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 ھمدقم
 ریھامج داحتا تسینومک بزح یسایس رتفد وضع ،فوریک یئگرس ،١٩٣۴ لاس ربماسد ١ رد .تشذگرد گرزب یربھر
 ،لتاق ھک درک مالعا یوروش تلود ربماسد ٢١ رد .دیسر لتق ھب ھلولگ برض ھب و تفرگ رارق نیمک رد دارگنینل رد یوروش
 نیرتالاب رورت ھب ممصم ھک دوب یتسیرورت یھورگ ،»دارگنینل زکرم« نویبالقنا دض حالطصاب زا یوضع ،فیالکین
 .تسا یوروش تاماقم

 :درک مالعا یمسر ھیعالطا

 یتسیرورت تامادقا قیرط زا ھک دوب یوروش دض ینیمزریز هورگ نیا ھشقن فوریک لتق هزیگنا ھک تسا هداد ناشن تاقیقحت«
 طوطخ ریسم رد تسایس رد رییغت کی ھجیتن رد و دشاپب مھزا ار یوروش تلود تیربھر ،نآ دشرا ناربھر ھیلع هدش تیادھ
 رظن ود رھ زا ار فیوونیز فلاخم قباس هورگ فوریک ھک ییاجنآ زا …دیامن داجیا فیوونیز -یکستورت ھیاپراک حالطصاب
 ».تشاد دوجو فوریک لتق یارب یفاضا هزیگنا ،دوب هداد تسکش یسایس و کیژوئدیا

 .دندش ھمکاحم و ریگتسد ،»وکسم زکرم« حالطصاب ،یبالقنا دض هورگ زا رگید رفن ١٧ و فنماک ،فیوونیز ،دعب زور دنچ
 :درک مالعا و ،دش دوخ ھنادیمون تیعقوم ھجوتم ارھاظ ،فیوونیز ،هاگداد تاسلج رد

 دراد قح الماک بزح ھک مھدیم صیخشت نم و ،دناشفایم موش رون یلبق یبزح دض تازرابم مامت رب ھناملاظ لتق نیا«
 ».دیوگب نخس ھتفرگ تروص لتق تھج فیوونیز قباس یبزح دض هورگ یسایس تیلوئسم هرابرد

 :تفگ فمیکادوی .دندرک فیصوت ،دش فوریک لتق ھب رجنم ھک ار یطاطحنا ،دوخ تافارتعا رد ،وکسم زکرم یاضعا

 یوسب مشخ اب .دوب هدش تیوقت ام رد یبالقنا دض تاطابترا .میدوب دوخ تاروصت رد قرغ و ادج روشک یعقاو یگدنز زا ام«
 .میدیدن ار مسیلایسوس نامتخاس میظع تیقفوم ام .میدیدن ،داتفایم قافتا اھاتسور و اھرھش رد ھک ار ھچنآ ام ،بزح تیربھر
 زا یشان تالکشم ام .دوب وحم ام رظن رد ،رگراک ھقبط یللملانیب شبنج رد ذوفن و ،نامروشک فرگش یخیرات یاھدنیارف
 ھب مھتم ار بزح تیربھر و ،هدومن یداش اھتسکش رد دانع یور زا و ،هدرک یبایزرا نانمشد نوچمھ ار روشک دشر دنور
 .میدرکیم اھتسکش نیا

 ام .میدشن بزح تدحو و ،تردق زا یھاگآ رد دشر ھجوتم ام .میدیدیمن ،دیدیم بزح فوفص و تاماقم ھک ار ھچ نآ ام
 شبنج ندرک لاعف تھج یتامادقا ھک میدرکیم مھتم ار بزح تیربھر ام .میتخانشیم شیدنادب یذوفن بالقنادض ار نیلاتسا
 .»تسا شبنج نیا ھعسوت عنام یزکرم ھتیمک ھک میدرکیم راھظا ھنایرتفم ام .دنکیمن لوبق رگراک ھقبط یللملانیب

 دض شزومآ ھک تسا تیعقاو نیا زا یشان فیالکین یزادناریت« :تشاد راھظا ،فوریکشاب ،هورگ نیا یاضعا زا رگید یکی
 ».دوب هدرک بسک فیوونیز – یکستورت نامزاس رد ار دوخ یبالقنا

 ،وا یمیدق راکمھ و( فیوونیز رگید رابکی .دروآردرس یکیوشلب بالقنا ھب ھلمح اب طابترا رد یکستورت مان رگید راب کی
ر  افرص راب نیا .دندش رھاظ یکستورت اب یراکمھ ناونع ھب )فنماک  .دوب هدیسر لتقب گرزب نامرھق کی .دوبن ھملک رابگ ً         
 نیا .دوب هدش مورحم یتسیلایسوس ماظن هدنزاس زا ناھج رگراک ھقبط بوبحم و  عاجش ،دادعتسا اب یدرف زا دیدج ھیسور

 .دوب بالقنا بلق رب یاھبرض

 رگید رابکی و .دندناوخیم رگھسیسد دناب یوروش یاھهدوت ھک ھنوگنآ تسنیا …»فیوونیز –یکستورت نویسیزوپا یایاقب«
 یکستورت ،درم نیا یارب ناھج رسارس رد یوروش ریھامج داحتا ناتسود زا رفن اھنویلیم نایم رد ترفن ناشورخ جوم
 .تفای شیازفا

 ؟تسیچ یکستورت هورگ یللملانیب شقن ؟دنتسھ ھچ مسیکستورت یعامتجا یاھھشیر ؟تسیچ مسیکستورت ؟تسیک یکستورت

 .دھدیم رصتخم یخساپ تالاوئس نیا ھب ھلاقم نیا
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 یکستورت ھفرح
 ،ھکسون ،ناملآ بالقنا ترکمد لایسوس نادالج تروص نیمھ ھب .دناوخیم »تسینینل یعقاو کیوشلب« ار شدوخ یکستورت

 ناونع ھب ار شدوخ ھک دوب نآ قشاع یکستورت .دندناوخیم »یعقاو یاھتسیسکرام« ار ناشدوخ ،گنیریوس و ،نامدیش
 ھک ،ناوج لسن نایم رد هژیوب ،دنتسھ یدارفا .دربیم شیپ ھب ار نینل تنس ھک دنزب اج یبالقنا گرزب یاھهرھچ زا رفن نیرخآ
 یاھلاس نیب ار شترا وا ایآ ؟دوبن ١٩١٧ بالقنا ربھر وا ایآ ھک لیالد نیا ھب  .تسا »یمیدق کیوشلب« کی وا دننکیم رکف

 ؟درکیمن تیربھر ١٩٢١ و ١٩١٨

 :دنتسھ اھنیا قیاقح اما

 لاس رد .)٢٠ ھب ١٩ زا نرق رییغت دودح( درک عورش متسیب نرق یاھلاس یادتبا رد ار دوخ یسایس یاھتیلاعف یکستورت
 اب ار شدوخ یکستورت ،تفرگ دوخب یعطق لکش اھکیوشلب و اھکیوشنم نیب یدنب ھتسد و فالتخا ھک ینامز  ،١٩٠٣

 ھطقن نآ ای نیا اب اھراب و اھراب .درک هزرابم اھکیوشلب اب ءاحنا زا یوحنب ،١٩١٧ ناتسبات رخاوا ات وا .درک دحتم اھکیوشنم
 ینمشد وا .دنک هزرابم نینل و اھکیوشلب اب ات تسویپیم اھکیوشنم ھب دوز یلیخ اما ،درکیم تقفاوم اھکیوشلب ھمانرب رظن

 .درک هزرابم نآ اب تقو نامھ زا و دیدجت ١٩٢٣ لاس رد مزیوشلب اب ار دوخ

 زگرھ وا .دوبن اھنآ نامزاس هدنزاس ناونعب نارگراک یگدنز سنج زا زگرھ وا ؟دش لیدبت یبالقنا هرھچ کی ھب وا ھنوگچ
 اھنت ھشیمھوا .درکن بذج ار نارگراک زا یاھظحالم لباق رامش چیھ و دشکب دوخ صاخ تمس ھب ار نارگراک ھک دشن قفوم
 ھک ینامز .دربیم تذل اوژروب هدرخ نارکفنشور نایم رد دایز تیبوبحم زا و ،دنام یقاب نارنخس کی و دوب هدنسیون کی

 ھب تسناوتیم یکستورت دننام ینارنخس رد دادعتسا کی و زیت ملق کی اب یدرف ،دوب ناوج ھیسور رد یرگراک یبالقنا شبنج
 رد نارگراک هدش یھدنامزاس ناگدنیامن نیلوا )یوروش( یاروش زا یوضع وا ھک تساھتیفیک نیا یارب .دوش هدید یتحار
 و اھتسیلایسوس زا بکرم عیسو ھیداحتا« کی ،نینل رظن قبط ،نامزنآ یوروش .دش ١٩٠۵ لاس رد بالقنا لوط
 تسیلایسوس کی یتح ،راسون – فلاتسورک ،یوروش سیئر نیلوا .»دوب نشور و ییاھن لکش دقاف و یبالقنا یاھتارکمد
 ام ،١٩٠۵ لاس بالقنا زاس تشونرس یاھزور نآ لوط رد وا شقن زا .دش سیئر یکستورت وا یریگتسد زا سپ .دوبن

 :میراد ار خروم یکسفورکوپ ،گرزب دنمشناد کی تداھش

 رنھ رد ھک ،تشاد گنرز و شوھاب رایسب کیوشنم کی دوخ سأر رد ،دوخ تیلاعف هرود لک لوط رد گروبزرتپ یاروش«
 دوب یعقاو و لماک کیوشنم کی وا .دوب یکستورت کیوشنم نآ مان .تشاد تراھم یبالقنا تارابع اب کیوشنم داوم بیکرت
 ینوگنرس ،لاثم یارب ،بالقنا مامتا فلاخم عومجم رد و تشادن یلیامت و ھقالع چیھ ھناحلسم مایق یارب ھجو چیھھب ھک
 .)٠٣٢ .ص ،مود دلج ،یوروش رصتخم ھچخیرات ،یکسفورکوپ .نا .ما( ».دوب مسیرازت

 رشتنم بوانتمریغ روطب ار شدوخ ھمانزور وا ھک ییاج ،داد لیکشت شیرتا ،نیو رد یکچوک زکرم وا ،١٩٠۶ لاس زا سپ
 دض فالتئا ھب ،١٩١٢ لاس رد یکستورت .درکیم هزرابم مسیوشلب اب ،فلتخم تاجرد ھب اما ،وا ھمانزور نیا رد .درکیم
 کی وا ،لوا یناھج گنج عورش اب .دش رتمارمیب و رتدیدش مسیوشلب رب شتالمح و تسویپ توا کولب ھب فرعم کیوشلب
 ھب و دندوب ھتسویپ دوخ یرادھیامرس یاھتلود ھب ھک دوب ییاھتارکمد لایسوس فلاخم وا فرح رد .درک ذاختا ینایم عضوم
 اب وا ،عقاو رد اما .دندرکیم کمک یرگید ھیلع ،دناوخیم ار اھنآ نینل ھک ھنوگنامھ ،تسیلایرپما نارگلواپچ زا هورگ کی
 ھمانرب .دوب مھ نینل ھیلع وا اما ،دوب گنج ھیلع وا .درکیم عافد اھنآ زا بلغا ،دوخ تالدتسا رد و درکن ھطبار عطق اھنآ
 یلخاد گنج ھب روشک رھ رد یتسیلایرپما گنج لیدبت ناھاوخ ؛دوب گنج لوط رد »یدوخ« تلود تسکش ناھاوخ یتسینینل
       ً           یبالقنا  اعقاو یاھتسیلایسوس ھمھ زا دیدج یللملانیب نامزاس کی لیکشت ناھاوخ ؛یزاوژروب ھیلع بالقنا ،لاثم یارب .دوب
 گنج رد دیاب یدوخ« تلود ھک تسبوخ بالقنا یارب نیا :تفگیم نینل ھک یتقو .دوب اھراعش نیا ھیلع یکستورت .دوب

 یاھتسیلایسوس ھک ینامز .دش »لایسوس یتسرپنھیم یسایس یاھشور یارب یزایتما« ناھاوخ یکستورت ،»دروخب تسکش
 ،دننک یھدنامزاس یتسیلایرپما گنج ھیلع هزرابم یارب ات دندمآ مھدرگ سیئوس دلاورمیست رد ١٩١۵ لاس رد یبالقنا
 .تشاد قلعت ینایم حانج ھب ھکلب ،یتسینینل پچ حانج ھب ھن یکستورت

 رد کیوشلب کی ار یکستورت نینل ،١٩١٧ لاس ھیروف بالقنا زا دعب یتح ھک دندوب نینل دیاقع اب داضت رد ردقنآ وا یاھهدیا
 :تشون یاتنولوک ھب ھمان کی رد لاس نامھ سرام ١٧ خیراتب نینل .تفرگن رظن
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 یزیچ ،ای( یعامتجا ناتسرپنھیم اب »تدحو« رد ھناقمحا یاھشالت رد ندش راتفرگ ھیلع ھک تسنآ ام یلصا ھفیظو ،مرظنب«
 ھیحور اب ار دوخ بزح راک و مینک طایتحا )ءاکرش و یکستورت … دننام ییاھددرم اب ،تسکانرطخ زونھ ھک
 .)٢١.ص ،یسیلگنا پاچ ،لوا دلج ،١٩١٧ بالقنا ،نینل .یآ .و( ».میھد ھمادا راوتسا یتسیلانویسانرتنا

 درک هراشا نآ رد و ،تشون شرازگ کی یارب یاھصالخ نینل ،سنارفنک تھج ندش هدامآ رد ،١٩١٧ لاس ھم هام طساوا رد
 ار مھم رطس نیا و ،دراد ترورض »ییاژروبهدرخ تاناسون ھیلع یرتلورپ طخ بیقعت رد گنس نوچمھ ندوب تخس« ھک
 :دوزفا

 .)٣٣١.ص ،٣٠ دلج یسور ھخسن ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( »… یکستورت :ییاوژروب هدرخ تاناسون«

 »اھتیگوربرتنیا« ھب فورعم تارکومد لایسوس هورگ ھب دارگورتپ رد ،ھیروف بالقنا زا سپ جراخ زا ندیسر اب ،یکستورت
 زا سپ یتح .دوب هدرک هزرابم دارگورتپ رد یکیوشلب نامزاس ھیلع اھلاس یارب و تشاد ینایم یعضوم هورگ نیا .تسویپ
 لایسوس ناتسرپنھیم ھلمج زا ،تارکومد لایسوس یرگراک بزح یسور یاھهورگ ھمھ تدحو ھب دنمھقالع اھنآ ھیروف بالقنا
 شریذپ تمس ھب رتشیب و رتشیب و ،دندرک اھر ار تسیلایسوس ناتسرپنھیم اب تدحو هدیا اھنآ ،لاح نیا اب ،جیردتب .دندوب

 .دندرک ادیپ لیامت یکیوشلب یاھتسایس

 ھب »تیگوربرتنیا« هورگ ،دش رازگرب توا هام یادتبا رد ھک بزح مشش هرگنک ھناتسآ رد ،١٩١٧ لاس ناتسبات رخاوا رد
 ٢٢ نایم رد ھک دش باختنا هرگنک طسوت دیدج یزکرم ھتیمک و ،دنتفای روضح هرگنک تئیھ رد اھنآ .تسویپ کیوشلب بزح
 .دندوب یفوی و یکستیروی ،یکستورت لماش ،»تیگوربرتنیا« قباس هورگ زا رفن ھس ،شوضع

 تھج رد ات داد لماک تصرف یکستورت ھب یزکرم ھتیمک ،یکستورت فرط زا یکیوشلب یاھتسایس شریذپ مالعا زا سپ
و ،رث وم ینارنخس اب ،یکستورت .دنک راک رگراک ھقبط و بزح عفانم  نیلوا قباس سیئر ،١٩٠۵ لاس رد ھک نیا ھب ھجوت اب      ٔ    
 تشونرس یاھزور رد وا .دش هداد دارگورتپ یاروش سیئر تیعقوم وا ھب بزح فرط زا ،١٩١٧ لاس رخاوا رد ،دوب اروش
 .درک راک تیعقوم نیا رد کیوشلب بزح یزکرم ھتیمک میقتسم یربھر تحت ،ربتکا زاس

 شقن یماظن یبالقنا ھتیمک زا یوضع ناونعب یکستورت ،١٩١٧ لاس ربماون رد اھکیوشلب طسوت تردق ریخست لوط رد
 .دوب مایق ربھر وا دوش ھتفگ ھک تسا دنرچ و کحضم نیا اما .درک افیا یمھم

 رکذ دیاب نم اما .]تفگ ٧١ .ص ،دوخ بالقنا باتک رد نیلاتسا[ موشیمن رکنم مایق رد ار یکستورت مھم شقن نم کش نودب«
 و ،دوشب دارگورتپ یاروش سیئر دناوتب ،ھک ؛درکن و دنک یزاب ربتکا مایق رد یاهژیو شقن چیھ تسناوتیمن یکستورت ھک منک
اماقم هدارا اھنت  اتقوم  رشتنم ھلاقم( ».دندرکیم تیادھ ار یکستورت ھلحرم رھ رد ھک ،دناسر ھجیتن ھب ار بزح ھطوبرم ت                ً    
 .)١٩٢۴ ،ربماون ٢۶ رد هدش

 لوئسم زکرم ناونع ھب تمدخ تھج ربتکا ١۶ رد تسینومک بزح یزکرم ھتیمک طسوت هدش بوصنم وضع جنپ نایم رد
 .درادن دوجو یکستورت مان ،مایق یھدنامزاس

 ،“شخب ماھلا“ نیا ،یکستورت ،لاثم یارب ،داتفا قافتا »دب رایسب« یزیچ یزکرم ھتیمک ھسلج رد ]تفگ نیلاتسا[ نیا رب انب«
 تیادھ یارب ار وا ھک ،دشن دراو یلمع یاھراک زکرم رد “یزیمآرارسا روطب “ ،مایق “ربھر اھنت“ نیا و ،“یلصا هرھچ“
 .)٧٢-٧١.ص ،اجنامھ( »؟دوشیم هداد تقباطم یکستورت هژیو شقن هرابرد یلعف موھفم اب ھنوگچ نیا و .دنناوخب ارف مایق

 ناربھر نایم رد مایق یربھر تھج یکستورت ارچ ھک دنکیم کرد یتحار ھب ،دراد ییانشآ کیوشلب بزح هار اب ھک یسک
 رایسب نامز ات وا .دوب هدرکن کمک کیوشلب بزح داجیا رد زگرھ وا .دوب دیدج وضع کی وا .دوبن یزکرم ھتیمک بختنم
 ھیسور رد راذگریثأت هدش ھتخانش درم وا .تشادن یکیوشلب دبلاک وا ،عقاو رد .دوب فلاخم اھکیوشلب اب )بالقنا ات( لبق کیدزن
 یاھهدوت و کیوشلب بزح نیب طبار کی ھیبش یزیچ وا .دشیم دودحم یزاوژروب هدرخ ھب لوا ھجرد رد شذوفن اما ،دوب

 .دوب اھنآ یربھر ھب لیام بزح ھک دوب ییاوژروب هدرخ

 ءاضما ناملآ اب کسفوتیل تسرب هدھاعم ھک دوب مزال .تفرگ تدش تردق ریخست زا سپ ھلصافالب نینل اب یکستورت تفلاخم
 رسیمک عقومنآ ھک ،یکستورت .دزاس مکحتسم ار شدوخ و دشکب ییوداج سفن دناوتب یرتلورپ بالقنا ھک نیا ات دوش
 ھک دوب مزال نینل دیدش داقتنا و ھیبنت ،نینل زیگناتفگش هدارا تردق .درک یراددوخ هدھاعم یاضما زا ،دوب ھجراخروما
 .دربب یپ بالقنا تاجن ھب ھک دنک یھار رد نداھن ماگ ھب میلست و ،دوخ عافد لباقریغ عضوم کرت ھب روبجم ار یکستورت
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 کی کیوشلب بزح رد وا اما .دش لیدبت اھنآ زا یکی ھب وا ،رھاوظ ھمھ اب .درک راک اھکیوشلب اب یکستورت .تشذگ نامز
نعب وا ھک دش رارق .دش لوحم الاب تس پ کی یکستورت ھب و تفرگرد یلخاد گنج .دوب ھبیرغ  خرس شترا دشرا غلبم ناو                                ُ                                 

 وا ،تسنادیمن شترا کی تالیکشت هرابرد یزیچ چیھ وا .دوبن یشترا درم کی وا اما ،دوب یماظن رسیمک وا .دنک تبحص
 زا رفن اھنویلیم طسوت ،روشک لک رد خرس شترا یھدنامزاس راک .تشاد طلغ یاھهدیا یبالقنا گنج یژتارتسا هرابرد
 ھک دوب هدش ماجنا یماظن ناسانشراک تراظن تحت یعقاو یاھگنج .دوب ھتفرگ ماجنا تسینومک بزح تیربھر تحت ایراتلورپ
 نیچرپ تاروتسد ،درکیم رفس ھھبج نیئاپ و الاب ھب یکستورت .دوب هدش لرتنک نینل قیقد یربھر تحت و یزکرم ھتیمک طسوت
 نازابرس اب ھک تفر اھرگنس ھب وا ؛درک لوق لقن یماظن کبس زا ییاھھنومن ناونع ھب ناوتیم ھک درکیم رداص نکش و
 وا ھک تسنکمم .درکن یربھر ار یلخاد گنج زگرھ اما – ھتشاد گرزب یمومع یاھقطن وا ؛دنک تبحص خرس شترا

 نینچ زورما ھب ات تسنکمم وا .دشاب هداد بیرف ،تسمیظع یخیرات هزرابم تکرح حور لک وا ھک نیا ھب داقتعا رد ار شدوخ
 یاھدربن رد گرزب ناگدنمزر فولیشورو و نیلاتسا ھک دننآ قیاقح .دنتسھ 1سکعرب تسرد یلعف قیاقح .دشاب ھتشاد یداقتعا
 .دندوب کی ھجرد و هدش شرافس لوا یاھتسیژتارتسا و نشور یبالقنا زادنا مشچ اب یناربھر – اھھھبج فلتخم

تورت ،دوش شوماخ یلخاد گنج یاھدربن نیرخآ ردن ت ھک نآ زا لبق  فیاظو اب ھطبار رد نینل تسایس ھب تبسن یکس                                          ُ  
 هدنیامن ھک ییاھنامزاس ھن ،اھھیداحتا ھک تساوخیم وا .تفرگشیپ رد زیمآ تنوشخ و ،زاب یعضوم یرگراک یاھھیداحتا
 ار یتلود یاھتیلاعف و دنشاب تلود ھب ھمیمض یرادا یاھدحاو ھکلب ،دنشاب عیانص رد و ،اھهاگراک و اھھناخراک رد نارگراک
 درک یھدنامزاس یکچوک حانج ،دوب یگدنز و گرم ھلئسم ،تدحو ھک ینامز نآرد ،نینل اب تفلاخم رد یکستورت .دنھد ماجنا
 :تفگ و دناوخ برخم یلمع ار وا ییارگحانج نیا نینل .درک تسینومک بزح یاھتیلاعف رد لالخا ھب دیدھت ھک

ً           امامت اھنآ اما ،دنشاب تسرد رایسب تیعقاو دننام تسرد یکستورت طسوت هدش رکذ »دیدج یاھشور و فیاظو نیا رگا یتح«
 ھب ،اھھیداحتا شبنج ھب ،بزح ھب ،شدوخ ھب بیسآ ثعاب ییاھنت ھب یدرکیور نینچ اب یکستورت …،دناهدش هراشا طلغ ھب
 ،یسور ھخسن ،٢۶ دلج ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ.و( ».دوشیم یروھمج ھب و ،یرگراک یاھھیداحتا وضع اھنویلیم شزومآ

 .)١١۶.ص

 .درکیم دوبان ار یوروش ماظن لک ،دوب هدش قفوم وا »حرط« ھچ نانچ و .دوب هدروخ تسکش یکستورت

 لک .دوبن اھنت لکشم کی رگید راب نیا اما .تفرگرس زا کیوشلب بزح اب ار شتفلاخم هرابود ،١٩٢٣ لاس رد یکستورت
 اھنت ھتسجرب ناربھر نایم رد وا ادتبا رد .درکیم هدرزآ ار وا ھک دوب نآ یشم طخ لک ،شتیلاعف ،نآ راتخاس ،تسینومک بزح
 و مایق فلاخم ار ناشدوخ ،١٩١٧ ربماون هام رد ھک یناسک  ،دوب هدش قحلم فنماک و فیوونیز ھب وا ،١٩٢۶ لاس رد .دوب
 اھنآ .دندوب هدروخ بسچرب »نانکش باصتعا« ناونع ھب نینل طسوت و دندوب هدرک زیامتم کیوشلب بزح طسوت تردق ریخست
 .دندوب ھتفریذپ ار وا تفلاخم ساسا و تیربھر اھنآ اما ،دنتشاد یکستورت زا توافتم یدیاقع تاھج یرایسب رد

 تاماقم ھب ار ناشدوخ یاھهاگدید ات »هدشن هداد سناش« شناراکمھ و یکستورت ھب ھک دوشب راذگ ریثأت ات تسا عیاش یاھناسفا
 تاسلج رد .تشاد ھمادا ١٩٢٧ ات ١٩٢۴ لاس زا بزح یربھر و نویسیزوپا نیب ثحب ،عقاو رد .دنھد ھئارا بزح فوفص و
 رامش .تشگن عقاو لوبق دروم نویسیزوپا ھمانرب ،بزح نیئاپ یاضعا رامشیب یاھتاقالم رد ،یزکرم ھتیمک یاضعا ددعتم
 یسرداد عامتسا نوسیزوپا .دش عیزوت هدرتسگ روطب و رشتنم درکیم دروخرب تالکشم نیا اب ھک هوزج اھدص ،باتک یدایز
 .دروآرد یاپ زا ار بزح یاضعا ییابیکش و ربص ھک یاھطقن ات یتح ،درک تفایرد

 دروم ایراتلورپ و یبزح یاھهدوت طسوت ،دش رابتعا یبً               الماک ناشناراکمھ هورگ اب ناربھر نیا یور رب ثحب ھک یماگنھ
 .دندش ءاشفا نارگھئطوت ناونعب و دنتفرگ رارق ترفن

 
 نانمشد ،دندوب ھتفرگ ماجنا اھنآ رگا ،ھک دندوب هابتشا یاھنوگب یلخاد گنج یژتارتسا هرابرد یکستورت یاھهدیا ،عقاو رد -1
 کاچلک لارنژ ھیلع گنج زا یتایح رایسب ھظحل نآ رد ھک میروآ دایب ار ١٩١٩ ناتسبات ھک تسیفاک .دنوش زوریپ دنتسناوتیم
 لاروا ھقطنم ھک دنھد تکرح بونج ھب یقرش ھھبج زا ار خرس یاھورین زا یشخب ھک درک داھنشیپ یکستورت ،دیفس )شترا(
 .تفرگ میمصت یکستورت ھیلع تسینومک بزح یزکرم ھتیمک .تشاذگیم یقاب کاچلک تسد رد اھ نھآ هار و اھھناخراک اب ار
 شقن یزاب نایاپ نینچمھ نیا اما .دوب کاچلک نایاپ زاغآ نیا .دننک نوریب لاروا زا ار وا ات داد کاچلک ھیلع تفرشیپ روتسد
 .دش فقوتم زین دیفس نیکیند لارنژ ھیلع یبونج ھھبج رد یشقن رھ رد یزاب زا وا دوز یلیخ .دوب یقرش ھھبج رد یکستورت
 .…یکستورت تقادص .دیوگیمن دوخ بالقنا خیرات رد ار نیا وا
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امش اما .میتسھ هاگآ یماھتا نینچ ھبذاج تدش زا  الماک ام  رد بزح لوئسم رھاظب یاضعا یاھتیلاعف تھج یرگید شور ھچ                                             ً        
 یلو ،تسا هدش وربور اھنآ تعاطا تھج ناشیاھاضاقت و تیوضع نازیم قافتا ھب بیرق تیرثکا تفلاخم اب ھک دیریگیم شیپ
 هدرخ رصانع اب داحتا کی داجیا ،یطابظنا زکارم و یطابظنا هورگ اب ،بزح نورد رد کچوک ھتسد کی یھدنامزاس اب اھنآ
 نایم رد نآ شخپ و بزح یربھر ھیلع یناھنپ تایبدا پاچ ھب عورش ،یبزح دض یاھحرط ماجنا تھج یبزحریغ یزاوژروب
 ؟تسا تسینومک بزح ،بالقنا تارقف نوتس نتسکش و لالخا یوسب ھک دنا ھتشادرب ار ییادتبا یاھماگ ھجیتنرد و هدرک اھهدوت

ھک یزیچ نامھ  اقیقد تسنیا  .دنک جارخا ار هورگ نیا ھک دش روبجم بزح .دنداد ماجنا ١٩٢٧ لاس رد فیوونیز و یکستورت             ً         
 ھک نیا یارب اھنت یلو ،دنداد ماجنا ١٩٢٧ لاس زا لبق یتح ھک ھنوگنامھ ،دندرک فارتعا دوخ یاطخ ھب ً         ادعب اھنآ زا یخرب
 دنک کرت ار تختیاپ ھک دش هداد روتسد وا ھب .درکن فارتعا دوخ یاطخب یکستورت .دنریگ رس زا ار دوخ برخم یاھتیلاعف
 یزاوژروب ناسر ھقوذآ یکستورت دعبب نامزنآ زا .دش جارخا روشک زا اھدعب .دش لقتنم یزکرم یایسآ رد اتآ -املآ رھش ھب و
 بیسآ نودب عقاو رد وا پوت شرغ یادص و ،بوطرم یکستورت توراب .درکیم مھارف یوروش ھیلع     ُ  تامھ م و دش ناھج
 یبالقنا دض تیلاعف یکستورت .دنیببیم لیصا تاعالطا یعقاو عبنم کی ناونعب ار وا ھک درکیم دومناو یزاوژروب اما .دوب

 شرامشیب یاھھتشون رد شیوشت و بجعت نودب وا .تسا هدوب بالقنا ربھر وا ھک تفرگ راکب یزایتما یانبم رب ار شدوخ
 .درک یربھر ار بالقنا ھک نینل ھن دوب وا نیا ھک دوب دقتعم

 اھنت یکستورت ھلاس ھس و یس هرود کی رد ؟دوب کیوشلب کی وا ایآ .درم نیا یاھفرح یگدنز تسا نینچ ،ھصالخ روطب
 .تشاد اھنآ اب زیمآ تنوشخ تافالتخا یدایز دادعت وا مھ نامز نآ لوط رد یتح .دوب طابترا رد اھکیوشلب اب لاس شش یارب
 یشخب زگرھ یکستورت .دشاب ھتشاد تقفاوم نآ اب بلق میمص زا وا ھک تشاد دوجو ینینل تسایس کی یتخس ھب ،عقاو رد
 یتح ،دوب کیوشلب بزح مسیناگرا نورد رد ھناگیب یوضع وا ھک دیسریم رظنب .دشن یکیوشلب تالیکشت زا ریذپانییادج
 .دوب نآ یسایس رتفد وضع وا ھک ینامز

 هدرک ماغدا ناشبزح اب ار شدوخ ھناصلاخ و ھناقداص ھک دننک رکذ ار یدرم یکیوشلبریغ ھتشذگ ھک دنرادن زاین اھکیوشلب
 ھتشذگ زگرھ نیا ،دید میھاوخ رتنشور یدوزب ھک ھنوگنامھ ھک تسلیلد نیا ھب مینکیم رکذ ار یکستورت ھتشذگ ام رگا .دشاب
 ،دوب نینل یربھر تحت کیوشلب بزح فلاخم شیپ لاس تسیب ھک ھنوگنامھ نونکا وا .تسوا لاح )نامز( زونھ نیا .دشن وا
 ھب تسرد دنزیم تمھت نیلاتسا ھب وا ؛تسا نیلاتسا یربھر تحت کیوشلب بزح فلاخم یزیمآ تنوشخ روطب نونکا
 .دزیم تمھت نینل ھب ھک لیالد نامھ ھب و ھنوگنامھ

 ھب تبسن ترفن زا[ ار یدنیاشوخان تیلوئسم راب نینچ ،یکستورت ھک ]دیوگیم نیلاتسا[ دتفیب دناوتیم قافتا نیا ھنوگچ«
 داتفا قافتا نیا ؟دش ادیپ ربتکا شبنج لوط رد اھکیوشلب فوفص رد دوجو نیا اب یلو ،دنکیم لمح دوخ تشپ رب ]اھکیوشلب
 یارب اما .درک ناھنپ دوخ ھجنگ رد یلو ،)تخیر نوریب عقاو رد( درک ترپ نامزنآ رد ار شدوخ راب یکستورت ھک لیلد نیدب
 .…دوبن ریذپ ناکما یکستورت اب یدج یراکمھ چیھ »تایلمع« نیا

 یرگید راک چیھ تسناوتیم ]دش تباث یعقاو ھبرجت اب وا یروئت ندوب یلمعریغ ھک یتقو[ یتیعقوم نینچ رد ،یکستورت ایآ
 تشپ یدج شیب و مک هورگ چیھ ھک یسک ،دنک تعاطا اھکیوشلب زا و دزاس ناھنپ شاھجنگ رد ار شراب ھک نآ زا ریغب دنکب

 .تسناوتیمن وا ھک ھتبلا ؟دمآ اھکیوشلب دزن ھب تسدوخ شترا دقاف ھک یدرم یسایس نامزاس ناونع ھب و ،تشادن دوخ رس

 رد رگید رابکی نونکا ،دش ناھنپ ھجنگ رد ربتکا شبنج یاھزور رد ھک ،مسیکستورت یمیدق راب ھک تسا نیا تیعقاو …
 .)٨٩-٠٩.ص ،ربتکا بالقنا ،نیلاتسا فزوج( ».دوشیم لمح نآ یارب یرازاب ندرک ادیپ دیما ھب زور ییانشور

 راب هرابود وا ھک ینامز .دوب هرفن کی ینامزاس وا ،درک ناھنپ دوخ ھجنگ رد ار شدوخ »دنیاشوخان راب« یکستورت ھک ینامز
 بزح فوفص و وضع تاماقم .دوب هدرک هابتشا وا .دراد رس تشپ رد یمیظع شترا ھک دوب دقتعم ،دروآ نوریب ار دوخ
 نونکا وا .درک یراددوخ دنیاشوخان راب اب درم نیا اب یور ھلابند زا یوروش ریھامج داحتا رد قداص رگراک رھ و تسینومک
یم یعس تیقفوم مدع اب  الماک  .دھد لیکشت یناھج سایقم رد ار یشترا نینچ ھک دنک                    ً     
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 مسیکستورت یعامتجا هاگیاپ
 یگژیو .تسین درم کی راب و راک مسیکستورت اما ،میاهدرک ییاسانش ار یکستورت یسایس یگدنز ھنیشیپ تایئزج زا یخرب ام
 رابتعا هاگآ ان دارفا مشچ رد دوب بالقنا رد یکستورت ھک تیعقاو نیا .تسیعامتجا هدیدپ کی مسیکستورت .تسین درف کی

 یتح اما .تفرگ هدیدان ناوتیمن ار یصخش رصنع ،رگید دراوم یرایسب دننام ،تروص نیا رد .دوزفایم وا ھینایب ھب یصاخ
 رھ رد مسیکستورت .درکیم ادیپ ار شدوخ نایب ،دوب شاهدنیامن وا ھک بالقنا نویسیزوپا عون ،تشادن دوجو یکستورت رگا
 .تسیزاوژروب هدرخ ،ینعی ،یصاخ ھقبط شیارگ نایب ھک لیلد نیدب تسا هداد تلاح رییغت یبالقنا شبنج زا ھلحرم

          ُ                                 شیپ ھب دن ک نامزمھ روطب ھقبط ود عفانم نآ رد ھک تسیلاقتنا یاھقبط« نیا ھک تفگ ھقبط نیا هرابرد سکرام لراک ینامز
 سایقم رد ھک دنکیم شالت و دنیبیم یزاوژروب و ایراتلورپ نیب ار شدوخ ،گرزب سایقم رد یزاوژروب هدرخ .»دوریم
 ھب موادم روطب ار وا ،ھیامرس تیزکرم و زکرمت تردق زا هدافتسا اب یزاوژروب اما ،دنک دشر یزاوژروب تیعقوم ھب ،گرزب

 یداصتقا تردق زارف ھب و ،دوش دنمتورث ھک دنکیم وزرآ ،ینھذ رظن زا ،یزاوژروب هدرخ .دناریم ایراتلورپ حطس
 وا عفانم ،دنکیم یلاخ وا یاپ ریز زا ار نیمز یرادھیامرس ھک لیلد نیدب ،لاح نیا اب ،ینیع رظن زا اما ؛دسرب یرادھیامرس
 لوحت دیفم دلوم راک رد ریگرد وضع کی ھب وا مسیلایسوس تحت ھک نیا یارب ،تسا هدروخ هرگ یرادھیامرس ھیلع هزرابم اب
 ،دش دھاوخ ھعماج دازآ وضع کی زورما یزاوژروب هدرخ ھک تسیتسیلایسوس ماظن کی تحت اھنت ھک لیلد نیدب و ،دبای یم
 نآ رد ،ھقبط ود عفانم ،تفگ سکرام .تسا ددرم ،نیاربانب ،ھقبط کی ناونع ھب یزاوژروب هدرخ .دسرتیمن هدنیآ زا ھک
یم »دن ک نامزمھ«  یبالقنا دض ھشیمھ یارب گرزب یزاژروب دننام دناوتیمن یزاوژروب هدرخ ھک تسانعم نادب نیا .دوش      ُ      
 زا اما ،دسرتیم گرزب یزاوژروب زا یزاوژروب هدرخ .دنامب بالقنا اب ایراتلورپ دننام هراومھ دناوتیمن مھ زاب اما ،دشاب
 اھنآ اما ،تساھنآ هدنیآ عفانم هدنھد ناشن ھک دنوشیم بالقنا بذح یزاوژروب هدرخ یاھشخب زا یخرب .دسرتیم مھ بالقنا
نآ  اساسا .دننکیم یلاخ ھناش                      ُ                 یبالقنا هزرابم زیت و دن ت ریسم لباقم رد  ھب کیدزن ھک نیا یارب ،دنایتاقبط شزاس ناھاوخ اھ  ً    
 یعامتجا شزاس ھک دننکیم ساسحا اھنآ ،لاح نیا اب .تسین یعامتجا شزاس زا رتزیزع یزیچ چیھ یزاوژروب هدرخ بلق
 زا یرایسب ،دھد شرتسگ ار یوق یبالقنا شبنج کی ایراتلورپ ھک ینامز ،نیاربانب .تساھنآ دوخ تازاجم مکح یانعمب

 »یطارفا پچ« کسام اب ار ناشدوخ اما ،دنوشیم هدیشک یبالقنا یودرا ھب تمواقم نودب یزاوژروب هدرخ رصانع
 اھنآ اما ،دننادیم رصقم ار دوجوم یرادھیامرس ماظن اھنآ .دننک راھظا ار یسک ھیلع دوخ »یرگطارفا« طقف ھک دناشوپیم
 ھلیسوب دنرداق اھنت ،دنتسین یعقاو نویبالقنا ھک ییاجنآ زا .دننکیم درادملق رصقم ار شناربھر و بالقنا نینچمھ
 »یعقاو نویبالقنا اھنت« ار ناشدوخ و ،دنھدیم شرتسگ ار یدایز رایسب ییأردوخ و رورغ بلغا اھنآ ،دنوش یربھر بالقنا
 .دننکیم مھتم »یرکف ھتوک« و »کیتامگد« ھب ار یعقاو نویبالقنا و ،دننیبیم

 .تسا یزاوژروب هدرخ هاگدید نامھ بالقنا ھب تبسن یکستورت درکیور

 یاھشبنج یسکرام ریسفت اب ھک ار ییاھنآ دیابن ،رگتعنص هدرخ کی ھن و دوب رادناکد کی ھن یکستورت ھک تیعقاو نیا
 ،رادناکد ھمھ« دنتسھ یزاوژروب هدرخ هدنیامن ھک ییاھنآ ،دوش ضرف دیابن ،دیوگیم سکرام .دناسرتب ،دنتسین انشآ یعامتجا
 .دنرادناکد کچوک ھقبط قاتشم نانامرھق ای

 ار اھنآ ھک تسیزیچ نآ نیا .دنشاب رادناکد ھقبط یاضعا داضتم بطق تسنکمم اھنآ ،یدرف تیعقوم اب و یگنھرف رظنزا
 یاھتیدودحم نآ زا رتارف ات دناهدروخ تسکش اھنآ ینالقع رظن زا .تسا ھتخاس یزاوژروب هدرخ یسایس ناگدنیامن ھب لیدبت
نآ ، ابقاعتم .دناهدش لیمحت یزاوژروب هدرخ دوجو طیارش اب یزاوژروب هدرخ رب ھک ،دنورب یدام  ،یروئت ھنیمز رد اھ   ً             
 عفانم اب تسا هدش روبجم یزاژروب هدرخ ،یگدنز یلمع ھصرعرد ھک دنورب ییاھلح هار و اھنامرآ نامھ یوسب دنروبجم
 یسایس ناگدنیامن نیب ھطبار تسا نینچ هراومھ ،مینک تبحص ھک یلک روطب .دورب اھنآ یوسب دوخ یعامتجا تیعقوم و یدام
 .ص ،یسیلگنا ھخسن ،تراپانب سییول رمورب مھدجیھ ،سکرام لراک( ».دننکیم یگدنیامن اھنآ ھک یاھقبط و ھقبط کی یبدا و

۵٨-۵٩(. 

 ؟تسا هدوب ھچ ھیسور بالقنا رد یزاوژروب هدرخ ریثأت

 :داد حیضوت نینچ ار نآ رطخ ،درکیم تبحص مسیسکرام مسینویزیور هرابرد ھک ،نینل ،٠٨١٩ لاس لیاوا ات

 .دنتسیا یم ایراتلورپ رانک رد ناکلام هدرخ و ،یزاوژروب هدرخ زا یاهدرتسگ راشقا هراومھ ،یرادھیامرس روشک رھ رد«
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یعیبط  الماک نیا …  یرگراک بازحا هدرتسگ فوفص قیرط زا ،اھراب و اھراب دیاب یزاوژروب هدرخ یناھج موھفم ھک تس     ً         
 ییاطخ )رما( نیا یارب ،تسا نینچ یرتلورپ بالقنا لوحت ات یتح و ،دشاب روط نیا دیاب ھک تسیعیبطً     الماک نیا .دوش نییبت
 .تسیرورض تیعمج تیرثکا »لماک« ندرک هزیراتلورپ ،یبالقنا نینچ ققحت یارب ھک مینک رکف ھک دوب دھاوخ گرزب

 – سکرام ھب تبسن کیروئت تاحالصا ھیلع تالالدتسا :مینکیم ھبرجت یرظن هزوح رد اھنت بلغا نونکا ام ھک ییاھزیچ
 اب یکیتکات تافالتخا دننام ،یرگراک شبنج ھناگادج صاخ لئاسم دروم رد ییاھنت ھب ھبرجت قیرط زا ھک یزیچ
 لک ،دنکیم حرط ار زیگناثحب تالاوئس مامت یرتلورپ بالقنا ھک ینامز – تسانبم نیا رب اھنآ زا ییادج و اھتسینویزیور
 ھک دوش زکرمتم ییاھھطقن رب تافالتخا مامت و ،دیامن ھبرجت یاھسیاقم لباقریغ رتگرزب یاھتبسن اب دیاب زونھ رگراک ھقبط
 ات ،دراد ناتسود زا نانمشد ندرکادج تھج و ،هزرابم مرگامرگ رد ،ورین و ،اھهدوت راتفر فیرعت رب ار ریثأت نیرتمیقتسم
 ھخسن ،١٢ دلج ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .و( ».دیامن ھلباقم نمشد اب یاهدننک نییعت تابرض اب و دزیر رودب ار دب نادحتم
 .)١٨٩ .ص ،یسور

 ،تسا یزاوژروب هدرخ زا یشان ھک ار دوخ »دب نادحتم« اب یرتلورپ بالقنا هزرابم ندیسرارف ،ھغبان کی ینیب نشور اب نینل
 .درک ینیبشیپ

 :داد حیضوت ار نیا نیلاتسا دعب لاس تسیب ؟تسیچ دب نادحتم نینچ شقن

 رصانع ،دنکیم یگدنز نآ عونت مامت اب یقیقح و یعقاو یگدنز دوخ رد اما ،دنکیمن یگدنز ءالخ رد ایراتلورپ ھک ییاجنآ زا«
 ھطاحا یزاوژروب هدرخ رصانع اب فرط رھ زا ار ایراتلورپ ،دناهدش دلوتم هرابود درخ دیلوت ساسارب ھک یزاوژروب
 هدرخ تشرس ایراتلورپ نورد رد رمتسم روطب و ،دنزادنایم ھیحور زا ار نآ ،دننکیم ذوفن ایراتلورپ رد ،دننکیم
 رد ھجیتن رد و . )١٩٠ .٢ ،٢۵ دلج ،نینل( »دننکیم دراو ار یگدزادوس ھب قوش و روش زا لاقتنا ،ییارگدرف ،یزاوژروب
 .دنروآیم دوجوب ار اھدیدرت یخرب و تاناسون یخرب شبزح و ایراتلورپ نورد

 لئاسم ،نیلاتسا .یج( ».تسام بزح فوفص رد یتسینینل یشم و طخ زا فارحنا و ناسون عونرھ ساسا و ھشیر نیا«
 .)٢٣۴ .ص ،یسور مھد پاچ ،مسینینل
 :دھدیم حرش رتشیب صاخ روطب ،هراب نیا رد دوخ مسینینل ینابم رد نیلاتسا

 زا ؛یبلطتصرف و دیدرت زا یرصنع نآ رد ھک دننکیم ذوفن بزح رد ءاحنا زا یوحنب یزاوژروب هدرخ یاھورگ نیا ھمھ«
 نورد زا بزح فیعضت و یگتخیر مھب ،تاباعشنا و )مسینویسکراف( یدنب هورگ .دننک یفرعم ار دامتعا مدع و یگدیشاپ مھ
 ود نیب ھک تسیدب نامھ ھب رفن کی تشپ رد “ینادحتم“ نینچ اب مسیلایرپما اب هزرابم .تساھنآ )دوجو( ھب ھجوت ابً       الوصا
 ،داد یرصانع نینچ ھب یھانپ چیھ دیابن گنج رد ،نیاربانب .دنیآیم بقع زا و ولج زا ،فرط ودرھ زا ھک ،دشاب راتفرگ شتآ
 ینابم ،نیلاتسا فزوج( ».تسا طرششیپ کی بزح زا اھنآ نامایب جارخا ،مسیلایرپما ھیلع زیمآ تیقفوم هزرابم تھج و
 .)١٢١ .ص ،یسیلگنا ھخسن ،مسینینل

 رد اھراب تسینومک بزح و ایراتلورپ زا یصاخ رصانع رد یزاوژروب هدرخ ذوفن هدنیامن ناونع ھب مسیکستورت موھفم
 مالعا ھنوگ نیا )١٩٢۴ لاس( هرگنک نیمھدزیس .دش نایب یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح یاھهرگنک یاھھمانعطق
 :درک

 ھب میقتسم تکرح کی اھنت ھن و ،مسیوشلب رد رظن دیدجت یارب شالت اھنت ھن ام »نویسیزوپا« صخش نیا روضح دوجو رد«
 یکش نیرتکچوک .تسا هدش نایب یزاوژروب هدرخ فارحنا کی حوضوب ،نینچمھ ھکلب ،میتسھ وربور مسینینل زا ییادج
 و ایراتلورپ بزح تیعقوم ھیلع یزاوژروب هدرخ راشف هدننک سکعنم ینیع روطب »نویسیزوپا« نیا ھک درادن دوجو
 ».تسا شیاھتسایس

 ار فنماک –فیوونیز –یکستورت تیعقوم یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح ،هرگنک نیمھدزناپ ،١٩٢٧ لاس رد هرابود
 :درک صخشم نینچ

ا  ابقاعتم و یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد دنمزوریپ مسیلایسوسوس نامتخاس ناکما راکنا«  تسیلایسوس کبس راکن ً                                       
 طیارش تحت اھاتسور رد ھعسوت یتسیلایسوس یاھریسم راکنا ؛تلود تعنص یتسیلایسوس عون راکنا ؛ام بالقنا یسور
 راکنا ،تیاھنرد و ؛مسیلایسوس نامتخاس یانبمرب ناناقھد یساسا یاھهدوت اب ایراتلورپ داحتا تسایس و ایراتلورپ یروتاتکید
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 )نویسالوتیپاک( یگدرپسرس  ھب شیارگ و )»2رودیمرت«( یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد ایراتلورپ یروتاتکید یعقاو
 هدرخ یسارکومد رازبا ھب ار یکستورت نویسیزوپا ،کیژولوئدیا یاھیریگتھج نیا ھمھ ،نآ اب طبترم ییارگتسکش و
 زا جراخ یللملانیب یسارکمد – لایسوس یارب یکمک یورین کی ھب یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا نورد رد یزاوژروب
 .»تسا ھتخاس لدبم دوخ یاھزرم

 اب تفلاخم زا وا .دوب اوژروبهدرخ یرکفنشور و ،صاخ یعامتجا ھقبط کی زا یاهدنیامن اھنت درف کی ناونع ھب یکستورت
 شبنج ھب  یکستورت ،تفریم راظتنا ھک روطنامھ .تفای نایاپ بالقنا دض یربھر اب و ،درک زاغآ تسینومک بزح و بالقنا
 رواب زیمآ تیقفوم ھجیتن کی ھب بالقنا ماجنا تھج یبالقنا یاھورین ییاناوت ھب زگرھ اما ،دش هدیشک رگراک ھقبط یبالقنا
 و تخاس یارب هدننک ھتسخ ھنازور یاھتیلاعف زا وا .تشاد ترفن یرتلورپ بزح تیھام و رھوج زا هراومھ وا و تشادن
 وا اما ،تشاد ترفن نآ زا ،دشیم لامعا وا دوخ ھب طابضنا و مظن ھک ینامز یکستورت .دوب رفنتم یرگراک نامزاس لیمکت
 ناتسدریز ھب تبسن ،دوب گنج رسیمک وا ھک یماگنھ .درکیم لامعا نارگید ھب ھک تشاد تسود ار طابضنا و مظن ینامز
 .دشن نداھن ندرگ ھب رضاح ،داد یأر وا جارخا ھب کی ھب رازھ یأر اب کیوشلب بزح رد ھک یماگنھ و ،دوب محریب دوخ

م اب بالقنا ھک نامز رھ .دوب نظ ءوس زا ر پ هراومھ ،دوح یگدنز هرود نیرتیبالقنا لوط رد یکستورت  ھجاوم تالکش                                     ُ                              
 ینیشن بقع ھک یماگنھ .دشیم ییاشامت مادقا راتساوخ وا ،دوب مزال تماقتسا و ربص ھک ینامز .داتفایم تشحو ھب وا ،دشیم
 بالقنا ھک ینامز .دشیم بالقنا دنور رد تابیرخت ھب رجنم ھک دوب نیغورد یناولھپ فال یماح وا ،دوب زور روتسد تقوم
 نآ وا ،دمآیم تسدب یزوریپ کی ھک ینامز و ،دروخیم ار بالقنا »طوقس« فسأت وا ،دوب ھتفرگ باتش تفرشیپ دنچ یارب
 .درکیم حیبقت تسکش کی ناونع ھب ار

 .دراذگیم شیامن ھب ار شیوخ ھقبط اھنت ،دوخ زا داقتنا لامعا تھج و ،دوخ تاھابتشا ھب فارتعا رد لیامت مدع رد یکستورت

 زا وا کرد مدع ،درکیم صخشم دوب فرص نویسیزوپا کی زونھ وا ھک ینامز رد ار یکستورت نویسیزوپا ھک یزیچ
یقطنم  الماک یدرکیور و بالقنا کرحم یاھورین  اب یاھطبار چیھ ھجو چیھ ھب ھک یدرکیور ،دوب تالکشم لح ھب      ً                                  
 و اھهار یدمع عارتخا ،درک صخشم دوب بالقنا دض زاتشیپ وا ھک ینامز ،دعب ھک یزیچ .تشادن یگدنز یاھتیعقاو
 شبنج ھب و ،یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح ،یوروش ریھامج داحتا ،بالقنا ھب ندز ھبرض تھج ییاھرازبا
 .دوب هدش وا دوجو یارب یلیلد اھنت و یکستورت فدھ اھنت نیا .دوب ناھج رسارس رد یتسینومک

نیا رب وا .تشاد دوخ یگدنز رد ییای ور ینامز یکستورت  بزح .دریگب کیوشلب بزح رد ار نینل یاج تسرداق ھک دوب رواب                                  ٔ                
 رد یکستورت اما .تسا هدوب نینل ھیلع هراومھ و هدوبن کیوشلب کی زگرھ ھک دوش یربھر یسک طسوت تسناوتیمن ینینل
 تسا یبالقنا ھکرحم یورین وا ھک نیا ھب رواب رد ار دوخ یکستورت ھک نیا یارب .دوب هدروخ تسکش راکشآ تقیقح نیا کرد
زا .دشاب ھتشاد ینیئاپ تس پ وا یارب درکیمن ار شلایخ نیرتکچوک وا ھک یبالقنا ،دوب هدرک هزیتامارد  یکستورت ھک ییاج نآ                        ُ             
 دیاب ،نیا رب انب .دراذگب شیوخ یصخش یاھیبلط هاج یالاب رد ار بزح عفانم تسناوتیمن ،دوب اوژروبهدرخ رکفنشور کی

 رد ار شدوخ ھک دیزغل یرازنجل رعق ھب تیعقوم نیا زا یکستورت .دشکب ریوصت ھب یھجو نیرتریذپان یتشآ رد ار شدوخ
 .دیدیم نآ

 نویسیزوپا کی ھب تسینومک بزح یسایس رتفد وضع زا یکستورت .تسا موادم طوقس خیرات یکستورت ھتشذگ لاس هد خیرات
 دح ات طوقس ،دش تسینومک بزح زا وا جارخا ھب رجنم ھک یتاراسخ لیلد ھب طوقس ،درک طوقس تسینومک بزح نورد رد
 هرابرد ییوگغورد یارب ناھج یزاوژروب ناسر ھقوذآ ھک یسک دح ات طوقس ،دش جارخا یوروش ریھامج داحتا زا ھک ینمشد
 یھدنامزاس ار للملانیب تسینومک و تسینومک بزح یاھورین ھیلع لالتخا ھک یسک دح ات طوقس ،دش یوروش ریھامج داحتا
 .دوب ھتفرگ فدھ ار بالقنا بلق – بالقنا ناربھر رورت فدھ اب ھک دش لیدبت ییاھھئطوت شخبماھلا ھب ھک ییاج ات طوقس ،دنک

 .تسا هدرکن طوقس یتسپ دح نیا ات یناسنا چیھ ،ھک یتسارب

کیوشلب بزح یربھر یای ور ینامز یکستورت  رد رگید ییایٔ     ور دعب یلو ،تشاد ار یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا و اھ                    ٔ                
 مسیوشلب ناربھر دنیبب ھک ،ددرگ دوبان کیوشلب بزح دنیبب ھک ،دنکشب مھرد یوروش ریھامج داحتا دنیبب ھک ،دنارورپ رس
ر خ یتسینومک شبنج دنیبب ھک ،دنوش رورت  لاحشوخ وا بلق ات -ددرگ وحم نیمز یور زا للملانیب مسینومک دنیبب ھک ،دوش د ُ                     

 نایب راکشآ رایسب ار نیا وا ھک ،ھتبلا !درکیم هاگن ترسح و ھنیک و ضغب یور زا زادنا مشچ نیا رد یکستورت ھنوگچ !دوش

 
 ھتسجرب یاھتیصخش زا ینیزگیاج اب ھک ینامز هژیوب ،اھیژتارتسا و رتلاکیدار فادھا زا ینیشنبقع و بالقنا لاکیدار ینوگنرس -رودیمرت«( -2
 )» م – ایدیپیکیو -دوش داجیا
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 اب و دوخ عفنب ھک دوب یکستورت یناطیش ھفیظو نیا .دنک ءاشفا ناھج ربارب رد ار شدوخ تسناوتیمن یکستورت .درکیمن
 تیادھ ار تامادقا نیا ھمھ وا اما .دوب تارابع لعج داتسا یکستورت .دنک مادختسا ار بالقنادض ،لاکیدار تارابع زا هدافتسا
 .ددنویپب تقیقح ھب ار دوخ یایٔ   ور ھک درکیم

ر و ل و ویتام راکمھ و ردارب وا ھنیمز نیا رد  .دوب شیف نوتلیماھ و چیوماربا ات ،تسرھ فلودنا     ُ           

  زاورپ سنجمھ اب سنجمھ دنک        زاب اب زاب رتوبک اب رتوبک

 

  

 ؟تسانعم ھچ ھب و تسیچ مسیکستورت
 یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح رد تیوضع زایتما زا زونھ یکستورت ھک ینامز ،لبق لاس هد زا شیب
 هداد رارق مسینینل اب ریذپانیتشآ داضت رد ار نآ ھک دید تیصوصخ ھس« مسیکستورت دوجو رد نیلاتسا قیفر ،دربیم تذل
 .»دوب

 رظن ھطفن زا عوضوم نیا .میئوگب یاھلمج مسیکستورت فیصوت دروم رد اج نیا هدش لامعا شور هرابرد دیاب ام ھمادا زا لبق
 بالقنا لمع رد و یروئت رد ،ود رھ رد ار شدوخ یتسرد ھب مسینینل ھک تسا هدش ضرف .دنکیم ثحب مسینینل – مسیسکرام
 .تسا هابتشا مسینینل اب تفلاخم ھک تسا هدش ضورفم ور نیا زا .تسا هدومن تابثا

آ تیعقاو نیا ھب  الماک ام ،لاح نیا اب  یدرف نینچ .دشابن قفاوم یتسینینل رظن ھطقن اب ناگدنناوخ زا یدرف تسا نکمم ھک میھاگ               ً             
 ھک تسا نکمم یدرف نینچ .دشاب فلاخم یتسیلایسوس ماظن اب و ،ایراتلورپ یروتاتکید اب ،یرتلورپ بالقنا اب ھک تسا نکمم
 یتسینینل راک هار در ھکلب ،یکستورت دیئأت لابند ھب ھن وا ھک دریذپب دیاب دعب اما .دبای شمارآ مسینینل ھب یکستورت تالمح رد
 ھیلع و یوروش ھیلع یکستورت تاماھتا دولآلگ یوج زا یسک ھچ ،عون نیا زا یدرف نینچ دوجو اب .تسا یعامتجا لکشم
 نیا اب یصخش زا ھک یزیچ اھنت .میرادن اھعضوم نیا رب یلالدتسا چیھ ام ،دوشیم هدیشک نوریب شروشک یاھتسینومک
ر یکستورت تامھ م وا ھک دیامن قیدصت ھک تسا نیا ،دھد ماجنا ھک هدش تساوخرد تایصوصخ  راکب ییاھزیچ مامت ھیلع ا              ُ   
  للملانیب مسینومک هارمھ ھب ،نیلاتسا قیفر زورما ھک یزیچرھ ھیلع و دنتساخ اپب ناشیارب نینل و سلگنا ،سکرام ھک دربیم
 .دنتسیایم شیارب

اب ریاغم  الماک نیا  ھقبط یھدنامزاس ترورض ھک یناسک ،دننکیم تیامح یرتلورپ بالقنا زا دننکیم اعدا ھک تسییاھنآ         ً         
 و یلصا رامعم ناونع ھب ار نینل ھک یناسک و ،دنراد لوبق ار ییاروش تردق داجیا و یرادھیامرس ینوگنرس یارب رگراک
 امش ھک دھد ناشن دراد رظنرد ریز لالدتسا .دنسانشیم ناھج یرتلورپ بالقنا یخیرات ربھر و کیوشلب بزح ھتسجرب
 ار یکستورت تالدتسا امش ھچ نانچ و ؛دیشاب مسیکستورت ناھاوخ )مھ( و دیشاب یرتلورپ بالقنا ناھاوخ )مھ( ھک دیناوتیمن
 ھب وا یروابان نآ تشپ رد ھک تسیرتاس هدرپ اھنت مسینینل زا یوریپ ھب یکستورت رارقا و ؛دینکیم عادو مسینینل اب ،دینک لوبق
 عقاو رد مسیکستورت و ؛دنتسھ ناھنپ شتازرابم یاھشور و )کیوشلب( تسینومک بزح ھب وا یدامتعایب و ایراتلورپ

ر س گنر اب و لاکیدار شیارگ اب نارگراک بیرف روظنم ھب ھک یعون اما ،یرتلورپ بالقنا ھیلع تسیحالس  هدش یشاقن خ ُ        
 .تسا

 طسوت هدش یزیر ھیاپ لوصا یانبمرب ،ایراتلورپ یروتاتکید سیسأت و یرادھیامرس ینوگنرس ناھاوخ یدج روطب ھکییاھنآ
 :دناریز نیداینب یقطنم تاداھنشیپ قفاوم ،دنتسھ اکیرمآ رد ھلمج زا ،یرادھیامرس یاھروشک رد ،ھیسور بالقنا

 ؛تسزیمآ تیقفوم بالقنا کی طرششیپ نیلوا کیوشلب )تسینومک( بزح داجیا ھک -١

 ،یبزح نینچ ماجسنا و تدحو و ،دشاب ھتشاد دوجو دناوتیم یروشک رھ رد بزح دنچ ھن و کیوشلب بزح کی اھنت ھک -٢
 ؛تسرادروخرب یدایز رایسب تیمھا زا شاھتسجرب تردق ناربانب

 ؛تسیرھش یایراتلورپ یتسیلایسوس بالقنا نارقف نوتس ھک -٣

 رد ارنآ تیرثکا مک تسد ای ،رگراک ھقبط لک ھک دناسرب رمث ھب ار یرتلورپ بالقنا دناوتیم ینامز اھنت تسینومک بزح -۴
 ؛دنک یربھ یرادھیامرس تلود ھیلع ھناحلسم مایق کی
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 تاقبط و اھورگ رگید گرزب یاھهدوت اب دوخ داحتا رد ایراتلورپ و بزح تردق ھب یگرزب سایقم رد بالقنا یزوریپ ھک -۵
 تحت نارکفنشور ،اھرھش رتنیئاپ طسوتم ھقبط ،هدش رامثتسا ناناقھد اب لوا ھجرد رد و ،تیعمج هدش بوکرس و رامثتسا

 ؛دراد یگتسب هریغ و ،متس

 تیربھر دامتعا مدع ھک ینامز و تسا تیقفوم یلصا طیارش زا یکی بزح یاضعا و بزح یربھر نیب دامتعا ھک -۶
 ؛دوشیم بالقنا فیعضت ثعاب ،دشاب ھیاپیب کیوشلب

 ؛دنک یربھر ار ناھج تسینومک بازحا ھک دشاب ھتشاد دوجو دناوتیم لانویسانرتنا تسینومک کی اھنت ھک -٧

 ،تسا مسیلایسوس تخاس قشمرس ناونع ھب  ناھج یایراتلورپ درواتسد نیرتگرزب یوروش ریھامجداحتا ھک ییاجنآ زا ھک -٨
 .دنک ینمشد یوروش ریھامج داحتا اب اما ،دشاب ھتشاد یعقاو یرگیبالقنا یاعدا دناوتیمن یدرف چیھ ،نیاربانب

 عورش هزات مسیکستورت ھک درک ار فیرعت نآ ینامز نیلاتسا ھک میروآ دایب دیاب .میدرگرب مسیکستورت زا نیلاتسا فیرعت ھب اما
 .دوب هدش رشتنم ١٩٢۴ لاس ربماون رد ،تسدوجوم نآ رد مسیکستورت فیرعت ھک ،مسینینل ای مسیکستورت ھلاسر .دوب هدش
 زونھ یکستورت ھک دومن فشک ینامز ار مسیکستورت هدنیآ ھعسوت و انعم ودرھ ،حوضوب نیلاتسا ھنوگچ ھک تسا زیگناتفگش
 .درکیم هولج بالقنا گرزب نانامرھق زا یکی ناونع ھب

 :زا دنترابع ،نیلاتسا قیفر ھتشون قبط ،مسیکستورت »تاصتخم«

 ھک تسا نکممریغ نیا ھک تسا نیا یروئت نیا رگید مان و ،تسا »موادم بالقنا« حالطصا ھب ھیرظن کی مسیکستورت ،ادتبا
 .درک انب یوروش ریھامج داحتا رد ار مسیلایسوس
 بلط تصرف رصانع ھب تبسن دوخ تموصخ رد و ،تدحو رد ،کیوشلب بزح ھب یرادافو مدع یانعم ھب مسیکستورت ،مود
 کی راصح نورد رد ناشدوخ یاھکھورگ و اھهورگ زا ،نابلط تصرف و نویبالقنا یتسیزمھ« یروئت ھب رجنم ھک ،تسا

 .»دوشیم دحاو بزح
 اب نیلاتسا .تساھنآ ندرک راد ھکل و نتخاس رابتعایب تھج شالت ،مسیوشلب ناربھر ھب نظ ءوس یانعم ھب مسیکستورت ،موس
 .درک هراشا مسیکستورت تارطخ ھب ھنایوگشیپ یکرد

 دراد یتصرف رھ ،شاینورد یاوتحم لک ھب ھجوتاب ،مسیکستورت ھک نیا رد ؟تسا ھتفھن ییاج ھچ رد مسیکستورت دیدج رطخ«
 مھ زا و دیامن فیعضت ار ایراتلورپ یروتاتکید دنکیم شالت ھک دوش لیدبت یرتلورپریغ رصانع تدحو رھظم و زکرم ھب ھک
 .دنک یشالتم

 .)۴٩ .ص ،ربتکا بالقنا( ».دوریم شیپ ھب اھھیاپ فیعضت و ،مسیوشلب )حالس( علخ روظنم ھب نونکا مسیکستورت

 .دومن فیرعت زاب و داد شرتسگ و طسب ار یلبق هدش رکذ »تاصتخم« اھنت ،)١٩٣٠ لاس نئوژ( دعب لاس شش نیلاتسا قیفر
 .دوب هدنبیز یبوخب ،دومن رکذ مسیکستورت هرابرد نیلاتسا قیفر ھک یلصا تایصوصخ فیصوت اب یتسیکستورت یاھتیلاعف

 .دوب ھتشگ لیدبت ،هدش ماجنا لمع کی ھب ،دومن ینیبشیپ دنور و لامتحا کی ناونع ھب ١٩٢۴ لاس رد نیلاتسا قیفر ھک یزیچ

 :داد صیخشت ار ریز تشادرب وا و ،»؟تسیچ مسیکستورت تیھام« ھک دیسرپ ١٩٣٠ یاھلاس رد نیلاتسا قیفر

 اب ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس نامتخاس لامتحا راکنا ،لماش ،زیچرھ زا لبق مسیکستورت تیھام«
 یناھج بالقنا لکش رد ،کیدزن هدنیآ رد ،رگا ھک ینعی نیا ؟تسانعم ھچ ھب نیا .تسام روشک ناناقھد و رگراک ھقبط یاھورین
 .مینک راومھ و زاب یزاوژروب کیتارکمد یروھمج یارب ار هداج و میوش یزاوژروب میلست دیاب ام ،دیاین کمک دنمزوریپ
ابع کسام اب ام ، ابقاعتم  تخاس ناکما زا  یزاوژروب راکنا ،یناھج بالقنا یزوریپ هرابرد “یبالقنا“ یزادرپ تر               ً        
 .میراد ار نامروشک رد مسیلایسوس

 ھچ ھب نیا .تساھاتسور رد تسیلایسوس تخاس رد ناناقھد یلصا یاھهدوت ندناشک ناکما یفن ،لماش مسیکستورت مود تیھام
 طوطخ ھب درفنم ناناقھد عرازم ریسم رییغت ھفیظو رد نآ زا سپ ناناقھد یربھر تھج رگراک ھقبط ھک ینعی نیا ؟تسانعم
 ناناقھد ،دیاین رگراک ھقبط کمک ھب یناھج بالقنا یزوریپ کیدزن هدنیآ رد رگا ،ھک نآ و ،تسین یوق یفاک هزادنا ھب یعمج
 یروتاتکید یاھتصرف و تردق زا یزاوژروب راکنا زین اج نیا رد ام ً،  ابقاعتم .دننادرگیمرب ار یزاوژروب ھنھک راتخاس
 بالقنا یزوریپ هرابرد “یبالقنا“ تارابع کسام اب ھک ،میراد ار مسیلایسوس ھب لین تھج ناناقھد یربھر یارب ایراتلورپ

 .تسا هدش هدیشوپ یناھج



تسانعم ھچ ھب و تسیچ مسیکستورت  13 

 یاھهورگ یدازآ نتخانش تیمسر ھب تھج ،بزح رد نیدالوف طابضنا ترورض راکنا لماش ،تیاھن رد مسیکستورت تیھام
 بزح ،مسیکستورت یارب .تسا یتسیکستورت بزح لیکشت ترورض نتخانش تیمسر ھب یارب ،بزح رد )یاھقرف( یحانج
 ،اھحانج و اھهورگ زا یاھعومجم دیاب اما ،دشاب تناتیلیم بزح اھنت و دحتم بزح کی دیابن یوروش ریھامج داحتا تسینومک
 یسایس یاھهورگ یدازآ لابندب ھک ینعی نیا ؟تسانعم ھچ ھب نیا و .دشاب هریغ و دوخ تاعوبطم و ،یزکرم نامزاس اب مادکرھ
 یدازآ اج نیا رد    ً         ام ، ابقاعتم .یزاوژروب یسارکومد ،لاثم یارب ،دیایب روشک رد یسایس بازحا یدازآ دیاب بزح رد
یسایس بازحا لمحت ھب رجنم  امیقتسم ھک ،میاھتخانش تیمسرب بزح رد ار یحانج یاھهورگ  ایراتلورپ یروتاتکید روشک رد                         ً    
 فزوج( »دنوشیم هدیشوپ بزح نورد رد “میژر دوبھب“ و ،“یبزح نورد یسارکومد“ هرابرد تارابع اب ھمھ ھک ،میوشیم
 .)٣٩١-٣٩٣.ص ،یسیلگنا ھخسن ،مود دلج ،مسینینل ،نیلاتسا

 ،دنک درس لد ار یوروش نارگراک دناوتیم اھنت یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس تخاس لامتحا راکنا
 دناوتیم اھنت اھاتسور رد مسیلایسوس تخاس ناکما راکنا .دیامن لیدعت ار اھنآ قوش و روش ،دربب نیب زا ار اھنآ دامتعا
 و یرھش یایراتلورپ ھب ار اھنآ دامتعا ،دھد لیلقت ار اھ کالوک ھیلع اھنآ هزرابم ،دنک درس لد ار ریقف و طسوتم ناناقھد
 اھنت بزح رد نیدالوپ طابضنا ترورض راکنا .دنک فیعضت مسیلایسوس ناگدنزاس و بالقنا ناربھر ناونع ھب وا  بزح
 ھک تسلیلد نیمھ ھب .دنک فیعض ار ایراتلورپ یروتاتکید حالس نیرتیوق نیاربانب و دیامن قیوشت ار طابضنا ضقن دناوتیم
 تقد و تمحز اب ھک ،دز یبالقنا دض ،یوروش دض ،یرتلورپ دض« کرام یتسیکستورت هورگ ھب  )١٩٣٠ لاس رد( نیلاتسا

 .)٣٩١.ص ،اجنامھ( ».دزاسیم هاگآ ام بزح روما زا ار یزاوژروب ،دایز

 رھظم و زکرم مسیکستورت هزورما .دنکیمن دودحم یزاوژروب ھب »یناسر عالطا« رد ار شدوخ رگید هزورما مسیکستورت
 ھن مسیکستورت .تسا للملانیب مسینومک و ،یرادھیامرس یاھروشک رد یرتلورپ بالقنا ،یوروش ریھامج داحتا نانمشد تدحو
 رسارس رد ھک ار ییاھورین نینچمھ ھکلب ،دنک یشالتم یوروش ریھامج داحتا رد ار ایراتلورپ یروتاتکید ھک دنکیم شالت اھنت

 .دزاس یشالتم و ھیزجت ،دننکیم هزرابم ایراتلورپ یروتاتکید یارب ناھج

*** 

 ،اھرادرک اب یفاضا لوصف دادعت اب دیاب ام .مینکیم یوریپ نیلاتسا طسوت هدرمشرب کبس ھب مسیکستورت »تاصتخم« زا  ام
 .میئامن هزرابم روشک زا جراخ و اکیرمآ - ھھبج ود رھ رد اھتسیکستورت یاھهدافتسا ءوس و اھراتفر

 

  

 روشک کی رد مسیلایسوس تخاس راکنا و مسیکستورت
 زا ،دوخ ھبون ھب ،راکنا نیا .تسا روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما راکنا مسیکستورت یاھتسایس و تارظن مامت ساسا
 .تسا هدش بیکرت هدمع شخب ود

 رگید روشک نیدنچ ای کی رد نامزمھ یبالقنا چیھ ھک یماگنھ ،روشک کی رد دنمزوریپ یرتلورپ بالقنا ناکما راکنا -١
 ؛درادن دوجو

 رد یبالقنا چیھ نامزمھ اما – تسا ھتفرگ تروص یرتلورپ بالقنا ھک ینامز ،روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما -٢
 .درادن دوجو اھروشک رگید

 .تسیرتلورپ بالقنا زا ینینل کرد تیھام اب داضت رد و یخیرات قیاقح فالخرب تارظن نیا

 .مینک زاغآ یمود اب ھک دیھد هزاجا

 یگدیسوپ نارود ،مسیلایرپما ناونع ھب یرادھیامرس ینونک ھلحرم لیلحت و ھیزجت زا یرتلورپ بالقنا یتسینینل کرد
 ھک ھنوگنامھ ،یرادھیامرس یتسیلایرپما ھلحرم هدمع یاھیگژیو .دریگیم ھمشچرس »یرادھیامرس گرم« و ،یرادھیامرس
 :زا دنترابع ،دش هدھاشم مسینینل طسوت

ھطل س -١  داوم عبانم هدنیامن  ھک هداتفا بقع یاھروشک ھب ھیامرس رودص ؛یرادھیامرس ھتفرشیپ یاھروشک رد یلام ھیامرس    ُ 
 ؛تسقلطم رگبوکرس یلام یشراگیلا کی و ؛ماخ
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 یناھج یلام ماظن« کی روھظ دح ات ،)یرامعتسا تورث ای تیکلام( تارمعتسم و یلام ھیامرس »ذوفن هزوح« دشر -٢
 متس و ملظ تحت  “ھتفرشیپ“ یاھروشک زا رامش تشگنا یاهدع طسوت تیرشب قافتا ھب بیرق تیرثکا ھک رابتراسا
 ؛»تسا یرامعتسا

 ییاھنآ و دناهدرک حتف ار ناھج یاھنیمزرس رضاح لاح رد ھک ییاھروشک نآ نیب تخس یاھیریگرد زا یریذپان بانتجا -٣
 .تسناھج ددجم میسقت تھج ھک یگنج – دنریگب ار دوخ »مھس« دندنموزرآ ھک

 ،یلخاد راجفنا رصانع دشر و یرادھیامرس یاھروشک رد یبالقنا یاھنارحب دیدشت« مسیلایرپما زا هدرمشرب یگژیو نیلوا
 .»دنکیم فیرعت ای یجھ ار “ردام“ یاھروشک رد یرتلورپ ھھبج

 ھھبج رد مسیلایرپما اب یضاران رصانع شیازفا و هرمعتسم یاھروشک رد یبالقنا نارحب دیدشت« ھب رجنم یگژیو نیمود
 .»دوشیم یرامعتسا ھھبج رد و ،یجراخ

 رد یرتلورپ بالقنا نیب فالتئا کی زا یریذپان بانتجا و یتسیلایرپما گنج یریذپانبانتجا« کرد لماش یگژیو نیموس
 یناھج ھھبج ھیلع یبالقنا دحتم یناھج ھھبج کی یریگلکش ھب ھجیتنرد ھک ،تسا قرش رد یرامعتسا دض بالقنا و اپورا
 ؛مسینینل ینابم ،نیلاتسا ؛یرادھیامرس ھلجرم نیرتالاب ،مسیلایرپما ،نینل باتک ھب دینک ھعجارم( .»دوشیم یھتنم مسیلایرپما
 .)للملانیب مسینومک ھمانرب

 ھک دراد دوجو یناھج داصتقا یتسیلایرپما راتخاس کی ھک تسا نیا دیآیم لیلحت و ھیزجت نیا ھمادا رد ھکیزیچ
 رجفنم و درادیمرب فاکش رمتسم روطب نآ رد ھتفھن یتاذ یاھداضت اب دحاو نیا ھک ؛تسا ھچراپکی دحاو کی هدنھدناشن
 ناونعب ماظن نیا ھک تلع نیا               ً         ھب ،هداتفا بقع  اتبسن یاھروشک رد یتح ،هدش هدیسر اج ھمھ رد ھک یرتلورپ بالقنا و ،دوشیم
 .دنکشب شاھقلح نیرت فیعض رد ار یناھج مسیلایرپما ریجنز ھک تسا نکمم ،تسا هدش هدیسر نآ یارب لُ    ک کی

 رد مسیلایرپما ھک یلحم نآ تسکش قیرط زا یرتلورپ بالقنا و ،ھچراپکی راتخاس کی ناونع ھب مسیلایرپما زا هاگدید نیا
 .دھدیم یرتلورپ بالقنا کرد ھب یخنرس ،تسا تیعقوم نیرتفیعض

 رگید یاھروشک .دریذپیم تروص ییاھنت ھب روشک کی رد اھنت راچانب ،ادتبا ،یرتلورپ بالقنا ھک تسا نیا یانعم ھب نیا اما
 رگید مسیلایرپما یلیلد رھ ھب ھک ییاج ،دش دھاوخ هدعاق روشک کی رد بالقنا اما ،دننکن ای و دننکب یوریپ تسا نکمم
 .دنک تمواقم یبالقنا یاھورین شروی ربارب رد رتشیب دناوتیمن

 ھتخانش ،دراد ییانشآ مسینینل لوصا اب ھک یسکرھ طسوت دیاب و ،دنتسھ )مسیلایسوس و بالقنا یارب هزرابم( یابفلا ھمھ اھنیا
 .تسا هدش راکنا مسیکستورت طسوت اھنت نیا اما .دشاب هدش

 نینل ھک تسا تاملک نیا رد .دربیم شیپ ھب »یرادھیامرس نوزومان ھعسوت« یتسینینل یروئت ھیلع ار دوخ هزرابم یکستورت
 ھک تسا یرادھیامرس نوزومان ھعسوت نیا و ،دومن ھصالخ یرادھیامرس یتسیلایرپما ھلحرم هرابرد ار دوخ یاھهزومآ
 .دنکیم راکنا هژیوب یکستورت

 یتسینینل ھیرظن ھعسوت اب ار شدوخ ،نینل زا سپ یسک رھ زا رتشیب ھک ،نیلاتسا ؟تسیچ یرادھیامرس نوزومان ھعسوت
 :دھدیم حیضوت ریز تروص ھب ار نآ ،تخاس دنمقالع یناھج بالقنا و مسیلایرپما

 ھب ؛دنتسھ نارگید زا رتھتفرشیپ یداصتقا رظن زا اھروشک یخرب ھک دوشیمن تیعقاو نیا لماش یرادھیامرس نوزومان ھعسوت
 تاجرد یاھتوافت نیا ،هوالعب ؛تسین یرادھیامرس یاھروشک ھعسوت فلتخم تاجرد ینعم ھب نوزومان ھعسوت رگید ترابع
 یاھروشک رد یداصتقا تفرشیپ ھجرد رد توافت زا ییاھر زا یاھسورپ :دنراد شھاک ھب لیامت ینونک رصع رد ھعسوت
 و .دننکیم هزرابم ھتفرشیپ یاھروشک حطس زا رتارف و حطس ھب ندیسر تھج هداتفا بقع یاھروشک نآ و ،دراد دوجو فلتخم
 یلماکت هار کی رد و دنسرب نارگید حطس ھب اھروشک زا یخرب ھک دوشیمن تیعقاو نیا لماش یرادھیامرس نوزومان ھعسوت
 اھنآ :تسین مسیلایرپما زا هژیو ھصخشم کی فلتخم یاھروشک یبسن تیعقوم رد یتارییغت نینچ .دنریگب تقبس اھنآ زا

 .دناهداتفا قافتا مسیلایرپما زا لبق نارود رد یتح و دنتتسھ هدش ھتخانش

 ؟تسیچ مسیلایرپما تحت یرادھیامرس نوزومان ھعسوت نوناق ،سپ

 ،نارگید اب طابترا رد اھروشک یخرب بوانتم ھعسوت یانعم ھب ]دیوگیم نیلاتسا[ مسیلایرپما نارود رد نوزومان ھعسوت نوناق«
 هدافتسا اب هدش میسقت رضاح لاح رد ناھج زا یاهرود ددجم میسقت ،نارگید طسوت اھروشک یخرب یناھج رازاب عیرس ماحدزا
 ،یرادھیامرس یناھج ھھبج فیعضت ،مسیلایرپما هاگودرا رد تافالتخا دیدشت و قیمعت ،یماظن عیاجف و یماظن یاھیریگرد زا



روشک کی رد مسیلایسوس راکنا و مسیکستورت  15 

 رد مسیلایسوس یزوریپ ناکما و ،دوش هداد تسکش رگید ھناگادج یاھروشک یاھرتلورپ طسوت ھھبج نیا ھک نیا ناکما
 .)۵١۵.ص ،یسور ھخسن ،نویسیزوپا هرابرد ،نیلاتسا فزوج( ».تسا رگید یاھروشک

 هدرب شیپ گنج زاغآ رد اھکیوشلب زا یخرب طسوت ھک »اپورا هدحتم تالایا« راعش ھیلع ،نینل ١٩١٧ بالقنا زا لبق لاس ود
 ھک ،تفگ نینل .تشاد تلالد روشک کی رد مسیلایسوس ناکما مدع رب تسرد ھک نیا یارب .درک در ار راعش نآ و لالدتسا دش
 میسقت تھج یقفاوت ھباثمب نیا ھک لیلد نیا ھب ،تسیعاجترا ای و نکممریغ ای ،یرادھیامرس تحت اپورا هدحتم تالایا
مرا ھب ار تلود ل ک ندش دیدپان مسینومک لماک یزوریپ ھک ینامز ات ،نینل ھتفگ قبط .تسا تارمعتسم  تالایا ،دروایب ناغ                ُ                                
 دنویپ مسیلایسوس ھب اھتسینومک ھک تسیلم یدازآ و یلم نویساردف زا یتلود لکش ،)ییاھنت ھب اپورا طقف ھن( ناھج هدحتم
 .دنھدیم

 تسرد راعش کی دناوتیم یتخس ھب ناھج هدحتم تالایا راعش ]دیوگیم نینل[ لاح نیا اب ،ھناگادج یاھراعش یخرب دننام«
 یزوریپ مدع یانعم ھب هابتشا ھب تسا نکمم ھک لیلد نیدب ،مود ،دوشیم ماغدا مسیلایسوس اب ھک لیلد نیا ھب ادتبا ،دشاب

 ھب تبسن طلغ تاروصت داجیا ثعاب ھک تسا نکمم نیا ؛]هدنسیون زا دیکأت[ دوش ریسفت ییاھنت ھب روشک کی رد مسیلایسوس
 ».ددرگ نارگید ھب یروشک نینچ کی طباور

 :دیوگیم یعطق روطب نینل

 ھک دراد ناکما ،نیاربانب ]هدنسیون زا دیکأت[. تسیرادھیامرس قلطم نیناوق زا یکی ،3نوزومان یداصتقا و یسایس ھعسوت«
 نآ دنمزوریپ یایراتلورپ .دتفیب قافتا ھناگادج روطب یرادھیامرس روشک کی رد اھنت یتح ای و دنچ رد ادتبا مسیلایسوس یزوریپ
 تاقبط ،دنکیم مایق یرادھیامرس ناھج ھیقب ھیلع ،دوخ یتسیلایسوس دیلوت یھدنامزاس و اھھیامرس هرداصم زا سپ ،روشک
 یتروص رد و ؛دھدیم شیازفا ار یرادھیامرس ھیلع شروش اھنآ نایم رد و ،دنکیم بلج دوخب ار رگید یاھروشک متس تحت
 اھتلم دازآ نویساردف« داجیا .»دنکیم هزرابم اھنآ یاھتلود و رگرامثتسا تاقبط ھیلع ھناحلسم یورین اب یتح دشاب مزال ھک
 هداتفابقع یاھتلایا ھیلع یتسیلایسوس یاھیروھمج تخسرس و رتتدم ینالوط ای هاتوک هزرابم کی نودب مسیلایسوس رد
 .)٢٣٢-٣ .ص ،مھدجیھ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل چیلیا ریمیدالو( ».تسنکممریغ

ل ک وا .دنکیم راکنا مسیلایرپما تحت ار یرادھیامرس یاھروشک نوزومان ھعسوت یکستورت  مسیلایرپما زا نینل لیلحت و ھیزجت  ُ         
کی ل ک کی ناونع ھب ھک  ھتسکش نآ ھطقن نیرتفیعض رد یرتلورپ بالقنا قیرط زا راچان ھب دیاب و ،تسا ھتفرگ لکش ھچراپ    ُ                
 دناوتب ھک دناھتفاین دیدشت یفاک هزادنا ھب مسیلایرپما یجراخ و یلخاد یاھداضت ھک دنکیم رکف یکستورت .دنکیم راکنا ار دوش
 هزادنا ھب یرتلورپ بالقنا یاھورین ھک دنکیم رکف یکستورت .دزاس ریذپناکما روشک کی رد ار یتسیلایرپما ھھبج تسکش
 اب دوخ تسکش ششوپ تھج تسرد و ،دنھد تسکش ر وشک کی رد ار یتسیلایرپما ھھبج دنشاب رداق ھک دنتسین یوق یفاک
 ،دشاب هدش تیامح رگید یاھروشک یاھبالقنا طسوت ھک دشکیم شیپ یاھنوگب ار روشک کی رد بالقنا هدیا ،یبالقنا تارابع
 بالقنا ییاھنت ھب دیناوتیمن امش« ،دیوگیم یروشک رھ نارگراک ھب وا ھک دیریگب هدیدان ار تیعقاو دناوتیمن یکستورت اما
 رگید یاھاج رد بالقنا رگا و ؛دننک عورش ار بالقنا اھروشک رگید ات دینامب رظتنم ؛دیروخیم تسکش ھک دیشاب نئمطم ؛دینک
  تسیبالقنا ناکما رھ راکنا ھباثمب نیا و – »دیتسھ انف ھب موکحم امش ،دشابن

 ھک ینامز ؛دوب تسکش لاح رد ینشور ھب ھچرگا ،دوب هدشن مامت زونھ )۶-١٩٠۵( ھیسور بالقنا نیلوا ھک دوب ینامز رد نیا
 دندوب عاجترا هدنیازف تابرض ریز ھک  ار نارگراک یاھنامزاس ھک دندرکیم یشالت رھ دایز ششوک اب نینل اب اھکیوشلب
 بالقنا یاھورین ،دتفایم یقافتا ھچ ھک دننک کرد ات دندرکیم ار ناشدوخ یعس تیاھن اھکیوشلب ھک ینامز ؛دنراد ھگن هدنز
 ،دوب هدیسرن دوخ فادھا ھب بالقنا ھک ییاج نآ زا و دننک کرد ار بالقنا یاھورین تسکش لیالد و ،دننک لیلحت و ھیزجت ار
 رھاظ ریز دروآرب اب یکستورت ھک دوب عطقم نآ رد -دوب ریذپان بانتجا ھک دنزاس هدامآ دیدج یبالقنا یاھدربن یارب ار اھهدوت

  :دش

 دناوتیمن ھیسور رگراک ھقبط ،ییاپورا یاھروشک یایراتلورپ میقتسم تیامح نودب ھک ،مینک کش یاھظحل یارب میناوتیمن ام«
 ،ام بالقنا ،یکستورت نوئل( ».دنک لقتنم رادیاپ یتسیلایسوس یروتاتکید ھب ار تقوم تموکح و دنک ظفح تردق رد ار شدوخ
 .)٢٧٨ .ص ،١٩٠۶ ،یسور ھخسن

 

 . دشیم تسرد دیاب و تسا هابتشا نیا .میناوخیم »رباربان« ،»نوزومان« یاجب ام مھدجیھ دلج ییاھن یسیلگنا پاچ رد -3
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 ناشدوخ اھنآ تیعقوم طیارش بسح رب رگا یتح ھک دیوگیم نارگراک ھب یکستورت ؟دیوگیم ھچ دوخ ھینایب نیا رد یکستورت
 تیامح دنمزاین نارگراک ھک ،دنکیم اعدا یکستورت .دننک ظفح ار تردق ھک دنتسین رداق ،دنریگب تسدب ار یتلود تردق
 دوبن رد .دنراد تسد رد ار یتلود تردق ھک ییاپورا یراتلورپ تیامح ،لاثم یارب ،دنتسھ ییاپورا یاھروشک یایراتلورپ

 تردق دننک شالت ھک تسا هدیافیب ھیسور نارگراک یارب نیا و – تسا نکممریغ ھیسور رد قفوم بالقنا کی ،یتیامح نینچ
 ھیرظن ھب و ،دنا ھجوت یب یزورما یرادھیامرس یتسیلایرپما تیھام اب ھک ییاھکیوشنم ھب زونھ یکستورت .دننک فرصت ار
 .دشاب نیرتدنمتردق ،یرادھیامرس یاھروشک نیرتھتفرشیپ رد دیاب یرتلورپ یبالقنا شبنج ھک تسا هدیبسچ یاهدوسرف
 ھک ییاج رد یبالقنا یاھشبنج ارچ دھدیم حیضوت ھک یرادھیامرس نوزومان ھعسوت ھب ،اھکیوشنم اب هارمھ ،یکستورت
 نیرتھتفرشیپ رد ھک یزیچ – درادن یھجوت ،دنشاب نیرتدنمتردق دنناوتیم ،تسدوخ ھقلح نیرتفیعض رد مسیلایرپما ریجنز
 .درادن یتوررض یرادھیامرس یاھروشک

 :تسنینچ نینل یرادھیامرس نوزومان ھعسوت یروئت ھب یکستورت خساپ

 دوخ راثآ ھعومجم رد ١٩٢۴ لاس رد هرابود ار نآ یکستورت .تشون حلص ھمانرب ،دوخ ھلاسر رد ١٩١٧ لاس رد ار نآ وا
 .تسنادیم حیحص ار نآ اراکشآ ھک ،تخاس رشتنم
 زا دیکأت – یکیوشلب ناگرا[ رد دش حرط اپورا هدحتم تلایا راعش ھیلع ھک یعقاو شیب و مک یخیرات ھظحالم زا اھنت«
 نوناق کی یسایس و یداصتقا نوزومان ھعسوت« :دوب هدش ھلومرف دیآیم ھک یاھلمج رد سیئوس تارکمد لایسوس رد ]هدنسیون
 و ،تسا نکمم روشک کی رد مسیلایسوس یزوریپ ھک دنکیم یریگھجیتن یسارکمد لایسوس نیا زا .»تسیرادھیامرس قلطم
 ھناگادج روشک رھ رد ایراتلورپ یروتاتکید یرارقرب طرش ار اپورا دحتم تالایا داجیا ھک درادن یترورض ،نیاربانب ،ھک نآ
 ینوزومان نیا اما .تسا ھشقانم نودبً   الماک تیعقاو کی و ،تسا نوزومان فلتخم یاھروشک رد یرادھیامرس ھعسوت .مینادب
 اب ھسیاقم رد اما .تسین ناسکی ھسنارف ای ناملآ ،شیرتا ،ناتسلگنا یرادھیامرس حطس .تسا نوزومان تیاھن یب دوخ یدوخب
 روظنم ھب و .تسا هدرک دشر یعامتجا بالقنا یارب ھک ،“تساپورا“ یرادھیامرس هدنیامن اھروشک نیا مامت ایسآ ای اقیرفآ
 دیابن دوخ هزرابم رد یروشک چیھ ،نامزمھ للملانیب مادقا هدیا تھج راظتنا للملانیب لاعفنا هدیا ینیزگیاج زا بانتجا
 هزرابم ام ،نارگید یارب ندش رظتنم نودب .دراد رارکت ھب زاین و تسا دیفم ییادتبا هدیا ھک ارچ ،دنامب نارگید “رظتنم“
مطم  الماک و میھدیم ھمادا و عورش دوخ یلم کاخ رد ار نامدوخ  رد هزرابم یارب یاهزیگنا ام لمع راکتبا ھک میتسھ نئ   ً           
 تاظحالم وترپ رد و یخیرات ھبرجت وترپ رد ،تسا هدننک دیماان نیا سپس ،داتفاین قافتا نیا رگا اما ؛دوشیم اھروشک رگید
 ای و دراد ھگن راک ھظفاحم یاپورا اب ھھجاوم رد ار شدوخ دناوتب یبالقنا ھیسور کی ھک ،لاثم یارب ،منکیم رکف ،کیروئت
 پاچ ،راثآ ھعومجم ،یکستورت نوئل( ».دنامب یقاب هدش بعشنم یرادھیامرس ناھج رد دناوتب یتسیلایسوس ناملآ کی ھک نآ

 .)٩٠-٨٩ .ص ،لوا شخب ،موس دلج ،ھیسور

 یزیچ ھلمج کی رد اھنت ،روشک کی رد قفوم یرتلورپ بالقنا کی ناکما و اپورا هدحتم تالایا راعش ھیلع یکستورت
                         ُ    مسیلایرپما ینینل یروئت ل ک یکستورت .»یعقاو شیب و مک یخیرات ھظحالم« اھنت .دینک عوجر اھنت ھلمج کی نیا ھب .دیوگیم
                            ُ     یارب بالقنا یتسینینل یروئت ل ک .دریگیم هدیدان ار گرم لاح رد یرادھیامرس ،یرادھیامرس یگدیسوپ ھلحرم ناونع ھب
 ھب عوجر زا ،دناهدامآ یعامتجا بالقنا یارب اپورا یلصا یاھروشک ھمھ ھک نیا رکذ اب یکستورت .درادن دوجو یکستورت
 ای ناملآ ،شیرتا ،ناتسلگنا نیب داضت دنکیمن هراشا یکستورت ھکیزیچ رگید ترابعب .دوریم هرفط یداصتقا نوزومان ھعسوت
 یکستورت هدیقع ھب .دراد دوجو رگید یوس زا ذوفن هزوح و اھنآ تارمعتسم و اھروشک نیا نیب ھک ییاھداضت و تسا ھسنارف
 هدیقع ھب .دیآ یمن دوجوب اھروشک رگید ای و روشک کی رد یتسیلایرپما ھھبج رد فاکش زا ،اھداضت نیا ھجیتن رد بالقنا
چیھ ھب  الصا ای –دریگیم تروص اھروشک نیرتھتفرشیپ رد نامزمھ روطبً      ابیرقت ای نامزمھ بالقنا یکستورت  بالقنا یھجو       ً       
 نیا دیاب .دنیبیمن ار بالقنا ناکما یکستورت ھک تسراکشآً       الماک نیا ،دتفایمن قافتا هار نیا زا بالقنا ھکییاجنآ زا .دوشیمن
 نیا ،تفگ یکستورت .دوب هدش رشتنم ربتکا بالقنا زا دعب لاس تفھ و ،١٩٢۴ لاس رد ھلاسر نیا ھک میشاب ھتشاد رظن رد ار
  .»دنک ظفح ار شدوخ« راک ھظفاحم یاپورا اب ھھجاوم رد دناوتب ھیسور رد بالقنا ھک منکیمنرکف ،تسا هدننکدیماان

 تردق یوروش ریھامج داحتا یایراتلورپ ھک تیعقاو نیا .»تسا تیعقاو ھیلعاطخ« نیا ،دیوگیم نیلاتسا قیفر ھک ھنوگنامھ
 یزوریپ یتسینینل یروئت یتسرد ھب ار یسکرھ دیاب ،تسا ھتشادھگن یرادھیامرس یاپورا اب ھھجاوم رد لاس تفھ یارب ار
 هدیسوپ یروئت ھب زورما ھب ات یتح وا ؟تسیچ یکستورت یخیرات قیاقح اما .دزاس دعاقتم روشک کی رد یتسیلایسوس بالقنا

 .تسا هدیبسچ دوخ روشک کی رد مسیلایسوس ناکمامدع

 زا ھک ار یبالقنا تیامح و کمک اھنآ ،دننکیم تبحص روشک کی رد یتسیلایسوس بالقنا هرابرد اھتسینینل ھک ینامز
 یاھروشک یاھهدوت کمک نودب ھک تسا هدش ھتخانش یبوخب تیعقاو کی نیا .دننکیمن راکنا دیآ یم اھروشک رگید یاھهدوت

 ایراتلورپ یروتاتکید ھب هدش ھئارا میظع یاھکمک نیا .دنک ظفح ار شدوخ تسناوتیمن یوروشریھامج داحتا یرادھیامرس
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 یاھروشک رد زونھ طیارش ھک تسنکمم :تسا مسیلایرپما یاھداضت زا یکی یرادھیامرس یاھروشک یاھهدوت طسوت
 یبالقنا یفاک هزادنا ھب ناگدش بوکرس و ناگدشرامثتسا رگید و نارگراک اما ،دشاب هدشن هدیسر بالقنا یارب یرادھیامرس
 یایراتلورپ درواتسد نیرتگرزب نیا .دنھد صیخشت یتسیلایسوس یوروش ریھامجداحتا رد ار ایراتلورپ یروتاتکید ھک دنتسھ
 ممصم یفاک هزادنا ھب نارگراک یردپ نیمزرس زا عافد رد ناشدوخ نیمزرس یاھ مسیلایرپما اب هزرابم یارب ھک ،تسا ناھج
 .تسا

 گنھآمھ مادقا اب دناوتیم روشک کی رد ایراتلورپ یروتاتکید ھک دنکیمن راکنا ار ناکما نیا یتسینینل یروئت ،رگید ترابع ھب
دوش در خ یناھج مسیلایرپما  رد یبالقنا شبنج و یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا دشر اب یاھلمح نینچ لامتحا ھچرگا –      ُ                  

 رد یرتلورپ بزح :میسرپیم نامدوخ زا اھتسنینل ،نویبالقنا ام اما .تسا فیعض تارمعتسم ھلمج زا ،یرادھیامرس ناھج
 دوجو ایراتلورپ طسوت تردق نتفرگ و ،یرادھیامرس یاھروشک رد قفوم ھلمح لامتحا ھک ینامز دنکب دیاب ھچ یبالقنا طیارش
 نارگراک ھب اھتسیکستورت .تسا تردق ندرک ھضبق یطیارش نینچ تحت نارگراک ھفیظو ھک دنیوگیم اھتسینینل ؟دراد
 دیابن نارگراک ،درادن دوجو یناکما نینچ رگا و ؛دراد دوجو روشک دنچ رد بالقنا کی ناکما ایآ ھک دینک تباث ادتبا دنیوگیم
 ،دننک حالس علخ ار ایراتلورپ ھک دنراد لیامت اھتسیکستورت و .دنتسھ یرتلورپ نویبالقنا اھتسینینل .دنریگب تسدب ار تردق
 .دنیامن یریگولج تردق ریخست رد یبالقنا تیعقوم کی زا وا هدافتسا زا ات

 ھیسور نارگراک »راک ھظفاحم یاپورا اب ھھجاوم رد« ایآ ؟دریگیم هدیدان ھنوگچ ار یوروشریھامج داحتا دوجو یکستورت
 نارگراک ایآ ؟دوبن روشک کی رد بالقنا کی نیا ایآ ؟دنتفرگن تسدب ١٩١٧ ربتکا رد ار تردق کیوشلب بزح یربھر تحت

 ؟دنتشادن ھگن اھلاس یرایسب یارب تردق رد ار ناشدوخ

 دوخ یراکتبا »یروئت« زا عافد روظنمب اما .دریگب هدیدان دوشیم هریخ وا تروص رد ھک ار تیعقاو نیا دناوتیمن یکستورت
 ریھامج داحتا رد ھک یزیچ .دنکیم رارف تیعقاو ریسفت زا ،روشک کی رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ ناکما مدع هرابرد
 هدش هداد ماجنا یوروش ریھامجداحتا رد ھک یزیچ ؛تسین یعقاو یتسیلایسوس بالقنا ،یکستورت دزن ،دراد دوجو یوروش
 .تسین مسیلایسوس تخاس

 :دسیونیم ٢١٩٢ لاس رد ،حلص ھمانرب ،دوخ ھلاسر دیدج ھخسن ھب یقاحلا تشاددای رد یکستورت
 کی اب روشک کی یاھزرم نورد رد دناوتیمن یرتلورپ بالقنا ھک ،هدش رارکت حلص ھمانرب رد راب نیدنچ ،ھینایب نیا«
                              ً                          ام یوروش یروھمج ھبرجت لاس جنپ  ابیرقت اب ناگدنناوخ یخرب رظنب تسا نکمم ،دریگب ماجنا ھنادنمزوریپ یریگھجیتن
ل ک ربارب رد ار شدوخ یرگراک تلود ھک تیعقاو نیا .تسا ساسا یب یریگ ھجیتن نینچ اما .دوش بیذکت  کی رد ناھج  ُ       
 یاھروشک رگید رد ھک ،ایراتلورپ میظع تردق رب تسیتداھش ،تسا هدرک ظفح نآ رد هداتفا بقع یروشک رد و ،روشک
 و یسایس تھج رد ار نامدوخ نیمز ام ھچ رگا اما .دش دھاوخ یعقاو یاھیتفگش ماجنا ھب رداق ،رتندمتم و ،رت ھتفرشیپ
 میظنت ھلحرم نیا ھب کیدزن یتح و یتسیلایسوس ھعماج کی داجیا رد راک تھج زونھ ام اما ،میراد تلود کی ناونعب یماظن
 ھیلع دوخ تازرابم رد ،میروبجم ام ،دنامیم یقاب تردق رد ییاپورا یاھروشک رگید رد یزاوژروب ھک ینامزات .میاهدشن
 نیا ھک دیوگب نانیمطا اب تسا نکمم یسک نامز نامھ رد ؛میشاب یرادھیامرس ناھج اب تاقفاوت لابندب ،یداصتقا یاوزنا
 ھب رتشیب ای ماگ کی و ،دنک نامرد ار نامیداصتقا یاھیرامیب زا یخرب ھک دنک کمک امب تلاح نیرتھب رد تسا نکمم تاقفاوت

 رثکا رد ایراتلورپ یزوریپ زا سپ اھنت ھیسور رد یتسیلایسوس داصتقا تخاس رد یعقاو تفرشیپ نآ اما ،میرادرب ولج
٩٢-.ص ،لوا شخب ،موس دلج ،ھیسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،یکستورت نوئل( ».دش دھاوخ ریذپناکما مھم ییاپورا یاھروشک

٩٣(. 
 وا اما ،دنکیم هابتشا یکستورت .دوریم هرفط ھیسور رد قفوم یرتلورپ بالقنا ریسفت زا یکستورت ھک تسیاھنوگ نآ نیا
 رد ار دوخ تردق نارگراک .دراذگیم شوپرس دوخ یلصا یاطخ رب رگید یوس زا و دراد یلایخ یاھاعدا زا یھوبنا

   ُ        قح م تسیابیم هراومھ یکستورت اما ،درک ظفح ار شدوخ مصاختم ناھج ربارب رد یرتلورپ بالقنا ؛دندرک ظفح ھیسور
 یاھروشک نیرتمھم رد« ایراتلورپ یزوریپ نودب .تسا هابتشا رد هراومھ ھک تسا بالقنا نیا یکستورت ریسفت رد .دنامب یقاب
 .تسین مسیلایسوس ،دش ھتخاس ھیسور رد ھک یزیچ ،نیاربانب .دوش ھتخاس دناوتیمن ھیسور رد مسیلایسوس »اپورا

 ریھامج داحتا ھک درک مالعا ھک ینامز ،تشون ١٩٣۵ لاس رد مھ ھنوگ نیدب .تشون ھنوگ نیدب ١٩٢٢ لاس رد یکستورت
 .تسا هدش کیدزن »دوخ یمومع نارحب« ھب یوروش

 رد ار تیعقاو نیا و دنوشیم ارگمھ ،دنوریم شیپ ھب هدنزخ روطب ھک یمومع یاھنارحب یوسب یسایس یاھنارحب«
 یاھدرواتسد ،یروآ نف یاھتیقفوم نیرتگرزب و اھهدوت طسوت یژرنا زا میظع یاھھنیزھ مغریلع ھک دننکیم نایب ناشدوخ



ءافخ رد بالقنا دض ،مسیکستورت  18 

 نوئل( »دندوجوم ناگدز رقف سأر رد نانچمھ مدرم قافتا ھب بیرق تیرثکا و ،دناهداتفابقع نانچمھ یداصتقا
 .)١٢ .ص ،١٩٣۵ ،فوریک رورت ،یکستورت

 ،روشک کی رد مسیلایسوس یزوریپ مدع تابثا تھج یکستورت .میاھتخادرپ یکستورت شور یعقاو ھمشچرس ھب ام اج نیا رد
 لالدتسا تیوقت تھج یکستورت .دنتسھ مسیلایسوس تخاس ضقن رد یوروشریھامج داحتا یاھدرواتسد دنک تباث ھک درک شالت

 .دزاسدوبان ار یوروشریھامج داحتا و دناسرب بیسآ مسیلایسوس نامتخاس ھب ھک درک شالت و دش بالقنا دض ربھر دوخ
 .دنام یقاب رادافو شدوخ ھب هراومھ یکستورت

  

  

 ناناقھد و بالقنا ھیلع مسیکستورت
 .تسا هدش یراذگمان »موادم بالقنا« طلغ ھب روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما مدع هرابرد یکستورت یلیخت ھیرظن نآ
 ،تسا ھتفرگ رارق هدافتسا دروم یکستورت طسوت ھک یرگید یتسیسکرام ھبش یاھحالطصا زا یرایسب دننام ھیرظن نیا
یچنآ سکعرب  اقیقد نیا ،تسیاهدننک هارمگ حالطصا  »موادم بالقنا« .دنکیم کرد موادم بالقنا زا مسیسکرام ھک تسیز          ُ      
 نوریب زا رگا یتح ،دروخب تسکش نورد زا دیاب روشک کی رد بالقنا ارچ ھک نیا فیصوت تھج تسا یشالت یکستورت

نیا ھناھب .دوشن در خ  تسا هداتفا قافتا یبالقنا نینچ کی ھک یروشک نورد رد یتسیلایسوس بالقنا کی رد ایراتلورپ ھک تسا                   ُ 
 و ،دنتسین یبالقنا هریخذ کی هدنیامن ناقھد یاھهدوت ھک دنک تباث ات دنکیم شالت مسیکستورت ،صاخ روطب .درادن یدحتم چیھ
 ھک نیا رگم ،دوشیم زین ناناقھد لماش ھک ،تسا بالقنا دض یاھورین ھب میلست ھب روبجم روشک کی رد بالقنا نیاربانب
 ایراتلورپ ییاناوت رد یروابان ریسفت ،ھجیتن رد یکستورت »موادم بالقنا« .دیایب اھروشک رگید زا دنمزوریپ تابالقنا زا کمک
 .تسا تیعمج هدش بوکرس و رامثتسا تاقبط رگید عیسو یاھهدوت و بالقنا یربھر نتفرگ شودب تھج
 .تسا ناگدش بوکرس و رامثتسا مامت ربھر بالقنا رد ایراتلورپ ھک تس موھفم نیا یانبمرب طقف بالقنا یسکرام یروئت
 ١٨۵٠ یاھلاس لیاوا رد ار دوخ کیسالک نایب یروئت نیا .تسا بالقنا یسکرام کرد هدولاش بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ
 .تسا هدرک ادیپ اھتسینومک ھیداحتا یزکرم ھتیمک تساوخرد ناونع تحت سلگنا و سکرام یاھھتشون زا یشخب رد
 بزح نارگراک فیاظو ھب سلگنا و سکرام ،دوب اپورا یبالقنا رگراک ھقبط یاھنامزاس زا یکی شبطاخم ھک ،دنس نآ رد
 ،تسویپ عوقوب ١٨۴٨ لاس رد اپورا فلتخم یاھروشک رد ھک ھچ نآ دننام ،دننکیم هراشا بالقنا کی رد نارگراک یبالقنا
 کی ھک تیعقاو نیا زا لماک یھاگآ اب و دنتشاد رظنرد ار رگراک ھقبط عفانم ناگدنسیون .یلادوئف ماظن ھیلع بالقنا رد ،ینعی
 یعقاو یاھتساوخ دناوتیمن زگرھ ،دنکیم داجیا ار ییاوژروب یسارکمد ھک یبالقنا ،لاثم یارب ،کیتارکمد اوژروب بالقنا
 نیا ار نارگراک ھفیظو اھنآ .دندیدن ادج بالقنا رگید یاھورین مامت زا ار نارگراک ،لاحنیا اب ،دزاس هدروآرب ار نارگراک
 اب هارمھ ،اوژروب -هدرخ یاھتارکمد ھیلع ؛ھنھک ماظن ھیلع تارکمد یاھیزاوژروب – هدرخ اب هارمھ :دندرک ھلومرف نینچ
 :دھدیم ھمادا دنس .دوشب تلود رد مکاح تردق ھب لیدبت و دنک تبثت ار شدوخ دراد وزرآ یمود ھک ینامز ،اتسور یارقف
 رد ار شدوخ ھک هاگدید نیا اب ،دھد ھمتاخ نکمم تعرس نیرتشیب اب ار بالقنا ھک دراد لیامت تارکمد اوژروب ھکیلاحرد«
 زا تسا ترابع ام فیاظو و عفانم ،دنک دودحم ]یزاوژروب هدرخ یاھھتساوخ[ اھھتساوخ نیا اھنت ققحت ھب تلاح نیرتھب

 تردق ایراتلورپ ھک ینامز ات ،دنوش ھتشادرب تردق زا شیب و مک  مکاح یرادھیامرس تاقبط ھک ینامز ات موادم بالقنا تخاس
 یدح نینچ ھب ،ناھچ ورشیپ یاھروشک مامت رد ھکلب ،روشک کی رد اھنت ھن ایراتلورپ داحتا ھک ینامزات ،دروآ گنچب ار یتلود
 زکرمتم اھرتلورپ ناتسد رد دلوم یاھورین لقادح و دشاب هدش فقوتم اھروشک نآ یاھرتلورپ نیب تباقر ھک ،دشاب ھتفای ھعسوت

 یاھداضت شھاک ھن ،یصوصخ تیکلام وغل ھکلب ،تسین یصوصخ تیکلام رد رییغت میتسھ شنارگن ام ھک یزیچ. دشاب هدش
 سکرام( ]ُ.         ا .یج.ما – تسام زا دیکأت[ .»تسا دیدج ھعماج کی اجیا ھکلب ،دوجوم عامتجا دوبھب ھن ،تاقبط وحم ھکلب ،یتاقبط
 .)٣۴٨ص ،متشھ دلج ،ھیسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،سلگنا و

کرام .دوب سلگنا و سکرام رظن دروم ھک ،میراد نشور  الماک یلکش رد یاھنوگب ار موادم بالقنا یانعم ،اج نیا رد ام  و س                                               ً             
 بالقنا نداد نایاپ ھب یاھقالع ،دنیوگیم ینعی ،میھدب ھمتاخ بالقنا ھب ھک میتسین دنمقالع ،ایراتلورپ بزح ،ام ،دنیوگیم سلگنا
 ھلحرم ھب ھلحرم کی زا ھک یبالقنا تخاس رد ،ینعی ،میتسھ موادم بالقنا تخاس ھب دنمقالع ام .میرادن کیتارکمد – اوژروب
 دوبھب ار دوجوم ھعماج دنکیم شالت ھک یبالقنا زا ،یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد – اوژروب بالقنا زا ،دنک روبع رگید
 ھب تسا دیلوت رازبا کلام و طلسم تردق یزاوژروب ھک یبالقنا زا ،دیامن داجیا دیدج ھعماج کی ھک یبالقنا ھب ،دشخب
 .دھد لاقتنا ھقبطیب ھعماج کی ھب یتاقبط ھعماج زا و دنک یلم ار  دیلوت یاھرازبا مامت و تسا تردق رد ایراتلورپ ھکیبالقنا
 .دناهدرک هراشا ھقبطیب ھعماج کی ھب یتاقبط ھعماج کی زا ،موادم بالقنا کی بولطم طیارش ھب نینچمھ سلگنا و سکرام
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 رامثتسا مامت ناربھر اھنآ ھک دننکن شومارف دیاب نارگراک ،تسا ماجنا لاح رد کیتارکمد -اوژروب بالقنا ھک یلاحرد اما
 .دنتسھ ناگدش

 ،لاثم یارب ،دھدیم ناگیار لاوما ناونع ھب ناناقھد ھب ار یلادوئف کالما یزاوژروب هدرخ ،ھسنارف بالقنا دننام تسرد«
 تھج رد حرط نیا اب دیاب نارگراک …دنتسھ ییاوژروب – هدرخ ناقھد ھقبط داجیا و اتسور یایراتلورپ ظفح ھب لیام اھنآ
 تلود تیکلام ھب هدش هرداصم کالما ھک دنوش ناھاوخ دیاب اھنآ .دنیامن لثم ھب ھلباقم دوخ عفانم و اتسور یایراتلورپ عفانم
 مامت زا و هدش تشک اھنمجنا رد هدش یھدنامزاس یاتسور یایراتلورپ طسوت ھک دیای لاقتنا نارگراک تاکلمتسم ھب و دیآرد
 لصا ھجیتن رد ،تسا لزلزتم ییاوژروب تیکلام طباور ھک یطیارش تحت .دیامن هدافتسا گرزب سایقم رد یزرواشک یایازم
 اب دیاب نارگراک نیاربانب ،دنوش یم دحتم ناناقھد اب اھتارکمد ھکیلاح رد .دریگیم رارق راوتسا یاھھیاپ رب یمومع تیکلام
 .)۴٨٧ .ص .اجنامھ( ».دندرگ دحتم اتسور یایراتلورپ

 بالقنا رد ار )ناگدشرامثتسا( اھیمود عفانم زا عافد و ناگدشرامثتسا رگید اب نارگراک فالتئا زا یحرط اج نیا رد ام
 .میراد

 .درک ادیپ لماکت و تفای ھعسوت نینل اب اھکیوشلب طسوت ھیسور بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ لمع و یروئت

 دوخ رازت .دوب دنمتردق یسارکروب و رادنیمز فارشا تسد رد تردق .دوب یلادوئف ھمین ماظن .دوب امرفمکح ھیسور رد دادبتسا
 دنچ هارکا اب مسیرازت ،دوب تفای ھعسوت ١٩ نرق رخآ عبر رد یرادھیامرس ھک ینامز .تشادنپیم اھنیمز ھمھ کلام ار
 یایراتلورپ اب دیدج تعنص کی .درک راذگاو رادکناب و دنمتورث ناگدننک دیلوت و ناراد ھناخراک ناگدنیامن ھب ار یتلود تیعقوم
 .دنتشادن ار دوخ یگدنز لحم باختنا قح یتح ناناقھد .دوب مکاح اھاتسور رد مسیلادوئف دنمورین یاقب اما ،دمآ دوجوب نردم
 ،تیعمج عیسو یاھهدوت .دندوب ژاورس تحت ھک دوب ییاھنآ روآدای ھک دندرکیم یرورس یاھنوگ ھب ناناقھد رب ناکلام
ایس قوقح چیھ  ابیرقت ،اھرھش نیئاپ طسوتم ھقبط و ،ناناقھد ،نارگراک  .دش ریذپان بانتجا بالقنا ھک دیسر ینامز .دنتشادن یس            ً                      
 نآ نیا .دنک – یربھر – بالقنا رد تسیابیم رگراک ھقبط ھک دوب یاهدشرامثتسا یاھهدوت رگید و نارگراک عفن ھب نیا
 .دندیگنج شیارب اھکیوشلب ھک تسیراک

 عون زا ییاھتسیلایسوس ؟تسیچ بالقنا فیاظو  ؟دھاوخب ار یزیچ ھچ یتآ بالقنا رد دیاب رگراک ھقبط ھک ،دندیسرپ اھنآ
 کبس ھب یسارکمد کی داجیا ،دھد ماجنا دناوتیم بالقنا ھکیزیچ اھنت دندوب رواب نیا رب )اھ تسیمرفر – لایسوس( کیوشنم
 ناملراپ رد تکرش و ینوناق یاھیدازآ اب ار ناشدوخ دیاب نارگراک ھک دنتفگیم اھکیوشنم .تسیوسنارف ای یسیلگنا یوگلا
 .دنک وزرآ دناوتیم یسک رھ ھک تسا یزیچ رثکادح نیا دوجوم طیارش تحت ھک دندرکیم روصت اھنآ .دننک عناق ییاوژروب
 رکف مسیلایسوس هراب رد یاھظحل اھنآ رگا ؛دندرکیم راذگاو مھبم و رود هدنیآ ھب ار مسیلایسوس یفرعم اھنآ ھجیتنرد
 ای ١٠٠ رد دیاش – زیمآ تنوشخ تالوحت نودب و ،ھلحرم ھب ھلحرم ھتبلا – دیآ یم دراد بالقنا ھک دندیدیم دیاب ،دندرکیم

 زور راک روتسد رد ھک یبالقنا اب طابترا رد مسیلایسوس هرابرد اھنآ ،عقاو رد .کیتارکمد اوژروب بالقنا زا سپ لاس ٢٠٠
 .دندرکن رکف زگرھ دوبن

کیوشنم اب توافتم  الماک یھاگدید نینل یربھر ھب اھکیوشلب  ھلاقم مامتا لاح رد نینل ،١٨٩۴ لاس لیاوا رد .دنتشاد اھ                ً         
 :دیوگیم نینل ،دنکیم فیرعت ار شبزح و ایراتلورپ شقن نآ رد وا ھک ،دوب »؟دننایک مدرم ناتسود«

 رگراک یخیرات شقن رد هدیا نیا ھک ینامز و ،دننک بذج ار یملع مسیلایسوس یاھهدیا ]ایراتلورپ[ ورشیپ ناگدنیامن ھک ینامز«
 ھب ار ینونک هدنکارپ یداصتقا گنج نارگراک و ددرگ داجیا تابثاب یاھنامزاس نارگراک نایم رد و ،دبای شرتسگ یسور
 ار دادبتسا ،دریگیم رارق کیتارکمد رصانع مامت یربھر رد ،یسور رگراک نامز نآ – ،دننک لیدبت ھناھاگآ یتاقبط هزرابم
 ھب راکشآ یسایس هزرابم میقتسم ریسم رد )اھروشک مامت یایراتلورپ اب ماگمھ( ار ھیسور یایراتلورپ و دنکیم نوگنرس
 .)١٩۴ .ص ،١ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ».دنکیم تیادھ دنمزوریپ یتسینومک بالقنا

 اوژروب بالقنا کی یوس ھب کیتارکمد رصانع یربھر اب ایراتلورپ .میراد ار موادم بالقنا یروئت یلک حرط اج نیا رد ام
 اما ،دزاسیم رارقرب ار ییاوژروب یسارکمد و دنکیم نوگنرس رصانع نیا اب هارمھ ار دادبتسا ،دوریم شیپ ھب کیتارکمد
 ار مسینومک و دزاس نوگنرس ار یرادھیامرس ماظن ات دھدیم ھمادا هزرابم ھب نانچمھ ،لاحنیا اب ،دوشیمن فقوتم اج نیا رد
 .دیامن رارقرب
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 رگید هدشرامثتسا رصانع ایراتلورپ ً،   الوا :تسا هدش لیکشت رصنع ود زا لومرف نیا .تسا موادم بالقنا یتسینینل لومرف نیا
                             ً    ھلحرم ھب لوا ھلحرم زا بالقنا ، ایناث ،تسا »هدشرامثتسا و شکتمحز هدوت یعیبط هدنیامن اھنت« ایراتلورپ ؛دنکیم یربھر ار
 .دبای یم لاقتنا دوخ یتسیلایسوس ھلحرم ھب دوخ کیتارکمد – اوژروب ھلحرم زا ،مود

 .دراد تلالد ناناقھد و رھش نارگراک نیب یبالقنا فالتئا هدیا رب ینمض روطب موادم بالقنا ھب درکیور نیا

 ھب ،اھلاربیل :تسا نینچ ،هدش ھلومرف دعب یاھلاس رد و ١٩٠۵ لاس رد رابکی زا شیب ھک ھنوگنامھ ،نینل یکیوشلب لالدتسا
 گنت عفانم ھک نیا ضحم ھب .ھنالدزب و ھناھاوخدوخ ،راوتسان یاهویش ھب اما ،دنتسھ بالقنا یماح ،یزاوژروب زا یگدنیامن

 ھب اھنآ ھیلع تکرش اب و ،دنکیم تُش         پ ،بالقنا ھب و مدرم ھب ،هورگ کی ناونع ھب یزاوژروب ،دش هدروآرب اھنآ ھناھاوخدوخ
 راکورس کیتارکمد بالقنا اب اھنت ینامز ام رگا یتح .ناناقھد و ایراتلورپ ؟دننامیم یقاب یناسک ھچ سپ .دنویپیم دادبتسا
 ،تسا دوخ یقطنم ھجیتن ھب یبالقنا نینچ ندروآ ھب رداق ییاھنت ھب ایراتلورپ ھک تسا نشور ادتبا نامھ زا نیا ،میشاب ھتشاد
 و ریذپان لزلزت رصنع اھنت ایراتلورپ بالقنا رد .دوریم )کیتارکمد بالقنا( نآ زا رتارف رایسب ایراتلورپ ھک لیلد نیدب

 ناناقھد یتابث یب اما .دنتسھ یزاوژروب هدرخ و یرتلورپ ھمین رصانع یاراد ھک دنلزلزتم لیلد نیدب ناناناقھد .تسا شکرس
یب زا  اساسا  و دنرادن یدایز ھقالع یصوصخ تیکلام ینوناق یاھتنامض ھب ناناقھد ھک تھج نیدب .دنتوافتم یزاوژروب یتابث     ً      

 .دننکیم هرداصم ار یصوصخ تیکلام یاھهاگ ھیکت زا یکی ،ناکلام یاھنیمز

 اوژروب بالقنا دربشیپ تھج ناناقھد اب تسا نکمم ھک ییاجنآ ات ھک تسایراتلورپ ھفیظو نیا ھک دش ھجوتم نینل ،نیاربانب
 اوژروب بالقنا ھک نیا ضحم ھب .ددرگ ماجنا ناناقھد مامت اب داحتارد دناوتیم بالقنا نیا ،تفگ وا .دوش دحتم کیتارکمد
 رداق ،ناناقھد رشق نیرتریقف اب ،لاثم یارب ،ناناقھد رتلورپ ھمین رصانع اب فالتئا رد ،ایراتلورپ ،ددرگ زوریپ کیتارکمد
 .دیامن ھبلغ رگناوت ناناقھد و یزاوژروب تمواقم رب ھجیتن رد و ،دربب نیب زا ار یرادھیامرس دش دھاوخ

 و سکرام نیرتکد اب لماک یگنھآمھ رد و ،ھیسور رد دوجوم یعامتجا یاھورین اب قباطم و دمآ یم قیقد رظنب حرط نیا
 .دوب  سلگنا

 داد هزاجا دیابن ھجو چیھ ھب ،ددرگ نکمم یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد اوژروب بالقنا زا راذگ ھک نیا یارب ،تفگ نینل
 ھب ھک داد هزاجا یزاوژروب ھب دیابن ،کیتارکمد اوژروب بالقنا رد یتح ،رگید ترابع ھب .دتفیب یزاوژروب تسد ھب تردق ھک
 و ایراتلورپ کیتارکمد یبالقنا یروتاتکید ھک دتفیب دنمزوریپ ناناناقھد و نارگراک تسد ھب دیاب تردق .دوش لیدبت مکاح ھقبط
 ھب دیاب ،دوش بولطم طیارش رتوز ھچرھ و ،ددرگ یوق یفاک هزادنا ھب ایراتلورپ ھک نیا ضحم ھب .دننک سیسأت ار ناناقھد
 .دومن سیسأت ار ایراتلورپ یروتاتکید و ،دش راپسھر یتسیلایسوس بالقنا یدعب ھلحرم

 :میراد ار بالقنا ھلحرم ود زا نینل کرد ام ،نیاربانب

 ،شاھمادا رد ھلصافالب  ،و ،ناناقھد و ایراتلورپ یبالقنا کیتارکمد بالقنا یروتاتکید– ١

 .ایراتلورپ یروتاتکید  -٢

 ھتسکش مھرد رازت تاماقم و نارومأم ھبطاق و دنمتورث یزاوژروب ،ناکلام تمواقم ات تسا مزال ھک نیا یارب ؟یلبق ارچ
 نیا ھک تسا نکممریغ ،)یبالقنا کیتارکمد( یروتاتکید نودب« .تسا ناناقھد مامت اب داحتا ھب زاین نآ ماجنا یارب و دنوش
 .»دومن عفد ار یبالقنا دض یاھشالت و ،تسکش مھرد ار تمواقم

 نودب( ار یرادھیامرس یاھھیاپ ھک تسین رداق نیا .تسا کیتارکمد یروتاتکید کی ھکلب ،تسین مسیلایسوس نیا ،ھتبلا اما«
 لاوما یساسا ددجم میسقت ھک دوشیم رداق تلاح نیرتھب رد .دزاس دوبان )یبالقنا ھعسوت ورنایم  لحارم زا لماک یرس کی
 یاھھصیصخ مامت ،یروھمج اب نامزمھ و ماگنھ ات مدق تباث و لماک مسیتارکمد کی ماجنا قیرط زا ،ناناقھد عفن ھب ار نیمز
 تیعضو یدج دوبھب داجیا زاغآ تھج ،یاھناخراک یگدنز زا نینچمھ ھکلب ،ییاتسور یگدنز زا اھنت ھن ار ییایسآ هدرب
 یزوریپ نینچ کی اما .دنک لقتنم اپورا ھب ار بالقنا ھلعش ،تیاھن رد ،و ،درادرب اھنآ یگدنز درادناتسا ندربالاب و نارگراک
 کیتارکمد ینوگنرس ؛دزاس یم لیدبت یتسیلایسوس بالقنا کی ھب ار نامییاوژروب بالقنا ھک تسین انعم نیا ھب ھجو چیھ ھب
 یارب یزوریپ نینچ کی تیمھا ،لاحنیا اب ؛دوریمن ییاوژروب یداصتقا و یعامتجا طباور بوچراچ زا رتارف ھلصافالب
 نیا زا رتشیب ار ناھج یایراتلورپ یبالقنا یژرنا یزیچ چیھ .دوب دھاوخ میظع رایسب ناھج و ھیسور ،ود رھ هدنیآ ھعسوت
 یزوریپ نیا دننام ،تشگ بالقنا لماک یزوریپ ھب رجنم ھک دنکیمن یھار نآ زا رتهاتوک ار هار یزیچ چیھ ،دنکیمن کیرحت
 .)۶٣-۶٢ .ص ،٨ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( .»تسا هدش عورش ھیسور رد ھک یبالقنا عطاق
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 تسکش یھاگ ؛تسا ریذپ ناکما ریخأت ھک ،ھتبلا ؟تشاد دھاوخ دوجو تدمینالوط ھفقو کی بالقنا مود و لوا ھلحرم نیب ایآ
 .دوبن مولعم دایز نامزنآ بالقنا ھعسوت ھجیتن ،)١٩٠۵ ھیئوژ( دش ھتشون قوف طوطخ ھک ینامز رد .تسا ریذپان بانتجا مھ
 »میظع لکشم نیا« ھجوتم وا و ،»درادن لیامت هزادنا نیا ات ھناقمحا ینیبشوخ ھب« وا ھک درک دیکأت تیعقاو نیا ھب نینل دوخ
 ناشن ار یزوریپ ھب ندیسر یعقاو لح هار ھنوگچ ھک میریگب دای و مینک یزوریپ یوزرآ دیاب ام« :تفگ وا ،لاحنیا اب .دش
 بالقنا ھب کیتارکمد اوژروب بالقنا یروف لاقتنا هار ،دش هراشا نادب نینل طسوت ھک یھار نامھ ،بیترت نیا ھب .»میھد
 .دوب یتسیلایسوس

 روبع تھج ،ھتفای نامزاس و هاگآ یایراتلورپ تردق ،نامدوخ تردق هزادنا قبط تسرد ،ھلصافالب کیتارکمد بالقنا زا ام«
 فقوتم هار ھمین رد ام .]هدنسیون – تسام زا دیکأت[ میتسھ موادم بالقنا رادفرط ام. مینکیم عورش یتسیلایسوس بالقنا ھب
 لابندب ھک نیا نودب ،میشاب افویب نامدوخ یملع ریمض ھب ھک نیا نودب ،میوش هدیشک ییوجارجام ھب ھک نیا نودب .…میوشیمن
 کمک ناناقھد مامت ھب ،نامدوخ تردق مامت اب ،ام :میئوگیم و میئوگب میناوتیم زیچ کی اھنت ام ،میشاب شزرا مک تیبوبحم
 رتالاب فیلکت ھب ،رتشیب ھچ رھ تعرس اب ،دناوتب رتناسآ ،ایراتلورپ بزح ،ام ات ،دنھد ماجنا ار کیتارکمد بالقنا ات مینکیم
 .)۶٨١-١٨٧ .ص ،٨ دلج ،یسور پاج ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .ی.( ».دنک راذگ یتسیلایسوس بالقنا – دیدج

 رد ،اھکیوشلب یارب کیتارکمد بالقنا یاوتحم و انعم !دنناسرب ماجنا ھب ار کیتارکمد بالقنا ات مینک کمک ناقھد مامت ھب
 ایراتلورپ تسد رد لماک روطب تردق ھک یماگنھ ،راک نیا ماجنا ضحم ھب .تسا مسیلادوئف یایاقب وغل لماش ،ناناقھد اب ھطبار
 رتھب و رتیوق ،بالقنا دنور رد ایراتلورپ ھک یماگنھ ،دشاب هدش ھتسکش یلبق مکاح تاقبط تمواقم ھک ینامز ،دشاب ناناقھد و
 ،ناناقھد مامت اب ھن ،تسا فالتئا رد ایراتلورپ ھک یریسم .تسا زاب یتسیلایسوس بالقنا یارب ریسم ،دنک دشر ھتفای نامزاس
 .دوشیم هدومیپ ناناقھد تیعمج رتلورپ ھمین رصانع اب اما ،دنتسھ یتسیلایسوس بالقنا ھیلعً          اتاذ دنمتورث ناناقھد ھک تھجنیدب

 :تسنیا نینل کیسالک لومرف

در خ  روز اب  ار دادبتسا تمواقم ات دشاب ناناقھد هدوت اب ،رخآ ھظحل ات ،دیاب ایراتلورپ«  جلف ار یزاوژروب یتابث یب ات دنک   ُ 
 روز اب تیعمج رتلورپ ھمین رصانع هدوت ھب نتسویپ اب دیاب ایراتلورپ .دناسرب ماجناب ار کیتارکمد بالقنا دناوتب ھک دزاس
در خ ار یزاوژروب تمواقم  رمث ھب ار یتسیلایسوس بالقنا دناوتب ات دزاس جلف ار یزاوژروب هدرخ یتابث یب و دنک   ُ 
 .)٩۶ .ص ،٨ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ]نینل زا دیکأت[ ».دناسرب

 هرابرد ناوتیم ھک تسا نکمم ساسا نیا رب اھنت ھک نیا یارب میاهدرک ثکم موادم بالقنا ینینل یروئت رد یفاک هزادنا ھب ام
 .تسا یرتلورپ بالقنا یفن تاذ رد دیوگیم یکستورت ھک یزیچ .درک تواضق موادم بالقنا یروئت زا یکستورت فارحنا
 مسیوشنم تارابع یکستورت ،عقاو رد اما ،دنکیم ادا بالقنا ملع ھب ار شیوخ مھس ھک دنکیم رکف ،نآ ھب ندیبسچ اب یکستورت
یم رارکت یلاخوت اما ،»یبالقنا« خر س یاھراعش  اب ار  :تسا ھتفگ نینچ دوخ »یروئت« رد وا .دنک                                ُ 

 اھورین زا تقوم بیکرت کی رثا رد یقطنم ھجیتن اھنت نیا رگا یتح – دریگ یم دوخ تسد رد ار تردق ،ھیسور یایراتلورپ«
 تیامح یگدامآ اب رگید شخب رد و ،ناھج عاجترا ھتفای نامزاس تموصخ اب یشخب رد – دشاب هدوب ام ییاوژروب بالقنا رد
 هدنام اھنت دوخ یاھورین اب ھک ھیسور رگراک ھقبط زا ناناناقھد ھک ینامز .دش دھاوخ وربور ناھج یایراتلورپ ھتفای نامزاس
در خ بالقنا دض طسوت راچانب ،دنوش رود  یقاب ناناقھد یارب زیچ چیھ .]تسا هدنسیون زا کیلاتیا فورح اب ھتشون[ .دندرگیم   ُ 
،دوخ یسایس ھطل س تشونرس ات دنام یمن س اب ،ار ھیسور بالقنا لک تشونرس ، ابقاعتم و               ُ                      رد یتسیلایسوس بالقنا تشونر                               ً  
 ھیسور ییاوژروب بالقنا رد اھورین تقوم بیکرت زا ھک ار یتلود گرزب یسایس تردق نآ رگراک ھقبط .دھد دنویپ اپورا
 دض اب ،دوخ تسد رد یتلود تردق اب .دریگیم یرادھیامرس ناھج لک یتاقبط هزرابم راشف زا گرزب سایقم رد ،دریگیم
 یلو ،دنکیم رداص ار دربن یمیدق دایرف ناھج رسارس رد دوخ ناردارب ھب ،نآ لباقم رد اپورا عاجترا اب ،نآ تشپ رد بالقنا
 مشچ و یدنبعمج ،یکستورت .لا( .»“!دیوش دحتم ناھج رسارس نارگراک“ ،تسا ھلمح نیرخآ یارب دربن دایرف راب نیا
 .)١٩٠۶ ،اھزادنا
 چیھ ھک ،تساھنت ھیسور رگراک ھقبط ھک دنک روصت یسک رگا .یریذپ تسکش شتایوتحم اما ،یشیامن تسیاهویش نیا
 تردق هزجعم قیرط زا ھک دنک ضرف یسک رگا .دروایب تسد ھب ار یتلود تردق دناوتیمن ھجو چیھ ھب ھجیتنرد ،درادن یدحتم
 یارب دربن دایرف هدیاف سپ ،دنا نمشد شرس تشپ تیعمج مھد ُ  ھ ن و ھتفرگ رارق شربارب رد اپورا عاجترا اما ،ھتفرگ تسدب ار
 نانمشد طسوت ھک ییایراتلورپ دربن دایرف .تسا بسانم طیارش ھک ینامز یتح ،دبای شرتسگ بالقنا ات دربیم نامز ؟تسیچ
 رگید زا یخرب رد یھباشم تیعضو ،هوالعب .دنکن رادیب ار رگید یاھروشک نارگراک ھلصافالب تسا نکمم ،هدش ھطاحا
 ،یکستورت ھتفگ قبط ،زین ،اجنآ .دنھدیم لیکشت ار تیعمج زا یگرزب شخب ناناقھد ،زین ،اجنآ .دراد دوجو زین اھروشک
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 بالقنا ،یکستورت ھتفگ قبط ،اما .دنشاب ھتشاد دوخ ربارب رد ناھج عاجترا و ناشدوخ رس تشپ ار بالقنا دض دیاب نارگراک
 .تسا ریذپان ناکما روشک کی رد

 و لمح و نداعم ،یدیلوت یاھھناخراک رد( ار یتعنص یایراتلورپ ام ،اکیرمآ رد .مینزب نامدوخ روشک ھب رتکیدزن یلاثم
 زرواشک نویلیم اھهد .دنتسین تیعمج تیرثکا ھجو چیھ ھب  اما ،دنھدیم لیکشت ار تیعمج زا یگرزب شخب ھک میراد )لقن
 لیکشت ار مدرم زا یمیظع شخب ھک – دنراد دوجو ییاوژروب هدرخ نارکفنشور و ،کچوک نارگادوس ،طسوتم و کچوک
 بالقنا کی رد ار رفن اھنویلیم نیا تیامح دنناوتیمن نارگراک ھک دوشیم کرد نیا یکستورت »یلصا« هدیا زا .دنھدیم
 یدیما چیھ ھجیتنرد .دنوشیم دحتم یبالقنا یایراتلورپ ھیلع نارگرامثتسا اب راچانب اھنآ و ،دنشاب ھتشاد یرادھیامرس ھیلع
 .دشاب دوجو دناوتیمن یطیارش چیھ تحت بالقنا کی یارب

 .تسا مئاد تسکش نامرھق ،عقاو رد ،دناوخیم »موادم بالقنا« ھک ار یزیچ نآ یکستورت

 اھنآ و ،تسا مدق تباث یبالقنا ھقبط اھنت ایراتلورپ ،رگید یرادھیامرس روشک رھ دننام ھیسور رد ھک دنتسنادیم اھکیوشلب
 زا ریذپان نایاپ هریخذ کی ناناقھد ھک دنتسنادیم نینچمھ اھنآ ،لاح نیا اب .دندومن شالت بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ تھج
 ای نازابرس دننام مروفینا رد – نیمز ھنشت و ورشیپ ناناقھد .درک تباث ار تقیقح نیا اھنآ دروآرب و .دنتسھ یبالقنا یژرنا
 مھارف ١٩١٧ ھیروف بالقنا ندناسر ماجنا ھب رد ایراتلورپ یارب ار ناکما نیا – فرس /هدرب ھمین ناونع ھب مروفینا نودب

 ،ھکلب ،فرطیب طسوتم ناناقھد و ،)اھکالوک( دنمتورث ناناقھد ھن ،لاثم یارب ،،ناناقھد لک“ ھن ،ورشیپ ناناقھد .دنتخاس
 اب نآ زاتشیپ ناونعب کیوشلب بزح اب ،ایراتلورپ یارب ،دندوب اتسور و رھش یرادھیامرس ود رھ ھیلع ھک یناناقھد نیرتریقف

 یروتاتکید و دنناسرب ماجنا ھب ار ١٩١٧ربتکا بالقنا ھک دندروآ دوجوب ار ناکما نیا ،»اھاروش ھب تردق ھمھ« دوخ راعش
 تاحوتف زا عافد رد خرُ                          س شترا ھب لماک ھقالع اب ھک ورشیپ ناناقھد نیرتریقف زا رفن اھنویلیم .دنیامن داجیا ار ایراتلورپ
 یزوریپ و دنوش هدنرب یلخاد گنج رد ھک -دنتخاس نکمم اھکیوشلب یربھرب – ایراتلورپ یارب ار ناکما نیا ،دنتسویپ بالقنا
 .دنیامن نیمأت ار بالقنا ییاھن

 ھب ،ھک ار ھناقمحا رکفت نیا زگرھ وا ،لاحنیا اب .تسا هدرک تابثا ار یکستورت »موادم بالقنا« یوھایھ رپ هابتشا خیرات
 ھک ،دش حرطم سووراپ مانب تارکمد لایسوس کی طسوت لوا هدیا نیا :تسا هدرکن لو ،تسین شدوخ عارتخا یتح ،لاحرھ
د ل ک ھک یلصا هدیا نیا .تفای رییغت بلط تنوشخ تسیلایسوس تسرپ نھیم کی ھب یناھج گنج لوط رد اھدعب  دض ناناقھ   ُ                                            
 .تسا یکیوشنم رکفت کی دنتسھ یبالقنا

 بالقنا سپس ،ییافوکش نارود دعب ،بالقنا دض نارود سپس ،١٩٠۵ بالقنا ادتبا .دنوریم و دنیآیم تابالقنا .درذگیم اھلاس
 دنداد ناشن ار دوخ یاهدوت تشرس نآ و دندش هدیشک بالقنا یوس ھب ناناقھد میظع یاھهدوت .ربتکا بالقنا ماجنارس و ،ھیروف
 ھب و ،دناهدش دوبان ھقبط کی ناونع ھب اھ کالوک ،تسا هدش رارقرب یزرواشک ندرک یکارتشا .تسیزوریپ مزال طرش ھک
 )ھکرعم ناسگمرخ( اھنیا اما .دوشیم دیدپان ریقف و طسوتم ناناقھد نیب توافت ،یکارتشا عرازم رد کرتشم تیوضع تلع
 .دنابالقنا نمشد تیاھن رد ناناقھد ھک دناهدیبسچ مکحم »دوخ« هدیا ھب مھ زونھ

 .تفرگن سرد راگزور تشذگ زا زگرھ یکستورت

 :یسراف لثملا برض لوق ھب ای

 !راگزومآ چیھ ز دزومان چیھ       راگزور تشذگ زا تخومان ھکنآ

 تامادقا یدادعت ماجنا ھب دھعتم ھک ینامز ،تردق رد نارگراک ھک دنکیم ینیبشیپ ار یتیعضو ١٩٠٩ لاس رد یکستورت
 تیعمج طسوت نارگراک ھیبنت اب ای دیاب« ،»یریگرد نیا« ،دیوگیم وا .دنوشیم ریگرد ناناقھد اب راچانب  ،دنوش یتسیلایسوس
 ،یکستورت باتک زا هدش پاچ دیدجت ،»ام تاشقانم« :ناونع اب ھلاقم( .»دنوش رانکرب تردق زا ناناقھد ای و دبای نایاپ ناناقھد
 تیامح یتامادقا نینچ ماجنا اب تسا نکمم ایراتلورپ ھک درکیمنروطخ یکستورت رکف ھب نیا .)٢٨۵ .ص ،۵١٩٠ لاس رد
 .دنیامن نیمضت ار مسیلایسوس یوسب یورشیپ ،ھجیتن رد و دنروآ تسدب ار ناناقھد زا یگرزب یاهدوت
 شقن دروم رد« دیابن ھک درک دیکأت دوخ رظن نیا رب ،وولسا ھشان ،سیراپ ھیرشن رد ،١٩١۵ لاس رد ،هرابود یکستورت
 .)٢۵۵.ص ،اجنامھ(.داد شرورپ ار نآ و »درک قارغا  ]ناناقھد[ یبالقنا

 زا ناقھد یاھهدوت تیامح براجت زا ولمم ھک ،ایراتلورپ یروتاتکید زا لاس جنپ زا سپ ،١٩٢٢ لاس رد ،مھزاب یکستورت
 :دیوگیم و ،دسیونیم یلک ناونع تحت دوخ ١٩٠۵ لاس تالاقم ھعومجم رب یاھمدقم ،تسا بالقنا
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 و ،ھیسور یبالقنا ھعسوت تشرس رب اھهاگدید ھک ،دوب ١٩٠۵ لاس ربتکا یمومع باصتعا و ھیوناژ ٩ نیب ھلصاف لوط رد«
ً                     احیجرت هدیچیپ یدودح ات حالطصا نیا .دباییم رولبت هدنسیون نھذ رد  جیردتب ھک ،دوشیم یفرعم “موادم بالقنا“ یروئت
 رد ایراتلورپ نداد رارق اب رگم دنک لح ار دوخ ییاوژروب ھلصافالب تالکشم تسین رداق بالقنا …دوب هداس هدیا کی هدنیامن
ً               اقیقد ،لباقم رد .دنک دودحم بالقنا یزاوژروب بوچراچ ھب ار دوخ تسین رداق ،تردق نتفرگ ضحم ھب ،ایراتلورپ و .تردق
 تیکلام رب طقف ھن دوخ تموکح ھیلوا لحارم نامھ رد دوشیم روبجم یرتلورپ گنھاشیپ ،دوخ یزوریپ نیمضت روظنم ھب
 ھن ،دوشیم ھنامصخ ایراتلورپ دروخرب نامز نیا رد .دنک قیمع یاھزات و تخات زین یرادھیامرس تیکلام رب ھکلب ،یلادوئف
 یاھهدوت اب نینچمھ ھکلب ،دناهدرک تیامح ھیلوا یبالقنا تازرابم لحارم لوط رد ایراتلورپ زا ھک یزاوژروب یاھهورگ اب اھنت
 نارگراک تلود تیعضو رد تاصقانت .تسا هدش یرازبا هدافتسا اھنآ زا تردق ھب ایراتلورپ ندناشن تھج ھک یناناقھد عیسو
 یرتلورپ بالقنا نادیم رد ،یللملانیب حطس رد دناوتیم اھنت ناناقھد قافتا ھب بیرق تیرثکا اب هداتفا بقع روشک کی رد
 .)ھمدقم ،١٩٠۵ ،یکستورت .لا( .»دوش لح یناھج
 هدومن لبدبت بالقنا دض گنھاشیپ ھب ار مسییکستورت هدیا نیا .تسا هدیبسچ دوخ »هداس« هدیا ھب زونھ زورما ھب ات یکستورت
 عفد و تردق حتف اھنت ھن .دنتسھ نشور یفاک هزادنا ھب خیرات یاھسرد ؟تسنآ ربارب رد لالدتسا کی ھب یزاین ایآ .تسا

 تخاس ھکلب ،دوب نکممریغ ناقھد اھنویلیم و اھنویلیم کمک نودب ھیسور یایراتلورپ یارب ناکلام و یرادھیامرس
 .تسین اھرھش یارب یصاخ زیچ ییاھنت ھب مسیلایسوس ،تفگ نیلاتسا .تسا نکممریغ زین اھنآ کمک نودب مسیلایسوس
 داجیا دیلوت رازبا ندرک یعامتجا یانبمرب یزرواشک و تعنص یراکمھ اب اھنت ھک تسیداصتقا یگدنز تالیکشت مسیلایسوس
 ،تسین راک رازبا و نیمز یانعم ھب اھنت یزرواشک .تسا نکممریغ یزرواشک و تعنص نیب داحتا نودب مسیلایسوس .دوشیم
 .تسا ناقھد اھنویلیم تشیعم نتخاس مھارف و ،ناناقھد تکرش یانعم ھب ،لوا ھجرد رد ھکلب

 رد یتسیلایسوس بالقنا ھیلوا لحارم رد ار اھکناب و یدیلوت یاھھناخراک کیوشلب بزح یربھر تحت ایراتلورپ ھک یماگنھ
د ھک خر س شترا ؟دادیم لیکشت ار نآ حلسم یورین یناسک ھچ ،دندرک هرداصم ھیسور  لیکشت ار یگرزب شخب ناناقھد نآ ر       ُ   
 ار ھیسور رگید قطانم زا یرایسب و اگلو رد یوروش تردق ھیلع اھکالوک شروش تسیابیم ایراتلورپ ھک ینامز .دندادیم
یدایز رامش طسوت ھک خر س شترا نیمھ ؟دندرک ار راک نیا یناسک ھچ ،درکیم بوکرس ١٩٢٠ -١٩١٨ لاس رد  ناناقھد زا                      ُ 
 اھاتسور ندرک یکارتشا و درک دنمتورث ناناقھد ییادز کالوک ھب عورش ایراتلورپ ھک یماگنھ .دوب ھتشگ یوق طسوتم و ریقف
 دندوب یناناقھد نیرتریقف ،ایراتلورپ یلصا نابیتشپ ؟دندوب شنادحتم یناسک ھچ و شایلصا نابیتشپ یناسک ھچ ،دومن یلمع ار
 رب .دندوب طسوتم و ریقف ناناقھد ام نادحتم .دوب یتیکلام بلس و هرداصم نینچ ندناسر ماجنا ھب رد ام ھب کمک اھنآ عفانم ھک
خر س شترا ؟دندوب عافد لوا فوفص رد یناسک ھچ – دشیم ھلمح یوروش داحتا ھب ھک ضرف  هوبنا و نارگراک زا لکشتم ھک ،  ُ          
 .تسا نازرواشک

 و ،راکشآرایسب یداضت ،»هژیو« عون زا یبالقنا دض          ً      ،هدش المرب  الماک یاهدیا ؟تسچ یکستورت موادم بالقنا »یگژیو«
 .تسایراتلورپ یروتاتکید زا نینل کرد اب داضت رد ھک یاهدیا هرخالاب

 ددعتم راشقا و ،ناشکتمحز گنھاشیپ ،ایراتلورپ نیب یتاقبط فالتئا زا یصاخ لکش ]دیوگیم نینل[ ایراتلورپ یروتاتکید«
 نیا ؛تساھنیا تیرثکا ای ،)هریغ و نارکفنشور ،ناناقھد ،کچوک نارگتعنص ،)یزاوژروب هدرخ( ناشکتمحز یرتلورپریغ
 و یزاوژروب تمواقم لماک بوکرس رد ،یرادھیامرس لماک ینوگنرس فدھ اب یفالتئا ،تسیرادھیامرس ھیلع یفالتئا
 .یو( ».تسا مسیلایسوس تیبثت و داجیا ییاھن فدھ اب ھک یفالتئا ،تسنانآ ندنادرگزاب تھج یگدنیامن ھب ھک یشالت ھنوگرھ
 .)٣١١ .ص ،٢۴ دلج ،یسور ھخسن ،راثآ ھعومجم/تایلک ،نینل .یآ

 نارادمھس ھب نیا .دسریم رظنب »یبالقنا« ،داوس مک دارفا یارب اھنت یکستورت یروئت ،تفگ نیلاتسا ھک ھنوگنامھ
 اھھناخراک و نداعم ھک ،دنوشیم ینارگراک ھیلع تردق ریخست زا سپ یاھظحل ھک ،دراد تلالد اکیرمآ رد بونج تالوصحم
 یم دروف و ناگروم شترا ھب ھک ھنایم برغ رجأتسم نازرواشک و ؛دننکیم هداصم ؛امابالآ ،لاثم یارب ،نارادھیامرس زا ار
 هدوت و ؛.دنزادرپب گنج ھب ،دناهدرک هرداصم ار اھ کناب و نھآ هار ،یزاس نیشام یاھھناخراک ھک ینارگراک اب ات دندنویپ
 یلمع ناھج زا رھش نیا رد ار یتسیلایسوس تامادقا ھک دنوشیم ینارگراک نآ ھیلع ھک یکرویوین دنورھش دنمتورث تیلقا
 .دنتسین نآ کرد ھب قفوم نادوسیب ھک ،یکستورت »مسیوشنم عاونا« رد تسیزیچ نآ نیا .دناهدرک

*** 

 یاھیریگھجیتن یکستورت .تسوا عورش ھطقن و ،هاگیاپ اھنت نیا .دوشیمن فقوتم »یگژیو« نیا رد یکستورت ،لاح نیا اب
 ،دنکیم تعباتم هابتشا ھیضرف کی زا ھکیزیچ .تسیرگید زا رتیلیخت مادکرھ ھک ،دنکیم یحارط »بیرغ و بیجع«
 :دھدیم لیکشت ار مسیکستورت یلصا یاھیگژیو ھک تسیبالقنا دض یاھیریگھجیتن زا یرامش
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 :یسراف لثملا برض لوق ھب

 !جک راوید دوریم ایرث ات  ،جک رامعم دھن رگ لوا تشخ

 ؛روشک کی رد مسیلایسوس داجیا ناکما مدع :تسا نیا یکستورت یروئت ساسا -١

 ؛تسین مسیلایسوس ،تسنایرج رد یوروش ریھامج داحتا  رد ھک ھچ نآ ھک اعدا نیا – ورنیا زا -٢

 ؛تس»یلم مسیلایسوس« ،هدش ھتخاس ھیسور رد ھک یزیچ نآ ھک یریگ ھجیتن نیا ،ورنیا زا -٣

 ،لاثم یارب ،تسیدادبتسا – »یرودیمرت« یوروش ریھامج داحتا »یلم مسیلایسوس« تلود ھک یریگ ھجیتن نیا ،ورنیا زا -۴
 ؛دریگیم ار یناھج بالقنا یولج و ،تسیبالقنا دض

 مسلایسوس« زا یشخب ،دنکیم یربھر ار نآ یوروش تسینومک بزح ھک ،للملانیب مسینومک ھک اعدا نیا ،ورنیا زا -۵
 ؛تسا هدرک دودسم ار یناھج بالقنا هار و ،تس»یلم

 طسوت ھک تس»مراھچ مسیلانویسانرتنا« تخاس ،ناھج یایراتلورپ زاین دایرف ھک دنکیم یریگھجیتن ،ورنیا زا -۶
 .دوش یربھر یکستورت نوئل ،بالقنا »گرزب تسیژتارتسا«

 .یبالقنا تسیلمع ،یوروش ناربھر نتشک و ھلخادم زا تیامح ھک تسا نیا ،دش ھتفگ الاب رد ھک ھچ نآ زا یریگ ھجیتن -٧

 تسیکستورت نینھآ زاین ،وھایھ نآ ھمھ ھمشچرس .تسا صخشم زیچ کی یکستورت یوھایھ ھمھ رد ،دینیبیم ھک ھنوگنامھ
 رصقم یکستورت ،دتفین قافنا یخیرات قیاقح اب قباطم یزیچ رگا و .تسدحاو روشک کی رد مسیلایسوس تخاس راکنا ھب
 !تسرصقم ھک تسیخیرات قیاقح نیا ھکلب ،تسین

 

  

 یوروش ریھامج داحتا اب مسیکستورت یرتش ھنیک
 :تشون دوخ موادم بالقنا هوزج رد ،دیفس رب هایس ،١٩٣١ لاس رخاوا رد یکستورت

 بالقنا ظفح .دوش لیمکت اھھنیمز نیا رب دناوتیمن اما ،ددرگیم زاغآ یتسیلانویسان یاھھنیمز اب یتسیلایسوس بالقنا«
 دشاب یاھنوگب و ،ینالوط نامز تدم اب ،ھچ رگا یتح ،دشاب تقوم تلود کی روما دناوتیم اھنت یلم بوچراچ رد یرتلورپ
 اب راچانب یجراخ و یلخاد تاضقانت ،یوزنم یرتلورپ یروتاتکید کی رد. تسا هداد ناشن یوروش ریھامج داحتا ھبرجت ھک
 ».دوشیم تاضقانت نیا ینابرق تیاھن رد دنامب یقاب یوزنم ھک یرتلورپ تلود .دنباییم شیازفا ،نوزفا دشر تیقفوم
 .)تسا هدنسیون زا دیکأت و ٣۵.ص(

 یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ھب یرادھیامرس یاھتلود ھلمح ھک دناهدرکن اعدا زگرھ اھکیوشلب ،ھک نآ لاح
 :تفگ نینل .دناهدوب نشور و حیرص دروم نیا رد کیوشلب ناربھر .تسا نکممریغ

س ناھج ل ک رد یوروش یروھمج ھک ینامز ات«  تارطخ ھک … تسیتسرپلایخ ،دنامب یقاب یوزنم روشک کی یرادھیامر        ُ    
 یھار چیھ و ،دنام دنھاوخ یقاب تارطخ ،دننامب یقاب یداینب تاضقانت ھک ینامزات ،ھتبلا .دوریم نیبزا عون نآ ای نیا زا یشان
 .)٢٩ .ص ،٢۶ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .ا.و( ».درادن دوجو اھنآ زا رارف یارب

 اب و ،روشک یعافد یاھورین تیوقت اب ،یتسیلایسوس یزرواشک ھعسوت اب ،ندش یتعنص تفرشیپ اب ،یوروش تردق شیازفا اب
 ھلمح کی ربارب رد تمواقم رازبا ،یرادھیامرس یاھروشک ناشکتمحز نایم رد یوروش ریھامج داحتا اب یدردمھ دشر باتش
 .دنادیمن یوروش ناربھر یبوخب ار نیا یسک چیھ و .دنامیم یقاب رطخ ،زونھ اما .تسا ھتفای شیازفا یماظن

 ھلمح هداس و نشور رطخ کرد شروظنم ،دنکیم تبحص یجراخ و یلخاد یاھداضت دشر هرابرد یکستورت ھک ینامز اما
 دایز رایسب ،دناوخیم »یلخاد یاھداضت« وا ھک یزیچ یور رب وا .تسیرگید زیچ شروظنم .تسین یتسیلایرپما یماظن
 .دنکیمن دیکأت تسا ناھج یتسیلایسوس شخب و یرادھیامرس شخب نیب یاھداضت ھک یجراخ یاھداضت یور رب و دنکیم ھیکت
 .دوش اھاضت نیا »ینابرق« دیاب تیاھنرد ،یوروش ریھامج داحتا ھک دیوگیم وا
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 نیمز کلام ھقبط ؟دنام یقاب ١٩٣١ لاس ات یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد ییاھداضت ھچ ؟دنتسھ ھچ )اھداضت(اھ نیا
ھتشذگ زا یزیچان  الماک و کچوک شخب ھب یزاوژروب ،ھتشگ ضرقنم لبق اھتدم  ندرک یکارتشا بقاعتم و ھتفای لیلقت شا               ً   
 زور ھب زور یتاقبط یاھداضت ،یمیدق تاقبط یایاقب عیرس لالحنا اب .دناهدش فیعض هداعلا قوف اھکالوک ،اتسور عیرس
 اتسور و رھش نیب توافت ،هدش یکارتشا یاھاتسور رد دیدج یروآ نف و تالآ نیشام یریگراک ھب بقاعتم .دناهدش ھتساک
 رتشیب تفرشیپ ،یتعنص تادیلوت رد رتشیب دوبھب یانعم ھب یوروش ریھامج داحتا دشر ھب ور یاھتیقفوم .تسا ھتفای شھاک
 هدش نیمأت اھهدوت تینما ھک تسیروشک رد گنھرف ءاقترا و ،یزاوژروب یایاقب و اھکالوک رتشیب فذح ،ندرک یکارتشا رد
 ؟دھد دشر دیاب »راچانب« ھکیلاح رد ،دنک ناھنپ ار »یلخاد یاھداضت« دشر ھب ور یاھتیقفوم نیا ارچ .تسا

 و ،دنرادن ندش میلست ھب یلیامت تمواقم نودب یزاوژروب یایاقب .دراد و ھتشاد دوجو یتالکشم ھک ،تفگ ناوتیم نانیمطا اب
 نیا دوخ شناد ءاقترا رد نارگراک عیرس طلست و یتسیلایسوس داصتقا دشر اما – دننکیم یراکبارخ اج نآ و اج نیا رد
 ،راک یمیدق تاداع رب ھبلغ ،نردم رایسب کینکت بسک .دزاسیم و تسا ھتخاس وربور تسکش اب ار ھناراکبارخ یاھشالت

 ییاھلح هار بالقنا زیمآ تیقفوم ھلحرم رھ .دندوب دشر تالکشم اھنآ اما .دوب هارمھ صاخ تامیظنت مدع اب تعیبط رب ھبلغ
 .دنکیم هدامآ تالکشم یارب

 .دش یلخاد یاھداضت زا یخرب »ینابرق« راچانب دیاب ارچ ،سپ

 ریھامج داحتا ھک دراد وزرآ اراکشآ رکفت نیا ردپ .تسین لالدتسا ھجو چیھ ھب نیا .تسا یکستورت لالدتسا زومر زا یکی نیا
 داجیا ناناقھد و اھرتلورپ نیب ریذپان بانتجا یدروخرب ،»موادم بالقنا« یروئت یانبم رب لاثم یارب ات دوشن قفوم یوروش
 .دوش تباث یکستورت یروئت یتسرد ات دوش

 نیا ھک لیلد نیا ھب تخاس یوروش ریھامج داحتا رد ار مسیلایسوس ھک تسنکممریغ نیا ھک دیوگب دھاوخیم یکستورت دیاش
 داحتا ھک مینک یروآدای رگید رابکی ھک میلیام ام میشابن هدننک ھتسخ ھک کسیر نیا اب ؟تسیرورض یاھطرش شیپ دقاف روشک
 نایاپ یلخاد گنج ھک نیا زا لبق یتح .تسا هدرک هزجعم روشک یگنھرف و یداصتقا یگدنز ندرب الاب اب یوروش ریھامج
 نامتخاس راک ھمانرب اھکیوشلب ،تشاد دوجو یوروش کاخ رد یجراخ یاھشترا ھلخادم زونھ ھکیلاح رد یتح ،دبای

 دوبان یتسیلایرپما گنج لاس ھس اب روشک .دسریم رظنب یرشب قوف راک کی نیا ادتبا رد .دندوب هدرک زاغآ ار یتسیلایسوس
        ً    لاس جنپ  ابیرقت اب .دوب هدش هدیشک یناریو ھب و فیعضت یجراخ یاھتلود و یسور دیفس یاھلارنژ یاھشترا طسوت .دوب هدش
 .دوب هدیسر ١٩١٣ لاس مجنپ کی ھب ١٩٢١ لاس رذ یتعنص دیلوت .دوب هدش یطحق راتفرگ .دوب هدش ھفخ یداصتقا هرصاحم زا
 میظع تردق اھکیوشلب اما .دوب کانفسا تیعضو کی رد لقن و لمح راتخاس .دوب ھتفای شھاک فصن زا رتمک ھب یزرواشک
 رد اھکیوشلب و ایراتلورپ اب ار ناشکتمحز هدش دازآ یاھهدوت قالخ یاھییاناوت و ریذپاننایاپ یژرنا ؛ایراتلورپ یروتاتکید
 .دندید اھنآ یربھر

 ھک ینامز رد .دید زین ار مسیلایسوس تخاس تاناکما ،تسنادیم ار گرزب روشک نیا یاھدوبمک یسک رھ زا رتھب ھک ،نینل
 ینامز رد ،تسا نکممریغ روشک کی رد مسیلایسوس ھک دنک تباث ات درکیم رشتنم ١٩٠۵ لاس رد ار دوخ هوزج یکستورت
 :تشون )١٩٢٣ لاس ھیوناژ( نینل ،درک تسرد ھناداتسا مسینینل ھیلع ار دوخ تفلاخم مرفتالپ وا ھک

 اب ایراتلرپ نیا فالتئا ،تسا ایراتلورپ تسد رد تلود تردق ،تسا دیلوت یانعم ھب گرزب سایقم رد تلود تردق ،عقاو رد«
 نیا ایآ ،هریغ و ،تسا ناناقھد اب ھطبار رد ایراتلورپ نیا شقن هرابرد یربھر نیمضت ،تسا ریقف ھمین و ریقف ناقھد اھنویلیم
 نارادهزاغم ھب دھعت دننام نونکا ام ھک تساھینواعت زا ییاھنت ھب ،دزاسیم ار اھ)ویتارپوئک( ینواعت ھک تسین یزیچنآ مامت
 یارب ھک تسین یزیچ نآ نیا ایآ – مینک راتفر ]دیدج یداصتقا تسایس[ پن تحت میاھتشاد قح یاهزادنا ات ام و میاهداد ماجنا ار
 نیا اما ،تسین یتسیلایسوس ھعماج کی نامتخاس زونھ نیا .]هدنسیون زا دیکأت[ ؟تسمزال یتسیلایسوس لماک ھعماج کی تخاس
 .ص ،٢٧ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ».تسا یفاک و مزال یاھعماج نینچ تخاس یارب ھک تسیزیچ نآ

٣٩٢(. 

 .دوشیم کیدزن ھقبطیب ھعماج کی ھب تعرس ھب یوروش ریھامج داحتا ،تسا هدش ھتخاس یتسیلایسوس ھعماج ھیاپ ،زورما
 :دھدیم »رادشھ« ناھج ھب و هداتسیا ھناربمایپ تسژ کی اب یکستورت ھنوگچ ھک دیرگنب اما

 مسیلایسوس تخاس ناکما[ دوخ نیریش ھناسفا زا ،کیدزن هدنیآ ردً                      احیجرت و ،راچانب یوروش داصتقا عوقولا بیرق نارحب«
 یوروش نارحب …دش دنھاوخ هدنکارپ یدایز یاھھتشک و ،مینک کش ھک میرادن یلیلد چیھ ام ،و ،دشاپیم ورف ]روشک کی رد
ن یگدامآ  الماک ھک ،دسریم اھتسینومک ھب هژیوب و ،ییاپورا نارگراک ھب  لزلزت و صقن ،یوروش داصتقا یاھداضت …دنراد        ً             
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 اب ار ام تحص دیئأت کیدزن هدنیآ …دنتسیایم مسیلایسوس هار رد ھک یتارطخ و یربھر نشخ یاھاطخ ،شتاحوتف زا یرایسب
 .)۴-۵.ص ،رطخ رد یوروش داصتقا ،یکستورت نوئل( ».دروآیم ناغمرا ھب دوخ

 ھنازوتھنیک ینمشد کی ،دوب هدرک انب ھیسور رد مسیلایسوس داجیا ناکما مدع رب ینبم یگداس ھب ار شایروئت ھک یکستورت
 گرزب ار تالکشم نیب هرذ دننام یکستورت .داتفایم قافتا یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد ھک تشاد یزیچ رھ ھیلع
 اھنت ھک دیدیم ار »ینارحب« یکستورت ؛درکیم عارتخا ار نآ ،تشادن دوجو مھ یلکشم ھک ییاج رد یکستورت ؛دادیم هولج
 ینآ باتش تشابنا و ورین شیازفا لاح رد ھک دیدیم ار یاھتفر لیلحت یاھورین وا ؛دوب ندرک ھبلغ یارب دایز عناوم زا یکی
 یوس ھب ار دوخ تشگنا یعدم کی تسژ اب و ؛دومنیم ریسفت تسکش ار اھدرواتسد ؛درکیم راکنا ار اھتیقفوم وا ؛دندوب

 – اجنآ رد « :ھک تفگیم و درکیم یربھر نیلاتسا ھک دوب هدرک یریگ فدھ نآ یزکرم ھتیمک و تسینومک بزح
 .»دناهدرک دوبان ار یرگراک بالقنا ھک دنتسھ ییاھتارکوروب

 یروتاتکید ھک تشاد رارق یعناوم زا سرت و بالقنا ھب یکستورت ییاوژروب هدرخ یروابان رکفت ،تایلعج نیا ھمھ تشپ رد
 .درک یم ھلباقم اھنآ اب مصاختم ناھج رد ایراتلورپ

 یانب تمدخ رد یزیچ ھچ ؟درکیم تحاران دوخ نویسیزوپا ھفرح زاغآ رد کانتشحو یاھنوگ ھب ار یکستورت یزیچ ھچ
 )پن( ون یداصتقا تسایس ھب تبسن ناگدش بولغم دروخرب هویش نیا ؟دوب فنماک و فیوونیز اب یکستورت یلوصاریغ داحتا
 .دوب یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد

 یگنج مسینومک )ییاذک تسایس( ،»پچ« یاھتسینومک زا یخرب تسردان یاھتواضق ربارب رد ،١٩٢١ لاس رد اھکیوشلب
 ھلخادم عفد و یلخاد گنج اب ھلباقم تھج دش بلاغ ١٩١٨ لاس زا ھک یگنج مسینومک .دندرک یفرعم ار پن و دندرک اھر ار
 یزیچ رھ یور رب ار دوخ تسد ،دنک تمواقم یتاقبط نمشد یاھورین تالمح ربارب رد دناوتب ھک نیا یارب تلود .دوب
 شھاک ھکلب ؛تفاین شیازفا دیلوت اھلاس نآ لوط رد .دومن عیذوت ھشقن قبط ار زیچ ھمھ و ،دشیم دیلوت روشک رد ھک تشاذگ
 ھھبج یارب دشیم دیلوت عرز و تشک و اھھناخراک رد ھک ھچ نآ هدمع شخب .دش رت میخو ھکلب ؛تفاین دوبھب لقن و لمح .تفای
 ھب هدشدیلوت یاھالاک نآ ءازا رد حالطصاب ات درکیم یروآ عمج ناناقھد زا ار ماخ داوم و ییاذغ داوم تلود .تشگیم لاسرا
 رد .دندشیمن ھئارا هدامآ ھھبج نیمأت ترورض و یتعنص راتخاس یگدیشاپ مھزا تلع ھب ،لاح رھب ،اھنیا .دنادرگرب اھنآ
 تشاددای اھنآ ھب ،نینل ھتفگ زا هدافتسا اب ،تلود و ،دندرکیم تیامح روشک زا یتایح یاھلاس نآ رد عقاو رد ناناقھد ،ھجیتن
 یروھمج ھک یماگنھ ،نآ مھم یاھھبنج رد لقادح ،تفای نایاپ گنج ھک ینامز .داد هدنیآ یارب یرتھب تشونرس هدعو و ،دھعت
 ھک تشاد ترورض .تسا نکمم ریغ یگنج مسینومک )تسایس( ھمادا ھک دش راکشآ ،یتدم یارب لقادح ،دیسر رظنب نما
 ھک تشاد ترورض .دوش تیوقت ،دندوب هدرک تیامح روشک زا یگنج مسینومک راشف تحت ھک لاحھنایم ناناقھد اب فالتئا
 ناناقھد ھب .دنک دیلوت ھنوگچ ھک تفرگیم دای دیاب اھاروش تحت روشک ،لوا ھلھو رد .ددرگ انب مسیلایسوس نامتخاس یاھھیاپ
 هداد هزاجا اھنآ ھب ھک دریگ ماجنا تسناوتیم ینامز اھنت نیا و دنھد شیازفا ار دوخ تالوصحم ھک دشیم هداد قوشم دیاب
 اھر روظنم ھب .دوب زاب رازاب ندرک ینوناق داجیا ھب مزلم نیا و .دنشورفب )زاب(ینلع یاھرازاب رد ار ناشیاھالاک ات دشیم
 .دومن قیوشت رین ار یصوصخ یتعنص دیلوت یتح ھک دوب مزال کانتشحو یداصتقا دوکر زا ندش

  

  

 :نیون یداصتقا تسایس یاھ یگژیو
قم رد یتعنص تاسس وم و یعیبط عبانم  ؛ایراتلورپ یرووتاتکید تسد رد گرزب سای                ٔ             

 ؛ایراتلورپ یروتاتکید تسد رد              ُ  یرابتعا مظن ل ک

 ؛ایراتلورپ یروتاتکید تسد رد بآ لقن و لمح و نھآهار ھناماس لُ  ک

تکید تسد رد  الماک یجراخ تراجت  ؛ایراتلورپ یروتا           ً                 

 ؛یلحم یاھاروش تسد رد رھش یاھنامتخاس و اھنیمز

 ؛یلحم و یاھقطنم یاھاروش تسد رد یزرواشک یاھنیمز

 ؛تسزاجم یرتلورپ نیناوق اب قباطم یرتلورپ تلود تراظن تحت یصوصخ تراجت و دیلوت
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 .دنزاجم زاب رازاب رد دوخ دیلوت دازام شورف رد تایلام تخادرپ زا سپ ناناقھد

. تشاد ترورض عیرس تفرشیپ روظنم ھب اما – دوب ینیشن بقع کی یگنج مسینومک تیعقوم ھب تبسن عضوم نیا
ل ک رد کیژتارتسا یاھتیعقوم. دوب ھشیمھ زا رتیوق ایراتلرپ یروتاتکید  ایراتلورپ یروتاتکید تسد رد یداصتقا راتخاس  ُ    
 دوبھب تھج یتسیلایسوس تراجت و تعنص یارب یکیرحت ھلیسو اھنت یصوصخ تراجت و یصوصخ تعنص ؛دوب هدش ظفح
 اب )یوروش( اروش .دننک تباقر یصوصخ یاھ)سنزیب(راک و بسک نا یرادھیامرس اب دوش رداق ات دوب تیفیک و تیمک رد
 ھک دوب هدرک ینیبشیپ و دوبن ریگتخس ،یصوصخ تراجت و تعنص ھب تیولوا نداد رد دوخ تراجت و عیانص زا تظافح
 .تشگ دھاوخ زوریپ یمود رب تیاھن رد یلوا

 زاغآ ھب رداق یوروش تردق ات درک یفرعم ار پن ،تشاد شکتمحز یاھهدوت قالخ یاھییاناوت رد خسار یداقتعا ھک ،نینل
 .درکن ینیبشیپ ار یتفرشیپ نینچ یکستورت اما .ددرگ مسیلایسوس یوسب یداصتقا عیرس تفرشیپ

 یدایز یداقتعا یبالقنا یورین کی ناونع ھب ناناقھد ھب زگرھ ،مینادیم ام ھک ھنوگ نامھ ،یکستورت .دندوب اج نیا رد ناناقھد
 ،تسا تسرد نیا .دناھشگ رادیدپ اتسور رد اھکالوک و دنمتورث ناناقھد هرابود ھک دیسر رظنب پن یفرعم اب .تشادن گرزب
 زا یخرب دننام یھجو چیھ ھب و ،دندوب هدش مورحم یسایس تردق زا اھنآ .دندوبن بالقنا زا لبق دننام رگید اھنآ اما
 دیرخ ھب زاجم نوناق قبط .دوب دیدرت یب تیعقاو کی نیا ،لاحنیا اب .دندوبن دنمتورث یرادھیامرس ماظن تحت یاھکالوک
 نیمز یور رب راک تھج یناسنا راک یورین و رازبا ھک دنتشاد ریقف ناقھد دنچ و نیمز ،ینوناقریغ روطب اما .دندوبن نیمز
 رد یتح تاقوا یخرب .دندش لیدبت اتسور نارگرامثتسا ھب اھکالوک .دندرکیم راک دوخ عرازم رد ،تاقوا بلغا و ،دنتشادن

 .دنک کمک ریقف ناقھد ھب ھک درک ار دوخ یعس تیاھن تلود .دندرکیم لامعا یسایس ذوفن ھک ییاج ،دندیزخ یلحم یاھاروش
 ھب .درک ھضرع وا ھب تالآ و رازبا و ماد تاقوا یخرب ؛داد شرتسگ ار وا تارابتعا ؛تخاس دازآ تایلام تخادرپ زا ار وا

 یتاقبط میسقت اتسور رد – اج نیا رد زونھ ،لاح نیا اب .تفرگ تایلام اب ار ریش مھس دنمتورث ناقھد دمآرد زا رگید ترابع
 .تشاد دوجو

 رد بالقنا ھک نیا مالعا اب وا .درک ادیپ ار دوخ سناش یکستورت !اتسور رد اھکالوک و ؛رھش رد پن زا جتنم یرادھیامرس
 .تسویپ فنماک و فیونیز ھب دنربیم نیبزا یوروش داصتقا رد ار یتسیلایسوس رصانع ،یرادھیامرس رصانع و تسرطخ
تشحو  اعقاو نویسیزوپا ھک نیا  نویسیزوپا ھکیزیچ .تسیرگید ثحب ،درکیم دومناو یسایس فادھا یارب ای دوب هدش هدز    ً                
 .دومن تیادھ تسینومک بزح یربھر ھب ار مارم یب و ھناراکھبت ھلمح کی ؛داد ماجنا یکستورت

 دومناو و ،دنک ھعسوت یوروش ریھامج داحتا ھک دنیبب تساوخیمن ھک دوب نیا یکستورت نویسیزوپا یاھیگژیو زا یکی
 تسا هدمآ ھک دید یم ار یمظن پن رد .دننکیم روبع رگید ھلحرم ھب یاھلحرم زا ھک دنیبیمن ار یعامتجا یاھورین ھک درکیم
 اھکیوشلب .دندرک حرط یدیدج ھئطوت یتسایس نینچ رد یتاذ تالکشم زا اھنآ .دنامب یقاب ھھد نیدنچ ھکلب ،ھشیمھ یارب ھن

 یگژیو زا رگید یکی اما .دنھد رییغت یداینب روطب هاتوک نامز کی رد ار تیعضو ھک دنتشاد نشور و عطاق یحرط
 .تفرگیم هدیدان ،دوب اھنآ یمومع یاھھیمالعا فالخ رب ھک ار اھکیوشلب تاراھظا ھک دوب نیا مسیکستورت

 شخب یتسیلایسوس عیرس یزوریپ یارب و ،دندرک روصت اھنآ ؟دندرک مسجت ار رییغت نآ نیلاتسا و کیوشلب بزح ھنوگچ
 ھب یوروش یتسیلایسوس یاھھناخراک کیدزن هدنیآ رد ھک دندرک ینیبشیپ اھنآ .دندرک راک یرادھیامرس شخب رب یلم داصتقا
 جراخ هدر زا ار اھنآ و هدرک تباقر یرادھیامرس یاھروشک یاھھناخراک اب یناسآ ھب ھک دنسریم تفرشیپ زا یدح نانچ نآ

 راجت ھک تشگ دنھاوخ رداق و دنریگیم دای یبوخب ار تراجت رنھ اھینواعت دوز یلیخ ھک دندرک ینیبشیپ اھنآ .دنزاس
 و بزح ،ریقف و طسوتم ناناقھد دننام تسرد .دنیآرد نیلغاش فوفص ھب ھک دننک ناشروبجم و دنزادنایب نوریب ار یصوصخ
یم بوخ  الماک نیلاتسا  دوز یلیخ و ،دنتسھ یتقوم یلحارم یصوصخ یزرواشک و )عبانم و ھیامرس( گنیدلوھ ھک دنتسناد      ً             
 نایاپ یانعم ھب ھک ،دنزاسیم یکارتشا عرازم ،تلود و بزح کمک اب اھنآ ،لاثم یارب ،دنوشیم قحلم ینواعت ھب ناناقھد
 .تساتسور رد تاقبط یاغلا و اھکالوک

 ناونع ھب اھکالوک ھک دنتسنادیم اھنآ .دندشن هدزتشحو دایز اھنآ اما .دنوشیم دنمتورث اھکالوک زا یخرب ھک دندید اھنآ
 ً             اددجم« ار لاح ھنایم و ریقف ناناقھد ات دوب فظوم ھک دنتشاد یتسایس اھنآ .تشاد دنھاوخن ینالوط رمع لوط ھقبط کی

 ایراتلورپ یربھر تحت ار یتسیلایسوس یزرواشک ھنوگچ ھک دنھد دای و دنک کیرحت و قیوشت ار اھنآ ،دنک »یھدنامزاس
 طیارش تحت نکمم تاناکما مامت اب اھنآ .درب دنھاوخ نیب زا ار اھکالوک ھک ،دنتسنادیم ار نیا اھنآ و – دننک یھدنامزاس
 نیشام ،رتھب رازبا لماش تسیابیم مزاول نیا .دندرک یزرواشک ندرک یکارتشا یارب مزال تازیھجت نتخاس مھارف ھب مادقا
 ھب یزرواشک شناد ندرب الاب رد ناناقھد ییامنھار یارب یزرواشک ناسانشراک و ،ھتفای دوبھب یاھھناد/مخت ،یزرواشک تالآ

 .دشیم یتسیلایسوس دیلوت حطس
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 بزح طسوت ھنادرخب و ھتسویپ ھک دوب یحرط نیا .دوب نینل زا حرط نیا ھمشچرس .درک راک یبوخب ھک دوب یحرط نیا
 اھنت یزرواشک ھنیمز رد بالقنا نیا اما .دوب )یزوریپ یارب( هار اھنت نیا .دش ھتفرگ راکب نیلاتسا یربھر تحت کیوشلب
 .دشاب ھتشاد دوجو ناناقھد و نارگراک نیب یفالتئا ھک دشاب زیمآتیقفوم تسناوتیم ینامز

 ھب کمک .دوب یلحم یاھاروش رد اھنآ ذوفن زا یریگولجو ،دمآرد رب نیگنس تایلام لیمحت قیرط زا اھکالوک اب هزرابم
 یداصتقا تیعضو دوبھب تھج .دشیم ناربج تایلام تخادرپ زا تیفاعم و ماو ،یزرواشک مزاول ،نیمز نداد اب ریقف ناقھد
 و یدام یگدنز »درادناتسا« ،تخاس رتکیدزن ایراتلورپ فیاظو ھب ار اھنآ و دش تسود طسوتم ناناقھد اب تسیابیم
 »دوشیم یھتنم مسیلایسوس ھب ھک تشاذگ یریسم یور رب ار ناقھد یاھهدوت یاھماگ و درب الاب ار ناناقھد یگنھرف
 و اھارگتسار فرط زا رگید یروئت ود ،حرط نیا ربارب رد .دش ھتفرگ رظنرد اھکیوشلب طسوت یبوخب حرط نیا .)نیلاتسا(
 ناناقھد اھکالوک رد و ؛دنتفرگیم مک تسد ار اھکالوک یرادھیامرس تعیبط اھارگتسار :دوب هدش هداد ھعسوت »اھارگپچ«
یم و لُ  غ طسوتم ناناقھد یزاوژروب هدرخ تعیبط رد )یکستورت نویسیزوپا( »اھارگپچ« .دندیدیم ار طسوتم  رد و ؛دندرک    ُ 
 .دندیدیم کالوک کی طسوتم ناقھد

 شیارگ ودرھ ھیلع تسینومک بزح .دوب هدش »اھکالوک« لکش یدایز هزادنا ات ھک درک فشک ار یناقھد هاگان ھب یکستورت
 .تساجک دصقم تسنادیم ھک لیلد نیدب – درکیم هزرابم
 شرازگ رد ١٩٢۵ ،ھم هام ٩ رد نیلاتسا[ تسا ناناقھد عیسو یاھهدوت و نامدوخ نیب یمیمص طباور داجیا ام یلصا ھفیظو«
 ناقھد یاھهدوت نیا نداھن یاپ و ناناقھد یگدنز یدام و یگنھرف یاھدرادناتسا حطس ندربالاب تھج .]وکسم بزح تاماقم ھب
 رگراک ھقبط یربھر تحت ،ناناقھد ھناش ھب ھناش ھک تسا نیا ام ھفیظو ،دوشیم یھتنم مسیلایسوس ھب ھک یریسم ھب

 ار روشک یداصتقا نامزاس مینک نیمضت میناوتیم ام ھک تسیربھر نینچ کی تحت اھنت ھک نیا یارب ؛مینک ءانب ار مسیلایسوس
 .)٢۵٩١ ،ھم رد هدش داریا شرازگ ،٢۴٧-٢۴٨ .ص ،١ دلج ،مسینینل ،نیلاتسا فزوج( ».دربیم شیپ ھب مسیلایسوس ریسم رد

 :داد خساپ لاوئس نیا ھب نیلاتسا ؟تشاد یتیصوصخ ھچ اتسور رد یتسیلایسوس ریسم

 ماو زا هدافتسا اب .اھینواعت زا هدافتسا اب ؟درک بذج یوروش یداصتقا ھعسوت یلک نایرج ھب ار ناناقھد ناوتیم ھنوگچ«
 نآ قیرط زا ھک دنتسھ ییاھرازبا و اھهار اھنیا .یدیلوت یاھینواعت و ،یعیزوت یاھینواعت ،یزرواشک یاھینواعت ،ینواعت
 .)٢۴٩ .ص ،اجنامھ( ».دنوشیم بذج تسیلایسوس تخاس ینونک یلک راتخاس ھب نئمطم اما ھتسھآ ناناقھد

 ھک نیا یارب ؟دریذپ تروص یمارآ ھب دیاب ریسم نیا ارچ .یکارتشا عرازم یارب تسا یرگید مان یدیلوت یاھینواعت
 ناناقھد یارب ھک دننک دیلوت رازبا و تالآ نیشام یفاک هزادنا ھب دیاب یزاس نیشام یاھھناخراک و یتسیلایسوس یاھھناخراک
 و گنس لاغز یفاک هزادنا ھب دیاب یوروش نداعم ھک تسا لیلد نیدب ؛دوش داجیا اھ ینواعت رد یھدنامزاس تھج یاهزیگنا

 یارب ؛دنریگ رارق هدافتسا دروم یزرواشک تالآ نیشام رد ھک دنھد ھئارا دالوف و نھآ دیلوت یارب )رادزلف گنس( نھآ گنس
 زا شیب اھنیا ھمھ .دربیم نامز یلاس دنچ اھنیا ھمھ ماجنا و – دننک دیلوت دنوش رداق ات دننیبب شزومآ دیاب نارگراک ھک نیا
 رد اھتسیکستورت اما .ندرک یکارتشا یارب گرزب زیخ ات پن عورش زا ،١٩٢٩ ات ١٩٢٢ لاس زا – دیشکن لوط لاس تفھ
 یراکبارخ دایز یوروش ینیشام داصتقا رد !دندرک رازآ و تیذا دایز اھنآ !دنتخادنا هارب ییادص و رس ھچ اھلاس نآ لوط
 !دندومن فیعض ،دوب یتسیلایسوس داصتقا تخاس ھمانرب یارجا تھج طرش نیلوا ھک ار تسینومک بزح تدحو و !دندومن

 رازھ اب ،دندوب بزح یاضعا اھنآ زونھ ھکیلاح رد ،١٩٢٧ و ١٩٢۴ یاھلاس نیب ،لاس ھس تدم ھب یکستورت نویسیزوپا
 اب ھن اھنآ یلمع یاھداھنشیپ .دنداد ھمادا ادصورس ھب )پن نادرم( پن نارادھیامرس دشر و اھکالوک دشر هرابرد ھناھب کی و
 یتح ،درک یکارتشا هرابکی ھب دیاب ار ناناقھد« :دنتفگیم اھنآ .دشیم ھتکید تشحو اب ھکلب ،یوروش داصتقا )تسرد( کرد
 بالقنا و درکیم کیرحت نارگراک ھیلع ار ناناقھد ،دشیم لمع )نینچ نیا( رگا ،ھک – »دومن هدافتسا روز زا ،دشاب مزال رگا

 .دندوب تعنص رد یراذگ ھیامرس لبور اھدرایلیم فرص اب روشک ندش یتعنص نامز عیرست ناھاوخ اھنآ .تخاسیم دوبان ار
 ار اھنآ ،مدرم تالکشم شھاک یاجب ھک یاهراچ هار – دشیم یروآدرگ اھالاک تمیق شیازفا زا تسیابیم اھدرایلیم نیا
 ار یتعنص یاھالاک یلصا ناگدننک فرصم ،طسوتم و ریقف ناناقھد اھالاک تمیق شیازفا اب ھک ییاج نآ زا و ،دادیم شیازفا

 نویسیزوپا .دشیم اھکالوک تیعقوم تیوقت تمدخ رد اھنت ،دادیم شھاک ار اھنآ یگدنز یاھدرادناتسا و ،دربیم برضریز
 .تفرگ راکب ار دوخ شالت رثکادح ناناقھد طسوتم ھقبط و ایراتلورپ نیب )فالتئا( تسکش لیمحت تھج یکستورت

 اب یراکبارخ قیرط زا ھکلب ،داقتنا قیرط زا ھن ،دندوب بزح رد مھ زونھ اھنآ و ،دندروخیم تسکش نانمشد ھک یلاح رد
 دح زا شیب و ھنایشحو ذوفن چیھ و یاھناترطفتسپ هزادنا یب فیرحت چیھ ،اھنآ رظن زا ،قارغا نودب .دندرکیم ینمشد بزح
 .دادیم ماجنا بزح ھک یزیچ رھ روآ مرش تیموکحم زا دوب ولمم ھک دندرک رشتنم ار یتایبدا اھنآ  .دوبن دب ،یزیمآریقح
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 و اھکالوک ،اھتارکروب بزح تسینومک بزح ھک دنتفگ کیربت یاھیمالعا اب ار ربتکا بالقنا درگلاس نیمھد اھنآ
 ھنایفخم و رشتنم ار تاوزج ھک ،دوب ینیمزریز حانج کی لیکشت اب هارمھ تاغیلبت نیا .دوب هدش هدناوخ پن نارادھیامرس
 ،رما نیا اما .دش جارخا یکستورت نویسیزوپا .دادیم نایاپ )یبزح دض رادرک و راتفر( نآ ھب تسیابیم بزح .درکیم شخپ
 .تخاسن فقوتم ار )اھنآ( تاغیلبت

 رد ھک ار ھچ نآ تسرد کرد دیلک ھک نیا یارب ،مینک وگزاب یبوخب ار یکستورت نویسیزوپا یاھتیلاعف زا ھلحرم نیا دیاب ام
 هابتشا ھک دنکیم فارتعا ،دنتسین ریذپ ھیجوت شیاھهدغد دنیبب ھک نیا ضحم ھب ،لوقعم ناسنا رھ .دھدیم تسد ھب ،دیآیم ریز
 ،یوروش ریھامج داحتا ندش یتعنص عیرست اب ھک دنکیم رکف ناسنا .تسین قداص یکستورت دروم رد نیا اما .تسا هدرک
پن نادرم ل کً   ابیرقت نتفر نیبزا  تسیاب یم ،ھقبط کی ناونع ھب اھکالوک یاغلا و ،یزرواشک ندرک یکارتشا ،          ُ 
 ھک ردقچرھ اما .دندزیم دایرف اھھناخ مابتشپ زا ھک دوب یزیچ نامھ ناشروظنم ھچنانچ ،درکیم یضار ار اھتسیکستورت
 ھنوگ نیدب یزاوژروب هدرخ رصانع یزوت ھنیک .تشگیم رتزوتھنیک ،دشیم رتهدنزغل یکستورت نویسیزوپا یاپ ریز نیمز
 ھب لیدبت دراد تسد رد ار تردق ایراتلورپ ھک یطیارش تحت دنرادن تسود اما ،دننیبیم ار مسیلایسوس یزوریپ ھک تسا
 .دنراد ھناقداص یگدنز کی ھک دنوشب ینارگراک

 .دنامیقاب راکبارخ کی دوخ رمع رسارس رد یکستورت

*** 

 یداصتقا تیقفوم نیا ،دنتسھ ناعذا ھب روبجم نانمشد یتح ھک دراد دوجو یوروش ریھامج داحتا رد یدرواتسد رگا
ھب مزال  ابیرقت رگید راب ھک دنتسھ هدش ھتخانش ردقنآ یاهدرتسگ قیاقح .تسیزرواشک و تعنص ،ود رھ رد زیگناتفگش  رکذ       ً                   
 لیدیت یتعنص یاھروشک نیرتھتفرشیپ زا یکی ھب هداتفا بقع روشک کی زا یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا .تسین اھنآ

 زا .دش لیدبت نردم یزرواشک روشک کی ھب گرزب سایقم رد دوب درفنم ناقھد نویلیم تسیب بحاص ھک یروشک زا .دوب هدش
 نیرتهدیچیپ تسناوت ھک دش یروشک ھب لیدبت ،دوب زاتشیپ یتعنص تازیھجت یارب رگید یاھروشک ھب یگتسباو رد ھک یروشک
 ابیرقت ھک تشگ یروشک ھب لیدبت دوب داوسیب تدشب ھک یروشک زا .دنک دیلوت دوخ یارب ار یعنص تازیھجت نیرتھتفرشیپ و
 اھنیرتھب نایم رد یوروش یاھھناخراک .درکیم لیصحت و هدرک تفایرد شرورپ و شزومآ ،رتناوج لسن هژیوب ،یسک رھ
 رد یوروش یتعنص هدزاب .دندوب )ناھج رد( یروآ نف نیرتھتفرشیپ بحاص یوروش نارگراک و ناسدنھم .دندوب ناھج رد
 ،ماخ داوم و ییاذغ داوم روفو اب و تفای ھبلغ ھیلوا تالکشم رب یوروش یزرواشک .تشاد یدصرد ۴٠٠ دشر ،لاس جنپ
 نویماک و روتکارت نارازھ و اھدص تخاس اب یوروش یاھھناخراک .داد ھئارا روشک ھب ھضرع تھج رد یھجوت لباق تفرشیپ
 .دوب هدیسر بولطم ھجیتن ھب یزرواشک تالآ نیشام رگید و

 اھنیا مامت – تسا ناشدوخ لام ھک یگنھرف یگدنز ،اھهدوت یگدنز یاھدرادناتسا دوبھب ،یوروش ریھامج داحتا تیقفوم
 .تسا هداد شیازفا ار نارگرامثتسا مشخ لباقم رد و ھتخیگنارب ار ناھج رسارس شکتمحز اھنویلیم نیسحت

 ھب و دومنیم ینکارپرھز نارگرامثتسا اب یھارمھردوا .دوبن ناشکتمحز رانکرد وا ؟دوب ھتفرگ رارق اجکرد یکستورت
 نیا مامت ھک دومنیم مالعا .دوب یوروش ھیلع هزرابم رکتبم وا ،هوالعب .دوب اھنآ یلست ھیام و درکیم کمک نارگرامثتسا
 .دنرادن دوجو اھتیقفوم

 یارب ؟ارچ .»دیزاسب روشک کی رد ار مسیلایسوس دیناوتیمن امش« ھک یگداس نیا ھب ؟دوب هابتشا یکستورت هدیا رد یزیچ ھچ
 ھک نیا

 داصتقا اب طابترا ھب زاین هراومھ ،رگید فرط زا بسانت مدع و دیدج یاھزاین شیازفا و ،فرط کیزا ،داصتقا یلک دشر …«
 تلصخ رتشیب و رتشیب ،تسیوروش داصتقا ییافکدوخ یاھھصخشم زا یکی ھک ،“لالقتسا“ ھمانرب .دھدیم شیازفا ار یناھج
 ،یکستورت نوئل( ».نینل و سکرام ھن و تسا رلتیھ یوزرآ یدادبتسا تموکح .دزاسیم راکشآ ار دوخ یلیخت و یعاجترا
 .)١٩٣٣ ،١٧ .ص ،رطخ رد یوروش داصتقا
 توافت ھک دنکیم دومناو هداز بیجن نیا .دشاب ھتشاد ییانعم ھک درادن دوجو یاھلمج نحللادیدش و زارد ینارنخس نیا مامت رد
 ار اھنآ ناوتیمن و دنتسھ یتاذ اھداضت ،یرادھیامرس داصتقا رد .»دنیبیمن« ار مسیلایسوس و یرادھیامرس داصتقا نیب
 ھک دروآ یم دوجوب ار »بسانت مدع« زا یعون نآ ،لاثم یارب ،تس هارمھ اھدزمتسد شھاک اب هوبنا دیلوت دشر .دومن فرطرب

 اھنآ زا یکستورت ھک ییاھ»بسانت مدع« نآ .تسا توافتم )نیا( یوروش داصتقا رد .تسین نآ لح ھب رداق یرادھیامرس
 رود رایسب راب تبیصم عاضوا  زا ،کیتسال ای گنس لاغز رد میئوگب لاثم یارب ،دیلوت رد ندنام بقع دننام ،دنکیم تبحص

 یاجب شھاک ھب لیامت اھنآ یوروش داصتقا دشر اب .دناهدش عفر یتحارب ھک دروآ دوجوب ار یصاخ تالکشم اھنآ .تسا
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 ینامز .تسا هدنام بقع ھناخراک ود  یکی رگا تسین یمھم رایسب ھلئسم دراد دوجو دالوف یناوارف ھک ینامز .دنراد شیازفا
 یانبمرب یزرواشک ھکیتقو .دشاب دوبمک راچد یمک لیر ود یکی رگا تسین یمھم ھلئسم ،تسا ھتفای دوبھب نھآهار ھناماس ھک
 لاسما لوصحم ،یکستورت بانج .ھن ای تسا بولطم ییاوھ و بآ طیارش ھک تسین مھم دایز یتح ،هدش انب نردم یملع
 دنبای شیازفا ھک نیا یاجب یوروش داصتقا رد ،هارمھ تالکشم و بسانت مدع .دوب دایز رایسب کانتشحو یلاس کشخ مغریلع
 .تسا شھاک لاح رد
 زا زورما یوروش داصتقا ھک درادن تقیقح نیا ایآ ؟یلیخت ارچ و تسیعاجترا نیا ارچ – لالقتسا ھمانرب اب طابترا رد
 ھب ھضرع تھج یتیعقوم رد یوروش یتعنص لوغ ایآ ؟تسا ھتسباو رتمک دوب لبق لاس جنپ ھکیزیچ رد رگید یاھروشک
 عبانم عونت و دایز رادقم ایآ ؟دوب تادراو ھب ھتسباو و روبجم روشک لبق لاس جنپ ھک یلاح رد تسین مزال تازیھجت اب روشک
 ھچ نیا ؟تسا هدرکن نیمضت یرادھیامرس یاھروشک زا لقتسم ھعسوت اب دازآ داصتقا کی ھب ار یوروش ریھامج داحتا یعیبط
 ؟دراد دوجو عقاو رد ھک تسیلیخت
 ار نآ میناوتب یداصتقا رظن ھطقن زا ھک ،تسا صاخ تسایس کی زا یشان یداصتقا ھعسوت رگا ؟تسیعاجترا ارچ و
 ،لاح رھب ،رگا ،تسا تسایس رییغت تھج یوروش ناربھر اب طبترم ییاھنت ھب ھک نیارب ضرفرب ،میناوخب »یعاجترا«
 ھک ینامز رد یتح – یرادھیامرس روشک رھ زا رگا و ،تفرگ باتش هداعلا قوف یکیوشلب تسایس بقاعتم یداصتقا ھعسوت
 ؟تساجک عاجترا سپ ،تفر رتارف – دنیبب تسناوتیمن ار شباوخ و تشاد ار قنور نیرتالاب
 رد دیاب اھنت یللملانیب تالدابم و تسین یدادبتسا یتسیلایسوس داصتقا لآهدیا ھک میریگب دای یکستورت زا میرادن یزاین ام
 مسیسکرام یساسا یاھھیرظن زا یکی نیا .دھدرارق یملع یانبمرب ار یاھلدابم نینچ یللملانیب ییاروش ماظن دوجو طیارش
 تموکح یارب و ،درادن یاھقالع یوروش ریھامج داحتا .تسین یوروش ریھامج داحتا لآهدیا یدادبتسا تموکح .تسا
 ،تسا هدش ھطاحا نمشد یرادھیامرس ناھج طسوت یوروش ریھامج داحتا ھک تقیقح نیا ھب ھجوت اب اما .دنکیمن راک یدادبتسا
 .تسزاین کی یرادھیامرس ناھج رازاب زا یداصتقا لالقتسا

هابتشا  اساسا تس »یناھج داصتقا اب طابترا« شیازفا راتساوخ یوروش ریھامج داحتا ھعسوت ھک هدیا نیا  ھک تساھلاس .تس       ً      
 اما ،تسا هداتسیا اپرس ھک ،تس یناھج داصتقا زا یشخب یوروش داصتقا ھک تسا هدوب یکستورت تخاس یاھهدیا زا یکی نیا
 ؟تسیچ تقیقح .دنکیم طوقس ادعب و

 .تسا طوقس و ،یشاپورف ،لاوز لاح رد یرادھیامرس داصتقا ؛دسریم یرگید یزوریپ ھب یزوریپ کی زا یوروش داصتقا
 داصتقا .دوریم شیپ ھب تساھاروش نارود زا رتراوتسا یتح ھک یماظن رد یریظنیب یاھدرواتسد اب یوروش داصتقا

 شیپ ھب دوجوم ماظن لک ینوگنرس یوس ھب یرادھیامرس یاھروشک و دیامن ھبلغ دوخ یاھنارحب رب تسین رداق یرادھیامرس
 .دننیبب ار قیاقح نیا دنناوتیم مھ اھروک یتح .دنوریم
 لاس ود یکستورت .تسا ھتشذگ لاس ود زا شیب یوروش داصتقا ندوب رطخ رد رب ینبم یکستورت یروئت  روھظ نامز زا
 ییافوکش یوروش داصتقا ،لاس ود نیا لوط رد .دروآ یم ناغمرا ھب ار شدیدج ھیرظن تحص کیدزن هدنیآ ھک تفگ شیپ
 نانچمھ دنمزوریپ تسیلایسوس راتخاس ھیلع رتدنلب یادص اب یتح یکستورت هزوز اما .تسا هدرک ھبرجت ار یدیدج هداعلاقوف
 مسیلایسوس تخاس« ھک دنکیم رارکت زونھ نانچمھ یکستورت یلو – تسا هدش لیمکت ابیرقت مسیلایسوس نامتخاس .دراد ھمادا
 .»تسا نکممریغ روشک کی رد
رب کی  اریخا  یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس تخاس رد یکستورت ھک ییاھ»ییوگ ضیقن و دض« رامش ھب دیدج بسچ      ً     
 داحتا یداصتقا میظع دشر دناوتیمن تسیکستورت کی رگید یتح .فرصم و دیلوت نیب داضت :تسا هدش ھفاضا ،هدرک فشک
 یزرواشک ندرک یکارتشا ھک دنک فارتعا دوخ هودنا و مغ اب دیاب ،نمشد نیرتتخسرس یتح .دنک راکنا ار یوروش ریھامج
 ریبعت ءوس لقادح و .دومن ریسفت دب ناوتیم ار قیاقح .دنکیمن بوعرم ار اھتسیکستورت اھتیعقاو اما .تسا تیعقاو کی
 هداعلاقوف شیازفا مغر ھب و یفرصم یاھالاک دیلوت میظع شیازفا مغریلع ،ھک دش هداد تیعقاو نیا ھب یکستورت طسوت
 ھب یرتشیب لیامت ھمھ و دنراد یدایز شزرا اھهدوت نایم رد یدایز دح ات زونھ اھالاک ،ناقھد و رگراک یدرف فرصم
 »زین« سکرام تسا هدینش وا ھک ییاج نآ زا و ،دنادیم »یدرف تشابنا تھج کرحم« ار نیا یکستورت .دنراد فرصم
 تشابنا یارب کرحم« نیا ھک هدیسر قیمع رایسب ھجیتن نیا ھب ،تسا ھتفگ نخس )!ھیامرس ییادتبا تشابنا( تشابنا هرابرد
 .دوش یرادھیامرس یایحا ھب رجنم تسا نکمم »یدرف
 تشابنا و یصخش تیکلام یارب قایتشا ،دننادیمن یزیچ دوخ یعقاو زاین زا زونھ اھهدوت قافتا ھب بیرق تیرثکا ھک ینامز ات«
 تشابنا رگا  …دوشیم یداصتقا یگدنز یعمج تاشیارگ اب رمتسم لباقت ھب رجنم و دریگیم دوخب یاهدوت تعیبط کی اھالاک
       ُ          اھزوخل ک ینوگنرس ھب دناوتیم ھک ،درک دھاوخ لیدبت ھیامرس ھیلوا تشابن ھب ار دوخ ،دور رتارف یصاخ دح زا ھک دشاب زاجم
 اھینواعت ینوگنرس ھب ]هدنسیون زا دیکأت – یوروش تلود ھب قلعتم یاھھناخراک زا یبیکرت[ یبوخ نامھ ھب اھنآ زا سپ و
 یگدنز طیارش نینچ ھب ھعماج یاضعا ھمھ نیمضت یانعم ھب ،یتسیلایسوس نومضم کی رد “تاقبط یاغلا“ .ددرگ رجنم
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ش کب ار یدرف تشابنا کرحم ھک تسا  ،تسا تاضقانت زا ولمم راذگ لاح رد ھعماج نیا …میتسھ رود رایسب نآ زا زونھ ام .د ُ                 
 دیلوت هزوح رد ھشیمھ و ،دنکیم لمح دیدش شنت اب  یوخ کی ،یدرف رھ هزوح نیرتیتایح و یروف ،فرصم هزوح رد ھک
 ھک …تسیتاقبط هزرابم کی نیا ،نآ رد ھتفھن تارطخ و تاناکما ھب ھجوت اب ،هوقلاب روطب …دوشیم جرم و جرھ ھب دیدھت

 رادیدپ گنھآمھ ریغ و هدنام بقع مھ زونھ داصتقا ساسارب ،فرصم هزوح رد هدش ریگرد عفانم نیب دیدش تباقر زا جراخ
 .)١٠-١١ .ص ،١٩٣۵ ،ھیروف ،فوریک رورت ،یکستورت نوئل( ».دوشیم

 ریھامج داحتا مسیلایسوس رد ھک ییاج نآ زا .دنکیم ناھنپ ھفافل رد مسیلایسوس نامرھق ناونع ھب ار دوخ زونھ یکستورت
 وا ،دشابن یفرصم یاھالاک بسک یارب یاهزیگنا چیھ نآ رد ھک تسا هدماین دوجوب یتیعقوم زونھ یوروش یتسیلایسوس

 ھک – دنتسھ »اھالاک قاتشم« زونھ یوروش ریھامج داحتا یاھهدوت ھک تیعقاو نیا .دنیب یم زاب ھلمح یارب ار ھنحص
 یارب قایتشا وا .تسا هدش لیدبت دیدج یتاقبط هزرابم کی ھب یکستورت طسوت – تسا رتھب و رتشیب دیلوت یارب یاهزیگنا
 ھب لیام ھک یکارتشا ناقھد .دنکیم لیدبت ھیامرس تشابنا تھج قایتشا ھب – ملق شدرگ و یزاب هدبعش کی اب – ار الاک بسک
 دایز ردق نآ تدم زارد رد ،یکستورت رظن قبط ،تسا شاهداوناخ و دوخ یارب مشپ ای یاھبنپ ھچراپ رتشیب رتم دنچ تفایرد
 تیکلام یانیمرب تسا نکمم وا ،دنادیم ھچ یسک ،دوشیم لیدبت یرادھیامرس کی ھب ھک دنکیم »تشابنا« مشپ ای ھچراپ

 نکمم دنک تفایرد رتشیب ملک و مدنگ درآ ھک تسا سپاولد ھک یجاسن رگراک .دنک زاب ار یفاب ھچراپ ھناخراک کی یصوصخ
 دیدش شنت« رخآ – و ،دیامن یراددوخ فرصم زا لاح نیع رد – دنک »تشابنا«ار اھنآ  – راکتحا ار تالوصحم نیا تسا
 تباقر تلود اب و دربب الاب ار اھتمیق ھک دنک ھلغ کلام ھب لیدبت ار شدوخ تسا نکمم – !»دروآ دوجوب فرصم هزوح رد
 تفایرد راظتنا رد ھناربص یب و ھناقاتشم ھک یرگید یکارتشا زرواشک ای .»دوش دیلوت هزوح رد جرم و جرھ« ثعاب و دنک
 و دنک »تشابنا« نینچنیا شلوپ اب و دشورفب شاھیاسمھ ھب ار نآ ھکلب ،دنکن هدافتسا نآ زا شدوخ ،تسا رھش زا ویدار هاگتسد
خل ک یارب یدیدھت ھب و دھد ھعسوت ار »یتاقبط هزرابم« مک مک و دزادرپب راک و بسک ھب  .دوش لیدبت اھینواعت و اھزو  ُ 

 یاھالاک ھک تھج نیدب تسا راودیما یکستورت .دراد دوجو یماظن یتسیکستورت تافرخزم ھمھ یارب اما ،تسا کحضم نیا
 ھک تسا نکمم ،درادن دوجو یفاک هزادنا ھب تالمجت یارب نینچمھ ھکلب شیاسآ یارب اھنت ھن ھمھ نیمأت یارب زونھ یفرصم
 یناسک زونھ ھک تسا نکمم –دنراپسب اھکالوک ھب ارناشدوخ یاھدیما و دنروخب بیرف یکارتشا عرازم زا ناناقھد زا یخرب
 دیلوت رد لالتخا ثعاب ،اھتسیکستورت کمک اب ،یلو – دنرادافو یاضعا رھاظ رد ھک دنوش ادیپ یکارتشا عرازم رد
 .دندرگ یکارتشا یزرواشک

 لیلد ھب ھک ینامز ،دنتفرگ دای ١٩٣٢ لاس رد ار ناشدوخ سرد یکارتشا عرازم یاھهدوت !یکستورت یارب سوسفا
 و رتشیب ناشیاھدیما ھک دننادیم نونکا اھنآ .دندش میلست اھکالوک راشف ھب نیارکا و زاقفق لامش رد اھنآ زا یخرب یگبرجتیب
 زا ار دوخ مھس زا یشخب ھک دنک شالت یکارتشا عرازم زا یصاخ وضع تسنکمم .تسا ھتفھن یکارتشا دیلوت رد رتھب
 رد یناوارف و تینما دشر اب و ،دزاسیمن کالوک کی وا زا نیا اما ،دنکب راکتحا »یناراب یاھزور یارب« کرتشم لوصحم
 چیھ اھنآ ،دننکیمن »تشابنا« زگرھ اھنآ ،رھش نارگراک دننام تسرد .دوشیم ھتشاذگ رانک یدوزب لمع نیا یتح اتسور
 اھنآ ھک لیلد نیدب ،دننکیم جرخ دننکیم بسک ھک ار یزیچ نآ مامت ھناقاتشم و دوجو ھمھ اب اھنآ ،دننکیمن راکتحا ار یزیچ
 یگدنز درادناتسا و دنریگب یرتشیب و یرتالاب یاھدزمتسد یتح ھک ،دنراد راظتنا و دنھدب تسد زا ار ناشراک ھک دنسرتیمن
 .درادن دوجو یتاقبط هزرابم ددجم رطخ فرصم هزوح رد یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد .دنشاب ھتشاد یرتھب

 دض و قباس یبالقنا کی نیب ،یکستورت یاھوزرآ و اھتیعقاو نیب نآ و :دراد دوجو هزوح نیا رد داضت کی ،نانیمطا تھج
 ییاج و دراد دوجو فرصم و دیلوت ھب لیم ھک دنیبب ییاج رد ار ھیامرس تشابنا ھک دراد تسود یکستورت .تسینونک بالقنا
 ھک دنادیم یکستورت .دننکیم فرصم رتشیب دننک دیلوت رتشیب ھچ رھ ھک دناھتفرگ دای ناشدوخ ھنازور براجت زا اھهدوت ھک
 تارابعو درک ھلجع وا اما ،دناهدینش یرادھیامرس یاھروشک لاوز  لاح رد رازاب  و هوبنا دیلوت نیب داضت هرابرد اھهدوت
 ھک دننک رواب ات دھد بیرف ار ناھاگآان ھک دیما نیا اب ،تفرگ راکب یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا درومرد ار دوخ ھباشم
 یدیلوت یاھهاگتسد ھک ییاج – یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد اھالاک یبسن دوبمک و – دایز رقف – یرادھیامرس نارحب
 رد ھک تسیزیچ نامھ دننام و یکی -تساھدوبمک فذح لاح رد تعرسب دیلوت شیازفا ھک ییاج و دشیم ھتخاس دیاب ادتبا
 .تسا یبرغ یرادھیامرس یاھروشک

 راکشآ تایلعج نیا رد هزادنا نیا ات رتشیب ییاج چیھ رد ار شدوخ یعقاو هرھچ بلقتم یبالقنا دض کی ناونع ھب یکستورت
 .دوب هدرکن

 هداد یقیمع یداھنشیپ حرط وا شیپ یدنچ ؟تشاد یاھمانرب یکستورت ایآ ؟تشاد یحرط چیھ وا ایآ ؟تساوخیم ھچ یکستورت
ینومک مان ریز نآ ھمھ ھک .تسا هدش دن ک یوروش داحتا ندش یکارتشا و یتعنص تعرس نازیم ھک نیا رب ینبم دوب  ،»پچ« مس                                   ُ 
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 مکحتسم یوروش ریھامج داحتا ناینب ھک لاح .یعاجترا یداھنشیپ یاھحرط و یبالقنا تارابع .دوب »یعقاو« مسینومک و
 و شناد ھک ینامز ،دندوب هدش نیمأت یرتشیب رایسب یفرصم یاھالاک هوبنا اب ناناقھد و نارگراک ھک ینامز ،دوب هدش ھتخاس
 ھچ یکستورت – دندادیم شیازفا ار عرازم و ھناخراک هدزاب ،تلوھس اب و ،دوب ھتفای شیازفا راب نارازھ اھنآ ھبرجت
 ؟تشاد زور نآ یارب یاھمانرب وا ایآ ؟دنکب تسناوتیم یداھنشیپ

 .دیدرگن وا یعامتجا و یسایس نارکون و یکستورت رامشیب یاھھتشون نایم رد ثبع ھب تالاوئس نیا ھب خساپ تھج

 ھک ار یرادھیامرس یاھروشک نارگراک راکفا ھک دنتشاد دصق اھنآ .دنتشادن یاھمانرب یارب داھنشیپ اھتسیکستورت عقاو رد
 اھنآ فدھ .دنزاس شوشغم ،دنتشادن ییانشآ یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس نامتخاس اب یفاک هزادناب
 نارحب زا جورخ تھج یکیوشلب هار باختنا رد ،اکیرمآ نارگراک ھلمج زا ،یرادھیامرس یاھروشک نارگراک ندرک درسلد
 بالقنا اھنت – ناھج یایراتلورپ درواتسد نیرتگرزب دروم رد ات دندرکیم شالت اھتسیکستورت .دوب یرادھیامرس
 تھج کیژولوئدیا رظن زا ار اھهدوت ات دنتشاد دصق اھنآ .دننک داجیا ینیبدب ،ینونک نارود گرزب و دنمزوریپ یتسیلایسوس
 .دندوب یرادھیامرس ناھج عفانم ھب تمدخ تھج ردً    الماک اھنآ .دنزاس هدامآ یوروش ریھامج داحتا ھیلع گنج

*** 

 مدع یروئت زا ؛روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما مدع یروئت ات – یتسیکستورت »موادم بالقنا« کحضم ھخسن زا
 ؛دوب هدش ماجنا یوروش ریھامج داحتا رد ھک یزیچ رھ رب یبالقنا دض تالمح ات – روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما
 یقطنم ناوریپ ھک دنکیم بجعت یسک ایآ .یتاقبط نمشد ھب شیاسآ و یلمع کمک ات – مسینومک رگنس رب یظفل تالمح زا
 ؟دنوش لسوتم ھحلسا ھب فیوونیز و یکستورت یطارفا

 

   

 یتسینینل یوگلا و )کیوشلب( تسینومک بزح اب مسیکستورت روک ینمشد
 ھمھ زا نمشد .میرادیمرب ماگ و ھتفرگ مکحم ار رگیدکی تسد ،کانرطخ و تخس یریسم دادتما رد ،دحتم یھورگ رد ام«
ت  ابیرقت و ،تسا هدرک هرصاحم ار ام فرط  مھ ھب نمشد اب گنج فدھ اب هژیوب ،ھنابلطوداد ام .میراد رارق اھنآ مئاد شتآ تح ً  
 ریسم باختنا اب ھک دناهدز تفوکرس ار ام ،ادتبا نامھ زا تسرد ،شنانکاس ھک ،رواجم     ُ           بادر م ھب ینیشنبقع ھن و میاھتسویپ
 ام هورگ نایم رد رفن نیدنچ نونکا و .میاهدرک یوزنم درفب رصحنم هورگ کی رد ار نامدوخ شزاس ریسم یاجب هزرابم
 و هدرک لثم ھب ھلباقم ،مینکب راوخ ار اھنآ ام ھک ینامز              ُ  و !میورب بادر م ھب ام دیراذگب ھک – دنا هدرک دایرف و داد ھب عورش
 !دینکیم در ار رتھب ریسم باختنا رب ینبم ام داھنشیپ ھک دیشکیمن تلاجخ ایآ !دیراک ھظفاحم ردقچ امش :دنیوگیم

بادر م ھب یتح ،دیلیام ناتدوخ ھک دیورب ییاج رھ ھکلب ،دینک توعد ار ام اھنت ھن ھک ،دیدازآ امش !نایاقآ ،ھلب هآ  ام ،عقاورد .    ُ                    
یارب بادر م ھک مینکیم رکف  اما .دیسرب اج نآ ھب ات میھد ھئارا امش ھب یکمک ھنوگرھ ھک میاهدامآ ام و ،تسیبسانم ناکم امش          ُ         
 رھ ھب “میدازآ“ زین ام ھک نیا یارب ؛دینکن راد ھکل ار “یدازآ“ گرزب ھملک و ،دیبسچن ام ھب ،دیرادرب ام رس زا تسد اھنت

نجب بادر م ھیلع اھنت ھن و ،میراد تسود ھک میورب ییاج  ،نینل .یآ.یو( ».دنوریم بادرم یوسب ھکییاھنآ ھیلع ھکلب ،میگ        ُ             
 .)٧٩. ص ،مود دلج ،یسیلگنا ھخسن ،ارکسیا دویرپ

 فیصوت یکیوشلب بزح یارب ار یبالقنا یایراتلورپ طابضنا یانعم نینل ،هدش ھتشون ١٩٠٢ لاس رد ھک ابیز تاملک نیا رد
 رد دیاب اھنآ .دنتسھ نمشد نیمھ اب هزرابم و فیلکت نیمھ زا یوریپ قفاوم ھک تسیدارفا زا ھنابلطواد داحتا بزح .دنکیم

ندرگ عقاو رث وم یھجو نیرتھب ھب ات دننک تیاعر ار مظن دوخ فوفص  رب اما ،درک دنھاوخ لمحت ار تارظن فالتخا اھنآ .د            ٔ     
 ،تسام زا یوضع درف ھک یلاح رد اما ،دنورب ھک دندازآ دنفلاخم بزح تامیمصت اب ھک یدارفا .دننکیم دیکأت لمع داحتا
 هدیقع یدازآ ،تسا هدادن لیکشت ار دوخ یعمج درخ بزح ھک ینامزات .دنک لابند بزح هار اب یفلاخم ریسم دناوتیمن
 ،دوب دھاوخ برخم ھک لیلد نیدب بزح ھب فلاخم دیاقع نآ زا سپ ،دتفیب قافتا )یعمج درخ( نیا ھک نامز رھ اما .تسدوجوم
 .تسرتشیب تیقفوم سناش تبسن نامھ ھب ،دشاب رتشیب بزح یاضعا نایمرد بزح ماجسنا و تدحو ھچرھ .دبای شرتسگ دیابن

 زا یکستورت .لاحرھب یکستورت اب ھن ،نادنچ ھن .درادن هژیو دیکأت ھب یزاین یبزح طابضنا نیا ھک تسحضاو رایسب نونکا
 و رکف تدحو ھب تبسن ،یکیوشلب طابضنا و ،کیوشلب بزح تالیکشت ھب تبسن یصاخ رفنت ،دوخ یاھفرح یاھزور نیلوا
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 هدزاود یارب یکستورت ،تباب نیا زا .درک تفلاخم نینل اب لاس هدراھچ یکستورت ،تباب نیا زا .داد شرورپ یکیوشلب لمع
 .درک فلاخم للملانیب مسینومک اب یکستورت ،تیاب نیا زا و ،دیزرو تفلاخم نیلاتسا اب لاس

 .داد لکش ار مسیوشنم و مسیوشلب نیب گرزب باعشنا ھک ،دوب ھیسور تارکمد لایسوس یرگراک بزح مود هرگنک زا سپ نیا
 هداد لیکشت ار یعقاو یکیوشلب بزح کی یریگمیمصت قیرط زا ھک دندومن تعاطا و هدرک تیامح نینل یربھر زا اھکیوشلب
 یبلط حالصا تیھام اب قباطم ،اھکیوشنم .دنک راک یزکرم ھمانرب کی ساسا رب و دشاب تالیکشت رظن ریز وضع رھ ھک
 .دنکب ،دھاوخیم ھکیراکرھ دشاب دازآ یسکرھ عقاو رد ھک دندوب هدعاق یب و داشگ و لگ یتالیکشت یماح ،دوخ )یتسیمرفر(
 :تشون هرگنک نیا هرابرد ،درک رشتنم ١٩٠٣ لاس نایاپ رد ھک یاهوزج رد وا .تفر اھکیوشنم اب یکستورت

 کی یمحریب اب ،خیرات و – میزادرپب ار ھتشذگ یاھیھدب دوس دیاب ام .دننکیم ھتکید اھهدنز ھب ارناشدوخ تیصو اھهدرم«
 ھلیسو نیدب ھک تسین نیا ام روظنم ھتبلا …میزادرپب دیاب ام !یتنعل .دبلطیم تشوگ بزح هدنز )مسیناگرا( مادنا زا ،راوخابُ  ر
 و یژرنا اب ،درم نیا .مینک راکنا ار ھیسور تارکمد لایسوس یرگراک بزح مود هرگنک رد نینل قیفر یصخش تیلوئسم
 بزح هرگنک نیمود ،یکستورت .ل( ».درک یزاب یبرخم شقن بزح ندز مھرب و مھرد یارب ،تسوا تعیبط رد ھک یدادعتسا
 .)١١. ص ،یربیس هدنیامن شرازگ ،ھیسور تارکمد لایسوس یرگراک

 ازسان دوش یھدنامزاس یبوخب ھک یعقاو یکیوشلب بزح کی لیکشت میمصت ھب یکستورت .مینکیم ھصالخ اج نیا رد ام
 هدرخ نآ رد ھک تشاد رارصا یبزح تالیکشت زا یعون رب وا ھک لیلد نیدب ،تسا بزح رگلالخا نینل وا رظن زا .دیوگیم
 .دنشاب ھتشادن یھاگیاج ،یأر دوخ یاھکیتکات و یلایخ یاھھمانرب اب ارگدرف نارکفنشور ،شابوا و لزارا ،اھیزاوژروب
 ھیلع هژیو ھب یکستورت .دراد »یمسر یانعم« کیً   الماک مسیلارتناس ھک درکیم روصت وا .دوب مسیلارتناس فلاخم یکستورت
 یارگدرف راتفر و راکفا ھک ینارکفنشور ات تسا طابضنا و مظن ھب لیامتم رتشیب ایراتلورپ تفگیم ھک دوب نیگمشخ نینل ھینایب
 .دنراد یتسیشرانآ

 :تفگ ،دوب ھتشون نامز نامھ رد ھک یرگید هوزج رد یکستورت

 نامھ ،ایراتلورپ !دیراد یظیغو مشخ ساسحا ھچ دیناوخیم ار ]نینل[ تشز خاتسگ بیرفماوع یاھغورد نآ امش ھک ینامز«
 سرد ھک دوشیم هدناوخارف زورما ،دوشیم هدیشک ییارگھیداحتا یوسب یعیبط روطب دیتفگ زورید اھنت امش ھک ییایراتلورپ
 و ،یتاقبط یھاگآ ندروآ شقن حالطصاب ،زورید حرط قبط ،ھک ینارکفنشور نامھ ھب ؟یسک ھچ ھب و !دھدب یسایس طابصنا
 اما ،تفریم اپ و تسد راھچ رابغ و درگ رد زونھ ایراتلورپ زورید !دندرکیم یزاب ایراتلورپ نایم ھب ار یسایس یھاگآ
 طابضنا اب زورما اما ،دوب یتسیلایسوس یھاگآ لماح رکفنشور زورید !تسا ھتفای ءاقترا یاھقباس یب ماقم ھب زورما
 زا رتنیبدب ،یتسارب !تسا کیتارکمد لایسوس رکفت نیا و !تسا مسیسکرام نیا و !دوش یم هداد ناوخارف وا ھیلع یاھناخراک
 فیاظو ،یکستورت .ل( »!درادن دوجو ،تسا ھتفرگ ماجنا ایراتلورپ کیژولوئدیا ثاریم نیرتھب ھب نینل طسوت ھک یدروخرب

 .)٧۵ .ص ،١٩٠۴ ،ام یسایس

 یاھهدیا زا یکی نیا .دنک کرد رکفنشور و ایراتلورپ ھب تبسن ار یسکرام درکیور یعقاو یاھھیاپ تسناوتیمن یکستورت
 هدناشک ضحم فانصا ھیداحتا یاھشور و لوصا زا یوریپ ھب تسینومک بزح نودب ایراتلورپ ھک تسا یتسیسکرام نیداینب
 شناد اج نیا رد .تسنآ شخب نیرتشوھاب و نیرتعاجش ،شرصانع نیرتھب ،رگراک ھقبط گنھآشیپ تسینومک بزح .دوشیم
 ھب نارکفنشور عون نیا .تسا رادروخرب یدایز تیمھا زا ،دناهدناسانش رگراک ھقبط اب ار دوخ ھک ینارکفنشور زا شخب نآ

 لمع و یبالقنا یروئت لماح رگراک ھقبط گنھآشیپ ھک یاهدیا نیا رد ھک یلاح رد .دننکیم کمک رگراک ھقبط هدیا یریگلکش
ً        ابیرقت نیا و .دننکیم یزاب یمھم شقن گنھآشیپ نیا رد زین یبالقنا نارکفنشور ،درادن دوجو یداضت تسا یبالقنا
 کرد یرکفنشور یزاوژروب هدرخ زا رتھب ار طابضنا و مظن یانعم و ،دراد لیامت طابضنا ھب رتشیب ایراتلورپ ھک تسحضاو
 .دنکن صخشم رگراک ھقبط اب ار شدوخ اما ،دشاب ھتشاد یگتسبمھ یرگراک شبنج اب تسا نکمم ھک ،دنکیم

 یفداصت نیا .دنزیم فرح یریقحت ھچ اب نارکفنشور ھب ایراتلورپ یسایس طابضنا شزومآ هرابرد یکستورت ھک دینک ھجوت
 تسا نکمم ھک تسا هدرک دیکأت یکستورت اھراب و اھراب .دنکیم تیامح یزاوژروب هدرخ نارکفنشور زا یکستورت .تسین
 هار رد لماک روطب ار ناشدوخ ھک ییاھنآ – دنشاب یاھفرح نویبالقنا زا رتمھم بالقنا یارب نارکفنشور رگید و نایوجشناد
 .نینل زا یکستورت ترفن ھب دینک ھجوت نینچمھ .درکیم مسجت نینل ھک ھنوگنامھ ،دناهدارک ادف بالقنا دربشیپ

      ُ      قیفر ] ا.یج .ما – هدنسیون زا دیکأت[ ام بزح یعاجترا حانج ربھر ھک تسا تقیقح نیا قمعً       ھناشن کی ھکلب تسین یقافتا«
 لایسوس زا یفیرعت نینچ کی دش روبجم یناور ظاحل زا ،دنکیم عافد مسینیبوکاژ روتاکیراک یکیتکات یاھشور زا ھک ،نینل
 کی ،ھلب .ام بزح یرگراک تعیبط ندرب نیبزا تھج کیروئت شالت کی رگم تسین یزیچ چیھ رگناشن ھک دھدب یسارکمد
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 یسارکمد لایسوس تسینویزیور یربھر حانج نیرتارگتسار[ نیاتشنرب یسایس یاھهدیا زا رتکانرطخ مک ھک کیروئت شالت
 .)٩٨ .ص ،اجنامھ –                 ُ     یکستورت( ».تسین ] ا .یج.ما –

 کح یکستورت یناشیپ یور رب غاد نھآ اب تسیابیم تاملک نیا !بزح کیتارکمد لایسوس یعاجترا حانج ربھر ،نینل
 .دشیم

 نیبعشنم و ،ایراتلورپ یاھروتاتکید ،اھتارکوروب ،یعاجترا حانج ار اھکیوشلب نآ زا سپ لاس یس تدم ھب یکستورت
 ماجنا اب و دنک باعشنا بزح رد یفسلف ھیجوت« اب ات دوشیم هدامآ نینل ھک درک مالعا ،١٩٠۴ لاس رد یکستورت .تسا هدناوخ
 .»دنک میکحت و ظفح ار دوخ شترا ناگدنامیقاب ،ھئطوت نآ

 .تسا هدیبسچ نآ ھب زورما ھب ات ھک اھکیوشلب هرابرد یکستورت کیسالک لومرف تسا نیا

 اھهویش نیا .دشاب نآ دننام دناوتیمن ھناخراک ھک یاھنوگنامھ ھب تسرد ،دشاب ام بزح میژر دناوتیمن یناگداپ میژر«
 تیاھن رد و ،بزح تالیکشت نیزگیاج یزکرم ھتیمک ،بزح نیزگیاج بزح تالیکشت ھک دروآیم دوجوب ار یتیعضو
 .»“دننکیم توکس مدرم“  ھک یلاح رد  ،دننکیم “یربھر“ ار ھمھ اھھتیمک …دوش یزکرم ھتیمک نیزگیاج ً  “وتاتکید“

 .دنکیم تشادرب کیوشلب بزح تالیکشت زا یکستورت ھک یلکش نآ تسا نیا

ش هدر ب یوروش ریھامجداحتا تسینومک بزح ھب یکستورت .تشذگ اھلاس  ھب و  ،درک راک نینل رماوا و تراظن تحت و د    ُ                        
 کی زا شیب رد ار ایراتلورپ ،دنمزوریپ بالقنا کی رد ھک دید ار تسینومک بزح لمع رد وا .دش هداد ءاقترا الاب یاھتُ  س پ

میظع رد لاس ھس  ابیرقت تدم ھب یلخاد گنج رد ھک دید ار بزح نیمھ وا .درک یربھر نیمز هرک حطس مشش  یاھگنج نیرت              ً      
 نماض ،ھنوگنیدب و هدرک راک یناقھد یاھهدوت یربھر اب و تسد رد تسد تسینومک بزح ھک درک هدھاشم وا .دیگنج یخیرات
 ھب ،هدش ناریوً                ابیرقت روشک کی زا ایراتلورپ ھک ینامز ،تسا هدید ار یزاسزاب هرود زاغآ وا .تسا هدش بالقنا یزوریپ
 ناکما یزوریپ ھنوگچ ھک تسا هدرک هدھاشم وا .دنک اپرب ار مسیلایسوس یاھھیاپ ات دومن زاغآ دیدج یتعنص راتخاس کی داجیا
 قیرط زا تسینومک بزح طسوت و دش زاب ایراتلورپ یروتاتکید اب ھک قالخ یژرنا تانایرج ،نیئاپ زا تاراکتبا – تشگ ریذپ
 .دیدرگ تیادھ هدش یزیر ھمانرب

 ،دوب هداد صاصتخا بزح تخاس ھلئسم ھب ار دوخ میظع تردق زا یاهدمع شخب ھک نینل ،گرزب داتسا طسوت هراومھ بزح
 یوس ھب ،دوب یداصتقا یزاسزاب طوطخ دادتما رد دوخ ریسم رییغت یادتبا رد تسرد ٢۴-١٩٢٣ لاس رد بزح .دش یربھر
 بلغا حلص نامز فیاظو .دوب یبسن حلص نامز ھب گنج نارود زا دوخ یسانشناور رییغت لاح رد و ،تفریم دیدج فیاظو
 تیریدم .تفرگیمن ماجنا کاکطصا نودب ،ینامزاس و یصخش رظن زا ،هرابود میظنت .دندوب رتلکشم گنج نامز فیلاکت زا
ث وم هراومھ یتعنص روما  .دوب هدرک دشر بزح .دنک راک لاکشا نودب ھشیمھ تسناوتیمن بزح یلخاد نامزاس .دوبن اراک و ر ٔ         
 رد یگنھآمھان ،تالیکشت رد صقن .درکیم یربھر ناھج رد ار ایراتلورپ یروتاتکید نیلوا ھک دوب یرتلورپ بزح کی نیا

 .دوب ریذپان بانتجا درکلمع

 و دوب یفاک تعاجش و یریذپ فاطعنا ،یفاک دوخ زا داقتنا ،ینورد یسارکمد یاراد اھصقن نیا تخانش تھج بزح ایآ
 ؟تفرگ راکب اھنآ عفر تھج ار  مزال تامادقا

 مھدزیس ھک تسا مزال .میھدب دای ار یتسیلایسوس یوروش ریھامجداحتا تسینومک بزح خیرات اج نیا رد میناوتیمن ام
 تیعقوم سنارفنک نیا .دش رازگرب ١٩٢۴ لاس ھیوناژ رد ھک ،مینک رکذ ار )اھکیوشلب( ھیسور تسینومک بزح سنارفنک
 ھلمج زا ،ییاھزیچ نینچ ھب ھناعاجش و تدشب .درک داقتنا فعض تاکن زا .داد رارق ثحب دروم لماک روطب ار بزح یلخاد
 ؛یمود کیژولوئذیا ذوفن و یزاوژروب رصانع اب بزح یاضعا تاطابترا ؛بزح یاضعا یدام تیعضو رد تافالتخا
 راک فلتخم یاھھخاش رد ریگرد یاھتسینومک نیب طابترا دراد لیامت ھک ،دوش هداد زیمت مزال صصخت زا دیاب ھک ییارگشخب
                               ُ  تسایس( پن رطخ ؛یناھج بالقنا و ل ک کی ناونع ھب مسیلایسوس تخاس زادنا مشچ نداد تسد زا رطخ ؛دیامن فیعضت ار
 ندش هزیتارکوروب ؛دنریگیم رارق ییاوژروب طیحم اب طابترا نیرتکیدزن رد ھک نارگراک زا یشخب داسف – )دیدج یداصتقا
 .دومن هراشا ،تسا نآ زا یشان ھک اھهدوت زا ییادج هرطاخم و اجنآ و اج نیا رد یبزح یاھهاگتسد

 اھدوبمک .تشادن دوجو رادشھ یارب یلیلد چیھ ؟دوب هدنھدرادشھ نیا ایآ .داد ھئارا ار طیارش زا یعماج یسررب سنارفنک نیا
 عبانم و ،تسرد بزح یژولوئدیا .دندوب رایشھ تسینومک بزح یاضعا .تخادنایمن رطخ ھب ار تسینومک بزح تیدوجوم
 بزح سنارفنک ،اھدوت نیا رظن زا .دندوب یوروش ریھامج داحتا یایراتلورپ یاھهدوت عبانم نیا .دوب ریذپانیگتسخ شایتایح
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 ھک تشاد نایب سنارفنک .»تسا ھتفای شیازفا بزح ھب ایراتلورپ یاھهدوت دامتعا« ھک درک مالعا سنارفنک .دومن ییامنھار ار
 .»تسیبزح روما مامت رد نارگراک زا یدیدج یاضعا بذج« بزح »یساسا ھفیظو«

ژیو ھجوت  اقیقد ھک تسا بزح تالیکشت ھفیظو نیا«  تسا مزال ھکیراک رھ و ،دھد صاصتخا نارگراک زا ھتسد نیا ھب یاه        ً         
 قیرط رھ ھب و ،دربب الاب ار نانآ یگنھرف شناد حطس ات دنک کمک اھنآ ھب ،دزاسن ادج دلوم راک زا ار اھنآ ات دھد ماجنا
 یکی هدنیآ هام دنچ رد دیاب بزح یرتلورپ ھتسھ شیازفا راک .دزاس رتناسآ بزح روما مامت رد ار اھنآ یعقاو تکراشم نکمم
 .)]کیوشلب[ ھیسور تسینومک بزح سنارفنک نیمھدزیس ھمانعطق( .»دشاب یبزح یاھنامزاس مامت فیلاکت نیرتمھم زا
 نیا اب وا یلو ،دھد ھئارا ار دوخ یاھلح هار و تاداقتنا ھک تشاد ار سناش نیا وا .تشاد روضح سنارفنک نیا رد یکستورت
 دیدج هرود ناونع اب یاھلاقم یو ،ھمھ نیا اب اما .درکن زاربا یتفلاخم چیھ ،دیسر بیوصت ھب ارآ قافتا ھب ھک یاھمانعطق
 یادص و رس .دوب شایمیدق هدومزآ ناربھر ھیلع و ،کیوشلب بزح ھیلع یاھناسر دیدش ھلمح ءانثتسا نودب ھک درک رشتنم
 ھک دوب ینانآ ھیلع ھکیلاح رد ،تسرتناوج یاضعا نامرھق ھک دومن رھاظت وا ھلاقم نیا رد .دوب »داسف« ھیلع – یکستورت
 ھن و( دنابالقنا »جنسراشف« نایوجشناد ھک نیا رب ینبم دومن رداص لومعمریغ یاھینایب وا .دندوب ینیمزریز بالقنا زا لبق
 ییالاب ھقبط رد :دنکیم یگدنز ھقبط ود رد بزح« ھک تشاد راھظا دوخ یمیدق هویش ھب و !)تسینومک نارگراک ای نارگراک
 و کیتارکوروب یھاوخدوخ« هرابرد وا .)٩ .ص( »دریگیم دای میمصت نیا هرابرد اھنت نیئاپ ھقبط رد و ،دریگیم میمصت
 »یتسینوتروپا داسف« زا ھک تفر شیپ ییاج نآ ات وا .)٩ .ص( درک تبحص »بزح تامازلا و راکفا ،اھھیحور نتفرگ هدیدان
 ھتیمک ،»هاگتسد« ھک ،دوب هدش ناسارھ شیپ لاس تسیب دننام ،هرابود وا .)١١ .ص( دومن تبحص بزح یمیدق یاضعا
 .دوش بزح نیزگیاج ،یزکرم
 ؟دھد ھئارا یاھمانرب تسناوتیم وا ایآ ؟تشاد دوخ یور شیپ دوب سنارفنک رد ھک ھچ نآ زا توافتم یاھمانرب یکستورت ایآ
 راتساوخ یکستورت .دشیم ثحب نآ یور رب ییزج یکدنا تسیابیم ھک ھتکن کی زجب تشادن دوخ زا یاھمانرب یکستورت

 بزح باعشنا یدازآ ،دوب شناھاوخ وا ھکیزیچنآ عقاو رد .دوب تسینومک بزح نورد رد )یدنب حانج( »نویسکارف یدازآ«
 .دریگ راکب شدوخ یاضعا رب ار طابضنا و مظن مادک رھ و دنگنجب رگیدکی اب ھک دوب بزح یاھھعومجمریز زا یرامش رد
 .درکن اھر ار یرادھیامرس یاھروشک رد ناملراپ یایٔ               ور زگرھ یکستورت

 .دنک یربھر ار بالقنا دناوتن ھک دوب یاهدش بعشنم بزح نانچ نآ ناھاوخ ،دروآ نابز ھب ھک نیا نودب یکستورت

 زا وا .تخادنا هارب نامز نآ رد مسینینل ھیلع ار شا ھلمح و ،دومن زاغآ ار دوخ تفلاخم یکستورت ھکدوب هدنز زونھ نینل
 کیژولوئدیا تعاجش ،یداقتنا رکفت ،راکتبا دنمزاین ھک یدربراک ،یاهویش زا ار مسینینل« ھک درکیم تبحص یتسینومک بزح
 .»تسا یفرعم مزلتسم و هدش باختنا ھشیمھ یارب و راب کی اھنت ھک دھد لکش رییغت ھناروکروک یلوصا ھب ،تسا

 هدرخ ذوفن نیا .دوبن بزح هاگتسد ضقن نیا .درک ھتکید ار یکستورت »دیدج هرود« ھک دوبن بزح رد تیعضو نیا
ا هاگدید یل ک رگنایب ھک دوب اھکیوشلب اب یکستورت تموصخ نیا ،دوب بزح زا جراخ یزاوژروب  .دوب بالقنادض نیا .دوب و           ُ                 
 دنچ لوط رد ھک ینامز ،درکیم فقوتم نینل تافو زا سپ تسرد ار دوخ تاداقتنا ،دوب بالقنا نارگنً                   اعقاو یکستورت رگا
 یربھر ،دنتفگیم ھک ھنوگنامھ ات دنتسویپ تسینومک بزح ھب اھ تکرش و اھھناخراک زا رگراک رازھ هاجنپ و تسیود ،ھتفھ
 بزح نورد رد وا .درک رتشیب ار شتالمح وا .دشن فقوتم یکستورت .دنزاس نیزگیاج نارگراک یعمج تیربھر اب ار نینل

 .درکیم فیعضت ار بزح ھجوت لباق تردق و تدحو یکستورت ،حانج نیا تاغیلبت قیرط زا ھک ،داد لیکشت یحانج

 میقتسم یریگ هرانک اھنت ھن« ار یکستورت تفلاخم ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح سنارفنک نیمھدزیس
 .»دومن فیصوت یزاوژروب هدرخ یوس ھب یورسپ دنور ناونع ھب حوضوب نینچمھ ھکلب ،مسینینل زا

 تفای شیازفا بزح فیاظو .دیسر یرگید یزوریپ ھب یزوریپ کی زا یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح .تشذگ اھلاس
 دوخ نیا ھک دش رتیوق شتدحو .تشگ رت هدرتسگ و رتقیمع نآ کیروئت تازیھجت .تفرگ هدھعب یمیظع یاھتیلوئسم و
 بزح ماھتا نآ .تسویپن عوقوب ،درکیم ینیبشیپ ١٩٢۴ لاس رد یکستورت ھک »یاھعجاف« نآ .دوب بزح یگچراپکپ زا یشان
 نامھ یکستورت زونھ یلو .دش ھتخانش کحضم ،بقاعتم تالوحت اب و تشگ دیدپان اھکالوک و )نارادھیامرس( پن نادرم
 رد و ١٩١۴ ،١٩٠۴ یاھ لاس رد ھک ،دوب هدرک ظفح یوروش ریھامج داحتا یکیوشلب بزح ھب تبسن ار شراتفر

 .دوب هداد رارق دوخ ھلمح فدھ ار نیلاتسا راب نیا وا نینل یاجب طقف .تشاد١٩٢۴

س .در ب شیپ ھب یللملانیب هزوح ات کیوشلب بزح تالیکشت رب ار دوخ تالمح یکستورت  اب ھنوگنآ ،ھتشذگ دننام ،مسیلارتنا    ُ         
 یاھشخب ھک یتسینومک بازحا و ،للملانیب مسینومک .دیدیم ار بزح بیرخت نآ رد ھک دوب هدننک رجزنم وا یکیوشنم کرد
 کیوشلب بزح ھک دوب زیگنا ترفن یکستورت دزن یاھنوگنامھ ھب دوخ یکیوشلب تالیکشت بقاعتم ،دندادیم لیکشت ار نآ یلم
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 تھج یو تداع ھب ھیسور بالقنا زا لبق ھک تفرگ راکب للملانیب مسینومک ھیلع ار ییوگازسان نامھ یکستورت .دوب نینل تحت
ب ار نآ  ارھاظ وا هراومھ و .دوب ھتشگ لیدبت کیوشلب بزح ھب ھلمح  راکب »داقتنا یدازآ« و »یبزح نورد یسارکمد« مان ھ        ً   
چیھ ھک ،در بیم  .دومنیمن راکنا ار نآ للملانیب مسینومک رد یسک         ُ  

 رد گرزب یاھتیصخش و قیاقح مامت دوب ھتفگ ھک دنکیم لقن یناملآ فوسلیف ،لگھ زا دوخ یاھباتک زا یکی رد سکرام
 و یدژارت لکش ھب لوا راب اھنیا ھک دیامن ھفاضا درک شومارف لگھ ھک دیوگیم سکرام .دننکیم روھظ رابود ،ناھج خیرات
 یخیرات دادیور کی زگرھ یکیوشلب تالیکشت هویش ھیلع یکستورت یاھییارس هوای .دنوشیم رادیدپ زنظ تروص ھب مود راب

 و مراھچ و موس تاعفد سپ ،یدمک ھبنج یمود و دشاب ھتشاد یدژارت ھبنج یکستورت ھیلوا تالمح رگا اما .تسا هدوبن یناھج
 .دناکحضم و بیرغ و بیجع ،دوبن اھنآ یبالقنا دض تیھام یارب رگا ھک تفگ دیھاوخ امش ؟دشاب دناوت یم ھچ وا مدص

 :تسا ھتسناد هابتشا ار یکیوشلب تالیکشت شور دوخ یاھھتشون رد یکستورت ارچ ھک تسیحیضوت دیآیم ریز رد ھک ھچ نآ

 ساسارب ھن اما ،تسا هدرک صخشم ینامزاس لاکشا رد یخیرات قیقد نیودت کی اب ار شدوخ هراومھ ]دیوگیم وا[ مسیوشلب«
 لاکیدار روطب ار ناشدوخ یتالیکشت راتخاس اھکیوشلب .]هدنسیون دیکأت -ام ھن ،تسا مجرتم زا یسیلگنا[ راکشآ یاھحرط
 بزح یارب “یبالقنا تالیکشت“ لصا نامھ و کی ،سکعرب ،نونکا .دناهداد رییغت رگید ھلحرم ھب ھلحرم کی زا راذگ رد
 یسایس کرتشم لماع کی رگناشن ناملآ تسینومک بزح یارب ھک ،دوشیم هدرب راکب ایراتلورپ یروتاتکید دنمتردق

 بزح یارب ،تیاھنرد و ،هدش هدیشک یبالقنا تازرابم ھقلح ھب هزات ھک ،نیچ )تسینومک( ناوج بزح یارب نینچمھ ،تسیدج
ا ،هدش سیسأت  اعقاو ھک ،اکیرمآ )تسینومک(  ،یناھج بالقنا یژتارتسا ،یکستورت نوئل( ».تسا کچوک یتاغیلبت هریاد کی ام            ً                 

 .)٧۵-٧۴ .ص ،١٩٣٠
 هزرابم بسانم ینامزاس لاکشا یارب وا ھک دنالوبقب دھاوخیم یکستورت .درادن دوجو تقیقح یاهرذ »یروئت« نیا مامت رد
 نآ تیھام لک ھیلع یکستورت .دنکیم هزرابم یکیوشلب تالیکشت یساسا لوصا ھیلع وا ،عقاورد ھک یلاح رد ،دنکیم
 لاکشا ھک ،تسیربھر کی و ،دحاو یتسایس ،یبزح یشم طخ کی و ،مجسنم یبزح لماش ھک تسا یکیوشلب تالیکشت

 نیا فلاخم هراومھ ھک دنکیم شومارف یتحارب یکستورت .دنکیم ضوع طیارش رییغت اب قباطم ار راک یاھهویش و اھنامزاس
 ثراو ،ارگدرف یزاوژروب هدرخ کی ناونع ھب هراومھ یکستورت .دنکیم شیاتس ھب رھاظت نونکا ھک هدوب یکیوشلب تالیکشت

 .تسیرتلورپ تالیکشت زا رفنتم ھک ،تسا هدنام یقاب )هدیمان ار وا نینل ھک ھنوگنامھ( »یلادوئف ماظن یاورنامرف«

 .تسا کیتارکمد لارتناس ؟تسیچ یکیوشلب تالیکشت لصا

 نیا .دشاب یرتلورپ یسارکمد و مسیلارتناس زا یماغدا ،یعقاو یقیفلت دیاب تسینومک بزح تالیکشت کیتارکمد لارتناس«
 .دیآ          ُ           یم تسدب ل ک کی ناونعب بزح تالیکشت مامت موادم کرتشم هزرابم و ،موادم کرتشم تیلاعف یانبمرب اھنت بیکرت

 ،یتسینومک مادقا زکزمت اما ،تسین یکیناکم یمسر زکرمت یانعم ھب تسینومک بزح کی رد )ییارگزکرم( نویسلارتناس
 اعدا دنناوتیم مسینومک نانمشد اھنت …تسریذپ فاطعنا و ھتسجرب تردق یاراد ،دشاب یوق ھک تسیربھر کی داجیا ،ینعی
 یایراتلورپ رب طلست یپ رد ،یربھر نیا زکرمت و ایراتلورپ یتاقبط تازرابم یربھر تلع ھب ،تسینومک بزح ھک دننک
 .)١٩٢١ ،للملانیب مسینومک هرگنک نیموس یاھزت( ».تس غورد کی نیا .تسیبالقنا

 مسیوشلب یتالیکشت لوصا .تسرثٔ                 وم تردق رثکادح و ،تدحو رثکادح ،یریذپ فاطعنا رثکادح یاراد کیتارکمد مسیلارتناس
 .دناباداش و هدنز ییورین ھکلب ،دنتسین ھنھک یبھذم دیاقع

 لحارم ھمھ یارب ھک تسیبزح تالیکشت حیحص الماک لکش کی قیقحت ددص رد ھن ،لصا رد یتسیسکرام یبالقنا بزح«
راک زا تسرد  الماک ییاھهویش نینچ یارب ھن و ،دشاب بسانم یبالقنا دنور  یاھشور و تالیکشت لکش ،سکعرب .تسا دوخ            ً    
یم رادیدپ طیارش نیا زا  امیقتسم ھک یفیاظو اب و صخشم یخیرات طیارش کی تاصتخم طسوتً    الماک راک  نییعت ،ددرگ                      ً    
 یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح ،مھد هرگنک ھمانعطق) .(م -صخشم طیارش زا صخشم لیلحت( »دوشیم
 .)١٩٢١ ،یتسیلایسوس
 یاھروشک یتسینومک بازحا رد و یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح رد یکیوشلب تالیکشت یامنھار لوصا اھنیا

 فدھ رد اھنآ اما ،دنتوافتم ،دنوشیم وربور اھنآ اب ھک یصخشم فیاظو و ھبرجت ،تردق رظن زا بازحا .تسیرادھیامرس
 یاضعا مامت قفاوت یانعم ھب ھک ،کیژولوئدیا لماک تدحو رب اج ھمھ رد اھکیوشلب .دنتسھ دحتم دوخ یتالیکشت لوصا رد و
 ھن ھک ار قیقد طابضنا ھعسوت لحارم مامت رد یکیوشلب بازحا .دنراد رارصا ،تسا یساسا یاھکیتکات و لوصا رد بزح
 تباث یکیوشلب لوصا .دننکیم ظفح نآ ییارچ و دوش ماجنا دیاب ھک ھچ نآ زا وضع رھ کرد یانبمرب ،ھکلب ،یکیناکم
م ،هداتفا بقع  اتبسن یاھروشک یارب نینچمھ و اھروشک نیرت ھتفرشیپ یرتلورپ تالیکشت یارب ھک دناهدرک  .دنرطخیب و دیف             ً                  
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 رد یتح ،تسین رطاخ هدوسآ زگرھ تسینومک بزح تایح ھک تھجنیدب ،دنتسھ یگنج شیارآ لوصاً            اتزورض اھنیا
 .تسیلخاد گنج رصانع یاراد ،ءاحنا زا یوحن ھب ،هراومھ ،دنکیم یربھر ار یتاقبط هزرابم ھک یبسن توکس یاھنامز
 یاھرازبا ،بالقنا زا سپ و ،لوط رد ،لبق ودرھ – یکیوشلب تالیکشت یاھھیاپ نیا – یبزح یاھھبعش و اھهاگراک یاھھتسھ
 کرد دناوتیمن یکستورت رگا .دنھدیم ھئارا ار طیارش نیرتراگزاس و لمع داحتا نیرتگرزب اھنآ .دنتسھ ایراتلورپ یورشیپ
 نیچ )تسینومک( بزح یارب نینچمھ ،ناملآ و یوروش ریھامج داحتا ود رھ یارب یبالقنا تالیکشت یاھھیاپ نیا ارچ ھک دنک
مت تحت  ارصحنم اھنآ ھک دھاکیمن تیعقاو زا نیا اما .تسوا لکشم رگید نیا ،دنتسھ بسانم  رگا .دناهدوب قفوم طیارش ما       ً         
 للملانیب مسینومک ھک اریز .دربیم لاوئس ریز ار شدوخ اھنت ،دنکیم هراشا اکیرمآ تسینومک بزح ھب یکستورت
 یھاگراک ھتسھ یور بزح و دشاب »کچوک یتاغیلبت هریاد« کی ناونع ھب اکیرمآ تسینومک بزح ھک دھد هزاجا تشادن لیامت
 ،دنک لمع ھک یبزح ھکلب .دنرادن زاین یکیوشلب یاھاگتسد ھب یتاغیلبت هریاد کی .دزرو رارصا ھعسوت لاحرد یاھحانج و
 ھتشاد اھهدوت رد ھشیر ھک دشاب ییاھهاگتسد یاراد دیاب ،دنک یربھر یتاقبط هزرابم رد ار اھهدوت ھک یکیوشلب بزح کی
ن نس ح اب ار اھنآ دناوتب ھک نیا و دنشاب  .دروآرد تکرح ھب دوخ یاھزاین یارب هزرابم رد طابترا نیرتکیدزن اب و تی    ُ 
 هدش ادج نارگید نارگراک زا و هدیشک راوید دوخ رود ھک دنتسین هدش ورسنک تالیکشت یبزح حانج و یھاگراک یاھھتسھ
 عافد نارگراک یساسا قوقح زا ھک ،دنشاب یرگراک تالیکشت و ندعم ،ھناخراک رھ رد قرب دننام هدنزرس دیاب اھنآ .دنشاب
 .دنوش لیدبت اھهدوت ربھر ھب ھجیتن رد و دننک لاغشا ار یاهزرابم رھ مدقم طخ ،دنیامن

 .ددرگ دوخ ھفیظو ماجنا ھب رداق دناوتیمن ،دشاب هدشن تیبرت و یھدنامزاس یبوخب یتالیکشت نینچ رگا ھک تسا حضاو نیا

 )نآ( ھیلع نینل ھک ،ھتبلا .»داد رادشھ یطارفا مسیلارتناس ھیلع یریذپان یگتسخ روطب نینل« :ھک دیوگیم یکستورت
 یکیناکم مسیلارتناس ھیلع نینل ھک ھتبلا .دوبن یرتلورپ یسارکمد و مسیلارتناس زا یقیفلت ھک داد رادشھ یمسر مسیلارتناس
 هدرتسگ یاھهدوت و بزح نیب و ،وس کی زا بزح یاضعا فوفص و بزح یربھر نیب هدنز یطابترا یماح و داد رادشھ
 طیارش اب قبطنم نینل ھک تسیزیچ نآ نیا ،طابضنا و مظن ناونع ھب اما .دوب رگید یوس زا بزح زا جراخ یرتلورپ
 :تشون نرتنیمک
 اب ھک دشخب ققحت ار دوخ ھفیظو دوب دھاوخ رداق ینامز اھنت ،یلخاد دیدش گنج ینونک نارود رد تسینومک بزح«
 یماظن طابضنا درکیور اب نینھآ یطابضنا بزح رد ناوتب ھک یماگنھ اھنت ،دوش یھدنامزاس نکمم ھجو نیرتهزیلارتناس
 هدرتسگ دامتعا زا ھک دشاب هدرتسگ ییارجا تردق اب دنمتردق ربتعم نامزاس کی دناوتب بزح تیزکرم ھک ینامز و درک بلاغ
 .)٢٨٢-٢٨٣ .ص ،٢۵ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ».دشاب ھتشگ رادروخرب بزح یاضعا مومع

 بزح دننام ،یبزح دروم رد .دوب هدشن ھضبق راتلورپ طسوت تردق زونھ ھکییاج ،دوب هدش ھتفگ بزح طابضنا دروم رد نیا
 :تفگ نینل ،تشاد هدھعرب ار ایراتلورپ یروتاتکید یربھر ھک ،یسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک

 ھب عقاو رد ،دیامن فیعضت ھجرد نیرتلقادح اب ار )شایروتاتکید نارود هژیوب( یرتلورپ بزح نینھآ طابضنا ھک یسک«
 .)١٩٠ .ص ،٢۵ دلج ،یسور ھخسن ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ».دنکیم کمک ایراتلورپ ھیلع یزاوژروب

*** 
  
   
  

 .دومن کمک یزاوژروب ھب ایراتلورپ ھیلع یکستورت
 یاھورین عفانم زا عقاورد ،تسینومک بزح نورد رد »یدنب هورگ یدازآ« زا دوخ عافد رد یکستورت .اھ حانج دروم رد
 ناونع ھب زگرھ یکستورت .دوب ارگ ھقرف نیرتگرزب یکستورت .دومن عافد ایراتلورپ یتاقبط تازرابم عفانم ھیلع نمشد
 رد ار ناگدننک نیسحت ،ور ھلابند لفحم کی یھدنامزاس تھج هراومھ یکستورت .درکن راک یاهدوت نامزاس کی رادافو وضع
 یحانج ١٩٢٠ لاس رد یکستورت .درک هزرابم للملانیب مسینومک و نیلاتسا ،نینل اب یکستورت .دروآیم درگ شدوخ فارطا

 ار یحانج یکستورت ،دوب هدنز ١٩٢٢ لاس رد زونھ نینل ھک ینامز .دش ھتسکش مھرد حانج نیا اما – درک یھدنامزاس ار
 اب یکستورت ھک ینامز( درک راکنا اھراب ار نآ دوجو اراکشآ ھچرگا ،دومن ظفح اھلاس ار حانج نیا وا .درک یھدنامزاس
 سنارفنک نیمھدزناپ تامیمصت اراکشآ یکستورت .)!دراد یشزرا ھچ وا تفم فرح ،دنکیم لثم ھب ھلباقم کیوشلب بزح
 یلو – )١٩٢۶ ،ربتکا( تفریذپ ،دوب هدرک عونمم ار یدنب حانج ھک یتسیلایسوس یوروشریھامجداحتا تسینومک بزح
 .درک ضقن ار دوخ دھعت ھلصافالب
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 بزح کیژولوئدیا تایح ،تقوم کیژولوئدیا یاھیدنبهورگ نودب« :تشون دوخ یناھج بالقنا یژتارتسا رد یکستورت
 ھعسوت -نآ رد یھورگ یدازآ زین و -یعمج یدازآ و ثحب یدازآ ،یعقاو یدازآ نودب بزح تایح« .».تسا روصت لباقریغ
 .)٧۵ .ص( »دش دنھاوخن لیدبت یبالقنا تردق کی ھب زگرھ ]للملانیب مسینومک[ بازحا ،اھنآ ریسم

 و ثحب یرگراک یاھھیداحتا رد راک یاھهویش نیرتھب ھلئسم هرابرد بزح ھک ضرفرب ؟دنتسھ یرورض اھیدنبهورگ نیا ارچ
 ھب ھک دنھد ءاقترا ار اھنآ و ،دننک راک یرگراک یاھھیداحتا رد دیاب اھتسینومک ھک دنک قفاوت تیرثکا ھک ضرفرب .دنک لدج
 ار )بلطحالصا( تسیمرفر یاھھیداحتا دیاب یبالقنا نارگراک ھک دیوگب تیلقا ھک ضرفرب .دنوش لیدبت تناتیلیم ییاھنامزاس
 نیا هرابرد ھک هدشن ھتفرگ میمصت ھک ینامزات .دنھد لیکشت ار ناشدوخ ھناگادج یبالقنا یرگراک یاھھیداحتا و دننک کرت

 تسا نیا .دنک رظن راھظا ،دش ثحب لئاسم نیا یور  ھک ینامز دراد ھفیظو و قح بزح زا یوضع رھ ،دوش ثحب تالاوئس
 یاھھیداحتا نورد رد راک عفن ھب بزح تیرثکا ھک ضرفرب اما .تسین مزال یدنب هورگ روظنم نیا یارب .ثحب یدازآ
 اما .دنک یراددوخ شدوخ طخ عفنب نویساتیژآ/کیرحت زا دیاب تیلقا ،یطیارش نینچ تحت ،دشاب ھتفرگ میمصت بلطحالصا
 » طخ« زا »یھورگ ھعسوت« یدازآ ،هورگ کی ناونع ھب ھک دوش هداد هزاجا تیلقا نیا ھب دیاب ھک دنکیم داھنشیپ یکستورت

 .تسا بزح تیرثکا ھیلع اراکشآ هزرابم کی ؟تس »یطخ« ھچ نیا .دوش هداد شدوخ

 رد بزح کی لیکشت یدازآ یانعم ھب ای و ،تسقطنم زا جراخ و هدوھیبً      الماک ھک ،درادن ییانعم چیھ ای »یدنب هورگ یدازآ«
 .تسا هدش لئاق شدوخ یارب رمع مامت یکستورت ھک یدازآ عون نآ -تسا بزح نورد

 یاھورین ھیحور و هدرک داجیا بزح رد هرصاحم تلاح ،دنکیم بیرخت ار نآ ،هدومن فیعضت ار بزح »یدازآ« عون نیا
 تسد ھچیزاب ھب ندش لیدبت رطخ اب« بزح ،دیوگیم نیلاتسا قیفر ،دتفیب قافتا نیا ھک ینامز .دیامنیم فیعضت ار یبالقنا

 .ددرگیم ھجاوم »یزاوژروب رصانع

*** 
 ناونع ھب ار شدوخ ،درکیم ییارس هوای رتشیب ھچ رھ وا اما ،دناوخیم »یعقاو کیوشلب – تسینینل« ار شدوخ یکستورت
 ھب ،)یدازآ( یتربیل یعاجترا ھلجم رد وا ھلاقم .تخاسیم رتنایع ،دیگنج ناشیارب و دومن تیامح نینل ھک یلوصا نمشد
 یزاوژروب اب یکستورت ھک تسا نشورً      الماک ،»ددرگ یتسینومک دیاب اکیرمآ رگا« ناونع اب ،١٩٣۵ ،سرام ٢٣ خیرات
 دزاس دعاقتم ار شناگدنناوخ ھک دنکیم یعس یکستورت .دراد رظنرد ار نارگراک شرکفت رد ھتبلا اما ،دنکیم تبحص اکیرمآ
 رایسب اکیرمآ یزاوژروب ھک تیعقاو نیا زا رظنفرص ھک دومن مالعا وا .تسا ھناگچب یزاب کی اکیرمآ رد بالقنا ھک
 رد یکیوشلب بالقنا اب ھسیاقمرد اکیرمآ یتسینومک بالقنا« ،تسا ھیسور یزاوژروب زا رتزھجم و ھتفای میلعت ،ھتفاینامزاس
 بزح کی یھدنامزاس ھب یزاین ھک تسا نیا نارگراک یارب یکستورت ھیرظن راکشآ شزومآ .»تسا تیمھایب ھیسور
 الاب رد دارفا زا یرامش تشگنا هدع اب … یلخاد گنج« ھک دومن مالعا یکستورت .تسین عیسو یاهدوت ھیاپ اب یوق تسینومک
 رد طسوتم ھقبط دصرد هد ای جنپ نآ ذوفن« ،»دنتسھ اکیرمآ تورث مھد ُھ  ن بحاص ھک دصرد هد ای جنپ – دوشیمن هدیگنج
 نیدب دنادیم نکممریغ ار روشک کی رد مسیلایسوس ھک یدرف تسمھم رایسب ( دیریگب هدیدان ار دنمتورث نازرواشک و اھرھش
 سوکعم ار شدوخ رظن نونکا ،دنوشیم ایراتلورپ ھیلع دنریگ تسدب ار تردق هدنوشرامثتسا تاقبط مامت ھچ نانچ ھک لیلد
 یزیچ رھ یکستورت – دنوشیم مسیلایسوس رادفرط ھمھ دروخب تسکش یرادھیامرس تلود ھک نامزرھ دیوگیم و دنکیم
 ظاحل زا نونکا ]یدصرد هد ای جنپ[ هورگ نیا ریز یسکرھ« :دیوگیم یکستورت  ).دھدب بیرف ار نارگراک ات دیوگیم
ب ، ارھاظ .»تسا مسینومک هدامآ یداصتقا  بزح کی فوفص ھک تسین یزاین ،هدامآ و رضاح یاھتسینومک دایز رامش نینچ ا   ً     
 .درک لعج ار هدحتم تالایا رد یرتلورپ یعقاو

 رد تنوشخ ھکیروشک رد .تسا هدش ھئارا اکیرمآ یاھیوروش یارب ای ،اکیرمآ یارب یکستورت راعش نیا – »!رابجا نودب«
 یقیقح کبس اب –ار نارگراک ھک دراد وزرآ یکستورت ،تسا ھتسب شقن نارگراک اب طابترا رد مکاح ھقبط زا ھلحرم رھ
 ھک دنوش لسوتم یدیدش تامادقا ھب دنرادن زاین اکیرمآ یاھیوروش« ھک – دھد رارق ریثأت تحت ساموت نمرون یناحور
 ار هدنرپ ود گنس کی اب( دنزب ناشن ود ریت کی اب ات درک شالت یکستورت .»دوب هدرک لیمحت اھ سور رب بلغا طیارش
 بالقنادض ھیلع »رایسب« تنوشخ و ورین زا هدافتسا رد ھک دھد ناشن ھیسور نارگراک ھب دھاوخیم وا وس کی زا :)دنزب
 ھک »دھدب دای« ییاکیرمآ نارگراک ھب ات دنکیم شالت رگید یوس زا و ،دنا هدرک هابتشا رادنیمز ناکام و نابابرا و یزاوژروب
 یتسینینل شور و بالقنا ھب یتسینینل درکیور و تسا کلام تاقبط بناج زا ھناتسود یراکمھ تفایض کی اھنآ بالقنا

در براک سونایقا زا شخب نیا رد هزرابم و یھدنامزاس  یتینوتسیول یروئت ردپ یکستورت ھک تسین هدوھیب .درادن  ُ    
 .تسییاکیرمآ »ییارگانثتسا«
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 اب ار کلام تاقبط ھیقب ،اھتسارت نیرتگرزب نارس یانثتسا ھب دنیبیمن یلیلد چیھ یکستورت ارچ ھک ،دوش هراشا تسا مزال
 بالقنا زا سپ یتح یزاس یصوصخ و یصوصخ تیکلام یانبمرب اھنآ ھک دنکیم داھنشیپ وا .دنک برطضم ییاروش بالقنا
 تاشرافس ھیمھس و ،تارابتعا ،ھیلوا داوم هریج اھنآ ھب دیاب تلود ھک ،دیوگیم یکستورت .دننک )سنزیب(راک و بسک نانچمھ
 ینامز یکستورت .»دنوش بذج یتسیلایسوس راک و بسک ماظن رد رابجا نودب و جیردتب« اھراک و بسک نیا ھک ینامز ات دھدب

 راج ،دوب یداصتقا و یسایس تایرورض زا پن نآ رد ھک یروشک ،یوروش ریھامجداحتا رد ،)پن( ون یداصتقا تسایس ھیلع
 تیامح بالقنا زا سپ هرود یارب یرادھیامرس ھمین هدرتسگ راتخاس کی زا ،اکیرمآ رد نونکا اما ،تخادنا هارب لاجنج و
 یماح یکستورت .تسا هدامآ مسیلایسوس یارب یداصتقا رظن زا اکیرمآ اریز ،تسین یزاین چیھ نآ یارب ھک یروشک ،دنکیم
 اکیرمآ رد تسیلایسوس بزح دراگ دشرا ناربھر مسیمرفر ھلمج زا و ات – دنک شوشغم ار نارگراک راکفا ھک تسیزیچرھ
 داھنشیپ اھتسیلایسوس زا یخرب طسوت ھک ھنوگنامھ ،دنرخن یتلود ھضرق قاروا تمیق ھب ناشناکلام زا ار اھسنزیب ارچ(
 . )دوب دھاوخ رت»رابجا نودب«  یتح نیا ؟دش

 ناونعب یکستورت .تسیرونخس نیرتاویش اکیرمآ یوروش رد ییاوژروب یسارکمد یارب یکستورت سامتلا ،لاح نیا اب
 . درک المربً            الماک ار دوخ یسایس نایرع هرھچ – یرادھیامرس یسایس مظن دبعم هاگرد سوب ناتسآ

 مسجت ییاھهورگ و بازحا تکرش طالتخا ناونع ھب ھکلب ،ایراتلورپ یروتاتکید ناونع ھب ھن ار اکیرمآ یوروش یکستورت
 لیلدب اھاروش« ،دیوگیم دوخ یتربیل ھلجم ھلاقم رد یکستورت ،»]ھیسور روظنم[ ام اب« .دنزیتس رد رگیدکی اب ھک دنکیم
 و اھهورگ دیاب اھنت ھن .دتفیب قافتا اکیرمآ رد دیابن زگرھ یزیچ نینچ ».دناهدش کیتارکوروب ،بزح کی یسایس راصحنا
 بزح نیدنچ دیاب .دشاب ھتشاد »یسایس زایتما« دیابن بزح دوخ ؛نیا رب فاضم – دنشاب تسینومک بزح نورد رد اھکھورگ
 ھچ هدنیامن بازحا نیا سپ .دشاب ھتشادن دوجو یسکچیھ یارب یصاخ زایتما چیھ ،ینعی ،دنشاب ھتشاد دوجو ربارب قوقح اب
 ،دنمتورث نازرواشک هدنیامن دیاب رگید بازحا اراکشآ سپ ،تسا نارگراک هدنیامن تسینومک بزح رگا ؟دنتسھ یناسک
 ُ،         اتعیبط ؟دننکیم لمع ھنوگچ بازحا نیا .دنشاب نارکفنشور دیاش و ،یزاوژروب هدرخ ،طسوتم یزاوژروب ،ریقف نازرواشک
 .»تسا ریذپان بانتجا ھکلب – ریذپ ناکما اھنت ھن دیاقع و ،اھهورگ ،عفانم نیب هدرتسگ هزرابم« ،دیوگ یم یکستورت .هزرابم اب

 قوقح ھک ناملراپ نآ رد بزح نیدنچ .تسیاوژروب )ناملراپ( سلجم کی ھیبش دایز رایسب ھک یوروش کی .تسیلاع
 ار کانرطخ کرتشم بیقر ھک دنزاسیم یفالتئا بزح نیدنچ .دنکیم هزرابم بازحا رگید اب بزح رھ .دنشاب ھتشاد ربارب

 یرامش ھب دیاب ،یمود بزح نیا ،یکستورت رظن زا  ؟دشابن نارگراک بزح ھیلع رگید بازحا زا یفالتئا ارچ .دنھد تسکش
 و اھهورگ ،بازحا باختنا قح مدرم .دنشاب هدرک باعشنا دوخ ھناگادج یاھ)ھمانرب( مرفتالپ اب ینوناق یاھحانج و اھهورگ زا
 تسینومک بزح یارب یاھچراپکی تدحو چیھ ؛تسین یرورض یصاخ طابضنا چیھ یبزح رھ یارب .دنراد ار ناشیاھھمانرب

 بزح زا یفرح ھجو چیھ ھب ھک تسا نیا وا “یتربیل“ یدازآ ھلاقم رد یکستورت حرط نیا ھصخشم تفص( .تسین مزال
 لئاسم نایمرد .دننک یوریپ تسایس مادک زا ھک دنریگیم میمصت یراذگنوناق رتفد رد ارآ تیرثکا ).دوشن رکذ  تسینومک
 ھب یرادھیامرس یزرواشک زا ینوگرگد ،تسا »عرازم رد تاوحت و رییغت« ،دوش هزرابم زین اھنآ اب دیاب ھک یاهدمع
ل ک( ندرک یکارتشا ھیلع ارآ زا یتیرثکا ھک یتروص رد .یتسیلایسوس یزرواشک  سپ نیا زا ،دشاب ھتشاد دوجو )نویسازیویتک ُ  
 یسارکوروب دننام اکیرمآ یوروش« ،تشاد دھاوخ ار شدوخ تاعوبطم یھورگ و بزح رھ .دراد یگتسب »مدرم هدارا« ھب
 یاھیسرُ              ک یانبم رب ییاروش باختنا رھ رد« بزح و هورگ رھ ».دنکیمن دیلقت تاعوبطم رب راصحنا زا یوروش ھیسور
 ،تاسلج یاھنلاس زا هدافتسا تھج لصا نیمھ« و ،تشاد دنھاوخ تاعوبطم زا ار دوخ مھس »یأر ذخا ھب تبسن هدش بسک
 .دوشیم ھتفرگراکب هریغ و نویزیولت و ویدار رد تقو صاصتخا

 و هدرک دشر یصوصخ یرادھیامرس و تراجت نآ رد ھک تسیوروش یعون زا یکرد ،یکستورت یلایخ ریوصت ساسا
 زا یگدنیامن ھب ،درادن دوجو بالقنا دض ھک تسا نیارب ضرف .دشاب هدرک دیلقت یرادھیامرس یاھناملراپ زا یتلود نامزاس
 جراخ و لخاد تالمح ھیلع بالقنا زا عافد تھج نارگراک یارب و ،تسین دیدج ماظن ینوگنرس تھج یشالت چیھ یزاوژروب
           ً          یماظن دیدش  ابیرقت طابضنا اب ،یوق زرابم یسایس تالیکشت کی رد ھک درادن یترورض نیاربانب ،تسین یزاین چیھ روشک زا
ر رث وم و عیرس تاناکما ھک دوش یھدنامزاس ھچراپکی لمع و هدارا اب و  ریوصت ھب یکستورت ھک یزیچ .دزادنایب رطخ ھب ا    ٔ         
 ،دنک شالت دوخ نادحتم ھب نیشیپ هدیدمتس تاقبط رگید بذج و لیکشت یارب ھک تسین هدش یھدنامزاس رتلورپ کی ،دشکیم
 ھک ،تسازجم تیرشب زا نوگمھان هدوت کی ھکلب ،دربیم نیبزا ار تاقبط و دنکیم بوکرس ار بالقنا دض ھک یلاح رد
 طیارش نیا تحت .دننکیم عافد اھنآ »دیاقع و اھهورگ ،عفانم« زا ھک تسیبزح ناگدش باعشنا و نوگانوگ بازحا ھب رادافو
 ،وا راعش ھک نیا یارب تسین تدحو نارگن دایز وا تھجرھب اما .دنامیم یقاب یکستورت ّ   رس ،دیسر داحتا ھب ناوت یم ھنوگچ
 .تسا »!رابجا نودب«
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 ھک دنیبب تسین لیام و ،دسرتیم یوق یرتلورپ بزح کی زا ،دسرتیم یوق یرتلورپ تلود کی زا ،یزاوژروب هدرخ
 ناشن ،هدرکلمع نونک ات ھک ھچ نآ زا رتنشور ار دوخ یتاقبط تعیبط ھک تساج نیا– دنک لامعا یبالقنا تردق ایراتلورپ
 .دھدیم

 و داد شزومآ نینل ھک ییایراتلورپ یروتاتکید عون نآ اب ،دشکیم ریوصت ھب اکیرمآ یوروش ناونع ھب یکستورت ھکیزیچ
 .درادن یطابترا چیھ ،تفرگ راکب

 ھک ،تسیزاوژروب ،رتیوق نمشد ھیلع دیدج یتاقبط هزرابم نیرتمحریب ،نیرتداح ،نیرترگهزیتس ایراتلورپ یروتاتکید«
 نودب و نینوخ ،تخسرس هزرابم کی ایراتلورپ یروتاتکید .تسا ھتشگ ربارب هد هدش نوگنرس ھک نآ زا سپ وا تمواقم
 و بادآ و اھتردق ھیلع ،یرادا و )یتیبرت و میلعت( یشزومآ ،یداصتقا و یماظن ،ھنایوجحلص و زیمآتنوشخ ،یزیرنوخ
 .)١٧٣-١٩٠ .ص ،٢۵ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ.یو( ».تسا میدق ھعماج موسر

 یکستورت یزاوژروب یناملراپ یاھهدیا رد ھک ھچ نآ رھ .تسا هداس رایسب یکستورت »یاھرادشھ« و »تاداقتنا« لیلد
وا ،دجن گن  یبالقنا تدحو و ،ایراتلورپ یروتاتکید یعقاو فرعم ھک ھچ نآ رھ .دنکیم موکحم »یسارکوروب« ناونع ھب ار نآ        ُ  
 ربانب .دنکیم ییوگدب »بالقنا رد یراکبارخ« ناونع ھب نآ زا یکستورت رد دوجوم یزاوژروب هدرخ ،دشاب ایرتلورپ یعقاو
 .دراد قلعت »تسینیلاتسا حانج« ھب ،دریگب لکش یتسینینل طوطخ دادتما رد ھک یکیوشلب یعقاو بزح کی ،یکستورت رظن

 

  

 سور – ولگنآ ھتیمک
 داجیا ناکما مدع هرابرد یکستورت یساسا هابتشا دشر زا یشان ،یناھج بالقنا تالکشم ھب تبسن یتسیکستورت هاگدید
 .تسروشک کی رد مسیلایسوس

 :مینکیم باختنا ھنومن یارب ار ریز دراوم ،دوجوم رامشیب لئاسم نیب زا ام
 ؛ھیسور و سیلگنا یگتسبمھ ھتیمک دروم
 ؛نیچ بالقنا دروم
 ؛موس هرود دروم
 و ؛مسیشاف لایسوس دروم
 .ناملآ تیعقوم دروم

  .دوشیم هدید مراھچ مسیلانویسانرتنا روآ تریح دیدج راتخاس لکش رد یتسیکستورت یاھتسایس نیا مامت تمظع جوا

*** 

 یناھج داحتا یارب و ،گنج ھیلع ،مسیلایرپما ھیلع نارگراک کرتشم مادقا جیورت روظنم ھب ھیسور و سیلگنا یگتسبمھ ھتیمک
 یرگراک یاھھیداحتا ناگدنیامن لماش ھیسور و سیلگنا یگتسبمھ ھتیمک .دش یھدنامزاس١٩٢۶ لاس رد ،یرگراک یاھھیداحتا
 نارگراک رتھب کرد تھج ھیسور و سیلگنا ھتیمک .دوب ایناتیرب یرگراک یاھھیداحتا و یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا
 تازرابم رد ییایناتیرب نارگراک ندرک یبالقنا ھب کمک روظنم ھب ،یوروش نارگراک فادھا و تیعقوم زا ناھج و ایناتیرب

 .دش سیسأت یرادھیامرس یاھروشک نایم رد اھاروش ذوفن شیازفا یارب و مسیلایرپما ھیلع دوخ

 ریبک یایناتیرب رد نارگراک ھک تھج نیدب ؟دندرک تقفاوم یاھتیمک نینچ لیکشت اب ایناتیرب یرگراک یاھھیداحتا ناربھر ارچ
 ؛دوب هدرک دشر اھروشک ھمھ نارگراک نایم رد یکیوشلب بالقنا ذوفن ھک لیلد نیدب ؛دندوب هدش هزیلاکیدار رگید یاھروشک و
 تردق رد تکرش تھج ار رگید یاھروشک نارگراک یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا یرگراک یاھھیداحتا ھک نیا یارب
 یاھهدوت داحتا ترورض زا اج ھمھ رد اھتسینومک ھک رظن نیا زا و ،دوب هداد رارق ریثأت تحت نارگراک یروھمج یتلود
 .دندرکیم تیامح یداصتقا ھصرع رد یرگراک

 ناربھر تیصخش یتح اھنآ ؟دندومن تقفاوم یاھتیمک نینچ ھب ندش دراو رد یوروش یرگراک یاھھیداحتا ناربھر ارچ
 زاغآ ھتیمک نیا رد اھنآ اما .نارگید و کوک ،لسروپ :دنتخانشیم بوخً   الماک ار ایناتیرب یرگراک یاھھیداحتا یارگ»پچ«
 نارگراک نایم رد رتعیسو هدودحم رد مسیوشلب یادص کاوژپ ھتیمک نیا .دندیدیم ار اپورا یاھهدوت نیرتهدرتسگ اب سامت
 دندیدیم ینامز یارب یوروش ریھامج داحتا زا عافد یارب یحالس ار نآ اھنآ ،رتمھم ھمھ زا .دوب اھروشک رگید و سیلگنا
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 تالخادم ھیلع یرتلورپ مادقا یاھھتیمک تنس .دنشاب هدرک لماک اھاروش ھب ھلمح تھج ار دوخ یاھحرط اھتسیلایرپما ھک
 .دوب هزات زونھ ١٩٢٠ لاس رد یوروش ریھامج داحتا رد ایناتیرب

 هدرتسگ یاھهدوت ھب گنج و یرادھیامرس ھیلع هزرابم دحتم ھھبج ھلئسم ،ھیسور و سیلگنا یگتسبمھ ھتیمک قیرط زا
 قافتا کی یوروش ریھامج داحتا رد یبزحریغ نارگراک ناگدنیامن .دوب هدش ھئارا یرادھیامرس یاھروشک ناشکتمحز
 زا یاھناتسود ییاریذپ و دننک رفس یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ھب ھک دنتشاد هزاجا شیاقفر و لسروپ .دوب یلومعم
 نارگراک عیسو یاھهدوت روضح رد ھک دنتشاد ار تصرف نیا یوروش ریھامج داحتا ناگدنیامن ،لباقم رد .دشیم اھنآ
 .دنھد ھئارا ار دوخ یبالقنا یاھهاگدید و دنشاب ییایناتیرب

 .»درکیم تفلاخم« نویسزوپا

 یگتسبمھ ھتیمک ھک تسا هدرک اعدا ،نمتاش سکم ،هدش ھتشون اکیرمآ رد مسیکستورت زادرپ ھیرظن طسوت ھک یاهوزج رد
 .)٣٩ .ص ،لاس هد( »تسا ھیسور بزح یسارکوروب و سیلگنا نابلطحالصا نیب یسایس کولب کی« ھیسور و سیلگنا
 نیا .دوب یرگراک یاھھیداحتا یگتسبمھ غیلبت تھج یاھتیمک نیا ؛دوبن مھ فالتئا کی یتح ؛دوبن کولب کی ھتیمک نیا عقاورد
 زا سپ .دنک ءاشفا ار »پچ« ناربھر ،دسرب شنامز ھک یتقو بسانم تیعقوم رد ھک دوب یاھتیمک یوروش ریھامج داحتا یارب

 ھیسور و سیلگنا ھتیمک ییایناتیرب ناربھر عقومنآ  .داتفا قافتا نیا ١٩٢۶ ھم هام رد ریبک یایناتیرب یمومع باصتعا تسکش
 شالت اھنآ عقاو رد ؛دندرک یگتسبمھ ھتیمک رد دوخ یگتسباو ندرک ناھنپ ھب عورش نارگراک دزن اھنآ ؛دندیخرچ تسار ھب
 ریھامج داحتا یرگراک یاھھیداحتا ھب روکذم شخرچ .دنورب هرفط ھتیمک نیا ھب دورو تھج هدش تقفاوم تادھعت زا ات دندومن

 ءاشفا ار ھیداحتا »پچ« ناربھر ھناراکتنایخ شقن و دنوش رھاظ ییایناتیرب نارگراک ربارب رد ھک داد ار ناکما نیا یوروش
 ھتیمک نیا رد باعشنا ناھاوخ و دندوب ھتخادنا هارب یدایز یادصورس اھتسیکستورت ھک دوب یاھظحل رد تسرد نیا و .دننک
 .دندوب هدش

 ،لسروپ دننام یناربھر ھک دومن دیکأت »طلغ کرد نیا« رب یو .دومن عارتخا یروئت کی ،اکیرمآ رد یکستورت روکذم وریپ
 عافد یارب و یتسیلایرپما گنج ھیلع ناھج رگراک ھقبط یبالقنا ناگدنھدنامزاس« ھب دنناوتیم نرتیس و زیلاوس ،سکیھ ،کوک
 .دندرگ لیدبت »یوروش یروھمج زا

 نیا ات دندنامیم رظتنم ١٩٣٣ لاس ات دیاب اھتسینومک !ذوفن نونف صصختم نیا زا هآ !شیدنا فرژ زادرپ ھیرظن نیا زا هآ
 یتحارب نمتاش یاقآ .دننامیم یقاب تسیمرفر ناربھر ،)بلطحالصا( تسیمرفر ناربھر ھک دنریگب دای لامک و مامت ار شناد
 نیا ھکلب تسین ربھر نیا ،ددنویپب نآ ھب تسروبجم تسیمرفر ربھر ،دش ھتخاس دحتم ھھبج ھک ینامز دنکیم شومارف
 .دنایبالقنا فیاظو رگید و یوروش ریھامج داحتا زا عافد هدنرب ھک دنتسھ وا ذوفن تحت یاھهدوت

 »اھ تسینیلاتسا« تسد ھیسور و سیلگنا ھتیمک رد وا :دنکیم تباث ھتفگ نیا اب ار دوخ رابگرم ھبناج ھمھ ھلمح نمتاش یاقآ
 نارادساپ ھب ار تسینومک بازحا ات« دننکیم شالت ھک دنتسھ یناسک و »نارگتلاخد دض« لابندب راوھناوید ھک دنیبیم ار
 .)٣٩ .ص ،اجنامھ( .»دنزاس لیدبت یوروش یزرم

 ھک یتقو دھاوخب وا ارچ .دنوشب یوروش ریھامج داحتا یزرم نارادساپ تسینومک بازحا ھک دھاوخیمن نمتاش یاقآ
ب  الماک ار نیا وا ؟تخاس یوروش ریھامج داحتا رد ار مسیلایسوس ناوتیم ھک دننکیمن رکف اھتسیکستورت  تحارص ھ ً            
زا  امیقتسم ھیسور و سیلگنا ھتیمک تعیبط و شقن زا یتسینیلاتسا کرد« :دیوگیم  ھمشچرس            ِ     روشک کی رد  مسیلایسوس یروئت   ً      
 یماظن ھلخادم اھنت دناوتب ً    رگا ،دزاسب ار دوخ یلم هدش یوزنم یتسیلایسوس داصتقا دناوتیم ھیسور ،ساسا نیارب .دریگیم
 یایراتلورپ ھفیظو نیرتیلصا اھنآ یارب ،نیاربانب .دشاب روط نیا دیابن اھتسیکستورت رظن زا .»دنک عفد ار یجراخ
 .تسین یجراخ یماظن تالخادم عفد یللملانیب

 ھک یماگنھ ،دش رت تخس تیعضو ھک ینامز تسرد .دوش رکذ دیاب رگید زیچ کی ،ھیسور و سیلگنا ھتیمک اب طابترا رد
 ھک ینامز ،درک داجیا ییایناتیرب نارگراک ھب یوروش درکیور هار رد یرتشیب عناوم ایناتیرب یمومع باصتعا ھب تنایخ

 نیا لح زا نویسزوپا ،دوش ھتفرگ راکب نارگراک نیا اب ھطبار رد یرتفطعنم یاھکیتکات و رتشیب ربص ات تشاد ترورض
 یارب اضاقت کیناپ نیا یلجت .داتفا )کیناپ( تشحو ھب دوخ یعقاو تیھام رد یزاوژروب هدرخ .درک یلاخ ھناش تالکشم
 ھب فارتعا نیا عقاو رد اما ،دوب »یبالقنا قوف« تساوخ کی نیا یزاوژروب هدرخ رظن زا .دوب باصتعا ھب نداد نایاپ

 .دوب تسکش
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 مسیکستورت تنایخ و نیچ بالقنا
 ،خیرات رد راب نیلوا یارب .تسا ناھج شکتمحز یاھهدوت درواتسد نیرتگرزب ،ھیسور بالقنا زا سپ نیچ بالقنا
 یرادھیامرس طسوت ھنامحریب ھک هداتفا بقع یروشک رد – داتفا هزرل ھب دوخ یماظن یاھژد زا یکی رد یناھج مسیلایرپما
 یورین ود ھک ،مسینینل – مسیسکرام تحص زا یلاع تسیتابثا نیچ بالقنا .دوب هدش تراغ اکیرمآ و نپاژ ،ھسنارف ،سیلگنا
 و دنیبیم ار هرمعتسم یاھروشک یلم شخبیدازآ شبنج و یرادھیامرس یاھروشک ییایراتلورپ شبنج :یناھج بالقنا یساسا
 .دنوش دحتم مسیلایرپما – کرتشم نمشد ھیلع کرتشم ھھبج کی رد یلصا یورین ود نیا ھک دنکیم دیکأت

 :دیوگیم ھک ،دش ھئارا )١٩٢٠( للملانیب مسینومک هرگنک رد یلم و یرامعتسا ھلئسم رب نینل یروئت نیا

 یاھروشک(- یرامعتسا ورملق زا ھکلب ،ییاپورا یتعنص یاھروشک زا ھن ،هدمع روطب ار دوخ تردق ییاپورا یرادھیامرس«
 رامثتسا زا یاهدرتسگ نادیم و یرامعتسا عیسو یاھرازاب لرتنک ،دوخ یاقب یارب و .دروآ یم تسدب دوخ )هرمعتسم

 …دراد ترورض

 اھنت ییاپورا رگراک ھقبط .دوشیم بسک تارمعتسم زا ھک تسیدایز رایسب دوس ،یرادھیامرس رصاعم رازبا یلصا عبنم
 .دناکشخب ار دمآرد عبنم نیا ھک دوشیم یرادھیامرس ماظن ینوگنرس ھب قفوم ینامز

 اپورا رد ار یرادھیامرس ماظن ،دوخ روشک لخاد رد یرتلورپ بالقنا و ،]یردام یاھنیمزرس زا[ تارمعتسم ندرک ادج
 لاح رد ھک دشاب ھتشاد یبالقنا یاھورین نآ اب ار سامت نیرتکیدزن دیاب للملانیب مسینومک ،نیاربانب .درک دھاوخ نوگنرس
 .دناھتفرگ رارق متس تحت یداصتقا و یسایس رظن زا ھک دنتسھ ییاھروشک رد مسیلایرپما ینوگنرس راک رد ریگرد رضاح
 .ُ]      ا .یج .ما – هدنسیون زا دیکأت[ ».تسیرورض اھورین نیا ود رھ کرتشم مادقا ،یناھج بالقنا لماک تیقفوم یارب

 تسا هدروآ رد هزرل ھب دوخ یرامعتسا ھبنج رد ار یرادھیامرس ھک تسا هدوب ییورین نیرتگرزب نیچ بالقنا ،ھتشذگ ھھد رد
 هدوب قفوم یدودح ات ،هدرتسگ رامثتسا ھصرع و یرامعتسا – ھمین عیسو رازاب رب نآ لرتنک زا دی علخ رد ،شالت اب و –
 .تسا

کچ و ساد اب خر س مچرپ .میتسھ ینیچ یاھاروش درکراک تمظع دھاش زورما  ھک تسا زازتھا رد ینیمزرس زارفرب ش              ُ 
 تموکح تحت ھمھ ،دراد دوجو یزکرم ھقطنم کی .دراد ار ناھج تیعمج مامت مجنپ کی دودح – نویلیم دون دودح یتیعمج
 و یزکرم تلود کی یاراد اھاروش .دنا ھتفرگ رارق اھهزوح هدنکارپ یاھاروش ھک یرگید هداتفارود قطانم و ،اھاروش
 لاس شرامش رد ھک ،دنوشیم یربھر نیچ تسینومک بزح طسوت و دنتسھ ناناقھد و نارگراک زا لکشتم ،یلحم یاھتلود

  .تسا ھتشاد وضع رازھ ۴٠٠ زا شیب ،١٩٣۵

 و ناناقھد تموکح تشھب نیا رد یدیدج یگدنز ،تسا هدش لامدگل و ،ریقف ،هرصاحم مسیلایرپما طسوت ھک یروشک بلق رد
 بزح یربھر تحت دازآ ناشکتمحز .دنتسھ ناشدوخ تشونرس یاقآ و دندازآ مدرم !تسا هدمآرد شوج و بنج ھب نارگراک
 شخب ھک ینامز ات .تسین مسیلایسوس زونھ راتخاس .دنرادیمرب ماگ یتسیلایسوس ماظن یوسب للملانیب تسینومک و تسینومک
 و اھھناخراک ناوتن و ؛هدشن تیبثت لماک روطب ییاھاروش یاھنیمزرس ھک ینامز ات و دشابن بالقنا تسد رد نیچ هدمع
 ندرک یتعنص رتشیب یوسب اھاروش تردق ھک ینامز ات -دنتسین گرزب ییاروش قطانم رد ھک – درک هرداصم ار ییاھهاگراک
 ماظن ھیاپ ،لاحنیا اب ،هدمآ تسدب اھاروش تحت ھکیزیچ .دوش یلمع دناوتیمن نیمز ندرک یلم ،دبای شرتسگ روشک یاھشخب

 و تسا ناشکتمحز تسد رد یلحم و یتلود تردق  .دوب دھاوخ بالقنا یدعب ھلحرم ھک ،دھن یم انب ار هدنیآ یتسیلایسوس
 یم لاغشا ار یربھر ناکم نارگراک .تسا ناشکتمحز تسد رد روشک حلسم یاھورین .دوشیم لرتنک تسینومک بزح طسوت
 .دراد دوجو ناناقھد و نارگراک نیب یعقاو یبالقنا تدحو .دنراد اھاروش رد ار یگدنیامن نیرتیوق اھنآ .دننک

 ۴٠٠ ھک ،دنوشیم باسح رفن نویلیم کی دودح حلسم یاھورین .تسا ھتشاداو بجعت ھب ار ناھج ،نیچ یاھاروش خرس شترا
 شترا خرس شترا .دنھدیم لیکشت ار مظنمریغ یاھھتسد نارگید ھکیلاح رد ،دنتسھ مظنم خرس شترا رد اھنآ زا رفن رازھ
 و ،دندنویپ یم مظنمریغو مظنم یاھورین ود رھ ھب یرتشیب و رتشیب ناناقھد و نارگراک ،زاین تروص رد .تسا قلخ یعقاو
 ریھامج داحتا دننام ،نیچ یاھاروش خرس شترا .دنھدیم ماجنا )ھھبج( تشپ رد ار یماظن ھفیظو ھک خرس یاھدراگ نینچمھ
 هداد یسایس شزومآ شترا فوفص رد .تسا یگنھرف یورین کی نینچمھ ھکلب ،تسین شترا کی اھنت ،یتسیلایسوس یوروش
 نینچمھ ھکلب ،دنوشیم هداد حیضوت حلسم یاھورین رترب یاھنامزاس اھنت ھن طسوت نیچ یاھاروش یاھیزوریپ و ،دوشیم
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 یردپ نیمزرس – تسا زیزع رایسب ناشیارب ھک دننکیم عافد یزیچ زا نایوجگنج ھک تسا تیعقاو نیا ھب ھجوت اب لصا رد
 .ناشدوخ ییاروش

 :دنکیم فیصوت ار اروش کی یھدنامزاس هوحن ،١٩٣٠ راھب رد هدش ھتشون ،نیچ ییاروش یروھمج زا یاھمان

افتم ییایند  الماک ،تسا هدش ییاروش ھک یبرغ نیکوف رضاح لاح رد«  لرتنک ریز زونھ ھک تسا ییاھناتسا ھیقب زا تو           ً                                               
 .تفای شیازفا نارگراک دزمتسد و دندرک میسقت دوخ نایم ار اھنیمز ناناقھد ،شروش یزوریپ زا سپ .دنتسھ گنات نیموک
و نھر ،یزاب ھتف س ،نیمز ھب طوبرم نیناوق .تسا هدرک ادیپ رییغت یدج روطب شکتمحز یاھهدوت یگدنز درادناتسا  مھلاثما                ُ                                                
 ھب یتخادرپ چیھ ،گنات نیموک تاماقم ھب یتایلام چیھ ،نیمز کلام ھب یاهراجا چیھ« یاھراعش .دناھتفر نیب زا ھمھ
ا ،»ناراوخاب ر  .دناهدش نارابریت اھریگجارخ ،دناھتفر )نیب زا( یمیدق تایلام یروآ عمج یاھسناژآ .تسا ھتفای تیعقاو نونک            ُ 
 عورش ار زاس و تخاس راک و ،دنربب نیب زا ار نویعاجترا ات مینکیم کمک رگید یاھروشک ھب یھجو نیرتھب ھب ام نونکا
 سیسأت ار سرادم و دننک ریمعت ار اھهداج و ،دنھد دوبھب ار جنرب تشک عرازم یرایبآ ھناماس ،دنھد شیازفا ار دیلوت ؛دننک
 …و دنیامن

 رتشیب ای لاس ١۶      ٔ                             ھک ثن وم و رکذم سنج ود رھ زا ،یصخش رھ …دنراد دوجو یبرغ نیکوف زا یناتسرھش رھ رد اھاروش
 رد … دنمورحم یأر قح زا دنتسھ رگرامثتسا ھقبط ھب قلعتم ھک یناسک اھنت .دوش باختنا و دھدب یأر دناوتیم ،دشاب ھتشاد
 .دنتسھ نارگتعنص و یبالقنا نایوجشناد ،نازابرس ،نارگراک ،ریقف ناناقھد زا ناگدنیامن مامت ھظحل نیا

 هزادنا ھب دوخ عرازم یرایبآ تھج نونکا یناقھد رھ .تسا هدرک عورش ار تاحالصاو یضارا یایحا راک ییاروش تلود
 ناناقھد ام ھک ییاج ،میراد ماو هدنھد و یرابتعا یاھنمجنا  …میراد ینواعت یاھنمجنا ام …دنکیم تفایرد بآ یفاک
 یارب ھنابش یاھسالک …میوش تراغ و دورب هالک نامرس هدنھد ماو طسوت ھک نیا نودب مینک ضرق لوپ میناوتیم
 ربارب یرظنرھ زا اھدرم اب نانز ؛دنراد دوجو اھنز اھاروش بختنم ناگدنیامن نایم رد …تسا هدش یھدنامزاس نالاسگرزب

ایب خر س شترا رد ار اھنآ دیناوتیم یتح امش …دوشیمن ریقحت زین اھنآ یبالقنا قوش  .دنا هدش  .دیب      ُ               

 ام …دنوشیم تبقارم اھاروش طسوت دنناوتان ھک ییاھنآ …دنک راک دناوتیم یسکرھ .میرادن روشک رد ادگ ،دزد ام
 نیا زجب ،دنورب دنتشادن ییاج ،دندوب ضیرم ناناقھد ھک ینامز ً     ، البق رگا ؛میاهدرک سیسأت یناجم ار اھھناخوراد و اھناتسامیب
 ھب صوصخم نمجنا رھ …دنوریم ییاروش یاھداھن ھب اھنآ نونکا اما ،دننکب ھعجارم اھییادوب یادخ – اسوپ کی ھب ھک
 یاھاروش ،فوتنوخای .ا روتکیو( ».تسیرگنشور و یرکفنشور تھج ییاج ھکلب ،تسا حیرفت یارب ییاج اھنت ھن دوخ
 .)٨٩-٨٨.ص ،ینیچ

 وربور تسکش اب اھنآ مامت اما ،تسا هدرک یزادنا هار نیچ تلود ھیلع گنج شش ھتشذگ لاس جنپ لوط رد گنیکنان تلود
 ١٩٣۴ لاس نایاپ ات و ،دش عورش ١٩٣٣ ربماتپس رد ،)دنیوگیم »یشکودرا« نیچ رد ار نآ اھنآ ھک( مشش گنج .دناھتشگ
 داتس سیئر نونکا ھک ،تکیس نو ،یناملآ لارنژ ،رصیق یمیدق نارازگتمدخ زا یکی طسوت ھلمح حرط .تشاد ھمادا
 رھ ھک ،درک زکرمتم اھاروش ھیلع رکشل ٧٠ ات ۶۵ نیب کیش یاک نایچ .دش یحارط ھناداتسا ،تسا گنیکنان یاھشترا
 ماو اب ار نآ زا یشخب ھک ،دوب امیپاوھ ٣٠٠ ،کنات ،ینیمز ھناخپوت یاراد وا .تشاد زابرس ١٠٠٠٠ ات ٧٠٠٠ زا یرکشل
 دوب فرط ھمھ زا اھاروش نیمزرس هرصاحم وا حرط .دیرخ اکیرمآ رد ،دوب ھتفرگ »ھبنپ و مدنگ ماو« ششوپ تحت ھک یلوپ
 .دنارب بقع ھب و دبوک مھرد ھلحرم ھب ھلحرم شیوخ ورملق زا ار خرس شترا ات

 ،ھتشک رفن رازھ ۴۵ ات ۴٠ اھنآ نایم رد ،زابرس رازھ١٠٠ زا شیب ،یوروش زکرم ھقطنم رد ییاھنت ھب وا ؟دش ھچ ھجیتن اما
 ٣۵ ات ٣۵ دودح ،ناوچس شترا یماظن یاھورین مامت .داد یمخز رفن رازھ ۴۵ ات ۴٠ و یگنج ریسا رفن رازھ ١۵ ات ١٢

 لاح رد نانچمھ خرس شترا تردق و تارفن رامش نامز نامھ رد .دندش ھتشک رفن رازھ ٧٠ دودح و دندروخ تسکش ،رکشل
 ییاھنت ھب مراھچ شترا ،لاس کی لوط رد  .تفای شیازفا دصرد ١٠٠٠ ات ۵٠ زا فلتخم یاھهزوح رد شتردق ؛دوب شیازفا
 اما ،دنداد تسد زا ار ورملق یمک رادقم اھاروش ،گنج نیا لوط رد .تفای شیازفا رفن رازھ ١۵٠ – ١۴٠ ھب رازھ ١۵ زا
 نیا .درک لاغشا ،دوب هداد تسد زا ھک یزیچ نآ هزادنا ربارب ود ،فلتخم یاھهزوح رد ار یدیدج یاھنیمزرس خرس شترا
 اما – دوشب ییاج ھیلخت ھب روبجم تقوم روطب ھک تسا نکمم خرس شترا .تسین یاهزات زیچ نیچ یاھاروش خیرات رد
 .دننامب ھک دناهدمآ )نیچ یاھاروش( اھنآ ھک دنک فارتعا تسا روبجم نمشد یتح .دنکیم لاغشا ار یرگید یاھاج

 ژد ،یوروش ریھامج داحتا اج نیا رد .تفرگ رظن رد مسیلایسوس و یرادھیامرس نیب گنج ھھبج رد ار اھنآ تیعقوم دیاب
 ار لوھیج ناتسا ،تسا هدیعلب ار یروچنم ھک تسا نپاژ مسیلایرپما نیا اج نیا رد .تسا ناھج ناگدیدمتس و ایراتلورپ مکحتسم
 نیا .یوروش ریھامج داحتا ھب ییاھن ھلمح تھج تسا ینیرمت اھنیا ھمھ – دنکیم ھلمح لوغم قلخ یروھمج ھب ،هدومن لاغشا
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 ینپاژ نارالاس گنج رماوا مامت زا ھک ،تسا نپاژ مسیلایرپما رازگتمدخ ،گنیکنان تلود ربھر ،کیش یاک نایچ شترا اج
 یوروش ریھامج داحتا ھیلع دنوش رداق ات دنزاس یوق نیچ باسح ھب ار ناشدوخ ھک دھدیم هزاجا اھنآ ھب و دنکیم تعاطا

 و نپاژ مسیلایرپما ھب تبسن ھک ،دنتسھ نارگید و اکیرمآ و ناتسلگنا یاھتسیلایرپما نیا اج نیا رد .دننک یورشیپ یتسیلایسوس
 نانچمھ ھک دنھدیم هزاجا نپاژ ھب اما ،دنزرویم تداسح ،دشاب ھتشاد ار نیچ لواپچ و تراغ مھس تسدنموزرآ ھک یسک
 رد ،اج نیا و .تسرود رواخ رد یوروش ریھامج داحتا ھیلع یناھج مسیلایرپما ھلمح کون نپاژ ھک تھج نیدب ،دنک یورشیپ
 رد ار یگرزب ورملق ھک ،نیچ شخب یرتتیعمجرپ و نیرتزیخلصاح زا یکی رد ،یناھج مسیلایرپما و نپاژ یعقاو ریسم
 ھیلع یرگنس – تسا هداتسیا نیچ ییاروش یروھمج ،ھتفای شرتسگ یزکرم یاھناتسا یوسب و هدومن لاغشا یقرش بونج
 رد ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا زا جراخ .نیچ دوخ یرادھیامرس و نیکلام یعاجترا تلود و ،یناھج مسیلایرپما
 یرتگرزب شقن یروشک چیھ زگرھ ،ناھج رد ایراتلورپ یروتاتکید و یرادھیامرس یروتاتکید نیب یخیرات گرزب داضت
 .تسا هدرکن یزاب

 ام ،دش ھئارا نوتیل حالطصا ھب نویسیمک ،للم گیل قیقحت نویسیمک ھب ١٩٣٢ لاس رخاوا رد نپاژ تلود طسوت ھک یدنس رد
 :میناوخیم

 رد .ددرگ دروخرب نآ اب دیاب ھک تسا یلکشم و دوش ھتفرگ رظنرد دیاب ھک تسیدج یعوضوم نیچ یتسینومک شبنج هدنیآ«
 ریبدت ھلیسوب و نیچ تسینومک بزح لیکشت اب و ١٩٢٠ لاس زا ھک ،دیایب رظنب یقافتا هدیدپ کی شبنج ھک تسا نکمم ،رھاظ
 و ؛تسا ھتفھن نیچ یسایس و یداصتقا ،یعامتجا صاخ قیمع طیارش رد نآ ھشیر ،تقیقح رد ،اما .دشاب هدش عورش نرتنیمک
                                           ً                تیعضو رد گنیکنان تلود زا .تفای دھاوخ شرتسگ  الامتحا ھکلب ،دباییمن ھمتاخ شبنج اھنت ھن ،دنوشن فذح اھنیا رگا
روش قطانم و خر س شترا یزاس کاپ ھفیظو ھک تشاد راظتنا ناوتیمن دوخ یلعف یناوتان  .دناسرب ماجنا ھب ار نیچ ییا              ُ        

 اھنآ ھکیتروص رد .دنتسھ ادج ھیسور زا زونھ ،ییایفارغج رظن ھطقن زا )نیچ ییاروش قطانم( اھیمود نیا ،ھناتخبشوخ
ای ،ناتسلوغم یجراخ شخب ،یربیس تا دحرس رد دنناوتب  تسا نکمم ،دنزاس رارقرب میقتسم ییایفارغج سامت ناتسنمکرت                                ّ                
.] ا .یج .ما -هدنسیون زا دیکأت[ .دیآرب شاهدھع زا ییاھنت ھب دناوتن زگرھ ینیچ تلود چیھ ھک دوش داجیا یتیعقوم  زا   ُ     
 دیاب ھک تسیلاوئس – تسین عطاق نکممریغ کی نیچ لک ندرک ییاروش -مییوگیمن چیھ نپاژ دننام ،اھنآ ھیاسمھ یاھروشک
 و نیچ نارکیب یعیبط عبانم و ینویلیم ۴٠٠ خرس شترا بیکرت – تشاد رظن رد نیچ رد یتسینومک شبنج دنور یپ رد
 .»دشاب انعم ھچ ھب ناھج یارب دیاب تسا نیمز هرک مشش کی یاراد ھک یوروش ھیسور

 نمشد نیرتدنمتردق .تسا تسرد یلک روطب تشادرب ھک دوش ھتفگ دیاب اما ،دنک قارغا یدودح ات نپاژ تلود یتح ھک ضرفرب
 .دنیب یم یناھج مسیلایرپما و نپاژ مسیلایرپما یارب یرطخ حوضو ھب ار نیچ یاھاروش ،رود رواخ رد مسینومک

 یاھھیامرس طسوت نیچ رامثتسا ربارب رد ھک دنتسھ نیچ رد یتسیلایرپما دض تردق نیرتیوق خرس شترا و نیچ یاھاروش
 ناشن اھنآ .دنتسھ نیچ رگید یاھنیمزرس شکتمحز یاھهدوت نازورف لعشم اھنآ .دننکیم یگداتسیا و تفلاخم یجراخ
 دوبان مسیلایرپما لماوع و ھتفای دوبھب ھلصافالب اھهدوت یگدنز ،ددرگ نوگنرس گنیکنان میژر ھک یتقو ،ھنوگچ ھک دنھدیم
 اھر یجراخ تراسا زا دنیبب تسا دنموزرآ تدشب ھک دننکیم بسک ار ینیچ تسرپ نھیم دنورھش رھ یدردمھ اھنآ .دنوشیم
 دنلب تاماقم فوفص رد طقف ھن ناشدوخ تمس رد ات دنتسھ یتیعقوم رد نونکا نیچ یاھاروش ھک تسا لیلد نیا ھب .تسا هدش
 تسا لیلد نیمھ ھب و .دنوش هدنرب رتنیئاپ یھدنامرف لنسرپ و نانکراک ھلمج زا ،اھ شترا مامت رد ھکلب ،گنیکنان شترا ھیاپ
 .دبای یم شیازفا اھنآ ورملق و دنریذپان تسکش نیچ یاھاروش ھک

 شترا دشرا هدنامرف ،کیش یاک نایچ ،تشاد ١٩٣٣ نئوژ رد ،ینپاژ ھناھام راگنربخ اب نیل نوگ نای ناچ ھک یاھبحاصم رد
 :داد ھئارا ار             ُ                                ریز حیضوت خر س شترا طسوت دوخ حلسم یاھورین رابگرم تسکش زا ،گنیکنان

 یاھدحاو رب هوالع .تسیدب رصنع یکی مادک و بوخ رصنع یسک ھچ یموب تیعمج رد ھک تسا راوشد یلیخ نیا ندیمھف«
 فدھ اب ،اھنازیتراپ نیا  …دنتسھ نازیتراپ ناقھد حالطصا ھب ھک ،دنراد دوجو زین ینازیتراپ یاھھتسد ،خرس شترا مظنم
 یمازعا یاھورین ھب ھک ییاھدحاو ھب ھناریگلفاغ تالمح اب ای )نوشق ھب ھتسباو( یمازعا یاھورین بقع شخب ندرک مگردرس
 ».دنزادنا یم هار ار ینازیتراپ گنج دنک باجیا ینیع طیارش ھچ نانچ اھهدوت اب هارمھ ،دندنویپیم

 راتتسا ار ییاھناکم و دننکیم کیرحت نازابرس نایم رد ار یتیاضران ،دننکیم ییاسانش )ار نمشد عضاوم( نینچمھ اھنآ«
 ندرک یثنخ تھج تسا ناشتردق رد ھک ار یراک رھ اھنآ ،ھصالخ روطب .دراد روضح خرس مظنم شترا لنسرپ ھک دننکیم
 ،دشاب زاین اھنآ ھب ھک ینامزرھ اما ،دننکیم راک عرازم رد ،دننکیمن گنج اھنآ ھک ینامز …دنھدیم ماجنا ام یاھحرط
نیدب  اقیقد  …دنیآیم تسینومک شترا ھب کمک تھج و دننکیم حلسم ار ناشدوخ اھنآ  نیب ناوتب ھک تسا نکممریغ تھج     ُ      
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خر س نازیتراپ کی و بوخ دنورھش کی  نیمک رد اج ھمھ رد نمشد« ھک نیا زجب دناوتیمن ام شترا و تشاذگ زیامت طخ   ُ                             
 ساسحا لنسرپ ،دنشاب هدشن هدولآ یتسینومک یاھتیلاعف اب تیعمج زونھ ھک یقطانم رد یتح .دنک ساسحا یرگید زیچ ،»تسا
 ».تشاد دھاوخن دوجو یشمارآ چیھ دوشن دوبان تیعمج مامت ھکیتقو ات دننکیم

 ھصالخ ریز حرشب ار اھنآ نم .دھدیم شیازفا ،دنوشیم وربور اھنآ اب یمازعا یاھورین ھک ار یتاقشم ،یراوشد نیا«
 :منکیم

نکممریغ  الماک نیا ھک تسا هدش تباث -١  ؛داد ماجنا  لنسرپ یارب ار  یصخش تامدخ ھنوگ رھ ای ییاذغ داوم ھک تسا        ً  

 یاھورین  طسوت انثتسا نودب ادابم ھک نیا سرت زا ،دنتسھ نانزھار قطانم کیدزن اھنت ای رواجم ھک ییاھهزوح تیعمج -٢
یم خر س ،رتشیب و رتشیبً                          ابلاغ ،دنوش ھتشک یمازعا  .)۴٠-٣٩ .ص ،زورما یبالقنا نیچ ،گنیم ناو زا لقن( »دنوش     ُ   

 ؟تسیچ یناھج بالقنا گرزب زکرم نیا ھب تبسن یکستورت عضوم

  ،مینکیم ریدقت یکستورت زا ،میروآ یم دایب ار ١٩٣٠ و ١٩٢٩ یاھلاس رد نیچ یاھاروش ھعسوت و لیکشت هرود ھکیتقو  ام
 لاس لیاوا و ١٩٢٧ لاس نایاپ رد بالقنا تقوم ینیشن بقع نآ زا سپ و دیمان »نانزھار« ار خرس شترا یکستورت ھک نوچ

 وھ ،خرس شترا ناربھر نیلوا یاھشالت ،»طوقس و طوقس« ،»تسکش و تسکش ،تسکش« دزیم دایرف نانچمھ  وا ،١٩٢٨
 بالقنا« هرابرد مئاد و ،تسراکبارخ نیلاتسا عارتخا اھاروش ھک دزیم راج ،درک مالعا »ییوجارجام« ار نیت حی و گنال
 نآ« و »هدومن حالس علخ ار نیچ بالقنا« نیلاتسا ھک نیا هرابرد ،»تسا هدرم« ھک نیچ تسینومک بزح هرابرد ،»هدش مادعا

 ،دوب هدش یھدنامزاس یدایز یاھهزوح رد اھاروش هرگنک نامز نآ رد .درکیم یجارو و تشونیم »هدز رجنخ تشپ زا ار
 تھج ییاھحرط و نانوھ ،گنایکیچ ،ییوھنآ ،وسگنایک ،گنوتگناوک ،نانوھ ،نیکوف ،ھپوھ ،یسگنایک یاھهزوح رد ھلمجزا
 :دزیم راز نیلاتسا هرابرد نانچمھ یکستورت ھک یلاح رد ،دوب هدش هدامآ نیچ یاھاروش هرگنک نیلوا

 ،دناهدرک تیامح یعاجترا یاھلارنژ زا ،دناهدز زمرت یضرا شبنج رب ،دناهدش یزاوژروب رادرب نامرف ینیچ نارگراک …«
 یزاس کاپ دندوب هدرک روھظ ھک ار ییاھنآ و دناهدرک یریگولج اھاروش روھظ زا ،دناهدرک حالس علخ ار نارگراک
 بالقنا تالکشم ،یکستورت باتک رد ھلمج زا .١٩٣٠ توا رد هدش ھتشون ،نیچ بالقنا و نیلاتسا ،یکستورت نوئل(».دناهدرک
 .)٣٠٨-٣٠٧ .ص ،نیچ

*** 

ً                                          اقیقد ھک نیلاتسا یناطیش رکفت حالطصاب نتسناد رصقم و نیچ بالقنا بیذکت ،یکستورت »یاھهدیا« زا یرایسب دننام
 ،عقاو رد اما  .دیایب رظنب بیرغ و بیجع )اھھبرجتیب و ناناوج( اھراک هزات یارب تسنکمم ،دنایخیرات قیاقح فالخرب
 اب لماک یگنھآمھ رد نیا .دریگیم ھمشچرس یکستورت یکیوشنم نیداینب کرد زا نیا .تسیبالقنا دض قطنم و ،قطنم یاراد
 .تس للملانیب مسینومک و ،یوروش ریھامج داحتا ،بالقنا ھب تبسن یکستورت یبالقنا دض شرگن

 ؟دنکن راکنا ار نیچ یاھاروش دوجو دیابن وا ارچ سپ -دنکیم راکنا ار یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس داجیا یکستورت
 هدرک دوبان ار نیچ بالقنا نیلاتسا ھک دیوگن ارچ سپ – تسا هدرک دوبان ار ھیسور بالقنا نیلاتسا ھک دنکیم اعدا یکستورت
      ُ                               مھ ین خان رس هزادنا ھب ار وا زگرھ اما ،تسا فافش یکستورت نیغورد یاھاعدا مامت رظنم رد ھک تسا یتیعقاو نآ نیا ؟تسا
 .دنکیمن نارگن

 ،وا )یمسرریغ یاھھمان( اھتشاددای و ،»تالاقم« ،»تاشرافس« ،»)زردنا و دنپ« رد ،نیچ بالقنا ھب یکستورت درکیور رد
 رتشیب یتح ار شدوخ ،»یبالقنا قوف« تارابع اب هراومھ ،یکستورت یبالقنا دض طخ ،نیچ رد نرتنیمک تسایس اب ھطبار رد
 – ،میراد نآ هدش میکحت و زکرمتم لکش رد ار مسیکستورت ام اج نیا رد .دھدیم ناشن ھیسور بالقنا ھب تبسن وا شرگن زا
 .تسا مسیکستورت تیھام نیا تفگ ناوتیم ھک یروطب

 ھک دنیبب دناوتیمن یکستورت .دنکیم ریوصت نیچ بالقنا تیھام صوصخ رد ار یکیوشنم عضوم یکستورت ،عورش یارب
 یایاقب ھیلع یضرا بالقنا نآ یساسا کرحم یورین ھک ییاج ،دوب هرمعتسم ھمین روشک کی رد یلم شخبیدازآ بالقنا نیا
 .درادن دوجو یتسیلایرپما روشک رھ و نیچ نیب یساسا قرف چیھ یکستورت رظنب .دوب مسیلادوئف

 نیمود زاغآ اب .تسا هدوب یلادوئف ھمین رگید یوس زا و ،هرمعتسم ھمین یروشک وس کی زا نیچ ھک درادن تابثا ھب یزاین
 طسوت نیچ ،)تخاس اھر یتنطلس میژر زا ار نیچ و تسویپ عوقوب ١٩١١ لاس رد نیلوا( ١٩٢۵ لاس رد نیچ بالقنا
 ٧٨ و نھآ هار زا دصرد ٨٠ دودح .دربیم رس ھب یگدرب رد یسایس و یداصتقا رظن ود رھ زا یجراخ یاھتسیلایرپما



ءافخ رد بالقنا دض ،مسیکستورت  46 

 یجراخ لرتنک تحت یاھکناب زا یاھکبش .دوب یجراخ ھیامرس تسد رد نیچ یاھناخدور و امیپ سونایقا ناگوان زا دصرد
تراجت .دیک میم ار ینیچ تیعمج یتایح نوخ  یربھر ھب یجراخ یاھتسیلایرپما تسد رد یکرمگ دمآرد و یجراخ           َ 
 رب مک یاھھفرعت – )نیچ یموب تالوصحم( ینیچ یلخاد یدیلوت یاھھناخراک نایز ھب اھتسیلایرپما .دوب ریبک یایناتیرب
 رد ار وکابنت و بارش ،کمن رب تایلام راصحنا یجراخ نارادھیامرس .دندرک رارقرب دوخ یاھروشک زا یتادراو یاھالاک
 و اھھلکسا ،یتفن یاھهاچ ،گنس لاغز نداعم نیرتھب .دنتشاد هدزاب ینیچ رالد نویلیم ٢۴۵ ،١٩٣١ لاس رد ھک ،دنتشاد تسد
 رد یزاس تیربک ،ذغاک ،وکابنت ،رکش ،ھبنپ ،درآ یاھھناخراک ،ییایمیش یاھھناخراک ،قرب یاھهاگتسیا ،اھهاگراک تالآ نیشام
 یدیلوت یاھورین لقتسم ھعسوت عنام ات داد ماجنا دوب نکمم ھک ار یراک رھ یجراخ ھیامرس .دوب یجراخ نارادھیامرس تسد
 .ددرگ نیچ

 و دندش لئاق یسایس تازایتما ناشدوخ یارب یجراخ یتسیلایرپما یاھتلود ،یداصتقا رامثتسا یارب لماک یدازآ ظفح تھج
 زا تظافح تھج ھک دندرکیم دقعنم یئاھاج رد ،نیچ رد ار ردانب نامیپ حالطصاب اھنآ .دندومن لالقتسا بلس روشک زا
 زا( تیفاعم اھیجراخ یارب اھنآ .دنتشاد ار دوخ یرمرادناژ و سیلپ ،یشترا یاھورین دوخ یلام و یتعنص تاسیسأت
 طسوت یلرتنک رھ نودب و ،ھنادازآ ،یجراخ راجت یاھ یتشک .دندومن نیمأت ار یلخاد تاررقم زا تیفاعم و تایلام )تخادرپ
 یجراخ نارادھیامرس اجنآ رد ھک دراد دوجو نیچ رد رھش هاجنپ دودح .دندرکیم ددرت نیچ یاھھناخدور رد یلحم تاماقم
 و ایازم یاراد حالطصاھب اھنآ .تسرتشیب اھنآ تازایتما مھ زونھ ھک دنتسھ ییاھنیمزرس کلام اھنآ .دنتسھ یعقاو نامکاح
)کرھش( ینل ک  کی طسوت یاھگناش رد یللملانیب لصف و لح .دنتسھ نیچ رد تلود نورد رد تلود دننام ھک دنشابیم ییاھ          ُ 
 ای یقوقح نیناوق زا تینوصم( یزرم -ارف تازایتما زا یجراخ نانکاس مامت ،نیارب هوالع .دوشیم هرادا یجراخ رادرھش
 .دنوش ھمکاحم یجراخ یاھهاگداد طسوت طقف دنناوتیم نیچ رد نایجراخ ھک نیا ینعی ،دنربیم تذل )نابزیم روشک یسایس

 :دنکیم فیصوت ار نآ ینیچ تسرپنھیم کی ھک تسیطیارش نآ نیا

 ھب ارت تروصنیا ریغرد ،رادب تسود ردارب دننام ارم“ ،دیوگیم و دوشیم مکیدزن )یبھذم غلبم( هایس سابل رد یدرم ادتبا«
 و دوشیم مکیدزن ییاھالاک اب دیفس سابل رد یدرم سپس .“ یوش ھتخوس بابک زا رتارف ھک متسرفیم یگرزب شتآ هروک
 ،تیاھنرد .“منکیم تیاکش گرزب ھحلسا اب دیفس سابل درم ھب تروص نیا ریغرد ،رخب الاب تمیق اب ار لاغشآ نیا“،دیوگیم
 تمیق اب ار اھالاک دیابن وت ،یشاب ھتشاد تسود تردارب ناونعھب ار هایس سابل درم دیابن وت“ ،دیوگیم و دیآیم دیفس سابل درم
 دیفس سابل درم و هایس سابل درم ھب ار تانیمز و نوریب ورب تاھناخ زا ،تسام تیعقوم نیا .یرخب دیفس سابل درم زا بوخ
 ھس رھ و ،منکزاب ار مناھد مناوتب ھک نیا زا لبق دشکیم ارم وا لاحرھب اما .“ مشکیم ارت نم تروص نیاریغ رد ،نک راذگاو
 یولج ار مندب یموس ،دنکیم یلاخ ار مبیج یرگید ،دزیریم بآ میور رب هرطق هرطق یکی :دننکیم تموکح نم رب اھنآ یات

 طسوت هدش لقن( ».دنریگیم نم زا ارم دادجا سدقم ریواصت و نادنزرف ،نز ،نیمزرس ،ھناخ اھنآ ھمھ سپس .دزادنا یم گس
 .)٢١ .ص ،نیچ بالقنا ،فیم .پ

ھطل س  .دوب نیچ بالقنا مھم لماوع زا یکی ،دش نآ دشر عنام و تفرگ ار نیچ ناج هریش ھک ،یجراخ    ُ 

 شترا اب نارالاس کنج .تشاد یندشان ادج یدنویپ نیچ رد رادنیمز نابابرا و نارالاس گنج تموکح اب یجراخ ھطلس
 مدرم ،نارالاسگنج کمک ھئارا یازا رد تسیلایرپما و – دندرکیم هدایپ نیچ نورد رد ار اھتسیلایرپما هدارا دوخ رودزم
 تموکح نیچ رب اھنآ زا رفن نیدنچ – نارالاس گنج .دندرکیم ھل و بوکرس اھنآ تموکح نینھآ یاھھنشاپ ریز ار نیچ
 وا تردق .رگمتس لادوئف ھمین کی ،دوب رازت دننام ھک یسک – دوب لامش روتاتکید ،نیل وست اھنآ نیرتدنمتردق ھک ،دندرکیم
 .دوب ناناقھد مامت رب ییاضق و یرادا ،یداصتقا تردق ،یعقاو لادوئف کبس ھب ،یلحم نارادنیمز تردق زا یبیکرت یانبمرب
 .درکیم یگدنز ناناقھد نوخ ندیکم و نیبج قرع قیرط زا رادنیمز بابرا

ق قطانم ل ک زا یمین زا شیب کلام رازھ دصتشھ و نویلیم ٢ ھک دھدیم ناشن رامآ ،متسیب نرق تسیب یاھلاس لیاوا رد  لبا         ُ         
 زا یرتمک نیمز مھاب )رت نیئاپ هورگ ود( ناقھد نویلیم ٣١ ھک ییاج ،دنتشاد تسد رد ار نیچ زا یصاخ شخب ،عرز و تشک
یمن ناناقھد ، ابقاعتم .دنتشاد ناکلام مامت  تسیاب یم و دننک هرادا ار »داصتقا« کی دوخ کچوک یاھنیمز ھعطق اب دنتسناوت            ُ        
 ناناقھد  .دننک تخادرپ )نیمز ھیارک ضوعرد( ار لوصحم زا دصرد ٩٠ ات ۶٠ نیب نآ یارب و ،دننک هراجا ناکلام زا نیمز
  .دنھد ھئارا اھبابرا ھب یناجم بارش ینیعم رادقم و یباغرم و   ُ                کدر ا و سورخ و غرم ینیعم رامش دندوب روبجم رجأتسم
 رفن ۴٠ ،نیچ بونج و زکرم رد ناقھد دص رھ زا .دنک راک بابرا یارب ار ینیعم یاھزور دوب روبجم ناقھد ،نیارب هوالع
 ناناقھد ھمھ .دندوب دوخ عرازم بحاص رفن ٣٢ اھنت و ،دندوب رجأتسم ھمین رفن ٢٨ ،)دندرکیم هراجا نیمز( دندوب رجأتسم
 ،اھناگداپ ،نایماظن ھبش ،شترا یارب :هژیو یاھتایلام زا یرامش ،یلصا تایلام رب هوالع .دندرکیم تخادرپ یفازگ تایلام
 رتولج ار دوخ یاھتایلام ھک دندوب روبجم بلغا ناناقھد .تشاد دوجو تایلام عون ٣٠ دودح مھاب ھمھ – هریغ و ،اھنابھگن
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 و ناکلام بیج ھب اھتایلام نیا ھمھ .دوب هدش ھتفرگ ناناقھد زا رتولج لاس ٩٠ تایلام ھک هدش ییاسانش یدراوم .دنزادرپب
 .تفریم نارالاس گنج

 ییاھتمسق یور رب ،یندرکنرواب ینالوط تاعاس ،یندرکنرواب تماقتسا اب و دندرکیم ارناشدوخ یعس تیاھن ینیچ ناناقھد
 نیا شکتمحز اھنویلیم یارب .دنتسناوتیمن مھزاب اما ،دنناخرچب ار دوخ یگدنز ات دندرکیم راک کچوک نیمز زا یندرکنرواب

 .دندوب یلومعم ییاھزیچ لیس و ریگ ھمھ یاھیرامیب ،یطحق ،نیمزرس

 .دندوب نیچ بالقنا یلصا عبنم ،یناقھد هدوت زا نویلیم اھدص

 نآ زا ھک دنتشاد دوجو )گرزب یاھرھش رد یتعنص رگراک نویلیم ٢ ،نیچ رساترس رد رگراک نویلیم ۵ مامت زا( ینارگراک
 ،دوب ھتعاس هدزاود ھنازور راک نوناق .دوب هدش ھتخانش اپورا رد مھدزون نرق لیاوا رد اھنت ھک دندیشکیم رجز یرامثتسا عون
 کدوک راک یارب یتیدودحم چیھ .دننک راک زور رد تعاس هدجیھ و تعاس هدزناش ات دندوب روبجم نارگراک زا یخرب ھک
 ٢٠ دودح رھام نارگراک یلومعم دزمتسد .دندرکیم راک زور رد تعاس هدزاود ،ھلاس تشھ ای تفھ ناکدوک ،تشادن دوجو
 رد ھلاس ١۵ ات ٩ نیب نارسپ ھک هدش ھتخانش یدراوم .دوب زور رد تنس ۴ دودح ات یزیچ دزمتسد لقادح .دوب زور رد تنس
 ،دندرکیم راک راھان ای ماش تھج تحارتسا کی اب اھنت ،بورغ ٨:٣٠ ات حبص ۴ زا مومسم یاضف کی رد یاھناخراک تباقر
 یاھدوس ھک دوب هدروآ دوجوب یرادھیامرس یارب ار ناکما نیا ھنایشحو رامثتسا .دنتفرگیم دزمتسد زور رد تنس ۶ ات ٣ ھک

 یگدنز درادناتسا ریز یتح دندوب روبجم دصرد ۴٠ ھک دوب یاھنوگ ھب نارگراک یگدنز .دنک تشابنا رتشیب و یدصرد ١٠٠
 ھب مھ و متس تحت روشک کی نایموب ناونع ھب مھ اھتسیلایرپما تسد رد نارگراک بیترت نیا ھب .دننک یگدنز ینیچ ناربلوک
 .دندربیم جنر نارگراک ناونع

 ھیسور رگراک تیعمج مامت ھب تبسن یرتمک رامش ھک ییاجنآ زا اما .دندوب نیچ بالقنا گرزب یاھورین زا یکی نارگراک
 دنتسناوتیمن اھنآ ؛دنداد ماجنا سور نارگراک ھک دننک یزاب نیچ بالقنا رد ار یشقن نآ ھلصافالب دنتسناوتیمن اھنآ ،دندوب
 دوجو نیا اب اما .تسویپ عوقوب ھیسور رد ١٩١٧ ربماون رد ھک ھنوگنامھ ھب دنیامن داجیا ار ایراتلورپ یروتاتکید ھلصافالب
 عورش ھک ،دوب ١٩٢۵ نئوژ و ھم یاھهام یمومع باصتعا .دوب ھتسجرب و مھم ،ورین کی ناونع ھب بالقنا رد اھنآ شقن
 ،١٩٢۵ لاس زا سپ ]اھشبنج نیا[ مامت رد .دش لابند رگید یاھرھش رد تاباصتعا .تسا هدش ھتفرگ رظن رد گرزب بالقنا

 ناونع ھب نارگراک نیچ ینونک یاھاروش رد .دومن لاغشا ار شبنج لوا فوفص ،تسینومک بزح یربھر ھب رگراک ھقبط
 ،یتسیلایسوس بالقنا کی ھن ،تیھام رد نیچ بالقنا ،ھصالخ روطب ،لاح نیا اب .دناهدش ھتخانش تیمسرب و ییاسانش ،ناربھر
 .تسا هدوب یتسیلایرپما دض و یناقھد یبالقنا ھکلب

 لمعلاروتسد رد ١٩٢٣ لاس رد للملانیب مسینومک .دش ھتخانش تیمسرب للملانیب مسینومک طسوت لیاوا نامھ زا تیھام نیا
 :تفگ نیچ تسینومک بزح موس هرگنک ھب دوخ

 دھاوخ هارمھ مسیلادوئف یایاقب ھیلع ناناقھد یضرا بالقنا اب راچان ھب یتسیلایرپمادض ھھبج کی داجیا و نیچ رد یلم بالقنا«
 .دوش ،ریقف ناناقھد ،نیچ تیعمج یساسا یاھهدوت بلج ھب قفوم ھک تسا دنمزوریپ نامز نآ رد طقف بالقنا .دوب

 ھقبط بزح ناونع ھب تسینومک بزح ھک تسا لیلد نیمھ ھب  …تسا یناقھد ھلئسم ،تسایس لک یساسا لاوئس ،نیاربانب
 یاھراعش رارکت ققحت و یمئاد تاغیلبت قیرط زا اھنت رما نیا .دیامن شالت ناناقھد و نارگراک داحتا/فالتئا یارب دیاب رگراک
 و اھاسیلک و یبھذم نابھار نکاما یاھنیمز هرداصم ،ناکلام یاھنیمز هرداصم دننام ،تسا ریذپ ناکما یضرا بالقنا
 یتایلام ماظن وغل  ،)زاغ ای سورخ و غرم  اب هراجا تخادرپ( از یگنسرگ هراجا وغل ،ناناقھد ھب اھنآ تمارغ نودب نادرگرب
 رد یناقھد لقتسم یاھناگرا داجیا ،اھینیردنام تموکح وغل ،اھناتسا نیب یکرمگ ضراوع وغل ،اھتایلام هراجا وغل ،ینونک
 .دریگیم قلعت اھنآ ھب هدش هرداصم یاھنیمز ھک یناسک تسد

 کرد ار یجراخ مسیلایرپما ھیلع هزرابم ترورض یناقھد ریقف یاھهدوت لک ھک تسا مزال یساسا یاھھتساوخ نیا ماجنا تھج
 یعقاو تیقفوم کی ھب میناوتیم ام ،دریگب رارق یتسیلایرپما دض ھھبج یاھراعش تحت یضرا یاھھیاپ ھک ینامز اھنت …دننک
 .میشاب راودیما

 )میظع تاباصتعا( زا یشان ریخا ثداوح .دشاب رگراک ھقبط بزح )ھب قلعتم( تسد رد دیاب یربھر دوش ھتفگ ھک تسین مزال
 .تسا هدرک تابثا ینشور ھب نیچ رد ار یرگراک شبنج تیمھا یرگراک شبنج

 »دھد قوس یضرا بالقنا یوس ھب ار گنات نیموک بزح ھتسویپ ھک تسا فظوم تسینومک بزح
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 ،تسینومک بزح ،اھنآ بزح و نارگراک شقن و ،بالقنا یضرا و یتسیلایرپما دض بیکرت رطاخب ھب نیچ بالقنا تشرس
 .تسا هدش فیرعت ١٩٢۵ لاس رد بالقنا یعقاو عورش زا لبق یتح دنس نیا رد ھک دوش فیرعت ینآ زارتشیب دناوتیمن
 ار نیا ،لاح نیا اب .تفرگن مک تسد ار بالقنا رد ایراتلورپ شقن زگرھ ،دوب نینل یربھر تحت زونھ ھک ،للملانیب مسینومک
 زا لکشتم تیعمج زا یتیرثکا ،نآ یلصا یورین ھک دوب مسیلایرپما غوی ھیلع هدیدمتس روشک کی شروش ،بالقنا ھک دید مھ
 .تسا یناقھد یاھهدوت

 دیدن ار هدش بوکرس و ریقف ناقھد اھنویلیم یگداس ھب یکستورت ،ناناقھد نتفرگ رظنرد نودب تسرد ؟دوب ھچ یکستورت رظن
 ،دنتشادن دوجو ناناقھد یکستورت رظنب .دندوب هدرک یلحم یاھھتیمک لیکشت ھب عورش نارادنیمز ھیلع هزرابم تھج ھک
 .تشادن دوجو یبالقنا تازرابم یلصا یورین ،یلادوئف ھمین روشک نیا رد ،نیاربانب

 :تفگ نینچ نیچ بالقنا و ناناقھد هرابرد ،یناقھد ھنانامرھق هزرابم زا سپ لاس ھس ،١٩٢٠ ھھد رخاوا رد یکستورت

 یارب و هدش ھل یناھج یاھداضت داسف رد اما ؛دنتسھ ھیسور ناناقھد زا رتشیب یلیخ یتح نیچ یناقھد یهدوت ،دادعت تیح زا«
 شقن ھک دراد ییاناوت نآ یسور عون زا رتمک یتح ینیچ ناقھد ،دراد یگتسب نآ ھب شاتشونرس یقیرط رھ ھب ھک نآ لح هار
 زا و اھتنا ات زاغآ زا وً     الماک ھک تسا یتیعقاو نیا ؛درادن دوجو یرگید کیروئت ھیرظن رضاح لاح رد .دنک یزاب ار ورشیپ
 .)١٣٣ .ص ،نیچ بالقنا تالکشم ،یکستورت نوئل( ».تسا هدش شیامزآ بناوج مامت

 و نارادنیمز عفانم و ناقھد اھنویلیم عفانم نیب داضت ھک دسریم رظنب .»یناھج یاھداضت داسف« :دینک ھجوت یدنب ھملک ھب
 ناگدننک بوکرس عفانم و ناناقھد عفانم نیب داضت ھک راگنا ؛تسین ھتسباو یناھج یاھداضت ھب نیچ رد نارالاس گنج
 یاھورین زا یخرب رظتنم دیاب ناناقھد ھک دیآیم رظنب .دنتسین طوبرم یناھج یاھداضت ھب یتسیلایرپما نارگرامثتسا نینچمھو
 .دننک لح ار اھنآ تالکشم ھک دننامب رگید

 کی ناونع ھب یکستورت طسوت یناقھد شبنج نتفرگ هدیدان رگا .درکن کرد ار نیچ بالقنا یتسیلایرپمادض تشرس یکستورت
 دیدج ھیواز کی زا ار دوخ وا اج نیا رد اما ،دوب راکشآ یمیدق یگژیو کی ھیسور بالقنا ھب یو شرگن رد یبالقنا یورین
 تردق غوی زا ییاھر ،نیچ هدش بوکرس تیعمج قافتا ھب بیرق تیرثکا یارب ھک دنیبب تسناوتن یکستورت  .درک ءاشفا راکشآ

 دعاقتم ار شبنج مامت یکستورت :دوبن بالقنا ھجو چیھ ھب دید بالقنا رد وا ھک یزیچ نآ .دوب یگدنز و گرم ھلئسم یجراخ
 سیسأت ار »لقتسم یکرمگ قوقح« و دنرادرب ار یکرمگ قوقح رب یجراخ لرتنک ات دننک شالت ینیچ ناگدننک دیلوت ھک درک
 .دنیامن

 عوقوب رگا ،ھک دنک داھنشیپ ار ییاھحرط نیرترادهدنخ زا رگید یکی و ،رتشیب تاھابتشا تسناوت اھنت وا یدرکیور نینچ اب
 .دروآ یم رابب ھعجاف نیچ بالقنا یارب ،تسویپیم

 ،دوب یلم بالقنا بزح کی ،١٩٢٧ لاس طساوا ات ،دش هراشا نآ ھب للملانیب مسینومک لمعلاروتسد رد الاب رد ھک گنات نیموک
 ات  .درک بسک یدایز تردق و ذوفن )متسیب نرق( تسیب یاھلاس لیاوا رد ،دش لیکشت نیس تای وس طسوت ١٩١٢ لاس رد ھک
 ار شذوفن و ،دوب دوخ شترا یاراد ،تشاد تسد رد ار فارطا یاھنیمزرس و نیچ بونج رد نوتناک رھش ١٩٢۵ لاس
 دوخب ار نارگراک و ناناقھد زا یدایز رامش دوز رایسب ھک ،دوب ییاوژروب هدرخ و نارکفنشور بزح نیتسخن .دادیم شیازفا

 ھب فورعم ییامیپھار ،دوب یبالقنا زونھ ھک ،کیش یاک نایچ یربھر ھب ،نآ شترا ،١٩٢۶ لاس طساوا رد  .دومن بذج
 .دومن زاغآ ار )یلامش یشکودرا( لامش

 بالقنا یاھشترا هاتوک ینامز رد .تسا هدید دوخب ھیسور زا جراخ ناھج لاحب ات ھک تسا یبالقنا شبنج نیرتگرزب نیا
 رتمک قطانم زا ییامیپ هار .هریغ و ،گنایکیچ ،ناناھ ،یسگنایک ،ھپوھ ،نانوھ :دندرک ریخست ار نیچ یاھناتسا نیرتمھم

 یبالقنا تلود کی ،دیسریم شترا ھک ییاجرھ .تفر شیپھب نیچ یاھشخب نیرتھتفای ھعسوت و نیرتیتعنص ات هدش یتعنص
 رایسب تفرشیپ اب لامش ھب ییامیپ هار .دشیم عطق یجراخ تازایتما ،دشیم وغل نایجراخ تیامح نوناق ،تشگیم رارقرب

 نارالاس گنج طسوت ھک رگراک ھقبط ،دومن سیسأت ار دوخ یبالقنا تلود ھک ییاج رھ .دوب هارمھ یرگراک شبنج میظع
 ار یرگراک یاھھیداحتا .دومن تیلاعف ھب عورش یسایس دازآ یاضف رد و تشگ ینلع ،دوب هدش ینیمزریز هزرابم ھب روبجم
 .داد شیازفا رایسب ار تسینومک بزح دارفا .دومن هدافتسا دوخ طیارش دوبھب تھج باصتعا حالس زا ؛درک یھدنامزاس
 رد ار دوخ نارگراک ،هوالعب .دندرکیم تکرش نآ رد رفن رازھ اھهد ھک دومن یھدنامزاس ار رگراک ھقبط گرزب تاباصتعا
 ،عقاو رد .تشاد دوجو یناقھد شبنج زا یمیظع تفرشیپ نامز نامھ رد .دندرک حلسم هدشدازآ یاھناتسا رد اج نآ و اج نیا
 ،دندومن یراددوخ ھیارک تخادرپ زا ،دنداد لیکشت ار ارقف یاھھتیمک ،دنتساخاپب دوخ رادنیمز نابابرا ھیلع ناقھد اھنویلیم
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 هرداصم ار اھنیمز و ،دندومنیم ھلمح نابابرا کالما ھب بلغا و ،دندرک سیسأت اھاتسور رد ار دوخ یلحم یاھتلود
 .دندرکیم

 نوریب ار اھتسیلایرپما و نارالاسگنج ،دومن قرغ دوخ رد ار نیچ هدمع یاھشخب ھک دوب هدرتسگ یبالقنا لیس کی نیا
 .تخاس اھر ار ناناقھد و نارگراک یبالقنا قالخ یژرنا  ،درک

 مسینومک ١٩٢٣ لاس رد ؟دشاب هدوب تسیابیم ھچ یلم بالقنا نیا ھب تبسن نیچ تسینومک بزح و للملانیب مسینومک هاگدید
 رد ،١٩٢۶ لاس ربماون رد  .»دھد قوس پچ تمس ھب ار گنات نیموک« ھک داد هرواشم نیچ تسینومک بزح ھب للملانیب
 :درک مالعا نرتنیمک مونلپ نیمتفھ ھمانعطق

 رد ینومژھ و دناشکب یبالقنا هزرابم ھب ار ناناقھد دش دھاوخن رداق ،دربن شیپ ھب ار یضرا ھمانرب کی ایراتلورپ رگا«
 .»داد دھاوخ تسد زا ار یلم شخبیدازآ شبنج

 .دومن رارصا یبالقنا یرگراک شبنج شرتسگ رب ،اھرادنیمز ھیلع یضرا شبنج و اھرادھیامرس ھیلعاھراب نرتنیمک
 :دیوگیم ،دش رداص ١٩٢۶ ربماسد رد ھک ،نیچ تسینومک بزح ھب نرتنیمک تاشرافس

 دیاب اھاتسور رد هزرابم .تسا هابتشا دوخ طیارش دوبھب تھج نارگراک هزرابم فیعضت و اھرھش زا ینیشنبقع یلک تسایس«
 هدافتسا نارگراک ینوناق و یدام طیارش دوبھب تھج بسانم ھظحل رد ھک دراد ترورض نامز نامھ رد اما ،دبای شرتسگ
 هدزباتش یطایتحایب و طارفا عنام ھک دھد ھتفاینامزاس تشرس کی نارگراک تازرابم ھب ات دومن شالت تھج رھ زا ،دوش
 ھیلع زیچ رھ زا لبق و گرزب یزاوژروب رشق ھیلع اھرھش رد هزرابم دوش شالت ھک تسا یرورض هژیوب نیا .دوش
 بوچراچ نورد رد تسا نکمم ھک ییاج نآ ات ینیچ طسوتم یزاوژروب و یزاوژروب هدرخ بیترتنیدب ات دشاب اھتسیلایرپما

 ،تاباصتعا یدازآ ھیلع ماکحا ھک میھد رادشھ دراد ترورض نیا ھک میدقتعم ام …دنامب یقاب کرتشم نمشد ھیلع دحتم ھھبج
ین زیاج  الماک ،هریغ و ،نارگراک تاسلج و  .»تس       ً                            

 :تفگ دوخ تاداھنشیپ رد نرتنیمک ١٩٢٧ لاس لیاوا رد

 تردق یعقاو یاھناگرا ھب یلحم یناقھد یاھھتیمک رییغت یوسب ،ناناقھد و نارگراک ندرک حلسم یوسب ھک دراد ترورض«
 .تفاتش ،حلسم یعافد دوخ اب

 بزح ؛تسا لوبق لباقریغ ینوناق ھمین ھنابلطوداد تسایس :تسینومک بزح یارب ھک دوش راکشآ اج ھمھ رد تسا مزال
 زیمآ تنایخ یعاجترا تسایس دیابن تسینومک بزح ؛دوش رھاظ یاهدوت شبنج ربارب رد یزمرت ناونع ھب دیابن تسینومک
 بزح و گنات نیموک فارطا ار اھهدوت دیاب اھنآ یاشفا و یرادرب باقن یارب اما ؛دنک یفخم ار تسار یاھتسیگنات نیموک
 .»درک جیسب تسینومک

 ،دبای ھعسوت نکمم رثکادح ھب مسیلایرپما ھیلع بالقنا ات درکیم شالت للملانیب مسینومک ھکیلاحرد تسا حضاو قیرطنیدب
 .دیامن بسک  بالقنا نیا قیرط زا و بالقنا نیا نورد رد ناناقھد و نارگراک یارب ار نکمم درواتسد رثکادح ات درکیم یعس

 فظوم ،بالقنا یتسیلایرپما دض یلم شبنج و یلادویف دض یناقھد شبنج ودرھ ھک دنک کرد دناوتیمن ،یکستورت دننام یدرف
 .دنیامن یریگولج بالقنا دض یاھحرط زا ات دندوب

 دض کولب اب وا تفلاخم .دھد لیکشت ار اھاروش و دوش جراخ گنات نیموک زا تسینومک بزح ھک درک داھنشیپ یکستورت
 یروف لیکشت ھک درکیم رارصا وا .دوب مسینینل ھیلع ،لامش ھب ییامیپ هار لوط رد یزاوژروب و ایراتلورپ نیب یتسیلایرپما

 .تسا یتسینینل هار اھنت اھاروش

 و( میدوب هدرک اھاروش لیکشت ھب عورش “هدشدازآ“ یاھهزوح رد ،]دیوگیم یکستورت[ لامش تازرابم زاغآ رد ،رگا«
 شترا میتسناوتیم ام ،مینک بلج دوخ یوسب ار یضرا شروش میتسناوتیم ام ،)دندیگنجیم نآ یارب یزیرغ روطب  اھهدوت

 اب ،دشیم رداق – یناوج مغریلع نیچ تسینومک بزح – و مینک فیعضت ار فلاخم یاھشترا میتسناوتیم ؛میزاسب ار نامدوخ
مامت رد  اروف ھن رگا ،دسرب تردق ھب و هدرک دشر یناشیرپ و سرتسا یاھلاس نیا رد ،نرتنیمک ییاضق یامنھار کی  ،نیچ         ً             
 ،یکستورت نوئل( ».میشاب ھتشاد بزح کی میتسناوتیم ام ،زیچ ھمھ زا لبق و .نآ زا یھجوت لباق شخب رد لقادح اما
 .)١٣۴ .ص ،نیچ بالقنا تالکشم
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ر ا ناونع ھب ار اھنآ یکستورت .دنتسھ تردق یاھرازبا اھاروش ھک مینکن شومارف دیھد هزاجا  یبالقنا یروتاتکید یاھناگُ                 
سب  اروف و دنک فذح ار بالقنا ھلحرم یخیرات ترورض ھک تساوخیم وا .دنیبیمن ناناقھد و ایراتلورپ  ناونع ھب اھاروش یو   ً                                                   
 .دنک شھج ایراتلورپ یروتاتکید

 ار ناناقھد اھنآ .دننک لمع یلم تلود ھیلع ھک دنشاب یتلود دنتسناوتیم اھنآ ؟دشاب تسناوتیم ھچ ییاھناگرا نینچ ھفیظو
 دامتعا نآ ھب زونھ ھک یبالقنا گنات نیموک یارب دننکیم شالت اھنآ ھک دندیدیم ناناقھد ،دندرکیم کیرحت اھناگرا نآ ھیلع
 ییاروش شترا کی دندشیمن رداق اھنآ .تسا یضرا بالقنا رد تلاخد تھج ھک یشالت ،دوشیم داجیا تمحازم ،دنتشاد
 کی نامز نآ رد کیش یاک نایچ ھک دندوب دقتعم نارگراک زا یگرزب شخب و ناناقھد قافتا ھب بیرق تیرثکا اریز ،دنزاسب
 هدشریگرد دنمزوریپ بالقنا کی رد شترا ھک اریز ،دننک فیعض ار کیش یاک نایچ شترا دنتسناوتیمن اھنآ .تسا یبالقنا
 ھلوزیا یبالقنا یاھهدوت زا ار شدوخ تسینومک بزح ھک اریز ،دننک تیوقت ار تسینومک بزح دنتسناوتیمن اھنآ .دوب
 ھک لیلد نیدب طقف دندش راکنیا ھب قفوم اھنآ و ،دندیسر تردقب نیچ زا یھجوت لباق شخب رد اھتسینومک ھجیتنرد  .درکیم
 کی کیش یاک نایچ ھک دندرک تباث اھهدوت ھب دوخ براجت اب اما ،دندشیمن هدید  یلم بالقنا لتخُ       م ناونعب اھهدوت مشچ رد
 .تسا نئاخ

 کی دناوت یم ،دشاب نکممریغ نآ ققحت ھک ینامز نآ زا هدافتسا دوجوم طیارش تحت اما ،دسریم رظنب یبالقنا اھاروش راعش
 .دزاس جلف ار بالقنا تسناوتیم راعش نیا .دشاب یبالقنا دض مادقا

 :درک ھصالخ نینچ نیا للملانیب مسینومک هرگنک نیمشش رد ار نیچ بالقنا براجت ،نینیسویوک ،نرتنیمک ناربھر زا یکی

 ھک تسا ییاوژروب هدرخ یالاب ژاتلُ  و اب یطارفا یبالقنا کی )ییارگ تینھذ( مسیویتکیژبوس نامھ نیا ایآ ،اقفر ،بوخ«
یم یبوخب  الماک اما ،تسیچ ینھذ ظاحل ھب ھک منادیمن نم ؟تسا یرگید زیچ ای – هدش یشحو  نینچ فدھ یانعم ھک مناد        ً                   
 ھلصافالب طوقس تھج شور نیرتنئمطم ،دشیم شالت یزیچ نینچ کی یارب رگا .دشاب هدوب تسناوتیم ھچ لمع رد یمادقا
 رثا کی یاراد اھنت دناوتیم نیچ رد ینونک ھلحرم رد یراعش نینچ کی دربشیپ .دوب یضرا شبنج … لقادح ای بالقنا
 .)٢۴ .ص ،موس دلج ،یناملآ پاچ ،نرتنیمک هرگنک نیمشش شرازگ( ».دشاب زیمآ کیرحت

 طسوت ،دش لیدبت یناھج مسیلایرپما رازبا ھب و درک تنایخ بالقنا ھب کیش یاک نایچ ،١٩٢٧ سرام هام رد ھک تیعقاو نیا
من  البق وا ایآ .تسا هدش کرد شدوخ ِ  دوخ یشوھ زیت تابثا تھج یکستورت  ایآ ؟درک ھیکت یزاوژروب ھب ناوتیمن ھک تسنادی  ً    
 کی دنکیم تنایخ بالقنا ھب یزاوژروب ھک یتقو دنادیمن ھک دنکیم دومناو یکستورت ؟دادن ار اھاروش داھنشیپ یکستورت

ک لتخ م ار بالقنا ھک دنک شالت تسینومک بزح ھک یتقو و ،تسزیچ  – »دنکیم شومارف« یکستورت .تسا یرگید زیچ ،دن     ُ                
 ھک ،دنکیم رارکت بترم یروآ عوھت ھجرد ھب وا .دشیم ناناقھد ھیلع نارگراک گنج ھب رجنم درک داھنشیپ وا ھک یزیچ
 دیوگیم ھک ھک یماگنھ دنکیم هارمگ ار نرتنیمک یکستورت .دشاب »یزاوژروب بزح کی ھچلابند« دناوتیمن تسینومک بزح
 اوھ رد یمک ار گنات نیموک “مچرپ“  اھنت رگا درک یربھر ار اھنآ و دروآرد تکرحب ناوتیم ار ناقھد و رگراک اھنویلیم«
یم شومارف«  اقیقد یکستورت .)١٩٢٧ ھم هام ،نیلاتسا قیفر یاھزت و نیچ بالقنا ،یکستورت نوئل( ».دناخرچ  زیچ کی »دنک          ً           
                 ً                   یضرا بالقنا کی رد  اعقاو یتسیلایرپما دض دحتم ھھبج هزرابم اب نامزمھ ناقھد اھنویلیم ھک نیا و – دنیبب ار کچوک
 .درکن کرد ار رگید ھلحم ھب ھلحرم کی زا راذگ و بالقنا فلتخم لحارم زگرھ وا .دندوب ریگرد یعقاو

 تاداھنشیپ مامت  ؟دنک ھیکت یزاوژروب ھب ینالوط تدم یارب دناوتیمن بالقنا ھک دوب هاگآ تیعقاو نیا زا للملانیب مسینومک ایآ
 ھب بالقنا تشونرس اما ،تشاد دوجو یزاوژروب اب اھهدوت زا یکولب ،دحتم ھھبج کی ھچرگا ھک دنراد دیکأت ھتکن نیا رب
 مغریلع ؛دنوش حلسم زاین تروص رد ناناقھد و نارگراک ھک درک ھیصوت نرتنیمک .تشاد یگتسب ناناقھد و نارگراک )داحتا(
 نیموک نایارگتسار ھیلع ات ،دنھد لیکشت ار یناقھد یاھھتیمک ھک درک ھیصوت اھنآ ھب نرتنیمک .گنات نیموک ناربھر تفلاخم
 ھب نرتنیمک .دنروایب ولج ھب ار تسینومک بزح ،ھناروسج و ،دنھد قوس پچ تمس ھب ار گنات نیموک ات ،دنگنجب گنات
 رد« .دھد تاجن ار بالقنا دناوتیم ییاھنت ھب ھک داد ھعسوت ار یاهدوت شبنج نآ دراد ترورض ھک داد رادشھ اھتسینومک
 .»تسا هدش دیدھت یمیظع رطخ کی اب بالقنا« ،تفگ للملانیب مسینومک ١٩٢٨ ربماسد هام لمعلاروتسد ،»تروص نیا ریغ

 تسینومک ناربھر زا یخرب .تسا هدش یتاھابتشا بکترمو ،ھبرجت یب اما ،زیت و دنت ،وج هزیتس ،ناوج ،نیچ تسینومک بزح
 ھھبج دیابن ام« ،دنتفگ ھک دندوب یتسینومک ناربھر .دندشن نارگراک لقتسم یبالقنا شبنج ترورض ھب قفوم ھک دنتشاد دوجو
 تاباصتعا دیابن ام« ،دنتفگیم ھک دندوب ییاھتسینومک  .»میزاس ھتفشآرب رایسب یضرا بالقنا اب ار یتسیلایرپم ادض دحتم
 ندرک حلسم زا ،لیلد نیمھ ھب ،ھک دندوب ییاھتسینومک .»دزاسیم یوزنم بالقنا زا ار یزاوژروب اریز ،میشاب ھتشاد یدایز
 ،طیارش یگزات و یجنرغب تلع ھب تاھابتشا نیا زا یضعب :دوب هداد خر دایز یتاھابتشا نینچ .دندرکیم یلاخ ھناش نارگراک
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 .دندوب رکفنشور و )اھرھش زا( اوژروب هدرخ ،یخیرات طیارش تلع ھب ،نارود نآ یتسینومک یربھر .دندوب ریذپان بانتجا
نل لوصا  الماک زونھ  .دندوب هدشن هدیدبآ دالوف هزرابم رد زونھ  چیھ ھب نیا اما .دندوب هدرکن بذج ار یتسینومک طابضنا یتسینی       ً          
 .دوب هابتشا نیلاتسا ای للملانیب مسینومک طخ ھک تسین انعم نیا ھب ھجو

 :دندش فیصوت ریز تروص ھب للملانیب مسینومک تاھابتشا ،للملانیب مسینومک هرگنک نیمشش رد

 یتسینوتروپا تاھابتشا زا یرس کی اب ھتشذگ ھب ھک دش لمحتم ار گرزب یاھتسکش زا یرس کی نیچ تسینومک بزح«
 ھلحرم ھب بالقنا ھلحرم زا راذگ کرد مدع ؛گنات نیموک اب ھطبار رد داقتنا یدازآ و لالقتسا نادقف :دنتسھ طبترم کانرطخ
 نیمشش شرازگ( ».یضرا بالقنا زا یریگولج تیاھنرد و ؛)بسانم( نامز رد تمواقم یارب یگدامآ ترورض و رگید
 .)۴٠ .ص ،مراھچ دلج ،یناملآ پاچ ،هرگنک

 .دوب بالقنا عفانم اب و نینل یاھهزومآ اب قباطم ،نرتنیمک طخ ،لاحنیا اب

 :تفگ بالقنا رد یزاوژروب زا تیامح دروم رد نینل ھکیزیچ نآ تسا نیا

 هداتفا بقع و هرمعتسم یاھروشک یزاوژروب یسارکمد اب تسد رد تسد تقوم فالتئا کی رد دیاب للملانیب تسینومک«
 .ا .و( ».دیامن ظفح دوخ لکش نیرت ییادتبا رد یتح ار یرتلورپ شبنج لالقتسا دوجو مامت اب و دوشن ماغدا نآ اب اما ،دورب
 .)٢٩٠ .ص ،١۵ دلج ،راثآ ھعومجم ،نینل

 ھک مینکیم تیامح هرمعتسم یاھروشک رد ییاوژروب شخبیدازآ یاھشبنجزا یدراوم نینچ رد طقف تسینومک ناونع ھب ام«
ا  اعقاو اھشبنج نیا  رامثتسا میظع یاھهدوت و ناناقھد یھدنامزاس و میلعت رد ام عنام اھنآ ناگدنیامن ھک ینامز ،دنشاب یبالقن ً         

 .)٣۵٣ .ص ،اجنامھ( ».دنوشن یبالقنا ھیحور اب هدش

دوب یبالقنا  اعقاو ،١٩٢٧ سرام هام ات ١٩٢۶ لاس زا گنات نیموک شبنج  و میلعت زا اھتسینومک عنام طقف ھن شناگدنیامن و           ً        
 .دندرکیم ینابز تیامح مھ مسینومک زا یتح اھنآ ھکلب ،دندشن یبالقنا ھیحور اب نارگراک و یناقھد یاھهدوت یھدنامزاس
 نآ یارب گنات نیموک ھکیزیچ« :درک مالعا کیش یاک نایچ هدنیامن ،)١٩٢۶ ربماون( نرتنیمک مونلپ نیمتفھ رد ،نیاربانب
،ددرگن رارقرب یزاوژروب ھطل س نیچ رد یلم بالقنا زا سپ ھک تسا نیا دشوکیم  و داتفا قافتا برغ رد ھک ھنوگنامھ                            ُ                    
 گنات نیموک ھک میاهدش دعاقتم ھمھ ام  … مینیبیم  یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا زجب اھروشک مامت رد ارنآ نونکا
 .ص ،یناملآ پاچ ،متفھ مونلپ شرازگ( ».دناسریم نایاپ ھب ار دوخ یخیرات ھفیظو نرتنیمک و تسینومک بزح یربھر تحت

۴٠۴(. 

 دیکأت نآ یور رب ھک یزیچ .تشادن یزاوژروب اب ایراتلورپ زا رادیاپ کولب کی هرابرد یمھوت چیھ زگرھ للملانیب مسینومک
 .دوب اھدرواتسد رثکادح ھب یبایتسد روظنم ھب تشاد ناکما ھک ییاج نآ ات ییاوژروب نویبالقنا زا هدافتسا ،تشاد

 یاک نایچ ،دندرک گنیکنان نارابمب ھب عورش ،١٩٢٧ سرام هام رد اھتسیلایرپما ھک ینامز .درک تنایخ کیش یاک نایچ
 رایسب تردق نارگراک و ناناقھد ادابم ھک داتفا تشحوب یزاوژروب ھک تھجنیدب  ؟ارچ .تسویپ اھنآ ھب بالقنا ھیلع کیش
 جوم شیازفا طسوت یدوبان ای و یجراخ یاھتسیلایرپما تسد رد باذع ای ویتانرتلآ اب ھک یزاوژروب .دننک بسک یدایز
 نیموک زا وا .تفریذپ ار دوخ نابابرا داھنشیپ کیش یاک نایچ .دیزگرب ار یلوا ،دوب هدش وربور نارگراک و ناناقھد شروش
 .درک باعشنا گنات

ھا و ھلحرم ،بالقنا مود ھلحرم  بالقنا کی ھب یضرا شبنج ھکیلاحرد ،دش ادج بالقنا زا یلم یزاوژروب« .دش عورش نا  ُ      
ت ار ناھا و تلود گنات نیموک پچ حانج .)نیلاتسا( »درک دشر ناقھد نویلیم اھهد زا لکشتم دنمتردق  اھتسینومک .داد لیکش         ُ    
 )ھجرد ١٨٠( لاح ،درکن کرد ار رگید ھلحرم ھب ھلحرم کی زا بالقنا راذگ زگرھ ھک یکستورت .دندرک تکرش نآ رد
 یاھزت و نیچ بالقنا ،دوخ ھلاقم رد وا .دننک تکرش گنات نیمک رد ھک »درک تحیصن« اھتسینومک ھب و داد تھج رییغت
 و نارگراک ھناروبص و میتسھ گنات نیموک رد اھتسینومک راک قفاوم ام« ،درک مالعا )١٩٢٧ ھم هام( ،نیلاتسا قیفر
سرام هام زا لبق ناھا و یاھورین ؟الاح ارچ .»میناشکیم اھنآ تمس ھب ار ناناقھد  نایچ یاھورین اب یقرف لوصا رد ،١٩٢٧                     ُ                  
 یم ار یکستورت )یاھندیرپ رگید یاھخاش ھب یاھخاش زا( دایز یاھشخرچ زا یکی ام اج نیا رد اما .دنتشادن کیش یاک
 .تسا یکستورت تیصخش هدنھدناشن و صتخم ھک مینیب

ا و هرود  لرتنک نویسیمک و یزکرم ھتیمک مونلپ ھسلج ربارب رد دوخ ینارنخس رد ار نیا دحیب حوضو اب نیلاتسا ؟دوب ھچ ناھ ُ 
 :داد حیضوت ١٩٢٧ ،توا ١ رد ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا یزکرم
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ھیلع  اتدمع بالقنا زیت ھبل ھک دش صخشم تیعقاو نیا اب ھلحرم نیلوا رگا«  نیمود یگژیو ،دوب هدش تیادھ یجراخ مسیلایرپما     ً                    
 یلادوئف میژر ھیلع ،اھلادوئف ھیلع لوا ھلھو رد ،یلخاد نانمشد ھیلع ار دوخ ھیلوا ھبل بالقنا ھک تسا تیعقاو نیا ھلحرم
 نیا ققحت .تسا هدرکن لح ار نآ ،ھن ؟تسا هدرک لح ار یجراخ مسیلایرپما ینوگنرس ھلئسم لوا ھلحرم ایآ .دنکیم زکرمتم
 ھیلع ار هزیگنا نیلوا طقف یبالقنا یاھهدوت ھب نیا .دومن راذگاو نیچ بالقنا مود ھلحرم ھب ،نآ ثراو ناونع ھب ،ار ھفیظو
یم روصت  الامتحا ام ھک یروط نآ  مھ مود ھلحرم .دراپسب هدنیآ ھب ار فدھ و ،دھد نایاپ نآ ماود ھب ات داد مسیلایرپما  ،مینک       ً             
 یرتشیب یاھهزیگنا ینیچ ناناقھد و نارگراک هدرتسگ یاھهدوت ھب نیا .ددرگ اھتسیلایرپما عفد ھفیظو لح ھب قفوم دناوتیمن

 ».دھدیم اھاروش ھلحرم ،نیچ بالقنا هدنیآ ھلحرم ھب فدھ نیا لیمکت روظنمب ار راک نیا اما ،دھدیم مسیلایرپما ھیلع
 .)١٨٣-١٨٢ .ص ،یسور پاچ ،یلم ھلئسم و مسیسکرام ،نیلاتسا فزوج(

 ھب بالقنا زا ھلحرم کی زا راذگ :تسین کرد لباق یکستورت یارب ھک داد حرش و درک کرد ار یزیچ ،تسینینل نیا ،نیلاتسا
 اب کولب ھک تسنادیم نیلاتسا .دوب دھاوخ اھاروش ھلحرم ھک درک ینیبشیپ ار بالقنا یدعب ھلحرم نیلاتسا .رگید ھلحرم
ا و تلود رد یزاوژروب  دنک شالت ھک دھد دنپ تسینومک بزح ھب تسناوتیمن وا ،لاح نیا اب .تشاد دھاوخن ینالوط رمع ناھ ُ      
 گنج و اھتسیلایرپما رب هوالع ھک یبالقنا یارب لمع نیا ،رضاح لاح رد اریز .دھد          ُ  رارق ناھا و میژر ھیلع ار دوخ و
 ییارآ فص نآ ھیلع ،گنیکنان میژر حالطصاب – کیش یاک نایچ یربھر ھب یزاوژروب زا یگرزب شخب نینچمھ ،نارالاس
 .تشاد ررض ،دوب هدرک

 :ھک دوب نآ ،نیلاتسا رظن قبط اھنآ فیاظو ؟دننامب ناھاُ                  و تلود نورد رد اھتسینومک دوب مزال ارچ

 ،یلک روطب بالقنا و ،)یناقھد یاھھیداحتا( ناناقھد ،)یرگراک یاھھیداحتا( ایراتلورپ ،بزح یھدنامزاس ناکما زا اراکشآ«
درب هرھب  الماک ا و گنات نیموک و .دنھد قوس یضرا بالقنا ریسم رد ،پچ فرطب ار اھتسیگنات نیموک ،دننک یرا        ً       ھب ار ناھ ُ    
 ،اجنامھ( ».دنزاس لیدبت ناناقھد و ایراتلورپ یبالقنا کیتارکمد یروتاتکید هدنیآ ھتسھ ھب و بالقنا دض ھیلع هزرابم زکرم

 .)١٨٣ .ص

 یانعم ھب رما نیا ھک ییاج نآ زا داد حرش ،اھاروش ھلصافالب لیکشت اب طابترا رد یکستورت تساوخرد ھب خساپ رد نیلاتسا
  لحارم یور زا ھک ییوجارجام کی“ ،دشاب “ییوجارجام“ کی دناوتیم« ،تسا گنات نیموک ِ       پچ ھعسوت زاف زا شھج
د ر پیم ر شدوخ زونھ ناھا و رد گنات نیموک اریز ،“ َ َ   ار شدوخ ؛دوب هدرکن ءاشفا و رابتعا یب ناقھد و رگراک یاھهدوت دزن ا                ُ                      
دوب ھتخاسن یھ ت ییاوژروب یبالقنا نامزاس کی زا      ُ            «. 

 مشچ رد یزاوژروب .دوب هدش قفوم موس کی ات ،١٩٢٧ لاس نایاپ رد بالقنا مود ھلحرم .دنوشیم لوحتم تعرسھب تابالقنا
رابتعا یب  الماک ناناقھد و نارگراک  تسد رد نونکا ،دش ریخست لامش ھب ییامیپ هار اب ھک ینیمزرس زا یگرزب شخب .دش          ً     
 ییاھنت ھب نونکا تسینومک بزح .درک ییامیپھار شھارمھھب        ُ  ھک ناھا و میژر یزاوژروب نینچمھ ،تسا گنیکنان میژر
 یجراخ یاھتسیلایرپما یوس ھب هرابود یزاوژروب .دش یلمع یتاقبط تافالتخا .دنکیم یربھر ار ناناقھد و نارگراک
ضرا بالقنا خر س جوم ھیلع ،ھچرگا ،دشاب ھتشاد تینما ات تشگرب  یدعب ماگ .تخادرپ یدایز یلیخ یاھب یرگراک و ی            ُ                                  
 راذگ ناناقھد و ایراتلورپ یبالقنا کیتارکمد یروتاتکید ھلحرم ھب ییاوژروب کیتارکمد بالقنا .دوب اھاروش ،ریزگان ،بالقنا
 .درک

رم ع زور ھس اھنت نوتناک نومک .دوب هدش یھدنامزاس ١٩٢٧ ربماسد ١١ ھناحلسم مایق زا سپ نوتناک رد اروش نیلوا  نیا .درک   ُ 
 قرغ نامرھق نایوج گنج نوخ رد یللملانیب یاھتسیلایرپما و نارالاس گنج ،نیچ یزاوژروب دحتم یاھورین طسوت مایق

 دش روبجم تسینومک بزح گنیکنان ورملق رد ھک ،تسا تسرد .دوب نآ یاھتسکش زا یکی .دوبن بالقنا نایاپ نیا اما .دش
 ھمادا نانچمھ بالقنا اما .دندش مادعا ،میخژد کیش یاک نایچ طسوت ناقھد و رگراک زا یگرزب یاھهدوت .دوش ینیمزریز
 یقفوم شروش ،حتوچ و گنال ور ،نیت حی لارنژ تسایر تحت ینیچ یاھتسینومک ،نوتناک نومک تسکش زا لبق یتح .دراد
 بزح ھک دندش قفوم اھنآ .دنداد ماجنا یسگنایک و ،گنچنان یاھناتسا رد گنات نیموک شترا نایھاپس نیرتھب نایم رد ار
                  ُ      شترا .دنک تمدخ خر س شترا هدنیآ ھتسھ ناونع ھب و ،ددرگ زوریپ یرفن رازھ ١۵٠ دودح حلسم یورین کی رب تسینومک
 ،نیکوف یاھناتسا رد ییاروش میژر کی ام ،١٩٢٨ ھیروف رد لاح اما ،درک ینیشنبقع یناتسھوک قطانم ھب یتدم یارب خرس
 رد .دش دھاوخ رازگرب یسگنایک قرش رد خرس نازابرس و ناناقھد و نارگراک هرگنک ،ھم هام رد .میاهدرک سیسأت نیتگنوی و
یم سیسأت یسکنایک و ،ناھا و رد ار ییاروش میژر ام ،ربتکا و ربماتپس  دشر نانچمھ ینیچ یاھاروش دعب ھب الاح زا .مینک                        ُ                   
 .دنزاس تیبثت و یوق ار دوخ ینونک ھلحرم دنناوتب اھنآ ھک نیا ات دننکیم
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 گرزب زکارم زا یدایز دح ات اھاروش .دنزب نیمخت دایز ،ناوارف تالکشم اب ھھجاوم رد ار ھعسوت نیا تیمھا دناوتیمن یسک
 ،اھنآ ھیلع یدایز یاھحرط .دناهدرب جنر میرحت و ھلخادم زا اھنآ .دنتسھ مھ زونھ و دناهدوب ادج ایراتلورپ نردم یاھهدوت اب
 ار دوخ خرس شترا دیاب دیدج ییاروش یروھمج .دوب هدش یھدنامزاس یتاغیلبت عون زا نینچمھ ھکلب ،شترا فرط زا طقف ھن
 رد کیش یاک نایچ یاھشترا زاً    اتدمع شیاھحالس .تسین یتعنص تدشب ھک دیامن حلسم یروشک رد ار دوخ ات دنک داجیا

 !یروآ تریح تفرشیپ ھچ – لاحنیا اب یلو .تسا هدمآ تسدب دنمزوریپ یاھگنج

 :تفگ )١٩٢٨ لاس( هرگنک نیمشش یاھزت رد ،للملانیب مسینومک ؟دوب ھچ نوتناک نومک

 بالقنا ھتشذگ نارود رد نیچ یایراتلورپ گنج نامرھق دراگ ناونع ھب ،نوتناک مایق ،یربھر گرزب تاھابتشا دوجو اب«
 .»دنامیم یقاب ،بالقنا دیدج ییاروش زاف لعشم و ،نیچ

 ،داد لکش ار بالقنا دیدج زاف مچرپ و ،تخاس نوتناک یاروش هرابرد ییاھزت للملانیب مسینومک ھک ینامز ،نارود نامھ دودح
 :درک مالعا یکستورت

             ً           یارب یراتتسا  افرص ،دوشیم یبھذم تافیرشت رب تراظن ھک ھنوگنامھ اھنت ،دوب هدش سیسأت ھلجع اب ھک ]نوتناک[ یاروش«
 یاھاھدژا نآ زا یکی طقف نوتناک یاروش ھک مینیبیم ام ،دش مامت ھک نآ زا سپ لیلد نیمھ ھب .دوب ھنایوجارجام یاتدوک کی

 رارق ؛١٩٢٨ ھیئوژ رد هدش ھتشون ،نوتناک مایق ،یکستورت نوئل( ».دوب هدش یشاقن ذغاک یور یگداس ھب ھک -دوب یمیدق ینیچ
 .)١۵٧ .ص ،نیچ بالقنا تالکشم ،دوخ باتک رد هدش هداد

 وا .تخادنا هارب ،تسا بوخ یبالقنا کی وا ھک نیا تابثا تھج ار »یبھذم مسارم« کی یگداسب ،نیلاتسا ھک ،دینیب یمن
 رد اھاروش داجیا عفادم ام« .دروخیمن بیرف یکستورت اما !تسین یکستورت زا رتدب وا ھک دھد ناشن ات تخادنا هارب ییاتدوک
 لاس رد یکستورت  .)اجنامھ( »میدوب١٩٢٧ ربماسد رد نونتراک رد اھاروش لاوانراک ھیلع ام .میدوب ١٩٢۶ لاس رد نیچ

 »لاوانراک« و یراتتسا یزاس یتعنص ١٩٣۵ لاس رد اما ،دوب ھیسور رد ندرک یکارتشا و ندش یتعنص عفادم ١٩٢۵
 دض هراومھ یکستورت تسایس .درادن دوجو یضقانت چیھ ،ھن  .»درادن دوجو یضقانت چیھ« ،دیوگ یم وا .دنیب یم ار یکارتشا
 لاوانراک« نآ .دنادیم »لاوانراک« ار یبالقنا گنج کی ای ،تسا یبالقنا یاھورین ھیزجت عفادم ای وا ؛تسا هدوب یبالقنا

 رازھ ٧ زا شیب مایق یبوکرس زا سپ .دنامیم اھدای رد ناناقھد و نارگراک یاھمایق نیرتھنامرھق زا یکی ،نوتناک »ییاروش
 .دندش ھتشک نوتناک رد ییاھنت ھب وجگنج

 ھک یزیچ .دیزرو عانتما اھاروش سیسأت و نیچ بالقنا شرتسگ نتخانش تیمسر ھب زا یکستورت ،١٩٢٧ زا سپ یاھلاس رد
 رواب یزیچ ھب ام .تسکش و یھایس – تسا زیچ ھمھ نایاپ وا رظن زا ،تسا بالقنا زا یرتالاب ھلحرم ھب راذگ تیعقاو رد
 حی و گنالوھ« .دوشیم ضقانت اب زرممھ یکستورت ترارش ،تروص نیا رد .میراد ار شندوب تسرد یوزرآ ھک مینکیم
 ھتسجرب تسینومک ھبش ،دنشاب درجم ییوجارجام کی دنناوتیمن ،دنراذگب رانک ار دوخ یتسینوتروپا تسایس رگا یتح ،نیت
 ھلباقم شدوخ یاوزنا زجب یسک اب دناوتیمن« ؛]ھیسور رد یلخاد گنج لوط رد یبالقنا ھمین ،نزهار ھمین ونوچام[ ونوچام
 خرس شترا ھتسھ لیکشت یکستورت ھک ھنوگ نآ تسا نیا .)١۵٠-١۴٩.ص ،نیچ بالقنا تالکشم( ».تسا هدرک ھلباقم و ،دنک
 یاضعا رامش دشر هرابرد ،)١٩٢٨ ناتسبات( هرگنک نیمشش ھب نیچ تسینومک بزح شرازگ .دیوگیم دمآ شوخ ار هدنیآ

 دمآ شوخ »زیگنا ناجیھ تاعالطا« ناونع ھب یکستورت طسوت و ،دوب هدروخن تسکش بالقنا داد ناشن ھک یشرازگ ،بزح
 اما ،دنک در ار ماقرا تسناوتیمنً    اعقاو یکستورت . )١۶٠ .ص ،اجنامھ( تسا هدش »)مشخ بیذکت« راوازس و ،دوب هدش ھتفگ
 تسینومک بزح ،نیاربانب و ،دنتسھ ناناقھد بزح دیدج یاضعا تیرثکا ھک تفگ یکستورت :درک ادیپ یرگید یاطخ وا سپس
 ،یکستورت ھثحابم اب قباطم ،لاثم یارب ،)١۶١ .ص ،اجنامھ( »تسا هدش فقوتم دوخ یخیرات دصقم اب قابطنا رد« نیچ
 کی ھب بالقنا نیا رضاح لاح رد« .تسا هدش فرحنم ،بالقنا ،وا رظن زا .دننک یزاب یبالقنا شقن کی دنناوتیمن ناناقھد
 .ص ،اجنامھ( ».تسا هدشن مامتً        الماک زونھ بالقنا نیا تسکش یاھدمآیپ ،نیارب هوالعو .دوشیم راذگاو مولعمان هدنیآ

 .)١٩٢٨ ربتکا ،١٧٧

 ھک لیلد نیا ھب ینیچ یاھتسینومک دیاش« .درک یقلت یخوش کی ١٩٢٩ لاس لوط رد ار اھاروش یریگلکش یکستورت
 زا شروش نیا ایآ…دنا ھتساخرب شروش ھب ،دناهدرک تفایرد “موس هرود“ ھمانعطق هرابرد ار فوتولوم تارظن نیرخآ
 ربماون ،٢٣٣ .ص ،اجنامھ( »؟دریگیم ھمشچرس “موس هرود“ ھب طوبرم تاروتسد زا رگید یترابع ھب  ای نیچ تیعقوم

١٩٢٩(. 

 ادف یگنج یاھنادیم رد ار دوخ ناج و دندیگنجیم ھنانامرھق یتسینومک یربھر تحت نیچ ناناقھد و نارگراک ھکیلاحرد
 و نیلاتسا ھیلع ار دوخ یمس راجزنا ،اتآ – املآ رد رطاخ هدوسآ ،یکستورت ،دنیامن سیسأت ار ییاروش تیمکاح ھک دندرکیم
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 یانعم نینچمھ ،نوتناک ١٩٢٧ لاس مایق و نیت حی و گنال وھ زمر هرخالاب یکستورت ھک ،هآ .دادیم ناشن اھتسینومک
 .درک فشک ١٩٢٩ لاس رد ار اھاروش لیکشت تسردان

 ھیسور تسینومک بزح زا نویسیزوپا جارخا یارب نوتناک مایق و ١٩٢٧ لاس رد نیت حی و گنال وھ ھنایوجارجام تازرابم«
 فرحنم ار نارگراک ھجوت ھک ،انعم نیا ھب ،دندوب هدش یھدنامزاس اھنآ – )٢٣۴-٢٣٣ .ص ،اجنامھ( ».]دندوب[ هدش نییعت

 ،تساج نیا زار -١٩٢٩ لاس رد نیچ صاخ یاھشخب رد اھاروش لیکشت دروم رد .دندوب چیھ اھنآ دوخ یدوخب ھک ؛دنزاس
 :عقاو رد ،»تخاس برطضم« ار یکستورت نآ یاشفا و

 ،مایق نیا ایآ ؟دوب هدرک ریخست ار نیچ قرش نھآ هار کیش یاک نایچ ھک دندوب هدرک مایق تلع نیا ھب نیچ یاھتسینومک ایآ«
تراپ  الماک تیھام رد  دوجو ھک تسا یزیچ نآ نیا رگا ؟دشاب کیش یاک نایچ تشپ رد یمارآان داجیا شفدھ ھک ،دوب ینازی    ً           
میسر پیم ام ،دراد  ھب تکرح یارب ار یسایس تیلوئسم یسک ھچ ؟تسا هداد ینیچ یاھتسینومک ھب یاهرواشم نینچ یسک ھچ    ُ  
 .)٢٣۵ .ص ،اجنامھ( »؟دشکیم شودب یکیرچ یگنج یوس

 ریھامج داحتا تینما ریقحت و ،یناھج بالقنا یاھدرواتسد نیرتگرزب زا یکی ھب ییانتعایب :دینک ھجوت فعاضم ینمشد ھب
 یاھورین رگا ایآ( دننکیم عافد اھاروش یاھزرم تینما زا ھک تسا نیچ ناناقھد و نارگراک ھیلع هرابود یکستورت .یوروش
شوخ  احیجرت یکستورت ،دندش یم یوروش داحتا ھب ندز ھبرض ھب قفوم کیش یاک نایچ  راھظا یکستورت .)؟دشیمن لاح   ً       
 :تشاد

 یایراتلورپ زاتشیپ زا دناوتیمن ،دراد دوخ ناتسد رد ار شترا و تردق ھک ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا یایراتلورپ«
 تلود دوخ ھک دربب راکب ار ییاھرازبا ھک ،انعم نیدب ،دنک زاغآ کیش یاک نایچ ھیلع ار یگنج هرابکی ھب دھاوخب نیچ
 .)٢٣۴ .ص ،اجنامھ( ».دنادیمن ریذپناکما ار نآ ماجنا یتسرد یوروش

 نھآ هار ھب اھتسیلایرپما ھلمح ،نمضرد .دزاسیم نشورً      الماک یوروش ریھامج داحتا ھب تبسن ار یکستورت رکفت زرط نیا
 .دش فقوتم ناناقھد و نارگراک شترا – یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا خرس شترا عطاق و عیرس مادقا طسوت نیچ قرش

 مشچ« ١٩٢٩ لاس نایاپ رد وا ،بیترتنیدب .دنتسھ ھناقمحا وا یاھینیبشیپ اما – دنکیم ینیبشیپ یکستورت ،لومعم قبط
گید نیا ،داد خ ر نآ فالخ رگا اما .دنیبیم ار تسینومک بزح یایاقب ھنایوجارجام طاطحناو کانلوھ ینوگنرس زادنا  یطبر ر              ُ   
 .درادن یکستورت هابتشا ھب

 تباث و میروایب یرتشیب و رتشیب یاھھنومن میناوتیم ام .تسا هدش ھناوید ھک یبالقنا دض کی ھنادرم ناوجان تنایخ تسیفاک
 ھک یسک ،دنیبب ار یبالقنا درواتسد کی یتح نیچ یاھاروش رد دناوتیمن ھک ،تسا نیچ بالقنا نیگمشخ نمشد یکستورت مینک
 یربھر یکستورت تواضق رد و ،»دنرادن ار لقتسم ییاروش تلود داجیا ییاناوت ناناقھد« :درکیم اعدا ،١٩٣٠ توا ات

 لقن تیھام اما ،هریغ و هریغ ،»تسا هداتفا یرگید بازحا تسد ھب« اما ،تسین تسینومک بزح تسد رد ،نیچ یاھاروش
 .تسا یناھج بالقنا نمشد نیا زا یریوصت تابثا یایوگ یفاک هزادنا ھب هدش ھئارا یاھلوق

 میژر تحت ناھگان ھب یکستورت ،١٩٢٨ لاس زا سپ .درک رکذ یکستورت ریوصت لیمکت تھج ار ھنومن کی دیاب ،لاح نیا اب
 )یسایس( تابث« کی ،تبسن نامھ ھب ،و »یداصتقا یعقاو دوبھب« ،یدیلوت یاھورین شیازفا ،نیچ یداصتقا تابث گنیکنان
 میرادن یزاین ام ،»تسا هدش هداد صیخشت یبالقنا تیعقوم کی زا یساسا روطب« ھک ،دنک یم ینیبشیپ ار »ییاوژروب یبسن
 قطانم رد یبالقنا یاھورین ھک نیا و دراد رارق یرتقیمع نارحب کی رد زورما نیچ ھک مینک رکف تیعقاو نیا هرابرد ھک
سس وم سلجم کی یارب :یکستورت راعش تسا بلاج ام یارب ھکیزیچ .دننکیم دشر عیرس یلیخ گنیکنان  :تسا نا  ٔ                     

مت تردق اب ار ناسس وم سلجم راعش دیاب و دناوتیم تسینومک بزح«  باختنا یفخم و میقتسم ،ربارب ،یمومع یأر اب ھک ،ما                  ٔ                         
 .)١٩٢٨ لاس ربتکا رد هدش ھتشون ،١٨٩ .ص ،اجنامھ( ».دنک ھلومرف ،هدش

 »زاغآ زا« دیاب تسینومک بزح .ناناقھد و نارگراک ندرک حلسم ھب ھن .اھاروش ھب ھن .بالقنا ھب ھن ،دیوگیم یکستورت
 یزاوژروب ھب ،دزاس مکحتسم ار دوخ یتلود تردق ات دنک کمک یزاوژروب ھب ھک تسا نیا یانعم ھب نیا و – دنکب عورش
دحتم ناسس وم سلجم کی تحت ار نیچ ھمھ ھک دنک کمک  نورد رد ،دوخ تشرس رد ھک ،دھد لیکشت ینویسیزوپا ات ،دزاس          ٔ              
 .دشاب عورشم یزاوژروب ناملراپ

 یزیچ نآ نیا – تسا هدش ءاشفا بالقنا لوط رد دوخ ناھد ندش دولآ فک و فعض تلع ھب ھک یاهدروخ تسکش بالقنا دض
 ترفن ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا زا وا ترفن ھب .تسا ھتشگ لیدبت نآ ھب نیچ بالقنا اب طابترا رد یکستورت ھک تسا
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 دنیبیم ھک ینامز ،دناهدش دحتم مھاب ود نیا دنیبیم ھکیتقو .تسا هدش ھفاضا زین ییاروش نیچ ھب تبسن شاهدننز
 ھب تسرد و دیآ یم شوجب یکستورت ،دننکیم رداص ار نپاژ مسیلایرپما ھیلع یلم یبالقنا گنج راعش نیچ یاھتسینومک
 . داد »رادشھ« نیچ قرش نھآ هار زا عافد ھیلع ھک دھدیم »رادشھ« یشور نامھ

 بزح یناھج یخیرات یاھتیقفوم ھک دومن شالت و ،دربب دوس نیچ تسینومک بزح تاھابتشا زا ھک درک یعس یکستورت
 زا شیب ھک یربھر نآ ،لاحنیا اب یلو ،دیزرو بانتجا زیچ کی رکذ زا تقد اب یکستورت .دنک ناھنپ ار نیچ تسینومک
 و جارخا بزح زا اھدعب ھک ،دوب ویسھ -ود -نچ مانب یدرف ،دوب نیچ تسینومک بزح یتسینوتروپا تاھابتشا لوؤسم نارگید
 . دش لیدبت نیچ رد یبالقنا دض یاھتسیکستورت ربھر ھب

 

 

 موس هرود لابق رد مسیکستورت زیمآریقحت عضوم
 رد یرتلورپ بالقنا ھک تسا یفاک .دوب تابالقنا و گرزب یاهدوت یاھشبنج هرود ،١٩٢٣ و ١٩١٨ یاھلاس نیب نامز تدم
 لاس شروش ،ایلاتیا رد نارگراک طسوت اھھناخراک فرصت ،)ناملآ بونج رد یتلایا( ایراواب  رد یرتلورپ بالقنا ،ناتسراجم

 ناملآ بالقنا تسکش اب هرود نیا .میروایب دایب ار ناملآ رد ١٩٢٣ لاس زیئاپ رد دنمتردق یبالقنا شبنج و ،ناملآ رد ١٩٢١
 .تفای ھمتاخ

 یمومع نارحب رب تسا ھتسناوتن اما ،ھتفای شیازفا یرادھیامرس دیلوت .تسیرادھیامرس یبسن و ییزج تابث هرود ،یدعب هرود
 یروآنف یرادھیامرس .تسا هدش میسقت یتسیلایسوس عون و یرادھیامرس -شخب ود ھب یناھج داصتقا .دیآ قئاف یرادھیامرس
 ھکیلاح رد ،دراد زاین رازاب ھب دیدج یاھالاک شرتسگ اما ،دوشیم لسوتم هدرتسگ دیلوت ھب و ،دنکیم یفرعم ار یرتھتفرشیپ
 ھجیتن رد اما ،دھدیم شیازفا ار نارگراک رامثتسا ،دوخ ھیامرس دوس بسک روظنم ھب یرادھیامرس .دنباییم شھاک اھرازاب
 یگدنز یاھدرادناتسا اما ،دراد دوجو »قنور« ھکیلاح رد ،اھروشک زا یرایسب رد .دوشیم فیعضت یلخاد رازاب ،نیا
 یاھهزوح یارب اھتسیلایرپما ھک دوشیم ثعاب اھنیا ھمھ .تساھنآ دیرخ تردق شھاک یانعم ھب نیا و ،تسا نیئاپ نارگراک
 نیب دیدج یاھیریگرد ھب نیا و .دندرگب دیدج یاھازاب لابندب دراو ھناوید ،ماخ داوم عبانم و دیدج یراذگ ھیامرس رد تیلاعف
 دیدج یاھگنج .دنکیم زھجم ون یاھ حالس ھب ار دوخ یگچاپتسد اب یروشک رھ .دش دھاوخ رجنم یتسیلایرپما یاھتردق
 شبنج .دناشکیم رتشیب تمواقم یوسب ار نازرواشک و نارگراک ودرھ ،اھهدوت رامثتسا ،لاحنامھ رد .دنانیوکت فرش رد

 .دراد تھابش مایق ھب و رسدوخ بلغا ھک تسا دوجوم تارمعتسم رد یدیدش یتسیلایرپما دض

 ناتسبات رد للملانیب مسینومک هرگنک نیمشش ییآمھدرگ ھک دوب لیلد نیدب و تشاد دوجو یتیعضو نینچ کی ١٩٢٨ لاس رد
 نآ رد .تسا ھتشگ عورش گنجاسپ هرود نیموس – دیدج هرود و تسا یرادھیامرس تابث نایاپ نیا ھک درک مالعا ،١٩٢٨

 یرادھیامرس ھیلع هزرابم رد تیعمج زا یرتشیب رامش اب اھنآ .دنوشیم لاکیدار رتشیب اھهدوت ھک ،تفگ نرتنیمک ،هرود
 ھیحور ،یرادھیامرس یاھروشک یجراخ یاھداضت و یلخاد یاھ شنت شیازفا بقاعتم ھک ،تفگ نرتنیمک .دنباییم روضح
 .درک ینیبشیپ رود نادنچ ھن هدنیآ رد ار تابالقنا و اھگنج زا یدیدج هرود ،نرتنیمک .دباییم شیازفا ،نارگراک یبالقنا

 یکرد و یعقاو سح ھک دوب نیلاتسا نیا .داد ھئارا ار ناھج تیعقوم زا یتسرد کرد ھک دوب یتیصخش نیرترثٔ           وم نیلاتسا
 یاھتسینوتروپا :دیگنج ھھبج ود رھ ھیلع ھتسویپ ھک دوب نیلاتسا نیا .دشیم هدومیپ دیاب ھک تشاد ار یریسم زا نشور
 یاھروشک رد نارگراک ندش هزیلاکیدار ھن و ،عوقولا بیرق یاھنارحب ھن ھک ،اکیرمآ رد اھیتنوتسوال دننام ،تسار
 و – دندیدیم ار یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس یوسب عیرس یورشیپ لامتحا ھن و ،یرادھیامرس
 یبالقنا یاھورین دشر ھب تبسن ضحم داقتعا مدع زا یشان طلغ ھنایوجارجام تایبرجت عفادم ھک »پچ« یاھتسینوتروپا
 .دندوب

 نارحب ،هرگنک تشذگ زا لاسکی زا رتمک رد .دناسر تابثا ھب ار نیلاتسا قیفر لیلحت و ھیزجت نیا تحص یدعب ثداوح
ناگر ا ھمھ ھب مامت تدش اب یناھج یداصتقا  تارمعتسم یبالقنا شبنج .تخاس دراو ھبرض یرادھیامرس راتخاس لک یتایح یاھ   ُ              
 دشر ،شیرتا رد یبالقنا مایق ،ایناپسا رد بالقنا ،ابوک رد بالقنا ،نیچ یاھاروش یاھیزوریپ ،رگید یرامش و برع ،دنھ
 .دنھدیم ناشن ار موس هرود ھک دنتسھ یدایز تالوحت زا یخرب اھنت ،اکیرمآ و ھسنارف رد یبالقنا شبنج
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 فلاخم اھنآ ارچ ھک میبایب حیضوت ھب ھیبش ار یزیچ اھتسیکستورت یاھھتشون رد میناوتیمن زگرھ ھک مینک فارتعا دیاب
 .درادن دوجو یدیدج هرود چیھ اھنآ رظن زا .دننکیم ھک تسا یراک اھنت زیمآریقحت دنخزوپ .دنا»موس هرود« لیلحت و ھیزجت
 ،یبالقنا یاھشبنج قیاقح نیا ھمھ .تسا ناسکی زونھ نآ زا سپ و ١٩٢٨ لاس رد یرادھیامرس اھتسیکستورت یارب
 .تسا ریذپان تسکش زونھ یرادھیامرس ،اھتسیکستورت رظن زا .دھدیمن رارق ریثأت تحت ار اھتسیکستورت

 

  

 مسیشاف لایسوس ھلئسم و ناملآ تیعضو
 ناملآ دننام ییاھروشک رد .دوب تابالقنا و اھگنج رود نیلوا زا سپ یرادھیامرس تابث لماع نیرتگرزب یسارکمد لایسوس
 نارگراک یبالقنا شروی ھیلع ،یرادھیامرس تلود ظفح و یھدنامزاس ھب دھعتم عقاورد یسارکمد لایسوس ناربھر ،شیرتا و
 .درک نوخ رد قرغ ناملآ رد ار نارگراک بالقنا ١٩١٩ و ١٩١٨ یاھلاس رد یناملآ تارکمد لایسوس ،ھکسون .دندوب
 نارگراک ھیلع و ،دندرک یزادناریت نارگراک تارھاظت ھب ،دندومن بوکرس ار نارگراک تاباصتعا تارکمد لایسوس یارزو
 .دومن مازعا ار شترا  ایناتیرب “یتسیلایسوس“ تلود ،تارمعتسم مدرم مایق ندرک مار تھج .دندومن مالعا یماظن تموکح
 لایسوس ناربھر اج ھمھ رد ،ھصالخ روطب .دوب یتسیلایرپما یاھیماظن تموکح یفرعم ماگشیپ ھسنارف تارکمد لایسوس
 یفالتئا تلود کی ھک نیا رب ینبم دنتخاس حرطم ار یاهدیا اھنآ .دندوب یزاوژروب تلود هاگتسد زا یاھتسب و یشخب تارکمد
 ھب یرادھیامرس زا راذگ ھلحرم کی ام اجنآ رد ھک ،یتسیلایسوس یارزو و یرادھیامرس تلود کی ،لاثم یارب ،دراد دوجو
 رامثتسا و یصوصخ تیکلام ،یرادھیامرس ناینب ھک ییاج نآ زا یفالتئا تلود کی رد ھکتسا نیا تیعقاو .میراد مسیلایسوس
 ھب زیمآ تملاسم راذگ هدیا اب و نارگراک بیرف اب ،سکعرب .دنامیم یقاب یرادھیامرس تلود کی ،دوشیمن لزلزتم نآ

 .تسا یرادھیامرس تیوقت تمدخ رد طقف ،مسیلایسوس

 لایسوس یاھتلود تیامح تحت یتسیشاف یاھدناب .دومن کمک مسیشاف دشر ھب شیرتا و ناملآ رد یسارکمد لایسوس عقاو رد
د لایسوس سیلپ یاس ور فرط زا  .دندش یھدنامزاس یسارکمد  رد ،دشیمن داجیا یتمحازم یتسیشاف تارھاظت رد تارکم                 ٔ 
 نامزاس ھک یلاح رد ،دنتشاد ندش حلسم هزاجا یتسیشاف یاھدناب .دندرکیم هدنکارپ ار اھتسینومک تارھاظتا ھک یلاح
 طیارش دوبھب ناھاوخ ھک ینارگراک شبنج زا یریگولج تھج اھراب .دوب هدش ینوناقریغ ناملآ نارگراک خرس ھھبج تناتیلیم
 .دش مالعا یماظن تموکح ھمین و یماظن تموکح دندوب دوخ لمحت لباقریغ

 لایسوس ناربھر ،)یناھج لوا( گنج زاغآ رد ایراتلورپ ھب یسارکمد لایسوس تنایخ زا سپ نینل ھک یاهویش نامھ ھب
 ،للملانیب مسینومک راب نیا ،دناوخ )یطارفا تسرپ نھیم( یاھتسینیوش لایسوس و تسرپ نھیم یاھتسیلایسوس ار تارکمد
 هدامآ مسیشاف یارب ار هار ھک موھفم نیا ھب – دناوخیم تسیشاف لایسوس ار شناربھر ،یسارکمد لایسوس تنایخ زا سپ
 .دناهدومن

 .دوب رابھعجاف ،دنتشاد یرادھیامرس اب یکرتشم عفانم یسارکمد لایسوس ناربھر ھک یناھج ھمھ و ناملآ یایراتلورپ یارب نیا
 دنتشاد داقتعا اھنآ ھب و دندش هداد بیرف تارکمد لایسوس ناربھر یتسلایسوس تارابع اب رگراک اھنویلیم ھک دوب رابھعجاف
 نویلیم شش دودح یأر تسناوت طقف ناملآ تسینومک بزح ھک دوب فسآت ھیام نیا  .دنرگراک ھقبط عفانم یعقاو نازرابم ھک
ارگراک یارب نیا .تشادن دوخ  رس تش پ ار رگراک ھقبط قافتا ھب بیرق تیرثکا و دروآ تسدب ار رفن  بالقنا یارب و ناملآ ن                           ِ    ُ           

 ھچنانچ .دندرکیم زاربا دوخ تارکمد لایسوس ناربھر ھب تبسن یرتمک مھوت یناملآ رگراک یاھهدوت رگا دشیم رتھب یناھج
 .دنتخاسیم راوشد ار مسیشاف ندیسر تردق ھب ،دندوب هدش یھدنامزاس ناملآ رد دنمتردق )قلخ( دحتم ھھبج کی رد )اھهدوت(

 دحتم ھھبج اب تفلاخم اما ،تشاد دوجو ناملآ تسینومک بزح راک رد یصاخ یاھفعض ھک دومن راکنا ار نیا ناوتیمن
 دربب تسیمرفر یرگراک یاھھیداحتا نورد ھب ار دوخ یاضعا مامت ھک دشن قفوم تسینومک بزح .دوبن اھنآ نایم رد )قلخ(
 نیا و – درکن تیلاعف یفاک هزادنا ھب تسیمرفر یاھھیاحتا رد .دوشب رادروخرب یدنمتردق یبالقنا تیامح زا اج نآ رد ھک
 ٣٠٠ زا شیب اب ار خرس یرگراک ھیداحتا نویسیزوپا مسیشاف روھظ زا لبق ھچرگا ،دوب شیاھتیلاعف شخب نیرتهدش شومارف
 بزح .دادن شرورپ یرگراک یاھهاگراک و اھھناخراک رد ار دوخ ھشیر یفاک هزادنا ھب تسینومک بزح .داھن انب وضع رازھ
 ھلیسو ھب اھراب  .دادن جرخب فاطعنا تارکمد لایسوس نارگراک فوفص ھب ندش کیدزن تھج رد یفاک هزادنا ھب تسینومک
 ھب ،ھجیتن رد .داد ماجنا دوخ راک دوبھب تھج یناوارف یاھشالت بزح و ،دش هراشا اھدوبمک نیا ھمھ ھب للملانیب مسینومک
 .دومن دشر یاهدنیازف روطب شذوفن ،ھمتاخ رد و دوزفا دوخ ذوفن ھب یاهداعلاقوف روط
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 لایسوس نایم رد یتح و هدرتسگ یاھهدوت رد تسینومک بزح ذوفن ،رلتیھ ندیسر تردق ھب زا لبق هرود نیرخآ لوط رد«
 ھک دوب یلیلد نامھ ھب ،)زرانب شیار( خرس مچرپ نامزاس یاضعا نینچمھ و ،تسیمرفر یاھھیداحتا یاضعا ،اھتارکمد
 یاھھیداحتا یاضعا و ،دوب ھتفای شیازفا رایسب بزح تیبوبحم .دوب یرارطضا نامرف نیا ھیلع هزرابم یھدنامزاس ھب رداق
 .دندرکیم اھتسینومک و خرس یرگراک ھیداحتا نویسیزوپا یربھر ھب تاباصتعا رد تکرش ھب عورش تسیمرفر یرگراک
 ھتیمک رد ارگ یلم یاھتسیلایسوس یتح و تسیمرفر یرگراک یاھھیداحتا یاضعا ،اھتسینومک رب هوالع ،بیترت نیدب
کستینتایپ . ا( ».دندومن تکرش نیلرب باصتعا  .)٢٠ .ص ،ناملآ رد ینونک تیعضو ،ی          ُ        

 .دندیگنج اھنابایخ رد یتسیشاف یاھدناب اب اھتسینومک اھراب ،عقاو رد .دوب مسیشاف اب هزرابم هدامآ ناملآ تسینومک بزح
 زا اج ھمھ و دوب اھ تارکمد لایسوس یھدنامرف تحت ھک ،لاثم یارب 4ایسورپ رد ار سیلپ تالمح و دندید ار اھنآ تالمح
 .دندوب دھاش ،دندرکیم تیامح یاھهوھق نھاریپ

 ناربھر اب قفاوت قیرط زا زاین تروص رد و ،تارکمد لایسوس نارگراک اب )قلخ( دحتم ھھبج داجیا تھج اھتسینومک
 :دوش هدید ریز )دراوم (رد تسا نکمم ھک ،دندرکیم تیلاعف تارکمد لایسوس

 ار تنطلس ناراداوھ رطخ ھیلع دحتم هزرابم کی داھنشیپ تارکمد لایسوس بزح ھب ناملآ تسینومک بزح ،١٩٢۵ لاس رد
 ،دنراد نیلرب یرادرھش رد ار اضعا تیرثکا اھتارکمد لایسوس و اھتسینومک ھک نیا ندید اب ،لاس نیا رد دعب .دومن
 ،١٩٢۶ لاس رد  .دنداد ار کرتشم مادقا ھمانرب کی داھنشیپ اھتارکمد لایسوس ھب نارگراک عفانم تھج اھتسینومک
ھیلع یسر پھمھ کی رد ات دندناوخارف ار تارکمد لایسوس ناربھر اھتسینومک  ناملآ یلبق یتنطلس هداوناخ ھب لاوما تشگزاب        ُ  
 رد .داد ار رگراک یناھج زور ،ھم هام لوا کرتشم تارھاظت داھنشیپ تسینومک بزح ،١٩٢٨ لاس راھب رد .دنوش قحلم
 نیب رد .داد ار یگنج وانمزر کی تخاس ھیلع – یرگ یماظن دض کرتشم مادقا داھنشیپ تسینومک بزح ،١٩٢٨ لاس ربتکا

 بزح ،١٩٣٢ لیروآ رد .دومن ار دزمتسد شھاک ھیلع کرتشم مادقا داھنشیپ اھراب تسینومک بزح ١٩٣٢ ات ١٩٢٩ یاھلاس
 .داد ار دزمتسد عوقولا بیرق شھاک ھیلع رگراک ھقبط یاھنامزاس زا کرتشم هزرابم کی داھنشیپ

 زا یخرب ھب کرتشم مادقا تھج نارگراک هدرتسگ یاھهدوت .دش در یسارکمد لایسوس فرط زا تاداھنشیپ نیا ھمھ
 .دندادیم حیجرت ار یرادھیامرس بازحا اب یراکمھ تارکمد لایسوس ناربھر .دنتفگ خساپ تسینومک بزح یاھتساوخرد

 یمومع باصتعا کی داھنشیپ تسینومک بزح ،تخادنا نوریب یسورپ تلود زا ار اھتارکمد لایسوس نپاپ نُ  و ھک یماگنھ
 ھب رلتیھ ھک ینامز ،١٩٣٣ لاس ھیوناژ ٣٠ رد .داد ار نافوت لنسرپ ندرک لحنم و یرارطضا ماکحا وغل تھج کرتشم
 سرام هام رد هرابود .داد ار عاجترا اب هزرابم تھج یمومع باصتعا کی داھنشیپ هرابود تسینومک بزح ،دیسر تردق

 کی ات تساوخ یرگراک یاھھیداحتا و تارکمد لایسوس بزح زا تسینومک بزح ،گاتشیار ندنازوس زا سپ ،١٩٣٣
 حیجرت ھک دش در ییاھتارکمد لایسوس طسوت تاداھنشیپ نیا ھمھ .دننک مالعا ار نارگراک ھب ھلمح ھیلع یمومع باصتعا
 .دنیامن ظفح ار دوخ تردق کدنا و دننک لمع یرادھیامرس میژر رھ تحت دنناوتیم اھنآ ھک دننک رواب دندادیم
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 .دناهدناوخ اھتسیشاف لایسوس ار اھتارکمد لایسوس اھنآ ھک تھجنیدب ؟ارچ .دنرصقم اھتسینومک :دیوگیم یکستورت
 مادقا اھتسینومک .دندرکیم شالت )قلخ( دحتم ھھبج داجیا تھج اھتسینومک ھک دنک راکنا ار تیعقاو نیا دناوتیمن یکستورت

 دحتم ھھبج ات دندرکیم تیلاعف اھتسینومک .دنزاس دحتم ار فلتخم بازحا نارگراک ات دندرکیم یھدنامزاس ار یتسیشاف دض
 و اھتسینومک ھب تبسن ار یدامتعا یب رذب تارکمد لایسوس ناربھر اما .دننک یھدنامزاس اھھیداحتا و اھھناخراک رد ار
 ادا ینکفا ھقرفت رد ار دوخ مھس زین یکستورت .دشیم اھتسینومک مادقا عنام نیا و ،دنتشاکیم )قلخ( دحتم ھھبج ھب تبسن
 .دومن

 .تسین دنسرخ وا نونکا اما

 :تسوا مکح لاخ کت حالطصاب نیا

 نیب ینیع قفاوت مدع دوخ یاھتسایس ناینب رد ،١٩٣١ لاس ای ،١٩٣٠ لاس زا یتح ای ،١٩٢٩ لاس زا نرتنیمک ھچ نانچ«
 تسایس کی ساسا رب رگا ؛دادیم رارق ار یسارکمد لایسوس و مسیشاف نیب رتقیقد روطب ای و ،مسیشاف و یسارکمد لایسوس
 عافد یاھھتیمک دنمتردق ھکبش اب ،هام دنچ لوط رد ناملآ ،دوب ھتخاس ار )قلخ( دحتم ھھبج ،راگدنام و )یلوصا( دنمنوناق
 .)١٩٣۴ ،سرام ١٠ ،تناتیلیم ،یکستورت نوئل( ».دشیم ھتفرگ رارق ششوپ تحت هوقلاب یرگراک یاھاروش و ،ییایراتلورپ

 یقفاوت مدع چیھ مسیشاف و یسارکمد لایسوس ناربھر نیب :رتقیقد ای ،مسیشاف و یسارکمد لایسوس نیب ،یکستورت بانج ،اما
 ینیبشیپ اھنآ .تشادن دوجو یقفاوت مدع چیھ ،دنتشاد رظن رد یسارکمد لایسوس ناربھر ھک ییاج نآ ات .تشادن دوجو
 مامت تحت ار یتلود یاھهاگتسد زا یھجوت لباق شخب اھنآ .دنوشیم هدنار )تسایس ھنحص زا( ھنامحریب ھک دندرکیمن
 .ددرگیم ظفح اھنآ تردق زا یصاخ مھس رلتیھ تحت یتح ھک دندوب هدش دعاقتم و دندوب هداد لکش رلتیھ زا لبق یاھمیژر
 ھتشاد عقوت مسیشاف دوعص زا دیاب ھک ار یکانسرت جیاتن نانآ زا لبق اھتسینومک ردقچ ھک دوبن مھم )اھتارکمد لایسوس یارب(
 زا دوخ ھک دنتفگیم اھتارکمد لایسوس .دنتفریذپ یمن ار نآ یگداس ھب اھتارکمد لایسوس اما – دندوب هدرک روصت ،دنشاب
 .دننادیم رتھب اھنآ

 و دندوب دوخ یناملآ ناراطقمھ زا رتلاکیدار یلیخ حالطصاب ھک تسا شیرتا تارکمد لایسوس ناربھر راتفر )ام( دھاش
 کرویوین راگنربخ اب ھبحاصم رد ،»پچ« تسیسکرام روئاب وُت                                    ا تداھش .دنتشاد ار دوخ یناملآ یاقفر براجت ھک یناسک
 هدامآ شیرتا یاھتارکمد لایسوس ھنوگچ ھک دیناوخب ار )١٩٣۴ ،ھیروف ١٨ رد هدش رشتنم( یدیج رآ ییا یج ،زمیات
 :دوب شیرتا یساسا نوناق ھنیزھ ھب تسیشاف روتاتکید ،سوفلود اب یراکمھ

 ام بزح ،داد یزان ناملآ ھب ار )روشک( لرتنک کاتشیار “تاباختنا“ ھک یتقو )سرام ۵( ناملآ رد رلتیھ یزوریپ نامز زا«
 کیدزن ھطبار رد زونھ ام ناربھر ،سرام هام یاھھتفھ نیلوا رد …تسا هدرک تلود اب قفاوت تھج ار تاھابتشا نیرتگرزب
 ،ام ربھر ھب وا ،سرام هام نایاپ رد .دنناشکب ینوناق لح هار اب قفاوت ھب یضار ار وا ات دنتشاد یعس بلغا و دندوب سوفلود اب
 دودحم تھج[ دنک زاب یساسا نوناق حالصا تھج ار ام اب تارکاذم ،لیروآ یادتبا رد ھک داد لوقً              اصخش ،گربرننید رتکد
 وا ،لیروآ یادتبا رد ھک نوچ ،دشن هدروآرب زگرھ           ُ      هدعو نیا .] ا یج وا – دشاب مسیشاف بسانم ھک ییاوژروب یسارکمد نتخاس
 نیدید ھب لیام تفگ وا ھک یتقو .درک یراددوخ اھتسیلایسوس اب تبحص زا و …دش لقتنم یتسیشاف هاگودرا ھب یعطق روطب
 ار وا میتسناوتیمن ام ھکیتقو .درک در تدشب وا .میداد ھئارا یرگید ناگدننک هرکاذم مازعا داھنشیپ ام ،تسین دوجوم ناربھر
 ام .میدرک ار نامدوخ شالت ھمھ ام ،میوگب ھناقداص .مینک هرکاذم وا اب یرگید دارفا قیرط زا ھک میدومن شالت ،منیبب هرابود
 اما … میدرک شالت ،میتخانشیم لبق اھتدم زا ھک یبھذم نارادمتسایس قیرط زا ام دعب …میتفر سالکیم روھمج سیئر دزن
ن یگداس ھب ھک دش در خ سوفلود ھناجوجل تمواقم رب زیچ ھمھ  زا یھورگ .دونشب و دنیبب ار اھتسیلایسوس هرابود تساوخیم                   ُ               
 .دیامن ھلخادم ھب راداو ار اسیلک ھک دومن شالت و دش هارمھ کیلوتاک یاھتارکمد زا یھورگ اب یبھذم یاھتسیلایسوس
 .»دروخ تسکش مھ )درگش(نیا

 هزرابم ھب اھنآ ؟دننک هزرابم سوفلود اب اھتسینومک ھک دیدادیم ھئارا )قلخ( دحتم ھھبج کی نامزنآ رد امش ھک مھ ضرفرب
 روئاب طسوت دنمشزرا فارتعا نیا ھب .دنتشادن ییاوژروب یسارکمد زا عافد رد یدصق چیھ اھنآ .دندرکیمن رکف مسیشاف اب
 :دیھد شوگ ھبحاصم نامھ رد
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 ھک میتشاذگ ام .تسا هداد ھئارا لاحب ات یتسیلایسوس و کیتارکمد بزح کی ھک میداد ار یتازایتما نیرتگرزب داھنشیپ ام«
 ھلیسوب ات دادیم هزاجا تلود ھب ھک مینکیم لوبق ار یتامادقا ام ،دنارذگب سلجم زا ار ھجیال کی طقف وا رگا ھک دنادب سوفلاد
ود اب ،] ا .یج .ا زا دیکأت[ دنک تموکح لاس ود یارب ناملراپ نودب مکح  نآ رد ھک ،یناملراپ کچوک ھتیمک کی ھک ،طرش        ُ            
 نوناق ضقن ھیلع تسارح اھنت و ،دشاب ماکحا و یساسا نوناق ناوید زا داقتنا ھب رداق دناوتب و ،دشاب ھتشاد ار تیرثکا تلود
 .دوش هدنادرگرب دیاب ،یساسا

 وغل نتفریذپ هدامآ »پچ« یاھتارکمد لایسوس .دنورب دوب مزال ھک ییاجنآ ات دندوب هدامآ عطق روطب اھتارکمد لایسوس
 لایسوس .)دش یلمع رلتیھ تحت ناملآ رد عقاو رد ھک یاھسورپ( دشاب یناملراپ مکح طسوت وغل نیا ھک یطرشب ،دندوب ناملراپ
تسراکشآ  الماک نیا اما ،دنتسھ »لاس ود یارب« ناملراپ نودب تلود قفاوم ،دنتفگ و ،دندوب هدامآ اھتارکمد  یتخس ھب ھک        ً   
 یاھھیداحتا رد دوخ یاھتیعقوم ظفح ھب دنمقالع اھتارکمد لایسوس .درک یفاضا نامز لوبق ھب راداو ار اھنآ دشیم
 شھاک مسیشاف تحت اھتیغقوم نیا دنتسنادیم یبوخب ھک -دندوب ییاضق هاگتسد و ،سیلپ یورین ،اھیرادرھش ،یرگراک
 کیرحت و یتیاضران ،اھنآ دوخ تداھش قبط ھک یتقو دندوب هدیبسچ نامز نآ رد تردق ھیاس ھب اھتارکمد لایسوس .دنباییم
 ھتفھ رد …تفای یم شیازفا تلود تاکیرحت ھکیلاح رد ،تفای شیازفا ام بزح ھتیمک راک ھظفاحم تسایس ھیلع نارگراک
 .)اجنامھ( ».تفای ءاقترا دوخ جوا ھب دولآ بت ناجیھ و روش ھتشذگ یاھ

 دحتم ھھبج یھدنامزاس تھج ار )یتارکمد لایسوس( ناربھر نینچ ھک دنادیم رصقم ار اھتسینومک لیلد نیدب یکستورت
 .تسا هدرکن جییھت )قلخ(

 یکستورت ھک نیا یارب ،دناهدشن کیدزن نارگراک ھب ھک دنادیمن رصقم ار اھتسینومک یسکستورت ھک دیشاب ھتشاد رطاخب اما
 ھب ار نارگراک  ات دندرک نارگراک ھب یکیدزن تھج یشالت رھ و دندش کیدزن نارگراک ھب اھتسینومک ھک دنادیم یبوخب
 لایسوس ناربھر اب تسینومک ناربھر ھک تسا نیا یکستورت یلصا ماھتا .دنیامن قیوشت )قلخ( دحتم ھھبج رد نتسویپ
 .دندرکن رارقرب حلص یسارکمد

 .درادن تقیقح تارکمد لایسوس ناربھر اب )قلخ( دحتم ھھبج کی لامتحا زا تیامح رد یکستورت لالدتسا

 هدنز دناوتیم ھن رگراک ھقبط یرگراک ھیداحتا و یسایس یاھنامزاس رب ندرک ھیکت نودب ]دیوگیم وا[ یسارکمد لایسوس«
اتسار نیا رد  اقیقد نامزمھ .دشکب سفن ھن ،دنامب  و ؛دتفا یم قافتا مسیشاف و یسارکمد لایسوس نیب شزاس مدع داضت ھک تس            ً      
رض ریسم نیا دادتما رد  اقیقد  ».ددرگیم زاب یسارکمد لایسوس اب )قلخ( دحتم ھھبج یاھتسایس دودحم ریغ ھلحرم و ترو                     ً      
 .)١٩٣۴ ،سرام ١٠ ،تناتیلیم(

 ھکیتقو یزاوژروب ھک دناهداد ناشن ثداوح .تسا تسردان یسیلگنا نتم زا نآ فیعض ھمجرت ھنیمز رد یتح ،لالدتسا نیا
 مامت لیلد نیمھ ھب .دوشیم لسوتم مسیشاف ھب تسین اھهدوت یبالقنا شبنج لرتنک ھب رداق رگید یسارکمد لایسوس دمھفب

 اما .دنوشیم بوکرس )مھ زاب( ،دنشاب یسارکمد لایسوس ناربھر ھطلس تحت رگا یتح ،رگراک ھقبط یاهدوت یاھنامزاس
 .دنتشادن لوبق ار رما نیا رلتیھ روھظ زا لبق یسارکمد لایسوس ناربھر

 دوخ دروکر رب – هرخالاب – و نوناق و مظن یارب ناملآ مارتحا رب ،رامیاو یساسا نوناق رب ،یرادھیامرس یسارکمد رب اھنآ
 یارب یاھناھب اھنت ھک دندرک عارتخا ار »رتمکرش« زا تیامح تسایس اھنآ .دندوب هدرک ھیکت یزاوژروب یارب یسولباچ رد
 لوا ییامیپ هار رد هدننک تکرش نارگراک ،زوجم نودب نیلرب رد اھنآ سیلپ سیئر ،لبیبجریوز .دوب یزاوژروب اب یراکمھ
 اھنآ ناربھر .دوب رفن ٣٠ زا شیب ناینابرق رامش .تسب لسلسم رابگر ھب  ار )١٩٢٩ لاس( رگراک یناھج زور - ھم هام
 دزمتسد شھاک یماح اھنآ ناربھر .دندرک یفرعم نارگراک شروش ندناشن ورف تھج ار یماظن تموکح ھمین نوناق بیوصت
رچیالشا و نپاپ ن و ،گنینورب یاھتلود زا یسارکمد لایسوس .دندوب یماظن گرب و زاس/تاحیلست یماح و  .دومن تیامح                ُ          
ً            انوناق رلتیھ ھک درکن مالعا ،تخانشن تیمسرب ١٩٣۴ ،سرام ۵ تاباختنا زا سپ ار رلتیھ تلود ایآ .دوب رلتیھ زا تیامح هدامآ
 ؟تسا هدش هداد وا ھب نشور رایتخا مدرم یأر تیرثکا اب و هدش بوصنم گربندنیھ طسوت

 اب ھک نآ زا سپ یتح ایآ ؟دندوبن رلتیھ تلود اب یراکمھ هدامآ ایآ ،دشیم هداد اھتارکمد لایسوس ھب یسناش ھچ نانچ
 هام ١٧ رد ،تارکمد لایسوس یناملراپ هورگ ایآ ؟دنتفرگن هدھع ھب ار رادافو نویسیزوپا شقن ،دندروخ دگل اھیزان یاھھمکچ
تشیار رد  اقفتم ،١٩٣٣ لاس ھم  یقاب رلتیھ یماح ،اھنیا ھمھ مغریلع گنیریویس لراک ایآ ؟دندادن یأر رلتیھ تسایس عفنب کا        ً        
 ناربھر ایآ  ؟دنھدب یأر اھیزان ھب ھک درکن اضاقت رئاس مدرم زا ھتشک راک تارکمد لایسوس ربھر نیمھ ایآ ؟دنامن
 ؟دندشن رلتیھ مدقشیپ تارکمد لایسوس یرگراک یاھھیداحتا
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 یراذگ شزرا دنور ھک دوب تقو نآ ،دندش رانکرب تمواقم نودب و ییاوسر اب اھنآ ھک یماگنھ ،دندرک طوقس اھنآ ھکیتقو
 یشخب .دش عورش اھنآ ناربھر زا یخرب نایم رد نینچمھ ھکلب ،تارکمد لایسوس نارگراک نایم رد طقف ھن ددجم
 .دوب ددرم زکرم )حانج( .»دنوش ھتفرگ تمدخ ھب« اھتسیشاف طسوت ھک دندوب یتصرف رظتنم طقف )ءاکرش و گنیریویس(
 ،ھسنارف رد هژیوب ،نتخاس لاح رد تعرس ھب )قلخ( دحتم ھھبج .دوب اھتسینومک اب )قلخ( دحتم ھھبج یماح پچ )حانج(
 ھیوناژ زا لبق ھک دشاب ھتشاد عقوت یسک رگا اما .دوب اھتسینومک یربھر و راکتبا تحت – اکیرمآ رد نینچمھ و ایناپسا

 .دشاب مسیکستورت کی دناوتیم اھنت ،دندوب اھتسینومک اب )قلخ( دحتم ھھبج قفاوم ناملآ یسارکمد لایسوس ناربھر ،١٩٣٣

 نویسیزوپا« یربھر یاعدا یمیدق کیوشنم .تسا ھتفھن یکستورت یکیوشنم شیارگ ،روآتلاسک یاھقطن نیا ھمھ قمع رد
 ھک یتقو تسا قداص یکستورت .»تسا دب هزادنا نامھ ھب« یسارکمد لایسوس ھک تسین دقتعم وا .دنکیم رارکت ار »پچ
 لایسوس اھنآ ھک تسرواب نیا رب وا اریز .دنناوخب مسیشاف لایسوس ار تارکمد لایسوس ناربھر دیابن اھتسینومک دیوگیم
 عفانم یارب و ییاوژروب یسارکمد یارب لقادح ،دنتسھ مھ زرابم اھتارکمد لایسوس ھک تسدقتعم وا .دنتسین مسیشاف
 اھتارکمد لایسوس یکستورت رظن زا .دنریگ رارق عافد دروم یزاوژروب یسارکمد تحت دنناوتب اھنآ ھک ییاجنآ ات نارگراک
سرد  الماک الاح .دنتسھ تسیلایسوس »زین«  ناربھر اب و دندوب هدرک اھر ار ناشدوخ تیعقوم اھتسینومک رگا ھک تسا ت   ً     
 ھتشاد )قلخ( دحتم ھھبج کی دنتسناوتیم تقو نآ ،دندوب هدرک حلص ناربھر نیا طیارش ساسا رب ناملآ تارکمد لایسوس
 .دشیمن تسیشاف دض )قلخ( دحتم ھھبج نیا ھک تسا نیا لکشم .دنشاب

 ھک یماگنھ ،دش داجیا ھسنارف رد )قلخ( دحتم ھھبج ھک ینامز .تسراکشآ ھسنارف تایبرجت ھلسلس لک زا زیمآ هرخسم دیلقت
 تسیلایسوس بزح ھب یکستورت هورگ ،دندومن شرتسگ ھب عورش )قلخ( دحتم ھھبج ساسا رب مسیشاف ھیلع یاهدوت یاھشبنج
 .دیگنجیم )قلخ( دحتم ھھبج ھیلع تسیلایسوس بزح اب و ،دروخ شوج نآ اب ،دش قحلم

 .دینیبیم لمع رد ار اھتسیکستورت اج نیا رد امش

 طسوت بلغا ناملآ لکشم نیا ؟درکن ھناحلسم مایق ١٩٣٣ لاس لیاوا رد ناملآ رد دوخ یاھورین اب تسینومک بزح ارچ اما
 .دوشیم هدیسرپ اھتسیکستورت

 .دھدیم حیضوت ار »بالقنا یداینب نوناق« ھک هدش هداد نینل طسوت نیا ھب خساپ

 و دننک یگدنز دنناوتیمن ھتشذگ لکش ھب ھک دننک کرد هدش بوکرس و هدش رامثتسا یاھهدوت ھک تسین یفاک بالقنا یارب نیا«
 اھنت .دننک تموکح و یگدنز ھتشذگ کبس ھب دنشابن رداق نارگرامثتسا ھک تسیرورض ،بالقنا یارب ؛دنشاب نآ رییغت ناھاوخ
 ھتشذگ دننام ندرک تموکح ھب رداق »رتالاب تاقبط« ھک یماگنھو ،دنھاوخن ار ھتشذگ میژر »رتنیئاپ تاقبط« ھک ینامز
 ھک ،ھبناج ھمھ نارحب نودب :درک نایب یرگید هویش ھب ار تقیقح نیا تسنکمم .ددرگ قفوم دناوتیم بالقنا تقونآ ،دنشابن
قنا تھج .]. ا .یج .ما زا دیکأت[ .تسین ریذپناکما بالقنا ،دھدرارق ریثأت تحت ار نارگرامثتسا و ناگدنوشرامثتسا ودرھ  بال          ُ  
 )لاعف یسایس رظن زا و ،رکفتم ،هاگآ نارگراک زا یتیرثکا لقادح ای( نارگراک قافتا ھب بیرق تیرثکا ھک ،تسمزال ادتبا

 نارحب طیارش رد ھمکاح ھقبط ،مود ؛دننک بالقنا یادف ار دوخ ناج ات دنشاب هدامآ و ،دننک کردً                     الماک ار بالقنا ترورض
 نآ عیرس ینوگنرس و دیامن فیعضت ار تلود …دنک بذج تسایس ھب ار اھهدوت نیرتهداتفا بقع یتح ھک یطیارش ،دشاب یتلود
 .)٢٢٢ .ص ،٢۵ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم ،نینل .یآ .یو( ».دنک ناسآ بالقنا طسوت ار

نیب مسینومک ربھر ،یکستینتایپ . ا ،دیسر تردق ھب رلتیھ ھک ینامز زا ناملآ تیعقوم ثحب رد  زا الاب یتسینینل فیرعت ،للملا                             ُ          
 :تفگ وا .تفرگ یریذپان بانتجا یریگ ھجیتن و دومن رکذ ار یبالقنا تیعقوم

 ھھجاوم رد ،یزاوژروب لک .ریخ ؟دنتشاد دوجو و دندوب هدرک دشرً     الماک ١٩٣٣ لاس ھیوناژ رد ناملآ رد طیارش نیا مامت ایآ«
 تیرثکا .دندوب هداتسیا یبالقنا یایراتلورپ ھیلع ً       ادحتم ،اھنآ نایم رد قافن دوجو مغریلع ،یرتلورپ بالقنا کی هرطاخم اب
 اب“ ناملآ تشگزاب اھنآ ھب ھک ،دندوب یزاوژروب ور ھلابند دشیم یگدنیامن رلتیھ طسوت ھک یزاوژروب هدرخ قافتا ھب بیرق

 ایراتلورپ .دوب هدرک یگدنز یبوخً                         اتبسن شیب و مک طیارش رد یزاوژروب هدرخ نآ رد ھک دوب هداد هدعو ار ھتشذگ “تمظع
 نارگرامثتسا ،نیاربانب .دوب هدش بعشنم ،درکیم یوریپ نآ زا نارگراک تیرثکا زونھ ھک تارکمد لایسوس بزح طسوت
 دیدج یاھهویش اب ھچرگا ،دندوب رگراک ھقبط رامثتسا ھب رداق ھتشذگ دننام زونھ و ،دندوب ندرک یربھر و یگدنز ھب رداق زونھ
یپ . ا( ».یتسیشاف  .)٢٧ .ص ،ناملآ رد ینونک تیعقوم ،یکستینتا   ُ   

 اھنت ھب ناملآ یعامتجا یاھورین دوجوم ھطبار زا ،درکیم یبایزرا ار ناملآ تیعقوم ھک ،نرتنیمک ییارجا ھتیمک ھسیئر تئیھ
  .دبای تسد نادب دناوتیم لوئسم یربھر کی ھک دیسر یریگ ھجیتن
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 نآ رد عقاو رد و دنک یھدنامزاس تسناوتیمن ھک دوب یتیعقوم رد ایراتلورپ ]دیوگیم ھسیئر تئیھ ھمانعطق[ طیارش نیا تحت«
 ھیلع هزرابم روظنم ھب ،ھک ،دنزب یتلود هاگتسد نآ ھیلع عطاق و یروف ھبرض کی دناوتب ھک دروخ تسکش یھدنامزاس عون
 .ریوسکیار و نیدالوف یاھدوخ هالک ،نافوت لنسرپ :دوب هدرک بذج ار یتسیشاف یزاوژروب یگنج یاھنامزاس ،ایراتلورپ
 قیرط زا ھک دھدب تسیلانویسان یاھتسیلایسوس ھب روشک رد ار تلود تردق یدج تمواقم نودب دش رداق یزاوژروب
 ».درکیم لمع رگراک ھقبط ھیلع یسایس مجاھت و نینوخ یاھرورت ،تاکیرحت

 رظنب غلاب/هدامآً    الماک دناوتیم عطاق دربن کی ھک ،تفگ ایراتلورپ فلتخم یاھمایق تھج اھتیعقوم لیلحت و ھیزجت رد نینل
 ،دیایب

 ھب ،دنشاب هدروخ ھبرض یفاک هزادنا ھب ،دنشاب هدشریگرد یفاک هزادنا ھب دنراد ینمشد ام ھیلع ھک یتاقبط یاھورین مامت رگا …
 ،تابث یب ،ددرم ،لزلزتم رصانع مامت رگا .دنشاب هدرک فیعضت اھنآ تردق زا رتارف ھک یاهزرابم اب ار ناشدوخ یفاک هزادنا
 ،تسا یزاوژروب زا صیخشت لباق ھک ھنوگنامھ یزاوژروب هدرخ یسارکمد و ،یزاوژروب هدرخ ،لاثم یارب ،طساو
 هدرک رابتعا یب یلمع یگتسکشرو اب یفاک هزادنا ھب ار ناشدوخ ،دنشاب هدرک ءاشفا مدرم دزن یفاک هزادنا ھب ار ناشدوخ
 هداعلا قوف تامادقا نیرتعطاق زا تیامح عفن ھب تدش اب مایق و ،دشاب هدش عمج یاهدوت یگتسبمھ ایراتلورپ نایم رد رگا .دنشاب

 هدش رکذ طیارش مامت عقوم ھب ام ھچ نانچ و ،تسا هدیسر غولب دح ھب بالقنا تقونآ ،دشاب یزاوژروب ھیلع یبالقنا و روسج
 .تسا یمتح ام یزوریپ ،میشاب هدرک باختنا ار بسانم ھظحل و … میریگب رظنرد ار الاب

 غولب دح ھب ھظحل نآ رد زونھ ھنادنمزوریپ مایق یارب طیارش نیا ھک دوب نیا رلتیھ یاتدوک نامز طیارش هژیو تایصوصخ
 .تشاد دوجو ینینج تلاح کی رد اھنت و ،هدیسرن

 دوخ تامادقا اب ،ھتبلا ،تسین ییوجارجام رد نداتفا ھب لیام ،تسینومک بزح ،ایراتلورپ گنھآ شیپ یارب ھک ھنوگ نامھ
 ».دھدب ار دوخ لامعا ناوات و دزادرپب تمارغ ادیپان لماع نیا یارب تسناوتیمن

 یبالقنا یاھورین ھب تبسن یداقتعا یب و مسیشاف زا هدیسرت یزاوژروب هدرخ کی یدیماان نایب نرتنیمک زا یکستورت داقتنا
 .تسا شحوتم تسیمرفر یزاوژروب هدرخ کی یاھتسایس ،یکستورت یداھنشیپ یاھتسایس ،نیاربانب .تسایراتلورپ

 اب و دننک روبع اھنآ زا اھهدوت ھک تسا مزال .دومن وغل مکح اب ناوتیمن ار ]دیوگیم وا[ تامھوت و کیتارکمد یاھراعش«
 دیاب ام ؛میئامن ادیپ رگراک ھقبط یعافد تیعقوم نیا رد ار ایوپ رصانع ھک تسیرورض …دنروایب ماود رتشیب هزرابم ھبرجت
 رتقیمع و رتضیرع ار هزرابم یاھلاناک دیاب ام ؛دنیامن یریگ ھجیتن دوخ کیتارکمد قطنم زا ھک مینک راداو ار اھهدوت
 .)١٩٣٣ لاس ،ربماسد ٩ ،تناتیلیم ،ام ینونک فیاظو ،یکستورت نوئل( ».مینک

ً               البق هایس عاجترا ھک تسا ماع یسایس تیعقوم کی تھج ضرف شیپ کی نیا .دراد دوجو لماک ھمانرب کی تاملک نیا رد
 ممصم یراتلورپ گنج زا یرکفت چیھ یارب ییاج و دنک تموکح ینالوط رایسب هرود کی یارب ھک تسا هدرک باختنا

 ضرف )ھمانرب( نیا .دنکیم ینیبشیپ ار تابثاب یرادھیامرس ماظن کی )ھمانرب( نیا .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن تردق یایوج
ا دیاب  اترورض اھنآ یروف طیارش دوبھب تھج نارگراک هزرابم ھک دنکیم  نیا نیاربانب .دنک تکرح یناملراپ یاھلاناک ز      ً    
 .دربیم شیپ ھب نارگراک یلصا ھفیظو ناونع ھب ار کیتارکمد تاحالصا تھج هزرابم )ھمانرب(

 .تسا ھنازادرپلایخ مھ و یعاجترا مھ ،کیتارکمد لایسوس یاھتیقالخ مامت دننام تسرد یکستورت ھمانرب نیا

 یاهزرابم نینچ تھج تعرس ھب طیارش ھک ینامز رد ار تردق بسک یارب ایراتلورپ هزرابم ھک تسیعاجترا تھجنیدب
 اب ییاھنت ھب ار ناشدوخ ھشیمھ نارگراک درادن ناکما ھک نوچ تسا ھنازادرپ لایخ لیلد نیدب .دزاسیم اھر تسا هدش مھارف
 .دنیامن عافد ندرک یگدنز یارب دوخ قوقح زا دنھاوخب اھنآ رگا ،دنزاس دودحم »کیتارکمد یاھراعش«

 نیناوق ھیلع ،سیلپ تنوشخ ھیلع ،یعامتجا ھمیب ،رتالاب دزمتسد تھج دیاب اھنآ .دنوشیم بوکرس اھنآ .دناھنسرگ نارگراک
 ییاوژروب یسارکمد زا رتارف اھنآ راچانب ،دننک لبقت ار یعقاو هزرابم کی اھنآ ھک نامز رھ .دنگنجب ھمکاحم نودب مادعا
 ماکحا و هدرک یچیپرس تاروتسد زا اھنآ .دنبلطیم هزرابمب ار اھهاگداد اھنآ .دنوشیم ریگرد سیلپ اب اھنآ .دنوریم
 یرادھیامرس ھک ینامز .دننکیم »شروش« اھنآ .دننکیم ینوناق ریغ جارخا ھب روبجم ار اھنآ .دنراذگیم اپ ریز ار تشادزاب
 یماگ هزرابم رھ .تسا کیدزن هدنیآ یارب ھفیظو کی تردق فرصت ،دوش فیعضت و دیایبرد هزرلب الاح دننام تسرد
 ھیلع یگنھآمھ تفرشیپ و داحتا زا ییاھ سرد ،دیدج براجت رگراک ھقبط ھب یدربن رھ .تسا تردق فرصت یارب رتکیدزن
 و ،دنک ینازرا ار زورما نارگراک یگدنز ھلصافالب دوبھب دناوتیم یتفرشیپ نینچنیا کی اھنت .دھدیم شزومآ ار یزاژروب

 .دیامن نیمأت اھنآ یارب ار یرتھب یداصتقا طیارش و ییادتبا قوقح
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 رد ھک یتاقبط هزرابم – دناهدرک کح رگراک ھقبط مچرپ یور رب اھتسینومک ھک تسیرادھیامرس ھیلع یتاقبط هزرابم نیا
 .تسا ایراتلورپ یروتاتکید تھج ییاھن دربن ،ھناحلسم مایق دوخ لکش جوا ھطقن نیرتالاب

 .دزاسیم  ار دوخ ماودیب )۴لانویسانرتنا « ھمانرب راتخاس نآ رد یکستورت ھک تسیتاقبط تنایخ نیا

 :دنکیم تحیصن دوخ قُط                  ن زا دنلب ھعطق کی اب ار ناھج ھک دینک شوگ یتسیکستورت »کیوشلب« حالطصاب کی ھب

 یروتاتکید کی داجیا و تردق یبالقنا ریخست رب گنج و مسیشاف زا یعقاو تاجن ھک میریگیم رظنرد ،اھکیوشلب ،ام«
گراک ،امش .] ا .یج .ما – تسا ناجیب و ،یزیرنوخ نودب ،یھاو لایخ کی طقف ام “داقتعا“ اما[ .دراد ھیکت یرتلورپ  نار           ُ          

 ھک ار یزیچرھ اھنت ھن امش .دیتسین ریسم نیا قفاوم ُ]          ا .یج .ما – تارکوروب یاھتارکمد لایسوس :ناوخب[ تسیلایسوس
 ،تلوزور اب یراکمھ رد[ .دینکیم تکرح شیپ ھب یسارکمد هداج ریسم رد نینچمھ ھکلب ،دیھدیم تاجن دیاهدرک بسک
ات ،بوخ .] ا .یج .ما – زنیکرپ و گربشیر  یوریپ هدامآ نایاپ ات ام ،میاهدرکن بلج دوخ فرط ھب و دعاقتم ار امش ام ھک ینامز         ُ          
 ھک میھدب ار ینارگراک فوفص اب تمحز دوخب ات مینک یوریپ امش زا ھک تسرتناسآ نیا[ .میتسھ ریسم نیا رد امش زا
دنشابن سیلپ یاس ور “کیتارکمد“  ماکحا ھب ندش میلست ھب قفاوم تسنکمم  هزرابم ھک میھاوخیم امش زا ام اما ُ  ] ا .یج .ما -               ٔ  
 یدیدج تاقالم ساموت نمرون دیھد هزاجا ،لاثم یارب[ دیریگراکب لمع رد ھکلب فرح رد ھن ،دیھد ھمادا ار یسارکمد یارب
یراذگب … ] ا .یج .ما -دشاب ھتشاد روشک “ ھکلم“ اب  زاب یوق کیتارکمد شبنج کی تھج یعقاو هزرابم کی امش بزح د         ُ    
 .ما – دنتشاد یداصتقا یاھتمسق دوخ یاھھمانرب رد ھک تسا یتالوفال ای یسامح یاھشبنج زا رتهدننک هارمگ یتح ھک[ .دنک
.] ا .یج .درک فذح  الماک ار یلادوئف تلود یایاقب مامت زیچرھ زا لبق ھک تسیرورض نیا یارب   ُ    قح ھک دراد ترورض نیا         ً    
 و اھرسپ یگنسرگ[ شترا نازابرس رد نینچمھ ،دنا هدیسر دوخ یگلاس ١٨ نس ھب ھک دوش هداد ینانز و نادرم ھمھ ھب یأر
 ھمیب زا ،نمضرد  .دش دھاوخ ناشیاھمخز تھج یمھرم ھک دیھدب ار نداد یأر یداش اھنآ ھب .دینک شومارف ار اھرتخد
مت .] ا .یج .ما – درادیمرب نابابرا یارب یرتمک ھنیزھ یعامتجا  تسد رد ییارجا و ھننقم هوق/یراذگنوناق تردق لماک زکر    ُ  
 رگراک اھنویلیم دیھد هزاجا !دنک زاغآ اھراعش نیا تحت ار یدج هزرابم کی امش بزح دیراذگب !دریگیم رارق سلجم کی
 -یکسون -ربیا دیدج تلود کی یارب اروھ[ .دننک ریخست اھهدوت ندروآرد تکرحب قیرط زا ار تردق دیراذگب ،دنوش رادیب

نیا .] ا .یج .ما – دلانود کم یزمار -نامدیش  ھب[ .تسا گنج و مسیشاف ھیلع هزرابم زا یدج شالت کی یتعرس رھ رد      ُ          
] ا .یج .ما – دندرک هزرابم گنج و مسیشاف ھیلع چوید سویلوج و روئابوتا ،گنیریویس ھک یکبس نامھ  قح ،اھکیوشلب ،ام .ُ          
 تارکمد لایسوس تلود رد نامدوخ یارب ام ؛میھد حیضوت ار کیتارکمد یاھراعش تیافک مدع نارگراک ھب ھک مینادیم دوخ
 کمک امش ھب ام[ مینکیم کمک امش ھب یتلود نینچ کی تھج هزرابم رد ھناقداص اما ؛میریگیمن هدھعرب ار یسایس تیلوئسم
 کمک و [ .مینکیم عفد ار یزاوژروب عاجترا تالمح مامت ام امش اب هارمھ  ُ   .] ا .یج .ما -دیھد بیرف ار اھهدوت ھک مینکیم
 ضقن ار “کیتارکمد نیناوق“ دوخ نان بسک یارب دوخ هزرابم رد ھک دننک کیکش یناناقھد و نارگراک ھب ھک مینکیم
م ،نیا زا شیب .] ا .یج .ما -دننکیم  رد ار دوخ ھناھاگآ نارگراک تیرثکا ھک ینامز ات ھک مینادیم امش ھب دیقم ار نامدوخ ا               ُ          
 یسارکمد هدودحم زا رتارف ھک دیھدن ماجنا ار یبالقنا تامادقا ھنوگ چیھ تسا هدادن رارق ایراتلورپ یروتاتکید یوس و تمس
 ار “ینوناقریغ“ییآمھدرگ و مینکشب ار “ینوناق ریغ“ تاباصتعا ھک تسام کیتارکمد ھفیظو نیا[ .دورب )یعقاو یسارکمد(
 »ُ]      ا .یج .ما – !دنورب یزاوژروب یعقاو یسارکمد هدودحم زا رتارف دناهدرک تأرج اھنآ روطچ .میزاس هدنکارپ
 .)١٩٣٣ ،ربماسد ٩ ،تناتیلیم ،“ام ینونک فیاظو“،یکستورت(

 تسیلایسوس ناربھر شروظنم ،درک یفرعم »تسیلایسوس نارگراک« ھب ار شدوخ یکستورت ھک ادتبا رد دشاب هدش نشور دیاب
نآ ، ایناث ،دشیم هراشا نیا ھب دیاب .دنتشگ یعقاو یتاقبط هزرابم رد ندش ریگرد زا تسیلایسوس نارگراک عنام ھک ییاھنآ -دوب           ً    
 روشک کی رد ات دنکیم کمک یسارکمد لایسوس ھب یکستورت .تسا یتسیمرفر الماک دنکیم داھنشیپ وا ھک یاھمانرب

 تلود نیشام ات دنکیم کمک یسارکمد لایسوس ھب یکستورت ؛)دنکیم کمک ھناقداصً  ( ددرگ لیدبت تلود ھب یرادھیامرس
 دھدن ماجنا یزاوژروب یسارکمد زا رتارف یمادقا چیھ ھک دنادیم فظوم ار شدوخ یکستورت ؛دشخب دوبھب ار یرادھیامرس
 رھ و – دراد دوجو راتلورپ یروتاتکید رد اھنت یسارکمد نینچ ھک دنادب دیاب وا ،“یعقاو یسارکمد“ دیوگیم وا ھکیتقو(
 ھیلع نارگرامثتسا حالس ناونع ھب ھک تسا نیغورد یسارکمد کی ،دشاب ابیز ھک مھ ردقچرھ ،یزاوژروب یسارکمد
 زا یرادھیامرس تموکح درکلمع  ماجسنا رد کمک ھب دھعتم یکستورت ،رگید ترابع ھب ؛)تسا هدش یحارط ناگدشرامثتسا

 تساوخ نیا یکستورت ،موس ،دومن هراشا ھک دوب یرورض .تسا نارگراک ھیلع یزاوژروب نیغورد یسارکمد رازبا  قیرط
 .درکن فذح هدوھیب ار متس تحت یاھتیلم قح ،یراکیب ھمیب ،رتمک ھنازور راک تاعاس ،رتالاب دزمتسد دننام یتایح یاھ
یم مھرد  انوناق یزاوژروب ،دنوش ییاھھتساوخ نینچ تھج هزرابم ھب دھعتم نارگراک ھک نیا ضحم ھب ،لاثم یارب  .دنکش       ً  

 لوق یسارکمد لایسوس ناربھر ھب ینمض روطب یکستورت .تسا هدش زواجت یزاوژروب یسارکمد هدودحم ھب ھک نوچ
 ھک ینامز دنادیم بوخ یلیخ یکستورت ،هوالع ھب .دیامن ینابیتشپ اھنآ زا ھن و دھد ماجنا ھن ار یتامادقا نینچ ھک دھدیم
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 نینچ اھنآ ھچ نانچ ،درک دنھاوخ هدافتسا نارگراک ھیلع تلود حلسم یاھورین زا اھنآ ،تسا تردق رد یسارکمد لایسوس
 تسا روبجم یکستورت ،دندنویپب وا ھب ھک دنکیم سامتلا اھتارکمد لایسوس ھب یکستورت ھک یماگنھ .دنھد ماجنا ار یتامادقا
 ھک تساج نیا رد اھنت  .دروایب نیئاپ ار نداد یأر نس و دیامن دودحم سلجم دننام یرطخ یب یاھھتساوخ ھب ار شدوخ ھک
 تشونرس تسا لیام وا ھک تسا یاھمانرب نینچ کی ساسا رب و .دریذپب هار ھمین ار وا دناوتیم یسارکمد لایسوس
 .دھد دنویپ یسارکمد لایسوس ناربھر تشونرس اب ار اھتسیکستورت

 رب و ،تسا هدید ار مسیشاف روھظ وا .تسا هدش هدز تشحو ھک مینیبیم ار یزاوژروب هدرخ کی ،یکستورت ام رگید رابکی
 تسینومک بزح ھب ،تسا هدروخ تسکش رگراک ھقبط ھک تسدقتعم یکستورت .دنامب ھک تسا هدمآ مسیشاف ھک تسرواب نیا
 ھک دنیبب تسین لیام یکستورت .دنکیم هزرابم و تسا هدنز عقاو رد ھکیلاح رد ،تسا هدرم ھک دیوگیم و ،دنزیم ارتفا ناملآ
 – دنزیخرب ھک ییاج رھ و – دنزیخرب اھهدوت ھک ینامز دنک کرد دھاوخیمن یکستورت .دننک اپرب یعامتجا بالقنا کی اھهدوت
 تلود ھیع گنج یانعم ھب نیا و – دنگنجب یلام ھیامرس تسد ھب یدوبان ھیلع و ،یگنسرگ ھیلع ،دوخ یگدنز یارب دیاب اھنآ

 – نارگراک ھک دربب یپ درادن یلیامت یکستورت .دشاب نآ کیتارکمد لکش ای و نآ یتسیشاف عون زا ھچ ،تسیرادھیامرس
 تھج ھشیمھ ھک ،دندنویپیم یرادھیامرس ھیلع هزرابم مچرپ ریز ھب – نارگراک قافتا ھب بیرق تیرثکا ،رگراک یاھهدوت
 ھیلع هزرابم رد یریگرد زا ار نارگراک یاھهدوت دھاوخیم یکستورت .دننکیم هزرابم یرادھیامرس تلود فیعضت

 ساسا رب )قلخ( دحتم ھھبج کی یارب یسارکمد لایسوس ناربھر ھب و ،.دراد زاب یتسینومک یربھر تحت یرادھیامرس
 طسوت هدش ھتخاس کبس ھب )قلخ( دحتم ھھبج فلاخم وا ھک درادن یبجعت .دنکیم سامتلا دوخ ھنازادرپلایخ و یعاجترا ھمانرب
 رگنس یرادھیامرس یارب )یقلخ( دحتم ھھبج عون نیا .تسا هدش تیادھ یرادھیامرس ھیلع ھک ،دشاب یتسینومک بازحا
 .دزاس دوبان ار مسیشاف یماح و یرادھیامرس ماظن ات دیآیم )یقلخ( دحتم ھھبج .دزاسیمن

 

  

 اکیرمآ رد مسیکستورت
متچاش و ن ناک طسوت ،هورگ نیا .دندش جارخا اکیرمآ تسینومک بزح زا اھتسیکستورت زا یھورگ ،١٩٢٨ لاس نایاپ رد  ،ن        ُ                     
 جانج ود ھب نامز نآ رد بزح .دندرکیم یبزح دض تازرابم ماجنا ھب عورش ھک دندوب ھتخاس بزح نورد رد ار یحانج
 تیوضع ھب اھنآ ود رھ ،ور رھب . دوب راکشآ اھحانج نیا تیدوجوم ابیرقت و – اھینوتسوال و اھزیرتسوف :دوب هدش میسقت

 ،ناشدوخ یاوشیپ هویش اب قباطم ،اھتسیکستورت .دوب ربخاب اھنآ تیدوجوم زا للملانیب مسینومک و دندوب هدش ھتخانش بزح
 هراب رد ثحب ھب دھعتم زگرھ یبزح یاھھتیمک نورد رد اھنآ .دندوب ھتشاد ھگن یفخم ار ناشدوخ حانج تیدوجوم
 رھاظت اھنآ ،عقاو رد .دندادیمن ھئارا ار دوجوم یاھحانج ھمانرب زا یتوافتم ھمانرب زگرھ اھنآ .دندشیمن مسیکستورت
 رد مھاب ً   ادحتم اھنآ ،لاح نیا اب .دشاب ھتشاد ریاغم رگید یاھحانج ای یکی دیاقع اب ھک دنرادن یرظن فالتخا چیھ ھک دندرکیم
 .دنتشاکیم ھئطوت مخت بزح ھیلع لماک روطب ،یفخم هورگ کی

 قباس لیکو کی ،ُن    ناک اھنآ یروص ربھر .دندوب یمدرم هاگیاپ کی دقاف نارکفنشور زا هرفن هدزاود هورگ ود ای کی اھنآ
 بزح یگدنز ھک دوب ییاھزور رد یزکرم ھتیمک یاضعا زا یکی وا .تشادن ینامزاس و یکیژولوئدیا راک ھقباس چیھ ھک ،دوب

 اھتسیکستورت »نیسیروئت« ھب ھک ،نمتچاش .تشادن نارگراک هدرتسگ یاھهدوت اب یطابترا چیھ زگرھ اما ،دوب یداعریغ
 اکیرمآ رد اھنآ »یاھتیلاعف« .دنتشادن رگراک ھقبط رد یاھشیر چیھ اھنآ .دوب بزح رد ءزج دنمراک کی ،دوب هدش لیدبت

 ار ناشدوخ تاقوا یخرب .دوب اکیرمآ تسینومک بزح زا ییوگدب و ،نرتنیمک و یوروش ریھامج داحتا ھب ندز تمھت لماش
 .دننک کمک اھامرفراک و – یعاجترا یاھھیداحتا یاھتارکوروب ھب طقف ھک – دندرکیم دراو نارگراک یداصتقا تازرابم رد

 .مینک دودحم صخشم لاثم دنچ ھب ار نامدوخ دیاب ام

فنک رد یقط ن نیلاتسا ،١٩٣١ نئوژ ٢٣ رد  .دومن داریا »دیدج فیاظو ،دیدج طیارش« هرابرد یوروش تعنص ناربھر سنار         ُ       
 ،راک یھدنامزاس اب لوا طرش ھس .تعنص ھعسوت تھج دیدج طرش شش – درمشرب ار ھتکن شش نیلاتسا ینارنخس نیا رد
 ھقبط رصانع نیرتھب ھعسوت و ندرب شیپ ھب ھفیظو اب مراھچ ھتکن ،دوب طبترم نارگراک طیارش دوبھب و دزمتسد یھدنامزاس
 دوخ رھام و یتعنص شوھاب ھقبط دناوتب یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رگراک ھقبط« ھلیسو نیدب ھک دوب طوبرم رگراک
 .»میرادزاین ام ھک تسین ییاھنسینکت و ناسدنھم زا ،هدید شزومآ رایسب لنسرپ عون رھ نیا« :تفگ نیلاتسا .»دشاب ھتشاد ار
 تسایس نآ بذح ھب رداق ھکیناسک ،دنشاب نامروشک رگراک ھقبط تسایس کرد ھب رداق ھک میتسھ یعون نآ ھب دنمزاین ام«
 هدش دوخ ھعسوت زاف دراو نامروشک ھک تسانعم نادب نیا ؟تسانعم ھچ ھب نیا و .دنھد ماجناً           انادجو ار نآ دناهدامآ و دنتسھ
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 دیلوت رد ار دوخ عفانم دشاب رداق ھک ار یعون نآ ،دنیرفآیب ار دوخ ینف و یتعنص نادنمشناد دیاب رگراک ھقبط ھک ییاج ،تسا
 ھک یناسک زا دنناوتب اھنت ھن دیاب یتعنص و ینف نادنمشناد ھک دومن هراشا سپس نیلاتسا .»دنک ظفح مکاح ھقبط عفانم ناونع ھب
 یگنھرف یورین زا ،رھام نارگراک زا ،عیانص رد نارگراک فوفص زا نینچمھ ھکلب« ،دناهدنارذگ ار یلیصحت یلاع سرادم
 زاو میریگب هدیدان ار دادعتسا اب نارگراک نیا دیابن ام .دننک مادختسا … اھهاگراک رد و ،اھھناخراک ،نداعم رد ام رگراک ھقبط
 ناشدوخ ییاناوت ات میھد تصرف اھنآ ھب .میھد تفرشیپ تسایر یاھتیعقوم ھب ھناروسج ار اھنآ ھکلب ،مینک یشوپ مشچ اھنآ

 چیھ روظنم نیدب و ،دنراذگب شیامن ھب راک یارب بسانم طیارش داجیا و ،ناشدوخ تامولعم شرتسگ و یھدنامزاس تھج ار
 .]ُو                    ا .یج .ما زا دیکأت[ »..مینکن ییوج ھفرص

 یاھورین نیا زا دیاب یوروش ریھامج داحتا ھک تفگ نیلاتسا .تسا میدق سرادم یاھنیسینکت و ناسدنھم اب طبترم ھتکن نیمجنپ
 زا یرایسب .دراد دوجو یمیدق یزاوژروب رکفنشور ھقبط یوس زا یدیدج شیارگ ھک تفگ نیلاتسا .دنکب یرتشیب هدافتسا ینف
رخ اب  البق ھک یمیدق نارکفنشور  ،دیوگیم نیلاتسا .دناهدیخرچ یوروش یوس ھب نونکا ،دندرکیم یدردمھ ساسحا ناراکبا     ً             
 نیا ھکیعقوم ،نونکا ،میدرک ذاختا یمیدق ینف نارکفنشور ھب تبسن یاهدنبوک کیتکات ام« ،»برخم شبنج لوط رد رگا«
 دھاوخ ھنالقاع ریغ و ھناقمحا .دشاب دایز تقد و ھحلاصم اھنآ ھب تبسن ام تسایس دیاب ،دناهدیخرچ ام یوس ھب نارکفنشور
م رھ  ابیرقت ھک دوب  نیمشش .»مینک ییاسانش یفخم راکبارخ و راکتیانج کی ناونعب ار یمیدق سرادم زا یسدنھم و صصخت    ً              
 »تعنص دوخ نورد رد ھیامرس تشابنا شیازفا« ھب  زاین اب و رترثٔ               وم )راک و بسک( سنزیب یرادباسح یفرعم اب ھتکن
 .)۴٢۶-۴١٢ .ص ،مود دلج ،مسینینل ،نیلاتسا فزوج( تسا طبترم

 یلمع تاداھنشیپ زا یرامش اج نیا رد .دوب یوروش ریھامج داحتا رساترس رد یراذگریثأت یتایح یورین نیلاتسا ینارنخس
 اھنت ھک ،دش زاب دیدج یزادنا مشچ اج نیا رد .دادیم ناشن یزرواشک و تعنص ود رھ رد ار راک دوبھب هار عقاو رد ھک دوب
 رساترس زا یداش ناجیھ .دننک حتف دنناوتن اھکیوشلب ھک تسین یژد چیھ ھک دادیم رارق دیئأت دروم ار نیلاتسا یلبق ھینایب

 یمرگ لد سدنھم و رگراک اھنویلیم و اھنویلیم نیلاتسا ینارنخس نیا رد ھک نیا یارب ،درک روبع یوروش نیمزرس
 .ددرگ لئان دناوتیم ھلاس جنپ حرط مھم ھفیظو نیا ھک دندید ار یقیمع داقتعا و ناشیاھراک

 ھیئوژ ١١ تناتیلیم .دندید بقع ھب یماگ اھنآ ؟دنیوگب ھک دنراد ھچ نیلاتسا ینارنخس هراب رد ییاکیرمآ یاھتسیکستورت اما
روص ذاختا  اتعیبط ،نیلاتسا “دیدج تسایس“ ینعم مامت ھک تسین یکش« :دیوگ یم ١٩٣١ لاس  زا یریگ ھجیتن کی یمسر و ی         ً                
 بقع ھب ماگ کی نیا ارچ ھک نیا اما .»تسا بقع ھب دیدج ماگ کی نینل نارود یبالقنا یاھتسایس زا ھک ،تسا هدش هدامآ لبق
 تالکشم اب ھک نیا زجب ،تسا توافتم نینل یاھتسایس زا نیا ھک ییاج نآ زا .دنھد حیضوت دنناوتیمن اھتسیکستورت ،تسا

 .ددرگ صخشم ھک تسا لکشم زین هزادنا نامھ ھب ،دراد راک و رس ھعسوت زا دیدج ھلحرم کی رد دیدج

 ،»مسیلایسوس« ،دیوگیم تناتیلیم .دننک نازیوآ نآ ھب ار ناشدوخ یاھارتفا ھک دناهدرک فشک یبالق اھتسیکستورت ،دیرگنب اما
 ار یتسیلایسوس داصتقا کی ساسا و ھیاپ ناوتیمن اھنآ طسوت یتح .دوش ھتخاس یزاوژروب ناصصختم طسوت دناوتیمن
 و یدوخب دوخ تیلاعف یمیمص ھناقاتشم یکارتشا راکتبا دنمزاین یلصا ھفیظو اما ،دنشاب یگرزب کمک دنناوتیم اھنآ .تشاذگ
 .»تسا یرتلورپ یاھهدوت تکرش

 .تسا ایراتلورپ یدوخبدوخ تیلاعف و یکارتشا راکتبا ھیلع ،یتسیلایسوس تباقر رگزاغآ ،نیلاتسا ھک دسریم رظنب الاب نتم زا
 .دناهدناوخن ار نیلاتسا ینارنخس ناشناگدنناوخ ھک دننکیم روصت تسیکستورت ناگبخن

 یتسیلایسوس تخاس تشاد دصق ھک یمادقا .تسا رتنیگنس یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ھیلع اھنآ تالمح ھمھ زا نیا
 ھب ندش میلست ناونع ھب ،تسا ھلاس جنپ حرط ندرک لیمکت تھج ولج ھب عطاق یماگ رگناشن ھک یمادقا ،دشخب باتش ار
 .تسا هدش میسرت بقع ھب یماگ ناونع ھب ،یزاوژروب

 .دراد ھمادا بیترت نیمھ ھب زورما ھب ات اھتسیکستورت رادرک و راتفگ و

 ھک ینامز .تسا هدش هداد ناشن یوروش ریھامج داحتا ھب تبسن اھنآ شرگن طسوت للملانیب مسینومک ھب تبسن اھنآ راتفر
 یوروش تلود نتخانش تیمسرب قیرط زا ایراتلورپ یروتاتکید اب ھک دریگیم نشج ار یدیدج یزوریپ یناھج یایراتلورپ
 نیا یزاوژروب اب و گنراگنر یاھتارکمد لایسوس ھب نتسویپ اب اھتسیکستورت ،تسا هدمآ تسدب اکیرمآ تلود طسوت

ً          اقیقد ھک ،تلوزور و فونیوتیل نیب قفاوت طیارش .دنشکیم ریوصت ھب لملا نیب مسینومک یوس زا میلست ناونع ھب ار ییاسانش
 تلود ھک دش ھمجرت انعم نیا ھب ،دش حرط نامز نآ ھباشم تالکشم تھج ١٩١٩ لاس رد نینل طسوت ھک تسا یطخ اب بقاعتم
 هرجاشم اب ماگمھ ،ادتبا ،اھتسیکستورت ھلیسو نیدب .دنک فقوتم اکیرمآ رد ار یتسینومک یاھتیلاعف ات درک قفاوت یوروش
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 ھب ار یناھج یایراتلورپ یزوریپ ات دندرک یعس اھنآ ،مود .دنزیچ کی و یکی نرتنیمک و یوروش تلود ھک دندش یزاوژروب
 .دنیامن ریبعت تسکش ناونع

 سرت یارب ییاج ھک داد نانیمطا دیدج یروھمج قیرط زا اکیرمآ یزاوژروب ھب ھناراکایر یکستورت .دوب هدش میسقت اھشقن
 رایسب نرتنیمک طسوت مسینومک »تنایخ« هرابرد ییاکیرمآ یاھتسیکستورت ھک یلاح رد ،درادن دوجو یوروش ییاسانش زا
 .دنتشون

 :تفگ یکستورت

 بالقنا ھلئسم ،درب ورف یلم مسیلایسوس ناونع ھب شیوخ تیعقوم رد ار شدوخ یوروش یسارکوروب رتھناعطاق ھچرھ«
 نیمضت لابند ھب ،ورین و تردق اب ،یوروش ینونک تلود …تسا هدش راذگاو بقع ھب رتشیب ،نرتنیمک اھنآ اب و ،یناھج
 یاھتسایس زا نآ یللملانیب یاھتسایس .تسا نآ اب طبترم یاھبالقنا ھکلب ،اھگنج اب اھنت ھن رطخ ھیلع دوخ یلخاد تینما
 .)١٩٣٣ ربماون ١ ،دیدج یروھمج ،یکستورت نوئل(».دناهدش لیدبت نآ راک ھظفاحم عون ھب یللملانیب یبالقنا

 :تفگ ١٩٣٣ ربتکا ٢١ تناتیلیم

 !نیمھ .تسا یرتلورپ ماگ شیپ فیعضت تھج یتمیق نارگ هاگتسد ینونک نرتنیمک …تسا هدرم بالقنا یارب نرتنیمک«
 ھتشگ لیدبت یبالقنا شبنج رد یزمرت ھب ،یزکرم هاگتسد ناونع ھب ،نرتنیمک  …تسین یرتشیب زیچ ماجنا ھب رداق نرتنیمک
 .»تسا

ً                                        امیقتسم یوروش تلود و ،تسا یوروش تلود هدنیامن نرتنیمک ھک دندرک تیامح یزاوژروب یاھغورد زا اھتسیکستورت
 اھتسیکستورت دایز رایسب یاھهار زا یکی نیا .دنکیم ھتکید یرادھیامرس یاھروشک رد ار تسینومک بازحا یاھتسایس
 .دوب عاجترا ھب کمک تھج

 نیا تیعقاو .درک کرد یناھج بالقنا ھتسھآ تفرشیپ اب اھنآ یتیاضران نایب ناونع ھب دیابن ار نرتنیمک ھیلع اھنآ یاھیشاحف
 رسارس رد یبالقنا یاھشبنج جوم شیازفا ھچ رھ و دشاب ھتشاد یرتشیب ھچرھ یاھدرواتسد یوروش ریھامج داحتا ھک تسا

 نرتنیمک و دراد رارق طوقس لاح رد یوروش ریھامج داحتا ھک دننکیم ادص و رس رتدنلب اھتسیکستورت ،ددرگ رتشیب ناھج
 .تسا »هدرم«

ھ طسوت  اتعیبط اکیرمآ تسینومک بزح ھب تبسن اھتسیکستورت هاگدید  تسرد .تسا هدش ھتکید تاساسحا زا یشان فعض نام      ً  
 یاھهدوت سأر رد ار دوخ بزح عقاو رد ھک ینامز رد تسرد ،دوب تفرشیپ لاح رد ،اکیرمآ تسینومک بزح ھک ینامز رد
 یراکیب ھمیب ای ،نان یارب یددعتم تازرابم رد ار اھنآ و ھلومرف ار اھنآ یاھھتساوخ عقاو رد و ،داد رارق راکیب گرزب
 طبترم یداینب عیانص رد نارگراک یاهدوت تاباصتعا اب ار شدوخ یاهدنیازف روطب ھک ینامز نآ رد تسرد ،دومن یم یربھر
 بزح کی ناونع ھب بزح ھک ینامز رد تسرد ،دادیم لیکشت ار اھنآ هاگآ یتاقبط گنھآشیپو نیرتتناتیلیم ،دومنیم
 ،دوب مکاح ھقبط سرت و یزاوژروب هدرخ یاھشخب دامتعا اب شخب ماھلا یتح و درک راک ھب عورش یعقاو تسینومک
 :دنیوگب شاهرابرد ھک دندرک ادیپ ار ریز دراوم اھتسیکستورت

 عمجم رد شرس تشپ بزح رب هدش لیمحت یربھر …دراد ییارقھقریس ای دروکر اھنت اکیرمآ تسینومک بزح ،یلک روطب«
 ناگدنیامن زا یعمجم رد رودقملا بسح بزح یربھر[ .تسا هداد ناشن اھھنیمز ھمھ رد ار کیژارت یگتسکشرو کی متفھ
 و ھمانرب ،زور لئاسم هراب رد یاھقطنم و شخب یاھسنارفنک رد ،بزح یاھدحاو رد ثحب هام ود زا سپ ،بختنم
.]. ا .یج .ما -دش باختنا عقومب تسینومک بزح یاھکیتکات  ،تسا هدش اکیرمآ تسینومک بزح یربھر یمئاد تشرس نارحب    ُ          
 بسک یاهویش ھب ار فوفص دامتعا بزح یربھر ھک ینامز رد تسرد[ .اھیزوریپ ناکما شیازفا ات یاھقطنم تواکذ شیازفا
 یبزح هدوت تیرثکا و یربھر نیب لباقتم دامتعا و یعقاو کرد کی راب نیلوا یارب .تسا هدیدن دوخ خیرات رد زگرھ ھک درک
 ھب ھک یاھیحور – دومن زاربا بزح یاضعا نایم رد قوش و روش و یراودیما ھیحور کی رد ار دوخ نیا .تشگ داجیا
 یاهدنیازف روطب میژر ،دننکیم تموکح یسایس ناگدرب دننام بزح یاضعا   ُ     .]. ا .یج .ما -دومن تیارس یبزح ریغ یاضعا
 رد یتایح لئاسم یاھثحب و تاقیقحت ھمھ ،تاراکتبا ھمھ ،دازآ ینورد یگدنز و دننکیم یگدنز ھمھ ؛تسا هدش هزیناکم
 ھک یناراکیب شبنج و ،دوب هدرک تکرش اھنآ رد بزح ھک یاهدوت تاباصتعا جوم ھک دوب ینامز نیا[ .دناهدش ھفخ رھاظ
 راکب راک دیدج یاھشور ،بزح دیدج فیلاکت هرابرد ثحب نیرتعیسو دنمزاین ،درکیم یربھر و یھدنامزاس ،زاغآ بزح
 یراج بزح نیئاپ یاھدحاو رد یدیدج ناج ھک تسا ینامز تسرد نیا .دشیم کیرحت دیاب ھک نیئاپ زا راکتبا و ،دوش ھتفرگ
 .یج .ما -درک خوسر بزح یاھشخب زا یرایسب ھب یتایح و ،یعقاو شپت کی یدایز یاھلاس زا سپ راب نیلوا یارب و ،دش
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اضعا ھب .]. ا  لذتبم “ییارگ لمع“ اب جیردتب شیاجب و تسا هدش سیردت یکیروئت تاظحالم تھج یعاجترا ریقحت کی ء          ُ  
 .نکن نآ هرابرد یثحب ای یرکف چیھ و هدش هداد روتسد ھک هدب ماجنا ار یراک ھک تسا هدش ھتفگ ،تیھام رد .تسا هدش قیرزت
 یداینب راثآ .تفای شیازفا ربارب هد تایبدا شورف  ،١٩٢٩ لاس رد بزح تدحو نامز زا هژیوب ،ھتشذگ لاس دنچ رد [
 رگناوت یاھھناخباتک .دش عیزوت باتک رازھ اھدص اب یلک روطب نارگراک و بزح یاضعا نایم رد ،نینل و سلگنا ،سکرام
 ھعلاطم ترورض رد ادتبا ،بزح تالکشم .دش رشن و عبط یللملانیب و ییاکیرمآ یگدنز زا ھلحرم رھ اب طبترم یاھهوزج زا
 دروم ،دوشیم ھتفریذپ یرگراک رھ ھک زاب تیوضع تاسلج رد نینچمھ ھکلب ،ھتسب یبزح یاھدحاو رد اھنت ھن ،کیروئت
 .ما -دوب هدرکن تیادھ ،دھدیم ماجنا نونکا ھک ار یدیدش کیژولوئدیا یگدنز نینچ کی زگرھ بزح .دنریگیم رارق ثحب

اب موادم روطب .]. ا .یج  مک ھک یروط نامھ تسرد میدق تسایس نآ رد ھک ،تسا هدرک زیرپروس دیدج “یاھ“شخرچ“                 ُ    
 قیبطت دیدج طیارش اب ار دوخ بزح رگا[ .دراد ھلصاف هدش ھیجوت دیدج تسایس زا یمک رادقم ،دش هداد حیضوت شاهرابرد
 ارنآ تقو نآ ،دنکیم قیبطت طیارش رییغت تھج ار دوخ ھک ینامز و ؛تسا دوکر نیا ھک دنتفگیم اھتسیکستورت ،درکیمن
تناتیلیم( »]. ا .یج .ما -دنمانیم “یناھگان رییغت“  .)سنارفنک زا لبق ثحب یارب ییاھزت ،١٩٣١ لاس ھیئوژ ٢۵ ،            ُ        

 روطب ،دننکیم موکحم “دوکر“و یسارکوروب مانب اھنآ ھک ار یزیچ اھتسیکستورت دننیبب ھک نیا ضحم ھب ،هاگآ ان هدنناوخ
 تسود بالقنا فدھ تھج تفرشیپ زا رتھب ار یزیچ چیھ ھک دنتسھ ییاھکیوشلب دارفا نآ ھک دننکیم یریگھجیتن یعیبط
 :دنھدیم  ُ و ل بزح زا ریز “ ھتساوخ“ اب ارناشدوخ اھنآ .ار یعون چیھ .دنرادن

 اھورین یعقاو طباور ھب ار دوخ ریسم دیاب و دشکب تسد رگراک ھقبط ھعسوت تعرس زا دوخ زیمآھغلابم لیلحت زا دیاب بزح«
 زا هژیوب و موس هرود“ یایاقب رگناریو راب زا ار دوخ ماجنارس دیاب بزح .دیامن میظنت نآ ھعسوت تعرس و یتاقبط هزرابم رد
 .)اجنامھ( »دنک اھر مسیشاف لایسوس“یروئت

یم و ل غ ار اکیرمآ رد یبالقنا ھعسوت تعرس ،دینیبب دناوتیمن ،بزح .میراد ار نیا ام اج نیا رد  رواب اھتسیکستورت .دنک    ُ ُ    
 یبالقنا مایق ناکما اھنآ ،نارحب عورش زا سپ لاس ود ،١٩٣١ لاس رد .دراد دوجو یاھعسوت نینچ کی اج نیا رد ھک دنرادن
 یلاکیدار شبنج ،اھنآ رظن زا .درادن دوجو موس هرود ناونع ھب یزیچ ھک دنراد رارصا مھ زونھ اھنآ .دندرکیم بیذکت ار
 و ،زنیکنپ ،زناناک ،زیل ،زنومولوس ،زنمدلاو اھتسینومک ھک دناتیعقاو نیا رب نیگمشخ اھنآ ،رتمھم ھمھ زا .درادن دوجو
ن ناک یاقآ .دنناوخیم تسیشاف لایسوس ار تسیلایسوس بزح یربھر رد نویعاجترا رگید  لایسوس اھنآ ھک دنکیمن رکف ُ       
 اھتسیکستورت .دھدیم ماجنا اھنآ ھیلع یھابتشا راک بزح .دنتسھ یبوخ یاھتسیلایسوس اھنآ ھک دنکیم رکف وا .دناتسیشاف

 رد .»دیھد یأر تسینومک ھب« :دنتشون دوخ تناتیلیم رد اھنآ .»درک دیئأت« ار تسینومک بزح ،تاباختنا زا لبق ھناسولاس
 زا ینیلاتسا طلغ ھمانرب و اھتسایس یفنم روطب ھنوگچ ھک« دنھد ناشن ھک تسا تھج نیدب یأر ھک دنھدیم حرش اھنآ ھلاقم
 .دناهابتشا رد اھتسینومک ھک دنھد ناشن ھک دننکیم سامتلا ناگدنھد یأر ھب اھنآ ،رگید ترابع ھب .»تسا ھتشاد درگبقع پچ
 .اھتسینومک ھب نداد یأر زا یراددوخ طسوت ً   ، اتعیبط ؟دنھد ناشن ار نآ دنناوتیم ھنوگچ اھنآ

 .نانئاخ یژتارتسا .دنمانیم »یژتارتسا« ار نیا اھنآ

م  الومعم اھتسیکستورت یلمع یاھتیلاعف  ،یتسینومک یربھر تحت نارگراک تیلاعف رد زیچان یاھکھورگ ھلخادم ھب دودح ً         
 :مینزب لاثم کی  .تسا یگنسرگ ھیلعاھییامیپ هار ای تارھاظت ،ناراکیب یاھشبنج ،تاباصتعا لثم

 ھیلع ییامیپ هار .درک یھدنامزاس ١٩٣٢ لاس ربماون نایاپ یارب یگنسرگ ھیلع ار یرساترس ییامیپ هار کی تسینومک بزح
 ،یاهدوت تاسلج ،ناراکیب یاھاروش ،یرگراک یاھھیداحتا تاسلج رد ناگدنیامن .تسا یعقاو دحتم ھھبج شبنج کی یگنسرگ
 اھنآ زا یرایسب .دنایبزح ریغ نارگراک ناگدنیامن قافتا ھب بیرق تیرثکا .دنوشیم باختنا نارگراک یاهدوت یاھسنارفنک و
 نیا ،دنزادنا یم هار ادص و رس دحتم ھھبج یارب ً    ارھاظ ھک ،اھتسیکستورت .دننکیم تکرش یاهدوت مادقا رد راب نیلوا یارب

 ھک – یگداس نیا ھب ؟دنراد نتفگ یارب یزیچ ھچ اھنآ .دنزیرب ار دوخ رھز زا یرادقم ییامیپ هار اب طابترا رد ھک دنتسھ اج
 ندرک نیزگیاج ،یروف نیشناج« ،دننکیم ریسفت ار شبنج اھنآ ھکیروط .دنکیمن تیامح یراکیب ھمیب زا ییامیپ هار یربھر
 تیامح یگنسرگ ھیلع ییامیپ هار زا ھک دنھد ناشن ھک تسنیا اھنآ ھفیطو .»تسا یلصا راعش ناونع ھب یراکیب ھمیب
 یعقاو تیامح قیال ییامیپ هار ھک دننکیم هراشا ھلیسو نیدب – دنناوخیم »یعرف یتسینومک مادقا کی« ار نیا اھنآ .دوشیمن
 .)١٩٣٢ ،ربماون ۵ ،تناتیلیم( تسین

 .دنلئاق شزرا رایسب دوخ دحتم ھھبج یارب اھنآ و .دنا نینچ اھتسیکستورت یاھکیتکات

 ینمض تیاضر اب ،ھناگادج دراوم رد اھنت .دناهدوب راذگ ریثأت ھتشذگ یاھلاس یباصتعا یاھشبنج رد اھنآ ھک تفگ ناوتیمن
 یتسیمرفر یاھتسایس اج نآ رد ات -دنتخاس دراو باصتعا تیعقوم ھب ار دوخ درفنم یاھتسیکستورت ،.لا .فا .یا ناربھر
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 و رٍ ٍ                                      ل ک ،زینوتسوال طسوت ھک ،نوسرتاپ یجاسن تکرش ١٩٣٣ لاس ربتکا –ریماتپس یاھهام باصتعا رد .دنھد ماجنا ار دوخ
اب  اتدمع ار ناشدوخ تکرش اھتسیکستورت ،دیدرگ تنایخ نیاتسنیبور  .دندومن نایب یاھیداحتا یاھتارکوروب یراکمھ   ً         
 .دندش هدیشک ریوصت ھب یعقاو نازرابم ناونع ھب نیاتسنیبور و  ٍ ٍ  ر ل ک ھک یلاح رد ،دندناوخ نئاخ و زادنا قافن ار اھتسینومک

 رد ینزفال ھب قفوم یشخب رد اھنآ ،١٩٣۴ لاس ناتسبات رد سیلوپاینیم رد نویماک ناگدننار باصتعا رد مھ نآ دروم کی رد
 ھک دندوب ناگدننار یناگمھ ھیداحتا ۵٧۴ یلحم ناربھر ،دنالگوکسا و ناد ،نوارب ،تسیکستورت ھس  .دندش باصتعا یربھر
نس ح تحت  .دنداد ھنومن یتسیمرفر شخرچ کی باصتعا ھب ناربھر نیا .تفرگ تروص باصتعا اھنآ ھجوت   ُ     

 ھب ار یسرت نینچ یانعم ھک نیا یاجب ،۵٧۴ یلحم ناربھر .دنھد شرتسگ ار یسارھ خرُ           س ھک دندرکیم شالت اھامرفراک
 :میناوخیم ام ،دوب هدش رداص باصتعا لوط رد ھک یاهوزج رد .دناتسینومک اھنآ ھک دندرک راکنا ،دنھد حیضوت نارگراک

 مویلورتپ تعنص ام ارچ ،میدوب »تسینومک«      ُ                      و »خر س« ام رگا .دوش ھسلج نیا ھب امش ندمآ عنام یسارھ   ُ              خر س دیھدن هزاجا«
 .»؟دراد دوجو ام نامزاس یگرزب شخب رد ھکییاج ،میدرکن جراخ باصتعا زا ار

 .دش دیجمت »لکشم اب ھناراکتسرد ھلباقم« ناونع تحت تناتیلیم طسوتً    ابقاعتم نیا

 لکشم اب ناربھر .درک ادص یباسح ،سیلوپاینیم رد .تشاذگ باصتعا ھھبج رد یقیمع فاکش تسینومک دایرف ،وکسیف رد«
 دایرف روانھپ ناھج ھب ار ناشدوخ تارظن ھن و ،دنیامن رشتنم ار ناشدوخ تاماھتا ،دندرک ھلجع ھن اھنآ .دندش ھجاوم ھنافصنم
 .)١٩٣۴ ،توا ٢۵ ،تناتیلیم( ».دندز

نامرف نولس ا .تشاد دوجو یماظن تموکح لکشم ،باصتعا نآ اب ھطبار رد  سیلوپاینیم رد ار یماظن تموکح ادوسینیم راد         ُ     
 ھک نوچ ،دندرکیم هزرابم یماظن تموکح ھیلع ھک ،دندوب هدش یھدنامزاس نادنورھش فالتئا رد ،اھامرفراک .درک مالعا
ق نولس ا دنتساوخیمن  تظافح یلحم سیلپ طسوت یبوخب باصتعا زا ھک دنتشادن رواب ھک لیلد نیدب و دشاب ھتشاد یدایز ترد     ُ  
 هداتسیا یماظن تموکح وغل ھیلع تخسرس رادنامرف .درک یماظن تموکح وغل یاضاقت هاگداد رد نادنورھش فالتئا .دوشیم
ب ھک میلاحشوخ  اتعیبط ام« :درک مالعا ،۵٧۴ یلحم سیئر ،نوارب .دندرک تیامح رادنامرف زا اھتسیکستورت .دوب  مینیب             ً   
 ھک دماجنا یم       ً                           یطیارش  الامتحا ھعسوت ھب میمصت نیا ھک مرواب نیارب نم و دنکیم دیئأت ار یماظن تموکح ھیمالعا رادنامرف

 .»دنکیم کمک باصتعا نیا ھب نداد نایاپ تھج

نوسل ا ھک دنتشگرب دوخ یلبق ھیضرف زا اھتسیکستورت ھیامرس هدنیامن  اعقاو ،تسا زرواشک – رگراک کی ،   ُ    ھب و ،تسین ناراد              ً  
 .دشاب ناسون رد فرطنآ ای نیا ھب دناوتیم ھک تسا فرطیب درف کی وا یعون

 اب ،یاهدوت تاباصتعا ھمادا قیرط زا یماظن تموکح اب هزرابم یاجب .دوب باصتعا تسکش یانعم ھب یماظن تموکح ھمادا
ل ا ھب اھتسیکستورت ،نویماک ناگدننار باصتعا زا تیامح تھج رگید عیانص ندناوخارف اب ،باصتعا شرتسگ  دیما نوسُ     
 .دنتسب

 شیپ ار یرگراک دحتم سنارفنک کی هدیا تسینومک بزح .تشاد دوجو یمومع باصتعا تھج یدایز لیامت سیلوپاینیم رد
 یاھھیداحتا ھب نارگراک نتسویپ قح تھج هزرابم فدھ اب« :دریگب میمصت یمومع باصتعا ھلئسم هرابرد دیاب ھک دیشک
 ھمھ ھب نداد نایاپ تھج و ینادنز ناردارب یدازآ ،عمجت و نایب یدازآ قح یارب ،باصتعا قح یارب ،ناشدوخ هاوخلد
 کی ھک دندرک هراشا وکسیسنارف ناس ھبرجت ھب اھتسینومک .»دننکیم باصتعا تسکش ھب دیدھت ھک ،یماظن تاررقم
تیلاعف مامت  ابیرقت یمومع باصتعا  وکسیسنارف ناس رد ھک یزیچ :دنتفگ اھنآ .درک فقوتم زور جنپ یارب ار یداصتقا یاھ           ً         
 باصتعا عفنب نارگراک زا یگرزب ساسحا نینچ کی اب اھتسیکستورت  .دریذپ ماجنا سیلوپاینیم رد دناوتیم ،دوب ھتفرگ ماجنا

 نیا -وتاس ھنیم رد لا .فا .یا ناربھر ھب ھلئسم ھعجارم اب اھنآ .دننک در ارنآً     امیقتسم دنتسناوتیمن ھک دندوب ھجاوم یمومع
 .دندرک ار راک

 :دیوگیم ١٩٣۴ توا ١٨ ،باصتعا یمسر ناگرا ،هدنھدنامزاس ھیرشن

 ھب ار دوخ ریاخذ ھک تسا هدامآ راک یورین ایآ ،ھیامرس یاھورین ھمھ طسوت یلحم ۵٧۴ ھب هدش گنھآمھ ھلمح ھب ھجوت اب«
 راک ناربھر ھب ادتبا خساپ .تسا نیا ھلئسم ؟ُ]          ا .یج .ما – دھد ناوخارف یمومع باصتعا کی تھج ،لاثم یارب[ دناشکب لمع
 یریگمیمصت تردق ھک تسا طبترم یدرفب رصحنم یاھھیداحتا فوفص اب مود و ،دراد یگتسب سیلوپاینیم رد ھتفای نامزاس
 .»دنراد
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 باصتعا فلاخم نادند و گنچ اب ھک دندوب سیلوپاینیم یزکرم یرگراک ھیداحتا یاھتسیمرفر - »ھتفاینامزاس راک ناربھر«
 .دندوب یمومع

 ھک دنتشاد تردق ناگدننک باصتعا ھچرگا ،دوبن هدننک دونشخ نویماک ناگدننار هزرابم جیاتن .دوخ تسکش یمومع باصتعا
 .دننک تازایتما نداد ھب روبجم ار اھامرفراک

*** 

 نارگن تدشب ھک دننالوبقب دنھاوخیم اھنآ .دننکیم ناھنپ یبالقنا تارابع تشپ ار ناشدوخ اھنآ ؟تسیچ اھتسیکستورت شقن
 زا کچوک هورگ نیا .دنوشیم یبالقنا شبنج عنام دوخ یاھکیتکات و تاغیلبت اب اھنآ ،عقاو رد .دنتسھ یناھج بالقنا تفرشیپ
 .تسا یبالقنا درک لمع و یبالقنا یروئت نتخاس رابتعایب – دراد فدھ کی اھنت ییاوژروب هدرخ نیگمشخ دارفا

 نویسیزوپا ھفیظو« :دنیوگیم اھنآ .تسا ناگدنسیون هدنبیز لماک روطب یتسیکستورت »یاھھینایب« زا یکی زا ریز لوق لقن
 رد ھتفوک و ھتسخ ،لعفنم ،هداتفا ھیحور زا ،تسیلاکیدنس ھمین ،تسیمرفر ھمین رصانع زا یدیدج بزح نامزاس داجیا ،پچ
 زجب یزیچ دارفا نیا .دنداد ناشدوخ زا یلاع یریوصت ھناھاگآدوخان اھتسیکستورت ».تسین یتسینومک شبنج ھیشاح
 یربھر ار یبالقنا شبنج ھک ھتفای نامزاس یکیوشلب بزح یارب ترفن ،اھهدوت یبالقنا هدنز شبنج یارب ترفن – دنرادن ترفن
 ،دنکیم نیمضت یکیوشلب بزح رد نیئاپ زا راکتبا رثکادح اب ار ورین رثکادح ھک کیتارکمد مسیلارتناس یارب ترفن ،دنک
 زا ترفن و ،بزح نآ ناربھر زا ترفن ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح – مسیوشلب یوگلا یارب ترفن
 .للملانیب مسینومک

 ماھاربآ و ،تسریھ فلودنار مایلیو ،لوو ویتام ،شیف نوتلیماھ ھک دننکیم تبحص ینابز نامھ اب »تسینومک« مان ھب اھنآ
 .دننکیم تبحص ناھاک

 :دیوگیم ١٩٣۴ ھیروف ١٠ تناتیلیم

 هرود رد سپ ،دنشاب ھتفرگ ضرق مسیوشلب زا ار اھزیچ یرایسب تردق یارب هزرابم رد اھتسیشاف رگا ھک تسنیا تیعقاو«
 بزح لرتنک ندرب نیب زا اب زیچرھ زا لبق ،دنمزوریپ مسیشاف یاھ یگژیو زا یرایسب اب ار شدوخ یوروش یسارکوروب رخآ
 ».تسا هداد تداع ربھر ھقرف داجیا و

 اھنآ  ؟دراد دوجو یوروش داحتا رد »نشخ« یروتاتکید نینچ کی زونھ ارچ :دنسرپیم بناجب قح ھفایق اب اھتسیکستورت
 ھتشاد دوجو یلخاد نانمشد دیابن ،تسا روط نیا رگا .تسا تاقبط وحم یانعم ھب مسیلایسوس ھک ،دوب هدش ھتفگ ام ھب ،دنیوگیم
 ؟دراد دوجو یوق تلود کی ارچ سپ .دنشاب

 .تساھنآ یداصتقا یاھھشیر فیعضت و مکاح تاقبط ینوگنرس تمواقم بوکرس ھب زاین زا یشان یروتاتکید نشخ تشرس«
 لیمکت ارنآ دیاب طقف مود ھلاس جنپ حرط .تسا هدمآ تسدب یرگراک تلود یساسا ھفیظو لصا رد ،تاماقم ھیرظن قبط اما
 .»دیامن

 ار )یکیفارگ شزادرپ دحاو( وی .یپ .یج ھجدوب رد شھاک ھن ،یتلود رابجا شھاک ھجو چیھ ھب … مود ھلاس جنپ حرط« زونھ
 ،دھدب تسد زا ار دوخ یھدنامرف تیعقوم ھک دشاب هدامآ لقادح مکاح یسارکوروب ھک دسریمن رظنب .دنکیمن ینیبشیپ
 .)١٩٣۴ ،ھیروف ١٠ ،تناتیلیم ( ».دھدیم ھئارا یدام و دیدج یاھتنامض نانآ ھب ،سکعرب

 رورت ھک ،دنتشاد »دارگنینل زکرم« اب یمیقتسم ھطبار ییاکیرمآ یاھتسیکستورت ،دندش ھتشون طوطخ نیا ھک ینامز ایآ
 .میاهدز تفگش ھک ام ؟دندرکیم یبایزرا طقف اھنآ ای ،تسویپ عوقوب فوریک

 اھنآ ھک یزیچ ھیلع ،وی .یپ .یج ھیلع ،»مکاح یسارکوروب« ھیلع مرتحم نایاقآ نیا ھک ینامز :تسا نشور زیچ کی
 بوچراچ رد یتح« ،دنیوگیم ھک ھنوگ نامھ ،دنایضاران دوجوم طابضنا زا ھکیتقو ،دننکیم تیاکش ،دنناوخیم »رابجا«
 گنج یاھلاس لوط« رد یتح ھک دنیوگیم ،دننکیم قارغا ایراتلورپ یروتاتکید »یتخس« هرابرد ھک ینامز ،»بزح یمسر
 نانچ نآ ایراتلورپ یروتاتکید ھک دنراد تسود اھنآ .دننکیم تبحص ناشدوخ دروم رد اھنآ – هدوبن هزادنا نیا ھب مھ »یلخاد
 .دنھد ماجنا تمحازم نودب ار دوخ یناطیش یاھراک دھد هزاجا رگبوشآ یاھتسیکستورت ھب ھک دشاب راگنالھس

 زمیج ،دشاب محریب یتاقبط نمشد ھیلع دناوتیم یوروش تلادع ھک دندید اھنآ ھک یماگنھ ،دندروخ ھبرض اھنآ ھک ینامز
ولج ار ن ناک .یپ  :.دننک مادقا داھنشیپ ھک دنتخادنا        ُ        
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 ھیسور بالقنا دوخ ھب کلھم ھبرض ندز فدھ اب …نیلاتسا یربھر ینونک یاھشور ھک ]دیوگیم نناک[ مینکیم اعدا ام«
 ھعجاف ھب ھتسب مشچ ،ار ناملآ رگراک ھقبط ھک ھکیتروص نامھ ھب ،دنکیم یربھر ار یوروش داحتا نیلاتسا هورگ .تسا

 تھج دیاب ار راک نیا .دریگب ار ھعجاف نیا یولج دناوتیم ھک تسا ناھج رد یتردق نآ للملانیب رگراک ھقبط .درک یربھر
 .دھد ماجنا ھیسور بالقنا عفنب نینچمھ ،دوخ عفانم

 دیدھت  نورد زا ار نآ ھک دیایب یرابگرم تارطخ ھیلع یوروش ریھامج داحتا کمک ھب دیاب نونکا للملانیب رگراک ھقبط
 .)١٩٣۴ ،ربماسد ٢٢ ،تناتیلیم( »دنکیم

 ھخسن نیا – یلک روطب »رگراک ھقبط« یارب ،میراذگب رانک ار »بالقنا« یارب ھناتسود تاضارتعا ھمھ ھصالخ روطب رگا
 داحتا رد ھلخادم زا تیامح تھج ار نارگراک راکفا ناوخارف نیا .تسا مادقا تھج یناوخارف نیا ؟تسانعم ھچ ھب یچیپ

 داحتا رد تسینومک بزح تموکح زا رتھب یزیچ رھ دنک رواب هدنناوخ ھک دوش یم ثعاب نیا .دنکیم هدامآ یوروش ریھامج
 .تسا یوروش ریھامج

 .تسا ھلصاف ماگ کی اھنت – بالقنا ربھر نتشک یارب نیگمشخ نایماح یخرب میمصت ات ھلحرم نیا زا

*** 

 .»دومن تواضق  ناشرادرک اب ھکلب ،ناشیاھفرح اب دیابن ار یسایس بزحا و اھهورگ« :ھک میاهدرک لقن نینل زا اھراب ام
 تامادقا تھج سنارفنک( اھیتسویم اب اھنآ .دزاسیم راکشآ لماک روطب ار اھنآ ییاکیرمآ یاھتسیکستورت هدیشوپ درکلمع
 .دناهدش بوذ اکیرمآ نارگراک بزح رد )ھتفرشیپ یرگراک

 تیعقوم« هرابرد اھنآ ،١٩٣١ لاس ،ھیئوژ ۴ تناتیلیم رد .میروآ یم ار اھتسیکستورت دوخ لوق لقن ؟تسیک یتسویم
 ھتفرشیپ یرگراک تامادقا تھج سنارفنک یریگلکش زا سپ .دننکیم تبحص »یتسویم “یقرتم“ عون یثوروم تسیمرفر
 دوب یتنوتسوال کی اھنآ زا یکی ،درمشرب ار یماسا زا یدادعت ادتبا .تشون ار ریز دروم تناتیلیم ھلاقمرس ،یتسویم طسوت

 بزح زا ھک رگید یکی دعب ،دورب یا .لا .یپ .یس ھب زیخ ھنیس دناوتب ھک درک راکنا ار مسینومک فیفخ عون یتح ھک«
 ربھر« ،یتسویم دوخ سپس ؛دوب ھتشگ ریگرد نملیھ یرگراک دض میژر زا عافد رد نامز نآ زا و دوب هدش جارخا تسینومک
 :دھدیم ھمادا دعب و ،دوب »یرگراک شبنج رد یقرتم ھبش

 ھک دنتسھ کحضم ھبرجت رارکت لابندب زورما ھک دنتسھ مسیرتنس کیسالک ناگدنیامن ،یسایس ھناخ کی نودب رصانع نیا«
 دیدج بزح نانابیتشپ ھک درک دیدرت ھظحل کی یارب ناوتیمن .دش ھتخاس “مین و ود لانویسانرتنا“ کی لیکشت اب شیپ ھھد کی

  کی ات دنا ھتخود ایناتیرب لقتسم رگراک بزح “پچ“ حانج ناربھر ریخا یاھشالت یوسب ار ناشدوخ نامشچ
 “ھبعش“ ھلمج زا ،مین و ود لانویسانرتنا مود ھخسن ھک تسا نئمطم هزادنا نامھ ھب نیا .دنزاسب دیدج “مسیلانویسانرتنا“
          ُ   چیھ .]نیجل ا .یج .ما زا دیکأت[ دوب ھتفرگ ھمشچرس نآ زا ھک ددنویپیم یسارکمد لایسوس هاگودرا ھب لوا ،نآ ییاکیرمآ

 مدع یانبمرب رصتخم لقتسم یگدنز کی دننکیم شالت ھک درادن دوجو یزاوژروب هدرخ نارادمتسایس یارب یرگید تشونرس
 .)١٩٣١ ،توا ٨ ،تناتیلیم(».دنیامن داجیا یسارکمد لایسوس اب نارگراک تیاضر

 دارفا زا یدادعت نآ رب ھفاضا .تفای رییغت اکیرمآ نارگراک بزح ھب اھدعب ھتفرشیپ یرگراک تامادقا تھج یتسویم سنارفنک
 اب گنج رد کیژولوئدیا رظن زاً       اتدمع یتسینومک ھچ اما ،دندناوخیم تسینومک ار ناشدوخ ھک دندوب درفنم نیگمشخ
 کوھ یندیس اج نیا رد ؛یتسیسکرامدض یاھباتک هدنسیون ،دراد دوجو نمتسیا سکم اج نیا رد .تسا مسینینل مسیسیکرام
 دراد دوجو نوتریولاک .فا .یو اج نیا رد ؛تسا مسیسکرام زا روآ مرش فیرحت کی سکرام هرابرد وا باتک ھک دراد دوجو
 .دنکیم رشتنم هریغ و یسکرام دض یاھھمانزور لاس نیدنچ یارب ھک

 نیا رد کرحتم ھیحور .دش لیکشت ھتفرشیپ یرگراک مادقا تھج سنارفنک ھب دارفا نیا ندوزفا اب اکیرمآ نارگراک بزح
 نیرتدب اب یراکمھ زا ترابع یرگراک یاھھیداحتا رد وا شقن ھک ،دنامیقاب یتسویم ،لدتعم یقرتم تسیمرفر ،دیدج »بزح«
 .دوب یقرتم تارابع اب ناشیاھتسایس نتخاس ناھنپ و اھتارکوروب

 نارگراک بزح ،دش بیکرت یتسویم هورگ اب .تسویپ اکیرمآ نارگراک بزح ھب یتسیکستورت هورگ ،١٩٣۴ لاس نایاپ اب
 لیکشت ھک درک لصاح نانیمطا وا ،١٩٣۴ ربماون ١٧ تناتیلیم رد .تفگ دمآشوخ ماغدا نیا ھب نناک .دنداد لیکشت ار اکیرمآ
 :دھدیم بازحا زا نشور مظن کی ھب ار دوخ یاج یگدیشاپمھزا و جرم و جرھ« .دروآیم یتسینومک تدحو »بزح« نیا

 »یبالقنا مسیسکرام بزح و )تسیرتنس( تسینیلاتسا ،یسارکمد لایسوس
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 زا یرگید رامش و نوتریولاک ،کوھ ،نمتسیا ،یتسویم ھفاضاب نناک لماش ھک تسا نامھ یبالقنا مسیسکرام بزح
 .دناهدوبن تسیسکرام زگرھ ھک تسا ینارکفنشور

 .دنوشیم ھتخانش ناشرادرک اب یسایس یاھورگ

 دشیمن مولعم« و »دندروخ« ار اھیتسویم اھنآ ،نوعرف رغال یاھواگ دننام .دندرکیم تراقح ساسحا رایسب اھتسیکستورت
 .تسا کقلد کی لوصا و ادا نیا .دناهدیشخب ماکحتسا ار »یبالقنا مسیسکرام« ھک دندزیم فال اھنآ .»دناهدش هدروخ اھنآ ھک

 قرغود لانویسانرتنا نماد ھب دوز ای رید ھک .تسین جیار مین و ود لانویسانرتنا تالیکشت عون زجب یزیچ دیدج »بزح«
 .تسویپ ھسنارف تسیلایسوس بزح ھب و ،دش تابثا ھسنارف یتسیکستورت هورگ لاثم اب ھک ،دوشیم

*** 

 یتسیکستورت تقادص زا یلاثم

 یاھنومن نیا .دوب نینل ھمان تیصو هوزج اب نینل گرم درگلاس تشاد یمارگ »اکیرمآ نارگراک بزح« تامادقا نیلوا زا یکی
 یزیچ دنکیم اعدا ،دنکیم حیبقت »تارکوروب و ساپسان ،نشخ« نوچمھ ار »تسینیلاتسا« ھک ،تسا یتسیکستورت یارتفا زا

 یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح طسوت و ،هدش ھتشون ١٩٢٣ لاس رد نینل ھک یدنس ناونع ھب ار
 بزح لک ریبد ھک تسا رتھتسیاش یکستورت ھک دھد حیضوت دیاب دنس حالطصاب نیا .دیامنیم راشتنازاب ،ھتشگ »فیقوت«
 .تسا »نشخ رایسب« ھک ،نیلاتسا ات دشاب تسینومک

 اب یاھلاقم رد ،هدمآ ریز رد ھک ار یزیچ ،هدوب تسینومک بزح وضع زونھ ھک یلاح رد ،»نینل تیصو« نیا زا یکستورت
 .تسا هدرک رشتنم ١٩٢۵ توا ٨ ،)کرویوین( ھنازور رگراک رد ،دنکیم شنزرس ار نمتسیا یکستورت ،ناونع

 اب وا طباور تشرس و ،تشاذگن یاجب دوخ زا یاھمان تیصو زگرھ نینل ،ددرگیمرب “ھمان تیصو“ ھب ھک ییاج نآ ات«
کممریغ  الماک ار “یاھمان تیصو“ نینچ کی بزح دوخ تعیبط نینچمھ ،بزح  ».دوب ھتخاس ن      ً       

 رکذ ار نینل یاھھمان زا یکی ،مھ اب ھمھ یکیوشنم تاعوبطم و رجاھم و یجراخ یزاوژروب ،“ھمان تیصو“ کی ھفافل رد«
 ».تسا ینامزاس لئاسم دروم رد حیاصن لماش و ،)تسا هدش فیرحتً              الماک ھک( دننکیم

قاو ت یصو ھیلع هدش تیادھ تسیاھنایذوم رایسب عارتخا ،هدش ضقن  ای یفخم “ھمان تیصو“ هرابرد اھتبحص ھمھ«  یع    ّ    
 .»تسا هدش داجیا وا طسوت ھک یبزح عفانم و ،نینل

 ،نینل گرم نامز زا ،شباتک ھک( نمتسیا سکم دننام »یدیرم« نینچ کی زا ار شدوخ ھک دوب یکستورت عفنب نیا ھک ینامز
 درک بیذکت ار نینل ھمان تیصو ھناسفا ھک تشون هدنبوک یاھلاقم یکستورت ،دنک ادج )دوب بالقنا رھ نیزخنم رد یدنگ یوب
 :دومن ار ریز یریگ ھجیتن تاملک ابو

 یبالقنا دض یحالس ینیعروطب ،نیاربانب .دنک تمدخ بالقنا و مسینومک نانمشد نیرتدب ھب دناوتیم اھنت )نمتسیا( وا ھچباتک«
 بزح“  دیدج  یاھنوتس زا یکی نمتسیا ،دھد ناشن یعیسو ذوفن ھک دوب یکستورت عفن ھب ھکیتقو .)اجنامھ( »دنکیم سیسأت
 یتاوزج هرابود یکستورت لاح .دسریم شورف ھب نینل ھمان تیصو ناونع ھب “ھنایذوم عارتخا “و تسا “یبالقنا مسیسکرام
 .تسا هدوب تسرد »ھمان تیصو« دھد ناشن ھک دنکیم رشتنم

 یتکرح تنایخ نودب دنناوتیمن ھک دناهدرک راتفرگ ییوگغرد و غورد زا یاھکبش رد دایز رایسب ار ناشدوخ نویبالقنا دض نیا
 .دنھد ماجنا

 ار نارگراک اھشور نیرتھنامرش یب و نیرت مارمیب اب یکستورت ».دنکیم یگدنز تبیغ اب ھشیمھ یکستورت« :تفگ نینل
 .»دھدیم بیرف

 رد یوروش داحتا تسینومک بزح یزکرم لرتنک نویسیمک و یزکرم ھتیمک مونلپ تسشن رد نینل »ھمان تیصو« حرش تھج
 هدزیس هرگنک ھب ھک دوب نینل زا یاھمان ھکلب ،دوبن »ھمان تیصو« کی دنس ھک داد ناشن ار تیعقاو نیا نیلاتسا ،١٩٢٧ ربتکا

 نینل ھک یرگید لیالد نایم رد و ،دوب هدش هدناوخ هدزیس هرگنک رد ھمان نآ ھک ،دوب هدش باطخ یوروش داحتا تسینومک بزح
 نتشون .دنکن رشتنم ارنآ ھک تفرگ میمصت ارآ قافتا ھب هرگنک ،دوش رشتنم ھک دوب ھتساوخن ای تشادن شراشتنا ھب لیامت شدوخ
 اھنآ ھب ھک یناسک طسوت اھھمان .دوبن یلومعمریغ ،یبزح یاھسنارفنک و درفبرصحنم تاماقم ھب نینل طسوت ییاھھمان نینچ
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 تاسلج رد اھراب نینل »ھمان تیصو« ھلئسم نیا ھب .تشادن دوجو »یناھنپ« زیچ چیھ و – دشیم هدناوخ ،دوب هدش هداد سردآ
 .دش هدینش اقفر زا ییاھادصورس و – تفگ قوف ھسلج رد نیلاتسا ،دش دروخرب یزکرم لرتنک نویسیمک و یزکرم ھتیمک
 .درکن تلفغ ھمان ھلئسم زا بزح انئمطم  .»راب اھهد«

 یارب ،دنک یفخم ار نآ دنک شالت ای دشاب فلاخم نآ اب ھک تشادن یلیلد بزح ھک درک هراشا ھمان تایوتحم ھب ھجوتاب نیلاتسا
 اما ،دومن رکذ ار وا »ندوب نشخ« اھنت نیلاتسا هرابرد ،ھک یلاح رد ،درک یثنخ ار نویسیزوپا ربھر ھسً            اعقاو ھمان ھک نیا
 :درک رکذ نینل ھمان زا ار ریز لوق لقن نیلاتسا .درکن ادیپ وا یسایس طخ رد یھابتشا چیھ

 امش ھب ھک مراد تسود اھنت نم .منکیمن فیصوت اھنآ یسایس یاھتیفیک ھب ھجوت اب ار یزکرم ھتیمک یاضعا رگید نم«
 ،دوبن یقافتا دادیور کی                         ُ      اھنت فنماک و فیونیز زا ]. ا .یج .ما – تردق ھضبق تھج نویسیزوپا[ ربتکا ھعقاو ھک منک یروآدای
ستورت  مسیوشلبریغ“یصخش هانگ ھب دناوتیم ھکلب  .)١۴٢٩ .ص ،١٩٢٧ ،۶۴ هرامش ،روکیرپنیا( ».دشاب طبترم یک      ً          

 ،ھک درک بلج تقیقح نیا ھب ار ھسلج ھجوت نیلاتسا

 وا ندوب نشخ زا اھنت .دراذگیمن تسد  نیلاتسا تاھابتشا یور رب “ھمان تیصو“رد ھیانک کی اھنت ھن ،ھملک کی اھنت ھن …«
 ».دشاب مھ دناوتیمن و تسین نیلاتسا یسایس تیعقوم ای یسایس قالخا رد یدوبمک ارادم مدع ،لاح نیا اب .دربیم مان
 .)اجنامھ(

نک ثحب شتس پ زا ار نیلاتسا قیفر یرانکرب ھلئسم دیاب اقفر ھک« نینل داھنشیپ قبط  ھک ،دنیامن بوصنم ار یرگید صخش و دن         ُ                           
 اب اقفر ھب تبسن و ،یندم ،رادافو ،رابدرب رتشیب ھک ،لاثم یارب ،ددرگ زیامتم تیفیک کی اب نیلاتسا زا اھنت ،اھھبنج مامت رد
 :تفگ نیلاتسا ،دشاب هریغ و ،قالخا دب رتمک ،ھظحالم

 نیا زگرھ نم .متسھ نشخ ،دننکیم یشالتم مھ زا و دوبان ار بزح یساپسان اب و ھناخاتسگ ھک یناسک ھب تبسن نم ،اقفر ،ھلب«
 زا ار دوخ یافعتسا نم ،)١٩٢۴ لاس( یزکرم ھتیمک مونلپ تسشن نیلوا رد یتح .منکیمن مھ دعبب نیا زا و ماهدرکن ناھنپ ار
 .درک دروخرب ھلئسم نیا اب بزح هرگنک دوخ .دنک اھر تیلوئسم نیا زا ارم ھک متساوخ مونلپ زا ،مدرک میدقت یلک ریبد یافیا
 ُ   ] ا .یج .ما زا دیکأت[ فیوونیز و فنماک ،یکستورت ھلمجزا ،ناگدنیامن مامت و ،دندرک دروخرب ھلئسم نیا اب ناگدنیامن کت کت
دوخ تس پ رد دیاب نیلاتسا ھک دنداد یأر ارآ قافتا ھب یم اھر ار متس پ ؟مدرکیم دیاب راک ھچ نم .دنامب یقاب      ُ                 تشرس رد ؟مدرک            ُ        
 .»منکب یراک نینچ ھک تسین نم

 کرت ھک نیا یارب ،منکب ار راک نیا ھک مرادن یقح چیھ نم و .دشاب هدوب ھک   ُ          یتس پ رھ ،ماهدرکن         ُ        اھر ار تس پ کی زگرھ نم«
 ،تسا ھتخاس روصحم و دیقم و دھعتم ارم بزح ھکیتقو ؛متسین دازآ ناسنا کی نم :ماھتفگً             البق ھک ھنوگ نامھ .تسا تمدخ
خ تس پ رد ھک درک فظوم ارم هرابود بزح اما ،مدرک میدقت ار مدوخ یافعتسا رگید رابکی ،دعب لاس کی .موش میلست دیاب  دو   ُ               
 .)اجنامھ( »؟مھد ماجنا متسناوتیم یرگید راک ھچ .منامب یقاب

 ھصالخ ار بالقنا دض گنھآشیپ یاھیگژیو اھنت ،دنکیم ھظعوم اھتسیکستورت طسوت ھک »مراھچ لانویسانرتنیا« لاح
 .دنکیم

 زاب ار پچ یاھنامزاس اب هرکاذم باب دیاب« اھتسیکستورت ،تفگ دوخ بابرا ھمانرب یارجا رد ،١٩٣٣ ربتکا رد نناک
 رصع رد ات دنتسویپ تسیلایسوس بزح ھب ھسنارف رد اھتسیکستورت .دندوب قفوم دوخ تارکاذم رد اھتسیکستورت .»دننک
 ،١٩٣۴ ،٣٨ هرامش ،تسینومک یادص ،اھنآ ھیرشن .دننکیم تکرح پچ یوسب نارگراک ھک یتقو دنوش تیوقت ینونک
 اھتسینومک ھچ نانچ« .دننک رتباذج نارگراک یارب ار ھسنارف تسیلایسوس بزح ھک تساھتسیکستورت فدھ نیا ،دسیونیم
 بزح رد یبالقنا ھتسھ کی تسا نکمم ام یاھشور و تارظن اھنت سپس« ،»دننک لتخم ار تسیلایسوس بزح ھک دننک شالت

 گنر نآ دندنمقالع اھتسیکستورت .»دنک تمواقم لماک تسکش ربارب رد ات دزاس رداق ار نآ ،دیامن قیرزت تسیلایسوس
 .تفرگ یبالقنا شبنج فوفص ھب ار نارگراک نتسویپ یولج ھک دنشاب ود لانویسانرتنا یربھر درز یامیس رب یتروص

 شوخ یقرتم لماع کی ناونع ھب ھک ،تسا یکستورت شور عقاو رد ،ود لانویسانرتنا بزح اب یکستورت هورگ ماغدا یانعم
 .تسا هدش ھتفگ دمآ

 بزح ود ماغدا ھظحل نیا رد ھک مینک ینادردق دیاب ]دیوگیم ،١٩٣۴ لاس ،٢٣۵ هرامش ،تسینومک یادص[ اھتسیسکرام ام«
 تفرشیپ ھناشن ینونک تیعقوم اب ھسیاقم رد ھکلب ،روت هرگنک اب ھسیاقم رد ھن ،١٩١۴ لاس رد نینل یاھراعش اب ھسیاقم رد ھن
 .»تسا ھلئسم لک تیھام نیا .دراد هرابود عورش ناکما رب تلالد بزح ود ماغدا ،بیترت نیمھ ھب .تسا
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 هدش لیدبت یقرتم یلماع ھب “میلست“ ،تسب نب عورش نیا و …تسا هدش هدنار یخیرات تسب نب کی ھب رگراک ھقبط شبنج«
 .)تسا هدیدرگ سابتقا ١٩٣۴ ربماون ۵ ،٢١ هرامش ،للملانیب مسینومک زا لوق لقن ود رھ( »!تسا

 مادقا دحتم ھھبج ھب و هدرک مود لانویسانرتنا یاھتسایس اب یتیاضران ھب عورش تسیلایسوس رگراک یاھهدوت ھک ینامز رد
 زا هرابود ات ،دندرگرب ١٩١۴ لاس زا لبق نارود ھب ات دننکیم شالت اھتسیکستورت ،دندنویپ یم اھتسینومک ھب ھنایوج هزیتس
 خیرات یاھخرچ دیناوتیم دییوگب امش ھک یراگنا .تسا هداتفین قافتا لاس تسیب نیا رد یزیچ چیھ ھک یراگنا .دننک عورش ون
 .دینادرگرب بقع ھب ار

 ،دوبن یوق زگرھ ھک ناملآ یاھتسیکستورت هورگ .تسا هراک ھچ یسک ھچ “مراھچ لانویسانرتنا“ رد مینیبب ھک دیھد هزاجا
 داحتا هراب رد یکستورت یاھدروآرب ھک درک مالعا ،موادم بالقنا ،شاھیرشن .درک لحنم ١٩٣٣ لاس ھیوناژ رد ار شدوخ
 نایم رد تسیکستورت هورگ کی یتخسب لاح .دناهدوب هابتشا ھک درک تباث ھمھ ،ایناپسا ،ناملآ ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج
 دوجو کچوک هورگ کی ناتسلگنا رد .مینزیمن یفرح دننکیم تبحص بوخ ھک ییاھیناملآ زا .دراد دوجو یناملآ نارجاھم
 .تسا هدش دحتم ینوناق جازتما رد تسیلایسوس بزح اب ھک دراد دوجو یوسنارف هورگ کی  .تسا تیمھا یب لکلاب ھک ،دراد
 ھب ناشدوخ اب ار ھسنارف تسیلایسوس بزح مامت ھک دندنمقالع اھنآ .تسا دحتم یتسویم اب ھک دراد دوجو ییاکیرمآ هورگ کی
 ایآ .دنربب مراھچ لانویسانرتنا ھب ناشدوخ اب ار اکیرمآ نارگراک بزح ھک درک دنھاوخ یعس اھنآ .دنربب مراھچ لانویسانرتنا
 ھب مراھچ لانویسانرتنا دیاش ؟دش دھاوخ »یتسینینل – یکیوشلب« یعقاو لانویسانرتنا کی نیا ھک دنک کش دناوتیم یسک
 ناربھر ھیلع یدیدج یاھھسیسد نونکا و ،دشاب فیونیز -یکستورت راعش تحت ،ھک ددنویپ یم یرگید »دارگنینل زکرم«
 .دننیچیم یوروش

 ھک دنھاوخیم نیگمشخ نارکفنشور زا ھتسد نیا ،دوریم طاطحنا ھب ور تسیکستورت و تسیمرفر راکملق ھلش شآ نیا و
 زا ار زیچ ھمھ ھک ،»تسا هدرک یحارط« ییاھھمانرب ،دیاقع ،اھوزرآ ،تاساسحا زا یاھمغلم نیا ،دنوشب یاهدوت ناربھر
 رد و ،تسا هدناشوپ »یتسیسکرام« و »یبالقنا« یادص و رس رپ تارابع اب ار مسیمرفر و ،تسا هدروخ یراکایر قیرط
 تسینومک مان اھنت ھک بیکرت نیا  – دنک لمح ،دندقتعم عقاو رد یلصا یاھتیصخش ھک ھچ نآ زا یتوافتم زیچ ھک دراد رظن
 مسینومک زا ار ناھج نارگراک تسا هدرک ردقم ھک تسا ھتفرشیپ یللملانیب تالیکشت نآ یاهزادنا نامھ ھب ،دنکیم لام نجل ار
 .دزاس ادج للملانیب

یای ور یکستورت ١٩١۴ و ١٩١٢ یاھلاس نیب .تسین ثحب زا جراخ یخیرات تھابش کی اج نیا رد  مامت داحتا ھک تشاد ی   ٔ          
 بزح کی رد ار ھیسور )دنوش ادج نینل زا دوب راودیما وا ھک ییاھنآ( »رتھب« یاھکیوشلب زا یخرب و یکیوشنم یاھحانج
 رد یاھیرشن و ،تشاد ار دوخ کچوک حانج یکستورت سپس .دشاب هدش ھتخانش ربھر ،یکستورت ،وا ھک ،دزاس دحتم گرزب
 ھظعوم ھب عورش سپس یکستورت .تسویپ توا کولب ھب فورعم یکیوشنم حانج نیدنچ کولب ھب یکستورت .درک رشتنم نیو
 ھب ات دنوش ادج )دناوخ یم تارکمد لایسوس بزح »یعاجترا حانج« ربھر یکستورت ھک ار یسک( نینل زا اھکیوشلب ات درک
 حرش ار مراھچ لانویسانرتنا ھک زورما اب دراد تھابش دایز رایسب نامز نآ رد یکستورت لالدتسا .دندنویپب وا راکفا هداز
 زین اھکیوشنم ؛دندوب ھبناجکی ،وا رظن زا ،اھکیوشلب .دوب مسیسکرام هدنیامن ً»   الک« وا ھک دوب رواب نیارب یکستورت .دھدیم
 .دوب رایع مامت تسیسکرام کی ییاھنتب ،یکستورت ،وا .دندوب ھبناجکی

 :درک ھلومرف ریز تاملک رد ار شدوخ یلک روصت یکستورت

 و اھکیوشنم[ اھنآ ود رھ رظنب ،تسا شبنج یبالقنا و یتسیمرفر فیاظو زا یکیتکلاید بیکرت یانبمرب ھک یتیعقوم«
 ھناقداص اھنآ ،هدرک میسقت ییاھشخب ھب ار مسیسکرام ھک اھنآ .تسا “ھنایم ییالط هداج“ ای “ییارگ ھحلاصم“ ]اھکیوشلب
 ،ابروب( ».تسا هداتسیا اھنآ نیب لک کی ناونع ھب دوخ لکش رد دسریم رظنب ھک یتقو دناهدروخ تسکش نآ تخانش رد
 .)١٩١۴ لاس ،١ هرامش ،یکستورت طسوت هدش رشتنم یسور ھمانزور

 ام ،نینچمھ ،اج نیا .دناهدش بیکرت مراھچ لانویسانرتنا رد ھک میراد »یتسیمرفر و یبالقنا فیاظو« ام ،زین ،اج نیا رد
 .دنسانشب یتسیسکرام یعقاو ربھر ناونع ھب ار یکستورت اما ،دنتسین ھبناجکی ھک میراد ار اھکیوشلب و اھکیوشنم ھب سامتلا

 :درکن ادیپ یوق یفاک هزادنا ھب یتاملک عضوم نیا ھیبنت تھج نینل

 راوهدنب ندیزخ اب و ،]دنسیون یم[ ھیسور تارکمد لایسوس رگراک بزح هرابرد یلاخوت تارابع اب یکستورت دننام یدارفا«
 ھیسور تارکمد لایسوس رگراک بزح اب یکرتشم زیچ چیھ ھک ]کیوشنم یطارفا نایارگتسار[ نابلطلالحنا ربارب رد دوخ
 رھ  اب -دنزاسب یماقم دوخ یارب “ھحلاصم“ نازرا ھظعوم اب دنھاوخیم اھنآ .دنتسھ “ام نارود تبیصم“ نونکا ،دنرادن
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 بزح  کی تخاس لاح رد ھک دنتسھ نابلطلالحنا ربارب رد  میلست نارگھظعوم اھنآ ،عقاو رد …ھمھ اب ،یسکان و سک
 .ص ،١۵ دلج ،یسور ھخسن ،نینل .یآ .یو راثآ ھعومجم ( »]دوب رازت ریزو تسخن نیپلوتسا[ دنتسھ ینیپلوتسا رگراک

١٩٧(. 

 ھب ،دوب هدمآ ١٩٠۵ بالقنا لابند ھب ھک ییاھنامز نیرتهایس .دوب شزیخ  لاح رد یبالقنا شبنج زا یجوم الاح لثم نامز نآ
 اھکیوشلب .دندوب بالقنا زا یدیدج رود عورش هدامآ و دناھتفرگ هزات ییورین نارگراک ھک دشیم ساسحا .دوب هدیسر نایاپ

 ناونع ھب ار ھنازور راک تعاس تشھ و ناناقھد عفنب ینیمز کالما هرداصم ،یروھمج کی یارب یساسا یاھھتساوخ
 رکف الاح دننام تسرد نامزنآ رد یکستورت .دندیشک شیپ ھب عوقولا بیرق کیتارکمد -زاوژروب بالقنا رثکادح یاھھتساوخ
 یتسیلایسوس بالقنا زورما ھک( دنتسین عوقولا بیرق بالقنا رثکادح یاھھتساوخ تھج دربن هدامآ نارگراک ھک درکیم
 درکیم روصت یکستورت .دیشک شیپ ھب ار رتشیب ھن و - »باصتعا و نمجنا ،عمجت یدازآ« راعش یکستورت .)تسا یرتلورپ
 ات« ،تشون ١٩١١ ربماون ٢٩ ،ادوارپ ،دوخ نیو ھیرشن رد یکستورت .تسا یروھمج کی یارب هزرابم یوسب یماگ نیا ھک
 – ھقبط ،امش ھک تسا مزال ،دشابن راکشآ راعش کی یباختنا راعش دنچ زا تسا نکمم ،یروھمج کی یارب هزرابم نآ
 یتاقبط تساوخ نیا یارب هزرابم و فالتئا یدازآ ترورض ناشدوخ نیرمت رد ھک دیھد شزومآ اھهدوت ھب ،هاگآ نارگراک
 رد ،نینل .دننک یریگ ھجیتن »ناشدوخ کیتارکمد قطنم زا« اھهدوت ھک دوب نآ وا ینونک دنپ ماگشیپ و – دننک کرد ار »یتایح
 ات ،تسا یبلطلالحنا یراکلغد ھیجوت و ششوپ تمدخ رد اج نیا رد یبالقنا ترابع« ھک درک هراشا ،راعش نیا ھب داقتنا
 .دنک ُر  پ لاغشآ اب ار نارگراک راکفا

 :تفگ نینل ،یکستورت تیصخش یدنبعمج رد

 و نکمم نیا .درادن یزادنا مشچ ھجو چیھ ھب وا ھک نیا یارب ،درک ثحب لوصا هرابرد یکستورت اب ھک تسنکممریغ نیا«
تسیووزت ا و دعاقتم نابلطلالحنا اب ھک تسا یرورض  کیوشلب ناگدنیامن ندناوخارف ناھاوخ ھک اھکیوشلب زا هورگ کی[ اھ      ُ           

 ھب ار وا دیاب :درک ثحب ناوتیمن ،دھنیم شوپرس اھنآ ود رھ تاھابتشا رب طقف ھک یسک اب اما .درک ثحب ]دندوب امود زا
 .)٣٠۴-٣٠٣ .ص ،١۵ دلج ،یسور ھخسن ،نینل .یآ . یو راثآ ھعومجم ( ».دومن ءاشفارادمتسایس نیرتنیئاپ ناونع

 .تسا یبالقنا ناربھر لتق شخبماھلا ھک دومن ءاشفا نئاخ بالقنا دض کی ناونع ھب ار یکستورت دیاب زورما

  

  

 یکستورت کبس ھب یسیون خیرات 
 بالقنا رد ایراتلورپ شقن زا یعطاق هاگدید دوب هدشن رداق زگرھوا ھک تھج نیدب ،دنکیم فیرحت ار مسیوشلب یکستورت«
 ،نینل .یآ.یو( ».تسا بالقنا نآ خیرات زا یکستورت فیرحت ،نیا زارتدب رایسب ،لاح نیا اب .دشاب ھتشاد ھیسور ییاوژروب
 .)ام زا دیکأت( )١۵ .ص ،١۵ دلج ،یسور پاچ ،راثآ ھعومجم

 لاثم دنچ ھب ار نامدوخ دیاب ام هرابود .دنک فیرحت ار نآ خیرات ھک دش دھعتم ،مسیوشلب فیرحت ندرک رترثٔ               وم تھج یکستورت
 .مینک دودحم

 :دیوگیم یکستورت ناتساد ھک تسیزیچ نیا ؟تفرگ لکش ھنوگچ ١٩١٧ یاھزور رد ھناحلسم مایق کی هدیا

 …داد عالطا دارگورطپ یاروش ییارجا ھتیمک ھب داتس زکرم طسوت ]دارگورطپ زا[ یماظن لنسرپ جورخ روتسد ضحم ھب«
 عورش ھظحل نآ زا مایق کی هدیا .تشاد دھاوخ یاهدننک نیئعت یسایس تیمھا دوخ رتشیب ھعسوت رد ھلئسم نیا ھک دیدرگ نشور
 نایب تحارصب هدنیآ ھتیمک یعقاو فدھ .دومن عارتخا ییاروش تروشم تئیھ قاطا ھک دوبن مزال رگید .نتفرگ لکش ھب درک
 طسوت هدش لیکشت  یتروشم تئیھ  کی[ سلجم زا لبق زا اھکیوشلب جورخ هراب رد یکستورت ھسلج نامھ رد ھک یتقو ،دش
 ار دوخ شرازگ !“روشک رساترس رد یبالقنا تردق کی تھج دازآ و میقتسم هزرابم داب هدنز“:دایرف اب ُ          ] ا .یج ما – یکسنرک
 بالقنا خیرات ،یکستورت نوئل( »“ھناحلسم هزرابم داب هدنز“ :راعش نیا یوروش ینوناق نابز ھب دوب یاھمجرت نیا  .درک مامت
 .)٩٢ .ص ،موس پلج ،ھیسور

 هداس روطب ھب سپس یو .دیوگیم نینچمھ یکستورت دوخ .دش ھناحلسم هزرابم عورش ثعاب نآ و - دز یدایرف یکستورت
 .دیوگیم و دھدیم ھمادا بالقنا رد دوخ شقن هرابرد
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 یریثک عمج .داد ھمادا ینارنخس ھب یکستورت …دوب هدرک ھلومرف ار رصتخم یمومع یاھھمانعطق زا یخرب یکستورت«
 امش یأر نیا راذگب :دز دایرف ار یاھملک رھ هدرمش هدرمش یکستورت .دندوب ھتشاد ھگن اوھ رد ار دوخ ناتسد نانچمھ
 اج نیا رد یکستورت( ».دندروخ دنگوس اھنآ .دندوب قفاوم اھنآ .دنتشاد ھگن الاب ار دوخ ناتسد یدایز هدع …دشاب ناتدنگوس
 یعطاق شقن سپس یکستورت … دریگب رظنرد ار ھلئسم نیا ات دش ھجوتم یکستورت« .)دنکیم لقن کیوشنم ،فناخوس زا
 یلمع حرط سیونشیپ .)دنکیم هراشا فنوتنآ ھب یکستورت( ».دوب وا یبالقنا شنیب لوصحم داد ام ھب وا ھک یدنپ .درک یزاب

 . »…دشیم لیبوموتا کیدزن تشاد ،یکستورت ،سیئر« .»دوب هدش شیاریو یکستورت طسوت«

 ،تیمھارپ یکستورت اب ھسیاقم رد یکستورت یاھھتشون رد نینل اما .نینل – تسا هدوب بالقنا رد یرگید درم ھک دسریم رظنب
 :دنکیم رکذ نینل هرابرد ار یکستورت لوق لقن ود نیلاتسا .دیآیم رظنب تیمھایب یاهزادنا ات

 :دینک عوجر یکستورت ھب ؟تفرگ ناسسٔ     وم سلجم رش زا ییاھر ھلئسم ھب میمصت ام بزح ھنوگچ ھک دینادب دیھاوخیم ایآ«

 ؟مینک راکچ پچ تسیلایسوس نویبالقنا دروم رد اما ،مینک هدنکارپ ار ناسسٔ  وم سلجم ھک تسمزال نیا ،ھتبلا“ :تفگ نینل«

 :تفگ زاغآ رد تسرد و دھدب “یرادلد“ ار ام ھک دمآ وا .میدش یرادلد رایسب درمریپ نوسناھتان طسوت ام ،لاحنیا اب«

ینک هدنکارپ ار ناسس وم سلجم روز اب ھک دوشیم مزالً      الامتحا ھک دینیبیم امش«  .»د                   ٔ     

 »؟دنراک نیا قفاوم امش مدرم ایآ اما .“دینک رارف تقیقح زا دیناوتیمن امش“ ،“نیرفآ“ دز دایرف نینل«

 “.داد خساپ نوسناھتان“،»دننکیم تقفاوم اھنآ نایاپ رد ھک منکیم رکف نم اما ،دنددرم ام مدرم زا یخرب«

 ».دنسیونیم ار خیرات دارفا زا یخرب ھک تسا یکبس نیا«

 :دینک شوگ یکستورت یاھفرح ھب طقف ؟تفرگ گنج یلاع یاروش ھلئسم ھب میمصت ھنوگچ بزح ھک دینادب دیھاوخیم ایآ«

 و ھبرجت اب نادرم شترا نودب :میوگب چیلیا ریمیدالو ھب  متشاد تداع ،مدرکیم ندید یزکرم رتفد زا نم ھکنآ زا سپ رابرھ«
 .»میئایب نوریب جرم و جرھ نیا زا میشاب رداق میناوتیمن ام ،طیارش دجاو

سا تسرد  آرھاظ نیا«  .»دننکن تنایخ امب طقف اھنآ رگا .ت        ً 

 .»میھد صاصتخا یرسیمک اھنآ زا مادکرھ ھب دیراذگب«

 هدارا اب ییاھتسینومک ام ھک دوشیمن .دنبسچب نآ ھب مکحم هدارا اب اھنآ راذگب و“ ،دنشاب اتود تسا رتھب مھزاب :تفگ نینل«
 .»“میشاب ھتشادن مکحم

 .»دش ھتخاس یماظن یلاع یاروش ھک تسا لیلد نیدب«

 .»دسیونیم ار خیرات یکستورت ھک تسیاھنوگ نآ نیا«

 بالقنا ،نیلاتسا فزوج( »؟دزاس رابتعا یب ار نینل ات ،دسیونب ار یبرع ھنابش یاھناتساد نیا یکستورت ھک تشاد یزاین ھچ
 .)٩٣ .ص ،١٩٢۴ ،ربماون ٢۶ ،مسینینل ای مسیکستورت ،ربتکا

ی ماقم ل ک رد خساپ  .تسا ھتفھن یکستورت ھفرح ا        ُ    

 ،دباییم لاقتنا یتسیلایسوس بالقنا ھب ھک تسا یکیتارکمد -اوژروب بالقنا یروئت هدنسیون یکستورت ھک نیا تابثا روظنم ھب
 :تسا هدروآ نیئاپ رد ار مسیوشلب خیرات حرش وا

 ایراتلورپ کیتارکمد یروتاتکید “راعش تحت )ھقلطم تموکح( یسارکوتا ھیلع ار یاهزرابم ١٩٠۵ لاس زا کیوشلب بزح«
 ھک ،اھکیوشنم اب تفلاخم رد .تسا نینل زا یشان ،نآ )کیروئت( یرظن ھنیمز نینچمھ ،راعش نیا .تخادنا هارب “ناقھد و
 ،دوب ً            یزاوژروب نودب ییاوژروب بالقنا ماجنا ناکما هابتشا هدیا فلاخم ھناتخسرس اھنآ )نیسیروئت( زادرپ ھیرظن ،فناخلپ
 داحتا رد ناناقھد و ایراتلورپ اھنت .تسین دوخ بالقنا تیادھ ھب رداق رضاح لاح رد ھیسور یزاوژروب ھک تخاس حرطم نینل
 دیاب ،نینل ھتفگ قبط ،داحتا نیا یزوریپ .دنناسرب ماجنا ھب ناکلام و تنطلس ھیلع ار کیتارکمد بالقنا دنناوتیم مھاب کیدزن
 ،تسا نآ اب داضت رد تدشب ھکلب ،تسین ایراتلورپ یروتاتکید اب ھباشم اھنت ھن ھک ،دنک ریاد ار کیتارکمد یروتاتکید کی
   ً             کی  افرص ھکلب ،یاھعماج نینچ ھب لاقتنا لاکشا داجیا ھن یتح ای ،یتسیلایسوس ھعماج کی داجیا ھن شا ھلئسم ھک نیا یارب
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 ینانوی ھناسفا ھب هراشا ،اھ نییجآ ناھاشداپ یاھ لبطصا( تسا ییاطسو نورق نایجآ یاھلبطصا زا ھنامحریب یزاسکاپ
 زیمت ار اھنآ ھناخدور ریسم رییغت اب لوکرھ و دوب هدرکن زیمت ار واگ ٣٠٠٠ لبطصا لاس ٣٠ یارب نایجآ هاشداپ – تسا
 .»)م – درک

زیچ ، ابقاعتم ،تسناوتیمن کیتارکمد بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ زا هدش ھتخانش تیمسرب یتح و یمدرم هدیا«  زا رتشیب ی    ً     
 اھشور و رازبا نیرتھب اھنآ ھب ،دنکیم کمک شاھناخدارز زا یسایس حالس کی اب ار ناناقھد ھک دشاب نارگراک بزح یانعم
 ،لاحرھب .دیامن لامعا ار اھشور و رازبا نیا ھنوگچ ھک دھدیم دای اھنآ ھب و ،دھدیم داھنشیپ یلادوئف ھعماج لالحنا تھج ار

 هدافتسا ناناقھد مایق زا ایراتلورپ ھک تسین نآ یانعم ھب ھجو چیھ ھب ییاوژروب بالقنا رد ایراتلورپ یربھر شقن زا تبحص
 .تسا یتسیلایسوس ھعماج کی ھب میقتسم لاقتنا یانعم ھب ھک – دنک انب ار دوخ یخیرات ھفیظو زور روتسد شتیامح اب ات دنکیم
 نآ اب داضترد یزیگنا ثحب روطب و ،تس ایراتلورپ یروتاتکید زا زیامتم تدشب کیتارکمد بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ
 بالقنا خیرات ،یکستورت نوئل( ُ]      ا .یج .ا زا دیکأت[ ».تسا هدید شزومآ ١٩٠۵ راھب زا اھهدیا نیا رد کیوشلب بزح .تسا

 .)٣١۵-٣١۴ ص ،١ دلج ،ھیسور

 رد دوخ ینومژھ زا دیاب ھک دنتخومآ یمن ایراتلورپ ھب زگرھ اھ کیوشلب ،١٩١٧ زا لبق ھک دنالوبقب امب دھاوخیم یکستورت
 ھسیاقم .دزاس رارقرب ار یتسیلایسوس بالقنا کی ھب میقتسم لاقتنا زور روتسد ات دنک هدافتسا کیتارکمد اوژروب بالقنا کی
 هژیوب .میدرک رکذ یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد اوژروب بالقنا زا ھلصافالب لاقتنا هرابرد نینل زا ام ھکیزیچ نآ اب دینک
 :دیآ یم ریز رد ھکیزیچ نآ اب دینک ھسیاقم

 نامزاس و هاگآ یایراتلورپ تردق .نامدوخ تردق هزادنا اب قبطنم تسرد ،مینکیم عورش ھلصافالب ام کیتارکمد بالقنا زا«
 ،ایراتلورپ بزح ،ام ات ،دنناسرب ماجنا ھب ار کیتارکمد بالقنا ات مینکیم کمک ناناقھد ھیلک ھب ،نامتردق مامت اب ،ام …ھتفای
 .»مینک رذگ یتسیلایسوس بالقنا -دیدج رتالاب ھفیظو کی ھب میوش رداق ،رتشیب ھچرھ تعرس اب ،میناوتب رتناسآ

 حانج »ھنایوجارجام یاھتسایس« زا نینل .دوب ریذپانیگتسخ یکستورت یاھشور یارب دوخ ریقحت و رخسمت نایب رد نینل
 »یبدا تقرس بکترم« یکستورت ھک تفگ نینل .درک تبحص یکستورت »قیقد تنایخ« هرابرد نینل .درک تبحص یکستورت
 .دوب ھتخانش ار یکستورت نینل .دوشیم

 و دنک تمدخ یزاوژروب ھب ھک – درک فیرحت ار ناھج یایراتلورپ درواتسد نیرتگرزب خیرات ،مسینینل خیرات ،یکستورت
 .دھد هولج گرزب ار یکستورت

*** 

 نیا ،شگنراگنر یاکرش و ،دومن باطخ ار وا نرتنمک مونلپ نیمھدزیس رد یکسلیونام ھک ھنوگنامھ ،لیذر یکستورت نیا«
 .تسا هدوھیب اما .دننک ماندب ار یو و دننزب ارتفا و تمھت بالقنا هدنز ربھر نیرتگرزب ،نیلاتسا ھب ات دناهدرک دوخ ھفیظو ار
 نامتخاس مامتا ،مسینومک یربھر تحت یرتلورپ بالقنا -تسا نیرتزیگنا ترفن یزاوژروب یارب ھک تسیزیچ مسجت نیلاتسا

 یب هزرابم ،یرادھیامرس یاھروشک رد تسینومک بازحا ندرک هزیوشلب ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس
 ھک ،هدرتسگ یناھج ھھبج کی رد یرتلورپ یاھورین طسوت یرادھیامرس ھیلع مجاھت ھمادا ،یتسینینل تسرد طخ تھج ناما

 .دناهدش هدیناجنگ ھھبج نیا رد یرامعتسا ھمین و یرامعتسا یاھروشک هدیدمتس یاھقلخ

 ،ھمانرب کی ماجنا رد وا یگداتسیا ،تسوا نیدالوپ هدارا نیا ،تسا هدش ھتخانش یاهدرتسگ روطب نیلاتسا هرابرد یزیچ رگا
 ».تسا رفن اھنویلیم قوش و روش و قالخ عبانم هدننک لعتشم ھک وا میظع کرحم تردق

 :دننکیم فیصوت ار نیلاتسا تیصخش ھنوگچ خیرات ناگدننک فیرحت ھک دینیبب

 ،فنماک دروم دننام تیصخش نادقف قیرط زا ھن -دنکیم ینیشن بقع ھشیمھ ،دوشیم وربور لئاسم اب ھک ینامز نیلاتسا«
 تاظحل رد ار یو کیناگرا روطبً             ابیرقت وا کوکشم طایتحا .قالخ لیخت مدع و دید قفا تیدودحم قیرط زا ،ھکلب
 رد و ،دنامب رظتنم ات ،دیامنیم ندش ناھنپ و یریگهرانک ھب راداو یو ،دیاقع قیمع فالتخا و گرزب یاھیریگمیمصت

 .)١۶۴ .ص ،٣ دلج ،ھیسور بالقنا خیرات ،یکستورت نوئل( .»دنک ھمیب ھجیتن ود رھ ربارب رد ار دوخ ناکما تروص

 گرزب تسیژتارتسا .»دنکیم ینیشن بقع ھشیمھ« ھک تسا یسک ،دومن تیادھ ار ربتکا بالقنا ،نینل اب هارمھ ،ھک یاهدنمزر
 دص نیدنچ ھھبج رد یعطاق یاھیزوریپ و ،دشیم ارجا ھناعطاق و تعرسب ،وا یماظن مادقا حرط ھک یسک ،یلخاد گنج
 یاھیریگ میمصت تاظحل رد« ھک تسا یسک ،تسا هدروآ تسدب نیکند لارنژ دیفس یاھورین ھیلع ھیسور بونج رد یلیام
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 تصش و دص ھک ،ھقباسیب یسایقم رد مھم دھعتم کی ،ھلاس جنپ حرط یناب .دنکیم یریگهرانک و »دوشیم ناھنپ« ،»گرزب
 ماجنا نئمطم یعامتجا حرط کی قبط نیمز هرک مشش کی یزاسزاب تھج ات درامگیم راکب ار رفن نویلیم )١۶۶( شش و
 لالحنا -بالقنا رد گرزب یتاقبط گنج نیرخآ ھک یبالقنا کی .دربیم جنر »قالخ لیخت مدع« زا ھک تسا یسک ،دننک ھفیظو
 ،»دنامب رظتنم« دراد تسود ھک تسا هدش هدیشک ریوصت ھب یدرم ناونع ھب -دیشک شودب ار ھقبط کی ناونع ھب ار اھکالوک
 مسینوتروپا/یبلطتصرف ھیلع یکیژولوئدیا تازرابم ھشیمھ ھک یکابیب ربھر .دنک ھمیب »ھجیتن ود رھ ھیلع« ار شدوخ ات
 ،دھدیم صیخشت و هدرک فشک ،دشاب ءافخ رد و ھناکریز مھ ردقچ رھ ھک نیا مغریلع ار یئرمان مسینوتروپا ھک یسک ،درک
 ھب لیدبت نویسیزوپا نیا ھک درک ینیبشیپ یزیگناتفگش ینشور اب یکستورت نویسیزوپا لحارم لیاوا نامھ رد ھک یسک
 فیصوت یدرف ناونع ھب ،دراد »ایراتلورپ یروتاتکید لالحنا رد یعس ھک دوشیم یرتلورپریغ رصانع ییارآ فص ھطقن«
 ھک یدرم ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد یلم یاھتیلقا یگدنز هدنزاس .دنک یریگ میمصت دناوتیمن ھک دوشیم
 یگدنز کی داجیا تھج یکبس رد مسیلایسوس تخاس یربھر و تفرگ راکب ار  یلم ھلئسم یتسینینل لح هار یلمع یاھشور
 اما ،موسر و تاداع ،خیرات ،نابز ،یداصتقا ھعسوت روما رد فلتخم تیلم دص نایم رد یگنھرف دنچ ،گنراگنر ،دنمتورث
 یناھج ربھر .دربیم جنر »دید قفا تیدودحم« زا ھک تسا یسک ،تسا ھتشاد ار ابیز هدنیآ کی یارب کرتشم راک رد دحتم
 یتاقبط تازرابم ھب ار ریسم و ،تسا لداعتم و ،نشور ،تسرد یلکشم رھ هرابرد نرتنیمک بزح رھ ھب وا ھیصوت رھ ھک
 .تسا »کوکشم طایتحا« درم ھک دوشیم مالعا ،دھدیم ناشن دیدج و رتعطاق

 .دسیونیم خیرات یکستورت ھک تسیاھنوگنآ نیا

 ھک دننکیم داجیا یناور یاضف کی ھناھاگآ اھتسیکستورت ایآ .تشک فیالکین ار فوریک ؟تسیچ اھارتفا نیا ھمھ فدھ
 ؟دننک شالت نیلاتسا لتق یارب ات دننک کیرحت ار اھھناوید زا یخرب

 

  

 مسیکستورت رطخ
 .»دنک تبحص دنلب دنکیمن تأرج سکچیھ ھیسور رد«

 ،یتشادھب دب طیارش و ھیذغت ءوس رثا رب و .دنتسھ دب ییاذغ داوم و ،دب یاھسابل ،دب یاھھناخ یاراد ھیسور نارگراک«
رس م یاھیرامیب  .»دبای یم شیازفا اھنآ نایم رد ی  ُ     

 ،ھنازور ھتعاس ٨ یمسر راک کی ،دنمدوس تازایتما هژیوب و ابیز یاھزادنا مشچ نتشاد یاجب ،نیگنس عیانص نارگراک«
 و داوم دقاف مئاد روطب ھک یطیارش تخت ،کانلوھ هداعلا قوف و قاش یاھراک – دنھدیم ماجنا راک ھفاضا تعاس ٢ ھفاضاب
 ».دنتسھ ھیوھت و امرگ دقاف راک یاھناکم ،دنرادن ییآراک ھشیمھ اھهاگتسد و اھنیشام ھک ییاج ،تسیرورض رازبا

 ھب ،دوب ھتفای ھعسوت یزرواشک یاراد ھک یروشک زا ار ھیسور ،گرزب سایقم رد ندرک یکارتشا و ییادزکالوک ھمانرب«
 و یکارتشا تیقالخ بقاعتم هدش هداد هدعو یایازم و تانسحم یاجب .تسا ھتشگ ناریو تدشب ھک تسا هدرک لیدبت یروشک
 رجنم یکارتشا عرازم رد یرابجا قاش راک .دناهداتفا سفن زا و هدش ھتسخ ناناقھد ،یزرواشک تالآ نیشام زا عیسو دربراک
 .»دنیامن دیلوت ار تالوصحم نیرتیرورض دنناوتیمن ناناقھد ھک تسا هدش یتیعضو ھب

 ھب ھیبش یلیخ اھارتفا نیا ؟تسا یتسیکستورت یاھھقرف تاماھتا نیا ھمشچرس ایآ ؟دنسیون یم ار اھھینایب نیا یناسک ھچ
 و ،تسا هدش بوکرس یسارکمد ھک نیا هرابرد ،» یسارکوروب« هرابرد یکستورت ھک دیروایب رطاخب .دنایکستورت تاراھظا
 ھک تسین یاھینایب نآ روآ دای نیا ایآ .تسا ھتشون ھیسور رد »تسینیلاتسا« میژر تحت قوقح نیرتییادتبا دوجو مدع هرابرد
 ؟»دنک تبحص دنلب دنکیمن تأرج سکچیھ ھیسور رد«

 .تشون نارگراک طیارش هرابرد یکستورت ھک ار ھچ نآ دیروایب رطاخب .یداصتقا تیعضو هرابرد لاح و

 رب یناسناریغ نیگنس راب کی .دناهدش میظنت یعقاو یاھرایعم و یباتک و باسح رھ نتفرگ رظن رد نودب یداصتقا فیاظو«
 دوخ ھک تسیفاک طیارش ود نیا زا یبیکرت .یرابجا قاش یاھراک ھفاضاب ھیذغت ءوس …دناھتشاذگ نارگراک یاھھناش یور
 یگتسخ و دب ھیذغت …دنک دامتعا دوخ نامشچ ھب دناوتیمن صخش …دراد ھگن رود اھهاگتسد زا و ھتسخ ار ناگدننک دیلوت

 دیدج یاھھناخراک نینچمھ ھکلب ،یمیدق یاھھناخراک اھنت ھن ،ھجیتنرد .دوشیم راک طیحم ھب تبسن یگھقالعیب دجوم ،یبصع
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 رد یوروش داصتقا ،یکستورت نوئل( »دناگرم ھبور روشک رد تعرسب ،دناهدش ھتخاس یروآ نف رد لدم نیرخآ قبط ھک مھ
 .)٢١ .ص ،رطخ

 :تشون ناناقھد تیعضو هرابرد یکستورت ھک تسیزیچنآ نیا و

 داصتقا زا یشان یگنھرف و یداصتقا لیسناتپ نتفرگ رظن رد نودب ،ندرک یکارتشا ھشیپ تسکش زا سپ تدم ینالوط بیقعت«
 رداق ھک نیا زا لبق رایسب ار کچوک ییالاک ناگدننک دیلوت هزیگنا نیا و .تسا ھتشگ برخم بقاوع ھب رجنم عقاو رد ییاتسور
 تعرس ھب ار شدوخ ھک ،یرادا راشف نیا .تسا هدرک دوبان ،دنشاب یداصتقا یاھکرحم و اھکرحم رگید اب اھنآ ضیوعت ھب
 دص رد دص ندرک یکارتشا …دشاب تردق دقاف ییاتسور داصتقا هزوح ردً   الماک ھک دسریم رظنب ،دنکیم ھتسخ تعنص رد
 .)٢٣ .ص ،اجنامھ( .»تسا هدش عرازم زرھ یاھفلع دشر دص رد دص ھب رجنم

 .داد صیخشت ار یقرف چیھ ھک تسا لکشم ؟دراد دوجو شخب نیا یادتبا لوق لقن و لوق لقن ود نیا نیب یساسا قرف چیھ ایآ
 رد یسور تسیشاف مانب شراگن کی زا لوا لوق لقن راھچ ،لاح نیا اب اما .تسا نامھ شاھصالخ .تسا ناسکی شیانعم
 .)تسا هدش رشتنم یکستایسنو .یا مانب یدرف طسوت ،تاکیتکینوک ،منتاپ رد قوف ھلجم( هدش ھتفرگ یسور نابزب و اکیرمآ

 .دننکیم تبحص نابز کی اب و ناسکی ،یکستورت نوئل ،»ھیسور بالقنا هدناوخ دوخ ربھر« و ھیسور یاھتسیشاف

 ھکیلاحرد ،دننکیم تبحص یرادھیامرس یروتاتکید مانب اھتسیشاف ھک دنک رکف تسا لیام یکی ؟تسیچ رد اھنآ توافت
 .دننکیم تبحص اھهدوت مانب ھک دننکیم اعدا ،زین ،اھتسیشاف اما .دنکیم تبحص ھیسور ناناقھد و نارگراک مانب یکستورت
 ،اھنآ رظن زا اما – دنوشیم رھاظ – ناگدشرامثتسا و نافعضتسم گرزب نانامرھق ناونع ھب دوخ تاراشتنا رد اھنآ
 یتح اھنآ .دنربیم مان یسارکمد زا ،زین اھتسیشاف .دناهدننکرامثتسا و رگبوکرس – نانآ یربھر رد نیلاتسا اب اھکیوشلب
 کی – »اھاروش رد ار اھیبزحریغ باختنا قح و نداد یأر دودحمان یدازآ« طقف اھنآ .دنتسین اھاروش ھیلع ھک دنیوگیم
 .دنناوخیم یتسیکستورت ھبلاطم

 تسود یکستورت ایآ .دنک رواب ار نیا یرکفنشور صخش چیھ مینکیمن رکف ام ؟دنتسھ ھیسور یاھهدوت ناتسود اھتسیشاف ایآ
 رایسب یکستورت تاراھظا ھک درک شومارف دیابن ار تیعقاو نیا اما ،دننکیم رکف نینچ اھیخرب ؟تسا ھیسور یاھهدوت
 .دومن دیدرت یکستورت یعقاو فدھ ناونع ھب اھنآ ھب دیاب و ،تساھتسیشاف تاراھظا ھب کیدزن

 ییاسانش یرکفتم صخش رھ طسوت یناسآ ھب یتسیشاف یراکبیرف ھک – تسنیا اھتسیکستورت و اھتسیشاف نیب توافت
 ،»یتسیسکرام« ،»یبالقنا« تارابع اب ھک اریز ،تسین صیخشت لباق یناسآ ھب یتسیکستورت یراکبیرف ھکیلاحرد ،دوشیم
 .دنا هدش روتسم یتسینینل یتح و

 .تسا تروصنیدب مسیکستورت رطخ

 ار ایراتلورپ یروتاتکید ھک یکیوشلب بالقنا :دوب یناھج گرزب یزوریپ کی١٩١٧ ربتکا رد ناھج یایراتلورپ درواتسد
 ناوتیمن ھک ییاھتیقفوم .تسا هدرک تموکح گرزب روشک کی رد ایراتلورپ یروتاتکید لاس ١٧ زا شیب یارب .دومن سیسأت

 داحتا ھک یتعنص تفرشیپ .تشگ رسیم یلخاد گنج نایاپ زا سپ هاتوکً     اتبسن هرود رد ،دید قباس میژر تحت ار نآ باوخ
 روشک نیلوا ھب ،دراد رظن رد نیگنس )تازلف بوذ و جارختسا نف( یژولاتم ھک ییاج نآ ات ار یتسیلایسوس یوروش ریھامج
 زونھ ھک نیا زا لبق ،تسا هدرک یزاسزاب ار یعیسو نیمزرس عقاو رد ،تسا ھتخاس لیدبت ناھج رد روشک نیمود و اپورا رد
 بقع کچوک ناکلام ناقھد نویلیم تسیب روشک ھک ،یزرواشک تفرشیپ .دوش زاب یرتزیگنا تفگش و رتگرزب یاھتصرف
 ار یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ،هدومن لیدبت گرزب سایقم رد یکارتشا یزرواشک نیرتنردم ھب ار درفبرصحنم هدنام
 ییاوھ و بآ طیارش زا لقتسم ،یدایز دح ات ار نآ و ،هدرک تبث ناھج رد ھیلوا داوم و ییاذغ داوم ھب ھجوتاب راوتسا یناینب رب

 یرادھیامرس ناھج رھ زا رتارف ار روشک تاھج یرایسب رد ھک ،تسا ھتفای ءاقترا حطس نیرتالاب ھب گنھرف .تسا ھتخاس
 .تسا هداد رارق هدش ھتخانش

 .نارادھیامرس و ناکلام دیفس شترا ھیلع هزرابم ،تورث قباس نابحاص ھیلع هزرابم .دمآیمن تسدب هزرابم نودب اھنیا ھمھ
 ات دندوب هدرک ذوفن یوروش یگدنز زا یفاکش رھ رد ھک ینانمشد ھیلع هزرابم .زواجتم یتسیلایرپما یاھشترا ھیلع هزرابم
 ناراکبارخ ھیلع هزرابم .اھکالوک ،اتسور نارگرامثتسا ھیلع هزرابم .دنروایب رابب یناریو و دننک دوبان و دنناسرب بیسآ

 دوبمک ،یتیافک یب ھیلع هزرابم .دندادیم ھئارا ار یلامتحا یگداتسیا ھنوگ رھ ،نارگراک تموکح ھب تبسن ھک یرکفنشور
 یمیدق موسر و بادآ ،یمیدق تاداع ھیلع هزرابم .ناناقھد یگدنامبقع ھیلع هزرابم .نارگراک یارب شزومآ دوبمک ،شزومآ
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 و درکیم دیدھت ار بزح تدحو ھک تسینومک بزح نورد رد ھناگیب رصانع ھیلع هزرابم .تافارخ ،تاضیعبت ،ھلاسدص
 .تشگیم بالقنا تفرشیپ عنام ،نیاربانب

 هدنرب .دنتفای ھبلغ تالکشم نیا ھمھ رب ،نآ یربھر رد نیلاتسا اب سپس و نیلاتسا و نینل اب ،کیوشلب بزح یربھر تحت
 ریھامج داحتا ناشکتمحز            ً          .تفای لیمکت  ابیرقت مسیلایسوس نامتخاس ،دش ھتشاذگ مسیلایسوس یاھھیاپ ،دندش اھگنج بلغا

 .دندش دراو گنراگنر و رت ابیز یگدنز کی زا ،رتالاب گنھرف زا ،یناوارف زا یدیدج یرصع ھب یوروش

 نیا ؟تسیچ یارب یداصتقا تفرشیپ نیا سپ ،دشابن هدوت ندرک دونشخ یارب رتھب و رتشیب یاھالاک تھج ساسا و ھیاپ رگا
 نیا زا روظنم ؟دشابن رتیناسنا و رتالاب یحطس ھب یوروش تیرشب ءاقترا تھج یاھلیسو رگا ،تسیچ یارب یگنھرف تفرشیپ
 ؟دشابن رتروآ تریح مھ زونھ و ،رتگرزب یاھتفرشیپ تھج یزاب هداج مھزاب رگا ،تسیچ ماظن

 عرازم ،دنوشیم لیطعت ھک ییاھھناخراک اب ،دینک ھسیاقم یرادھیامرس ناھج یزرواشک و تعنص طوقس اب ار اھدرواتسد نیا
 نماد ھب رگراک نویلیم اھهد ،دنوشیم ھتخیر ھناخدور ھب اھریش ،دوشیم ھتخوس اھمدنگ ،مخش ریز مدنگ عرازم و ھبنپ
 ھسرپ اھنابایخ رد ناوج نارتخد و نارسپ ،دناهراچیب ناکدوک ،دنریمیم رازھ نارازھ ،دنوشیم باترپ یتخبدب و یگنسرگ
 ار ناراکیب فوفص ،نادنمرنھ و الاب ناصصختم ،اھنیسینکت و اھملعم ،دنبای یم شھاک اھهدکشناد و سرادم ،دننزیم
 ،یناسنا یژرنا میظع فالتا نیا اب دینک ھسیاقم ار یوروش یاھدرواتسد .دنتسین گنھرف دیلوت ھب رداق و دننکیم رتضیرع
 .تسا هداتسیا فافش و نشور زور نامسآ نوچمھ ھک ار یوروش ریھامج داحتا تیمھا و -یناسنا تاناکما ،یناسنا شوھ

 رامثتسا ھب یوروش ریھامج داحتا .تسا ناھج ناگدنوش رامثتسا و ناگدیدمتس ھمھ یارب کانبات یلعشم یوروش ریھامج داحتا
ً       اقباس یاھشخب .تسا ھتفای ھمتاخ تارمعتسم ھمین و تارمعتسم ،یلم یاھتیلقا بوکرس .تسا هداد نایاپ ناسنا طسوت ناسنا
 -دوشیم افوکش یلم گنھرف ھکییاج ،دناھتفرگ ینکس یلم ییاھر زا یعقاو یاھغاب رد اھ سورریغ طسوت ھیسور متس تحت
بقع  اقباس قطانم .تسا یرتلورپ اوتحم رد و یلم لکش رد ھک یگنھرف  ھعسوت رایسب قطانم حطس ھب ھک هداد ھعسوت ار هدنام   ً    
 .دنسرب ھتفای

 یگدرب ھنوگچ ھک دھدیم ناشن یوروش .دنامیم ھتسجرب ناھج یاھهدوت یارب یقشمرس ناونع ھب یوروش ریھامج داحتا
 ھک تسا یاھنومن ناونع ھب یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح .درک وغل ناوتیم ار یلم متس و یرادھیامرس
 یزوریپ یبایتسد روظنم ھب ار دوخ تازرابم دیاب اھنآ ھنوگچ و دنک یھدنامزاس دیاب یروشک رھ رد یرتلورپ بازحا ھنوگچ
 دحتم ار تسینومک بازحا مامت ھک تسا ینامزاس للملانیب مسینومک .دننک یربھر ایراتلورپ یروتاتکید سیسأت و رگراک ھقبط
 .دزاسیم یناھج بالقنا ربھر ،گرزب یکیوشلب یناھج بزح کی رد ار اھنآ و دزاسیم

 یوروش ریھامج داحتا ھنومن اب ھک درادن دوجو ناھج رد هدش بوکرس یاھتیلم و نارگراک نایم رد درفنم یبالقنا هورگ کی
 مسینومک و تسینومک بازحا دوجو بقاعتم ھک درادن دوجو اھهدوت نایم رد شروش زا اھنت ترابع کی .دشاب هدشن کیرحت
 ،دوش هدیچرب یسایس ھنحص زا یوروش ریھامج داحتا رگا  .دشاب هدشن رتعطاق و رتھتفای یھاگآ و دشاب ھتفاین طسب للملانیب

ر خ للملانیب مسینومک و ،ددرگ دوبان یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح  یارب ار تسکش نیرتگرزب -دوش د ُ   
 .دروآیم ناغمرا ھب ناگدننکرامثتسا یارب ار یزوریپ نیرتگرزب و ،ناگدنوشرامثتسا

 یتسیلایرپما یاھتردق ھک تسا تھج نیدب .تسا رفنتم یوروش ریھامج داحتا زا یرادھیامرس ناھج ھک تسا لیلد نیدب
 یوروش ریھامج داحتا ھیلع گنج یارب ھنالاعف اھنآ ھک تسا لیلد نیدب .دننکیم ھسیسد یوروش ریھامج داحتا ھیلع هراومھ
 .دنکیم دیدھت ار اھنآ یعقاو دوجو    ُ  ھطل س ھک دنسانشیم ار یرطخ اھنآ .دنسانشیم ار ناشدوخ نمشد اھنآ .دنوشیم هدامآ
،بیرخت ،هدرک در خ ار روفنم یایراتلورپ یروتاتکید ھک دنلیام اھنآ  .دننک کاپ نیمز یور زا و ،دوبان                ُ                  

 .دنراد قلعت هاگودرا نیا ھب اھتسیکستورت و یکستورت .تسا ناگدیدمتس مامت و رگراک ھقبط نمشد ،دنک کمک اھنآ ھب ھک یسک

 نانامرھق نیا .تسا هدشن دروخرب ھنافصنم یکستورت اب دننکیم رکف ھک ،دنراد دوجو »فصنم« و محر لد ینارکفنشور
 یکستورت نیا .درکن دروخرب ھنافصنم یوروش ریھامج داحتا اب ھک دوب یکستورت نیا ھک دننکیم شومارف »ھنافصنم یزاب«
 راتفر اب زگرھ ھک دوب یکستورت نیا .درکن دروخرب ھنافصنم اھنآ تسینومک بزح و ھیسور نارگراک ھب تبسن زگرھ ھک دوب
 یزکرم ھتیمک وضع ھک یلاح رد ،ھک دوب یکستورت نیا .درکیم ناھنپ ار دوخ یاھحرط هراومھ اما ،دماین ھنالداع رادرک و
 ھکیتقو .درکیم ھئطوت ایراتلورپ تموکح ھیلع ،یوروش ریھامج داحتا ھیلع ھجیتن رد و بزح ھیلع ،دوب نآ یسایس رتفد و
 .دوب هدرک تنایخ بالقنا ھب و هدش نئاخ کی ھب لیدبت وا ھک دوب لیلدنیدب ،دش وا جارخا ھب روبجم هرخالاب تسینومک بزح
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ھ م  .دوب هدش کح یکستورت یناشیپ رب تنایخ ر ُ 
 یاھتیلاعف عقاو رد ھک دننک رکف ھظحل کی دیاب ،دناهدش یکستورت یبدا غورد قرب روحسم دسریم رظنب ھک ینارکفنشور نآ
 -دیوگیم نینچ وا دوخ -دشاب یبزح نورد یسارکمد نامرھق تساوخیم حالطصاب یکستورت .تسا ھتشگ یھنتم اجک ھب وا
 هاگتسد کی ھب ار اھنآ ھک تساوخیم ،دیسر یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا یرگراک یاھھیاحتا ھب ھک یتقو اما
 ،دھدب »دیدش یناکت ھناخ کی« ار اھنآ ات داد داھنشیپ روظنمنیدب و ،دشاب الاب زا اھهدیا ھک ،دیامن لیدبت بان کیتارکوروب

 و طلغ تامادقا یو – دشاب روشک یزاس یتعنص عیرس نامرھق تساوخیم حالطصاب یکستورت .دھد »الج تدشب ار اھنآ«
رخم  اتاذ  قوف تفرشیپ و دش یتعنص روشک ،نیلاتسا و تسینومک بزح یربھر تحت ،ھک ینامز اما -درب شیپ ھب ار ب   ً     
 یکستورت .دروخ فسأت و درک دیدرت زاربا کانرطخ هداعلا قوف تعرس زا ،دش نآ فقوت راتساوخ یو ،دومن یاهداعلا
 نیب ھطبار نیا ھک ،دنک هدافتسا روز زا دش مزال مھ رگا -دشاب ناناقھد ییاراد ندرک یکارتشا نامرھق تساوخیم حالطصاب
 یعیرس یاھتفرشیپ ماجنارس ندرک یکارتشا ھک یماگنھ اما -درکیم بارخ ار بالقنا و طسوتم ریقف ناناقھد و نارگراک
 یبالقنا« کی حالطصاب ھک تساوخیم یکستورت .دنا هدومن هراچیب ار ناناقھد و بیرخت ار یزرواشک ھک دز دایرف یو ،درک
 اھنت یکستورت یاھتیلاعف اما -دیایب رظنب رگید یاھتسینومک زا یرتھب تسینومک ھک – پچ نویسیزوپا کی ،دشاب »یطارفا
عضت ،ندرک در خ ،ندرب لیلحت :تشاد فدھ کی  نودب ھک یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح یدوبانً      ابقاعتم و ندرک فی            ُ               
 ھیلع تساوخیم حالطصاب یکستورت .دشاب ھتشاد دوجو تسناوتیمن مھ یوروش داحتا یتح و یتسیلایسوس نامتخاس چیھ نآ

 و ،دندرکیم هزرابم نآ ھیلع یوروش تلود و بزح ھک یرطخ – دشاب یتلود یاھهاگتسد رد و بزح رد »یسارکوروب«
 یاھقرف درکیم یھدنامزاس وا ھکیزیچ اما – دنکیم قارغا راب اھنویلیم ،یکستورت ،یو ھک یلاح رد و ،دندادیم شلیلقت
 ھک دندوب یتیصاخیب دارفا ،میظع یاھیبلط هاج و مک یاھییاناوت اب ینانئاخ ،نیگمشخ یاھتارکوروب زا کچوک
 هدش مومسم یرادھیامرس نارادمتسایس داسف ھمھ طسوت ھک یتادوجوم ،دنسرب تسینومک بازحا رد یربھر ھب دنتسناوتیمن
 تسینومک بازحا و للملانیب مسینومک یاھتسایس اب تساوخیم حالطصاب یکستورت .دنتشادن اھهدوت اب یطابترا چیھ و دندوب
 رھ اما ،دنتسین لاکیدار یفاک هزادنا ھب اھنآ :دیوگیم یو ،شدوخ رظن زا -اریز دنک تفلاخم یضاران نوگانوگ یاھروشک رد
 ،نیرگ مایلیو یاپ یاج رد ھناعیطم و ھناقداص اھنآ ،دنشاب ریگرد نارگراک نایم رد تیلاعف عون رھ رد وا نایماح ھک نامز
زل و ویتام  یماح نیرتگرزب تساوخیم حالطصاب یکستورت .دنرادیمرب ماگ یرگراک ناراکبیرف رگید و سیسیویل ناج ،  ُ    
 یماھتا ھک -تسا هدادن داھنشیپ ار دحتم ھھبج ھک دنکیم ناملآ بالقنا یدوبان ھب مھتم ار للملانیب مسینومک اما ،دشاب دحتم ھھبج
 ،تساکیرمآ و ھسنارف رد ھک ھچنآ دننام ،تسا ھعسوت لاح رد دحتم ھھبج کی ھکیتقو اما -تسوا ھتخاس یاھغورد ساسارب
 نارگراک داحتا نیشام رد ار ھسنارف راچآ ات دننکیم یعس ،ھجیتنرد ،دندنویپیم اھتسیمرفر ھب دحتم ھھبج ھیلع وا یاھھقرف

 ،دیوگیم وا ھک تسا لیلدنیدب دنک تفلاخم للملانیب مسینومک اب دھاوخیم حالطصاب یکستورت .دنراذگب کرتشم هزرابم تھج
 ھن ھک ،دنکیم داجیا ار راھچ لانویسانرتنا ،رمثیب راکتبا نآ شدوخ وا اما ،دربیمن شیپ ھب تعرسب ار بالقنا یفاک هزادنا ھب
 رامثتسا یزاس نادواج یارب :لاثم یارب ؛تسا ییاوژروب یسارکمد یارب ،ھکلب ،یتسیلایسوس بالقنا یارب هزرابم یانعم ھب
 وا اب زگرھ و دیگنج وا اب ار شرمع رتشیب ھک یسک – دناشوپ یم دوخب ار نینل سابل یکستورت .تسا یگشیمھ بوکرس و
 راک نیا وا اما ،دربیم شیپ ھب ار نینل یاھتنس ھک دنک ییاتسدوخ و دنزب فال دناوتیم یکستورت – تشادن قفاوت لماک روطب
 یوروش یاھهدوت ربھر ھک یسک ،ینونک رصع رد نینل راک هدنھد ھمادا ھک یسک ،دنکیم یگرزب ھغبان بیرخت روظنم ھب ار
 .دشابیم نیلاتسا فژوژ وا و ،تسیرگید یزوریپ ھب یزوریپ کی زا

 غیلبت کی نیا ھک ،تسا فلاخم یوروش تلود یاھتسایس زا یکی نآ            ً         ای و نیا اب  افرص مسیکستورت ھک دنک رکف یسک ادابم
 نیا یارب اما ،دنکیم هدافتسا »داقتنا حالس« ناونع ھب تاغیلبت حالس زا مسیکستورت ،دیوش نئمطم ھک نیا یارب .تسا ضحم
 زا دروم کی اھنت فوریک لتق .دنک لقتنم حلسم یورین ھب ییاروش مظن ینوگنرس تھج ار »حالس اب داقتنا« ات دنکیم شالت
  .دنھد شرتسگ ار یرادرک نینچ و ،هداد ھعسوت ارنآ تسا دنمقالع ھک تسا مسیکستورت هزرابم یاھشور

ھج  اقیقد نیا  .دوشیم یریگیپ »راھچ لانویسانرتنا« طسوت »یتالوحت« نینچ ھک تسا فدھ نیا ققحت ت  ً          

 لانویسانرتنا و یوروش ریھامج داحتا رد یکستورت ؟درک وغل “زیمآ تملاسم قیرطب“ ار یسارکوروب ھک تسا نکمم ایآ«
 ھک دیوگیمن یکستورت ھتبلا .تسا یفنم خساپ و دسرپیم )١٩٣۴ ،یسیلگنا ھخسن ،کرویوین ،ناماگشیپ تاراشتنا( راھچ
 ،لاثم یارب ،دننکیم تبحص “یسارکوروب“ هرابرد اھنت اھتسیکستورت .دراد ار یوروش ریھامج داحتا یدوبان یوزرآ
ا  الماک نیا اما .یوروش تلود یاھهاگتسد و تسینومک بزح هرابرد  مظن ،دنوش فذح اھنیا ھک یتقو ،ھک تسا نشور ادتبا ز ً     
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 ھب ار ھفیظو نیا ھک تسا یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد یبزح لیکشت یماح یکستورت .دوشیم نوگنرس ییاروش
 داحتا رد ناناوج نایم زا و یمیدق بزح ملاس رصانع نایم زا ھک تسا نیا یخیرات یساسا ھفیظو« :دیوگیم وا .دناسرب ماجنا

 »یبالقنا« یکستورت ھک یبزح نیا .)٢۴ .ص ،اجنامھ( ».ددرگ سیسأت یبالقنا بزح کی یتسیلایسوس یوروش ریھامج
 یورین زا ولمم« و »یبالقنا« ار دوخ بزح رلتیھ ھک تسیروطنامھ ،تسا هدش بیکرت »ملاس رصانع« زا و دناوخیم
 .دروایب تسدب یوروش یتلود یاھداھن اب ھن و دوجوم تسینومک بزح تیفیک اب ھن ار تردق دھاوخیم ،دمان یم »یناملآ
 زا ناوتیم ار تسینیلاتسا یسارکوروب ھک دوش روصت تسا ھناگچب ،ھتشذگ لاس دنچ تایبرجت زا سپ« :دیوگیم یکستورت

 هورگ فذح تھج “یساسا نوناق اب قباطم“یلومعم هار چیھ« .)٢۴ .ص( ».درک فذح« ییاروش ای یبزح هرگنک قیرط
ر و ک ر یکستورت  .ایراتلورپ یروتاتکید تردق نامزاس فذح تھج ،لاثم یارب ،)٢۵.ص( »تسا هدنامن یقاب مکاح  تسا     ُ       
 ناوتیم روز اب اھنت ار ُ]    ا .یج .ما .یکارتشا ناقھد و ایراتلورپ یتلود نامزاس[ یسارکوروب« :دھدیم ھئارا ار شدوخ یاھزت
 ُ           ] ا .یج .ما – فیالوکین عون زا ینالتاق و بالقنادض یاھنیچھسیسد[ ایراتلورپ ماگشیپ تسد ھب تردق ندرک راذگاو ھب روبجم
 .)یکستورت زا دیکأت ،٢۵ .ص( »درک

 اب ار شنایماح ھک دھدیم حیجرت وا .دمانب یرگید مان ارنآ ھک دھدیم حیجرت وا ؟دراد ار یلخاد گنج راظتنا یکستورت ایآ
 اوھ و نیمز نیب  ار ]تلود و بزح[ ینیلاتسا یاھهاگتسد« ھک دنتسھ یوق نانچنآ اھنآ ھک دنک کیرحت یتیعضو ندرک مسجم
 نآ زا دعب ،دھد ھمادا تمواقم ھب زونھ )هاگتسد( نیا ھچ نانچ« .تسا حیرص رایسب نامز نامھ رد یو اما – »دنزاس قلعم
 و ،حالس ،نوتاب زا ،لاثم یارب ،»دوش ھتفرگ راکب یسیلپ عون زا یتامادقا ھکلب ،یلخاد گنج ھب مادقا ھن نآ ھیلع تس مزال
 دیوگیم وا .دنکیم یلاخ ھناش یوروش تلود ھیلع ھناحلسم مایق زا یکستورت ھک دینکن رکف اما .درک هدافتسا یزاگ یاھ بمب
 ایراتلورپ یروتاتکید ھیلع ھناحلسم شروش ،دوشیم لماش ھکیزیچ تروص رھ رد« .تسا ریذپ ھیجوت ھناحلسم مایق ھک
 دض مایق ھک دنالوبقب امب دھاوخیم یکستورت .)٢۵.ص( »تسا نآ زارف رب رقتسم یوجھنیک دشر فذح ھکلب ،تسین
 ھن -دوش کمک یرازت تلود تاماقم و اھکالوک ،نارادھناخراک ،یلبق ناکلام ھب دیاب اھزیچ تیھام بجوم ھب ھک –نویبالقنا
 »نآ زارف رب رقتسم یوجھنیک دشر« ارنآ دھدیم حیجرت وا ھک تسا یزیچ نآ فذح ھکلب ،ایراتلورپ یروتاتکید ھیلع مایق
 دومن کرد ات دوب شوھاب دایز ھک تسین مزال اما .)دناوخ تارکمد لایسوس بزح »یعاجترا حانج ربھر« ار نینل وا( دناوخب
 رد ھیسور یاھتسیشاف .دنادرگیمرب تردق ھب ار یلبق نارگرامثتسا ،یوروش تلود و تسینومک بزح ھیلع ھناحلسم مایق ھک
 .دنرابتعا راوازس یکستورت هزادنا ھب مھ اھنآ .دننک ظفح ار یوروش مظن دنھاوخیم اھنآ ھک دنیوگیم زین اکیرمآ

 رب یاهدننک توھبم ییانشور ،دیامن لیھست ار یوروش ینوگنرس ،گنج تسا راودیما ھک حیرص دیئأت اب یکستورت
 یوروش ماظن طوقس :تسا رتکیدزن کی مادک ،دسرپیم شیوزرآ ققحت زا ینایذھ رد یکستورت .تسا ھتخادنا مسیکستورت
 طوقس رطخ ھن ھکنیا یارب ،مادکچیھ ،دیوگیم یقطنم ناسنا کی ؟یبزح نینچ روھظ ای ،دیدج بزح مادقا نودب ،شدوخ طسوت
 داحتا رد یاهدوت بزح کی داجیا تھج یسناش زگرھ ھک بالقنا دض زا یزادنامشچ چیھ ھن و دراد دوجو یوروش ماظن

 کی« :دزاسیم راکشآ اج نیا رد ار دوخ هاگدید زا رگید یاھیواز یکستورت اما .دشاب ھتشاد یتسیلایسوس یوروش ریھامج
 .تسا روط نیا سپ .)٢۶ .ص( »دنکیم نییعت ار اھورین طبار -دشاب گنج کی تسنکمم ھک -یخیرات مھم نومزآ
 نوگنرس ار یوروش ماظن و دنک کمک بالقنا دض ھب ات دوش عورش یتسیلایرپما گنج کی ھک دنراودیما اھتسیکستورت

 داحتا ھب ھلمح تھج »نشور یناوخارف رظتنم« ھک دننک یھدنامزاس ار »راھچ لانویسانرتنا« ھک دندرک شالت اھنآ .دزاس
 .دوش یبسانم تصرف ببس گنج تسا نکمم .تسا یوروش ریھامج

 .دندوب هدرکن ءاشفا ار ناشدوخ یدح نینچ ات زگرھ اھتسیکستورت

 مسیتسریھ و مسیکستورت نیب یقرف لصا رد .دنھدیم ماجنا ینلع نویبالقنا دض ھک دنکیم ار یراکنامھ مسیکستورت
 اما .درادن دوجو )اکیرمآ رد ھناسر بحاص و ذفنتم رادھیامرس -تسریھ فلدنار مایلیو نارادفرط ،١٩۵١-١٩۵١٨۶٣(
 بالقنا« هرابرد و تسا هدش ناھنپ »پچ« مسینومک ناونع ھب ھفافل رد ھک تسا یصاخ رطخ نآ هدنھدناشن مسیکستورت

 .دنکیم دیلوت یزادرپ ترابع »یناھج

 اھنآ و ،دننک دوبان ار نانآ داحتا ات ،دنھد بیرف ار نارگراک ھک دنراد زاین ناگتشامگ زا ینوگانوگ یاھهورگ ھب نارادھیامرس
 یداصتقا یاھتسایس دوبھب یارب دیدج تارابع اب ار دوخ تلوزور نارادھیامرس .دنزاس فرحنم یبالقنا هزرابم ریسم زا ار
 ،دنرادن تلوزور یبیرفماوع نتفریذپ ھب یاھقالع رگید نارگراک ھک ییاج .دنراد »یعامتجا تینما« بیرفماوع و
 نارگراک ھکیلاح رد ،دنکیم تبحص رگراک مانب دنکیم رھاظت ھک یاھیداحتا یسارکوروب ،دنراد یرگید لماع اھرادھیامرس
 ھک ،دنراد دوجو یتسیلایسوس ناربھر ،دناهدرک یرتشیب تفرشیپ نارگراک ھک ییاج .دھدیم لیوحت دوخ نارگرامثتسا ھب ار
 تکرش و تسینومک بزح ھب نارگراک نتسویپ عنام ،)ناگدننک رامثتسا یسارکمد ،یزاوژروب یسارکمد( »یسارکمد« مانب
 یتح ھک دنشاب هزیلاکیدار رایسب نارگراک ھکییاجرھ .دنوشیم ییاروش تردق تھج یرادھیامرس ھیلع یبالقنا تازرابم رد
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 یکستورت – یرگید لماع )یرادھیامرس( یمود ،دنک ریجنز یرادھیامرس ھبارا ھب ار اھنآ دناوتیمن رگید یتسیلایسوس بیرف
 یاھتیلاعف موھفم اما .دنیآیم »یعقاو تسینینل« ناونع ھب اھنآ .دنیآیم »پچ« مسینومک مانب اھنیا .دراد ار اھتسیکستورت و
بالقنا  اعقاو ھک ییاھزیچ نآ مامت فیعضت اب یرادھیامرس ھب کمک -تسا ھباشم اھنآ  ندنکارپ اب ،نارگراک ندرک دیماان  اب ،دنای     ً  
 - ھباشم رصانع و اھزیتسویم ھب نتسویپ ھب اھنآ ندرک روبجم اب ،یوروش ریھامج داحتا اب ھطبار رد اھنآ نایم رد تشحو
 .»راھچ لانوسانرتنا« یبالقنا دض مچرپ تحت

 هدرخ نارکفنشور نآ یارب هژیو ھب و ،تسینومک بزح یارب شرطخ اما ،درادن یرتلورپ یاھهدوت رد ھشیر مسیکستورت
 تسا یزاوژروب هدرخ نیا .درمش ریچان دیابن ار ،دنوریم یرادھیامرس یاھروشک رد تسینومک بزح یوسب ھک ییاوژروب
 ھیحور زا و دنک لتخم ،دنوشیم جیسب یرادھیامرس ھیلع ھک ار یبالقنا یاھورین دنکیم شالت ،مسیکستورت قیرط زا ھک
 …دزاسیم هدولآ ار اھنآ …دنکیم ھطاحا فرط ھمھ زا ار ایراتلورپ« ییاوژروب هدرخ رصانع ھک دیوگیم نینل .دزادنایب
التخا ،یلدز ب ھب ار ایراتلورپ ھتسویپ اھنآ ،دنکیم فیعضت ار اھنآ  ھب قایتشا زا ،دھدیم   ُ  دو ع یزاوژروب هدرخ ییارگدرف ،ل         ُ            
 .تسین ١٩٢٠ لاس رد یوروش یروھمج دروم زا رتمک یرادھیامرس یاھروشک هرابرد نیا یتسرد .»دھدیم قوس یلیمیب

 دض زا صاخ عون نیا نایب ناونع ھب  مادم روطب مسیکستورت و هدومن ھطاحا فرط ھمھ زا ار ایراتلورپ یزاوژروب هدرخ
 رطخ ضرعم رد هژیوب ،دنیآیم یزاوژروب هدرخ هاگیاپ زا ھک ینارکفنشور ھک تسیعیبط نیا .دوشیم ءایحا بالقنا
 یاھتیلاعف .دناهدش راکیب رازھ اھدص .دنتسین ناما رد ینونک نارحب رد نارکفنشور زا یرایسب .دنریگب رارق مسیکستورت

ما چیھ  ابیرقت رکفنشور ناناوج .دناهدش جلف یشزومآ و ،یگنھرف ،یملع  دادعتسا ھعسوت لباق ھک دنرادن یلغش نتفرگ ھب یدی      ً       
 هدرخ ھک نیا ھب ھجوت اب ،اما .دنوشیم هزیلاکیدار نارکفنشور ھجیتن رد ،ددرگ تحار یگدنز کی ھب رجنم و دشاب اھنآ
 و ،تسا هدامآ مسیکستورت ھک تساج نیا .دننکیم رارف شلمع و یروئت زا ،تسینومک بزح زا اھنآ بلغا ،دنتسھ یزاوژروب
 نآ نودب دنریگب یتسینومک تسژ ھک دزاسیم نکمم اھنآ یارب .دھدیم ناشن ار »یجورخ هار« عون نیا زا ینارکفنشور ھب
 تسژ »پچ زا« تسینومک بزح »دقتنم« ناونعب ھک دھدیم تصرف اھنآ ھب .دنشاب هدرک تکرش یتاقبط هزرابم رد ھک
 اب نآ قیرط زا ھک دھدیم یمرفتالپ اھنآ ھب .دیامن ءاضرا ندوب »لاکیدار« ھب رھاظت تھج ار اھنآ لیامت ھجیتن رد و دنریگب

 نامز نامھ رد ھک نیا نودب -دنیامن ءاضرا ار ناشدوخ یزاوژروب هدرخ تالیامت ھجیتن رد و دننک هزرابم تسینومک بزح
 ،دھدیم ھئارا یناھج بالقنا و للملانیب مسینومک ،نیلاتسا و نینل هرابرد نکُر                 پ نھد یتارابع اھنآ ھب .دنیایب رظنب یبالقنا دض

 ،دنتسھ »تسینومک« ھک دننک رواب اھنآ ھک دوشیم ثعاب نیا و .دناھتفر ورف  یزاوژروب هدرخ رازنجل ردً   اقیمع ھکیلاح رد
 .دنتسھ ییایراتلورپ تسرد یبالقنا لمع و یرتلورپ طابضنا یارب یزاوژروب هدرخ ترفن مامت ناسر ھقوذآ ھک یلاح رد

 شبنج دردمھ ھک یسکرھ ارچ و ،دوش ھتخانش رگراک ھقبط نمشد ناونع ھب دیاب مسیکستورت ارچ ھک تسیلیلدً          اقیقد نیا و
 .دزرو بانتجا نآ اب یراکمھ زا و دنک هزرابم مسیکستورت اب دیاب ،تسا ناھج رسارس ناگیدمتس و ندشرامثتسا یبالقنا

 و ،دننک انب للملانیب مسینومک زا یشخب ناونع ھب ار تسینومک بزح ھک دشاب یروشک رھ ناشکتمحز گرتس ھفیظو دیاب نیا
  .دنیامن یوریپ نآ یوروش ماظن دیدھت ھیلع و یرادھیامرس ھیلع هزرابم رد

 

  

 :هدنسیون هرابرد
 .دمآ ایندب نیارکا ،فییک کیدزن )تلتش( نیشن یدوھی کرھش رد ١٨٧٨ لاس رد ،)١٩٣٩-١٨٧٨( .یج یاسیئوم ،نیجُل  ا
 .درک زاغآ یبالقنا کی ناونعب ار دوخ راک ھک ییاج ،دش فییک هاگشناد دراو )ردچ( نایدوھی یتنس ھسردم رد روضح زا سپ
 .دوب تیھیرف یبالقنا هورگ وضع نینچمھ ھکیلاح رد ،دش باختنا نایوجشناد یزکرم ھتیمک سیئر ناونع ھب ،١٩٠١ لاس رد
 رداص ار وا یریگتسد روتسد یدوھی دوخ زا عافد یاھهورگ لیکشت رد وا شقن لیلد ھب یرازت میژر ١٩٠٣ لاس لیروآ رد
 .دش ناتسھل ،انلیو ھب ترجاھم ھب روبجم نامز نآ رد ھک ،درک

 مامت و ،دوب نیو رد ١٩٠۵ لاس بالقنا لوط رد .دش ریگتسد شیاھتیلاعف یارب و ،دوب یدوھی دنوب وضع وا انلیو رد
 .درکیم فینصت و فیلأت هرود نآ رد ار دنوب طسوت هدش رداص یاھھیمالعا

 ھب رداق وا .دش عورش لوا یناھج گنج ھک دوب ینامز ات ناملآ رد و ،درک لیصحت گربردلیھ رد ١٩١٠ ات ١٩٠٧ لاس زا
 ھب« تسیلایسوس ھنازور ھمانزور ھب ھلصافالب ھک ییاج ،درک ترجاھم اکیرمآ ھب ،١٩١۵ لاس رد و ،دوبن ھیسور ھب تشگزاب
 .دومن کمک »شیپ
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 یتسیلایسوس نویساردف ھک ینامز و دوب )ھیسور بالقنا حور( ھیسور بالقنا هرابرد باتک نیلوا هدنسیون ١٩١٧ لاس رد
 نارگراک بزح راذگناینب یاضعا زا یکی و درک عطق »شیپ ھب« اب ار شاھطبار وا ،درک باعشنا ١٩٢١ لاس رد نایدوھی

 حبص« شیدیی ھنازور تسینومک ھمانزور راذگنانیب و ،بزح نایدوھی شخب رد یھدنامزاس نازاتشیپ زا یکی وا .دش
 .دوب اکیرمآ تسینومک بزح یلم ھتیمک یاضعزا یکی اھلاس یارب نینچمھ وا .دوب نآ رگشیاریو گرم ماگنھ ات و ،»تیھیرف

 ھعومجم زا باتک دلج نیدنچ ھمجرت لوئسم و ،تشون یرایسب یاھباتک وا ،تالاقمرس و ھمانزور رامشیب تالاقم زا ھتشذگ
 یاوآ و ،دیر ناج زا دنازرل ار ایند ھک یزور هد ،ناملآ رد سلگنا یناقھد گنج باتک مجرتم نینچمھ ،یسیلگنا ھب نینل راثآ
 رد ھمانزور ھک ینامز ات و ،شگرم زا سپ اھھھد .تشذگرد ١٩٣٩ ،ربماون ٢٢ رد وا .تسا شیدیی ھب ندنل کج زا شحو
 .دشیم پاچ »تیھیرف« ھحفصرس رد وا سکع ،دش ھتسب ١٩٨٨ لاس

 


