
 ناریا قلخ ییادف یاهکیرچ ناگرا ییادف مایپ هیرشن :زا لقن هب
۱۳۹۴ هامنابآ ۱۹۷ هرامش

قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه موجه هرابرد هناراکبیرف تاغیلبت
!۱۳۵۷ هامنمهب ۲۵ رد اکیرمآ ترافس هب

 مایق زا دعب زور دنچ تسرد ینعی ۱۳۵۷ لاس نمهب ۲۵ زور رد اکیرمآ ترافس هب قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه هلمح
 لیلحت دروم نوگانوگ یاههزیگنا اب و اهلکش هب یسایس فلتخم یاهورین یوس زا هک تسا ییاهدادیور هلمج زا هامنمهب
.تسا هتفرگ رارق فیرحت اصوصخم و ریسفت و یسررب و
 یاهکیرچ صوصخ هب و اهتسینومک ندیبوک یارب یاهلیسو هب ار دادیور نیا هراومه هیقف هقلطم تیالو رد ناگدش بوذ
.دناهدرک لیدبت قلخ ییادف

 اب ۵۷ نمهب ۲۵ رد اکیرمآ ترافس هب اهکیرچ ناراداوه هلمح هسیاقم اب یمالسا یروهمج یتاغیلبت هاگتسد نارازگراک
 نایوجشناد تکرح اب هسیاقم رد اهکیرچ مادقا هک دنهدیم هولج نینچ ۱۳۵۸ نابآ ۱۳ رد اکیرمآ ترافس لاغشا هکحضم
 هسیاقم اب قرافلا عم سایق نیا رد اهآ .تشادن یصاخ یتازرابم شزرا هک دوب ینتفرگ هدیدان و کچوک یتکرح ماما طخ
 تحت هک یتموکح نورد یهدش باسح هئطوت کی اب ناشکتمحز و نارگراک عضوم زا یعقاو یتسیلایرپما دض تکرح کی
 دض تیهام مه و دنهد رارق هیشاح رد ار یبالقنا تکرح نآ مه دنشوکیم دش هتخانش اکیرمآ ترافس لاغشا ناونع
.دنهد هولج هنوگرگد ار هدش یزیرحرط شیپ زا و یتموکح مادقا نیا یمدرم

 طوقس اب لاح دندادیم ناشن "مسیلایسوس هاگودرا" رد هدش بوذ ار دوخ زورید ات هک مه اهیتیرثکا رگید یوس زا
 تردقربا اهنت" یارب ناشنارکفمه لوق هب لاح و دناهدرک ضوع لیر ،شقباس یتردقربا تیعقوم نداد تسد زا و یوروش
.دننکیم سول ار ناشدوخ "ناهج
 دندوب هتفرگ رارق شاسار رد یزور اهنیا هک ینامزاس قباوس و هدنورپ رد هک دنتسین رضاح هجو چیه هب زورما اهنآ
.دوش هتشون اکیرمآ مسیلایرپما اب تیدض نیرتکچوک
 هراشا و نابآ مهدزیس تبسانم هب یماغرض هللا تزع اب سراف یرازگربخ هبحاصم لابند هب هک تسه مه لیلد نیمه هب

 تئیه لوئسم قیلخ زورهب یاقآ ،بالقنا لوا یاهزور رد "یسوساج هنال هب قلخ ییادف یاهکیرچ" موجه هب یماغرض
 نیا اب هطبار رد هک دید فظوم ار دوخ راهچ و دون هامنابآ مهدزناپ هعمج زور رد اروف تیرثکا نامزاس ییارجا ـ یسایس
.دنک بیذکت ار اکیرمآ ترافس هب هلمح رد ییادف یاهکیرچ تکرش و هداد حیضوت یروآدای
 یارب" درک مالعا و دش روپحاتف هللاشام ینعی دوخ یاهیگلاپمه زا یکی ناماد هب تسد بیذکت نیا مالعا یارب هتبلا وا
 ترافس ریخست رد نامزاس شقن هنوگ ره اهنآ .مدرک هعجارم تقو نیلوئسم هب نم دادیور نیا رد نامزاس شقن ندش نشور
.دندومن بیذکت ار اکیرمآ
 هدهع رب ار نارهت رد نامزاس داتس تیلوئسم اهزور نآ رد نم :درک مالعا نیالنآراک اب هبحاصم رد روپاتف یدهم قیفر
 ۲۵ زور رد نامزاس هن و دندوب هتفرگ اکیرمآ ترافس هب هلمح یارب یمیمصت هن داتس نیلوئسم و ییارجا تئیه .متشاد
".دز تسد یمادقا نینچ هب ۵۷ نمهب
 هلمح اکیرمآ ترافس هب قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه لاح ره هب هک دنادیم نوچ تاحیضوت نیا همادا رد قیلخ یاقآ
 چیه هب ار تیعقاو نیا ناوتیمن مه لیلد نیمه هب و تسا هدش شخپ و هدوب دوجوم زین مادقا نیا ملیف یتح و دناهدرک
 ییادف شبنج ناراداوه زا یدادعت هک دراد دوجو ناکما نیا :دیوگیم دوخ همان بیذکت همادا رد دومن یناشوپال یاهلیسو
 طابترا نودب ناراداوه نامز نآ .دنشاب هدش هارمه حلسم مدرم اب ۱۳۵۷ نمهب ۲۵ رد اکیرمآ ترافس لاغشا یارب مادقا رد
 مه ار دوخ شجنر ،حیضوت نیا زا دعب .دندز یم تسد مادقا نآ ای و نیا هبً اسار و دنتشاد یاهدرتسگ تیلاعف نامزاس اب
 "ناسیون خیرات" زورما اما :هک دیوگیم و هداد ناشن دنهدیم تبسن نامز نآ ییادف نامزاس هب ار مادقا نیا هک یناسک زا
 نینچ نامزاس تقو نیلوئسم هن هک یلاح رد .دنراذگیم ییادف نایرج باسح هب ار مادقا نآ هنادماع یتموکح یاه هناسر و
.دندوب هدز تسد یمادقا نینچ هب نامزاس یاهرداک و اضعا هن و دندوب  هتفرگ میمصت

 دض یاهورین نینچ ههد هس زا شیب تشذگ زا دعب رد مه نآ یتسیلایرپمادض صخشم مادقا کی مینیببیم هک روط نامه



 دض یاهورین نینچ ههد هس زا شیب تشذگ زا دعب رد مه نآ یتسیلایرپمادض صخشم مادقا کی مینیببیم هک روط نامه
 ترافس هب هلمح رد قلخ ییادف یاهکیرچ نیتسار نارادفرط تکرح ات تسا هتشاداو وپاکت هب ار مسیلایرپماورپ و یمدرم
 و زود اب و اهآ اب تیدض رد عقاو هب هکلب دندوبن قلخ ییادف یاهکیرچ رادفرط طقف هن هک دوخ و هدومن راکنا ار اکیرمآ
.دنزاس اربم هلمح نآ زا ار دندوب هتفای هار نامزاس نآ نورد هب کلک
 اکیرمآ ترافس هب هلمح اب نامز نآ رد قلخ ییادف یاهکیرچ یتسیلایرپما دض طخ نیتسار ناراداوه هک تسا نیا تیعقاو
."تساکیرمآ تبون هاش زا دعب" دندزیم دایرف هک دندومنیم سکعنم ار ناریا ینویلیم یاههدوت تساوخ
 فالخ رب اکیرمآ ترافس هب هلمح اب و ییاهراعش نینچ دایرف اب قلخ ییادف یاهکیرچ نیتسار ناراداوه و مدرم
 نودب هک دنتسنادیم یبوخ هب نمهب مایق زا دعب قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس رد هدرکهنال نینئاخ و اهتسینوتروپا
.دوب دهاوخن نایم رد ینخس مه متس و ملظ زا ییاهر و یدازآ زا ،ناریا رد یتسیلایرپما هطلس یدوبان
.میدرگ زاب هنیمز نیا رد یمالسا یروهمج تاغیلبت هب تسا رتهب الاب تاحیضوت هب هجوت اب

 رد "ماما طخ نایوجشناد" هلیسو هب نارهت رد اکیرمآ ترافس لاغشا هکحضم درگلاس و نابآ ۱۳ ندیسرارف اب
 یاهتسژ رب دیکات و مادقا نیا یروآدای تهج ییاههمانرب هلاس ره لاور هب یمالسا یروهمج یتاغیلبت هاگتسد ۵۸ لاس
 اب یاهبحاصم سراف یرازگربخ بوچراهچ نیا رد .تخادنا هار یمالسا یروهمج نارادمدرس ییاکیرمآ دض هناراکایر
 تسایر اهلاس یمالسا یروهمج راکتیانج هیقف یلو اهدعب هک نامز نآ "ماما طخ" نایوجشناد زا یکی یماغرض هللا تزع

 هک ییاج ات دومن شالت یماغرض هبحاصم نیا رد .داد ماجنا درک لوحم وا هب ار یمالسا یروهمج یامیس و ادص
 نیا ،یگدنز هنحص رد نوچ هتبلا .دهد هولج ییاکیرمآ دض ار یمالسا یروهمج مسیلایرپما هب هتسباو میژر دناوتیم
 نیلوئسم زا یکی و یماما طخ قباس یوجشناد نیا دنشابیم تسیلایرپما دض نازرابم نیرتریگیپ هک دنتسه اهتسینومک
 هب ات دنزب ییادف یاهکیرچ و اهپچ هب مه یدگل درکن شومارف اهلاس نیا رد یمالسا یروهمج یاهیهایس ندرک دیفس
 رد" هک دش یعدم هبحاصم نیا رد هدربمان مه لیلد نیمه هب .دنک داجیا اضف دوخ یاهیراکبیرف یارب رتهب دوخ لایخ
 ادیپ روضح یسوساج هنال لحم رد یتعاس دنچ و هدرب موجه یسوساج هنال هب قلخ ییادف یاهکیرچ بالقنا لوا یاهزور
 نیا لوق هب ای و نتفاین "تیمسر" تلع سپس و ".تفاین تیمسر یتکرح نینچ الصا و تشادن موادت روضح نیا اما دندرک
 یمدرم هاگیاپ یتسیسکرام یاههورگ هژیو هب و اهکهورگ :دهدیم حیضوت نینچ ار رما نیا "ندشن هدید" هبحاصم
.دندرکیم ریس یرکفنشور یهتسب یاضف کی رد اهنآ ؛دنرادن و هتشادن
 اهنآ هک دوشیم یعدم ۵۷ نمهب ۲۵ رد اکیرمآ ترافس هب هلمح رد "یتسیسکرام یاههورگ" هزیگنا لیلحت رد سپس وا
 )هر( ماما هکلب دنتشادن یمدرم هاگیاپ اهنتهن اما دننک یتسدشیپ و هداد بیترت ینینچنیا تکرح کی هک دندوب نیا لابند هب"
 ناشتکرح هجوچیههب دنتشاد هلصاف )هر( ماما و مدرم ینعی دعُب ود نیا زا نوچ اهکهورگ نیا .تشادن دامتعا اهنآ هب مه
 ار یسوساج هنال یتعاس دنچ ییادف یاهکیرچ هک دیآیمن مه ناشدای یتح دینک لاوئس هک اهیلیخ زا ؛دشن هدید
 تفرگ هجیتن ناوتیم اجنیمه :دیوگیم هجنکش و راد هقلطم تیالو هب یتمدخ شوخ لیمکت رد سپس و "دنشاب هدرک ریخست
 مدرم زا هشیمه اهنآ هک تسا نیا هدنهدناشن یسایس یاههورگ و اهنامزاس رد هژیو هب ناریا رد یرکفنشور هقباس الک
.دندوب بقع

 هب ار قلخ ییادف یاهکیرچ یمدرم هاگیاپ دنک هاگن ۵۷ لاس رد ناریا یسایس هنحص هب سک ره یفیجارا نینچ سکعرب
 هب ار یمالسا یروهمج نارادمدرس نیغورد تاغیلبت بذک هک یتیعقاو ،دید دهاوخ مشچ هب راکنا لباق ریغ یتیعقاو ناونع
 هعماج ،یسایس یاهگنیتیم یرازگرب ناکما و هاش میژر طوقس اب اقافتا هک تسین هدیشوپ سک چیه رب .دراذگیم شیامن
 رازگرب قلخ ییادف یاهکیرچ راداوه عیسو یاههدوت دوجو اب هک دوب یمیظع تیعمج رپ یاهگنیتیم و اهییامهدرگ دهاش
.دشیم
 مادقا اب اکیرمآ ترافس هب ۵۷ لاس نمهب ۲۵ رد قلخ ییادف یاهکیرچ ناراداوه هلمح خیرات هسیاقم اهنت یناث رد
 ییاهنآ !دندوب بقع مدرم زا تیعقاو رد یناسک هچ هک دهدیم ناشن ۵۸ لاس نابآ ۱۳ رد ماما طخ نایوجشناد یتموکح
 دندرک یعس اههدوت بیرف و جوم رب ندش راوس یارب تسرد مدرم نایم رد یتسیلایرپما دض تایحور یریگجوا ندید اب هک
 هزات .دنداتفا اکیرمآ ترافس هب هلمح دای هب ور نیا زا و دنهد هولج تسیلایرپما دض ،ناریا دنب رد یاههدوت دننامه ار دوخ
 هب حرط ینعی ،دروآ ینیمخ تیب هب ناشیارب اکیرمآ زا ار هلمح حرط ینیئوخ یوسوم هک تفرگ تروص یعقوم مادقا نیا
 نیا همه زا ادج اما .دندناوخیم دوخ یلصا نمشد ار نآ یتسرد هب ناریا یاهقلخ هک دوب اکیرمآ مسیلایرپما نآ زا عقاو
 دض" هنوگچ و دمآ ترافس نادنمراک یریگناگورگ ناتساد رس رب هچ ماجنارس هک تقیقح نیا دوخ و اهتیعقاو
 کیک و دنتسشن ناگیر دلانور_ اکیرمآ هدحتم تالایا روهمجسییر یلم تینما رواشم نیلراف کم تربار اب اه"ییاکیرمآ
 صخشم هفیظو یو هک دوشیم مولعم یماغرض یهبحاصم نیا رد ،دندروخ ار اکیرمآ روهمج سییر _ناگیر ییادها
 هب طوبرم تارکاذم نایرج رد یاهنماخ "هنانامرهق شمرن" ییاوسر هب هجوت اب دنک شالت دیاب وا .دراد شود رب مه یرگید



 صخشم هفیظو یو هک دوشیم مولعم یماغرض یهبحاصم نیا رد ،دندروخ ار اکیرمآ روهمج سییر _ناگیر ییادها
 هب طوبرم تارکاذم نایرج رد یاهنماخ "هنانامرهق شمرن" ییاوسر هب هجوت اب دنک شالت دیاب وا .دراد شود رب مه یرگید
 هک ییاج ات ۵۸ لاس رد اکیرمآ ترافس لاغشا هکحضم رب هیکت اب یتسیلایرپما یاهتردق لباقم رد یاهتسه هژورپ
 یلعف طیارش رد ار یاهنماخ صوصخ هب و یمالسا یروهمج نارادمدرس یتسیلایرپما دض یاهزپ ینشاچ دناوتیم
.دنک رتظیلغ

 دراد دصق ینلع تروص هب اکیرمآ اب شزاس ینعی "هنانامرهق شمرن" دربشیپ مغریلع یاهنماخ هک یطیارش رد شالت نیا
 هرهچ شیارآ یعیبط روط هب دهد هولج اکیرمآ اب هرکاذم فلاخم ار دوخ و هداد هئارا مه ییاکیرمآ دض یاهرهچ دوخ زا
 ام مدرم هک دنکیم نشور یاهدننیب ره رب هعماج اب سامت نیرتمک دنچ ره  .تسا هدرک لبق زا رتمهم و رتتخس ار دالج
 هزود ود و بوکرس لاس یس زا شیب نایرج رد اهنآ هک ارچ دننکیمن درخ غورد اپ ارس تاغیلبت نینچ یارب مه هرت رگید
 رد دنهدیم راعش اکیرمآ هیلع رتشیب یمالسا یروهمج نارادمدرس هاگره هک دناهدید لمع رد یمالسا یروهمج یزاب
.دنربیم شیپ ار نآ یاهتسایس یرتشیب تعرس اب دنراد افخ رد نامز نامه

 اکیرمآ ترافس هب قلخ ییادف یاهکیرچ راداوه یاههدوت هلمح یروآدای زا اهیتیرثکا تشحو دروم رد همتاخ رد
 ار دوخ هک روپاتف هللااشام لوق زا البق هک اهیتیرثکا .درک هراشا مه اهنآ ییوگ ضقانت هب دیاب ۵۷ لاس هامنمهب ۲۵ رد
 هب هلمح نیا دیسریم رظن هب" هک دندوب هدرک اعدا غورد هب دنکیم یفرعم اهزور نآ رد "نارهت رد نامزاس داتس" لوئسم
 ناشدای هب نونکا ییاعدا نینچ یاشفا زا سپ  ."دش هداد نامزاس میژر هب هتسباو یاهورین ای اههتیمک یخرب راکتبا
 ۲۵ رد اکيرمآ ترافس لاغشا یارب مادقا رد ییادف شبنج ناراداوه زا یدادعت هک دراد دوجو ناکما نیا" دنیوگب هک هداتفا
 و دنتشاد یاهدرتسگ تیلاعف نامزاس اب طابترا نودب ناراداوه نامز نآ .دنشاب هدش هارمه حلسم مدرم اب ۱۳۵۷ نمهب
."دندزیم تسد مادقا نآ ای و نیا هبً اسار
 دض و یبالقنا یاهتیلاعف هیقب رگم هک دیسرپ اهنیا زا دیاب تسا هتفهن نآ رد یتیعقاو هک رخآ نخس نیا رب هیکت اب
 نامز نآ رد ؟دندادیمن ماجنا "نامزاس اب طابترا نودب" ناراداوه نیمه ار تفرگیم تروص نامز نآ رد هک یتسیلایرپما
 دوخ عفن هب اهنآ زا قلخ ییادف یاهکیرچ نامزاس رد هدرک هنخر نینئاخ نیمه هک دوب یزیمآراختفا یاهتیلاعف نانچ
.دندرکیم هدافتساوس

 َربا اهنت" رد ندش بوذ هک زورما اما دندزیمن اکیرمآ ترافس هب راداوه یاههدوت هلمح در رد ینخس نامز نآ رد اهنآ
 نیا .دنیوج یّربت دوخ هب نآ باستنا زا یاهنوگ هب هک دناهداتفا اپ و تسد هب دناهداد رارق دوخ تسایس ار "ناهج تردق
 نآ ای و نیا هبً اسار و دنتشاد یاهدرتسگ تیلاعف نامزاس اب طابترا نودب ناراداوه نامز نآ" هک تسا لمات لباق زین نخس
 ."دندزیم تسد مادقا
 دنتشاد رارق دنداد لکش ار "تیرثکا" دعب هک یاهتسد و راد لرتنک ریز نامزاس ناراداوه همه نامز نآ رد رگا یتسار هب
.دیسریمن هک اهاجک هب یربهر نآ ییاوسر داعبا زورما

یرجنس زربیرف
۱۳۹۴ نابآ


