
ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک یسایس تأیه یاقفر

 ماقم نیرتالاب زا هک دح نآ رد و هنالوئسم دروخرب اب دباییم طابترا ناریا ٔهدوت بزح تشونرس اب هک ار ریز بتارم مراودیما
.دیهد رارق هجوت دروم دوریم راظتنا یبزح

 میقم بزح یاضعا زا بکرم یمومع ٔهسلج کی ناریا ٔهدوت بزح لوا ریبد یرواخ قیفر فرط زا هتشذگ هام رویرهش رد
 زا هسلج نیا رد .دیدرگ لیکشت بزح یشم طخ و تسایس و یلم سنارفنک نایرج اب اهنآ نتخاس انشآ روظنمهب لباک
 هتساوخ حیضوت و دیدرگ حرطم ناریا ٔهدوت بزح یزکرم ٔهتیمک زا یرفص قیفر جارخا ٔهلئسم بزح یاضعا زا یکی فرط
 نینچ ،یمالسا یروهمج تلود طسوت نادنز لاچهایس هب یربهر دارفا ندش هدناشک و بزح هب مود شروی زا سپ هک دش
.تسا ریاغم یبزح ٔهمانساسا حور اب هک یراک .تفرگ رارق بزح یمود ریبد ماقم رد زوجم مادک اب و هنوگچ یسک

 توکس زا سپ راب نیتسخن یارب ناریا ٔهدوت بزح لوا ریبد یرواخ قیفر هک دوب شسرپ نیا هب خساپ رد و هسلج نیا رد
 یربهر تساوخ دروم هک ناریا هب تشگزاب زا فاکنتسا تلعهب یرفص قیفر هک درک دییأت ًامسر ،شروی زا دعب هلاس دنچ
 وضع( نامز نآ رد دوخ تیعقوم رب هیکت اب نینچمه یرواخ قیفر .دش رانکرب یزکرم ٔهتیمک بیکرت زا ۱۷ مونلپ رد ،دوب

.تسا هداد قفاوم یأر یرفص قیفر جارخا هب مه ناشیا دوخ هک درک دیکأت )یزکرم ٔهتیمک ریبد و یسایس تأیه

 مونلپ لیکشت زا شیپ ایوگ هک دندرک اعدا یزکرم ٔهتیمک زا یجارخا کی زا توعد نیا هیجوت روظنمهب یرواخ قیفر
 نیا اب و هدوبن تسرد یزکرم هتیمک زا ناشیا جارخا هدیدرگ مولعم و هدش یرفص قیفر جارخا ٔهرابرد یتاقیقحت مهدجه
.دندرک هئطخت ار میمصت نیا هب دوخ یأر مه و ۱۷ مونلپ میمصت مه نایب

 یمود ریبد ماقم رد ناشیا نداد رارق و ناشیا ندنادرگزاب سپس و یرفص قیفر جارخا عوضوم یلو تفای نایاپ هسلج نیا
 یاقفر قافتاهب بیرق تیرثکا دیدش یتیاضران اب مأوت ار یاهبناجهمه ثحب یبزح لفاحم رد یاهدرتسگ تروصهب ،بزح
 کی زا ،بزح همانساسا فالخرب و هنارسدوخ هک بزح لوا ریبد یرواخ قیفر لمع هب ضارتعا و تخیگنارب لباک میقم
.تفای شرتسگ ثحب نیرتداح دح هب ات و تفرگ هنماد دناهدرک یراکمه هب توعد یزکرم ٔهتیمک زا هدش جارخا درف

 هب یربهر یاقفر فرط زا یدازهب قیفر مونلپ نایاپ زا سپ .منک تکرش متسناوتن یرامیب تلعهب ۱۷ مونلپ ماگنههب نم
 تلعهب یرفص قیفر هک درک مالعا و داد عالطا یزکرم ٔهتیمک وضع ناونعهب مونلپ فرط زا ارم باختنا و دمآ نم تدایع
.تسا هدش رانکرب یزکرم هتیمک بیکرت زا ،۱۷ مونلپ رد تکرش زا ندز زابرس و ،ناریا هب تشگزاب زا فاکنتسا

 ریبد ماقم رد ناشیا نداد رارق و یربهر یاقفر نداتفا نادنز هب و مود شروی زا سپ یربهر هب ناشیا ندنادرگزاب نایرج یلو
 مامت زا هک بناجنیا هب صوصخهب هطبار نیا رد .دوب هتخیگنارب بزح یاضعا نیب رد ار اهشنکاو نیرتدیدش ،یمود

 هک لحم رد یزکرم ٔهتیمک وضع اهنت و بزح یمیدق وضع کی ناونعهب مدوب هدش هتشادهگن رانکرب و رود یلکهب اهنایرج
 نیا مه زونه و دش هتساوخ حیضوت و هعجارم ررکم رد ررکم ،دنشاب هتشاد یسرتسد نم هب دنتسناوتیم هنادازآ اقفر
 رد هک تیلوؤسم نیا رد یزکرم ٔهتیمک رد متیوضع تلعهب ارم ناگدننکهعجارم مامت و دراد همادا تّدح نامه اب تاعجارم
 رد ،دنشابیم یلصا یوگباوج هک لوا یسایس تأیه اریز .دنرامشیم کیرش تسا هدوب بزح تشونرس اب یزاب تقیقح
 )یتینما لیالدهب ًارهاظ( وا تشگزاب و دمآ ،دمآیم لباک هب اقفر نیا زا یکی هاگره و دناهتشادن و دنرادن رارق اهنآ سرتسد
 تاحیضوت هب عوضوم نیا( مدوبن دراو ینایرج چیه رد هک مه نم و .دروم ود یکی ءانثتسا هب ـــ تفرگیم ماجنا افخ رد
 رارق راشف رد یدحهب دروم کی رد یتح .مهدب اهنآ هب هک مرادن و ماهتشادن یحیضوت چیه ،متسین و )دراد زاین یلصفم
.متساوخ دوخ هناخ زا ار فرط رذع تکازن و بدا لوصا مامت فالخرب هک متفرگ

 هک بزح لوا ریبد یرواخ قیفر زا مهدب اهنآ هب اقفر ندرک تکاس دح رد ولو یحیضوت مناوتب هکنیا یارب ،تهج نیا هب
 خساپ ریز یاهشسرپ هب ًافطل مراد اضاقت تسا هدیسر تابثا هب یرفص قیفر تئارب یدعب تاقیقحت رد ایوگ دش یعدم
.دنهدب



 نایب قبط ناشیا ،درک تیدوجوم نالعا یزرمنورب ٔهتیمک هک ۶۲ دادرخ ات دش لیکشت ۱۷ مونلپ هک ۱۳۵۹ دنفسا لوا زا ـ۱
 ناشدوخ و دندوب یزکرم ٔهتیمک بیکرت زا یرفص قیفر جارخا نایرج رد هتشذگ رویرهش یمومع ٔهسلج رد ناشدوخ حیرص
 یاقفر نداتفا ماد هب و بزح هب مود شروی زا دعب ینعی ۶۲ دادرخ رد ًادعب و دناهداد قفاوم یأر یرفص قیفر جارخا هب مه
.دنداتفا یرفص قیفر عضو هب یگدیسر رکفهب درک تیدوجوم مالعا یزرمنورب ٔهتیمک هک یربهر

 یناسک هچ نویسیمک نیا یاضعا ؟دش ماجنا رادتیحالص نویسیمک مادک رد و ،تقو هچ ،تروص هچ هب یگدیسر نیا ـ۲
 رارق نایرج رد ًالبق یزکرم ٔهتیمک یاضعا ارچ ؟هدش رشتنم ینویسیمک نینچ فرط زا یمسر دنس مادک ؟دناهدوب
؟دناهتفرگن

؟تسا هدمآ تسدهب بزح هب اهشروی زا شیپ ایآ نویسیمک نیا یگدیسر دروم دانسا ـ۳

 قیفر تئارب ات دناهدرکن ناریا رد بزح یربهر زکرم میلست ار اهنآ ارچ هدمآ تسدهب شروی زا شیپ دانسا رگا :فلا
؟دوش دییأت یرفص

 ار دانسا عقوم نآ ات ارچ هک دناهتفرگن رارق هذخاؤم دروم ناگدننکمیلست تلع هچ هب دمآ تسدهب شروی زا دعب دانسا رگا :ب
؟دناهدرکن اشفا

 قیفر ،اقفر زا رفن ود یهافش تداهش هب تسا هدوب ینتبم یرفص قیفر تئارب رب ینبم اهلالدتسا یاپارس هطبار نیا رد ـ۴
 روضح یارب ار دوخ یگدامآ یربهر هب یاهمان یط یرفص قیفر ایوگ هک تسا هدش اعدا و ،یمصاع قیفر و ]میدن[ سابع
 هک تسا هدشن نشور هاگچیه و ،دراد رارق ]میدن[ سابع قیفر رایتخا رد همان نیا هدش هتفگ و دناهتشاد مالعا ۱۷ مونلپ رد
 هدوبن ناریا رد هاگچیه هک هداتفا ]میدن[ سابع قیفر تسدهب هنوگچ ،ناریا رد یربهر یاقفر ناونعهب یرفص قیفر ٔهمان
.تسا

 تاراهظا زج و هدشن میلست یگدیسر یارب یعجرم چیه هب هاگچیه یاهمان نینچ هک تسا نیا هطبار نیا رد رگید ٔهتکن
.تسا هتشادن دوجو عوضوم نیا یارب یرگید لیلد چیه یمصاع و ]میدن[سابع اقفر یهافش

 تیلاعف ییاناوت و تیحالص وضع کی دح رد یرفص قیفر هک دننک لالدتسا بزح لوا ریبد یرواخ قیفر تسا نکمم
 رظن ریز رد یزرمنورب ٔهتیمک رد ات دناهداهنن نایم رد زکرم رد یربهر اب ار هیرظن نیا ارچ تروص نیا رد .تسا هتشاد
.دوش هدافتسا ناشیا زا یربهر

 قیفر زا رادتیحالص ماقم مادک و قیقحت نویسیمک یأر مادک ساسا رب و زوجم مادک اب بزح لوا ریبد یرواخ قیفر ـ۵
 همانساسا و لوصا فالخ رب و هنارسدوخ راک نیا ایآ ؟تسا هدش یراکمه راتساوخ یزکرم ٔهتیمک زا یجارخا وضع یرفص
؟تسا هدوبن بزح

 یاج نارگید رانک رد ار یزکرم ٔهتیمک زا هدش جارخا درف کی زوجم مادک اب یرواخ قیفر ،۱۸ مونلپ لیکشت ماگنههب ـ۶
؟دشاب هدش زرحم مونلپ رد تکرش یارب وا قاقحتسا و هتفرگ رارق یگدیسر دروم وا راک هکنیا زا شیپ ،داد

 نیرتکچوک تیاعر نودب یرواخ قیفر ،دش لیکشت ۱۸ مونلپ هکیماگنه ،کوکشم و هدیچیپ یاهنایرج نیا مامت لابندهب
 و یزورون دوواد ،یدورهال ،یرفص ،یرواخ[ اقفر زا نت ۵ مان ،هنارسدوخ و هاوخبلد عضو کی اب و یبزح یسارکمد لصا

 یسایس تأیه یلصا یاضعا ناونعهب ار رفن ۵ ،رفن ۵ نآ نیب زا ات تشاد هضرع مونلپ رد نیرضاح هب ار ]نایغورف هللابیبح
!دننک باختنا

 دیدش ضارتعا دروم یفرط زا عضو نیا .تشاد رارق رفن ۵ نیا وزج یرفص قیفر مان هکنیا ،دوب رتراوگان و رتهدننز هچنآ و



 رب مکاح صاخ وج تلعهب رگید فرط زا اما .دندش ادج یربهر زا ًادعب اهنآ زا نت هس هک تفرگ رارق اقفر زا نت دنچ
 قیفر هک دیما نیا اب و ،دوش لیجست بزح تیدوجوم لاح رههب هک ترورض نیا ساسحا و ،عقوم تیساسح ،مونلپ

.داد قفاوم یأر یرفن ۵ تسرهف هب تیرثکا ،دنک رظندیدجت دوخ تسردان یاهشور رد یرفص

 ءارآ تیرثکا ندروآ تسدهب ضحمهب هک دوب نآ تشادرب یلبق و هدرپ تشپ یاهتسبودنب زا هدرپ هلصافالب هچنآ
 نآ زا شیپ ات هک یرفص قیفر ـــ دندوب ربخیب هدرپ تشپ نایرج زا هظحل نآ ات نیرضاح زا یرایسب هک ـــ هدش یدنبمهرس
 نیا دش مولعم و تفرگ رارق نوبیرت تشپ ،شرازگ تئارق یارب ،دوب هدشن ماهتا عفر رهاظ لکشهب ولو وا زا زونه هسلج
 هب شرازگ نداد ،یرفص قیفر تیعقوم رتشیب هچره میکحت روظنمهب هک دنتشاد نانیمطا دوخ تیقفوم هب یدح هب اقفر
 نشور »یراکمه« یارب یرفص قیفر هب یرواخ قیفر هعجارم یعقاو موهفم هک دوب اجنیا رد !دناهدرک راذگاو وا هب ار مونلپ
:دیدرگ

 یرفص قیفر هک تفرگ دوخهب داح تروص یماگنه عوضوم نیا و .هارمه و یأرمه رای ریذپانییادج یرایمه ینعی
 رد ،تسا ناسکی یرفص قیفر اب وا عضاوم دراوم مامت رد هک یدورهال قیفر و ،یرواخ قیفر رانک رد مود ریبد ناونعهب
.دنتفرگ رارق یسایس تأیه رد اهنآ رانک

 هک ینامزاس هب یریذپانناربج تامطل لاس هس تدم یط ،بزح یمود ریبد ماقم رد مهنآ ،یربهر رد یرفص قیفر روضح
 رد تردق زکرمت یبزحدض و کیتارکوروب ٔهویش تسا هدش قفوم یرفص قیفر .تسا هدروآ دراو دراد مان ناریا ٔهدوت بزح
 مامت نیشناج ار نییاپ زا ءارجا و تاعالطا و الاب زا میمصت ذاختا ،رگید یوس رد ار یبزح یاهدحاو نیب هقرفت و وسکی
 هک ار هچنآ مامت اهتیعقاو نداد هئارا اب ات ماهدامآ دوش مزال هک اج ره و نامز ره .دنک یبزح یسارکمد نیزاوم و لوصا
 ناشیا تیلاعف زاغآ زا یبزح یاهدحاو نیب هقرفت داجیا ،»بولطمان« ءاضعا ندناشک اوزنا هب یارب یرفص قیفر تسدهب
 یفاک تاحیضوت اب تسا هتشذگ بزح رب نونکات ،بزح نانعلاقلطم یامرفنامرف تقیقح رد یلو ،مود ریبد ناونعهب
.منک نشور

 هداد قوس تسکشرو هب یونعم ظاحل زا هچ و ینامزاس ظاحل زا هچ ار ناریا ٔهدوت بزح هک منکیم مهتم ار یرفص قیفر نم
 رد ،هدش رانکرب یزکرم هتیمک تیوضع زا ۱۷ مونلپ رد هکنآ تلعهب ناشیا هک دراد دوجو همزمز هنیمز نیا رد .تسا

.تسا هدز ییوجماقتنا و یشکهنیک هب تسد تقیقح

 یدج هجوت دروم ار لیاسم نیا مامت ،یبالقنا و یبزح رادیب نادجو اب هک منکیم دیکأت تیصو ناونعهب اقفر هب باطخ نم
 رادتیحالص شیتفت نویسیمک کی لیکشت اب تسا نآ ریگنابیرگ هک ینارحب عضو زا بزح تاجن رطاخهب :دنهد رارق

 نیا راک روتسد رد ار نآ هب یگدیسر و ار یرفص قیفر عضو تسخن ٔهلهو رد و دنهدب هتفشآ عاضوا نیا هب یتروص ورس
.دورب یشالت فرطهب نیا زا رتشیب بزح هکنیا زا شیپ دنهد رارق نویسیمک

 بزح تشونرس هب هک تیلوؤسم نیا راب ریز زا دیرادن قح و دیناوتیمن هک دیشاب هتشاد هجوت تیعضو نیا هب دیاب امش اقفر
.دناوخیم همکاحم هب ار امش نادجو ام نهیم یاهقلخ و  یبزح یاههدوت یبالقنا و رادیب نادجو .دیزیرگب دباییم طابترا

 بزح ردارب گرزب بزح یرواد و عالطا یارب همان نیا زا هخسن کی هک منکیم هفاضا اقفر عالطا یارب همتاخ رد
.دوشیم هداتسرف نینیربود قیفر طسوت یوروش داحتا تسینومک

رومان میحر

 ۱۹۸۶ ربتکا ۱۱ ،۱۳۶۵ هامرهم ۱۹


