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 خاومضٍیهوُائی،تعزیفضماتًطُرکلیاسجىثصچیست؟

هِن . سا داسًذ ًظش هي هتؾکل اص افشادی اعت کَ کواتیؼ داسای ًظش هؾتشکی ُغتٌذ ّ لصذ پیؾثشد یک ُذف جٌثؼ تَ 

ُای اجتواػی غالثاً تَ ػٌْاى  جٌثؼ. داؽتَ تاؽٌذ تشی کَ تش هثٌای یک تشًاهَ ایي ُذف سا دًثال کٌٌذ تا پیؾشفت هْفك اعت

ایغتٌذ ّ خْاُاى تمغین تشاتش دهکشاعی ّ اهکاًات  دس هماتل دّلت ّ لذست هی گش جاهؼَ ی آگاٍ، ُؾیاس ّ ُکٌؼ تذًَ

تاؽٌذ، ّلی هحذّدتشًذ  تْاًٌذ داخل جٌثؼ ًیض ًْػی عاصهاًذُی ُغتٌذ کَ هی ُا کوپیي. التصادی ّ فشٌُگی ُغتٌذ اجتواػی،

 .تشًذ ّ هْضْع خاصی سا دس صهاى هؼیٌی پیؼ هی

آصادی تؾکل ُغتٌذ، خْاٍ ًاخْاٍ تَ  ای تذّى آصادی تیاى ّ ُای اجتواػی کَ خْاُاى آصادی ّ دهکشاعی دس جاهؼَ جٌثؼ

ُای خْدؽاى  ُای دهکشاتیک کَ تشای حمْق ّ خْاعت دلیك جٌثؼ یٌجا هشصا. طْس هشتة تا لذست دس جٌگ خْاٌُذ تْد

ایي هشص هخذّػ  سّد ّ ُای سادیکالی کَ تشای تغییش تٌیادیي اجتواػی فؼالیي داسًذ، اص تیي هی جٌثؼ کٌٌذ تا هثاسصٍ هی

 .ؽْد هی

 

َاکىصسوان.سلةکزد وساویرااسآوانتزیهحمُقاٌاکطاوذَدرعیهحالاتتذاییسوانراتًخیاتان 1357 اومالب 

 چگُوًتُد؟

دیکتاتْسی  اػ ضذ دیکتاتْسی دس صهاى اًمالب صًاى تغیاس فؼال ؽشکت کشدًذ، دس صْستی کَ ًتیجَ دس جٌثؼ 

آّسدی  تٌِا دعت کشدًذ ّ ایي جٌثؼ ًَ صًاى خیلی ّعیغ ّلی تذّى ُذف ّ تشًاهَ دس ایي جٌثؼ ؽشکت. تشی ؽذ تاسیک

الؼول ؽذیذی ًؾاى  عخٌشاًی خویٌی تشای حجاب اجثاسی، صًاى ػکظ تا اّلیي. گشد ُن داؽت ًذاؽت، تلکَ ػمةتشایؾاى 

 .ُای هختلف صًاى ؽذ کَ الثتَ ؽتاتضدٍ ّ تذّى تجشتَ تْد یک عاصهاًذُی دس تخؼ دادًذ کَ خْد تثذیل تَ

تفکش غالة چپ ـ تغیاس تش هغائل  کن تْد ّ ًیضتؼذ اص اًمالب جٌثؼ صًاى ـ تَ دلیل ؽشایطی کَ دس آى صهاى دس جِاى حا

طشف صًاى کاسگش تشّد، دس صْستی کَ دسک سّؽٌی ُن اص آى  ُذفؼ تیؾتش ایي تْد کَ تَ. التصادی صًاى تکیَ گزاؽت

صًاى کَ  ایي صًاى تَ یک ًیشّی تالفؼل. ُا کاسگش ؽذًذ فؼالیي جٌثؼ صًاى خْدؽاى دس کاسخاًَ تٌاتشایي تخؾی اص. ًذاؽت

 .اسهٌذاى ّ پشعتاساى تْدًذ تْجَ ًکشدًذک

تؾکیل ؽذ، تیؼ اص چِل گشٍّ صًاى  تکٌیک دس داًؾکذٍ پلی 8:31ًْیظ لاًْى اعاعی دس آرسهاٍ  دس کٌفشاًغی کَ ػلیَ پیؼ

 .اًمالب ّ چَ دس ایي کٌفشاًظ خیلی هِن تْد ی ؽشکت صًاى کاسهٌذ چَ دس دّسٍ. دس آى ؽشکت کشدًذ

 ٌایسوانچگُوًتُد؟دیگزگزَيتزخُردجىثصسوانتا -



خیلی هایل تَ ُوکاسی تا  تخؾی اص ها. اتحاد هلی صًاى کَ هي فؼال تْدم، تَ خاطش تفاّت تفکشی دسگیشی داؽتین دس خْد 

 .خْسًذ تْسژّا تَ دسد ًوی صًاى خشدٍ گفت کَ ایي صًاى کاسهٌذ ّ دفاع اص آًاى تْد ّ تخؼ دیگشی هی

گزاؽتي حجاب ًؾذٍ تْدًذ، ّلی دفاع اص  ظ اص اًمالب تیکاس کشدًذ، پشعتاساًی تْدًذ کَ حاضش تَاّلیي جوغ ّعیؼی سا کَ پ

 .آًاى تغیاس هحذّد تْد

 تُد؟ ٌایاجتماعیچگُوًیجىثصسوانپساساومالبتادیگزجىثصراتطً -

دس ضوي . هغائل حغاط تْدین تَ ایي فؼالیي صًاى پظ اص اًمالب آگاُی جٌغیتی پائیي تْد، ُشچٌذ کَ تؼضی اص ها دس ًغل 

دیگش تا حکْهتی هْاجَ تْدین کَ دائوا هجثْس تْدین دس هماتل  اص عْی. خْاُین چَ کٌین ها ُیچ دیذ سّؽٌی ًذاؽتین کَ هی

 .ؽذ ُا هاًغ اص یک عاصهاًذُی ّعیغ تش هی دُین کَ ُوَ ایي الؼول ًؾاى ُایؼ ػکظ ػول

ُشچٌذ ایي تجشتَ تا ؽکغت هْاجَ . کشد عت کَ جٌثؼ صًاى تجشتَ ی پشتاسی تْد، دّسٍای کَ ٌُْص فضا تاص  الثتَ دس دّسٍ

 .آهذ اها تاػث اص تیي سفتي جٌثؼ ًؾذ عشخْسدگی تْجْد. ؽذ، اها حذالل دعت تَ کاس ؽذ

 یعىیجىثصسواندرَالعپاگزفت؟ -

تؼضی اص ػٌاصش فؼال ّ  واًذًذ ّ اداهَ ًذادًذ، ّلیُای صًاى تالی ً ّالغ دس خفماى تؼذی ُیچکذام اص تؾکل دس. تلَ 

سا اداهَ دادًذ ّ دس فشصت تؼذ اص جٌگ ایشاى ّ ػشاق  ؽاى ُای خیلی کْچک استثاط ُا ّ هحفل ػاللوٌذ ایي جٌثؼ دس ُغتَ

 ًجیْ دسای دس ایشاى حذّد چِاسصذ ا دس دّسٍ. اص جولَ تؾکیل اًجیُْای هختلف. کشدًذ ُایی سا ؽشّع تالفاصلَ فؼالیت

 .ؽِشُای هختلف ایشاى ؽکل گشفت کَ صًاى دس تؾکیل آًِا ًمؼ تغیاس هِوی داؽتٌذ

 تیىیذ؟تزیهحزکتسوانرادرایهچىذدًٌچًمیمُفك -

الؼول  هجثْس تَ ػکظ جٌثؼ صًاى ُویؾَ. ُا تْدٍ آّسدتشیي جٌثؼ تشیي ّ پشدعت ضذحجاب دس ایشاى یکی اص هْفك جٌثؼ 

ایي تِاجوی کَ اص طشف صًاى ُغت ّ خظ  ٍ، ّلی جٌثؼ ضذحجاب تاػث ؽذٍ کَ دّلت ًغثت تَدس هماتل دّلت ؽذ

 .الؼول ًؾاى دُذ ػکظ ؽْد، لشهضُایی کَ هشتة پؾت عش گزاؽتَ هی 

پیًْذًذ ّ لاطی  ًواصجوؼَ هی صًاى تا جغاست تغیاس تَ صف. ی سفغٌجاًی اعت ًواصجوؼَ 9002ی اّج خیضػ ّعیغ  ًمطَ

دٌُذ ّ ایي فشاتش سفتي ّ  ایغتٌذ ّ حضْسؽاى سا ًؾاى هی هی ؽکٌٌذ ّ جاب ـ تا ُواى سّعشی ـ عٌت سا هیهشداى، تذّى ح

 .ؽکاًذى خظ لشهضُاعت

جٌثؼ صًاى دس ایشاى فمظ کویپیي یک  هٌظْس هي اص. اها تا جْد ایي دسخؾؼ تغیاس فؼال صًاى، آًاى تَ پیشّصی ًشعیذًذ

 .ُای فؼال صًاى ًیض ُغت ُغتَ یغت، تلکَهیلیْى اهضاء ّ کوپیي ػلیَ عٌگغاس ً

ّ دیذ سّؽي ًتْاًغتٌذ هغائل خْدؽاى  سیضی ّ ًذاؽتي تشًاهَ افشاد فؼال دس ایي خیضػ ؽشکت کشدًذ ّلی تَ دلیل ػذم تشًاهَ

 .ُای هٌاعة تَ کاس تشد هٌاعة سا دس هْلؼیت ُای هِن اعت کَ یک جٌثؼ تاکتیک. سا ػٌْاى کٌٌذ

ٌایجىثصضذدیکتاتُریتذَنخُاست صُرتگزفت،یعىیسواندر2431ناضتثاٌیکًسالکىیذکًٌمافکزمی -

 ضذ؟ ویشتکزار2411مطخصضزکتکزدوذ،درخیشش

 .ای اص آى تجشتَ ًکشدًذ ّ آى سا تَ کاس ًگشفتٌذ ُیچ اعتفادٍ .تلَ 

ّ ُیچ ُواٌُگی هیاى  اى تْدٍ، ّلی پشاکٌذٍُای هتفاّت هثل کاسگشی، داًؾجْیی ّ صً ایشاى ُوْاسٍ ؽاُذ جٌثؼ ی جاهؼَ 

 ُواٌُگ ؽًْذ؟ تْاًٌذ تا یکذیگش ُا ًوی چشا ایي جٌثؼ. ُا ّجْد ًذاؽتَ اعت جٌثؼ



ُا  اسگاًیک هیاى جٌثؼ اگش استثاط. ُا ُواٌُگ ًؾذ ی هتأخش تا جٌثؼ داًؾجْیی ّ دیگش جٌثؼ صًاى دس ُویي دّسٍ جٌثؼ 

تْاًذ ایي  دلیل دیگش هی. اًمالب اعتفادٍ ًؾذ ّ ًادیذٍ گشفتَ ؽذٍ اعت ی دس ایشاى اص تجشتَ. آیذ ًثاؽذ، هْفمیتی ُن تَ دعت ًوی

هؾخصی ُن جٌثؼ تشای  ی اًذاص سّؽي ّ تشًاهَ دس ایي هیاى چؾن. کاسُای عیاعی اػتواد هتماتل تَ ُن ًذاسین تاؽذ کَ ها دس

 .خْدػ ًذاسد

ایي دّ کوپیي ُیچ ُوکاسی تا . عٌگغاس ؽْد، ُوچٌیي کوپیي ػلیَ کیل هیتشای ًوًَْ کوپیي یک هیلیْى اهضاء دس ایشاى تؾ

. ی جذاگاًَ خْدػ سا داؽتَ تاؽٌذ ّلی تا ُن ُوکاسی ُن داؽتَ تاؽٌذ تشًاهَ تْاًٌذ ُشکذام دس حالی کَ ایٌِا هی. ُن ًذاسًذ

 .داًؾجْیی ًؾاى دادٍ کَ یک گام دس ایي ساتطَ تشداؽتَ اعت الثتَ جٌثؼ

 

 تأثیزیپزروگاسخُدتًجاتگذاروذ؟2411نفعالوتُاوستىذدرخیششسوا چزا 

تْاًی داؽتَ  ُن ًوی ُا سا اص دعت تذُی ّ تاکتیک هٌاعثی ؽْد کَ ؽوا هْلؼیت اًذاص تاػث هی تشًاهَ ّ چؾن ًثْد یک 

 .ایي تفکش کَ فمظ تخْاُذ اهضا جوغ کٌذ خیلی هحذّد اعت. تاؽی

محذَداستکًوتُاوستدرایهضزایطتأثیزشرا ٌایصآومذرتیىیذ؟یعىیخُاستًکمپیهمییایهمطکلرادرتزوامً -

 تگذارد؟

ُایؼ  خْاعتَ ُوچٌیي جٌثؼ ّلتی تَ. دُذ حتی جٌثؼ ضذحجاب ُن اص خْد چیض کوی ًؾاى هی. کَ هحذّد ُغت کوپیي 

ی  ّلتی کَ دّعتاى فؼال دس هذسعَ. داسد ّجْدایي خطش دس ایشاى . ؽْد تخؾی اص لذست ًشعذ ّ تَ طشف لذست تشّد، هی

 تْاًذ ایي فکش سا ایجاد کٌذ کَ آیا ایٌِا تَ تخؾی اص لذست حاکن ًضدیک گزاسًذ، هی هی فویٌیغتی تا خاًن صُشا سٌُْسد تشًاهَ

 !ؽًْذ؟ اًذ ّ یا خیال داسًذ ًضدیک ؽذٍ


