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ماسح نسح یهدش راتتسا یتسینومک دض یاھھشیدنا
 ،زورـفا گنـج و زواجتـم ،رگمتـس ھقبـط ھیلع دوـخ یروـتاتکید یرارـقرـب و مسیلایسوـس ھـب ندیسر یارـب ناریا رـگراک ھقبـط
 مـھ رد ار مکاـح یزاوژروـب مـجسنم رایسب و لکشتم تردـق لوا مدـق رد تسیاـبیم ،)شراشـقا مامـت اـب(یزاوژروـب ینعی
 یلاـم تردـق و اقـب یارـب شالـت ،)یبـھذـم ریغ و یبـھذـم( یزاوژروـب یژوـلوـئدیا ناینب رـب مـجسنم و لکشتم تردـق نیا .دنکشب
 هدنیامـن دنـچ ای کی ،نآ سأر رد .تـسا یمرـھ راتـخاـس کی ،اـھروشک مامـت رد یزاوژروـب تردـق راتـخاـس .تـسا راوتـسا نآ
 لـماک تردـق دنسـم رـب ار درـف کی یتسیشاـف طیارـش رد و ،دـناھتـسشن یللملانیب  یلاـم و یدیلوـت یاـھنرسنک نیرتـگرزـب زا
 ماسـقا و عاوـنا نامـلراـپ نیا ریز رد ،دراد رارـق رفـن اـھدـص اـھاـگ و اـھهد زا لکشتم نامـلراـپ کی نآ تحـت ،دـناهدـناشـن
.تسا ھتفرگ رارق یتلود یسارکوروب لیوط و ضیرع هاگتسد و اھنادنز ،یماظن یاھنامزاس
.دھن انب ار نیون تلود و نیون ھعماج نآ یاھھبارخ رب و دنک درخ ،دنکشب مھ رد ار مرھ نیا دیاب رگراک ھقبط
 ظاحـل ھـب ،ایراتـلرـپ مرـھ سأر رد .ددرـگ لکشتم یرـتکرـحتم و رـتمـجسنم ،رـتلکشتم مرـھ رد دیاـب ایراتـلورـپ اـترورـض
 نیا یربـھر تحـت .دریگب رارـق دیاـب ناریا نیتـسار تسینومک بزـح ینعی نآ هدننک یربـھر بزـح ،یسایس کیژوـلوـئدیا
 .دنتـسھ هزرابـم رد یقرتـم یاـھاکیدنـس و اـھاروـش رد لکشتم یایراتـلورـپ ،تـسا ھتـساـخرـب ایراتـلورـپ نورد زا دوـخ ھک بزـح
 .دنکیم لیمکت ار مرھ نیا ھعماج یقرتم و شکتمحز راشقا مامت ندرک لکشتم اب ایراتلورپ
 مدـع زین ناریا یایراتـلرـپ یساـسا لضعـم .ددرگیم درـخ و هدنکارـپ ،تسینومک بزـح نودـب مرـھ نیا ھک دـنادیم یتسینومک رـھ
 بزـح دوـجو لوا ھـجرد رد یزاوژروـب ھیلع ایراتـلورـپ یورشیپ ھـمزال ھجیتن رد .تـسا نآ سأر رد یبزـح نینچ روضـح
.تسایراتلورپ ھب تنایخ ،ترورض نیا زا ھظحل کی یتح ھناھاگآ ندیشوپ مشچ .تسا تسینومک
 زا رود و جراـخ رد بزـح نیا ھک تـسا نیا نآ و درک ھـجوـت نادـب دیاـب ھک دراذگیم تـشگنا یاھتکن رـب یتـسرد ھـب ماسـح یاـقآ
 نارکفنشور کمک اـب و ھقبـط دوـخ زا ھقبـط نورد رد دیاـب بزـح .دریگ رارـق نآ سأر رد ادعـب ھک دوشیمن لیکشت ھقبـط
.دیآ دوجو ھب شکتمحز اتدمع تاقبط زا تسینومک
 :دوشیم عورش اجنیا زا مسیسکرام زا ماسح نسح یاقآ فارحنا
:ھیچ یبالقنا یتسیلایسوس یرگراک بزح کی زا امش فیرعت :دسرپیم رگنامک یاقآ
 ار ھعـماـج یلصا ھقبـط ود عـفانـم ھک تـسا یبزـح موھفـم نیا رتکیسالک فیرعـت رـتصخشـم روـط ھـب یلو« :ماسـح نسـح
 نـم ھک .اوژروـب ھقبـط بزـح . رـگراک ھقبـط بزـح .دـنراد تاقبـط نیا زا مادک رـھ ھک یئاـھیراک هزیر اـب .دنکیم یگدنیامـن
 زا ، نیئاـپ زا ھک تسیھیدـب و یعیبط دنک یگدنیامـن ار نارـگراک ھک یبزـح .تسین ھشیلک ھک میوگیم موھفـم نیا ھـب  ار نیا
 یرـگراک صـخا بزـح رـگراک ھقبـط بزـح اـموزـل ... یبالقـنا پـچ نارکفنشور یراکمھ اـب رـگراک ھقبـط ھـناـھاـگآ یهدارا
 زا روبـع یارـب یئامیپ هار رد تـسھ رـگراک ھقبـط اـب تسینومک و پـچ یبالقـنا نارکفنشور کیناـگرا دـنویپ ھکلب .تسین
».مسیلایسوس ھب یرادھیامرس
 و میراذگیم مـھ رانک رد ار ھـنومـن ود رـگراک ھقبـط یبالقـنا بزـح زا ماسـح یاـقآ فیرعـت مقـس و تحـص یبایزرا یارـب
:میجنسیم
 و کیتکاـت ،ھـمانـساـسا ،ھـماـنرـب مـھ ،دوـب یرـگراک عیسو ھیاـپ یاراد مـھ ،ھیسور رد یکیوشنـم یسارکوـمد لایسوـس بزـح -١
 مسیلایسوـس ھـب نتـفر و یرادھیاـمرـس تـمذـم زا مـھ و دنتـشاد دوـجو تسینومک نارکفنشور شـنورد مـھ ،تـشاد یژـتارتـسا
.درکیم تبحص
 و کیتکاـت ،ھـمانـساـسا ،ھـماـنرـب مـھ ،دوـب یرـگراک عیسو ھیاـپ یاراد مـھ ھیسور رد یکیوشلـب یسارکمد لایسوـس بزـح -٢
 مسیلایسوـس ھـب نتـفر و یرادھیاـمرـس تـمذـم زا مـھ و دنتـشاد دوـجو تسینومک نارکفنشور شـنورد مـھ ،تـشاد یژـتارتـسا
.درکیم تبحص
 مسیلایسوـس یانـب و یزاوژروـب ینوگـنرـس و یعامتـجا بالقـنا یارـب رـگراک ھقبـط نیتـسار ناـگدنیامـن بازـحا نیا یود رـھ ایآ
؟دندوب ایراتلورپ یروتاتکید و
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 ھقبـط نیتـسار بزـح ھیسور کیوشلـب بزـح ،یتسینومک شبنـج گرزـب ناربـھر یاـھشزوـمآ زا تکرـح و ھـبرـجت یانبـم رـب
.دشیم بوسحم یرگراک شبنج رد یزاوژروب هدرخ کانرطخ نایرج کی یکیوشنم بزح و رگراک
:رگید یھنومن
 رد تسینومک و یبالقـنا نارکفنشور مـھ و درکیم تبحـص مسیلایسوـس و یرادھیاـمرـس زا مـھ زین ناریا هدوـت بزـح -١
 میھس شـفدـھ ھک تـفریم رامشـب یزاوژروـب هدرـخ بزـح کی بزـح نیا یلو ناـتراو و ھـبزور ورـسخ لثـم دـندوـب شـنورد
 اـج ھـب اـج فدـھ نیا تـمدـخ رد اقیقد زین ار شدوـخ یمدرـم و یرـگراک عیسو ھیاـپ و دوـب تـقو یسایس تردـق رد ندـش
.درکیم
 بزـح یلو ،دوبـن یرـگراک یاهدوـت ھیاـپ یاراد هدوـت بزـح هزادـنا ھـب ،دـش سیسأـت ١٩٢٠ رد ھک ناریا تسینومک بزـح -٢
.دیدرگ بوکرس هاش اضر طسوت نآ ناربھر زا یضعب یور پچ رثا رد ھک .دوب ناریا رگراک ھقبط نیتسار
 و تـسود زا تـخانـش رد ار نارـگراک مشـچ ھک تـسا یتـسرداـن و نـشور اـن فیرعـت کی ماسـح یاـقآ فیرعـت تروـص نیا رد
.ددنبیم یتاقبط نمشد
 کی ھتـفای ناـمزاـس نایب ،فیرعـت نیرـتهداـس رد بزـح« :دیوگیم و دنکیم نایب بزـح زا ماـع فیرعـت کی ادتـبا رد ماسـح یاـقآ
 بزـح و هدوـت بزـح ای و دنتـسھ ھقبـط کی نیتـسار بزـح کیوشنـم مـھ و کیوشلـب بزـح مـھ فیرعـت نیا اـب ».تـسا ھقبـط
 .دنکیمن غیلبت ار یتاقبط شزاس نیا ایآ .دنرگراک ھقبط نیتسار بزح ود رھ ناریا تسینومک
 ھقبـط .دراد دوـجو فلتخـم تاشیارـگ مـھ رـگراک ھقبـط رد« :دـھدیم ناشـن ار دوـخ ھـناراکشزاـس عـضوـم رـتقیقد سپـس وا
».دشاب ھتشاد بزح کی دص رد دص تسین فظوم اموزل مھ رگراک
 مادک رـھ و دنـشاـب ھتـشاد روضـح یفلتخم بازـحا و اـھناـمزاـس ،اـھهورـگ دـناوـتیم رـگراک ھقبـط نورد رد ھک تـسا نـشور نیا
 اھـنآ زا یضعب .دنتسین رـگراک ھقبـط نیتـسار بزـح اھـنآ ھمـھ یلو .دنـشاـب ھتـفرـگ ذوفـن تحـت ار نارـگراک زا یدادعـت اھـنآ زا
 ھقبـط یبالقـنا تکرـح زا یریگولـج ناـشیتاقبـط یھفیظو ھک دنتـسھ رـگراک ھقبـط رد یزاوژروـب هدرـخ و یزاوژروـب بازـحا
 نایرـج رد دیاـب اـھتسینومک .ھیسور رد اـھرـنویسوـلور لایسوـس و اـھکیوشنـم ای و ناریا هدوـت بزـح لثـم .تـسا رـگراک
 اـت رکفت ریس رـگا .دـنوـش دـحتم دـحاو بزـح کی رد ،قالـخ کیژوـلوـئدیا هزرابـم کی ھـب ندز نـماد اـب رـگراک ھقبـط هزرابـم
.تسا یتسینومک دض هدش ذاختا عضوم ،دورن شیپ ھطقن نیا
 طـسبنم دـح نیرـخآ اـت نآ یبالقـنا لیسناتـپ ھک دراد رارـق یطیارـش رد ناریا رـگراک ھقبـط ھک مینک ضرـف ییھظـحل یارـب
 نوـخ ھـب یهداـمآ رگـبوکرـس و هدـش هدادـناـمزاـس ،زکرمتـم تیاھـن اـت یمالـسا یروھمـج میژر .تـسا راجفـنا لاـح رد و هدیدرـگ
 و فیعضت ثـعاـب ،یزاـس خیراـت یھظـحل نینچ رد داضتـم و فلتخـم تاشیارـگ اـب بزـح دنـچ روضـح .تـسا نارـگراک ندیشک
 بازـحا ددعـت نتـخانـش تیمسر ھـب یروئـت .دنکیم مـھارـف نآ بوکرـس یارـب ار طیارـش و ددرگیم یرـگراک شبنـج یگدنکارـپ
 .تسا یتسینومک دض اقیمع یروئت نیا .تسا رگبوکرس یرادھیامرس تمدخ رد یرگراک
 نایرـج رد یزاوژروـب هدرـخ یبالقـنا دـض طـخ و یرتـلورـپ یبالقـنا طـخ نیب یگدـنز و گرـم لادـج کی تسینومک بازـحا رد
 نیمھ ھـب و یتسینوـتروـپا ،طـخ ود نیا زا نتـفرـگ نیگنایم .دنکیم نییعت ار یبالقـنا رـھ و بزـح رـھ تـشوـنرـس ھک تـسا
 ای اـھتـساوـخ و اـھھـماـنرـب و اـھزاین نآ لد زا«بازـحا نیا :دیوگیم ماسـح نسـح یاـقآ .تـسا کاـنرطـخ و ھـناراکشزاـس هزادـنا
 ».دننکیم یگدنیامن ار  رگراک ھقبط شیارگ نآ و شیارگ نیا ایرگراک ھقبط لک نیگنایم
 هدرـخ ھـناراکشزاـس تـسایس نیگنایم ،ایراتـلورـپ و یزاوژروـب یژوـلوـئدیا نیگنایم ھک درک لاوئـس ماسـح یاـقآ زا دیاـب
 نینچ تـسا نکمم ایآ و تسیچ یتسیشراـنآ هورـگ کی و ینینل ناـمزاـس نیگنایم ،ایراتـلورـپ ھـنازادـنارـب تـسایس و یزاوژروـب
؟تسا هدش لیکشت اھنیگنایم نیا زا رگراک هار نامزاس ایآ ؟دیمان رگراک ھقبط لوارقشیپ ار یبزح
.دنادیم رگراک ھقبط ھب قلعتم ناسکی ار یرتلورپ و یرتلورپ ریغ و نیگنایم بازحا نیا ھمھ ماسح نسح یاقآ ھتبلا

 یتسینومک شبنـج رد یپچ شیارـگ رـھ ھتبـلا[ صـخا یانعـم ھـب یرـگراک بزـح ،یرـگراک تسینومک بزـح ھک یطیارـش رد«
 زونـھ و درادـن دوـجو ھـمزال یخیراـت یاـھرتـسب زونـھ ]یتسینومک مظـن - دـنادیم یرـگراک و تسینومک صـخا روـط ھـب ار دوـخ
 ینکشب ار یاھشیش راگـنا ھک یکچوک یاـھشخـب عـقاو رد بازـحا و اـھ ناـمزاـس هدرـخ نیا ھمـھ درادـن تیداـم و ھتـفرگـن لکش
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 هدـنابـسچ مـھ ھـب دیاـب ھک دنتـسھ ھشیش ،یواسـم و روـج کی ھـب اھـنآ ھمـھ .یرآ ».دنتـسھ گرزـب قافـتا نیا یاـھهراـپ ھکت ھک
 طـخ کی ادیدـش و دـنزیم نـماد ار یرـگراک و یتسینومک شبنـج نورد رد یتاقبـط شزاـس ینشور ھـب نیا .سـب و نیمھ .دـنوـش
 .تسا یتسینومک دض یشم
؟درادن دوجو ھمزال یخیرات یاھرتسب زونھ ناریا تسینومک بزح داجیا یارب ایآ
:تسا مھارف الماک ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا یارب مزال یاھرتسب یعقاو روط ھب یلو
 لاـح نیع رد .1دـھدیم لیکشت ار روشک مدرـم تیرثکا ناریا رد شاهداوـناـخ و ایراتـلورـپ نیا .یتعنص یایراتـلورـپ دوـجو -١
 یسایس یھاـگآ و یژوـلونکت یالاـب شـناد زا ھک دراد روضـح زین یللملانیب یتعنص یایراتـلورـپ ،ایراتـلورـپ زا رـشق نیا رد
.تسا رادروخرب یاهدرتسگ یللملانیب
 ھعـماـج ھجیتن رد .رـگراک ھقبـط رامثتـسا رـبا قیرـط زا ینعی .تـسا ھـفاـضا شزرا قیرـط زا ،ھعـماـج رد هدـش دیلوـت تورـث -٢
.تسیرادھیامرس ناریا
 ھتـفرـگ رارـق ریذـپاـن یتـشآ و راکشآ داضـت رد دیلوـت تابـسانـم و هویش اـب ،تـسیرادھیاـمرـس یانـبور کی ھک مکاـح یانـبور -٣
.تسا
 هدـشن عطـق اـم روشک رد یرـگراک تازرابـم یاھظـحل نونک اـت ١٩٢٠ رد ناریا تسینومک بزـح یریگلکش ناـمز زا -۴
 تـسا ھقـباـس لاـس ١٠١ یاراد یتسینومک شبنـج و شبنـج نیا .دـبوکیم ھـبرـض مکاـح یسایس تردـق رـب مـئاد و راو جوـم .تـسا
.تسا رادروخرب یللملانیب یایراتلورپ براجت و دوخ یاھبنارگ تایبرجت زا و
 مـھارـف الـماک یتسینومک نیوـن زارـط دـحاو بزـح داجیا یارـب )يـئانـب ور و یئانـبریز( یخیراـت یاـھرتـسب ھک نیا ھجیتن -۴
 رد و شبنـج نیا نورد ھـب ،ماسـح یاـقآ تارظـن لیبق زا یزاوژروـب هدرـخ و یزاوژروـب کیژوـلوـئدیا مـجاھـت یلو .تـسا
 یاـھیشم طـخ زا شبنـج نیا یزاـس کاـپ ھـب دیاـب اتجیتن .تـسیریگ لکش نیا زا عـناـم ،رـگراک ھقبـط زا نآ یرود ھجیتن
 زونــھ دیوگیم ماســح بانــج یلو .تــخادرــپ دــناهدرک ذوفــن شبنــج نیا نورد رد ھک یعاجــترا راشــقا و تاقبــط ھــب قلعتــم
..ددرگیم فقوتم ناریا نیتسار تسینومک بزح لیکشت یدعب عالطا ات ،ھجیتن رد ،درادن دوجو یخیرات یاھرتسب

؟درک فیرعت ار رگراک ھقبط دحاو و لوارقشیپ بزح دیاب ھنوگچ
 ناونـع ھـب ایراتـلورـپ یناـمزاـس و یسایس ،یژوـلوـئدیا یداـم نایب زا تـسا ترابـع ناریا رـگراک ھقبـط دـحاو و لوارقشیپ بزـح
.دشاب ینینل ینامزاس یاھرایعم اب یتسینومک بزح کی دناوتیم طقف لوارقشیپ بزح نیا اذل .یناھج دحاو ھقبط کی
 هدرـخ رـصانـع و اـھشزرا ،اـھرایعم ھیلع کیژوـلوـئدیا یگدـنز و گرـم هزرابـم کی لد زا دـناوتیم طقـف بزـح نیا ھجیتن رد
.دروآربرس یرگراک شبنج رد یزاوژروب
 یتسینومک بزـح کی داجیا و تاـفارـحنا زا شبنـج نیا یزاسکاـپ تـھج کیژوـلوـئدیا هزرابـم رد یتسینومک رـھ شالـت مدـع
.رگراک ھقبط بوکرس هار رد یزاوژروب هداج ندرک کاپ زا ریغ تسین چیھ ،رگراک ھقبط سأر رد دحاو مجسنم رایسب
 نیا رد و تـسا رفنتـم هزادـنا یب ،»ناریا یتسینومک دـحاو لوارقشیپ بزـح« یاـھهژاو رد “دـحاو“ ھملک زا ماسـح نسـح یاـقآ
 ریس و ایراتـلورـپ اـب لـباقـت رد .مینک ھـجوـت یردـق یتاقبـط هزرابـم کیتارـپ ھـب تسین دـب لاـح .دراد یتسیلارولـپ شیارـگ دروـم
 دـسرـب شروز ھک یحانـج رـھ ،دننکیم ھیفصت ار دوـخ یرادھیاـمرـس تـلود رد مکاـح یاـھحانـج ،شاهزرابـم یهدنـبای لـماکت
 ھظـحل رد .دنک بوکرـس ار یرتـلورـپ شبنـج دـناوتـب رـتزکرمتـم و رتعیرـس ،رـتکرـحتم اـت درادیمرـب نایم زا ار رگید حانـج
 تـسرد .دیامـنیم بالقـنا بوکرـس رد یعس تاـناکما و تردـق مامـت اـب و دراد تـسد رد ار تـلود حانـج کی ھشیمھ ،بالقـنا
 رـب یزوریپ دصـق ایراتـلورـپ رـگا ھک تـسا نـشور الـماک نیا یلو .دراد تـشحو دـحاو ھملک زا ماسـح یاـقآ ،ھظـحل نیا رد

 و یمومـع شبنـج جوا رد ار یعرـف شقـن ایراتـلورـپ ندوـب تیلقا ای و تیرثکا مسیلایرپـما نارود رد ،نینل رظـن یانبـم رـب .1
 رد ضورفــم روشک نتــفرــگ رارــق تــسا مھــم ھک ھچــنآ .دراد روشک کی رد یتسیلایسوــس بالقــنا ماجــنا و بالقــنا ھظــحل
.دشابیم مسیلایرپما ریجنز ھقلح نیرتفیعض
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 بزـح بالقـنا ھظـحل رد و دنک ک اـپ مـلاـساـن تاشیارـگ زا ار دوـخ نورد ،دوـخ یتازرابـم ماـگ رـھ اـب دیاـب دراد ار یزاوژروـب
 راتـخاـس ندرک ناریو تـھج ار بالقـنا یاـھورین لک رازـبا نیا اـب و دـشاـب هداد ناـمزاـس یتـسرد ھـب ار دوـخ دـحاو نیتـسار
.دیامن زکرمتم نآ تلود و یرادھیامرس
 ار ھعـماـج یلصا ھقبـط ود عـفانـم ھک تـسا یبزـح موھفـم نیا رتکیسالک فیرعـت رـتصخشـم روـط ھـب یلو« دیوگیم ماسـح یاـقآ
 هزیر اـب الـماک ،رـگراک ھقبـط رد یراک هزیر یلو ».دـنراد تاقبـط نیا زا مادک رـھ ھک یئاـھیراک هزیر اـب .دنکیم یگدنیامـن
.تسا توافتم یزاوژروب پمک رد یراک
 یژوـلوـئدیا و ایراتـلورـپ یژوـلوـئدیا :تسین رتشیب یژوـلوـئدیا ود یرادھیاـمرـس ناھـج رد ،دیوگیم نینل ھک روـط نامـھ
.یزاوژروب
 رد تـسا یئاـھکیتکاـت رـس رـب مـھ اـب تاشیارـگ نیا یاوـعد .دنتـسھ یئاوژروـب ھمـھ یزاوژروـب پمک رد تاشیارـگ -١
.هاوخیدازآ و متس تحت نامدرم بوکرس و رگراک ھقبط رتشیب ندیشک دنب ھب و رامثتسا یگنوگچ
 تاشیارـگ ماسـح یاـقآ .دنتسین ھیاـمرـس دیق زا نآ یدازآ و رـگراک ھقبـط ھـب قلعتـم ھمـھ رـگراک ھقبـط رد فلتخـم تاشیارـگ -٢
 نارـگراک اـت دـناشکب نارـگراک ناـگدید رـب یرـطاـس اـت دنکیم دومـناو ھقبـط دوـخ ھـب طوـبرـم ار ھقبـط ود نیا نورد رد
 تسیسکراــم مادک یلو .دنــنادــب دوــخ نآ زا یعقاو مسیسکراــم حطــس مــھ ار مسیکستورــت و مسینویزیور و مسیموــنوکا
 دـض ای و یبالقـنا ریغ تاشیارـگ ،یزاوژروـب هدرـخ طـسوـت دوـخ یژوـلوـئدیا قیرزـت اـب یرادھیاـمرـس ھک دـنادیمن یدنمتـفارـش
 .دناشنب دوخ یاج رد دبا یارب ار ھقبط نیا ات دروآیم دوجو ھب رگراک ھقبط رد یبالقنا
 ،سکراـم راـثآ رد ار یللملانیب یایراتـلورـپ ینع براجـت ھک تـسا مسیسکراـم مـھ نآ و دراد یژوـلوـئدیا کی ایراتـلورـپ
 مـھ لابـند ار یفلتخم یاـھمسیا ھک دنیب یمن مـھ یموزـل یلو دـھدیم رارـق امنـھار 2نودھسـتوـئاـم و نیلاتـسا ،نینل ،سلگـنا
 بزـح داجیا تـھج یفارـحنا تاشیارـگ زا یتسینومک شبنـج یزاـس کاـپ تـھج کیژوـلوـئدیا هزرابـم ھـب ندز نـماد . .دنیچب
 .دنزیم مقر ار ایراتلورپ هدنیآ ھک تسیریذپان یطخت یبالقنا ھفیظو کی رگراک ھقبط دحاو
 رفنتـم رایسب زین »رـگراک ھقبـط نیوـن زارـط بزـح« یاـھهژاو زا ھکلب ،دراد ترفـن“دـحاو“ ھملک زا اھنـت ھـن ماسـح بانـج
 ھجیتن نینچ ،نارود نیا لـحارـم مامـت نداد ناشـن ناسکی و موـس لاـنویساـنرتـنا تالاکشا یضعب یئامنـگرزـب زا دعـب وا .تـسا
 ھـبرـجت زا اـم ھک کیتارکمد ریغ مسیلایسوـس دقـن و ]تـسا نیلرـب راوید شروظنـم[ راوید یزیر ورـف زا دعـب«  :دریگیم
 ندوـب یلاـشوـپ ،ایراتـلورـپ نیوـن زارـط بزـح یوـس ھـب شیپ :تـسا ییھشیلک راعـش نیا ،میدروآ تـسد ھـب متسیب نرـق مسیلایسوـس
»دادیم ناشن ار شندوب یگتفاین دشر شدوخ ییهدوت ھیاپ زا و ندوب ھتسباو و
 مامـت اـب یئادصمـھ نیا ھتبـلا .تـسا هدوـب کیتارکمد ریغ مسیلایسوـس ،متسیب نرـق مسیلایسوـس ماسـح  نسـح بانـج رظـن ھـب
 و روـتاتکید مـھ ار نینل ھکلب ار نیلاتـسا اھنـت ھـن اھـنآ .تـساھـنآ یتسینومک دـض تاغیلبت و یتسیلایرپـما یرادھیاـمرـس تاـنایرـج
.دننایامنیم کیتارکمد دض و ماشآ نوخ
 .تـسا ھتـفاین دـشر و ھتـسباو ،یلاـشوـپ ،»ایراتـلورـپ نیوـن زارـط بزـح یوـس ھـب شیپ« راعـش ماسـح نسـح یاـقآ هاـگدید رد یلو
.تسا هدوب یوروش کیوشلب تسینومک بزح بناج زا پچ بازحا ندرک ھتسباو تسایس ناشیا رظن زا مھ نآ تلع
.درادن ،دشاب تسرد نآ دروم رد ماسح رظن ھک مینک ضرف رگا یتح تسایس نیا ھب یطبر چیھ راعش نیا یخیرات رظن زا
 لــخادــت رد ،یتسیلایسوــس یاــھهورــگ و اــھناــمزاــس ،ھیسور تارکمد لایسوــس بزــح مود هرگنک یرازــگرــب زا شیپ اــت
 یھدـناـمزاـس تـھج ار ینیوـن یاـھرایعم ،هرگنک نیا نایرـج رد نینل .دـندرـبیم رـس ھـب یگدنکارـپ و یمرـن یب ،کیژوـلوـئدیا
 یاھبـناـج ھمـھ هزرابـم ناھـج و ھیسور یسارکمد لایسوـس شبنـج نورد رد یئاوژروـب تاشیارـگ .داد ھـئارا ،تسینومک بزـح
 اـب و دـندروـخ تسکش اھـنآ .دنتـفرـگ شیپ رد اـھنآ لامـعا زا یریگولـج و اـھرایعم نیا ندز سـپ تـھج نینل نارادـفرـط اـب ار

 لئاق توافت مسیئوئام و هدش ھلومرف نودھست وئام طسوت ھک نیچ یایراتلورپ یاھدرواتسد یرازگ شزرا نیب ،ام .2
.میتسھ
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 ھـصرـع ھـب اـپ )ینینل یاـھرایعم اـب یبزـح( ایراتـلورـپ نیوـن زارـط بزـح ،ھیسور کیوشلـب تسینومک بزـح یریگ لکش
.تشاذگ خیرات
 کحم گنـس و حالـس نیرتـھب ندوـبر رد وا شالـت ،دنکیم بوبحـم یرادھیاـمرـس دزـن رد ار ماسـح نسـح بانـج ھچـنآ یلو
 نیا .دیاـبرـب ایراتـلورـپ فک زا ار کحم گنـس نیا دـھاوخیم ماسـح بانـج .تـسا شـنانمـشد و ناتـسود نتـخانـش رد ایراتـلورـپ
 ھک شدوـخ تایبرـجت و یخیراـت و کیتکلاید مسیلایرـتاـم ،مسیسکراـم اـب رـگراک ھقبـط .تـسایراتـلورـپ یژوـلوـئدیا ،کحم گنـس
.دسانشب ار دوخ یفخم و راکشآ نانمشد دناوتیم ،دناهدمآرد لومش ناھج یاھیروئت تروص ھب شناربھر طسوت
.دنک یئادز یژولوئدیا دھاوخیم ماسح یاقآ یلو
 دـش ھتفـگ ھک روـط نامـھ .دـناکیژوـلوـئدیا اھـنآ ھمـھ .دنتـسھ یژوـلوـئدیا یاراد اـھناـمزاـس ھمـھ و اـھناسـنا ھمـھ ینونک ناھـج رد
 یناسـنا رـھ .ایراتـلورـپ یژوـلوـئدیا و یزاوژروـب یژوـلوـئدیا :درادـن دوـجو رتشیب یژوـلوـئدیا ود یرادھیاـمرـس نارود رد
 ناـمزاـس کی یناـمزاـس رـھ و تـسا یتاقبـط ناسـنا کی ،یناسـنا رـھ اریز .دراد رارـق اـھیژوـلوـئدیا نیا زا یکی ریثأـت تحـت
 یژوـلوـئدیا مرـجال ،یئاـبریم شافک زا ار ایراتـلورـپ یژوـلوـئدیا یتقو .تسین یژوـلوـئدیا نودـب ییھقبـط چیھ .تـسا یتاقبـط
 ھـب طوـبرـم یلو .دنتـسھ ؟دنتسین کیژوـلوـئدیا ماسـح نسـح یاـقآ یاـھیریگعـضوـم ایآ .یناشـنیم شیاـج ھـب ار یرگید
.تسا کرابم ،تسا نینچ رگا ؟تسیولوئدیا زا غراف ینامزاس رگراک هار نامزاس ایآ .دنتسین ایراتلورپ یژولوئدیا
 .تـسابیز رایسب .مینک ھـجوـت تـسا رـگراک هار ناـمزاـس یالاـب یاـھرداک زا یکی ھک ماسـح نسـح بانـج تاـضاـفا ھـب لاـح
:تسا زیگناروش
 ھک .]یتسینومک مظـن - یگرزـب تبیصم ھـچ .اـم رـب یاو[ یتاقبـط بزـح ھـن دوـب کیژوـلوـئدیا بزـح تدـش ھـب« کیوشلـب بزـح
 دیدوـمرـفیم رـما امـش رـگا[ دوـب شاندوـب کیژوـلوـئدیاً اقلطـم شاھـنوـگرامیب جیاتـن زا یکی ینعی رداـم بزـح ناتـساد نیا دوـخ
 کیژوـلوـئدیا بزـح کی رگید ھیسور کیوشلـب بزـح تروـص نآ رد .دشیم ارـجا امـش رـما امتـح دـشابـن کیژوـلوـئدیا ھک
 زیگناروـش ھک میدرک ضرـع - .تـفاییم ھـلاحتـسا یتسیلایرپـما یرادھیاـمرـس کیژوـلوـئدیا بزـح کی ھـب ھکلب دوبـن یرتـلورـپ
 ... مـھ عجـترـم ناملـسم تـسا نکمم ھک دنتسین تیسکراـم ھمـھ ھک .دنتسین تسینومک ھمـھ ھک ناریا رد رـگراک ھقبـط .]تـسا
 ار ناشیوزاـب یورین ھک یناسک ،دوشیم فیرعـت دیلوـت یورین اـب ھطـبار رد ھک یئورین ھـباثـم ھـب نارـگراک .دـشاـب ناشیوـت
 رـگراک فیرعـت نیا اـب .دننکیم مـھارـف ... و تـشابـنا تـصرـف ،دننکیم دیلوـت ھـفاـضا شزرا ،دـنوـشیم رامثتـسا و دنـشورـفیم
 یتسینومک و پـچ بازـحا ندرک کیژوـلوـئدیا شاتسکش یاـھھیاـپ ....دوشیمن فیرعـت یژوـلوـئدیا اـب اـما ...دوشیم رـتفیرعـت
 تسکش ،دوبـن حلـسم یرتـلورـپ یژوـلوـئدیا ھـب کیوشلـب بزـح رـگا ھک دنتـسھ دقتعـم باسـح یاـقآ تروـص نیا رد »دوـب
 ھـب و کیوشلـب بزـح رد ذوفـن اـب یرادھیاـمرـس یتقو .دـش مـھ روـط نیمھ .تـسا تـسرد نیا .دشیم زوریپ ھکلب دروخیمن
 راتـخاـس لک یرادھیاـمرـس ،دـش بـلاـغ یرادھیاـمرـس یژوـلوـئدیا و درک ھـلاحتـسا نورد زا ار بزـح ،فچـشورـخ ندیسر تردـق
 ناملـسم و یحیسم یزاوژروـب ،یزاوژروـب هدرـخ کیوشلـب بزـح رد .دیبوک مـھرد ار یوروـش ریھامـج داحـتا یتسیلایسوـس
.تسا کرابم .تفای هار مھ عجترم
.دزاس رتتسم ار دوخ یژولوئدیا دھاوخیم ،دھدیم ایراتلورپ زا ھک یفیرعت اب لاح نیع رد ماسح یاقآ یلو
 ناورشیپ زا و یرتـلورـپ یژوـلوـئدیا ھـب حلـسم بزـح روظنـم دوشیم تبحـص یرتـلورـپ نیوـن زارـط بزـح زا یتقو :الوا
 یبالقـنا یروئـت ھـب حلـسم دیاـب ایراتـلورـپ لوارقشیپ بزـح لاـح نیع رد .یرتـلورـپ رـھ ھـن ،تـسایراتـلورـپ فکرـب ناـج و یبالقـنا
 ھتـشاد دوـجو دـناوتیمن زین یبالقـنا تضھـن یبالقـنا یروئـت نودـب« :دیوگیم نینل .دـشاـب ایراتـلورـپ یللملانیب براجـت ھیلک و
)یسور پاچ - ٣٨٠ ھحفص - مراھچ دلج ھب دوش عوجر( ».دشاب
 ریز یھلئـسم ثحـب نیا رد .دوشیم فیرعـت شایناـمزاـس یاـھرایعم و تـسایس ،یژوـلوـئدیا اـب یئانـبور ظاحـل ھـب ایراتـلورـپ
 رد .تـسا دیفم رایسب ندرک مـگ هار یارـب .تـسا بلطـم طلـخ تـمدـخ ردً اـساـسا ندرک حرطـم ار ھـفاـضا شزرا دیلوـت و یئانـب
 دیابـن بزـح دیوگیم ماسـح .تسیزاوژروـب ھـب قلعتـم اھـنآ زا یکی ھک دراد دوـجو یژوـلوـئدیا ود ایراتـلورـپ ھقبـط نورد
 رـگراکرـس رـھ ،ار یتابظـنا یب رـگراک رـھ ،ار یرـگراک رـھ ،یژوـلوـئدیا نتـفرـگ رظـن رد نودـب دیاـب ینعی .دـشاـب کیژوـلوـئدیا
 .تسین رـگراک ھقبـط بزـح “رـگراک ھقبـط“ بزـح تـقو نآ .دنـھد هار بزـح نورد ھـب  ار یبصعتم ناملـسم رـھ ار یعجترـم
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 راتـخاـس هدیا یاراد شدوـخ اریز دنک یربـھر یرادھیاـمرـس راتـخاـس ینوگـنرـس رد ار ایراتـلورـپ دـناوتـب ھک تسین یبزـح رگید
 اذـل دنکیم حالـس علـخ یرادھیاـمرـس لـباقـم رد ار ایراتـلورـپ ،“یژوـلوـئدیا زا غراـف“ یروئـت ھک تـسا نـشور .تسیرادھیاـمرـس
؟؟؟دوش رگراک هار نامزاس دراو دناوتیم یییژولوئدیا رھ اب یرگراک رھ ایآ .تسا یتسینومک دض و ھناعجترم رایسب
 ھقبــط زاتشیپ ھتــسد ھــباثــم ھــب بزــح ھک نیا زا یکاــح ار دوــخ تــساوــخ و دوــخ لیامــت ھلیسو نیدــب نــم« :دیوگیم نینل
 نایب تـقد و ینشور لامک اـب - ،دنـشاـب لکشت لـقادـح ھـب لـئاـق ھک دریگرـب رد ار یرـصانـع طقـف و دـشاـب رـتلکشتم رودقمـلایتح
 یور ھیکت( )۵٧٨ ھحفـص - سـپ ھـب ماـگ ود شیپ ھـب ماـگ کی - لوا تمسـق - لوا دلـج - بختنـم راـثآ - نینل( »».میامـنیم
 دوـشیم لیکشت رـگراک ھقبـط زاتشیپ ھتـسد زا طقـف رـگراک ھقبـط لوارـق شیپ بزـح موھفـم نیا رد )یتسینومک مظـن زا تاملک
 ھـب یرتـلورـپ یژوـلوـئدیا نیب کیژوـلوـئدیا داـح یهزرابـم کی ھلئـسم نیا رـس رـب .دنکیم مـھ هزرابـم ھک یرـگراک رـھ ھـن و
 رد فـناخلـپ و یکستورـت ،فـتراـم یگدنیامـن ھـب تسیشراـنآ و تسیموـنوکا یزاوژروـب هدرـخ یژوـلوـئدیا و نینل یگدنیامـن
.دندادیم نامزاس کیژولوئدیا ظاحل ھب ار بزح دیاب .دوب نایرج
 و داقتـنا ندـنار بقـع ،کیژوـلوـئدیا هزرابـم ھـب نداد اھـب مک اـقافـتا ،مسیلایسوـس نامتـخاـس تسکش للـع نیرتمھـم زا یکی :اـمود
 کالوک ارثکا ھک تسینومک دـض باـباـن رـصانـع ذوفـن و ھـناگیب یژوـلوـئدیا زا بزـح فوفـص یزاـس کاـپ تـھج دوـخ زا داقتـنا
 دـشر ثـعاـب دوـخ نیا ھک .دـندوـب هدرکرـپ ار مود یناھـج گنـج رد هدـش ھتشک تسینومک رازـھ اـھهد یاـج ھک دـندوـب یئاـھهداز
 تــماــق رد اــھهداز کالوک نیمھ ناــگدنیامــن مود یناھــج گنــج زا دعــب .دــش اــھاروــش روشک رد یسارکوروــب زیگنا لوــھ
 بصـغ ار تردـق و دنشکب ار نیلاتـسا ،دنـنارـب بقـع بزـح نورد رد ار ایراتـلورـپ دنتـسناوـت مھـلاثـما و ایرـب ،فچـشورـخ
 بزــح کی :دیوگیم ھــچ دینیبب .دریگیم یضوــع ندوــب یتسیشاــف اــب ار ندوــب کیژوــلوــئدیا ماســح یاــقآ بانــج .دنیامــن
.تسا ندش یھللا بزح نردم نپمول زا یوزج شموتحم تشونرس کیژولوئدیا
.دریگب ایراتلورپ تسد زا ار نآ دھاوخیم ماسح یاقآ .تسایراتلورپ فوفص یزاس کاپ ھلیسو اھنت ،کیژولوئدیا هزرابم
 یزاوژروـب یاـھنیسیروئـت زا ھکلب ناریا یزاوژروـب یاـھنیسیروئـت زا اھنـت ھـن ار ھقـح نیا یرـگراک هار بانـج نیا ھتبـلا
:دینک ھجوت .تسا ھتخومآ یللملانیب
 یتسیلایرپـما یلمارـف یاـھنرسنک ربتعـم یسایس یاـھهرـھم زا یکی و نامـلآ یاھـتارکمد لایسوـس ربـھر ،دـنارـب یلیو -١
 زا غراـف دیاـب یساـسا لـئاسـم رد اـما ،دـنامـب راداـفو شـتادقتعـم ھـب تسیاـبیم ناسـنا ... تـسایس رد« :دیوگیم نینچ ،ینامـلآ
3».دنک لمع یژولوئدیا

 نیودـت یبلط تردـق لیمـحت یارـب اـھیژوـلوـئدیا« :میناوخیم نینچ یرادھیاـمرـس »یساـسا یاـھهژاو فراعمـلاهرـئاد« رد -٢
)یتسینومک مظن زا هدش ھتسجرب( ».تسین یمتح زین تیعقاو اب نآ تقباطم و دنا هدش
 ترـجاھـم رـطاـخ ھـب ھک دنتـسھ یئاـھناسـنا« :دیوگیم نینچ زین نامـلآ AFD یتسیشاـف بزـح گوـلوـئدیا ،ھکوـھ نرویب -٣
 زا غراـف ،عورـشم ... نامتفـگ ... اـب دنـھاوخیم و .دننکیم بلـط ار ھـنالـقاـع لـح هار کی نآ یارـب و دنـلوغشـم لد هدـشن لرتنک
)یتسینومک مظن زا هدش ھتسجرب( ».دننک ارجا ار نآ راکشآ لح هار اب و یعقاو ،یژولوئدیا
.تسا نشور نآ زا زارتحا ترورض و یژولوئدیا ندوب رضم رد ماسح نسح یاقآ شزومآ عبانم دسریم رظن ھب

***

 ھک دـھدیم ھـئارا فلتخـم لـئاسـم دروـم رد یناوارـف تاحیضوـت زین )رگـنامک شرآ یاـقآ( هدننک ھبـحاصـم ،ھبـحاصـم نیا رد
 یدعـب تارظـن یارـب ار هار و دـھدیم طـسب ار ماسـح نسـح یاـقآ یتسینومک دـض تارظـن ،تاحیضوـت نیا .تـسا قمعـت لـباـق

  - MLPD کیروئت ناگرا - »یبالقنا هار« تاراشتنا ھلسلس زا ھتفرگرب »یژولوئدیا زا غراف« دروم رد لوق لقن ھس .3
»23 و 22 تاحفص - »رکفت هویش هزومآ و یرادھیامرس یژولوئدیا نارحب« ناونع اب - 36/2021 هرامش
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 اجنیا رد طقـف .میرذـگیم نآزا اـم ھک دبلـطیم ار یاھـناـگادـج یھتـشوـن دوـخ ناشیا تارظـن ھـب دروـخرـب .دزاـسیم راومـھ ناشیا
:میزادرپیم ناشیا تارظن زا ھتکن ود ھب
 ھـب امـش رـگا« :دیوگیم نینچ دـشابیم ماسـح یاـقآ یاھتبحـص زا شخـب ود نیباـم ھک دوـخ تاحیضوـت زا یکی رد رگـنامک یاـقآ
 بزــح کی اــم ھک دنتــشونــن دــندرک داجیا ھک بازــحا ھــماــنرــب رد اھنیا زا یسک دینک هاگــن نینل ای سکراــم هرود ھچیراــت
 نوـچ .میراد کیتکلاید مسیلایرـتاـم ھـب طابـترا اـم دنتـشونـن یتح و میتـسھ یتسینینل یتسیسکراـم بزـح کی ای و یتسیسکراـم
 تیکلاــم یدوــباــن یارــب دنــھاوــخیم ھک یناسک ھمــھ تسین مزال .تــسا یعامتــجا تابــسانــم کی مسینومک و مسیلایسوــس
 »...دنشاب تسیئتآ دیاب ھمھ دننک هزرابم یتاقبط یربارب یارب ،یصوصخ
 )کیوشلـب( تسینومک بزـح ار دوـخ ھیسور یسارکمد لایسوـس بزـح کیوشلـب ھـخاـش .درادـن تیعقاو راتفـگ نیا لوا شخـب
 نیا ھک تـسا نـشور .دیماـن ناریا تسینومک بزـح ار دوـخ یورشیپ و یسایس ناـمزاـس ١٩٢٠ رد ناریا رـگراک ھقبـط .دیماـن
 بزـح دعـب لاـس کی .دوـب کیتکلاید مسیلایرـتاـم زین نآ ناینب و درک نیودـت ار نآ سکراـم ھک تـسا یمسینومک نامـھ مسینومک
 مـھ ھک تـسادیپ شـماـن زا مـھ نآ .تـشاذـگ هزرابـم ھنحـص ھـب اـپ نیچ رد ایراتـلورـپ یتاقبـط هزرابـم لد زا نیچ تسینومک
 یرـگراک نیتـسار بازـحا مامـت نآ زا دعـب .تـسا هدوـب کیتکلاید مسیلایرـتاـم ھـب دقتعـم مـھ و دراد دوـخ رد ار مسینومک یهژاو
.دنتفرگ دوخ ھب تسینومک بزح مان فلتخم یاھروشک رد
 رـھ ای تاشیارـگ ھمـھ ایآ »...دننکیم هزرابـم یتاقبـط یرـبارـب یارـب دنـھاوخیم ھک یناسک ھمـھ« دیوگیم نینچ رگـنامک یاـقآ
 یتاقبـط ھعـماـج رد تاقبـط یرـبارـبً الـصا ؟دنکیم هزرابـم تاقبـط یرـبارـب یارـب ،دیشیدـنایب نآ ھـب دیتـسھ لیاـم امـش ھک یشیارـگ
 اجنیا رد .دـنراد رارـق رگیدکی اـب ریذـپاـن یتـشآ لـباقـت رد یرادھیاـمرـس و ایراتـلورـپ ھقبـط ود یتاقبـط ھعـماـج رد ؟دراد ناکما
 عـماوـج اـت .درادـن یرگید یانعـم چیھ نآ ھـب تـنایخ و رـگراک ھقبـط مشـچ ھـب ندیشاـپ کاـخ زـج ندرک تبحـص یتاقبـط رـبارـب زا
 شـناوـت هزادـنا ھـب ھعـماـج نیا رد یناسـنا رـھ .درادـن دوـجو یتاقبـط یرـبارـب ،یتسیلایسوـس ھعـماـج ھلمـجنم تـسا یتاقبـط یناسـنا
.دنتسین ربارب ناشیاھزاین و اھناسنا دناهدش وحم تاقبط ھک زین مسینومک رد .دربیم مھس شراک هزادنا ھب سک رھ و
تسا یتسینومک دض یتسینویزیور غیلبت و عضوم کی ،تاقبط یربارب غیلبت

یتسینومک مظن زا نومک ھیرشن رد یاھلاقم
coiran.org


