم هك ساررتنك لئونام ،تسیداس لنلك ربارب رد زین و ،۱۸»اهزغم هاگراك« ربارب رد دش لدب
 یئانید .داتسرف شلابند ار ]یلیش یسوساج نامزاس[ انید شوگ هب هقلح نامالغ روظنم نیمه هب و تساوخیم ار لگیم رس
 رت رابتنوشخ مه و رتهدرشف مه راكش نامز نآ زا .دوب هدش زكرمتم یبالقنا پچ شبنج فذح یور شلیكشت ودب زا هك
.دوب هدش

 .»تسا لگیم تبون الاح« تفگ سیرتآهب شرتخد هب ،دوب دربن لاح رد ادنوم خاك رد هك یلاح رد هدنلآ رداولاس
 یارب .دربیم رسب شابهدامآ لاح رد هیئوژ هام زا MIR .دناسر زكیرنا هب ار روهمج سیئر ماغیپ ]سیرتآهب ففخم[ یتات
 رد یسایس رتفد ،حبص تفه تعاس رد ،یتسیشاف ءهئطوت زور رد .تشادن هحلسا یفاك ءهزادنا هب تمواقم یهدنامزاس
 ،انِكِم اینوكیو یتعنص دنبرمك رد زلف ندعم کی رد ۱۰ تعاس دودح .دننك هچ هك دنریگب میمصت ات درك هسلج لگیم ناس
 وناریماتلآ سولراك اهتسیلایسوس ربهر اب ۲۱ِنووئوش نوف یچوئاب و ،۲۰زرریتوگ نوسلن ،۱۹هدنلآ لاكساپ سردنآ ،زكیرنا
 ار دوخ عقوم هب دندوب هدشن قفوم »قلخ داحتا« رد لكشتم بازحا یزكرم یاهورین و یتایلمع یاهناهورگ .دندرك هسلج
.دوبن مدرم یاه هدوت رد حالس شخپ ناكما و دوب زابرس زا رپ اج همه .دندوب مه زا رود حالس یاهرابنا .دننك هدامآ

 زا یكی .دننك شخپ یتعنص یاهدنبرمك نیلاعف نیب ]فكینشالك[ ۴۷-اكآ یرادقم دندش قفوم سردنآ و نوسلن
 ،T-1 لسلسم همین هضبق دنچ اهنآ نیب رد .دنك جراخ حالس یرادقم »روم ساموت هاگتماقا« زا دش قفوم GAP دارفا
.دوش یزاس یرس وچوپام یاههیاپهوك رد گرزب »یزاساج« نآ رد دوب رارق هك یحالس نامه ،دوب اهوراماپوت زاستسد

 و یاهقطنم لكشت ات دننك رارقرب طابترا ،GAP رد MIR دارفا هدنامرف ،رویاموتوس وینوت اب دندرك عورش
 ناشدوخ یارب ار کبس حالس یخرب و هاتوك یاهگنفت .دنهد شزومآ ار یفخم طیارش رد راك و دننك یزاسزاب ار اهههبج
.»دوشیمن هدنهانپ MIR« :دوب نیا نامرف .دندرك نفد ار هیقب .دنتشاد هگن

 ءهنیزه نودب یهار یلیش یارب هك دنتسنادیم نوچ ،دندركیم لاغشا نیمز و هناخراك ریم نیلاعف ،اتدوك زا لبق
 هكنانچ دنتشادن داقتعا اهرادلوپ یوس زا یضرا تاحالصا هب اهنآ .درادن دوجو بالقنا و مسیلایسوس یوس هب یعامتجا
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 سیردت UNAM کیزكم راتخمدوخ هاگشناد یسایس مولع ءهدكشناد رد .تسیاهفرح راگنربخ وا .تسا هئوگورا رد وئدیوهتنوم دلوتم ،کیزكم دنورهش ،ویساف سولراك - ۱
 زا وا .دراد یراكمه وئدیوهتنوم رد اچِرب یاهئوگورا ءهیرشن و ادانروخال یكیزكم ءهمانزور اب یو .تسا UACM کیزكم رهش راتخم دوخ هاگشناد رد ققحم داتسا و دنكیم
 ؛ورهر :زیور لئوماس ؛کیزكم رد یرگیماظن ات جرم و جره یروئت زا :موس طبار ؛ِزدنِنِم ویخِرس فقسا ِیسایس یفارگویب :شكچ و بیلص :تسا ریز یاهباتك ءهدنسیون ءهلمج
.اسیلك رد یسنج یاههدافتسا ءوس :ردپ مان هب و ؛ادخ یوجگنج :مود لپ ناژ

 کاپوت ،یئایناپسا نارگلاغشا هیلع هزرابم رد ]زورما یویلوب[ دنلب یورپ رد اكنیا نایموب ربهر زا تشادگرزب رد ار دوخ مان هئوگورا رد وراماپوت یلم شخبیدازآ شبنج - ۲
http://rouzaneha.org/fereydoun/Parakandeh/Topamaro1.pdf    :هب .کن رتشیب عالطا یارب .تسا هدیزگرب Tupac Amarú ورامآ

 عادو تردق نتفرگ تسدب یارب هزرابم زا مسیمرفر ،تفگ یچوب هك روطنامه اما .دندوب دامتعایب »ارگنوناق« نایماظن هب
 ادنوم ،تفای نایاپ هفیظو« :دركیم دیكأت  ۲۲ویسالاپ لارنژ ،یماظن شخب رد .دش دیدج یاتراكاج کی یلیش .دوب هدرك
 تاجن ار روشك نایماظن« :درك مالعا ABC یدیردام ءهمانزور هب یرف ودراودا .»دیسر لتق هب روهمجسیئر .دش لاغشا
.ادورن ولباپ و لارتسیم لیرباگ ،زگیردور لئونام نهیم رد یرآ ،درك دلو و داز ۲۳ناكیلوپوئاك نهیم رد مسیشاف .»دنداد

 زور کی .درب ردب ملاس ناج یزادناریت اب دوب هتشاذگ شیارب »انید« هك یماد زا زكیرنا ،۱۹۷۴ ربتكا مراهچ رد
 هب دندوب حلسم نادند هب ات هك یلاح رد ،ود نوكلآ و کی نوكلآ یاههورگ زا رفن دصناپ یهارمه هب فونزاراك ناتیپاك ،دعب
 یمخز ،دوب هلماح هك زكیرنا لگیم رسمه ،نمراك .درك هلمح لگیم ناس رد نومك کی رد ۲٤ویتساك نمراك و زكیرنا هاگهانپ
.دوب هدش لابرغ لگیم هك یئاج نامه هب ،دمآ هعقاو لحم هب ساررتنك لنلك دوخ .درك تمواقم تعاس ود لگیم .دش

 ًاقلطم ،دز زیچ همه یور ار دوخ رهم ،فرح زا رتارف اراوگ هچ .تسا نامرهق کیرچ زور ،ربتكا متشه زورما
 یارب هك ،دوخ »یایپوتا« ِبولغم »ِیجراخ« ناگدنمزر و زكیرنا لگیم هزادنا نامه هب .روطنیمه مه هدنلآ .زیچ همه یور
.دندرم ریقف یاكیرمآ ءهراق

 هب دیابن تفگ ]یئایلیش راگن همانزور[ نامسوگ وگوه اب یاهبحاصم رد ویتساك نمراك یگزات هب هك روط نامه
 لگیم دننام ینویبالقنا و درمتلود ءهدنلآ دننام یئاههرهچ هك دیآ یم شیپ یگداس هب .دشاب .میوش راچد »یتسرپهدرم«
 ءهظفاح زا یشخب اهنآ .دننامب هدنز یعمج و یعامتجا ءهظفاح رد هئوگورا رد وراماپوتِ کیدنس لوئار ای و ،یلیش رد زكیرنا
 و یرامعتساون ِلواپچ و تراغ ِینابرق هك ام یاهنهیم رد هك دنوش یم باریس یناسك ،اه نآ زا هزورما و .دنایقلخ ءهدنز
 دیدج لاكشا ،هدرك تمواقم یلحم بلطمیلست یاهمیژر و نتگنشاو یاهتسایس ربارب رد ،دنامسیلایرپما ءهناریگجاب
 ،دیدج یاههدیا اب و مسیتامگد نودب ،دنزاسب ینیون نادنورهش ات دنمزریم هك یناسك .دننكیم عادبا ار ركفت و یهدنامزاس
.تسا هدرك رییغت ناهج اریز

 گنهرف« کی هك هنوگنامه .دراد دوجو »MIR گنهرف« یعون ،یلیش رد ،زورما دیوگیم ]ویتساك[ نمراك
 بونج رد هك ۲٥یمسیتاپاز هب دنطوبرم اهنآ یود ره میئوگب رگا دراد تحص ًانئمطم و .دراد دوجو هئوگورا رد »یئوراماپوت
 ِنایموب صوصخم زنط و ندوب »یلوصا ریغ« نآ اب .۱۹۹۴ لاس »!تسا سب رگید« راعش اب ،دنكیم تمواقم کیزكم یقرش
 .توخر رب ناگدشهریچ ،هزرابم رد نآ نیون ءهویش و یلم شخبیدازآ یتسیتاپاز شترا صوصخم هاگدید اب ،انودنكال لگنج
.نآ لكش ره رد یور هلابند نودب ،قلخ تردق یانب و یراتخمدوخ داجیا یارب دوخ یرگشروش اب

.تسا دوجوم تیعقاو رییغت ینعم هب ندرك بالقنا زورید دننام مه زورما
 هنوگ نامه .۲٦مینك یمن شومارف ار ربتكا مود تلع نیمه هب .تسا لیف ءهظفاح نتشاد ینعم هب ندوب زرابم اما

 زا مادك چیه هن و ،کیدنس هبب هن ،۲۹وِدِرپ یتنیا هن ،۲۸وچوتنس هن ،لگیم هن ،ار ۲۷اینات هن و ،مینكیم شومارف ار هچ هن هك
.دناهداتفا کاخ هب یلم شخبیئاهر ءهزرابم رد هك ار یئاقفر رگید

.اقفر ،میاهتفرگ وخ هودنا هب رخآ .دهاوخ یم تماهش و روهت هودنا زا شیب یداش اریز ،میتسین نیگمغ اما

.تسا مجرتم زا اهیقرواپ ءهمه *
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۷

.دندرك رارف یعمجهتسد نادنز نیا زا راب ود اهورام اپوت .دندرك سوبحم ار وراماپوت یسایس ناینادنز نآ رد هك یهاگودرا نیلوا ،هئوگورا تختیاپ رد ساترراك اتنوپ نادنز - ۳

٤ - Pachcato شرتسگ یناهنپ دنیارف زاغآ یئانثتسا یاههویش ذاختا اب هك )۱۹۷۱ ات ۱۹۶۷( وكِرآ وكهچاپ هخروخ تموكح نارود دروم رد هنایماع تسیحالطصا وتاكهچاپ 
.دركیم لمع هئوگورا رد ۱۹۷۳ لاس یماظن یاتدوك دمآردشیپ ناونع هب ،مسیشاف

.دیسر لتق هب اتدوك ربارب رد تمواقم لاح رد ،نآ رد هدنلآ رداولاس و دش نارابمب ۱۹۷۳ ربماتپس ۱۱ یاتدوك یادتبا رد ادنوم .یلیش یروهمج تسایر خاك -  ٥

.دش یلیش یاوق لك ءهدنامرف و دوب یلیش لالقتسا گنج رد هتسجرب یتیصخش هك یلیش رابت یدنلریا رادمتسایس - ٦

.وهیكنای ناتسا زكرم و یلیش بونج رد یرهش - ۷

.دنآ ءهیاپهوك رد وگایتناس یرتمولیك ۲۹ رد یلحم - ۸

.وپیام ءهناخدور ءهنارك یاهیدابآ نیلوا زا - ۹

وگایتناس ءهموح یرتلورپ و یتعنص ءهقطنم - ۱۰

.تفرگ رارق هدافتسا دروم یماظن یاتدوك یارب ینیرمت ناونع هب یلیش رد هك ،هناخپوت نادرگ فرصت شیامزر  ،وسانكت - ۱۱

 یاكیرمآ »یبونج طورخم« رد داتفه یاهلاس لئاوا رد یویلوب و ،هئوگاراپ ،لیزرب ،یلیش ،نیتناژرآ ،هئوگورا یماظن یاهروتاتكید یزاس گنهامه دروم رد رودنُك تایلمع - ۱۲
 رگیدكی رایتخا رد ار ناشتاناكما و تاعالطا اهروشك نیا نایماظن نآ یط و دوب نویسیزوپا ندرب نیب زا و ندرك یثنخ ،یریگتسد تایلمع نیا فده .دوشیم هدرب راك هب نیتال
.دندادیم رارق

 هدمآ )ل م شخب( »ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس کیژولوئدیا عضاوم مالعا ءهینایب« باتك ءهمیمض رد نآ نوماریپ یثحب اب هارمه هیمالعا نیا هك مینك یروآ دای تسین دب - ۱۳
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/bayaniyeh-1354-5.pdf         :هب دوش عوجر .تسا

۱٤ - Las Condes اتدوك رادفرط یشراگیلا هاگیاپ ،وگایتناس رد تسیاهلحم.

.وتراهوس لارنژ میژر نارود رد یزنودنا رد یماظن بوكرس هب تسا هراشا ،اتراكاج تایلمع - ۱٥

یاهئوگورا بوبحم لابتوف میت - ۱٦

ینیتناژرآ لابتوف میت - ۱۷

.SIFA یئاوه یورین یتاعالطا سیورس رد درف نیمود زنوج سویابس راگدا هدنامرف بقل - ۱۸

.اتدوك زا لبق یاهزور رد ریم یسایس رتفد وضع - ۱۹

ریم یربهر یاضعا زا - ۲۰

ریم یربهر یاضعا زا - ۲۱

.دوب اتدوك زور رد ادنوم خاك هب هلمح تایلمع رد شترا یماظن ناهدنامرف زا یكی ویسالاپ لارنژ - ۲۲

 .دیسر لتق هب ۱۵۵۸ لاس رد نانآ طسوت هك اهیئایناپسا هیلع گنج رد وناكارآ نایموب ربهر  - ۲۳

 زكیرنا لگیم رسمه و رگامنیس ،ریم وضع ءهدنمزر - ۲٤

۲٥ - EZLN هب .کن .درك مایق کیزكم تلود هیلع هناحلسم ۱۹۹۴ ءهیوناژ لوا رد      www.peykarandeesh.org/ezlnIndex.html

 دودح زور نیا رد .زاید وواتسوگ تلود روتسد هب و روشك نیا شترا طسوت کیزكم رهش رد وكلولتالت ءهقطنم رد »گنهرف هس« نادیم رد یئوجشناد شبنج بوكرس زور - ۲٦
.دنرادیم یمارگ ار زور نیا ناگداد ناج ءهرطاخ »دوشیمن شومارف ربتكا ۲« راعش تحت شیپ لاس ۳۹ زا کیزكم رد .دندیسر لتق هب رفن ۵۰۰

.یویلوب رد اراوگهچ اب هارمه نیزرابم زا - ۲۷

.نیتناژرآ رد ERP قلخ یبالقنا شترا ربهر - ۲۸

دوب اراوگهچ نامزرمه زا هك یویلوب رد ریم ربهر - ۲۹

 Sobre memoria y rebeldías, Carlos Fazio, en el idioma Farsi por Bahram Ghadimi
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