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 هاتوک یمالک دنچ

 ھکلب ینامـسآ مالک ھـن مسیسکراـم . دـشاـب دـماـج دـناوـت یمن یملعرـھ دنـناـم ھـبو تـسا یتاقبـط هزرابـم ملـع مسیسکراـم
 ،یناسـنا ھعـماـج تـفرشیپ طیارـشرـبانـب ور نیمھزاو دـشاـب یم نیمز یوررـب یگدـنز یارـب امنـھرو تـسا ینیمز
 هزرابـم یامنـھار و ھشیدـنا نیا ھیلع تفـلاخـم ھـب سلگـناو سکراـم تایح ناـمز نامـھزا یزاوژروـب . دـباییم لـماکت
 ار اـھتسیسکراـم و تـشامـگ مسیسکراـم دـضرـب یئاـسرـف ملـق ھـب ار دوـخ یاـھتسیمداکآ و ناـفوسلیف .تـخادرـپ یتاقبـط
 .دنتـسشنن یاـپ زا و دـندادرارـق دوـخ هزرابـم یامنـھر ار مسیسکراـم ،ینویلیم یاـھهدوـت نکیل .درک مادـعا و ینادـنز
 بلـج دوـخ ھـب ار یتسیسکراـم شبنـج نارـس زا یخرـب درک شالـت  ،نیشیپ یاـھتـسایس یھـمادا یپ رد یزاوژروـب
 ھـب نورد زا ،یزواژروـب یهدـش زارد تـسد ھـباثـم ھـب یرـصانـع نینچ  .دـندـش هدیرـفآ اـھ نیتـشنرـب دـنور نیا رد .دنک
 ،دـندـناشک یرادھیاـمرـس خلـسم ھـب ار نارـگراک زا یگرزـب شخـب و دنتـخادرـپ یرتـلورـپ شبنـج باعشـنا و بیرـخت
 نارود دیدـج طیارـش اـب قابطـنارد ار مسیسکراـم نینل  .تـسا یتـسایس نینچ یهدیئاز یزورـما یسارکوـمد لایسوـس
 یتسیلایسوـس یوروـش ،مسینینل – مسیسکراـم یاـھهزوـمآ ساـسا رـب .داد لـماکتو دـشر ،یتسیلایرپـما یرادھیاـمرـس
 طیارـشرـب مسینینل – مسیسکراـم قابطـنا اـب .... و نیم یشوـھ ،نود ھسـتوـئاـم نوـچ یگرزـب یاـھتسینومک .دـمآ دیدـپ
   .دنتشادرب ماگ مسیلایسوس نامتخاس هار رد و دندرک طقاس تردق ھکیرا زا ار مسیلادوئف و یزاژروب ،دوخروشک

 زا یگرزـب شخـب رظـن ،متسیب نرـق لیاوا و مـھدزوـن نرـق رـخاوا رد سلگـنا و سکراـم یاـھھشیدـنا ندـش یناھـج
 راوتـسا رواـب یور زا ھـن نارکفنشور نیازا یشخب نکیل .درک بلـج دوـخ ھـب زین ار یزاژروـب هدرـخ نارکفنشور
 ھک دوـب یکستورـت نوئـل ،رـصانـع نیا زا یکی .دـندروآ یور شبنـج نیا ھـب رگید یئاـھهزیگنا اـب ھکلب مسیسکراـم ھـب
 و تـشادـن ار ناـگدیدمتـس و ناـگدـنوـش رامثتـسا ھـب تـمدـخ فدـھ ،یناھـج یتسینومک شبنـج ھـب نتـسویپ ناوا نامـھ زا
 ،تـخادـنا هار ھـب اـھاولـب اـھکیوشلـب ھیلع ،داھـن اـھکیوشنـم تـسد رد تـسد یدامتـم نایلاـس ھک دوـب ور نیمھ زا
 یب و دوـلآ اـھگـنر نیرـتدـب ھـب ار نینل و دـش بلـط لالحـنا ینایلاـس ،دیخرـچ ھیسور رد دوـجوـم تالکشت نیب یناـمز
 و کیروئـت تاـفارـحنا یرایسب رـب هوالـع یکستورـت .درک نینل ناـھارمـھو نینل راثـن ار اـھازـساـن نیرـت ھـناـمرـش
 شبنـج نوردرد یئاوژروـب قالـخا و راک کبـس یهدنـھد ھـعاـشا نیرتـگرزـب ،یتسینینل  - یتسیسکراـم دـض یسایس
 ،فیرـحت .دوـب صاـخ و ماـع یهرـھش وا یگتفیشدوـخ و یئاتـس دوـخ .دوـب یتسیلایسوـس یوروـش و یناھـج یتسینومک
 ،یدنـب ھتـسد ،ینیبدـب داجیا ،نامتک و بذک ،ینیچ ھسیسد ،یراکبیرـف ،تبیغ ،ینز تمھـت ،یئورود ،یئوگـغورد
 نیرـتالاـب مـھ نآ و ماقـم ھـب ندیسر وا فدـھ .دوـب وا یگشیمھ قالـخا و ھـنازور راک یهویش ....و نیھوـت ،یئارـگدرـف
 نینچ یارـب مزال یسایس و کیروئـت شـناد زا و دـشاـب ھتـشاد ار یماقـم نینچ تیحالـص ھک نآ نودـب ،دوـب ماقـم
 و ینکشراک ھـب دوـبیم وا زا رـتشیب یتلود و یبزـح نارـسرگید تیقفوـم ناـمزرـھ اذـل .دـشاـبرادروـخرـب یماقـم
 ھک دوـب دقتعـم وا .داتـفا ینامـلآ یاـھیزاـن اـب یتـسدمـھ بالجنـم ھـب هرـخألاـب اـت دشیم لـسوتـم رورـت یتحو بیرـخت
 فدـھ ھک یناـمز ینعی )اـم قالـخا و اـھنآ قالـخا : ھـلاقـم – یکستورـت( ”دنک ھیجوـت دـناوـتیم فدـھ طقـف ار ھلیسو“
 ھـب ھک یراک کبـس ھـب لـسوـت ھلمـج زا لیاـسو یمامـت زا هدافتـسا ،دوـب یروشک و یبزـح ماقـم نیرـتالاـب ھـب یسرتـسد وا
 هوالـع مسیکستورـت ھک دوـش ھتفـگ هاـگ رـھ دوـب دـھاوخـن هدوھیب .دیدرـگیم زاجـم ،تـفر هراـشا اـھنآزا یئاـھھـنومـن
 و یئاوژروـب قالـخا و راک کبـس یھـعاـشا نینچمھ ،یرـگراک شبنـج رد بیرـخت و مسیسکراـم زا فارـحنارـب
 . تسا یتسینومکو یرگراک شبنج رد مسیلوایکام

 یتسینومکو یرـگراک شبنـج رد بیرـخت ،مسینینل و نینل اـب ھنیک زا هدنکآ رـسارـس یکستورـت یگدـنز و اـھھتـشوـن
 یمامـت یسررـب دصـق ھتـشوـن نیا .تـسا هدوـب شبنـج نیا رد یئاوژروـب راک کبـس و قالـخا نیرـتدـب یھـعاـشاو
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 ھـلاقـم کی بیذاکا و فیجارا یسررـب ھـب اھنـت رـضاـح یھتـشوـن .درادـن ار یکستورـت یقالـخاو یسایس تایصوصـخ
 ھنیمز رد ار یکستورـت ھک تـسا یرورـض  .دزادرـپ یم ھـلاقـم نآ یاـھینشاـچ و یتسیکستورـت رادـمدرـس کی زا
 ،درک یسررـب وا یگدـنز و تاجتـشوـن ساـسا رـب ینعی یکستورـت تیاور ھـب راک کبـس و یقالـخا ،یسایس یاـھ
 .دش دھاوخ ینونک یھتشون زا رت ھبناج ھمھ و رتنوزف بتارمب ھک یاھتشون

 ،باتک کی تروـص ھـب یلیمکت ھـفاـضا دنـچ اـب نونکا و تـسا ھتـفای راشتـنا امـن بو نیدنـچردرـتشیپ ھتـشوـن نیا
 یوـترـپ اـضرـمالـغ یمارـگ قیفر یھارمـھ و یراکمھ نودـب ھتـشوـن نیا ینونک و ھیلوا راشتـنا .دـباییم ددـجمراشتـنا
 و پیاـت ،یھدرظـن و یراتـساریو ھلمـج زا اـھ ھنیمز یمامـت رد  ھک قیفر نیا زا ناوارـف ساپـس . دـشیمنریذـپ ناکما
.دوبروای ارم یدنب ھحفص
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 فیرـحتً اـمامـت ھک هدـش جرد ھیتنال سکلآ ملـق ھـب یاھـلاقـم یھمـجرـت 83 هرامـش ،”تـناتیلیمرـگراک“ ھیرـشن رد
 1939 لاـس رد نامـلآ و یوروـش نیب زواجـت مدـع دادرارـق یسررـب یاـعدا ھک ھـلاقـم نیا .تـسا یخیراـت یاـھدادیور
.تسا دادیور نیمھ ،دزادرپیمن ھک یدروم اھنت ھب ،دراد ار
 زا رگید یئاـھھنیمز رد فیرـحت ،دادرارـق نیا للـع ھـب ھـناـضرغـم و صـقاـن یاهراـشا اھنـت زا سـپ روکذـم ھـلاقـم
 کردـم و دنـس نیرـتکچوک ھـئارا نودـب لمـعرد و هدومـن ھـلاقـم ینشاـچ ،ار هرود نآ رد یوروـش ینورد یاـھدادیور
 لقـن . دنکیم رداـص ار یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا تیموکحم مکح ھـناـشاحـف ،یسایس لیلـحت نودـب یتح و
 .دـنرادـن ثحـبدروـم یئاـعدا عوـضوـم ھـب یطبرً ادـبا ھک دـناهدـش ھـلاقـم ”شخـب تنیز“ زین یکستورـت زا دنـچ یئاـھلوـق
 ، دوـش ھتـخادرـپ زین نآ یاـھینشاـچ و یشاوـح ھـب ھک تـسا یرورـض ھـلاقـم نیا ھـب دنتـسم دقـن و یسررـب رد اذـل
 ورـنآ  زا نیا و ،دـمآ دـھاوـخرد تالاقـم یرـس کی تروـص ھـب و جراـخ ،هاـتوک ھـلاقـم کی یهدودـحم زا ھک دنـچرـھ
 و یخیراـت یاـھدادیور نداد هولـج نوـگرـگد اـب اھنـت ھک یناسک یاـھاـعدا و راتفـگ یاشـفا رد ھک تـسا یرورـض
 یمادـقا ،دـناهدرک ھشیپ ار مسیسکراـم هدروـخ دنـگوـس نانمـشد ھـب یناـسر یرای و اـھهدوـت بیرـف تین ،اـھییوـگغورد
 و دانـسا ھـئارا اـب  مـھ نآ و ،نیریز نیوانـع تحـت  یئاذک ھـلاقـم نآ تافیرـحت یسررـب ھـب اذـل .دـشاـب هدـش روـخرد
دش دھاوخ ھتخادرپ کرادم
 
ـ 1939 ـ ناملآ و یوروش نیب زواجت مدع دادرارق هرابرد یرصتخم ـ
ھیتنال سکلآ یاھیئوگغورد ـ
رورت و یراکبارخ ،یسوساج ـ
تافارتعا و اھهاگدادزا یاهدیکچ ـ
یکستورت یامعم ـ
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 ـ 1939 ـ ناملآ و یوروش نیب زواجت مدع دادرارق هرابرد یرصتخم

 زاجـم ار دروـم نیا رد یزادرـپ غورد و یخیراـت یاـھدادیور نداد هولـج نوـگرـگد رد یششوک زـگرـھ اـھتسینومک
 اـھدرواتـسد زا ناوتـب اـت ،تـخوـمآ نآ زا دیاـبیم ھک دـنرگـنیم هدنیآ یارـب یغارـچ ناونـع ھـب خیراـت ھـب اریز دنـنادیمن
 دیاـبیمن هاگچیھ اـھتسینومک ھک نیا رـتمھـم .دومـن یریگولـج اـھیراک مـنادـن و تاـھابتـشا رارکت زا و ه درک ینابـھگن
 ،ھنیمز نیا رد ییوـگ غورد و یخیراـت یاـھدادیور فیرـحت .دنیآرـب ناشکتمـحز ریاـس و ایراتـلورـپ بیرـف یپ رد
 ھک ھـنوگـنامـھ .تـسا یعاجـترا یاـھورین و رـصانـع لامـعا و اـھتـسایس رـگھیجوـت و اـھهدوـت بیرـف تـھج رد یمادـقا
 یئاـبا دوـخ تاـھابتـشا و تقیقح یئوـگزاـب زا اـھتسینومک ،دـناھتـشاد نایب نینل و سکراـم ھلمـج زا مسینومک ناـگرزـب
.دنرادن
 ناـنآ .دـنراد یخیراـت یاـھدادیور ھـب ھـنوـگرـگد یدروـخرـب رگمتـس و رامثتـسا راشـقا و تاقبـط و مکاـح نویعاجـترا
 یئاـج نآ رد دوـخ ھتـشذـگرـب و دنیامـنیم فیرـحت ارـنآ ،دننک یبایزرا دوـخ عـفانـم اـب داضـت رد ار یدادیور ھک هاـگرـھ
  ھـب ار دوـخ نیشیپ یاـھرارـق و لوـق و دنـشوـپیم هدرـپ ،تـسا هدوـب نایع ناگمـھ رـب ناـشتـنایخ و تایانـج یتح ھک
 ،دـناهدوبـن تـسا هداد یور ھچـنآ دـھاـش ھک ار یئاـھلـسن دنـناوتـب اـت  ،دنـھدیم هولـج ناـسرـگد و دـنراپـسیم یشوـمارـف
 اـت یوروـش ریھامـج داحـتا و ھیسور رد ربتکا دنمـھوکش بالقـنا خیراـت ،دراوـم نیا زا یکی .دنـھد بیرـف نانچمـھ
 و باتک اـھهد نونک اـت ھک دنـچ رـھ . تـسا ھیاـمرـس تیمکاـح ندـش راومـھ و یفچشورـخ مسینویزیور زورـب ناـمز
 یسرتـسد یانبـمرـب دیدـج یئاـھیسررـب و تـسارایسب ینتفگ زونـھ نکیل ،تـسا هدـمآرد شراگـن ھـب دروـم نیا رد ھـلاقـم
 ،ھتـشوـن نیا .دـشاـبیم یرورـض ،دـندوـب هدـش ھتـشادـھگن رود راظـنا زا ھتـشذـگ رد ھک یبزـح دانـسا زا یخرـب ھـب
 فیرـحت تسینومک دـض رـصانـع و اـھورین یخرـب یوـس زا نانـچ مـھ ھک نارود  نآ زا یاھـشوـگ ھـبً ارصتخـم
  مانــب تسیکستورــت کی یاــھیزادرــپ غورد و تافیرــحت ھــب یخساــپ ھک زین ور نآ زا نیا و دزادرــپیم دوــشیم
.دشاب ”تناتیلیم رگراک“ ٨٣ هرامش رد  ھیتنال سکلآ
 ءاضـما ھـب یزاـن نامـلآ و یتسیلایسوـس یوروـشریھامـج داحـتا نیب زواجـت مدـع دادرارـق 1939 توا 24 زور رد
 و شیپ نرــق موــس یھــھد یسایس عاــضوا یسررــب ؟دــش یدادرارــق نینچ داقعــنا ثــعاــب یلماوــع ھــچ .دیسر
 .دنتـسھ للـع نیا ھـب یبایتـسد یارـب اـم نومنـھر یتسیلایرپـما یاـھروشک و یوروـش ریھامـج داحـتا یاـھتـسایس
 ھـب ،یجراـخ رواجتـم یاـھورین و مسیرازـت یماظـن یاـھورین هدـنامیقاـب رـب یزوریپ یپ رد یوروـش ریھامـج داحـتا
 نیعجترـم یمامـت .دوـب هدـمآرد هدیدمتـس یاـھقلـخ و یناھـج یایراتـلورـپ نابیتـشپ و  یناھـج بالقـنا هاگیاـپ تروـص
 ھـب یبایتـسد یارـب یناکما رـھ زا و دـندوـب یوروـش یشاـپورـف یوزرآ رد نانچمـھ یتسیلایرپـما یاـھروشک و ناھـج
 یداصتـقا نارـحب رد و هدروـخ تسکش لوا یناھـج گنـج رد ھک  نامـلآ یھاـشداـپ رد .دـندرکیم هدافتـسا فدـھ نیا
 .تـفرـگیم یرتشیب جوا یرـگراک و یتسینومک شبنـج زور ھـب زور و درکیم دادیب یراکیب و رقـف ،دوـب یدیدـش
  ،دوـب  یناھـج یزاژروـب و  یتسیلایرپـما یاـھورین یمامـت یارـب  یگرزـب رطـخ نامـلآ رد یرـگراک بالقـنا یزوریپ
 تـموکح سأر رد ھک نامـلآ یسارکوـمد لایسوـس .دـشیم یریگولـج یدادیور نینچ زا ورین  مامـت اـب تسیاـبیم اذـل
 یربـھر تحـت یرـگراک یاـھمایق .دوـب ناـمز نآ رد یزاوژروـب ناـسر یرای نیرتـھب یلـخاد رظـن زا تـشاد رارـق
 کمک اـب و مکاـح یسارکوـمد لایسوـس طـسوـت نامـلآ طاقـن ریاـس و نریاـب، گروبـماـھ ،نیلرـب رد اـھتسینومک
 نیا رد ،درک هراـشا نآ رـب دوـخ ھکزین نامـلآ تسینومک بزـح تاـھابتـشا .دـندـش بوکرـس رصیق شـترا یاـھهدـناـمزاـب
 .دوـب شرتـسگ و دـشر لاـح رد نانـچ مـھ نامـلآ یتسینومک شبنـج ،اـھبوکرـس نیا دوـجو اـب .تـشاد شقـن تسکش
 رـگد زا و روشک یرـگراک و یتسینومک شبنـج اـب رـتشیب ھـچ رـھ ھلـباقـم یارـب وـس کی زا نامـلآ گرزـب یزاژروـب
 یتسیشاـف یاـھورین تیوقـت ھـبً ادیدـش ،تارمعتـسم یتح و ھتـفر تـسد زا یاـھرازاـب ھـب یبای تـسد یوزرآ اـب وـس
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 سیلپ .دـندـش یتسیشاـف یاـھورین یلاـم ناـسر یرای نارگید و پورک نوـچ مـھ نامـلآ گرزـب یاـھیناپمک .تـخادرـپ
 ھلمـح ماگنـھ ھـب ار یتسیشاـف یاـھورین ظـفاحـم شقـن  ،تـسب یم ھـلولـگ ھـب ار یرـگراک تارـھاظـت ھک یلاـح رد زین
 لاـسرد یرـگراک تارـھاظـت ھـب یتسیشاـف یاـھورین ھلمـح رد ھلمـجزا ،درکیم افیا اـھتسینومک ھـب ناـنآ ھـناحلـسم

 نارــس .دنتــخاــب ناــج تسینومک دصکی زا شیب ،دــندوــب هداد ناــمزاــس ار نآ اــھتسینومک ھک نیلرــب رد 1929
 یمامـت ھـب ھکلب دـندادـن جرـخ ھـب یتمواقـم ھـنوـگ چیھ اـھتسیشاـف یریگتردـق ھیلع اھنـت ھـن نامـلآ یسارکوـمد لایسوـس
 بزـح1932 لاـس تاـباختـنا رد .دـنداد یفنم خـساـپ دـحتم ھھبـج لیکشت رـب ینبم تسینومک بزـح یاـھتـساوـخرد
 بزـح نیا تـساوـخرد ،لاـح نیا اـب .دروآ یأر نویلیم شـش زا شیب نملـت تـسنرا یربـھر ھـب نامـلآ تسینومک
 لایسوـس اریز ،دـش در اـھراـب تارکوـمد لایسوـس بزـح  بـناـج زا یتسیشاـف یاـھورین ھیلع دـحاو ھھبـج داجیا تـھج
 تــلود ،یزاوژروــب ناــسر یرای یورین ناونــع ھــب و تــشاد تــشحو نارــگراک یریگ تردــق زا یسارکوــمد
 رطـخ زین یئاـپورا یاـھتسیلایرپـما رگید  .تـسنادیم حـجرا یرـگراک تیمکاـح رـب ار یتسیشاـف یزاوژروـب
 یتسیلایسوــس یوروــش ریھامــج داحــتا هژیو ھــب ،اــپورا رد یتسینومک یاــھورین یریگ تردــق رد ار گرزــب
  دـشر زا یریگولـج و اـھاروـش روشک یدوـباـن و فیعضت تـھج رد ار شالـت نیرتشیب ور نیا زا و دنتـسنادیم
 ،دـندوـب نابیرـگ ھـب تـسد نآ اـب ھک ینارـحب و یتسیلایرپـما یاـھروشک تـباـقر .دـندرـب راک ھـب یتسینومک یاـھورین
 نیب یتسیلایرپــما گنــج  کی .درکیم رــتلمتحــم زور رــھ ار رگید یتسیلایرپــما یناھــج گنــج کی لامتــحا
 اھـنآ یارـب یمولعـماـن سـب هدنیآ ،دننک ریگرد ار اـھاروـش روشک ھک نآ نودـب یئاـپورا یتسیلایرپـما یاـھروشک
 یشاـن یاـھیبارـخ و تافلـت نینچ مـھ و یتسیلایسوـس یوروـش رتشیب ھـچ رـھ یریگ تردـق یپ رد اریز ،تـشادرـبرد
 یتسیلایرپـما یاـھروشک رد نارـگراک هژیو ھـب و یمومـع یتیاـضراـن و ضارتـعا شرتـسگ ببـس ھک ،گنـج زا
 رد .تـخادـنایم بلـط گنـج یاـھتسیلایرپـما مادـنا رـب ھشـعر اـھروشک نیا رد ھـباشـم یربتکا عوـقو ناکما ،دـشیم
 یوحـن رـھ ھـب و دنتـشاد عـفانـم و رظـن کارتـشا مـھ اـب دروـم کی رد یتسیلایرپـما یاـھورین یمامـت یعاـضوا نینچ
 نآ یوروـش رد یگنھرـف و یعامتـجا ،یداصتـقا دـشر .دـندوـب یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا یدوـباـن یپ رد
 ھقبـط تیمکاـح ینوـگژاو ناکما ھک دوـب ھعـماـج شکتمـحز هدوـت اـھنویلیم لاـمآ و وزرآ یوـگخـساـپ و میظع نانـچ
 یاـھتیلاعـف ھـب ھک یلاـح رد یتسیلایرپـما یاـھروشک نیا .تـشادـن ناکما بیرـخت و رورـت یاـھهویش ھـمادا اـب رـگراک
 گنـج کی ناکما ھک یعاـضوا رد نکیل ،دـندادیم ھـمادا نوـگاـنوـگ قرـط زا یوروـش رد دوـخ یسوـساـج و یبیرـخت
 یوروـش ھـب یماظـن ھلمـح ھـب ار دوـخ یتسیلایرپـما بیقر ھک دنتـشاد نآرـب شالـت ،دشیم دیدـشت زور رـھ یناھـج
 یوروـش رد یرـگراک تیمکاـح یدوـباـن و تسکش ھـب رـگا یتح یتسیلایرپـما بیقر فیعضتزا سـپ اـت دننک قیوشـت
 دوـخ لاـمآ ردـص رد ار یوروـش ریھامـج داحـتا یدوـباـن ھک رلتیھ .دـندروآ رد یاـپ زا ار بیقر دنـناوتـب ،دـماجـناین
 یاـپ زا شیپ هاـگرـھ ھک دوـب هدرـب یپ ،دشیم یرای زین یتسیلایرپـما یاـھروشک رگید یوـس زا و دوـب هدادرارـق
 هارمـھ یوروـش رـب یزوریپ اـب رـگا یتح ،دنک زاـغآ ار یوروـش ھـب یشکرکشل دوـخ یتسیلایرپـما یابـقر ندروآرد
 دـھاوـخ هدـنزاـب  یتسیلایرپـما یاـھروشک رگید اـب یدعـب ھلـباقـم رد مـجاھـت نیا یپ رد هدـش فیعضت نامـلآ زاـب دـشاـب
 .تــشادــن رارــق یئاــپورا روشک چیھ دیدــھت رطــخ رد اــپوــن مسیلایرپــما نیا .دوــب رود ھــب اــپورا زا اکیرــمآ .دوــب
 روشک نآ ای نیا یاـپ یاـج بـسانـم یناـمز رد اـت دـنامـب یقاـب رـگهراظـن یتحار ھـب تـسناوـتیم اکیرـمآ مسیلایرپـما
 یزاوژروـب زا یحانـجرـھ ور نیا زا .دـبای تیمکاـح اھـنآ تارمعتـسم رـب و دنکرـپ ار هدروـخ تسکش یتسیلایرپـما
 وا تـلود و اکیرـمآ روھمـج سیئر تـلوزور ،یس یاـھلاـس مود ھمین رد ھک یلاـحرد .دزیم ار دوـخ زاـس ،مکاـح
 نامـلآ زا  تـسرـھ و دروـف  ھلمـج زا اـھنرسنک زا یخرـب یلو  ،تـشادـن یرلتیھ نامـلآ ھـب یدـعاسـم رظـن نادنـچ
 ناراداوــھ و درکیم نیمأــت ار نامــلآ تاحیلــست یتخوــس داوــم  یتفن لــتراک نآ ای نیا و دــندرکیم عاــفد یرلتیھ
 ذوفـن اـب تاـماقـم ینابیتـشپ و هدرتـسگ یدازآ زا و دـندادیم لیکشت ینوـگاـنوـگ تاعمـجت و اـھهورـگ اکیرـمآ رد اـھیزاـن
.دندوب رادروخرب ھیامرس
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 ذاخـتا ،درکیم دیدـھت ار ناسـنا اـھنویلیم یگدـنز یرگید یتسیلایرپـما یناھـج گنـج رطـخ ھک یعاـضوا نینچرد
 و گرـم و یناھـج گنـج کی رطـخ زا دـناوتـب ھک یتـسایس نآ ً،املـسم  ؟دـشاـب حیحص تـسناوـتیم یتـسایس عوـن ھـچ
 .درک ذاخـتا ار یتـسایس نینچ یوروـش ریھامـج داحـتا .دریگولـج عـماوـج یناریو و ناسـنا اـھنویلیم تیمودصـم
 عوـقو عـناـم ھک تـشاد شالـت نانـچ مـھ ھکلب دریگ ولـج یوروـش ھـب مـجاھـت زا تـساوـخیم اھنـت ھـن اـھاروـش روشک
 ،بلـط گنـج لـماوـع یاشـفا نمـض رد ور نیا زا .دـشاـب زین یرگید روشک رـھ ھـب یشکرکشل و گنـج نینچ
 راکروتـسد رد ار گنـج دـض یاـھھھبـج لیکشت نآ یپ رد و  یتسیلایرپـما گنـج ھیلع یناھـج هزرابـم ھـناممصـم
 تبثـم خـساـپ توـعد نیا ھـب گنـج فـلاخـم یاـھناسـنا و ناشکتمـحز عیسو راشـقا اـھروشک زا یرایسب رد .داد رارـق
 کی رد ار دوـخ یتسیلایرپـما عـفانـم ھک یئاـھروشک نارـس نکیل .دـندـش اـپرـب حلـص نوـگاـنوـگ یاـھنوـناک و دـنداد
 کرد زا ار ناشـنامشـچ یوروـش ریھامـج داحـتا و  مسینومک اـب تیدـض  ھک زین یناـنآ و دـندیدیم یناھـج گنـج
 تـساوـخرد نیا ھـب ،دوـب هدرک روک یتسیلایرپـما گنـج زا یشاـن یاـھیناریو و تافلـت ،تارطـخ و یناھـج عاـضوا
 یلو ددنبـب گنـج دـض و حلـص دادرارـق ھسـنارـف و ناتـسگنا اـب درک شـشوک یوروـش ریھامـج داحـتا .دـنداد یفنم خـساـپ
    دـض ،حلـص نامیپ ...و و  ناتـسراغلـب ،یکاولسکچ ،ناتـسھل اـب  درک شالـت یوروـش .تـفرـگ یفنم خـساـپ لمـع رد
 زاـغآ زا سـپ مـھ نآ و ،تـساوـخ نیا ھـب ھک یروشک اھنـت .دـشن لـصاـح یاھجیتن نکیل ،ددنبـب زواجـت مدـع و گنـج
.دوب یوالسوگوی داد تبثم خساپ ،گنج
   ؟ تشاد دوجو یھار ھچ ،دشیم دیدشت هزور رھ یتسیلایرپما گنج و مسیشاف رطخ ھک یعاضوا رد
 ای و داد ناـمزاـس گنـج نیا ھیلع ار ھھبـج نیرتـگرزـب دیشوک و تـساـخاـپ ھـب یتسیلایرپـما گنـج ھیلع تسیاـبیم ای
 گنـج اـب ھلـباقـم مدـع یانعـم ھـب لمـعرد ،نیا ھک دیزـگرـب ار توکس ،دـشابـن گنـجزا یرادبـناـج تین رـگا یتح
 و یتسینومک دـض تـسایس .دیزـگرـب ار تـسخن هار یتـسرد ھـب یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا .دوـب یتسیلارپـما
 ھک دوـب هدرک روک نانـچ ار یئاکیرـمآ و یئاـپورا نارادمتـسایس زا یخرـب نامشـچ اـھاروـش روشک یدوـباـن یوزرآ
 اھنـت ھـن و دـندرکیم لابـند ار یوروـش یدوـباـن مـھ نآ و تـسایس کی اھنـت و دـندیدیمن ار یناھـج گنـج رطـخ یتح
 رد .دـندوـب یزاـن نامـلآ اـب تدوـم دقـع یپ رد ھکلب دـندزیم زاـبرـس یوروـش اـب یعمـج تینما دادرارـق یاضـما زا
 تینما دادرارـق کی دقـع ناـھاوـخ ایناتیرـب مدرـم دـصرد 87 دودـح راـمآ ساـسا رـب 1939  لیروآ رد ھک یلاـح
 اـب یتـسدمـھ و دنتـفریم هرفـط ناـمز ترورـض نیا زا ھنکمم یاـھھلیح اـب یتلود نارـس ،دـندوـب یوروـش اـب یعمـج
ً ادیدـش ھک دنـچ رـھ یسیلگنا شیدـنارود نارادمتـسایس یخرـب .دـندوتـس یم یوروـشریھامـجداحـتا ھیلع ار اـھیزاـن
 تردـق و یناھـج گنـج ھک دـندوـب ھتـفایرد اّـما ،دنتـشاد رـس رد ار یوروـش یدوـباـن یوزرآ و دـندوـب تسینومک دـض
 شخـب نیا تـسایس ور نیا زا .دـشاـب ھتـشاد لابـند ھـب دـناوـتیم ار یریذـپاـن ناربـج تارطـخ ھـچ نامـلآ رـتشیب یریگ
 قـفاوـم یزاوژروـب هدنیامـن ناونـع ھـب لیچرـچ نوتسنیو ھک یلاـح رد .تـفرـگ رارـق تـلود اـب داضـت رد یزاوژروـب زا
 تـقو ریزو تـسخن  ،دوـبرلتیھ اـب ینامیپ مـھ و یتـسدمـھ فـلاخـم و یوروـش اـب یعمـج تینما دادرارـق حرـط
 .دـندوـب رلتیھ اـب یرایتـسد قـفاوـم و گنـج دـض دادرارـق دقـع فـلاخـم یو رظـن تحـت تـلود و نـلربمـچ لیوـِن ناتـسلگنا
 ھـماـنزور و درک دـھاوـخ میسقت »حلـسم بطـق ود« ھـب ار اـپورا ،یعمـج ھتـسد تینما دادرارـق ھک دـش یعدـم نـلربمـچ
 ریزو تـسخن ھک مینادیم اـم« :تـشوـن نـلربمـچ تـسایس دیئأـت رد )Nachtausgabe( ھـباگـسُوآ تـخاـن اـھیزاـن یتسیشاـف
 نیا لـباقـمرد .»تـسا ضحـم یگناوید کی یعمـج تینما دادرارـق ھک تـسا رظـن نیا رـب اـم اـب ھـباشـت رد ناتـسلگنا
 رارـق لیچرـچ ،درک ءاضـما ار خینوـم دادرارـق دعـب یتدـم و دوـباـھیزاـن اـب دادرارـق دقـع یپ رد ھک نـلربمـچ ِرظـن
 یعمـج تینما دادرارـق نیفلاخـم ھـب خـساـپ رد1938 ھـم هاـم مـھد خیراـت رد رتـسچنم رد ینارنخـس کی رد یو .تـشاد
 کولـب کی طقـف تروـص نیا رد مینک میسقت حلـسم کولـب ود ھـب ار اـپورا دیابـن اـم ھک تـسا هدـش ھتفـگ اـم ھـب« :تفـگ
 و هداتسیا دوـگ زا جراـخ ھک هدـش ھـلوزیا یاـھهدوـت زا یتـشم و اـھروـتاتکید شـترا کولـب ،تـشاد دـھاوـخ دوـجو حلـسم
 لواپـچٌ اـفرـص ای و تـفرـگ دنـھاوـخ رارـق دایقنا تحـت ،دروـخ دنـھاوـخ بیرـف ادتـبا رد ناـنآ زا کی مادک ھک دـنرکف رد
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 دادارـق ،یئایلاتیا و ینامـلآ یاـھتسیشاـف اـب ھسـنارـف و ناتـسلگنا ناریزو تـسخن ،1938 ربـماتپـس رد .»دـش دنـھاوـخ
 نیب یلبق نامیپ ،دادرارـق نیا یپ رد .دـندرک ءاضـما خینوـم رد ار اـھتسیشاـف یرـگزواجـت اـب مـھافـت و یوروـش دـض
 زواجـت هار و دـش ھتـخانـش نامـلآ زا یشخب ناونعـب یکاولسکچرد تدوـس ھقطنـم ،دـش مالـعا لـطاـب ھسـنارـف و یوروـش
 رطـخ زا ھک نیب ھـتوک یاـھتسینومک دـض یمامـت  ھک دوبـن دروـم یب .دـش ھتـفریذـپ اـپورا قرـش یوـس ھـب یزاـن نامـلآ
 .دـندـمآ دـجو ھـب دـندـنارورـپیم رـس رد ار یوروـش ریھامـج  داحـتا یدوـباـن یوزرآ اھنـت و دـندوـب لـفاـغ یزاـن نامـلآ
 نـئوژ 11 رد نـلربمـچ صرـق اـپورـپ ناراداوـھ زا یکی نوسلیو دـلوـنآ  خینوـم دادرارـق یاضـما زا رـتشیپ یکدـنا
 و نامـلآ بـناـج زا دنکیم دیدـھت ار ناھـج ھک یعقاو رطـخ نآ و تـسا یورـض یرـما داحـتا« :دوـب ھتـشاد راھـظا
 ھـب دادرارـق ھک یلاـح رد ناتـسلگنا ھـب تـشگزاـب ماگنـھ ھـب نـلربمـچ .»تـسا ھیسور فرـط زا ھکلب تسین ایلاتیا
 زا شیب ھک یحلص نآ .»تـساـم نارود حلـص یانعـم ھـب نیا« :ھک درک مالـعا ،تـشاد تـسد رد ار رلتیھ یاضـما
 نیرـتمھـم ھک اـھتسیکستورـت  .تـشاذـگ یاـجرـب ار یریذـپاـن ناربـج تاـمدـص و اـھیناریو و ھتشک نویلیم هاجنـپ
 دـناـب ینوگـنرـس« نوـچ ینیوانـع تحـت ار نآ و دوـب یوروـش ریھامـج داحـتا یرتـلورـپ تـلود ینوگـنرـس ناشیوزرآ
  فعـشرد ھـقرـغ یوروـش دـض یاـھادرارـق دقـع زا ،دـندرکیم ناھنـپ مھـعاوـنا و ) یکستورـت( »وکسم هاوـخ یمامـت
 هراـبرد ھلمـج زا و هدومـن زارـبا اـھراـب ناھـج یتسینومک بازـحا ناربـھر ھیلع ار دوـخ  نیک ھک یکستورـت .دـندوـب
 دیدرـت نیا رد ھـجو چیھ ھـب« :ھک دوـب ھتـشوـن نینچ نیا ھسـنارـف و نامـلآ تسینومک بازـحا ناربـھر  ،نیشاک و نملـت
 للمـلا نیب - یکستورـت (  »دوـب دـھاوـخ ناـشراظتـنا رد تـساـھجازمـلا نولتـم نیا ھتسیاـش ھک یتـشوـنرـس ھک مرادـن
 ھـب رصتخـم رـتنیئاـپ -  درکن یھاـتوک یوروـش ریھامـج داحـتا فیعضت تـھج رد یمادـقا چیھ زا )نینل زا سـپ موـس
 زا یتسیشاـف دـض  دـحاو ھھبـج کی  داجیا یارـب  ھسـنارـف و نامـلآ یاـھتسینومک ھک یلاـح رد - دـش دـھاوـخ هراـشا نآ
 رـبارـب رد میلـست یھخسـن ،اـھروشک نیا رد دوـخ ناراداوـھ یارـب یکستورـت  ،دـندرکیمن  غیرد یششوک  چیھ
 بزـح  1933 لاـس ھیروـف  27رد .درکیم ھیصوـت ارـنآ یبالقـنا حالطـصا ھـب  ظافـلا رد یناھنـپ و هدیچیپ ار مسیشاـف
 رد .درک حرـط ار اـھورین ریاـس اـب یتسیشاـف دـض  ھھبـج لیکشت یاـضاقـت راـب نیمدنـچ یارـب نامـلآ تسینومک
 یگداـمآ هراومـھ تسینومک بزـح« :تـسا هدـش هدروآ نامـلآ تسینومک بزـحردـص  نملـت تـسنرا زورـنآ ناوـخارـف
 ھیلع هزرابـم لیامـت ھک یلکشت رـھ و نارـگراک هارمـھ ھـب کرتـشم هزرابـم یارـب ار دوـخ ریذـپاـن یطـخت و راوتـسا
 ھک یرـگراک نویلیم شـش مانـب ،تسینومک بزـح وضـع رازـھ اـھدـص ماـن ھـب ....تـسا ھتـشاد مالـعا ،دـنراد ار مسیشاـف
 امـش یوـس ھـب ھـناردارـب ار دوـخ تـسد ،دنتـشاد زارـبا تسینومک بزـح ھـب ار دوـخ دامتـعا ،سلـجم ریخا تاـباختـنا رد
 یارـب ،یبزـح ریغ رـگراک اـھنویلیم ،نآ رـب هوالـع و دازآ یاـھھیداحـتا ،تارکوـمد لایسوـس بزـح نیلاعـف و ءاضـعا
 یب تارکوـمد لایسوـس نارـس یوـس زا زین ناوـخارـف نیا .»نملـت   .منک یم زارد مسیشاـف ھیلع کرتـشم هزرابـم
.دنام خساپ
 رد و دنتـشاد رارـق گرـم رطـخ رد اـھهاـگودرا رد و دـندوـب هدـش ریگتـسد ینامـلآ تسینومک رازـھ اـھهد ھک یلاـح رد
 ار یرلتیھ مسیزاـن تـموکح ھیلع و ناینادـنز یدازآ یارـب هزرابـم ،نادـنز زا جراـخ هدنـمزر یاـھهورـگ ھک یلاـح
 ھسـنارـف رد رـترید یناـمز رد .درک مالـعا لـحنم ار دوـخ ،نامـلآ رد یتسیکستورـت کدـنا ھتـسدوراد ،دـندرـبیم شیپ
 لایسوــس بزــح ھــب یوســنارــف یاــھتسیکستورــت کدــنا ،دنتــفرــگ رارــق بیقعت تحــت اــھتسینومک ھک یلاــح رد
 یارـب ایناپـسا نویبالقـنا ھک نامـلآ تسینومک بزـح ربـھر نملـت ھک دـنامـن ھتفـگاـن .دنتـسویپ مود لاـنویساـنرتـنا تارکوـمد
 لاـس هدزیس تدـم ھـب دـنداد ماـن نملـت دراگیرـب ماـن ھـب ار یدراگیرـب ،تسینومک رـگراک نیا تازرابـم تـشادـگرزـب
 ،دـش مادـعا 1944 لاـس رد و ینادـنز یرلتیھ )Buchenwald( دـلاو نـخوـب هاـگودرا رد طیارـش نیرـتیناسـنا ریغ تحـت
 اـھتسینومک دـض ھـب تـمدـخرد یکستورـت .درـبرـسب نادـنز رد ینایلاـس زین نیشاک .دوـب یکستورـت دیدـش رفنـت دروـم
 زا ،تـشاد ار »تـساـھ جازمـلا نولتـم نیا ھتسیاـش ھک یتـشوـنرـس« یوزرآ ھک یلاـح رد یوروـش دـض تاـنایرـج و
 ار یظافـل اھنـت و داد اـھروشک زا یخرـب رد اردوـخ ناـمرـفریز یاـھکھورـگ لالحـنا ھـب ناـمرـف اـھیزاـن سرـت
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 کچوک هورـگ 1934 لاـس نایاـپ رد .دومـن یتسیلایرپـما گنـج رطـخ و مسیشاـف ھیلع یعقاو  هزرابـم  نیزگیاـج
 کدی ار هدـحتم تالایا نارـگراک بزـح ماـن ھک ھتـسوـم تارکوـمد لایسوـس هورـگ کمک اـب اکیرـمآرد یتسیکستورـت
 درک تکرـش »زیاد ھتیمک «رد 1938 لاـس رد یکستورـت .دیزای تـسد یتسیمرـفرً الـماک یلکشت داجیا ھـب دیشکیم
 هدـھعرـب یاھفیظو ھـچ زیاد ھتیمک .دنک افیا شقـن اکیرـمآ رد اـھتسینومک بوکرـس یارـب یزیر ھـماـنرـب رد اـت
 اـب یاھتیمک نیاتـشا کید لـئوـماـس  ماـن ھـب اکیرـمآ سلـجم هدنیامـن کی یربـھر تحـت 1934 سراـم هاـم رد ؟تـشاد
 ناـسوـساـج یاـھتیلاعـف یسررـب نآ یساـسا ھفیظو ھک دـش لیکشت »یئاکیرـمآریغ« یاـھتیلاعـف یسررـب ناونـع
 رد ھتیمک نیا .دوـب »ینامـلآ - یئاکیرـمآ ھیداحـتا« ھلمـج زا رلتیھ و مسیشاـف راداوـھ یئاکیرـمآ یاـھلکشت و یرلتیھ
 زاً المـع ھک یئاکیرـمآ یتسیشاـف یاھلکشت زا کی چیھ ھکدیسر ھجیتن نیا ھـب دوـخ ینالوـط یسررـب حالطـصا ھـب
 یئاکیرـمآ نوـناـق دـض و یسوـساـج شقـن ،دـندوـب رادروـخرـب ذوفـن اـب ناراد ھیاـمرـس و نارادمتـسایس زا یخرـب یرای
 زیاد نیتراـم ھتیمک نیا یاضـعازا یکی .دـندیدرـگ ھـئربـت دـندوـب هدـش هدیشک هذـخآوـم ھـب ھک یناسک یمامـت و دـنرادـن
 یساـسا ھفیظو ،سـپ نآ زا و دـش هدیزـگرـب ھتیمک نیا تـسایر ھـب 1938 لاـس رد ھک دوـب سازگـت زا سلـجم هدنیامـن
 مانـب یدرـف زیاد داھنشیپ رـب انـب ھتیمک نیا یلصا سرـپزاـب .دیدرـگ نرتنیمکو یتسینومک یاـھتیلاعـف یسررـب ،ھتیمک
 انـشآ ینیئارکوا ناـبز اـبً اقلطـم نکیل و تـسنادیم ینیئارکوا ار دوـخ ھک صخـش نیا .دـش ناویلوـس -فا -دراودا
 نارادـمدرـس اـب نینچمھ و یئاکیرـمآ یاـھتسیشاـف و رلتیھ ناراداوـھ اـب وا .دوـب یناشـخرد ھقـباـس یاراد دوبـن

 ناونـع ھـب صخـش نیا .تـشاد هدرـشف طابـترا  یکساداـپوروکسا نامتـھ  ھلمـج زا اکیرـمآ ھـب یرارـف »دیفسدراـگ«
 اـب تفـلاخـم رد ،دوـب هدـش رازـگرـب 1934 نـئوژ 5 رد »یئاکیرـمآ ینامـلآ ھیداحـتا« یوـس زا ھک یاھسلـج رد ھـنومـن
 نارنخـس 1936 توا رد یو . »دیزیرـب ایرد ھـب ار وشپـش یاـھدوھـج نیا یھمـھ« :تـشاد راھـظا اـھتسینومک
 سـپ یتح .دوـب یلامـش یانیلوراک رد لیوِـشا رـھش رد رلتیھ نارادـفرـط و یئاکیرـمآ ناتـسرـپ داژـن سـنارفنک یلصا
 یرتــھب ھقــباــس زا ،دــش ھتیمک نیا رد وا ماقــم نیزگیاــج ھک یصخش ،یو یاشــفا یپ رد ناویلوــس یرانکرــب زا
 تاغیلبت و میسشاـف و یتـسرـپ داژـن زا عاـفد رد و تـشاد ماـن ویتاـم . یب. یج  دیدـج صخـش نیا .دوبـن رادروـخرـب
 .دوب دنمھقباس یتسینومک دض
 راھـظا رـب انـب یکستورـت زا .دنتـفاییم راشتـنا  گربـنزور درفـلآ  ھـب قلعتـم  »نرتنیمک دـض« ھیرـشن رد وا تالاقـم
 یاـھلاـس رد ھک دوـب  یتراککم  ھتیمک فلـس ،ھتیمک نیا .دـمآ لمعـب توـعد ھتیمک نیا رد تکرـش یارـب یو دوـخ
 دنــمرنــھ یتح ھک یدــحاــت ،تــخادرــپ نیضرتعــم رگید و اــھتسینومک رازآ و یزاسکاــپ ھــب هاجنــپ ھــھد نیزاــغآ
 کرـت ھـب روبجـم و تـفرـگ رارـق بیقعت تحـت تـشادـن یتسینومک ھقـباـس چیھ ھک زین نیلپاـچ یلراـچ نوـچ یدنمـشزرا
 ھـب یسک ھک تـشادنـپیم وا .درک تکرـش ھتیمک نیا رد ھـنایفخم ،یزیتـس تسینومک رـطاـخ ھـب یکستورـت .دـش اکیرـمآ
 لاـنویساـنرتـنا رادـمدرـس تکرـش و دـشن نینچ نیا یلو .درـب دـھاوخـن یپ یتسینومک دـض ھتیمک نیا رد یو تکرـش
 رد .تـشاد  تکرـش سـنارفنک نیا رد سراـم و ھیروـف  یاـھهاـم رد یکستورـت .دیدرـگ الـمرـب  ھتیمک نیا رد مراھـچ

 ھک دـنایعدـم اـھتسیکستورـت .دیسر پاـچ ھـب  لیپا لایسوـس  ھیرـشن رد یو ھـنارـگھیجوـت  ھـلاقـم 1939 ربـماـسد 30
 رازآ شافدـھ ھک یاھتیمک ارـچ .لآوئـس دنـچ !! میریذپـب .تـسا هدـمآرد شراگـن ھـب سراـم 11  خیراـت رد  ھـلاقـم نیا
 اـپ و رـپ تسینومک کی تـسا یعدـم ھک یدرـفزا دـشاـبیم یئاکیرـمآ یاـھتسینومک  نداد رارـق بیقعت تحـت و
 ھتیمک نیا یاضـعا ھک تـسا نیا ھـن رگـم .دروآیم لمـع ھـب توـعد یاھتیمک نینچ رد تکرـش یارـب ،تـسا !!صرـق
 و نرتنیمک اـب تیدـض و اـھتسینومک بیقعت رد یو ھک دنتـسنادیم و دنتـشاد عالـطا یکستورـت یسایس عـضاوـم زا
 ھتیمک رد نافـلاخـم ِتکرـش اھـنآ روظنـم ،لاحـم ضرـف رـب رـگا یتح ؟تـسا رظـن مـھ ناـنآ اـب ،یوروـش ریھامـج داحـتا
 ھـلاقـم ایوـگ ھک یکستورـت ارـچ :یدعـب لآوئـس ؟دـندرکن توـعد تسینومک بزـح ناربـھر  زا ارـچ ،دوـبیم روـبزـم
 یو ایآ ؟دـھدیم یجراـخ راشتـنا دعـب هاـم هد ھـب کیدزـن رد تـسا ھتـشوـن سراـم 11 رد ار دوـخ تکرـش تلـع
 الم ـرب زیچ ھـمھ ھک لـاح ؟ـدش ـدھاوـخن نایع مسیشـاف ناـرگھیجـوت و ـاھتسینومک ـدض ـاب شایـتسدـمھ ھک ھـتشادـنپیم
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 تاھیجوـت ھک نیا بـلاـج .دادراشتـنا ھتـشذـگ خیراـت اـب ار هاـتوک یاھتـشوـن و دیشیدـنا هراـچ دیاـبیم سـپ ،تـسا هدـش
 رـضاـح زیاد یھتیمک رد متـفریذـپ ارـچ« :دسیوـنیم یئاذک ھـلاقـم رد وا .دنکیم اوـسر رـتشیب ار یو ،یکستورـت
 ای نیا ھیلع لاردـف نیناوـق ندـنارذـگ هژیو ھـب ،زیاد یاـقآ یسایس فادـھا کرد ھـب کمک رـطاـخ ھـب ھـنً اتعیبط ؟موـش
 ،نرتنیمک دروـم رد ....دراد موـھوـم یگژیو ریزـگاـن ،یتسیشاـف یاـھهورـگ ندرک ینوـناـق ریغ ....یطارـفا بزـح نآ
 یروـف  ،تسینومک بزـح فیقوـت ....دنکیم کمک ریذـپ شزاـس و فرـحنمً الـماک ناـمزاـس نیا ھـب اھنـت ،فیقوـت
 - یکستورـت(  »دنکیم یزاـسزاـب مکاـح ھقبـط یهدـنرازآ زرابـم ناونـع ھـب نارـگراک مشـچ رد ار بزـح نیا رابتـعا
 یاـھهورـگ یسررـب ”زیاد“ یھتیمک ھفیظو ھک تـسا ھتـسناد  .)موـش رـضاـح زیاد یھتیمک رد متـفریذـپ ارـچ :ھـلاقـم
 ناـمز رد و  ھتـشذـگ ھـب طوـبرـم یتسیشاـف یاـھهورـگ یسررـب  .دنکیم دراو  ارـنآ یکستورـت ھک دوبـن یتسیشاـف
 ھـئربـت تـسرـپ داژـن و یتسیشاـف یاـھورین و هدـش ھتـسب ناـمز نآ یاـھهدـنورـپ ھک دوـب  نیاتـشا کید لـئوـماـس  تـسایر
 اـت دـھدیم تبـسن  ”زیاد“ ھتیمک  ھـب تـسا هدوـب ھتـشذـگ ھـب  طوـبرـم ھک ار ھچـنآ یصاـخ تین اـب یکستورـت .دـندوـب هدـش
 و تـخاـسیم الـمرـب ار یکستورـت یاـھیئوگـغورد هراومـھ نینل .دـبایب دوـخ تکرـش یارـب هدیدنسـپ یھیجوـت دیاـش
 لالحـنا ھـلاقـم - نینل(  »دـمآرد راک زا طلـغ شاباسـح زاـب و تفـگ غورد مـھ زاـب کلفط« :ھک درکیم ناشـنرـطاـخ
 رد نرتنیمک و یتسینومک یاــھورین یریگتردــق نارگــن یکستورــت .دــش نینچ مــھ زاــب و . )بزــح ھیلع نابلــط
 نارگـن وا .دـھدیم دومنـھر تردـق رد یاـھتسینومک دـض ھـب ور نیا زا و تـسا اـھنآ تیلاعـف تیعونمـم تروـص
 نارگـن ھکلب تسین دراد ارـنآ یاـعدا یزاوژروـب ھک یرادھیاـمرـس ھعـماـج رد یسارکوـمد یاـھیدازآ نتـفر نیب زا
دشابیم اھتسینومک یریگتردق زا
 رد ار دوـخ ھیلوا فدـھ یتسیلایرپـما یاـھورین نیرـتعجـترـم ھک یس ھـھد نیرـخآ یاـھلاـس رد یناـمز نانـچ رد
 هدـش ناـنآ ناـسر یرای اـھتسیکستورـت نوـچ زین ناھنـپ یاـھتسینومک دـض یتح و هداد رارـق یوروـش یدوـباـن
؟تشاد رارق یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تسینومک بزح ربارب رد یاھفیظو ھچ ،دندوب
 ھـب دعـب ینایلاـس و درک لاغـشا ار یروچنـم ،تسینومک زا نیچ تاجـن ناونـع تحـت 1931 لاـس رد ادتـبا نـپاژ
 یالیتـسا تحـت ار یپویتا 1935 لاـس رد ایلاتیا .تـخاـس دوـخ هرمعتـسم ار روشک نیا و درـب ھلمـح  نیچ یمامـت
 ناـسر یرای یزاـن نامـلآ و ایلاتیا .دروآرد فرصـت ھـب ار  دنـلنیار ھقطنـم 1936 لاـسرد یزاـن نامـلآ .دروآرد دوـخ
 یاـھورین ھـب یکمک رـھ زا ناتـسلگنا و ھسـنارـف ھک یلاـحرد .دـندـش ایناپـسا رد وکنارـف یاـھورین یلاـم و یماظـن
 یاـھکمک رـب هوالـع و دنتـفاتـش ایناپـسا بالقـنا یرای ھـب نرتنیمک و یوروـش ،دـندرک غیرد ایناپـسا رد یبالقـنا
 یاـھدراگیرـب .دـش یھدـناـمزاـس وکنارـف یاـھورین ھیلع و یلـخاد گنـج رد یناھـج نابلـطواد تکرـش ،یلاـم و یماظـن
 ،دنتـفاتـش ایناپـسا بالقـنا یرای ھـب ناھـج یاـھروشک رگید زا ناـھاوـخیدازآ ریاـس و اـھتسینومک لـماـش یللملانیب
 و نامـلآ و ایلاتیا یتسیشاـف یاـھتـلود هدرتـسگ تـلاـخد رـثا رد بالقـنا نیا ،یناھـج ینابیتـشپ  ھمـھ نیا مـغریلع نکیل
 ھـب ور تسکش اـب ایناپـسا بالقـنا ،دـندرکیم ینکفا  ھـقرفـت و یظافـل ھک اـھتسیکستورـت یاـھیراکبارـخ نینچ مـھ
.دش ور
 »مسینومکزا ناھـج تاجـن« ناونـع تحـت ار نرتنیمک دـض دادرارـق نـپاژ و ایلاتیا ،نامـلآ نیزواجتـم1937 لاـس رد
 عـضوـم للـم داحـتا ھسلـجرد فونیوتیل میسکاـم یوروـش ھـجراـخروـما تـقو ریزو 1937 ربـماتپـس رد .دـندرک ءاضـما
 زواجـت رگید یاـھروشک ھـب روشک ھـس ریخا یاـھلاـس یط ھک مینادیم اـم« :درک وـگزاـب نینچ نیا ار یوروـش
 دزـن رد گنـھرـف حطـس و لیاـسو ،یکیژوـلوـئدیا رظـن زا ھک یئاـھتوافـت مامـت مـغریلع روشک ھـس نیا .دـناهدرک
 نیا نامکاـح .مسینومک ھیلع هزرابـم :دننکیم ھیجوـت دـحاو لیلد کی ھـب ار دوـخ تالمـح ،دـنراد دوـخ نایناـبرـق
 ھک تـسا یفاک نیا ھک دننکیم رـھاظـت روـط نیا یگداـس ھـب ای و دننکیم روصـت ھـناکدوکً الـماک یتروـص ھـب اـھروشک
 نامـلآ .»دوـش هدوشخـب یللملانیب ھعـماـج ھیلع ناـنآ تایانـج و مـئارـج مامـت اـت دـنرـب راک ھـب ار مسینومک دـض ھملک
 و ھســنارــف یاــھتــلود 1939 لاــس ھیروــف رد .درک نامــلآ ھمیمض 1938 لاــس رد ار شیرــتا روشک یرلتیھ
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 ،خینوـم دادرارـق رد قـفاوـت ساـسا رـب و یپ رد .دنتـخانـش تیمسر ھـب ار ایناپـسا رد وکنارـف یتسیشاـف میژر ناتـسلگنا
 روشک نآ یماظـن تازیھجت یمامـت و دروآرد فرصـت ھـب ار یکاولسکچ روشک 1939 سراـم 15 رد یزاـن نامـلآ
 یرلتیھ نامـلآ ھـب اـھیزاـن راشـف رـثا رـب ار  لملـم  ردنـب دـش روبجـم یناوتیل روشک سراـم 20 رد  .درک بـحاصـت ار
 ھـب ار   لـئوـناـما روتکیو  دوـخ هدـناشـن تـسد و درک لاغـشا ار ینابـلآ روشک ینیلوـسوـم لیروآ 7 رد .دنک راذـگاو
 قرـش تمـس ھـب ایلاتیا و نامـلآ مـجاھـت اـب ھک دـندوـب نیا زا ناـمداـش ھسـنارـف و ناتـسلگنا یاـھتـلود .درامـگرـب یھاـشداـپ
 ھک تـشادنـپیم زین یکستورـت  .تـسا هدـش کیدزـن یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب ینامـلآ یاـھیزاـن ھلمـح  ناـمز  ،اـپورا
 ھـب مـجاھـت یدوزـب یکاولسکچ و ھسـنارـف ،ایناپـسا و ایلاتیا ،شیرـتا و نامـلآ رد یتسینومک یاـھورین بوکرـس زا سـپ
 راظتـنا رد دایز یتسیابـن تردـق ھـب ندیسر رد شاھنیرید یوزرآ ھـب وا دیاـش و دـش دـھاوـخ زاـغآ اـھاروـش روشک
 زا یکاـح دـھاوـش یمامـت و تخیریم ار یکولسکچ روشک ریخست ھـماـنرـب تـسرـپ داژـن نامـلآ ھک یناـمز رد .دـنامـب
 نینچ 1938 ربـماتپـس 24 خیراـت ھـب کرویوینرد لیپا لایسوـس یتسیکستورـت ھیرـشن ،دوـب  عوـقوـلا بیرـق یھلمـح
 یاـسرو نیگنن سـنارفنک رد ھک تـساـپورا ھقلـخلا صـقاـن یالویھ نیرـتکانتـشحو زا یکی یکاولسکچ« :تـشوـن
 .تـسا هدوبـن  یرادھیاـمرـس رامثتـسا تـھج فیثک شـشوـپ کی زا شیب هاـگ چیھ یکاولسکچ یسارکوـمد .دـش دیلوـت
 یکاولسکچ یرادھیاـمرـس تـلود ھیلع ار یبالقـنا یاـھتفـلاخـم نیرـتدیدـش  یطیارـش رـھ رد یخیراـت یاـھترورـض
 یکاولسکچ ھـب زواجـت ددـص رد نامـلآ یتسیشاـف یاـھورین ھک یناـمز رد ،یکستورـت  تایدـنرـچ نیا .»دنکیم بلـط
 ،دننکیمن زواجـت تـسد ناتـشگنا دادعـت زا روشک نآ رد یو مراھـچ لاـنویساـنرتـنا یاـھتسیکستورـت یمامـت و دنتـسھ
 رد یو یظافـل نیا ھک دوـشیم نـشور رـتشیب یناـمز اـھیزاـن ھـب یکستورـت یتمدـخ شوـخ ؟تسیک ھـب تـمدـخ رد
 یتسیشاـف یاـھورین ھک یناـمز رد وا .میناوخـب گنـج هراـبرد یو یاـھدومنـھر اـب  طابـترا رد ار یکاولسکچ دروـم
 زا عاـفد ترورـض و یوروـش یعمـج تینما حرـط اـب تفـلاخـم رد ،دـندوـب هدرک زاـغآ ار رگید یاـھروشک ھـب زواجـت
 اـپورا هدـش یناکلاـب یاـھروشک صوصـخ ھـب ،یلم یاـھتـلودزا عاـفد« :تـشوـن نینچ اـپورا کچوک یاـھروشک
 تـھج دوـخ شـترا و اـھکرمـگ ،یتلود متسیس ،تروپـساـپ ،دوـخ یاـھزرـم اـب یلم یاـھتـلود .تـسا یعاجـترا یلمع
 تیناسـنا یگنھرـف و یداصتـقا لـماکت و تـفرشیپ هار رـس رـب روبعـلا بعـص یعناـم ھـب لیدبـت ،اـھکرمـگ زا عاـفد
 یعطق و لــماک یتروــص ھــب نآ یدوــباــن ھکلب ،تسین یراد ھیاــمرــس تــلود زا عاــفد نارــگراک ھفیظو .دــناهدــش
 :تفـگ یموا هراـبرد ھکدوـب ھتـخانـش ار یکستورـت یبوـخ ھـب نینل .)گنـجو مراھـچ للمـلا نیب -یکستورـت( »تـسا

 )یبلط تدـحو یاـھدایرـف هدرـپرد تدـحو ضقـن :ھـلاقـم( »دراد تـسود ار یلاـخ وـت و زاوآ رـپ تارابـع یکستورـت«
 طوقــس ھک ار یئاــھنآ یمامــت یکستورــت ...دنکیم دــحتما ر مسیسکراــم نانمــشد یمامــت یکستورــت« :ھکنیا ای و
 گنـج ھـب .دنکیم دـحتم ،دـناھـجوـت یب مسیسکراـم زا عاـفد ھـب ھک ار یئاـھنآ یمامـت ،دـنراد لد رد ار یکیژوـلوـئدیا
 لایسوـس بزـح یزکرـم ھتیمک ھـب ھـماـن( ».یکستورـت ھـناپیسنرـپ یب یئوـجارـجاـم و ھـنارگـباعشـنا کیتکاـت ھیلع
 لوا یناھـج گنـج دنـناـم ھـب یتسیلایرپـما ھـنارـگزواجـت گنـج نیب توافـت یکستورـت ایآ .)1910 .ھیسور یسارکوـمد
 دنـناـم ھـب زین هراـب نیا رد وا ھک دنـچ رـھ ؟تـسنادیمن ار دنمـتردـق روشک کی زواجـت رـبارـب رد روشک زا عاـفد اـب
 عـضوـم نآ ھـب عـضوـم نیا زا شایگشیمھ تنـس قـباطـم و تـشادـن عـطاـق ھشیمھ یعضوـم لوا یناھـج گنـج ناـمز
 یلیم یب ای ،سرـت زا یشاـن ....یکستورـت یتالیکشت و یکیتکاـت تاـھابتـشا زا یدادعـت« :نینل لوـق ھـب و دیطلغیم
 لـباـق ریغ و کیدزـن طابـترا نینچ مـھ و یتسینوـتروـپا شیارـگ ”یگتخپ“ تیعقاو صیخشت رد شایئاـناوـت مدـع ای
 یمچرـپ ریز :ھـلاقـم - نینل( .»تـساـم ناـمز )یاـھتسیلاـنویساـن - لایسوـس ای( اـھلاربیل - لاـنویساـن اـب نآ تـشگرـب
 کچوک یاـھروشک  نارـگراک زا  یکستورـت توـعد ھک درک ناشـنرـطاـخ یتسیاـب .)تـسا نینل زا زتـنارـپ .نیغورد
 رد یتسیلایسوـس یوروـش یوـس ھـب اـھیزاـن یورشیپ ھـب یو قایتـشا ،یلم عاـفد مدـع ھـب اـھتسیلایرپـما زواجـت دروـم
 ،ھسـنارـف ،ناتـسلگنا یاضـما ھـب ھک  خینوـم دادرارـق زا سـپ  .تـسا هدوـب روشک نآ تیمکاـح ینوگـنرـس و ناـمز نآ
 یتأیھ ،دـندرکیم فرصـت ار گارـپ رـھش یرلتیھ یاـھورین ھک یناـمز نامـھ رد قیقد و دوـب هدیسر  ایلاتیا و نامـلآ
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 غلبـم ھـب یماو یاطـعا اـب و هدرک تـماـقا فرودلـسود رد یداصتـقا دادرارـق دقـع یارـب یسیلگنا ناراد ھـناـخراک زا
 دقـع رـب نانـچ مـھ یوروـش تاـماقـم و تـلود زاـب ،دوـب هدـش قـفاوـت سیلگنا تـلود فرـط زا نامـلآ ھـب دـنوـپ نویلیم 51
 ھک تـسنادیم یبوـخ ھـب یوروـش تـلود .دـندرکیم یراشـفاـپ مسیشاـف فـلاخـم یاـھروشک اـب یعمـج تینما دادرارـق
 ھـچ رـھ یاھھبـج داجیا وـس کی زا ور نیا زا و دـش دـھاوـخ زاـغآ یوروـش ھـب نامـلآ مـجاھـت کیدزـن یاهدنیآ رد
 تیوقــت یارــب ناــمز ھــب جایتحا روشک نیا وــس رگید زا و درکیم باجیا ار یتسیلایرپــما گنــج ھیلع رتعیسو
.تشاد دوخ یماظن یاھورین
 :تـشاد راھـظا 1939 سراـم 19 خیراـت ھـب یوروـشریھامـج داحـتا تسینومک بزـح هرگنک نیمدجیھرد نیلاتـسا

 رد مسینومک اـب هزرابـم ِدادرارـق ِشـشوـپ تحـت رـضاـح لاـح رد یعاجـترا دـحتم یاـھورین ھک هدـشن مالـعا گنـج نیا«
 زیچ رـھ زا لبـق و عـقاو رد و نینچمھ ھکلب ،تسین یوروـش ریھامـج داحـتا ھیلعاھنـت ،دـناهدرکزاـغآ ایسآ و اـپورا
 ،یبرـغ یاـھتردـق عجـترـم نارادمتـسایس ....دـشاـبیم زین اکیرـمآ هدـحتم تالایا و ھسـنارـف ،سیلگنا عـفانـم ھیلع
 تالمـج شـشوـپ تحـت ار یوروـش دـض داحـتا کی یایؤر نآ یاـج ھـب و ھتـشاذـگ یرانک ھـب ار یعمـج تینما تـسایس
 نیلاتـسا . »تـسا  گرـم  ھـب موکحم تـسایس نیا اـما .دـنراد رـس رد  ”ھلـخادـم مدـع“ و ”زیمآ حلـص“ دنـناـم  یئابیز
 و هریغ و تـنایخ ،غورد ،تـلاـخد مدـع تـسایس دروـم رد ھک مرادـن دصـق ھـجو چیھ ھـب اـج نیا رد«  :داد ھـمادا
 یمن تیمسر ھــب ار یقالــخا لوــصا زا کی چیھ ھک یمدرــم ھــب ھک ثبــع تــسا یراک نیا .منک ھظــعوــم هریغ
 مـھ یلو .تـسا تـسایس ،تـسایس دـناھتفـگ یمیدـق رادھیاـمرـس نارادمتـسایس ھکروـط نامـھ .داد قالـخا سرد ،دنـسانـش
 ،تـسا هدـش زاـغآ تـلاـخد مدـع تـسایس ناراداوـھ ھلیسو ھـب ھک کاـنرطـخو گرزـب یزاـب نآ درک رارـقا دیاـب ناـمز
 کی یوزرآ نانـچ مـھ یوروـش  ریھامـج داحـتا .دوـش مامـت اـھنآ دوـخ یارـب یاھـناحضتفـم تسکش اـب دـناوـتیم
 ....دراد ار یعمـج تینما دروـم ر د ھـنانیب عـقاو تـسایس کی و نارـگزواجـت ھیلع یللملا نیب و کرتـشم یراکمھ
 تیاـضر رـطاـخ ھـب ھک درادـن دصـق ھـجو چیھ ھـب خرـس شـترا .دـشاـب بلـق میمص زاو  ھـناتـسود  دیاـب یراکمھ نیا
 شـترا ،طیارـش نیرـتدـب رد نتـفرـگ رارـق تروـص رد .دزادـنایب رطـخ ھـب ار دوـخ یوسـنارـف و یسیلگنا نارادمتـسایس
 تـشپ رد ھـچ اـم شـترا ،دریگرد یگنج رـگا ....دنک ھیکت مدرـم یراداـفو و داحـتا ھـب ،دوـخ ی هدارا ھـب دیاـب خرـس
 زا نوریب مدرـم ھک یتقیقح ،دوـب دـھاوـخرـتیوـق ناھـج رد یرگید شـترا  رـھ زا ،ھھبـج مدقـم طـخ رد ھـچ و ھھبـج
 و قیقد یاـھرادـشھ یمامـت دوـجو اـب .»دـنراپـسب رـطاـخ ھـب دیاـب دـنزرو یم قشـع یماظـن تاشـقانـم ھـب ھک اـم یاـھزرـم
 داحـتا اـب یعمـج تینما دادرارـق ھـنوـگ رـھ دقـع زا نانـچ مـھ ھسـنارـف و ناتـسلگنا یتلود نارـس ،نیلاتـسا نـشور
 نامـلآ ھـبرـض زا ار دوـخ ،یوروـش ھـب ھلمـح ھـب نامـلآ قیوشـت اـب ھک دنتـشاد نآ رـب دیما و دـندز زاـب رـس یوروـش
 .دنـشاـب ھتـشاد رارـق یرـترـب یتح و یماظـن یرـبارـب رد ،مـجاھـت نآ یپ رد نامـلآ فیعضت ماگنـھ ھـب اـت دـنراد نوصـم
 رارـق ،دـندوـب یوروـشاـب یعمـج تینما دادرارـق دقـع ناـھاوـخ ھک یمومـع راکفا راشـف ریز ھک ییاـج نآ زا اـما
 مادـقا نیا .دـندرک ءافتکا دنتـشادـن ار یدادرارـق چیھ یاضـما رایتخا ھک مدنـچ ھـجرد یناـگدنیامـن مازـعا ھـب اھنـت ،دنتـشاد
 ار نآ یتآ زواجـت و مسیزاـن رطـخ و دوـب شیدـنارود ھک  ار لیچرـچ  نوـچ یئاـھتسینومک دـض یتح نـلربمـچ تـلود
 ھک هاگـنآ« :تـشادراھـظا ینارنخـس کی رد سراـم 27 رد یو .درک ھتفـشآرـب دوـب هدرک ینیب شبـپ اـپورا برـغ ھـب
 دـنزیم یوروـش تـلود فرـط زا هدـش داھنشیپ یرورـض یاـھکمک یھنیسرـب در تـسد ترضحیلعا مظعـم تـلود
 زا ،دوریم رامـش ھـب یماظـن ناکما نآ رد ھک ھـچ رـھ اـب ار یکاولسکچ ،هدرکروصـق اـم یعاـفد متسیس دروـم رد و
 نیرـتدـب رد ار اـم بیترـت نیدـب و دنکیم بلـس دوـخ زا ار یناـمور و ناتـسھل زا عاـفد ۀفیظو رـخآ رد و هداد تـسد
 وا اــب مارتــحا اــب شــمدرــم فرــط زا ھک نیا تــقایل رگید تــلود نیا .دنکیم زوســنامــناــخ یگنج ریگرد طیارــش
 نینچ اـب یاھینایب ،نـلربمـچ تـلود تیحالـص در رد ھیئوژ 29 خیراـت رد جرـج درـُل .»درادـن ار دوـش دروـخرـب
 درـُل و وا .تـفر نامـلآ ھـب رلتیھ اـب تاـقالـم یارـب وا .درک هرکاذـم رلتیھ اـبً امیقتـسم نـلربمـچ یاـقآ« :داد نومضـم
 وا ھک دنتفـگ وا ھـب و دـندرـب الاـب ار دوـخ بورـشم ناویل ینیلوـسوـم یتمالـس یارـب ،دـندرک دیدزاـب مر زا  سکافیلاـھ
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 زین ار ھیاـپ نود یتلود رواشـم کی یتح اـھنآ ؟دـنا هداتـسرـف ھیسور ھـب ار یسک ھـچ اـھنآ اـما .تـسا یبوـخ درـم ھـچ
 رامشـب نیھوـت کی نیا .دـناهدرک هدنسـب یجراـخ رتـفد دنـمراک کی نداتـسرـف ھـب طقـف اـھنآ .دـناهداتـسرفـن اـج نآ ھـب
 ار داـح طیارـش رد نزاوـت یرادـھگن کرد اھـنآ ،تـسا هداتسیا میظع یھاگـترـپ بـل رد ایند ھک یئاـج رد .دیآیم
  یط یوروـشرد هدـحتم تالایا قـباـسریفس سیوید .یا. فزوـج 1943 ھیئوژ 18 خیراـت رد دعـب ینایلاـس .»دـنرادـن
 دقـع ھـب رـجنم ھک یعاـضوا حیضوـترد اکیرـمآ تـقو روھمـج سیئر تـلوزور رواشـم زنیکپاـھ یراـھ ھـب یاھـماـن
 زـج ھـب متـفرـگ ھجیتن 1936 زا سـپ مـتادـھاشـم و اـھسامـت مامـتزا« :تـشوـن نینچ دـش نامـلآ و یوروـش نیب دادرارـق
 ھیلع رلتیھ رطـخ ینشور ھـب یوروـش ریھامـج داحـتا دنـناـم ھک درادـن دوـجو یتلود ،اکیرـمآ هدـحتم تالایا تـندیزرـپ
 دیکأـت زواجتـم ریغ یاـھتیلم نایم داحـتا و یعمـج تینما دادرارـق ترورـض رـب و هدرک ءاشـفا ار یناھـج حلـص
 رـب ینبم ،خینوـم رد ھـبوصـم دادرارـق شیپ زا اـھنآ .دنگنجـب یکاولسکچ رـطاـخ ھـب ھک دـندوـب هداـمآ اھـنآ .دـشاـب هدومـن
 یاـھورین روبـع یارـب ار هار ھک دنتـساوـخیم زاین تروـص رد ھک ارـچ ،دـندرک لـطاـب ار ناتـسھل ھـب زواجـت مدـع
 سـپ یتح .دنـھد ماجـنا ناـشدادرارـق لابـق رد ار دوـخ یھفیظو و دننکزاـب یکاولسکچ ھـب کمک تـھج ناتـسھل زا دوـخ
 ھـب یزاـن نامـلآ ھلمـحزا یریگولـج یارـب ھکدوـب لیاـم یوروـش ریھامـج داحـتا 1939 لاـس رـخاوا اـت و خینوـم زا
 اـب یللملانیب یسنارفنک ھک تـشاد دیکأـت ھتکن نیا رـب اـما ،دوـش دـحتم ھسـنارـف و سیلگنا اـب ،یناـمور و ناتـسھل
 ھک نیا دروـم رد ھـنانیب عـقاو و ضرـغیب یتروـص ھـب ھسلـج نآ رد و دوـش لیکشت زواجتـم ریغ یاـھتـلود تکرـش
 ار دوـخ داحـتا و یگچراـپ کی ،ناـمز مـھ و دننک یریگ میمصت دنـھد ماجـنا دنـناوـتیم یمادـقا ھـچ ناـنآ زا کی رـھ
 اـب دـحاو یاھھبـج داجیا فـلاخـم ناتـسھل و یناـمور ھک نآ لیلد ھـب داھنشیپ نیا .دـنراذگـب شیامـن ھـب رلتیھ لـباقـم رد
 تـلود یورین یمامـت 1939 لاـس راھـب مامـت  .تـفرگـن رارـق نـلربمـچ لوبـق دروـم ،دـندوـب یوروـش ریھامـج داحـتا
 یراکمھ و  لمعــلاسکع ،داحــتا نآ یوتحــم ھک یعطق یدادرارــق ندروآ دیدــپ فرــص یوروــش ریھامــج داحــتا
 یاــھروشک زا عاــفد دروــم رد ھیسور ھــب  تــنامــض نداد زا سیلگنا .دــش ،دــشاــب رلتیھ ھیلع کرتــشم  یماظــن
 عانتـما ،دوـب هداد دنلـھ و کیژلـب زا عاـفد دروـم رد سیلگنا و ھسـنارـف ھـب ھیسور ھک یتنامـض نامـھ ھـباشـم ،یکیتلاـب
 و ھسـنارـف اـب یلمع و رـثؤـم یداحـتا داجیا ھک دوـب هدـش دـعاقتـم حـضاو یلیالد ھـب یوروـش ریھامـج داحـتا تـلود .درک
 ی ھـماـن زا یشخب دـش هدروآ ھچـنآ .»دـندـش رلتیھ اـب حلـص دادرارـق نتـشوـن ھـب روبجـم اھـنآ .تـسا نکممریغ سیلگنا
 و یسایس تیعقوـم یانبـم رـب ھکلب تـشادـن مسینومک و یوروـش ھـب یلیامـت ھـنوـگ چیھ اھنـت ھـن ھک تـسا یصخش
 ،تـشاد ناـمز نآ رد ھک یکیتاملپید تابـسانـم ساـسا رـب نکیل ،دوـب مسینومک ھـب نازرو دانـع زا دوـخ یعامتـجا
.دھدیم شرازگ رتالاب یماقم ھب ار دوخ تاعالطا
 شالـت ،دوـب هدـش دیما اـن یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب یرلتیھ نامـلآ سر دوز و عیرـس مـجاھـت ناکما زا ھک یکستورـت
 یعدـم و دـھد هولـج نوـگرـگد ،یلاـخوـت یاـھیظافـل رد هدـش یدنـب ھـفافـل ،دـھاوـش نیرتمک رکذ نودـب ار تایعقاو درک
 یماظـن ناوـت و دز مـھرـب ار یزاـب یاـھقرو مامـت ناھـگاـن رلتیھ یوـس ھـب شـخرـچ نیا اـب نیلاتـسا « :ھک دـش
 یمرشیب نداد هولـج نوـگرـگد ار عیاـقو نینچ نیا .)گنـج رد نیلمرک شقـن :ھـلاقـم( »درک جلـف ار ”اـھیسارکوـمد“
 ینعی ،دـش جلـف یکستورـت یاـعدا اـب ناـش یماظـن ناوـت ھک ”یسارکوـمد“یاـھروشک نآ رگـم .درادزاین ار یصاـخ
 رگـم  ؟دـندادـن یفنم خـساـپ ،یعمـج ھتـسد تینما نامیپ کی دقـع رد یوروـش شالـت یمامـت ھـب ھسـنارـف و ناتـسلگنا
 ؟دـندرکن ءاضـما رلتیھ اـب ار خینوـم دادرارـق رـتشیپ لاـس کی ،یتسیلایرپـما گنـج دـض دادرارـق دقـع یاـج ھـب اـھنآ
 ”اـھیسارکوـمد“نآ ایآ ؟دـندرکن یوروـش ھـب ھلمـح یارـب رلتیھ قیوشـت ھـب فوطعـم ار دوـخ شالـت یمامـت اـھنآ رگـم
 دقـع زا شیپ ھک یکاولسکچ و شیرـتا ،دنـلنیار  ھـب رلتیھ تازواجـت ھـب دـنازوـسیم لد ناشیارـب یکستورـت ھک
 تابـثا ھـب ار یکستورـت یاـعدا فالـخ یزور نآ یاـھدادیور یمامـت ؟دـندرک یضارتـعا ،دـندوـب یوروـش اـب دادرارـق
 زا یکستورـت ھکنیا تلـع« :ھک دوـب ھتـشاد راھـظاً اررکم ،دوـب هدوـمزآ اـھراـب ار یکستورـت ھک نینل .دنـناـسریم
 تالمـج و مشـخرـپ یاـھگـناـب مامـت ،تاراـشا و اـھتکاـف نیا ھک تـسا اـنامـھ دراد زیھرـپ صخشـم تاراـشا و اـھتکاـف
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 دـض .) ھـنابلـط  تدـحو یاـھدایرـف شـشوـپ رد تدـحو ضقـن :ھـلاقـم( »دننکیم بیذکت ھـنامـحر یب ار وا قارطمـط رـپ
 لـماـش هدـھاعـم نیا یوتحـم« :ھک دـنایعدـم غورد ھـب زاـب دننکیم یوریپ یکستورـت زا ھک ناـنآ ھلمـج زا اھتسینومک
 ھیتنال سکلآ ھـلاقـم( »دـشیم یوروـش ریھامـج داحـتا و یزاـن نامـلآ نیب کیتلاـب یاـھروشک و ناتـسھل ھـنایفخم میسقت
 و دیوـگیم غورد ربـھر ھک يـئاـج رد .»تفـگ غورد مـھ زاـب کلفط« نینل لوقـب .)تـناتیلیم رـگراک 83 هرامـشرد
 بزــح یودرا ھــلاقــم ( »دــنراد رظــن رد ار نارــگراک بیرــف ، اــھتسیکستورــت« نینل حیرــص نایب رــب انــب زاــب
 ؟ دیوگن غورد کلفط هدرُخ ارچ )1911ربماتپس -نپیلوتسا نارگراک
 ؟تسا هدوب ھچ تیعقاو
 زا ناتـسھل رـگلاغـشا یاـھورین ندـنار نوریب ھـب قـفوـم خرـس شـترا یاـھورین ھک نآ زا سـپ 1920 لاـس گنـج رد
 رـھش ھـب ھلمـح ،یکسفچاـخوـت و یکستورـت تـسرداـن یبایزرا یانبـم رـب ،دـندـش فیک رـھش ھلمـج زا و  نیئارکوا
 رد یلم یگناگی ھـب ھـجوـت مدـع نینچ مـھ و ھلمـح عیسو طـخ ،یحانـج ینابیتـشپ مدـع تلـع ھـب ناتـسھل رد وـشرو
 نیئارکوا ،دیفس ھیسور زا یشخب یناتـسھل یاـھورین ،تسکش نیا یپ رد .دـش ھـجاوـم تسکش و یماکاـن اـب ،ناتـسھل
 رد .دـندـناـم یقاـب ناتـسھل لاغـشا رد ،گنـج ھمـتاـخ دادرارـق یپ رد ھک دـندرک لاغـشا ار یسیلاـگ ھقطنـم و یبرـغ
 ھـب تـلود نارـس ،نامـلآ زواجـت ناوا نامـھ رد و درکزاـغآ ار زواجـت ،ناتـسھل برـغ زا یزاـن نامـلآ ھک یناـمز
 یوروـش کاـخ زا ناتـسھل ھک ار یئاـھشخـب نآ یوروـش یاـھورین ،دـندـش ناتـسلگنا یھار و هدرک رارـف تـعرـس
 ار ھچـنآ ھک نیا مکی .تـشاد ترورـض وـس ود زا یوروـش مادـقا نیا .دروآرد فرصـت ھـب ،دوـب هدرک لاغـشا و ادـج
 هدرک لاغـشا ) دوـب یلـخاد گنـج ناـمز رد یوروـش ھـب مـجاھتـم روشک هدراھـچ ھلمـجزا ناتـسھل( زواجتـم ناتـسھل ھک
 نامـلآ مـجاھـت ناـمز رد اـت دـشیم تیوقـت یتسیاـبیم اـھاروـش روشک زا یعاـفد طـخ ھک نیا مود و دـش ھتـفرـگ سـپ ،دوـب
 رد و دـمآیم لمـع ھـب یریگولـج رتـھب  یزاـن نیزواجتـم یورشیپ زا ،دوـب هدـش ینیب شیپ ً الـماک ھک یوروـش  ھـب
 رطـخ ھک یناوتیل و ینوتـل ،ینوتـسا یاـھروشک ،ناتـسھل ھـب نامـلآ زواجـت زا سـپ .دـشیم رـت دنک ،ققحـت تروـص
 ھک دـندـش یوروـش ریھامـج داحـتا اـب ھبـناـج ود یاـھکمک دادرارـق دقـع بلـطواد ،دـندرکیم ساسـحا ار نامـلآ مـجاھـت
 روظنـم ھـب اـھروشک نآ رد ھـناـخزاـبرـس و یئایرد و یئاوـھ یاـھهاگیاـپ ندرکریاد  ھـب رداـق یوروـش ،نآ ساـسا رـب
  .دش دوخ یعافد طخ تیوقت و اھنآ زا عافد
 گنـج کی زاـغآ یپ رد رلتیھ ھک دوـب هدـش نـشور ناگمـھ رـبً الـماک ،یکاولسکچ ھـب یزاـن نامـلآ مـجاھـت زا سـپ
 و ھسـنارـف بلـج یارـب یوروـش یاـھشالـت .تـفرـگ دـھاوـخ یپ ار یرگید روشک ھـب ھلمـح ،دوز ای رید و تـسا یناھـج
 ھنیمز نیا رد یوروـش ررکم یاـھشـشوک ھـب زین ناتـسھل تـلود .دیسرـن رمـث ھـب گنـج دـض نامیپ کی ھـب ناتـسلگنا
 دوـجو ھـب ار یوروـش کاـخ ھـب رلتیھ ھلمـح اـب ھلـباقـم یارـب یگداـمآ ناکما یتسیاـب یوروـش تـلود .داد یفنم خـساـپ
 یوروـش یارـب ار رطـخ نیرتـگرزـب ھک اـپورا قرـش ھـب رلتیھ زواجـت تروـص رد تـشاد ترورـض اذـل .دروآیم
 یاـھورین ھلمـح رـبارـب رد عاـفد ناکما مـھ اـت دـبای شرتـسگ نکمم دـح اـت اـپورا برـغ اـب یوروـش یزرـم طـخ ،تـشاد
 و دوـش هدیشک تیمھا رـپ و کیژـتارتـسا قـطانـم زا رود ھـب تـسا نکمم ھک اـج نآ اـت و ددرـگ رتـھب هدنیآ رد یرلتیھ
 نیمھ رد نامـلآ اـب یوروـش دادرارـق تیمھا .ددرـگ رـتدـعاسـم یربیس و قرـش ھـب روشک برـغ زا عیانـص لاقتـنا مـھ
 ھکلب ،تسین نایم رد کیتلاــب یاــھروشک ای ناتــسھل میسقت زا ینخس دادرارــق یاجک چیھ رد . دوــب ھتفھــن تاکن
 ،کیتلاـب یاـھروشک ای و ناتـسھل یاھقطنـم - یسایس تالیدبـت و رییغت تروـص رد اھنـت یوروـش ،سکعرـب تـسرد
 رد هدرمـشرـب فادـھا روظنـم ھـب دوـخ یارـب ار ناتـسھل طـسوـت یوروـش یهدـش ریخست قـطانـم نتـفرـگ سـپزاـب قـح
 یاـھنیمزرـس لـماـش ھک ناتـسھل یزور نآ کاـخ یمامـت ،تروـص نیا ریغ رد ھـچ ،تـشاد ھگـن ظوفحـم ،الاـب
 .دـمآیمرد یزاـن نامـلآ فرصـت ھـب ،دـشیم زین دیفس ھیسور زا یشخب و نیئارکوا برـغ ،یسیلاـگ ینعی یوروـش
 ار رلتیھ طـسوـت قـطانـم نآ فرصـت دنـناوـتیم رـصانـع نیرـتعجـترـمً اتیاھـن و رایع مامـت یاـھتسینومک دـض اھنـت
 ریاـس و اـھتسیکستورـت یاـھغورد اـت دوشیم هدروآ باتک نایاـپ رد ھمیمض ناونـع ھـب هدربـماـن ھـمانعطـق .دنـنادـب حـجرا



مکی تمسق        17

.دشاب شغ وا رد ھک رھ دوش ھیس ات :فورعم لوق ھب و دوش المرب ھنیمز نیا رد اھتسینومک دض
 ،دـندوـب هدـش لاغـشا 1920 لاـس رد یناتـسھل نیزواجتـم طـسوـت ھک یوروـش کاـخ زا یقطانـم نتـفرگـن سـپ ایآ
 زین قـطانـم نآ فرصـت ھـب رداـق ،ناتـسھل ھـب مـجاھـت ناـمز نامـھ رد یتحار ھـب یزاـن نامـلآ اـت ،دوـب یقطنم و ھـنالـقاـع
 اـھاروـش روشک و دـشن نینچ ھک بوـخ ھـچ و دوـب یکستورـت دنیاـشوـخً املـسم دادیم یور رـگا  ،تلفـغ نیا ؟دوشـب
 ،درک لمـحتا ر یمیظع تاراسـخ و تافلـت ھک دنـچ رـھ و دنک رـتمکحتـسم و رـتارـف ار دوـخ یعاـفد طوطـخ تـسناوـت
 ھـب ار اـھیزاـن هزوـپ ،تـلود و بزـح نیتـسار یربـھر و تسیشاـف دـض ینویلیم یاـھهدوـت یناشفـناـج اـب تـسناوـت نکیل
.دنک کاپ نامز نآ مسیزان و مسیشاف یالب زا ار ناھج و دلامب کاخ

مود تمسق

 ھیتنال سکلآ یاھیئوگغورد

 ھتـشذـگ یهدـص یھـھد نیموـس یسایس عاـضوا ھـب راوهاـتوک ،یتسیکستورـت ناربـھر زا یکی ایوـگ نیا ھتـشوـن رـب نیشیپ دقـن رد
 و فیرـحت زا یاھمقلـم ،هدنسیوـن نآ ھک اـج نآ زا اـما .دـش ھتـخادرـپ نامـلآ و یوروـش نیب زواجـت مدـع دادرارـق دقـع للـع و
 هراـشا ھـمدقـم رد ھک ھـنوـگ نامـھ ،تـسا هدرک دوـخ ھـلاقـم یهدوزـفا ،ینشاـچ ناونـع ھـب زین ار رگید یئاـھھنیمز رد غورد
.میشاب ھتشاد اھنآ ھب زین رصتخم یھاگن دشاب یرورض  ، تفر
 ،1933 لاـس رد رلتیھ یریگ تردـق لابـند ھـب نامـلآ و یوروـش گنـج زا تـشحو و سرـت شرتـسگ اـب« :دسیوـنیم هدنسیوـن
 نیلاتـسا .دـمآرـب یبرـغ یاـپورا رد مسیشاـف رـبارـب رد تارکوـمد لایسوـس و یزاوژروـب بازـحا اـب داحـتا یوجتـسج ھـب نیلمرک
 .دنک بلـج ار یئاـپورا یزاوژروـب تیاـضر ،یبالقـنا و پـچ یبالقـنا یاـھشبنـج یکیزیف و یسایس بوکرـس اـب ھک تـشاد دیما
 فیصوـت ”) نیلمرک یفخم سیلپ ( . وا .پ .گو یئاوژروـب مسیلاربیل“ ار  ”یقلـخ ھھبـج“ یاـھداحـتاراصتـخا ھـب یکستورـت
 تینما دادرارـقً اصخشـم ھکلب دوبـن اـھروشک و اـھورین رگید اـب نآ ماـع یانعـم ھـب داحـتا یپ رد یوروـش :ھک نیا لوا .»درک
 ھکلب تسین داحـتا یانعـم ھـب یدادرارـق رـھ .تـشاد رظـن  رد ار یناھـج گنـج زا یریگولـج یارـب و مسیشاـف ھیلع یعمـج
 ،دـھد صیخشت دـناوـتیم یمیلـس لقـع رـھ ار نیا .دـشابیم نیعم یناـمز و صاـخ یرـما یارـب ھبـناـج دنـچ ای ھبـناـج ود یقفاوـت
 زا یریگولـج روظنـم ھـب ھکلب ،دوبـن تـشحو و سرـت یور زا یدادرارـق نینچ :ھکنیا مود .دـشاـب شفک رد یگیر ھک نیا رگـم
 هاجنـپ زا شیب و داد یورً ادعـب ھک ھـنوـگ نامـھ ،تـشاذـگیم اـج ھـب میظع یناریو و ھتشک اـھنویلیم ھک دوـب یناھـج گنـج کی
  ھک ناسـنا نویلیم هاجنـپ زا شیب یگدـنز یتسیکستورـت ربـھر نآ ای نیا یارـب رـگا لاـح .دـندیسر تکالـھ ھـب ناسـنا نویلیم
  :ھکنیا موـس .دنـھد حیضوـت دوـخ ناـنآ تـسا رتـھب ار یئارـچ ،درادـن یشزرا دـندوـب ناشکتمـحز ریاـس و نارـگراک زا ناـنآ رثکا
 ھـجاوـم شبنـج عوـن ود اـب ھک دوـشیم دافتـسم نانـچ ھلمـج نیا زا ؟تسیچ ”یبالقـناو پـچ یبالقـنا  یاھشبنـج“ زا روظنـم
 ریاـس تکرـشاـب و یرـگراک ریغ یشبنج ینعی ،دـشاـب پـچ ھکنیا نودـب یبالقـنا اھنـت یرگید و یبالقـنا پـچ یکی  ،میتـسھ
 اـب و تسین پـچ ھک یبالقـنا شبنـج نیا .دـشاـب یتسینومک شبنـج کی یتسیابـنً امتـح پـچ شبنـج رـھ ھک دنـچرـھ ،تاقبـط
 رـتنیئاـپ رطـس کی ھک تسین ”یقلـخ ھھبـج“ نامـھ رگـم ،دوـشیم هدرـب شیپ یبالقـنا ھقبـط کی زا شیب یھارمـھ و یراکمھ
  ییوـگ مـھرد نیا زا .؟ دوـشیم هدیشوک نآ در رد و یفرعـم ”یئاوژروـب مسیلاربیل“ ناونـع ھـب ،یکستورـت زا لوـق لقـن اـب
 اـب یگناگی ینعی داحـتا یوجتـسج رد کی چیھ ،تسینومک بازـحا و یوروـش ھک درک رارکت دیاـب :ھک نیا مراھـچ .میرذگـب
 کی رد دوـخ لالحـنا ینعی داحـتا عوـن نیرـتدـب ھـب ھک دـندوـب اـھتسیکستورـت سکعرـب ھکلب ،دـندوبـن تسینومک ریغ یاـھورین
 مـھرد  ھتـسوـم تارکوـمد لایسوـس هورـگ اـب اکیرـمآ رد و  دـنداد نـت ھسـنارـف رد مود لاـنویساـنرتـنا تارکوـمد لایسوـس بزـح
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 نیا رـتمھـم و مـجنپ .دـندرک لـحنم نامـلآ رد ار دوـخ کچوک کھورـگ ،اـھیزاـنرـبارـب رد تـمواقـم نیرتکچوک نودـب و دنتخیمآ
 اھنـت یتح دتسینرداـق اـھتسیکستورـت ؟دـش بوکرـس یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا ای نیلاتـسا طـسوـت شبنـج مادک :ھک
 دـض و شخبیدازآ یاـھشبنـج بوکرـس رد اـھتسیکستورـت ،سکعرـب .دـنربـب ماـن ار یئاـعدا شبنـج  نینچ زا ھـنومـن کی
 هدروآ .دوـشرکذ دنـچ یئاـھھـنومـن ،تـسا یرورـض کیل ،دشکیم ازارد ھـب بلطـم دنـچ رـھ .دـندرک افیا یمھم شقـن ،یتسیشاـف
 زا یدادعـت .درک مالـعا لـحنم ،اـھیزاـن یریگتردـق ماگنـھ ھـب ار نامـلآ رد دوـخ ھـب ھتـسباو کچوک لکشت یکستورـت ،ھک دـش
 لامـعا و رورـت یارـجا یارـب یکستورـت قیرـط زا و دـندـمآرد یرلتیھ یسوـساـج ناـمزاـس تـمدـخ ھـب اـھتسیکستورـت
 اـھیراکبارـخ و یماـسا ھـب کردـم و دنـس ھـئارا اـب یدعـب یاھشخـب رد هراـب نیا رد ـ دـندـش هداتـسرـف یوروـش ھـب یراکبارـخ
 سوبحـم یرلتیھ گرـم یاـھهاـگودرا رد نـت نارازـھ ،دنتـفرـگرارـق بیقعت تحـت ینامـلآ یاـھتسینومک .  ـ دـش دـھاوـخ هراـشا
 رد ای و ھلمـح رطـخ تحـت یاـھروشک ھـب ای و دـنداد ھـمادا هزرابـم ھـب ھـنایفخم ای ،دـندـشن ریگتـسد ھک زین یدادعـت نآ .دـندـش
 رد ھسـنارـف رد یتسیکستورـت هورـگ ھک یلاـح رد .دـنداد ھـمادا اجـنآ رد ار یتسیشاـف دـض هزرابـم و دنتـفر ،اـھیزاـن فرصـت
 مادـقا سـناتسیزر داجیا ھـب رـجاھـم ینامـلآ و یوسـنارـف یاـھتسینومک .درک ھـناـخ مود لاـنویساـنرتـنا یسارکوـمد لایسوـس ناـماد
 اـھدـص  .دنتـخاـس دراو اـھتسیشاـف رـب یمکحم تاـبرـض ،یرلتیھ شـترا طـسوـت ھسـنارـف لاغِـشا ناـمز یمامـت رد و دـندومـن
 دراگیرـب ،یوسـنارـف یاـھتسینومک هدنـمزر یاـھهورـگ رد تکرـش رـب هوالـع و دنتـشاد تکرـش شبنـج نیا رد ینامـلآ تسینومک
 بزــح یزکرــم ھتیمکوضــع ھک ھــنوک وـُـتا :درک رکذ ار ریز یاــھماــن ناوــتیم ھلمــج زا .دــنداد لیکشت زین ار اــھینامــلآ
 بزـح یاـھرداک زا یگمھ ھک رکلِـھ تروک ،لزیاـھ سـناـھ ،فُک فـِئاز آـِت ، وئـل  دراـھرـگ ،دلُـگ نیگ رتـپ ،دوـب نامـلآ تسینومک
 تـسد رد تـسد و دنتخیمآ مـھرد ھتـسوـم تارکوـمد لایسوـس ھتـسد و راد اـب اـھتسینومک اکیرـمآ رد ایآ .دـندوـب نامـلآ تسینومک
 تایانـج و اـھتـنایخ نیا مامـت ای ،دـندرک یزیر ھـماـنرـب ار اـھتسینومک بوکرـس ،شایتسینومک دـض یھتیمک و ”زیاد“ یاـقآ
 رد ؟دیچ ھئـطوـت ،نآ ھیلع یکو تـفاتـش بالقـنا ِکمک ھـب یسک ھـچ ایناپـسا رد ؟تـفرـگ ماجـنا ،یکستورـت ناـمرـف و لیامـت اـب
 اھنـت ،دـندـشیم ینابیتـشپ ،ینیلوـسوـم و رلتیھ طـسوـت هدرتـسگ رایسب وً امیقتـسم وکنارـف یاـھتسیشاـف ھکیلاـح رد ایناپـسا
 :ھک دـنراد ناـعذا تسینومک دـض یبرـغ عـبانـم یتح .دوـب یوروـش ریھامـج داحـتا ،تـفاتـش ایناپـسا بالقـنا یرای ھـب ھک یروشک
 16 یآ فـُپراک یُلپ 31 و 15 یآ فـُپراک یُلپ  یگنج یامیپاوـھ 42 لـماـش 1936 ربتکا هاـم رد یوروـش یماظـن ھـلومـحم«
 رد ”ھشپـماک“ یراـب یتشک ....دنتـشاد تکرـش  الیوِـس  رـھش  نارابمـب رد 2 ـ ِب سا فـلوـپوـت یاـھامیپاوـھ ربتکا 29 رد .دوـب

 ھیلــخت اــناــتراک ردنــب رد ار 26 ـ ِت یاھکناــت لــماــش دوــخ ھــلومــحم ربتکا  12 رد ”لوــموسمک“ یراــب یتشکو ربتکا  4
 نای یوروـش یماظـن ناراشتـسم لوئـسم ....دـنوـشیم هدز سدـح نـت 2150ً اتیاھـن یوروـش یماظـن ناراشتـسم دادعـت ....دـندرک
 زین 26 ـ ِت  کناـت  600 دودـح و 16 ـ یآ یراکش ھتـفرشیپ یاـھامیپاوـھ ،لسلـسم و گنفـت عوـن هد رـب هوالـع ....دوـب نیزرـب
 تالومــحم هارمــھ زین حلــسم دارــفا رازــھ ود دودــح نمــض رد .دــندوــب ایناپــسا یارــب یوروــش یگنج تازیھجت ھلمــجزا
 ھـب اـھروشک یمامـت رد زین نرتنیمک ،یوروـش ریھامـج داحـتا ھبـئاـش یب یاـھکمک نیا رـب ھـفاـضا .)ایدـپ یکیو( »دـندوـب
 و تسیشاـف دـض نابلـطواد لـماـش ھک ،نرتنیمک یاـھدومنـھر تحـت خرـس یاـھدراگیرـب .تـشاد هراـشا ایناپـسا زا عاـفد ترورـض
 رد رفـن   59000 عومـجم رد« . دـندـش ایناپـسا راپـسھر ،وکنارـف یاـھورین اـب هزرابـم یارـب ،دـندوـب اـھتسینومکً اـتدمـع
 .)اجــنامــھ( »دــندوــب نامــلآ و ھســنارــف ،ایلاتیا یاــھروشک زا دادعــت نیرتشیب ھک دنتــشاد تکرــش یللملانیب  یاــھدراگیرــب
 ناتـسا ردً اـتدمـع 1936 لاـس رد بالقـنا یریگ جوا زا شیپ اـت اـھنآ ؟دـندرک افیا ایناپـسا رد ار یشقن ھـچ اـھتسیکستورـت
  ”.ما .وی .وا . یپ“  ای  ”یرــگراک یتسیسکراــم داحــتا بزــح“ ماــن ھــب وا لکشت و نین سایردــنآ اــب یراکمھ رد نوــلاــتاک
 ھلمـج زا نکیل ،تـشاد وا ھـب ھیبـش یتارظـن و دوـب یکستورـت کیدزـن ناتـسود زا یکی ھک نیا اـب نین .دـندرکیم تیلاعـف
 و ذوفـن شیازـفا اـب .دوـب  نوـلاـتاک رد یرتـسگداد ریزو ناـمز نیا رد وا .دوبـن مراھـچ لاـنویساـنرتـنا رد ناـگدننک تکرـش
 ”.ما .وی .وا . یپ“نورد رد ھـچ اـھتسیکستورـت ،تـشاد وضـع رازـھ تسیود رـب غـلاـب ھک ،ایناپـسا تسینومک بزـح یاـھورین
 ددـص رد ”یبالقـنا“ یاـھیظافـل اـب و هداد هرـھچ رییغت مک مک و دـندید یمرطـخ رد ار دوـخ تیعقوـم ،نآ زا جراـخرد ھـچ و
 رییغت ار هزرابـم تـھج  ،دوـب وکنارـف یاـھژـنالاـف  ھیلع هزرابـم یلصا تمـس ھک یلاـح رد و دـندـمآرـب دـحتم ھھبـج رد بیرـخت
 تـلود .دـندز تـسد قـفوـم اـن شروـش کی ھـب اـنولـسراـب رد و دـنداد رـس ار ناـھاوـخ یروھمـج تـلود ینوگـنرـس راعـش و دـنداد
 یتسیاـبیمً املـسم و دوبـن ھعـماـج ناشکتمـحز عـفانـم تـھج رد یتلود ،دوـب هدیسر تردـق ھـب تاـباختـنا رد ھک ناـھاوـخ یروھمـج
 یلصا نمـشد ھک یناـمز اـت نکیل و ،دـش یم زاـغآ نآ ھیلع هزرابـم وکنارـف یاـھورین لـماک تسکشزا سـپ ،بـسانـم ناـمز رد
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 ھـب ،بالقـنا ریسم رییغت ،دوـب ینیلوـسوـم و رلتیھ بـناـج زا ھیوـس ھمـھ تیوقـت و یورشیپ لاـحرد ،وکنارـف ینعی رـتیوـق و
 تسکش هار رد یرادرـب ماـگ و وا تیوقـت یانعـم ھـب لمـع رد و وکنارـف ینعی یلصا نمـشد ھـب یھجوـت یب لـقادـح یانعـم
 وکنارـف یاـھژـنالاـف یرای ھـب ھکلب دـندوـب هدـشن یسایس فارـحنا راـچد اـھتسیکستورـت ھک داد ناشـن یدعـب تاقیقحت .دوـب بالقـنا
 شرازـگ قبـط رـب .دـنریگب تـسد رد روشک رد ار تردـق دنـناوتـب اـھتسینومک ،وکنارـف تسکش زا سـپ ادابـم اـت ،دـندوـب ھتـفاتـش
 دـض شـترا زاین دروـم داوـم ندیسر یھنیمز رد اـھتسیکستورـت ھک دـش نـشور ،دنتـشاد هدـھع رـب ار تاقیقحت ھک یتاـماقـم
 دوـخ ھـماـنرـب رد ار ناـھاوـخ یروھمـج تـلود یاضـعا رورـت و هدومـن ینکش راک یگنج تایلمعرد ،هدرک بیرـخت ،وکنارـف
 ھیلع ھـناخـسار ،یلصا یورین ناونـع ھـب ،نیچ تسینومک بزـح ھک یلاـح رد نیچ رد ؟دـش  ھـچ نیچ رد  .دـندوـب هدیناجنـگ
 ھــب ار دوــخ نارایتــسد و تــشوــنیم نیچ تسینومک بزــح ھیلع ھــلاقــم یپ رد یپ یکستورــت ،دیگنجیم ینپاژ نیزواجتــم
 ،دنـس و کردـم اـب ،ھتـشوـن نیا مـجنپ و مراھـچ یاـھشخـب رد هراـب نیا رد ـ درکیم قیوشـت ،نـپاژ مسیلایرپـما اـب یراکمھ
 یربـھر اـب تـسناوـت بزـح نیا ،نیچ تسینومک بزـح ھیلع یکستورـت یاـھیظافـل  مامـت مـغریلع . ـ  تـشاد میھاوـخ وگتفـگ
 .دـھن انـب زین ار نیچ یاهدوـت یروھمـج دـش رداـق  ھکلب  ،دـنارـب نوریب ار ینپاژ نیزواجتـم اھنـت ھـن ،گـنوـتھسـت وـئاـم  ھـنایھاد
 ،دـنرگـنیم ردارـب دنـناـم ھـب اـم ھـب و دنتـسھ اـم راداوـھً اعـقاو ھک یناتـسود« :تفـگ یوروـش یاـھکمک هراـبرد گـنوـتھسـت وـئاـم
 داحـتا اھنـت ،دیشوپـن مشـچ نیچ رد دوـخ تازایتما زا یرگید روشک چیھ .دنـشابیم نیلاتـسا و یوروـش قلـخ اـھنیا ؟دنتسیک
 ھـب یوروـش داحـتا اھنـت ،دنتـساـخرـب هزرابـم ھـب اـم اـب نیچ ریبک بالقـنا نیتـسخن یط اـھتسیلایرپـما مامـت .درک نینچ یوروـش
 کمک اـم ھـب ینپاژ دـض تـمواقـم گنـج زاـغآ ناـمز زا یتسیلایرپـما یاـھروشک یاـھتـموکحزا کی چیھ .تـفاتـش اـم کمک
 قلـخ قیدـص تـسود نیلاتـسا ....دیناـسر کمک اـم ھـب ،دوـخ یداـم عیانـم و یئاوـھ یورین اـب یوروـش داحـتا اھنـت ،تـسا هدـناـسرـن
 نیچ قلـخ مارتـحا و یزرورـھم رد تسین رداـق یماھـتا و غورد چیھ ،قافـن رذـب ندـناشـفا یارـب یششوک چیھ .تـسا نیچ
 .»دروآ دراو یللخ یوروش داحتا ھب تبسن ام ھناممیمص یتسود رد ،نیلاتسا ھب تبسن

 .میزادنا هاگن ثحب ِدروم ھلاقم تاکن رگید ھب

 ناـمزاـس ار نیتاک یاـھلگنـج رد یناتـسھل نارـسفا راتشک یوروـش یاـھورین ،1940 سراـم رد« :میناوـخیم ھـلاقـم رد

 زا سـپ یزاـن شـترا ،مود یناھـج گنـج نارود رد .دراد مزال ار یاهزادـنا یب تـحاـقو و گرزـب ییوـگغورد نیا .»دـنداد
 زا رفـن رازـھ هدزای اـت 10 نیب ھلمـج زا و رفـن 27000 دودـح ،یوروـش ھـب ھلمـحروظنـم ھـب ناتـسھل لـماک لاغـشا
 سـپ یزاـن نامـلآ .درک نـفد اـج نامـھ رد و ماـع لتـق یزور نآ ناتـسھل رد نیتاک یاـھلگنـج رد ار یناتـسھل نایماظـن
 ماـع لتـق خرـس شـترا تـسد ھـب ناگتشک نیا ھک دـش یعدـم ینیشن بقـع ماگنـھ ھـب و دارگنیلاتـسا رد تسکش زا
 لتـق رـب یھیجوـت ھجیتن رد و ھـباشـت ،یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب یماھـتا نینچ اـب تـشاد دصـق یزاـن نامـلآ .دـناهدـش
 گنـج زا سـپ یاـھیسرزاـب .دـبایب اـھهاـگودرا رد نینچ مـھ و اـھروشک ریاـس ،یوروـش ،ناتـسھل رد دوـخ یاـھماـع
 تبـسن و نایدوھی راتشک اـب یزاـس ھیبـش رـب هوالـع تـشاد دصـق زلـبوـگ .دیناـسر تابـثا ھـب ار اـھیزاـن یاـعدا فالـخ
 ھک میروایب رظـن رد رـگا صوصـخ ھـب .دنک قافـن و ینیبدـب داجیا نیقفتم نایم رد ،یوروـش ھـب یتیانـج نینچ نداد
 دادرارـق دقـع نیفلاخـم نیرـتتخـسرـس زا یکی ،دوـب هدـش میقم ناتـسلگنا رد و هدرک کرـت ار روشک ھک ناتـسھل تـلود
 کسمتـسم اـب تـسناوـتیم تـلود نیا .دوـب دنـمھقـباـس ناتـسھل یاـھتسینومک بوکرـس رد و یوروـش اـب یعمـج تینما
 ماکاـن ،تـلود نیا شالـت ھتبـلا ھک دوـش یوروـش اـب اکیرـمآ و ناتـسلگنا طابـترا عطـق ناـھاوـخ ،زلـبوـگ یاـعدا ندادرارـق
.دنام
 خرـس شـترا تسکش یپ رد ھک تـشاد رارـق کسنلومـسا رـھش یکیدزـن رد نیتاک یاـھلگنـج ؟دوـب ھـچ نیتاک یارـجاـم
 ،حلـص ھـماـندـھع ساـسارـب ،یکسفچاـخوـت و یکستورـت یماظـن تیارد مدـعو یتیافک یب تلـع ھـب یناتـسھل یاـھورین زا
 ،روشک زا جراـخ ھـب ناتـسھل تـلود رارـف و ناتـسھل ھـب رلتیھ یھلمـحزا سـپ .تـفرـگ رارـق ناتـسھل فرصـت رد
 رد .دنتـخاـس دازآ ،دوـب هدـناـم ناتـسھل فرصـت رد رـتشیپ ھک ار یوروـش کاـخ زا یقطانـم نآ ،یوروـش یاـھورین
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 یزاـس هار و نامتـخاـس راک ھـب ھک دـندـمآرد تراـسا ھـب یناتـسھل یماظـن نارازـھ ،خرـس شـترا یاـھورین یورشیپ نیا
 هار ھـب اجـنآ رد رفـن اـھدـص هزور رـھ و دوـب ھقطنـم یلاـھا یاـھهاـگ حیرفـت زا یکی نیتاک یاـھلگنـج .دـندـش هدرامـگ
 یمومـع نیا رد یرییغت ،دـندوـب رقتـسم ھقطنـم نیا رد یوروـش یاـھورین ھک یتدـم رد .دنتـخادرـپیم شدرـگ و یئامیپ
 ،مـجاھـت ناوا نامـھ رد ،یوروـش ھـب یزاـن نامـلآ زواجـت زا سـپ .دـماین دوـجو ھـب لگنـج رد شدرـگ یدازآ و ندوـب
 ھیلقن لیاـسو دوبمک و مـجاھـت نیا زا یشاـن یگتفشآ .دـمآرد رلتیھ یاـھورین فرصـت ھـب نآ فارـطا و نیتاک لگنـج
 رد و دـش ھھبـج تـشپ ھـب یناتـسھل یماظـن یارـسا نینچمھ و خرـس شـترا لنـسرـپ ،لـحم یلاـھا لاقتـنا عـناـم ،یروـتوـم
 .دـندـمآرد یزاـن نامـلآ تراـسا ھـب خرـس شـترا زاـبرـس و رـسفا نارازـھ ھکلب ،یناتـسھل یارـسا نیا اھنـت ھـن ھجیتن
 رـب دنـچ یئاـھھتـشوـن یئاـپرـب قیرـط زا ار نآ زا یطـخت و هدومـن مالـعا عونمـم ار لگنـج ھـب دورو ،ینامـلآ یاـھورین
 و ریگتـسد ،دـندوـب هداھـن اـپ لگنـج ھـب ھتـسناداـن ای ھتـسناد ھک ار یدارـفا اـھراـب و دنتـشاد مالـعا لگنـج رود اـت رود
 ،یناتـسھل یارـسا و ھقطنـم یاـھتسینومک ،خرـس شـترا یاضـعا زا نـت نارازـھ اـھلاـس نیا رد .دـندرک ناراـبریت
 یوـس ھـب خرـس شـترا یورشیپ و دارگنیلاتـسا رد یزاـن نامـلآ تسکش زا سـپ .دـندـش ماـع لتـق یرلتیھ شـترا طـسوـت
 ھـب نآ نداد تبـسن و دوـخ تیانـج راـثآ ندرـب نیب زا روظنـم ھـب ،ھقطنـم زا رارـف و ھیلـخت زا شیپ نامـلآ شـترا ،برـغ
 درک یناتـسھل ناریسا ربـق شبـن ھـب روبجـم ار یوروـش ریسا نازاـبرـس زا نـت دصـناـپ زا شیب ،نیلاتـسا و خرـس شـترا
 ینیشن بقـع زا سـپ یهرود ھـب طوـبرـم و دـشیم تـفای اـھنآ بیج رد ھک یکرادـم و دانـسا و اـھھتـشوـن یمامـت اـت
 زاـبرـس دصـناـپ نآ ،تیانـج نیا شخـپ زا یریگولـج یارـب یزاـن یاـھورین .دـنوـش هدرـب نیب زا ،دـندوـب خرـس شـترا
 ناریسا زا ھک  ـ دارگنینل لـھا ـ فُروگی یالکین  ماـن ھـب ریسا زاـبرـس کی اھنـت .دنتـسب ھـلولـگ ھـب زین ار یسور
 ،یدازآ هزور کی ھلـصاـف نیمھ رد یو .دیدرـگ تـقوـمرارـف ھـب قـفوـم ،دوـب 126 هرامـش هاـگودرا رد ینادـنز
 ھک زلـبوـگ .دـش مادـعا و ریگتـسدً اددـجم زور کی زا سـپ وا .درک وـگزاـب لـحم زا یناـناقـھد یارـب ار دوـخ تادـھاشـم
 یاـھدـسج اـب یئاـھروـگ ھک دـش یعدـم ،تـسا هدرـب نیبزا ار ینامـلآ یاـھیزاـن تیانـج راـثآ ھیلک ایوـگ درکیم روصـت
  طـسوـت یئاـعدا نینچ ضحـم ھـب .دـناهدیسر لتـق ھـب خرـس شـترا طـسوـت ھک دـناهدـش تـفای لگنـج رد یناتـسھل نایماظـن
 ھلمـجزا .دیسر پاـچ ھـب یوروـش دیارـج رد ھک تـخادرـپ نیغورد یاـعدا نیا یاشـفا ھـب یوروـش تـلود ،زلـبوـگ
 رـب ینبم ار نجھتـسم و هدـش فیرـحت یاـعدا ریخا زور ھـس ود رد زلـبوـگ ینکارـپ غورد هاگتـسد« :میناوـخیم
 نینچ .دـناهدرک شخـپ 1940 راھـب رد کسنلومـسا ھقطنـم رد یوروـش یاـھناـگرا طـسوـت یعمـج ھتـسد یاـھمادـعا
 ھـب کسنلومـسا یلاوـح رد 1941 لاـس اـت ھک یناتـسھل قـباـس ناریسا زیگنا مـغ تـشوـنرـس هراـبرد ار یکش ،یراتفـگ
 بقـع زا سـپ ھک کسنلومـسا ھقطنـم نینکاـس و یوروـش یلاـھا زا یرایسب هارمـھ ھـب و دنتـشاد لاغتـشا ینامتـخاـس راک
 نیا ھـنومـن نیلوا نیا نکیل ....دراذـگیمن یقاـب ،دـناهدـش ینامـلآ نادالـج راتـفرـگ ،یوروـش شـترا یاـھورین ینیشن
 نایناــبرــق“ ناونــع اــب گربمــل رــھش هراــبرد 1941 لاــس رد ار یلمع نینچ ھــباشــم اــھنآ .تسین یلامــعا نینچ
 زا یھاـگآ اـب  .دـندرک الـم رـب ار ینامـلآ یاـھغورد نآ ینیع نادـھاـش اـھدـص ھک دـندرازـگ شیامـن ھـب ”یکیوشلـبرورـت
 اـھنآ ،دننکیم موکحم اـھینامـلآ تـسد ھـب ار نایدوھی و ناتـسود حلـص راتشک ندمتـم یاـھناسـنا یمامـت ،ھک نیا
 یرـس کی ،فدـھ نیا ھـب یبایتـسد یارـب ناـنآ .دـنزیگنارـب نایدوھی ھـب تبـسن ار نانیبھـتوک رفنـت دـنراد شالـت نونکا
 تـسد یناتـسھل رـسفا 10000 راتشک رد ایوـگ ھک دـناهدرک مـھرـس ار یدوھی ایوـگ یاـھرسیمک زا یبالـق یماـسا
 : دنـناـم ھـب ،دـنرادـن یجراـخ دوـجوً الـصا ھک ،ماـن نیدنـچ یدنـب مـھرـس ،ھتشکراک ناـگدننک لعـج نیا یارـب .دـناھتـشاد
 یماـسا نینچ ..تـسا هدوبـن لکشم نادنـچ یراک ،گرـبدنیف میاـش ،یکسیندـنورـب لُواـپ ،چیووـسروـب ماروآ ،کابیر فـل
 یجراــخ دوــجو یلــخاد روــما یایراسیمک تارادا زا کی چیھ رد و کسنلومــسا تینما هرادا رد یصاخــشا و
. )19/4/1943 و 16/4/1943 ادوارپ( .»دنرادن
 لـماـش ینویسیمک ،نیتاک ھقطنـم زا یزاـن شـترا رارـف زا سـپ 1944 لاـس ھیوـناژ رد یوروـشریھامـج داحـتا تـلود
 یتح .داد لیکشت یناتـسھل هدـش مادـعا نایماظـن داسـجا یسررـب روظنـم ھـب نوـگاـنوـگ یاـھھنیمز رد صصختـم اـھهد
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 تکرـش نویسیمک نیا رد تراظـن روظنـم ھـب سور گرزـب هدنسیوـن ،یوتـسلوـت یسکلآ نوچمـھ یسانـشرـس صاخـشا
 یسررـب و یفاکش دبـلاک رـب یوروـش رد اکیرـمآ ریفس رتـخد نمیرـھ یتاک ھلمـج زا زین دنـچ یناراگـنربـخ .دنتـشاد
 .دـندرک وـگزاـب ار دوـخ تادـھاشـم ھقطنـم نینکاـس زا رفـن اـھهد نویسیمک نیا رد .دنتـشاد تراظـن داسـجا یگنوگـچ
 ناـگدـش مادـعا بیج رد ،دوـب هدـناـم رود یزاـن نایوـجزاـب مشـچ زا ھک 1941 نـئوژ زا سـپ خیراـت ھـب تاجتـشوـن یخرـب
 لاـس ھـب طوـبرـم دـناوـتیمن نایمادـعا داسـجا ھک دـندوـب لوقـلاقفتـم نیصصختم و ناکشزـپ یمامـت .دـش تـفای یناتـسھل

 نامـلآ تـخاـس یاـھھـلولـگ ،ناـگدـش مادـعا ندـب رد یاـھھـلولـگ .دراد ار رـترید لاـس کی لـقادـح خیراـت ھکلب دـشاـب 1940
 اـب دـنراد شالـت ھک ،دـنوـش یم تـفای یئاـھتسینومک دـض زونـھ اـھیسررـب و کرادـم نیا مامـت رـب هوالـع .دـندوـب
 ار اـھیزاـن نینوـخ یاـھتـسدً المـع ،یوروـش ھـب تیانـج نیا نداد تبـسن اـب و هدرک فیرـحت ار خیراـت ،یرگیچوـھ
 و دـناهدـش پاـچ یئاـپورا یاـھناـبز یخرـب ھـب یلـحم نیدـھاـش تداھـش ھلمـج زا دانـسا نیا یمامـت .دنـھد وشتـسش
 تیانــج – نیتاک رد راتشک“ :دــناھلمــج نآ زا .دنک عوــجر اــھنآ ھــب دــناوــتیم دنمــقالــع هدنــناوــخ ھک دــندوــجوــم
ـ  اکیرـمآ هدـحتم تالایا تـلود ھـب یوروـش داحـتا تـلود تـشاددای“ و ”ینامـلآ ناـبز ھـب 1979 – ینامـلآ یاـھتسیشاـف

 تکرـش اـب ینویسیمک نیسلی رظـن ریز شیپ نرـق دوـن یاـھلاـس رد .”ینامـلآ ،ھسـنارـف ،یسیلگنا یاـھناـبز ھـب 1951
 ھـب طوـبرـم  دنـس اـھدـص لعـج ھـب زاـغآ و دـش لیکشت یتینما ناروـمأـم و دانـسا لعـج هدـش نیچ تـسد نیصصختم هورـگ
  نیسوـگور  تینما ناـمزاـس ماقـم مـئاـق و  ایوخیپ  یتلود ویشرآ قـباـس لوئـسم نویسیمک نیا رد .درکزاـغآ ار ھتـشذـگ
 تابـثا یارـب تایلعج نیا نادـھاـش زا یکی .دـندوـب هدـش لعـج زین اـھ ءاضـما یتح دانـسا نیا رد .دنتـشاد تکرـش
 ھتیمکوضـع ،نیشولیا چیوـناویا روتکیو .درک ھـضرـعزین ار یلاـخ یاـھمرـف و رـھم ،یمسر کرادـم یتح شراتفـگ
 هدـھع رـب ار یناتـسداد تـنواعـم لاـس ود تدـم ھـب و نادـقوقـح ھک اـمود هدنیامـن و  ھیسور تسینومک بزـح یزکرـم
 یتلع ھـب یو دعـب هامکی  .تـخادرـپ اـمود سلـجم رد دانـسا لعـج هراـبرد یرـگاشـفا ھـب 2011 ھیروـف مـھد رد ،تـشاد
 ھـب یوروـش رد یدایز لاجنـج و راـج دانـسا نیا ندوـب یلعج .تـشذـگرد یگلاـس 62 نـس رد دـشن نـشور هاـگ چیھ ھک
 یلعج دانـسا ساـسا رـب یللملانیب یاـھهاـگداد ھـب ناتـسھل تـلود تایاکش .دـش ور ناـگدننک لعـج تـسد و تـخادـنا هار
.دندش ھتخانش دراوان  نیسلی ناراکمھ ِتخاس تسد
 تسیلایسوـس نارکفنشور زا یعیسو یاـھشخـب و اـھکیوشلـب میدـق یاـھرداک نیلاتـسا« :میناوـخیم ھـلاقـم ھـمادا رد
 ریظن یراک ھنھک نایماظـن لـماـش ،یوروـش نارـسفا مراھـچ ھـس ناراـبریت ھلمـج زا ،درک ھیوسـت یزود شوـپاـپ اـب ار
 شـترا یگنج یگداـمآ یارـب یرگـناریو تاعبـت رـما نیمھ .ریکای اـنویآ لارـنژ و یکسفچاـخوـت لیئاخیم لاـشراـم
 باطـخرلتیھ روـمأـم ار نینل ناـھارمـھ مامـت ھتـشذـگ لاـس ھـس یط نیلاتـسا“ تـشوـن یکستورـت  .تـشاذـگ یاـجرـب خرـس
 اـب داحـتا ای و یسوـساـج ماھـتا نامـھ اـب یگمھ  ،رـسفا رازـھ یس .دـناکشخ ار رواشـم نارـسفا تأیھ تـخرد وا .درک
 ادـج و بزـح ندرک هراـپ ھکت زا سـپ نیلاتـسا نونکا .دـندـش دیعبت ای و دـندیدرـگ لزـع ای ،دـندـش ناراـبریت ای ،رلتیھ
 .دراذگیم شیامـن ھـب رلتیھ یلصا روـمأـم ....شقـن یافیا یارـب ار دوـخ یروـتادیدـناکً انلـع ،شـترا ندـب زا رـس ندرک
 نیا ؟دنک رواـب ار یگرزـب ماھـتا و غورد نینچ دـناوـتیم یسک ھـچ .) ھـلاقـم لوـق لقـن نایاـپ  (-.»”)نیلاتـسا میلـست(
 ریگرد یاـھورین ریاـس رارـقا رـب انـب یتح و دـلاـم یم کاـخ ھـب ار یرلتیھ یاـھیزاـن هزوـپ ھک تـسا یروـمأـم ھـنوگـچ
 یاـھروشکرگید نارـس یتح .تـسا هدومـن افیا یرلتیھ نامـلآ تسکشرد ار یساـسا شقـن ،یرلتیھ نامـلآ اـب  گنـج
 کش  سک چیھ نونک اـت ناـنآ ندوـب نیلاتـسا دـض و یوروـش دـض و تسینومک دـض رد ھک نامـلآ اـب گنـج ریگرد
 هداـج رد یرلتیھ یاـھورین ندادرارـقً انعمطـم یوروـش مدرـم و خرـس شـترا« :ھک  دـندرک ناـعذا  تـسا هدرکن
 سیئر تــلوزور( »دــندروآ تــسد ھــب ار هدــحتم تالایا مدرــم یدــبا نیسحت و دــندرکزاــغآ ار یئاھــن تسکش
 نوتسنیو( »درک دوـباـن ار نامـلآ یماظـن نیشاـم تأرـج و لد ھک دوـب ھیسور شـترا نیا« .)اکیرـمآ تـقوروھمـج
 رد اـھینامـلآ ،دوـب هدروـخ تسکش دوـخ ھھبـج رد یوروـش داحـتا رـگا« .)ناتـسگنا تـقو ریزو تـسخن لیچرـچ
 یتح و دــنوــش فرصتــم زین ار اقیرــفآ دــندــشیم رداــق اــھنآ .دنتــفرــگ یمرارــق ریبک یایناتیرــب ریخست تیعقوــم
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 تــلود ھــجراــخ ریزو سونیتــسا .رآ دراودا(  »دننکرقتــسم ار دوــخ  هاگیاــپ نیتال یاکیرــمآ رد دنتــسناوــتیم
 راـب کی ربـھر« :تـسا هدرک تـشاددای ھـنوگنیا ،خرـس شـترا یزاسکاـپ زا ار رلتیھ ینارگـن زلـبوـگ .)تـلوزور
  دقتعـم اـم ھک  یناـمز  :دومـن  نایب  نینچ ار شاهدیقع لاـح نیا رد و درک حیرـشت ار یکسفچاـخوـت دروـم رگید
 سکع ً الـماک  ھـلأسـم .میتـشاد  هابتـشا یریگتمـس ،دنکیم دوـباـن  ار  خرـس شـترا نایرـج  نیا رد  نیلاتـسا ھک  میدوـب
 رگید ھک دیسر اجـنآ ھـب و درک دازآ  خرـس شـترا  رد نویسیزوـپا تاجتـسد  مامـت زا ار دوـخ  ندرـگ  نیلاتـسا .تـسا
 هزرابـم یورین رـب ،یسایس رسیمک یزاـسزاـب ،نینچ مـھ .درادـن دوـجو شـترا نیا لـخاد رد ھـنابلـط میلـست نایرـج کی
 زا لاـس 25 لوـط رد ار نویسیزوـپا ،مسیوشلـب ....تـسا هدراذـگ تبثـم ریثأـت یاهداعـلاقراـخ روـط ھـب خرـس شـترا
  مامـت دـناوـتیم تـھج نیا ھـب  ،تـشادرـب دوـخ شود زا عـقوـم ھـب ار رطـخ نیا ، مسیوشلـب ....تـسا ھتـشادرـب نایم
 ارــچ  .)1943  ھــم  هاــم  8  ـ زلــبوــگ  یھــنازور تارــطاــخ(  »دــھد  تمــس نمــشد  لــباقــم رد ار دوــخ یورین
 تلـع ؟تـخادرـپیم تایقاو و اـھدادیور فیرـحت ھـب و دنیبب تـساوـخ یمن ار یزور نآ تایعقاو مامـت  یکستورـت
 روشک نآ تسکش یوزرآ و ناـمز نآ رد یوروـش رـب مکاـح یتسیلایسوـس  متسیس اـب یو  تفـلاخـم  عـضوـم اـنامـھ
 رد یکستورـت .دوـب یناھـج نیعجترـم ریاـس و )ھتـشوـن 5 و 4 یاھشخـب رد دنتـسم( اـھیزاـن اـب یرایتـسد رد یتح
 ھک ھچـنآ ،اـھیزاـن اـب یناھنـپ یراکمھ رد اـما ،نیلاتـسا و یوروـش ھـب ینزارتـفا و پـچ حالطـصا ھـب تالمـج تـشپ
 و تردـق ھـب ندیسر ددـص رد ،دـش نایع اـھهاـگداد رد شاتـقوـم نیدـحتم و یو ناوریپ کدـنا نامـھ تاـفارتـعا یپ رد
 رد ،رارـف یارـب ھک ار یدزد ناتـساد .دوـب اـھیزاـن ھـب یوروـش زا یقطانـم ششخـب اـب یتح ،یوروـش رد ینارمکح
 نوچمـھ یکستورـت .دنـنادیم ناگمـھ ،دیریگب ار دزد دزیم دایرـف و دادیم ناشـن ار یرگید تـشگنا اـب ھک یلاـح
 ھـب و دـنزوـمایب وا یاـھتـنایخ و اـھاطـخ زا یکستورـت ناوریپ کدـنا یزورـما نارـس ھک تـساـج ھـب .دوـب یدزد نینچ
 میوـگیمن و دنـھد ناشـن ار یکستورـت یعقاو هرـھچ ،دوـخ ناوریپ کدـنا نامـھ یارـب یو یاـھیئوـگ هوای رارکت یاـج
 ھک یناـمز نآ رد نینل .دنـھد عوـجر یکستورـت هراـبرد ریبک نینل تاجتـشوـن ھـب ھکلب ،نیلاتـسا تاجتـشوـن ھـب ار اـھنآ
 :تفـگیم یو یاـھیئوـگ غورد و اـھیئوـگ ناشیرـپ هراـبرد دوـب هدیطلغن یناھـج عاجـترا ناـماد ھـب زونـھ  یکستورـت

 نیا ھک تسین ناتـسرامیت زا ایآ – دنکیم لآوئـس دوـخ زا رایتخا یب ،دـناوـخیم ار اـھزیچ نیا ناسـنا یتقو یتـسار«
 تاـھابتـشا ھک تـسا نـشور ھتفـگاـن .)ھـنابلـط تدـحو یاـھدایرـف شـشوـپ رد تدـحو ضقـن :ھـلاقـم( »دوـشیم دنلـب اـھادـص
 سایق لـباـق  ،درک ھشیپ دیعبت و یوروـش تسینومک بزـح زا جارـخا زا سـپ ھک ھچـنآ اـب ،یکستورـت یناوـج نارود
 .تسا رایسب توافت ،تنایخ و هابتشا نیبام . دنتسین
 بـناـج زا تیروـمأـم ھـب نینل ناـھارمـھ مامـت باستـنا یکستورـت لوـق زا و میدـق یاـھرداک ھیفصت زا یئاذک ھـلاقـم رد
 دراـگ یمامـت« :ھک دوـشیم یعدـم و دوریم رـتارـف مـھ نیا زا رگید یاھتـشوـن رد یکستورـت .دوـب ھتـفر نخـس رلتیھ
 ھـب یلـخاد گنـج ناـناـمرـھق یھمـھ ،ربتکا بالقـنا نیزرابـم یھمـھ ،نینل ناراکمھ و نارای مامـت ،مسیوشلـب قـباـس
 یئوـگ غورد ھمـھ نیا )1940 ھـم - یوروـش ریھامـج داحـتا نارـگراک ھـب ھـماـن( .»دـناهدیسر لتـق ھـب نیلاتـسا تـسد
 زا جراـخ ھک یناسک و نویبالقـنا بیرـف و ندرک هارمـگ یارـب ھک نیا ھـن رگـم؟تسیچ یارـب و یک یارـب ارتـفاو
 نایرـج رد یوروـش نارـگراک  .تـسا یراکبیرـف یعوـن مـھ ھـماـن ناونـع .تـسا هدوـب ،دـندرکیم یگدـنز یوروـش
 یکستورــت ھک ار ھچــنآ و نینل ناراکمھ و نارای قافــتا ھــب بیرــق تیرثکا و دنتــشاد رارــق  اــھهاــگداد  یعقاو
 زا .دـندوـب هاـگآ یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب تـمدـخ رد ناـنآ یناـمز نآ یاـھتیلاعـف زا و دنتـخانـشیم ،درامـشیم
 رــسمھ ،ایاکسپورک لوقــب و نینل راداــفو هارمــھ ،یتسینومک هزرابــم زاــغآ و یناوــج ناوا نامــھ زا ھک نیلاتــسا
 دوـب )ایاکسپورک ھتـشوـن – نینل زا یتارـطاـخ باتک( »ربتکا یزوریپ و یبزـح هدـناـمزاـس صخـش نیرتمھـم«نینل
 ،فلیشورو ،درک یناـمداـش راھـظا یو رورـت زا یکستورـت ھک فوریک ،فـتوـلوـم ،فـنادـش ایآ .مرـبیمن ماـن دایز
 رد نز ریفس نیلوا و بزـح یزکرـم ھتیمک وضـع نز نیلوا یاتـنوـلوک اردـناسکلآ ،نیناگـلوـب ،نینلاک ،ایاکسپورک
 فشیبوک ،کینروــش ،دوــب روشک نآ رد یوروــش ریفس کیزکم رد یکستورــت  تــماــقا ناــمز رد  ھک ناھــج
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 ناـناـمرـھق زا و ربتکا بالقـنا نیزرابـم زا ،نینل نارای و ناراکمھ و یمیدـق یاھکیوشلـب زا یمامـت ھک نارگیدو
 ؟دـندوـب هدیسر لتـق ھـب نیلاتـسا تـسد ھـب ،دـندـناـم راداـفو مسینومک ھـب دوـخ یگدـنز رـخآ اـت یگمھ و دـندوـب یلـخاد گنـج
 غورد .دوـب هدیناـسر لتـق ھـب دوـخ ھلیخم رد ار ناـنآ و تـشاد ار نیتـسار یاـھتسینومک نیا لتـق یوزرآ یکستورـت
 زاـب و تفـگ غورد مـھ زاـب کلفط« : درکیم رارکت اـھراـب نینل ھک دوبـن درومیب و دوـب یکستورـت ھـفرـح ییوـگ
 نینچ یکستورـت ،یرآ «: تـشوـن 1917 ھیروـف 7 رد یاتـنوـلوک ھـب یاھـماـن  رد و »دـمآرد بآ زا طلـغ شـباسـح
 دلـج – ینامـلآ ناـبز ھـب نینلراـثآ( »اـھتـسار اـب یزاـس کولـب و یتـسدمـھ اـما ،پـچ یاـھیظافـل ینعی ،تـسا یکوـخ

 بالقـنا ھـب عـجار یکستورـت تافیرـحت و اـھیزادرـپ غورد زا کدـنا ھـنومـن دنـچ ھـب تسین دـب .)262 ھحفـص – 35
 نینل « دسیوـنیم نینچ دوـخ و ناـگدنسیوـن یاروـش هراـبرد نـم یگدـنز باتک رد یکستورـت .میزادرپـب نینل و ربتکا
 یاروـش . دوـب نئمطـم یتیرثکا ندروآ تـسد ھـب ددـص رد .میآرد ناـگدنسیوـن یاروـش تیوضـع ھـب نـم تـشادرارـصا
 : ناـناوـج ،)درلسکآو چیلوـساز ،فوـناخلـپ( :ناریپ ،دـشیم میسقت هورـگ ود ھـب لیاسـم زا یرایسب رد ناـگدنسیوـن
 نیا اـب نـم ....تـفرـگ مـھاوـخ ار وا بـن اـج نـم مھـم لیاسـم رد ھک تـشادـن کش نینل .) فوـسرتـپ و فوـتراـم ، نینل(
 رثکا هدیقع نیا .دریگب رارـق یزکرـم ھتیمک رظـن ریز تسیاـب ناـگدنسیوـن یاروـش ھک مدوـب هدـمآ ھـجراـخ ھـب داقتـعا
 یبـسانـت اـھورین نایم ....تسین یلمع نیا“ :داد باوـج نـم ھـب دروـم نیا رد نینل .دوـب ھیسور رد ارکسیا نارادـفرـط
 لکشتم  زکرـم کیاـم. تسین یلمع نیا.دننک یربـھر ھیسورزا اراـم دنـھاوخیمروطـچاھـنآ درادـن دوـجو لوقعـم
 بــجوــم نیا ســپ“ :مدرک لآوئــس ”.مینکیم یربــھر اجنیا زا اــم و میرــتاــناوــت کیژوــلوــئ دیا ظاحــل زا ،میتــسھ
 مـھ دیاـب ینونک طیارـشرد ،دراد یبیع ھـچ ؟ بوـخ“ :داد خـساـپ نینل ”؟ددرـگیمن ناـگدنسیوـن یاروـش یروـتاتکید
 ھـلأسـم نیا ھک مدیدیمن مـھ باوـخ رد یلو ،درکیم یئاـھکش دیلوـت نـم رد نینل یناـمزاـس یاـھھشقـن .”دـشاـبروطنیا
 یتالیکشت لوـصا فالـخ رـب ھک دـنزیم تمھـت نینل ھـب  یکستورـت .»دوـش بزـح هرگنک نتخیسگ مـھ زا بـجوـم
 ســناجتــماــن عمــج نیاً ایناــث و دروآرد ناــگدنسیوــن یاروــش تیوضــع ھــب ار یکستورــتً الوا تــسا ھتــشاد دصــق
 لوـق ھـب و دـشاـب بزـح یاضـعا یمومـع رظـن ھـب ھـجوـت یبً الـماک و دـھد رارـق یزکرـم ھتیمک زارـفرـب ار ناـگدنسیوـن
 اـب ھکلب ،دوـشیم لـسوتـم نینل ھـب تمھـت و یئوگـغورد ھـب اھنـت ھـن یکستورـت .دنک یروـتاتکید لامـعا  ”ناوـج“  نیا
 یاروــش وا .دــھد هولــج نوــگرــگد دوــب مکاــح ناــگدنسیوــن یاروــش نیب رد ھک ار یتیعقاو نآ دــھاوــخیم یکریز
 عـضاوـم یور رـب ھکلب دوبـن اروـش نورد یسایس عـضاوـم نایب ھک دنکیم میسقت یناوـج و یریپ ھـب ار ناـگدنسیوـن
 دوـجو ناـناوـج و ناریپ زا یطولـخم فرـط رـھ رد ،تـفای ار دوـخ صخشـم رولبـت هرگنک رد سپـس ھک یسایس
 ھـب یکستورـت .دنتـشادرارـق فوـتراـم و درلسکآ وـس رگید رد و فـناخلـپ و نینل وسکی رد ھک یروـط ھـب ،دنتـشاد
 نکیل و دنتـشوـنیم شرازـگ ای ھـلاقـم ارکسیا یارـب یھاـگ ھـگ ھک تـشاد تیلاعـف ارکسیا ناراکمھ زا یکی ناونـع
 هرگنک هدـھع رـب مھـم نیا ھکلب دنک نوزـفا ار اروـش یاضـعا ھک تـشادـن قـح اروـشً الوـصا و دـندوبـن اروـش زا یئزـج
 تبـسن اروـش رد تیرثکا بسک روظنـم ھـب نینل  ھـب یکستورـت ھک ار یشوـگرد یاـھتبحـص نآ نیارـبانـب .دوـب
 یاروــش تیوضــع ھــب یکستورــت ھک تــشادــن رظــن رد هاــگ چیھ نینل .دنتــسھ  ھیاــپ یب و  غورد ً الــماک  ،دــھدیم
 ار یکستورـت ھـناـمرشیب  یئوگـغورد  ھک تـسا هرگنک ھـب نینل داھنشیپ نآ صخشـم لیلد .دیآرد ارکسیا ناـگدنسیوـن
  لـماـش  ھک ناـگدنسیوـن دیدـج یاروـش لیکشت یارـب ار دوـخ یداھنشیپ تسیل مود هرگنک رد نینل .دزاـسیم الـم رـب
 ھـب ھـناور تـسار شیارـگ یادیدـناک اـب ار دوـخ تقـفاوـم نوـچ ھک داد ھـئارا هرگنک ھـب دوـب فوـتراـم و فـناخلـپ ،نینل
 رفـن ود لـماـش اروـش و درک عانتـما دیدـج یاروـش رد تکرـش زا زین فوـتراـم ھجیتن رد ،تـشادـن مالـعا فوـتراـم زـج
.دیسر مود هرگنک باختنا ھب فناخلپ و نینل ینعی
 رـب هوالـع .دوـب ھـناور تـسار و کیوشنـم شیارـگ ینعی فوـتراـم و درلسکآ ناوریپ زا هرگنک نیا رد یکستورـت
 یاروـش زا یئزـجً الامتـحا دـندـشن یعدـم هاـگ چیھ ھک دـندرکیم یراکمھ ارکسیا اـب زین یرگید ناسک یکستورـت
 ایاکسپورک و درـبیم ماـن یکسنلوـبور زا ”کیوشلـب بزـح خیراـت“ ھـلاقـم رد فیونیز ھلمـجزا  .دنتـسھ ناـگدنسیوـن
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 .درامشیم ناراکمھ هورگ زا ار یرگید یماسا
 دیدرـگ نیا رـب رارـق نینل داھنشیپ رـب انـب 1919 لاـس رد  .مینک ھـجوـت یرگید ییوـگ دـب و فیرـحت و غورد ھـنومـن ھـب
 ملـق زا دیراذگـب .دوـش ءادـھا یلـخاد گنـج رد یاـھیزوریپ رـطاـخ ھـب  خرـس مـچرـپ ناشـن یکستورـت و  نیلاتـسا ھـب ھک
 زا عاـفد یارـب نـم ھـب ھک دـش بیوصـت یسایس رتـفد رد« :میناوخـب ”نـم یگدـنز“ ماـن ھـب یو باتکرد یکستورـت
 یپ اـھدعـب نآ ھنُک ھـب ھک تـسا طبـترـم زین رگید یاھـثداـح بلطـم نیا اـب ...دنـھدـب خرـس شـترا مـچرـپ ناشـن دارـگورتـپ
 .دوـش هداد ناشـن مـھ نیلاتـسا ھـب ھک درک داھنشیپ ،روظـحم یکدـنا اـب فنـماک ،یسایس رتـفد ھسلـج نایاـپ رد .مدرـب
 اـب ار وا  ”.ممھـف یمن ھک نـم ؟ارـچ نیلاتـسا ؟ارـچ“ :دیسرـپ ھـناـقداـص ینحل اـب دوـب ھتـفر رد هروک زا ھک نینلاک
 نیلاتـسا . دوـب چیلیا ھشقـن نیا“  :دیرـپ نینلاک ھـب نیراـخوـب ،سفنـت رد .دـش  بیوصـت داھنشیپ و دـندرک مارآ یزنـط
 بوـخ ار نینل ھشقـن نـم  ”.دوشخـب دـھاوخـن ار نیاوا .  دریم یم دـشاـب  ھتـشادـن دـنراد  نارگید ھک ار  یزیچ رـگا
 یماگنـھ ....دـش ماجـنا گرزـب رـتآئـت رالاـت رد رایسب تافیرـشت اـب ناشـن یاطـعا .مدرک دیئأـت ار وا ھشیدـنا رد و مدیمھف
 ارـم زین نئمطـماـن تـسد ھـس ای ود .مدرک ندز فک گنـھآ نـم ،تفـگ ار نیلاتـسا ماـن ھسلـج نایاـپ رد سیئر ھک
 ھـچ رـھ ،قوـش و روـش ھمـھ نآ زا سـپ ھک تـفرـگ ارـف ار رالاـت تـبارـغ و یتفگش اـب مأوـت یدرـس مد .دـندرک یھارمـھ
 نینل ھتفـگ دای ھـبً اعـقاو یتسیاـب دـناوـخیم ناسـنا ار یرـگھنتـف و فیرـحت و غورد نیا یتقو .»دـشیم ساسـحا رـتدیدـش
 تـسا شریذـپ لـباـق یسک یارـب ایآ .دوـشیم دنلـب اـھادـص نیا ھک تسین ناتـسرامیت زا ایآ :ھک داتـفا یکستورـت هراـبرد
 رتـفد وضـع ،بزـح یزکرـم ھتیمک وضـع ھک یدرـف یارـب رفـن ھـس ای ود اھنـت ،نـت اـھدـص تکرـش اـب یتـسشن رد ھک
 بزـح یاضـعا نیلوا زا و یئایراسیمک تَمِـس ود اـب یوروـش رد یدرـف ھـناگی ،گنـج یاروـش وضـع ،بزـح یسایس
 یتوافـت یب و تفـلاخـم دوـجو اـب ھک تـشاد یئوداـج یھاگـن نیلاتـسا رگـم .دننک ”ندز فک گنـھآ“ ،دـشاـبیم کیوشلـب
 میدـق زا  ؟دوـب بزـح مود رفـن ،نینل زا دعـب و ھمـھ بوبحـم مـھ زاـب  ،یسایسرتـفد و یزکرـم ھتیمک یاضـعا یمامـت
 ھـچ رـھ غورد ھک دوـب ھتفـگ زلـبوـگ یراـگزور دوـشیم ھتفـگ  .دنکریگ ولـگ رد ھک تسین ناوختـسا غورد ھک دـناھتفـگ
 و فنـماک ،نینلاک ،نینل ھـب ھک ھچـنآ نمـضرد .تـسا ھتـفر ھقـباسـم ھـب یکستورـت .تـسا رـتناـسآ شرواـب دـشاـب رتـگرزـب
 ”نـم یگدـنز“ باتک شراگـن ناـمز رد .دنتـسھ ینکفا قافـن روظنـم ھـب و نیغوردً اـمامـت زین دـھدیم تبـسن نیراـخوـب
 داقتـنا و یکستورـت عـضاوـم زا داقتـنا زا سـپ فنـماک ،دوـب ھتـشذـگ رد نینل ،نـم یگدـنز ھـماـن غورد دوـش نایب رتـھب ای
 نینلاک و دوـب نیلاتـسا بـناـج رد ،یکستورـت و نیلاتـسا نیب هزرابـم رد نیراـخوـب ،دوـب ھتـشگ زاـب بزـح ھـب دوـخ زا
 ھچـنآ .دـناـم یقاـب گرـم ناـمز اـت و بالقـنا زا شیپ نارود زا نیلاتـسا اـب لـماک تیمیمص رد و عـضوـم مـھ هراومـھ
 نیا زا ولمـم وا تاجتـشوـن .تـسا ینکفا قافـن و ینیبدـب داجیا روظنـم ھـب اھنـت ،دـھدیم تبـسن اـھنآ ھـب یکستورـت
 تـصرـف یصخش نینل ایوـگ ھک دروآ دوـجوـب یروصـت نانـچ دیاـب زین نینل زا نمـض رد .دـناشراگـن و رکف کبـس
 رد یکستورـت  .دـھدیم ھیدـھ ناشـن یو ھـب ،دـنامـب یقاـب نینل بـناـج رد و دـجنرـن نیلاتـسا ھک نیا یارـب و دوـب بلـط
 ار نینل یسایس هرـھچ  ھـناکریز ً الـماک یتروـص ھـب نینل اـب یھارمـھ نیغورد شـشوـپ ریز رد دراد شالـت اـج ھمـھ
.دشاب وا دوخ نوچمھ نینل دھاوخیم و دنیبیم ھنیئآرد ار دوخ وا ،دھد ناشن یسایس داسف ھب هدولآ
 بزــح شقــن هراــبرد وا .میروایب یکستورــت ھتــشوــن ”ھیسور بالقــنا خیراــت“ باتک زا راــب نیا و یرگید لاثــم
 یزکرـم یاـھرداک« :دسیوـنیم 1917 ھیروـف ماگنـھ ھـب دوـب هدـماینرد نآ تیوضـع ھـب زونـھ شدوـخ ھک کیوشلـب
 ناشـن دوـخ زا یروآ تریح یتیافک یب و یگمـخپ  فـتوـلوـم و یکستوـئاز ،فوکانیپایلـش  ینعی کیوشلـب بزـح
 ھحفـص باتک راتفگشیپ رد ».دـندـش اـھر دوـخ لاـح ھـب اـھھـناـخزاـبرـس و نیشن رـگراک یحاوـن ،رـما تقیقح رد .دـنداد

 یسک رـتمک لاـس زاـغآ رد .دنتـفرـگ تـسد ھـب ار روشک ناکس اھکیوشلـب دعـب هاـم تـشھ «: تـسا هدروآ مود رطـس 17
 خیراـت زا دوـجوـم دانـسا یمامـت  .دنتـسھ کیوشلـب بزـح بیرـخت و خیراـت فیرـحت ،تالمـج نیا .»تـخانشیم ار ناـنآ
 اـھکیوشلـب رظـن ریز ھیروـف 22 رد فولیتوـت ھـناـخراک رد باصتـعا ھک دنـنآ زا یکاـح کیوشلـب بزـح و ھیسور
 یناھـج زور یارـب ناـنز ،دارـگورتـپ رد کیوشلـب بزـح ھتیمک توـعد و راکتبا رـبانـب ھیروـف 23 رد و دیدرـگزاـغآ
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 یکستورـت یاـقآ ھک دارـگورتـپ یزکرـم ھتیمک ھیروـف 26 رد .دـش ھیروـف یمومـع مایق زاـغآ ھک دـندـمآ اـھناـبایخ ھـب نز
 رد و دـندرک توـعد ھـناحلـسم هزرابـم ھـب ار مدرـم یاھینایب رد ،دنکیم مھتـم ”یتیافک یب و یگمـخپ“ ھـب ار اھـنآ
 یزور دنـچ زا سـپ ھک دنتـفرـگ تـسد رد ار نازاـبرـس و نارـگراک یاـھاروـش لیکشتراکتبا ،ھیروـف هاـم نیمھ
 راکمھو کیوشلـب نیغورد کساـم ھک یسک دـھاوـخیم یتـسپ ردـق ھـچ .دنتـفریذـپ ارـنآ مـھ اـھ.را سا و اھکیوشنـم
 خیراـت و ھشیپ ار نآ ناربـھر و کیوشلـب بزـح ندرک ماـن دـب ،نینچ نیا ،تـسا هدز هرـھچ ھـب بیرـف یارـب ار نینل
 یقلت انعـم نادـب دیابـن اھکیوشلـب شقـن نداد ناشـن شزرا یبرد یکستورـت یئوـگ هوای نیا درـطو اشـفا .دنک فیرـحت ار

 دوـب شوـج دوـخ شیبامک ھیروـف بالقـنا .دنتـشاد هدننک نییعت یشقن ، ھیروـف بالقـنارد اـھ کیوشلـب ھک دوـش
 بالقـنا تیادـھ ایو یزادـنا هار رد ،رازـت دـض یسایس یاـھورینرگید یمامـت دنـناـم ھـب اـھ کیوشلـبو
 ناربـھر و کیوشلـب بزـح یسک رتمک 1917 لاـس زاـغآ رد ھک تـسا یعدـم یکستورـت .دنتـشادـن یساـسا یشقن
 یشقن وکسم ھـناحلـسم مایق سپـس و تاـباصتـعا رد  1905 لاـس بالقـنا رد کیوشلـب بزـح .تـخانـش یم ار نآ
 تـموکح ھک یتاقیعضت یمامـت دوـجو اـب ،درک تکرـش اـمود تاـباختـنا رد ھک توافتـم نارود رد .درک ءافیا هدـنزرا
 رد هدنیامـن نیدنـچ کیوشلـب بزـح  ،دوـب هدرک داجیا یرـگراک ناـگدنیامـن باختـنا و نارـگراک تکرـش یارـب یرازـت
 بزـح یاضـعا زا ناـنآ رفـن شـش اـمود رد یرـگراک هدنیامـن 9 زا 1912 لاـس رد ھلمـجزا ،تـشاد اـمود سلـجم
 نوـگرـگد نینچ نیا .دـندوـب هدـش باختـنا ،دـندوـب تعنـص یساـسا زکارـم ھک یتعنص زکرـم شـش زا ھک دـندوـب کیوشلـب
 هداد یکستورـت ناوریپ نارـس یوـس زا لاـح ھـب اـت یخساـپ ؟تسیک تـمدـخ رد کیوشلـب بزـح خیراـت نداد هولـج
 رد یکریز مامـت دوـجو اـب زین یکستورـت و ،دوـش یم مـھ ھظـفاـح مک ،وگـغورد ھک دـناھتفـگ میدـق زا ھتبـلا .تـسا هدـشن
 :میناوــخیم ”نــم یگدــنز“ باتک نامــھ رد .دنکیم الــمرــب ار دوــخ غورد ،ً اصخــش دوــخ یھاــگ ،یئوگــغورد
 رد و دنتخیمآرد مسیوشلـب اـب ھیروـف بالقـنا هار رد ناـنآ  .دـندوـب رتـھب  ھمـھ زا یرازـت شـترا رد ینوتـل یاـھرگشـل«
 زا یناشـن ،یکستورـت ِفارتـعا نیا ایآ .)یسراـف پاـچ 477 ھحفـص( »دـندرک یزاـب یمھم شقـن  ،ربتکا بالقـنا
 کی ”یاـھرگشـل“ ھک تـسا ھـنوگـچ  ؟دـشاـبیمن 1917 لاـس ھیروـف رد اھکیوشلـب  ذوفـن مدـع هراـبرد وا یئوگـغورد
 ار ناـنآ یسک رتمک لاـس زاـغآ رد« :ینعی ناـمز نامـھ رد  ھک دوـش یم اـعدا یلو ،ددـنویپ یم اـھکیوشلـب ھـب شـترا
 رــب ار  ترورــض ھیروــف  هاــم یارــب  .دیوــگیم غورد یناــمز  ترورــض رــب انــب یکستورــت .؟»تــخانــشیم
 ھـب زونـھ و درـب یمرـس ھـب ھیسور زا جراـخ رد وا ھک ناـمز نآ رد  ،دوـش یعدـم اـت  دـھدیم صیخشت ،ییوـگغورد
 نیا یارـب یسک ،هداـس ناـبز ھـب و دوبـن رادروـخرـب یرابتـعا چیھ زا کیوشلـب بزـح ،دوـب ھتـسویپن کیوشلـب بزـح
 ذوفـن و رابتـعا ،لاـس نامـھ ھیئوژ  هاـم رد بزـح نیا ھـب یکستورـت نتـسویپ زا سـپ اھنـت و ،دوبـن لـئاـق یشزرا بزـح
 و  یئوگـغورد یاـھھـنومـن ھـب هراـشا  .تـفای ققحـت ،یکستورـت ذوفـن و رابتـعا رـطاـخ ھـب مـھ نآ و ،اـھکیوشلـب
 اھنـت .تسین نآ لاجـم ،ھتـشوـن نیا رد و دـش دـھاوـخ اـھباتک ،یکستورـت طـسوـت یوروـش و مسیوشلـب خیراـت فیرـحت
 .رگید یھنومنود ھب راو هاتوک یاهراشا
 اـھکیوشلـب و نینل نیب ھک تـسا نـشور ،دنـشاـب ھتـشاد ھیسور بالقـنا اـب یرصتخـم یئانـشآ یتح ھک یناسک مامـت رـب
 .تـشاد دوـجو قیمع و یدـج رظـن فالتـخا ناـناقـھد شقـن یور رـب وـس رگید زا اـھکیوشنـم و یکستورـت و وسکیزا
 اـب ھـلداجـم ھـب ،درک راکنا ھیسور بالقـنا رد ار ناـناقـھد شقـن سورواـپ  زا سابتـقا اـب یکستورـت ھک هاگـنآ ،نینل
 وـن یروئـت« :تـشوـن ”بالقـنا ود“ ھـلاقـم رد ھلمـج زا .تـشاد هراـشا نآ ھـب ھـلاقـم اـھهد رد و تـخادرـپ یکستورـت
 اـھکیوشلـب زا ار ایراتـلورـپ طـسوـت یسایس تردـق فرصـت یارـب یبالقـنا هزرابـم ھـب توـعد رـما یکستورـت روھـظ
 روھـظ وـن یروئـت حرـط ناـمز ،1905 زا ینایلاـس .»اھکیوشنـم زا ار ناـناقـھد شقـن راکنا و تـسا ھتـفرـگ تیراـع ھـب
 رد لاـح .دیدرـگ لـح تسینومک بزـح ینینل ھـماـنرـب و تـسایس اـب قـباطـم ناـناقـھد شقـن و ھلئـسم و تـشذـگ ،یکستورـت
 یکیروئـت هابتـشا ھـب ھک دنیبیمن یجایتحا ،تـسھ شدوـخ یگدـنز باتک نتـشوـن مرـگرـس یکستورـت ھک 30 لاـس ناوا
 داقتـنا  دـش اـبیم ناگمـھ دز ناـبز یگتفیش دوـخ زا ھک یسک یارـب نوـچ ،دنک فارتـعا دروـم نآ رد دوـخ یسایس -



یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت      26

 شاناوریپ و باتک ناـگدنـناوـخ ھـب و دنکیم ھشیپ ار ھلیح و رکم یکستورـت .تـسا اوراـن سـب شیوـخ تارظـن زا
 سابتـقا یوزا اـھکیوشلـب ،ھتفـگیم وا ھک ار ھچـنآ ،لدـج و ثحـب یاـھناـمز نامـھ رد ھک دـھد ناشـن دـھاوـخیم
 ھتـشوـن ،نـم یگدـنز باتک ھـب دـناوـتیم ،تـسا لکشم شرواـب یسک یارـب رـگا  .دنـنادـب دوـخ ھکنیا نودـب ھتبـلا ،دـناهدرک
 ھتیمک لزـلزتـم یاضـعا زا یکی ،نیسارک ندرک عـناـق اـب ایوـگوا ھک دنک ھعـجارـم 211-208یاـھھحفـص یکستورـت
 بزـح ھـمانعطـق تروـص ھـب ار دوـخ عـضوـم تـسناوـت ،تـشذـگرد 1926 لاـس رد ھک کیوشلـب بزـح یزکرـم
 هراــبرد موــس هرگنک ھــمانعطــق ھک تسین یدایز ،ھتکن نیا رکذــت« :میناوــخیم یریگ ھجیتن رد .دروآرد کیوشلــب
 ”خرـس یاـھروسـفورـپ“ .تـسا ھتـفر راک ھـب ”مسیکستورـت“ ھیلع یاھـبرـح ناونـع ھـب راـب دـص ،تـقوـم تـموکح
 ار اھـنآ دوـخ نـم ھک دـنرـب یمراک ھـب ار ینانخـس مسینینل یھـبرـح ناونـع ھـب ،نـم ھیلع ھک دـنرادـن عالـطا تسینیلاتـسا
 ناونـع ھـب ار یکستورـت یسایس طـخ و ھتـشوـن ،موـس هرگنک رد اـھکیوشلـب یمامـت و نینل !!قـلاخـلا لـج .»ماھتـشوـن
 و تـسا یکستورـت رظـن زا ادـج ناـشرظـن ھک دـنرادنـپیم ھـناکدوک ایوـگ و دننکیم بیوصـت دوـخ بزـح ھـمانعطـق
 یرظـن یسایس گنـج ھـب تـسا هدـمآرد کیوشلـب بزـح ھـمانعطـق تروـص ھـب ھک یکستورـت رظـن نامـھ اـب دنـچ ینایلاـس
 یرگید  کیوشلـب چیھ ھـن و نینل ھـن )1930اـت 1905( ھـلاـس 25 تدـم نیا مامـت رد و دـنزادرـپیم یکستورـت اـب
 جارـخا زا سـپ و نیسارک گرـم زا سـپ بانجیلاـع نیا هرـخالاـب اـت دروآیمنرـب مد مـھ یکستورـت و دوـشیمن ھـجوتـم
 .تـسا ھتـشاد اـھکیوشلـبریاـس و نینل اـب کشوـم میاـق ِیزاـب ،تدـم مامـت رد ھک دزاـسیم ینلع ار !تیعقاو ،بزـح زا
 ھـب ھـناحیقو نیھوـت یعوـن هرـخسم و نیغورد یاـعدا نیا .دروآ نوریب روـگ زا ناوـتیمن ھک مـھ ار هدرـم !!دـھاـش
 ”نـم یگدـنز“ باتک رد وا .دـناهدوـب یسایسریغ و حوـل هداـس هزادـنا ھـچ اـت ایوـگ ھک تـسا اـھکیوشلـب یمامـت و نینل
 زا یکی رد نونکا دیاـش  دوـبیم هدـنز نینل رـگا ھک تفـگ یتبـسانـم ھـب 1927 لاـس رد ایاکسپورک « :ھک تـسا یعدـم
 یناوارـف ھـب ھک یاھـناـمرشیب یاـھیئوگـغورد نینچ .»تـسوا اـب قـح نـم نامـگ ھـب .درـبیم رـس ھـب نیلاتـسا یاـھنادـنز
 ینینل تـسایس ھـب ناراداـفو و بزـح ناربـھر نیب رد ینیبدـب داجیا روظنـم ھـب اھنـت ،دوـشیم تـفای یکستورـت راـثآ رد
 « :یو ھک دوـب ھتفـگ نیلاتـسا شقـن هراـبرد ایاکسپورک ھک تـسنادیم یبوـخ ھـب یو ھـن رـگ و تـسا هدوـب ینکفا قافـن و
 ناـمز نامـھ رد و .تـسا هدوـب  )نینل زا یتارـطاـخ باتک( »ربتکا یزوریپ و یبزـح هدـناـمزاـس تیصخش نیرتمھـم
 ھطقـن زـگرـھ یتیسکراـم لیلـحت« :درک رظـن راھـظا نینچ وا  هراـبرد دوـب ه دـشن جارـخا بزـح زا زونـھ یکستورـت ھک
 یناـمزاـس ناونـع ھـب ،لک کی ھـباثـم ھـب بزـح طـسوـت ھک یشقن یکستورـت« و  »تـسا هدوبـن یکستورـت قیفر توـق
 رد اھنـت ھـن ایاکسپورک .)ربتکا بالقـنا یاـھسرد( »دـسانـشیمن تیمسر ھـب ار هدـمآرد دـحاو نـت کی توسک ھـب ھک
 نیلاتـسا ینابیتـشپ اـب لاـس نامـھ رد ھکلب ،درکن نایب نیلاتـسا هراـبرد ار یکستورـت یئاـعدا راتفـگ نانـچ 1927 لاـس
 اـھیزاـن ھـب یتمدـخ شوـخ و تـنایخ هار ھـب یکستورـت ھک یناـمز رد اـما .دـمآرد یزکرـم ھتیمک تیوضـع ھـب
 اـھتسیکستورـت« :تفـگ وا هراـبرد ھکلب درکن باطـخ قیفر ناونـع ھـب ار یو  )نینلرـسمھ( ایاکسپورک ،دیطلغرد
 یتح ،دنتـسھ تردـق ندرک ھضبـق رکف ھـب اـھنآ مامـت .دننکیمن اـھهدوـت تـشوـنرـس نارگـن ار دوـخ اـھتسیفیوونیز و
 اھـنآ .دـسرـب ماجـنا ھـب ایراتـلورـپ یروـتاتکید نانمـشد نیرـتیشحو و نامـلآ تـلود یفخم سیلپ کمک ھـب رـما نیا رـگا
 ....دنتـسھ اـھاروـش نیمزرـس رد شکتمـحز یاـھهدوـت زا یرادھیاـمرـس رامثتـسا و یئاوژروـب تـلود یایحا قاتـشم
 تـلود یفخم سیلپ اـب و هداد نامـلآ مسیشاـف تـسد رد تـسد ،ناـشلـتاـق دـناـب مامـت و فنـماک ،فیوونیز ،یکستورـت
 دیاـب ھـناوید یاھگـس نیا“ :ھک دـندـش ادـص کی اـضاقـت نیا رـب روشک لک ،ور نیا زا سـپ  .دنتـسب داحـتا نامیپ نامـلآ
 .سب نیمھ ،هراب نیا ردً العف .)مود لانویسانرتنا ینز ارتفا( »”دنوش نارابریت
                                                                                                            
 مازـعا رـب هوالـع .دنتـسھ و هدوـب رگید یاـھروشک ھـب سوـساـج مازـعا یپ رد هراومـھ یتسیلایرپـما یاـھروشک
 رارـق الاـب و یدیلک تاـماقـم رد ھک یدارـفا زا صوصـخ ھـب رظـن دروـم یاـھروشک زا یریگ سوـساـج ،سوـساـج
 نکیل ،دوـب هدروـخ تسکش لوا یناھـج گنـج رد دنـچ رـھ زین نامـلآ .تـسا رادروـخرـب یئازـسب تیمھا زا ،دـنراد
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 رـب یرـترـب و اوـق دیدـجت ھـب دیما لمـع و رکف رد زونـھ نارادھیاـمرـس گرزـب و یشترا ناـھدـناـمرـف ،یتلود نارـس
 یلاـھا زا یزاـس سوـساـج و اـھروشک رگید ھـب سوـساـج مازـعا رکف زا اذـل .دنتـشاد دوـخ ھـماـنرـب رد ار اـھروشکریاـس
 یرتشیب تدـش ،تـشاد ار ناھـج یمامـت رـب طلـست تین ھک مسیزاـن تیمکاـح ناـمز رد لمـع نیا ھـب مادـقا .دـندوبـن لـفاـغ
  ھـب سوـساـج  مازـعا رد ار دوـخ ھـجوـتً اـتدمـع روشک نآ نارادـمرـس  ،نامـلآ رد اـھیزاـن تیمکاـح زا شیپ .تـفرـگ
 تیمکاـح و مسینومک یاقـب نوـچ ھک دوـب ور نآ زا نیا و دـندوـب ھتـشاد فوطعـم اجـنآ رد یزاـس سوـساـج و یوروـش
 ار دوـخ یزکرـم ھـجوـت ھک دوـب یرورـض ،دنتـسنادیم ھیاـمرـس تیمکاـح و دوـخ یارـب رطـخ نیرتـگرزـب ار یرـگراک
 یمامـت رد ،تـشاد ناکما ھک اـج نآ اـت یزاـس سوـساـج ھـماـنرـب ،اـھیزاـن ناـمز رد .دـنراد فوطعـم روشک نآ ھـب
 ،یزاـس سوـساـجزکارـم نیرتـھب .تـفرـگ رارـق یرلتیھ یسوـساـج یاـھناـمزاـس راک روتـسد رد ناھـج یاـھروشک
 اکیرــمآ هدــحتم تالایا هراــبرد رــتشیپ .دوــب اــھروشک نآ یتسینومک دــض و ھــناتــسرــپداژــن و یتسیشاــف تالکشت
 یتسیشاـف دوـجوـم تالکشت زین ناتـسلگنا رد .مینکفیب اـپورا رد اـھروشک یخرـب ھـب یھاگـن لاـح .دـشرکذ یئاـھھـنومـن
 یالاـب تاـماقـم زا یریگ سوـساـج ،نیا رـب نوزـفا .دـندوـب یزاـس  سوـساـج یارـب لـحم نیرتـھب ،یتسینومک دـض و
 و یتاغیلبت تاـناکما یمامـت زا ناـنآ ،نـلربمـچ تـلود ناـمز رد ھک یلاـح رد .تـفریذـپ ماجـنا روشک نآ رد زین یتلود
 رارـق بیقعت یتح و یئاـسانـش دروـم اھـنآ و دـمآ دیدـپ یتوافـت ،لیچرـچ تـلود ناـمز رد ،دـندوـبرادروـخرـب یتالیکشت
 ،دـندیدرـگ فیقوـت ناـنآ نارـس زا یرایسب و تـفرـگ رارـق یئوـجزاـب دروـم یسیلگنا یاـھتسیشاـف یاـھناکم .دنتـفرـگ
 دـض بزـحراذـگ ھیاـپ و نامـلراـپ قـباـس وضـع  تِِکب ناـج ،یتسیشاـف بزـح ربـھر یلـسوـم دـلاوُـسا رِـس   ھلمـج زا
 یلداد دراودا ،دنلـتاکسا نامـلراـپ یتـسار تـسد وضـع  یسمار .چا .آ ،قلـخ بزـح  ماـن ھـب اـھیزاـن رادوـھ و یسور
 و لیاوـمود یرـب رِـس لاریمدآ یئایرد یورین تینما ناـمزاـس قـباـس سیئر ،یرادـھب ترازو ھبـترـلاـع دنـمراک نـلآ
 تـسد تسیکستورـت تویرود و ناگیو ،لاوال ،نتـِپ نوـچ ینارادمتـسایس ھسـنارـف رد .دـندـش ریگتـسد رگید یاهدـع
 نامـلآ سوـساـج و رایتـسد ھسـنارـف رد  یبیلص شـتآ و اـھدرالوـگاک یاـھماـن ھـب یتالکشت .دـنداھـن اـھیزاـن تـسد رد
 و نیالنــھ  تالکشت یکاولسکچ رد ،.و .وا .پ لکشت ناتــسھل رد ،اــھتیسکر لکشت کیژلــب رد .دــندوــب یزاــن
 .ما .یا لکشت ناتــسراغلــب رد ،اــھگنیلسیک  لکشت ژورــن رد ،نینھآ یاــھدراــگ لکشت یناــمور رد ،یاکنیلــھ
 نیئارکوا رد ،نینھآ گرــگ لکشت یناوتیل رد ،نیشتآ بیلص لکشت ینوتــل رد ،وــپال لکشت دــنالنــف رد ،.وا. را
 افیا ار یرلتیھ ناـسوـساـج شقـن اـھروشک ریاـس رد تالکشت و اـھهورـگ یرایسب و ،اردـناـب و .نآ .وی .وا تالکشت
 ھیلع رورـت و یراکبارـخ  رد ،رلتیھ یسوـساـج ناـمزاـس ھـب یناـسر ربـخ رـب هوالـع تالکشت نیا شقـن .دـندرکیم
 یهدـناشـن تـسد لمـع رد و راداوـھ تالکشت نیا یاـھیراکبارـخ زا رصتخـم یاھـشوـگ .دوـب یزاـن نامـلآ نافـلاخـم
 ،1933 ربتکا رد .نآ .وی .وا  طـسوـت ناتـسھل رد یوروـش ترافـس یشنم فولیاـم .آ رورـت :زا دنـترابـع اـھیزاـن
 شـتآ طـسوـت سیراـپرد شروـش ،1933 ربـماـسد رد نینھآ دراـگ طـسوـت  اکود نویا یناـمور تـلود سیئر رورـت
 ،1934 سراـم رد یدازآ هار نازرابـم لکشت طـسوـت ینوتـسا رد اـتدوک ماجـنا رد شالـت ،1934 ھیروـف رد یبیلص
 شالـت ،1934 نـئوژ رد .نا.وی.وا طـسوـت ناتـسھل روشک ریزو لتـق ،1934 ھـم رد ناتـسراغلـب رد یتسیشاـف یاـتدوک
 یکیلوـتاک نویسکآ یناتـسھل ناـمزاـس ربـھر لتـق  ،1934 نـئوژرد نینھآ گرـگ طـسوـت یناوتیل رد اـتدوک ماجـنا رد
 سیئر لتـق ھـب رـجنم ھک اـھتسیشاـف  طـسوـت شیرـطا رد قـفوـماـن یاـتدوک ،1934 نـئوژ رد .نا.و.ی.وا طـسوـت
 وـتراـب ھسـنارـف ھـجراـخ روـما ریزو و ردـناسکلآ یوالـسوـگوی هاـشداـپ رورـت ،1934 ھیئوژ رد دـش روشک روھمـج
                                                                                                     .1934 ربتکا رد  یشاتسوا مانب یتآورک یسوساج نامزاس طسوت
 لـھا یرازـت ناـگدنـھانـپ زا ھک گربـنزور درفـلآ یاـھماـن ھـب نـت ود ار نامـلآ مـجنپ نوتـس یمامـت تیربـھر و تیلوئـسم
 ،رلتیھ نواعـم ،سـھ فـلدور و ،دوـب  اـھیزاـن بزـح یجراـخ تـسایس هرادا لوئـسم ِماقـم رد ھلمـج زا و لاویر
 زا .دـشیمن تـفر هراـشا ناـنادـب ھک یئاـھروشک ھـب دودـحم یزاـن نامـلآ یزاـس سوـساـج تـسایس  .دنتـشاد  هدـھعرـب
 هدـناوـخ ،ددرـگ دوـباـن و ریخست یتسیاـبیم ھک گرزـب نمـشد ،اـھاروـش روشک ،نامـلآ یاـھیزاـن و رلتیھ هاـگرظـن
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 لاـسرا و تـشادـن یوروـش ریھامـج داحـتا ینورد عاـضوا ھـب یھجوـت یزاـن نامـلآ ھک تـفریذـپ ناوـتیم ایآ .دشیم
 یشناد یب زا ناشـن اھنـت  ھـن یروصـت نینچ ؟تـسنادیمن یرورـض ار روشک نآ رد یزاـس سوـساـج و سوـساـج
 .تــسا نمــشد یاــھ ھسیسد ندرک ناھنــپ تــھج رد ای و ھــناقمــحا یتح و ھــناکدوک ســب ھکلب دراد یسایس لــماک
 ار ندـش سوـساـج یگداـمآ ھک نیا ای و دنـشاـب دنتـسناوـتیم یناسک ھـچ یوروـش ریھامـج رد یزاـن نامـلآ ناـسوـساـج
 رگید و دنـشاـب یبزـح و یرادا و یماظتـنا یاـھهاگتـسد رد ذوفـن و ماقـم یاراد لوا ھـجرد رد یتسیاـب ناـنآ ؟دنتـشاد
 یکستورـت .دنـشاـب نآ زا جتنـم عـفانـم یپ رد و یوروـش رد مکاـح یتسیلایسوـس متسیس یزادـنارـب ناـھاوـخ ،ھکنیا
 ھـب دیاـب ای یکستورـت ،اـعدا نیا اـب .تـسا هدوـب )نیلاتـسا میلـست : ھـلاقـم( »رلتیھ یلصا روـمأـم « نیلاتـسا ھک دـش یعدـم
 نیلاتـسا .تـسا ھتـشادنـپ قمـحا ار دوـخ ناوریپ و نیبطاخـم ھک نیا ای و دـشاـب هدرک لزنـت قمـحاً اـتاذ ناسـنا کی حطـس
 و تین ھیلع یناھـج گنـج دـض ھھبـج یئاـپرـب رد شـشوک ،درک هزرابـم مسیزاـن و مسیشاـف ھیلع یدامتـم نایلاـس
 دیدـش تیوقـت ھـب ،دنتـفاتـش خینوـم رد رلتیھ یرای ھـب ھسـنارـف و ناتـسلگنا ھک یناـمز رد و  تـشاد رلتیھ ھـماـنرـب
 یزاـن نامـلآ یماظـن تالمـح زا ندـناـم نوصـم  یارـب روشک قرـش ھـب برـغ زا عیانـص لاقتـنا و یوروـش یتاحیلـست
 اـب و تـخاـس دراو مسیزاـن یاـھورین رـب ار یگنج تسکش نیلوا ،ھـناـناـمرـھق و یاهدوـت یگنج رد هرـخالاـب و تـخادرـپ
 و یئاھـن تسکش ،اـھیزاـن نامـلآ تختیاـپ نیلرـب یزاـس دازآ اـب  ،تیرـشب نانمـشد نآ رـب یپ رد یپ یاـھیزوریپ
 روـمأـم«ناونـع ھـب ار نیلاتـسا  ایآ .دیلاـم کاـخ ھـب ار رلتیھ یهزوـپ و دیشخب ققحـت ار یتسیزاـن تـلود لـماک یدوـباـن
 یاـھف دـھ ھـب تـمدـخ رد ،نآ رـب هوالـع ای و ،تـسا تمھـت و ییوـگ دـنرـچ  اھنـت ،ندرک باطـخ »رلتیھ یلصا
 یرلتیھ نامـلآ یعقاو ناـسوـساـج یزاـس ناھنـپً المـع و یمومـع راکفا ندرک فرـحنم ھلمـج زا ،یدیلپ و صخشـم
 زا ایآ« :ھک ، مینک افتکا یکستورــت یاــھیئوــگ دــنرــچ هراــبرد نینل یھتفــگ ھــب ً العــف ؟تــسا هدوــب یوروــش رد
 ،اــھیورجک یپ رد یکستورــت ھک یناــمز رد نینل ھتفــگ نیا .»دوشیم دنلــب اــھادــص نیا ھک تسین ناتــسرامیت
 ....و ندوـب کیوشلـب دـض و کیوشنـم ،یبلط لالحـنا و یئارـگ طاقتـلا ،یتسیمرـفر و یتسینوـتروـپا یاـھتـسایس
 رـس یرگید یکستورـت اـب نونکا نکیل .دـندوـب قداـصً الـماک دوـب هدرک ھشیپ ار تافیرـحت و یئوگـغورد و تالبـعزـخ
 نانـچ رد وا .درادـن یئاـبا یتسینومک دـض یاـھورین نیرـتدـب اـب یماگمـھ و یتـسدمـھ زا ھک یرصنـع اـب .میراد راکو
 بیرـف یارـب ،تـسا هدـش لیدبـت گربـنزور درفـلآ  روای و رای و  یئاکیرـمآ  زیاد نیتراـم  راکمھ ھـب ھک یناـمز
 یدزد نآ نوـچ و دزاییم تـسد  اـھییوـگ غورد و اـھتمھـت  نیرـتفیثک ھـب تسیشاـف دـض یاـھناسـنا و نارـگراک
 یکستورـت دیدـج شقـن نیا .دیریگب ار دزد نآ ،دز یم دایرـف بیقعت زا تاجـن یارـب یدزد زا سـپ ھک دنکیم لمـع
.درک میھاوخ یریگیپ کرادم و دانسا ھب یھاگن اب مجنپ و مراھچ یاھشخب رد ار
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رورت و یراکبارخ  – یسوساج

 ھتیمک لــقادــح ای و یتسیلایسوــس متسیس یزادــنارــب رد ھک دنتــشاد دوــجو یوروــش رد یئاــھهورــگ و تالکشت ھــچ
 ،هدـش نوگـنرـس مسیرازـت نوـگاـنوـگ یاـھھتـسدوراد ؟دـندوـب عـفانـم یاراد ،نیتـسار یاـھکیوشلـب و بزـح یزکرـم
 یرازـت نایماظـن نیا رـب ھـفاـضا .دـندوـب ھلمـج نآ زا اـھتسیکستورـت  و اـھکالوک ،اـھتداک ،اـھ .را .سا ،اـھکیوشنـم
 یاـھھتـس دوراد ،یزرواشک و عیانـص و تارادا رد هدز کساـم یاـھتارکوروـب ،خرـس شـترا رد هدرک خوـسر
 و هداد عـضوـم رییغت ،توافتـم للـع ھـب ھک نیشیپ یاـھکیوشلـب یخرـب و بزـح رد هدیزـخ یتسینومک دـض نوـگاـنوـگ
 ھلمـج زا زین دـندوـب هدرک ادیپ شیارـگ یرادھیاـمرـس تیمکاـح ای و مود لاـنویساـنرتـنا یسارکوـمد لایسوـس یعوـن ھـب
 سوـساـج روظنـم ھـب نامـلآ ھلمـج زا و یجراـخ یسوـساـج یاـھناـمزاـس ھـجوـت دروـم ھک دـندوـب یدارـفا و اـھهورـگ
 یجراـخ یاـھورین تـم دـخ رد دارـفا و اـھهورـگ عوـن نیا یمامـت ھک تسین انعـم نادـب نیا .دنتـفرـگیم رارـق یزاـس
 نامـھ زا یجراـخ یسوـساـج یاـھناـمزاـس ھک دـش هراـشا نیشیپ شخـب رد  .دـندادیم نـت نآ ھـب ای و دنتـفرـگیم رارـق
 و یوروـش عابـتا زا یدادعـت و دـندومـن اـھاروـش روشک ھـب دوـخ ناـسوـساـج مازـعا رـب شالـت ،بالقـنا یزوریپ ناوا
 لـفاـغ رـما نیا زا زین لوا یناھـج گنـج زا هدروـخ تسکش نامـلآ .دـندرک ھتـسباو دوـخ ھـب زین ار تسینومک دـض
 اـھیزاـن یریگتردـق زا سـپ هژیو ھـب و نامـلآ یزاوژروـب شالـت ،شیپ نرـق ِیس یھـھد لیاوا زا صوصـخ ھـب .دوبـن
 دـنریگ رارـق نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس ھـجوـت دروـم دنتـسناوـتیم ھک یئاـھهورـگ نیرـتبـسانـم .تـفای یرـتنوزـفا تدـش
 ھـب جایتحا ،دـنارورـپیم رـس رد ار یوروـش ھـب مـجاھـت یھـماـنرـب ھک رلتیھ اریز ،نایماظـن :مکی ،دـندوـب هورـگ ود
 ار خرـس شـترا رد یراکبارـخ ھفیظو ،شـترا تازیھجت و تردـق زا یھد ربـخ رـب هوالـع ھک تـشاد یرـصانـع
 نایم رد یکسفچاـخوـت دنـناـم ھـب زین خرـس شـترا رد هدیزـخ یرازـت نایماظـن .دنـھد ماجـنا نسـح اوحـن ھـب دنـناوتـب
 ھیحور اــب و یوروــش یاــھزرــم ھــب رتکیدزــن و دــشر لاــح رد مسیلایرپــما ھک یرلتیھ نامــلآ ھــب ،اــھتسیلایرپــما
 و یکستورــت  :مود هورــگ  .دنتــشاد یرتشیب لیامــت ،دوــب اراد ار یرــتالاــب یناوخمــھ    هورــگ نیا یرــگیماظــن
 راکمھ نیغورد کساـم اـب ھک دنک هدافتـسا یدرـف زا تـسناوـتیم نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس اریز  .دوـب وا ناتـسدریز
 یکیوشلـب دـض یاـھهورـگریاـس دوـب رداـق رتـھب قیرـط نیا زا نامـلآ و دوـب هدـمآ نادیم ھـب مسینومک و نینل هارمـھ و
 ،یکستورـت یاـھیراکبارـخ  قیرـط زا نمـض رد و دنک بلـج دوـخ یوـس ھـب ار یوروـش تسینومک بزـح نورد
 نیا رد زین یکستورـت .دـھد لیلقت تسیشاـف دـض یاـھورین نیب رد ار یوروـش ریھامـج داحـتا زا یناھـج ینابیتـشپ
 گنـج ،تـشادنـپیم نوـچ ھک نیا مـھ و دـشیم رادروـخرـب نامـلآ یزاوژروـب یلاـم کمک زا مـھ اـھیزاـن ھـب تـمدـخ
 و وزرآ رـب انـب و تـفرـگ دـھاوـخرارـق یرلتیھ یاوـق مـجاھـت دروـم تیروـف  ھـب یوروـش و تـسا کیدزـن یناھـج
 رـب نتـسشن یارـب یو نیرید یوزرآ هرـخالاـب ،دـمآ دـھاوـخرد یاـپ زا تـعرـس ھـب اـھاروـش روشک ،هابتـشا ھبـساحـم
 نیا داعـبا و یگنوگـچ حیضوـت رد کرادـم و دانـسا ساـسا رـب ھک نیا زا شیپ .تـفای دـھاوـخ ققحـت رازـت تخـت
 یاـھیدنـب هورـگ ھلمـج زا ھتکن دنـچ رکذ ،دوـش ھتـخادرـپ ھتـشوـن نیا مـجنپ و مراھـچ یاـھشخـب رد ھبـناـج ود یراکمھ
 یخرـب ھـب هراـشا و یوروـش یناـمز نآ یاـھدادیور زا یبای عالـطا یارـب ربتعـم عـبانـم ،یوروـش دـض و یبزـح دـض
 یوروـش رد یس یھـھد عیاـقو شراگـن رد یجراـخ ناـگدنسیوـن و نیخروـم زا یرایسب .تـسا مزال اـھیراکبارـخ زا
 یکستورـت رظـن ریز ،فـلاخـم یاـھهورـگ یمامـت و یبزـح دـض نویسیزوـپا یمامـت  ایوـگ ھک دننکیم یدنـب ھلمـج نانـچ
 دـھاوـخیم ،دراد هراـشا یوروـش رد نویسیزوـپا ھـب ھک یناـمز زین یکستورـت .دـناهدوـب یو یهدـئاز و دـندرکیم لمـع
 نوچمـھ درفنـم یدارـفا اھنـت و تـسا ھتـشادرارـق نیفلاخـم یمامـت سأر رد وا ایوـگ ھک دنک ءاقـلا نانـچ هدنـناوـخ ھـب
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 نویسکارـف ھـب هراـشا یاـج ھـب ور نیمھ زا و دـناهدوبـن وا یھدـناـمرـفریز .......و نیراـخوـب ،فنـماک ،فیوونیز
 یورین اـت درـبیم ماـن دارـفا زاً اـتدمـع ،یماظـن نوـگاـنوـگ یاـھیدنـبورـگ و نیراـخوـب نویسکارـف ای و فنـماک - فیونیز
 دـض توافتـم یاـھیدنـب هورـگ ھک دنـچ رـھ ،تـسا رـگد ،تیعقاو .دـھد هولـج گرزـب رایسب ار دوـخ یھدـناـمرـف ریز
 ھـماـنرـب ھـگ ھک دـندرکیم لمـع لقتـسم لکش ھـب کیرـھ نکیل و دنتـشادرگیدکی اـب یئاـھسامـت یوروـش و یبزـح
 1925 لاـس رد ھک درک هراـشا ناوـتیم ھـنومـن ناونـع ھـب .دـندرکیم تیلاعـف رگیدکی ھیلع ھـگ و دنتـشاد مـھ اـب کرتـشم
 رد فنـماک ار اـضاقـت نیمھ و تـشاد ار یکستورـت جارـخا یاـضاقـت فیوونیز یربـھر ریز دارگنینل یرـھش ھتیمک
 نآ رد ناـنآ اریز تـفرـگ رارـق تیرثکا و نیلاتـسا تفـلاخـم اـب ھک درک حرـط یزکرـم ھتیمک مونلـپ رد لاـس ن امـھ
 یتسیاـبیم و تـسا هدـش فارـحنا راـچد و هدرک یطـخت یبزـح فیاـظو زا یکستورـت ھک دـندوـب رظـن نیا رـب ناـمز
 لاـس رد ھک ھچـنآ دنـناـم ھـب ،ددرـگ ارـجا جارـخا مکح یتسیاـب ،بزـح ھـب تـنایخ تروـص رد اھنـت و دوـش شـنزرـس

 زا ،بزـح ھیلع تارـھاظـت یزادـنا هار ھـب رد شالـت و دیفس دراـگ  یایاقـب اـب یتـسدمـھ تلـع ھـب وا و داد یور 1927
 یاھـماـنرـب داھنشیپ ود ھـب بزـح رد یمومـع یریگ یأر کی زا سـپ یکستورـت تـنایخ نیا .دیدرـگ جارـخا بزـح
  یبزــح نورد یمومــع یریگیأر نیا رد .دوــب وــس رگید زا فیوونیز - یکستورــت و وسکی زا یزکرــم ھتیمک
 - یکستورـت کرتـشم داھنشیپ ھـب رفـن رازـھ 4 زا شیب یکدـنا و یزکرـم ھتیمک داھنشیپ ھـب وضـع رازـھ 724 دودـح
 ھک دوـب دـصرد کی زا رـتمک ناـمز نآ رد یبزـح نورد نویسیزوـپا نارادـفرـط  یتح ینعی  دـنداد یأر فیوونیز
 .دندوب فنماک - فیوونیز ناوریپ زا زیچان رایسب تیلقا نیا رثکا
 شرازـگ ؟دوـب هدـش هداھـن ناـسوـساـج هدـھع رـب یزاـن نامـلآ صوصـخ ھـب یجراـخ یاـھورین یوـس زا یفیاـظو ھـچ
 ھـقرفـت ،سالتـخا ،یرادا و یبزـحروـما رد ینکشراک ،تارـھاظـت یرازـگرـب ،اـھتسینومک رورـت ،لتـق ،اـتدوک ،یھد
 هرـخالاـب و فیعضت روظنـم ھـب ناـسوـساـج نیا فیاـظو ھلمـج زا بیرـخت و تـلود و بزـح ھـب ینیبدـب داجیا ،ینکفا
 ،لتـق ،رورـت ھلمـج زا یدراوـم رد نامـلآ یاـھیزاـن اـب دـحتم یاـھورین نیا .دـندوـب یئاروـش مکاـح متسیس ینوـگژاو
 .دنتـشاد دوـخ یزاـن نیدـحتم ھـب یناـسر یرای نینچمھ و یناسـنا دـض فادـھا ھـب تـمدـخ رد یئاـھتیقفوـم ....و بیرـخت
 اـھنآ فادـھا نیرـتمھـم ،یزکرـم ھتیمک ھـنایھاد یربـھر و بالقـنا ھـب راداـفو یاـھهدوـت یرایشھ اـب تیاھـن رد نکیل و
 .دنام میقع ،یرلتیھ مجاھت ربارب رد تسکش و متسیس یزادنارب و اتدوک ینعی
 دــھاــش ھک یناسک شرازــگ ؟دنــمادک یرلتیھ نامــلآ دــحتم ناــسوــساــج یاــھتــنایخ زا یکاــح کرادــم و دانــسا
  دـندـش ھمکاحـم و یوروـش زا رارـف ھـب قـفوـم ھک ناـسوـساـج و ناراکبارـخ زا یخرـب تاجتـشوـن ،دـناهدوـب اـھیراکبارـخ
 لـفاحـم زا یخرـب ،اـھهاـگداد رد تاـفارتـعا دروـم رد .اـھهاـگداد رد یوروـش دـض رـصانـع و ناـسوـساـج تاـفارتـعاو
 ھجنکش یپ رد تاـفارتـعا نآ ایوـگ ھک دنتـخادـنا هار ھـب لاجنـج و راـج اـھتسیکستورـت صوصـخ ھـب و یتسیلایرپـما
 و راـج ھـنوـگ نیا ،یوروـش رد نایوکیم - فچـشورـخ ھتـسدوراد ندـمآ راک یور زا سـپ .درادـن تحـص و دـناهدوـب
 و  ھعـلاطـم ار اھـنآ زا یکی ھک نیا نودـب یتح زین یکستورـت یزورـما ناوریپ و تـفای یرـتنوزـف تدـشاـھلاجنـج
 یاـعدا نیا در رد .دننکیم وـگزاـب راوراوخشـن ار یفچشورـخ یاـھیئوـگ غورد و تالـئاـطال ،دنـشاـب هدرک یسررـب
 ھـنوـگ چیھ  ھک اـھهاـگداد رد یجراـخ نادـھاـش زا یاھـنومـن دنـچ تـسا یرورـض ،تـعامـج نیا ھـناراکم و نیغورد
 هدروآ ،دـناهدوـب تسینومک دـض تخـس زین یدراوـم رد یتح و دـناھتـشادـن یوروـش تیمکاـح و  تسینومک ھـب  یلیامـت
 .اھیراکبارخ دروم رد ادتبا .دوش
 .درکیم راک یس یاـھلاـس مود ھمین رد کسروـگوتینگاـم عمتجـم رد ھک دوـب یئاکیرـمآ سدنھـم کی تاکسا ناـج
 ماـن ھـب دوـخ باتک رد  ،دوـب یکیوشلـب  متسیس ھـب دقتنـم  یتح و تـشادـن  تسینومک ھـب یلیامـت ھـنوـگ چیھ ھک یو
 لاـس رد وکنشفش« :دسیوـنیم ھلمـج زا یو .دنکیم هراـشا اـھیراکبارـخ زا یئاـھھـنومـن ھـب ”لاروا رگید بـناـج“

 رد یتقو .دـمآیم نیئارکوا رد هدکھد کی زا وا ....درکیم هرادا ار شرـگراک رازـھ ود و زاـگ ھـناـخراک 1936
 زا سـپ وا .»دـش ھتـفریذـپ مرادـناژ ناونـع ھـب ناوـج وکنشفش ،درک لاغـشا ار روشک نیکیند دیفس شـترا 1920 لاـس
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 .دوــشیم مادختــسا اــج نآ رد و دنکیم یفخم ار دوــخ ھتــشذــگ ،ھتــفر روشک زا یرگید شخــب ھــب نیکیند تسکش
 راودیما تیفیک اـب اکیدنـس ریدـم کی ھـب عیرـس یلیخ شـلاعـف دروـخرـب و یژرـنا رـطاـخ ھـب زیگنا ھنتـف قـباـس مرادـناژ«
 تـفرشیپ ھـب ھک یاھلیسو چیھ زا و درکیم راک بوـخ ،یرتـلورـپ قوـش و روـش ھـب رـھاظـت اـب وا  .دـش لیدبـت ،یاهدننک
 زا یکی زا یرـــگراک ،1935 ...دوبـــن نادرگیور ،شـــناراکمھ فذـــح تمیق ھـــب یتح ،درکیم کمک شایلغش
 .درک فیرعــت 1920رد وکنشفش یاــھراک دروــم رد یئاــھزیچ و دــمآ گــسروــگوتینگاــم ھــب نیئارکوا یاــھرــھش
 نآ اـت ھک داد ناـمزاـس ار ینشج وکنشفش اـھبـش زا یکی .درامـگ راک ھـب یبوـخ تـسپ رد .داد هوـشر وا ھـب وکنشفش
 ار دعـب بـش زا یشخب و بـش مامـت ،دـندرـب موجـھ اـھزیم ھـب شیاقـفر و ناـبزیم .دوـب هدیدـن کسروـگوتینگاـم تـقو
 رد ار رـگراک راھـچ گرـم ھک یراجفـنا رد نتـشاد تـسد وکنشفش ھـب هدراو یاـھماھـتا ھلمـج زا .»دـندیشوـن و دـندروـخ
 دـندوـبوکنشفش دـناـب وزـج رفـن 20 دودـح« و دـندوـب یتسیرورـت دـصاقـم و نـپاژ یارـب یسوـساـج نینچ مـھ و تـشاد یپ
 دـضً اعـقاو نارگید .دـندوـب یراکلغد نابلـط تـصرـف اـھنآ زا یضعب .دـندـش موکحم نیگنس یاـھتازاجـم ھـب ھک
 .ید ناـج .»دنـھد ماجـنا یوروـش داحـتا ھـب ندز ھـبرـض تـھج رد ار یراک رـھ دنتـشاد یعس ھـناـھاـگآ ھکدـندوـب یبالقـنا
 نداعـم زا یدادعـت رد نیسدنھـم یربـھر ناونـع ھـب 1937 اـت 1928 یاھـلاـس رد یئاکیرـمآ سدنھـم کی چیپلتیل
 وا .تـفرـگ ماجـنا فوکاـتایپ دومنـھر رـب انـب قـطانـم نآ رد اـھیراکبارـخزا یرایسب ھک درکیمراک یربیس و لاروا
 تارـطاـخ ”یربیس یالـط نداعـم یسررـب“ ماـن تحـت یو  باتک رد سپـس و اـھھـماـنزور اـب ھبـحاصـم یرـس کی رد
 لاروا .دوـب دـب رایسب لاروا سـم نداعـم رد یمومـع طیارـش«:میناوـخیم ھلمـجزا .دروآیم ار دوـخ یاـھتـشادرـب و
 و یئاکیرـمآ سانـش ندعـم سدنھـم اـھهد ....دوـب روآراـب رایسب ھیسور یارـب ماگنـھ نآ رد ھک یندعـم دوـب یاھقطنـم
 اـب راک تـھج مزال یاـھلمعـلاروتـسد شزوـمآ یارـب یئاکیرـمآ رـگراکرـس و ندعـم راک داتـسا اـھدـص نینچمھ
 نیصصختم و نیسدنھـم ھک میتفایرد لوا ھـجرد رد اـم ....دـندوـب هدـش مادختـسا اـھهاگتـسد اـب راک زرـط و اـھنیشاـم
 یارـب یشالـت چیھ .دـنراد تـماـقا اـج نآ رد ،دیامـن یراکمھً اعـقاو اـھنآ اـب یسک ھک نیا نودـب ،زلـف بوذ یئاکیرـمآ
 یسررـب تـقد اـب ار ناـشدوـخ تیلوئـسم دروـم قـطانـم ،نیسدنھـم نیا .دوـب ھتـفرگـن تروـص ،برـجم یمـجرتـم ندروآ
 نیا اـما .دـشاـب رمـث رمثـمً امیقتـسم تـسناوـتیم ،دـشیم ھتـفرـگ راک ھـب رـگا ھکدـندوـب هدومـن ھـئارا ار یتاداھنشیپ و هدرک
 نآ هدـش لامـعا یاـھهویش .دـندوـب ھتـفرـگ اـج یرادا قاروا و اـھنـتراک رد ای و هدـشن ھمـجرـت یسور ھـب ای اـھداھنشیپ
 .دـسانـش زاـب ار اـھنآ للـع و اـھدوبمک تـسناوـتیمزین یاهدـمآرـب هاگشـناد زا هزاـت یوجشـناد رـھ  ھک دوـب هابتـشا نانـچ
 ندعـم گنـس جارختـسا .دومـنیم نکمم ریغً ابیرقـت رـثؤـم لرتنک کی ھک دـندوـب هدرتـسگ نانـچ نآ ار راک یاـھھنیمز
 لوئـسم کی رظـن ریز و یھارمـھ اـب ھک دـھدیم حیضوـت چیپلتیل .»دـندادیم ماجـنا ینمیا هاـگ ھیکت چیھ نودـب ار
 تلـع ھـب نکیل و یسور نیسدنھـم ینکشراک دوـجو اـب  ،درکیم نیمضت ار یو لمـع یدازآ ھک یسور تسینومک
 جنـپ زا سـپ و دـھدـب یناـماـس و رـس نداعـم ھـب ھک ددرـگیم رداـق ،یو تاداھنشیپ زا تسینومک لوئـسم نآ یرادبـناـج
 ھـب متعـجارـم زا دعـب یمک 1932 لاـس لیاوا رد« :میناوخیم ھـمادا رد .دنکیم کرـت ار لـحم نآ ،تیلاعـف و تـماـقا هاـم
 زا رـتنییاـپ ھـب دیلوـت و ھتـفرـگ رارـق یدـب تیعقوـم رد لاـس کی ضرـعر د اـتالاک سـم نداعـم ھک مدـش علطـم وکسم
 یاهدننک شوھیب ھـبرـض نـم یارـب ربـخ نیا .تـسا هدرک تـفا ،شیپ لاـس ناتـسباـت رد یناـمزاـس دیدـجت زا شیپ حطـس
 رظـن ھـب ،ندعـم کرـت ماگنـھ ھـب ھک نایرـج نیا تـسا نکمم یلیلد  ھـچ ھـب ھک منک کرد متـسناوـتیمن نـم .دوـب
 اــب مدیسر  اــتالاک ھــب یتقو ...دنک رییغت یھاــتوک ناــمز نینچ رد ،دوریم شیپ بوــخ یلیخ زیچ ھمــھ دیسریم
 زین اـھنآ اذـل .دوـب ھتـشگن دیدمـت و ھتـفای نایاـپ اـھیئاکیرـمآ مامـت ھـلاـس ود دادرارـق .مدـش ھـجاوـم یراـب هودـنا تیعضو
 دروـس زا یتأیھ فرـط زا تسینومک لوئـسم ،نـم ددـجم دورو زا شیپ یھاـم دنـچ .دـندوـب هدرک تعـجارـم اکیرـمآ ھـب
 و بـسانـماـن ار وا نویسیمک .دـش رانکرـب ،تـسا عـقاو لاروا ھقطنـم یاـھتسینومک یزکرـم رقـم ھک یئاـج ،کسفوـل
 تـسرـپرـس .دـندرک مھتـم یراک مک ھـب ار وا ،دنـھد ھـئارا دنتـسناوـتیمن یکردـم ھک نیا دوـجو اـب و درک یبایزرا قیالاـن
 اـت ار سـم بوذ یهروک تیفرـظ ،مانیشیپ تـماـقا لوـط رد .بایمک راک کبـس کی ،دـش وا نیشناـج قیقحت نویسیمک
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 هدرک تـفا نـت 45 یلا 40ینعی رـتشیپ حطـس ھـب دیلوـت عومـجم ،نونکا .میدوـب هدرـب الاـب زور و عـبرـم رتـم رد نـت 78
 تـشگرـب روـط ھـب تـشاد دوـخ رد برـس یئالاـب ھـجرد ھک ار یندعـم گنـس نـُت نارازـھ ،ھک نیا نآ زا رـتدـب .دوـب
 ھـب تبـسن ینشور ھـب نـم ھک دـندوـب هدرـب راک ھـب ندعـم رد ار یدتـم ھک دوـب تلـع نآ ھـب و دـندوـب هدرک بارـخ یریذـپاـن
 زا هدـش ررقـم تاـمادـقا یمامـت دیدـج لوئـسم ھک مدرک فشک ابیز رایسب زور کی رد ....مدوـب هداد راطـخا نآ ماجـنا
 .دـندـش یھاـگداد ،یراکبارـخ ماھـتا ھـب نیسدنھـم زا دنـچ ینت و لوئـسم ،نآ زا دعـب یمک ....تـسا هدرکوغـل ارـم بـناـج
 ھک مدوـب نئمطـم لاـح رـھ رد نـم ....دـندیدرـگ موکحم یرـتمک یاـھتازاجـم ھـب نیسدنھـم و نادـنز لاـس 10 ھـب لوئـسم
 تسیاـبیم ھک ....دوـب  هدـش نـشور نـم  یارـب  .دراد دوـجو  یدـساـف زیچ  لاروا یسایس هرادا یالاـب حوطـس رد
 تلـع ھـب ای شیاضـعا ھک یایربـھر ،دوـش هداد قوـس کسفوـلدروـس رد یربـھر یوـس ھـب یسررـب و قیقحت تمـس
 دوـخ ،دوـب ھتـفای نایرـج نداعـم رد ھک یثداوـح رد هدـش باسـح و لاعـف تکرـش اـب ای و تازاجـم لـباـق یراک لامـھا
  ماـن ھـب دوـب یصخش لاروا ھقطنـم رد تسینومک بزـح لوا ریبد ،لـئاسـم نیا نایرـج رد  .دـندوـب هدرکرصقـمار
 ھنطلـسلا بیاـن وا ھـب ھک دیسریم رظـن ھـب دنمـتردـق نانچـنآ و  تـشاد هدـھع رـب ار تمـس نیا 1922 زا وا .فوکاـباک
 ھقطنـم ،وا تیمکاـح ینالوـط ناـمز رد .دنک ھیجوـت ار وا ترـھش تـسناوـتیمن یزیچ چیھ .دنتفـگیم لاروا یکیوشلـب
 ندعـم گنـس جارختـسا یارـب ھک یزرـم و دـح یب یھیاـمرـس اـب ھیسور ندعـم گنـس قـطانـم نیرـتینغزا یکی لاروا
 ًادعـب  اـتالاک نویسیمک یاضـعا .دنک دیلوـت تـسناوـتیم ھک دیسرـن یاهزادـنا نآ ھـب شدیلوـت تـقو چیھ ،دوـب هدرک بذـج
 یربـھر داتـس قیرـط زاً امیقتـسم اـھنآ ھمـھ ھک نیا زیگنا تفگـش و دـندرکرارـقا دوـخ ھـناراکبارـخ دـصاقـم ھـب
 ھیوـناژ رد ھئـطوـت یسرداد ھک نیا زا دعـب عیاـقو نیا مامـت ....دـندوـب هدـش باختـنا درـم نیمھ طـسوـت کسفوـلدروـس

 یراکبارـخ ماھـتا ھـب شـناتـسدمـھ رگید و فکاـتایپ ھمکاحـم نیا رد .دیدرـگ رـتنـشور نـم رـب دـش عورـش 1937
 هدیشک ھمکاحـم ھـب ،یتعنص تاجـناـخراک رگید و نـھآ هار رد ،نداعـم رد 1931 لاـس زاـغآ زا هدـش هداد ناـمزاـس
 ھـب ،دوـب هدرک یراکمھ فکاـتایپ اـب کیدزـن زا ھک ،فوکاـباک ،لاروا رد بزـحریبد نیرـتالاـب ،دعـب ھتفـھ دنـچ .دـندـش
 ھـب  یلیامـت چیھ اھنـت ھـن ھک یجراـخ سدنھـم ود زا شرازـگ ود نیا .»دـش ریگتـسد ھسیسد نیمھ رد یتـسدمـھ ماھـتا
 و هوـشر ؟تـسا یلئاسـم ھـچ رگـنایامـن دنتـسھزین یئاروـش متسیس دقتنـم ھکلب ،دـنرادـن اـھاروـش تـلود و تسینومک
 اـب اـھتسینومک جارـخا ،یراکبارـخ ،یمومـع یاـھیئاراد یزاـس لیم و فیح ،یصخش یئامـن تردـق ،سالتـخا
 نیا یاـھھـماـنرـب هرـمز رد ....و ھـناگیب ھـب تـمدـخ ،یرکف ناکیدزـن دروـم یب تاـباصتـنا ،نیغورد یاـھیشوـپاـپ
 لوا صخـش ،فکاـتایپ ،ناراکبارـخ دـناـب نیا سأر رد .تـسا هدوـب اـھاروـش روشک و ایراتـلورـپ عـفانـم ھـب نینئاـخ
 رد اــھتسیکستورــت یاــھیراکبارــخ زا باتک نامــھ رد چیپلتیل .دوــب یوروــش نورد رد یکستورــت ھتــسدوراد
 :دراد هراـشا نینچ سالتـخا زا یرگید دروـم رد باتک نامـھ رد یو .دـھدیم شرازـگ زین راکشوک و ناتـسقازـق
 نآ رد .مدرک رفـس نیلرـب ھـب دـشیم یربـھر فوکاـتایپ طـسوـت ھک یراجـت گرزـب تأیھ کی اـب نـم 1931 راھـب رد«
 .مراذگـب اـھنآ رایتخا رد یندعـم تالآ نیشاـم دیرـخ ماگنـھ رد ار دوـخ ینف براجـت ھک دوـب نیا نـم یھفیظو اـج
 تأیھ درک یرادیرـخ بـسا یهوـق  1000اـت 100 تیفرـظ اـب ار ندعـم روسـناـسآ یدادعـت ھلمـجزا ،یراجـت تأیھ
 ینالوـط تارکاذـم زا سـپ  .دننک ھبـساحـم ولیک رد گیِنف بـسح رـب ار ھلـماعـم نیا جراخـم ھک درک اـضاقـت یمازـعا
 تقـفاوـم ولیک رـھ رد گیِنف 6 اـت 5 تمیق ھـب اـھنیشاـم تمیق شـھاک اـب - گاـمد و گیسروـب - ینامـلآ یاـھتکرـش
 یاـھوکس ،دوـخ یداھنشیپ یاـھتمیق رد اـھتکرـش ھک متـفایرد ،مدرک یسررـب ار تابـساحـم نیا نـم یتقو .دـندرک
 دیلوـت جراخـم ندـمآ نییاـپ بـجوـم رـما نیا ھک ،دـندوـب هدرک ضوـع نـت دنـچ نزو ھـب یندـچ یاـھوکس اـب ار کبـس زلـف
 بلطـم نیا فشک زا یلیخ نـم ھتبـلا .دادیم شیازـفا رادیرـخ یارـب ار ھنیزـھ عـقاو رد و دوـب هدـش نزو نتـفر الاـب و
ٌ الـصا اـھنآ بجعـت لامک اـب .مدرک شرازـگ تأیھ یاضـعا ھـب ارـنآ ھلـصاـفالـب و مامـت رورـغ اـب و هدـش لاحـشوـخ
 ھک ممھـفیمنً الـصا نـم ھک دنتفـگیم و منک دیی أـت ار ھلـماعـم نیا ھک دـندروآ راشـف نـم ھـب یتح اـھنآ .دـندـشن لاحـشوـخ
 ناشـن مامـت راختـفا اـب و ھتـشگزاـب وکسم  ھـب تـسناوـتیم فکاـتایپ ھک دوـب هدـش میظنت نانـچ ھیضق .دنـھاوـخیم ھـچ اـھنآ
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 رادقـم دیرـخ یارـب ار لوـپ وا عـقاو رد ھک یلاـح رد ،تـسا هدـش اـھتمیق ندروآ نیئاـپ ھـب قـفوـم ھـنوگـچ ھک دـھد
 رادقـم وا ھـب ھک دوـب هدرک رسیم اـھینامـلآ یارـب ار نیا بیترـت نیا ھـب و هدرک تـخادرـپ فرصـم یب ندـچ یدایز
 راتـفر نـم .دنک هدافتـسا زین رگید نداعـم یدادعـت دروـم رد ھلیح نیا زا ھک دوـب هدـش قـفوـم وا .دنـھدـب فیفخت یدایز
 ھـب ،هاـگداد رد فکاـتایپ .»دـشاـب نایمرد یلوـپ هوـشر ھـلأسـم دیاـش ھک مدرکیم رکف و منک کرد متـسناوـتیمن ار اـھنآ
 :ھک نیا و تـسا هدرکیم لمـع - فودـس - یکستورـت رـسپ اـب طابـترا رد ھک تـشاد راھـظا و درک فارتـعا یدزد نیا

 .»دــشیمزیررــس یکستورــت بیج ھــبً اشخــب ای وً اــمامــت یوروــش داحــتا تاــشرافــس یاــھتمیق ندرــب الاــب«
 .دـندز تـسد یراکبارـخ ھـب ،دـنرامگـب یراک رـب ار دوـخ ناروـمأـم دـندوـب ھتـسناوـت ھک یناکم رـھ رد اـھتسیکستورـت
 و قرـب یاـھهاـگورین ،عیانـص ،دیماجـنا رفـن اـھهد گرـم ھـب اـھراـب ھک نـھآ هار طوطـخ رد بیرـخت زا ناوـتیم ھلمـج زا
 یراکبارـخ اـھتـسار اـب فیوونیز و یکستورـت ناروـمأـم نیب یراکمھ رد .درـب ماـن کناـب تـقرـس نینچ مـھ و نداعـم
 ،یرورپـماد و یزرواشک ھنیمز رد اـھیراکبارـخ نیا یپ رد .دوـب اـھتـسار هدـھع رـبً اـتدمـع ،یزرواشک ھنیمز رد
 ریاـس و مدنـگ نـت نارازـھ و هدوـلآ دنـمفدـھ یئاذـغ داوـم دیلوـت و تشک ،هدرـب نیب زا واـگ و کوـخ ،بـسا نارازـھ
 رد الاـب رد هدرمـش رـب یاـھھنیمز رد یراکبارـخ و یسوـساـج دروـم ھـب .دـندـش هدیشک شـتآ ھـب اـھکالوک طـسوـت تالـغ
 .دش دھاوخ هراشا رتقیقد ،اھهاگداد و تافارتعا شخب
 رداصـم زا یرایسب سأر رـب ار دوـخ ناوریپ ھک درک شالـت ،یروشک مھـم یاـھماقـم رـب یدصـت ناـمز رد یکستورـت
 دراو اـھیراکبارـخ تیادـھ قیرـط زا ار دوـخ تاـبرـض دنتـسناوـت بـسانـم یاـھناـمز رد ھک دـھدرارـق روشک یدیلک
 - زتلُگـنِزُر یداکرآ ،یجراـخ یایراسیمک نواعـم – یکسنیتـسرک یالکین  :دـندوـب دارـفا نیا ،ناـنآ ھلمـج زا .دـنزاـس
 والسیناتـسا ،ھسـنارـف و ناتـسلگنا رد ریفس - یکسفوکار نیتسیرک ،یجراـخ یناـگرزاـب یارـب قلـخ یایراسیمک وضـع
 یسکلآ ،نـپاژ رد ریفس - فوـنروی ،یمیش عیانـص ریدـم - ھـشارـح ناویا ،یمیش تراظـن زکرـم سیئر - کچیاـتار
 - نیشوـپ  لیرواـگ ،یربیس و رواـخ گنـس لاـغز نداعـم یفالتـئا یاـھتکرـش یربـھر یاضـعا زا یکی - فوتـسش
 فـساینک ناویا ،رواـخ نـھآ هار عیانـص ناـگدننک هرادا زا - ستیشفیل فوکای ،اکووـلروـگ رد یمیش تاجـناـخراکریدـم
 یایراسیمک نواعـم - فوکینلوکوـس ،مرـِپرد کیفارـت لک ریدـم نواعـم - کوروـت فزوژ ،لاروا نـھآ هار ریدـم -
 یرگید دارـفا ،یدیلک رداصـم رد یاـھتسیکستورـت نیا رـب هوالـع .نیگنس عیانـص یایراسیمک - فکاـتایپ ،یجراـخ
 ندرامـگرـب تردـق زا و دنتـشاد روضـح یروشک ساسـح یاـھماقـم رد تسینومک دـض یاـھھتـسد و راد ریاـس زا زین
 .دندوب رادروخرب بیرخت  یارب نانآ زا هدافتسا و بصنم و تسپ نآ ای نیا رد دوخ ناگدناشن تسد
 ریز ھک یتاقیقحت رد .دـش فشک کسودواـسورتـپ ناـگداـپ رد یماظـن ھئـطوـت کی یزیرھـماـنرـب 1934 ناتـسباـت رد
 ناـمزاـس ریبد ھک دـش صخشـم تـفرـگ ماجـنا ،دارـگورتـپ یبزـح ھتیمک ریبد و یسایس رتـفد وضـع ،فوریک رظـن
 رد و هدوــب طابــترا رد فیک و سیلفت ،وکسم ،دارگنینل رد نویسیزوــپا زا ھتــسھ کی اــب لاروا ھقطنــم یبزــح
 ار دوـخ ناراکمھ زا یکی لاـس نامـھ ربـماوـن رد فیوونیز .دـناهدیناـسریم پاـچ ھـب ار یقاروا یبزـح یاـھھـناخـپاـچ
 یب و یمظن یب تلـع ھـب ھک فیالوکین دینوئـل ماـن ھـب یدرـف اـب فیاکاـب .داتـسرـف دارگنینل ھـب وکسم زا  فیاکاـب  ماـن ھـب
 رد .درک تاـقالـم دوـب ھتـفرـگ رظـن ریز ار فوریک یاـھدـمآ و تـفر ،شیپ یتدـم زا و هدـش جارـخا بزـح زا یدامتـعا
 دـناـب .دیسر لتـق ھـب ربـماـسد رد فیالوکین تـسد ھـب فوریک .دـش یزیر ھشقـن فوریک رورـت ھـماـنرـب تاـقالـم نیا
 تـشاد رارـق بزـح مود ماقـمرد ،نیلاتـسا زا سـپ یو اریز دنتـشاد ناوارـف ترفـن فوریک زا  فیوونیز - یکستورـت
 رد دـناـب نآ رـصانـع طـسوـت ددعتـم یاـھرورـت یرـس کی لتـق  نیا زا سـپ .دوـب ینینل یاـھتسینومک نیرـتراداـفو زا و
 دصـق ءوـس دروـم بزـح نارادـفرـط و یرادا ،بزـح یاضـعا زا نـت  100 رـب غـلاـب ھک تـفرـگ ماجـنا یوروـش رـسارـس
 میسکاـم ،یزکرـم ھتیمک وضـع یکسنیشنم ،بزـح یسایس رتـفد وضـع فشیبیوک :دـنا ھلمـج نآ زا .دنتـفرـگ رارـق
 ھلمـج زا یداـع ریغ یتاـقافـتا ھـجوتـم ھک فنیشرایوـب ماـن ھـب یسدنھـم 1934 لیروآ رد .فوکشپ شرـسپ و یکروـگ
 دوـخ ینارگـن ،دوـب هدـش یربیس رد کستنزوک گنـس لاـغذ نداعـم رد اـھیراکبارـخ عاوـنا و اـھیزوـس شـتآ شیازـفا
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 ًاصخـش وا و دیوگـن نخـس یسک اـب هراـب نیا رد ھک تـساوـخ یو زا فوتـسش تـشاد زارـبا فوتـسش یسکلآ  ھـب ار
 یو ھک دـش نـشور تاقیقحت رد .دـش ادیپ هدربـماـن سدنھـم دـسج دعـب زور دنـچ .درک دـھاوـخ لابـند ار لکشم نیا
 رد .دـندـناـم ماـجرـفاـن نیلاتـسا و فـتوـلوـم لتـق یاـھحرـط .تـسا هدیسر لتـق ھـب نیچوـپرـچ مانـب تسیرورـت کی طـسوـت
 ،یکسنیشنم فوریک ،چیوـناـگاک ،فـنادـش ،فلیشورو ،فـتوـلوـم ،نیلاتـسا ماـن دـمآ تـسد ھـب ناراکتیانـج زا ھک یتسیل
 و اــھرورــت زا یرایسب یگنوگــچ .دــندــشیم رورــت یتسیاــب ھک دــندوــب یناسک ھلمــج زا فشیبیوک و  یکروــگ
 تیعقاو و اــھهاــگداد تیناقــح شریذــپ نمــض رد یخرــب .دــش نــشور اــھهاــگداد و اــھیئوــجزاــب رد اــھیراکبارــخ
 تیعقوـم یتسیاـبیم دروـم نیا رد .دـنراد ضارتـعا نادـنز ینالوـط یاـھتیموکحم و اـھمادـعا ماکحا ھـب ،تاـفارتـعا
 لود گـنراگـنر یاـھسوـساـج و رورـت و یراکبارـخ نارازـھ اـب نورد زا ھک تـفرـگ رظـن رد ار یوروـش یناـمز نآ
 یزاـسزاـب .دوـب ھـجاوـم ،دـندوـب روشک یداصتـقا دـشر رـس رـب یعناوـم ھک ساسـح رداصـم زا یرایسب رد یجراـخ
 ترورـض ،دوـب هدـش هدیشک یناریو ھـب یلـخاد ھـلاـس راھـچ گنـج رد سپـس و لوا یناھـج گنـج یپ رد ھک یروشک
 رـھ و تـشاد رارـق یرلتیھ نامـلآ هژیو ھـب یجراـخ یاـھروشک ھلمـح رطـخ رد روشک ،نیا رـب نوزـفا .تـشاد یروـف
 یعاـفد و یتاحیلـست ِتـخاـس ھـب جایتحا ،یداصتـقا دـشر رـب هوالـع ھک روشک هرادا رد تیعطاـق زا ندز زاـبرـس ھـنوـگ
 ،اـھهاـگداد میریگ .دروآیم یپ رد ،دـندوـبیم ریذـپاـن ناربـج دیاـش ھک ار یراـب فـسا جیاتـن و تاراسـخً املـسم ،تـشاد
 ھـب سوـساـج ناراکتنایخ و ناراکتیانـج نآ ھک تـشاد دوـجو ینیمضت ھـچ .دـندرکیم مالـعا ار رـتنییاـپ یماکحا
.دندرکیمن رتدیدش یتح و دوخ نیشیپ لامعا ھمادا ھب زاغآ ،یوروش ھب یزان ناملآ مجاھت ماگنھ
 داقتـنا دوـخ یبزـح دـض رادرک ھـب 1932 و 1927 یاـھلاـس رد راـبود ،رگید یدادعـت و فنـماک و فیوونیز رگـم 
 ھـب یتح راـب نیا و روشک و بزـح ھیلع تیلاعـف ھـب 1934 لاـس ردً اددـجم اـھنآ یلو ؟دنتـساوخـن شزوـپ و دـندرکن
 رارـق گنـج کی ھـمدقـم رد ناـمز نآ رد انعـم کی ھـب اـھاروـش روشک .دـندز تـسد یراکبارـخ و رورـت رد تکرـش
 تسیاـشاـن یلمع ،یداـع طیارـش رد مادـعا .دراد ناوارـف توافـت یداـع طیارـش اـب یگنج طیارـش و عاـضوا و تـشاد
 ار صخشـم طیارـش و دیورـگ یئارـگقلطـم ھـب دیابـن هاـگچیھ نکیل و تـساـخرـب هزرابـم ھـب نآ ھیلع تسیاـبیم و تـسا
 رد ،تسین نادیواـج یزیچ ناھـج رد دیوـگیم کیتکلاید« :ھک درکیم حرـط یتـسرد ھـب سلگـنا .داھـن ورـف هدید زا
 رییغت تاداـع و قالـخا ،دنکیم رییغت ھعـماـج ،دنکیم رییغت تعیبط .تـسا ریذـپ رییغت و یرپـس زیچ ھمـھ ناھـج
.»درگنیم ھناداقن زیچ ھمھ ھب کیتکلاید تھج نیمھب و دنکیم رییغت تقیقح دوخ دنکیم رییغت میھافم ،دنکیم
 تامکاحـم و اـھیریگتـسد یمامـت رـب ھحـص ،مسیلایسوـس خیراـت ھـب یراداـفو یور زا کیل یتـسرداـن ھـب ،رگید یخرـب
 رـصانـعٓ ًاـتدمـع ھکلب داد یور یتاـھابتـشا اھنـت ھـن ،دراوـم زا یرایسب رد ھک نیا زا لـفاـغ دـنراذـگیم اـھمادـعا و
 تاـماھـتا ھـب تارادا و یرتـسگداد ،یتینما تاـماقـم ،بزـح رد ذوفـن اـب دـندوـب ھتـسناوـت تسینومک دـض و برـخم
 هدـنورـپ و دنـنزـب تـسد اـھاروـش متسیس ھـب ناراداـفو و قداـص یاـھتسینومک زا یرایسب ھـب یعقاو ریغ و تـسرداـن
 یارـب ای و دنتـخاـب ناـج ،کاـپ یئاـھناسـنا و نیتـسار یاـھتسینومک زا یخرـب یتح نایم نیا رد .دننکب یئاـھیزاـس
 دنـچ ینت یرای و یھارمـھ اـب تـسناوـت  روـف  روورـگ  روسـفورـپ شیپ یلاـس دنـچ .دـندرـبرـس دیعبت و نادـنز رد یتدـم
 ناـمز نآ اـت ھک ،یوروـش تسینومک بزـح ویشرآ دانـسا زا یشخب یسررـب و ھعـلاطـم ھـب ھیسور نایھاگـشاد زا
 ھـب 245 تاحفـص رد .”فچـشورـخ یاـھغورد“ ماـن ھـب تـسا یباتک وا یسررـب لـصاـح .دزادرپـب ،دـندوـب هدـشن ینلع
 لوا ریبد ناونـع ھـب دوـخ بصنـم زا 1938 لاـس رد فچـشورـخ ھک تـسا هدـش هدروآ )ینامـلآ ھمـجرـت ( باتک نآ دعـب
 .دش فکابرچش  چیوبرس ردناسکلآ یو نیشناج و لزع ھموح و وکسم ھقطنم یبزح
 یپ رد .درـب تایاکش زا یرایسب ھـب یپ 1937-38 یاـھلاـس زا وکسم یاـھهاـگداد ماکحا یرگـنزاـب رد فکاـبرـچش
 رـب نارازـگ ھحـص هرفـن ھـس تأیھ و دوـب هداد یور یددعتـم یاـھاطـخ اـھهاـگداد رد ھک دـش صخشـم قیقد یسررـب
 12000 زا 1937 لاــس یارــب اھنــت .دــناھتــشاد اــھیزروضرــغ ،دوــب ھلمــج نآ زا زین فچــشورــخ ھک ماکحا
 اـھنآ زا یدادعـت ھک نیموکحم زا و دـش مالـعا ینوـناـق ریغ و رابتـعا یب دـصرد 90 دودـح هدـش رداـص تیموکحم
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 ریبد تمـس ھـب فچـشورـخ و دـندـش موکحم مادـعا ھـب هرفـن ھـس تأیھ زا نـت ود .دیدرـگ تیثیح هداـعا ،دـندوـب هدـش مادـعا
 رد ھیسور تسینومک بزـح یزورـما ناربـھر زا فوـچاگیل روگیا .دـش هداد ماقـم لزنـت نیئارکوا رد بزـح لوا
 ھتـسد روـط ھـب ار اـھتسینومک ،اـھتـقو یھاـگ« :دسیوـنیم  ”یوروـش داحـتا قیاقـح زا یئادز رابـغ“ مانـب یباتک
 نودـب مـھ یدراوـم رد .دـندرکیم ریگتـسد و ھتـخاـس مورـحم لزنـم و راک زا ،نآ لابـند ھـب و جارـخا بزـح زا یعمـج
 ھک یلـخاد یاـھگنـج رد خرـس یاـھدراـگ لارـنژ نـم ردـپ ھلمـج زا .دنتـخاـسیم مھتـم قلـخ اـب ینمشد ھـب یلیلد نیرتمک
 و رتـخد ود ،رـسمھ نآ لابـند ھـب و دـش ھـئربـتً الـماک ،دوـب هدیدرـگ ناراـبریت و جارـخا بزـح زا شرـسمھ هارمـھ ھـب
 تیمکاـح ھـب یطبر ،راک نیا ھک دـندیمھف اـھنآ .دـندـمآرد یوروـش داحـتا تسینومک بزـح تیوضـع ھـب یو رـسپ
 نانمـشد  ،یسایس نابلـط هاـج ِراک و بزـح یلـحم ناربـھر هابتـشا زا یشاـن ھکلب ،ھتـشادـن تسینومک بزـح و یوروـش
 و قلـخ یلـخاد یایراسیمک ھک ادوـگای .»دـندوـب هدرک ذوفـن یماظتـنا یاھـناـگرا نورد ھـب ھک تـسا هدوـب قلـخ یعقاو
 ار دوـخ صوصخـم ھتـسدوراد ھک دوـب هدرک ذوفـن نانمـشد نیا ھلمـج زا تـشاد هدـھع رـب ار .وا .پ .گ تـسایر
 .دش مادعا ،شاتایانج و اھتنایخ ندش الم رب زا سپ و تشاد
 ھک یدراوــم رد و دادیم رادــشھ نآ دروــم رد هراومــھ و دوــب هاــگآ لضعــم نیا ھــب تسینومک بزــح یربــھر
 یازـس ھـب ،دـندـشیم ھتـخانـش یماظتـنا و یئاضـق و یئارـجا تاـماقـم و بزـح نورد رد هدرک ھنـخر ناراکتیانـج
 زا« :تـشاد نایب 1937 سراـم خیراـت رد یزکرـم  ھتیمک مونلـپ رد نیلاتـسا .دـندیسریم دوـخ یناسـنا دـض لامـعا
 ھـب تـسد یلصا یھعـقاو ھـس اـب اـم ھک دیآیمرـب نینچ ،نآ زا سـپ تاثـحابـم زا و میدینش مونلـپ رد اـم ھک یتاـشرازـگ
  اــھنآ  نیب رد و  نمــشد یاــھروشک یفخم ناروــمأــم روــناــم و ،یسوــساــج ،یراکبارــخ اــب ،مکی :مینابیرــگ
 یاــھناــمزاــس مامــت اــب ابیرقــت ای و مامــت اــب دایز ای ھک ،دننکیم افیا یلاعــف رایسب شقــنً ابیرقــت ھک اــھتسیکستورــت
 ھک نیا ،مود .دـنوـشیم طوـبرـم ،یبزـح یاـھناـمزاـس نینچ مـھ و یداصتـقا و یرادا یاـھناـمزاـس یتح ،ناـمدوـخ
 یضعب ھـب ھکلب ،یاھیاـپ تالیکشت رد طقـف ھـن ،اـھتسیکستورـت  اـھنآ نیب رد ،یجراـخ یاـھروشک یفخم ناروـمأـم
 ھـن ،دـنراد یربـھر شقـن اـھشخـب ای زکرـم رد ھک ینیلوئـسم زا یصعب ،موـس .دـناهدیزـخ زین تیلوئـسم رـپ یاـھتـسپ
 ،دنـسانشـب ار ناـسوـساـج و نیلتاـق ،یجراـخ یفخم ناروـمأـم ،ناراکبارـخ نیا یعقاو هرـھچ ھـنوگـچ ھک دـناهدیمھفن اھنـت
 ناروـمأـم ،دـنا هدیدرـگ ثـعاـب دوـخ ھک دـناهداد ناشـن دوـخ زا یحوـل هداـس و یئور شوـخ ،یلایخ یب یئاـج نآ اـت ھکلب
 ھیوـناژ رد تسینومک بزـح یزکرـم ھتیمک .»دنـبای تـسد راد تیلوئـسم تـسپ نآ ای نیا ھـب یجراـخ یاـھروشک یفخم

 دنتـسھ تـسرـپ ماقـم یاـھتسینومک یدادعـت ھشیمھ اـھتسینومک نیب رد« :درکرـشتنم نومضـم نیا اـب یاھینایب 1938
 ندرک داھنشیپ اـب دننکیم شالـت و دنتـسھ دوـخ یارـب تیمھا بسک یوجتـسج رد اـھنآ .دـنوـشیمن ءاشـفا و فشک ھک
 ھک دنتـسھ نیا یوجتـسج رد اـھنآ .دنـسرـب یتاعیفرـت ھـب ،اھـنآ ھـب ھلمـح و بزـح یاضـعا شـنزرـس و یبزـح یاـھھینایب
 توافـت ھـنوـگ چیھ نودـب ھک بیترـت  نیدـب ،دننک ظفـح ،یرایشوـھ مدـع رـطاـخ ھـب یلامتـحا ماھـتا لـباقـم رد ار دوـخ
 رد ھشیمھ تـسرـپ ماقـم یاـھتسینومک عوـن نیا ...دننکیم هزرابـم اـھنآ اـب و شـنزرـس ار بزـح یاضـعا ،یراذـگ
 یبزـح تاسلـج رد .دنتـسھ یرـترـب و زایتما یوجتـسج رد ،مدرـم نانمـشد زا تـشحو داجیا لکش نیرـتتبـسانـماـن
 لیلد نودـبً الـماک ای یتسیلاـمرـف فلتخـم لیالد اـب ار بزـح یاضـعا جارـخا اـنرک و قوـب اـب دنتـسھ هداـمآ ھشیمھ اـھنآ
 و ناراکبارــخ ،مدرــم یهدــش یفخم نانمــشد اــھنآ ،دراوــم زا یرایسب رد ،رــتدــب مــھ نیا زا ....دــنوــشراتــساوــخ
 تاـماھـتا دیدـشت ،زیمآ کیرـحت فادـھا اـب، ”یرایشوـھ تیوقـت“ یرـھاـظ ناونـع تحـت .دـندوـب یاھبـناـج ود ناـسوـساـج
 جارـخا بزـح زا ار راداـفو و قداـص یاـھتسینومک اـت دننکیم یھدـناـمزاـس ،ار بزـح یاضـعا ھیلع نیغورد
 ار ناشتیعقوـم و دنـنادرـگرـب ،دیآ دراو ناـشدوـخ صخـش ھـب دیاـب ھک ار یتاـبرـض دنـناوـتیم بیترـت نیا ھـب اـھنآ .دنیامـن
 ھـبرـض دروـم ار اـم تسینومک یاـھرداک ،ھـنارگـبوکرـس یاـھمادـقا طـسوـت دنـھاوـخیم اـھنآ ....دننک ظفـح بزـح رد
 ھـبوصـم رد .»دنـنزـب نـماد اـم فوفـص رد ار یزیمآ قارـغا نـظ ءوـس و دـنروآ دوـجو ھـب یمارآ اـن ،دنـھد رارـق
 ھک :میناوـخیم نینچ 1938 ربـماوـن خیراـت ھـب تسینومک بزـح یزکرـم ھتیمک و قلـخ یایراسیمک یاروـش کرتـشم
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 یب یتح و چوـپ لـئاسـم رـس رـب ار هانـگیب یاـھناسـنا ،ھتـشاذـگ اـپ ریز ھـناـھاـگآ ار یوروـش نیناوـق« یذوفـنرـصانـع
 مدرـم نآ ھیلع ،یئوـجزاـب دانـسا رد بلقـت و لعـج اـب سپـس و دـندرکیم ینادـنز و هدومـن بلـج ....یکردـم و لیلد چیھ
 نداد شـشوـپ یارـب یریبادـت  ھـنوـگرـھ ذاخـتا زا  ،ھـنایوـجارـجاـم فادـھا اـب لاـح نیع رد و دنتـخاـس یم هدـنورـپ هانـگ یب
 :ھک دـش بیوصـت ،دراد هراـشا ھـمادا رد و »دـندرکیم هدافتـسا دوـخ یاکرـش یوروـش دـض یاـھتیلاعـف یصالـخ و
 عونمـم روشک  لک یناتـسداد و یلـخاد روـما یایراسیمک یاـھناـگرا فرـط زا  دیعبت و تـشادزاـب هدرتـسگ تایلمع«
 ھمـھ ھـب یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا )کیوشلـب( تسینومک بزـح و قلـخ یایراسیمک یاروـش ....تـسا
 زا یطـحت نیرـتکچوک اـب وضـع رـھ ھک دننکیم راطـخا روشک لک یناتـسداد و یلـخاد روـما یایراسیمک یاضـعا
ً ادیدـش یقوقـح دـعاوـق یانبـم رـب ،وا صخـش ھـب ھـجوـت نودـب ،تـلود و بزـح یاـھدومنـھر و یوروـش داحـتا نوـناـق
 دوـجو ھـب یوروـش مدرـم و تـلود ،بزـح ھک مینیبیم .»نیلاتـسا .ژ  فـتوـلوـم .و  .تـفرـگ دـھاوـخرارـق بیقعت تحـت
 ساــسا یب و یبالــق یاــھماھــتا اــب ھک یتسیلایرپــما یاــھورین ای و یزاوژروــب یذوفــن و برــخم رــصانــع نانــچ
 دـندوـب هدرـب یپ ،دـندرکیم موکحم نادـنز و مادـعا ھـب ار اـھاروـش روشک ھـب ناراداـفو ریاـس و نیتـسار ی اـھتسینومک
 ذوفـن ھجیتن ھک یئاـھیئاـسراـن هاـگرـھ ،تـسا تـسرداـن مـھ ور نیا زا .دـندیشوک اـھنآ بوکرـس تـھج رد ھـناممصـم و
 دـض  تایانـج نیا ھک ،رـتاوراـن و رـتدـب بـتارـم ھـب نیا و ،ھک نیا مـھ و دوـش نامتک ،دوـب تسینومک دـض رـصانـع
 .دوـش هداد تبـسن یوروـش تـلود و تسینومک بزـح ھـب یجراـخ ناـسوـساـج و اـھتسیکستورـت یذوفـن لـماوـع یرـشب
 زاً املـسم دـشابـن یھاـگآ اـن زا هاـگ رـھ  ،یوروـش ریھامـج داحـتا تـلود و بزـح ساـسا یب یزاـس موکحم نینچ
 ذوفــن لــصاــح ،ناــھانگیب دیعبت و نادــنز ای مادــعا و تایانــج نآ .دراد ھمشــچرــس یتسینومک دــض عــضوــم
 تبـسن اـھاروـش تـلود و تسینومک بزـح ھـب دیاـبیمن ھک دنـشاـبیم تسینومک دـض ناـسوـساـج ریاـس و اـھتسیکستورـت
.تسناد ناسوساج رگد و یکستورت ناوریپ نوچ یناراکتنایخ تایانج هرمز رد ار اھنآ تسیابیم ھکلب داد
 راتفـگ ھـب دامتـعا اـب اھنـت و یھاـگآ اـن یور زا ھک یئاـھناسـنا و تسینومک دـض رـصانـع ریاـس و اـھتسیکستورـت
 و ھتـخاـس تاـفارتـعا و یشیاـمرـف اـھهاـگداد ھک ،دـنایعدـم دننکیم تاـعالـطا و رظـن بسک یزاژروـب تاـنایرـج
 رـھ زا و دـنرادـن یدنـس و کردـم چیھ ،دوـخ ساـسایب یاـعدا نیا یارـب ناـنآ .دـندوـب یوروـش یتینما تاـماقـم ھتـخادرـپ
 اـھهاـگداد زا کی چیھ رد ،اـھهاـگداد  ِموکحم  یتـسرد ھـب اـھدـص ھک تـسا ھـنوگـچ .دننکیمرارـف زین یقطنم لالدتـسا
 ینخس اـھتسینومک دـض ریاـس و اـھتسیکستورـت یئاـعدا یاـھھجنکش زا و دنیوـگیمن دوـخ یھانـگ یب رـب یمالک
 یاـھروشک یاـھتاملپید زا یخرـب و دـندوـب ینلع ،نایماظـن یاـھهاـگداد زـج ھـب اـھهاـگداد یمامـت .دـنروآیمن نایمرـب
 ینبم یشرازـگ چیھ اھنـت ھـن و دنتـشاد روضـح اھـنآ رد یجراـخ ناـگدنسیوـن و ناراگـنربـخ و یوروـش میقم یجراـخ
 و فارتـعا رد نامھتـم لـماک یدازآ ھـب هراـشاً اـتدمـع ھکلب دـناهدادـن ھـئارا اـھهاـگداد ندوـب یشیاـمرـف ای ینوـناـق ریغ رـب
 یأر رـبانـب و یذوفـن لـماوـع نیغورد تاـماھـتا یپ رد ھک هانـگ یب تسینومک نارازـھ ارـچ .دـناھتـشاد دوـخ زا عاـفد
 رد یذوفــن لــماوــع نودــب ِددــجم یاــھیسررــب رد و دننکب ماھــتا در دنتــسناوــت ،دــنوــب هدــش موکحم رــصانــع نیا
 ،دنتـشگزاـب یتلود تاـمدـخ و بزـح ھـبً اددـجم و دـندـش تیثیح هداـعا و ھـئربـت ،یناتـسداد و یلـخاد روـما یایراسیمک
 اـب طـباور ،دـندرک اوـسر و دـندادوـل ار رگیدمـھ ،دـندرک فارتـعا ،یجراـخ ناـسوـساـج و نراکبارـخ زا هدـع نآ نکیل
 ھـب دیراذگـب .؟دـندرک شزوـپ یاـضاقـت و تـمادـن مالـعا و حیرـشتً اقیقد ھـناگیب اـب طـبار ناونـع ھـب ار یکستورـت
 .مینکفیب یھاگن ،دناهدروآ رد شراگن ھب ار ھچنآ و دندوب  رظان ،اھهاگداد رد ھک ینانآ تادھاشم زا یئاھھنومن
 تکرـش مـجرتـم کی هارمـھ ھـب اـھهاـگداد تاسلـج یمامـت ردً ابیرقـت یوروـش رد اکیرـمآ تـقو ریفس سیوید فزوـج
 - لوـُھ لیادروک - اکیرـمآ روشک ریزو ھـب اـھهاـگداد هراـبرد ار دوـخ رظـن 1937 ربـماوـن 17 خیراـت رد یو .تـشاد
 - یگمھ اـھنآ .مدومـن تبحـص اـج نیا نارادمتـسایس یاضـعا ھمـھ اـب ھـن رـگا ،یرایسب اـب نـم« :درک هرـباخـم نینچ
 یتلود دـض ھئـطوـت کی و ھسیسد کی دوـجو هاـگداد نایرـج ھکدـنا هدیقع نیا رـب لوقـلا قـفوتـم - ءانثتـسا کی اـب دیاـش
 هدرک تـشاددای دوـخ تارـطاـخ رتـفد  رد لاـس نامـھ سراـم 11 خیراـترد یو .»تـسا هدومـن تابـثا حـضاو روـط ھـب ار
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 ،تـشاد هدیقع وا .داد ینعم رـپ یرکذـت هاـگداد نایرـج یهراـبرد تبحـص نیح رد یرگید تاملپید زورید« :ھک دوـب
 یایند .میاهدیقع مـھ هاـگداد نایرـج دروـم نآ رد یجراـخ نارـظاـن ناونـع ھـب اـم .درادـن دوـجو یکش نیمھتم مرـج رد
 دیاـش نیا و دنکیم هاگـن یگتخاـس نایرـج ناونـع ھـب ،تاـعوبطـم رابـخا ساـسا رـب هاـگداد نایرـج ھـب ،سکعرـب جراـخ
 17 رد ھک یمایپ ھـب شـتارـطاـخ زا رگید یشخب رد وا .»میراذگـب رواـب نیمھ ھـب ار جراـخ یایند ،دـشاـب بوـخ
 و دوھـش زور رـھ ھک نیا زا دعـب« :دراد هراـشا نینچ نیا ،تـسا هداتـسرـف اکیرـمآ یتلود یشنم ھـب 1938 سراـم
 و دـشیم زارـبا ھک یاھتـساوـخاـن یاـھدییأـت زا نینچمھ و مداد رارـق ھـجوـت دروـم ار اـھنآ تاراھـظا یگنوگـچ
 رکف ،رگید یاـھتکاـف اـب قـباطـت رد ،مدرک یرادرـب تـن ،درکیم صخشـم ار یسرداد نیا ھک یرگید یاـھتکاـف
 یوروـش نوـناـق یانبـم رـب اـھنآ ،تـسا طوـبرـم نیمھتم ھـب ھک ھـچ نآ ھتبـلا .دومـن دییآـت ناوـتیم ار مکح ھک منکیم
 تبـسن ینالقـع کش چیھ ھک یکرادـم ،تـسا هدـش تـباـث کرادـم طـسوـت ھک یتایانـج ،دـناهدـش بکترـم یدایز تایانـج
 ھک یمکح و دـنادیم رصقـم ناـشتـنایخ تلـع ھـب ار اـھنآ ھک یھاـگداد مکح ھک نیا رگید .تسین نکمم اـھنآ ھـب
 تـشادرـب نیا .دـشاـبیم ھـناقحـم ،تـسا هدرک نیعم ار تازاجـم ،یوروـشریھامـج داحـتا یئازـج  نوـناـق ساـسارـب
 یب ھئـطوـت کی  تیدوـجوـم زا یشاـن تـسا یکردـم و ،دـناهدوـب  ھمکاحـم نیا نایرـج رد ھک تسیئاـھتاملپید یمومـع
 ھـب« :دوـب نینچ اـھهاـگداد هراـبرد 1937 ھیئوژ 4 رد سیوید تـشادای .)وکسمرد تیروـمأـم باتک( »یدـج هزادـنا
 فدـھ اـب هدـش هدید کرادـت یھئـطوـت ھک دـنرواـب نیا رـب یرکف یاـھتیصخش نیرـتدامتـعا لـباـق ھک ،دیسریم رظـن
 و  یرادا  متسیس  ھیلع رــتشیب یلیخ  ھکلب ،نیلاتــسا صخــش ھیلع رتمک یوــق لامتــحا  ھــب شــترا طــسوــت اــتدوک
 دراو نآ رـب ار دوـخ ھـبرـض شایعیبط یورین و تـماھـش ،تـعرـس اـب نیلاتـسا و دوـب  هدـش  یریگ تمـس  ،بزـح
 تـنوکس و نامـلآ کرـت ھـب روبجـم ندوـب یدوھی تلـع ھـب ھک ینامـلآ سانـشرـس هدنسیوـن  رگـناو تشُیف نویل .»دروآ
 نینچ ”1937 وکسم“ باتک رد وا .درک تکرـش رـظاـن ناونـع ھـب اـھهاـگداد  یرـس نیمود رد  ،دوـب هدـش ھسـنارـف رد
 ھـب .مدرکیم یبایزرا یدامتـعا یب ھجیتن ار فیوونیز تاـماھـتا ،مدوـب اـپورا رد زونـھ نـم ھک یناـمز اـت « :دسیوـنیم
 کی ھمکاحـم دـنور ،نـمرظـن زا .دـناهدرکیم راداو یخیراـت تاـماھـتا ھـب راشـف ریز رد ار نامھتـم ھک دیسریم مرظـن
 وکسم رد مود هاـگداد ھسلـج رد ھک نآ زا دعـب ،اـما ....دوـبرنـھ مـلاـع هدودـحم رد کانتـشحو یشیامـن یزاـس ھنحـص
 نیا ریثأـت تحـت ،مدرک ساسـحا ،مدینش ار ناـشنانخـس و  مدید ار اـھنآ ناتـسود و کدار ،فکاـتایپ ،متـفای روضـح
 ردـناسکلآ .»دـش لـح بآ رد کمن لثـم نـم یاـھدیدرـت  ،دـندرکیم لالدتـسا ھـنوگـچ و دنتفـگیم ھـچ نامھتـم ھک تارـثأـت
 دـعاقتـم مـھ نـم« :دسیوـنیم  ”یکسفچاـخوـت ھمکاحـم“ شخـب رد ”41 وکسم“ مانـب شـباتک رد ،راگـنربـخ ،ترِو
 یکسفچاـخوـت .تـسا نامـلآ اـب زیمآ دیدـھت گنـج زا نیلاتـسا تـشحو اـب ھطـبار رد خرـس شـترا رد یزاسکاـپ ھک ،ماهدـش
 .دوـب نامـلآ رادـفرـط یکسفچاـخوـت ھک تفـگ نـم ھـب شیپ یتدـم ،یوسـنارـف مود یهرادا نانکراک زا یکی ؟دوـب یسک ھـچ
 وا - تـفایض  کی نایاـپ رد .دـندرک فیرعـت  گارـپ رد  یکسفچاـخوـت  تاـقالـم زا ار یاهداعـلا قوـف ھعـقاو اـھکچ و
 درک عورـش و تـسا رلتیھ اـب هدـھاعـم ،ھیسور و یکاولسکچ یارـب دیما اھنـت ھک ،دیرـپ شـناـھد زا - دوـب تـسمً ابیرقـت
 راک نایاــپ یانعــم ھــب نیا و دــندرکن یراددوــخ نیلمرک ھــب نآ شرازــگ زا اــھکچ .ندرک نیھوــت نیلاتــسا ھــب
 هدوـب اـھهاـگداد رد نیرـظاـن زا ھک  اـنریت زنلیج  دـئوـس تـقو ریفس .»دوـب شـنارادـفرـط زا یرایسب و یکسفچاـخوـت
 ،مینادیم ھکروــط نامــھ ....« :دسیوــنیم 1937 ھیروــف 3 خیراــت ھــب یدــئوــس تاــماقــم ھــب یشرازــگ رد تــسا
 مزیتونپیھ ای و ردـخم ،یکشزـپ یوراد یعوـن زا نامھتـم دروـم رد ھک نیا رـب دـناهدـش حرطـم زین یئاـھھیضرـف
 باسـح نآ یور رـب دیابـن یوـناـث عالـطا اـت اذـل ،درادـن دوـجو  یکردـم نآ یارـب ھک یاھیضرـف  ،تـسا هدـش هدافتـسا
 یدرـف لـقادـح ای دوـخ یگدـنز تاجـن ھـب دیما ،ناـگدـش ریگتـسد یارـب ھک تـسا نیا یداـع هدـش ھتـفریذـپ حیضوـت .درک
 هدارا تـسس یداـعریغ رایسب یزرـط ھـب ناتـسداد رـبارـب رد اـھنآ اریز ،دوـب هدننک نییعت ،ناـشهداوـناـخ یاضـعازا
 ھـب دوـخ مھـس ھـب نـم .دوـشریبعت تـنایص صـلاـخ ھصخشـم کی ھـب دیاـب ،فارتـعا ھـب قوـش و روـش نیارـبانـب و دـندوـب
 ،ھـباشـم یاـھهاـگداد ریاـس و فیوونیز زا هدـش ھتـفرـگ تایبرـجت .مرادـن ینادنـچ نانیمطا ،حیضوـت نیا ندوـب یعقاو
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 و ،نتـسنادرصقـم ار نتشیوـخ ِساسـحا نیرـتھـناوید راھـظا یتح ھک ،دنـشاـب هداد نـم ھـب ار یتربـع سرد نآ یتسیاـب
 رـب هوالـع .درادـن تیافک رـتمیالـم یماکحا رودـص تـھج هاـگداد نتـخاـس دـعاقتـم یارـب ،مرـج کیرـش ھیلع تاـماھـتا
 ھـبرـح زا نامکاـح و هاـگداد یارـب ،دوـخ تاـفارتـعا نایب ماگنـھ ھـب نامھتـم زا یرایسب ھک دـمآیمن رظـن ھـب ،نیا
 اـب داضـت رد ،منک هراـشا نادـب مدیشوک ھک یروـط ھـب ،اھـنآ یصخشراتـفر یمامـتً انمـض .دنـشاـب هدرک هدافتـسا یسولـپاـچ
 زار و زـمر کرد تـھج رد و ھتـفر تاـفارتـعا نیا نطـب ھـب ھک تسین ھـفرـص ھـب ،ھکنیا ھـصالـخ .دوـب ھیضرـف نیا
 نیرـظاـن زا رگید یکی .»دـنامـب یقاـب زین لـح لـباـق ریغ یئامعـم تروـص ھـب دیاـب و تـسھ نیا .میئامـن شالـت اـھنآ
 نامـلراـپ وضـع و یضاـق ،یللملانیب نادـقوقـح کی یو دوـب  تیرـپ لووـن سیند  ماـن ھـب یصخش هاـگداد رد یجراـخ
 ھـب یو باتک رد .تـشاد تکرـش رـظاـن ناونـع ھـب نامھتـم رگید و فیوونیز  هاـگداد لوـط یمامـت رد و دوـب ناتـسلگنا
 یندرک رواـب نیا :دـنانینچ تاداقتـنا نیرـتلوادتـمً الامتـحا« :میناوـخیم نینچ ”قلـخ هاـگدادرد فنـماکو فیوونیز“ ماـن
 بیترـت نیا ھـب  - دنـشاـب هدرک فارتـعا یدـج  مـئارـج نآ  ھـب حیرـص و راکشآ نینچ نیا ،رظـن دروـم دارـفا ھک تسین
 رگید ای و ”راشــف لامــعا“ قیرــطزا تاــفارتــعا نیا ،ھک دــنوــشیم هداد قوــس یئوــس نآ ھــب راکفا ،ھنیمز نیا رد
 و دـندـش ھـجاوـم اـھنآ اـب نامھتـم ھک هدـش ھـئارا کرادـم نآ ،تـسا نـشور ....دـناهدـش ھتـفرـگ یناسـنا ریغ یاـھشور
 فارتـعا هویش ،تلـع نیمھ ھـب اـھنآ .دـندوـب ریذـپاـن راکنا یکرادـم  ،دـندوـب اراد ار یریگ عـضوـم و یسررـب تـصرـف
 ھجیتن رد .دـنراک اطـخ  ھک دنتـشاد راھـظا و ،دـندوـب ھـبرـجت اـب و شوـھ اـب یدارـفا اـھنآ .دـندیزـگرـب ار دوـخ ناـھانـگ ھـب
 ناـس نیدـب ھیضق ،نادقتنـم زا یرایسب یارـب اـما .تـسا هدـش لـح لـماکروـط ھـب ھـلأسـم ھک تفـگ ناوـتیم یتحار ھـب
 نیرتکچوک ایآ ....دنـشاـب هدـش ھتـفرـگ اـھهدـعو ای تادیدـھت ،تـنوشـخ قیرـط زا دنـناوـتیم تاـفارتـعا ھک ،دوـشیم حرـط
 نکمماـن یاھـنوـگ ھـب ھک تـسا هدـش نـشور ددعتـم لیالد ھـب نـم یارـب .....؟تـسا ھتـشاد دوـجو دروـم نیا رد یدنـس
 اــھنآ ھک ،تــشاد دای ھــب دیاــب نامھتــم نیا بلــغا دروــم رد .درک هراــشا تاــفارتــعا نتــفرــگ یرابــجا ھــب ناوــتیم
 عاوـنا اـب انـشآ ،یصخش تایبرـجت یور زا و اـناد و دنمشـناد ینادرـم ،دنتـسھ ھـبرـجت اـب رایسب و تخـسرـس ینویبالقـنا
 تاـماھـتا ھک ،یتلود یاھـناـگرا عـضاوـم و ھیحور اـب انـشآ سک رـھ زا شیب و یقیقحت یاھـشور و اـھنادـنز فلتخـم
 تاـعالـطا و نادنـمراک ھـب یتینما سیلپ رد ھک یلـخاد روـما رد قلـخ یایراسیمک رـگا .دـندرکیم یسررـب ار ناـنآ
 سک چیھً انیقی ،دـشاـب ھتـفرـگ میالـم یماکحا لیبق زا یبذاک یاـھهدـعو قیرـط زا ار تاـفارتـعا نیا ،تـشاد یسرتـسد
 دروـم رد ھک ،دنتسین نیا ھتسیاـش  ،مدید وکسم رد نامھتـم تکمین یور رـب نـم ھک یاھـبرـجت اـب نویبالقـنا نآ زـج ھـب
 ،قلـخ یایراسیمک ھک دوـب لومعـم رـگا .دنیامـن تواضـق ،هاـگداد نیا طیارـش رد اـھهدـعو نیا لـماک ندوـب شزرا یب
 تـنوشـخ لـباقـم رد دارـفا نیا ھک دوـب نیا ناکما نیرتـھب ،دـشاـب ھتـشگ ببـس تـنوشـخ ھـب لـسوـت اـب ار تاـفارتـعا
 لـباقـم رد ،مدرـم یدردمـھ بلـج و دوـخ نانمـشد ندومـنرابتـعا یب ھـب لـماک یراودیما اـب نآ زا سـپ و هدرک تـمواقـم
 ،تـسا هدومـن لابـند هاـگداد رد ار تامکاحـم ھک یدرـف یارـب لاـحرـھ ھـب ....دـندومـنیم ءاشـفا ار اـھنآ ،ناھـج مامـت
 نآ رد تکرـش کش نودـب .دـندوـب هدـش ظفـح ھـن و لیمـحت ھـن ،اـج نآ رد هدـش نایب ِیھافـش تاـفارتـعا ھک دوـب راکشآ
 ینوـناـق ھـب ار تاحفـص یرایسب تیرـپ .»تـسا جراـخ یداـع ناسـنا کی ینھذ یئاـناوـت زا یاهرـخسم شیامـن نانـچ
 ھـب ،ھـلاقـم ندـش رـتینالوـط زا یریگولـج روظنـم ھـب ھک تـسا هداد صاصتـخا تاـفارتـعا ندوـب یعقاو و هاـگداد ندوـب
 رگید ھـن و تیرـپ نادـقوقـح ھـن ھک میشاـب ھتـشادرظـن رد .منکیم هدنسـب ،دنتـسھ ایوـگً الـماک ھک لوـق لقـن دنـچ نیمھ
 زا یخرـب یتح .دـندوبـن اـھاروـش روشک رادـفرـط ای و تسینومک مادکچیھ ،تـفر هراـشا ناـنآ ھتـشوـن ھـب ھک ،ینارـظاـن
 یتح ھک یتاـعوبطـم نآ فالـخرـب نکیل و دـندوـب تسینومک دـض تخـس ،دوـخ یعامتـجا ـ یسایس تیعقوـم رـبانـب اـھنآ
 ھعـماـج تایعقاو نایب رد ار یروسـناـس دوـخ ھک ،مھـعاوـنا و تـسرـھ تایرـشن دنـناـم ھـب ،دنتـشادـن اـھهاـگداد رد یرـظاـن
 دوـخ زین نونکا مـھ .دـندرک وـگزاـب دـندوـب دـھاـش ھک ار ھچـنآ ناـنآ ،دـندوـب هدرک ھشیپ ار یئوگـغورد و یوروـش
 تایانـج هراـبرد تایعقاو مادک .تـسا مکاـح یزاوژروـب یاـھھـناـسر و تاـعوبطـم قافـتا ھـب بیرـق رثکا رد یروسـناـس
 زا یتح ھک یدودعـم دادعـت زا رـگا ؟دـنوـشیم وـگزاـب و رـشتنم یزاژروـب یاـھھـناـسر و تاـعوبطـم رد  اـھتسیلایرپـما
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 یاـھتسیلایرپـما یاـھیزادـنا تـسد زا ،اـھھـناـسر و تاـعوبطـم مادک رد ،میرذگـب دننکیمن زواجـت تـسد ناتـشگنا
 دـشر للـع و یگنوگـچ زا ،ناھـج طاقـن ریاـس و نیتال یاکیرـمآو  یئاقیرـفآ یاـھروشک ،ھیروـس ،نیئارکوا رد برـغ
 .دوـشیم ھتفـگ ای ھتـشوـن یمالک ......و ناتـسبرـع و ھیکرـت نوـچ شرامـقا و اکیرـمآ مسیلایرپـما یاـھیھارمـھ و شـعاد
 برـغ یزاوژروـب یاـھھـناـسر رد ،دروـم نآ ای نیا رد نیتوـپ ھتـسدوراد و سور مسیلایریپما یاـھیزادـنا تـسد زا
 ینکارـپ نجـل دراوـم یرایسب رد و یئوگـغورد و ازـساـن ،فیرـحت هراومـھ .تـسا بیقر اریز ،دوریم نخـس ناوارـف
 و تـسھ و هدوـب روسـناـس دوـخ یئاوژروـب یاـھھـناـسر ھـماـنرـب زا یئزـج ،اـھاروـش تیمکاـح نارود رد یوروـش ھـب
 بیقر اـب .تـسا رایسب توافـت ،بیقر و یتاقبـط نمـشد نیباـم و دوـب یتاقبـط نمـشد ،تـموکح نآ اریز ،دوـب دـھاوـخ
 نویسیمک رد یبرـغ یاـھتسیلایرپـما ریاـس رانک رد نیتوـپ زورید ھک ھـنوـگ نامـھ ،دـمآ رانک یئاـھناـمز رد ناوـتیم
 و ،تـسا دوـجوـم رارکت ناکما ،رود نادنـچ ھـن یئادرـف و دنتخیریم ھـماـنرـب مـھ اـب و دوـب ھتـسشن هریغ و هرفـن تـشھ
 نآ اـب نانچمـھ یزاژروـب نارـگوسـناـس دوـخ ھک تـسور نیا زا و ،تـسا نوـگرگید یتاقبـط نمـشد اـب راتـفر نکیل
 زا ،نآ خیراــت زا ھکلب ،دنــسرــتیمن تسین ھک ھچــنآ زا نانیا .دــنزرویم دانــع ،درادــن تایح رگید ھک یایوروــش
 رـگد رد هدیا نآ ،اـھدرواتـسد نآ ،خیراـت نآ ھک دـنراد سرـت نآ زا ،دـنراد سرـت نآ رـب مکاـح هدیا زا ،نآ یاـھدرواتـسد
 دوـب دـھاوـخ اوراـن ردـق ھـچ .دراد زارد ِرـس نخـس نیا .دوـش ریگولـج دیاـش ھک تـسا یھار ،فیرـحت .ددرـگ مکاـح یئاـج
 لایسوـس و اـھتسیکستورـت نوچمـھ یئاـھتسینومک دـض و یئاوژروـب یاـھھـناـسر راتفـگ ای و اـھھتـشوـن هاـگ رـھ
 رـب هوالـع ھک دـمآ دـھاوـخ لـصاـح یھاـگآ یناـمز .میھد رارـق یھاـگآ ھـب یبای تـسد یارـب یعبنم ار یسارکوـمد
 ِھنُک ،دوـش عوـجر ھـنادـجم زین یقرتـم و یتسینومکً اعـقاو عـبانـم و تایرـشن ھـب ،یئاوژروـب یاـھھـناـسر و تاـعوبطـم
 ًاقیقد و دیآ لمـع ھـب سایق ،دوـش یسر رـب دنتـساـخرـب اـھاروـش روشک اـب تفـلاخـم ھـب ھک یئاـھنآ لامَـعا تایعقاو و رظـن
 ھـنایوـج حلـص ،تعیبط و یناسـنا ھعـماـج یتمالـس یوـس رد یعامتـجا متسیس و لمـع ،رظـن ،هدیا مادک ھک ددرـگ قمعـت
 کی نآ ھــن و یدــصرد ھــنودوــن یاــھناســنا - اــھناســنا هاــفر و یتخبــشوــخ ،یرــبارــب و یدازآ ،شــحوــت دــض و
 نیبرـخم زا یکی ،فیاکوـت تارـطاـخ ھـب ارذـگ میراد یاهراـشا ،شخـب نیا نایاـپ رد .دـشاـبیم و هدوـب ـ اـھیدـصرد
 ھـھد رد اـھتسینومک دـض ریاـس و اـھتسیکستورـت یتسینومک دـض لامـعا و عـضاوـم ِرـگاشـفا ھک ،ثحـب دروـم ناـمز
 ھک ،دوـب یوروـش دـض و یبزـح دـض ھتـسدوراد کی یاضـعا زا و شـترا گنـھرـس فیاکوـت .دـشاـبیم شیپ نرـق یس
 یتلود تیروـمأـم کی نیح رد 1947 لاـس رد یو .دـبای یئاـھر تازاجـم زا و دـناـشوپـب ار دوـخ هرـھچ دوـب ھتـسناوـت
 ناونـع اـب دوـخ تارـطاـخ باتک رد یو .دیزـگرـب ار یبرـغ یاـھروشکرد یگدـنز و تـشگنزاـب یوروـش ھـب ،نامـلآ رد
 و یوروـش ھتـشذـگ عیاـقو زا ،تـفای راشتـنا و شراگـن یوروـش زا جراـخ رد و دعـب ینایلاـس ھک ،”سکیا قیفر“
 ناشـنرـطاـخ ،یکسنیلب ،اـھرداک زا یکی .دوـب یدژارـت کی اـم طیارـش« :دنکیم دای نینچ ھلمـج زا ،دوـخ یاـھتیلاعـف
 دــشر و ندرک یتعنص دوــب دــھاوخــن رداــق و تــسا یقیالاــن مدآ نیلاتــسا ھک ،میدرکیم روصــت اــم یتقو ،تــخاــس
 ھک،دوـب نیا نـم فیاـظو زا یکی« :رگید یئاـجرد .)75 ھحفـص( »میدوـب هابتـشا راـچد ،دزاـس ققحتـم ار یگنھرـف
 اھـــنآ سیئر ھک ،ار زاقفـــق لامـــش و هایس یایرد ،نشـــفوزآ یایرد رد نوسیزوـــپا ناربـــھر یضعب ھیلع ھلمـــح
 زا مادک چیھ .منک یثنخ ،دوـــب یزکرـــم ھتیمکوضـــع و بزـــح یاھقطنـــم ھتیمک لوا ریبد ،فیادـــلوبـــش.پ.ب
 و دننکیم ھـچ اـھنآ ھک میتـسنادیم اـم اـما ،دوبـن قـباطـت ردً الـماک ھـسدیکونی  ـ فیادـلوبـش هورـگ اـب اـم یاـھناـمزاـس
 لیاسـم یخرـب رد اـم .تـسنادیم یبالقـنا ھفیظو کی ،ینارـحب تاظـحل رد ار اـھنآ رانک رد ندوـب ،سکیا قیفر
 ددرـگیمرـب لمـع رد ھـسدیکونی اـب نیلاتـسا راکشآ فالتـخا« :دـھدیم ھـمادا دعـب یتاحفـص رد و »میتـشاد رظـن فالتـخا
 دـض نادرـم زا یدادعـت اـب ھـسدیکونی .دـش بیوصـت فوریک لتـق زا دعـبً امیقتـسم ھک 1934ربـماـسد 1 نوـناـق ھـب
 تردـق اـم ....درک یم ارادـم ،دـندوـب رمـثرمثـم عمـج یارـب و دـمآراک یکینکت ظاحـل ھـب ھک دوـخ ِفارـطا تسینومک
 میژر نمــــشد کی شقــــن رد ھکلب راذــــگ تــــمدــــخ کی شقــــن رد ھــــن ار ادوــــگای یلــــخاد یایراسیمک سیئر
 رد ار یمھم لاصـتا ءھقلـح اـم و دـش جارـخا یلـخاد یایراسیمک زا ادوـگای« .) 22 اـت 17 تاحفـص( »میتخانـشیم
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 اـم« :میناوـخیم تارـطاـخ نامـھ زا رگید یئاـج رد .)63 ھحفـص(  »میداد تـسد زا دوـخ نویسیزوـپا یفخم ناـمزاـس
 یلیلد چیھ ھک میدرکیم جارـخا ار یناسک اـم .مینک جارـخا بزـحزا ار یرتشیب دارـفا نکمم دـح اـت میدرکیم شالـت
 اـب دـحتم دادعـت و هداد شیازـفا ار یضاراـن دارـفا دادعـت ھک دوـب نیا ،میدرکیم لابـند ھک ار یفدـھ اھنـت .میتـشادـن نآ رـب
 نینچمھ و تـنایخ و ھئـطوـت ھـب تاـفارتـعا و تارابـع نیا ھک مینک ھـجوـت  .)177 ھحفـص( »میھد شرتـسگ ار دوـخ
 ریز رد و یتسیلایسوـس یوروـش رد ھـن و شایئوزرآ یتسیلایرپـما روشک رد فیاکوـت ،ار یدعـب هراـشا دروـم تاکن
 یایند شالاــمآ و هدیا اریز ،دیوــگیم نخــس نارگید و دوــخ یاــھتــنایخ زا راختــفا اــب وا .دسیوــنیم  ”ھجنکش“
 یهدننک دیجمت نیرـتگرزـب ،مدوـخ و نـم یاقـفر« :ھک دراد ناـعذا 274 ھحفـص رد .تـسا هدوـب برـغ یزاوژروـب
 :دـھدیم حیضوـت نینچ ار ناتـسلگنا هراـبرد دوـخ رظـن 189 ھحفـص رد رـتشیپ و »میدـش اکیرـمآ یهدـحتم تالایا

 ور ار یمھم کرادـم ک دار« :فیاکوـت باتک ھـب هراـشا نیرـخآ .»تـسا ناھـج روشک نیرـتتارکوـمد و نیرـتدازآ«
 یریگتـسد زا شیپ ھتفـھ ود کدار تـنایخ زا اـم .دـش ناراـبریت و موکحم  ،ریگتـسد نیراـخوـب نآ ساـسا رـب ھک درک
 میھاوـخ هراـشا رگید شخـب رد کرادـم نیا ھـب .)1956 ندنـل پاـچ ـ 69و 68 تاحفـص( »میتـشاد عالـطا نیراـخوـب
 و دوـخ هورـگ ھـناراک تیانـج لامـعا زا ار دوـخ تارـطاـخ و درکیم یگدـنز ناتـسلگنا رد ھـنادازآ فیاکوـت .تـشاد
 دــض رگید و اــھتسیکستورــت ھک نیا رگــم ،دروآیم رد شراگــن ھــب ”ھــناــناــمرــھق“ یساســحا اــب اــھهورــگریاــس
 یئاـھیئوـگزاـب نانـچ ھـب روبجـم ،ھجنکش ریز ای و هدوـب نیلاتـسا سوـساـج مـھ وا ایوـگ ھک دـنوـش یعدـم اـھتسینومک
 زا یکستورـت ھکنیا تلـع« :ھک تفـگیم بوـخ ھـچ ،نینل .تسین دیعب یئاـعدا نینچ ،یرـصانـع نانـچ زا .تـسا ھتـشگ
 تالمـج و مشـخرـپ یاـھگـناـب ِمامـت ،تاراـشا و اـھتکاـف نیا ھک تـسنامـھ ،دراد زیھرـپ صخشـم تاراـشا و اـھتکاـف
 .»دــنراد رظــن رد ار نارــگراک بیرــف ،اــھتسیکستورــت« و » دیامــنیم بیذکت ھــنامــحر یب ار وا قارطمــط رــپ
 ،وگـب تفـگ لزا داتـسا ھچـنآ ،ظـفاـح لوـق ھـب و دـناھتـفرـگ یپ ار هویش نامـھ ،یتسیکستورـت نایرـج یزورـما ناربـھر
 ھک یسک :دوـب ھتفـگ کین ھـچ و ،دوـب ھتفـگ  تسیشاـف دـض و تسینومک رـعاـش ،تـشرـب دـلوـترـب  یزور .میوـگیم
.تسا راکھبت ،دنکیم نامتک و دنادیم ھک یسک اما .تسا نادان ،دنادیمن ار تقیقح

 

مراھچ تمسق

 تافارتعا و اھهاگداد زا یاهدیکچ
 

 و بزـح ناربـھر رورـت ھـماـنرـب ،دـندوـب هدـش کیدزـن مـھ ھـب 1933 لاـس زا ھک اـھتسیفیوونیز و اـھتسیکستورـت
 یخرــب اــب یطباور فنــماک ـ فیوونیز ھتــسدوراد ھک یلاــح رد .دــنداد رارــق راک روتــسد رد ار یتلود تاــماقــم
 رد ھک ار یناسک ینعی نامــلآ زا تسیرورــت مازــعا ھــب مادــقا یکستورــت ،دنتــشاد یوروــش نورد یاــھتسیرورــت
 دیواد زیترـف و نیروی ـ نـمرـب نوـنوک ،یروـل ناـتاـن .دومـن ،دنتـشاد تیلاعـف یزاـن نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس اـب طابـترا
 گربُـلا نیتنلاو ،رگید ناـسوـساـج نآ یپ رد ھک ،دـندوـب یمازـعا هورـگ نیلوا ،یکسنایلگورک دیواد ایلیا راعتـسم ماـن اـب
 سدنھـم کی رظـن ریز ھک تـشاد روتـسد یروـل ناـتاـن .دنتـسویپ اھـنآ ھـب لِـما ردـناسکلآ راعتـسم ماـن اـب یروـل ھـشوـم و
 بزـح وضـع ھک ستیاو ستـنارـف .دنک تیلاعـف ،دوـب یوروـش تـلود مادختـسا رد ھک ستیاو ستـنارـف مانـب ینامـلآ
 یاـھرورـت یزیر ھـماـنرـب رد یرکف مـھ و یسوـساـج ھفیظو ،وـپاتـشگ  فرـط زا دوـب نامـلآ تسیلایسوـس ـ لاـنویساـن
 و ریگتـسد ،یکستورـت یمازـعا سوـساـج جنـپ رـھ ، اـھدعـب  .تـشاد هدـھع رـب ار فیوونیز ـ یکستورـت یاـھھتـسدوراد
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 الـاب حـرش .ـدنـدش موکحم ناـدنز ـھب و ھـتخاـنش مھـتم ) 1936 ـ وکسم لوا هاـگداد( فنـماک ـ فیوونیز هاـگداد رد
 ،دیواد زتیرــف و نیروی ناــمرــب مازــعا زا شیپ یناــمز .تــسا ناــنآ تاــفارتــعا زا ،دیآ نیا زا ســپ ھچــنآ و یشخب
 ار تـسشن نیا نایرـج نیروی .دنتـشاد 1932 ربـماوـن خیراـت ھـب کاھنپک رـھش رد یکستورـت اـب کرتـشم یاھسلـجاـھنآ
 اـب دعـب .درک یئوـجزاـب مقـباـس یاـھراک رد ارـم وا .متـشاد تاـقالـم یکستورـت اـب راـبود نـم« :داد حیضوـت نینچ
 وا .دوـش دوـباـن یکیزیف رظـن زا دیاـب نیلاتـسا .تـسا ھـلأسـم نیرتمھـم نیلاتـسا :تفـگ و درک عورـش یوروـش عوـضوـم
 تأرـج ھک دنـمزال یدارـفا ،راک نیا ماجـنا یارـب تفـگ وا .تسین هدافتـسا لـباـق یرگید یتازرابـم شور چیھ ھک تفـگ
 ھک مدیسرـپ وا زا نـم ....دننک یناـبرـق وا یھتفـگ ھـب و ،راک نیا ماجـنا یارـب ار دوـخ ھک دنـشاـب هداـمآ و دنـشاـب ھتـشاد
 ھک تـسا هداتـفا یتاـقافـتا یوروـش رد ،دومـن دزـشوـگ وا ؟دراد یناوـخ مـھ مسیسکراـم اـب یدرـف یاـھرورـت یاجک
 فلیشورو و چیوـناـگاـگ دیاـب نیلاتـسا زـج ھـب ،تـشاد نایب ھـمادا رد وا .دنک ینیب شیپ ار اـھنآ تـسناوـتیمن سکراـم
 کی نیلاتـسا رورـت« :دوـب ھتفـگ تـسشن نامـھ رد دیواد زتیرـف دوـخ سوـساـج رگید ھـب یکستورـت .»دـنوـش ھتشک زین
 یوروـش رد ”یمومـع یتیاـضراـن“ دروـم رد یکستورـت .دزرـلیمن شتـسد یعقاو یبالقـنا کی .تـسا یخیراـت ھفیظو
 »ھـن ای دوشیم دیدـپاـن نـپاژ و یوروـش نایم گنـج اـب یتیاـضراـن نیا ایآ ھک« دنکیم لآوئـس دیواد .»درک تبحـص
 یعس و هدـش دـحتم مـھ اـب یضاراـن یاـھورینو  نانمـشد یطیارـش نینچ رد ،سکعرـب ھـن« :دـھدیم خـساـپ یکستورـت
 وـج ھطلـس یرادا ناروـمأـم ھیلع و دننک حلـسم ار اھـنآ ،دـنریگب هدـھعرـب ار یضاراـن یاـھهدوـت یربـھر ھک دننکیم
 ھـب ارـم ھک درـم نیا ھـب نـم !یکستورـت ھـب تنعـل« :تـشاد راھـظا دوـخ  عاـفد نیرـخآ رد دیواد زتیرـف .»دننک یربـھر
 ناتـسداد ،یکسنیشیو .» متـسرـفیم تنعـل ،درک یندوشخـب اـن تیانـج نیا ماجـنا ھـب راداو ارـم و دیناشـن  هایس زور
 دراوـم زا یرایسب رد یکسنیشیو یاـھلآوئـس ھـب نیمھتم خـساـپ .دوـب فیونیز ـ یکستورـت یاـھ ھتـسدوراد یاـھهاـگداد
 .دیماجـنایم هدـشن ریگتـسد و یناھنـپ ِناراکبارـخ زا یئاـھهورـگ ای و یرـصانـع تیدوـجوـم  ھـب  هاـگداد ندرـب یپ ببـس
 تـسد یچاـتدوک نایماظـن لکشت ھـب ،یکسفچاـخوـت زا یو ندرـب ماـن و کدار زا یلآوئـس زا سـپ هاـگدادرد ، ھلمـج زا
 رتشیب یکستورـت تاـطابـترا یخرـب ،گربُـلا نیتنلاو ینامـلآ تسیکستورـت زا لآوئـس رد .دـش هدرـب یپ نامـلآ هدـناشـن
 :خساپ و شسرپ نآز ا یئاھھشوگ کنیا .دیدرگ المرب

 ؟دیراد نمدیرف زا یتاعالطا ھچ ـ یکسنیشیو«
 .دش هداتسرف یوروش ھب ھک دوب نیلرب رد اھتسیکستورت یاضعا زا نمدیرف  ـ گربُلا
      ؟دوب ناملآ یسوساج نامزاس اب ھطبار رد نم دیرف ھک دیتسنادیم  ـ  یکسنیشیو
       .ماهدینش یئاھزیچ دروم نیا رد  ـ گربُلا
       .دنتشاد یمئاد طابترا مھ اب ناملآ سیلپ و یناملآ یاھتسیکستورت ایآ  ـ  یکسنیشیو
     .دندوب مھ اب مئاد طابترا رد یکستورت تقفاوم اب اھنآ ،یرآ ـ گربُلا
 نـم ـ گربُـلا       ؟دنتـشاد طابـترا مـھ اـب یکستورـت تقـفاوـم و یھاـگآ اـب اـھنآ ھک دیراد عالـطا اجک زا ـ یکسنیشیو
.دشرارقرب یکستورت روتسد ھب طابترا نیا و مدوب تاطابترا نیا زا یکی مدوخ
       .یتسیشاف  یفخم سیلپ اب ـ گربُلا ؟یک اب امش طابترا ـ یکسنیشیو
        ؟دیدوب سامت رد وپاتشگ اب ھک دینکیم فارتعا امش ھک تفگ دوشیم ھجیتن رد  ـ یکسنیشیو
 یتسیشاــف سیلپ و نامــلآ یاــھتسیکستورــت نایم یمظنم طابــترا 1933 لاــس .منکیمن راکنا ار نیا نــم ـ گربـُـلا
 .»دش یھدنامزاس ناملآ
 وـپاتـشگ ناروـمأـم ریاـس و شردارـب طـسوـت ھک یبالـق تروپـساـپ کی اـب ار یوروـش ھـب دورو یگنوگـچ سپـس گربُـلا
 رد ستیاو ستـنارـف  اـب ھک درک فارتـعا یروـل ناـتاـن ،یکستورـت رگید یهداتـسرـف .دـھدیم حیضوـت ،دوـب هدـش هداـمآ
:دھدیم خساپ ،ستیاو ستنارف ھب عجار  یکسنیشیو لآوئس ھب وا .دوب ھتفرگ سامت یوروش
 ربـھر ناـمز نآ رد ھک رلمیھ فرـط زا وا .دوـب نامـلآ تسیلایسوـس لاـنویساـن بزـح یاضـعا زا ستیاو ستـنارـف«
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    .دوب هدش هداتسرف یوروش ھب ،تفرگ هدھع ھب ار وپاتشگ تسایر دعب و دوب .سا .سا
    ؟دوب رلمیھ یهدنیامن  ستیاو ستنارف  ـ یکسنیشیو
             .»دوب هدش هداتسرف یتسیرورت یاھتیرومأم ماجنا یارب رلمیھ فرط زا ستیاو ستنارف ـ یرول
 ماـن ھـب فیوونیز نادیرـمزا یکی،دـمآ رـتشیپ ھک ھـنوـگ نامـھ .تـشاد هدـھع رـب فیونیز ار تـسایس نیمھ ھـباشـم
 و دـش نـشور فنـماک و فیوونیز اـب یو طابـترا ،فیاکاـب هاـگداد رد .داد ماجـنا تیقفوـماـب ار فوریک رورـت ،فیاکاـب
 ھـب  عالـطا و طابـترا مرـج ھـب اھنـت فنـماک ـ فیوونیز و درکنرارـقا ،رورـت حرـط رد ود نآ تکرـش ھـب یو نکیل
  ھـب دـناوتـب ھک ،درادـن  تـسد رد یکردـم هاـگداد« :تـسا هدـمآ )1934(  هاـگداد میمصت رد  .دـندـش موکحم نادـنز
 1934 لاـس رد فوریک قیفر لتـق نایرـج رد وکسم رد رقتـسم یزکرـم تالیکشت یاضـعا ھک دنک تـباـث نآ ھلیسو
 ًالـماک هاـگداد ،رگید فرـط زا اـما .دنـشاـب هداد ار راک نیا ماجـنا روتـسدً امیقتـسم ھک دننک اـعدا ای و ھتـشاد تکرـش
 ناربــھر یبالقــنا دــض تاین زا وکسم رد رقتــسم یبالقــنا دــض یزکرــم تالیکشت یاضــعا ھک دومــن تــباــث
 1936 لاـس هاـگداد رد ود نآ  .»دـندرکیم قیوشـت راک نیا ھـب ار اـھنآ و دنتـشاد عالـطا ،دارگنینل رد تسیکستورـت
 فنـماک و فیوونیز  .دـندرک فارتـعا دوـخ ماھـتا نیا ھـب ،دوـب هدـمآ تـسدـب ھک یدیدـج ریذـپاـن راکنا کرادـم ساـسا رـب
 اـھنآ .دـندوـب هدـش جارـخا بزـح زا یکستورـت هارمـھ ھـب تـلود و یبزـح دـض تارـھاظـت یزادـنا هار تلـع ھـب راـب کی
 دـض نایرـج رد ود نآ راـب رـگد .دنتـشگزاـب  بزـح ھـبً اددـجم ،بزـح زا شزوـپ یاـضاقـت و دوـخ زا داقتـنا زا سـپ
 فنـماک .دـندرک شزوـپ یاـضاقـت و داقتـنا دوـخ زاً اددـجم ود نآ .دـندیدرـگ جارـخا بزـح زا نیتویر ھـب موـسوـم یبزـح
 ترارـح و روـش رـپ یصخش یاـضاقـت اـب امـش ھـب نـم« :تـشوـن نیلاتـسا ھـب اـضاقـت رد 1933 ربـماوـن 21 خیراـت رد
 ھـب ،بالقـنا یگلاـس هدزـناـپ رد ارـم ھک نـم یگدـنز هرود نیرـتھـناقمـحا ندرـب نیب زا یارـب نـم ھـب .منکیم ھعـجارـم
 ھتیمک ھیلع ادتـبا نامـھ زا نـم هزرابـم و شالـت .دینک کمک ،داد قوـس یوروـش تـلود و بزـح زا لـماک یئادـج
 تـقامـح یکستورـت اـب داحـتا ،دوـب تـقامـح دارگنینل نویسیزوـپا اـب یگتـسبمھ ،دوـب تـقامـح امـش صخـش و یزکرـم
 ھـب امـش ھکیناـمز ،دوـب 1925 لاـس رد زونـھ ایوـگ ،مروآیم دای ھـب ار امـش اـب وگتفـگ نـم .دوـب یندوشخـباـن و هراـبود
 ھک تـسا زیگنا مـغ نـم یارـب .دوـب امـش اـب اھنـت و امـش اـب قـح .”دنکیم دوـباـن ار اـم ھمـھ یکستورـت اـب داحـتا “ دیتفگ نـم
 هراـبود و مشخـب ھمـتاـخ دوـخ یگدـنز زا ھلـحرـم نیا ھـب ھک مـھاوـخیم ھـناـقداـص نـم ....متـفای تـسد تـخانـش نیا ھـب رید
 زا .دینک کمک نـم ھـب ھنیمز نیا رد .مـشاـب ،مدرکزاـغآ ار دوـخ ھـناـھاـگآ یگدـنز اـھنآ اـب ھک یئاقـفر فوفـص رد
 ھـب و دـندـش هدوشخـبً اددـجم فیوونیز و فنـماک .»....دینک تیامـح یزکرـم ھتیمک و یکیوشلـب بزـح ھـب نـم یاـضاقـت
 ھـب ناـنآ .دـندوـب هدرک داقتـنا دوـخ زا ،ایر اـب و غورد ھـب و دنتـشادـن تـقادـص ناـمز نیا رد ناـنآ .دنتـشگزاـب بزـح نورد
 ،دوـب ھتـفرـگ هدـھع رـب ار یزاـن نامـلآ مـجنپ نوتـس شقـن ،ناـمز و عاـضوا نآ رد ھک یکستورـت دـناـب اـب دوـخ یتـسدمـھ
 .دنداد ھمادا
 دیما« :تفـگ دوـخ ھیعاـفد رد فنـماک .دـندرک فارتـعا 1936 هاـگداد رد دوـخ تـنایخ ھـب فنـماک ـ فیوونیز ھتـسدوراد
 ینارـحب تیعضو زورـُب و دروخـب تسکش دوـب نابیرـگ ھـب تـسد اـھنآ اـب ھک یعناوـم لـح رد روشک ھک دوـب نیا رـب اـم
 راـچد نـشور و حـضاو یتروـص ھـب ار روشک و بزـح یربـھر ،یداصتـقا تـسایس یگتسکشرو و داصتـقا رد
 ،یزوریپ اـب و تالکشم مامـت رـب ھبلـغ اـب ،تسینومک بزـح یزکرـم ھتیمک یربـھر تحـت روشک .دزاـس یتسکشرو
 زا دیاـب اـم ھک تفـگ ناوـتیم سـپ .میدوـب نآ دـھاـش ،ھتـساوـخ اـن اـم .درکیم تـفرشیپ ولـج ھـب یداصتـقا قـنور هار رد
 اـم ،تردـق ھـب ندیسر یارـب راکشآ قطنـم یب شالـت ،بالقـنا دـض یتازرابـم قطنـم اـما .میتـشادیمرـب تـسد هزرابـم
 راـب دنـچ اـھنآ .دوبـن یدامتـعا رگید ،برـخم رـصانـع نیا شزوـپ و ینامیشپ راھـظا ھـب .»دیناشک یرگید تـھج ھـب ار
 ھتـشاد تـسد یوروـش دـض یاـھ ھسیسد رد ھک درک فارتـعا ،نیرـخآ ِهاـگداد رد یو .دـندرکن اـفو ،یدـھع نینچ ھـب
 ھک میتـسنادیم اـم ھک ییاـج نآ زا« :تفـگ نینچ وا  .درـب  ماـن  دوـخ اـب یراکمھ رد زین رگید یاهدـع زا یتح و تـسا
 یارـب .میدرک یھدـناـمزاـس یتسیرورـت تایلمع یھـمادا یارـب ار یکچوک هورـگ ،میوـش ءاشـفا ھک تـشاد دـھاوـخ ناکما
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 فکایرــبرــس و کدار ھک میدیسر ھجیتن نیا ھــب اــم .میدرک باختــنا ار فوکینلوکوــس   اــم ،تیروــمأــم نیا ماجــنا
 و 1933 ، 1932 یاـھلاـس یط .دنـھد ماجـنا اـھتسیکستورـت عفـن ھـب ار تیروـمأـم نیا تیقفوـم اـب دنتـسناوـتیم

 .مدرکیم قیقحت اـھنآ یسایس عـضاوـم دروـم رد و مدوـب نیراـخوـب و یکسموـت اـب طابـترا ردً اصخـش نـم 1934
 : داد باوـج وا ،مدرک لآوئـس فُکیر رکفت یهویش دروـم رد یکسموـت زا نـم یتقو .دـندوـب اـم نارادـفرـط زا اـھنآ
 نـم لثـم نیراـخوـب“ :داد باوـج وا ،نیراـخوـب دیاقـع دروـم رد نـم لآوئـس باوـج رد .”دنکیمرکف امـش لثـم فُکیر“
 لابـند ار شور   نیا ھـناـجوجـل اـما ،تسین قـفاوـم بزـح طـخ اـب وا . دنکیم هدافتـسا یرگید شور زا یلو دنکیمرکف
 .»”دنک بلـج شدوـخ ھـب ار یربـھر دامتـعا و رظـن ھک دنکیم یعس و دـنزـب اـج بزـح رد ار شدوـخ ھک دنکیم
 نیا مکی .تـسا وـس ود زاً الامتـحا نیا و ،دربـب ماـن اـھتسیکستورـت زا بلـغا ھک درک شالـت نیرـخآ ِهاـگداد رد فنـماک
 مود و دـھد ناشـن هدروـخ بیرـف یدرـف ،یئامـن مولظـم اـب ار دوـخ و دـھد تبـسن یکستورـت ھـبً اـتدمـع ار اـھیراکھبـت ھک
 طـسوـت ،نـپاژ و نامـلآ یسوـساـج یاـھناـمزاـس و نامـلآ یتسیشاـف یاـھورین اـب طابـترا یمامـت رـما تیعقاو رد ،ھک نیا
 .دشیم تیادھ و رارقرب یکستورت
 زا یرایسب ھـب هاـگداد رد فکاـتایپ .دوـب یوروـش رد یو لوا ماقـم هدنیامـن عـقاو رد و یکستورـت رایتـسد فکاـتایپ
 یبزـح دـض تارـھاظـت رد یکستورـت نارای زا وا .درکرارـقا یزاـن نامـلآ اـب یکستورـت ِیراکمھ و یدزد ،اـھتـنایخ

 ھـبً اددـجم ،بزـح زا شزوـپ و دوـخ زا داقتـنا یپ رد وا .دـش جارـخا بزـح زا یکستورـت هارمـھ ھـب ھک دوـب  1927
 یکی ناونـع ھـب 1931 لاـس رد لقـن و لمـح و یمیش تعنـص رد دنـچ یلغاشـم زا سـپ و دـش ھتـفریذـپ بزـح تیوضـع
 و یراجـت تأیھ کی هارمـھ ھـب لاـس نیمھ رد فکاـتایپ .دـش هدیزـگرـب یداصتـقا ھـماـنرـب ناـمزاـس یربـھر یاضـعا زا
 زا یراجـت رفـس نیا هراـبرد رـتشیپ  .دـش نیلرـب مزاـع ،یتعنص تالآ نیشاـم دیرـخ روظنـم ھـب نآ یربـھر تمـس اـب
 ھک یکستورـت رـسپ فودـس وئـل اـب فکاـتایپ ،رفـس نیا رد .دوـب هدـش هراـشاً ارصتخـم  چیپلتیل یئاکیرـمآ سدنھـم ناـبز
 نیا یرارـقرـب .درک تاـقالـم ،دـھد ماجـنا ار یطابـترا یرارـقرـب ھفیظو اـت دوـب هدـش نکاـس نیلرـب رد وجشـناد ناونـع ھـب
 ھـباشـم یسایس ھقـباـس و دوـب یراجـت تأیھ یاضـعا زا ھک فوـنریمسا  مانـب یسور سدنھـم کی قیرـط زا تاـقالـم
 :میناوخیم ھلمـج زا ھک درکوـگزاـبً الـماک هاـگداد رد ار تاـقالـم نیا نایرـج فکاـتایپ .تـفرـگ ماجـنا ،تـشاد فکاـتایپ

 یکستورـت ھک تفـگ فودـس ....تـسا ھتـفرـگ سامـت نـم اـب شردـپ فرـط زا ھکلب ،شدوـخ فرـط زا ھـن ھک تفـگ وا«
 نـم زا هدنک تـسوـپ و کر فودـس ....تـسا هدرکن اـھر ار نیلاتـسا یربـھر ھیلع هزرابـمرکف ،ھظـحل کی یارـب یتح
 تقـفاوـم نـم .؟دیتـسھ هزرابـم نیا رد تکرـش ھـب لیاـم ایآ ،فکاـتایپ :دـسرـپیم امـش زا یکستورـت نآلا و :درک لآوئـس
 رـتدیدـش هزرابـم ھـچ رـھ ھک دیوـشیم ھـجوتـم امـش ....« :تفـگ فودـس ،یدعـب تاـقالـم رد .»مدرک مالـعا ار دوـخ
 امـش ....دینک مـھارـف ار هزرابـم نیا یارـب یرورـض یاـھکمک دیناوـتیم امـش .تـسا زاین یرتشیب لوـپ ھـب ،دوشیم
 زا رگید یکی اـب فودـس .»دـش دـھاوـخ اـم یاـھتیلاعـف جرـخ اـھلوـپ نیا اّـما دینک تـخادرـپ یرتشیب لوـپ دیناوـتیم
 وکسم ھـب رـترید فوتـسش .تـشاد یتاـقالـم ھـناـگادـج ،دوـب یکستورـت وریپ ھک فوتـسش مانـب یراجـت تأیھ یاضـعا
 ھـماـن نومضـم .تـشاد هارمھـب ،دوـب هدرک تـفایرد فودـس زا ھک فکاـتایپ یارـب یکستورـت زا یاھـماـن وا .تـشگزاـب
 « ـ 2  »یاھلیسو رـھ ھـب لـسوـت اـب شـناراداوـھ و نیلاتـسا ندرک نوگـنرـس« ـ 1 .دوـب یکستورـت روتـسد ھـس لـماـش
 هزوـح رد صوصـخ ھـب ،یوروـش تـلود و بزـح یاـھھـماـنرـب ندز مـھرـب«  ـ 3 و »نیلاتـسا نانمـشد ندرک دـحتم
 نیمود ،رورـت ھـب مادـقا ینعی ،ناـمرـف نیلوا . دوـب ھـچ روتـسد نیا یعقاو موھفـم ھک تـسا صخشـم .»یداصتـقا
 ،ناـمرـف نیموـس و ،ینامـلآ ناـسوـساـج و اـھ .را .سا ،اھکیوشنـم ،شـترا ،مسیرازـت یایاقـب اـب یراکمھ ینعی ،ناـمرـف
 ،نیمارـف نیا هرـخالاـب ،یکستورـت نامیپ مـھ و هارمـھ نآ ای نیا زا یئزـج یاـھقـن یخرـب مـغریلع و .یراکبارـخ ینعی
 .دمآرد یوروش تلود و بزح نافلاخم ھعومجم شریذپ دروم ماکحا ناونع ھب
 رد کدار یارـب صوصخـم رـبھـماـن کی طـسوـت ژورـن زا یاھحفـص تـشھ یاھـماـن یکستورـت 1935 لاـس رـخاوا رد
 ناکما ،دراد دوـجو اـم یارـب ناکما ود تردـق ھـب ندیسر یارـب ....« :ھک دوـب هدـش ھتـشوـن ھـماـن نیا رد .داتـسرـفوکسم
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 تسکش تروـص رد طقـف اـم ھک مینک فارتـعا نونکا مـھ زا دیاـب .دـشاـبیم گنـج یط مود ناکما و گنـجزا شیپ لوا
 زا سـپ وا .»دنک لابـند تـقد اـب دیاـب اـم کولـب ھک تـسا یتـسایس نیا و میسرـب تردـق ھـب میناوـتیم گنـج رد یوروـش
 و یئاذـغ داوـم ،ماـخ داوـم ھـب اـھینامـلآ ....« :تـشوـن ،یگنج عیانـص رد هژیو ھـب اـھیراکبارـخ ترورـض ھـب هراـشا
 تکرـش تیتاـپآ و رفسـف و تفـن ،الـط ،ندعـم گنـس جارختـسا رد ھک میھدـب هزاـجا اـھنآ ھـب دیاـب اـم .دـنراد جایتحا نیمز
 ھـب یناھـج رازاـب رد شایعقاو تمیق زا رـتنییاـپ تمیق ھـب ار یبرـچ داوـم و یئاذـغ داوـم یتدـم یارـب ھک نیا و دننک
 ھـب زین ار تیلوئـسم نیا و دننک هدافتـسا نیلاـخاـس رد اـم تفـن زا ھک میھدـب هزاـجا اـھینپاژ ھـب دیاـب اـم .میشورفـب اـھنآ
 میھدـب هزاـجا اـھنآ ھـب دیاـب اـم .میھدـب تفـن اـھنآ ھـب ،اکیرـمآ اـب یلامتـحا گنـج کی عوـقو تروـص رد ھک میریگب هدـھع
 دور ھقطنـم یاـھروشک فرصـت رـب ینبم اـھینامـلآ تـساوـخرد اـب دیاـب اـم .دننک جارختـسا الـط اـم یاھـندعـم زا ھک
 طـسوـت نیچ فرصـت هار رـس رـب یعناـم  نمـض رد و مینکن تفـلاخـم اـھنآ طـسوـت ناکلاـب یاـھروشک و بوـناد
 ھقطنـم و یلـحاـس قـطانـم ھک میروبجـم اـم . مینک تقـفاوـم مـھ یضرا تازایتما نداد اـبً اراـچاـن دیاـب .میشابـن مـھ اـھینپاژ
 رد دوـجوـم یعامتـجا ناـمزاـس لـماک یفن اـب ....مینک راذـگاو اـھینامـلآ ھـب ار نیئارکوا و اـھینوـپاژ ھـب ار روـمآ
 رد ار تردـق میناوـتیم یرادھیاـمرـس یاـھروشک رد دوـجوـم یراـج یعامتـجا ناـمزاـس رـب لـماک ھیکت اـب و یوروـش
 میناوـتیم اـم ،یوروـش رد یراذـگھیاـمرـس یارـب اـھینامـلآ و اـھینپاژ ھـب هزاـجا نداد اـب .میرادـھگن دوـخ تـسد
 میناوـتیم اـم شور نیا اـب .میروایب دوـجو ھـب دوـخ روشک رد یرادھیاـمرـس متسیس ھـب ار یرتشیب ھـچ رـھ یگتـسبلد
 ھـب ،دنفـلاخـم یکارتـشا یزرواشک اـب و دننکیم یگدـنز اتـسور رد یرادھیاـمرـس تارکفت اـب زونـھ ھک ار یئاـھرـشق
 میروآ دوـجو ھـب اـھاتـسور رد ار یرگید ّوـج اـم ھک تـساوـخ دنـھاوـخاـم زا اـھینپاژ و اـھینامـلآ .مینک بلـج دوـخ یوـس
 مینک لـحنمً الـماک ار یکارتـشا یزرواشک دیاـب ای اـم ھطـبار نیا رد .میتـسھ زایتما نداد ھـب روبجـم اـم ،لیلد نیمھب و
 رداـق ھکنیا یارـب .....دـشاـب نایمرد دـناوـتیمن یسارکوـمد دروـم رد یتبحص ....مینک ینیشن بقـع نآ دروـم رد ای و
 ماجـنا زا تـموکح یریگ تـسد ھـب ناـمزرد ھک میراد دنـمورین یتلود ھـب زاین ،میراد ھگـن نامتـسد رد ار تردـق میشاـب
 نیا ،میشاـب تردـق رد و مینامـب هدـنز میناوتـب رـگا اـما ،میھدـب یراکرـھ ھـب نـت دیاـب اـم ....دنکزارتـحا تافیرـشت ھـنوـگرـھ
 یاـھروشک اـب گنـج ریگرد ناشعـفانـم و ناشیاـھ یرـگلواپـچ ،ناشیاـھیزوریپ رـطاـخ ھـب ـ نـپاژ و نامـلآ ـ روشک ود
 بوتکم نیا زا .»درک دـھاوـخ کمک نامـماقتـنا نتـفرـگ رد ار اـم و تـساـم عفـن ھـب اـھنیا مامـت .دـش دنـھاوـخ رگید
 یاـھورین ھک تـسا نیا رـب شاشالـت و وزرآ مامـت وا ھک تـسا دوھشـمً الـماک یکستورـت ھـناراکتیانـج و ھـناراکتـنایخ
 مدـھنم زا سـپ و دننک زاـغآ ار یوروـشریھامـج داحـتا ھـب مـجاھـت ،رتعیرـس ھـچ رـھ و ادتـبا ،نـپاژ و نامـلآ رـگزواجـت
 و ،دنیشنب رازـت نوچمـھ و رازـت تخـت رـب دـناوتـب یتسیلایرپـما روشک ود نآ یهدـناشـن تـسد نیا ،یوروـش نتـخاـس
 یریگماقتـنا ددـص رد یکستورـت ،دیسر جوا زا یاھطقـن ھـب اـھتسیلایرپـما ریاـس اـب ود نیا نیب گنـج هاـگ رـھ ،هاگـنآ
 اــھنآ ھــب بــش مامــت ،یکستورــت یاــھدومنــھر ندــناوــخ زا ســپ« :ھک دنکیم فارتــعا کدار !! دیآرــب باــبرا زا
 یئاـھیئامنـھار و لیالد نامـھ یوتحـم اـھلمعـلاروتـسد نیا دنـچ رـھ ھک ،دـش نـشورً الـماک نـم یارـب نیا و ،مدرکرکف
 نآ ھـب دوـخ یھتخیسگ نانـع لـماکت رد وا یاـھداھنشیپ اـج نیا رد اـما ،دوـب هدـش تبحـص نآ دروـم ردً البـق ھک دوـب
 .»میشاـب دوـخ هدارا رـب مکاـح ھک ،میدوبـن رداـق رگید اـم .دوبـن روصتـم نآ رـب یزرـم چیھ رگید  ھک دوـب هدیسر یجوا
 یراجـت تیروـمأـم تیعقوـم زا وا ھک دـش ھتـفرـگ نآ رـب میمصت ،دـش علطـم ھـماـن نیا نومضـم زا فکاـتایپ  ھکنیازا سـپ
 و تاـقالـم یگنوگـچ ،هاـگداد و اـھیئوـجزاـب نایرـج رد .دنک یئوـج هار یکستورـت اـب تاـقالـم یارـب ،نامـلآ ھـب دوـخ
 دـصاـق قیرـط زا و دراو نیلرـب ھـب 1935 ربـماـسد 10 رد فکاـتایپ .دـش راکشآ یکستورـت اـب فکاـتایپ یوگتفـگ
 ماـن ھـب یصخش اـب سامـت ھـب دوـب نیلرـب رد ایتـسوزیا رـسفم ناونـع ھـب ھک فِسـتراـخوـب یرتیمید ماـن ھـب یکستورـت
 ار یاھـماـنرذـگ  رـنریتـشا .تـفر فـُھ ِلپمـِت  هاـگدورـف ھـب رـنریتـشا هارمـھ ھـب دعـب زور فکاـتایپ .دـش یئامنـھار رـنریتـشا
  وا راعتـسم ماـن و شیار  لراک رـنریتـشا یلصا ماـن .داد وا ھـب دوـب هدـش رداـص یزاـن نامـلآ تـلود فرـط زا ھک
 رد ،فکاـتایپ اـب دوـخ ھتـعاـس ود تاـقالـم رد یکستورـت دوـب رظتنـم ولُـسا ھـبزاورـپ یارـب یئامیپاوـھ .دوـب نوسـناـھوی
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 نونکا زا گنـج زاـغآ ناـمز« :ھک دوزـفا و تفـگ نخـس رلتیھ نواعـم سِـھ اـب دوـخ تارکاذـم و ھـماـن نومضـم حیضوـت
 نتفـگ ھـب مزال« :دـھدیم ھـمادا یکستورـت لوـق زا فکاـتایپ .»تـسا گنـج زاـغآ لاـس 1937لاـس .تـسا هدـش نییعت
 ًاحیرـص .دنـھد ماجـنا اـم یارـب ار راک نیا دنـھاوـخیم ھک تسین اـھتسیکستورـت ھـب قشـع رـطاـخ ھـب اـھنیا ھک تسین
 ، میاهداد لوـق اھـنآ ھـب تردـق نتـفرـگ تـسد ھـب زا دعـب اـم ھک یئاـھزیچ نآ ندروآ تـسد ھـب یارـب طقـف اـھنیا ھک میوگـب
 دوـخ دادرارـق تایئزـج ،ھھبـج نارادـفرـط کیاکی یارـب اـم ھک تـسا دـئاز نیا ....دنـھدیم ماجـنا اـم یارـب ار راک نیا
 تایئزـج زا ھک تسین مزال شاتیلک رد اـم تالیکشت .دـناـسرـتیم ار اـھنآ راک نیا ،مینک ءاشـفا اـھینامـلآ اـب ار
 رد دادرارـق لـماک نتـم ھک تـسا ھیصوـت لـباـق ھـن و دراد ناکما ھـن نیا .دوـش علطـم یتسیشاـف یاـھتـلود اـب اـھنامیپ
 کی  طقـف رـضاـح لاـحرد .میناـسرـب ناـمدوـخ دارـفا زا یدایز دادعـت عالـطا ھـب ار نآ یتح ای و دریگرارـق ھمـھرایتخا
 یاـھتـفرشیپ عومـجم رد اـھتارکوـمد لایسوـس اـم ....دـشاـب ربـخ اـب تاـعالـطا نآ یمامـت زا دیاـب دودـحم هورـگ
 ترابـع ھـب ،میتـشاد یفلتخم فیاـظو اـم اـما ....میدادیم رارـق دیئأـت دروـم تبثـم هدیدـپ کی ناونـع ھـب ار یرادھیاـمرـس
 نونکا .دننک نـفد ار متسیس نیا )نارـگراک( نانکروـگ اـت میدرکیم یھدـناـمزاـس یرادھیاـمرـس ھیلع ار هزرابـم ،رگید
 رد فکاـتایپ .»تـسا میژر نیا نـفد ھکلب ،ینیلاتـسا میژر تیوقـت ھـن اـم شقـن و میراد زورـما ار ھفیظو نیمھ تـسرد
 و داد تـسد یدـب یلیخ ساسـحا کدار و نـم ھـب« :ھک تـشاد راھـظا یو اـب رادید و یکستورـت ھـماـن دروـم رد هاـگداد
 ھـمادا ،میدوـب هدرک مادـقا ھک یراک نامـھ ماجـنا ھـب ھکلب میدرکن عانتـما اھنـت ھـن اّـما ،مینک عانتـما ھک میدرکرکف اـم
 مداد ناشـن ھتـشذـگ رد نـم« :دنکیم فارتـعا اـھیراکبارـخ ھـب فکاـتایپ .»میدوـب هدیسر تـسب نـب کی ھـب اـم .....میداد
 یتسیکستورـت هورـگ ....دـندـش عورـش نیئارکوا رد ،یمیش و گنـس لاـغذ عیانـص رد هدمـعروـط ھـب اـھیراکبارـخ ھک
 زین فیونیز هورـگ طـسوـت راک نیا .دـنداد ماجـنا ھـنالاعـف گنـس لاـغذ تعنـص رد ار اـھبیرـخت یربیس برـغ رد
 ھـناـخراک رد ....دنـنزـب شـتآ نداعـم رد ار لاـغذ یاـھرابـنا ھک دوـب نیا یدایزً اتبـسن یاـھهورـگ ِراک .تـفرـگیم ماجـنا
 قیوعـت ھـب اـھھـناـخراک یزادـنا هار ھک دوـب هدـش یزیر ھـماـنرـب روـط نیا .دـش یراکبارـخ وورمک رد یمیش ھیداحـتا
 یارـب ھک نیا یاـج ھـب گرزـب یاـھنامتـخاـس بیترـت نیدـب و دور ردـھ ھـب یعرـف فادـھا هار رد ھـجدوـب ،دـنوـش ھتـخادـنا
 رد ھک تـفرـگ ماجـنا یتاـمادـقا قرـب یاـھهاـگورین رد .دـندـناـمیم یقاـب ھیلوا لـحارـم نامـھ رد ،دـنوـش هداـمآ هدافتـسا
 هداد تیروـمأـم نیکروـن  ھـب ھک درک فارتـعا هاـگداد رد وا .»دـمآ نییاـپ تنتـسوک یهزوـح قرـب ھکبـش تیفرـظ ،ھجیتن
 ،راجفـنا ای و یزوـس شـتآ قیرـط زا تاجـناـخراک یزاـس دوـباـن یارـب ،گنـج زورـب تروـص رد ار دوـخ« :ھک دوـب
 ،رـضاـح لاـح رد :درک حرطـم« :وا ھک تـشاد راھـظا یکستورـت لمعـلاروتـسد دروـم رد فکاـتایپ .»دزاـس هداـمآ
 و دنکیم دییأـت دـحاو یروشک رد مسیلایسوـس داجیا ناکما مدـع دروـم رد ار وا عـضوـم ،رلتیھ ِلـماک یریگ تردـق
 یسایس تردـق کی ناونـع ھـب دیاـب ،اـھتسیکستورـت ،اـم .تـفرـگ ناوـتیمن ار یماظـن یریگرد کی یولـج ھک نیا
 ،گنـج رد تسکش دروـم رد شیپ زا دیاـب ھکلب مینک نیسحت طقـف و مینیشنب لمـع یب دیابـن نیارـبانـب .مینامـب یقاـب
 یکستورـت ھک مراد دای ....درک هداـمآ ار اـھرداک دیاـب لیلد نیمھ ھـب .مینک تیلاعـف نآ عوـقو یارـب و یریگ عـضوـم
 ھـب ار تردـق دـناوـتیم ھـن ،یجراـخ یاـھتـلود فرـط زا یرورـض یاـھینابیتـشپ نودـب یفالتـئا تـلود کی ،تفـگ
 شیپ زا ھک دـشاـب نینچ یتسیاـبیم هدنیآ یارـب اـم ھـلأسـم ،لیلد نیمھ ھـب .دنک ظفـح ار نآ تـسا رداـق ھـن و دریگ تـسد
 مھـس ھـب ،یکستورـت ،نـم ھک نیا و مینک ءاضـما ،نـپاژ و نامـلآ ،یجراـخ یاـھتـلود نیرـتیشحو اـب یھباشـم دادرارـق
 دوـخ ھیعاـفد نیرـخآ رد فکاـتایپ .»مدرک ذاخـتا نـپاژ و نامـلآ یاـھتـلود اـب طابـترا یارـب ار یرورـض تاـمادـقا مدوـخ
 دینکیمنرواـب ....مدرکیم راک اـھتسیکستورـت تـسد رد تـسد نـم .مدوـب تسیکستورـت یدامتـم یاـھلاـس نـم« :تفـگ
 ،ماهدرـبرـس ھـب یتسیکستورـت روآ ناقفـخ ندوـب ینوـناـق ریغ رد ھک یئاـھلاـس نیا لوـط رد نـم ھک ....،یضاـق یاـقآ
 ماجـنا تعنـص رد زیچ ھـچ ،ماهدیمھفن نـم ھک ،دینکیمن رواـب !تـسا ھتـفریم شیپ ھـنوگـچ روشک نیا ھک ماهدیدـن
 دوـخ یلمع راک ھـب و هدـمآ نوریب یتسیکستورـت تینوـناـق ریغ زا نـم هاـگ رـھ :میوـگیمً احیرـص امـش ھـب نـم ،ھتـفای
 راتـفر کی طقـف ھـن یگناـگود نیا ،یناسـنا رظـن ھطقـن زا و دادیم تـسد نـم ھـب کبـس ساسـحا کی ،متـخادرـپیم
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 دیھاوـخ رداـص ار دوـخ مکح امـش ،رگید تـعاـس دنـچ رد ....دوـب زین ینورد یگناـگود کی نینچ مـھ ھک یرـھاـظ
 رد نـم ھک ،منک ساسـحا ار قـح نیا نـم ھک ،دینکن در ار نیا یضاـق یاـقآ ،دینکن در ارـم شـھاوـخ کی ....دومـن
 دوـخ یھـناراکتیانـج یھتـشذـگ زا ار دوـخ ھک ،متـفای ار تردـق نیا دوـخ نورد زا ،رید ھـچ رـگا ،امـش مشـچ شیپ
 هاـگداد نامـھ رد وا . دوـب راکبارـخ ناـسوـساـج زا رگید یکی فـُنرـچ .)1938وکسم موـس هاـگداد( »میامـن صالـخ
 :دوـب فدـھ ود ھـب ندیسر یارـب ....دوـب هداد نـم ھـب نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس ھک یلصا ھفیظو« :ھک درک فارتـعا
 :تفـگ ھـمادا رد .»اـھروسـناـسآ و اـھرابـنا تـخاـس یزاـس فـقوتـم ،نازرواشک نتـخاـس نیگمشخ و اـھھلـغ ندرک دوـباـن

 ماجـنا ،هابتـشا کاروـخ قیرـط زا اـھبـسا ھـب ندز ھـبرـض یارـب ار یعیسو یزیر ھـماـنرـب نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس«
 دروـم رد .دننک رتمک ھـچرـھ ار اـھبـسا ھـب خرـس شـترا یسرتـسد ھک دنتـشاد دصـق قیرـط نیا زا اـھنآ .دوـب هداد
  دوـجو ھـب لالتـخا اـھنآ لیوحـت ھـماـنرـب رد ھک میدومـن ار دوـخ یعس مامـت اـم ھک میوگـب دیاـب یزرواشک یاـھرذـب
 دروـم رد .میدروآیم نییاـپ روشک رد ار دیلوـت حطـس ،بیترـت نیا ھـب و میدرکیم طولـخم مـھ اـب ار اـھنآ ،میروآ
 اـب ھک میدرکیم یعس و میتشکیم ،ار اـھماد رتـھب یروآراـب یارـب لیصا یاـھداژـن اـم اـھدنفـسوـگ و اـھواـگ شرورـپ
 رد .میربـب الاـب ار اـھنآ نیب ریم و گرـم حطـس بیترـت نیا ھـب و میوشـب اـھنآ یفاک ھیذغـت عـناـم ،یراکبارـخ داجیا
 ریم و گرـم راـمآ ھکنیا روظنـم ھـب .میدرکیم برکیم ھـب ھتـشغآ ار اـھنآ کاروـخ ،یعونصـم یاـھشور اـب نمـض
 تـسد ناـمزاـس وضـع ھک گروبسنیگ ،یکشزپـماد زکرـم سیئر ھـب نـم ،میربـب الاـب یربیس قرـش رد اـھھلـگ نیب ار
 مـخز هایس یرامیب یمدیپا 1936 لاـس رد یتقو .دتـسرفـن اـج نآ ھـبار مـخز هایس دـض مُرـس ھک متفـگ دوـب مـھ اـھیتـسار
 نیا رد بـسا دنـچ ھک میوگـبً اقیقد مـناوـتیمن نـم .تـشادـن دوـجو هدافتـسا یارـب یمُرـس ،دـش عورـش یربیس قرـش رد
 ماگنـھ ھـب یکستورـت لمعـلاروتـسد هراـبرد فـُنرـچ .»دـندوبـن 25000 زا رتمکً املـسم یلو ،دنتـفر نایم زا ھطـبار
 یاـھتـلود ھـنایوـج ھنیک عـضاوـم نیمضت روظنـم ھـب« تـشاد ھفیظو وا ھک تفـگ یوروـش زا جراـخ رد تیروـمأـم
 یاــھروشک رد ار یمومــعراکفا ،مود لاــنویساــنرتــنا کمک اــب ،یوروــش ریھامــج داحــتا ھیلع یرادھیاــمرــس
 ،اـھروتکارـت ھک دوـب نیا اـم تیروـمأـم« :تفـگ دوـخ فیاـظو ریاـس هراـبرد فـُنرـچ .»دنک ھتفـشآ یرادھیاـمرـس
 یب ،اـھنیشاـم یراجـت تالـماعـم رد ھک نیا رگید و مینک هدافتـسا لـباـقریغ ار یزرواشک تالآ نیشاـم و اـھنیاپمک
 اـم رـگا« :دوـب ھتفـگ وا ھـب فُکیر ھک تفـگ و تـشادرـب هدرـپ فُکیر اـب دوـخ ھطـبار زا فـُنرـچ .»میروآ دوـجو ھـب یمظن
 نامـھ ھـب ھکلب میشوکب تسکش نیا عیرـست رد دیاـب اھنـت ھـن سـپ میراد زاین یوروـش تسکش ھـب تردـق بسک یارـب
 زین گنـج عورـش نایرـج ھـب ،یوروـش ریھامـج داحـتا یداصتـقا و یماظـن یاـھورین فیعضت قیرـط زا دیاـب بیترـت
 ھـب تبـسن اـم عـضاوـم« 1932 لاـس زا ھک درک فارتـعا ) 1938(وکسم موـس هاـگداد رد فُکیر .»میشخب تـعرـس
 نایامـن اـھنآ یلمع یاـھباـتزاـب و تـفرـگ لکش تردـق نتـفرـگ تـسد ھـب یارـب یتازرابـم یشور ناونـع ھـب رورـت
 وضـع کی ،فوـتوک  ماـن ھـب یتسیرورـت اـب 1935 لاـس رد اـھدعـب نـم« :ھک درکرارـقا نینچمھ فُکیر .»دـندـش
 کنمترآ مدوـخ قـباـس یشنم ھـب 1934 لاـس رد و متـشاد یتبحص وکسم یاـھیتـسار تـسد ناـمزاـس یھتـسجرـب
 رورـت ھلئـسم دروـم رد نیراـخوـب ،نارود نیمھ رد .دـشاـب یتلود یاـھنیشاـم دـمآ و تـفر بـقارـم ھک مدوـب هداد روتـسد
 ،فوـنومیس  قیرـط زا ھک تفـگ نیراـخوـب .دروآ دوـجو ھـب یطابـترا ،فوـنومیس ،رـنویسوـلور لایسوـس کی اـب
 هرـھب « :اـھنآ فدـھ ،تفـگ یماظـن نارـگاـتدوک هورـگ هراـبرد فُکیر .»تـسا هداد بیترـت نیلاتـسا ھیلع ار یاھلمـح
 لاـسرد« دـندـش قـفوـم اـھیتـسار تـسد ھک درک فارتـعا یکسنلز .» دوـب تـلود ینوگـنرـس یارـب گنـج زا یرادرـب

 :دوـب نیا اـھنآ راعـش .»دـنراذگـب غرـم مـخت نودـب ار وکسم و دننک دوـباـن غرـم مـخت اـب ار راطـق نـگاو هاجنـپ 1936
 مکش و ولـگ« :اـت دـندرکیم طولـخم خیم و ھشیش ،هرک رد درک فارتـعا و »ناـسرـب بیسآ یناوـتیم ھـچ رـھ ھـب«
 رد ار یناتـسمز یاـھالاک و ناتـسمز رد ار یناتـسباـت یاـھالاک« اـم ھک درک رارـقا نینچ مـھ .»دنک هراـپ ار مدرـم
 یدنـمورین یکالوک یزرواشک کی« :تفـگ فوـنریمسا  زا یریگروتـسد ھـب هراـشا اـب وا  .»میدادیم لیوحـت ناتـسباـت
 .»مینک فیعضت ار اھنآ و داجیا ھفقو اھینواعت نتخاس رد« و »میروآ دوجو ھب ار
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.نارگید تافارتعا یخرب ھب هاتوک یاهراشا
 سیسأـت ینھآ هار دوـب رارـق ھک یئاـھلـحم رد و نـھآ هار رد اـھیراکبارـخ دروـم رد« :درک فارتـعا فِـساینک ناویا
 اـھتسیکستورـت زاً البـق نـم ھک دوـب یتاروتـسد نامـھً اقیقد ،متـفرـگ اـھینپاژ زا نـم ھک یتاروتـسد ھک میوگـب دیاـب ،دوـش
 اـب یماظـن راطـق کی ،اـم ھـناراکبارـخ یاـھتیلاعـف یپ رد اخیموُـش ماـن ھـب یلـحم رد ربتکا 27 رد .مدوـب ھتـفرـگ
 رفـن 20 .درک فداصـت ،دومـنیم لمـح ندعـم گنـس ھک یرگید یراـب راطـق اـب تـعاـس رد رتـمولیک 50 اـت 40 تـعرـس
 15 اـت 13 نیب دوـخ یاـھتیلاعـف اـب اـم ،ناـس نیمھ ھـب .دـندـش یمـخز رفـن 29 و ھتشک خرـس شـترا نازاـبرـس زا
 اــھنآ گنــج تروــص رد ھک تــشاد دیکأــت ھیضق نیا یور رــبً ایوــق نــپاژ شــترا .میتــشگ بــجوــم ار فداصــت
 اـھناتـسرامیب و اـھھـناـخزاـبرـس ناروتـسر ،یماظـن یاـھورین ندرک دوـباـن یارـب یبورکیم یھحلـسا زا دنتـساوـخیم
»دوش هدافتسا
  مدومـن رظنـفرـص عـفادـم لیکو نتـشاد زا نـم« :ھک درک رارـقا ،دوـب وکسم ناـگداـپ قـباـس هدـناـمرـف ھک فـُلاروـم یالکین
 یھحلـسا اـب دوـخ زا ھک مراد تداـع نـم نوـچ ،منک نایب یزیچ دوـخ زا عاـفد رد ھک مدومـن رظنـفرـص نینچ مـھ نـم و
 نـم یهویش نیا ....مرادـن دوـخ زا عاـفد یارـب یبوـخ یھحلـسا نـم .منک ھلمـح بوـخ یھحلـسا اـب و میامـن عاـفد بوـخ
 نآ لوئـسم ار یسک نـم ....تـسا هدرک دراو یتسیکستورـت تالیکشت ھـب ارـم ھک ،منک شـنزرـس ار یسک ھک تسین
 نیما زاـبرـس کی لاـس هد زا شیب ....تـسا نـم دـب تخـب نیا .مریگیم ندرـگ ھـب ارـنآ تیلوئـسم دوـخ نـم .مـناد یمن
»مدوب یکستورت
 ....گرزـب ھـثداـح ھـس نـم روتـسد ھـب« :ھک درک فارتـعا ،یمیش عیانـص نارـظاـن زکرـم سیئر کاچیاـتار والسیناتـسا
 تاجـناـخراک رد یرگید و یکسوـِن ھـناـخراک رد گرزـب لالـخا ـ ود ،اکوـلروک تاجـناـخراک رد راک فـقوـت ـ کی
»دش هداد بیترت کسنسرکسُو رد یمیش ی هدحتم
 یصخشم یاـھتیروـمأـم ناـمدوـخ یارـب اـم« :ھک درک فارتـعا نـھآ هار تاکرادـت سیئر نواعـم ،فُکایرـبرـس دینوئـل
 ھـب ناـمز مـھ و مینک مک ار ینزراـب یاـھنـگاو دادعـت .مینک فـقوتـم ار یرـبراـب یاـھراطـق تکرـح نایرـج :میتـشاد
 ھک ار لقـن و لمـح یاـھنـگاو دـمآ و تـفر یاـھتـعاـس ندـش ھـفاـضا یولـج .مینک ھـفاـضا تکرـح رد یلاـخ یاـھنـگاو
 ،فُکاـتایپ داھنشیپ ھـب ....دوشـن هدافتـسا لـماک اـھراطـق تیفرـظ رادقـم ھک میشاـب بـقارـم و میریگب دـندوـب مک رـھاـظ رد
 طـخ ریدـم وا .دـمآ یرـبارـت یاـھنیشاـم تیریدـم زکرـم ھـب نـم ندید ھـب اـھینپاژ سوـساـج و تسیکستورـت زتیشفیل
 و دنک کمک اـم ھـب دـناوـتیم ھک ،نیروـس   ماـن ھـب دراد یقیفر بونـج طـخ رد وا ھک تفـگ نـم ھـب وا .دوـب بونـج
 رـب هوالـع اـم ھک میدیسر ھجیتن نیا ھـب و میدرک ثحـب دروـم نیا رد نـم و زتیشفیل .دـھد شرتـسگ ار اـم یاـھتیلاعـف
 ،میناوتـب ھک تـسا یرورـض ،رـھش زا نوریب قـطانـم رد ھـچ و زکرـم رد ھـچ ،نـھآ هار رد یمظن یب و وشبلـب داجیا
 ار نـھآ هار طوطـخ لاصـتا یاـھلـحم نیرتمھـم ،جیسب یاـھزور نیلوا زا دعـب ھک میروآ دوـجو ھـب ار ناکما نیا
 کرتـشم طاقـن نیا دادعـت نمـض رد و مینک داجیا لقـن و لمـح نایرـج رد یمظن یب و لالتـخا ،ھلیسو نیا ھـب و میدنبـب
» میھد لیلقت مھ ار
 مامـت لوئـسم نـم ،1934 لاـس ھیئوژ زا دعـب« :ھک درک فارتـعا ،ُوُرـِنرِک ھـناـخراک ریدـم نواعـم ،سینبورد بوکای
 یزکرـم یایسآ رد نـم 1933 لاـس مامـت یط .مدوـب ساـبزوک یھقطنـم مامـت رد تادیلوـت یدوـباـن و اـھیراکبارـخ
 یلیخ راک نیا .متـفر یربیس برـغ ھـب اـھتسیکستورـت زکرـم میمصت رـب انـب 1934 لاـس ردً ادعـب و مدرکیم یگدـنز
 ھـناـخراک ھـب ھـناـخراک کی زا یتحار ھـب ارـم تـسناوـتیم ھک دوـب یماقـم رد فُکاـتایپ ھک تـھج نیا ھـب ،دوـب هداـس
 رد هدــش یراذــگھیاــمرــس یاــھلوــپ و داوــم نداد ردــھ ھــب ،اــھیراکبارــخ دــصاقــم زا یکی .دنک لقتنــم یرگید
 نیا اـت ،مینک داجیا ھفـقو ینامتـخاـس نارـگراک راک رد ھک دوـب نیا اـم دـصاقـم زا رگید یکی .دوـب کچوک تاجـناـخراک
 .دنـھد ماجـنا دوـخ عـقوـم ھـب ،دوـب ھتـفرـگرظـن رد اـھنآ یارـب تـلود ھک ار یفیاـظو دنـناوتـن مھـم یتعنص تاجـناـخراک ھک
 ار اجـنآ رد یراکبارـخ لایخ اـم رـگا ھک تـشاد یتیعقوـم ،دوـب ھتـفرـگرارـق نآ رد قرـب یاـھهاـگورین ھک یقطانـم
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 ھـب ار یلاـغذ اـم نمـض رد .مینکرـپ بآ اـب یتحار ھـب ار ندعـم میتـسناوـتیم ،دـشیم هداد اـم ھـب یروتـسد ای و میتـشاد
 نیا رد و دـش ماجـنا ھـناـھاـگآ تایلمع نیا مامـت .درکیم راجفـنا داجیا و دوـب هدافتـسا لـباـق ریغ ھک میدادیم لیوحـت اجـنآ
 .»دندش یمخز نارگراک زا یدایز دادعت ھطبار
 یکی اـم یسایس عـضاوـم و ھقـباـس« :تفـگ لوا هاـگداد رد اـھتسیکستورـت یمیدـق ناربـھر زا یکی ،رستیارد میارِـفا
 متـسھ یئاـھنآ زا یکی لاـح رـھ رد نـم .میتـسھ مـھ لثـم ھمـھ ،لـتاـق ناونـع ھـب هاـگداد رد ،اـج نیا رد نونکا اـما ،دوبـن
 »دننک مرج فیفخت ای و وفع یاضاقت ،دنرادن قح ھک
 درک فارتـعا دیفس ھیسور تسینومک بزـح یزکرـم ھتیمک یشنم و اـھیتـسار تـسد وضـع ، چیووگـناراـش یلیساو
 رد اـم تالیکشت وً اصخـش نـم 1932 لاـس رد .مدوـب یزرواشک قـطانـم رد یراکبارـخ روـمأـم لـصا رد نـم« : ھک
 ندرک یکارتـشا تـعرـس رد عـناـم داجیا قیرـط زا ار راک نیا اـم .میدروآ دراو نازرواشک ھـب یدایز تاـمدـص ،لک
 اـھرـھش ھـب اذـغ ندیناـسر نایرـج رد ھک میدرک یعس اـم  ھـمادا رد .میدادیم ماجـنا ھلـغ یروآ عمـج و یزرواشک
 اـھنآ نیب ،اـھنآ نتشُک یارـب کوـخ نسکاو زا هدافتـسا قیرـط زا ار کوـخ نوـعاـط برکیم اـم .مینک داجیا لالتـخا
 رد اـھبـسا ھک میدرک یراک اـم 1936 لاـس رد .میدرـب نیب زا ار کوـخ یدایز دادعـت اـم راک نیا اـب .میدرک شخـپ
 گنـج کی زورـب تروـص رد ھک اریز ،دوـب یدمـعً الـماک اـم راک نیا .دـندـش التبـم ینوـخ مک یرامیب ھـب دیفس ھیسور
 یکی ندرک دوـباـن رـطاـخ ھـب ار راک نیا اـم .درکیم یزاـب روشک زا عاـفد نایرـج رد ار یگرزـب شقـن بـسا ،یلامتـحا
.»میداد ماجنا ،یعافد لیاسو زا
ـ  1938 ـ وکسم موـس هاـگداد رد وا .درکیم راک یجراـخ تراجـت نویسمک رد تسیکستورـت ،زتـلوگـنزور یداکرآ
 هدیسر ارـف نآ ناـمز« :یوتحـم نیا اـب ،فوـنوسـب قیرـط زا ار یکستورـت زا یماغیپ 1934 لاـس رد ھک ،تفـگ
 رـتھـنالاعـف یجراـخ تراجـت ھـضوـح رد یراکبارـخ تایلمع رد و هدرک لمـع رـتراکشآ یمک تسیاـبیم وا ھک ،تـسا
 تاـعالـطا زا یشخب یکستورـت یئامنـھار اـب ھک یتقو« :ھک تـشادراھـظا نینچ مـھ و درک تـفایرد »دنک تکرـش
 و تکز نوـف .»دـش زاـغآ متیروـمأـم ،مداد هزاـھ شـترا داتـس یهدـناـمرـف و تکز نوـف ،اوـق لک هدـناـمرـف ھـب ار ھـناـمرـحم
.دندوب رلتیھ یریگ تردق زا شیپ ناملآ شترا نارس زا  هزاھ
 یسوـساـج ناـمزاـس تـمدـخ ھـب 1930 لاـس زا نیلرـب رد ھک یسور تسیکستورـت سدنھـم ،فولیورتـسا لیئاخیم
 :ھک درک فارتـعا هاـگداد رـبارـب رد ،درکیم راک ینامـلآ نیسدنھـم زا یدادعـت اـب یربیس رد و دوـب هدـمآرد نامـلآ

 ناـبز ھـب وا .دـش عورـش  گرـِب نوـف  ینامـلآ سوـساـج اـب نـم تاـقالـم قیرـط زا بـلاـج رایسب یتروـص ھـب نایرـج مامـت«
 رـتاـفد درـم نیا .دوـب هدرک یگدـنز گروـبزرطـپ ،ھیسور رد لاـس 15 اـت 10وا ھک اریز ،تـشاد لـماک طلـست یسور
 دروـم رد ناـمز نآ رد صوصـخ ھـب و یراجـت تالـماعـم دروـم رد نـم اـب و داد رارـق دیدزاـب دروـم اـھراـب ار اـم ینف
 یگدـنز“ یکستورـت باتک ندـناوـخ گرـِب .درک تبحـص ،دشیم دیلوـت مارـلاو تکرـش طـسوـت ھک تخـس دالوـف یعوـن
 زـمر ماـن اـب ار دوـخ و  هدـمآ نـم غارـس ھـب ینامـلآ ناصصختـم ، کسیربیسووـن رد .درک ھیصوـت نـم ھـب ار ”نـم
 ناـسدنھـم ،ینامـلآ سدنھـم شـش اـب 1934 لاـس اـت نـم ،بیترـت نیا ھـب .دـندرکیم یفرعـم نـم ھـب نامقـفاوـت دروـم
 قیرـط زا 1932 ھیوـناژ رد ھک شرازـگ نیلوا .متـشاد تاـقالـم ....نامـل د ـ لفـپولک ـ چیلورـف تکرـش رد یمادختـسا
 ھک دوـب کستنزوک یزاـسزاـب دروـم رد یگرزـب یاـھحرـط ھنیمز رد یتاـعالـطا یواـح ،دـش هداد نـم ھـب اسیلف سدنھـم
 و تراسـخ داجیا دروـم رد ار یلمعلاروتـسد نـم .دـمآیم باسـح ھـب یسوـساـج تاـعالـطا هداـس ناـبز ھـب و عـقاو رد
 ،دوـب هدـش یحارـط یبرـغ یربیس رد یتسیکستورـت ناـمزاـس یھلیسو ھـب ھک یراکبارـخ یارـب یاھشقـن و یراکبارـخ
» مدرک تفایرد
 ھـب ار تاـعالـطا نیا ھک درک فارتـعا اکوـلروـگ رد یمیش تاجـناـخراک ریدـم و تسیکستورـت ،نیشوـپ  لیرواـگ
 :دوب هداد ناملآ یسوساج نامزاس
 ـ ، 1934 لاس یط یوروش تاجناخراک رد یئایمیش تادیلوت ماقرا ـ 1«
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 ـ ، 1935 لاس یارب اھھناخراک نامھ راک یھمانرب ـ 2
»1938 لاس ات ارجا تسد رد یاھ حرط ـ 3
 وا .دوـب نیلرـب رد یوروـش یناـگرزاـب یگدنیامـن وضـع ،دیدـج تسیکستورـت و قـباـس رـنویسوـلور لایسوـس ،فوـناسـب
 رد .دـش راضـحا ،نامـلآ عاـضوا زا یھد شرازـگ یارـب سیراـپ ھـب ،یکستورـت روتـسد رـب انـب 1934 نـئوژ رـخاوا رد
 رـب انـب ،مـھُور تـسنرا یھدـناـمرـف ریز یتسیزاـن یاـھیدنـب هورـگ رد رلتیھ یابـقر زا یدادعـت ،نامـلآ رد خیراـت نآ
 نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس اـب طابـترا عطـق زا نارگـن یکستورـت  .دـندیسر لتـق ھـب رلمیھ رظـن ریز و رلتیھ ھیصوـت
 یدیما زونـھ سـپ« :تفـگ وا ھـب یکستورـت ھک ،تـشاد راھـظا وا .درک فرـطرـب ار یکستورـت ینارگـن ،فوـناسـب .دوـب
 گربـنزور و  سـھ  زا شزرا اـب و مھـم یاـھکمک نتـفرـگ یارـب دیابـن اـم ....!تـسھ اـھنآ فرـط زا ینابیتـشپ ھـب
 اـب ناتـتارکاذـم و راک ماگنـھ رد دیاـب امـش ار نیا .مینک تقـفاوـم اـھنآ ھـب نیئارکوا نداد اـب دیاـب اـم .میزرو بانتـجا
 ربـماتپـس رد .»تـشوـن مـھاوـخ یکسنیتـسرک و فُکاـتایپ ھـب دروـم نیا رد یاھـماـن نـم .دیشاـب ھتـشاد دای ھـب اـھینامـلآ

 ھـب یکشزـپ ھجـلاعـم ناونـع تحـت یرفـس ،یجراـخروـما یایراسیمک نواعـم و تسیکستورـت ،یکسنیتـسرک 1933
 1933 ربتکا مود ھتفـھ رد .دـھدـب ار یکستورـت اـب تاـقالـم کی بیترـت ھک تـساوـخ فوـناسـب زا وا .تـشاد نیلرـب
 هارمـھ ھـب یکستورـت .دـندرک تاـقالـم ار رگیدکی )ایلاتیا( نارـم رـھش رد  ایراواـب لتـھ رد یکسنیتـسرک و یکسورـت
ـ وکسم موـس( هاـگداد رد یکسنیتـسرک  .دوـب هدـمآ اـج نآ ھـب ھسـنارـف زا یبلقت ھـماـنرذـگ کی اـب و فودـس شرـسپ

 ھـب ،نامـلآ تـلود ....« :تفـگ ھلمـجزا یکستورـت .درکوـگزاـب ،دوـب ھتـشذـگ یکستورـت و وا نیب ھک ار ھـچ نآ )1938
 .دنتـسھ اـھروشکریخست و تارمعتـسم ناـھاوـخ اـھنآ ھکلب ،دنکیمن افتکا تاـعالـطا نتـفرـگ ھـب اھنـت ،رلتیھ صوصـخ
 ،دگنجـب ھسـنارـف ای و اکیرـمآ ،ناتـسلگنا اـب دیاـب اـھنآ رـطاـخ ھـب ھک یقطانـم فرصـت ھـب ار یوروـش روشک فرصـت وا
 ھـب ندیسر یارـب دیاـب اـم و میراد زاین تردـق نتـفرـگ تـسد ھـب تـھج ،اـھینامـلآ یگنج نیشاـم ھـب اـم ....دـھدیم حیجرـت
 یدادرارـق نامـلآ تـلود اـب ھک تـسا نیا ،دوـش ماجـنا دیاـب ھک یراک نیلوا .....مینک هداـمآ ار دوـخ یاـھحرـط ،فدـھ نیا
 رارـق ھلمـح دروـم یوروـش رـگا یتح ....میسرـب قـفاوـت ھـب دیاـب مـھ اـھنآ اـب اـم ھک دنتـسھ یتردـق مـھ اـھینپاژ اـما .میدنبـب
 نکمم ریغ اـم یارـب ،میشاـب ھتـشادـن راک نیا ماجـنا یارـب هداـمآ ،لـخاد رد یئورین رـگا ،نامـلآ فرـط زا مـھ نآ ،دریگ
 هدرـخ نایم رد و اـھاتـسور ،اـھرـھش رد ار دوـخ یاـھورین اـم ھک تسیرورـض .میریگ تـسد ھـب ار تردـق ھک تـسا
 شـترا یاـھورین نایم رد یناـمزاـس ای یئاـپ یاـج ھک تسیرورـضً الـماک .مینک تیوقـت اـھکالوک و نارادھیاـمرـس
 نایب وا رظـن بلـج ترورـض و یکسفچاـخوـت هراـبرد نایاـپ رد یکستورـت .»میروآ دوـجو ھـب شـناـھدـناـمرـف و خرـس
 شقـن ھکلب ،ار یماظـن کی شقـن اھنـت ھـن ھک ،هدارا اـب درـم کی و وـجارـجاـم کی  ،”تراـپانـب عوـنزا یدرـم“« :تـشاد
 فارتـعا یکسنیتـسرک .»درک دـھاوـخ یراکمھ اـم اـب کش نودـب وا و دنکیم یزاـب زین ار یسایس ـ یماظـن درـف کی
 اـب یکستورـت ھـب 1936 لاـس رـخاوا رد یاھـماـن ،یماظـن یاـتدوک کی ماجـنا یارـب یکفسچاـخوـت اـب قـفاوـت رد ھکدرک
 ،مدرـم یارـب یلیلد دیاـب اـم .میراد ناھنـپ ،مینکیم اـتدوک ارـچ ھک نیا زا ار دوـخ فدـھ دیاـب اـم« :تـشوـن نومضـم نیا
 ندرـب نیب زا ،اـتدوک زا اـم دصـق ھک میئوگـن مدرـم ھـب دیاـب ،یعوـضوـم رـھ زا لبـق ....میشارتـب اـھیجراـخ و شـترا
 تـلود کی میھاوـخیم ھک میتـسھ ینویبالقـنا اـم ھک مینک دومـناو یروـط دیاـب اـم .تـسا دوـجوـم یتسیلایسوـس متسیس
 تـسوـپ و کُر دیابـن لاـح رـھ ھـب اـم .مینک نیزگیاـج ار یرتـھب یئاروـش تـلود ،نآ یاـج ھـب و هدرک نوگـنرـسار دـساـف
 یمامـت ھـب هاـگداد رد وا .دـش ریگتـسد یکسنیتـسرک ،ھـماـن نیا ریرـحت زا سـپ یتدـم .»مینک فیرعـت ار زیچ ھمـھ هدنک
.درک فارتعا دوخ یاھتنایخ
 اـم« :ھک درک فارتـعا ـ 1937 ـ وکسم مود هاـگداد رد قرـش لـئاسـم رسیمک نواعـم و تسیکستورـت ،فوکنیلوکوـس
 اـپورا مامـت ،هزـجعم اـب دـناوـتیم ھک تـسا یرادھیاـمرـس تـلود کی مرـف نیرـتالاـب ،مسیشاـف ھک میداد صیخشتروـط نیا
 نیا رتـھب :ھک دـش ھیجوـت لیلد نیا اـب اـھنیا مامـت ....میدـمآیم رانک نآ اـب تـسارتـھب اذـل و دنک دوـباـن ار اـم و فرصـت ار
 تـسد زا ار زیچ ھمـھ ھک نیا یاـج ھـب ،میدرکیم یناـبرـق ،ار شامھـم عوـن زا یتح ،ار اـھزیچ یضعب اـم ھک دوـب
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»مینک لوبق ار اھکسیر زا یضعب ،دیاب ھک میدیسر ھجیتن نیا ھب و میدرک لالدتسا اھرادمتسایس لثم ام ....میھدب
 اـب ار ماھـناراکھبـت طـباور 1924 لاـس رد نـم« : ھک درک فارتـعا )1938 ـ وکسم  ـ موـس( هاـگداد رد یکسفوکار
 هدروآ یتاکن ،رـتقیقد و رـتشیب ،ھتـشوـن زا یدعـب شخـب رد هراـب نیا رد .»مدرکزاـغآ ناتـسلگنا یسوـساـج ناـمزاـس
 .دش دھاوخ
 نامـگ ،ناـمز نآ رد .تـشذـگرد یبلق ھلمـح رـثا رـب .وا .پ .گ سیئر ،یکسنیشنم والـسچایو 1934 ھـم هاـم رد
 .گ   ماـن ھـب یصخش وا نواعـم .دیدرـگ شاـف اـھدعـب وا لتـق نایرـج .تـسا ھتـشذـگ رد یعیبط تلـع ھـب وا ھک تـفریم
 ،یبالقـنا دـض یاـھهورـگ ریاـس اـب لمـعرد ھک تـشاد ار دوـخ صاـخ هورـگ ادوـگای .دـش وا نیشناـج ھک دوـب ادوـگای
 ،یکسنیشنم ،یزکرـم ھتیمک یسایس رتـفد وضـع ،فشیبیوک لتـق رد وا .دوـب سامـت رد ھـنایفخمً الـماک تروصـب
 ،راک نیا رد و دوـب وراد اـب لتـق ،وا یهویش .تـشاد تـسدً امیقتـسم یکروـگ فوکشپ شرـسپ و یکروـگ میسکاـم
 یاـھدیدـھت یپ رد ھک دـندوـب فکازاک روسـفورـپ و وا صوصخـم کشزـپ ،نیوـِل رتکد وا راذـگتـم دـخ و راکمھ
 ،اوادـم یاـج ھـب و هدرک هدافتـسا ءوـس هدربـماـن دارـفا یاـھیرامیب زا ناکشزـپ نیا .دـندرک مادـقا تایانـج نیا ھـب ادوـگای
 نیلوتقـم یاـھیشنم و کشزـپ ود نیا .دنتـشاد بولطـماـن یریثأـت ،ناـمز لوـط رد ھک دـندرکیم زیوجـت ار یئاـھوراد
 رد وا .دـندرک فارتـعا تایانـج نیا ھـب هاـگداد رد ،دـندوـب هداد نـت وا اـب یتـسدمـھ ھـب ،ادوـگای تادیدـھت رـثا رـب ھک زین
 اـھلاـس یط«  :درک فارتـعا وا .تـشاد یراکمھ اـھنآ  اـب و تـفرـگولـج ،ناراکبارـخ یریگتـسد زا دراوـم یرایسب
 رتکد .»مداد ماجـنا ،منک یریگولـج شتیزکرـم صوصـخ ھـب و ناـمزاـس یاشـفا زا ھک نیا تـھج ار مزال مادـقا نـم
 یکروـگ« :درک وـگزاـب ار یکروـگ لتـق ترورـض دروـم رد  ادوـگای  راتفـگ )1938 ـ وکسم موـس( هاـگدادرد نیوـِل
 یاـھھـماـنرـب قـفاوـم دـصرد دـص ھک تـسا یناسک زا وا .دراد یکیدزـن ھطـبار بزـح یاـھهدنـگ ھلک اـب ھک تـسا یسک
 .تـفرـگ دـھاوخـن ار اـم فرـط زـگرـھ ھک تـسا یدرـم و تـسا نیلاتـسا ھـب ناسـنا نیرـتراداـفو اـب ،تـسا تـلود یس ایس
 دـناوـتیم یاھـبرـض ھـچ شـنانخـس اـب و دراد روشک زا جراـخ و لـخاد رد یتیمھا ھـچ وا یاـھفرـح ھک دینادیمً امتـح
 ھـب زا دعـب ھک دیشاـب نئمطـم و دیریگب هدـھع رـب ار تیروـمأـم نیا ماجـنا دیاـب امـش  .دروآ دراو اـم شبنـج و اـم ھـب
 »دش دھاوخ هداد امش ھب یبوخ شاداپ ،نویسیزوپا ندیسر تردق
 ،یربیس و رود رواـخ رد گنـس لاـغذ یاھتکرـش یھیداحـتا یربـھر یاضـعا زا و تسیکستورـت ،فوتـسش  یسکلآ
 رد ھک دـش ھتـفرـگ راک ھـب یمتسیس ،کسویپوُکورـپ یاھـندعـمرد« :ھک )1937 ـ مود هاـگداد( درک فارتـعا ھلمـج زا
 رد .دـشاـب دـصرد 20اـت 15 نیب تـسناوـتیم تراسـخ نیا ھک یتروـص رد ،تـفریم نیب زا لاـغذ دـصرد 50 ھجیتن
 ینیمز ریز یزوـس شـتآ تصـش 1935 لاـس نایاـپ اـت ھک دیسر اجـنآ ھـب یراکبارـخ نیا قمـع ،تـسایس نیا ذاخـتا رـثا
 لاـس زا ھک رتـم 100 رطـق ھـب  ندعـم رتـسب زا ھـگر کی ، فـتوـلوـم ندعـم رد .میتـشاد کسویپوُکورـپ ندعـم رد

 و ینیمز ریز یاـھهاگتسیا ،لـئاـسو ندرک بصـن رد .دـش ناریو ،دوـب هدـناـم هدروخـن تـسدً اـصوصخـم دعـب ھـب 1933
   .»دش یدایز یاھیراکبارخ ،اھنیشام رگید
 رگید و دوــخ یاــھتــنایخ یمامــت ھــب ، ایتــسوزیا  ھیریرــحت تأیھ نانکراک زا و تسیکستورــت ،کدار لراک
 و هدوـب فـلاخـم نآ اـب ،یکستورـت یاھحفـص تـشھ یھـماـن تـفایرد زا سـپ ھک دـش روآدای و درکرارـقا شـناتـسدمـھ
 رد کدار و ناتـسداد نیب خـساـپ و شـسرـپ زا یشخب ،هاـگداد رد . تـسا ھتـشاد ار ھئـطوـت ندرک شاـف و یئادـج دصـق
 : تسا نینچ ،ھنیمز نیا

 ؟ دیتفرگ یمیمصت ھچ بوخ  ـ یکسنیشیو«
 ناـگدننک تکرـش مامـت زا و مـھدـب ھینایب ،مورـب بزـح یزکرـم تأیھ ھـب ،ھک دـشاـب نیا تـسناوـتیم مدـق نیلوا ـ کدار
      . دمآ نم غارس ھب .وا .پ .گ ھکلب ،متفرن .وا .پ .گ ھب نم .مدرکن نم ار نیا یلو  .مربب مان ھئطوت رد
 ھلئـسم دروـم رد نـم « : تفـگ ھـمادا رد وا .»زیگنا مـغ باوـج کی ـ کدار یتـسدرـت اـب باوـج کی ـ یکسنیشیو
 نـم دیدـش دیدرـت نیا زا یکستورـت ،ھـلاـس جنـپ یھـماـنرـب  یارـب هزرابـم ی ھلئـسم رد  .متـشاد یرگید رظـن  ،یلصا
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 رد ار اـم یکستورـت« :تفـگ ،سـھ و گربـنزور اـب سامـت و نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس اـب طابـترا رد و »دومـن هدافتـسا
 یماگنـھ« :تـشاد راھـظا یئوـجزاـب رد دوـخ تاـفارتـعا هراـبرد هاـگداد رد کدار .»دادرارـق یاهدـش ماجـنا لمـع لـباقـم
 امـش ھک تفـگ نـم ھـب وا ،متـفرـگ رارـق قیقحت نویسیمک ریدـم لـباقـم رد یلـخاد روـما یارـب قلـخ یایراسیمک رد نـم ھک
 و دینک ھیجوـت ار دوـخ دیناوـتیمن امـش .دنـھدیم تداھـش امـش ھیلع ھک دنتـسھ رفـن هدزـناـپ اجنیا .دیتسین کچوک یھچـب
 .مداد جـنر ار سرـپزاـب یضاـق مین و هاـم ود ....دینکب ار راک نیا ھک دینکن یعس لوقعـم ناسـنا کی ناونـع ھـب امـش
  ،ماهدـشن ھجنکش نـم ھک میوگـب دیاـب نـم  ؟ میاهدـش  ھجنکش یئوـجزاـب ماگنـھ ایآ ھک هدـش حرـط یلآوئـس اـج نیا رد
 یضاــق مامــت مین و هاــم ود .دیامــن لــصاــح یب راک یدایز رادقــم  ھک ماهداد باذــع ار سرــپزاــب یضاــق نــم ھکلب
 ،دنکور ار شیاـھقرو نیمھتم یھیقب اـب نـم یئور رد ور و شـتالآوئـس یھلیسو ھـب  ھک مدومـن روبجـم ار سرـپزاـب
 یضاـق یزور ....دـناهدومـن فارتـعا ار یزیچ ھـچ و ھـن یسک ھـچ و هدرک فارتـعا یسک ھـچ ،ھک مـنادـب نـم اـت
 دیئوـگیمن ارـچ ؟دینک فلـت تـقو مـھ زونـھ دینکیم یعس ارـچ ،دیرفـن نیرـخآ امـش :تفـگ و دـمآ نـم غارـس  ھـب سرـپزاـب
 لاـس هد ھـب کدار .»درک مـھاوـخ عورـش ار مـتاـفارتـعا ادرـف ،مشـچ :مداد باوـج نـم  ؟دیراد نتفـگ یارـب زیچ ھـچ ھک
)1937 وکسم مود هاگداد(.دش موکحم نادنز
 ھفیظو نـم ھک تفـگ یو .دوـب اـھیتـسار تـسد یاضـعا زا و زاقفـق رد بزـح مودریبد فـناویا ،اـھهاـگداد رگید مھتـم
 ریھامـج داحـتا تسکش یارـب ار طیارـش ،اـھیتـسار تـسد ناـمزاـس کمک اـب ،ھلمـح کی تروـص رد« :متـشاد
 ،اھـنآ یاـھزاین عـفر روظنـم ھـب ناتـسلگنا یسوـساـج ناـمزاـس هدنیامـن ھـب  یکمک ھـنوـگ چیھ زا و ....منک هداـمآ یوروـش
 اـھیتـسار تـسد زکرـم و )ناتـسلگنا( روشک نیا نایم یاھـماـن قـفاوـت« :ھک تـشادراھـظا نینچ مـھ وا .»منکن غیرد
 دقعنـم ،یرادھیاـمرـس تیمکاـح یرارـقرـب و یوروـش ریھامـج داحـتا طوقـس زا سـپ اـھیتـسار تـسد ھـب کمک دروـم رد
 شورـف هراـبرد وا .»دوـب هدـش نیمضت یلامـش زاقفـق تاجـناـخراک رد ناتـسلگنا بوـچ عیانـص عـفانـم و ....دوـب هدـش
 و دـندـش ھتـخورـف رازاـب یعقاو تمیق زا رـتمک یتمیق اـب اـھبوـچ نیرتـھب« :1934 لاـس زا تفـگ اـھیسیلگنا ھـب بوـچ
 ،ھک تفـگ اـھرورـت دروـم رد .»دـمآ دراو تراسـخ یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب لـبور نویلیم نیدنـچ بیترـت نیدـب
 اـم ....میھد ناـمزاـس ار یعمـج ھتـسد یاـھرورـت دیاـب اـم و درادـن ھجیتن ھـناـگادـج یاـھرورـت «درکیمراھـظا نیراـخوـب
 ار روشک یماظــن یاــھورین ،دروآیم دوــجو ھــب ار یجیگ ھک یرــما ،میھد ماجــنا گنــج یط رد ار راک نیا دیاــب
 ھــب هراــشا زا ســپ وا .»دوــشیم یوروــش ریھامــج داحــتا تسکش بــجوــم لــماک روــط ھــب و دنکیم فیعض
 1936 لاـس رد نـم« :ھک دوـشیم یعدـم ،ذـغاک دوبمک داجیا و اـھنامتـخاـس و بوـچ تاجـناـخراک رد اـھیراکبارـخ
 نـم یتقو ....دـش دنـھاوـخ اشـفا اـھهدوـت طـسوـت اـم یاضـعا و دوشیم یشالتـم اـم ناـمزاـس ھک مداد رادـشھ نیراـخوـب ھـب
 یگتسکشرو ھـب موکحم یاھـنادیما اـن روـط ھـب ھک مدرـب یپ ،مدرک قیقحت روشک رـسارـس رد عوـضوـم نیا دروـم رد
 یاـھتیلاعـف ھک تفـگ ناوـتیم رـما تیعقاو رد .درـبیم رـس ھـب بارطـضا رد ناـمزاـس  مامـت 1937 لاـس ....میدوـب
 ھـب روبجـم زین نیراـخوـب ھک دـندـش ببـس فـناویا تاـفارتـعا .»دوـب ندـش اشـفا لاـح رد ساـسا رد اـھیتـسار تـسد
.دوب هدرکراکنا ،اھیئوجزاب رد ھک دوش یتاماھتا نآ ھب فارتعا
 ـ  موــس هاــگداد( وکسم رد رــتشیپ هاــگداد ود نوچمــھ وا ناتــسدمــھ و نارکفمھ و نیراــخوــب ھمکاحــم هاــگداد رد

 ،دـش اـھنآ ھـب یتاراـشاً البـق ھک ،تاـفارتـعا تیعقاو و هاـگداد تینوـناـق رـب و دنتـشاد تکرـش یجراـخ نیرـظاـن ،)1938
 میشاب ھتشاد هاگداد نیا ھب هاتوک یاهراشا .دناھتشاذگ ھحص
 تـسد یاـھهورـگ  ،اـھتسیکستورـت نایم یکولـب دوـجو دروـم رد امـش زا ھک تـسا یعدـم فـناویا  ـ  یکسنیشیو«
           ؟دینکیم دییأت ار اھنیا .دوب هدرک عالطا بسک ،یتسیلانویسان یاھهورگ و یتسار
           .منکیم دییأت یرآ ـ نیراخوب
           ؟دیتشاد ربخ یرادھیامرس یاھروشک اب نارگید تارکاذم و فناویا زا امش ایآ ـ یکسنیشیو
      ...یرآ ـ نیراخوب
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       .دینکیم فارتعا یمرج ھچ ھب ھک دیئوگب ھصالخ ـ یکسنیشیو
     .اھیتسار تسد و اھتسیکستورت یبالقنا دض کولب رد تیوضع ھب ـ نیراخوب
        ؟درکیم لابند ار یفادھا ھچ یبالقنا دض نامزاس نیا  ـ یکسنیشیو
 یوروـش ریھامـج داحـتا ھـب یرادھیاـمرـس طـباور ندینادرـگزاـب یبالقـنا دـض ناـمزاـس نیا یلصا فدـھ .... ـ نیراـخوـب
        .دوب
       ؟دینک نوگنرس ار یوروش ریھامج داحتا ھکنیا ینعی ـ یکسنیشیو
     .دوب نامفدھ ھب ندیسر یارب یھار ، یوروش ریھامج داحتا ندرک نوگنرس ـ نیراخوب
؟یک کمک اب ؟تموکح نیا زیمآ تنوشخ ینوگنرس  ـ یکسنیشیو
 صوصـخ ھـب .تـشاد دوـخ رـبارـب رد یوروـش ریھامـج داحـتا ھک یئاـھیراوـشد زا یرادرـبهرـھب قیرـط زا ـ نیراـخوـب
       .یلامتحا گنج زا هدافتسا
         ؟یک کمک اب ـ یکسنیشیو
                .یجراخ یاھتلود کمکاب ـ نیراخوب
             ؟یطورش ھچ اب ـ یکسنیشیو
                  یضرا تازایتما ،تازایتما زا یاھعومجم ً،اصخشم ـ نیراخوب
           ؟رگید ترابع ھب ـ یکسنیشیو
       .یوروش ریھامج داحتا ندرک هراپ ھکت ، میوگب قیقد مھاوخبرگا ـ نیراخوب
         ؟ ًً الثم ؟ یوروش ریھامج داحتا ندرک یشالتم ـ یکسنیشیو
          دیفس ھیسور ،رود رواخ رد یلحاس قطانم ،نیئارکوا ـ نیراخوب
       ؟یناسک ھچ ھب ـ یکسنیشیو
 »ناتسلگناً اشخب ،نپاژ ،ناملآ ھب ـ نیراخوب
 هداد نایاـپ ،تاـفارتـعا زا یخرـب ھـصالـخ ھـب هراـشا ،وا ھیعاـفد نیرـخآ و نیراـخوـب تاـفارتـعا زا یشخب لقـن اـب
 تسا راورخ یھنومن ،تشُم نیا ھک ،دوشیم
 ھک ،تــسا هدیسر یکستورــت بــناــج زا یئاــھدومنــھر ھک ،تفــگ نــم ھــب کدار 1934 ناتــسباــت رد« :نیراــخوــب
 هدـش هداد لوـق نیئارکوا ھلمـج زا یاھقطنـم تازایتما یضعب اـھنآ ھـب ھک ،هداد ماجـنا یتارکاذـم نامـلآ اـب یکستورـت
 هدیا نیا رـب ،اـم یاـھدروـخرـب رد وا .مدومـن یتاـضارتـعا کدار ھیلع عـقوـم نیا رد نـم ھک میوگـب دیاـب ....تـسا
 شـتارکاذـم رد وا ھک دـناـسرـب یکستورـت عالـطا ھـبً ابتک کدار تسیرورـض ھک ،مدوـب دقتعـم نـم .درک یراشـفاـپ
 رـتشیب و تـسا هدرک کسیر شنیدـحتم مامـت یورـبآ اـب ھکلب ،شدوـخ یورـبآ دروـم رد اھنـت ھـن و تـسا ھتـفر یدایز
 .درک دـھاوـخ یمتح ار اـم تسکش ھک یزیچ ،درـب دـھاوـخ ورـبآ ،تـسار نارـگ ھئـطوـت زا ،نارگید زا هژیو ھـب ،اـم زا
 یکیتکاـت و یسایس رظـن ھطقـن زا اـھهدوـت یلعف یتـسرـپ نھیم تلـع ھـب یکستورـت راتـفر نیا ھک ،مدوـب دقتعـم نـم
 یماظـن هورـگ شقـن ،دـشیم حرطـم یماظـن یاـتدوک ھلئـسم ناـمز رـھ ،دعـب ھـب ھظـحل نیا زا ...و تسین ھـنالـقاـع
 ماگنـھ نآ رد ھک ،یبالقـنا دـض یاـھورین زا شخـب نیاً اقیقد .تـفاییم یاهژیو تیمھا یقطنم ظاحـل ھـب نارـگھئـطوـت
 ھـب ار یتراـپانـب رطـخ یعوـن تـسناوـتیم ،تـشاد رایتخا رد یسایس ھـجوـت لـباـق یاـھورینً اتجیتن و یداـم یاـھورین
 ھک دوـب نیا ناـشھتـساوـخ نیلوا ـ متـشاد مشـچ شیپ رد ار یکسفچاـخوـت نـم ـ اـھتسیتراـپانـب اـب ھطـبار رد .دروآ دوـجو
 رد نـم .دننک دوـباـن ،دـناهدوـب اـھنآ شخـب ماھـلا حالطـصا ھـب ھک ار یناسک ،ار ناـشدوـخ نیدـحتم نوئلـپاـن لثـم
 اـب نوئلـپاـن ھک مینادیم  .ماهدرک ناونـع ،”یلامتـحا کچوک نوئلـپاـن“ ،هژاو اـب ھشیمھ ار یکسفچاـخوـت ،میاـھتبحـص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    »درک ھچ ،دندشیم هدیمان گولوئدیا ھک یئاھنآ
 .... یناور یوـھاـم رییغت ،اـھهدیا یوـھاـم رییغت اـب تـسا هارمـھ ،هزرابـم صـلاـخ قطنـم« : نیراـخوـب راتفـگ نیرـخآ
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 یگناـگود ،دنیشنب نامھتـم تکمین نیا یور ھک ،اـم زا مادک رـھ ،یوـق لامتـحا ھـب ھک دـسریم مرظـن ھـب قیرـط نیدـب
 هدارا نیا ھـب تـھج نیا ھـب ....تـسا هدـنارذـگرـس زا ار شایبالقـنا دـض قامـعا رد لـماکاـن رواـب و شـنادـجو رد بیجع
 رگـنایب ،شنکاو ندـش دنُک و اـم تیھاـمرییغت عیرـست نیب یگنھامـھاـن نیا ....رکفت ھـسورـپ ندـش دنُک نیا ،جلـف ھمین
 یسانـشناور کی ....دنکیم دـشر لـخاد رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ققحـت راذـگ رد ھک تسیایبالقـنا دـض طیارـش
 ار مسیلایسوـس نامتـخاـس میاـھھتـشوـن رد ھک ،منکیم بجعـت دوـخ زا نـم تاـقوا یضعب ....دوـشیم قلـخ ،فـعاضـم
 نآ زا یزیچ اذـل .مدرکیم ادـج نآ زا ،مایئانـج یعقاو لامـعا زا یشاـن ار مرظـن ،دعـب زور رد و مدومـنیم دیجمت
 یداـع نادـجو زا تـھج نیدـب تخـبدـب نادـجو نیا .تـسا هدـش هدیماـن ،تخـب دـب نادـجو ،لگـھ ھفسلـف رد ھک تـفرـگ لکش
 نآ طقـف ،دزاـسیم ار یرتـلورـپ تـلود تردـق ھک یزیچ نآ .تسیئانـج نادـجو کی ھظـحل نامـھ رد ھک ،تـسا توافتـم
 و هدرک یشالتــم ینورد ار شــنانمــشد نینچ مــھ ھکلب ،تــسا هدرــب نیب زا ار یتسینومک دــض یاــھدــناــب ھک تسین
 روشک کی یاـج چیھ رد و درادـن دوـجو رگید یاجک چیھ رد ھک تسیزیچ نیا .تـسا هدومـن لتخـم ار ناـنآ یهدارا
 .تـسا هدـش فیرعـت فرـخزـمً اقلطـم یاـھزیچ عاوـنا اـب بلـغا ینامیشپ ....دـشاـب ھتـشاد دوـجو دـناوـتیمن یرادھیاـمرـس
 حیضوـت ـ دـندـناروـخیم وا ھـب ینادـنز زا نتـفرـگرارـقا یارـب ایوـگ ھک تـسا یئوراد ھـب هراـشا[ یتبت ردوـپ لاثـم یارـب
 ار دوـخ ،مدرک راک ،مدوـب نادـنز رد لاـس کی نـم ھک ،میوـگیم ،تـسا نـم ھـب طوـبرـم ھـچ نآ .هریغ و ]هدنسیوـن
 مدوـخ ،ھمکاحـم نیا رد نـم یلو ،دوـشیم تبحـص مزیتونپیھ زا .مدومـن ظفـح ار مرکف یئانـشور و مدرک لوغشـم
 ناتـسداد اـب و مداد صیحشت ،متـسھ ھک یناکم و اـج رد ار مدوـخ تیعقوـم ،متـفرـگ هدـھع ھـب ار دوـخ یقوقـح عاـفد
 ھک دریذپـب دوـب دـھاوـخ روبجـم ،دـشاـب ھتـشادـن یدایز ھـبرـجت یتح ،یکشزـپ یاـھھتـشر رد ھک یسک رـھ .مدرک کیملپ
 .دـناهدـش ثـعاـب ارـم ینامیشپ ھک منک تبحـص یئاـھزیچ نآ دروـم رد مـھاوـخیم نونکا ....ماهدـشن مزیتونپیھ نـم
 رد ار دوـخ نـم هاـم ھـس لوـط رد .دننکیم یزاـب یمھم شقـن ،نـم یراکھبـت کرادـم ھک دوـش ھتفـگ دیاـبً املـسم
                                                                                                                                                                                                                              .مدرک مالعا رارقا یارب ار دوخ یگدامآ سپس .مدومن دودحم اھبیذکت رد و مدرک نفد مدوخ یاھراکنا
 دوـخ زا ناسـنا یتقو .مدرک یشیدـنازاـب و ھعـلاطـم وـن زا ار ماھتـشذـگ مامـت ،نادـنز رد نـم ھک تـسا نیا تلـع ؟ارـچ
 لاچـھایس قیمع هاگـترـپ ،یاهدننک ھبلـغ یزیت اـب ناھـگاـن ھک تـسا تـقو نآ ؟یوریم ایند زا یماـن ھـچ اـب :دنک لآوئـس
 ھـناقحـماـن ھـب ھک نیا نودـب ،مریمب مـھاوخـب هاـگ رـھ ،درُـم دیاـب نآ یارـب ھک یزیچ رگید و .ددرگیم هداشـگ یدنـناـم
 هوکش اـب یوروـش ریھامـج داحـتا رد ھک یتبثم یاـھراک مامـت سکع رـب .تسین دوـجوـم ،مـشاـب هدرک رارـقا دوـخ ندوـب
 یسر باسـح نایاـپ رد ارـم ھک تـسا یزیچ نامـھ نیا .دـنریذـپیم ار یرگید بـسانـت ناسـنا روعـش رد ،دنشـخردیم
 ھـن ،نیاً اعطـق ....مـنزـب وـناز روشک شیپ رد و بزـح شیپ رد ھک تـشاداو ارـم ،درک حالـس علـخ یعطق روـط ھـب
 .دنکرداـص ار دوـخ یأر مـھ نیا نودـب دـناوـتیم هاـگداد .دوـخ اـب یدردمـھ ھـن و تـسا هداـس ینامیشپ کی ھـب طوـبرـم
 ینورد تسکش اـج نیا رد اـما .تـسا یئاطـسو نورـق یقوقـح لـصا کی نامھتـم رارـقا .تسین یمازـلا نامھتـم رارـقا
 نیا ،دراذگـن نیمزرـب ار ھحلـسا ھک دـشاـب یکستورـت کی دیاـب ناسـنا .تـسا ھتـفای ققحـت بالقـنا دـض یاـھورین
 لکش ار بالقـنا دـض کیتکاـت ھک ،یئاـھورین عالـضالا یزاوتـم رد ،مـھد ناشـن اجنیا رد ھک تـسا نـم یھفیظو
 ریھامـج داحـتا ھیزـجت ،یسوـساـج ،مسیرورـت دنمـتردـق تیعقوـم .تـسا تکرـح نیا یلصا روـتوـم یکستورـت ،دـناهداد
 ھک منکروصـت لبـق زا مـناوـتیم نـم .دوـشیم یشاـن عبنـم نیا زا مدقـم طـخ رد ،یراکبارـخ و یتسیلایسوـس یوروـش
 دروـم نیا رد نـم زا رـتشیب یتح ،مود لاـنویساـنرتـنا روـط نیمھ و یراکھبـت نیا رد نـم نیدـحتمرگید و یکستورـت
 ،مرادـن لوبـق ار عاـفد نیا و مفـسأتـم .دـناهدرک تبحـص ،نـم زا عاـفد هژیو ھـب ،اـم زا عاـفد یارـب ،یکسفیالوکین اـب
                                                                       »منز یم وناز مدرم مامت و بزح ،روشک لباقم رد نم اریز
 ھکلب ،تـشادـن یوروـش و تسینومک ھـب یلیامـت اھنـت ھـن ھک نیراـخوـب هاـگداد رد رـظاـن کی رظـن ،شخـب نیا نایاـپ رد
 فزوـج ،یوروـش رد اکیرـمآریفس ،وا . دوـشیم هدروآ ،تسین یکش ھـنوـگ چیھ ،وا ندوـب تسینومک دـض رد یتح
 رد شایسایس عـضوـم تـلاـخد نودـب ار دوـخ یاـھتـشادرـب و تـشاد تکرـش اـھهاـگداد یمامـت رد ھک دوـب ،سیوید
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 ،رـتشیپزین وا ھک ،باتک نامـھ زا شرتـخد ھـب تـسا یاھـماـن نیا .تـسا هدرک یبتک ”وکسمرد تیروـمأـم“ باتک
 .تسا ھتسیزیم وکسم رد ینامز تدم
 1938 سرام متشھ«
 زیزع نیلِِما
 .یاهدـناوـخ دروـم نآ رد تایرـشن رد ھتبـلا وـت .متـشاد روضـح نیراـخوـب تـنایخ ِهاـگداد رد ،زور رـھ ،شیپ یھتفـھ نـم
 دنمـقالـع یرکف رظـن زا ارـم ،یمیدـق لیاسـم ندومـن زور ھـب لیلد ھـب ،ھلئـسم نیا .تـسا کانتـشحو تیاکح کی نیا
 مدوـخ نـم ھک یرـما ،تـسرداـن زا تـسرد کیکفت ھـب طوـبرـم یاـھیراوـشد و اـھتداھـش لیبق زا یلیاسـم ،تـسا هدرک
 و یساـسا فعـض طاقـن ھیلک ،زورـما ثـحابـم لالـخ رد .ماھتـشاد راک و رـس اـھنآ اـب اـھهاـگداد نیا لالـخ رد اـھراـب
 ار یئاـھھئـطوـت سوـئر اھـنآ .دـندـش نایامـن ـ دوـخ نکمم لکش نیرـت دـب رد یھاوـخ دوـخ ـ ن اسـنا تعیبط رد صـئاقـن
.تخاسیم لمتحم ار تلود نیا ینوگنرس ھک ،دندومن ءاشفا
 وـت .میمھفب ارـنآ میتـسناوتـن اـم ھک ،داد خر یثداوـح ھـچ ،ھتـشذـگ لاـس ناتـسباـت و راھـب رد ھک دنـھدیم ناشـن اـھتداھـش
 اـھرد ،دنتفـگ نیلمرک خاک فارـطا رد یداـع ریغ یشوـج و بنـج دروـم رد و دـندـمآ رتـفد ھـب یدارـفا ھک یراد دای ھـب
 یتروـص ھـبً ابیرقـت ،دیدـج ناـنابـھگن گنـھ ھک دـش ھتفـگ ،یروآ دای ھـبرـگا .دـندوـب هدـش هداد رییغت ناـنابـھگن و ھتـسب
 هدـش نایب زیگنا تفگـش تاـفارتـعا ھک دیآیم رظـن ھـب .دـندوـب هدـش نیچ تـسد نیلاتـسا هاـگداز زا یدارـفا نیبزا ،لـماک
 رـب ھک دراد هراـشا 1936 لاـس زاـغآ زا هدـش یزیر ھـماـنرـب یاھئـطوـت ھـب نارگید و یکسنیتـسرک ،نیراـخوـب یوـس زا
 ھـب تـلود اّـما .دوـب هدـش یزادـنا هار یکسفچاـخوـت یربـھر تحـت یتلود یئاـتدوک ،هدنیآ ھـم هاـم یارـب ،نآ ساـسا
 ھـماـنرـب رد ار یئاـھحرـط و هدـش هدوـلآ ،ناربـھر زا یشخب ھک دـش شاـف ....دومـن تـلاـخد ،تردـق لامک اـب و تـعرـس
 نـپاژ و نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس اـب یراکمھ ،رـما  عـقاو رد و تـلود ینوگـنرـس ،نآ فادـھا زا ھک دنتـشاد ارـجا
.»دوب



مجنپ تمسق

یکستورت یامعم

 و دانـسا ھـب هراـشا اـب ،تـسا ریذـپ ناکما هاـتوک ھـلاقـم کی رد ھک ییاـج نآ اـت ،دوـب نیا رـب شـشوک نیشیپ یاـھشخـب رد
 دـھاوـخ یوریپ هویش نیمھ زا ،زین شخـب نیا رد .دـنوـش یسررـب ،ثحـب دروـم ناـمز یخیراـت یاـھدادیور ،کرادـم
 ھک نیا ھـچ ،تـسا رابتـعا دـقاـف ھـن رـگ و ،دـشاـب کرادـم و دانـسا ھـب دانتـسا اـب دیاـبیم یخیراـت یاـھدادیور یسررـب .دـش
 ًالـماک یدنبعمـج ھـنوـگ رـھ ھـئارا ،یسایس فدـھ ای شیارـگ یانبـم رـب اھنـت و ،کرادـم و دانـسا ھـب هراـشا نودـب
 نودـب  ھیتنال سکلآ ھک یماگنـھ .دوـب دـھاوـخ ھـناـضرغـم راعـش کی لـقادـح ای و ییوـگ ھـفازـگ تیاھـن رد و شزرایب
 ،کرامـناد تـسناوـت رلتیھ ،نیلاتـسا تیاـضر اـب« دوـشیم یعدـم کردـم و دنـس نیرـتکچوک ھـب دانتـسا و هراـشا
 یاـھدادیور زا عالـطا یب یاـھناسـنا بیرـف و غورد و تمھـت زـج ،»دنکریخست ار ھسـنارـف و کیژلـب ،دنلـھ ،ژورـن
 نیا ھک یئاـھروشک هراـبرد یمالک ،نامـلآ و یوروـش ھبـناـج ود ھـماـن قـفاوـت رد .دنکیمن لابـند ار یفدـھ ،یناـمز نآ
 دادرارـق اـھروشک نآ زا یخرـب اـب ھک ناتـسلگنا زا وا .درادـن دوـجو ،تـسا هدرـب ماـن بیرـف مدرـم تسیکستورـت
 و یدنلـھ ،یکیژلـب ،ینامـلآ یاـھتسیکستورـت زا یخرـب شقـن ھـب نینچ مـھ و درـبیمن یماـن ،تـشاد لـباقتـم یاـھکمک
 ساـسا رـب یتح ھکلب دنتـشاذـگ رانک ار مسیشاـف ھیلع هزرابـم اھنـت ھـن ،یکستورـت ھیجوـت و ھیصوـت رـب انـب ھک یژورـن
 یسوـساـج ناـمزاـس رد تـمدـخ ھـب ـ دوـش هدروآ یرصتخـم ھچـنانـچ ـ یکستورـت قـباـس ناوریپ و ناراکمھ تاـفارتـعا
 اـھیزاـن مـجنپ نوتـس ناونـع ھـب ھک اـھروشک نآ رد یتسیشاـف یاـھلکشت زا وا .درادـن یاهراـشا ،دـنداد نـت ،اـھیزاـن
 نارـس زا ھتبـلا .درـبیمن یماـن چیھ ،دـندوـب هدرک هداـمآ رلتیھ یاـھورین موجـھ یارـب ار ھنیمز و دـندرکیم لمـع
 یپ رد و  ینزتمھـت و ینکارـپ ھعیاـش ،ییوـگ غورد اھـنآ یارـب .دومـن کردـم و دنـس ھـئارا راظتـنا دیابـن تسیکستورـت
 دوـخ رود ھـب هدروآ درـگ هاـگآ اـن دارـفا کدـنا نتـشادـھگن هارمـگ روظنـم ھـب هدیزـگرـب یشور ،هدنبیرـف یاـھراعـش ،نآ
 .دـشاـب بجعـت ثـعاـب یتسیاـبیمن یتسیکستورـت یاـھھـقرـف یزورـما نارـس یوـس زا یتاراھـظا نینچ ھتبـلا .دـشاـبیم
 :رعش قادصم .دنشاب دنناوتن یکستورت رادافو وریپ ،دنوشن لسوتم ھعیاش و فیرحت و غورد ھب اھنآ رگا

       میوگیم ،وگب تفگ لزا داتسا ھچنآ    دناھتشاد متفص یطوط ھنیآ سپ رد
 ،نینل ناراکمھ و نارای یمامـت ،مسیوشلـب قـباـس دراـگ یمامـت« :تفگـن یکستورـت رگـم .تـسا ناـنآ لاـح یایوـگ
 نارـگراک ھـب ھـماـن( »دـناهدیسر لتـق ھـب نیلاتـسا تـسد ھـب یلـخاد گنـج ناـناـمرـھق یھمـھ ،ربتکا بالقـنا نازرابـم یھمـھ
 نودـب ،ینعی ،نیعم موھفـم ،تـسا هدرـب راک ھـب یکستورـت ھک ،ھمـھ و یمامـت ِتاملک نیا .)یوروـش ریھامـج داحـتا
 .تــسا ییوــگغورد و ھــنادایش ھــنوگــچ ،راتفــگ نآ ھک دــش هداد ناشــن ھتــشوــن نیا مود شخــب رد .دراد ار ءانثتــسا
 میلـست :ھـلاقـم( »درک باطـخرلتیھ روـمأـم ار نینل ناـھارمـھ مامـت ھتـشذـگ ِلاـس ھـس یط نیلاتـسا« :دـش یعدـم یکستورـت
 و .)اجـنامـھ( »دراذـگیم شیامـن ھـب رلتیھ یلصا روـمأـم شقـن یافیا یارـب ار دوـخ یروـتادیدـناکً انلـع« و .)نیلاتـسا
 .)داد تسکش ار نویسیزوـپا ھـنوگـچ نیلاتـسا :ھـلاقـم( »دوـبیمن راکرد مـھ یرلتیھ ،نیلاتـسا نودـب« رگید یئاـج رد
 یتـسار« یکستورـت هراـبرد نینل رظـن ھـب ھک تـسا هدـناـمرد و هدروـختسکش ناسـنا کی یاـھنایذـھً اعـقاو اـھنیا
 دنلـب اـھادـص نیا ھک تسین ناتـسرامیت زا ایآ ـ دنکیم لآوئـس دوـخ زا رایتخا یب ،دـناوـخیم ار اـھزیچ نیا ناسـنا یتقو
 ناـمز نآ طیارـش رد ار یکستورـت تالـئاـطال نیا و دوـب هدـنز نینل هاـگ رـھ ،میئوگـب ھک میتـسھ زاجـم اـم .»دوـشیم
 بیرـف ،اـھتسیکستورـت« :تفـگیم ھکلب درکیمن رارکت یکستورـت دروـم رد ار الاـب یھتفـگ کش نودـب ،دینشیم
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 یکستورـت یاـعدا رـگا ھک تلـع نیدـب ؟ارـچ .)نپیلوتـسا نارـگراک بزـح یودرا -نینل( »دـنرادرظـن رد ار نارـگراک
 مادک و کردـم و دنـس مادک یانبـم رـب .دـشاـب نیلاتـسا ھتـخادرـپ و ھتـخاـس ،رلتیھ یتسیاـبیم سـپ ،دـشاـب ھتـشاد تحـص
 ،نیلاتـسا یاـج ھـب ھک مینک ضرـف ؟دنک ھھبـش ءاقـلا دوـخ هدنـناوـخ ھـب ار یئوـگ دـنرـچ نینچ دـھاوـخیم یکستورـت ،لیلـحت
 شالــت و نامــلآ یناــمز نآ طیارــش یھجیتن ،رلتیھ ؟دــمآیمن دیدــپ رلتیھ ایآ ،دوــب هدیسر تردــق ھــب یکستورــت
 رد یکستورـت ،لاحـم ضرـفرـب رـگا یتح .نیلاتـسا تیدوـجوـم ھـن ،دوـب یناھـج یریگتردـق یارـب نامـلآ یزاوژروـب
 دنک لیدبـت نامـلآ ھـب ھتـسباو و یرادھیاـمرـس یاھعـماـج ھـب ار اـھاروـش روشک ،دـشیم رداـق و تـشاد یاـج نیلاتـسا ماقـم
 نامـلآ ردرلتیھ دنـناـم ھـب یدرـف ھک ،دـش یعدـم ناوـتیمن مـھ زاـب ـ دـشن قـفوـم و تـشاد شیپ رد افـخ ردً ادعـب ھک ھچـنآ ـ
 زا شیب بـتارـم ھـب و دوبـن عـناـق نآ سآر رد یکستورـت اـب یوروـش ھـب نامـلآ یزاوژروـب اریز ،دیسریمن تردـق ھـب
 یانعـم ھـب ”مامـت“ تغـل ھک دوشـن شوـمارـف ـ ”مامـت“ نیلاتـسا ھک درک اـعدا یکستورـت .دوـب راتـساوـخ ،ناھـج رد ار نآ
 یاھتـشوـن ای ھتفـگ نینچ یلـحم ھـچ رد و اجک” .درک باطـخ رلتیھ روـمأـم ار نینل ناـھارمـھ“ ـ دـشابیم ءانثتـسا نودـب
 تیعقاو ھک ،درـب ماـن یتلود یاـھهاگتـسد و بزـح رد ینامـلآ ناـسوـساـج دوـجو زا نیلاتـسا ؟تـسا تـسد رد نیلاتـسا زا
 ایآ .تــشاد رظــن رد ار یدودعــمرــصانــع اھنــت و درکن هراــشا نینل ناــھارمــھ ”مامــت“ ھــب هاگچیھ یلو ،تــشاد
 نینل ناـھارمـھ زا ،نایماظـن هاـگداد تاضـق زا یکی ماقـم رد فلیشورو و وکسم هاـگداد ھـس ناتـسداد ،یکسنیشنیو
 و دـندیسر لتـق ھـب یکستورـت نیدـحتم تـسد ھـب ھک نارگید و یکروـگ ،فشیبیوک ،فوریک ،یکسنیشنم ایآ  ؟دـندوبـن
 رگید و چیوـناـگاـگ ،نینیلاک ،فـتوـلوـم ایآ ؟دـندوبـن  نینل ناـھارمـھ زا ،درک یناـمداـش راھـظا ،ناـنآ رورـت زا یکستورـت
 ھـب نـت ھک یدارـفا نآ ،ھک نیا رگید ؟دـندوبـن نینل ناـھارمـھ زا ،تـفر هراـشا اـھنادـب رتشیپ ھک ،یئاـھکیوشلـب
 و فوتـسش ،کدار ،نیراـخوـب ،یکسفوکار ،فُکاـتایپ ھلمـج زا ،دـندوـب هداد تیانـج و تـنایخ و نامـلآ یسوـساـج
 رـب و یکستورـت زا تیعبت رد ھک ،دـندرک فارتـعاً اصخـش دوـخ ،میدید نیشیپ شخـب رد ھک ھـنوـگ نامـھ ،نارگید
 .دـندوـب هدـمآرد نامـلآ یسوـساـج ناـمزاـس تـمدـخ ھـب میقتـسم ریغ ای میقتـسم ،وا نوـچ مـھ و ،وا راکتبا یانبـم
 دـنراد روصـت و دننیبیمن کردـم و دنـس ھـئارا ھـب یجایتحا ،وا یزورـما هدروـخ بیرـف ناوریپ نارـس و یکستورـت
 و ینکارـپ ھعیاـش ،فیرـحت ، ئوگـغورد ،دـنرادـن یفاک عالـطا یناـمز نآ یاـھدادیور زا ھک یناـنآ بیرـف یارـب ھک
 تلـع« :منک رارکت ،تـشاد یکستورـت زا قیقد یتخانـش ھک ار نینل یھتفـگ راـب رـگد مروبجـم .دنکیم تیافک مھـعاوـنا
 مامــت  ،تاراــشا و اــھتکاــف نیا ھک تــسا نامــھ دراد زیھرــپ صخشــم تاراــشا و اــھتکاــف زا یکستورــت ھک نیا
 نونکا .).....رد ت دـحو ضقـن( »دیامنیم بیذکت ھـنامـحر یب ار وا قارطمـط رـپ تالمـج و مشـخ رـپ یاـھگـناـب
 اـت ،مینکفیب یکستورـت ناتـسدریز و ناراکمھ تاـفارتـعا صوصـخ ھـب و تاراـشا و اھتکاـف  رگید ھـب هاـتوک یھاگـن
.میبایرد رتھب ،ار وا تنایخ للع و دنور
 .دوـب ھیسور رد یتسینومک لیصا لکشت ناونـع ھـب مسیوشلـب ھـب یزروھنیک زا هدوـلآ ،یکستورـت یسایس یگدـنز
 دروـم یب .دـندوـب یبیرـف ماوـع یارـب ابیز یئامـن اھنـت ،پـچ حالطـصا ھـب یاـھباعـل و گـنر اـب وا یھـنوـگراعـش تالمـج
 ....دروآیم مـھ درـگ ار مسیسکراـم نانمـشد مامـت یکستورـت« :درکیم ناشـن رـطاـخ ،یکستورـت هراـبرد نینل ھک دوبـن
 ھـب ھک ار یناسک مامـت وا .دنکیم عمـج ،تـسا یمارـگ ناشیارـب کیژوـلوـئدیا یھابـت ھک ار یناسک مامـت یکستورـت
 ھـب مـھ یلیم و دنتـسھ ھـچ هزرابـم لیالد دنمھـفیمن ھک ار یماـع رـصانـع مامـت و دـنرادـن یئانتـعا مسیسکراـم زا عاـفد
 یھیسور نورد میقم تأیھ ھـب ھـماـن( »دزاسیم دـحتم ،دـنرادـن رظـن فالتـخا یاـھھشیر ِنتـفای و ندیشیدـنا ،نتـخوـمآ
 ھیئوژ اــت 1903 زا یکستورــت ینلع و یسایس عــضوــم نیا .)ھیسور تارکوــمد لایسوــس بزــح یزکرــم ھتیمک

 بزـح ھـب نتـسویپ ،ربتکا بالقـنا زا شیپ هاـم راھـچ زا رـتمک ینعی 1917 ھیئوژ هاـم رد یکستورـت .دوـب 1917
 ھعـماـج یاـھزاین و یبزـح تاـبوصـم ،نینل اـب تفـلاخـم تـھج رد تیوضـع ناوا نامـھ زا وا .درک اـضاقـت ار کیوشلـب
 .دمآ شیپ بالقنا نامز هرابرد بزح و نینل اب وا یریگرد نیلوا .تشادرب ماگ یوروش داینبون
 ناـمز ندیسرـن ارـف رـب ینبم فنـماک و فیوونیز ھـنابلـط میلـست ھیرظـن رـب ھک نیا زا سـپ کیوشلـب بزـح و نینل
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 اـب هرـجاشـم ، دیزـگرـب ار بالقـنا ھـب یروـف مادـقا ،یزکرـم ھتیمک قافـتا ھـب بیرـق تیرثکا و دـندـمآ قیاـف ،بالقـنا
 ھـب کساـم اـب یکستورـت .تـساـخرـب مایق ھـب تـعرـس ھـب یتسیاـب ھک دوـب نیا رـب میمصت .دـمآ شیپ ھـب یکستورـت
 نینچ .ددرـگ لوکوـم اـھاروـش مود هرگنک زا دعـب  ھـب دیاـبیم مایق  ھک  دـش نآ راتـساوـخ ،یتـسود رـگراک حالطـصا
 بزـح .دشیم یقلت بالقـنا بوکرـس یارـب ورین مازـعا و جیسب روظنـم ھـب مکاـح عاجـترا ھـب نداد ناکما ،یمادـقا
  نیرـتکچوک رـما نیا رد« :ھک تـشوـن دروـم نیا رد نینل .درک در تیعطاـق اـب ار یکستورـت ھـنانکشراک داھنشیپ
 یهرگنک ھـب ”نامیا“ ماد ھـب ، ھـناـھاوـخ ھـطورـشم تامـھوـت ماد ھـب ھک دـنراذگـب اـھکیوشلـب رـگا ھک تسین یدیدرـت
 نانـئاـخ ،اـھکیوشلـب نیا ،دنتـفایب هریغ و اـھاروـش هرگنک یارـب ”راظتـنا“ ماد ھـب  ،ناسـسؤـم سلـجم توـعد و اـھاروـش
 و اـھاروـش هرگنک یارـب ”نتـسشنرظتنـم“ یلاوـحا و عاـضوا نینچ رد ....دوـب دنـھاوـخ ایراتـلورـپ رـما ھـب تبـسن یتـسپ
 زارـف نارـحب :ھـلاقـم( »یتسیلایسوـس یناھـج بالقـنا رـما ھـب تـنایخ ،مسیلاـنویساـنرتـنا ھـب تـنایخ اـب تـسا رـبارـب هریغ
.دشزوریپ بالقنا و تفای ماجنا یکستورت لیامت مغریلع ،نیعم زور رد مایق .)تسا هدمآ
 :لـماـش یھدـناـمرـف زکرـم کی ربتکا )29( 16 خیراـت ھـب یزکرـم ھتیمک ھسلـج رد ربتکا بالقـنا یربـھر یارـب
 تیادـھ و یھدـناـمزاـس ،نینل رظـن ریز ھک دیدرـگ لیکشت یکسنیژرـبژد و یکسیتروا ،فونـبوـب ،فـلدوِـسا ،نیلاتـسا
 یاـھھتـشوـن رد وا .دوبـن بالقـنا یربـھر ھتیمک نیا وضـع ھظـحل چیھ رد یکستورـت .تـشاد هدـھع رـب ار اـھتیلاعـف
 وا یاـھیئوـگ غورد زا رگید یکی مـھ نیا .تـسا هدوـب یو هدـھع رـب ربتکا بالقـنا یربـھر ھک درک اـعدا ،دوـخ
.تسا هدوبن فدھ و روظنم نودبً املسم ھک تسا ربتکا بالقنا هرابرد
 اـب یکستورـت .دـمآرـب حلـص دادرارـق دقـع ددـص رد ،تـشادـن ار نامـلآ اـب گنـج ھـمادا ناکما ھک یوروـش ناوـج تـلود
 ،یسور ریغ ناـبز دنـچ ھـب یکستورـت ندوـب انـشآ .دـش نامـلآ اـب هرکاذـم لوئـسم ،ھـجراـخ روـما یایراسیمک بصنـم
  .دوب یجراخروما یایراسیمک تَمِس ھب یکستورت باختنا یلصا تلع
.دندوب هزرابم رد بزح رد فلتخم عضوم ھس ،ناملآ اب حلص دادرارق دروم رد
 کسفوتیل تـسِرـِب مانـب ھک ھچـنآ ،حلـص دادرارـق دقـع ترورـض رـب ینبم فـلدوـسا و نیلاتـسا ،نینل عـضوـم ـ 1
 .دش فورعم
 ناـھاوـخ ھکلب ،حلـص فـلاخـم اھنـت ھـن ھک دـندوـب هداد ”پـچ نویسیزوـپا“ ماـن دوـخ ھـب ھک کدار و نیراـخوـب عـضوـم ـ 2
 .دندوب گنج ھمادا

 فرصـت و نامـلآ یوـس زا گنـج ھـمادا یانعـم ھـب لمـع رد ھک حلـص ھـن و گنـج ھـن ،رـب ینبم یکستورـت عـضوـم  ـ 3
 ھـب یوروـش ریھامـج داحـتا عـفانـم یخرـب کسفوتیل تـسرـب دادرارـق رد .دـش مـھ نیمھ ھک ،دوـب یوروـش زا یئاـھشخـب
 ھـب تارکاذـم رـگا ھک دـندوـب هداد صیخشت یتـسرد ھـب بزـح و یزکرـم ھتیمک .دوـب هدـش یدنـب لوـمرـف ،نامـلآ عفـن
 ھـب تسیاـبیم ،دـندرک تجـح مامـتا دادرارـق دقـع یارـب اـھینامـلآ و دیسرـن ھجیتن ھـب یوروـش عفـن ھـب یتارییغت روظنـم
 یاضـما زا تـشاد دصـق یوحـن رـھ ھـب ھک یکستورـت  .تـسا نامـلآ عفـن ھـبً الـماک ورین نزاوـت اریز ،داد نـت ءاضـما نآ
 لارـنژ ھـب 1918 ھیوـناژ 28 خیراـت ھـب یمارگلـت رد ھکلب داھنـن یعقو تجـح مامـتا ھـب اھنـت ھـن ،دور هرفـط دادرارـق
 هدیسرارـف یگنج عاـضوا نایاـپ و هدـش ءاضـما حلـص دادرارـق ایوـگ ھک دـنایامـن نانـچ ،شـترا هدـناـمرـفرـس ،وکنلیرک
 عاـضوا نانـچ رد .درک لاـسرا ار یمارگلـت نانـچ ،یزکرـم ھتیمک عالـطا نودـب و روتـسد فالـخرـب یکستورـت .تـسا
 رد و هدرک مادـقا یروـف دـش روبجـم نینل ،دوـب هدروآ دوـجو ھـب ھـنارـس دوـخ یکستورـت  ھک یروآ کش و ناـماسـب اـن
 :تـسا نینچ مارگلـت نیلوا نتـم .دوـش ناـھاوـخار یکستورـت روتـسد وغـل ،شـترا لک یھدـناـمرـفرـس اـب یمارگلـت سامـت

 صیخرـت و حلـص هراـبرد زورـما مارگلـت دافـم یارـجا زا دیرادرایتخا رد ھک یلیاـسو مامـت اـب .1918 ھیوـناژ 29«
ـ  1918 ھیوـناژ 30« :مارگلـت نیمود .»نینل ناـمرـف ھـب .دینک یریگولـج ،اـھھھبـج مامـت رد شـترا یاـھدـحاو یمومـع
 وکنلیرک و یکستورـت یاضـما ھـب یاـھمارگلـت مامـت ھک دیھدـب روتـسد چیویورـب ـ چـنوـب و یماظـن یاـھرسیمک مامـت ھـب
 ،میزاـس هاـگآ حلـص هدقعنـم دادرارـق دافـم زا ار امـش میناوـتیمن اـم .دـنراذگـب قلعـم شـترا یاـھدـحاو لالحـنا هراـبرد ار
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 ،صاـخ روتـسد غالـبا اـت ار حلـص مالـعا ھـب طوـبرـم یاـھمارگلـت یمامـتً افطـل .تـسا هدـشن دقعنـم زونـھً اعـقاو حلـص اریز
 حلـص دادرارـق ھـن ھکیلاـح رد .دـھدیمن یحیضوـت چیھ ،کوکشم مادـقا نیا دروـم رد یکستورـت .»دیراذـگ قلعـم
 یروظنـم ھـچ یارـب شـترا یاـھورین نتـخاـس صـخرـم ،تـسا هدیسر مامـتا ھـب ای و عطـق ،تارکاذـم ھـن و هدـش دقعنـم
 نیا نودـب ،نامـلآ شـترا هدرتـسگ ھلمـح یارـب ایآ ، دـشیمن شـترا یصخرـم ریگولـج نینل عیرـس فارگلـت رـگا ؟تـسا
 تارکاذـم عطـق و یکستورـت کوکشم مادـقا نیا زا سـپ ؟دوـب هدـشن هداـمآ ھنیمز ،دـشاـب ورـبور یماظـن ھلـباقـم اـب ھک
 ھـب ار یتازایتما و دنتـخاـس دراو یوروـش رـب یرتشیب تاراسـخ و هدز تـسد مـجاھـت ھـب نامـلآ یاـھورین ،ھیروـف 10رد
 تـسد ھیجوـت ھـب ،تـشادـن یوروـش دـض لمـع نیا یارـب یاهدننک عـناـق حیضوـت ھـنوـگ چیھ ھک یکستورـت .دـندروآ تـسد
 اـم عفـن ھـب تارکاذـم نداتـفا قیوعـت ھـب« :ھک دـش یعدـم و لـسوتـم غورد ھـب ھشیمھ نوـچ زاـب ناـمز تـشذـگ اـب وا .دیزای
 رکذ لــباــق ،تــشاد نــم اــب ھک ار یئارذــگ و زیچاــن دیاقــع فالتــخا نینل« :ھک نیا و )نــم یگدــنز( »دوــب مــھ
 ”زیچاـن“ ھک یکستورـت راتـفر و رظـن زا دقـن رد نینل .ھـن ؟دراد تحـص یکستورـت ھتفـگ نیا ایآ .)اجـنامـھ( »تـسنادـن
 رادرـب یخوـش گنـج« :دوشیم افتکا ھـنومـن دنـچ رکذ ھـب اھنـت ھک تفـگ نخـس نوـگاـنوـگ عـماجـم رد و اـھراـب دـندوبـن
 مدرـم .مینامـبرظتنـم میناوـتیمن رگید .دوـشیم لتخـم اـم لقـن و لمـح عـضو و میھدیم تـسدزا ار اـھراطـق اـم .تسین
 اـھینامـلآ الاـح ،درک صـخرـم ار شـترا یاـھدـحاو تسیاـبیمن سـپ ،گنـج دوـجو رـطاـخ ھـب .دـنروآیمنردرـس نیا زا
 ار بالقـنا راـچاـن ھـب ،نتـسشن میمصت یب ھک تـسا هدرک ادیپ نـب و خیب نانـچ راک .دننکیم بـحاصـت ار زیچ ھمـھ
 .)1918 ھیروـف 18 یزکرـم ھتیمک ھـنابـش ھسلـجرد ینارنخـس( »درک حلـص داھنشیپ اـھینامـلآ ھـب دیاـب ....دنکیم دوـباـن

 دـندـش تـسرداـن یناـمز .دـندوـب تـسرد ،دنتـشاد ار روـما نتـخادـنا ریخأـت ھـب فدـھ ھک اجـنآ اـت یکستورـت یاـھکیتکاـت«
 داھنشیپ لـماک تـحارـص اـب نـم .دوـب هدـشن دقعنـم حلـص دادرارـق اـما هدیسر نایاـپ ھـب یگنج تـلاـح دیدرـگ مالـعا ھک
 ھمـھرـب نونکا .میروآ تـسد ھـب ار تـسرـب حلـص زا یرتـھب زیچ میتـسناوـتیمن اـم .دوـش دقعنـم حلـص دادرارـق ھک مدرک
 متفـھ هرگنک( »میدادیمن تـسد زا یزیچ و میدروآیم تـسد ھـب ھـھاـم کی سفنـت اـم تروـص نآ رد ھک تـسا نـشور
 ھک نآ زا سـپ« :ھک دوـشیم یعدـم غورد ھـب ”نـم یگدـنز“ باتک رد یکستورـت .)1918 سراـم 8 نینل ینارنخـس ـ
 نـم .دروآ مدای ھـب ار رفـن ود اـم قـفاوـت نینل ،داد اـم ھـب ار سـب شـتآ تقـفاوـم نتسکش ربـخ نامـلآ شـترا یھدـناـمرـفرـس
 تـسا هدوـب نامـلآ یعقاو یھلمـح رـس رـب ھکلب ،یرـھاـظ تجـح مامـتا کی رـس رـب ھـن نـم یارـب ھـلأسـم مداد خـساـپ یو ھـب
 اـم ھـب ،یکستورـت و نینل زا ریخا لوـق لقـن ود سایق .»دراذگـن یقاـب نامـلآ اـب اـم تابـسانـم رد یماھـبا چیھ رگید ھک
 ھقـباـس .شـتارـطاـخ باتک رد یکستورـت ای و متفـھ هرگنک رد نینل ،دیوگـب غورد یتسیاـب رفـن کی ھک دزاـسیم نـشور
 نایع رـتشیب یناـمز یکستورـت هدرـپ تـشپ و یعقاو تین ،یئوگـغورد .دنـنادیم ھمـھ ار یکستورـت یئوـگغورد
 شرازـگ یزکرـم ھتیمک ھسلـج رد ھیروـف 22 رد«:مینک ھعـجارـم نینل و یکستورـت زا یدعـب لقـن ود ھـب ھک دوـشیم
 رد ار اـم ھک نیا رـب ینبم تـسا هدروآ ناتـسلگنا و ھسـنارـف فرـط زا یداھنشیپ ،ھسـنارـف یماظـن هدنیامـن ھک مداد
 لمـع یدازآ نتـشاد طرـش ھـب تـسا یھیدـب ،مدرک مالـعا یرای لوبـق اـب ار دوـخ تقـفاوـم نـم .دننک یرای نامـلآ اـب گنـج
 نـم زا ھـناممصـم نینل .تسین زاجـم اـھتسیلایرپـما اـب رادـم و رارـق نتـسب ،تفـگ نیراـخوـب .یجراـخ تـسایس رد لـماک
 مراد دای ھـب .تـفریذـپ فـلاخـم یأر جنـپ رـبارـب رد قـفاوـم یأر شـش اـب ارـم داھنشیپ یزکرـم ھتیمک و درک یرادبـناـج
 تسیلایرپــما ناــنزــھار زا اــت دــش هدادرایتخا یکستورــت قیفر ھــب“ :درک ھتکید روــط نیا ار ھــماــن بیوصــت نینل
 یقاـب یکش چیھ یاـج ھک دوـب یتارابـع رادـفرـط ھشیمھ وا .”دریگب کمک ینامـلآ ناـنزـھار رـبارـب رد یوسـنارـف
 رد ارـم یتـسد ود و دـناـسر نـم ھـب ار شدوـخ ینلومـسا زارد ورـھار رد نیراـخوـب ،ندـش قرفتـم ماگنـھ .تـشاذـگیمن
 ھحفـص ـ نـم یگدـنز( »”میناشک یم تـساجـن ھـب ار بزـح اـم ؟ مینکیم میراد ھـچ“ :تفـگ نانک ھیرـگ و تـفرـگ شوـغآ

 ،باتک ناـگدنـناوـخ ندرک هارمـگ و بیرـف یارـب ،دیوـگیم غورد لـماک تـحاـقو اـب یکستورـت .)یسراـف 468 ـ 467
 :مینک ھـجوـت دروـم نیمھ رد نینل ھتـشوـن ھـب .دـھدیم تبـسن نینل ھـب ار نیغورد یاھتفـگ و دزاـسیم نیغورد ھـبوصـم
 ماجـنا ،دـنراد ناوـت رد ھـچ رـھ نونکا اـھنآ .دینک یسررـب ار یوسـنارـف ـ ولگـنا یزاوژروـب راتـفر ھـب طوـبرـم قیاقـح«
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 ویتوـموکوـل ،تامھـم ،ینیمز بیس ،نیتوـپ ،رامـش یب بـھاوـم یهدـعو .دنـناشکب نامـلآ اـب گنـج ھـب ار اـم اـت دنـھدیم
 اـم زا اـھنآ .)!تـسا ”رابتـعا“ طقـف نیا !تسین ”یگدرـب“ نیا ،دیسرتـن اـما .....رابتـعا یراذـگاو قیرـط زا( دنـھدیم
 ألوا ،دـنشـاب یزیچ نینچ راـتساـوخ ـمھ دیـاب اـرچ ھک ـتسا ـنشور و .میگنجب ناـملآ ھیلع نآلا نیمھ ھک دـنھاـوخیم
 یوروـش تردـق ھک نآ یارـب أیناـث .تـخاـس میھاوـخ لوغشـم دوـخ ھـب ار نامـلآ یاـھورین زا یشخب اـم ھک نآ یارـب
ـ  ولگـنا یزاوژروـب  .دنک  طوقـس یناـسآ ھـب نامـلآ مسیلایرپـما اـب ماگنھـباـن یگنج یریگرد ھجیتن رد تـسا نکمم
 اـم ،دیزیخرـب گنـج ھـب الاـح نیمھ و هدومـن فطـل و مینکیم شـھاوـخ :دیوـگیم و درتـسگیم یماد اـم یارـب یوسـنارـف
 نآ !درک میھاوـخ کمک امـش ھـب اـم ،کیوشلـب ”نادـحتم“ ،دیگنجب أفطـل ....درـب میھاوـخ میظع یاهرـھب راک نیا زا
 ماـگ ،اـھیزادرـپ ترابـع نیرـتیبالقـنا ندـناوـخ اـب )!دنک ظفـح اھـنآ زا ار اـم شدوـخ ادـخ( ”پـچ“ یاـھکیوشلـب تـقو
 ھلمـج ھـب ندـش میلـست ییاژروـب هدرـخ یھیحور یاـھهدـناـمزاـب تایلـجت زا یکی یرآ ....دـنرادیمرـب ماد نیا یوـس ھـب
 یزادرـپ ھلمـج ھیلع دیاـب ....دـناـمیم یقاـب هزاـت ھشیمھ ھک تـسا یمیدـق ناتـساد کی نیا .تـسا یبالقـنا یزادرـپ
 ار خلـت تقیقح نیا مدرـم یزور اـت مینک هزرابـم نآ اـب دیاـب أمتـح ،تـسا بـجاو هزرابـم نیا ،مینک هزرابـم یبالقـنا
 یزادرـپ ھلمـج :ھـلاقـم( »تـخاـس هابـت ار بالقـنا ،یبالقـنا گنـج هراـبرد یبالقـنا یزادرـپ ھلمـج« :ھک دنیوگـن اـم هراـبرد
 ھک ”پـچ یاـھتسینومک“ ھـب موـسوـم هورـگ مکی :دراد هورـگ ود ھـب ور ھـلاقـم نیا رد نینل .)1918 ھیروـف ـ یبالقـنا
 ریاـس اـب یراکمھ نودـب و دوـخ یورین ھـب ھیکت اـب نکیل ،دـندوـب روشک نآ اـب گنـج ھـمادا و نامـلآ اـب حلـص فـلاخـم
 یاوـل تحـت ھک یکستورـت هورـگ :مود .دوـب فـلاخـم یکستورـت حرـط اـب نیراـخوـب ،تلـع نیمھ ھـب و اـھتسیلایرپـما
 یاضـما زا یکستورـت ھک دوـب تلـع نیمھب .دوـب یوروـش ندـش یشالتـم ناـھاوـخ لمـع رد و ”حلـص ھـن ، گنـج ھـن“
 رارـف یارـب یھار و دنیبیم حلـص دادرارـق یاضـما ھـب روبجـم ار دوـخ ھکیناـمز رد و دـنزیم زاـبرـس حلـص دادرارـق
 شیپ ھـب ار یوسـنارـف و یسیلگنا یاـھتسیلایرپـما اـب یتـسدمـھ و یراکمھ داھنشیپ هراـب کی ھـب ،درادـن نآ یارـجا زا
 یاـھتسیلایرپـما اـب یتـسدمـھ و یراکمھ در رد نینل تفـلاخـم عـضوـم .دـش ھـجاوـم نینل دیدـش تفـلاخـم اـب ھک ،دشکیم
 تمھـت ،دیوگیم غورد ،دنکیم دنـس لعـج یکستورـت ارـچ .تـسا نـشور ألـماک الاـب لوـق لقـن زا یوسـنارـف و یسیلگنا
 دوـخ ،تـسا مسیلایسوـس و اـھاروـش تیمکاـح نمـشد ،تسین قداـص وا ھک نیا یارـب ؟....و دنکیم فیرـحت ،دـنزیم
 تایلعج نیا هراـبرد یزورـما یاـھتیسکستورـت .دـنادیم زاجـم ار یتنایخرـھ ،ماقـم ھـب ندیسر یارـب و تـسا ھتفیش
 زا  درک الـمرـب ار یکستورـت دنـس لعـج و یئوگـغورد ھک الاـب لوـق لقـن :نانیا ھـجوـت لـباـق ؟دنیوـگیم ھـچ یکستورـت
 مسیلایرپـما اـب قـفاوـت ،یکستورـت ھک تـسا هدـش ھتـشوـن یئاـھزور نامـھ رد آقیقد و تـسا نینل زا ھکلب ،تسین نیلاتـسا
 ھک دنکیم ناشـن رـطاـخ یکستورـت ھـب نینل ؟دـندوـب زیچاـن ،یکستورـت اـب نینل تاـفالتـخا نیا ایآ .درک مالـعا ار ھسـنارـف
 ھـن ناونـع تحـت یکستورـت لمـع و رظـن ینعی ،نتـسشن میمصت یب و شـترا یاـھدـحاو ندرک صـخرـم رد وا لمـع
 یاـھتسیلایرپـما اـب یتـسدمـھ و یراکمھ زا ار ھمـھ نینل .”دنکیم دوـباـن ار بالقـنا راـچاـن ھـب“ ،گنـج ھـن و حلـص
 مالـعا بزـح یزکرـم ھتیمک زا دنـس لعـج اـب ار دوـخ تقـفاوـم یکستورـت اّـما ،درادیم رذـحرـب یوسـنارـف و یسیلگنا
  مـجاھـت زا سـپ ھک تـسا ھتـشادنـپیم وا دیاـش !!ابجـع .تـسا ”زیچاـن“ بالقـنا یدوـباـن  ،یکستورـترظـن زا .درادیم
 نامـھ ھـباشـم ،دریگ یاـج روشک صخـش نیلوا بصنـم و ماقـم رد دـناوتـب ،بالقـنا یدوـباـن و نامـلآ موادـم و هدرتـسگ
 راکبلط ،”نـم یگدـنز“ رد یکستورـت .تـشاد رـس رد تسینومک بزـح و نیلاتـسا ھیلع دعـب ینایلاـس ھک یئوزرآ
 زا تــسرــب رد نــم ھک دزاــس دومــناو نینچ دیشوکیم 1924 لاــس رد فیوونیز ـ نیلاتــسا بتکم« :ھک دوــشیم
 ،تسین و دوبـن نارگید و نیلاتـسا شـشوک ھجیتن ،هدـش تـباـث ِماھـتا نیا .»مدرک یطـخت ،تـموکح و بزـح یاـھمیمصت
 ”رکذ لـباـق“ ارـنآ ھک دوـب یکستورـت زا رـتالاـب ماقـم و روشک و بزـح لوا رفـن ناونـع ھـب نینل صخشـم داھنشیپ ھکلب
 ار یرتشیب تاراســخ ھجیتن رد و تــفر هرفــط نآ یارــجا زا یکستورــت ھک نامــلآ اــب حلــص دادرارــق .تــسناد
 ھیلک و دیسر بیوصـت ھـب عنتمـم  4 و فـلاخـم 12 ،قـفاوـم یأر 30 اـب متفـھ هرگنک رد ،تـشاد یپ رد یوروـشرـب
  .دـش یجراـخ روـما یایراسیمک زا ءافعتـسا ھـب روبجـم هرگنک زا سـپ یکستورـت .دـش ھتـسب یکستورـت رـب اـھهار
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 ار یظافـل یکستورـت « :دسیوـنیم تـسرـب دادرارـق اـب طابـترا رد یکستورـت شقـن دروـم رد ،نینل رـسمھ ،ایاکسپورک
 ھک یتیعقوـم داجیا و گنـج زا یوروـش تاجـن اـت تـشاد رـتشیب یتیمھا هدنبیرـف تـسژ ،وا یارـب .تـشاد تـسود
 )500 ھحفص ،نینل زا تارطاخ( »تخادرپ اھهدوت یھدنامزاس و ورین یروآ عمج ھب ناوتب
 و یرازـت یاـھورین تازواجـت ھیلع یلـخاد گنـج .دـش هدیزـگرـب یلم عاـفد یایراسیمک لوئـسم تَمِـس ھـب یکستورـت
 و یکستورـت ،درکیم لمـع  فـلدوـسا و نینل رظـن ریز ھک گنـج یاروـش رد .دوـب هدـش زاـغآ ،یجراـخ نیزواجتـم
 ھک نیا یارــب یکستورــت  .تــشاد ار بونــج ھھبــج یاروــش سیئر بصنــم نیلاتــسا .دنتــشاد تکرــش زین نیلاتــسا
 دوـخ ،بونـج ھھبـج رد شاشتـغا ھـنوـگ چیھ ھـب مادـقا زا  ،دـھد صاصتـخا دوـخ ھـب اـھھھبـج یمامـت رد ار تارایتخا
 رایمھ ،یرازـت قـباـس لارـنژ ،نیتیس و زیتـستاو یرازـت قـباـس گنـھرـس ،یکستورـت یاـھیمشچروـن .درکیمن یراد
 نیلاتـسا .درکیم دیدـھت ار نیسیراـس رـھش فونـسارک شـترا ،یعاـضوا نینچ رد .دـندوـب اـھیناـماسـباـن نآ داجیا رد وا
 ھمـتاـخ رـھش نورد یاـھیناـماسـباـن ھـب ،تـشاد یئازـسب تیمھا ،ھلـغ لمـح رظـن زا ھکرـھش زا عاـفد یارـب دوـب روبجـم
 یمامـت ھک دیتـسھ فـظوـم امـش« :درک ناشـن رـطاـخ یلـحم تاـماقـم ھـب مارگلـت رد نینل .دـش لـسوتـم نینل ھـب وا .دـھد
 چیھ نودــب و تیروــف ھــب ار یلم یایراسیمک یاروــش رایتخالا ماــت هدنیامــن ،نیلاتــسا یاــھھیصوــت و تاروتــسد
 سیئر .دیھد عالـطا اھشخـب یمامـت ھـبً اروـف ار مارگلـت نیا نومضـم .....دیروآرد ارـجا ھلـحرـم ھـب یلمعلاسکع
 نمــشد ھــب تــسناوــت خرــس شــترا ،نیلاتــسا تاــمادــقا یپ رد .»1918 نــئوژ 8  نینل ـ یلم یایراسیمک یاروــش
 ھـب نیکیند شـترا لمـع نادیم و دـش هدـنار نُد دور یوـس نآ ھـب فونـسارک شـترا .دروآ دراو یتخس یاـھتسکش
 ھـب ”نـم یگدـنز“ باتک رد ینیغورد یئارـس ناتـساد ھـب یکستورـت .دـش دودـحم زاقفـق لامـش رد کچوک ھیحاـن کی
 ھلمـح هراـبرد یمالک وا .تـسا هدوـب اجـنآ رد مظـن یرارـقرـب رکف رد وا ایوـگ ھک تـسا هدز تـسد نیسیراـس تاـنایرـج
 دراد افتکا نیا ھـب اھنـت و دروآیمن فلیشورو و نیلاتـسا طـسوـت ھلمـح نآ عـفد و رـھش  طوقـس لامتـحا و فونـسارک
 یزوریپ ھـس ربـخ و هدـمآ زورـما نیلاتـسا« :تـشوـن نینچ ”فوـشالاـب“ رد نـم ھـب ربتکا موـس و تسیب رد نینل « :ھک
 تسکش ینعی اـــھیزوریپ نیا زا ییوـــگ ھک یکستورـــت .»تـــسا هدروآ نیسیراـــس رد ار اـــم یاـــھورین گرزـــب
 ارـچ .»دـندوـب ارذـگ و تیمھا مک طقـف تقیقح رد« :دیازـفایم زتـنارـپ رد تـسا نیکرـچ لد ،نیکیند و فونـسارک
 یکستورــت ھک تــسا یئامعــم !!تــسا تیمھا مک ،دــشاــبیم ھلــغ لمــح مھــم زکارــم زا یکی ھک رــھش کی تاجــن
 لقـن غورد ھـب زاـب ،دـسریم رظـن ھـب کانمشـخ فلیشورو و نیلاتـسا تیقفوـم زا ھک وا .دنکیمن نـشور ارـسناتـساد
 رد .تـسا هدرک یجنایم ار نینل و تـسا یکستورـت زا یسوـبرد ھـب هداـمآ نیلاتـسا ایوـگ ھک ،دزاـسیم نینل زا لوـق
 یلاـح رد نـم  .....دنک راک بونـج ھھبـج رد دـھاوـخیم شـلد یلیخ نیلاتـسا« :میناوـخیم نینل ھـب بـستنم یئاذک ھـماـن
 ایآ ،دیھد خـساـپ و دینک رکف نآ هراـبرد منکیم شـھاوـخ ،مـناـسریم امـش عالـطا ھـب ار نیلاتـسا تاحیضوـت نیا ھک
 زا نیغورد لوـق لقـن زا سـپ و »دینزـب ار ناتیاـھفرـح ،دـمآ دـھاوـخ امـش دزـن روظنـم نیدـب ھک نیلاتـسا اـب دیرـضاـح
 بونـج ھھبـج یبالقـنا یگنج یاروـش وضـع نیلاتـسا و مدرک مالـعا ار دوـخ لـماک یگداـمآ نـم« :دروآیم نینچ ،نینل
 ھک یلاـحرد ،تـسا 1918 ربتکا موـس و تسیب خیراـت ھـب نینل ھـب بـستنم ھـماـن ؟تسیچ یارـب غورد ھمـھ نیا .»دـش
 تـماـقا ،نیسیراـس رد بونـج ھھبـج یاروـش سیئر بصنـم اـب ،رـتدوز هاـم راھـچ ینعی لاـس نامـھ نـئوژ زا نیلاتـسا
 نیلاتـسا ھـب گنـج یاروـش سیئر ناونـع ھـب نینل ،ار بصنـم نیا .دوـب هدـش زوریپ یاھقطنـم یاـھگنـج رد و ھتـشاد
 ھحفـص ھـس رد ھک تـسا هدرک شوـمارـف یکستورـت .تـسا ھظـفاـح مک وگـغورد ھک دـناھتفـگ ،عـقاوـم یخرـب رد .دوـب هداد
 ھـب بـستنم لوـق لقـن زا رتشیپ ھحفـص کی رد و »دـنارذـگ نیسیراـس رد یھاـم دنـچ نیلاتـسا« :تـسا ھتـشوـن رتشیپ
 .»دندش نیلاتسا تسد یلصا رازبا دعب ھب زور نآ زا نیسیراس نارس « :ھک دوب هدش یعدم ،نینل
 تسکش دنـچ فینماک .سا یھدـناـمرـف ھـب خرـس شـترا .دوبـن یلـخاد گنـج رد یکستورـت کوکشم مادـقا ھـناگی ،نیا
 لـماک نتسکش مـھرد یارـب یاھلمـح تیعقوـم رد و تـخاـس دراو قرـش ھھبـج رد کاچلک یاـھورین ھـب یپ رد یپ
 لالدتـسا .داد ار ھلمـح فـقوـت روتـسد ،یکستورـت بـناـج زا ،یتزاو ،لک هدـناـمرـف هاـگاـن ھـب ھک دوـب نمـشد یاـھورین



مجنپ تمسق     61

 و دوـش هداد لاقتـنا تـسا یرـتمھـم یھھبـج ھک بونـج تمـس ھـب خرـس شـترا زا یشخب یتسیاـبیم ھک دوـب نیا رـب اـھنآ
 ریز یاـھورین تـماـقا لـحم ناونـع ھـب زین لاروا یاـھهوک .ددرـگ لوکوـم ناتـسمز زا دعـب ھـب کاچلک اـب گنـج ھـمادا
 یماظـن یاـھکمک تـفایرد و ددـجم زیھجت و سفنـت ناکما ،کاچلک یاـھورین بیترـت نیا ھـب .دـش داھنشیپ یھدـناـمرـف
 رد یتسیاـب ار درـس ناتـسمز و هدـش میسقت خرـس شـترا یاـھورین  ھک یلاـحرد ،دنتـفاییم ار نـپاژ و  ناتـسلگنا زا
 ھـب و تـساـخرـب تفـلاخـم ھـب کوکشم حرـط نیا اـب ،فینماک ،قرـش شـترا هدـناـمرـف .دـندرکیمرـس لاروا یاـھهوک
 شـترا ،ھلمـح یھـمادا یپ رد .درک دییأـت ار قرـش شـترا میمصت ،یزکرـم ھتیمک .درک ھعـجارـم بزـح یزکرـم ھتیمک
 نیا ھیجوـت رد یکستورـت .دـش مادـعا و ریگتـسد کاچلک و دیدرـگ دازآ روشک قرـش ،دـش ھتسکش مـھردً الـماک کاچلک
 ھـب و شـقوقـح ھـب ،نتشیوـخ ھـب شداقتـعا رد ار یتزاو ،مدوـب نآ رـب نـم« :دسیوـنیم ”نـم یگدـنز“ رد کوکشم لمـع
 دراد یناوارـف یاـھلوھجـم ،کیژـتارتـسا ھـلداعـم ھک دوـب رکف نیا ،راک نیا رد نـم یامنـھار ....منک تیوقـت شـتردـق
 ھک ار کوکشم لمـع کی دوـشیمن رتـھب نیا زا .»تـساـھنآ نیرـتمھـم زا یکی یھدـناـمرـفرـس یهزاـت تردـق ھک
 ،اـھاروـش روشک طوقـس یتح و یوروـش دـض یاـھورین یزوریپ ،خرـس شـترا زا نـت نارازـھراتشک ھـب تـسناوتیم
 تمـس زا یکستورـت .دـش هدیزـگرـب فینماک ،یو یاـج ھـب و لوزعـم یھدـناـمرـفرـس زا یتزاو !!درک ھیجوـت دـماجـنایب
 بلـس یو زا قرـش یھھبـج رد تـلاـخد قـح نکیلو  ،تـفرگـن رارـق یزکرـم ھتیمک شریذـپ دروـم ھک داد افعتـسا دوـخ
 .دیدرگ
 یپ یاـھتسکش لمـحت ھـب روبجـم خرـس شـترا ھک دوـب هدروآ دوـجو ھـب یراجنـھاـن نانـچ یکستورـت ،بونـج ھھبـج رد
 لاغــِشا ھــب ار نیئارکوا یمامــت 1919ربتکا ھمین رد و دــندوــب یورشیپ لاــح رد نکیند یاــھورین .دــشیم یپ رد
 یرتـمولیک 200 رد الوـت تمـس ھـب و هدروآرد فرصـت ھـب ار )دارگنیلاتـسا( نیسیراـس رـھش اھـنآ .دـندوـب هدروآرد
 ھـبً الـماک ار نیکیند اـب ھلـباقـم یھشقـن یکستورـت یرظـن مـھ و یھارمـھ اـب بونـج یھھبـج یھدـناـمرـف .دـندیسر وکسم
 رد ھک نکیند گنـج ھـب نُد یاـھتـشد هار زا تسیاـبیم خرـس شـترا ھکیروـط ھـب دـندوـب هدرک هداـمآ نمـشد شـترا عفـن
.ھناھاگآ تسکش یوس ھبً اقیقد ینعی ،تفریم ،دوب رادروخرب قازق یاھورین ینابیتشپ زا ھقطنم نآ
 ھیلع هزرابــم هاررد ھمــھ“ :راعــش نینل ،دیسریم رظــن ھــب میخو و کاــنرطــخ تیاھــن یب ھک یعاــضوا نینچ رد
 ھتیمک .دنتــسویپ خرــس شــترا ھــب یتسیلایسوــس نھیم زا عاــفد یارــب ناقــھد و رــگراک نارازــھ و داد ار ”نیکیند
 بونـج ھھبـج ھـب یھدـناـمرـف یارـب ار هزدیکینوژرا و ینویدوـب ،فلیشورو ،نیلاتـسا ،تسینومک بزـح یزکرـم
 قیرـط زا ار نیکیند یاـھورین اـب گنـج داھنشیپ و  تفـلاخـم یکستورـت ھشقـن اـب نیلاتـسا ،رـتشیپ .تـشاد مازـعا
  .دوـب ھتـفرـگ رارـق بونـج ھھبـج هدـناـمرـف و یکستورـت تفـلاخـم دروـم ھک دوـب هدرک حرـط  فتـسر ـ سابـند ـ فکراـخ
 1920 لاـس لیاوا رد هرـخالاـب و دـمآ دراو نیکیند یاـھورین ھـب یپ رد یپ یاـھتسکش ،نیلاتـسا حرـط ندـش هدایپ اـب
 ھھبـج ھـب دیدـج ناـھدـناـمرـف دورو ماگنـھ ھـب .دـش کاـپ یوروـش دـض یاـھورین زا  زاقفـق لامـش و نیئارکوا یمامـت
 بونـج یھدـناـمرـف یاروـش زا واً اتجیتن ھک دیدرـگ ھھبـج نیا یھدـناـمرـف رد یکستورـت تـلاـخد مدـع رـب رارـق  ،بونـج
 و یئوگـغورد ،فیرـحت ھـب دراوـم یرایسب  نوـچ مـھ ،بونـج ھھبـج یاـھدادیور اـب ھطـبار رد یکستورـت .داد افعتـسا
 یعازتـنا یھفیظو کی  دنـناـم تـساوـخیم اـم یھدـناـمرـفرـس« :تـشوـن هدـش رکذ باتک رد .تـسج لـسوـت یھیجوـت دوـخ
 نیا ....تـفرـگیم هدیداـن ار نآ یعامتـجا ینابـم راک نیا رد و ،دزادرپـب بونـج یھھبـج لکشم لـح ھـب کیژـتارتـسا
 یھاگشـناد یھبنـج طقـف بونـج یھھبـج دروـم رد اـما .دوـب تـسرد ،دوبـن یلـخاد گنـج رـس رـب  ھـلأسـم رـگا حرـط
 لـباقـم یھطقـن تـسرد ،مدوـب هدرک داھنشیپ تـسخن زور زا نـم ھک یاھشقـن ....داتـفا نمـشد دوـس  ھـب یلیخ و تـشاد
 رد لوا شخـب ود ندرک مـھرـس ،ھیجوـت هار نیرتـھب ایوـگ .»دـش ھتـفریذـپ تبـقاـع نـم ھشقـن ....دوـب هدـشارـجا یاـھھشقـن
 ھبنــج“ و ”یعامتــجا ینابــم“ و ”یعازتــنا ھفیظو“ اــب ار لکشم ھک تــسا راد هدنــخً اعــقاو ھک تــسا لوــق لقــن
.دنکیم یقلت هدش لح ”یلخاد گنج“ و ”یھاگشناد
 رد و یجراـخ گنـج ھـچ و یلـخاد گنـج رد ھـچ مـھ نآ و اـھھبنـج یمامـت ھـب یمومـع شرگـن ، هدـناـمرـف کی ھفیظو



یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت     62

 لـسوتـم یئوگـغورد نیرـتھـناحیقو ھـب ھک دـشاـبیم لوـق لقـن نیرـخآ شخـب ود ،رـتهرـخسم .تـسا یلمع حرـط نمـض
 ھک یاھشقـن نامـھ ینعی ،دوـب هدـش ارـجا حرـط سکع تـسرد وا  حرـط ھک دوـشیم یعدـم :ھک نیا مکی .دوـشیم
 یایراسیمک رد ار ماقـم نیرـتالاـب ھک صخـش نیا ،تسین مولعـم .تـشاد تیقفوـم ،ارـجا زا سـپ و دوـب هداد نیلاتـسا
 ھـب وا قـفاوـت اـب یتسیاـب یگنج یاـھھشقـن و اـھحرـط مامـت و تـسا گنـج یاروـش یزکرـم وضـع ،دراد هدـھع رـب عاـفد
 ھـماـنرـب نآ زا تـسناوتـن ھک دوـب دادـم بوـچ صخـش نیا رگـم ؟دـھدیم نـت فـلاخـمً الـماک یھشقـن ھـب ارـچ ، دیآرد ارـجا
 ھـناـمرشیب وا ؟دوـب ھتـفر یگنج ملیف کی یاشـتامـت یارـب  امنیس ھـب هدننیب کی ناونـع ھـب ای ،دریگ ولـج کوکشم
 ھـب ارـچ :ھک نیا مود .دـھد هولـج هزنـم ار دوـخ و دزادـنایب هدـناـمرـف ندرـگرـب ار کوکشم لمـع نآ یمامـت ،دـھاوـخیم
 گنـج رد یریگمیمصت تیمورـحم زا ینخس و دـھدیم تبـسن دوـخ ھـب ،ار نیلاتـسا حرـطو دیوـگیم غورد یتحار
                                 ؟درادن یاهراشا ،بزح یزکرم ھتیمک یوسزا دیدج ناھدنامرف تأیھ مازعا ھب و دروآیمن نایم ھب نیکیند ھیلع
 و هدروـخ تسکش ،ناشکتمـحز تیرثکا ینابیتـشپ و خرـس شـترا یاـھیناـمرـھق یپ رد نیکیند و کاچلک یاـھورین
 یروآ عمـج ار شـترا یاـھهدـناـمزاـب ،نکیند شـترا ناـگدـناـمرـف زا یکی ،لگـنارو لارـنژ .دـندوـب هدـش هدیبوک مـھرد
 و ناتـسلگنا یاـھکمک زا سـپ اـت دوـب بـسانـم تـصرـف راظتـنا رد ،ھمیرک هریزـج ھبـش رد رارقتـسا اـب و هدرک
 دوـجو اـب ،دوـب یوروـش ھـب رواجتـم روشک هدراھـچ زا یکی ھک ناتـسھل .دنک زاـغآ ار یوروـش ھـب ھلمـح ،ھسـنارـف
 رـسرد ار یوروـش ھـب ددـجم ھلمـح ھـماـنرـب و دزیم زاـبرـس مادـقا نیا زا ،حلـص هدـھاعـم دقـع یارـب یوروـش رارـصا
 نیئارکوا ھـب ھلمـح ھـب مادـقا ھسـنارـف و ناتـسلگنا زا تازیھجت تـفایرد زا سـپ ناتـسھل یاوـق 1920 لیروآ رد .تـشاد
 ھمیرک زا ،زین لگـنارو لارـنژ ،فیک لاغـشا ماگنـھ ھـب .دـندومـن لاغـشا ار فیک  ،ریموتیش فرصـت یپ  رد و دـندرک
 دازآ هدـش لاغـشا یاـھرـھش زا یخرـب و دز تـسد لـباقتـم ھلمـح ھـب خرـس شـترا .درک نیئارکوا ھـب ھلمـح ھـب مادـقا
 ھـناور یکسفچاـخوـت و یکستورـت کوکشم ھشقـن ساـسا رـب خرـس شـترا یاـھورین ،یزاـس دازآ نیا زا سـپ .دیدرـگ
 .دوبروآ کش ھبنج دنچ زا ھلمح نیا .دندش ،ناتسھل تختیاپ ،وشرو ھب ھلمح
 هدـش فرصتـم عـضاوـم رد ھک دـندادیمن هزاـجا خرـس شـترا یاـھورین ھـب یکستورـت و یکسفچاـخوـت :ھک نیا مکی
 نآ ھھبــج طــخ و دتفین دایز یھلــصاــف ھھبــج بقــع و ورشیپ یاــھورین نیب اــت دــنوــش مکحتــسم وــشرو زا شیپ
 ناتـسھل شـترا زا کچوک هورـگ کی .دادیم ینوزـف ار نآ ھـب فاکش ندروآ دراو  ناکما ھک دوـب هدـش ینالوـطردـق
 دوبمک اـب ،دوـب هداتـفا ھھبـج بقـع زا ادـج ھک ورشیپ شخـب و درک ھلمـح ِزاـغآ ،خرـس شـترا فیعض ھطقـن نامـھ رد
 .دش ور ھب ور تامھم
 یزاـس دازآ لاـح رد ھک ار بونـج ھھبـج شـترا ،نینلروتـسد و نیلاتـسا تـساوـخرد فالـخ رـب یکستورـت :ھک نیا مود
 .تخاس ایھم ار ھقطنم نآ رد یناتسھل یاھورین تیوقت ناکما و دناوخ ارف وشرو یوس ھب دوب )فوُول( گِربمل
 . دـش هدافتـسا ،دنتـشادـن یماظـن ھـبرـجت و یگداـمآ زونـھ ھک زین هریخذ یاـھورین زا وـشرو ھـب ھلمـح رد :ھک نیا موـس
 و نمـشد ندـنار بقـع ھـب رداـق ادتـبا رد ھک خرـس شـترا ،یکسفچاـخوـت و یکستورـت  کوکشم تاـمادـقا نیا رـثا رد
 زا ،خرـس شـترا رد ددـجم مظـن یرارـقرـب زا سـپ .دـش ینیشن بقـع ھـب روبجـم  ،دوـب هدـش قـطانـم رثکا یزاـس دازآ
 ھـب ناتـسھل ،دیدـج تیعقوـم نیا رد .دـمآ دوـجو ھـب لـباقتـم یھلمـح یارـب یگداـمآ و دـش یریگولـج ناتـسھل شـترا مـجاھـت
 ،دوـب هدرک حرطـم شیپ اـھتدـم زا یوروـش ھک ار حلـص دادرارـق دقـع ،خرـس شـترا یزوریپ زا شیوشـت تلـع
 یشخب و یسیلاـگ اھنـت و دیشوـپ مشـچ یسورولـب و نیئارکوا تـسار ھـنارکرـب ینبم دوـخ یاـعدا زا ناتـسھل .تـفریذـپ
 یکستورـت .دـش ءاضـما اگیر رد ربتکا 20 خیراـت رد حلـص دادرارـق .دـناـم یقاـب ناتـسھل بـحاصـت رد سورولـب زا
 بزـح یزکرـم ھتیمک یاضـعا و نینل ھـب ار وـشرو ھـب یروـف ھلمـح ناـمرـف ،ھـناـمرشیب ”نـم یگدـنز“ رد ،دعـب ینایلاـس
 اـت ار عوـضوـم :تـشاد رـس رد ار ھشقـن نیا نینل« :دسیوـنیم وا .دـھد هولـج هزنـم ار دوـخ اـت دـھدیم تبـسن تسینومک
 مراد دای ھـب ھک اجـنآ اـت ....متـشاذـگ تفـلاخـم یانـب رـما نیا اـب  ھـناممصـم نـم ....وـشرو ریخست ینعی ندرک لابـند رـخآ
  :دـش ھتـفرـگ میمصت .دوـب هدرک ناتـساد مـھ دوـخ اـب نـم بایغ رد نینل ار نارگید .تـفرـگ ارـم بـناـج  فُکیر  طقـف
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 شور ،دنک ادیپ یمیظع یھنـماد نانـچ وکسم یھعـجاـف دـش بـجوـم ھک یلیالد زا یکی دـنامـن ھتفـگ اـن ....مینک ھلمـح
 یاروـش رد یسایس یلصا هرـھچ .دوـب هدیزـگرـب ار گِربمـل  تـھج ھک دوـب یوروـش شـترا بونـج هورـگ یھدـناـمرـف
 و ”اگلیمسا“ دورو اــب ناــمز مــھ ،هدــش ھک تمیق رــھ ھــب تــساوــخیم .دوــب نیلاتــسا ،هورــگ نیا یبالقــنا یگنج
 رطـخ ھک یماگنـھ .دـنراد اـھرورـغ نیا زا ھک دنتـسھ مـھ یئاـھمدآ .دوـش دراو گربمـل ھـب ،وـشرو ھـب یکسفچاـخوـت
 ھـب ناوتـب ھک نیا اـت داد تـھج رییغت روتـسد بونـج شـترا یھدـناـمرـفرـس و دـش راکشآ یکسفچاـخوـت شـترا یارـب
 ،نیلاتـسا بیغرـت ھـب ،یقرـش بونـج شـترا یھدـناـمرـف ،درک ھلمـح ولـھپ زا وـشرو یکیدزـن رد یناتـسھل یاـھورین
 یرای ھـب اـت دننکریخست ار گربمـل ناـشدوـخ ھک دوبـن نیا رـتمھـم ایآ یتـسار :داد ھـمادا برـغ یوـس ھـب ار تکرـح
 ار تـھج ،یقرـش بونـج یھدـناـمرـف ھک دوـب رایسب یاـھدیدـھت و ررکم یاـھروتـسد زا سـپ .دنـباتـشب ”نارگید“
 و نینل ،یکستورــت تیاور ھــب بیترــت نیدــب .»درک یزاــب هرــطاخــم رــپ یشقن ریخأــت زور دنــچ اــما .درک ضوــع
 نآ زا .دـندوـب خرـس شـترا تسکش رد یلصا رصقـم و وـشرو ھـب یروـف ھلمـح قـفاوـم ،حلـص اـب فـلاخـم ،نیلاتـسا
 ،دـھدیم ناشـن هابتـشا زا اربـم ار دوـخ و دـنزیم تمھـت ،دیوگیم غورد دراوـم نیا یمامـت رد یکستورـت ھک ییاـج
 دوـب حلـص ناـھاوـخ لـحارـم یمامـت رد نینل ،اریز  .تـشاد داقتـعا رـت خـسار  ،وا یاـھھشقـن ندوـب کوکشم رد یتسیاـب
 یورشیپ لاـح رد و هدرک عـفد یدایز دودـح اـت ار ناتـسھل مـجاھـت دوـب ھتـسناوـت خرـس شـترا ھک یناـمز رد یتح و
 ریذـپاـن یطـخت نیمضت اـب حلـص یاـضاقـت ناتـسھل ھـب اـم« :میناوخیم هراـب نیا رد .دزـن زاـب رـس حلـص داھنشیپ زا ،دوـب
 اـھنآ ھـب اـم .دننکیم یگدـنز یناتـسھل تلـم زا رـتارـف زرـم نیا نورد رد یتح ھک،میداد ھـئارا روشک نآ یاـھزرـم
 میدوـب نئمطـم اـم« و )1920 ھـم 5 ـ خرـس یاھتسیدراـگ ھـب باطـخ ـ نینل( »میاهدرک داھنشیپ ار یدایز یاـھزایتما
 تاجـن ار خرـس شـترا نازاـبرـس یگدـنز ،اـم یارـب بـسانـماـن حلـص کی قیرـط زا یتح اـم ....ھک میتـسھ مـھزونـھو
 اـم ماظـن هراوـس ھک تـسا هدـش شرازـگ ...دنکیم رـبارـب دنـچ ار اـم یاـھورین ،حلـص هاـم کی رـھ نینچ مـھ و میھدیم
 طـسوـت بونـج و لامـش زا ،اـھیناتـسھل ھھبـج ھـب فیک رـھش یهداـج نیرـخآ طابـترا .تـسا هدرک دازآ ار رـموتیش
 مادـم ناتـسھل تـلود .تـسا ھتـفر تـسد زا ناتـسھل یارـب یاهدننک دیما اـن روـط ھـب فیکو تـسا هدـش عطـق اـم یاـھورین
 داھنشیپ کی یسررـب اـم .رادھیاـمرـس و رادنیمز نایاـقآ  :دیئاـمرفـب  .تـسا هداد حلـص داھنشیپ نونکا .دـنزیم قلعـم
ـ  اـھاتـسور رد راک ناـگدنـھدـناـمزاـس یرـسارـس سـنارفنک نیمود رد ینارنخـس( »درک میھاوخـن در هاـگچیھ ار حلـص
 مـھ ھک یرطـخ نیرتـگرزـب« :دادیم رادـشھ گنـج رد خرـس شـترا ناـھدـناـمرـف یزاورـپ دنلـب دروـم رد و .)نـئوژ 12
 دوـخ ندوـب رـتدنمـتردـق ھـب و درمـش زیچاـن ار نمـشد ،ھک تسنیا دیآیم شیپ ناتـسھل اـب گنـج ینونک تیعقوـم نوـچ
 ھـب و دوریم رـتارـف نداد رادـشھ زا نیلاتـسا .)اجـنامـھ( »دـناشکب تسکش ھـب ار گنـج دـناوـتیم ھک دـش رورغـم
 ھھبـج ھک دـشاـب نـشور دیاـب« :دنکیم یریگعـضوـم وـشرو ھـب یروـف ھلمـح یارـب یکستورـت ھشقـن ھیلع ینشور
 ناتـسھل اـب گنـج لاـح رد ھک اـم یاـھورین تـشپ  رد وا ھک توافـت نیا اـب اھنـت ،تـسا ناتـسھل ھھبـج ھـمادا ،لگـنارو
 روآ هدنـخ ،میاهدربـن نیب زا ار لگـنارو رطـخ ھک یناـمز اـت .لـحم نیرـتکاـنرطـخ رد ینعی ،تـسا هدرک نیمک دنتـسھ
 رد لگـنارو ھک یلاـح رد .میئوگـب نخـس نامیاـھیزوریپ ندوـب یمئاد و ”وـشرو یوـس ھـب شراـم“ زا ھک دوـب دـھاوـخ
 بونـج فرـط زا هدنـبای دـشر رطـخ ھیلع یدـج یلمع دیاـب اـم ھک دنتسین ھـجوتـم دارـفا یخرـب ،تـسا  یریگورین لاـح
 نیارـبانـب .تـسا هدـش نیمضت ،ناتـسھل ھیلع اـم یزوریپ ،میشاـب هدرک دوـباـن ار لگـنارو ھک یناـمز اھنـت ....میھد ماجـنا
 دوـباـن یتسیاـب یم لگـنارو“ ،”دیشاـب ھتـشاد ھـجوـت لگـنارو ھـب“ :دـھدـب ھمـھ ھـب ار دومنـھر نیا یتسیاـبیم بزـح
 یاـھورین دروـم رد یکستورـت خـساـپ« :رگید یاھتـشوـن رد .)ھیئوژ 11 ـ ناتـسھل ھھبـج تیعقوـم هراـبرد( .»”ددرـگ
 چیھ اھنـت ھـن ،دـشاـب دروـم نیا رد خـساـپ یتسیاـبیم ھک یکستورـت ریخا مارگلـت .تـسا هانـگ زا رـتدـب رذـع کی هریخذ
 هدرکن هراـشا زین مھـم رـما نیا ترورـض ھـب یتح ھکلب درادـن هریخذ یاـھورین تیبرـت یارـب ھـماـنرـب ھـب یاهراـشا
 گنـج خیراـت .تسین اـم لکشم ”نیرـتمھـم“ نازاـبرـس ھسبـلا ،درادنـپیم هابتـشا ھـب یکستورـت ھکروطـنآ ....تـسا
 ًابیرقـت هراومـھ نیا رـب ھـفاـضا .میاهدـمآ قـئاـف رـما نیا رـب هراومـھ ،ناـمیتـسد گنـت دوـجو اـب ھک تـسا هداد ناشـن یلـخاد
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 ،ریش یارـب ناـناقـھد اـب ار اـھنآ نازاـبرـس اریز ،تـسا هدـش ناـناقـھد بیصن ”اـھھمکچ“ و ”اـھ نـھاریپ“ نیا زا یمین
 ًاملـسم ....میناـسرـب اـھنآ ھـب میاھتـسناوتـن ھک یداوـم نآ ینعی ،)دننکیم نانـچ مـھ و( دـناهدرک ضیوعـت تـشوـگ و هرک
 مـھ ،یماظـن یاـھناـگرا یمامـت تیلاعـف دیاـب یزکرـم ھتیمک ....دراد دوـجو اـھجاتحیاـم عوـن نیا زا یرـتمھـم دراوـم
 لرتنک ،دوـش ھـجاوـم رگید ھعـجاـف کیاـب دـھاوـخیمن هاـگ رـھ ،ار ھھبـج تـشپ و گنـج هریخذ یاـھورین شزوـمآ نینچ
:ھک مراد رارصا ،ور نیا زا .دنک
 یارـب صخشـم ھـماـنرـب کی ھکلب دننکن ھیجوـت ”نازاـبرـس نـھاریپ“ اـب ار دوـخ تیلاعـف یماظـن یاـھناـگرا ـ 1
 .دنیامن نیودت یگنج هریخذ یورین شزومآ

 .دنک یسررب ار ھمانرب نیا )عافد یاروش قیرط زا( یزکرم ھتیمک ـ 2
 تـشپ نالوئـسم ای ناـھدـناـمرـفرـس مظنـم شرازـگ قیرـط زا ار ھھبـج تـشپ تاجتـسد رـب لرتنک ،یزکرـم ھتیمک ـ 3
 داجیا هراـبرد( »دـھد شیازـفا ،عاـفد یاروـش یاضـعا لـماـش یصوصخـم نویسیمک ای عاـفد یاروـش ھـب ھھبـج
 میظع اـم یزوریپ ....« :میناوخیم بونـج شـترا و نیلاتـسا ھـب نینل روتـسد رد .)توا 30 ـ یگنج هریخذ یاـھورین
 ار مزال تاـمادـقا مامـت ،اجنیا رد اـم .میبوکب مـھرد ھشیمھ یارـب ار لگـنارو ھک ،دـش دـھاوـخ لـماک یناـمز و تـسا
 ار ھمیرک ،تاـناکما یمامـت اـب ،ینونک یورشیپ رد ھک دیراد فوطعـم نیا ھـب ار دوـخ شالـت .داد میھاوـخ ماجـنا
 ناوـتیم نیا زا رـتنـشور ایآ .)توا 11 ـ نیلاتـسا ھـب مارگلـت( .»دراد یگتـسب رـما نیا ھـب زیچ ھمـھ .دینکریخست
 ،یکستورـت ارـچ یلو ،میرذگـب یکستورـت ھشقـن و درکلمع ھـب نیلاتـسا یقطنم تاداقتـنا و اـھھیصوـت زا ؟داد روتـسد
 ار وـشرو یوـس ھـب ھلمـح ارـچ ،دـھدیم ماجـنا ارنآ فالـخ ھکلب ،دنکیمن ارـجا اھنـت ھـن ار دوـخ زا رـتالاـب ماقـم روتـسد
 زا سـپ اھنـتو دـھدیم ماجـنا دراد رارـق نآ سأر رد نیلاتـسا ھک یقرـش بونـج شـترا اـب یرظـن مـھ و تروشـم نودـب
 نتـفرـگ رارـق نآ یھجیتن ھک دروآیم دوـجو ھـب ار یتیعقوـم ارـچ ،دوشیم شـترا نآ یوـس زا کمک ناـھاوـخ ،تسکش
 ھنگنـم رد نداتـفا زا یتسیاـب ھک دـنادیم یاهداـس زاـبرـس رـھ یتح ار نیا ،تـسا یگنج حانـج ود زا نمـشد ھنگنـم رد
 ریذـپ ناکما فیعض ھطقـن ھـب نمـشد ھلمـح ناکما ھک دنکیم عیسو نانـچ نآ ار ھلمـح طـخ ارـچ ،درک زیھرـپ نمـشد
 ھتفـگ یسک ھـچ .رگید یارـچ اـھهد و ؟دروآیم دوـجو ھـب لوقعـماـن ھلـصاـف ھھبـج تـشپ و ورشیپ شخـب نیب ارـچ ،دـشاـب
 ،ھمیرک رد لگـنارو شـترا یدوـباـن زا شیپ ،یقرـش بونـج شـترا اـب یئوـس مـھ نودـب ،بـسانـماـن ناـمز رد ھک دوـب
 فالـخ ،تاروتـسد و اـھھیصوـت یمامـت ؟دـش ھـناور وـشرو یوـس ھـب یتسیاـب ....و هدـش حتـف عـضاوـم ماکحتـسا نودـب
 ای حلـص ھـن و تـسا هدـش میلـست ھـن نمـشد ھک یماگنـھ اـت ،گنـج ناـمز رد .دنـھدیم ناشـن ار یکستورـت یاـعدا و مادـقا
 ھلـحرـم ھک یزکرـم ھتیمک میمصت .تـسا زاجـم نمـشد تختیاـپ یوـس ھـب یتح یورشیپ ،تـسا هدـش رارـقرـب سـب شـتآ
 و ناـمز رد یروـف مادـقا ھـب یطبر ھـچ ،تـشاد رظـن رد حلـص و ناتـسھل میلـست مدـع تروـص رد ار گنـج یئاھـن
 خـساـپ اـھارـچ نیا زا مادک چیھ ھـب یکستورـت ؟دراد رـتالاـب ماقـم تاروتـسد و ھشقـن فالـخ رـب و بـسانـماـن تیعقوـم
 ھتیمک و نینل ندرـگ رـب ار دوـخ یندوشخـباـن تاـھابتـشا ،دوـخ کوکشم تاـمادـقا و ھشقـن زا رارـف یارـب و دـھدیمن
.درادن یدودح و دح یمرشیب ،یکستورت یارب .دزادنایم یزکرم
 یاـھ ھشقـن یارـجا و ،) کسفوتیل تـسرـب( نامـلآ اـب حلـص یرارـقرـب رد بیرـخت زا یکستورـت ھک تسنیا رـب لآوئـس
 ھـباشـم یناتـساد مـھ نآ ھک ،دارـگورتـپ ھـب ھلمـح عـفد و نیکیند ،کاچلک( یلـخاد یاـھگنـج نیرـتمھـم رد کوکشم
 نیا رد یکستورـت ھک دوـشروصـت رـگا دوـب دـھاوـخ هابتـشا ؟درکیم لابـند ار یفدـھ ھـچ ،ناتـسھل اـب گنـج و )دراد
 ار یتـشوـنرـس نینچ هدنیآ رد یکستورـت دنـچ رـھ ،دـشاـب هدـش یرگید یتسیلایرپـما روشک ای و نامـلآ تـسد تـلآ ،ناـمز
 لوا ماقـم ینعی دوـخ فدـھ ھـب قیرـط نیا زا ھتـسناوـتیم وا ھـن و تـسا دوـجوـم یکردـم و دنـس ھـن هراـب نیا رد .دیزـگرـب
 دوـجو اـب یتح ،دـشیم طـقاـس اـھاروـش روشک و دـندیسریم یئاھـن یزوریپ ھـب دیفس یاـھدراـگرـگا .دـسرـب روشک
 ِنآ زا ار لوا یاـھماقـم ،یرازـت میژر نارادـفرـط و دیفس یاـھلارـنژ ینعی نارگید ،یکستورـت کوکشم یاـھھشقـن
 یاـھماقـم رـب ار شـنارکف مـھ و دوـخ ھـب کیدزـن نارای دیشوکربتکا بالقـنا ناوا نامـھ زا یکستورـت .دـندرکیم دوـخ
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 .درامـگ خرـس شـترا یھدـناـمرـف رد ار یرازـت شـترا نارـسفا زا یرامشیب دادعـت وا .درامگـب یتعنص و یاردا مھـم
 یلصا ناـمرـھق و ربـھر ناونـع ھـب ار یکستورـت صخـش تـشاد یعس ،دوـخ تاجتـشوـن و اـھینارنخـس مامـت رد وا
 ینینل یشم ناوریپ و نینل ھک دوـب نیا رـب وا فدـھ .دروایب نیئاـپ ار نارگید شزرا و هدرک یفرعـم ربتکا بالقـنا
 رد .دنک بسک ار یتلود و یبزـح تردـق ،دوـب هدرامـگ راکرـب ھک یتاجتـسد تیامـح اـب دوـخ و دنک طـقاـس تردـق زا ار
 رد تاـفالتـخا ،تـفاییم شیازـفا یمومـع یتیاـضراـن ،یگنج تیقفوـم مدـع و وا کوکشم یاـھھشقـن ققحـت تروـص
 ،یعاـضوا نانـچ رد .درکیم ادیپ ینوزـف ھعـماـج نورد یناـماسـب اـن و دشیم ریگ ھمـھ شـترا و تارادا ،بزـح نورد
 یرازـت قـباـس نارـسفا یھدـناـمرـف ریز ھک شـترا یرای اـب و هدرک یفرعـم یجاـن ناونـع ھـب ار دوـخ تـشاد دصـق وا
 وا تاـمادـقا یخرـب ھک تـشاد رظـن رد دیاـب .دنیشنب تردـق ھکیرا رـب ،دـشاـب اـتدوک تروـص ھـب رـگا یتح ،درکیم لمـع
 ندرک یھاـگداد ھـب قـفوـم اـن مادـقا ،یگنج تایلمع رد تکرـش زا نیلاتـسا یرانکرـب رد شالـت ھلمـج زا ،شـترا رد
 ...و دــش در یزکرــم ھتیمک قیرــط زا ھک خرــس شــترا یاــھرسیمک زا یخرــب مادــعا رد شــشوک و فلیشورو
 فدـھ طقـف ار ھلیسو« :ھک دوـب دقتعـم ھشیمھ یکستورـت .دنـشاـب هدوـب فدـھ نآ ھـب ندیسر روظنـم ھـب دنتـسناوـتیم
 ھیجوـت ِفدـھ .)اـم قالـخا و اـھنآ قالـخا( »دراد ھیجوـت ھـب جایتحا دوـخ ھـبوـن ھـب زین فدـھ اـما ،دنک ھیجوـت دـناوـتیم
 رـھ ھـب لمـع ینعی !!یکستورـت مـھ زاـب ؟تـخاـسیم نیعم یک ار ھلیسو  .یکستورـت  ؟ درکیم نییعت یک ار ریذـپ
 شور و رظـن نیا زا یوریپ اـب .تـسا یرورـض ،شریذـپ ھیجوـت فدـھ ھـب ندیسر یارـب دـنادـب زاجـم وا ھک یمادـقا
.دیرفآ یسایس ـ یفسلف ھیجوت زین دوخ ناوریپ یارب و ،داد نت اھتسیلایرپما یسوساج ھب یتح اھدعب وا ھک دوب
 لیکشت ھـب مادـقا وا .داد لکش رییغت ھکلب ،تـفرگـن نایاـپ یکستورـت کوکشم لامـعا ،یلـخاد گنـج نایاـپ زا سـپ
 وا .تـخادرـپ اـھھیداحـتا اـب طابـترا رد یتسیسکراـم دـض و کاـنرطـخ تایرظـن حرـط ھـب و درک یبزـح دـض نویسکارـف
 لاقتـنا ھـب مادـقا ،دـشاـب ھتـفرـگ رارـق رظـن لدابـت دروـم یفاک هزادـنا ھـب بزـح نورد رد ثـحابـم نیا ھک نیا زا شیپ
 و یرـگراک یاـھھیداحـتا رد یماظـن لوـصا یارـجا  ناـھاوـخ وا .درک توافتـم سـلاجـم رد و بزـح زا جراـخ ھـب ثحـب
 ندوـب یباصتـنا و اـھھیداحـتا ندرک یتلود ، اـھھیداحـتا هرـھم و چیپ ندرک مکحم ،اـھھیداحـتا ”یناکت ھـناـخ“ زا
 رد وا رظـن ھک یروـط ھـب ،تـخادرـپ یکستورـت یفارـحنا تایرظـن اـب هزرابـم ھـب نینل .درـب ماـن ،یاھیداحـتا تاـماقـم
 و دوـشیم هدنسـب یاهدیکچ رکذ  ھـب اھنـت ھک دراد  ھتـشوـن نیدنـچ دراوـم نیا رد نینل .دـش در قلطـم روـط ھـب بزـح
 مـھاوـخ دانتـسا نادـب اـج نیا رد ھک یلصا دنـس« .دنک عوـجر عـبانـم نآ ھـب رـتقیمع یکرد یارـب دـناوـتیم هدنـناوـخ
 یاـھزـت اـب هوزـج نیا ھلـباقـم نمـض نـم .تـسا ”یفنص یاـھ ھیداحـتا فیاـظوو شقـن“ یکستورـت قیفر هوزـج ،درک
 یاـھیتـسرداـن و کیروئـت تاـھابتـشا ترثک زا اـھنآ یوتحـم رد قمعـت و یزکرـم ھتیمک ھـب یکستورـت یداھنشیپ
 رد ھـلأسـم نیا نوـماریپ ھک یماگنـھ یسک تـسا نکمم روـط ھـچ .مدـش تریح راـچد ،تـسا دوـجوـم نآ رد ھک یشحاـف
 ....؟دنک ھیھت یدــب نیا ھــب یزیچ ،هدیجنس رایسب زیچ کی یاــج ھــب ،دنکیم زاــغآ یرادھنــماد ھثــحابــم بزــح
 ظاحـل زا یتعنص یایراتـلورـپ ناـمزاـس ناونـع ھـب ھکلب ،دنتـسھ یخیراـت یترورـض اھنـت ھـن یفنص یاـھھیداحـتا
 نیا .دـنریگیمرـبرد ار ھقبـط نیا رـسارـسً ابیرقـت ،ایراتـلورـپ یروـتاتکید تحـت و ،دنـشاـبیم ریذـپاـن بانتـجا یخیراـت
 ھطقـن ارـنآ ھـن و دنکیم کرد ارـنآ ھـن ،دنکیم شوـمارـف ار نآ ھتـسویپ یکستورـت قیفر یلو ،تـسا یداینب ھتکن کی
 تیمھا یاراد یفنص یاـھھیداحـتا شقـن ،ایراتـلورـپ یروـتاتکید ققحـت زا مدـق رـھ رد ....دـھدیم رارـق دوـخ تکرـح
 ھکلب ،تسین مـھ ربـج لامـعا یارـب ،تسین یتلود ناـمزاـس کی ناـمزاـس نیا ؟تسیچ ناـششقـن یلو .تـسا یگرزـب
 هرادا بتکم  :تـسا بتکم کی ناـمزاـس نیا ،اـھنآ میلعت و دارـفا بلـج یارـب تـسا یناـمزاـس .تـسا تیبرـت یارـب
 نودـب یفنص یاـھھیداحـتا شقـن زا نتفـگ نخـس تـھج نیمھ ھـب ....مسینومک بتکم ،یداصتـقا تیریدـم بتکم ،روـما
 ھک منک حیرصـت ار ھتکن نیا دیاـب ....دـماجـنایم تاـھابتـشا ھلسلـس کی زورـب ھـب ریزـگاـن ،قیاقـح نیا نتـفرـگ رظـن رد
 ،میدرکیم یسررـب لصفـم روـط ھـب ،کچوک یداعـبا رد وـل و ،ار دوـخ یھـبرـجت و دوـخ یلمع تیلاعـف رـگا اـم
 .مینک زیھرـپ ،تـساـھنآ زا ولمـم یکستورـت قیفر هوزـج ھک دـئاز یلوـصا هابتـشا و ”فالتـخا“ اـھدـص زا میتـسناوـتیم
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 ھیداحـتا فیاـظوو شقـن“ یبایزرا ھـب یتسیسکراـم یدرکیور نیا .دنتـسھ کیروئـت تاـھابتـشا یدادعـت یواـح اـھزـت
 یاھنـماد اـب یعوـضوـم یسررـب ،ینونک ناـمز صاـخ یسایس یاـھھبنـج رد قمعـت نودـب اریز ،تسین ”یفنص یاـھ
 دـنریگ ارـف ار بـلاطـم ،دننک ثحـب روـما هراـبرد ھک دیاهدادـن ناکما اـھهدوـت ھـب امـش ....تـسا نکممریغ ،هدرتـسگ نینچ
 هدایز ،دینکیم ھلـجع ،دیشاـب هداد هزاـت ھـبرـجت بسک ناکما بزـح ھـب ھک نیا نودـب امـش .دننک قمعـت نآ هراـبرد و
 ینونک عـضو ،یفنص یاـھھیداحـتا - نینل( »دنتـسرداـن کیروئـت رظـن زا ھک دیزاـسیم یئاـھلوـمرـف و دینکیم یور
 سیوــن شیپ“ یکستورــت  .ربــماوــن 9 رد یزکرــم ھتیمک مونلــپ« .)1920 ربــماــسد 30 ـ یکستورــت تاــھابتــشا و
 ھـناـخ“ تـسایس نامـھ زا اـھنآ رد ھک دـھدیم ھـئارا ”ناـنآ یتآ شقـن و اـھھیداحـتا “ ناونـع تحـت ار شدوـخ ”یاـھزـت
 و فیاـظو و اـھھیداحـتا ”داـح نارـحب“ کی ھـب طوـبرـم تارابـع زا یشیارآ ای شـشوـپ اـب اھتنـم اـھھیداحـتا ”یناکت
 ھـمانعطـق .دـندـش ھتـفریذـپ نینل یاـھزـت .دـندـش در یکستورـت یاـھزـت ....دوـشیم یرادـفرـط ،ناـنآ نیوـن یاـھبولـسا
 یزکرـم ھتیمک ....دیسر بیوصـت ھـب فـلاخـم یأر راھـچ لـباقـم رد قـفاوـم یأر هد اـب نآ یئاھـن لکش رد ھـطوـبرـم
 ار نویسیمک رد راک یکستورــت .تــسنآ وزــج زین یکستورــت قیفر و دنکیم باختــنا ار اــھھیداحــتا نویسیمک
 نویسکارـف لیکشت ھـب سپـس و دنکیم دیدـشت ار یکستورـت قیفر ھیلوا هابتـشا ھک تـسا مادـقا نیمھ طقـف و دریذـپیمن
 یارـب ھک دوـب یعوـن زا و زیچاـن رایسب یھابتـشا ،)تـسرداـن یاـھزـت داھنشیپ( وا هابتـشا  ،مادـقا نآ نودـب .دـماجـنایم
 ربـماـسد 25 زور .اـھاروـش هرگنک نیمتـشھ ....تـسا هدـمآ شیپ ،یئانثتـسا چیھ نودـب یزکرـم ھتیمک یاضـعا مامـت
 رظـن زا یکستورـت .درادیم ھـضرـع ”اـھھیداحـتا فیاـظو و شقـن“ ناونـع تحـت ار دوـخ ”مرفـتالـپ هوزـج“ یکستورـت
 24 زور رد یزکرـم ھتیمک اریز ،دراد ھـضرـع ار دوـخ مرفـتالـپ ھک تـشاد ارـچ و نوـچ یب قـح یمسر یسارکوـمد
 ھبـناـج ھمـھ دیدـشت هار رد یماـگ لمـع نیا ،یبالقـنا تحلصـم رظـن زا یلو .دوـب هداد ار ثـحابـم یدازآ هزاـجا ربـماـسد
 7 بوصــم ھــمانعطــق مامــت زا یکستورــت هوزــج .دوــبزیمآ هابتــشا مرفــتالــپ ھیاــپ رــب نویسکارــف داجیا و هابتــشا
 ھیلع ھک یزیچ یلو ،دنکیم لقــن ار ”یتعنص یسارکوــم د“ ھــب طوــبرــم شخــب طقــف یزکرــم ھتیمکربــماــسد
 ”یناکت ھـناـخ“ ھیحور زا نایاـپ اـت زاـغآ زا هوزـج نیا یوتحـم مامـت ....دوـشیمن لقـن دـش ھتفـگ ”الاـبزا یزاـسزاـب“
 ھـن مـھً اعـقاو .دوـب کاـتوزدور یاـھزـت تـئارـق ،ربـماـسد 30 تاثـحابـم جوا نـم هدیقع ھـب ....تـسا عابـشا اـھھیداحـتا
 مامـت ھک دـناـسریم نیا ....دنیامنـب اـھزـت نیا ھـب یضارتـعا چیھ دنتـسناوتـن یکستورـت قیفر ھـن و نیراـخوـب قیفر
 :دینکب ار شرکف« .)1921 ھیوـناژ 19 ـ بزـح نارـحب :نینل ھـلاقـم( »تـسا یگتخاـس یکستورـت یاـھرظـن فالتـخا
 ھقـباـس یب روـط ھـب یاـھثحـب اـھنآ رد ھک )ربـماـسد 7 و ربـماوـن 9(  یزکرـم ھتیمک مونلـپ ود یرازـگرـب زا سـپ
 ھنیمز رد وا عاـفد دروـم یشم ھـعومـجم و یکستورـت قیفر یاـھزـت یتاـمدقـم حرـط نوـماریپ غاد و لصفـم ،ینالوـط
 و دـناـمیم اھنـت نآ وضـع 19 نایم رد یزکرـم ھتیمک وضـع کی ،تـفرـگ ماجـنا اـھھیداحـتا لابـق رد بزـح تـسایس
 ناونـع ھـب ار هورـگ نیا ”یعمـج راک“ و دروآیم درـگ یھورـگ دوـخ یارـب یزکرـم ھتیمک زا جراـخ رد وضـع نیا
 ً،اـقافـتا !”دنک باختـنا ار یکی شیارـگ ود زا“ ھک دنکیم توـعد بزـح هرگنک زا و درادیم ھـضرـع ”مرفـتالـپ“ کی
  9 رد ”ھطـساو“ ناونـع ھـب نیراـخوـب ندـمآ ھنحـص ھـب مـغریلع یکستورـت قیفر ھک تیعقاو نیا یاوـس رـما نیا
 یقیقح شقـن یهدننک هریخ رـگاشـفا ، دنکیم مالـعا  1920 ربـماـسد  25 رد ار شیارـگ ود  طقـف و ود دوـجو ،ربـماوـن
 یارـب شالـت تـشپ رد ....تـسا یئارـگنویسکارـف عوـن نیرـترضـم و نیرـتدـب نارایتـسد  ناونـع ھـب نیراـخوـب هورـگ
 یدرکیور اـب نآ بیکرـت و یسایس ھـنارگـنوسکی درکیور رـب ندـمآ قیاـف ای )یکستورـت( ”یدیلوـت“ هاـگرظـن ھـئارا
  :میباییم ار اھزیچ نیا ،)نیراخوب( یداصتقا

 و تـسایس نایم ھطـبار تـسرداـن کیروئـت رظـن زا و یکیتکلکا فیرعـت  تروـص ھـب ھک مسیسکراـم یشوـمارـف  ـ 1
   .دوشیم نایامن داصتقا

 مرفـتالـپ هوزـج مامـت ھک  ،اـھھیداحـتا یناکت ھـناـخ تـسایس رد هدـش نایامـن هابتـشا نآ زا ندرک عاـفد ای و راتتـسا  ـ 2
 یروـتاتکید طوقـس ھـب ،ددرگـن حیحصت و دوشـن فارتـعا نآ ھـب ھچـنانـچ ھک یھابتـشا ،تـسنآ زا ولمـم یکستورـت
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   .دماجنایم ایراتلورپ
 ھک  ،دیلوـت شیازـفا ھقیرـط ھـب طوـبرـم لـئاسـم ھنیمز رد ،یداصتـقا و یدیلوـتً اـفرـص لـئاسـم ھنیمز رد سـپ ھـب ماـگ ـ 3
 ،صخشـم فیاـظو اـھنآ رد ھک تـسا کاـتوزدور  هدـنزاـس یاـھزـت زا ندـش رود تـھج رد سـپ ھـب یماـگ تقیقح رد
 کیروئـت رظـن زا و ”چوـپ“ ،یعازتـنا ،ھـناـبآـمرکفنشور یلک یاـھزـت یوـس ھـب ،دـنوـشیم حرطـم مربـم و یتایح
 ھک زورـما ....دنھـنیم رانک ھـب ار دنتـسھ یراکو یلمع تیمھا نیرتشیب یاراد ھک یئاـھزیچ نآ مامـت ھک تـسرداـن

 ھک تـسا راکشآ نونکا .درذـگیم یکستورـت قیفر ینویسکارـف یریگعـضوـم زا هاـم کی تـسرد ،تـسا ھیوـناژ 25
 یداصتـقا یلمع شالـت زا ار بزـح ،تـسا تـسرداـن یوتحـمرظـن زا و بـسانـماـن لکش رظـن زا ھک یریگعـضوـم نیا
 ھتفـگ یمیدـق لثمـلا برـض رد یلو .تـسا هدرک فرـحنم کیروئـت و یسایس تاـھابتـشا حیحصت یوـس ھـب یدیلوـت و
 زا ھلسلــس  کی مــھ و وکسم مــھ ،دارــگورتــپ مــھ هاــم کی نیا لوــطرد ....تسین عفــن نودــب یررــض چیھ :هدــش
 یتیرثکا اـب ار یکستورـت قیفر تـسرداـن یشم و تفـگ  خـساـپ تاثـحابـم ھـب بزـح ھک دـنداد ناشـن اـھناتـسا یاـھرـھش
 تاــھابتــشا و ینونک عــضو ،یفنص یاــھھیداحــتا یهراــبرد رگید راــب :نینل ھــلاقــم ( »درک مالــعا دودرــم عــطاــق
 ھـب ار وا نـم ارـچ ھک نیا زا دنکیم بجعـتراھـظا یکستورـت قیفر« .)1921 ھیوـناژ 25  نیراـخوـب و یکستورـت
 تیمھا راک نیا ھک منکیم شـھوکن تلـع نیدـب ار وا نـم .منکیم شـھوکن ،نویسیمک رد تـمدـخ زا عانتـما ببـس
 طابظـنا ضقـن ،اـھھیداحـتا نویسیمک رد تکرـش زا امـش عانتـما .دایز رایسب تیمھا ،یکستورـت قیفر ،دراد رایسب
 ثحــب ،دیآیم راــب ھــب نآ زا ھک یاھجیتن ،دیوــگیم نخــس بلطــم نیا زا یکستورــت یتقو و .دوــب یزکرــم ھتیمک
 .)سراـم 14 اـھھیداحـتا نوـماریپ بزـح هرگنک نیمھد رد ینارنخـس( »...تـسا بزـح ناکرا رـب هزرـل ھکلب ،تسین
 نینچ مــھ هرگنک .دیناــسر بیوصــت ھــب اــھھیداحــتا دروــم رد ار ینینل ھیرظــن قافــتا ھــب بیرــق تیرثکا اــب هرگنک
 یتح« :میناوـخیم ھـمانعطـق نیا رد .درک بیوصـت بزـح رد یزاـب نویسکارـف تیعونمـم اـب طابـترا رد یاھـمانعطـق
 زا ینیعم یاـھھـناشـن ھک دوـب هدـش نـشور ،یرـگراک یاـھھیداحـتا دروـم رد بزـح یمومـع یاـھثحـب زا شیپ
 اـت یدنـب فـص ھـب لیامـت و ناـشدوـخ مرفـتالـپ اـب یئاـھهورـگ شیادیپ ،ینعی ،دروـخیم مشـچ ھـب بزـح رد مسینویسکارـف
 نایز  ینشور ھـب ،هاـگآ نارـگراک ھمـھ ھک تـسا یرورـض .ناـشدوـخ یارـب یھورـگ طابظـنا داجیا و یصخشم هزادـنا
 و ھـناتـسود ریغ راک ھـب ،لمـع رد ،ریزـگاـن ھـب ،مسینویسکارـف  .دننک  کرد ار مسینویسکارـف  ھـنوـگ رـھ ندوـب اوراـن و
 ار نآ رد فالتـخا اـت دـناهدرک کیدزـن نآ ھـب ار ناـشدوـخ ھک ،مکاـح بزـح نانمـشد ررکم و دیدـش یاـھشالـت زین
 لالحـنا هرگنک ....دوـشیم رـجنم ،دننک یرادرـبهرـھب ناـشیبالقـنا دـض دـصاقـم یارـب فالتـخا نیا زا و دننکرـتقیمع
 ھمـھ ھـب و  ، دنکیمررقـم ،دـناھتـفرـگ لکش  یمرفـتالـپ رـھ یانبـم رـب ھک ار یئاـھهورـگ ھمـھ یانثتـسا نودـب و یروـف
 یشوـپمشـچ یلکش چیھ ھـب مسینویسکارـف زا یاهولـج چیھ زا اـت  دنـشاـب بـقارـمً ادیدـش ھک دـھدیمروتـسد اـھناـمزاـس
 ایآ .»دوـب دـھاوـخ بزـح زا یروـف و یعطق جارـخا نمضتـم ،هرگنک یھـمانعطـق نیا یارـجا زا یراددوـخ .دوشـن
 رد ھک یلاـح رد .دیزای تـسد دیدـش یئورود ھـب یتدـم یارـب وا .ھـن ؟تـشادرـب بزـح رد بیرـخت زا تـسد ،یکستورـت
 لوغشـم بزـح و یزکرـم ھتیمک ھیلع ھنتـف یتح و تاغیلبت ھـب دوـخ ھتـخاـس تـسد یفخم عـماجـم رد و رانک و ھـشوـگ
 راکنا ار زیچ ھمـھ ،دـشیم هدیشک هذـخآوـم و لآوئـس ھـب یبزـح یمسر عـماجـم ای یزکرـم ھتیمک رد ھک هاـگرـھ ،دوـب
 .درکیم
 و یبزـح دـض ھتـسب رد لـفاحـم رد و دـشراک ھـب تـسد تیروـف ھـب یکستورـت .تـشذـگرد نینل ،1924 ھیوـناژ 21 رد
 ھـب شیاـھھیصوـت و اـھھـماـن نیرـخآ رد نینل ھک دـش یعدـم نمتسیا مانـب دوـخ یئاکیرـمآ رظـن مـھ و تـسود قیرـط زا
 نیلاتـسا .تـسا هدـش یکستورـت اـب وا ینیزگیاـج و بزـح یلک ریبد ماقـم زا نیلاتـسا یرانکرـب ناـھاوـخ ،یزکرـم ھتیمک
 یاـھھیداحـتا هراـبرد یتسیسکراـم دـض ھیرظـن رـطاـخ ھـب یکستورـت ھک یاهرگنک نامـھ ،بزـح هرگنک نیمھد رد
 ریبد تمـس  ھـب نینل داھنشیپ اـب ،دوـب ھتـفرـگ رارـق نینل داقتـنا دروـمً ادیدـش ،مسینویسکارـف ھـب مادـقا نینچ مـھ و یفنص
 ھتیمک ھـب باطـخ ،دـنداھـن ”نینل ھـماـن تیصو“ ماـن نآ رـب یاهدـع اـھدعـب ھک اـھھـماـن نآ .دوـب هدـش باختـنا بزـح لک
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 رد یئاکیرـمآ نمتسیا قیرـط زا ار اـھھـماـن نآ یکستورـت ھتـسدوراد .دوبـن ینوریب راشتـنا یارـب و دوـب یزکرـم
 یمومـعراشتـنا ھـب ار یبزـح ینورد دنـس ،یکستورـت ھتـسدوراد .دـناـسر پاـچ ھـب ”نینل گرـمزا دعـب“ ماـن ھـب یباتک
 13 هرگنک و یزکرـم ھتیمک رد اـھھـماـن نیا ھک نیا دوـجو اـب .دوـب یبزـح دـض یمادـقا و گرزـب یفلـخت ھک دـناـسر
 رد دیاـش الاـب تـسد نیلاتـسا « :ھک دـش یعدـم غورد ھـب ،دیعبت رد ،دعـب ینایلاـس یکستورـت ،دـندوـب هدـش حرـط بزـح
 ناھنــپ یللملانیب یایراتــلورــپ و بزــح زا ار نآ ھک دــشاــب هدروــخرــب نینل ”یھــماــنتیصو “ھــب شایناگیاــب
 راشتـنا زا سـپ .دـش یعدـم اـھدعـب یکستورـت ھک تـسا یزیچ نآ فالـخ ً الـماک تیعقاو .)نـم یگدـنز( »درادیم
 راشتـنا ھـب روبجـم ،بزـح نیتـسار و قیدـص یاضـعا و یزکرـم ھتیمک بیرـف یارـب یکستورـت ،یبزـح دنـس ینوریب
 نیا زا یشخب .دیسر پاـچ ھـب 1925 لاـس رد  ”کیوشلـب“ ھیرـشن 16 هرامـش رد ھک دـش ینوریب  ھیعالـطا کی
 یرـس کی یزکرـم ھتیمک ھک دیوگیم دوـخ باتک حالطـصا ھـب رد نمتسیا«  :تـسا نینچ یکستورـت ملـق ھـب ھیعالـطا
 و ...و یلم لیاسـم هراـبرد وا یاـھھـماـن ـ ھتـشوـن دوـخ تایح تاظـحل نیرـخآ رد نینل ھک یدانـسا ،ار مھـم یلیخ دانـسا
 بزـح یزکرـم ھتیمک ھـب ماھـتا کی نیا یلو .تـسا ھتـشادـھگن ”یفخم“ بزـح زا ار ـ نینل ”ھـماـن تیصو“ نامـھ ای
 اـھھـماـن نیا ھک نآ لاـح !دوـب ھتـشوـن اـھھـناـسر یارـب ار اـھھـماـن نیا چیلیاریمیدالو ایوـگ ،نمتسیا مـعز ھـب .تـساـم
 طابـترا نیا رد نمتسیا یاـعدا ھک مولعـم اـج نیا زا و دنتـسھ بزـح  یلـخاد لیاسـم یهراـبرد یئاـھھیصوـت یواـح
 سامـت بزـح یربـھر یاـھداھـن اـب اھنـت  ،دوـخ یرامیب نارود رد  چیلیا ریمیدالو  اضـق زا .درادـن تقیقحً الـصا
 ھک ،اـھھـماـن نیا ھک تسین یکش . داتـسرـفیم هرگنک یارـب قیرـط نیا زا طقـف ار دوـخ یاـھھـماـن و اـھداھنشیپ و تـشاد
 تارـثا ،یبزـح تامیمصت یور رـب  ھشیمھ لثـم ،دنتـفرـگ رارـق بزـح 13 هرگنک ناـگدنیامـن رایتخا رد اـھنآ مامـت
 .دوـب ھتـشونـن اـھھـناـسر یارـب ار اـھھـماـن نیا ،هدـنراگـن ھک دوـب رـطاـخ نیا ھـب اـھنآ راشتـنا مدـع اـما .دـناھتـشاد یمھف لـباـق
 هدربـماـن ھک یطباور نوـچ ،تـسا هدراذگـن یاـج ھـب دوـخ زا یا”ھـماـن تیصو“ چیھً الـصا  چیلیا ریمیدالو ،هوالـع ھـب
 باجیا ار یا”ھـماـن تیصو“ نینچ کی ھیھت موزـلً الـصا یلوا قیرـط ھـب بزـح یلـخاد تابـسانـم ای و تـشاد بزـح اـب
 زا یتقو ،روشک زا جراـخ یکیوشنـم ـ یئاوژروـب تاـعوبطـم نامـھ ای و نارـجاھـم یاـھھـناـسر رد یلو .درکیمن
 یواـح ھک دـنراد هراـشا چیلیا ریمیدالو یاـھتـشاددای نیمھ زا یکی ھـب عـقاو رد ،دننکیم تبحـص ”ھـماـن تیصو“
 نیا ھــب یدایز ھــجوــت بزــح 13 هرگنک ...دنتــسھ یبزــح تالیکشت ینورد لیاســم هراــبرد هدربــماــن یاــھھیصوــت
 ،لیصافـت نیا اـب سـپ .دومـن ذاخـتا اـھنآ هراـبرد مـھ یتامیمصت یراـج لاوـحا و عاـضوا بـسانـت ھـب و هدرک اـھتـشاددای
 اـب ھـن ھک دنتـسھ ھـنامصـخ یئاـھارتـفا  ،هداتـفا هار ھـب یگتخاـس و یفخم ”ھـماـنتیصو“ هراـبرد ھک یلاـق و داد یمامـت
 یکستورـت ھـماـن(  »دـنراد یتبارـق ،هدروآ دوـجو ھـب ار نآ دوـخ وا ھک یبزـح عـفانـم اـب ھـن و چیلیا ریمیدالو تالیامـت
 مسیلوایکاـم !! دـح ھـچ اـت یئورود .)1925 ربـماتپـس لوا خیراـت ھـب ”کیوشلـب“  ھیرـشن 16 هرامـش رد هدـش پاـچ
ـ  یکستورـت داقتـعا رـب انـب ،ھک نیا ھـچ ،دنکیم ھیجوـت ار یاھظـحل عـفانـم اـب یضتقم و یضیقن و دـض عـضاوـم نینچ
.دنک ھیجوت دناوتیم فدھ طقف ار ھلیسو
 ای و بزــح یارــب هدــش لــح ثــحابــم  ھک یلاــح نامــھ رد و تــشادیمنرــب تــسد بزــح رد لالــخا زا یکستورــت
 زا جراـخ و لـخاد رد دوـخ نویسکارـف تیوقـت ھـب ھـنایفخم ،تـشاذـگیم لدـج ھـبً اددـجم ار راک روتـسد رد یاـھھـماـنرـب
 رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ناکما ثحـب ،درک ریگرد یتدـم یارـب ار بزـح ھک یلیاسـم زا یکی .دادیم ھـمادا بزـح
 مسیلایسوـس نامتـخاـس ناکما رد اـت دادیم لیکشت ھـنایفخم تاسلـج و تـشوـنیم تالاقـم هراـب نیا رد وا .دوـب یوروـش
 تـساـخرـب وا ھیلع بزـح عـطاـق تیرثکا ھک یناـمز اـما .دیآ دوـجو ھـب ریخأـت بزـح یاـھھـماـنرـب یورشیپ و یوروـش رد
 :ھک دش یعدم هراب کی  ھب دروآ یأر دصرد مین زا شیب یکدنا طقف  1926 لاس رد و
 ؟ دنکیم یفن ار نامروشک رد مسیلایسوس تخاس ناکما ،نویسیزوپا ھک تسا تسرد ایآ  ـ 10 لآوئس«
 ھـب دقتعـمً اقیمع نویسیزوـپا ....تـسا ھـلأسـم دوـخ  تـسرداـن ندرک ھـلوـمرـف ھـب یکتم و تـسرداـن ماھـتا نیا ـ )خـساـپ(
 ھتفـگاـن .)اـھخـساـپ و اـھشـسرـپ ـ  ھیسور نویسیزوـپا :یکستورـت ھـلاقـم( »تـسا ناـمروشک رد مسیلایسوـس یزوریپ
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 دوـب نامـھ شاھجیتن ھک ،درک لابـند ار دوـخ یعقاو ھیرظـن نامـھً اددـجم ،اـھاروـش روشک زا جارـخا زا سـپ ھک دـنامـن
 ناشـن یسارکوروـب اـب هزرابـم ”راد مـچرـپ“ ار دوـخ درک شالـت دعـب یتدـم یکستورـت .میدـناوـخ نیشیپ شخـب رد ھک
 نیرــتدــب ،یکستورــت ناتــسدمــھ ھک دوــب یلاــح رد اــعدا نیا .درکیم یھجوــت یب ھــب مھتــم ار بزــح و دــھد
 تـسد زین یراکبارـخ رد ،یسارکوروـب رـب هوالـع ،میدید شیپ رد  ھک روـط نامـھ و دـندوـب ماقـم الاـب یاـھتارکوروـب
 رد نکیل و ،دوـب هدـش هراـشا یزکرـم ھتیمک و نیلاتـسا ،نینل یوـس زا هراومـھ یسارکوروـب ھیلع هزرابـم ھـب .دنتـشاد
 .دـشاـب تیروـف ھـب تـسناوـتیمن تیقفوـم ،دوـب ریگرد یسایس و یداصتـقا لضعـم اـھهد و یلـخاد گنـج اـب ھک یروشک
 مسیتارکوروـب رـصانـع ھک نیا رد« :دنکیم هراـشا یسارکوروـب لضعـم ھـب نینچ نیا ،مـھدزـناـپ یهرگنک رد نیلاتـسا
 و تـشاد یدیدرـت ناوـتیمن دراد دوـجو اـم یبزـح هاگتـسد رد مـھ و یفیتارـپوئک هاگتـسد رد مـھ ،یتلود هاگتـسد رد مـھ
 و یتلود تردـق ھک یتقو اـت ھفیظو نیا ھک نیا و تـسا یرورـض مسیتارکوروـب   رـصانـع اـب هزرابـم ،ھک نیا زین
 اـم یتلود هاگتـسد فعـض یھطقـن ....تـسا یتیعقاو دوـخ زین ،دوـب دـھاوـخ اـم لـباقـم رد ھتـسویپ ،دراد دوـجو تـلود
 درــط یارــب .دــنزاــسیم لتخــم و هدرک بارــخ ار نآ راک ھک ،نآ رد کیتارکوروــب رــصانــع دوــجو ؟تــسا مادک
 روــط ھــب ار  یتلود هاگتــسد دیاــب  ـ  تسین یلمع لاــس ود یکی فرــظ رد ھک  ـ  هاگتــسد نیا زا مسیتارکوروــب
 راداـفو رـگراک ھقبـط هار ھـب ھک ینیوـن دارـفا اـب ار نآ ،تـخاـس کیدزـن اـھهدوـت ھـب ارـن آ ،دیشخب دوبـھب کیتامتسیس
 نیلاتـسا »تـخاـس شرابتـعا یب و مدـھنم ھک نیا ھـن ،دادرییغت مسینومک حور قبـط ار نآ ناـمزاـس و تـخاـس وـن ،دنـشاـب
 :دنکیم یریگھجیتن ،تـسا هدز ھمطـل ،ناـناقـھد و نارـگراک ھـب ھک یسارکوروـب نیا زا یئاـھھـنومـن ھـب هراـشا زا سـپ

 ھک تـسنآ بزـح یھفیظو ؟دومـن لمـحت ار یحاضتـفا نینچ کی ناوـتیم ھـنوگـچ !تـسا گنـن اـم یارـب نیا رـخآ اقـفر«
 راک رد ار یتاـحاضتـفا نینچ کی لاـح نیع رد ،یتلود هاگتـسد دوبـھب هار رد و مسیتارکوروـب ھیلع هزرابـم نمـض
 مسیتارکوروـب ھیلع ھلیسو نیرتـھب ....دیامـن زوـس ھشیر ھتـخادـگ نـھآ اـب ،مدـنار نخـساـھنآ زا نونکا مـھ ھک ،اـم یلمع
 و تفـگ دـب یتلود هاگتـسد رد مسیتارکوروـب ھـب ناوـتیم .تـسا ناـناقـھد و نارـگراک یگنھرـف حطـس ءاقـترا زا ترابـع
 و گنـن یاـھھتخـت ھـب و تـخاـس اوـسر ار اـم کیتارـپ رد هاگتـسد رد هدوـجوـم مسیتارکوروـب ناوـتیم ،تـخاـت نآ رـب
 یھجیتن رد ھک دنـباین یسرتـسد گنـھرـف زا ینیعم حطـس ھـب نارـگراک عیسو یاـھهدوـت ھک ماداـم یلو ،دیبوک حاضتـفا
 ،دیآ دیدــپ یرــگراک یاــھهدوــت دوــخ یورین اــب ینعی ،نیئاــپ زا یتلود هاگتــسد لرتنک تیلباــق و لیامــت و ناکما نآ
 یاـھهدوـت و رـگراک ھقبـط یگنھرـف لـماکت ور نیا زا .دوـب دـھاوـخ یاـجرـب اـھ نیا یھمـھ مـغریلع مـھ مسیتارکوروـب
 ،روشک یرادا رـما رد تکرـش یارـب تیلباـق و یگدیزرو لیصحت ظاحـل زا زیچ رـھ رـب مدقـم ....ناقـھد شکتمـحز
 اـب مـھد هرگنک رد نویسکارـف لیکشت ھک میدید .»تـسا یرگید هاگتـسدرـھ و یتلود هاگتـسد دوبـھب یساـسا مرـھا
 ھک یناـمز .تـشادـنرـب تـسد دوـخ یبزـح دـض مادـقا نیا زا هاـگچیھ ،یکستورـت نکیل و دـش مالـعا عونمـم ،نینل راکتبا
 بیرـف یارـب ھشیمھ نوـچ یکستورـت ،درـب یپ بزـح نورد رد بیرـخت نیا ھـب نینل گرـم زا سـپ یزکرـم ھتیمک
 لیکشت قـفاوـم نـم ھک ثحـب نیا« :تـشاد نایب هدزیس هرگنک رد 1924 ھـم هاـم 26 رد و دز اـشاـح ھـب تـسد ،اـھهدوـت
 نآ ھـب مـھ نونکا و ماهدوبـن دقتعـم بزـح نورد رد اـھهورـگ یدازآ ھـب هاـگ چیھ نـم ....تسین حیحص ،مدوـب اـھهورـگ
 نیا ھـب هاـگ چیھ نـم ....دنـشاـبیم اـھحانـج یارـب یرگید ماـن اـھهورـگ ،رـضاـح یخیراـت طیارـش رد نوـچ ،متسین دقتعـم
  .ماھتفگـن یزیچ نینچ اجک چیھ و ھتـشادـن داقتـعا ،دـنزاجـم ریغ اـھحانـج لیکشت اـما ،دازآ اـھهورـگ لیکشت ھک رـما
 زاجـم اـھحانـج و اـھهورـگ نیب زیامـت ھـجو ندـش لـئاـق ھک ماھتفـگً ارارک ،دـمآ شیپ میارـب ثحـب تـصرـف هاـگ رـھ سکعرـب
 ھــب ار نویسکارــف و حانــج و هورــگ ماــن وا .تــشاد رظــن رد ار بیرــف زاــب و تفــگ غورد یکستورــت .»تسین
 رـبارـب رد دوـخ  یبزـح دـض مادـقا رـب تـشادـن یترورـض ،دـش جارـخا یوروـش زا ھک یناـمز رد .دادرییغت نویسیزوـپا
 یاراد ھک دـھد ناشـن نارگید ھـب تـساوـخ یم وا سکعرـب  .دـشوـپ هدرـپ هرگنک ناـگدنیامـن و بزـح یزکرـم ھتیمک
 ھـب عـجار ”نـم یگدـنز“ رد وا رارـقا مـھنیا .تـسا ھتـشاد ار یراک رـھ رایتخا ایوـگ و هدوـب یوروـش رد نوزـف یتردـق
 ھـب ،نویسکارـف ناونـع ھـب اـم ھک دـش نایع یدوز ھـب« :1927 رد یبزـح دـض تارـھاظـت ھـب مادـقا زا شیپ ناـمز
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 یوروـش ریھامـج داحـتا یاـھهدوـت و بزـح ھـب ھک دنکیم مکح وا یتسیلوایکاـم قطنـم .»میدوـب هدـشرـتیوـق یتـسار
.دشاب مسیلایسوس یزادنارب یپ رد ھنایفخم و دیوگب غورد
 نرتنیمک ھسیئر تأیھ وضـع 1922 ـ 24 یاـھلاـس رد و ینامـلآ سانـشرـس تسینومک کی یناـمز ،رشیف تور مـناـخ
 تیمکاـح ماگنـھ ھـب رشیف تور  .تـشاد شقـن وا ھـنراکبارـخ تاـمادـقا رد و درک ادیپ شیارـگ یکستورـت ھـب وا .دوـب
 ھـب ،دیرـب یکستورـت زا سپـس ،تـشاد یراکمھ اـھتسیکستورـت اـب یس یھـھد رـخاوا اـت و تـفر اکیرـمآ ھـب اـھیزاـن
 وا .درک تکرـش یئاکیرـمآ یاـھتسینومک دیاقـع شیتفت نویسیمک رد یتح و دیطلغرد یتسینومک دـض ینلع عـضوـم
 ”تـمواقـم“ یھدـناـمزاـس رد و هدوـب یوروـش رد 1926 لاـس رد ھک دوـش یمروآ دای دوـخ ”تارـطاـخ“ باتک رد
 ھک دسیوــنیم و دیوــگیم نخــس ”اــتدوک“ کی یزیر ھــماــنرــب زا وا .تــسا ھتــشاد تکرــش ”دبتــسم میژر“ ھیلع
 نویسکارـف تـسشن کی هراـبرد و »دنتـخادرـپیم رـخآ یاـھماـگ ندرک صخشـم ھـب ھتـفر  ھتـفر کولـب ناربـھر«
 ینعی ربـھر ود نیب تسیاـبیم ھک دوـب یکینکت لـئاسـم دروـم ردً اـتدمـع تـسشن نیا« :دـھدیم شرازـگ یکستورـت
 زونـھ ،خرـس شـترا هدـناـمرـف نیمود ماقـم رد چیووی ھـشال  ھک ییاـج نآ زا .دـشیم لـح  چیووی ھـشال و یکستورـت
 .»دنک هداـمآ ار نیلاتـسا ھیلع یماظـن تاـمادـقا  حرـط دـش فـظوـم ،دوـب یرتـھب ینوـناـق و یمسر تیعقوـم یاراد
 .تـشاد ھـمادا یبزـح دـض ھـنایفخم تاسلـج یرازـگرـب یلو ،دـشنارـجا و دـناـم یقاـب وگتفـگ حطـس رد اھنـت اـتدوک ھـماـنرـب
 نیا بزـح رد« :دنکیم هراـشا نینچ دوـخ یبزـح دـض مادـقا نیا ھـب مامـت رورـغ اـب یکستورـت ”نـم یگدـنز“  باتک رد
 زا یرایسب رد .دوـب نکمم ینوـناـق ریغ قیرـط زا طقـف راک نیا .دوـش هدینش نافـلاخـم یادـص ھک دوـب هدـش رادیب لیامـت
 تسیود اـت تسیب زا اـھنآ رد ھک دشیم لیکشت نایوجشـناد و  درـم و نز نارـگراک زا یرـس یتاسلـج ،وکسم و طاقـن
 راھـچ یھاـگ و ھـس ،ود ھـب زور یانـثا رد نـم .دـندرکیم تکرـش نافـلاخـم زا یاهدنیامـن نانخـس ندینش یارـب رفـن
 حیضوـت یارـب ھـن و دوـب ھئـطوـت کی یزیر حرـط یارـب تاسلـج نیا ھک تـسا نـشور .»متـفریم عوـن نیا زا ھسلـج
 یکستورـت .تـشاد دوـجو ھشیمھ نارگید و یکستورـت یسایسرظـن حیضوـت ناکما .یبزـح نیفلاخـم یسایس عـضاوـم
 ثحـب ھـب بزـح رد اـھنآ کرتـشم رظـن لاـس نامـھ رد یتح و دنتـشوـنیم تایرـشن رد ار دوـخ تارظـن فیونیز و
.دنداد یأر نآ ھب رفنرازھ راھچ اھنت ھک دش هداھن یمومع
 دوـخ رظـن تـشاد شالـت دـصرد کی زا رـتمک عمـج کی .دروآ یأر رازـھ 724 یزکرـم ھتیمک رظـن ،ناـمز نامـھ رد
 نیا .درکیم مادـقا یبزـح دـض  یفخم تاسلـج یرازـگرـب ھـب ور نیا زا و دنک لیمـحت دـصرد 99 زا شیب ھـب ار
 کی ھفیظو ،دشیم لیکشت تسینومک دـض رـصانـع ریاـس و اـھکیوشنـم ،اـھدیفس یدایا تکرـش اـبً اـتدمـع ھک تاسلـج
 ار شروـش ھـماـنرـب ،دوـب هدـش دیما اـن بزـح رد یریگتردـق ناکما زا ھک یکستورـت .تـشاد ار یمومـع شروـش
 تکرـش نارـگراک ھک لـطاـب روصـت نیا اـب و ،دـش هداد صیخشت بالقـنا درگـلاـس نیمھد ،بـسانـم زور .تخیریم
 ،تسینومک دـض رفـن دـص دنـچ ھک یماگنـھ .دـش دنـھاوـخ یکستورـت اـب هارمـھ و ناـبز مـھ ،یئامیپ هار رد هدننک
 ھـب راداـفو یرـگراک یاـھهدوـت طـسوـت ،دـندرکیم شخـپ ،دوـب هدـش پاـچ اـھدیفس یھـناخـپاـچ رد ھک ار یئاـھھیمالـعا
 نارـگراک ھک تـشادنـپیم و دوـب هدـش مـھوـت راـچد یکستورـت .دـندـش هداد لیوحـت یتینما تاـماقـم ھـب و ریگتـسد  اـھاروـش
 رـب ،تـفاتـش دـھاوـخ وا یرای ھـب شـترا ،داد دنـھاوـخ تبثـم خـساـپ وا یھئـطوـت ھـب قـطانـمریاـس و دارگنینل و وکسم
.درک دھاوخ افو دھع ،تسا هداد ناملآ یسوساج نامزاس ھب ھک یئاھلوق ھب و تسشن دھاوخ تردق ھکیرا
 رـب انـب .دـشن عورـش یوروـش زا وا دیعبت زا سـپ یتسیلایرپـما یاـھروشکریاـس و نامـلآ اـب یکستورـت یاـھرارـق و لوـق
 1922 لـئاوا رد .دوـب هدـش زاـغآ ،شیپ ینایلاـس زا لـباقتـم یاـھیراکمھ نیا ،اـھهاـگداد رد وا نارایتـسد فارتـعا
 تدـم رد وا .دـش نامـلآ دراو یوروـش ریفس تمـس اـب یکسنیتـسرک یالکین مانـب یکستورـت یمیدـق ناتـسودز ا یکی
 ھک دـنامھـف یکسنیتـسرک ھـب تاـقالـم کی رد ینامـلآ لارـنژ .دـش انـشآ   تکز نوـف سـناـھ لارـنژ  اـب نیلرـب رد تـماـقا
 رد ،دوـخ فارتـعا رـب انـب یکسنیتـسرک .دراد لیامـت یوروـش رد یکستورـت نویسیزوـپا اـب یراکمھ ھـب نامـلآ تـلود
 اـب ھـنایفخم طابـترا قـفاوـم یکستورـت .دراذـگیم نایمرد یکستورـت اـب ار ینامـلآ لارـنژ یھتفـگ نآ ،وکسم ھـب رفـس
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 فیرعـت  تکز لارـنژ یارـب ار عوـضوـم نـم« :تـسا رارـق نیا زا ھجیتن .دوـشیم یلاـم یاـھکمک تـفایرد و نامـلآ
 داتـس سیئر ،دوـخ راکمھ اـب ترواشـم زا سـپ تکز لارـنژ .مدومـن داھنشیپ ار الـط کراـم رازـھ 250  غلبـم و مدرک
 اـب یماظـن مھـم تاـعالـطا ھک تـساوـخ اـم زا نآ یازا رد و درک تقـفاوـم نـم داھنشیپ اـب ساـسا رد ،هزاـھ ،شـترا
 رد .دوـش ھتـشاذـگ وا رایتخا رد وکسم رد یکستورـت ای نـم قیرـط زا ـ  یمئاد تروـص ھـب ھـن ـ ھـناـمرـحم نومضـم
 یاـضاقـت اـم زا ،دنتـسرفـب ھیسور ھـب سوـساـج ناونـع ھـب دنتـساوـخیم اـھنآ ھک یدارـفا یارـب ازیو نتـفرـگ تـھج نمـض
 لمــع ھــب اــم نایم هدقعنــم نامیپ 1923 لاــس رد و دــش عــقاو لوبــق دروــم تکز لارــنژ داھنشیپ نیا .درک کمک
 ،یکشزـپ ھجـلاعـم ناونـع تحـت 1926 راھـب رد یکستورـت .)وکسم هاـگداد رد یکسنیتـسرک تاـفارتـعا زا( »دـمآرد
 یسایس رتـفد رد ھـجراـخ ھـب ترـفاسـم ھـلأسـم« :دسیوـنیم ”نـم یگدـنز“ رد دروـم نیا رد یکستورـت .دـش نیلرـب مزاـع
 تـسد رد یسایس رتـفد ھک یتاـعالـطا قبـط :یوتحـم نیا ھـب تـفرـگ یمیمصت یسایس رتـفد .تـفرـگ رارـق وگتفـگ دروـم
 دوـخ ھـب ار یئاھـن میمصت یلو ،تـسا کاـنرطـخ تیاھـن یب نـم ترـفاسـم ،یسایس تیعقوـم یھـعومـجم ھـبانـب و دراد
 ،دـھد خر نـم یارـب یاھـثداـح ھـجراـخ رد ھک یتروـص رد ،ھک تـشاد اـبا یسایس رتـفد کش یب ....دنکیم راذـگاو نـم
 رد نـم ،تـشاد میب یسایس رتـفد ھک تـسا نکمم مـھ بلطـم نیا ....دریذپـب یتیلوئـسم تـباـب نیا زا بزـح رـبارـب رد
 میمصت ،مـناتـسود اـب تروشـم زا سـپ لاـح رـھ رد .مزاـس رارـقرـب یرـتمکحم یھطـبار یسایس نویسیزوـپا اـب ھـجراـخ
 ھتفـھ کی ھک دسیوـنیم ،ناتـسرامیب رد و نیلرـب رد شاتـماـقا یگنوگـچ حیضوـت زا سـپ یکستورـت .»متـفرـگ رفـس ھـب
 سـپ« :ھک نیا تلـع و تـسا هدـمآرد سیلپ هرـصاحـم رد ناتـسرامیب ھک دوـشیم ھـجوتـم ،وکسم ھـب تـشگزاـب زا شیپ
 ھئـطوـت ربـخ ھک نیا تلـع ھـب سیلپ ،تفـگ یکسنیتـسرک ھـب و دـمآ نـم قاـتا ھـب سیلپ نادنـمراک زا یکی ھقیقد دنـچ زا
 ھــبً اروــف ھک متــشاذــگ رارــق یکسنیتــسرک اــب ....تــسا هدز تــسد یتینما تاــمادــقا نیا ھــب ،هدینش ار یدصــق ءوــس
 ،لاقتــنا عــقوــم .دوــب ھتــسب ار کینیلک ولــج ناــبایخ هار ،سیلپ .موــش لقتنــم یوروــش راتخــم ترازو نامتــخاــس
 انـب :مکی  .درک هراـشا زیگنارـب ثحـب دروـم ھـس ھـب ناوـتیم ،لوـق لقـن نیا زا .»دـندوـب نـم هارمـھ سیلپ یاـھلیبموـتا
 ھـچ ،دـشن نـشور نآ یگنوگـچ هاـگ چیھ ھک ،دیفس دراـگ قیرـط زا یو ھـب دصـق ءوـس دروـم رد یکستورـت یاـعدا رـب
 رد تظــفاحــم .درکیم باجیا ار  نامــلآ سیلپ یھارمــھ ھــب  یروــف تکرــح و ار کینیلک کرــت ترورــض یتلع
 ترازو یوـس ھـب تکرـح لاـح رد نامـلآ یتینما ناروـمأـم اـب  ھـناـمرـحم تارکاذـم ایآ .تـشاد ناکما زین ناتـسرامیب
 للـع زا یکی ،یوروـش ترافـس نادنـمراک و ناراتـسرـپ و ناکشزـپ ھلمـج زا رایغا مشـچ زا رود ھـب ،یوروـش راتخـم
 ناقفـخ« دیدـش دوـجو ھـب ،نآ زا شیپ و لاـس نامـھ رد یکستورـت :ھکنیا مود  ؟تـسا هدوـب لـحم یروـف رییغت نیا
 نمـشد نیرتـگرزـب ھک تـسا ”کانتـشحو ناقفـخ“ ھـنوگـچ نیا .دراد هراـشا یوروـش رد )نـم یگدـنز( »کانتـشحو
 یسایس نویسیزوـپا اـب ھـجراـخ رد« و دنک ترـفاسـم روشک زا جراـخ ھـب دـباییم هزاـجا ،یزکرـم ھتیمک و بزـح
 ناقفـخ“ دروـم رد وا ییوـگ دـنرـچ زا یناشـن یکستورـت زا لوـق لقـن نیمھ ایآ ؟دزاـس »رارـقرـب یرـتمکحم یھطـبار
 رارـقا یانبـمرـب :ھک نیا موـس سـپ .تـسا ھتفھـن لوـق لقـن زا شخـب نیا رد رـتمھـم یاھتکن اـما  ؟ تسین ”کانتـشحو
 و تــسا ھتــشاد یمکحم یھطــبار ـ 1926 ـ ناــمز نآ رد روشک زا جراــخ نویسیزوــپا اــب وا ،یکستورــت صخــش
 هراـبرد ھتفـگ نیا و تـسا ھظـفاـح مک وگـغورد ،دنیوـگ .دوـش »رـتمکحم ھطـبار« نآ ھک »تـشاد میب یسایس رتـفد«
 مالـعا یعقاو ریغ ار روشک زا جراـخ نویسیزوـپا اـب دوـخ طابـترا ،درک شالـتً ادعـب ھک تـسا قداـص زین یکستورـت
 ھک زین یکستورـتً املـسم و تسیچ رد ”رـت مکحم“ و ”مکحم“ تاملک توافـت  ھک دـنادیم یناتـسبد کدوک رـھ .دنک
 نآ رد .دنکیمرارـقا ھتـساوـخاـن وا .تـسا هدوـب هاـگآ ھملک ود نیا یئانعـم توافـت ھـب ھتـشاد یدایز یئانـشآ تایبدا اـب
 ھک دـشیم یرـصانـع ریاـس و اھـتداک ،اـھکیوشنـم ،دیفس دراـگ رـصانـع لـماـش روشک زا جراـخ نوسیزوـپا ،ناـمز
 ھتـشاد ”مکحم ھطـبار“ دوـخ لوـق ھـب اـھنیا زا کی مادک اـب یکستورـت .دـندوـب هدرک ھئـطوـت ای هدیگنج بالقـنا ھیلع
 یسوـساـج ناـمزاـس تـمدـخ رد ھک تسیرورـت رـنویسوـلور لایسوـس ،فکنیواـس سیروـب زا ناوـتیم ھلمـج زا ؟تـسا
 ،دوـب ،یوروـش رد یسیلگنا ھتشک راک سوـساـج ،یلیر یندیس اـب میقتـسم یراکمھ و سامـت رد و هدـمآرد ناتـسگنا
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  ،یوروـش ینوگـنرـس شالـت رد میقتـسم ریغ و میقتـسم ھک دوـب یناسک زا ،ناـمز نآ رد ھک لیچرـچ نوتسنیو .درـب ماـن
 و فنـماک 1924 نـئوژ رد« :دسیوـنیم ”رـصاعـم ناـگرزـب“ ناونـع تحـت دوـخ باتک رد تـشاد راک رد یتـسد
 یلو ،تـفر یوروـش ھـب فکنیواـس .»ددرـگزاـب ھیسور ھـب ھک ،دنتـساوـخ )فکنیواـس( وا زا یراشـفاـپ اـب یکستورـت
 رد ار یوروـش رد نامـلآ ریفس ،خاـبریم فارـگ ھک یصخش ،نیکمویلب بوکای  اـب نینچ مـھ یکستورـت .دـشریگتـسد
 .تــشاد هدرــشف طابــترا ،دنک ادیپ ھــمادا گنــج و دریگولــج نامــلآ اــب حلــص دادرارــق زا اــت درکرورــت 1918 لاــس
 و رورـت یارـب یکستورـت فرـط زا و دوـب یو صوصخـم ظـفاحـم ،ھیکرـت رد یکستورـت تـماـقا ناـمز رد نیکمویلب
 ھـمادا ھـب میدرـگزاـب .دـش ھتشک یزادـناریت رد و یئاـسانـش ،ھـنایفخم دورو ماگنـھ ھـب ھک دـش یوروـش ھـناور یراکبارـخ
 .یلصا عوضوم
 یتروـص ھـب لوـپ تـفایرد اـم یارـب ناـمز نآ رد« :تفـگ نینچ ھلمـج زا ،نامـلآ اـب دادرارـق دروـم رد یکسنیتـسرک
 ...هریغ و هریغ و اــھباتک ریثکت و تالیکشت یھدــناــمزاــس جرــخ اــھلوــپ نیا .دوــب هدــش یداــع یرــما بــترــم
 یهزرابـــم ھک یناـــمز 1928 لاـــس رد .دـــشیم ،دنتـــشاد تیلاعـــف فلتخـــم یاـــھروشکرد ھک اـــھتسیکستورـــت
 ھـب بزـح یربـھر ھیلع ،نآ ھـباشـم یئاـھهورـگ نایم رد ھـچ و وکسم رد ھـچ ،اـھھنیمز یھمـھ رد اـھتسیکستورـت
 ھـب ھکلب ،یمئاد یتروـص ھـب ھـن ناـمز نآ اـت ھک ،یسوـساـج تاـعالـطا ھک داد داھنشیپ تکز ،دوـب هدیسر دوـخ جوا
 ھـب نیعم یاـھناـمز نتـفرـگ رظـن رد اـب و ھتـفرـگ دوـخ ھـب یرتشیب مظـن دیاـب ،دشیم هداتـسرـف وا یارـب ،مظنـماـن یتروـص
 رـھ زا لبـق دیاـب ،دروآ تـسد ھـب ار تردـق ....رـگا ھک دوـش دـھعتم دیاـب یکستورـت تـلود ،ھـمادا رد و ،دوـش لاـسرا وا
 ھکلب ،ینامـلآ یاـھتکرـش تیلاعـف یهزاـجا و زایتما نداد دروـم رد ار نامـلآ یرادھیاـمرـس تـلود عـفانـم اھنـت ھـن زیچ
 ھـب ،مدرک تروشـم یکستورـت اـب نـم ھک نیا زا سـپ .دریگ رظـن رد زین رگید عوـن زا یاـھدادرارـق دروـم رد دیاـب
 لکش و هدـمآرد قـباـس یگدنکارـپ تـلاـح زا اـم نایم تاـعالـطا یھـلدابـم نآ زا سـپ و هداد تبثـم یباوـج تکز لارـنژ
 هدنیآ رد یلامتـحا گنـج کی زا سـپ یاـھدادرارـق اـب ھطـبار رد زین یھافـش یتنامـض اـم .تـفرـگ دوـخ ھـب ار یرـتمظنـم
 رد و الـط کراـم رازـھ 250 ھـنالاـس اـم 1930 اـت 1923 لاـس زا .میداد ھـمادا یلاـم کمک نتـفرـگ ھـب و هداد مـھ ار
 نایاـپ زا« :دـھدیم ھـمادا نینچ ار دوـخ تاـفارتـعا یکسنیتـسرک .»میدرک تـفایرد الـط کراـم نویلیم 2 عومـجم

 هدروـخ تسکش مسیکستورـت ھک نیا لیلد ھـب ،لوـپ تـخادرـپ نایرـج رد هاـم هد تدـم ھـبً ابیرقـت 1928 نایاـپ اـت 1927
 و لمعـلاروتـسد و متـسنادیمن یکستورـت یاـھھشقـن دروـم رد یزیچ .دـش داجیا ھفـقو ،مدوـب هدـش یوزنـم نـم و دوـب
 نـم ھک نیا اـت ،درک ادیپ ھـمادا 1928 لاـس ربتکا اـت نایرـج نیا .مدرکن تـفایرد وا زا زین یسوـساـج تاـعالـطا
 یواــح ھــماــن نیا ....مدرک تــفایرد ،درــبیم رــس ھــب دیعبت رد اــتآامــلآ رد ناــمز نآ رد ھک یکستورــت زا یاھــماــن
 نـم ھـب سپـس و هدرک تـفایرد اـھینامـلآ زا ار لوـپ دیاـبیم نـم اـھنآ ساـسا رـب .دوـب  یکستورـت یاـھلمعـلاوتـسد
 نارگید و زاـپ نیلداـم ،رـمور ،وا یوسـنارـف یاقـفر ھـب ای و منک لقتنـم وکسم ھـب ای ار اـھنآ ھک دوـب هداد داھنشیپ
 و دوـب هدرک یریگهرانک دوـخ راک زا ناـمز نآ رد تکز نوـف لارـنژ .متـفرـگ سامـت تکز نوـف لارـنژ اـب نـم .مـھدـب
 مـھارـف ار لوـپ و  هدرک تبحـص  نیاتـِشارِمـَھ اـب ھک داد ناشـن لیامـت وا .تـشادـن یاھنیمز چیھ رد یتیلوئـسم چیھ
 زا رگید یدراوـم نیشیپ شخـب رد .»تـشاد هدـھع ھـب ار یماظـن یاوـق لک تـسایر نیاتِـشا  رِمـَھ  ناـمز نآ رد .دروآ
                                                         .تسا هدش هدروآ ،دشابیم یس ی ھھد رد یکستورت و شدوخ یاھتنایخ هرابرد ھک یکسنیتسرک تافارتعا
 رد ،یتسیلایرپـما یاـھورین اـب یکستورـت یراکمھ نایرـج رد ھک دوـب یناسک رگید زا یکی ،یکسفوکار نایتسیرک
 لاـس رد یکسفوکار .تـشاد رارـق ،دوـب یرادا و یبزـح یاـھتیلوئـسم یاراد و یوروـش  رد یکستورـت ھک یناـمز

 ھطـبار نیا .دـش بوصنـم ھسـنارـف و ناتـسلگنا اـب یساملپید طـباور یرارـقرـب یارـب یوروـش هدنیامـن ناونـع ھـب 1924
 رد یوروـش ریفس ماقـم رد 1927 اـت 1925 لاـس زا سپـس وا و تـشاد ھـمادا ناتـسلگنا رد لاـس نامـھربتکا اـت اھنـت
 ناتیپاک یاـھماـن ھـب ناتـسلگنا یسوـساـج ناـمزاـس نارـسفا زا نـت ود ،یکسفوکار ِتـماـقا ناوا نامـھ رد .دوـب ھسـنارـف
 اـب ارـچ اـم ھک دینادیم« :دنتفـگ وا ھـب اـھنآ .دـندرک تاـقالـم شراک رتـفد رد یو اـب ،تراھکوـل ناتیپاک و گـنارتـسمرآ
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 امـش ھک میدـش ھـجوتـم امـش ھـب عـجار نمتسیا یاـقآ زا تاـعالـطا نتـفرـگ زا سـپ اـم ؟ میدرک تقـفاوـم ندنـل ھـب امـش دورو
  ،اـم یسوـساـج هاگتـسد ،تاـعالـطا نیا رـب دانتـسا ھـب اھنـت .دیتـسھ وا دامتـعا دروـم و ھتـشاد قلعـت یکستورـت هورـگ ھـب
 .)1938 ـ وکسم هاـگداد رد یکسفوکار تاـفارتـعا زا( »تـسا ھتـفریذـپ روشک رد ربتعـم یریفس ناونـع ھـب ار امـش
 یاـھناـمزاـس اـب طابـترا رد ،ناـمز نآ رد ،نمتسیا ،فورعـم تسیکستورـت ھک دوـشیم دافتـسم نانـچ فارتـعا نیا زا
 رـب انـب .دیناـسر یکستورـت عالـطا ھـب ار تاـقالـم نآ نایرـج ،وکسم ھـب تـشگزاـب رد یکسفوکار .تـسا هدوـب یسوـساـج
 طابـترا ناتـسلگنا یسوـساـج ناـمزاـس اـب« :تفـگ وا ھـب ،قمعـت زور دنـچ زا سـپ یکستورـت ،یکسفوکار فارتـعا
 اـب یتاـقالـم یپ رد .دـش بوصنـم ،ھسـنارـف رد یوروـش ریفس ناونـع ھـب 1925 لاـس رد یکسفوکار .»دنکرارـقرـب
 ود نآ نیب ثـحابـم زا یکی ،یوروـش فـلاخـم یوسـنارـف نارادھیاـمرـس زا یلاـم کمک تـفایرد ،وکسم رد یکستورـت
 اـب و مھـم تـسا یدرـف لکین .مدرک تاـقالـم هژور رد ار لکین لیکو نـم«  :تفـگ وکسم هاـگداد رد یکسفوکار .دوـب
 یزوریپ یامـنرود و تاـناکما دروـم رد نـم .ناـھاوـخ یروھمـج یتـسار تـسد ناراداوـھ زا و لامـش یلاـھا زا ذوفـن
 ھک یوســنارــف نارادھیاــمرــس کمک یور رــب تــسناوــتیم وا ھک نیا دروــم رد ،مدرک لآوئــس وا زا نویسیزوــپا
 یزیچ نآ زا رـتشیب ھتبـلا :داد خـساـپ وا .ھـن ای دنک زاـب یباسـح ،دـنراد یوروـش ریھامـج داحـتا ھیلع یمـجاھـت یتـسایس
 ھک دوـش لیدبـت یئورین ھـب دیاـب نویسیزوـپا ً،الوا .دراد یگتـسب رـما ود ھـب لـصا رد نیا یلو ....دینکیم باسـح ھک
 یهزاـجا اـھیوسـنارـف یاـھھیاـمرـس ھـب دـناوـتیم نویسیزوـپا یاهزادـنا ھـچ اـت ً،اـمود و  ،درک باسـح نآ یور رـب ناوتـب
  ھـب یذوفـن اـب درـف ،تاـبوبـح گرزـب شورـف هدمـع اـب  1927  لاـس رد و سیراـپ رد ار ھمـلاکم نیمود .دـھد تیلاعـف
 یاـھوگتفـگ ھـب یرایسب تـھابـش نآ زا ھلـصاـح جیاتـن و اـھوگتفـگ ھک منک ناـعذا دیاـب نـم .متـشاد زوفیرد یئوـل لیکو ماـن
 .دیدرـگ جارـخا بزـح زا و لوزعـم دوـخ ماقـم زا 1927 لاـس ھئـطوـت اـب طابـترا رد یکسفوکار .»تـشاد لکین اـب نـم
 رد تکرـش یارـب یتأیھ هارمـھ ھـب لاـس نیمھ رد و دوـب هدـش یتـشادـھب یاـھناـمزاـس دنـمراک 1934 لاـس رد وا
 ،فـنروی یارـب فکاـتایپ زا یاھـماـن لـماـح ،ویکوـت ھـب رفـس رد وا .دـش نـپاژ مزاـع ،خرـس بیلص یللملانیب سـنارفنک
 تیلاعـف زین نـپاژ یسوـساـج ناـمزاـس اـب طابـترا رد ھک دوـب تسیکستورـت ،فـنروی .دوـب ،نـپاژ رد یوروـش ریفس
 وا اـب ینپاژ نادنـمراک زا یکی ،ویکوـت خرـس بیلص نامتـخاـس رد ھک درک فارتـعا هاـگداد رد یکسفوکار .درکیم
 تسیکستورـت ھقـباـس زا ینپاژ سوـساـج .دوـشیم یوروـش عاـضوا زا عالـطا بسک ناـھاوـخ و هدرک رارـقرـب سامـت
 رد ،ار نـم دنتـساوـخیم اـھنآ ھک دوـب رارـق نیا زا ناتـساد مامـت« :ھک نیا ھـصالـخ و تـشاد عالـطا یکسفوکار ندوـب
 دـھدیم عالـطا ،یوروـش ریفس ،فـنروی ھـب ار تاـقالـم نایرـج یکسفوکار .»دننک مادختـسا نـپاژ یسوـساـج ناـمزاـس
 .»ددرـگیمن زاـب یوـج ھـب رگید ھتـفر بآ و ھتـشذـگ راک زا راک .تسین دیدرـت ھـب یزاین« :ھک دنکیم تـفایرد خـساـپ و
 یسوـساـج ناـمزاـس یالاـب هدررـسفا کی دعـب زور دنـچ ھک دـھدیم حیضوـت ،دوـخ تاـفارتـعا ھـمادا رد یکسفوکار
 و نداعـم ،نـھآ هار ،یکارتـشا یزرواشک زا هدنیآ رد تاـعالـطا تـفایرد ناـھاوـخ و دریگیم سامـت یو اـب نـپاژ
  رتکد ماـن ھـب یصخش زین طـبار و دوـشیم یوروـش ریھامـج داحـتا قرـش رد رقتـسم عیانـص صوصـخ ھـب و عیانـص
 راھـظا یکسفوکار زا عالـطا بسک زا سـپ ،فـنروی .ددرـگیم نیعم ،خرـس بیلص تأیھ یاـھیشنم زا یکی ،ادیاـن
 مدآ ....دنک راتـفر دیاـب روـط ھـچ ،دـنادیمن اـھتـقو یضعب مدآ ھک میاهدرک ریگ یاھصمـخم نانـچ رد اـم« :ھک تـشاد
 رـس رـب ناتـسلگنا و نـپاژ نیب لاثـم یارـب .دنک بارـخ ار یرگید ھشقـن ،اـھھشقـن زا یکی ندرک یلمع اـب ھک دـسرـتیم
 ھتـشاد طابـترا روشک ود نیا یتینما ناـمزاـس ود رـھ اـب دیاـب اـم ناـمز مـھ .درک زورـب رظـن فالتـخا نیچ یھـلأسـم
 ھک دنکیم فارتـعا یکسفوکار .»مینک باختـنا ار تـسرد هار ،اـھوشبلـب نیا مامـت نایم دیاـب اـم ھک نیا بـلاـج و ،میشاـب
 و اـھینپاژ ،اـھینامـلآ :مینکیم یزاـب قرو ھـس اـب رـضاـح لاـح رد اـھتسیکستورـت اـم« :تـسا هداد خـساـپ ،نینچ
 رد ھک یتقو و میھد رارـق رطـخ ضرعـم رد ار ناـمزیچ ھمـھ ھک تسنیا ،میھد ماجـنا دیاـب اـم ھک یراک .اـھیسیلگنا
 یکی رد .»دوـشیم هدز فک ناشیارـب ھک دنتـسھ گرزـب نادرمتـلود نیا ،میدـش قـفوـم ھـنایوـجارـجاـم یتیروـمأـم ماجـنا
 یوروـش یاـھنـھآ هار شیاجنـگ دروـم رد ار یتاـعالـطا ،گنـج ریزو ،اـماییگوـس لارـنژ ،نـپاژ تـلود تاسلـج زا
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 اـم و دنـشاـبیم یوروـش تـلود فـلاخـم ھک دنتـسھ یتاـنایرـج یوروـش رد« :ھک دزاـسیم ناشـن رـطاـخ و دنکیم وـگزاـب
 ھیروـف 20 خیراـت ھـب ویکوـت ـ وکایم ھـماـنزور رد جرد( .»میاهدروآ تـسد  ھـب اـھنآ قیرـط زا ار تاـعالـطا نیا

 21 خیراـت ھـب ادوارـپ ھیرـشن رد ”تسین اور یوفـع چیھ“ ناونـع تحـت ھـماـن تـمادـن کی یکسفوکار زا .)1937
 ناونـع ھـب یکستورـت زا ،دوـخ یوروـش دـض لامـعا زا فـسأـت زارـبا نمـض رد ھک دیسر پاـچ ھـب 1936 توا
 .دوب هدرب مان ”وپاتشگرومأم“
 .دـندـش یکستورـت هدرتـسگ تـنایخ ببـس یلماوـع ھـچ .دـنوـشیم ھتـخاـس ھکلب هدیئاز ھـن ،ناراکتنایخ ھک تـسا هدـش ھتفـگ
 ار وا مسیسکراـم زا شاتـسرداـن کرد ایآ ؟دوـب یلصا تلـع شایگتفیش دوـخ ایآ ؟دوـب یلصا تلـع وا یبلط هاـج ایآ
 یسررــب اــم ھفیظو .دــناھتــشاد شقــن اــھنآ زا کی رــھً املــسم ....و ؟دیناشک تــنایخ ھــب سپــس و هارجک ھــب ادتــبا
 یکی دیاـش ،رفـن نیرـخآ ھـن و تـسا هدوـب مسیلایسوـس ھـب نـئاـخ نیلوا ھـن ،وا ھک نیا ھـچ .تسین یکستورـت ھـناواکناور
 ناـبدرـن ناونـع ھـب رـگراک ھقبـط ھـب رـصانـع نیا .دـناهدوبـن کدـنا وا نوـچ یئاـھھـنومـن یلو دـشاـب نیرـت فورعـم زا
 ترـھش اـب دنـچرـھ ،ار یدارـفا نینچ یزورـما یاـھھـنومـن ،مینکفا فارـطا ھـب یھاگـن رـگا .دـنرگـنیم دوـخ یقرـت
 تسینومک بزـح“ یربـھر رد یناـمز ،یرتـسگداد لیکو  لفیوـت  ماـن ھـب یئاـقآ نامـلآ رد .مینیبیم ،رـتکدـنا یناھـج
 .ِنا  ،نامـلآ یتسیشاـف بزـح یربـھر یاضـعا زا هزورـما و ،دوـب )نیچ رد نـپ وـئایس نـت تـسایس رادـفرـط( ”نامـلآ
  ھـب یھاـگ دنـچ یارـب ،یناوـج یادتـبا رد زلـبوـگ .دوـب تارکوـمد لایسوـس ،کدـنا یناـمز ،ینیلوـسوـم .دـشاـبیم .د .پ
 وا .تـشادـن رواـب مسینومک ھـب هاـگ چیھ یکستورـت .دـشن هداد هار اـج نادـب ھتبـلا ھک ،دیکلپیم یتسینومک تاعمـجت رود
 زا یکی ،وا یبلط هاـج و یگتفیش دوـخ .دیسر دـھاوـخ ھمـھ زا رـتالاـب یماقـم و هاـج ھـب قیرـط نیا زا ھک تـشادنـپیم
 ھک تلـع نیمھ ھـب« :شدوـخ لوـق ھـب و درکراک اـھکیندوراـن اـب یتدـم وا .دـش اـھتسیسکراـم ھـب شاشیارـگ للـع
 قیرــط زا ھک دــش ھــجوتــم وا .)نــم یگدــنز( »مدوــب نادرــگ یور نآ زا ،تــسا لــماک متسیس کی مسیسکراــم
 رد هدنیآ ھک دیمھف یدوز ھـب و دوـب یصاـخ تواک ذ و شوـھ یاراد یکستورـت .درادـن یئاـج ھـب هار ،اـھکیندوراـن
 و دـسرـب دـناوـتیمن دوـخ ھـنازاورـپ دنلـب یاـھوزرآ ھـب مسیرازـت رانک رد ھک تـسنادیم وا .تـسا مسیسکراـم اـب ھیسور
 یاهدنسیوـن ،تایبدا رد شدایز دادعتـسا تلـع ھـب ای و دـناـم دـھاوـخ یقاـب ،دوـب شردـپ ھک یکالوک نامـھ دـح رد ایً اتیاھـن
 ،ماقـم نیرـتالاـب ھـب  ندیسر یارـب وا یاـھیبلط هاـج قاذـم ھـب ھک دـش دـھاوـخ نیستینژـلوـس ای کاـنرتـساـپ نوـچً اتیاھـن
 باتک یکستورـت .دوـش هدروآ یکستورـت ناداتـسا زا یکی زا یاھتفـگ ھک دوـب دـھاوخـن تبـسانـم یب .دـمآیمن شوـخ
 ،»دورلسکآ چیوزیروـب لواـپ شزرا رـپ داتـسا ھـب« ھلمـج نیا اـب 1904 لاـس رد ار ”اـم یسایس فیاـظو“ ماـن ھـب دوـخ
 زا سـپ و تـشاد رارـق نینل نافـلاخـم سأر رد ھک دوـب اـھکیوشنـم ھتـسجرـب ناربـھر زا یکی دورلسکآ .دنکیم میدقـت
 یدژارـت“ باتک رد وا .دز تـسد یوروـش دـض یاـھتیلاعـف ھـب و دیزـگ تـماـقا یوروـش زا جراـخ رد ،ربتکا بالقـنا
 دوـخ ھـب اـھراـب ھتـشذـگ رد ارـم ،نـم یبزـح ناوـج ناتـسود« :تـشوـن یکستورـت هراـبرد  1925 لاـس ھـب ”یکستورـت
 ناتـسود :میوگـب دیاـب ،ماهدوـب دـھاـش نونک اـت ناـمز نآ زا ھک یتایبرـجت زا سـپ نونکا نـم و دـنداد رادـشھ یو یئاتـس
 چیھ ....ماھتـشاد رـفاو یا ھـقالـع وا ھـب نـم ھک دنـچرـھ ،تـسا ینونک تـشوـنرـس قحـم وا و دـندوـب قـحرـب نـم یبزـح
 وا .تـسا هدـش نـشور لیاسـم یخرـب نونکا ھک دنـچ رـھ ،دـھاوـخیم ار یزیچ ھـچً اعـقاو وا ھک دیمھفن هرـخالاـب سک
 دوـخ عـضاوـم زا یبزـح نورد نایرـج ود رـھ ھک تـساوـخ یم وا .دـشاـب ھتـشاد رارـق بازـحا زارـف رـب ھک تـساوـخیم
 .دـش وا لامـعا رـب مکاـح ،ماگنـھ نآ رد ھک دوـب وا ینیبزکرـم دوـخ نیا .دـنریذپـب ار وا ھـماـنرـب و هدرک رظـن فرـص
 برد و تـساـخرـب یاـج زا  یکستورـت .دوبـنوا دنسـپ دروـم ھک دـش هدینارذـگ یاھـبوصـم :1904 لاـس زا ھـنومـن کی
 ناـمز نیا رد وا .میتـشاد مھـم تابـتاکم یرـس کی مـھ اـب اـم 1914 لاـس رد ....تـسب دوـخ رـس تـشپ مکحم ار
 و زادـنایب یفاکش ینعی دوـب راتـفرـگ یمیدـق هزیگنا ھـب نانـچ مـھ وا .کیوشلـب کی زـج ھـب ،دـشاـب زیچ رـھ تـسناوـتیم
 مـل ماقـم و هاـج ھـب ندیسر یارـب مسیسکراـم رـب ھکلب ،دـشن تسیسکراـم یکستورـت .»ینک افیا ار یمھم شقـن شوکب
 ،دشیم هدــنار ود رــھ زا ھک هاگــنآ و دوــب نالوــج رد اــھکیوشنــم و اــھکیوشلــب  نیب هراومــھ ،ور نیمھ زا .داد
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 رـب ار تـسایر ماقـم ،کچوک یعمـج رد لـقا دـح اـت  هدروآ درـگ مـھ رود ھـب ار دوـخ نوـچ رکفنشور دنـچ دیشوکیم
 و هاـج یارـب ھکلب ،یوروـش رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ھـب داقتـعا زا ھـن ،بالقـنا ھـب وا ندروآ یور .دـشاـب ھتـشاد هدـھع
 زا عاـفد ھـب مامـت نامیا اـب ،یکیوشلـب ناربـھر زا نـت اـھهد و نیلاتـسا ،نینل ھک تـسنادیم یبوـخ ھـب وا .دوـب ماقـم
 دننکیم یوریپ بزـح یاـھتـسایس زا هدننکش تیرثکا رد یبزـح یاـھهدوـت و دـنا ھتـسب تمـھ رمک اـھاروـش تـموکح
  ،ارتـفا ،ینکشراک ،بیرـخت  ؟تـسج یچ رد ار هراـچ  ،تردـق  ھـب ندیسر یارـب وا .دنـشاـبیم راداـفو مسینومک ھـب و
 طقـف ار ھلیسو“ :اریز ،نکمم ھلیسو رـھ زا یوریپ ،مالک کی رد و یزاـب نویسکارـف  ،یئاتـس دوـخ ،ینکفا قافـن
 دـناوـتیم ،دـشاـب ھتـشادـن رواـب روشک کی رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ناکما ھـب ھک یسک ایآ .”دنک ھیجوـت دـناوتیم فدـھ
 .ھنً املسم ؟درادرب نامتخاس نیا تھج رد یماگ
 ،دوـب بزـح یزکرـم ھتیمک وضـع و تردـق رد یکستورـت ھک یناـمز نامـھ رد ینعی 1925 لاـس رد ایاکسپورک
 بزـح طـسوـت ھک یشقن یکستورـت ....تـسا هدوبـن یکستورـت قیفر تردـق ھطقـن زـگرـھ یتسیسکراـم لیلـحت« :تـشوـن
 نآ ....دـسانـشیمن تیمسر ھـب ار تـسا هدـمآرد دـحاو نـت کی توسک ھـب  ھک یناـمزاـس ناونـع ھـب  ،لک کی ھـباثـم ھـب
 دیآیم مزال بزـح رـب سـپ ،دراذگـب ماـگ مسینینل رد رظـن دیدـجت هار رد ھـناـھاـگآ اـن یتح ،یکستورـت لثـم یقیفر ھک هاـگ
 تیبرـت و حیحصت رد یمادـقا چیھ .)ربتکا بالقـنا یاھـسرد( »دیامـن مادـقا یمسر ھیمالـعا کی رودـص ھـب تبـسن ھک
 و ،تـشادـن رواـب رامثتـسا و متـس زا رـگراک ھقبـط یئاـھر ترورـض و مسیسکراـم ھـب وا اریز ،دـشن رـثؤـم یکستورـت
 ار دوـــخ لآهدیا و رظـــن نیا ھک ییاـــج نآ زا . دوـــب یرادھیاـــمرـــس متسیس و طـــباور یھتفیش وا ،مالک کی رد
 یهویش اذـل ،دراد نایب ینشور ھـب یتسیلایسوـس یوروـش رد بزـح یزکرـم ھتیمک وضـع کی ماقـم رد تـسناوـتیمن
 نامتـخاـس ناکما مدـع ، مسینویسکارـف ،یبزـح یربـھر یفن ،یفنص یاـھھیداحـتا ندرک یماظـن ،یراک شوـپرـس
 .درک زارد یتسیلایرپــما یاــھورین یوــس ھــب یراکمھ تــسد ھــنایفخم و تــفرــگ شیپ رد ار ....و  ،مسیلایسوــس
 لاـس رد یکستورـت ھک یناـمز .دیطلغرد تـنایخ ھـب ،کوکشم تاـمادـقا سپـس و اـھیورجک دـنور رد یکستورـت

 لـــباـــق ریغ ،راک یماظـــن شیب و مک یاـــھهویش لامـــعا نودـــب یرابـــجا راک حرـــط« :ھک درک حرـــط 1920
 ھکلب تسین گنـج ترازو عارتـخا کی ،مدرک حرـط نـم ھک یعقاو یانعـم ھـب راک ندومـن یماظـن ....تـساروصـت
 مسیلایسوـس ھـب یراد ھیاـمرـسزا راذـگ رد راک یورین نتـخاـس طبضنـم و یھدـناـمزاـس ریذـپاـن بانتـجا هویش فرعـم
 رد یرـگراک تـلود ھک دیدـش رابـجا زا ھـجرد نیدـب اـت ار اـھناسـنا نونک اـت شـترا زـج یناـمزاـس چیھ ....تـسا
 ندومـن یماظـن زا اـم ھک تـسا لیلد نیمھ ھـب تـسرد .تـسا هدومنـن لرتنک ،دیامـنیم لامـعا راذـگ هرود نیرـتلکشم
 ھیرظـن نیا ،تسینومک بزـح و نینل ،میدید ھک ھـنوـگ نامـھ .)مسینومک و مسیرورـت :یکستورـت( »میئوگیم نخـس راک
 دـض ھیرظـن نیا ،یکستورـت ھک تـساـج نیا رد بـلاـج ھتکن .دـندرک درـط و ءاشـفا ار اـھھیداحـتا دروـم رد یکستورـت
 زا ناوتیم ھـنوگـچ .دنکیم حرـط ”مسیلایسوـس ھـب یراد ھیاـمرـس زا راذـگ“ نارود یارـب دوـخ لوـق ھـب ار یتسیسکراـم
 یارـب ھک تـشاد راظتـنا ،تـسا رکنم ار یوروـش رد ینعی روشک کی رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ناکما ،ھک  یسک
 ار یرـگراک تـلود و مسیلایسوـس تاملک .دـھدـب اشگـھر و یقطنم یاھیرظـن ،یوروـش رد مسیلایسوـس ھـب ندیسر
 ناـس ھـب عامتـجا یمامـت ندرک یماظـن زا ار دوـخ یعقاو روظنـم اـت تـسا هدرک دوـخ ھتـشوـن ینشاـچ یکستورـت
 زا یاھیرظــن نینچ ھــئارا ماگنــھ ھــب  یکستورــت ییوــگ .دراد ناھنــپ یتسیشاــف یرادھیاــمرــس یاــھیروــتاتکید
 نامتـخاـس ناکما مدـع رـب ینبم وا رواـب ھیجوـت اـب ار یکستورـت رظـن نیا ھک یناـمز !!تـسا ھتـفرـگ ماھـلا  ،ینیلوـسوـم
 .درــب یپ وا یعقاو تین و تایرظــن تیھاــم ھــب ناوــتیم رتــھب  ،میھد رارــق طابــترا رد یوروــش رد مسیلایسوــس
 ریھامـج داحـتا اـت تـسا یتسیلایسوـس بالقـنا کی ھـب رـتکیدزـن بـتارـم ھـب اـپورا یرادھیاـمرـس« :تـشوـن یکستورـت
 ”مکح“ نیا  .)1932 ناھـج تیعضو هراـبرد یکستورـت اـب وگتفـگ( »یلم یتسیلایسوـس یھعـماـج کی ھـب یوروـش
 رد بالقـنا .تـسا هدیناـسر جوا ھـب ار نیفلاخـم بوکرـس ،ایلاتیا رد مسیشاـف ھک دوـشیم ھتفـگ یناـمز رد !”ھـنایھاد“
 ھـب ندیسر یھـناتـسآ رد نامـلآ رد تـسرـپ داژـن یاـھیزاـن .تـسا هدرک شکورـف ....و ناتـسراغلـب ،ناتـسھل ،نامـلآ
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 ھـب ندز تـسد زا ،یئاـپورا یاـھروشک رد اـھنآ یمـجنپ نوتـس و یتسیشاـف فلتخـم یاـھدـناـب و دـنراد رارـق تـموکح
 اـھتسینومک و نارـگراک یضارتـعا فوفـص ھـب ،یماظتـنا یاـھهاگتـسد تیامـح اـب و ھـنادازآ و دـنرادـن اـبا یتیانـج چیھ
 .دوـب یتسیلایسوـس ھعـماـج و مسیلایسوـس ھـب یوروـش زا رـتکیدزـن یئاـپورا یرادھیاـمرـس روشک مادک .دـنرـبیم ھلمـح
 ایوـگ .تـشاد ار اـعدا نیمھ مـھ ینیلوـسوـم و دـندیماـنیم ”یرـگراک یلم تسیلایسوـس“ ار دوـخ ،اـھیزاـن و رلتیھ
 لمـع وا ھیرظـن یانبـم رـب ،زین راک و عامتـجا ندرک یماظـن رظـن زا ھک  دـشاـبروشک ود نیمھ یکستورـت روظنـم
 زـج ھـب ھک درـبیم رـس ھـب یگتفیش دوـخ رد نانـچ نآ ربـھر و ،دوـب بزـح و ھعـماـج مامـت قوـفاـم ،ربـھر ،دـندرکیم
 دروـم یب و تـفای لمـع رد ار دوـخ لآهدیا یکستورـت ......و دوـب تازاجـم راوازـس رگید یراتفـگ رـھ ،وا ناـمرـف
 : میھد ھمــتاــخ نینل رــسمھ ،ایاکسپورک زا یراتفــگ اــب ار ھتــشوــن نیا .دــمآرد ناــنآ ھــب تــمدــخ رد ھک دوبــن

 ندرک ھضبـق رکف ھـب اھنـت اـھنآ مامـت .دننکیمن اـھهدوـت تـشوـنرـس نارگـن ار دوـخ اـھتسیفیوونیز و اـھتسیکستورـت«
 ھـب ایراتـلورـپ یروـتاتکید نانمـشد نیرـتیشحو و نامـلآ تـلود یفخم سیلپ کمک ھـب رـما نیا رـگا یتح ،دنتـسھ تردـق
 نیمزرـس رد شکتمـحز یاـھهدوـت زا یرادھیاـمرـس رامثتـسا و یئاوژروـب تـلود یایحا قاتـشم اـھنآ .دـسرـب ماجـنا
)مود لانویسانرتنا ینزارتفا :ھلاقم( »دنتسھ اھاروش

نایاپ
***********



ناملآ نیبزواجت مدع دادرارق
 و

یتسیلایسوس یوروشریھامج داحتا

 داحـتا و نامـلآ نیب حلـص میکحت تـساوـخ یانبـم رـب یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا تـلود و ١نامـلآ تـلود
 ریھامـج داحـتا و نامـلآ نیب هدقعنـم یفرـط یب دادرارـق یساـسا دافـم یانبـم رـب و یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج
 : دناهدیسرریز تاقفاوت ھب ،یتسیلایسوس یوروش
 لمـع رـھ ،روز ھـب لـسوـت ھـنوـگرـھ زا رگید کی ھیلع ھک دـنوـش یم دـھعتم دادرارـق بـناـج ود رـھ – 1 هداـم
 .دننکزیھرپ ،اھورین رگید اب یھارمھ رد ھچ و یئاھنت ھب ھچ ،مجاھت زا یعون رھ و ھنارگزواجت
 رگید فرـط ،دوـش عـقاو یگنج مـجاھـت دروـم یموـس یورین یوـس زا دادرارـق نیفرـط زا یکی هاـگرـھ – 2 هداـم
 .درک دھاوخن مادقا موس یورین نآ تیوقت ھب یلکش چیھ ھب دادرارق
 رد ھک لـباقتـم لیاسـم زا ندـش علطـم تـھج رمتـسم روـط ھـب دعـب ھـب نیا زا دادرارـق فرـط ود رـھ یاـھتـلود – 3 هداـم
 .دنام دنھاوخرگیدکیاب ینزیار رد ،دنشاب یم کرتشم قئالع اب طابترا
 نیفرـط زا یکی ھیلع میقتـسم ریغ ای میقتـسم ھک یئاـھورین یدنـب هورـگ رد دادرارـق فرـط ود زا کی چیھ – 4 هداـم
 .درک دھاوخن تکرش ،دشاب یم دادرارق
 فرـط ود رـھ ،دیآ شیپ نوـگاـنوـگ یلیاسـم دروـم رد دادرارـق نیفرـط نیب یفالتـخا ای ھـعزانـم هاـگرـھ – 5 هداـم
 قیرــط زا زاین تروــصرد یتح و ھــناتــسود رظــن لدابــت قیرــط زا ار فالتــخا ای ھــعزانــم نیا دیشوک دنــھاوــخ
 . دنزاس فرطرب ،یجنایم نویسیمک
 شیپ لاـس کی اـت دادرارـق نیفرـط زا کی چیھ ھک یتروـص رد .دـشاـبیم لاـس هد یارـب دادرارـق نیا رابتـعا – 6 هداـم
 .دوشیم دیدمت رگید لاس جنپ یارب دادرارق ،دنوشن ناھاوخ ار نآ خسف ،دادرارق تدم مامتا زا
 لدـب و در نیلرـب رد هدـش بیوصـت دنـس . دیآرد ھـبوصـم تروـص ھـب تـقو عرـسا رد تسیاـبیم دادرارـق نیا – 7 هداـم
 .دوب دھاوخ ربتعم ،نیفرط یاضما ضحم ھب دادرارق .دش دھاوخ
 .دبای یمراشتنا یسور و یناملآ نابز ود ھب
 1939 توا 23 وکسم
پُورت نبیر  .ف  : ناملآ یزکرم تلود بناج زا
 فتولوم .و  :یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا تلود بناج زا

Deutsches Reich = یناملآ نتم رد -1
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  دادرارق یھمیمض
 تـلود و نامـلآ یروـطارپـما تـلود نیب زواجـت مدـع دادرارـق یاضـما تبـسانـم ھـب ،فرـط ود هدننک اضـما ناـگدنیامـن
 رد دوـخ ھـقالـع دروـم ورملـق تیدودـحم ھلئـسم ھـب ھـناـمرـحمً الـماک یئوگتفـگ رد ،یتسیلایسوـس یوروـش ریھامـج داحـتا
 :دندیسر ریز جیاتن ھب و دنتخادرپ اپورا قرش
 ، ینوتـل ، ینوتـسا ،دـنالنـف( کیتلاـب یاـھروشک ھـب قلعتـم یحاوـن یسایس ـ یاھقطنـم تالیدبـت و رییغت تروـصرد –1
 یوروـش ریھامـج داحـتا و نامـلآ نیب ءھـقالـع دروـم یزرـم تیدودـحم ناونـع ھـب یناوتیل یلامـش زرـم )یناوتیل
 .دنسانشیم تیمسر ھب یناوتیل تاقلعت ورملق رد ار رنلیو ھقطنم ،فرط ود رھ .دوشیم بوسحم یتسیلایسوس
 داحـتا و نامـلآ ھـجوـت دروـم قـطانـم ،ناتـسھل ھـب قلعتـم یحاوـن یسایس ـ یاھقطنـم تالیدبـت و رییغت تروـص رد –2
 .دنوشیم ادج رگیدکی زا ناس و لسکیاو ، وِران یاھدور ریسم طخ طسوتً ابیرقت یتسیلایسوس یوروشریھامج
 و دراد رظـن رد ار ناتـسھل لالقتـسا ظفـح یگنوگـچ زا یروصـت ھـچ فرـط ود رـھ قـئالـع ایآ ھک ھلئـسم نیا ھـب خـساـپ
  . تسا ریذپ حیضوت هدنیآ یسایس دنور یطرد یئاھنروط ھب ، دنشابیم یاهدودحم ھچ رد روشک نیا یاھزرم
 .درک دنھاوخ لح ھناتسود رظن لدابت  کی رد ار ھلئسم نیا تلود ود رھ لاح رھ رد
 مدـع نامـلآ تـلود .تـشاد زارـبا  ایباراسیب  ھـب دوـخ ھـجوـت یوروـش ریھامـج  ،اـپورا یقرـش بونـج دروـم رد –3
 .تشاد مالعا ھقطنم نیا ھب ار دوخ یسایس ءھقالع
 .دش دھاوخ یرادھگن ھنامرحمً الماک تروص ھب فرط ود رھ زا ھسلج تروص نیا –4
 1939 توا 23 : وکسم
 پُورت نبیر .ف  :ناملآ یروطارپما تلود بناج زا
 فتولوم .و : تسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا بناج زا
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:تسا هدش ھتفرگ هرھب ،ھتشون یھعومجم یارب اھنآ زا ھک یعبانم

 ؛یکستورــت  ـ ینامــلآ و یسراــف ؛ایاکسپورک ـ ینامــلآ و یسراــف ؛نیلاتــسا ـ ینامــلآ و یسراــف ؛نینل :زا یتالاقــم
.یناملآ و یسراف
یسراف ؛مود دلج )کیوشلب( تسینومک بزح یاھھمانعطق
یسراف ؛فیوونیز یاھینارنخس ،کیوشلب بزح خیرات
یسراف ؛مسیکستورت اب ھلباقم رد نینل
یسراف ؛زنترام ودول ؛نیلاتسا زا یرگید یامیس
یسراف ؛”یتسینومک تدحو“ تراشتنا زا ،ینینل یکیتکلاید طقس ،مسیکستورت
یسراف ؛نیژلوا ؛ششوپ رد بالقنا دض مسیکستورت
یسراف ؛ازوس ویرام ،یوروش ریھامج داحتا رد 1930 یھھد لالخرد یتاقبط هزرابم
یسراف ؛ودروزول وکنیمود ،هایس هروطسا کی دقن و ناتساد ،نیلاتسا
یسراف ؛فچاگول چیمزوک روگیا ،یرادھیامرس ھیسور و یوروش داحتا قیاقح یور زا یبور رابغ
یسراف ؛فوناگویز یدانگ ،رصاعم لیاسم و نیلاتسا
یسراف ؛”ناریاراک بزح“ تاراشتنا ،مسیکستورت و یکستورت
یسراف  ؛ناک تربلآ  و  زریس لکیام ،مراھچ  و موس یاھ دلج ،گرزب ھئطوت
یناملآ ؛روف روورگ ،فچشورخ یاھغورد
یناملآ ؛ستیو ِدیاز سکام ،یکستورت ای نیلاتسا
یناملآ ؛ایدپیکیو
   یناملآ - یناملآ یاھتسیشاف تیانج ، نیتاکردراتشک
یناملآ -  اکیرمآ هدحتم تالایا تلود ھب یوروش داحتا تلود یاھتشاددای
یناملآ - 1936 - 37 -38 یاھلاسرد وکسم یاھھاگدادزا شرازگ
                    یسراف - دلج ھس رد یوروش ریھامج داحتا کیوشلب تسینومک بزح خیرات
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