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شا هدنمزر ءهیحور و ناروپ زا

تروفكنارف ــ ناگرزاب ناروپ تشادگرزب شیامه رد یمارگ راضح هب مالس
 یاه نامدای ءهمادا ،ناگرزاب ناروپ تشذگرد زا سپ هام ود بیرق ،لیروآ ۲۸ بشما شیامه

 اضر یلع قیفر رازم رانك رد نارواخ ناتسروگ رد هلمج زا( نارهت رد هك تس یزیمآراختفا و ددعتم
 نیدنچ رد زین و سیراپ و وتنروت ،ایلارتسا ،گاهنپوك ،ملهكتسا رد :روشك زا جراخ رد زین و )یساپس
 کی اهنت ام نامگ هب و ،هتفرگ تروص )اداناك رد کاوژپ ،دئوس رد یربارب و نانز یادص هلمج زا( ویدار
 و زرابم ءهیحور هب یراذگجرا و مارتحا نآ و دهدیم دنویپ مه هب ار اهنآ ءهمه هك دراد دوجو کرتشم طخ
 و هدنمزر و لاعف ِیشروش ءهیحور نیا میشوكیم ،امش ءهمه زا ساپس نمض اجنیا رد .تسوا ریگیپ
 نیا ،تسا شیوخ ءهنامز رد یو ریثأت و تایح لیلد و تس یندوتس ام رظن هب هك ار هیحور نیا ،عاجش
 وا رمع یاهلاس کیتارپ زا یبناوج رد دنامیم یاجرب وا زا هك دشاب یزیچ نیرتمهم دناوتیم هك ار هیحور
:میهد ناشن

 وربور رسپ و رتخد نیب رالاسدرم ءهعماج نیرید و یتنس ضیعبت اب یناوجون زاغآ رد هك اجنآ ــ
 تیعقوم نیا رب ،ددرگیم مورحم )تسناد یم نارتخد قح یسك رتمك هك( لیصحت ءهمادا زا و دوشیم
 هب ماجنارس و دنك یم تكرش نابلطواد تاناحتما رد و دناوخیم سرد دوخ شیپ ناروپ .دروشیم یلیمحت
.دنزیم مقر دوخ ار شیوخ تشونرس و دسر یم هاگشناد

 رد ،ددنویپیم دهشم هاگشناد ییوجشناد شبنج رد زور نآ یسایس نیلاعف هب هك اجنآ ــ
 .دریگیم رارق کاواس درگیپ دروم یسایس ءهدش هتخانش لاعف کی ناونع هب و دنكیم ینارنخس تارهاظت
 رد ،لاس ۵۰ بیرق زا سپ الاح هك یروط هب ،دننكیم هرداصم وا زا ار یقاروا و دنزیریم شا هناخ هب
 هك کاواس تشاددای نیا اب مینیب یم ار اهنآ زا یا هنومن هدش پاچ ًاریخا هك کاواس کرادم و دانسا
.»دمآ تسد هب ناگرزاب تخدناروپ ءهناخ زا« اهنیا

 دنشارتیم شهار ِرس رب هك ار یعناوم ،درامگیم تمه هنارتخد سرادم رد سیردت هب هك اجنآ ــ
 اهنت هن و دوب ملعم ناگرزاب ناروپ .دوشیم لوغشم نارتخد شزومآ هب قایتشا و روش اب و دنزیم بقع
 تیمسر هب ناش قح رتمك و دنا شكتمحز یرشق هك ار دوخ یاه یا هفرح مه درد هكلب ،نادرگاش درد
 .دنا هداتسرف و هتشون بلاج یتارطاخ وا میدق نادرگاش زا نت دنچ .دركیم کرد بوخ تسا هدش هتخانش
 دنا قفاوم رگا مینكیم شهاوخ دنربیم رسب جراخ رد ای روشك لخاد رد هك شنادرگاش زا اجنیمه
 نیا ،روشك ناملعم ءهزرابم هك اهزور نیا .دنتسرفب ام یارب و دنسیونب هاتوك ای دنلب ار ناش هرطاخ
.دراد یرگید شزرا یمیمص و زرابم ،یدج ملعم نیا ندناسانش ،دراد نایرج ناریا رد فیرش یاهرتلورپ

 ناینب ار ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس هك یناسك اب شا هیلوا ییانشآ ءهجیتن رد هك اجنآ ــ
 یاه تیلاعف رد تكراشم .دوب نامزاس نیا رد نز وضع نیتسخن و تسویپ نامزاس نیا هب دنتشاذگ
 ینتورف و تیمیمص اب هناحلسم مایق کرادت یارب ار یفخم ِیبالقنا نامزاس کی ِیتالیكشت و یشزومآ
 و نادرگاش اب طابترا و هافر ءهنارتخد ناتسریبد تیریدم هك دوخ یا هفرح تاناكما زا و داد همادا
.تخاس دوخ نامزاس یارب دنمشزرا یا ههبج تشپ دوب اه هداوناخ

 ِیبالقنا راك ءهمزال هك یا یرورض طابضنا تیاعر نیع رد ،مه نیدهاجم نامزاس نورد رد
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 تاسدقم هب رگا یتح ار دوخ تالاؤس و تاماهبا .درك یمن شومارف ار دوخ لقتسم دروخرب تس یعمج
 نیا هك مینادیم .دوب رودب هناروكروك تعاطا و قلمت زا و دركیم حرطم دشیم طوبرم نامزاس کیژولوئدیا
.دنرادن ناگمه ار شور

 کاواس هك یبعر و سرت رب ،دروخ هبرض ۱۳۵۰ هام رویرهش رد نیدهاجم نامزاس هك اجنآ ــ
 مادعا زا یریگولج و یسایس ناینادنز یدازآ یارب .دمآ قئاف دوب هدرك امرفمكح هعماج رب هاش یمنهج
 اب هارمه و ،دز تسد یسایس ناینادنز یاه هداوناخ نیب رد یا هقباس مك جیسب هب ناگدش موكحم
 یمادقا ،دوب هدادن خر شیپ اهلاس زا شریظن هك تشامگ تمه یا هدوت یمادقا هب رگید نانز و نارتخد
 و لقتسم روط هب نانز تكراشم رظن زا هژیو هب نآ یعامتجا و یقوقح داعبا اب هاش میژر هیلع هنارگاشفا
.یضارتعاِ یسایس تیلاعف رد میقتسم

 کاواس نارومأم تسد زا و تسویپ یفخم یگدنز هب ریزگان هب ۱۳۵۲ تشهبیدرا رد هك اجنآ ــ
 اب ار هزرابم ءهمادا راوشد فیاظو و دش حلسم رگید نیدهاجم رانك رد یمیت یاه هناخ رد ،درك رارف
 هب داقتنا حرط زا دوب یتاررقم و طبضنم رایسب یدرف هك لاح نیع رد و تفریذپ تیارد و لیم لامك
 شفرح رگا یتح دركیم دزشوگ دیدیم هك اجره ار یتیلوؤسم یب و یتسردان و تشادن ابا مه نیلوؤسم
 .دنریگن شوگ هب ار

 رودب نادنز و یریگتسد زا ات دش هداتسرف روشك جراخ هب ۱۳۵۳ لاس زییاپ رد هك اجنآ ــ
 دروخرب و یهاگآ اب ار ینامزاس فیاظو و داد همادا رگید لاكشا رد ار دوخ یشروش هار مهزاب ،دشاب
 لابق رد رگا یتح ار بصعت و مسیراتكس و یرظن هتوك ،دوبن بصعتم تقوچیه .درب یم شیپ لقتسم
.درك یم موكحم هشیمه دوب شیبالقنا نامزاس

 اهنت هن ،دوب نایم رد یژولوئدیا رییغت ءهلأسم و تشاد ینورد نارحب نامزاس هك اجنآ ــ
 اب هكلب تخادرپن هناروكروك تعاطا و هیجوت و دییأت هب هنابلط تصرف اهنت هن ،دادن تسد زا ار شباصعا

 دوخ یارب یا هزات ینیب ناهج ءهیاپ ،ییابیكش و لمأت اب و زور نآِ یتالیكشت تابسانم یاه یراوشد لمحت
 ناماس نآ ساسا رب ار شا هزرابم و داتسیا نآ رب راختفا و یراوتسا اب تایح مد نیرخآ ات هك دیزگرب
 لمح اب هاگ و روشك دنچ زرم زا ینوناقریغ روبع ،یفخم یگدنز راوشد فیاظو ۵۶ و ۵۵ لاس رد .داد
 طابترا ظفح نیع رد ،شاعم نیمأت یارب هیكرت رد لته رد یرگراك و یزود یرس هاگراك رد راك ،هحلسا
.تفرگیم یپ لد و ناج اب ار همه ،هریغ و یشزومآ و ینامزاس

 هب رافظ ات نیطسلف زا هقطنم یبالقنا یاه شبنج اب دوخ نامزاس طباور بوچراچ رد هك اجنآ ــ
 رارقرب هقطنم زرابم یاه هدوت اب هناقیفر و یمیمص و مرگ طباور ،نانبل رد یلخاد گنج تارطخ مغر
 هنارهاوخ و زیمآ مارتحا ساسحا نیا رمع رخآ ات و دیزرویم قشع نانادب و تخانشیم ار اهنآ ،دركیم
.درك ظفح نانآ اب ار

 زا ناشكتمحز نیب تیلاعف هب زاب و تشگزاب ناریا هب ۱۳۵۷ مایق زا سپ هلصافالب هك اجنآ ــ
 ناینادنز و ادهش یاه هداوناخ ءهزرابم یهدنامزاس هب ،تخادرپ نانز نیب رد هژیو هب ناقهد و رگراك
 رد ینارنخس زا :تساوخ وا زا )راكیپ ینعی( نامزاس هچره تشاد هك یتیثیح رابتعا هب و دش لوغشم
 یم هك یا هدنكارپ زرابم رصانع اب طابترا داجیا و ناتسدرك و ناجیابرذآ هب رفس ات هتفرگ یمسر مسارم
 ،ینتورف اب و دوبن حرطم گرزب ای کچوك راك شیارب زگره .دادیم ماجنا دنوش نامزاس بذج دنتسناوت
 ،لاح نیع رد و تفرگیم هدهعرب یبالقنا ءهزرابم رما دربشیپ رد تسنادیم دوخ ءهفیظو هك ار هچنآ
 نیرتهب هب تس وا نوچ ینانز ءهژیو هك یتبهوم اب ار شیاقفر و ناتسود یحور یاهدرد و اه تیساسح
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 ینامزاس کشخ دعُب کی طقف یتسینومك و یبالقنا ءهزرابم وا رظن هب اریز ،تفرگ یپ رمع رخآ ات هجو
 ار نآ ناوتیم هك دوب هتخیمآرد شناج اب نانچ نازرابم تشونرس و هزرابم رما هب ندیزرو رهم .تشادن
!ناراگزور هب یتح درك ناوتیمن نوریب ،لد رب هتسشن رهِم :درك فیصوت نینچ

 سویأم زگره لاس ۲۵ یط ،دیسر دوخ هاگدیعبت هب ناوارف تاقشم زا سپ ۱۳۶۱ رد هك اجنآ
 هسنارف هب دورو یاه هام نیتسخن زا ،زیچره زا لبق .دومیپن اه تیلوؤسم ِیشومارف و تیفاع هار ،دشن
 لباق ییوج هفرص اب و داتسیایم دوخ یاپرب دیاب ،تشاد ساره ندش نآ و نیا ِدنمزاین زا ،درك راك
 ،دوخ ِیرگراك ِراك یارب ،تخاس رتناسآ شدودعم یاقفر و دوخ یارب ار هزرابم ءهمادا هار ینیسحت
 هلگ و مرش نآ زا ،درك یمن ناهنپ رگید یخرب لثم ار نآ ،دوب لئاق شزرا دوب نییاپ حالطصا هب مه دنچره
 رد ثداوح نافوط مغر هب هك یعمش نیا ،»راكیپ و هشیدنا« .دومنیم راختفا نادب هكلب ،تشادن یا
 دوجو نودب تسا هدنام نشور و دزوسیم نانچمه هزرابم زا رارف و اهندزرغ و اه یبلط میلست هارراهچ
 .دریگب اپ تسناوتیمن ناروپ یژرنا زا راشرس

 دشاب شناسك نیرتكیدزن ولو یسك چیه زا و ورین چیه زا متس و یراكبان لمحت تقاط ناروپ
 یمیمص دوب یزیرغ رگا یتح شیاه یریگعضوم .تشادن یراك هظفاحم .دیسرت یمن .دوب حیرص .تشادن
 و قالش و تافارخ و هیامرس میژر هیلع هك یدج دایرفره اب و تشاد ترفن یمالسا یروهمج میژر زا .دوب
 ،ینانبل ،ینیطسلف ار دوخ .دوب اه ینیطسلف رایع مامت دردمه .تشگیم ادصمه دشیم دنلب راسگنس
 دورب یعونصم یامغا هب هكنآ زا شیپ ،یگدنز یاهزور نیرخآ ات .تسناد یم یكیزكم و ییاقیرفآ ،یناغفا
 شوغآ رد نانچ دوب هدمآ شتدایع هب هك ار ینیطسلف یتسود .دیسرپیم ناهج و ناریا تازرابم رابخا زا
 زا رتزیزع ار وا هك تسا نیا تسار و تسوا ءهداوناخ درف نیرتزیزع ییوگ هك تسیرگ یم و دوب هتفرگ
 ره و دوب هتشذگرد یتنس ءهدودحم زا هداوناخ عاعش هك دوب لاس لهچ وا یارب .تسنادیم هداوناخ
.دوب »زرم نودب زرابم« کی ،تسیلانویسانرتنا کی وا .تفرگیم ربرد ار هدیدجنر ناسنا

 ششوپ رد هچ ار یرالاسدرم .تفاتیمن رب ار نانآ هیلع ضیعبت و ریقحت و نانز رب متس وا
 تسناوتیمن .دركیم هزرابم نآ اب و دادیم رارق ضارتعا و داقتنا دروم رگید سابل ره رد هچ و بهذم
 قباس نیلاعف هك تشادن نآ بات .دوشن تیاعر نانز قح مه یتسینومك یاه نامزاس رد هك دنك لمحت
 نامه دنروآیم رد مسینیمف یادا تسا لاس ۲۰ و دنرب یم رسب دیعبت رد هك درم و نز زا پچ یسایس
 هناورپ ،دنمرنه یمناخ نیلرب سنارفنك رد یتقو .ناشاه گرزبردپ هك دنشاب هتشاد نز هب تبسن ار یتینهذ
 دوخ ندش تخل ًابیرقت اب ،یرتائت یا هویش هب ناریا زیتس نز و دالج میژر هب ار دوخ ضارتعا ،یدیمح
 یارب ار وا دعب هام دنچ و درك تیامح یو زا »پچ« نارگشهوكن لیخ فالخرب هك دوب ناروپ ،درك نایب
.دومن توعد سیراپ هب یا همانرب یارجا

 زا تشاد ساكعنا نآ رد ناروپ لاكیدار و یا هدوت ،زرابم تیصخش هك مسینیمف زا وا کرد
:دید ریز یاه یگژیو رد ناوت یم ار زیامت نیا .دوب زیامتم جیار یتسینیمف یاه کرد عاونا

 وا ،تشادن کیتامولپید و یتسیلامرف تلاح ًادبا وا یتسیلانویسانرتنا ًاقیمع کرد هكنیا تسخن
 جنر ناریا نانز تیعضو دننامه رگید یاهاج و ناتسناغفا و قارع و نیطسلف رد نانز تیعضو زا ًاقیمع
.دشاب میهس اهنآ ءهزرابمرد دیشوكیم نوگانوگ قرط هب  و دربیم

 طسوتم راشقا هب دودحم شهاگدید روحم ،پچریغ یاه تسینیمف زا یرایسب فالخرب هكنیا مود
 مهم رایسب شیارب هدیدمتس و شكتمحز راشقا نارتخد و نانز تیعضو صوصخ هب هكلب ،دوبن نردم و
 و یعازتنا یرما ،ناشكتمحز ءهلوقم وا یارب ،پچ یاه تسینیمف زا یرایسب فالخرب نینچمه .دوب
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 هدنونش ،دركیم تبحص ناشكتمحز و نارگراك زا هاگره .دوبن کیژولوئدیا ماع میهافم زا هدش جاتنتسا
.دشیم روصتم ناش جنر و درد زا رپ یگدنز اب ار صخشم ،یعقاو ،سوملم یاهمدآ شنهذ رد رایتخایب

 یروهمج رد ًافرص ور چیه هب ار نآ هك دوب یرالاسدرم تابسانم زا یو کرد ،یگژیو نیموس
 ًاقیمع هك هنیرید و جیار یاه تنس رد ار هلأسم یگدیچیپ وا .درك یمن هصالخ نادرم ای بهذم ای ،یمالسا
 رظن رد دیاب مه ار نانز ام یخیرات یگدنام بقع« شدوخ لوق هب و دید یم تسا مكاح زین نانز دوخ رد
 تابسانم هیلع نانز یعمج ءهزرابم فِرص هك تسا نیا رد نانز ءهزرابم یراوشد هك دوب دقتعم وا .»تشاد
 عناوم ءهمه مغر هب هك دبلطیم زین ار ینز ره یدرف ءهزرابم هكلب ،تسین یفاك ور چیه هب هنارالاسدرم
.دنهد ناشن یعامتجا یاه تیلاعف رد ار دوخ تقایل و یگتسیاش ،مكاح تابسانم زا یشان

 ۸ مسارم راب نیدنچ دوب هدرك هارمه دوخ اب یا هنوگ هب ار کیره هك یناتسود یراكمه اب ناروپ
 هك مسارم نیتسخن .دشاب قشمرس دناوت یم تاسلج نیا زغمرپ یاوتحم .درك اپرب سیراپ رد سرام
 ازور لتق لاس نیمداتشه تبسانم هب مسارم نیا رد .دوب ۹۸ لاس رد دش رازگرب همه زا رت عیسو
 ِتشذگ تبسانم هب ،راوبود نومیس رثا مود سنج باتك راشتنا لاس نیمهاجنپ تبسانم هب ،گروبمازكول

 ءهرگنك کی رد )ینارا یقت رتكد رهاوخ ،ینارا ناریا مناخ( یناریا تسینومك نز کی تكرش زا لاس ۷۰
 ِسرف ویوناژ( یوسنارف تسینیمف فوسلیف مناخ کی ،دش هضرع بسانم تالاقم ،نانز یللملا نیب

Jenviève Fraisse( دعب یاه لاس مسارم و دش مهارف هریغ و رتسوپ اب مزال تاكرادت و درك ینارنخس، 
.تفگ نخس اهنآ زا اتود یكی رد شدوخ و دش میدقت قارع نانز هب و نیطسلف نانز هب ،ناغفا نانز هب

 ۶۷ و ۱۳۶۰ یاه لاس رد یمالسا یروهمج میژر هك یا هناراكتیانج یاهراتشك درگلاس رد
 زا تیامح روظنم هب ؛یا هریجنز یسایس یاه لتق ندش شومارف زا یریگولج رطاخ هب ؛هدش بكترم
 یرازگرب رد ؛دننك یم هزرابم یرگراك ءهدنمزر و بلط قح یاه لكشت داجیا تهج هك ناریا نارگراك
 تكرش ددعتم تارهاظت رد ...اه ینانبل و اه ینیطسلف ءهزرابم زا ینابیتشپ یارب ؛هم هام لوا ءهلاسره
 هزرابم اجره .تسشنیمن بقع دننادن ار شردق هاگ هكنیا زا و دوب اه تیلاعف نیا ءهمه تباث یاپ ،دركیم
 لاكیدار شقن و تشاد روضح درگرب و ورب یب ناروپ دوب نایرج رد یتسیلایرپما متس و هیامرس اب یا
 یاه یراكبیرف ای ناریا رد »تاباختنا« یزاب بش همیخ و غورد اب یا هزرابم اجره .دزیم نآ رب ار دوخ
 دیما هب هك جراخ و لخاد نابلط حالصا یتقو .دوب رضاح ناروپ ،تشاد دوجو نویسیزوپا حالطصا هب
 تیامح هبً انطاب و ناینادنز زا عافد هبً ارهاظ ار یا هسلج و هدرك اوه ار »یجنگ یاقآ لیف« شوب ءهلخادم
 هك دوب ناروپ اهنت دندوب هدش رضاح هسلج رد هك رفن اههد نیب زا ،دندوب هدرك اپرب یجنگ »ویتانرتلآ« زا
 هدمآ یسایس ناینادنز ءهمه یدازآ یارب نم ...دیراذگن  نات هیمالعا یاپ ارم یاضما« :تفگ و تساخرب
»!یجنگ طقف هن ما

 مه ناتسرامیب رد یتح هزرابم یارب قلطم یگدامآ نیا ،لعفنم هن و لاعف یشروش ءهیحور نیا
 لاحشوخ رایسب دندمآیم سیراپ هب هك یكیدزن و رود ناتسود رادید زا و دركیم لابند ار رابخا ،دوب اراد
.دوشن میلست دیشوك یم مه یرامیب ربارب رد .دشیم

 ناتسرامیب رد هك ار یعامتجا یاه همیب .تسناد یم ریگارف ءهزرابم کی زا یئزج ار دوخ ناروپ
 ءهدنمزر و یقرتم یاهورین و ناشكتمحز و نارگراك تازرابم نرق کی زا یشان دوب رادروخرب نآ زا
 یاهدرواتسد نیا هك منادیم یتازرابم ءهمه نویدم ار دوخ نم تفگیم اهراب و درمشیم ناهج و هسنارف
.دوش ظفح هزرابم اب دیاب هك ییاهدرواتسد ؛دنا هدرك مهارف ناگمه یارب ار یعامتجا

 و تسناد یم ار یتسود ردق .دوبن وهایه لها ،دوب نتورف .دوب گرزب یبلق اب نابرهم ینز ناروپ



.دركیمن اهر جیارِ ریقح یاه هزیگنا اب دوب هدرشف یتسود یارب هك ار یتسد
 .دوب توسكشیپ .دوب هتخاس دوخ .دوب هملك ینعم مامت هب نز .دوب تسینومك .دوب زرابم وا

.تساخ دنهاوخرب اه سونقق شرتسكاخ زا هك دوب یسونقق .دوب ام راختفا .دوب ناسنا
.تسا هدرمن وا ،هن

* * * * * 

 تبحم اب ناروپ یرامیب یاه هام رد هك ییاقفر و ناتسود ءهیلك زا میناد یم مزال نایاپ رد
 ،دنتشاذگن اهنت دوخ یاهرادید اب ار وا و دندرك یسرپلاوحا وا زا کیدزن و رود یاه هار زا ناوارف
 یناسك ،دندیشخب یمرگلد مارتحا و تبحم اب ار وا و دندرك رفس سیراپ هب وا زا تدایع یارب هك یناسك
 ،عیسو نینچ ،تنرتنیا قیرط زا ،دندرك اضما ،دنتفگ نخس ،دنداد مایپ ،دنتشون وا تشادگرزب رد هك
 مسارم رد تكرش اب ،دندرك نارابلگ ار شرتسكاخ و هرطاخ ،دنتفرگ عضوم و دندرك یناسر عالطا
 ثعاب و دنناد یم ار وا تیصخش و هزرابم ردق هك دنداد ناشن رگید یاهروشك رد و سیراپ رد وا نامدای
.مینك یم یرازگساپس دندش ام یمرگلد و یلست

سانش قح بارت ،راكیپ و هشیدنا ناراكمه فرط زا

www.peykarandeesh.orgراكیپ و هشیدنا تاراشتنا
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