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هتخومآ و خیرات  زا  یمالسا  یروهمج  هچنآ  بالقنا ۵۷ ؛ زا  سپ  لاس   ۴۱
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اپ نانچمه  تالکشم  مامت  دوجو  اب  لاس  زا ۴۱  سپ  یمالسا  یروهمج  یدازآ –  نیسح 
هب هدمآ  ایند  هب  یولهپ  تموکح  تاضقانت  اه و  نارحب زا  دوخ  هک  ماظن  .تسا  اجرب 

طوقس ینعم  هب  ناونع  چیه  هب  ندوب  نارحب  رد  و  هدرک   تداع  نارحب  رد  یگدنز 
هک یلاح  رد  تسا  هدمآ  شیپ  لاوس  نیا  یرایسب  یارب  .تسین  یمالسا  یروهمج 
هعماج فلتخم  راشقا  طسوت  ضارتعا  نوگانوگ  یاه  ج وم اب  هام ۱۳۹۶  ید زا  روشک 
رییغت هب  هکنآ  یاجب  دنک و  یم دروخرب  هدیدپ  نیا  اب  هنوگنیا  ماظن  ارچ  هدش ، وربور 

هب ادتبا  هلاقم  نیا  دهد ؟ یم جرخ  هب  لمع  تدش  رت  نشخ هنوگنیا  دروایب  یور  هیور 
هوحن هب  سپس  دزادرپ ، یم لاس ۵۷  یضارتعا  شبنج  اب  یولهپ  تموکح  ههجاوم  هوحن 
هئارا اب  دنک  یم شالت  تیاهن  رد  دزادرپ و  یم تاضارتعا  اب  یمالسا  یروهمج  ههجاوم 

.دزادرپب یمالسا  یروهمج  بوکرس  یاهورین  اب  هلباقم  هویش  هب  یحرط 

هام ۱۳۹۸ نابآ تاضارتعا  نایرج  رد  ناریا  میژر  نارس  هیلع  یسیونراعش 
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یمالسا یروهمج  ندمآ  راک  رس  رب  بالقنا ۵۷ و  -۱

هدنراگن اما  دراد  دوجو  یدایز  یاه  هتشون نآ  لیالد  اه و  هشیر بالقنا ۵۷ و  دروم  رد 
لباقریغ هن  ینیب و  شیپ لباقریغ  هن  هدوب ، ریذپان  بانتجا هن  بالقنا  نآ  هک  تسا  دقتعم 

ات لاس ۱۳۵۳  زا  هاش  صخش  یدربهار  تاهابتشا  هک  متسه  دقتعم  نینچمه  .راهم 
یم هاش  لئاسم  نیا  مامت  اب  اما  درک  مهارف  بالقنا  یارب  ار  هنیمز  کی  هب  کی   ۱۳۵۷

Samuel نوتگیتناه لئوماس  .دنک  راهم  ار  لاس ۵۷  یبالقنا  شبنج  تسناوت 
رب [ ۱ «] ینوگرگد لاح  رد  عماوج  رد  یسایس  ناماس   » مان اب  یباتک  رد   Huntington
اقافتا ینوگرگد  یزاسون و  لاح  رد  عماوج  دنک  یم اعدا  یزاسون  نازادرپ  هیرظن فالخ 

اب یزاسون  نازادرپ  هیرظن .دنراد  جرم  جره و  یتابث و  یب یارب  یدایز  رایسب  لیسناتپ 
زا دناوت  یمن تاحیلست  رالد  اهدرایلیم  دندرک ، یم اعدا  لاشرام » حرط   » هب هجوت 

یربهر هب  دازآ  ناهج  نآ  یاجب  دهاکب و  موس  ناهج  یاهروشک  یارب  مسینومک  تیباذج 
دازآ و رازاب  داصتقا  یایازم  زا  ار  اهنآ  اهروشک  نیا  رد  یراذگ  هیامرس اب  دیاب  اکیرمآ 
تفرشیپ و اب  موس  ناهج  یاهروشک  دندوب  دقتعم  اهنآ  .دنک  دنم  هرهب یسارکومد 

ار دوخ  المع  دننک و  یم شومارف  گنرمک و  ار  یتسینومک  یبالقنا و  یاه  ه دیا یزاسون ،
نوتگیتناه .دنسر  یم یداصتقا  یسایس و  تابث  هب  دننک و  یم همیب  مسینومک  لباقم  رد 

رد دیاب  ارگ  هعسوت زاسون و  یاه  تموکح دیوگ  یم اما  دنک  یمن یفن  ار  یزاسون  لصا 
لاح رد  عماوج  دیوگ  یم وا  .دننک  لرتنک  ار  هعماج  یبالقنا  لیسناتپ  رادتقا  اب  یا  هلحرم

تاساسحا تاناجیه و  یاراد  هک  دننام  یم غولب  نارود  رد  دارفا  دننام  ینوگرگد 
‐ یم ار  طلسم  بزح  سیسات  داهنشیپ  عاضوا  لرتنک  یارب  وا  نیاربانب  .دنتسه  ناوارف 

دناوت یم تموکح  دسر و  یم تابث  هب  هعماج  دنیآرف  نیا  یط  زا  سپ  دیوگ  یم وا  .دهد 
ار دوخ  تیلاعف  دنناوت  یم فلتخم  فانصا  بازحا و  اضف ، ندش  زاب  اب  .دنک  زاب  ار  اضف 
دوب یقافتا  نامه  اقیقد  نیا  .دننک  لیمکت  ار  عماوج  تابث  هعسوت و  دنیآرف  دننک و  زاغآ 

مانتیو و ۱۰ گنج  جوا  رد  لاس ۱۹۶۸ ، باتک  رشن  خیرات  هکنآ  بلاج  .داتفا  ناریا  رد  هک 
.تسا ناریا  بالقنا  زا  شیپ  لاس 

هاش هب  نوتگنیتناه ، هیرظن  نیمه  ریثات  تحت  اقیقد  اکیرمآ  هدرکلیصحت  یاه  تارکونکت
هدیا یدربهار ، یهابتشا  رد  هاش  .دننک  یم داهنشیپ  ار  طلسم  بزح  سیسات  هدیا 

بزح لیکشت  اب  لاس ۱۳۵۳  رد  دریگ و  یم یکی  دحاو  بزح  اب  ار  طلسم  بزح 
یبزح کت یتسینومک ، یتسیشاف و  رتیلاتوت  یاه  تموکح کبس  هب  ار  روشک  زیخاتسر 
بزح لیکشت  ندوب  هابتشا  هب  خیرات » هب  خساپ   » باتک رد  شدوخ  اهدعب  هاش  .دنک  یم
نم تنطلس  نارود  تاهابتشا  زا  یکی  : » دیوگ یم هاش  .دنک  یم فارتعا  زیخاتسر 
لماع زیخاتسر  هک  دوب  نآ  نم  فده  .دوب  دنفسا ۱۳۵۳  رد  زیخاتسر  بزح  لیکشت 
هنافسأتم دشاب … زکرمت  مدع  تسایس  لمکم  تقیقح  رد  یلم و  تدحو  ینابم  میکحت 

یاهب دیدش  شیازفا  ریثات  تحت  لاس و  نامه  رد  [ ۲ «] دش وربور  یماکان  اب  هبرجت  نیا 
هب نامزمه  دنک و  یم تیامح  تفن  تمیق  شیازفا  زا  هنالاعف  یلکش  هب  هاش  تفن ،
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زا هبناجکی  لکش  هب  نینچمه  هاش  .ددنویپ  یمن لییارسا  هیلع  کپوا  یتفن  میرحت 
هک دوش  یم ثعاب  تسایس  نیا  .دوش  یم جراخ  مویسرسنک  یتفن ۱۹۵۴  دادرارق 

دناوت یم تسین و  یدامتعا  لباق  نامیپ  مه هاش  هک  دننک  رکف  نیا  هب  یبرغ  یاه  تردق
یاهروشک نینچمه  .دنک  لمع  لرتنک  زا  جراخ  نارحب  عقاوم  رد  رادتقا و  تروص  رد 

نانامیپ مه لییارسا و  هیلع  یتفن  میرحت  هب  ناریا  نتسویپ  مدع  یفالت  هب  زین  یبرع 
.دنهد یم شیازفا  ناریا  لخاد  یکیرچ  یاه  هورگ زا  ار  دوخ  تیامح  شا  یبرغ

، ینکممریغ ره  هک  دروآ  یم دوجو  هب  هاش  رد  ار  طلغ  روصت  نیا  تفن  یاهب  شیازفا 
یاجب یناخیلاع  یقنیلع  دننام  ینانادداصتقا  حیرص  هیصوت  فالخ  رب  وا  .تسا  نکمم 
یاه حرط یارب  نآ  زا  هدافتسا  یزرا و  ریاخذ  یاه  قودنص رد  تفن  لوپ  زادنا  سپ

داجیا بجوم  دنک و  یم قیرزت  داصتقا  هب  الاب  مجح  رد  یعفد و  روطب  ار  نآ  یتخاسریز ،
هبوصم هاش و  میمصت  اب  زین  دنفسا ۱۳۵۴  رد  .دوش  یم ناریا  داصتقا  رد  یمروت  دوکر 
لاس هب  یدیشروخ  یرجه  لاس ۱۳۵۵  یاجب  هرابکی  ناریا  یلم ، یاروش  سلجم 

.دور یم یهاشنهاش   ۲۵۳۵

رد جراخ ، رد  یزاورپدنلب  لخاد و  رد  هدنیازف  ییارگرادتقا  دنور  نیا  فالخ  رب  اقیقد 
تسایس اب  هک  دنک  زاب  ار  یسایس  یاضف  تفرگ  میمصت  هرابکی  تموکح  لاس ۱۳۵۶ 

یتینما نالوئسم  رادشه  دوجو  اب  تسایس  نیا  .دوب  ضقانت  رد  الماک  یبزح  کت
کاواس یلخاد  تینما  هرادا  سییر  یتباث  زیورپ  هلمج  زا  .دش  هتفرگ  شیپ  رد  تموکح 

یروهمج تسایر  یارب  تشاد  اکیرمآ  رد  رتراک  هک  یعقوم  : » دیوگ یم هرابنیا  رد 
جیسب میژر  نیفلاخم  لخاد ، رد  اتجیتن  .دوب  هتفگ  هاش  هیلع  ار  یبلاطم  درک  یم تیلاعف 

ییاهراک دنناوتب  هک  دیآ  یم شیپ  یتصرف  هرابود  نالا  هک  دندرک  یم رکف  دندوب و  هدش 
رذآ رد  ینعی  دوب ، هتفرن  شرتفد  هب  زونه  یلو  دش  باختنا  رتراک  هک  ینامز  .دننکب 
کی کاواس ) سیئر  نیموس   ) یریصن هللا ) تمعن  دبشترا   ) هلیسو هب  نم  ، ۱۳۵۵

لاس ۱۳۳۹ یویرانس  هک  دیآ  یم رظن  هب  متفگ  مداتسرف و  ترضحیلعا  یارب  یشرازگ 
هب نیفلاخم  دوش و  یم رارکت  دراد  هرابود  یدنک  هرود  رد  هرود ۱۹۶۰ و ۶۱  ینعی  و ۴۰ 
دهد یم رارق  راشف  تحت  ار  ناریا  ترضحیلعا و  رتراک ، الاح  هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا 

ناشیا حالطصا  هب  دنروایب و  هنحص  هب  ار  دوخ  دنناوتب  اهنیا  هک  دیآ  یم شیپ  یتصرف  و 
نوچ هدرک  قرف  لاس ۱۳۴۰  اب  ام  تکلمم  عضو  نالا  هک  متشون  .دنشکب  شلاچ  هب  ار 

نویلیم عقومنآ ۱  هک  نارهت  تیعمج  هدش ، هفاضا  رفن  نویلیم  روشک ۸-۷  تیعمج  هب 
الاح نویلیم  دوب ۲  عقومنآ  هک  وجشناد  زومآ و  شناد دادعت  رفن ، نویلیم  هدش ۴  الاح  دوب 

داجیا گرزب  یاهرهش  نارهت و  فارطا  رد  یرگراک  گرزب  یاهدحاو  نویلیم ، هدش ۱۰ 
‐ هورگ کی  هزات و  رصانع  کی  مه  دعب  دنشاب و  ریذپ  بیسآ دنناوت  یم یگمه  اهنیا  هدش و 

دنا هتفر دنا ، هدروآ تسد  هب  یدیدج  براجت  هک  دنا  هدش ادیپ  یا  هزات یتسیرورت  یاه 
لقاال دندوب و  هدش  بوکرس  لاس ۵۵  رد  هک  تسرد  الاح  .نوریب  دنا  هدمآ نادنز و 

، دندوب نادنز  مه  ناش  یا هدع هک  دندوب  یا  هدنکارپ یاوق  دنتشادن و  حلسم  یاهورین 
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راک لبق  هعفد  دننام  میراذگب  مه  رابنیا  رگا  دنا و  هدرک بسک  هبرجت  لاح  ره  هب  یلو 
نیا .دوش  لکشم  لرتنک  دسرب و  یکانرطخ  یاجب  راک  تسا  نکمم  دورب  شیپ 

دش ینابصع  نم  تسد  زا  مه  ناشیا  .ترضحیلعا  یارب  درب  یریصن  مداد  ار  شرازگ 
ار تکلمم  یاه  تفرشیپ چیه  هدرک و  مه  رس  ار  یفنم  یاهزیچ  زاب  یتباث  نیا  هک 

تاجناخراک ماهس  رد  نارگراک  ندش  میهس  هدرکن ، هراشا  یضرا  تاحالصا  هب  هدیدن ،
کاواس و هدیدن ، ار  رفن  رازه  هدش ۶۰۰  رفن  رازه  زا ۱۵۰  ام  شترا  هدیدن ، ار 

.دوش یم بارخ  عاضوا  دیوگ  یم هدرک و  مه  رس  ار  اه  هایس همه  هدیدن و  ار  ینابرهش 
رد تسا  شرازگ  نیلوا  نیا  .دینکب  ار  ناتدوخ  راک  امش  دش و  دهاوخن  زیچ  چیه  ریخن 

دمآ و شیپ  یدنک  هرود  رد  هک  ینارحب  نامه  لثم  درک  یم رکف  ترضحیلعا  رذآ ۱۳۵۵ .
رابنیا .دنک  هرادا  دناوت  یم مه  رابنیا  درذگب ، رس  زا  نافوت  ات  دنک  هرادا  یروط  تسناوت 
‐ یمن دوب و  ضیرم  ناشیا  لاح  ره  هب  یلو  میتسناد  یمن عقومنآ  هک  ام  هتبلا  اما ،

جراخ لرتنک  زا  رگید  هک  دیسر  یا  هلحرم هب  تکلمم  دریگب و  میمصت  هناعطاق  تسناوت 
زا .ندرک  رثا  یب ار  کاواس  درک  عورش  هیلوا  شرازگ  نآ  زا  دعب  ترضحیلعا  .دش 

لخاد زا  اه  ینادنز اتجیتن  .اه  نادنز یارب  دندروآ  سرزاب  یللملا  نیب خرس  بیلص 
مه دعب  .دنداتفا  هار  دندیمهف و  مه  جراخ  رد  .تسا  روطاس  ریز  تسد  هک  دندیمهف 
هک ییاه  متخ مه  دعب  دمآ و  شیپ  ینیمخ  رسپ  توف  یتعیرش و  توف  لثم  یلئاسم 

ترضحیلعا یلو  میریگب  ار  شیولج  میتساوخ  یم ام  دش و  هتفرگ  ینیمخ  رسپ  یارب 
[۳ «.] تسا دازآ  تاعامتجا  روجنیا  دیریگن و  ار  شیولج  ریخن  تفگ  یم

یتباث زیورپ 
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هنامرحم و یشرازگ  یط  رذآ ۵۵  رد  کاواس  یلخاد  تینما  هرادا  سییر  یتباث  زیورپ 
هاش مشخ  یهجوت و  یب دروم  هک  دهد  یم رادشه  بالقنا  عوقو  هب  تبسن  هاش  هب  هژیو 

.دوش یم عقاو 

یم رانک  دوب  یولهپ  تموکح  تابث  دامن  هک  ار  ادیوه  سابعریما  اتسار  نیمه  رد  هاش 
دییات اب  وا  .تسا  اکیرمآ  هدرکلیصحت  تارکونکت و  یتیصخش  راگزومآ  دیشمج  .دراذگ 

درک رتزاب  ار  اضف  تموکح  هچره  .دنک  یم لامعا  ار  یسایس  زاب  یاضف  تسایس  هاش ،
هب المع  تفرگ و  سوکعم  هجیتن  دنک  مارآ  ار  ناضرتعم  نداد  زایتما  اب  درک  شالت  و 

تارهاظت کی  اب  هامریت ۱۳۵۷  رد  .داد  یرتشیب  هزیگنا  ندرک  ضارتعا  یارب  ناضرتعم 
رد دنک ، لیطعت  ار  زاریش  رنه  نشج  هک  دنک  یم لوبق  تلود  زاریش  رد  یضارتعا 

‐ یم لوبق  ار  راگزومآ  تلود  یافعتسا  هاش  نادابآ  سکر  امنیس  هثداح  عوقو  اب  دادرما 
دروم رد  یدنس  زونه  هدش ، رشتنم  کاواس  دانسا  همه  هک  زورما  هب  ات  یتح  .دنک 

نویبالقنا نآ  رب  هوالع  .تسا  هدشن  رشتنم  دروم  نیا  رد  یولهپ  تموکح  تلاخد 
یزوسامنیس اساسا  [ ۴ .] دنا هدز شتآ  ار  سکر  امنیس  هک  دننک  یم فارتعا  دوخ  اهدعب 

رد هاش  .دنتسناد  یم داسف  رهاظم  زا  ار  امنیس  اهنآ  هک  ارچ  دوب  نویبالقنا  موسر  زا 
نداد مدرک و  ضوع  ار  راگزومآ  تلود  هک  ینامز  : » دیوگ یم راگزومآ  یافعتسا  دروم 

یفالتئا متساوخ  یم .مدش  هابتشا  بکترم  مدیشخب ، تعرس  ار  رتشیب  یاه  یدازآ
هژیو هب  اه  فیط همه  هدنیامن  هک  یتلود  مهد ، لکش  یلم  تلود  کی  لیکشت  یارب 

[۵ «.] دوبن قفوم  اما  مدرک ، راک  یلیخ  عوضوم  نیا  یور  .دشاب  نافلاخم 

هام ۱۳۵۷ نمهب  بالقنا  رد  یبهذم  پچ و  حلسم  یاهورین 
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‐ یم تفگ  راگزومآ  : » دیوگ یم راگزومآ  تلود  اب  دوخ  تافالتخا  دروم  رد  یتباث  زیورپ 
متفگ دهد ؟ یم یک  ار  یللملا  نیب لفاحم  باوج  دینک ؟ ریگتسد  ار  رفن  دیهاوخ ۱۵۰۰ 

یتسیاب دیتسه و  ریزو  تسخن  هک  دیهدب  دیاب  یلاعبانج  ار  یللملا  نیب لفاحم  باوج 
یشکمدآ یزوس و  شتآ همه  نیا  هک  ییاه  نیا لباقم  رد  دینکب  ظفح  ار  مدرم  ناج 

ام یارب  ار  یفیاظو  کی  کاواس  نوناق  .مهدب  ار  نوناق  باوج  دیاب  هدنب  .دنا  هتخادنا هار
هن دیریگن و  ار  اهراک  نیا  یولج  هک  دهد  یم یبتک  روتسد  یسک  هن  ام  هب  هدرک ، ررقم 

ارچ دنیوگب  ام  هب  دشاب و  یباتک  باسح و  ادرف  رگا  .دننک  یم لحنم  ار  ام  هاگتسد 
لفاحم مه  دعب  .تسیچ و  نم  باوج  هک  تسا  مولعم  دیتفرگن  ار  اهنیا  یولج 

بخ متفگ  دینک ؟ یم ژاتناش  ارچ  امش  اقآ  تفگ  اه ؟ ییاکیرمآ دنتسه ؟ یک  یللملا  نیب
ات راهچ  یلم و  ههبج  ات  ود  لابند  یللملا  نیب لفاحم  دنتسه ؟ یک  یللملا  نیب لفاحم 
اهنیا هفلتوم و  مالسا و  نایئادف  یبهذم و  یاه  تسیرورت نیا  لابند  .دنتسه  راگنربخ 

بوشآ هب  دنراد  ار  تکلمم  دنزادنا و  یم هار  ار  اه  هلچ نیا  دنور  یم هک  دنتسین 
هب مدش  جراخ  هک  اجنآ  زا  .هشیمن  هک  هشیمن  بخ  متفگ  .هشیمن  هن  تفگ  .دنشک  یم
.ادیوه شیپ  مور  یم مراد  هک  متفگن  یلو  هدش  نامیاوعد  راگزومآ  اب  هک  متفگ  یریصن 
.دوبن دب  دوب ، بوخ  هلب  تفگ  دیدینش ؟ ار  تلود  هیمالعا  ربخ  متفگ  ادیوه و  شیپ  متفر 

دیاب امش  دیوگ و  یم یروطنیا  راگزومآ  یاقآ  هدش و  نیا  ناتساد  الاح  متفگ 
زا عاضوا  هنرگو  مینک  ریگتسد  ار  رفن  نیا ۱۵۰۰  ام  هک  دینک  دعاقتم  ار  ترضحیلعا 

تشاددای وا  متفگ و  یم یکی  یکی  نم  دنتسه ؟ یک  اهنیا  تفگ  .دوش  یم جراخ  لرتنک 
رادفرط یطارفا  ظاعو  رفن  یلم و ۳۰۰  ههبج  یدازآ و  تضهن  نارس  .درک  یم

مه یدادعت  دندوب ، مق  ناخ  هیضیف و  یناقح و  سرادم  بالط  رفن   ۴۰۰ ینیمخ ،
ناشدازآ خرس  بیلص  ندمآ  زا  شیپ  ام  هک  دندوب  یتسیرورت  یاه  هورگ نیمه  یاضعا 
تشاددای ار  اه  نیا ادیوه  .میوگب  هناگادج  دیاب  تسا و  لصفم  شلیلد  هک  میدوب  هدرک 

امش بلاطم  نم  هک  درک  نفلت  نم  هب  بش  تعاس ۹  .مهد  یم ربخ  تهب  تفگ  درک و 
تعاس ۱۰ نم  .دروایب  شرازگ  کی  یریصن  حبص  ادرف  مدناسر و  هاش  ضرع  هب  ار 

‐ فرح اب  متفگ  یریصن و  هب  مداد  حبص  متشون و  ار  شرازگ  نیا  هرادا و  متشگرب  بش 
ار نامراک  ام  هک  دیریگب  هزاجا  ترضحیلعا  زا  امش  مدز  راگزومآ  هب  زورید  هک  ییاه 

نیا زا  یضعب  یولج  هک  مدید  ادعب  .میهد  ماجنا  ار  اه  یریگتسد نیا  مینک و  عورش 
شنارس یدازآ و  تضهن  همه  زا  لوا  .هتشاذگ  هفاضا  هب  یضعب  یولج  اهنم و  اه  مسا

هتیمک کی  اجنیا  نوچ  هک  دنا  هدومرف ترضحیلعا  تفگ  یچ ؟ ینعی  متفگ  .دنتشاد  اهنم 
.روطنیمه مه  یلم  ههبج  .هن  دنطابترا ، رد  اکیرمآ  اب  دنا و  هدرک تسرد  رشب  قوقح 

یارب رگید  اهنیا  متفگ  .هن  مه  مق  ناخ  یناقح و  هیضیف و  هسردم  بالط  رفن  دعب ۴۰۰ 
یور دمآ  ات  هن ، هن ، هن ، تسا … یعمجتسد  تشادزاب  اهنیا  دنا  هدومرف تفگ  هن ؟ هچ 

.دوب رفن  مه ۳۰۰  یور  هک  تسیرورت  دارفا  ات  دنچ  اب  ینیمخ  رادفرط  یطارفا  ظاعو 
‐ یم اهنیا  هک  یتاکرادت  مامت  .رفن  نیا ۳۰۰  یریگتسد  هب  میدرک  عورش  شیادرف  زا  ام 
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تلع هب  .دنهد  ناشن  ار  ناشتردق  نآ  درگلاس  رد  ات  دوب  دادرخ  یارب ۱۵  دندرک 
رازاب رد  دادرخ  حبص ۱۵  رد  .دروخن  ناکت  بآ  زا  بآ  دادرخ   ۱۵ رفن ، نیا ۳۰۰  یریگتسد 

[۶ «.] تفر دش و  مامت  دش و  زاب  مه  شدعب  دوب  هتسب  اه  هزاغم  زا  دصرد  نارهت ۳۰-۲۰ 

هثداح تیلوئسم  یمومع  راکفا  هاگدید  زا  المع  تموکح  راگزومآ  تلود  طوقس  اب 
فرظ مهنآ  ریزو  تسخن  هرابود  رییغت  نآ  رب  هوالع  .دریگ  یم هدهع  رب  ار  سکر  امنیس 
فعض راچد  تموکح  هک  دهد  یم یمومع  راکفا  هب  ار  مایپ  نیا  لاس  کی  زا  رتمک  تدم 

نویبالقنا هب  نداد  زایتما  دنور  یماما  فیرش  ندمآ  راک  یور  اب  .تسا  هدش  یتابث  یب و 
اهنآ هب  کی  هب  کی  دنک  ینز  هناچ هرکاذم و  ناضرتعم  اب  هکنآ  نودب  وا  .دریگ  یم تدش 

دراذگ و یم رانک  ار  یهاشنهاش  میوقت  ددنب و  یم ار  اه  ب الک هلمج  زا  .دهد  یمز ایتما 
شدوخ و زا  یبهذم  یا  هرهچ دنک  یم شالت  هتسجرب  یناحور  کی  دنزرف  ناونع  هب 
رد اه و  ههبج همه  رد  اهنآ  : » دیوگ یم دروم  نیا  رد  هاش  .دراذگب  شیامن  هب  تموکح 

نامزمه اما  دندرک  دازآ  ار  همه  دندرک و  زاب  ار  اه  نادنز رد  دندش ، میلست  همه  لباقم 
یماظن تموکح  امسر  یفرط  زا  دوب ، راد  هدنخ .دنتساوخ  یم مه  یماظن  تموکح 
هسنارف تلود  هب  هاش  هامرهم  رد  [ ۷ «.] دش یمن ارجا  لمع  رد  اما  دوب  هدش  مالعا 

هاش هام  نابآ رد  .درادن  سیراپ  رد  ینیمخ  یاقآ  روضح  اب  یتفلاخم  هک  دنک  یم مالعا 
.مدینش ار  امش  بالقنا  یادص  نم  هک  دیوگ  یم امسر  دور و  یم نیبرود  یولج 

روشک مامت  دنک و  یم ادیپ  تیمسر  هاش  طسوت  ینویزیولت  قطن  کی  اب  بالقنا  نیاربانب 
نیا مه  نویبالقنا  .دناد  یم یبالقنا  ار  روشک  تیعضو  تموکح  هک  دنوش  یم هجوتم 
نیا .دنهد  یم همادا  ناشتاضارتعا  هب  دننک و  یم ریبعت  تموکح  فعض  هب  ار  عضو 

همه .دنک  یم قیوشت  رتشیب  تاضارتعا  هب  ار  نویبالقنا  نداد  زایتما  میلست و  تسایس 
ثعاب المع  هک  تاضارتعا  راهم  یارب  شترا  زا  تموکح  هدافتسا  رانک  دیراذگب  ار  اهنیا 

.درک رت  یبالقنا ار  اهنآ  یاهراتفر  دش و  ناضرتعم  ندرک  رت  ینابصع رتشیب و  یزیرنوخ 

.دوب رویرهش  هعمج ۱۷  زور  رد  نادنورهش  زا  ییالاب  دادعت  ندش  هتشک  نآ  زراب  هنومن 
یلام و عبانم  نتشاد  دوجو  اب  تشاذگ و  شترا  زیهجت  یور  رب  ار  زکرمت  مامت  هاش 

اب هلباقم  یارب  یا  هفرح سیلپ  لیکشت  هب  تاحیلست ، یناهج  رازاب  هب  یسرتسد 
نامزمه دروآ و  یم نابایخ  هب  ار  شترا  یفرط  زا  وا  .درواین  یور  ینابایخ  تاضارتعا 

رد شترا  نامزمه  روضح  .دوشن  یزیرنوخ  هک  داد  یم رادشه  شترا  ناهدنامرف  هب 
ثعاب ناضرتعم ، اب  دروخرب  مدع  نامزمه  یماظن و  تموکح  مالعا  اه و  نابایخ

اهنآ .دوش  یم نویبالقنا  هلمج  زا  مدرم  دزن  رد  تموکح  رابتعا  شترا و  رادتقا  فیعضت 
تسا و هتیلامرف  حالطصا  هب  ای  یشیامن  یماظن  تموکح  هک  دنوش  یم هجوتم 

شرتسگ ثعاب  هلئسم  نیا  .دنرادن  نویبالقنا  اب  هلباقم  یارب  ینامرف  نایماظن 
یعضو نینچ  یتقو  شترا  هاش و  .دوش  یم یکیرچ  یاه  تیلاعف هلمج  زا  تاضارتعا 
اب هلباقم  یارب  هک  شترا  .دنروآ  یم تاضارتعا  راهم  هب  ور  دننک ، یم هدهاشم  ار 

هب یگنج  هحلسا  اب  هدیدن ، شزومآ  نراقتمان  یرهش و  یاه  گنج ینابایخ و  تاضارتعا 
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هتشک یزیرنوخ و  هب  رجنم  دوخ  هبون  هب  هلئسم  نیا  دور ، یم تاضارتعا  اب  هلباقم 
تینابصع و تاضارتعا ، ندش  لاکیدار  ثعاب  المع  دوش و  یم نادنورهش  ندش 
مدع بویعم  هخرچ  نیا  .دوش  یم تاضارتعا  هب  مدرم  زا  یرتشیب  دادعت  نتسویپ 
رویرهش زا ۱۷  یطارفا  یعفد و  دروخرب  سپس  هفرطکی و  نداد  زایتما  دروخرب و 

ار نزاوتمان  تسایس  نیا  هنومن  .دوش  یم رتشیب  زور  هب  زور  دریگ و  یم جوا   ۱۳۵۷
.دید یراهزا  اضرمالغ  طسوت  یماظن  هنیباک  لیکشت  ریزو و  تسخن  رییغت  رد  ناوت  یم

هب هک  دندوب  یسیوا  یلعمالغ  دننام  یسک  یریزو  تسخن  رظتنم  یرایسب  هک  یلاح  رد 
نابآ رد ۱۵  یراهزا  دبشترا  دوب ، دقتعم  نافلاخم  اب  هناتخسرس  دروخرب  تیعطاق و 

اما دهد  ناشن  عطاق  یا  هرهچ دنک  یم شالت  طقف  دریگ و  یم تسد  هب  ار  تلود   ۱۳۵۷
رد هنالاعف  یشقن  یسیوا  .درادن  ینادنچ  توافت  یماما  فیرش  اب  وا  تسایس  المع 
کیدزن هک  تشاد  یحرط  یتباث  دننام  وا  .دنک  یم افیا  دادرخ ۱۳۴۲  تاضارتعا ۱۵  راهم 
رب .دنک  ریگتسد  ار  یباجنس  ناگرزاب و  هلمج  زا  تموکح  نافلاخم  زا  رفن  هب ۱۰۰۰ 

یرایسب تشادزاب  روتسد  نویبالقنا  ندرک  یضار  یارب  یراهزا  یسیوا ، حرط  فالخ 
نویامه شویراد  ادیوه و  سابعریما  یریصن ، هللا  تمعن هلمج  زا  یتموکح  تاماقم  زا 

مالعا نارهت  هلمج  زا  اهرهش  زا  یرایسب  رد  نامزمه  یراهزا  .دنک  یم رداص  ار 
نابایخ هب  اه  کنات هلمج  زا  شترا  یگنج  تازیهجت  تارفن و  دنک ، یم یماظن  تموکح 
.درادن یصخشم  همانرب  نامرف و  نویبالقنا  اب  هلباقم  یارب  شترا  نامزمه  .دنیآ  یم

تلود .دشاب  هتفرگ  یصاخ  هجیتن  هکنیا  نودب  دنک ، یم جرخ  ار  شترا  رابتعا  تموکح 
هب دهد و  یم افعتسا  یراهزا  ید  رد ۱۱  .دروآ  یمن ماود  مه  زور  یتح ۶۰  یراهزا 
هب تموکح  ندوب  هچاپتسد  یتابث و  یب زا  رگید  یدنمتردق  مایپ  .دور  یم اکیرمآ 

.دوش یم هداتسرف  نویبالقنا 

یتارکاذم دوب و  تلود  لیکشت  یارب  یلم  ههبج  اب  یقفاوت  لابند  هب  هامرهم  زا  هاش 
نایرج رد  نابآ ۱۳۵۷  رد  یباجنس  میرک  .دوب  هدرک  زاغآ  یباجنس  میرک  اب  ار  یناهنپ 

اب تفر و  سیراپ  هب  اه  تسیلایسوس یللملا  نیب سالجا  یارب  اداناک  هب  دوخ  رفس 
رد .تفر  ینیمخ  رادید  هب  سیراپ  رد  نایتمالس  دمحا  ردص و  ینب نسحلاوبا  یهارمه 
هب هعجارم  یتنطلس ، میژر  نایاپ  یا  هدام یا ۳  هینایب یط  یباجنس  رادید  نیا  نایاپ 
یسارکومد و مالسا و  نیزاوم  ساسا  رب  تموکح  یرارقرب  موزل  مدرم و  ءارآ 

ات دنک  اضما  ار  هینایب  دوش  یمن رضاح  ینیمخ  هکنآ  بلاج  [ ۸] .درک مالعا  ار  لالقتسا 
یلم ههبج  هب  یمسر  بوتکم و  زایتما  دشاب و  یباجنس  یاضما  رانک  رد  شیاضما  ادابم 
یخرب ضارتعا  دروم  یباجنس  یدربهار  هابتشا  بیجع و  یحول  هداس نیا  .دشاب  هدادن 
دننام یدارفا  هام  ید رد  .دریگ  یم رارق  رایتخب  روپاش  هلمج  زا  یلم  ههبج  یاضعا  زا 

لوبق هب  رضاح  دندوب ، کیدزن  یلم  ههبج  هب  هک  یقیدص  نیسحمالغ  ینیما و  یلع 
دننام ییاج  هب  اما  دنامب ، ناریا  رد  هاش  هک  یطرش  هب  دنوش  یم یریزو  تسخن 

رایتخب روپاش  اب  ار  تارکاذم  دوب  ناریا  کرت  هب  ممصم  هک  هاش  .دورب  شیک  ای  رسمار 
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یارب یا  هناوتشپ ناریا  رد  هاش  روضح  دندوب  دقتعم  یقیدص  ینیما و  .دنک  یم زاغآ 
کمک عاضوا  تیریدم  هب  دوب و  دهاوخ  تموکح  نارادفرط  شترا و  ریزو ، تسخن 

زا ار  هناهب  هاش  جورخ  دندوب  دقتعم  رایتخب ، هاش و  صخش  لباقم  رد  .درک  دهاوخ 
رایتخب نینچمه  .دوش  یم بالقنا  جاوما  ندش  دنک  ثعاب  دریگ و  یم نویبالقنا  تسد 

هدرک یزاس  هکبش نایلاس  یط  دراد و  ذوفن  یتموکح  ماظن  رد  ردقنآ  هاش  دوب  دقتعم 
تسخن .دش  دهاوخ  عاضوا  رب  ریزو  تسخن  طلست  عنام  روشک  رد  وا  روضح  فرص  هک 

هک دش  ییاهورین  یزاسدازآ  هب  رجنم  دنکب و  یراک  تسناوتن  زین  رایتخب  روپاش  یریزو 
طوقس دنور  المع  دوخ  هابتشا  تامادقا  اب  زین  رایتخب  .دندش  ماظن  یشاپورف  ثعاب 
کاواس لالحنا  هب  ناوت  یم هلمج  زا  .دهد  یم باتش  ار  یولهپ  تموکح  دوخ و  تلود 

نالوئسم زا  یتسارف  دمحا  هلمج  زا  .درک  هراشا  نیزگیاج  تالیکشت  داجیا  زا  لبق 
زا کاواس  دیوگ  یم تشاد  هدهع  رب  ار  یلخاد  تینما  شخب  هک  کاواس  موس  هرادا 
یولهپ تموکح  رخآ  هام  شش  رد  هژیو  هب  دش و  نآ  سییر  مدقم  رصان  دبهپس  یتقو 

یمن ماجنا  یصاخ  تیلاعف  راک ، لحم  رد  روضح  دوجو  اب  نادنمراک  دوب و  لیطعت  المع 
[۹ .] دنداد

سیئر مدقم  دش و  ضوع  یریصن  دادرخ  زور ۱۷  : » دیوگ یم هرابنیا  رد  یتباث  زیورپ 
دوب و هدرک  ییاه  تاقالم دوب و  هدمآ  اکیرمآ  زا  هزات  ناشیا  .متشاد  اوعد  مدقم  اب  .دش 

.دننیب یم یدب  عضو  کی  رد  ار  ام  نیفلاخم ، نالا  راسمیت  متفگ  .هاوخیدازآ  دوب  هدش 
تبحص میناوتب  هک  میشاب  هتشاد  مه  تردق  یرادقم  کی  یتسیاب  نالا 

دنتشاد یکیرچ  هناحلسم و  تیلاعف  هقباس  هک  ار  یناینادنز  رایتخب  نینچمه  [ ۱۰ «] مینک
حلسم یاه  هورگ هک  دوش  یم ثعاب  نیا  .دنک  یم دازآ  یسایس  ینادنز  ناونع  ریز 

باتش دوخ  یکیرچ  یاه  تیلاعف هب  قلخ  ناییادف  نیدهاجم و  هلمج  زا  ارگپچ  اتدمع 
زا هام ۱۳۵۷  ید  رد  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  ربهر  یوجر  دوعسم  هنومن ، یارب  .دنهد 

شیب ار  تموکح  یتینما  هاگتسد  تامادقا  نیا  اب  رایتخب  عقاورد  .دوش  یم دازآ  نادنز 
نیلوئسم اهدعب  .درک  تیوقت  ار  نافلاخم  حالس و  علخ  ار  تموکح  لتخم ، شیپ  زا 

رد دوخ  تسایس  ندوب  هابتشا  هب  هاش  صخش  هلمج  زا  یولهپ  تموکح  فلتخم 
هبحاصم رد  دادرخ ۱۳۵۹  رد  هاش  .دننک  یم فارتعا  لاس ۵۷  یبالقنا  شبنج  اب  ههجاوم 
شبنج لابق  رد  وا  تسایس  دنک ، یم مالعا  تحارص  هب  تسپ  نتگنشاو  همانزور  اب 
زاربا طلغ  تسایس  نیا  هب  تبسن  نینچمه  هدوب و  میلست  افرص  یضارتعا ۵۷ ،

داد یم جرخ  هب  تیعطاق  دوب  رتهب  دیوگ  یم همادا  رد  هاش  .دنک  یم ینامیشپ  ترسح و 
هب امسر  هاش  [ ۱۱ .] درک یم هدافتسا  رتهب  شترا  هلمج  زا  یتینما  یاهورین  زا  و 

یارب ار  اه  همانرب رید  یمک  ای  : » دیوگ یم دنک و  یم فارتعا  دوخ  نزاوتمان  تسایس 
عورش دایز  تعرس  اب  دوز و  یمک  ار  نآ  ای  میدرک  عورش  رتشیب  یاه  یدازآ نداد 
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نارحب هک  ینامز  رد  ای  .میدرک  یم عورش  لاس ۵۶  یاجب  لاس ۵۱  ار  نآ  دیاب  ای  .میدرک 
شیپ لماک  بوشآ  جرم و  جره و  تمس  هب  طیارش  میدید ، یم هک  یتقو  دمآ ، دوجو  هب 

[۱۲ .«] میداد یم تصرف  نوناق  مظن و  یرارقرب  هب  دوب  رتهب  عقومنآ  دور ، یم

ام تکلمم  : » دنک یم یدنب  عمج روطنیا  بالقنا ۵۷  عوقو  دروم  رد  زین  یتباث  زیورپ 
لاس رد  هدوب ؟ رتدب  لاس ۵۰ و ۴۵  زا  لاس ۵۵ ، رد  ام  تکلمم  .تشادن  یبالقنا  عضو 
رفن .دندوب ۳۰۰۰  هدش  لرتنک  همه  یتسیرورت  یتسینومک و  یاه  هورگ همه  نیا   ۵۵

نیدهاجم قلخ و  ییادف  یاه  کیرچ رگید  نوریب  رد  لاح  ره  هب  یلو  میتشاد  ینادنز 
مدوب دقتعم  نم  .دندوب  هدش  هتشک  مه  ناشناربهر  دنتشادن ، حلسم  یاه  لولس قلخ 
لح هار  کی  هب  تسشن و  تردق  عضوم  زا  دعب  درک ، ظفح  ار  تردق  ادتبا  دیاب  هک 

دقتعم نم  .دش  هک  دوش  یم نامه  شا  هجیتن ناتساد  نیا  هنرگو  دیسر  زیمآ  تملاسم
هب یلو  دوب  شنت  .دش  یم لح  اه  نارحب میداد  یم همادا  ار  عضو  نامه  رگا  هک  متسین 
مه زا  زیچ  همه  یروط  تیعقوم  کی  رد  .دش  یمن هدیشاپ  مه  زا  زیچ  همه  تعرس  نیا 

نابایخ رد  دندروآ  ار  حلسم  نیرومام  .دریگب  میمصت  تسناوت  یمن مه  هاش  هک  دیشاپ 
روصت هک  میشاب  یعضوم  رد  دیاب  ام  هک  دوب  نیا  نم  روظنم  .دینکن  یزادناریت  دنتفگ  دعب 

هام شش  ینعی  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نیفلاخم  هک  یعقوم  زا  .میتسه  ینتفر  ام  دوشن 
[۱۳] .« دش رجنم  هعجاف  هب  دش و  دیدشت  زیچ  همه  رخآ ،

: دیوگ یم لاس ۱۳۸۷  رد  یسراف  یس  یب یب اب  یا  هبحاصم رد  زین  نویامه  شویراد 
رکذتم یسک  ار  یلصا  لماع  اما  تسا ، لماوع  یلیخ  دش  ثعاب  ار  بالقنا  هچنآ  »

لکش ایند  رد  زور  ره  یبالقنا  شبنج  رازه  دوب … هاش  میلست  یلصا  لماع  .دوش  یمن
، دوب مق  رد  هبلط  تسیود  تارهاظت  دوب !؟ هچ  ناریا  یبالقنا  شبنج  رگم  .دریگ  یم
‐ هژاو نآ  زا  مه  بوکرس  .دوبن  لح  هار  بوکرس  .دوشب  بالقنا  دیابن  هکنیا  اب  بخ 

شمسا الاح  دیریگ ، یم ار  هدع  کی  امش  .دننک  یم تشحو  همه  دییوگب  ات  هک  تساه 
تیلاعف هک  دیهد  یم هزاجا  مه  ار  هدع  کی  دیریگ و  یم ار  هدع  کی  .تسه  هک  یچ  ره 

دیاب هک  ار  ییاهنآ  دیریگب و  دننک  تیلاعف  داد  هزاجا  دیاب  هک  ار  ییاهنآ  امش  رگا  اما  دننکب ،
ثحب بالقنا  ندوب  یمدرم  دروم  رد  نم  رگید … دوش  یم نیمه  بخ  دینک ، لو  دیریگب 

، جیردت هب  مدرم  نیا  نابایخ ، رد  دنتخیرن  لوا  زور  هک  مدرم  نیا  اما  تسا  لوبق  مرادن ،
ره ینعی  .دیشک  لوط  هام  شش  .بالقنا  هب  دنتسویپ  یعامتجا  هیال  هیال  هورگ و  هورگ 

کی یولج  لوا  زور  رگا  امش  .نابایخ  هب  دنتخیر  یرتشیب  ی  هدع دمآ  هاتوک  هاش  هچ 
ار شیولج  دوش  یم لیب  اب  لوا  دیوگ  یم هک  یدعس  رعش  لثم  دیریگب ، ار  ینایرج 

یزیرنوخ هب  زاین  الصا  تفرگ ، ار  شیولج  دوش  یمن مه  لیپ  اب  رگید  دعب  اما  تفرگ 
نآ دینکن  لایخ  .دندش  هتشک  بالقنا ) نایرج  رد   ) رفن رازه  هس  ود  هب  کیدزن  .دوبن 
لوا یاهزور  نامه  امش  .دندش  هتشک  رتشیب  ریخ ، دوب ، هنیزه  یب یمیلست  تسایس 

هاش و تبیه  نوچ  .دمآ  یم ناش  تسد راک  باسح  مه  هیقب  دیتفرگ  یم ار  هدع  کی  دیاب 
یمن هداتسیا و  دهدب  ناشن  هک  دوب  یفاک  طقف  نامز ، نآ  دوب  یرگید  زیچ  هاش  تردق 
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https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ
https://web.archive.org/web/20120414002744/http:/www.voanews.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html


رد دنتخیر  تدح ، تدش و  نامه  اب  شناراداوه  ینیمخ و  نامه  لاس ۱۳۴۲  رد  .دراذگ 
دوب هدامآ  همه  مه  نافلاخم  ناریا ، رهش  شش  جنپ  رد  هکلب  نارهت  رد  طقف  هن  نابایخ ،

دوش یم سپ  .دشن  بالقنا  بخ  دندرک و  مامت  ار  راک  هزور  هس  دنریگب ، ار  شتشپ 
[۱۴ .«] تفرگ ار  اهزیچ  نیا  یولج 

یمالسا یروهمج  هچنآ  یرسارس ، تاضارتعا  اب  ماظن  ههجاوم  هویش  - ۲
هتخومآ بالقنا ۵۷  زا 

ار نیشیپ  تموکح  تاناکما  تاداریا و  همه  یمالسا  یروهمج  جیار ، تاغیلبت  فالخ  رب 
یادرف ۲۲ نامه  زا  نویبالقنا  .هدرکن  عورش  رفص  زا  ناونع  چیه  هب  هدرب و  ثرا  هب 
هب فورعم  شترا  تاعالطا  هرادا  هلمج  زا  شترا  کاواس و  دانسا  زا  یا  هنیجنگ نمهب 

نیسح دننام  یصاخشا  یاه  کمک زا  اهنآ  نآ  رب  هوالع  .دندروآ  تسد  هب  ار  ود  نکر 
زا یکدوک و  نارود  زا  هاش  کیدزن  رایسب  تسود  وا  .دندش  رادروخرب  زین  تسودرف 
رد وا  .دوب  یهاشنهاش  یسرزاب  نامزاس  سیئر  کاواس و  شترا ، دشرا  یاه  لارنژ
هنالاعف یشقن  دوش و  یم رضاح  ناهدنامرف  هسلج  رد  یصخش  سابل  اب  نمهب  زور ۲۲ 

ناهدنامرف رگید  تفلاخم  اب  یتقو  هلمج  زا  .دنک  یم یزاب  شترا  یفرط  مالعا ب  رد 
یماظن هدنامرف  اهنت  وا  [ ۱۵ «] نم اب  هاش  باوج  : » دیوگ یم اهنآ  هب  دوش ، ووربور می

لاس ۱۳۶۲ رد  وا  .دش  مادعا  هن  دش و  جراخ  ناریا  زا  هن  هک  دوب  یولهپ  تموکح  دشرا 
ربخ لاس ۱۳۶۶  ات  اما  دوش  یم تشادزاب  روشک  لامش  یاهاتسور  زا  یکی  رد 
ترازو لیکشت  هب  یناوارف  یاه  کمک وا  هلمج  زا  .دوش  یمن رشتنم  وا  تشادزاب 

.دنک یم یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  تاعالطا و 

هبرجت یب رگید  بالقنا  کی  اب  هلباقم  یارب  هدمآرب  بالقنا  کی  زا  شدوخ  هک  یماظن 
اهنآ .دنتسه  تردق  دنسم  رد  زونه  قباس  یاه  یبالقنا زا  یرایسب  هکنآ  هژیو  هب  تسین 
زا هدافتسا  نامزمه  هاش و  یپ  رد  یپ  یاه  ینیشن بقع هنوگچ  هک  دنراد  دای  هب  بوخ 

.دش نویبالقنا  نتفرگ  تردق  ثعاب  تاضارتعا  راهم  یارب  یماظن  یاهورین 
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https://www.youtube.com/watch?v=IP-w-0FQyoI
https://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=206


یمالسا یروهمج  نویزیولت  رد  تسودرف  نیسح  روضح 

هب ار  اه  یتخس هک  دندوب  یکیرچ  ناناوج  ناشدوخ  یمالسا  یروهمج  یتینما  نیلوئسم 
ات دنتفر  یم هیروس  یبیل و  نانبل ، قارع ، دننام  ییاهروشک  هب  دندیرخ و  یم ناج 

ره اب  ههجاوم  هبرجت  ابیرقت  اهنآ  .دننیبب  نراقتمان  یکیرچ و  یرهش و  یاه  گنج شزومآ 
نارهت و دننام  ییاهرهشنالک  رد  یرهش  یاه  گنج زا  دنا ، هتشاد ار  یتینما  نارحب 

یاه ه ورگ ات  قلخ  ناییادف  نیدهاجم و  دننام  ارگپچ  یکیرچ  یاه  هورگ اب  هلباقم 
هبرجت .دنگنج  یم نراقتمان  مه  اهنآ  دنتسه و  رقتسم  اهزرم  رد  اتدمع  هک  هاوخ  ییادج
رد رهشداش )  ) رهشمالسا نیوزق و  دهشم ، رد  نانیشن  هیشاح تاضارتعا  اب  هلباقم 

تاضارتعا زا  لاس ۱۳۸۸ ، رد  طسوتم  هقبط  تاضارتعا  ات  ههد ۱۳۷۰  یادتبا 
یاه ۹۶ و ۹۷٫ لاس رد  نارگراک  تاضارتعا  اب  هلباقم  ات  هامریت ۱۳۷۸  رد  نایوجشناد 
هدوب و یگلاس  هناتسآ ۴۰  رد  یاه ۵۶ و ۵۷  لاس رد  یا  هنماخ یلع  صخش  هلمج  زا 

دراد و لاس  هک ۸۰  وا  نینچمه  .دراد  رطاخ  هب  الماک  ار  بالقنا  هب  رجنم  تالوحت  ریس 
نداد ناشن  هنوگره  دناد  یم بوخ  تسه ، حرطم  نالا  نیمه  شا  ینیشناج ثحب 

تیاهن رد  هک  دوش  ییاهورین  یزاسدازآ  هب  رجنم  دناوت  یم ناضرتعم  لباقم  رد  فعض 
یاه شبنج اب  هلباقم  یور  ماظن  لیلد  نیمه  هب  .دنوش  یم ماظن  یشاپورف  هب  رجنم 
ناوارف تاعلاطم  هلمج  زا  هدرک  راک  الماک  اقافتا  نویسیزوپا  ینابایخ و  یضارتعا و 

رد ناوارف  یلام  عبانم  زاگ  تفن و  لوپ  تکرب  هب  هک  یمالسا  یروهمج  .هداد  ماجنا 
دوخ یاهزاین  ات  هدرک  شالت  یهاگشناد   رشق  زا  یشخب  نتفرگ  راک  هب  اب  هتشاد  رایتخا 

نآ ات  هدرک  شالت  هتشادن ، دامتعا  نایهاگشناد  هب  هک  یدراوم  رد  .دنک  فرطرب  ار 
الماک هک  ییاه  هاگشهوژپ اه و  هاگشناد سیسات  الثم  دنک  داجیا  ار  دامتعا  دروم  رشق 
عماج هاگشناد  قداص ،» ماما   » هاگشناد دننام  دنتسه  تموکح  رما  نامرف و  تحت 

زکرم یلم ، تینما  تاعالطا و  هاگشناد  یلم ، عافد  هاگشناد  نیسح ،» ماما  »
12/29



تاعلاطم و هسسؤم  یدربهار و  تاعلاطم  هدکشهوژپ  کیژتارتسا ، تاقیقحت 
یاهورین هب  هتسباو  زکارم  نیا  یمامت  .نارهت  رصاعم  راربا  یللملا  نیب تاقیقحت 

یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  تاعالطا و  ترازو  هلمج  زا  یمالسا  یروهمج  حلسم 
.دنتسه

یسایس مولع  داتسا  ملقلا  عیرس دومحم  کمک  اب  لاس ۱۳۷۸  رد  هنومن ، ناونع  هب 
مامت یگداوناخ  تورث  تکرب  هب  هک  ناریا ) یلم  هاگشناد  « ) یتشهب  » هاگشناد

یهاگشناد زکارم  زا  یبوخ  تخانش  دوب و  هدنراذگ  اکیرمآ  رد  ار  یهاگشناد  تالیصحت 
رظن ریز  یدربهار » تاعلاطم  هدکشهوژپ   » تشاد ناهج  تردقربا  اهنت  یشهوژپ  و 

لاس نامه  رد  زکرم  نیا  تامادقا  نیلوا  زا  یکی  .دش  لیکشت  تاعالطا  ترازو 
ارچ  » .دوب یبالقنا  یاه  شبنج اب  هلباقم  یسررب و  دروم  رد  یباتک  همجرت  سیسات ،

Ted « ) راگ تربار  دت   » هک دوب  یباتک  ( Why Men Rebel « ) دننک یم شروش  اه  ناسنا
(Relative Deprivation « ) یبسن تیمورحم   » فورعم هیرظن  نآ  رد  ( Robert Gurr

یلصا لماع  ود  یبسن  تیمورحم  یژولوئدیا و  هک  دش  یعدم  نآ  رد  درک و  حرطم  ار 
هدش هتشون  یدالیم  ههد ۱۹۷۰  رد  درس  گنج  جوا  رد  باتک  .دنتسه  یسایس  یتابث  یب

یتسیلایسوس یاه  شیارگ اتدمع  هک  یبالقنا  یکیرچ و  یاه  شبنج قیقد  یسررب  هب  و 
هدش همجرت  زین  یبرع  یاهروشک  یخرب  هیسور و  رد  باتک  نیا  .دزادرپ  یم دنتشاد 

.تسا

زا دعب  هام  دنچ  اهنت  لاس ۱۳۷۸  رد  هسسوم  نیا  یاضعا  زا  هانپ  قح رفعج  نینچمه 
یلخاد تینما  نویسزوپا و   » ناونع اب  یا  هلاقم رد  ریت  ییوجشناد ۱۸  تاضارتعا 

دزادرپ و یم نویسیزوپا  فلتخم  یاه  هورگ یسررب  هب  ناریا » یمالسا  یروهمج 
ه‐ ورگ نآ  زا  پچ  فیط  دیدش  فیعضت  یوروش و  یشاپورف  هب  هجوت  اب  دنک  یم هیصوت 

نویسیزوپا کی  داجیا  اب  دنک  یم هیصوت  وا  نینچمه  .دوش  یریگرای  ماظن  عفن  هب  اه 
هلاقم نیا  .دوش  هتفر  زادنارب  نویسیزوپا  اب  هلباقم  هب  تاحالصا ) حانج   ) یلخاد

اب هانپ  قح دیوگ ، یم هدنناوخ  هب  ناریا  طسوتم  هقبط  دروم  رد  یبلاج  بلطم  نینچمه 
، راد لیصحت ای  یتنار  یاه  تلود : » دیوگ یم یمالسا  یروهمج  ندوب  یتنار  قیدصت 
هب دننک ، یم تفایرد  ار  یجراخ  تنار  زا  یمیظع  ریداقم  هتسویپ  هک  دنا  ییاه تلود

هکنآ نودب  دهد ، یم لیکشت  تنار  نیمه  ار  نانآ  دمآرد  مظعا  تمسق  هک  یا  هنوگ
ییاهنت هب  اه  تلود نیا  .دنشاب  هتشاد  هعماج  داصتقا  رد  یدیلوت  یاهدنیارف  اب  یطابترا 
تلود یگژیو  .دنتسه  هعماج  رد  هاوخلد  لکش  هب  تنار  هدننک  عیزوت هدننک و  تفایرد
یارجا نتفرگ و  رب  رد  هک  لالقتسا  نانچ  تسا ، هعماج  تاقبط  زا  نآ  لالقتسا  یتنار 
.تسین یعامتجا  تاقبط  هعماج و  عفانم  نتفرگ  رظن  رد  زا  ریزگان  شیاه ، تسایس
یتلود تردق  هدمع  ناکرا  یتینما ، یاه  نامزاس شترا و  یرالاس ، ناوید هاگتسد 

، دنتسه یموس  ناهج  اتدمع  هک  یتنار  یاه  تلود رد  .دنور  یم رامش  هب  یتنار 
تلود اریز  دریگ  یمن لکش  یبرغ  یاه  ماظن رد  جیار  لکش  هب  ینوناق  نویسیزوپا 

13/29

https://www.amazon.com/Ted-Robert-Gurr/e/B001H9XXLQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_deprivation


لئاق یهورگ  چیه  یارب  زین  یسایس  قوقح  هدوبن و  یا  هقبط چیه  اب  فالتئا  هب  دنمزاین 
دنوش یم یسایسریغ  تدش  هب  ناگبخن  یتح  هعماج و  یتلاح  نینچ  رد  الوصا  .تسین 
.دش دنهاوخ  مورحم  تنار  زا  تلود ، اب  تفلاخم  ندش و  یسایس  تروص  رد  اریز 
فیعضت ای  تنار و  زا  اه  هورگ یزاین  یب تلاح ، نیا  رد  نویسیزوپا  ندش  لاعف  طرش 

لاعف نافلاخم و  قوقح  یاطعا  زا  راچان  ار  تلود  هک  دشاب  یم یتنار  تلود  یجیردت 
همه ندوب  ایهم  دعاسم و  تروص  رد  اسب  یا  یتح  .دزاس  یم ینوناق  نویسیزوپا  ندش 

تلود ینوگنرس  هب  رجنم  یبالقنا ، تیعضو  شیادیپ  نافلاخم و  همه  فالتئا  طیارش ،
[۱۶ «] .دوش یتنار 

.تسا نیمه  اقیقد  ناریا  یسایس  تالوحت  رد  طسوتم  هقبط  ندش  لاعفریغ  تلع 
هلمج زا  ایند  جیار  لکش  هب  لقتسم  یصوصخ  شخب  دازآ و  رازاب  داصتقا  اساسا 

کبس هچرگ  ناریا  رد  طسوتم  هقبط  .درادن  دوجو  ناریا  رد  یبرغ  یاه  یسارکومد
تدش هب  یلام  رظن  زا  اما  دراد ، یتموکح  یمسر و  یگدنز  کبس  زا  یتوافتم  یگدنز 

ارهاظ یاه  تکرش لنسرپ  ای  تلود  نادنمراک  اتدمع  تسا و  هتسباو  تموکح  هب 
دقاف نیاربانب  تموکح و  ریگب  قوقح مالک  کی  رد  دنتسه و  تلود  هب  هتسباو  یصوصخ 

تاضارتعا زا  دعب  هک  ماظن  .تسا  یسایس  تالوحت  رب  یراذگریثات  یارب  مزال  لالقتسا 
تدش اب  ات  درک  شالت  تشاد ، ییاه  ینارگن طسوتم  هقبط  تباب  زا  لاس ۷۸ و ۸۸ 

یاه هنومن زا  .دنک  فرطرب  ار  دیدهت  نیا  هقبط ، نیا  نایم  تنار  عیزوت  هب  ندیشخب 
طسوتم هقبط  درکراک  شقن و  یبایزرا  یوگلا  یحارط   » هلاقم هب  ناوت  یم رگید  مهم 

یتینما هیاپدنلب  تاماقم  زا  وا  .درک  هراشا  یناخ  هلادبع یلع  زا  مرن » گنج  تینما و  رد 
تاقیقحت تاعلاطم و  هسسؤم   » لماع ریدم  یتدم  تسا و  یمالسا  یروهمج  رد 

زا ماظن  ینارگن  زا  یشان  هلاقم  نیا  شراگن  .تسا  هدوب  رصاعم » راربا  یللملا  نیب
دروم رد  ار  یبلاج  تاکن  و   هدوب ، لاس ۱۳۸۸  تاضارتعا  رد  طسوتم  هقبط  شقن 

.تسا هداد  زین  یبلاج  یاه  هیصوت نامزمه  هتفگ و  ناریا  طسوتم  هقبط 

یاه هورگ اهرشق و  نایم  رد  هک  طسوتم  هقبط  تسا  دقتعم  هلاقم  نیا  هدنراگن 
ساسحا یهاگآدوخ و  یعون  دراد و  دوجو  یراکمه  و  یرکفمه ، یلدمه ، نآ  فلتخم 
نینچ هک  ددرگ   یم یبایزرا  مجسنم  یا  هقبط هتفرگ  لکش  اهنآ  رد  کرتشم  قلعت 

تردق و دیعصت  یاه  هنیمز اه و  تیفرظ ینعی  تسا  از  شلاچ درکراک  یاراد  یا  هقبط
نامزاس و عون  اب  عوضوم  نیا  دراد  نامزمه  روطب  ار  مرن  گنج  نینچمه  مرن و  تینما 

یسایس ماظن  طسوتم و  هقبط  یاه  هزاس طابترا  وسکیزا و  طسوتم  هقبط  تیوه 
یگدنیامن هک  زاس  نوگرگد شبنج  یاراد  طسوتم  هقبط  .تسا  قیثو  طبر  یاراد 

زا رادروخرب  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  ار  طسوتم  هقبط  راشقا  اه و  هورگ تیرثکا 
، ماجسنا زا  رادروخرب  هتبلا  یسایس و  ماظن  ًاصوصخ  یرگید »  » ربارب رد  مواقم  تیوه 

نالماع یارب  لآ  هدیا طیارش  تینما و  مظن و  یارب  کانرطخ  یا  هرازگ دایز  لامتحا  هب 
هقبط یارب  ار  ییاه  یگژیو هدشدای  هلاقم  نینچمه  .دوب  دهاوخ  مرن  گنج  ناجورم  و 
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مجسنم ناریا  رد  طسوتم  هقبط  دیوگ  یم هلمج  زا  درامش  یم رب  ناریا  طسوتم 
هقبط نایم  رد  .تسا  دوهشم  نآ  هدنهد  لیکشت  یاه  هورگ نایم  نیابت  تسین و 

ًاصوصخ تسا  هدهاشم  لباق  مواقم  تیوه  دشر  روهظ و  یاه  هنیمز مئالع و  طسوتم 
هناگیب یاه  هناسر هب  شیارگ  رالوکس و  یاه  نامتفگ .نارکفنشور  زا  یشخب  نایم  رد 

ذوفن شهاک  هتشاد و  شیازفا  یبرغ  مسینردم  رب  ینتبم  یگدنز  شور  درز ، و 
ظاحل هب  طسوتم  هقبط  دسر  یم رظن  هب  تسا و  دوهشم  هقبط  نیا  رد  تیناحور 

تکرح لاح  رد  یسایس  ماظن  اب  اهزیامت  اه و  توافت یخرب  تمس  هب  دوخ  یاه  هزاس
هیامرس هب  هجوت  اب  جیسب  دیوگ  یم تادیدهت  نیا  اب  هلباقم  یارب  هدنراگن  .تسا 

عونت یگدرتسگ و  نینچمه  هدروآ و  تسد  هب  گنج  یپ  رد  هک  یمیظع  یعامتجا 
یسایس و ماظن  نایم  راد  هشیر ذوفناب و  یجنایم و  داهن  کی  هب  دناوت  یم نآ  یراشقا 

ییالاب تیلباق  یگدنیامن  نیا  هکنآ  نمض  دوش  لیدبت  ناریا  هعماج  رد  طسوتم  هقبط 
|[ ۱۷] .دراد زین  رگراک  هقبط  ریقف و  راشقا  هب  یرست  یارب 

یمالسا یروهمج  یتینما  زکارم  هک  تسا  یتاعلاطم  زا  راکشآ  یا  هشوگ اهنت  اه  نیا
هلمج زا  زکارم  نیا  .دنا  هداد ماجنا  نآ  اب  هلباقم  یاه  هویش یسایس و  تاضارتعا  یور 
یاه تنواعم ای  اه  شخب مادک  ره  تاعالطا  ترازو  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس 

یسایس یاه  یسررب تنواعم   » هلمج زا  دنراد ، لئاسم  نیا  یسررب  یارب  یا  هناگادج
زکرم هنومن  یارب  نارادساپ .» هاپس  یدربهار  تاعلاطم  زکرم   » و تاعالطا » ترازو 
هب دناوت  یم نآ  هدنامرف  هک  تسا  مهم  نانچ  نارادساپ  هاپس  یدربهار  تاعلاطم 
زا شیپ  یرفعج  زیزع  یلعدمحم  هلمج  زا  دسرب ، زین  هاپس  لک  یهدنامرف  ناونع 

هاپس یدربهار  تاعلاطم  زکرم  سییر  هاپس ، لک  یهدنامرف  تمس  هب  ندیسر 
ماظن فلاخم  یاه  هورگ یور  رب  ار  یناوارف  تاعلاطم  اجنآ  رد  وا  .دوب  نارادساپ 

یزاب هنالاعف  یشقن  لاس ۱۳۸۴  رد  داژن  یدمحا  ندیسر  تردق  هب  رد  داد و  ماجنا 
بازحا و یتاعالطا  یسررب   » باتک هب  ناوت  یم یتاعلاطم  یاهراک  هنومن  رگید  زا  .درک 

هاگشناد طسوت  هدش  رشتنم  ناریا » یمالسا  یروهمج  فلاخم  یسایس  یاه  هورگ
[۱۸ .] درک هراشا  تاعالطا  ترازو  هب  هتسباو  یلم  تینما  تاعالطا و 

یاه ماظن رد  ندرک  بالقنا  تسا و  بالقنا  کی  زا  هدمآرب  شدوخ  یمالسا  یروهمج 
وربور یضارتعا  یاه  شبنج اب  لوا  لاس  نامه  زا  ماظن  .تسا  رت  تخس اقافتا  یبالقنا 

اراد تاضارتعا  اب  ههجاوم  رد  ار  یتینما  عونتم  هدش و  هتشابنا  هبرجت  کی  هدش و 
هیور رییغت  هک  هدرکن  یعس  اهنت  هن  تاضارتعا  اب  هلباقم  رد  ماظن  تلع  نیمه  هب  .تسا 
رتشیب ار  اه  تیدودحم هکلب  دنک ، یراددوخ  ناضرتعم  هب  زایتما  هنوگره  نداد  زا  دهد و 
یمدرم تاضارتعا  هک  ییاهورین  دهد  یم ناشن  تادنتسم  دهاوش و  .تسا  هدرک  مه 

راتخاس و کی  هب  دننک  یم بوکرس  ای  تیریدم  لرتنک و  ار  ناریا  رد  یتموکح  دض  و 
، رت هدرتسگ براجت ، نیا  زا  کی  ره  یپ  رد  هک  دنراد  قلعت  هیالدنچ  یدعبدنچ و  نامزاس 

لوئسم یمالسا  یروهمج  رد  هک  ینامزاس  راتخاس و  .تسا  هدش  رتزهجم  رت و  هدیچیپ
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یاه شخب لماش  تسین و  یماظتنا  یورین  سیلپ و  طقف  تسا ، تاضارتعا  اب  هلباقم 
یتاغیلبت و یا و  هناسر ییاضق ، یتایلمع ، یتاعالطا ، یماظن ، یماظن ، هبش فلتخم 

یدعبدنچ هیالدنچ و  بوکرس  نامزاس  کی  ار  نآ  تموکح  نافلاخم  تسا و  یلام  یتح 
[۱۹ .] دنناد یم

شترا لک  هدنامرف  حلسم ، یاهورین  لک  داتس  هدنامرف  یا  هنماخ یلع  لاس ۱۳۹۵  زا 
دننام یدارفا  هاش  رگا  .هدرک  ضوع  ار  جیسب  تمواقم  یورین  هدنامرف  هاپس و  و 

ناهدنامرف باصتنا  اب  یا  هنماخ یلع  درک ، هدافتسا  لاس ۵۷  رد  ار  یراهزا  مدقم و 
ار یتسدکی  هدرک  شالت  وا  .تسا  هتفر  تاضارتعا  زابشیپ  هب  تخسرس  عطاق و 
زا یریگولج و  ینرق  یلودمحم  تسودرف و  نیسح  لاثما  شیور  زا  ات  دنک  رتشیب 
زا .دنک  یریگولج  تخس  یاهزور  رد  حلسم  یاهورین  یهدنامرف  حوطس  رد  شزیر 

هب ماظن  .تسا  هدروآ  یور  یماظتنا  یورین  هژیو  هب  حلسم  یاهورین  تیوقت  هب  هلمج 
دحاو زا ۴۰۰  شیب  هدروآ و  مهارف  شروشدض  تازیهجت  تاضارتعا ۱۳۸۸  زا  دعب  هژیو 

سیلپ  » یاه تیلاعف نینچمه  [ ۲۰ .] تسا هدرک  داجیا  نارهت  هلحم  رد ۳۷۵  ینز  تشگ
زا یا  هکبش روبزم  دحاو  هتشاد ، شیازفا  تدش  هب  یمومع » تینما  تاعالطا و 

هژیو هب  دنک و  یم یروآ  عمج تاعالطا  تالحم  زا  هک  دراد  ار  یلحم  نیچربخ  نیرومام 
یم تشادزاب  ار  لاعف  دارفا  هدرک و  ذوفن  ناضرتعم  نایم  رد  تاضارتعا  ماگنه  رد 
هتشاد شیازفا  لاس ۱۳۹۶  هب  تبسن  دصرد  لاس ۱۳۹۷ ۲۰۰  رد  اجان  هجدوب  [ ۲۱] .دننک
هرهچ صیخشت  یژولونکت  هتشاد و  شیازفا  اهرهش  حطس  رد  اه  نیبرود دادعت  .تسا 

[۲۲] .تسا هدش  زور  هب هفاضا و  نآ  هب  زین 

ماظن .تسا  یرسارس  تاباصتعا  تاضارتعا و  اب  ماظن  ههجاوم  هویش  رتمهم  هلئسم 
نراقتمان و .دنک  یم دروخرب  ىرسارس  تاضارتعا  اب  دنمفده  الماک  یلکش  هب 
بالقنا نارادساپ  هاپس  دننام  یماظن  یاهورین  ندروآ  نادیم  هب  یاجب  .روحم  هلحم

بالقنا نارادساپ  هاپس  نایم  کرتشم  یاه  هاگرارق .دنک  یم هدافتسا  اجان  زا  یمالسا ،
اهنآ هلمج  زا  .تسا  هدش  هزیراتیلیم  تیوقت و  رتشیب  اجان  هدش و  داجیا  اجان  یمالسا و 

یسررب هورگ  [ » ۲۳ .] درک هراشا  یلع » ماما   » و هللاراث »  » هاگرارق هب  ناوت  یم
لاس ۲۰۱۸ نیدورف )  ) سرام رد  یشرازگ  رد  (  Critical Threats « ) نیداینب تادیدهت 
[۲۴ .] تسا هتشاد  شیازفا  اهنآ  هجدوب  نینچمه  اجان و  هاپس و  نایم  اه  یراکمه هتفگ 

رب هوالع  .دنوش  یم عطق  روحم  هلحم لکش  هب  زین  یعامتجا  یاه  هکبش تنرتنیا و 
رد یا  هلحم رد  الثم  هچنانچ  مارگلت ، رتییوت و  دننام  یعامتجا  یاه  هکبش لماک  گنیرتلیف 

دش و دهاوخ  عطق  امامت  هقطنم  نآ  تنرتنیا  دهد ، خر  ضارتعا  جرک  ای  ناهفصا 
لصتم تنرتنیا  هب  دنناوت  یم یتخس  هب  مه  نکشرتلیف  اب  یتح  قطانم  نآ  نانکاس 

لماک نتسب  یعامتجا ، یاه  هکبش گنیرتلیف  .دنشاب  لصتم  دنناوت  یمن الصا  ای  دنوش 
گنیرتلیف دوجو  اب  .دنک  یم رت  تحار ضارتعا  ساسح  یاهزور  رد  ماظن  یارب  ار  اهنآ 

.دنراد اضف  نیا  رد  یلاعف  روضح  ماظن  یاه  یربیاس
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یپ نافلاخم  یاه  همانرب هب  ماظن  هک  دوش  یم ثعاب  یزاجم  یاضف  اب  دروخرب  عون  نیا 
یتینما یاهورین  هکنآ  هنومن  نیرتهب  .دنک  یزیر  همانرب نآ  نتخاس  یثنخ  یارب  دربب و 

یروتوم و یاه  ناگی زا  هدافتسا  .دنراد  روضح  نابایخ  رد  نافلاخم  زا  لبق  هشیمه 
مامت هب  ابیرقت  یتینما  یاهورین  هدش  ثعاب  زین  یصخش  سابل یماظن و  هبش یاهورین 

دادرم ۱۳۹۷) رد  رازاب  تاضارتعا  الثم   ) اه هچوک نیرت  کیراب هلمج  زا  رهش  طاقن 
لاح رد  روحم  هلحم نراقتمان و  لکش  هب  ماظن  ینعی  نیا  .دنشاب  هتشاد  یسرتسد 
تالحم رد  ار  تاضارتعا  ات  دننک  یم شالت  یتینما  یاهورین  .تسا  ناضرتعم  اب  هلباقم 

ریاس هب  نآ  شرتسگ  زا  مه  تاضارتعا و  نتسویپ  مهب  زا  مه  ات  دننک  بوکرس  کچوک 
ریثات دومن و  الاب ، تیعمج  اب  تاعمجت   ) اه هناسر رد  نآ  ریواصت  شخپ  قیرط  زا  طاقن 
نیا زا  هدافتسا  اب  یمالسا  یروهمج  .دننک  یریگولج  دنراد ) ییالاب  رایسب  یا  هناسر

هتفه کی  ابیرقت  ضرع  رد  ار  تاضارتعا  جوم  دریگ ، یم ار  ناضرتعم  سفن  اه ، تسایس
شالت هنوگنیا  .دوش  یم نآ  اب  هلباقم  یدعب و  جوم  رظتنم  تقو  دیرخ  اب  دناباوخ و  یم

.دوشب اهنآ  ندش  جراخ  لرتنک  زا  تاضارتعا و  شرتسگ  زا  عنام  ات  دنک  یم

رد یا  هلاقم رد  هنایمرواخ  لئاسم  نارگلیلحت  زا  ( Nicholas Carl  ) لراک سالکین 
یمالسا یروهمج  یارب  یرسارس  تاضارتعا  : » تشون  ۲۰۱۸ دادرخ )  ) هییوژ

ار ماظن  تیلک  هتسناوتن  زونه  اما  هتساک  هقطنم  رد  شروضح  زا  هدش و  زاسرسدرد 
تیعضو رد  تلاح  نیرت  هنانیبشوخ رد  ناریا  هعماج  دناد  یم ماظن  [ ۲۵ .«] دنک دیدهت 
نتخانش تیمسر  هب  نداد و  زایتما  هنوگره  تسا  دقتعم  دراد و  رارق  یراجفنا  همین
ثعاب دناوت  یم هک  دش  دهاوخ  ییاهورین  یزاسدازآ  هب  رجنم  تیاهن  رد  تاضارتعا 

ات هتفرگ  فده  ار  ناضرتعم  دیما  اقیقد  ماظن  .دوشب  یمالسا  یروهمج  یشاپورف 
هک دیوگب  ناضرتعم  هب  دنک و  فرصنم  یزادنارب  ای  رییغت و  هنوگره  زا  ار  ناضرتعم 
تباث تسایس  کی  دوخ  یربهر  لاس  یس  رد  یا  هنماخ .درب  دنهاوخن  شیپ  زا  یراک 
تسا دقتعم  یجراخ  تسایس  رد  هچ  یلخاد و  روما  هرادا  رد  هچ  وا  .تسا  هتشاد 

یاه هتساوخ دوش  یم ثعاب  هکلب  دراد  یمن او  ینیشن  بقع هب  ار  لباقم  فرط  شمرن ،
نادنورهش نتشاد  هگن یضار »  » ای یجراخ و  هحلاصم  وا  عقاورد  .دنک  حرطم  یدیدج 

هدرک یراددوخ  نآ  زا  ناکما  دح  رس  ات  دناد و  یم فعض » رس  زا  ینیشن  بقع  » ار
دنیآرف لیهست  ماظن و  تیبثت  هب  رجنم  تسایس  نیا  تسا  دقتعم  وا  .تسا 

.ساسح رایسب  نارود  نیا  رد  مهنآ  دش ، دهاوخ  شا  ینیشناج

هدرک هدامآ  تاضارتعا  اب  هلباقم  یارب  ار  دوخ  الماک  ماظن  دش  هتفگ  هچنآ  ساسا  رب 
زا سپ  دوب و  هدش  لرتنک  یا  هزادنا ات  زرا  تمیق  هک  یعقوم  رد  ارچ  لاح  نیا  اب  .دوب 
ار نیزنب  تمیق  ات  تفرگ  میمصت  ماظن  دوب ، هدیسر  یبسن  تابث  هب  داصتقا  هام  دنچ 

! ربارب هس  مه  نآ  دهد !؟ شیازفا  یلبق  مالعا  نودب  هرابکی و 

بوکرس متسیس  اب  ههجاوم  یارب  یحرط  هدنیآ : هب  یهاگن  - ۳
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نیزنب تمیق  شیازفا  زا  یشان  یضارتعا  جوم  یارب  ار  دوخ  الماک  ماظن  متسه  دقتعم 
.تفرگ نیزنب  تمیق  شیازفا  هب  میمصت  دنمفده  لکش  هب  اقافتا  دوب و  هدرک  هدامآ 

یشخب ناربج  لوا  .تشاد  نیزنب  تمیق  شیازفا  زا  هدمع  فده  ود  یمالسا  یروهمج 
، تفن تالماعم  .نیزنب  تارداص  شیازفا  قیرط  زا  تفن  هتفر  تسد  زا  دمآرد  زا 

یاه هلومحم رد  هدمع  لکش  هب  طقف  تفن  .تسا  فافش  هدمع و  الماک  یتراجت 
دهد و یم شرافس  لبق  هامدنچ  زا  رادیرخ  .دسر  یم شورف  هب  یا  هکشب رازه  دصدنچ 

هب هعجارم  نینچمه  هتفرشیپ و  گرزب و  یاه  شکتفن هب  زاین  .دنک  یم دیرخ  شیپ
.دوش یم بیوصت  کپوا  رد  هضرع  مجح  .تساهنآ  تنامض  یارب  همیب  یاه  تکرش

رد الصا  لئاسم  نیا  .دنک  یم لیدبت  میرحت  یریگ و  هر لباق  ییالاک  هب  ار  تفن  اهنیا  همه 
روشک زا  دنزیر و  یم راد  نزخم یاه  نویماک رد  ار  نیزنب  .درادن  دوجو  نیزنب  تارداص 
ناریا هیاسمه  یاهروشک  رد  تسا و  نازرا  تیفیک و  یب ناریا  نیزنب  .دننک  یم جراخ 

ماظن دصق  تسا ، رتمهم  رایسب  هک  رگید  هلئسم  .دراد  رادیرخ  قارع  ناتسکاپ و  دننام 
یروهمج .دوب  هدش  تیریدم  یزاس  نارحب ای  هدش  لرتنک  یراجفنا  داجیا  یارب 

اه نارحب نیا  زا  هدرک  شالت  هشیمه  هدش ، گرزب  هدمآ و  ایند  هب  نارحب  اب  هک  یمالسا 
همادا دوخ  تایح  هب  اقافتا  اه  نارحب نآ  یالبال  رد  دروایب و  دوجو  هب  یتصرف  دوخ  یارب 

عورش زا  شیپ  هتفه  ود  اهنت  نابآ ۱۳۹۸  رد ۸  یا  هنماخ یلع  نانخس  نیا  .دهد 
شترا یرسفا  یاه  هاگشناد نایوجشناد  یگتخومآ  شناد مسارم  رد  تاضارتعا 

ظفاح ییاهورین  ّحلسم و  یاهورین  صوصخم  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یزیچنآ  : » تسا
دََشا َُهنتِفَلا  دیامرف : یم اجکی  نآرق  رد  .دنشاب  هنتف  بقارم  هک  تسا  نیا  تسا  ّتینما 

« َربَکا ، » رت تخس ینعی  ّدََشا » « ؛ لتَقلا َنِم  َُربَکا  َُهنتِفَلا  دییامرف : یم اجکی  لتَقلا ، َنِم 
بخ .تسا  رتدب  نآ  زا  هنتف  اّما  تسا  بولطمان  تسا ، یدب  زیچ  راتشک  .رتگرزب  ینعی 

شیارآ دنتسه  ّتینما  ظفاح  هک  ییاهورین  یتسیاب  سپ  تسا ، رتدب  لتق  زا  هنتف  رگا 
یارب ار  ناشدوخ  یاه  یگدامآ دنریگب ، مه  هنتف  اب  ی  هلباقم یارب  ار  مزال  مظن  ار ، مزال 

هجوت نآ  هب  یتسیاب  اه  هاگتسد هک  تسا  یزیچنآ  نیا  دننکب ؛ ظفح  یتسیاب  مه  هنتف 
[۲۶ .«] دنشاب هتشاد 

تسا نکمم  هک  داد  رادشه  هیکرت  روهمج  سییر  ناغودرا  نابآ  رد ۱۷  دعب  هتفه  کی 
، چیه هک  یتینما  نارگلیلحت  یارب  [ ۲۷ .] دنک ادیپ  شرتسگ  ناریا  هب  قارع  تاضارتعا 

یساسا و ییالاک  هچنانچ  هک  دوب  ینیب  شیپ لباق  الماک  مه  یداصتقا  ناسانشراک  یارب 
ریگارف یدج و  تاضارتعا  هب  رجنم  دوش ، ربارب  هس  هبش  کی نیزنب  دننام  یمومع 

‐ یم میمصت  تسا ، یبهذم  یتموکح  تسا  یعدم  هک  یمالسا  یروهمج  .دش  دهاوخ 
مدرم هب  مالسا  ربمایپ  دلوت  بش  رد  نابآ ۱۳۹۸  هبنشجنپ ۲۳  بش  تعاس ۱۲  رد  دریگ 
رد دهد ! شیازفا  ربارب  هس  یلبق  مالعا  عون  ره  نودب  ار  نیزنب  تمیق  دهدب و  یدیع 
دنا هدید یم ملیف  یا  هدع الثم  .دنا  هدوب یمرگرس  حیرفت و  لوغشم  مدرم  رثکا  عقومنآ 

ربخ راشتنا  ماگنه  رد  نیاربانب  .دنا  هدوب اه  کراپ یمومع و  زکارم  رد  یرگید  هدع  و 
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تسا و لیطعت  تسا  هعمج  هک  ادرف  نآ  رب  هوالع  .دنا  هدوب رادیب  مدرم  رثکا  اقافتا 
یارب یزیر  همانرب عوضوم و  نیا  دروم  رد  تبحص  یارب  یفاک  تصرف  مدرم  نیاربانب 

.دوش یم عورش  ادرف  نامه  زا  مه  تاضارتعا  .دنا  هتشاد عمجت 

زا هدش ، رشتنم  ریواصت  قبط  .تسا  روآ  تفگش هقباس و  یب اما  مدرم  مشخ  مجح 
ماجنا جیسب  یاه  هاگیاپ سیلپ و  یاه  هاگتسیا هب  هلمح  اه و  هداج نتسب  لوا  زور  نامه 

هوالع .دوب  راک  روتسد  رد  یا  هدرتسگ لکش  هب  زین  هیملع  یاه  هزوح هب  هلمح  .دوش  یم
دنور اه  کناب .دوش  یم هلمح  زین  اه  کناب هلمج  زا  یمومع  زکارم  زا  یخرب  هب  نآ  رب 

زا ینکشرمک  یاه  هرهب دنراد و  مدرم  هب  تالیهست  یاطعا  یارب  یتخس  رایسب  یرادا 
یاطعا ات  سالتخا  زا  یداصتقا  دسافم  ماسقا  عاونا و  لاح  نیا  اب  دننک ، یم ذخا  مدرم 

یتیاضران بجوم  مزال  یاه  تنامض نتفرگ  نودب  صاخ  دارفا  هب  نالک  یاه  ماو
اه بیسآ زا  یرایسب  هدش  رشتنم  ریواصت  ساسا  رب  .تسا  هدش  مدرم  نایم  هدرتسگ 
هدش ماجنا  ناضرتعم  ندرک  ماندب  یارب  یتینما  یاهورین  طسوت  زین  یمومع  لاوما  هب 

دنا و هتفرگ سرد  هتشذگ  تاضارتعا  هبرجت  زا  حلسم  یاهورین  دننام  مه  مدرم  .تسا 
یا هنماخ یلع  هبنش  زور  .دنا  هدیشخب دوبهب  هدرک و  هدیچیپ  ار  دوخ  ضارتعا  یاه  هویش

.دنک یم ینلع  تیامح  ناضرتعم  بوکرس  تمیق و  شیازفا  زا  دنک و  یم ینارنخس 
ربخ دنک  یم رشتنم  یمالسا  یروهمج  ربهر  رتفد  ار  نآ  هک  هللا » بزح طخ   » هیرشن
یاروش هبوصم  وا  تاضارتعا  عورش  نیزنب و  تمیق  شیازفا  زا  سپ  زور  کی  هک  هداد 

: درک دییات  حرط  یارجا  همادا  یارب  ار  یلم  تینما  یلاع 

دیلک حرط  نیا  هک  الاح  دندوب  رظن  نیا  رب  لوقلا  قفتم اضعا  همه  اروش ، هسلج  رد  »
اه و بوشآ ندش  رتدیدش  عضوم ، نیا  زا  ینیشن  بقع هنرگو  دوش ، ارجا  دیاب  هدروخ ،

، طیارش نیا  رد  سلجم  ناگدنیامن  عانقا  اما  .تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  اه  ینماان
یلم تینما  یلاع  یاروش  یاضعا  رظن  نیمه ، یارب  دوب ، سلجم  سیئر  ناوت  زا  رتارف 

« .دوش هتفرگ  کمک  بالقنا  ربهر  زا  عوضوم ، نیا  لح  یارب  دیاب  هک  دوب  نیا 

ناگدنیامن یارب  یمالسا  یاروش  سلجم  سیئر  یناجیرال  یلع  قیرط  زا  یا  هنماخ
یلبق خرن  هب  نیزنب  ندنادرگزاب  یارب  ار  یحرط  هنوگره  هک  داتسرف  یتموکح » مکح  »
.درک تیامح  تمیق  شیازفا  همادا  زا  ینلع  روطب  مهنآ  زا  سپ  یقیاقد  دنراذگب و  رانک 
سیئر ناوت  زا  رتارف  طیارش ، نیا  رد  سلجم  ناگدنیامن  عانقا   » هک دیازفا  یم هیرشن 

یروهمج [ ۲۸ .] دش یم دراو  اصخش  دیاب  تیعضو  لرتنک  یارب  یربهر  و  دوب » سلجم 
نارحب ای  هدش  لرتنک  راجفنا  کی  هام ۹۶  ید هبرجت  زا  هدافتسا  اب  تشاد  دصق  یمالسا 

دنک یریگولج  هدنیآ  رد  ضارتعا  رتگرزب  یاه  جوم داجیا  زا  ات  دنک  داجیا  هدش  تیریدم 
نیمه هب  .درک  یرت  یوق دیدج و  زاف  دراو  ار  تاضارتعا  یتابساحم ، یاطخ  اب  المع  اما 
ناریا تنرتنیا  .دنک  عطق  الماک  ار  تنرتنیا  راب  نیلوا  یارب  تفرگ  میمصت  ماظن  رطاخ 
دننام ییاهروشک  یراکمه  اب  یمالسا  یروهمج  .دوش  یم عطق  رصع  هبنش  زور  زا 
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کیفارت هک  هدروآ  تسد  هب  یژولونکت  کی  یواووه  تکرش  هلمج  زا  نیچ و  هیسور و 
یارب تنرتنیا  هچرگ  ساسا  نیمه  رب  .دنک  یم میسقت  هاوخلد  لکش  هب  ار  تنرتنیا 

زا صاخ  یشخب  اه و  کناب هلمج  زا  یتلود  یاهداهن  تنرتنیا  اما  تسا  عطق  مومع 
الماک یلخاد  یاه  یرازگربخ اه و  تیاسبو هب  یسرتسد  تسا و  لصو  ناراگن  همانزور

تاضارتعا یناوارف  یگدرتسگ و  هناشن  نیرتهب  دوخ  تنرتنیا  عطق  .تسا  نکمم 
.تسا هتفرگ  تروص  هدرتسگ  تاضارتعا  اه  ناتسا مامت  رد  ابیرقت  .تسا 

نابآ ۱۳۹۸ تاضارتعا  هرتسگ  هشقن 

نیا اب  ههجاوم  رد  یمالسا  یروهمج  تسایس  دهد  یم ناشن  هدشرشتنم  ریواصت 
یورین هلمج  زا  حلسم  یاهورین  .تسا  هدوب  یرثکادح » بوکرس   » تاضارتعا

.دنوش یم وربور  ناضرتعم  اب  یگنج  تامهم  هحلسا و  اب  لوا  زور  نامه  زا  یماظتنا 
رد هلولگ  کیلش  اب  یرایسب  .هنتالاب  یارب  هلمج  زا  دنراد  ریت  مکح  اهنآ  نآ  رب  هوالع 

زا ناضرتعم  اب  هلباقم  یارب  سراف  ناتسا  رد  .دنا  هدش هتشک  اجرد  ندرگ  رس و  بلق ،
دوبن و زاسراک  یماظتنا  یورین  ناتسزوخ  ناتسا  رد  .تسا  هدش  هدافتسا  رتپوک  یله

نینچمه .تسا  هدش  هدافتسا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  دننام  یماظن  یورین  زا 
زا اهرهش  یضعب  رد  .تسا  هدش  هدافتسا  رابریت  کنات و  دننام  نیگنس  تازیهجت  زا 

اهورین و یتح  ینعی  نیا  .هدش  هدافتسا  زین  شترا  یاهورین  زا  یتح  هاشنامرک  هلمج 
حطس .هدوبن  یفاک  تاضارتعا  اب  هلباقم  یارب  ییاهنت  هب  زین  نارادساپ  هاپس  تازیهجت 

هتشک ار  رفن  لقادح ۳۰۴  هتفه  کی  ضرع  رد  هدوب و  هقباس  یب تموکح  تنوشخ 
رد رگا  [ ۳۰ .] دنا هدش هتشک  رفن  هب ۱۵۰۰  کیدزن  اما  زرتیور  شرازگ  قبط  [ ۲۹ .] تسا

اضردمحم راگزومآ و  دیشمج  اب  دیاب  رفن  یریگتسد ۱۵۰۰  یارب  یتباث  زیورپ  لاس ۵۷ 
یا هنماخ تیامح  اب  یمالسا  یروهمج  یتینما  نیلوئسم  درک ، یم ینز  هناچ یولهپ  هاش 
یم میراذگب ، مه  رانک  هک  ار  لئاسم  نیا  همه  .دنا  هدرک ریگتسد  ار  رفن  زا ۷۰۰۰  شیب 
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یروهمج خیرات  رد  یفطع  هطقن  نابآ ۱۳۹۸  تاضارتعا  کش  نودب  تفگ  ناوت 
نیا تسا  هتفگ  تحارص  هب  زین  یماظتنا  یورین  هدنامرف  .تسا  هدوب  یمالسا 

[۳۱ .] تسا هدوب  هتشذگ  زا  توافتم  تاضارتعا 

: دنک یم توافتم  هتشذگ  زا  ار  اهنآ  هک  دنراد  یگژیو  تاضارتعا ۵  نیا 

هلمج زا  هتشذگ  رد  .یضارتعا  یاه  جوم لصاوف  ندش  هاتوک  دادعت و  شیازفا   -۱
دوجو یضارتعا  جوم  کی  رابکی  لاس  هد  ره  ماظن ، یتینما  یاهداهن  یاهدروآرب  قبط 

اب ماظن  لاس  ود  زا  رتمک  زا  سپ  دز و  مهب  ار  دنور  نیا  هام ۹۶  ید اما  .تشاد 
.دش هجاوم  نابآ ۹۸  رد  یضارتعا  جوم  نیرتدیدش 

تیلک هیلع  تحارص  هب  ناضرتعم  تسا و  گنر  رپ  تاضارتعا  رد  ییارگ  یلم هنیمز   -۲
یریگیپ ای  تاحالصا  لابند  هب  رگید  دنهد و  یم راعش  نآ  نالک  یاه  تسایس ماظن و 

دوهشم الماک  مدرم  ماظن و  نایم  فاکش  .دنتسین  ماظن  بوچراهچ  رد  دوخ  تابلاطم 
.تسا

دنکب ادیپ  همادا  تاضارتعا  نیا  هچنانچ  تسا و  رگید  یگژیو  تنوشخ  رتالاب  حطس   -۳
.تشاد ار  تموکح  تمس  زا  هژیو  هب  رتشیب  تنوشخ  راظتنا  دیاب 

رتشیب یدیماان  مشخ و  تسا ، نیشیپ  یگژیو  اب  گنتاگنت  طابترا  رد  هک  رگید  هلئسم   -۴
نیا زاتشیپ  اقافتا  تسدگنت  مورحم و  یاهرشق  لیلد  نیمه  هب  .تسا  ماظن  زا  مدرم 

یلومعم بهاوم  زا  دنا و  هتفر هیشاح  هب  تدش  هب  اهنآ  هک  ارچ  دوب  دنهاوخ  تاضارتعا 
.دنا هدش مورحم  یگدنز 

نردم یطابترا  یاه  یژولونکت هب  الاب  یگتسباو  نابآ ۹۸ ، تاضارتعا  رخآ  یگژیو   -۵
تنرتنیا زا  رثوم  هدافتسا  تلع  هب  .تسا  تموکح  طسوت  مه  ناضرتعم و  نایم  مه 

ار نآ  درکن و  افتکا  تنرتنیا  تعرس  شهاک  ای  گنیرتلیف  هب  ماظن  ناضرتعم ، طسوت 
.درک عطق  امامت 
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نابآ ۹۸ ات  ید ۹۶  زا  تاضارتعا  دادعت  رادومن 

تموکح رگا  .دراد  مه  ار  شدوخ  صاخ  تاداریا  تاضارتعا  اب  ماظن  ههجاوم  عون  نیا 
یروهمج دش ، تاضارتعا  شرتسگ  ثعاب  ناضرتعم  هب  ررکم  نداد  زایتما  اب  یولهپ 

تاضارتعا همادا  شرتسگ و  ثعاب  ناضرتعم  هب  ررکم  ندادن  زایتما  اب  یمالس  ا
.تسا هدش  یرسارس 

هچره رگا  .تسا  سوکعم  لکش  هب  اما  یلبق  تموکح  هابتشا  باکترا  لاح  رد  ماظن 
‐ یمن هاتوک  یا  هنماخ یلع  هچره  دنتسویپ ، بالقنا  هب  یرتشیب  ی  هدع دمآ  هاتوک  هاش 

نتسویپ بالقنا و  رکف  هب  یرتشیب  ی  هدع دهد  یم جرخ  هب  یرتشیب  لمع  تدش  دیآ و 
.دنتفا یم نآ  هب 

صاخ تاداریا  نامزمه  ماظن  هدیچیپ  هیالدنچ و  یرثکادح و  بوکرس  تسایس  نیا 
نیرتمهم .دهد  یم رارق  نافلاخم  رایتخا  رد  زین  ار  ییاه  تصرف دراد و  مه  ار  شدوخ 

اه لولعم اب  دنک  هزرابم  اه  تلع اب  هکنآ  یاجب  یمالسا  یروهمج  هک  تسا  نیا  هتکن 
هدرکن فرطرب  اهنت  هن  ار  تاضارتعا  هشیر  ماظن  رگید ، ترابع  هب  دنک ، یم هزرابم 

‐ هلعش ثعاب  اقافتا  اهنآ  هب  ندیشخب  تدش  اب  یجراخ و  یلخاد و  یاه  تسایس اب  هکلب 
رد ناوارف  یاه  یناماسب ان  لولعم  دوخ  تاضارتعا  .تسا  هدش  تاضارتعا  ندش  رو 
زا طقف  اهنآ  دنوش ، یمن مامت  تاضارتعا  ماظن  یاه  تسایس اب  .تسا  روشک  عاضوا 
اوزنا یارب  ماظن  .دنوش  یم لقتنم  رگید  هطقن  هب  یا  هطقن زا  رگید و  نامز  هب  ینامز 

مروت قیمع ، یراکیب  دوکر و  اه ، میرحت نیگنس  عماج و  میژر  اب  هلباقم  و 
یاهرهش رد  دیدش  یگدولآ  کاخ ، شیاسرف  یبآ و  عبانم  تیریدم  هتخیسگراسفا ،

طباور نارحب  یا و  هقطنم یاه  تلاخد تسیز ، طیحم  نارحب  مالک  کی  رد  فلتخم و 
یکناب ماظن  نارحب  یعامتجا ، یاه  یدازآ دوبن  یرابجا و  باجح  ناگیاسمه ، اب  یجراخ 

هدیشیدناین و یریبدت  چیه  رگید  نارحب  هلئسم و  رازه  یگتسشنزاب و  یاه  قودنص و 
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همانرب حلسم  یاهورین  تیوقت  لاس  لهچ  نیا  لوط  رد  .درادن  ینودم  همانرب  چیه 
هلمج زا  روما  هیقب  زا  نازیم  نامه  هب  عقاورد  تسا و  هدوب  یمالسا  یروهمج  یلصا 
رس زا  یارب  نایم  نیا  رد  .تسا  هدرک  تلفغ  تسیز  طیحم  شزومآ و  داصتقا و 

هاپس اهنآ  سأر  رد  حلسم و  یاهورین  زا  هدافتسا  اب  ماظن  اه  نارحب لح  هن  ندنراذگ و 
نابآ ۱۳۹۸ تاضارتعا  .تسا  هدرک  دیدشت  ار  اه  نارحب یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

رگید حلسم  یورین  زا  هدافتسا  هک  میوش  یم کیدزن  یا  هطقن هب  مک  مک  داد  ناشن 
بوکرس نامزاس  زا  ناش  سرت هک  دنتسه  ینابصع  ردقنآ  مدرم  دهد و  یمن باوج 

یاه شبنج نتسشن  رمث  هب  لیالد  لحارم و  نیرت  یلصا زا  یکی  نیا  .تسا  هتخیر  ورف 
دننام نینوخ  عطاق و  بوکرس  ای  بوکرس  مدع  نیاربانب ، .تسا  یضارتعا  یعامتجا و 
تروص ره  رد  دراد و  تالوحت  ریس  رب  یناسکی  ابیرقت  ریثات  داد  خر  نابآ ۱۳۹۸  رد  هچنآ 

یلع .دراد  رارق  لاعفنا  عضوم  رد  ماظن  نوچ  دش  دهاوخ  تاضارتعا  نیا  همادا  ثعاب 
ندرک رپ  یارب  تخاب و  دهاوخ  ار  هجیتن  دازآ  تاباختنا  کی  رد  دناد  یم بوخ  یا  هنماخ

رب هیکت  .تسا  هدرک  هیکت  ینابایخ  یاهرونام  اه و  تیعمج رب  هشیمه  ءالخ  نیا 
یروهمج یگشیمه  یاه  یگژیو زا  ارآ  قدنص  یاجب  ینابایخ  یاهرونام  اه و  تیعمج

نیا روشک  رسارس  رد  ینابایخ  تاضارتعا  شرتسگ  اب  الاح  .تسا  هدوب  یمالسا 
.تسا هدش  لیدبت  تموکح  فعض  هطقن  هب  زین  هلئسم 

هک روطنامه  دش ، دهاوخ  شنکاو  هب  روبجم  ماظن  یرسارس  تاضارتعا  همادا  اب  اعطق 
تفگ یم وا  .دهد  نت  ماجرب  هب  اهراشف  اه و  میرحت همادا  اب  دش  روبجم  یا  هنماخ

تشاد و دهاوخن  شدوخ ) ینعی   ) ناریا تلم  هدارا  رد  یریثات  اهراشف  اه و  میرحت
هب اهراشف  یتقو  اما  .دنشاب  هتشاد  ار  تسایس  راتفر و  رییغت  راظتنا  دیابن  نافلاخم 
زا عاضوا  دننکن و  لمحت  رگید  تسا  نکمم  مدرم  درک  ساسحا  وا  هک  دیسر  یدح 
رد .دز  هنانامرهق  شمرن  زا  فرح  درک و  ضوع  ار  شا  عضوم دوش ، جراخ  لرتنک 

لباقم رد  تسا  تسدکی  رتیلاتوت و  تموکح  کی  هک  ىلامش  هرک  یتح  هک  ییایند 
یاراد ضقانتم و  تموکح  کی  هک  یمالسا  یروهمج  دهد ، یم  راتفر  رییغت  اهراشف 

یم یشاپورف  راچد  ای  دهد  یم راتفر  رییغت  ای  اهراشف  همادا  اب  تسا  هناگود  تیمکاح 
.دوش

یلک طوطخ  مهاوخ  یم میورب  اجک  هب  دیاب  میتسه و  اجک  رد  مینیبب  هکنیا  یارب  الاح 
.دوش تاضارتعا  نتسشن  رمث  هب  رجنم  دناوت  یم هک  مهد  حیضوت  ار  یحرط 

باتک رد  راگ  تربار  دت  .مینک  عوجر  یمالسا  یروهمج  هدافتسا  دروم  عبانم  هب  دیراذگب 
نیا دروم  رد  دیاب  هک  یا  هتکن .دنک  یم فیرعت  یبالقنا  یاه  شبنج یارب  هلحرم  دوخ ۱۰ 

دوش یم  دنراد و  لّایس  لکش  لحارم  نیا  هک ، تسا  نیا  میوگب  هناگ  لحارم ۱۰
حرش هب  لحارم  .دشاب  هتشاد  رارق  هلحرم  هس  ای  ود  رد  تبسن  هب  شبنج  کی  نامزمه 

: تسا ریز 
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مدع ریثات  تحت  تدش  هب  شبنج  یاضعا  شنک   : نامکاح هب  یدامتعا  یب  - ۱
تسا یکیژولوئدیا  لوصا  اه  تفلاخم یدامتعا و  یب عجرم  .تسا  نامکاح  هب  دامتعا 

.هدش انب  اهنآ  رب  ماظن  هک 

نیا یضارتعا  نایرج  یقلت  تشادرب و  اجنیا  رد   : ماظن تیعورشم  رد  دیدرت  - ۲
یانعم هب  تیعورشم  نارحب  .دنتسه  مدرم  بیرف  لاح  رد  دساف  نامکاح  هک  تسا 

شتایئزج  ) رتهب ماظن  کی  راعش  اب  هک  تسا  رگید  ییانعم  ماظن  شبنج و  کی  روهظ 
.دناد یم عورشمان  ار  نآ  یاهرایعم  یلعف و  ماظن  تسین ،) حضاو 

هدرک و دودسم  ار  دوخ  یمتسیس  یاه  یدورو ماظن   : ماظن روآدادسنا  شنکاو  - ۳
.دهد ناشن  دیدش  یماظن  هبش یسیلپ و  شنکاو  یضارتعا ، فلاخم و  تانایرج  هب 

تانایرج و زا  یدادعت   : زیمآ تملاسم یشم  یرگیپ  رد  نایرج  تسب  نب  - ۴
دنشوک یم  راچان  هب  رت  لاعف یاضعا  دنروآ و  یم ور  یریگ  هرانک لاعفنا و  هب  اضعا 

هک دیاش  دننک ، تیاده  رتدیدش  دیدج و  ضارتعا  هویش  کی  یوس  هب  ار  دوخ  یماکان 
.دونشب ار  ضارتعا  رتدنلب  یادص  ماظن 

یژولوئدیا و ی  هتشذگ رورم  هب  اضعا   : نایرج رد  کیژولوئدیا  لوحت  نارحب و  - ۵
.دنزادرپ یم ایند  طاقن  هیقب  رد  هباشم  یاه  شبنج یسایس و  شنک  یاه  هویش

باختنا ار  دوجوم  یاه  یژولوئدیا زا  یکی  دوخ  سرتسد  رد  عبانم  هب  هجوت  اب  ناضرتعم 
دیلوتزاب هلحرم  نیا  رد  نینچمه  .دراد  قابطنا  دوجوم  طیارش  اب  هک  دنریذپ  یم هدرک و 
یلم گنهرف  رد  قفوم  یاه  شبنج یا  هروطسا یخیرات و  یاهدامن  زا  هدافتسا  و 
رب رون  ای  راکهبت  هقرف  دننام  یتارابع  .دراد  دربراک  رایسب  اتسار  نیا  رد  اهروشک 

.دجنگ یم اتسار  نیا  رد  تسا  زوریپ  یکیرات 

ددجم یهدنامزاس  دیدج و  یاه  هدیا قیرزت  اب  نایرج   : نایرج نامزاس  دیدجت  - ۶
یا هزرابم تهج  ار  اضعا  دهد و  یم شیازفا  ار  دوخ  ینامزاس  ماجسنا  شیاهورین ،
مارآان تاضارتعا  زا  یسایس  دیدش  تامادقا  .دنک  یم جیسب  مکاح  هاگتسد  اب  ناما  یب

.رقتسم ماظن  هیلع  تدش  مک تنوشخ  ات 

جوا هطقن  یدعب  لحارم  هلحرم و  نیا   : ماظن زا  لماک  ییادز  تیعورشم - ۷
یدازآ و نازرابم  هورگ  ود  هب  ناهج  اجنیا  رد  .تسا  ماظن  نافلاخم و  ییورایور 

الماک یمود  عورشم و  الماک  لوا  هورگ  هک  دنوش  یم میسقت  دادبتسا  نارودزم 
.تسا دیدج  ییانعم  ماظن  ناگژاو و  گنهرف  زا  یشخب  اهنیا  عقاورد  .تسا  عورشمان 

ربارب رد  هتفاینامزاس  ینلع و  روطب  نایرج   : نافلاخم ماظن و  ییورایور  - ۸
تاضارتعا بلاق  رد  ناراداوه  یهدنامزاس  قیرط  زا  هدرک و  ملع  دق  تیمکاح 

.دنک یم ییامن  تردق تفلاخم و  زاربا  ینابایخ ،
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هلحرم اب  نامزمه  ابیرقت  هک  هلحرم  نیا   : نایرج اب  ماظن  زیمآرهق  دروخرب  - ۹
دهد و یم ناشن  شنکاو  دوخ  زیمآرهق  یاهرازبا  اب  تیمکاح  دهد ، یم خر  نیشیپ 

اه و هروطسا داجیا  هب  رجنم  یتینما  دروخرب  .دنوش  یم لاعف  نآ  یتینما  یاه  هاگتسد
.دنوش لاعف  ایحا و  تسا  نکمم  اهدعب  هک  دوش  یم ییاه  نامدای

ناهنپ یاه  تیلاعف زاف  هب  یضارتعا  نایرج  دورو  ای  ماظن  ینوگنرس  - ۱۰
[۳۲] .تسا یعطق  هلحرم  نیا  رد  یسایس  یاضف  لماک  ندش  یتینما   : ینیمزریز و 

یضارتعا شبنج  دورو  ثعاب  نابآ ۹۸  یرسارس  تاضارتعا  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ریگنیمز و روطنیا  هقطنم  رد  هاگچیه  یمالسا  یروهمج  .تسا  هدش  متشه  هلحرم  هب 

نیا زا  دیاب  نافلاخم  همه  .تسا  هدوبن  دمآراکان  فیعض و  نینچ  لخاد  رد  نامزمه 
یا هنماخ نیشناج  ماظن و  یربهر  هدنیآ  هکنآ  هژیو  هب  دننک  هدافتسا  یخیرات  تصرف 

.تسا صخشمان  مهبم و 

: دراد هدمع  لیلد  هس  هدشن  لماک  زونه  تاضارتعا  ارچ  هکنیا  اما 

یلو تسا  ناوارف  قیمع و  مدرم  نایم  رد  یتیاضران  هچرگ  تسا ، خلت ۵۷  هبرجت  لوا 
هرابود هک  دراد  ینیمضت  هچ  میوش ، تموکح  ینوگنرس  هب  قفوم  رگا  یتح  دنسرپ  یم
ینارگن نیا  هداتفا  هقطنم  رد  هک  یتاقافتا  .دوش  رتدب  هکلب  دباین  دوبهب  اهنت  هن  عاضوا 

.دنک یم تیوقت  ار 
.تسا یلعف  یسایس  ماظن  یارب  نشور  نیزگیاج  کی  دوبن  مود  هلئسم 

.تسا تنرتنیا  هلمج  زا  نافلاخم  یطابترا  هکبش  عطق  گنیرتلیف و  موس  هلئسم 

یلصا یاه  یگژیو زا  تنوشخ  هک  کیسالک  تابالقنا  توافت  دیاب  لوا  هلئسم  لح  یارب 
یزیهرپ تنوشخ هک  ار  نیارکوا ۲۰۱۴ ) دننام   ) دیدج یعامتجا  یاه  شبنج تسا و  نآ 

تسا مهم  اجنیا  رد  هک  یا  هتکن .دوش  نییبت  مدرم  یارب  تسا  نآ  یلصا  یاه  یگژیو زا 
ینعی .دراد  زیهرپ  تنوشخ لکش  هکلب  درادن  تنوشخ  نودب  لکش  هزرابم  هکنیا 

یرگیشحو و تلع  هب  نامزمه  اما  دنوش  یمن ماگشیپ  تنوشخ  لامعا  رد  ناضرتعم 
دوخ یارب  ار  یعافد  یاهرازبا  زا  هدافتسا  عورشم و  عافد  قح  مکاح  ماظن  تنوشخ 

.دنراد یم ظوفحم 

رد یبهذم  یموق و  تافالتخا  هب  ندز  نماد  هقرفت و  زا  زیهرپ  رگید  مهم  رایسب  هلئسم 
، ویتانرتلآ هلئسم  لح  یارب  .تسا  یلم  ماجسنا  یضرا و  تیمامت  ظفح  یاتسار 
طیحم دننام  یساسا  لئاسم  لح  یارب  دوخ  یلمع  یاه  همانرب دیاب  فلاخم  یاه  هورگ

حیضوت دننک و  رشتنم  مدرم  یارب  ار  یجراخ  تسایس  داصتقا و  لاغتشا و  تسیز ،
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ماظن عون  رگ  نییبت هک  ار  دوخ  یساسا  نوناق  سیون  شیپ دنناوت  یم یتح  .دنهد 
دننام ییاه  هورگ لیکشت  طابترا  نیا  رد  .دننک  رشتنم  تسا  نیزگیاج  یسایس 

.تسا تبثم  رایسب  تامادقا  زا  راذگ » تیریدم  یاروش   » و درگشرف » »

ار گنیرتلیف  هک  درک  هدافتسا  اه  یروانف نیرتدیدج  زا  دیاب  یطابترا ، هکبش  یارب 
یروهمج .یا  هراوهام تنرتنیا  دننام  دنک  یم هنیزهرپ  تخس و  رایسب  ای  نکممریغ 

هب یروانف  کی  روهظ  زا  سپ  هدوب و  لعفنم  هشیمه  کیژولونکت  هزوح  رد  یمالسا 
یا و هراوهام یاه  هدتسرف یور  تیزاراپ  دننام  هتشگ  نآ  اب  هلباقم  یاهرازبا  لابند 
مهم رایسب  کیسالک  یتنس و  یاهرازبا  زا  هدافتسا  نینچمه  .تنرتنیا  یارب  گنیرتلیف 
.دندوب هتسویپ  طبترم و  رگیدکی  اب  الماک  نافلاخم  اما  دوبن  تنرتنیا  لاس ۵۷  رد  .تسا 

هدافتسا یتح  ای  درک  هراشا  هیمالعا  شخپ  یسیونراعش و  هب  ناوت  یم هطبار  نیا  رد 
.اه ملیف ریواصت و  شخپ  یارب  ثوتولب  دننام  یا  هداتفا اپ  شیپ  یروانف  زا 

هچنآ هک  دنتسه  قفتم  هریغ  یراجت و  یماظن و  یاه  هزوح رد  اه  تسیژتارتسا یمامت 
یدام و یلام و  عبانم  تارفن و  تازیهجت ، طقف  هن  دنز  یم مقر  ار  ییاهن  یزوریپ 

.تسا ندش  هدنرب  نتفرگ و  هجیتن  یارب  مزال  هزیگنا  هدارا و  هکلب  یناسنا 

لاس رد  هک  ناهاوخ  یسارکومد  .تسا  نیارکوا  رصاعم  نارود  رد  هنومن  نیرتهب 
تلع هب  لاس ۲۰۱۰  تاباختنا  رد   دندوب ، هدیسر  تردق  هب  یجنران  بالقنا  اب   ۲۰۰۴
یلام یتینما و  هدیچیپ  یاه  تیامح نینچمه  ناشدوخ و  تبثم  نادنچ  هن  درکلمع 

اب اهنآ  .دندرک  راذگاو  هیسور ) نارادفرط   ) لیفو سور بیقر  هب  لماک  ار  هجیتن  هیسور ،
اب هژیو  یراجت  نامیپ  زا  تیامح  اب  لاس ۲۰۱۳  رد  دوخ  تاهابتشا  زا  نتفرگ  سرد 

ناهج عطاق  تسدکی و  تیامح  هلمج  زا  .دندرک  زاغآ  ار  عیسو  یتاضارتعا  اپورا  هیداحتا 
بلج ار  ناملآ  ناتسهل و  دننام  یناگیاسمه  هژیو  هب  اپورا  هیداحتا  اکیرمآ و  دننام ، دازآ 
عطاق و یتیامح  نیارکوا  دروم  رد  الئوزنو ، هیروس و  دروم  فالخ  رب  برغ  .دندرک 
زا هنالاعف  هناعطاق و  راک  هظفاحم لاربیل و  یاپورا  اکیرمآ و  .داد  ناشن  تسدکی 

لاس ۲۰۱۳ تاضارتعا  لاس ۲۰۰۴  فالخرب  .دندرک  تیامح  نیارکوا  رد  تاضارتعا 
ینابایخ یاه  یدنبرگنس اه و  یریگرد هب  رخآ  یاه  هتفه رد  دوبن و  زیمآ  تملاسم الماک 

هدعو دوجو  اب  [ ۳۳ .] دندش هتشک  نیارکوا  رد  رفن  هام ۱۱۸  ود  ابیرقت  ضرع  رد  .دیسر 
یاه هتساوخ هب  یگدیسر  هرکاذم و  یارب  هیسور  تیامح  دروم  تلود  یلاشوپ 
زکارم ریخست  هب  هنالاعف  دنداد و  همادا  تاضارتعا  هب  هناعطاق  اهنآ  ناضرتعم ،

روهمج سییر  چیووکانای  روتکیو  هک  یروطب  دنتخادرپ  یتلود  یاه  نامتخاس یتموکح و 
سیلپ کی  نیارکوا  نآ  رب  هوالع  .درک  رارف  هیسور  هب  هنایفخم  نیارکوا  تقو 

تدش هب  هک  تشاد  ییالط  باقع  ای  ( Berkut  ) توکرب مان  اب  هژیو  یماظن و  هبش
نیا .دش  یم تیامح  زیهجت و  هیسور  فرط  زا  دوب و  نشخ  یا و  هفرح هدید ، شزومآ 
رایسب تازیهجت  نینچمه  اهورین و  نیرت  هدیزرو هژیو ، تاعالطا  یاهدحاو  یاراد  سیلپ 
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.دندوب هدش  یحارط  نابایخ  رد  روضح  یارب  هک  هژیو  یاهربرفن  هلمج  زا  دوب  هتفرشیپ 
تاعلاطم و یرهش  یاهدربن  نراقتمان و  گنج  یاه  هویش یور  ناضرتعم  لاح  نیا  اب 

شروش دض  بوکرس و  یاهورین  اب  هلباقم  یارب  دندوب و  هدرک  ناوارف  یاه  نیرمت
اب هلمج  زا  ار  زاین  دروم  یاه  شزومآ تازیهجت و  نینچمه  اهنآ  .دندوب  هدامآ  الماک 

لاس یاه  لاس دوب و  زرم  مه هیسور  اب  نیارکوا  .دندوب  هدرک  مهارف  الماک  برغ  کمک 
مامت نتشاد  دوجو  اب  نیتوپ  رتیلاتوت  تلود  .تفر  یم رامش  هب  هیسور  زا  یشخب 
یماظن هبش یتاعالطا و  یاهورین  نتشاد  هلمج  زا  مزال  یتایلمع  عبانم  تاناکما و 

هتساوخ دنتسناوت  نافلاخم  دنام و  ماکان  چیووکانای ، ظفح  یارب  نیارکوا ، رد  ناوارف 
.دننک یلمع  ار  دوخ 

ار ندش  بوکرس  ندروخ و  تسکش  یارب  مزال  یاه  هنیمز مامت  ینیارکوا  ناضرتعم 
ار قفوم  هبرجت  کی  یاه  یگژیو همه  نیارکوا  .دندش  هدنرب  اهنآ  لاح  نیا  اب  اما  دنتشاد 

تیاهن هزات  قفوم و  هبرجت  نیا  زا  دیاب  یناریا  نویسیزوپا  ناضرتعم و  دراد و 
اب هلباقم  تهج  مدرم  هب  ییاه  شزومآ هئارا  اهنآ  هلمج  زا  .دننکب  ار  یرادرب  هرهب

، تارهاظت رد  روضح  یگنوگچ  .تسا  یمالسا  یروهمج  رگ  بوکرس زهجم و  یاهورین 
یاهورین اب  هلباقم  هوحن  یصخش و  عافد  اهنآ ، راشتنا  تاضارتعا و  زا  نتفرگ  ملیف 

عطق گنیرتلیف و  اب  هلباقم  مزال ، یاهرازبا  زا  هدافتسا  قیرط  زا  ینابایخ  بوکرس 
بذج یناهج و  روهظون  یاه  یروانف زا  هدافتسا  رد  ندش  ماگشیپ  قیرط  زا  تنرتنیا 
یاه نامزاس للم و  نامزاس  اپورا و  اکیرمآ ، بناج  زا  هلمج  زا  یللملا  نیب تیامح 
زکرمت نآ  رب  دیاب  نویسیزوپا  ناضرتعم و  هک  تسا  یتامادقا  زا  همه  یرشب  قوقح 

دراد دوجو  یصخشم  یاهزرم  ناضرتعم  بوکرس  یارب  دوشب  هجوتم  دیاب  ماظن  .دننک 
دننام هناگیب  یاهورین  قیرط  زا  هژیو  هب  ماع  لتق  هب  تسد  دهاوخب  هچنانچ  و 

ناوید تینما و  یاروش  هب  شا  هدنورپ دنزب ، نانبل  هللا  بزح  قارع و  یبعشلادشح 
.دش دهاوخ  عاجرا  ههال  یرفیک  یللملا  نیب

نافلاخم تاضارتعا ، بوکرس  یارب  تاکرادت  تاناکما و  همه  دوجو  اب  ناریا  رد 
( تسا نامزمه  یدعب  هلحرم  اب  ابیرقت  هک   ) متشه هلحرم  هب  ار  دوخ  دنا  هتسناوت

طابترا نیا  رد  .دنا  هدرک دراو  ماظن  هب  ریذپان  ناربج ابیرقت  یا  هبرض نیاربانب  دنناسرب و 
ار تاضارتعا  یلصا  فده  ماظن ، رییغت  رب  هوالع  دنناوت  یم نافلاخم  یلعف  عطقم  رد 
رس ناکما  لاس  یاه  لاس ات  هک  دنهد  رارق  یمالسا  یروهمج  رکیپ  رب  مخز  کی  داجیا 
نآ تباب  زونه  ماظن  هک   ۸۸ لاس تاضارتعا  دننام  دراد  دوجو  نآ  یزیرنوخ  ندرک و  زاب 

نادنچ هن  ی  هدنیآ رد  ات  رتراودیما  مه  دنوش ، یم دحتم  مه  روطنیا  .دزادرپ  یم هنیزه 
تاضارتعا نیا  عقاورد  .دننک  مامت  ار  مامتان  یاه  ماگ تسا ، هار  رد  دیدرت  نودب  هک  رود 

لمع هدنیآ  تاضارتعا  یارب  یا  ه یامرس دننام  دوشن ، ماظن  طوقس  هب  رجنم  رگا  یتح 
رد یمالسا  یروهمج  ماظن  لماک  طوقس  یشاپورف و  هب  دناوت  یم هک  درک  دهاوخ 

.دوشب رجنم  ناریا 
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کیژتارتسا تاعلاطم  یوجشناد  یدازآ  نیسح  *

: عبانم
Political Order in Changing Societies [ ۱]

ص ۲۲۹٫ ، E-book ی هخسن خیرات ، هب  خساپ  یولهپ ، اضردمحم  [ ۲]
https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanews[۳]

.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
https://youtu.be/_HjA9-aubFs [ ۴]

https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ [ ۵]
https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voanew [ ۶]

s.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html
https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ [ ۷]

یلا ۲۶ راون ۲۴   - اه یدیماان اهدیما و   - دراوراه یهافش  خیرات  یباجنس –  تارطاخ  [ ۸]
https://www.youtube.com/watch?v=DsnMZUcAfJg [ ۹]

https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voane [ ۱۰]
ws.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/05/27/sh [ ۱۱]
ah-regrets-his-policy-of-surrender/5db2d433-812d-493c-a15f-

/0b323a858e97
https://www.youtube.com/watch?v=Him17ohFJiQ [ ۱۲]

https://web.archive.org/web/20120414002744/http://www.voane [ ۱۳]
ws.com/persian/news/Parviz-Sabeti-IV-Siamak-IV-139155704.html

https://www.youtube.com/watch?v=IP-w-0FQyoI [ ۱۴]
https://www.ir-psri.com/Show.php? [ ۱۵]

Page=ViewArticle&ArticleID=206
همانلصف ناریا ، یمالسا  یروهمج  یلخاد  تینما  نویسوزوپا و  رفعج ، هانپ ، قح  [۱۶]

صص ۸۴-۹۶ ناتسبات ۱۳۷۸ ، یدربهار ، تاعلاطم 
رد طسوتم  هقبط  درکراک  شقن و  یبایزرا  یوگلا  یحارط  یلع ، یناخ ، هلادبع  [ ۱۷]

صص ناتسمز ۱۳۹۰ ، هرامش ۱۶ ، گنهرف ، دربهار  همانلصف  مرن ، گنج  تینما و 
۱۰۷-۱۲۷

/http://www.ketabkhon.ir/Book/15715/17652 [ ۱۸]
https://www.radiofarda.com/a/seven-layers-of-suppression-in- [ ۱۹]

Islamic-republic-of-Iran/29421805.html
https://www.isna.ir/news/93070704253 [ ۲۰]

Saeid Golkar, The Evolution of Iran’s Police Forces and Social [ ۲۱]
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Control in the Islamic Republic (Waltham, MA: Crown Center for
.Middle East Studies, Brandeis University, July 2018), 6

Mike Saida, More Protests, No Progress: The 2018 Iran Protests [ ۲۲]
(. (Washington, DC: American Enterprise Institute, December 2018
https://www.radiofarda.com/a/analysis-on-appointment-of- [ ۲۳]

gheibparvar-to-imam-Ali-security-HQ/30152640.html
https://www.criticalthreats.org/briefs/iran-news-round-up/iran- [ ۲۴]

news-round-up-march-27-2018?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=inr

https://www.criticalthreats.org/analysis/irans-hardliners-will-be- [ ۲۵]
the-first-winners-of-the-protest-movement

/https://www.leader.ir/fa/speech/23731 [ ۲۶]
https://www.bbc.com/persian/iran-50350551 [ ۲۷]

http://farsi.khamenei.ir/weekly/#264,1 [ ۲۸]
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran- [ ۲۹]

thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-
/protest-crackdown

https://www.reuters.com/article/us-iran-protests- [ ۳۰]
specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-

unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
https://www.bbc.com/persian/iran-50756880 [ ۳۱]

: رشان داز ، یدشرم  یلع  همجرت  دت ، راگ ، تربار  دننک ، یم شروش  اه  ناسنا ارچ  [ ۳۲]
صص ۴۱۹-۴۲۰ یدربهار ، تاعلاطم  هدکشهوژپ 

https://www.theguardian.com/world/2014/feb/20/ukraine-dead- [ ۳۳]
protesters-police
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https://www.theguardian.com/world/2014/feb/20/ukraine-dead-protesters-police

	۴۱ سال پس از انقلاب ۵۷؛ آنچه جمهوری اسلامی از تاریخ آموخته و اپوزیسیون باید بیاموزد

