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قیام تیر
جلیل شکری

مرداد 0011

پراتیک انقالبی در پرتو قیامهای سهگانه
ًی سٚصٞبی ٌزؿت ٝثبس دیٍش لیبٔی اص ػٛی ٔشدْ ایشاٖ ػّی ٝخٕٟٛسی اػالٔی پبٌشفت و ٝدس وٙبس دٚ
لیبْ لجّی دی  ٚ 1396آثبٖ  ،1398ثیتشدیذ ثبیذ آٖ سا ػٔٛیٗ حشوت تىٛیٗ پشاتیه ا٘مالثی ٔشدْ
دا٘ؼت؛ ث ٝایٗ تشتیت و:ٝ
 دس خشیبٖ خیضؽ دی  ،1396ثشای اِٚیٗثبس اص ٍٙٞبْ اػتمشاس تٕبْػیبس خٕٟٛسی اػالٔی ثش وـٛس(اص ٘یٕٝی  )1360ؿبٞذ اػتشام ٌؼتشدٜی فشٚدػتبٖ دس ػشاػش وـٛس  ٚثخؾٞبیی اص ًجمٝی
ٔیب٘ی ث ٝوّیت ٘ظبْ دس لبِت ٘فی دٌٚب٘ٝی اكالحًّت-اكٍِٛشا دس ػبختبس ػیبػی وـٛس ثٛدیٓ.
ثیىبسی ،ؿشایي اػتثٕبسی ٔٛلؼیتٞبی ؿغّی  ٚا٘جبؿت ا٘ٛاع ٔحشٔٚیتٞبی اختٕبػی صٔیٝٙػبص
حشوتی ثٛد و ٝاص خّٜٞٛبی ٔ ٟٓثشٚص ػیبػی آٖ حّٕ ٝث ٝدفبتش أبٔبٖ خٕؼ ٚ ٝفشٔب٘ذاسیٞب ثٛد.
أشٚص ثب ِحبٍِ حشوتٞبی ثؼذیٔ ،یتٛاٖ ایٗ حشوت سا آغبصٌب ٜس٘ٚذ تالؽ ٔؼتٕش ٔشدْ ثشای
ػجٛس اص خٕٟٛسی اػالٔی دا٘ؼت.
 دس خشیبٖ لیبْ آثبٖ  1398أب ث ٝاػتجبس ثشخٛسد تٟبخٕیتش ٔشدْ فشٚدػت ثب ػشوٛثٍشاٖ حبوٕیتاص یهػ ،ٛحّٕ ٝث ٝفشٚؿٍبٜٞبی ثضسي ٚاثؼت ٝث ٝص٘دیشٜی سا٘ت (٘ظیش وٛسٚؽ) ،حّٕ ٝثٝ
ثب٘هٞب  ٚدساختیبس ٌشفتٗ وٙتشَ ثشخی اص ؿٟشٞب ثشای دػتىٓ یه سٚص ،ثٚٝهٛح لذستی دس ٔیبٖ
ٔشدْ ثشای تؼشم ث ٝحبوٕیت احؼبع ؿذ و ٝحبوٕیت ثٚٝهٛح اص آٖ تشػیذ .سفتبسٞبیی چٖٛ
لٌغوشدٖ ایٙتش٘تٔ ،جبدست ث ٝوـتبس ٚػیغ ٛٔ ٚهغٌیشی آؿىبس خبٔٝٙای ثش هذ ٔشدْ ،حبوی اص
ػشٌـتٍی سطیٓ  ٚسفتبسٞبیی ٔؼتأكال٘ ٝثٛد.
 أشٚص دس خشیبٖ لیبْ تیش ٔ ،1400ؤِفٝی ٕٟٔی ث ٝد ٚحشوت لجّی اهبف ٝؿذ ٚ ٜآٖ ٘مؾ ٔتشلی«لٔٛیت» دس ٔیب٘دیٌشی ثشاٍ٘یختٍی ٘بؿی اص ٔحشٔٚیتٞبی ًجمبتی-لٔٛیتی اػت .خشٚؽ
ػشةٞب  ٚثختیبسیٞبی اٛٞاص ِ ٚشػتبٖ ٔتأثش اص ثیآثی  ٚثیوبسیِ ،حظٝی پشإٞیت ٘مؾآفشیٙی
ٚخٟی اص ٌشٌٜبٜٞبی ػتٓ ٔـتشن (ایٙتشػىـٙبِیتی) سا ثشخؼت ٝوشد .خیضؽٞبی ؿجب٘ ،ٝثؼتٗ
خبدٜٞب ٔ ٚحّٔٝحٛسی ٚیظٌی ثبسص ایٗ لیبْ دس لیبع ثب د ٚلیبْ لجّی ثٛد و ٝدس فّح وشدٖ
٘یشٞٚبی ػشوٛثٍش تأثیش لبثُ تٛخٟی داؿت.
ایٗ س٘ٚذ تىٛیٙی پشاتیه ا٘مالثی ٘ـبٖ اص تغییشی خذی دس دسن ػٕٔٛی ٔشدْ اص ػبصٔبٖیبثی ا٘مالثی
اػت .ایٗ لیبٌْشاٖ دیٍش خٛد سا دس فوبی فىشی ٘بٌضیشی ا٘تظبس ثشای سٞجشی  ٚػبصٔب٘ذٞی ٔشوضٔحٛس
ٕ٘یثیٙٙذ .ػبصٔبٖیبثیٞب دس ٞؼتٞٝب ٌ ٚشٜٞٚبی خُشدتش اتفبق افتبدٔ ٚ ٜیب٘دیٞبی سػب٘ٝای دس ثٟٓپی٘ٛذ

دادٖ ایٗ ػبصٔبٖیبثیٞبی خشد ٘مـی چـٍٕیش داسد .خاللیتٞب دس كحٝٙی ٘جشد اتفبق ٔیافتذ  ٚوـتٞٝب
ػجتػبص فؼبَ ؿذٖ خب٘ٛادٜٞبیؿبٖ ٔیؿٛد .اص ٕٞیٗ سٚػت و ٝثب ٚخٛد ػشوٛةٞب پغ اص ٞش خیضؽ ٚ
لیبْ ،دس حذ فبكُ لیبْ ثؼذی اػتشاهبت ٌؼتشدٜی ًجمبتی خشیبٖ پیذا ٔیوٙذ:
 پغ اص دی  :1396فؼبَ ؿذٖ اػتشاهبت وبسٌشاٖ دس ٞفتتپ ،ٝفٛالد  ٚاسان ث ٝاٚج خٛد ٔیسػذ ٚدس پبییض ٛٔ 1397هٛع تب حذ یه ساٞپیٕبیی ؿٟشی ٚػؼت ٔییبثذٔ .ؼّٕبٖ ث ٝتحلٗٞبی
ػشاػشی دسٔ ٖٚذسػ ٝدػت ٔیص٘ٙذ  ٚثبص٘ـؼتٍبٖ ساٞپیٕبییٞبی ٌؼتشدٜای سا ثشٌضاس ٔیوٙٙذ.
اػتشاهبت هذحدبة دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ دس اسدیجٟـت ٔب ٚ 1398 ٜاػتشام سٚص وبسٌش
ٕٞیٗ ػبَ ،فوبی وٙـٍشی اػتشاهی سا ص٘ذٔ ٍٝ٘ ٜیداسد.
 پغ اص آثبٖ  :1398اػتشاهبت پیشأ ٖٛػمٛى ٛٞاپیٕبی اٚوشایٙی ٞشچٙذ و ٝپبیٍبً ٜجمبتیدیٍشی داسد أب دس فؼبَ ٍ٘ ٝداؿتٗ فوبی اػتشاهی (ثٚ ٝیظ ٜدس ٚهؼیتی و ٝثٔ ٝیب٘دی تشٚس
لبػٓ ػّیٕب٘ی حبوٕیت للذ ؿىُ دادٖ خٌ ٛفتٕب٘ی ٘بػی٘ٛبِیؼتیای سا داؿت) ٘مؾ ٔؤثشی
ایفب ٔیوٙذ .ثب فشاٌیش ؿذٖ وش٘ٚب أب ث٘ ٝظش ٔیسػیذ ٚهؼیت ٕٞچ٘ ٖٛؼٕت خ ًٙثشای
حبوٕیتٔ ،فشی ثشای تٙفغ اص پی ایٗ ػّؼّ ٝاػتشاهبت فشا ٓٞآٚسد ٜاػت .اص اٚایُ اػفٙذ 1399
ایٗ خ ٛا٘ؼذاد ث ٝاػتجبس اصػش ٌشفت ٝؿذٖ اػتشاهبت ثبص٘ـؼتٍبٖ اصػش ٌشفتٔ ٝیؿٛد  ٚدس پی
آٌٖ ،شٜٞٚبی وبسٌشیای و ٝتب پیؾ اص ایٗ فؼبَ ٘ـذٜا٘ذ ،ث ٝخشٌٝی ٔجبسصٔ ٜیپی٘ٛذ٘ذ :اص
ٔؼّٕبٖ ٔٛػ ْٛث ٝوبس٘بٔ ٝػجض تب دأذاساٖ ٚ ،اص پیشٚصی ٔمٌؼی ٞفتتپٝایٞب تب وبسٌشاٖ ٘فت ٚ
ٌبص.
طالبان و ضدانقالب ایران
ؿٛاٞذ  ٚلشائٗ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝحبوٕیت ثشای غّج ٝثش ایٗ ٚهؼیت خض تٛػُ ث ٝصٚسٞ ،یچ تشفٙذ
ػیبػتٌزاسا٘ٝای ٘ذاسد  ٚػبٔب٘ٝی تذثیش خٕغ حبوٕبٖ خٕٟٛسی اػالٔی كشفب ٔجتٙی ثش ثٟشٜوـی
حذاوثشی  ٚتلبحت ٔبصاد ػُٕ ٔیوٙذ .تحت ایٗ ؿشایي ،تؼخیش افغب٘ؼتبٖ ثٝدػت ًبِجبٖ  ٚتالؽ
خٕٟٛسی اػالٔی ثشای ثٝػشا٘دبْ سػب٘ذٖ تٛافك ثشخبْ ثب ًشفٞبی غشثی ،احتٕبال دس چـٓ حبوٕیت
ٔیتٛا٘ذ ساٞی ثشای ٔتٛسْ وشدٖ ٔؼأِٝی أٙیت ّٔی ث ٝؿىّی وبرة ثشای آحبد خبٔؼ ٝثبؿذ ،أب ثب ؿذت
فالوتِ ثبس ص٘ذٌی ٔ ٚؼبؽ  ٚفؼبَ ثٛدٖ ٘بسهبیتیٞب دس لبِت اػتشاهبت ٔتؼذد ،ثؼیذ ث٘ٝظش ٔیسػذ وٝ
٘بػی٘ٛبِیؼٓ ثختی ثشای ث ٝا٘حشاف وـب٘ذٖ ٔؼیش تىٛیٗ پشاتیه ا٘مالثی ٔشدْ داؿت ٝثبؿذ.

ثب ایٗ ٚخٛد ٕٞدٛاسی ثب ًبِجبٖ سا ثبیذ خذیتش ٔٛسد ٚاوبٚی لشاس داد .آیب خٕٟٛسی اػالٔی ثٚ ٝاػٌٝی
٘یبصی وً ٝبِجبٖ ث ٝثشخی هشٚستٞبی اداسٜی وـٛس داسد ،دس اصای خذٔبتیٕٞ ،چ ٖٛآٔشیىب ٘مؾ
أپشیبِیؼٓ سا ثشای افغب٘ؼتب٘یٞب ایفب ٔیوٙذ یب ثب ًبِجبٖ دچبس توبد ٔٙبفغ خٛاٞذ ؿذ؟ إٞیت ایٗ ٔؼأِ ٝاص
آٖ خبیی اػت و ٝاٌش ث ٝافك یه ا٘مالة ٔحتُٕ دس وـٛس ٘ظش داؿت ٝثبؿیٓ ،افغب٘ؼتبٖ و٘ٛٙی ٔیتٛا٘ذ
ٔیب٘دی ٔٙبػجی ثشای تذاسن هذا٘مالة ػّی ٝایٗ تح َٛا٘مالثی احتٕبِی ثبؿذ.
اص ٕٞیٗ س ٚثبیذ ٌفت و ٝلیبْ تیش ٔب ٜثٚ ٝیظ ٜث ٝاػتجبس ٘مٌٝی ػضیٕت ایٗ لیبْ دس اٛٞاص ٔ ٚشدْ ػشة
آٖخب ،فشكت ثیثذیّی اػت ثشای پی٘ٛذ خٛسدٖ ثب فوبی اػتشاهی ًجمبتی حبهش دس ػشاق .تـبثٟبت
فشٍٙٞی اٛٞاص ثب ثخـی اص اػشاة ؿیؼی-ػٙی ػشاق ،ػجهٞبی اػتشاهی ٔـبثٔ ،ٝیتٛا٘ذ یه اتحبد
ٌٔٙمٝای ٔٙبػت ثشای ایدبد ثّٛوی اػتشاهی ثبؿذ .دس ایٗ ساػتب ثؼیبس ٔ ٟٓاػت و ٝچپ ا٘مالثی ثىٛؿذ
تب ثب ٘مذ ایٗ ػٙٔ ٝظٝٔٛی ایذئِٛٛطیهٌ ،،بْٞبی ٔٛثشی دس ساػتبی ٞظٔ٘ٛیِ ٌفتٕب٘ی – ػیبػی چپ
ا٘مالثی ثشداسد:
.１

ٌشایؾ ٔٛػ ْٛثٔ« ٝحٛس ٔمبٔٚت» ٚ ٚخ ٝوبرة خٌش أپشیبِیؼٓ :دس ٍٙٞبٔٝی ایٗ

لیبْ ،ثبس دیٍش ٘مؾآفشیٙی ایٗ سٚیىشد دس ٞیأت ٘ـبٌ٘ ٝشفتٗ حوٛس أپشیبِیؼٓ  ٚكٟی٘ٛیؼٓ ثٝ
ٔیب٘دی دػت ٌزاؿتٗ ثش فؼبِیتٞبی ٌش« ٜٚاالحٛاصیٕٛ٘ »ٝد یبفت .دس ٘ظش ایٗ ٌشایؾ ثیتشدیذ
لیبْ تیش ثٔ ٝؼٙبی فؼبَ ؿذٖ ٌؼُ استدبػی لٔٛیت ،ث ٝػٛم ًجم ،ٝثٔٝیب٘دی تحشیىبت
أپشیبِیؼتی اػت ِ ٚزا ٕ٘یتٛاٖ ث ٝاػتجبس كحٌ ٝزاؿتٗ ثش ٘بثشاثشیٞبی ٔٛخٛد دس اٛٞاص ٚ
ػتٓٞبی لٔٛیتی ٔٛخٛد  ٚخبسی ،اص چٙیٗ خیضؿی خٛؿحبَ ثٛد  ٚثشای آٖ ٛٞسا وـیذ.
.２

ٌشایؾ ًجمٌٝشایی  ٚاستدبع لٔٛیتٌ :شایؾٞبیی دس چپ و ٝتٟٙب ٛٞیت ٔتشلی ثشای

وُٙـٍشی ػّیٚ ٝهغ ٔٛخٛد سا «ًجم ٝوبسٌش ثٛدٖ» ٔیپٙذاس٘ذ  ٚاص ٞش ؿىّی اص أىبٖ ٔجبسص ٜدس
ٌفتٕبٖ «حك تؼییٗ ػش٘ٛؿت» ،ریُ ثشچؼت «لْٛپشػتی» یبد ٔیوٙٙذ .ثشای ایٗ دػت ٝیب ساٜ
چبس ٜتب خبی ٕٔىٗ ا٘ىبس ٘مؾ ٔتشلی ٛٞیت لٔٛیت دس ٍٙٞبٔٝای ٘ظیش لیبْ تیش ٘ ٚؼجت دادٖ
تٕبٔیت آٖ ثً« ٝجم ٝوبسٌش» اػت ،یب ا٘لشاف اص ثٝسػٕیت ؿٙبختٗ حشوت ریُ لیبْ  ٚاػتشاهی
ٔتشلی.
.３

ٌشایؾ ٘بػی٘ٛبِیؼٓ  ٚدوتشیٗ أٙیت ّٔی :دػت آخش سٚیىشد ٚػیغتشی و ٓٞ ٝدس

حبوٕیت (ٞش حبوٕیتی)  ٓٞ ٚدس ثخـی اص اپٛصیؼی ٖٛساػت خب داسدٔ .حتٛای اكّی ایٗ ٌشایؾ
ػجبست اص ثیش ٖٚوـیذٖ «خٌش تدضی »ٝاص دَ فؼبَ ؿذٖ ٌؼُٞبی اػتشاهی لٔٛی اػت .ثشای

ایٗ ٌشایؾ ٞش حشوتی و ٝث ٝػبُٔ ٛٞیتثخـی ث٘ ٝبْ « ًٗٚایشاٖ» یبٚس ٘ذاؿت ٝثبؿذ،
خٌش٘بن اػت  ٚثبیذ اص ؿش آٖ ث ٝدأٗ دِٚت (ثب ٕٝٞی دیىتبتٛسیاؽ) پٙب ٜثشد.
مسألهی آلترناتیو
ثدض تىٛیٗ آٌبٞی خٕؼی  ٚؿیٜٞٛبی ٔجبسصاتی دس خشیبٖ اص پی  ٓٞآٔذٖ لیبْٞبی ػٌٝب٘ ،ٝآ٘چ ٝدس
خشیبٖ لیبْ تیش ث٘ ٝح ٛثبسصی ٌ٘فٞٝبی پشٚسیذٖ آِتش٘بتی ٛسا ثٝدػت ٔیدٞذ ػجبست اػت اص اؿىبَ
سیضٔٚیه (سیض :ْٚػبلٞٝبی صیشصٔیٙی سیـٔٝب٘ٙذ) اداسٜی ؿٛسایی دس ٞیأت ٔحّٔٝحٛسی.
ػىٝی تٛػؼٝی ٘بٔتٛاصٖ  ٚسٞب ؿذٌی ثًٛ ٝس ٚیظٜی ٔٙبًكِ ثب ٔؼأِٝی «لٔٛیت» دس چٙجشٜی فمش ٚ
فالوت ،سٚی دیٍشی  ٓٞداؿت ٝاػتٔ :شدٔی و ٝث ٝػٛٙاٖ تُف ؿذٌبٖ ٌٔٙك تٛػؼٝی ػشٔبیٝداسی
٘ئِٛیجشاَ ،اص ؿش ػٛطٜی ٘ئِٛیجشاَ ؿذٖ ٔ ٓٞلٔ ٖٛب٘ذ٘ذ  ٚهشٚستب ایٗ ٔلٔ ٖٛب٘ذٌی دس ٞیأتٞبی
استدبػی ػٙتی خبٌیش ٘ـذ ٜاػت .دیبِىتیه سٞبیی-خٕٛد دس اختٕبػبت ٔحّی ،دس حبِی و ٝاص یهػٛ
ٔؼبئّی چ ٖٛفشٚدػتی ص٘بٖ سا حُٕ ٔیوٙذٌٙٔ ،ك ص٘ذٌی اؿتشاوی سا ٘یض ٔفلُثٙذ سٚاثي اختٕبػی لشاس
داد ٜاػت .ایٗ ٕٞبٖ دیبِىتیىی اػت ؤ ٝبسوغ دس دػت٘ٛؿتٞٝبی لْٛؿٙبختیاؽ دس ٙٞذٚػتبٖ،
سٚػیِٟ ،ٝؼتبٖ ،ایشِٙذ  ٚپشٔ ٚ ٚىضیه ٔیثیٙذ  ٚآٖٞب سا دطٞبیی اسصیبثی ٔیوٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ٔؼتؼذ
ٌزاس ٔؼتمیٓ ثٌٙٔ ٝك تٛػؼٝی ػٛػیبِیؼتی ثبؿٙذ .ا ٚدس پیؾ٘ٛیغ ا٘ َٚبٔٝاؽ ثٚ ٝسا صاػِٛیچ
(ػٛػیبِیؼت سٚع) ٔی٘ٛیؼذ:
«وٕ ٖٛسٚػتبیی ،وٛٙٞ ٝص دس ٔمیبع ّٔی اػتٛاس اػتٔ ،یتٛا٘ذ ثٔ ٝذد تشویت ٔٙحلشثٝفشدِ ؿشایي دس
سٚػی ٝث ٝتذسیح خٛد سا اص ؿشِ ػشؿت٘ـبٖٞبی ثذٚی خالف وٙذ ٔ ٚؼتمیٕب ث ٝػٛٙاٖ ػٙلش تِٛیذ
خٕؼی دس ٔمیبع ّٔی تىبُٔ یبثذ .دلیمب ث ٝایٗ دِیُ و ٝوٕ ٖٛسٚػتبیی ثب تِٛیذ ػشٔبیٝداسی ٔؼبكش
اػتٔ ،یتٛا٘ذ تٕبٔی دػتبٚسدٞبی ایدبثی آٖ سا تلبحت وٙذ ،ثذ ٖٚایٗو ٝدػتخٛؽ فشاص ٘ ٚـیتٞبی
ِٙٛٞبن آٖ ؿٛد( ».ث٘ ٝمُ اص :ؿب٘یٗ)168 :1392 ،
دیذٖ ایٗ أىبٖ تٛػي ٔبسوؼی و ٝثیـتش ػٕشؽ سا ثٚ ٝاوبٚی ؿیٜٛی تِٛیذ ػشٔبیٝداسی اختلبف داد،
ٌٛاٞی ٔیدٞذ ؤ ٝؼأِٔ ٝحٛسی ثشای إٛٞ ٚاس ٜاسصیبثی أىبٖٞبی ٔتِٛذ وشدٖ آِتش٘بتی ٛػٛػیبِیؼتی اص
دَ ٔٙبػجبت ٚهغ ٔٛخٛد ثٛد.
ث ٝایٗ تشتیت دس پغ تٛػؼ٘ٝیبفتٍی ٌٔٙجك ثب ؿبخقٞبی سػٕی ٔٙبًمی چ ٖٛاٛٞاص ،ثبیذ ا٘ٛاع
ػبصٚوبسٞبیی خٕؼی سا  ٓٞدس٘ظش ٌشفت و ٝث ٝاػتجبسؽ ٔشدْ ٌٔشٚد ادأٝی حیبت سا ثشای خٛیؾ
ٕٔىٗ  ٚدس خالَ ایٗ حبؿیٝای ؿذٖٕٞ ،جؼتٍیٞبی ًجمبتی-لٔٛیتی-خٙؼیتی سا ػّی ٝحبوٕبٖ ؿىُ

ٔیدٙٞذ .ػبصٔبٖیبثی ٔحّٝای ث ٝاػتجبس اػىبٖیبثی لٔٛی-خٛیـی دس ایٗ ٔٙبًك ٔ ٚشتفغ ؿذٖ
ٍ٘شا٘یٞبیی ؤ ٝبسوغ دس صٔب٘ٝی خٛیؾ خلٛف ا٘ضٚای وٕٖٞٛبی اص یىذیٍش داؿت ث ٝاػتجبس أىبٖ
استجبًی ثٔ ٝیب٘دی فوبی ٔدبصی ،ثبػث ٔیؿٛد و ٝدس خالَ ػتیض ثب حىٔٛت ٔشوضی ،تٛدٜٞبی
ٔؼتشم اػتؼذاد اداسٜی خٛیؾ سا ٞشچ ٝثیـتش دسن وشد ٚ ٜثش آٖ پبی ثفـبس٘ذ.
دس ایٗ ٚهؼیت تٕشوض ثش ٚخ ٜٛایٗ ٕٞجؼتٍیٞب  ٚثیش ٖٚوـیذٖ اٍِٞٛبی ثذیُ خٛدٔ-ذیشیتی اص
تدشثٞٝبی صیؼتٕٟٔ ،ٝتشیٗ ٚظیفٝی تئٛسی ثشای تؼٕیك پشاتیه ا٘مالثی دس ٍٙٞبٔٝی تىشاسٞبی ثؼذی
آٖ اػت .ثب ایٗ  ٕٝٞأب ٘جبیذ هشٚست ػبصٔبٖیبثی غیشافمی سا ث ٝساحتی صیش ػٛأَ ثشد  ٚث ٝاػتمجبَ
دٌٚب٘ٝػبصیٞبی ٔلٛٙػی «اؿىبَ ػّؼّٔٝشاتجی حضة ِٙیٙیؼتی» « ٚاؿىبَ خذیذ ؿجىٞٝبی فشاٌیش
ا٘ج »ٝٞٛسفت.
ٔتأثش اص ٘ىتٝی فٛق ٘جبیذ ٚیظٌی ٔحّٔٝحٛسی دس خشیبٖ لیبْ تیش  ٚاؿبس ٜث ٝاؿىبَ سیضٔٚیه اداسٜی
ؿٛسایی سا ٔلذاق ا٘ج ٚ ٝٞٛافمیٌشایی دس ػبصٔبٖیبثی ٌشفت؛ ثّى ٝایٗ أش هشٚست ف ٟٓػبصٔبٖیبثی
ٚسای دٌٚب٘ٞٝبی ٔلٛٙػی «ِٙیٙی/ا٘ج »ٝٞٛسا یبدآٚس ٔیؿٛدٔ .حّٔٝحٛسی دس ٚالغ تبوتیىی اػت وٝ
أىبٖ فتح ػٍٙشثٝػٍٙش سا دس یه ٚهؼیت دیىتبتٛسی ٘ظبٔی ثٝدػت ٔیدٞذ .فتح ػٍٙشثٝػٍٙش كشفب
ؿیٜٛای ثشای ٔجبسص ٜدس ٚهؼیت خبٔؼٝی ٔذ٘ی پبسِٕب٘تبسیؼتی ٘یؼت؛ اص لوب ایٗ أش ٔیتٛا٘ذ اؿبس ٜثٝ
هشٚست ٍٟ٘ذاسی  ٚحشاػت اص ٔیضاٖ پیـشٚیٞب ثش هذ ػیؼتٓ اػت .اٌش ثٙب ثبؿذ پیـشٚیٞب دس
ٍٙٞبٔٝی ػشوٛة ؿذٖ ٘ ٝكشفب ٔتٛلف ،ثّى ٝث ٝػمت ثشٌشد٘ذ تب ثبس دیٍش دس خشیبٖ خیضؿی٘ ،مٌٝی
پیـیٗ اص ٘ ٛفتح ؿٛد ،آٍ٘ب ٜایٗ أش ٔلذاق «دسخب صدٖ» خٛاٞذ ثٛد .حشاػت اص ثشخی دػتبٚسدٞبی
پیـشٚیٞب ،أشی ػت و ٝثالفبكّ ٝپغ اص پیـشٚی ثبیذ دس دػتٛس وبس لشاس ٌیشد .ث ٝایٗ ٔؼٙی ؿبیذ
ٔحّٔٝحٛسی سا ثتٛاٖ تالؿی ثشای یهخٛس پیـشٚی آساْ (ٔتأثش اص ٘ظشیٝی آكف ثیبت) ثشای ػبختٗ
آِتش٘بتی ٛفٕٟیذٕٞ .چٙبٖ وٌ ٝب٘ذسػ ٖٛثٝدسػتی ٔتزوش ٔیؿٛد «ٔبٞیت ٔتٙبلن ػشٔبیٝداسیٌٙٔ ،ك
ػبصٔب٘ی ٔتٙبلوی سا ثٙیبد ٔیٟ٘ذ و ٝدسٓٞآٔیخت٘ ٚ ٝتبیدی تشویجی ثٝثبس ٔیآٚسد .ث ٝخبی ٌشایؾ اویذ
ث ٝؿجىٞٝبی فشاٌیش فضایٙذ ،ٜاحتٕبالً ٔب ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜیب حتی ثیؾتش ،ثب ؿجىٞٝبی فشاٌیش داسای
ٔؼئِٛیتٞبی ٔـخق ،أب تبثغ ػبختبسٞبی ػّؼّٔٝشاتت ا٘وجبًی ،ثشای اتخبر تلٕیٌٓیشیٞبی ثضسي
ٔٛاخ ٝؿٛیٌٓ( ».ب٘ذسػ)2020 ،ٖٛ
ث ٝایٗ تشتیت الصْ اػت تب ثب ػبصٔبٖٔٙذی ٘یشٞٚبی ٔؤثش ٔحّٝای ثٙٔ ٝظٛس ًشاحی اػتشاتظی ٔمبثّ ٝثب
ػشوٛة ػخت اص یه ػ٘ ٚ ،ٛیض حشاػت اص فوبی ػیبػی چـٓا٘ذاص پذیذ آٔذ ،ٜاص ػٛی دیٍش ،دس لبِت
پُٞبی استجبًی ثیٗ وٕ٘ٛتٞٝبی خُشد ٔحّی ،ؿىّی اص ػبصٔبٖیبثی سا تٕشیٗ وشد و ٝدس آٖ ،ػّؼّٔٝشاتت

ػیبػی اػتٛاس ثش فوبی ػیبػی فشاٌیش ٔـشٚػیتدٙٞذ ٜاػت .ایٗ ؿىُ ،تٛأٔبٖ تلٕیٌٓیشی  ٚالذاْ
ٔؤثش ا٘وٕبٔی ػبصٔب٘ی سا دس وٙبس پزیشؽ تلٕیٓ اص ػٛی ؿجىٞٝبی فشاٌیشٕٔ ،ىٗ ٔیوٙذ .ایٗ ٕ٘ٝ٘ٛای
اص ػبصٔبٖیبثی اػت و ٝدس ػبَٞبی ا َٚا٘مالة ث 1357 ٕٟٗثٚٝهٛح دس تشوٕٗكحشا ثٚٝلٛع پیٛػت ٚ
ثمبی اداسٜی ؿٛسایی دس آ٘دب سا تب یه ػبَ ٘ ٚیٓ توٕیٗ وشد .أب ایٗ ٘یض سٚؿٗ اػت و ٝدس ٘مذ ٚ
ثشسػی لیبْ فؼّی ،لٌؼب ثبیذ ثب ٍ٘بٞی ث ٝهشٚست تذا« ْٚفشدا» ،ثٚ ٝاطٌ٘ٛی ػیؼتٓ و٘ٛٙی ا٘ذیـیذ ٚ
الذاْ وشد.
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