
 



 

مون یبه قلم ا« یرلندیک شهر ایجنگ و »ده: یبه چاپ رس 1974بار در سال  برخوردم که اول یرا به کتابیاخ

زش یک خیو ساکنان فرودست آن در  ی ایرانه شهرهایو نقش حاش امسالآبان ماه  عید اگر وقایشا که 1کانمک

خ یاز تار یاست که بخش یگزارشگر مبارزۀ مهم ،کرد. کتابنمی توجهم را جلب ن حدی، تا انبود ین سراسریونخ

جسورانه و الهام بخش که ای مبارزه. یرلند شمالیا درها هیشورش حاشرلند و سراسر جهان شد. یمردم ا یمبارزات

و  یقیو موسادگارش در شعر ی ود ماندار یقه پاخ آن منطیراتش بر تاریتاث یس به خون نشست ولیتوسط ارتش انگل

 نما هنوز با ماست. یس

بعد از  .شدندمی ستادها و... فریبه استرال یمردمش به بردگ یزمان و انگلستان بود داریمایهتعمره سرن مسیرلند اولیا

 1921در سال  رلند )جنوب(یاز ا یبخش بزرگ ا بریتانیت بریان حاکمیپاکه به ای و مسلحانه ی، طوالنیامبارزۀ توده

ار بر ی، زیکاریماندند: در فقر و ب یا باقیتانیآن کماکان شهروندان درجه دوم بر یشمالهای ، مردم بخشدیانجام

 یلند شمالریدم امر محقانه مطالعه مبارزهد استثمار نبود. یاز ق ییرها یآن استقالل، البته به معنا ر.ین و تحقیتوه

 ییتضادها در آن. و دوم، مختلفهای دگاهیطبقات و دو رابطه نقش کم، یت دارد. یجهت اهمچند ه انگلستان از یعل

و ، استفاده کنندها آنتوانستند به نفع جنبش از  یرش بودند، گاهیدرگ یشرویپ یبراشات متفاوت( ی)با گراها که چپ

 گر باختند. یانات دیه را به جریقاف یگاه

د و رلند انشعاب شیخواه ا یجنبش جمهوردر م کرد، یبه آن خواه یجا نگاهنیکه ا یمکررهای شورش جهیدر نت

مبارزه ترین یتوانست طوالن رلند(یخواه ا یارتش جمهور )مخفف[ ا.آر.یآ] ان بودین جریمسلح ا یکه بازو یگروه

ان یک جریه ندر اروپا  زیقهرآمر مبارزات یبرخالف سا ن مبارزهی. اش ببردیرا پ ییک کشور اروپایمسلحانه در 

لف را در که خطوط و نظرات مخت یحرکت ـ بود یرلند شمالیمردم ا یحرکت عموماز  یبخشبلکه  بدنه جامعهجدا از 

واه خ ی)و حزب جمهور آی.آر.اکه همه جا به دنبال داشت،  یراتییبلوک شرق، و تغ یبا فروپاشگرفت. می بر

ساختار  از ی)شن فن( امروز بخشاش یاسیس شد و شاخهشت، وارد مذاکرات صلح ن گذایهم اسلحه را زم رلند(یا

طۀ رابرد، کد در موردش مطالعه یکه با ینه، از جمله مسائلین زمیدر ااست. یتانیبر یستیالیدولت امپر یپارلمان

در اش ییواناو عدم ت ،ک طرفیمبارزه از  تداومدر اش ییبا توانا آی.آر.ا و نگرش غالب در یاسیخط سبرنامه و 

امعه ج یحتانت یهارنه اتحاد با قشیاست؛ از جمله در زم سیسم انگلیالیه امپریعلتر همه جانبهای مبارزه یاندهسازم

   نژاد.ت و یملس از هر یانگل

: پردازممی ایاز دن یگریدر گوشه دها هیگر از مبارزه حاشید ک تجربهی بهد، یش رو داریکه پ یمتنبخش دوم در 

جوع به بخش را با ر نیا. یجنوب یکاین کشور آمریتخت ایپا ،مایلهای ر زاغهیتسخ یاست پرو بریتالش حزب کمون

ن یابه عنوان مقدمه  ام.هه کردیمختلف آمده تههای تیل که در مطبوعات و ساین حزب و چند گزارش و تحلیاسناد ا

ن یر چدانقالب  یدون برامائوتسه  ینظام یاز استراتژ یرویبه پ 1980در سال  ،ست پرویکمون حزبم که یرا بگو

ور د ی، جنگ را از روستاهامشهور شد« ق دهاتیمحاصره شهرها از طر»که به  یمه فئودالینمه مستعمره و ین

ورد. آ به لرزه در یدپرو را به طور ج یبورژواز تیدوازده سال حاکمکه در عرض  یافتاده پرو آغاز کرد. جنگ

 یجهان بعد از جنگ دوم داریمایه. سرفرق داشتار یبس 1940 تا 1920های ن سالیبا چ 1980 دهه یروپ یول

مدن کالن وجود آه ب ،راتیین تغیاز ا یکی. کردمی دگرگونبه سرعت را همه جا داشت دور تند افتاده بود و  یرو

 ن ویز چار متفاوت ایبس یکشور درمائو را  ینظام آموزهن حزب تالش کرد ی. اتیپر جمعهای هیحاش باشهرها بود 

ترین یتحتاننکه یکم اید: یآمی به چشممهم  دو نکته یانقالبن تالش یا در نگاه بهرد. یمتفاوت به کار گای در دوره

را شان انینیشیپ ین و زندگیسرزم ییایقشون استعمارگر اسپان ینکه زمادست یان تهیبومو مشخصا  جامعه یهاقشر

 یلتعدایو ب ظلم مقاومت در برابر یخودجوش برا یاکنشدر ونه فقط سالح بدست گرفتند و  ،نده بودغارت کرد

عد از ب یستیکمون المللیبینجنبش که  یطیدر شرا نکه،یدوم ا تند.به پا خاسمتفاوت  ییایجاد دنیا ا هدفب بلکه ،نهیرید

 در کیدئولوژیو ا یاسیاز نظر س همه جاها ستیکمونو  بود تازه شده یبحرانن گرفتار یسم در چیالیشکست سوس

نگ جک یدر را  دستان جامعهیته یمثال زدنای با عزم و اراده ندپرو توانستهای ستیبودند، کمون ینیعقب نش

د و ر رشن حزب، دیا یاسیتفکر و خط س ود آموخت؟شمی چهتجربه ن یا از د.نکن یفعال و سازمانده ،یانقالب

  ؟داشت ینقش چهز در شکستش( ی)و نانقالب  گسترش

                                                           
1   War and an Irish Town, Eamonn McCann -  نویسنده اش و تائید سیاست های نظرات با  توافقمنظور استفاده از این کتاب به

 یسنده اشولی کتابی است که هم ارزش تاریخی دارد، و هم به خاطر تیز بینی و شوخ طبعی نونیست.  )چه در گذشته و چه امروز( وی

  بسیار خواندنی است. 



در دو مبارزه  ی. معرفیمعرف :است نی، صرفا همو پرو یرلند شمالیاهای هید در شهرها و حاشنبر یهدف از معرف

این  نگاه به با ،در عین حال متفاوت. یگرانیکامال متفاوت و با باز یطیدر شرادو کشور با مختصات کامال متفاوت 

شکل های هر چند محدود و  یرقرارباهمیت آتوریته اجتماعی، هژمونی سیاسی و  دستیابی بهبا تاثیر دو تجربه 

دور های و در تجربهد نق شویتشو یگریاران دیرفقا و د که ین امیبه ا. ویمشمی بیشتر آشنا « قدرت دوگانه»ناپایدار 

ژه در یبه و د.نراک بگذارتشا بهدان مبارزه یدر م یدرس آموز یبرارا  انشیافته هایک کندوکاو کنند و یو نزد

خ را کمتر از زبان مردم )و یمان کمرنگ شده است. تار یاریبس یلعۀ مبارزات گذشته برات مطایاهمکه  یدوران

 ،یان رسمیو جر حاکمانهای در انبوه نوشته یم. مبارزات انقالبیشنواند می( که در ساختنش نقش داشتهیونیانقالب

خ یتارگاهی حتی . زدیآممی هم درف یو بال استثناء با دروغ و تهمت و تحر شودمی جلوه داده ارزش یرنگ و بیب

بدون  را سمیالیساختمان سوس یون نفر برایلیمها ونیلیمهای تالش ها،یدر آکادم« چپ»شناسان و پژوهشگران 

م که ینیبمی راها یلیخ .کنندمی اعالم «بدرد نخور» داریمایهان سریبا سخنگو یتعمق و تجسس، در همخوانای ذره

ز یر کرده و به چییا تغیدن» :که کنندمی تکرارن حرف را یاخ، یخود با تار یفتار سرسرو ر یتوجهیه بیتوج یبرا

و کدام مردم در  هروزش بودین دیقا عیدق شامروزکدام  ه،ر بودییساکن و بالتغ یا کیدانم دننمی «م.یاز دارین یگرید

 یمیک و شیزیدر همه مسائل، از ف دممر چرا پرسم،می از خودو ؟ اندزده یکپنا یعرا ها یمبارزاتشان، کار قبل

 یهاست ولیقبل یدارند با استفاده از تجارب و دستاوردهامی که بر یهر قدم، و جنگ یگرفته تا ستاره شناس

به  نسبت ییاعتنا ین بیا؟ ندارند یازیکه به تجارب و دانش گذشتگان ن ن باورندیبر اامروز های یاز انقالب یاریبس

 یکنند )حتمی ات گذشتگانشان رجوعین مرتب به تجربیو مرتجعها ستیالی. امپرینیبنمی حاکم یروهاینگذشته را در 

که هر چه داشتند  یمردم یتجارب مبارزات نسبت به ییگرا ینفا یرند(. آیگمی ادیهم شان یاز متفکران دشمنان طبقات

نشانه از دست ست؟ به یاس نیازند، از سر ندگانشان بسیخود و آ یبرا یبهتر یایشه( گذاشتند تا دنیاند )از جان و

 ؟ ستیو گردن گذاشتن به وضع موجود ن داریمایهبودن سر یابد باور به و ،ریید به تغیامدادن 

. طلبدمی اریبس یریگیدشوار است و تالش و پ ی، کاریانقالب در هر کشور یدر آوردن استراتژو حرف آخر: 

مبارزه بشر م. یکننمی از صفر شروع ما یحساب است. ول یت بیخالق امان و یق، جسارت بیالزمه اش، شناخت عم

د خود را از آن ینبا م ویتواننمی گرانبهاست کهای نهیگنجستم و استثمار(  از یهر شکل هی)و عل داریمایهه سریعل

 م. یمحروم کن

 آیناز توکلی

 1398/ بهمن  2020ژانویه 

 .menghelabenovin.blogspot.cowwwنشانی وبالگ: 

 به همین قلم:

 ـ رقص در گردباد )نگاهی به زندگی تینا مودوتی(

 بر اسب بی پروای رویا )نگاهی به زندگی الکساندرا کولونتای( ـ

 ـ با زبان آتش )نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف(

http://www.enghelabenovin.blogspot.com/


 

 

 رلند....یدود گرفته ا یگتوهااز 

 کانمکست. شده اد چاپ یبار تجد سهحال ه نوشته شد و تا ب «کانمکمون یا»توسط  1974در سال « یرلندیا ک شهریجنگ و »کتاب 

از  یرواقعه نگاکه  میکنمی نگاهبخش اول کتاب دو به  نجا فقطیادر  پردازد.می شیو تضادهارلند یمبارزات مردم اخ ین کتاب به تاریدر ا

در ودش و خ ه بودسال یس احدودکه در آن زمان ای سندهیاست، از چشم نو یرلند شمالیدر ا (Derry)« ِدری»در شهر ای شورش توده

چه ر آنینظ یطیشرادر معموال ن بخش کتاب است.( یخالصه ا یادید تا حد زیش رو داری)در واقع آن چه پخ نقش داشت. ین تاریساختن ا

گر هم یر دک نظیاز « ِدری» عیوقادر خود فشرده دارد.  یادیزهای فشرده است و درس ی، زندگگذراندمی از سرسال  در چند« ِدری»

زه مبار رتر ازیو فراگتر همه جانبهای ؛ با مبارزهمیشتسر و کار دا یابانیو با جنگ خ بوددان مبارزه یم ،شهرنجا در آ. است مهم

 ... «یعاد» ، اعتصاب و تظاهراتیاقتصاد

  یح مقدماتیچند توض

ت و یعوض ر موردد دو خط یکی م،یرلند برویده ایچیخ پیم به درون تارین که بخواهیو بدون ا میبپرداز «ِدری» عیابه وقن که یقبل از ا

 الزم است.  یاصل یروهاین

رلند یره ایا جزینتایدرگرفت، ارتش بر 1691تا  1536های ن سالیکه بهایی جنگ درا بود. یتانین مستعمره بریرلند اولید بتوان گفت ایشا

ه یلرلند عیان شروع مبارزه مردم یش در آن جا اسکان داد. ایکمک به استقرار قدرت خو یت پروتستان را برایک جمعیتح کرد و را ف

درت قعمال پروتستان که های ییایتانیبربا  تقابلک بودند اغلب به شکل یرلند که اغلب کاتولیمردم ااعتراضات س بود. یاستعمار انگل

صدها هزار ها ن جنگیا بود. در ایتانیت حکومت بریرلند و تثبیاهای کیکاتولکامل سال شکست  1691سال کرد. می بروز ا بودندیتانیبر

 (Limerick)ک یمریهده لرلند که با معایم کامل ارتش ایتسل س در آمد.یبه تصرف انگلها یرلندیاهای نیبا تمام زمینفر جان دادند و تقر

ستعمار ا یروزیادآور پها ین جشنیا ینارنج ینبویو ز نبلزشود. می جشن گرفتهها پروتستاننوز که هنوز است توسط ه مهر خورد

ستان ار سلطه انگلکه طرفد« وفاداران»و « انیاتحادگرا»ان قدرتمند اساسا پروتستان یرا دو جر مراسمن یا .رلند استیس و شکست ایانگل

 کنند. می برگزارها یرلندیر ایتحق یبراهستند 

را  یتیتمام رلندیالت ایا 32الت از یا 26د. یرلند انجامیم ایکه به تقس طلبانه بود استقاللاوج مبارزه های سال 1921تا  1916ای هسال

ها ستیکه کمون بود« یاعالم جمهور»و  Easter Rising« د پاکیعام یق»ن مبارزه یشروع ا. شدرلند یا یجمهور ا  ل دادند که بعدیتشک

 گریسپرده شدند و صدها نفر د اعدامبه جوخه  2یمز کانلیاز جمله ج شنفر از رهبران 15ام یشکست ق به دنبالاشتند. در آن د ینقش مهم

که به  شدمی بکار برده یبدون محاکمه کسان حبسو  یریدستگ حیتوض یود که براب یاصطالح« بازداشت»شدند. « بازداشت»و  یزندان

اما  ماندند.می بازداشتدر سال  چند یگاه ن افرادیاخواباند. می راها یاز مردم شلوغشان ا کردنکردند جدمی ا فکریمشکوک بودند ها آن

و مبارزه به اشکال مختلف )از جمله  شدل یمتما« یخواه یجمهور»به سمت  رلندیا یعموم یفضا، د پاکیع امیقرغم شکست یعل

 خواهان یجمهور ،یصورت گرفت. بطور اجمال یانشعابرلند یدر جنبش اوب، س از جنیگلرون رفتن انی. بعد از بدا کردیمسلحانه( ادامه پ

 بودند. گردن گذاشتهم یتقس که بهها ستیونالیخواستند و ناسمی رلند رایوحدت کل اکه 

ا مستقل از رها نهیزم یدر برخ یار قانونگذارید اختوشمی شناخته (Stormont)« ستورمون» ناممعموال به  که یرلند شمالیا یمحل مجلس

قعه مورد نظر شروع به کار کرد تا زمان وا 1921سال  ازن مجلس که یکند. امی را هم منصوب یرلند شمالیه ایو قوه مجر داشتلندن 

تاب به کمجلس، در  یبوده است. سوا« ایتانیحزب محافظه کار بر»ک یار نزدیمتحد بس« اولستر یحزب اتحادگرا»شه در دست یما هم

داشت.  یرخودمختا یپروتستان( نوعهای یدست راست یرلند که )بنا به تقاضایا در ایتانیشده است: حکومت بر سه عنصر اشاره

 ینونقا ،(Special Powers Act)« ژهیو اراتیاخت قانون» منظور ازرلند بود. یس ایپل نام مخفف (Royal Ulster Constabulary)« روک»

و بدون  لیدل یبهای یریدستگحمله کنند و  یرلندیا مبارزان به ر شکل که خواستندقت و به هبود تا بتوانند هر و دور زدن قانون یبرا

 . ش ببرندیرا پ حکم

 یاز فضا یترر روشنیتصوکند که می ع کتاب( کمکیخ وقایبه تار یمرجع آمارترین کی)نزد 1971سال  ذکر آمارنکه، یباالخره ا

حدود « یِدر» تعداد سکنه شهرون و پانصد هزار نفر بود. یلیک میبا یتقرمقطع  آن در یرلند شمالیت ای: جمعمیشورش داشته باش

 بودند.ک یکاتولدرصدشان  60ش از یبکه  هشتادهزار نفر بود

    

                                                           
های بین جیمز کانلی و لنین در مورد رابطه بین انترناسیونالیسم و مبارزه  چپ ایرلند هیچوقت با ناسیونالیسم مرزبندی جدی نکرد. در این زمینه بحث  2

( بخش 2005 ـ)ساخته کن لوچ « بادی که بر مرغزار می وزد»( و 1996)ساخته نیل جوردن ـ « مایکل کالینز»در یک کشور قابل توجه است. فیلم 

 ویر می کشد. هایی از مبارزه مردم ایرلند و تضادها و گرایشات درونش را به تص



 یسنت شهرک ی برآشفتن

ها روتستانپ را از مرکز شهر و محالت یرامونین پیک نشیکاتول یهاگتوکه  یوارید ؛شودمی آغازت شهر یاز وضع یریتصو کتاب با

های که بچههایی زخم زباند؛ یبارمی نیک نشیوار بر محالت کاتولید یاز باالها پوش ینارنجکه به هنگام مارش  یری؛ تحقدکرمی جدا

 یکارین که بی، از ادیگوی میاقتصاد میوخ تیاز وضع کتاب ...کردندمی تحملها در محله پروتستانمستقر های ک در راه مدرسهیکاتول

کار  یزنان فقط در کارخانه نساج ین که برای؛ از ادر کل کشور( %5سه با حداکثر ی)در مقا بود %30ش از یک بین مردان کاتولیب در

در  کیکاتول شانی. کشبودر ات شهیاز واقع یگری، جنبه دنفوذ مذهب. نینش کیع مسکن در محالت کاتولیت فجید؛ و از وضعشمی دایپ

 بهمردم صرفا ن یبسا در ینفوذ کل یول .کردندمی به مردم حقنهدگاه و تفکر خود را ید عتایو طب داشتند دست باال را یآموزشستم یس

 چگاهیرلند هیجه مبارزات اینت که خوردمی بطهغ کانمک .سلطه مذهب بوددر  شهیهم زیناست یس شد؛نمی ات محدودیفرهنگ و اخالق

 و ندبود مخلوط شدهها سیدق با رلندیا مبارزه خیتاردر  یو انقالب یملهای و قهرمانها اسطورهنبود. انقالب فرانسه  از نوع یسمیسکوالر

و ها شیکشو  سا بودیسلطه کل در یروشنفکر .نددآممی بار یخدا ناباورضد ها بچه. گرفتمی شکلن نمادها یبا امردم  یاهایرو

ع کتاب است ید که مرکز وقایاز جمله محله بوگسا« ِدری»ن یک نشیلکاتو مناطقمردم  یبودند که دست در دست هم براها ستیونالیناس

  کردند.می استین سییتع

و  کایآمر اهیکا، مارش پلنگان سیه ارتش آمریتنام علیامان مردم و ی. مبارزه بدن گرفتیوزدر شهر  یگریدتند باد  1968سال در  یول

ه یمار و عله استعیعل ها،ه سنتیعل در همه جا زش جوانانی... خنیچان و کارگران یشورش دانشجو، یان در برکلیزش دانشجویخ

 .روشن کرده بودهم  یرلند شمالیا ینده گتوهایآ یو ب یجوانان عاص د را در دلیاماستثمار... 

ساز و  کار ساخت و یشهردار بودند. یدولتهای ست انتظار خانهیدر ل یاریبسهای د فاجعه بار بود. خانوادهیمسکن در بوگسات یوضع

د یجدهای خانهچیزی نظیر شورای اصناف بود. که  بردمی شیپ( Corporation« )کورپوریشن» با یدر همکارص مسکن را یتخص

اد یازد ینرخ باال است که ین در حالیا را نداشتند. جاحق سکونت در آنها کیکاتول شد کهمی ن ساختهیمناطق پروتستان نشاغلب در 

. یداشتو ثبت شده  یرسم یآدرس دیبا در انتخابات دادن یرا یبرا به عالوهکرده بود.  یمنطقه را انفجارا هکین کاتولیت در بیجمع

 گرفت.ها میآنرا هم از  یحق را ها،کیخانمان نگاه داشتن کاتول یب بادولت پروتستان 

 کالیک تشکل رادیجوانه 

هم با  ی)که گاها ارتباطچپ های بچه ین گروه از برخیا. «ِدری ته عمل مسکنیکم»به نام  ل شدیتشک یگروه 68سال ماه مارس در 

ل شده بود یکال تشکیاز جوانان راد گریدای و عده «یمز کانلیج انخواه یجمهور هباشگا»و اعضا  ،منطقه داشتند( گر در آنحزب کار

فالکت بار مسکن بود و کارشان را با به  تیجلب توجه به وضع شان،زد. هدفیتا حد ممکن به هم برشهر را  یاسیس یفضا خواستمی و

و از همان  ندافته نبودیسازمان  یلی، خبودند ست نفریب گروه حدود اعضا و شهردار شروع کردند. «کورپوریشن»هم زدن جلسه مشترک 

و ن، یست. با وجود این یاسیس یازه کافاند معتقد بود که به یگریداست،  یاسیس یادیگفت گروه زی میکیبود.  اختالفشان نیباول هم 

 تهیکم کارداشتند،  شانرا در انحصار خود (Unionists) «انیاتحاد گرا»مخالفت با  ،تا آن زمانکه  یرسم احزاب یرغم دلخوریعل

از محل در حال فرار  شهردارِ  نین کار لگد زدن به ماشیاگر ا ی. حتنددادی میک کاری رکسدست ه ها،آن ن بود کهیلش ایک دلیگرفت. 

  بود!« کورپوریشن»مقامات جلسه با 

ته یکم« یافراط»های کیتاکتبودند که ها یلید خیاز قدرت. شاها کیکاتول یاسیحذف س نمادمحل بود و اهل منفور همه « کورپوریشن»

 کانمک. دریبگرا « کورپوریشن»طرف حاضر نبود چکس یه یول، دندیترسها میآن« یستیکمون فکارا»از  ودند یپسندنمی رامسکن 

/  یکم کم در محالت کارگررفت تا می تهی، کمک شدن تابستانیبا نزد م.یانتخاب کرده بودمبارزه  یبراآماج را ترین د امنیگومی

 ،کشنبهی روز یربان یمراسم عشاکه در نبودند ها شیفقط کشن یا. شودل یست تبدیونالیحزب ناس یبرا یشهر به چالش نینش کیکاتول

اند دهیشاخ و شانه کششهردار  یفراد منتسب به او براااز  یبعضن که یهم از احزب کارگر داشتند، می بر حذر تهیکم جوانان را از

و  یکاریبمسکن، مسئله  با ارتباطمردم در های یتیکه نارضا بودن یاشان ید کلیدنداشت.  ینظرات چندان روشن تهیکم البته نبود. یراض

 ن هدفیبر اساس ا و سمت و سو دهند« یاقتصاد و یاسیساختار س یعنی، مشکالتن یاهمه ای شهیرعلت » هیرا عل یحقوق شهروند

  ل دهند.یتشک حزبک یتالش کنند 

روز به مردم  یول .نداشت یخاص یخروج ،کیو استراتژای لحاظ برنامهبه  شدمی برگزارها و خانهها خانهیمکه در  یجلسات متعدد

کمک شان یحقوق قانون احقاقدر  یبه مردم حت یکسها نیقبل از ارفتند. می تهیکم سراغبه به مشکالتشان  یدگیرس یبرا روز پرشمارتر

 یدادن ب یسکن یبرا یخالهای در خانه نشکست ریدرگد که چنان یگومی کانمک .شدشان تیمحبوبباعث  کارن یو همکرده بود ن

که  میرو گذاشتین یکردن در مقابل ادارات دولت دفاتر و تظاهرات زدنهم بر  وها اتد بوروکریتهد یبرا یو به قدر میشده بودها خانمان

ن یهمه ام. یشومی لیتبد «کالیه رادیریخانجمن »ک یم به یو دار فراموش شدهو یآلترنات یاسیک سازمان سیجاد یافکر م یدیک دفعه دی

و  یاسیپالتفرم سک یبه  راسرکوب  ن مواردیا همهته یاما کم داشت یر پزندان هم د یه و گاهمیو جر محاکمهس، یپل لهالبته حمها تیفعال

 کرد. می لیغ تبدیتبل یبرا یبونیتر

م گرفت به یتصم تهیکم ند.یآمی بر س العمل دولتکردند از پس عکمی فکرواقعا و  !سیک پلیتحرداشتند: نانوشته  یاستراتژک ها یآن

را « یمز کانلیته بزرگداشت جیکم»ن کار، یا یسازمانده ی. براکند ییمایراهپ ز وسط شهرا یمز کانلیجتولد ن سالروز یناسبت صدمم

 رلندیا گفتند بلند نکردن پرچم سه رنگای میعدهدعوا بود. هم ته یود کمدر خ کرد، اعالم تظاهرات را ممنوع« روک» د.ل دادنیتشک



انجام  ییمایراهپ ایم.هن کردیتوه یم به خاطره کانلیگر پرچم سه رنگ بلند کنگفتند امی گریدای در مقابل عدهاست،  ین به خاطره کانلیتوه

 یبرخ معترضان، ن خودیبدند. یست را به نقد کشیونالیحزب ناسو ستاده موفق برگزار کردند یک اعتراض اید هزار نفر حدو ینشد ول

)که با الهام « یانجمن حقوق شهروند»با  تهیم. سپس کمیکردمی ییماید راهپیبا .میت تظاهرات گردن گذاشتیانتقاد داشتند که چرا به ممنوع

 یس، در جایل، بدون اجازه پخود ران تظاهرات یاول شده بود( و لینگ تشکین لوتر کیکا و مارتیاهان آمریس یاز جنبش حقوق شهروند

 ییمایراهپ «ِدری» ند و با هم دریایکه ب ش برده بود تماس گرفتند و دعوتشان کردندیپز یت آمیبه طور موفق یرلند شمالیدر ا یگرید

 هاکیتجمعات کاتول یکه برارا دادند، جایی  موندیداشهر یعنی  تجاریدر منطقۀ  ییمایشنهاد راهپیاعضا انجمن آمدند و پسازمان دهند. 

به هم زده بود  یهرتشاش ییابتداهای کیکه با تاکت یشد. همه موافقت کردند. گروه کوچک و ناهمگونمی منطقه ممنوعه محسوب

 به دولت را داشت. یجد یاسیت وارد کردن ضربات سیظرفکه ای . مبارزهگرفتمی باالتر را به عهده یسطحدر  مبارزهت یمسئول

 بود. سرایت کردهمطبوعات هم های به ستون یحتجان یه

  از آسمان سنگ هم ببارد...

ش را ینبودند و ادعا یکه انقالب یحقوق شهروند انجمنهای ندهیکرد. نما اعالم منوعرا م ییمایراهپ سیپل، ن شدهییتعخ یدو روز قبل از تار

امدند. یکوتاه نبودند  یقبلهای تیسرمست از موفقکه  «ِدری»های بچه یلغو شده. ول ییمایآمدند و گفتند راهپ «ِدری» به جلسه ندنداشتهم 

بعدا  کانمک«. میکننمی را لغو ییمایاز آسمان سنگ هم ببارد راهپ»ردند: گشتند و مردم را به تظاهرات دعوت ک التبا بلندگو در مح

 یگر از گتوهاید یکی)گان ید و کریبوگسا یاهال بزرگت یاکثرداد. می سیبا پل یریدرگش خبر از یشاپی، پن کاریکند که ای میجمعبند

بود. گتوها  محوطه از، تماما خارج ییمایر راهپیعالوه مس ه. بامدندیو ن با دولت نبودند ییارویهنوز آماده رو( ِدرین یک نشیکاتول

ر سر تظاهرات دک یحتما د یباوجود دارد با  یریدرگامکان  در آن که میکنی میسازمانده را یتظاهرات یوقت میدیفهمد یگومی کانمک

 م. یداشته باش ینیامکان عقب نش در صورت لزوم تامنطقه خودمان باشد 

کردند ی میجه سعینت یبم عده، ک تظاهر کنندگانِ  س همه جا را محاصره کرده بود ویپلزود متوقف شد.  یلیخ 1968اکتبر  5 ییمایراهپ

خواستند که دست به  تیجمعاز ها یعضو ب درست کردند یسخنران یبرا یبونیسرانجام ترکنند.  یشرویس را بشکنند و پیمحاصره پل

ف یدو ردآوردند.  یخشونت آغاز شد. معترضان نبودند که اول به خشونت رو، یملتهب ین فضایچن ، درطبق معمول یولخشونت نزنند. 

هم  پاشآب نیماش. نماندندکرده بودند با باتوم به جان مردم افتادند. زن و مرد و کودک از باتوم در امان  هس که تظاهرات را محاصریپل

 بدشان و گروهش کانمکارستان منتقل شدند. می. صدها نفر به بدیدوی میهر کس به طرفوجود نداشت.  یوارد صحنه شد. راه فرار

س یپل یسو را از ین توحشیچ کدام انتظار چنیه یدند، ولیترسنمی س را به عکس العمل وادارند و از کتک خوردن همیآمد که پلنمی

انداختند. چند مغازه به می س سنگیپلهای نیبه ماشاز مردم  یعض. بآغاز شد پر تنش یشبد و یچیهمه جا پ یسیاخبار خشونت پل. ندنداشت

 شده بود.  یبندسنگرد یدر محله بوگسا لیوراسابان یده شد. خیآتش کش

از  یرهبراندنبال  گزارشگرای زنده بود و عدهس( ی)پارسوربن دانشگاه ختند. هنوز خاطره اشغال یبه شهر رنگاران خبر یریدرگ یفردا

بودند که سخنور باشند و  زاغه نشینانیدنبال هم ای عده .گشتندمی رلندین بار در ایفرانسه، ا 68 ماه مه یین جنبش دانشجویجنس فعال

ن روز یاز ناظر یاریبس فراخوان آرامش و تعامل داد. و س تشکر کردیر از پلینخست وزداغ کرد... سرانجام های مصاحبهها بشود با آن

   دانند.می رلندیا مبارزات خیدر تارها یریدرگ دیآغاز موج جداکتبر را  5

نبود.  ید کافیط جدیشرا یمسکن براته عمل یم. کمیالت نداشتیتشک یم ولیجنبش داشت»د یگومی ت خودشانیف وضعیدر توص کانمک

را جلسه ن یاحق شرکت در  یانم چه کسیدانستی نمیحت یولم یدادهتل  یتیس" در یسازماندهان محلبا شرکت "ای جلسهل یفراخوان تشک

حزب وجهۀ ، میک ضربه دولت را تکان داده بودیرود. با می شیپ یک جوریالسابق باالخره  یم کارها کمافیگفتمی به خودمان ..د.ندار

به چه  یم؟ تئوریم چه کنیخواستمی التیتشکم. یکرده بود المللیبینرا وارد اخبار  "ِدری" م ویداغان کرده بودرا ست در شهر یونالیناس

ن مارش یدر ا حدود ده هزار نفرن بود که یاشان حدس .کنند ییمایر راهپیبعد در همان مس کشنبۀی آن شد که میتصم« ورد؟خمی ردد

ک ینزدار بزرگتر بود )ین جلسه که بسیافراخوان جلسه داد.  ،گر در همان هتلیان دیک جریچهارشنبه روز  یشرکت خواهند کرد. ول

 یهمکار ین جمعید با چنینکه بایبر سر ا. ست بودیونالیاعضا حزب ناس رتبه ویکارمندان عال ها،شی، کشنفر( شامل مغازه داران 120

را ترک کردند چون  جلسه گریچند نفر دو  کانمکته عمل مسکن اختالف افتاد. یکم یعنیاعتراضات  یاصل ناهن سازماندیب ا نه،یکرد 

ن یانتخاب شد که اول یندگیک گروه نمایکنند. می شبرد خط خودشان استفادهیپ یبرا هایچپ یمبارزات اعتباردارند از ها معتقد بودند راست

ته اعالم ین کمیل شد. ایتشک «یعمل شهروند تهیکم»به نام  «دبمؤ»ک گروه ی. فراخوانده بودندها کالیبود که راد یتظاهرات لغوکارش 

را به  کیکاتولهای توده ن نهاد، افکاریا»معتقد است که  کانمک خواهد همه را متحد کند.می واست و ضد خشونت  یاسیر سیکرد که غ

 توانستند یگر با توطئهن بود که یاشان کرد. معجزه منطبق دیط جدیو آن را با شراد ین افکار دمیبه اای چالش نگرفت. بلکه جان تازه

 « بودند. کرده یرهبررا  ین افکاریه چنیعلمبارزه را با خود همراه کنند که قبال  یکسان

 هاو ضدحملهها وعده

و  بیطبعا با استقبال عجن کوتاه آمدن، یاهر چند . مردم کوتاه آمدهای در مقابل خواسته یمحدودهای نهیدولت در زم ،اکتبر 5 بعد از

و ها ییمایراهپ ،مدتن یاتمام . در را باال بردشان و اعتماد به نفس داد حس قدرت دیبه هر حال به مردم بوگسا یروبرو نشد ول یبیغر

هزار نفر  15 (نوامبر 16)ها آن نیاز بزرگتر یکیشد که در می برگزار «ِدری» در خصوصه رلند و بیدر سراسر اها ییمایضد راهپ

 یاسیک آتش بس سی ،کیکاتول انیاعتدال گرابا  یوعده توانست در همکارچند و  «ستورمون»ض چند مهره در یبا تعوجمع شدند. دولت 

م، اصالحات در حال انجام است و جلو یمان را کردهای تمام شد، تظاهراتها یکه شلوغ کردندمی اکثرا فکر دیمردم بوگسا .رار کندبرق



ای جامعه یبه سوم یدادند که دارمی داد سخن طلباصالح انیست و سخنگویونالیناسهای سرسخت هم گرفته شده. رسانه انیاتحادگرا

 شود.می در آن حفظ گانهم یانسان که حرمت میکنمی حرکت

ن یا یطکه هایی جمعاز  یکیادامه داشت. مختلف  یدر شهرها یت و سازماندهی. فعالبودندنشسته کار نیهم بتر کالیراد یروهاین یلو

 یاز اعضا یرای. بسبلفاست زنیدانشگاه کوئدر از ب یبا درها ییدانشجو التیک تشکی د:بو« خلق یدمکراس»ل شده بود گروه یمدت تشک

ن مدت یتمام ا درکال داشت یک هسته چپ رادیکه  یشیجمع چند گران یاشرکت کرده بودند.  «ِدری»اکتبر  5در تظاهرات ن گروه یا

واب رغم خیدولت علهای وعدهالبته داشت.  یهم ارتباطاتحزب کارگر با جناح چپ و ضمنا  حفظ کرده بود «ِدری»های تماسش را با چپ

اعالم کرد که روز خلق  یدمکراس که گروه یوقت مردم دوا نکرد.از  یدر وضع حاکم نداد و آتش بس درد یرییروها تغ انهیمال یو خ

را محکوم کردند.  ییماین راهپیاها ستیونالیناسخواهد کرد، آتش بس شکسته شد.  ییامیراهپ «ِدری» ه از بلفاست به سمتیاول ژانو

 . «میرا گل نکنآب »ک هم گفتند یکاتول یرسم ینهادها

بلفاست به  یشهردار مقابل از «ِدری»های از بچه ده دوازده تانز و یئان کویهشتاد نفر از دانشجو 1969 هیاول ژانوروز نه صبح ساعت 

ر دست که پرچم انگلستان را د یدر حال )که تعدادشان هم کم نبود( ون اتحادگرایو نژادپرستان و افراط اوباش ریدر تمام مس راه افتادند.

 ،ریباز کردن مس یس به جایرا بستند. پلشان به تظاهرات حمله کردند. راهر دوچرخه یخ دار و زنجیبا فحش و سنگ و باتوم م داشتند

ن یشتر ایبد. شوتر ریضربه پذ پوش ینارنجاوباش مقابل حمالت در  تا فرستاد یکرد و به مناطق گر منحرفید یبه سمت تظاهرات را

دا کرده بودند و یصدها همراه پ ،ریمس نیادر  ی. ولدیمارستان کشیو کارشان به ب بودنددند لت و پار یرس «ِدری» هب یهشتاد نفر وقت

... بزندآتش بس  از یحرفجرات نداشت  یکسگر یدبودند و  یکفربه استقبالشان آمده بودند. همه « ِدری»لدهال یدان گیهزاران نفر در م

س بعد از چند ساعت مردم را به یز در گرفت و پلیجنگ و گرشدند. تر مییعصباند یرسمی ردمشتر به گوش میشرح ماجرا هر چه ب

ساعت دو بعد از نصفه  یشان رفتند. ولیکم کم آرام شد و مردم به خانه ها فضا نشد. هوارد محل ابتدادر س یپل. برگرداندمحله خودشان 

ک دادند، فحش دادند، به هر کس سرش را از پنجره یضد کاتول ی، شعارهادنحمله کردها . به خانهختیر هبه محلس یک گله پلیشب، 

 ،برسندها یبه زخمتا رون آمدند یب مردمباالخره رفتند، نکه یبعد از اکتک زدند....  دایشدرا ها یلیخکردند،  بآورد سنگ پرتامی رونیب

 . آوردهها و مغازهها س چه بر سر خانهینند پلیو بب آرام کنند افراد هراسان را

 یعمومخشم  انفجار

ه یهم به فکر تهای عدهحمله کنند.  سیبه اداره پلخواستند می .ابان آمدندیبه خ یآهن لهیبه چوب و مصبح روز بعد صدها نوجوان مسلح 

حق ماموران گر یکه دو اعالم کردند س فرستادند یس پلیرئش یه پندینماچند نفر را به عنوان  ،محل یاهالباالخره  یسالح گرم بودند. ول

ل یتشکهم  «یمحل گشت»ک گروه یکرده بودند.  حملهد یشدند که شب قبلش به بوگسا یه کسانیخواستار تنبها . آندنورود به محله را ندار

 ازشان یانتظار یکه در حالت عاد یکسانل شد. یتبد «گشت ها» یریو عضوگ یبه مرکز سازمانده همحلهای تا از پاتقشد. سه 

 نشده کیهوا تارشد. هنوز  یمحله سنگر بند یاصلهای یاز خود نشان دادند. ورود یدر سازماندهای رمنتظرهیغهای ییفت، توانارنمی

 یکیجان زده بودند. به ابتکار یهمه هشدند.  یزن گشتماق مشغول و چ« یرسم» یبا بازو بندهان شده و ییتع ینگهبانهای فتیبود که ش

 آزاد ِدریوارد شما »قش شد: محله نهای یاز ورود یکیر سر در ب ن شعاری، اا(یفرنی)کال یهام از دانشگاه برکلاز سازماندهان و با ال

 وشان رایدرا ک ساختمان هشت طبقهیپشت بام  یورها بچه .دیسر رس ییویرادفرستنده  دستگاه کیک نفر با یشب های نصفه«. دیشومی

 «. ییرها یآزاد، صدا ِدری یویراد»را گذاشتند  شاختند و اسماند هرا

گر از ید یکیو  کانمکگرفت. نمی لشانیتحو یبود که کس یطور یعموم یفضا یول نبودند یاصال از وضع راضمحافظه کاران 

 یانقالب یقیبا موس. گشت ملحق شوندهای کنند و به گروه یخواستند که سنگر بندمی مرتب از مردم و بودندین رادیش که از مسئولیرفقا

 . پرشماربود و شنونده هاشان  یوشان قویدادند. رادمی جو

ش ینطور پیشود انمی م کهید کم کم متوجه شدیگومی کانمکنکرد دخالت کند.  یس هم سعیدا کرد و پلین منوال ادامه پیبه هم یپنج روز

 گری. دگذاشتنمی مانهم به هر حال راحت سیاز دولت بود. پلجدا ش ثابت یک ساختار کم و بیجاد یا ینبه معن وضع یارفت. ادامه 

س تفنگ داشت و ین بود که پلیا معضلن ی. اولکردمی فرقمعادله کامال ن صورت، یدر ا م.یکارساز نبود و مجبور به جنگ بود شورش

ش را به یاخت و جارنگ ب کشنبهی یجانیه یفضا ،ک هفتهینبودند. بعد از  یطین شرایلزوما آماده چنم. به عالوه مردم هم یما نداشت

 . ده شودید برچیبامردم را قانع کنند که سنگرها  توانستند یشهروند عملته یکمهای ندهینماداد.  تزلزل

که  یسین پلیبه هر ماش «ِدری» کاریجوانان ب بروز کرده بود.هایی یریو درگها ن هم شورشیک نشیگر کاتولیدر چند شهر دهم زمان 

را منحل کرد  پارلمان (یرلند شمالیر وقت اینخست وزل )یاونشد. برقرار  یرسم یفضادوباره  یولداختند. انمی شد سنگشان میکینزد

های بحثدموکراسی خلق هم همینطور. اد هندوستان کرد. یلش دوباره ی، فیحقوق شهروند عملته یکم. مجدد دادانتخابات فراخوان و 

کان هم که با حزب . مکاوردیقدرت دوام نساختار در مقابل وسوسه شرکت در  یاست پارلمانیک در مورد نقش فاسد کننده سیتئور

 ..در کوزه افتادند. همه دست آخر کارگر ارتباط داشت.

اول فقط نوجوانان  از سر گرفته شد.ج یبه تدر «ِدری» ورش درشکه  ک ماه نشده بودی وضع بدتر شد. 1969 هیبعد از انتخابات فور

 69 لیآور 19روز  گرفت.می باالتنش روز به روز  یانداختند. ولمی س سنگیپلهای نید به ماشیبوگساه محل یمرزهابودند که در 

کردند  تالش کوکتل مولوتفد با سنگ و یده بود. جوانان بوگسایبود که شهر تا آن زمان به خود د یخشونتترین نیشاهد خون «ِدری»

بعد بر اثر  یکم پدر خانواده، همه افراد خانه را لت و پار کرد و حمله بردخانه ک یس به ی. پلرندیحله را بگس به میپلورود  یجلو



دفعه بعد  ید برایگفتند بامی همه یکشته نشد ول یکس. آتش گشودمردم  یر روس بیپلمامور ک ی یگریچه دجراحات جان سپرد. در کو

 یاز هم شهرهابپروتستان مرتجعان  مارش انیجر در ه ماه بعد،حدود س یعنی یجوال 12 هم هست. یدانستند که دفعه بعدمی م.یآماده باش

ها طبق انه روی. مآمددان یم بهها س هم طبق معمول به نفع پروتستانیپل و ده شدیبه خون کش بلفاست شد. یریدرگصحنه رلند یمختلف ا

باال از ان یگرا ترس راست .شدندنمی قانع یحتن راید به ایاشورشگر بوگس یقشرها ی. ولگفتندت یعقالناز لزوم و به منبر رفتند  معمول

خشم و که  یپوسته نازک ،شدی میمنته یریدرگشه به یبا همیکه تقرهایی ییمایراهپ یاز سازماندهشان دنیشورش و کنار کشگرفتن 

روز  :بودند تسوگا 12 همه منتظر. بود« شرارا» ، دورگر دوری. ددی، از هم درکردمی د را کنترلیان انباشته در جوانان بوگسایعص

 . پوشان یمارش نارنج

دانستند می همهفراخوان داد. ها همه گروهکرد و به  از شهروندان انجمن دفاعل یاقدام به تشک خواهان یجمهور باشگاه ،یوالج ماه اواخر

 برابردر  ین حال، آمادگیو در ع تدر محال آرامشحفظ « انجمن دفاع»با هم کنار آمدند. هدف  نی؛ بنابرار استیحمله اجتناب ناپذکه 

مردم شد.  ییشناسا یورود 41ار مردم قرار گرفت. همه یشد و در اخت هیته همحل مختلفهای بخش یکروکبود. ر یحمله اجتناب ناپذ

ماه  9 یگذشتند. ولمی ر لب پشت سریزهای و فحش فرو خورده با نفرترا  (ک هایر کاتولیتحق)مراسم  تسوگادوازدهم همیشه روز 

  شروع شد. یسنگر بند ازدهمیجو را عوض کرده بود.... از شب  مداوم،مبارزه 

 سیپل افراد و پوشان ینارنج یرند. وقتیرا بگها پروتستانمارش  بارانسنگ ینتوانستند جلوشان رغم تالشیانه روها علیروز تظاهرات، م

 کوکتلدرست کردن  یبرا «یابانیخهای کارگاه»شد.  ینگر بندسکل محله د. یساعت به طول انجام 48ورش آوردند جنگ درگرفت که ی

 یمقر فرماندهل به ین تبدیاز فعال یکیخانه  انداختند.می س کوکتلیپل یروها نوجوانان از پشت بام آپارتمان .همه جا بر پا بود مولوتف

 ابس بعد از چند ساعت شروع به پرتیپلس عموم بود. در دستر یچ و چایساندوشه یاده روها همیدر پباز بود. ها همه خانه درب. ه بودشد

دستگاه در اطراف صحنه نبرد مستقر شد. چند گاز اشک آور کردن اثرات  یخنث یبرا آب و سرکههای سطلفورا . کردگاز اشک آور 

ها ن دستگاهیا) رار گرفتشورشگران قمختلف های گردانار یدر اختها م تماسیتنظ یو براون مصادره شد یزیم از خبرنگاران تلویس یب

شماره اول ر کردند. یار دایسخانه، درمانگاه یمدر چند  و پرستارها پزشکان(. خبرنگاران پس دادندشد به  تمامشان ینکه باتریابعد از را 

پشت سر هم ن شورشگرا ییویفرستنده راد س،یوقفه پل یورش بیر یز کرد.ق یردم را به ادامه مقاومت تشوم منتشر شد و «بولتن سنگر»

 کرد.می پخش یانقالب یقیموس

س نتواند یپلتا زند یرابان بیکه به خ کردندمی تقاضاها از آنزدند و می گر تلفنیدهای به مردم محلهکه تلفن داشت هایی معدود خانه از

به » که ندفراخوان داد« رلندیاخواه یادآزمردان سالم »هم به همه رلند یون ایزیتلو از طریق تمرکز کند.مد یبوگسا محله یروش را یروهاین

روز نبرد حضور داشتند. های در همه عرصه دختران و زنان فراخوان مردانه،ن یارغم یعل« م.یدهمی راتان یم. غذایاز دارینتان کمک

آمده د یبه کمک بوگساگر یمناطق د ساکنان ازای . عدهشروع شده یریدرگگر هم یچند شهر د در بلفاست وخبر آمد که  یجوال چهاردهم

 باها بچه ید ولیدنمی گاز اشک آور زده بودند که چشم چشم را ی. به حدشدند س مجروحیک پلیشل باها یریان درگیچند نفر در جر .بودند

 یکیدر  گر را هم در بر گرفته بود.ید یشهرها یریدرگانداختند. می س کوکتلیدند و به سمت پلیدومی رفه کنانم باز و سینهای چشم

 ک پوگروم کوچک به راهیژه در بلفاست یو یروهایو نها س، پروتستانیک نفر را کشتند. پلیژه یو یروهاین« ِدری» یگر از گتوهاید

سرپناه به  یکامل را آتش زدند و ساکنان ب ین بلوک ساختمانیکردند. چند یرا عالمت گذارها خانه ی، بعضیرنگهای اختند. با گلولهاند

 روز بعد هم ادامه داشت. ها ک گلولهیو شلها یکم نبود. آتش سوزها اهنده شدند. تعداد کشتهمدارس پن

 شودمی ارتش وارد صحنه

ژه هم که تازه داشتند وارد یو یروهای. نشد مستقرشهر  یکرد و در مرکز تجار ینید عقب نشیبوگسا یس از مرزهایپل ،بعد از دو روز

محل  یاصلهای ابانیاز خ یکیشدند و در دهانه صحنه وارد  کیاتوماتهای ش با تفنگارت یروهاین بار نیا دند.یشدند عقب کشمی معرکه

ارتش  ،یجوال عصر پانزدهم. یمحل گرسرکوب یروین بر یروزیپ ؛بود یروزیورود ارتش نشان پ ،از مردمای از نظر عده مستقر شدند.

مورد توافق مردم های مذاکره داد. خواسته یساعت تقاضا 24ارتش بعد از  .به شهر بازگشت یآرامش نسبهم مستقر شد و  در بلفاست

 یچ سربازیه»نکه یژه، و باالخره ایارات وی(، لغو فرمان اختستورمونژه، انحالل پارلمان )یو یروهایس و نیعبارت بود از خلع سالح پل

 یدگیرسها یعدالت یبود که آمده است تا به ب یمدع یو حت ارتش فعال دستور حمله نداشت«. ما را نداشته باشد یحق گذشتن از سنگرها

 ن جا و آن جا معمول بود. یکوچک اهای یریس و درگیپلهای یاختن به گشتاند سنگ ینداشتند. ول یکند. مردم هم فعال به ارتش کار

ست نفر یبتعدادش به  که انجمن دفاع که بودها یریان درگیبا پا .وجود نداشت یالت رسمیتشک چیه ها،یریدرگ ید که طیگومی کانمک

درون  یاسیشات سیگرا ،تیبا آرام شدن وضعشد.  هامور محل یکرد و دست به کار سازمانده یریکم کم شروع به عضو گد یرسنمی هم

در تش از ما گفتند ارمی انه روهایمحضور ارتش شکل گرفت. موضوع حول  یبه طور کلاختالف نظرها شد. تر میته دفاع هم روشنیکم

م و رفت و آمدهامان را کنترل کنند. یس حمله کنینگذارند به پل تااند گفتند محاصره مان کردهها میکند. چپمی تافظمحس یمقابل پل

م و یشکل عمل کنون متیک فراکسیم به مثابه یم گرفتیم تصمیرا داشت یته دفاع شهروندیکه تجربه کمها ما چپ»د یگومی کانمک

م و یشدمی قبل از هر جلسه جمع نفر با ما هستند. 15ته یعضو کم 44م که از یدیم. فهمیداگانه خودمان را هم حفظ کنمستقل و جت یموجود

هر چند که  ،بودند انخواه یجمهور باشگاهحزب کارگر و های بچه ،ونین فراکسیا یاعضا شتریم. بیکردی میکیمان را  ماتیتصم

ها از بچه یکیخانه شد. می داشت عوضها یصف بند« ون چپ نبودند.یفراکس باته یخواهان کم یهورو جمها یلزوما همه حزب کارگر

 یکیدر آتش بود و  یشه رویک قابلمه همیکردند. می ارکون چپ یفراکس بابود که  یپاتوق کسانکه مادرش را به شهرستان فرستاده بود 

پوستر  باشگاه»های از بچه یکیسارا که . ندکردمی را منتشر« بولتن سنگر»ان یک روز درمی ،لیاستنس چاپ دستگاهبا هم ها از اتاق



های نگذشت که طرح یزیچاپ پوستر به کار گرفت. چ یوست و کودکان محل را برایپجمع لکش به یسچاپ با دستگاه بود  «لندن

  را پر کرد. محلهمش یسارا و ترنگارنگ و موثر 

م که تا یخواندمی م و مردم را فرایکردمی مان را تکرارچهارگانههای مرتبا خواست ،میگذاشتیی مک بار جلسه عمومیهر چند روز »

به دارد کم کم  ون چپیکه فراکس آمدمی نظره ب «.تکرار نشودسازش  ین بود که تجربه قبلیاهدف ند. یایکوتاه نها محقق شدن خواسته

 د. شومی ک قطب مطرحیعنوان 

 تیاحساس امن ه سکونت داشتندمحل یکه در مرزها یپرداخت. کسانمی ز و درشتیروز جلسه داشت و به مسائل ر با هریانجمن دفاع تقر

شان یدادند و در صورت لزوم برامی جاشان یخالهای در خانه ها،بچهه منتقل شوند. محلعمق های به خانهخواستند می کردند ونمی

از  بود ه عبارتی. تنبکند یدگیرسداد می البته به ندرت رخکه  یبه جرائم جزئ تارست شد هم د« سیپل یروین»ک یگذاشتند. می نگهبان

ک ی. یت اتحاد و همبستگیدر باره اهم (آی.آر.اعضو  یمیقدخواهان  یجمهور)از  «نانیشان ک» رگذاریتاث یسخنرانگوش دادن به 

 هر. دیسه محله مختلف از جمله بوگسادر سه مرکز با  شد. یندهسازما تگشت شبانه محال یبرامراقبت متشکل از افراد داوطلب  یروین

 یخستگگشتند تا می بربعد از گشت دو ساعته  کههایی بچه یبراچ یو سوپ و ساندو یچا هیته یبرا یسئولداشت و مای آشپزخانهمرکز، 

  !شدمی گار دعوایم سیسر تقس اغلبو البته،  در کنند.

 م، باز هم توهیبیباز هم عوامفر

نه یمز کاالهان که در کابیج یحت ها.یعدالتیبه ب یدگیبا وعده رسآمدند.  یمحالت شورشد یبازدهم به  یاسیسهای ان کله گندهین میدر ا

شان هایگفت خواستهگان ندیبه نمابرگزار شد ها از خانه یکیدر که  یبه محل آمد. بعد از نشست کوتاههم بود کشور ر یوزحزب کارگر، 

 یکیاز بالکن  ،جلسه نیا بعد ازکند.  یدگیرسض یو تبع یکاریر بینظ یمشکالتبه  تا شودل یتشکای تهیکمقول داد  یول .است یقر منطیغ

م. یها را جمع کنکردند که سنگر لهیباز پ انه روهایم ،نهابعد از رفتن کاال ت انجام داد.یجمع یبراهم  یپر آب و تاب یسخنرانها از خانه

. ادشان رفتشان یهایخواستهو ند شدها یکاالهان و استدالالت اعتدالهای حرف ریجو گ محل دوباره یاهال یول ،بود دا مخالفیچپ شد

س در ینه انگیحضور افراد کابورود ارتش و  ،بودند. اغلب یفورهای ه دنبال راه حلهمه ب. شود لیتعط ستورمونانتظار نداشت  یکس

 ین بود که گتوهایاگذاشتند می جلوسنگرها  حفظ یبراها که چپ یاستداللتنها ستند. ندامی رلندین ابر فرماندارا یروزیپ هرا نشانمحل 

 کانمکهمانطور که  .بود یاما سست عامه پسند. بحث میابان بمانیدر خد یباها با آن یو ما در همبستگاند دهیشتر ضربه دیبلفاست از ما ب

 ،عالوهه ب. نبود «ِدری» یسنگرها حفظ یبرا یهیگر توجیکردند دمی را جمعشان یسنگرهاها ینجا بود که اگر بلفاستید مشکل ایگومی

 1969 اواسط سپتامبرخبر ندارد. شان هایاستیشناسد و از سنمی ته دفاع بلفاست رایکم یاعضا هیچ کدامشانمعلوم شد که بعد  یکم

محل  یاهال یعموم مجمع ،بعد یکمشان را جمع کنند. یقانع کرد که سنگرها راها یبلفاست ،کیکاتول یسایان کلت کامل سریارتش با حما

   داد. ویلاسابان ریخ یسنگر اصلدن یبرچ هب یرابرگزار شد،  «دیشومی آزاد "ِدری"شما وارد »وارنوشته یدرست در کنار د که

خلع شنهاد یکشور پ ژه وزارتیئت ویهه نبود. گزارش شبانهای گشت یبرا یلیکرد و دلنمی حمله اهل محلبه  ی. کسشدمی جو کم کم آرام

از  یمیت عظیجمع ؟ستین یکافکارها  نیمگر همگفتند ها مییلیخ. را داده بودژه یو یروهایو انحالل ن یرلند شمالیس ایپلسالح 

را عقب راند، دو نفر را کشت ا هارتش آن ک کردند.یس شلیک پلیبه  یدند و حتابان آمیعربده کشان به خ ،ن گزارشیاه یعلها پروتستان

 بسته گریبار د «آزاد ِدری» دفتر وجود ندارد. یضیتبع گرید د قانع شده بودند کهیبوگسا محله کرد. همه در یرا زخم شانن نفریچندو 

 یافسرتادند و اف یراندازیت یریادگیفکر به  یشمالرلند یاهای یچپخواهان و  یجمهوراز  یبرخ همان سال، سپتامبراز ماه  .ه بودشد

به  هم بعد ادشان داد، وی لز رایساختن بمب م نحوه و «استن»و  «تامسون» تفنگ آمد و باز و بسته کردن یرلند جنوبیاز ا خواه یجمهور

جنبش های کالیراد هیبه حفظ روحگر یدکارها هم ن یا ر کرده بود.ییتغ یعموم جو، اما کردند یراندازین تیآن طرف مرز رفتند و تمر

 کرد. ی نمیمکک

داد و با می ارتش در محالت گشت یانتظام یروین. شدی میابیارز« آرام» یرلند شمالیا یارهایطبق مع حدود شش ماه «ِدری»اوضاع 

مانتال از رابطه دوستانه یسانتهای عکسها . روزنامهداشتند ییایبرو باستمداران یو س ه بودکرد. سنگرها جمع شدمی مردم خوش و بش

ص یتخص یارهای. معه بودگرفت« شرفتیون پیسیکم»را  آن یو جا ه بودمنحل شد« کورپوریشن»کردند. می منتشرها کیو کاتول ارتش

 پنهانشان بیرا در جشان گره کردههای که عصرها مشت یکاریوانان و نوجوانان بوضع ج یر کرده بود. ولییتغ به ظاهر مسکن

سنگ و  بدر پرتاشان ییروز به خاطر تواناید نکرده بود. یرییتغ شدندمی جمع «ِدری» و بلفاست یخاکهای در کوچه وند دکرمی

از ها آن اب ی. وقتبودند آیندگیبیو  یتیهو یو ب یبه افسردگمحکوم مثل قبل  شدند امروز دوبارهی میکوکتل مولوتف قهرمان تلق

 به ،یهر از گاه ن شده بود کهیکارشان ا« هنوز سر کار هستندها وشپ یرسد. نارنجی نمیزیبه ما چ»گفتند ی میزدمی اصالحات حرف

 . کنند پرتسنگ  یسرباز یسو

 ها یریخواهان و شروع مجدد درگیانشعاب در صفوف جمهور

در شکل گرفت. « موقت»و  «یرسم»های به نام انشعاب شد و دو بخش آی.آر.ا التیتشک وخواهان  یجمهور صفوف در 1970 هیژانو

د پاک که آغاز فصل یمهم نبود. سه شنبه عچندان که البته  دیانجام یریدرگحزب به  یبخش رسم ییمایراهپهمان سال، س ماه مار

های که به بهانه یرگکوچک و بزهای یریدرگمه اول سال با ینهاست آغاز سه روز شورش در بلفاست بود. پوش  ینارنجهای ییمایراهپ

 استفاده یکیستپالهای مدرن و گلوله یسپرها و از باال برده بودنسبت به قبل را اش یفنارتش امکانات  هافتاد گذشت. البتمی مختلف به راه

   کرد.می



 احزابو ها در مقابل پروتستانها کیکاتولدفاع از که ارتش به خاطر کردند می ت مردم هنوز آماده مقابله با ارتش نبودند و فکریاکثر

به  حزب محافظه کاردر انگستان، شدند. می دها( داشتند آمآی.آر.اخواهان )و  یجمهور یول است. مستقر شده یرلند شمالیدر ا اتحادگرا

 د. یرسمی به گوشمسلحانه  یریاز بلفاست خبر درگکرد. می تیحماها از پروتستانتر یده بود و ارتش هم علنیقدرت رس

از سنگ ر باران یز یدا کرد ولیاسلحه پ محله فالز بلفاستهای خانه از یکیارتش در  یگشتگروه ک ی 1970 یسوم جوال جمعه روز

شد نفس نمی ه بودند کهختینقدر گاز اشک آور ریاشتر برگشتند. یب یروین بار با نیرفتند و اشد.  صحنهمجبور به ترک طرف اهل محل 

را  . سه نفرندوارد محله شد یل حکومت نظامیتحم یک برایبا اسلحه اتومات هزاران سربازکشنبه یروز تا  .یحکومت نظامد. اعالم یکش

افتن اسلحه آغاز شد. درها را شکستند. ی یخانه به خانه برا یجست و جو کردند وحبس شان هایدر خانهرا . مردم به قتل رساندند

ن یاک شدن به یمول جرات نزددر حالت معکه  انیاتحادگرا از رهبران یکیهمراه با س یپل مقامات آوردند.را در ها اتاق کف یالوارها

  آمده بودند.سرکوب  یاتماشه در لندرورها بفاتحانه  ،به همراه خبرنگاران را نداشتند تمحال

 آوردمی را دوباره به جوش« ِدری»سرکوب بلفاست، خون 

 لیت را تشکیبود که اکثرک کامال در محاصره محالت پروتستان یکوچکتر کاتول ید. گتوهایرسمی از بلفاستای نگران کننده یخبرها

کان مکرا لت و پار کنند. ها کیزند و کاتولیهم داشتند( بر ی)که همه جا تشکالت شبه نظامها دادند. قبال هم شده بود که پروتستانمی

 حتی ،نیا با وجود« .آوردمی فالزچه به روز  یحکومت نظاممی دیدیم م... یدر بلفاست خبر داشت 69ما از هولوکاست سال »د یگومی

ن است که وضع یت ایواقع. را ضد ارتش نکرده بود  یردر شهر دِ  دیبوگسا محله یاهال همههنوز  بلفاست هم فالز محله یحکومت نظام

بشوند.  هاف پروتستانیممکن بود بتوانند حرها کیشد کاتولی میریمتفاوت بود. هم سرکوب کمتر بود و هم اگر درگ« ِدری»در 

ون یمقابل حمله افراط از آنها درکردند ارتش آمده تا می الیهنوز هم خ گشتند.می ارتش ه حضوریتوج یبراای هانهل بدنباها یبعض

 . محافظت کندپروتستان 

 حساب از نوجوانان یدینسل جد یروها د از بلفاست دفاع کند. آنیبا« ِدری»تالش داشتند مردم را قانع کنند که ها در مقابل، چپ

برنامه »را گذاشته بودند  ن کاریا رفتند. مردم اسممی شواز ارتشیسنگ به دست به پظهر ل بعدازیهر روز اوا که کردندمی

ارتش با گلوله  .شدمی شروع یسنگ پرانانجام دهد. برنامه با « برنامه»شروع کرد قبل از ی میسع د داشتیهرکس خر «ها!بعدازظهر

تا فرستاد می رویکردند. بعد ارتش نی مینیهر دو طرف عقب نش شدمی کیداد. هوا که تارمی جواب اشک آور و گاز یکیستپال

 . اختاند به دام یشد به راحتنمی راان بادپا جوان یکند ول شانریدستگ

اعتدال ات ینشر .کردندنمی دیذاشته بودند تائگشان یرو« اشرار» اسمها یکه دولت و دست راسترا جوانان ن یا یلزوما همه کارها مردم

طرف ارتش  ن وسطیاچکس حاضر نبود یمحل بودند و ه یدختر و پسرها ،«شرارا» یدادند. ولمی مرتبا فراخوان صلحهم سا یکلگرا و 

جوانان اش در موعظه شیکشکند: می اتفاق افتاده را بازگو هاسایکل از یکی کشنبه دری یدعامراسم که در ای صحنه کانمکرد. یرا بگ

  ن اشرار از خودمانند.یا یباشند، ولشرور هاشان هم  یبعضد یشا !پدر ه بود:گفت شیدر جواب کش یو زن را محکوم کرده بود رگشورش

ن یکردند. در ای میابراز همبستگبلفاست ش با مبارزات یش از پیمردم ب دادند.می شعارفالز  سرکوبه یعل یسنگ پراکن هنگام «اشرار»

. کم کنندبلفاست بر سرکوبگر  یروهایتمرکز ن از دیشاگرفتند تا  ییمایک راهپی یبه برگزارم یتصم «ِدری»ی هاچپ حال و هوا بود که

 محکوم یقطعماه حبس  6حضور داشت به « یریدرگصحنه »در ب کرد که طبق آن هر کس یتصوای حهیال رلندیپارلمان ان وسط یا

ی ابیشروع شد. ارتش هر روز به اداره کارها یریداده بودند. دستگمثبت  یرا حهین الیبه اک پارلمان هم یکاتولندگان ینما یحتشد. می

شهادت  بال استثناءهم ها یکرد. قاضمی ریدستگد را یرسمی مشکوک ل به نظرشیا به هر دلیش بلند بود و یموکه  یهر پسر رفت ومی

 شد ومی شتریروز به روز بها یعدالتین بیاز ا خشم مردمردند. کمی زندان یکردند و جوانان را دسته دسته راهمی را قبولها یارتش

 اثرتر.  یروز به روز ب یپارلمان« مناسب»های راه حل ین خشم به سویازه کردن یکانال یبرااعتدال گراها تالش 

ترور در چنگال  گریمحالت د ود یبوگسا گفتندمی ست. آی.آر.ار سر یزها گفتند که شورشی میرسمهای و رسانهمقامات دولت انگلستان 

 یاسیس یرویخواهان )ن یجمهور»د یگومی کانمککنند. می شرکت در اعتراضات از ترس هم هیو بقاند است. جوانان از راه به در شده

 ن کهیوجود ا با .دیبعد به انشعاب انجام یمدتبود که  یصف بندن ی. همم شده بودندیبه دو صف تقسها شورش اب مواجهه( در آی.آر.اپشت 

هدف از  69در سال شده بودند. شتر یبها ین شورشیطرفدارانش در ب ید شرکت نداشت ولیبوگساهای در شورش به شکل متشکل آی.آر.ا

ن یا. شده انگلستان یمبارزه عل ،یعدالت یمبارزه با ب یمعندر عرض کمتر از دو سال  اما بود ستورمونمقابله با  ، دفاع از محله وشورش

مردم را به ت، یوضعن یکرد. امی دمانین سرکوبگرانه تهدیقوان بیتصو که باس بود ین انگلیا ؛کردمی مانس بود که سرکوبیش انگلارت

 «کرد.تر میکیخواهان نزد یجمهورنظرات 

ا یتانیسم بریالیمپرکردند دشمن را به شکل ای میسع. د خودشان متشکل کنندیرا حول عقا «اشرار»هم در تالش بودند ها چپن وسط یا

. کنند حیتشرشان یبرارا  ینند. مسائل اقتصادسربازان سرکوبگر به مسائل بزرگتر جلب ک یتمرکز رو را از توجه مردمف کنند و یتعر

ر هر دستاده بود و یاشان خ گوشیب اسلحه بدست یستیالیارتش امپر البته .ندیک و پروتستان بگویک طبقه کارگر کاتولیاز اتحاد استراتژ

ح یتوض کردندی میسعها چپ؟ دیکنمی میاسلحه تقس یکباالخره که  یدیشنمی ک نفرین سوال را از زبان یشد امی که برگزارای جلسه

به همت  ین مدت تشکالت متعددیدر ا بدهکار نبود. یگوش کس یول. فرقی نداردگانگستر با ، اگر سیاست نداشته باشد مسلح آدمکه  بدهند

 .نداشت یدوام چندان چکدامیه یاد شد ولجیاها یچپ



  ار؟یجنگ تمام ع

 یریر درگهو بود مسلحانه  یریدرگ یهر از گاهشد. می کینزدس یو ارتش انگلها کین کاتولیب ارینگ تمام عجبه بلفاست  1971سال 

 ارتش ها،آن غاتی. در تبلکار نبودندیهم بها ان دولت و رسانهیشد. سخنگو یگذار بمببار چند  تر.نیقبل خون یریدرگ تازه نسبت به

را  یشمال رلندیمربوط به ا اخبار یمحتوا. و خون آشام بزدل یاراذل و اوباشها یو شورش بود دارشتن یخوصلحدوست و ور و یغ

گفتمان در  .ندکردی میر و زندانی. دستگندکردمی کیشلشد. می دنبالد هم یدر بوگساحمالت ارتش د. کرمی کتهیارتش دهای هیاطالع

 ستیترور . راآی.آر.اشد. می نوشته .آی.آر.ا یعنیپشت پرده،  یروهایز به حساب نیو همه چ بودر یپذناه یخشم مردم توج ،یرسم

ده یکردند. فهمیی متک افتادگش احساس یش از پیمردم بکرد. می د بحران کمکیبه تشدت یحاکمغات یبا تبلها رسانه یهمراه. خواندندمی

 .د و خودشان هستند و خودشانیهد رسبه دادشان نخوا یکس بودند

که برخالف چپ طرح راند  «موقت یرهبر» یش به سویش از پیمردم را ب 71و  70های در سال 3چپ ید ناتوانیگومی کانمک

ک ارتش ی . صاحبآی.آر.اآمد، یها مم. برخالف آن چه در رسانهیرلند را متحد کنیم و ایرا نابود کن یرلند شمالیداشت: پارلمان اای ساده

به ت یدر وضع یلو را.اش یو نه امکان نظامداشتند  رااش یالتینه امکان تشککنترل گتوها  یبراها آننبود.  ادیز یشکل با پشتوانه مالتم

 1971کار. در سال  یاسیمسن بودند و س اغلب آی.آر.ااوضاع متفاوت بود. افراد  «ِدری» . دررشد کردند اعیسر ،بلفاست یبحرانشدت 

 . موجود نبود التیبه عنوان تشک. آی.آر.اکان، به گفته مک

 ،ر شده بودیستگداو به همراه  که یگریع جنازه او و شخص دییتشکشته شد. در بلفاست  .آی.آر.ا ک عضوین بار یاول یبرا 71ه یفور

از  بعد رژه رفتند.ها منظم پشت تابوت وفصف در صدها جوان ر.ز و نفس ب  ین برانگیتحس یمراسمبرگزار شد.  .آی.آر.اتوسط 

م د که ارتش هبو یمدتالبته خود را به تفنگ داد.  یجامولوتف سنگ و کوکتل  ،در بلفاستک شد... از آن پس یشل ییر هوایت یخاکسپار

 کرد. می کیتظاهرکنندگان شل یروبه کرده بود و  یکیپالستهای گلولهن یگزیسرب را جا

ها و ااتحادگرز در دفاع اژه را یو یروهایروک و ن یجا همه روشن بود که ارتش یاگر بریگرفت. دمی ریاقات بلفاست تاثاز اتف «ِدری»

 یکنند. بخش محلیم به مثل مقابلهموقت ها( ژه یه و)ب ها،کیبار کاتول نین است که ایتنها فرق داستان ااست.  گرفتهها کیسرکوب کاتول

شکاف  به علت ییکاین سندیاز فعال یاریشد جدا کرده بود. بستر میمرکز که هر روز راست ازگر حساب خودش را حزب کار

ه یشبه حا یادعوض شده بود و مسائل اقتص اهداف مبارزهه باخته بودند. یروحک و کارگران پروتستان، ین کارگران کاتولیروزافزون ب

ک یچون کاتولشد که تر میروز به روز روشند یگومی کانمکجه بود. ینت یبشد می غ اتحاد کارگرانیتبل یبرا کههایی تالشرفته بود. 

 . ردندکمی دیرا تائها سرکوبن یا با حرارتهم و کارگران پروتستان کنند می به ما حمله میهست

 ردیگمی ک قطب شکلیچگونه 

م دعوت هن حزب کارگر یفعالاز  یدند و حتع کریوس یریبودند شروع به عضوگها موقت یریکه نگران قدرت گ آی.آر.اهای یرسم

کند یم تیهم سرا «ریدِ » کردند که اوضاع بلفاست بهمی همه حس یول ندن دعوت نبودیبه قبول احاضر ها یلی. خوندندیبپها به آن کردند

از ای عده یحترفته شد. مشترک آن طرف مرز دوباره از سر گ یم نظامیطرف ماند. تعل یشود بنمی گریفتد دیآتش به پنبه ب یوقتو 

را به  وستند. حزب کارگر طرفدارانشیپها تین فعالیبه ا تشان،یو با حفظ عضو شان،د حزبیرغم مخالفت شدیاعضا حزب کارگر عل

 داد. می سرعت از دست

حه اسل یقاچاقچک ی .بودها کیشه به ضرر کاتولیکرد. احکام دادگاه هممی شتریرا روز به روز بها کیکاتول خشمها یادامه نابرابر

 اج حمالتآم هر شب نینش کیمحالت کاتول شد.ی میک به جرم شرکت در تظاهرات زندانیک کاتولی که یدر حال شدمی پروتستان آزاد

 نداشت. یکار)که نیروهای شبه نظامی متشکل داشتند( ها محالت پروتستانبه  یکس یول بودارتش های یگشت

ک را با یلارتش دو فعال کاتو یجوال 8بند بود. روز  ییت به مویوضعها پروتستان ییمایشدن فصل راهپک یبا نزد. دیرس 1971سال 

ت سفپا  «ِدری» بود که در یمدتها هم مردم را ساکت نکرد. موقتست خواندن جانباختگان یو ترورارتش های دروغگلوله به قتل رساند. 

ن باخت ا جانب حاال دندیترسمی از مبارزه مسلحانهقبال اگر مردم شد. می کیف شلاز هر دو طر ییرهایت یو هر از گاه کرده بودند

 راخواندند کهفسخنرانان علنا مردم را اعالم تجمع کردند. ها موقت ،هفته بعدک ی. اوج گرفتها از موقت یطرفدار «کوزاک»و  «یتیب»

 ، بعدهدیکش ر مسلح اسلحهیمردم غ یارتش روحاال که گفتند می دند.یصف کشت یعضو یتقاضا یبراهم مردم . به تشکیالتشان بپیوندند

 ... پاسخ ما روشندهندمی مان لیو دروغ تحوکنند می الپوشان را عیوقا نیا هم ایتانیندگان پارلمان بریو نما، هدروغ گفت مورد نیهم در ا

 است!

به  ایتانیپارلمان برد کردند که اگر یو تهدگذاشتند جلسه  (گرکار بک و حزیال دموکراتی)حزب سوس جناح اعتدال گراز همان رو

ر انتخابات برگردانند و نگذارند یه مسمردم را بن بود که یاشان هدفالبته  .شوندمی خارج ستورموننکند از  یدگیرسها یراندازیت

                                                           
حزب کارگر  جناح چپبسیار نامتجانس بود. بخشی از این چپ، گروهی از اعضا  و این جا هم به آن اشاره شده کان از آن نام می بردچپی که مک   3

ب ها را با حز اید ایننببودند که هم به خاطر ایرلندی بودنشان و هم به خاطر وضعیت سیاسی دنیا در سال های هفتاد رادیکالیزه شده بودند. هر چند 

 رفرمیست بودند.   علیرغم صحبت از سوسیالیسم، عمال  قایسه کرد ولی به هر حالکارگری بعد از دوران مارگرت تاچر م



با یو تقر ه بودباال گرفتها یریدرگوردند. کرد و نه مردم گول خ یدگیرسها یراندازیبه ت ایتانیپارلمان برنه  یولرد. یقدرت بگ .آی.آر.ا

  شدند.« بازداشت»مجدد مقررات  یبرقرارو ارتش  یرویش نیافزا هم خواهان نایاتحادگرابود. از آن طرف  یراندازیهر شب ت

 و 1940، 1920های در سالل کرده بود. یتحم کیت کاتولیبه جمع شیدایبود که دولت اتحادگرا از بدو پ یریه و تحقیتنب «بازداشت»

گاه  برد ومی ا بودندیدر یو رو یکه در کشتهایی و زندانها زد، مردم را به کمپمی خونیشب نیک نشیکاتولروک به مناطق  ،1950

 اشیگیمساها ینواده در خا یک بازداشتینبود که ای . خانوادهیلیدل چی. بدون همحاکمهاتهام. بدون  میتفه داشت. بدونمی سال نگاه نیچند

 نداشته باشد.

 9وز رن. یدر زندان کرومل 1950 دههدر  .ج بلفاستیخل در یک کشتیدر  1940 دههدر  شده بود. «بازداشت»نان قبال هم یشان ک

م در هگر ینفر د ستین بار بیا «؟یگه کیخب د»گفتند می نوشتند و بعدمی دوباره به سراغش آمدند. معموال اول اسم او را 1971 اگوست

ن خبرها نبود. یگر از اید یولخوابد. می اوضاع «ندع کجم»را  «شلوغ کن ها»که اگر  کردمی بودند. دولت فکرها یداشتبازست یل

ستشان را از دها از طعمه یستادند و تعدادی. مردم در مقابل ارتش ااز خواب پراندات بازداشت محله را یعمل یصبح سر و صدا 4ساعت 

 یتعداد کسانکردند. می بازگورا ها یگر یوحش ستاده بودند ویاها سر کوچهله له گ  . مردم گ  آغاز شدم محله خشاد یروز با فرنجات دادند. 

 راشان ان بازوانرممکن بود. زنیغ. آی.آر.ا یهم براشان فکر مسلح کردن یحتاد بود که یز یبه حدوندند یخواستند به مقاومت بپمی که

ه توسط هم کممحالت طبقه  یاهال یکردند. حتمی ارتش سنگ پرت یسو رند. جوان ترها بهیش را بگجلو ورود ارت تارده بودند کر یزنج

 رود ارتش بهوراه  یبه شکلخواست می ابان آمدند و تحصن کردند. هر کسی، به خده نشوندیت دتظاهرادر رند و یحاضر بودند بمقبال 

  ر کرد.یرا دستگ یادید و عده زین رنگ بنفش پاشیمتحصن یبا شلنگ روگر موثر نبود. ارتش ید یمقاومت منف یول. بنددمحله را ب

اد بود. یزها عداد کشتهوسته بودند. تیبه ارتش پها مداوم بود. پروتستانهای یراندازیاز ت ی. اخبار حاکغوغا بودن مدت بلفاست یدر ا

 یسراسرهای «بازداشت»ن یبعد از ا نیخون عتسا 24بود.  ر شدهیسراز یجنوبرلند یابه ها ل پناهندهیسوخت و سمی در آتشها ابانیخ

ت یرا موفق تاقداما ،یرلند شمالیر اینخست وز بود. فالکنرشاهدش ن دهه یچند یط یرلند شمالیکه ا یساعت 24ترین نیخوند. یفرا رس

پس  ر کوچه وهن هم شد. از یالبته همم افراد مسلح خود را رو کنند. یخواستمی بلکه نبود یهمگان یریدستگ ،ز خواند و گفت هدفیآم

  با اسلحه وارد گود شدند و به مقابله با ارتش برخاستند. یتعدادای کوچه

 یچپ رسم یتقال

ی تعدادتا عصر . کند یه را سازماندهیبق تا ک نفر را فرستادی کارگرحزب  یرسم ینداشت. رهبر یچ سازماندهیت هین وضعیچپ در ا

آمده بودند در  «ِدری»به بلفاست  زخلق هم که قبل از ورود ارتش ا یدمکراسهای و بچه یکارگر هین اتحادیعالاز فای دهع رد.دا کیرا پ

 ستیونالیناس جناح یروسازمان دهند تا ک اعتصاب اجاره هم ی. ندازندیراه بک روزه یک اعتصاب یم گرفتند ی. تصمحاضر شدند جلسه

س و ارتش حق ورود یآزاد نشوند پلگان ر شدیهمه دستگ یتا وقت کردنداعالم هم  د. بعدیایب رونیاز پارلمان بفشار بگذارند که  ستورمون

ن خانه در اعتصاب اجاره یا»با همه برچسب ی. تقر4وستندیبه اعتصاب اجاره پمحل  اهلاکثر که فورا  بود یطور جو دارند.به محله را ن

همه ع را دادند که یک روزه در صنای اعتصاب، فراخوان یسراسر اشتبازدبعد از  پنجره هاشان چسباندند. دوشنبۀ یرورا « است

ما  یحاممردم ن یان توهم دامن زد که یاعتصاب به اهای فراخوان ت ازیحماد یگومی کانمکک در آن شرکت کردند. یکارگران کاتول

 .تشنه عمل بودندها ! آنکردندمی م اجابتداد مردمی فراخوان اعتصاب هم ینیب زمیک سیاگر  یط حتیدر آن شراکه  یحالدر هستند. 

 یبرا ها،آدمترین دل نازک یچکس، حتیشده بود. دل ه یتکرارای گر صحنهیدن نوجوانان اسلحه به دست، دیبعد، د یدر روزهان. یهم

 سوخت. نمی شدندمی که مجازات یسربازان و ماموران

ها کردند رسما به آنی میهمکارها یکه با رسم گرحزب کار یاعضا از گروه گذشت، آن یسراسر که از بازداشت یدر عرض چند ماه

. شدمی دهیطوح ددر همه س هاتروستن به چپ یو پها از راست ییش به جدای. گراکوچ کردندها به موقتهم ها یاز رسمای وستند. عدهیپ

 یحت. گرفتمی فاصله یرلند جنوبیدولت ا یه و رسماست مهار کنندیسشد و از می لیمتما چپ ش بهیش از پیمحله ب یاسیمرکز ثقل س

 .صادر کرد« انقالب! یرحله بعدم»را به عنوان  ستورمونزه کردن یهم فراخوان دمکرات دولتن یا

  و واکنش به آن یخشونت دولت

ا یتانیبر اه حاکمدستگبه مردم نسبت  خصومت، شودمی استفاده ژهیوهای شکنجهاز ها یبازداشت به حرف آوردن ید که برایخبر رس یوقت

 (Special Branch) «یتیژه امنیو یروین» یول ،بود و همه انتظارش را داشتند یشگیهمای مسالهها یلت و کوب بازداشتاوج گرفت. 

اشته ه دباز نگا دست هاشان را به شکل پروانهها پوشانده بود و ساعتسه کرده یدر کان را یسر زنداند زده بود. یجدهای دست به شکنجه

و  نددادمی فقط نان و آبها یبازداشت به ب عراق کردند.[یان ابوقریکا با زندانیبعد شکنجه گران ارتش آمرها که سال ی. ]همان کاربود

ا هم رها آدمترین یقوها ن شکنجهیب ایترک گفتندمی داشتند.می رسد نگهنمی گوشدر آن به  ییچ صدایکه های ژهیوهای را در سلولها آن

مان را به خون برندمی به سر ین وضعیدر چن نماخودهای بچه محلن که یفکر ا»د یگوکان میمکآورد. می کند و به حرفمی خرد

  «آورد.می جوش

                                                           
 ی بزرگ و انجام می شود و شامل خانه های شخصی نیست. و شرکت ها ها کورپوریشناعتصاب اجاره معموال در مورد خانه های متعلق به   4



ه ب یزن جوان یرو ک بار زنان محلیسنگ تمام گذاشته بودند. ارتش  اتیجنا هیتوجو ها کیکاتولبدنام کردن در هم ا یتانیبرهای روزنامه

ها هل همه روزنامصفحه اودر ر او یتصو. چسباندند رختند و پ  یر ریازدواج کند ق یسیانگلک سرباز یخواست با می که یمارتا دوهرتنام 

 یه کلماتعروس کل کشور شد و چترین معروف یرش را پخش کردند. مارتا دوهرتیتصاو یویتآی و یسیبیب هایتلویزیونشد. چاپ 

 فتهگر را ناگید اخبارها ن رسانهیبود که هم ین در حالیا. ده نشدیشنها استمداران و رسانهیاز زبان سها کیکاتول تخطئه یکه برا

اش خانهوز در آشپززابت گریالبه نام  یرلندیا یزن، یرمالیک هفته قبل از داستان قی گذشتند. مثالمی گذاشتند و عامدانه از کنارشمی

 فنگش از پشتتستاده بود با یااش خانه طایح کنارکه  یداد. سربازمی خواهان گوش یجمهورهای از آهنگ یکیمشغول به کار بود و به 

ر کور خب یونیزیچ تلویچاپ نشد. های چ روزنامهیدر ه الیزابت. عکس کورش کردک کرد و یزابت گروز شلیبه صورت الپنجره باز 

چه شش ب مادر ن تامپسون کهیکاتلبه نام  یگرین واقعه، زن دیبا ابا همزمان یتقر. ختیاشک نر یاستمداریچ سیشدنش را پخش نکرد. ه

ن یوصله اح احتماالقرار گرفت و کشته شد.  یرباز، هدف گلوله سارتشهای اسگاهاز پ یکیمشرف به ای تپه یرواش اط خانهیدر ح بود

 هزار یه الال بن تامپسون یکاتل مرگگزارش . نشد داده نشان یچ عکس العمل رسمیهن واقعه ی. به اسر رفته بود یعمل یاز ب سرباز

د را شکه با او  یراگر کا یحتها . آنکردندمی سهیمقا گذشت یمارتا دوهرتآنچه بر را با  وقایعن یا رلندیا مردمر مهم دفن شد. یخبر غ

وضع م .آی.آر.اه ینبودند علحاضر  یطین شرایچن. در شونداستمداران یو سها الم شنگۀ رسانه میحاضر نبودند تسل یول ،کردندنمی دیتائ

 .کنند یریگ

  نیکشنبه خونی

خوش دست یرلند شمالین ایک نشیمردم در محالت کاتول یزندگ یو نحوه سازمانده یو روابط اجتماع یاسیت سیدر آن دوره، وضع

صرفا شان تیفعالکردند. ی میدگیکار مردم رسدفتر زده بودند و به  تهر کدام در محالها و موقتها یرسمرات آشکار شده بود. ییتغ

ر هبردند. هر کس هوادار ها مینیاش یپ است یاداره خدمات اجتماعمربوط به ا یتانیبر گرید یهر جارا که  ییکارها مردم. نبود ینظام

 ِدری سیپل»، به جرائم یدگیرس یبرامثال  انتخاب داشتند. حق همها طرف یرفت و باش میبود به سراغ گروه مورد عالقه یگروه

، المللیبینطح سدر  مشهور یرلندیا ستیفوتبال یدوهرت یوابسته نبود. تون .آی.آر.اهای چکدام از جناحیکه به ه ه بودل شدیتشک «آزاد

د تش باعث شیحبوبم. «آزاد ِدری» سیس پلیشده بود رئ. بکندد یک کار مفیبه قول خودش تا مده بود آ به محله فوتبال را ول کرده بود و

 بندند ومی زه رامغادر ال راحت یشب با خ ،ن باریاول یگفتند برامی فتد. مغازه دارهایدر منطقه اتفاق ن یچ جرمیبعد از چند هفته ه

 یداره شهرداراکه  یطیدر شرا .دادندمی مهید فورا جریشد و متخلفان بانمی تحمل یرانندگ ر تخلفاتیر مجاز و سایغروند. سرعت می

ن یودشان اخت مردم محالنبود، ها مثل کمبود اتوبوس و بستن بودن راه ین و حل مشکالتیک نشیبه مناطق کاتول یدگیصال به فکر رسا

ع به وض .ن کردندییمسئول تع هم خودشانها ابانیا سوخته خیشکسته های ست کردن چراغرد یبرا دست گرفتند. یرا روها کار

 ز بر وفق مراد بود. یه چهم ظاهرا ...شد.ی میدگیرساطراف های ساکنان خانه توسطکودکان هم  یبازهای محوطه

خلق  یسدمکراان یجرو ها س بود و از جانب موقتیدالتاسیدک جبهه واحد جیکه « مقاومت شمال جنبش» 1971 ل ماه دسامبریدر اوا

 تیوعکنند و ممنیی مسازمانده یاعتراض ییمایشته راهپک ریسمس آزاد نشوند یکر دیع تاها یشد اعالم کرد که اگر بازداشتمی تیحما

جمن حقوق ان ،«جنبش مقاومت»ابتکار  برگزار شد. 1سمس دراتوبان ام یکر زرو ییمایراهپن یاول شکنند.می ه تظاهرات راچند ماه

 9و گروه ن دیا 1972ل در چهارهفته اول سا د.نیایابان بیبور کرد به خجشد ممی تیحماها یهم که از جانب رسم را یشهروند

متوسط های یریبه درگبه محض دخالت ارتش  در چند موردبرگزار کردند که  یرلند شمالیدر مناطق مختلف ا« یر قانونیغ» ییمایراهپ

 منجر شد. 

 شرح نیچن ه بودشد یسازمانده یحقوق شهروند انجمنکه توسط را « ِدری»در  1972ه یژانو 30روز  در ییمایراهپ یماجرا کانمک

  دهد:می

 تازه در که یکسانکنند؟ می کیداد. چه شده؟ چرا شل یجیخود را به گ یدند و بعد ترس جایشروع شد مردم اول ترسها کیشل یوقت»

فر که نم چند یدیم دیرد.. نگاه کآمد.می مسلسل یاختند. صدااند نیجلسه جمع شده بودند خود را زم یبرا «آزاد ِدری»وار نوشته یکنار د

 به قصدها یدازرانیت ودمعلوم بدند... ین غلتیبه زمشان کنند دوال دوال از پشت سنگرها به ما ملحق شوند... سه نفری میا مانده بودند سعج

ها هاز بچ یکیه گفت هفت نفر. به خان یکیگفت سه نفر،  یکی. ندام چند نفر کشته شدهیدانستنمی م بعد هنوزیک ساعت و نی. استکشتن 

ست یب ما هم وها سما به نوشتن شروع کردرد. یتلفات را بگ یمارستان تلفن زد که اسامین از آنجا به بیلوبرنادت دِ  م.یفن داشت رفتکه تل

رنادت بو سکوت همه جا را گرفت.  ندشدحرکت  یهمه بم. کم کم ینیرا بب یمااس م تایدیکشمی و سر میدورش جمع شده بود ینفر

 «نوشت.می نطور داشتیهم

را داد. ها ع جنازهییتش یتا روز برگزار یبود فراخوان اعتصاب عموم از محالت یکی درها موقت ینس که رهبرین مک گیمارت»

آن روز مردم دسته  یرا کنار گذاشت. فردا یمبارزه تدافع افسانۀد یگفت که باها یرسم یغاتیستاد تبلت کردند. یاز فراخوان حماها یرسم

از بس . و ...دانستندمی گر همه اسم همه جانباختگان رای. دداشتندنمی جمع شده بودند و چشم از محل واقعه بر لیاسوابان ریخدسته در 

بود و  یساختمان درست پشت پدر دال گنیاط پارکیدر ح یهرکس چطور جان باخته است: جک داد دانستندمی هم بازگو کرده بودند یبرا

 کرد که منمی ن دراز افتاده بود و نالهیزم یرو یپت داهرتر خورد. یگرفته بود که تاش خندهدن بود یکه در حال دو یشیدن کشیاز د

ای رفت که گلولهمی داد و به طرفشمی تکان یدیو ساکت بود دستمال سف کلیه درشت یگان که مردیمک ک یبارن. رمیخواهم تنها بمنمی



رفت و مردم از ی میمسکونهای ل به طرف خانهیراسو یز پشت سنگرهاشده بود داشت ا یانگ که زخمیرا شکافت. جان اش جمجمه

  5«مان را منقلب کرد. ین همگیخون کشنبۀی ...د.ینرس یکردند که زودتر خودش را برساند ولمی قشیتشوها پنجره

ن مردم یدر ب .آی.آر.ات از یاحم «کوزاک»و  «یتیب»ل تانتقام بود. هر چند بعد از قحس  با خود آورد نیکشنبه خونی که یحسترین یقو

ا خبر ببدهکار نبود. ها انه رویگوشش به حرف م یگر کسید نیکشنبه خونیبعد از هنوز با کشتن مشکل داشتند. ها آن یولاد شده بود، یز

 در سطوح همحل یسازمانده یتالش برا یولسنگرها پا بر جا ماند،  .شدمی به پا یمردم سور در قلب یسیانگل کشته شدن هر سرباز

 24. روز نگرفت به خود یاسیس یفراتر نرفت و فرم سازمانده یموقت محلهای تهیر از حد کمیدرگ یروهاین نیل اختالفات بیباالتر به دل

و تر صممکس مبرعنشده و ها کیکاتول ینیموفق به ارعاب و خانه نشن یکشنبه خونیبا س که متوجه شده بود یدولت انگل 1972 مارس

ه از دست مردم کا قرار داد. یتانیپارلمان برم یت مستقیحاکمرا تحت  یرلند شمالیاکرد و  معلقرا  ستورمونان کرده، سرکش ترش

ردن مردم کمتحد  یابر یو اتحاد کاف الزم ینیب روشن اما یاسیسهای ده بودند به وجد آمدند. گروهیار بد دیبس اتحادگراو دولت  ستورمون

 و آمدندها تانک ... یپارلمانهای یبازمدت چند بعد از  نبود.در کار هم  یمشخص یا نداشتند. استراتژر یک برنامه مبارزاتیحول 

ها آن سال یشهر یزهایو جنگ و گرها شورش یدر پ حفظ سنگرها حد اقل دو نفر کشته شدند. یبرادر نبرد  سنگرها را در هم شکستند.

 . ر کردییتغ یرلند شمالیا یاسیس ازاندچشم یول ،دیان رسیک دور از مبارزه به پای

                                                           
5  ody SundayBlo  2الهام بخش چند اثر ماندنی شد. یکی از این آثار آهنگ گروهU  فیلمی بر پایه همین  2002به همین نام است. پل گرین گراس هم در سال

 وقایع و به همین نام ساخته است.



 

 مای... تا کمربند فقر ل

است. حزب  1990ما در سال یست پرو در لیان توجه است، تجربه حزب کمونیشاکه ها ه شهریدر حاشاز مبارزه  یگرینمونه د

اغلب نه نبود )چون هم مسلحا یلیکه خ یاتیبا عمل 1980 ماه مهجنگ خلق مائوتسه دون، در  یست پرو، بر اساس تئوریکمون

به دولت  حمله کرد و یریگ یاز مراکز را یکیشده بود(، به ب و ترساندن سربازان درست یو فقط به قصد فر بود یچوبشان هایاسلحه

سال توانست  اکوچو آغاز شد در عرض دهین آیر و سرخپوست نشیفق ییروستا هجنگ که اساسا در منطقن یاپرو اعالن جنگ داد. 

از  یاریکرده بود. پرو، مثل بس یادیرات زییتغ 1930 – 40های ا هم از سالین نبود و دنیپرو، چ ی. وللرزاندت را بیاکمح یادهایبن

 یقائل بود و نه امکاناتشان یبرا یتینه رسم یول .ت روستاها بودیجمع جاذبه خورد که قطبمی رقم یبا کالن شهر« جنوب» یکشورها

 ت بودند. یع و پر جمعیش وسیهاداده بود و زاغه یت پرو را در خود جایک پنجم جمعیک به ینزدما یگذاشت. لمی ارشانیدر اخت

های گروهها از آن یم شده بودند و در برخیمختلف تقسهای و شهرکها به محلهها ا، زاغهیدنهای هید مثل همه حاشیما، شایلهای هیدر حاش

د، جرم و یرسها نمیهین حاشیبه ا ین مناطق نداشت، خدمات شهریدر ا یور بارزحض یانتظام یرویفعال بودند. ن« هیریخ»مختلف 

واگذار شده بود.  یر دولتیغهای سا( و اشکال مختلف سازمانی)و کلها هیریاز امور عمال به خ یاریکرد و رتق و فتق بسمی دادیت بیجنا

 یا حتیرا بسازد. نه امکان و  یستم آب و برق و فاضالب شهریبود س کرد و نه قرارمی و فقر را حل یکارینه مشکل بها هیرین خیا یول

فقط تا  ییصحراهای کینیکل یو گاه یو پخش سوپ مجانها ن مناطق را داشت. نوانخانهیر جرائم در ایخواست مقابله با پخش مواد و سا

 هم داشتند.  خودشان راهای مدرسهشان یکرد. برخمی ه را قابل تحملیدر حاش یخشونت زندگ یحد

در  ین چالشیشد. و امی ازش هم حسیدا کردند. نیو رشد در شهر را هم پ یریه گیامکان پاها ستیانقالب در روستا، کمون یشرویبا پ

ما وارد جنگ شده بود. یارتش مستقها ستیپرو، حضور دولت کمرنگ بود و با رشد محسوس کمون یون بود. در روستاهایمقابل انقالب

بود. مبارزه در  یتیامن یروهایمرکز ن ،یی. شهر چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ کارآیدولتهای نوز دست دولت بود و ارگانه اما شهر

 یتیست. حرکت در مرکز قدرت ارتجاع مالحظات امنین یکی یاتیو عمل یریارتباط گهای وهیشهر با مبارزه در روستا متفاوت است. ش

 از آن است. یافراد شناخته شده فقط بخش یبرا یجعل ییشناساهای امن و ورقههای از به خانهیر نینظ یکند که مسائلمی طرح یاریبس

ش به امان خدا رها یمثل پرو که روستاها ین تفاوت، در کشوریهم هست و ابعاد ا یاجتماع یاسیمختلف سهای ت گروهیشهر مرکز فعال

 م است.یداده است، عظ یت را در خود جایاز جمع یش بزرگتنها کالن شهر کشور، بخ به عنوان مایو لاند شده

ها ستیقرار نبود کموننکه یمثال اکسان بود. ی در هر دو عرصه مبارزه یجوانب اساس یبرخو ده،  ن شهریبهای رغم همه تفاوتیعل یول

و  یشدند، بر افکار سنتمی بلند یروزیو پمبارزه  یدانستند، خودشان برامی مردم مبارزه را از آن خود الزم بود مردم بجنگند. یبه جا

 دان انقالبیآموختند و ابتکارات و توانشان را به ممی راه و رسم مبارزه را ،کردندمی بود غلبهشان ییکه مانع رهاای ستم گرانه

رغم یست پرو، علیونرسد. و حزب کمی نمیروزیع مردم، بدون متحد کردن مردم، به پیبدون شرکت وس یچ جنگ انقالبیآوردند. همی

ز و یشورانگ یمردم پرو را از زن و مرد در جنبشترین یتوان به آن داشت، توانسته بود تحتانمی که یو بخشا عملکرد ینشیانتقادات ب

 اورد. یدان بینفس ب ر به م

د. اما یرسمی به گوش ینظام یکودتاهای دولت در سرکوب انقالب آشکار شده بود و زمزمه ی، ناتوانیالدیهشتاد مهای در اواخر سال

 ون در شهر( موجود بود و حزبیانقالب گردیپو در روستا انه ی)در کنار کشتار وحش یو جامعه مدن یهنوز پوسته نازک دمکراس

های لر تشکدا نفوذ یو/  یپوششهای لجاد تشکیا ،ک راهیش در شهر استفاده کند. یپا یمحکم کردن جا ین فرجه برایخواست از امی

 یصنفهای ونیر فدراسیو سا یکارگرهای هینفوذ در اتحاد یبرا افراد حزبه یاولهای نبود. تالشای از قبل موجود بود. کار سادهای جبهه

 انقالب باز یراه را برا ین راحتیداشتند و به ا یقانون یاسیبا احزاب س یمعموال رابطه محکم و طوالنها هین اتحادیز نبود. ایت آمیموفق

جاد شد که یا ین عقب گردها حزب را دلسرد نکرد. مرکزیا یبود. ول شده ادیدر شهر هم ز حزب یکادرها یریدستگموارد کردند. نمی

م گرفتند یکند. تصم یما را رهبریت حزب در لیفعال ،مردم یو سازمانده ینیرزمیالت زیتشک نو هم در ساخت ینه کار قانونیهم در زم

 ز بود. یت آمیموفق کار نیو اکنند. شروع ها کاها از زاغهیسند ی، به جایتکشان شهران زحمیپا گرفتن در م یبرا

در انقالب شان دادن و شرکت یشهر یتحتان یهاقشر یهم به لحاظ سازمانده ها،نفوذ در زاغهما در محاصره هزاران آلونک بود. یشهر ل

ه و یبود که مواد اول کشور یمشرف به بزرگراه مرکزها ن زاغهیااز  ی. به عالوه بخشت داشتیاهم یک نظامیو هم به لحاظ استراتژ

 از. شروع کار آغاز کردرا ها در زاغه کارحزب به طور متمرکز ه، یک دوره تجسس اولیکرد. بعد از می نیرا تام تختیپا ییمواد غذا

از  یخالهایی بودند ساده نبود. کار در زاغه یسا قویه و کلیریخهای انجمناد بود و یز در آنها یحکومتر یغهای که نفوذ سازمان یمحالت

 یاز جنگ در روستا فرار کرده بودند محل مساعداش ین اصلیکه ساکنهایی داد. معلوم شد زاغهمی بهتر جواب و نهادهاها التیتشک

حکومت به شهر ز یض آمیبعتهای استیا سی یاز قحط یناش یکه مردمش از گرسنگهایی ستند. بر عکس، در زاغهینکار شروع  یبرا

ن یان هوادار حزب و رزمندگان حزب هم در ایاز روستائ یبرخ یگاهی حتد. دادنمینشان  خوش یروون یبه انقالب، بودند دهیکوچ

 .مهم بودن یمعهای نیزاغه نش یتمرکز رو ، انتخاب وشروع کار ی. براندکردشان میکمکار یبس یسازمانده یرابودند که بها شهرک

  .شدمی هم توجه ینظام از نظر ییایت جغرافیبه وضععتا یحاکم بر محل، طب یه کلیو روح یب طبقاتیالوه بر ترکع

مناسب بود، هم مشرف به  ییایهم به لحاظ جغرافبزرگ قرار داشت  یک مرکز صنعتیکه در جوار ته راتیو-آتهان محله ین میدر ا

از کار  یبیبه شکل ترکها ن زاغهیرسد نفوذ در امی داشت. بنظر یع برق دسترسیو توزد یما بود و هم به مراکز تولیل یبزرگراه مرکز



ها اسگاهرفت. پمی شی( پمحدود بودها در زاغهتعداد و قدرت شان س که یپلهای اسگاه)به شکل حمله به پ یبا مردم و کار نظام یاسیس

 یبرا ینظامهای بود. حمله یاسیاساسا سها کار در شهرک ،نیبا وجود ا. رفتندمی و کردندمی را جمعشان بساط حمله معموال بعد از

محل در  یاهالشد. می انجام یدر سطوح مختلف یاسیآمدند. کار سمی شد که از خارجمی انجامهایی کیس توسط چریرون راندن پلیب

ن کارها یاز اول یکینقالب و ... بر قرار بود. و جلسات شبانه در باره اهداف ا یاسیشدند. بحث سمی جمع« یمخف یمردمهای تهیکم»

ران ی. مدهم افشا گری می کردندها خانهنوانبود. از  ییمواد غذا یدر بازارها یمبارزه با گرانفروشبر مردم،  یکم کردن فشار زندگ یبرا

ل کرده یتبد شدمی نیتام المللیبین یکه از طرف نهادهاهایی درآمد از بودجه کسب یبرا یزاغه را به محل ها،نوانخانهن یاز ا یبرخ

شت یبر مع دولت یاضت کشیرهای استیعواقب سآمده بودند تا ها نهادها به زاغهن یک کاسه بود. ایبا دولت در شان دست یبودند. برخ

  ون بر حذر دارند.یو انقالبانقالب آنان را از  ،ن حالیو در عرا قابل تحمل کنند ها توده

 یازماندهشدند و سل یتبد یعلنهای تهیبه کم یمخف یمردمهای تهی، کمشتر شده بودیست پرو بیحزب کمون یاسیذ سکه نفو یالتدر مح

شد، عضو حزب نبودند. می غیما تبلیلهای اما برخالف آن چه اغلب در رسانهها تهیکم یاعضاگرفت.  یشتریسرعت ب یجمعهای تیفعال

س در یبان تدر(، تعداد داوطلافته بودیراه مز هم یورک تایوین به روزنامه یحتخبرش )که ه معلمان یدر اتحادحزب  یروهاینبا رشد 

ی ریس به درگیپل شدند که گاها با دخالتمی متشکلای ات تودهاعتراضانواع در تظاهرات و ها ان زاغهشد. ساکنمی شتریبها مدارس زاغه

 د.یانجاممی

و قدرت ست پری. حزب کمونکردی مینیسنگشهر  یزندگ رفته رفته برو وزنه انقالب  ر بودییدر حال تغ کشور تیوضع 1990در سال 

ا ر ینیزم ، قطعهم گرفت با کمک مردمیتصمحزب شتر. یتش بیشد و امکان فعالمی عیش به سرعت وسیه هایدا کرده بود، پایپ یشتریب

امالک به ها ستیکمک کمون به یلیدر ش دهقانان 1960دهه  یک بدعت نبود. طیاقدام  نی. اسازندک شهرک بیدر آن و ر کنند یتسخ

ما هم یلهای هاز زاغ یاریشدند. بسمی دادند و به کشت مشغولمی لیته دفاع تشکیدند، کمیکشمی حصار دورش، بردندمی ورشی یارباب

ی بندگرفتند، سنگرمی را ینیدند، زمآورمی ک منطقه بودند هجومیا یک ده یکه معموال از  ی. مردمشده بودن سبک ساخته یش به همیکماب

 شدندمی اعزامن یمزه یتخل یکه برا یو شهردار سیپلماموران مقابله با  یهم برارا هایی گروهساختند. می راها آلونککردند و شبانه می

 یو برا ت ببخشندیرا رسمشان امهم اقد یقانونکردند که از نظر می تالش، ن حالیدر ع .راندندمی س را به عقبیگماشتند و معموال پلمی

 رند.یسند بگها زمین

، مجاورت بزرگراهن منطقه یعالقمند شد. در ا مایل در «تارتهیآته و» خارج از محدوده منطقهر یست پرو به تسخیچرا حزب کمون یول

است یانتخابات ر. کنندل یتبد یستیتور رکزک میبه خواستند آن را می که بود افتاده ییایتالیا دارمایهک سریمتعلق به  یرین بایزم

 داده بود. یمور یفوجش را به آلبرتو یه بود و جارفت نام داشت ایگارسکه آلن  یقبل جمهوررئیسپرو تازه برگزار شده بود.  یجمهور

ا شرکت چند تن به ابتکار حزب و ب ،1990ه یژوئ 28شود. روز می شل یکمجامعه به گردن  یتیامن ی، بندهامواقع جور نیا معموال در

های ر کنند. به گروهیرا تسخ« تارتهیآته و»مناطق مختلف جمع شدند تا خانواده های نفر از  1200خلق، حدود  یکیارتش چرهای از بچه

 Barrio Workers»د جنبش کارگران زاغه ه بودنرا هم گذاشتشان داشت. اسم ش راخود ند که هر کدام مسئوله بودم شدیمختلف تقس

Movement .»باال بود.ها هیدادند. روحمی . مردم شعاردادندمی هنمودکردند و ری میجییتههای ین سخنرانیفعال 

 ها خندق بود. خندق کندن ،ن کاریاول. پودر فلفلن، و یماشک یالست ،یچوب دست ،سنگ ، پارهفالخن ،رکمانیت به آماده بودند و مسلح همه

 هم یچوب یده بانیچند برج دن شوند. یزممحدوده  نتوانند از آن عبور کنند و وارد یارتش یوهاخودرکه شد می ض حفریعر ید به قدریبا

 در از شرکت کنندگان یکیکه  یکردند. در گزارشمی سنگ جمعها فالخن یمشغول بود. کوچک ترها برا یبه کاررکس ساخته بودند. ه

  6م:یخوانمی نیچن ات نوشتهین عملیا

 28 روز میو ن 5س را به عقب راندند. ده نفر بودند.... ساعت یپل یارتجاع یروهایاول، مردم ن یریر درگشد. د یریسه بار درگ»

 م....یدیگنجنمی در پوست یبود. از خوشحال یجوال

ور حمله ، فشنگ و گاز اشک آیتکار با تفنگ ساچمه ایمزدور جنا 40،  30. رخ دادم صبح یو ن 6همان روز ساعت  یرین درگیدوم»

پ یلیفق یه رفنجا بود کیارند! ایآدم کش مردم دخلتون رو مهای سیدادند: پلمی ت مقاومت کردند. همه شعاریمردم با جد یدند. ولکر

افراد و ها چهباز هاشون  یلیکه خها یق و نجات زخمیپس گرفتن جسد رف یم رویخورخه رائوکانا کشته شد. تالش مان را متمرکز کرد

نا به قتل رخه رائوکاپ خویلیق فیشود! رفنمی میچکس تسلینجا هیدادند: امی باال بود. مردم با قدرت شعارها هیروحبودند. مسن و مادران 

مردم  یرد ولکشتر حمله یب یرویبا ن دوبارهس یآمدند. پل کمک یراگر هم بیدهای زاغه یاهالاطراف و  ساکنان، دیچیکه پ خبر« د!یرس

 «برگشتند. یفتاد. دست خالیق هم به دستشان نیجسد رف .ر نشدیهم دستگ یکس رند ویرا بگشان یتوانستند جلو

 ورفتند  را گرفتند.شان یمردم جلو یآمدند... ولپاسگاه س از چند یپل مرتجع یروهایصبح همان روز بود. ن هشتسوم ساعت  یریدرگ»

 «گر برنگشتند.ید
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باعث شد ها یری. درگدندیرائوکانا نامآنجا را شهرک  جانباخته شانق یاد رفی بهبگذارند اما « د نویام»را شهرک  نیاول قرار بود اسم ا

همه  نه فقطروز بعد  ینفر. ول 600م یماند»برگردند. شان یبه روستارا نداشتند  یسیخشونت پل حد ازن ید انتظار ایاز مردم که شاای عده

 « ز بود.یت آمین موفقیر زمیاضافه شد. تسخ به جمع مان گر همیدای عدهبلکه برگشتند 

 در مراسم شد تاکردند دعوت می محل کارهای که در کارخانه یکار تمام شد از کارگران یم شد و وقتیمختلف تقسهای ن به بخشیزم

 هاآن یبرا م تاید. از خبرنگارها هم دعوت کردیبگواش یزندگهای یم که هرکس از رنج و تلخیجلسه گذاشت»شرکت کنند.  جاد شهرکیا

غله و  ،یکمک به آشپزخانه عموم یتواند برامی هرکسصادر شد تا  یفراخوان« م.یکنبازگو شده بود را به ما که ای انهیحمالت وحش

 کند.  هیهدحبوبات 

ن به کشت غالت و یشد. چند تکه زم یم بندین تقسیتکت زمیق آرشیک رفیجاد شود. به کمک یا ییوهایقرار شد کلکتشبرد کارها یپ یبرا

 ین کار به روابط اجتماعیا یبرا»ن شود.یتام یتا حدشان ییغذا یازهاید غذا شرکت کنند و نیتا همه در تولافت یجات اختصاص یبزس

 یهر بخش ناهارخور شدم شد و قرار یمختلف تقسهای منطقه به بخش« ن.ین و فرهنگ نوین، اقتصاد نویاست نویبه س؛ از بودین یدیجد

که  ینفر 1500. از افتیاختصاص  شدمی پرورش دام که شامل مرغ و خروس و خرگوشه هم ب یمحل. شدمشترک خودش را داشته با

ی ر دستفروشینظ یبه مشاغل و کودک زن و مرد ، ازهیمردان شاغل بودند. بق ک چهارمیکردند فقط ی مین شهرک زندگیدر ا

 . پرداختندمی

برقرار نگ هم یتیو م یاسیسهای شد معموال برنامهی میمحل سازماندههای تهیط کمکه توس یحیتفرهای کشنبه عالوه بر برنامهی یروزها

  گر داده بود.ید یهم رنگها بچههای یبازبه  یمبارزه انقالب. بود

و  یخانوادگ یدعواهاو  یمثل دزد یمسائل یگر برایکرد. مردم دی میدگیم رسیکه به جرابرقرار شد  یک دادگاه مردمیدر شهرک 

ند. یایبه رائوکانا بشان یبه دعاو یدگیرس یبرا هم اطرافهای زاغه یاهالآمد که می شیار پیند. بسدکرنمی د به حکومت مراجعهایاعت

بود ها جان زن یدائم که کار مردها و بال یار بودند. مست بازیس هم هوشیپلهای ان مواد مخدر و جاسوسیدر مقابل دزدها، قاچاقچمردم 

های شدند در دادگاهی مین جرائمیکه مرتکب چن یکسانکرد. می دادیقتل و مواد مخدر ب و یدزد ها،آن سال یمایدر ل. ن اعالم شدقدغ

د تنها یبود. رائوکانا شا یو آزار جنس یشد خشونت خانگمی د روبرویکه با مجازات شد یگر از جرائمید یکی. ندشدمی محاکمه یمردم

  شان را قفل کنند.یتردد کنند و مردم مجبور نبودند در خانه هاها ال راحت شبیند در آنجا با ختوانستمی ما بود که زنانینقطه ل

چکس بدون اسم شب اجازه یکرد. همی ساعته کار 24 گذاشته بودند که یبرپا بود و در هر چهار گوشه پست نگهبان در رائوکانا سنگرها

های داوطلبانه بود و در گروه یمات نظامیدند. تعلیدی میم نظامیسلح بودند و تعلمردم م یدر کار نبود ول ینداشت. تفنگبه شهرک ورود 

در  ییجابجانحوه حرکت و  و شعله ورهای کیالستاستفاده از  ،استفاده از فالخن، ساختن کوکتل مولوتفن شامل یاشد. می ده نفره انجام

های کالس را در سیبرخورد با پل« یپلماسید» یو حت یو قانون ییان دانشکده حقوق هم اطالعات قضای. دانشجوشدی میریط درگیشرا

 از قبلها آن .س حمله کردهیپل یعنیدند یشن« ه!یه! تخلیتخل»اد یوت و فرس یصدا یدانستند که وقتی میاهالدادند. همه می درس شهرک

 مختلف وهای ن گروهین ارتباط بیتضمت یسئولنان مبودند. نوجوا کمسئول دفاع از شهر ید بروند و چکار کنند. برخیباجا دانستند کمی

متحد  یبرامسئول گزارش تحرکات دشمن. ها و بچه بودند یزنان مسئول حفظ اموال جمعرا به عهده داشتند. ها یه به زخمیاول یدگیرس

 را مطرحشان ردم مشکالتمها که در آن شدمی لیتشک یشد. جلسات متعددی میادیتالش زشان یه مبارزاتیکردن مردم و حفظ روح

و مقابله با آن در دستور کار  بودگسترده  نانیزاغه نششه بر سر یهمه یتخلخطر شد. می دیشه تاکیت حفظ دستاوردها همیکردند. بر اهممی

 . روزمره قرار داشت

حزب  یته مرکزیکم که . گفتندک صدا به محکوم کردن رائوکانا پرداختندیدولت  کیحرما با تیلهای رسانهبود که  1991اواسط سال 

 یک قاضی ،اگوست 9است. روز شان ست هاست. انبار اسلحه و مهماتیمرکز ترور رائوکانا ست. گفتندپنهان ا آنجاست پرو در یکمون

 یتظاهراتشدند.  مقابله س آمادهیپل ه و حضوریتخل ین شده براییتع خیدو روز قبل از تارمردم از را صادر کرد.  شهرکه یحکم تخل

شد. برگزار  «تارتهیآته و»منطقه  یشهردار ساختمان ( در مقابلدر آن شرکت داشتندنفر  2000تا  800ن یبطبق گزارشات بزرگ )که 

به ها آن .شده بودندمتحد  حفظ شهرک یحزب، حول شعار مبارزه برا یبه کمک رفقاه بود. مردم یتخللغو حکم خواست تظاهرکنندگان 

ما حق سرپناه »ن بود: یه پخش کردند. شعارشان ایگر هم سر زدند. بحث کردند و اعالمیدهای ردند و به زاغهکاها رجوع کیدفاتر سند

 ن کردند. یتمردر شهرک س را یدفاع در مقابل حمله پلعملیات ک بار هم ی «د فورا متوقف شود!یما بایلدستان یتهه یم! تخلیدار

همه ک چرخ یالستپا بسته شد. یهواچ یته و منطقه کشاورزارتین ویب یزرگراه مرکزب»د یگومی در آن مبارزه از شرکت کنندگان یکی

م و یدادمی حیم و علت کارمان را به مردم توضیشدها مین وارد تک تک اتوبوسیفعالما  ،ن کاریقبل از ا یولم. یرا پنجر کردها اتوبوس

امکان  ینظام یم که خودروهایرائوکانا خندق کند یورود وازهابل درم. مقیم و سنگر بپا کردیآتش زدک یالستم. یکردمی ه پخشیاعالم

ن که ی. با وجود اکردندمی مقاومت قهرمانانه م. مردم آماده جنگ بودند ویکرد یسنگ خال یدیون در نقاط کلیورود نداشته باشد. با کام

شد. نتوانستند  ینیارتجاع مجبور به عقب نش ،دندیجنگیی مر فالخن و کوکتل مولوتف و گاز اشک آور خانگینظ ییابتداهای حالمردم با س

 «وارد رائوکانا شوند.

ت یحماهای امیره آمدند و پی، آمائوتا و غیو، مون تریر سن آنتونیمختلف نظهای از زاغههایی ندهیو روز بعد، نما زعصر آن رو»

ت از مبارزه مردم جمع یپول هم در حما یوه و حتیود. غذا و مه بزعزم مشترک به ادامه مبار از یکحاها امیمان آوردند. پ یمکتوب برا



هم آمدند و (  CTPو  SEDAPAL) یمرکز یون کارگریو کنفدراس «یو فاضالب شهر یدنیشرکت آب آشام»از کارگران  یگانندیشد. نما

 « م.یریبرق بگشهرک  یبراها دکلکمک کردند که از  .بود خوبشان شرکت

گو و  ند. بعد از بحث و گفتیایبا مردم کنار ب تا اوضاع را آرام کنند وحزب حاکم را فرستاد  از ندهیار دو نماشهرد یس بر نگشت، ولیپل

جاسوس  ،. چند روز بعد به اسم خبرنگاراندازندمی قیبه تعو را هیحکم تخلرقرار شد و گفتند ک آتش بس موقت بی یعموممجمع در 

ت یبا هورا ها حبس آنر کردند و بعد از سه روز یجاسوسان را دستگمردم رد. یبگ عکس شهرک ساتیاز مردم و تاس تافرستادند 

 در مقابل خبرنگاران افشا کردند. شان یواقع

مجهز به  هنفر 1500 یرویک نیارتش با  1991. روز پنجم سپتامبر اختاند ک ماه عقبیک ینزدمبارزه مردم، حمله دشمن را 

های شهرکآمده بودند. رائوکانا نسبت به شان س هم به کمکیحمله کرد. صدها پل رائوکانالح به مس یک و خودروهایاتوماتهای اسلحه

ده بودند. از یم دیکردند. مردم متحد، منظم و نسبتا تعلمی تیده مبارزه را هدایک آبدین چریبود. چندتر شرفتهیپ یگر از نظر دفاعید

نبرد  یتا به دندان مسلح مقاومت کردند ول یروین کیو کوکتل مولوتف در برابر  شد با فالخنمی تا مردم .دیکمک رسگر هم یمحالت د

  وجود نداشتند ادامه ندهند. یروزیدر آن امکان پکه به  یتا نبرد بر آن شدم ینابرابر بود. تصم شدتبه 

(. کردنددا نیپ یچ سالح گرمیالبته هشروع شد )و  ین نبرد جان باختند و دو سرباز هم کشته شدند. خانه گردیدر ا یاهالچهار نفر از 

، ارتش پرو به سبک سربازان شهرک ییو نانوا یعمومهای باغچه بیدرمانگاه، تخرکرد. بعد از غارت  یحکومت نظاماعالم ارتش 

مرتبط کند  یخوددارها نیهر کس از گرفتن اهشدار دادند کردند و  یلنوشابه الکو  ییشروع به پخش دارو و بسته غذا ییکایاشغالگر آمر

 شود. می محسوبست پرو یبا حزب کمون

 مقاومت متشکل شدند و دوباره باهای ن محل در گروهااز ساکن نفرصدها  ،ان کار نبود. سه هفته بعد از ورود ارتشین هنوز پایالبته ا

وستند. یپها به آن زین محلهای و زاغه هارا بند آوردند. هزاران کارگر و دانشجو و خانه دار از کارخانه یبزرگراه مرکز یشگیابزار هم

 یدوباره زندگ یبازساز یچ گرفتند. تالش برایو گاز اشک آور را به ه ارتش یکوپترهایاشغالگر را سنگ باران کردند و هل یروهاین

از جامعه، هایی بخش رد یاعمال قدرت انقالب ن ویساختن روابط نو روشن بود و هست که ،نی. با وجود اافتیادامه و در رائوکانا یکلکت

 روبرو نشود.  یو سرکوب نظام یتواند ادامه دار باشد و با عکس العمل جدنمی تخت،یه پایر گوش حکومت و در حاشیدرست ز

در  و ییگر به تنهایدکه پرو طبقه حاکمه . بودر ییتغدر حال  اوضاع کشور به سرعت .سرکوب انقالب پرو به رائوکانا محدود نشد

ما یکا شد تا مستقیسم آمریالیدست به دامان امپر ست پرو را نداشتیحزب کمونمقابله با توان  ،یقبل سرکوبگرانههای تاسیس چارچوب

ک به ینزد دیپرو هر چه بازتر شد. حکومت جد یتیامن یروهایدر ارتش و نکا ی، دست آمریموریکار آمدن فوج یبا رو وارد عمل شود.

 استفاده کنند یقانونهای حفرهاز « ست هایترور»د بگذارند یماتوم داد که نبایگر هم اولتیبه قضات دکرد و از کار برکنار را  یقاض 150

 یاطالعاتهای سازمانم یت مستقیتحت هدا یتیم امنیک تیتوسط  کساله کهیب و مراقبت یات تعقیک عملیبعد از . و جان سالم بدر برند

ن ضربه یار شدند. یدستگشان یگو همکشف بود اش یمرکز یرهبر که اقامتگاهب حز یته مرکزی، محل جلسه کمشد یسازماندهکا یآمر

ون نظام یزاسیند گلوبالید فرایو تشد یستیضد کمون المللیبینکارزار  یریشرق و اوج گ بلوک یفروپاشبعد از  یکه در فاصله کوتاه

سال از آن  30امروز بعد از گذشت . را قطع کرد ینیالت یکاین کشور آمریاتفاق افتاد، رشته سرخ انقالب در ا یستیالیامپر داریمایهسر

د یتشدهای و ستم و استثمار در شکلاند آمده و رفتهها نهی. کابن و بازمانده از گذشته استینو یر تضادهایتجربه، جامعه پرو همچنان درگ

در  یتوانند نقش مهمها میهنوز هم زاغه د.وشمی اردا ویدنتخت یپاهای هیم رانده از روستا و انباشته در حاشیعظهای افته بر تودهی

  کنند. یباز یبرانداختن نظام و دولت طبقات یان مقاومت و استراتژیجر
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