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 ٢٠٢٠ ربماسد ٢٩ ھبنش ھس                                                          یرونا دیمح      

  رب یھاگن 
 ١-یتسیلایرپما دض دیدج ھھبج داجیا ای ناتسناغفا رب یوروش یماظن موجھ

 

 ٢٧/١٢/٢٠٢٠ خیرات ھب ،یبآ گنر ھب ،الاب ناونع تحت یبلاج لیلحت "یک هرت دمحم رای" رتکاد

 .تسا هدیسر رشن ھب نیالنآ نمرج – ناغفا رد ھک دنا ھتشون

 یفاک و قیقد تامولعم ھکنیا ینعی ،تسا یک ،نطومھ نیا ھک متسناد یمن تسرد نم ،میوگب تسار

  .متشادن ناشیا دروم رد

 اب .مدناوخ و مدرک زاب ارنآ ،دوب ھتفر ،"یوروش یماظن موجھ" زا ینخس ھتشون ناونع رد نوچ

 حرطم یا ھنوگ ھب ار تالاوس نآ ات مدش نآ رب و دش قلخ یتالاوس نم یارب نآ فارگاراپ رھ ۀعلاطم

 .میامن تفایرد دروم رد یشخب تعانق یاھ خساپ ای خساپ دیاش ات ،منک

 و تسج ھب دروم رد و لگوگ ھب مدز یرس ،تداع یور زا ،منک زاغآ ار روطس نیا متساوخ نوچ

 نیلوا .مشاب ھتشاد نطومھ نیا دروم رد یتامولعم کدنا ،عوضوم ھب نتخادرپ زا لبق ات متخادرپ وج

  :دوب نیا لگوگ رد ناونع

 روث یاتدوک درگلاس نیملھچ ؛تسار تمس ِرد نیمود ،یکهرت ھناخ                    

 دمحم رون"ۀدازردارب ،بانج نیا ھک مدش ھتسناد و مدرک کیلک ،"یس یب یب" تیاس کنیل نیا یالاب

 ،دنوش انشآ یک هرت دمحم رون ۀدازردارب نیا ۀرھچ اب دنشاب ھتساوخ ھک ینانطومھ ،...و تسا "یک هرت

 .دننک ھعجارم الاب کنیل ھب دنناوت یم

 رون ۀدازردارب ،یک هرت دمحم رای بانج ھکنیا تشادرظن رد نودب ،رصتخم ۀمدقم نیا زا دعب اما و

 رد ھچ و دتفا لوبق ھچ ات مینکیم وزارت و لوت یکدنا ارناش ۀرکذتم نومضم ،دنتسھ ،یک هرت دمحم

 تروصب اھ خساپ نیا دناوت یم لاح ؛دوش ھئارا ھنیمز رد یشخب تعانق خساپ ھکنیا دیما ھب ،دیآ رظن

 .رگید نطومھ رھ ای ،دشاب "یک هرت دمحم رای" بناج زا میقتسم

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
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 جیاتن زا و مدرکیم تبحص قلخ کیتارکومد بزح یلبق یاھ رداک زا یکی اب ٢٠١۴ لاس رد [

 نیا مھدب ھمادا دوخ نانخس ھب ھکنآ زا لبق .مدرک دای ناتسناغفا رد یوروش یماظن ھلخادم رابگرم

 رظن ھب .منکیم زاغآ نآ زا ار شیوخ یزورما ھلاقم ھک دومن هراشا یبلاج رایسب ھلسم ھب تیصخش

 یو .دوب یتسیلایرپما دض دیدج ھھبج کی شیاشگ ناتسناغفا رد یوروش داحتا ھلخادم تیصخش نیا

 راک " ھک دندوب ھتفگ یوروش ناربھر ھب وکسم رد ناتسکاپ نوتشپ ناربھر یتح ھک تفگ نم ھب

 رتشیپ افطل سپ تسا هدش ماجنا لمع نیا نوچ اما .دیا هدرک رواجت ناتسناغفا رب ھک دیا هدومن یتسردان

 .دش دھاوخ قفوم زین ناتسناغفا بالقنا لاح نیع رد ،دینک صالخ اھ یباجنپ مغ زا ار ام و دیورب

  ]."دھدیم تسکش ار امش و بالقنا ناتسکاپ قیرط زا اھ ییاکیرما دینکن ار راک نیا رگا

 زا ،"یبزح رداک" نآ ھچنآ زین و دنک یمن یفرعم ار "یبزح رداک"نآ اما یک هرت دمحمرای بانج

 و تسین صخشم ناشن و مان اب و دنتسم و قیقد ،تسا هدرک لوق لقن ،"ناتسکاپ نوتشپ ناربھر"نابز

 .چیھ رگد و دشاب زواجت و اتدوک ۀئربت تھج یئوگ ھفازگ کی دناوت یم و درادن یخیرات شزرا چیھ

 ھن نامزنآ ات ھک دوب ناتسناغفا رد یوروش یماظن ھلخادم دروم رد دیدج دروخرب هویش کی نیا"

 فلتخم یاھ تمسق رد ار ناھج یوروش و اکیرما ھک داد حیرشت صخشم لکش ھب یو .مدوب هدینش

 دننام دوب هدش داجیا قطانم اسب رد اھنآ نیب یزرم و یا ھھبج طوطخ .دندوب هدومن میسسقت دوخ نیب

 .هاوگاراکین و الیوزنیو یتح و دنلوپ ،ناکلاب ،ھیروس ،قارع ،جوبماک ،مانتیو ،نمی رد لورتنک طوطخ

 ثداوح تاحیرشت زا یکی مھ نیا )متسین نآ صصختم نم ھک( یماظن و یسایس ،کیتیلوپ ویج رظن زا

 "تسا ١٩٧٩-١٩٨٠ یاھلاس

 روشک ،تسا هدمآ الاب رد ھک ھنوگ نیمھ ھب اکیرما و ھیس ور و میدرک لوبق ار ھیضق نیا ھک میریگ

 کی نینچ زا ،"خ.د.ح رداک"نآ رگا ،دنشاب هدوب هدرک ھکََرت و میسقت اھدوخ نیب ار رظن دروم یاھ

 نتخاس هاگآ دروم رد و نآ اب ھلباقم تمسق رد و نآ دروم رد سپ ،تسا ھتشاد عالطا ھکرت و میسقت

 !؟تسا هدوب هداد ماجنا ار "ھناتسرپ نھیم" ِتارجا ھچ ،ھنیمز رد مدرم

 و اھ ھشقن دمُم ،بزح نآ ارچ و تسا هدوب ھچ نآ لابق رد ناتسناغفا "ورشیپ ۀقبط ِبزح" ۀفیظو

 ارنآ مدرم و روشک و تفرگ رارق یسور نارگزواجت رانک رد ارچ و دیدرگ تردقربا ود دیلپ فادھا

 !؟درک یوروش یا ھیس ور دیلپ فادھا نابرق
 هرت دمحم رای یاھ لیلحت یقاب اما ،تسا هدوب بزح "رداک" نامھ زا ھناضرغم لیلحت تمسق نیا ات

 .منکیم گنرد رتشیب یمک دروم رد ھک تسا یک
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 هرت دمحم رای ھب دنوش یم طوبرم ،لیذ یاھ زنیل ( :مینیبب ھلسم نیا ھب دوخ زنیل زا دیئایب اما و "

 تادحرس رد (Status quo)هدوجوم تیعضو .تخاس تحاران ار اھ یوروش ناتسناغفا بالقنا)یک

 ".دوب هدروخ مھ رب دواد رادرس خرس هدازھش تسود میژر و یوروش نیب یبونج

 بانج و تسا هدیدن دوخ ھب ار بالقنا یور زگرھ ناتسناغفا ھک مینادیم و دننادیم بوخ ھمھ ارنیا

 !دناوخ یم "بالقنا" ،ار روث متفھ نیگنن و نینوخ یاتدوک ،ھتسناد ھب هدید ،یک هرت دمحمرای

 ھک دیدرگ یعدم و دمآرد ادخ قلخ مشچ ھب ،اصع و هالک و ابق و ابع و سابل مامت اب دوش یم ھنوگچ

 !؟دشاب ھتخاس تحاران ،"روث بالقنا" ،یک هرت ناخ دمحمرای ۀتفگب ای روث یاتدوک ار اھسور

 یج یک( ،ھیس ور یسوساج نامزاس یاھ هدرورپ ،یمچرپ ھچ و یقلخ ھچ ،بزح "رداک"ھکیلاحرد

 نآ زا و دوب هدیدرگ ضیوفت اھنیا ھب ،اھنآ بناج زا راعتسم یاھ مان ،دندوب ،)وی رآ یج( و )یب

 !؟...و دندرک یم تفایرد راوھام شاعم ،اھسور یماظن و  یسوساج یاھنامزاس

 دنابرس یریگتسد ،دوواد دمحم رادرس اب ھیس ور تابسانم یبارخ تروص رد ھک دراد ناکما ھنوگچ

 لبق زور دنچ مھنآ ،یس یب یب ویدار زا لباک رد اتدوک کی عوقو ناکما  نالعا ،مچرپ و قلخ یاھ

 روضح ھکیلاحرد ،دنشاب هدوب هداتفا ربخ یب اتدوک نآ زا اھسور ،رگید لیلد اھ هد و اتدوک عوقو زا

 هدیسر دوخ مظعا دح ھب ،لباک صوصخب و ناتسناغفا رد ،یسور یماظن و یکلم نارواشم یوق

 !؟دوب

 دوب ینیلاتس رگید ھن .دندوب هداد تسد زا ار یورشیپ یاھتشا و ھقالع ینامز رید زا اھ یوروش "

 ات دنتشاد وزرآ تسنومک بزح تارکوریب نیرومام .یفوکوژ لاشرام مھ ھن و دناسرتب ار ناھج ھک

 "...دنیایب شیپ ارادم هار زا یرادیامرس ماظن اب و دننک یگ هدنز زیمآ تملاسم یتسیزمھ رد

 رگا ،دراد ھلصاف اھخسرف تقیقح زا و تسا داینب تسس تخس ،یک هرت دمحمرای بانج نانخس نیا

 ،لگوگ ھب مینزیم یرس .درک یم لمع رتدب نیلاتس زا بتارم ھب ھک دوب یفوچابروگ ،دوبن ینیلاتس

 :میناوخ یم و ایدیپ یکیو ھب میسریم

 رد شرامقا نایم رد یوروش ھباشم یاھ تلود ندرک لیمحت یارب یوروش داحتا ھک یتسایس ..."

 رد فنژرب نیرتکد .دوش یم ھتخانش ،»دودحم تیمکاح لصا« ای فنژرب ِنیرتکد مان ھب تفرگ شیپ

 .تخاس حرطم ار نآ اوالسیتارب سنارفنک نایرج رد فنژرب ھک تسا یا ھلمج یارب یناونع عقاو

 یاھشزرا زا عافد و ظفح دشاب دیدھت ضرعم رد یتسیلایسوس روشک کی رد مسیلایسوس هاگرھ»

 «.تسا تسیلایسوس یاھروشک ریاس هدھع ھب روشک نآ رد مسیلایسوس
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 لامعا نیلاتسا نارود زا ھچرگ ،درک ھئاراً امسر ،یوروش ربھر ،فنژرب دینوئل ھک دوب یتسایس نیا و

 ھچنآ فچابروگ ندمآ راک یور اب نآ زا سپ و دوب هدافتسا دروم١٩٨٠ٔ ھھد ات نیرتکد نیا .دش یم

 ".دش نآ نیزگیاج تفرگ مان ارتانیس ِنیرتکد یخوش ھب

 ساسا نامھ رب و تشاد ھمادا فنیژرب گرم نامز ات نیلاتس نیرتکد !یک هرت دمحم رای بانج یلب

 رادرس ،تقو روھمج سیئر تاحالصا زا بناج کی زا نوچ ،دندرک زواجت ناتسناغفا ھب اھسور

 نامھ ای مرگ یاھبآ بناج ھب یورشیپ تسایس رگید بناج زا و ،دندوب سارھ رد ،ناخ دوواد دمحم

 دمحم میژر بوکرس تھج ساسا نامھ ھب و دوب رظن دم سور یاھ رازت نامز زا یتح ،دنھرحب

 یاتدوک نآ میقتسم روتسد و دنداد ناماس ورس ار١٣۵٧روث متفھ نینوخ و نیگنن یاتدوک ،ناخ دوواد

 یاھ"رداک" ھب یب یج یک یسوساج نامزاس ۀتُشکراک نالارنج طسوت و نیلمیرک رصق زا نومیمان

 رداص فوخم نامزاس نآ ۀدش ھتخانش و راک ھنھک سوساج ،"یک هرت دمحمرون"ھلمج زا ،"خ.د.ح"

 .دش

 یاتدوک ،ھک تسا ینعم نادب ،دیشخب عیرست ار ھعجاف نآ عوقو و درک یتسد شیپ نیما هللا ظیفح ھکنیا

 ینادنز اما ،دوب هدش صخشم مھ نآ نامز و دوب هدیدرگ یحارط اھسور بناج زا ًالبق روث

 دوب راک رد اھسور ناتسد مھ زاب اما ،تخاس هدزتشحو ار نیما هللا ظیفح ،بزح یاھ "رداک"نتخاس

 .دننک یریگولج ،نیما هللا ظیفح ندش ینادنز زا ات

 ار تقو یایکاولسکچ ھب اھسور یماظن زواجت ،ھتسب مشچ ھنوگچ امش !یک هرت دمحمرای قیفر بانج

 !؟دشن لابند ایوگ ،وا گرم زا دعب ،نیلاتس یورشیپ تسایس ھک دینک یم رداص مکح و دریگ یم هدیدان

 ھب ،نات دوخ معز ھب و دینک یم فیرحت ار خیرات ،اھسور یماظن زواجت و اتدوک زا عافد تھج ارچ

 !؟دینزب کاخ دیھاوخ یم مدرم مشچ

 دننام مارآ مارآ دندومن هدھاشم ار یتسیلایسوس ماظن نیرتگرزب یربھر تلاطع ھک زین اھ یبرغ... "

 نودب ناغفا ناروتامآ ھک تشذگن یرید .دندیزخ یوروش ریذپ بیسآ و مرن یاھ هاج ھب ھلیپ مرک

 ".دندرک نوگنرس ار خرس سنیرپ و دندومن بالقنا گرزب ناردارب عالطا یتح و هروشم ،هزاجا

 ،دوش یم مزلم تلاطع ھب ،یک هرت دمحمرای قیفر هاگن زا ھک ،"یتسیلایسوس ماظن نیرتگرزب" نیا

 ات ھک یسور خرس شترا مجاھم رکسع رازھ دص زا شیب اب ھک دوب لطاب و لطاع یربھر نامھ

 رباربان و ھنارگلاغشا گنج کی و دندروآ موجھ ناتسناغفا ھب ھنایشحو و ھنادرمان ،دندوب حلسم نادند

 یئابآ روشک زا ترجاھم ھب روبجم ار ناغفا نویلیم جنپ زا رتشیب و دنتخادنا هار ھب ناتسناغفا رد ار

 درم و نز زا ار ناغفا رازھ اھ دص ،دندرک ماع لتق ار ناغفا نویلیم مین و کی دودح و دندومن ناش
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 رگید تیانج کی و رازھ و دنتخاس ،...و جولفم و لولعم ،بویعم ،ناکدوک و ناوج و ریپ ات ھتفرگ

 .دوش یم ذغاک نم داتفھ یونثم ،نتفرگ مان ار کی کی ھک دندش بکترم ار

 ریذپ بیسآ و مرن یاھ هاج ھب ھلیپ مرک دننام مارآ مارآ ...اھ یبرغ ":دیسیون یم ھکنیا ،ھتشذگ اھنیا زا

 اھسور مرن یاھ هاج نآ ،یک هرت دمحمرای قیفر امش ھک دوش یم داجیا لاوس ،"...دندیزخ یوروش

 !؟دیداد صیخشت ھنوگچ ار

 !؟تخس ای ،دوب اھسور مرن یاج کی ناتسناغفا ایآ

 عالطا یتح و هروشم ،هزاجا نودب ناغفا ناروتامآ ھک تشذگن یرید . ...":دیسیون یم امش مھزاب

 ".دندرک نوگنرس ار خرس سنیرپ و دندومن بالقنا گرزب ناردارب

 :ھک دیناوت یم ھتفگ امش بانج ایآ اما ،میرذگیم ھیضق نوچ و دنچ زا تمسق نیا رد

 ؟تسیچ بالقنا و اتدوک نیب قرف -١

 ؟ودرھ ای اھ یمچرپ ای دندوب روتامآ اھ یقلخ -٢

 ؟دراد ترورض کچوک ردارب ای ،"گرزب ردارب" زا هزاجا ھب بالقنا کی ایآ -٣

 ؟تسا ترورض هروشم و هزاجا ھب بالقنا کی نتخادنا هارب تھج ایآ  -۴

 یروشک ھک دوب روتامآ کی مھ یک هرت دمحم رون  سپ ،دندوب روتامآ اھ یمچرپ و اھ یقلخ رگا -۵

 و هزاجا یب ھک روتامآ نآ زا ارچ ،یک هرت دمحمرای قیفر ،امش بانج سپ ؛دیشک نوخ و کاخ ھب ار

 کنیل ھک یس یب یب شرازگ ھب دوش عوجر (.دینک یم لیلجت مھزونھ ،درک "بالقنا" اھسور ۀروشم

 .)تسا هدش ھتشاذگ الاب رد نآ

 دراد ھمادا

 


