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اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  هاشاضر و 

: هدنسیون

دجم یلقدمحم 

: یپاچ رشان 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  11هاشاضر و 

باتک 11تاصخشم 

12هراشا

بلاطم 14تسرهف 

رشان 24نخس 

ینادردق 26رکشت و 

همدقم لوا : 28لصف 

28هراشا

تقیقح هناسفا و  هاش : 30اضر 

1921-1941 ناریا ، هرابرد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  33دانسا 

1921-1941 تشحو ، 37تموکح 

1921-1941 تنوشخ ، یگنهرف و  43لواپچ 

ناریا تفن  تراغ  یلام : روما  یتفن و  ياه  44شرازگ 

باتک 48حرط 

هاش اضر  راک  نایاپ  رد 1941 و  ناریا  رب  مکاح  54طیارش 

عمط تواسق و  يالعا  هنومن  يولهپ  هاش  اضر  مود : 58لصف 

58هراشا

هاش اضر  يوخ  قلُخ و  62هتشذگ و 

اه همانزور  68بوکرس 

یصخش ياه  تواسق  زا  ییاه  71هنومن 

هاشاضر اب  تراه  ياهدروخرب  75نیلوا 

ناخاضر عمط  79صرح و 

هاش اضر  يراوخ  81نیمز 
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هاش اضر  ياه  يراوخ  نیمز  اه و  يذاخا  هب  تراه  84تاراشا 

یلامش ياه  ناتسا  هب  هاشاضر  88ياهرفس 

هاش اضر  زیمآ  نونج  علو  95صرح و 

ریاشع لابق  رد  هاش  اضر  99تسایس 

برع ُرل و  ریاشع  يرابجا  ناکسا  101چوک و 

دارکا يرابجا  ناکسا  104چوک و 

ندرج .ما  لیئومس  رتکد  107تارظن 

ناردنزام رد  هاش  یفاب  مشیربا  109هناخراک 

اهرهش ندرک » نردم  »112

راتشک تشحو و  تموکح  موس : 118لصف 

118هراشا

هیئوژ 1924 يربمیا ، یقشع و  120لتق 

ربماتپس 1922 اه » یمیلک   » هلحم 123يارجام 

شاترومیت 128نیسحلادبع 

« دوب نیگمهس  سب  وا  طوقس  دش و  رانکرب  شاترومیت  »130

« درادن یتخب  چیه  وا  : » شاترومیت كوکشم  تشونرس  138يریگتسد و 

شاترومیت تیموکحم  144همکاحم و 

اه بوکرس  تدش  146شیازفا 

دیفس 150بَح 

يولهپ يزاس  مومسم  153هخوج 

ریاشع رادرس  یئاقشق ، هلودلا  156تلوص 

یئاقشق ناخ  یلع  تشونرس  هاش : 159توعد 

1933 يرایتخب ، ریاشع  نارس  161يریگتسد 

نادنز رد  دعسا  رادرس  167گرم 

ریاشع ینادنز  نارس  ریاس  171تشونرس 

ناریا 178لیتساب 
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نارگید و  امنهر ، یتشد ، راجاق : رصق  هزات  180نانامهیم 

رگداد فرشا  ترضح  يدعب : 184ینابرق 

هداز یقت  قدصم و  186دیعبت 

دهشم رد  راتشک  مراهچ : 194لصف 

194هراشا

، اروشاع زور  رد  يرادازع  تیعونمم  یگنرف ، 195هالک 

دیدش روسناس  دهشم : رد  شروش  201ربخ 

اه یسیلگنا  يوس  زا  تافلت  207دروآرب 

سدق ناتسآ  هیلوتلا  بیان  210مادعا 

سیلگنا شقن  هاشاضر : یصخش  212تینما 

راتشک تشحو و  تموکح  همادا  مجنپ : 214لصف 

214هراشا

رواد 216یشکدوخ 

زوریف هلودلا  ترصن  222لتق 

هاش اضر  اب  تورث  224میسقت 

سردم نسحدیس  هللا  227تیآ 

يریگ 237هجیتن 

لواپچ تراغ و  لاس  لهچ   1911-1951 ناریا ، تفن  سیلگنا و  مشش : 240لصف 

240هراشا

یسراد 243زایتما 

یسراد زایتما  هتفای  نامزاس  ضقن  اه و  یسیلگنا  یسایس  246تنطیش 

تیمسا ژاتیمرآ - 251دادرارق 

نت ره  يازا  هب  گنیلیش  254راهچ 

یسراد زایتما  رییغت  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هیلوا  ياه  255شالت 

1930-1931 لامش ، تفن  زایتما  نسکید و  .ما  259سکم 

هاش اضر  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  264داهنشیپ 
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یسراد زایتما  دض  رب  یتاعوبطم  266تازرابم 

ناریا يوس  زا  یسراد  زایتما  269وغل 

یخیرات تنایخ  کی  274دادرارق 1933 :

سکج .لا  .یت  اب  یتفگ  پگ و  هاشاضر : 284شقن 

توا 1940 رد  دادرارق  تقوم  289رییغت 

1927 هاشاضر 1941 - تسد  هب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  تراغ  یتکلمم و  هریخذ  متفه : 295لصف 

295هراشا

یتکلمم گنیلرتسا  هریخذ  300قودنص 

1928-1941 شترا ، هب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  هجدوب  307صیصخت 

ندنل رد  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  یصیصخت  ياه  هجدوب  325ریاس 

330هصالخ

1928-1941 هحلسا ، دیرخ  متشه : 332لصف 

332هراشا

ناریا 333شترا 

ناریا ییایرد  349يورین 

ناریا ییاوه  357يورین 

ناریا ییامیپاوه  رب  اه  یسیلگنا  362هطلس 

377هصالخ

هاشاضر یجراخ  یکناب  ياه  باسح  ناریا و  یتفن  ياهدمآرد  ریسم  رییغت  مهن : 380لصف 

380هراشا

ناریا شترا  هوجو  386لاقتنا 

كرویوین يالط  ياه  395هلومحم 

یجراخ ياهروشک  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  398باسح 

ندنل رد  هاش  اضر  یکناب  401باسح 

كرویوین رد  هاش  اضر  408تورث 

درالیو شرازگ  نیرخآ  سییوس : رد  هاشاضر  یکناب  ياه  411باسح 
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روشک لخاد  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  414باسح 

1943-1952 کیتاملپید تسپ  طسوت  لوپ  هلاوح  يارب  دیدج  هاش  415مادقا 

ناریا یتنطلس  تارهاوج  تقرس  مهد : 428لصف 

428هراشا

1926 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  431نوناق 

1937 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  434نوناق 

« دش هتشاذگ  رانک  یکچوک  تمسق  »439

ناشن ساملا  هقلح  ود  يولهپ و  442سمش 

1928 يداصتقا 1941 - عضو  تماخو  يزرا و  نارحب  مهدزای : 448لصف 

448هراشا

نآ ممتم  یجراخ و  راعسا  لرتنک  453نوناق 

يداصتقا نارحب  455زاغآ 

لاس 1930 رد  ناجیابرذآ  458عاضوا 

يداصتقا عاضوا  ندش  رت  460میخو 

دننک یم  گنت  زرا  رازاب  رب  ار  هصرع  شاترومیت  هاش و  463اضر 

سرام 1931 تراجت  راصحنا  465نوناق 

سرام 1936 یجراخ 1  راعسا  نوناق  یجراخ و  470تراجت 

1937 ناریا ، یلم  کناب  یلمع  473لوکن 

يداصتقا عاضوا  هرابرد  اه  یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  توافتم  474تارظن 

ناریا هب  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  تخادرپ  476مدع 

زرا ياج  هب  یتسپ  ربمت  483شورف 

كرویوین هب  ناریا  ياه  لوپ  485لاقتنا 

هاشاضر طوقس  لاس 1941  رد  ناریا  عاضوا  مهدزاود : 492لصف 

492هراشا

نارهت رد  نان  495دوبمک 

عاضوا رتشیب  تماخو  498شرازگ 
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لاس 1940 رد  ناریا  یبرغ  لامش  502ناجیابرذآ و 

لیروآ 1941 ناریا ، بونج  506قرش و 

دورب دیاب  هاش  اضر  توا 1941 : رونیام ، 507شرازگ 

توا 1941  25 ناریا ، هب  نیقفتم  ياهورین  512مجاهت 

هاش اضردمحم  ینیشناج  هاش و  اضر  514يافعتسا 

يدمحا نادنز ، رتکد »  » مادعا و  يراتخم ، هیمظن ، سیئر  522همکاحم 

مالعا 530تسرهف 

ریواصت 584تسرهف 

زکرم 585هرابرد 
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اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  هاشاضر و 

باتک تاصخشم 

 - 1325 یلقدمحم ، دجم ، هسانشرس : 

Majd, Mohammd Gholi, 1946

؛ يریما یفطـصم  مجرتم  دـجم ؛  یلقدـمحم  اکیرمآ / هجراـخ  ترازو  دانـسا  ساـسا  رب  اـیناتیرب  هاـشاضر و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . ینامرکربجنر ربکا  یلع  راتساریو 

.1389 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  510 يرهاظ :  تاصخشم 

2-00-5786-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Great Britain Reza Shah : the plunder of Iran, 1921-1941, c2001 : . یلصا ناونع  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

.1323  - 1257 ناریا ، هاش  يولهپ ، اضر  عوضوم : 

ناتسلگنا یجراخ --  طباور  ناریا --  عوضوم : 

ناریا یجراخ --  طباور   -- ناتسلگنا عوضوم : 

ناتسلگنا تلاخد  -- 1357  - 1304 يولهپ ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

مجرتم  -، 1337 یفطصم ، يریما ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو  -، 1338 ربکا ، یلع  ینامرک ، ربجنر  هدوزفا :  هسانش 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

DSR1489/5/م27ر6 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0822 ییوید :  يدنب  هدر 
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1994791 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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بلاطم تسرهف 

رشان 9 نخس 

همدقم 13 لوا / لصف 

تقیقح 15 هناسفا و  هاش : اضر 

18 1921-1941 ناریا ، هرابرد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانسا 

22 1921-1941 تشحو ، تموکح 

27 1921-1941 تنوشخ ، یگنهرف و  لواپچ 

ناریا 28 تفن  تراغ  یلام : روما  یتفن و  ياه  شرازگ 

باتک 32 حرط 

هاش 38 اضر  راک  نایاپ  رد 1941 و  ناریا  رب  مکاح  طیارش 

عمط 41 تواسق و  يالعا  هنومن  يولهپ  هاشاضر  مود / لصف 

هاش 45 اضر  يوخ  قلُخ و  هتشذگ و 

اه 51 همانزور  بوکرس 

یصخش 54 ياه  تواسق  زا  ییاه  هنومن 

هاشاضر 58 اب  تراه  ياهدروخرب  نیلوا 

ناخاضر 62 عمط  صرح و 

ص:3

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 14 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


هاش 64 اضر  يراوخ  نیمز 

هاش 67 اضر  ياه  يراوخ  نیمز  اه و  يذاخا  هب  تراه  تاراشا 

یلامش 71 ياه  ناتسا  هب  هاشاضر  ياهرفس 

هاش 76 اضر  زیمآ  نونج  علو  صرح و 

ریاشع 80 لابق  رد  هاش  اضر  تسایس 

برع 82 ُرل و  ریاشع  يرابجا  ناکسا  چوک و 

دارکا 85 يرابجا  ناکسا  چوک و 

ندرج 88 .ما  لیئومس  رتکد  تارظن 

ناردنزام 90 رد  هاش  یفاب  مشیربا  هناخراک 

اهرهش 93 ندرک » نردم  »

راتشک 99 تشحو و  تموکح  موس / لصف 

هیئوژ 1924 101 يربمیا ، یقشع و  لتق 

ربماتپس 1922 104 اه » یمیلک   » هلحم يارجام 

شاترومیت 109 نیسحلادبع 

111 دوب » نیگمهس  سب  وا  طوقس  دش و  رانکرب  شاترومیت  »

119 درادن » یتخب  چیه  وا  : » شاترومیت كوکشم  تشونرس  يریگتسد و 

شاترومیت 125 تیموکحم  همکاحم و 

اه 127 بوکرس  تدش  شیازفا 

دیفس 131 بَح 

يولهپ 134 يزاس  مومسم  هخوج 
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ریاشع 137 رادرس  یئاقشق ، هلودلا  تلوص 

یئاقشق 140 ناخ  یلع  تشونرس  هاش : توعد 

142 1933 يرایتخب ، ریاشع  نارس  يریگتسد 

نادنز 148 رد  دعسا  رادرس  گرم 

ریاشع 152 ینادنز  نارس  ریاس  تشونرس 

ناریا 157 لیتساب 

ص:4
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نارگید 159 و  امنهر ، یتشد ، راجاق : رصق  هزات  نانامهیم 

رگداد 163 فرشا  ترضح  يدعب : ینابرق 

هداز 165 یقت  قدصم و  دیعبت 

دهشم 173 رد  راتشک  مراهچ / لصف 

...و 174 اروشاع ، زور  رد  يرادازع  تیعونمم  یگنرف ، هالک 

دیدش 180 روسناس  دهشم : رد  شروش  ربخ 

اه 186 یسیلگنا  يوس  زا  تافلت  دروآرب 

سدق 189 ناتسآ  هیلوتلا  بیان  مادعا 

سیلگنا 191 شقن  هاشاضر : یصخش  تینما 

راتشک 193 تشحو و  تموکح  همادا  مجنپ / لصف 

رواد 195 یشکدوخ 

زوریف 201 هلودلا  ترصن  لتق 

هاش 203 اضر  اب  تورث  میسقت 

سردم 206 نسحدیس  هللا  تیآ 

يریگ 216 هجیتن 

219 1911-1951 ناریا ، تفن  سیلگنا و  مشش / لصف 

یسراد 222 زایتما 

یسراد 225 زایتما  هتفای  نامزاس  ضقن  اه و  یسیلگنا  یسایس  تنطیش 

تیمسا 230 ژاتیمرآ - دادرارق 

نت 233 ره  يازا  هب  گنیلیش  راهچ 
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234 ناریا ...  سیلگنا و  تفن  تکرش  هیلوا  ياه  شالت 

238 1930-1931 لامش ، تفن  زایتما  نسکید و  .ما  سکم 

هاش 243 اضر  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  داهنشیپ 

یسراد 245 زایتما  دض  رب  یتاعوبطم  تازرابم 

ص:5
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ناریا 248 يوس  زا  یسراد  زایتما  وغل 

یخیرات 253 تنایخ  کی  دادرارق 1933 :

سکج 262 .لا  .یت  اب  یتفگ  پگ و  هاشاضر : شقن 

...و 267 توا 1940  رد  دادرارق  تقوم  رییغت 

...یتفن 273 ياهدمآرد  تراغ  یتکلمم و  هریخذ  متفه / لصف 

یتکلمم 278 گنیلرتسا  هریخذ  قودنص 

284 1928-1941 شترا ، هب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  هجدوب  صیصخت 

ندنل 299 رد  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  یصیصخت  ياه  هجدوب  ریاس 

هصالخ 303

305 1928-1941 هحلسا ، دیرخ  متشه / لصف 

ناریا 306 شترا 

ناریا 318 ییایرد  يورین 

ناریا 326 ییاوه  يورین 

ناریا 330 ییامیپاوه  رب  اه  یسیلگنا  هطلس 

هصالخ 340

...و 343 ناریا  یتفن  ياهدمآرد  ریسم  رییغت  مهن / لصف 

ناریا 349 شترا  هوجو  لاقتنا 

كرویوین 358 يالط  ياه  هلومحم 

یجراخ 361 ياهروشک  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح 

ندنل 364 رد  هاش  اضر  یکناب  باسح 
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كرویوین 371 رد  هاش  اضر  تورث 

درالیو 374 شرازگ  نیرخآ  سییوس : رد  هاشاضر  یکناب  ياه  باسح 

روشک 377 لخاد  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح 

...لوپ 378 هلاوح  يارب  دیدج  هاش  مادقا 
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ناریا 391 یتنطلس  تارهاوج  تقرس  مهد / لصف 

394 1926 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  نوناق 

397 1937 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  نوناق 

402 دش » هتشاذگ  رانک  یکچوک  تمسق  »

ناشن 405 ساملا  هقلح  ود  يولهپ و  سمش 

...يداصتقا 411 عضو  تماخو  يزرا و  نارحب  مهدزای / لصف 

نآ 416 ممتم  یجراخ و  راعسا  لرتنک  نوناق 

يداصتقا 418 نارحب  زاغآ 

لاس 1930 421 رد  ناجیابرذآ  عاضوا 

يداصتقا 423 عاضوا  ندش  رت  میخو 

دننک 426 یم  گنت  زرا  رازاب  رب  ار  هصرع  شاترومیت  هاش و  اضر 

سرام 1931 428 تراجت  راصحنا  نوناق 

سرام 1936 433 یجراخ 1  راعسا  نوناق  یجراخ و  تراجت 

436 1937 ناریا ، یلم  کناب  یلمع  لوکن 

يداصتقا 437 عاضوا  هرابرد  اه  یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  توافتم  تارظن 

ناریا 439 هب  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  تخادرپ  مدع 

زرا 446 ياج  هب  یتسپ  ربمت  شورف 

كرویوین 448 هب  ناریا  ياه  لوپ  لاقتنا 

هاشاضر 453 طوقس  لاس 1941  رد  ناریا  عاضوا  مهدزاود / لصف 

نارهت 456 رد  نان  دوبمک 
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عاضوا 459 رتشیب  تماخو  شرازگ 

لاس 1940 463 رد  ناریا  یبرغ  لامش  ناجیابرذآ و 

لیروآ 1941 467 ناریا ، بونج  قرش و 

دورب 468 دیاب  هاش  اضر  توا 1941 : رونیام ، شرازگ 

توا 1941 473  25 ناریا ، هب  نیقفتم  ياهورین  مجاهت 
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هاش 475 اضردمحم  ینیشناج  هاش و  اضر  يافعتسا 

يدمحا 483 نادنز ، رتکد »  » مادعا و  يراتخم ، هیمظن ، سیئر  همکاحم 

مالعا 491 تسرهف 

ریواصت 515 تسرهف 
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رشان نخس 

.دش یم  هدناوخ  نیون  ناریا  راذگناینب  شیپ ، يدـنچ  ات  هک  تسا  يدرف  دورف  زارف و  دـهاش  ات 1320  ياهلاس 1299  رد  ناریا  خیرات 
دانـسا تفرگ ، یم  رارق  یخیرات  ياهـشهوژپ  رد  وا  تامادـقا  دنتـسم  هچ  نآ  ناخاضر ، هرابرد  يولهپ  نارود  یمـسر  تیاور  زا  ریغ 

رارق ناهوژپ  خیرات  دانتـسا  دروم  تردـق ، ياهمرها  همه  نتفرگ  يارب  ناخاضر  یگدـنود  هرود  رد  هژیو  هب  دانـسا  نیا  .دوب  سیلگنا 
روشنم عالضا  زا  یکی  ندیـشک  ناوت  دوخ ، درکراک  نیرت  هنانیب  شوخ  رد  ریبک ، يایناتیرب  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  .تسا  هتفرگ 
یناوارف هب  يوـلهپ  هرود  زا  یمـسر  تئارق  هب  ضرعتم  ياـهتیاور  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـنچ  ره  .دراد  ار  هدـشدای  هرود 
تبـسن .تفای  همادا  سیلگنا  دانـسا  رب  هیکت  اب  یهاشاضر ، هرود  هب  تبـسن  یتنـس  هاگدـید  یخیرات ، تاقیقحت  رد  اما  دـندش ، هضرع 

نتفرگ تمدخ  هب  رد  وا  طلـست  ناریا و  هب  سیلگنا  عفانم  ندروخ  هرگ  .تسین  مهبم  مولعمان و  یتبـسن  لوا ، يولهپ  اب  سیلگنا  تلود 
یم قوس  ناخاضر  دوس  هب  ار  سیلگنا  هدـش  میظنت  ياهدنـس  شیارگ  یعیبط  روط  هب  دوخ ، عفانم  ظفح  يارب  یناریا  لاجر  اهداهن و 

هیـسور تسا : هدـنام  یقاب  هتفگاـن  نونکاـت  ناریا  رد  رقتـسم  یـسایس  ناگدـنیامن  رگید  هاـگن  اـما  تسا ؛ هدوب  زین  نینچ  نیا  و  دـهد ؛
.اکیرمآ ینامثع ، هیکرت  يوروش ،

نایب هب  و  دشکب ؛ ریوصت  هب  ار  هرود  نیا  ياهدادخر  زا  يرگید  علض  تسا  هتسناوت  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  راشتنا  ًاریخا 
، رت تسرد 

ص:9

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 24 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


یهاشاضر نارود  رب  مکاح  یمـسر  لوادتم و  ياهتیاور  ضرعتم  اهدنـس ، نیا  .دـهد  هئارا  هدـشدای  ياهدادـیور  زا  يدـیدج  تئارق 
دـیق و زا  نانز  يدازآ  هیزجت ، زا  تاجن  تردـق ، زکرمت  نیون ، شترا  يراذـگناینب  ِراختفارپ  رـصع  ار  هرود  نیا  هک  ییاهتیاور  تسا ؛
اب تسایناتیرب ؛ هدیـشکرب  ناخاضر  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  ییاکیرمآ  دانـسا  .دـمان  یم  ...و  هاگـشناد  نهآ ، هار  تخاس  باجح ، دـنب 

یمامت ددـنب ؛ یم  ار  اه  همانزور  دـنک ؛ یم  بوکرـس  ار  ریاشع  دـشک ؛ یم  مدآ  اهنآ  یناـبیتشپ  اـب  دـنک ؛ یم  اـتدوک  اـیناتیرب  کـمک 
رد دتسرف ؛ یم  رگید  راید  هب  يزاس  مومسم  ياه  هخوج  دیفـس و  ّبح  اب  ریگتـسد و  دنا  هدوب  زاسرتسب  وا  ندمآرب  رد  هک  ار  یناسک 

ار بوغرم  ياه  نیمزرس  یمامت  دهد ؛ یم  جارات  هب  ار  تفن  دناسر ؛ یم  تداهـش  هب  دیعبت و  ار  سردم  دنک ؛ یم  ماع  لتق  داشرهوگ 
.دزودنا یم  دوخ  يارب  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  زا  هوبنا  یتورث  و  دروآ ؛ یمرد  دوخ  کلمت  هب 

لاح رد  نامز  نیا  رد  اکیرمآ  .تسین  ناسکی  نیسپ ، ياه  هرود  اب  هرود ، نیا  رد  اه  ییاکیرمآ  یسایس  روضح  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
كرد و ییانـشآ ، هیواز  زا  هکلب  مکاح ، رالاس  هیامرـس  تردـق  کی  رظنم  زا  هن  وا ، هاگن  .تسا  ناریا  لـیلحت  یباـیزرا و  ییاـسانش ،

یسایس هدنیامن  ور ، نیا  زا  .دروخ  مقر  ناریا  رد  مود  يولهپ  تیمکاح  لاس  رد 37  هک  يا  هدنیآ  يارب  یهاگآ  بسک  تسا ؛ هبرجت 
، دوخ عوبتم  هجراخ  روما  ترازو  هب  ار  ناریا  رابخا  دوخ ، ياه  تحلـصم  عفانم و  زا  ینارگن  ای  هظحـالم و  نودـب  ناریا ، رد  اـکیرمآ 

.دتسرف یم  تسا ، هتفایرد  شدوخ  هک  نانچنآ 

اکیرمآ میقم  یناریا  ققحم  دجم ، یلقدـمحم  رتکد  رثا   Great Britain and Reza Shah زا : تسا  يا  همجرت  رـضاح  نتم 
داهنـشیپ هب  هک  دـشاب  یم  لصف  ياراد 15  یـسیلگنا  نتم  .تسا  هدش  رـشتنم  لاس 2001  رد  ادـیرولف  هاگـشناد  تاراشتنا  طسوت  هک 

نیا اب  نامزمه  هک  يولهپ ،» هب  راجاق  زا   » باتک رد  نآ  بلاطم  رارکت  لیلد  هب  مراهچ  موس و  مود ، لصف  همجرت  زا  دـجم  رتکد  ياقآ 
.تسا هدش  يراددوخ  دوش  یم  رشتنم  هسسؤم  نیا  طسوت  رثا 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 
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هرطاخ دای و  هب  میدقت 

تشحو تموکح  ناینابرق  همه 

ات 1320 لاس 1299  زا  راتشک  و 

ینادردق رکشت و 

رتکد موحرم  .مراد  ار  رکـشت  لامک  دـنلیرم  كراپ ، جـلاک  رد  عقاو  اکیرمآ  یلم  دانـسا  ناـنکراک  محارم  تدـعاسم و  زا  هلیـسونیدب 
هب ناریا  اب  طاـبترا  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  يوجتـسج  رورم و  رد  هرادا ، نیا  دـشرا  سانـشراک  نسواتـسوگ ، نتلیم 
هب ناشقوش  قوذ و  رثا ، نیا  سیونتـسد  هرابرد  دوخ  تارظن  اـب  ناـیامرف  ظـفاح  روسفرپ  .دنتـشاد  لوذـبم  يرایـسب  کـمک  بناـجنیا 

.دنا هتخاس  شیوخ  تنم  نیهر  ار  بناجنیا  ناشدیفم  ياهداهنشیپ  و  باتک ، نیا  هب  ناشرفاو  هقالع  قباوس ، فشک  ماگنه 

یلعدمحم مدنزرف  .تخاس  نکمم  ار  باتک  نیا  شراگن  ناش  يرکفمه  کمک و  هک  مناد  یم  ما  هداوناخ  نویدم  ار  دوخ  رخآ ، رد 
.دیسر مداد  هب  بسانم  عقوم  رد  هشیمه  لثم  رتویپماک  دربراک  رد  شتراهم  اب  دجم 
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همدقم لوا : لصف 

هراشا

رد سیلگنا  ياهورین  تسد  هب  ینامثع  ياه  نیمزرـس  حـتف  نیرهنلا و  نیب  رد  ینامثع  ياوق  تسکـش  هیـسور و  ربتکا 1917  بالقنا 
.تخادنا سیلگنا  هرصاحم  رد  برغ  بونج و  قرش و  زا  دندیمان ) یم  ایشرپ  اه  یبرغ  نامز  نآ  رد  هک   ) ار ناریا  ًالمع  لاس 1918 

.دنتخات ناریا  هب  برغ  قرش و  زا  هقطنم ، رد  دوخ  قوفت  زا  هدافتسا  اب  سیلگنا  ياوق 

.دمآرد سیلگنا  ياهورین  لاغـشا  هب  ناجیابرذآ ، ناتـسا  يانثتـسا  هب  ناریا ، لک  نآ  یط  هک  داد ، خر  لیروآ 1918  رد  یلـصا  هلمح 
هجیتن رد  هک  ارچ  تسا ؛ ناریا  خـیرات  مهم  رایـسب  ياهدادـیور  هلمج  زا  یناهج  لوا  گنج  رد  ناریا  لاغـشا  سیلگنا و  یماظن  هلمح 

رد ( 1942-1918  ) ماـمت لاـس  جـنپ  تسیب و  ًاـبیرقت  و  داد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  ًـالمع  لاـس  تصـش  يارب  ناریا  روبزم  هلمح 
تیمها مغرب  .دوب  هدحتم  تالایا  هطلـس  تحت  یمالـسا 1979 ، بالقنا  يزوریپ  ات  زین ، نآ  زا  سپ  و  دـمآرد ؛ سیلگنا  لماک  لرتنک 

.تسا هدش  لوذبم  دادیور  نیا  هب  یخیرات  عبانم  رد  یکدنا  ًاتبسن  هجوت  لاس 1918 ، رد  ناریا  هب  سیلگنا  هلمح  یخیرات 

یلصا ياهورین  اهنآ  .دندرک  يراکناهنپ  تخس  ادتبا  نامه  زا  اه  یسیلگنا 
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رد یتح  ییورین  نینچ  دوجو  زا  تبحـص  اریز  دندوب ؛ هداد  بقل  يّرـس  يورین  ار  ، (1) رتسناد یمازعا  ياوق  هب  فورعم  ناش ، مجاـهم 
زین زورما  هب  ات  يراکناهنپ  نیا  تسادـیپ ، هکنانچ  .تشادـن  ناکما  ًانلع  دوب ، یـسیلگنا  ياـهورین  داتـس  ّرقم  ناـمز  نآ  رد  هک  دادـغب ،

تاعالطا زین   (2) تـسا هدیـسر  پاچ  هب  روبزم  یخیرات  ياهدادیور  هرابرد  رخاوا  نیمه  ًابیرقت  هک  یباتک  دـنچ  رد  .تسا  هتفای  همادا 
تروص ایناتیرب  ياهویشرآ  رد  دوجوم  دانـسا  ساسا  رب  هک  يرگید  شهوژپ  رد  .دراد  دوجو  ناریا  هب  سیلگنا  هلمح  هرابرد  يزیچان 

(3)« اه کیوشلب  دیدهت   » لباقم رد  ناریا  زا  تظافح  فده  اب  هک  تسود  ًاتبـسن  ییورین  نوچمه  سیلگنا  مجاهم  ياوق  تسا ، هتفرگ 
نارهت رد  اکیرمآ  ترافـس  زا  یلاسرا  یماظن  یـسایس و  ياه  شرازگ  رد  یلو  دنا ؛ هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  دـندش ، روشک  نیا  دراو 

.دوش یمن  تفای  يدیدهت  نینچ  دوجو  زا  يرکذ  یتح  ای  ییاعدا و  نینچ  تحص  رب  لاد  يدهاوش  چیه 

نـسح باصتنا  هنطلـسلا و  ماصمـص  هنیباک  طوقـس  هنیمز  ندروآ  مهارف  اب  دـندرک  یعـس  ناریا ، یماظن  لاغـشا  زا  سپ  اـه  یـسیلگنا 
نیرتهب .دننک  رت  مکحتـسم  زین  ار  ناش  یـسایس  هطلـس  توا 1918  رد  يریزو  تسخن  تُسپ  رد  هلودـلا ، قوـثو  هـب  فورعم  قوـثو ،

دوب سیلگنا  تیامح  تحت  یماظنریغ  يدادبتسا  تلود  کی  وا  تلود  هک  تسا  نیا  داد  هیارا  قوثو  تلود  زا  ناوت  یم  هک  یفیصوت 
ياتـسار رد  ار  ناریا  يداصتقا  هعـسوت  دریگب و  تسد  هب  ار  شتفن ، هژیو  هب  نآ ، يداصتقا  عبانم  ناریا و  مئاد  لرتنک  تشاد  دصق  هک 

روشک سیلگنا ، اب  توا 1919  دادرارق 9  يارجا  .دنک  تیاده  شیوخ  عفانم 

ص:14

.Dunster Expeditionary Force - 1
نینورک .متفاین  نسلوا  هتشون  ناریا ، سیلگنا و  طباور  باتک  رد  ناریا  لاغشا  سیلگنا و  موجه  هرابرد  یلـصفم  حرـش  چیه  ًالثم ، - 2

موجه هرابرد  یلـصفم  ثحب  زین  ینغ  .نینورک  رثا  يولهپ ، تلود  يریگ  لکـش  .کن  .دراد  رتسناد  ياوق  هب  ارذگ  يا  هراشا  طقف  زین 
طقف زین  يدک  رثا  بالقنا ، ياه  هشیر  رد  .ینغ  رثا  هاش ، اضر  ندـمآرب  ناریا و  کن  .درادـن  لاس 1918  رد  ناریا  لاغـشا  سیلگنا و 

.تسا هدش  هلئسم  نیا  هب  یهاتوک  تاراشا 
، یحابـص رظن  زا  .تسا  هدـش  ریوـصت  ناریا  عـفن  هب  ًاتبـسن  سیلگنا  موـجه  باـتک  نـیا  رد  .ناریا  رد  سیلگنا  تسایـس  یحابـص ، - 3

.دیبرچ یم  تنوشخ » یساملپید   » هب یسیلگنا »]  ] فیک تردق  »
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اب ناشتفلاخم  اه و  یـسیلگنا  اب  مدرم  دیدش  تموصخ  یلو  لاس 1920  لیاوا  رد  درک ؛ یم  لیدبت  اه  یسیلگنا  هرمعتسم  هب  ًامـسر  ار 
اب قوثو  یماظنریغ  يدادبتـسا  تلود  هبرجت  نکممریغ و  هماـن  تقفاوم  نیا  يارجا  هک  تخاـس  صخـشم  ًـالماک  يداهنـشیپ  دادرارق 

.تسا هدش  هجاوم  تسکش 

تسد هب  ینالوط  یتدم  يارب  ار  نآ  عبانم  ناریا و  لرتنک  ًالمع  یماظن  يدادبتـسا  تلود  کی  رارقتـسا  اب  اه  یـسیلگنا  نیا ، دوجو  اب 
یب ًابیرقت  ماـنمگ و  قازق  رـسفا  کـی  نآ  هجیتن  رد  دـش و  رارقرب  ناریا  رد  هیروف 1921  ياتدوک 21  اب  یماظن  دادبتـسا  نیا  .دنتفرگ 

هجیتن رد  لاس 1925 ، رد  .دوب  ناخاضر  نامه  درم  نیا  .دش  ناریا  یماظن  روتاتکید  لاس  تدم 20  هب  ییاتسور  يا  هداوناخ  زا  داوس 
رد نیقفتم  ياهورین  هلمح  لابند  هب  وا  .دش  ناریا  هاش  ناخاضر  و  دیچیپ ، مه  رد  راجاق  هلسلس  راموط  رگید ، یـسیلگنا  ياتدوک  کی 

كرت ار  ناریا  یسیلگنا  یتشک  کی  رب  راوس  سیلگنا  هیامحلا  تحت  داد و  ءافعتسا  رابجا  هب  لاس  نامه  ربماتپـس  رد  توا 1941 ، هام 
.درک

تقیقح هناسفا و  هاش : اضر 

لوط رد  هک  دوب  يراختفارپ  رـصع  قوف  هرود  ات 1941 ، یخیرات 1921  هرود  يولهپ و  هاش  اضر  هب  تبـسن  یتنـس  هاگدید  ساسا  رب 
هک تفرگ  لکـش  دـیدج  یلم  شترا  کی  يولهپ ، ناخاضر  ماـن  هب  تسرپ ، نطو  روـالد و  زابرـس  کـی  یناـشفناج  تمه و  هب  نآ ،

بوکرـس و ار  رگتراغ  ياه  لادوئف  یغای و  تالیا  ریاشع و  یلم ، شترا  نیا  .داد  تاـجن  هیزجت  زا  ار  نآ  تخاـس و  دـحتم  ار  ناریا 
هطلــس تـفرگ و  شیپ  رد  ار  برغ  يوـگلا  ناریا  لاـس 1925 ، رد  تنطلـس  تخت  رب  ناـخاضر  سوـلج  زا  سپ  .درک  تـلود  عـیطم 

.دش هتخاس  نهآ  طخ  اه و  هداج  اه ، هناخراک  .دـندش  اهر  دـنب  دـیق و  زا  باجح  فشک  اب  نانز  .دـش  رت  فیعـض  عجترم  تیناحور 
هاش اضر  دـندرک و  هلمح  ناریا  هب  هناراـکتنایخ  توا 1941  رد  سور  سیلگنا و  هاگدـید ، نیمه  ساسا  رب  .دـش  اـنب  نارهت  هاگـشناد 

یگرزب يدژارت  بیترت  نیدب  و  دندنار ، نوریب  روشک  زا  دندیشک و  ریز  هب  تخت  زا  ار  ناریا  قیال  ياورنامرف  يولهپ ،

ص:15
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(1) .دندز مقر  ناریا  يارب 

تیعقاو نیرق  نادنچ  قوف  ریبعت  هک  دنک  یم  نشور  رما  يادـتبا  نامه  رد  یخیرات ، هرود  نیا  مهم  قیاقح  زا  یخرب  یلامجا  یـسررب 
تردـق هب  رد  سیلگنا  هدـننک  نییعت  شقن  هب  زین  دنتـسه  هاش  اضر  نارادـفرط  زا  هک  ینغ ، سوریـس  ریظن  یناگدنـسیون  یتح  .تسین 

کی اب  سپـس  دیـسر و  تردـق  هب  یـسیلگنا  ياتدوک  کـی  اـب  لاس 1921  رد  ناریا  ریبک » ربهر   » .دـنراد ناـعذا  هاـش  اـضر  ندیـسر 
قوـلخم ناـخاضر  هک  تسین  یکـش  .دوـب  هدز  هیکت  نآ  رب  ساـبع  هاـش  يزور  هک  درک  سوـلج  یتـخت  هب  رگید  یـسیلگنا  ياـتدوک 
یتمواقم یلم  حالطـصا  هب  ِشترا  نیمه  دندرک ، هلمح  ناریا  هب  نیقفتم  ياهورین  هک  توا 1941  رد  نیا ، رب  هوالع  .دوب  اه  یسیلگنا 

رارق رب  ار  رارف  دـندرک و  تمدـخ  كرت  یتلود  تاماقم  زا  يرایـسب  شترا و  ناهدـنامرف  .دادـن  ناـشن  دوخ  زا  نازواـجتم  لـباقم  رد 
ار نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  هب  یگدنهانپ  دـصق  زین  هاشاضر  ِدوخ  دـش ، مولعم  اهدـعب  هکنیا ، همه  زا  رتروآ  مرـش  .دـنداد  حـیجرت 

ناریا زا  یـسیلگنا  یتشک  کی  اب  شناـج  تاـجن  يارب  داد و  ءافعتـسا  تلذ  اـب  هجیتن ، رد  .دـنداد  در  باوج  وا  هب  اهیـسیلگنا  هتـشاد ،
ياه شرازگ  نینچمه  هدـنام و  یقاب  نامز  نآ  زا  هک  یتارطاخ  رتافد  .درک  يرپس  سیلگنا  تیامح  تحت  ار  دوخ  رمع  هیقب  و  تفر ،

ساسا رب   (2) .دندوب رورسم  رایسب  هاش  اضر  نتفر  زا  ناریا  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  اکیرمآ  ترافس  یسایس 

ص:16

، یکـسچنل يولهپ ؛ اضر  ربلیو ، ناریا ؛ يزاس  هزینردـم  ینانب ، تفای : ریز  راـثآرد  ناوت  یم  ار  هاگدـید  نیا  زا  يرتهب  ياـه  هنومن  - 1
هک تسا  یحرـش  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  هک  ییانثتـسا  نیرتزراـب  .هاـش  اـضر  روـهظ  ناریا و  ینغ ، و  اـه ؛ يوـلهپ  نارود  رد  ناریا 

.تسا هداد  ناریا  رد  اه  ییاکیرمآ  رد  وپسلیم 
دوخ 13 قطن  رد  ینیمخ  ماما  هک  يروط  هب  تسا ؛ ناریا  خیرات  تایهیدب  تاّملـسم و  زا  هاشاضر  نتفر  زا  ناریا  مدرم  یلاحـشوخ  - 2

...منک یم  لقن  امش  يارب  يا  هصق  کی  نم  : » دندومرف ربنم  يالاب  رب  بلطم  نیا  راکشآ  مالعا  نمـض  اروشاع ) رـصع   ) دادرخ 1342
ار ناریا  تکلمم  دـندرک ؛ هلمح  ناریا  تکلمم  هب  اکیرمآ  ناتـسلگنا ، يوروش ، درک : هلمح  ام  هب  یبنجا –  تکلمم  هس  هتـسد –  هس 

يارب دندوب  داش  مدرم  هک  دناد  یم  ادخ  نکل  دوب ، کته  ضرعم  رد  مدرم  سیماون  دوب ، فلت  ضرعم  رد  مدرم  لاوما  دندرک ؛ هضبق 
ص 245. ج 1 ، ماما ، هفیحص  ك.ر : .تفر » ناخاضر )  ) يولهپ هکنیا 
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.دوب امرفمکح  روشک  رب  یطحق  هیبش  یطیارش  ییاذغ و  داوم  دیدش  دوبمک  هاش ، اضر  تموکح  هرود  رخاوا  رد  دوجوم ، كرادم 

ریوـصت ماـن و  هب  ًاـبلاغ  دـنا ، هتخادرپ  یخیراـت  هرود  نیا  عیاـقو  حرـش  هب  هک  یناـخروم  ریاـس  نـینچمه  و  ینغ ، سوریـس  باـتک  رد 
ًابلاغ هک  لابقادب ، صاخشا  نیا  هک  میناوخ  یم  نینچمه  .دندیسر  لتق  هب  هاش  اضر  روتـسد  هب  هک  میروخ  یمرب  یـسانشرس  صاخـشا 

ای نوناق و  ضقن  لیلد  هب  هن  هتبلا  دندیـسر ؛ لتق  هب  نادنز  رد  دـندوب ، روشک  رادـمان  نارادمتـسایس  زا  ای  هاش و  اضر  هنیباک  يارزو  زا 
و سردـم ، هلودـلا ، ترـصن  شاترومیت ، ریظن  یناسک  .اهنآ  تنایخ  هب  هاش  اضر  ّنظءوس  لیلد  هب  هک  ینوناق ؛ مکاحم  رد  ماهتا  تابثا 

هطورـشم تنطلـس  کی  ًالثم  هک  يروشک  رد  و  نوناـق ، عباـت  ندـمتم و  عماوج  رد  .دنتـسه  اـه  تیـصخش  نیا  هلمج  زا  دعـسا  رادرس 
.دنناسر یمن  لتق  هب  نادنز  رد  وا ، روتسد  هاش و  نامگ  ّنظ و  لیلد  هب  ًافرص  ار  صاخشا  تسا ، مکاح 

هیـسور رد  یتح   ) دـتفا یم  قافتا  نوناق  یب  وخ و  هدـنرد  رایـسب  يدادبتـسا  ياـه  تموکح  رد  طـقف  يا  هناـشنمدد  ياـه  لـتق  نینچ 
هب همکاحم و  نودب  ناینابرق ، یهاش ، اضر  ناریا  رد  یلو  دش .) یم  رداص  یشیامن  يا  همکاحم  زا  دعب  ًابلاغ  گرم  مکح  زین  ینیلاتسا 

ار یناریا  ناگدننکرهاظت  نارئاز و  هنوگچ  هک  میناوخ  یم  ملع  هللادـسا  ریما  تارطاخ  رد   (1) .دندیسر یم  لتق  هب  نادنز  رد  یگداس 
كاخ و هب  رابریت  اب  ار  رفن  تسیود  ملع ، هتفگ  هب  نآ ، نایرج  رد  و  دندرک ، ماع  لتق  دهـشم  رد  اضر  ماما  دـقرم  رد  هیئوژ 1935  رد 

ياه رابریت  هلولگ  اب  ناگتشک  رامش  هک  دوش  یم  مولعم  اکیرمآ  ترافس  یـسایس  ياه  شرازگ  ساسا  رب  دنچره   (2) .دندنکفا نوخ 
.تسا هدرک  اعدا  ملع  هک  تسا  يرفن  زا 200  رتشیب  رایسب  میژر 

یلام و داسف  زا  زین  ییاه  شرازگ  هاش ، اضر  یشنمدد  رب  هوالع 

ص:17

( راتساریو  ) .دش رازگرب  یشیامن  همکاحم  هلودلا  ترصن  شاترومیت و  درومرد  هتبلا  - 1
.337 ، 162 ملع ، تارطاخ  ملع ، - 2
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رد رالد ) نویلیم   50  ) لاـیر نویلیم  زا 760  شیب  لاس 1941 ، رد  شیافعتـسا  ماگنه  هب  وا  ًـالثم ، .میراد  تسد  رد  شیاـه  سـالتخا 
روما ترازو  كرادـم  دانـسا و  کمک  هب  .دوب  هدرک  هریخذ  یجراـخ  ياـه  کـناب  رد  زین  یتفگنه  غلاـبم  .تشاد  هدرپس  یلم  کـناب 

رد رالد ) نویلیم  ات 150   100  ) دنوپ نویلیم  ات 30  رب 20  غلاب  یغلبم  هاش  اضر  هک  میناد  یم  نونکا ] ، ] اکیرمآ يراد  هنازخ  هجراـخ و 
.دیسر يولهپ ، اضردمحم  شا ، نیشناج  رسپ و  هب  لاس 1941 ، رد  یندرکنرواب  غلبم  نیا  هک  تشاد ، ندنل 

زین یتفگنه  غلابم  هاشاضر  هک  میناد  یم  زورما  اکیرمآ ، يزکرم  کناب  يراد و  هنازخ  ترازو  كرادـم  دانـسا و  کمک  هب  نینچمه 
رد یجراخ  ياـه  ییاراد  راـمآ  ساـسا  رب  .دـندرب  ثرا  هب  شنادـنزرف  زین  ار  اـهنآ  هک  تشاد ، كرویوین  سییوس و  ياـه  کـناب  رد 

هدوب رالد  نویلیم  دودح 5/18  رد  اکیرمآ  رد  هاش  اضر  ياه  ییاراد  لک  هک  مینزب  سدـح  میناوت  یم  نئوژ 1941 ،)  ) هدحتم تالایا 
، ناریا زا  یعیسو  قطانم  هاش  اضر  هک  دهد  یم  ناشن  دش ، اشفا  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یکرادم  دانسا و  .تسا 
، هدرک هیهت  ههد 1950  رد  اکیرمآ  ترافـس  هک  يا  هشقن  .دوب  هدروآرد  دوخ  کـلمت  هب  ار  يداـبآ ، اتـسور و  زا 6000  شیب  لـماش 
زا ریبک » ربهر  حلـصم ؛ ییالط ؛ رـصع   » نوچ يریباعت  هک  تسادیپ  نیاربانب ، .تسا  هاش  اضر  یبصغ  ياه  نیمز  تعـسو  هدنهد  ناشن 

.دراد ییاهداریا  یخیرات  هرود  نیا  هاشاضر و 

تاغیلبت هناسفا و  ًاملـسم  ریباعت  نیا  .دنامب  یقاب  شلاچ  نودب  ینالوط  تدم  نیا  يارب  هتـسناوت  هنوگچ  قوف  ریباعت  هکنیا  روآ  تریح 
.دنا هدیشخب  موادت  ار  نآ  زین  زورما  هب  ات  دنا و  هتخاس  اه  یسیلگنا  هک  دوب  يا  هنادنمشوه 

1921-1941 ناریا ، هرابرد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانسا 

هتـشون هک  يددعتم  یخیرات  ياه  باتک  مغرب  .دنام  یم  ألخ  کی  هب  رتشیب  ناریا  خـیرات  رد  ات 1941  ياه 1921  لاس  ینامز  هلصاف 
کی طقف  راشتنا  زا  ناوت  یم  ار  یخیرات  كرادم  دانـسا و  یطحق  .تسا  تسد  رد  هرود  نیا  زا  يزیچان  رایـسب  تاعالطا  تسا ، هدش 

اضر هب  طوبرم  كرادم  دلج 
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یکدنا رایسب  ِدنتـسم  كرادم  نشور ، لیلد  نیدنچ  هب  .تفایرد  ًالماک  تفای ، راشتنا  نارهت  رد  لاس 1999  رد  هک  هرود ، نیا  رد  هاش 
رایـسب ار  اهدادیور  قیقد  هنافرط و  یب  تبث  روبزم ، هرود  لوط  رد  روسناس  تدـش  هکنیا  تسخن  .دراد  دوجو  هرود  نیا  اب  طابترا  رد 

هدرب نیب  زا  هاش  اضر  مرج  كرادم  زا  يرایسب  (، 1979-1941  ) مود يولهپ  تموکح  نارود  رد  نیا ، رب  هوالع  .تخاـس  یم  راوشد 
رد ار  هرود  نیا  خیرات  هک  يرگید  لیلد  .دندش  رذحرب  هرود  نیا  ياهدادیور  هرابرد  یفاکشوم  قیقحت و  هنوگره  زا  ناخروم  دش و 

لاغـشا هب  هجوت  اب  .تسا  ناریا  هرابرد  سیلگنا  کیتاملپید  دانـسا  هب  ناققحم  فرـص  ًابیرقت  ياکتا  تسا ، هدرب  ورف  ماهبا  زا  يا  هلاه 
تردق هب  رد  اه  سیلگنا  هدننک  نییعت  شقن  یتسدمه و  اه ؛ سیلگنا  تسد  ناریا  روما  لرتنک  نداتفا  ياتدوک 1299  ناریا و  یماظن 

یب قیقد و  ریوصت  سیلگنا  کیتاملپید  دانـسا  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  هاـش ، اـضر  اـب  اـهنآ  یتسدـمه  و  مود ؛ لوا و  يولهپ  ندیـسر 
لاس رد  یکانلوه  عیاقو  تفای ، دـیهاوخ  باتک  نیا  رد  هک  یکرادـم  ساسا  رب  .دراذـگب  ام  رایتخا  رد  نامز  نآ  عاضوا  زا  يا  هنافرط 

تردق هب  اهنآ  تیامح  کمک و  اب  هاش  اضر  نوچ  هک  دنناد  یم  بوخ  یلیخ  اه  یسیلگنا  .داتفا  قافتا  ناریا  رد  ات 1941  ياه 1921 
نیمه هب  .تساهنآ  هدـهع  رب  داد  خر  هرود  نیا  لوط  رد  هک  یتایانج  ییاهن  تیلوئـسم  دـنام ، راک  رـس  رب  لاـس  تدم 20  هب  دیـسر و 

رد ناش  شقن  هرابرد  اه  یسیلگنا  يراکبیرف  ییوگغورد و  زا  يزراب  ياه  هنومن  .دنتشاذگ  يراکناهنپ  رب  ار  انب  ادتبا  نامه  زا  لیلد ،
.تسا هدش  هیارا  لوا  دلج  باتک  رد  هک  تفای ، ناش  یناملراپ  ياه  شرازگ  دانسا و  رد  ناوت  یم  ار  ناریا 

ویشرآ رد  دوجوم  كرادم  دانسا و  ناریا ، خیرات  هرابرد  لوا  هجرد  یخیرات  دانسا  زا  لماک  ینغ و  هداعلا  قوف  رکب ، ًالماک  عبنم  کی 
دانـسا نیا  رد  ناریا  یماظن  و  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، تیعـضو  زا  یلـصفم  ياه  شرازگ  .تساـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو 
بقاعتم .تخادرپ  ات 1941  ياه 1921  لاس  رد  ناریا  خـیرات  لصفم  یـسیونزاب  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوش ، یم  تفاـی 

لاس 1918، رد  ناریا  یماظن  لاغشا  سیلگنا و  هلمح 
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ياه شرازگ  لاسرا  هیهت و  هب  عورش  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس  ناریا ، یماظن  لاغشا  زا  سپ  یمک  .دش  رتشیب  ناریا  هب  اکیرمآ  هجوت 
زا هک  اکیرمآ  یگدنیامن  تأیه  ههام  هس  یماظن و  ياه  شرازگ  .درک  ناریا  يداصتقا  و  یماظن ، یـسایس ، تیعـضو  هرابرد  یلـصفم 
یم لیکـشت  ار  یخیرات  كرادم  زا  دنمـشزرا  رایـسب  يا  هعومجم  دـش  لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  هب  لیروآ 1921  ات  ربتکا 1918 

روترآ تسایر  هب  یلام  ناراشتسم  زا  یتأیه  باصتنا  اب  ههد 1920  لوط  رد  اکیرمآ  تلود  .هدش  هئارا  لوا  دلج  باتک  رد  هک  دـهد ،
رد دوخ  عفانم  ظفح  رد  یعـس  ناریا ، یتفن  روما  رد  ییاپ  ياـج  نتفاـی  يارب  اـکیرمآ  یتفن  ياـه  تکرـش  شـالت  (1) و  وپسلیم رتسچ 
هب یـضتقم  روـط  هب  هک  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  هب  شیاـه  شرازگ  هجراـخ و  روـما  ترازو  اـب  وپـسلیم  تاـبتاکم  .تشاد  ناریا 

كرادم زا  ینغ  یعبنم  تسا ، هدش  طبض  تبث و  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  یناگیاب  رد  بیترت  نیدب  و  دش ، یم  لاسرا  نتگنـشاو 
ناریا رد  ناش  یسیلگنا  ياهومعرسپ  تسایس  اب  اکیرمآ  تلود  راکشآ  تموصخ  قیمع و  یتیاضران  .تسا  هتشاذگ  ياج  رب  یخیرات 
ياـه تسایـس  زا  ناریا  هب  اـکیرمآ  یمازعا  ياـه  تاـملپید  هک  تسا  نشور  .تسادـیپ  کـیتاملپید  كرادـم  دانـسا و  نیا  زا  ًـالماک 

، نیا رب  هوالع  .دندوب  رجزنم  نآ ، رب  داوس  یب  شنمدد و  یماظن  روتاتکید  کی  لیمحت  و  روشک ، نیا  تفن  تراغ  ناریا ، رد  سیلگنا 
شترا ییاوه  يورین  رب  اهنآ  هطلـس  اه و  یـسیلگنا  طسوت  ناریا  تفن  هرفـس  زا  ییاکیرمآ  ياه  تکرـش  تسد  ندـش  هاتوک  زا  اـهنآ 

یلیخ دوبن  مزال  هتبلا   (2) .دنتشادن اه  یسیلگنا  اب  میقتسم  ییورایور  هب  یلیامت  یلو  دندوب ، نیگمـشخ  رایـسب  اکیرمآ  ررـض  هب  ناریا 
داجیا مود  یناهج  گنج  لوط  رد  سیلگنا  هدیدع  تالکشم  ببـس  هب  هک  یتصرف  زا  تلوزور  تلود  لاس 1942 ، رد  .دننامب  رظتنم 

اکیرمآ هطلس  رصع  .داد  همتاخ  ناریا  رب  سیلگنا  يراصحنا  هطلس  لاس  جنپ  تسیب و  هب  تسج و  دوس  دوب ، هدش 
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.تسا یـشاپورف  لاـح  رد  يوروش  داـحتا  دـش  مولعم  هکنآ  اـت  تفاـی  همادا  زین  درـس  گـنج  لوط  رد  هطلـس  نیا  و  دوب ، هدـش  عورش 
زا یقیمع  رفنت  زین  لاس 1921  نامه  زا  یتح  اکیرمآ  تلود  دهد ، یم  ناشن  ینـشور  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  هکنانچ 

بدا زا  جراـخ  رایـسب  دـنا  هتـشاد  زاربا  ناـخاضر  هراـبرد  اـکیرمآ  نارادراـک  ناراـتخمریزو و  هک  یتارظن  یخرب  .تشاد  اـه  يولهپ 
ياه کمک  اه و  تیامح  .دوبن  زین  هاش  اضر  نیـشناج  رـسپ و  هتخابلد  هجوچیه  هب  اکیرمآ  تلود  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  کـیتاملپید 
ندـش کیدزن  اب  .دوب  کیتلوپوئژ  کیژتارتسا و  تاظحالم  ساسا  رب  ًافرـص  ات 1978  لاس 1942  زا  يولهپ  میژر  هب  اـکیرمآ  تلود 

تـسناوت ناریا  دیـشاپورف و  مه  زا  ناریا  رب  مکاح  میژر  داتفا و  هرامـش  هب  زین  ناریا  میژر  ياه  سفن  درـس ، گنج  یناـیاپ  ياـهزور 
.دبایزاب ار  دوخ  لالقتسا 

نیرتدنمناوت زا  يدادعت  مازعا  ات 1941 ، ياه 1918  لاس  رد  ناریا  رد  دوخ  عفانم  ظفح  هب  اکیرمآ  طرفم  هقالع  ياه  هناـشن  زا  یکی 
ات لاس 1930  زا  ناریا  رد  اکیرمآ  راتخم  ریزو  ، (1) تراه رماک  زلراچ  اهنآ  نایم  زا  هک  دوب ، روشک  نیا  هب  ییاکیرمآ  ياه  تاملپید 

اضر ناریا و  طیارش  عاضوا و  هرابرد  وا  یلاع  ًابلاغ  و  هنانیبزیت ، ناوارف ، ياه  شرازگ  .دمآ  یم  باسح  هب  ناش  نیرت  هتسجرب  ، 1933
« زیمآ نونج  عمط  صرح و   » هرابرد وا  ياه  شرازگ  .دمآ  دهاوخ  باتک  نیا  رد  اهنآ  زا  ییاه  تمـسق  و  تسا ؛ یندناوخ  رایـسب  هاش 

شرازگ .دیآ  یم  باسح  هب  کیتاملپید  یسیون  شرازگ  زا  یلاع  يا  هنومن  شا  یصخش  ياه  یـشنمدد  يزودنا و  لام  و  هاش ، اضر 
کیسالک ياه  هنومن  هلمج  زا  هاش ، اضر  ياناوت  رابرد  ریزو  شاترومیت ، نیسحلادبع  شتسود  لتق  يریگتـسد و  هرابرد  تراه  ياه 

هاشاضر صخش  شقن  و  اه ، یسیلگنا  هب  یتفن 1933  تازایتما  ياطعا  هرابرد  وا  ياه  شرازگ  نیا ، رب  هوالع  .تسا  یسیون  شرازگ 
زا .تسا  دنمشزرا  یخیرات  دنس  کی  دنتشاد ، هارکا  نآ  لوبق  رد  هک  یناریا  ناگدننک  هرکاذم  هب  دادرارق  نیا  لیمحت  رد 
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؛ اه نادنز  رد  لتق  لاس 1933 ؛ زا  سپ  ناریا  رد  تشحو  تموکح  ددـجم  زاغآ  هرابرد  یلـصفم  ياه  شرازگ  زین  تراه  نانیـشناج 
هیئوژ ات 14  ياهزور 12  رد  اضر  ماما  مرح  نارئاز  ناگدـننکرهاظت و  هناشنمدد  راتـشک  همه ، زا  رت  عیجف  و  ینوناقریغ ؛ ياـه  مادـعا 

.تسا هدنام  یقاب   1935

لاس رد  ناریا  يداصتقا  عاضوا  هرابرد  هک  ییاه  شرازگ  .درک  ادـیپ  ناریا  هب  يرتشیب  هجوت  اکیرمآ  مود ، یناـهج  گـنج  عورـش  اـب 
لاـس تسیب  زا  سپ  لاـس 1941 ، رد  هک  میناد  یم  .دراد  هدـید  بیـسآ  يروـشک  زا  تیاـکح  تسا  تسد  رد  ات 1941  ياه 1940 

نارهت مدرم  ات 1941  ياه 1940  لاس  رد  .دـندش  هجاوم  ییاذـغ  داوم  دـیدش  دوبمک  اـب  ناریا  مدرم  تموکح ، یـشنمدد  لواـپچ و 
هک ار  یتاغیلبت  اه و  هناـسفا  بذـک  دانـسا ، نیا  زا  هدافتـسا  اـب  میناوت  یم  نیارباـنب ، .دـندرک  شروش  ناـن  هلئـسم  رـس  رب  راـب  نیدـنچ 

.مینک تباث  دنا ، هدیشخب  موادت  زورما  هب  ات  هتخاس و  شا  ییالط  رصع  هاش و  اضر  هرابرد  اه  یسیلگنا 

1921-1941 تشحو ، تموکح 

دـسیون یم  وا  .دـهد  یم  حرـش  ار  هاش  اضر  تشحو  تموکح  زا  ییاه  هشوگ  ناریا ] رد  نایئاکیرمآ   ] دوخ باتک 1946  رد  وپسلیم 
رد .دوب » هدناسر  لتق  هب  شدوخ  ياه  تسد  اب  ار  اه  یـضعب  و  دوب ، هتـشک  ار  رفن  اهدص  هدرک و  سبح  ار  رفن  نارازه   » هاش اضر  هک 

داقتنا ای  ضارتعا  تأرج  يدـحا  و  درک ؛ داـمتعا  دـش  یمن  سکچیه  هب  .دوب  هداـتفا  سرت  مدرم  لد  رب  ، » تشحو تموکح  نیا  هجیتن 
بوجحم و مدرم  ناور  هاش ]  ] ياه ینکفا  تشحو  هک  داد  یم  ناـشن  زین  يا  هدـننک  باـجم  هنافـسأتم  ناوارف و  دـهاوش  .تشادـن ... 

دوخ زا  يزیمآ  تنوشخ  هیحور  ناـنچ  وا  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هدز  مه  رب  ار  ناـش  یحور  لداـعت  هدرک و  هتفـشآ  ار  ناریا ]  ] جـنردوز
فعـض یناـماسبان و  و  روشک ، یگتخیـسگ  مه  زا  مدرم ، رادـیاپان  يوخ  قلُخ و  هب  ندز  نماد  رد  یموش  تاریثأـت  هک  داد  یم  ناـشن 

(1)« .تشاذگ تموکح 
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.دوب هاشاضر  يوخ  قلُخ و  زا  یـشخب  باعرا  هب  لسوت  : » دنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  هصالخ  روط  هب  ار  هاشاضر  شحوت  وپـسلیم  - 1
نیلوا زا  سپ  یلو  درک ؛ بلج  ار  مهجوت  وا  يرگیـشحو  دراوم  یخرب  مشاب ، عیاقو  دهاش  مناوتب  هک  مدوب  کیدزن  ردقنآ  زونه  یتقو 

ماع لتق  راب  کی  دـنیوگ  یم  یلو  دزن ، یمومع  يزاسکاپ  هب  تسد  هاگچیه  وا  ًارهاظ  هتبلا  .تفرگ  تدـش  باـعرا  شتموکح ، لاـس 
هورگ نایم  زا  هک  تسا ، هتـشک  ار  رفن  اهدص  هدرک و  ینادـنز  ار  رفن  نارازه  هک  متفای  عالطا  متـشگزاب ، ناریا  هب  یتقو  .درک  یگرزب 

ًالثم تسا ؛ هتخادنا  نادنز  هب  ار  يا  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  هک  متفای  عالطا  .دوب  هدناسر  لتق  هب  شدوخ  ناتـسد  اب  ار  رفن  دنچ  مود 
هک يرایتخب  لیا  ياسؤر  زا  یکی  دعـسارادرس ، و  دوب ؛ وا  زار  مرحم  رابرد و  ریزو  يزور  هک  شاـترومیت ، هیلاـم ؛ قباـس  ریزو  زوریف ،

و یتشدرز ، هدنیامن  خرهاش ، ورسخیک  .درک  یـشکدوخ  دوب ، دنمناوت  لباق و  رایـسب  ماقم  کی  هک  زین  رواد  .دوب  شگنج  ریزو  ًاقباس 
هسدقم نکاما  ای  یبهذم و  تمرح  .دیسر  لتق  هب  اوه  لوپمآ  اب  اکیرمآ ، یگدنیامن  تأیه  قباس  تسود  و  مرتحم ، ربتعم و  رجات  کی 

 ... .دناسر یم  لتق  هب  زین  ار  نویناحور  دوبن و  لئاق  هکربتم  عاقب  يارب  یتمرح  وا  .دوبن  دبتسم  مکاح  نیا  هار  رـس  رب  یعنام  زین  یبهذم 
هک لیاوا  نامه  زجب  .تشادـن  داقتنا  ای  ضارتعا  تأرج  يدـحا  درک ؛ دامتعا  دـش  یمن  سک  چـیه  هب  .دوب  هداتفا  مدرم  ناـج  رب  سرت 

دوب دقتعم  شدوخ  هک  دنیوگ  یم  .درکن  ادیپ  ار  نآ  تأرج  یـسک  رگید  دندوب  هدرک  ار  هاش  ناج  هب  دـصق  ءوس  تأرج  يرفن  دـنچ 
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صص 37-82. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، .تسا » هداد  يزارد  رمع  وا  هب  دنوادخ 
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دوب مکاح  ناریا  مدرم  رب  ات 1941  ياه 1921  لاس  رد  هک  تشحو  تموکح  زا  ینشور  ریوصت  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا 
نابرق هلب  سلجم  .دش  یم  هرادا  شنمدد  دبتـسم و  ًالماک  یماظن  تموکح  کی  تحت  روشک  لاس  تسیب  تدم  يارب  .دهد  یم  هیارا 

يروتاتکید نیا  ناینابرق  نیلوا  زا  ناش  ناریدم  اه و  همانزور   (1) .دوب امرفمکح  روشک  رب  لماک  روسناس  هدش و  وگ 

ص:23

، درکن لطاب  ار  یساسا  نوناق  وا  : » دهد یم  حرـش  هنوگنیا  دروآ  ناریا  تاعوبطم  سلجم و  رـس  رب  هاش  اضر  هک  ار  ییالب  وپـسلیم  - 1
و سلجم ، نیناوق ، یـساسا ، نوناق  .درکن  لحنم  زین  ار  تلود  تأیه  و  تسبن ، ار  سلجم  تخاـسن ، نیناوق  نیزگیاـج  ار  دوخ  ماـکحا 

یلع نآ ، داـفم  زا  يرایـسب  دوب و  یـساسا  نوناـق  حور  فـالخرب  ًـالماک  وا  راـتفر  لـمع  رد  یلو  .دـندنام  ناشیاجرـس  تلود  تأـیه 
هک شا ، هدناشن  تسد  ِسلجم  .دوب  هاش  لرتنک  رد  زیچ  همه  یلو  دـش ، یم  رازگرب  تاباختنا  .درک  ضقن  ار  مدرم  قوقح  صوصخلا 

ارزولا و سیئر  .دوب  هدرک  مکح  هاش  هچنآ  قباـطم  یلو  دـناسر ؛ یم  بیوصت  هب  ار  نیناوق  یـضتقم  لاور  قبط  دوب ، دـساف  بوعرم و 
ًالبق هک  ار  تاعوبطم  يدازآ  هاش  .دندرک  یم  افعتـسا  وا  نامرف  هب  دنتفرگ و  یم  روتـسد  دـندش و  یم  بوصنم  هاش  فرط  زا  ناریزو 
هدرک عورـش  ار  شراک  مهدزیـس  سلجم  متـشگرب  هک  ناریا  هب  ....درک  دوبان  ار  تاعامتجا  ناـیب و  يدازآ  نینچمه  و  تشاد ، دوجو 
.دوب نامـسآ  ات  نیمز  زا  مدوب  هدـید  شیپ  لاس  تسیب  هک  ییاه  سلجم  اب  يدـعب  سلجم  سلجم و  نیا  توافت  هیوناژ 1943 .]  ] دوب
تلود هب  دندوب ، عجترم  بلط و  تعفنم  ًامومع  دـنچ  ره  هک  دـنداد  یم  لیکـشت  یناراد  نیمز  رتشیب  ار  سلجم  يالکو  نامز  نآ  رد 

نیا لوط  رد  .دنتـشاد  ار  ییارجا  هاگتـسد  تمالـس  داصتقا و  هغدغد  ًاعقاو  دـنتخادرپ ، یم  تایلام  نوچ  و  دنتـشادن ، ینادـنچ  دامتعا 
تردـق ًاـعقاو  هـک  قباـس  هاـش   ... .دوـب هدرک  سلجم  لـخاد  ار  شبلط  تـعفنم  ناتــسدمه  نیرتدـب  زا  یخرب  هاـش  اـضر  لاـس ، دـنچ 

يداصتقا تافرصت  لخد و  رد  ار  اهنآ  طقف  هن  دوب  هدرک  بلس  درک  یم  سلجم  دراو  شیوخ  فطل  اب  هک  یناسک  زا  ار  يراذگنوناق 
رد ار  ناشناتـسود  لیماف و  دـننک ، تلاخد  ییارجا  هاگتـسد  رد  ات  داد  یم  هزاجا  اـهنآ  هب  هکلب  تخاـس ، یم  میهـس  شیاـه  تراـغ  و 
رب ًاتدمع  تایلام  راب  نوچ  نیا ، رب  هوالع  .دننک  اپ  هب  اه  ناتـسا  رد  ار  يدساف  یـصخش و  ياههاگتـسد »  » و دـنناشنب ، یتلود  بصانم 

تلود فارـسا  شاپ و  تخیر و  نینچمه  اهدیـسبوس و  اه و  يراذگ  هیامرـس  زا  طقف  هن  سلجم  يالکو  دوب ، هتفرگ  رارق  ارقف  شود 
صـص 36، ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپـسلیم ، .دش » یم  ناشبیـصن  مه  يدایز  دیاوع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دـندرک  یمن  يررض 

.85-86
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ماجنا ناخاضر  صخش  تسد  هب  هک  يا  هنایشحو  ياه  متش  برض و  هژیو  هب   ) یکیزیف تنوشخ  اه ، همانزور  بوکرس  حرـش  .دندوب 
سپـس تشادزاب و  زا  يرایـسب  ياه  هنومن  .تسا  طبـض  تبث و  دانـسا  نیا  رد  اه  هماـنزور  شکرـس  ناریدـم  لـتق  یتح  و  دـش ،) یم 

.دوش یم  تفای  دانسا  نیا  رد  دوب ، سردم  نسحدیـس  ناش  نیرت  هتـسجرب  هک  املع ، زا  يدایز  دادعت  هلمج  زا  نافلاخم ، ندش  دیدپان 
و زوریف ، هلودلا ، تلوص  مییح ، دعـسا ، رادرـس  شاترومیت ، ریظن  یـسایس ، ياه  تیـصخش  همکاحم  نودب  لتق  يریگتـسد و  ناتـساد 

هیهت شاترومیت  لتق  يریگتسد و  هرابرد  تراه  هک  يددعتم  ياه  شرازگ  زا  .تسا  هدمآ  قوف  ياه  شرازگ  رد  لیـصفت  هب  نیریاس 
هنایـشحو کتک  نانچ  دور و  یم  وا  تاقالم  هب  نادـنز  رد  هاش  اضر  شاترومیت ، گرم  زا  شیپ  تسرد  هک  میبای  یم  رد  تسا  هدرک 

شرازگ رد  ار  شاـترومیت  هب  دیفـس » ّبَح   » ندـناروخ نینچمه  تراـه  .دـتفا  یم  نیمز  رب  شوهیب  شاـترومیت  هک  دـنز  یم  وا  هب  يا 
.يزغم هتکس  ای  دش و  یم  شرازگ  یبلق  هتکس  ای  يدراوم  نینچ  رد  گرم  تلع  ءانثتسا ، نودب  .تسا  هدرک  رکذ  شیاه 

نداد تبـسن  يارب  سیلگنا  راتخمریزو  شالت  دشاب ، ناخروم  يارب  كانفـسا  ياهدادیور  نیا  هجوت  بلاج  داعبا  زا  یکی  دیاش  هچنآ 
رت هجوت  لباق  همه  زا  .تسا  یعیبط  للع  هب  ینادنز  ياه  تیصخش  نیا  زا  یخرب  گرم 

ص:24
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، دعسا رادرـس  گرم  هک  تسا  هلئـسم  نیا  رب  ، (1) كورب ینروه  .چا  مایلیو  شا ، ییاکیرمآ  ياـتمه  هب  سیلگنا  راـتخم  ریزو  رارـصا 
زا یکی  اهدـعب  .تسا  هدوـب  يزغم  هتکـس  تلع  هب  نادـنز ، رد  لاس 1934  رد  يرایتخب ، لـیا  ياـسؤر  زا  یکی  قباـس و  گـنج  ریزو 

بسا رب  راوس  �همسجم  رانک  رد  نارهت  ياه  نادیم  زا  یکی  رد  لاس 1944  رد  دوب ، مهتم  دعسا  رادرس  لتق  هب  هک  ار  نادنز  تاماقم 
دـسیونب دوخ  شرازگ  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  اکیرمآ ، رادراک  ، (2) دروف دراچیر  زیمآ ، زنط  هنحـص  نیا  .دنتخیوآ  راد  هب  هاش ، اضر 

لاگنچ زا  دوب  نادیم  رد  شا  همـسجم  هک  هاش  اضر  ینعی  یلـصا  لتاق  دش ، یم  هتخیوآ  تازاجم  راد  هب  نادنز  لوئـسم  هک  یلاح  رد 
.دوب هتخیرگ  تلادع 

شرازگ رد  زین  تخب  نوگن  مدرم  نیا  يرابجا  دـیعبت  و  اهنآ ، لاوما  لام و  تراغ  شترا ، تسد  هب  ریاـشع  هنایـشحو  بوکرـس  حرش 
عرزی مل  کشخ و  نیمز  رتمولیک  اهدص  زا  ناکدوک  هدروخلاس و  نانز  نادرم و  ندنارذگ  كانلوه  هنحـص  .تسا  هدمآ  روبزم  ياه 

تحاران .تسا  هتفای  ساکعنا  اه  شرازگ  نیا  رد  یبوخ  هب  ناسارخ  هداتفارود  قطانم  هب  ناریا  برغ  رد  ناش  هناشاک  هناخ و  زا  دـیعبت 
، هدرک فیـصوت  اکیرمآ  راـتخمریزو  هکناـنچ  .تسا  دهـشم  رد  لاـس 1935  هـیئوژ  رد  مدرم  راتـشک  لـصفم  حرـش  نآ  زا  رت  هدـننک 

دروآرب .دش » یکانلوه  تافلت  بجوم  رابریت  زا  هدافتسا   » و دندرک ، هلمح  ناگدننکرهاظت  هب  هاش  صخـش  روتـسد  هب  شترا  ياهورین 
ره  » دندش و ریگتـسد  زین  رفن  دودـح 2000  رد  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدوب  رفن  ناحورجم 500  ناگتشک و  رامـش  زا  هناراک  هظفاحم 

(3)« .دندش یم  کلف  يرفن  ياههورگ 30  رد  زور 

ص:25

.William H. Hornibrook - 1
.Richard Ford - 2

هاش اضر  نارود  رد  اه  نادـنز  تیعـضو  هرابرد  نایماهاربآ  رظن  تحـص  تقد و  هب  دـیاب  راـچان  ییاـه ، شرازگ  نینچ  ساـسا  رب  - 3
کلف .دوب  هنارکفنـشور »  » و یناسنا »  » اهنآ تیعـضو  هدـش و  عونمم »  » اه نادـنز  رد  هجنکـش  هک  دـسیون  یم  نایماهاربآ  .درک  کش 

یمن دهد ، یم  هیارا  اه  ینادنز  اب  یناسنا  راتفر  زا  نایماهاربآ  هک  یفیصوت  اب  دهشم  رد  يرفن » یـس  ياههورگ   » رد اه  ینادنز  ندرک 
لصف کن   ) دزی نافاب  مشیربا  هنامحر » یب  متش  برض و   » تشادزاب و زا  اکیرمآ  لوسنک  فیـصوت  ندناوخ  اب  نیا ، رب  هوالع  .دناوخ 

ای و  دندرک ، یم  مومـسم  ار  اه  ینادنز  یتقو  .تسا  هدرک  هابتـشا  يردق  نایماهاربآ  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  راچان  لاس 1939 ، رد  ( 2
هدوب یناسنا  اه  نادنز  تیعـضو  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هنوگچ  دـندناسر ، یم  لتق  هب  اوه  لوپمآ  اب  خرهاش ، ورـسخیک  اب  طابترا  رد 
هدمآ تسد  هب  هجنکش  ریز  لاس 1931  رد  شمادعا  زا  لبق  سلجم  قباس  یمیلک  لیکو  فارتعا » ، » هدمآ لصف 3  رد  هکنانچ  تسا ؟
دندرک فیصوت  دندوب ، هدش  دازآ  هک  یسایس  ناینادنز  زا  یخرب  هاش ، اضر  طوقس  زا  سپ  هک  میا  هدرک  هراشا  زین  لصف 15  رد  .دوب 
باـتک رد  .تخادـنا  یم  ناـشناج  هب  یتـشحو  سرت و  هچ  اـهنآ  لولـس  هب  يدـمحا  ماـن  هب  یتسیداـس  نز » لوـپمآ  رتـکد   » دورو هـک 

.هجنکش ریز  رد  تافارتعا  نایماهاربآ ، .تسا  هدشن   1935 لاس راتشک  هب  زین  يا  هراشا  چیه  نایماهاربآ 
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ياه تیصخش  یخرب  گرم  دنتشاد  یعـس  هک  ینامز  دننامه  تسرد  كانفـسا ، يدژارت  نیا  هب  دوخ  شنکاو  نیلوا  رد  اه  یـسیلگنا 
رکذ عقاو  زا  رت  مک  ار  تافلت  دادـعت  هک  دـندرک  یم  شالت  زین  الاح  دـنهدب ، تبـسن  یعیبط  ياـه  تلع  هب  ار  لاس 1934  رد  ینادنز 

.دنا هدش  ریگتسد  رفن  هتشک و 120  رفن  تصش  طقف »  » هک دنتشاد  رارصا  و  دننک ،

هاش اضر  ناج  زا  تظافحم  سیلگنا  راتخم  ریزو  یلصا  یلوغشملد  كانفسا  هعقاو  نیا  زا  دعب  اکیرمآ ، راتخمریزو  شرازگ  ساسا  رب 
.دوب اهدصقءوس  لباقم  رد 

اـضر هک  دنتـساوخ  یم  و  دندوب » یکتم  هاش ] اضر   ] وا هب  ناش  ياه  تسایـس  تیقفوم  يارب  هشیمه  اه  یـسیلگنا  ، » دسیون یم  تراه 
اه تیصخش  ریاس  رب  هوالع  تشحو  تموکح  لاس 1938  رد  .دندرک  یم  نیمضت  ار  اهراتشک  همادا  بیترت  نیدب  و  دنامب ، هدنز  هاش 

.دوب هتخاس  شیوخ  همعط  زین  ار  امنهر  نیدباعلا  نیز  و  یتشد ، یلع  رگداد ، نیـسح  زوریف ، هلودلا  ترـصن  رواد ، ربکا  یلع  سردم ،
سردم هکنیا  رد  يرتسب .»  » نادنز ناتـسرامیب  رد  ای  دندش و  دیعبت  ای  زین  هیقب  .دندش  راتفرگ  یموش  تشونرـس  هب  لوا  صخـش  راهچ 

ناخاضر تموکح  لوا  ياهزور  نامه  زا  روبزم  ناینابرق  زا  یخرب  یلو  تسین ، یکش  دوب  ناخاضر  تخـسرس  نمـشد  لوا  نامه  زا 
دندوب وا  کیدزن  نامزالم  زا 

ص:26
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.دنتشاد شقن  تردق  هب  شندیسر  رد  و 

1921-1941 تنوشخ ، یگنهرف و  لواپچ 

زین يا  هدرتسگ  یگنهرف  لواپچ  و  یناریو ، طاطحنا ، شوختسد  ناریا  وا  تموکح  هرود  لوط  رد  ناخاضر ، ياه  یـشنمدد  رب  هوالع 
هک تسا  هداد  شرازگ  اکیرمآ ، رادراک   (1)، ترگنا .چا  نَو  .یـس  .دش  دراو  ناریا  يرامعم  ثاریم  هب  يریذپان  ناربج  تامطل  .دش 
.دش هتخاس  اهنآ  ياجب  يدیدج  ياه  نامتخاس  بیرخت و  هاش  اضر  صخـش  روتـسد  هب  نارهت  رد  یمیدـق  يانب  رازه  هب 30  کیدزن 
یب عمق  علق و  ناوارف  هودـنا  اـب  ترگنا  .تفرگ  یم  تروص  یقرت  ددـجت و  ماـن  اـب  یگنهرف  ثاریم  هناراـکتیانج  لـیلد و  یب  بیرخت 

.تسا هدرک  شرازگ  ییاپورا ، کبس  هب  ضیرع  ياهراولب  تخاس  هناهب  هب  ار  هلاس  دص  دنچ  هوکش و  اب  ناتخرد  هنامحر 

اضر تسد  هب  ار  ناریا  یتنطلس  تارهاوج  جارات  هوحن  زا  دنتسم  یحرش  وپـسلیم  ياه  شرازگ  اکیرمآ و  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا 
، تشاد اهنآ  هب  یصاخ » هقالع   » هاش اضر  هک  یتنطلس  تارهاوج  زا  يرادقم  لاس 1937  رد  هک  میبای  یمرد  دهد و  یم  هئارا  زین  هاش 

عمط صرح و  هب  هجوت  اب  .درب  دوخ  اب  زین  ار  اهنآ  روشک  كرت  ماـگنه  هب  لاس 1941  رد  وا  .دندش  هتشاذگ  ادج  رگید  تارهاوج  زا 
یم ناشن  دنتـسم  روط  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ياه  شرازگ  .دوبن  روآ  بجعت  نادـنچ  یتنطلـس  تارهاوج  تراغ  هاش ، اضر 
يا هرود  نامه  نیا  .دش  جراخ  روشک  زا  ات 1941  ياه 1925  لاس  نیب  ناریا  یناتساب  راثآ  هقیتع و  ءایشا  زا  يدایز  ریداقم  هک  دهد 

ثاریم هک  ناریا  یتفن  تورث  طقف  هن  .دـندروآ  تسد  هب  ار  ناریا  هب  قلعتم  یناتـساب  راثآ  ِرتشیب  اکیرمآ  اـپورا و  ياـه  هزوم  هک  تسا 
یلصا نامرجم  زا  وگاکیـش  ایناولیـسنپ و  ياهه  اگـشناد  نایم  نیا  رد  و  دش ، ناریو  ای  تراغ و  يا  هتفای  نامزاس  زرط  هب  نآ  یگنهرف 

.دندوب
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هاگ ییاکیرمآ  ياه  تاملپید  هک   ) هاش اضر  يداوس  یب  ناوت  یم  هداس  یلیخ  دـش ؟ لزاـن  ناریا  رـس  رب  هنوگچ  یمظع  تبیـصم  نیا 
وپسلیم  ) تسناد بیاصم  نیا  یلـصا  تلع  ار  وا  عمط  صرح و  یـشنمدد و  ای  و  دندیمان ،) یم  یگنهرف  ياهدوبمک  ار  نآ  هنارظندنلب 
.تساه یـسیلگنا  هدـهع  رب  بیاـصم  نیا  یعقاو  تیلوئـسم  یلو  دوب .)» وا  يوخ  قلُخ و  زا  یـشخب  عمط  یـشنمدد و   » هک دـسیون  یم 

، دوش یم  ناریا  محر  یب  یماظن  روتاتکید  داوس » یب  هزادنا  نامه  هب  ِیتاهد  کی  داوس  یب  دنزرف   » یتقو دـسیون ، یم  تراه  هکنانچ 
عفانم ياتـسار  رد  ناریا  يداصتقا  هعـسوت   » تیادـه و  ناریا ، تفن  تراغ  روظنم  هب  اه  یـسیلگنا  تشاد ؟ ناوت  یم  يراظتنا  هچ  رگید 

تـشاد تیمها  اه  یـسیلگنا  يارب  هک  يا  هلئـسم  اهنت  اراکـشآ ، .دنتـشادن  شندمت  ناریا و  ندـش  ناریو  تباب  زا  ینارگن  چـیه  دوخ »
.دوب ناریا  نازرا  تفن  هب  یسرتسد  همادا 

ناریا تفن  تراغ  یلام : روما  یتفن و  ياه  شرازگ 

کیرش اه و  یسیلگنا  تسد  هب  دوخ  ياه  تورث  تراغ  دهاش  لاس 1921 ، زا  سپ  میژر  يرگیشحو  لاس  لمحت 20  رب  هوالع  ناریا 
اکیرمآ هجراخ  روما  ترازو  يراد و  هنازخ  ترازو  دانـسا  .تسا  هلمج  نآ  زا  تفن  هتفای  ناـمزاس  تراـغ  هک  دوب  ناـخاضر ، ناـش ،

لاس نیب  ناریا  تفن  تراغ  هوحن  لصفم ، ياه  شرازگ  نیمه  زا  یکی  رد  .دهد  یم  تسد  هب  گرزب  تراغ  نیا  زا  یناوارف  تایئزج 
بلاج هتکن  .تسا  هدمآ  درک ، غیرد »  » ناریا هب  اهنآ  تخادرپ  زا  شیاه  فلخت  اب  سیلگنا  هک  یتفگنه  غلابم  و  ات 1951 ، ياه 1911 

.تسا هدش  رکذ  نآ  رد  هک  تسا  یغلابم  ندوب  نالک  رامآ و  روفو  شرازگ ، نیا  رد  هجوت 

هب طوبرم  تاعلاطم  ریاس  رد  نآ  هنومن  هک  تسا  یصاخ  ینیب  نشور  تاعالطا و  لماش  مینک ، یم  یـسررب  لصف 6  رد  هک  یشرازگ 
هب اه  یسیلگنا  ار  ناریا  یتفن  تورث  زا  يا  هدمع  شخب  هک  یلاح  رد  كرادم ، دانـسا و  نیا  قبط  .دوش  یمن  تفای  ناریا  تفن  خیرات 

.دیدزد یم  هاش  اضر  دنام ، یم  یقاب  هک  مه  يزیچان  رادقم  نامه  دندرب ، یم  تقرس 
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هب ناریا  یتفن  ياهدمآرد  رتشیب  هک  دندش  یعدم  رگید  ياه  تیـصخش  قدصم و  دـمحم  لاس 1941 ، رد  هاش  اضر  طوقـس  بقاعتم 
.تسا هدروآردرس  اکیرمآ  اپورا و  رد  هاش  یصخش  یکناب  ياه  باسح  زا  حالس  دیرخ  هناهب 

نآ بجوم  هب  هک  دوب  ینوناـق  بیوصت  داد  ماـجنا  لاس 1941  رد  هاش  اـضر  ینوگنرـس  زا  سپ  ناریا  سلجم  هک  یتامادـقا  نیلوا  زا 
هجدوب زا  یـشخب  تفرگ و  یم  رارق  هیلام  ترازو  رظن  تحت  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زایتمالا  قح  لـحم  زا  یتفن  ياهدـمآرد 

قح قیقد  غلبم  ییاـکیرمآ  ياـه  تاـملپید  یلاـم  یتـفن و  قیقد  رایـسب  ياـه  شرازگ  کـمک  هب  .دـش  یم  بوـسحم  روـشک  لوـمعم 
یم دـمآ ، یم  لوپ  نیا  رـس  رب  ییالب  هچ  ًاتیاهن  هکنیا  و  درک ، یم  تخادرپ  ناریا  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  ار  يزاـیتمالا 

روشک نیا  یماظن  ناگتسباو  ییاکیرمآ و  ياه  تاملپید  هک  یلـصفم  ياه  شرازگ  تفن و  هرابرد  دوجوم  ياهرامآ  ساسا  رب  .میناد 
زا یقیقد  ماقرا  دادعا و  ناوت  یم  ددرگ ،) یم  زاب  لاس 1922  هب  ناریا  رد  اکیرمآ  یماظن  ناگتسباو  روضح  هقباس   ) دنا هداد  تسد  هب 
هب هک  یتـفن  دـمآرد  زا  یکچوک  رایـسب  رـسک  طـقف  عقاو  رد  .دروآ  تسد  هب  ات 1941  ياه 1928  لاس  نیب  یتاحیلـست  ياه  دـیرخ 
هک يرـالد  نویلیم  زا 155  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدنتـسم  دـهاوش  .دـش  مهم  نیا  جرخ  دوب  هتفای  صیـصخت  حالـس  دـیرخ 

.دز بیج  هب  هاش  اضر  ار  نآ  رالد  نویلیم  لقادح 100  دش ، تخادرپ  تفن  زایتمالا  قح  تباب 

تارداـص تادراو - کـناب  یهد  ماو  تیفرظ  لـک  مینادـب  هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه  ناـمز  نآ  رد  غـلبم  نـیا  یگرزب  كرد  يارب 
.تسا هدوب  رالد  نویلیم  دودح 100  رد  لاس 1939  رد  اکیرمآ 

یم ریزارـس  هاشاضر  یـصخش  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  هک  دوب  نونظم  هلئـسم  نیا  هب  ادـتبا  نامه  زا  اکیرمآ  ترافس 
یصخش باسح  هب  يدنوپ  نویلیم » کی  زا  شیب   » هدرپس زیراو  ربخ  هک  مه  لاس 1931  نامه  رد  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  تراه ، .دوش 

زا دناوت  یم  طقف  یتفگنه  غلبم  نینچ  هک  تسناد  یم  درک ، یم  لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  هب  ار  ندنل  رد  هاشاضر 

ص:29

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 45 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


ات ياه 1940  لاـس  لوط  رد  نارهت  رد  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  ، (1) رـسپ ِسوفیرد  .یج  سییول  .دشاب  هدـمآ  یتفن  ياهدـمآرد  لحم 
هدش ریزارـس  هاش  اضر  یـصخش  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  رالد  نویلیم  لقادح 100  هک  دوب  كوکـشم  زین  ، 1944

.تسا هتفگن  ینخـس  اپورا  اکیرمآ و  رد  قباس  هاش  هضرق  قاروا  ماهـس و  هرابرد  یـسک  هک  دنک  یم  هراشا  فسأت  اب  سوفیرد  .تسا 
طوقـس زا  سپ  هلـصافالب  ناریا  سلجم  تفر ، هراشا  هکنانچ  .دـندوبن  عالطا  یب  قیاقح  زا  مه  نادـنچ  یناریا  تاماقم  نیا ، رب  هوالع 
تراظن چیه  ناریا  تلود  ات 1941 ، ياه 1927  لاس  لوط  رد  .دناسر  بیوصت  هب  یتفن  ياهدمآرد  رب  تراظن  يارب  ینوناق  هاش  اضر 

ات تخاس  رداق  ار  هاش  اضر  رما  نیمه  .دوب  هاش  اضر  صخـش  تسد  رد  نآ  همه  و  تشادـن ، یتفن  ياهدـمآرد  هب  يا  یـسرتسد  اـی  و 
.دزاس لقتنم  اکیرمآ  اپورا و  رد  شا  یصخش  ياه  باسح  هب  ار  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  رتشیب 

زا تیاـکح  هک  تـسا  هدـنام  ياـجب  يدانـسا  دراوـم ، زا  یکی  رد  يآ ، .یب  .فا  اـکیرمآ ، لاردـف  یهاـگآ  هرادا  تلاـخد  فـطل  هـب 
.دوب هتفای  صاصتخا  هدحتم  تالایا  زا  حالـس  دـیرخ  هب  لوپ  نیا  .دراد  سییوس  ياه  کناب  زا  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  ندروآردرس 

کناب هب  هنایفخم  ار  لوپ  نیا  زا  یتفگنه  غلابم  هاش  هک  دـهد  یم  ناشن  اکیرمآ  هجراـخ  روما  يراد و  هنازخ  ياـه  هناـخترازو  دانـسا 
هک ارچ  تفرگ ؛ یم  تروص  سیلگنا  تلود  لماک  یتسدـمه  عالطا و  اب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  تراـغ  .دوب  هدرپس  سییوس  ياـه 

تفن هدرتسگ  تراغ  لوغـشم  شدوخ  سیلگنا  یتقو  هک  تساـجنیا  هتکن  .دـش  یم  يرادـهگن  ندـنل  ياـه  کـناب  رد  لوپ  نیا  رتشیب 
رد هاش  اضر  ارچ  هک  میهف  یم  رتهب  الاح  نیا ، رب  هوالع  .دـشاب  هتـشاد  ار  شکیرـش  زا  يرادنتـشیوخ  راظتنا  تسناوت  یمن  دوب ، ناریا 

نویلیم ات 30  تورث 20  ظفح  يارب  تفر : ناریا  زا  یـسیلگنا  یتشک  کی  اب  دـش و  اـه  یـسیلگنا  میلـست  تعرـس  نآ  هب  لاس 1941 
.ندنل رد  دوخ  يدنوپ 
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هک مراودیما  .تسا  يرورض  رایـسب  يرما  یمالـسا 1979  بالقنا  یبای  هشیر  يارب  ات 1941  ياه 1921  لاس  كانفـسا  عیاقو  كرد 
عاضوا يدج  لیلحت  رد  یکچوک  مهـس  دـناوتب  تسا ، هتفرگ  تروص  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  ساسا  رب  هک  قیقحت ، نیا 

بوکرـس میبایرد : جیردت  هب  ار  ات 1941  ياه 1921  لاس  كانتـشهد  عاضوا  تقیقح  میناوت  یم  کنیا  مه  .دـشاب  هتـشاد  هرود  نیا 
یم لیکشت  ار  روشک  تیعمج  مراهچ  کی  هک   ) ریاشع اب  هنایـشحو  راتفر  تلم ، باعرا  یـساسا ، نوناق  یلمع  قیلعت  اه ، يدازآ  همه 

خـیرات و مغر  هب  ناریا  ارچ  هک  میبایرد  میناوت  یم  کنیا  مه  .روشک  تراغ  و  وگ ، ناـبرق  هلب  رکون  کـی  هب  سلجم  لیدـبت  دـنداد ،)
هک ات 1941  ياه 1921  لاس  رد  تکلمم  رب  مکاح  ینوناق  یب  یـشنمدد و  تراغ ، لیلد  هب  تفاین : هعـسوت  شمیظع  عبانم  گنهرف و 

حرش دوخ  باتک  رد  ار  هاش  اضر  تیمکاحءوس  تدمزارد  بقاوع  یخرب  وپسلیم  .دنک  تسار  رمک  نآ  زا  سپ  تسناوتن  زگره  ناریا 
: تسا ریز  رارق  هب  دنک  یم  دراو  هاش  اضر  هب  وپسلیم  هک  یتاماهتا  نیرت  نیگنس  .دهد  یم 

يارب  ] هک تسا  یلیاسو  رد  هاش  اضر  تسکش  نیرت  تخس  ياه  هشیر  هک  میبای  یم  یهیدب  مینک ، یبایزرا  ار  همانرب  هک  تهج  ره  زا 
، ار تنطلـس  مه  تشاد و  ار  نید  مه  ناریا  اهداهن ، ثیح  زا  ...باعرا  و  یلام ، داسف  دادبتـسا ، ینعی  تفرگ : راک  هب  شفادها ] ققحت 

نیا طقف  هن  دادبتـسا  .درک  هفاضا  ود  نآ  هب  زین  ار  یـساسا ، نوناق  نابهگن  ای  سلجم ، ینعی  موس ، داهن  کی  زین  هطورـشم ]  ] بالقنا و 
یمومع مارتحا  تاساسحا و  دوب  نکمم  هک  ار  يا  یلماکت  دـنور  هکلب  درک ، فیعـضت  مدرم  رظن  رد  ناـشهاگیاج  ثیح  زا  ار  هس  ره 
تیفرظ مه  درک و  دوبان  ار  ناربهر  مه  دادبتـسا  ...درک  رابتعا  یب  دروآرد و  قیلعت  لاح  هب  دـنک  میکحت  یـساسا  نوناق  هب  تبـسن  ار 

رس دورب و  مدنگ  نیمز  هب  هکنیا  ینعی  دندوب ، هدرک  ینانوی  دبتسم  هب  هک  درک  یم  لمع  يا  هیـصوت  هب  ناخ ]  ] اضر ییوگ  .ار  يربهر 
ای کی  يانثتسا  هب  يدیدج ، عاجش  لباق و  تیصخش  چیه  .دنزب  تسا ، رتدنلب  نارگید  زا  هک  ار  ییاه  هشوخ  همه 
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ود

یم هدافتسا  شیپ  لاس  تسیب  ياه  هدنامزاب  نامه  زا  شا  یـسایس  يربهر  يارب  کنیا  مه  ناریا  .دنتـشاذگن  مدق  هنحـص  نیا  رب  رفن ،
.تسین کیدزن  یسایس  یگتسکشرو  هب  ناریا  هزادنا  هب  يروشک  چیه  .دنتشادن  ینادنچ  هیام  مه  عقوم  نامه  هتبلا  هک  دنک ،

ياه تراغ  عورش  ببس  هب  رگا  .دوب  عمج  ناریا  رد  یعامتجا - ای  يداصتقا و  یسایس ، تفرشیپ - يرورض  ناکرا  همه  لاس 1926  ات 
داجیا مدرم  ناهذا  رد  جیردت  هب  تسا ، یلم  تدـحو  همزال  هک  تلود ، هب  یمومع  دامتعا  دـیاش  دوبن ، شـشترا  ناخاضر و  هدرتسگ 

[ یلاـم ناراشتـسم   ] تأـیه هچناـنچ  و  درک ، یم  مظن  ظـفح  هفیظو  ماـجنا  فـقو  طـقف  ار  دوـخ  اـضر  رگا  هک  تسا  نـشور  .دـش  یم 
هب ًاجیردت  ناریا  دیاش  دومن ، یم  تیاده  هعسوت  ریسم  رد  ار  روشک  درک و  یم  تظافح  هنازخ  زا  دوخ  هفقو  یب  روضح  اب  ییاکیرمآ 

تاباختنا لرتنک  يارب  شترا  زا  هک  ناخاضر ، لاـس ، نآ  رد  یلو  .تفاـی  یم  تسد  یمیاد  تاـبث  ینادرگدوخ و  يارب  مزـال  طـیارش 
نودـب مه  نآ  تفای ؛ هقلطم  تموکح  کی  تحت  ار  دوخ  رگید  راب  کی  تکلمم  و  دـیمان ، هاش  ار  دوخ  دوب ، هدرک  هدافتـسا  سلجم 
ییالط یتصرف  نتفر  تسد  زا  بجوم  ناش  یفیلکتـالب  یلدزب و  هک  ینادرم  کـین  حالطـصا  هب  يوس  زا  ضارتعا  زا  يا  هناـشن  یتح 

(1) .دش رادیاپ  يدازآ  هب  یبایتسد  يارب 

باتک حرط 

ياه تاملپید  هک  دنک  یم  هراشا  ییاه  شرازگ  هب  صخا  روط  هب  و  دراد ، صاصتخا  ناخاضر  يوخ  قلُخ و  فیـصوت  هب  مود  لصف 
هیروف رد  هاشاضر  اب  شتاقالم  نیلوا  زا  تراه  شرازگ  .دنا  هدرک  لاسرا  يو  نایاپ  یب  عمط  صرح و  ییوخ و  هدـنرد  زا  ییاکیرمآ 

دنچ طقف   » هک تسا  هدرک  تاقالم  يدرم  اب  هک  دوب  نیا  هاش  زا  شتشادرب  نیلوا  .تسا  رگنشور  رایسب   1930

ص:32
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هاش اضر  زا  شلوا  تشادرب  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ربماسد 1933  رد  شتیرومأم  نایاپ  رد  تراه  .دراد » هلـصاف  شحوت  اب  مدق 
برـض زا  یلـصفم  ياه  شرازگ  .دوب  هدرک  روصت  تراه  هک  دوب  يزیچ  زا  رتدب  یلیخ  هاش  اضر  .تسا  هدوب  هنانیبشوخ  دح  زا  شیب 
يارزو ًاتیاهن  و  سیلپ ، نارومأم  اهالم ، اه ، همانزور  ناریدـم  .تسا  هدـمآ  اه  شرازگ  نیا  رد  عافد  یب  ياه  ناسنا  هنایـشحو  متـش  و 

رد تنوشخ  .تشاذگ  یم  شیامن  هب  ار  شا » یناویح  زیارغ   » ًاررکم اهنآ  متش  برض و  اب  ناخاضر  هک  دندوب  یناسک  هرمز  زا  هنیباک 
ياه هناخراک  رد  راک  هب  یلیامت  هک  ار  دزی  نافاب  مشیربا  دیعبت  هنامحر و  یب  متش  برض و  اکیرمآ  لوسنک  .دوب  هدش  هنیداهن  هعماج 

، تخب نوگن  ریاشع  يراـبجا  چوک  هراـبرد  تراـه  شرازگ  .دـهد  یم  حرـش  یبوخب  دنتـشادن  سولاـچ  رد  هاـش  اـضر  یفاـب  مشیربا 
دندوب هدرک  اجباج  ار  ریاشع  هیثاثا  بابـسا و  هک  ینانابراس  دزمتـسد  تخادرپ  مدـع  هرابرد  سلجم  تاثحابم  و  ینالوط ، ییاـمیپهار 

غلابم يذاخا  هاش و  اضر  يراوخ  نیمز  هرابرد  هک  تسا  ییاه  شرازگ  رگنـشور ، زین  هزادـنا  نامه  هب  و  تسا ؛ دنمـشزرا  هداعلا  قوف 
میـسقت يولهپ  ترـضحیلعا  اب  ار  ناشتورث  زا  یمین  ًاـبیرقت  دـندش  روبجم  هک  يرهـشوب ، راـجتلا  نیعم  نوچ  ینادـنمتورث  زا  تفگنه 
نامزاس تراغ  لومتم و  صاخـشا  زا  يذاخا  راک  هب  تسد  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  هلـصافالب  ناخاضر  .تسا  هدرک  هیهت  دـننک ،

شکـشیپ  » هلمج زا  شتورث ، زا  يا  هدمع  شخب  دـش  روبجم  هک  یـسانشرس  صاخـشا  زا  رگید  یکی  .دـش  یتلود  ياه  ییاراد  هتفای 
امرفنامرف نیسحلادبع  هدازهاش  دنک ، میـسقت  يولهپ  ترـضحیلعا  اب  ار  نارهت ، رد  شغاب  هناخ و  هاشنامرک و  رد  ییاهاتـسور  ندرک »

.دوب

رب ات 1941  ياه 1921  لاس  لوط  رد  هک  میزادرپ  یم  باعرا  تشحو و  تموکح  زا  ییاه  هشوگ  حرـش  هب  4 و 5  ياه 3 ، لصف  رد 
هدرک هدنسب  دندیسر  لتق  هب  نادنز  رد  هک  هاش  اضر  ناینابرق  نیرت  فورعم  تشونرس  حرـش  هب  طقف  لوصف  نیا  رد  .دوب  مکاح  ناریا 
يزاس مومـسم  ياه  هخوج  تسد  هب  مه  فورعم  نادـنچ  هن  صاخـشا  زا  يرایـسب  ما ، هداد  حرـش  يرگید  ياج  رد  هکنانچ  یلو  ما ؛

لیتساب ار  نآ  تراه  هک  ینادنز  رد  يولهپ و 
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هب جیردت  هب  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  ندـناوخ  اب  نیا ، رب  هوالع  .دـندش  راتفرگ  یهباشم  تشونرـس  هب  دوب  هدـیمان  ناریا 
خساپ تشکن  ار  ناخاضر  سکچیه  ارچ  هک  تراه  شـسرپ  .میرب  یم  یپ  هاش  اضر  یـصخش  تینما  نیمـضت  رد  اه  یـسیلگنا  شقن 

ناخاضر رورت  هشقن  نیدنچ  هک  شترا  تاعالطا  دمآراک  محر و  یب  سیورـس  .دنتـشاذگ  یمن  اه  یـسیلگنا  نوچ  تشاد : يا  هداس 
يارب لاـس 1926  رد  نیدـالوپ  دومحم  گنهرـس  هک  ار  يرورت  هشقن  .دـش  یم  هرادا  اـه  یـسیلگنا  تسد  هب  درک  یثنخ  فشک و  ار 

مادـعا زین  وا  ناتـسدمه  رثکا  نیدالوپ ، گنهرـس  ِدوخ  رب  هوالع  و  دـندرک ، یثنخ  اه  یـسیلگنا  دوب  هدرک  یحارط  ناـخاضر  نتـشک 
قباس دنمراک  مییح ، لیئومـس  دش  مامت  شناج  تمیق  هب  يولهپ  ترـضحیلعا  رورت  هشقن  هک  ییاه  تیـصخش  زا  رگید  یکی  .دـندش 

ماع لتق  زا  سپ  هاش  اضر  ناج  زا  تظافح  يارب  اـه  یـسیلگنا  هک  يدـیدش  ساوسو   (1) .دوب سلجم  قباس  یمیلک  هدـنیامن  تلود و 
.دندوب هاش  ناج  ظفح  ناهاوخ  ردقچ  هک  تسا  نآ  رگنایب  دنداد ، جرخ  هب  دهشم  رد  ریت 1314 )  21  ) هنایشحو 1935

يدنتسم يرامآ و  حرـش  عقاو  رد  هک  دندوب ؛ هاش  اضر  ناج  ظفح  نارگن  ردقنآ  اه  یـسیلگنا  ارچ  هک  داد  میهاوخ  ناشن  لصف 6  رد 
يراد هنازخ  ترازو  دانـسا  رد  هکنانچ  .دوب  دـهاوخ  ات 1951  ياه 1911  لاس  نیب  رد  اـه  یـسیلگنا  تسد  هب  ناریا  تفن  تراـغ  زا 

لاـس رد  .دوب  ناریا  عفن  هب  عقاو  رد  دـش  یم  حـیبقت  ًاررکم  ییوگدـب و  نآ  زا  ردـقنآ  هک  یـسراد  زایتما 1910  تسا ، هدـمآ  اکیرمآ 
ضقن هب  تسد  دنتشاد  ار  دادرارق  لک  رییغت  دصق  هک  اه  یسیلگنا  و  دوب ، هدش  تباث  ناریا  تفن  ریاخذ  تمظع   1908

ص:34

هئطوت زا  يا  هریجنز  هقلح  نیلوا  هشقن  نیا  : » دـهد یم  حرـش  هنوگنیا  ار  نیدـالوپ  هشقن  ربلیو  ص 120 . يولهپ ، هاش  اـضر  ربلیو ، - 1
نیا دـندش : همکاحم  اه  هئطوت  عون  نیا  رد  نتـشاد  تسد  ماهتا  هب  يدایز  هدـع  دـعب  ياه  لاس  رد  .دوب  هاش  هیلع  ییاعدا  یماظن  ياه 
نانچ دارفا  یخرب  اب  و  دندرک ، یم  ادیپ  تراسج  دح  زا  شیب  فلاخم  رـصانع  هک  دـش  یم  اشفا  ینامز  رد  ًارهاظ  ییاعدا  ياه  هئطوت 

« .دننارورپب رس  رد  يراکفا  نینچ  دوب  نکمم  هک  ییاهنآ  يارب  دشاب  یتربع  سرد  هک  دش  یم  يا  هنامحر  یب  راتفر 
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وغل ًاتیاهن  نارحب و  لک  هک  دـنک  یم  مولعم  دانـسا  نیا  .دندیـسر  دوخ  فدـه  هب  لاس 1933  رد  هرخالاب  و  دـندز ، نآ  هتفای  ناـمزاس 
يوس زا  یـسراد  زایتما  وغل  .دوب  هدـش  یـسدنهم  اه  یـسیلگنا  يوس  زا  ًامامت  لاـس 1932  رد  ناریا  تلود  يوـس  زا  یـسراد  دادرارق 
هثداح چیه  .دش  بکترم  شمدرم  هیلع  یناریا  تلود  کی  هک  دوب  یتنایخ  نیرتگرزب  دادرارق 1933  اب  نآ  ینیزگیاج  ناریا و  تلود 

هک یتاحالـصا  حرـش  اب  لصف  نیا  .دزاس  نشور  سیلگنا  تسد  تلآ  مکح  رد  ار  هاش  اضر  شقن  یبوخ  نیا  هب  دـناوت  یمن  يرگید 
باسح رد  يراذـگ  هدرپس  يارب  دـیاب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  دـبای : یم  همتاخ  تفرگ  تروص  روبزم  زاـیتما  رد  ربماتپس 1940  رد 
ییاهن هلحرم  دراو  هاش  اضر  طسوت  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  تراغ  بیترت  نیدـب  دـش ؛ یم  لیدـبت  رالد  هب  كرویوین  رد  یکناب  ياه 

.دزادرپ یم  ندنل  رد  لاس 1927  رد  یتکلمم  هریخذ  قودنص  زا  يرادرب  هرهب  سیسأت و  هب  طوبرم  عیاقو  حرـش  هب  لصف 7  .دوب  هدش 
دش و یمن  ظوحلم  هجدوب  رد  دش  یم  يراذگ  هدرپس  قودنص  نیا  رد  هک  يا  یتفن  ياهدمآرد  ات 1941 ، ياه 1927  لاس  لوط  رد 

تقرـس هوحن  اـت 9  لوصف 7  .دوـب  هدـش  لیدـبت  یتـفنریغ  داـصتقا  کـی  هب  ًـالمع  ناریا  .دـمآ  یمن  باـسح  هب  تلود  ياهدـمآرد  زا 
یکناب ياه  باسح  هب  اهنآ  هار  ندرک  جک  تایلمع و  ریاس  ماجنا  حالـس و  دیرخ  هناهب  هب  هاش  اضر  طسوت  ار  ناریا  یتفن  ياهدمآرد 

18،412، تفن ، ياهزایتمالا  قح  تباب  هریل  نویلیم  غلبم 3/31  زا  هک  دهد  یم  ناشن  دانـسا  .دنک  یم  حیرـشت  اکیرمآ  اپورا و  رد  شا 
دیرخ هب  زین  هریل  نویلیم  و 3  يزاسردنب ، نهآ و  هار  تازیهجت  دیرخ  هب  هریل  نویلیم   6 اکیرمآ ، اپورا و  رد  حالس  دیرخ  هب  هریل   000

چیه ناریا  مدرم  عقاو  رد  .دوب  هدـنامیقاب  لوپ  نیا  زا  هریل  نویلیم  زونه 3/1  تفر  روشک  زا  هاش  اضر  یتقو  .دوب  هتفای  صاصتخا  ـالط 
.چیه دندوب ؛ هدربن  یتفن  ياهدمآرد  زا  یعفن 

تاعالطا سیورـس  ياه  شرازگ  فطل  هب  .دراد  صاـصتخا  ات 1941  ياه 1928  لاـس  رد  ناریا  یتاحیلـست  ياهدـیرخ  هب  لصف 8 
ییاوه ییایرد و  يورین  شترا ، ياهدیرخ  زا  یلصفم  تسرهف  اکیرمآ ، ترافس  یماظن و 
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.میراد تسد  رد  هدـش  تخادرپ  روبزم  تاحیلـست  تباب  هک  یعقاو  ياه  تمیق  نینچمه  ات 1941 و  ياه 1928  لاـس  لوط  رد  ناریا 
هتسباو طسوت  هک  شرازگ  نیا  .داتفا  اکیرمآ  ترافس  تسد  هب  ناریا » شترا  تیعضو   » يّرس شرازگ  زا  هخسن  کی  هیئوژ 1941  رد 

هب هجوت  اب  .داد  یم  هیارا  اهنآ  تازیهجت  ناریا و  حلـسم  ياهورین  تیعـضو  زا  یلـصفم  حرـش  دوب ، هدش  هیهت  ناریا  رد  ایناتیرب  یماظن 
هریل زا 18،412،000  یکدنا  تمسق  طقف  هک  دوش  یم  مولعم  دوب  هدش  تخادرپ  تاحیلـست  دیرخ  يارب  هک  یغلابم  و  تاعالطا ، نیا 

زا 155 دوجوم ، كرادم  دهاوش و  قبط  هکنیا  هصالخ  .دش  راک  نیا  فرـص  ًاعقاو  دوب  هتفای  صاصتخا  جراخ  زا  حالـس  دیرخ  هب  هک 
تخادرپ ناریا  تلود  هب  تفن  زایتمالا  قح  تباب  ات 1941  ياه 1928  لاس  لوط  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  يرالد  نویلیم 

.تسا هداد  ماجنا  رفن  کی  لاحب  ات  هک  تسا  ییاه  يدزد  نیرتگرزب  زا  هک  دوب ؛ هدیدزد  هاش  اضر  ار  نآ  موس  ود  لقادح  دوب ، هدرک 

هب .دـهد  یم  حرـش  ار  اکیرمآ  اپورا و  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  هار  ندـش  جـک  يارجام  لصف 9 
نویلیم دروم 13/1  کی  رد  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدانـسا  يآ.یب.فا ،)  ) اکیرمآ لاردـف  یهاگآ  هرادا  هلخادـم  لیلد 
لاقتنا سییوس  کناب  لانشن  هب  هم 1941  هام  رد  دوب  هتفای  صاصتخا  تاحیلـست  دـیرخ  هب  هک  اکیرمآ  رد  ناریا  شترا  هوجو  زا  رالد 
جایتحا رالد  هب  ًادیدش  ناریا  هک  ینامز  نامه  هک  دهد  یم  ناشن  اکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  دانـسا  .دوش  یم  دیدپان  سپـس  هتفای و 

ًاقلطم .تفای  یم  لاقتنا  سییوس  ياه  کناب  هب  سپـس  و  دـش ، یم  هلاوح  كرویوین  رد  ناریا  ياه  باسح  هب  یتفگنه  غلاـبم  تشاد ،
یجراخ ياه  ییاراد  زا  لاس 1941  رد  هک  يرامآ  هب  انب  .تفای  یم  لاقتنا  هاش  اضر  ياه  باسح  هب  غلابم  نیا  هک  تسین  یکـش  چیه 

.تسا هدوب  رالد  نویلیم  رب 5/18  غلاب  اکیرمآ  رد  هاش  اضر  ياه  ییاراد  هک  دوش  یم  مولعم  دش ، هیهت  اکیرمآ  رد 

هب لوپ  یتفگنه  غلابم  لاقتنا  رب  لاد  يدهاوش  شرازگ ، نیدنچ  رد 
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هیهت لاس 1957  رد  هک  هجراخ  روما  ترازو  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  .دوش  یم  ادـیپ  هاش  اضر  طسوت  سییوس  ندـنل و  ياه  کناب 
يارب هاش  شالت  هب  شرازگ  نیا  رد  .میروخ  یم  رب  ندـنل  ياه  کـناب  رد  ناریا ]  ] ياـه هدرپس  هلئـسم  هب  رگید  راـب  کـی  تسا  هدـش 

هک تسا  هدمآ  زین  رگید  شرازگ  کی  رد  .تسا  هدش  هراشا  سییوس  کنارف  رالد و  هب  شا » هدـش  دودـسم   » یـصخش هوجو  لیدـبت 
يررکم ياه  تروشم  شا  یلام  روما  تیریدم  يارب  هدز و  ونژ  رد  كالما  هدرتسگ  دـیرخ  هب  تسد  ههد 1950  رد  هاش  اضردمحم 

تسا هدوب  یغلابم  نامه  لماش  لوپ  نیا  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش  شرازگ ، خیرات  هب  هجوت  اب  .تسا  هتشاد  یـسییوس  ياهرادکناب  اب 
شردپ لثم  مه  اضر  دمحم  رخآ ، رد  .دوب  هتشاذگ  ثرا  هب  شنیـشناج  رـسپ و  يارب  سپـس  هداد و  لاقتنا  روشک  نآ  هب  هاش  اضر  هک 
كرادم دانتـسا  هب  .دش  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هب  ناریا  زا  لوپ  یتفگنه  غلابم  لاقتنا  راک  هب  تسد  دیـسر  تردـق  هب  هکنیا  ضحم  هب 

لیروآ رد  هاش  اضر  دمحم  دـهد  یم  ناشن  هک  میراد  تسد  رد  یلـصفم  لماک و  تاعالطا  کنیا  مه  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو 
دوجو يدنتـسم  كرادـم  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هداد  لاقتنا  كرویوین  یتناراگ  تسارت  کـناب  هب  لوپ  رـالد  نویلیم  کـی  غلبم   1943
نیدـب .تشاد  همادا  قدـصم  نامز  اـت  لقادـح  یتناراـگ  تسارت  کـناب  هب  هاـش  يوس  زا  هوجو  نیا  لاـقتنا  دـهد  یم  ناـشن  هک  دراد 

دش ریزارـس  روشک  هب  یتفن  ياهدمآرد  نایرج  هک  ههد 1960 و 1970  رد  يولهپ  نادـناخ  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  ًاـعقاو  بیترت ،
.دنا هدادن  لاقتنا  روشک  زا  جراخ  هب  هک  یتفگنه  ياه  لوپ  هچ 

كالما ییاتـسور و  ياه  نیمز  نیرتهب  درب و  تقرـس  هب  ار  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  يا  هدـمع  شخب  هاش  اـضر  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
یتنطلس تارهاوج  تراغ  هب  لصف 10  رد  .دـشاب  هدربن  ناریا  یتنطلـس  تارهاوج  هب  یتسد  هک  تسا  دـیعب  درک ، بحاـصت  ار  يرهش 

هک دهد  یم  ناشن  دوجوم  دانسا  هکنیا  ًاتیاهن  .میزادرپ  یم  ات 1941  ياه 1924  لاس  لوط  رد  شناتـسدریز  هاش و  اضر  طسوت  ناریا 
.تفای همادا  شنیشناج  رسپ و  تسد  هب  يدالیم  ههد 1950  لوط  رد  اکیرمآ  هب  یتنطلس  تارهاوج  لاقتنا 
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هاش اضر  راک  نایاپ  رد 1941 و  ناریا  رب  مکاح  طیارش 

رارق یسررب  دروم  ار  ات 1941  ياه 1930  لاس  لوط  رد  ناریا  يداصتقا  ناماسبان  عاـضوا  ینعی 11 و 12 ، باتک ، یناـیاپ  لوصف  رد 
نرق کی  ًاـبیرقت  لوط  رد  هاـش  اـضر  تموکح  نارود  رد  يداـصتقا  تفرـشیپ  هناـسفا  تاـغیلبت و  رد  هچنآ  اـب  رما  تیعقاو  .میهد  یم 

يداصتقا و عاضوا  هرابرد  یلـصفم  ياه  شرازگ  لماش  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  .تسا  تواـفتم  ًـالماک  هتفاـی  ساـکعنا 
نان یتح  شمدرم  هک  دوب  هدش  لدبم  ناریو  ینیمزرـس  هب  ناریا  لاس 1941 ، رد  .تسا  هاش  اضر  تموکح  رخاوا  رد  ناریا  یعاـمتجا 
ياج یناریا  ناخروم  يارب  هچنآ  .دـندوب  هدرک  شروش  ناـن  رـس  رب  لاس 1940  رد  راب  نیدـنچ  نارهت  مدرم  .دنتـشادن  ندروخ  يارب 
طاقن یصقا  هب  يدایز  ياهرفس  ياه 1940 و 1941  لاس  لوط  رد  اکیرمآ  ترافس  نادنمراک  اه و  لوسنک  هک  تسا  نیا  دراد  رکش 
دارفا نیا  هک  یتادهاشم  .ما  هدروآ  باتک  رد  ار  اه  شرازگ  نیا  زا  یخرب  .دـنا  هدرک  تبث  ًالـصفم  ار  دوخ  تادـهاشم  هدرک و  ناریا 

هتفگ تحـص  ًاعطق  اه  شرازگ  نیا  رد  دوجوم  دهاوش  .تسا  رگنـشور  رایـسب  دـنراد  یناریا  تیعر  راب  فسا  تیعـضو  اب  طابترا  رد 
(1)« .درک رامثتسا  دهد  یم  لیکشت  ار  مدرم  هدوت  هک  ار  یناریا  تیعر  هنامحر  یب  هاش  اضر  : » هک دنک  یم  دییأت  ار  وپسلیم 

هک دوب  نیا  لاوئـس  هکلب  دورب ، دـیاب  هاش  اضر  ایآ  هک  دوبن  نیا  لاوئـس  رگید  لاس 1941  رد  ناریا  رد  رـضاح  یجراخ  نارظاـن  يارب 
اب لاس 1941  رد  هک  ییاه  تبحـص  رد  یـسیلگنا  تاملپید  کی  .دوب  هدیچیپ  روشک  ياضف  رد  بالقنا  يوب  دورب .»؟ دیاب  تقو  هچ  »

.دورب دـیاب  تسا و  هدرک  يور  هدایز  روما  همه  رد  هاش  هک  دوب  هدوزفا  و  دورب »، دـیاب  هاش   » دوب هتفگ  تشاد ، شا  ییاکیرمآ  راکمه 
هک ناخاضر ، یلم  شترا  .دندرک  هلمح  ناریا  هب  لامش  برغ و  زا  سور  سیلگنا و  ياهورین  توا 1941 ، زور 25  هیلوا  تاعاس  رد 

هدش نآ  فرص  تکلمم  هجدوب  زا  یمین  لقادح  هلاس  ره  لاس  تدم 20  هب 

ص:38
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رد یتداشر  نانچ  هک  یـشترا  نامه  دوب ؛ هدـش  نآ  جرخ  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  يا  هدـمع  شخب  ًارهاظ  هک  یـشترا  نامه  دوب -
ربارب رد  یتمواـقم  نیرتـکچوک  تسناوـت  تمحز  هب  دوـب - هداد  ناـشن  لاـس 1935  رد  دهـشم  حالـس  یب  ناگدـننکرهاظت  بوکرس 

.دوب هداتفا  سیلگنا  ترافس  هب  یگدنهانپ  رکف  هب  يراوخ  تفخ و  اب  هاش  اضر  .دهدب  ناشن  دوخ  زا  نامجاهم 

یـسیلگنا نامجاهم  ربارب  رد  یئاقـشق  هلودـلا  تلوص  ناخ و  کـچوک  ازریم  ریظن  یناتـسرپ  نهیم  هناـناج  تمواـقم  هک  تسین  یکش 
یسیلگنا تیامح  تحت  ًاروف  هاش  اضر  .دوب  يولهپ  یلم  حالطـصا  هب  ِشترا  راب  تقر  تایلمع  زا  رتزیمآ  راختفا  رت و  هناردتقم  رایـسب 

ملاس ناج  مدرم  مشخ  زا  بیترت  نیدب  دنک و  هدافتسا  شعورشمان  تورث  زا  ات  درک  كرت  ار  ناریا  یسیلگنا  یتشک  کی  رب  راوس  اه 
زا  » یهاشداپ هب  ناخاضر  باـختنا  لاس 1925 و  عیاقو  روآدای  هک  يا  هویـش  هب  ًابیرقت  ناخاضر  رـسپ  ربماتپـس 1941  رد  .دربب  رد  هب 
هک دندوب  راودیما  اهنآ  .دنداد  تاجن  ینوگنرس  زا  ار  يولهپ  میژر  هاش  اضر  علخ  اب  اه  یسیلگنا  .دیسر  تنطلـس  هب  دوب  مدرم » يوس 
اه یـسیلگنا  یتسدمه  زا  ناشن  هک  یکرادم  دـهاوش و  دـنامب و  ناهنپ  ات 1941  ياه 1921  لاس  كانلوه  عیاقو  شرـسپ ، بصن  اـب 

يانعم هب  دـنور  نیا  ناریا ، مدرم  يارب  .دوب  ناریا  رب  سیلگنا  هطلـس  لوفا  دـنور  زاغآ  توا 1941  نیا ، دوجو  اـب  .دوش  دوباـن  تشاد 
فعض زا  هدافتـسا  اب  هدحتم  تالایا  لاس 1942 ، لیاوا  رد  .دوب  ناخاضر  یگدـناشن  تسد  اب  سیلگنا  تیمکاح  سوباـک  زا  ییاـهر 

.تفرگ تسد  هب  ار  ناریا  روما  جیردت  هب  دوب  هدش  شریگنابیرگ  هک  یتالکشم  سیلگنا و 

يرما هدـحتم  تـالایا  زا  عاـفد  يارب  ناریا  تلود  زا  عاـفد  نآ  قبط  هک  درک  اـضما  یمکح  سرام 1942  رد 10  تلوزور  نـیلکنارف 
هلمج زا  ییاکیرمآ ، يراشتـسم  ددـعتم  ياه  تأیه  مازعا  ناریا و  هب  یلام  ياه  تدـعاسم  يارب  ار  هار  مکح  نیا  ياضما  .دوب  یتایح 
هطلـس رـصع  .درک  راک  هب  عورـش  هیلام  لک  سیئر  ماقم  رد  رگید  راب  کی  وپـسلیم  .درک  زاب  هیلاـم  و  يرمرادـناژ ، سیلپ ، شترا ، رد 

.دوب هدش  زاغآ  اکیرمآ 
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مود لصف 

يولهپ هاش  اضر 

عمط تواسق و  يالعا  هنومن 

اب کیتاملپید  طباور  عطق  بجوم  راب  نیدنچ  وا  یعامتجا  نییاپ  حطس  هب  یجراخ  تایرشن  هراشا  هاش ، اضر  تموکح  هرود  لوط  رد 
هک دـندرک  هراـشا  بلطم  نیا  هب  روریم  كرویوین  میاـت و  ياـه  هیرـشن  و 1937 ، ياه 1936  لاس  رد  .دـش  اـهنآ  عوبتم  ياـهروشک 

هتـشاد لاغتـشا  نارهت  رد  یجراـخ  ياـه  هناخترافـس  ِرَد  يولج  رد  یناـبهگن  هب  يدـنچ  سپـس  هدوـب و  رتـهم  هتـشذگ  رد  ناـخاضر 
تازاجم ار  راکاطخ  تایرـشن  ات  تساوخ  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخم  ریزو  زا  ناریا  هجراخ  ریزو  بلاطم ، نیا  راشتنا  زا  سپ   (1) .تسا

، ناریا هجراخ  ریزو  یمظاک ، رقاـب  هب  اـکیرمآ  راـتخمریزو  یتقو  .دـنک  يریگولج  هدـنیآ  رد  اـه  يراـک  منادـن  لـیبق  نیا  رارکت  زا  و 
، ییاکیرمآ ماقم  ِيروابان  نیع  رد  یمظاک  دنراد ، رارق  روشک  نیا  یساسا  نوناق  تیامح  تحت  ییاکیرمآ  تایرـشن  هک  داد  حیـضوت 

رطاخ تیاضر  يارب  اه  ییاکیرمآ  هک  درک  داهنشیپ  هناحیقو 

ص:41

رد هک  يا  هلاـقم  هراـبرد  مارلگت  نیا  رد  كورب  ینروه  سرام 1936 ؛ خروم 15  .چا 149/781 ،)  123  ) كورب ینروـه  مارگلت  - 1
هب لوغـشم  نارهت  رد  ناتـسلگنا  ترافـس  لبطـصا  رد  ًالبق   » هاش اضر  هک  دوب  هدـش  هراشا  نآ  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  روریم  كرویوین 

هدمآ سرام 1937  خروم 10  ( 27/ نایناریما  891.6363  ) مایرم هرامـش 1010  شرازگ  رد  میاـت  هلاـقم  .تسا  هداد  رظن  هدوب » راـک 
.تسا
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عمط تواسق و  يالعا  هنومن  يولهپ  هاش  اضر  مود : لصف 

هراشا

اب کیتاملپید  طباور  عطق  بجوم  راب  نیدنچ  وا  یعامتجا  نییاپ  حطس  هب  یجراخ  تایرشن  هراشا  هاش ، اضر  تموکح  هرود  لوط  رد 
هک دـندرک  هراـشا  بلطم  نیا  هب  روریم  كرویوین  میاـت و  ياـه  هیرـشن  و 1937 ، ياه 1936  لاس  رد  .دـش  اـهنآ  عوبتم  ياـهروشک 

هتـشاد لاغتـشا  نارهت  رد  یجراـخ  ياـه  هناخترافـس  ِرَد  يولج  رد  یناـبهگن  هب  يدـنچ  سپـس  هدوـب و  رتـهم  هتـشذگ  رد  ناـخاضر 
تازاجم ار  راکاطخ  تایرـشن  ات  تساوخ  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخم  ریزو  زا  ناریا  هجراخ  ریزو  بلاطم ، نیا  راشتنا  زا  سپ   (1) .تسا

، ناریا هجراخ  ریزو  یمظاک ، رقاـب  هب  اـکیرمآ  راـتخمریزو  یتقو  .دـنک  يریگولج  هدـنیآ  رد  اـه  يراـک  منادـن  لـیبق  نیا  رارکت  زا  و 
، ییاکیرمآ ماقم  ِيروابان  نیع  رد  یمظاک  دنراد ، رارق  روشک  نیا  یساسا  نوناق  تیامح  تحت  ییاکیرمآ  تایرـشن  هک  داد  حیـضوت 

رطاخ تیاضر  يارب  اه  ییاکیرمآ  هک  درک  داهنشیپ  هناحیقو 

هب ًافرـص  ناریا  راتخم  يارزو  ناریفـس و  هک  دـمآ  یم  شیپ  رایـسب  .دـنهدب  رییغت  ار  ناش  یـساسا  نوناق  يولهپ  ترـضحیلعا  هناکولم 
نودب دندوب ، هدادن  دش  یم  یقلت  ناریا  هاشنهاش  هب  یجراخ  تایرشن  نیهوت  ًاحالطـصا  هچنآ  هب  يرثؤم  ای  عقوم  هب  خساپ  هکنآ  لیلد 

ریفـس یتقو  داد ، اکیرمآ  راتخمریزو  هب  ار  یـساسا  نوناق  رییغت  داهنـشیپ  هک  یمظاک  ياقآ  نیمه  .دـندش  یم  رانک  رب  راک  زا  همدـقم 
زا همدقم  نودب  لاس 1940  رد  دوب ، هدرک  هراشا  هاش  اضر  یلومعم  بسن  لصا و  هب  هک  يا  هلاقم  راشتنا  لیلد  هب  دوب  هیکرت  رد  ناریا 
دنچ ره  (2) ؛ دوب هدش  لدبم  یللملا  نیب  يا  هکحـضم  هب  ناریا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  هرود  نآ  كرادم  دانـسا و  زا  .دـش  لزع  شماقم 

تسیب هک  ناریا  مدرم  يارب 

ص:42

رد هک  يا  هلاـقم  هراـبرد  مارلگت  نیا  رد  كورب  ینروه  سرام 1936 ؛ خروم 15  .چا 149/781 ،)  123  ) كورب ینروـه  مارگلت  - 1
هب لوغـشم  نارهت  رد  ناتـسلگنا  ترافـس  لبطـصا  رد  ًالبق   » هاش اضر  هک  دوب  هدـش  هراشا  نآ  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  روریم  كرویوین 

هدمآ سرام 1937  خروم 10  ( 27/ نایناریما  891.6363  ) مایرم هرامـش 1010  شرازگ  رد  میاـت  هلاـقم  .تسا  هداد  رظن  هدوب » راـک 
.تسا

خروم (، 13/701.9167  ) هرامـش 1914 شرازگ  رد  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  ترگنا ، نو  .یـس  ار  یمظاک  رقاـب  ندـناوخارف  ربخ  - 2
نیا زا  ار  هیکرت ، رد  ناریا  ریفـس  یمظاـک ، رقاـب  ياـقآ  : » دوش یم  ریز  ربـخ  لـماش  ترگنا  شرازگ  .تسا  هدروآ  ربماتپس 1940   22
زونه نیاربانب  دوب ، هدش  بوصنم  قوف  تمـس  هب  ربتکا 1939  رد  یمظاک  .دنا  هتـشامگن  يرگید  تسپ  هب  زونه  هدـناوخارف و  روشک 

نیـشناج مان  و  مربب ، یپ  وا  ندناوخارف  لیالد  هب  ًانیقی  ما  هتـسناوتن  لاحب  ات  .درذـگ  یم  اراکنآ  رد  وا  باصتنا  زا  هک  تسین  لاس  کی 
شرازگ 1585 رد  هیکرت ، رد  اکیرمآ  ریفـس  يروم ، کم  .يا  .و  .یج  ار  یمظاک  يرانکرب  لـیالد  .تسا » هدـشن  مـالعا  زونه  زین  وا 
هک دش ، هدناوخارف  شروشک  هب  شیپ  يدنچ  اجنیا  رد  ناریا  ریفـس  : » تسا هدرک  رکذ  دوخ  ربماون 1940  خروم 5  (، 14/701.9167)
Journal  ) ناـیرُد لاـنروژ  ناـبز  يوـسنارف  هماـنزور  رد  يا  هدنـسیون  شیپ ، تـقو  دـنچ  ًارهاـظ ، .ما  هدرب  یپ  نآ  لـیالد  هـب  هزاـت 

هعماج نییاپ  حوطـس  زا  هاش  هک  نیا  هلمج ، زا  دوب ؛ هتـشون  ناریا  هاـشنهاش  یگدـنز  هراـبرد  ییاـهزیچ  هدرک و  تأرج  ( d'Orient
هک شعقوم  هب  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هدنام  رود  هب  زین  ناریا  ترافـس  دید  زا  یتح  نایرُد  لانروژ  یطایتحا  یب  نیا  ًارهاظ  .تسا  هدمآرب 
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هدش و شنزرس  يرایشوه  مدع  ببس  هب  نآ  رد  هک  درک  تفایرد  یمارگلت  ریفس  دیـسر ، تاماقم  تیؤر  نارهت و  هب  هلاقم  نیا  هدیرب 
نیا ناربـج  يارب  اـت  دـهاوخب  تلود  نآ  زا  دـنک و  ضارتـعا  هیکرت  تلود  هب  هناـعطاق  هک  دوـب  هتفاـی  روتـسد  يزیمآ  مکحت  روـط  هـب 

نوریب هیکرت  هجراخ  روما  ریزو  رتفد  زا  شتیرومأم  ماجنا  زا  دعب  ناریا  ریفـس  یتقو  ًاقافتا  .دـیامن  ذاختا  یـضتقم  تامادـقا  يراکاطخ 
همین یتلاح  اب  ولغا  جارـس  ياـقآ  هک  دـیوگ  یم  وا  .دوش  یم  رتفد  دراو  هتـشاد  يراـک  ریزو  اـب  هک  نم  ناراـکمه  زا  یکی  هدـمآ  یم 

تـسود ِتکلمم  کـی  هاـش  فرط  زا  ـالاح  یلو  دـلاب ، یم  دوخ  هب  تاـعوبطم  یبسن  يدازآ  رطاـخ  هب  هیکرت  هک  تسا  هتفگ  توهبم 
زا دنتـشون ، یم  كروتاتآ  هرابرد  رگا  هک ، منک  تازاجم  يزیچ  پاچ  رطاخ  هب  ار  هیرـشن  کی  ریدم  هک  دنهاوخ  یم  نم  زا  هنارـصم 

روما ترازو  شنکاو  .دـمآ » یم  باسح  هب  وا  تیـصخش  تردـق  يدـنمناوت و  زا  دـیجمت  فیرعت و  یعون  عقاو  رد  هیکرت  مدرم  رظن 
ًاریخا هک  يروم ، .دوب  هدش  اهروشک  ریاس  هکحضم  هزادنا  هچ  ات  لاس 1940  ات  ناریا  هک  دهد  یم  ناشن  هعقاو  نیا  هب  اکیرمآ  هجراخ 

و ریزو ، نواـعم  ریزو ، راـیتسد  يارب  هک  ربماسد 1940  خـیرات 17  هب  یتشاددای  رد  دوب ، هتـساریو  ار  هاش  اضر  یمـسر »  » همانیگدـنز
هراـبرد اراـکنآ  زا  تسویپ  شرازگ  رد  هک  یبـلطم  ندـناوخ  ًاـنیقی  : » دـسیون یم  تشاد ، لاـسرا  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ریزو  صخش 

رگا هک   ) هیکرت ریفس  يارب  ار  قافتا  نیا  نم  .دوب  دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  ناتیارب  تسا ، هدش  لاسرا  هیکرت  زا  ناریا  ریفـس  ندناوخارف 
« .دش ُرب  هدور  هدنخ  زا  وا  و  مدرک ، فیرعت  دوب ) ناریا  عفانم  ظفاح  ناریا  اب  نام  طباور  عطق  نامز  رد  دیشاب  هتشاد  دای  هب 
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.دوبن راد  هدنخ  هجوچیه  هب  هلئسم  نیا  دندرک ، یگدنز  ناخاضر ]  ] هنامحریب بوکرس  تحت  لاس 

رد یکیتاملپید  هدـنیامن  چـیه  ناریا  نآ  لوط  رد  هک  اکیرمآ  ناریا و  کـیتاملپید  طـباور  رد  هفقو  لاـس  هس  زا  سپ  لاس 1938 ، رد 
يا همانیگدنز  ات  تساوخ  دوب  هدش  ییاشگزاب  یگزات  هب  هک  ناریا  ترافـس  زا  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  تشادن ، هدحتم  تالایا 
طبخ دیاش  ات  دراذگب  ناراگنربخ  رایتخا  رد  ار  روبزم  همانیگدنز  تشاد  دصق  ترازو  .دهد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هاش  اضر  زا  یمـسر 

، ناریا راتخم  ریزو  فرط  زا  يا  همانیگدـنز  .دوشن  رارکت  ینویامه  ترـضحیلعا  هنیـشیپ  بسن و  لصا و  هرابرد  هتـشذگ  ياـهاطخ  و 
دییأـت اـکیرمآ و  هجراـخ  روما  ترازو  طـسوت  تاحالـصا  یخرب  ماـجنا  زا  سپ  و  دـش ، لاـسرا  هناـخترازو  نآ  هب  ، (1) يرتفد .فلا 

هدمآ دوش ، یم  عورش  ریز  همدقم  اب  هک  یتشاددای  ِنمض  رد  همانیگدنز  نتم  .درک  ادیپ  ار  هاش  اضر  یمسر  همانیگدنز  مکح  يرتفد ،
هارمه هب  هتفرگ ، رارق  ناـمرایتخا  رد  ناریا ، تقوـم  رادراـک  يرتـفد ، رتـکد  فرط  زا  هک  هاـش  همانیگدـنز  همجرت  تسوـیپ  هب  : » تـسا

اب .ددرگ » یم  دافیا  تسا ، هدـش  هیهت  کیدزن  رواـخ  روما  شخب  رد  يرتفد  رتکد  دـییأت  ًاـتیاهن  تروشم و  اـب  هک  نآ  زا  يا  هصـالخ 
: تسین يرگید  زیچ  غورد  یتشم  زجب  درم  نیا  یمسر  همانیگدنز  هک  میوش  یم  هجوتم  راچان  روبزم  نتم  ندناوخ 

سانشرس و لیصا ، ینادناخ  هب  يولهپ  هاشاضر  نویامه  ترضحیلعا 

ص:43

.دیدرگ نییعت  اکیرمآ  رد  ناریا  رادراک  ناونع  هب  قوقح  هسردم  نالیصحتلا  غراف  زا  يرتفد  ربکا  یلع  رتکد  لاس 1317  رد  - 1
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رد سرام 1878  خـیرات 16  رد  هاش  اضر  .دراد  قلعت  ناریا  یقرـش  لامـش  رد  عقاو  ناردـنزام  ناتـسا  ِهوکداوس  هقطنم  زا  هداز  بیجن 
همه هک  دوب  هوک  داوس  لوا  جوـف  هدـنامرف  رواـی  ِناـخ  یلعـسابع  شردـپ  .دوـشگ  ناـهج  هب  مشچ  هوـکداوس  عـباوت  زا  تشـالآ  هیرق 
لالخ رد  تشاد و  یناورـس ]  ] یناطلـس هجرد  جوف  ناـمه  رد  شگرزبردـپ  .دـنداد  یم  لیکـشت  هقطنم  ناـمه  یلاـها  ار  شنازاـبرس 

دنچ طقف  ربماون 1878 ، خیرات 26  رد  هاش  اضر  ردـپ  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  لاس 1856  رد  ناریا  ياوق  طسوت  تاره  هرـصاحم 
تحت هوکداوس  جوف  هک  یپیت  نارهت و  ناگداپ  هدـنامرف  ناخ ، هللارـصن  پیترـس  شیومع  تشذـگرد و  شدـنزرف ، دـلوت  زا  سپ  هام 

.دنارذگ اجنآ  رد  ار  یماظن  ياه  شزومآ  هرود  یگداوناخ  ّتنـس  هب  انب  هاش  اضر  .تفرگ  هدهعرب  ار  شا  یتسرپرـس  دوب ، نآ  نامرف 
.تفای عیفرت  یپیترـس  هجرد  اـت  تقاـیل  نداد  ناـشن  اـب  دـش و  ناریا  قازق  داـگیرب  دراو  یگلاـس  ود  تسیب و  نس  رد  لاس 1900 ، رد 

قوس جرم  جره و  يوس  هب  ًاعیرس  ار  تکلمم  هک  ناریا  تموکح  فعـض  زا  تشاد ) ترهـش  ناخاضر  هب  نامز  نآ  رد  هک   ) هاشاضر
رد 25 دعب ، هام  دنچ  .دش  هپس  رادرـس  درک و  افیا  هیروف 1921  ياتدوک 21  رد  یساسا  یشقن  لیلد  نیمه  هب  دوب و  یـضاران  داد  یم 
ربتکا 1925 رد 31  راجاق ، هلسلس  يرانکرب  بقاعتم  .دش  ارزولا  سیئر  ربتکا 1923  رد 28  دیسر و  گنج  ترازو  هب  لیروآ 1921 ،
رد 17 هاش  اضر  .دـیدرگ  باختنا  یهاـشداپ  هب  ناسـسؤم  سلجم  فرط  زا  لاـس  ناـمه  ربماـسد  رد 12  دـش و  تقوـم  تلود  سیئر 

نوناق قباطم  .دومن  يراذگجات  نارهت  رد  ًامـسر  لیروآ 1926  رد 25  و  درک ، دای  یـساسا  نوناق  هب  يرادافو  دنگوس  ربماسد 1925 
اـضردمحم روپهاش  نویامه  ترـضحالاو  تکلمم  ینونک  دهعیلو  .دوب  دـهاوخ  تخت  جات و  ثراو  هاش  گرزب  رـسپ  ناریا ، یـساسا 

، يولهپ اضریلع  روپهاش  اهترـضحالاو  زا  دنترابع  ترـضحیلعا  رگید  نادنزرف  .دـندش  دـلوتم  ربتکا 1919  خیرات 26  رد  هک  دنتـسه 
، يولهپ اضرمالغ  روپهاش 

ص:44
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روپهاش

مناخ مدمه  تخدـهاش  و  يولهپ ، اضر  دـیمح  روپهاش  يولهپ ، اضردومحم  روپهاش  يولهپ ، اضردـمحا  روپهاش  يولهپ ، اضرلادـبع 
(1) .يولهپ مناخ  همطاف  تخدهاش  يولهپ و  كولملا  فرشا  تخدهاش  يولهپ ، كولملا  سمش  تخدهاش  ياباتآ ،

هاش اضر  يوخ  قلُخ و  هتشذگ و 

تقوم رادراـک  ، (2) ماـیرم .یپ  ندروـگ  .تسا  غورد  هدـمآ ، یمـسر  همانیگدـنز  حالطـصا  هب  نیا  رد  هک  مه  يدـلوت  خـیرات  یتـح 
لاس هن  تصـش و  دودح  رد  هاش  نس  ایوگ  : » دسیون یم  هاش  اضر  ینامـسج  تیعـضو  هرابرد  دوخ  لاس 1939  ِشرازگ  رد  اکیرمآ ،

هب هک  دوـب  يا  هدنـسیون  راـگن و  هماـنزور  رتـمک   (3)« .دـنهدب ناشن  رتناوج  لاـس  هد  ار  وا  دـننک  یم  شـالت  ًارهاـظ  دـنچ  ره  دـشاب ،
نوریآ دنومدا  رس  هرابرد  هک  يا  هلاقم  رد  تسپ ، نتگنشاو  راگن  همانزور  رملاک ، کج  .دراذگب  یعقو  هاش  اضر  یمـسر  همانیگدنز 
ِیتاهد ناخاضر  دـعب ، لاس  راهچ  : » درک یفرعم  هنوگنیا  ار  هاش  اضر  دـناسر ، پاـچ  هب  هماـنزور  نیا  رد  یـسیلگنا ، لارنژ  ، (4) دیاس

ضارتـعا زا  سپ  یلو   (5)« .درک بصغ  دوب ، هدـنام  یلاخ  هاـش  دـمحا  علخ  اـب  هک  ار  ناریا  سوواـط  تخت  نزهار ، همین  قازق و  همین 
.درک یهاوخرذع  تفرگ و  سپ  ار  شفرح  ًاعیرس  تسپ  نتگنشاو  همانزور  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  دیدش 

یم صاصتخا  هاش  اضر  هب  مه  ار  یلصف  تخاس ، رـشتنم  لاس 1939  رد  هک   (7) ایـسآ نورد  رد  ناونع  اب  شباتک  رد   (6) رتنوگ ناج 
رتنوگ .دهد 

ص:45

هیوناژ 1939. خروم 28  یپ 180/15 ،)  891.1001  ) هرامش تشاددای  يروم ، - 1
.Gordon P. Merriam - 2

لیروآ 1939. خروم 9  یپ 127/15 ،)  891.1001  ) هرامش 758 شرازگ  مایرم ، - 3
.Sir Edmund Ironside - 4

هیئوژ 1939. خروم 15  یپ 184/15 ، هرامش 891.1001  شرازگ  رد  روکذم  هیئوژ 1939 ؛ خروم 9  تسپ ، نتگنشاو  - 5
.John Gunther - 6

.Inside Asia - 7
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رگا و  دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  دـیاب  مصخ  .یهاگداد  مکُح  هن  و  دراد ، دوجو  يا  همکاحم  هن  : » دـسیون یم  یـسایس  ناینادـنز  هرابرد 
هب مَس  ندناروخ  رت  ماردولم  شور  اب  هک  مادـعا  هخوج  گنفت  هلولگ  بضغریم و  ربت  اب  هن  دـبای ، ترورـض  تحلـصم  هب  انب  شگرم 
ِزور کی  .دـنمان  یم  يولهپ  شور  هب  يزاس  نوصم  ار  نآ  رطاخ  ِلالم  اب  دندنـسپ  یمن  ار  قوف  شور  هک  ییاهنآ  .دـیآ  یم  شغارس 
هدرم يزغم  هتکس  رثا  رب  هتشگرب  تخب  هک  دننک  یم  مالعا  مه  ًالامتحا  .هحتاف  دنزادنا و  یم  ییاتـشان  ياچ  رد  یّبح  ریذپلد  بوخ و 

هک  ) تسا رفـس  رد  هاش  یتقو  : » دـندنام یمن  بیـصن  یب  ترـضحیلعا  تواسق  زا  مه  اه  گس  یتح  هک  دـنک  یم  شاف  رتنوگ  .تسا »
یکبس باوخ  ناشیا  اریز  دنـشک ، یم  ار  اه  گس  دنک  یم  لزنم  ار  بش  هک  يا  هیرق  اتـسور و  ره  رد  تسا ،) رفـس  رد  هفقو  یب  هتبلا 
كاـّلم نیرتـگرزب  هاـش  دـنیوگ  یم  : » هک دـنک  یم  هراـشا  نـینچمه  رتـنوگ  .دـنک » یم  ناـشیرپ  ار  ناـشباوخ  ییادـص  ره  و  دـنراد ،

ناـش قباـس  یغاـی  ناـبحاص  زا  ًاتدـمع  هک  دراد  یعیـسو  كـالما  ناریا  رـساترس  رد  .نپاژ  روتارپما  زا  دـعب  ًـالامتحا  هتبلا  تسایـسآ ،
روما .دنراد  لاغتـشا  يراد  لته  هب  هک  دنتـسه  ملاع  نیا  هاشداپ  اهنت  ینویامه  ترـضحیلعا  هکنیا  بیاجع  زا   ... .تسا هدرک  هرداصم 

هاش صخـش  هب  رزخ ، يایرد  هیـشاح  ياه  لته  صوصخلا  یلع  اه ، لـته  رثکا  و  تسا ؛ تلود  راـصحنا  رد  ناریا  رد  تحایـس  ریس و 
(1)« .دراد قلعت 

زا ناشا  هنامرحم  کیتاملپید  ياه  شرازگ  رد  اکیرمآ  ترافس  تاماقم  نینچمه  و  وپسلیم ، ریظن  هاش ، اضر  نارصاعم  هک  یتافیـصوت 
یتاهد کـی   » اـضر وپـسلیم ، هتفگ  هب  .دراد  تواـفت  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  هاـش  اـضر  یمـسر »  » همانیگدـنز اـب  دـنهد ، یم  تسد  هب  وا 

لدزب و ینیرواـشم  و  قـلمتم ، ینارکوـن  هـقلح  رد  هدـیدن ، هـبرجت  هتفاـین و  تـیبرت  يودـب ، زیارغ  اـب  يدوـجوم  « ؛ تـسا یناردـنزام »
هتشگ لدبم  شبلاغ  تافص  هب  هک  هتفای  دشر  نانچ  دوب ، زراب  وا  يوخ  قلُخ و  رد  مه  ًالبق  هک  عمط ، تواسق و  .هاوخدوخ ... 

ص:46

صص 499-516. ایسآ ، نورد  رد  رتنوگ ، - 1
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عمج دوخ  رود  هب  ار  تکلمم  ياـه  مدآ  نیرتدـب  تشاذـگ و  راـنک  ار  شدنمتفارـش  شیب  مک و  نارواـشم  ناـمز ، رورم  هب  .تسا ... 
ار لیاذر  يروآ ، تریح  تقد  اب  .دیـشخب  یم  زایتما  درک و  یم  تمحرم  فطل و  اهنآ  هب  .تخاس  شیوخ  تسدـمه  ار  همه  و  درک ،

یم شمدرم  يور  شیپ  ار  هدرتسگ  داسف  زا  یلاع  یقشمرس  ًاصخش  لاح ، نامه  رد  .درک و  یم  تافاکم  ار  لیاضف  داد و  یم  شاداپ 
(1)« .دندرک یم  دیلقت  نآ  زا  بوخ  یلیخ  هک  تشاذگ 

همانیگدنز اب  دوب ، هداتفا  ندنل  رد  اکیرمآ  ترافـس  تسد  هب  تمحز  اب  هک  يا  هنامرحم  رایـسب  شرازگ  رد  هاش  اضر  یناگدـنز  حرش 
حالـصا هتـساریو و  ار  نآ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  کیدزن  رواخ  روما  شخب  هدش و  هیارا  ناریا  تلود  فرط  زا  هک  وا  یمـسر 

هب ندـنل ، رد  اکیرمآ  ترافـس  لوسنک  ، (2) نترتا يِر  یم 1939  خروم 29  هنامرحم  رایـسب  همان  .تشاد  تواـفت  رایـسب  دوب ، هدرک 
نآ هناـمرحم  شرازگ  زا  یـشخب  لـماش  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ترازو  ِکـیدزن  رواـخ  روما  شخب  سییر  ، (3) يروم .سا  سـالاو 

.درب یم  مان  لاس 1930  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس  مود  ریبد  درالیم ، ویه  زا  نترتا  .تسا  هناخترازو 

هک يا  هنامرحم  رایـسب  همانیگدنز  زا  یـشخب  ریز  رد  ناریا ، هاش  هتـشذگ  هرابرد  امـش  لیروآ  خروم 7  هماـن  هب  فطع  زیزع ؛ سـالاو 
.ددرگ یم  دافیا  دوش ، یم  طوبرم  همان  عوضوم  هب  و  هداد ، ار  نآ  زا  تشونور  هیهت  هزاجا  بناجنیا  قح  رد  دوخ  فطل  اب  ترافس 

نز شردام  یناریا و  شردـپ  .ناردـنزام  ِهوکداوس  یلاها  زا  کچوک  يا  هداوناـخ  دـنزرف  دودـح 1873 . دـلوتم  .هاش  اضر  يولهپ ، »
هدروآ هانپ  ناریا  هب  ياچنمکرت  هماندهع  بجوم  هب  هیـسور  هب  زاقفق  زا  ییاه  شخب  قاحلا  زا  سپ  شنیدـلاو  هک  دوب  يرابت  يزاقفق 

.دنتشامگ یناب  لبطصا  هب  ار  وا  تسویپ و  ناریا  قازق  داگیرب  هب  یگلاس  نس 15  رد  .دندوب 

ص:47

.37-21 ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، - 1
.Ray Atherton - 2

.Wallace S. Murray - 3
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هب

هاگره ًارهاظ  و  تفرگ ، رارق  سور  یماظن  نایبرم  هجوت  دروم  شا  یکاب  یب  تعاجش و  ببـس  هب  درک و  یط  ار  یقرت  جرادم  جیردت 
رد .تشاد  تکرـش  نآ  رد  زین  وا  دـش ، یم  مازعا  روشک  زا  هطقن  ره  هب  اه  بوشآ  بوکرـس  اـی  ناـنزهار و  يریگتـسد  يارب  ییورین 

لامش رد  دوب ، هدش  لیدبت  رگـشل  هب  لاح  هک  قازق ، داگیرب  هک  لاس 1921  رد  و  دوب ، هتفای  عیفرت  یگنهرـس  هجرد  هب  گنج  يادتبا 
هب قوف  شرازگ  رد  .دش » باختنا  رما  نیا  يارب  ناخاضر  دوب ، عطاق  یهدنامرف  دنمزاین  دش و  مورحم  سور  نارسفا  نتـشاد  زا  روشک 

نارهت رد  یتقو  هک  دـیوگ  یم  درالیم  .تسا  هدـشن  يا  هراشا  دوب » نارهت  رد  ایناتیرب  ترافـس  ناب  لبطـصا   » ًـالبق هاـش  هک  بلطم  نیا 
هاش هک  دراد  تقیقح  اـیآ  هک  دـسرپ  یم  دوب ، ناریا  یهاـشنهاش  کـناب  سیئر  وا  ناـمگ  هب  هک  نسنیکلیو ، ماـن  هب  یـصخش  زا  هدوب 

ار بلطم  نیا  زین  وا  و  تسه ، وا  زا  یناـبهگن  لاـح  رد  مه  سکع  کـی  هداد و  یم  یناـبهگن  کـناب  نوریب  رد  هدوب  قازق  هک  یناـمز 
.دراد دوجو  ایناتیرب  ترافـس  ِرَد  يولج  ینابهگن  لاح  رد  هاش  زا  مه  يرگید  سکع  هک  دیوگ  یم  نینچمه  درالیم  .دـنک  یم  دـییأت 

ًالبق هک  تسا  هتفگ  شا  یناریا  زپشآ  هک  دـیوگ  یم  نینچمه  وا  .دوب  هدـیدن  ار  قوف  ياه  سکع  زا  کی  چـیه  شدوخ  درـالیم  هتبلا 
قیفر يارب  هتشاد ، ینامهیم  ترافس  هک  یتقو  درس ، ياه  بش  رد  راب  دنچ  هدوب و  ناملآ  ترافس  مود  زپشآ  گنج ) زا  لبق  ًالامتحا  )

(1) .تسا هداتسرف  هوهق  ناجنف  کی  هداد ، یم  ینابهگن  ترافس  ِرَد  يولج  هک  ناخاضر ، شا ، یمیدق 

زا یتمسق  نآ  رد  هک  هم 1936 ، خروم 29  همان  زا  زیزع ؛ ير  : » داتسرف نترتا  يارب  ار  هنامرحم  خساپ  نیا  يروم  نئوژ ، خیرات 16  رد 
شلابند هب  هک  دوب  يزیچ  نامه  ًاقیقد  هصالخ  نیا  .مرازگـساپس  رایـسب  يدوب ، هدرک  لـقن  میارب  ار  هاـش  هناـمرحم  رایـسب  همانیگدـنز 

هک ار  یتاعالطا  و  میدوب ،

ص:48

هم 1936. خروم 29  هنامرحم ،) هدنورپ  ، 569/701.9111  ) يروم هب  نترتا  - 1
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دهاوـخ یقاـب  هناـمرحم  ًـالماک  هدـمآ  تسد  هب  نآ  زا  هک  یعبنم  نینچمه  هصـالخ و  نیا  هک  مهد  یم  ناـنیمطا  .درک  دـییأت  میتـشاد 
تساریو و دوش ، عیزوت  ناراگن  همانزور  نیب  دوب  رارق  هک  ار  ناخاضر  یمـسر »  » همانیگدـنز يروم  نیمه  لاس 1939 ، رد   (1)« .دنام

.درک هتفر  هتسش و 

تالیصحت نتـشادن  هاش و  اضر  ندوب  یتاهد  هب  تسد  نیا  زا  یتاراشا  زا  ولمم  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  کیتاملپید  ياه  شرازگ 
یب یتاهد  کی   » ار هاش  اضر  هنامرحم  یشرازگ  رد  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  تراه ، .یس  زلراچ  ًالثم ، .تسا  شا  یگنهرف  یب  یمـسر و 

تخت رب  یهاشداپ  لاس  جـنپ  یتح  : » دـسیون یم  يرگید  شرازگ  رد  تراه   (2) .دمان یم  داوس » یب  هزادنا  نامه  هب  يردـپ  زا  داوس 
منک یم  نامگ  هتبلا  .تسا  هدادن  لقیص  ار  يولهپ  هلسلس  راذگناینب  ینابهورگرـس  تحاقو  تنوشخ و  زین  ناریا  ناهاشنهاش  ِسوواط 

و تسا ، هدـش  شرازگ  نم  زا  شیپ  هک  ییاـهنآ  و  ما ، هداد  حرـش  میاـه  شرازگ  رد  هـک  یعیاـقو  زا  .دـشابن  حیـضوت  هـب  يزاـین  هـک 
(3)« .دشاب یهیدب  ًابیرقت  دیاب  بلطم  نیا  یناریا  حالصیذ  نارظان  یلک  رظن  نینچمه 

زا یلو  دوش ، ضوع  مرظن  دـیاش  هتبلا  : » دـسیون یم  تشاد ، هاش  اضر  اب  هیروف 1930  رد  هک  یتاقالم  نیلوا  زا  شـشرازگ  رد  تراه 
ياه شخب   (4)« .درادـن هلـصاف  شحوت  اب  رتشیب  مدـق  دـنچ  مدوب  هدرک  تاقالم  هک  يدرم  متـشاد  نامیا  متـشگرب ، هک  هاش  اضر  دزن 

تراه یتقو  هک  مییوگب  تسا  یفاک  اجنیا  رد  یلو  .دروآ  میهاوخ  ریز  رد  ار  هاش  اضر  اب  تراـه  دروخرب  نیلوا  شرازگ  زا  یطوسبم 
هاش اضر  تیصخش  زا  شا  هیلوا  تشادرب  هک  دوب  دعاقتم  هکلب  دوب ، هدشن  ضوع  شرظن  طقف  هن  درک ، كرت  ار  ناریا  دعب  لاس  راهچ 

.تسا هدوب  هنارظندنلب  رایسب 

، نارکون اب  هاش  صخش  نشخ  هنایشحو و  راتفر  زا  يددعتم  دراوم  حرش 

ص:49

نئوژ 1936. خروم 16  هنامرحم ،) هدنورپ  ، 569/701.9111  ) نترتا هب  يروم  - 1
هیوناژ 1931. خروم 10  یب 891.00 ،) /36  ) هرامش 282 شرازگ  تراه ، - 2

توا 1931. خروم 7  (، 1/891.45  ) هرامش 765 شرازگ  تراه ، - 3
هیروف 1930. خروم 11  چا 123 ،)  75/255  ) هرامش 16 شرازگ  تراه ، - 4
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اکیرمآ ترافـس  کیتاملپید  ياه  شرازگ  رد  هنیباـک  ناریزو  و  شترا ، دـشرا  نارـسفا  اـه ، هماـنزور  هدروخلاـس  ناریدـم  ناـنابغاب ،
، دـنهد یمن  راک  هب  نت  دـیاب  هک  ردـقنآ  نهآ  هار  نارگراک  درک  یم  نامگ  ترـضحیلعا  تقو  ره  اه ، شرازگ  قبط  .تسا  هدـنکارپ 

یضار دنتخاس  یم  خاک  ترضحیلعا  يارب  هک  ییاهاّنب  هلمع و  راک  زا  رگا  هاش  دوخ  دنریگب ؛ قالش  داب  هب  ار  اهنآ  ات  داد  یم  روتـسد 
.تشاد ینشخ  راتفر  زین  اه  همانزور  ناریدم  اب  و  تفرگ ؛ یم  دگل  تشم و  ریز  ار  اهنآ  دوبن ،

: دسیون یم  ناخاضر » يوخ  قلُخ و   » ناونع اب  یشرازگ  رد  اکیرمآ  یماظن  هتسباو  ، (1) اکیلدج .یس  کنارف  ناورس 

زا یکی  لـقاال  هتـسناوتن  زونه  تسا ، هدیـسر  روشک  یـسایس  ماـقم  نیرت  یلاـع  هب  هچ  رگا  ناریا ، دـیدج  يارزوـلا  سیئر  ناـخاضر ،
هدارا فالخ  هک  ار  یصاخشا  دراد  لیم  زونه  ناخاضر   ... .دراذگب رانک  دوب  قازق  رسفا  زابرس و  هک  ار  شا  هتـشذگ  ياهزور  قالخا 

داب هب  ار  وا  ای  دز  یم  یلیس  لباقم  درف  تروص  هب  بضغ  ماگنه  هب  مه  دوب  گنج  ریزو  یتقو  .دنک  هیبنت  ًاصخـش  دننک  یم  لمع  شا 
ود یط  .رگید  ماقم  ره  ای  رـسفا و  همانزور ، ریدـم  هیمظن ، سیئر  ای  دـشاب  ارزولا  سیئر  فرط  تساوخ  یم  لاح  تفرگ ؛ یم  کـتک 

نیرت هزات  اه ، شرازگ  قبط  .دز  کتک  ار  اهنآ  ًاصخـش  هلـصافالب  هتبلا  هک  دـش ، كانبـضغ  رفن  دـنچ  تسد  زا  يو  زین  هتـشذگ  هتفه 
يودب زیارغ  نیا  لباقم  رد  ناخاضر  يرادنتـشیوخ  مدـع  هک  تسین  یکـش  .دـندوب  یبالق  يالم  کی  سیلپ و  رـسفا  کی  شناینابرق 

هک ینارهت  همانزور  کی  .دـنک  یم  داجیا  اه ، یجراخ  نیب  رد  صوصخلا  یلع  یبولطماـن ، تینهذ  يراـتفر  نینچ  .تسا  زیگنا  ترفن 
ارزولا سیئر  راـتفر  زا  يرتهب  كرد  هکنآ  يارب  .دـش  فیقوت  هلـصافالب  دوب ، هدرک  داـقتنا  ناـخاضر  راـتفر  نیا  زا  هدرک و  تراـسج 

یمسج و طیارش  هدش و  گرزب  نآ  رد  هک  ار  یطیحم  دیاب  میشاب ، هتشاد 

ص:50

.Frank C. Jedlicka - 1
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ینهذ

(1) .میهد رارق  رظن  دم  ار  درم  نیا 

اه همانزور  بوکرس 

هراشا زین  نارهت  ياه  همانزور  عیرـس  فیقوت  هب  اه ، همانزور  ناریدـم  هب  ناخاضر  ندز  کتک  حیرـشت  نمـض  اکیرمآ  یماظن  هتـسباو 
و هدش ، فیقوت  نارهت  هدمع  همانزور  نیدنچ  ربتکا 1923 ]  ] تسا هدیـسر  ییارزولا  سیئر  ماقم  هب  ناخاضر  هک  یتقو  زا  : » دـنک یم 
هک ینابز  یسراف  همانزور  دنچ  یس و  زا  هک  دور  یمن  راظتنا  ینونک ، میژر  ندوب  راک  رـس  اب  .دنا  هدش  طقاس  ًالماک  زین  رگید  یخرب 
درک ضرف  ناوت  یم  .دنهدب  همادا  راک  هب  دنناوتب  مه  ناش  هدمع  يات  هد  زا  رتشیب  دنا ، هدرک  راک  هب  عورش  هتـشذگ  لاس  ود  لوط  رد 

همادا راک  هب  دنناوتب  تلود  زا  داقتنا  مدع  مه  دیاش  ای  و  ناخاضر ، زا  يرادـفرط  فطل  هب  طقف  دـننام  یم  یقاب  هک  مه  ییاه  همانزور 
هک یتشحو  ياـضف  یلو  دوب ؛ هدرک  عورـش  ار  اـه  هماـنزور  بوکرـس  دوش  ارزولا  سیئر  هکنآ  زا  شیپ  یلیخ  ناـخاضر   (2)« .دنهدب
ود هک  دوب  ییاضف  زا  رتروآ  قانتخا  رایسب  اه  همانزور  ندرک  تکاس  دنور  نینچمه  دندرک و  داجیا  ناخاضر  تسد  هب  اه  ییایناتیرب 

خـیرات 1 رد  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  ترگنا ، .چا  ناو  .یـس  هک  یـشرازگ  .دوب  هدرک  داـجیا  هلودـلا  قوثو  نآ  زا  شیپ  لاـس  هس  اـی 
همانزور نیا  .تسا  شناگدنناوخ  اب  ناریا   (3) تاجن همانزور  زیگنا  محرت  ًاتبسن  یظفاحادخ   » لماش تسا ، هدرک  لاسرا  سرام 1922 

رد ناخاضر  شقن  هرابرد  هنادازآ  يردق  اریز  دندش ؛ فیقوت  گنج  ریزو  روتـسد  هب  نارهت ، رگید  ياه  همانزور  زا  يدادعت  اب  هارمه 
: دبای یم  همادا  روطنیا  همان  نتم  .دندروخ » قالش  زین  اه  همانزور  ناریبد  زا  ییاتود  یکی  .دندوب  هداد  رظن  هتشذگ  لاس  ياتدوک 

ص:51

ربماون 1923. خروم 28  (، 2657- یس یس  - 38 ، ) هرامش 334 شرازگ  اکیلدج ، - 1
ربماسد 1923. خروم 10  (، 2657- یس یس  -40 « ) نارهت ياه  همانزور  ندش  وحم  ، » هرامش 351 شرازگ  اکیلدج ، - 2

.دش یم  رشتنم  ناریا  مایق  تیعمج  فرط  زا  هرامش  ود  يا  هتفه  ناریا  تاجن  - 3
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: نانطومه

! عادولا

ار ناریا  تاجن  همانزور  راشتنا  هتـساوخدوخ  میراذگ و  یم  نیمز  ار  اه  ملق  زین  ام  .دـنتفر  قرـش  هراتـس  ناریا و  هراتـس  ياه  همانزور 
سبح و رظتنم  مه  ام  هیروف 1921 ،  21 ياتدوک ]  ] زورلاس رد  .میراذگ  یم  نامناراکمه  هدـهع  رب  ار  هفیظو  نیا  مینک و  یم  فقوتم 
هب دیوش ، یم  ریگتـسد  دیدرگب ، اتدوک  یلـصا  ربهر  لابند  هب  دـینک و  تئرج  رگا  امـش ! ادرف  و  میور ، یم  ام  زورما  .میتسه  بوکرس 

نارهت ناهفصا و  رد  اه  همانزور  ناریبد  ندروخ  قالـش  هب  هاگهگ  هک  سلجم ، يالکو  امـش ، .دیوش  یم  تازاجم  دیتفا و  یم  نادنز 
یم امـش  هب  هک  دنتـسه  مدرم  تقونآ  دننک ! یم  کلف  سلجم  يولج  رد  زین  ار  ناتدوخ  دـبای ، همادا  یعـضو  نینچ  رگا  دـیدنخ ! یم 

گنن هکل  نیا  .دـنهد  یم  رارق  تیدودـحم  راشف و  تحت  ار  ام  هک  تسامـش  ییارزو  تسایر  لوط  رد  هلودـلا ، ریـشم  ياقآ  دـندنخ !
یمن هزاجا  مینک  یم  سفنت  هک  مه  ییاوه  نیمه  ِروسناس  .درپس  دهاوخ  اهدای  هب  ار  نآ  خیرات  و  دوب ، دهاوخ  امـش  كرات  رب  هشیمه 

! عادولا نانطومه ! .مینک  نایب  رت  شاف  نیا  زا  ار  نامتارظن  دهد 

24

هیروف 1922(1)

.داتسرف هجراخ  روما  ترازو  يارب  ار  لیروآ  خروم 3  تقیقح  همانزور  زا  يا  هدیرب  ترگنا  دعب ، هام  کی 

نتـسکش  » و اهنابز » ندـیرب   » هب ار  ناراگن  همانزور  نانارنخـس و  دـهد  یم  هزاجا  یماظن  تلود  هب  نوناق  اـیآ  زورید ، هچ  زورما و  هچ 
هب اه  هناخپاچ  ایآ  دـنک ؟ یم  اه  همانزور  ناریدـم  هئطخت  سبح و  هب  زاجم  ار  یماـظن  تلود  نوناـق  اـیآ  دـنک ؟ دـیدهت  ناـشی  « اـهملق
زا یکی  هک  دهد  یم  هزاجا  نوناق  ایآ  دـننک ؟ يراددوخ  دـننک ، یم  هلمح  یماظن  تلود  هب  هک  یتالاقم  پاچ  زا  دـیاب  نوناق  بجوم 

[ ناخاضر  ] هنیباک ياضعا 

ص:52

سرام 1922. خروم 1  (، 1222/891.00  ) هرامش 834 شرازگ  ترگنا ، - 1
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مه

تموکح مان  هب  مه  و  میقتسمریغ ، ياه  تایلام  لک  تسایر  شترا و  ياوق  لک  یهدنامرف  مه  دشاب و  هتـشاد  ار  گنج  ترازو  ماقم 
؟ تسین دادبتـسا  نیا  ایآ  تسا ؟ هداد  ار  یقح  نینچ  یـساسا  نوناق  ایآ  دنک ؟ هلخادـم  تموکح  روما  ریاس  ییاضق و  روما  رد  یماظن 

نوناق ایآ  درک ؟ بلس  اهنآ  زا  ار  تیاکش  قح  یتوهال ، تسکـش  زا  سپ  زیربت  مدرم  لاوما  لام و  تراغ  ماگنه  هب  هک  دوب  نوناق  ایآ 
هب سلجم  رد  یسرک  کی  دیشخب و  ار  ناجیابرذآ ، تارکومد  بزح  دیقف  ربهر  ینابایخ ، دمحم  خیش  لتاق  هنطلسلا ، ربخم  هک  تسا 
هب یگدنهانپ  هب  روبجم  ار  تایح ، همانزور  ریدم  یفسلف ، و  نافوت ، همانزور  ریدم  یخّرف ، هک  تسا  یشنکاو  نامه  نیا  درک ؟ اطعا  وا 
ام تسرپ  نطو  يادهـش  نوخ  نتخیر  ياهب  هب  هک  یـساسا ، نوناق  مییوگ  یم  ام  .دنک  یم  میظعلادـبع  هاش  دـقرم  يوروش و  ترافس 

(1) .دشاب هتشاد  يا  هنارسدوخ  تارایتخا  دیابن  هنیباک  وضع  کی  هک  مییوگ  یم  ام  .دوش  لامیاپ  دیابن  هدمآ ، تسد  هب  يدازآ  هار  رد 

هیئوژ رد  یقـشع ، هدازریم  یـسیلگنا ، دض  راگن  همانزور  رعاش و  هنایـشحو  لتق  اب  ناریا  ياه  همانزور  ندرک  تکاس  دـنور  رخآ ، رد 
(. لصف 3 هب  دینک  هاگن   ) دش لماک  شلزنم  زا  جورخ  ماگنه  هب   1924

ندش تکاس  اب   (2) .تشاد دیدرت  کش و  یلـصا  لتاق  تیوه  هرابرد  یـسک  رتمک  دندش ، رارف  هب  قفوم  وا  رادـباقن  لتاق  هس  هچرگا 
دوخ فادها  اه  یسیلگنا  .دش  هتشادرب  تشاد ، دوجو  هاش  اضر  لماک  يروتاتکید  هار  رـس  رب  هک  یگرزب  عناوم  زا  یکی  اه ، همانزور 
عبانم هنادازآ  تراغ  یـشک و  هرهب  ناریا ، یـسایس  لـماک  لرتنک  نتفرگ  تسد  رد  ینعی  دـندید : یم  هتفاـی  ققحت  ًاـبیرقت  ناریا  رد  ار 

.سیلگنا عفانم  هب  یهتنم  يریسم  رد  ناریا  داصتقا  هعسوت  و  روشک ، یتفن 

ص:53

لیروآ 1922. خروم 3  (، 1223/891.00  ) هرامش 848 شرازگ  ترگنا ، - 1

هیئوژ 1924. خروم 9  (، 1292/891.00  ) هرامش 586 شرازگ  دلفنروک ، - 2
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یصخش ياه  تواسق  زا  ییاه  هنومن 

یم تسد  هب  ناخاضر  ياه  يرگیـشحو  زا  يدـهاوش  هنامرحم  یـشرازگ  رد  لاس 1923  رد  اـکیرمآ ، لوسنک  ، (1) بیلتوگ درانرب 
: دهد

يارزولا سیئر 

رد ًاتردن  هک  شصاخ  یتاذ  تیصخش  ماکحتـسا  تیعطاق و  يدنمـشوه ، اب  هک  تسا  هناشنمدد  يوخ  اب  داوس  یب  یتاهد  کی  یلعف ،
، قباس يارزولا  سییر  ًاصخـش  وا  یندـشنراهم ؛ یمـشخ  اب  تسا  يدرم  .تسا  هتفای  تسد  ینونک  ماقم  هب  دوش ، یم  تفای  اـه  یناریا 

کی هب  یلـصفم  کتک  شدوخ  تسد  اب  نینچمه  و  هاش ؛) روضح  رد  اه  شرازگ  قبط  مه  نآ   ) تخاـس بورـضم  ار  هنطلـسلا ، ماوق 
تقر ار  روبزم  هنحـص  هک  ییاـکیرمآ  کـی  روضح  رد  مه  نآ  دز ؛ دوـب ، هدرک  یطبخ  هک  یناریا  دیفـس  وـم  نسم و  راـگن  هماـنزور 
ینامز زا  ناخاضر ]  ] .تسا هدید  شدوخ  مشچ  هب  لاحب  ات  هک  دنک  یم  فیـصوت  يا  هنایـشحو  هنحـص  نیرتروآ  تّفخ  نیرتزیگنا و 

متـش برـض و  دروم  همه  مشچ  شیپ  رد  هدز  رـس  اهنآ  زا  ییاطخ  هک  ار  یتاماقم  ای  شنامزالم و  تاعفد  هب  هدش  ءارزولا  سییر  هک 
هرصاب هوق  فعض  ببس  هب  دوب و  هتسشن  یسلجم  رد  خیش  .دز  هدروخلاس  خیـش  کی  هب  هک  یلـصفم  کتک  هلمج  زا  تسا ، هداد  رارق 

تفلاخم نیلوا  اب  هک  تسین  دیعب  ًالـصا  هک  منک  یم  دـیکأت  .دـشن  دـنلب  شیاپ  يولج  دـیدن و ] دـش ، یم  قاتا  دراو  هک  ار  هاش  اضر  ]
(2) .دشاب هتشاد  یمیخو  بقاوع  هک  دتفیب  یقافتا  و  دوش ، یلوتسم  وا  رب  ءارزولا  سییر  یناویح  يوخ  هیلام ، ماقم  کی  ییزج 

نیا هاوگ  .دـنزب  کتک  هنایـشحو  ار  اه  همانزور  ناریدـم  تشاد  تداع  زین  ییارزولا  سیئر  ماقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  یتح  ناـخاضر 
: تسا  (3) دلفنروک .سا  فزوج  اکیرمآ ، راتخمریزو  اعدا 

ص:54

.Bernard Gotlieb - 1
« اــکیرمآ تراــجت  زادـــنا  مــشچ  ییاــکیرمآ و  ناراشتـــسم  رب  نآ  ریثأـــت  ناریا و  ینوــنک  یـــسایس  تیعـــضو  ، » بیلتوــگ - 2

ربماسد 1923. خروم 2  (، 891.51 فلا /137)
.Joseph S. Kornfeld - 3
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يارب

یکی لبق ، زور  ود  .منک  یم  هدنسب  تسا ، هداتفا  قافتا  ًاریخا  نیمه  هک  يدروم  ود  حرـش  هب  ناخاضر ، ياه  يرگیـشحو  نداد  ناشن 
.دـهدب سلجم  هب  ار  شا  هجدوـب  هحیـال  رگید  يارزو  همه  لـثم  دـیاب  مـه  گـنج  ریزو  هـک  تشوـن  درک و  تـئرج  اـه  هماـنزور  زا 

زا اـت  دـنچ  هک  يوـحن  هب  دز  وا  هب  يا  هنایـشحو  کـتک  ًاصخـش  دـندرب ، شرتـفد  هب  ار  هماـنزور  ریدـم  داد  روتـسد  ًاروـف  ناـخاضر ] ]
دوب هنایشحو  متش  برض و  نیا  دهاش  شدوخ  مشچ  اب  هک  ییاکیرمآ  کی  .تخادنا  نادنز  هب  ار  وا  سپـس  و  تسکـش ، شیاهنادند 
یم نشور  ار  ناخاضر  يوخ  قلُخ و  هک  تسا ، هدرک  فیرعت  میارب  کیژلب  راـتخم  ریزو  ار  مود  هعقاو  .درک  فیرعت  میارب  ار  ارجاـم 

ياضاقت 3000 گنج  ریزو  روتسد  هب  دور و  یم  هیلام  ترازو  رد  یکیژلب  دنمراک  کی  رتفد  هب  قازق  نارسفا  زا  یکی  تفگ  وا  .دنک 
نیا دناوت  یمن  دنکن ، ءاضما  ار  تخادرپ  دنـس  هیلام  ریزو  ات  دیوگ  یم  دهد و  یمن  ار  لوپ  مه  روبزم  دـنمراک  .دـنک  یم  لوپ  ناموت 
اجنآ ردقنآ  و  دنک ، یم  سبح  شرتفد  رد  ار  وا  دریگ ، یم  دگل  تشم و  ریز  ار  رومأم  فرح  نیا  ندینش  اب  قازق  رسفا  .دهدب  ار  لوپ 

(1) .دور یم  دریگ و  یم  روز  هب  ار  لوپ  ات  دراد  یم  شهگن 

رد .دوب  هدشن  مک  چـیه  دنتـشادن ، ار  دوخ  زا  عافد  ناوت  هک  یناسک  هیلع  ناخاضر  يرگیـشحو  زا  مه  نیا  زا  دـعب  لاس  هدزاود  یتح 
هاش اضر  تسد  هب  یملع  هیرـشن  کی  ریدم  متـش  برـض و  هب  ًالامجا  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  سرام 1935 ،

دش و بایفرش  ترـضحیلعا  روتـسد  هب  ناتـساب ، ناریا  هیرـشن  ریدم  دازآ ، فیـس  هک  دوب  شیپ  هام  ود  ای  کی  نیمه  : » دنک یم  هراشا 
(2)« .دندرک تمحرم  ناشیا  هب  مه  يریس  کتک  ًاصخش  هاش  رادید  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  عیاش  هتبلا  .دروخ  ازـسان  شحف و  یباسح 

يزیچ مه  ینامداش  عقاوم  رد  یتح  شناتسدریز  هیلع  هاش ] اضر   ] تنوشخ زا 

ص:55

توا 1923. خروم 21  (، 891.51 فلا /115  ) هرامش 244 شرازگ  دلفنروک ، - 1
سرام 1935. خروم 25  یپ 891.001 ،) 115/15  ) هرامش 393 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2
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سییوس رد  لیصحت  لاس  جنپ  زا  دعب  هک  اضر ، دمحم  شدهعیلو ، رسپ و  زا  لابقتسا  يارب  هاش  اضر  هم 1936 ، هام  رد  .دوب  هدشن  مک 
: تشاد سولاچ  رد  مه  یفقوت  هار ، رد  .تفر  يزورما ) یلزنا   ) يولهپ ردنب  هب  تشگ ، یمرب  روشک  هب 

ناتخرد راد و  يرایبآ  لوغشم  همیـسارس  حبـص  مامت  اه  نابغاب  .درک  فقوت  سولاچ  رد  راهان  فرـص  يارب  هاش  يولهپ ، ردنب  هار  رد 
یم فیرعت  هدوب ، ارجام  نیا  رظان  شلته  هرجنپ  زا  هک  سیلگنا ، یماظن  هتـسباو  سوبیپ ، درگرـس  .دـشاب  هزات  رت و  زیچ  همه  ات  دـندوب 

زا هکنیا  زا  لبق  و  تخاون ، اه  نابغاب  زا  یکی  شوگ  هب  يا  هناناج  هدیـشک  شلیبموتا ، زا  ندـش  هدایپ  ضحم  هب  ًاـبیرقت  هاـش  هک  دـنک 
ناش لکش  ای  اج و  هک  ار  تخرد  ود  داد  روتـسد  و  تشاذگ ، ناشتـسد  فک  بیترت  نامه  هب  مه  ار  رگید  نابغاب  ود  قح  دورب  اجنآ 

(1) .دندیشک یتحار  سفن  همه  هک  دوب  مولعم  تفر  اجنآ  زا  هاش  یتقو  .دندروآرد  هشیر  زا  دوبن ، شلیم  باب 

نیرت كانلوه  زا  یکی  تراه ، شرازگ  قبط  .دوب  هدـش  لدـبم  يداع  يرما  هب  یتکلمم  هبتر  یلاع  تاـماقم  اـب  هاـش  هنایـشحو  راـتفر 
لاح زا  شاترومیت  هک  يدح  هب  دز ، شاترومیت  هب  نادنز  رد  لاس 1933  رد  هک  دوب  یلصفم  کتک  هاش ، صخش  يرگیـشحو  دراوم 

رد .ینابناهج  هللا  ناما  پیترـس  هلمج  زا  دهد ، یم  شرازگ  ار  يرگید  دراوم  ترگنا  لاس 1938 ، رد  لصف 3 .) هب  دینک  هاگن   ) تفر
یناملآ تأیه  کی  هب  ار  شیاـج  تسا  رارق  نارهت  رد  رقتـسم  يوسنارف  یماـظن  تأـیه  هک  دوب  هداـتفا  اـه  ناـبز  رـس  رب  هیئوژ 1937 ،
کمک تشاد ، هقالع  روشک  نیا  هب  دوب و  هسنارف  هدرکلیصحت  هک  ینابناهج ، پیترس  زا  هسنارف ، راتخم  ریزو  ، (2) راُدب ویسوم  .دهدب 

: دناسر هاش  ضرع  هب  ار  هسنارف  راتخم  ریزو  رظن  زین  ینابناهج  .تساوخ 

نانچ درک  یم  یقلت  هسنارف  راتخم  ریزو  ياجب  ان  هلخادم  هچنآ  زا  هاش 

ص:56

هم 1936. خروم 15  یپ 891.001 ،) 128/15  ) هرامش 797 شرازگ  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  مایرم ، .یپ  ندروگ  - 1
.Monsieur Bodard - 2
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كانبضغ

اه فرط  نآ  رگید  و  درواـیبرد ، ار  شا  یماـظن  مروفینوا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  و  تخاون ، یناـبناهج  تروص  هب  يا  هدیـشک  هک  دـش 
هاش .تسا  یلعف  میژر  ياهراتفر  زا  يا  هنومن  ًاقیقد  یلو  دـیآ ، یم  کحـضم  يردـق  ام  رظن  زا  دـنچ  ره  قوف ، قافتا  .دوشن  شیادـیپ 
هب یعقو  نیرتکچوک  زگره  هک  دراد ، شا  یقرـش  ياوزنا  رد  رـس  نانچ  و  تسا ، هناگیب  برغ  رد  تلادـع  يدازآ و  میهافم  اب  ناـنچ 

رایتخا بحاص  ار  وا  شراتفر  تحاقو  و  يداقتنا ، ای  تفلاخم  نیرت  کچوک  لمحت  مدع  یقلُخدـب ، .دراذـگ  یمن  يرـشب  تاساسحا 
هنارمآ نشخ و  يراتفر  نتـشاد  زا  ًارهاظ  و  دـنزرا ، یمن  يزیـشپ  شیارب  اه  تاملپید  نارادمتـسایس و  .تسا  هدرک  شایاعر  عزانمالب 

ناریا و کیتاملپید  طباور  رب  يزیگنا  فسأت  تارثا  وا  راتفر  هک  هلئـسم  نیا  .درب  یم  تذـل  اهنآ  اب  یماظن » روتاتکید   » کـی نوچمه 
(1) .تفر داب  رب  ًالمع  هسنارف  اب  طباور  دوبهب  يارب  اه  شالت  همه  صاخ  دروم  نیا  رد  و  تسا ، فورعم  هتشاذگ  اهروشک  یخرب 

.تسا هداد  حرـش  طوسبم  روط  هب  دروخ  هاش  اضر  زا  هیلام ، ریزو  يورـسخریما ، یلق  اـضر  پیترـس  هک  ار  یلـصفم  کـتک  مه  سوم 
کناب تساـیر  نآ  زا  شیپ  و  دوب ، یلم  کـناب  سییر  لاـس  هد  ًاـبیرقت  دوش ، هیلاـم  ریزو  لاـس 1940  رد  هکنآ  زا  شیپ  يورـسخریما 
يزور هک  يدرم  ناریا و  یلم  کناب  لماع  ریدـم  يورـسخریما ، گنهرـس   » .تشاد هدـهع  رب  ار  هاش ، اـضر  یـصخش  کـناب  يولهپ ،

زا ون  لاس  ياه  نشج  رد  دنارورپ ، یم  رس  رد  نآ  رب  ار  دوخ  صخـش  تیریدم  تسایر و  لیبموتا و  تراجت  يراصحنا  زایتما  يایؤر 
(2)« .تفای عیفرت  یپیترس  هجرد  هب  هاش  فرط 

نانچ هاش  اضر  .دهد  لاقتنا  یجراخ  ياه  کناب  هب  ار  شتورث  ات  دوب  هدرک  کمک  هاش  اضر  هب  يورـسخریما  هزادـنا  هب  یـسک  رتمک 
هب يا  هقالع 

ص:57

هیوناژ 1938. خروم 13  (، 1676/891.00  ) هرامش 1212 شرازگ  ترگنا ، - 1
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مالعا هم 1941 ، خیرات 18  رد  .دـندناوخ  یم  يولهپ  مادام  ار  وا  حازم  هب  هاگ  کیتاملپید  ياه  شرازگ  رد  هک  تشاد  يورـسخریما 
.تسا هدش  وا  نیشناج  نایئاشلگ  یلقسابع  و  هدش ، هتساوخ  هیلام  ترازو  ماقم  زا  يورسخ  ریما  رذع  هک  دش 

: دهد یم  شرازگ  طابترا  نیا  رد  اکیرمآ ، ترافس  تقوم  رادراک  ، (1) سوم .سا  زمیج 

زونه

ناتسا رد  راذگ  تشگ و  هب  ار  هم  هام  لوا  همین  هاش  .تسین  صخشم  يورسخ  پیترس  يرانکرب  يارب  هاش  اضر  میمـصت  یلـصا  لیلد 
.دوب گنت  یلیخ  شقلُخ  دمآ  نارهت  هب  یتقو  هک  دنیوگ  یم  .تشادن  روضح  نارهت  رد  و  دوب ، هتفر  رزخ  يایرد  هیشاح  یلامش  ياه 

، دنک ادیپ  ار  روبزم  قاروا  دناوت  یمن  يورسخ  پیترس  یتقو  دریگ ؛ یم  ار  قاروا  یخرب  غارس  تلود  تأیه  تاسلج  زا  یکی  رد  هاش 
هناخ هب  هک  دیوگ  یم  و  دـنز ، یم  کتک  شا  يراوس  بسا  قالـش  اب  ءارزو  ریاس  روضح  رد  ار  وا  شتینابـصع  نداد  ناشن  يارب  هاش 

شرازگ مه  رگید  عبانم  ار  ربخ  نیمه  نیع  .دوب ...  تاماقم  ندرک  رانکرب  يارب  يولهپ  موسرم  ِروتسد  هک  دنامب ؛ اجنامه  دورب و  شا 
.مینک کش  نآ  تحـص  رد  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب  .دراد  تقباطم  ًالماک  شنابـصنم  بحاص  اب  هاش  موسرم  راتفر  اب  هک  دنا ، هدرک 

(2) .دوب ءانثتسا  کی  وا  دروم  يورسخ ، پیترس  هب  هاش  تافتلا  لیلد  هب  هتبلا 

هاشاضر اب  تراه  ياهدروخرب  نیلوا 

هب ینابلآ ، رد  اکیرمآ  قباس  راتخمریزو  تراـه ، رماـک  زلراـچ  هک  درک  مـالعا  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  لاـس 1929 ، رخاوا  رد 
.تسا هدش  بوصنم  ناریا  رد  اکیرمآ  دیدج  راتخمریزو  تمس 

ص:58

.James S. Moose - 1
هم 1941. خروم 28  (، 1814/891.00  ) هرامش 78 شرازگ  سوم ، - 2
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رایسب ياه  شرازگ  تشاد ، تماقا  ناریا  رد  هک  یلاس  راهچ  یط  وا  .دندش  نارهت  دراو  هیوناژ 1930  لیاوا  رد  شا  هداوناخ  تراه و 
هب هاش  اضر  اب  ار  دوخ  تاقالم  نیلوا  تراه  .درک  لاسرا  هجراـخ  روما  ترازو  هب  تکلمم  یلاـم  یـسایس و  عاـضوا  هراـبرد  يدـیفم 

: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  هدحتم  تالایا  هداعلا  قوف  هداتسرف  راتخم و  ریزو  ماقم  رد  شا  همانراوتسا  میدقت  ماگنه 

هب ناتـسلگ  خاک  رد  ارم  هیروف ،]  ] مهن هبنـش  ینعی  دعب ، زور  هس  هاش  هک  دنداد  عالطا  هیروف  زور 6  رد  اه ، تیلوغـشم  نیا  همه  مغرب 
يارب هک  دوب  اکیرمآ  تخاس  یتنطلـس  لیبموتا  ود  دـمآ  یمن  رد  روج  اوه  لاح و  نآ  اـب  هک  يزیچ  اـهنت  .تفریذـپ  دـنهاوخ  روضح 

چیه اهنآ ، زا  يادج  .دندوب  هداتسرف  ناملابند  هب  خاک  هب  منادنمراک  نم و  ندرب 
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زیچ

نامیارب ار  قلُخ  جک  هدروخرـس و  ِییاطـسو  نورق  تینهذ  کی  زا  ثعبنم  ياوه  لاح و  زا  هدنکآ  ياضف  نآ  دناوتب  هک  دوبن  يرگید 
هلمج دنچ  تنکل  اب  وا  .تسا  برطـضم  يردق  هاش  هک  مدرک  ساسحا  یلو  دش ، ماجنا  مامت  تقد  اب  تافیرـشت  .دـنک  رت  لمحت  لباق 
عقوم زا  هک  دیـسرت  یم  مه  دـیاش  .تفگ  دـماشوخ  داد و  تسد  نم  هب  یعنـصت  يدـنخبل  اب  سپـس  و  دـناوخ ، ذـغاک  يور  زا  ار  يا 

رد رگا  ات  منک  هدامآ  ار  مدوخ  هک  دـندوب  هدرک  هیـصوت  نم  هب  ًالبق  رگید ، يوس  زا  .مشکب  شیپ  ار  نهآ  هار  هلئـسم  منک و  هدافتـسا 
نتفگ يارب  یفرح  هاش  هک  دوب  مولعم  .دشن  یفرح  چیه  یلو  .مهدـب  باوج  مناوتب  دـمآ ، نایم  هب  نهآ  هار  زا  یفرح  نامتاقالم  نیلوا 

رد هتبلا  هک  دوب ، یکتم  شاترومیت ]  ] شرابرد ریزو  يراد  نابز  رـس و  هب  رتشیب  میتشاد  هک  یهاتوک  تفگ  پگ و  لوط  رد  و  درادـن ،
.تشادن داد ، یم  ناشن  نارگید  يولج  عقاوم  ریاس  رد  هک  ار  یتروپ  تراه و  نآ  ًالصا  شبابرا  روضح 

نم رظن  زا  هک  ار  درالیم  ياقآ  هلمج  زا  منک ؛ یفرعم  هاش  هب  ار  منادـنمراک  ات  متـساوخ  هزاجا  تاقالم ، ياضف  ندرک  رت  کبـس  يارب 
زا دـعب  و  درک ، تبحـص  يا  هملک  دـنچ  تافیرـشت  هب  انب  مه  هاش  .دوب  نکمم  ياه  باصتنا  نیرتهب  زا  یکی  تسپ  نیا  رد  شباـصتنا 

هلجع اب  و  دوشگ ، ار  نآ  شدوخ  دوب ؛ هتفریذپ  روضح  هب  اجنآ  رد  ار  ام  هک  تفر  یگرزب  رالات  یجورخ  برد  فرط  هب  یظفاحادـخ 
میظعت و اب  متساوخ  یم  رگا  دوب  تخس  ردقچ  .مدرک  اعد  دوب  هتشاذگ  ار  تافیرـشت  نیا  هک  یـسک  نآ  حور  هب  ملد  رد  .دش  جراخ 
رد ات  دـش  هناور  شلابند  هب  مه  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، تفر ، رد  فرط  هب  هاش  یتقو  .موش  جراـخ  گرزب  رـالات  نآ  زا  بقع  بقع 

داتفا قافتا  هک  يزیچ  .دنار  بقع  ار  وا  تسد  ناکت  اب  هاش  یلو  دیامن ؛ یهارمه  رواجم  قاتا  هب  ار  شبابرا  دنک و  زاب  شیارب  ار  رالات 
یب نامه  وزج  عقاو  رد  هاش  زور  نآ  راتفر  هک  داد  حیـضوت  نم  هب  هیکرت  ریفـس  اهدـعب  یلو  دوب ، هناحیقو  یلحم  یب  کـی  لـثم  رتشیب 

.تسا هدوب  شنایفارطا  هب  تبسن  وا  موسرم  ياه  یبدا 
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مناد یم 

مرظن دیاش  هتبلا  .دنهدب  ارجام  زا  يدـنیاشوخ  حرـش  ًالومعم  یتکلمم ، ماقم  کی  ای  و  هاشداپ ، کی  اب  تاقالم  زا  سپ  هک  تسا  مسر 
؛ درادن هلصاف  شحوت  اب  رتشیب  مدق  دنچ  مدوب  هدرک  تاقالم  هک  يدرم  متشاد  نامیا  متشگرب ، هک  هاش  اضر  دزن  زا  یلو  دوش ، ضوع 

اهنیا همه  وا  .تسا  هدیسر  تنطلس  ماقم  هب  قیرط  نیمه  زا  هتفای و  طلست  شترا  رب  يودب  غوبن  یناویح و  یـشوهزیت  یعون  اب  هکنیا  و 
يارب طقف  هکلب  تسین ؛ شمدرم  اـی  ناریا و  عفن  هب  مه  نادـنچ  میوگب  دـیاب  هک  تسا ، هتفرگ  راـک  هب  شا  یـصخش  فادـها  يارب  ار 

ای يرادیرخ  هک  يدودحمان  ًابیرقت  كالما  و  یهاشنهاش ، هبکبک  هبدبد و  .تسا  هدوب  شدوخ  صخش  هب  ندیـشخب  تمظع  سدقت و 
تعرس هب  نهآ  طخ  ندیـشک  رثا  رب  دراد  راظتنا  هاش  هک  تسا  عقاو  یقطانم  رد  كالما  نیا  .تساعدا  نیا  رب  يدییأت  هدرک ، هرداصم 

.دنک یقرت 

راتخم ریزو  .تفگ  نم  هب  ترافـس  رد  شیپ  زور  دـنچ  ما  یناملآ  ياتمه  هک  دـیمهف  یبلاـطم  زا  دوش  یم  ار  درم  نیا  يودـب  تینهذ 
لیبموتا اب  هاش  رگا  هک  تفگ  یم  هاش  بیرغ  بیجع و  يوخ  قلخ و  هرابرد  وا  .درب  یم  رـس  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  یلاس  تفه  ناملآ 

نلوا و تکرـش  ریدـم  اوبود ، .ویلبد  .يا  .دـشکب  ریت  تفه  رفوش  يارب  هک  تسین  دـیعب  دوش ، رچنپ  شلیبموتا  هار  رد  دورب و  ییاج  هب 
یـضعب هک  دیـسر  شرظن  هب  ناهگان  بونج ، نهآ  طخ  هژورپ  هب  شزیمآ  هعجاف  یـشکرس  رد  هاش  رخاوا  نیمه  هک  دیوگ  یم  اکرش ،

يدایز دادعت  یتقو  .دنتفیب  ناشناج  هب  قالـش  اب  هک  داد  روتـسد  شنازابرـس  هب  درک و  ناشن  ار  اهنآ  دننک ؛ یمن  راک  بوخ  اهرگراک 
رد ًالبق  اریز  .ما  هتـشادن  ناریا  زا  یبوخ  تشادرب  هک  تعاس  نیا  ات  .دش  هدوسآ  كرابم  رطاخ  دندروخ ، قالـش  یباسح  نارگراک  زا 
یم هیکرت  زا  رت  یقرـش  ار  نآ  اـه  یخرب  یتـح  و  هدـش ،» نیـشن  هت  اـپورا  رد  هک  تسایـسآ  زا  يا  هرذ   » دـنتفگ یم  هک  مدوب ، یناـبلآ 

هاش زا  نرق  کی  زا  رتشیب  ینابلآ  هاشداپ  گوز  هک  منک  فارتعا  دیاب  .دشاب  رتهب  یلیخ  ناریا  هک  دوب  نیا  مراظتنا  و  دنتسناد ،
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ناریا

ییاتسور ینابلآ ، رد  .دروآ  باسح  هب  هداز  فارشا  دیاب  ناریا  تخبدب  ناییاتسور  اب  هسیاقم  رد  ار  ینابلآ  ناییاتسور  و  تسا ، رتولج 
هاک ياه  کنولآ  رد  دنتـسه و  شوپ  هدـنژ  ًالمع  ناریا  ناییاتـسور  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم  یگدـنز  یعقاو  ياه  هناخ  رد  لقاال  اـه 

شراظتنا هک  هزادنا  نامه  هب  هک  منیب  یم  منک  یم  هاگن  هک  مفارطا  هب  نیا ، دوجو  اب  .دننک  یم  یگدنز  هیثاثاو  بابـسا  زا  یلاخ  یلگ 
(1) .متسه نادردق  رایسب  دنا  هداد  نم  هب  ار  تُسپ  نیا  هکنیا  زا  و  تسا ، بلاج  متشاد ، ار 

ناخاضر عمط  صرح و 

هب عورـش  اه ، یـسیلگنا  کمک  هب  تردق  هب  یبایتسد  ضحم  هب  ناخاضر  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  كرادـم  دانـسا و  ساسا  رب 
ياه شرازگ  زا  .دـش  یم  مه  نادـنمتورث  زا  رگید  ياه  يذاخا  عونا  يریگ و  جاـب  لـماش  دـنور  نیا  هتبلا  هک  درک ، يزودـنا  تورث 
دراد دصق  هک  تسا  هدرک  مالعا  ًامـسر  هاش  : » دوب هدمآرب  زین  هاش  دـمحا  زا  يذاخا  ددـصرد  یتح  ناخاضر  هک  میبای  یمرد  ترگنا 

هک یقثوم  تاعالطا  قبط  .دـشاب  رود  ناریا  زا  هجلاعم  يارب  ًارهاـظ  هاـم  شـش  تدـم  دورب و  اـپورا  هب  هاـم  نیمه  مجنپ  تسیب و  زور 
زا هاـش  عاـنتما  گـنج و  ریزو  فرط  زا  لوپ  هنارـصم  هبلاـطم  روـشک  زا  جراـخ  هب  هاـش  رفـس  یعقاو  لـیلد  هدروآ ، تسد  هب  تراـفس 

(2)« .تسا نآ  تخادرپ 

هب یجراخ  ياه  کناب  رد  ناـخاضر  ياـه  هدرپس  لاس 1926 ، رد  .داد  لاقتنا  یجراخ  ياه  کـناب  هب  لوپ  یتفگنه  غلاـبم  ناـخاضر 
يا هیمالعا  هب  اـکیرمآ ، راـتخم  ریزو  ، (3) پیلیف نمفاه  .دـید  يرورـض  ار  نآ  راکنا  زین  هاش  صخـش  هک  دوب  هدیـسر  یحطـس  نانچ 

زا يراذگ  هدرپس  هنوگ  ره   » هک دنک  یم  هراشا  هاش ، اضر  يراذگجات  زا  دعب  زور  دـنچ  طقف  ینعی  لیروآ 1926 ، خروم 29  یماظن 
رد یتنطلس  هداوناخ  ياضعا  ای  هاش و  صخش  يوس 
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هیروف 1930. خروم 11  چا 123 ،)  75/255  ) هرامش 16 شرازگ  تراه ، - 1
هیوناژ 1922. خروم 15  (، 44/891.001  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 2

.Hoffman Philip - 3
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حلاصم فالخرب  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ًادیکا  ار  شترا  نارـسفا  بیترت ، نیدب  بیذـکت و ، ًادـیدش  ار  یلخاد  ای  یجراخ  ياه  کناب 
هدز نماد  هاـش  تفگنه  تورث  أـشنم  هراـبرد  ناـمگ  سدـح و  هـب  هاـش  فرط  زا  هیناـیب  نـیا  رودـص  .درک  یم  عـنم  تـسا ، تـکلمم 

(1)« .تسا

ریذـپان يریـس  صرح  هرابرد  يدـیدرت  کش و  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  يروم ، .سا  سـالاو  هلمج  زا  یـسک ، رتمک  لاس 1924 ، رد 
باسح و نودـب  هنایلاس  هک  يرالد  نویلیم  هد  اـب  ناـخاضر ]  ] وا هک  دـنراد  ناـعذا  ناـگمه  هک  یلاـح  رد  : » تشاد لد  رد  ناـخاضر 

يدزد هب  تسد  دندزدب  وا  هباشم  تیعقوم  رد  رگید  ياه  یلیخ  دوب  نکمم  هک  هچنآ  زا  رتمک  دوش  یم  هتـشاذگ  شرایتخا  رد  باتک 
هب یتفگنه  تورث  تکلمم ، ندرک  تسکـشرو  ياهب  هب  هتـشذگ  لاـس  ود  لوط  رد  وا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  لاـح  نیا  اـب  تسا ، هدز 

یتح و  درادـن ، ار  وا  ياه  لواپچ  اب  تفلاخم  تئرج  سکچیه  هک  تسا  هتخادـنا  همه  ناـج  هب  یتشحو  بعر و  ناـنچ  و  هدز ، بیج 
هنایلاس هجدوب  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  يروم  هک  يرالد  نویلیم  هد  .دنشکب » باسح  وا  زا  دنا  هتسناوتن  زین  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم 
یـسک هب  نآ  هنیزه  یگنوگچ  تباب  مه  یباتک  باسح و  چـیه  دوب ؛ روشک  هجدوب  زا  یمین  لداـعم  ًاـبیرقت  هک  تسا ، گـنج  ترازو 

ناخ هللا  حور  اب  ربماتپس  زور 25  هک  ییوگتفگ  زا  عالطا  مراد  نانیمطا  : » دـیازفا یم  دوخ  شرازگ  رد  يروم  .تسا  هدـشن  هداد  سپ 
یـسک نامه  ناـخ  هللا  حور  نیا  .تسین  فطل  زا  یلاـخ  هجراـخ  روما  ترازو  يارب  متـشاد  ارزولا ، سیئر  نادوجآ  درگرـس ،]  ] رواـی

حور نم ، یتفگـش  تریح و  لامک  رد  .تسا  هدـش  دای  وا  زا  تاّرک  هب  ترافـس  ياه  شرازگ  رد  يربمیا ، يارجام  زا  سپ  هک  تسا 
ناخاضر .تسین  يدیما  چیه  رگید  ناخاضر ]  ] هپـس رادرـس  هب  هک  تفگ  و  درک ، تبحـص  هدنیآ  يارب  شیاه  هشقن  زا  روای  ناخ  هللا 

شرکذ رکف و  همه  هک  تسا  هراچیب  یکایرت  کی 

ره ات  دنک ، يراذگ  هیامرس  اپورا  رد  و  دنزب ، مه  هب  یتفگنه  تورث  هک  هدش  نیا 
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مه نآ  هب  هک  داتفا ، قاـفتا  لاس 1941  رد  هک  تسا  ناـمه  ًاـقیقد  ینیب  شیپ  نیا   (1)« .دنک رارف  جراخ  هب  دمآ ، رد  هیـضق  دنگ  تقو 
.دیسر میهاوخ 

ینادـنز هاش  رورت  يارب  نیدالوپ  ناخدومحم ] گنهرـس   ] هئطوت رد  تکراشم  لیلد  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  رواـی  ناـخ  هللا  حور 
یلـصا فادها  هب  تبـسن  ار  دوخ  نظ  ءوس  يروم  نئوژ 1925 ، خـیرات 6  رد  یمومع  هفیظو  ماظن  نوناـق  بیوصت  لاـبند  هب   (2) .دش
.دـناسر بیوصت  هب  ار  ناریا  رد  یمومع  هفیظو  ماـظن  هحیـال  سلجم  نئوژ ، مشـش  خـیرات  رد  : » دـنک یم  زاربا  هنوگنیا  روبزم  نوناـق 

ياوق لک  هدنامرف   » ماقم رد  شرابتعا  تردق و  . 1 زا : دنترابع  دراد  ناخاضر  صخش  يارب  دیدج  نوناق  نیا  هک  يراکـشآ  تازایتما 
هک ار  یناریا  دنمتورث  فارـشا  دـناوت  یم  دـیدج  نوناق  هب  دانتـسا  اب  . 2 دـبای ؛ یم  شیازفا  يریگمـشچ  وـحن  هب  ناریا » يرحب  يرب و 

(3)« .دشودب یباسح  دنتسه ، ماظن  تمدخ  زا  ناشناگتسب  نادنزرف و  تیفاعم  ناهاوخ 

هاش اضر  يراوخ  نیمز 

یم عترم  و  يدابآ ، اتـسور ، لماش 7000  هک  ار  روشک  زا  یعیـسو  یحاون  دوب ، ناریا  روتاـتکید  ناـخاضر  هک  یلاـس  تسیب  لوط  رد 
و يولهپ » كالما   » یگدنکارپ شیامن  يارب  لاس 1954  رد  اکیرمآ  ترافس  هک  يا  هشقن  قبط  .دروآرد  دوخ  صخش  کلمت  هب  دش 

شخب ناتسرل و  همه  ًالمع   ) روشک برغ  لامـش و  زا  یعیـسو  یحاون  هاش  اضر  درک ، هیهت  دعب  هب  لاس 1952  زا  اهنآ  شورف  یسررب 
برع ُرل و  ریاشع  يرابجا  ناکسا  يارجام  .دیسر  شرسپ  هب  ًابقاعتم  هک  دوب  هدروآرد  دوخ  کلمت  هب  ار  ناتسزوخ ) لامش  زا  یمظعا 

لیصفت هب  دوب ، هدرک  هرداصم  ناتـسزوخ  لامـش  ناتـسرل و  رد  ار  ناشیاه  نیمز  روز  هب  هاش  اضر  هک  ییاه  نامه  ینعی  وپاق ،] هتخت  ]
هراشا نآ  هب  نییاپ  رد  هک  تسا  هدش  طبض  تبث و  تراه  ياه  شرازگ  رد 

ص:64

ربماتپس 1924. خروم 28  (، 1306/891.00  ) هرامش 663 شرازگ  يروم ، - 1
( راتساریو  ) .دشن مادعا  ناخ  هللا  حور  - 2

نئوژ 1925. خروم 19  (، 2/891.22  ) هرامش 1160 شرازگ  يروم ، - 3
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.دش دهاوخ 

یم رـس  هب  ایؤر  نیا  رد  هاش  اضر  هک  دنز  یم  سدح  تراه  .دوب  ناهج  كاّلم  نیرتگرزب  لاس 1932  رد  هاش  اضر  تراه ، هدیقع  هب 
ترافـس هشقن  زا  هکنانچ   (1) .دـشاب وا  تیکلام  رد  دـنک  یم  راک  مشچ  ات  دـسرب و  لیام  اهدـص  هب  شکـالما  لوط  ضرع و  هک  درب 

رد يوق  لامتحا  هب  هکلب  دـش ، ناریا  خـیرات  كاّلم  نیرتگرزب  طقف  هن  هاش  اضر  .دوب  هتـسویپ  تقیقح  هب  هاش  اضر  ياـیور  تسادـیپ ،
اور اهنآ  هب  هک  یملظ  ناشنابحاص و  زا  اـه  نیمز  نیا  بصغ  یگنوگچ  حرـش  يارب  .دوبن  وا  يارب  يریظن  مه  رـشب  هدـش  تبث  خـیرات 
ياه لاس  هلـصاف  رد  هک  ما  هداد  حرـش  يرگید  ياج  رد  .تشون  دیاب  اه  باتک  دـیعبت ، ات  هتفرگ  نادـنز  رد  گرم  مادـعا و  زا  دـش ،

(2) .داتفا یتاقافتا  هچ  درک ، نیمز  بصغ  هب  عورش  ناردنزام  زا  یکچوک  هشوگ  رد  هاش  اضر  هک  ات 1935   1932

زا سپ  دوز  یلیخ  ار  اه  نیمز  هدرتسگ  بحاصت  دـنور  ناخاضر  هک  دوش  یم  مولعم  اکیرمآ  ترافـس  کـیتاملپید  ياـه  شرازگ  زا 
: تسا هدـمآ  نینچ  مق  هب  هاش  اضر  یترایز » رفـس   » هرابرد سرام 1927  خیرات  هب  پیلیف  شرازگ  رد  .درک  زاغآ  تنطلـس  هب  ندیـسر 

هاش رفـس  نیا  زا  شرازگ  نیرتدـیدج  .دـش  مق  ترایز  مزاع  لیبموتا  اب  ًارهاظ  شتدالو ، خـیرات  ینعی  يراج ، هام  مهدزناش  رد  هاـش  »
یلصا فده  دنیوگ  یم  .تسا  هدش  ناتسرل  ِدابآ  مرخ  مزاع  اجنآ  زا  يراج  هام  متسیب  خیرات  رد  و  هتفر ، ناهفصا  هب  وا  هک  تسیکاح 
نوگن ریاشع  زا  ناخاضر  هک  دوب  ییاه  نیمز  نامه  كالما  نیا   (3)« .تسا هقطنم  نآ  رد  شکالما  هب  یشکرس  ترفاسم  نیا  زا  هاش 

.دوب هدرک  هرداصم  ناتسرل  تخب 

بصغ هک  درادن ) یبجعت  هتبلا  و   ) میبای یم  رد  شرازگ ، نیا  زا  سپ  یمک 

ص:65

هیوناژ 1932. خروم 29  (، 82/661.9131  ) هرامش 1031 شرازگ  تراه ، - 1
(، 2000 ادیرولف ، هاگـشناد  تاراشتنا  لیوزنیگ :  ) Mohammad Gholi Majd Resistance to the shah باتک - 2

لصف 3.
سرام 1927. خروم 21  (، 891.001 یپ 46/15  ) هرامش 295 شرازگ  پیلیف ، - 3
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.دـندوبن ناما  رد  وا  يراوخ  نیمز  زا  مه  هاش  اضر  نایفارطا  لیماف و  ياضعا  هکلب  دـش ؛ یمن  دودـحم  ییاتـسور  كالما  هب  اـه  نیمز 
: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  پیلیف 

هب مهنآ  تسا ، لوغـشم  ینوناقریغ  ياههار  زا  تورث  يروآ  عمج  هب  تخت ، جات و  هب  ندیـسر  نامز  زا  هاـش ، هک  دـندقتعم  اـه  یلیخ 
زا تکلمم  فلتخم  قطانم  ياه  نیمز  اهاتسور و  كوکـشم  هرداصم  اههار  نیا  زا  یکی  دنیوگ  یم  .رگید  صاخـشا  تلود و  هنیزه 

خاک هک  میوگب  دـیاب  طابترا  نیمه  رد  .تسا  فلتخم  ياه  « یـشکشیپ  » نتفریذـپ نینچمه  شا و  هداوناخ  ياضعا  هاش و  اـضر  يوس 
هب ًـالبق  دراد - تنوکـس  نآ  رد  تسا  نارهت  رد  هک  یناـمز  هدیـسر و  نآ  عـضو  رـس و  هب  هـک  یگرزب  رایـسب  کـلم  هاـش - یـصخش 
رب هوالع   (1) .دنا هدرک  شکـشیپ »  » يولهپ اضر  هب  ار  کلم  نیا  تاعیاش ، قبط  .تشاد  قلعت  یلعف ، هیلام  ریزو  راجاق ، زوریف  هدازهاش 

، ًاتجیتن دراذـگ ؛ یم  شرایتخا  رد  گنج  ترازو  هک  دوش  یم  نیمات  یهوجو  زا  ًالک  هاش  هداوناخ  جراـخم  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  نیا ،
هتفگ نم  هب  .دنک  یم  هفاضا  هاش  یـصخش  تورث  هب  طقف  دزادرپ  یم  یتنطلـس  هداوناخ  یگدنز  جراخم  تباب  هیلام  ترازو  هک  یلوپ 
رکف رد  اریز  درک ، دـهاوخ  تفلاخم  یجراخ  تازایتما  ياطعا  يارب  وپـسلیم  و  ناریا ]  ] تلود دادرارق  دـیدجت  اب  هاش  ًالامتحا  هک  دـنا 

موسوم یناریا  تکرش  کی  تسد  رد  ریخا  یتفن  ياه  نادیم  .تساه  سور  هب  لامش  یتفن  نادیم  دنچ  زا  يرادرب  هرهب  زایتما  ياطعا 
، دراد هدهع  رب  هاش  لومتم  ناتسود  زا  یکی  مّظنم ، ریما  ار  نآ  یمسا  تسایر  هک  تسا  نایروخ ) تکرش  ای   ) نانمس تفن  تکرـش  هب 

یمامت هک  اه  شرازگ  نیا  لاسرا  لیلد  .دنشاب  تکرش  گرزب  رایسب  نارادماهس  زا  شاترومیت  هاش و  هک  دور  یم  نامگ  و 

ص:66

رتخد ناییامرف ، نامرف  کن : .دوب  هلودلا ، ترصن  ردپ  امرفنامرف ، هدازهاش  كالما  زا  عقاو  رد  دوب  هدش  شکشیپ  هک  یغاب  هناخ و  - 1
.ناریا
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ناریا رضاح  لاح  یعقاو  تیعضو  هنیمز » شیپ   » زا هجراخ  روما  ترازو  ندرک  علطم  ما ، هدروآ  تسد  هب  قثوم  عبانمزا  ار  نآ  بلاطم 
(1) .تسا

هب : » تسا هدمآ  ربتکا 1927  خیرات  هب  پیلیف  شرازگ  رد  .دشن  متخ  اج  نیمه  هب  هاش  اضر  هنارگلواپچ  يزودـنا  تورث  شرازگ  هتبلا 
.تسا بولطمان  ًاساسا  بارخ و  تکلمم  عضو  دنتسه ، روشک  رضاح  لاح  یـسایس  عاضوا  لوغـشملد  هک  يدارفا  همه  رظن  زا  منامگ 

مدرم و حـلاصم  دربشیپ  فرـص  ار  دوخ  شالت  مامت  هدز ، مه  هب  يدایز  یـصخش  تورث  هاش  هک  الاح  دـنیوگ  یم  هک  ما  هدینـش  هتبلا 
مدآ نیرت  مان  شوخ  هکنیا  ياجب  دیاب  هاش  ارچ  مهف  یمن  یلو  منک ، رواب  ار  اه  فرح  نیا  دیآ  یمن  مدـب  ًاصخـش  .دـنک  یم  تکلمم 

تـسا رارق  هک  دهد  یم  ربخ  شا  يدعب  شرازگ  رد  پیلیف   (2)« .تسا هدرک  عمج  ار  ناش  نیرتدب  ًاقیقد  دـنک ، عمج  دوخ  رود  ار  اه 
هب زونه  هاش   » .دش دهاوخ  ربارب  دنچ  اهنآ  شزرا  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  روبع  هدرک » فرـصت   » هاش اضر  هک  ییاه  نیمز  زا  نهآ  طخ 

رگید ياهاج  و  زگ ، ردـنب  اراتـسآ ، زا  اـهنآ  هک  دـسر  یم  شرازگ  .درب  یم  رـس  هب  ناردـنزام  رد  رگید  لاـجر  راـبرد و  ریزو  هارمه 
، دـنک روبع  ناردـنزام  زا  تسا  رارق  هک  ینهآ  طخ  ترواجم  رد  ار  يدایز  ياـه  نیمز  هاـش  هک  دور  یم  ناـمگ  .دـنا  هدرک  دـیدزاب 

همان تقفاوم  ياـضما  يارب  يوروش  تلود  تسا  هدینـش  هک  تفگ  نم  هب  هناـمرحم  یلیخ  اـیناتیرب  راـتخم  ریزو  .تسا  هدرک  فرـصت 
(3)« .تسا هداد  یهجوت  لباق  ياه  شکشیپ  يوروش  ناریا و  ياه 

هاش اضر  ياه  يراوخ  نیمز  اه و  يذاخا  هب  تراه  تاراشا 

هدش لتخم  يزرا  ياه  لرتنک  يارجا  لیلد  هب  روشک  رد  تراجت  دـنور  هک  دـهد  یم  شرازگ  ناریا  هب  شدورو  زا  سپ  یمک  تراه 
هب دینک  هاگن   ) تسا

ص:67

نئوژ 1927. خروم 27  فلا 891.51 ،) /379  ) هرامش 378 شرازگ  پیلیف ، - 1
ربتکا 1927. خروم 19  (، 1433/891.00  ) هرامش 486 شرازگ  پیلیف ، - 2

ربماون 1927. خروم 12  (، 1435/891.00  ) هرامش 487 شرازگ  پیلیف ، - 3
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هب تکلمم  راجت  نیرت  لومتم  زا  یکی  هک  ار  یتالکشم  سپس  و  لصف 11 ،)

: دهد یم  حرش  دوب ، هدرک  ادیپ  ترضحیلعا  اب  يرهشوب  راّجتلا  نیعم  جاح  مان 

يادج

هتـسباو لـیفک  هـک  ما  هدینـش  نارهت  رد  ار  يرگید  يارجاـم  هدروآ ، دوـجو  هـب  تراـجت  رد  زرا  لرتـنک  هـک  یتـالالتخا  ناتــساد  زا 
لومتم زا  يرهـشوب ، راّجتلا  نیعم  یجاح  هک  دوش  یم  طوبرم  یتالکـشم  هب  ارجام  نیا  .دـنک  یم  دـییأت  ار  نآ  مه  ایناتیرب  یناگرزاب 

رد راخب  یتشک  دـنچ  دـسر  یم  ناموت  نویلیم  ات 4  هب 3  شتورث  دـنیوگ  یم  هک  يرهـشوب  .تسا  هدرک  ادـیپ  ناریا ، ناناگرزاب  نیرت 
سراف جیلخ  رد  زمره  هریزج  ِنهآ  دیسکا  جارختـسا  زایتما  نیا ، رب  هوالع  .دراد  ناتـسزوخ  رد  یتشد  ردنا  رد  كالما  نوراک و  دور 

نیمه ما ، هدینش  هک  يرابخا  قبط  .تشاد  ناردنزام  ناتسا  رد  يُرب  تخرد  يارب  یگرزب  زایتما  مه  رخاوا  نیمه  ات  تسوا و  يارب  زین 
تـسرد سروارت  دیُرب ، یم  ناردنزام  ياه  لگنج  رد  هک  یناتخرد  زا  هاش  لثم  مه  يرهـشوب  .تسا  هدـش  شناج  يالب  ریخا  ییاراد 

؛ دش یم  اکیدنس  يرهـشوب و  بیـصن  هزادنا  کی  هب  یتفگنه  دوس  لحم  نیمه  زا  دنیوگ  یم  و  تخورف ، یم  اکیدنـس  هب  درک و  یم 
رد ار  وا  لاوما  لام و  ریاـس  يرب و  بوچ  ياـه  هناـخراک  لـیلد  نیمه  هب  درب و  یم  دوس  يرهـشوب  طـقف  هک  درک  یم  رکف  هاـش  یلو 

ینابایخ هکنیا  ای  دزادرپب و  ترضحیلعا  هب  ناموت  رازه  هک 600  دنا  هتساوخ  يرهشوب  زا  هلصاو ، رابخا  قبط  .درک  هرداصم  ناردنزام 
(1) .دوش بارخ  شیاه  هناخ  ات  دننک ، یم  در  نارهت  رد  شیابیز  کلم  طسو  زا  تسرد  ار 

فکباقآ ياه  يرگاشفا  هب  طوبرم  شرازگ  رد  وا  .تسا  هدش  هراشا  زین  يرهشوب  رگید  تالکـشم  هب  تراه  ِيدعب  ياه  شرازگ  رد 
: دهد یم  حرش  زین  ار  هاشاضر  يوس  زا  کلم  دیرخ »  » دروم کی  تایئزج 

ار نآ  ندرمش  قشع  طقف  ایوگ  یلو  تسا ؛ یتسود  لوپ  مدآ  هاش ] ]

ص:68

سرام 1930. خروم 22  (، 12/891.515  ) هرامش 36 شرازگ  تراه ، - 1
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شاپ و تخیر و  لها  میرذگب ، هک  شروفاو  زا  نوچ  دراد ،

ینارذگشوخ

هعطق کی  ناش  نیرتگرزب  .درک  هفاضا  شکالما  هب  رالد  نویلیم  هب 2  کیدزن  لاس 1930  رد  هک  میوگب  مناوت  یم  تئرج  هب  .تسین 
رازه هب 350  شتـسد  تقوچیه  يرهـشوب  هتبلا  .دیرخ  يرهـشوب  راجتلا ] ] نیعم یجاح  زا  هک  دوب  ناریا  لامـش  رد  یتمیق  رایـسب  نیمز 

يرهـشوب موقلح  زا  ار  شنویـسیمک  قح  ناموت  رازه  رابرد 50  ریزو  دـنچره  .دیـسرن  دوب  هدـش  نییعت  هلماعم  نمث  تباب  هک  یناـموت 
يارب ار  کچ  درک و  تفایرد  هبلاطم و  یجاح  زا  ار  شنویسیمک  قح  رابرد  ریزو  یتقو  اریز  دنامن ، ناهنپ  یلیخ  هیضق  .دیـشک  نوریب 

.دش رادربخ  ارجام  زا  ناش  تصش  یناموت  رازه  کچ 50  تیور  ضحم  هب  تاماقم  داتسرف ، ناریا  یهاشنهاش  کناب  هب  لوصو 

هب مه  يرگید  دایز  ياه  نایز  ررـض و  تسا ، یلومتم  رایـسب  مدآ  دشن  شدیاع  يزیچ  تخورف و  ار  شنیمز  هک  یجاح  نیا  دنچ  ره 
نردم يارب  دیاب  هاش  هک  تسا  یـصاخشا  نامه  زا  ًاقیقد  تسا ، هناردپ  يرهاظ  اب  هلاس  يدرمریپ 90  هک  يرهشوب  .دید  بیترت  نیمه 
ییایرد لقن  لمح و  شنس ، تلوهک  مغر  هب  يرهشوب ، .درکن  روطنیا  هتبلا  هک  تفرگ ؛ یم  تمدخ  هب  روشک  ندرک  یتعنص  يزاس و 
ندیـشک تهج  حلاصم  لمح  يارب  اکرـش  نلوا و  تکرـش  هب  یگرزب  کمک  هک  تخادنا  هار  هب  سراف ]  ] جیلخ نوراک و  دور  رد  ار 

یم سروارت  هقطنم  نآ  رد  نهآ  طـخ  يارب  هک  درک  ثادـحا  لامـش  رد  يُرب  بوچ  هناـخراک  دـنچ  نیا ، رب  هوـالع  .دوـب  نهآ  طـخ 
زایتما مه  هاش  و  دنز ، یم  بیج  هب  يدایز  دوس  تلود  هب  اه  سروارت  میقتـسم  ریغ  شورف  اب  يرهـشوب  هک  دنداد  ربخ  هاش  هب  .تخاس 

.درک هرداصم  ناردنزام  رد  ار  شا  يُرب  بوچ  ياه  هناخراک  نیمز و  تفرگ و  وا  زا  ار  سراف ]  ] جیلخ و  نوراک ]  ] دور رد  یناریتشک 
یم هک  روطنآ  میوگب  مناوت  یم  ًالک  نیا ، دوجو  اب  .تلود  هن  دوش و  یم  وا  ياه  ییاراد  وزج  و  هرداصم ، هاش  مان  هب  زیچ  همه  اـجنیا 

هک تسا  یمدآ  نیرتهب  تهج  همه  زا  ًابیرقت  ناریا  یلعف  هاش  مناد 

ص:69
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ینادابآ لها  وا  .تسا  هدرک  تموکح  ناریا  رب  ریخا  نرق  دنچ  یط 

.تسا

رارق رگا  .تسناد و  اپورا  رت  کچوک  ناهاشداپ  ياپمه  ار  وا  دـش  یم  دوبن ، شفورعم  دوهـشم و  ًـالماک  علو  ِصرح و  رطاـخ  هب  رگا 
ربخ مدآ  نیا  یتسرپ  لام  یتسرپ و  لوپ  زا  هچرگا  .مناد  یم  ینامور ، هاشداپ  لوراک ، زا  رتالاب  ار  وا  ًاملـسم  منکب ، يا  هسیاـقم  دـشاب 

و هدنامن ، میارب  یکش  رگید  الاح  یلو  .دشاب  هاش  رس  ریز  گرزب  کچوک و  ياهداسف  نیا  همه  هک  منک  رواب  متـسناوت  یمن  متـشاد ،
(1) .متسرف یم  ناتیارب  ویشرآ  رد  ظفح  تهج  ار  شرازگ  نیا 

هکلب درک ، یم  هرداصم  ار  يزرواشک  ياه  نیمز  طقف  هن  هاش  اضر  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  بلاج  تهج  نیا  زا  يرهـشوب  يارجاـم 
میمهف یم  ارجام ، نیا  ندـناوخ  اب  .تشاذـگ  یم  تسد  زین  اهایرد  اهدور و  رد  یناریتشک  زایتما  یتح  یتعنـص و  ياه  هناخراک  يور 

رـسپ و وا  زا  سپ  و  هاش ، اضر  .دـنک  ادـیپ  تسد  یتعنـص  داصتقا  کـی  هب  تسناوتن  تقوچیه  یتفن  دـمآرد  نتـشاد  اـب  ناریا  ارچ  هک 
نیا رد  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، شقن  حیضوت  رد  تراه  .دنتشاذگ  اپ  ریز  ار  نیناوق  یصوصخ و  تیکلام  تمرح  قح و  شنیشناج ،

: دهد یم  حرش  ار  يرهشوب  رسپ  يریگتسد  هوحن  ارجام ،

هچ وا  هرابرد  شناتـسدریز  هک  دـنادب  ًاعقاو  مه  هاـش  مراد  کـش  یلو  دـشاب ، هتـشادن  شتیبوبحم  هراـبرد  یمهوت  راـبرد  ریزو  دـیاش 
ترـضحیلعا ضرع  هب  ار  يراوگاـن  تقیقح  چـیه  دـننک  یمن  تـئرج  شناـیفارطا  اریز  درادـن ، مـه  یبـجعت  هـتبلا  .دـننک  یم  يرکف 

، نیاربانب دهد ؛ یمن  جرخ  هب  یتقفش  محر و  ای  لمأت  چیه  شناتـسدریز  هیبنت  رد  و  تسا ، صاخ  ماع و  هرهـش  وا  یقلُخ  جک  .دنناسرب 
نآ زا  یلو  هتـشاد ، تقادص  ردقچ  رابرد  ریزو  مناد  یمن  هتبلا  .دناجنرب  ار  ترـضحیلعا  كرابم  رطاخ  دـهاوخ  یمن  شلد  سکچیه 

دوش یم  مولعم  دریگ  یم  مه  زونه  هتفرگ و  ناشنابحاص  زا  هناملاظ  هاش  دنیوگ  یم  هک  یلاوما  لام و  همه 

ص:70
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شبابرا علو  صرح و  ندناشن  يارب  يراک  چیه  مه  شاترومیت  هک 

هدرکن

هملک کی  یتح  دـنک  یمن  تئرج  یـسک  هچرگا  و  هدرک ، شروفنم  هک  تسایند  لام  يارب  هاش  ياه  ندز  صرح  نیمه  رتشیب  .تسا 
درم زا  تبحص  هک  شیپ  يدنچ  .دنراد  مه  ترفن  وا  زا  دنسرت ، یم  هاش  زا  هک  ردقنامه  مدرم  هک  ما  هدینـش  دنزب ، فرح  وا  هیلع  مه 
رـسپ نامه  ناوج  نیا  ایآ  هک  دندیـسرپ  هجراخ  ترازو  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  یکی  رـسمه  زا  دـمآ ، نایم  هب  يرهـشوب  مان  هب  یناوج 

ياه مدآ  همه  ، » دوزفا يدنخبل  اب  و  ارچ ؛ تفگ  ماقم  نآ  رـسمه  .دوب  هدرک  ادـیپ  لکـشم  هاش  اب  هک  تسین  رادـلوپ ، رجات  يرهـشوب ،
، لاوما بحاصت  يارب  شعلو  صرح و  هاش و  هب  هراشا  اب  مناراکمه  زا  رگید  یکی  .دـننک » یم  ادـیپ  لکـشم  ترـضحیلعا  اـب  رادـلوپ 

(1)« .دنک هرسکی  ار  كدرم  نیا  باسح  دوش  یمن  ادیپ  یکی  ارچ  مناد  یمن  : » تفگ فراعت  یب  یلیخ 

هاش اضر  ياهرفس  رد  سیلگنا  یماظن  هتسباو  گنررپ  روضح  .دندوب  هاش  اضر  ناج  بقارم  ردقچ  اه  یسیلگنا  هک  دش  مولعم  اهدعب 
يدـیدرت کش و  چـیه  هاش  تعاجـش  رد  : » دـیوگ یم  شـشرازگ  نایاپ  رد  تراـه  نیا ، دوجو  اـب  .تساعدـم  نیا  رب  يدـهاش  دوخ 

هچ شگرم  زا  دعب  هکنیا  روصت  یتح  .دشاب  ناریا  هاش  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  شبیاعم  همه  مغرب  نم  داقتعا  هب  و  تسین ،
.دش ضوع  تراه  رظن  هرخالاب  دعب ، لاس  کی  یلو   (2)« .تسا لکشم  داتفا  دهاوخ  تکلمم  نیا  رد  یقافتا 

یلامش ياه  ناتسا  هب  هاشاضر  ياهرفس 

زا دعب  دنک و  حاتتفا  دندوب ، هدز  دور  دیفس  هناخدور  يور  رب  هک  ار  یلپ  ات  درک  رفـس  نالیگ  هب  لیروآ 1931  خیرات 9  رد  هاش  اضر 
، دهد یم  شرازگ  تراه  هکنانچ  نآ ،
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هناور لباب ،]  ] شورفراب هیحان  رد  شعیسو  كالما  هب  یشکرس  يارب 

اجنآ

نامزالم زا  یکی  نز  ردارب  .دیـسر  نارهت  هب  رتدوز  زور  دـنچ  دوب  شمزالم  هک  رابرد  ریزو  دـش و  نارهت  مزاع  هم  زور 12  هاش  .دش 
.درک تیاکح  نارهت  رد  ییاکیرمآ  کی  يارب  دوب  هداتفا  رفس  رد  هک  ار  یقافتا  هاش 

هب

هب دـندنام و  ربخ  یب  اجنآ  هب  نتفر  يارب  هاش  دـصق  زا  شورفراب  هیمظن  سیئر  مکاح و  یـسناشدب ، اـب  مأوت  مهاـفت  ءوس  کـی  رطاـخ 
رد هک  يدیدج  نامتخاس  هب  یـشکرس  زا  دـعب  و  دـش ، هاش  یقلخ  جـک  بجوم  هلئـسم  نیمه  .دـنتفرن  وا  لابقتـسا  هب  شدورو  ماگنه 

.دش لدب  در و  اهنآ  نیب  اه  فرح  نیا  دز و  ادص  ار  لوئسم  بیان  دندرک ، یم  انب  شکلم 

: ترضحیلعا

؟ يدز دنگ  ینک  یمن  رکف 

: بیان

.ترضحیلعا ارچ 

: ترضحیلعا

؟ مداتسرف لوپ  نامتخاس  نیا  يارب  ردقچ 

: بیان

.ترضحیلعا ناموت ، رازه  شش 

: ترضحیلعا

؟ يدرک یم  كاپ  نآ  اب  ار  تیاه  همکچ  دبال 

: بیان

.ترضحیلعا هلب ،

: ترضحیلعا
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؟ یتسین روعش  یب  قمحا و  وگب ، تدوخ 

: بیان

.ترضحیلعا ارچ 

رد للعت  رطاخ  هب  هک  يرومأم  تعافـش  يارب  دـعب ، یمک  .دز  کتک  ار  اهنآ  دوب ، هدـماین  شـشوخ  اـهاّنب  زا  رفن  ود  راـک  زا  هک  هاـش 
هتـشگرب تخب  رومأم  .دـندش  لسوتم  هناـکولم  فاـطلا  هب  دوب  هداـتفا  نادـنز  هب  هدـش و  همیرج  ناـموت  نامتخاس 400  کی  لـیمکت 

تفگ هاش  یلو  .دـننادرگرب  وا  هب  ار  شناـموت  هتشادن 400  يریـصقت  نوچ  درک  داهنـشیپ  هاش  هب  مکاح  و  دوب ، هدنارذگ  ار  شـسبح 
مه یگرزب  بغبغ  تسا و  یقاچ  رایـسب  مدآ  هک  یلاو  يراس ، رد  .دهد » یم  ماجنا  رتهب  ار  شراک  دـعب  هب  نیا  زا  .تسا  هدرکن  مزال  »

ور مه  هاش  .دوب  هتفر  شلابقتسا  هب  دراد ،
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يردق نات  یلاو  هفایق  دینک  یمن  رکف  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  تیعمج  هب 

هرخسم

اـه و تساوـخرد  تسناوـت  لکـشم  یلیخ  رگید  دـعب  هـب  نآ  زا  درک و  بارخ  ار  یلاو  فرـشا  ترـضح  ِراـک  هلئــسم  نـیمه  .دـشاب 
هک ییاه  نامتخاس  ریاس  هاگتـسیا و  هب  یـشکرس  ماگنه  يراس ، ناـمه  رد  .دـنالوبقب  وا  هب  درک ، یم  هاـش  میدـقت  هک  ار  یتاحیـضوت 

: دش لدب  در و  یناریا  سدنهم  هاش و  نیب  ریز  ياه  فرح  دوب ، هتخاس  یناملآ  مویسرسنک 

؟ تسیچ تسا  نهآ ، طخ  فرطنآ  اجنآ ، هک  ینامتخاس  نآ  ترضحیلعا :

: سدنهم

.تسا نهآ  هار  لنسرپ  یگدنز  لحم  اجنآ  ترضحیلعا ،

: ترضحیلعا

؟ دیشاب هتخاس  نم  کلم  رد  ار  نامتخاس  ینک  یمن  رکف  هکنیا  نمض  دوب ، مزال  یللجم  نامتخاس  نینچ  منک  یمن  رکف 

: سدنهم

.دوبن ترضحیلعا  کلم  میتخاس  ار  نامتخاس  نآ  یتقو  یلو  .ترضحیلعا  ارچ 

.نک شپملپ  ورب  .تسام  کلم  مه  نامتخاس  نآ  تسه ؛ هک  الاح  بُخ ، ترضحیلعا :

: سدنهم

(1) .ترضحیلعا مشچ ، يور  هب 

یلو دنتـشاد ، تنوکـس  ترـضحیلعا  کلم  رد  هک  دـمآ  يا  هراچیب  نارگراک  رـس  رب  ییالب  هچ  هک  دـهد  یمن  حیـضوت  تراـه  هتبلا 
ًالـصا یلو  دراد ، هاش  یلدگنـس  زا  ناشن  عون  نیا  زا  یعیاقو  دنچ  ره  : » دـناسر یم  نایاپ  هب  رگنـشور  رظن  راهظا  نیا  اب  ار  شـشرازگ 

.دنشابن دوخ  هاشداپ  زا  ییوخ  قلُخ و  نینچ  هتسیاش  اه  یناریا  هک  منک  یمن  رکف 

(2)« .دشاب هتشاد  يراتفر  هچ  شمدرم  اب  دناد  یم  بوخ  یلیخ  هاش  هک  دهد  یم  ناشن  مه  راک  هجیتن 

ربماون 1931 خروم  شرازگ  ًالثم  .دنک  یم  هراشا  یلامش  ياه  ناتسا  هب  هاش  اضر  ررکم  ياهرفـس  هب  ددعتم  ياه  شرازگ  رد  تراه 
لماش تراه 
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: تسا ریز  بلاطم 

ًامارتحا

هکنآ زا  دعب  هام  کی  تسرد  ترضحیلعا  .دناسر  یم  ضرع  هب  ار  تکلمم  یلامش  ياه  ناتـسا  هب  هاش  رفـس  شرازگ  رگید  راب  کی 
، تسا ناشهاگداز  هکنآ  ببـس  هب  ًالامتحا  هک ، دـندرک  كرت  ییاـج  دـصق  هب  ار  تختیاـپ  هراـبود  دنتـشگزاب ، ناـشیاه  یـشکرس  زا 

هیشاح رد  ناردنزام  زبسرس  ناتسا  رد  ار  دوخ  تقو  رتشیب  ترضحیلعا  .تسا  یهاشنهاش  نیا  هقطنم  نیرت  تافتلا  دروم  نیرتبوبحم و 
هب کنیا  مه  هتبلا  هک  دندرک ، باختنا  ناشرفـس  يارب  ار  لامـش  يور  لام  میدق و  هداج  ناشیا  .دنزادرپ  یم  تحایـس  هب  رزخ  يایرد 

هیـشاح رد  لیام  دـص  کی  لوط  هب  هداج  نیا  .تسا  هدـش  لیدـبت  ور  نیـشام  دـنک ، یم  تاهابم  تلود  هکنانچ  نردـم و ، يا  هداـج 
زا و  ایرد ، حطـس  زا  رتالاب  توف  عافترا 7500  اب  هوکزوریف ، هب  قرـش  فرط  هب  نارهت  زا  ناریا  يزکرم  تـالف  یناتـسهوک  یلاـمش و 

عافترا هک  تسا ، هدـش  هدیـشک  رزخ  هگلج  رد  شورفراب  دابآ و  یلع  هب  لیام  لوط 50  هب  يا  هرد  لوط  رد  لامـش و  فرط  هب  اـجنآ 
.تسا ایرد  حطس  زا  رت  نییاپ  توف  نآ 86 

کیدزن

یهتنم رد  هتفرگ ، مان  یهاش  کنیا  مه  هک  دابآ ، یلع  .دراد  دوجو  هاش  هب  قلعتم  یگرزب  رایـسب  کلم  یهاش و  خاک  کی  شورفراـب ،
نیا لامـش  رد  .تسا  لیام  دودح 20  يزیچ  رهـش  ود  نیب  هلـصاف  .تسا  عقاو  ناریا  یلیام  يرـسارس 80  نهآ  طخ  هژورپ  یبرغ  هیلا 

دهشم زا  .تسا  فورعم  شدازآ  یهام  و  زارگ ، رایواخ ، هک  دراد  رارق  رسلباب ،]  ] رس دهـشم  يریگیهام  ردنب  يرتمک  هلـصاف  اب  هقطنم 
هار نیب  رد  .تسا  هار  لـیام  هب 200  کیدزن  یلحاـس  هداـج  قیرط  زا  رزخ ، یبونج  هشوگ  رد  يولهپ ، اـت  رت  فرطنآ  تشر و  اـت  رس 

هداج نیا  ثادـحا  اب  .دـشاب  سولاچ  هداـج  هب  موسوم  هداـج  یلامـش  هیلا  یهتنم  تسا  رارق  هک  هتفرگ  رارق  داـبآ  بیبح  دـیدج  ردـنب 
.دنک یم  ادیپ  شهاک  تعاس  راهچ  ات  هس  هب  لیبموتا ) اب   ) رزخ يایرد  ات  تختیاپ  هلصاف 

ًاتدمع هک  دراد  شهاگداز ، کیدزن  دابآ ، بیبح  رد  یعیسو  كالما  هاش 

ص:74
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هب شا  ینونک  رفس  لوط  رد  وا  .تسا  هدش  بحاص  شتنطلس  زا  دعب 

نیا

یلحاس هگلج  هدش و  عورش  یلامش  ياه  ناراب  نوچ  دهدب ، هزاجا  اوه  تیعضو  رگا  نآ ، زا  دعب  .درک  دهاوخ  یـشکرس  مه  كالما 
دهاوخ يولهپ  هب  ترـضحیلعا  تسا ، هدرک  لیدـبت  هقطنم ، يزرواشک  هدـمع  لوصحم  ینعی  جـنرب ، گرزب  رازیلاش  کی  هب  رتشیب  ار 

.ددرگ یمرب  نارهت  هب  دنا ، هتخاس  اه  سور  هک  نیوزق  تشر - هداج  قیرط  زا  اجنآ  زا  تفر و 

رد

هب دابآ  بیبح  یکیدزن  رد  ار  ناشعیسو  كالما  هار ، هس  زا  ترضحیلعا  دنیوگ  یم  .مهدب  یحیـضوت  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  اجنیا 
روبجم ار  اهنآ  ناکلام  اه  یناریا  هنیرید  تنـس  نامه  هب  دنیوگ ، یم  اه  یـضعب  هک  روطنآ  ای  دنا ، هدیرخ  ار  یخرب  .دنا  هدروآ  تسد 

یفرصتم كالما  نیلوا  وزج  هک  اه  نیمز  هتسد  نیا  .دنشورفب  هاش  هب  ناش  یعقاو  شزرا  زا  يرسک  هب  ار  دوخ  ياه  نیمز  ات  دنا  هدرک 
اه نیمز  تفرگ و  تروص  مادقا  نیا  هتبلا  .دیـسر  یم  تبث  هب  دیاب  كالما  ناریا ، دیدج  نیناوق  قبط  .دـنا  هدـنکارپ  ًاساسا  تسا ، هاش 

یکالما نینچ  ترواجم  رد  تشاد و  قلعت  نارگید  هب  هک  یکچوک  ياه  نیمز  هعطق  یمامت  نآ ، اـب  ناـمزمه  یلو  دندیـسر ؛ تبث  هب 
كـالما ترواـجم  رد  اـی  اـهنآ و  نیب  هک  ینیمز  هعطق  ره  دوب ، کـچوک  هاـش  ِكـالما  رگا  .دـش و  تبث  ترـضحیلعا  ماـن  هب  زین  دوب 

ار ناردنزام  تمـسق  نیا  یمامت  ًابیرقت  دنا ، هتفگ  نم  هب  هکنیا ، هجیتن  .دـش  یم  تبث  وا  مان  هب  زین  تشاد  رارق  ترـضحیلعا  رت  گرزب 
ار هلماعم  نمث  دـنچ  ره  تسا ، هدـیرخ  ار  هقطنم  نیا  رد  شا  یفرـصتم  نیمز  هعطق  نیرتگرزب  هاش  هتبلا  .دـنا  هدز  ترـضحیلعا  ماـن  هب 

(1) .دزادرپب نویسیمک  قح  تباب  ناموت  رازه  غلبم 50  هدش  روبجم  یتح  نیمز  یلبق  کلام  هتخادرپن و  تقوچیه 
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هاش اضر  زیمآ  نونج  علو  صرح و 

: دسیون یم  هنوگنیا  مسینومک ، زا  هاش  اضر  ساره  هرابرد  تراه 

هب صرح  زا  شنت  دـنک ، یم  رکف  یـصوصخ  لاوما  ندرک  یلم  هرداصم و  هب  یتقو  اـت  تسا  یفاـک  ییاـهنت  هب  وا  یتاذ  علو  صرح و 
.دراد داقتعا  یصوصخ  تیکلام  هب  ًاقیمع  ًاعقاو و  هاش  .دتفیب  هشعر 

اضر

اب یعون  هب  وا  عقاو  رد  .دشاب  شدوخ  لام  هک  تسا  یکالما  مروظنم  درادن ، تسود  یـصوصخ  كالما  زا  رتشیب  ار  يزیچ  چـیه  هاش 
کچوک .دـنک  یم  قرف  یلیخ  هک  تلود ، سیئر  ماـن  هب  ندرک  یلم  هکلب  تلود ، ماـن  هب  ندرک  یلم  هن  هتبلا  .تسا  قفاوم  ندرک  یلم 

هک دنیوگ  یم  .درک  یم  شدوخ  مان  هب  ار  ناریا  كاخ  بجو  هب  بجو  دیـسرت ، یمن  مدرم  بالقنا  زا  رگا  هک  مرادـن  يدـیدرت  نیرت 
یم بوخ  ار  ناریا  كـالما  اـه و  نیمز  هک  یـسک  اـب  رگا  .تسا   (1) میدـق يایند  لک  كّالم  نیرت  گرزب  ًـالامتحا  مه  ـالاح  نیمه 

تـشدنَرَد ِنیمز  نآ  ای  و  تسا ،» هاش  لام  هد  نیا   » هک دـنک  یم  هراشا  مادـم  هک  دـینیب  یم  دـیورب ، ناریا  ياجک  ره  هب  ًابیرقت  دـسانش 
هدرک ناشن  الاح  نیمه  زا  مه  ار  رگید  نیمز  راتکه  نارازه  اتسور و  اهدص  هک  میوگب  مناوت  یم  تئرج  هب  .تسا  ترضحیلعا » لام  »

، هاشنهاش مان  هب  و  دنهدب ، لاقتنا  ار  اهنآ  تیکلام  ناشراجزنا ، ای  مدرم  يادص  رـس و  ندش  دنلب  نودب  دنناوتب  هکنیا  ضحم  هب  ات  دـنا 
(2) .دننزب داب ، مادتسم  شتنطلس  هک 

تراه .دش  ریگتسد  لزع و  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، نیسحلادبع  سیلگنا ، اب  تفن  ياوعد »  » هحوبحب رد  ربماسد 1932 ، زور 28  رد 
هجراـخ روما  ترازو  يارب  يولهپ » ترـضحیلعا  هراـبرد  هناـمرحم  رایـسب  تارظن  شاـترومیت : همکاـحم   » ناونع اـب  هک  یـشرازگ  رد 

یتخب چیه  قباس  رابرد  ریزو  دیهاوخب ، ار  هدنب  رظن  ، » هک دنک  یم  ینیب  شیپ  تقد  اب  تشاد ، لاسرا 
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وا .درادن » دنروایب ، شرس  رب  تسا  نکمم  هک  ییالب  زا  ندش  صالخ  يارب 

: دیوگ یم  شتموکح  هاشاضر و  هرابرد  سپس 

تاقوا یهاگ  .تسا  هدرک  شوخ  دـنا  هتخاس  يولهپ  هاش  اضر  یقرتم  راکفا  زا  هک  ییاـه  ناتـساد  هب  ار  شلد  اـیند  هک  تسا  لاـس  هد 
؛ سرادـم اههارگرزب و  اـهراولب ، تخاـس  لـثم  ما ؛ هدرک  نیـسحت  دـیجمت و  وا  ياـهراک  زا  دـح  زا  شیب  هدوبن و  ریـصقت  یب  مه  نم 

نینچمه و  شترا ؛ روز  برـض و  اب  تکلمم  نیا  روانهپ  ياـه  ناتـسا  ماـمت  رد  هظحـالم  لـباق  یمومع  تینما  رارقتـسا  رد  شتیقفوم 
بیرف هک  متـسین  نئمطم  ًاـعقاو  ـالاح  یلو  .ریاـشع  نارـس  راد و  نیمز  ياـه  لادوئف  تردـق  نتـسکش  رد  وا  هظحـالم  لـباق  تفرـشیپ 

.مشاب هدروخن 

اضر

ریخا نرق  دنچ  لوط  رد  ناریا  ياورنامرف  نیرتداوس  مک  دیاش  و  دراد ، یقرـش  يرکف  زرط  شفالـسا  هزادـنا  نامه  هب  تسرد  مه  هاش 
یم دـیجمت  فیرعت و  هاـش  هریغ  و  روشک ، یمومع  تیعـضو  دوـبهب  تردـق ، زکرمت  ياـه  تسایـس  زا  یلیخ  نم  لاـثما  نم و  .دـشاب 

.میا هدوب  لفاغ  اه  تسایس  نیا  ییاهن  فادها  زا  هنافسأتم  ایوگ  یلو  میدرک ؛

يارب

هناشن اهنت  هوکـشاب  ياه  خاک  نتخاس  تسین ، ینثتـسم  نآ  زا  زین  ریبک  ًاعقاو  ساـبع  هاـش  یتح  هک  هاـش ، اـضر ]  ] فالـسا زا  يرایـسب 
، ایاعر لاح  هب  تفای  یم  لماکت  نآ  رانک  رد  هک  يرنه  اـی  و  روشک ، يارب  لـلجم  اـبیز و  ياهرـصق  نآ  هکنیا  يارب  هن  دوب ؛ تفرـشیپ 
هب ناشناگدـنزاس  يارب  یخیرات  يدوبدای  ياـنب  اهدـعب  یگرزب  ياـهراک  نینچ  هک  لـیلد  نیا  هب  طـقف  هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  يا  هدـیاف 

تسد دنتخاس ، یم  خاک  دوخ  ندرک  هزاوآرپ  يارب  هک  هتشذگ  نیطالس  لثم  مه  هاش  اضر  هک  ما  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  .دنیایب  باسح 
ییاـمنگرزب زا  ار  مروـظنم  .دراد  مه  یـصخش  ییاـمنگرزب  دـصق  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، هدز  راوـلب  هداـج و  نـهآ ، هار  ثادـحا  هـب 

.مهد یم  حیضوت  یصخش 

دنا هدیسر  یتنکم  لام و  هب  باوص  هار  زا  هک  ییاهنآ  لام  ناج و  زا  تظافح  ای  ایاعر و  یگدنز  عضو  یعقاو  تفرـشیپ  نم  نامگ  هب 
رد زگره 
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هک تسا  نیا  مروظنم  .دجنگ  یمن  هدیجنگن و  تکلمم  یلعف  هاش  هلیخم 

هاش

ناش راـب  تبکن  یگدـنز  زا  ار  تکلمم ، نیا  ینویلیم  تیعمج 13  مجنپ  راـهچ  ینعی  ناریا ، ریقف  مورحم و  ياـه  هدوت  تاـجن  زگره 
.دناد یمن  دوخ  یهاشداپ  فیاظو  زا  یئزج 

اب

دـشر رـصح  دح و  یب  هتـشذگ  لاس  هد  یط  اریز  درادـن - ریظن  ناهج  ناهاش  خـیرات  رد  هک  هاش ، زیمآ  نونج  علو  صرح و  هب  هجوت 
هب دشاب ، اه  یناریا  يارب  یبسانم  لحم  هب  ناریا  لیدبت  لابند  هب  هکنآ  ياجب  رتشیب  وا  هک  میوگب  مناوت  یم  تسا - هدـش  راورپ  هتفای و 

نیا زا  ییاج  رد  ادص  رس و  نودب  هاش  هک  تسین  يزور  هک  ما  هدینش  .دنکب  شدوخ  يارب  یبسانم  لحم  ار  ناریا  هک  تسا  نآ  لابند 
كّالم نیرتگرزب  هب  نارگید  یصخش  كالما  بحاصت  اب  هک  تسا  فورعم  .دراذگن  يدیدج  كالما  کلم و  يور  تسد  تکلمم 

.تسین عقاو  زا  رود  مه  نادنچ  ًالامتحا  هک  تسا ، هدش  لیدبت  ناهج 

نآ هاش  شدوخ  هک  هوکـشاب ، تشهب  غاب  کی  تسا ؛ یـصخش  يروتارپما  کی  داجیا  وا  فدـه  اهنت  زورما  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب 
رفـس لیام  نارازه ، هکلب  اهدص ، دناوتب  هکنیا  دراد ؛ قلعت  وا  هب  یعارز  ياه  نیمز  همه  دـنک  یم  راک  مشچ  ات  ناکمالا  یتح  تسا و 
يزیچ دـشک  یم  دراد  هک  ییاه  نهآ  طخ  اه و  هداـج  نیارباـنب ، .تسا  نم » لاـم   » دـیوگب دـتفا ، یم  هک  هچ  ره  هب  شمـشچ  دـنک و 
همادا هفقو  یب  شا  یهاشداپ  نامز  زا  هک  كالما  عیرـس  بحاصت  رب  هوالع  .شدوخ  عیـسو  كالما  نیب  یطابترا  ياـههار  زج  تسین 

هب ًـالمع  ار  ینورزاـک  سانـشرس  هداوناـخ  ًـالثم ، .دـنالچ  یم  زین  ار  لوـمتم  هقبط  لاـنم  لاـم و  هرطق  نـیرخآ  دراد  اراکـشآ  هتـشاد ،
هک شیپ  لاـس  هس  زا  .دوـش  یم  جراـخ  دـنمتورث  ياـه  هداوناـخ  هرمز  زا  دراد  مه  يرهـشوب  نادـناخ  و  تـسا ، هتخادـنا  یگزوـیرد 

تقو رابرد  ریزو  دنچ  ره  تخادرپن - ار  هلماعم  یناموت  رازه  نمث 350  درک و  بحاصت  ناردنزام  رد  ار  يرهشوب  كالما  نیرتگرزب 
قح ناموت  رازه  درک 50  روبجم  ار  يرهشوب  تسا ، هداتفا  نادنز  هب  الاح  هک 
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هتشادنرب هداوناخ  نیا  رس  زا  تسد  هاش  دزادرپب - ار  شنویسیمک 

.تسا

رد ار  نآ  رواجم  ياه  نیمز  يُرب و  بوچ  ياه  هناخراک  تلود  داد ، ماجنا  يرهشوب  اب  ار  دوس  رپ  هلماعم  نیا  هاش  هکنآ  زا  دعب  یمک 
نهآ هار  هب  سروارت  شورف  اب  يرهـشوب  هکنیا  هناهب  هب  مهنآ  درک ، هرداـصم  نوراـک  دور  رد  ار  شیاـه  جـنل  نینچمه  و  ناردـنزام ،

.تسا هدز  بیج  هب  یتفگنه  دوس  بونج  رد  اکرش  نلوا و  تکرش  هاگراک  هب  تاموزلم  لقن  لمح و  لامش و 

دنچ

دنچ ره  و  دنا ، هدیرب  يرهشوب  هداوناخ  يارب  ناموت  نویلیم  اب 2  ربارب  یسأرلا  یلع  تایلام  هک  مدینـش  یناریا  ماقم  کی  زا  شیپ  زور 
ًالامتحا هک  اه ، شرازگ  قبط  .دنزادرپب  ار  روبزم  تایلام  هک  دندرک  ناشروبجم  دنتشاد ، ار  ناشیاه  تایلام  همه  تخادرپ  دیسر  اهنآ 

هتخیهرف و یناسنا  سلجم و  قباس  هدنیامن  يرهشوب ، نادناخ  رتناوج  ياضعا  زا  یکی  يرهـشوب ، یتشدهد  اضر  اقآ  تسه ، مه  قثوم 
دنچ هک  ما  هدینـش  روطنیمه  .تسا  هداتفا  نادنز  هب  شاترومیت  اب  طابترا  ماهتا  هب  هتـشذگ  هتفه  ود  لوط  رد  سیلگنا ، هدرک  لیـصحت 

نارهت رد  تشادزاب و  تلود  هیلع  ینیچ  هئطوت  راکشآ  دهاوش  دانتـسا  هب  ییاقـشق ، لیا  سییر  هلودلا ، تلوص  زاریـش ، رد  شیپ  هتفه 
اب دناوتب  هاش  هک  تسا  هدش  رداص  ببس  نیا  هب  وا  تشادزاب  روتسد  هک  تفگ  داد  نم  هب  ار  ربخ  نیا  هک  یسک  .تسا  هداتفا  نادنز  هب 

تـسد تسا ، ناریا  بونج  رد  هدـنامیقاب  كالما  نیرتگرزب  وزج  زونه  هک  هلودـلا  تلوص  كالما  اه و  نیمز  همه  يور  رب  لاب  غارف 
.دراذگب

نامه هب  وا  تازاجم  و  دـشاب ، هتـشاد  هاش  یناسنا  زیارغ  اـی  تاـساسحا  هب  يدـیما  چـیه  دـناوت  یمن  شاـترومیت  هک  میوگب  مناوت  یم 
لاس شرازگ  رد  .دوب  دهاوخ  هناشنمدد  هنایـشحو و  دنتـشاد  یم  اور  دوخ  بوضغم  نامزالم  رب  ناریا  هتـشذگ  ناهاش  هک  يا  هزادـنا 

، متشگرب هک  هاش  اضر  دزن  زا  متشون : دوب ، هاش  هب  ما  همانراوتسا  میلـست  هرابرد  هک  هیروف 1930 ، خروم 11  هرامش 16 ، هب  دوخ  شیپ 
هک يدرم  متشاد  نامیا 
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اهدعب .درادن  هلصاف  شحوت  اب  رتشیب  مدق  دنچ  مدوب  هدرک  تاقالم 

يردق

یم رکف  تسین ، هعیاش  هجوچیه  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  هتبلا  هک  يدـهاوش  مجح  هب  هجوت  اب  ریخا و  ياـههام  رد  یلو  دـش ، ضوع  مرظن 
، اهرفوش .درادـن  یماـمت  هاـش  اـضر  یـصخش  ياـه  يرگ  یـشحو  ناتـساد  .تسا  هدوب  تسرد  ًـالماک  ملوا  تشادرب  ناـمه  هک  منک 

تکلمم يارزو  یتح  و  دننک ، یم  فیرعت  هاش  هنایشحو  راتفر  زا  یهباشم  ياه  ناتساد  همه  همه و  اه ، رکون  اهزپشآ و  اهراکتمدخ ،
(1) .دنا هدوبن  ناما  رد  وا  یندب  تاهیبنت  زا  زین 

ریاشع لابق  رد  هاش  اضر  تسایس 

تراه .دوب  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ناریا  نتخاس  دحتم  و  یلم »  » شترا کی  لیکـشت  ناخاضر  تیقفوم  نیرتگرزب  هک  دوش  یم  اعدا  ًابلاغ 
: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  شترا  ياهدرواتسد  هرابرد  جیار  تارظن  تسا ، هدرک  لاسرا  لاس 1930  رد  هک  یشرازگ  رد 

دادعتسا 40 هب  مظنم  هتفای و  نامزاس  ًاتبسن  شترا  کی  لیکشت  ینونک  میژر  تیقفوم  نیرت  یلصا  حالصیذ  نارظان  زا  يرایسب  رظن  زا 
ناریا ریاشع  یـشترا ، نینچ  نودب  .تسا  هدوب  یلخاد  جرم  جره و  ندـناشنورف  مظن و  يرارقرب  رد  نآ  زا  رثؤم  هدافتـسا  و  ورین ، رازه 
ینعی دوب ؛ تلود  ینونک  تسایس  يارجا  تهج  يرورـض  يا  همدقم  ریاشع ، نتخاس  عیطم  .دندش  یمن  يزکرم ] تلود   ] عیطم زگره 

دوجوم یعارز  ياه  نیمز  رد  اهنآ  زا  یخرب  ناکـسا  و  دندوب ، داوس  یب  ناشدـص  رد  دـص  ًابیرقت  هک  يریاشع  يارب  هسردـم  نتخاس 
نیمه تیامح  اب  ًاملـسم  یلو  .دروآ  دوجو  هب  ار  شترا  نیا  هاش  اضر  هک  دشاب  تسار  دیاش  .ناریا  تالف  ینوکـسم  ياه  تمـسق  رد 

اب و  دیسر ، یهاشداپ  هب  هک  دوب  شترا 

ص:80

هیوناژ 1933. خروم 26  (، 891.44/ شاترومیت ناخ  نیسحلادبع  /4  ) هرامش 1339 شرازگ  تراه ، - 1
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رد شترا  زا  هک  تسا  شیاناوت ، رابرد  ریزو  شاترومیت ، ياه  تسایس 

مکح

زا یمظعا  شخب  هک  دننک  یم  داقتنا  هاگ  .تسا  هدرک  هدافتسا  يزاس ، نردم  ياه  ماگ  نیلوا  نتـشادرب  و  روشک ، لرتنک  هلیـسو  اهنت 
(1) .دهد یم  صاصتخا  شترا  هب  ار - نآ  زا  یمین  زا  رتشیب  تکلمم - هجدوب 

.یئ لوق  زا  دندروآ ، یم  هاش  اضر  زا  تیامح  ناریا و  رد  ناشیاه  تسایـس  هیجوت  يارب  اه  یـسیلگنا  هک  یلیالد  فیـصوت  رد  تراه 
شترا : » دسیون یم  دوب ، ایناتیرب  هب  قلعتم  هک  ناریا  یهاشنهاش  کناب  سییر  نارهت و  رد  یجراخ » هتـسجرب  رادکناب  ، » (2) نسنیکلیو

هک دننک -  عمج  مظنم  روط  هب  ار  روشک  ياه  تایلام  دنناوت  یم  هک  تسا  شترا  نیمه  رـس  هقدص  زا  دروآ ؛ یمرد  ار  شدوخ  جرخ 
(3) !« تسا شترا  يرادهگن  ياه  هنیزه  زا  رتشیب  یلیخ  یتایلام  ياهدمآرد  شیازفا  اما  تسا - زیچان  كدنا و  هتبلا 

هک لاس 1932  رد  نایوجشناد  یلیصحتلا  غراف  مسارم  رد   (4)[ نارهت ییاکیرمآ  جلاک  سیئر   ] ندرج .ما  لیئومس  رتکد  ینارنخس  زا 
لابق رد  وا  ياه  تسایـس  هرابرد  هاش  اضر  نارـصاعم  یخرب  تارظن  زا  يرتشیب  ِتخانـش  ناوت  یم  تسا  هدرک  شرازگ  ار  نآ  تراـه 

لیا و ره  .دوب  دوخ  جوا  رد  یتیعر  بابرا و  ماـظن  مدـمآ ، ناریا  هب  هک  شیپ  لاـس  یـس  : » درک ادـیپ  روشک  نتخاـس  دـحتم  ریاـشع و 
يربهر تحت  .میا  هدـش  دـیدج  يرـصع  دراو  الاح  .درب  یمن  باـسح  يزکرم  تلود  زا  هک  تشاد  یـسیئر  شدوخ  يارب  يا  هفیاـط 
.تسا قفوم  دنمتردق و  يزکرم  تلود  کی  ياراد  روشک  کنیا  مه  راضح ) ندز  فک   ) ناریا هاشنهاش  يولهپ ، ترضحیلعا  ياناوت 

يراکادـف اب  هک  یـسایس ، داحتا  نیا  هجیتن  رد  .دراد  دـحاو  یمکاح  و  دـحاو ، يروشک  دـحاو ، یتلود  دـحتم ، یتلم  ناریا  کنیا  مه 
تافالتخا هدمآ ، تسد  هب  هاشنهاش 

ص:81

نئوژ 1930. خروم 10  (، 1527/891.00  ) هرامش 666 شرازگ  تراه ، - 1
.E. Wilkinson - 2
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(1)« .تسا هتفر  نایم  زا  یمیدق 

هک ار ،  (2) دلفـستره تسنرا  روسفورپ  تارظن  وا  لاثم ، يارب  .دندوبن  قفاوم  ندرج  اب  یجراخ  نارظان  همه  هک  دنک  یم  هراشا  تراه 
ماظن نیا  : » دشن راکشآ  یبوخ  هب  لاس 1979  ات  دراد  هراشا  اهنآ  هب  دلفستره  هک  یبقاوع »  » .دنک یم  رکذ  دوب ، هتسجرب  یسانش  ناریا 
ناریا ياج  همه  .دزاس  اهنآ  نیزگیاج  يرگید  زیچ  چیه  هکنآ  نودب  دنک ، یم  دوبان  ار  روشک  ياپرید  رقتـسم و  تردق  عجارم  دراد 

زور کی  نآ  بقاوع  هک  تسا  یفاکش  ندمآ  دیدپ  شا  هجیتن  هک  تسا ، یبهذم  تاساسحا  اه و  تنـس  هتفای  نامزاس  يدوبان  دهاش 
(3)« .دراد یبقاوع  ریزگان  یلمع  ره  هنافسأتم ، اریز ، .دش  دهاوخ  راکشآ 

برع رُل و  ریاشع  يرابجا  ناکسا  چوک و 

هارمه روشک  تیعمج  زا  مراهچ  کی  لاوما  تراغ  يرگیـشحو و  اب  ناریا ، نتخاس  دـحتم  ریاشع و  اب  طابترا  رد  هاـش  اـضر  تساـیس 
ار ناشلاوما  لام و  و  هرداصم ، ار  ناشیاه  نیمز  دـش ، هریچ  ناـجیابرذآ  ریاـشع  رب  ياه 1924-1923  لاس  رد  ناـخاضر  شترا  .دوب 
،(4) نـسمایلیو دـیوید  .دـش  یمن  متخ  ناشلاوما  تراغ  اهنآ و  دایقنا  هب  طقف  ریاـشع  لاـبق  رد  هاـش  اـضر  تسایـس  هتبلا  .درک  تراـغ 
: تسا هداد  تسد  هب  ناریا  قطانم  ریاس  ناتسرل و  زا  ریاشع  يرابجا  چوک  هرابرد  یتاعالطا  لاس 1929 ، رد  اکیرمآ ، ترافس  رادراک 
هب ار  رفن ، ًابیرقت 600  اـی  راوناـخ ، هک 110  تسا  هدـمآ  تاـعوبطم  رد  .دـنا  هدـش  چوـک  هب  روـبجم  رفن  دـنچ  تسین  موـلعم  ًاـقیقد  »

يزیچ زا  رتشیب  بتارم  هب  ناگدـش  هدـنار  دادـعت  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  رگید  عبانم  ِراـبخا  زا  یلو  .دـنا  هداد  چوک  نیوزق  ياهاتـسور 
...دنا هدرک  شرازگ  هک  تسا 

ص:82

سرام 1932. خروم 25  (، 1562/891.00  ) هرامش 1393 شرازگ  تراه ، - 1
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ریپ نز و  درم و  نارازه  زا  دوخ  هیروـف  خروم 1931  شرازگ  رد  تراه   (1)« .تسا كانفسا  ناگدش  هدنار  تیعـضو  هک  دنیوگ  یم 
اب ناسارخ  هداتفا  رود  طاقن  ات  ناتـسزوخ  ناتـسرل و  زا  ار  هار  لیام  اهدص  دندوب  هدرک  ناشروبجم  هک  دیوگ  یم  یکدوک  ناوج و  و 

.دوب يوروش  داحتا  رد  نیلاتسا  نارود  يرابجا  ياه  چوک  روآدای  هک  دننک ، یط  هدایپ  ياپ 

نارمع يارب  رگید  ناـموت  رازه  صیـصخت 50  تهج  یتیروف » ود   » يا هحیـال  هیلاـم ، ریزو  هداز ، یقت  یتقو  هیروـف 1931 ، لوا  بش 
طقف هن  روبزم  هجدوب  هک  داد  حیـضوت  وا  .دـش  نشور  سلجم  رد  اهُرل  يرابجا  چوک  کـیرات  ياـیاوز  زا  یـشخب  داد ، هیارا  ناتـسرل 

هب هک  تسین ، تسد  رد  اهنآ  قیقد  رامآ  هتبلا  ریاشع ، دارفا  زا  نت  نارازه  هب  کمک  يارب  هکلب  دش ، دهاوخ  ناتـسا  نیا  نارمع  فرص 
سلجم هب  روبزم  هحیال  میلـست  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  دنا  هتفای  لاقتنا  ناسارخ ، ناتـسا  هب  ًاتدـمع  هداتفا ، رود  قطانم 

، یئاسای لوق  زا  نارهت  تاعالطا  همانزور  .داد  تسد  هب  دوب ، ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  اهتدـم  هک  اـهُرل  يراـبجا  چوک  هراـبرد  یتاـعالطا 
، اه شرازگ  قبط  ، » دوزفا وا  .دنا » هدرک  اه  تیعر  رابرـس  دنا  هدـش  اجباج  هک  ار  ییاهُرل  ، » (2) تـشون طابترا  نیا  رد  سلجم ، لیکو 

تـسد هب  رگید  یبنج  ياه  هنیزه  لقن و  لمح و  هنیزه  ناش ، هریج  ندـشن  تخادرپ  اهُرل ، يرابجا  چوک  هراـبرد  يددـعتم  تاـیاکش 
مادـک منادـب  ملیام  .تسیک  نآ  ياه  هنیزه  عضو و  نیا  لوئـسم  هک  دـنهدب  حیـضوت  ریزو  ياقآ  تسا  بوخ  .تسا  هدیـسر  تاماقم 

هک یغلابم  دییامرفب  ًافطل  تسیک ؟ مدرم  نیا  داد  هب  ندیسر  يارب  حالصیذ  عجرم  و  دنک ، یم  یگدیـسر  تایاکـش  نیا  هب  هناخترازو 
یمن هنیزه  دـیاب  هک  روط  نآ  هبوصم  تارابتعا  نیا  دـنیوگ  یم  .تسا  هدـش  جرخ  هنوگچ  هداد ، صاصتخا  راـک  نیا  هب  سلجم  ًـالبق 

تاعالطا همانزور  .دوش »

ص:83

ربماسد 1929. خروم 13  (، 1499/891.00  ) هرامش 988 شرازگ  نسمایلیو ، - 1
.تسا هدـش  هدروآ  تاعالطا  همانزور  لصا  زا  باتک ، یـسیلگنا  نتم  اب  قیبطت  زا  سپ  تاعالطا ، هماـنزور  زا  هدـش  لـقن  بلاـطم  - 2

( مجرتم )

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 102 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_83_2
http://www.ghaemiyeh.com


نینچمه

مامت هب  اهرادرتش  نیا  هدش  ثعاب  هک  دنهد  یمن  لوپ  دنا  هدرک  لمح  ار  اهنآ  هیثاثا  هک  اهرادرتش  هب  ًالثم  ، » دیازفا یم  یئاسای  لوق  زا 
هک اب  اهرادرتش  نیا  راک  رـس و  هک  دـنهدب  حیـضوت  متـساوخ  یم  .هدـشن  هداد  لاح  ات  باوج  اهنآ  هب  دـنا و  هدرک  تیاکـش  تاـماقم 

نیرومأـم رظن  تحت  جراـخم  : » تفگ یئاـسای  تالاوئـس  هب  خـساپ  رد  هداز  یقت  هیلاـم »؟ ترازو  اـی  تـسا  گـنج  ترازو  اـب  .تـسا 
يدنچ ات  هک  دندوب  هدش  هدناچوک  راوخ  هواس و  دنرز و  هب  يا  هدـع  ناسارخ و  هب  راولا  زا  هدـع  کی  .دوش  یم  يروشک  يرکـشل و 

زیر تروص  هشیمه  هک  هدش  مازعا  جراخم  تروص  تروپار  هیهت  يارب  صاخـشا  دنا و  هدش  الاح  هک  دندوب  هدشن  اجباج  زونه  شیپ 
نآ تلود  دوخ  هک  دش  رارق  دعب  دوش و  هتفرگ  نیکلام  زا  مه  نآ  هک  دوب  هدش  نییعت  هریج  کی  رما  ودب  رد  .دنتـسرف  یم  ار  جراخم 

يارب تسا و  هدیدرگ  مهارف  اهنآ  یتحار  لیاسو  هدش و  هداد  ناسارخ  رد  واگ  مخت و  رذب و  هدش و  هیهت  یـضارا  دـنکب و  ار  جراخم 
درک يدایز  کمک  مه  خرس  دیشروخ  ریـش و  هدش و  هداتـسرف  بیبط  دنا  هدش  هدناچوک  راوخ  هواس و  دنرز و  هب  هک  راولا  بارعا و 

یحـص روما  ظفح  يارب  تبقارم  یلیخ  دندش و  اجباج  دیدرگ و  يرادیرخ  اهنآ  يارب  ینایعا  مه  دـعب  داد و  نیتسوپ  سابل و  اهنآ  هب 
روما زا  رت  لکشم  یلیخ  راک  ناتسرل  رد  یلو  تسا  هتـشاد  مازعا  اهنآ  ضرم  عفر  يارب  یفاک  هزادنا  هب  بیبط  مه  هیحـص  هدش و  اهنآ 

هب انـشآ  ار  اهنآ  هک  دراد  یعـس  تلود  دنتـسین و  يراد  هناـخ  هب  سونأـم  چـیه  دـنوش و  وپاـق  تخت  اـهنآ  دـیاب  هکنآ  يارب  تساـهنیا 
نیرومأم دوش و  یم  اهنآ  تیاکش  عفر  هک  تسا  یهیدب  .هدیسرن  هدنب  هب  اهرادرتش  تیاکـش  دش و  دنهاوخ  مه  هتبلا  دنکب و  یگدنز 

« .دومن دهاوخ  اهنآ  تیاکش  عفر  يارب  تبقارم  مه  یلحم 

یموب نینکاس  شمارآ  شیاسآ و  بلـس  بجوم  قطانم  نیا  هب  اهُرل  لاقتنا  تشاد  زاربا  نیمارو ، راوخ و  هدـنیامن  یناـجیرال ، طـیحم 
عفر هدوب و  رظن  روظنم  هیضق  نیا  تسا  بوخ  ، » تفگ یناجیرال  .تسا  هدش 

ص:84
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تمحز

لیبق نیا  هک  تسا  مزال  یلاها  هافر  یتکلمم و  تاماظتنا  ظفح  يارب  : » تفگ خساپ  رد  هلصافالب  هیلدع ، ریزو  رواد ، هک  .دوش » یلاها 
« .دننکب لمحت  دیاب  مه  اه  ینیمارو  هتبلا  دوشب و  اهراک 

چیه .دیسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  رـضاح  هدنیامن  لک 98  زا  رفن  يأر 85  اب  دش و  هتشاذگ  يأر  هب  سلجم  ینلع  نحـص  رد  هحیال 
: دبای یم  همتاخ  تراه  لومعم  هویش  هب  قوف  شرازگ  .دادن  فلاخم  يأر  روبزم  هحیال  هب  ناگدنیامن  زا  کی 

دروآرب .تسا  هدوبن  تسد  رد  یتلود  عبانم  زا  عوضوم  نیا  هرابرد  یتاعالطا  چـیه  دـش ، عورـش  اهُرل  ییاجباج  هک  شیپ  هام  دـنچ  زا 
هداج هدایپ  ياـپ  هک  دـنا  هدـید  ار  اـهنآ  زا  یمیظع  ياـههورگ  هک  هتفرگ  تروص  ینارفاـسم  هتفگ  ساـسا  رب  زین  ریاـشع  دارفا  دادـعت 

و رفن ، ات 15000  ار  اهنآ  دادعت  اه  یخرب  .دنا  هدنکارپ  دهـشم  هداج  لوط  رد  لیام  دصیـس  ات  ای  دـننک و  یم  یط  ار  نارهت  ناتـسُرل - 
نامگ یلو  تسیچ ؟ ناتسرل  ناتسا  نارمع  زا  روظنم  هک  دناد  یمن  ًاقیقد  یسک  زونه  هتبلا  .دنا  هدرک  دروآرب  رتشیب  یتح  رگید  یخرب 
اتـسور هبرجت  هک  داد  دـنهاوخ  ینیـشن  چوکریغ  یناریا  يایاعر  هب  هدوب  ُرل  ریاشع  تسد  رد  ًالبق  هک  ار  ییاـه  نیمز  رثکا  هک  دور  یم 

هتـشاد و ینزهار  هب  يرتشیب  لیامت  هک  ییاهنآ  نیب  ریاشع  نیا  لاقتنا  رد  تلود  هک  ما  هدینـش  نینچمه  .دـنراد  يزرواـشک  ینیـشن و 
ار راک  نیا  هتـسناوت  روطچ  ناریا  تلود  مناد  یمن  هتبلا  .تسا  هدـش  لئاق  تواـفت  دـنا ، هدوب  ینیـشناجکی  هب  لـیام  رتشیب  هک  ییاـهنآ 

(1) .دشاب روصتم  شدوخ  يارب  ینزهار  نودب  يا  هدنیآ  دناوت  یمن  يُرل  چیه  اهُرل ، ینونک  رکف  حطس  هب  هجوت  اب  اریز  دنکب ،

دارکا يرابجا  ناکسا  چوک و 

ار همانزور  کی  زا  یتمسق  همجرت  دوخ  يدعب  شرازگ  رد  تراه 
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.دنازرل یم  ریاشع  لابق  رد  ناخاضر  هنامحر  یب  ياه  تسایس  زا  ار  مدآ  تشپ  شندناوخ  مه  زونه  هک  دروآ  یم 

يارب ار  اهنآ  ماجرفان  زیمآ و  هعجاف  شالت  ناجیابرذآ و  یقرـش  لامـش  هب  یلـالج  نادرک  هفیاـط  ییاـجباج  تیاـکح  هژیو  راـگنربخ 
: دهد یم  حرش  ناشراب  فسا  تیعضو  زا  ییاهر 

هب هک  ار  یلالج  نادرُک  سانشرس  هفیاط  زا  یشخب  ناجیابرذآ ، رگـشل  قباس  هدنامرف  مدقم ،] نسح   ] هلودلا رفظ  لارنژ  هتـشذگ  لاس 
یحیـضوت چیه  تسین و  نشور  زونه  هک  یلیالد  هب  .تخاس  نکاس   (1) رها هقطنم  رد  ار  اهنآ  و  درک ، حالـس  علخ  دنفورعم  تعاجش 

دندرک و رارف  اجنآ  زا  دوخ  نادنفسوگ  واگ و  اب  رفن ) دودح 200  رد   ) هفیاط نیا  ياهراوناخ  زا  يدادعت  درادن ، دوجو  نآ  دروم  رد 
فرط هب  هورگ  کـی  .دـندش  میـسقت  هورگ  هس  هب  اـجنآ  رد  .دنتـشذگ  يوخ  يرتمولیک  رد 28  یلغواِوـیا  ياـههوک  زا  بش  همین  اـت 
دنور قوریوق و  لآ  ياهاتـسور  فرط  هب  مه  یکی  و  يوـخ ، يرتـمولیک  شـش  دودـح  رد  هناـخ  هلچ  فرط  هب  یکی  تفر ، هناـخرام 

، تفاتش هناخرام  يوس  هب  زابرس  اب 200  گنرد  یب  ربخ ، نیا  ندینش  اب  مدقم ، ناخ  نیسح  ناورـس  يوخ ، یماظن  هدنامرف  .دش  هناور 
نینکاـس یتلود ، ياوق  ندیـسر  زا  شیپ  .داتـسرف  یلغواویا  هناـخ و  هلچ  هب  مه  ار  ییاهدـحاو  و  تشاد ، رارق  وکاـم  هدودـحم  رد  هک 

، تفای تدش  يریگرد  یتلود ، ياوق  ندیسر  زا  سپ  .دوب  هتفرگرد  اهنآ  نیب  یتخـس  گنج  دندوب و  هتـسب  نایرارف  رب  ار  هار  هناخرام 
رد .دـندش  رارف  هب  قفوم  هیقب  و  دـندمآرد ، تراـسا  هب  هچب  نز و  هلمج 30  زا  و  دـنام ، ياجب  حورجم  هتـشک و  نیدـنچ  اهدرُک  زا  و 
ُهن اب  هار  رد  دندوب  هتفر  دابآ  ردیح  ياتـسور  هب  یتوافتم  ًالماک  تیرومأم  ماجنا  يارب  هک  زابرـس  کی  هخوجرـس و  کی  نیح ، نیمه 

درم و
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اب تعاس  ود  تدم  هب  تفرگ و  هانپ  گنـس  هتخت  کی  تشپ  هخوجرـس  .دندرک  هلمح  اهنآ  هب  لفاغان  هک  دندش  هجاوم  درُک  نز  کی 
هک موس  هورگ  .دنتـشاذگ  رارف  هب  اپ  رگید  درُک  ود  و  دـناسر ، تکاله  هب  ار  درُک  نز  نآ  نادرم و  زا  رفن  تفه  و  دـیگنج ، نامجاهم 

نانکاس .دـندرب  تراغ  هب  ار  مدرم  ماـشحا  ماد و  دـندرک و  هلمح  دـنور  ياتـسور  هب  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  ار  دـنور  قوریوق و  لآ  هار 
هلاس ناوج 30  دندوب  هدمآ  کمک  هب  رواجم  ياتسور  زا  هک  یناسک  نایم  رد  .دنتساوخ  کمک  هیاسمه  ياتـسور  زا  دنور  ياتـسور 

، دندیـسر اـهنآ  هب  یتقو  یلو  .درک  يربـهر  ناـنزهار  بیقعت  يارب  ار  ناییاتـسور  زا  یهورگ  هک  دوب  يرهاـط  اـقآ  میهاربا  ماـن  هب  يا 
.دنتشاذگ اهنت  اه  هلولگ  شتآ  ریز  ار  ناشناوج  ربهر  و  دندش ، هدنکارپ  هدز  تشحو  دنتشادن ، تداع  هلولگ  رابگر  هب  هک  ناییاتسور 

رارق هلولگ  تباصا  دروم  رس  تشپ  زا  هنادرمناوجان  ًاتیاهن  یلو  دناسر ، تکاله  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  راهچ  و  دیگنج ، اهدرُک  اب  هناناج  وا 
 ... .دندش ریسا  رگید  رفن  دنچ  هتشک و  نایرارف  زا  رفن  دنچ  .دندیسر  رس  شترا  یکمک  ياهورین  نیح ، نیمه  رد  .تفرگ 

هب زین  ار  ناشنادرم  .دندوب  هتفای  لاقتنا  میاد  تماقا  يارب  هک  دندنادرگرب  ییاجنامه  هب  یماظن  تروکـسا  اب  ار  ریـسا  ناکدوک  نانز و 
(1) .تسا ریدقت  نیسحت و  روخرد  یماظن  ياهورین  تعاجش  .درپس  دنهاوخ  یماظن  ياههاگداد  تسد 

: دهد یم  همتاخ  ششرازگ  هب  لیذ  رظن  زاربا  اب  تراه 

هب ناریا  تاعوبطم  رد  هک  يرگید  تاراشا  نینچمه  و  تسا ، تسردان  زیمآ و  قارغا  نآ  زا  ییاـه  تمـسق  ًاملـسم  هک  تیاـکح ، نیا 
شالت هرابرد  ناریا  هجراخ  ترازو  هب  یمـسر  يا  همان  یط  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نم  تسا ، هدش  ریاشع  ناکـسا  يارب  تلود  تسایس 

يارب هک  ییاه 
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يارجا

رد دنسرپ و  یم  هلخاد  ترازو  زا  ار  نآ  قیقد  ماقرا  رامآ و  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  خساپ  رد  .منک  لاوئـس  هتفرگ ، تروص  تسایـس  نیا 
رد ًاملـسم  ماقرا  رامآ و  نیا  .مسانـش  یمن  ماقرا  راـمآ و  نیا  بسک  يارب  يرگید  عبنم  .دـنهد  یم  عـالطا  ترافـس  هب  یـضتقم  عقوم 

(1) .دوب دهاوخ  دیفم  هجوت و  بلاج  رایسب  تسا ، هتفرگ  مان  ریاشع » لابق  رد  هاش  تسایس   » ًابلاغ هک  هچنآ  تیقفوم  نیمخت 

یماقرا رامآ و  چیه  هک  درک  لاسرا  يا  همان  هجراخ ، ترازو  ياکیرمآ  اپورا و  هرادا  ریدم  هتـسیاش ، دمحم  تراه ، همان  هب  خساپ  رد 
.دوب هدماین  نآ  رد  ناشیاه  هداوناخ  ریاشع و  ییاجباج  هرابرد 

ندرج .ما  لیئومس  رتکد  تارظن 

نیا رد  اکیرمآ  ترافـس  .دـندوب  هدرک  تداع  وا  بیاعم  ریاس  هاش و  اضر  علو  صرح و  هب  یجراـخ  نارظاـن  زا  یخرب  لاس 1936  ات 
ًاریخا  » هک داد  شرازگ  نارهت ، ییاکیرمآ  جلاک  سییر  ندرج ، .ما  لیئومس  رتکد  لوق  زا  لاس 

يزودنا تورث  هب  ًاحیولت  اه  یناریا  هکنیا  رب  ینبم  ندرج  ياعدا  .تسا » هدش  هتساک  تسد  نیا  زا  هنارگلواپچ  ياه  تیلاعف  تدش  زا 
، اکیرمآ رادراک  مایرم ، .یپ  ندروگ  ندرج و  ياهوگتفگ  تشاددای  رد  هنامرحم  رایـسب  یبلطم  ناونع  هب  دنا  هداد  تیاضر  هاش  اضر 

: تسا هدمآ 

اکیرمآ و هب  تبـسن  هاش  ینونک  شرگن  زا  دـنرادروخرب  یماقم  تنکم و  زا  هک  یـشوهاب  ياـه  یناریا  هک  تسا  دـقتعم  ندرج  رتکد 
عضو هب  دراد  ترضحیلعا  هک  تسا  نیا  ناش  یلک  جیار و  تشادرب  یلو  .دنرب  یم  یپ  وا  یگنهرف  ياهدوبمک  هب  یبوخب  نآ ، لیالد 

لاوما و رب  ار  ناشمـشچ  و  دـنریگب ، هدـیدان  رذـگهر  نیا  رد  ار  وا  ياه  يراکفالخ  یخرب  دـنلیام  ًالعف ، لقاال  دـسر و ، یم  تکلمم 
ًانمض .دندنبب  هدرک ، عمج  روز ، هار  زا  مه  ًاتدمع  و  شدوخ ، صخش  يارب  هاش  هک  یمیظع  تورث 
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دیاب

کلاـم هب  ار  نآ  شزرا  دـصرد  دودـح 10  رد  طـقف  هک  تسا  نیا  كـالما  بسک  يارب  هاـش  لوادـتم  شور  ًارهاـظ  هک  منک  ضرع 
نودب ار  کلم  دریذپن ، ار  قوف  غلبم  کلام  رگا  و  تسا ، زیچ  چیه  زا  رتهب  دـصرد  لاح 10  ره  هب  هک  دیوگ  یم  دنک و  یم  داهنـشیپ 

يا هنارگلواپچ  ياه  تیلاعف  تدش  زا  ًاریخا  هک  تسا  هدش  هجوتم  ندرج  رتکد  نیا ، دوجو  اب  .دروآ  یمرد  شتـسد  زا  یـضوع  چیه 
لباق ینونک  میژر  هک  هدش  ثعاب  هاش  يوس  زا  هطورشم  تنطلس  یعون  رارقتـسا  هک  تسا  دقتعم  وا  .تسا  هدش  هتـساک  تسد  نیا  زا 
ًالعف هک  تسا  تسرد  : » دـنیوگ یم  ناشدوخ  هب  ذوفن  اـب  ياـه  مدآ  .تسا  يدادبتـسا  میژر  کـی  عقاو  رد  دـنچ  ره  دوش ، رت  لـمحت 

مه اـم  و  دـنک ، یم  بیوصت  نوناـق  دـهد ، یم  لیکـشت  هسلج  لاـح  ره  هب  یلو  .تسین  وگ  ناـبرق  هلب  رکون  کـی  زجب  يزیچ  سلجم 
هاش کی  لثم  دیاب  ای  تفگ : میهاوخ  شرـسپ  هب  دـنک ، توف  هاش  رگید  لاس  دـنچ  ات  رگا  .میریگ  یم  دای  ار  ندوب  راد  سلجم  میراد 
هاش تامدخ  تباب  يدایز  ياهب  ناریا  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  ًارهاظ  .میراذگ » یم  رانک  ار  وت  ریزگان  ای  و  ینک ، تموکح  هطورشم 
هاش هک  دوب  نیا  اکیرمآ  ناریا و  طباور  هراـبرد  ندرج  رتکد  رظن  .دزرا  یم  شتمیق  هب  هک  دـندقتعم  ًـالک  یلو  تسا ، هتخادرپ  ینونک 
هب يرایسب  همطل  دنا ، هداد  ناشن  اه  یناریا  هب  ار  دوخ  عقوت  یب  یتسود  يدامتم ، نایلاس  یط  هک ، یمدرم  هب  تبـسن  شـشرگن  اب  دراد 

لاثم يارب  درک و  نیسحت  رایسب  ترضحیلعا  تموکح  نارود  رد  ار  ناریا  يدام  ياه  تفرشیپ  ندرج  رتکد  .دنک  یم  دراو  شروشک 
(1) .دشابن لبق  لاس  ود  رد  رهش  نابایخ  نیرتهب  زا  رتهب  هک  تسین  نارهت  رد  ینابایخ  چیه  هزورما  هک  دومن  هراشا  بلطم  نیا  هب 

مناخ نوچمه  زین  ندرج  رتکد  هک  دش  نینظ  دـیاب  ریزگان  .تشادـن  تقیقح  زا  یناشن  ًالـصا  ندرج  لیئومـس  رتکد  تارظن  هنافـسأتم 
دروفدر دوم 

ص:89
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تامادـقا يور  رب  ار  ناشنامــشچ  مدرم  طـقف  هـن  اریز  تـشاد ؛ یموـش  یفخم و  راکروتــسد  دـلاره ، وگاکیــش  راـگنربخ  ، (1) نراو
.تشادن دوجو  زین  دوب  هدش  هتـساک  تامادقا  نیا  تدش  زا  هکنیا  رب  لاد  يدهاوش  چـیه  هکلب  دـندوب ،» هتـسبن   » هاش اضر  هنارگلواپچ 

لاقتنا دزی و  نافاب  مشیربا  تیاکح  .دوب  هدـش  رتدایز  مه  وا  علو  صرح و  هاش  اضر  ندـش  ریپ  اب  دوب : قداص  وا  ياعدا  فالخ  ًاـقیقد 
.تسا یفاک  اعدا  نیا  تابثا  يارب  ناردنزام  هب  اهنآ 

ناردنزام رد  هاش  یفاب  مشیربا  هناخراک 

یلخاد ياهرازاب  هب  یحاون  نیا  لاصتا  يارب  نهآ  هار  هداج و  نتخاس  ناریا و  لامـش  زا  یعیـسو  یحاون  بحاصت  رب  هوالع  هاش  اضر 
تراجت و راصحنا  نیناوق  ًارهاظ  راک  نیا  یلـصا  قوشم  .درک  ثادحا  ناردـنزام  رد  زین  يددـعتم  یجاسن  ياه  هناخراک  یجراخ ، و 

(. لصف 11 هب  دینک  هاگن   ) دوب نآ  لماک  تیعونمم  مشیربا ، اب  طابترا  رد  تاجوسنم و  تادراو  دیدش  تیدودحم 

یهاش یسیر  خن  هناخراک  حاتتفا  هیروف 1932  زور 14  رد  تراه  .دـش  یم  هاش ]  ] دـیاع یتفگنه  دوس  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  نشور 
[ دنق  ] هناخراک حاتتفا  مسارم  رد  هک  هتشذگ  لثم  هاش  : » دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  ار  ناردنزام ، رد  يراس  کیدزن  قباس ،) دابآ  یلع  )
هب يرتشیب  هقالع  رت  یـصخش  لیالد  هب  یلو  .دـشن  رـضاح  یهاش  یـسیر  خـن  هناـخراک  حاـتتفا  مسارم  رد  تشاد ، روضح  كزیرهک 

هیامرس رالد ] رازه   220  ] ناموت رازه  زا 500  هک  تسا  هدرک  دییأت  ایناتیرب ، ترافـس  یناگرزاب  هتـسباو  نمگنیل ، .دراد  نآ  تیقفوم 
، ناریا یلم  کناب  ار  رادقم  نیمه  هب  ترضحیلعا ؛ صخش  ار  نآ  مجنپ  ود  هدش ، دهعت  هناخراک  نیا  شیاشگ  تخاس و  يارب  هک  يا 

تراه .دنا » هتخادرپ  هدرک ، بصن  نیمأت و  ار  هناخراک  تالآ  نیشام  هک  ترکوش  سنمیز  یناملآ  تکرش  ار  هدنامیقاب  مجنپ  کی  و 
رتکد قطن  زا  یتمسق  نینچمه 
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مه نم  : » تسا هدروآ  دوخ  شرازگ  رد  دوب ، هدرک  داریا  هیحاتتفا  مسارم  رد  هک  ار  ناریا ، یلم  کناب  سییر  ، (1) تالب ندنیل  تروک 
ار ناـمیاهناج  نادرگب ، زارد  ار  ینویاـمه  ترـضحیلعا  رمع  اـهلا ، راـب  مهد : یم  همتاـخ  مشرازگ  هب  تـالب  ندـنیل  رتـکد  قـطن  لـثم 

(2)« .امرفن مک  ام  رس  زا  ار  شا  هیاس  و  رادب ، مادتسم  ار  شتنطلس  نادرگب ، شنابرق 

شدوخ هک  سولاچ  رد  رگید  یـسیر  خن  هناخراک  کی  رـس  رب  هک  دوب  هدش  زارد  ردـقنآ  ترـضحیلعا  تشحو  هیاس  لاس 1938 ، ات 
( دش دهاوخ  لقن  ًالماک  هک  ، ) رسپ ِسوم  .سا  زمیج  اکیرمآ ، لوسنک  خروم 1939  هنامرحم  رایسب  شرازگ  .داتفا  مه  دوب  نآ  کلام 

: دوب هتفرگ  مه  يرتشیب  تدش  هاش  اضر  هنارگلواپچ  ياه  کیتکات  يرگیشحو و  ندرج ، ياعدا  فالخ  رب  هک  دهد  یم  ناشن 

ًامارتحا

هکنانچ .دـنهد  یم  لاقتنا  ناردـنزام  هب  ًارابجا  ار  دزی  یفاب  مشیربا  هناـخراک  نارگراـک  زا  يدادـعت  دـنراد  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب 
همه ینونک ، هاش  ندمآ  راک  يور  زا  شیپ  .دیآ  یم  باسح  هب  دزی  مهم  عیانـص  زا  یفاب  مشیربا  دراد ، عالطا  کش  نودب  هناخترازو 

اب .دـش  یم  هتفاب  دزی  رد  ًاتدـمع  شا  هچراپ  هک  دندیـشوپ ، یم  یمـشیربا  يادر  ناریا  سانـشرس  ياه  تیـصخش  نابـصنم و  بحاص 
دوخ راک  هب  نانچمه  تسناوت  دزی  یفاب  مشیربا  هناخراک  یلو  داتفا ، دم  زا  زین  یمشیربا  يادر  زا  هدافتـسا  ییاپورا ، ياه  سابل  جاور 

ار یمـشیربا  ياه  هلیپ  هجیتن  رد  .دراد  دوجو  نآ  شرورپ  يارب  یفاک  بآ  هن  و  دنک ، یم  دـشر  یتوت  تخرد  هن  دزی  رد  .دـهد  همادا 
رگید ياهرهـش  نارهت و  رد  زین  ار  اه  هچراپ  و  دوش ؛ هتفاب  هدیـسیر و  ات  دـنرب  یم  دزی  هب  دوش  یم  دـیلوت  نالیگ  ناردـنزام و  رد  هک 

.دنشورف یم  ناریا 

تادراو یجراخ ، تراجت  راصحنا  نوناق  بجوم  هب  شیپ ، لاس  دنچ 
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مشیربا

ِسولاچ رد  وا  صخـش  تسد  هب  دوب  هاش  هب  قلعتم  هک  یفاب  مشیربا  هناخراک  کی  مه  شیپ  لاس  کی  دودح  و  دـش ، عونمم  ناریا  هب 
يدزی نارگراک  ًاریخا  و  دننک ، ادیپ  هاش  یگدنفاب  ياههاگتسد  يارب  يرهام  نارگراک  دنا  هتـسناوتن  ًارهاظ  .تفای  شیاشگ  ناردنزام 

یب کشخ و  رایسب  و  ایرد ) حطـس  يالاب  توف  رازه  هب 3  کیدزن   ) عفترم رایـسب  رهـش  دزی  .دنا  هدرب  ناردنزام  هب  روظنم  نیمه  هب  ار 
هب دوخ  هاوخلد  هب  ًالومعم  دزی  نانکاس  .دـننک  یم  یقلت  یبآرپ  لاس  ار  نآ  مدرم  درابب ، ناراب  لاـس  رد  زور  هس  یتح  رگا  .تسا  یبآ 
لس ایرالام ، هب  دنراد ، ایرد  حطس  زا  رتمک  یعافترا  هک  یلامش  ياه  ناتـسا  ياوه  ندوب  دولآ  هم  لیلد  هب  اریز  دنور ، یمن  ناردنزام 
همه هیمظن  .تسا  هدرک  لح  ناریا  هیمظن  ار  ناردـنزام  هب  ترجاهم  يارب  اه  يدزی  راـبجا  لکـشم  .دـنوش  یم  ـالتبم  ضارما  ریاـس  و 

و دـش ، نویماک  راب  کی  هزادـنا  هب  ناشدادـعت  ات  درک  عمج  يرتنالک  رد  ریگتـسد و  دنتـسه  فاب  مشیربا  دـنتفگ  یم  هک  ار  ییاـهنآ 
کی يزور  دـنیوگ  یم  هتبلا  .دـننک  راک  هاش  یفاب  مشیربا  هناخراک  رد  بجاوم  نودـب  ًابیرقت  اـت  داتـسرف  ناردـنزام  هب  ار  همه  سپس 
رارما يارب  هجوچیه  هب  ار  قوف  غلبم  بناـجنیا  هک  دوـش ، یم  تخادرپ  اـهنآ  هب  زرا ) یتراـجت  خرن  ساـسا  رب  تنـس  اب 3  ربارب   ) لاـیر

.مناد یمن  یفاک  شاعم 

ار مدرم  هناخ  هب  هناخ  هیمظن  نارومأم  ببـس  نیمه  هب  و  دریگ ، یم  تروص  یگناخ  ياههاگراک  رد  دزی  یفاب  مشیربا  تیلاعف  هدـمع 
دندوب یگدنفاب  هاگتـسد  اب  راک  تراهم  رکنم  هک  ار  یناسک  نارومأم  .دنا  هدرک  شیتفت  ناگدنفاب  یگدنفاب و  ياههاگتـسد  لابند  هب 

هدش دیعبت  ناردنزام  هب  رفن  دودح 350  .دنتسین  هدنفاب  هک  دنوش  عناق  نارومأم  ای  دننک و  فارتعا  ای  هکنیا  ات  دندز  یم  کتک  ردقنآ 
قوف تاعالطا  .دنا  هدشن  هاش  يارب  راک  هب  راداو  یکدوک  نز و  چـیه  زونه  عالطا ، قبط  .دراد  همادا  نانچمه  یگناخ  شیتفت  و  دـنا ،

.تسا هدرک  دییأت  هدرک ، یگدنز  دزی  رد  ار  هتشذگ  لاس  ود  هک  قوثو  دروم  ییاپورا  رجات  کی  ار 
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(1)« .تسنادن یگدرب » زا  رتمک  يزیچ   » ار نآ  ترضحیلعا ، یگدنسیر  ياه  هناخراک  يارب  رگراک  مادختسا  شور  فیصوت  رد  وا 

نیا زا  هدافتـسا  يارب  هاـش  اـضر  .دروآ  دوـجو  هب  تفگنه  ياـهدوس  بسک  يارب  ار  يداـیز  ياـه  تصرف  مـشیربا  دورو  تیعوـنمم 
ندرک دوبان  ددـصرد  اراکـشآ  هکلب  درک ، مادختـسا »  » سولاچ رد  شا  یفاب  مشیربا  هناخراک  يارب  ینارگراـک  طـقف  هن  اـه ، تصرف 

.دوب ترضحیلعا  هناخراک  بیقر  تعنص  نیا  اریز  دمآرب ، دزی  رد  یفاب  مشیربا  تعنص 

اهرهش ندرک » نردم  »

، دوبن لیدب  یب  زین  يرهش  قطانم  رد  دوب ، هدمآ  دورف  ریاشع  اهاتسور و  نامدرم  رس  رب  ینامسآ  ییالب  نوچمه  هک  تشحو  تموکح 
يرهـش 5 قطانم  رد  كالما  هناـیلاس  تاـیلام  .داد  ناـشن  اـه  ناـبایخ  ضیرعت  اهرهـش و  يراـبجا  ندرک  نردـم  تروص  هب  ار  دوخ  و 
شیازفا 60 رب  ینبم  نارهت  رهــش  ياروـش  يوـس  زا  هـک  ار  يا  هحیـال  ناریزو  ياروـش  هیروف 1931 ، رد  .دوـب  کـلم  شزرا  دـصرد 

تایلام دصرد  رب 5  هوالع  : » دوب هدمآ  هحیال  نیا  کی  هدام  رد  .دـناسر  بیوصت  هب  دوب ، هدـش  نآ  میلـست  كالما  تایلام  يدـصرد 
هدمآ زین  هدام 3  رد  .دش » دهاوخ  ذخا  زین  يرادرهـش  تایلام  دـصرد   3 تسا ، هدـناسر  بیوصت  هب  یلم  ياروش  سلجم  هک  كالما 

.هحیال بیوصت  زا  دعب  هلصافالب  ًابیرقت  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  لوصو  لباق  سرام 1931  خیرات 22  زا  روکذم  تایلام  هک  دوب 

تیاکح : » دنک نایب  هنوگنیا  هاش  اضر  يزاسرهش  تسایـس  هرابرد  ار  شرظن  ات  تشاد  نآ  رب  ار  تراه  دیدج  یتایلام  هحیال  بیوصت 
ناما یب  ياهراشف  اب  يرادرهـش  .تسا  ینایاپ  یب  هصق  نارهت ، رد  صوصخلا  یلع  ناریا ، رد  رتشیب  ياه  تایلام  مه  زاب  اه و  تاـیلام 

ًالصا ینارهت  ناکلام  هک  یباتش  نانچ  اب  مه  نآ  دنک ، نردم  ار  ناریا  تختیاپ  هک  دنک  یم  ششوک  هاش 
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رگا و  دـعلب ، یم  ار  اهنآ  كالما  زا  یمیظع  شخب  اهرهـش  ندرک  نردـم  .دـنهد  قیبطت  نآ  تفرـشیپ  تعرـس  اب  ار  دوخ  دـنناوت  یمن 
، ناشتالغتـسم كالما و  زا  یمیظع  شخب  يراذـگاو  رب  هوالع  ینارهت ، ناکلام  .تسا  زیچان  رایـسب  دوش  تخادرپ  نآ  تباـب  یتمارغ 

نویـسیمک ار  شحرط  هک  دنزاسب  يرتهب  ياه  نامتخاس  دوخ  هنیزه  اب  نآ  ياجب  دننک و  بارخ  ار  ناشیاه  هناخ  ات  دنوش  یم  روبجم 
انب يرجآ  ياهراوید  قباس ، یلگ  یتشخ و  ياهراوید  ياجب  هک  دـنا  هدرک  روبجم  ار  اـهنآ  .تسا  هدرک  زیوجت  يرهـش  يزیر  هماـنرب 

ياه تایلام  ذـخا  اهراوناخ و  زا  يریگ  جاـب  جاور  زا  تراـه  هاـگنآ  .دـشاب » گـنهامه  هناـخ  يراـمعم  اـب  دـیاب  نآ  حرط  هک  دـننک 
دـیآ و یم  نابایخ  کی  ياه  هناخ  رد  رب  زابرـس ، کی  هارمه  هب  هیمظن ، رومأم  کی  هاگهگ  : » دـیوگ یم  نخـس  ناکلام  زا  ینوناقریغ 

تـسایس رهاظلا  یلع  .دنزادرپب  نکاس  ره  يازا  هب  ناموت  ود  ای  کی  عقوم  نامه  رباعم  تمرم  ای  يزاسون و  تباب  دیاب  هک  دـیوگ  یم 
بـسک ترافـس  زا  هراب  نیا  رد  ناریا  طاقن  یخرب  هب  یمازعا  ییاکیرمآ  نارومأم  اریز  تسا ، جـیار  ناریا  طاقن  رتشیب  رد  زین  یهباشم 

(1)« .دنا هدرک  فیلکت 

نیزگیاج و  تفرگ ، تروص  هاش  اـضر  روتـسد  هب  هک  رگید  ياهرهـش  نارهت و  رد  یمیدـق  ياـه  هناـخ  هدرتسگ  يراـبجا و  بیرخت 
عطق لـماش  يزاـس  نردـم  نیا  .دوـب  زین  ناریا  یگنهرف  يراـمعم و  ثاریم  بیرخت  یعوـن  هب  نردـم  ياـه  ناـمتخاس  اـب  اـهنآ  ندرک 

نارهت ياه  نابایخ  ضیرعت  ببـس  هب  و  دنتخادنا ، یم  هیاس  نارهت  ياه  نابایخ  لوط  رد  هک  دش  یم  زین  يدنمونت  لاسنهک و  ناتخرد 
یخیرات یتنطلس  تارهاوج  شورف  داهنـشیپ  يروابان  اب  رت  شیپ  هک  اکیرمآ ، رادراک  ترگنا ، .دوب  مزال  اهنآ  عطق  راولب  نتخاس  يارب 

عطق یمیدق و  ياه  نامتخاس  هنارـسکبس  بیرخت  تیاکح  دـیاب  الاح  لصف 11 ،)  ) دوب هدرک  شرازگ  ار  هاـش  اـضر  روتـسد  هب  ناریا 
داوس یب  دـنزرف   » اه یـسیلگنا  یتقو  تشون  یگنهرف  هعجاف  نیا  حیـضوت  يارب  تراـه  .داد  یم  شرازگ  ار  نارهت  لاـسنهک  ناـتخرد 

ار داوس » یب  هزادنا  نامه  هب  ِیتاهد  کی 
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؟(1) تشاد ناوت  یم  یعقوت  هچ  رگید  دننک ، یم  ناریا  قلطم  روتاتکید 

ترازو زوجم  نودـب  دنتـشاد  رمع  لاس  زا 100  رتـشیب  هک  ار  یناـتخرد  عطق  یمکح  بیوصت  اـب  تلود  تأـیه  سرام 1939 ، رد 6 
لکـش هب  هک  هتـشذگ  عوبطم  راگدای  رادـقم  نامه  ظـفح  هب  مکح  نیا  دـیاش  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  ترگنا  .درک  عونمم  هلخاد 

نارفاسم رـس  رب  دنتـسه و  رباقم  دجاسم و  فارطا  رد  ًالومعم  هک  یناتخرد  دنک ؛ کمک  تسا ، هدـنام  یقاب  هلاس  دـص  دـنچ  ناتخرد 
روتـسد هب  نارهت  ياه  نابایخ  ضیرعت  نایرج  رد  هک  یلاسنهک  ناتخرد  تاجن  يارب  مکح  نیا  یلو  .دنزادنا » یم  هیاس  هار  زا  هتـسخ 
راکـشآ هودنا  اب  ترگنا  .دوب  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  دش  رداص  مکح  یتقو  هکنیا  نمـض  دوبن ؛ یفاک  دـندش ، یم  عطق  هاش  اضر 

سپ هک  ییاهنآ  يارب  زیچ  چیه  عقاو ، رد  .تفرگ  یم  تروص  شیپ  اهلاس  یمادقا  نینچ  شاک  يا  تفگ  ناوت  یم  طقف  : » دـیازفا یم 
رد هنامحریب  ار  هوکـشاب  ناتخرد  هنوگچ  دـننیبب  هک  تسین  نیا  زا  رتراب  هودـنا  دـندرگ  یمزاـب  ناریا  هب  هلاـس  هدزناـپ  اـی  هد  یتبیغ  زا 

(2)« .دنا هدرک  حبذ  تفرشیپ »  » هاگنابرق

: دسیون یم  وا  .دوب  هداد  حرش  ار  یمیدق  ياه  هناخ  بیرخت  رگید  یشرازگ  رد  ترگنا 

.تسا هتفرگ  تدش  نارهت  ندرک  نردم  يارب  شالت  هتـشذگ  هام  شـش  یط  هک  دـناسر  یم  هجراخ ] روما   ] ترازو عالطا  هب  ًامارتحا 
رهش هرهچ  هتـسشن ، تخت  رب  ترـضحیلعا  هک  ینامز  زا  هدوب و  تکلمم  ینونک  هاش  یبلق  تساوخ  شیپ  اهتدم  زا  تختیاپ  يزاسابیز 

نایرج رد  هک  یلاسنهک  ناتخرد  ياجب  يدـیدج  ناتخرد  دـنا ؛ هدرک  شرفگنـس  ضیرع و  ار  اه  ناـبایخ  .تسا  هدـش  لوحتم  نارهت 
يدادعت و  دنا ، هتخاس  رهش  فلتخم  ياه  تمـسق  رد  ینردم  یتلود  ياه  نامتخاس  دنا ؛ هتـشاک  دندوب ، هدش  عطق  اه  نابایخ  ضیرعت 

ياه هلحم  یخرب  رد  زین  کچوک  كراپ 
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نارهت

سیئر لیفک  تیریدـم  اب  کنیا  مه  هک  ییاهراک  اب  ًالـصا  هتفرگ  تروص  ًالبق  هک  ییاهراک  نیا ، دوجو  اـب  .دـنا  هدرک  يراـک  نمچ 
همادا هک  اضرهاش ، نابایخ  هک  هدرک  دـصق  هاش  ًارهاظ  .تسین  سایق  لباق  دوش ، یم  ماـجنا  جاـهتبا ، نیـسحمالغ  ياـقآ  نارهت ، هیدـلب 

، تسین رود  ترافـس  زا  مه  نادـنچ  ًاـقافتا  و  دـنک ، یم  لـصتم  مه  هب  ار  نارهت  یلامـش  شخب  قرـش  برغ و  تـسا و  نـیوزق  هداـج 
لـصاوف هب  ینامیـس  ياه  كولب  نتـشاذگ  اب  و  دننک ، یم  شرفگنـس  ضیرع و  ار  نابایخ  نیا  دنراد  .دشاب  رهـش  ربعم  نیرت  هوکـشاب 

یمیدـق و ياه  نامتخاس  دـنراد  .دـنهد  یم  لکـش  نابایخ  هب  دـنا ، هتـشاک  نآ  رد  یکچوک  ناتخرد  هک  ناـبایخ  طـسو  رد  ناـسکی 
ياه نامتراپآ  اهنآ  ياجب  دننک و  یم  بارخ  ار  ناریمش  هداج  ات  يولهپ  نابایخ  فرط  ود  زاسون  ياه  نامتخاس  زا  يرایسب  نینچمه 

.دنزاس یم  هقبط  هس  ود و  يابیز  ینوکسم 

بیرخت

کی هک  جلگنـس ، نینچمه  و  تسا ، دـیرخ  زکرم  هک  راز ، هلال  نابایخ  صوصخ  هب  نارهت ، رگید  طاـقن  رد  یمیدـق  ياـه  ناـمتخاس 
بارخ لوغـشم  نارگراک  هک  یتقو  دـنیوگ  یم  اـه  ینارهت  .دوش  یم  ماـجنا  مه  تسا ، نارهت  زکرم  رد  تیعمج  رپ  نیـشن  ریقف  هلحم 
دنراد .دـنزاسب  ماهـس  رازاب  کـی  اـجنیا  تسا  رارق  .تخیر  نوریب  اـجنآ  زا  برقع  یهوبنا  دـندش ، جلگنـس  هلحم  ياـه  هناـخ  ندرک 

نامتخاس .دننک  یم  يزاسون  زین  ار  رهش  یلصا  ياه  نابایخ  ریاس  و  يولهپ ، نابایخ  تسا ؛ رهـش  یلـصا  نابایخ  ًالعف  هک  هاش ، نابایخ 
دنا هدش  بارخ  ًاریخا  هک  ییاه  هناخ  .دنهدب  رهش  هب  يرتشیب  تهبا  ات  دنشاب  هقبط  ود  لقادح  دیاب  یلصا  ياه  نابایخ  فرط  ود  ياه 

.تسا هدرک  لیدبت  هدز  هلزلز  رهش  کی  هب  رتشیب  ار  نارهت  هرهچ  هک  دنوش ، یم  دروآرب  باب  رازه  ات 30  نیب 15 

نردم ناریا  اب  هک  یناسک  يارب  هیدلب  هنامحریب  ياه  شور  .دنک  یم  ارجا  ار  هاش  ياهروتسد  ًافرـص  دراد  هیدلب  هک  تسا  مولعم  هتبلا 
و دننک ، هفاضا  ناشا  هقبط  کی  نامتخاس  يور  رگید  هقبط  کی  دیاب  هک  دنیوگ  یم  ناکلام  همه  هب  .تسا  روآ  تریح  دنتسین  انـشآ 

هکنیا ای 
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ناشا هناخ 

رگا و  دهد ؛ یم  ماو  داهنشیپ  وا  هب  هیدلب  دنک ، هناهب  ار  لوپ  نتـشادن  کلام  رگا  .دنزاسب  شیاجب  دیدج  هناخ  کی  دننک و  بارخ  ار 
و دراد ، مزال  تاحالـصا  ماجنا  يارب  یفاک  لوپ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  وا  کلم  يارب  يرادـیرخ  هیدـلب  دـشاب ، هتـشادن  ماو  نتفرگ  ناوت 

هدرک مزج  ار  شمزع  هاش  .تسا  هارمه  ناوارف  نایز  ررـض و  اب  ًالومعم  هک  دشورفب ، ار  شکلم  هک  دنک  یم  روبجم  ار  یلـصا  کلام 
هنیزه درادـن  تیمها  هک  يزیچ  دوش ، ارجا  هلـصافالب  هدـش  مکح  تارییغت  رگا  هتبلا ، و  دزاسب ، اـبیز  و  تهبا ، اـب  نردـم ، يرهـش  هک 

.دوش یم  لیمحت  ناکلام  ناگدنهد و  تایلام  شود  رب  هک  تسیا 

ابیز شرفگنـس و  ياهراولب  هب  رورم  هب  رهـش  ياه  نابایخ  هتبلا  .دـننک  یم  ور  ریز و  مه  ار  اه  نابایخ  اـه ، هناـخ  بیرخت  اـب  ناـمزمه 
هک  (1)« ورم هحاو   » ناونع اب  یباتک  رد  ناوونودا  .دیآ  یمرد  مه  ناراوس  نیـشام  نارباع و  ردپ  عقوم  نآ  ات  یلو  دش ، دنهاوخ  لیدبت 

رگا هک  دنک  یم  هراشا  نآ  ياه  هلاچ  رهش و  ياه  نابایخ  راب  فسا  عضو  هب  ًاررکم  نارهت  فیـصوت  رد  درک ، رـشتنم  لاس 1882  رد 
هک ار  ناـبایخ  کـی  تسا  نکمم  ًـالثم  .تسا  یقاـب  دوخ  توـق  هب  مه  زورما  رطخ  نیا   (2) .دنتفا یم  شنورد  دنـشابن  بقارم  نارباع 

رطخ هشیمه  دنهد ، یمن  مدرم  هب  زمرق  غارچ  عنام و  نتـشاذگ  اب  مه  يرادشه  چیه  نوچ  دننک و  ور  ریز و  بش  ات  هدوب  ملاس  حـبص 
هدش زوق  يالاب  زوق  زین  دنک  یم  نیمأت  ار  رهـش  بآ  هک  ییاه  تانق  .دراد  دوجو  اه  هلاچ  ای  اه و  لاناک  نیا  زا  یکی  نورد  هب  طوقس 

رد ار  نآ  دورب و  ورف  لیبموتا  کی  نیگنس  راب  ریز  دنا ، هدرک  ششومارف  همه  هک  يا  هدافتـساالب  تانق  تسا  نکمم  هظحل  ره  .تسا 
بسا کی  درک و  زاب  ناهد  ملاس  حیحص و  ًارهاظ  ینابایخ  طسو  رد  تانق  کی  هک  دوب  شیپ  لاس  ود  نیمه  .دشکب  دوخ  ماک 
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.The Merv Oasis - 1
رد تماقا  هام  جنپ  لماش  ات 1881 ، ياه 1879  لاس  رد  رزخ  هزوح  قرش  ياهارجام  اه و  تحایـس  ورم : هحاو  ناوونوُدا ، دنومدا  - 2

(. 1882 ردلا ، تیمسا  ندنل :  ) .دلج  2 ورم ، ياه  کت  نایم 
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يراوس

نوریب تانق  هت  زا  ار  ناویح  دنتـسناوت  شالت  زور  جنپ  زا  دعب  هرخالاب  .دیـشک  شدوخ  رعق  هب  توف  ار 30  سیلگنا  ترافـس  هب  قلعتم 
، لحم نانکاس  .دماین  هک  هتـسب  نابز  ناویح  نیا  رـس  رب  هچ  تدم  نیا  یط  دنداد ، یم  اذـغ  بآ و  نآ  هب  زور  ره  هکنیا  اب  و  دنـشکب ،
زا رت  كانرطخ  رتراوشد و  نارهت  رد  يراوس  نیشام  ای  يور  هدایپ  .دنمان  یم   (1)« ونیژام طخ   » حازم هب  ار  اضرهاش  یلیام  ود  نابایخ 

(2) .تسا هدش  هتشذگ 

ص:98

رقتسم نآ  رد  ینیگنس  یعافد  تاماکحتـسا  مود  یناهج  گنج  عورـش  زا  شیپ  ياهلاس  رد  هک  هسنارف  یقرـش  زرم  رد  يا  هقطنم  - 1
.دز رود  ار  نآ  کیژلب  زرم  زا  هلمح  اب  لاس 1940  رد  ناملآ  شترا  یلو  دوب ، هدش 

هم 1940. خروم 10  (، 3/891.101 « ) نارهت رهش  تارییغت  ، » هرامش 1830 شرازگ  ترگنا ، - 2
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راتشک تشحو و  تموکح  موس : لصف 

هراشا

تموکح اب  هوقلاب  لاعف و  نافلاخم  فذـح  مزلتـسم  ناخاضر  سیلگنا و  تسد  هب  ناریا  تراغ  یماظن و  يروتاتکید  ظـفح  داـجیا و 
.دوب ییالاب  دنلب  تسرهف  دندش  یم  مودعم  هاش  اضر  يزاس » مومسم  ياه  هخوج   » اب دیاب  هک  یناسک  تسرهف  .دوب  تشحو 

یعیجف زرط  هب  ناخاضر  نادنز  رد  هک  دـندوب  تموکح  نیا  ناینابرق  نیرت  سانـشرس  زا  سردـم  و  زوریف ، دعـسارادرس ، شاترومیت ،
یلع لثم  زین  يدارفا  .دندش  دیعبت  دـندوب ، رت  سناش  شوخ  يردـق  هک  مه  امنهر  و  رگداد ، هداز ، یقت  لثم  یـصاخشا  .دـنتخاب  ناج 

.دنتفر لیلحت  جیردت  هب  نادنز  ناتسرامیب  رد  یتشد 

.دنداتفا دهشم  ناگدننکرهاظت  ناج  هب  رابریت  اب  نآ  یط  هک  دوب  هیئوژ 1935  راتشک 14-12  تشحو ، تموکح  جوا  هطقن 

ار یتفن  ياهدمآرد  تراغ  هاش  اضر  هک  ینامز  ینعی  لاس 1928 ، ات  دوب  هتخادنا  هیاس  ناریا  رب  لاس 1921  زا  هک  تشحو  تموکح 
رگبوکرس يروتاتکید  هک  دنک  یم  راهظا  ناریا ، رد  اکیرمآ  راتخمریزو  پیلیف ، نمفاه  .دش  هنیداهن  ناریا  رد  ًالماک  درک ، زاغآ  ًادج 

: دوب هدش  رقتسم  ناریا  رد  ًالماک  لاس 1928  ات  ناخاضر ] ]
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مدع

هاش تیامح  فنک  رد  هطساو  یب  هک  ییاهنآ  زجب  تاقبط - همه  نایم  رد  هک  يا  هدرتسگ  یتیاضران  یلعف و  تلود  راکشآ  تیبوبحم 
ریزو .تسین  دـنیاشوخ  هجوـچیه  هب  هک  هدرک  داـجیا  یفیلکتـالب  یمارآاـن و  زا  يزیمآ  قاـنتخا  ياـضف  تسا ، دوهـشم  دـنراد - رارق 
سیئر ًـالمع  کـنیا  مه  هتفرگ و  تسد  رد  تکلمم  لـیاسم  همه  رد  ار  تلود  ییارجا  روما  ماـمز  شاـترومیت ، نیـسحلادبع  راـبرد ،

يربـهر و ضحم  میلـست  ًارهاـظ  زین  تلود  هنیباـک  يارزو  ریاـس  .ییارزولا  سیئر  بصنم  نتـشاد  نودـب  مهنآ  تسا ، ناریا  يارزوـلا 
ياقآ ینعی  روشک ، یمـسا  يارزولا  سیئر  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دنتـسه  هاش  یلـصا  هدـنیامن  ماـقم  رد   (1) شاترومیت ياه  تسایس 

یمسر بصانم  رد  لیماف  ياضعا  زا  يرایسب  ندناشن  ِتصرف  وا  هب  لقادح  هک  تلود ، روما  رد  زیچان  رایسب  یشقن  نتشاد  هب  تیاده ،
هـشیمه و  دهد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  يراذـگنوناق  روما  رد  يا  هدـنزاس  لالقتـسا  چـیه  ًالمع  مه  سلجم  .تسا  هدرک  هدنـسب  هداد ، ار 

هیارا سلجم  هب  بیوصت  يارب  ار  هاش  رظن  دروم  ینوناق  حیاول  هک  دنتـسه  یناسک  رـس  تشپ  سلجم  يالکو  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 
.دننک یم 

هصالخ

ماکحتسا یلـصا  رـصنع  هک  تسین  یکـش  .دراد  ار  یقرـش  دبتـسم  یتنطلـس  ياه  ماظن  دیدش  يوب  گنر و  نامه  یلعف  تلود  هکنیا ،
.تسا شترا  نامه  ماظن 

هقالع

ًامـسا طقف  عقاو  رد  گنج ، ریزو  يرایتخب ، دعـسارادرس  و  تسا - فوطعم  گـنج ] ترازو   ] هناـخترازو نیا  هب  هاـش  یلـصا  هجوت  و 
(2) .تسا یماظن  روما  يدصتم 

ص:100

تقلخ لوا  زا  تفگ : وا  نتـشک  زا  سپ  تسا » نم  لوق  رومیت  لوق   » دوب هتفگ  دوخ  ردتقم  رابرد  ریزو  هرابرد  ینامز  هک  هاشاضر  - 1
رصع نارگیزاب  ص 45 و  یمالسالا ، خیـش  داوج  رتکد  شاترومیت ، طوقـس  دوعـص و  ك.ر : .تسا  هتـشادن  دوجو  ینئاخ  مدآ  نینچ 

ص 196. تسودرف ، ات  یغورف  زا  يولهپ 
هیروف 1928. خروم 21  (، 1439/891.00  ) هرامش 543 شرازگ  پیلیف ، - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 119 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_100_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_100_2
http://www.ghaemiyeh.com


هیئوژ 1924 يربمیا ، یقشع و  لتق 

ترافـس لوسنک  بیان  ، (1) يربمیا .ویلبد  تربار  و  متـسیب ،] نرق   ] همانزور یـسیلگنا  دـض  ریدـم  رعاش و  یقـشع ، هنایـشحو  لـتق  اـب 
عالطا هب  ًامارتحا  : » دهد یم  شرازگ  طابترا  نیا  رد  دـلفنروک  .دـش  لیمکت  ناریا  ياه  همانزور  لماک  ندرک  تکاس  دـنور  اکیرمآ ،
متسیب نرق  مان  هب  نویسیزوپا  همانزور  ریدم  یقشع ، هدازریم  [، 1924  ] هیئوژ موس  هبنش ، جنپ  زور  هک  دناسر  یم  هجراخ  روما  ترازو 

دوخ ینامگدب  تلود  نافلاخم  .دندرک  تکرش  هیئوژ  مراهچ  زور  رد  وا  هزانج  عییـشت  مسارم  رد  رفن  رازه  هب 30  کیدزن  .دش  رورت 
هتـسشن تسب  سلجم  رد  نویـسیزوپا  همانزور  هدزاود  ناریدـم  .دـننک  یمن  ناهنپ  تیانج  نیا  رد  تلود  نتـشاد  تسد  لاـمتحا  زا  ار 

شا همانزور  رد  یـسیلگنا  دـض  یتلود و  دـض  هلاقم  نیدـنچ  شرورت  زا  شیپ  یقـشع  هک  تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب   (2)« .دنا
لاسرا نارهت » رد  ینید  یـسایس و  تارهاـظت   » ناونع اـب  هیئوژ 1924  خروم 14  هک  یـشرازگ  رد  يربـمیا ، ویلبد  تربار  .دوب  هتـشون 

هن اریز  دراد ؛ یصاخ  تیمها  دوب ، مه  يربمیا  شرازگ  نیرخآ  ًاقافتا  هک  روبزم ، شرازگ  .دهد  یم  حیضوت  ار  هلئسم  نیا  دوب ، هدرک 
رد هیئوژ 1924  رد 18  شدوخ  هنایـشحو  لتق  هرابرد  زین  ار  ییاه  خنرـس  هکلب  دـنک ، یم  نشور  یقـشع  لتق  هرابرد  ار  یلیاسم  طقف 
زا هک  دـهد  یم  شرازگ  يربمیا  .داتفا  هار  هب  يا  هدرتسگ  یتلود  دـض  تارهاظت  یقـشع ، لتق  زا  سپ  هلـصافالب  .تفای  ناوت  یم  نآ 

: دندوب هدرک  تکرش  یتلود  دض  تارهاظت  رد  رفن  رازه  هب 30  کیدزن  رهش  تیعمج  رفن  رازه   150

هب هیئوژ  موس  زور  حبـص  رد  هک  دوب  يروهمج  دـض  هدنـسیون  و  رعاش ، راگن ، همانزور  یقـشع ، هدازریم  ِرورت  یمارآان ، یلـصا  لیلد 
دیعب هک  دوب  یماندب  امن و  تشگنا  صخش  یقشع  هچرگا  .دش  هتشک  هلولگ  برـض  هب  نارهت ، رد  شلزنم ، رد  حلـسم  درم  هس  تسد 

شگرم تسین 

ص:101

.Robert W. Imbrie - 1
هیئوژ 1924. خروم 9  (، 1292/891.00  ) هرامش 586 شرازگ  دلفنروک ، - 2
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تبوقع

هب درم  نیا  هک  دنا  هدرک  هراشا  زین  تاعوبطم  .دنتسناد  یسایس  ار  وا  رورت  هلصافالب  سلجم  رد  یتیلقا  دشاب ، هدوب  شیاه  يراکفالخ 
نیرخآ هک  دـنناد  یم  تیمها  زئاح  ار  هلئـسم  نیا  زین  اـه  یلیخ  هدـناسر و  پاـچ  هب  تلود  ناربهر  هیلع  رعـش  هلاـقم و  دـنچ  یگزاـت 

، نوناق همانزور  طابترا ، نیمه  رد  .تسا  هدوب  اه  سیلگنا  هب  هراشا  تخاس  رشتنم  شرورت ، زا  لبق  تسرد  یقـشع ، هک  يروتاکیراک 
رطاـخ هب  یقـشع  هک  درک  دـهاوخن  شوـمارف  ناـهج  : » تشوـن دوـخ  هـیئوژ  خروـم 6  هرامــش  رد  سلجم ، رد  تـیلقا  بزح  ناــگرا 

یمن هتبلا  .دیـسر ... » لتق  هب  ریبک  يایناتیرب  يرامعتـسا  تسایـس  هب  شا  هلمح  و  یـسیلگنا ] کیپیت  تیـصخش   ] لوب ناج  روتاکیراک 
سپ هلصافالب  هک  تسین  مه  ببس  یب  یلو  ریخ ، ای  تسا  هتفرگ  تروص  یسایس  ياه  هزیگنا  اب  رورت  نیا  ایآ  هک  تفگ  نیقی  هب  ناوت 

.دنتسشن تسب  سلجم  رد  فلاخم  ياه  همانزور  هدنسیون  ریدم و  هدزاود  وا  لتق  زا 

هدازریم

رد هک  داتفا ، هار  هب  یمیظع  تارهاظت  اهالم ، کیرحت  هب  وا ، هزانج  عییـشت  مسارم  رد  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  هیئوژ  مراهچ  رد  یقـشع 
.دندیمان ملاظ  رورت و  لماع  لتاق ، ار  ناخاضر  مدرم ، .دنتشاد  تکرش  دندیشک ، یم  دایرف  هک  ینیگمشخ  مدرم  زا  رفن  رازه  یـس  نآ 

ادـیپ همادا  زین  هیئوژ  مشـش  مجنپ و  ياـهزور  لوـط  رد  یتـلود  دـض  تارهاـظت  .تشاد  همادا  ماـگنه  بـش  اـت  یمارآاـن  تارهاـظت و 
(1) .درک

ندرک فرحنم  تارهاظت  نیا  فدـه  .دوب  هداد  ناـمزاس  تلود  ار  نآ  هک  دـش  اـپ  هب  يرگید  تارهاـظت  هیئوژ ، مشـش  هبنـشود ، زور 
، تارهاظت نیا  هک  دهد  یم  همادا  يربمیا  .دوب  یقشع  لتق  زا  مدرم  ناهذا 

ياه فرح  اب  الم  کی  يا  هناخ  ياچ  ره  رد  .تفرگ  دوخ  هب  ییاهب  دـض  يرهاظ  دـش ، یم  ماجنا  تلود  یلاـم  ياـه  کـمک  اـب  هک 
رد شیشح  اهالم و  نیشتآ  قطن  هک  مه  تیعمج  و  درک ، یم  کیرحت  ار  مدرم  شدنت 

ص:102
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ناشزغم

ناکد اه  ییاهب  همه  رازاب ، رد  .دنداد  یم  راعش  اه  ییاهب  هیلع  و  دنتخیر ، یم  اه  نابایخ  هب  دوبن ، ناشرادولج  سیلپ  و  دوب ، هدرک  رثا 
هلمح ناش  هناخ  هب  مدرم  هچ  رگا  و  دش ، رازگرب  نارهت  رد  ییاکیرمآ  ییاهب  غلبُم  ود  دض  رب  مه  یگرزب  تارهاظت  .دنتسب  ار  ناشیاه 

تباجا تعرـس  هب  مناخ  ود  نیا  ناج  زا  تظافح  يارب  نم  ياضاقت  نیا ، دوجو  اب  .دندرک  وه  ار  اهنآ  دنتـسناوت  یم  ات  یلو  دندرکن ،
.دهد یم  ینابهگن  ناش  هناخ  فارطا  رد  نابهگن  کی  کنیا  مه  و  دش ،

یتـقو و  تفاـی ، همادا  هیئوژ  مهدزاود  اـت   » دوب هتفرگ  تروص  تلود  کـیرحت  هب  هک  اـه  ینوناـق  یب  نیا  هک  دـهد  یم  ربـخ  يربـمیا 
شکورف جـیردت  هب  تارهاظت  ات  تشاذـگ  تلود  دـش ، هدروآرب  دوب  یقـشع  لتق  زا  مدرم  ناـهذا  ندرک  فرحنم  ناـمه  هک  دوصقم 

(1)« .تسا هتشگرب  يداع  تلاح  هب  ًابیرقت  نارهت  مسیون ، یم  ار  شرازگ  نیا  مراد  هک  کنیا ، مه  دنک و 

یخرب هتبلا  .دنتـشک  ار  وا  دـندرک و  هلمح  وا  هب  دوب  هدرک  ناـش  فیـصوت  يربمیا  هک  یتعاـمج  ناـمه  ًارهاـظ  هیئوژ 1924 ، رد 18 
گنه یلـصا  هناخزابرـس  نوریب  تسرد  دـنتفرگ » یم  لوپ  تلود  زا   » هک یتعامج  نامه  هکنیا  ًالثم  .تسا  زرحم  يربمیا  لتق  ِقیاقح 

شهارمه يربمیا و  متـش  برـض و  رد  زین  ناـخاضر  ياـه  قازق  و  دـندرک ، هلمح  يربمیا  هب  ناـخاضر ، گـنه  ناـمه  ینعی  يولهپ ،
زارد نارهت  رد  هیمظن  هناخـضیرم  تخت  يور  رب  هک  یلاـح  رد  دـعب  یمک  دوـب ، هدـش  حورجم  ًادـیدش  هک  يربـمیا  .دنتـشاد  تکرش 

تروص ناخاضر  کـیرحت  هب  یقـشع ، رورت  نوچمه  يربمیا ، هنایـشحو  لـتق  هک  دـنام  یمن  یکـش   (2) .دیـسر لتق  هب  دوب ، هدیـشک 
هب ار  هناهب  نیا   » يربمیا لتق  هک  تشون  طاـبترا  نیا  رد  نارهت ، رد  اـیناتیرب  یماـظن  هتـسباو  رزیرف ، .یک  .يا  .ویلبد  گنهرـس  .تفرگ 

ریگتسد لاحب  ات  رفن  نیدنچ  .دنزب ...  تاعوبطم  روسناس  هب  تسد  دنک و  مالعا  یماظن  تموکح  هک  داد  ناخاضر  تسد 

ص:103

هیئوژ 1924. خروم 14  (، 1297/891.00  ) هرامش 57 شرازگ  يربمیا ، - 1
ص 276. ریوزت » تردق و  نوخ ، ، » یکسنیریز - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 122 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_103_2
http://www.ghaemiyeh.com


يارب هک  اـکیرمآ ، شترا  نارـسفا  زا  ، (2) زلیام نامرش  درگرـس   (1)« .دنتـسه ارزولا  سیئر  یـسایس  نافلاخم  زا  ًاتدمع  هک  دـنا  هدـش 
دناوتب  » ناخاضر ات  تسا  هتفرگ  تروص  هنادـماع  يربمیا  لـتق  هک  تشادـن  یکـش  چـیه  دوب ، هدـش  مازعا  ناریا  هب  تاـقیقحت  ماـجنا 

یسیلگنا میقتسم  تکراشم  رب  لاد  یکرادم  دهاوش و  چیه  هچرگا   (3)« .دنک راهم  ار  اهالم  تردق  دزادنیب و  هار  هب  یماظن  تموکح 
هک ییاهب » دض   » تارهاظت يارجام  نیا ، رب  هوالع  .دندرب  یم  دوس  اه  لتق  نیا  زا  ًامیقتـسم  اهنآ  یلو  درادن ، دوجو  اه  لتق  نیا  رد  اه 

.دوب هدش  ببس  ربماتپس  رد 22  ناخاضر  هک  دوب  اه » یمیلک  هلحم  يارجام   » هب هیبش  رایسب  داتفا  قافتا  تلود  لوپ  کیرحت و  هب 

ربماتپس 1922 اه » یمیلک   » هلحم يارجام 

هاشاضر و صخـش  دـض  رب  هئطوت  ماهتا  هب  لاس 1926  زا  هک  مجنپ ، سلجم  یمیلک  هدـنیامن  مییح ، لیئومـش  ربماسد 1931 ، رد 14 
تراه .یـس  زلراچ  .دش  مادعا  یماظن ، هاگداد  کی  رد  همکاحم »  » زا سپ  ناهگان  دوب ، هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتـسد  وا  تموکح 

حور و  هاش ، اضر  گنه  نامه  ای  يولهپ ، هدبز  گنه  هدنامرف  نیدالوپ ، دومحم  گنهرـس  اب  یتسدمه  ماهتا  هب  مییح  هک  دـسیون  یم 
لیروآ رد 25  قرب  قرز و  همه  نآ  اب  شا  يراذـگجات  مسارم  هک  هاش  اـضر  تموکح  هاـش و  دـض  رب  يا  هئطوت  رد   » رواـی ناـخ  هللا 

لاس هس  مییح  یلو  دندش ؛ مادعا  لاس 1928  رد  رگید  يدادعت  و  نیدالوپ ، گنهرس  .دش  ریگتسد   (4)« دوب هدش  رازگرب  لاس  نامه 
وا کیرحت  هب  نارهت  ناـیمیلک  هلحم  رد  لاس 1922  ياه  یمارآ  ان  هک  دوب  نیا  مییح  تاماهتا  زا  یکی  .دـنارذگ  نادـنز  رد  ار  رگید 

ار اه  یمارآان  نیا  هک  دوب  یعدم  نارهت ، رد  اکیرمآ  راتخمریزو  دلفنروک ، .سا  فزوج  یلو  .تسا  هتفرگ  تروص 
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.تسا هدرک  هئطوت  هاشاضر  دض  رب  هک  دوب  مهتم  مییح  نیا ، رب  هوالع  .دنک  نارحب  داجیا  تلود  هنیباک  رد  ات  هتخادنا  هار  هب  ناخاضر 
.تفرگ يدایز  ناینابرق  هک  دوب  يدنور  عورش  عقاو  رد  وا  مادعا 

هک دـلفنروک  .تشاد  یمیلکدـض  يوب  گنر و  هک  دوب  یعیاقو  دـهاش  نارهت  ياه  هلحم  یخرب  ربماتپس 1922 ، ات 22  ربماتپس  زا 19 
مظن ظفح  يارب  يراک  چیه  هیمظن  نارومأم  اه و  قازق  طقف  هن  هک  دوب  هدروآ  تسد  هب  یلوا  هتـسد  دهاوش  دوب  ماخاخ  کی  شدوخ 

( سیلگنا هجیتن  رد  و   ) ناخاضر هک  تشادـن  یکـش  دـلفنروک  .دـندرک  یم  کیرحت  ار  مدرم  ناشدوخ  هکلب  دـندرک ، یمن  نوناـق  و 
: دسیون یم  دوخ  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  دلفنروک  .دنتسه  اه  یمارآان  نیا  یلصا  ناببسم 

تلع

سنایلآ یمیلک  هسردم  نیمدختسم  زا  یکی  نیب  هک  دوب  ییاوعد  تفای ، همادا  ربماتپـس  ات 22  ربماتپس  زا 19  هک  ییاه  یمارآان  یلصا 
هتشامگ اوعد ، تلع  هرابرد  قیقد  تاقیقحت  زا  سپ  و  دندرک ، بلج  ایراسیمک  هب  ار  نیفرط  .تفرگرد  الم  کی  هتشامگ  اب  یلییارـسا 
هـسردم هب  دندش و  عمج  مه  رود  تعامج  نیا  زا  يا  هدع  دش ، شخپ  ناناملـسم  نیب  ربخ  هکنیا  ضحم  هب  .دش  هتخانـش  رـصقم  الم 

.دـندش رو  هلمح  اه  یمیلک  ِدوخ  هب  دنتـسب ، ار  هسردـم  روز  هب  هکنیا  زا  دـعب  و  دـندرب ، موجه  تساـه  یمیلک  هلحم  رد  هک  سناـیلآ 
هلحرم نیا  هب  زگره  هناتخبـشوخ  یلو  دوش ، یم  لیدبت  اه ] یمیلک   ] یمومع راتـشک  هب  ییوگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یتدم  يارب  عضو 

(1) .دیسرن

هجراخ ترازو  هب  وا  .درک  هلخادم  هب  راداو  ار  دلفنروک  و  دش ، حورجم  اه  يریگرد  نیا  رد  زین  اکیرمآ  ترافـس  نادنمراک  زا  یکی 
يادرف حبـص  .تسا  ربون  ًاعقاو  اه  ینوناق  یب  اه و  یمظن  یب  نیا  دراد  رومأم  تلود 8000  هک  يرهش  رد  هک  دوب  هدش  ضرتعم  ناریا 

سانشرس هداوناخ  کی  زا  هک  ، » حلاص اشاپ  یلع  مان  هب  ترافس ، مجرتم  هب  دلفنروک  زور ، نامه 
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: دهد یم  همادا  دلفنروک  .دورب  اه  یمیلک  هلحم  هب  قیقحت  يارب  ات  داد  روتسد  دوب ،

هنوگنامه

زور هزادنا  نامه  هب  مه  مدرم  تعامج  و  دوب ، هتـسب  زونه  اه  یمیلک  هلحم  ياه  ناکد  .دوب  هدـشن  رتهب  عاضوا  مدز ، یم  سدـح  هک 
یلو .دوب  هدـش  ایوج  ار  عاضوا  یگتخیر  مه  هب  تلع  اهنآ  زا  تعامج  هب  ندـش  کیدزن  اب  ترافـس  مجرتم  .دـندوب  رگـشاخرپ  لـبق 

، دندوب هدیسرن  شداد  هب  مرادناژ  ِراوس  ود  رگا  و  دش ، رو  هلمح  وا  هب  درک و  ازسان  شحف و  نداد  هب  عورش  هلصافالب  قازق  رسفا  کی 
؛ دنداد تاجن  قازق  نآ  تسد  زا  ار  وا  درک ، یفرعم  مرادناژ  ود  نآ  هب  ار  دوخ  مجرتم  هکنیا  زا  دعب  .دروخ  یم  یلـصفم  کتک  ًامتح 
، نیا دوجو  اب  .دندرک  عانتما  راک  نیا  زا  دننک ، زارحا  ار  وا  تیوه  لقاال  ای  و  ریگتـسد ، ار  قازق  رـسفا  هک  تساوخ  اهنآ  زا  یتقو  یلو 

مرادناژ ود  نآ  زین  ایراسیمک  رد  یتح  یلو  دسیونب ؛ يا  هضیرع  ات  دـنربب  ایراسیمک  هب  ار  وا  هک  دـنک  باجم  ار  اهنآ  تسناوت  مجرتم 
فیرعت میارب  نفلت  اب  ار  ارجام  هناخ  هب  نتفر  زا  سپ  ترافـس  ِمجرتم  .دندرک  يراددوخ  قازق  رـسفا  ینوناقریغ  تامادـقا  هب  هراشا  زا 

تبحص .درک  تباجا  ار  نم  هتساوخ  زین  وا  .دیایب  ترافس  هب  ًاروف  هک  متـساوخ  وا  زا  متفرگ و  سامت  هجراخ  ریزو  اب  هلـصافالب  .درک 
شرازگ متلود  هب  ار  تیعـضو  هک  ما  هدـش  روبجم  و  تسین ، لـمحت  لـباق  رگید  عاـضوا  هک  مداد  رکذـت  .دوـب  يّدـج  یلیخ  ناـمیاه 

هب رگید  راب  کی  تعامج  بش  نامه  .دور  یم  يدیدش  یللملا  نیب  بقاوع  میب  دوشن ، هداعا  تعرـس  هب  نوناق  مظن و  رگا  و  مهدـب ،
بشید زا  .دندش  هدنکارپ  ًاروف  زین  اهنآ  دندرک و  کیلش  نارگبوشآ  فرط  هب  اه  مرادناژ  راب  نیا  یلو  .دندرک  هلمح  اه  یمیلک  هلحم 

.تسا هتفرگ  رس  زا  ار  شا  يداع  یگدنز  رهش  و  هداتفین ، قافتا  يدیدج  بوشآ  لاحب  ات 

هکلب دوبن ؛ اـه  یمیلک  زا  ناناملـسم  راـجزنا  مشخ و  یناـهگان  ناـیلغ  هجیتـن  مدرم ] بوـشآ   ] .بوـشآ یلـصا  تلع  هب  مدرگرب  ـالاح 
، ناخاضر
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ریزو

دراد یعـس  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا  هتبلا  .دـنک  نوگنرـس  ار  تلود  ات  دوب  هتخیر  ار  هدـش  يزیر  هماـنرب  ًـالماک  هئطوت  نیا  گـنج ،
ریـشم هک  دوب  ناـخاضر  نیمه  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدوـب  هیروف 1921  ياتدوک  یلـصا  ربهر  هک  دـنک  یم  راـختفا  وا  .دـنک  اـتدوک 

ریغ ياه  تایلام  هرادا  يدـصت  هک  تخاس  راداو  ار  هلودـلا  ریـشم  نآ  زا  لـبق  یلو  درک ؛ افعتـسا  هب  روبجم  ار  ارزولا ، سییر  هلودـلا ،
هیلام ترازو  فرط  زا  یلرتنک  تراظن و  هنوگچیه  هکنیا  نودـب  نآ  یلام  عباـنم  لـحم  زا  دـناوتب  اـت  دـنک ، راذـگاو  وا  هب  ار  میقتـسم 

زا گنج  ریزو  هدـش ، ارزولا  سیئر  هنطلـسلا  ماوق  هک  یناـمز  زا  .دـنک  جرخ  تسوا ، نوشق  ًـالمع  هک  نوشق ، روما  يارب  دوش  لاـمعا 
تـسا هلخاد  ترازو  نامرف  تحت  زونه  هک  ار  نارهت  يرمرادناژ  لرتنک  هکلب  ات  تسا  هدرکن  راذگورف  يراشف  هنوگچیه  ندرک  دراو 

دوخ هب  ار  اهنآ  هچراپکی  تیامح  و  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  یماظن  ياهورین  همه  قلطم  یهدنامرف  بیترت  نیدب  دریگب و  تسد  هب 
هنیباک و زا  مه  يرگید  هنیک  وا  .تسا  ینابـصع  ردـقنیا  هک  تسه  مه  نیمه  يارب  .تسا  هدـشن  قفوم  هک  نونک  اـت  هتبلا  .دـنک  بلج 

نیمه هب  .تسا  تلود  ياهدـمآرد  رب  تراظن  راـیتخا  نداد  ییاـکیرمآ و  یلاـم  ناراشتـسم  مادختـسا  مه  نآ  و  دراد ، لد  هب  سلجم 
راودیما و  دراد ، تسد  اه  بوشآ  نیا  رد  ًامیقتسم  ناخاضر  هک  مرادن  یکش  .تسا  تلود  ینوگنرس  یپ  رد  تخـس  هک  تسا  لیالد 

نیمه هب  .دبایب  شیاه  هشقن  يارجا  يارب  یتصرف  وا  دوش و  نوگنرـس  تلود  هنیباک  هک  دنک  ادیپ  تماخو  يردـق  هب  عاضوا  هک  تسا 
اه شروش  نیا  هب  ًالمع  اـی  دنتـسه و  اـنتعا  یب  اـی  دـننک ، تظفاـحم  مدرم  لاـم  ناـج و  زا  هکنآ  ياـجب  شیاـه  قازق  هک  تسا  لـیلد 

(1) .دنام ماجرفان  شا  هئطوت  هناتخبشوخ  .دنهد  یم  تیاضر 

نآ ساسا  رب  مییح  هک  ار  یتاماهتا  زا  رگید  یکی  خرس  قفش  همانزور 
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: دهد یم  حیضوت  هنوگنیا  دش  مادعا 

ناریا تلود  ِتمدـخ  زا  یناهج ، گنج  عورـش  زا  سپ  یمک  .دوب  ناریا  تاکرمگ  هرادا  دـنمراک  مییح  لوا ، یناهج  گـنج  زا  شیپ 
یتسینویهص ینمجنا  ياتدوک 1921 ] زا  سپ   ] .تسویپ سیورـس ) سنجیلتنیا   ) سیلگنا یفخم  تاعالطا  سیورـس  هب  دش و  لصفنم 

نانطومه دوب  کیدزن  درک و  عورـش  ار  يا  هدرتسگ  تاـغیلبت  و  داد ، راـشتنا  يربع  یـسراف و  ناـبز  هب  يا  هماـنزور  تخادـنا ، هار  هب 
زونه ناریا  نایمیلک  هک  اجنآ  زا  یلو  .دبیرفب  نیطسلف  نازوس  مرگ و  نابایب  هب  نتفر  روشک و  كرت  ِکحضم  هشقن  اب  ار  دوخ  یمیلک 
هثداح نیرت  تشز  دـناروشب ، ناش  ناملـسم  نانطومه  هیلع  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  مییح  دـندوب ، ددرم  ناش  هناـشاک  هناـخ و  كرت  يارب 

وا هشقن  و  دش ، مکاح  هلحم  لک  رب  یمظن  یب  تشحو و  هتفه ، کی  تدـم  فرظ  [. 1922  ] درک يزیر  هشقن  ار  نارهت  نایمیلک  هلحم 
هب دوب  هتفای  یتیبوبحم  ترهـش و  نایمیلک  نایم  رد  هک  وا  .دـندش  نیطـسلف  یهار  نایمیلک  زا  يدادـعت  اریز  تفرگ ، مه  يدودـح  اـت 

يارب دنتـسناد ، یم  ار  وا  هقباس  سلجم  يالکو  هک  ییاجنآ  زا  نیا ، دوجو  اب  .دـش  باختنا  [ 1926-1924  ] مجنپ سلجم  یگدنیامن 
مـشخ هب  رما  نیا  زا  هک  مییح  .دـشن  باختنا  مه  [ 1928-1926  ] مشـش سلجم  یگدنیامن  يارب  و  دنتـشادن ، لوبق  ار  وا  ًالـصا  اهتدم 

(1) .دیشک ار  شکانرطخ  یبالقنا  هئطوت  هشقن  دوب  هدمآ 

زا ، (2) گنای .یب  کیره  روسفرپ  قیرط  زا  تراه  .درک  فارتعا  هئطوت  رد  شا  یتسدمه  هب  ًالماک  مییح  خرس ، قفش  هلاقم  ساسا  رب 
و دوب ، مییح  ردارب  رسپ  گنای  یصخش  راکتمدخ  .تسا  هدرک  فارتعا  هجنکش  ریز  مییح  هک  دش  رادربخ  ییاکیرمآ ، جلاک  ناداتـسا 

: دهد یم  همادا  تراه  .دنا  هدرک  هجنکش  ار  مییح  هک  دوب  هتفگ  شبابرا  هب 
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نامز زا  هک  مه  یعیاقو  هرابرد  .دـننک  یم  دـییأت  ار  هجنکـش ]  ] ياعدا ًاسأر  مه  یناریا  عـالطا  اـب  ًاتدـمع  ِعباـنم  ریاـس  نیا ، رب  هوـالع 
ار وا  ًاررکم  و  هدوب ، سبح  رد  رسکی  ار  هتشذگ  لاس  جنپ  مییح  .دنراد  رظن  قافتا  یگمه  ًابیرقت  تسا ، هداتفا  قافتا  مییح  يریگتـسد 
رد هک  دنک  ّدر  ار  راکـشآ  لامتحا  نیا  ًادج  هک  ما  هدرکن  ادیپ  ار  سک  چیه  .دننک  همکاحم  ییوجزاب و  ات  دنا  هدرب  یماظن  هاگداد  هب 

هدرواین شرـس  رب  ًاررکم  مییوگ ، یم  نشخ ] هدرـشف  ییوجزاب  « ] موس هجرد   » ام هک  ار  ییـالب  ناـمه  ییوجزاـب ، همکاـحم و  ناـیرج 
.تسا یتفگش  تریح و  هیام  ًادج  دنک  تمواقم  شنایوجزاب  ربارب  رد  هتسناوت  ینالوط  تدم  نیا  ات  مییح  هکنیا  هتبلا  .دنشاب 

: دناسر یم  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  ششرازگ  تراه 

رگا

زا ناریا  ناهاشنهاش  تخت  رب  سولج  لاس  شـش  زا  سپ  يولهپ  اضر  تیعقوم  هک  تسا  نیا  مریگب  ینونک  عیاـقو  زا  يا  هجیتن  مناوتب 
رتشیب ترضحیلعا  یحالصا  تامادقا  یخرب  هتـشاد و  مه  فعـض  توق و  هناکولم  تیبوبحم  هتبلا  .تسا  رتراوتـسا  رتمکحم و  هشیمه 
میوگ یم  مفرح ، يارب  ضیقن  ندش  ادیپ  زا  سرت  نودب  تأرج و  هب  یلو  .تسا  هتفرگ  رارق  نیـسحت  دـیجمت و  دروم  رگید  یخرب  زا 

زا سپ  ياـهلاس  رد  هچ  و  ياتدوک 1921 ، زا  دـعب  لاس  هد  لوط  رد  هچ  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  ًاعقاو  وا  تاـهجوت  هیاـس  رد  ناریا  هک 
(1) .یهاشداپ تخت  هب  سولج 

تفرـشیپ حالطـصا  هب  هک  دـمهفب  تراه  ات  دوب  مزال  نامز  تراه ، قیفـش  قیفر  شاترومیت ، هنایـشحو  لتق  ات  رگید و  لاس  کی  هتبلا 
.دوبن شیب  یبارس  هناسفا و  هاش  اضر  هرود 

شاترومیت نیسحلادبع 

تفن تکرش  ناریا و  ياوعد  هحوبحب  رد  ربماسد 1932 ، رد 22 
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ریزو یناسارخ ، مّظعم  رادرس  نامه  ای  شاترومیت ، ناخ  نیـسحلادبع  فرـشا  ترـضح  یـسراد ، زایتما  وغل  لابند  هب  ناریا  سیلگنا و 
تـسد ناتـسلگ و  هبامرگ و  قیفر  بلغا  هک  تردقرَدق ، ِشاترومیت  .دـش  لصفنم  ترازو  زا  ناهگان  لاس 1925 ، زا  ینویامه  راـبرد 

.دمآ نوریب  شتسد  زا  دوب ، وا  هضبق  رد  ًالبق  هک  تفن  تارکاذم  راصحنا  و  دش ؛ رانکرب  هرابکی  هب  دندرک ، یم  شفیصوت  هاش  تسار 
همکاحم ماهتا  نیدـنچ  هب  و  ریگتـسد ، شلاصفنا  زا  سپ  یمک  ار  شاـترومیت  .تشادـن  ار  شا  هراـبکی  يراـنکرب  راـظتنا  یـسک  یلو 

رد یبلق  هتکـس  رثا  رب  شاترومیت  هک  دـش  مـالعا  ربتکا 1933 ، لیاوا  رد  .دـش  موکحم  يدارفنا  نادـنز  لاس  هد  هب  ًاـتیاهن  وا  .دـندرک 
.تسا هدرک  توف  نادنز 

مولعم رارق  زا  .درک  لیـصحت  هیـسور  رد  يرازت  ماظن  هراوس  هسردم  رد  دـمآ و  ایند  هب  ناسارخ  رد  لاس 1880  دودح  رد  شاترومیت 
هک شیپ  لاس  دـنچ  هک  تسا  رکذ  لباق  : » دـسیون یم  وا  باختنا  هرابرد  تراه  .تفای  هار  موس  سلجم  هب  روباشین  زا  لاس 1920  رد 

دمآ نارهت ] رد  سیلگنا  ترافس  یقرش  روما  هقباس  اب  ریبد   ] دراوه ياقآ  ندید  هب  دوبن ، ناریا  تسایس  هنحص  رد  یـسک  شاترومیت ] ]
هک دـنک ، هدافتـسا  سلجم  یگدـنیامن  هب  شاـترومیت  باـختنا  يارب  شذوفن  زا  ناتـسیس  رد  سیلگنا  لوسنک  هک  درک  تساوـخرد  و 

دحتم دوب  سیلگنا  یلـصا  هرهُم  هک  ناخاضر ، اب  شاترومیت  هک  درادن  یبجعت  هقباس ، نیا  هب  هجوت  اب   (1)« .دش تباجا  وا  تساوخرد 
زین دوب ) فورعم  نآ  هب  اه  تقو  نآ  شاترومیت  هک  یبقل  نامه   ) مّظعم رادرس  دش ، ارزولا  سیئر  ناخاضر  هک  ربتکا 1923  رد  .دوش 

رد يولهپ  تنطلـس  زاغآ  اب  و  دـش ، هماع  دـیاوف  ریزو  شاترومیت  لاس 1924 ، رد  .دیـسر  هیلدـع  ترازو  هب  ناخاضر  لوا  هنیباـک  رد 
ناریا روما  لاس  تفه  تدم  هب  وا  .دـنام  تُسپ  نیا  رد  ربماسد 1932  رد 22  شا  يرانکرب  نامز  ات  و  دیـسر ، رابرد  ترازو  هب   1925

.تشاد دوخ  تردق  هضبق  رد  ًالماک  ار 
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رد وا  .تسا  هداد  حرش  دوخ  یلاع  رایـسب  ياه  شرازگ  زا  يا  هعومجم  رد  ار  شاترومیت  گرم  ًابقاعتم  يریگتـسد و  يارجام  تراه 
.دز مه  هب  شاترومیت  اب  یکیدزن  یتسود  درک  یم  تمدخ  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخمریزو  تمس  رد  هک  ییاهلاس  لوط 

راتفر زا  درک و  یم  نیـسحت  ار  شقیفـش  قیفر  رفاو  تواکذ  شوه و  تشاد ، ناعذا  شاترومیت  راـیع  ماـمت  داـسف  هب  اراکـشآ  هچرگا 
.دش نیگمشخ  راد و  هصغ  رایسب  وا  اب  هاش ] ]

« دوب نیگمهس  سب  وا  طوقس  دش و  رانکرب  شاترومیت  »

تسد رد  نآ  هرابرد  یقیاقح  چیه  زونه  عقوم  نآ  رد  هک  ار  شاترومیت  یناهگان  يرانکرب  لیالد  شیاه  شرازگ  زا  یکی  رد  تراه 
: دنک یم  یسررب  دوبن ،

يرازگربخ راگنربخ  زِنیال ، نیجوی  .تسا  توافتم  اـه  تیاـکح  .دـش  رداـص  لزع  روتـسد  يا  هظحل  هچ  رد  دـناد  یمن  ًاـقیقد  یـسک 
ریزو لاصفنا  روتسد  هک  دیمهف  و  دش ، رادربخ  هاش  همدقم  یب  مادقا  نیا  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وکـسم ، رد  سرپدتیانوی  ییاکیرمآ 
دعب زور  حبـص  لیاوا  رد  لزع  روتـسد  هک  دـنیوگ  یم  رگید  یخرب  .تسا  هدـش  غالبا  راـبرد  ترازو  هب  ربماتپـس  بـش 22  رخاوا  رد 

صوصخم هک  ییالط  ياه  كالپ  نودـب  ار  شاـترومیت  ياـه  لـیبموتا  گرزب ، ربخ  نیا  راـشتنا  زا  شیپ  تعاـس  دـنچ  .دـش  رداـص 
داد یم  ناشن  هک  دندنادرگ ، نارهت  ياه  نابایخ  رد  دندوب  هدرک  اهنآ  نیزگیاج  هک  يدیفس  كالپ  اب  دوب  یهاشنهاش  رابرد  تاماقم 

، دندش شاترومیت  تنوکس  لحم  دراو  هاش  ِحلسم  نارومأم  اه ، كالپ  ضیوعت  زا  دعب  یمک  نیا ، رب  هوالع  .تسا  یعطق  هاش  میمصت 
لیبموتا هک  دنتفگ  یم  .دنتـسکش  دوب  ورآ  سریپ - گرزب  لیبموتا  کی  نآ  رد  هک  ار  يژاراگ  برد  دنهاوخب ، دیلک  هکنآ  نودـب  و 

تاعیاش اه و  ثیدح  فرح و  .دندرب  هاش  خاک  هب  ار  نآ  و  درادن ، قلعت  رابرد  ریزو  هب  تسا و  تلود  لاوما  ءزج 
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ددعتم

(1) .دراد دوجو  هاش  همدقم  یب  میمصت  نیا  هرابرد  یضیقن  دض و  و 

، تالب ندـنیل  نواعم  لگوف ، و  ناریا ، یلم  کناب  سییر  تـالب ، ندـنیل  تروک  رتکد  شاـترومیت ، هک  دوب  نآ  تاـعیاش  نیا  زا  یکی 
ار يولهپ  تنطلـس  تشاد  دـصق  شاترومیت  رگید ، هعیاش  کی  ساسا  رب  .دـنا  هدرک  سالتخا  رالد ) نویلیم   1  ) ناموت نویلیم  غلبم 3 

يدیدهت ناخاضر ، توف  تروص  رد  هتفرگ و  تردق  دح  زا  شیب  شاترومیت  هک  دوب  هدـش  عیاش  مدرم  نیب  نینچمه  .دـنک  نوگنرس 
زاـیتما وغل  هلئـسم  رد  شاـترومیت  هک  دـنتفگ  یم  زین  يا  هدـع  .دـمآ  یم  باـسح  هب  دوـب ، تخت  جاـت و  ثراو  هک  اضردـمحم ، يارب 

، تفاـی یمن  هدـننک  عناـق  شاـترومیت  لزع  يارب  ار  قوف  لـیالد  زا  مادـک  چـیه  هک  تراـه  .تسا  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ار  هاـش  یـسراد 
: درک يدنب  عمج  هنوگنیا  ار  تیعضو 

رظن زا  یلو  دـنک ، یم  تیاـفک  شاـترومیت ] لزع  يارب   ] ییاـهنت هب  دـنیوگ  یم  هاـش  مادـقا  هراـبرد  هک  یلیـالد  زا  مادـک  ره  هچ  رگا 
میمصت هب  رجنم  فلتخم  عیاقو  طیارـش و  زا  یبیکرت  هک  تسا  نیا  تقیقح  ًالامتحا  دنتـسه ، انـشآ  اضر  یتاهد  تینهذ  اب  هک  ییاهنآ 
.تسا هتخادنا  تلزع  جنک  هب  ار  ریخا  نرق  کی  لوط  رد  ناریا  يرکفنشور  لوغ  اهنت ، میوگن  رگا  نیرتگرزب ، هدش و  هاش  همدقم  یب 

هب .داد  تروق  ار  یگرزب  همقل  یـشومارف ، لوـغ  ربماسد 1925 ، زا  يولهپ  رابرد  ریزو  شاترومیت ، ناـخ  نیـسحلادبع  نتفر  راـنک  اـب 
تـسایس رب  راگدنام  مکحم و  نینچنیا  ار  ناش  تیـصخش  رهُم  وا  نوچمه  خیرات  لوط  رد  ینادرم  رتمک  هک  میوگب  مناوت  یم  تأرج 
رتگرزب ياه  هزوح  رد  ار  شدادعتـسا  و  داد ، یم  جرخ  هب  نادجو  دوب  تردق  رـس  رب  هک  یتقو  درم  نیا  رگا  .دنا  هدیبوک  روشک  کی 

دوخ رصع  بیاجع  زا  یکی  هب  تسناوت  یم  یگداس  هب  تفرگ ، یم  راک  هب  يرتمهم  و 
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لیدبت

نایاتمه همه  زا  رتهب  دیاش  هک  میوگب  مناوت  یم  اکیرمآ ]  ] کیتاملپید تأیه  دشرا  وضع  ماقم  رد  نم  .دنک  نادواج  ار  شمان  دوش و 
راب ره  هک  دیشکن  یلوط  یلو  .متفر  وا  دزن  یصاخ  ياه  يروادشیپ  اب  شیپ  لاس  هس  هک  منک  فارتعا  دیاب  .مسانـش  یم  ار  وا  مرگید 

.متفای یم  گرزب  هغبان  کی  روضح  رد  ار  مدوخ  مدرک  یم  وگتفگ  وا  اب  هک 

هکنانچ

يارب و  متشاد ، رشن  رـشح و  یگرزب  حالطـصا  هب  نادرم  اب  ما  هفرح  ياضتقا  هب  میایب  روشک  زا  جراخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیرـضحتسم ،
يا هدع  .مدید  یتوافتم  رایـسب  ياه  تیـصخش  اهنآ  نایم  رد  نم  .مدرک  یم  هبحاصم  مدـش و  یم  انـشآ  اهنآ  اب  دـیاب  ما  هفیظو  ماجنا 

هب ناهج  یـسایس  یعامتجا و  يرکف ، یگدـنز  رد  هک  ار  ییالاو  ماقم  یگتـسیاش  ًاعقاو  رگید  یخرب  یلو  دـندوب ، گرزب  ًامـسا  طـقف 
.دنتشاد دندوب ، هدروآ  تسد 

نامه رد  .دشاب  شاترومیت  ياه  هزادنا  دح و  رد  دناوت  یم  ًاعقاو  دـنوش  یم  هدـیمان  گرزب  هک  يرفن  دـص  ره  نایم  زا  رفن  کی  طقف 
ًالبق هک  ییاهنآ  نایم  زا  .متشاد  دای  هب  عقوم  نآ  ات  هک  متفای  یناسنا  نیرترایشوه  لیصا و  یتیـصخش  ار  شاترومیت  نامدروخرب  نیلوا 
لارنژ  (1) .دوب دوو  درانوئل  دـشاب ، سایق  لباق  وا  اب  ًالـصا  ینهذ  ياوق  ظاحل  زا  تسناوت  یم  هک  یتیـصخش  اهنت  مدوب ، هدرک  تاقالم 

هدنورپ لابند  هکنیا  نودب  درک ، یم  ادیپ  جایتحا  اهنآ  هب  هک  دـعب  اههام  و  دراپـسب ، شرطاخ  هب  ار  یمیظع  تاییزج  تسناوت  یم  دوو 
هزوـح کـی  رد  طـقف  ییاـکیرمآ  لارنژ  نیا  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  یلو  .دروآ  یم  داـی  هب  یبوـخب  ار  تاـییزج  نآ  همه  دتـسرفب ،

.تشادن رگیدکی  اب  یتوافت  نادنچ  اهنآ  تیهام  دوب ، رامشرپ  رایسب  تشاد  راک  رـس و  اهنآ  اب  هک  یلیاسم  هچ  رگا  .دوب  راک  لوغـشم 
رکفتم لاعف و  زغم  شاترومیت  یلو 
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نادیم زوریپ  ( 1898  ) ایناپسا اب  دربن  رد  ار  اکیرمآ  شترا  يو  ییاکیرمآ ؛ هتـسجرب  تسیژتارتسا  یماظن و  دوو ؛ درانوئل  رکـشلرس  - 1
(. راتساریو  ) .دوب نیپیلیف  لک  رادنامرف  رمع  رخاوا  رد  دوو  لارنژ  .درک  يزیر  هیاپ  ار  اکیرمآ  نیون  شترا  زین  نآ  زا  سپ  و  درک ؛
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ناریا

هک ییوگ  دشاب ، فقاو  يا  هلئـسم  ره  تاییزج  نیرتزیر  هب  دریگب و  هنیباک  ناریزو  همه  تسد  زا  ار  روما  هتـشر  تسناوت  یم  وا  .دوب 
.تسا هدوب  هلئسم  ریگرد  ًاراصحنا  شدوخ 

زا شا  ینهذ  ياوق  .دشاب  هتـشاد  نونج  رد  هشیر  شتواکذ  شوه و  ادابم  هک  مدرک  کش  متـشاد  وا  اب  هک  یلوا  تاقالم  دنچ  زا  دعب 
هب درم  نیا  ياهدادعتـسا  اریز  مداد ، عـالطا  يروـم  ياـقآ  هب  هیئوژ 1930  خروم 9  ِیـصخش  هماـن  رد  ار  مرظن  .دوـبن  يداـع  نم  رظن 

نهآ طخ  ثادحا  ای  دشاب ، طوبرم  هجراخ  روما  هب  هلئسم  هک  درک  یمن  یقرف  .دیسر  یمن  رظن  هب  یعیبط  هک  دوب  هداعلا  قراخ  يردق 
حالطصا هب  زا  رت  هنادنمـشوه  رتهب و  یلیخ  تسناوت  یم  ءانثتـساالب  وا  هیلام ؛ ای  دشاب  شزومآ  فارگلت ، ای  دشاب  تُسپ  ای  هارگرزب ، ای 

دراو داد ؛ یم  هیارا  روـشک  داـصتقا  يزاـسزاب  يارب  ییاـه  لوـمرف  وا  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک  تبحـص  اـهنآ  دروـم  رد  طـبریذ  ناریزو 
یهدنامزاس هرابرد  گنج  ریزو  ار  هچنآ  ره  و  تشاد ؛ تراظن  ریاشع  اب  دروخرب  هوحن  نوچ  یجنرغب  لیاسم  رب  دـش ؛ یم  تادـهاعم 

رب راگدنام  يدهاش  تراجت  راصحنا  نیناوق  يوروش و  اب  يراجت  هدهاعم  .دش  یم  رکذتم  وا  هب  تسناد  یمن  یلم  عافد  متـسیس  کی 
شیب هک  یمهم  نادنچ  هن  ياه  فرح  یخرب  هب  هک  دش  یتصرف  متشاد  وا  اب  هک  ییوگتفگ  نیرخآ  رد  .تسوا  ندوب  فیرح  نف  همه 
نوریب مناهد  زا  هک  یتاملک  نامه  رارکت  اب  تسه و  شدای  اـه  فرح  نآ  هک  تفگ  وا  .منک  هراـشا  مدوب  هدز  وا  هب  شیپ  لاـس  ود  زا 

، یگناخ سبح  ای  دشاب  نادـنز  رد  هچ  هدـش ، لوزعم  ماقم  بصنم و  زا  هچ  رگا  تسه ، هک  اج  ره  .درک  تباث  ار  شیاعدا  دوب  هدـمآ 
.دور یم  قاحم  هب  مک  مک  دنمتردق ، يدرم  میوگب : تأرج  هب  ار  زیچ  کی  مناوت  یم 

ار يدب  تشادرب  هک  هدوب  نیا  قرش  رد  ام  یـساملپید  یلـصا  هبرح  ریخا ، نرق  کی  لوط  رد  .تسا  يدنمتردق  درم  وا  هک  مراد  نیقی 
، دنک داجیا  نایناهج  ناهذا  رد  تسا  نکمم  تلود  کی  طلغ  هنایشان و  راتفر  هک 
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هب

کی رد  ناریا  تلود  تکرح  هک  شاترومیت  هب  فرح  نیا  نتفگ  اب  یلو  .میراد  رذح  رب  راتفر  نآ  زا  ار  تلود  نآ  میـشکب و  ریوصت 
، میسرب یفده  هب  تعرس  هب  میتساوخ  یم  رگا  .میدوب  هدرک  هرخـسم  ار  دوخ  طقف  دراد ، نایناهج ] ناهذا  رب   ] يدب ریثأت  صاخ  ریـسم 

لامعا يارب  ار  لباقم  فرط  شالت  هلصافالب  وا  .میدرک  یم  باختنا  دیاب  هک  دوبن  یهار  نادنـس ] شکچ و   ] راشف یـساملپید  ًاملـسم 
هاگ تسا  رـضحتسم  هجراخ ] روما   ] ترازو هکنانچ  .درک  یم  راجزنا  زاربا  راک  نیا  زا  حیرـص  كُر و  یلیخ  و  دش ، یم  هجوتم  راشف 

شاترومیت یعقاوم ، نینچ  رد  راک  ِلیاوا  رد  .مناـسرب  شاـترومیت  ضرع  هب  ار  تلود  نحللادـیدش  ضارتعا  بتارم  مدـش  یم  روبجم 
ثول لیاسم  هک  داتفا  یم  رود  يردـقب  متـشاد  رظن  رد  هچنآ  زا  تبحـص  عوضوم  ًابلاغ  هک  يوحن  هب  درک  یم  عطق  ار  مفرح  ناـهگان 

ار شرظن  دروم  تاکن  سپـس  منک و  مامت  ار  مفرح  دـهدب  هزاـجا  ادـتبا  مهاوخب  وا  زا  هک  متفرگ  شیپ  ار  هویـش  نیا  ًاـتیاهن  .دـش  یم 
نآلا نیمه  ار  هتکن  نیا  مناوت  یم  ، » دیسرپ یم  هنابدؤم  دنک ، عطق  ار  مفرح  تساوخ  یم  رگا  .داتفا  رگراک  هویـش  نیا  .دهدب  حیـضوت 
یعـس و  تسا ، هدرب  رـس  ار  شا  هلـصوح  متاحیـضوت  مدرک  ساسحا  هک  دوب  نامیاهوگتفگ  نیمه  زا  یکی  نایاپ  رد  مهدـب »؟ خـساپ 

رود دوخ  زا  ار  هناعبس  تاساسحا  هدنخ  کی  اب  دوب  رـضاح  لاح  همه  رد  هشیمه و  وا  .منک  ضوع  ار  اضف  هفیطل  کی  نتفگ  اب  مدرک 
يا هفیطل  نتفگ  اب  مدرک ؛ فشک  تشاد  رشن  رشح و  اهنآ  اب  شاترومیت  هک  ار  یناسک  كدنا  نامه  تیوه  هک  دوب  قیرط  نیدب  .دنک 

.شدنادنخ هک 

ار هفیطل  دـهاوخب  نم  زا  هک  هدرک  داهنـشیپ  رابرد  ریزو  هک  تفگ  نم  هب  يو  هجراخ ، ترازو  نواعم  يراـفغ ، اـب  متاـقالم  نیلوا  رد 
ناخ نیـسحلادبع  .مدیدن  يرگید  سک  شاترومیت و  نیب  یکیدزن  ِیتسود  چـیه  يرافغ ، اب  یتسود  يانثتـسا  هب  .میوگب  مه  وا  يارب 

یتسود اب  ار  اهنآ  هطبار  هک  منک  یم  رکف  یلو  دوب ، تسود  وا  اب  ًارهاـظ  يراـک  طـباور  ببـس  هب  هچ  رگا  راـبرد ، رادباسحرـس  اـبید ،
.دندوب هتفرگ  هابتشا 
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هب وا  .دوب  هدـش  هتخاس  یگدـنز  ياه  یتخمز  كرد  يارب  طقف  ابید  تینهذ  اریز  دـشاب ؛ ابید  تسود  تسناوت  یمن  ًالـصا  شاترومیت 
وا يرگ  هلیح  هکنآ  نودب  تسا ، روآ  تلاسک  ریگلد و  ناطیش  هزادنا  نامه  هب  درادن و  ار  شاترومیت  هدنزرـس  یعبط  خوش  هجوچیه 

نداد هب  روبجم  یلو  دزابب  وا  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  رکوپ  ياپ  کی  طقف  شاترومیت  يارب  اـبید  ناـخ  نیـسحلادبع  .دـشاب  هتـشاد  ار 
ابید و ياه  شالت  اب  یلو  تسا ، زیچان  ًاتبـسن  رابرد  تاماقم  قوقح  .دوب  نیا  زا  رتشیب  يزیچ  رابرد  رد  اـبید  هفیظو  هتبلا  .دـشابن  یلوپ 

ییاکیرمآ للجم  لیبموتا  نیج  ود  کی  دیرخ  و  ناریمش ، يابیز  یقالیی  ياه  هناخ  جرخ  دوب  هتسناوت  رابرد  یناورـسخ ، ازریم  دمحم 
.دراذگب رانک  سیراپ ، رد  هتشذگ  ناتسمز  و  ناریا ، رد  اراکاب  رکوپ و  ياه  يزاب  يارب  مه  يرادقم  هزات  و  دروایب ، رد  ار 

اجنیا رد  نم  زا  شیپ  هک  ینایاتمه  همه  هک  مراد  نیقی  و  دـنا ؛ لاحـشوخ  شاترومیت  لزع  زا  ما  یلعف  نایاتمه  رثکا  هک  مرادـن  کـش 
تسا و قرـش  زا  یکفنیال  شخب  زونه  ناریا  .مرادن  یـساسحا  نینچ  ًاعقاو  نم  یلو  .دنتـسه  دنـسرخ  وا  لاصفنا  زا  دنا  هدرک  تمدخ 

تـسد زا  ار  شا  یعقاو  درمتلود  اهنت  ًاتلاجع ، لقاال  ناریا ، .تسین  ایند  زا  شخب  نیا  رد  يرکف  یـسایس و  تقادـص  يایحا  هب  يدـیما 
تشاد ار  نسُح  نیا  لقادح  شاترومیت  .دوب  دهاوخ  راکایر  يدرف  ًاملسم  دوش  مالعا  شیارب  ینیشناج  رگا  تسین  یکـش  .تسا  هداد 

لبنت و راکتـسرد  مدآ  کی  ات  مشاب  فرط  شوهاب  یلو  راکایر  مدآ  اب  مهد  یم  حـیجرت  ًاصخـش  نم  .دوب  یکریز  شوهاب و  مدآ  هک 
هدـعو ماجنا  يارب  ار  یفاک  كرحت  تسا و  لبنت  یلو  تسا ، يراکتـسرد  مدآ  یغورف  .مراد  تسود  ار  یغورف  نم  ًالثم ، .نهذ  دـنُک 

رد  (1)  ... .درادن تسا ، هداد  تین  نسح  اب  هک  ییاه 

ص:116

دوخ تارطاخ  رد  تیادـه  دـندرک ؛ یم  رکف  روط  نیمه  شاترومیت  یغورف و  هرابرد  زین  نارهت  میقم  ياه  تاملپید  ریاـس  ًارهاـظ  - 1
یغورف دروایب ؛ وا  زور  هب  هچ  قرو  نز و  ات  تسا  یسایس  لاعف و  شاترومیت  دیوگ : یم  سور  ریفس  یکـسورتپ  ناملاس  : » دسیون یم 
تسارآ سلجم  شاترومیت  ...مرن  لمع  رد  تسا و  دنمشناد  یغورف  هک  تسا  نآ  رب  ناملآ  ریفس  ...تسس  لمع  رد  تسا و  رظن  درم 

( راتساریو . ) صص 396 و 397 تیاده ، .وج » هراچ  تسایس  رد  نک و  مرگ  هزوح  و 
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نایم

رت هدننک  روحسم  رت و  هدنزرس  ما  هتخانش  لاحب  ات  هک  ییاه  مدآ  همه  زا  ار  شاترومیت  تیصخش  ما ، هتـشاد  هک  ییاهدروخرب  یمامت 
زا یکی  رد  .یعقاو  يایند  ات  تفاـی  ناوت  یم  اـه  هناـسفا  رد  رتشیب  هک  دراد  یتحـالم  تسا ، دازرداـم  يارگلمع  کـی  هک  وا  .ما  هتفاـی 

ضحم هب  دیسر ، تفایـض  هب  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  هدرک و  راک  شرتفد  رد  تخـس  زور  مامت  هکنیا  اب  میدوب ، هک  راهان  ياه  تفایض 
زا رفن  ات 50   30 دیاش ، اب ، دش و  ییاریذپ  رالات  دراو  هنوگچ  وا  هک  دیدید  یم  یتقو  .دیمد  سلجم  رد  يا  هزات  حور  دش ، دراو  هکنیا 

شندید شزرا  هک  دوب  یشیامن  دوخ  ياج  رد  ًاعقاو  یعامتجا  ترـشاعم  نسُح  نیا  .دیدرب  یم  تذل  ًاعقاو  داد  تسد  رگید  نانامهیم 
.تشاد ار 

مناد یمن  .دیـشخب  طاشن  حور و  مدوب ، هدید  مدب  تخب  زا  زور  نآ  ات  هک  ییاه  تیـصخش  نیرتروآ  تلاسک  هب  دـمآ  هک  زیم  رـس  رب 
یم ناشتـسد  هب  هک  ییاه  مدآ  نیرتروآ  تلاسک  زا  نارهت  رد  ناشیاه  تُسپ  ندرک  رپ  يارب  یجراخ  ياه  تلود  لـیلد  هچ  هب  ارچ و 
ياج بجع  نارهت   » هک عوضوم  نیا  زا  ناـشیاهوگتفگ  تقوچیه  یلو  دـننام  یم  دـنیآ و  یم  اـجنیا  اـهنآ  .دـننک  یم  هدافتـسا  دـسر 
اریز دوب  دـهاوخ  روآ  لالم  ناـشیارب  یگدـنز  دـنورب  هک  مه  اـیند  رگید  ياـج  ره  اـه  مدآ  نیا  هتبلا  .دور  یمن  رتارف  تسا » یفرخزم 

.دنتسه انثتسا  ًاعقاو  اهنآ  زا  یضعب  هتبلا ، .دراب  یم  اهنآ  دوخ  زا  تلالم 

راضح هب  ار  ساسحا  نیا  هشیمه  تشاذـگ ، یم  شیامن  هب  يرالات  رد  ای  یگرزب  زیم  رـس  رب  ار  شباذـج  تیـصخش  یتقو  شاترومیت 
ًاعقاو هکنیا  زا  يا  هناشن  نیرتکچوک  راـبکی ، زجب  تقوچیه ، .دوب  روطنیمه  مه  ًـالومعم  و  تسا ، لاحـشوخ  ًاـعقاو  هک  درک  یم  ءاـقلا 

هب هک  ردقنآ 
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سپس .تخادنا  يا  هلولو  دندوب  هتسشن  شوماخ  هک  ینانز  نادرم و  همه  نیب  بش  کی  .مدیدن  وا  زا  تسین ، لاحشوخ  دسر  یم  رظن 
« .دشاب یگرزب  کمک  دیاب  ًامتح  : » دوزفا و  تفگ ، کیربت  نم  هب  متسین  دلب  نابز  دنچ  هکنیا  زا  درک و  نم  هب  ور 

رد

یلیخ دیشک ، یم  شیپ  مه  رگا  هتبلا  .دیشک  یم  شیپ  ار  مسیلانویـسان  هلئـسم  تقوچیه ، میوگن  رگا  ًاتردن ، نام  یمـسر  ياهوگتفگ 
هک يا  هتسجرب  ياه  تیـصخش  رتشیب  اریز  دیوگ ، یمن  تسار  هک  متـسناد  یم  هلب  .دیوگ  یمن  تسار  هک  مدیمهف  یم  اریز  دوبن  مهم 
زا یکی  مسیلانویسان  هب  لسوت  .دنتسین  قداص  ناش  یتسیلانویسان  ياهراعش  رد  دنراد  یقرـش  ياه  تلود  رد  یگرزب  ياه  تیلوئـسم 

هنادـنم و تریغ  دـنراد  تکلمم  نارـس  هک  دـننک  یم  ءاقلا  مدرم  نادان  ياه  هدوت  هب  نآ  اب  هک  تسا  يا  هناراکبیرف  ياه  هویـش  نامه 
تلادـع موزل  زا  زادـگ  زوس و  اب  فدـه ، نیمه  اب  ییاکیرمآ  رادمتـسایس  کـی  .دـننک  یم  تظفاـحم  ناـشعفانم  زا  یمـشچ ، راـهچ 

زا مهنآ  ما ، هدینـش  شاترومیت  روجف  قسف و  یـشایع و  هرابرد  يدایز  ياه  ناتـساد  ما  هدمآ  ناریا  هب  یتقو  زا  .دـنز  یم  مد  یعامتجا 
دیاب یلو   (1)، تسا یباسح » روخ  قرع  کی   » شاترومیت هک  مدینـش  راب  نیدنچ  .تسیچ  یگدـنز  دـنمهف  یمن  ًالـصا  هک  ییاه  مدآ 
نینچ ًالصا  مالـسا  ربمایپ  نارود  رد  هک  تسا  نیاپماش  شا  هقالع  دروم  یندیـشون  .مدیدن  وا  زا  يزیچ  نینچ  زگره  هک  منک  فارتعا 

.دوبن يزیچ 

دورن نامدای  دراد ؟ مه  ییانعم  ًالصا  ایند  هشوگ  نیا  رد  یحالطصا  نینچ  رگم  دوش ، یم  طوبرم  روجف  قسف و  هب  هک  ییاجنآ  ات  یلو 
مالسا میلاعت  زا  رگا  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هداز  ناملسم  کی  شاترومیت  هک 

ص:118

یـضعب راچد  دیوگ ...« : یم  شاترومیت ، ییوج  هراچ  یجنـس و  هتکن  راکتـشپ و  شوه و  هب  هراشا  زا  سپ  تیاده  هنطلـسلاربخم  - 1
یم هچ  دیوگ و  یم  هچ  دـندادن  هک  یلاح  رد  یـسک  رب  ثحب  هچ  دـنکفا ، یم  هدرپ  رد  ار  تامولعم  همه  نآ  هاگ  هک  دوب  مه  تاداع 

( راتساریو  ) 396 تیاده ، دوش .« همیمض  مه  كایرت  هکنآ  هب  ياو  ناطیش ؛ لمع  نم  سجر  رسیملا  رمخلا و  امنا  ...دنک 
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همه تیاعر  اـب  هتبلا  دوب ، شعـسُو  دـح  رد  هعتم  حاـکن و  اـنامه  درک  یم  لـمع  نآ  هب  تخانـش و  یم  تیمـسر  هب  مه  ار  یکی  طـقف 
هداد هزاجا  نمؤم  ره  هب  ربمایپ  .تسا  هدرک  ررقم  هیمهـس  نانمؤم  يارب  مالـسا  تعیرـش  يدـقع ، نز  اـب  طاـبترا  رد  .یمالـسا  نیزاوم 

هتـشذگن هاجنپ  زا  شنـس  تسا و  ناوج  زونه  هتبلا  دراد ، ار  شیات  هس  طقف  شاترومیت  .دـشاب  هتـشاد  يدـقع  نز  راـهچ  اـت  هک  تسا 
ار تیدودحم  نیا  شاترومیت  هک  مراد  کش  .دنـشاب  هتـشاد  يا  هغیـص  نز  عسو  دح  ات  هک  تسا  هداد  هزاجا  نانمؤم  هب  مالـسا  .تسا 
اب .دراد  دوخ  لاب  رپ و  ریز  ار  اهنآ  زا  یلیخ  هک  دـنیوگ  یم  دـنچ  ره  دـشاب ، هتفرگ  يا  هغیـص  نز  شعـسو  زا  شیب  هدرکن و  تیاـعر 

یگدنز و حرش  هب  نانچمه  مناوت  یم  هتبلا  .تفگ  دنهاوخ  هچ  وا  عسُو  هرابرد   (1) ناد تیرتسادرب و  هک  مناد  یمن  ًاعقاو  نیا ، دوجو 
هرابرد مرادن  هزاجا  و  مسیونب ، هاتوک  ار  میاه  شرازگ  دیاب  تاررقم  قبط  ایوگ  یلو  مهدب ، همادا  مدآ  نیرت  بیجع  نیا  تایصوصخ 

(2) .دشاب کیتنامور  هک  مه  ردق  ره  مسیونب ، باتک  یعوضوم  چیه 

« درادن یتخب  چیه  وا  : » شاترومیت كوکشم  تشونرس  يریگتسد و 

تراه ياه  شرازگ  .دوش  همکاحم  تسا  رارق  هدش و  ریگتـسد  شاترومیت  هک  داد  ربخ  ینارهت  همانزور  کی  هیوناژ 1933 ، زور 18 
یـسررب رگید  لصف  رد  دوش  یم  طوبرم  هاـش  اـضر  لاـم  بسک  عمط و  صرح و  هب  هک  ار  یقب  اـم  و  لـصف ، نیا  رد  هراـب  نیا  رد  ار 

.درک میهاوخ 

لزع ربخ  هک  شاترومیت ، ناخ  نیسحلادبع  تشونرـس  زا  رتمهم  يا  هلئـسم  چیه  ناریا  رد  کنیا  مه  هک  دناسر  یم  ضرع  هب  ًامارتحا 
هک یلاـح  رد  .تسین  مدـناسر ، ضرع  هـب  ربماـسد 1932  خروـم 29  هرامــش 1310  شرازگ  رد  ار  راـبرد  ترازو  زا  شا  یناــهگان 

هک اه ، همانزور 

ص:119

.اکیرمآ رد  یلام  ربتعم  تکرش  ود  مان  - 1
.نامه - 2
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حضاو

سیلگنا و تفن  یناپمک  زایتما  ياوعد  مرگرـس  ار  دوخ  دنا ، هدـش  عنم  شاترومیت  طوقـس  رابخا  هب  نتخادرپ  زا  تلود  مکح  اب  تسا 
قراخ نارذگـشوخ و  لوزعم و  درمتلود  نیا  رـس  رب  هچ  هرخـالاب  هک  دـننادب  دـنهاوخ  یم  رتشیب  ناریا  مدرم  مومع  دـنا ، هدرک  ناریا 
هتفرگ رارق  یگناخ  سبح  تحت  شاترومیت  هک  ربخ  نیا  مالعا  اب  هیوناژ  رد 18  شیپ  هتفه  هس  ینارهت  همانزور  کی  .دیآ  یم  هداعلا 

، تشگ یم  ناهد  هب  ناهد  هک  ار  یتاعیاش  روبزم  شرازگ  .تشاذگ  ربخ  هنسرگ  مدرم  نیا  هساک  رد  ار  روآ  اهتـشا  همقل  نیلوا  تسا 
هیبش يزیچ  تقوم و  يرما  ترازو ، زا  وا  قیلعت  تاعیاش  نیا  قبط  .درک  یثنخ  دـنداد ، یم  جاور  ار  نآ  قباس  راـبرد  ریزو  ناتـسود  و 
کی رد  طقف  دوب و  رـصتخم  رایـسب  وا  یگناخ  سبح  ربخ  .دـنک  یم  نییعت  اهنآ  يارب  ناناوجون  هاگداد  هک  دوب  یبیدأـت  تازاـجم  هب 

رد .دنتـسه  ددرم  صاخ  دادـیور  نیا  يربخ  شـشوپ  دودـح  دـح و  هرابرد  زونه  تاعوبطم  داد  یم  ناشن  هک  تفای ، راشتنا  همانزور 
سلجم لقن  شاترومیت  فرح  رازاب ، ای  ینامهیم  اـی  دـشاب  هاگـشاب  دـهاوخ  یم  دـنوش ، یم  عمج  مه  رود  مدرم  تقو  ره  لاـح ، نیع 

.تسا

هدیسرن مدرم  شوگ  هب  يا  هزات  ربخ  چیه  درک ، رشتنم  شاترومیت » همکاحم   » ناونع اب  يربخ  ششوک ]  ] شروک همانزور  هک  زورما  ات 
روضح هاـگداد  رد  همکاـحم  يارب  يدوزب  شاـترومیت  هلـصاو  عـالطا  قبط  : » داد عـالطا  یهاـتوک  رایـسب  ربـخ  رد  هماـنزور  نیا  .دوب 

اب .تسا  هدـشن  دوب  یهاشنهاش  رابرد  ماقمالاو  ریزو  ینامز  هک  درم  نیا  تاماهتا  هب  مه  کچوک  هراـشا  کـی  یتح  .تفاـی » دـهاوخ 
هوجو رد  سالتخا  ماهتا  هب  تسا  رارق  شاترومیت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدینش  اهناهد  زا  يرگید  زیچ  ره  زا  رتشیب  هچنآ  نیا ، دوجو 
یعقاو تیهام  زا  يرتشیب  راـبخا  دراد  لاـمتحا  هدوب ، هتـسب  اـه  هماـنزور  ناـهد  زورما  هب  اـت  هچرگا  .دوش  همکاـحم  ناریا  یلم  کـناب 

تیافک و ًارهاظ  ییایناتیرب  ياه  همانزور  هک  تسا  نآ  مه  ینیب  شیپ  نیا  لیلد  .دوش  شاف  یتآ  ياهزور  رد  شاترومیت  تالکشم 

ص:120
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غوبن

شرگن نیا  هب  هنعط  اـب  نارهت  ياـه  هماـنزور  زا  يدادـعت  زورما  .دـنا  هداد  رارق  نیـسحت  دـیجمت و  دروم  ار  لوزعم  ریزو  نیا  یـسایس 
همانزور ریاس  زمیات و  يراد  بناج  يدردـمه و  زاربا  : » تشون شـشوک  همانزور  ریدـم  يوفـص  .دـنا  هدرک  هراشا  ایناتیرب  تاعوبطم 

یم .دوش » شاف  هدنیآ  رد  یقیاقح  دیاش  دسر و  یم  ماشم  هب  يدب  يوب  .دنک  یم  دیدرت  ینامگدب و  راچد  ار  ناگدنناوخ  ندنل  ياه 
ياوعد اب  طابترا  رد  هک  ار  يزبس  غارچ  نامه  هک  دراد  نآ  رب  ار  هاش  شاترومیت ، هب  ایناتیرب  تاعوبطم  هجوت  هک  تشاد  راـظتنا  ناوت 

.دهدب اهنآ  هب  مه  عوضوم  نیا  هرابرد  داد ، یلخاد  تاعوبطم  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 

نادنچ تسا  قباس  رابرد  ریزو  هجوتم  هک  یتاماهتا  هک  دوش  یم  مولعم  دنا ، هتـشامگ  شاترومیت  هناخ  نوریب  هک  ینانابهگن  دادـعت  زا 
شردام یتح  و  دنرادن ، ار  وا  ندید  هزاجا  زین  شدنزرف  ود  و  هناخ ، راکتمدخ  ینمرا ، رـسمه  هک  ما  هتفای  عالطا  .تسین  کچوک  مه 
نابهگن نتـشامگ  نامز  زا  مه  تسا ، هدمآ  ندنل  زا  هک  ، (1) ولزگارق مادام  شبوبحم ، رتخد  و  هتشاذگ ، یگلاس  داتـشه  نس  هب  اپ  هک 

یلو دـنناد ، یمن  يدـج  نادـنچ  ار  وا  تازاجم  زادـنا  مشچ  یلامتحا و  تاماهتا  زونه  اه  یجراخ  .دـنا  هتفاین  ار  وا  ندـید  هزاجا  اـه 
، اه مظعاردـص  نامه  تشونرـس  هب  مه  شاترومیت  يوق  لامتحا  هب  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یگمه  اه  یناریا  ما  هتفای  عـالطا  هکناـنچ 
هک شوهاب  رایسب  یناریا  کی  .دندوب  هدروآ  مشخ  هب  ار  ناهاش  هتـشذگ  ناراگزور  رد  هک  دش  دهاوخ  راچد  یناگدازهاش  ناریزو و 

هداد عالطا  نم  هب  دراد  رشن  رشح و  دنراد ، یـشقن  روشک  یـسایس  یگدنز  رد  هک  ییاهنآ  صوصخ  هب  هعماج ، يالاب  هقبط  لفاحم  اب 
یگمه هک  تساجنیا  بلاج  .دش  دهاوخ  هتشادرب  نایم  زا  ًامتح  قباس  رابرد  ریزو  هک  دنتسه  نئمطم  رفن  ُهن  یناریا  هد  ره  زا  هک  تسا 

ص:121

زا سپ  ولزگارق ، نسحم  .دوب  کلملارـصان ، رـسپ  ولزگارق ، نسحم  رـسمه  نامز  نآ  رد  هک  تسا  شاـترومیت  تخدـناریا  روظنم  - 1
.داد قالط  ار  تخدناریا  شاترومیت ، لابقا  هراتس  لوفا 
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زا شیب  دوب و  هتفای  تردق  دح  زا  شیب  مه  زوریف  .دـننک  یم  هسیاقم  زوریف ، هدازهاش  هیلام ، ریزو  شیپ  لاس  ود  لاصفنا  اب  ار  وا  لزع 
هوحن .مداد  ار  ششرازگ  عقوم  نامه  هک  تفرگ ، رارق  یگناخ  سبح  تحت  ادتبا  مه  زوریف  .دش  یم  هتسکش  دیاب  و  دوب ، لقتسم  دح 
زیچان غلبم  نتفرگ  ماهتا  هب  و  دندرک ، همکاحم  ًاتیاهن  ار  زوریف  .دوبن  تهابـش  یب  نادنچ  تسا  جـیار  زورما  هچنآ  اب  وا  یگناخ  سبح 
رـضاح دروم  رد  .درب  یم  رـس  هب  سبح  رد  نارهت  یکیدزن  رد  هینامرف  ترامع  رد  عقوم  نآ  زا  دنتخانـش و  مرجم  هوشر  ناموت   5000

ریخا زور  دنچ  رد  هک  یتاعیاش  نایم  رد  .تفای  تقیقح  يا  هرذ  اهنآ  نایم  رد  ات  درک  نیگنس  کبـس و  ار  تاعیاش  زا  یهوبنا  دیاب  زین 
وا هکنیا  مود ، تسا ؛ هدش  دیدپان  سانـشرس  ینادنز  نیا  هکنیا  لوا ، دش : یم  تفای  زین  ریز  ياه  ناتـساد  دیخرچ  یم  ناهد  هب  ناهد 

نادنز هب  ار  وا  دوب  رارق  مراهچ ، دـنا ؛ هدرب  هیمظن  هب  نادـنز  زا  ار  وا  شیپ  زور  دـنچ  هکنیا  موس ، دـنا ؛ هدرب  راجاق  رـصق  نادـنز  هب  ار 
بـشیرپ شردام  شنارهاوخ ، رهوش  زا  رفن  ود  هتفگ  قبط  مجنپ ، درک ؛ يراددوخ  راـک  نیا  زا  هاـش  شا  يراـمیب  تلع  هب  یلو  دـنربب 

.دنک تاقالم  شا  هناخ  رد  ار  وا  هتفای  هزاجا 

رگا

، تسوا راظتنا  رد  هک  یموش  تشونرـس  زا  رارف  يارب  یتخب  نیرتکچوک  یتح  قباس  رابرد  ریزو  منک  یمن  رکف  دـیهاوخب ، ار  نم  رظن 
(1) .دشاب هتشاد 

یم نخس  نآ  زا  هاش  اضر  تموکح  نارود  رد  هک  ییاه  تفرشیپ  حالطصا  هب  همه  هک  دنک  یم  فارتعا  شـشرازگ  همادا  رد  تراه 
تـشونرس هراـبرد  ار  شرظن  نـینچمه  وا  .تـسا  هدـش  هتفاـب  كریز  ياـه  یـسیلگنا  تـسد  هـب  هـک  تـسیا  هناـسفا  و  يرهاـظ ، دور ،

: دنک یم  زاربا  شاترومیت 

زا شاترومیت  تاجن  يارب  زگره  هاش ]  ] لد هک  میوگب  مناوت  یم 

ص:122

لیاف  ) هرامش 1339 شرازگ  يولهپ »، ترـضحیلعا  هرابرد  هنامرحم  ًالماک  یتارظن  دوش : همکاحم  تسا  رارق  شاترومیت  ، » تراه - 1
هیوناژ 1933. خروم 26  شاترومیت 891.44 ،) .خ  .ع  هنامرحم 4/

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 141 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
http://www.ghaemiyeh.com


تازاجم

رابرد ریزو  هاش ]  ] هک تسین  یکش  هتبلا   ... .دمآ دهاوخن  محر  هب  دنراد  یم  اور  بوضغم  تاماقم  رب  ناهاش  هک  يا  هناعبس  هناملاظ و 
ناشبوضغم يارزو  اب  رگید  ناهاش  هکنانچ  دسوپب ، هدنز  هدنز  ات  دزادنا  یمن  کهآ  بآ  رد  ندرگ  ات  ای  دـنک و  یمن  روک  ار  لوزعم 

، درادن یسرت  هللا »  » بضغ مشخ و  زا  هاش  اضر  .تسین  هتـسب  جراخ  ناهج  يور  رب  هتـشذگ  نوچمه  ناریا  ياه  رد  اریز  دندرک ؛ یم 
هتشک ای  و  یهابتشا ،» تیمومسم  ، » هلولگ کیلـش  اب  بوضغم  تاماقم  نتـشک  هب  نیاربانب  .دساره  یم  ندمتم  ناهج  تواضق  زا  یلو 

.تسا یضار  مه  رارف » نیح  رد   » ندش

هبرجت

تینهذ ياه  ینامگدب  زونه  یلو  تسا ، هداد  شرتسگ  ار  وا  دید  تعـسو  ًاملـسم  ناریا  یهاشنهاش  روشک  تسایر  ماقم  رد  هاش  اضر 
تیموکحم نآ  یعیبط  هجیتن  هک  ماهتا  ناّظم  رد  درف  نتفرگ  رارق  اب  تسا  ربارب  هاش  دـیدرت  ینامگدـب و  .تسا  هدودزن  وا  زا  ار  یقرش 

.تسوا

نامدای

شراک نیا  زا  اهدعب  .دنروایب  رد  ار  شیاهمـشچ  داد  روتـسد  ازریم  یلقاضر  شرـسپ  هب  ندـش  كوکـشم  رطاخ  هب  هاش  ردان  هک  دورن 
و دنناسرب ، لتق  هب  دندوب  شرـسپ  ندرک  روک  دـهاش  هک  ار  ییاهنآ  همه  داد  روتـسد  هک  دـنا  هتـشون  ناخروم  یخرب  و  دـش ، نامیـشپ 

.دندرکن شکـشیپ  دوب ، ناریا  غارچ  مشچ و  هک  هدازهاش  ندرک  روک  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  ناج  ارچ  هک  دوب  نیا  مه  شا  هناهب 
نم ياه  مشچ  نیا  : » تفگ شردپ  هب  دوب ، رکفنـشور  تیاغ  هب  یناوج  دوخ  نامز  رد  هک  ازریم ، یلقاضر  هدازهاش  هک  دنا  هدرک  لقن 

« .تسا ناریا  ياه  مشچ  هکلب  يروآ  یمرد  هک  تسین 

هک یماهتا  نامه  ینعی  تسا ، هتفای  تردق  دح  زا  شیب  هاش ، دـمحم  ریزو  نیرت  تیافک  اب  ماقم  مئاق  دـندرک  یم  رکف  نوچ  نینچمه 
کـش نودب  هک  مه  ار  ریبکریما ]  ] ماظنریما گرهاش  .دندرک  رداص  ار  وا  لتق  روتـسد  دـننز ، یم  شاترومیت  هب  زورما  دور  یم  نامگ 

نیرت فیرش  زا 

ص:123
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ناتسرپ نطو 

یهاشنهاش غاب  رد  هاش  روتـسد  هب  تشاد  يدایز  تیبوبحم  نایماظن  نایم  رد  ًارهاـظ  هک  رطاـخ  نیا  هب  طـقف  تسا ، ناریا  خـیرات  لوط 
یناهاش دندوب ؛ رت  شوهاب  هاش  اضر  زا  بتارم  هب  هک  دندش  بکترم  یناهاش  مدرمـشرب  الاب  رد  هک  ار  یتایدـعت  .دـندیرب  ناشاک  نیف 

.دندوب هدرک  رفس  مه  دنه  اپورا و  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندوب ، گنهرف  اب  یتح  هتفای و  تیبرت 

شاترومیت اب  يوحن  هب  دور  یم  نامگ  هک  ار  ییاهنآ  همه  دـنراد  تلود  تاـماقم  دـشاب ، هتـشاد  تحـص  دـسر  یم  هک  يراـبخا  رگا 
نادـنز رد  مه  يرفن  دـنچ  تاعیاش  قبط  .مداد  ار  سلجم ، لیکو  ، (1) يرهشوب تشادزاب  ربخ  ًالبق  .دننک  یم  ریگتسد  دنتـسه  طبترم 

هک رابرد ، یلامریدم  ابید ، نیـسحلادبع  يرادهگن  لحم  هرابرد  مه  یـضیقن  دـض و  رابخا  .دـنرب  یم  رـس  هب  سبح  رد  فلتخم  ياه 
مه هک  یتاعیاش  قبط  یلو  دوب ؛ سبح  ارـسداد  نادنز  رد  شلزع  زا  سپ  یتدم  وا  .دراد  دوجو  دوب  هدـش  هاش  بوضغم  همه  زا  شیپ 

یکی هب  ار  وا  ددرگ  یم  ناهد  هب  ناهد  کنیا 

ص:124

رد اپورا  رد  وا  تالیصحت  .يرهـشوب  راجتلا  نیعم  دمحم  جاح  دنزرف  دلوتم 1272ش ، نویامه ، ریما  هب  فورعم  يرهـشوب  داوج  - 1
زین نارهت  یسایس  لفاحم  رد  نمض  رد  تخادرپ و  دوب  تراجت  هک  دوخ  یگداوناخ  لغـش  هب  یناوج  زا  .دوب  داصتقا  تراجت و  هتـشر 

رد .دوب  نادنز  رد  ءایضدیس  تموکح  تدم  رد  دش و  تشادزاب  هک  دوب  یلاجر  هرمز  رد  ياتدوک 1299  رد  .دومن  یم  دمآ  تفر و 
رد رد 1326 ش ، راب  نیلوا  يارب  .دوش  باختنا  يدعب  راودا  رد  تسناوتن  یلو  دـش ، باختنا  سلجم  تلاکو  هب  نارهت  زا  متفه  هرود 

.دوب يزرواشک  ریزو  ریژه  نیسحلادبع  هنیباک  رد  .دش  یفرعم  نفلت  فارگلت و  تسپ و  ترازو  هب  هنطلسلا  ماوق  هنیباک  مراهچ  میمرت 
هنازخ لوا  درل  سکوتـسا  درل  يرادنامهم  هک  دوب  تمـس  نیمه  رد  دـش و  هدـیزگرب  هار  ترازو  هب  قدـصم  دـمحم  رتکد  هنیباک  رد 

روتانـس انـس ، سلجم  فلتخم  راودا  رد  .تفرگ  رارق  وا  هدهع  هب  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  هرکاذـم  يارب  هک  سیلگنا  رواشم  ریزو  يراد و 
انـس سلجم  سیئر  بیان  زین  هرود  ود  .دوب  اراد  ار  تمـس  نیا  گرم  ماـگنه  اـت  انـس  سلجم  سیـسأت  لاـس  زا  دوب و  نارهت  یباـختنا 

وا هیلع  شتابلاطم  لوصو  يارب  یلم  کناب  .دوب  یهت  شتـسد  رمع  رخاوا  رد  .دوب  وا  اب  مه  هلاـس  ياه 2500  نشج  تسایر  .دیدرگ 
لاـس 1351 رد  يو  .دوـمن  بحاـصت  یتفاـیرد  ياـه  هرهب  لـصا و  تباـب  ار  وا  لاوـما  كـالما و  زا  یتمــسق  درک و  رداــص  هـیئارجا 

(. 318 ص 319 –  ج 1 ، ناریا ، رصاعم  یماظن  یسایس و  لاجر  حرش   ) .تشذگرد
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زا

خر یبلاج  تالوحت  هدـنیآ  هتفه  ود  یط  نم  نامگ  هب  .دـنا  هدرک  دـیعبت  تساجنآ ، لها  ًاتلاصا  هک  ناـجیابرذآ  ًـالامتحا  اـه ، ناتـسا 
(1) .داد دهاوخ 

شاترومیت تیموکحم  همکاحم و 

اب وا  .درک  هاش  دزن  ار  لوزعم  رابرد  ریزو  تعافـش  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  زین  يولهپ  اضردمحم  دـهعیلو  هک  دزاس  یم  شاف  تراه 
نینچمه تراه  .دوب  اضردمحم  سالکمه  شاترومیت  رسپ  .دوب  هدرک  ار  شاترومیت  تعافـش  شردپ  هب  سییوس  زا  یمارگلت  لاسرا 

هک دنیوگ  یم  دوب و  هتفر  دـهعیلو  ندـید  هب  درب ، یم  رـس  هب  اپورا  رد  نامز  نآ  رد  هک  هیلدـع ، ریزو  رواد ، ربکا  یلع  هک  دـیوگ  یم 
يراوخ و هوشر  شاترومیت  ماهتا  .تشادن  هاش  اضر  میمصت  رب  يریثأت  مارگلت  نیا  هتبلا  .داتسرف  وا  رارـصا  هب  ار  روبزم  مارگلت  دهعیلو 

تراه .دندوب  هداد  لاقتنا  هیمظن  نادـنز  هب  همکاحم  زا  شیپ  هتفه  ار  شاترومیت  هک  دـیوگ  یم  تراه  .دوب  یتلود  هوجو  زا  سالتخا 
انایتات شرسمه  و  ریگتسد ، شزپشآ  ناراکتمدخ و  طبض ، شاترومیت  ياه  ییاراد  لاوما و  همه  هک  دوب  هدرک  ناشنرطاخ  نیا  زا  لبق 

هب هدـش و  یبلق  ضرم  راچد  نادـنز  رد  شاـترومیت  .دوب  هتفرگ  رارق  كانتـشحو  ياـه  ییوجزاـب  دروم  سیلپ  طـسوت  تبون  نیدـنچ 
: دسیون یم  شاترومیت  تاماهتا  هرابرد  تراه  .دوب  هتفای  لاقتنا  نادنز  يرادهب 

رابخا

وا ییاعدا  مرج  .تسا  يزرا  تالماعم  اب  طابترا  رد  هژیو  هب  یلم ، کناب  هوجو  رد  سالتخا  وا  تاـماهتا  هک  دـهد  یم  ناـشن  هرـشتنم 
ماـهتا يارب  تسا  یـششوپ  ماـهتا  نیا  کـش  نودـب  هتبلا  .نارگید  زا  لوپ  ینوناـقریغ  نتفرگ  ینعی  تسا ، ناریا  رد  جـیار  روما  زا  مه 

.یهاشنهاش میژر  ینوگنرس  يارب  هئطوت  رت  يدج 

ریزو لاقتنا  مکح  رودص  زا  شیپ  مومعلا  یعدم  هک  ما  هتفای  عالطا 

ص:125
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رابرد

هک تفگ  مربب  ار  شمان  مناوت  یمن  هک  یلوئـسم  تاماقم  زا  یکی  .دوب  هدـنارذگ  وا  زا  ییوجزاب  هب  ار  يزور  هس  ود  نادـنز  هب  قباس 
ایآ هک  دندوب  هدیسرپ  وا  زا  یتقو  .دوب  هدادن  تسد  زا  ار  شا  هتشذگ  تبالص  تردق و  ًالصا  شا  ییوجزاب  تاسلج  رد  لوزعم  ریزو 

رگید رفن  کـی  اـهدزد  هتـسدرس  یلو  ما ، هدـیدزد  لوـپ  نم  هک  هتبلا  : » هک دوـب  نیا  شخـساپ  تسا ، هدـیدزد  لوـپ  هک  دراد  تحص 
زا یکی  هب  ًالبق  هک  دنیوگ  یم  نینچمه  .دنتخادنا  نادـنز  هب  ار  وا  هک  دوب  شا  یباوج  رـضاح  نیمه  رطاخ  هب  دـنیوگ  یم  « (1) .تسا
راک وا  همکاحم  هک  دوب  هدوزفا  تسا و  هدادـن  ماـجنا  شدوخ  ضحم  طـقف  ار  شیاـه  يراـکفالخ  هک  دوب  هتفگ  شدـمتعم  ناتـسود 

ياـه یناریا  همه  لـثم  شندوـب  یناریا  مکح  هب  دـمتعم ، تسود  نیمه  .دـنک » زاـب  ار  شناـهد  تسا  نکمم  اریز  ، » تسا یکاـنرطخ 
ار شـشارخلد  هجیتن  هک  دوب ، هدرک  فیرعت  هاش  يارب  ار  ارجام  دننک ، دـیما  عطق  قرغ  لاح  رد  یتشک  کی  زا  دنرـضاح  هک  يرگید 
نوید و تخادرپ  يارب  زین  ار  شا  یـصوصخ  ياه  ییاراد  لاوما و  هک  سبح ، ار  شاـترومیت  طـقف  هن  لاـحب  اـت  عقوم  نآ  زا  .میدـید 

(2) .دنا هدرک  فیقوت  ییاعدا  تفگنه  ياه  سالتخا  هیوست 

غلبم ياپ  هک  دوش  یم  اعدا  .تسا  هدـش  مهتم  ءاشترا  سالتخا و  يرادربهالک ، هب  قباس  هتـسجرب  ماقم  ، » اـه هماـنزور  شرازگ  هب  اـنب 
نینچمه تراـه  .تسا » ناـیم  رد  لوـپ  زور ) نآ  يربارب  خرن  هـب  رـالد  رازه  اـب 35  ربارب   ) ناـموت رازه  سیلگنا و 100  دــنوپ   1800

ِرتشیب شاترومیت  مادام  هک  هلئـسم  نیا  و  تسا ، هداتفا  یگزویرد  هب  ًالمع  شاترومیت  هداوناخ  لاح ، نیمه  رد   » هک دـهد  یم  شرازگ 
زا یکی  رد  دـندوب  هدـیرخ  سیراپ  زا  هک  ار  ینامهیم  بش و  ياه  سابل  هلمج  زا  ار ، اهنآ  همه  مییوگن  رگا  ار ، شرخاف  ياـه  ساـبل 

ياههاگشورف

ص:126

هتشاد رارق  دوش  یم  عیاش  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  یهاوفا  تاعیاش  ریثأت  تحت  رگشرازگ  ًالامتحا  و  درادن ؛ تحـص  عوضوم  نیا  - 1
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(1)« .تساعدم نیا  رب  يدهاش  تسا ، هتشاذگ  شورف  هب  نارهت  فورعم 

یم نیسحت  ار  وا  يدرمتلود » شوه و  ، » یـسیلگنا ياه  همانزور  ادتبا  رد  .دندوب  هدش  شاترومیت  دض  ًانلع  اه  یـسیلگنا  عقوم  نیا  رد 
اه یسیلگنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  .تخاس  یم  كانبضغ  رتشیب  ار  هاشاضر  اه  نیسحت  دیجمت و  نیا  تراه  شرازگ  قبط  .دندرک 
ار ناسنا  لاوحا  عاضوا و  نیا  همه  .دندرک  ناریا  رد  ینیشناج  هلئسم  هرابرد  ینارگن  زاربا  هب  عورش  دنداد و  رس  يرگید  زاس  ناهگان 

ربخ هاش  اضر  هب  هک  دنا  هدوب  ییاه  نامه  دیاش  و  دنا ، هتشاد  تسد  شاترومیت  طوقس  رد  اه  یـسیلگنا  دیاش  هک  دزادنا  یم  کش  هب 
تباین هرود  ًالامتحا  : » دـسیون یم  ناریا  رد  همانزور  نیا  قباس  راـگنربخ  ًارهاـظ  زمیاـت ، هماـنزور  تـالاقم  زا  یکی  رد  .دـندناسر  یم 

رسپ دتفیب ، نادجو  یب  و  بلط ، هاج  ناوج ، يدرم  تسد  هب  تنطلـس  تباین  رگا  .تسا  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  هاش ]  ] نهذ تنطلس 
(2) »؟ تشاد دهاوخ  ندش  هاش  يارب  یتخب  هچ  وا  هلاس   13

شاترومیت تاماهتا  تعاس ، دنچ  طقف  فرظ  .دش  عورش  تلود  یلاع  مکاحم  زا  یکی  رد  سرام 1933  زور 17  شاترومیت  همکاحم 
همکاحم ءاشترا  ماهتا  هب  رگید  راب  کی  نئوژ  هام  رد  .دیدرگ  موکحم  يدارفنا  سبح  لاس  جنپ  هب  دـش و  هتخانـش  مرجم  وا  و  تابثا ؛
فیفخت يارب  روشک  یلاـع  ناوید  هاـش و  زا  شیاـضاقت  .دـندرک  هفاـضا  شـسبح  مکح  هب  رگید  لاـس  جـنپ  دـش و  هتخانـش  مرجم  و 

زا يداع  ناراکتیانج  دـننامه  هدایپ ، ياپ  اب  ظفحلا و  تحت  ار  شاـترومیت  هک  دـهد  یم  شرازگ  نینچمه  تراـه  .دـش  در  تازاـجم 
.دندرب هاگداد  هب  نادنز  زا  دندنارذگ و  نارهت  ياه  نابایخ 

اه بوکرس  تدش  شیازفا 

، يروم .سا  سالاو  نارهت ، زا  تراه  ياه  شرازگ  تفایرد  اب  نامزمه 

ص:127
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رب ار  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب  تساـیر  ـالاح  هک  ( 1925-1924  ) نارهت رد  اکیرمآ  قباـس  رادراـک 
چیه دوـب ، هدرک  تمدـخ  ناریا  رد  اـت 1925  زا 1922  هک  يروـم  .تخادرپ  ناریا  رد  یـسایس  تیعـضو  یباـیزرا  هب  تـشاد ، هدـهع 

: تشادن ناخاضر  هب  تبسن  یمهوت 

زا

راذگناینب يولهپ ، اضر  .دـنام  یم  يروتاتکید  ًالماک  ماظن  کی  هب  رتشیب  هتبلا  هک  تسا  هطورـشم  تنطلـس  کی  ناریا  یـسایس  ظاحل 
دوخ لرتنک  تحت  دنمتردق ، زکرمتم  تلود  کی  تدم  نیا  لوط  رد  و  هدنار ، مکح  روشک  رب  ار  هتـشذگ  لاس  تفه  مکاح ، هلـسلس 
شا هنیباک  يارزو  و  تسین ؛ شیب  یتافیرـشت  ماـقم  کـی  تیادـه ]  ] روشک ریزو  تسخن  .تسا  هدرک  داـجیا  شترا  ياـه  تیاـمح  و 
خاک زا  سلجم  تاباختنا  .سلجم  ات  دنام  یم  وگ  نابرق  هلب  يداهن  هب  رتشیب  مه  سلجم  و  دنرادن ، هناخریبد  کی  نادـنمراک  اب  یقرف 
تقو دـنچ  نیمه  ات  .دـنهد  یم  يأر  دـنک  یم  هتکید  اهنآ  هب  راـبرد  هچنآ  هب  اـنب  مه  سلجم  يـالکو  دوش و  یم  لرتنک  یهاـشنهاش 

رواشم رابرد ، ریزو  شاترومیت ، فرشا  ترـضح  ینعی  دوب ؛ هاش  یگرزب  نامه  هب  یتیـصخش  هاگنالوج  ناریا  تسایـس  هنحـص  شیپ ،
و دش ؛ رجنم  شلزع  هب  هک  دوب  هتفای  یتردق  نانچ  دوب ، اورپ  یب  دنمشوه و  كریز ، يدرف  هک  وا  .هناکولم  هدارا  يرجم  هاش و  یلـصا 

هاش .دریگ  یم  میمصت  ییاهنت  هب  لیاسم  همه  هرابرد  دراد و  هدهع  رب  ار  تلود  تأیه  تاسلج  همه  تسایر  ییاهنت  هب  هاش  کنیا  مه 
زا یعالطا  ای  دـید  تعـسو  چـیه  هک  تسا  محر  یب  و  وخدـنت ، هتفاین ، تیبرت  يدرف  شاترومیت ،]  ] شتـسار تسد  رواـشم  فـالخرب 

(1) .درادن ناهج 

و دوب ، ریز  شرازگ  نتـشون  لوغـشم  تراه  یتقو  .دز  وا  هب  نادنز  رد  يا  هنایـشحو  کتک  ناخاضر  شاترومیت ، توف  زا  شیپ  یمک 
هدرم تخب  هریت  سوبحم  نیا  درک ، یم  ینیب  شیپ  ار  شاترومیت  عوقولا  بیرق  گرم  نآ  رد 
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: دوب راضتحا  لاح  رد  ای  و 

يارجام

هک ییارجام  .دنتـسه  یقثوم  عبانم  منامگ  هب  هک  ما ؛ هدینـش  یناریا  عبنم  ود  زا  ار  کیرات  گنت و  یلولـس  جـنک  هب  شاترومیت  نداتفا 
هداج زا  دوخ  لیبموتا  اـب  هاـش  یتقو  شیپ  هتفه  دـنچ  هک  رارق  نیا  زا  دراد ؛ یناوخمه  رگیدـکی  اـب  ًـالماک  دـنا  هدرک  فیرعت  ود  نیا 

فورظ اه  هعمجم  رد  ایوگ  .دنتسه  هناور  راجاق  رـصق  نادنز  فرط  هب  رـس  رب  هعمجم  هک  دنیب  یم  ار  رفن  ود  درک ، یم  روبع  ناریمش 
هچ يارب  ار  اهاذغ  دنور و  یم  اجک  هک  دـسرپ  یم  رفن  ود  نآ  زا  دـنک و  یم  فقوتم  ار  یتنطلـس  لیبموتا  هاش  .دـندوب  هتـشاذگ  اذـغ 
نآ رـس  زا  ار  اه  هعمجم  ظیغ  تلاح  هب  هاش  .دنربب  شاترومیت  يارب  ار  اهاذغ  دنراد  روتـسد  هک  دنیوگ  یم  مه  اهنآ  .دنرب  یم  یـسک 
ياه ینادنز  اب  ردقنآ  هدرک  لایخ  ایآ  هک  دیوگ  یم  وا  هب  دور و  یم  شاترومیت  لولـس  هب  ًامیقتـسم  نادنز و  هب  دزادـنا و  یم  رفن  ود 

یم .دشاب  رادروخرب  تسا  تاررقم  فالخ  هک  يا  هیثاثا  نوریب و  ياذغ  ریظن  يا  هژیو  تازایتما  زا  دناوت  یم  هک  دنک  یم  قرف  رگید 
ینادـنز نیا  نم ، يربخ  عبانم  زا  یکی  لوق  هب  هک ، دـنز  یم  کتک  ار  وا  ردـقنآ  دـتفا و  یم  شاـترومیت  ناـج  هب  نآ  زا  دـعب  دـنیوگ 

.دتفا یم  شلولس  ینامیس  فک  رب  شوهیب  هتسجرب 

اجنامه

مزاول اهذـغاک و  اـه و  باـتک  همه  نینچمه  و  لولـس ، لوقنم  هیثاـثا  همه  شرف و  صوصخم ، باوـختخت  هک  دـهد  یم  روتـسد  هاـش 
رابرد ریزو  اب  هکنیا  و  دنربب ؛ نوریب  لولس  زا  دنک  مرگرـس  ار  شاترومیت  تسناوت  یم  هک  ار  يرگید  زیچ  ره  ای  نتـشون و  ندناوخ و 

(1) .دنراد راجاق  رصق  نادنز  ناراکتیانج  نیرت  تسپ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  يراتفر  نامه  قباس 

اه یناریا  شوگ  هب  هاش  تنوشخ  ربخ  هک  دیشکن  یلوط  هشیمه  لثم 

ص:129

، تیادـه  ) .دـنزیرب نوریب  دـننک  یم  رما  دوب  ایهم  وا  يارب  هک  تفاظن  شیاسآ و  لیاسو  رـصتخم  دـنور ، یم  سبح  هب  هاش  يزور  - 1
( راتساریو (. ) 397

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 148 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
http://www.ghaemiyeh.com


؛ دیسر

ارجام نیا  تحـص  رد  یکـش  چـیه  اه  یناریا  هتبلا  .دـنا  هدـشن  رادربخ  ارجام  تاییزج  زا  نارهت  میقم  ياه  یجراـخ  ًارهاـظ  دـنچ  ره 
ناتـسود ناج  هب  يدایز  سرت  ربخ  نیا  .تسا  هدرک  دـییأت  ناش  يارب  ار  نآ  اـه  نابنادـنز  زا  یکی  هک  لـیلد  نیا  هب  ًـالامتحا  دـنرادن ،

تأیه يرازو  يزور  هک  يدرم  دوش  مالعا  هدـنیآ  زور  دـنچ  نیمه  تسین  دـیعب  هک  تسا  هدـش  عیاش  مدرم  نیب  و  هتخادـنا ، ینادـنز 
.تسا هتشذگرد  یبلق  يرامیب  ای  يزغم  هتکس  رثا  رب  ناهگان  دناخرچ  یم  دوخ  تشگنا  رس  ار  تلود 

اب

هکلب .درم  دهاوخ  یـضرم  نینچ  هب  ًاعقاو  ینادنز  هک  تسین  نیا  ناشروظنم  دنناد  یم  لمتحم  ار  يزیچ  نینچ  هک  ییاهنآ  نیا ، دوجو 
مه یفاکـش  دبلاک  هزاجا  هتبلا  و  دنک ، یم  ادیپ  قباس  رابرد  ریزو  تسد  زا  ندش  صالخ  يارب  یهار  تلود  هک  تسا  نیا  ناشروظنم 

.دهد یمن  سک  چیه  هب  گرم  یلصا  تلع  نتفای  يارب 

اب

هتفه دنچ  دـنیوگ  یم  .دنـشاب  هدرک  تشحو  هک  دـنراد  مه  قح  هدـمآ  ییاقـشق ، لیا  سیئر  هلودـلا ، تلوص  رـس  رب  ًاریخا  هک  ییالب 
دشاب هدرم  شاترومیت  هک  دنسرت  یم  اه  یضعب  یتح  .تسا  هدشن  مالعا  شگرم  زونه  یلو  دنا ، هدید  هناخدرـس  رد  ار  وا  دسج  شیپ 

، درب راک  هب  ساسحا  نیا  فیـصوت  يارب  دوشب  هک  ار  ناشمادک  ره  ای  و  نظ ، ای  سرت  نیا  .دنـشاب  هدرکن  مالعا  ار  وا  گرم  ربخ  یلو 
.تسا هدرک  رپ  ار  نارهت  همه  شاترومیت  گرم  هعیاش  هک  تسا  يوق  ردقنآ 

هتبلا

هب دـمآ  هراچیب  نآ  رـس  هک  ییالب  هب  هجوت  اـب  و  دـشاب ، هدرم  یعیبط  گرم  هب  هلودـلا  تلوص  هک  دـنک  یمن  رواـب  سک  چـیه  اـجنیا 
(1) .دنربب شیارب  ار  نادنز  نوریب  ياذغ  ناکمالا  یتح  هک  دشاب  هتشاد  رارصا  هک  دنهد  یم  قح  شاترومیت 

ص:130

ربتکا 1933. خروم 3  شاترومیت 891.44 ،) .خ  .ع  /11  ) هرامش 1542 شرازگ  تراه ، - 1
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دیفس بَح 

دـسج : » درک لاـسرا  ار  ریز  مارگلت  ربـتکا  مشــش  زور  تراـه  .دـمآرد  بآ  زا  تـسرد  شربـتکا  شرازگ 3  رد  تراـــه  ینیب  شیپ 
هب زورما  اـت  وا  گرم  یلو  دـشاب  هدرک  توف  ربتکا  ای 4  زور 3  ًالامتحا  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  زورید  و  لقتنم ، نادـنز  زا  شاـترومیت 

: درک لاسرا  ار  ریز  شرازگ  زور  نامه  يادرف  تراه   (1)« .تسا هدشن  مالعا  تاعوبطم  رد  ای  یمسر و  روط 

دنور

گرم ربخ  اب  ار  دوخ  ربتکا 1933  خروم 3  هرامـش 1542  هنایوگـشیپ  شرازگ  هک  تسا  هتخاس  ریزگان  ار  هدنب  کنیا  مه  اهدادیور 
ربماسد 1932 رد 22  هاش  روتـسد  هب  وا  .منک  لیمکت  ربتکا  ینعی 4  شرازگ ، زور  يادرف  رد  نادنز  رد  شاترومیت  ناخ  نیـسحلادبع 

ربتکا موس  زور  وا  هک  دندقتعم  یخرب   (2) .دناد یمن  ار  شاترومیت  گرم  قیقد  خیرات  سکچیه  .دوب  هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتسد 
یلو دـش ، عیاش  نارهت  رد  ربتکا  رد 5  ادـتبا  شاترومیت  گرم  ربخ  .تسا  هدرپس  ناـج  دـعب  زور  هک  دـنیوگ  یم  رگید  یخرب  هدرم و 

مجنپ زور  ار  وا  دسج  .دوب  هدش  مالعا  شناراکتمدخ  يوس  زا  هک  تلود ، تاماقم  ای  نادـنز و  یمـسر  تاماقم  فرط  زا  هن  ربخ  نیا 
.دندرک يرادازع  شیارب  مه  شمود  لوا و  نز  دندرپس و  كاخ  هب  میظعلادبع  هاش  رد  ربتکا 

زا زین  اه  همانزور  هک  تسا  مولعم  هدرکن و  مالعا  ار  وا  گرم  ربخ  تلود  زونه  یلو  درذـگ ، یم  شاـترومیت  يراپـسکاخ  زا  زور  ود 
اهتدم زا  اریز  دنا ؛ هدشن  هکوش  نادنچ  رطاخ  نیمه  هب  دنتشاد و  ار  ربخ  نیا  راظتنا  اراکشآ  نارهت  مدرم  .دنا  هدش  عنم  ربخ  نیا  مالعا 

.دراذگب نوریب  نادنز  زا  هدنز  ار  شیاپ  شاترومیت  دنراذگ  یمن  هک  دوب  عیاش  یصوصخ  تاملاکم  رد  لبق 

ص:131

ربتکا 1933. خروم 6  شاترومیت 891.44 ،) .خ  .ع  /12  ) هرامش مارگلت  تراه ، - 1
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عیاش

درف چـیه  هک  مراد  کـش  .تسا  هدوب  روطنیمه  اـه  گرم  همه  لاـح  هب  اـت  هتبلا  هک  هدوـب ، یبـلق  هلمح  رثا  رب  وا  گرم  هک  دـنا  هدرک 
خر ناریا  ناهاش  خیرات  رد  اه  نرق  هچنآ  ریظن  يرگید  یناهنپ  لتق  هک  دشاب  هتشادن  رواب  نارهت ، میقم  یجراخ  درف  ًاملسم  ای  ینارهت ،
نیا رد  یقیقحت  دـنهدب  هزاجا  رگا  یلو  هدرم ، بلق  یگداتـسیا  رثا  رب  شاترومیت  هک  دـنراد  لوبق  همه  هتبلا  .تسا  هداتفا  قافتا  هداد ،

ربخ مالعا  ماگنه  هب  ناراکتمدـخ  زا  یکی  .تشگ  دـنهاوخ  یبلق  هلمح  تلع  لابند  هب  ناگمه  هک  مرادـن  یکـش  دریگب  تروص  هراب 
« .تسا هدرم  دیفس  بح  کی  ندروخ  زا   » شبابرا هک  دوب  هتفگ  شاترومیت  گرم 

رگا

دوب هدش  هدیچ  شیپ  هتفه  دنچ  زا  راک  تامدقم  دشاب ، هدیـسر  لتق  هب  دننک  یم  نامگ  نارهت  مدرم  هک  یبیترت  نامه  هب  لوزعم  ریزو 
قیرط زا  دیاب  یکـشزپ  تامدخ  هنوگ  ره  .درک  رداص  نادنز  رد  وا  اب  ار  شاترومیت  یـصوصخ  کشزپ  تاقالم  عنم  روتـسد  هاش  هک 

هک درک  رداـص  نآ  زا  دـعب  هاـش  اـضر  ار  روتـسد  نیا  .تفرگ  یم  تروص  تسا  هیمظن  سیئر  یـسایس  بوصنم  هک  نادـنز  کـشزپ 
.مدرک لاسرا  ناتیارب  هرامش 1542  هب  ار  ششرازگ  هک  دز ، شاترومیت  هب  رصق  نادنز  رد  یلصفم  کتک 

رب ناگمه  ًابیرقت  .تسا  هدز  نماد  دوب  عیاش  وا  طوقـس  هرابرد  هک  ییاه  نامگ  سدـح و  هب  هرابود  شاترومیت  گرم  روآ  تهب  ربخ 
وا دشر  هب  ور  ذوفن  تردق و  زا  ساره  شذفنتم  ریظن و  یب  رابرد  ریزو  هیلع  هاش  هنامحر  یب  مادـقا  لیالد  زا  یـشخب  هک  دـنرواب  نیا 
هک یمرگ  لابقتـسا  زا  هاش  هک  دـنیوگ  یم  علطم  ياه  یناریا  زا  یخرب  .تسین  نیا  طقف  هک  دـندقتعم  مه  اه  یـضعب  یلو  .تسا  هدوب 

اپورا هب  لاس 1932  لیاوا  رد  هک  يرفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  شاترومیت  .دوب  تحاران  رایـسب  دوب  هدـش  شاـترومیت  زا  وکـسم  رد 
هرابرد یئارغ  نانخـس  يوروش  یلاع  تاماقم  زیمآ  تدوم  مرگ و  لابقتـسا  هب  خساپ  رد  و  داد ، ماجنا  وکـسم  زا  مه  يرادید  تشاد ،

ناریا يوروش و  نیب  کیدزن  يراکمه  موزل 

ص:132
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داریا

هب هاش  نامهیم  ماـقم  رد  هک  دوب  هدرک  توعد  مه  يوروش ، یجراـخ  روما  رـسیمک  ُفنیوتیل ، زا  نانخـس  نیا  داریا  نیح  رد   (1) .درک
، ناخاراک يوروش ، یجراخ  روما  رـسیمک  نواعم  شاترومیت ، گرم  زور  رد  یلو  دماین ؛ نارهت  هب  زگره  فنیوتیل  هتبلا  .دـیایب  نارهت 

نارهت رد  ماش  ياه  تفایض  یمسر و  مسارم  هب  توعد  يارب  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  ییالاب  دنلب و  تسرهف  ندرک  هدامآ  لاح  رد 
هک دوب  ناـخاراک  نیمه  اـب  .دوب  وکـسم  تلود  اـب  وا  یلـصا  طـبار  هک  دنتـسناد  یم  شاـترومیت  یمیمـص  تسود  ار  ناـخاراک  .دوـب 

رـصق نادنز  زا  ناخاراک  رادید  هک  دنیوگ  یم  یتح   ... .داد ماجنا  ار  يوروش  ناریا و  يراجت  هدهاعم  یلیمکت  تارکاذـم  شاترومیت 
یقیفر دـهدب ، ناشن  شا  یمیدـق  قیفر  هب  ار  دوخ  یتسود  بتارم  هک  دوب  نآ  يارب  طقف  اجنیا  رد  شتیرومأم  زور  نیرخآ  رد  راـجاق 

 ... (2) .دوب هدش  راتفرگ  ناریا  لیتساب  رد  یکیرات  گنت و  لولس  رد  الاح  دوب و  یهاشنهاش  رابرد  ریزو  يزور  هک 

هتبلا

اب يا  ییانـشآ  نیرتمک  هک  دوش  ادیپ  ناریا  رد  یـسک  مراد  کش  .دندوب  تخـس  تفـس و  رایـسب  اضق  زا  هک  تشاد  مه  ینانمـشد  وا 
رد هتشذگ  نرق  ود  لوط  رد  هک  یتیـصخش  نیرتدنمدرخ  ماقم  رد  ًاعقاو  وا  هک  دنک  راکنا  دشاب و  هتـشاد  شاترومیت  تالامک  راتفر و 

روگ هب  شیاه  ناوختـسا  اب  شاترومیت ]  ] هک ییاه  تثابخ  زا  رظن  فرـص  .دراد  روشک  نیا  خـیرات  رد  ییاج  تسا  هدرک  روهظ  ناریا 
دنهاوخ سیدـقت  ار  شاترومیت  مدرم  دوش ، گـنرمک  مدرم  نهذ  رد  هاـش ، اـضر  ینعی  دبتـسم ، نیا  هرطاـخ  یتقو  نم  داـقتعا  هب  درب ،

(3) .درک

ص:133

.دـش نظءوس  رب  دـیزم  هناشن ؛ شاترومیت  زا  طسوت  دوب و  هناهب  هقوعم  روما  یـضعب  هیوست  .دـمآ  نارهت  هب  ناـخاراک  اـنثا  نیا  رد  - 1
( راتساریو . ) 395 و 396 تیاده ،

هب یتافیرـشت  ره  نودب  ار  هزانج  .دندرک  ربخ  ار  وا  ناسک  .شوماخ  رهم 1312  زور 9  هلیـسو  ره  هب  شاترومیت ]  ] وا رمع  باتفآ  - 2
( راتساریو . ) 397 تیاده ، .دندرپس  كاخ  هب  هدرب  هللادبع  هدازماما 

ربتکا 1933. خروم 7  شاترومیت 891.44 ،) .خ  .ع  /12  ) هرامش 1550 شرازگ  تراه ، - 3
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ولج هب  ار  شاترومیت  گرم  رما  نیمه  دـیاش  هک  دورب ، شاترومیت  ندـید  هب  نادـنز  رد  هتـشاد  دـصق  ناخاراک  هک  دـش  شاـف  ًاـتیاهن 
اب ار  نادنز  رد  شاترومیت  گرم  نارهت ، رد  اکیرمآ  راتخم  ریزو  ماقم  رد  تراه  نیـشناج  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  .دشاب  هتخادـنا 

: تسا هدرک  هسیاقم  دنتشاد ، هاش  دزن  ار  شتعافش  دصق  املع  دنیوگ  یم  هک  يرایتخب ، دعسا  رادرس  گرم 

یکش

راضحتـسا .دراد  دوجو  تسا ، هداد  خر  نـالا  هک  يا  هعقاو  دـمآ و  شاـترومیت  رـس  رب  هچنآ  تاـییزج  نیب  ییاـه  تهابـش  هک  تسین 
راک هک  دوب  نارهت  زا  ناخاراک ، يوروش ، ریهامج  داحتا  یجراـخ  روما  رـسیمک  نواـعم  رادـید  ماـگنه  هب  ارجاـم ، نآ  رد  هک  دـیراد 

دنک و تطاسو  دهاوخب  ناخاراک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ار  شاترومیت  هک  دنتفگ  یم  مه  عقوم  نامه  و  دـندرک ، هرـسکی  ار  شاترومیت 
(1) .دنا هدناسر  لتق  هب  دشاب ، روآ  تلاجخ  ناریا  تلود  يارب  هک  دنک  بسک  وا  زا  يا  هنامرحم  تاعالطا  دنیبب و  ار  شقیفش  قیفر  ای 

يولهپ يزاس  مومسم  هخوج 

: دهد یم  حرش  هنوگنیا  ار  شاترومیت  گرم  یمسر  مالعا  تراه 

همانزور زور ، هس  تدـم  هب  نادـنز  رد  شاترومیت  ناخ  نیـسحلادبع  گرم  ربخ  راشتنا  عنم  زا  سپ  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًاـمارتحا 
ود دوب  سبح  راجاق  رـصق  نادنز  رد  هک  شاترومیت  : » تخاس رـشتنم  ار  هاتوک  ربخ  نیا  ربتکا  متفه  رهظ  زا  دـعب  رد  تاعالطا  ینارهت 
هب رجنم  تسا  نکمم  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  ناکـشزپ  دوـب و  ـالتبم  نآ  هب  هک  یبـلق  يراـمیب  يردـص و  نیژنآ  رثا  رب  شیپ  بش 

مراهچ هبنـشراهچ ، زور  شاترومیت  هک  داد  شرازگ  ربتکا  متـشه  زور  رد  زین  خرـس  قفـش  همانزور  .تشذـگ » رد  دوش ، يزغم  هتکس 
[ هیلدع ترازو   ] ینوناق یکشزپ  طسوت  هنیاعم  زا  سپ  شدسج   » دوزفا تشذگرد و  ربتکا ،
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رد

فـسأت اب  نم  هکنآ  زا  سپ  زور  کی  ینعی  تسا ، هدوب  ربتکا  مراهچ  ًارهاظ  وا  توف  خـیرات  .دـش » هدرپس  كاـخ  هب  هللادـبع  هدازماـما 
ًالبق هاش  يزاس  مومـسم  هخوج  ییوگ  هک  تسا  يوحن  هب  شرازگ  نآ  بلاـطم  و  متـشون ، ار  دوخ  هرامش 1542  هنایوگشیپ  شرازگ 

.دوب هداد  عالطا  نم  هب  ار  ارجام 

يراتفردب

ناژآ راهچ  هارمه  هب  یلومعم  ناراکتیانج  نوچمه  ار  وا  دسج  .تشاد  همادا  مه  روگ  بل  ات  یتح  سانـشرس  ینادـنز  نیا  اب  تنطلس 
رد يا  هملک  دـندادن  هزاجا  یتح  و  دـندرک ، هناور  شا  يدـبا  هاگمارآ  هب  دـنریگ  یم  قوقح  ناـموت  یهام 14  هک  ییاهنآ  شاـمق  زا 

هـسردم هدرک  لیـصحت  هک  مناـخ  ناریا  شگرزب  رتـخد  هک  يا  هنحـص  .دوش  رکذ  درم  نیا  هدـنزرا  تامدـخ  یگدـنز و  اـب  طاـبترا 
.مرادن ار  نآ  فیصوت  يارای  هک  دوب  شارخلد  يردق  هب  درک  داجیا  ناتسروگ  رد  تسا  ییاکیرمآ 

نز هک  شاترومیت ، هناخ  هب  هعماج  فلتخم  راشقا  زا  مدرم  زور  دنچ  ات  هک  دوب  نآ  كانفـسا  هعقاو  نیا  بیجع  تایـصوصخ  زا  یکی 
لیاوا زا  اه  هکـسلاک  اه و  لیبموتا  زور  دـنچ  .دـنیوگب  تیلـست  شا  هداوناخ  هب  ات  دـندمآ  یم  تسا ، نکاـس  اـجنآ  شا  یناریا  لوا و 

.دش یم  هتسب  اهنآ  ماحدزا  زا  نابایخ  زور  نایاپ  رد  دندش و  یم  عمج  شاترومیت  هناخ  ِرَد  يولج  حبص 

هک تسا  هتفگ  نم  هب  دراد  رـشن  رـشح و  يدایز  یناریا  نانز  اب  دـنک و  یم  تبحـص  بوخ  یلیخ  ار  یـسراف  هک  ییاکیرمآ  نز  کی 
.دنیوگ یم  نخـس  شاترومیت  ندش  مومـسم  زا  اراکـشآ  دـنا  هتـسب  تشپ  زا  ار  همه  تسد  يزاس  هعیاش  تبیغ و  رد  هک  یناریا  نانز 

یناـهگان و گرم  هک  تسین  ناریا  رگید  ياهرهـش  اـی  نارهت  رد  هاـش  اـضر  ياـیاعر  زا  کـیچیه  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  یناریا  کـی 
.تسا هتفرگ  تروص  هاش  خاک  زا  هرداص  رماوا  تحت  هک  دنادن  یتیانج  هجیتن  ار  شاترومیت  راب  فسا 
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هکنانچ

باتک رد  وا  گرم  تلع  دـنام و  دـهاوخ  هدـنز  راصعا  لوط  رد  شاترومیت  ماـن  هک  مدـقتعم  مدرک ، زاربا  هرامـش 1550  شرازگ  رد 
یم خـیرات  رد  زورما  هک  روطنامه  دـش ؛ دـهاوخ  تبث  یتسرد  تقد و  هب  تشون ، دـنهاوخ  ناریا  هرابرد  ناگدـنیآ  هک  یخیرات  ياـه 

ناشاک کیدزن  نیف ، رد  هاـش  غاـب  رد  هاـش  نیدـلا  رـصان  روتـسد  هب  ار  مظعا ، ردـص  ریبکریما  گرزب ، درم  نآ  گرهاـش  هک  میناوخ 
.دندیرب

ناسنا مسج  يدوبان  ناج و  كاله  راک  رد  ناریا  رد  یهاشنهاش  ياه  هلـسلس  نتفرگ  لکـش  يادـتبا  نامه  زا  یناریا  ناهاش  هچ  رگا 
نانمشد زا  يرایسب  هک  ما  هدینش  .دنک  دوبان  ار  اه  ناسنا  حور  هتسناوتن  لاحب  ات  زین  تخسرس  هاش  اضر  یتح  یلو  دنا ، هدوب  داتـسا  اه 

تخـس هک  دنتـشاد  دوب ، هتخادـنا  هیاـس  ناریا  همه  رب  يزور  هک  درم  نیا  يرـشب  قوف  تردـق  هب  یخـسار  داـقتعا  ناـنچ  شاـترومیت 
یمن اریز  دسرب ؛ سانـشرس  ینادنز  نیا  شوگ  هب  هک  دـندزن  یفرح  زین  شا  يریگتـسد  زا  سپ  یتح  .دـندرک  یم  ار  ناشراک  باسح 

یمسر ياه  تیلاعف  هب  ار  وا  دنکن و  ادیپ  سبح  زا  ندمآ  نوریب  يارب  یهار  هرخالاب  وا  ریظن  یب  غوبن  هک  دننک  عناق  ار  دوخ  دنتسناوت 
[ دسج  ] نیا ًاعقاو  هک  دننک  رواب  دنهاوخ  یمن  هک  دنـشاب  يا  هدع  زونه  مه  دیاش  .دـنکن  نیمـضت  ار  شقباس  ذوفن  دـنادرگنزاب و  شا 

يزور رـصع  یناریا  رگوداج  نیا  هک  دوش  یمن  ناشرواب  ًالـصا  لیلد  نیمه  هب  و  دنا ، هتـشاذگ  ربق  لخاد  یناهنپ  هک  هدوب  شاترومیت 
.دیاین نوریب  ربق  زا  شدوخ  زیمآرارسا  هویش  هب 

دشاب بش  هچ  دتفیب ، میظعلادبع  هاش  رد  اه  ناملسم  یمیدق  ناتسربق  هب  ناشهار  هک  تقو  ره  کش  نودب  یطاتحم  ياه  مدآ  نینچ  و 
(1)[ .دکرتن ناش  هرهز  هک   ] دننز یم  توس  ناشدوخ  اب  زور ، هچ  و 
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ریاشع رادرس  یئاقشق ، هلودلا  تلوص 

نودب دوش ، هتـشون  ناریا  بونج  هب  اه  یـسیلگنا  زواجت  لباقم  رد  بونج  ریاشع  هناعاجـش  تمواقم  لصفم  خـیرات  هرخالاب  هک  یتقو 
ربتکا 1933 خروم 3  شرازگ  رد  تراه  .دش  دهاوخ  دای  یکین  هب  هلودلا ، تلوص  هب  فورعم  یئاقشق ، ناخ  لیعامسا  ازریم  زا  کش 

هلودلا تلوص  يریگتـسد  زا  مه  زاریـش ، هب  رفـس  زا  سپ  و  شرازگ ، نیا  زا  شیپ  یلو  دنک ، یم  هراشا  وا  هب  دـمآ ) الاب  رد  هک   ) دوخ
ّلاد وا ] هیلع   ] يدهاوش هک  رطاخ  نیا  هب  هن  یئاقشق ، لیا  سیئر  هلودلا ، تلوص  هک  مدینش  زاریش  رد  شیپ  هتفه  دنچ  : » دوب هداد  ربخ 

ار وا  يریگتـسد  روتـسد  عطاق  رواب  هب  هکلب  تسا ، هداتفا  نادنز  هب  نارهت  رد  ریگتـسد و  دنا  هدروآ  تسد  هب  تلود  دـض  رب  هئطوت  رب 
تراه  (1)« .دـعلبب تسا  ناریا  بونج  رد  هدـنامیقاب  قطاـنم  نیرتزبسرـس  زا  هک  ار  شکـالما  کـلم و  همه  هنادازآ  هاـش  اـت  دـنا  هداد 

هیارا سرام 1933  شرازگ  رد  يزاریـش  کلملا  ماوق  هلودـلا و  تلوص  لاوما  هرداصم  يریگتـسد و  اب  طابترا  رد  يرتشیب  تاعالطا 
(2) .دهد یم 

یخرب کلم  بآ و  عفانم  لدابت  مزلتـسم  روشک  تایـضتقم  هاـگ  همدـقم : : » درک بیوصت  ار  ریز  نوناـق  سلجم  ربتکا 1932 ، رد 20 
خیرات زا  لاـس  ود  تدـم  هب  دـش : بیوصت  .تسا  یتلود  هصلاـخ  ياـه  نیمز  هعطق  اـب  نیریاـس ، ریاـشع و  نارـس  هلمج  زا  صاخـشا ،

هب هقطنم  کی  زا  صاخـشا  یخرب  كالما  لاقتنا  مزلتـسم  روشک  یـسایس  تایـضتقم  هاگ  ره  تسا  راتخم  تلود  نوناـق  نیا  بیوصت 
(3)« .دنک لقتنم  صاخشا  نیا  هب  تسا  یتلود  یضارا  وزج  هک  ار  ییاه  نیمز  دشاب  يرگید  هقطنم 

یـضارا اب  تشاد  قلعت  تلود  هب  هک  ار  یتاوم  یـضارا  ات  تخاس  رداق  ار  هاش  اضر  هکنیا  لوا  .تفرگ  تروص  فده  ود  اب  مادقا  نیا 
زا ار  اهنآ  سپس  و  دنک ، هلدابم »  » دوب یصوصخ  كالما  وزج  هک  يدنمشزرا  يزرواشک 
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کی يارجا  زا  سپ  نوناق  نیا  .دوب  ناش  ییاراد  لاوما و  لام و  زا  ریاشع  نارـس  نتخاس  مورحم  زین  نآ  فده  نیمود  درخب .»  » تلود
لاوما هرداصم  يارب  يا  هحیال   » سلجم هک  داد  شرازگ  نئوژ 1932  متفه  رد  تراه  .دیسر  بیوصت  هب  سراف ، رد  یـشیامزآ  حرط 

بیوصت هب  هسمخ ، برع  لـیا  یثوروـم  سیئر  کـلملا ، ماوـق  ینعی  زاریـش ، یحاوـن  لادوـئف  هدـنامیقاب  ناـکّالم  نیرتـگرزب  زا  یکی 
دنس بجوم  هب  هک  تسا  زاجم  هیلام  ترازو  : » دوب هدرک  رکذ  دوخ  شرازگ  رد  زین  ار  روبزم  هحیال  زا  یـشخب  تراه  .تسا » هدناسر 
قح نیمز ، لماش  یتلود ، هصلاخ  یـضارا  لباقم  رد  ار  سراف  ناتـسا  رد  عقاو  ماوق  میهاربا  ازریم  کـلم  بآ و  عفاـنم  یماـمت  یمـسر 

(1)« .دنک هلدابم  دیاوع  يربارب  ساسا  رب  دابآزوقروت  ناشاک و  روباشین ، ناغماد ، نانمس ، فرشا ، رد  هریغ  تانق و  بآ ،

ماوق هک  ناغماد  ناسارخ و  هداتفا  رود  یـضارا  اب  ماوق  ياـه  نیمز  هرداـصم ) دـیناوخب   ) هلداـبم زا  سپ  هک  دـهد  یم  شرازگ  تراـه 
تلوص هک  یئاقـشق ، لیا  ینعی  زاریـش ، لادوئف  گرزب  لیا  نیمود  ذوفن  اب  يدـج  هزرابم  ، » تشادـن اجنآ  رد  یـسایس  ذوفن  هنوگچیه 

یم فیصوت  ار  يرایتخب  لیا  تخب  هریت  ياسؤر  اب  هلباقم  دنور  نینچمه  وا  .دش » عورـش  دوب  سلجم  رد  نآ  هدنیامن  سییر و  هلودلا 
.دنک

رصان و  هلودلا ) تلوص   ) یئاقـشق ناخ  لیعامـسا   » یناملراپ تینوصم  بلـس  هب  توا 1932  رد 30  سلجم  هلخاد ، ریزو  داهنـشیپ  هب 
لوحت نیا  هرابرد  نم  یباـختنا  ربخ  .تخاـس » زاـجم  تلود  يوس  زا  ار  اـهنآ  يرفیک  بیقعت   » داد و يأر  شنارـسپ ») زا  یکی   ) ناـخ
هکنیا رب  ّلاد  دراد  تسد  رد  ینقتم  دـهاوش  تلود  : » تسا سلجم  هب  هحیال  نیا  هیارا  ناـمز  رد  روبزم  ریزو  تاراـهظا  زا  يا  هدـیزگ 
ناریا بوـنج  هب  شمارآ  تاـبث و  ندـنادرگرب  فدـه  اـب  هک  ییاـه  شـالت  ندرک  یثـنخ  يارب  هسیـسد  هئطوـت و  رد  هدـنیامن  ود  نیا 

ینونک یلاسکشخ  .دنا  هتشاد  تسد  دریگ ، یم  تروص 
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نیا زا  هدافتسا  ءوس  یپ  رد  دننارورپ  یم  رس  رد  یناطیش  راکفا  هک  یناسک  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  یـساسح  رایـسب  تیعـضو  سراف 
هنامرحم دیاب  هسیـسد  نیا  تایئزج  دـنا ، هدـش  هتخانـش  مهتم  طابترا  نیا  رد  مه  يرگید  دادـعت  هک  ییاجنآ  زا  .دـنا  هدـمآرب  تصرف 

هک دوب  نیا  دنتـسناد ، یم  یگتخاـس  ار  نآ  ناـگمه  هک  تاـماهتا ، نیا  هزیگنا  تشاد  جاور  ناـمز  نآ  رد  هک  یتاـعیاش  قبط  .دـنامب »
هدادن ناشن  زاریش  رد  شکالما  هلدابم  يارب  یشمرن  چیه  دوب ، هدش  میلـست  هناکولم  هدارا  ربارب  رد  هک  ماوق  فالخ  رب  هلودلا ، تلوص 

هدرک رایتخا  توکـس  هدـنیامن  ود  نیا  تشونرـس  اب  طابترا  رد  ًاقلطم  یمـسر  تاماقم  سلجم ، رد  هحیال  نیا  بیوصت  ناـمز  زا  .دوب 
(1) .دنتسه سوبحم  نارهت  رد  راجاق  رصق  نادنز  رد  زونه  اهنآ  هک  تسا  نیا  رب  یمومع  رواب  یلو  دنا ،

تسد رد  لاس 1933  رد  شدـسج  هک  تسا  یتقو  میونـش  یم  ریاـشع ، رادرـس  هلودـلا ، تلوص  هراـبرد  نیا  زا  سپ  هک  يربخ  اـهنت 
هتفگ : » دنک یم  دییأت  ار  وا  گرم  تراه  دوب ، هدـشن  مالعا  هلودـلا  تلوص  گرم  ربخ  هچ  رگا  .دـش  هدـید  نارهت  هناخدرـس  نالاسغ 

سیئر دوش ) یم  هتخانـش  هلودـلا  تلوص  ریاـشع و  رادرـس  شقباـس  بقل  هب  رتـشیب  هک   ) یئاقـشق ناـخ  لیعامـسا  ازریم  هک  دوش  یم 
سرام خروم 25  هرامـش 1393  شرازگ   ) داتفا نادنز  هب  سلجم  مکح  هب  هتـشذگ  لاس  هک  یئاقـشق  لیا  زیتس  یـسیلگنا  دـنمتورث و 

« .تسا هدیسرن  پاچ  هب  یلخاد  ياه  همانزور  زا  کیچیه  رد  وا  گرم  ربخ  .تسا  هتشذگرد  نادنز  رد  هتشذگ  هتفه  ( 1933

زاربا دوب ، ریاشع  هنایشحو  بوکرس  مزلتسم  هک  هاش ، اضر  زکرمت  تسایـس  هرابرد  یتارظن  هرامش 1393 )  ) شرازگ نامه  رد  تراه 
: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  زکرمت  تسایس  تراه  .دنک  یم 

.درک هصالخ  زکرمت  هملک  رد  .دزاس  یم  زیاـمتم  هاـش  اـضر  يراـجاق  فالـسا  زا  ار  يولهپ  میژر  هک  يزراـب  هصخـشم  ناوتب  دـیاش 
زکرمت

ص:139
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تردق

رارقتسا لحم  هکلب  تسا  تکلمم  يرادا  زکرم  طقف  هن  هک  هدش  ییاپورا  تختیاپ  کی  و  یلام ، عبانم  زکرمت  ترضحیلعا ، ناتسد  رد 
یم هک  تساجنیا  رد  .تسا  دیدج  میژر  هتسه  هب  ندیـشخب  كرحت  يارب  يدنبرمک  ياه  هداج  متـسیس  هزینردم و  مظنم  شترا  کی 

کی لقادـح  هک  يریاـشع  ییاـجباج  یلادوئف و  ماـظن  ندـش  یـشالتم  ینعی  منک ، هراـشا  رـضاح  شرازگ  یلـصا  عوضوم  هب  مهاوخ 
لامِعا .دهد  یم  لیکـشت  ار  هاش  زکرمت  تسایـس  یلـصا  ناکرا  زا  رگید  یکی  رما  نیا  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  مراهچ 

نیا يارجا  تسا و  دوهـشم  ًالماک  دوش ، هاـش  هکنیا  زا  شیپ  یتح  يولهپ  هک  یناـمز  زا  تکلمم  رـساترس  رد  تسایـس  نیا  یجیردـت 
تردـق عیطم  هچ  ریاشع ، نارـس  یلادوئف  تردـق  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  هشیمه  هاش  داـقتعا  .تسا  هدـشن  دـنُک  هجو  چـیه  هب  تساـیس 

(1) .دوش هتسکش  دیاب  دنشابن ، هچ  دنشاب و  يزکرم 

یئاقشق ناخ  یلع  تشونرس  هاش : توعد 

ردارب ریخا  يریگتسد  هرابرد  ار  هیئوژ 1933  خروم 31  خرس  قفش  همانزور  ربخ  زا  یشخب  هلودلا ، تلوص  گرم  شرازگ  رد  تراه 
: دروآ یئاقشق ، ناخ  یلع  تلوص ، رتناوج 

یبوکیاپ نشج و  يارب  يا  هناهب  دادـیور  نیا  .تسا  یتلود  ياهورین  هب  یئاقـشق  ناـخ  یلع  ندـش  میلـست  تکلمم  نیا  ربخ  نیرتمهم 
یلع هتشذگ ، لاس  دنچ  لوط  رد  .تسا  روشک  بونج  رد  يرگ  یغای  شاشتغا و  همتاخ  يانعم  هب  وا  ندش  میلست  اریز  هدش ، یمومع 

هاگ و  دنا ، هدرک  تراغ  ار  نارفاسم  اهاتسور و  وا  نارادفرط  .تسا  هدز  مه  رب  ار  سراف  ناتسا  تینما  شمارآ و  ًاررکم  یئاقـشق  ناخ 
یتلود ياهورین  ناتسبات  لیاوا  رد  .دنا  هدز  رگید  هنامحر  یب  تامادقا  راتشک و  هب  تسد  یتح 
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روتسد

هدروخ و تسکش  یئاقشق  ناخ  یلع  هورگ  و  هدوب ، زیمآ  تیقفوم  اهنآ  تایلمع  .دنزادرپب  هورگ  نیا  بوکرس  بیقعت و  هب  هک  دنتفای 
ناخ یلع  ياه  ینزهار  زا  هک  مه  یغای  کچوک  ياههورگ  ریاس  .تسا  هدش  میلـست  هب  روبجم  مه  ناخ  یلع  دوخ  هدـش و  هدـنکارپ 

(1) .دنا هدش  بوکرس  دندوب ، هتفای  تئرج 

دنچ رتکچوک  ردارب  دناد  یمن  یـسک  ًاعقاو  : » دسیون یم  ناخ ، یلع  رتگرزب  ردارب  هلودـلا ، تلوص  فوخم  تشونرـس  هرابرد  تراه 
هدرک فیصوت  ار  یئاقشق  ناخ  یلع  تراسا »  » و میلست »  » طیارش دوخ  ربتکا  خروم 4  شرازگ  رد  تراه  .دنام » دهاوخ  دنب  رد  تقو 

: تسا

هدـش باـسح  ار  ززعم  تفـص  هتبلا  هک  سراـف - یبوـنج  گرزب  ناتـسا  تـالیا ] زا  یکی   ] ِززعم یغاـی و  سیئر  یئاقـشق ، ناـخ  یلع 
الاب شرازگ  رد  هک  تسا  یحالطـصا  نامه  نیا  لقادح  .دش  هاش  اضر  یماظن  ياهورین  میلـست »  » هتـشذگ هیئوژ  رد  مدرک - هدافتـسا 

رد ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  هورگ  تیریدم  لیفک  رتفرک ، شیردیرف  ياقآ  زا  الاح  یلو  .مدوب  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  هرامش 1508 ] ]
تسا رارق  نیا  زا  تیاکح  .مونش  یم  یتوافتم  تیاکح  دوب ، هدرک  رفس  ناخ  یلع  تیعم  رد  ار  نارهت  ات  زاریش  زا  هک  دیشمج ، تخت 

هب رفـس  يارب  ار  هاش  توعد  هکلب  هدـشن  ناریا  یماظن  ياهورین  میلـست  ، (2) وکمیـس و  یـشاک ] ناخ  ] هللااشام لثم  مه ، ناخ  یلع  هک 
رد ًاررکم  رفـس  لوط  رد  هدـش و  نارهت  یهار  مارتحا  دراگ  کی  هارمه  هب  وا  .دوب  هتفریذـپ  ردـقنارگ  ناـمهیم  کـی  مکح  رد  نارهت 

يارب رتفرک  .دـندرک  یم  مارتحا  يادا  وا  هب  لحم  يروشک  يرکـشل و  تاماقم  همه  دوب و  هدرک  فقوت  شا  هتـسجرب  ناتـسود  کلم 
ار بش  رد  رفس  هزاجا  تاررقم  قبط  دوب و  نارهت  هناور  دیشمج  تخت  رد  یسانش  ناتساب  هورگ  هب  طوبرم  لیاسم  يریگیپ 

ص:141

توا 1933. خروم 11  (، 335/891.9111  ) هرامش 1508 شرازگ  تراه ، - 1
.درک یشروش  وقتیمیس  اقآ  لیعامسا  - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 160 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تشادن

هتفریذپ شا  یهارمه  يارب  ار  ناخ  یلع  توعد  لیم  لامک  اب  رتفرک  ببـس  نیمه  هب  و  درک ، یمن  تیاعر  ار  تاررقم  ناخ  یلع  یلو 
یمرب ماگ  موتحم  یتشونرس  يوس  هب  هتسنادن  ًارهاظ  هک  شردقنارگ ، نابزیم  یحول  هداس  ناوراک و  هبکبک  هبدبد و  رتفرک  يارب  .دوب 

هب ار  وا  هکلب  دـماین ، ناخ  یلع  لابقتـسا  هب  هاش  هک  تسا  عیاش  یناریا  علطم  ًالومعم  لفاحم  رد  کنیا  مه  .دوب  بلاـج  رایـسب  تشاد ،
ینعی دماین ، نوریب  نآ  زا  هدنز  و  دندوب ، هدرب  اجنآ  هب  ار  هلودلا  تلوص  شا  هدنیامن  ردارب  شیپ  لاس  کی  هک  دـندرب  يا  هناخ  نامه 

تشونرس نامه  هب  مه  ناخ  یلع  دشاب  هتشاد  کش  هک  مسانـش  یمن  نارهت  رد  ار  سک  چیه  .ناریا   (1) گنیس گنیس  ای  راجاق  رصق 
(2) .دوشن راتفرگ  شرت  سانشرس  رتگرزب و  ردارب 

1933 يرایتخب ، ریاشع  نارس  يریگتسد 

دزن ار  شاترومیت  تعافش  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  مه  دوب  گنج  ریزو  ًامسا  هک  يرایتخب ، دعسا  رادرس  هب  فورعم  ناخ ، یلقرفعج 
: دندرک هاش  اضر 

ار تطاسو  ًالمع  گنج ، ریزو  دعسا ، رادرس  تسین ، راک  رد  شاترومیت  همکاحم  رد  یشمرن  چیه  مولعم  رارق  زا  نوچ  ما  هتفای  عالطا 
هتفای و عالطا  شلوزعم  رابرد  ریزو  هرابرد  هاش  رظن  يأر و  زا  رفن  کی  طقف  ًارهاظ  هاش  نایفارطا  مامت  ناـیم  رد  .تسا  هتـشاذگ  راـنک 

تحت هاش  يزور  هک  تسا  دعـسا  رادرـس  نامه  درم  نیا  .دـناد  یم  وا  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  فلتخم  لحارم  هرابرد  يزیچ  ًالـصا  اـی 
تحت يرفـص  زابرـس  هجرد  اب  لاس  جنپ  دوب ، فورعم  ناخاضر  هب  تیطورـشم  نالعا  زا  سپ  ياهزور  رد  هک  هاش ، اضر  .دوب  شرما 

درک تمدخ  یلعف  گنج  ریزو  یهدنامرف 

ص:142

.اکیرمآ رد  كرویوین  رهش  يرتمولیک  رد 50  هدش  تظافح  تدش  هب  مکحتسم و  روهشم و  ینادنز   – Sing sing - 1
ربتکا 1933. خروم 4  (، 1579/891.00  ) هرامش 1543 شرازگ  تراه ، - 2
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و

دعسا رادرس  تسا .) لک  هدنامرف  يانعم  هب  يرایتخب  بقل  کی  رادرس   ) (1) دوب رازگساپس  شدوخ  هب  تبسن  رادرس  فاطلا  زا  هشیمه 
هاـش دزن  اـهراب  وا  شاـترومیت  يریگتـسد  زا  سپ  دـنیوگ  یم  .دوـب  راـبرد  ترازو  نارود  رد  شاـترومیت  ناتـسود  نیرت  یمیمـص  زا 

هک دـتفیب ، رگراـک  شیاـه  ساـمتلا  دوب  کـیدزن  راـبود  هک  دـنیوگ  یم  .دریگن  تخـس  شبوضغم  ریزو  هب  هک  دوـب  هدرک  تطاـسو 
و یـسایس ؛ ياه  هسیـسد  دشن ؛ وگزاب  سکچیه  دزن  هک  یلم ، کناب  رد  تفگنه  ياه  سالتخا  زا  يرتشیب  دراوم  ندش  شاف  ناهگان 

(2) .درک بآ  رب  شقن  ار  وا  ياهدیما  همه  سانشرس ، ینادنز  نیا  تیافک  زا  یسیلگنا  ياه  همانزور  نیسحت  دیجمت و 

جروـج .دراپـسب  ناـج  نادـنز  رد  دوـش و  ریگتـسد  هـک  دوـب  يراـیتخب  دعـسا  رادرــس  دوـخ  تبوـن  شاـترومیت ، نـفد  زا  سپ  یمک 
ربماون رد 28  ار  وا  کیدزن  ناگتسب  زا  يرایسب  دعسا و  رادرـس  يریگتـسد  يارجام  نارهت ، رد  اکیرمآ  تقوم  رادراک  ، (3) ثروزدو

: دهد یم  حرش  هنوگنیا   1933

رـصق نادـنز  رد  تفای و  لاقتنا  تختیاپ  هب  ظفحلا  تحت  دـش ؛ تشادزاب  هاش  یماح  یمیدـق و  تسود  گـنج و  ریزو  دعـسا ، رادرس 
دعـسا رادرـس  هک  نارهت - رد  نکاس  يرایتخب  ياه  ناخ  هداوناخ  ياضعا  زا  رفن  هد  هب  کیدزن  زین  دـعب  زور  .دـیدرگ  سوبحم  راجاق 

نیا نایم  رد  .دـندش  سوبحم  ناـشیاه  گـنه  هاگـشیاسآ »  » رد اـی  ریگتـسد و  سیلپ  طـسوت  بیترت  نیمه  هب  تساـهنآ - زا  یکی  مه 
، رداهب رادرس  صاخشا 

ص:143

وا يودرا  قازق  نازابرـس  زا  ناخاضر  نیمه  اه  یـشکودرا  زا  یکی  رد  .دوب  ناریا  یماظن  ياـسؤر  زا  دعـسارادرس  نارود  نآ  رد  - 1
ار دوخ  ياه  یـشکودرا  زا  یکی  هرطاخ  ناخاضر  روضح  رد  دعـسارادرس  هک  داتفا  قافتا  ناـخاضر ، يریزو  تسخن  ناـمز  رد  .دوب 
[ دوـب ناـخاضر  شروـظنم   ] فرـشا ترـضح  تمدـخ  رد  ودرا  نآ  رد   » هلمج نیا  اـب  مه  ودرا  رد  ناـخاضر  روـضح  هب  تفگ و  یم 

(. راتساریو « ) .میدوب امش  تمدخ  رد  ام  : » تفگ دوش و  مامت  دعسارادرس  فرح  تشاذگن  ناخاضر  .درک  هراشا  ...میدوب »
هیروف 1933. خروم 24  شاترومیت 891.44 ،) .خ  .ع  /5  ) هرامش 1366 شرازگ  تراه ، - 2

.George Wadsworth - 3
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ردارب

هک تسا  یلاوئـس  ارچ ؛»؟  » .دوش یم  هدـید  زین  تسا ، نارهت  رد  رقتـسم  ماظن  هراوس  ياه  گنه  زا  یکی  گنهرـس  هک  دعـسا ، رادرس 
ناـیاتمه و ریظن  علطم  ًـالومعم  عباـنم  زا  مه  نم  .دنـسرپ  یم  ناـشدوخ  زا  هتـشذگ  زور  رد  ربخ  نیا  مـالعا  ناـمز  زا  اـه  ینارهت  همه 

(1) .تسا هدشن  مریگتسد  يزیچ  ییاکیرمآ  ناغلبم 

رد یـسیلگنا  ناگدـننکدیلوت  زا  یکی  هدـنیامن  لیگ ، کم  جروج  و  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  ریدـم  نسنیکلیو ، دراودا  اـب  ثروزدو 
زمیات راگنربخ  تابود ، زا  يا  هلاقم  پاچ  لیلد  هب  دعسا  رادرس  يریگتسد  هک  دوب  دقتعم  لیگ  کم  .درک  تبحـص  هرابنیا  رد  ناریا ،

و شیاهدرواتـسد ، شتاماقم ، شناریزو ، هاش ،  » هلاـقم هدنـسیون  لـیگ ، کـم  تاراـهظا  قبط  .تسا  هتفرگ  تروص  نارهت ، رد  ندـنل 
شیپ و  هغلابم ، تسا - یعیبط  رایـسب  يرما  هک  ریاشع - نیب  رد  دوجوم  ياه  یمارآان  شرازگ  رد  و  هتفرگ ؛ داقتنا  داب  هب  ار  شا  همانرب 
هلاقم زا  رتشیب  يزیچ  دیاب  هک  تسا  دقتعم  نسنیکلیو  ياقآ  یلو  : » دیازفا یم  سپس  ثروزدو  « (2) .تسا هدرک  ار  بالقنا  کی  ینیب 
دودرم ار  یضرف  نینچ  هتشذگ  لاس  تسیب  هبرجت  .دنک  یم  در  ار  هاش  هب  دعسا  رادرس  تنایخ  هلئسم  ًاتلاجع  وا  .دشاب  راک  رد  تابود 

نیا هیـضق  يوس  نآ  رد  هتبلا  .تشادن  دوجو  اه  يرایتخب  یتیاضران  يارب  مه  يدج  لیلد  چـیه  وا  رظن  زا  نیا ، رب  هوالع  .درامـش  یم 
ناشذوفن هک  تسا  ییاهنآ  همه  ندرک  مودعم »  » هاش یساسا  ياه  تسایس  زا  یکی  هک  تشاد  دوجو  مه  ریذپان  راکنا  ضرف 

ص:144

ربماسد 1933. خروم 1  (، 2/741.9114  ) هرامش 1583 شرازگ  ثروزدو ، - 1
هراـبرد تشاد  دـمآ  تفر و  راـبرد  هب  زونه  اـما  دوبن ، ریزو  تسخن  دعـسارادرس  يریگتـسد  ناـمز  رد  هک  تیادـه  هنطلـسلاربخم  - 2

هب هاش  تمدـخ  رد  یتدـم  ات  اهبـش  وا  بحاصم  کلملا  ماوق  تسا و  هاش ]  ] هارمه دعـسارادرس  : » دـسیون یم  نینچ  دعـسا  يریگتـسد 
هدوب ینابرهم  دروم  هاش و  اب  تقورید  ات  بش  هک  یلاح  رد  دیـسر ، ماوق  دعـسارادرس و  فیقوت  ربخ  دعب  هتفه  .دننارذگ  یم  تبحص 

.دیـشکن همکاحم  هب  راـک  تسا ، هدرک  توف  دعـسا  هک  دـش  فورعم  نیدرورف 1313 ، ...دندروآ 12  رـصق  هب  ار  دعـسارادرس  ...دنا 
نـسحدمحم دـنهاوخ  یم  یلب   » مدینـش هاش  زا  تاقالم  رد  اهدـعب  .تسا  هدوب  هدـش  دراو  يرایتخب  هب  يا  هحلـسا  هنامرحم  دـش  هتفگ 

( راتساریو (. ) 403 تیاده ، « ) ...دنروایب ار  ازریم 
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هب يرایتخب ، حلـسم  زونه  دـنمتردق و  لیا  سیئر  دعـسارادرس ، و  دـشاب ؛ يولهپ  هلـسلس  موادـت  يارب  يدـیدهت  هاش  گرم  ماـگنه  هب 
(1)« .دندوب هاش  يوزرآ  نیا  ققحت  يارب  يدیدهت  هوقلاب  روط  هب  هک  دریگب  رارق  یناسک  هرمز  رد  تسناوت  یم  یگداس 

تـشادزاب هلمج  زا  دوب  هدـش  وغل  سلجم  يوس  زا  ربماسد 1933  خـیرات 10  رد  ناش  یناـملراپ  تینوصم  هک  مه  سلجم  لـیکو  هس 
ماوق  ) ماوق ناخ  میهاربا  ازریم  و  يرایتخب ، ناخلیا  ناخ  نیـسحریما  گنج ،) ریما   ) يرایتخب دعـسا  ناـخ  یقتدـمحم  دـندوب : ناگدـش 

ار ءاضعا  نیا  یناملراپ  تینوصم  وغل  اب  طابترا  رد  سلجم  تاثحابم  زا  یـشخب  ثروزدو  .سراف  رد  هسمخ  تالیا  سیئر  کـلملا ،)
: تفگ سلجم  رد  یقطن  یط  هلخاد  ریزو  ربماسد 1933 ، مهد  زور  .تسا  هدروآ  دوخ  شرازگ  رد 

راضح

هک ییاه  یناشفناج  هچ  ینویامه  ترضحیلعا  رماوا  تحت  روشک  هنایقرتم  ياه  تکرح  عورـش  نامز  زا  هک  دنراد  راضحتـسا  مرتحم 
یصخش عفانم  فالخ  رب  ار  تیعضو  نیا  دارفا  یخرب  قطانم  دراوم و  یخرب  رد  هنافسأتم  .تسا  هتفرگن  تروص  روشک  تینما  هار  رد 

تـسا فسأت  یـسب  ياج  راضح .) دییأت   ) دنام یم  هناحوبذم  تاکرح  هب  رتشیب  هک  دنا  هتـشگ  لسوتم  یثبع  تامادـقا  هب  هتفای و  ناش 
ماوق ناخ  میهاربا  ازریم  و  قباس ) گنج  ریما   ) دعـسا ناخ  یقتدـمحم  ناـخلیا ، ناـخ  نیـسحریما  ینعی  سلجم  يـالکو  زا  نت  هس  هک 
رارق بیقعت  تحت  ًانوناق  دـیاب  نت  هس  نیا  هک  ییاجنآ  زا  .دنتـسه  مهتم  ریخا  عیاقو  رد  نتـشاد  تسد  هب  ( قباس کـلملا  ماوق   ) يزاریش
اهنآ نوناق  قبط  دناوتب  تلود  ات  دیامن  یناملراپ  تینوصم  بلـس  اهنآ  زا  هک  دراد  اضاقت  یلم  ياروش  سلجم  زا  هلیـسونیدب  دـنریگب ،

(2) .دهد رارق  ینوناق  درگیپ  دروم  ار 

تینوصم بلس  هب  ءارآ ) قافتا  هب   ) زین سلجم  تفر ، یم  راظتنا  هکنانچ 
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: دهد یم  حرش  هنوگنیا  ار  هدرتسگ  ياه  ریگتسد ي  لیلد  ثروزدو  .داد  يار  نت  هس  نیا  یناملراپ 

زونه

ییاکیرمآ جلاک  داتـسا  گنای ، .یب  .چا  روسفورپ  .دنا  هدرک  دراو  ار  تنایخ  ماهتا  نیا  يدهاوش  هچ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـشن  مولعم 
لومعم قبط  لیا  نادیفس  شیر  تسا : هدرک  لقن  میارب  ار  ناتساد  نیا  دراد ، شیاهسالک  رد  يرایتخب  يوجـشناد  نیدنچ  هک  نارهت ،

هدش عمج  دنوش ، یهار  ناتسزوخ  رد  یقالشق  هاگارچ  هب  ناهفصا  برغ  رد  قالیی  زا  دوب  رارق  هک  لیا ، لیاسم  هرابرد  تبحص  يارب 
کی طسوت  هک  همان ، نیا  یلو  دنتـشون ؛ لیا  گرزب  سیئر  ناخ ، اباب  ناخ  ناش ، « ردارب  » هب یلـصفم  همان  هسلج ، نیا  بقاـعتم  .دـندوب 

لیا يارب  هک  دوب  هدش  هراشا  هتکن  ود  هب  لقادح  نآ  رد  .داتفا  یتلود  نارومأم  تسد  هب  ناهفصا  رد  دندوب ، هداتسرف  صوصخم  کیپ 
اب طابترا  رد  هک  روشک ؛ یـسایس  تیعـضو  هب  يرگید  و  لیا ، یگنج  تامهم  هریخذ  لحم  هب  هراـشا  یکی  تشادـن : یـشوخ  تبقاـع 

ترابع منک  یم  یعـس  هک  اهنآ ، عضوم  هاش - توف  ًالامتحا  هدشن - ینیب  شیپ  دادیور  ره  عوقو  تروص  رد  دـندوب  هدوزفا  ریخا  هتکن 
تافالتخا اب  ار  ناتساد  نیا  زین  عبانم  ریاس  .یکی » يارب  همه  همه ، يارب  یکی  : » دوب دهاوخ  نیا  منک ، همجرت  تغل  هب  تغل  ار  یـسراف 

هاگتماقا دـنچ  ای  ود  زا  تامهم  يدایز  ریداـقم  فشک  هراـبرد  هک  ار  يرگید  ياـه  ناتـساد  نینچمه  و  هماـن ، تاـیوتحم  رد  یکدـنا 
هدش لیکـشت  گنج  ترازو  رد  هلئـسم  نیا  هرابرد  قیقحت  تأیه  کی  اه  شرازگ  قبط  .دنا  هدرک  دییأت  تساه ، نابز  رـس  رب  یقالیی 
لماش يرایتخب  نارـس  زا  نت  جنپ  يارب  مادعا  مکح  و  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  ییوجزاب  دروم  یماظن  ناتـسداد  طسوت  ناینادـنز  همه  تسا ؛

.تسا هدش  تساوخرد  نیسحریما  شا  هدازردارب  و  گنج ، ریما  شردارب  دعسا ، رادرس 

ردـپ هک  دـندروآ  یم  دای  هب  ار  ییاهزور  مدرم  .تسا  هدز  نماد  مدرم  نیب  رد  هاش  ینیـشناج  غاد  ثحب  هب  هرابود  اـه  يریگتـسد  نیا 
دعسا رادرس 
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يوس هب  يرایتخب  ياهورین  و  دوب ، هداتفا  ناریا  رد  يرایتخب  هلـسلس  کی  سیـسأت  اهراجاق و  ینوگنرـس  رکف  هب  ًادـج  لاس 1909  رد 
ینیشناج هلئسم  : » نادقتنم زا  یکی  هتفگ  هب  .دنتشاد  هاش  یلعدمحم  علخ  هطورـشم و  هداعا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  دنداتفا و  هار  تختیاپ 

نیا رد  هک  یلاس  هس  لوط  رد  .تسین  يا  هزات  زیچ  لاوئـس  ِسفن  هتبلا  .تسا » هدش  لدبم  هاش  يارب  یگرزب  ینهذ  هغدـغد  هب  تنطلس 
هاش توف  زا  دعب  : » هک هدوب  نیا  تسا  هدش  روشک  نیا  لیاسم  ناگتـشکراک  زا  هک  یلاوئـس  نیرتررکم  دیاش  ما ، هدرک  تمدخ  تُسپ 

راظتنا زا  رود  فرط  ره  زا  هسیسد  ًاملـسم  .دتفیب  قافتا  يزیچ  ره  تسا  نکمم  : » هک دشاب  نیا  دیاش  خساپ  داتفا »؟ دهاوخ  یقافتا  هچ 
یهاـشداپ تخت  رب  شترا  ياـه  لارنژ  زا  یکی  دـیاش  یتـح  .دوش  یم  داـجیا  یگتـسد  دـنچ  شترا  نوریب  نورد و  رد  ًاـمتح  .تسین 

يوق رایسب  يا  هزیگنا  مه  نایماح  نیا  يارب  یـصخش  عفانم  هک  تسا  ملـسم  یلو  تسین ، یماح  نودب  مه  ناریا  دهعیلو  هتبلا  .دنیـشنب 
، شاترومیت : » منک هفاضا  خساپ  نیا  هب  يرتشیب  نانیمطا  اب  الاح  مدوب ، هدرک  زاربا  هتـشذگ  لاس  هک  ار  يرظن  مناوت  یم  .دوب » دـهاوخ 
هک دشاب ، هتـشاد  يرادافو  راظتنا  شریزو  زا  دـناوت  یمن  هک  درک  یم  ساسحا  هاش  اریز  دـش  دوبان  رابرد ، تردـق  ردـق  قباس و  ریزو 

دبتسم کی  اب  ناریا ] رد   ] .دش دهاوخ  راتفرگ  یهباشم  تشونرس  هب  مه  وا  دوش ، نونظم  یسک  هب  هاش  رگا  .دوبن  لیلد  یب  مه  نادنچ 
نشخ و يدرف  ًاتاذ  و  دناد ، یم  بوخ  یلیخ  ار  شمدرم  تینهذ  هک  یـسک  درادن ؛ یتقفـش  محر و  چیه  هک  میراد  راک  رـس و  یقرش 

يارب هنایوج  هطلس  هنارگباسح و  یتخسرس  رد  هکنیا  همه  زا  رتمهم  و  شا ؛ یقرش  ات  نآ  یبرغ  يانعم  هب  یشحو  یلو  تسا ؛ یـشحو 
(1)« .تسا ریظن  یب  اه  یناریا  نایم  رد  ًابیرقت  شفادها  هب  ندیسر 
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نادنز رد  دعسا  رادرس  گرم 

تلوزور صخـش  فرط  زا  هک  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  مان  هب  يدـیدج  راـتخم  ریزو  اـکیرمآ  شرازگ ، نیا  لاـسرا  زا  سپ  یمک 
خاـک هب  يروم  .سا  سـالاو  ّتیعم  رد  نارهت ، دـصق  هب  اـکیرمآ  كرت  زا  شیپ  كورب  ینروه  .داتـسرف  ناریا  هب  دوب ، هدـش  بوصنم 

هب ًامیقتـسم و  تساوخ  كورب  ینروه  زا  تشاد  هنایمرواخ  ناریا و  لیاسم  هب  یـصاخ  هقالع  هک  اکیرمآ  روهمج  سییر  .تفر  دیفس 
اضر هرابرد  دعاسم  يرظن  ششرازگ  نیلوا  رد  كورب  ینروه  .دنک  لاسرا  شیارب  ناریا  تیعـضو  هرابرد  ییاه  شرازگ  بترم  روط 

اب .دوب  هدرک  هراشا  ایناتیرب  لرتنک  هطلس و  زا  ناریا  ییاهر  هب  نآ  رد  زاربا و  وا  يربهر  تحت  ناریا  يزاس  هزینردم  تفرـشیپ و  هاش و 
.تفای ییاهر  تامهوت  نیا  زا  تراه ، شفلس  نوچمه  دوز  یلیخ  نیا ، دوجو 

مکاح ناریا  رب  هک  ار  یتشحو  تموکح  تقیقح  داتفا ، قافتا  شاترومیت  گرم  هویـش  ناـمه  هب  هک  نادـنز ، رد  دعـسا  رادرـس  گرم 
مادـعا شرازگ  نادـنز ، رد  دعـسا  رادرـس  یبلق » هتکـس   » شرازگ لاسرا  زا  دـعب  یمک  كورب  ینروه  .تخاس  فوشکم  شیارب  دوب 

لتق تیاکح  دش  روبجم  هک  دیشکن  لوط  يدنچ  .درک  لاسرا  نتگنشاو  هب  زین  ار  نامهتم  ریاس  نیگنـس  ماکحا  يرایتخب و  لیا  نارس 
زین دندیـسر  لتق  هب  هزینرـس  راـبریت و  اـب  هک  ار  هیئوژ 1935  ات 14  ياهزور 12  نیب  دهـشم  رد  اضر  ماما  سدـقم  دـقرم  نارئاز  ماـع 

.درکن لاسرا  نتگنشاو  هب  هاش  اضر  تموکح  تحت  ناریا  تفرشیپ  هرابرد  یشرازگ  چیه  رگید  نآ  زا  سپ  وا  .دنک  شرازگ 

تاعوبطم رد  حیضوت  هنوگچیه  نودب  هک  یهاتوک  ربخ  ساسا  رب  : » داد شرازگ  لیروآ 1934  خروم 2  یمارگلت  رد  كورب  ینروه 
رد وا   (3)« .تسا هتشذگرد   (2) هتسب همویگ  يزغم  هتکس   (1) زاب همویگ  رثا  رب  بش  هعمج  قباس  گنج  ریزو  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب 

گرم شلیروآ  خروم 7  شرازگ 

ص:148

( راتساریو  ) .تسا هدمآ  لکش  نیمه  هب  شرازگ  یلصا  نتم  رد  ًانیع  - 1
( راتساریو  ) .تسا هدمآ  لکش  نیمه  هب  شرازگ  یلصا  نتم  رد  ًانیع  - 2

لیروآ 1934. خروم 2  هرامش 1509/891.00 ،) مارگلت  كورب ، ینروه  - 3
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: دهد یم  حرش  هنوگنیا  ار  دعسا  رادرس 

هچرگا

هرامـش 1656،  ] قوف شرازگ  رد  يرایتخب  لیا  نارـس  ریاس  دعـسا و  رادرـس  يریگتـسد  هب  یهتنم  ثداوح  هرابرد  راـبخا  نیرت  جـیار 
تنایخ ياه  هشقن  نتشاد  هلـصو  ًاعمج ، هچ  ًادرف و  هچ  اه ، يرایتخب  هب  تسا  رـضاح  یـسک  رتمک  دش ، رکذ  هیروف 1934 ] خروم 10 

زا سپ  یقافتا  عون  ره  يارب  ندوب  هدامآ  طایتحا و  بناج  نتشاد  هاگن  دنهد  یم  تبـسن  اهنآ  هب  هک  يزیچ  رثکادح  دنابـسچب ؛ هناراک 
نانچ بحاص  ای  هتشاد و  رس  رد  يا  هشقن  نینچ  ًاعقاو  وا  هک  دنراد  کش  دنتسه  انـشآ  دعـسا  رادرـس  اب  هک  ییاهنآ  .تسا  هاش  گرم 

یم يریگ  هشوگ  رازآ و  یب  صخـش  ار  وا  هکلب  دـشاب ، هداتفا  ناریا  رد  یهاـشداپ  هلـسلس  سیـسأت  رکف  هب  هک  هدوب  یتیـصخش  توق 
وا هک  دوب  هدش  عیاش  شگرم  راشتنا  زا  شیپ  هتفه  دنچ  .تسا  هدیـسر  گنج  ترازو  مهم  تسپ  هب  هاش  یـصخش  فاطلا  اب  هک  دنناد 

سرام زور 31  رد  هکنیا  ات  دوبن  وا  زا  يربخ  چـیه  رگید  .تسا  هدـش  راچد  شاـترومیت  یئاقـشق و  هلودـلا  تلوص  تشونرـس  هب  مه 
ناـخ یلق  رفعج  : » تسا بیترت  نیا  هب  شا  همجرت  هک  دیـسر ، پاـچ  هب  تاـعالطا  هماـنزور  زا  یترپ  هشوگ  رد  یهاـتوک  ربـخ  1934

ای هملک  کی  یتح  .سب  نیمه و  .تشذـگرد » يزغم  هتکـس  رثا  رب  راجاق  رـصق  نادـنز  هناخ  ضیرم  رد  بش  هعمج  يراـیتخب  دعـسا 
یلو دـشن ؛ پاچ  دـندرک  رـشتنم  تاعالطا  زا  لقن  هب  ار  ربخ  نیا  هک  يرگید  ياه  همانزور  اـی  تاـعالطا و  رد  مه  رتشیب  رطـس  کـی 

.دنتشاد يدایز  ياهریسفت  ریبعت و  مدرم  هک  تسا  ملسم 

: دنهدب تبسن  یعیبط  للع  هب  ار  دعسا  رادرس  گرم  دنتشاد  یعس  اه  یسیلگنا  هنوگچ  هک  دهد  یم  حرش  سپس  كورب  ینروه 

لامتحا هب  دوب و  هدش  يزغم  هتکس  راچد  مه  شیپ  لاس  کی  هب  کیدزن  دعسا  رادرس  ایناتیرب ، ترافس  یقرـش  شخب  ریبد  هتفگ  قبط 
هک دـنرواب  نیا  رب  ًاـمومع  مدرم  .دراد  لوبق  ار  رظن  نیا  یـسک  رتمک  یلو  .تسا  هدوب  یعیبط  تلع  ناـمه  هجیتـن  رد  شگرم  فیعض 

یکی دعسا  رادرس 
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رگید

و دنتـسه ؛ نآ  هنومن  ریاشع  نارـس  ریاشع و  هک  ناریا  رد  لادوئف  رـصانع  وحم  یکی  تسا : هاـش  هناـمحر  یب  تسایـس  ود  ناـینابرق  زا 
، هتبلا .دوشب  يولهپ  هلـسلس  موادـت  زا  عنام  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تسا  نکمم  دـنک  یم  روصت  هاـش  هک  یـسک  ره  يدوباـن  يرگید 

.تسا نآ  زا  رت  عماج  مود و  تسایس  زا  یشخب  ًاتعیبط  لوا  تسایس 

نیرتمهم

یکی هک  تسا  یلاوئس  نامه  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناریا  مدرم  نهذ  زورما  هک  یلاوئس 

يرتشیب طبر  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  و  دیسرپ - نارهت  ییاکیرمآ  جلاک  داتـسا  گنای ، کیره  ياقآ  زا  يرایتخب  نارـس  زا 
، مود لاوئس  و  دنک ؟ ادیپ  همادا  دهاوخ  یم  رگید  تقو  دنچ  ات  عضو  نیا  هکنیا  دنک - یم  ادیپ  دعـسا  رادرـس  كانفـسا  تشونرـس  اب 

اهنآ اب  قوف  تیعـضو  هرابرد  هک  یـصاخشا  مامت  هچرگا  تسا ؟ یـسک  هچ  يدـعب  ینابرق  هکنیا  تسا ، هتفهن  لوا  لاوئـس  لد  رد  هک 
، دشابن وا  بوعرم  رفنتم و  رجزنم و  ًادیدش  هاش  زا  هک  دوشن  ادیپ  یسک  ناریا  مامت  رد  دیاش  هک  دنتـسه  لوقلا  قفتم  ما  هدرک  تبحص 

هـشیر ناوتب  دـیاش  .تسا  هدرواین  شوج  هب  ار  یـسک  نوخ  مه  اه  يرایتخب  ناـیم  رد  یتح  دعـسا  رادرـس  گرم  ناتـساد  ًارهاـظ  یلو 
هب ار  نامدرم  نیا  شرگن  هک  درک  ادیپ  اه  یناریا  بهذم  هنایارگربج  تیهام  رد  ار  تیعضو  نیا  هناراد  نتـشیوخ  شوماخ و  شریذپ 

دراد هک  دادیور  نیا  لباقم  رد  يرکذ  لباق  شنکاو  چـیه  هلئـسم ، نیا  زا  رظن  فرـص  .دـشخب  یم  حور  دـهد و  یم  لکـش  یگدـنز 
هداد ناشن  ناریا  هتـشذگ  خـیرات  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هتفرگن  تروص  دریگ ، یم  دوخ  هب  هاش  يوس  زا  ار  تباـث  تنـس  کـی  تیهاـم 

ناراـکمه و زا  هک  یتاـعالطا  مدوخ و  كدـنا  تادـهاشم  ساـسا  رب  نم  و  دوش ، یم  زیربل  مدرم  نیا  ربـص  هساـک  هرخـالاب  هک  تسا 
، دوش یم  هتـشاک  اه  یناریا  لد  رد  کـنیا  مه  هک  يا  هنیک  ضغب و  رذـب  هرمث  هک  مرواـب  نیا  رب  ًاصخـش  ما  هدروآ  تسد  هب  نیریاـس 

.دوب دهاوخ  يولهپ  هلسلس  دض  رب  مایق ] کی  رد   ] ناریا هنحص  زا  هاش  يوج  هطلس  تیصخش  وحم 
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: دهد یم  حرش  راجاق  رصق  نادنز  زا  ار  ماوق  میهاربا  يدازآ  يارجام  سپس  كورب  ینروه 

اب

هب فورعم  کلملا ، ماوق  يدازآ  دـهاش  بجعت  لامک  رد  اه  ینارهت  سرام ، هام  طساوا  نامه  ای  زورون  زا  لبق  زور  دـنچ  نیا ، دوجو 
دازآ زا  سپ  هک  ییاهنآ  .دوب  هداتفا  نادـنز  هب  دعـسا  رادرـس  اب  ناـمزمه  وا  .دـندوب  راـجاق  رـصق  نادـنز  زا  ماوق ، ناـخ  میهاربا  ازریم 
ماوق دوخ  لاح ، نیع  رد  .تسا  هدش  دیفـس  شیاهوم  همه  درادن  رتشیب  لاس  دنچ  لهچ و  هکنیا  اب  دنیوگ  یم  دنا  هدید  ار  وا  شندـش 
تقو چـیه  یلو  دنتـشاذگ ، یم  شراـیتخا  رد  تساوخ  یم  هچ  ره  دنتـشاد و  وا  اـب  یبوـخ  راـتفر  نادـنز  رد  هک  دـیوگ  یم  کـلملا 

(1) .دندرکن شسبح  لیالد  هب  يا  هراشا  نیرتکچوک 

: دزادرپ یم  دعسا  رادرس  نیفدت  گرم و  يارجام  حرش  هب  رگید  شرازگ  کی  رد  كورب  ینروه 

زا

رهش نوریب  ار  دسج  و  دنداتسرف ، ناهفصا  هب  نارهت  زا  یماظن  تروکسا  اب  هلصافالب  ار  دعسا  رادرـس  دسج  هک  ما  هدینـش  رگید  عبانم 
رایـسب دادعت  روضح  اب  دیاب  طقف  نیفدـت  مسارم  هک  دـنتفگ  اهنآ  هب  سپـس  دـننک ؛ ربخ  ار  شلیماف  هداوناخ و  ياضعا  ات  دنتـشاد  هاگن 

ناملآ رد  طقف   » هک تفگ  اجب  یلیخ  دـنله  رادراک  .درادـن  ار  دـسج  هنیاعم  قح  سک  چـیه  دوش و  ماجنا  کـیدزن  ِلـیماف  زا  یکدـنا 
.دوب « (2) بول رد  ناو   » هب شا  هراشا  هک  تسا  مولعم  و  دننک » یم  ناگدرم  داسجا  اب  يراتفر  نینچ  هک  تسین 

ات هتبلا  دنک - یم  دـییأت  ار  نآ  يدودـح  ات  زین  راکمه  کی  و  دراد ، دوجو  دعـسا ] رادرـس   ] گرم تلع  هرابرد  هک  یتاعیاش  زا  یکی 
هک ییاجنآ 

ص:151

لیروآ 1934. خروم 7  (، 1590/891.00  ) هرامش 22 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
گاتـشیار ندز  شتآ  ماهتا  هب  ناـملآ  رد  هیوناژ 1934  رد 10  هک  لصالا  يدـنله  تسینومک  یبـالقنا  بولرد ؛ ناو  سونیراـم  - 2

( راتساریو  ) .دش نفد  مولعمان  یلحم  رد  شا  هزانج  و  دش ؛ مادعا  ناملآ  يزان  تلود  فرط  زا  ناملآ ) سلجم  )
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عالطا بقاعتم  دعسا  رادرـس  گرم  هک  تسا  نیا  هتـشاد - ناکما  دراد  يدودحم  یتاعالطا  قثوم  عبانم  هک  زیخ  هعیاش  روشک  نیا  رد 
تبسانم هب  دنتشاد  میمـصت  نویناحور  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  .تسا  هتفرگ  تروص  وا  زا  تعافـش  يارب  نویناحور  دصق  زا  هاش 

، هاش هک  دنیوگ  یم  .دنک  وفع  ار  دعـسا  رادرـس  هک  دـنهاوخب  هاش  زا  سرام 1934  رد 21  ناتـسلگ  خاـک  رد  زورون  نشج  يرازگرب 
ره هب  .تفای  عالطا  اهنآ  دصق  زا  دنتسشن ، یم  هاش  دورو  راظتنا  هب  اجنآ  رد  لومعم  لاور  قبط  نویناحور  هک  ینلاس  هب  دورو  زا  شیپ 
زا ندش  دنلب  يارب  توا  هام  رد  هک  تخادرپ  نویناحور  زا  یکی  تمالم  هب  مامت  تدـش  تدـح و  اب  نلاس  هب  دورو  زا  دـعب  هاش  لاح ،

ییاعدا یمارتحا  یب  هب  هراشا  رد  یکیکر  تاملک  دوب و  هتخورفارب  نانچ  هاش  .دوب  هدرک  یتسـس  ترـضحیلعا  روضح  رد  دوخ  ياج 
، دعب زور  دنچ  .دننکب  ار  دعـسا  رادرـس  تعافـش  دندرکن  تئرج  رگید  هک  دندیـسرت  نانچ  نویناحور  دنیوگ  یم  هک  درب  یم  راک  هب 

(1) .دیسر رس  دعسا  رادرس  لجا  سرام ، بش 29  رد 

ریاشع ینادنز  نارس  ریاس  تشونرس 

رد رفن  جنپ  یس و  .تسا  هداد  حرش  دوخ  شرازگ  رد  زین  دندوب  هدش  ریگتـسد  دعـسا  رادرـس  اب  هک  ار  یناسک  ماکحا  كورب  ینروه 
رـشتنم نابز  یـسراف  ياه  همانزور  رد  یلاوتم  زور  ود  یط   » هاگداد يوس  زا  هرداص  ماکحا  و  دـندش ، همکاـحم  یماـظن  ياـههاگداد 

«: دش

نیا زا  نآ  همجرت  هک  دش ، رشتنم  ربماون  خروم 27  تاعالطا  رصع  هرامش  رد  هاگداد ] يوس  زا   ] هرداص ماکحا  هب  طوبرم  ربخ  نیلوا 
روشک هیلع  تنایخ  هب  یماظن  هاگداد  رد  هک  ریز  ینسمم  و  يدمحا ، ریوب  یئاقشق ، يرایتخب ، نایشروش  ناراک و  تنایخ  : » تسا رارق 

شروش و 

ص:152

لیروآ 1934. خروم 14  (، 1592/891.00  ) هرامش 29 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
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هناحلسم

: دندش مادعا  دندوب ، هدش  موکحم 

-1

( حتاف رادرس   ) يرایتخب ناخاضردمحم 

-2

( لابقا رادرس   ) يرایدنفسا ناخ  داوجدمحم 

-3

گنل راهچ  ناخ  نادرمیلع 

يرایتخب يورسخ  دمحا  زردوگ  اقآ  - 4

-5

يدمحا ریوب  ناخ  پیترس 

-6

يدمحا ریوب  ناخ  هللارکش 

-7

یئاقشق يریش  هرد  ناخ  نیسح 

-8

ینسمم ناخ  متسر ]  ] یلق ماما 

همانزور

تنایخ هدـش و  ارجا  گنج  ياروش  مکح   » هک دوزفا  ناگدـش  مادـعا  یماسا  ندروآ  زا  سپ  دوخ  ربماون  هرامش 29  رد  ناهج  هراتس 
زا یتسرهف  رگید ، ياه  همانزور  نآ  لاـبند  هب  تاـعالطا و  هماـنزور  ربماون 1934 ، زور 28  رد  .دـندش » نارابریت  رکذـلا  قوف  ناراک 

: تسا ریز  رارق  هب  هک  تخاس ، رشتنم  ار  اهنآ  يارب  هرداص  ماکحا  دندوب و  هدش  همکاحم  یماظن  هاگداد  رد  هک  یصاخشا  ریاس 
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-1

دبا سبح  گنج ،) ریما   ) دعسا ناخ  یقتدمحم 

-2

دبا سبح  يرایتخب ، دنوسارز  ناخ  لیعامسا 

-3

دبا سبح  هنطلسلارداهب ،)  ) يرایتخب ناخ  یسوم 

دبا سبح  يرایتخب ، یقنج  هللاریخ  الم  - 4

هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  هد  دعسا ، ناخ  رهچونم  - 5
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هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  هد  ناخلیا ، ناخدمحا 

-7

يدارفنا سبح  لاس  هد  دهاجم ، ریما  ناخ  فسوی 

هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  تشه  ناخلیا ، ناخ  هللا  ترصن  - 8
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يدارفنا سبح  لاس  تفه  يرایتخب ، دنورادهب  یمجع  ناخ  یفطصم  - 10

هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  شش  دعسا ، ناخ  اباب  ناخ  - 11

هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  شش  يرایتخب ، گیب  لیا  ناخ  دمحم  یلع  - 12

ص:153

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 173 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  جنپ  مظعا ،) رالاس   ) دعسا ناخدمحم  - 13

هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  جنپ  يرایتخب ، يرایدنفسا  ناخ  میرکلادبع  - 14
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يدارفنا سبح  لاس  جنپ  يرایتخب ، يورسخ  دمحا  فطل  اقآ 
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هقاش لامعا  اب  سبح  لاس  هس  ناخلیا ، ناخ  نیسحریما 
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یبیدأت سبح  لاس  هس  يرایتخب ، یلوملوس  ناخ  هللا  رصن  اقآ 
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یبیدأت سبح  لاس  کی  يرایتخب ، ناخرومیت 

نیا

: دندش هئربت  مه  هدع 
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( هنطلسلا باهش   ) ناخ یلع  ناطلس  یجاح 
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( رداهب رادرس   ) دعسا ناخ  یلقدمحم 
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يرایدنفسا ناخ  لیعامسا 

-5

يرایدنفسا ناخزیورپ 

-6

يرایدنفسا ناخ  هللا  بیبح 

-7

ناخلیا ناخدمحمیلع 

-8

ناخلیا ناخ  سایلا 

.دندادن هرداص  ماکحا  هرابرد  یحیضوت  هنوگچیه  دندرک و  هدنسب  صاخشا  نیا  مان  رکذ  هب  طقف  اه  همانزور  هتبلا 

: دهد یم  رظن  نینچ  تخب  نوگن  صاخشا  نیا  زا  یخرب  هرداص و  ماکحا  هرابرد  شدوخ  كورب  ینروه  نیا ، دوجو  اب 

یتالیا يرایتخب و  نایاتمه  دعسا و  رادرـس  يریگتـسد  دیراد ، راضحتـسا  تفر  اهنآ  رکذ  هک  ترافـس  یلبق  ياه  شرازگ  زا  هکنانچ 
دیاب دـنچ  ره  .تسا  هدـش  موکحم  سبح  لاس  تفه  هب  کنیا  مه  هک  تفرگ  تروص  ناخ  اباب  هماـن  نتفر  ول  یپ  رد  ًارهاـظ  شرگید 
يداع ینیب  شیپ  کی  زا  رتشیب  يزیچ  هک  دـنرواب  نیا  رب  مدرم  مومع  یلو  هدوب ، هناطاتحمریغ  يردـق  همان  ياوتحم  هک  تشاد  ناعذا 

تروص رد  لمع  تدحو  ینعی  دهد ، ماجنا  هاش  توف  تروص  رد  دیاب  لیا  هک  یتامادقا  هرابرد 
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عوقو

هک تلود  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  مروایب  تسد  هب  ما  هتـسناوت  هک  یکدـنا  تاعالطا  نیمه  زا  .دـیآ  یمن  رب  همان  نآ  زا  یقاـفتا ، نینچ 
هناهب هب  لسوت  اب  دراد  یعـس  دـنک ، موکحم  تناـیخ  هب  هثداح 1933  اب  طابترا  رد  ار  رواجم  ریاشع  يراـیتخب و  نیـسوبحم  هتـسناوتن 

رد .دسانشب  مرجم  ار  اهنآ  تسا ، هتفر  ترافس  هیئوژ 1929  خروم 13 و 19  ياه  شرازگ  رد  نآ  حرـش  هک  لاس 1929  رد  شروش 
رد ار  دوخ  تقو  رتشیب  هک  ناشناربهر  زا  نآ  رواجم  يرایتخب و  هقطنم  رد  نکاس  ریاشع  نارس  زا  یخرب  یتیاضران  تلع  هب  عقوم ، نآ 

ریما  ) يرایتخب دعـسا  ناخ  یقتدـمحم  شردارب  دعـسا و  رادرـس  تلود ، دـش و  زاغآ  اـهنآ  دـض  رب  یـشروش  دـندنارذگ ، یم  نارهت 
ياهورین راچان  تلود  دـندشن ، شروش  بوکرـس  هب  قفوم  اهنآ  هک  ییاـجنآ  زا  .داتـسرف  اـجنآ  هب  هلئاـغ  ندـناباوخ  يارب  ار  گـنج )

رادرـس لابقا ، رادرـس  هلمج  زا  دندوب ، یـشروش  نارـس  زا  دنا  هدـش  مادـعا  هک  يرفن  تشه  همه  .درک  مازعا  لحم  هب  ار  دوخ  یماظن 
رفن ود  نیا  هک  ناخ ، هللارکش  ناخ و  پیترس  ناخ ، نادرمیلع  یلعف ،) ناخلیا  ردارب  قباس و  ناخلیا  هتخیهرف  رسپ  دلوتم 1886 ،  ) حتاف

.دندوب یناوج  نادرم  ریخا 

يزود نزوس  هب  هک  تسا  يرازآ  یب  ًالماک  مدآ  گنج ، ریما  ردارب  مظعارالاس ، دـنا  هدـش  موکحم  سبح  هب  هک  مه  يا  هدـع  نآ  زا 
زا دنیبب ، ار  نآ  هاش  دوش و  لماک  یتقو  هک  تسا  نئمطم  دزود و  یم  هاش  ریوصت  اب  یشلابور  کی  دراد  هک  دنیوگ  یم  دراد و  دایتعا 

هدوب لاس 1934  هتفر  ول  همان  یلصا  ِبطاخم  دننک  یم  اعدا  هک  ناخاباب  يارب  نادنز  لاس  تفه  طقف  ندیرب  .دنک  یم  شدازآ  نادنز 
هک شیپ  لاس  دـنچ  دـنیوگ  یم  .دـنناد  یم  شدـح  زا  شیب  یکریز  رطاـخ  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یکبـس  ًاتبـسن  مکُح 
اباب ناخ  و  دندرک ، هلگ  هدوبن  شا  هناخ  راوید  رب  ترـضحیلعا  زا  یـسکع  چیه  هکنیا  زا  دندوب  هتفر  شا  هناخ  هب  تاماقم  زا  يدادـعت 

ییاهنآ زا  نم  یلو  تسا ، تسرد  : » دوب هتفگ  یعنصت  یترارح  روش و  اب  دوب و  هتشاذگ  شا  هنیس  يور  ار  شتسد  مه 

ص:155

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 176 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


متسه

« .مراد یم  هاگن  مبلق  رد  هشیمه  ار  هاش  سکع  هک 

هرمحم ِخیـش  تردق  فیعـضت  يارب  شالت  اب  هک  هداد ، ماجنا  ناریا  لیابق  ریاشع و  دض  رب  هاش  هک  یتامادقا  مامت  نایم  رد  دنیوگ  یم 
ریاشع اه و  يرایتخب  هیلع  هک  ییاهراک  تفای ، همادا  اه  ماوق  اهرل و  اه ، ییاقـشق  اه ، نمکرت  اهدرک ، دض  رب  یتامادقا  اب  دـش و  زاغآ 

رد بوـنج  ریاـشع  سانـشرس  ياـضعا  همکاـحم  هـب  تـلود  موـلعم  رارق  زا  .تـسا  هدوـب  رتزیمآ  تنوـشخ  هـمه  زا  هدرک  ناـشرواجم 
قلعتم كالما  ات  تسا  هداتسرف  يرایتخب  لیا  ياه  نیمز  هب  زین  ییاه  بایزرا  هتشذگ  هام  ود  یط  هدرکن و  هدنسب  یماظن  ياههاگداد 

دیعب .دننک  يراذگ  شزرا  ناریا  رانک  هشوگ و  رد  يرگید  كالما  اب  اهنآ  يرابجا  هلماعم  فدـه  اب  ار  يرایتخب  سانـشرس  نارـس  هب 
هنوگچیه دهد  یمن  هزاجا  هک  تسا  هاش  عیطم  يردـق  هب  شترا  اریز  دوش ؛ يرایتخب  ریاشع  شروش  بجوم  تلود  یلعف  مادـقا  تسا 

دقتعم هک  منک  لقن  مه  ار  يرایتخب  نارـس  زا  یکی  هدرک  لیـصحت  دنزرف  رظن  دشابن  دـب  دـیاش  نیا ، رب  هوالع  .دروآرب  رـس  یـشروش 
نیا ریگرد  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  هک  تسناد  یناـسک  همه  رظن  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دـیآ .» یمن  رب  نامتـسد  زا  يراـک  چـیه   » تسا
يارب دـیآ  یمنرب  ناشتـسد  زا  يراک  یتقو  اه  یناریا  اه و  يرایتخب  هک  تسیا  هلمج  نامه  نیا  .تسادـخ » تساوخ   » .دنتـسه هلئـسم 
لکـش هب  ًالامتحا  ادـخ » تساوخ   » تقو نآ  دـشکب ، هنابز  تلم  مشخ  هدروخورف  ِشتآ  یتقو  یلو  دـنیوگ ، یم  ناشفعـض  ندـناشوپ 
رادرس مادعا  هک  مدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ترافس  لیروآ 1934  خروم 7  هرامش 22  شرازگ  رد  .داد  دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  يرگید 
هنومن ریاشع  نارـس  ریاشع و  هک  ناریا  رد  لادوئف  رـصانع  وحم  یکی  تسا : هاش  يوس  زا  هناگود  تسایـس  کی  يارجا  رگنایب  دعـسا 
يولهپ هلـسلس  موادت  زا  عنام  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تسا  نکمم  دـنک  یم  روصت  هاش  هک  یـسک  ره  يدوبان  يرگید  و  دنتـسه ، نآ 

ناشن دناوت  یم  مایا  رورم  اهنت  .تسا  نآ  زا  رت  عماج  مود و  تسایس  زا  یشخب  ًاتعیبط  لوا  تسایس  هتبلا  هک  دوش ،
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، قش ود  نیا  زا  .تسا  هتخاس  رت  مکحتسم  ار  يولهپ  هلسلس  ًاعقاو  ای  هتـشاک و  ار  شا  هلـسلس  لاوز  رذب  شتامادقا  اب  هاش  ایآ  هک  دهد 
(1) .تسا رت  لمتحم  یلوا 

: تسا هدرک  طبض  تبث و  ًالماک  زین  ار  عیاقو  نیا  همه  هب  اه  یسیلگنا  شنکاو  كورب ] ینروه  ]

یط

فـسأت بتارم  تسا ، هدرک  تمدخ  ناریا  رد  یلاس  دنچ  هک  تارت ، ياقآ  ایناتیرب ، ترافـس  یقرـش  روما  شخب  ریبد  اب  ییاه  تبحص 
یقرـش روما  شخب  ریبد  رظن  هب  .مدناوخ  زیمآ  تنوشخ  دح  زا  شیب  ار  نآ  مدرک و  زاربا  ناریا ]  ] تلود تامادـقا  زا  ار  مقیمع  رایـسب 
صاخ دروم  نیا  رد  ناریا  تلود  مادقا  تسا ، رتانشآ  ناریا  طیارش  اب  ایناتیرب  ترافـس  رگید  وضع  ره  زا  ًالامتحا  هک  ایناتیرب ، ترافس 

نماد ریاشع  نایم  رد  یتیاضران  هب  يوق  لامتحا  هب  دـنک ، نیمـضت  ار  شا - یلاـمتحا  فدـه  ینعی  یثوروم - ینیـشناج  هکنآ  ياـجب 
ناـشن ینلع  شروش  تروص  هب  ار  دوـخ  هاـگنآ  دـنام و  دـهاوخ  رتسکاـخ  ریز  هاـش  گرم  ناـمز  اـت  مشخ  شتآ  نیا  هک  دز  دـهاوخ 

(3)  ، (2) .داد دهاوخ 

ناریا لیتساب 

هب تسد  اباحم  یب  هاش  اضر  ات 1934 ، ياه 1931  لاس  ياه  يریگتسد  اه و  لتق  بقاعتم  هک  تسا  نآ  دیؤم  يددعتم  ياه  شرازگ 
رد هایـس  هرود  نیا  یـسایس  ناینادنز  زا  یخرب  .دز  يداع  نادنورهـش  سانـشرس و  صاخـشا  باعرا  مدرم و  نایم  رد  ینکفا  تشحو 

ناریا گنیس  گنیس  ای  ناریا و  لیتساب  ار  نآ  تراه  هک  دندوب ، سوبحم  راجاق  رصق  نادنز 
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ربماون 1934. خروم 28  (، 1598/891.00  ) هرامش 275 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2
.تـسا هجوـت  بلاـج  رایــسب  درک ، يزاـب  ناریا  رد  یمهم  ياـه  شقن  رویرهــش 20  زا  سپ  اــضق  زا  هـک  تارت ، ینیب  شیپ  نــیا  - 3

( راتساریو )
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ات دوب  هداد  اپورا  رد  نادنز  دـنچ  زا  دـیدزاب  زا  سپ  شاترومیت  دـش ، انب  لاس 1929  رد  هک  ار  راجاق  رـصق  نادنز  حرط  .دوب  هدـیمان 
نیا  » .تشذـگرد ًاـتیاهن  دـش و  سوبحم  زین  شاـترومیت  ِدوخ  هک  دوـب  اـج  نیمه  رد  .دـشاب » یـسایس  ناینادـنز  يارب  یبساـنم  لزنم  »

رب هک  دوب  هدش  یحارط  فده  نیا  اب  اراکـشآ  تسا » نارهت  قرـشلامش  هموح  ياه  هناشن  نیرتزراب  زا  هک  هقبط  کی  میظع  نامتخاس 
(1) .دزادنیب تشحو  بعر و  یلامتحا  یسایس » نامرجم   » لد

: درک رییغت  هاـش  روتـسد  هب  لاـس 1938  رد  نادـنز  ماـن  رـسپ ، ِسوم  .سا  زمیج  اـکیرمآ  ترافـس  تقوم  رادراـک  شرازگ  ساـسا  رب 
رـصق هب  فورعم  ناریا  یـسایس  نامرجم  نادنز  مان  زورما  زا  هاش  روتـسد  هب  هک  دـناسر  یم  هجراخ ] روما   ] ترازو ضرع  هب  ًامارتحا  »

هدش رقتسم  نادنز  یلامش  علض  رد  ًاقیقد  یماظن  میس  یب  هاگتسیا  کی  .درک  رییغت  یسیلگنا )  wireless لداعم  ) میس یب  هب  راجاق 
(2)« .دیامن یم  دیعب  نآ  ّدر  یلو  تسا ، هدشن  عاجرا  یسراف  نابز  ناتسگنهرف  هب  مان  نیا  .تسا 

ییاکیرمآ جلاک  یسانش  هعماج  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  هارمه  هب   (3) زدلیاچ زویر  .یج  اکیرمآ  ترافس  رادراک  لیروآ 1935 ، رد 
: درک دیدزاب  نادنز  نیا  زا 

رد مکاح  ماظن  مظن و  .دنتـسه  سوبحم  نآ  رد  مه  ینادنز  دادعت  نیمه  ًالومعم  دراد و  ار  ینادـنز  ات 1500  شیاجنگ 1200  نادنز 
تحت ًادیدش  ار  نم  نآ  سیئر  روعش  مهف و  نینچمه  و  دریگ ، یم  رارق  ناینادنز  رایتخا  رد  هک  یناسنا  تاناکما  راجاق و  رصق  نادنز 

هلمج زا  مدید ؛ زین  ار  یسایس  ناینادنز  زا  يدادعت  دراد و  صاصتخا  یسایس  ناینادنز  هب  لولـس  دنچ  هک  مدش  هجوتم  .داد  رارق  ریثأت 
ناینادنز زا  يرایسب 

ص:158
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.J. Rives Childs - 3

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 179 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_158_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_158_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_158_3
http://www.ghaemiyeh.com


لیا

ماـمح کـی  طـقف  دوب  اـهنآ  راـیتخا  رد  هک  یتاـناکما  و  دـندوب ؛ هدـش  موکحم  فلتخم  ياـه  تدـم  هب  سبح  هب  ًاریخا  هک  يراـیتخب 
رـس يرهاظ  ات  دنـشاب  هداد  هژیو  ياذغ  اه  ینادنز  هب  ام  دیدزاب  زا  لبق  زور  دنچ  هکنیا  رگم  .تشاد  مک  ویدار  هاگتـسد  یـصوصخ و 

مک و رظن  نیا  زا  ناش  عضو  هک  دیـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  راچان  اهنآ  ندید  اب  مدآ  هک  میوگب  دیاب  ّالاو  دننک ، ادیپ  ریـس  مکـش  لاح و 
دیسرپ نادنز  سییر  زا  رفن  کی  یتقو  .داد  خساپ  ام  ياه  لاوئس  همه  هب  هک  میدوب  نادنز  سیئر  نامهیم  مه  رخآ  رد  .درادن  يرسک 

(1) »؟ دنراد مه  تسود  یسایس  ناینادنز  رگم   » هک داد  خساپ  وا  دنراد ، ناشناتسود  اب  تاقالم  قح  تعاس  دنچ  یسایس  ناینادنز  هک 

نارگید و  امنهر ، یتشد ، راجاق : رصق  هزات  نانامهیم 

هب مه  رگید  سانـشرس  تیـصخش  دـنچ  مان  هک  داد  ربخ  رـصق  نادـنز  زا  شدـیدزاب  شرازگ  لاسرا  زا  دـعب  زور  راهچ  طقف  زدـلیاچ 
سلجم و هتـسجرب  يالکو  زا  امنهر ، نیدباعلا  نیز  یتشد و  یلع  نادراو  هزات  زا  نت  ود  .تسا  هدش  هفاضا  نادـنز  نانامهیم  تسرهف 
زا .دندوب  هتخادنا  نادنز  هب  هضیرع  ندوبن  یلاخ  يارب  زین  ار  هداز ) نیقارعلا  خیش   ) ددجت .ر  .فلا  امنهر ، ردارب  .دندوب  همانزور  ریدم 

یسوم ازریم  شرایتسد  و  هدش ، ناسارخ  رادناتسا  ًاریخا  هک  فارگلت ، تسپ و  قباس  ریزو  ، » یمارهب هللا  جرف  يریگتسد  رت  بیجع  نآ 
: دهد یم  همادا  زدلیاچ  دوب  ماهم » ناخ 

ندـش هتـسب  زا  هک  دوب  لیروآ  رد 16  نابز  یـسراف  تاعوبطم  رد  هاتوک  ربخ  کی  تلود  مادـقا  اـب  طاـبترا  رد  یمومع  نـالعا  اـهنت 
هک حیضوت  نیا  اب  داد ؛ یم  ربخ  ناریا  همانزور  رد  امنهر  یلوئسم  ریدم  زوجم  لاطبا  و  فراعم ، ترازو  يوس  زا  خرس  قفش  همانزور 

.داد دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  دیدج  لوئسم  ریدم  کی  اب  ناریا  همانزور 
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راضحتسا

سلجم یگدـنیامن  رابتعا  هب  ناش  یناملراپ  تینوصم  دـندرواین و  يأر  مهد  سلجم  تاباختنا  رد  اـمنهر  مه  یتشد و  مه  هک  دـیراد 
شراکمه زا  .تسا  هدرک  يراگن  هماـنزور  فقو  ار  شیا  هفرح  یگدـنز  رتشیب  اـمنهر  .دـش  یـضقنم  شیپ  زور  دـنچ  نیمه  زین  مهن 

چیه خرس  قفـش  دنچ  ره  هدوب ، يراگن  همانزور  فقو  ًاتدمع  امنهر  دننامه  زین  وا  يا  هفرح  یگدنز  میوگب  هک  سب  نیمه  زین  یتشد 
هب هک  ینـشج  نامه  زا  .دشن  فورعم  دوب ، شریدم  امنهر  تشاد و  ار  تلود  یمـسر  همین  يوگدنلب  مکح  هک  ناریا  هزادـنا  هب  تقو 

، دوشگ تختیاپ  نابز  یسراف  ياه  همانزور  زا  هوکـش  هب  نابز  ًانلع  ترـضحیلعا  نآ  یط  دش و  رازگرب  هاش  خاک  رد  زورون  تبـسانم 
زنط تالاقم  هلـسلس  کی  ار  یتشد  ندش  بوضغم  تلع  اه  یـضعب  .تفای  یتشد  امنهر و  زا  هاش  يدونـشخان  زا  ییاه  هناشن  دش  یم 

هکنانچ .دیسر  یم  پاچ  هب  یتشد  تیریدم  هب  خرـس  قفـش  همانزور  رد  یچ » هکـشرد   » ياضما اب  هک  دنناد  یم  يدنب  تایلام  هرابرد 
لمع يدازآ  اـه  هماـنزور  ناریدـم  ًاریخا  هیمظن ، طـسوت  تاـعوبطم  دـیدش  روسناـس  مغر  هب  دراد ، راضحتـسا  هجراـخ  روما  ترازو 

.دندوب هدرک  ادیپ  دوخ  دیدحالص  هب  پاچ  لباق  بلاطم  باختنا  يارب  يرتشیب 

دیاش

، دوش یمن  رشتنم  رگید  هک  دّدجت ، همانزور  ریدم  سلجم و  لیکو  ًالبق  هک  دنچ  ره  تسامنهر ؛ ردارب  هک  هدوب  نیا  ددجت  یلصا  مرج 
.دندوب هدرک  ریگتسد  هاش  هیلع  دصق  ءوس  يارب  هئطوت  ماهتا  هب  شترا  رـسفا  دنچ  هارمه  هب  ار  وا  ربماتپس 1926  رد  زین ] ًالبق   ] .دوب زین 

ناریا هب  تلود  هزاـجا  اـب  یتدـم  زا  دـعب  یلو  .دـش  نکاـس  قارع  رد  دـنک و  كرت  ار  روـشک  دـش  روـبجم  نادـنز  زا  يدازآ  زا  سپ 
.دش راک  هب  لوغشم  تواضق  توسک  رد  تشگزاب و 

: دهد یم  حرش  زین  ار  ماهم ، شرایتسد ، یمارهب و  تشادزاب  یلامتحا  تلع  زدلیاچ 

ربماتپس 1933 ات  سرام 1932  هام  زا  یمارهب  ناخ  هللا  جرف  ازریم 
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يدصت

رادناتـسا ناهفـصا و  رادـنامرف  هاـش ، یـصوصخ  یـشنم  زین  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  تشاد ، هدـهع  رب  ار  فارگلت  تسپ و  ترازو 
یجراخ ناسانش  قرش  رادید  زا  لبق  تسرد  هک  دوب  ناسارخ  يرادناتسا  راد  هدهع  مه  مود 1934  همین  ات  لاس 1933  زا  .دوب  سراف 

هک دـنتفگ  یم  عقوم  نآ  .درک  اپ  هب  يدایز  يادـص  رـس و  مه  عقوم  نامه  رد  هلئـسم  نیا  دـش و  راـنک  رب  راـک  زا  یـسودرف  هربقم  زا 
شرازگ هاش  هب  دنیبب  ار  یجراخ  ناسانـش  قرـش  تماقا  كرادت  دوب  هداد  روتـسد  وا  هب  هاش  یتقو  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  شا  يرانکرب 

لزع هک  دنیوگ  یم  رگید  یخرب  نیا ، دوجو  اب  .دنک  مهارف  اهنآ  يارب  دهشم  رد  یبسانم  لحم  دناوت  یمن  مک  تصرف  نآ  رد  هک  داد 
رادــید زا  شیپ  هـک  ار  ییاـضما  یب  هماــن  تاــیوتحم  هدرک و  یلقع  یب  یمارهب  هـک  رارق  نـیا  زا  .تـسا  هتــشاد  يرتـمهم  لــیلد  وا 

هاش هک  دنیوگ  یم  .دوب  هدناسر  هاش  ِدوخ  ضرع  هب  ًامیقتسم  داد ، یم  ار  هاش  ناج  هب  دصق  ءوس  هئطوت  زا  ربخ  دهشم  زا  ترـضحیلعا 
یم مزـال  هاـش  صخـش  هک  هنوگنآ  ترـضحیلعا ، ناـج  زا  تظاـفح  يارب  مزـال  یتینما  ریبادـت  ذاـختا  نودـب  ًارهاـظ  یمارهب  هکنیا  زا 

هب ماهم  ناخ  یسوم  ازریم  تشادزاب  .دوب  هدش  ینابصع  رایسب  شتسد  زا  تسا  هدناسر  وا  ِدوخ  ضرع  هب  ًامیقتـسم  ار  هلئـسم  تسناد ،
هدوب و یمارهب  اب  مه  ناهفصا  رد  ًالبق  ماهم  .دنا  هتـشاد  یتدم  زارد  یتسود  هطبار  اهنآ  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  ًارهاظ  زین  یمارهب  هارمه 

رادرهش ناسارخ ، يرادناتسا  تسپ  رد  یمارهب  باصتنا  زا  سپ  هدش و  ریزو  نواعم  فارگلت  تسپ و  ترازو  يدصت  هرود  رد  سپس 
.دوب هدش  دهشم 

یتح تسناد ، یمن  ار  یعقاو  لیلد  سکچیه  .تسین  نامگ  سدح و  زج  يزیچ  لیالد  نیا  همه  هک  دنک  یم  ناشنرطاخ  زدلیاچ  هتبلا 
: هبتر یلاع  يارزو 

، هاش صخـش  طقف  .تسا  نامگ  سدـح و  هیاپ  رب  مدروآ  هاش  دزن  ناگدـش  تشادزاب  ندـش  بوضغم  يارب  هک  یلیالد  نیا  همه  هتبلا 
ار اهنآ  ندش  فیفخ  راوخ و  یعقاو  لیلد  تسا ، يرادوت  مدآ  ًالومعم  هک 
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.دناد یم 

شاترومیت ارچ  دناد  یم  ًاعقاو  یسک  رگم   » تفگ هتشاد ، یلیلد  هچ  ًاعقاو  دارفا  نیا  يریگتسد  هک  مدیسرپ  هیاپدنلب  ماقم  کی  زا  یتقو 
رد .تسا  راوشد  ردـقچ  یطیارـش  نینچ  رد  تقیقح  نتفایرد  هک  داد  ناـشن  هنادنمـشوه  خـساپ  نیا  اـب  و  داـتفا »؟ زور  لاـح و  نآ  هب 

لیلد نیا  دنیوگ  یم  هکنانچ  هلمج  زا  هتـشاد ، یفلتخم  لیالد  ًالامتحا  صاخـشا  نیا  ندش  بوضغم  ریخا ، ياه  يریگتـسد  اب  طابترا 
دهشم زا  هاش  رادید  ماگنه  هب  هک  یناریا  ماقم  کی  اب  هاش  ياهتبحـص  ِقثوم  ربخ  .دنا  هتـشاد  یتسود  شاترومیت  اب  قوف  صاخـشا  هک 

هب ندرب  یپ  لکشم  هاش ، تیـصخش  يایاوز  یخرب  ندرک  نشور  رب  هوالع  دوب  هتفر  شلابقتـسا  هب  یـسودرف  هرازه  رد  تکرـش  يارب 
یـسولپاچ يارب  یناریا  ماقم  نیا  هک  دنیوگ  یم  .دهد  یم  ناشن  رتهب  یلیخ  ار  ناگدش  تشادزاب  ندش  فیفخ  راوخ و  یعقاو  لیالد 

.درک هسیاقم  ترـضحیلعا  اب  يدودح  ات  ناوتب  ار  هاش ، ردان  ینعی  ناریا ، قباس  ناهاش  زا  یکی  دیاش  طقف  هک  تفگ  ترـضحیلعا  دزن 
چیه مه  اب  ام  تیـصخش  هن  اـم و  یگدـنز  هن  هک  دوزفا  و  ییوگ »؟ یم  ار  نزهار  هکدرم  نآ  یچ ؟ : » تفگ قلمت  نیا  ندینـش  اـب  هاـش 
یلیخ نم  یلو  دراد ، هگن  ار  شنابز  يولج  تسناوت  یمن  هک  دوب  نیا  هاش  ردان  داریا  نیرتگرزب  : » تفگ نینچمه  هاش  .درادن  یتهابش 

(1)« .مناد یم  ار  راک  نیا  هدیاف  بوخ 

راتفرگ دعـسا  رادرـس  شاترومیت و  تشونرـس  هب  دـندوب و  راجاق  رـصق  نامهیم  یهاتوک  تدـم  طقف  ناشدـنلب  ِتخب  زا  رفن  جـنپ  نیا 
قیرط زا  ترافس  : » دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  ار  اهنآ  تازاجم  كورب  ینروه   (2) .دندشن

ص:162

لیروآ 1935. خروم 19  (، 1601/891.00  ) هرامش 422 شرازگ  زدلیاچ ، - 1
هب یتشد  صوصخم و  رتفد  قبـسا  سیئر  یمارهب  شردارب ، ددـجت  اـمنهر ، : » دوب هدرک  تطاـسو  اـهنآ  يارب  هنطلـسلاربخم  ًارهاـظ  - 2

یطسوت هک  دیسر  نم  لایخ  هب  يزور  .دوب  نم  نواعم  مه  هام  دنچ  .متـشاد  یتیـصوصخ  امنهر  اب  دندوب ، فیقوت  مناد  یمن  هک  یللع 
ار اهنآ  دندومرف  ...دنراد  وفع  ياعدتسا  تسا  وفع  لباق  ناشریصقت  رگا  یمارهب  یتشد و  امنهر و  ...مدرک  ضرع  یبایفرش  رد  .منکب 
« .دنورب نارهت  زا  دش  انب  مه  یتشد  یمارهب و  .دـنا  یقارع  ًانیطوت  دوب  ددـجت  امنهر و  روظنم  و  ناشدوخ ؛ تیالو  هب  دـنورب  .مدیـشخب 

( راتساریو (. ) 412 تیاده ، )
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قباس ریدـم  یتشد ، تسا ؛ هدـش  دـیعبت  ریالم  هب  یمارهب ، فارگلت ، تسپ و  قباس  ریزو  هک  تسا  هتفای  عالطا  یناریا  قثوم  عبنم  کـی 
سلجم رد  رهـش  نآ  هدنیامن  هک  رهـشوب  هب  شلاح  دوبهب  زا  دعب  تسا ، يرتسب  هیمظن  هناخـضیرم  رد  لاح و  ضیرم  هک  خرـس ، قفش 

مه رفن  ود  نیا  دنا و  هداد  ناریا  زا  جورخ  هزاجا  مه  دّدجت  شردارب  ناریا و  همانزور  ریدم  امنهر ، هب  و  دـش ؛ دـهاوخ  دـیعبت  دوب  مهن 
(1)« .دنرب یم  رس  هب  نانبل  رد  کنیا 

رگداد فرشا  ترضح  يدعب : ینابرق 

یب تاماقم  ، » نآ یلاوح  ای  و  لیروآ 1935 )  19  ) امنهر یتشد و  سبح  هب  طوبرم  ربخ  لاسرا  زور  نامه  رد  زدـلیاچ  شرازگ  قبط 
اب اه  یـسیلگنا  راب  نیا  ًارهاظ  نیا ، دوجو  اب  .دندش » سلجم ، سییر  رگداد ، فرـشا  ترـضح  دض  رب  یتامادقا  راک  هب  تسد  همدـقم 

: دنداد تاجن  ار  ناشرکون  نیا  ناج  دوخ  هلخادم 

دنیوگ یم  .دنتـشامگ  رگداد  هناخ  یلاوح  سیلپ  نابهگن  کی  ًارهاظ  یمارهب  امنهر و  یتشد ، نایاقآ  سبح  زا  سپ  زور  ود  اـی  کـی 
هزاجا هک  تساوخ  وا  زا  تفرگ و  سامت  هاش  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  سیلپ  رظن  تحت  ناـهگان  هک  دـش  رادربخ  رگداد  هکنیا  ضحم  هب 
جورخ هزاجا  لاح  ره  هب  هک  دنیوگ  یم  لوقلا  قفتم  همه  .ددرگنزاب  روشک  هب  زگره  هک  داد  لوق  و  دـهدب ، وا  هب  ار  روشک  زا  جورخ 

.دش زرم  مزاع  شرسپ  هارمه  هب  لیروآ  دودح 21  رد  مه  وا  و  دندرک ، رداص  شیارب  مه  همانرذگ  کی  دنداد و  وا  هب  ار  تکلمم  زا 
، تسا هدرکن  دییأت  ار  تاعیاش  نیا  یسک  یلو  دنا ؛ هدروآ  نارهت  هب  سبح  يارب  هدرک و  ریگتـسد  زرم  بل  ار  وا  تاعیاش  یخرب  قبط 

.تسا هدش  جراخ  روشک  زا  رگداد  هک  هداد  نانیمطا  ناریا  هجراخ  ترازو  نواعم  هک  دیوگ  یم  مه  ایناتیرب  راتخم  ریزو  هکنیا  امک 
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تشگ یم  رب  ياتدوک 1921  هب  هاش  اضر  اب  شا  يراکمه  هقباس  هک  ار  رگداد  ندش  بوضغم  لیالد  دنک  یم  شالت  سپـس  زدلیاچ 
: دنک ادیپ 

رتشیب

شرازگ رد  .دندش  سبح  امنهر  یتشد و  هک  هتفرگ  تروص  یلیالد  نامه  هب  رگداد  هیلع  همدقم  یب  مادقا  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم 
رت نیبدب  نارظان  .مدوب  هدرک  هراشا  سانـشرس  ياه  تیـصخش  نیا  هیلع  مادقا  يارب  هاش  یعقاو  لیالد  هب  ندرب  یپ  لکـشم  هب  ما  یلبق 

ار وا  ّرش  زا  ندش  صالخ  هب  هاش  لیامت  لیلد  دنشک و  یم  شیپ  ار  رگید  ياهرهـش  نارهت و  رد  رگداد  میظع  كالما  کلم و  هلئـسم 
یتصرف ره  زا  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  هاش  قالخا  هب  هجوت  اب  دـنیوگ  یم  رگید  یخرب  هک  یلاح  رد  دـنناد ؛ یم  كالما  نیا  بحاصت 

رد امنهر  .دـنک  هدافتـسا  دـندوب ، هدرک  شا  يرای  نتفرگ  تردـق  رد  هک  یتشد  امنهر و  دـننام  یناـسک  ّرـش  زا  ندـش  صـالخ  يارب 
داهنـشیپ نیا  زا  مه  یتـشد  هداد و  ار  قباـس  يارزولا  سییر  یهاـشداپ  داهنـشیپ  دـش ، لیکـشت  لاـس 1925  رد  هک  ناسـسوم  سلجم 

.دوب هدرک  تیامح 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  رگداد  امنهر و  یتشد ، هیلع  هاش  تامادقا  لیالد  هرابرد  بلاغ  رظن  زدلیاچ 

رد یتشد  امنهر و  شالت  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  ادیپ  مه  يدایز  نارادفرط  دراد  کنیا  مه  دـنروآ و  یم  هاش  مادـقا  يارب  هک  یلیلد 
زا يا  هدـع  هک  دـنیوگ  یم  .تسا  هتـشاداو  اهنآ  دـض  رب  مادـقا  هب  ار  هاش  داهن ، نیا  هراـبود  لالقتـسا  تیماـمت و  هداـعا  يارب  سلجم 

هکنیا زا  اه  یـسلجم  نیا  هک  دنیوگ  یم  .دندوب  داهن  نیا  لالقتـسا  تیمامت و  هداعا  ناهاوخ  یـضاران و  سلجم  عضو  زا  اه  یـسلجم 
.دنتـسه روخلد  رایـسب  شا  یتایلام  ياه  حرط  بیوصت  يارب  هژیو  هب  هدرک ، لیدـبت  یـشیامرف  يداهن  هب  ار  سلجم  شیپ  زا  شیب  هاش 

زا اهنآ  رد  هدیـسر و  پاـچ  هب  خرـس  قفـش  هماـنزور  رد  هک  مدرک  هراـشا  ما  یلبق  شرازگ  رد  هک  ار  یتـالاقم  هورگ  نیا  دـنیوگ  یم 
اب سلجم  رد  هتفای  نامزاس  تکرح  کی  يارب  يزاغآ  هطقن  ات  دنا  هتشون  دوب ، هدش  داقتنا  یمرن  هب  تلود  یتایلام  تامادقا 
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فده

لیلد نیا  هب  هاش  دنیوگ  یم  هدوبن ، تسدمه  هدع  نیا  اب  رگداد  هک  دننک  یم  اعدا  دنچ  ره  .دشاب  داهن  نیا  تیعجرم  تردـق و  هداعا 
.دوب هدرکن  شرازگ  وا  هب  یتکرح  نینچ  نتخادنا  هار  هب  يارب  ار  امنهر  یتشد و  ياه  شالت  هک  تسا  هدش  ینابصع  شتسد  زا 

: دهد یم  همتاخ  هاش  اضر  تیمکاح  تحت  هطورشم »  » تیعقاو هرابرد  تبحص  اب  ار  دوخ  شرازگ  زدلیاچ 

مک

ات تسا  رارق  هک  ار  مهد  سلجم  لیکشت  دیاش  امنهر  یتشد و  لقتسم  مادقا  زا  ینارگن  رطاخ  هب  هاش  دندقتعم  هک  یناگدنیامن  دنتسین 
دنیوگ یم  دنفلاخم  لوا  هورگ  اب  هک  مه  رگید  یخرب  .دزادنیب  قیوعت  هب  یمولعمان  تدم  هب  دـنک  عورـش  ار  شراک  رگید  هتفه  دـنچ 

هک ار  یتیصاخ  یب  داهن  ًالامتحا  هتسناد و  دوخ  عفن  هب  دبای  یم  رولبت  سلجم  دوجو  رد  هک  ار  هطورـشم  ماظن  کی  حبـش  رهاظ و  هاش 
ماظن کی  مهوت  دـنهد ، یمن  صیخـشت  نآ  ِدوخ  زا  ار  زیچ  کی  هیاس  زونه  هک  یناـحول  هداـس  يارب  و  تسا ، شا  هطلـس  ریز  ًـالماک 

(1) .درک دهاوخن  لحنم  یگداس  نیا  هب  دنک ، یم  داجیا  ار  هطورشم 

هداز یقت  قدصم و  دیعبت 

یهاشنهاش رابرد  یلام  تامادقا  زا  یقطن  یط  دوب ، سلجم  لیکو  هک  قدصم ، دمحم  رتکد  ینعی  لاس 1927 ، ناگدشدیعبت  زا  یکی 
- تیروف ود  دـیق  اب  یلام  حـیاول  بیوصت  هیور  زا  دوب  سلجم  يـالکو  زا  رگید  یکی  هک  مه  هداز  یقت  نسحدیـس  .دوب  هدرک  داـقتنا 
ار هناکولم  مشخ  سلجم  لـیکو  ود  ره  نیا  .دوب  هدرک  داـقتنا  ًادـیدش  يریگ  يار  زا  شیپ  ناگدـنیامن  یـسررب  ثحب و  نودـب  ینعی 

ًامتح هجراخ  روما  ترازو  طابترا ، نیا  رد  : » دـمآ ناشرـس  رب  ییـالب  هچ  هک  دـهد  یم  حرـش  دوخ  شرازگ  رد  تراـه  .دـنتخیگنارب 
و تیافک ، اب  هدرک و  لیصحت  دنمتورث ، یصخش  هک  ار  قدصم  تشونرس 
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هحیال هرابرد  شیاه  تبحـص  رد  شیپ  لاس  هس  قدـصم  .دراد  رطاخ  هب  دوب  تلود  هنیباک  ریزو  راب  نیدـنچ  سلجم و  قباـس  لـیکو 
نیا نتفگ  زا  هک  داد  حیضوت  اجنآ  رد  دش و  راضحا  هاش  دزن  هب  سپس  وا  .درک  هراشا  مه  رابرد  تاماقم  ياه  هدافتسا  ءوس  هب  هجدوب 

تیذا رازآ و  هام  دنچ  زا  سپ  تشادن و  يا  هدیاف  چیه  شتاحیضوت  هتبلا  .تسا  هتشاد  رظن  رد  ار  ترضحیلعا  حالـص  طقف  اه  فرح 
(1)« .درب یم  رس  هب  اجنآ  رد  مه  زونه  هک  دش  دیعبت  شهاگداز  ياتسور  هب 

دوـخ شرازگ  رد  دوـب ، هدرک  داریا  سلجم  رد  دنفسا 1306  هیروف 1928/19  رد 29  هک  ار  هداز  یقت  ینارنخـس  نتم  پیلیف  نمفاـه 
: تسا هدروآ 

سلجم يالکو  یتح  ام  تکلمم  رد  .دـنک  یم  رـشتنم  تاعوبطم  رد  ار  شحیاول  ادـتبا  مومع  عالطا  يارب  تلود  اهروشک ، ریاـس  رد 
یساسا نوناق  نیداینب  لوصا  قبط  .دنوش  یم  هیارا  سلجم  هب  ناهگان  تیروف و  دیق  اب  حیاول  .دنناد  یمن  حیاول  نیا  هرابرد  يزیچ  مه 

ات میـشکب  راظتنا  لاس  رخآ  هام  ياهزور  نیرخآ  ات  دیاب  ام  یلو  .دوش  سلجم  میلـست  لاس  نایاپ  زا  لبق  هام  شـش  دیاب  هجدوب  هحیال 
نیا نورد  مینادب  یتح  هکنآ  نودب  دنراد  راظتنا  ام  زا  مه  تقو  نآ  دننک و  میلـست  سلجم  هب  تیروف  دیق  اب  ار  هجدوب  هحیال  هرخالاب 
همه هرابرد  دـیاب  سلجم  .تسا  هجدوب  رب  تراظن  سلجم  فیاـظو  نیرتمهم  زا  یکی  .مینک  بیوصت  ار  نآ  تسا  هتـشون  هچ  هحیـال 
راک روتسد  زا  سپس  تفرگ و  رارق  راک  روتسد  رد  یهاشنهاش  هجدوب  تایلک  یـسررب  شیپ  هام  هس  .دنک  رظن  راهظا  هجدوب  تاییزج 

سلجم هب  لاس  نایاپ  رد  ار  نآ  هرابود  ات  دش  جراخ  راک  روتـسد  زا  ضرغ  دـصق و  نیا  اب  ًالامتحا  هجدوب  هحیال  .دـش  جراخ  سلجم 
دیاب دنک و  یم  صخشم  ار  تکلمم  ياه  تسایـس  یلک  لوصا  هجدوب  هحیال  .مینک  شبیوصت  ًاروف  هک  دنهاوخب  ام  زا  دنهدب و  هیارا 

دوخ دیاش  .دریگب  رارق  یسررب  ثحب و  دروم 

ص:166

توا 1930. خروم 11  (، 221/891.00  ) هرامش 132 شرازگ  تراه ، - 1

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 187 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه فیدر  رد  هجدوب  مالقا  همه  هک  دوب  نیا  مه  مرظن  .ما  هدوب  فلاخم  هدش  هتشاذگ  يار  هب  لاحب  ات  هک  یحیاول  دصرد  اب 99  نم 
.میهدب رارق  یسررب  ثحب و  دروم  کی  هب  کی  ار  اهنآ  میناوتب  ات  دنوش  هتشون  يا  هناگادج 

هناتخبشوخ

روشک تداعـس  تفرـشیپ و  يارب  یلمع  ییاه  حرط  هک  تسا  نآ  نامز  الاح  .تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يا  هدیدع  عناوم  تکلمم 
يور شیپ  هداـعلا  قوف  یخیراـت و  یئانثتـسا ، یتصرف  کـنیا  مه  .تسا  یخیراـت  ساـسح  عطقم  کـی  رد  اـم  تکلمم  .دوش  نیودـت 

.تشاد ياچنمکرت  دادرارق ]  ] رد هشیر  هک  دوب  ییاهدنب  دیق و  رد  روشک  نیا  شیپ  لاس  دصکی  .مینک  هدافتسا  نآ  زا  دیاب  هک  تسام 
دوخ ینادجو  هفیظو  .دنتـسه  رتمهم  مالقا  مادک  مهم و  مالقا  مادک  دنک  صخـشم  ات  دریگب  رارق  سلجم  رایتخا  رد  دـیاب  هجدوب  لک 

رد مدرم  هدوت  یتقو  داد و  شرتسگ  دیاب  ار  یمومع  شرورپ  شزومآ و  ماظن  .موش  رکذتم  مرتحم  نایاقآ  هب  ار  هتکن  نیا  هک  مناد  یم 
یتاحالصا هنوگ  ره  يارب  مزال  طرش  شرورپ  شزومآ و  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  اه  ینارگن  هاگنآ  دنرادرب  مدق  دشر  شزومآ و  ریـسم 

رکف تقو  چـیه  .دریگب  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ًالـصفم  دـیاب  نم  داقتعا  هب  دوش ، یم  طوبرم  هجدوب  هحیال  هب  هک  ییاج  ات  .تسا 
مامت شراک  مه  تعاس  کی  فرظ  دتفا و  یم  سلجم  نحـص  هب  نامـسآ  زا  ناهگان  بش  عقوم  نیا  رد  هجدوب  هحیال  هک  مدرک  یمن 

ساسا انبم و  روبزم  هحیال  نوچ  دنک ، راک  هجدوب  هحیال  يور  زور  هد  دیاب  سلجم  نم  رظن  هب  .دور  یم  نوریب  سلجم  زا  دوش و  یم 
(1) .دهد یم  لیکشت  ار  تکلمم  تاحالصا  همه 

: دهد یم  حرش  دش  هجاوم  اهنآ  اب  سلجم  رد  شقطن  زا  دعب  هداز  یقت  هک  ار  یتالکشم »  » تراه

تسود هک  هداز ، یقت  هک  دراد  رطاخ  هب  ًامتح  هجراخ ] روما  ترازو  ]
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یمیمص

، حلاص ياقآ  .تفرگ  رارق  ناوارف  ياه  تیذا  رازآ و  دروم  نامز  نامه  رد  سلجم  رد  شا  هناروهتم  تانایب  ببس  هب  زین  دوب ، قدصم 
هک دسرت  یم  نآ  زا  تسا  هتفگ  یتح  هدز و  رـس  شا  هناخ  هب  راب  دنچ  تدم  نآ  لوط  رد  هداز  یقت  هک  دـیوگ  یم  ترافـس ، مجرتم 

چیه هک  دـسر  یمن  رظن  هب  یلو  تسا ، هدـش  رتمک  ًارهاظ  هداز  یقت  تالکـشم  هچرگا  .دریمب  ات  دـنهدب  شا  یگنـسرگ  ردـقنآ  ادابم 
یطیارـش نینچ  رد  هتبلا  هک  دنک ، تبحـص  هاش  اب  هدرپ  یب  دـش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  یتاقافتا  نامز  زا  دـشاب  هدرک  تئرج  یـسک 

هک یـسرت  اـب  دراد  داـقتعا  وا  تسا ؛ مهم  یلیخ  هلئـسم  نیا  هیکرت ، ریفـس  یب ، تکوـش  حودـمم  رظن  زا  .درادـن  یبـجعت  مـه  نادـنچ 
زج یسک  درادن  ناکما  رگید  تسا ، کیدزن  رتشیب  تشحو  بعر و  هب  ًابیرقت  هاگ  هک  دزادنا ، یم  شناتـسدریز  ناج  هب  ترـضحیلعا 

، هماع دیاوف  قباس  ریزو  يرهمجرذوب ،]  ] اقآ میرک  لارنژ  هک  تفگ  هیکرت  ریفس  .دیوگب  وا  هب  يرگید  زیچ  هناقلمتم  ياه  ییوگزیجم 
ذوفن رطاخ  نیمه  هب  دنک و  یم  نیـسحت  دیجمت و  دیآ  یم  نوریب  هاش  ناهد  زا  هک  ار  یفرح  ره  تسا ، نارهت  رادرهـش  کنیا  مه  هک 

(1) .دراد هاش  يور  رب  یکانرطخ 

مه زاب  دوب ، هیلام  ریزو  لاس 1933  رد  تفن  زایتما  دادرارق  ياضما  ماگنه  هب  هک  هداز ، یقت  نسحدیـس  لاس 1935  رد  نیا ، دوجو  اب 
ناریا راتخم  ریزو  نامز  نآ  رد  هک  هداز  یقت  و  دوب ، هدرک  رشتنم  ناریا  هرابرد  یفنم  يرابخا  يوسنارف  همانزور  کی  .داتفا  رسدرد  هب 

ار وا  یتقو  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  یـسناش  هتبلا  .دوب  هدرکن  لوذبم  راکاطخ  همانزور  بوکرـس »  » يارب یفاک  شالت  دوب ، سیراپ  رد 
رواـب ناوتب  لکـشم  هتبلا  .تفر  ناـملآ  هب  دوب  یناـملآ  شنز  نوچ  درک و  یچیپرـس  روتـسد  زا  دوبن ؛ روشک  رد  دـندناوخارف  ناریا  هب 

.دنک راتفر  مه  هسنارف  تاعوبطم  اب  دنک  یم  راتفر  ناریا  تاعوبطم  اب  هک  روطنامه  دناوت  یم  درک  یم  رکف  ًاعقاو  هاش  اضر  هک  تشاد 
رظن زا 
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یمن ًاملـسم  هک  تشاد  تیبوبحم  يردـقب  وا  و  دوبن ، هدیـشوپ  ناریا  مدرم  رثکا  رب  هداز ] یقت   ] يدرمتلود تیاـفک و  ، » كورب ینروه 
زا رگید  یکی  ات  درک  هدافتـسا  قافتا  نیا  زا  مه  هاش  .دـنک  تمدـخ  میژر  نیا  رد  یلاع  تُسپ  کی  رد  ینالوط  یتدـم  يارب  تسناوت 

ینروه هب  داتفا  هداز  یقت  يارب  هک  یقافتا  .دـنک » وربآ  یب  لزع و  ار  ناریا  يروهمج    ِ تساـیر اـی  تخت و  جاـت و  یلاـمتحا  نایعدـم 
ياههاگتـسد يور  شا  یـسوساج  هاگتـسد  هک  دـیوگب  دـنک و  فیـصوت  ار  هاـش ] اـضر   ] تشحو تموـکح  اـت  داد  تـصرف  كورب 

: تسا هدرک  دیفس  دنراد » گنج  نامز  رد  اه  تلود   » هک ار  يرگید  یسوساج 

زا

تـسرهف تسین  مزال  هتبلا  .تسا  هدوب  یهباشم  ثداوح  زا  نوحـشم  ناریا  یـسایس  خـیرات  یهاشداپ  تخت  هب  هاش  اضر  سولج  ناـمز 
روما ترازو  یناگیاب  .منک  وگزاب  اجنیا  رد  دـنا ، هدـش  دـیعبت  روشک  زا  هک  ار  ییاهنآ  ای  نیـسوبحم و  یناـهگان ، ياـه  گرم  لـیوط 
قافتا هتشذگ  هام  هس  ای  ود  یط  هک  یهباشم  ثداوح  رکذ  دیاش  یلو  تسا ، دراوم  نیا  هرابرد  يددعتم  ياه  شرازگ  يواح  هجراخ 

همانزور ریدـم  سلجم و  قباس  لیکو  یتشد ، .دـش  دـیعبت  اپورا  هب  سلجم ، قباس  سیئر  رگداد ، .دـشابن  فطل  زا  یلاـخ  تسا  هداـتفا 
هب ناریا ، همانزور  ریدم  سلجم و  قباس  لیکو  امنهر ، .تسا  يرتسب  هیمظن  هناخضیرم  رد  کنیا  مه  تسا ، هدش  هتسب  هک  خرـس  قفش 

.درب یم  رس  هب  نادنز  رد  زونه  مه  ناسارخ ، قباس  رادناتسا  یمارهب ، .تسا  هدش  دیعبت  قارع  هب  ددجت  شردارب  هارمه 

دعـسا رادرـس  ینابیـش و  لارنژ  شاترومیت ، گرم  هلمج  زا  يرگید  دنیاشوخان  عیاقو  زا  یلیوط  تسرهف  ناوت  یم  هک  قوف ، دراوم  زا 
هک ار  ییاهنآ  همه  دهاوخ  یم  هک  تسا  ینونک  هلسلس  همانرب  حرط و  زا  یـشخب  ثداوح  نیا  هک  تسادیپ  ًالماک  دوزفا ، نآ  هب  زین  ار 

، دشاب شگرم  دعب  ینونک  هاش  رـسپ  رـسدرد  نودب  ینیـشناج  يارب  يدیدهت  تسا  نکمم  ناش  یبلط  هاج  ای  یتسرپ و  نهیم  ییاناوت ،
لکش ناریا  رد  یسوساج  هاگتسد  کی  .دنک  فذح  روشک  یسایس  تیلاعف  هنحص  زا 
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هتفرگ

هنیباک و يارزو  .تسا  هدرک  دیفـس  دـنراد  گنج  ناـمز  رد  اـه  تلود  هک  ار  يرگید  یـسوساج  ياههاگتـسد  يور  ًاـعقاو  هک  تسا 
هیمظن شترا و  .دننک  یم  لمع  تلود  يرهاظ  ياه  هولج  مکح  رد  طقف  و  دنا ، هدش  لدـبم  هاش  اضر  تسد  تلآ  هب  سلجم  يالکو 
تئرج سک  چیه  دنا و  هداد  هتـسباو  ناوج و  نادرم  هب  ار  ناشیاج  ًاتدمع  هبرجتاب  هدروخلاس و  نارـسفا  دنا و  هدـش  نوگرگد  ًالماک 
نوناق هب  ًاروف  شسوه  نیرتکچوک  دراد و  تسد  رد  ار  قلطم  لماک و  لرتنک  هاش  .دنک  تیاکـش  ای  داقتنا  هملک  کی  یتح  دنک  یمن 

.دوش یم  لدبم  یتکلمم 

: دنک یم  هراشا  يولهپ  میژر  اب  اهنآ  توادع  مدرم و  نوزفا  زور  یتیاضران  هب  سپس  كورب  ینروه 

، دـنک یمن  زاربا  ار  نآ  یـسک  دـنچ  ره  .دراد  دوجو  ینونک  میژر  هب  تبـسن  يدـیدش  توادـع  ساسحا  مارآ  رهاظ  نیا  ریز  رد  یلو 
رجنم هک  دنناد  یم  يا  هدیاف  یب  ياه  تفرشیپ  اه  یلیخ  هچنآ  .دراد  مدرم  تارظن  هب  نداد  لکش  رد  ییازسب  شقن  ساسحا  نیا  یلو 

هالک رییغت  هب  میهاوخن  رگا  هتبلا  تسا -  هدش  هتسجرب  نادنورهش  دیعبت  ینوناق و  لتق  هدرتسگ ، سبح  نیگنس ، ياه  تایلام  عضو  هب 
هدنیآ رد  تسا  نکمم  هتشاد و  مدرم  ناهذا  رب  یبولطمان  ریثأت  مینک -  هراشا  ییاپورا  هویش  هب  ناملسم  نانز  باجح  فشک  نادرم و 
شترا و  تسا ؛ مکحم  شیاج  ردقنآ  هاش  هک  دندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب  .دنک  هرـسکی  ار  ینونک  میژر  راک  هک  دـماجنیب  یثداوح  هب 
ًاتلاجع رواب  نیا  دـیاش  .داتفا  دـهاوخن  میژر  نیا  يارب  یقاـفتا  چـیه  هک  دنـسرت  یم  وا  زا  ردـقنآ  مدرم  و  تسا ؛ راداـفو  وا  هب  ردـقنآ 

رد شیپ  لاس  کی  هکنیمه  یگنرف و  موسر  بادآ و  جـیورت  اب  ناـیناحور  تفلاـخم  دهـشم ، ریخا  ياـه  شروش  یلو  دـشاب ؛ تسرد 
هجوچیه هب  تشادن ، مک  يزغم  کشخ  بصعت و  عون  نیرتدب  رولبت  زا  زیچ  چیه  هک  دش  رازگرب  يا  یتسیداس  یبهذم  مسارم  نارهت 

.تسا هدرکن  راودیما  تکلمم  یتآ  تابث  هب  ار ، روشک  نیا  نکاس  ناییاپورا  یناریا و  رت  هتخیهرف  هقبط 
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: تسین لفاغ  زین  سیلگنا  راتخم  ریزو  اب  شتاملاکم  حرش  زا  كورب  ینروه 

نیمه

مه .متـشاذگ  نایم  رد  ایناتیرب  راتخم  ریزو  اب  ار  نآ  یلامتحا  ياهدـمایپ  هاش و  اضر  گرم  عوضوم  هنامرحم  هک  دوب  شیپ  زور  دـنچ 
وخ قلُخ و  اه ، شزومآ  ياراد  هک  ار  روشک  یمومع  یگدنز  هنحص  رد  لاعف  یناریا  کی  میدرک  یعس  ایناتیرب  راتخم  ریزو  مه  نم و 

اسرف تقاط  هفیظو  نیا  دناوتب  هک  یسک  چیه  مان  .مینک  ادیپ  دشاب  یقافتا  نینچ  عوقو  تروص  رد  روشک  يربهر  يارب  مزال  تیافک  و 
کی هاش  اضر  یلامتحا  گرم  ياهدمایپ  مطالت  رد  دیاش  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  نامیود  ره  .دیسرن  نامنهذ  هب  دریگب  هدهع  رب  ار 

تـسد هب  تیقفوم  اب  ار  تلود  یتشک  ناکـس  دـناوتب  دزیخرب و  مدرم  نایم  زا  شترا ، رـسفا  کی  ًـالامتحا  سانـشان ، ًاتبـسن  تیـصخش 
.دریگب

بادآ هدرتسگ  جیورت  هک  تسا  نیا  نم  ساسحا  : » دـمآرد بآ  زا  تسرد  اهدـعب  شـشرازگ  رد  كورب  ینروه  هلمج  نیرخآ  ًاقافتا 
شگرم زا  سپ  دناوت  یم  ددـنب  یم  راک  هب  هک  يا  هنامحر  یب  ياه  هویـش  و ] ، ] نایناحور اب  شتموصخ  هاش ، يوس  زا  ییاپورا  موسر 

(1)« .دوشب ناریا ] رد   ] یجراخ دض  ًادیدش  تاساسحا  زورب  بجوم 
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دهشم رد  راتشک  مراهچ : لصف 

هراشا

نیرت و نینوخ  زا  داتفا  قافتا  دهـشم  رد  اضر  ماما  سدقم  مرح  فارطا  لخاد و  رد  هیئوژ 1935  ات 14  ياهزور 12  رد  هک  يراتشک 
ناگدننکرهاظت بوکرـس  دشاب  هسیاقم  لباق  نآ  اب  يدودح  ات  دیاش  هک  يرگید  هعقاو  اهنت  .دوب  ناریا  خیرات  عیاقو  نیرت  هنامحر  یب 

تیمها تهج  نیا  زا  هژیو  هب  دهشم  راتشک   (1) .دوب نئوژ 1963  ات 8  ياهزور 5  رد  حلسم  ياهورین  تسد  هب  اهنآ  زا  يرایسب  لتق  و 
راــبریت اــب  تـسا ، هداد  شرازگ  كورب  ینروـه  هکناــنچ  .تـفرگ  تروــص  هعیــش  ناــماما  زا  یکی  سدــقم  مرح  رد  هـک  تـشاد 

مرح زا  ، » دـنتفگ مدرم  هعقاو  نآ  زا  سپ  .دـش » یکانلوه  تاـفلت   » هب رجنم  هک  دـنداد  رارق  فدـه  دروم  ار  نارئاز  ناگدـننکرهاظت و 
.تسا هدیسر  ناخاضر  راک  ِرخآ  هک  دندرک  ینیب  شیپ  و  هدش »، تمرح  کته  اضر  ماما  سدقم 

ار وا  ناخاضر  یـسیلگنا  نابابرا  هک  دوب  نیا  دـندوب  هدرکن  ار  شرکف  مدرم  هچنآ  یلو  تفای ؛ ققحت  دـعب  لاس  شـش  اهنآ  ینیب  شیپ 
ینارحب نیرتدیدش  دهشم  هیئوژ 1935  ات 14  عیاقو 12  زورب  مه  نامز  نامه  رد  .دنناهر  یم  تلادـع  لاگنچ  زا  دـنهد و  یم  تاجن 

رصاعم خیرات  رد  هک  دش  یم  یقلت 

ص:173

( راتساریو  ) .تسا دادرخ  نینوخ 15  مایق  بوکرس  روظنم  - 1

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 194 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  ییاهنآ  تازاجم  يریگتـسد و  هلمج  زا  روشک ، رب  مکاح  ناـقفخ  ياـضف  دـیدشت  اهراتـشک  نیا  هجیتن  .تسا  هداد  خر  ناریا 
.دنا هتشاد  تسد  مدرم  کیرحت  رد  دش  یم  اعدا 

، اروشاع زور  رد  يرادازع  تیعونمم  یگنرف ، هالک 

لاس 1935 نانز ؛ باجح  فشک  و 

« یگنرف  » هالک ندیشوپ  یتنـس و  ياه  هالک  نتـشاذگ  رانک  يارب  نادرم  رابجا  ناملـسم و  نانز  باجح  فشک  يارب  هاش  اضر  همانرب 
لیلد يا  هیمـالعا  راـشتنا  اـب  یغورف ، تـقو ، ریزو  تـسخن  نئوژ 1934 ، هاـم  رد  .دـش  لاـبند  يرتشیب  تیدـج  اـب  ناتـسبات 1934  رد 

اه و هناخترازو  هیلک  تلود ، تأیه  ناریا ، هاشنهاش  ینویامه  ترـضحیلعا  هناکولم  رمالا  بسح  : » درمـشرب رما  نیا  يارب  یهجومریغ 
زا تسا ، باتفآ  رد  زاب و  ياضف  رد  ناشراک  هک  ینارگراک  دنیامن  غالبا  دوخ  هعبات  ياههاگتسد  هب  هک  دزاس  یم  فظوم  ار  تارادا 

(1)« .دنک ظفح  باتفآ  شبات  زا  ار  ناشتروص  هک  دنراذگب  رس  رب  هبل  اب  یهالک  دیاب  سپ  نیا 

هالک دیاب  اهدرم  تسا و  نغدـق  يولهپ  هالک  ندیـشوپ  هک  دـش  مالعا  ًامـسر  نئوژ 1935 ، هاـم  رد  مهد  سلجم  هیحاـتتفا  مسارم  رد 
هتفگ يولهپ  هالک  ندرک  نغدـق  زا  دـعب  هاش  هک  ما  هتفای  عالطا  : » دـسیون یم  طابترا  نیا  رد  كورب  ینروه   (2) .دننک رس  هب  یگنرف 
نیا هجیتن  رد  مولعم ، رارق  زا  .دـیآ  یمن  رد  روج  ًالـصا  یناریا  نانز  ندیـشوپ  رداچ  اـب  نادرم  يارب  یگنرف  هـالک  ندیـشوپ  هک  تسا 
هار هب  باجح  فشک  يارب  یشبنج  یناریا  نانز  رت  ناوج  لسن  نایم  رد  دراد ، روتسد  مکح  ناشرواشم  يارب  هتبلا  هک  هاش  رظن  راهظا 
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هیئوژ 1934. خروم 12  (، 15/891.4051  ) هرامش 143 شرازگ  كورب ، ینروه  نئوژ 1934 ؛ خروم 29  ناهج ، هراتس  - 1
راب و  تفای ؛ رییغت  يولهپ  هالک  هب  موسرم  یتنـس و  هالک  هک  راب  کی  دندش ؛ هالک  رییغت  هب  روبجم  راب  ود  تقیقح  رد  ناریا  مدرم  - 2

( راتساریو  ) .دش لیدبت  ینگل » هالک   » زور نآ  مدرم  لوق  هب  ای  یگنرف  يوپاش  هب  يولهپ  هالک  هک  رگید 
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(1)« .تسا هداتفا 

ًامـسر یمالـسا  باجح  نتخاس  عونمم  يارب  ترـضحیلعا » تایونم  نتخاس  یلمع   » يارب شالت  هک  دهد  یم  شرازگ  كورب  ینروه 
يارزو همه  .دش  زاغآ  دهدب ، ینامهیم  ناریا  هاگشاب  رد  نئوژ 1935  زور 28  دوب  رارق  ءارزولا  سیئر  ماـقم  رد  هک  یغورف  يوس  زا 
.دندش یم  رضاح  سلجم  رد  باجح  نودب  دیاب  نانز  و  دندوب ، هدش  توعد  ینامهیم  نیا  هب  ناشنارسمه  هارمه  هب  نانواعم  هنیباک و 

یهباشم ياه  ینامهیم  مه  ناشنارـسمه  هنیباک و  ياضعا  ریاس  ینامهیم  نیا  لابند  هب  مولعم  رارق  زا  : » دـنک یم  هفاضا  كورب  ینروه 
نیا دنهد و  یم  ناشنارـسمه  ناتـسدریز و  يارب  یهباشم  ياه  ینامهیم  ناشناراکمه  سپـس  »(2) و  .داد دـنهاوخ  ناشناراکمه  يارب 

.دنک یم  ادیپ  همادا  روطنیمه  اه  ینامهیم 

تروص ءاملع  مالسا و  فیعضت  فده  اب  هک  دوب  ناریا  ندرک  یبرغ  همانرب  زا  یـشخب  نانز  باجح  فشک  یگنرف و  هالک  لامعتـسا 
نداتفا هار  .درک  عضو  اروشاع  زور  رد  يرادازع  يارب  یتخس  تفـس و  ياه  تیدودحم  تلود  لیروآ 1935 ، لیاوا  رد  .تفرگ  یم 

رد ار  نآ  زا  دـعب  ياه » یمارآان   » اه و تیعونمم  نیا  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  زدـلیاچ ، زویر  .یج  .دـش  عونمم  يرادازع  ياه  هتـسد 
: تسا هدرک  شرازگ  هنوگنیا  رهش  نیدنچ 

دنیوگ یم  .دوب  هدرک  عونمم  ار  هتشذگ  ياه  لاس  هویش  هب  اه  نابایخ  رد  يرادازع  ياه  هتـسد  نداتفا  هار  سیلپ  لاسما  مولعم  رارق  زا 
وا زا  دـندز و  مارگلت  هاش  هب  ًامیقتـسم  اهالم  یخرب  دوب ، هداـتفا  لـیروآ  هب 14  لاسما  هک  اروشاـع ، ندیـسرارف  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک 

ًاروف دندوب  هدز  یتامادقا  هب  تسد  نارهت  هاشنامرک و  رد  هک  ار  ییاهالم  دـنیوگ  یم  .درادرب  ار  قوف  ياه  تیدودـحم  هک  دنتـساوخ 
هک لباب ، رد  بیترت  نیمه  هب  .دنتشاد  هاگن  سبح  رد  اروشاع  يادرف  ات  دندرک و  تشادزاب 

ص:175
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دنیوگ یم 

اه نابایخ  رد  يرادازع  ياه  هتسد  نداتفا  هار  هزاجا  هک  دندوب  هتـساوخ  رهـش  تاماقم  زا  اهالم  ًارهاظ  هتـشاد ، ار  اه  یمارآان  نیرتشیب 
نیگمشخ مدرم  هجیتن  رد  .دمآ  هلزلز  لباب  رد  لیروآ  بش 13  اضق  زا  و  دندرک ، يراددوخ  هزاجا  نداد  زا  تاماقم  یلو  دـنهدب ، ار 

اه نابایخ  هب  دـندرک  یم  يرادازع  شیپ  لاس  رازه  رد  [ع ] نیـسح ماما ]  ] تداهـش زا  رت  سوملم  يا  هعقاو  يارب  دـیاب  ـالاح  هک  لـباب 
ار نارادازع  نتخاـس  قرفتم  دـصق  هک  ینارومأـم  .دـنتخادنا  هار  هب  يرادازع  ياـه  هتـسد  تلود ، مکح  نتفرگ  هدـیدان  اـب  دـنتخیر و 

ياه یمارآان  دـنیوگ  یم  .دـندش  هتـشک  سیلپ  رومأـم  ود  لقادـح  هکرعم  نیا  رد  هک  دـنیوگ  یم  دـندش و  ریگرد  مدرم  اـب  دنتـشاد 
.دزی نامرک و  مق ، دهشم ، هلمج  زا  تسا ؛ هداد  يور  روشک  رگید  طاقن  یخرب  رد  مه  يرتکچوک 

نارادازع مه  دراوم  نیا  رد  یتح  دوب و  دودـحم  اـه  هناـخ  دـجاسم و  رد  نارادازع  عمجت  هب  اروشاـع  زور  ياـه  يرادازع  نارهت ، رد 
رگبوکرـس نارومأم  نادنورهـش و  نیب  هک  یموادـم  شنت  ًارهاظ   (1) .دورن رتارف  ینز  هنیـس  دـح  زا  ناش  يرادازع  هک  دـندوب  بظاوم 

اه و تفلاخم  زورب  بجوم  ًابلاغ  اهرهش  ندرک  نردم  دنور  تاحالصا و  لیمحت  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  روشک  همه  تشاد  دوجو  يولهپ 
نوناـق اـب  رهـش  نیا  مدرم  تفلاـخم  زیربـت ، رد  اـکیرمآ  لوـسنک  ، (2) نیرف .وـیلبد  نتــسوگآ  .دـش  یم  زیمآ  تنوـشخ  اـه  يریگرد 

: تسا هداد  حرش  ار  میژر  شنکاو  لاس 1928 و  رد  يریگزابرس 

مالعا رهش  نیا  رد  ربتکا  رهظ 12  زا  دعب  داد ، نم  هب  زیربت ، يرگ  لوسنک  دنمراک  فصآ ، ناخ  یلعنـسح  نآلا  نیمه  هک  يربخ  قبط 
رد هتـسب و  ار  اـهرازاب  مدرم  زور  ناـمه  يادرف  حبـص  یلو  .دـش  دـهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  دروـم  هب  يریگزابرـس  نوناـق  هک  دـنا  هدرک 

ازریم جاح  اقآ و  قداصازریم  رهش ، نادهتجم  لزانم  رد  مه  یخرب  دندرک و  عمجت  اهدجسم 
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لیروآ 1935. خروم 29  (، 40/891.404  ) هرامش 429 شرازگ  زدلیاچ ، - 1
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نسحلادبع

فشک يولهپ و  هالک  ندیشوپ  نینچمه  و  يریگزابرس ، هب  ضارتعا  رد  مه  ییاه  مارگلت  .دندش  عمج  رهـش ، یبهذم  ناربهر  زا  اقآ ،
تکرح رد  يریگزابرـس  زکرم  يوس  هب  هک  ار  یتیعمج  ییاوه  ریت  کیلـش  اب  نازابرـس  ربتکا ، رد 14  .دش  هداتـسرف  نارهت  هب  باجح 

، دوبن مولعم  ناش  یلصا  تین  هتبلا  هک  درک ، تکرح  هیسور  يرگ  لوسنک  يوس  هب  يرگید  تیعمج  ربتکا  رد 17  .دندرک  قرفتم  دوب 
بـش نامه  .دـندرک  قرفتم  ار  تیعمج  هلولگ  دـنچ  ییاوه  کیلـش  اب  مه  نازابرـس  .دـنریگب  هاـنپ  اـجنآ  رد  دنتـشاد  دـصق  ًارهاـظ  و 

رس هب  اه  يرازاب  ربتکا  زور 18  .دندش  تشادزاب  یسابرک ، هلمج  زا  رهش ، سانـشرس  راجت  زا  رگید  نت  دنچ  هارمه  هب  قوف  نادهتجم 
یماظن يورین  تسا و  یلاـخ  تسد  زیربت  تیعمج  .تسا  هتفاـی  همتاـخ  مدرم  شبنج  هک  دور  یم  ناـمگ  دنتـشگرب و  ناـشیاه  هرجح 

(1) .تسا هدیزرو  هوبنا و  رهش  نیا  رد  رقتسم 

ار هاش  اضر  اه و  یسیلگنا  ایوگ  هک  دوب  یمادقا  نینچ  اب  مدرم  ياه  تفلاخم  یگدرتسگ  تخاس  یم  زیامتم  ار  باجح  فشک  هچنآ 
زا دوب  هتشون  شیپ  زور  جنپ  ياه  ینامهیم  هب  طوبرم  شرازگ  رد  هچنآ  اب  توافتم  ًالماک  ینحل  اب  كورب  ینروه  .دوب  هدرک  ریگلفاغ 

: دوب هتخیر  مه  هب  ًالماک  تیعضو  هتفه ، کی  زا  رتمک  فرظ  .تفگ  نخس  مادقا  نیا  ربارب  رد  مدرم  تمواقم 

تمیق هب  اه  نابایخ  ندرک  نهپ  مدرم ، شود  رب  نیگنـس  ياه  تایلام  لیمحت  تمیق  هب  یمومع  ياـههارگرزب  نردـم  هکبـش  ثادـحا 
یـصوصخ عرازم  لوصحم  عیرـس  لاقتنا  يارب  سراف  جـیلخ  هب  رزخ  يایرد  زا  نهآ  طخ  ندیـشک  هژورپ  و  رواجم ، كـالما  بیرخت 

اب ینویامه  ترـضحیلعا  یلو  .دـندیرخ  ناج  هب  هنیزهرپ  یتالمجت  نوچمه  تکلمم  نیا  مدرم  ار  همه  همه و  ناریا ، لامـش  رد  هاـش 
ناملسم مدرم  يارب  هک  تشاذگ  يزیچ  رب  اپ  ناملسم  نانز  باجح  فشک  داهنشیپ 

ص:177
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یتیمها

لاس اهدص  و  دراد ، قیمع  سب  يا  هشیر  هک  دنک  لامیاپ  ار  یتنـس  دهاوخ  یم  وا  .دراد  اه  تایلام  ِراب  ندش  رت  نیگنـس  زا  رتارف  سب 
يرابجا و ياـه  تقفاوم  مغر  هب  .دـنک  یم  راد  هحیرج  ار  مدرم  تاـساسحا  وا ] راـک  نیا   ] و هتـشاد ، جاور  تکلمم  نیا  رد  هک  تسا 

ناناملـسم زا  يریثک  هدـع  لد  رد  همانرب  نیا  لک  اب  ناهنپ  یتموصخ  تاحالـصا ، نیا  يارجا  يارب  هاش  مزع  اب  یمومع  یلدـمه  زاربا 
باجح فشک  هب  راداو  ار  دوخ  نارسمه  ًاملسم  دنهدب  تسد  زا  ار  ناشیاه  تُسپ  دنتسین  لیام  هک  تلود  يارزو  هتبلا  .دنز  یم  جوم 

دوجو اب  .درک  دـنهاوخ  يوریپ  اهنآ  زا  زین  دنتـسین  هتـشذگ  میژر  هتـسبلد  هک  ینادنورهـش  ریاس  هیاپ و  نود  تاماقم  درک و  دـنهاوخ 
یم نآ  هب  مخا  اب  تولخ  رد  دننک ، یم  لابقتسا  مادقا  نیا  زا  هداشگ  يا  هرهچ  اب  مومع  راظنا  رد  هک  یمسر  تاماقم  زا  يرایسب  نیا ،

هنایفخم گنج  يارب  يدیدج  هبرح  الاح  دنا ، هدیـسر  نونج  ّدـح  رـس  هب  دـنمان  یم  هاش » ِیبهذـمال   » هچنآ زا  هک  نویناحور  .دـنرگن 
هک یناسک  ای  دـنا و  هتخاب  ناج  نادـنز  رد  زومرم  ياه  گرم  هب  هک  یناینادـنز  کـیدزن  لـیماف  یمیمـص و  ناتـسود  و  دـنراد ، دوخ 

(1) .دنا هدروآ  تسد  هب  مکاح  هلسلس  اب  هلباقم  يارب  يرتُرپ  شکرت  الاح  دنا  هدش  دیعبت  همکاحم  نودب 

: دسیون یم  باجح  فشک  اب  مدرم  تفلاخم  زا  نانچمه  شا  یلیمکت  شرازگ  رد  كورب  ینروه 

زا ینلع  راجزنا  ای  و  یفیلکتالب ، بارطـضا و  ساسحا  اب  باجح  فشک  داهنـشیپ  هزادـنا  هب  هاش  اضر  نارود  تاحالـصا  زا  کیچیه 
رثکا دـنفلاخم و  ًادـیدش  رداـچ  فذـح  اـب  نویناـحور  هک  تفگ  ناوت  یم  تئرج  هب  .تسا  هدوبن  هارمه  مدرم  ناـیم  رد  ینونک  میژر 
راشقا هب  تنوشخ  باعرا و  هب  لسوت  اب  یللملا » نیب   » حالطصا هب  هالک  ندیـشوپ  هچرگ  .دنا  هدمآ  مشخ  هب  رما  نیا  زا  مه  ناناملـسم 

، دش لیمحت  هعماج  رت  نییاپ 

ص:178
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رثکا

اب دننک  هدافتسا  درادن ، دوخ  رب  يولهپ »  » مان رگید  ًاقافتا  هک  يولهپ ، هالک  زا  هکنآ  ياجب  طسوتم  الاب و  تاقبط  هب  قلعتم  ياه  یناریا 
لابقتـسا رما  نیا  زا  رکفنـشور  ددـجتم و  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  یتح  .دنتـشاذگ  رـس  رب  ار  هـالک  نیا  یقلُخ  شوخ  ردـص و  هعس 

ششوپ رییغت  داهنـشیپ  رد  دندوب  روصتم  مه  ینـساحم  نادرم  يارب  یگنرف  هالک  جاور  رد  دیاش  هک  ییاهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دندرک ،
، نانز باجح  فشک  هب  ضارتعا  رد  ناسارخ ، هبتر  یلاع  يالم  هس  زا  یکی  یمق ، نیسح  اقآ  جاح  .سب  دندید و  یم  ّرـش  طقف  نانز 
هب ار  شضارتعا  بتارم  ًاصخش  ات  دش  نارهت  مزاع  سپـس  درک و  مارگلت  هاش  يارب  ار  شتارظن  ادتبا  نادرم ، هالک  رییغت  يدودح  ات  و 

هزادـنا نامه  هب  هک  درک  داجیا  يا  هثداـح  شروضح  دیـسر  تختیاـپ ، ترواـجم  رد  میظعلادـبع  هاـش  هب  یتقو  .دـناسرب  هاـش  ضرع 
و دنتسب ، ار  ناشیاه  هرجح  اه  يرازاب  رتشیب  هیئوژ  رد 4  دیسر و  نیدتم  ناناملـسم  شوگ  هب  دوز  یلیخ  وا  دورو  ربخ  .تشاد  تیمها 
شوپ و مروفینوی  رومأم  يا  هدع  هلصافالب  .دنوش  ایوج  ریخا  تاحالصا  هرابرد  ار  شرظن  ات  دندش  هناور  دجـسم  يوس  هب  رفن  اهدص 

لحم نیا  رد  سیلپ  يدایز  هدع  نونکات  نامز  نآ  زا  .دندش  الم  اب  مدرم  سامت  زا  عنام  هلیسونیدب  مازعا و  دجـسم  هب  یـصخش  سابل 
یلو دـش ، لیطعت  رازاب  رگید  راب  کـی  هیئوژ  زور 6  .دـنروخب  ناکت  اجنآ  زا  الم  تمیزع  ناـمز  اـت  منک  یمن  رکف  دنتـسه و  رقتـسم 
یم جارح  هب  ار  ناش  سانجا  همه  تلود  تاماقم  دـننکن  زاب  ار  ناشیاه  هرجح  رگا  هک  دـندرک  دـیدهت  ار  اه  يرازاب  سیلپ  نارومأـم 

.تسا هدشن  دییأت  زیربت  مدرم  شروش  هعیاش  زونه  .دندرک  زاب  ار  ناشیاه  هرجح  ًارابجا  مه  اهنآ  و  دنراذگ ،

رد هک  یلامعا  ماجنا  زا  هتـساوخ  وا  زا  هداتـسرف و  هاش  يارب  يا  هنابدؤم  مارگلت  مق ، نایالم  زا  ، (1) میرکلادبع خیش  جاح  دنیوگ  یم 
مالسا
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مارح

نید اب  یمیقتسمریغ  ای  میقتـسم  طبر  چیه  يولهپ  هالک  نتـشادرب  هک  هداد  خساپ  هلـصافالب  مه  هاش  دنیوگ  یم  .دنک  يریگولج  تسا 
چیه دعب  هب  نیا  زا  هداد  روتـسد  هاش  هک  تسا  عیاش  نینچمه  .تسا  هدادن  باجح  فشک  يارب  يروتـسد  چـیه  زونه  هکنیا  درادـن و 

شترا هبتر  یلاع  نارـسفا  زا  یکی  هک  دـشاب ، هتـشاد  تحـص  یفرح  نینچ  رگا  .دـیایب  نابایخ  هب  هبجحم  نانز  اـب  درادـن  قح  يرـسفا 
هدـیرخ ناـج  هب  ار  شا  یماـظن  ياـهورین  نیب  رد  هقرفت  نداـتفا  گرزب  رطخ  هاـش  هک  تسا  موـلعم  تسا ، هدرک  دـییأت  ار  نآ  تحص 
لوسنک تسد  هب  هک  يراـبخا  .تسین  یکـش  دراد  دوجو  هاـش  هماـنرب  هب  تبـسن  نوزفازور  قیمع و  یتموصخ  هک  نیا  رد  هتبلا  .تسا 

ینلع تموـصخ  دـناوت  یم  ینوـنک  هماـنرب  رییغت  طـقف  نم  ناـمگ  هب  دـنک و  یم  دـییات  ار  ترافـس  هـب  هلـصاو  راـبخا  هدیـسر ، يرگ 
ار شا  همانرب  تسا  رـضاح  هاش  ایآ  هک  دناد  یمن  یـسک  ًاعقاو  هتبلا  .دـناشنب  ورف  ار  هاش  اب  ناریا  تیعمج  زا  يریثک  هدـع  نویناحور و 
هاش هب  سیلپ  نارومأم  نایماظن و  یتقو  ات  .تفر  دـهاوخ  داب  هب  شتیثیح  کش  نودـب  دراذـگب  راـنک  رگا  هک  ریخ ، اـی  دراذـگب  راـنک 
هاش اضر  لیم  هب  هک  ار  یتاحالـصا  ره  دـنروبجم  مدرم  دـننکن ، داجیا  یلکـشم  تلود  يارب  هدـع  نیا  هک  ینامز  ات  و  دنتـسه ، رادافو 

(1) .دنریذپب دشاب ،

دیدش روسناس  دهشم : رد  شروش  ربخ 

كورب ینروه  .اجک  دنتـسناد  یمن  دـنچ  ره  هداد ، خر  يدـب  هثداـح  دـندرک  سح  اـکیرمآ  ترافـس  مدرم و  هیئوژ 1935 ، زور 12 
، نیا رب  هوـالع   (2) .دـنا هدرک  بیذـکت  ار  رهـش  مدرم  شروش  هعیاـش  زیربـت  رد  سیلگنا  هیکرت و  ياـه  يرگلوسنک  هک  داد  شرازگ 

دییأت ار  رهش  نیا  مدرم  شروش  ربخ  زین  زاریش  رد  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  هورگ  يرافح  ریدم  تیمشا ، رتکد 
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ار دهشم  رد  ییاکیرمآ  یحیـسم  ناغلبم  زا  نسدلانود  رتکد  هب  كورب  ینروه  زمر ي » یفارگلت  مایپ   » مه هیمظن  نارومأم  .دوب  هدرکن 
ترافـس تشاذـگن  یتح  هک  دراد  يروسناس  تدـش  زا  ناشن  رما  نیا  .دـنتفرگ  دـصقم  هب  ار  نآ  ندیـسر  يولج  دـندرک و  يریگدر 

.دنام ربخ  یب  رهش  نیا  رد  مدرم  شروش  زا  هتفه  کی  دودح  دنک و  رارق  رب  طابترا  دهشم  اب  اکیرمآ 

یب هثداح  تایئزج  قیقد و  خیرات  زا  ترافس  دنچ  ره  دیسر ؛ ترافس  هب  هیئوژ  خروم 18  مارگلت  طسوت  هرخالاب  مدرم  تارهاظت  ربخ 
نیدـنچ گرم  هب  تفرگ  تروص  باجح  فشک  داهنـشیپ  یگنرف و  هالک  هب  ضارتعا  رد  هک  دهـشم  رد  هیئوژ  شروش 8  : » دنام ربخ 

هلخاد ترازو  هیمالعا  هک  زورما  هب  ات  .دش  هتـساوخ  کمک  یماظن  ياهورین  زا  مظن  يرارقرب  يارب  تیاهن  رد  دیماجنا و  سیلپ  رومأم 
یم ارجا  تدش  هب  یگنرف  هالک  ندیشوپ  يارب  هاش  مکح  .دوب  هلصاو  رابخا  دییأت  زا  عنام  دیدش  روسناس  درک  دییأت  ار  تاعیاش  ناریا 

عاضوا لرتنک  ًالماک  تلود  هتفرگن و  تروص  نارهت  رد  یـشروش  .تسا  هدشن  رداص  باجح  فشک  يارب  یمـسر  مکح  زونه  .دوش 
(1)« .دراد تسد  رد  ار  دهشم 

زور 18 نامه  زین  دوب ، هدـشن  رکذ  هثداح  قیقد  خـیرات  نآ  رد  و  تخاس ، رـشتنم  دهـشم  عیاقو  اـب  طاـبترا  رد  تلود  هک  يا  هیمـالعا 
: تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  ششرازگ  رد  كورب  ینروه  هک  دش  رداص  هیئوژ 

متشه زور  رد  عقاو  رد  دندرک  یم  بیذکت  ار  نآ  تدش  هب  ناریا  تلود  تاماقم  هتفرگ و  تروص  زیربت  رد  دنتفگ  یم  هک  یـشروش 
هب يا  هراشا  هلخاد  ترازو  هیمالعا  رد  .درک  دییأت  ار  هلئـسم  نیا  ًامـسر  زورما  ناریا  هلخاد  ترازو  تسا و  هداد  خر  دهـشم  رد  هیئوژ 

، دش لامعا  دهـشم  زا  یلاسرا  رابخا  رب  شروش  زورب  لابند  هب  هلـصافالب  هک  يدیدش  روسناس  هدـشن و  نیحورجم  اه و  هتـشک  دادـعت 
راوشد رایسب  ار  هدش  رشتنم  هلخاد  ریزو  يوس  زا  هچنآ  زا  يرتشیب  تاییزج  زا  عالطا 
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هتخاس

زا يربخ  چـیه  یلو  تشاد ، دوجو  مق  زاریـش و  زیربت ، مدرم  شروش  هرابرد  یتاعیاش  ریخا  زور  هد  یط  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .تسا 
تسا و نیگنـس  نارهت  رب  مکاح  ياـضف  یلو  دـش ، بیذـکت  دوز  یلیخ  لوا  رهـش  هس  هب  طوبرم  تاـعیاش  .دوبن  دهـشم  رد  یمارآاـن 

.تسا هدش  مکاح  مدرم  رب  یفیلکتالب  سح  کی  ًارهاظ 

: تسا هدناجنگ  دوخ  شرازگ  رد  زین  ار  هلخاد  ریزو  تاراهظا  همجرت  كورب  ینروه 

تشاد و هئطوت  يرگبوشآ و  هقباس  هک  لولهب  خیـش  مان  هب  ییالم  هیئوژ  متـشه  بش  رد  ناسارخ  رادناتـسا  زا  هلـصاو  شرازگ  هب  اـنب 
و درک ، ینارنخـس  اهنآ  يارب  هدرک و  عمج  دوخ  رود  ار  داوس  یب  حول و  هداس  شابوا  يا  هدـع  دوب  هتفرگ  رارق  درگیپ  تحت  زین  ًـالبق 

سابل هالک و  هرابرد  ییوگ  هوای  هب  لولهب  دندش و  عمج  وا  رود  شابوا  لذارا و  يا  هدع  .تشاد  همادا  زور  هس  وا  ینارنخس  تاسلج 
هک ییاه  هوای  داریا  زا  ار  وا  دندرک  یعـس  هیمظن  تاماقم  دوشگ ، یکاته  یـشاحف و  هب  نابز  صخـش  نیا  هک  یتقو  .تخادرپ  دـیدج 

تاماقم دندوب و  نارگن  رما  نیا  زا  مدرم  .دندشن  قفوم  یلو  دـننک  فرـصنم  دوش  ینماان  یمظن و  یب  شروش و  بجوم  تسناوت  یم 
نارومأم زا   ] يدادعت حرج  لتق و  هب  رجنم  هک  دـنزاس ، قرفتم  درک  یم  تمواقم  ناشربارب  رد  هک  ار  یتیعمج  دـنتفرگ  میمـصت  هیمظن 
نازابرس اب  دنتشاد  تسد  رد  هک  یکلهم  ياه  حالس  اب  مه  نارگبوشآ  .تساوخ  کمک  یماظن  ياهورین  زا  راچان  هیمظن  .دش  سیلپ ]

، دندش هدنکارپ  ای  ریگتـسد و  ای  شابوا  لذارا و  .دندروآ  يور  هلولگ  کیلـش  هب  راچان  مظن  هداعا  يارب  زین  نازابرـس  .دـندش  ریگرد 
مه هیمظن  نارومأم  .تسا  هدـش  رارقرب  رگید  راب  تینما  مظن و  .دـنک  رارف  تسناوت  لولهب ، خیـش  ینعی  اه ، شاـشتغا  نیا  ببـسم  یلو 

.دنتسه قیاقح  نتفای  يارب  قیقحت  لاح  رد  کنیا 

: دوزفا هلخاد ، ریزو  هیمالعا  پاچ  زا  سپ  دنامن ، بقع  هلفاق  زا  هکنآ  يارب  نارهت  لانروژ ُد  همانزور 
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ارچ

هب زا  هک  لاس  زا 25  دعب  اریز  درک ؟ باختنا  كانفـسا  هثداح  نیا  يارب  ار  هیئوژ  زور 11  شزیگنا  ترفن  هقباس  نآ  اـب  رگ  هئطوت  نیا 
مارتحا و يادا  يارب  دهـشم  مدرم  هلاس  ره  درذگ ، یم  هیئوژ  زور 11  رد  يرازت  ياهورین  تسد  هب  اضر  ماما  مرح  دبنگ  نتـسب  پوت 
، تسا مدرم  نمأم  هک  روبزم ، دجسم  نحص  رد  ششابوا  لذارا و  خیـش و  .دنوش  یم  عمج  دجـسم  نحـص  رد  هعقاو  نیا  زا  دوخ  رثأت 

تشادزاب هک  دوب  ینئاخ  صخـش  هکلب  دوبن ، ییارگنامرآ  درف  وا  هتبلا  .دندش  رارف  هب  روبجم  ناشناج  ظفح  يارب  یلو  دندرک ؛ عمجت 
فلاخم نارگبوشآ  اب  دهـشم  مدرم  اریز  دوبن ، یمدرم  شبنج  کی  مه  نیا  .دـش  دـهاوخ  تازاجم  يراکهبت  ای  یـشکمدآ  مرج  هب  و 

زابرس سیلپ و  رومأم  يا  هدع  گرم  ببسم  هنافسأتم  هک  وربآ  یب  نید و  یب  عجترم  کی  نیگنن  لمع  تسا ، هئطوت  کی  نیا  .دندوب 
.میروآ یم  دورف  رس  ناش  مارتحا  هب  مه ] ام   ] و دنتخاب ، ناج  هفیظو  يادا  هار  رد  هک  دش 

زا يولهپ  هالک  ياجب  یگنرف  هالک  ندیـشوپ  هب  نادرم  رابجا  یچوپ  دادیب و  .دـشن  نایماظنریغ  نیگنـس  تافلت  هب  مه  يا  هراشا  یتح 
: تسادیپ یبوخب  شرازگ  نیا 

لقادح

دنک یم  ارجا  ار  هاش  مکح  مامت  يرایـشوه  اب  هیمظن  .تسا  هدرک  يولهپ  هالک  تیعونمم  مکح  يارجا  ِمزج  ار  دوخ  مزع  هاش  ًاتلاجع 
ندمت رهاظ  لقادح  بیترت  نیدب  و  دننک ، یم  رس  هب  یگنرف  ياه  هالک  نیا  زا  دعب  یناریا  نادرم  هک  تسین  يدیدرت  کش و  رگید  و 
طابترا نیا  رد  .دنا  هدرک  هراپ  ماع  ألم  رد  هتـشادرب و  ناشرـس  زا  ار  نادنورهـش  هالک  هیمظن  نارومأم  .دنریگ  یم  دوخ  هب  ار  ییاپورا 

هالک یب  ِرس  راچان  نیگمـشخ  مدآ  اهدص  هک  تسا  هدوب  نیا  هجیتن  و  دنا ، هدادن  زورب  نآ  زا  يا  هناشن  یتح  دنا و  هدماین  هاتوک  چیه 
هالک تخات و  یم  تعرـس  اب  راوس  سیلپ  کی  راز  هلـال  رد  شیپ  زور  دـنچ  نیمه  .دـنا  هتـشگزاب  لزنم  هب  هتفر و  ناـشراک  لـحم  هب 

.تخادنا یم  تیعمج  فرط  هب  درک و  یم  هکت  هکت  ار  يولهپ 
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ات : » دناسر یم  نایاپ  هب  زیمآ  زنط  رظن  نیا  اب  ار  شـشرازگ  تشادـن ، ربخ  دهـشم  ياه  يزیرنوخ  تعـسو  زا  زونه  هک  كورب  ینروه 
.دوش لیدبت  یمهم  هلئـسم  هب  باجح  فشک  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  تسا  هدـشن  وحم  ناریا  لک  زا  ًاعطق  ًالماک و  يولهپ  هالک  یتقو 

دهاوـخ لیدـبت  یجراـخ  سیورـس  رد  تیرومأـم  ياـه  لـحم  نیرت  بلاـج  زا  یکی  هـب  ار  نارهت  یمکح  نـینچ  يارجا  نـم ، رظن  زا 
(1)« .درک

: دینش ار  دهشم  كانلوه  هثداح  تایئزج  ناتسناغفا  ریفس  زا  ادتبا  كورب  ینروه 

تسد هب  ریز  تاعالطا  متشاد ، وا  اب  ناتـسناغفا  ریفـس  هب  دهـشم  رد  ناتـسناغفا  لوسنکرـس  زا  یلاسرا  رابخا  هرابرد  هک  ییوگتفگ  رد 
هب عاضوا  زا  یلـصفم  حرـش  دهـشم  رد  ناتـسناغفا  لوسنکرـس  يوس  زا  يزمر  مایپ  کـی  قیرط  زا  هک  داد  عـالطا  نم  هب  ریفـس  دـمآ :

حورجم رفن  دصتشه  دنا ، هتخاب  ناج  مدرم  زا  رفن  دصناپ  هدش ، هتـشک  یناغفا  تشه  شروش  نایرج  رد  هکنیا  تسا ؛ هدیـسر  شتـسد 
تسا نآ  زا  یکاح  ناتسناغفا  لوسنکرس  زا  هلصاو  تاعالطا  .دنا  هدش  دیدپان  ای  دنا  هداتفا  نادنز  هب  ای  رفن  رازه  ود  ًابیرقت  دنا و  هدش 
هیئوژ مهدزاود  زور  هکلب  هتفرگن ، تروـص  هـیئوژ  رد 8  شروـش  دوـب ، هدـمآ  ناریا  هلخاد  ترازو  هیمـالعا  رد  هچنآ  فـالخ  رب  هک 

هب ضارتـعا  رد  هک  يریثـک  تیعمج  زا  سیلپ  ریفـس ، شرازگ  قـبط  .تـسا  هتفاـی  هـمادا  هـیئوژ  بـش 13  زا  یـساپ  اـت  هدـش و  عورش 
رادناتـسا تقونآ  .دـندرک  يراددوخ  مه  اـهنآ  دـنوش و  قرفتم  هک  تساوخ  دـندوب ، هدـش  عمج  دجـسم  رد  هاـش  دـیدج  تامیمـصت 

روط هب  ات  دـیهاوخب  اهنآ  زا  رگید  راب  کـی  هک  دـمآ  خـساپ  .دوب  هدرک  فیلکت  بسک  وا  زا  هاـش  يارب  یمارگلت  لاـسرا  اـب  ناـسارخ 
.دینک قرفتم  روز  هب  ار  اهنآ  دیریگب و  کمک  یماظن  ياهورین  زا  دندرک  يراددوخ  هچنانچ  دننک و  كرت  ار  مرح  زیمآ  تملاسم 
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نازابرس

تافلت هب  رجنم  هک  دنتسب  هلولگ  هب  ار  اهنآ  رابریت  اب  سپس  و  دندرک ، هدافتسا  گنفت  زا  ناشهاگهانپ  زا  مدرم  ندنار  نوریب  يارب  ادتبا 
.دش یکانلوه 

شترا

زا کی  چیه  .تسا  شنت  رپ  نیگنـس و  رایـسب  رهـش  رب  مکاح  ياضف  یلو  دراد ، تسد  رد  ار  عاضوا  قلطم  لماک و  لرتنک  کنیا  مه 
مان و ات  تسا  هتساوخ  دهشم  رد  روشک  نیا  لوسنکرس  زا  ناتسناغفا  ریفس  .دنا  هدشن  هتـشک  ارجام  نیا  رد  ییاپورا  ای  ییاکیرمآ  عابتا 

ضحم هب  ات  دراذـگب  وا  رایتخا  رد  دـنا  هدـش  هتـشک  شروش  نیا  نایرج  رد  دـنک  یم  اعدا  هک  ار  یناغفا  رئاز  تشه  همانرذـگ  هرامش 
.دیامن غالبا  ناریا  تلود  هب  ار  دوخ  ضارتعا  یمسر  بتارم  تاعالطا  نیا  راشتنا 

نینچ دوـب  هدـش  نارهت  دراو  هیئوژ  زور 20  هک  ار  ییاـکیرمآ ، ناـغلبم  زا  نسدـلانود ، رتکد  اـب  شیاـهوگتفگ  حرـش  كورب  ینروه 
: دهد یم  شرازگ 

، مدوب هدـشن  قفوم  یلو  مریگب  ساـمت  وا  اـب  فارگلت  قـیرط  زا  مدوـب  هدرک  یعـس  نارهت  هب  شندـمآ  زا  شیپ  هک  نسدـلانود ، رتـکد 
تفر و ربنم  يالاب  مرح  رد  هک  یناریا  يالم  کی  و  دش ؛ عورـش  هیئوژ  زور 12  حبص  شروش  .تشاذگ  مرایتخا  رد  ار  ریز  تاعالطا 

ًاتقوم دندیـشک و  نییاپ  ربنم  زا  ار  وا  نانابهگن  .درک  دیدشت  ار  شروش  درک ، داریا  هاش  يداهنـشیپ  تاحالـصا  دـض  رب  يدـنت  نانخس 
ره هک  یتیعمج  يارب  هرابود  مه  وا  .دنداد  تاجن  نانابهگن  تسد  زا  ار  الم  دنتـشاذگ و  شروش  هب  رـس  ناهگان  مدرم  .دندرک  سبح 

ناشماجرفان ياه  شالت  دنتفاتـش و  هنحـص  هب  سیلپ  یکمک  ياهورین  .درک  ینارنخـس  هب  عورـش  دش  یم  هدوزفا  ناشدادـعت  هب  هظحل 
دعب زور  حبـص  لیاوا  ناسارخ  رادناتـسا  .دـش  رفن  دـنچ  ندـش  حورجم  هتـشک و  هب  رجنم  زور  ناـیاپ  اـت  تیعمج  ندرک  قرفتم  يارب 

یماظن ياهورین  همه  هک  نومـضم  نیا  هب  درک  تفایرد  یمارگلت  خساپ  رد  درک و  فیلکت  بسک  وا  زا  داتـسرف و  هاش  يارب  یمارگلت 
روز هب  ار  تیعمج  دیریگب و  کمک  هب  ار  دوجوم 

ص:185

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 206 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


قرفتم

هظحل ره  هک  ینارگبوشآ  يارب  ار  نآ  نتم  مارگلت  نیا  تفایرد  ضحم  هب  .دـشاب  مرح  ندرک  ناریو  مزلتـسم  رما  نیا  رگا  یتح  دـینک 
یم رفن  رازه  زا 10  شیب  هب  نآ  فارطا  مرح و  رد  رضاح  تیعمج  هیئوژ  زور 14  رهظ  زا  دعب  ات  .دندناوخ  دش  یم  رتدایز  ناشدادعت 

.دندرک یچیپرس  مدرم  هب  کیلش  يارب  قوفام  نارسفا  نامرف  زا  اهنآ  زا  یخرب  دندوبن و  مظنم  نادنچ  دهـشم  یماظن  ياهورین  .دیـسر 
.دندش تشادزاب  دوخ  تسدریز  دارفا  ندرک  عیطم  رد  یناوتان  ماهتا  هب  رسفا  نیدنچ  ًادعب  درک و  یشکدوخ  اهنآ  زا  یکی 

هب

رـضاح تیعمج  يور  هب  ًادعب  هک  دوب  ورین  نیمه  دندروآ و  دهـشم  هب  رواجم  رهـش  زا  ار  رداک  یماظن  دصناپ  تعرـس  هب  لیلد  نیمه 
.دنتـشاد تکرـش  يریگرد  نیا  رد  یماظن  يورین  رازه  ود  زا  شیب  ًاعومجم  .تخاس  قرفتم  ار  اهنآ  هرخـالاب  دوشگ و  شتآ  مرح  رد 

رـس يالاب  هب  ادتبا  .درک  دراو  دجـسم  هب  یناربج  لباق  یلو  يدج  همدص  هک  دندوشگ  شتآ  دجـسم  يوس  هب  رابریت  گنفت و  اب  ادتبا 
لحم میقم  ناغلبم  دروآرب  قبط  .تشاذگ  ياج  هب  یکانلوه  تافلت  دمآ و  رت  نییاپ  اه  هلول  جیردت  هب  یلو  دـش  یم  کیلـش  تیعمج 
رومأم يدادعت  هتبلا  .دندش  ریگتسد  مه  رفن  دصـشش  ات  دصناپ  نیب  مک  تسد  دندش و  حورجم  ای  هتـشک  رفن  دصناپ  ات  دصراهچ  نیب 

(1) .دندوب یماظنریغ  ناشرتشیب  یلو  دش ، یم  هدید  نیحورجم  اه و  هتشک  نایم  رد  زین  زابرس  سیلپ و 

اه یسیلگنا  يوس  زا  تافلت  دروآرب 

رد نارگید  دعـسا و  رادرـس  گرم  هک  هنوگنامه  تسرد  .دنهد  هولج  کچوک  ار  يدژارت  نیا  دنتـشاد  یعـس  ادـتبا  رد  اه  یـسیلگنا 
لیـصفت كورب  ینروه  .دنهد  هولج  مک  رایـسب  ار  تافلت  دادعت  دنتـشاد  یعـس  مه  الاح  دندوب ، هداد  تبـسن  یعیبط  للع  هب  ار  نادنز 

ار سیلگنا  ترافس  اب  شیاه  تبحص 
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: دنک یم  تیاکح  هنوگنیا 

یلیاـمت مه  شناتـسدریز  دوب و  هدرک  كرت  گـنیپمک  دـصق  هب  ار  ناریمـش  اـیناتیرب  راـتخمریزو  دیـسر  نارهت  هب  شروش  ربخ  یتـقو 
، دـننک بسک  ار  ایناتیرب  لوسنک  زا  هلـصاو  شرازگ  تایوتحم  ياشفا  هزاـجا  دـنریگب و  ساـمت  وا  اـب  دـنناوتب  هکنیا  زا  شیپ  دنتـشادن 

شرازگ .تشاذـگ  مرایتخا  رد  ار  شرازگ  لک  ترافـس  ریبد  دـندرک ، بسک  ار  وا  هزاجا  یتقو  .دـنهد  رارق  نم  رایتخا  رد  یتاعالطا 
.درک یم  دییأت  ناگدشریگتـسد ، حورجم و  هتـشک ، دادعت  يانثتـسا  هب  ار ، نسدـلانود  رتکد  ناتـسناغفا و  ریفـس  تاراهظا  ًالک  روبزم 

: تسا ریز  حرش  هب  ایناتیرب  لوسنک  طسوت  دهـشم  هیمظن  زا  هدمآ  تسد  هب  ماقرا  رامآ و  تسا : ریز  بیترت  هب  ایناتیرب  ترافـس  دروآرب 
(1) .حورجم رفن  تصش  هتشک و  رفن  جنپ  تسیب و 

: دهد یم  شرازگ  كورب  ینروه  .دندرک  رظندیدجت  حورجم  هتشک و  دادعت  زا  دوخ  دروآرب  رد  اه  یسیلگنا  نیا ، دوجو  اب 

زورما

نیسوبحم نیحورجم و  اه ، هتشک  رامآ  دهشم  رد  ناتسناغفا  لوسنکرس  هک  تشاد  زاربا  وا  مدرک و  تبحص  ناتـسناغفا  ریفـس  اب  حبص 
یمـسر ياـه  شرازگ  نیرخآ  تاـیوتحم  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  تسرد  ًاـبیرقت  اـهدروآرب  هک  دوـب  دـقتعم  ًاصخـش  هدادـن و  رییغت  ار 

هب تفرگ و  رارق  مرایتخا  رد  تلوهس  هب  یفارگلت  بوتکم و  ياه  شرازگ  .مدرک  تفایرد  ایناتیرب  راتخمریزو  زا  ار  دهـشم  زا  یلاسرا 
هتشک دادعت  کنیا  مه  ایناتیرب  راتخمریزو  .تشاد  تقباطم  مدوب  هدرک  میلست  هجراخ  روما  ترازو  هب  ًالبق  هک  یتاعالطا  اب  یلک  روط 
راتخم ریزو  هک  ار  دهشم  رد  ایناتیرب  لوسنک  تاراهظا  یخرب  ریز  رد  .دنز  یم  نیمخت  رفن  دصناپ  ات  دصراهچ  نیب  ار  نیحورجم  اه و 

.منک یم  لقن  تسا  هداد  رارق  مرایتخا  رد  هنامرحم  روط  هب  ایناتیرب 

: دنک یم  رکذ  ار  لوسنک  شرازگ  زا  يا  هدیزگ  كورب  ینروه 
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تاماقم

رتمک رفن  دصیـس  اـی  تسیود  زا  مه  نیحورجم  رامـش  .دـنا  هدرک  نفد  ییاـه  لادوگ  رد  ار  هتـشک  تشه  تسیب و  دـصکی و  یماـظن 
نادـنز رد  .دـنحورجم  ناشرفن  تسیود  دادـعت  نیا  زا  هک  دنتـسه ، سوبحم  اه  هناخزابرـس  رد  رفن  راهچ  دـصناپ و  کنیا  مه  .تسین 

نیـسوبحم زور  ره  .دنتـسه  حورجم  ناـشرفن  تشه  تسیب و  دادـعت  نیا  زا  هـک  دنـسوبحم  رفن  هدزاـی  دصیـس و  زین  یماـظنریغ  ياـه 
هدش حورجم  رگید  رفن  هدراهچ  هتشک و  مه  زابرـس  هدجه  رـسفا و  ود  .دندنب  یم  کلف  هب  هرفن  یـس  ياههورگ  رد  ار  اه  هناخزابرس 

مه ناگدش  تشادزاب  دادعت  تسا .) هدرک  رکذ  رفن  تشه  ار  اهنآ  دادعت  ناتسناغفا  ریفـس   ) دنا هتخاب  ناج  مه  ناغفا  رئاز  هدزیـس  .دنا 
نورد ار  نازابرـس  هدـنامرف  نارگبوشآ  هک  داد  خر  مهدزای  بش  رد  اه  يزیرنوخ  نیلوا  .درذـگ  یم  مه  رفن  دصتـشه  زرم  زا  کـنیا 

اه يزادناریت  نیا  رثا  رد  .دهدب  تیعمج  يوس  هب  شتآ  نامرف  شناتـسدریز  هب  وا  هک  دـش  ثعاب  راک  نیمه  و  دـنتخادنا ، بآ  يوج 
هب ًاتیاهن  هک  دش  رتریگارف  شروش  رتشیب و  مهدزیـس  مهدزاود و  ياهزور  رد  تیعمج  .دندش  حورجم  رفن  هاجنپ  هتـشک و  رفن  هدـجه 

.دیماجنا مهدراهچ  بش  ماع  لتق 

یتیاضران

سوبحم اه  هناخزابرـس  رد  يدـعب  زور  ود  لوط  رد  حالـس و  علخ  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  نوشق  هدـنامرف  هک  دـش  بجوم  دهـشم  نوشق 
.دـندرب یم  هانپ  ادـخ  هب  نیگنـس  ياه  تایلام  ییاپورا و  ياه  يروآون  زا  دـنتخات و  یم  هاش  هب  ًانلع  مرح  رد  رـضاح  ياـهالم  .دـنک 

...دندرک یم  یلدمه  اهنآ  اب  زین  مرح  جراخ  لخاد و  نارگبوشآ 

مارگلت رد  .دوب  هدیـسر  شتـسد  هب  زیربت  رد  ایناتیرب  لوسنک  زا  هک  داد  ناشن  نم  هب  ار  یمارگلت  اـیناتیرب ] راـتخمریزو  ، ] نیا رب  هوـالع 
زا ًادیدش  مدرم  هکنیا  دنا و  هدروآ  رهش  هب  دوخ  اب  زین  ار  ریخا  ماع  لتق  ربخ  دنا و  هدش  زیربت  دراو  يدهـشم  ناگدنهانپ  هک  دوب  هدمآ 
هب نارهت  رد  نّیدتم  ناناملسم  همه  هک  تسا  يا  هلمج  نیا  .دنا  هدیشک  نوخ  هب  ار  ماما  سدق  ناتسآ   ... .دنتسه نیگمـشخ  هاش  تسد 

نودب و  دنیوگ ، یم  رگیدکی 
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کش

دودح ات  و  يداع ، مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  تیبوبحم  ًاعطق  هاش  هک  میوگب  مناوت  یم  تئرج  هب  .تسا  هتشاد  مدرم  ناهذا  رب  يدایز  ریثأت 
رد الاح  دندناوخ ، یم  ریبک » هاش  اضر   » ار وا  شیپ  هام  دـنچ  ات  هک  ییاهنآ  زا  یلیخ  .تسا  هداد  تسد  زا  روشک  تاماقم  نیب  يرتمک 

یلاع بصانم  ياراد  هک  يددجتم  هتخیهرف و  ياه  یناریا  یتح  هک  ما  هتفای  عالطا  .دننک  یم  حـیبقت  دهـشم  ماع  لتق  رطاخ  هب  تولخ 
تـسد زا  يدایز  دودح  ات  ار  دوخ  تیثیح  وربآ و  لیلد  نیمه  هب  هدـش و  یگرزب  هابتـشا  بکترم  هاش ]  ] هک دـندقتعم  ًانلع  دنتـسه  زین 

(1) .تسا هداد 

سدق ناتسآ  هیلوتلا  بیان  مادعا 

يالکو عمج  رد  هاشاضر  اه ، همانزور  شرازگ  هب  انب  .دـش  عورـش  الب  رپس  نتفاـی  يارب  وجتـسج  كانفـسا  هعقاو  نیا  عوقو  ضحم  هب 
رد ار  نانخس  نیا  كورب  ینروه  درک .» داریا  یمهم  رایـسب  نانخـس   » دندوب هتفر  دابآ  دعـس  خاک  هب  هیئوژ 1935  رد 24  هک  سلجم 

: تسا هدروآ  دوخ  شرازگ 

، دشاب تدابع  لحم  دیاب  مرح  تسا : هدرک  داریا  ار  ریز  نانخس  هاش  قوف  رادید  رد  هک  متفای  عالطا  تسا  قثوم  مرظن  هب  هک  یعبنم  زا 
هتفرگ هانپ  مرح  رد  هک  ییاهنآ  زا  يرایـسب  هنایوج  هنتف  راتفر  هب  هجوت  اب  هک  دنتـشاد  زاربا  ینـشور  هب  ترـضحیلعا  .بوشآ  هنتف و  هن 

هک دندرک  هراشا  یناوج  يالم  هب  ًاصخشم  ناشیا  .دوب  هجوم  یطیارـش  نانچ  تحت  نآ ، يانب  بیرخت  یتح  یمادقا ، هنوگ  ره  دندوب ،
هب سپـس  .تسا  هدوـب  ناریا  تلود  هیلع  یبرخم  تاـغیلبت  لوغـشم  هیروـس  رد  هک  دـنتخاس  مهتم  ار  وا  تـشاد و  ار  شروـش  يربـهر 

راکتبا یماظنریغ  تاماقم  رگا  دنتشاد  داقتعا  ناشیا  .دندناوخ  لدزب  هضرع و  یب  ار  اهنآ  دنتخات و  ًادیدش  دهشم  تیافک  یب  تاماقم 
زا دش  یم  یگداس  هب  دندوب ، هداد  ناشن  دوخ  زا  دور  یم  راظتنا  یتاماقم  نینچ  زا  هک  ار  یتراسج  لمع و 
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يزیرنوخ

روضح رد  ار  وا  داد و  رارق  بطاخم  ار  سدق ]  ] ناتـسآ هیلوتلا  بیان  دنزرف  يدـسا ، رخآ  رد  هاش  .تخاس  قرفتم  ار  تیعمج  زیهرپ و 
(1) .درک ریقحت  ًادیدش  سلجم  رگید  يالکو 

ناونع اب  یـشرازگ  رد  كورب  ینروه  .تسا  کـیدزن  يدـسا  راـک  رخآ  هداد و  رارق  ـالب  رپس  ار  يدـسا  هاـش ، هک  دوب  نشور  ًـالماک 
تشحو تموکح  همادا  و  ناتسآ ، تخب  نوگن  هیلوتلا  بیان  تشونرس  يدسا » یلودمحم  مادعا  یتلود - تاماقم  هدرتسگ  تشادزاب  »

: دهد یم  حرش  نینچ  ار 

مادعا ربماسد  رد 21  دوب ، دهشم  رد  سدق  ناتسآ  تیلوت  رد  هاش  هدنیامن  رخاوا  نیمه  ات  هک  يدسا ، یلو  دمحم  هک  دش  مالعا  ًامسر 
مالعا مرجم  روشک  هب  تنایخ  ماهتا  هب  ار  وا  تخانـش و  دهـشم  رد  نارگ  بوشآ  یلـصا  كرّحم  ار  يدسا  یماظن ، هاگداد  کی  .دش 

لباق يدسا  مادعا  اب  طابترا  رد  .دوب  هدرک  فارتعا  ًالماک  دوخ  مرج  هب  يدسا  مکح ، رودـص  زا  شیپ  هک  دـنیوگ  یم  تاماقم  .درک 
سیئر کیدزن  ناتسود  زا  یکی  یلو  .دوب  هدرک  تعافش  هاش  دزن  يدسا  زا  یغورف ]  ] قباس يارزولا  سیئر  دنیوگ  یم  هک  تسا  رکذ 
تهج نیا  زا  ریخا  هتفه  ود  عیاقو  .دنک  یم  بیذکت  ًادـیدش  ار  يدـسا  يدازآ  يارب  شالت  هنوگره  وا  هک  دـیوگ  یم  قباس  يارزولا 
رـسپ يدسا ، ناملـس  .دنا  هدش  لصفنم  دوخ  ياه  تُسپ  زا  مه  رگید  يا  هدع  ریگتـسد و  تلود  تاماقم  زا  يا  هدع  هک  دراد  تیمها 

، ناتسآ هدش  مادعا  هیلوتلا  بیان  رـسپ  يدسا ، ربکا  یلع  .دش  رانکرب  ناریا  يزرواشک  کناب  یلماعریدم  تُسپ  زا  يدسا ، یلودمحم 
، يوضر دـمحم  .درک  دـنهاوخ  حاضیتسا  ار  وا  شناراـکمه  هک  تسین  یکـش  دوشن و  رـضاح  سلجم  تاـسلج  رد  هک  هداد  حـیجرت 

.دش دازآ  ًادعب  تشادزاب و  مه  هیلام ، ترازو  زا  يزاجح  .دش  دازآ  ًادعب  یلو  تشادزاب ، زین  نفلت  فارگلت و  تُسپ و  ترازو  نواعم 
هب يدازآ  زا  دعب  یلو  دندوب ، هدش  ریگتسد  سالتخا  ماهتا  هب  صاخشا  نیا  يود  ره 
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ناشیاه تُسپ 

زا يدادـعت  تسا و  همکاحم  تحت  یماظن  هاگداد  کی  رد  کـنیا  مه  زین  ناـسارخ ، يرتسگداد  سیئر  یفطل ، یلعلادـبع  .دنتـشگرب 
زا يرگید  هدـع  هدازاقآ و  هیلوتلا ، ماقم  مئاق  یجاح  .دـنا  هدـش  تشادزاب  تسا  سالتخا  ناشرتشیب  ماـهتا  هک  زین  هیاـپ  نود  تاـماقم 

(1) .دنا هدش  دیعبت  ناسارخ  زا  تشادزاب و  زین  دهشم  نایالم 

سیلگنا شقن  هاشاضر : یصخش  تینما 

هاش و اضر  یصخش  تینما  ظفح  يارب  اه  یسیلگنا  هک  دنک  یم  هراشا  یتامادقا  هب  شا  هیئوژ  شرازگ 25  ياهتنا  رد  كورب  ینروه 
اب ار  هاشاضر  ناج  لاس 1941  رد  اه  یـسیلگنا  ارچ  هک  درک  بجعت  دیابن  نیاربانب  .دـندوب  هداد  ماجنا  رورت  ربارب  رد  وا  زا  تظفافحم 
هاش اب  سیلگنا ، یماظن  هتـسباو  سوبیپ ، درگرـس  یهارمه  هب  موس  لصف  رد  .دندناسر  نما  لزنم  هب  ار  وا  دـنداد و  تاجن  تعرـس  نآ 

صخش هب  سیلگنا  یماظن  هتسباو  یکیدزن  تلع  میناوت  یم  الاح  .میدرک  هراشا  لاس 1936  رد  يولهپ  ردنب  سولاچ و  هب  شرفس  رد 
همادا وا  زا  تظافح  اب  اه  یسیلگنا  نیا ، رب  هوالع  .دوب  هاش  اضر  تینما  نیمـضت  يارب  رما  نیا  مینک : كرد  رفـس  نیا  لوط  رد  ار  هاش 

نارگید تشونرـس  هب  دوز  یلیخ  مه  سردم  هلودلا و  ترـصن  میرذگب ، هک  رواد  يدسا و  زا  .دـندرک  یم  نیمـضت  زین  ار  اهراتـشک 
: دندش راچد 

لوط رد  هک  دوب  يا  هثداح  نیرتمهم  دهـشم  شروش  هک  دـنقفاوم  مدرک  تبحـص  اهنآ  اب  هلئـسم  نیا  هرابرد  هک  ییاه  تاـملپید  همه 
ًالماک ار  شتیثیح  وربآ و  تیبوبحم و  یلو  دنک ، رارقرب  ار  مظن  نوناق و  تسناوت  هاش  دـنچ  ره  و  تسا ، هداد  خر  یلعف  هاش  تموکح 

هب یکش  چیه  وا  هتبلا  .دناد  یم  تکلمم  نیا  خیرات  لوط  عاضوا  نیرت  ینارحب  زا  ار  ینونک  عاضوا  ایناتیرب  راتخم  ریزو  .داد  تسد  زا 
ظفح يارب  هاش  ییاناوت 

ص:191

خروم (، 1629/891.00  ) هرامـش 660 شرازگ  يدسا »، یلو  دمحم  مادـعا  یتلود - تاماقم  هدرتسگ  تشادزاب  ، » كورب ینروه  - 1
ربماسد 1935.  24

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 212 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_191_1
http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا رب  ینبم  درک ؛ دـییأت  دوـب  هدیـسر  متـسد  هب  ًـالبق  هک  ار  يراـبخا  وا  .دـسرت  یم  وا  رورت  لاـمتحا  زا  هکلب  درادـن ، نوناـق  مظن و 
.دنا درک ه  رود  اجنآ  زا  زین  دندوب  یتنطلس  خاک  رواجم  ياه  هپت  رد  هک  ار  یمدرم  هدش و  ربارب  ود  ناریمش  رد  هاش  خاک  نانابهگن 

زا

هدیشک زا  يریگولج  يارب  یماظن  تاماقم  هک  مدیمهف  روط  نیا  ير  رد  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  هورگ  ياضعا  زا  یکی  ياه  هتفگ 
يادرف هک  تفگ  وا  .دندرکن  راذگاو  لابقا  تخب و  هب  ار  زیچ  چـیه  روشک  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  ریاس  هب  دهـشم  عیاقو  ندـش 

رتولج نآ  زا  دهـشم  طقف  یبهذـم  بصعت  رظن  زا  هک  دنتـسه ، مق  هناور  زابرـس  نویماـک  لـهچ  هک  تسا  هدـید  دهـشم  ياـه  شروش 
(1) .تسا
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راتشک تشحو و  تموکح  همادا  مجنپ : لصف 

هراشا

ترازو هیلام و  ترازو  ماقم  رد  زارد  نایلاس  وا  .تفگ  عادو  ار  یناـف  راد  هیلاـم ، ریزو  رواد ، ربکا  یلع  هیروف 1937 ، مهد  خیرات  رد 
يزغم هتکـس  ار  وا  گرم  تلع  یمـسر ، نالعا  رد  هچرگا  .دـش  یم  یقلت  ناریا  ناریدـم  نیرت  تیاـفکاب  زا  هدرک و  تمدـخ  هیلدـع 

.دوشن راتفرگ  دعسا  رادرس  شاترومیت و  شناتسود  تشونرس  هب  ات  دوب  هدرک  یشکدوخ  رواد  دندوب ، هدرک  ناونع 

شرازگ رد  اـکیرمآ ، راـتخمریزو  كورب ، ینروه  .تسا  رواد  راـظتنا  رد  یکاـنلوه  تشونرـس  هک  دوـب  نشور  لاس 1934  ناـمه  زا 
: زورون یبایفرش  رد  هک  دوب  هتشون  ششرازگ  رد  وا  .دوب  هدرک  ینیب  شیپ  زین  ار  رواد  يدوبان  دعسا  رادرس  گرم 

ناریدـم دادـعت  وا  زا  هک  بیترت  نیدـب  درک ؛ يدونـشخان  زاربا  ًادـیدش  هیلاـم ، ریزو  رواد ، درکلمع  زا  رگید  يارزو  روـضح  رد  هاـش 
هاش دـننک ، یم  راک  ریزو  تسد  ریز  لک  ریدـم  ود  نواعم و  کی  هیلام  ترازو  رد  هک  دـنتفگ  یتقو  .دیـسرپ  ار  هیلام  ترازو  ییارجا 

ریزو یعـضو  نینچ  اب  ارچ  دمهف  یمن  تسا  رتشیب  رگید  ياه  هناخترازو  ییارجا  ناریدـم  تبـسن  هب  اهنآ  دادـعت  هکنیا  اب  تشاد  زاربا 
و هاش ، یسوهلاوب  هناشن  ناوت  یم  طقف  ار  يرظن  راهظا  نینچ  .دهد  یمن  ماجنا  بوخ  ار  شراک  هیلام 
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اب

شدـنمناوت ناراـیتسد  زا  وا  نوزفازور  ینیکرچ  لد  دوـش ، یم  یقلت  تلود  هنیباـک  وـضع  نیرت  هتـسیاش  هک  رواد  تیاـفک  هـب  هجوـت 
(1) .دش شناج  لتاق  ًاتیاهن  هک  دوب  شاترومیت ، شتسود  نوچمه  رواد ، یگتسیاش  نیمه  دیاش  .تسناد 

هب  » هکنیا دش و  دهاوخ  راتفرگ  شاترومیت  تشونرـس  هب  زین  رواد  هک  دوب  هدنامن  یقاب  يدیدرت  كورب  ینروه  يارب  لاس 1934 ، رد 
: دبای یم  همادا  هنوگنیا  كورب  ینروه  شرازگ  .دوب » هتفرگ  رارق  فده  شتیلباق  تیافک و  لیلد 

زا

یم .داد  خر  هیکرت  هب  هاـش  تمیزع  زا  شیپ  زور  دـنچ  هاـش  رواد و  طـباور  رد  لوحت  نیرت  هزاـت  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  قثوم  عباـنم 
.دـهدب حیـضوت  ار  شهاک  نیا  لیلد  هک  تسا  هتـساوخ  وا  زا  هدرک و  تمالم  ار  رواد  یکرمگ  دـیاوع  شهاک  لیلد  هب  هاـش  دـنیوگ 

هب زین  ار  ناریا  هک  تسا  یناهج  داصتقا  نارحب  ببـس  هب  یکرمگ  دیاوع  شهاک  هک  دـهد  یم  حیـضوت  هاش  خـساپ  رد  مه  هیلام  ریزو 
ینویامه هناکولم  غوبن  ببـس  هب  ناریا  هک  شنایفارطا  یـسولپاچ  قلمت و  رثا  رب  هک  هاش  .تسا  هتخاس  راتفرگ  رگید  ياهروشک  هزادنا 

يداـصتقا نارحب  ناریا  رد  هک  دـشک  یم  داـیرف  دوبن ، راکهدـب  اـه  فرح  نیا  هب  شـشوگ  تسا ، هتـسج  یناـهج  نارحب  تاریثأـت  زا 
یفاک یناریا  کی  مشخ  ندناشنورف  يارب  نامتخاس  کی  ِمود  هقبط  هرجنپ  زا  نمشد  نتخادنا  نییاپ  دنا ، هتفگ  نم  هب  هکنانچ  .میرادن 

.دننک شترپ  ریز  هب  اجنآ  زا  دنربب و  نکمم  هطقن  نیرتدنلب  هب  ار  وا  دیاب  هکلب  تسین ،

ترازو ماقم  رد  ندنام  یقاب  ینعی  لوا ، لامتحا  ود  .دنک  یم  یسررب  ار  رواد  يور  شیپ  تالامتحا  دوخ  شرازگ  رد  كورب  ینروه 
: دیسر یم  رظن  هب  یعقاو  ریغ  وکسم ، رد  يربک  ترافس  هب  باصتنا  ای  هیلام و 

رد سبح  دنک ، نییعت  ار  رواد  تشونرس  دناوت  یم  هک  یلامتحا  نیموس 
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نادنز

نینچ .تسا  گنج  ریزو  دعـسا ، رادرـس  و  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، ریظن  نیـشیپ  تاماقم  سبح  يانـشآ  هویـش  نامه  هب  راجاق  رـصق 
تـسا هتـشاذگ  ارجا  هب  يدنمناوت  تیافکاب و  تاماقم  همه  فذح  يارب  نونکات  هاش  هک  تسا  یتسایـس  ياتـسار  رد  ًالماک  یلامتحا 

.دنزادنیب رطخ  هب  ار  شرسپ  ینیشناج  دننک و  بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  تیامح  تسا  نکمم  ترضحیلعا  رظن  زا  هک 

: دمآرد بآ  زا  هنایوگشیپ  شرازگ  ینایاپ  فارگاراپ 

هوالع

هک رما  نیا  دراد  راضحتسا  هجراخ  روما  ترازو  هکنانچ  و  زوریف ، شاترومیت و  اب  رواد  یمیمص  یتسود  طابترا و  هب  هجوت  اب  نیا ، رب 
هک رواد  ینعی  ثلثم ، علـض  نیرخآ  هب  تبـسن  ار  هاش  شرگن  دنداد ، یم  لیکـشت  ار  ناریا  یـسایس  یگدـنز  ثلثم  ینامز  رفن  هس  نیا 
هاـش ربارب  رد  شا  ینتورف  رواد و  هداـعلا  قوف  تواـکذ  .درک  كرد  دوش  یم  رت  تحار  یلیخ  دراد ، يذوفن  دـشک و  یم  سفن  زونه 

ار وا  لاحب  ات  هک  تسا  یلماوع  میدوب ، نآ  دهاش  شا  یمیدق  ناتسود  تازاجم  رد  هیلدع  ترازو  تُسپ  يدصت  اب  نامزمه  یتح  هک 
.دبای یم  همادا  تقو  هچ  ات  عضو  نیا  هک  دیدو  دنام  رظتنم  دیاب  یلو  تسا ؛ هدرک  ظفح  شماقم  رد 

(1) .دوب زوریف  تبون  رواد  زا  دعب  نیا ، رب  هوالع  .داد  تبسن  شیاه  تیلباق  هب  دیاب  ار  رگید  مین  لاس و  ود  يارب  رواد  ندروآ  ماود 

رواد یشکدوخ 

تسا مولعم  .تسا  هداد  حرش  ششرازگ  رد  ار  هیروف 1937  زور 10  رد  رواد  یشکدوخ  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  مایرم ، .یپ  ندروگ 
: تسا هدوب  یشکدوخ  رکف  رد  شگرم  زا  شیپ  هتفه  دنچ  رواد  هک 
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دنچ

زا شیپ  زور  دنچ  .دوب  هتـشاد  هاگن  دوخ  شیپ  دوب  هدرک  طبـض  نایچقاچاق  زا  شا  هناخترازو  هک  ار  نیفرم  يرادـقم  رواد  لبق ، هتفه 
دیسرپ نآ  صولخ  هرابرد  لوئسم  تاماقم  زا  تشادرب و  دوب  هدرک  هیهت  شورف  يارب  هناخترازو  هک  ار  یکایرت  زا  يردق  مه  شگرم 

رد هک  دیـسرپ  وا  زا  دـش و  اه  تکاپ  هجوتم  شنز  یلو  درب ؛ هناـخ  رد  شراـک  قاـتا  هب  ار  تکاـپ  ود  ره  وا  .دوش  تحار  شلاـیخ  اـت 
.تخادـنا شزیم  يوشک  نورد  ار  اهنآ  و  زیچ » چـیه   » داد خـساپ  رواد  و  درادـن ، يرطخ  اه  هچب  يارب  ایآ  هکنیا  تسیچ و  اه  تکاـپ 

هک دـنیوگ  یم  همه  عقاو  رد  دـندیدن ؛ رواد  راـتفر  رد  یکوکـشم  زیچ  چـیه  شناتـسود  ناراـکمه و  هیروـف ، مهد  زا  لـبق  ياـهزور 
هک تفگ  دـمآ و  لزنم  هب  هیروـف  مهن  بش  وا  .تسا  هدوـب  رت  نـشور  رت و  یقطنم  هـشیمه  زا  تدـم  نـیا  لوـط  رد  رواد  تامیمـصت 

شرادـیب تفه  تعاس  حبـص  ادرف  هک  تفگ  و  دـنک ، راک  تقو  رید  ات  دـهاوخ  یم  نوچ  دـنزادنیب  شراـک  قاـتا  رد  ار  شباوختخر 
حبص ای 3  تعاس 2  ات  .دیـشک  یمن  راک  زا  تسد  تقوچیه  ًالمع  رواد  نوچ  دوب ؛ فلتخم  ياه  هدنورپ  زا  رپ  هناخ  رد  شرتفد  .دننک 
دوب هدرک  فرـصم  ار  نیفُرم  كایرت و  ًالامتحا  هک  نآ  زا  دعب  و  دور ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  شرتفد  رد  هک  دـمآ  یم  شیادـص 

تـسناد یم  اریز  دنزادنیب ؛ شیارب  اجنآ  مه  باوختخر  کی  دوب  هتفگ  هک  رواجم  لاه  رد  هکلب  شرتفد ، رد  هن  هتبلا  دباوخب ؛ ات  تفر 
رتهب و ياج  لاه  یطیارـش  نینچ  رد  دنزیر و  یم  شا  هناخ  هب  يدایز  هدـع  ًاروف  دـننک  ادـیپ  ار  شناج  یب  دـسج  هکنیا  ضحم  هب  هک 

.تسا يرتدنموربآ 

یباوج دیبوک و  قاتا  رد  هب  مکحم  راب  دنچ  هکنیا  زا  دعب  تفر ؛ قاتا  رد  تشپ  شبابرا  ندرک  رادیب  يارب  راکتمدخ  ررقم  ِتعاس  رد 
زا ار  وا  تسناوتن  یتقو  و  دش ، شرهوش  راک  قاتا  دراو  دـیرپ و  نوریب  باوختخت  زا  همیـسارس  مه  وا  .درک  ربخ  ار  رواد  مناخ  دینـشن 
دوز یلیخ  و  تفر ، دوب  ناش  هیاسمه  هک  هجراخ  ریزو  ردارب  یعیمـس ، رتکد  هناخ  رد  هب  باوخ  ساـبل  ناـمه  اـب  دـنک ، رادـیب  باوخ 

رتکد و يدایز  هدع 

ص:196

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 217 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


صاخشا

رد دوب و  ترافـس  مجرتم  ًالبق  هک  حلاص  رای  هللا  ياقآ  مان  هب  هیلام  ترازو  ياه  لک  ریدم  زا  یکی  .دـندش  عمج  ناش  هناخ  رد  رگید 
، تسا سوکاریس  هاگشناد  لیصحتلا  غراف  هک  ار  حلاص  هاشناهج  رتکد  شردارب  ًاروف  ربخ  نیا  ندینش  اب  دنک  یم  یگدنز  هلحم  نامه 
اـهرتکد و هطاـحا  رد  دوـبک  یتروـص  اـب  رواد  هک  دـندرک  هدـهاشم  قاـتا  هب  دورو  ضحم  هب  اـهنآ  .تفر  رواد  هناـخ  هـب  تـشادرب و 
هچ تسناد  یمن  یسک  یلو  دنا ، هداد  صیخـشت  تیمومـسم  یعون  زا  یـشان  ار  وا  تیعـضو  اهرتکد  هک  دندیمهف  تسا و  شناتـسود 

هداد صیخشت  كایرت  فرصم  زا  یشان  ار  تیمومسم  ًاروف  وا  ندید  اب  حلاص  رتکد  ًارهاظ  .درک  راک  هچ  دیاب  تسا و  یتیمومسم  عون 
دنناد یمن  دـنموربآ  نادـنچ  ار  یـشکدوخ  عون  نیا  اه  یناریا  اریز  دـندوب ، هداد  ناکت  یفن  تمـالع  هب  ار  ناشیاهرـس  هیقب  یلو  دوب ؛
يوب دندرک و  زاب  ار  شناهد  .دنشابن ) یگدروخریت  كانلوه  هنحـص  دهاش  شا  هداوناخ  هک  هتـساوخ  یم  هار  نیا  زا  رواد  مه  دیاش  )

هک رواد  .دوب  هدش  رید  یلیخ  رگید  یلو  دـش ، ذاختا  یـضتقم  تابیترت  .دوب  صیخـشت  لباق  ًالماک  دـمآ  یم  نوریب  نآ  زا  هک  كایرت 
نایرج ات  دـیلام  یم  ار  رواد  ياه  هقیقـش  تشاد  شردارب  روتـسد  قبط  وا  و  دوب ، هدـیمرآ  حـلاص  رای  هللا  ياـقآ  شوغآ  رد  شوه  یب 

هب .تفر  ایند  زا  حبص  تعاس 9  دودح  رد  داتفا و  شمادـنا  رب  يا  هشعر  درک ، زاب  ار  شنامـشچ  ناهگان  دوشن ، عطق  شزغم  هب  نوخ 
تاملپید چیه  نیا ، رب  هوالع  .دش  مالعا  یبلق  هتکس  دوب ] هدش  شرازگ  يزغم  هتکـس  ادتبا  رد  هکنیا  مغرب   ] گرم تلع  هاش ، روتـسد 

نیا هرابرد  تبحـص  ماگنه  هب  هک  ییاج  اـت  دـنادن ؛ ار  تقیقح  هک  تسین  نارهت  رد  هبتر ، هجرد و  ره  زا  کـیتاملپید ، تیـصخش  اـی 
ًاروف اه  تبحص  و  دنناد ، یم  ناش  یهاگآ  روعـش و  هب  نیهوت  ار  فرح  نیا  اریز  هدوب  روطنیا  تاعیاش  قبط  دنیوگ  یمن  یتح  هلئـسم 

.تسا هدرک  یشکدوخ  رواد  ارچ  هک  دور  یم  وس  نیا  هب 

دناد و یمن  ار  وا  یشکدوخ  یلصا  لیالد  هاش  زجب  سکچیه  هتبلا 
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يدیما

: تسا ریز  رارق  هب  هدش  عیاش  مدرم  نیب  رد  هک  یتاعیاش  تایضرف و  .تسین  هاش  ناهد  ندش  زاب  هب  مه 

-1

یم شناکت  تخـس  دریگ و  یم  ار  رواد  هقی  هاش  نآ  نیح  رد  هک  دـیآ  یم  شیپ  رواد  هاش و  نیب  یظفل  يریگرد  کـی  شیپ  يدـنچ 
تـسد زا  ار  اهنآ  راک  بسک و  مامت  رواد  يداصتقا  همانرب  راجت ، زا  هلـصاو  رابخا  ضیارع و  قبط  هک  دوب  یکاش  ترـضحیلعا  .دـهد 

رواد .دنتـسین  شاـعم  رارما  هب  رداـق  زین  اـهنآ  هدـشن و  تخادرپ  یتمارغ  راـجت  هب  تسا ؛ هداد  رارق  تلود  تسد  رد  هدروآرد و  ناـش 
شگرم یتح  ییوربآ و  یب  بجوم  دروخب و  تسکش  شا  همانرب  هکنآ  زا  شیپ  تسا و  هدش  لزلزتم  شا  يداصتقا  همانرب  هک  دیمهف 

ار هیـضرف  نیا  مهم  نادـنچ  هن  ياهالاک  یخرب  ِتراجت  راصحنا  وغل  رد  رواد  ریخا  مادـقا  .داد  همتاـخ  شا  یگدـنز  هب  شدوخ  دوش ،
.تسا هدیشخب  توق 

هدوب ناسارخ  رد  مدنگ  دوبمک  هاش  تینابصع  تلع  دراد ، شقن  نآ  رد  الاب  يریگرد  هنحـص  مه  زاب  هک  رگید  هیـضرف  کی  قبط  - 2
یطحق زورب  زا  ار  ناـسارخ  مدرم  داد  ماـجنا  هک  يرثؤم  هداـعلا و  قوـف  تامادـقا  اـب  تسناوـت  هک  دوـب  رواد  نیا  عـقاو  رد  یلو  .تسا 

لماح نویماک  اهدص  روشک  ياههار  ندوشگ  اب  ات  داتسرف  تکلمم  طاقن  یصقا  هب  ار  شتسدریز  تاماقم  نیرتهب  رواد  .دهدب  تاجن 
ياه نویماک  نینچمه  وا  .دـنک  نکمم  ار  ناسارخ  هب  مدـنگ  لـمح  دزادـنا و  هار  هب  دـندوب  هدرک  ریگ  فرب  رد  اهتدـم  هک  ار  مدـنگ 
هیارک تمیق  زا  رتمک  یتمیق  اب  ار  مدـنگ  هک  دوب  هتخاس  روبجم  ار  زجاع  نارادژاراگ  هدرک و  هیارک  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 

یم هک  تسا  یتسایـس  هچ  نیا  : » دسرپب هاش  هک  دوب  یعیبط  یلیخ  دندوب ، هدـنارذگ  رـس  زا  ار  نارحب  هچرگا  الاح  .دـننک  لمح  رازاب 
یطحق ناسارخ  رد  تقونآ  و  دسوپب ) ات  دنام  یم  هاش  ردنب  رد  ردقنآ  ًاقافتا  هک   ) دـینک رداص  هیـسور  هب  ناسارخ  زا  ار  مدـنگ  دـیوگ 

»؟ دیآ یم  مدنگ 

هب هلول  طخ  ثادحا  تفن و  زایتما  نداد  يارب  رواد  دنیوگ  یم  - 3
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ياه تکرش 

.دوب هتفرگ  هوشر  ناموت  رازه  اهنآ 50  زا  ییاکیرمآ  گرزب 

تردـق و يارب  هک  دوب  هداد  ناشن  شترا  .دـهعیلو  رطاخ  هب  هکلب  شدوخ  رطاـخ  هب  هن  هتبلا  دیـسرت ، یم  رواد  زا  هاـش  دـنیوگ  یم  - 4
گرم ماگنه  هب  تشاد  شتسد  فک  رد  ار  روشک  يداصتقا  یگدنز  هک  درم  نیا  رگا  .دراد  مشچ  هیلام  ریزو  هب  شا  هدنیآ  تارایتخا 

هاش لالدتـسا ، نیا  قبط  نیاربانب ، .داتفا  یم  رطخ  هب  ًاعقاو  دـهعیلو  ینیـشناج  تقونآ  دـنک ، هارمه  دوخ  اب  ار  شترا  تسناوت  یم  هاـش 
هب تردـق  جوا  رد  داد  حـیجرت  دـید  یم  موتحم  ار  دوـخ  تشونرـس  هک  مه  رواد  دـنک ؛ عـلخ  تردـق  زا  ار  رواد  هک  تفرگ  میمـصت 

، رهورف مساـقلاوبا ]  ] سبح يریگتــسد و  .دنیــشنب  ملــسم  ًاـبیرقت  گرم  ییوربآ و  یب  رظتنم  هـکنیا  اـت  دـهدب  همتاـخ  شا  یگدــنز 
.دـشخب یم  توق  هیـضرف  نیا  هب   (1) دوب هدـش  راضحا  سیراـپ  زا  ًاریخا  هک  رواد ، یمیمـص  تسود  سیراـپ و  رد  ناریا  راـتخمریزو 

هتـشاد ربخ  يریگتـسد  نیا  زا  تسناوت  یمن  رواد  دنچ  ره  و  دوب ، هتفای  تافو  رواد  هک  دش  ریگتـسد  يزور  نامه  حبـص  ًاقیقد  رهورف 
.دوب هداد  ربخ  وا  هب  هنامرحم  یسک  ای  هدیشک و  وب  ار  عاضوا  ًالامتحا  یلو  دشاب 

.تسا رت  کیدزن  تقیقح  هب  همه  زا  رواد  یـشکدوخ  ياه  هزیگنا  هرابرد  مراـهچ  هیـضرف  هک  دوش  یم  رت  نشور  درذـگ  یم  هچ  ره 
مهم نادنچ  يریگرد  ماگنه  هب  ناشیاه  تبحص  عوضوم  یلو  ، (2) دشاب هدش  ریگرد  شا  هیلام  ریزو  اب  ًاعقاو  هاش  هک  دور  یم  نامگ 

هچ هلئـسم  نیا  هراـبرد  شدوخ  رواد  یلو  .دیـسر  دـهاوخ  شتمدـخ  هاـش  هک  دـمهفب  اـت  دوب  یفاـک  رواد  يارب  يریگرد  نیا  .تسین 
مه یکی  و  شرسمه ، هب  یکی  هاش ، هب  یکی  تشون : همان  هس  شتوف  زا  لبق  بش  رواد  تفگ ؟

ص:199

؛ دوب هداد  رارق  نیهوت  دروم  ار  ناخاضر  يا  هلاقم  سکع و  راشتنا  اب  سیراپ  پاچ  رویـسلسکا ، همانزور  هیوناژ 1937/1316  رد  - 1
.دومن مالعا  ار  یسایس  تابسانم  عطق  راضحا و  ار  رهورف  مساقلاوبا  ناخاضر ، ساسا  نیمه  رب 

، ...دـندروآ رالاسهپـس )  ) يرـصان دجـسم  هب  ار  شا  هزاـنج  اـت  دـشن  يربـخ  وا  زا  دوـب و  هدرک  شاـخرپ  وا  هب  هاـش  شیپ  زور  ود  - 2
.تیاده ص 531 . تارطخ ، تارطاخ و 
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هب

تئارق ارزو  تأیه  يارب  دوب  هتشون  ترضحیلعا  هب  باطخ  هک  يا  همان  یلو  دندوب ، یصخش  ياه  همان  عقاو  رد  رخآ  همان  ود  .شردام 
.تسا هدرک  ار  راک  نیا  یگتسخ  تلع  هب  هک  دوب  هتفگ  ًافرص  رواد  همان ، نیا  رد  .دش 

زا رتشیب  وا  لاح ، ره  هب  بُخ ، : » درک هصالخ  اه  تاـملپید  زا  یخرب  هنانیبدـب  رظن  راـهظا  نیا  اـب  ناوتب  ار  قوف  ياـهارجام  هیلک  دـیاش 
قمع هب  هاش  یتقو  دـش ، هدـیچ  نسحا  وحن  هب  وا  تشادـگرزب  تامدـقم  هک  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دروآ » ماود  نارگید 

اه همانزور  هک  ما  هدینـش  هنامرحم  ًالماک  روط  هب  قثوم و  عبنم  کی  زا  .دـیدرگ  وغل  مسارم  همه  ناهگان  درب ، یپ  یمومع  تاـساسحا 
روتـسد هب  یلو  دنهدب ، صاصتخا  نآ  هب  ار  ناش  لوا  هحفـص  لک  دنتـشاد  دصق  هک  دـندوب  هدرک  هیهت  رواد  هرابرد  یطوسبم  بلاطم 

.تسا هدوب  هاتوک  يرسرس و  هدش  رـشتنم  اه  همانزور  رد  رواد  تافو  زور  زا  هک  یبلاطم  .تفرگن  تروص  راک  نیا  یهاشنهاش  سیلپ 
ریزو گرم  .دننک  یم  هراشا  وا  هب  رواد » موحرم   » ترابع اب  طقف  و  دنا ، هتشادرب  وا  مان  يولج  زا  مه  ار  فرشا » ترـضح   » بقل یتح 

تیلباق نتشاد  ياعدا  هک  دوش  یمن  ادیپ  مه  رفن  کی  یتح  .تسا  هتخاس  شوشم  ار  تلود  هبتر  یلاع  تاماقم  همه  نآ  هوحن  هیلام و 
رد غیرد  یب  ار  دوخ  ناوت  اه و  تیلباق  راکادـف ، هداعلا و  قوف  ناسنا  کی  هک  دـندوب  دـهاش  اـهنآ  .دـشاب  هتـشاد  ار  رواد  تراـسج  و 

.دشورفب رخف  تعامج  یجراخ  یناریا و  خر  هب  شتردق  ندیشک  زا  هک  دوبن  شاترومیت  هیبش  ًالصا  وا  .داد  رارق  هاش  تایونم  تمدخ 
صوصخلا یلع  تسج ، یم  يرود  یلفحم  عون  ره  زا  .درک  یم  ار  شراک  تغارف  نودب  و  يژرنا ، اب  هفقو ، یب  مارآ ، تکاس و  رواد 

شا يدوبان  هک  تفرگ  رارق  یتیعـضو  رد  دوب ؟ هچ  رواد  شاداپ  یلو  .تشادـن  ار  اهراک  نیا  تقو  ًالـصا  یهگناو ، نایجراخ ؛ لفحم 
تیلباق نیرتهب  شناتـسدریز  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـناوت  یمن  یـشاداپ  نینچ  نداد  اب  هاش  .دـید  شدوخ  تحلـصم  حالـص و  هب  ار 

.دنراذگب شیامن  ضرعم  هب  ار  ناشیاه 
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یکش

لیلد نیا  هب  رواد  یـشکدوخ  هک  دننک  لوبق  دنناوت  یمن  مدرم  هتبلا  .تساک  وا  مارتحا  تزع و  زا  يردق  رواد  گرم  هویـش  هک  تسین 
دیاب وا  هک  تسا  نیا  مدرم  ساـسحا  .دوب  هدـنامن  یقاـب  شیارب  هزراـبم  يارب  یناوت  رگید  هکنیا  رگم  دوب ، هدروآ  مک  ًاـعقاو  هک  هدوب 
یمرب یمدرم  شبنج  کی  هک  دوبن  دـیعب  .داتفا  یم  نادـنز  هب  نارگید  شاترومیت و  لثم  مه  وا  هک  میریگب  ضرف  .درک  یم  تمواـقم 
مادـقا کـی  هب  تسد  دنتـسناوت  یم  اـه  یناریا  رگا  هک  دـنیوگ  یم  طاـبترا ، نیمه  رد  .دیـشک  یم  نییاـپ  تخت  زا  ار  هاـش  تساـخ و 

ار راک  نیا  شیپ  تقو  یلیخ  دننک ، دازآ  فوخم  نادنز  نیا  زا  ار  ناریا  ات  دنتـشاد  دامتعا  رگیدکی  هب  یفاک  ردق  هب  دننزب و  كرتشم 
(1) .دندوب هدرک 

رد دوب  هاش  اضر  داسفو  اه  یمحر  یب  یلـصا  لعف  تلآ  دوخ  هک  وا  .دشاب  هتـشاد  رواد  هرابرد  يا  هنامحر  یب  تواضق  خـیرات  دـیاش 
.درک باختنا  دوخ  ندرک  صالخ  يارب  ار  هار  نیرت  هداس  تیاهن 

زوریف هلودلا  ترصن  لتق 

هخوج تسد  هب  هک  دیـسر  امرفنامرف  هدازهاـش  دـشرا  رـسپ  زوریف  هلودـلا  ترـصن  هب  تبون  رواد ، گرم  زا  دـعب  لاـس  کـی  زا  رتمک 
خروم 15 مارگلت  رد  ار  زوریف  گرم  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  ترگنا ، .چا  نو  .یـس  .دیوگب  عادو  ار  ینافراد  يولهپ  يزاس  مومـسم 

شیپ زور  دنچ  امرفنامرف ، دـشرا  رـسپ  زوریف ، هدازهاش  هک  ما  هتفای  عالطا  قثوم  ًالماک  عبنم  کی  زا  : » داد شرازگ  دوخ  هیوناژ 1938 
هـشیمه هاش  هک  تفر  نایم  زا  يدرم  وا  گرم  اب  .تسا  هدیـسر  لتق  هب  يزومرم  روط  هب  دوب  تلود  ياهورین  رظن  تحت  هک  یلاـح  رد 

، کیدزن رواخ  روما  شخب  سیئر  يروم ، .سا  سالاو   (2)« .تشاد ساره  شا  هوقلاب  ذوفن  زا  دروخ و  یم  ترسح  شیاه  تیلباق  هب 
هجراخ روما  ریزو  يارب  ار  ریز  تشاددای 

ص:201

هیروف 1937. خروم 15  (، 1654/891.00  ) هرامش 992 شرازگ  مایرم ، - 1
هیوناژ 1938. خروم 15  (، 1668/891.00  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 222 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_201_2
http://www.ghaemiyeh.com


: داتسرف اکیرمآ 

لتق

ناریا ینونک  تیعضو  دناوت  یم  هک  تسا  یتاحیـضوت  مزلتـسم  تسا ، تلود  نارومأم  رظن  تحت  یتقو  مه  نآ  زوریف  هدازهاش  زومرم 
یلعف يولهپ  هاش  اضر  هک  دوب  راجاق  ناهاش  هطـساوالب  ناگداون  زا  زوریف  هدازهاش  .دنک  نشور  يدودح  ات  ار  هاش  تینهذ  هژیو  هب  و 

دادرارق یلـصا  لعف  تلآ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  زوریف  هدازهاـش  .دـیچیپ  مه  رد  لاس 1925  رد  ار  اهنآ  هلـسلس  راـموط 
هرمعتـسم هب  ًـالمع  ار  ناریا  دیـسر ، یم  ماـجرف  هب  رگا  هک  دوـب ؛ نزرک  دُرل  تراـظن  تحت  ناریا  سیلگنا و  نیب  لاس 1919  ماجرفان 

تقو هیلام  ریزو  و  هلودـلا ] قوثو   ] ارزولا سیئر  اب  دوب ، هجراخ  روما  ریزو  ناـمز  نآ  رد  هک  هدازهاـش ، نیا  .درک  یم  لیدـبت  اـیناتیرب 
، تخادرپ یناریا  درمتلود  هس  نیا  هنانئاخ  تامدـخ  زا  یـسانشردق  ماقم  رد  اـیناتیرب  هک  يدـنوپ  رازه  هوشر 131  رد  هلودـلا ] مراص  ]
[، 1927-1922  ] دوب راـک  هب  لوغـشم  ناریا  رد  وپـسلیم  رتـکد  یتسرپرـس  هب  اـکیرمآ  یلاـم  تأـیه  هک  يا  هرود  لوط  رد  .دوـب  میهس 

يریگولج لاس 1927  رد  وپـسلیم  دادرارق  دـیدجت  زا  مه  ًاتیاهن  دـمآ و  یم  باسح  هب  تأیه  نمـشد  نیرت  تخـسرس  زوریف  هدازهاش 
سالتخا هئطوت و  ماهتا  هب  دـعب  لاس  ود  و  دیـسر ، هیلام  ترازو  هب  لاس  ناـمه  فدـه  نیا  رد  تیقفوم  بسک  زا  سپ  هدازهاـش  .درک 

، دمآ نوریب  نادنز  زا  اهدعب  وا  .دـش  موکحم  سبح  هب  مورحم و  یندـم  قوقح  زا  لاس 1930 ، رد  شتاماهتا  تابثا  اب  .دش  ریگتـسد 
يدازآ طورــش  زا  یکی  .درک  یم  یگدـنز  نارهت  هموـح  رد  شکلم  رد  تـلود  دـیدش  تراـظن  تـحت  نوـنک  اـت  ناـمز  نآ  زا  یلو 

.دهدب هاش  هب  دوب  هتفرگ  اه  ییایناتیرب  زا  لاس 1919  رد  هک  يا  هوشر  زا  ار  دوخ  مهس  هک  دوب  نیا  هدازهاش 

یم ورف  يرگید  زا  سپ  یکی  شدساف  ناتـسدمه  هک  دوب  دـهاش  لاس 1930  رد  شـسبح  ندـش و  بوضغم  نامز  زا  راجاق  هدازهاش 
اب ردق  نیا  هاش  ارچ  هک  هلئسم  نیا  ندیمهف  هتبلا  .دنوش  یم  دوبان  دنتفا و 
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هدازهاش

یتدم يارب  هدازهاش  نتـشک  زا  نتـشذگ  اب  هاش  هک  تسا  نیا  یلامتحا  حیـضوت  .تسا  هدوبن  يا  هداس  راک  هاگچیه  تشاد  تموصخ 
نیرتدادعتـسا اب  نیرتدنمـشوه و  زا  ار  زوریف  هدازهاش  ًامومع  .دنزب  بیج  هب  شدنمتورث  ریپ و  ردپ  زا  یتفگنه  لوپ  تسناوت  ینالوط 

یتالکـشم زا  یبوخ  هنومن  زوریف  هدازهاش  تشونرـس  .دوب  مه  دساف  هزادـنا  نامه  هب  وا  یلو  دنتـسناد ، یم  شدوخ  لسن  ياه  ناوج 
تقادص یطحق  هکلب  تسین ، روشک  رد  دادعتسا  دوبن  وا  لکشم  .تسوربور  نآ  اب  روشک  ندرک  نردم  يارب  شالت  رد  هاش  هک  تسا 

(1) .درادن یفیرعت  نادنچ  مه  تسا  هداد  ناشن  دوخ  زا  هاش  هک  ییوگلا  هنافسأتم  و  ناریا ، يدژارت  تسا  نیا  .تسا  يراکتسرد  و 

هاش اضر  اب  تورث  میسقت 

رـسپ نتـشک  زا  نتـشذگ  يارب  هک  ار  یجاـب  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  هاـش  هک  ار  ییوـگلا  اـکیرمآ ، تقوـم  رادراـک  نسماـیلیو ، دـیوید 
یبرغ ياه  ناتسا  هب  هاش  رفس  هرابرد  یتاحیضوت  نینچمه  وا  .تسا  هداد  حرـش  شـشرازگ  رد  دوب  هتفرگ  زوریف ، هدازهاش  امرفنامرف ،

: تسا هداد  ربتکا 1929  رد  ناتسدرک  هاشنامرک و  ناجیابرذآ ،

ياجب دنیوگ  یم  .تسا  هدوب  قلُخ  دب  رایسب  شرفس  لوط  زا  یتمسق  رد  لقادح  ترـضحیلعا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هنامرحم  رابخا 
، دـمآ یم  دورف  اهرهـش  رب  بصاغ  دبتـسم  کی  نوچمه  دـهدب ، ناشن  دوخ  زا  ار  تشذـگاب  ردـپ  فوئر و  هاشداپ  کی  ههجو  هکنیا 

سک همه  زیچ و  همه  زا  نونظم و  سک  همه  زیچ و  همه  هب  شرگید ، تسد  کی  رد  جارخ  جاـب و  هساـک  تسد و  کـی  رد  یقـالش 
، زوریف ردـپ  امرفنامرف ، هک  دـنیوگ  یم  .دراد  طابترا  زوریف  هدازهاش  سبح  اب  ناتـسدرک  هب  هاش  رفـس  هک  تسا  هدـش  عیاش  .وج  بیع 

لامش رد  ار  اتسور  يدادعت  دنس 
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یلاقتنا كالما  کلم و  تمیق  زوریف  ندرک  دازآ  زا  شیپ  دهاوخ  یم  هاش  و  دـنک ، دازآ  ار  شرـسپ  ات  تسا  هدز  هاش  مان  هب  هاشنامرک 
دننک یم  اعدا  .دش  دهاوخ  دازآ  زوریف  نارهت ، هب  شنتـشگرب  ضحم  هب  دشاب ، هدش  بلج  هاش  تیاضر  رگا  هکنیا  و  دنک ؛ یبایزرا  ار 

(1) .تسا ناموت  نویلیم  کی  دودح  هتخادرپ  هاش  هب  امرفنامرف  هک  یجاب  شزرا 

ترـصن تفای  یم  هزاجا  یلاع  ناوید  نآ  قبط  هک  داد  هیارا  سلجم  هب  يا  هحیال  هیلدع ، ریزو  رواد ، ربکا  یلع  سرام 1930 ، هام  رد 
[ اکیرمآ  ] ترافـس مود  ریبد  درالیم ، ویه  .دنک  همکاحم  هیلام  ترازو  يدصت  نامز  رد  هوشر  ناموت  نتفرگ 5000  لیلد  هب  ار  هلودلا 

ترـصن ردـپ  هک  دوب  نآ  يارب  طقف  شمرج » تابثا   » و همکاـحم »  » هلودـلا و ترـصن  يریگتـسد  هک  دراذـگ  یم  هحـص  رواـب  نیا  رب 
: دننکب هاشاضر  اب  شتورث  میسقت  هب  روبجم  ار  هلودلا 

زا

یلیخ ار  زوریف  ياوه  دـنیوگ  یم  هک  دنتـسه ، شاترومیت  یمیمـص  ياـقفر  زا  ود  ره  کـیدزن و  ناتـسود  زوریف  رواد و  هک  ییاـجنآ 
روما شخب  ریبد  دراواه ، .یت  .یج  .تسا  هداد  سلجم  هب  ار  هحیال  نیا  ندرب  روتـسد  ًاصخـش ]  ] هاش هک  دنرواب  نیا  رب  ناگمه  دراد ،
هدـنیآ رد  هلئـسم  یلو  تسا ، دوز  يردـق  هراـب  نیا  رد  تواـضق  يارب  زوـنه  هتبلا  .دراد  ار  هدـیقع  نیمه  مه  اـیناتیرب  ترافـس  یقرش 

[ هاش اب   ] شتورث میـسقت  هب  زوریف  ندرک  راداو  يارب  ًافرـص  راک  نیا  هک  منک  یم  نامگ  مرجـال  نم  .دـش  دـهاوخ  رت  نشور  کـیدزن 
ار شتسود  ياوه  ًاررکم  دنیوگ  یم  و  تسا ، هدشن  هدید  هلئـسم  نیا  رد  شاترومیت  تلاخد  زا  يا  هناشن  چیه  لاحب  ات  دنچ  ره  .دشاب 

(2) .داتفا دهاوخ  رطخ  هب  مه  شاترومیت  تیعقوم  ًاملسم  دوش  هتخانش  مرجم  زوریف  هچنانچ  و  هتشاد ؛

«، یبیدأـت سبح   » لاـس راـهچ  هب  وا  .دـش  هتخانـش  مرجم  هوشر  ناـموت  نتفرگ 5808  ماـهتا  هب  هلودـلا  ترـصن  هــم 1930 ، لوا  زور 
همیرج تخادرپ 
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(1) .دش موکحم  یتلود  تامدخ  زا  تیمورحم  و  يدقن ،

ار ربماون 1939  رد 22  امرفنامرف  تشذگرد  ربخ  ترگنا  .درک  دراو  شریپ  ردپ  هب  یکلهم  هبرـض  لاس 1938  رد  هلودلا  ترصن  لتق 
: تسا هدروآ  نینچ  دوخ  شرازگ  رد 

ًامارتحا

نادناخ زا  ناشیا  .دنتفگ  تایح  دوردـب  یگلاس  نس 93  رد  امرفنامرف  هدازهاش  الاو  ترـضح  حبـص ، زورما  هک  دناسر  یم  ضرع  هب 
یتیـصخش وا ، توف  اـب  .درک  تموکح  ناریا  رب  ات 1834  لاس 1797  زا  هک  دـندوب  هاش  یلعحتف  هون )  ) لصفالب ناـگداون  زا  راـجاق و 

رد هاگ  تشادن ، تسایـس  رد  یلاعف  شقن  هاش  اضر  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  وا  هچرگا  .تفر  نایم  زا  زین  هتـشذگ  رـصع  زا  هدـنامزاب 
یمرب ات 1922  ياه 1920  لاس  هب  وا  اب  ما  ییانـشآ  هقباس  .درک  یم  راـتفر  سفن  تزع  راـقو و  اـب  هشیمه  تکرـش و  یمـسر  مسارم 
نیرخآ ات  ییاونشان  مغر  هب  وا  .مدید  ار  وا  هک  دوب  شیپ  مین  لاس و  کی  دودح  راب  نیرخآ  مدرک و  یم  تمدخ  اجنیا  رد  هک  ددرگ 

، زوریف هدازهاش  شدشرا ، رـسپ  كانفـسا  گرم  زا  سپ  وا  هک  دـنیوگ  یم  هتبلا  .دـنام  یقاب  هجوت  بلاج  یتیـصخش  شرمع  تاظحل 
(2) .دشن یلبق  مدآ  نآ  رگید 

لاسرا طابترا  نیا  رد  اه  یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  هک  ییاه  شرازگ  هسیاقم  .درک  شرازگ  ار  امرفنامرف  گرم  زین  سیلگنا  هداتسرف 
ياه يرگ  یشحو  تیلوئسم  ًاتیاهن  هک  دنتسناد  یم  اه  یـسیلگنا  نوچ  .دنک  یم  نشور  یبوخب  ار  اه  یـسیلگنا  ییوگغورد  دندرک ،
دروم نیا  رد  .دنهدب  ناشن  عقاو  زا  رتمک  ای  دننک و  ناهنپ  ار  میژر  نیا  ياه  تیعبـس  ریثأت  دنتـشاد  یعـس  تساهنآ ، هدـهع  رب  يولهپ 

شا هدروخلاس  ردـپ  رب  يریثات  چـیه  نادـنز  رد  هلودـلا  ترـصن  لتق  هک  بلطم  نیا  ياقلا  اب  دنتـشاد  یعـس  اه  یـسیلگنا  مه ، صاخ 
هولج يرشب  تاساسحا  دقاف  ار  ینابرق  ود  ره  تسا ، هتشادن 
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هم 1930. خروم 3  (، 217/891.002  ) هرامش 77 شرازگ  تراه ، - 1
ربماون 1939. خروم 22  (، 9/891.44  ) هرامش 1727 شرازگ  ترگنا ، - 2
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رد لماک  شمارآ  يدازآ و  اب  ار  دوخ  رمع  نیـسپاو  ياهلاس   » شدـنزرف لتق  مغر  هب  اـمرفنامرف  اـه ، یـسیلگنا  شرازگ  قبط  .دـنهدب 
یگباوخمه و هب  شرمع  ياهزور  نیسپاو  ات  ًابیرقت   ... .درب تذل  دوخ  لثم  دیلوت  تردق  زا  لامک  دح  هب  و  دنارذگ ، نارهت  رد  یکلم 

.تشادن شزرا  يزیشپ  ناریا  مدرم  يرشب  قوقح  تزع و  اه ، یسیلگنا  روصت  رد   (1)« .دوب لوغشم  لثم  دیلوت 

سردم نسحدیس  هللا  تیآ 

نادـنز رد  ار  شرمع  رخآ  لاس  هد  هک  يا  هلاس  جـنپ  داتـشه و  ًاـبیرقت  درمریپ  سردـم ، نسحدیـس  هللا  تیآ  لـتق  زوریف ، لـتق  زا  سپ 
ناخاضر یماـظن  يروتاـتکید  اـب  هک  یناـسک  همه  ناـیم  رد  .دوب  هدـنهد  ناـکت  مه  ناـخاضر  ياـهرایعم  اـب  یتح  دوب ، هدرک  يرپس 

یلپوک .دندادن  جرخ  هب  تراسج  دوخ  زا  دندوبن و  دمآراک  سردم  هزادنا  هب  ناشمادـک  چـیه  دـندرک  هلباقم  وا  اب  دـندوب و  فلاخم 
.تسا هدروآ  ششرازگ  رد  ار  وا  همانیگدنز  زا  يا  هصالخ  اکیرمآ ، رادراک  ، (2) رسپ ِيروما 

هب فجن  رد  دـناوخ و  هقف  سرد  فجن  ناهفـصا و  رد  .دـمآ  ایند  هب  ( (3) هفصا هیرق  رد   ) ناهفـصا رد  لاس 1855  دودح  رد  سردـم 
نوناـق بیوصت  زا  سپ  و 1907 ، لاس 1906  رد  .دوب  سیردـت  هب  لوغـشم  ناهفـصا  هیملع  ياه  هزوح  رد  اه  لاس  و  دیـسر ، داهتجا 

ناونع هب  فجن  ياملع  فرط  زا  ات 1911  ياه 1909  لاس  نیب  .دش  باختنا  ناهفصا  ناتـسا  یتلایا  نمجنا  رد  تیوضع  هب  یـساسا ،
.دش نییعت  سلجم  مود  هرود  رد  لوا  زارط  ملاع 

.درک زاغآ  دوب  هنطلسلا  بیان  نامز  نآ  رد  هک  کملا  رصان  نافلاخم  يربهر  اب  لاس 1911  رد  ار  دوخ  يدج  یسایس  تیلاعف  سردم 
ار موس  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  ًادماع  هک  تخاس  مهتم  ار  کلملا  رصان  وا 
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صص 481-482. تفن ، نوخ و  ناییامرفنامرف ، ناییامرفنامرف و  ربماون 1939 ، خروم 25  سیلگنا ، ترافس  شرازگ  لک  - 1
.Copley Amory Jr - 2

( راتساریو  ) .دمآ ایند  هب  ناهفصا  ناتسدرا  عباوت  زا  هبارسوچک  هیرق  رد  سردم  - 3
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: دهد یم  همادا  هنوگنیا  ار  سردم  همانیگدنز  يرومآ  .تفای  هار  زین  مجنپ  و  مراهچ ، موس ، سلجم  هب  سردم  .دزادنا  یم  قیوعت  هب 

سپ .دندز  ترجاهم  هب  تسد  سور  مجاهت  هب  ضارتعا  رد  هک  تسویپ  ینّویلم  عمج  هب  سردم  [ 1915-1914  ] موس سلجم  زا  سپ 
یسایس یتسود  یلو  .دنزب  هیکت  ییارزولا  سییر  دنسم  رب  تسناوت  وا  کمک  هب  هلودلا  قوثو  [ 1918  ] نارهت هب  سردم  تشگزاب  زا 

نآ اب  تفلاخم  هب  نارهت  رد  سردـم  درک  ءاـضما  ار  ناریا  سیلگنا و  دادرارق  هلودـلا  قوثو  هک  لاس 1919  رد  و  دـییاپن ، يرید  اهنآ 
، تقو يارزولا  سییر  روتـسد  هب  هیروف 1921 ]  21  ] اـتدوک زا  سپ   (1) .درک بسک  دوخ  يارب  يا  ههجو  شتیقفوـم  اـب  و  تخادرپ ،

ربهر [ 1923-1921  ] مراهچ سلجم  رد  .داتفا  نادـنز  هب  دـش و  ریگتـسد  یـسیلگنا  دـض  ياه  تیلاـعف  ماـهتا  هب  نیدـلا ، ءایـض  دـیس 
نویسکارف يربهر  يدایز  تدم  [ 1926-1924  ] مجنپ سلجم  رد  .درک  یم  تیاـمح  هنطلـسلا  ماوق  هنیباـک  زا  دوب و  عجترم  تیرثکا 

ناخاضر يربهر  هب  یهاوخیروهمج  شبنج  سرام 1924 ]  ] سلجم راک  هب  عورـش  اب  .تشاد  هدهع  رب  ار  ناخاضر  اب  فلاخم  تیلقا 
ناخاضر اب  يرتزیمآ  تدوم  طباور  دنک ، رارقرب  يروهمج  ماظن  دوب  هتـسناوتن  ناخاضر  هک  لاس 1925 ، رد  اهدعب ، .داد  تسکش  ار 

ماوق  ] يردص ناخ  هللارکش  ازریم  هیلدع ،] ریزو   ] زوریف هدازهاش  ًالثم  دناسرب : ترازو  هب  ار  شناتـسود  زا  یخرب  تسناوت  درک و  ادیپ 
رد هتبلا  هک  تسا ، راک  هظفاحم  يدرف  و  تسا ؛ هدندکی  روسج و  تیاهن  یب  سردم  فراعم .] ریزو   ] یمطاف و  هلخاد ،] ریزو  هلودـلا ،

یبیرفماوع هنارهام  دناوت  یم  هک  تسا  لیدب  یب  يرونخس  سردم  .تسا  یعیبط  يرما  ناریا  یناحور  ناربهر  نیب 
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همه ینمادکاپ  اوقت و  اب  وا  .دوبن  روبزم  دادرارق  اب  وا  تفلاخم  زا  یشان  طقف  سردم  نسحدیس  دیهش  هللا  تیآ  تیبوبحم  ههجو و  - 1
هتـسجرب و ياه  هرهچ  زا  مه  دادرارق  زا  لـبق  شتعاجـش  تواـکذ و  شوه و  شا و  هتـسجرب  یملع  ماـقم  زین  تشاد و  هک  يا  هبناـج 

( راتساریو  ) .دش یم  بوسحم  ناریا  تسایس  هصرع  بوبحم 
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یقیمعذوفن دنک و 

اه یـسیلگنا  اـب  ار  دوخ  تموصخ  صوـصخلا  یلع  و  تسا ، هناگیبدـض  ارگ و  یلم  يدرف  ًاـبلق  وا   (1) .دراد مدرم  ياـه  هدوت  نیب  رد 
لباق كالما  دنیوگ  یم  یلو  دهد ، یم  ناشن  ریقف  يدرف  ار  دوخ  سردـم  .تسا  هدرک  یتسود  زاربا  اکیرمآ  اب  هاگ  .دـنک  یمن  ناهنپ 

(3)  ، (2) .دراد یهجوت 

هجدوب شهاک  ناهاوخ  هک  تفرگ  هدهعرب  سلجم  رد  ار  یتکرح  يربهر  اهدعب  سردم  هک  میبای  یمرد  وپسلیم  هنامرحم  شرازگ  زا 
شترا یلام  عبانم  هرابرد  یتاعالطا  هک  گنج  ترازو  نارادباسح  زا  یکی  رـس  نودب  دسج  هک  تشذگن  يدـنچ  اما   (4) .دوب شترا 

.دوب نشور  حضاو و  ًالماک  شنافلاخم  يارب  ناخاضر  مایپ  .دش  ادیپ  سلجم  ياه  هزاورد  زا  نوریب  رد  داد  یم  سردم  هب 

هلمح و سردم  هب  رادباقن  حلسم  درم  هس  ربتکا 1926 ، حبص 30  تعاس 6  رد  .درب  رد  هب  ناج  زین  ماجرفان  دصق  ءوس  کی  زا  سردم 
.دـنام هنامرحم  ًالماک  تاقیقحت »  » جـیاتن دـنک ، ریگتـسد  ار  نابراض  زا  رفن  ود  تسناوت  سیلپ  هچرگا  .دـندرک  حورجم  ًادـیدش  ار  وا 
هتفرگ تروص  هاش  اضر  روتـسد  اب  دـصق  ءوس  نیا  هک  تشادـن  کـش  سکچیه  ناتـسرامیب  رد  سردـم  زا  ناـخاضر  تداـیع  مغرب 

هب تسناوتن  سردم  لاس 1928 ، رد   (5) .تسا
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ناریا یلم  عفانم  تهج  رد  هک  ار  دوخ  یـسایس  دیاقع  تحارـص  تعاجـش و  اب  هراومه  وا  .دادن  بیرف  ار  مدرم  هاگ  چیه  سردـم  - 1
سردم تقادص  یکاپ و  زا  نوحشم  یگدنز  رد  يزیچ  هچ  يرومآ ) یلپوک   ) شرازگ هدنـسیون  تسین ، مولعم  تشاد ؛ یم  نایب  دوب ،

( راتساریو  ) .دناد یم  راکبیرف  ار  وا  هک  تسا  هدید 
ربماتپس 1925. خروم 14  (، 1365/891.00  ) هرامش 1213 شرازگ  يرومآ ، - 2

ایند لام  هب  گرزب  درم  نآ  .دوب  نمـشد  تسود و  دزنابز  سردـم  هنادـهاز  هناریقف و  هداس و  یگدـنز  .تسا  گرزب  یغورد  نیا  - 3
( راتساریو  ) .تشاذگن ياجرب  دوخ  زا  يرانید  زین  شتداهش  ماگنه  هب  دوب و  انتعا  یب 

ربماتپس 1924. خروم 20  (، 891.51 .يا /202  ) هرامش سلاد  هب  وپسلیم  - 4
ناردنزام هب  رورت  نامرف  رودص  زا  سپ  دشاب ، هدرک  مگ  در  هکنیا  يارب  ناخاضر  و  دش ؛ ماجنا  ناخاضر  روتسد  هب  سردم  رورت  - 5

هک نآ  زا  سپ  هتبلا  .دـشاب  هدرک  تدایع  ناتـسرامیب  رد  وا  زا  تسناوت  یمن  نیاربانب  .دوبن  نارهت  رد  رورت  ناـمز  رد  درک و  ترفاـسم 
رد زین  سردم  درک ! یتقوشوخ  راهظا  وا  یتمالـس  زا  سردم ، يارب  یمارگلت  لاسرا  اب  دیـسر  يو  هب  سردـم  رورت  ندوب  قفومان  ربخ 

ص 100 و ج ج 1 ؛ يدازآ ؛ نامرهق  سردم  کن : تسا .» هدنز  سردم  نانمشد  مشچ  يروک  هب  : » تفگ يروهـشم  هلمج  وا  باوج 
ص 724. 2 ؛
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یمک ریگتـسد و  تسا ، هداد  شرازگ  نارهت  رد  اـکیرمآ  لوسنک  نیرف ، .ویلبد  نیتسوگآ  هکناـنچ  و  ، (1) دنک ادـیپ  هار  متفه  سلجم 
.تسا مارآ  نارهت  : » دسیون یم  زیربت  رد  اه  یمارآان  هرابرد  دوخ  شرازگ  ینایاپ  شخب  رد  نیرف  .دش  دیعبت  نآ  زا  سپ 

دودح 10 .دنک  یم  بوکرس  ًاعیرس  ار  تلود  اب  ینلع  تفلاخم  هنوگ  ره  هدش و  رقتـسم  نارهت  رد  یماظن  يورین  رازه  دودح 10  رد 
(2)« .دش دیعبت  يرگ  بوشآ  ماهتا  هب  ریگتسد و  دوب ، سلجم  هدنیامن  هک  ییالم  سردم ، نسح  دیس  شیپ ، زور 

يا هیبیذـکت  ات  تشاد  نآ  رب  ار  تلود  رما  نیمه  و  دـنا ، هتخیوآ  راد  هب  نادـنز  رد  ار  سردـم  هک  دـش  عیاـش  لاـس 1931 ، رخاوا  رد 
: دهد یم  شرازگ  هرابنیا  رد  تراه  .یس  زلراچ  .دناسرب  پاچ  هب  خرس  قفش  همانزور  رد  یمسر 

لفاحم ثحب  عوضوم  هتفای و  هار  یلخاد  ياه  همانزور  رتیت  هب  رگید  راـب  ًاریخا  ماـن  نیا  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًاـمارتحا  سردـم ؛» »
نیا هب  ار  تاـهجوت  رگید  راـب  کـی  ربـماون  موـس  پاـچ  خرـس  قفـش  یلخاد  هماـنزور  هلاقمرـس  .تـسا  هدـش  نارهت  رد  کـیتاملپید 

هب لیذ  رد  .درک  بلج  دوب ، هتخانـش  تختیاپ  نکاـس  یجراـخ  یناریا و  بصنم و  بحاـص  يرازاـب و  ره  يارب  يزور  هک  تیـصخش 
هماـنزور کـی  هک  تسین  نیا  دوب  هلاقمرـس  نیا  رد  هک  یهجوـت  لـباق  هتکن  نم ، رظن  زا  .درک  مهاوـخ  هراـشا  هلاقمرـس  نیا  نومـضم 

هتسب دش  یم  رشتنم  ناملآ  رد  هک  نابز  یسراف  یتسینومک 

ص:209

روهـشم .دشن  تبث  وا  مان  هب  مه  يأر  کی  یتح  و  دشن ؛ هدـناوخ  سردـم  ءارآ  متفه ، هرود  زیمآ  بلقت  یـشیامرف و  تاباختنا  رد  - 1
؟ تساجک مداد  مدوخ  هب  مدوخ  هک  يأر  کی  نآ  ما ؛ هداد  يأر  مدوخ  هب  نم  دوب  هتفگ  سردم  هک  تسا 

ربتکا 1928. خروم 22  (، 1475/891.00  ) هرامش 20 شرازگ  نیرف ، - 2
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هدش

تیمها رگید  راب  تاثحابم  نیا  رد  هکلب  .دنک  یم  تیامح  سردـم  ندوب  هدـنز  زت  زا  زونه  ناریا  رد  یمومع  راکفا  هکنیا  ای  و  تسا ؛
هدرک داجیا  روشک  نیا  رد  یـسایس ) رظان  کی  ریبعت  هب   ) یلعف هاش  هنابآم » نابهورگ  يروتاتکید   » هک منک  یم  ساـسحا  ار  یتـالوحت 

.تسا

ریس

نامز زا  هک  سردم  .دشاب  رصاعم  ناریا  خیرات  لوحت  ریـس  دناوت  یم  مینک ، هاگن  نآ  هب  یلک  یلیخ  رگا  سردم ، نسحدیـس  یگدنز 
نویسکارف یلـصا  يوگنخـس  سلجم و  لیکو  لاـس 1927  رد  مشـش  سلجم  هرود  همتاـخ  اـت  لاـس 1908  رد  مود  سلجم  لیکـشت 

رد یـساسا  یـشقن  داد  یم  یناملراپ  هطورـشم  هب  ار  دوخ  ياـج  هقلطم  تنطلـس  هک  يزاـس  تشونرـس  ياـه  لاـس  رد  دوب ، یناـحور 
ششخرد دهاش  ناریا  هک  نیدلاءایـض ، [ دیـس  ] ياـتدوک 1921 زا  سپ  ههد  کـی  لوط  رد  .درک  اـفیا  تکلمم  نیا  یـسایس  یگدـنز 

ًاتیاهن ییارزولا و  سییر  گنج و  ترازو  هب  وا  نتفای  تسد  سپس  و  نیوزق ، رد  نویبالقنا  هاگودرا  زا  ناخاضر  لابقا  تخب و  هراتس 
.درک ظفح  ار  راک  هظفاحم  نویناحور  يربهر  نانچمه  سردم  دوب ، یهاش  تخت 

سپس

شقن لاس 1924  رد  ناخاضر  یهاوخیروهمج  شبنج  تسکـش  رد  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب  وا  دیاش  .دیـسر  مه  وا  طوقـس  تبون 
هاش لاس 1928 ، رد  یلو  .دنا  هدرک  یتشآ  رگیدـکی  اب  سردـم  ناخاضر و  ًارهاظ  هک  داد  شرازگ  ترافـس  لاس 1925 ، رد  .تشاد 
هار متفه  سلجم  هب  سردم  تشاذـگن  دوب  هدرک  میکحت  ار  دوخ  هنایوج  هطلـس  ذوفن  شتموکح  لوا  لاس  ود  لوط  رد  هک  زوت  هنیک 

لیلد هب  ، » منک هدافتـسا  دوب  هتفر  راـک  هب  هلئـسم  نیمه  هراـبرد  لاـس  نآ  شرازگ  رد  هک  ار  یتراـبع  مهاوخب  رگا  مهنآ ، دـنک ؛ ادـیپ 
«. تلود اب  شحیرص  ینلع و  تفلاخم 

طیارـش نامز ، نآ  رد  .دش  دیعبت » ، » ناتـسناغفا زرم  کیدزن  دهـشم  بونج  یلیام  دنچ  رد  یکچوک  رهـش  هب  سردم  دـعب ، لاس  کی 
دیوید هـم 1929  خروـم 2  ، 1472/891.001 هرامـش 821 ، شرازگ   ) دـش لاـسرا  ترافـس  يوـس  زا  هـک  یــشرازگ  رد  تـکلمم 

( تقوم رادراک  نسمایلیو ،
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هنوگنیا

نیرت هداس  وا  شور  .دـهد  یم  همادا  یناحور  رـشق  دـض  رب  شرثؤم  یلو  شوماخ  گنج  هب  نانچمه  دراد  هاش  : » دوب هدـش  فیـصوت 
رکذ هب  مزال  .دنرب  یم  ناش  تنوکس  لحم  زا  رود  ینادنز  هب  دننک و  یم  تشادزاب  یناهنپ  ار  ذوفن  اب  ِشیوارد  ای  اهالم  .تسا  شور 

دیدـپان هنوگنیا  هک  یـسانشرس  لاجر  نایم  رد  .دـندرگ  یمنرب  زگره  دـنوش  یم  هدوبر  بیترت  نیا  هب  هک  یـصاخشا  ًاـبلاغ  هک  تسا 
یم هک  یناسک  ریاس  نایم  رد  .تسین  تایح  دیق  رد  رگید  وا  هک  تسا  هدش  عیاش  دنچ  ره  درک ؛ هراشا  سردم  هب  ناوت  یم  دـنا  هدـش 

، مالسارصن و  هیکرت ، رد  ناریا  قبسا  ریفس  یئابطابط ، قداصدمحمدیـس  اقآ  مان  دنتـسه  ینادنز  دهـشم ، کیدزن  ، Helat رد دنیوگ 
سکچیه رب  اهنآ  ماـهتا  هتبلا  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  دنتـسه  تلود  ناـفلاخم  سأر  رد  یناـحور و  مهم  نارادمتـسایس  زا  ود  ره  هک 

(1)« .تسین مولعم 

رد گنج  زا  سپ  ِناریا  یـسایس  تالوحت  گنرف  رهـش  زا  مهبم  هرطاخ  کی  زجب  سردـم  زا  لاحب  اـت  شرازگ  نآ  شراـگن  ناـمز  زا 
ياهدادیور روآدای  زونه  سردم  مان  دـنا ، هدرک  تماقا  اجنیا  رد  يرتشیب  تدـم  هک  ینایجراخ  يارب  هتبلا  .تسا  هدـنامن  یقاب  ناهذا 

يایلاتیا رد   (2) یتین هب  تبـسن  يرتـمک  تیمها  سردـم  یقیبـطت ، تسایـس  ملع  نایوجـشناد  نادراو و  هزاـت  يارب  یلو  .تسا  یمهم 
.دراد زورما  یتسیشاف 

ص:211

تالک تالک =(  روظنم  دیاش  .دشن  ییاسانش  دهشم ، کیدزن   Helat مان هب  ییاج  .تسین  موهفم  نادنچ  شرازگ  زا  شخب  نیا  - 1
قداصدمحمدیـس هرابرد  هک  ییاـه  همانیگدـنز  رد  نینچمه  .دـننک  دـیعبت  اـجنآ  هب  ار  صاخـشا  دوب  موسرم  هک  تسا  هدوب  يرداـن )

ًالامتحا دشن ؛ ییاسانش  زین  مالسا  رصن  .تسا  هدماین  هاشاضر  نارود  رد  يو  تیبوضغم  ای  دیعبت  زا  یشرازگ  تسا ، دوجوم  ییابطابط 
نآ رد  رفن  ود  نیا  ندوب  نیـشن  هناخ  دیاش  .دشن  ادیپ  زین  يو  دیعبت  هرابرد  یـشرازگ  هک  تسا ؛ هدوب  ینامادن ) رـصان   ) مالـسالارصان

همهرب هوالع  .تسا  هدش  میظنت  تاعیاش  نآ  ساسا  رب  شرازگ  نیا  و  هدـش ؛ نارهت  یـسایس  لفاحم  رد  یتاعیاش  زورب  بجوم  نارود 
( راتساریو  ) .دندوبن نآ  حلطصم  موهفم  هب  یناحور » ، » ود نیا  زا  کی  چیه  اهنیا ،

( راتساریو  ) .دوب يروتاتکید  مسیشاف و  تخسرس  نافلاخم  زا  هک  ییایلاتیا  فورعم  رادمتسایس  یتین ؛ الوئاپ  وکسچنارف  - 2
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ياهدرواتسد

تحت ًالماک  اهنآ  يود  ره  و  دوش ، یم  نوفدم  دتفا  یم  قافتا  يرگید  رس  تشپ  یکی  هک  اهدادیور  زا  ینمرخ  ریز  رد  اهنآ  يود  ره 
.دنا هدز  مقر  ار  ناش  تکلمم  خیرات  ناشیاهروشک  رد  هک  دنریگ  یم  رارق  یتبثم  ياه  تیصخش  عاعشلا 

لیلد هب  نم  نامگ  هب  نیا ، دوجو  اـب  .درک  هدـنز  ار  هتـشذگ  تارطاـخ  هک  دوب  نیا  روبزم  هماـنزور  هلاقمرـس  رد  مهم  هتکن  نیارباـنب ،
هک راکیپ  یتسینومک  همانزور   » .منکب هلاقمرـس  نومـضم  هب  یهاتوک  هراشا  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  رگید  تاـکن  یخرب  هتکن و  نیمه 

شرازگ دوخ  ياه  هرامش  نیرخآ  زا  یکی  رد  دش ، هتسب  ناملآ  تلود  يوس  زا  دیسر و  یم  پاچ  هب  نیلرب  رد  یسراف  نابز  هب  ًاقباس 
بذک شرازگ  نیا  ام  .تسا  هدش  هفخ  ناسارخ  رد  ینادنز  رد  سردم ، نسحدیس  نویسیزوپا ، سانـشرس  قباس و  ربهر  هک  دوب  هداد 

هدش دیعبت  نآ  هب  تلود  روتـسد  هب  هک  فاوخ  ياتـسور  رد  تسا و  هدنز  زونه  سردم  هک  مییامن  یم  دییأت  و  مینک ؛ یم  بیذکت  ار 
رد هرهاق  پاچ  امن  هرهچ  نابز  یـسراف  همانزور  نینچمه  .دسر  یم  شا  هداوناخ  تسد  هب  شیاه  همان  هتفه  ره  درب و  یم  رـس  هب  دوب 

هدرک بیذکت  هدیمان  سردم » ندرک  هفخ  هعیاش   » ار هچنآ  هدناسر و  پاچ  هب  راگنربخ  کی  زا  ار  يا  همان  ًاریخا  کحـضم ، یمادـقا 
هک يروشک  راکیپ و  یتسینومک  همانزور  زا  یلو  .تسا  هتخاب  ناج  یعیبط  گرم  هب  سردـم  هک  تسا  هتفگ  ناـنیمطا  اـب  یلو  تسا ،

یتسینومک هیـسور  رد  هک  ییاه  سبح  اه و  دیعبت  اه ، مادـعا  اه ، لتق  سپ  میـسرپ : یم  دـنز  یم  هنیـس  هب  ار  نآ  گنـس  همانزور  نیا 
؟ دـنراد یم  اور  اه  کیوشلوب  نافلاخم  رب  ار  یتازاجم  نینچ  يا  هزاجا  هچ  اـب  اـهنآ  هچ ؟ میونـش  یم  ار  شربخ  دریگ و  یم  تروص 

اهنآ هناهب  ایآ  تسا ؟ یسایس  ینادنز  زا  رپ  هیسور  رهش  ره  رد   (1) ُا.پ.گ ای  اکچ و  ياه  نادنز  ارچ 

ص:212

.داد مان  رییغت  ( G.P.U  ) ُا.پ.گ هب  يدنچ  زا  دعب  .دوب  يوروش  هیسور  محر  یب  فوخم و  یتاعالطا  نامزاس  ( Cheka  ) اکچ - 1
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نیا

؛ دش مه  ام  فسأت  بجوم  سردم  دیعبت  ترورض  هک  مینک  ناعذا  دیاب  دنوش ؟ دوبان  وحم و  دیاب  يوروش  تلود  نافلاخم  هک  تسین 
میناد یم  هک  تسا  نیا  دراد  يرتشیب  تیمها  هچنآ  نیا ، دوجو  اب  .دنامن  تختیاپ  رد  سردم  هک  درک  یم  باجیا  روشک  حلاصم  یلو 

ياهربخ نتخاس  هب  تسد  يا  هبرح  ره  هب  لسوت  اب  مدرم  ياه  هدوت  بیرف  يارب  دـنرادن  ار  ناریا  تفرـشیپ  ندـید  مشچ  هک  يا  هدـع 
« .دننز یم  بذک 

دیاش

؛ تسا هدـش  زاربا  ناملآ  ترافـس  ریبد  يوس  زا  رظن  راهظا  نیلوا  .دـشاب  رکذ  نایاش  قوف  عوضوم  اب  طاـبترا  رد  رگید  رظن  راـهظا  ود 
ادیپ ار  راکیپ  یتسینومک  همانزور  نتـسب  تصرف  دتفیب و  یقافتا  ات  دوب  راظتنا  مشچ  شیپ  اهتدم  زا  ناملآ  تلود  هک  نومـضم  نیدـب 
متفگ يو ] هب   ] هکنآ زا  دـعب  .تسا  قرـش  روما  رد  اـیلاتیا  ترافـس  هتـسباو  هتروف ، هتنوم  تنک  هب  طوبرم  زین  رظنراـهظا  نیمود  .دـنک 

یم ساسحا  ًایوق  هک  تفگ  درک و  دییأت  ار  مفرح  وا  تسا ، هدرمن  زونه  سردـم  مدرم  مومع  رظن  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  الاب  دادـیور 
یماظنریغ یماظن و  یلاع  لفاحم  رد  دراد  هاش  اضر  يروتاتکید  میژر  دـض  رب  ناهنپ  ًالماک  هئطوت  فلاـخم و  ناـیرج  کـی  هک  دـنک 

هک لاس 1929 ، ياهدـیعبت  حالطـصا  هب  زا  سپ  .دـنا  هدـش  بوکرـس  ینلع  ياه  تفلاخم  همه  ًـالعف  هک  تفگ  وا  .دریگ  یم  لـکش 
هاش تخـسرس  رادفرط  رهاظ  هب  لقادح  هک  تسا  هدـنامیقاب  نارهت  رد  يذوفناب  صخـش  رتمک  دوب ، نآ  ناینابرق  زا  یکی  مه  سردـم 
یم راگزور  دوخ  تولخ  جـنک  رد  دـنا  هدرک  وربآ  یب  مه  ار  وا  هک  تسا  هدـنامیقاب  زوریف  ذوفن ، اب  ياه  تیـصخش  ناـیم  زا  .دـشابن 

یترهش لاس 1929  رد  اه  یئاقـشق  دض  رب  شا  یماظن  تایلمع  اب  دوب و  هاش  هجوت  دروم  يزور  هک  مه  ار  ینابیـش  لارنژ  و  دنارذگ ؛
.دنا هدیشک  ریز  هب  دوب  هدرک  ادیپ  اه  یشترا  نیب  رد  یتیبوبحم  هکنیا  تلع  هب  دز ، مه  هب 

مکحم ياه  هیاپ  رب  هاش  اضر  نارود  رد  نردـم  ناریا  تفرـشیپ  هک  دوب  نیا  تفرگ  اـه  فرح  نیا  زا  هتروف  هتنوم  تنک  هک  يا  هجیتن 
يراکمه
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هنابلطواد

ار شترا  زونه  هاش  اریز  دنک  ادـیپ  همادا  تسا  نکمم  اه  تفرـشیپ  دـنور  هک  دوزفا  نیا  دوجو  اب  .تسین  مدرم  یتلود و  تاماقم  هاش ،
؛ دراد یتخـسرس  نایماح  و  تسا ، هدیمد  شا ، هبتر  یلاع  تاماقم  لقادـح  رد  يا ، هزات  هیحور  کش  یب  دراد ؛ دوخ  لماک  لرتنک  رد 
وا نایماح   ] هیلدـع ریزو  رواد ، و  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، ریظن  يدـنمناوت  ًاـعقاو  لاـجر  هکلب  شقباـس ، یـشترا  ناراـطق  مه  طـقف  هن 

ياه تسایـس  اب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  داد  دای  اهنآ  هب  دیاب  داد ، روتـسد  اه  یناریا  هب  دیاب  .تسا  يروطنیا  ناریا  رد  : » تفگ وا  دنتـسه ]
تالوحت دهاش  ًاملسم  یلو  دشاب ، هتشاد  مه  ییاهرسدرد  دیاش  هتبلا  .دننک  راگزاس  تسا  برغ  زا  هتفرگ  ماهلا  هک  هاش  يزاس  نردم 

« .تسا یتفرشیپ  تالوحت و  هچ  مناد  یمن  نآلا  هک  دوب ؛ میهاوخ  یمیظع  ياه  تفرشیپ  و 

هب

شرازگ رد  نم  ناوارف  تاراشا  اب  هک  تسین  دنمشزرا  بلاج و  ِیمسرریغ  رظنراهظا  نیا  رد  يزیچ  چیه  هک  میوگب  مناوت  یم  تئرج 
هژیو هب  ياتدوک 1921 ، زا  دعب  لاس  هد  لوط  رد  روشک  نیا  ياهداهن  یگدنز و  رد  هلـصاح  ياه  تفرـشیپ  تالوحت و  هب  یلبق  ياه 
نیا مینک ، یم  ذاـختا  هک  يدـید  هیواز  هب  هتـسب  .دـشاب  هتـشاد  داـضت  دوب ، هاـش  اـضر  یهاـشداپ  اـب  ناـمزمه  هک  هرود  نیا  مود  همین 

تیعـضو رد  هک  مرواب  نیا  رب  ًاصخـش  نم  .دوس  مه  دـشاب و  هتـشاد  ررـض  مه  ناریا  يارب  دـناوت  یم  هنابآم » نابهورگ  يروتاـتکید  »
(1) .تسا شررض  زا  رتشیب  نآ  دوس  ینونک 

.دش ضوع  ناریا  رب  مکاح  يروتاتکید  نایز  دوس و  هرابرد  تراه  رظن  ناهگان  شرازگ ، نیا  لاسرا  زا  سپ  یمک 

: دنک یم  شنزرس  هدروخ  ار  رهاوظ  بیرف  هکنیا  ببس  هب  ار  دوخ  شا  يدعب  شرازگ  رد  وا 

، سردم نسحدیـس  تشونرـس  هب  اه  یناریا  ریخا  هجوت  اب  طابترا  رد  ربماون 1931  خروم 27  هرامـش 947  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا 
یکی
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زا

مجرتم هک  ار  یتشاددای  طابترا  نیمه  رد  هلیـسونیدب  روشک ، دـنمتردق  یـسایس  لاـجر  زا  سلجم و  ياـه  نویـسکارف  قباـس  ناربهر 
یم ضرع  هب  ریز  رد  تسا ، هدرک  هیهت  سردـم  سبح »  » ینوناـق لـحارم  یخرب  هراـبرد  حـلاص ، اـشاپ  یلع  ياـقآ  ترافـس ، ياـناوت 

رد نادـنز ، .تسین  سبح  نادـنز »  » کی يراویدراهچ  رد  سردـم  دوش  یم  روصت  هکناـنچ  تفگ  دـیاب  رت  قیقد  تراـبع  هب  مناـسر :
اهنآ روضح  زا  نانیمطا  لوصح  تباب  زا  هچ  صاخشا ، سبح  روظنم  هب  هک  دراد  هراشا  یتلود  نامتخاس  کی  هب  هملک ، صاخ  يانعم 

، رگید تراـبع  هب  هیووب .) یقوقح  گـنهرف  هب  دوش  عوجر   ) دوش یم  هدافتـسا  نآ  زا  نیمرجم ، تازاـجم  تباـب  زا  هچ  همکحم و  رد 
اب .دوش  یم  هدافتـسا  ینوناق  تشادزاب  ای  یقوقح  ياـه  هیور  بجوم  هب  صاخـشا ]  ] سبح يارب  هک  تسا  یلحم  ره  لـماش  نادـنز » »

هدش دیعبت  نآ  هب  سردـم  دـنیوگ  یم  هک  ناسارخ ، ناتـسا  رد  فاوخ  ای  نئاق  ریظن  یکچوک  رهـش  هملک ، ماع  يانعم  رد  نیا ، دوجو 
ِلومعم قبط  رگا  هژیو  هب  تسین ؛ نادنز  زجب  يزیچ  ًاملسم  وا  نوچ  يزاورپ  دنلب  درم  يارب  اهنآ ، زا  رتگرزب  ياهرهش  یتح  ای  و  تسا ،

.دوش جراخ  نآ  کچوک  گنت و  هدودحم  زا  دناوتن  دشاب و  مورحم  يدازآ  زا  و  شترا ، ای  سیلپ  میاد  رظن  تحت  يدراوم  نینچ 

ای نیعم و  تدم  يارب  روشک  ای  ناکم  رهـش ، کی  زا  نیمرجم  يرابجا  جارخا  اب  هک  تسا  یتازاجم  دیعبت  مشاب ، هدـیمهف  تسرد  رگا 
.دـشاب هاگداد  مکح  ای  هاـش  ناـمرف  ساـسا  رب  هک  دراد  ینوناـق  ههجو  یناـمز  طـقف  تازاـجم  عون  نیا  .ددرگ  یم  ارجا  رمع  رخآ  اـت 

راک هب  سردم  تیعـضو  فیـصوت  يارب  ناش  ماع  يانعم  رد  ناوت  یم  ار  نادـنز ، دـیعبت و  ینعی  هملک ، ود  ره  نم  نامگ  هب  نیاربانب ،
ًالمع یلو  .تسا  هدشن  رداص  وا  تیموکحم  رب  لاد  یمکح  اریز  يدیعبت ، هن  تسا و  ینادنز  هن  سردم  هملک ، صاخ  يانعم  رد  .درب 

ناریا یساسا  نوناق  ممتم  زا  هک  ریز  دراوم  قوف ، ینف  تاظحالم  زا  يادج  يدیعبت ؛ مه  تسا و  ینادنز  مه 
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ثیح زا  مدرم  دارفا  مهن : لصا  : » درک دـهاوخ  رت  نشور  ار  سردـم  تیعـضو  نم  نامگ  هب  ما  هدرک  باـختنا  ربتکا 1907  بوصم 7 
یبیترت مکح و  هب  رگم  دش  ناوت  یمن  يدحا  ضرعتم  دنتسه و  ضرعت  عون  ره  زا  نوصم  ظوفحم و  فرـش  نکـسم و  لام و  ناج و 

ناوت یمن  ار  سکچیه  هدمع  تاریـصقت  تایانج و  هحنج و  باکترا  عقاوم  زاریغ  مهد : لصا  « » .دـیامن یم  نیعم  تکلمم  نیناوق  هک 
رد یهتنم  ای  ًاروف  رـصقم  هانگ  دیاب  زین  تروص  نآ  رد  نوناق و  قبطرب  هیلدع  همکحم  سیئر  یبتک  مکح  هب  رگم  دومن  ریگتـسد  ًاروف 

بجوم هب  رگم  دوش  یمن  یتازاجم  چـیه  يارجا  مکح و  مهدزاود : لصا  « » .دوش راعـشا  مالعا و  وا  هب  تعاس  راـهچ  تسیب و  فرظ 
دومن ینیعم  لحم  تماقا  هب  روبجم  ای  یلحم  رد  تماقا  زا  عنم  ای  دـلب  یفن  ناوت  یمن  ار  نایناریا  زا  کیچیه  مهدراهچ : لصا  « » .نوناق

« .دنک یم  حیرصت  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم 

، نیاربانب

هب هیبش  تسرد  هدوب ، ینوناـقریغ  حوضو  هب  سردـم  دروم  رد  هدافتـسا  دروم  هیور  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتمک 
نیا يریگ  هجیتن  اب  زین  هجراخ  روما  ترازو  هک  منک  یم  ناـمگ  .تسا  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  رگید  دراوم  اـب  طاـبترا  رد  هک  يا  هیور 

(1) .دوب دهاوخ  قفاوم  شرازگ 

يریگ هجیتن 

ینـالوط تموکح  هراـبرد  اـکیرمآ ، تقو  راـتخمریزو  رـسپ ، ِسوفیرد  سییول  ربماتپـس 1941 ، رد  هاـش  اـضر  طوقـس  زا  سپ  یمک 
هب ای  یصخش و  یسوهلاوب  يور  زا  طقف  و  همکاحم ، لیلد و  نودب  ار  رفن  اهدص  هاش  اضر  : » درک رظنراهظا  هنوگنیا  راتشک  تشحو و 

زگره هک  تشادرب  دوخ  ياپ  شیپ  زا  نانچ  ار  اهنآ  زا  یخرب  .تخادنا  نادنز  هب  اهنآ ، نتفرگ  تردق  ببس 
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هجنکش هب  دوخ  ربتکا  هرامش 30  رد  ششوک  همانزور  : » دیازفا یم  هاش  اضر  ياه  نادنز  رد  هجنکـش  هرابرد  وا   (1)« .دندرگ یمنزاب 
مودعم هجنکش  تالآ  رازبا و  فقوتم و  هلصافالب  ناینادنز  هجنکش  هک  دش  نآ  راتـساوخ  درک و  هراشا  هیمظن  سیئر  طسوت  ناینادنز 

(2)« .دوش

نویـسیزوپا هورگ  : » دنتـسه ناینادنز  لتق  هجنکـش و  نالماع  تازاجم  راتـساوخ  ناگمه  هک  دسیون  یم  شرازگ  نامه  رد  سوفیرد 
زا يرایـسب  هتـشاد و  تسد  تشز  هیور  نیا  رد  هـک  دنتـسه  یناکـشزپ  تاـماقم و  تازاـجم  يریگتـسد و  راتـساوخ  ًادـیدش  سلجم 

.تسا هدـش  ریگتـسد  یتکلمم ، هیمظن  تالیکـشت  لـک  قباـس  سیئر  ، (3) راـتخم لارنژ  هجیتن ، رد  .دـنا  هدـناسر  لـتق  هب  ار  ناینادـنز 
تاماقم نایعا ، ریـشناوج و  و  یهاگآ ، سیئر  یهاشبرع ، قباس ، نابنادنز  خـسار ، یفطـصم  گنهرـس  هک  تسا  هدـش  مالعا  نینچمه 
کشزپ مان  هب  يدرف  يریگتسد  راتساوخ  کنیا  مه  نویـسیزوپا   ... .دنا هتفرگ  رارق  همکاحم  تحت  هدش و  ریگتـسد  هیمظن ، هبتر  یلاع 

مه هک  هدوب  یناینادـنز  زا  يرایـسب  هب  لوپمآ »  » ندز يارب  هاش  لـماع  عقاو  رد  یبـالق  کـشزپ  نیا  دـنیوگ  یم  .تسا  هدـش  يدـمحا 
هک دوب  يدمحا  رتکد »  » مادعا دـهاش  لاس 1944  رد  اکیرمآ ، رادراک  دروف ، دراـچیر   (4)« .تسا نیدوقفم  نایم  رد  اهنآ  مان  کـنیا 

.ما هدروآ  هدزاود  لصف  رد  هرابنیا  رد  ار  شتارظن  شرازگ و 

هدرک سبح  ار  رفن  نارازه  هاش ] اضر   ] هک متفای  عالطا  ناریا  هب  تشگزاب  ضحم  هب  : » دوب هتشگزاب  ناریا  هب  وپسلیم  هیوناژ 1943 ، رد 
هک دیآ  یمرب  نینچ  سوفیرد  شرازگ  زا   (5)« .دوب هدناسر  لتق  هب  شدوخ  ياه  تسد  اب  ار  اه  یضعب  و  دوب ، هتـشک  ار  رفن  اهدص  و 

دننامه زین  سردم  ًالامتحا  یلو  تسا ، هدش  ریگتسد  سردم  لتق  مرج  هب  هیمظن  تاماقم  زا  یکی  دنچ  ره 
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هک سلجم  نویسکارف  ربهر  سردم ، لتق  مرج  هب  يزوسناهج ، مق ، هیمظن  سیئر  : » دوب هدیسر  لتق  هب  هاش  دوخ  تسد  هب  رگید  یخرب 
(2)  ، (1)« .تسا هدش  سبح  ریگتسد و  تخادنا ، هار  هب  يدایز  لاجنج  راج و  هاش  تسد  هب  شلتق  ياعدا 

ص:218
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ار سردم  لتق  تایئزج  زین  اهییوجزاب  رد  و  دندش ؛ همکاحم  ریگتـسد و  هاشاضر  طوقـس  زا  سپ  سردم ، لتق  نارـشابم  نالتاق و  - 2

( راتساریو  ) .تسا هتشاد  هراشا  سردم  لتق  هب  طوبرم  تاعیاش  هب  دنس  نیا  رد  ییاکیرمآ  رکشرازگ  دسر  یم  رظن  هب  دندرک و  اشفا 
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لواپچ تراغ و  لاس  لهچ   1911-1951 ناریا ، تفن  سیلگنا و  مشش : لصف 

هراشا

تفن تکرـش  هچخیرات  هرابرد  باتک  دـلج  نیدـنچ  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  هتـشون  ناریا  تفن  هچخیرات  اب  طابترا  رد  يداـیز  بلاـطم 
یخرب نیا ، رب  هوالع  .تساه  هداد  رقف  یخیرات ، بتک  نیا  هدمع  صقن  یلو   (1) .تسا هدش  رشتنم  تکرش  نآ  ِدوخ  طسوت  سیلگنا ،

اب .دنا  هتـساک  دوخ  راک  رابتعا  زا  بیترت  نیدـب  هدرک و  هیکت  سیلگنا  يوس  زا  هرـشتنم  كرادـم  دانـسا و  رب  ًاتدـمع  ناخروم  نیا  زا 
ترازو ویـشرآ  رد  دوب و  هدـش  هیهت  یناهج  کناب  طسوت  ًارهاظ  هک  ناریا »، تفن  تعنـص  ندـش  یلم   » هنامرحم شرازگ  نیا ، دوجو 

(2) .دـهد یم  تسد  هب  ات 1951  لاس 1911  زا  ناریا  تفن  هرابرد  ار  اـه  هداد  زا  ینغ  یعبنم  دـش ، ادـیپ  هدـحتم  تـالایا  يراد  هنازخ 
يارب ات 1953  ياه 1951  لاس  یتفن  نارحب  لوط  رد  ًالامتحا  قوف  دنـس  هک  دهد  یم  ناشن  هیروف 1952 ، ینعی  شرازگ ، نیا  خیرات 

هدافتسا دروم  ناریا  تفن  تیعضو  اب  ییانشآ 

ص:219

.ناریا تفن  نتاس ، - لولا تفن ؛ نوخ و  ناییامرفنامرف ، ناییامرفنامرف و  قالخا ؛ و  تردق ، تفن ، کن : ًالثم  - 1
هنازخ ترازو  رد  هیروف 1952 ؛ خروم 19  لیاسم » اـه و  هشیر  زا  يا  هدـیکچ  ناریا : تفن  تعنـص  ندـش  یلم  ، » یناـهج کـناب  - 2

هرامش 541. دنس  هرامش 362/7/306 ، هدنورپ  اکیرمآ ، يراد 

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 240 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دراد ناریا  تفن  هب  اکیرمآ  تلود  طرفم  هجوت  زا  تیاکح  دنس  رد  جردنم  تایئزج  و  هتفرگ ، رارق 

ات 1941 ياه 1921  لاس  نیب  رد  هاش  اضر  طسوت  ناریا  ندرک  هزینردـم  يداصتقا و  هعـسوت  حالطـصا  هب  هرابرد  زین  يدایز  بلاـطم 
لاس لوط 40  رد  : » دزادرپ یم  روشک  داصتقا  رب  ناریا  تفن  تعنص  ریثأت  یـسررب  هب  شـشرازگ  رد  یناهج  کناب  .تسا  هدش  هتـشون 
داوم روفو  مغرب  .دنا  هتـشاد  لاغتـشا  تاجوسنم  دیلوت  تراجت و  يزرواشک و  هب  ًاتدمع  ناریا  يرفن  نویلیم  ات 18  تیعمج 13  ریخا ،
روشک نیا  رد  تفن  زجب  ماخ  داوم  يروارف  ای  دـیلوت  هناخراک  اـی  نیگنـس  عیانـص  هنوگچیه  اـیرد ، هب  یـسرتسد  راـک و  يورین  ماـخ ،

نیا هب  يداصتقا  هعـسوت  ظاحل  زا  ناریا  اب  هسیاقم  لباق  عبانم  نتـشاد  اب  هک  دشابن  ناهج  رد  يرگید  روشک  چیه  دیاش  .درادـن  دوجو 
رد دـیلوت  هنیزه  نیرت  نییاپ  اب  مجـسنم  یتفن  تایلمع  نیرتگرزب  ياراد  کـش  نودـب  روشک  نیا  اذـهعم ، .دـشاب  هداـتفا  بقع  هزادـنا 

تفرشیپ اب  ار  ناریا  رد  تفرشیپ  نادقف  شرازگ  نیا  تسا »؟ هتـشاد  ناریا  داصتقا  رد  یمهـس  هچ  تفن  تعنـص  نیا  یلو  .تسا  ناهج 
(1) .دـنک یم  هسیاـقم  تسین » رادروخرب  یعیبـط  عباـنم  تبهوم  زا  ناریا  هزادـنا  هب  هک  هیکرت - رد  ریخا  لاـس  یـس   » عیرـس يداـصتقا 

.دوب هدربن  تفن  زا  يدوس  چیه  ناریا  داصتقا  هنافسأتم ،

( رالد نویلیم  لداعم 6/1   ) هریل رازه  رب 325  غلاب  يدمآرد  ات 1920  لاس 1911  زا  .دش  عورش  لاس 1911  رد  ناریا  رد  تفن  دـیلوت 
ات لاس 1931  زا  دیـسر ؛ رالد  نویلیم  هب 60  غلبم  نیا  ات 1931  لاس 1921  زا  .دـش  ناریا  بیـصن  تفن  زایتمالا  قح  تفایرد  لحم  زا 

(1941-1921  ) هاش اـضر  تموکح  هرود  رد  .دیـسر  رـالد  نویلیم  هب 250  ات 1951  لاـس 1941  زا  و  رـالد ، نویلیم  هب 125   1941
.دوب رالد  نویلیم  رب 185  غلاب  تفن  زایتمالا  قح  تفایرد  لحم  زا  ناریا  دمآرد 

هلاس هرود 40  لک  لوط  رد  زایتمالا  قح  تفایرد  لحم  زا  هلصاح  دمآرد 
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ياهنم ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  هدش  مالعا  دوس  لک  .دش  یم  رالد  نویلیم  ای 435  هریل  نویلیم  رب 113  غلاب  ات 1951 )  1911)
لک زا  دـصرد  تشه  هب  کیدزن  طقف  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدوب  رالد  درایلیم  جـنپ  هرود  نیا  لوط  رد  هعباـت ، ياـه  تکرـش  دوس 

.دش ناریا  دیاع  تفن  تکرش  يوس  زا  هدش  هبساحم  دوس 

تسرد و يارجا  مدـع  اب  ناریا ] سیلگنا و  تفن   ] تکرـش اهدروآرب ، نیا  ساسا  رب  : » هک دزاس  یم  راکـشآ  یناـهج  کـناب  شرازگ 
بولطمان دادرارق  اب  یـسراد  زایتما  ضیوعت  هوحن  ندرک  یـسدنهم  اب  و  یـسراد ؛ زایتما  بوچراچ  رد  شتادـهعت  ّتین  نسح  اـب  مأوت 

ياه لاس  ياهرایعم  اب   (1)« .تخاس مورحم  رالد ] درایلیم  لداعم 2/1   ] رالد نویلیم  رب 1200  غلاب  يدـمآرد  زا  ار  ناریا  لاس 1933 ،
جراخم لک  لاس 1925 ، رد  ًالثم  .دوب  روصت  لباقریغ  يدـمآرد  رالد  درایلیم   2/1 ناریا ، لثم  يریقف  روشک  يارب  و  ات 1951 ،  1911
سیلگنا تسد  هب  ناریا  یتفن  تورث  لواپچ  یعقاو  نازیم  هک  دـیازفا  یم  شرازگ  نیا  .تسا  هدوب  رـالد  نویلیم  طقف 20  ناریا  تلود 

.تسا هدش  دروآرب  تکرش  دوخ  يوس  زا  هرشتنم  ماقرا  رامآ و  ساسا  رب  هک  تسا  يرالد  درایلیم  زا 2/1  رتشیب  بتارم  هب 

تقرس هوحن  هرابرد  سپـس  و  میزادرپ ، یم  لاس 1933  دادرارق  اب  نآ  ضیوعت  یـسراد و  زایتما  هرابرد  ثحب  هب  ادـتبا  لـصف  نیا  رد 
.میهد یم  حیضوت  سیلگنا  طسوت  ناریا  تفن 

نویلیم زا 185  يا  هدمع  شخب  هنوگچ  هاش  اضر  ات 1941  ياه 1921  لاس  لوط  رد  هک  داد  میهاوخ  ناشن  زین  هدـنامیقاب  لوصف  رد 
سییوـس و ندـنل ، رد  دوـخ  یکناـب  ياـه  باـسح  هب  ار  اـهنآ  درک و  تقرـس  دـندوب ، هتخادرپ  ناریا  هب  اـه  یـسیلگنا  هـک  ار  يرـالد 

.دیمان لواپچ  تراغ و  لاس  یس  ناوت  یم  یتسرد  هب  ار  ات 1941  لاس 1911  زا  ناریا  تفن  هلاس  یس  خیرات  .تخیر  كرویوین 
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یسراد زایتما 

و جارختسا ، فاشتکا ، يراصحنا  قح  يارب  يا  هلاس  تصش  زایتما  یسراد ، سکان  مایلیو  مان  هب  سیلگنا  هعبت  کی  هم 1901 ، هام  رد 
ار هیسور  زرم  مه  یلامش  ناتسا  جنپ  زجب  ناریا  لک  رد  تفن  هلول  طخ  ثادحا  يراصحنا  قح  نینچمه  و  یتفن ، ياه  هدروارف  هیفصت 

بحاص ضوع ، رد   » .تفرگ یم  رب  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  عبرم  لیام  رازه  دودح 400  رد  یتحاسم  زایتما  نیا  هزوح  .دروآ  تسد  هب 
لداعم يا  هدش  تخادرپ  ماهـس  ًادقن و  ار  رالد ] رازه  دودح 100  رد   ] هریل رازه  لداعم 20  یغلبم  هک  دومن  تقفاوم  یـسراد ]  ] زایتما

قح هـک  دوـمن  تقفاوـم  زاـیتما  بحاـص  نـیا ، رب  هوـالع  .دـنک  هیدأـت  ناریا  هـب  ار  يرادرب » هرهب  لوا  تکرـش   » تیکلاـم دـصرد   10
ناریا و رد  هچ  تکرش ، ياه  ییاراد  لک  ، » زایتما نیا  تدم  ياضقنا  زا  سپ  .دزادرپب  ناریا  هب  دوس  لک  دصرد  اب 16  ربارب  يزایتمالا 

تایلام تخادرپ  زا  زایتما  بحاص  زایتما ، طیارـش  رد   (2)  ، (1)« .تفرگ دـهاوخ  رارق  ناریا  تلود  رایتخا  رد  ناریا ، زا  جراخ  رد  هچ 
.دوب هدشن  فاعم  ناریا  رد  دمآرد  رب 

رد ًالثم  .دننک  حیبقت  ار  یسراد  زایتما  هک  هدوب  نیا  رب  مسر  زورما  هب  ات  يولهپ  هلسلس  تموکح  هرود  لوط  رد  لاس  تصـش  تدم  هب 
[ راجاق هاش  نیدـلارفظم   ] هایـس دـساف و  نادان ، رابرد  شیپ ، لاس  یـس  : » دـسیون یم  خرـس  قفـش  همانزور  رد  یتشد  یلع  لاس 1931 

نوگنرس میژر  دندیروش و  دوب ، قوف  زایتما  ياطعا  شتایانج  زا  یکی  طقف  هک  رابرد ، نیا  دض  رب  مدرم  .درک  اطعا  ار  یـسراد  زایتما 
زا تورث  بحاـص  هک  تسین  فاـصنا  هجوـچیه  هب  .دـش  یم  جراـخ  تکلمم  زا  یلیـس  نوـچمه  تـفن  لکـش  هـب  ناریا  يـالط  .دـش 
وغل ار  قوف  زایتما  ناریا  تلود  هک  مییوگ  یمن  .دوش  نارگید  تالمجت  جرخ  یسراد  زایتما  مان  هب  وا  ياه  تورث  و  دریمب ، یگنسرگ 

، دنک

ص:222
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دهاوخن تباب  نیا  زا  تمارغ  هنوگ  چیه  قح  تکرـش  دوب و  دهاوخ  هیلع  تلود  هب  قلعتم  نداعم  عافتنا  جارختـسا و  تهج  هب  یتکرش 

« .تشاد

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 243 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_222_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_222_2
http://www.ghaemiyeh.com


لاس تصش   (1)« .دـنا هداد  نام  بیرف  روجدـب  هلماعم ، نیا  رد  .دوش  رظن  دـیدجت  زایتما  نیا  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  ناـم  فرح  هکلب 
، یلو .ملِع  یفطصم  هتشون  قالخا  تردق و  تفن ، باتک  رد  ًالثم  تشاد ؛ همادا  مه  زونه  اهداقتنا  نیا  زین  لاس 1992 ، رد  ینعی  دعب ،
يدنمـشوه و زا  تیاـکح  و  دوب ؛ ناریا  عفن  هب  ًـالماک  یـسراد  زاـیتما  .تسا  هدوـب  نیا  فـالخ  ًـالماک  تقیقح  هک  دـسر  یم  رظن  هب 

: تسا هدمآ  یناهج  کناب  شرازگ  رد  .دراد  نایجراخ  اب  هرکاذم  رد  شیارزو  هاش و  نیدلارفظم  ياه  تراهم 

نامز نآ  زا  عقاو  رد  و  دوب ، بولطم  رایـسب  ناریا  يارب  دـش - یم  ارجا  زایتما  بحاـص  يوس  زا  هجو  نسحا  هب  رگا  دادرارق - طـیارش 
هب تسناوت  یم  یـسراد  هک  دروآ  یم  مهارف  یبـیترت  قوف  زاـیتما  .تسا  هدـشن  داهنـشیپ  ناریا  هب  نآ  زا  رتـهب  یطیارـش  چـیه  نونکاـت 

زا دصرد  تخادرپ 16  تکرش و  تیکلام  زا  دصرد  يراذگاو 10  يازا  رد  نآ  بجوم 

ص:223

رد سرام 1931 . خروم 9  (، 675/891.6363  ) هرامش 429 شرازگ  رد  روکذم  سرام 1931 ؛ خروم 2  خرس ، قفش  یتشد ، یلع  - 1
لوا : » دوب هدش  دب  اه  یسیلگنا  اب  لیلد  ود  هب  یتشد  تراه ، تاراهظا  قبط  .دوب  هدش  بارکش  اه  یسیلگنا  اب  یتشد  هطبار  عقوم ، نیا 

زا یکی  هب  رهشوب  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یتفن  ياه  هدروارف  شخپ  يراصحنا  زایتما  هک  دوب  هدرک  شهاوخ  یتشد  هکنیا 
ود ره  تکرـش  یلو  .دنهدب  تکرـش  رد  یتُسپ  شناتـسود  زا  رگید  یکی  هب  هک  دوب  هتـساوخ  هکنیا  مود  و  دوش ؛ راذگاو  شناتـسود 

یمن یهگآ  یتشد  همانزور  هب  تکرـش  هک  دوب  نیا  دـش  طباور  ندـش  رتدرـس  ثعاب  هک  يرگید  تلع  .دوب  هدرک  در  ار  وا  شهاوخ 
نیرت تباث  نیرتهب و  هک  دـنتفرگ  یم  یهگآ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  بترم  روط  هب  نابز  یـسراف  ياـه  هماـنزور  همه  .داد 

اه سور  هک  دـنیوگ  یم  نم  ياه  نیچربخ  .دوب  مورحم  اـه  تیاـمح  نیا  زا  خرـس  قفـش  هماـنزور  یلو  دوب ، ناـش  یتاـغیلبت  يرتشم 
نآلا هک  یتدـش  نیمه  اب  یتشد  شیپ  يدـنچ  لاس و  کی  یتقو  .دـندوب  هداد  ناشن  ناشدوخ  زا  یتشد  اب  دروخرب  رد  يرتشیب  تیارد 

ترافـس فرط  زا  تخات ، یم  اه  سور  هب  دـنک  یم  داـقتنا  یـسیلگنا  ياـه  تکرـش  ریاـس  ناریا و  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  دراد 
نردم پاچ  هاگتسد  کی  یتشد  هب  اریز  دوب ، شخب  تیاضر  یلیخ  رادید  نیا  ًارهاظ  .دورب  ترافس  هب  هک  دش  توعد  وا  زا  يوروش 

زا یمیالم  رایـسب  ياهداقتنا  ًاریخا  هتبلا  .دـشن  هیـسور  زا  يداقتنا  رگید  نآ  زا  دـعب  دـنداد و  هیدـه  دـندوب  هدروآ  هیـسور  زا  هزات  هک 
تسا نیا  هیسور  هب  تالمح  عورـش  لیالد  زا  یـشخب  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  تراه  نیچربخ  .دوش » یم  پاچ  خرـس  قفـش  رد  اه  سور 

« .تسا هتسب  پاچ  هاگتسد  نتفرگ  ضوع  رد  ار  شناهد  یفاک  هزادنا  هب  درک  یم  ساسحا  یتشد ]  »] هک
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دوس

تصش لوط  رد  .دنک  سیسأت  ناریا  رد  تفن  تعنص  کی  اه ، یناریا  هب  دیاوع  لک  دصرد  هب 25  کیدزن  رگید  ترابع  هب  ای  هلصاح 
ياه ییاراد  همه  لرتنک  تیکلاـم و  لاس 1961  رد  و  دش ، یم  دنم  هرهب  نآ  دیاوع  دـصرد  زا 75  زایتما  بحاص  زایتما ، رابتعا  لاـس 

يانبم رب  روبزم  ياه  ییاراد  شزرا  لاس 1950  رد   ... .دش یم  راذـگاو  اه  یناریا  هب  ناریا ، زا  جراخ  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  تکرش ،
(1) .دوب رالد  درایلیم  کی  رب  غلاب  هیلوا  ياه  هنیزه 

بصن دیرخ و  يارب  ًالمع  هک  دوب  يرالد  درایلیم  زا 1  رتشیب  بتارم  هب  قوف  ياه  ییاراد  ِرازاب  شزرا  هک  دوب  نآ  فرح  نیا  ياـنعم 
.دوب هدش  هنیزه  اهنآ  يزادنا  هار  و 

تسیمونوکا هلجم   (2) .دنتسناد یم  هنادنمتواخس » دح  زا  شیب   » اه یناریا  يارب  ار  یسراد  زایتما  طیارش  اه  یـسیلگنا  ادتبا ، نامه  زا 
فیصوت هناگچب » يدنس  ، » دروآ تسد  هب  یناهج  رازاب  رد  ناریا  تفن  هک  یهاگیاج  هب  هجوت  اب  ار  یـسراد  زایتما  اهدعب  ندنل  پاچ 

ماـن  ) درک سیـسات  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  همرب ، تـفن  تکرـش  تکراـشم  اـب  زاـیتما ، بحاـص  لاـس 1909 ، رد   (3) .درک
Anglo-Iranian Oil Company هب اهدـعب  هـک  دوـب  ( Anglo-Persian Oil Company (APOC نآ یـسیلگنا 

شورف و  هیفصت ، دیلوت ، فاشتکا ، قح  نیا ، رب  هوالع  .دوب  رالد  نویلیم  کی  رب  غلاب  دیدج  تکرش  هیامرس  .داد ) مان  رییغت  ( (AIOC
کناـب شرازگ  رد  هک  هنوگنآ  .تفاـی  لاـقتنا  روبزم  تکرـش  هب  يرادرب  هرهب  لوا  تکرـش  زا  ینیعم  زاـیتمالا  قح  تخادرپ  لاـبق  رد 

عفاـنم 10 طـقف  و  درادـن ، یتاـیلمع  شخب  رد  ار  شا  يدــصرد  عفاـنم 10  رگید  هک  تفاـیرد  ناـهگان  ناریا  : » تسا هدـمآ  یناـهج 
.دوش یم  شدـیاع  درک ، یم  تفاـیرد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  يرادرب  هرهب  لوا  تکرـش  هک  ییاـهزایتمالا  قح  يدـصرد 

اه یسیلگنا  هک  دوب  یماگ  نیلوا  تکرش  ود  سیسأت  هبرح 

ص:224
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ییاهزایتمالا قح  نیا ، رب  هوالع  .دـندرب  راک  هب  دنتـسناد ، یم  هنادنمتواخـس  دـح  زا  شیب  هک  يدادرارق  رد  ناریا  عفانم  شهاک  يارب 
دوس زا  بیترت  نیدـب  روظنم و  اـه  هنیزه  تروـص  رد  تخادرپ ، یم  يرادرب  هرهب  لوا  تکرـش  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک 

(1)« .دش یم  رسک  دوب ، زایتمالا  قح  دصرد  لومشم 16  هک  تکرش 

یسراد زایتما  هتفای  نامزاس  ضقن  اه و  یسیلگنا  یسایس  تنطیش 

نیب يزیاـمت  رگید  نآ  زا  دـعب  و  درک ، بحاـصت  ار  ناریا  سیلگنا و  تـفن  تکرـش  ماهـس  تیرثـکا  سیلگنا  تـلود  لاـس 1914  رد 
تـسایس تکرـش ، نیا  تیلاـعف  هرود  لوط  رد  : » تسا هدـمآ  یناـهج  کـناب  شرازگ  رد  .تشادـن  دوـجو  سیلگنا  تلود  تکرش و 

رطخ یناریا  تیصخش  ای  بصنم  بحاص  رتمک  .دش  یم  تیاده  هتکید ، مییوگن  رگا  تکرـش ، يوس  زا  ناریا  لابق  رد  ایناتیرب  تلود 
ای دندش  یم  بوضغم  ای  دنداد  یم  هار  دوخ  هب  ار  راک  نیا  تراسج  هک  مه  ییاهنآ  و  دیرخ ، یم  ناج  هب  ار  تکرش  ندرک  دونشخان 

هراشا اب  قوف  شرازگ  .دراد » ار  يراک  ره  تردق  هک  درک  یم  ءاقلا  ار  هدیقع  نیا  شا  هطلس  ذوفن و  تیوقت  يارب  تکرـش  و  لوزعم ،
هوشر نداد  و  ییایناتیرب ، نارومأم  زا  رپ  ناریا  : » دزاـس یم  ناـشنرطاخ  پاچ 1927 )  ) (2) نایش تنسنیو  هتـشون  نیون  ناریا  باتک  هب 

، تاباختنا رد  هنادازآ  ًالماک  ییایناتیرب  نارومأم  تشاد و  یتفگنه  هنیزه  نارهت  رد  ایناتیرب  تالیکـشت  .دوب  راـک  ماـجنا  موسرم  هویش 
یخرب زا  رتگرزب  یتح   ) تسا گرزب  رایـسب  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافـس  .دـندرک  یم  هلخادـم  يرگید  یـسایس  تیلاعف  ره  و  سلجم ،

(3)« .تسناد رومأم »  » یعون هب  ناوت  یم  ار  دنا  هدنکارپ  روشک  رساترس  رد  هک  ییایناتیرب  هبسک  راجت و  و  اپورا ،) رد  اه  هناخ  ترافس 

رد .دندش  ناریا  تلود  فیعضت  راک  هب  تسد  یتدم  زا  دعب  اه  یسیلگنا 

ص:225

صص 3-4. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
(. Sheean, Vincent. The New Persia (1927 - 2
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تردق کی  هب  ار  دوخ  دـندوب  رقتـسم  ناریا  رد  هک  ایناتیرب  تلود  تاماقم  کمک  اب  تکرـش ] : »] تسا هدـمآ  یناهج  کناب  شرازگ 
تفن جارختـسا  يرافح و  ياه  تیلاعف  هک  یقطانم  رد  هژیو  هب  رما  نیا  .درک » لیدـبت  شزاـیتما  لومـشم  هدودـحم  نورد  رد  لقتـسم 

زا هک  دش  یم  بیغرت  هرمحم  لادوئف  خیش   » ناتسزوخ رد  ًالثم  .دوب  قداص  يرایتخب ، ناتـسزوخ و  قطانم  ینعی  تفرگ ، یم  تروص 
لرتنک و تحت  ار  زیخ  تفن  ياه  نیمز  دـهدب و  لیکـشت  ناتـسزوخ  رد  راتخمدوخ  نیـشن  خیـش  کی  دـنک و  یچیپرـس  ناریا  تلود 
رد هتشون و  هرمحم ، خیش  لعزخ ، خیش  هب  ایناتیرب  لوسنکرس  هک  ار  يا  همان  نتم  زین  ناریا  تلود  .دروایبرد  ایناتیرب  يرایتخا  بحاص 

(1)« .تسا هدرک  رشتنم  درک ، دهاوخ  تظفاحم  ناریا  يزکرم  تلود  لباقم  رد  وا  زا  هک  تسا  هداد  نیمضت  نآ 

ذاختا اب  تکرـش  لـیا ، ياـسؤر  تیاـمح  بلج  روظنم  هب  : » هک تسا  هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  زین  يراـیتخب  لـیا  نارـس  اـب  طاـبترا  رد 
رد اهنآ  زا  تیامح  ینامرفان و  هب  اهنآ  بیغرت  يارب  يا  هتفای  ناـمزاس  هماـنرب  يارجا  لوغـشم  نک  تموکح  زادـنیب و  هقرفت  تساـیس 

يرایتخب تفن  تکرش  مان  هب  هعبات  تکرش  کی  سیـسأت  هب  تسد  یتح  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  .تسا » يزکرم  تلود  لباقم 
(2)« .دنک رشتنم  ناگیار  ماهس  يرایتخب  لیا  ياسؤر  يارب  دناوتب  ات   » تسا هدز 

.درک يراددوخ  ناریا  هب  زایتمالا  قح  تخادرپ  زا  تکرش  دش ، صخشم  یتفن  ریاخذ  نازیم  عورش و  تفن  دیلوت  هکنآ  ضحم  هب 

ماـگ نیلوا  .درک  عورـش  یـسراد  زاـیتما  لیدـبت  يارب  ار  دوـخ  ياـهراشف  تکرـش  هک  دوـب  هدـشن  هنحـص  دراو  زوـنه  اـیناتیرب  تلود 
هلول طوطخ  ناراکبارخ  ینامثع ) هیکرت   ) هیاسمه تلود  کیرحت  هب  هک  دوب  نیا  تکرـش  هناهب  .دوب  ناریا  هب  زاـیتمالا  قح  نتخادرپن 

هچرگا .دنا  هتسکش  ار 
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ياه نایز 

ناریا هب  يزایتمالا  قح  لاس  جنپ  تدم  هب  درک و  هناهب  ار  نآ  تکرـش  هریل ،] رازه  دودح 20  رد   ] دوب رالد  رازه  زا 100  رتمک  هدراو 
ناج زا  تظافح  لوئـسم  طقف  ناریا  هک  دوب  هدـمآ  زایتما  هدام 14  رد  .دـش  رالد  نویلیم  اـب 2  ربارب  یتمارغ  یعدـم  یتح  تخادرپن و 

لیالد زا  رگید  یکی  .درادن  تلود  لرتنک  زا  جراخ  نایز  ررض و  هنوگ  ره  لابق  رد  یتیلوئسم  یلو  تسا ، تکرـش  لاوما  نانکراک و 
دش یم  رفح  نآ  رد  تفن  ياههاچ  هک  ییاه  نیمز  نابحاص  هب  زایتمالا  قح  دصرد  دیاب 3  تکرش  هک  دوب  نآ  زایتمالا  قح  نتخادرپن 
زا يرافح  يارب  هک  یـصوصخ  ياه  نیمز  زا  هدافتـسا  تباب  یغلبم  هک  دوب  فظوم  زایتما  بحاص  زایتما ، هدام 3  بجوم  هب  .دزادرپب 

(1) .دزادرپب نآ  ناکلام  هب  دش  یم  هدافتسا  اهنآ 

شهاک تدـش  هب  ار  شیاهزایتمالا  قح  تفایرد  لحم  زا  ناریا  دـیاوع  یـسراد  زایتما  شحاف  ضقن  اب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 
رب هوالع  .تخیر » یم  تکرش  دوخ  بیج  هب  ار  هلـصاح  ياهدوس   » هک دز  عبات  تکرـش  نیدنچ  سیـسأت  هب  تسد  تکرـش  نیا  .داد 

ياه حرط  هجدوب  نیمأت  يارب  هک  درک  یم  ریزارس  يددعتم  هتخودنا  ياه  باسح  هب  ار  دوس  زا  یمیظع  رایـسب  شخب  تکرـش  ، » نیا
ياـهدوس نوزفازور  ناـیرج  زا  هک  اـه  باـسح  نیا  هتخودـنا  .تفرگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناریا  زا  جراـخ  رد  شا  هعـسوت  میظع 

ناوت یم  ار  تکرش  ياه  تیلاعف  شرتسگ  رد  ناریا  تفن  زا  هلصاح  دوس  مهس  .داهن  دشر  هب  ور  تعرس  هب  دش ، یم  هتـشابنا  تکرش 
لاس 1914، رد  زایتما  ندـش  روآدوس  نامز  زا  : » دـیمهف دـش ، هیارا  لاس 1924  رد  هک  نآ  هریدـم  تأـیه  سیئر  هناـیلاس  شرازگ  زا 

لاس رد   (2) «« .میا هداد  رارق  هدافتسا  دروم  يا  هیامرس  ياه  هنیزه  فرـص  يارب  ار  قوف  دیاوع  لحم  زا  رالد  نویلیم  دودح 19  یغلبم 
ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  ، 1914

ص:227
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ررـض هب  ار  تکرـش  دوس  هک  درک  ءاضما  هدـش » مامت  تمیق  هب   » ایناتیرب يرادایرد  ترازو  زاین  دروم  تخوس  نیمأـت  يارب  يدادرارق 
ترازو ییوـج  هفرـص  .داد  یم  شهاـک  دـنک ، تفاـیرد  تکرـش  دوـس  زا  يدـصرد  يزاـیتمالا 16  قـح  دوـب  رارق  هک  ناریا  تـلود 

لک 435 زا  رتشیب  یلیخ  هک  دـش  یم  رـالد  نویلیم  رب 500  غلاب  ات 1951  ياه 1914  لاس  لوط  رد  فیفخت  نیا  لحم  زا  يراداـیرد 
(1) .دش تخادرپ  ناریا  هب  ات 1951  ياه 1911  لاس  نیب  هک  دوب  يزایتمالا  قح  رالد  نویلیم 

رتافد یـسرزاب  يارب  ناریا  ياـه  شـالت  نتـشاذگ  هجیتن  یب  هدـننک و  هارمگ  ماـقرا  راـمآ و  راـشتنا  اـب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 
تفن تکرـش  يرادباسح  ياه  هیور  اب  طابترا  رد  تسیمونوکا  هلجم  .درک  ضقن  ار  یـسراد  زایتما  یـشحاف  روط  هب  شا  يرادـباسح 

ناریا سیلگنا و 

: دسیون یم  درک » یم  رکذ  اجکی  ار  هعبات  ياه  تکرش  هب  یتخادرپ  يراذگ و  هیامرس  غلابم   » هک

مدرم

کی هیارا  اب  هک  مهم  یلام  تایلمع  نیا  نتـشاد  هاـگن  ناـهنپ  هیور  هب  دـنراد  قح  دنتـسه  عفنیذ  رما  نیا  رد  تلود  مهـس  هطـساوب  هک 
زا رارف  اـه  هیور  نیا  یلک  هجیتـن  ناریا ، رظن  زا   ... .دـننک ضارتـعا  دریگ ، یم  تروـص  رداـم  تکرـش  هماـنزارت  رد  موهفماـن  فـیدر 

ياشفا زا  تکرش  يراددوخ  .تسا  تکرش  هعـسوت  يارب  قوف  هوجو  زا  هدافتـسا  نآ و  ندناسر  لقادح  هب  ای  زایتمالا و  قح  تخادرپ 
، دـهد یم  ناشن  ار  تکرـش  یعقاو  دوس  زا  یکچوک  رـسک  طـقف  اراکـشآ  هرـشتنم  راـمآ  هک  تقیقح  نیا  و  شیاـه ، باـسح  لـماک 

(2) .دوش یم  شا  يرادباسح  ياه  هیور  تکرش و  هب  دیدش  يدامتعا  یب  بجوم 

: هک تسا  هدمآ  یناهج  کناب  شرازگ  رد 

يرادایرد و ترازو  هب  هدش  هتخورف  تفن  لزان  رایسب  تمیق  مغرب 
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ییاهدوس

رـس تاراهظا  هکنانچ  دراد ؛ یهجوت  لباق  دوس  زا  تیاکح  تکرـش  ياه  باسح  دوش ، یم  هتخیر  هعباـت  ياـه  تکرـش  بیج  هب  هک 
نویلیم دودح 6  رد  يدازام  ییاراد  سرام 1919  نایاپ 31  ات  ام  ( 1 : ») دهد یم  ناشن  تکرـش ، هریدم  تأیه  سیئر  يونیرگ ، زلراچ 
نویلیم رب 32  غلاب  یغلبم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  ات 1923 ، یلام 1921  ياه  لاس  لوط  رد  ( 2  ) .میراد رالد ] نویلیم   30  ] هریل

لحم زا  تکرش  ات 1923 ، یلام 1914  ياه  لاس  نیب  ( 3  ) .تسا هدرک  فرص  يا  هیامرـس  ياه  هنیزه  تباب  رالد ] نویلیم   160  ] هریل
هب زین  هریل  رازه  دـصناپ  نوـیلیم و  هدرک و 9  فرـص  يا  هیامرـس  ياه  هنیزه  تباب  رـالد ] نویلیم   95  ] هریل نویلیم  غلبم 19  شدیاوع 

(1)« .تسا هدرک  تخادرپ  هرهب  ماهس و  دوس  تروص 

رد دـش ،) یم  هتخیر  هعبات  ياه  تکرـش  بیج  هب  هک  دوش  یمن  یهوجو  لماش  هتبلا  هک   ) هدـش شرازگ  تفگنه  ياهدوس  نیا  مغرب 
مالعا ونژ  رد  ایناتیرب ، هجراـخ  روما  ریزو  ، (2) نمیاس ناج  رـس  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  اب  یتـفن 1933-1932  ياوعد  لوط 

یم غلاب  رـالد ) نویلیم   6/1  ) هریل رازه  هب 325  ات 1919  ياـه 1913  لاـس  نیب  ناریا  هب  هدـش  تخادرپ  ياـهزایتمالا  قـح  هک  درک 
هب 000/325/1 ار  قوف  غلبم  لـک  هک  تسا  هدـش  تخادرپ  اـجکی  زین  هریل  نویلیم  کـی  غلبم  لاس 1921  رد  نیا ، رب  هوـالع   (3) .دوش

ًاعمج دـهد  یم  هیارا  ات 1920  ياـه 1913  لاـس  يارب  یتخادرپ  ياـهزایتمالا  قح  زا  وپـسلیم  هک  یماـقرا  راـمآ و   ) .دـناسر یم  هریل 
نیمأت و تکرـش » دـیاوع  لحم  زا   » هک يا  هیامرـس  ياه  هنیزه  هریل  نویلیم  اب 19  دـیاب  ار  غلبم  نیا  هتبلا   (4)( .تسا هریل   285/333/1

رد هرهب  ماهس و  دوس  تباب  هک  يا  هریل  نویلیم   5/9

ص:229

ص 7. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
.Sir John Simon - 2

هیروف 1933. خروم 9  (، 729/891.6363  ) هرامش 658 شرازگ  نترتا ، - 3
هرامـش 145 شرازگ  همیمـض  سراـم 1926 ،) ربماـسد 21-1925   22  ) ناریا هیلاـم  لـک  ریدـم  هناـهام  هـس  شرازگ  نیمراـهچ  - 4

.پیلیف فرط  زا  توا 1926 ، خروم 11  (، 394/891.51)
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ناریا هب  هک  يزاـیتمالا  قح  هریل  نویلیم  زا 3/1  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  دیاب  نیا ، دوجو  اب  .درک  هسیاقم  دـش ، تخادرپ  تدـم  نیمه 
.تفرگ تروص  لاس 1921  رد  تیمـسا  ژاتیمرآ - دادرارق  بجوم  هب  هک  دوب  یتخادرپ  لـماش  نآ  هریل  نویلیم  غلبم 1  دش ، تخادرپ 

8/2  ) هریل طسوتم 751/566  روط  هب  اـی  هریل ، هب 755/833/2  ات 1925  ياه 1921  لاس  نیب  هدـش  تخادرپ  زایتمالا  قح  سکعلاـب ،
.دش یم  غلاب  لاس  رد  رالد ) نویلیم 

تیمسا ژاتیمرآ - دادرارق 

- ژاـتیمرآ .يا  .سا  .دوـب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  اـب  ناریا  تـلود  طـباور  رب  رظاـن  تیمـسا  ژاـتیمرآ - ربماـسد 1920  دادرارق 
يارب دوب ، هدش  بوصنم  ناریا  رد  سیلگنا  یلام  يراشتـسم  هب  ناریا  سیلگنا و  توا 1919  دادرارق  دافم  بجوم  هب  هک  ، (1) تیمسا

دادرارق دـنب  نیرتفورعم  .دـش  هرکاذـم  دراو  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  اب  ناریا  تلود  فرط  زا  دوجوم ، تافالتخا  لصف  لـح و 
.دوب گنج  ياه  لاس  هب  طوبرم  تافالتخا  ریاس  لـصف  لـح و  قوعم و  ياـهزایتمالا  قح  هیوست  يارب  هریل  نویلیم  تخادرپ 1   1920
شیپ مـکح  رد  ار  نآ  هریل  رازه  ناریا 125  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  دوـب  هریل  رازه  دـش 933  تخادرپ  ناریا  هب  ًاعقاو  هک  یغلبم 

ربماسد رد  زین  ار  یقابلا  هریل  رازه  ،(2) و 808  تخادرپ لاس  نامه  لیروآ  رد  لاس 1921  رد  ناریا  زاـیتمالا  قح  هب  طوبرم  تخادرپ 
: دهد یم  شرازگ  هراب  نیا  رد  نارهت ، رد  اکیرمآ  تقوم  رادراک  ترگنا ، .چا  نو  .یس  .درک  هیدأت   1921

رد یتایئزج  يواح  و  هدیـسر ، پاچ  هب  هیوناژ 1922  خروم 1  ناریا  هراتـس  همانزور  رد  هک  ار  هیلام  ترازو  هیعالطا  همجرت  ًاـمارتحا 
میدقت تسا ، هریل  رازه  غلبم 808  هب  بونج )» تفن  تکرش   » هب فورعم   ) ناریا سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  یتفایرد  هوجو  اب  طابترا 

.دراد یم 

ص:230

.S. A. Armitage-Smith - 1
هیوناژ 1922. خروم 1  ناریا ، همانزور  ریدم  هب  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش  هدنیامن  یلریف ، .یس  .ویلبد  - 2
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نیا

ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  لاس 1920  ات  .تسا  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هعبات  ياه  تکرش  دوس  زا  ناریا  مهس  فّرعم  غلبم 
، ناریا تلود  رد  ایناتیرب  تقو  یلام  راشتـسم  تیمـسا ، ژاتیمرآ - ياـقآ  هکنیا  اـت  درک ، یم  يراددوخ  ناریا  تلود  مهـس  تخادرپ  زا 

لیهست روظنم  هب  ایناتیرب  تلود  هک  دنرواب  نیا  رب  ناگمه  .تفرگ  ار  نآ  تخادرپ  روتـسد  درک و  يریگیپ  ندنل  رد  ار  هلئـسم  ًاصخش 
یتسرد هرابرد  ییاجب  ِدـیدرت  کـش و  ًاـعقاو  رگا  هک  تسا  هتفگ  تکرـش  هب  هناـمرحم  روط  هب  ناریا ، رد  دوخ  یلاـم  تأـیه  تیلاـعف 

(1) .دوش لصف  لح و  ناریا  عفن  هب  هلئسم  نیا  تسا  لیام  دراد ، دوجو  تکرش  تامیمصت 

ای ناموت  نویلیم  لداـعم 5  ًاـبیرقت  درک ، تخادرپ  تلود  هب  ناـمز  نآ  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  يا  هریل  رازه  غلبم 933 
ياهورین لماک  لرتنک  اه  یـسیلگنا  کمک  اب  ًالبق  هک  ناـخاضر  تسد  هب  غلبم  نیا  نداـتفا  اـب  .دوب  تلود  هجدوب  لـک  مراـهچ  کـی 

.دش نیمضت  ناریا  رد  يروتاتکید  ماظن  کی  يرارقرب  يوس  هب  وا  عیرس  تکرح  دوب  هتفرگ  تسد  هب  زین  ار  حلسم 

ترازو ییوج  هفرـص  اب  هسیاـقم  رد  غلبم  نیا  : » دـسیون یم  دـنک و  یمن  ار  تکرـش  لاـح  تیاـعر  دوخ  شرازگ  رد  یناـهج  کـناب 
دوس زا  دصرد  دودح 3  رد  طقف  هدش  يراذگ  هیامرـس  ًاددجم  ای  هدـش  میـسقت  دوس  و  ایناتیرب ، هب  یتخادرپ  ياه  تایلام  يرادایرد ،
هجو  » نیاربانب تفرگ ، یم  قلعت  ناریا  هب  تکرـش  صلاـخ  دوس  دـصرد  دـیاب 16  تفن ، زایتما  بجوم  هب  .دـش  یم  لـماش  ار  تکرش 

زایتما بجوم  هب  نیا ، رب  هوـالع   (2)« .درکن بیوصت  ار  نآ  هاگچیه  ناریا  هجیتن  رد  دوب و  یفاـکان  یـشحاف  روط  هب  قوف  هحلاـصملا »
اـب 8 ربارب  یغلبم  لقادـح  هریل  نویلیم  ياجب 1  دـیاب  ناریا  نیارباـنب ، .تشاد  قلعت  ناریا  هب  تکرـش  تیکلاـم  زا  دـصرد   10 یسراد ،

.درک یم  تفایرد  هریل  نویلیم 

ص:231

هیوناژ 1922. خروم 4  (، 256/891.51  ) هرامش 797 شرازگ  ترگنا ، - 1
ص 7. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 2
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تکرش دوس  .دیسر  قفاوت  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  اب  زین  تکرش  صلاخ  دوس  نییعت  هوحن  رس  رب  نینچمه  تیمسا  ژاتیمرآ -
مه تکرش ، ياه  تیلاعف  هیلک  زا  لصاح  دوس  نینچمه  دش و  یم  هبساحم  ایناتیرب  تلود  هب  دمآرد  رب  تایلام  تخادرپ  زا  شیپ  دیاب 

شرازگ .دوب  ینثتسم  رما  نیا  زا  یتشک  اب  تفن  لقن  لمح و  زا  لصاح  دوس  طقف  .دش  یم  لماش  ار  ناریا ، جراخ  رد  مه  لخاد و  رد 
لحم زا  اه  یتشک  ناگوان  هک  دندوب  دـقتعم  اه  یناریا  اریز  دوب ؛ فالتخا  لحم  قوف  تیفاعم  : » دـبای یم  همادا  هنوگنیا  یناهج  کناب 

دوس مهـس  زا  عقاو  رد  بیترت  نیدـب  هدرکن و  تفایرد  نآ  زا  ار  دوخ  مهـسلا  قح  ناریا  تلود  هک  تسا  هدـش  يرادـیرخ  ییاـهدوس 
هناهب هب  ات  داد  یم  رارق  تکرـش  تسد  رد  یلوصولا  لهـس  هبرح  قوف  تیفاعم  نیا ، رب  هوـالع  .دوش  یم  مورحم  اـه  شکتفن  زا  دوخ 

هک اـیناتیرب - ياـه  شکتفن  تکرـش  هک  تسا  رکذ  لـباق  .دـهاکب  ناریا  هب  دوـس  تخادرپ  زا  ییاـیرد  لـقن  لـمح و  تفگنه  هـنیزه 
تسناوت لاـس 1918  رد  هک  دوب  هدرب  دوس  لوا  یناـهج  گـنج  لوـط  رد  يردـق  هب  دوـب - نآ  کـلام  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 

اه و يراذگ  هیامرـس  لاح ، نیع  رد  .دنک  يرادـیرخ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  رالد  نویلیم  شزرا 6/8  هب  يا  هـضرق  قاروا 
(1)« .تفای شیازفا  رالد  نویلیم  نازیم 24  هب  شا  هعبات  ياه  تکرش  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  ياه  تخادرپ 

دوس دصرد  تخادرپ 16  ینعی  یـسراد ، هیلوا  زایتما  یـساسا  دافم  زا  یکی  تیمـسا  ژاتیمرآ - یقاحلا  دادرارق  هک  دـش  مولعم  اهدـعب 
قح ربماون 1932 ، رد 27  یـسراد  زایتما  ياـغلا  ناـمز  اـت  و  دـیدج ، دادرارق  بجوم  هب  .تسا  هداد  رییغت  ار  ناریا ، تلود  هب  صلاـخ 

يارب ناریا  زایتمالا  قح  ًالثم ، .دش  یم  نییعت  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  يوس  زا  هک  دوب  یصلاخ  دوس  زا  دصرد  ناریا 10  مهسلا 
نئوژ رد  یشرازگ  رد  رهشوب  رد  اکیرمآ  لوسنک  .دوب  رالد ) دودح 000/825/2  رد   ) هریل غلبم 250/565  لاس 1923 

ص:232

ص 7. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
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تفن تکرـش  تفگنه  دوس  رد  يدـیدرت  چـیه  : » دـسیون یم  ناریا  بونج  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تایلمع  هراـبرد   1924
هدوب رالد  نویلیم  دودـح 28  رد  زرا  ینونک  يربارب  خرن  باستحا  اب  تشذـگ  هک  یلاـس  رد  تکرـش  دوس  ...تسین  ناریا  سیلگنا و 
قفتم یگمه  یلو  دنرادن ، ناش  یتفن  ياه  نادیم  رد  لکـشم  زورب  زا  یـصاخ  ینارگن  چیه  اه  یـسیلگنا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا 

تظفاحم ناش  یتفن  ياه  نادیم  زا  یماظن  ياهورین  زا  هدافتسا  اب  هلـصافالب  دنک  زورب  اهاجنآ  رد  یلکـشم  رگا  هک  دنیوگ  یم  لوقلا 
هبـساحم اه  یـسیلگنا  دوخ  هک  يدوس  رالد  نویلیم  زا 28   (1)« .دوش عطق  دـیابن  تفن  ناـیرج  دـشاب  هک  یتمیق  ره  هب  .درک  دـنهاوخ 

.دش تخادرپ  ناریا  تلود  هب  تیمسا  ژاتیمرآ - یقاحلا  دادرارق  ساسا  رب  رالد  نویلیم  طقف 8/2  دندوب ، هدرک 

نت ره  يازا  هب  گنیلیش  راهچ 

ياهزایتمالا قح  نیگناـیم  ات 1930  لاـس 1926  زا  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  مـیقم  ریدـم  ، (2) سکج .لا  .یت  شرازگ  قـبط 
یتفن ياـه  نادـیم  زا  تفن  نت  نویلیم  طـسوتم 6/5  روط  هب  لاـس  ره  و  دوب ، هدیـسر  لاـس  رد  هریل  نویلیم  هب 1/1  ناریا  هب  یتـخادرپ 

هک دش  غلاب  گنیلیش  هریل و 2  هب 679/323/1  لاس 1930  رد  یتخادرپ  زایتمالا  قح  تراه .) شرازگ  زا  لقن  هب   ) دـش یم  جارختـسا 
هتسباو ، (3) نمگنیل .یئ  .رآ  سکج و  هک  یماـقرا  راـمآ و  قـبط  .دوـب  هریل ) نوـیلیم   4/1  ) لاس 1929 زاـیتمالا  قح  زا  رتمک  يردـق 

دیلوت 5/26 لک  هریل و  نویلیم  دش 2/5  تخادرپ  هام  ُهن  لاس و  راهچ  نیا  رد  هک  يزایتمالا  قح  لک  دـنداد  هیارا  سیلگنا ، یناگرزاب 
هک دزاس  یم  ناشنرطاخ  تراه  .تفن  نت  هریل 000/600/5  هنایلاس 000/100/1  نیگنایم  اب  دوب  ربارب  یتراـبع  هب  هک  دوب ، نت  نویلیم 

ناریا هب  ًالمع  هک  يزایتمالا  قح 

ص:233

نئوژ 1924. خروم 10  (، 527/891.6363  ) هرامش شرازگ  رلوف ، گرِگ  جروج  - 1
.T. L. Jacks - 2

.R. E. Lingeman - 3
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، درالیو .سا  يرنه   (1) .درک یم  يربارب  قارع  تفن  زایتمالا  قح  اب  هک  دوب  تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیش  اب 4  ربارب  دش  یم  تخادرپ 
هدـهع رب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  رد  ار  کیدزن  رواخ  روما  شخب  تسایر  ناـمز  نآ  رد  هک  نارهت ، رد  اـکیرمآ  قباـس  لوسنک 

- ژایتمرآ یقاحلا  دادرارق  ياضما  نامز  زا  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تراه  ماقرا  رامآ و  ساـسا  رب  هک  دـنک  یم  هراـشا  تشاد ،
هدیقع مه  وا  اب  زین  يروم  دـصرد ؛) هن 16  و   ) تسا هدرک  یم  تخادرپ  ناریا  هب  زاـیتمالا  قح  دـصرد  طقف 10  فرط  نیا  هب  تیمـسا 

(2) .دوب

زایتمالا قح  تخادرپ  دـیدج »  » ياـنبم تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیـش  نامه 4  لاس 1933 ، رد  یتفن  تافالتخا  لـصف  لـح و  زا  سپ 
رابتعا دیدج ، يانبم  نیا  نییعت  ضوع  رد  .دوب  هتخادرپ  ار  غلبم  نیا  ًالبق  سیلگنا  يدصرد ، هدعاق 10  هب  هجوت  اب  ًارهاظ  .تفرگ  رارق 
ییاهر دنتـشاد  یـسراد  زایتما  بوچراچ  رد  هک  یتادهعت  زا  اه  یـسیلگنا  بیترت  نیدـب  .دـش  دـیدمت  رگید  لاس  تدـم 32  هب  زایتما 

.دندرک دیدمت  ار  قوف  زایتما  رابتعا  تدم  يا  هنیزه  چیه  نودب  ًالمع  دنتفای و 

یسراد زایتما  رییغت  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هیلوا  ياه  شالت 

یعـس همه  زا  رتشیب  .دـهدب  رییغت  ار  یـسراد  زایتما  دافم  اـت  درک  یم  شـالت  هنادـجم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  لاس 1920 ، زا 
رابتعا ياـضقنا  زا  سپ  ناریا  تلود  هب  جراـخ ، رد  هچ  لـخاد و  رد  هچ  تکرـش ، ياـه  ییاراد  هیلک  لاـقتنا  هب  طوبرم  دـنب  زا  تشاد 

یسک ات  دنک  یلاخ  هناش  شا  يرادباسح  دانسا  رتافد و  هب  ناریا  یـسرتسد  دهعت  زا  نآ  زا  دعب  و  دوش ، صالخ  لاس 1961  رد  زایتما 
زا ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  نیا ، رب  هوالع  .دوب  زین  شزایتما  دیدمت  لابند  هب  تکرش  .دشاب  هتشادن  ربخ  تکرـش  یعقاو  دوس  زا 

ره يازا  هب  یتباث  غلبم  تروص  هب  زایتمالا  قح  تخادرپ  هک  دوب  هداد  ناشن  ادتبا  نامه 

ص:234

ربماتپس 1931. خروم 16  (، 680/891.6363  ) هرامش 855 شرازگ  تراه ، رد  روکذم  - 1
ربماسد 1931. خروم 12  (، 680/891.6363  ) هرامش تشاددای  درالیو ، - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 255 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_234_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_234_2
http://www.ghaemiyeh.com


شرازگ رد  .دـهد  یم  حـیجرت  دوب ، هدـش  دـیق  یـسراد  زایتما  رد  هک  تکرـش  دوس  زا  مهـسلا  قح  تخادرپ  هب  ار  یتارداص  تفن  نت 
سیلگنا و تفن  تکرـش  دوس  نییعت  هویـش  قوعم و  ياه  زایتمالا  قح  هب  طوبرم  تارکاذم  هک  یلاح  رد  : » تسا هدـمآ  یناهج  کناب 

دوس دصرد  زا 16  زایتمالا  قح  تخادرپ  يانبم  هک  درک  داهنشیپ  تیمـسا  ژاتیمرآ - هب  تکرـش  دوب ، نایرج  رد  لاس 1920  رد  ناریا 
تلود هب  ناسانـشراک  اب  تروشم  زا  سپ  تیمـسا  ژاتیمرآ - ياقآ  .دـنک  رییغت  یتارداـص  تفن  نت  ره  يازا  هب  یتباـث  غلبم  هب  تکرش 
(1)« .داد یم  هیارا  یهباشم  ياهداهنشیپ  هاگ  دنچ  زا  ره  تکرش  نیا ، دوجو  اب  .دریذپن  ار  يداهنشیپ  نینچ  هک  درک  هیصوت  ناریا 

یطباور يرارقرب  يارب  يداـیز  شـالت  هک  دوب   (2) نمدک ناج  رـس  ياقآ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هریدم  تأیه  دـیدج  سیئر 
ناـخاضر يراذـگجات  مسارم  رد  تکرـش  يارب  لـیروآ 1926  رد  نارهت  هب  وا  رفـس  .دوـب  هدرک  لوذـبم  ناـخاضر  اـب  زیمآ  تدوـم 

يراذگجات مسارم  اب  نارهت  هب  نمدک  ناج  رس  دورو  : » دسیونب شـشرازگ  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  پیلیف ، نمفاه  اکیرمآ ، راتخمریزو 
تسا رارق  هک  ما  هدینش  .تفای  روضح  مسارم  نیا  رد  ایناتیرب  راتخم  ریزو  هارمه  تأیه  عمج  رد  وا  تبسانم  نیمه  هب  و  دوب ، فداصم 

تکرـش ریدـم  نیلوا  وا  منک  یم  رکف  .دوش  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هریدـم  تأیه  سیئر  کیدزن  هدـنیآ  رد  نمدـک  ناج  رس 
(3)« .دشاب هدمآ  نارهت ، هب  لقادح  ای  ناریا ، هب  هک  دشاب 

،(4) تیرت سالاو  .سا  .رآ  .دوب  هدمآ  نارهت  هب  زین  نمدک  تشاد ، نایرج  نیفرط  نیب  تیدج  اب  تارکاذـم  هک  لاس 1929  لیاوا  رد 
تفرشیپ اب  طابترا  رد  ناج  رِس  مه  ناریا و  تلود  مه  : » دسیون یم  اکیرمآ ، تقوم  رادراک 
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یسراد زایتما  طیارش  حالصا  رد  يدایز  تفرـشیپ  هک  ما  هدینـش  یناریا  فرط  زا  .دننک  یم  تبحـص  لماک  طایتحا  اب  ناش  تارکاذم 
تکرـش هک  ما  هدینـش  نیا ، رب  هوالع   ... .تسا هتفرگ  تروص  زایتمالا  قح  شیازفا  نینچمه  و  تکرـش ؛ زایتما  لمع  هزوح  هب  طوبرم 

(1)« .دنک دیدمت  ار  زایتما  رابتعا  تدم  ات  دراد  شالت  الاح  نیمه  زا  ناریا  سیلگنا و  تفن 

دوب هداتفا  اه  نابز  رس  رب  زایتما  طیارـش  حالـصا  رـس  رب  ناریا  تلود  ناریا و  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تارکاذم  هرابرد  هک  یتاعیاش 
راصحنا بلـس  ناـمز  زا  هک  داد  شرازگ  نارهت ، رد  اـکیرمآ  لوسنک  درـالیو ، .سا  يرنه  .تفاـی  همادا  زین  لاس 1929  زا  دـعب  یتح 
هرکاذـم لاح  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  تسا  هدـش  عیاش  هم 1930 ، رد 13  ناریا  یهاشنهاش  کناب  زا  سانکـسا  پاـچ 

ات هب 20  دصرد  زا 16  تکرش  دوس  زا  ناریا  مهـسلا  قح  نآ  ضوع  رد  تسا و  رگید  لاس  تدم 50  هب  شزایتما  رابتعا  دیدمت  يارب 
تخاس هنیزه  نیمأت  روظنم  هب  هریل  نویلیم  غلبم 10  هب  یماو   » تسا رارق  ناریا  تلود  نیا ، رب  هوالع  .تفای  دهاوخ  شیازفا  دصرد   24

هب هنوگنیا  ار  دوخ  شرازگ  تسا و  هدینـش  قثوم  عبانم  زا  ار  تاعیاش  نیا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  درالیو  .دـنک  تفاـیرد  نهآ » طـخ 
: دناسر یم  نایاپ 

ریثأت

ناریا بونج  رد  صوصخلا  یلع  دوب ؛ دـهاوخ  بولطمان  رایـسب  کش  نودـب  دوش ، تباث  اهنآ  تحـص  رگا  ناریا ، مدرم  رب  رابخا  نیا 
هم هام  رد  ناریا  یهاشنهاش  کناب  زا  سانکسا  راصحنا  هک  ینامز  زا  .دراد  دوجو  اجنآ  رد  يا  هدرتسگ  یسیلگنا  دض  تاساسحا  هک 

يوس هب  تکرح  رد  ناریا  يدـعب  ماـگ  مکح  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  دادرارق  وـغل  لاـمتحا  زا  هناقاتـشم  مدرم  دـش ، بلس 
ًادـیدش ار  ناریا  تیعمج  زا  يا  هدـمع  شخب  ًاملـسم  نآ ، وغل  ياجب  دادرارق ، دـیدمت  .دـننز  یم  فرح  یجراـخ  رامثتـسا  زا  ییاـهر 

(2) .درک دهاوخ  هدروخرس 
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ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  دوب  فورعم  هراتـس  هس  دادرارق  هب  دوب  هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  شرازگ  رد  درالیو  هک  يداهنـشیپ 
تفن نت  ره  يازا  هب  دوس ، زا  یتباث  دصرد  تخادرپ  ياجب  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  تکرـش  .درک  ناریا  تلود  میلـست  لاس 1929  رد 
ماهس دصرد  ات 25  دناوت  یم  ناریا  تلود  هک  دوب  هدش  دـیق  يا  هدام  دادرارق  نیا  رد   » .دزادرپب ناریا  هب  گنیلیـش  ات 5  هدش 4  دیلوت 
هیور هب  يدامتعا  یب  لیلد  هب  ناریا  تلود  .دـش  یم  دـیدمت  رگید  لاس  یـس  ات  زایتما  تدـم  هکنآ  نمـض  دـنک ، بحاصت  ار  تکرش 
عقاو رد   (1)« .درک در  ار  تکرش  داهنشیپ  لاس 1989  ات  زایتما  دیدمت  يارب  تکرش  تساوخرد  نینچمه  تکرـش و  يرادباسح  ياه 

هب اپ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  داهنـشیپ  ّدر  اب  وا  .شاترومیت  نیـسحلادبع  ینعی  دوب ، رفن  کـی  طـقف  ناـمز  نآ  رد  ناریا  تلود 
.دوب هداهن  یکانرطخ  هصرع 

.یت اب  شیاه  تبحص  هب  هراشا  اب  تراه ، .تشادنرب  تسد  یسراد  زایتما  طیارـش  رییغت  يارب  شالت  زا  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 
یلو : » دهد یم  شرازگ  دوب ، اه  نابز  رـس  رب  زایتما  رابتعا  دیدمت  يارب  تکرـش  هرکاذم  هرابرد  هک  ار  يدیدج  تاعیاش  سکج ، .لا 
جنپ تفایرد  لابق  رد  تسا  رضاح  تسین ) شیب  یتسد  تلآ  سلجم  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) هاش هک  هعیاش  نیا  اب  طابترا  رد  سکج  ياقآ 
نیا لیم  لامک  اب  یغلبم  نینچ  تفایرد  لابق  رد  ترضحیلعا  هک  درادن  يدیدرت  هک  تفگ  دنک ، دیدمت  ار  تکرـش  زایتما  هریل  نویلیم 

هک دنیوگ  یم  : » دسیون یم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زایتما  دیدمت  تارکاذـم  هرابرد  ًادـعب  تراه   (2)« .داد دهاوخ  ماجنا  راک 
، مولعم رارق  زا  اریز ، درک ؛ دـهاوخن  تبحـص  زین  زایتما  دـیدجت  هرابرد  یتح  ندـنل  رد  شتماقا  لوط  رد  شاترومیت  فرـشا  ترـضح 
رد لاس 1930  يادص  رس و  رپ  تارکاذم  يریگرس  زا  هک  تسا  هناریگتخـس  نانچ  دراد  دوجو  ناریا ]  ] یلاع لفاحم  رد  هک  یـشرگن 

ات هک  تسا  نشور   (3)« .دزاس یم  نکمم  ریغ  ار  نارهت 
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.دوب هدرواین  تسد  هب  یسراد  زایتما  طیارش  حالصا  رد  یتیقفوم  چیه  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  لاس 1931  رخاوا 

1930-1931 لامش ، تفن  زایتما  نسکید و  .ما  سکم 

مان هب  یـصخش  اب  هارمه  كرویوین   (2)« رئش دناب و  ِتفن  تکرـش   » ییاکیرمآ هدنیامن  ، (1) نسکید .ما  سکم  سرام 1930 ، هام  رد 
تفن تکرـش  زایتما  هزوح  رد  هک  یلامـش  ناتـسا  جنپ  رد  تفن  زایتما  بسک  فده  اب  گِیب ) یفطـصم  نسح   ) فا یفطـصم  نیـسح 

، ابید و  یغورف ، شاترومیت ، اب  هک  یتارکاذـم  یلو  دـنام ، ماجرفان  ًاتیاهن  نسکید  ياه  شالت  .دـش  نارهت  دراو  دوبن  ناریا  سیلگنا و 
، شناتـسدریز هاش و  اضر  نیب  نآ  میـسقت  هوحن  تکلمم و  یلاع  لفاحم  رد  ار  هوشر  ماظن  يدودـح  اـت  داد  ماـجنا  راـبرد ، رادـباسح 
: دــسیون یم  ناریا ، رد  اـکیرمآ  قباــس  لوـسنک  نـیرف ، .وـیلبد  نیتـسوگآ  .دــنک  یم  نـشور  ياه 1931-1930 ، لاـس  اـت  لقادـح 

دانسا رد  ار  نآ  دیناوت  یم  هک  تسا ، یبیرغ  هزات و  تیاکح  لامـش  تفن  زایتما  هرابرد  یناریا  تاماقم  اب  نسکید  ياقآ  ياهوگتفگ  »
(3)« .دیبایب ترازو  هنامرحم 

هناتخبـشوخ .درک  عورـش  هاـش ، اـضر  راـبرد  ریزو  شاـترومیت ، اـب  ار  دوـخ  تارکاذـم  دوز  یلیخ  نارهت  هب  شدورو  زا  سپ  نسکید 
همه یـسانش  هفیظو  اب  زین  تراه  هداد و  رارق  شتارکاذـم  لماک  ناـیرج  رد  ار  تراـه ، .یـس  زلراـچ  اـکیرمآ ، راـتخم  ریزو  نسکید 
نیب یتفن  تارکاذـم  هرابرد  نسکید  اـب  شیاـه  تبحـص  هب  هراـشا  اـب  تراـه  .دوب  هدرک  شرازگ  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ار  ارجاـم 

: دسیون یم  شاترومیت  نسکید و 

یلـصا هلئـسم  هکنیا  و  دسرب ، قفاوت  هب  رابرد  ریزو  اب  تفن  زایتما  رـس  رب  هدنیآ  هتفه  دنچ  یط  تسا  راودیما  هک  تفگ  نسکید  ياقآ 
طابترا نیا  رد  .دزادرپب  زایتما  نیا  بسک  يارب  دیاب  هک  تسا  یلوپ  غلبم 
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يارب لوپ  تخادرپ  هلئسم  حرط  زا  ییابا  چیه  یناریا  تاماقم  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  یتقو  .تسا  هاش  لماع  طقف  شاترومیت  هک  تفگ 
ماقم یتقو  و  دوب ، هدرکن  لوپ  تخادرپ  هلئـسم  هب  يا  هراشا  چـیه  نسکید ]  ] .سکع رب  ًالماک  ریخ ، هک  تفگ  دنتـشادن ، زایتما  بسک 

هک دوب  هداد  خساپ  وا  دریگب ، تروص  یتخادرپ » شیپ   » ات تساوخ  دنک ، یم  فیصوت  شدوخ  هک  هنوگنآ  تارکاذم ، فرط  لوئـسم 
یباوج رـضاح  لومعم ، قبط  شاترومیت ،]  ] لوئـسم ماقم  نآ  یلو  .دـنرادن  تخادرپ » شیپ   » نداد هب  تداع  ییاکیرمآ  ياـه  تکرش 

شیپ  » ییاـکیرمآ یتفن  تکرـش  کـی  زا  مه  اـکیرمآ  يارزو  زا  یکی  یتـح  هک  تسا  هدـناوخ  تاـعوبطم  رد  هک  دوب  هتفگ  هدرک و 
هناقداص یناریا  ماقم  نآ  عقاو  رد  دنتـشادن ؛ هلئـسم  نیا  رـس  رب  تبحـص  يارب  ییابا  چیه  رگید  دـعب  هب  نآ  زا  .تسا  هتفرگ  تخادرپ »

رد دیاب  هک  درک  یم  ساسحا  رطاخ  نیمه  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  شماقم  تقو  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه  ناریا  رد  هک  دوب  هتفگ 
ياـقآ .دـنک  رپ  ار  شا  هسیک  دـناوت  یم  هک  ییاـج  اـت  اـپورا  رد  هغدـغد  یب  یگتـسشنزاب  نارود  کـی  نیمـضت  يارب  موزل  تروـص 

یلک دنشاب  روبجم  اه » تخادرپ  شیپ   » هلئـسم هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  تشاد  راظتنا  هیکرت  رد  شا  هبرجت  رطاخ  هب  هک  دوزفا  نسکید 
.دنورب هیشاح 

هوشر نازیم  اب  یسوکعم  هطبار  تفن  زا  ناریا  مهـس  هک  دسیون  یم  و  دزادرپ ، یم  تارکاذم  رد  هدش  حرطم  طیارـش  هب  سپـس  تراه 
: تشاد یتخادرپ 

شالت رگا  دزادرپب و  تفن  فاشتکا  هب  لاـس  هس  اـی  ود  تدـم  هب  رئـش » دـناب و  تکرـش   » هک دوش  هداد  طرـش  نیا  اـب  زاـیتما  دوب  رارق 
رالد رازه  تخادرپ 50  اب  دناوت  یم  هک  تفگ  ترافـس  هب  ادـتبا  رد  نسکید  ياقآ  .دـنک  وغل  ار  زایتما  دـناوتب  دـنام  هجیتن  یب  شیاه 

قح دزادرپب و  رالد  رازه  هکنیا 100  ای  و  دروآ ، تسد  هب  هدش  دـیلوت  ماخ  تفن  لک  دـصرد  ربارب 8  يزایتمالا  قح  اب  ار  قوف  زاـیتما 
حیجرت رابرد  ریزو  هک  اجنآ  زا  .دهدب  شهاک  هدش  دیلوت  ماخ  تفن  لک  دصرد  هب 5  ار  زایتمالا 
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داد یم 

قارع رد  هیکرت  تفن  تکرـش  دادرارق  رد  هک  روطنامه  دوش - نییعت  هدـش  دـیلوت  ماخ  تفن  زا  یتباـث  دـصرد  ياـنبم  رب  زاـیتمالا  قح 
دهاوخ مامت  رالد  رازه  نامه 50  اب  ار  راک  ًالامتحا  هک  دوزفا  وا  .تفرگ  تروص  هلئـسم  نیمه  هب  هجوت  اب  تارکاذم  دـش - یم  لمع 

هداد رارق  هلاس  زایتما 60  کی  ار  تارکاذـم  يانبم  اه  یناریا  هکیلاـح  رد  دریگب ؛ ناریا  زا  هلاـس  يزایتما 90  دـنک  یم  شالت  و  درک ،
یبوخ رظن  نسکید  ياـقآ  هک  ًارهاـظ  .دوش  ءاـضما  هلـصافالب  دادرارق  اـت  دزادرپـب  ار  شا  هنیزه  تسیفاـک  تفگ  نسکید  ياـقآ  .دـنا 
رگید هریل  رازه  غلبم 100  دیاب  دوش ، ادـیپ  یتفن  دورب و  شیپ  دارم  قفو  زیچ  همه  رگا  .درادـن  یناریا  تاماقم  يراک  نادـجو  هرابرد 

سیلگنا و تفن  تکرـش  هک  تسا  هدینـش  قثوم  عبانم  زا  هک  تفگ  نسکید  ياقآ  .دزادرپب  رکذـلا ، قوف  هویـش  ناـمه  هب  ًارهاـظ  مه ،
یلو تسا ، هدرک  داهنـشیپ  ناموت  نویلیم  غلبم 3  دنتسین  یسراد  زایتما  لومـشم  هک  یلامـش  ناتـسا  جنپ  تفن  زایتما  بسک  يارب  ناریا 

« .دنسرت یم  نآ  نتفرگ  زا   » راک نیا  لوئسم  یناریا  تاماقم 

: دنک یم  نشور  تشاد ، نیب  نیا  رد  یغورف  هک  ار  یشقن  تراه  شرازگ 

، دوب داصتقا  ترازو  تُسپ  نتفریذپ  فرُش  رد  هارکا  اب  ًارهاظ  هک  هیکرت ، رد  ناریا  قباس  ریفس  یغورف ، هک  دوب  راودیما  نسکید  ياقآ 
بیوـصت هب  ار  نآ  هم  رد 15  شا  یناتـسبات  تالیطعت  عورـش  زا  شیپ  زین  سلجم  دـنک و  ءاضما  ار  قوف  زاـیتما  ناریا  تلود  فرط  زا 

رـضاح هکنآ  زا  شیپ  هک  دوب  هتفگ  نسکید  .دوب  هدـش  زاغآ  اراکنآ  رد  یغورف و  اب  ادـتبا  رد  زایتما  نیا  ياـطعا  تارکاذـم  .دـناسرب 
سیلگنا تفن  تکرش  زایتما  لومشم  هک  یطاقن  زا  تفن  تیزنارت  قح  مهم  هلئـسم  دیاب  دزادرپب  ار  هریل  رازه  تفگنه 100  غلبم  دشاب 

تلود نمیره و  تکرش  اریز  دشاب ؛ زاس  لکـشم  نادنچ  هلئـسم  نیا  هک  دنک  یمن  نامگ  ًارهاظ  وا  هتبلا  .دوش  نشور  دش  یم  ناریا  و 
مه هک  تفگ  نینچمه  وا   ... .دننک بلج  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  تقفاوم  دنتسناوت  یم  ًاملسم  ناریا 

ص:240

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 261 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


قباس لوسنک  بیان  يربمیا ، موحرم  هک  دنا  هتفگ  وا  هب  رابرد ، تاماقم  زا  رگید  یکی  ابید ، ناخ  نیـسحلادبع  ازریم  مه  شاترومیت و 
هتـشک تسا ، سکج  نتگنیول  .یت  ياقآ  ناشروظنم  ًـالامتحا  هک  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلعف  سیئر  کـیرحت  هب  اـکیرمآ ،

ار داهنشیپ  نیا  وا  هک  دشاب ؛ سیلپ  تظفاحم  تحت  درب  یم  رس  هب  نارهت  رد  هک  ینامز  ات  نسکید  ياقآ  هک  دنا  هدرک  داهنشیپ  هدش و 
(1) .دوب عیاش  رایسب  مدرم  نیب  دنا  هتفگ  ناریا  تاماقم  هک  یناتساد  كانفسا ، هعجاف  نآ  عوقو  نامز  رد  هتبلا  .دوب  هدرک  در 

، شاترومیت هاش ، اضر  نیب  هوشر  میـسقت  هوحن  تارکاذم و  زا  يرتشیب  تاعالطا  تشاد ، نسکید  اب  هک  يرگید  يوگتفگ  رد  تراه 
: دروآ تسد  هب  یغورف  و  ابید ،

تسا هدرک  داهنـشیپ  شاترومیت ، رابرد ، ریزو  لامـش ، تفن  زایتما  رـس  رب  شریخا  تارکاذم  رد  هک  داد  عالطا  ترافـس  هب  نسکید ] ]
ات تفن  یناـهج  تمیق  ساـسا  رب  هک  دوش  تخادرپ  ناریا  تلود  هب  ماـخ  تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیـش  اب 4  ربارب  يزاـیتمالا  قح  هک 

تمیق يانبم  رب  هدش  دیلوت  ماخ  تفن  شزرا  دـصرد  اب 8  ربارب  يزایتمالا  قح  نسکید  ياقآ  .تسا  شیازفا  لـباق  مه  گنیلیـش  شش 
هب هجوت  اب  .لمح  هنیزه  ياهنم  هاگـشیالاپ ، رد  تفن  یناهج  تمیق  رگید ، تراـبع  هب  دوب ؛ هدرک  داهنـشیپ  ار  هاـچ  رـس  رب  هدـش  ماـمت 

قوف يدوعص  سایقم  نودب  ماخ  تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیش  يانبم 4  رب  ار  تارکاذم  دراد  کنیا  مه  نسکید  شاترومیت ، داهنشیپ 
 ... .درب یم  شیپ  رکذلا 

ياقآ

يواسم شاترومیت  هاش و  مهـس  ینینچ  نیا  تالماعم  مامت  رد  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  رابرد ، تاماقم  زا  یکی  اـبید ، هک  تفگ  نسکید 
.دریگ یم  شاترومیت  زا  ار  دوخ  مهس  ابید  تسا و 

رالد رازه  ًاعقاو 100  لاس 1924  رد  یغورف  هک  دنک  یم  دییأت  نسکید 
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: دنک یم  بیذکت  ًادیدش  ار  قوف  ياعدا  یغورف  دنچ  ره  دوب ، هدرک  تفایرد  رلکنیس  تفن  تکرش  زا 

ياقآ

همان اهنآ  و  هدوب ، فا  یفطصم  نسح  وا و  کیرش  ًالبق  تسا ، هدش  بوصنم  داصتقا  ترازو  هب  ًاریخا  هک  یغورف ، هک  تفگ  نسکید 
ره زا  فا  یفطـصم  نسکید و  ياقآ  هزادنا  نامه  هب  داصتقا  ریزو  بیترت ، نیدب  .دندوب  هداتـسرف  شیارب  تکراشم  نیا  دـییأت  رد  يا 
یب ار  قوف  بلطم  نسکید  هک  تسین  رکذ  هب  مزـال  .درب  یم  مهـس  رئـش » دـناب و  تفن  تکرـش   » يارب هرکاذـم  یلاـمتحا  دوـس  هنوـگ 

مغرب .دنک  یمن  در  ار  هیده  ًاملـسم  یلو  دهاوخب  ار  شمهـس  لک  یغورف  هک  دنک  یمن  رکف  وا  هتبلا  .درک  فیـصوت  هنامرحم  تیاهن 
 ... .دسانش یم  ناریا  رد  هک  تسا  یمدآ  نیرتراکتسرد  یغورف  هک  تفگ  نسکید  اه  فرح  نیا  همه 

نیا

زا هک  ار  ییاه  رازگ ش  متشاد  لاس 1925  رد  یتقو  روشک ، نآ  رد  متیرومأم  عورـش  زا  شیپ  .دزادنا  یم  ینابلآ  دای  هب  ار  نم  ارجام 
یکی هرابرد  ییاینابلآ  کی  هک  مدـید  اه  شرازگ  زا  یکی  رد  ًاقافتا  مدرک ، یم  رورم  دوب  هدـش  لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  هب  اناریت 

هک تسا  يراکتسرد  مدآ  تسرپ و  نطو  اهنت  وا  هک  تسا  هتفگ  دوب ، روشک  سانـشرس  ياه  تیـصخش  زا  هک  شنانطومه ، زا  رگید 
رد تلیـضف  ناـمرهق  گرزب و  تیـصخش  نیا  اـب  هک  یتقو  اهدـعب  و  دوب ، بلاـج  یلیخ  میارب  عقوم  نآ  قوف  رظن  راـهظا  .دسانـش  یم 

لذر کی  نمادکاپ  صخش  نیا  متفایرد  هک  دوب  هتشذگن  ام  ییانشآ  زا  يدنچ  زونه  .دش  ما  یمرگرس  هیام  یسب  مدش ، انـشآ  ینابلآ 
(1) .تفای دهاوخ  یلاخ  لذارا » نویسکلک   » رد ار  وا  ياج  ًاملسم  یسانشرنه  ره  هک  تسانعم  مامت  هب 

تحلـصم یغورف ، نامه  ای  ینویـسکلک » هعطق  ، » تفر یم  شیپ  دـنُک  یلیخ  تارکاذـم  دـنور  هک  ییاـجنآ  زا  دـهد  یم  ربخ  تراـه 
تفن زایتما  دننکن  رکف  تاماقم  ات  دورب  ناریا  زا  یهام  هس  ای  ود  نسکید  هک  دوب  هتسناد 
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ناریا زا  ناتـسبات  زا  شیپ  دراد  دصق  هک  داد  عالطا  یناریا  تاماقم  هب  نسکید  بیترت ، نیدب  .تسا  يزوس  نهد  شآ  نادـنچ  لامش 
سیلگنا و تفن  تکرـش  هب  لامـش  تفن  زایتما  ياطعا  لامتحا  اب  طابترا  رد  اما  .تشگ  دـهاوخنرب  ناریا  هب  زییاـپ  اـت  ًـالامتحا  دورب و 

« .دزادنا یم  هار  هب  یعقاو  بالقنا  کی   » راک نیا  هک  دوب  هتفگ  نسکید  هب  یغورف  ناریا ،

هاش اضر  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  داهنشیپ 

تبیغ کی  زا  سپ  نسکید  هک  دـهد  یم  شرازگ  درالیو  .تفر  ینالوط  رفـس  کـی  هب  نسکید  دوب ، هدرک  هیـصوت  یغورف  هکناـنچ 
نتگنشاو رد   (1) دنومَه زیه  ناج  تکرش  فرط  زا  یگدنیامن  هب  راب  نیا  یلو  تشگزاب ؛ نارهت  هب  لاس 1930  زییاپ  رد  ههام  نیدنچ 

زایتما نیا  بسک  هب  يا  هقـالع  رگید  يداـصتقا  دوکر  ماهـس و  سروب  طوقـس  تلع  هب  نمیره  ویلبد  .يا  تکرـش  اریز  كرویوین ؛ و 
.دندرک یم  یهارمه  ار  وا  تشاد ، ار  ناریا  تیعبات  الاح  هک  یسور  هدازهاش  کی  گیب و  یفطـصم  نسح  زین  رفـس  نیا  رد  .تشادن 

هکنیا لیلد  هب  ًاتدمع  مهنآ  دنام ، رمث  یب  شا  یلبق  رفـس  رد  نسکید  ياقآ  تارکاذم  دنچ  ره  : » دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  درالیو 
دهاوخ قـفوم  راـب  نیا  هک  تسا  نئمطم  ًارهاـظ  دـنک ، میدـقت  یـسک  هچ  اـجک و  هب  دـیاب  ار  يدـقن  هیدـه »  » تسناد یمن  یتـسرد  هب 

(2)« .دش

.داد رارق  تارکاذم  تفرشیپ  نایرج  رد  ار  تراه  نانچمه  نارهت  هب  شتشگزاب  زا  سپ  نسکید  هک  دوب  رای  ناخروم  اب  لابقا  تخب و 
هـس تدم  هب  دنومه  هورگ  دوب  رارق  هک  دزاس  یم  شاف  شاترومیت  اب  نسکید  تارکاذم  تفرـشیپ  اب  طابترا  رد  یـشرازگ  رد  تراه 

و دصرد ، اب 8  ربارب  تفن  زا  ناریا  تلود  مهـس  دوب ، زیمآ  تیقفوم  تافاشتکا  رگا  .دـنک  هنیزه  رالد  رازه  لقادح 100  هلاس  ره  لاس 
ار دوخ  مهس  داد  یم  حیجرت  ناریا  تلود  رگا  ای 

ص:243
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لماع ریدم  نمدک ، ناج  رـس  رفـس  هرابرد  مه  ار  ریز  مهم  رایـسب  تاعالطا  تراه  .دوب  نآ  یلوپ  ِلداعم  دـشورفب ، زایتما  بحاص  هب 
دوخ شرازگ  رد  رگید  لاس  یـس  تدم  هب  تفن  زایتما  دیدمت  هب  تکرـش  لیامت  زاربا  يارب  نارهت  هب  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش 

: تسا هدناجنگ 

روطنآ

تفن تکرـش  لـک  سییر  نمدـک ، ناـج  رـس  ناریا و  تلود  ياـهوگتفگ  هراـبرد  ار  ریز  تاـعالطا  دـیوگ ، یم  نسکید  ياـقآ  هـک 
مه ناریا  تلود  وا و  نیب  هطـساو  هـک  گـیب ، یفطـصم  نـسح  دوـخ ، كُرت  مجرتـم  زا  نارهت  هـب  شریخا  رفـس  رد  ناریا ، سیلگنا و 
هب تفن ، زاـیتما  دـیدمت  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  لـیامت  هراـبرد  شاـترومیت ، راـبرد  ریزو  .تسا  هدروآ  تسد  هب  تسه ،

تخادرپ 5 داهنـشیپ  هتـشاد  روضح  نآ  رد  مه  شاترومیت  هک  هاش  دزن  یبایفرـش  رد  ناـج  رـس  هک  تسا  هتفگ  نسکید  ياـقآ  مجرتم 
نیا رد  زین  یلامـش  ناتـسا  جنپ  رگا  هک  تسا  هتفگ  هتخاس و  حرطم  ار  لاس  تدم 30  هب  تکرـش  زایتما  دیدمت  تباب  دقن  هریل  نویلیم 

سیلگنا و تفن  تکرـش  هک  تفگ  راـبرد  ریزو  شرازگ ، نیا  قبط  .دـناسر  دـهاوخ  هریل  نویلیم  هب 8  ار  غلبم  دـنوش  هدـناجنگ  زایتما 
زا سپ  يزایتما  نینچ  بسک  يارب  تسا  رضاح  ییاکیرمآ  تکرش  کی  هک  دوزفا  و  تسا ،» هدرکن  عورـش  ار  یتارکاذم  زونه   » ناریا

ییاکیرمآ تکرـش  کی  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  هتبلا  .دزادرپب  رـالد  نویلیم  غلبم 100  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زاـیتما  ياـضقنا 
نآ رد   ] تکرش لاوما  يوق  لامتحا  هب  دنک ، ادیپ  همتاخ  رگید  لاس  یس  زایتما  رابتعا  دنراذگب  رگا  یلو  دشاب ، هداد  يداهنشیپ  نینچ 

(1) .تشاد دهاوخ  شزرا  اهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  نامز ]

تکرش اب  تارکاذم  هحوبحب  رد  تسرد  ینعی  ربماسد 1932 - رد  ار  شاترومیت  يریگتسد  لزع و  لیلد  ناوتب  دیاش  الاب  شرازگ  رد 
زا سپ  شاترومیت  .تفایرد  نادنز  رد  وا  لتق  سپس  و  ناریا - سیلگنا و  تفن 
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مغر هب  روـبزم  تکرـش  هک  تفگ  یم  مه  زاـب  دوـب ، هدرک  در  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلبق  ياهداهنـشیپ  راـب  دـنچ  هـکنیا 
هک ار  یلوپ  تشادن  دصق  هجوچیه  هب  هاش  اضر  نیا ، رب  هوالع  .تسا » هدرکن  عورـش  ار  تارکاذـم  زونه   » هریل نویلیم  ات 8  داهنشیپ 5 

.دنک میسقت  یسک  اب  دوب ، هدش  داهنشیپ  تفن  زایتما  دیدمت  يارب 

دادرارق حالـصا  تارکاذم  نیا  زا  فده  .داد  همادا  ار  تفن  تارکاذم  ات 1932  ياه 1931  لاس  نیب  اپورا  هب  شرفـس  رد  شاترومیت 
هلاکولا قح  طقف  تراه ، هتفگ  هب  .دندیـسر  هیلوا  قفاوت  کی  هب  فرط  ود  قیقد ، تارکاذم  اه  هتفه  زا  سپ  و  دوب ؛ تیمـسا  ژاتیمرآ -

ار نآ  تقد  هب  شیارزو  هاش و  اـت  دـندروآ  نارهت  هب  هیروف 1932  رد  ار  قفاوت  نیا  .دـش  هریل  رازه  رب 10  غلاب  يزیچ  نیفرط  يـالکو 
هب دـیدرگ و  بلـس  دوـب ، تفن  یلبق  تارکاذـم  همه  تباـث  ياـپ  هک  شاـترومیت ، زا  هرکاذـم  قـح  ناـمز ، ناـمه  رد  .دـننک  یـسررب 

تدم 9 هب  قوف  تارکاذم  بیترت ، نیدب  .تشادن  یتفن  لیاسم  رد  يا  هبرجت  چیه  هک  دش  راذگاو  هیلام ، ریزو  هداز ، یقت  نسحدـیس 
.تفای همادا  هداز  یقت  سکج و  نیب  ربماون 1932  زور 27  رد  یسراد  زایتما  وغل »  » نامز ات  هام و 

یسراد زایتما  دض  رب  یتاعوبطم  تازرابم 

یـسراد و دادرارق  رد  يرگنزاب  ناهاوخ  ادـتبا  رد  تفرگ و  تروص  هدـش  باسح  رایـسب  ياه  ماگ  اب  هک  دـیدش ، یتاعوبطم  هزراـبم 
شرازگ تراه  .دوب  اه  یسیلگنا  يوس  زا  هدش  یسدنهم  ًالماک  دنور  کی  یـسراد  زایتما  وغل  هک  دهد  یم  ناشن  دوب ، نآ  وغل  سپس 

: دهد یم 

هتفرگ تروص  رگید  یجراخ  تازایتما  دض  رب  هک  هدوب  یتازرابم  همه  زا  رت  هنامحر  یب  رایسب  تکرش  نیا  دض  رب  تاعوبطم  هزرابم 
ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  ریدم  سکج ، .لا  .یت  دنک  یم  یگدنز  ناریا  لک  رد  هک  یجراخ  صخش  نیرت  درـسنوخ  یلو  .تسا 

وا يارب  اه  یناریا  يوس  زا  زایتما  نیا  تیریدم  عون  .تسین  صیخـشت  لباق  دـیدرت  یب  وا  ینارگن  دـشاب ، يزیچ  نارگن  مه  رگا  .تسا 
مرگرس رایسب 
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هدننک

.دیـشک دـهاوخ  هت  تفر و  دـهاوخ  لیلحت  لاس  هس  فرظ  اه  یناریا  تیریدـم  تحت  ناریا  تفن  عباـنم  هک  دـیوگ  یم  وا  .تسا  هدوب 
سیلگنا و تفن  تکرـش  تسد  زا  ار  تفن  زایتما  تلود  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  داش  ار  اـه  یناریا  لد  يرگید  زیچ  ره  زا  رتشیب  هچنآ 

(1) .دنک جراخ  ناریا 

رد ءایض  میهاربادیس  .درک  شرازگ  یسراد  زایتما  رد  يرگنزاب »  » يارب ار  هنایوجـشاخرپ  ياهاضاقت  زا  یخرب  تراه  راهب 1931 ، رد 
: دسیون یم  دازآ  ناریا  همانزور 

تکرش

نیا رگید ، ترابع  هب  .ناریا  تفن  ياههاچ  ناریا و  زا  تسا ، مولعم  تسا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نالک  هیامرس  نیا  ناریا  سیلگنا و  تفن 
یهاشنهاش تلود  هدوب ؟ هچ  تورث  نیا  زا  ناریا ، ینعی  هناخ ، بحاص  مهـس  یلو  .تسا  هدرک  شوارت  ام  ياـه  هناـخ  زا  میظع  تورث 

یسررب تقد  هب  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  یلبق  ياه  باسح  دیاب  لوا  هلهو  رد  دشاب : هتـشاد  لماک  تیانع  ریز  تاکن  هب  دیاب 
.دهد رییغت  تساهدمآرد ، زا  دصرد  هک 16  ار  زایتمالا  قح  يانبم  دنک و  رظن  دیدجت  تفن  زایتما  رد  دیاب  تلود  مود  هلهو  رد  .دـنک 

هبـساحم رد  دیاب  ییاه  هنیزه  هچ  درک  صخـشم  ناوت  یمن  اریز  تسا ؛ تلود  زایتمالا  قح  نییعت  يارب  نکمم  هار  نیرتدـب  هویـش  نیا 
اه هنیزه  فیدر  دناوت  یم  هداس  یلیخ  دهاکب ، تلود  مهس  زا  دهاوخب  تکرـش  هک  دیریگب  ضرف  .دوش  ظوحلم  صلاخ  ياهدمآرد 

قاقحا يارب  یمادقا  دراد ، ار  یگرزب  تاحالصا  نینچ  ماجنا  راختفا  هک  يولهپ ، ینویامه  ترـضحیلعا  تلود  ارچ  .دهدب  شیازفا  ار 
؟ دنک یمن  دوخ  قوقح 

يارب تجح  : » دوب هدرک  متخ  نآ  هب  ار  شفرح  ءایض  هک  درک  عورـش  ییاجنامه  زا  خرـس  قفـش  همانزور  رد  یتشد  یلع  دعب ، يدنچ 
راهظا یتشد  دعب ، زور  راهچ  .تسا » هطورشم  بالقنا  نامه  تفن  زایتما  رد  رظن  دیدجت 
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چیه نامدوخ  ام  تسا ، هدرک  تکرـش  هک  یمهم  ياهراک  زا  رظن  فرـص  اریز  ریخ ، .مرادـن  زایتما  وغل  رب  يرارـصا  نم  هتبلا  : » تشاد
دوجو هب  یمیظع  نامزاس  نینچ  چیه  زا  هک  یتکرـش  میتسین  دقتعم  هجوچیه  هب  .میرادـن  تفن  ياههاچ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  یناکما 
تلود هب  رتشیب  زایتمالا  قح  تخادرپ  تاحالصا ، نیرتمهم  .تسا » يرورض  ریز  تاحالصا  یلو  .دوش  مورحم  شقح  زا  دیاب  هدروآ 

.دوب ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  يوس  زا  تارداص  تادراو و  تایلام  يا و  هداج  ضراوع  ریظن  فلتخم  ياه  تایلام  تخادرپ  و 
زایتما حالصا  طقف  شرظن  روظنم  دیوگب  هک  تسه  شـساوح  ًالماک  یتشد ]  ] راکرپ یچ  تاغیلبت  نیا  : » دسیون یم  تنطیـش  اب  تراه 

دنچ ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  میقم  ریدـم  سکج ، .لا  .یت  ، » دـنک یم  هراـشا  تراـه  هکنیا  نآ  زا  رتمهم  .نآ » وغل  هن  تسا و 
دهاوخ هرکاذـم  دراو  یـسراد  زایتما  حالـصا  دروم  رد  لیم  لامک  اب  دـشاب  مزال  تقو  ره  هک  داد  ناـنیمطا  شاـترومیت  هب  شیپ  تقو 

(1)« .دش

رد هک  یتالاقم  زا  یکی  هک  دـهد  یم  شرازگ  تراه  .دـندوب  هدـش  یـسراد  زایتما  وغل  راتـساوخ  اه  همانزور  لـیروآ 1931  رد  یلو 
رایـسب دیـسر ، پاچ  هب  دراد » قح  دـنک  وغل  ار  یـسراد  زایتما  تلود  رگا   » ناونع اـب  خرـس  قفـش  هماـنزور  لیروآ 1931  هرامش 22 

خرس قفش  زا  دمآ  یمن  ناششوخ  ًاملسم  امنهر ، نیدباعلا  نیز  شریدم ، دازآ و  ناریا  یمـسر  همین  همانزور  هتبلا  .دوب  هنایوجـشاخرپ 
: دش یم  ناونع  همانزور  نیا  ربماون  ات 7  ربتکا  ياه 27  هلاقمرس  رد  .دننامب  بقع  یتشد  یلع  شریدم  و 

زا عقاو ] رد   ] ار ناش  قوقح  شا  هبتر  یلاع  یناریا  نادـنمراک  هک  تسا  یـسایس  داهن  کی  شیب  مک و  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 
ریدم سکج ، ياقآ  .دراد  قلعت  سیلگنا  تلود  هب  تکرش  ماهس  زا  یمین  اریز ]  ] .تکرـش هجدوب  زا  هن  و  دنریگ ، یم  سیلگنا  تلود 

هک تکرش 

ص:247

، تراه رد  روکذم  سرام 1931 ؛ خروم 2 و 6  خرس ، قفش  یتشد ، یلع  هیروف 1931 ؛ خروم 23  دازآ ، ناریا  ءایض ، میهاربادیس  - 1
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رد

رایسب نآ  یسیلگنا  نانکراک  اب  هسیاقم  رد  تکرش  یناریا  نانکراک  قوقح  .تسایناتیرب  مود  راتخمریزو  عقاو  رد  دراد ، تماقا  نارهت 
ياـه شخب  رد  یناریا  رگراـک  رازه  دودـح 10  رد  .دـنریگ  یم  قوقح  ناموت  ات 3000  نیب 300  هناـیهام  ریخا  هورگ  .تسا  زیچاـن 
یتقو .دنتسه  يدنه  ًاتدمع  تکرش  يرتفد  نادنمراک  هک  تسین  هدیشوپ  سکچیه  رب  یلو  دنتسه ، راک  هب  لوغـشم  تکرـش  فلتخم 

ياـسؤر نیا ، رب  هوـالع  .دنتـسه  ناـینابرق  نیلوا  یناریا  دـنمراک  دـنچ  ناـمه  دـسر ، یم  نادـنمراک  دادـعت  شهاـک  هب  تبون  هک  مه 
سیلگنا تفن  تکرش  یـسیلگنا  ياسؤر  هک  میوگب  رگا  ما  هدرکن  قارغا  .دننک  یم  راتفر  هدرب  نوچمه  یناریا  نانکراک  اب  یـسیلگنا 

دعب رصنلا ، تخب  هک  دنراد  اهنآ  اب  ار  يراتفر  نامه  ای  و  دننک ، یم  راتفر  اه  تسوپ  هایـس  نوچمه  ناش  یناریا  ناتـسدریز  اب  ناریا  و 
موحرم هب  هوشر  گنرین و  هعدـخ و  اـب  شیپ  لاـس  دودـح 30  هک  تکرـش ، زایتما  وغل  .تشاد  نایدوهی  اب  سدـقملا ، تیب  ریخـست  زا 

.تسا كانتشحو  تیعضو  نیا  يارب  شخب  تیاضر  لح  هار  اهنت  تسا ، هدروآ  گنچ  هب  ار  نآ  هاش  نیدلارفظم 

رد سکج  ياقآ  : » دسیون یم  تسا ، هاگآ  ًالماک  یتاعوبطم  هزرابم  حالطـصا  هب  نیا  هدرپ  تشپ  قیاقح  زا  دهد  یم  ناشن  هک  تراه 
، تسا هدرک  تخادرپ  یلوپ  اه  همانزور  رد  تالاقم  نیا  جرد  يارب  ناریا ، رد  ایناتیرب  مود  راتخمریزو  وا ، ایآ  هک  لاوئس  نیا  هب  خساپ 

سکج ياقآ  دـیاش  .دـننکن » پاچ  ار  اهنآ  اـت  میا  هدادـن  مه  یلوپ  هک  تسا  نیا  رتمهم  هتکن  یلو  میا ، هدادـن  یلوپ  هک  هتبلا  : » تفگ
(1)« .دشاب دنا  هداد  وا  هب  هک  يا  يراختفا  بقل  هتسیاش  ًاعقاو 

ناریا يوس  زا  یسراد  زایتما  وغل 

سیلگنا و تفن  تکرـش  عفن  هب  هک  يرگید  دادرارق  اب  نآ  ینیزگیاج  یـسراد و  زاـیتما  وغل  يارب  هنیمز  اـه  هماـنزور  هلمح  لاـبند  هب 
.دمآ مهارف  دوب  ناریا 
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لاس 1931 يارب  هک  يزایتمالا  قح  دـیدش  شهاک  مود  و  دـمآرد ؛ رب  تاـیلام  هلئـسم  لوا  .دوب  هدـش  نارحب  زورب  بجوم  هلئـسم  ود 
اب ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلو  دـمآرد ؛ ارجا  دروم  هب  ناریا  رد  دـمآرد  رب  تایلام  نوناق  نیلوا  لاس 1930  رد  .دش  تخادرپ 

تخادرپ زا  تکرـش  عانتما  ، » یناهج کناب  شرازگ  قبط  .دز  زاـب  رـس  نآ  تیاـعر  زا  تاـیلام  هنوگ  ره  تخادرپ  زا  تیفاـعم  ياـعدا 
ضراوع تارداص و  تایلام  و  یـضارا ، رب  تایلام  زا  طقف  زاـیتما  بحاـص  زاـیتما ، هداـم 7  بجوم  هب  اریز  دوبن ؛ هجوم  قوف  تاـیلام 

رد ینوناق  نینچ  نامز  نآ  رد  اریز  تشادـن ، دوجو  دـمآرد  رب  تایلام  زا  تیفاعم  ناکما  قوف  زایتما  رد  نیاربانب  .دوب  فاـعم  تادراو 
.دوب هدماینرد  ارجا  هب  ناریا 

یلو دزادرپب ، نآ  ناربج  يارب  ار  دوخ  دوس  زا  دصرد  هک 4  درک  داهنشیپ  تفریذپ و  ار  دوخ  یهدب  تکرش  لاس 1931 ، رد  هرخالاب 
(1)« .تشادن ناکما  یگداس  هب  نآ  لح  هک  دوب  هدروخ  هرگ  يرگید  لحنیال  لیاسم  اب  هلئسم  نیا 

نازیم 50 هب  تکرـش  دوـس  زا  یناـهج ، يداـصتقا  نارحب  هطـساو  هب  هک  درک  مـالعا  ناریا  سیلگنا و  تـفن  تکرـش  راـهب 1931 ، رد 
.تسا هتفای  شهاک  ًادیدش  زین  لاس 1931  هب  طوبرم  زایتمالا  قح  هجیتن  رد  هدش و  هتساک  دصرد 

لاـس 1929 و يارب  هریل  نویلیم  اب 4/1  هسیاـقم  رد  لاس 1931  زایتمالا  قح  هک  دـش  علطم  هاش  اضر  یتقو  دـهد  یم  شرازگ  تراـه 
یسراف ياه  همانزور  یتآ ، ياههام  لوط  رد   » .دش نیگمـشخ  رایـسب  تسا ، هریل  طقف 872/306  لاـس 1930 ، يارب  هریل  نویلیم   3/1

زا راد  شین  هدرتسگ و  داقتنا  هب  عورـش  دـندوب ، هتفرگ  ماهلا  مییوگن  رگا  هتفای ، تئرج  هاش  یتیاضران  ربخ  زا  هک  روشک ، لخاد  نابز 
نوریب ناش  هتشذگ  هرامش  ياه  قرو  يال  هب  زا ال  دش  یم  هک  ار  يا  هناهب  ره  اهنآ  .دندرک  نآ  ياه  تیلاعف  مامت  تکرش و 
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(1)« .دنداد لقیص  دیدج  دربن  نیا  يارب  دندیشک و 

شهاک

تباب زا  هن  و  دوب ، هتفای  شهاـک  دـصرد  طقف 4  هتـشذگ  لاس  هب  تبـسن  هک  نت )  000/750/5  ) دـیلوت مجح  تباب  زا  هن  دوس  دـیدش 
نیگنایم یناهج - داصتقا  نارحب  جوا  ینعی  ات 1935 - نیب 1932  ياه  لاس  رد  نیا ، رب  هوـالع  .دوبن  هیجوت  لـباق  تفن  تمیق  طوقس 
تخادرپ زا  سپ  تکرش  هنایلاس  دوس  نیگنایم  هکیلاح  رد  دوب ، رالد  نویلیم  هب 10  کیدزن  درک  تخادرپ  تکرش  هک  يزایتمالا  قح 

هئطوت زا  یـشخب  مکح  رد  لاس 1931  یلاـم  شرازگ  هک  دـندقتعم  اـه  یناریا  هجیتن ، رد  .دیـسر  رـالد  نویلیم  هب 20  اـهزایتمالا  قح 
دش یعدم  درک و  ذاختا  یقطنم  یعضوم  شوخ  يور  اب  تکرش  هک  دوب  نامز  نیمه  رد   ... .دوب هدش  يراکتسد  ًادمع  نارحب  عیرـست 

تکرـش .تسا  هداد  رارق  تکرـش  دوس  يانبم  رب  ار  ناریا  هب  زایتمالا  قح  تخادرپ  هک  تسا  یـسراد  زایتما  طیارـش  رد  راـک  داریا  هک 
تـشاد راهظا  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  و  تسین ، عاضوا  نامز و  نیا  لاـح  بساـنم  رگید  زاـیتما  طیارـش  ریاـس  طرـش و  نیا  هک  تفگ 

دسر یم  رظن  هب  هتشذگ ، هب  هاگن  اب  .تسا  هنایلاس  زایتمالا  قح  لقادح  قحتسم  طقف  ناریا  تلود  تکرـش ، دوس  نازیم  زا  رظن  فرص 
(2) .دوب هدرک  یسدنهم  ار  زایتما  وغل  تکرش  ِدوخ  هک 

هب زایتما  وغل  همان  رد  هداز  یقت  .دنناسرب  تکرـش  عالطا  هب  ار  یـسراد  زایتما  وغل  ربخ  هک  داد  روتـسد  هاش  اضر  ربماون 1932 ، رد 27 
ییوگ هک  داد  شرازگ  تراه  لاح ، نیمه  رد  .داد  ربخ  دیدج  زایتما  کی  ياطعا  تهج  هرکاذم  يارب  ناریا  تلود  لیامت  زا  سکج 

یم ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  ياه  تیلاـعف  هراـبرد  تراـه  .دنتـسین  عاـضوا  نارگن  هجوچیه  هب  سکج  سیلگنا و  راـتخمریزو 
یمادقا چیه  ناریا  تلود  ًارهاظ  نیا ، دوجو  اب  : » دسیون
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یناریا تاماقم  هک  دش  عیاش  زورید  .تسا  هدادن  ماجنا  بونج  تفن  ياه  نادـیم  زا  تکرـش  يرادرب  هرهب  تایلمع  رد  هلخادـم  يارب 
ءزج ًافرص  اههاچ  نورد  تفن  یسراد  زایتما  وغل  هب  هجوت  اب  اریز  دننک ؛ فرـصت  ار  تفن  ياههاچ  هک  دنا  هتفای  روتـسد  ناتـسزوخ  رد 

کناـب شرازگ  رد   (1)« .دـش بیذـکت  روشک ، یمـسر  تاماقم  يوس  زا  ًارهاظ  هعیاـش ، نیا  زورما  .دـمآ  یم  باـسح  هب  ناریا  لاوما 
هتـشاد رما  نیا  هب  یـشیامن  یـضارتعا  طقف  ایناتیرب  تلود  هک  تشاد  راظتنا  درک  وغل  ار  تفن  زایتما  ناریا  یتقو  : » تسا هدـمآ  یناـهج 
دهاـش بجعت  لاـمک  اـب  یلو  دوش ، یط  نارهت  رد  يرواد  لـحارم  دوب  هدـش  جرد  زاـیتما  دادرارق  رد  هکناـنچ  نآ  لاـبند  هب  و  دـشاب ،

(2)« .دوب ایناتیرب  دنت  رایسب  شنکاو 

يارب ار  ناریا  تلود  قـح  سکج  نآ  رد  هـک  ار  هداز  یقت  ربماون 1932  هماـن 27  هب  سکج  ربماون  خروم 30  خساپ  نومـضم  تراه 
رتعیرـس هچ  ره  عورـش  هب  ار  تکرـش  لـیامت  نـینچمه  سکج  .تـسا  هدرک  لـقن  دوـخ  شرازگ  رد  دوـب  هدرمـش  دودرم  زاـیتما  وـغل 

، نیا دوجو  اب  هک  دنک  یم  دیکأت  تراه  .دوب  هدرک  زاربا  یبناج » لیاسم   » ریاس تیمـسا و  ژاتیمرآ - دادرارق  حالـصا  يارب  تارکاذـم 
رتکد رادید  رد  شاترومیت  هعقاو ، نیا  زا  سپ  .دریگب  تروص  دوبن  رارق  ًالصا  تفرگن و  تروص  تکرش  تیلاعف  رد  يا  هلخادم  چیه 

، تسا هتفرگ  تروـص  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلبق  تقفاوـم  اـب  زاـیتما  وـغل  هک  ار  هعیاـش  نـیا  ییاـکیرمآ  ردـنلدیرف  پیـسآ 
دـصق هجوچیه  هب  ناریا  تلود  هتبلا  : » دش یم  بوسحم  رادشه  یعون  دیاب  عقاو  رد  سکج  يارب  هداز  یقت  تشاددای  .درک  بیذـکت 

یب هک  تساهتدم  .تفرگ  یم  تروص  يراک  دیاب  هرخالاب  یلو  دنکب ، يا  هلخادـم  چـیه  یتفن  ياه  نادـیم  تیلاعف  دـنور  رد  درادـن 
اهنآ هب  یعطاق  مکحم و  فرح  ًابتک  دوب  مزال  نیاربانب  میتسه ، هرکاذم  ثحب و  رج و  و  تبحص ، لوغشم  يا  هجیتن  چیه 
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(1)« .دینک ضرف  راطخا  کی  ار  نآ  دیناوت  یم  دیراد  تسود  رگا  .مینزب 

راتخمریزو ربماسد ، رد 2  .تـسا  هدـش  جرد  يروـم  ياهتـشاددای  زا  یکی  رد  ربماسد 1932  ات 28  ربماـسد  عیاقو 2  زا  يا  هصـالخ 
تلود : » دوب ربماون 1932  تشاددای 27  يریگ  سپ  زاب  ياضاقت  يواـح  هک  درک  ناریا  تلود  میلـست  یـضارتعا  تشادداـی  سیلگنا 

ای تکرـش  لاوما  رد  يا  هلخادـم  هنوگ  ره  ای  تکرـش و  عفانم  هب  ار  يا  همطل  هنوگ  ره  ندـمآ  دراو  ناتـسلگنا ]  ] هاشداپ ترـضحیلعا 
هاـشداپ ترـضحیلعا  تلود  ، » دوـب هدـمآ  نینچمه  تشادداـی  نیا  رد  .درک » دـهاوخن  لـمحت  ناریا  رد  ار  نآ  يراـجت  ياـه  تیلاـعف 
شرازگ رد   (2)« .تشاد دهاوخ  لوذبم  دوخ  مّلـسم  هقح و  عفانم  زا  تظافح  تهج  ار  ینوناق  تامادقا  هیلک  لمأت  نودب  ناتـسلگنا ] ]

روظنم هب  ، » ینمض ياهدیدهت  سراف و  جیلخ  رد  شا  ییایرد  ناگوان  ياهرونام  زا  سپ  ایناتیرب  تلود  هک  تسا  هدمآ  یناهج  کناب 
يارب هنیمز  بیترت ، نیدـب  .درب  تیاکـش  ونژ  رد  للم  هعماج  ههـال و  رد  یللملا  نیب  تلادـع  ناوید  هب  هلئـسم ، هب  یقوقح  ههجو  نداد 

(3)« .دش ایهم  درک ، یم  فیعضت  یسراد  یمیدق  زایتما  زا  رتشیب  یتح  ار  ناریا  عفانم  هک  يدیدج  زایتما  رس  رب  تارکاذم 

ناریا تلود  تکرش و  هک  درک  مالعا  روشک  نیا  ماوع  سلجم  رد  سیلگنا ، هجراخ  روما  ریزو  نمیاس ، ناج  رس  هیروف 1933 ، رد 7 
تسا هدمآرد  قیلعت  لاح  هب  للم  هعماج  ياروش  رد  یسررب  تسد  رد  تامادقا  هیلک  و  تفرگ ، دنهاوخ  رـس  زا  ار  میقتـسم  تارکاذم 

کی لوصح  نامز  ات  تارکاذـم و  تدـم  لوط  رد  هک  دـش  تقفاوم  نینچمه  : » دوزفا نینچمه  نمیاس  نترتا .) ير  طـسوت  شرازگ  )
، دش یم  ماجنا  ربماون 1932  خـیرات 27  زا  شیپ  هک  یلاونم  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  ياه  تیلاعف  راـک و  ییاـهن ، لـح  هار 

: دسیون یم  همتاخ  رد  نترتا  .دبای » همادا  دراد ، ار  زایتما  وغل  ياعدا  ناریا  تلود  هک  یخیرات  زا  شیپ  ینعی 
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ترافس

سرت عقاو  رد  ناریا  تلود  اب  میقتـسم  هنامرحم و  تارکاذم  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  لیامت  یلـصا  لیلد  هک  تسا  فقاو 
اه یناریا  .تفرگ  یم  تأشن  تکرـش  يرادـباسح  ياه  شور  زا  هلئـسم  نیا  .دوب  ینلع  تارکاذـم  یلامتحا  ياه  ییاوسر  زا  تکرش 

ررض و رسک  رد  تکرش  يرادباسح  ياه  هیور  هجیتن  دزادرپ  یم  هاش  هب  تکرش  هک  يزیچان  زایتمالا  قح  هک  دنتـشاد  تیاکـش  قحب 
رد تکرش  ياه  تیلاعف  ِدوس  زا  قارع ، تفن  زایتما  اب  طبترم  ياه  هنیزه  الئوزنو و  رد  تکرش  یتفن  ياه  يراذگ  هیامرس  ياه  نایز 

(1) .تسا ناریا 

تارکاذـم يارب  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  هریدـم  تأیه  سییر  نمدـک ، ناج  رـس  هک  دـش  مالعا  ًامـسر  تراه ، شرازگ  قبط 
لیروآ خیرات 3  رد  دـش و  نارهت  مزاع  ندـنل  زا  سرام  خیرات 2  رد  نمدـک   (2) .درک دهاوخ  رفـس  نارهت  هب  ناریا  تلود  اب  میقتـسم 

، ناریا رد  نآ  میقم  ریدم  سکج ، .لا  .یت  و  تکرش ، نواعم  رزیرف ، .ویلبد  هلمج  زا  هتسجرب ، ناسانشراک  زا  یهورگ  اب  هارمه   1933
نیرت تیافک  اب  نامز ، نیا  رد  .دنداد  یم  لیکـشت  ءالع  رواد و  یغورف ، هداز ، یقت  ار  ناریا  ناگدننک  هرکاذـم  میت  .دـش  نارهت  دراو 

.دوب سبح  ناریا  لیتساب  رد  شاترومیت ، ینعی  یناریا ، هدننک  هرکاذم 

یخیرات تنایخ  کی  دادرارق 1933 :

ياضما شرازگ  نترتا  ادـتبا  .دیـسر  ءاضما  هب  دـیدج  همانزایتما  کی  هرکاذـم ، هتفه  هس  زا  سپ  طـقف  لیروآ 1933 ، خیرات 30  رد 
دادرارق بجوم  هب  : » دوب ریز  رارق  هب  نآ  یلـصا  تاکن  دوب ، هناـمرحم  دادرارق  داـفم  هچرگا  .درک  مـالعا  ندـنل  رد  ار  دـیدج  دادرارق 

اب  ) هدش جارختـسا  تفن  نت  ره  يارب  هک  دیدرگ  ررقم  نآ  ياجب  دش و  لطاب  زایتمالا  قح  تخادرپ  قباس  يدصرد  يانبم 16  دیدج ،
گنیلیش غلبم 4  نت ) نویلیم  هنایلاس 5  لقادح 

ص:253

هیروف 1933. خروم 9  (، 729/891.6363  ) هرامش 658 شرازگ  نترتا ، - 1
هیروف 1933. خروم 24  (، 739/891.6363  ) هرامش 1362 شرازگ  تراه ، - 2
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تباب ـالط )  ) هریل نویلیم  غلبم 2  دـش  فظوم  تکرـش  دـیدج  رارق  بجوم  هب  نیا ، رب  هوـالع  دوـش ؛ تخادرپ  ناریا  تلود  هب  ـالط ) )
(1)« .دوش یم  دـیدمت  رگید  لاس  تدم 30  هب  تکرـش  تفن  زایتما  هکنیا  و  دزادرپب ؛ هتـشذگ  لاس  زایتمالا  قح  هقوعم و  ياه  یهدـب 

سلجم .دیـسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  هم 1933  خیرات 28  رد  یـسررب ، ثحب و  نودب  ینعی  تیروف ،» ود   » دـیق اب  دـیدج  همانزایتما 
یحیـضوت چیه  ، » دهد یم  شرازگ  تراه  .دـناسر  بیوصت  هب  هذوخأم  يأر  عومجم 113  زا  قـفاوم  يأر  اب 105  ار  دـیدج  دادرارق 

(2)« .دشن هیارا  عنتمم  ای  فلاخم  ءارآ  هرابرد 

هریل غلبم 765/384  نیا  زا  هتبلا  هک  درک ، زیراو  ناریا  باسح  هب  هریل  غلبم 660/107/4  تکرش  سلجم ، رد  دادرارق  بیوصت  زا  سپ 
دیاـب هک  يا  هریل  نوـیلیم  ياجب 4  ًـالمع  ینعی  .دوب  هدـش  تخادرپ  لاـس 1933  هب  طوبرم  ياـهزایتمالا  قح  مود  لوا و  طـسق  تباـب 

هب ًالامتحا  تکرش  يارب  زایتما  نیا  یلام  طیارش  : » دسیون یم  تراه  .دش  ناریا  تلود  دیاع  هریل  طقف 895/722/3  دش ، یم  تخادرپ 
دنرـضاح نارهت  رد  نآ  هب  ناش  هیلوا  شنکاو  رد  اه ، یـسیلگنا  ًاتدـمع  و  اـه ، یجراـخ  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  بساـنم  رتهب و  بتارم 

(3)« .دننک ناعذا 

رد .دوب  هدرک  داهنشیپ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  دوب  یطیارش  تسبرد  شریذپ  عقاو  رد  دش  فورعم  دادرارق 1933  هب  هچنآ 
ییاراد هیلک  کلمت  ینعی  یـسراد ، زایتما  بوچراـچ  رد  دوخ  قح  زا  ضارعا  ضوع  رد  ناریا  : » میناوخ یم  یناـهج  کـناب  شرازگ 

چیه دش ، یم  راذگاو  نآ  هب  یتمارغ  چیه  هبلاطم  نودـب  لاس 1961  رد  دیاب  هک  ناریا ، جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  تکرـش ، ياه 
زا دصرد   10 یـسراد ، زایتما  بجوم  هب  نیا ، رب  هوـالع  .تشاد » راـبتعا  رگید  لاـس  طقف 28  یـسراد  زایتما  .درکن  تفاـیرد  یتمارغ 

5  ) هریل نویلیم  تخادرپ 1  اب  هک  تشاد ، قلعت  ناریا  هب  تکرش  تیکلام 

ص:254

هم 1933. خروم 1  (، 747/891.6363  ) هرامش 850 شرازگ  نترتا ، - 1
هیئوژ 1933. خروم 15  (، 891.6363/ ناریا سیلگنا و  /8  ) هرامش 1487 شرازگ  تراه ، - 2

هم 1933. خروم 2  (، 891.6363/ ناریا سیلگنا و  /1  ) هرامش 1423 شرازگ  تراه ، - 3
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غلاب تکرش  ياه  ییاراد  يرتفد  شزرا  هک  داد  یم  ناشن  تکرـش  یلام  ياه  شرازگ  عقاو ، رد   » .دش يرادیرخ  نآ  زا  رالد ) نویلیم 
هکلب دصرد  هن 10  ناریا  بیترت ، نیدب  .تسا  رالد  نویلیم  زا 500  شیب  اهنآ  یعقاو  شزرا  و  رالد ] نویلیم   230  ] هریل نویلیم  رب 46 

(1)« .درک تفایرد  دوخ  تیکلام  مهس  شورف  لابق  رد  ار  تکرش  ياه  ییاراد  شزرا  دصرد  طقف 1 

تیکلام زا  یشخب  دادرارق 1933  بجوم  هب  هک  دش  اعدا  ات 1953 ، ياه 1950  لاس  رد  تفن  ندش  یلم  نارحب  هب  هراشا  رد  اهدـعب ،
سیلگنا تفن  تکرش  ندرک  یلم  اب  قدصم  نیاربانب ، .تسا  هدش  راذگاو  ناریا  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هعبات  ياه  تکرش 

ًالماک دنس  هک   ) دادرارق 1933 هدام  هیلک 26  قیقد  یسررب  داد .» تسد  زا   » ار نآ  هعبات  ياه  تکرش  رد  ناریا  ییاعدا  مهـس  ناریا ، و 
تیکلام زا  یشخب  هک  تسا  هدشن  هراشا  دادرارق  نیا  ياجک  چیه  رد  .دنک  یمن  دییأت  ار  ییاعدا  نینچ  تسا ) یماهبا  نودب  حضاو و 
یـسراد زاـیتما  وغل  فادـها  زا  یکی  عقاو ، رد  .دوش  یم  راذـگاو  ناریا  هب  شا  هعباـت  ياـه  تکرـش  ناریا و  سیلگنا و  تفن  تکرش 

ندـش یلم  زا  تیامح  للع  زا  رظن  فرـص  .دوب  شا  هعبات  ياه  تکرـش  تفن و  تکرـش  رد  شتیکلام  مهـس  زا  ناریا  نتخاس  مورحم 
ًاملسم نآ  هعبات  ياه  تکرش  رد  ناریا  تیکلام  مهس  ندش  عیاض  نآ ، اب  تفلاخم  ای  لاس 1951 و  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 

(2) .درادن هلئسم  نیا  هب  یلخد 

ص:255

ص 11. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
تحت یلو  دـمآ ، یم  رد  ناریا  کلمت  هب  لاس 1961  رد  ناهج  رـساترس  رد  تکرـش  ياه  ییاراد  هیلک  یـسراد  زایتما  بجوم  هب  - 2

زا يریگولج  يارب  لیلد ، نیمه  هب  .دش  یم  راذگاو  ناریا  هب  زایتما  ياضقنا  ماگنه  هب  ناریا  رد  عقاو  ياه  ییاراد  طقف  دادرارق 1933 
زایتما متخ  عقوم  رد  : » تسا هدـمآ  تمسق 2 )  ) هدام 20 رد  .تسا  هدـش  رارکت  زاـیتما  يازجم  هداـم  ود  رد  هتکن  نیا  ماـهبا ، هنوگره 

روط هب  ناریا  رد  یناپمک  ییاراد  مامت  دـشاب  هدرک  دـماشیپ  يرگید  وحن  ره  هب  ای  تدـم و  يداع  ياـضقنا  هطـساو  هب  متخ  نیا  هاوخ 
رد هتکن  نیمه  تسا .) باتک  هدنسیون  زا  دیکأت  « ) ددرگ یم  ناریا  تلود  هب  قلعتم  يدیق  جراخم و  چیه  نودب  هدافتـسا  لباق  ملاس و 
هک نیا  رب  طورـشم  دیامن  كرت  ار  زایتما  نیا  هک  تشاد  دهاوخ  قح  یناپمک  یحیـسم  لاس  ره  رخآ  رد  : » تسا هدش  رارکت  هدام 25 
هب  ) ناریا رد  یناپمک  ییاراد  هیلک  رکذـلا  قوف  تدـم  همتاخ  رد  .دـشاب  هتخاس  علطم  ًابتک  دوخ  تین  زا  ار  تلود  نآ  زا  لبق  لاـس  ود 

دش و دهاوخ  تلود  کلم  هدافتـسا  لباق  ملاس و  روط  هب  يدیق  چیه  نودب  ًاناجم و  هدش ) حیرـصت  هدام 20  تمسق 3  رد  هک  يروط 
زایتما و نیا  ياـضقنا  عقوم  رد  : » تسا هدـمآ  موس ) تمـسق   ) هداـم 10 رد  .دوب » دـهاوخ  يرب  يدـهعت  هنوگ  ره  زا  هیتآ  رد  یناـپمک 

لیذ ياه  تباب  زا  %( 20  ) دصرد تسیب  يواسم  یغلبم  یناپمک  ( 25  ) هدام قباطم  یناـپمک  فرط  زا  نآ  كرت  تروص  رد  نینچمه 
تفن یناـپمک  هک  ( General Reserve  ) يریاـخذ لـک  غلاـبم  نیب  لـضافت  زا  فـلا - درک : دـهاوخ  هیدأـت  ناریا  تلود  هـب  ار 

روکذم یناپمک  هک  يریاخذ  غلابم  تشاد و  دهاوخ  دوجوم  زایتما  كرت  ای  ءاضقنا  خیرات  رد  دودحم  تیلوئـسم ] اب   ] ناریا سیلگنا و 
اب  ] ناریا سیلگنا و  تفن  یناپمک  فرط  زا  هک  يدوجوم  غلابم  نیب  لضافت  زا  .تسا ب - هتشاد  دوجوم  ربماسد 1932  خیرات 31  رد 
زا ربماسد 1932  خیرات 31  رد  هک  ییاه  يدوجوم  دوش و  یم  لوقنم  باسح  هب  زایتما  كرت  ای  ءاضقنا  خیرات  رد  دودحم  تیلوئسم ]

صیخـشت اب  ًالماک  لوقنم  يدوجوم  مه  ریاخذ و  مه  مینادـب  هک  سب  نیمه  .تسا » هدـیدرگ  لوقنم  باسح  هب  روبزم  یناپمک  فرط 
کی دـنب  نیا  .دـهدب  شهاـک  رفـص  هب  ار  نآ  زاـیتما  ياـضقنا  ناـمز  رد  تسناوت  یم  تکرـش  دـش و  یم  هدروآ  باـسح  هب  تکرش 
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.درک یمن  اطعا  ناریا  تلود  هب  یتیکلام  قوقح  هنوگچیه  هکنیا  رب  هوالع  .دوب  کحضم  یخوش 
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نت ره  رد  گنیلیش  اب 4  ربارب  یتباث  زایتمالا  قح  تکرـش ، دوس  لحم  زا  يدـصرد  زایتمالا 16  قح  ياجب  دـیدج ، دادرارق  بجوم  هب 
شیازفا ار  ناریا  هب  یتخادرپ  غلابم  تباث ، زایتمالا  قح  نییعت  هک  دش  یم  روصت  عقاو  رد  .دش  نییعت  ناریا  يارب  هدـش  جارختـسا  تفن 

نیا هک  ارچ  تیعقاو ، ات  دوب  مهوت  کی  رتشیب  یتفن  ياهدـمآرد  شیازفا  یلو  : » تسا هدـمآ  یناهج  کـناب  شرازگ  رد  .داد  دـهاوخ 
رب هوالع   (1)« .تفرگ یمن  رب  رد  دش  یم  زایتمالا  قح  لومشم  یسراد  زایتما  رد  هک  ار  تفن  عیزوت  شیالاپ و  زا  لصاح  دوس  لومرف 
لاس یسراد  زایتما  بوچراچ  رد  شدهعت  مغر  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تراه ، قیقد  ياه  شرازگ  تادهاشم و  قبط  نیا ،
یم قارع  رد  هک  يزاـیتمالا  قـح  ناـمه  ینعی  درک ؛ یم  تـخادرپ  ناریا  هـب  ار  تـفن  نـت  ره  يازا  هـب  گنیلیـش  ناـمه 4  هک  دوب  اـه 

تفن تکرش  .دنام  یم  یقاب  تباث  تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیـش  نامه 4  ناریا  مهـس  تفن ، تمیق  شیازفا  هنوگ  ره  مغرب  .تخادرپ 
ماهـس دوس  دصرد  اـب 20  ربارب  يرتـشیب  زاـیتمالا  قح  نآ  بجوـم  هب  هک  داد  یتاـبیترت  داهنـشیپ   » ناریا بیغرت  يارب  ناریا  سیلگنا و 

تکرش هدش  مالعا 

ص:256

ص 11. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
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تدم هب  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  نینچمه  ناریا   (1)« .دوشب تخادرپ  ناریا  هب  هریل )  250/671  ) رالد رب 350/356/3  هوالع 
تباب نت  ره  يازا  هب  ینپ  اب 9  ربارب  یغلبم  هک  درک  تقفاوم  تکرـش  ضوع ، رد  .درک  فاعم  دمآرد  رب  تایلام  تخادرپ  زا  لاس   30

هب مود  لاس  هدزناپ  رد  غلابم  نیا  هک  دـش  تقفاوم  .دزادرپب  لوا  لاـس  هدزناـپ  رد  یفاـضا  نت  ره  يازا  هب  ینپ  و 6  لوا ، نت  نوـیلیم   6
حطس رد  رییغت  هنوگ  ره  زا  رظن  فرـص  غلابم  نیا  ، » دزاس یم  ناشنرطاخ  یناهج  کناب  شرازگ  .دبای  شیازفا  ینپ  هب 15 و 9  بیترت 

لاس 1993، ات  ینعی  رگید ، لاس  زایتما 30  رابتعا  تدم  نینچمه  .دنام » یم  تباث  هدنیآ  لاس  لوط 30  رد  تکرش  دوس  ای  اه  تمیق 
قح هدودـحم  هک  هزوح  نیا  زایتما ، هزوح  تعـسو  شهاک  مغرب   » .تفای شهاک  عبرم  لیام  رازه  هب 100  زایتما  هزوح  و  دش ، دیدمت 

ناهج رد  يرایعم  چیه  اب  هک  دوب  عیسو  ردقنآ  زونه  درک ، یم  صخشم  ار  تفن  هدش  تابثا  ریاخذ  همه  هب  تبسن  تکرـش  يراصحنا 
(2)« .دمآ یمنرد  روج  زورما 

ار لاس 1933  دادرارق  اب  نآ  ندرک  نیزگیاج  یـسراد و  زایتما  وغل  .دوب  رایع  مامت  تناـیخ  کـی  لاس 1933  دادرارق  هکنیا  هصـالخ 
.تسناد شا  یسیلگنا  نایماح  نابابرا و  هب  یتمدخ  شوخ  نیرتگرزب  نآ و  هقح  قوقح  ناریا و  هب  هاش  اضر  تنایخ  نیرتگرزب  دیاب 

طیارش هسیاقم  : » دیوگ یم  نخـس  هظحالم  نودب  هدرپ و  یب  یلیخ  دادرارق  ود  نیا  هسیاقم  ماگنه  هب  دوخ  شرازگ  رد  یناهج  کناب 
يداصتقا ظاحل  زا  لاس 1933  دادرارق  هک  دنک  یم  تباث  لاس 1931  یلام  شرازگ  رد  تکرش  حضاو  يراکتـسد  دادرارق و  ود  نیا 

یـسراد زاـیتما  زا  رتمک  حوضو  هب  ناریا  يارب  دـیدج  زاـیتما  تیبولطم  بناوج ، همه  نتفرگ  رظن  رد  اـب  .دوبن  ناریا  دوس  هب  یقطنم و 
(3)« .دوب

سیلگنا و تفن  تکرش  يارب  نالک  ياهدوس  اب  دوب  ربارب  ناریا  تراغ 
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( .دوب هداد  مان  رییغت   Anglo-Iranian Oil Company هب وس  نیا  هب  لاس 1935  زا  هک   ) ناریا

ات نیب 200  یتفن  ياه  هدروارف  تمیق  دوب ، تیلاـعف  هب  لوغـشم  لاس 1933  دادرارق  بوچراچ  رد  تکرـش  هک  یلاس  هدـجه  لوط  رد 
.دوب هتفای  شهاک  اه  هنیزه  شیالاپ ، دیلوت و  ياه  کینکت  دوبهب  دیلوت و  شرتسگ  ببـس  هب  هکیلاح  رد  تفای ، شیازفا  دـصرد   300

شخب رد  تکرش  نالک  ياه  يراذگ  هیامرس  فطل  هب  .دیسر  يا  هقباس  یب  حوطس  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  دوس  هجیتن ، رد 
ظاحل زا  .تسا  هدـحتم  تالایا  كاخ  زا  جراخ  رد  یتفن  تکرـش  نیرتگرزب  کنیا  مه  تکرـش  نیا  اه ، تیلاـعف  شرتسگ  هعـسوت و 

رارق يزرجوین  ِلیوا  درادناتسا  تکرش  زا  سپ  یکدنا  هلصاف  اب  قوف  تکرش  تفن ، یناهج  یبایرازاب  لقن و  لمح و  شیالاپ ، دیلوت ،
تسد هب  ناریا  رد  نآ  عمتجم  ياه  تیلاعف  زا  هک  تسا  ینالک  دوس  نوهرم  لماک  روط  هب  ًابیرقت  ار  دوخ  تیعقوم  نیا  تکرش  .دراد 

ریاس زایتمالا و  قح  تخادرپ  لابق  رد  شتادـهعت  هک  تشاد  رارـصا  هشیمه  شا  یندرکنرواـب  دوس  مغر  هب  تکرـش  .تسا ...  هدروآ 
ناریا ررـض  هب  ار  دوخ  دوس  درک  یم  یعـس  نکمم ، تصرف  ره  رد  و  دـناسرب ، لقادـح  هب  ار  دادرارق  بوچراچ  رد  ناریا  هقح  عفاـنم 

(1) .دهدب شیازفا 

ماهس دوس  تخادرپ  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  تسایس  لاس 1933 ، دادرارق  دـنم  ماظن  ضقن  نداد  ناشن  يارب  یناهج  کناب 
دوب هدش  دـهعتم  تفن ، تمیق  شیازفا  مغرب  تفن  نت  ره  يازا  هب  گنیلیـش  تباث 4  خرن  ناربج  روظنم  هب  تکرـش  .دروآ  یم  لاثم  ار 
ياـه شرازگ  قبط  .دزادرپب  ناریا  هب  هریل ، زا 250/621  شیب  ینعی  تکرش ، هدش  میـسقت  ماهـس  دوس  دصرد  اـب 20  ربارب  یغلبم  هک 

شیازفا مغرب  .دیسر  لاس 1950  رد  رالد  نویلیم  هب 422  لاس 1933  رد  رالد  نویلیم  زا 24  نآ  دوس  تکرش ، یلام 
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نویلیم زا 3  رتمک  لاس  ره  رد  ناریا  مهس  هک  ینعم  نیدب  تفای ؛ شیازفا  رالد  نویلیم  طقف 15  نآ  ماهس  دوس  تکرش ، دوس  تفگنه 
هب تکرـش  : » تفرگ یم  يرگید  یـسک  ره  هک  دـنا  هتفرگ  ار  يا  هجیتن  نامه  زین  یناـهج  کـناب  شرازگ  ناگدـننک  هیهت  .دوب  رـالد 

شرازگ رد  .دـناسرب » نکمم  لقادـح  هب  ار  زایتمالا  قح  تخادرپ  ات  تفر  هرفط  تابیترت  نیا  بوچراچ  رد  دوخ  تادـهعت  زا  حوضو 
تکرش اریز 59  دوش  یمن  تکرـش  ياهدوس  لـک  لـماش   » يرـالد نویلیم  دوس 422  شرازگ  هک  تسا  هدـمآ  اهراب  یناـهج  کـناب 
طابترا رد  .دریگ » یمن  رب  رد  دننک  یم  تیلاعف  ایناتیرب  زا  جراخ  هک  ار  رگید  هتسباو  ياه  تکرش  تکرـش و  عبات  یتفن ] داوم   ] عیزوت

: میناوخ یم  لاس 1950  رد  دوس  رالد  نویلیم  نیا 422  صیصخت  اب 

تایلام

دوس لک  و  رالد ؛ نویلیم   45 زایتمالا ، قح  رـالد ؛ نویلیم   215 باسح ، هب  لوقنم  ریاخذ و  رـالد ؛ نویلیم   142 ایناتیرب ، رد  دمآرد  رب 
نیا دوس  .دوش  یمن  هعبات  ياه  تکرـش  تیلاعف  دوس  لماش  ماقرا  رامآ و  نیا  هک  میوش  یم  رکذـتم  هراـبود  .رـالد  نویلیم   20 ماهس ،

ناریا سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلام  شرازگ  .تسین  تسد  رد  اهنآ  دروم  رد  یتاعالطا  لیلد  نیمه  هب  دبای و  یمن  راشتنا  اه  تکرش 
سپ تکرش  يرالد  نویلیم   370 ًابیرقت ]  ] دوس .دزادنا  یم  هابتشا  هب  ًالماک  دنتـسین  انـشآ  نآ  يرادباسح  ياه  هیور  اب  هک  ار  یناسک 

رب هوالع  .دوش  یمن  هتسباو  هعبات و  ياه  تکرش  دوس  لماش  تسا  هدمآ  لاس 1950  یلام  شرازگ  رد  هک  اهزایتمالا  قح  تخادرپ  زا 
نیا هکنیا  و  تخوس ؛ نیمأت  دادرارق  بجوم  هب  ناتـسلگنا  يرادایرد  ترازو  يارب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  فیفخت  نازیم  هب  هجوت  اب  نیا 

نینچمه و  دوب ؛ هدـش  هداد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  عبات  ياه  تکرـش  اـیناتیرب و  تلود  هب  دوس  لاـقتنا  يارب  عقاو  رد  فیفخت 
(1) .دنتسه عقاو  زا  رتمک  قوف  ماقرا  رامآ و  كالهتسا ، یعقاوریغ  ياه  هنیزه  ندرک  دراو  اب  دوس  ندرک  ناهنپ 
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لاس زا  .دننک  صخشم  دوب  هدرک  غیرد  ناریا  زا  سیلگنا  هک  ار  یغلابم  دننک  یم  یعس  سپـس  یناهج  کناب  شرازگ  ناگدننک  هیهت 
یسراد زایتما  بجوم  هب  .دوب  رالد  نویلیم  رب 5000  غلاب  دوب  هدش  دیق  تکرش  یلام  ياه  شرازگ  رد  هک  يدوس  لک  ات 1951   1911

مهس ینعی  تکرش ، تیکلام  زا  ناریا  يدصرد  مهـس 10  .دش  یم  تخادرپ  ناریا  هب  رالد ) نویلیم  ینعی 800   ) دوس دصرد  دیاب 16 
لامِعا 15 رخآ ، رد  و  دـش ؛ دروآرب  رـالد  نویلیم  هب 250  کیدزن  مامت  يراک  هظفاحم  اب  ماهـس ، صلاـخان  دوس  زا  نآ  يدـصرد   10
، بیترت نیدب  .دناسر  یم  رالد  نویلیم  هب 600  ار  تکرـش  یتایلام  نوید  هک  دوب  هطوبرم  هرود  رد  ناریا  رد  دمآرد  رب  تایلام  دصرد 

رالد نویلیم  طقف 450  ًالمع  ات 1951  ياه 1911  لاس  نیب  یلو  دـش ؛ یم  رالد  نویلیم  رب 1650  غلاب  دـیاب  ناریا  هب  اه  تخادرپ  لک 
زایتما بجوم  هب  شتادـهعت  زا  نتفر  هرفط  تین و  نسح  مدـع  اـب  تکرـش   » هک تسا  هدـمآ  قوف  شرازگ  رد  .دـش  تخادرپ  ناریا  هب 
دمآرد رالد  نویلیم  زا 1200  ًاـبیرقت  ار  ناریا  لاس 1933 ، بسانمان  دادرارق  اب  نآ  ینیزگیاـج  ندرک  یـسدنهم  نینچمه  یـسراد و 

طقف 20 لاـس 1925  رد  ناریا  هجدوب  لـک  هک  میرواـیب  رطاـخ  هب  تسا  یفاـک  لوپ  نیا  یگرزب  رتـهب  كرد  يارب   (1)« .درک مورحم 
.تسا هدوب  رالد  نویلیم 

رالد درایلیم  زا 2/1  رتشیب  بتارم  هب  دادرارق 1933 ] زا   ] ناریا نایز  ررض و  هک  تسا  هدش  ناشنرطاخ  شرازگ  نیا  رد  هلصافالب  هتبلا 
هک دنام  یمن  یقاب  یکش  ًارهاظ  ، » لمع رد  .تسا  هدش  دروآرب  هدش  رشتنم  یلام  ياه  شرازگ  ساسا  رب  روبزم  غلبم  اریز  تسا ؛ هدوب 
ریز ياه  هیور  ذاختا  اب  تکرـش  اریز  تسا ؛ عقاو  زا  رتمک  رایـسب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یلام  ياه  شرازگ  رد  جردنم  دوس 

هب هعبات  ياـه  تکرـش  هب  تفن  شورف  هدـش ؛ ماـمت  تمیق  هب  يراداـیرد  ترازو  هب  تفن  شورف  درک : یم  ناـهنپ  ار  دوخ  یعقاو  دوس 
دوس بیترت  نیدب  هک  یتراجت  تمیق  زا  رت  نییاپ  یتمیق 
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رد كالهتـسا  تفگنه  ياه  هنیزه  ندرک  ظوحلم  دـش ؛ یمن  رـشتنم  اهنآ  زا  یـشرازگ  هک  تفای  یم  لاقتنا  ییاـه  باـسح  هب  شورف 
یگرزب درک ؛ هبـساحم  تقد  هب  ییاه  هیور  نینچ  ذاـختا  هجیتن  رد  ار  ناریا  تلود  ناـیز  ررـض و  ناوت  یمن  هچرگا  .اـه  هنیزه  فیدر 

يرالد نویلیم  غلبم 168  نینچمه  دـش و  هداد  يرادایرد  ترازو  هب  هک  یفیفخت  رـالد  نویلیم  ًابیرقت 500  اب  ناوت  یم  ار  قوف  غلاـبم 
هدـش ناهنپ  ياهدوس  نیا  یبیرقت  مجح  نداد  ناـشن  روظنم  هب   (1)« .دز سدح  دـیدرگ  دراو  اه  هنیزه  فیدر  رد  لاس 1950  رد  هک 

كالهتسا و ياه  هنیزه  هنازابلد  تسد و  رایـسب  باستحا  مغرب  هک  تسا  هدش  ناشنرطاخ  یناهج  کناب  شرازگ  رد  لاس 1950 ، رد 
نآ هب  ار  هعبات  عیزوت  تکرش  شکتفن و 59  دوس  رگا  .دوب » رـالد  نویلیم  رب 450  غلاب  ناریا  تفن  دوس  طقف  ، » تکرـش جراخم  ریاس 

طقف لاس 1950  رد  ناریا  هب  یتخادرپ  زایتمالا  قح  لک   (2)« .دش دهاوخ  رالد  نویلیم  دودح 650  رد  یغلبم   » دوس لک  مینک ، هفاضا 
.تکرش دوس  دصرد  طقف 7  ینعی  دوب ؛ رالد  نویلیم   45

طیارـش ات  درک  راداو  ار  یناریا  ناگدننک  هرکاذم  هاش  اضر  تارکاذم ، ندـنام  هجیتن  یب  زا  سپ  تسا ، هدرک  شرازگ  تراه  هکنانچ 
رد هک  یقطن  یط  لاس 1933 ، رد  ناریا  هیلاـم  ریزو  هداز ، یقت  نسحدیـس   (3) .دنریذپب ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  يداهنـشیپ 

ياه مدآ  ام  : » درک فیصوت  هنوگنیا  ار  دادرارق 1933  ياضما  نامز  رد  دوجوم  لاوحا  عاـضوا و  درک ، داریا  سلجم  رد  لاس 1950 
دیاب اجنیا  رد  .میدوب  تحاران  تیاهن  یب  دش  یم  هتسب  يدادرارق  نینچ  هکنیا  زا  و  تفلاخم ، دادرارق  اب  هک  میدوب  يرایتخالا  بولسم 

هک تشادـن  یقرف  چـیه  دـنچ  ره  دوب ، دادرارق  نآ  ياـپ  میاـضما  هکنیا  زجب  متـشادن  عوـضوم  نیا  رد  یتلاـخد  چـیه  نم  هک  میوـگب 
نم هن  ًاصخـش  .داتفا  یم  قافتا  دـیاب  لاح  ره  هب  داتفا  قاـفتا  هک  يزیچ  .رگید  رفن  کـی  ياـضما  اـی  دـشاب  دادرارق  ياـپ  نم  ياـضما 

تارکاذم رد  هک  يرگید  ناسک  هن  متشاد و  لوبق  ار  دادرارق 
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گرم يانعم  هب  دادرارق  ياضما  مدع  هک  مییوگب  دیاب  مینک ، تیاعر  هداز  یقت  هرابرد  ار  فاصنا  میهاوخب  رگا   (1)« .دنتشاد تکرش 
.دمآ شاترومیت  رس  رب  هک  ییالب  نامه  ینعی  دوب ، یمتح 

سکج .لا  .یت  اب  یتفگ  پگ و  هاشاضر : شقن 

سیلگنا و تفن  تکرش  میقم  ریدم  سکج ، .لا  .یت  اب  اکیرمآ ، ترافس  ریبد  ثروزدو ، جروج  هم 1933 ، موس  زور  رهظ  زا  دعب  رد 
شیاه فرح  لالخ  رد  و  تخادنا » یفرحرپ  هب  دروآ و  قوش  رس   » ار سکج  فلُگ  يزاب  هتشذگ ، لثم  .درک  یم  يزاب  فلُگ  ناریا ،

دنور هب  شا  یلبق  ياه  رازگ ش  زا  یکی  رد  تراه  .تفگ  اه  یـسیلگنا  هب  دـیدج  زایتما  ياطعا  رد  هاش  اضر  شقن  هرابرد  ییاهزیچ 
تفرـشیپ زاغآ  هطقن  و ] ، ] نیدلاء ایـض  دیـس  ياتدوک  دهاش  لاس 1921  : » دـنک یم  هراشا  دـعب  هب  لاس 1921  زا  هاش  اـضر  تفرـشیپ 

ناریا رب  تموکح  رد  شا  ییاناوت  صیخشت  رد  و  دنتشاد ، هیکت  وا  هب  دوخ  ياه  تسایس  تیقفوم  يارب  اه  یـسیلگنا  .دوب  اضر  عیرس 
(2)« .دندوب هدرکن  هابتشا 

لعف تلآ  مکح  رد  ار  هاش  اـضر  شقن  دـناوت  یمن  سکج  اـب  ثروزدو  ياـه  تبحـص  شرازگ  زا  رتهب  يرگید  دنـس  چـیه  ًـالامتحا 
صخـش یلام  عفانم  شرتسگ  نینچمه  و  اه ، یـسیلگنا  تیاضر  بلج  يارب  هاش  اضر  .دـنک  نشور  ناریا  رد  سیلگنا  ياـه  تساـیس 

: مروآ یم  اجنیا  رد  لماک  روط  هب  ار  نآ  میامض  تراه و  شرازگ  .درک  تنایخ  شمدرم  ناریا و  نیداینب  عفانم  هب  دوخ ،

تکرـش میقم  ریدـم  سکج ، .لا  .یت  ياقآ  و  ثروزدو ، ياقآ  ترافـس ، ریبد  نیب  هک  یبلاج  يوگتفگ  هب  طوبرم  یتشاددای  ًامارتحا 
نیا رد  .ددرگ  یم  دافیا  تسویپ  هب  هتفرگ  تروص  ناریا ، سیلگنا و  تفن 
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ص 14. ناریا ،» تفن  تعنص  ندش  یلم  ، » یناهج کناب  - 1
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وگتفگ

وگزاب دش  لیروآ  خیرات 30  رد  تکرش  دیدج  همانزایتما  ياضما  هب  رجنم  هک  ار  یتارکاذم  هب  طوبرم  تایئزج  یخرب  تکرـش  ریدم 
مالک کبـس  نداد  ناشن  اب  هتـشون  نیا  هک  منک  یم  روصت  اریز  ما ، هدربن  تشاددای  یمـسرریغ  قایـس  کبـس و  رد  یتسد  .دـنک  یم 

ناج رس  زا : دنترابع  شقن  يارجا  بیترت  هب  ناتـساد  ياه  تیـصخش  .دهدب  ناشن  ار  اهوگتفگ  دنور  دناوت  یم  یبوخب  سکج  ياقآ 
؛ ناریا هیلام  ریزو  هداز ، یقت  تکرـش ؛ سییر  بیان  رزیرف ، ویلبد  ياقآ  ناریا ؛ سیلگنا و  تفن  تکرـش  هریدـم  تأیه  سییر  نمدـک ،

.ناریا هیلدع  ریزو  رواد ، و ] [ ؛ تکرش یقوقح  رواشم  نسلدیآ ، .يو  رتکد  ناریا ؛ هجراخ  ریزو  یغورف ،

ياقآ

یتاعیاش هرابرد  هنارـصع  فرـص  ماگنه  هب  يزاب و  زا  دـعب  لومعم ، قبط  مدرک و ، يزاب  فلُگ  سکج  اب  رهظ  زا  دـعب  زورید  تراه :
ندیسرپ اب  شدوخ  وا  .میدرک  تبحص  مه  اب  رگید  ياهروشک  هب  طوبرم  لیاسم  یخرب  نینچمه  تساه و  نابز  رـس  رب  نارهت  رد  هک 

ریخا تافالتخا  لـصف  لـح و  هلئـسم  هب  ار  تبحـص  دـنیوگ »؟ یم  هچ  ناریا ] سیلگنا و  تفن  تکرـش   ] دادرارق هراـبرد  مدرم   » هکنیا
ًاـصخش نم  یلو  دنا  هدیلام  هریـش  ار  تکرـش  رـس  هک  دندقتعم  عالطا  یب  ِصاخـشا  رثکا  هک  متفگ  .دناشک  ناریا ] تلود  اب   ] تکرش
تبحـص هراب  نیا  رد  يردـق  دراد  ناکما  رگا  متـساوخ  وا  زا  و  دـشاب ، تسرد  دـح  هچ  ات  مرظن  مناد  یمن  هتبلا  هک  مراد  يرگید  رظن 

نیح رد  هک  يرگید  تالاوئـس  یخرب  اهرظنراهظا و  هک  مروآ ، یم  ار  سکج  ياـقآ  ياـه  تبحـص  زا  يا  هصـالخ  همادا ، رد  .دـنک 
: ما هدرک  فذح  نآ  زا  ار  مدوب  هدیسرپ  وا  زا  وگتفگ 

ییاج ًالعف  ار  اه  فرح  نیا  ًافطل  یلو  منک ؛ تبحـص  نآ  هراـبرد  دـیآ  یمن  مدـب  مه  مدوخ  تسا ، هدـش  ماـمت  هیـضق  هک  ـالاح  هتبلا !
.دنتسه یـضار  مه  اه  یناریا  هک  منئمطم  و  متـسه ، یـضار  هک  نم  هتبلا  .دشاب  امـش  اب  قح  هک  منک  یم  رکف  ًاصخـش ، .دینکن  وگزاب 

عفن هب  ًالوصا  هک  میا  هدروآ  تسد  هب  يزایتما  دییوگ  یم  هک  روطنامه  منک  یم  رکف  هکنیا ، نمض 
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دادرارق ياضما  اب  .تباث  دمآرد  کی  نیمـضت  ینعی  دروآ ، تسد  هب  دوب  شلابند  لوا  نامه  زا  هک  ار  يزیچ  هاش  .تسا  فرط  ود  ره 
لاس 1932 هوالعب  هتـشذگ ، لاس  راهچ  طسوتم  زا  رتشیب  دصرد  لقادح 40  هک  دزیر  یم  هاش  بیج  هب  یـصلاخ  زایتمالا  قح  دـیدج 

یم لصف  لح و  ار  هتـشذگ  ياهاعدا  تالکـشم و  همه  ام  .میا  هدرک  دـیدمت  لاس  دـنچ  یـس و  ار  نامزایتما  ضوع  رد  مه  ام  .تسا 
اهراک هک  درادن  یلیلد  .میزادرپ  یم  شیارب  مه  يا  هنافـصنم  ياهب  میراد  .میریگ  یم  رـس  زا  ار  نامراک  كاپ  هقباس  کی  اب  مینک و 

.دورن شیپ  نامراظتنا  قبط 

هلئسم

ات مدرک  رارـصا  ندـنل  هب  همه  نآ  هک  دوـب  نم  اـب  قـح  هک  متـسه  نئمطم  يرگید  عـقوم  ره  زا  رتـشیب  ـالاح  هکنیا  تسه  هک  یبلاـج 
قفاوت مه  اب  ًالـصا  نوچ  دـش ، یم  فقوتم  ًاعقاو  ناـم  تارکاذـم  تاـقوا  یهاـگ  .دوش  رازگرب  نارهت ] رد   ] اـجنیا سنارفنک  دراذـگب 
ًاملـسم درک ، یمن  تلاـخد  ًامیقتـسم  شدوـخ  هاـش  رگا  و  مـیورب ، هاـش  دزن  ًامیقتــسم  میتـسناوت  یمن  میدوـبن و  اـجنیا  رگا  .میتشادـن 

دوب نکمم  دناد  یمن  سک  چیه  مه  اجنآ  .میدرگرب  للم ] هعماج  رارقتسا  لحم   ] ونژ هب  میدوب  روبجم  دنام و  یم  هجیتن  یب  تارکاذم 
.داتفا یم  بقع  اهراک  تشذگ و  یم  هرکاذم  هب  رگید  هام  دنچ  هک  دوب  نیا  شلقادح  .دتفیب  یقافتا  هچ 

؟ تسیچ نات  باسح  فرح  : » میتفگ یم  اهنآ  هب  ًالمع  .میدرک  یم  راتفر  اهرادـیرخ  لثم  راک  يادـتبا  نامه  زا  .دوب  لـیروآ  زور 24 
ام یلو  .میهدب  داهنشیپ  ام  لوا  دنتساوخ  یم  دنتفر و  یم  هرفط  مه  اهنآ  ًاملـسم  .مینک » تبحـص  شا  هرابرد  ات  دییوگب  ار  نات  طیارش 

ًالثم .دوب  یلمعریغ  کحضم و  ناش  حرط  یهاوخب ، ار  شتسار  .دندرک  داهنـشیپ  یحرط  زور  زا 15  دعب  هرخالاب  .میدماین  هاتوک  مه 
ار دیلوت  مجح  جیردت  هب  مینک و  دـیلوت  تفن  نت  نویلیم  یلاس 6  لقادح  دیاب  هک  دوب  نیا  دندوب  هدـناجنگ  ناش  حرط  رد  هک  یتاکن 
هک يرگید  زیچ  ره  دنشاب و  هتـشاد  تلاخد  تیریدم  رد  میهدب و  اهنآ  هب  ار  تکرـش  ماهـس  زا  یـشخب  و  میناسرب ، نت  نویلیم  هب 10 

مه ام  .ینکب  ار  شرکف 
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.میداد ار  ناش  باوج  تعاس  فرظ 48 

یناد یم 

وا .دوب  رزیرف  هدهع  رب  تارکاذم  اه و  تاقالم  همه  تیلوئـسم  دوب و  هدیـشک  رانک  تارکاذم  زا  ار  شدوخ  لوا  نامه  زا  نمدـک  هک 
یحرط نینچ  هک  دـنامهف  اهنآ  هب  داد و  باوج  هتکن  هب  هتکن  ار  حرط  دافم  همه  رزیرف  .داد  اهنآ  هب  یباسح  تسرد و  باوج  کی  مه 

یم عافد  ناش  حرط  تغل  ترابع و  هتکن و  ره  زا  نادـند  گنچ و  اـب  دـمآ و  یمن  هاـتوک  هداز  یقت  یلو  تسین ؛ لوبق  لـباق  اـم  يارب 
هرخـالاب هک  يروط  دـیایب ؛ راـنک  اـم  اـب  مه  هرذ  کـی  یتـح  تساوخ  یمن  شلد  ًالـصا  و  دوـب ، تسار  كُر و  یلیخ  هداز  یقت  .درک 

تـسد ور  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  مه  نآ  میوش و  قفوم  میناوت  یم  روج  کی  طقف  متفگ  .درادن  يا  هدیاف  چیه  نامیاه  فرح  میدـید 
زونه هتبلا  درادن ؛ يا  هدیاف  چیه  میقتـسم  تارکاذم  میفـسأتم ؛ : » تسا نیا  نامفرح  نیرخآ »  » هک تفگ  اهنآ  هب  رزیرف  نیاربانب  .مینزب 

تمیزع زا  شیپ  ات  میداد  روتسد  نآ  زا  دعب  .اهزیچ » روج  نیا  زا  و  مینک ؛ ادیپ  يرگید  هار  دیاب  یلو  تسه ؛ شیاج  رـس  نام  یتسود 
.میورب ناریا  زا  میتشاد  دصق  ًاعقاو  داد  یمن  خر  يرییغت  رگا  و  دننک ، هدامآ  یشیامزآ  زاورپ  يارب  ار  اهامیپاوه  نام 

شلوا یغورف  .دوـش  بایفرـش  هاـش  دزن  یظفاحادـخ  يارب  هک  درک  تساوـخرد  یغورف  رزیرف و  قـیرط  زا  نم  هیـصوت  هب  مه  نمدـک 
هرخـالاب و  دـنکب ، هاـش  هب  یبدا  ضرع  لقادـح  دـیاب  نارهت  زا  شتمیزع  زا  لـبق  هک  تـشاد  رارـصا  نمدـک  یلو  درک ؛ لـلعت  يردـق 

نم هب  مراهچ  تسیب و  بش  تشه  تعاس  یغورف  .دـننک  در  ار  وا  ياضاقت  دنتـسناوت  یمن  مناـمگ  هب  .دـنتفریذپ  ار  نمدـک  ياـضاقت 
يادرف حبـص  يارب  ار  یبایفرـش  هسلج  .دـندوب  هتفر  ناریا  زا  زور  نامه  يادرف  شناهارمه  نمدـک و  دوب ، هدزن  گنز  رگا  .دز  گـنز 

تفگ درک و  یظفاحادخ  هاش  زا  ًاعقاو  نمدک  هکنیا  زا  دوب  ترابع  داتفا  قافتا  هک  يزیچ  نآ  هصالخ  .دـندوب  هداد  بیترت  زور  نامه 
زا تبحص  نآ  زا  دعب  .منک » لوبق  مناوت  یمن  هک  نم  یلو  : » تفگ هاش  هک  دوب ؛ هجیتن  یب  تارکاذم  هنافسأتم  هک 
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لیالد

هک دوب  يزیچ  نامه  لصا  رد  منک  یم  رکف  هک  داد ، حیضوت  هاش  هب  ار  تکرش  لوبق  لباق  طیارـش  نمدک  .دش  هلئـسم  نوچ  دنچ و  و 
نامه هاش  هک  دوب  نیا  شا  هجیتن  .دـندوب  هدرک  هیـصوت  وا  هب  شناسانـشراک  ارزو و  هک  دوبن  نامه  دـیاش  هچرگا  تساوخ ؛ یم  هاـش 
رورم مه  اـب  ار  تارکاذـم  دـنور  لـک  هسلج  نآ  رد  .تشاذـگ  يا  هسلج  رزیرف  نمدـک و  یغورف و  هداز و  یقت  اـب  رهظ  زا  دـعب  زور 

یقطنم ًالوصا  تکرش  ياهداهنشیپ  هک  دش  هجوتم  وا  .دوش  تقفاوم  تکرش  لباقتم  ياهداهنشیپ  اب  هک  داد  روتـسد  مه  هاش  دندرک و 
.تسا هدش  هیهت  وا  تایونم  تارظن و  ققحت  ياتسار  رد  تسا و 

هزوح ینعی  لکـشم ، ود  عقاو  رد  میدروخرب ؛ لکـشم  هب  هرابود  زور  دـنچ  زا  دـعب  یلو  .میتفرگ  رـس  زا  ار  تارکاذـم  هک  دوب  روطنیا 
رایـسب تارکاذـم  مود  هلحرم  زا  هک  تفگ  هاش  هب  نمدـک  .تفر  هاش  دزن  هرابود  نمدـک  رطاخ ، نیمه  هب  .نآ  راـبتعا  تدـم  زاـیتما و 

ًاعقاو الاح  یلو  دوب ، نتـشاذگ  خرچ  يال  بوچ  يزادـنا و  گنـس  طقف  ناگدـننک  هرکاذـم  راک  لوا  هلحرم  رد  نوچ  تسا ؛ یـضار 
هاش .داد  حیـضوت  هاش  هب  ار  اهنآ  هقیقد  هد  فرظ  و  دش ؛ یم  لح  دـیاب  هک  دوب  هتکن  ود  طقف  .دراد  دوجو  تارکاذـم  تیقفوم  ناکما 

هجیتن .دش  مامت  یـشوخ  یبوخ و  هب  زیچ  همه  .میتشاد  هسلج  متـشه  تسیب و  زور  هرابود  ام  و  درک ، رداص  یتاروتـسد  هلـصافالب  مه 
ات بش - تعاس 2  ات  دعب - زور  .تفر  ناردنزام  هب  زور  نامه  يادرف  حبـص  درک و  بیوصت  ار  نآ  هاش  دـنداد ؛ عالطا  هاش  هب  ار  راک 
هب دـیاب  دـمآ ؛ رد  بآ  زا  يا  یلاع  زیچ  هک  ًاعقاو  .میدرک  عوجر  عفر و  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ياـهداریا  بیع و  میتسناوت  هک  اـجنآ 

همه ِسپ  زا  تسا و  دـلب  ار  نابز  جـنپ  ای  راهچ  ما ؛ هدـید  الاح  ات  هک  تسا  یلیکو  نیرت  قیال  ًاعقاو  هک  تفگ  دازیرم  تسد  نسلدـیآ 
« .شـسیونب تدوـخ  بُخ ، : » تفگ یم  نسلدـیآ  هب  درک ؛ یم  حرطم  يا  هـتکن  رگا  مـه  رواد  یتـح  .دـیآ  یم  رب  بوـخ  یلیخ  ناـش 

نیاپماش اب  ماش  تفایض  رد  تیاج  هتبلا  .یناد  یم  رتهب  تدوخ  هک  مه  ار  اهاضما 
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یلاخ

.میدوب ریمخ  درُخ و  یگتسخ  زا  نام  همه  .درادن  یفیرعت  رگید  شا  هیقب  یلو  دوب ؛

؛ دش یمن  ماجنا  يراک  چیه  دوبن  هاش ، طقف  و  هاش ، رگا  هکنیا  لوا  .دشاب  تدای  زیچ ، ود  میوگب  دشاب  رتهب  مه  دـیاش  زیچ ، کی  یلو 
هتبلا هکنیا - مود  .میدوب  هتـشگرب  نام  هناخ  هب  یلاخ  تسد  ای  میدرک  یم  هرکاذـم  زونه  میتشاد  ای  دوب  هدرکن  تلاخد  هاش  رگا  نوچ 

.میدرک تفن  تعنص  هب  یگرزب  تمدخ  نامراک  نیا  اب  ًاعقاو  دییوگب - ناتناراکمه  هب  تحار  لایخ  اب  دیناوت  یم  ار  نیا 

اجنیا

ماجنا يراک  نینچ  هک  درک  یم  راختفا  یلیخ  .دز  یم  ار  اه  فرح  نیا  مامت  تقادـص  اب  ًاعقاو  .دـش  مامت  سکج  ینارنخـس »  » هک دوب 
درک شهاوخ  هرابود  مه  رخآ  رد  .دنک  راختفا  شدوخ  هب  تشاد  مه  قح  یسایس » رواشم   » کی مکح  رد  منامگ  هب  هتبلا  .تسا  هدش 

زا تکرش  هک  دتفیب  اه  نابز  رـس  رب  دهاوخ  یمن  شلد  ًالعف  هک  تفگ  .منک  یقلت  هنامرحم  یلیخ  ار  شیاه  فرح  ًاتلاجع  لقادح  هک 
ره دیایب ؛ دوجو  هب  سلجم  رد  نآ  بیوصت  يارب  یلکـشم  دیاش  دوشب ، روطنیا  رگا  نوچ  تسا ؛ لاحـشوخ  دـح  زا  شیب  دادرارق  نیا 

دنتسه و یناریا  اهمدآ  نیا  دشاب  هچ  ره  هک  داد  حیضوت  یلو  .دشاب  هتشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  لامتحا  درک  یمن  رکف  ًالـصا  هک  دنچ 
زا هرابود  ار  تارکاذم  دنهاوخ  یم  تقو  نآ  هدش ، شدیاع  هلماعم  نیا  زا  يرتشیب  عفن  دـنک  یم  نامگ  تکرـش  هک  دـننک  لایخ  رگا 

(1) .دننک عورش  لوا 

توا 1940 رد  دادرارق  تقوم  رییغت 

كرویوین هب  اهزایتمالا  قح  غلبم  لاقتنا  و 

ارجا لاس 1940  ات  نیفرط  رطاخ  تیاضر  اب  ًارهاظ  دیدج  زایتما  دافم 

ص:267

رد دیکأت  هم 1933 ؛ خروم 4  (، 891.6363/ ناریا سیلگنا و  /2  ) هرامش 1426 شرازگ  تراه ، رد  روکذم  تشاددای ؛ ثروزدو ، - 1
.تسا یلصا  نتم 
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طوبرم ياهزایتمالا  قح  اپورا ، ياهرازاب  نتفر  تسد  زا  مود و  یناهج  گنج  عورـش  لیلد  هب  هک  دش  مالعا  یتقو  لاس ، نیا  رد  .دش 
تخادرپ دادرارق 1933  بجوم  هب  دیاب  هک  يزایتمالا  قح  لقادـح  ینعی  دوب - دـهاوخ  هریل  رازه  دودح 750  رد  طقف  لاس 1939  هب 

هرابرد یتاعیاش  لاس 1937 -) يارب  هریل  نویلیم  دودح 5/2  رد   ) دوب لبق  ياه  لاس  رد  یتخادرپ  غلابم  زا  رتمک  بتارم  هب  دـش و  یم 
زا ًالبق  هک  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  ترگنا ، .چا  نو  .یـس  .داتفا  اه  ناـبز  رـس  رب  تکرـش  ناریا و  تلود  نیب  دـیدج  تالکـشم  زورب 

يداح هطقن  هب  نیفرط  طباور  هک  دهد  یم  ربخ  هیئوژ 1940  خروم  شرازگ  رد  دوب ، هدرک  تمدخ  ناریا  رد  زین  ات 1922  لاس 1920 
هتخاس و دودحم  ار  تفن  دیلوت  تکرش  هک  دنتـشاد  تیاکـش  اه  یناریا  ًارهاظ   (1) .دوش عطق  یگداس  هب  دناوت  یم  هک  تسا  هدیـسر 

.تسا هدش  ناریا  زایتمالا  قح  شهاک  بجوم  بیترت  نیدب 

هب ناریا  تلود  هک  مه  ار  يرگید  هلئـسم  درک  لاسرا  ایناتیرب  راتخم  ریزو  اـب  شیوگتفگ  هراـبرد  هک  يا  هناـمرحم  مارگلت  رد  ترگنا 
تالایا هب  ناتـسلگنا  زا  تفن  زایتمالا  قح  هب  طوبرم  غلابم  لاـقتنا   » هب هلئـسم  نیا  .تخاـس  شاـف  تشاد ، رارـصا  نآ  رب  هناـمرحم  روط 

: تسا هداد  حرش  هنامرحم  مارگلت  دنچ  یط  ار  هلئسم  نیا  ترگنا   (2) .دش یم  طوبرم  بسانم » زرا  خرن  باستحا  اب  هدحتم 

دیلوت حطس  نیرتالاب  ساسا  رب  دیاب  زایتمالا  قح  هک  تسا  هدرک  غالبا  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هب  ًامـسر  کنیا  مه  هیلام  ریزو 
ندنل و رد  ناریا  هب  قلعتم  هوجو  نیا ، رب  هوالع  .دبای  شیازفا  دیلوت  یعقاو  مجح  هب  هجوت  نودب  هلاس  ره  دوش و  تخادرپ  هتشذگ  رد 

(3) .دوش لیدبت  الط ، هب  هوجو  همه  ای  و  رالد ، هب  رازاب  تمیق  زا  رتالاب  زرا  خرن  باستحا  اب  دیاب  یتآ  ياهزایتمالا  قح  نینچمه 

ص:268

هیئوژ 1940. خروم 9  (، 43/891.6363  ) هرامش 1870 شرازگ  ترگنا ، - 1
هیئوژ 1940. خروم 8  (، 35/891.6363  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 2

هیئوژ 1940. خروم 18  (، 38/891.6363  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 3
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: دهد یم  ربخ  هیئوژ  خیرات 29  رد 

یمـسر خرن  هب  اکیرمآ  هب  ناتـسلگنا  زا  هوجو  لاقتنا  يارب  ار  دوخ  لیامت  اـیناتیرب  تلود  هک  ما  هتفاـی  عـالطا  هناـمرحم  یلیخ  روط  هب 
يدیدج يانبم  هنوگره  تکرش  .دنک  زواجت  گنیلرتسا  دنوپ  نویلیم  زا 3  هنایلاس  دیابن  لاح  ره  هب  هک  تسا ، هدرک  زاربا  زرا  يربارب 

.دزادرپـب هدـعاسم  نآ  هب  گـنج  لوط  رد  ناریا  تلود  هب  کـمک  يارب  تسا  رـضاح  یلو  هدرک ، در  زاـیتمالا  قـح  تخادرپ  يارب  ار 
همه لصف  لح و  رد  يرواد  هلئـسم  هب  ًاتحارـص  همانزایتما  داـفم  رد  هک  دـنتخاس  ناـشن  رطاـخ  تکرـش  اـیناتیرب و  تلود  یتقو  ًاـقافتا 

(1)! دناد یمن  مزلم  يرواد  ماکحا  هب  ار  دوخ  ناریا  تلود  هک  داد  خساپ  يدرسنوخ  اب  هیلام  ریزو  تسا ، هدش  هراشا  تافالتخا 

: دهد یم  شرازگ  توا ، خیرات 22  رد 

ياه لاس  رد  دیلوت  حطس  نیرتالاب  ساسا  رب  زایتمالا  قح  تخادرپ  اب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  ما  هتفای  عالطا  قثوم  عبانم  زا 
نیا دیق  اب  ایوگ  یلو  تسا  هدیـسر  ءاضما  هب  زورید  قوف  همان  تقفاوم  .تسا  هدرک  تقفاوم  دـیلوت  یعقاو  مجح  هب  هجوت  نودـب  ریخا 
.دوش هدافتـسا  نآ  زا  زایتما  طیارـش  رییغت  يارب  يا  هناهب  ای  هقباس  مکح  رد  دیابن  هک  تسا  یتقوم  يدـیهمت  روبزم  تابیترت  هک  طرش 

بیجع فیرحت  هناهاگآان و  ياهداقتنا  زج  يزیچ  مه  ناریا  یلخاد  تاعوبطم  دنام و  یم  يریگ  جاب  هب  رتشیب  ناریا  تلود  تامادـقا 
(2) .دنسیون یمن  تیعقاو  بیرغ  و 

تقو چیه  اه  یسیلگنا  هک  دوب  ییاهریصقت  هلمج  زا  لاس 1940  رد  رارطـضا  تقو  رد  مه  نآ  سیلگنا  زا  یهاوخ  جاب  مولعم  رارق  زا 
.دندیشخبن شرطاخ  هب  ار  هاش  اضر 

ص:269

هیئوژ 1940. خروم 29  (، 40/891.6363  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 1
توا 1940. خروم 22  (، 41/891.6363  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 2
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: دهد یم  هیارا  تافالتخا  ییاهن  لصف  لح و  هرابرد  يرت  قیقد  تاعالطا  شربماتپس  خروم 2  شرازگ  رد  ترگنا 

تارکاذم

هب ياه 1938 و 1939  لاس  يارب  هک  ییاهزایتمالا  قح  رب  هوـالع  هریل  اب 000/500/1  ربارب  یغلبم  هک  تسا  هدـش  متخ  اجنیا  هب  ًاتیاهن 
نیا .دوـش  تخادرپ  ناریا  هب  ياه 1940 و 1941  لاـس  زا  کـی  ره  يارب  مه  هریل  نویلیم  نینچمه 4  و  هدـش ، تخادرپ  ناریا  تلود 

ًابیرقت یغلبم  ندوزفا  نینچمه  و  هبساحم ، يانبم  مکح  رد  دوب  هتفرگ  تروص  دیلوت  نیرتشیب  نآ  رد  هک  لاس 1937  باستحا  اب  غلابم 
صاخ دیهمت  نیا  هک  تسا  هداد  تنامـض  ًابتک  ناریا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدمآ  تسد  هب  دنوپ  شزرا  شهاک  ناربج  يارب  هاوخبلد 

(1) .دوب دنهاوخ  لئاق  شزرا  ردقچ  دیدج  تادهعت  يارب  تسین  مولعم  یلو  .تشاذگ  دهاوخن  زایتما  طیارش  رب  يریثأت  چیه 

: دنک یم  يدنب  هدر  راشتنا » لباقریغ  هنامرحم - ًالماک   » ار نآ  هجراخ  روما  ترازو  هک  دهد  یم  هیارا  یتاعالطا  سپس  ترگنا 

هچرگا

هنوگره تکرـش  تخاس ، یم  حرطم  تارکاذـم  لوط  رد  ار  رالد  هب  دـنوپ  زا  اهزایتمالا  قح  هوجو  لیدـبت  هلئـسم  ًاـمئاد  ناریا  تلود 
هرامش 179، مارگلت  رد  هکنانچ  .داد  یم  هلاوح  ایناتیرب  تلود  هب  ار  یناریا  تاماقم  هدرک و  بلـس  دوخ  زا  تباب  نیا  زا  ار  یتیلوئـسم 

يربارب یمسر  خرن  هب  لاس  رد  دنوپ  نویلیم  طقف 3  لیدبت  اب  ایناتیرب  تلود  هک  مداد  عالطا  رهظ ، زا  دـعب  تعاس 8  هیئوژ ، خروم 29 
تالایا زا  ناریا  ياهدـیرخ  رد  دوش و  لیدـبت  الط  هب  اجنآ  رد  لقتنم و  اواـُتا  هب  غلاـبم  نیا  تسا  رارق  اـیوگ  .تسا  هدرک  تقفاوم  زرا 

(2) .دریگب رارق  هدافتسا  دروم  هدحتم 

ص:270

ربماتپس 1940. خروم 2  (، 48/891.6363  ) هرامش 1903 شرازگ  ترگنا ، - 1
ات لاس 1942  زا  ناریا  هب  تفن  زایتمالا  قح  تخادرپ  ربماتپس 1940 ؛ خروم 2  (، 48/891.6363  ) هرامش 1903 شرازگ  ترگنا ، - 2

، درالوب ردیر  رـس  ياضما  هب  دادرارق  نیا  .دش  یم  میظنت  هم 1942  بوصم 26  ناریا  سیلگنا و  یلام  دادرارق  بوچراـچ  رد   1945
لوط رد  تفن  زایتمالا  قح  تخادرپ  هب  دادرارق  نیا  یلـصا  داـفم  .دیـسر  ناریا  يارزولا  سیئر  یلیهـس ، یلع  و  سیلگنا ، راـتخمریزو 

رب هوالع  .دـش  یم  تخادرپ  ناریا  هب  گنج  لوط  رد  هریل  نویلیم  هنایلاس 4  دیاب  دادرارق ، نیا  قبط  .دـش  یم  طوبرم  گنج  ياه  لاس 
دصرد دعب ، لاس  رد  .دوش  یلامش  ياکیرمآ  زا  الاک  تادراو  فرـص  ات  دش  یم  لیدبت  الط  ای  رالد  هب  دیاب  غلبم  نیا  دصرد   40 نیا ،

كرویوین رد  لیدـبت و  رالد  اـی  ـالط  هب  تسناوت  یم  هریل  نویلیم  هلاس 4/2  ره  رگید ، ترابع  هب  .تفاـی  شیازفا  دـصرد  هب 60  قوف 
.تسا هلئسم  نیمه  رگنایب  لاس 1943  زا  كرویوین  رد  ناریا  یمسر »  » يرالد هتخودنا  عیرس  شیازفا  .دوش  يراذگ  هدرپس 
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هب ناریا  یتفن  ياهدمآرد  زایتما ، تقوم » هیحالصا   » ياضما زا  سپ  هلصافالب  داد ، مهاوخ  حرش  دنتسم  روط  هب  دعب  لصف  رد  هکنانچ 
نودب اهالط  نآ ، زا  دعب  .تفای و  لاقتنا  كرویوین  ِتسارت  گنیورا  تکرـش  هب  ًاتیاهن  دـش و  لیدـبت  الط  هب  اجنآ  رد  و  لقتنم ، اواتوا 

.تفر نیمز  هب  دش و  بآ  يا  هناشن  در و  چیه 

ص:271
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ص:272
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1927 هاشاضر 1941 - تسد  هب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  تراغ  یتکلمم و  هریخذ  متفه : لصف 

هراشا

شرازگ .دــناسر  بیوـصت  هـب  يا  هدــحاو  هداـم  سلجم  ناریا ، زا  هاـش  اـضر  جورخ  زا  سپ  زور  ود  طــقف  ربماتپـس 1941 ، رد 30 
دوب رارق  هک  يا  هریخذ  قودنـص  ناریا و  یتـفن  ياهدـمآرد  هک  دـهد  یم  ناـشن  رـسپ ، ِسوفیرد  سییول  اـکیرمآ ، تقو  راـتخمریزو 

يداـع هجدوب  رد  ناریا  یتفن  هناـیلاس  ياهدـمآرد  نیا ، رب  هوـالع  .دوبن  ناریا  تلود  لرتنک  رد  دوش  زیراو  نآ  هب  یتـفن  ياهدـمآرد 
(. لصف 7 هرامش 1  ریوصت  هب  دینک  هاگن   ) دش یمن  هدناجنگ  روشک 

کی هب  دزادرپ  یم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  ییاهزایتمالا  قح  اهدمآرد و  تسا ، رـضحتسم  هجراخ  روما  ترازو  هک  نانچ 
ره تسا ، هدوب  هناـمرحم  هشیمه  هریخذ  نیا  روما  .ددرگ  یمن  روـظنم  تکلمم  يداـع  هجدوـب  رد  دوـش و  یم  زیراو  هریخذ  قودـنص 

يزاس هداج  ای  شترا ، هب  نآ  لحم  زا  یغلبم  هچ  هک  دسر  یم  مومع  عالطا  هب  سلجم  هب  هجدوب  هحیال  میلـست  نامز  رد  ًالومعم  دنچ 
رد قودنـص  يدوجوم  اهدـمآرد و  ندرک  روظنم  نوناق  نیا  بیوصت  زا  فدـه  نیاربانب ، .تفای  دـهاوخ  صاصتخا  رگید  ياهراک  و 

ًاملسم هک  تسا ، روشک  يداع  هجدوب 
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هتشاد ار  هتشذگ  ینعم  یب  زادنا و  طلغ  ماقرا  دادعا و  ياجب  نآ  ندرک  نیزگیاج  بسانم و  يا  هجدوب  میظنت  دصق  ناریا  تلود  رگا 
(1) .تسا يرورض  یمادقا  دشاب 

هراشا ات 1941 ، ياه 1927  لاس  نیب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  زایتمالا  قح  لحم  زا  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  هب  سپـس  سوفیرد 
، دـش یمن  روـظنم  هجدوـب  رد  یتـفن  ياهدـمآرد  هک  ییاـجنآ  زا  ًـالوصا  .دـهد  یم  حرـش  دـمآ  نآ  رـس  رب  هک  ار  ییـالب  دـنک و  یم 

ییاراد نیرتدنمـشزرا   » هچنآ زا  ار  ناریا  مدرم  لاـس ، هدراـهچ  تدـم  هب  .دـیآ  یم  نآ  رـس  رب  ییـالب  هچ  هک  تسناد  یمن  سکچیه 
.دندوب هتشاد  هاگن  ربخ  یب  دش ، یم  فیصوت  ناش » يداصتقا 

ياقآ .دـش  شاف  سلجم  رد  قوف  ینوناق  هحیـال  یـسررب  ثحب و  ناـمز  رد  راـب  نیلوا  ناریا  یتکلمم  هریخذ  هب  طوبرم  ماـقرا  راـمآ و 
هدش زیراو  نآ  هب  هریل  نویلیم  غلبم 31  قودنص  تیلاعف  لاس  هدراهچ  لوط  رد  هک  درک  شاف  سلجم ، هجدوب  نویسیمک  ربخم  رابتعا ،
یلعف يدوجوم  هک  دـیوگ  یم  وا  .دوب  هدـش  يرادـیرخ  ـالط  مه  هریل  نوـیلیم  هدـش و 3  جرخ  هریل  نوـیلیم  غـلبم 27  نآ  زا  هک  دوـب ؛

ياه باـتک  باـسح و  ًـالامتحا  هچرگا  .تسا  هریل  اـب 000/300/1  ربارب  نآ  يراـج  تادـهعت  هریل  رازه  رـسک 600  زا  سپ  قودنص 
نویسیمک ربخم  .دشاب  هریل  نامه 000/300/1  قودنـص  یلعف  یمـسر  ریاخذ  هک  دور  یم  نامگ  تسین ، داریا  زا  یلاخ  رابتعا  ياـقآ 

.دش یم  الط  دیرخ  فرص  يرتشیب  لوپ  شاکیا  یلو  تسا  هدیسر  یفرـصم  هچ  هب  رگید  هریل  نویلیم  دناد 27  یمن  هک  تفگ  هجدوب 
لاس هدراـهچ  لوط  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  دـمآرد  هک  دوش  یم  مولعم  مینک ، ضرف  حیحـص  ار  ـالاب  ماـقرا  دادـعا و  رگا 

، دنک یمن  شاف  ار  لحم  نیا  زا  يراج  ياهدمآرد  غلبم  زونه  تلود  هتبلا  .تسا  هدوب  لاس  رد  هریل  نویلیم  طسوتم 2  روط  هب  هتشذگ 
لاس يراج و  لاس  يارب  روبزم  غلابم  هک  تسا  هتفای  عالطا  قثوم  عبانم  زا  ترافس  یلو 
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هتشذگ

(1) .تسا هدوب  هریل  نویلیم  دودح 4  هنایلاس 
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اکیرمآ هدحتم  تالایا  یجراخ  سیورس 

اکیرمآ ترافس  زا :

128 هرامش : ربتکا 1941   1 نارهت ،

ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  زا  لصاح  ياهدمآرد  یتکلمم و  هریخذ  دهد  یم  هزاجا  هیلام  ترازو  هب  هک  ینوناق  بیوصت  عوضوم :
.دریگب رایتخا  رد  ار 

: بانجیلاع

نتگنشاو هجراخ - روما  ریزو 

هک دیسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  ربماتپس 1941  خیرات 30  رد  یمهم  یلام  نوناق  هک  دناسر  یم  هناخترازو  نآ  راضحتـسا  هب  ًامارتحا 
ار يا  هریخذ  هوجو  نینچمه  ناریا و  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  لصاح  يراج  لاس  ياهدـمآرد  رایتخا  هیلام  ترازو  نآ  بجوم  هب 

.تفرگ دهاوخ  تسد  هب  تسا  هدش  هتخودنا  هتشذگ  ياه  لاس  دمآرد  زا  هک 

: ددرگ یم  دافیا  ریز  رد  قوف  نوناق  لماک  نتم  همجرت 

 ... تسا زاجم  هیلام  ترازو  »

* * *

لوط رد  یتفن  ياهدمآرد  هکنیا  رب  ینبم  ربتکا 1941 ، خیرات 1  هب  اکیرمآ ، ترافس  زا  رسپ ، ِسوفیرد  سییول  شرازگ  ریوصت 1/7 : 
.تسا هدوبن  ناریا  تلود  لرتنک  رد  هاش  اضر  تموکح 

قح رایتخا  ربماتپـس  رد 30  ینوناـق  بیوصت  اـب  سلجم  : » دـیوگ یم  نوناـق  نیا  بیوصت  هراـبرد  دوخ  يدـعب  شرازگ  رد  سوـفیرد 
تسد هب  دوب ، هاش  اضر  رایتخا  رد  ًالماک  دش و  یمن  روظنم  هجدوب  رد  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یتکلمم  هریخذ  تفن و  هنایلاس  ياهزایتمالا 

(1)« .تفرگ

ياه 1927 لاس  نیب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  هدمع  تمسق  ینعی  هریل - نویلیم  ات 30  هنوگچ 20  هک  داد  میهاوخ  حرش  لصف  نیا  رد 
تالایا اپورا و  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  حالس  دیرخ  هناهب  هب  ات 1941 -
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ترازو دانـسا  .درب  ثرا  هب  ار  اه  لوپ  نیا  يولهپ ، اضردمحم  هاش ، اضر  نیـشناج  رـسپ و  هک  میناد  یم  نینچمه  .دش  لقتنم  هدـحتم 
نویلیم زا 20  شیب  يدالیم  ههد 1950  رد  يولهپ  اضردمحم  هک  دـهد  یم  ناشن  دـمآ ) دـهاوخ  همادا  رد  هک   ) اکیرمآ هجراخ  روما 

یمن هاـش  دـندوب و  هدرک  دودـسم  ار  قوف  باـسح  اـه  یـسیلگنا  .تشاد  لوپ  ندـنل  رد  دوـخ  یکناـب  ياـه  باـسح  زا  یکی  رد  هریل 
.میورب هریل  نویلیم  نامه 27  غارس  هب  لوا  دیهدب  هزاجا  یلو  .دنک  لیدبت  سییوس  کنارف  ای  رالد  هب  ار  نآ  يدوجوم  تسناوت 

زین نامز  نآ  ياهرایعم  اب  هک  رـالد  نویلیم  لداـعم 135   ) تسا هدـمآ  سوفیرد  شرازگ  رد  هک  يا  هریل  نویلیم  صیصخت 27  هوحن 
رد هناتخبـشوخ  .دش  دهاوخ  حیرـشت  دنتـسم  روط  هب  یماظن » ياهدیرخ   » يارب نآ  فرـصم  حالطـصا  هب  و  دوب ) یتفگنه  رایـسب  لوپ 

ياه لاس  نیب  ناریا  یماـظن  ياهدـیرخ  زا  یلماـک  تسرهف  روشک ، نآ  هناخترافـس  ياـه  شرازگ  اـکیرمآ و  شترا  هناـمرحم  دانـسا 
ترافس ياه  شرازگ  ساسا  رب  .تسا  تسد  رد  هدش ) يرادیرخ  گنه  ره  يارب  هک  یکبس  ياه  لسلـسم  دادعت  ات   ) ات 1941  1927

يزاسزاب ار  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  رما  نیا  هب  هتفای  صیـصخت  غلابم  زا  یلماک  تسرهف  میناوت  یم  زین  یلام  لیاسم  هراـبرد  اـکیرمآ 
.مینک

ییاکیرمآ یگنج  يامیپاوه  نیرت  هتفرشیپ  تمیق  .دشن  هحلسا  دیرخ  فرص  اه  شرازگ  رد  جردنم  غلابم  هک  تسین  یکـش  چیه  هتبلا 
نیرت هتفرـشیپ  و  دوب ،) زین  ناراک  ریمعت  هنیزه  یتح  یتاحیلـست و  متـسیس  هنیزه  لـماش  هک   ) دوب رـالد  رازه  طقف 70  لاس 1941  رد 

دادـعت تسناوت  یم  ناریا  دـش ، یم  تاحیلـست  دـیرخ  فرـص  اه  لوپ  نیا  رگا  .تشاد  تمیق  رـالد  رازه  طقف 20  ییاکیرمآ  کـنات 
کنات یسیلگنا و 100  نردم  یگنج  يامیپاوه  ناریا 200  لاس 1941 ، رد  .دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  کنات  یگنج و  يامیپاوه  يدایز 

.دوبن یفاـک  مه  گـنج  زور  کـی  يارب  یتح  شا  هناـخپوت  تاـمهم  يدوجوم  یلو  .تشاد  دوخ  تمدـخ  رد  یکاولـسکچ  تخاـس 
لماش تسا ، هدـش  هنیزه  شیارب  یتفگنه  غلابم  دـندرک  یم  اعدا  هک  ناریا ، دـیدج »  » ییایرد يورین  دـید ، میهاوخ  همادا  رد  هکنانچ 

هدش يزاسزاب  هک  دوب  ییاه  یتشک 

ص:277

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 299 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


هک سلجم  ياه  نویـسیمک  زا  یکی  يوگنخـس  .دوبن  ون  مه  اه  یتشک  نیا  روتوم  یتح  .دندوب  هدش  هتخاس  هضارق  نهآ  زا  یتح  ای  و 
هک 27 دـناد  یمن  ًاعقاو  نویـسیمک  هک  تشاد  ناعذا  هناـقداص  دوب  هاـش  اـضر  تموکح  لوط  رد  یتفن  ياهدـمآرد  یـسررب  لوئـسم 

.تسا هدیسر  یفرصم  هچ  هب  قودنص ) دمآرد  هریل  نویلیم  زا 31   ) هریل نویلیم 

قودنـص سیـسأت  ناتـساد  هب  ادتبا  رد  .دوش  نشور  غلابم  نیا  فرـصم  لحم  صیـصخت و  هوحن  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  لصف  نیا  رد 
تشاد تیلاعف  ات 1941  لاس 1927  زا  قوف  قودنـص  .میزادرپ  یم  تسا  هدمآ  سوفیرد  شرازگ  رد  هک  یتکلمم  گنیلرتسا  هریخذ 
باـسح هب  تسا ) هدـش  دوقفم  هک  يا  هریل  نویلیم  نامه 27  ینعی   ) ناریا یتفن  ياهدـمآرد  هک  دوب  راکوزاس  نیمه  زا  هدافتـسا  اـب  و 

.درک یم  جک  هار  اکیرمآ  اپورا و  رد  هاش  اضر  یصخش  ياه 

یتکلمم گنیلرتسا  هریخذ  قودنص 

رد تفن  دـیلوت  مجح  .تفای  شیازفا  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  زین  تفن  زایتمالا  قح  لاس 1925  زا  سپ  تفن  دـیلوت  مجح  شیازفا  اب 
.دوب هتفای  شیازفا  نت  نویلیم  ًابیرقت 5/5  هب  يدالیم  ههد 1920  رخاوا  رد  هک  دوب  نت  نویلیم  هب 3/2  کیدزن  لاس 1922 

رد .دوب  یتـفگنه  لوپ  عقوم  نآ  رد  هک  درک ؛ یم  زواـجت  رـالد ) نویلیم   7  ) هریل نویلیم  زا 4/1  اـهزایتمالا  قح  غلبم  لاس 1927 ، رد 
: تسا هدمآ  هیلام  لک  سیئر  هناهام  هس  شرازگ  نیمتسیب 

؛ تسا نارق  نویلیم  هب 70  کیدزن  ای  هریل  رب 000/400/1  غلاب  يراج  لاس  لوط  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  ياه  زایتمالا  قح 
شهاـک هک  تسا  نئمطم  تلود  .تـسا  هدـش  دروآرب  نارق  نوـیلیم  هب 44  کـیدزن  لـحم  نیمه  زا  هجدوب 1306  بلط  هکیلاـح  رد 

تفن تکرـش  فرط  زا  هدـش  تخادرپ  ياهزایتمالا  قح  لـیلد  نیمه  هب  و  دـش ، دـهاوخ  ناربج  لـحم  نیمه  زا  یتاـیلام  ياهدـمآرد 
کناب دزن  ار  ناریا  سیلگنا و 
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یهاشنهاش

چیه تلود  میوش ، یم  کیدزن  لاس  رخاوا  هب  هک  هظحل  نیا  ات  و  هدرک ، يراذگ  هدرپس  دـصرد  هرهب 4-16/7  خرن  اب  ندنل  رد  ناریا 
(1) .تسا هدیدن  گنیلرتسا  هدرپس  نیا  زا  هریل  رازه  زا 200  شیب  جرخ  يارب  یترورض 

، دوب هریل  رب 567/453/1  غلاب  لاس 1927  زایتمالا  قح  تباب  هدش  تخادرپ  غلابم  هک  دـهد  یم  ناشن  شرازگ  نیمه  هرامش 5  لودج 
باـسح جـنپ  رد  قوف  لوپ  شرازگ ، هرامـش 8  لودـج  قبط  .دوب  هدـش  يراذـگ  هدرپس  ندـنل  هبعـش  ناریا  یهاشنهاش  کناب  دزن  هک 

: دوب هدش  هدرپس  توافتم 

ناریا یهاشنهاش  کناب  رد  لک  يراد  هنازخ  هرامش 1  گنیلرتسا  يداع  باسح 

هریل ندنل 000/500 

ناریا یهاشنهاش  کناب  رد  لک  يراد  هنازخ  هرامش 2  گنیلرتسا  يداع  باسح 

هریل ندنل 000/400 

ناریا یهاشنهاش  کناب  رد  لک  يراد  هنازخ  هرامش 3  گنیلرتسا  يداع  باسح 

هریل ندنل 000/300 

هریل ندنل 734/65  هبعش  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  رد  لک  يراد  هنازخ  گنیلرتسا  باسح 
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توا 1928، خروـم 17  (، 416/891.51  ) هرامـش 662 شرازگ  همیمـض  ناریا ، هیلاـم  لـک  سیئر  هناـهام  هس  شرازگ  نیمتـسیب  - 1
ًالمع اه و  یـسیلگنا  یـسوساج  زا  يروآ  تریح  دـهاوش  پیلیف  نمفاه  شرازگ ، نامه  رد  صـص 11-12 . پیلیف ، يوس  زا  یلاسرا 

فرشا ترضح  هک  متفایرد  مدوب ، هتفر  دادغب  هب  هک  ربماتپس 1928  خیرات 18  رد  طابترا ، نیمه  رد  : » دهد یم  هیارا  هاش  اضر  لرتنک 
سپ فرشا  ترضح  .دنک  يرادیرخ  تامهم  اب  گنفت  رازه  هک 200  تفای  روتسد  هاش  فرط  زا  اپورا  هب  رفـس  ماگنه  هب  شاترومیت 

زا رتنازرا  دصرد  ًابیرقت 50  اه  یناملآ  داهنـشیپ  هک  داد  عالطا  ترـضحیلعا  هب  اه  يوسنارف  اه و  یناملآ  اه ، یـسیلگنا  اب  هرکاذـم  زا 
هب دادـغب  رد  یتنطلـس  ییاوه  يورین  تاعالطا  نارـسفا  زا  ار  رابخا  نیا  .تسا  هتفرگ  رگید  ياهروشک  زا  هک  تسا  یتمیق  نیرت  نییاپ 

هنومن نیرتهب  نیا  .دندرک  یم  همجرت  یبایدر و  دش  یم  لدـب  در و  شاترومیت  هاش و  نیب  هک  ار  ییاه  مارگلت  مامت  هک  مدروآ  تسد 
رد و  دنتسناد ، یم  شاترومیت  رفس  هرابرد  هاش  زا  رتشیب  دادغب  رد  رقتسم  نارسفا  .دوب  سیلگنا  یسوساج  هاگتسد  ییاراک  تابثا  يارب 

، دش دـهاوخ  لاسرا  ترـضحیلعا  يارب  يرهـش  هچ  زا  شاترومیت  يدـعب  مارگلت  هکنیا  نتفگ  اب  ار  هلئـسم  نیا  دـندیدنخ  یم  هکیلاح 
.دندرک یم  تباث 
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باسح

هریل ندنل 000/200  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  یناما 

تکرش لاس 1927  زا  شیپ  .دوب  موسرم  ياه  هیور  زا  دیدش  یفارحنا  ندنل  یکناب  ياه  باسح  رد  یتفن  ياهدمآرد  يراذگ  هدرپس 
زیراو ناریا  یهاشنهاش  کناب  ندـنل  هبعـش  رد  یباسح  رد  تخادرپ و  گـنیلرتسا  هب  ار  تفن  ياـهزایتمالا  قح  ناریا  سیلگنا و  تفن 
لاقتنا ناریا  هب  رگید  زایتمالا  قح  غلابم  فرط ، نیا  هب  لاس 1927  زا  یلو  .تفای  یم  لاقتنا  ناریا  هب  سپـس  روبزم  هوجو  و  درک ، یم 
هجدوب زا  یتفن  ياهدـمآرد  ندرک  ادـج  موسرم  ياـه  هیور  زا  يدـعب  فارحنا  .دـش  يرادـهگن  ندـنل  رد  هریخذ  مکح  رد  تفاـین و 

روما يداـع  ناـیرج  دراو  و  تشادـن ، ار  تلود  تباـث  ياهدـمآرد  مکح  رگید  یتفن  ياهدـمآرد  بیترت ، نیدـب  .دوب  روشک  يداـع 
لاس 1927 ات  نیا ، رب  هوالع  .تشاد  تفن  نودـب  داصتقا  کی  ًالمع  ناریا  لاس  هدراهچ  تدـم  هب  .دـش  یمن  روشک  هجدوب  هب  طوبرم 

چیه ات 1941  لاس 1927  زا  یلو  دـش ، یم  مالعا  رـشتنم و  ناریا  تلود  فرط  زا  مظنم  روط  هب  زایتمالا  قح  غلابم  هب  طوبرم  شرازگ 
.دشن رشتنم  تلود  فرط  زا  هرابنیا  رد  یشرازگ 

تسیب و رد  .دـشاب  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  وپـسلیم و  ّرـش  زا  ندـش  صالخ  قاتـشم  ردـقنآ  هاشاضر  هک  دوبن  لـیلد  یب  نیارباـنب 
: تسا هدمآ  هیلام  لک  سیئر  هناهام  هس  شرازگ  نیمکی 

عبانم تیریدم  هوحن  ببس  هب  هک  تسا  دونشوخ  رایسب  ناریا  تلود  دش ، رکذ  الاب  رد  نآ  حرش  هک  مالقا  یخرب  دمآرد  شهاک  مغرب 
اب ربارب  يدازام  غلبم  دمآ ، دهاوخ  ًادعب  اهنآ  حرـش  هک  هتفرگ ، تروص  هک  ییاه  ییوج  هفرـص  رب  هوالع  لاس 1306  رد  روشک  یلام 

کنیا مه  .تسا  هقباـس  یب  روشک  نیا  هیلاـم  خـیرات  رد  هک  هدـنام  یقاـب  شیارب  مه  ناـموت ] نویلیم  دودـح 6  رد   ] هریل  000/200/1
يراذگ هدرپس  دصرد   4 هرهب 16/7 - خرن  اب  ندنل  رد  ناریا  یهاشنهاش  کناب  دزن  روبزم  غلبم  هک  تسا  يا  ههام  شـش  هرود  نیمود 

.تسا هدش  تخادرپ  يراد  هنازخ  هب  قوف  هدرپس  هرهب  تباب  هریل  رازه  هب 30  کیدزن  یغلبم  لوا  ههام  شش  هرود  نایاپ  رد  .دوش  یم 
دوجو لامتحا  هب  یلبق  شرازگ  رد 

نینچ

غلبم
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لاس 1306 هب  طوبرم  یعطق  دازاـم  رکذـلا  قوف  غلبم  هک  مییوگب  نیقی  هب  میناوت  یم  شرازگ  نیا  رد  یلو  دوب ، هدـش  هراـشا  يدازاـم 
(1) .تسا هدنام  یقاب  تلود  يارب  روشک  ياه  هنیزه  لک  تخادرپ  زا  سپ  لاس  نایاپ  رد  هک  تسا ،

دعب لاس  کی  ینعی  ربماتپس 1928 ، ات 22  سرام  یلام 21  هرود  هب  طوبرم  هیلام  لک  سیئر  هناـهام  هس  شرازگ  نیموس  تسیب و  رد 
: تسا هدمآ  ناریا ، زا  وپسلیم  جورخ  زا 

مغرب

هتفرگن رارق  هیلام  ترازو  رایتخا  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هدـهع  لاس 1306  هب  طوبرم  ياهزایتمالا  قح  غلاـبم  زونه  هکنآ 
ترازو هک  نیا  مغرب  نینچمه  و  تسا ؛) هدـش  يراذـگ  هدرپس  یتکلمم  هریخذ  مکح  رد  ربتعم  ياـه  کـناب  دزن  روبزم  غلاـبم   ) تسا
هدرکن تفایرد  دـش  یم  تخادرپ  لاس 1307  رد  دـیاب  هک  ار  هرود  نیا  هب  طوبرم  ياـه  زاـیتمالا  قح  لاـس  لوا  هاـم  شـش  رد  هیلاـم 

هک لاس 1306 ، رد  تفن  ياهزایتمالا  قح  زا  لصاح  ياهدمآرد  هچرگا  .دـنا  هدـش  تخادرپ  عقوم  هب  تلود  ياه  هنیزه  هیلک  تسا ،
رد هک  تلود ، هجدوـب  هچرگا  و  دـش ، لـقتنم  لاس 1307  هب  دـنک ، یم  لاغـشا  تلود  ياهدـمآرد  نوتـس  رد  ار  یمهم  ًاتبـسن  فیدر 

زاین نودب  هیلام  ترازو  دراد ، رت  نیگنس  بتارم  هب  يا  هنیزه  راب  هتشذگ  ياه  لاس  هجدوب  هب  تبـسن  دیـسر ، بیوصت  هب  هرود  نیمه 
تلود يدمآرد  عبانم  ریاس  رد  هک  یتالوحت  اب  دـهدب و  شـشوپ  ار  دوخ  ياه  هنیزه  هیلک  هک  تسا  هدـش  قفوم  تفن  زایتمالا  قح  هب 

(2) .دزادرپب ار  تلود  بوصم  ياه  هنیزه  هیلک  عبانم ، نیا  زا  دمآرد  شیازفا  نینچمه  تسا و  هتفرگ  تروص 

ص:281

ربماسد خروم 1  (، 417/891.51  ) هرامـش 715 شرازگ  همیمـض  ناریا ، هیلاـم  لـک  سییر  هناـهام  هس  شرازگ  نیمکی  تسیب و  - 1
ص 2. سالاو ، .يا  .رآ  فرط  زا  یلاسرا  ، 1928

ترافس ص 2 . ربماتپس 1929 ، خروم 18  (، 427/891.51  ) هرامـش نیرف  همان  همیمـض  هیلاـم ، ترازو  شرازگ  نیموس  تسیب و  - 2
رارق کناب  نآ  رایتخا  رد  ندـنل  رد  هریخذ  قودنـص  لـحم  زا  يا  هریل  رازه  يرابتعا 500  هک  داد  عالطا  تراـه  هب  نینچمه  سیلگنا 
هکلب هدـشن ، تخادرپ  رابتعا  نیا  هک  داد  عالطا  تراه  هب  سیلگنا  ترافـس  زا  نمگنیل  شرازگ ، نیا  هیهت  زا  سپ  یمک  .تسا  هتفرگ 
هدـش تشادرب  دـسرب ، نهآ  هار  تخاس  فرـصم  هب  طقف  دوب  رارق  هک  ياچ  دـنق و  راصحنا  قح  هوجو  لـحم  زا  ناـموت  نویلیم  نآ 3 

دوب سرام 1931  ینعی 21  یناریا ]  ] لاـس زور  نیرخآ  ماو  نیا  تخادرپزاـب  تلهم  ربماتپس 1930 .) خروم 6  ، 439/891.51  ) تسا
یم تراه  .دوب  دـصرد  کی  طـقف  ماو  نیا  هرهب  تراـه ، شرازگ  قبط  لیروآ 1931 .) خروم 16  هرامش 442/891.51 ،) شرازگ  )

ياهدـمآرد رب  هوالع  .دـش » ذـخا  دوب ، هداتفا  بقع  یلیخ  نامز  نآ  رد  هک  تلود  نادـنمراک  قوقح  تخادرپ  يارب  ماو  نیا   » دـیازفا
تاعالطا .دوب  هدروآ  تسد  هب  يا  هداج  ضراوع  ياچ و  دنق و  راصحنا  تایلام  لحم  زا  زین  یتفگنه  غلابم  ناریا  تلود  تفن ، يالاب 

یماقرا رامآ و  قبط  .تسا  دوجوم  لیروآ 1932  خروم 27  (، 456/891.51  ) هرامـش 1125 تراه ، شرازگ  رد  مالقا  نیا  هب  طوبرم 
و لاس ، شش  لوط  رد  نارق  نویلیم  ًاعمج 400  دش  ياچ  دـنق و  راصحنا  قودنـص  هب  هک  ییاه  تخادرپ  تسا ، هداد  هیارا  تراه  هک 

داجیا دـمآرد  تلود  يارب  لاس  ره  رد  رالد  نویلیم  دودـح 4  رد  مه  يا  هداج  ضراوع  .دوب  لاس  ره  رد  رالد  نویلیم  لقادح 5/3  ای 
طسوتم نازیم  هک  دوب ، رالد  نویلیم  دودح 5/6  رد  ای  هریل ، غلبم 000/325/1  زین  لاس 1930  يارب  تفن  ياـهزایتمالا  قح  .دوب  هدرک 
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، دش یمن  هدـناجنگ  روشک  يداع  هجدوب  رد  هک  مالقا  نیا  .دـش  یم  هتـشذگ  لاس  لوط 3  رد  رـالد  نویلیم  دودـح 7  رد  نآ  هنایلاس 
، نیا دوجو  اب  .دوب  رالد  نویلیم  رب 30  غلاب  لاس 1311  يارب  هک  دش ، یم  روظنم  يداع  هجدوب  رد  هک  دوب  یغلابم  دـصرد  اب 50  ربارب 

.تفرگ یم  ماو  یلم  کناب  زا  شنادنمراک  قوقح  تخادرپ  يارب  دیاب  تلود 
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تاملپید .دوب  زیگنا  ثحب  ادـتبا  نامه  زا  يا  هجدوب  ياه  تراظن  هجدوب و  زا  اهنآ  فذـح  ندـنل و  رد  یتفن  ياهدـمآرد  يرادـهگن 
لماش هجدوب  ماقرا  رامآ و  هک  دـندش  یم  رکذـتم  حوضو  هب  دوخ ] ياه  شرازگ  رد   ] هلئـسم نیا  هب  صاخ  هجوت  اب  ییاکیرمآ  ياـه 

يأر قیرط  زا  ندنل  هریخذ  لحم  زا  عبانم  صیـصخت  سپ  نیا  زا  هک  دنتخاس  راکـشآ  نینچمه  اهنآ  .دوش  یمن  تفن  ياهزایتمالا  قح 
نیتسوگآ .یـسررب  ثحب و  نودـب  ینعی  دـش ؛ یم  ماجنا  تیروف  ود  دـیق  اـب  ًـالومعم  هک  تفرگ ، دـهاوخ  تروص  سلجم  رد  يریگ 

: دوش یم  رکذتم  تسا ، هدرک  لاسرا  ( 1930-1929  ) لاس 1308 هجدوب  هرابرد  هک  یشرازگ  رد  اکیرمآ ، لوسنک  نیرف ، .ویلبد 

ریاخذ مکح  رد  غلابم  نیا  هکلب  دوش ؛ یمن  روظنم  تکلمم  يداع  هجدوب  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  تفگنه  ياهزایتمالا  قح 
رد نآ  مجح  هک  دش  دهاوخ  يرادهگن  گنیلرتسا  هریل  هب  يراد  هنازخ 
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نامز زا  .همیمـض  .دوش  یم  دروآرب  نارق ) دـنوپ 48  ره  يربارب  خرن  باستحا  اب  نارق  ای 000/655/125  و   ) هریل دودح 146/826/2 
ترازو هب  یتـکلمم  هریخذ  لـحم  زا  ماو  نارق  تخادرپ 000/000/60  اب  اـت  تسا  هتـساوخ  سلجم  زا  هیلاـم  ریزو  قوف ، شرازگ  هیهت 

لاس 1929- ياه  ییوج  هفرص  لحم  زا  گنج  ترازو  ماو  نارق  غلبم 000/000/60  هک  تسا  هتفگ  هیلام  ریزو  .دنک  تقفاوم  گنج 
هدش دروآرب  ياه  هنیزه  دناوت  یمن  تلود  هک  دوب  هتفگ  ًالبق  وا  یلو  دش ، دهاوخ  تدوع  قودنـص  هب  هجدوب 1931-1930  1930 و 

(1) .دهدب شهاک  ار  لاس 1930-1929  يارب 

ینعی  ) نآ زا  یمین  ًاـــبیرقت  لـــک  هــنیزه  نارق  غــلبم 601/452/349  زا  هـک  دزاــس  یم  راکــشآ  دوــخ  يدــعب  شرازگ  رد  نـیرف 
هریخذ لـحم  زا  سلجم  بیوصت  اـب  زین  نارق  نوـیلیم  یفاـضا 60  غـلبم  .دوـب  هدـش  هینما  هیمظن و  شترا ، جرخ  نارق )  107/550/157

شترا و هب  هک  يا  هجدوب  لک  بیترت ، نیدـب  .تفای  صاصتخا  شترا » تاحیلـست  لیمکت  دـیرخ و   » هب ندـنل  رد  یتکلمم  گنیلرتسا 
رد .دـش  یم  لماش  ار  تلود  ياه  هنیزه  لـک  ( �62  ) موس ود  ًاـبیرقت  هک  دوب  نارق  تفای 107/550/217  صاصتخا  یتینما  هاگتـسد 

مهدزاود کی  ای  هجدوب ، لک  متـسیب  کـی  طـقف  هک  دوب  نارق  هماع 755/483/18  دـیاوف  ترازو  هب  یـصیصخت  هجدوب  لک  لباقم ،
(2) .داد یم  لیکشت  ار  یتینما  هاگتسد  شترا و  هجدوب 

لماش نیرف  شرازگ  .تشادن  یتیمها  چیه  گنهرف  شزومآ و  دـش ، یم  هک  ییاه  یظاّفل  تاغیلبت و  همه  مغرب  یناخاضر ، ِناریا  رد 
هن هاش  اضر  رگید ، ترابع  هب  .تسا  یهاشنهاش » تاجـصلاخ  نیعراز  هب   » نارق نویلیم  کـی  غلبم  صاـصتخا  اـب  طاـبترا  رد  یتسرهف 

تلم بیج  زا  زین  ار  نآ  ینادابآ  هنیزه  هکلب  درک ، یم  هرداصم  ار  مدرم  یصوصخ  لاوما  طقف 

ص:283

هیوناژ 1929. خروم 29  (، 419/891.51  ) لاس 1308 هجدوب  شرازگ  نیرف ، - 1

سرام 1929. خروم 30  (، 421/891.51  ) لاس 1308 هجدوب  شرازگ  نیرف ، - 2
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نیاربانب .دهد  یم  شرازگ  نارق  رب 040/124/301  غلاب  ار  تلود  ياهدمآرد  لک  نینچمه  نیرف  هرامش 1/7 .) لودج   ) تخادرپ یم 
قح لـحم  زا  ار  نآ  یتحارب  تسناوت  یم  هک  دوب ، هجاوم  هریل ) نویلیم   1  ) نارق نویلیم  ًابیرقت 50  اب  ربارب  يا  هجدوب  يرـسک  اب  تلود 

: دنک یم  ناشن  رطاخ  نیرف  نیا ، دوجو  اب  .دنک  ناربج  تفن  ياهزایتمالا 

هجدوب

هدش و يراذگ  هدرپس  ندـنل  رد  گنیلرتسا  هریل  هب  تفایرد و  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  هک  ار  ییاهزایتمالا  قح  رکذـلا  قوف 
لاس نایاپ  ینعی  سرام 1930 ، رد 21  قوف  ریاـخذ  مجح  هک  دوش  یم  دروآرب  .دوش  یمن  لـماش  دراد ، ار  يراد  هنازخ  هریخذ  مکح 

داد هزاجا  هجدوب  بیوصت  اب  سلجم  .دوب  دـهاوخ  نارق  اب 008/655/125  ربارب  هک  دشاب ، گنیلرتسا  هریل  رب 146/826/2  غلاب  یلام ،
زا 21 روبزم  ریاخذ  مجح  بیترت  نیدـب  هک  دـبای  صاـصتخا  شترا  تالیکـشت  هب  هریخذ  نیا  لـحم  زا  ماو  نارق  نویلیم  غلبم 60  هک 
سرام 1931 خیرات 21  ات  ار  قوف  غلبم  لک  هک  تسا  هدش  دهعتم  شترا  .تفای  دـهاوخ  شهاک  نارق  هب 008/655/65  سرام 1930 

(1) .دنادرگرب قودنص  هب 

هب رجنم  دعب  هب  لاس 1929  زا  نارق ، هب  گنیلرتسا  هوجو  لیدبت  موسرم  شور  فالخ  رب  ندـنل ، رد  تفن  ياهزایتمالا  قح  يرادـهگن 
تلود .دوب  زیمآ  هعجاف  ناریا  داصتقا  يارب  هلئـسم  نیا  بقاوع  .دـش  رگید  ياـه  زرا  ربارب  رد  نارق  يربارب  خرن  راـب  تبیـصم  شهاـک 

شاترومیت نیا ، دوجو  اب  .دنک  هدافتسا  دوخ  گنیلرتسا  ریاخذ  زا  نارق  زا  تیامح  يارب  دوبن  رضاح  یکدنا ، غلابم  فرص  زجب  ناریا ،
(. لصف 10 هب  دینک  هاگن   ) تسا هدش  نارق  يربارب  شزرا  تابث  بجوم  ندنل  رد  یتکلمم  هریخذ  ظفح  هک  دوب  یعدم 

1928-1941 شترا ، هب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  هجدوب  صیصخت 

هب شیاه  شرازگ  زا  یکی  رد  اکیرمآ ، راتخمریزو  پیلیف ، نمفاه 
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سرام بوصم 17  هجدوب  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًاـمارتحا  : » دـنک یم  هراـشا  ( 1929-1930  ) هجدوب 1308 ممتم  نوناـق  بیوصت 
زا قودنص  نیا  هوجو  هتبلا  .تسا  تامهم  تاحیلست و  دیرخ  يارب  یتکلمم » هریخذ   » زا ناموت  نویلیم  تشادرب 6  هزاجا  لماش   1929
یم يراذگ  هدرپس  ندـنل  رد  تخادرپ و  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  فرط  زا  هک  دوش  یم  نیمأت  ییاهزایتمالا  قح  تشابنا  لحم 

(1)« .دوش یم  هریل  اب 000/132/1  ربارب  ًابیرقت  ناموت  نویلیم  شش  .دوش 

لودج

هجدوب 1930-1929 هنیزه ، مالقا  یخرب   . 1/7

هب )

( نارق

ترازو

( یمومع هجدوب   ) گنج

هناخروق

ییاوه و 

دیرخ

یتشک ریمعت  و 

هیمظن

هینما

ترازو

هماع دیاوف 

تخادرپ

نیعراز هب  ماو 

كالما
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یهاشنهاش

000/000/98

000/000/25

000/000/4

507/538/17

600/011/13

755/483/18

000/000/1

خروم (، 421/891.51  ) هرامش (، 1930-1929  ) لاس 1308 هجدوب  هرابرد  نیرف  .ویلبد  .يا  شرازگ  عبنم :

سرام 1929.  30

: تسا هدروآ  دوخ  شرازگ  رد  دیسر  بیوصت  هب  سرام 1929  رد 17  هک  ار  لاس 1930  هجدوب  ممتم  نوناق  نتم  پیلیف 

ساسحا شترا  تاحیلست  لیمکت  يارب  هک  یمربم  زاین  هب  تیانع  اب 
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دوش یم 

ترازو هرصبت : .دوش  دیق  ( 1929  ) لاس 1308 يارب  یهاشنهاش  هجدوب  هحیـال  هدام 2  همادا  رد  ریز  هرـصبت  هک  دراد  اضاقت  ًاـمارتحا 
رد شترا  تاحیلـست  لـیمکت  هیهت و  روظنم  هب  ار  ناـموت  نوـیلیم  غلبم 6  یتکلمم  یطایتحا  هریخذ  هوجو  لـحم  زا  تسا  زاـجم  هیلاـم 

لاس 1308 و رد  روشک  یمومع  هجدوب  ياه  ییوج  هفرـص  لحم  زا  ار  رکذلا  قوف  غلبم  هیلام  ترازو  .دراذگب  گنج  ترازو  رایتخا 
(1) .درک دهاوخ  درتسم  یتکلمم  هریخذ  هب   1309

قیرط زا  هک  دش  لیدبت  یمـسیناکم  هب  اهدعب  الاب  هیور  .داتفین  قافتا  زگره  هک  دوب  يزیچ  غلابم  دادرتسا  اه و  ییوج  هفرـص  نیا  هتبلا 
ردانب و  نهآ ، هار  یتاحیلـست ، ياه  دـیرخ  هب  ات 1941  لاس 1929  زا  یتفن  دـمآرد  رـالد ) نویلیم   125  ) هریل نویلیم  لقادح 25  نآ 

يا هدمع  شخب  هک  دوب  نئمطم  ناوت  یم  تراه ، قیقد  رایسب  ياه  شرازگ  فطل  هب  نیا ، رب  هوالع  .دش  فرـصم  تفای و  صاصتخا 
یکناب ياه  باسح  هب  تفای  صاـصتخا  لاس 1930-1929  رد  تاحیلـست  دـیرخ  هب  هک  ناـموت ) نویلیم   6  ) يا هریل  زا 000/132/1 

.دش زیراو  هاش  اضر  یصخش 

رد تراه  .دیـشک  نییاـپ  ار  دـنوپ  شزرا  ًـالمع  و  دروآرد ، قیلعت  لاـح  هب  ار  ـالط  هب  گـنیلرتسا  لیدـبت  اـیناتیرب  ربماتپـس 1931 ، رد 
: تسا هدرک  وگزاب  هنوگنیا  ار  گنیلرتسا  شزرا  شهاک  ربخ  هب  هاش  اضر  شنکاو  دوخ  شرازگ 

هجیتن هک  دیـسر ، نارهت  هب  شیپ  هتفه  کی  اهنت  ایناتیرب  تلود  يوس  زا  الط  رایعم  قیلعت  ربخ  نیلوا  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًاـمارتحا 
زا یلاسرا  مارگلت  .دوب  هدرک  رفس  روشک  یلامـش  ياه  ناتـسا  هب  هاش  دش ، شرازگ  ًالبق  هکنانچ  .دوب  ناریا  رد  یلام  جرم  جره و  نآ 

، اه یـسیلگنا  و  تفر ، رد  هروک  زا  دـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ًالماک  ربخ  ندینـش  اب  دـنیوگ  یم  .دیـسر  شتـسد  هب  هاشنامرک  رد  نارهت 
، شنارواشم
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شنهارمه

همه .تسا  حـضاو  رایـسب  یتحاران  همه  نیا  لیلد  هتبلا  .داتفا  تنکل  هب  شنابز  مشخ  زا  تفرگ و  ازـسان  شحف و  داـب  هب  ار  شدوخ  و 
دنیوگ یم  هکلب  دراد ، هریخذ  روشک  زا  جراخ  رد  گنیلرتسا  هریل  نویلیم  جنپ  ات  راهچ  هب  کیدزن  ناریا  تلود  طقف  هن  هک  دـنناد  یم 

مه هب  مشچ  کی  رد  اـه  لوپ  نیا  همه  دـصرد  الاـح 30  .دراد  لوپ  روشک  زا  جراـخ  رد  هریل  نویلیم  کـی  زا  شیب  مه  هاـش  صخش 
(1) .تسا تخس  یلیخ  شلمحت  ًاملسم  تسا ! هدیرپ  ندز 

هدش زیراو  هاش  اضر  باسح  هب  لوپ  نیا  زا  يا  هدمع  شخب  هک  دنک  یم  دییأت  یشرازگ  رد  اکیرمآ ، ترافس  ریبد  ثروزدو ، جروج 
هریخذ قودنص  لحم  زا  هریل  نویلیم  نآ 5/1  بجوم  هب  هک  دیـسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  يا  هژیو  هحیال  سرام 1932 ، رد 10  .دوب 

هب هـک  سراـم 1929  هحیـال 17  زا  دـعب  هحیـال  نیا  هک  دوش  یم  رکذـتم  ثروزدو  .تفاـی  صاـصتخا  تاحیلـست  دـیرخ  هب  یتکلمم 
یم بیوصت  روظنم  نیمه  هب  هک  تسیا  هحیال  نیمود  تفای ، صاصتخا  تاحیلـست  دـیرخ  هب  هریل  نویلیم  هب 2/1  کیدزن  نآ  بجوم 

هک  ) یمک دادعت  و  دیدج ، گنفت  هضبق  رازه  لماش 100  تفرگ  تروص  یلبق  هحیال  بوچراچ  رد  هک  يا  هدمع  ياهدـیرخ  : » دوش
« .دوب هسنارف  یکاولسکچ و  تخاس  تامهم  يرادقم  یکاولسکچ و  تخاس  کبس  لسلـسم  دشاب ) ددع  زا 300  رتشیب  دیابن  ًالامتحا 
هب لاس 1930 و 1931  رد  قوف  دراوم  همه  کچ ، يوسنارف و  تاماقم  اب  شیاه  تبحـص  ساسا  رب   » هک دهد  یم  شرازگ  ثروزدو 

.دنا هدرکن  تفایرد  يدیدج  شرافس  رگید  و  تسا ، هدش  لیوحت  ناریا  تلود 

زا و  هریل )  1500  ) نارق رازه  هـسنارف 80  زا  تادراو  نازیم  ناریا  تاـکرمگ  هرادا  راـمآ  قـبط  هـک  دــسیون  یم  نـینچمه  ثروزدو 
، هدشن تاحیلست  دیرخ  فرص  هدنامیقاب  هریل  رازه  هک 800  انعم  نیدب  تسا ، هدوب  هریل )  000/350  ) نارق یکاولسکچ 000/400/21 

هب تراه  نامگ  هب  هکلب 
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(1)« .تسا هدش  لقتنم  هاش  اضر  باسح 

و رالد ، رب 346/613/28  غلاب  لاس 1309  رد  ناریا  تلود  ياهدـمآرد  هک  دـهد  یم  شرازگ  اکیرمآ ، لوسنک  درـالیو ، .سا  يرنه 
تفن تکرش  ياهزایتمالا  قح   » هک دوش  یم  رکذتم  نینچمه  درالیو  .تسا  هدوب  رالد  تدم 006/582/28  نیمه  رد  نآ  ياه  هنیزه 

نیب يراج  لاس  رد  هک  دور  یم  ناـمگ  دوش و  یم  يرادـهگن  ییاـپورا  ياـه  کـناب  رد  هنازخ  هریخذ  مکح  رد  هک  ناریا  سیلگنا و 
قبط  » هک دـهد  یم  شرازگ  نینچمه  درـالیو  .تسا » هدـشن  روظنم  هجدوـب  رد  دـشاب  گـنیلرتسا  دـنوپ  و 000/500/1   000/250/1
هتفای صاصتخا  یکاولـسکچ ، زا  ًاتدـمع  یگنج ، مالقا  ریاس  تاحیلـست و  دـیرخ  هب  گنیلرتسا  دـنوپ  نویلیم  کی  ًابیرقت  اـه  شرازگ 

هک هنوگناـمه  دـنا ، هدرکن  روظنم  هجدوـب  رد  دـنا  هتفرگ  ماو  تفن  ياـهزایتمالا  قـح  تنامـض  هب  تسا  عیاـش  هک  ار  غـلبم  نیا  .تسا 
یتفن دمآرد  رالد  نویلیم  ات 8  هکنیا 7  هصالخ   (2)« .دنا هدرک  ناهنپ  هنوگچ  زین  ار  رگید  ياه  هنیزه  زا  يرایـسب  دناد  یمن  سکچیه 

.دوب تلود  هجدوب  مراهچ  کی  هزادنا  هب 

.رآ .تشاد  ندنل  رد  دـقن  لوپ  هریل  نویلیم  هب 4  کیدزن  راهب 1931  رد  ناریا  تلود  هک  دـسیون  یم  شا  يدـعب  شرازگ  رد  تراه 
ناریا تلود  سرام 1929 ، رد 30  .داد  رارق  تراه  رایتخا  رد  ار  ریز  ماقرا  رامآ و  سیلگنا ، ترافس  یناگرزاب  هتـسباو  نمگنیل ، .یئ 

لاس و  هریل ، نویلیم  رب 3/1  غلاب  لاس 1927-1926  يارب  تفن  ياهزایتمالا  قح  لـماش  هک  تشاد  ندـنل  رد  هریل  نویلیم  زا 9/1  شیب 
تباب مه  رگید  هریل  رازه  غلبم 500  .دش  یم  ياچ  دـنق و  راصحنا  تباب  یکچوک  غلبم  هوالعب  هریل ، رازه  رب 600  غلاب   1928-1927

زا .دـش  تخادرپ  باـسح  نیا  هب  دوب ) هداد  رییغت  ار  دوـخ  یلاـم  لاـس  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش   ) لاس 1928 ياـهزایتمالا  قح 
درالیو شرازگ  رد  هک   ) تفای صاصتخا  یماظن  ياهدیرخ  هب  هریل  نویلیم   1 غلابم ، نیا  عومجم 
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ربماسد 1929 هب 31  یهتنم  هاـم  هدزاود  ياـهزایتمالا  قح  ندوزفا  اـب  .دـنام  یقاـب  باـسح  رد  رگید  هریل  نویلیم  و 4/1  تسا ) هدـمآ 
هتـشذگ لاس  هب  تبـسن  لاـس 1930  هب  طوـبرم  ياـهزایتمالا  قـح  هکنیا  ضرف  اـب  .دـسر  یم  هریل  هب 000/650/2  باـسح  يدوجوم 

لک دصرد  رب 70  غلاب  هک  دـشاب ، هتـشاد  شباسح  رد  رالد ) نویلیم   20  ) هریل نویلیم  هب 4  کیدزن  دیاب  تلود  دـشاب ، هدرکن  يرییغت 
(1) .دش یم  نآ  لاس 1931-1930  هجدوب 

تلود .دندوب  هتفرگن  قوقح  تلود  نادـنمراک  هک  دوب  اههام  ندـنل ، رد  ناریا  میظع  ياه  هدرپس  مغرب  هک  دـهد  یم  شرازگ  تراه 
هب طوـبرم  هعیاـش  هک  درک  مـالعا  و  تفرگ ، ضرق  یلم  کـناب  زا  ناـموت  نوـیلیم  شنادـنمراک 3  بجاوـم  قوـقح و  تخادرپ  يارب 

(2) .تسین حیحص  نادنمراک  قوقح  تخادرپ  روظنم  هب  ندنل  باسح  زا  تشادرب 

نویلیم ریخا 5/1  صیـصخت  زا  فده  هسنارف  سیلگنا و  یماظن  ناگتـسباو  زا  هلـصاو  تاعالطا  قبط  هک  دهد  یم  شرازگ  ثروزدو 
يراج هجدوب  رد  غلابم  نیا  هک  دوش  یم  رکذتم  ثروزدو  .تسا  نیگنس  کبـس و  لسلـسم  تامهم و  امیپاوه ، دیرخ  شترا ، هب  هریل 

رد هک  دـهد  یم  عالطا  نینچمه  وا  .تسا  هدـشن  روظنم  دوب ، روشک  يراج  هجدوب  لـک  دـصرد  رب 44  غلاب  هتـشذگ  لاس  هک  شترا 
نیا صیـصخت  زا  شیپ  وا ، ياهدروآرب  قبط  .تسا  هتفاـی  صیـصخت  اـیلاتیا  زا  واـن  راـهچ  دـیرخ  هب  هریل  رازه  غلبم 390  ربتکا 1931 

ار ندنل  رد  ناریا  يزرا  ریاخذ  زا  دـصرد  قوف 40  غلابم  بیترت  نیدـب  .دوب  هریل  دودح 000/500/4  رد  ندـنل  رد  ناریا  ریاخذ  غلابم ،
(3) .دهد یم  لیکشت 

یتشک دـیرخ  يارب  یـصیصخت  هجدوب  تفای و  شهاک  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  ندـنل  رد  هریخذ  هوجو  هک  دزاـس  یم  شاـف  تراـه 
سرام رد 21  تسا ، هداد  شرازگ  تراه  هکناـنچ  .دیـسر  هریل  رازه  هب 780  ًاـعومجم  رگید  هریل  رازه  شیازفا 390  اب  یگنج  ياـه 

یتکلمم هریخذ  يدوجوم  ، 1931

ص:289

لیروآ 1930. خروم 18  (، 435/891.51  ) هرامش 64 شرازگ  تراه ، - 1
توا 1930. خروم 25  (، 438/891.51  ) هرامش 146 شرازگ  تراه ، - 2

لیروآ 1932. خروم 9  (، 73/891.20  ) هرامش 1114 شرازگ  ثروزدو ، - 3
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هب غلبم  نیا  دعب ، لاس  ود  ًابیرقت  .دش  یم  رالد  دودح 000/500/14  رب  غلاب  رالد ، هریل 86/4  ره  باستحا  اب  هک  دوب  هریل   000/993/2
هب هجوت  اـب  نیا ، دوجو  اـب  .دوب  هریل  نوـیلیم  قودنـص 9/1  يدوجوم   (1) (. هرامـش 2/7 لودـج   ) دوب هتفای  شهاک  رالد   000/500/6

هتفای شهاک  رالد  نویلیم  هب 5/6  نآ  شزرا  دوب ،) دـنوپ  ره  ربارب  رد  رالد  دیدج 44/3  يربارب  خرن   ) گنیلرتسا دنوپ  شزرا  شهاک 
رالد نویلیم  هب 5/6  دوب  رـالد  نویلیم  اب 22  ربارب  ًاـبیرقت  هک  قودنـص  يدوجوم  شنارواـشم ، ناـخاضر و  یلاـم  غوبن  فطل  هب  .دوب 

نادـنمراک قوقح  تخادرپ  طقف  هن  دوب ، هدـش  هیمظن  شترا و  فرـص  یتفگنه  غلابم  هکنآ  مغرب  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هتفاـی  شهاـک 
.دوب هجدوب  هنشت  زین  شزومآ  شخب  هکلب  دوب ، هداتفا  بقع  اههام  تلود 

هک یغلابم  زا  يادج   ) لایر نویلیم  غلبم 210  لاس 1312 ، هجدوب  همانرب  رد  هک  دزاس  یم  راکشآ  شا  يدعب  ياه  شرازگ  رد  تراه 
.دوب یتکلمم  هجدوب  لک  دصرد  اب 40  ربارب  هک  دوب  هتفای  صاصتخا  گنج  ترازو  هب  تفای ) یم  صیصخت  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا 

هب یـصیصخت  هجدوب  لک  لـباقم ، رد  .تشاد  صاـصتخا  هیمظن  هب  غلبم  نیا  زا  یمین  هک  دوب  لاـیر  نویلیم  هلخاد 48  ترازو  هجدوب 
(2) .هجدوب دصرد  طقف 8  ینعی  دوب ، لایر  نویلیم  شزومآ 41  شخب 

، دوب هدش  نارهت  رد  تراه  نیـشناج  يراتخمریزو  ماقم  رد  هک  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  سیلگنا ، هب  زایتما 1933  ياطعا  لابند  هب 
صاصتخا دیدج » یماظن  تازیهجت  دـیرخ  هب   » ندـنل هریخذ  قودنـص  لحم  زا  هریل  نویلیم  اب 2  ربارب  يراـبتعا  هک  دـهد  یم  شرازگ 

هداد عالطا  ترافـس ، ریبد  زدـلیاچ ، ياقآ  هب  سکیه ، ياقآ  ناریا ، رد  ندـنل  زمیاـت  راـگنربخ  : » دـسیون یم  نینچمه  وا  تسا » هتفاـی 
شترا فرص  هریل  نویلیم  لقادح 10  نونک ، ات  لاس 1921  ینعی  ینونک ، هاش  ندمآ  راک  يور  نامز  زا  ناریا ]  ] تلود هک  تسا 
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هیروف 1933. خروم 20  (، 463/891.51  ) هرامش 1357 شرازگ  تراه ، - 1
نئوژ 1933. خروم 1  (، 468/891.51  ) هرامش 1452 شرازگ  تراه ، - 2
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هک تسا  ینیگنس  فیاظو  اب  قباطم   » یماظن نیگنس  ياه  هنیزه  هک  دهد  یم  حیضوت  یشرازگ  رد  ناریا  یلم  کناب   (1)« .تسا هدرک 
: دندش فذح  هجدوب  يداع  ياهدمآرد  فیدر  زا  ریز  مالقا  .دنک » یم  لیمحت  شترا ] رب   ] ناریا ینالوط  ياهزرم  روانهپ و  نیمزرس 
زا لصاح  ياهدـمآرد  ياچ ، دـنق و  راصحنا  دـیاوع  دـش ، یم  تفایرد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  هک  تفن  ياـهزایتمالا  قح 

(2) .دش یم  لاس  رد  لایر  نویلیم  رب 9  غلاب  ًاعومجم  هک  رزخ ، يایرد  تالیش  زایتما  دمآرد  و  يا ، هداج  ضراوع 

لودج

گنیلرتسا هریل  هب  ندنل  یتکلمم » هریخذ   » زا اه  تشادرب  اه و  تخادرپ   . 2/7

راکناتسب

يدوجوم

خیرات 21/3/1931 رد 

زایتمالا قح 

زا 20/3/1932 دعب  تخادرپ  ، 1930

زایتمالا قح 

لاس 1932 رد  تخادرپ  ، 1931

عمج

لک

2993000

1228000

307000

4528000

تشادرب

هجدوب
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(1308  ) لاس 1929 زا  شترا  صاخ 

هجدوب

1931 و 1932 ییایرد ، يورین  صاخ 

هجدوب

1932 شترا ، صاخ 

عمج

لک

348000

780000

1500000

2628000

تشادرب

هجدوب

(1308  ) لاس 1929 زا  شترا  صاخ 

هجدوب

1931 و 1932 ییایرد ، يورین  صاخ 

هجدوب

1932 شترا ، صاخ 

عمج

لک
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348000

780000

1500000

2628000

خروم 20 (، 463/891.51  ) هرامش 1357 شرازگ  تراه ، .یس  زلراچ  عبنم :

هیروف 1933.

اب .دوـب  هریل  درک 013/785/1  تـخادرپ  لاـس 1933  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  يزاـیتمالا  قح  غلبم  اـه  شرازگ  قـبط 
غلبم نیا  ندوزفا 

ص:291

سرام 1934. خروم 23  (، 80/891.20  ) هرامش 5 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
نئوژ 1934. خروم  هرامش 3 ، نتلوب  ناریا ، یلم  کناب  - 2
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نیا يارب  یتکلمم  هریخذ  هب  هدـش  تخادرپ  غلابم  لک  دوب ، هدـش  تفاـیرد  لاـس 1933  زاـیتما  بجوم  هب  هک  يا  هریل  هب 895/772/3 
عومجم لودج 2/7 ،)  ) لاس 1932 زا  قودنـص  يدوجوم  هریل  ندوزفا 000/900/1  اب  لاح  .دـش  یم  غلاـب  هریل  هب 905/507/5  لاس 

رگید راب  کی  هتفای و  شهاک  تدـم  نیا  لوط  رد  رالد  شزرا   ) دوب رالد  نویلیم  دودح 35  رد  ای  هریل  هریخذ 905/407/7  غلابم  لک 
حـضاو نیا ، رب  هوالع  .درک  یم  زواجت  زین  ناریا  تلود  یلخاد  ياهدمآرد  لک  زا  غلبم  نیا  دوب .) رالد  جـنپ  هریل  ره  زرا  يربارب  خرن 

يارب یفاک  زرا  یلم  کناب  لاس 1936  رد  میناوخ ، یم  ریز  رد  هکنانچ  .دوب  هدـش  دـیدپان  لوپ  نیا  لاس 1936-1937 ، ات  هک  تسا 
لاس 1934-1935، هجدوب  رد  هک  دهد  یم  شرازگ  كورب  ینروه  .تشادن  رایتخا  رد  شا  يزرا  تادهعت  ماجنا  اه و  هلاوح  رودص 

: تفای صاصتخا  تاحیلست  دیرخ  هب  رگید  هریل  نویلیم   2

يارب یـصیصخت  غلبم  لک  تسا ؛ هتفای  صاصتخا  گنج  ترازو  هب  روشک  یمومع  هنازخ  هجدوب  دـصرد  نیرتشیب  هتـشذگ ، نوچمه 
نازیم هب  هتـشذگ ، لاس  یلایر  هجدوب 980/934/209  اب  هسیاـقم  رد  هک  تسا ، لاـیر  هناـخترازو 980/934/232  نیا  یمومع  هجدوب 

لیکشت ار  هجدوب  زا  دصرد  يرمرادناژ 22/41  گنج و  ترازو  ياه  هنیزه  لاس 1312 ، رد  .تسا  هتشاد  دشر  لایر   000/000/23
رد هک  یغلابم  رب  هوالع  هک  درک  شومارف  دیابن  تسا ، دصرد  طقف 52/37  هجدوب  لک  رد  تبسن  نیا  لاس 1313  رد  هچرگا  .داد  یم 

يا هحیال  بجوم  هب  تسا ، هدش  روظنم  شترا  تالیکشت  يارب  یمومع  هجدوب 

دوبهب دیرخ و  هب   » یتکلمم هریخذ  لحم  زا  ار  هریل  نویلیم  فقس 2  ات  دناوت  یم  هیلام  ترازو  تسا  هدیسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  هک 
گنج و ترازو  يارب  بوصم  ياه  هنیزه  دش ، یم  روظنم  هجدوب  رد  غلبم  نیا  رگا  .دـهدب  صاصتخا  شترا » يارب  یماظن  تازیهجت 

نویلیم ًاعومجم 25  ای  هریل ، هوالعب 000/000/2  رالد  اب 436/558/14  ربارب  یغلبم  ای  هجدوب ، زا  دصرد  دودح 50  يزیچ  يرمرادناژ 

ص:292
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دیرخ فدـه  اـب  یماـظن  تاـموزلم  دـیرخ  يارب  هجدوب  هریل  نویلیم  ندرک 2  روـظنم  هـک  دور  یم  ناـمگ  .داد  یم  لیکــشت  ار  رـالد 
هزینردم ياتسار  رد  تلود  تسایس  موادت  يارب  یغلبم  صاصتخا  نینچمه  و  ییاوه ، يورین  يارب  رتشیب  ای  امیپاوه  داتشه  هب  کیدزن 

.تسا هتفرگ  تروص  روشک  یماظن  تازیهجت  لماک  ندرک 

یگرزب

یـصیصخت هجدوب  اب  هسیاقم  رد  یتکلمم و  لک  هجدوب  رظنم  زا  ار  نآ  هک  تفاـیرد  ینـشور  هب  ناوت  یم  یتقو  ار  ییاـه  هنیزه  نینچ 
يارب یـصیصخت  هجدوب  .درک  هسیاـقم  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  ینونک  هجدوـب  لـک  زا  دـصرد  طقف 4/7  هک  یـشزومآ  فادـها  يارب 
دیرخ يارب  لاـیر  نویلیم  دـیدج 2  هجدوب  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دوـب ، دـصرد  تشه  لاس 1934-1933  رد  هباشم  فادـها 
ًاتبسن دصرد  صاصتخا  .تسا  هتفای  صیـصخت  هطـسوتم  سرادم  تخاس  يارب  زین  لایر  نویلیم  هاگـشناد و 1  کی  نامتخاس  نیمز و 

هک یتـیعمج  شزوـمآ  يارب  زیچاـن  يا  هجدوـب  صیــصخت  نآ  لـباقم  رد  یماـظن و  ياـه  هـنیزه  هـب  تـلود  ياهدــمآرد  زا  یگرزب 
هیهت ای  یمومع و  تشادـهب  دوبهب  يارب  مزال  ریبادـت  ذاختا  مدـع  نینچمه  و  دراد ، دوخ  رد  ار  ناـهج  ناداوس  یب  دـصرد  نیرتگرزب 

ار ثحب  دروم  هجدوب  تیهام  یفاک  هزادنا  هب  یبوخب و  برُش ، بآ  یـشک  هلول  هن  دراد و  یبالـضاف  هن  هک  تختیاپ ، رد  بسانم  بآ 
(1) .دهد یم  ناشن 

دودح 2/55 رد  ای  لایر ، زاجم 790/872/750  ياه  هنیزه  لایر و  رب 487،123،751  غلاب  لاس 1935/1936  هجدوب  ياهدمآرد  لک 
تکرـش تفن  ياهزایتمالا  قح  دوبن : ریز  دراوم  لماش  هجدوب  رد  جردنم  ياهدمآرد  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هدش  ینیب  شیپ  رالد  نویلیم 

؛ دش یم  هتشاذگ  رانک  نهآ  هار  تخاس  يارب  هک  ياچ  دنق و  راصحنا  تایلام  دش ؛ یم  يراذگ  هدرپس  ندنل  رد  هک  ناریا  سیلگنا و 
اه هّداج  يرادهگن  ثادحا و  هب  هک  يا  هداج  ضراوع  و 

ص:293

لیروآ 1934. خروم 11  (، 479/891.51  ) هرامش 26 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 319 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_293_1
http://www.ghaemiyeh.com


اریز دنتـسین ؛ هجدوب  ياه  باسح  لک  هدنیامن  اه ، هنیزه  هب  طوبرم  ماقرا  رامآ و  هک  دـسیون  یم  كورب  ینروه  .دوب  هتفای  صاصتخا 
جراخم هب  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  هریل  غلبم 000/705/2  دـش ، بیوصت  سلجم  رد  هک  يا  هجدوـب  ممتم  رد  سرام 1935 ، رد 14 

يارب هریل  رازه   80 نهآ ، هار  تخاـس  يارب  هریل  رازه   600 گـنج ، ترازو  هب  هریل  نویلیم  هلمج 2  زا  تفای ، صیـصخت  هداعلا  قوف 
اب ار  غلاـبم  نیا  رگا  .هدـشن  ینیب  شیپ  دراوـم  يارب  تـلود  راـبتعا  مـه  هریل  رازه  و 25  دـنق ، هیفـصت  ياه  هناخراک  طاـسقا  تخادرپ 

لاس يارب  هدـش  ینیب  شیپ  ياـه  هنیزه  هاـگنآ  مینک ، لاـیر  هب  لیدـبت  گـنیلرتسا  دـنوپ  ره  يازا  هب  لاـیر  يربارب 65  خرن  باـستحا 
تسا رکذ  نایاش  هسیاقم  يارب  .دیـسر  دهاوخ  لایر  هب 790/762/926  هتفای و  شیازفا  لاـیر  نازیم 000/825/175  هب   1936-1935

.دـش روـظنم  گـنج  ترازو  يارب  یتـکلمم  هریخذ  لـحم  زا  هریل  نوـیلیم  رب 2  غلاـب  يراــبتعا  زین  لاـس 1934/1935  هجدوـب  رد  هک 
هداد صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تکلمم  یمومع  هنازخ  ياـه  هنیزه  دـصرد  نیرتـشیب  گـنج  ترازو  هجدوب  هتـشذگ  نوچمه  نیارباـنب ،

ترازو ياـهزاین  ندروآرب  يارب  هژیو  روط  هب  یتـکلمم  هریخذ  لـحم  زا  هریل  نوـیلیم  غلبم 2  هتـشذگ ، لاس  دـننامه  زین  لاسما  .تسا 
لک هجدوب  هب  تسا  هتفای  صیـصخت  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  هک  ار  يرگید  غلاـبم  غلبم و  نیا  رگا  .تسا  هتفاـی  صاـصتخا  گـنج 

، دوش هفاضا  گنج ) ترازو  یصیصخت  هجدوب   ) هب تسا ، لایر  نویلیم  لداعم 130  هک  يدنوپ  نویلیم  هوالعب 2  مینک ، هفاضا  روشک 
روظنم نآ  ممتم  لک و  هجدوب  رد  هک  تسا  ییاـه  هنیزه  دـصرد  لداعم 9/40  هک  دمآ  دـهاوخ  تسد  هب  لایر  غلبم 380/408/379 

.تسا هدش 

غلابم

ششوپ يارب  دشاب  هتشاد  دمآرد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زایتمالا  قح  لحم  زا  هنالاس  دناوت  یم  ناریا  تلود  هک  یمهم  ًاتبـسن 
زا ملق  هس  راصحنا  قح  تباب  هک  ینیگنـس  ياه  تاـیلام  بیترت ، نیمه  هب  .دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  شترا  تفگنه  ياـه  هنیزه 

هژورپ هب  هک  تسا  یلایر  اه  نویلیم  عبنم  دوش  یم  ذـخا  یخن ، ياـه  هچراـپ  ياـچ و  دـنق ، ینعی  روشک ، یتادراو  ياـهالاک  نیرتمهم 
ریغ ياه 
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هک ار  یغلابم  ات  دشک  یم  لوط  اهلاس  هک  تسا  هدش  ریزارس  یتعنـص  ياههاگنب  یخرب  ای  ناریا و  يرـساترس  نهآ  طخ  لثم  يدیلوت 
(1) .دننادرگزاب هدش  اهنآ  فرص 

لاس 1936/1937 هجدوب  رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  اکیرمآ ، تقوم  رادراـک  ماـیرم ، .یپ  ندروگ  يداـصتقا ، عاـضوا  تماـخو  مغرب 
ممتم نوناق  قبط  .دوب  هتفای  شیازفا  زین  نهآ  طخ  هجدوب  تاحیلـست ، دـیرخ  يارب  هریل  نویلیم  ود  صیـصخت  همادا  دوجو  اب  (، 1315)

قرُط و ترازو  هریل ؛ نوـیلیم  ود  گـنج  ترازو  تفاـی : صاـصتخا  ریز  دراوـم  يارب  گـنیلرتسا  هریخذ  لـحم  زا  ریز  هوـجو  هجدوـب 
لاس رد  تسا ، هدمآ  ریز  رد  هکنانچ  .هریل  رازه   80 يزاسدنق ) ياه  هناخراک  طسق  يارب   ) تعانـص لک  هرادا  هریل ؛ نویلیم  عراوش 1 

هب یلوپ  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  لاس 1937/1938  هجدوب  رد  لیلد  نیمه  هب  .دوب  هدـش  هجاوم  زرا  دـیدش  دوبمک  اـب  تلود   1936
(2) .دنام یقاب  هتشذگ  حطس  رد  نهآ  طخ  هب  یصیصخت  هوجو  یلو  .تفاین  صیصخت  شترا 

شیپ رالد  اه 984/001/78  هنیزه  دـش و  یم  رالد  رب 138/125/78  غلاب  يداع  ياهدـمآرد  ( 1316  ) لاـس 1937/1938 هجدوب  رد 
رالد نویلیم  رب 20  غلاب  ار  یـصیصخت  ياه  هجدوب  مایرم  تسا ، هدشن  رکذ  هجدوب  ممتم  نوناق  رد  اهدـمآرد  هچرگا  .دوب  هدـش  ینیب 

هظحالم : » درامش یم 

قح ینیمخت  غلابم  نیاربانب ، .تسا  هدـشن  روظنم  هجدوب  ممتم  نوناق  رد  تلود  دـیاوع  هتـشذگ ، ياه  لاـس  نوچمه  هک  دـییامرف  یم 
« .تسین تسد  رد  دوش  یم  يراذـگ  هدرپس  ندـنل  رد  یتکلمم  گنیلرتسا  هریخذ  رد  هک  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  ياـهزایتمالا 
زا يا  هجدوب  چـیه  .دـهد  یم  صیـصخت  يرـسارس » نهآ  هار  نامتخاس  هجدوب  رـسک  نیمأت   » هب ار  هریل  نویلیم  هجدوب 1  ممتم  نوناـق 

هدشن شرازگ  گنج  ترازو  يارب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم 
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لیروآ 1935. خروم 1  (، 486/891.51  ) هرامش 400 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
لیروآ 1937. خروم 11  (، 495/891.51  ) هرامش 761 شرازگ  مایرم ، - 2
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(1) .تسا

رد هتشذگ ، نوچمه  تفن ، زایتمالا  قح  دیاوع  هب  طوبرم  ماقرا  دنچ  ره  هک  دهد  یم  شرازگ  ترگنا ، .چا  نو  .یس  مایرم ، نیـشناج 
رب غلاب  هدـمآ  تسد  هب  قثوم  عبنم  کی  زا  هک  لاس 1936  يارب  قوف  مقر  تسا ، هدـشن  روظنم  زین  ( 1317  ) لاس 1938/1939 هجدوب 
هک تسا ، هریل  نویلیم  ود  نامه  موسرم  لاور  هب  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  شترا  هب  هجدوب  صیـصخت  نازیم  .تسا  هریل   000/358/2

تاجایتحا يارب  رابتعا  هریل  نویلیم  ود  غلبم  هک  تسا  زاـجم  هیلاـم  ترازو  : » تسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  هجدوب  ممتم  نوناـق  هدام 3  رد 
هب زین  هریل  رازه  غلبم 800  .تسین » یلام  لاس  کی  هب  دودحم  رابتعا  نیا  زا  هدافتسا  دیامن و  تخادرپ  روشک  هتخودنا  لحم  زا  شترا 

(2) .تسا هدش  مالعا  یعطق  ياه  هنیزه  مکح  رد  کنیا  مه  لاس 1935/1936  هجدوب  يارب  عراوش  قرُط و  ترازو  هب  ماو  ناونع 

هب تفن  زایتمالا  قح  دـیاوع  هتـشذگ ، لاس  ود  لوط  رد  هک  دزاس  یم  شاـف  ( 1318  ) لاس 1939/1940 هجدوب  اب  طاـبترا  رد  ترگنا 
يارب  » و هریل ، نویلیم  ود  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  شترا  هب  يراـج  هجدوب  يارب  .تسا  هدوب  لاـس  رد  دـنوپ  نویلیم  طسوتم 5/2  روط 

هدش و لیمکت  لاس 1938  رد  يرـسارس  نهآ  هار  هتبلا  .تسا  هتفای  صاصتخا  روپهاش » ردـنب  هاش و  ردـنب  ردانب  نهآ و  هار  نامتخاس 
(3) .دوب هدش  زاغآ  نآ  زا  يرادرب  هرهب 

شترا هب  تفر  یم  راـظتنا  هـک  مـه  ار  يا  هریل  نوـیلیم  ود  درک ، لاـسرا  لاس 1319  هجدوب  اـب  طاـبترا  رد  هک  یـشرازگ  رد  ترگنا 
یم صاصتخا  نهآ  هار  تخاس  تباب  هک  يا  هریل  نویلیم  کی  تفن ، ياهزایتمالا  قح  شهاک  لیلد  هب  یلو  .دناجنگ  دـبای  صاصتخا 

: دسیون یم  دوخ  شرازگ  نایاپ  رد  ترگنا  .دش  فذح  هجدوب  زا  تفای 

فعض

زگره مدرم  مومع  هک  تسا  نیا  ناریا  هجدوب  ياه  همانرب  یمامت 
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هم 1937. خروم 3  (، 500/891.51  ) هرامش 1048 شرازگ  مایرم ، - 1
لیروآ 1938. خروم 10  (، 510/891.51  ) هرامش 1272 شرازگ  ترگنا ، - 2
سرام 1939. خروم 30  (، 518/891.51  ) هرامش 1565 شرازگ  ترگنا ، - 3
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ینیب شیپ  هک  یفادها  هب  ندیسر  رد  تلود  هک  دناد  یمن  ًاعقاو  سکچیه  نیاربانب  و  دنوش ، یمن  ربخ  اب  یلبق  ياه  هجدوب  درکلمع  زا 
؛ دنرادن يرتهب  نادنچ  تیعضو  زین  ناریا  هجدوب  همانرب و  نارظان  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدوب  قفوم  ردقچ  هدرک 
ای تفلاخم و  ثحب و  نودب  ءارآ و  قافتا  اب  لاس  ره  هجدوب  درادن - دوجو  هجدوب  رس  رب  سلجم  هنادازآ  تاثحابم  مان  هب  يزیچ  اریز 

، دنـشکب دـقن  هب  بئاص  يار  اب  ار  هجدوب  نوناق  هکنیا  ياجب  زین ، یلخاد  ياـه  هماـنزور  و  دـسر - یم  بیوصت  هب  سلجم  رد  يداـقن 
(1) .دنریگ یم  تقبس  رگیدمه  زا  هاشنهاش ، ینویامه  ترضحیلعا  و  ناریا ، هجدوب ، همانرب  زا  نیسحت  دیجمت و  رد  طقف 

.تسا هتـشون  نارهت  رد  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  سوفیرد  ار  لاـس 1320 ، هجدوب  ینعی  هاـش ، اـضر  هجدوب  نیرخآ  هب  طوـبرم  شرازگ 
رد هرابود  زین  نهآ  هار  يرادهگن  تخاس و  هریل  نویلیم  کی  دوب و  هریل  نویلیم  ود  نامه  هتشذگ  لاور  هب  شترا  یـصیصخت  هجدوب 

هجدوب تفرگ : ار  یهیدـب  هجیتـن  توا 1940  رد  تفن  زاـیتما  رییغت  ماـقرا و  دادـعا و  نیا  زا  سوـفیرد  .دوـب  هدـش  هداـعا  نوناـق  نیا 
هدرک و قفاوم  رالد  هب  ناش  لیدـبت  اب  ایناتیرب  تلود  هک  دوب  یغلابم  نامه  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  نهآ  هار  شترا و  هب  یـصیصخت 

: دوب كرویوین  ياه  کناب  هب  لاقتنا  لباق 

ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  ياهزایتمالا  قح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

دمآرد مکح  رد  هدش و  يراذگ  هدرپس  گنیلرتسا  هریخذ  رد  هتـشذگ  نوچمه  دوش ، یم  هریل  نویلیم  راهچ  رب  غلاب  مولعم  رارق  زا  هک 
ود زا  دـنترابع  هک  دـنا  هدـش  نیمات  هریخذ  نیا  لحم  زا  اه  هنیزه  زا  ملق  ود  ِیلاـم  عباـنم  نیا ، دوجو  اـب  .دـنا  هدـشن  روظنم  هجدوب  رد 

گنیلرتـسا هریخذ  نیا  اـب  طاـبترا  رد  .نهآ  هار  يرادـهگن  تخاـس و  يارب  هریل  نویلیم  کـی  شترا و  تاـجایتحا  يارب  هریل  نوـیلیم 
تلود هک  تسا  رکذ  نایاش 
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سرام 1940. خروم 25  (، 535/891.51  ) هرامش 1799 شرازگ  ترگنا ، - 1
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(1) .دنک لیدبت  رالد  هب  ار  دوخ  تفن  ياهدمآرد  زا  هریل  نویلیم  هس  هلاس  ره  هک  تسا  هداد  هزاجا  ناریا  تلود  هب  ایناتیرب 

یم لقتنم  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هب  لوپ  یتفگنه  غلابم  دراد  هاش  هک  نیا  رب  ینبم  دوب  ییاـه  شرازگ  ساـسا  رب  سوفیرد  تاراـهظا 
يآ.یب.فا و هلمج  زا  اکیرمآ ، تلود  ددـعتم  ياه  سناژآ  لاس 1941  رد  داد ، میهاوخ  ناشن  ریز  رد  هکنانچ  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک 
هب لوپ  یتفگنه  غلابم  یگنج ، تیعضو  لیلد  هب  ناریا  هب  اکیرمآ  تارداص  فقوت  مغرب  هک  دنتسناد  یم  ًالماک  هجراخ ، روما  ترازو 
هک ار  ییاهرظنراهظا  زا  يا  هنومن  سوفیرد  تساه .» یناریا   » هب قلعتم  هک  دوش  یم  زیراو  كرویوین  ياـه  کـناب  رد  ییاـه  باـسح 
زا تیاکح  عضو  نیا  : » تسا هدـمآ  سلجم  هجدوب  نویـسیمک  شرازگ  رد  .تسا  هدروآ  دوخ  شرازگ  رد  دوب ، هدـش  هجدوب  هرابرد 

هفیظو هک  میراد  تلئسم  لاعتم  رداق  دنوادخ  زا  دراد و  ریبک  هاشنهاش  هناکولم  هدارا  تاداشرا و  تحت  تاحالصا  ققحت  تفرـشیپ و 
ناگدـنیامن زا  یکی  .دـیامن » يرای  یعامتجا  یگدـنز  بناوج  همه  هب  رتشیب  هچ  ره  ندیـشخب  یلاـعت  رد  ار  اـم  ریبک  رگاـیحا  نیگنس 

یتخبـشوخ و زا  تیاـکح  رما  نیا  .دـبای  یم  شیازفا  لاـس  ره  تکلمم  هجدوب  هک  تسا  يدنـسرخ  یـسب  ياـج  : » دوـب هتفگ  سلجم 
سرام 1941 خروم 8  هرامـش  رد  دـنامن ، بقع  هلفاـق  زا  هکنیا  يارب  زین  نارهت  لاـنروژ ُد  هماـنزور  ریبدرـس  .دراد » روـشک  تفرـشیپ 

رورغ يداش و  اب  روشک  هجدوب  شیازفا  زا  ءانثتسا  نودب  اه  یناریا  همه  هلاس  ره  : » تشون همانزور 

شیاسآ و شمارآ ، دیون  ناگمه  يارب  هک  دوش  یم  ییاه  حرط  تادهعت و  هماع ، دیاوف  فرـص  دیاوع  همه  اریز  دننک ، یم  لابقتـسا 
يرهش قطانم  رد  ییاذغ  داوم  دوبمک  اب  ناریا  تسب ، یم  شقن  ذغاک  يور  رب  تاملک  نیا  هک  ینامز  نامه  رد   (2)« .دراد یتخبشوخ 

.دندوب هدرک  شروش  نان  رس  رب  راب  دنچ  نارهت  مدرم  .دوب  هجاوم  ییاتسور  قطانم  رد  یطحق  و 
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لیروآ 1941. خروم 3  (، 541/891.51  ) هرامش 53 شرازگ  سوفیرد ، - 1

لیروآ 1941. خروم 3  (، 541/891.51  ) هرامش 53 شرازگ  سوفیرد ، - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 324 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_298_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_298_2
http://www.ghaemiyeh.com


ندنل رد  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  یصیصخت  ياه  هجدوب  ریاس 

ًالبق .دش  یم  هریل  رب 000/412/18  غلاب  تفای  صیـصخت  شترا  هب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  ات 1941  لاس 1928  زا  هک  يا  هجدوب 
قح دـیاوع  زا  هریل  نوـیلیم  هـس  هـک  داد  شرازگ  سلجم  هدـنیامن  راـبتعا ، ياـقآ  لاـس 1941 ، رد  هک  میدرک  هراـشا  بلطم  نـیا  هـب 
ياه همانزور  هک  دسیون  یم  دنک و  یم  دییأت  ار  اعدا  نیا  تحـص  ثروزدو  جروج  .دوب  هدـش  الط  دـیرخ  فرـص  تفن  ياهزایتمالا 

اــی 15768  ) راورخ دـش 56/52  يرادـیرخ  روـشک  لـخاد  رد  و 1934  ياـه 1933  لاـس  رد  هـک  ار  ییـالط  رادــقم  ناریا  یلخاد 
قح دیاوع  زا  یـشخب  هک  دهد  یم  شرازگ  تراه   (1) .تسا هدش  يراذگ  هدرپس  یلم  کناب  رد  هک  دـنا ، هدرک  شرازگ  مرگولیک )
هب زین  هرقن  شمـش  مرگوـلیک )  400/53  ) راورخ  178 نیا ، رب  هوالع  .دوب  هدـش  ـالط  دـیرخ  فرـص  لاـس 1933  يارب  تفن  زاـیتمالا 
(3) .دش یم  هریل  نویلیم  رب 3  غلاب  اهدیرخ  نیا  شزرا  ناریا ، یکیژلب  لک  راد  هنازخ  ، (2) ستمسا نوئل  راهظا  قبط  .دش  دراو  روشک 

.تفای لاقتنا  ناریا  یلم  کـناب  هب  دـش و  وغل  دوب  ناریا  یهاـشنهاش  کـناب  تسد  رد  هک  سانکـسا  راـصحنا  زاـیتما  لاـس 1932 ، رد 
.دش تخادرپ  تمارغ  ناریا  یهاشنهاش  کناب  هب  هریل  رازه  غلبم 200  سانکـسا  راصحنا  وغل  ضوع  رد  هک  دهد  یم  شرازگ  تراه 

هریل رازه  غلبم 100  نیا ، رب  هوالع 

(4) .دش نیمأت  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  غلابم  نیا  همه  .دش  دیدج  ياه  سانکسا  پاچ  يارب  تالآ  نیشام  دیرخ  فرص  زین 

3  ) لایر رازه  هک 150  دهد  یم  شرازگ  تراه  .داد  يأر  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  زین  يرگید  ددـعتم  ياه  هجدوب  نیمأت  هب  سلجم 
رد 4 هریل ) رازه 

ص:299

هیوناژ 1934. خروم 20  (، 48/891.515  ) هرامش 1630 شرازگ  ثروزدو ، - 1
.Leon Smets - 2

هیئوژ 1933. خروم 15  (، 891.6363/ ناریا سیلگنا و  /8  ) هرامش شرازگ  تراه ، - 3
توا 1932. خروم 24  (، 40/891.515  ) هرامش 1213 شرازگ  تراه ، - 4
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[، 1312  ] لاس 1933/1934 هجدوب  رد  هک  دسیون  یم  ثروزدو   (1) .تفای صاصتخا  ریاشع » ناکسا  ییاجباج و  يارب   » ربتکا 1932
ریاـشع هـب  یتـکلمم  هریخذ  لـحم  زا  هریل ) رازه   6  ) لاـیر رازه  هجدوب و 300  دوخ  زا  لاـیر  نوـیلیم  کـی  هتـشذگ ، لاـس  نوـچمه 
يربارب خرن  ناـمز  نآ  رد  دوب .) هدـش  تشادرب  یتکلمم  هریخذ  زا  روظنم  نیمه  هب  لاـیر  رازه  غلبم 150  لبق  لاس   ) تفای صاـصتخا 

(2) .دوب رالد  ره  يازا  هب  لایر  زرا 15 

هب ًادـقن  هریل  نآ 660/107/4  بجوـم  هب  هک  ناریا ، سیلگنا و  تـفن  تکرـش  دادرارق 1933  لابند  هب  هک  دـهد  یم  شرازگ  تراـه 
شرازگ رد  وا   (3) .دش تخادرپ  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  ناریا ، رمتـسم  ضرق  موس  کی  ینعی  هریل ، رازه   490 دش ، تخادرپ  ناریا 

نیمارو و دـنق  هناخراک  ینعی  نآ ، ياـت  ود  هک  دـنق ، هناـخراک  شـش  تخاـس  يارب  زین  هریل  رازه  هک 360  دوـش  یم  رکذـتم  يرگید 
ریز هحیال  سلجم  نئوژ 1934 ، خیرات 5  رد  دعب ، لاس  کی   (4) .تفای صاصتخا  دندش ، یم  هتخاس  ترضحیلعا  كالما  رد  یهاش ،

: درک بیوصت  تیروف  ود  دیق  اب  ار 

جراخم اهراک و  هیلک  ماجنا  يرادرب و  هرهب  هیوناث ، تاموزلم  دـیرخ  نامتخاس ، راک  لـیمکت  طاـسقا ، هیدأـت  روظنم  هب  .هدـحاو  هداـم 
رهوج نارطق و  سروارت ، عابـشا  هنیزه  روطنیمه  هریغ و  و  یفاب ، مشیربا  تیچ و  ياه  هناخراک  يزاسدـنق ، ياه  هناـخراک  هب  طوبرم 

هیلام ترازو  نارطق ،

زاجم

ترازو رایتخا  رد  دوش  ماجنا  یجراـخ  راعـسا  هب  دـیاب  هک  ییاـه  تخادرپ  يارب  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  هریل  رازه  غلبم 250  تسا 
ترازو دوش ، یم  هنیزه  روشک  لخاد  رد  قوف  دراوم  تباـب  هک  یغلاـبم  تخادرپ  روظنم  هب  روطنیمه ، .دراذـگب  تحـالف  تعاـنص و 

یلم کناب  زا  لایر  نویلیم  غلبم 30  هب  یتدمزارد  ماو  تسا  زاجم  هیلام 

ص:300

هیروف 1933. خروم 3  (، 1556/891.00  ) هرامش 1342 شرازگ  تراه ، - 1
هیروف 1934. خروم 23  (، 1588/891.00  ) هرامش 1664 شرازگ  ثروزدو ، - 2

نئوژ 1933. خروم 1  (، 469/891.51  ) هرامش 1453 شرازگ  تراه ، - 3
توا 1933. خروم 12  (، 472/891.51  ) هرامش 1510 شرازگ  تراه ، - 4
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(1) .دراذگب تحالف  تعانص و  ترازو  رایتخا  رد  ار  نآ  ذخا و  ناریا 

روـظنم هب  عراوـش  قرط و  ترازو  هب  يا  هریل  رازه  یماو 200  ياطعا  يارب  تیروف  ود  دـیق  اب  يا  هحیـال  سلجم  توا 1935 ، رد 4 
حیرـصت هحیال  نیا  رد  تسا ، هدرک  شرازگ  كورب  ینروه  هکنانچ  .درک  بیوصت  نهآ  طـخ  تاـموزلم  دـیرخ  نهآ و  هار  تخاـس 

ماو زا  يا  هصـالخ  نینچمه  كورب  ینروه  .دـیامن » تدوع  ًادـعب  ار  غلبم  نیا  تسا  فـظوم  عراوـش  قرُط و  ترازو   » هک دوـب  هدـش 
ربماون  9 دـنک : یم  رکذ  دوخ  شرازگ  رد  دوـب  هدـش  تخادرپ  نهآ  هار  تخاـس  يارب  گـنیلرتسا  هریخذ  لـحم  زا  ًـالبق  هک  ار  ییاـه 

لک هریل ؛) رازه   200  ) توا 1935  4 هریل ؛) رازه   600  ) سرام 1935  14 هریل ؛) رازه   400  ) نئوژ 1934  24 هریل ؛) رازه   150  ) 1933
(2) .هریل غلبم 000/350/1 

هدرک میدـقت  سلجم  هب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  ریز  ياـه  هجدوب  صیـصخت  يارب  يا  هحیـال  ناریا  تلود  هک  دـسیون  یم  ترگنا 
نیما رد  نهآ  يرگ  هتخیر  هناخراک  کـی  يارب  هریل  رازه   60 دیسر : دهاوخ  بیوصت  هب  ًامتح  هحیال  نیا  هک  تشادن  یکـش  وا  .دوب 

هک يولهپ ؛ ردـنب  رد  یتشک  تاریمعت  هچـضوح  کی  تخاس  يارب  هریل   829/79 ویتوموکول ؛ شـش  دیرخ  يارب  هریل   046/79 دابآ ؛
هتبلا هک  دش ، دهاوخ  هیدأت  تکلمم  يزرا  ریاخذ  لحم  زا  غلابم  نیا  : » دوب هدـش  دـیق  هحیال  نیا  رد  .دـش  یم  هریل  ًاعومجم 875/218 

(3)« .تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  جراخم  لیمکت  يارب  لایر  هب  زین  یغلابم 

لوـسنک رـسپ ، ِسوـم  .سا  زمیج  .دـش  یم  تشادرب  زین  رداـنب  تخاـس  يارب  یتـکلمم  هریخذ  لـحم  زا  رهاـظلا  یلع  لاـس 1938 ، رد 
زاجم ار  هیلام  ترازو  هک  دـنارذگ  بیوصت  زا  يا  هحیال  ناریا  سلجم  ربتکا 1938  رد 28  هک  دهد  یم  شرازگ  نارهت ، رد  اکیرمآ 

« نهآ هار  جراخم  نیمأت  روپهاش و  ردنب  هعسوت  يارب   » یتکلمم هریخذ  لحم  زا  هریل  رازه  غلبم 500  تخاس  یم 

ص:301

نئوژ 1934. خروم 14  (، 480/891.51  ) هرامش شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
توا 1935. خروم 9  (، 492/891.51  ) هرامش 581 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2

ربتکا 1937. خروم 29  (، 504/891.51  ) هرامش 1150 شرازگ  ترگنا ، - 3
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هجدوب هن  دنوش و  هدـناجنگ  هژیو  هحیال  رد  دـیاب  ملق  ود  نیا  ارچ  هک  منیب  یمن  یلیلد  چـیه  نم  هتبلا  : » دـیازفا یم  سوم  .دـنک  هنیزه 
يزرا هنیزه  نینچ  مزلتسم  سراف  جیلخ  رد  يردنب  تاسیسأت  تخاس  ارچ  هک  تسین  نشور  ًالصا  نیا ، رب  هوالع   (1)« .روشک یمومع 
.دناسر بیوصت »  » هب ردنب  نامه  يارب  گنیلرتسا  هریخذ  لحم  زا  ار  يرگید  غلابم  فرـص  سلجم  نیمه  دعب ، هام  هس  .تسا  یتفگنه 

یم زاـجم  ار  هیلاـم  ترازو  هک  دـنارذگ  بیوـصت  زا  ار  يرگید  نوناـق  سلجم  هیوناژ 1939 ، رد 15  هک  دـهد  یم  شرازگ  سوـم 
هب رگید ، صخـشمان  تاـجایتحا  یخرب   » و روپهاـش » ردـنب  هلکـسا  هژورپ  نهآ و  هار  ياـه  هنیزه  تباـب   » هریل رازه  غلبم 300  تخاس 

ياه 1928 لاس  نیب  هک  يا  هدش  شرازگ  یماظنریغ  هجدوب  لک   (2) .دنک هنیزه  دهعیلو » جاودزا  مسارم  شترا و  يارب  يوق  لامتحا 
هرامش 3/7) لودج   ) .دوب هریل  رب 875/012/11  غلاب  تفای  صیصخت  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  ات 1941 

ياه هجدوب  هرامش 3/7 . لودج 

هریل هب  ات 1941  ياه 1928  لاس  نیب  یتکلمم » هریخذ   » لحم زا  هتفای  صیصخت  یماظنریغ 

نهآ هار 

046/429/5

الط دیرخ 

000/000/3

يرادهگن ردنب و  تخاس 

نهآ هار 

829/879

دنق هناخراک 

000/520

ماو تخادرپزاب 

000/490

يربارب خرن  زا  تیامح 

نارق 1930
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000/300

ناریا یهاشنهاش  کناب 

000/200

پاچ تالآ  نیشام 

000/100

نهآ بوذ  هناخراک 

000/60

صخشمان

000/25

ص:302

ربتکا 1938. خروم 3  (، 516/891.51  ) هرامش 1416 شرازگ  سوم ، - 1
هیوناژ 1939. خروم 23  (، 517/891.51  ) هرامش 1511 شرازگ  سوم ، - 2
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ریاشع ناکسا 

000/9

لک عمج 

875/012/11

ترازو دانسا  عبنم :

اکیرمآ هجراخ  روما 

هصالخ

هریل  000/412/18  ) دوب هریل  رب 875/424/29  غلاب  ات 1941  ياه 1928  لاس  نیب  رد  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  یـصیصخت  غلابم  لـک 
لاس رد  قودنص  يا  هریل  يدوجوم 000/900/1  هب  ار  ددـع  نیا  یتقو  یماظنریغ .) فراصم  يارب  زین  و 875/012/11  شترا ، يارب 

ًابیرقت هک  دوـش  یم  هریل  رب 875/324/31  غلاب  ات 1941  ياه 1927  لاـس  يارب  تفن  ياـهزایتمالا  قح  عومجم  مینک ، هفاـضا   1941
ماقرا و دادعا و  یناوخمه  سوفیرد .) شرازگ  زا  لقن   ) دوب هتفگ  سلجم ، هدـنیامن  رابتعا ، هک  تسا  يا  هریل  نویلیم  غلبم 31  اب  ربارب 
ترافـس و تمحزرپ  قیقد و  ياـه  شرازگ  زا  تیاـکح  گـنیلرتسا  هریخذ  لـحم  زا  یـصیصخت  ياـه  هجدوب  باـسح  ندوـب  لـماک 

.دراد نارهت  رد  اکیرمآ  يرگ  لوسنک 

يردـنب تاسیـسأت  تخاس  نآ و  يرادـهگن  ریمعت و  نهآ و  هار  فراصم  رـسک  نیمأت  يارب  هریل  غلبم 875/308/6  لودج 3/7  قبط 
.تفای صاصتخا 

رزخ يایرد  سراف و  جیلخ  رد  هلکسا  تخاس  ًاملسم  .دوب  یجراخ  زرا  فرصم  مزلتـسم  قوف  ياه  هنیزه  ارچ  هک  تسین  مولعم  ًالـصا 
زا لـصاح  ياهدـمآرد  لیدـبت  يارب  عقاو  رد  رداـنب  نهآ و  هار  يارب  يزرا  هجدوب  صیـصخت  .دوبن  گـنیلرتسا  هریل  فرـص  مزلتـسم 

رد يراذگ  هدرپس  روظنم  هب  یمسر  بولطم  يربارب  خرن  اب  زرا  هب  هاشاضر  يا  هرداصم  كالما  لاوما و 

.دوب یجراخ  ياه  کناب 

رثکادـح 5/4 دوب ، هتفای  صاصتخا  یماظن  فراـصم  هب  هک  يا  هریل  زا 000/412/18  دش  دـهاوخ  هداد  حرـش  ریز  رد  هک  روط  نامه 
هریل نویلیم  زا 6  شیب  ندرک  هفاضا  اب  .دیدزد  هاش  اضر  ار  رگید  هریل  نویلیم  هدراهچ  .دش  تاحیلـست  دـیرخ  فرـص  نآ  هریل  نویلیم 

نهآ و هار  يارب  یصیصخت  هجدوب 
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تفن دمآرد  هریل  نویلیم  زا 31  هریل  نویلیم  زا 20  شیب  يولهپ  ترضحیلعا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هریل ، نویلیم  غلبم 14  هب  ردانب 
ات 30 نیب 20  یغلابم  ندـنل  رد  هاش  یکناب  ياه  باسح  هک  تسا  هدـش  زرحم  کـنیا  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هدرب  تقرـس  هب  ار  ناریا 

تفن تکرش  ماهس  دیرخ  يارب  لوپ  نیا  رگا  .دوب  روآ  ماسرـس  ًاعقاو  قوف  غلبم  نامز ، نآ  ياهرایعم  اب  .دنتـشاد  دوخ  رد  هریل  نویلیم 
دنک و يرادیرخ  دوبن  ایناتیرب  تلود  هب  قلعتم  هک  ار  یماهـس  زا  يرایـسب  تسناوت  یم  ناریا  دیـسر ، یم  فرـصم  هب  ناریا  سیلگنا و 

.داد یمن  خر  زگره  ياه 1951-1953  لاس  نارحب 

ص:304
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1928-1941 هحلسا ، دیرخ  متشه : لصف 

هراشا

حلسم و ياهورین  هب  طوبرم  لیاسم  هب  زین  يرفاو  هقالع  دوب ، دنمقالع  یلام  یتفن و  لیاسم  هب  هک  ردقنامه  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس 
ات 1941 ياه 1921  لاـس  لوط  رد  ناریا  هک  یتازیهجت  زا  یلـصفم  حرـش  ترافـس  ياـه  شرازگ  .تشاد  جراـخ  زا  حالـس  دـیرخ 
ره هک  ار  ییاه  حالس  تسرهف  هیئوژ 1941 ، خیرات  هب  ینالوط  یشرازگ  رد  سوفیرد  .دراذگ  یم  رایتخا  رد  تسا ، هدرک  يرادیرخ 
هب ناریا » شترا  یمزر  تیعـضو   » ناوـنع اـب  يدنـس  نینچمه  وا  .دـهد  یم  هـیارا  دراد  راـیتخا  رد  ناریا  شترا  ياـه  گـنه  زا  کـی 
رد ناریا  هب  نیقفتم  ياهورین  مجاهت  زا  شیپ  ار  ناریا  شترا  ياـه  حالـس  زا  یلماـک  تسرهف  هک  تسا  هدرک  همیمـض  دوخ  شرازگ 
هب دراد ، دوجو  ترافـس  ياـه  شرازگریاـس  رد  ناریا  رگید  یماـظن  ياهدـیرخ  دروم  رد  هک  یتاـعالطا  دنـس و  نیا   (1) .دراد دوخ 

ًاعقاو هدـش  تخادرپ  حالـس  دـیرخ  تباب  ًارهاظ  هک  يا  هریل  غلبم 000/412/18  زا  یکچوک  شخب  طـقف  هک  دـهد  یم  ناـشن  حوضو 
.تسا هدش  یماظن  ياهدیرخ  فرص 

ص:305

هیئوژ 1941. خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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ناریا شترا 

هب حالـس  شورف  زا  اکیرمآ  تلود  هچرگا  .داد  ناشن  دوخ  زا  شـشترا  يارب  حالـس  دـیرخ  هب  يرفاو  هقالع  ناخاضر  ادـتبا  ناـمه  زا 
یم هیهت  ناریا  هب  اهروشک  ریاس  زا  حالـس  لیوحت  هرابرد  یلـصفم  ياـه  شرازگ  اـکیرمآ  ترافـس  دوب ، هدرک  يراددوخ  ناـخاضر 

زا یماظن  دـصاقم  يارب  ار  ریز  تازیهجت  ناریا  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـه  شرازگ  نیرخآ  : » اـکیرمآ یماـظن  هتـسباو  راـهظا  قبط  .درک 
کنات  4 کبس ، روتکارت   10 یشزومآ ، يامیپاوه   10 یگنج ، يامیپاوه   2 هسنارف : زا  تسا : هدرک  يرادـیرخ  یجراخ  ياـهروشک 
حالـس تامهم  گنفت و  کیتاموتا ، ياه  گنفت  لسلـسم ، يدادـعت  یُنت ، نویماک 5/1   30 تاریمعت ، نویماـک   2 ناملآ : زا  .کـبس 
هیدـه اه  سیورزلور  هک  دزاس  یم  شاف  اکیرمآ  یماـظن  هتـسباو  .یهرز » سیورزلور  يوردوخ   2 ایناتیرب : زا  .کچوک  ربیلاک  ياـه 

: تسا هدوب  ناخاضر  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 

رد

یم لیوحت  گنج  ترازو  هب  اهوردوخ  نیا  زا  ددـع  راهچ  عقاو  رد  دـش ، رکذ  الاب  رد  هک  سیورزلور  یهرز  ياهوردوخ  اب  طاـبترا 
مود دیرخ  نیا  هتبلا  .دنا  هدیرخ  ناتـسلگنا  زا  مه  ار  رگید  يات  ود  هک  دنیوگ  یم  تسا و  هرمحم  خیـش  هیده  اهنآ  زا  ددـع  ود  .دوش 
یلو دشاب ، هداد  هیده  ناخاضر  هب  ار  ریخا  يوردوخ  ود  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  دور  یم  نامگ  .تسا  كوکـشم  يردق 
دنوپ رازه  جـنپ  کی  ره  اهوردوخ  نیا  هک  دـنیوگ  یم  .تسا  هتـشاد  هاگن  ناهنپ  ار  ایادـه  نیا  تیهاـم  یـسایس  لـیالد  هب  ناـخاضر 
لمح هب  ارذگ  يا  هراشا  هتشذگ  ناتسبات  دادغب  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  ناگدنیامن  نیا ، رب  هوالع  .دراد ...  تمیق  سیلگنا 

(1) .دنتشاد گنج  ترازو  يارب  سیورزلور  یهرز  ياهوردوخ 

لاس ره  هک  يا  هژر  مسارم  رد  ات 1941  لاس 1926  زا  وردوخ  راهچ  نیا 

ص:306

هیوناژ 1923. خروم 17  (، 2724- یس.یس -5  ) هرامش 395 شرازگ  اکیرمآ ، یماظن  هتسباو  - 1
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.دندش یم  هتشاذگ  شیامن  هب  دش ، یم  رازگرب  هیروف 1921  ياتدوک 21  درگلاس  تبسانم  هب 

شرازگ ار  ناملآ  زا  هدش  يرادیرخ  ياه  حالـس  یخرب  لیوحت  ربخ  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  دـلفنروک ، فزوج  ربماتپس 1923  هام  رد 
.دـش یلزنا  ردـنب  دراو  یناـملآ  یتـشک  کـی  توا  هاـم  مود  همین  رد  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  روما  ترازو  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » درک
هدرک يرادیرخ  ناملآ  زا  گنج  زا  شیپ  ناریا  تلود  هک  دوب  تامهم  یهبانتعم  ریداقم  گنفت و  رازه  لماش 17  یتشک  نیا  هلومحم 

نیا رد  يرت  قیقد  تاـعالطا  سیراـپ ، رد  اـکیرمآ  تقوـم  رادراـک  سواـهتیاو ، ندلـش  شرازگ ، نیا  لاـسرا  زا  دـعب  یمک   (1)« .دوب
توا خـیرات 27  رد  یناملآ  یگنج  تازیهجت  لماش  يا  هلومحم  ییایناتیرب ، عبانم  زا  هلـصاح  تاعالطا  ساـسا  رب  : » داد هیارا  طاـبترا 

نیا .دـش  هیلخت  یلزنا  ردـنب  رد  درک ، یم  قیرط  یط  هیـسور  ياههاربآ  قیرط  زا  هک  یلـسنا  مان  هب  یناملآ  راخب  یتشک  کـی  طـسوت 
، کیتاموتا گنفت   25 هاتوک ،] هلول  گـنفت   ] نیبراـک  1000 گنفت ، لماش 1150  دوب  ناخ  لیعامـسا  گنهرـس  ماـن  هب  هک  هلومحم 

(2)« .دوب کچوک  ربیلاک  ياه  حالس  يارب  تامهم  قودنص  و 1800  لسلسم ، پوت و  ءازجا 

يدوز هب  هک  تسا  هدرک  يرادـیرخ  هسنارف  زا  کـنات  هس  ناریا  تلود  قثوم ، عـالطا  قبط  ، » داد شرازگ  دـلفنروک  ربماـسد ، هاـم  رد 
هب زین  ناملآ  زا  هدـش  يرادـیرخ  ياه  حالـس  هک  داد  عـالطا  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  هب  نینچمه  وا   (3)« .دش دهاوخ  لیوحت 
زا تازیهجت  نیا  شورف  .تسا  هدرک  يرادـیرخ  ناملآ  رد  یماظن  رلیرت  نویماـک و  ناریا 40  تلود  : » دش دـهاوخ  ناریا  دراو  يدوز 

هدرک زاربا  یمسر  ریغ  روط  هب  ناریا  شترا  داتس  سییر  .تسا  ياسرو  هدهاعم  دنب 2  شخب 5 ، هدام 170 ، فلاخم  ناملآ  يوس 

ص:307

ربماتپس 1923. خروم 8  (، 7/891.24  ) هرامش 257 شرازگ  دلفنروک ، - 1
ربتکا 1923. خروم 1  (، 6/891.24  ) هرامش 3545 شرازگ  سواهتیاو ، - 2

ربماسد 1923. خروم 21  (، 8/891.24  ) هرامش 328 شرازگ  دلفنروک ، - 3
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(1)« .تسا هدش  ناریا  دراو  یسور  دیرخ  دانسا  اب  تازیهجت  نیا  هک  تسا 

هظحالم لباق  نادنچ  ناریا  شترا  يوس  زا  تامهم  تاحیلـست و  دیرخ  مجح  ات 1930 ، ياهلاس 1920  لوط  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب 
تباب کـنارف  نویلیم  هک 8  درک  بیوـصت  سلجم  : » دـسیون یم  اـکیرمآ ، راـتخم  ریزو  پیلیف ، نمفاـه  لاـس 1927 ، رد  .تسا  هدوبن 
ياـه پوت  يارب  تاـمهم  نیا  زا  یتمـسق   (2)« .دوش تخادرپ  وزورک  ردیانـشا - هب  دوب  هدـش  يرادـیرخ  شیپ  اه  لاـس  هک  یتاـمهم 

هب اـتدوک  درگلاـس  هژر  مسارم  رد  اـه  پوت  نیا  هک  یناـمز  .دـش  یم  هدیـشک  بسا  طـسوت  هک  دوب  هدـش  يرادـیرخ  تخاس 1901 
هک دـش  یمن  نآ  زا  عنام  نردـم  تاحیلـست  نادـقف  نیا ، دوجو  اب  .دـندش  ییاـکیرمآ  ياـه  تاـملپید  هکحـضم  دـندمآرد ، شیاـمن 

هوکـش تمظع و  : » دـسیون یم  اه  همانزور  زا  یکی  اتدوک  درگلاس  نیمهد  رد  ًالثم  .دـننکن  نیـسحت  دـیجمت و  ار  شترا  اه  هماـنزور 
ناریا .تسا  يولهپ  هاش  اضر  ینویامه  ترـضحیلعا  روشک  ریذـپان  لزلزت  ربهر  یتسرپ  نهیم  شالت و  نوهرم  دـیدج  یماظن  نامزاس 
تایح دوب  دـهاوخ  رداق  سپ  نیا  زا  دوخ  يوق  دـیدج و  شترا  فطل  هب  درک ، زاغآ  ار  يدـیدج  تاـیح  لاس 1921  ياتدوک  اـب  هک 

یتاملک هزورما  حالـس  علخ  حلـص و  ياعدا  هک  میناد  یم  اریز  هتـشذگ - نرق  بیاصم  رارکت  سرت  زا  رود  هب  دشاب ، هتـشاد  یلقتـسم 
(3)« .تسین شیب  یلاخوت 

هک دـندوب  ییاهنامه  ًارهاظ  هک   ) یهرز يوردوخ  طقف 4  شترا  لاس 1935  لیاوا  رد  هک  دزاس  یم  شاف  كورب  ینروه  .چا  ماـیلیو 
دـسیون یم  وا  .دندوب  جراخ  هدر  زا  یگمه  هک  تشاد  کنات  و 6  دندوب ) هدرک  هیده  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هرمحم و  خیش 

لاـس رد  و  تخورف ، ناریا  شترا  هـب  نیگنـس  نویماـک  سیلوپانایدـنیا 19  رد  عقاو  نتگنیره  نومراـم - تکرـش  لاـس 1934  رد  هک 
رگید نویماک  شورف 36  يارب  یتارکاذم   1935

ص:308

هیوناژ 1924. خروم 15  (، 9/891.24  ) هرامش 354 شرازگ  دلفنروک ، - 1
هم 1927. خروم 5  (، 13/891.24  ) هرامش 339 شرازگ  پیلیف ، - 2

سرام 1931. خروم 7  (، 71/891.20  ) هرامش 1076 شرازگ  تراه ، .یس  زلراچ  رد  - 3
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اه شرازگ  قبط  هک  کبس  نویماک  هصقانم 100  رد  هک  دندوب  هتساوخ  تکرـش  زا  نیا ، رب  هوالع  .داد  ماجنا  یهرز  يوردوخ  و 12 
: دنک یم  راهظا  اکیرمآ  ترافـس  زا  زدـلیاچ  زویر  .یج  نیا ، دوجو  اب   (1) .دنک تکرـش  تشاد ، جراخ  زا  ار  اهنآ  دیرخ  دصق  ناریا 
هب سیلوپانایدنیا  ِنتگنیره  نومرام - تکرش  ًاریخا  هک  یهرز  يوردوخ  هدزاود  ما ، هدروآ  تسد  هب  هک  يا  هنامرحم  تاعالطا  قبط  »

ياه گـنفت  شتآ  ربارب  رد  دنـشاب ، هتـشاد  ار  یناریا  ياـه  گـنفت  شتآ  ربارب  رد  تمواـقم  باـت  دـیاش  هچرگا  تسا ، هتخورف  ناریا 
(2)« .دنرادن تمواقم  دنک ، یم  هدافتسا  هدحتم  تالایا  شترا  هک  ینردم 

تکرش هک  داد ، یکاولسکچ  زا  ادوکشا  کبس  کنات  دیرخ 56  يارب  یعطاق  شرافس  گنج  ترازو  هک  دسیون  یم  كورب  ینروه 
هتـسب لبق  لاس  کی  عقاو  رد  ار  اه  کنات  نیا  دیرخ  دادرارق  هک  دـش  مولعم  اهدـعب   (3) .تخاس سویام  رایـسب  ار  نتگنیره  نومرام -
سالاو اب  ییوگتفگ  رد  نتگنیره ، نومرام - تکرـش  سیئر  نتگنیره ، روترآ  گنهرـس  .دوب  هدـشن  مالعا  نامز  نآ  اـت  یلو  دـندوب ،

رازه شزرا 300  هب  ناریا  اب  هیلوا  دادرارق  هک  تفگ  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ترازو  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب  سیئر  يروم ، .سا 
هب يرگید  دادرارق  داقعنا  لاـح  رد  تکرـش   (4) .تفاـی شیازفا  هریل ) رازه   200  ) رـالد نویلیم  کـی  هب  هک  دوب  هریل ) رازه   60  ) رالد

ار نرب  رد  ناریا  دیرخ  نویـسیمک  هدـنیامن  هک  دوب  یهرز  ياهوردوخ  نیگنـس و  ياه  نویماک  شورف  يارب  رالد  نویلیم  کی  شزرا 
میات و تایرـشن  تالاقم  لـیلد  هب  هاـش ، هک  داد  ربخ  تکرـش  هب  تشگزاـب ، نرب  هب  صخـش  نیا  هک  یتقو  .دـندرک  راـضحا  نارهت  هب 

عونمم ار  ییاکیرمآ  ياه  حالـس  دیرخ  دوب ، هدروآ  مشخ  هب  ًادـیدش  ار  وا  هدـش و  هراشا  وا  يداع  بسن  لصا و  هب  نآ  رد  هک  روریم 
یصاخ تیمها  نتگنیره  نومرام - تکرش  اب  ناریا  طابترا  ًاقافتا  .تسا  هدرک 
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كرویوین و رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  هنوگچ  حالـس  دـیرخ  يارب  هتفای  صیـصخت  هجدوب  هک  دـهد  یم  ناـشن  اریز  دراد ،
.تفای یم  تهج  رییغت  سییوس 

ییاوه رونام  رد  اـمیپاوه  هب 60  کـیدزن  لاس 1936  رد  اتدوک  درگلاـس  هژر  مسارم  رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  اـکیرمآ  راـتخمریزو 
هدش هتـشک  نآ  نابلخ  ود  هدرک و  طوقـس  امیپاوه  کی  شیپ  زور  دـنچ  اریز  دـندادن ، ماجنا  یـشیامن  تاکرح  یلو  دـندرک  تکرش 

: دهد یم  هیارا  ناریا  شترا  یلک  تیعضو  زا  یلامجا  یحرش  ششرازگ  همتاخ  رد  كورب  ینروه  .دندوب 

ياه ناگی 

مه هچرگا  .دـندرک  یم  لمح  کیتاموتا  گنفت  زین  هدایپ  ياهورین  زا  يدادـعت  و  دـندوب ، لسلـسم  رابـشتآ  ياراد  یگمه  ماظن  هدایپ 
شیامن هب  ار  هزیروتوم  ییاوهدض  پوت  تشه  نینچمه  و  شک ، بسا  هناخپوت  مه  هزیروتوم و  یئارحـص  طسوتم  کبـس و  هناخپوت 

لمح رطاق  يور  رب  هدرک و  زاب  مه  زا  ار  نآ  تاعطق  هک  دوب  یناتسهوک  ياه  پوت  رب  ناش  هدمع  دیکأت  ًارهاظ  یلو  دندوب ، هتـشاذگ 
، يوق اهنآ  .دندوب  حلسم  نیباراک  گنفت ]  ] هب اهنآ  زا  یـضعب  هزین و  هب  دندوب ، راوس  اه  بسا  رب  تهبا  اب  هک  ماظن ، هراوس  .دندرک  یم 

یم فص  هب  هک  ینایاپراچ  دایز  رامـش  هب  هجوت  اب  دـش و  ماجنا  يداریا  چـیه  نودـب  ناس  مسارم  .دندیـسر  یم  رظن  هب  مظنم  زهجم و 
.داد یم  یماظن  مالـس  یپایپ  دوب و  هداتـسیا  رادربخ  هژر  نامز  تعاس  هس  لوط  رد  هاش  .تسناد  یبوخ  شیامن  ار  نآ  دش  یم  دنتفر ،

روشک و یگچراپکی  ظفح  يارب  یفرـصم  لباق  دمآراک  يورین  شا  یگدنز  لوط  رد  ترـضحیلعا  هک  دش  یم  اقلا  هدـننیب  هب  روطنیا 
(1) .تسا چیه  هیسور  ایناتیرب و  یماظن  تردق  ربارب  رد  قوف  يورین  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدرک  داجیا  يزکرم  تلود  زا  تعاطا 

دادعتسا دوخ  ربماون 1937  هام  شرازگ  رد  ترگنا  .چا  نو  .یس 
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پوت شترا 268  .دنک  یم  مالعا  رفن  ار 1000  ییاوه  يورین  و  مرادناژ ؛ رازه  ياهنم 8  هتبلا  رفن ، رازه  ار 105  ناریا  شترا  ياهورین 
.دوب هدرک  يرادـیرخ  زین  کـنات  یهرز و  يوردوخ  راد و 78  ینـش  روتکارت  نیگنـس و  نویماک  تشاد و 156  راـیتخا  رد  یئارحص 
هنیزه .دوبن  ریمعت  لباق  رگید  دنورف  هس  تسیب و  .دوب  هدافتـسا  لباق  نآ  دـنورف  طقف 134  هک  تشاد  امیپاوه  زین 157  ییاوه  يورین 
نویلیم ود  غلبم  هنایلاس  نیا ، رب  هوالع  .دوب  اه  هنیزه  لک  دـصرد  ای 5/37  رالد ، تکلمم 000/740/16  يداع  هجدوب  رد  شترا  لک 
هجدوب هک  دوش  یم  مولعم  قوف ، غلبم  باستحا  اـب  .تفاـی  یم  صاـصتخا  شترا  هب  یتکلمم  هریخذ  لـحم  زا  رـالد ) نویلیم   10  ) هریل

(1) .داد یم  لیکشت  ار  تلود  ياه  هنیزه  لک  دصرد  هب 60  کیدزن  یماظن 

.دوب هدش  رتشیب  یهرز  ياهوردوخ  اه و  کنات  دادـعت  لاس 1938  رد  اتدوک  درگلاـس  هژر  مسارم  رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  ترگنا 
هجوت صوصخ  هب  هزیناکم  ياه  ناگی   » .دندوب هدرک  تکرـش  دنفسا 1299  موس  درگلاس  هژر  رد  رسفا  زابرـس و  رازه  دودح 30  رد 
ناگی .دوب » هدـیدن  ناریا  رد  یهرز  يوردوخ  کنات و  همه  نیا  یـسک  لاحب  اـت  هک  دـنیوگ  یم  و  دـندرک ، بلج  دوخ  هب  ار  يداـیز 

.دوب كرام  نامه  زا  ینت )  5/7  ) طسوتم کنات  و 50  یکاولسکچ ، تخاس  ياکـسفاروم  ینت )  5/3  ) کبس کنات  لماش 50  کنات 
رب هوالع  .دوب  یناملآ  گان  گنیسوب - یهرز  نویماک  و 28  نتگنیره ، - نومرام يوردوخ  سیورزلور و 12  لماش 4  یهرز  رگشل 

رظن نیا  زاربا  زا  تسناوتن  ترگنا  نیا ، دوـجو  اـب  .دـندرک  یم  زاورپ  نامـسآ  رد  ییاـت  ياه 5  هتـسد  رد  یماظن  ياـمیپاوه   65 نیا ،
اهنآ هب  بوخ  یلیخ  ًارهاظ  دندوب و  لاحرس  رایسب  یناتسهوک  رابشتآ  ياهرطاق  : » دنک يراددوخ  ناریا  شترا  یلک  تیعـضو  هرابرد 
شک پوت  ياـه  بسا  زا  یمین  هک  ما  هدینـش  ًاـقافتا  .درک  یم  قدـص  زین  یماـظن  ياـه  بسا  رثـکا  هراـبرد  بلطم  نیا  .دندیـسر  یم 

زا يرایسب  هک  دندوب ، هدرک  دراو  ناتسراجم  زا  تفگنه  هنیزه  اب  ار  یئارحص  هناخپوت 
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یم هدیشک  بسا  اب  هک  يِردیانشا  ياه  پوت  هک  ما  هدینش  یماظن  هتـسباو  کی  زا  روطنیمه  .دندرم  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  یمک  اهنآ 
(1)« .دنرادن یفرصم  رگید  زورما  ياه  گنج  رد  هک  دنتسه  لدم 1901  دنوش 

دنلیوهود  25 دوب : یسیلگنا  يامیپاوه  لماش 75  ییاوه  رونام  هک  دهد  یم  ربخ  اتدوک  درگلاس  هژر  مسارم  زا  ششرازگ  رد  ترگنا 
کنات طسوتم و 25  کـنات  لماش 25  زین  هزیناکم  پیت  .دـنیه  رکواـه  و 15  يرویف ، رکواـه   10 سکدوا ، رکواـه   25 ثام ، رگیات 

گان گنیـسوب - یهرز  نویماـک  و 48  نـتگنیره ، نومراـم - یهرز  يوردوـخ  و 12  سیور  زلور   4 یکاولـسکچ ، تخاس  کبس 
شیب بقع  ياه  فص  یلو  دوب ، بوخ  رایسب  اهورین  يراکراوس  تراهم  : » دیازفا یم  نابز  شین  اب  ترگنا  زین  اجنیا  رد  .دوب  یناملآ 

(2)« .دندوب يدرُک  ياه  بسا  هّرک  زا  مه  رهک  ياه  بسا  رثکا  .دندش  یم  ولج  ياه  فص  یطاق  دح  زا 

ناریا شترا  تیعـضو  هرابرد  یقیقد  رایـسب  هدـننک و  نارگن  تاعالطا  لماش  اتدوک  درگلاـس  هژر  مسارم  زا  ترگنا  شرازگ  نیرخآ 
ناس لحم  يـالاب  زا  ییاـپ  اـت 500  يداعریغ 200  نییاـپ و  رایـسب  عاـفترا  رد  ییاـت ، ياـه 5  هتـسد  رد  اـمیپاوه ، دـنورف  دون  : » تسا

کبس و کنات  نامه 49  مه ، یهرز  ياهورین  زا  .دوبن » راوس  اهامیپاوه  يور  رب  یپوت  چیه  ، » ترگنا شرازگ  قبط  یلو ، .دنتشذگ »
تکرـش مسارم  رد  دـندوب ، هدـش  اه  هژر  همه  تباث  ياپ  رگید  الاح  هک  یـسیورزلور  یهرز  يوردوخ  راهچ  اب  طـسوتم ، کـنات   49

یهرز ياـه  نویماـک  رامـش  دوـب ، هتفاـی  شیازفا  هاگتــسد  هـب 16  نـتگنیره  نومراـم - یهرز  ياـهوردوخ  دادـعت  هـچرگا  .دنتـشاد 
ياه پوت  نامه  زونه  مه  یناتسهوک  هناخپوت  تمـسق  رد  .دوب  هاگتـسد  نامه 48  هتشذگ  لاس  لثم  زونه  یناملآ  گان  گنیـسوب -

: دسیون یم  دوخ  شرازگ  نایاپ  رد  ترگنا  .درک  یم  ییامندوخ  رتشیب  يرگید  زیچ  ره  زا  لدم 1901  ردیانشا 
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ناگی همه  دریگ ، یم  دوخ  هب  یعفادت  یتلاح  جیردت  هب  روشک  هناریگلفاغ ، تالمح  ناکما  هب  هجوت  اب  دـنچ ، ره  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب 
ناریا ياهزرم  رد  هک  یناریا  ياهورین  زا  هتسد  نآ  رضاح  لاح  رد  هک  ینعم  نیدب  دنتشاد ؛ تکرـش  ناس  نیا  رد  نارهت  ناگداپ  ياه 

، طابترا نیمه  رد  .دنا  هدش  مازعا  اجنآ  هب  نارهت  زا  ریغ  يرگید  ياه  ناتسا  لحم و  ياه  ناگداپ  زا  ًاتدمع  دنتـسه  رقتـسم  هیـسور  و 
ار ناریا  شترا  دنالنف ، رد  گنج  .ما  هتفرگ  اهنآ  زا  ار  ریز  جیاتن  هک  متشاد  یجراخ  یماظن  هتسباو  دنچ  اب  یبلاج  ياه  تبحص  ًاریخا 
زا هن  ناریا  دـنالنف و  شترا  عقاو  رد  یلو  .دنتـسین  ناریا  يارب  يدـج  یماظن  دـیدهت  کی  رگید  اه  يوروش  هک  تسا  هتخاس  دـعاقتم 

یعافد تاجایتحا  هب  یهجوت  چـیه  ًابیرقت  لاحب  ات  .دنتـسین  هسیاقم  لباق  رگیدـکی  اـب  ًالـصا  هیحور  تازیهجت و  هن  و  یگرزب ، ظاـحل 
بوکرـس ریظن  روشک ، یلخاد  تاجایتحا  ندروآرب  يارب  طقف  ًاتدـمع  شترا  و  تسا ، هدـشن  نآ  یللملا  نیب  تیعقوم  ظاـحل  زا  ناریا 

هتفرگن رارق  شیامزآ  هتوب  رد  زونه  ناریا  دـیدج  شترا  ياه  تیلباق  .تسا  هدـش  تیوقت  هاش  میژر  تابث  نیمـضت  ریاـشع و  شروش 
يراک زیچان  رایـسب  یتمواـقم  زجب  روشک  نیا  شترا  زا  ناریا ، هب  يوروش  هلمح  تروص  رد  هک  دـندقتعم  هاـگآ  نارظاـن  یلو  تسا ؛

.دمآ دهاوخنرب 

دنتسه و هلمح  ضرعم  رد  یتحار  هب  روشک  نیا  یلامـش  ياه  ناتـسا  تسین و  بسانم  تاماکحتـسا  ياراد  ناریا  ياهزرم  هکنیا  لوا 
يا هتفای  نامزاس  هدش و  يزیر  همانرب  یتایلمع  حرط  ناریا  شترا  هک  تسا  دـیعب  هکنیا ، مود  .دـنراد  يریذـپ  بیـسآ  رایـسب  تیعقوم 

ياـهرایعم اـب  قباـطم  شترا  ظـفح  زیهجت و  روشک  لکـشم  نیرتگرزب  ًـالعف  یلو  .دـشاب  هتـشاد  نمـشد  مجاـهت  ربارب  رد  عاـفد  يارب 
یلعف تازیهجت  هچرگا  فـلا ) : ) دراد دوـجو  ناریا  یماـظن  ناـمزاس  رد  يرایـسب  فعـض  طاـقن  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  يزورما 

هب نیگنس  ياه  حالس  يارب  تامهم  دوبمک  و  تسین ، یفاک  نآ  رادقم  یلو  تسا ، یبوخ  تازیهجت  شترا 
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يردق

، هناخپوت ماظن و  هدایپ  زا  یـشخب  ندـش  هزیناکم  هب  هجوت  اب  ب ) ( ؛ دـهد یم  ار  گنج  زور  کی  فافک  طقف  دـنیوگ ) یم   ) هک تسا 
ود ار  لکـشم  نیا  یکیناکم  تازیهجت  دایز  عونت  ج ) ( ؛ تسا لکـشم  نازابرـس  يارب  هدـیچیپ  نردـم و  یماظن  تالآ  نیـشام  اب  راـک 

رایـسب یماظن  ياه  شزومآ  د ) ( ؛) هریغ هسنارف و  دئوس ، ایناتیرب ، ناملآ ، یکاولـسکچ ، تخاس  تالآ  نیـشام  ًالثم   ) دنک یم  نادـنچ 
شترا هک  دنیوگ  یم  تسا و  دوهـشم  یبوخ  هب  لباق  نارـسفا  نادقف  ه ) ( ؛ تسا ییادـتبا  زونه  یگنج  ياه  کیتکات  زیچان و  هاتوک و 

عقاوم رد  ًالامتحا  درادـن ، ندـیگنج  هقباس  ناریا  شترا  هک  ییاجنآ  زا  و ) ( ؛ دـنک یم  لمع  فیعـض  رایـسب  زین  يداتـس  ياـهراک  رد 
(1) .دوب دهاوخ  نییاپ  رایسب  شنازابرس  هیحور  تشاد و  دهاوخن  یبوخ  يربهر  يرارطضا 

رد ترگنا  .دوبن  میژر  ظفح  يارب  يدامتعا  لباق  ًالماک  رازبا  رگید  شترا  هاش ، اضر  تموکح  نارود  رخاوا  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هدش و فشک  هاش  رورت  هئطوت  هک  متفای  عالطا  یقثوم  ًاتبسن  عبنم  زا  نونکا  مه  : » دهد یم  شرازگ  ربماسد 1939  خروم 1  یمارگلت 

هدرک مادعا  دندش ، ریگتـسد  لوا  هک  ار  يرفن  جنپ  تاعیاش  قبط  .دـنا  هدـش  ریگتـسد  شترا  نارـسفا  زا  نت  هب 300  کیدزن  لاحب  اـت 
کی لاحب  ات  عقومنآ  زا  .بش  تعاس 10  ربماسد ، خروم 1  هرامش 153 ، مارگلت  : » دسیون یم  شا  يدعب  مارگلت  رد  ترگنا   (2)« .دنا

(3)« .تسا هدش  نارابریت  هیسور  يارب  یسوساج  ماهتا  هب  همکاحم و  یماظن  هاگداد  رد  یناریا  گنهرس 

ییاهامیپاوه زا  یکی  ِنابلخ  هک  دهد  یم  ربخ  اتدوک  درگلاس  نیمتسیب  هژر  مسارم  زا  شـشرازگ  رد  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  سوفیرد ،
رد دوب  رارق  هک 

ص:314

.تسا یلصا  نتم  دیکأت  هیروف 1940 ؛ خروم 26  (، 25/891.415  ) هرامش 1779 شرازگ  ترگنا ، - 1
ربماسد 1939. خروم 1  یپ 891.001-15 ،) /192  ) هرامش 153 مارگلت  ترگنا ، - 2

دینک هاگن  هلئسم ، نیا  زا  یلصفم  حرش  يارب  ربماسد 1939 . خروم 18  (، 891.001 یپ 15 - /193  ) هرامش 166 مارگلت  ترگنا ، - 3
.نینورک رثا  مسیلاکیدار » تسایس   » هب
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، ثداوح عون  نیا  رارکت  زا  يریگولج  روظنم  هب  اـه  شرازگ  قبط  .دوب  هتخیرگ  هیـسور  هب  اـمیپاوه  اـب  دـنک ، تکرـش  ییاوـه  روناـم 
.تفرگ یم  رارق  نانابلخ  رایتخا  رد  یمک  رایسب  نیزنب  هیمهس 

يارب ار  یتامادـقا  ذاـختا  نالوئـسم  هکنیا  دـتفیب و  قاـفتا  تسا  نکمم  ییاـهزیچ  نینچ  هک  تیعقاو  نیا  : » دـنک یم  هفاـضا  سوفیرد 
« .دنتسین دامتعا  لباق  مه  نادنچ  یناریا  ياهورین  هک  دهد  یم  ناشن  دنا ، هتفای  يرورض  یثداوح  نینچ  عوقو  زا  يریگولج 

شیب تازیهجت  تسا ، هدشن  شیامزآ  زونه  شترا  هیحور  یمزر و  ياه  تیلباق  : » دریگ یم  یهیدـب  يا  هجیتن  شـشرازگ  همادا  رد  وا 
تاماکحتـسا ياراد  روشک  ياـهزرم  .دـهد  یمن  ار  شترا  فاـفک  نآ  نارـسفا  رامـش  و  تسین ، یفاـک  نآ  هدـیچیپ  عونتم و  دـح  زا 

نردم روشک  ره  ای  هیسور  هلمح ]  ] ربارب رد  فیعض  رایـسب  تمواقم  کی  زا  رتشیب  يزیچ  دناوتب  ناریا  هک  تسا  دیعب  تسین و  بسانم 
(1)« .دهدب ناشن  دوخ  زا  رگید 

هتشذگ لاس  یط 20  هک  يروشک  رد  .دـنک  یم  يراددوخ  رگید  یهیدـب  يریگ  هجیتـن  کـی  زا  اـکیرمآ  راـتخمریزو  نیا ، دوجو  اـب 
هب ًارهاظ  یتفن  ياهدمآرد  دصرد  لقادح 60  هک  ییاج  رد  و  دوب ، هدش  شترا  فورـصم  تلود  ياه  هنیزه  لک  دصرد  لقادح 60 

؟ تشاد یلیلد  هچ  شترا  تازیهجت  دوبمک  یگدامآ و  مدع  سپ  دوب ، هدش  شترا » يارب  تامهم  هحلـسا و  دـیرخ  لیمکت   » فرـصم
؟ دوب هدیسر  شترا  جرخ  هب  ًارهاظ  هک  دوب  هداتفا  یتفگنه  غلابم  رس  رب  ییالب  هچ  سپ 

دادعت هب  طوبرم  تایئزج  ناریا ،» شترا  یمزر  تیعـضو   » ینعی دراد ، دوجو  ناریا  حلـسم  ياهورین  هرابرد  هک  یـشرازگ  نیرت  لماک 
هام ود  ینعی  نئوژ 1941 ، ات 15  ار  ییاوه  يورین  و  ییایرد ، يورین  شترا ، ياه  ناگی  لک  تازیهجت  تمدـخ و  لاح  رد  ياـهورین 

هیارا ناریا  هب  نیقفتم  هلمح  زا  لبق 

ص:315

سرام 1941. خروم 3  (، 26/891.415  ) هرامش 39 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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(1) .دهد یم 

دش و 448 یم  میسقت  رگشل  هب 18  ینیمز  يورین  .دوب  يرمرادناژ ) لنسرپ  ياهنم 750/9  ، ) ورین ینیمز 400/126  يورین  تارفن  لک 
گنه هس  لماش  هزیناـکم  پیت  کـی  ناریا  شترا  .تشاد  ییاوهدـض  پوت  و 76  لدـم 1901 ،) ردیانـشا  ياه  پوت  هلمج  زا   ) پوت
يورین تمدـخ  رد  هک  یهرز  نویماک  و 50  یهرز ، يوردوخ   24 کنات ، دادـعت 100  .تشاد  نارهت - رد  رقتـسم  یگمه  هزیناکم -

(. هرامش 1/9 لودج   ) ناریا ياهزرم  رد  هن  دندوب و  رقتسم  نارهت  رد  یگمه  ناریا ) یهرز  رکشل   ) دوب ینیمز 

زرم ینعی  هرامش 2/9 ،) لودج   ) یلامش ياهزرم  زا  تظافح  لوئـسم  ياهرگـشل  دودحم  تردق  زا  ار  ینیمز  يورین  یعقاو  یگدامآ 
يوردوخ اهرگشل  نیا  زا  کی  چیه  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دیمهف  ناوت  یم  يوروش ، داحتا  ناریا ، یلامـش  هیاسمه  اب  يرتمولیک  رازه  ود 

دنفادـپ ییاوهدـض و  پوت  ناشمادـکچیه  ًاـبیرقت  هکنیا  و  دندیـشک ، یم  اـه  بسا  ار  هناـخپوت  ياـه  پوت  هکنیا  و  دنتـشادن ، یهرز 
.دوب عافد  یب  ًالمع  ناریا  یلامش  ياهزرم  دنتشادن ، ییاوه 

ناجیابرذآ .دندش  هجاوم  نالیگ  رد  یکدنا  رایسب  تمواقم  اب  طقف  دندرک ، هلمح  ناریا  هب  توا 1941  خیرات 25  رد  اه  سور  یتقو 
.دندرک طوقس  يا  هظحالم  لباق  تمواقم  هنوگچیه  نودب  ناسارخ  و 

يارب هدش  تخادرپ  یعقاو  غلابم  هک  دهد  یم  ناشن  تشاد  رایتخا  رد  شترا  هک  يا  هناخپوت  یهرز و  ياهوردوخ  رامش  هکنیا  ًاتیاهن 
.تسا هدوب  مک  ًاتبسن  حالس  دیرخ 

شرازگ قبط  نتگنیره ، نومرام - تکرـش  زا  هدش  يرادیرخ  روتکارت  نویماک و  دودح 200  رد  یهرز و  يوردوخ  تمیق 20  ًالثم 
.تسا هدوب  هریل ) رازه   200  ) رالد نویلیم  طقف 1  تکرش ، نیا  سیئر 

ص:316

توا 1925. خروم 22  (، 27/891.34  ) هرامش 102 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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لودج

ناریا هب  نیقفتم  هلمح  زا  لبق  یمک  ، 1941 ناریا ، شترا  هزیناکم  تاحیلست  هرامش 1/8 . 

، کبس کنات  نادرگ  کی 

5/3  ) یکاولسکچ تخاس  ياکسفاروم 

( نت

50

طسوتم کنات  نادرگ  کی 

5/7  ) یکاولسکچ تخاس  ياکسفاروم 

( نت

50

یهرز يوردوخ  نادرگ  کی 

نتگنیره نومرام -

سیور زلور 

20

4

یهرز ياه  نویماک 

گان - گنیسوب

50

ياه تلکیسروتوم 

.یب.نا.فا
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50

ياه تلکیسروتوم 

ردنلیس نسدیوید 2  - یلراه

16

تاریمعت نویماک 

4

لمح و

هزیناکم لقن 

نویماک

سنالوبمآ

ریاس

( روتکارت لماش  )

306

12

150

یگنج تیعضو  : » عبنم

«، ناریا شترا 

هیئوژ 1941، خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  همیمض 

سییول فرط  زا  یلاسرا 

.رسپ ِسوفیرد 
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کی هک  مـینک  ضرف  رگا  یتـح  .دوـب  هریل  طقف 750/3  لاس 1933  رد  شتاحیلـست ، اب  ثام ، رگیات  یـسیلگنا  هدـنگنج  کـی  هنیزه 
رازه طقف 375  کنات  دیرخ 100  تشاد ، ار  یسیلگنا  ياه  هدنگنج  تمیق  نامه  مه  یکاولـسکچ  تخاس  طسوتم  ای  کبـس  کنات 

.دوب هتشادرب  هنیزه  هریل 

نویلیم زا 5/1  رتـشیب  يزیچ  ات 1941  ياه 1928  لاس  لوط  رد  شترا  يارب  هدـش  يرادـیرخ  هحلـسا  لک  هک  تسا  نشور  ًاـعومجم 
رسک ینعی  هریل ،

ص:317
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لیمکت  » يارب هتفای  صیصخت  زا 000/412/18  یکچوک 

.تسا هدوبن  شترا » تامهم 

لودج

هیئوژ 1941 روشک ، لامش  رد  ناریا  شترا  ياوق  هرامش 2/8 . 

رگشل

اهورین

پوت

پوت

ییاوهدض

موس

( یقرش ناجیابرذآ  )

8500

28

4

( یبرغ ناجیابرذآ   ) مراهچ

8000

28

0

مهدزناپ

( لیبدرا )
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3000

12

0

مهدزای

( نالیگ )

3300

12

0

مهد

( ناگرگ )

3500

14

0

مهن

( ناسارخ )

8000

28

4

عومجم

لک
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34300

122

8

هیئوژ 1941، خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  همیمض  ناریا ،» شترا  یمزر  تیعضو  : » عبنم

.رسپ ِسوفیرد  سییول  فرط  زا  یلاسرا 

ناریا ییایرد  يورین 

جیلخ رد  ناریا  ییایرد  يورین  تیعـضو  زا  یبلاج  رگنـشور و  شرازگ  رهـشوب ، رد  اـکیرمآ  لوسنک  بیاـن  ، (1) رلوف گرِگ  جروج 
: دهد یم  هیارا  سراف 

زا يریگولج  روظنم  هب  ایناتیرب  ياجب  روشک  نیا  هب  سراـف ]  ] جـیلخ يرمرادـناژ  يراذـگاو  يارب  ناریا  ياـضاقت  هب  هجوت  اـب  ًاـمارتحا 
سیلوپسرپ ناریا  ییایرد  يورین  ياه  یتشک  نیرتگرزب  .دناسر  یم  عالطا  هب  ار  یصخش  تادهاشم  یخرب  حالس ، ینوناقریغ  قاچاق 

یئبمب هب  رفـس  دـصق  شیپ  لاـس  دـنچ  اـه  یتـشک  نیا  زا  یکی  .داد  ناـکت  ناـشیاج  زا  ناوت  یمن  ار  کـیچیه  هک  دنتـسه  يرفظم  و 
شنداد ناکت  زا  یتشک  يادخان  دوب ، ندش  قرغ  فرُش  رد  هراومه  هک  اجنآ  زا  یلو  تشاد ،

ص:318

.George Gregg Fuller - 1
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رـس رب  راب  کی  تقو  دنچ  ره  مه  یتشک  همدخ  .دـنوش  قرغ  دوز  یلیخ  اهنآ  يود  ره  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  عقاو ، رد  .درک  عانتما 
یم نادنز  هب  ای  دنادرگ و  یمرب  یتشک  هب  دنک و  یم  عمج  ناشیاه  هناخ  زا  ار  اهنآ  شترا  یلو  دـننک ، یم  باصتعا  ناشیاهدزمتـسد 

ار نآ  يراج  لاس  رد  یناملآ  تکرـش  کی  هک  تسا  يولهپ  مان  هب  يروتوم  یتشک  کی  ناریا  ییایرد  يورین  راـختفا  هیاـم  .دزادـنا 
نآ تخوس  تاکرادـت و  سراف ]  ] جـیلخ هب  هدـنام  لیام  دـنچ  اریز  داد ، ناریا  لیوحت  ًابیرقت  میوگب  رتهب  دـیاش  ای  داد ، ناریا  لـیوحت 

تـسد ریز  هک  دنداد  یناریا  ناولم  کی  هب  ار  یتشک  تیلوئـسم  سپـس  .دننزب  وراپ  رهـشوب  ات  دندش  روبجم  یتشک  همدخ  دش و  مامت 
عورش دندوب ، هدرکن  تفایرد  ار  ناش  قوقح  هک  یتشک  همدخ  .دوب  هدش  یتشک  يادخان  الاح  درک و  یم  راک  یناملآ  يوشاج  کی 

شناناولم ّرـش  زا  ار  ییایرد  يورین  ات  دنداتـسرف  شترا  زا  رومأم  کی  هکنیا  ات  دندرک ، رازاب  رد  یتشک  لیاسو  بابـسا و  نتخورف  هب 
يارب رهـش  تیعمج  همه  .دـندرک  شا  هرمحم  یهار  دنتـشاذگ و  يولهپ  هشرع  يور  یـشترا  پوت  يدادـعت  نآ  زا  دـعب  دـنک ! ظفح 

دنتـسناد یمن  یتـشک  همدـخ  هکنیا  زا  ریغ  دوبن  راـک  رد  يداریا  تفر و  شیپ  بوخ  یلیخ  زیچ  همه  و  دـندوب ، هدـمآ  یتـشک  هقردـب 
ار نآ  دنتخادنا و  ار  شرگنل  عقومب  هک  درب  یم  نوریب  هلکـسا  زا  ار  یتشک  تشاد  ایرد  دم  .دننک  نشور  دیاب  روطچ  ًالـصا  ار  یتشک 
مه حلـسم  جنل  ود  .دنام  دهاوخ  اجنامه  یتقو  دـنچ  تخوس  ینارگ  رطاخب  دیـسر و  هرمحم  هب  هرخالاب  يولهپ  یتشک  .دـنداد  تاجن 

بوخ یلیخ  هچوان  کی  .تسا  هرمحم  رد  رگید  جنل  هدـش و  طاقـسا  تساه  لاس  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ؛ تاکرمگ  هرادا  رایتخا  رد 
ار هچوان  دـناوت  یمن  هک  تسا  کـچوک  ردـقنآ  دـنا  هدرک  راوس  نآ  يور  هک  يروتوم  یلو  دـنا ، هدـیرخ  یطاقـسا  جـنل  ياـجب  مه 

دوجو نایچقاچاق  اب  هزرابم  يارب  هک  دنتـسه  ییاهروانـش  اهنت  رگید  هچوان  کی  هچوان و  نیا  .دـنارب  دـیدش  ياـه  ناـیرج  فـالخرب 
هب ار  نایچقاچاق  سانجا  ًابلاغ  یتشک ] همدخ   ] .دنراد
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تمینغ

(1) .دننک شاعم  رارما  نایچقاچاق  زا  ضراوع  نتفرگ  اب  دنناوت  یم  دوشن  تخادرپ  ناش  قوقح  رگا  دنریگ و  یم 

: تسا هداد  حرش  یشرازگ  رد  ار  يولهپ  یتشک  دیرخ  هب  طوبرم  تایئزج  دوب ، نارهت  رد  اکیرمآ  رادراک  نامز  نآ  رد  هک  يروم ،

یگنج وان  هکنیا  رب  ینبم  دوب  هدیـسر  پاچ  هب  يربخ  نطو  ربماون  هرامـش  رد  هک  دـناسر  یم  هجراخ  روما  ترازو  عالطا  هب  ًاـمارتحا 
هتخاس یناملآ  ناگدننکدیلوت  نیرتهب  تسد  هب  یتشک  نیا   » هک دوب  هدمآ  قوف  ربخ  رد  .دوش  یم  رهشوب  ردنب  دراو  يدوز  هب  يولهپ 
یگنج ياه  متـسیس  نیرخآ  اب  قباطم  قوف  یتشک  .تسا  هدش  حلـسم  یهرز  شـشوپ  حالـس و  هب  ایلاتیا  لپان  ردـنب  رد  ًاریخا  هدـش و 

يارب ياسرو  هدهاعم  هک  ییاه  تیدودحم  ببس  هب  ناملآ  .تسا  زهجم  يرورض  میس  یب  ياههاگتسد  هیلک  هب  هدش و  هتخاس  ناملآ 
اب تاراـهظا  نیا  تحـص  دـییأت  يارب  نم  .تشادـن » ار  یهرز  شـشوپ  حالـس و  هب  يولهپ  یتشک  زیهجت  هزاـجا  دوب ، هدرک  ررقم  نآ 

هدش زیهجت  ًالماک  هک  هدوب  یمیدق  بور  نیم  کی  عقاو  رد  وان » مزر   » نیا هک  متفای  عالطا  متفرگ و  سامت  نارهت  رد  ناملآ  ترافس 
هچوان نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  نیرخآ  .تسا  هدرک  يرادـیرخ  ناملآ  تلود  زا  ار  نآ  شیپ  هاـم  دـنچ  ناریا  تلود  و 

ناخ هللا  تزع  زا  .تسا  هدرک  دیدزاب  نآ  زا  دوب  هدمآ  اجنآ  هب  شناهارمه  اب  هک  ناخاضر ]  ] ارزولا سیئر  هدیـسر و  رهـشوب  ردـنب  هب 
ياه یتشک  دیرخ  هب  طوبرم  تارکاذم  هک  ما  هدینـش  تسا  هتـشگرب  نیلرب  زا  ًاریخا  دوب و  ناملآ  رد  ناریا  ترافـس  ریبد  هک  تیاده ،
هژیو هدـنیامن  ماقم  رد  هک  ناخ ، لیعامـسا  گنهرـس  دورو  زا  شیپ  .دراد  همادا  هک  تساه  لاس  ناریا  ییایرد » يورین   » يارب یناملآ 
هریل تمیق 3800  هب  نکفاردژا  یمیدق  هچوان  هس  دیرخ  يارب  يدادرارق  ًالمع  دوب ، هدـش  مازعا  تارکاذـم  همتاخ  يارب  ارزولا  سیئر 

هدناسر ءاضما  هب 
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توا 1925. خروم 22  (، 2/891.34  ) هرامش 61 شرازگ  رلوف ، - 1
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.دوب

هریل رازه  تمیق 4  هب  دوب  یمیدـق  بور  نیم  کی  هک  ار  ینونک  وان » مزر   » هک دـید  حالـص  ناخ  لیعامـسا  گنهرـس  نیا ، دوجو  اـب 
.دشاب هتفر  شدوخ  بیج  هب  لوپ  نیا  زا  یمظعا  شخب  هک  دور  یم  نامگ  .دنک  يرادیرخ 

دورو

ربماتپس رد  گنـشف  راطق  رازه  هب 200  بیرق  اب  راـکدوخ  گـنفت   20 رزوم ، گـنفت  دودـح 2100  لماش  تامهم  حالـس و  هلومحم 
هک ناملآ  زا  زین  لسلسم  يدادعت  اب  يروتوم ، تاریمعت  نویماک  ینت و 2  يروتوم 5/1  نویماک  دیرخ 3  نارهت و  هب  ناملآ  زا   1923

.تسا هجوت  بلاج  ناملآ  زا  مه  وان  مزر  حالطصا  هب  نیا  دیرخ  لاح  نیا  رد  .دش  لیوحت  نارهت  هب  يراج  لاس  هیوناژ  هام  دودح  رد 
هناخروق یتسرپرـس  يارب  نمتراه  مان  هب  ناملآ  شترا  قباس  رـسفا  کی  هک  میدوب  هداد  عالطا  هجراخ  روما  ترازو  هب  ًـالبق  نینچمه 

(1) .تسا هدمآرد  مادختسا  هب  ناریا  ینیمز  يورین  يارب  گنفت  تخاس  ًاتیاهن  ریمعت و  تهج  رهشوب  نارهت و 

تقفاوـم ییاـیرد  يورین  هعـسوت  يارب  رـالد ) رازه  دودــح 200  رد   ) ناـموت رازه  غـلبم 200  صیـصخت  اـب  سلجم  لاـس 1928 ، رد 
تمدـخ هب  هک  واـن  ییاـیلاتیا  سدـنهم  کـی  ًاریخا  : » دـهد یم  شرازگ  نارهت ، رد  اـکیرمآ  لوسنک  نیرف ، .ویلبد  نیتسوگآ   (2) .درک

یناریا ییایرد  يورین  کی  تسا  رارق  هک  هدـش  مالعا  کنیا  مه  هدرک و  دـیدزاب  سراف  جـیلخ  لحاس  زا  تسا  هدـمآرد  ناریا  تلود 
یتشک دودـح 5  رد  کنیا  مه  ناریا  تلود  .دوش  داجیا  تسا ، ییاـیلاتیا  فص  رـسفا  کـی  هک  وتارپ ، لد  ناـتیپاک  یهدـنامرف  تحت 
یتشک ياههاگریمعت  نینچمه  درک و  دهاوخ  يرادـیرخ  ایلاتیا ، زا  ًالامتحا  مه ، رگید  یتشک  جـنپ  اه  شرازگ  قبط  دراد و  کچوک 

نانزهار و بیقعت  ییایرد  يورین  نیا  داجیا  زا  دصق  هک  دنیوگ  یم  .دش  دهاوخ  هتخاس  مه 

ص:321

ربماون 1924. خروم 30  (، 1/891.34  ) هرامش 768 شرازگ  يروم ، - 1
لیروآ 1928. خروم 3  (، 3/891.34  ) هرامش 570 شرازگ  پیلیف ، نمفاه  - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 352 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_321_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_321_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .تسا هحلسا  نایچقاچاق  هژیو  هب  نایچقاچاق ،

: دسیون یم  دوخ  يدعب  شرازگ  رد  نیرف 

رد

ياـه هـنیزه  اـه و  یتـشک  ریمعت  دـیرخ و   » يارب رـالد ) رازه  دودــح 400  رد   ) ناـموت رازه  غـلبم 400  لاـس 1929-1930 ، هجدوب 
، ایلاتیا زا  ًـالامتحا  زین ، کـچوک  یتشک  دودـح 6  رد  هک  دـنیوگ  یم  .تفای  صیـصخت  ییاـیرد » يورین  يارب  یجراـخ  نیمدختـسم 
رد هحلـسا  قاچاق  .تسا  رزخ  ياـیرد  يارب  رگید  دـنورف  و 2  سراف ]  ] جـیلخ يارب  نآ  دـنورف  ًالامتحا 4  هک  دش  دـهاوخ  يرادـیرخ 
هک دور  یم  ناـمگ  و  تسا ، هتخاـس  راوشد  ار  بونج  یـشروش  ریاـشع  حالـس  علخ  هک  يوحن  هب  تسا  داـیز  رایـسب  جـیلخ  لـحاوس 
هب نآ  دـمآرد  هک  ياچ  دـنق و  راصحنا  زایتمالا  قح  ظاـحل  زا  ناـموت  نویلیم  کـی  هناـیلاس  لقادـح  هزادـنا  هب  هقطنم  نیا  رد  قاـچاق 

ًاملـسم دنک  فقوتم  ار  قاچاق  نیا  دناوتب  ییایرد  يورین  رگا  .دنک  یم  دراو  ررـض  تلود  هب  تسا ، هتفای  صاصتخا  نهآ  هار  تخاس 
(2) .تسا هدرک  یبوخ  يراذگ  هیامرس  تلود 

رد دـعب  لاـس  ود  اریز  دوب ؛ هتفاـی  صاـصتخا  ییاـیرد  يورین  هب  هک  دـمآ  یناـموت  رازه  رـس 600  رب  ییـالب  هچ  دـناد  یمن  سکچیه 
هچوان راهچ  دیرخ  اب  تسا  رارق  «، (3) تساه یسییوس  یلـصا  بیقر  الاح  هک  ، » ناریا ییایرد  يورین  هک  میناوخ  یم  تراه  شرازگ 

یتکلمم هریخذ  قودنـص  لحم  زا  هچوان  راـهچ  نیا  دـیرخ  هنیزه  دوب  رارق  اـه ، شرازگ  قبط  .دوش  تیوقت  اـیلاتیا  تخاـس  راد  پوت 
سپس و  دهدب ، شزومآ  ار  یناریا  ناناولم  دوب  رارق  دندیمان  یم  دابدنس » ادخان   » ار وا  اه  یناریا  هک  زین  وتارپ  لد  ناتیپاک  .دوش  نیمأت 

يورین کی  نیرف  نوچمه  زین  تراه  .دـنریگب  هدـهع  رب  ار  اهنآ  یهدـنامرف  اه  یتشک  مازعا  نامز  رد  ات  دـنک  مازعا  ایلاتیا  هب  ار  اـهنآ 
يوق ییایرد 

ص:322

هیروف 1929. خروم 20  (، 4/891.30  ) هرامش 39 شرازگ  نیرف ، - 1
لیروآ 1929. خروم 13  (، 5/891.30  ) هرامش 56 شرازگ  نیرف ، - 2

ییاناوت داعبا و  هب  تسا  یـضیرعت  تراه ، ترابع  نیا  درادن ، مه  ییایرد  يورین  ًاعبط  درادـن و  هار  ایرد  هب  سییوس  روشک  نوچ  - 3
( راتساریو  ) .نامز نآ  رد  ناریا » ییایرد  يورین   » حالطصا هب 
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: دناد یم  مزال  قاچاق  اب  هزرابم  يارب  ار 

يزاین

جاور رایـسب  اجنیا  رد  قاچاق  .دراد  دوجو  ناریا  بونج  یلیام  رازه  کی  ياـهزرم  لوط  رد  دـمآراک  یلحاـس  دراـگ  کـی  هب  یعقاو 
زا هدافتسا  يارب  شمیمصت  راد و  پوت  هچوان  راهچ  نیا  دیرخ  يارب  تلود  میمصت  .تسا  دوس  رپ  رایسب  یلغش  هحلسا  قاچاق  دراد و 

نارحب نارود  نیا  رد  هژیو  هب  اه ، هچوان  هنیزه  هتبلا  .دیـشخب  دـهاوخ  دوبهب  ار  تیعـضو  ًاملـسم  یلحاس  دراـگ  رد  قوف  ياـه  هچواـن 
رد هک  ییاه  هنیزه  فالخ  رب  ار ، اه  هنیزه  نیا  یلو  .دـنک  لـیمحت  تلود  یلاـخ  ًاتبـسن  هنازخ  رب  یفازگ  یلاـم  راـب  دـیاش  يداـصتقا ،
اب هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  اریز  .تسناد  روخب  درد  هب  ناوت  یم  دوش ، یم  ییایرد  تاحیلست  فرـص  یبرغ  رت  هتفرـشیپ  ياهروشک 

(1) .دبای شیازفا  يا  هظحالم  لباق  نازیم  هب  یکرمگ  ياهدمآرد  قاچاق ، ندرک  دودحم  ای  نتخاس و  فقوتم 

، هیلام ریزو  رواد ، ربکا  یلع  يوس  زا  هک  دـناسر  بیوصت  هب  يا  هدـحاو  هدام  تیروف  ود  دـیق  اب  سلجم  هیروف 1932 ، خیرات 18  رد 
(، دوب هدیسر  بیوصت  هب  ًالبق  هک  يا  هریل  رازه  رب 390  هوالع   ) رگید هریل  رازه  غلبم 75  هدحاو  هدام  نیا  ساسا  رب  .دوب  هدش  میدـقت 
یم ماجنا  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  نآ  تخادرپ  هک  تلود ، ياه  یتشک  لـقن  لـمح و  جراـخم  اـه و  هنیزه  یقباـم  نیمأـت  روظنم  هب  »
نآ ساسا  رب  هک  درک  میدقت  سلجم  هب  يرگید  هحیال  ربتکا  هام  رد  رواد  هک  دهد  یم  شرازگ  تراه   (2) .تفای یم  صاصتخا  دش »

قوف هحیال  .تفای  یم  صاصتخا  یتکلمم  هریخذ  قودنـص  لحم  زا  ییایرد  يورین  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  رگید  هریل  رازه  غلبم 135 
+390000  ) هریل رازه  هب 600  ییاـیرد  يورین  یـصیصخت  هجدوـب  لـک  بیترت ، نیدـب  .دیـسر  بیوـصت  هب  یـسررب  ثـحب و  نودـب 

ياه 1928 لاس  رد  هک  يرالد  رازه  باستحا 600  نودب  هتبلا  دش ، یم  غلاب  رالد  نویلیم  ای 3  ( 135000+75000
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ربماتپس 1931. خروم 30  (، 6/891.30  ) هرامش 874 شرازگ  تراه ، - 1
هیروف 1932. خروم 26  (، 11/891.34  ) هرامش 1063 شرازگ  تراه ، - 2
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راد پوت  ياه  هچوان  دادـعت  هک  متفای  عالطا  ما  ییایلاتیا  راکمه  زا  : » دـهد یم  همادا  تراه  .دوب  هتفای  صاصتخا  رما  نیا  هب  و 1929 
دنتـسه يروتوم  کچوک  قیاق  هس  عقاو  رد  رگید  هچوان »  » هس نآ  .دنا  هداد  شرازگ  تاعوبطم  هک  يدـنورف  هن 9  و  تسا ؛ دـنورف   6

زا رگید  یکی   » ار راد  پوت  ياـه  هچواـن  دـیرخ  یلخاد  تاـعوبطم  .دـنوش  یم  لـمح  رت  گرزب  راد  پوت  ياـه  هچواـن  يور  رب  هک 
رد دراد و  رظن  رد  ار  شیوخ  رادافو  يایاعر  عفانم  هراومه  هک  دنناد  یم  هاشنهاش  تموکح  هتسجخ  نارود  هجوت  لباق  ياهدرواتسد 

یباسح یب  يایازم  زا  ار  یناریا  فیرش  راجت  سراف  جیلخ  رد  قاچاق  شیازفا  زا  يریگولج  ناکما  ندروآ  مهارف  اب  ینونک  دروم  نیا 
(1)« .تسا هتخاس  دنم  هرهب 

، خرهاش ياه  مان  هب  رگید  یتشک  راهچ  .دنتشاد  تمیق  رالد  نزو و 160/049/1  نت  کی 950  ره  گنلپ  ربب و  يروتوم  ياه  هچوان 
هچوان نیا  زا  يردقب  اه  یناریا   (2) .دنتشاد تمیق  رالد  ًاعومجم 544/795  نزو و  نت  کی 350  ره  زین  راهب  هاچ  سکرک و  غرمیس ،
تکرش اب  یتشگ  قیاق  تخاس 3  يارب  يرگید  دادرارق  ناریا  تلود  توا 1934  هام  رد  هک  دندوب  یـضار  ییایلاتیا  يون  ًارهاظ  ياه 

رد اـهنآ  تخاـس  دوب و  لاس 1935  لـیاوا  ینت  ياه 28  قیاق  نیا  لیوحت  خـیرات  .درک  ءاـضما  ومرلاـپ  ِیتینویر  یلاواـن  يری  یتناـک 
(3) .دش لیمکت  ناتسبات 

ياه یتشک  عقاو  رد  دندش  يرادـیرخ  ایلاتیا  زا  رالد  نویلیم  ًابیرقت 3  تمیق  هب  هک  یلوا  یتشک  هک 6  دزاس  یم  شاف  كورب  ینروه 
هک تسا  نیا  دـشاب  بلاج  ناتیارب  دـیاش  هک  ناریا  تاحیلـست  هرابرد  رگید  بلطم  کی  : » ون ياه  یتشک  هن  و  دـندوب ، هدـش  يزاسهب 

تلود هک  ییاه  هچوان  هدروآ  تسد  هب  هک  یتاعالطا  قبط  هک  تسا  هداد  ربخ  ترافس  هب  ایناتیرب  یماظن  هتسباو 

ص:324

ربتکا 1932. خروم 4  (، 13/891.34  ) هرامش 1241 شرازگ  تراه ، - 1
ربماتپس 1932. خروم 21  (، 12/891.34  ) هرامش 1576 شرازگ  مر ، رد  اکیرمآ  لوسنک  ترگ ، .ویلبد  ناج  - 2

توا و 20  توا  خروم 8  (، 32/891.34  ) اکیرمآ هجراخ  روما  ترازو  لاه ، لدروک  هب  نتگنـشاو ، رد  اـیلاتیا  رادراـک  یـسور ، - 3
.1934
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.دنا هدش  يزاسهب  هکلب  دنتـسین  يدیدج  ياه  یتشک  تسا ، هدرک  يرادیرخ  سراف ]  ] جیلخ رد  هدافتـسا  يارب  شیپ  تقو  دنچ  ناریا 
لمعتـسم نهآ  زا  یتشک  هنیـس  هندـب و  هک  دـش  مولعم  دـندوب  هتفر  یئبمب  رد  ریمعت  هچـضوح  نورد  هب  اه  هچوان  نیا  هک  یتقو  ًاریخا 

رد ناریا  تلود  هک  يولهپ » دیدج  وان  مزر   » هب طوبرم  رابخا  هب  هجوت  اب  هتبلا   (1)« .تسا هنهک  زین  نآ  ياهروتوم  یتح  هدش و  هتخاس 
کی رد  .تخاسن  بجعتم  نادنچ  ار  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ًالامتحا  كورب  ینروه  شرازگ  دوب ، هدرک  يرادیرخ  لاس 1924 
بور نیم  کی  عقاو  رد  يولهپ  وان  مزر  هک  دوب  هدـمآ  ناریا  ییایرد  يورین  هرابرد  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  یلخاد  تشادداـی 
یتشک هک  دوب  هدش  هفاضا  نآ  رد  و  درادن » ینادنچ  ییآراک  رگید  زورما  ًالامتحا  و   » هدـش يزاسهب  هک  تسا  تخاس 1917  یناملآ 

(2) .دنروخ یمن  يدرونایرد  درد  هب  رگید  ( 1900 تخاس  ) يرفظم و  تخاس 1885 )  ) سیلوپسرپ ياه 

ناگوان هدـمع  شخب  .دـهد  یم  هیارا  ناریا  ییایرد  يورین  تازیهجت  زا  یلماک  تسرهف  زین  ناریا » شترا  یگنج  تیعـضو   » شرازگ
لیکشت نت ) نزو 331  هب  کی  ره   ) یتشگ یتشک  راهچ  و  نت ) نزو 950  هب  کی  ره   ) هلکد کی  یتشک  ود  ار  سراف  جیلخ  ییایرد 

رد اه  یسیلگنا   (3) .دوب راوسهش  یتنطلـس  قیاق  و  نت ،) نزو 28  هب  کی  ره   ) جـنل راهچ  لماش  زین  رزخ  ییایرد  ناگوان  .دـنداد  یم 
ار رزخ  ناگوان  زین  اـه  سور  دـندرک و  قرغ  ار  بونج  ناـگوان  زا  يا  هدـمع  شخب  توا 1941 ، زور 25  هیلوا  ياه  تعاس  ناـمه 

دیرخ هب  هک  يا  هریل  زا 000/412/18  تسا ، دوجوم  اه  شرازگ  رد  هک  یماقرا  رامآ و  هب  هجوت  اب  .دندرک  هیـسور  یهار  فرـصت و 
.دوب هدش  دیدج »  » ناگوان جرخ  نآ  هریل  نویلیم  کی  رثکادح  دوب ، هتفای  صاصتخا  تاحیلست 

ص:325

سرام 1934. خروم 7  (، 81/891.20  ) هرامش 53 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
سرام 1935. خروم 5  (، 11/891.30  ) هرامش تشاددای  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  - 2

هیئوژ 1941. خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  سوفیرد ، ناریا ،» شترا  یگنج  تیعضو  - » 3
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ناریا ییاوه  يورین 

سییر ، (1) ِسلاد ویلبد  نلآ  زا  يا  همان  یط  نتگنـشاو ، رد  ناریا  راـتخمریزو  ءـالع ،]  ] ییـالع نیـسح  هیوناژ 1923 ، خیرات 15  رد 
هک دش  یکچوک  ییاوه  يورین  اب  طابترا  رد  اکیرمآ  تدعاسم  راتـساوخ  اکیرمآ ،] هجراخ  روما  ترازو   ] کیدزن رواخ  روما  شخب 

زونه  (3) .دیرخ یسور  يامیپاوه  يوسنارف و 2  يامیپاوه  ناریا 6  تلود  لاس 1924 ، رد   (2) .تشاد ار  شداجیا  دصق  ناریا  تلود 
رب زاورپ  رد  اهنآ  زا  دنورف  هس  : » دـندش جراخ  هدر  زا  اهنآ  زا  یمین  هک  دوب  هتـشذگن  ناریا  هب  يوسنارف  ياهامیپاوه  دورو  زا  يدـنچ 

نابلخ يراک  منادـن  هک  دور  یم  ناـمگ  .دنتـسین  ریمعت  لـباق  رگید  اـه  شرازگ  قبط  رگید  ياـت  ود  و  دـنا ، هدـید  همدـص  ناریا  زارف 
ناریا تلود  هک  ار  ینابلخ  دـلفنروک   (4)« .دـشاب هدـش  راب  فسا  تیعـضو  نیا  بجوم  هدوب  اهامیپاوه  لیوحت  لوئـسم  هک  يوسنارف 
نارهت دراو  هدش ، مادختـسا  ناریا  شترا  رد  ینابلخ  شزومآ  يارب  هک  ورب  ناتیپاک  : » دنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  دوب  هدرک  مادختـسا 

یم هداـمآ  هدرک ، يرادـیرخ  هـسنارف  زا  ناریا  تـلود  هـک  ییاـهامیپاوه  يارب  يدورف  لـحم  دراد  رــضاح  لاـح  رد  وا  .تـسا  هدــش 
(5)« .دنک

: دـهد یم  شرازگ  دـلفنروک  .درک  یم  يربارب  ثداوح  رثا  رب  شیاـسرف  كالهتـسا و  نازیم  اـب  اـبیرقت  اـهامیپاوه  ینیزگیاـج  نازیم 
زا دنورف  ود  هک  دـناسر  یم  هجراخ  روما  ترازو  عالطا  هب  یـسور  يامیپاوه  میـس و  یب  ياه  هاگتـسیا  دـیرخ  اب  طابترا  رد  ًامارتحا  »

یمامت ناریا  رد  يوسنارف  نانابلخ  اهامیپاوه و  لکشم   (6)« .دندش نارهت  دراو  هم 1924  خیرات 12  رد  اهامیپاوه  نیا 

ص:326

.Allen W. Dulles - 1
هیوناژ 1923. خروم 15  (، 1/891.248  ) کیدزن رواخ  روما  شخب  سیئر  سلاد ، .ویلبد  نلآ  هب  ءالع ]  ] ییالع - 2

ربماون 1924. خروم 30  (، 9/891.248  ) هرامش 773 شرازگ  يروم ، - 3
لیروآ 1924. خروم 1  (، 6/891.248  ) هرامش 440 شرازگ  دلفنروک ، - 4

هم 1924. خروم 8  (، 7/891.248  ) هرامش 484 شرازگ  دلفنروک ، - 5
يواـح طاـبترا  نیمه  رد  يروـم  ياـه  شرازگ  زا  یکی  هم 1924 . خروم 14  (، 8/891.248  ) هرامـش 495 شرازگ  دـلفنروک ، - 6

ياـمیپاوه شـش  هب  یهد  سیورـس  يارب  راـهب 1924  رد  هک  يوسنارف  ناـبلخ  کـی  ورب ، ناوتـس  : » تسا یبلاـج  دـیفم و  تاـعالطا 
هارمه هب  هرمحم  خیـش  اـب  ریخا  ياـه  يریگرد  لـالخ  رد  و  دـمآ ، رد  ناریا  تلود  مادختـسا  هب  هسنارف  زا  هدـش  يرادـیرخ  يوسنارف 

درک و تکرح  ناهفـصا  دـصق  هب  ناهبهب  زا  ربماسد  خیرات 17  رد  دوب ، ناتـسزوخ ]  ] ناتـسبرع ههبج » رد  [ » ناخاضر  ] ءارزولا سیئر 
زرحم تسین ، تسد  رد  ارجام  زا  یقیقد  تایئزج  زونه  هچرگا  .دماین  تسد  هب  وا  زا  يرثا  چیه  زور  تدم 19  هب  دش و  دیدپان  ًالماک 

شهارمه هک  زین  يوسنارف  کیناکم  کی  .تسا  هدیـسر  ناهفـصا  هب  ملاس  حیحـص و  شیامیپاوه  طوقـس  زا  دعب  ورب  هک  تسا  هدش 
رد ءارزولا  سیئر  اب  کیتاملپید  ناگدـنیامن  رادـید  سلجم  رد  .تسا  هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  یتحارج  چـیه  نودـب  دوب 
ربخ نیلوا  هسنارف  راتخمریزو  دوب ، هدش  رازگرب  ناتـسزوخ ]  ] ناتـسبرع زا  شا  هنادنمزوریپ  تشگزاب  تبـسانم  هب  هک  هیوناژ  خیرات 5 
شا یناریا  نامزالم  هب  دنیوگ  یم  دوب ، دونشخ  ورب  ندرب  ردب  ناج  زا  ءارزولا  سیئر  ًارهاظ  هچرگا  .داد  وا  هب  ار  ورب  ناوتـس  تمالس 

لیوحت يوسنارف  ياـمیپاوه  شـش  ره  يارب  هک  یثداوح  هعومجم  .تسا » هداد  داـب  هب  ورب  هک  تسا  ییاـمیپاوه  نیموـس  نیا  : » تفگ
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بیترت نیدـب  و  دـنا ، هداتفا  راک  زا  للع  زا  یتلع  هب  اهنآ  لک  .تسا  هجوت  بلاج  داـتفا ، قاـفتا  خیرات 1924  رد  ناریا  تلود  هب  هدـش 
شوخ اه  يوسنارف  قاذم  هب  ًالصا  هتبلا  هک  دنهد ، یم  نالوج  ناریا  ییاوه  میرح  رد  یـسور  يامیپاوه  یناملآ و 2  ياهرکنوی  طقف 

ره هک  دندرک  یم  روصت  اریز  دـندوب ، هتخادـنا  اه  یناریا  هب  ار  یگنج  بویعم  ياهامیپاوه  اه  يوسنارف  هک  تسین  یکـش  .دـیآ  یمن 
هیوناژ 1925. خروم 7  (، 10/891.248  ) هرامش 832 شرازگ  يروم ، .تسا » دایز  مه  اه  یناریا  رس  زا  يزیچ 
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روشک دنمـشزرا  عبانم  نتفر  رده  زا  تیاکح  هک  دندش ، یم  طقاس  عافتنا  ّزیح  زا  ناریا  هب  دورو  ضحم  هب  ًابیرقت  اهامیپاوه  .تشادن 
.تشاد هاش  اضر  تسد  هب 

.دننک هدافتسا  ییاپورا  ياهامیپاوه  يور  رب  ییاکیرمآ  ياهروتوم  زا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًاتیاهن  اه  یناریا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
دیرخ 23 رد  وا  تدـعاسم  راتـساوخ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ریزو  هب  يا  همان  یط  نتگنـشاو  رد  ناریا  راتخمریزو  هیئوژ 1929 ، هام  رد 

ًاعومجم كرویوین  زا  لقن  لمح و  هنیزه  باستحا  اب  اـهنآ  دـیرخ  هنیزه  هک  دوب  رـالد  روـتوم 250  ره  تمیق   (1) .دش یتربیل  روتوم 
کی هک  يا  هدش  يزاسهب  ياهروتوم  : » دنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  قوف  ياهروتوم  اکیرمآ  گنج  ترازو  .دـش  یم  رالد   761/5

اهروتوم نیا  .دنا  هدش  لماک  سیورس  ییاوه  يورین  رد  راب 

ص:327

هیئوژ 1929. خروم 15  (، 14/891.248  ) اکیرمآ هجراخ  روما  ریزو  نسمیتسا ، هب  نتگنشاو ، رد  ناریا  راتخمریزو  حاتفم ، .د  - 1
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سیورـس ًالماک  رگید  راب  کی  دـیاب  اهنآ  زا  هدافتـسا  زا  شیپ  دـنرادن و  زاورپ  يارب  یهد  سیورـس  تیلباق  ناـش  ینونک  طیارـش  رد 
(1)« .دنوش

تلود دیدش  ياه  يراکناهنپ  مغرب   (2) .دنراد زاورپ  طیارش  امیپاوه  رثکادـح 20  هک  داد  شرازگ  درالیو  لوسنک  ربتکا 1930 ، رد 
هتسب دنلیوهود  یسیلگنا  تکرش  اب  ثام  رگیات  دنلیوهود  یشزومآ  يامیپاوه  دیرخ 20  يارب  يدادرارق  هک  تفای  ربخ  تراه  ناریا ،

اهنآ يور  رب  زرکیو  ياـه  پوـت  ندرک  راوـس  .تشاد  تـمیق  هریل  رازه  شتاحیلـست 3  نودـب  اهامیپاوه  نیا  زا  کی  ره  .تسا  هدـش 
زا دنورف  هدـجه  لاـس 1933 ، رد  اـتدوک  درگلاـس  هژر  مسارم  رد   (3) .دـناسر یم  هریل  رازه  هب 75  ار  دـنورف ]  20  ] ناش لـک  تمیق 
رد هدرک و  لمح  رهـشوب  هب  ار  قوف  ياهامیپاوه  تاعطق  هکنآ  زا  دـعب  .دـندش  هتـشاذگ  شیامن  هب  ثام  سکاف  دـیدج  ياـهامیپاوه 

دوقفم رگید  یکی  درک و  طوقـس  هار  رد  اـهامیپاوه  زا  یکی  .دـندرک  زاورپ  نارهت  هب  اـهامیپاوه  دـندوب ، هدرک  راوس  مه  يور  اـجنآ 
(4) .دش

هک ما  هتفای  عالطا  قثوم  عبانم  زا  تسا ، هدـش  دوقفم  نارهت  رهـشوب و  هار  رد  هک  ییامیپاوه  اب  طابترا  رد  : » دـهد یم  شرازگ  تراه 
هک دـنراد  رارـصا  ناریا  یماظن  تاماقم  الاح  هکنیا  و  تسا ، هدـش  طقاس  امیپاوه  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  اـمیپاوه  نیا  ناـبلخ 

دروخرب رگیدـکی  اب  اوه  رد  رگید  يامیپاوه  ود  دـعب  يدـنچ  دزادرپب »! ار  هدـش  طقاس  يامیپاوه  تمارغ  هتخاب  ناج  نابلخ  هداوناـخ 
يامیپاوه لیوحت 20  زا  سپ  یمک  بیترت  نیدـب  .دـش  حورجم  رگید  يامیپاوه  نابلخ  هتـشک و  اهامیپاوه  زا  یکی  نابلخ  دـندرک و 

(5) .دش طقاس  نآ  ياتراهچ  روبزم ،

عون زا  نآ  دنورف  هک 20  دیرخ  یماظن  يامیپاوه  ًاعومجم 50  هاش 

ص:328

توا 1929. خروم 24  نسمیتسا ، هب  گنج  ترازو  - 1
ربتکا 1930. خروم 22  (، 22/891.248  ) هرامش شرازگ  درالیو ، - 2

ربتکا 1932. خروم 7  (، 34/891.248  ) هرامش 1250 تراه ، یلبق  شرازگ  - 3
هیروف 1933. خروم 23  (، 75/891.20  ) هرامش 1367 شرازگ  تراه ، - 4

سرام 1933. خروم 8  (، 38/891.248  ) تراه - 5
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يرادـیرخ رکواه  هناخراک  زا  هک  دوب  هدـنگنج  نکفا و  بمب  عون  زا  زین  رگید  ياـمیپاوه  دـنورف  یـس   (1) .دوب دنلیوهود  یشزومآ 
یماظن تأیه  رفس  لابند  هب  نئوژ 1932 و  هام  رد  دنتشاد  تمیق  هریل  رازه  ًاعومجم 200  هک  اهامیپاوه  نیا  دیرخ  شرافس  .دوب  هدش 

اهنآ 7075 زا  کی  ره  تمیق  هک  دندوب  زهجم  ینتیو  تارپ و  ییاکیرمآ  ياهروتوم  هب  اهامیپاوه  نیا  .تفرگ  تروص  ندنل  هب  ناریا 
هب زین  یکدی  روتوم  هد  .دـناسر  یم  هریل  رازه  هب 242  ار  شرافـس  لک  هنیزه  بیترت  نیدـب  هک  دوب ، هریل ) دودـح 1400  رد  ای   ) رالد

ییاوه ياهدیرخ  لک  یشزومآ  يامیپاوه  تمیق 20  باستحا  اب   (2) .دش يرادیرخ  ینتیو  تارپ و  تکرـش  زا  هریل  رازه  تمیق 14 
.دهد یم  لیکشت  ار  هریل  رازه  غلبم 331  طقف  دوب ، هتفای  صاصتخا  راک  نیا  يارب  هک  يا  هریل  نویلیم  زا 5/1  ناریا ،

دنلیوهود جنپ  .رآ  يامیپاوه  و 10  شرافس ، دنلیوهود  تکرش  هب  رگید  دنورف   9 ثام ، رگیات  یشزومآ  يامیپاوه  طوقس 2  زا  سپ 
تشاد رایتخا  رد  ربماتپس 1933  رد  ناریا  ییاوه  يورین  هک  يزاورپ  لباق  يامیپاوه  عقاو 77  رد  .دش  يرادیرخ  يوروش  داحتا  زا  زین 

30 دنلیوهود ،  26  ) دوب لاس  ناـمه  رد  هدـش  يرادـیرخ  ياـمیپاوه  و 66  دـندرک ، یم  زاورپ  زوـنه  هک  هـنهک  ياـمیپاوه  لماش 11 
عقاو رد  دوب  ییاوه  يورین  تمدـخ  رد  زونه  هک  يا  هنهک  يامیپاوه  هک 11  دزاس  یم  شاف  تراه  یـسور .) جنپ  .رآ  و 10  رکواه ،

نیـشناج كورب ، ینروه  .چا  ماـیلیو   (3) .دندوب هدش  يرادـیرخ  لاس 1931  رد  هک  دوب  یلمعتـسم  ياـمیپاوه  دـنورف  زا 32  یـشخب 
رابشتآ دـیرخ 6  يارب  یــشرافس  ناریا  هـک  دـهد  یم  شرازگ  وا  .دوـب  هدرک  ادــیپ  ناریا  ییاوـه  يورین  هـب  يداـیز  هجوـت  تراـه ،

يوردوخ نینچمه 12  و  تسا ، ییاوهدض  پوت  لماش 6  رابشتآ  ره  هک  دراد ، ِزروفوب  يدئوس  تکرش  زا  ییاوهدض 

ص:329

سرام 1933. خروم 8  (، 38/891.248  ) تراه - 1
(، 43/891.248  ) هرامش 1534 شرازگ  تراه ، هیوناژ 1933 ؛ خروم 3  (، 36/891.248  ) ندنل هرامش 591 ، شرازگ  نترتا ، ير  - 2

ربماتپس 1933. خروم 20 
.نامه تراه ، - 3
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دنورف  12 رکواه ، هدنگنج  زا 30  هک  دـهد  یم  شرازگ  نینچمه  وا  .تسا  هداد  شرافـس  نتگنیره  نومرام - تکرـش  هب  زین  یهرز 
يارب زین  رگید  هنابلخ  ود  ِرکواه  يامیپاوه   24 نیا ، رب  هوالع  .تسا  هنابلخ  ود  يامیپاوه  دنورف  و 18  نابلخ ، کت  ریگهر  يامیپاوه 

هدش ماجنا  سیلگنا  زا  دنلیوهود  يامیپاوه  ات 24  دیرخ 12  يارب  زین  يرگید  شرافس  .تسا  هدش  شرافـس  ربتکا 1934  رد  لیوحت 
هرامـش لودج  هب  دـینک  هاگن   ) دـندوب هتفرگ  دوخ  راصحنا  رد  ار  ناریا  ییامیپاوه  رازاب  ًالمع  اه  یـسیلگنا  رگید ، ترابع  هب   (1) .دوب

(. 3/8

ناریا ییامیپاوه  رب  اه  یسیلگنا  هطلس 

ادیپ ناریا  رد  تکرـش  هک  یتالکـشم  اب  طابترا  رد  ینتیو ، تارپ و  ییاکیرمآ  تکرـش  هدنیامن  دـلوگ ، .یـس  مایلیو  راهب 1934 ، رد 
يور رب  نآ  هاگتـسد  هک 30  دوـب  هتخورف  ناریا  هب   1860- رآ تنروه  روـتوم  ینتیو 40  تارپ و  تکرـش  .دـمآ  نارهت  هب  دوـب  هدرک 
عاونا تمیق  و  رـالد ، یلومعم 6640  تنروه  روتوم  کی  تمیق   ) .دـندوب یکدـی  هیقب  و  هدـش ، راوس  یـسیلگنا  رکواـه  ياـهامیپاوه 

، نآ زا  دعب  .دش  يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  هک  دوب  ییامیپاوه  مالقا  نیرخآ  عقاو  رد  اهروتوم  نیا   (2)( .دوب رالد  نآ 7075  هدش  تیوقت 
.درک يرادیرخ  یسیلگنا  ییاوه  تازیهجت  طقف  ناریا 

لودج

1934 ناریا ، ییاوه  يورین  بیکرت  هرامش 3/8 . 

ياهامیپاوه

یمیدق

11

ای هدیرخ  لاس 1933  رد  هک  ییاهامیپاوه 

دندش شرافس 

ياه دنلیوهود 

یسپیج روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهامیپاوه )

( یشزومآ

ص:330
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هم 1934. خروم 7  (، 81/891.20  ) هرامش 53 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
ربماتپس 1934. خروم 21  (، 55/891.24  ) هرامش 220 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2
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ياه رکواه 

يروکرم لوتسیرب  روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهرکواه

تنروه روتوم  اب  یسیلگنا 

26

12

18

ای هدیرخ  لاس 1933  رد  هک  ییاهامیپاوه 

دندش شرافس 

ياه دنلیوهود 

یسپیج روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهامیپاوه )

( یشزومآ

ياه رکواه 

يروکرم لوتسیرب  روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهرکواه

تنروه روتوم  اب  یسیلگنا 

26

12

18
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ای هدیرخ  لاس 1934  رد  هک  ییاهامیپاوه 

دندش شرافس 

ياهرکواه

تنروه روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهرکواه

سوساگپ لوتسیرب  روتوم  اب  یسیلگنا 

ياهدنلیوهود

یسپیج روتوم  اب  یسیلگنا 

12

12

16

عومجم

107

، كورب ینروه  .چا  مایلیو  عبنم :

هم 1934. خروم 7  (، 81/891.20  ) هرامش 53 شرازگ 

روبزم شرازگ  .دراد  یم  رب  نآ  ییامیپاوه  هژیو  هب  ناریا و  روما  رب  اه  یسیلگنا  هطلـس  زا  هدرپ  ینالوط  یـشرازگ  رد  كورب  ینروه 
: دوش یم  عورش  هنوگنیا 

مه

رد ینتیو  تارپ و  ییاکیرمآ  تکرـش  یناگرزاب  ياه  تیلاعف  شرتسگ  هار  رد  هک  یعناوم  تالکـشم و  هک  دـسر  یم  رظن  هب  کـنیا 
ییاوه يورین  زیهجت  زادـنا  مشچ  اریز  هتفرگ ، ماهلا  اه  یـسیلگنا  زا  هک  تسا  هنارهام  یلک و  هشقن  کی  زا  یـشخب  هدـش  داجیا  ناریا 

درگرـس طقف  هن  .تسا  هتخادنا  تشحو  هب  ار  اهنآ  امیپاوه  نردـم  روتوم  هب 200  تسا ، کیدزن  دـنه  هب  هزادـنا  نیا  ات  هک  يروشک ،
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نامه داد و  تکرـش  نیا  هب  ینتیو  تارپ و  ياـهروتوم  يارب  ار  شرافـس  نیلوا  هک  نرب ، رد  ناریا  تلود  دـیرخ  یلـصا  رومأـم  عفرا ،
و دـئوس ، ترافـس  رادراک  بناجنیا ، يدـئوس  راکمه  هکلب  تسا ، قفاوم  رظن  نیا  اب  دـش ، ضوع  يا  هدـع  تاکیرحت  رطاخ  هب  عقوم 

تیرومأم ناریا  تلود  يارب  راک  روظنم  هب  ینتیو  تارپ و  تکرـش  فرط  زا  لاس  کی  تدـم  هب  هک  ورت ، .یج  .لا  ناـتیپاک  نینچمه 
.دننک یم  دییأت  ار  نآ  زین  هتفای 

زا شقوقح  تفایرد  اب  طابترا  رد  یتالکـشم  هک  تفگ  نم  هب  وا  .درک  بلج  هلئـسم  نیا  هب  ار  مرظن  ورت  .یج  .لا  ناتیپاک  راـب  نیلوا 
تلود

ص:331
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ناریا

تکرـش ياه  کیناکم  تسا ، هدرکن  تفایرد  یقوقح  چیه  نئوژ 1934  ات 6  سرام 1934  زا 5  هکنآ  مغرب  یلو  تسا ، هدرک  ادـیپ 
هدرک تفایرد  لامک  مامت و  ار  ناش  قوقح  دندرک ، یم  راک  ناریا  رد  یـسیلگنا  ياه  تکرـش  نیا  فرط  زا  هک  دـنلیوهود  رکواه و 
هعبت کی   ] تسیئوکدرون گنهرـس  تاعیاش  قبط  هک  تفگ  نینچمه  وا  .دوب  وا  زا  رتهب  یلیخ  ناشیاهدادرارق  هکنیا  رب  هوالع  دندوب ؛

تارپ و تکرش  زا  هیده  مسر  هب  یلیبموتا  ناریا  تلود  اب  شدادرارق  همتاخ  زا  شیپ  دوب ] ناریا  ییاوه  يورین  مادختسا  رد  هک  دئوس 
.تسا هدرک  تفایرد  ینتیو 

هوالع

وا زا  روه  مناخ  هک  تفگ  فیرعت و  میارب  تشاد  نارهت ، رد  ایناتیرب  راتخمریزو  رسمه  روه ، مناخ  اب  هک  ار  ییاه  تبحـص  وا  نیا ، رب 
نیرتهب اهروتوم  نیا  هک  دوب  هداد  خساپ  ناتیپاک  یتقو  دنا و  هدمآرد  بآ  زا  دب  ردقنیا  ییاکیرمآ  ياهروتوم  ارچ  هک  تسا  هدیـسرپ 

يا هظحل  رد  روه  مناخ  تسا ، هدوب  شخب  تیاضر  رایسب  رگید  ياهاج  مه  ناریا و  رد  مه  اهنآ  درکلمع  دنتسه و  ناهج  ياهروتوم 
دیابن ياو ! : » تسا هدوزفا  سپـس  دیرخ و  دهاوخن  اهروتوم  نیا  زا  رگید  ناریا  تلود  لاح  ره  هب  هک  تسا  هتفگ  هدوبن  شـساوح  هک 
يدـنچ ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  میقم  سیئر  سکج ، .لا  .یت  ياقآ  هک  دـیراد  رطاخ  هب  طابترا  نیمه  رد  .متفگ » یم  ار  نیا 
تکرـش سیئر  نروبـشاو ، .لا  .یت  ياقآ  هب  ناریا  رد  ییاکیرمآ  ياهامیپاوه  ندوبن  شخب  تیاضر  هرابرد  یهباشم  ًابیرقت  رظن  شیپ 

(1) .دوب هدرک  زاربا  مویکو  ینوکوس -

: دسیون یم  يرگید  شرازگ  رد  كورب  ینروه 

ياهامیپاوه دـیرخ  هب  روبجم  ار  ناریا  دـنناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  دـنراد و  ناریا  ییامیپاوه  رب  یقلطم  لـماک و  طلـست  اـه  ییاـیناتیرب 
نییعت ار  هرادا  نیا  یجراخ  نادنمراک  ناراشتسم و  هیلک  دننک و  ییایناتیرب 

ص:332

نئوژ 1934. خروم 12  (، 48/891.248  ) هرامش 105 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
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.دنیامن

هجیتن هک  الاب  هنومن  یلو  داد ؛ هیارا  زین  تلود  تارادا  رگید  رد  اـه  ییاـیناتیرب  ذوفن  زا  يرت  هجوت  لـباق  ياـه  هنومن  ناوت  یم  هتبلا  ...
.دنک یم  تیافک  رضاح  شرازگ  رد  بناجنیا  ياعدا  تابثا  يارب  تسا ، یصخش  تاقیقحت 

ذوـفن هک  مدینـش  یم  ناریا  میقم  ییاـکیرمآ  ییاـیناتیرب و  عاـبتا  زا  نآ ، زا  دـعب  یفلتخم  عـقاوم  رد  و  نارهت ، هب  مدورو  زا  سپ  یمک 
یطوط رارکت   » هطـساوب منامگ  هب  هک  رظن  نیا  .دهدب  لکـش  ار  ناریا  تاماقم  ءارآ  دناوتب  هک  تسین  يوق  ردـقنآ  رگید  اه  ییایناتیرب 
.تسا هتـسب  ار  اه  ییاکیرمآ  زا  يرایـسب  ناهد  دـشاب ، هتفای  جاور  ناریا  تاعوبطم  رد  اه ] ییاـیناتیرب   ] زا هتفرگ  ماـهلا  تاـعیاش  راو »

ار ناشیاه  تُسپ  دوخ  هبون  هب  مه  هنیباک  ياضعا  اه و  ییاـیناتیرب  نویدـم  ار  دوخ  جاـت  تخت و  ینونک  هاـش  هک  تقیقح  نیمه  طـقف 
نام یـسیلگنا  ياهومع  رـسپ  دـنک  رواب  هکنآ  زا  شیپ  ات  دراد  نآ  رب  ار  یلقاع  رظان  ره  هک  تسیفاک  ییاهنت  هب  دنتـسه ، هاش  نویدـم 

.دنک زاب  رتشیب  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دتسیاب و  دنا ، هداد  تسد  زا  ناریا  تختیاپ  رد  ار  ناشذوفن 

زا شیب  هک  متسه  نئمطم  .ما  هدرک  یـسررب  ار  اه  ییایناتیرب  اب  هنیباک  ياضعا  طابترا  تقد  هب  ًابیرقت  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا 
هنارهام مراودـیما  هک  تقد  اب  .سرت  يور  زا  هکلب  باختنا ، يور  زا  هن  هتبلا  تسناد ؛ ایناتیرب  یماح  ناوت  یم  ًاعطق  ار  اهنآ  مراـهچ  هس 

زا اهنآ  منامگ  هب  هتبلا  .ما  هدیشک  ایناتیرب  ذوفن  عوضوم  هرابرد  ار  یناریا  تاماقم  زا  يا  هظحالم  لباق  دادعت  نابز  ِریز  دشاب ، هدوب  مه 
زا هک  يا  هیصوت  هنوگره  هب  مارتحا  تیاهن  رد  و  دنـسرت ، یم  اهنآ  زا  یلو  دنراد ، ترفن  يرگید ، یجراخ  ره  زا  رتشیب  اه ، ییایناتیرب 

.دننک یم  لمع  دوشب  اهنآ  هب  ایناتیرب  ترافس 

یجراخ تسایـس  رب  ایناتیرب  راکـشآ  هطلـس  ياهزور  رد  ینعی  هتـشذگ ، يدمآراک  هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تاعالطا  هرادا 
هب لوغشم  زونه  یلو  درادن ، رایتخا  رد  زین  یفاک  نادنمراک  تسین و  ناریا ،
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راک

(1) .دهد یم  ماجنا  ار  شراک  مه  بوخ  یلیخ  تسا و 

هک دوب  هداد  عالطا  شقوفام  هب  اپورا ، رد  ینتیو  تارپ و  تکرـش  هدنیامن  نتلیمه ، .فا  سمات  هب  يا  همان  رد  ورت  .یج  دـنلل  ناتیپاک 
رایتخا بحاص  اه  ییایناتیرب  ًالعف  هک  تسا  حـضاو  ًالماک  : » دـنا هتفرگ  تسد  هب  ار  ناریا  ییاـمیپاوه  تعنـص  راـصحنا  اـه  یـسیلگنا 

زا يرگید  روشک  ره  ای  اه و  ییاکیرمآ  اه ، يدئوس  تسد  هدروخن ، مه  هب  اه  یـسیلگنا  زا  ناشلاح  تلم  نیا  هک  ینامز  ات  دنتـسه و 
دیاب اهامیپاوه  همه  هدنیآ  رد  .تسا  هدرک  عونمم  ار  فلتخم  ياهروشک  تاعطق  ژاتنوم  ترضحیلعا  هک  ما  هدینش  .تسا  هاتوک  ناریا 

ییامیپاوه تعنـص  تسد  اه  یـسیلگنا  هک  دوب  نشور  ًـالماک  رگید  لاـس 1934  رد   (2)« .دنشاب یـسیلگنا  روتوم  اب  سیلگنا  تخاس 
شرافس دنلیوهود  تکرـش  زا  رگید  يامیپاوه  ناریا 23  تلود  هک  دـسیون  یم  كورب  ینروه  .دـنا  هدرک  هاتوک  ناریا  زا  ار  اکیرمآ 

(3) .دریگب رارق  هدافتسا  دروم  ییاوه  تُسپ  يربرفاسم و  طوطخ  يرارقرب  يارب  نآ  دنورف  دوب 4  رارق  هک  دوب ، هداد 

دوب زاورپ  لباق  يامیپاوه  زا 145  لکشتم  لاس 1934  رخاوا  رد  ناریا  ییاوه  ناگوان  هک  دـهد  یم  شرازگ  نینچمه  كورب  ینروه 
يرویف 30 رکواه  دـنورف ؛ سکدوا 49  رکواه  دـنورف ؛ ثام 59  رگیات  دـنلیوهود  دـندوب : تخاس  لاح  رد  ای  هدـش و  لیوحت  اـی  هک 
رد نیا ، رب  هوالع  .دـنورف  ییاکیرمآ 1  گنیلجلف  تیار  و  دـنورف ؛ یناملآ 3  ياه  رکنوی  دـنورف ؛ ثام 3  نوگارد  دنلیوهود  دـنورف ؛

.دـش هاتوک  ًالماک  ناریا  رازاب  زا  اکیرمآ  ییامیپاوه  عیانـص  تسد  و  شرافـس ، دـیدج  ياـمیپاوه  دـنورف  تشه  یـس و  لاس 1934 ،
يامیپاوه اب 200  یناگوان  لاس 1935  نایاپ  ات  تشاد  دصق  ناریا  تلود  هک  دـهد  یم  شرازگ  قثوم  عبانم  زا  لقن  هب  كورب  ینروه 

چیه یتدم  ات   » هک دوب  دقتعم  ینتیو  تارپ و  تکرش  زا  ورت  ناتیپاک  یلو  .دنک  داجیا  نردم 
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ییاهامیپاوه زا  هدافتـسا  يارب  مزال  تاسیـسأت  دناوتب  ناریا  تلود  هک  دناد  یم  دیعب  وا  یتح  دـش و  دـهاوخن  ماجنا  يرگید  شرافس 
هک تسیفاک  هدید  شزومآ  لنـسرپ  نادقف  لکـشم  طقف  وا  نامگ  هب  .دنک  هدامآ  ار  تسا  هداد  شرافـس  هتفرگ و  لیوحت  لاحب  ات  هک 

ًالماک مود  ینیب  شیپ   (1)« .دنک هجاوم  يدج  لکشم  اب  ای  یفتنم و  رگید  لاس  ای 4  ات 3  ار  یلعف  ناگوان  زا  رثؤم  يرادرب  هرهب  ناکما 
ییاهامیپاوه و  دوب ، هدش  ماجنا  لاس 1934  رد  ییاوه  يورین  ياهدیرخ  هدمع  شخب  دید ، دیهاوخ  هکنانچ  .دـمآرد  بآ  زا  تسرد 

.دوب نارهت  ییاوه  هاگشاب  رد  هدافتسا  يارب  یشزومآ و  عون  زا  ًاتدمع  دش  يرادیرخ  خیرات  نیا  زا  دعب  هک 

کی اب  طـبترم  يدـج  ینف  تالکـشم  مغرب  هک  دزاـس  یم  ناـشن  رطاـخ  دوخ  لـیروآ  هاـم  ياـه  شرازگ  زا  یکی  رد  كورب  ینروه 
تاحیلـست دـیرخ  يارب  ندـنل  گـنیلرتسا  هریخذ  لـحم  زا  هریل  نوـیلیم  غـلبم 2  رگید  راـب  اـمیپاوه ، زا 160  لکـشتم  ییاوه  ناـگوان 

هک دوب  نیا  تشادن  ربخ  كورب  ینروه  هچنآ   (2) .دش دهاوخ  امیپاوه  دیرخ  فرص  موس  کی  غلبم  نیا  زا  هک  تسا  هتفای  صاصتخا 
یمامت راوگاـن  ثداوح  لاـح ، نیع  رد  .تفاـی  دـهاوخ  صاـصتخا  تاحیلـست  دـیرخ  يارب  غلبم  نیمه  هلاـس  ره  رگید  لاـس  جـنپ  اـت 

اتدوک درگلاـس  هژر  مسارم  يارب  ار  دوـخ  ییاـت  هتـسد 14  کی  رد  هک  ثام  رگیاـت  ياـمیپاوه  ود  هیروف 1935 ، لیاوا  رد  .تشادـن 
لمحت اـب  يرگید  و  دـش ، هتـشک  نآ  ناـبلخ  درک و  طوقـس  اـهنآ  زا  یکی  دـندرک ؛ دروخرب  رگیدـکی  اـب  اوه  رد  دـندرک  یم  هداـمآ 

وا .دوب  هحناس  نیا  دهاش  تشاد و  تکرـش  رونام  نامه  رد  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هک  ینابلخ  ردارب  .دمآ  دورف  ناوارف  تاراسخ 
رد .دش  دراو  نآ  هب  یناوارف  تاراسخ  دناشنب و  نیمز  رب  یبوخب  ار  دوخ  يامیپاوه  تسناوتن  هک  دوب  هدش  رثأتم  هثداح  نیا  زا  يردقب 

تراسخ طقف  هک  دندرک ، دروخرب  رگیدکی  اب  اوه  رد  مه  سکدوا  يامیپاوه  ود  زور  نامه 

ص:335

ربتکا 1934. خروم 2  (، 58/891.248  ) هرامش 229 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
لیروآ 1935. خروم 16  (، 61/891.248  ) هرامش 418 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 370 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_335_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_335_2
http://www.ghaemiyeh.com


.درک يراددوخ  زاورپ  زا  هک  دش  یبصع  يردق  هب  اه  نابلخ  زا  یکی  ثداوح ، نیا  هجیتن  رد  .دش  دراو  ناشیاه  لاب  هبل  هب  یکچوک 

نارهت تمس  هب  دندوب ، هدش  ژاتنوم  اجنآ  رد  لمح و  زاوها  هب  ناتسلگنا  زا  هک  سکدوا ، رکواه  يامیپاوه  جنپ  سرام 1935 ، هام  رد 
.دندرک زاورپ 

ود .دـنیایب  دورف  تخوس  دوبمک  لیلد  هب  دـندش  روبجم  تیاـهن  رد  دـندوب  هدروخرب  ناـفوط  هب  نارهت  هار  رد  هک  اـهامیپاوه  نیا  همه 
سرام ياه 24 و 26  خیرات  رد  دننک و  يریگ  تخوس  هرابود  دنتـسناوت  دندوب ، هدرک  ظفح  ار  ناش  یبیرقت  ریـسم  هک  اهنآ  زا  دنورف 

اهنآ هب  دصرد  هب 20  کیدزن  هک  دندش ، نوگژاو  ناشاک  یکیدزن  رد  دورف  ماگنه  هب  زین  اهنآ  زا  دـنورف  ود  .دنـسرب  نارهت  هب   1935
مگ ار  شریـسم  تشاد ، یکیژلب  ینابلخ  هک  مه  اهامیپاوه  زا  یکی  .دندروآ  نارهت  هب  نویماک  اب  ار  اهنآ  راچان  و  دش ، دراو  تراسخ 
هک دروایب  دورف  ار  امیپاوه  دش  روبجم  تخوس  دوبمک  لیلد  هب  نابلخ  .دش  فرحنم  دهشم  نارهت و  نیب  تول  ریوک  تمـس  هب  درک و 
زا ترـضحیلعا  .تشادن  تسد  رد  نابلخ  نیا  تشونرـس  زا  يربخ  چیه  سرام  ات 29  نارهت  .دـش  دراو  نآ  خـلم  هب  ییزج  یتاراسخ 

هدـنامرف ناوجخن ، لارنژ  هک  دـمآ  مشخ  هب  يردـقب  دوب  هداتفا  نارهت  هب  زاوها  زا  روبزم  يامیپاوه  جـنپ  زاورپ  نایرج  رد  هک  یتاقافتا 
(1) .دومن اقبا  شتُسپ  رد  دازآ و  ار  وا  دعب  یلو  درک ، سبح  شرتفد  رد  زور  ود  ار  ییاوه ، يورین 

: درک مـالعا  ناگدنونـش  يداـش  زاربا  اـه و  ندز  فک  ناـیم  رد  ییاوه ، يورین  هدـنامرف  ناوجخن ، لارنژ  تالکـشم ، نیا  همه  مغرب 
.تسا گنج  رد  يزوریپ  يانعم  هب  ییاوه  يرترب  »

يورین هک  مهدب  مروشک  یقرتم  ناناوج  هب  ار  شوخ  ربخ  نیا  مهاوخ  یم  و  دنراد ، رظن  دـم  ار  هتکن  نیمه  زین  ینویامه  ترـضحیلعا 
هنیمز نیا  رد  لوا  هدر  یجراخ  ياه  تردق  زارتمه  يدوزب  ناریا  یهاشنهاش  ییاوه 
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(1)« .تفرگ دهاوخ  رارق 

هرادا اه  یـسیلگنا  ار  نآ  روما  همه  هک  دنک ، ثادـحا  يزاس  امیپاوه  هناخراک  کی  تفرگ  میمـصت  نینچمه  تلود  لاس 1934 ، رد 
.دسرب يرادرب  هرهب  هب  ای 1938  لاس 1937  رد  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  و  دش ، عورـش  دعب  لاس  ود  هناخراک  نیا  ثادحا  .دندرک  یم 

یم راک  نتـسگنیک  رد  رکواه  هناخراک  يارب  نآ  سدنهم  کمک  دوب و  یتنطلـس  ییامیپاوه  مادختـسا  رد  ًالبق  هناخراک  سدنهم  رس 
لوسنک سوم ، زمیج  .دندرک  یم  راک  رکواه  و  لوتسیرب ، رد  رقتسم  تکرـش  دنلیوهود ، يارب  ًالبق  زین  هناخراک  رگید  تاماقم  درک ؛

زابهش هناخراک  زا  دندوب ، ثام  رگیات  جنپ  هک  ناریا ، تخاس  ياهامیپاوه  نیلوا  لاس 1938  هیروف  رد  هک  دهد  یم  شرازگ  اکیرمآ ،
عون زا  هک  مود ، هعومجم  لیوحت  مسارم  رد  تکرش  يارب  دهعیلو  هاش و  هیئوژ 1938 ، رد 21  .دندمآ  نوریب  هپت  ناشود  یکیدزن  رد 

: دنک یم  هفاضا  سوم  .دنتفای  روضح  هناخراک  رد  دندوب  سکوا ، رکواه 

هناخراک

.دندوب هدروآ  ناتـسلگنا  زا  ار  نآ  رهام  لنـسرپ  همه  تاموزلم و  ریاس  و  اهروتوم ، تازیهجت ، همه  دوب و  هدش  یحارط  ناتـسلگنا  رد 
نیسنکت .دماین  نایم  هب  اه  ییایناتیرب  تکراشم  زا  يرکذ  چیه  اهامیپاوه ، هناخراک و  زا  اه  همانزور  فیصوت  حاتتفا و  مسارم  رد  هتبلا 
هناخراک تیفرظ  نتفگ  هب  یلیامت  ناریا  یماظن  تاماقم  صخشمان  تسایس  لیلد  هب  دنتسه  هناخراک  مادختسا  رد  هک  ییایناتیرب  ياه 

هدـنیآ رد  هکنیا  و  دوش ، هتخاس  امیپاوه  جـنپ  هام  ود  ره  تسا  رارق  هک  دـنیوگ  یم  یمـسر  تاراهظا  زا  ماهلا  اب  اه  هماـنزور  .دـنرادن 
(2) .دش دهاوخ  دیلوت  هناخراک  نیا  رد  امیپاوه  زا  يرتشیب  عاونا 

زا یکی  ربـماون 1938  خـیرات 17  رد  .تـشاد  هـمادا  ناـنچمه  نآ  هـب  طوـبرم  راـبخا  راـشتنا  زا  يریگوـلج  ییاوـه و  ثداوـح  یلو 
ییاوه يورین  ياهامیپاوه 

ص:337

سرام 1935. خروم 21  (، 60/891.248  ) هرامش 390 شرازگ  كورب ، ینروه  رد  سرام 1935 ؛ خروم 11  تاعالطا ، - 1
هیئوژ 1938. خروم 28  (، 70/891.248  ) هرامش 1356 شرازگ  سوم ، - 2
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هثداح نیا  هب  يربخ  ياه  هناسر  زا  کیچیه  .دـش  دوبان  امیپاوه  هتـشک و  نآ  ناـبلخ  هثداـح  نیا  رد  هک  درک ، طوقـس  دـنبرد  يـالاب 
قبط : » دوب رگید  رابگرم  طوقـس  کی  دهاش  بیـشازد  رد  شلزنم  ناویا  زا  توا 1939  خیرات 13  رد  ترگنا   (1) .دندرکن يا  هراشا 

(2)« .دنک زرد  اه  همانزور  هب  هثداح  نیا  هرابرد  هملک  کی  یتح  هک  دنا  هدادن  هزاجا  لومعم 

تسرد ینعی  نئوژ 1941 ، خـیرات 15  رد  ناریا  ییاوه  يورین  تازیهجت  زا  یلماک  تسرهف  ناریا » شترا  یگنج  تیعـضو   » شرازگ
ناریا 138 ییاوه  يورین  لاس 1934 ، رد  هرامش 4/8 .) لودج   ) دهد یم  هیارا  نیقفتم  ياهورین  طسوت  ناریا  لاغـشا  زا  شیپ  هام  ود 

(3) .دوب هدیسر  دنورف  هب 233  لاس 1941  ات  اهنآ  دادعت  هک  تشاد ، سیلگنا  تخاس  نردم  ًاتبسن  يامیپاوه 

بمب کی  تمیق  هک  یلاـح  رد  تشاد ، تمیق  هریل  شتاحیلـست 3750  هارمه  هب  ثام  رگیات  دنلیوهود  هدنگنج  کی  لاس 1933  رد 
59  ) دوب هدرک  يراذگ  هیامرـس  لدـم  ود  نیا  تباب  هریل  غلبم 250/853  طقف  ییاوه  يورین  نیارباـنب ، .دوب  هریل  رازه  رکواه 8  نکفا 

(. رکواه ثام و 79  رگیات  دنلیوهود  دنورف 

لودج

ناریا ییاوه  يورین  تیکرت  هرامش 4/8 . 

نئوژ 1941 لاس 1934 و 15  رد 

عون

امیپاوه

1934

1941

« ثام رگیات   » دنلیوهود

59

91

« دنیه  » رکواه

0

54
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« سکدوا  » رکواه

49

60

« يرویف  » رکواه

30

28

ص:338

(. 72/891.248  ) سوم - 1
(. 73/891.248  ) ترگنا - 2

هیئوژ 1941. خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  رد  سوفیرد ، .ناریا » شترا  یگنج  تیعضو  - » 3
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ریاس

7

12

عومجم

145

245

شرازگ و  ربماتپس 1934 ، خروم 12  (، 43/891.796  ) هرامش شرازگ  اکیرمآ ، ترافس  عبنم :

.چا مایلیو  فرط  زا  یلاسرا  ود  ره  ربتکا 1934 ، خروم 2  (، 58/891.248  ) هرامش 229

، كورب ینروه 

هیئوژ 1941، خروم 21  (، 27/891.415  ) هرامش 102 شرازگ  همیمض  ناریا ،» شترا  یگنج  تیعضو  »

.رسپ ِسوفیرد  .یج  سییول  فرط  زا  یلاسرا 

رد یمیدق  ياهامیپاوه  حیضوت :

و 1 زدیپر ، دنلیوهود   2 دروفسکآ ، دیپسریا   3 ویلبد 33 ، رکنوی  لماش 2  لاس 1941 

، تیار سیتروک  .ویلبد 10 ، .رآ  ستروپسا ، اگارپ  وکاو ، ياه  لدم  زا  کی  ره  زا  امیپاوه 

(. دندوب هدش  فیصوت  یهد  سیورس  لباق  ریغ  هک   ) دوب نکیره  و 

ناریا 32 دـش ،) فقوتم  ناملآ  اب  گنج  عورـش  لیلد  هب  ناریا  هب  یـسیلگنا  ياهامیپاوه  لـیوحت  هک   ) ات 1939 ياه 1934  لاـس  نیب 
اه تمیق  رگا  .درک  يرادیرخ  سکوا  رکواه  يامیپاوه  دـنورف  و 11  دنیه ، رکواه  يامیپاوه  دنورف   54 دنلیوهود ، يامیپاوه  دنورف 

هکنیا ضرف  اب  یتح  .دش  یم  هریل  رازه  رب 640  غلاب  دیدج  ياهدیرخ  هنیزه  دوب ، هدنام  یقاب  لاس 1933  ياه  تمیق  نامه  حطس  رد 
دیعب رایـسب  يداصتقا  گرزب  نارحب  زورب  هب  هجوت  اب  هتبلا  هک  دـشاب ، هدـش  ربارب  ود  ات 1939  ياه 1933  لاس  نیب  اـهامیپاوه  تمیق 

نیمخت رد  مینادـب  هکنیا  يارب   ) .دـش یم  هریل  رثکادح 000/280/1  ات 1941  ياه 1934  لاس  نیب  امیپاوه  دـیرخ  هنیزه  لـک  تسا ،
- هدـنگنج نیرت  هتفرـشیپ  لماک  تمیق  مود ، یناهج  گنج  جوا  رد  لاس 1941 ، رد  هک  تسیفاک  نیمه  تسا  هدـش  ولغ  رایـسب  قوف 

هریل طقف 14400  لاس  کی  تدـم  هب  رهاـم  ياـه  کـیناکم  تامدـخ  تاحیلـست و  هارمه  هب  اـکیرمآ ، ییاوه  يورین  رد  نکفا  بمب 
ات 1941 ياه 1934  لاـس  لوط  رد  هک  تسا  يا  هریل  نویلیم  زا 12  مهد  کی  طقف  هنازابلد  تسد و  دروآرب  نیا  لاـح ، نیا  اـب  .دوب )
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.تفای صاصتخا  تاحیلست  دیرخ  يارب  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا 

ص:339

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 376 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


هصالخ

و شترا ، يارب  هریل  نویلیم   5/1 یگنج ، ياهامیپاوه  تباب  هریل  نویلیم  ود  رثکادح  هک  دهد  یم  ناشن  یماظن  ياهدیرخ  قیقد  لیلحت 
.دندوبن دیدج  ًاعقاو  ورین  نیا  دیدج  ًارهاظ  ياه  یتشک  هک  نیا  رکذت  اب  هتبلا  تسا ؛ هدش  جرخ  ییایرد  يورین  يارب  هریل  نویلیم  کی 

، تفای صاصتخا  اکیرمآ  اـپورا و  زا  تاحیلـست  دـیرخ  هب  ات 1941  لاـس 1928  زا  هک  رـالد )  000/060/92  ) هریل زا 000/412/18 
نارود نایاپ  رد  غلبم  نیا  زا  هک  يزیچ  تسا ، هدمآ  ریز  رد  هکنانچ  .دیـسر  حالـس  دیرخ  فرـصم  هب  ًاعقاو  هریل  نویلیم  رثکادح 5/4 

دیرخ فرص  رالد  نویلیم  ًاـعقاو 91  رگا  .دوب  هریل ) رازه  دودـح 101  رد   ) رالد رازه  طقف 508  دوب  هدـنام  یقاب  هاش  اضر  تموکح 
.دشاب هتشاد  تشاد ، لاـس 1941  رد  هچنآ  زا  يرتگرزب  بتارم  هب  ییاوه  يورین  ینیمز و  يورین  تسناوت  یم  ناریا  دـش ، یم  حـالس 

يارب رالد  رازه  ینعی 70   ) میریگب رظن  رد  ییاکیرمآ  تاحیلـست  نیرت  هتفرـشیپ  يارب  ار  لاس 1941  هدـش  ولغ  ياه  تمیق  رگا  یتح 
هوقلاـب روط  هب  تسناوت  یم  ناریا  نویماـک ،) کـی  يارب  رـالد  رازه  و 5  کنات ، کـی  يارب  رـالد  رازه   25 یگنج ، يامیپاوه  کـی 

يرادیرخ ار  اهنآ  زا  یبسانم  بیکرت  ره  ای  و  نویماک ، ای 18000  کنات و  زا 3500  شیب  ای  ییاکیرمآ ، نکفا  بمب  هدنگنج -  1300
رایتخا رد  روتکارت  نویماـک و  رثکادح 500  و  کنات ،  100 یگنج ، يامیپاوه  ًالمع 245  ناریا  لاس 1941  رد  نیا ، دوجو  اب  .دـنک 

.داد یم  ار  گنج  زور  ود  ای  کی  فافک  طقف  شترا  تامهم  نیا ، رب  هوالع  .تشاد 

، بیترت نیدـب  .تسا  هدـش  ریزارـس  هاش  اضر  یکناـب  ياـه  باـسح  هب  هریل  نویلیم  لقادـح 13  تسا  نآ  زا  یکاـح  دوجوم  دـهاوش 
اپورا و رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  يا  هدـمع  شخب  هکنیا  رب  ینبم  قدـصم  رتکد  ياعدا  یتسرد 

ریظن ییاه  هژورپ  هب  ًارهاظ  هک  مه  يرـالد ) نویلیم   5/31  ) هریل نویلیم  اب 3/6  طابترا  رد  .دوش  یم  دییأت  دوب ، هدـش  ریزارـس  اکیرمآ 
لیدبت يارب  لوپ  نیا  هک  دوب  نئمطم  ًاتبسن  ناوت  یم  دوب ، هتفای  صاصتخا  نهآ  هار  يرادهگن  ریمعت و  ای  نهآ و  هار  ردانب ، تخاس 

ص:340
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اه و هداد   (1) .دش یم  هدافتـسا  یجراخ  ياه  کناب  رد  اهنآ  يراذگ  هدرپس  زرا و  هب  روشک  لخاد  رد  هاش  اضر  كالما  ياهدمآرد 
لاس لوط  رد  ناریا  تفن  ياهزایتمالا  قح  موس  ود  ای  رالد ،) نویلیم   100  ) هریل نویلیم  لقادح 20  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اه  لیلحت 
نیا میا ، هداد  ناشن  متفه  لصف  رد  هکنانچ  .دـش  ریزارـس  هاش  اضر  یکناـب  ياـه  باـسح  هب  هتفر و  تقرـس  هب  ات 1941  ياه 1927 

فقـس مینادب  هک  تسیفاک  نیمه  غلبم  نیا  یگرزب  كرد  يارب  .تشادن  ار  شراظتنا  سکچیه  هک  دش  دییأت  یعبانم  يوس  زا  بلطم 
.دوب رالد  نویلیم  غلبم 100  لاس 1940 ، رد  هدحتم  تالایا  تارداص  تادراو و  کناب  تارابتعا  نیمضت 

ص:341

Mohammad Gholi باتک رد  یجراخ  ياه  کناب  رد  اهنآ  يراذگ  هدرپس  زرا و  هب  هاش  اضر  یلخاد  ياهدـمآرد  لیدـبت  - 1
.تسا هدش  ثحب  صص 35-36 ،  ، Majd Resistance to the shah
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هاشاضر یجراخ  یکناب  ياه  باسح  ناریا و  یتفن  ياهدمآرد  ریسم  رییغت  مهن : لصف 

هراشا

.یب تربار  زا  يداـعریغ  يا  هماـن  نتگنـشاو  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب  هیوـناژ 1941 ، خـیرات 25  رد 
ود ریوـصت  تسوـیپ  هب  هرامـش 1/9 .) ریوصت   ) درک تفایرد  سیلوپانایدـنیا  رد  کـناب  لانـشن  انایدـنیا  ناـنواعم  زا  یکی  ، (1) كالم

قوف همان  رد  .دـنک  یهاوگ  ار  اهنآ  تحـص  ات  دوب  هتـساوخ  هجراخ  روما  ترازو  زا  انایدـنیا  کـناب  هک  دوب  هدـش  لاـسرا  زین  ءاـضما 
.دوب هدش  هیارا  ارجام  لک  هرابرد  زین  یتاحیضوت 

رتفد .دوب  اپورا  رد  ناریا  یماظن  ياهدیرخ  تأیه  سیئر  ینابیـش ، قداص  گنهرـس  دوب  هدـش  هراشا  وا  هب  همان  رد  هک  يدـشرا  رـسفا 
رد تشاد و  مان  ناریا  یهاشنهاش  شترا  دیرخ  نویـسیمک  تفرگ ، یم  تروص  نآ  قیرط  زا  هحلـسا  دیرخ  هک  تأیه  نیا  یگدنیامن 
زین يرگید  یکناب  ياه  باسح  سییوس ، ِکناب  لانشن  رد  یکناب  باسح  نتـشاد  رب  هوالع  نویـسیمک  نیا  .دوب  رقتـسم  سییوس  ِنرب 

حالس اهنآ  زا  ناریا  هک  ییاهروشک  رد 

ص:343

.Robert B. Malloch - 1
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- نومراـم تکرـش  يزکرم  رتفد  هک  دوب  سیلوپانایدـنیا  رد  کـناب  لانـشن  انایدـنیا  دزن  اـه  باـسح  نیا  زا  یکی  .تشاد  دـیرخ ، یم 
خـیرات 19 رد  ینابیـش  .دوب  هتخورف  شترا  هب  نویماک  یهرز و  ياـهوردوخ  يدادـعت  تکرـش  نیا  .تشاد  رارق  نآ  رد  زین  نتگنیره 

کی دنک  یشکدوخ  هکنآ  زا  شیپ  براض  اه ، شرازگ  قبط  .دیـسر  لتق  هب  شراک  رتفد  رد  یناریا  رـسفا  کی  تسد  هب  هیئوژ 1940 
زیگنا مغ  هثداح  نیا  يارجام  نارهت ، رد  اکیرمآ  رادراک  ترگنا ، .چا  نو  .یس  .دوب  هداد  رارق  هلولگ  تباصا  دروم  زین  ار  رگید  رسفا 

: تسا هداد  حرش  یشرازگ  رد  ار  نآ  بیرغ  بیجع و  ياهدمایپ  و 

ص:344
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نتگنشاو هجراخ ، روما  ترازو  سیلوپانایدنیا  ِکناب  لانشن  انایدنیا 

کیدزن رواخ  شخب 

مرتحم نایاقآ 

.تسا هدیسر  هدحتم  تالایا  رد  ناریا  یهاشنهاش  راتخم  ریزو  یهاوگ  هب  هک  ددرگ  یم  دافیا  ءاضما  ود  ریوصت  تسویپ  هب 

شترا ماـن  هب  یباـسح  هک  دیـسر  نامتـسد  هب  لـمعلا  روتـسد  نـیا  هارمه  هـب  سییوـس  ِنرب  زا  يا  هلاوـح  هـیئوژ 1940 ، دودـح 1  رد 
یماـظن نویـسیمک  يارب  هک  دوـب  یگنج  تاـموزلم  هنیزه  تـخادرپ  باـسح  نـیا  شیاـشگ  زا  فدـه  .مـینک  زاـب  ناریا  یهاـشنهاش 

دـشرا رـسفا  هوجو ، هلاوح  زا  سپ  یمک  .دـش  یم  يرادـیرخ  هدـحتم ] تالایا   ] روشک نیا  زا  سییوس  ِنرب  رد  عقاو  ناریا  یهاشنهاش 
تفایرد دنـشاب ، هتـشاد  باـسح  نیا  زا  تشادرب  قح  هک  وا  نانیـشناج  يارب  يدـیدج  هماـن  یفرعم  رگید  اـم  درک و  توف  نویـسیمک 

هدـش دافیا  تسویپ  هب  هک  ییاضما  ود  ًاریخا  .میدرک  لاسرا  طاـبترا  نیمه  رد  زین  ییاـه  مارگلت  لدـب و  در و  هماـن  نیدـنچ  .میدرکن 
.دنک یهاوگ  ار  اهنآ  تحص  ناکما  تروص  رد  هناخترازو  نآ  تسا  دنمشهاوخ  هک  میا  هدرک  تفایرد  تسا 

، میرازگساپس هلئسم  هب  امش  هجوت  زا  قوف ، شهاوخ  تباجا  دیما  هب 

دنمتدارا

نواعم كالَم ، .یب  .رآ 

* * *

شترا هوجو  اب  طابترا  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  هب  کناب  لانشن  انایدنیا  زا  هیوناژ 1941 ، خروم 23  همان  هرامش 1/9 . ریوصت 
.دنتسه باسح  زا  هوجو  تشادرب  هب  زاجم  ًارهاظ  هک  یصخش  ود  ياضما  یهاوگ  تساوخرد  ناریا و 

تسد هب  اپورا  رد  ناریا  یماظن  تأیه  سیئر  ینابیش ، قداص  گنهرـس  هیئوژ 1940 ، خیرات 19  رد  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًامارتحا 
هثداح نیا  هب  هراشا  هزاجا  یلخاد  تاعوبطم  هتبلا  .دیسر  لتق  هب  سییوس  ِنرب  رد  نیزرف  دیشمج ]  ] ناورس مان  هب  شناتسدریز  زا  یکی 

تاماقم همه  .تسا  هدرک  زرد  نوریب  هب  یگزات  هب  وا  لتق  ربخ  یلو  دنتشادن ، ار 

ص:345
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یتلود

هداتفا قافتا  ینابیش  گنهرس  راک  رتفد  رد  هثداح  نیا  ممهفب  ما  هتـسناوت  ًاصخـش  هک  ییاجنآ  ات  .دنا  هدش  عنم  هثداح  نیا  هب  هراشا  زا 
- درک یم  عانتما  ناریا  هب  تشگزاب  زا  یلو  دوب ، هدش  رانکرب  راک  زا  تأیه و  هوجو  زا  یشخب  سالتخا  هب  مهتم  نیزرف  ناورس  .تسا 

شیاضاقت یتقو  یلو  .دنک  شیاقبا  ات  دوب  هتساوخ  ینابیش  زا  وا  .دش  یم  همکاحم  یماظن  هاگداد  کی  رد  تشگزاب  تروص  رد  اریز 
اب سپس  وا  .درک  حورجم  ار  تأیه ، ياضعا  زا  رگید  یکی  رلناخ ، درگرس  دناسر و  لتق  هب  ار  ینابیش  لنلک  هلولگ  برـض  هب  دش ، در 

ینابیش گنهرس  مه  هک  ییاجنآ  زا  .دبایزاب  ار  دوخ  یتمالس  رلناخ  درگرـس  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  .درک  یـشکدوخ  هلولگ  کیلش 
گرم دوب - ناریا  یلم  کناب  سیئر  نیزرف ، یلعدمحم  رـسپ  نیزرف  دـندوب - یناریا  سانـشرس  ياه  هداوناخ  زا  نیزرف  ناورـس  مه  و 

زا قوف  رسفا  ود  ناگتسب  ناتـسود و  هکنیا  هژیو  هب  تسا ، هدش  نارهت  یعامتجا  لفاحم  بارطـضا  ینارگن و  بجوم  اهنآ  زیمآ  هعجاف 
قیال و رایـسب  درم  ار  ینابیـش  گنهرـس   (1) .دـنرادن يرادازع  تئرج  دـنوش  روشک  تاـماقم  يدونـشخان  بجوم  اداـبم  هکنیا  سرت 
رد تمدـخ  دوب ، راد  هدـهع  ار  ناریا  شترا  يارب  تاحیلـست  دـیرخ  تأیه  تسایر  اه  لاس  هکنیا  رب  هوالع  هک  دنتـسناد ، یم  ییاناوت 

شیپ لاس  جنپ  ای  راهچ  وا  هک  ما  هدینـش  نینچمه  .تشاد  شا  همانراک  رد  زین  ار  نرب  سیراپ و  ندـنل ، رد  ناریا  یماظن  هتـسباو  تُسپ 
(2) .مدرکن ادیپ  وا  زا  يا  هقباس  چیه  ترافس  ویشرآ  رد  یلو  دوب ، هدنارذگ  اکیرمآ  رد  یماظن  تازیهجت  دیرخ  يارب  ار  یتدم 

هتشادن دوجو  ینارـسفا  نینچ  ًالـصا  ییوگ  هک  دش  لیمحت  روشک  هب  هثداح  نیا  هرابرد  یتوکـس  نانچ  رـسفا ، ود  نیا  گرم  بقاعتم 
زا يا  هشوگ  دش  روشک  رد  هثداح  نیا  اب  طابترا  رد  هک  ییاه  يراکناهنپ  .دنا 

ص:346

.تسا هتشادن  نامز  نآ  تاعوبطم  رد  زین  یساکعنا  چیه  نت  ود  نیا  لتق  دیدش  روسناس  تهج  هب  - 1
توا خروـم 5  (، 126/891.20  ) هرامـش 1887 شرازگ  نـیزرف ،» ناورـس  یـشکدوخ  .نرب  رد  ینابیـش  گنهرـس  لـتق  ، » ترگنا - 2

.1940
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.دهد یم  ناشن  هاش  اضر  تموکح  نارود  رد  ار  یگدنز  ياه  تیعقاو 

ات لاس 1939  زا  هک  تشاد  مان  هتسیاش  دمحم  دوب  هدش  هراشا  وا  هب  کناب  لانـشن  انایدنیا  همان  رد  هک  نتگنـشاو  رد  ناریا  راتخمریزو 
دمحم مان  .درک  تمدـخ  تُسپ  نیا  رد  نتگنـشاو ، رد  یناریا  کی  يراـتخم  ترازو  ياـه  هرود  نیرت  ینـالوط  زا  یکی  ینعی  ، 1944

( دوش هابتـشا  اداناک  کناب  هب  فورعم  اداناک  يزکرم  کناب  اب  دـیابن  هک   ) اداناک ِکناب  لایور  اب  طاـبترا  رد  رگید  راـب  کـی  هتـسیاش 
يا هماـن  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ترازو  تافیرـشت  شخب  سیئر  ، (1) نیلرماـس .یت  جروج  هـیئوژ 1941 ، خـیرات 2  رد  .دـش  حرطم 

: درک تفایرد  كرویوین  رد  اداناک  ِکناب  لایور  هبعش  زا  نئوژ ) خروم 5   ) يداعریغ

بانج

زیزع نیلرماس  ياقآ 

ًامارتحا

ریزو هداعلا و  قوف  هداتـسرف  هرادا ، نآ  رد  دوجوم  قباوس  ساسا  رب  هتـسیاش ، دـمحم  ياـقآ  هک  دـییامرفب  قیدـصت  تسا  دنمـشهاوخ 
ياقآ اب  يا  هلماعم  ماجنا  فرُـش  رد  وتنروت  رد  کناب  نیا  ياه  هبعـش  زا  یکی  هک  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  نتگنـشاو  رد  ناریا  راتخم 

رد ام  کناب  هک  تسا  یهیدـب  و  دوب ، دـهاوخ  ناریا  يراتخم  ترازو  ماـقم  رد  ناـشیا  ياـضما  مزلتـسم  نآ  راـبتعا  هک  تسا  هتـسیاش 
همانراوتسا ًالامتحا  .دسانش  یم  روشک  نآ  یمسر  هدنیامن  ار  ناشیا  امش  عوبتم  هناخترازو  هک  تسا  رما  نیا  زا  نانیمطا  لوصح  ددص 

هدرک ضیوفت  ناشیا  هب  زین  ار  اداناک  نوینیمود  رد  شروشک  یگدنیامن  رایتخا  تسا ، هدش  میلست  مرتحم  هناخترازو  نآ  هب  هک  ناشیا 
زیمآ تبحم  يراکمه  زا  شیپاشیپ  .دیهد  رارق  نامرایتخا  رد  یتاعالطا  زین  طابترا  نیا  رد  هک  دـش  میهاوخ  رازگـساپس  رایـسب  .تسا 

، میرازگساپس امش 

(2) هبعش نواعم  مگنیلا ، .یس  .نا  دنمتدارا ،

: دوب هناراک  هظفاحم  رایسب  هناخترازو و  يداع  لاور  قبط  نیلرماس  خساپ 

ص:347

.George T. Summerlin - 1
نئوژ 1941. خروم 5  (، 721/701.9111  ) نیلرماس هب  اداناک  ِکناب  لایور  یگدنیامن  - 2
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بانج

زیزع مگنیلا  ياقآ 

هیروف 1940 خیرات 13  رد  ار  شیوخ  همانراوتسا  هک  هتسیاش ، دمحم  ياقآ  بانج  امش ، نئوژ 1941  خروم 5  مالعتسا  همان  هب  فطع 
همانراوتسا هک  ییاجنآ  زا  .دوش  یم  بوسحم  هدحتم  تالایا  رد  ناریا  یمسر  راتخمریزو  تسا ، هدرک  اکیرمآ  روهمج  سیئر  میلـست 

يارب ناشیا  یگدنیامن  رابتعا  دـییأت  روظنم  هب  دوش  یم  داهنـشیپ  دراد ، رابتعا  تلود  نیا  يارب  طقف  روهمج  سیئر  هب  ناشیا  یمیلـست 
اب .دییامن  لصاح  سامت  .یـس.يد  نتگنـشاو  تسو ، ثرون  تسوچاسام ، نابایخ  هرامـش 2315 ، سردآ  هب  ناریا  ترافـس  اب  اداناک 

(1) .دشاب زین  اداناک ]  ] روشک نآ  رد  ناریا  یمسر  هدنیامن  ناشیا  هک  مینک  یمن  نامگ  نیا ، دوجو 

ناریا ترافس  ياجب  دناوت  یم  اداناک  یتنطلـس  کناب  و  دراد ، ترافـس  زین  اواتوا  رد  ناریا  هک  دنک  هفاضا  تسناوت  یم  نیلرماس  هتبلا 
.دنک مالعتسا  نآ  زا  نتگنشاو  رد 

انایدنیا هب  هک  یخساپ  زا  ًالماک  يداعریغ  یکناب  روما  عون  نیا  رد  تلاخد  زا  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  راکشآ  يدونـشوخ  مدع 
انایدـنیا کناب  نواعم  كالم ، .یب  .رآ  هب  هک  يا  همان  رد  يروم  سالاو  .تسا  دوهـشم  هداد ، اداـناک  کـناب  لاـیور  کـناب و  لانـشن 

: دزاس یم  ناشنرطاخ  دسیون ، یم  لانشن 

هناخترازو يارب  دراد ، تقباطم  هناخترازو  رد  دوجوم  یمـسر  كرادـم  دانـسا و  رد  وا  ياضما  اب  راتخمریزو  ياـضما  ریوصت  هچرگا 
لـصا ات  دیهاوخب  راتخم  ریزو  زا  هک  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب  .دنک  یهاوگ  نآ  ریوصت  يور  زا  ار  یـسک  ياضما  هک  تسین  نکمم 

مینک یهاوگ  ار  راتخمریزو  ياضما  میناوت  یم  تقو  نآ  .دیامن  میلـست  هجراخ  روما  ترازو  هب  ار  روبزم  صخـش  ود  ياضما  یهاوگ 
ًامیقتـسم ار  قوف  دنـس  راتخم ، ریزو  ِلیامت  تروص  رد  هکنیا  ای  و  دتـسرفب ، امـش  يارب  ار  نآ  اـت  میهد  تدوع  وا  هب  ار  روبزم  دنـس  و 

، لاح ره  هب  .میتسرفب  امش  يارب 

ص:348

هیئوژ 1941. خروم 2  (، 721/701.9111  ) اداناک ِکناب  لایور  هب  نیلرماس  همان  - 1
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ترازو

یهاوگ تروص  رد  دنچ  ره  دنک ، قیدصت  تسا  هدمآ  راتخم  ریزو  یهاوگ  رد  ناشمان  هک  ار  یصخش  ود  ياضما  تحص  دناوت  یمن 
(1) .تشاد دهاوخن  یترورض  ناتیارب  يرما  نینچ  راتخم  ریزو  ياضما  ندش 

: درادن هلئسم  نیا  يریگیپ  هب  یلیامت  رگید  شکناب  هک  داد  خساپ  هلصافالب  كالم 

بانج

زیزع يروم  ياقآ 

اب

لاسرا ناتیارب  هیوناژ  خیرات 23  رد  هک  ییاضما  ود  ریوصت  یهاوگ  تساوخرد  همان  هب  خساپ  رد  امش  هیوناژ  خروم 31  همان  زا  رکشت 
راتخمریزو ياضما  قیدـصت  رب  ینبم  نات  هیـصوت  دـیتسین و  روبزم  ياهاضما  یهاوگ  هب  رداـق  هکنیا  رب  ینبم  ناـت  خـساپ  و  دوب ، هدـش 

(2) .دییامرف درتسم  ار  روبزم  ياهاضما  ریوصت  تسا  دنمشهاوخ  درادن و  ار  هلئسم  يریگیپ  دصق  کناب  نیا  ناریا ،

یهاشنهاش شترا  یکناب  باسح  زا  لوپ  لاقتنا  هزاجا  ـالاح  هک  رفن  ود  نیا  یلو  داد ، تدوع  ار  رظن  دروم  ياـضما  ود  ریوصت  يروم 
رکذ اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  رد  اهنآ  مان  هنافـسأتم  دندوب ؟ یناسک  هچ  دنتـشاد  ار  کناب  لانـشن  انایدـنیا  کناب  رد  ناریا 

لاقتنا سییوس  ِکناب  لانشن  هب  کناب  لانـشن  انایدنیا  رد  ناریا  شترا  باسح  زا  یتفگنه  غلبم  نایرج ، نیا  زا  سپ  یمک  .تسا  هدشن 
.تفای

ناریا شترا  هوجو  لاقتنا 

يروم .سا  سالاو  تاقالم  هب  نتگنیره ، نومرام - تکرـش  ِنتگنـشاو  رتفد  ریدـم  ، (3) زدـلونیر .یئ  جروج  هم 1941 ، خیرات 5  رد 
روما ترازو  کیدزن  رواخ  روما  شخب  سییر  الاح  درک و  یم  تمدخ  نارهت  رد  ًالبق  هک  تفر 

ص:349

هیوناژ 1941. خروم 31  (، 162/891.24  ) هرامش كالم ، هب  يروم  همان  - 1
هیروف 1941. خروم 4  (، 164/891.24  ) هرامش يروم ، هب  كالم  همان  - 2

.George E. Reynolds - 3
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.دوب اکیرمآ  هجراخ 

: تسا ریز  تاعالطا  يواح  دراد  دوجو  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ویشرآ  رد  تاقالم  نیا  زا  هک  یتشاددای 

.دـشورف یم  روشک  نیا  هب  دـنک و  یم  دـیلوت  یماظن  تازیهجت  ناریا  تلود  شرافـس  هب  هک  تساه  لاس  نتگنیره  نومرام - تکرش 
سیلوپانایدـنیا رد  کناب  لانـشن  انایدـنیا  دزن  يا  هظحالم  لـباق  يرـالد  هدرپس  تازیهجت ، نیا  هنیزه  تخادرپ  روظنم  هب  ناریا  تلود 

نیا لحم  زا  هدش  یم  لاسرا  ناریا  دصقم  هب  بترم  روط  هب  هک  ار  شا  یماظن  ياه  هلومحم  هنیزه  نتگنیره  نومرام - تکرـش  .دراد 
کناب لانشن  انایدنیا  تسد  هب  سییوس  ِنرب  رد  ناریا  دیرخ  نویسیمک  فرط  زا  یمارگلت  حبـص ، زورما  .تسا  هدرک  یم  نیمأت  هدرپس 

غلبم رـضاح  لاـح  رد  دـنیوگ  یم  .دـنک  هلاوح  سییوس  هب  ار  روشک  نیا  رد  هدرپس  هوجو  هیلک  دوب  هدـش  هتـساوخ  نآ  رد  هک  دیـسر 
هجیتن ناریا  دـیرخ  نویـسیمک  مادـقا  نیا  ًانیقی  هک  دـیوگ  یم  زدـلونیر  ياقآ  .دـسر  یم  رالد  رازه  دـص  دـنچ  هب  ییاـه  هدرپس  نینچ 

، لاه هجراخ ، روما  ریزو  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  .دش  شخپ  ویدار  زا  هبنـش  زور  هک  تسا  سرپدتیانوی  يرازگربخ  شرازگ  میقتـسم 
رد یجراخ  ياهروشک  همه  هب  قلعتم  ياه  هدرپس  نتخاس  دودـسم  حرط  یـسررب  لاـح  رد  هدـحتم  تـالایا  تلود  هک  تخاـس  شاـف 

ییاراد نتخاس  دودسم  داهنـشیپ  یـسررب  ياجب  هک  تفگ  لاه  .تسا  هدـشن  ذاختا  طابترا  نیا  رد  یمیمـصت  زونه  هتبلا  .تساکیرمآ 
هب ًاموزل  اه  لوپ  ندش  دودـسم  هتبلا  .تسا  هتفرگ  رارق  رظندـم  اهروشک  همه  هب  قلعتم  هوجو  ندرک  دودـسم  حرط  روحم ، ياهروشک 

نایـضاقتم ناشرودص  يارب  هک  دـنک  یم  یـصاخ  ياهزوجم  عبات  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هکلب  تسین ، نآ  فرـصم  زا  يریگولج  يانعم 
- نومرام تکرـش  ررـض  هب  ًاملـسم  مادقا  نیا  هک  تشاد  زاربا  زدـلونیر  ياقآ  .دـننک  مالعا  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  ار  دوخ  لیالد  دـیاب 

دراد طیارش  نیا  رد  يا  هیصوت  رگا  ات  تساوخ  هجراخ  روما  ترازو  زا  دوب و  دهاوخ  نتگنیره 
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زا

(1) .دنکن غیرد  تکرش 

ناریا تلود  اـیآ  هک  دـنک  یـسررب  اـت  تساوخ  يراد  هنازخ  ترازو  زا  هجراـخ  روما  ترازو  هک  دوـب  تاـقالم  نیمه  هب  شنکاو  رد 
هدرپس طـقف  هن  اـه  یناریا  هک  داد  خـساپ  زین  يراد  هنازخ  ترازو  .ریخ  اـی  تسا  هدیـشک  نوریب  هدـحتم  تـالایا  زا  ار  شیاـه  هدرپـس 

زین شیازفا  ار  ناشیاه  ییاراد  كرویوین  رد  تسارت  گنیورا  کناب  هب  اداناک  زا  الط  لاقتنا  اب  هکلب  دـنا ، هدیـشکن  نوریب  ار  ناـشیاه 
دعب هدحتم  تالایا  رد  یجراخ  ياه  هدرپس  هرابرد  هرادا  نیا  هک  يا  هنامرحم  تاقیقحت  يآ.یب.فا و  تالخادم  فطل  هب  .دـنا  هداد 

ناریا یتفن  ياهدمآرد  فارحنا  یگنوگچ  زا  یلماک  ریوصت  لزاپ  تاعطق  نتـشاذگ  مه  رانک  اب  میناوت  یم  داد ، ماجنا  لاس 1938  زا 
هب کناب  لانـشن  انایدنیا  رد  ناریا  تلود  ياه  هدرپس  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  نیا ، رب  هوالع  .میروآ  تسد  هب  حالـس  دـیرخ  هناهب  هب 
دزن ناریا  یهاشنهاش  شترا  نویـسیمک  باسح  هب  کناب  نیا  رد  ناریا  ياـه  هدرپس  هکلب  .دیـسرن  یماـظن  تاـموزلم  دـیرخ  فرـصم 
قوف هوجو  اریز  دشن ، ادیپ  لوپ  نآ  زا  يرثا  رگید  نآ  زا  سپ  .تفای  لاقتنا  كرویوین  ِکناب  یتیـس  لانـشن  رد  سییوس  کناب  لانـشن 

.تفاین لاقتنا  دوش ، هلاوح  دوب  رارق  هک  ییاج  ینعی  سییوس ، رد  ناریا  شترا  نویسیمک  باسح  هب  هاگچیه 

ًاتیاهن روبزم  هرادا  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ار  .يآ.یب.فا  هجوت  يردقب  کناب  لانـشن  انایدنیا  رد  ناریا  ياه  هدرپس  هب  طوبرم  لیاسم 
کی قیرط  زا  ، (2) رووه راگدا  .یج  .يآ.یب.فا ، سییر  هیئوژ 1941 ، خیرات 5  رد  .دز  طابترا  نیا  رد  یعیـسو  تاقیقحت  هب  تسد 
کی زا  شیب  لاقتنا  زا  نآ  رد  داتـسرف و  هجراـخ ، روما  ترازو  راـیتسد  ، (3) رـسپ لرب  .يا  فلدآ  يارب  يا  هنامرحم  همان  هژیو  کـیپ 

(. ریوصت 2/9  ) داد ربخ  خیروز  رد  ناریا  یهاشنهاش  شترا  نویسیمک  باسح  هب  کناب  لانشن  انایدنیا  زا  رالد  نویلیم 
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هم 1941. خروم 5  (، 168/891.24  ) هرامش تشاددای  هجراخ ، روما  ترازو  - 1
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.Adolf A. Berle Jr - 3
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کناب لایور  اداناک ، کناب  سییوس ، کناب  لانـشن  کناب ، لانـشن  انایدـنیا   ) کناب نیدـنچ  هنادـماع  ندرک  فیدر  هک  تسا  حـضاو 
یتلود هوجو  اب  طابترا  رد  یکناب  لومعم  ياه  هیور  اب  تسارت ) گنیورا  کناب  هتبلا  دص  و  كرویوین ، ِکناب  یتیس  لانـشن  و  اداناک ،

.تشادن تقباطم  ناریا ]  ] یلم کناب  و 

.دـش یم  دـیدپان  الط  ياه  هلومحم  هک  دوب  يا  هویـش  نامه  هب  اـه  لوپ  ندرک  دـیدپان  لیهـست  دـصق  هب  رتشیب  اـه  ندرک  فیدر  نیا 
( سییوس کناب  لانـشن  هلمج  زا  كرویوین (  رد  سییوس  ياه  کناب  ياه  هبعـش  ما ، هداد  حرـش  دعب  لصف  رد  هکنانچ  نیا ، رب  هوالع 

.دندرک افیا  نآ  زا  جراخ  سییوس و  هب  ناریا  هوجو  لاقتنا  ییوشلوپ و  رد  یساسا  رایسب  یشقن 

لوپ نیا  هکلب  دشن ، یماظن  تاموزلم  دـیرخ  فرـص  زگره  ناریا  لوپ  رالد  نویلیم  طقف 13/1  هن  هک  میناد  یم  صاـخ ، دروم  نیا  رد 
تـشاددای زا  یکی  رد  ، (1) نیاتـسنیار .یج  .یج  .تشگنرب  زین  نرب  رد  ناریا  یهاشنهاش  شترا  دـیرخ  نویـسیمک  باـسح  هب  زگره 

لانـشن هک  داد  عالطا  درک و  نفلت  نم  هب  زورما  سکاف  ياقآ  : » تسا هتـشون  اکیرمآ ، هجراـخ  روما  ترازو  ویـشرآ  رد  دوجوم  ياـه 
تحت هلاوح  نیا  .تسا  هدرک  هلاوح  كرویوین  کـناب  هب  ناریا ]  ] یلم کـناب  باـسح  هب  رـالد  رازه  غلبم 508  ًاریخا  سییوس  ِکـناب 
روـما ترازو  يارب  تاـعالطا  نیا  دـیاش  هک  دـنک  یم  ناـمگ  يراد  هنازخ  ترازو  .تسا  هتفرگ  تروـص  سییوـس  یلک  ياـهزوجم 
اکیرمآ رادراک  هب  و  دنداتـسرف ، نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  يارب  ار  تشادداـی  نیا  زا  هخـسن  کـی   (2)« .دـشاب هجوت  بلاج  هجراخ 
وپـسلیم رتکد  عمـس  هب  رظن  راـهظا  اـی  عـالطا و  تهج  ار  قوف  تاـعالطا  لوئـسم ، ماـقم  دیدحالـص  هب  دـیزاجم ،  » هک دـنداد  عـالطا 

(3)« .دیناسرب

رد مه  رگید  راب  کی  وپسلیم  .یس  .يا  رتکد  هاش ، اضر  طوقس  لابند  هب 
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.J. J. Reinstein - 1
ربماسد 1943. خروم 9  (، 595/891.51  ) هرامش اهوگتفگ ، تشاددای  نیاتسنیار ، - 2

ربماسد 1943. خروم 28  هرامش 304 ، لمعلاروتسد  هجراخ ، روما  ترازو  - 3
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.دش بوصنم  ناریا  هیلام  لک  تسایر  هب  هیوناژ 1943 

دوخ زا  ناگدنیآ  ناخروم و  يارب  يدنمشزرا  تاعالطا  ات 1927 ، ياه 1922  لاس  رد  شتسایر  هرود  نوچمه  زین ، راب  نیا  وپـسلیم 
ياه شرازگ  زا  یکی  رد  دوب  هتفرگ  تروص  كرویوین  کـناب  هب  هک  يا  هلاوح  اـب  طاـبترا  رد  وپـسلیم  خـساپ  .تشاذـگ  راـگدای  هب 

(1) (. ریوصت 3/9  ) تسا هدمآ  دروف  دراچیر 

یقبام زا  يرثا  و  دوب ، هدـنام  یقاب  نآ  رالد  رازه  طقف 508  دوب ، هتفای  صاصتخا  حالـس  دیرخ  هب  هک  يرالد  نویلیم  زا 92  هنافسأتم 
تراغ ناریا و  یتفن  ياهدمآرد  ریـسم  فارحنا  رد  سییوس  کناب  لانـشن  هک  تسا  حضاو  ًالماک  نیا ، رب  هوالع  .تشادن  دوجو  لوپ 

.تسا هدوب  تسدمه  هاش ] اضر  اب   ] نآ

هتفای صاصتخا  جراخ  زا  تاحیلست  دیرخ  هب  هک  يا  هریل  غلبم 000/412/18  زا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  شیپ  لصف  ياه  لیلحت  زا 
روط نامه  ًارهاظ ، هدنامیقاب  رالد ) نویلیم   70  ) هریل نویلیم  و 14  هدش ، حالس  دیرخ  فرص  ًاعقاو  هریل  نویلیم  غلبم 5/4  رثکادح  دوب ،
لاس رد  میداد ، حرـش  ًالبق  هکنانچ  .دوب  هدـش  ریزارـس  اکیرمآ  اپورا و  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  دوب ، یعدـم  قدـصم  هک 

.دش یم  هتشاذگ  رانک  حالس  دیرخ  يارب  هریل  نویلیم  غلبم 2  هلاس  ره  1940 و 1941 ، ياه 1939 ،

ص:353

سرام 1944. خروم 2  (، 177/891.516  ) هرامش 866 شرازگ  دروف ، - 1
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اکیرمآ هدحتم  تالایا  يرتسگداد  ترازو  .يآ.یب.فا )  ) لاردف یهاگآ  هرادا 

.یس.يد نتگنشاو 

هیئوژ 1941

هژیو کیپ  اب  لاسرا  هنامرحم ، یصخش و  رسپ  ِلرب  .يا  فلدآ  ياقآ  بانج 

.یس.يد نتگنشاو  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  رایتسد 

لرب ياقآ  بانج 

غلبم هم 1941  خیرات 7  رد  هک  تسا  هدرک  دییأت  هنامرحم  عبنم  کی 
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هجو رد  كرویوین  ِکـناب  یتیـس  لانـشن  رد  سییوـس ، ِخـیروز  رد  عـقاو  سییوـس ، کـناب  لانـشن  باـسح  هب  رـالد   90/067/130/1
و انایدنیا ، تلایا  سیلوپانایدنیا ، رد  عقاو  کناب  لانـشن  انایدـنیا  زا  هدرپس  نیا  .تسا  هدـش  زیراو  ناریا  یهاشنهاش  شترا  نویـسیمک 

.تسا هتفای  لاقتنا  قوف  باسح  هب  ناریا  یهاشنهاش  یماظن  ياه  دیرخ  نویسیمک  روتسد  هب  ًارهاظ 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یلاعترضح  رایتخا  رد  یضتقم  روط  هب  دیآ  تسد  هب  هلئسم  نیا  اب  طابترا  رد  هک  يرگید  تاعالطا  هنوگ  ره 

دنمتدارا

رووه .یئ  .یج 

* * *

هیئوژ خروم 5  هجراـخ ، روما  ترازو  راـیتسد  لرب ، .يا  فلدآ  هب  .يآ.یب.فا  سیئر  رووه ، راـگدا  .یج  هماـن  هرامش 2/9 . ریوصت 
.سییوس کناب  لانشن  هب  کناب  لانشن  انایدنیا  رد  ناریا  شترا  باسح  زا  رالد  لاقتنا 90/067/130/1  شرازگ  يواح  ، 1941
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اکیرمآ هدحتم  تالایا  ترافس 

سرام 1944  2 نارهت ،

هدحتم تالایا  هب  سییوس  زا  ناریا  هب  قلعتم  هوجو  یخرب  لاقتنا  عوضوم :

تالایا هب  سییوس  زا  رالد  غلبم 000/508  لاقتنا  اب  طابترا  رد  ربماسد 1943  خروم 28  هرامش 304  لمعلاروتسد  هب  فطع  ًامارتحا 
.ناریا یلم  کناب  هجو  رد  هدحتم 

اهتدم هک  تسا  یفلتخم  تارابتعا  هدـنامیقاب  غلبم  نیا  هک  دـنا  هداد  عالطا  ترافـس  هب  هیلام ، لک  سییر  وپـسلیم ، .یـس  روترآ  رتکد 
یخرب دیرخ  روظنم  هب  شیپ 
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.دوب هتفای  صاصتخا  اپورا  زا  ناریا  گنج  ترازو  جاتحیام 

مارتحا اب 

تقوم رادراک  دروف ، دراچیر 

* * *

ناریا یماظن  ياهدیرخ  نویسیمک  باسح  هدشن  فرـصم  يدوجوم  هک  سرام 1944  خروم 2  دروف ، دراـچیر  شرازگ  ریوصت 3/9 .
.دهد یم  ناشن  لاس 1941  رد  هاش  اضر  تموکح  نارود  رخاوا  رد  ار  سییوس  رد 

- گنج ریگرد  ییاپورا  یلصا  روشک  راهچ  زا  حالس  دیرخ  ناکما  لاس 1939 ، رد  مود  یناهج  گنج  عورـش  زا  سپ  نیا ، دوجو  اب 
لاس 1938 رد  دوب ، هتخورف  ناریا  هب  کنات  اهدص  ًالبق  هک  زین  یکاولـسکچ  .تشادن  دوجو  ایلاتیا - ناملآ و  هسنارف ، سیلگنا ، ینعی 

هیلک اـکیرمآ  تلود  دـهد ، یم  ناـشن  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  هکناـنچ  نیا ، رب  هوـالع  .دوب  هدـمآرد  ناـملآ  لاغـشا  هب 
لرتنک نویـسیمک  .دوب  هدرک  در  داد ، هئارا  هدـحتم  تالایا  زا  حالـس  دـیرخ  يارب  لاس 1939  زا  دـعب  ناریا  هک  ار  ییاـه  تساوخرد 
لیالد اکیرمآ  .درک  در  هلـصافالب  زین  ار  هاش  اضر  يزاس  ورـسنک  هناخراک  يارب  یبلح  قرو  دـیرخ  ياضاقت  یتح  اکیرمآ  تارداـص 

لاـس زا  دـعب  هاـش  اـضر  هب  حالـس  نتخورفن  يارب  سیلگنا  تساوـخرد  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  ناریا  ياـهاضاقت  در  يارب  يددـعتم 
.دوب گنج  زورب  لیلد  هب  حالس  یگنج و  تاموزلم  هب  سیلگنا  هدحتم و  تالایا  دوخ  مربم  زاین  نینچمه  و  ، 1939

تراـغ یلک  حرط  زا  یـشخب  دـش  هراـشا  نآ  هب  ـالاب  رد  هک  سییوـس  ياـه  کـناب  هـب  ناریا  شترا  هـب  قـلعتم  هوـجو  ریـسم  فارحنا 
تفن تکرش  نیب  توا 1940  یحالـصا  دادرارق  قبط  .دوب  هاش  اضر  تموکح  ینایاپ  ياه  لاس  رد  هژیو  هب  ناریا ، یتفن  ياهدـمآرد 

هکنیا رب  هوالع  دوب ، هریل  نویلیم  لاس 4  نامه  يارب  ناریا  تفن  زایتمالا  قح  غلبم  ناریا ، تلود  ناریا و  سیلگنا و 
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هریل نویلیم  غلبم 5/5  رگید ، تراـبع  هب  .تخادرپ  یم  ناریا  هب  ياه 1938 و 1939  لاس  تباب  زین  یفاـضا  نویلیم  دیاب 5/1  تکرش 
ربماتپس 1941، هام  رد  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هدش  زیراو  ندنل  رد  یتکلمم  هریخذ  قودنـص  هب  لاس 1940  رد  اهنت  رالد ) نویلیم   5/27)
و دوب ، يراکهدـب  زین  نآ  هریل  رازه  هک 600  دوب ، هریل  نویلیم  طقف 9/1  یتکلمم  هریخذ  يدوجوم  هاش ، اضر  طوقـس  زا  دعب  تسرد 

.دنام یم  یقاب  هریل  نویلیم  طقف 3/1  بیترت  نیدب 

تخادرپ ناریا  هب  هریل  نوـیلیم  غلبم 5/5  زایتما  دادرارق  حالـصا  حالطـصا  هب  زا  سپ  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هکنیا  هب  هجوت  اب 
، نیا رب  هوالع  .دشن  روشک  هب  الاک  تادراو  فرـص  لوپ  نیا  هک  میناد  یم  دمآ ؟ هدنام  یقاب  هریل  نویلیم  رس 6/3  رب  ییالب  هچ  درک ،

دصق ناریا  هک  مه  ییالاک  ملق  دنچ  .دوب  عونمم  فلتخم  لیالد  هب  ناریا  هب  اکیرمآ  زا  الاک  تارداص  دید ، میهاوخ  همادا  رد  هکنانچ 
در اکیرمآ  زا  الاک  تادراو  زوجم  رودص  يارب  ناریا  ياه  تساوخرد  همه  ًالمع  و  دوبن ، دوجوم  دـنک  يرادـیرخ  اکیرمآ  زا  تشاد 

.دوب هدش 

كرویوین يالط  ياه  هلومحم 

كرویوین ياه  کناب  رد  الط و  هب  لیدبت  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  زا  یتمسق  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  كرادم  دانسا و  نیا ، رب  هوالع 
توا یحالـصا  دادرارق  بجوم  هب  دـش  هراشا  الاب  رد  هکنانچ  .تفاین  اـهنآ  زا  يرثا  یـسک  رگید  نآ  زا  سپ  و  دـش ، يراذـگ  هدرپس 

ای رالد  هب  زرا  یمـسر  خرن  باستحا  اب  ار  یتفن  ياهدـمآرد  زا  هریل  نویلیم  غلبم 3  ات  هنایلاس  هک  درک  تقفاوم  اـیناتیرب  تلود  ، 1940
یتساوخرد ياهالط  هک  داد  روتـسد  اداناک  کناب  هب  ندنل  دادرارق ، ياضما  ضحم  هب  هک  دهد  یم  ناشن  كرادم  .دـنک  لیدـبت  الط 

کناب رد  ناریا  یلم  کناب  باسح  هب  اداناک  زا  الط  ياـه  هلومحم  لاـسرا  بیترت  نیدـب  و  دـهد ، رارق  تلود  نآ  راـیتخا  رد  ار  ناریا 
رد كرویوین  ِتسارت  گنیورا  کناب  هب  اداناک  زا  الط  ياـه  هلومحم  هب  طوبرم  تاـعالطا  .دـش  عورـش  كرویوین  ِتسارت  گـنیورا 

رد هک  ییوگتفگ  تشاددای 
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يزکرم کناب   ) اداناک کـناب  سیئر  زرواـت ، و  كرویوین ، ورزر  لاردـف  کـناب  سیئر  كون ، .ویلبد  .لا  نیب  ربتکا 1940  خیرات 18 
: تسا هدمآ  دش ، ماجنا  اداناک )

زا ًاریخا  هک  يا  هلماعم  ود  هرابرد  یتاـعالطا  تفگ  وا  .تفرگ  ساـمت  تعاس 4:20  رهظ  زا  دـعب  زورما  اداناک ، کناب  سیئر  زرواـت ،
سنوا رازه  دودـح 115  رد  ـالط  هلوـمحم  ( 1 : ) دـشاب بلاـج  ناـمیارب  دـیاش  هک  دراد  تسا ، هـتفرگ  تروـص  اـهنآ  کـناب  قـیرط 

هب يا  هدرخ  رـالد و  رازه  تخادرپ 643  ( 2  ) و ناریا ، یلم  کناب  هجو  رد  تسارت  گـنیورا  کـناب  هب  اواـُتا  زا  رـالد ]  000/022/2]
دنچ ياضما  بقاعتم  هک  دوب  هدیسر  ندنل  زا  روتـسد  دروم ، ود  ره  رد  .يویلوب  يزکرم  کناب  هجو  رد  کناب  لانـشن  لاکیمک  کناب 

زیراو يویلوب  يزکرم  کناب  ناریا و  یلم  کناب  هجو  رد  بیترت  هب  ار  لوپ  الط و  رادقم  نیا  ایناتیرب  تلود  يوس  زا  تخادرپ  دادرارق 
کناب لاکیمک  لانشن  هب  مه  لوپ  غلابم  تسارت و  گنیورا  کناب  هب  روبزم  يالط  حالصیذ ، تاماقم  روتسد  هب  نآ  زا  سپ  هک  مینک ،

(1) .تفای لاقتنا 

زا یـشخب  قوف  يالط  هک  تسا  حضاو  ًالماک  ترگنا ، شرازگ  نینچمه  و  دوب ، هدیـسر  ندـنل  زا  قوف  ياهروتـسد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
دوب و هدـش  يراذـگ  هدرپس  تسارت  گنیورا  کناب  دزن  روبزم  يالط  هک  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  هدوب  ناریا  تفن  تارداص  دـمآرد 

خیرات هب  هجوت  اب  نیا ، رب  هوالع  .دـش  یم  يرادـهگن  نآ  رد  دـیاب  ًالوصا  ناریا  يالط  ریاخذ  هک  كرویوین ، ورزر  لاردـف  کـناب  هن 
دادرارق ياضما  زا  دـعب  هلـصافالب  ًابیرقت  كرویوین  هب  اداناک  زا  ـالط  ياـه  هلومحم  لاـسرا  هک  دوش  یم  مولعم  زرواـت  ینفلت  ساـمت 

الط ياه  هلومحم  لاـسرا  هک  تسا  حـضاو  نینچمه  .دوب  هدـش  عورـش  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  ناریا و  تلود  نیب  یحالـصا 
ترازو يارب  هک  اکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  ياه  تشاددای  زا  یکی  .تشاد  همادا 
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.تساعدم نیا  رب  يدهاش  دوب  هدش  لاسرا  روشک  نیا  هجراخ  روما 

نیا .دنک  دودسم  ار  یجراخ  ياهروشک  یمامت  هب  قلعتم  ياه  هدرپس  دراد  دصق  هدحتم  تالایا  هک  دـش  عیاش  لاس 1941 ، لیاوا  رد 
رما نیا  .دنک  لقتنم  سییوس  هب  اکیرمآ  ياه  کناب  رد  ار  دوخ  ياه  هدرپس  ناریا  ادابم  هک  دوب  هدش  يا  هدـع  ینارگن  بجوم  هلئـسم 

تاـماقم زا  یکی  هک  یتشادداـی  رد  نآ  جـیاتن  هتفرگ و  رارق  ثـحب  دروـم  اـکیرمآ  يراد  هـنازخ  ترازو  هجراـخ و  روـما  ترازو  رد 
: تسا هدش  رکذ  تسا ، هداتسرف  هجراخ  روما  ترازو  رد  يروم  يارب  يراد  هنازخ  ترازو 

نیا

دودسم يارب  یحرط  ایآ  تسین  مولعم  زونه  هک  دنتشاد  زاربا  ناشیا  متشاذگ و  نایم  رد  يداصتقا  شخب  رد  یسویل  ياقآ  اب  ار  هلئسم 
نوچ وا  رظن  زا  .داد  هرابنیا  رد  يرظن  ناوت  یمن  ًـالعف  لـیلد  نیمه  هب  ریخ ، اـی  دـش  دـهاوخ  یلمع  یجراـخ  ياـه  هدرپس  هیلک  ندرک 

نرچوک ياقآ  اب  یسویل  ياقآ  .دیآ  یمن  رب  ام  تسد  زا  يراک  چیه  داد ، اه  یناریا  زدلونیر و  ياقآ  هب  ینیمضت  چیه  ناوت  یمن  زونه 
ار دوخ  ياه  هدرپس  زا  يا  هظحالم  لباق  نادـنچ  ریداقم  زونه  اه  یناریا  هک  تفای  ناـنیمطا  تفرگ و  ساـمت  يراد  هنازخ  ترازو  رد 
زا .دـنا  هدیـشکن  نوریب  دـننک ، یم  يرادـهگن  تسارت  گنیورا  کـناب  رد  ناـشیاه  شرافـس  هنیزه  تخادرپ  يارب  مولعم  رارق  زا  هک 

(1) .دنا هدرک  زین  تیوقت  اکیرمآ  رد  ار  ناشیاه  ییاراد  اداناک  زا  الط  لاسرا  اب  یتح  اه  یناریا  رگید ، فرط 

يارب هک  درک  داهنشیپ  وپـسلیم  لاس 1943 ، رد  .دـشن  ادـیپ  اهنآ  زا  يرثا  چـیه  رگید  اکیرمآ  هب  اهالط  لاقتنا  زا  سپ  هک  تسا  مولعم 
رگا .دوب  ناریا  داصتقا  رد  گنج  زا  یـشان  یگنیدـقن  شهاک  مادـقا  نیا  زا  فدـه  .دوش  هتخورف  مدرم  هب  الط  يردـق  مروت  اب  هلباقم 
دروم داهنـشیپ  نیا  .تفای  یم  نیکـست  يردق  یمروت  ياهراشف  الاک ، هن  دش و  یم  لیدبت  الط  هب  دوب  مدرم  تسد  رد  هک  يدـقن  لوپ 

ترازو نیب  تفرگ و  رارق  اکیرمآ  تلود  تقفاوم 
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.دوش لمح  ناریا  هب  هدحتم  تالایا  زا  الط  يرادقم  هک  دش  قفاوت  ناریا  یلم  کناب  اکیرمآ و  يراد  هنازخ 

مغرب لاس 1943 ، رد  نیا ، دوجو  اب  .دش  لاسرا  ناریا  هب  كرویوین  زا  امیپاوه  اب  الط  هلومحم  نیدنچ  ات 1945  ياه 1943  لاس  نیب 
کناب تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  اداناک  کناب  سییر  زروات ، هجراخ و  روما  ترازو  تشادداـی  رد  هک  ییـالط  ياـه  هلومحم  لاـسرا 
ترازو زا  ار  رظن  دروم  يالط  دش  روبجم  ناریا  يراد ، هنازخ  ترازو  دانـسا  قبط  .تشادن  هدحتم  تالایا  رد  ییالط  چـیه  ناریا  یلم 

الط رالد  نویلیم  رثکادح 8  شورف  يارب  ار  دوخ  قوف  هناخترازو  .دـیامن  تخادرپ  رالد  هب  ار  نآ  هنیزه  درخب و  اکیرمآ  يراد  هنازخ 
(1) .دوب هدرک  هدامآ  ناریا  یلم  کناب  هب 

یجراخ ياهروشک  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح 

نیا ساسا  رب  .دهد  یم  تسد  هب  یجراخ  ياه  کناب  رد  هاش  اضر  تورث  زا  يدنتـسم  دـهاوش  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ویـشرآ 
یعقاو مقر  ًالامتحا  هک  دوب  رالد ) نویلیم   100  ) هریل نویلیم  زا 20  زواجتم  ندنل  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  هدرپس  هک  میناد  یم  قباوس 

یم ناشن  لاس 1941  رد  هدحتم  تالایا  رد  یجراخ  ياه  ییاراد  هب  طوبرم  رامآ  .تسا  هدوب  رالد ) نویلیم   125  ) هریل نویلیم  نآ 25 
.دوب رالد  نویلیم  لقادح 5/18  شا  يرانکرب  ماگنه  هب  روشک  نیا  رد  هاش  اضر  ياه  ییاراد  هک  دهد 

ياه کناب  دزن  هاش  اضر  ياـه  باـسح  يدوجوم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  زین  سییوس  رد  ییاـکیرمآ  ياـه  تاـملپید  شرازگ  زا 
کناب دزن  زین  هدرپس  رـالد  نویلیم  هب 50  کیدزن  هاـش  لاس 1941 ، رد  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدوب  هظحالم  لـباق  رایـسب  زین  یـسییوس 

نارهت و سییوس ، كرویوین ، ندـنل ، ياـه  کـناب  رد  رـالد  نویلیم  رب 200  غلاب  یتورث  لقادـح  هاـش  نیارباـنب ، .تشاد  یناریا  ياـه 
زورما خرن  هب  لوپ  نیا  .دوب  هتشابنا  شدوخ  يارب  وتنروت 
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ياه نیمز  شعیـسو ، كالما  اپورا ، اکیرمآ و  رد  شا  هضرق  قاروا  ماهـس و  زا  يادـج  هتبلا  تشاد ، شزرا  رـالد  دراـیلیم  لقادح 7 
هدرب تقرس  هب  هک   ] ناریا یناتـساب  یتنطلـس  تارهاوج  زا  شخب  نیرت  یلاع  هتبلا  دص  و  یناگرزاب ، یتعنـص و  ياههاگنب  يزرواشک ،

.تسا هداد  ماجنا  خیرات  لوط  رد  رفن  کی  هک  تسا  ییاه  يدزد  نیرتگرزب  زا  قلطم ، هچ  یبسن و  ياهرایعم  اب  هچ  يدزد ، نیا  دوب .]
.تسا هداس  ردقچ  دعب  لسن  هب  نآ  لاقتنا  ظفح و  سپس  تلم ، کی  تورث  تراغ  هک  دهد  یم  ناشن  نینچمه  هلئسم  نیا 

هاش مولعم  رارق  زا  هک  یتفگنه  غلابم  هرابرد  ینایاپ  یب  ياه  نامگ  سدـح و  ربماتپـس 1941 ، رد  هاش  اضر  رارف  يرانکرب و  نامز  رد 
يراکبیرف یمگردرـس و  نارهت ، رد  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  سوفیرد ، .تشاد  دوجو  دوب ، هتـشابنا  یجراـخ  ياـه  کـناب  رد  تکلمم 

: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  هلئسم  نیا  هرابرد 

هب رـس  اه  هدرپس  نیا  هک  دـنیوگ  یم  یخرب  و  درادـن ، یمامت  قباس  هاش  یجراخ  ياه  هدرپس  هرابرد  بذـک  رابخا  نامگ و  سدـح و 
نامه هیبش  ًاقیقد  تساه  نابز  رـس  رب  یجراخ  ياه  هدرپس  نیا  هرابرد  هک  ییاه  ثیدح  اه و  فرح  .دراذگ  یم  رالد  نویلیم  اهدـص 

نایوگنخـس و .تسا  نامگ  سدح و  ناشراک  دنناد و  یمن  يدایز  زیچ  مه  تاماقم  اریز  تسا ، یتلود  لفاحم  یمگردرـس  یجیگ و 
ساـسا رب  هک  دـنیوگ  یم  دـعب  زور  هتفرگ و  تروـص  اـه  هدرپـس  نیا  طبـض  يارب  یتامادـقا  هک  دـنیوگ  یم  زور  کـی  ناگدنـسیون 

ای دـننک و  یم  رارکت  ار  ناش  لوا  ياه  فرح  ناـمه  هراـبود  نآ  زا  دـعب  زور  و  درادـن ، دوجو  ییاـه  هدرپس  نینچ  ًالـصا  تاـقیقحت 
یجراخ ياه  کناب  رد  يا  هدرپس  چیه  دوجو  رب  ّلاد  یکردم  چیه  لاحب  ات  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  .دننز  یم  يرگید  ياه  فرح 

هب ربماتپس  خـیرات 28  رد  ءارزولا  سیئر  .تسا  هدـشن  هیارا  رگید  ياـهروشک  رد  یتمیق  ءایـشا  اـی  لاوما و  كـالما و  تیکلاـم  اـی  و 
يدنس تلود  تباب ، نیا  زا  مدرم  ینارگن  نیکست  روظنم  هب  هک  داد  عالطا  سلجم 
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يرضحم

هاش هب  شلاوما  هیقب  اب  هارمه  دـشاب  هتـشاد  یجراخ  ياه  کناب  رد  یلوپ  رگا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  هدـناسر  قباـس  هاـش  ءاـضما  هب 
 ... .دبای لاقتنا  ینونک ] ]

نایاش

دـشاب هتـشاد  یجراخ  ياهروشک  رد  قباس  هاش  دیاش  هک  يا  هضرق  قاروا  ماهـس و  لاقتنا  هرابرد  یفرح  چـیه  لاحب  ات  هک  تسا  رکذ 
(1) .تسا هدشن  هدز 

شقن وا  یجراخ  ياه  باسح  نتخاس  ناهنپ  رد  هاـش ، اـضر  قیفـش  قیفر  یغورف ، یلعدـمحم  هژیو  هب  ناریا ، سیلگنا و  ياـه  تلود 
.دنتـشاد میظع  تراغ  نیا  یگرزب  نتخاس  ناهنپ  رد  يا  هدرتسگ  عفانم  دندوب ، هاش  اضر  تسدمه  هک  اه  یـسیلگنا  .دنتـشاد  ییازـسب 

.درب یم  مهس  اه  شکشیپ  اه و  هوشر  زا  دوب و  تسدمه  هاش  اضر  اب  داسف  رد  یغورف  روطنیمه ،

یگمه دنتـشاد ، عوضوم  نیا  زا  یعالطا  دـندوب و  هدرک  کمک  هاش  اضر  هب  یجراخ  ياه  کناب  هب  لوپ  لاقتنا  رد  هک  ییاـه  یناریا 
هیلام ترازو  یجراخ  راعـسا  ِنویـسیمک  ياسؤر  یلم و  کناب  قباس  ياسؤر  همه  .دندنام  یقاب  ناش  یلاع  ياه  تُسپ  رد  ناریا و  رد 

یلقـسابع ینعی  یغورف ، هنیباک  يارزو  زا  نت  ود  .دنداد  همادا  تمدخ  هب  یلاع  بصانم  رد  نانچمه  اهنآ  رثکا  و  دـندوب ، ناریا  رد  زین 
لاس لاس 1933  زا  هک  مه  رگید  صخش  ود  .دنتشاد  هدهع  رب  ار  یجراخ  راعـسا  نویـسیمک  تسایر  ًالبق  يدضع ، هللادی  نایئاشلگ و 

.دندنام ناریا  رد  زین  نیزرف - یلعدمحم  يورسخ و  ریما  یلق  اضر  لارنژ  ینعی  دندوب - ناریا  یلم  کناب  سیئر  اه 

هک دنلدیم ، کناب  زا  هوجو  لاقتنا  يارب  هاشاضر  لمعلا  روتـسد  غالبا  رومأم  يورـسخریما  نیمه  دش ، دـهاوخ  هراشا  ریز  رد  هکنانچ 
زا ًامتح  صاخشا  نیا  .دوب  رتسینیم  تسو  کناب  رد  شا  یـصخش  ياه  باسح  هب  دش ، یم  يرادهگن  نآ  رد  ناریا  یتفن  ياهدمآرد 

اب هک  دوب  حضاو  اریز  دندرک ، رایتخا  توکس  اهنآ  همه  یلو  .دنتشاد  ربخ  هاشاضر  یجراخ  ياه  باسح 
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ربتکا 1941. خروم 1  (، 1845/891.00  ) هرامش 131 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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(1) .تشاد ار  ششزرا  يراک  نینچ  هاش  اضر  رسپ  یهاشداپ 

ندنل رد  هاش  اضر  یکناب  باسح 

رد دنوپ  نویلیم  کی  زا  شیب  ًاصخـش  هاش  اضر  هک  داد  شرازگ  نارهت ، رد  اکیرمآ  راتخمریزو  تراه ، .یـس  زلراچ  لاس 1931 ، رد 
ناریا زا  ناش  یعمج  هتـسد  رارف  ماگنه  هب  اه  يولهپ  هک  یکناب  دانـسا  زا  يدادعت  ساسا  رب  .تسا  هدرک  زیراو  دوخ  باسح  هب  ندـنل 

زا ندنل  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هرابرد  تراه  رادشین  تاراهظا  هک  دوش  یم  مولعم  دنتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  لاس 1978  رد 
ونژ و ندـنل ، رد  يددـعتم  يرالد  ياه  باسح  هاش  اضر  هک  دوب  نیا  تسناد  یمن  تراـه  هچنآ  .تسا  هدوبن  ناـمگ  سدـح و  يور 

(2) .تسا هاش  اضر  یصخش  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  ریسم  فارحنا  زا  یکاح  هدنامیقاب  دانسا  .دراد  نیلرب 

ندـنیل تروک  رتکد  هب  هناـمرحم  يا  هماـن  یط  توا 1931  خـیرات 17  رد  يولهپ ، کناب  لکریدـم  يورـسخریما ، یلقاضر  گنهرس 
تسا دنمشهاوخ  ترضحیلعا ، روتسد  هب  انب  بانجیلاع ، : » تشون ناریا  یلم  کناب  سیئر  تالب ،

ص:364

يدضع يورسخریما و  ریظن  یصاخشا  هک  دنهد  یم  ناشن  دنا  هدش  جراخ  يدنب  هقبط  زا  هک  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  - 1
هب یکچ  تسا ، دوجوم  نآ  دانـسا  هک  دروم  ود  رد  .دـندرک  تفایرد  كرویوین  رد  لوپ  یتفگنه  غلاـبم  هاـش  اـضر  يراـنکرب  زا  سپ 

هدـش هدیـشک  يورـسخ  ریما  هجو  رد  كرویوین ، تسارت  گنیورا  کناب  رد  یلم  کناب  باسح  زا  لوصو  لباق  رالد ، غلبم 102660 
رادراک دروف ، دراچیر  .تسا  هدـش  تخادرپ  يورـسخریما » اضر  لارنژ  ياـقآ  باـنج   » هب هم 1943  خـیرات 9  رد  غـلبم  نیا  و  تسا ،
ترازو هناـمرحم  مارگلت  هیئوژ 1944 ؛ خروم 27  (، 7/891.51-2744  ) هرامـش 1044 هنامرحم  شرازگ  نارهت ، رد  اـکیرمآ  تقوم 
ترافـس هب  يدضع  هللادـی  باصتنا  زا  اه  همانزور  ربماون 1944 . خروم 6  (، 10/891.51-2744  ) هرامـش 35 اکیرمآ ، هجراخ  روما 

کناب ربماتپس 1943 ، خیرات 7  رد   » هک دسیون  یم  هنامرحم  یـشرازگ  رد  دروف  .دندرک  داقتنا  ًادیدش  لاس 1943  رد  لیزرب  رد  ناریا 
راعسا نویـسیمک  قباس  ياسؤر  هک  دوبن  یفداصت  هتبلا  .دوب » هدرک  هلاوح  كرویوین  هب  يدضع  هجو  رد  ار  رالد  غلبم 780/117  یلم 

لباـق كرویوین  رد  هک  رـالد  رازه  زا 100  رتالاب  غلابم  هب  ییاه  کـچ  ـالاح  هاـش  اـضر  تموکح  نارود  رد  یلم  کـناب  یجراـخ و 
هیئوژ 1944. خروم 26  (، 7/701.9132-2644  ) هرامش 1043 شرازگ  دروف ، .دندرک  یم  تفایرد  دوب ، تخادرپ 

.تسا هدش  هدروآ  یتسارف ، یلم ،» کناب  یناملآ  ناریدم   » رد یکناب  تابتاکم  - 2
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تـسو کناب  دزن  ترـضحیلعا  باسح  هب  رالد  رازه  زیراو 150  روتـسد  ندنل  رد  دـنلدیم  کناب  هب  یفارگلت  لمعلا  روتـسد  لاسرا  اب 
ندنیل  (1)« .يورـسخریما گنهرـس  لک ، ریدم  سیئر ، ياقآ  ناوارف  مارتحا  اب  .دییامرف  دییأت  فارگلت  اب  ار  بتارم  رداص و  ار  رتسینیم 
دناسر یم  ضرع  هب  ًامارتحا  یلاعترضح ، توا  خروم 17  هرامش 5170  لمعلاروتـسد  هب  فطع  بانجیلاع ، : » تشون خساپ  رد  تالب 
کناب رد  ترـضحیلعا  باسح  هب  رالد  رازه  زیراو 150  يارب  یفارگلت  لمعلاروتـسد  امـش ، همان  تفایرد  ضحم  هب  هتـشذگ  زور  هک 
رتسینیم تسو  کناب  .دـش  لاسرا  ندـنل  رد  دودـحم  تیلوئـسم  اـب  دـنلدیم  کـناب  هب  ندـنل  رد  دودـحم  تیلوئـسم  اـب  رتسینیم  تسو 

رتکد بانجیلاع ، ناوارف  ساپس  مارتحا و  اب  .تخاس  دهاوخ  علطم  لوپ  دیسر  زا  ار  امش  هدرک و  تفایرد  ار  ام  یفارگلت  لمعلاروتـسد 
(2)« .ناریا یلم  کناب  تالب ، ندنیل 

رازه ياه 150  هلاوح  رد  لوپ  لاـقتنا  هتبلا  .درک  دـییأت  ار  رـالد  رازه  زیراو 150  رتسینیم  تسو  کـناب  ربماتپس 1931 ، خیرات 4  رد 
ار رگید  رالد  رازه  زیراو 150  رتسینیم  تسو  کناب  توا 1932 ، خیرات 25  رد  ًالثم ، .دـشن  فقوتم  هاش  اضر  ياه  باسح  هب  يرالد 
150 دش ، زیراو  ندـنل  رد  شا  یکناب  باسح  هب  هک  يرالد  رازه  رب 150  هوالع  لاس 1931 ، رد  .درک  دییأت  ترـضحیلعا  باسح  هب 

.دش تخادرپ  نیلرب  ِتفاشلزگ  تیدرک  شیار  سییوس و  کناب  نوینوی  هب  وا  هجو  رد  زین  رالد  رازه 

طقف هک  دوب ، يزیچان  رایـسب  غلبم  رالد  رازه   150 هاش ، اضر  ياهرایعم  اب  .تسین  هدـش  اجباج  ِغلبم  هب  الاب  يراـگن  هماـن  تیمها  هتبلا 
ناریا یتفن  ياهدمآرد  هک  تساجنیا  مهم  بلطم  .داد  یم  لیکشت  ار  سییوس  هب  كرویوین  زا  یلاسرا  هنایهام  ياه  هلاوح  زا  يرسک 

کناـب ِندـنل  هبعـش  دزن  ادـتبا  رد  هریخذ  نیا  .دـش  یم  زیراو  ندـنل  رد  یتـکلمم  هریخذ  هـب  ناریا  سیلگنا و  تـفن  تکرـش  فرط  زا 
زا دعب  یلو  دش ، یم  يرادهگن  ناریا  یهاشنهاش 

ص:365

توا 1931. خروم 17  تالبندنیل ، هب  يورسخریما  همان  - 1

توا 1931. خروم 18  يورسخریما ، هب  تالبندنیل  همان  - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 402 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_365_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_365_2
http://www.ghaemiyeh.com


ياه باسح  هب  ار  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  هاش  اضر  هک  دوش  یم  مولعم  ًالماک  اجنیا  زا  .تفای  لاقتنا  ندـنل  ِدـنلدیم  کـناب  هب  یتدـم 
.تخاس یم  ریزارس  شا  یصخش 

هک ییاه » یناریا   » درک مـالعا  سیلگنا  تلود  توا 1941 ، رد  روشک  لاغـشا  ناریا و  هب  یجراخ  ياهورین  مجاـهت  زا  سپ  هلـصافالب 
دنهاوخن ناش  لوپ  هب  یـسرتسد  يارب  یتیدودـحم  هنوگچیه  يزرا ، ياه  تراظن  بوچراچ  رد  دـنراد ، گـنیلرتسا  هدرپس  ندـنل  رد 

یلام ياه  ییوج  هزیتس  اب  ناریا  هب  يوروش  ناتسلگنا و  ياهورین  دورو  : » تشون دوخ  تالاقم  زا  یکی  رد  تسیمونوکا  هلجم  .تشاد 
ياه ییاراد  هک  نپاژ ، تشونرـس  یتح  ای  و  یلاغـشا ، ياه  نیمزرـس  نمـشد و  تشونرـس  هب  ناریا  .تسا  هدوبن  هارمه  گنج  لومعم 

- يزرا ياه  تراظن  بوچراچ  رد  هتبلا  دنتـسه - دازآ  ًالماک  یناریا  عابتا  .دش  دهاوخن  راتفرگ  تسا ، هدـش  دودـسم  ناش  گنیلرتسا 
(1)« .دننک راک  ناش  گنیلرتسا  راداهب  قاروا  ای  ناشیاه و  باسح  اب  دوخ  هاوخلد  هب  هک 

هعبت اـهنت  هتبلا  .دوب  هریل  نوـیلیم  طقف 3/1  یتکلمم  هریخذ  صلاخ  يدوجوم  ربخ ، نیا  مالعا  ماـگنه  هب  دـش ، هراـشا  ـالاب  رد  هکناـنچ 
بیغرت نانیمطا و  بلج  ربخ  نیا  نالعا  زا  فدـه  .دوب  هاش  اضر  نامه  تشاد  ندـنل  رد  گنیلرتسا  هریل  هب  یتفگنه  غلاـبم  هک  یناریا 

یم كرت  ار  روشک  یسیلگنا  یتشک  کی  اب  ادص  رس و  نودب  دش و  یم  میلـست  ًاعیرـس  دیاب  وا  .دوب  سیلگنا  اب  يراکمه  هب  هاش  اضر 
هک دـنیوگ  یم  .دراد  ندــنل  رد  هریل  نوـیلیم  هب 30  کـیدزن  هاـش  اـضر  هک  دنتـسناد  یم  ناریا  رد  مـه  عـقوم  ناـمه  رد  یتـح  .درک 

- دنک دازآ  ار  هاش  اضر  تورث  ات  دوب  هتفر  ناتسلگنا  هب  ههد 1940  لیاوا  رد  ، » يولهپ نادناخ  دمتعم  نارایتسد  زا  ریژه ، نیسحلادبع 
(2)« .دوب هدرک  دودسم  گنج  لوط  رد  ایناتیرب  تلود  هک  رتشیب - ای  هریل  نویلیم  ات 30  دودح 20  يزیچ 
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يوس زا  اهدعب  قوف  بلطم  .درب  ثرا  هب  ار  لوپ  نیا  هاش  اضردمحم  شنیـشناج ، رـسپ و  هیئوژ 1944 ، هام  رد  هاش  اـضر  توف  زا  سپ 
نیدـنچ هاش  اضر  تموکح  نارود  رد  هک  راشفا ، اـضر  لاـس 1957 ، زییاـپ  رد  .درک  یمن  ار  شرکف  سکچیه  هک  دـش  دـییأت  یعبنم 

ییامیپاوه تکرش  لماعریدم  نامز  نآ  رد  هک  راشفا  .درک  رفس  هدحتم  تالایا  هب  تشاد ، ار  نالیگ  يرادناتسا  هلمج  زا  مهم ، تُسپ 
روما ترازو  هب  مه  يرـس  .درب  یم  رـس  هب  نتگنـشاو  رد  یتقو  دش ، لیدـبت  ریا ) ناریا   ) ناریا یلم  ییامیپاوه  هب  اهدـعب  هک  دوب  ناریا 

زا یکی  رد  دروفـشا  .یج  دراواه  و  رزوم ، .یئ  تنرگ  زمایلیو ، .ویلبد  تاروم  اب  وا  ياه  تبحـص  زا  يا  هصالخ  .دز  اکیرمآ  هجراخ 
(1) (. ریوصت 4/9  ) تسا هدش  تبث  هناخترازو  نآ  هنامرحم  ياه  تشاددای 

هاش لوپ  دوب ، هدش  عضو  مود  یناهج  گنج  عورش  نامز  زا  هیامرـس  زرا و  لاقتنا  يارب  هک  ییاه  تیدودحم  بجوم  هب  اه  یـسیلگنا 
لداعم دـنوپ ، هب  نآ  هنیزه  تخادرپ  سیلگنا و  زا  تازیهجت  ریاس  امیپاوه و  دـیرخ  اـب  تسناوت  یم  هاـش   (2) .دندوب هدرک  دودسم  ار 

یـسیلگنا تازیهجت  هدرتسگ  دیرخ  .دنک  تفایرد  ناریا  تلود  زا  سییوس  کنارف  ریظن  يرگید  لیدبت  لباق  زرا  ره  ای  رالد  هب  ار  نآ 
اهنآ هنیزه  ًارهاظ  يرادیرخ و  ياه 1954 و 1955  لاس  نیب  هک  سیره  یسَم - روتکارت  رازه  نیدنچ  هلمج  زا  ههد 1950 ، لوط  رد 
هنیزه .دوب  هدـش  هتـشابنا  ندـنل  رد  شیاه  باـسح  رد  هک  دراد  یتفگنه  غلاـبم  زا  تیاـکح  دـش  تخادرپ  ندـنل  رد  هاـش  باـسح  زا 

رب هوالع  .دـش  هتخادرپ  باـسح  نیمه  زا  تشادرب ) جرخ  هریل  نویلیم  هک 5   ) زین نارهت  يارب  دـنالیل  هقبط  ود  ياه  سوبوتا  ناـگوان 
هدافتسا یسیلگنا  ياهامیپاوه  دیرخ  يارب  باسح  نیا  يدوجوم  زا  یتدم  يارب  يوق  نظ  هب  هک  میناوخ  یم  روبزم  تشاددای  رد  نیا ،

زا راشفا ]  ] وا : » دـش يرادـیرخ  ناریا  یهاـشنهاش  ییاوه  يورین  يارب  ناریا  ییاوه  هاگـشاب  ماـن  هب  هک  ییاـمیپاوه  هلمج  زا  دـش ؛ یم 
شقن
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هـس زا  کـنیا  مه  هاگـشاب  هک  نیا  ییاوه و  هاگـشاب  تساـیر  ماـقم  رد  ناریا ، یهاـشنهاش  ییاوـه  يورین  هدـنامرف  هاـشنالیگ ، لارنژ 
رد هطوبرم  ضراوع  يروآ  عمج  ییاوه و  کیفارت  تیفیک  لرتنک  يارب  تسا  هدـش  يرادـیرخ  ًاریخا  هک  رینویاپ  یـسیلگنا  يامیپاوه 

(1)« .تشاد هیالگ  هوکش و  ًادیدش  دنک ، هدافتسا  دهاوخ  یم  ناریا 

رد هک  ناریا  ییامیپاوه  تعنص  .دوب  هدنام  یقاب  ندنل  رد  هاش  ياه  باسح  رد  هریل  نویلیم  مه 20  زاب  اهدیرخ  نیا  همه  زا  سپ  یتح 
ههد 1950 رد  دوب ، ندنل  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  ندش  ریزارس  يارب  يا  هناهب  رازبا و  ههد 1930 

نادـناخ ریبک و  يایناتیرب  رگید ، راب  کی  .دوب  هدـش  سییوس  کنارف  رالد و  هب  گنیلرتسا  ياه  هدرپس  نیا  لیدـبت  يارب  يا  هناهب  زین 
یسیلگنا هک  يزرا  ياه  تیدودحم  راشفا و  ياهوگتفگ  خیرات  هب  هجوت  اب  نیا ، رب  هوالع  .دندوب  هدنزاب  ناریا  مدرم  و  هدنرب ، يولهپ 

هدیدزد هاش  اضر  هک  دوب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  یـشخب  لوپ  نیا  هک  تسین  یکـش  چـیه  دـندوب ، هدرک  عضو  لاس 1939  زا  اـه 
.دوب
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هجراخ روما  ترازو  هنامرحم 

ربتکا 1957  9 خیرات : اهوگتفگ  تشاددای 

ناریا یماظنریغ  ییامیپاوه  تعنص  ياه  تفرشیپ  یسایس و  تیعضو  عوضوم :

ناریا ییامیپاوه  تکرش  لماعریدم  راشفا ، اضر  ياقآ  ناگدننک : تکرش 

دروفشا .یج  دراواه  ياقآ  رزوم ، .یئ  تنرگ  ياقآ  زمایلیو ، .ویلبد  تاروم  ياقآ 
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ربتکا 1957، خـیرات 9  رد  شدوخ  تساوخرد  هب  ناریا ، ییامیپاوه  تکرـش  هریدـم  تأیه  وضع  لماع و  ریدـم  راـشفا ، اـضر  ياـقآ 
یـسایس تیعـضو  یماظنریغ و  ییامیپاوه  تعنـص  ياه  تفرـشیپ  هرابرد  ات  دـمآ  زمایلیو  ياـقآ  ندـید  هب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 4:30 

رب راب  نیدـنچ  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  راشفا  اـضر  ياـقآ  نآ  لوط  رد  هک  لومعم ، تاـفراعت  زا  سپ  .دـنک  تبحـص  ناریا  ینونک 
دادرارق هژیو  هب  ناریا  رد  یماظنریغ  ییامیپاوه  ریخا  ياه  تفرـشیپ  اب  ار  تبحـص  درک ، دـیکات  هدـحتم  تالایا  اـب  شخـسار  یتسود 

ماگنه هب  هک  تخاس  ناشنرطاخ  درک و  يزیمآ  تبحم  رایـسب  تاراـهظا  .داد  همادا  نشوازنارت  ییاوه  طوطخ  اـب  شا  یلعف  تیریدـم 
یسررب ار  شا  ییامیپاوه  تکرـش  يارب  رتشیب  تازیهجت  دیرخ  ناکما  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  برغ ، لحاس  تمـسق  رد  تماقا 

.تسا هدرک 

نیمات هک  تشاد  ناعذا  راشفا  ياـقآ  درک ، لاوئـس  وا  زا  اـهامیپاوه  دـیرخ  هنیزه  تخادرپ  هوحن  هراـبرد  ًامیقتـسم  رزوم  ياـقآ  یتقو 
.دوب دهاوخ  یلم  کناب  تنامض  مزلتسم  ًالامتحا  اکیرمآ  یصوصخ  شخب  يوس  زا  قوف  هنیزه 

یتنطلس نادناخ  ياضعا  هاش و  هقالع  همادا  ینعی  دنک ، زاب  يرگید  عوضوم  هرابرد  ار  تبحص  رس  راشفا  هک  دش  ثعاب  قوف  عوضوم 
، قیفش دمحا  ياه  کلک  زود و  زا  وا  .ناریا  رد  یماظنریغ  ییامیپاوه  تعنص  تفرـشیپ  رب  نآ  ریثأت  هژیو  هب  یتراجت ، ياه  تیلاعف  هب 

ییامیپاوه تکرش  اب  شا  هینب  یب  تکرش  يرابجا  ماغدا  يارب  ناریا ، ییامیپاوه  تامدخ  تکرش  سیئر  فرـشا و  تخدهاش  رهوش 
هک تفگ  یخلت  اب  طابترا ، نیا  رد  سلجم  مادـقا  ياه  هنیمز  شیپ  هب  هراشا  اب  وا  .تشاد  هوکـش  رایـسب  يواسم  مهـسلا  قح  اـب  ناریا 
اه یـسیلگنا  هک  تفگ  وا  .دریگب  لیوحت  دـنا  هدـیرخ  ایناتیرب  رد  هاش  باـسح  زا  هک  ار  تنوکیو  زرکیو  ياـمیپاوه  هس  تسا  روبجم 

لیاسو دـیرخ  يارب  نآ  زا  ناوت  یم  طقف  و  دـنا ، هدرک  دودـسم  دراد  يدوجوم  هریل  نویلیم  زا 20  زواجتم  یغلبم  هک  ار  باـسح  نیا 
.درک تشادرب  ایناتیرب  تخاس 

* * *

اکیرمآ هجراخ  روما  ترازو  تاماقم  و  ناریا ، ییامیپاوه  تکرـش  لماعریدـم  راشفا ، اضر  يوگتفگ  تشادداـی  هرامش 4/9 . ریوصت 
ربتکا 1957. خیرات 9  رد 
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نامه کش  نودـب  هک  دراد - دوجو  ندـنل  رد  هاش  یکناـب  باـسح  رد  هریل » نویلیم  زا 20  زواجتم   » یغلبم هک  دـنک  یم  شاف  راـشفا 
.دوب هدش  فرحنم  هاش  اضر  ياه  باسح  هب  هک  تسا  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  زا  یشخب 

كرویوین رد  هاش  اضر  تورث 

نئوژ 1941، رد  .دوب  هداتفا  اه  نابز  رـس  رب  نارهت  رد  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هب  هاش  اضر  فرط  زا  لوپ  تفگنه  غلابم  لاـقتنا  هعیاـش 
تالایا رد  یجراخ  ياه  ییاراد  زا  رامآ  هیهت  هب  مادـقا  يراد  هنازخ  ترازو  تلوزور ، روهمج  سیئر  ییارجا  مکح  رودـص  بقاعتم 

اضر ياه  ییاراد  زا  یقیقد  ًاتبسن  دروآرب  دش ، رـشتنم  لاس 1945  رد  هک  يریگرامآ  نیا  جـیاتن   (1) .درک نئوژ 1941  ات 14  هدحتم 
نیا زا  .دوب  رـالد  نویلیم  رب 5/18  غلاب  یناریا  عابتا  ياه  ییاراد  لک  .دـهد  یم  تسد  هب  شطوقـس  ماگنه  رد  هدـحتم  تلایا  رد  هاـش 

حـضاو .دـش  یم  يرادـهگن  يراجت  ياه  کناب  رد  هک  دوب  ییالط  ياه  شمـش  یکناب و  ياه  هدرپس  لماش  رالد  نویلیم  غلبم 1/14 
زین هدـنامیقاب  ِرالد  نویلیم  غلبم 4/4  .دوب  هتفاـی  لاـقتنا  اـکیرمآ  هب  اداـناک  زا  هک  تسا  ناریا  یتـفن  دـمآرد  ناـمه  تورث  نیا  هک  دوب 

هک تسین  یکـش  هتبلا  .دوب  هدرک  هراـشا  نآ  هب  شـشرازگ  رد  سوفیرد  هک  دوب  هضرق  قاروا  ماهـس و  لـماش  لـماک  روط  هب  ًاـبیرنقت 
(2) .تشاد قلعت  هاش  اضر  هب  هک  دوب  یهوجو  نامه  اکیرمآ  رد  یناریا  عابتا  ییاراد  لک  ًابیرقت 

دهاوخ هراشا  همادا  رد  هکنانچ  .دـش  یم  زیراو  سییوس  ياه  کناب  هب  زین  لوپ  یتفگنه  غلابم  كرویوین ، هب  لوپ  لاـقتنا  اـب  ناـمزمه 
كرویوین هب  لوپ  یتفگنه  غلابم  لاقتنا  هب  عورـش  زین  هاش ، اضر  نیـشناج  رـسپ و  هاش ، اضردـمحم  وس ، نیا  هب  لیروآ 1943  زا  دش ،

ياه کناب  رد  یناریا  عابتا  یصوصخ  يدوجوم  ربتکا 1943  رد  كرویوین ، هب  نارهت  زا  دیدج  ياه  هلاوح  مغرب  .دوب  هدرک 
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ص63. یجراخ ، ياه  ییاراد  يریگرامآ  هدحتم ، تلایا  يراد  هنازخ  ترازو  - 1
لیروآ 194. خروم 17  ناریا ، داصتقا  هرابرد  هنامرحم  شرازگ  اکیرمآ ، يراد  هنازخ  ترازو  - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 408 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_371_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_371_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب لوپ  لاقتنا  دنور  همادا  زا  تیاکح  هک  دوب ، هتفای  شهاک  لاس 1941 ) رد  رالد  نویلیم  زا 1/14   ) رالد هب 000/359/12  ییاکیرمآ 
.دراد سییوس  ياه  کناب 

نیا .دوب  هتفای  شیازفا  رالد  هب 000/145/21  لاس 1939  رد  رفـص  ًابیرقت  زا  ناریا  تلود  هب  قلعتم  یمـسر  يدوجوم  رگید ، يوس  زا 
یلاـم هماـن  تقفاوم  رد  هک  دوب ، رـالد  هب  و 1943  ياه 1942  لاـس  يارب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  زا  دـصرد  لیدـبت 60  هجیتن  غلبم 

(1) .دوب هدش  ینیب  شیپ  ناریا  سیلگنا و  نیب   1942

يدزد ياعدا  لوا ، .دوب  هدش  شناثراو  نایم  رد  يریگرد  فالتخا و  بجوم  هلئسم  ود  هیئوژ 1944 ، هام  رد  هاش  اضر  گرم  زا  سپ 
ياه کناب  رد  هاشاضر  هک  ییاه  لوپ  میسقت  مود  و  لصف 11 ؛) هب  دینک  هاگن   ) هاش اضر  نایفارطا  تسد  هب  ناریا  یتنطلس  تارهاوج 

، شرـسپ يارب  هک  ییاـه  هماـن  رد  ار  لـیاسم  نیا  ناروـت ،) هکلم   ) ینامیلـسریما ناروـت  هاـش ، اـضر  موـس  رـسمه  .تـشاد  ییاـکیرمآ 
هاش و اـضر  توف  زا  سپ  یمک  ینعی  ياه 1945 و 1946 ، لاس  رد  هک  اه  همان  نیا  .تسا  هداد  حرـش  داتـسرف  یم  يولهپ ، اضرمالغ 

پاچ هب  نارهت  رد  يرگید  كرادم  دانسا و  هارمه  هب  ًاریخا  دنا ، هدش  هتشون  دوب ، نتـسنیرپ  هاگـشناد  يوجـشناد  اضرمالغ  هک  ینامز 
دییأت زین  ار  كرویوین  رد  هاش  هب  قلعتم  یکناب  ياه  باسح  دوجو  لیاسم ، یخرب  ندرک  نشور  رب  هوالع  اه  همان  نیا   (2) .دنا هدیسر 

.دننک یم 

و فرـشا ، سمـش ، اضردمحم ،  ) شنادنزرف كولملا و  جات  هکلم  هک  دـنک  یم  هیالگ  هوکـش و  شرـسپ  هب  راب  نیدـنچ  ناروت  هکلم 
داهنـشیپ نیا  ناروـت  هکلم  .دـنا  هدرک  مورحم  دـش  یم  شبیـصن  هاـش  اـضر  تورث  زا  دـیاب  هـک  یمهـس  زا  هداد و  بـیرف  ار  وا  هریغ )

ناردارب و هک  دیامن  اعدا  دتسرفب و  سلجم  يارب  یمسر  يا  همان  تیاکش  هک  دوب  هدرک  اضرمالغ  شرسپ  هب  ار  لوقعمان 

ص:372

لیروآ 194. خروم 17  ناریا ، داصتقا  هرابرد  هنامرحم  شرازگ  اکیرمآ ، يراد  هنازخ  ترازو  - 1
صص 53-54. هاش ، اضر  نادنزرف  يدیدح ، هداز و  ینامرادنا  - 2
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.دنا هدرک  مورحم  ثرا  زا  ار  وا  بیرف ، اب  شنارهاوخ 

لاس رد  هتـسیاش  دـمحم  نیـشناج  هدـحتم و  تالایا  رد  ناریا  دـیدج  ریفـس  ءالع ، نیـسح  هک  دـنزاس  یم  شاف  نینچمه  اه  هماـن  نیا 
کی .دریگب  سامت  ییاکیرمآ  ياه  کناب  اب  هاش  اضر  ثارو  نایم  رد  هاش  لوپ  میـسقت  اب  طابترا  رد  هک  دوب  هتفاـی  تیرومأـم  ، 1945

: تشون شرسپ  هب  ناروت  هکلم  هاش ، اضر  توف  زا  دعب  لاس 

زا

ياه کناب  رد  هاش  اضر  تورث  هب  هک  دراد ، مه  يرگید  تیرومأم  ترافـس ، یمـسر  هفیظو  زجب  ءـالع  هک  ما  هدینـش  فلتخم  عباـنم 
رارکت داتفا  قافتا  تردـپ  توف  زا  دـعب  هک  یثداوح  راذـگن  و  نک ، زاـب  بوخ  ار  تشوگ  مشچ و  مزیزع ، .دوش  یم  طوبرم  اـکیرمآ 
نارهت رد  تمعن  زان و  رد  دـنراد  الاح  دـندیدزد و  ار  شتارهاوج  شتوف  زا  سپ  هنوگچ  لذر  ياه  مدآ  نآ  هک  دـشاب  تداـی  .دوشب 
نارهت رد  .هدب  حیضوت  ار  تعضو  نزب و  فرح  وا  اب  هناقداص  و  شنیبب ، ورب و  هدمآ ، اکیرمآ  هب  ءالع  هک  الاح  .دننک ...  یم  یگدنز 

(1) .ما هدرک  شربخ  اب  نایرج  زا  ما و  هدز  فرح  ءالع  اب 

رسپ نیرتکچوک  هلاس ، ياضردیمح 15  اب  يا  هدـیدع  تالکـشم  ءالع  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  يّرـس  ياه  شرازگ  ساسا  رب 
و تفر ، سیراپ  هب  تخیرگ و  دـنلیآدور ، تروپوین ، رد  شا  يزور  هنابـش  هسردـم  زا  راب  نیدـنچ  اضردـیمح  .درک  ادـیپ  هاش  اـضر 

.درک دهاوخ  رارکت  ار  راک  نیا  مه  زاب  هک  درک  یم  دیدهت 

لباق لوپ  سیراپ ] هب   ] شا یلبق  تمیزع  ناـمز  رد   » وا هک  تسا  هدـمآ  دراد  دوجو  اـپزیرگ » هدازهاـش   » نیا هراـبرد  هک  یـشرازگ  رد 
.تشادن تمحز  مه  نادنچ  نآ  أشنم  نتفای  هتبلا   (2)« .تسین مولعم  نآ  أشنم  هک  تسا  هتشاد  يا  هظحالم 

ص:373

توا 1945. خروم 20  يولهپ ، اضرمالغ  هب  ینامیلسریما  ناروت  همان  - 1
توا 1947. خروم 18  (، 891.0011-2947  ) هرامش شرازگ  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  - 2
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درالیو شرازگ  نیرخآ  سییوس : رد  هاشاضر  یکناب  ياه  باسح 

هاش اضر  باسح  هب  سییوس  ياه  کناب  هب  كرویوین  زا  یلاـقتنا  هوجو  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  كرادـم  دـهاوش و  هکنیا  هرخـالاب 
، تفای راشتنا  .یـس.یب.یب ، ایناتیرب ، ینکارپربخ  هکبـش  زا  هک  ییاـه  شرازگ  هعومجم  ساـسا  رب  ربماتپـس 1941 ، رد  .دش  یم  زیراو 
دز و یخلت  دنخبل  دش  علطم  رابخا  نیا  زا  هاش  اضر  یتقو  .دوب  هدرک  يراذگ  هدرپس  یجراخ  ياه  کناب  رد  یتفگنه  غلابم  هاش  اضر 
(1)« .مدوب هداتسرف  اجنآ  مرسپ  لیصحت  يارب  هک  تسا  یلوپ  هدنامیقاب  هک  مراد  یسییوس  کناب  کی  رد  يدنوپ  هس  ود  طقف  : » تفگ

هک دـهد  یم  ناشن  داتـسرف  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  هب  رابخا  نیا  راشتنا  زا  سپ  درالیو  .سا  يرنه  هک  یـشرازگ  نیا ، دوجو  اب 
نارهت رد  اکیرمآ  لوسنک  ات 1932  لاس 1930  زا  هک  درالیو  .دوب  هدرک  لقتنم  سییوس  ياه  کناب  هب  یتفگنه  غلابم  ًاعقاو  هاش  اضر 
تالایا یگدنیامن  لاس 1959  رد  دوب ، هدـش  تمدـخ  هب  لوغـشم  هجراخ  روما  ترازو  کیدزن  رواـخ  روما  شخب  رد  سپـس  و  دوب ،

ات هم  زا 2  هاش ، اضر  نیشناج  رسپ و  يولهپ ، هاش  اضردمحم  .تشاد  هدهع  رب  ونژ  رد  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  سالجا  رد  ار  هدحتم 
هک تسا  هداد  حرـش  ار  هاش  رادید  یـشرازگ  رد  دوب ، دنمقالع  ناریا  لیاسم  هب  زونه  هک  درالیو  .دوب  هدرک  رفـس  ونژ  هب  هم 1959   5

(2) (. ریوصت 5/9  ) ما هدروآ  اجنیا  رد  ار  شرازگ  نیا  زا  یتمسق  ریوصت 

دیرخ نویـسیمک  هک  تقیقح  نیا  هاش و  اضر  طسوت  سییوس  ياه  کناب  هب  كرویوین  زا  هوجو  لاقتنا  درالیو ، شرازگ  هب  هجوت  اـب 
مدرم لاوما  تراغ  رد  سییوس  ياـه  کـناب  مولعم  رارق  زا  .دـنک  یم  ادـیپ  ینادـنچ  ود  تیمها  دوب  رقتـسم  سییوس  رد  ناریا  شترا 

ییاکیرمآ ياـتدوک  کـی  اـب  هکنآ  زا  شیپ  و  تخیرگ ، اـیلاتیا  هب  توا 1953  رد  هاـش  هکنآ  زا  سپ  .دنتـشاد  تکرـش  هنـالاعف  ناریا 
سییوس ایلاتیا و  تاعوبطم  دسرب ، تردق  هب  هرابود 

ص:374

ص 216. يولهپ ، هاش  اضر  ربلیو ، - 1
هم 1959. خروم 5  (، 5/788.11-559  ) هرامش 275 یجراخ ، سیورس  شرازگ  درالیو ، - 2

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 411 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_374_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_374_2
http://www.ghaemiyeh.com


هک لیلد  نیا  هب  ًارهاظ  دـندرک ، مـالعا  سییوس  ار  دـندرک ) یم  هدافتـسا  اـهنآ  هک  تسا  یحالطـصا  نیا   ) قباـس هاـش  ییاـهن  دـصقم 
يردپ ثرا  زا  یشخب  هک  دوب  نآ  یعقاو  لیلد  یلو  .دوب  هدرک  لیـصحت  اجنآ  رد  زین  قباس  هاش  دوب و  فرط  یب  روشک  کی  سییوس 

.دش یم  يرادهگن  روشک  نیا  ياه  کناب  رد  دنوپ ) هس  نآ  هتبلا  دص  و   ) شا
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اکیرمآ لوسنکرس  یگدنیامن و  تأیه  سیئر  زا : یجراخ  سیورس  شرازگ 

هم 1959  5 خیرات : یس.يد  نتگنشاو  رد  هجراخ  روما  ترازو  هب :

، ناریا هاشنهاش  رادـید  هب  يدایز  هجوت  زین  ونژ  تاعوبطم  تسا ، موسرم  یجراخ  سانـشرس  ياـه  تیـصخش  اـب  طاـبترا  رد  هکناـنچ 
زا کیتاملپید ، هعماج  ياضعا  لابقتسا  دروم  شدورو  ماگنه  هب  هاش  .دنتشاد  لوذبم  هم  ات 5  خیرات 2  رد  ونژ  زا  يولهپ ، اضر  دمحم 
رد .تفرگ  رارق  رتـفد  نیا  لوسنک  نسوـال ، .رآ  یلنتـسا  ناتـسکاپ و  رادراـک  ناـملآ ، اـیناتیرب و  يرگ  لوسنک  دـشرا  تاـماقم  هلمج 
رد شتماقا  لوط  رد  هاش  نابزیم  .دنتـشاد  روضح  رگید  یخرب  نسوال و  .رآ  یلنتـسا  لوسنک  اـیناتیرب و  رادراـک  زین  شتمیزع  ماـگنه 

.دوب هاش  رتخد  رهوش  ردپ  و  ونژ ، رد  ناریا  ریفس  يدهاز ، هللا  لضف  لارنژ  ونژ 

كالپ 27، سردآ  هب  ییـالیو  زا  هم  رد 4  وا  تاعوبطم  شرازگ  ساسا  رب  .دوب  ریخا  هام  دـنچ  لوط  رد  ونژ  هب  هاـش  رفـس  نیمود  نیا 
نآ زا  تیاکح  زین  اـه  شرازگ  ریاـس  .درک  دـیدزاب  دوب ، هدـیرخ  شیارب  يدـهاز  لارنژ  هک  زیرژوب ، نش  هیحاـن  رد  رولو ، ود  نموش 
ياه شرازگ  یخرب  ساسا  رب  .تسا  هدرک  تروشم  دـننادرگ  یم  اجنیا  رد  ار  شا  یلاـم  روما  هک  ونژ  نارادـکناب  اـب  هاـش  هک  دـنراد 

بابـسا و اب  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  ونژ  رد  ینامتراپآ  ياهدـحاو  دـیرخ  لوغـشم  يدـهاز  لارنژ  قیرط  زا  هاش  هناـمرحم ، یلبق و 
.دنتسه یلاخ  اهنآ  هیقب  یلو  تسا ) رتشیب  هیثاثا  بابسا و  نودب  ياه  نامتراپآ  هیارک  زا  شدوس  اریز   ) تسا هداد  هیارک  هیثاثا 

تالوحت رثا  رب  ناریا  كرت  هب  رابجا  تروص  رد  دراد  دصق  هاش  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  تاعوبطم  شرازگ  زا  یلخاد  نارظان  تشادرب 
.دنک تماقا  ونژ  رد  یسایس 

درالیو .سا  يرنه 

ونژ رد  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  رد  هدحتم  تالایا  دنیامن 

* * *

ياـه هناـخ  دـیرخ  لوغـشم  ناریا  هاـش  هک  دزاـس  یم  شاـف  نآ  رد  هک  هـم 1959 ، خروـم 5  درـالیو ، شرازگ  هرامـش 5/9 . ریوصت 
ًالامتحا هاش  شرازگ ، هیهت  نامز  هب  هجوت  اب  .تسا  هدرک  تروشم  رهش  ياهرادکناب  اب  هدوب و  ونژ  رد  ینامتراپآ 
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هتفای و صاصتخا  حالـس  دـیرخ  يارب  هاش  اضر  تموکح  لوط  رد  هک  درک  یم  تخادرپ  یهوجو  لحم  زا  ار  سییوس  كالما  هنیزه 
.دوب هدش  فرحنم  شا  یصخش  ياه  باسح  هب  ًاتیاهن 

روشک لخاد  رد  هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح 

ات 1941 ياه 1921  لاس  یط  وا  هک  ار  ینالک  تورث  زا  يا  هشوگ  دنتسناوت  ناریا  مدرم  ربماتپس 1941 ، رد  ناریا  زا  هاشاضر  رارف  اب 
.دننیبب دوب ، هتشابنا  مه  يور 

هدرپس هک  داد  عـالطا  سلجم  هب  ءارزولا ، سیئر  یغورف ، یلعدـمحم  ربماتپس 1941 ، خیرات 28  رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  سوفیرد 
نیرت هبتر  یلاع  هک  سوفیرد  « ) .تسا رالد ] نویلیم   5/42  ] لایر نویلیم  یندرکنرواب 680  غلبم   » یلم کناب  رد  هاش  اضر  يدقن  ياه 

زیچ چـیه  عـقاو  رد  : » دـسیون یم  همادا  رد  سوـفیرد  .تفرگ ) یم  قوـقح  رـالد  رازه  هناـیلاس 8  دوب  ناریا  رد  ییاـکیرمآ  تاـملپید 
.دشابن دنمقالع  نآ  بحاصت ]  ] هب هاش ] اضر   ] وا هک  دوبن  روشک  رد  يدنمشزرا 

لته هدیرخ ، رگید  ياهرهش  رد  ار  یکالما  ناردنزام ، زا  یمیظع  شخب  کلمت  رب  هوالع  تشادن و  يرصح  دح و  وا  عمط  صرح و 
شزاب سوه  لد  هک  ار  ینیمز  هعطق  ره  قباس  هاش  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دوب ...  هتخاس  دوخ  يارب  ییاه  هناـخراک  هدرک و  اـنب  ییاـه 

یم نآ  تباـب  تساوخ  یم  شلد  ردـق  ره  و  دروآ ، یم  رد  دوـخ  فرـصت  هب  شناـکلام  ینمـض  اـی  یمـسر  دـیدهت  اـب  تساوـخ  یم 
کی طقف  دراوم  یخرب  رد  دـنیوگ  یم  دـنچ  ره  دوب ؛ کلم  شزرا  مهدزاود  کی  ای  مهد  کی  زا  شیب  یمک  ًـالومعم  هک  تخادرپ ،

(1)« .دوب هتخادرپ  ار  کلم  تمیق  مدص 

هک دـندادن  عالطا  سلجم  هب  ًادـمع  ای  دنتـشادن و  ربخ  ای  ناـیئاشلگ ، هیلاـم ، ریزو  یغورف و  هک  دوب  نیا  تسناد  یمن  سوفیرد  هچنآ 
طقف غلبم  نیا 

ص:377

ربتکا 1941. خروم 1  (، 1845/891.00  ) هرامش 131 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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يدوجوم هک  تشاد ، کناب  نامه  رد  زین  يراج  باسح  کی  هاش  اضر  .تسا  یلم  کناب  رد  هاش  اضر  زادـنا  سپ  باسح  يدوجوم 
يدوجوم ینعی   ) غلبم نیا  هک  دوبن  دیعبت ) رد   ) هاش اضر  دوخ  رارصا  لیلد  هب  رگا  .دوب  رالد ) نویلیم   3/5  ) لایر نویلیم   85 طقف »  » نآ

.دندش یمن  رادربخ  یلوپ  نینچ  دوجو  زا  زگره  ناخروم  دیاش  دوش ، هداتسرف  وا  يارب  لیدبت و  رالد  هب  شا ) يراج  باسح 

یم ناشن  دش ، رشتنم  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  و  دوب ، هداتسرف  شنیشناج  رسپ و  هب  سیروم  هریزج  زا  هک  يا  همان  رد  هاشاضر 
: درذگب رالد  نویلیم  نیا 3/5  زا  تسناوت  یمن  دوب ، هتشابنا  یجراخ  ياه  کناب  رد  هک  یتفگنه  غلابم  مغرب  هک  دهد 

هلئسم

نویلیم زا 85  رتشیب  متفر ، ناریا  زا  یتقو  .دنا  هداتـسرفن  میارب  ناریا ] زا   ] یلوپ هک  تسا  یتدم  هک  تسا  نیا  میوگب  دـیاب  هک  يرگید 
میارب زاـین  تروص  رد  اـت  متـشاذگ  مج  دومحم ]  ] راـیتخا رد  ار  لوـپ  نیا  .متـشاد  لوـپ  یلم  کـناب  رد  ما  يراـج  باـسح  رد  لاـیر 
.تسا هتشاذگ  امش  رایتخا  رد  ار  لوپ  نآ  و  دور ، یم  تیرومأم  هب  دراد  هک  دیسر  ام  تسد  هب  يا  همان  مج  زا  یتدم  زا  دعب  .دتـسرفب 

ار لوپ  هدب و  زرا  هب  ار  نآ  لیدبت  بیترت  و  راذگن ، رظتنم  ار  نم  نیاربانب  .دنا  هداتسرفن  میارب  هدرکن و  لیدبت  زرا  هب  ار  لوپ  نیا  زونه 
(1) .تسرفب میارب 

1943-1952 کیتاملپید تسپ  طسوت  لوپ  هلاوح  يارب  دیدج  هاش  مادقا 

هاش اضردمحم  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  تسا  هدـش  جراخ  يدـنب  هقبط  زا  ًاریخا  هک  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  كرادـم  دانـسا و 
.تشاذگ شردپ  ياپ  ياج  اپ  داد و  همادا  هدـحتم  تالایا  ياه  کناب  هب  ناریا  زا  لوپ  لاقتنا  رد  شردـپ ، ياج  نتفرگ  زا  سپ  یمک 

كرویوین ِتسارت  یتناراگ  کناب  رد  شدوخ  مان  هب  رالد  نویلیم  کی  هدرپس  اب  یباسح  دیدج  هاش  سرام 1943 ، هام  رد 
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نارهت رد  اکیرمآ  ترافـس  زا  كرویوین  هب  قاروا  لاسرا  يارب  هاش  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  قوف  مادـقا  زا  هدـنامیقاب  دـهاوش  .درک  زاـب 
.دوب هتساوخ  کمک  کیتاملپید  تُسپ  زا  هدافتسا  يارب 

روما ریزو  يارب  يا  هناـمرحم  ًـالماک  مارگلت  نارهت ، رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو  سوـفیرد ، .یج  سییوـل  سراـم 1943 ، خـیرات 10  رد 
(1) (. ریوصت 6/9  ) داتسرف اکیرمآ  هجراخ 

خروم امش ، هرامـش 255  مارگلت  .دـنک  ییاشگ  زمر  راتخم  ریزو  طقف  هنامرحم ، ًالماک  : » داد خـساپ  زلو ، هجراخ ، روما  ترازو  لیفک 
، دشاب هتشاد  تحـص  هلئـسم  نیا  رگا  .تسا  هاش  عورـشم  یـصخش  لاوما  وزج  رظن  دروم  لوپ  هک  دنک  یم  نامگ  ترازو  .سرام   10

(2)« .زلو .دنک  لاسرا  کیتاملپید  تُسپ  اب  ار  رظن  دروم  همان  دیزاجم 

ترازو عالطا  مغرب  هاش و  اضر  يزودنا  تورث  هوحن  هرابرد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  کیتاملپید  ياه  شرازگ  لاس  تسیب  مغرب 
ترازو دش ، یم  ریزارس  اپورا  كرویوین و  رد  هاش  یـصخش  ياه  باسح  هب  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  هک  نیا  زا  اکیرمآ  هجراخ  روما 

یـسوفیرد نیمه  نیا ، رب  هوالع  .تسا » هاش  عورـشم  یـصخش  لاوما  وزج  رظن  دروم  لوپ  هک   » درک یم  نامگ  اکیرمآ  هجراـخ  روما 
هب شناـکلام  ینمـض  اـی  یمـسر  دـیدهت  اـب  تساوخ  یم  شزاـب  سوه  ِلد  هک  ار  ینیمز  هعطق  ره  قباـس  هاـش   » دوب هتـشون  يزور  هک 

.تسا هدوب  عورشم  ًالماک  قوف  ياه  هویش  زا  لصاح  لوپ  هک  دریذپ  یم  ار  ضرف  نیا  کنیا  مه  دروآ » یم  رد  دوخ  فرصت 

هب اکیرمآ  کیتاملپید  تُسپ  طـسوت  سراـم ، خـیرات 7  هب  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  لک  رادـباسح  لکریدـم و  همان  هاـش و  ياـضاقت 
: دش هداتسرف  تسارت  یتناراگ  کناب 

هاش يولهپ ، هاش  اضردمحم  هاشنهاش  ترضحیلعا  ياضاقت  تسویپ  هب 

ص:379

سرام 1943. خروم 10  ویلبد 72/891.001 ،) .فا   ) هرامش 255 مارگلت  سوفیرد ، - 1
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، ناریا

ینویامه ترـضحیلعا  ياضاقت  اب  هک  دراد  نانیمطا  .ددرگ  یم  دافیا  امـش  کناب  رد  شدوخ  مان  هب  يراج  باسح  کی  حاـتتفا  يارب 
تباب رالد -) نویلیم  کی  -) رالد غلبم 000/000/1  هب  میراد  امـش  دزن  هک  ار  یباسح  دیتسه  زاجم  هلیـسونیدب  دش و  دهاوخ  تقفاوم 

.دییامن راکهدب  ناشیا  باسح  هب  زیراو 

بجوم

ترابع دیق  اب  ار  یتابتاکم  هنوگره  و  هدرک ، یقلت  هنامرحم  ًالماک  ار  باسح  نیا  هب  طوبرم  تالـسارم  یمامت  هک  دوب  دـهاوخ  نانتما 
اب ار  باسح  حاتتفا  ًافطل  همان  نیا  تفایرد  زا  سپ  .مییامن  ترـضحیلعا  میلـست  یـضتقم  روط  هب  اـت  دـییامن  لاـسرا  اـم  يارب  هناـمرحم 

.دریگب رارق  ناشیا  رایتخا  رد  ترضحیلعا  هدافتسا  يارب  ات  دیتسرفب  نامیارب  زین  کچ  هتسد  کی  ًافطل  دییامرف و  دییأت  فارگلت 

: حیضوت

(1) .دنیامن لاسرا  نامیارب  ار  تابتاکم  اهنآ  ات  دیتسرفب  ندنل  رتفد  هب  ار  هلئسم  نیا  هب  طوبرم  تابتاکم  یمامت  هک  مینک  یم  داهنشیپ 

دهاوخ تخادرپ  ناریا  یهاشنهاش  کناب  قیرط  زا   » هک تسا  هدش  رکذ  رالد  نویلیم  کی  باسح  هیحاتتفا  يدوجوم  هاش  ياضاقت  رد 
(2)« .دش

ص:380

سرام 1943. خروم 18  (، 73/891.00  ) هرامش 491 شرازگ  اب  یلاسرا  سرام 1943 ؛ خروم 7  .فا.ما 9142 ، هنامرحم  همان  - 1
سرام 1943. خروم 7  .فا.ما 9142 ، هنامرحم  همان  - 2
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سرام 1943 خیرات 10  هب  نارهت  زا  هدیسر  هدراو  مارگلت 

هنامرحم ًالماک  نتگنشاو  هجراخ ، روما  ریزو 

یتناراگ کناب ]  ] هب ناریا  یهاـشنهاش  کـناب  يوس  زا  يا  هماـن  کـیتاملپید ]  ] تُسپ طـسوت  هک  تسا  هدـش  تساوخرد  بناـجنیا  زا 
هماناضاقت هک  متسرفب  یناپمک  تسارت 
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.تسا همیمـض  نآ  هب  رالد  نویلیم  کی  هیلوا  يدوجوم  اب  شدوخ  مان  هب  یـصخش  باسح  کی  حاـتتفا  يارب  ناریا  هاـش  ترـضحیلعا 
.دییامرف غالبا  بناجنیا  هب  ار  هناخترازو  نآ  یضتقم  تاروتسد  دراد  اضاقت  رما  نیا  اب  تقفاوم  زا  شیپ 

هاش يارب  هاش  اضر  هک  تسا  یلایر  نویلیم  دـص  شـش  زا  یـشخب  هدـش  يرادـیرخ  نآ  اب  اهرالد  نیا  هک  ییاه  لاـیر  مولعم ، رارق  زا 
تروص رد  ( 1 : ) دراد تلع  ود  روشک  زا  جراخ  رد  لوپ  نتـشاد  يارب  هاش  لیامت  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هتـشاذگ  ياجب  ینونک 

هک يرگید  جراخم  هیریخ و  ياـه  کـمک  لـیلد  هب  ( 2  ) دـشاب و هتـشاد  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  نیمات  ییاـناوت  ناریا  يراـبجا  كرت 
.دهد یم  تسد  زا  ار  شلوپ  دراد  دوش ، یم  لمحتم  راشف  تحت 

لزلزتم تیعضو  يارب  یمیخو  رایـسب  بقاوع  دناوت  یم  نآ  ياشفا  اریز  دریگ  یم  تروص  يراکناهنپ  تیاهن  رد  اجنیا  رد  هلئـسم  نیا 
....دشاب هتشاد  ناریا  یسایس 

* * *

کیتاـملپید تُسپ  زا  هدافتـسا  يارب  هاـش  ياـضاقت  هـب  نآ  رد  هـک  سراـم 1943 ، خروـم 10  سوـفیرد  مارگلت  هرامـش 6/9 . ریوصت 
تسارت یتناراگ  کناب  رد  رالد  نویلیم  هیلوا 1  يدوجوم  اب  یصخش  باسح  کی  حاتتفا  هماناضاقت  لاسرا  روظنم  هب  اکیرمآ  ترافس 

.تسا هدرک  هراشا  كرویوین  یناپمک 

هماناضاقت لیروآ  خیرات 19  رد  دـش ، کیدزن  رواخ  روما  شخب  تسایر  تُسپ  رد  يروم  سالاو  نیـشناج  هک  ، (1) گنیلا .چا  لواپ 
ًالماـک مارگلت  نیا  هجراـخ  روما  ترازو  زور ، ناـمه  رد  .درک  لاـسرا  تسارت  یتناراـگ  کـناب  يارب  تسوـیپ  كرادـم  هارمه  هب  ار 

سراـم 1943 خروـم 18  هرامـش 491  شرازگ  تفاـیرد  هجراـخ  روـما  ریزو  .نارهت  اـکیرمآ ، راـتخمریزو  هب  : » داتـسرف ار  هناـمرحم 
يارب روبزم  همیمـض  .دـنک  یم  دـییأت  ار  كرویوین  ِیناپمک  تسارت  یتناراگ  هب  ناریا  یهاشنهاش  کناب  هماـن  همیمـض  هب  راـتخمریزو 

یتناراگ

ص:382
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یتناراگ کناب  مود  نواعم  نسردنا ، .فا  دلوراه  لیروآ ، خیرات 21  رد  ًاتیاهن  »(1) و  .تسا هدش  لاسرا  كرویوین  ِیناپمک  تسارت 
هب هاش  يرالد  نویلیم  هدرپس 1  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  كرادم  دانسا و   (2) (. ریوصت 7/9  ) داد خساپ  گنیلا  هب  زین  كرویوین  تسارت 

قلعتم هک  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  قیرط  زا  كرویوین  هب  لوپ  لاـقتنا  ریوصت 8/9 .)  ) دـش زیراو  تسارت  یتناراگ  کناب  رد  شباسح 
زا .درک  ناریا  زا  جورخ  هب  راداو  لاس 1952  رد  ار  روکذم  کناب  قدـصم  رتکد  هکنیا  ات  تفای  همادا  لاس 1943  زا  دوب ، سیلگنا  هب 

يارب يا  هلیـسو  هب  رگید  راب  کی  هناخترازو  نیا  کیتاملپید  تُسپ  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  ساسا  رب  دـعب ، هب  نامز  نآ 
لاغشا گنج و  لیلد  هب  هک  ینامز  رد   (3) (. ریواصت 9/9 و 10/9 هب  دینک  هاگن   ) دش كرویوین  ياه  کناب  اب  ترضحیلعا  لوپ  لاقتنا 

هک دیدج  هاش  دـندنارذگ ، یم  راگزور  جـنر  درد و  اب  دـندوب و  هجاوم  یطحق  اب  ناریا  مدرم  یجراخ ، ياهورین  طسوت  ناریا  كاخ 
ياه کناب  هژیو  هب  یجراخ ، ياه  کناب  هب  لوپ  لاـقتنا  لوغـشم  دوب ، هتـشاذگ  شردـپ  ياـپ  ياـج  اـپ  تشاد و  لاـس  عـقوم 24  نآ 

.دوب اکیرمآ 

هک دوب  ملـسم  هتبلا  .داد  لاقتنا  جراـخ  هب  ار  تکلمم  لوپ  زا  یتفگنه  غلاـبم  وا  دـعب  لاـس  لوط 35  رد  هک  میریگب  هجیتـن  میناوـت  یم 
نآ اریز  دـمآ ؛ یم  باـسح  هـب  اـکیرمآ  نیناوـق  راکـشآ  ضقن  اـه  ییاـجباج  نـیا  لیهــست  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  روـما  ترازو  شقن 

قلعت ناریا  مدرم  هب  ًاقح  و  هدمآ ، تسد  هب  عورشمریغ  هار  زا  قوف  لوپ  داد  یم  ناشن  هک  تشاد  تسد  رد  یناوارف  دهاوش  هناخترازو 
.دراد

لوپ لاقتنا  یتح  هک  يدح  ات  مهنآ  دوب ، شمیژر  هاش و  اضردمحم  هب  کمک  تظفاحم و  قاتـشم  ردقنآ  هدـحتم  تالایا  تلود  ارچ 
مکح رد  ناوت  یم  ار  هلئسم  نیا  هب  هاتوک  خساپ  درک ؟ یم  لیهست  شیارب  زین  ار  اه 

ص:383

لیروآ 1943. خروم 19  هرامش 213 ، مارگلت  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  - 1
لیروآ 1943. خروم 21  (، 74/891.00  ) هرامش گنیلا ، هب  نسردنا  همان  - 2

توا 1952. خروم 7  هنامرحم ،) هدنورپ   8/788.11-752  ) هرامش هجراخروما ، ترازو  هب  وچوب  همان  - 3
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زا عافد   » هک تسا  هدـمآ  نآ  رد  .دـش  رداص  سرام 1942  خـیرات 10  رد  هک  تفاـی  تلوزور  .يد  نیلکنارف  روهمج  سیئر  ییارجا 
يرپس یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ات  هک  یلاس  لوط 37  رد   (1)« .تسا یتایح  يرما  هدحتم  تالایا  زا  عافد  ياتسار  رد  ناریا  تموکح 

.تفرگ يولهپ  میژر  ظفاحم  مکح  رد  ار  ریبک  يایناتیرب  ياج  هدحتم  تالایا  دش ،
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لیروآ 1943 كرویوین 21  یناپمک  تسارت  یتناراگ 

کیدزن رواخ  روما  شخب  سیئر  گنیلا  .چا  لواپ  ياقآ  هب 

.یس.يد نتگنشاو  هجراخ  روما  ترازو 

NE 891.001/73 هرامش هب  امش  همان 

زیزع گنیلا  ياقآ  بانج 

نامیارب لیروآ 1943  خروم 19  همان  اب  هارمه  ار  نارهت ، رد  عقاو  ناریا ، یهاـشنهاش  کـناب  هناـمرحم  كرادـم  هکنیا  زا  هلیـسونیدب 
.ددرگ یم  يرازگساپس  رایسب  دیتشاد ، لاسرا 

دنمتدارا

نسردنا .فا  دلوراه 

* * *

رد لیروآ 1943 ، خروم 21  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هب  كرویوین  یناپمک  تسارت  یتناراـگ  کـناب  هماـن  هرامش 7/9 . ریوصت 
«(. هنامرحم كرادم   )» هیلوا هدرپس  هاش و  تساوخرد  تفایرد  دییأت 
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* * *

لیروآ خـیرات 20  رد  كرویوین  تسارت  یتناراگ  کـناب  هب  هاـش  يرـالد  نویلیم  کـی  هدرپس  زیراو  دـییأت  هماـن  هرامـش 8/9 . ریوصت 
رد لسار  .چا  سیـسنارف  هب  اکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  زا  تربلیگ  .سا  لیئومـس  ربتکا 1943 ، خروـم 19  شرازگ  نیا  رد  . 1943

یتناراگ کناب  رد  یناریا  عابتا  ياه  هدرپس  هرابرد  یتاعالطا  كرویوین  ورزر  لاردـف  کناب  : » دـهد یم  عالطا  هجراخ  روما  ترازو 
هب هک  كرویوین  ِتسارت 
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دیاش هک  اـه  باـسح  نیا  تروص  تسویپ  هب  .تسا  هداد  رارق  رتفد  نیا  راـیتخا  رد  هتفرگ ، تروص  ناریا  یهاـشنهاش  کـناب  روتـسد 
« .ددرگ یم  لاسرا  دشاب ، هجوت  بلاج  هناخترازو  نآ  يارب 
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كرویوین یناپمک  تسارت  یتناراگ 

توا 1952 خیرات 7 

.یس.يد نتگنشاو  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هب :

نایاقآ

نیدنچ .تسا  ناریا  نارهت ، سردآ  هب  ناریا  هاش  يولهپ ، اضر  دمحم  هاشنهاش  ترضحیلعا  يارب  يرادا  تابتاکم  لاسرا  هب  زاین  هاگ ،
.میدرک یم  لاسرا  ناشیا  يارب  درک  یم  یفرعم  هاش  هک  يراجت  ياه  لاناک  قیرط  زا  ار  روبزم  تابتاکم  لاس 

دیاش هک  تسا  هدـش  داهنـشیپ  لیلد  نیمه  هب  تسین و  رودـقم  ناـمیارب  رگید  هتـشذگ  هویـش  هب  ترـضحیلعا  يارب  تاـبتاکم  لاـسرا 
.دشاب هتشاد  دوجو  ناریا  هب  هدحتم  تالایا  تلود  کیتاملپید  تُسپ  اب  تابتاکم  نیا  لاسرا  ناکما 

ار تابتاکم  نیا  دیاب  هک  یماقم  مان  هارمه  هب  ار  ناترظن  هک  دوب  دهاوخ  نانتما  بجوم  دـشاب و  نکمم  يا  هیور  نینچ  هک  میراودـیما 
.دیهد عالطا  ام  هب  مینک  لاسرا  ناشیارب 

.میتسه امش  خساپ  تفایرد  قاتشم 

دنمتدارا

وچوب .یپ  ناج 

نواعم

* * *

اب هک  توا 1952 ، خروم 7  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هب  كرویوین  یناپمک  تسارت  یتناراـگ  کـناب  هماـن  هرامش 9/9 . ریوصت 
هب یکناب  تابتاکم  لاسرا  يارب  کیتاملپید  تُسپ  زا  هدافتـسا  ياضاقت  لاس 1952 ، رد  ناریا  یهاشنهاش  کناب  ندش  هتـسب  هب  هجوت 

.تسا هدش  حرطم  نآ  رد  هاش 

کناب قیرط  زا  كرویوین  هب  لوپ  لاقتنا  يارب  يریبعت  نسح  هک  هدوب  یکناب » روما   » ماجنا لوغـشم  هاش  هک  دـنک  یم  دـییأت  هماـن  نیا 
.تسا ناریا  یهاشنهاش 
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* * *

یناپمک تسارت  یتناراگ  نواعم  وچوب ، .یپ  ناج  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  زا  زدراچیر ، .لا  روترآ  هماـن  هرامش 10/9 . ریوصت 
تـُسپ زا  هدافتـسا  لـیالد  حیـضوت  روـظنم  هب  کـناب  زا  يا  هدـنیامن  اـت  تسا  هدرک  توـعد  هک  توا 1952 ، خروم 20  كروـیوین ،

.دورب هجراخ  روما  ترازو  هب  هاش  اب  يراجت  ياهراک  ماجنا  يارب  کیتاملپید 
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ص:390
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ناریا یتنطلس  تارهاوج  تقرس  مهد : لصف 

هراشا

ناریا زا  جورخ  ماگنه  هب  وا  ادابم  هک  دوب  یمومع  ینارگن  نیا  وا  هب  يدامتعا  یب  هاش و  اـضر  زا  مدرم  رفنت  ياـه  صخاـش  نیرتهب  زا 
رـس رب  هک  ییوهاـیه  زا  سوفیرد  شرازگ  .دـشاب  هدرب  دوـخ  اـب  زین  ار  ناریا  یتنطلـس  تارهاوـج  زا  يرادـقم  ربماتپـس 1941  هام  رد 

: تسا رگنشور  رایسب  دوب ، هدش  دنلب  یتنطلس  تارهاوج 

هک يا  هدرتسگ  تاعیاش  هب  خـساپ  رد  نایئاشلگ ] یلقـسابع   ] هیلام ریزو  .تسا  هدـش  لیدـبت  زور  ثحب  هب  یتنطلـس  تارهاوج  هلئـسم 
تارهاوج مامت  هک  تفگ  سلجم  رد  ربماتپس 1941  خیرات 14  رد  هداتفا ، اه  نابز  رس  رب  نارهت  زا  یتنطلـس  تارهاوج  لاقتنا  هرابرد 

یم ناگدنیامن  تسا و  ظوفحم  یلم  کناب  دزن  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  لایر  ینوناق  هناوتـشپ  زا  یـشخب  تسا  رکذ  لباق  هک  یتنطلس ،
تخاس زا  یشان  كاخ  درگ و  لیلد  هب  توا  خیرات 26  رد  هاش ، جات  يانثتسا  هب  تارهاوج ، نیا  .دننک  دیدزاب  اهنآ  زا  ًاصخـش  دنناوت 
ناگمه و  دنک ، یمن  رواب  ار  ریزو  فرح  سکچیه  هتبلا  .دندش  لقتنم  یلم  کناب  هب  خاک  زا  ناتسلگ ، خاک  هزوم  یکیدزن  رد  زاس  و 

ویدار و  مدرم ، روآ  تلاجخ  ياهوج  سرپ و  یلو  دندوب ؛ هدرب  نوریب  نارهت  زا  ًاعقاو  ار  هاش  جات  هک  دنرواب  نیا  رب 
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ترازو لیفک  هک  دـنیوگ  یم  همه  اجنیا  رد  نیا ، رب  هوالع  .دـننادرگرب  نارهت  هب  ار  جات  ات  درک  ناشراداو  نآ  هرابرد  یلهد  ندـنل و 
.دنـشاب هداد  ار  شراـک  نیا  شاداـپ  اـت  دـندرک  ریزو  دـنک ، داریا  سلجم  رد  ار  قوـف  تاراـهظا  هکنیا  زا  لـبق  تعاـس  دـنچ  ار  هیلاـم 

، ءالع نیسح  تابساحم ، ناوید  سیئر  یتیاده ، یلع  زا  لکشتم  و  روشک ، یلاع  ناوید  سیئر  يوخا ، هللارصن  تسایر  هب  ینویـسیمک 
کناب رد  اهنآ  يرادـهگن  هرابرد  یـشرازگ  هیهت  یتنطلـس و  تارهاوج  هرابرد  قیقحت  رومأم  سلجم  هدـنیامن  یمیکح و 12  مـیهاربا 

(1) .تسا هدش  ناش  تلاصا  یلم و 

ود هبعج و  جنپ  (، » رویرهش 1320  4  ) توا 1941 خـیرات 26  رد  هک  دزاس  یم  شاف  نویـسیمک  نیا  شرازگ  اب  طابترا  رد  سوفیرد 
رارق یـسرزاب  دروم  هتـسب  ود  هبعج و  جـنپ  نآ  .دـش  لقتنم  یلم  کناب  هنازخ  هب  ناتـسلگ  خاک  هزوم  زا  تارهاوج » هعومجم  زا  هتـسب 

اب هسیاقم  نیا  .دـش » هسیاقم  دوب  یتنطلـس  هینبا  هرادا  ریدـم  يریـصب ، عناق  ياقآ  راـیتخا  رد  هک  یتسیل   » اـب اـهنآ  تاـیوتحم  و  تفرگ ،
(2) .تسا هدشن  مک  هعومجم  نآ  زا  يزیچ  هک  داد  ناشن  يریصب  ياقآ  تسیل 

، دـندوب هتفرگ  ضرق  ینونک  هاـش  هیزوف و  هکلم  جاودزا  مسارم  يرازگرب  يارب  هک  یتارهاوج  زا  هک  دـش  مولعم  ًادـعب  نیا ، دوجو  اـب 
هراوشوگ تفج  کی  ، » هدـش مگ  مـالقا  نیا  زا  .تسا » هدـش  مگ  ساـملا  هراوشوگ  تفج  کـی  و  دـیراورم ، هناد   54 هقلح ، تشه  »

شرازگ رد  نیا ، رب  هوالع  .دـندوب  هتفرگ  ضرق  يولهپ » فرـشا  ترـضحالاو   » مان هب  ار  نایلرب » ناـشن  رهاوج  هقلح  کـی   » و ناـیلرب »
« هیزوف هکلم  ترـضحایلع   » مان هب  ار  اه  هقلح  نیا  .دوب » هدـش  مگ  ...مه  نایلرب  ناشن  رهاوج  هقلح  تشه  ، » هک تسا  هدـمآ  سوفیرد 
، نیا دوجو  اـب  .دـهد  یم  ناـشن  ار  تاـقیقحت  تیهاـم  اـه  هقلح  دادـعت  رکذ  رد  یتقد  یب  یناوخمهاـن و  .دـندوب  هدرب  نوریب  هزوم  زا 

سوفیرد
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: دسیون یم 

شرازگ

دنتـسه و یلم  کناب  رد  کنیا  مه  یتنطلـس  تارهاوج  همه  ًابیرقت  مولعم  رارق  زا  .دـسر  یم  رظن  هب  شخب  تیاضر  ًالک  نویـسیمک ] ]
کی هقلح ، طقف 5  هک  تفگ  سلجم  رد  ربماون  خیرات 4  رد  هیلام  ریزو  .تسین  هظحالم  لباق  دشاب ، هدـش  مک  اهنآ  زا  يزیچ  مه  رگا 

مـسارم زا  لبق  تسرد  ار  روبزم  ياه  هقلح  هک  تفگ  وا  .تسا  هدش  دوقفم  قوف  تارهاوج  زا  دـیراورم  هعطق  هراوشوگ و 54  تفج 
ساسا رب  هک  مه  ییاه  هراوشوگ  دوزفا  و  دوش ، ترـضحایلع ]  ] میدقت هیده  مسر  هب  ات  دـندوب  هداتـسرف  رـصم  هب  ینونک  هاش  جاودزا 

هیلام ریزو  .دنا  هدرک  هدافتسا  رگید  تالآرویز  نتخاس  يارب  مه  اهدیراورم  زا  .دنا  هدش  ادیپ  کنیا  مه  دندوب ، هدش  دوقفم  شرازگ 
جاودزا 240 مسارم  يارب  قباس  هاش  هک  درک  بلج  تشادن ، ربخ  نآ  زا  یسک  ًاقافتا  هک  هلئـسم ، نیا  هب  ار  ناگدنیامن  هجوت  نینچمه 

هعومجم هب  دـندوب  هدرک  ادـها  وا  هب  اـهروشک  نارـس  ناـیجراخ و  هک  ییایادـه  هارمه  هب  اـهنآ  همه  هک  دوب ، هدـیرخ  ساـملا  طاریق 
طابترا رد  تلود  هب  نافلاخم  دامتعا  مدع  زا  تیاکح  داد  مهاوخ  حرش  همادا  رد  هک  یقافتا  ود  .تسا  هدش  هفاضا  یتنطلس  تارهاوج 

هک ، » دوزفا هلـصافالب  تـسا ، هدـیرخ  ساـملا  طاریق  قباـس 240  هاـش  هک  درک  مـالعا  هیلاـم  ریزو  یتـقو  .دراد  یتنطلـس  تارهاوج  اـب 
ار 6 هدوقفم  ياه  هقلح  دادعت  هابتشا  هب  ریزو  نیمه  یتقو  و  دنهدب ؛» تداهش  هراب  نیا  رد  ات  دنرضاح  دیرخ  نارومأم  ناگدنـشورف و 
اب ار  شراک  قیقحت  نویسیمک  هک  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا  .هقلح »  8 ریخ ، هن  ، » دندز دایرف  سلجم  ناگدنیامن  یخرب  درک ، ناونع  هقلح 

(1) .تسا هدیدن  یبیسآ  ناریا  یتنطلس  تارهاوج  هک  تسا  زرحم  ًابیرقت  و  تسا ، هداد  ماجنا  نادجو  تقد و 

ِدوخ اریز  دوبن ؛ اجب  نادنچ  نویسیمک  شرازگ  هب  سوفیرد  دامتعا  هتبلا 
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.تسا هدوب  هدزباتش  شتاقیقحت  هک  دوب  هدرک  ناعذا  نویسیمک 

ار سانکسا  هناوتشپ  هک  یتارهاوج  ریاس  هرابرد  قیقحت  ماجنا  يارب  تقو  قیض  هب  رظن  : » تفای یم  همتاخ  هنوگنیا  نویـسیمک  شرازگ 
میلست تلود  سلجم و  هب  رتدوز  هچره  دیاب  شرازگ  نیا  سلجم  مهدزاود  هرود  همتاخ  لیلد  هب  هک  ییاجنآ  زا  دنهد و  یم  لیکـشت 

هک دوب  هدرک  يراودـیما  زاربا  نینچمه  نویـسیمک  .تفرگ » تروص  تشاد  ناکما  هک  يدودـح  ات  طـقف  روبزم  تاـقیقحت  دـش ، یم 
(1)« .درادن يداریا  چیه  زین  یتنطلس  هینبا  هرادا  ياه  تسرهف  قباوس و  و  تسا ، ملاس  حیحص و  سانکسا  هناوتشپ  هک  تسین  یکش  »

ار تارهاوج  نیرت  سیفن  .دوب  ملاس  حیحص و  دوب  هدنام  یقاب  یتنطلس  تارهاوج  زا  هچنآ  طقف  تسناد  یمن  سوفیرد  نیا ، رب  هوالع 
.دوب هدرب  تقرس  هب  هتشذگ  ياه  لاس  رد  هاش  اضر 

لاس رد  .دـشورفب  ار  یتنطلـس  تارهاوج  زا  يا  هدـمع  شخب  ات  تخاس  زاجم  ار  تلود  ینوناـق  بیوصت  اـب  سلجم  لاس 1926 ، رد 
هیلام ریزو  هک  هنوگنآ  اریز ، دیـسر ؛ بیوصت  هب  یتنطلـس  تارهاوج  زا  یـشخب  شورف  يارب  يرگید  نوناق  هاش ، کـیرحت  اـب  ، 1937

تحص و هرابرد  دنتـشاد  قح  ناریا  مدرم  لاس 1941 ، رد  .دنتسه » فرصم  یب  هدرم و  يا  هیامرـس  یمیدق  تارهاوج  ، » داد حیـضوت 
.دنشاب نارگن  دوب ، ناش  ثاریم  زا  یشخب  هک  یتنطلس ، تارهاوج  تمالس 

1926 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  نوناق 

رییغت یتنطلس  تارهاوج  هب  نآ  مان  اهدعب  هک   ) یتلود تارهاوج  هرابرد  یشرازگ  وپسلیم  ناخاضر ، ییارزولا  سیئر  نارود  لیاوا  رد 
: درک هیهت  تفای )

شزرا ًالامتحا  يراذـگ ، تمیق  نیمه  ساـسا  رب  دـش و  ماـجنا  لاـس 1289  رد  یتنطلـس  تارهاوـج  يور  رب  يراذـگ  تمیق  نیرخآ 
لباق تارهاوج 

ص:394

ربماون 1941. خروم 7  (، 891.001-15 یپ /222  ) هرامش 150 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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سلجم هب  میدقت  يارب  دراد  يا  هحیال  تلود ، تساوخرد  هب  .تسا  ناموت  نویلیم  نیدـنچ  دودـح  رد  يزیچ  رـضاح  لاح  رد  شورف 
هب یـضتقم ، ياه  تراظن  تحت  اـهنآ ، زا  یـشخب  و  هدـش ، يراذـگ  تمیق  هراـبود  روبزم  تارهاوج  نآ  بجوم  هب  هک  دوش  یم  هیهت 

ریاس شورف  دـش و  دـنهاوخ  ظفح  دـنراد  یـصاخ  یخیراـت  شزرا  هک  یتارهاوج  هحیـال  نیا  ساـسا  رب  هتبلا  .دیـسر  دـهاوخ  شورف 
يراد هنازخ  ِیتنطلس  هیثاثا  هینبا و  شخب  .دوش  هتخادرپ  تلود  هب  یتمیق  ءایـشا  نیا  یعقاو  شزرا  هک  دوب  دهاوخ  يوحن  هب  تارهاوج 
تاج هقیتع  و  راثآ ، یتنطلـس ، تارهاوج  هب  طوبرم  باتک  باسح و  ظـفح و  تراـظن ، لوئـسم  هیلاـم  ترازو  زا  یگدـنیامن  هب  لـک 
ءایشا نیا  لابق  رد  ار  دوخ  فیاظو  یتنطلس  هیثاثا  هینبا و  شخب  .تسا  یتنطلس  هناخباتک  یتلود و  دانسا  و  یتنطلـس ، هزوم  رد  دوجوم 

(1) .دهد یم  ماجنا  لامک  مامت و  تقد و  اب  دنمشزرا  یخیرات  تاعطق  و 

تارهاوج هب  ینامز  هچ  ناخاضر  هک  میناد  یم  ًاـقیقد  تسا ، هدرک  هیهت  وس  نیا  هب  لاس 1924  زا  وپسلیم  هک  ییاه  شرازگ  فطل  هب 
، دـنوش یم  يرادـهگن  نآ  رد  یتنطلـس  تارهاوج  هک  یتنطلـس  خاک  هنازخ  یکانمن  زا  تلود  ینارگن  لیلد  هب  : » تفای تسد  یتنطلس 

يارب هک  دـنهدب  لاـقتنا  ناـمتخاس  ناـمه  رد  يرگید  قاـتا  هـب  ار  تارهاوـج  هـک  تـفرگ  میمـصت  ءارزوـلا  سیئر  فرـشا  ترـضح 
هب تارهاوج  لاقتنا  تسا و  هدش  هدامآ  راک  نیا  يارب  يدیدج  هنازخ  هجیتن ، رد  .دشاب  رت  بسانم  تارهاوج  زا  تظافح  يرادهگن و 

(2)« .دش دهاوخ  ماجنا  دنک ، نییعت  ار  یضتقم  تافیرشت  اب  اهنآ  لاقتنا  نامز  دیاب  هک  فرشا ، ترضح  لیم  هب  دیدج  لحم 

ص:395

ص 45، سرام 1924 ، تیاغل 20  ربماسد 1923  زا 22  ناریا ، هیلام  لک  سیئر  هناهام  هس  شرازگ  نیمشش  وپسلیم ، .یـس  روترآ  - 1
.يروم يوس  زا  یلاسرا  ربماتپس 1924  خروم 17  (، 362/891.51  ) هرامش 646 شرازگ  همیمض 

 ، ص 62 ربماتپس 1924 ، تیاغل 22  نئوژ 1924  زا 22  ناریا ، هیلام  لک  سیئر  هناهام  هس  شرازگ  نیمتشه  وپسلیم ، .یـس  روترآ  - 2
.يروم يوس  زا  یلاسرا  هیروف 1925  خروم 17  (، 375/891.51  ) هرامش 907 شرازگ  همیمض 
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رد یهاشداپ ، تخت  رب  وا  سولج  زا  دعب  یمک  ربتکا 1926 ، رد  تارهاوج  شورف  نوناق  .دوب  هدش  زاغآ  تیدج  اب  تارهاوج  تراغ 
تاراهظا قبط  یلو  دشن ، رشتنم  نارادیرخ  تیوه  تارهاوج و  نیا  شورف  هرابرد  یتاعالطا  چیه  هتبلا   (1) .دیسر بیوصت  هب  سلجم 
تارهاوج شورف  هلئـسم  .دهدب  لیکـشت  ار  ناریا  یلم  دیدج  کناب  هیامرـس  زا  یـشخب  اهنآ  شورف  زا  لصاح  دیاوع  دوب  رارق  تلود 

هاش هب  تفگ  شاترومیت  نآ  یط  هک  دـش ، حرطم  تشاد  شاترومیت  اب  لاس 1930  رد  تراه  هک  ییاه  تبحـص  زا  یکی  رد  یتنطلس 
تراه .دـننک » ضوع  الط  اب  ار  هیقب  یتنطلـس  تارهاوج  نیرت  سیفن  زا  یمک  دادـعت  نتـشاذگ  رانک  زا  سپ   » هک دوب  هدرک  داهنـشیپ 

هب یتیمها  چیه  شفالسا  فالخرب  ترضحیلعا  اریز  دوب ، هدیقع  مه  شاترومیت ]  ] وا اب  زین  هاش  ًارهاظ   » هک دهد  یم  شرازگ  نینچمه 
(2)« .دنک یمن  هدافتسا  اهنآ  زا  دهد و  یمن  تارهاوج 

یم شرازگ  ار  ییارجام  تراه  .دش  یمن  متخ  یمـسر  ياه  شورف  هب  دوب و  راد  همادا  دـنور  کی  ًارهاظ  یتنطلـس  تارهاوج  شورف 
هعیاش نیا  شیپ  زور  دنچ  هجراخ  روما  ترازو  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  یکی  : » تسا هتشاد  تسد  نآ  رد  رابرد  لک  رادباسح  هک  دنک 

نآ ياجب  هدروآ و  نوریب  سوواط  تخت  زا  ار  یگرزب  دّرمز  شیپ  لاس  کی  زا  شیب  ابید  نیسحلادبع ]  ] دنا هدیمهف  هک  درک  دییأت  ار 
.تسا هتشاذگ  راک  یلومعم  زبس  هشیش  گرزب  هعطق  کی 

تحایـس ریـس و  هب  اپورا  رد  شلوپ  اب  و  دـنا ، هتخورف  هدرب و  سیراپ  هب  لاـس 1931  مود  همین  رد  ار  دّرمز  هعطق  نیا  هک  دـنیوگ  یم 
هدرکن ابا  مه  یـشاپ  تخیر و  چـیه  زا  ییاپورا  تختیاپ  نیدـنچ  رد  ناشتحایـس  ندرک  رت  شخب  تذـل  هچ  ره  يارب  و  دـنا ، هتخادرپ 

(3)« .دنا

ص:396

ربتکا 1926. خروم 25  (، 1/891.412  ) هرامش 202 شرازگ  پیلیف ، نمفاه  - 1
هیروف 1930. خروم 22  (، 9/891.515  ) هرامش 16 شرازگ  تراه ، - 2

هیروف 1933. خروم 24  (، 891.44- شاترومیت /6  ) هرامش 1366 شرازگ  تراه ، - 3

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 433 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_396_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_396_3
http://www.ghaemiyeh.com


1937 یتنطلس ، تارهاوج  شورف  نوناق 

يا هدمع  شخب  تفای  یم  هزاجا  تلود  نآ  بجوم  هب  هک  دش  میدقت  سلجم  هب  يا  هحیال  همدقم  نودـب  ربتکا 1937 ، خیرات 28  رد 
: دسیون یم  ششرازگ  رد  اکیرمآ ، رادراک  ترگنا ، .دنک  ضوع  الط  ياه  شمش  اب  ار  یتنطلس  تارهاوج  زا 

شزرا ساسا  رب  ار  یتنطلـس  تارهاوج  سلجم  هدنیامن  ود  و  ریزو ، ود  ءارزولا ، سیئر  زا  لکـشتم  ینویـسیمک  هحیال  نیا  بجوم  هب 
نیا و  دـنهد ، یم  لاقتنا  ناریا  یلم  کناب  هب  دـنک  یم  باختنا  نویـسیمک  هک  ار  یتارهاوج  .درک  دـنهاوخ  يدـنب  هقبط  ناش  یخیرات 
يور رب  يرگید  نویـسیمک  سپـس  .دـناسرب  شورف  هب  ار  روبزم  تارهاوج  زا  نازیم  هچ  هک  دریگ  یم  میمـصت  دوخ  هبون  هب  زین  کناب 

زا لصاح  هوجو   » هک تسا  نیا  قوف  هحیال  رد  روکذـم  طرـش  نیرتمهم  .دـنک  یم  نییعت  ار  اهنآ  شورف  هوحن  يراذـگ و  تمیق  اهنآ 
رد متمدخ  یلبق  هرود  رد  هک  مروآ  یم  رطاخ  هب  .تفای » دهاوخ  صاصتخا  الط  ياه  شمش  دیرخ  هب  ًاراصحنا  تارهاوج  نیا  شورف 

ار تارهاوج  نیا  قیقد  شزرا  سکچیه  .دـنهدب  رارق  ماو  هقیثو  ار  یتنطلـس  تارهاوج  هک  دوب  نیا  زا  تبحـص  [ 1922-1920  ] ناریا
ياه گنـس  هکنیا  و  تسا ) هدش  دوقفم  ای   ) دنا هتخورف  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تساه  نابز  رـس  رب  تاعیاش  نیا  مادـم  و  دـناد ، یمن 

ار اهنآ  شزرا  دنتـشاذگ ، تمیق  اهنآ  يور  لاس 1910  رد  هک  يراب  نیرخآ  لاح ، ره  هب  .دنا  هتـشاذگ  راک  تارهاوج  ياج  هب  لدـب 
ینعی ربتکا - خـیرات 27  رد  هک  يربخ  هب  ار  ترازو  رظن  طابترا ، نیمه  رد  .دـندوب  هدرک  دروآرب  رـالد  نویلیم  هب 30  کیدزن  يزیچ 

ترـضحیلعا هک  دوب  نیا  ربخ  .منک  یم  بلج  دیـسر ، پاچ  هب  اه  همانزور  زا  يرایـسب  رد  سلجم - هب  هحیال  میدقت  زا  لبق  زور  کی 
« .دننک هیده  ناریا  یلم  کناب  هب  تشاد  قلعت  راوگرزب  نآ  هب  هک  ار  ییالط  همه   » دوب هتفرگ  میمصت 

، ناشیا هزاجا  اب  و  هاشنهاش ، ترـضحیلعا  روتـسد  هب  : » دوب ریز  بلاطم  يواح  دـش ، داریا  زور  ناـمه  هک  سلجم  رد  هیلاـم  ریزو  قطن 
ینوناق حرط 

ص:397
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یخرب دنراد ، عالطا  مرتحم  ناگدنیامن  هک  هنوگنامه  .منک  یم  میدقت  سلجم  هب  ار  یتنطلـس  تارهاوج  زا  یتمـسق  شورف  هب  طوبرم 
چیه هک  دنتـسه  هدرم  يا  هیامرـس  عـقاو  رد  اـهنآ  هیقب  یلو  درک ، تظفاـحم  يرادـهگن و  تنطلـس  عـفن  هب  دـیاب  ار  تارهاوـج  نیا  زا 

ناریا یلم  کـناب  هـیلوا  هیامرـس  شیازفا  يارب  تـلود  تساوـخ  قـقحت  يارب  یبساـنم  هلیـسو  دـنناوت  یم  نیارباـنب  .دـنرادن  یفرـصم 
(1)« .دنشاب

* * *

یلام تالکـشم  لح  روظنم  هب  ناریا  هاش  (: » هسنارف نابز  هب   ) یلـصا تاحیـضوت  . 1937 ناریا ، سوواـط  تخت  هرامش 1/10 . ریوصت 
ود شورف  هب  میمصت  شروشک ،

ص:398

ربماون 1937. خروم 5  (، 505/891.51  ) هرامش 1155 شرازگ  ترگنا ، - 1
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، دـینیب یم  سکع  رد  هک  هعطق  ود  نیا  زا  یکی  .تسا  هتفرگ  ندـنل ، رد  هچ  سیراـپ و  رد  هچ  یتنطلـس ، لاوـما  نیرت  یتـمیق  زا  هعطق 
كرویوین .تسا » هدش  دروآرب  هریل  نویلیم  نآ 6  تمیق  ًاریخا  هدش و  نییزت  یتمیق  گنـس  هعطق  رازه  اب 140  هک  تسا  دیدج  تخت 

(. 306- .یت.نا -1122-175399  ) یلم دانسا  زکرم  زا  رکشت  اب  سیراپ ؛ رتفد  زمیات ،

بیوصت هب  فلاخم  يار  قفاوم و 11  يار  اب 99  دعب  زور  اهنت 5  دش و  تئارق  سلجم  رد  ربماون  خیرات 11  رد  راب  نیلوا  قوف  هحیال 
رثکا تسا و  راظتنا  زا  رتمک  رایـسب  تارهاوج  تمیق  هک  دوب  هداتفا  اـه  ناـبز  رـس  رب  جـیردت  هب  هعیاـش  نیا  لاـح ، نیع  رد   (1) .دیسر

نیا همه  هک  دنتشادن  یکـش  ناریا  مدرم  هتبلا  .دزرین  مه  رالد  نویلیم  دیاش 6  تارهاوج  لک  هک  دنتفگ  یم  .دنتـسه  بویعم  اهدّرمز 
رد  (2) .دربب تقرـس  هب  ار  ناریا  خیرات  هدش  يرادـساپ  ثاریم  تاعطق  نیرتدنمـشزرا  دـناوتب  هاش  اضر  هک  تسا  نآ  يارب  اه  شیامن 

: دراد رادیرخ  کی  طقف  دسر  یم  شورف »  » هب تلود  یتمیق  لاوما  تقو  ره  هک  دوب  هدش  صخـشم  ًالماک  هتـشذگ  لاس  هدزاود  لوط 
.هاش اضر 

همه هنادنمتواخـس  يادـها   » لیلد هب  هاش  اـضر  زا  نیـسحت  دـیجمت و  زا  رپ  اـه  هماـنزور  تاحفـص  هحیـال ، نیا  میدـقت  زا  شیپ  یتح 
مادـقا هکنیا  هب  رظن  : » تسا یبوـخ  هنوـمن  ربـتکا  خروم 27  تاـعالطا  هماـنزور  تـالاقم  زا  یکی  هدـیزگ  .دوـب  تلم  هب  شیاـهالط »

يداصتقا راـتخاس  تیوقت  روظنم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، یناریا  ره  يوگلا  دـیاب  ناـشیاهالط ]  ] هقباـس یب  يادـها  رد  هاـشنهاش 
یلم تورث  هک  تسا  هویـش  نیا  هب  طقف  اریز  دنـشورفب ، ناریا  یلم  کناب  هب  ار  دوخ  ياهالط  دنراد  ییالط  هک  ییاهنآ  همه  تکلمم 

(3)« .دنک یم  یلم  داصتقا  هب  یمهم  تمدخ  هار  نیا  زا  دشورف  یم  الط  هک  یسک  و  دنام ، یم  تکلمم  رد  هشیمه 

ص:399

ربماون 1937. خروم 24  (، 506/891.51  ) هرامش 1170 شرازگ  ترگنا ، - 1
هیوناژ 1938. خروم 31  (، 508/891.51  ) هرامش 1224 شرازگ  ترگنا ، - 2

هیوناژ خروـم 31  (، 508/891.51  ) هرامــش 1224 شرازگ  ترگنا ، رد  روکذـم  ربـتکا 1937 ؛ خروم 27  تاـعالطا ، هماـنزور  - 3
.1938

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 436 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_399_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_399_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_399_3
http://www.ghaemiyeh.com


یکـش و  تسا ، تکلمم  مدرم  همه  يارب  یلاع  يا  هنومن  ترـضحیلعا  هقباس  یب  شـشخب  : » دـنامن بقع  هلفاـق  زا  مه  ناریا  هماـنزور 
ییاهنآ همه  هک  تسا  هتسیاش  عقاو  رد  .درک  دنهاوخ  يوریپ  یلاعتم  هنومن  نیا  زا  هناقاتشم  لیم و  لامک  اب  تلم  داحآ  همه  هک  تسین 
یمادقا نینچ  هجیتن  رد  اریز  دنـشورفب ، ناریا  یلم  کناب  هب  روشک  يداصتقا  تردـق  تیوقت  روظنم  هب  ار  دوخ  يالط  دـنراد  الط  هک 

(1)« .دنام دهاوخ  ظوفحم  روشک  رد  یلم  تورث 

: دهد یم  حرش  هنوگنیا  شا  هلاقمرس  رد  ار  یتنطلس  تارهاوج  شورف  داهنشیپ  يداصتقا  لیالد  ناهج  هراتس  همانزور 

زا لصاح  دیاوع  هک  تسا  هدرک  میدقت  سلجم  هب  یتنطلس  تارهاوج  زا  یـشخب  شورف  اب  طابترا  رد  ینوناق  يا  هحیال  هیلام  ترازو 
زا هتـسد  نآ  طقف  هتبلا  .دـش  دـهاوخ  ناریا  یلم  کـناب  يـالط  ریاـخذ  شیازفا  يارب  ـالط  ياـه  شمـش  دـیرخ  فرـص  ًاراـصحنا  نآ 

یتارهاوج باختنا  شورف ؛ تارکاذم  رد  تکرـش  يارب  سلجم  هدنیامن  ود  .دنوش  یم  هتخورف  دنرادن  یخیرات  شزرا  هک  یتارهاوج 
هحیال دافم  زا  يا  هصالخ  قوف  حرش  .دش  دنهاوخ  نییعت  سلجم  فرط  زا  هریغ  تارهاوج و  تمیق  دروآرب  دسرب ؛ شورف  هب  دیاب  هک 
شیپ لاوئـس  نیا  دـیاش  .دیـسر  بیوـصت  هب  سلجم  زورید  هسلج  رد  نآ  تئارق  نیلوا  زا  سپ  دـش و  میدـقت  سلجم  هب  هک  تسا  يا 

رظن هب  بیجع  يردق  لوا  هاگن  رد  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یمیمـصت  هاشنهاش - ترـضحیلعا  یمـسر  روتـسد  اب  تلود - ارچ  هک  دیایب 
يارب هناوتشپ  ینوناق  دصرد  زا  رتشیب  رایسب  سانکسا  رشان  کناب  هناوتشپ  ریاخذ  هک  تسا  نهربم  حضاو و  ناگمه  رب  اریز  دسر ؛ یم 

.دهاوخ یم  هتسیاش  یخساپ  لاوئس  نیا  میرخب ؟ يرتشیب  يالط  هک  دراد  لیلد  هچ  سپ  .تسا  سانکسا  رودص 
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: دریگ یم  هجیتن  شدرگ ، رد  تباث و  هیامرس  توافت  هرابرد  یضماغ  لصفم و  ثحب  زا  دعب  هلاقم  هدنسیون 

یلوپ

الط ًاحیجرت  زلف ، ریاخذ  لکـش  هب  یمکحم  هناوتـشپ  تنامـض و  دـیاب  دراد  جاور  اج  همه  رد  ًابیرقت  سانکـسا  تروص  هب  هزورما  هک 
، دـشاب رتشیب  الط  ریاخذ  هچ  ره  و  تشاد ، دـهاوخ  يرتشیب  قنور  راک  بسک و  دـشاب ، شدرگ  رد  يرتشیب  لوپ  هچ  ره  .دـشاب  هتـشاد 
رد هک  ییالط  ياه  شمـش  دادـعت  هب  دراد  لیامت  یهاـشنهاش  تلود  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .دوب  دـهاوخ  شدرگ  رد  يرتشیب  لوپ 
هب ار  یتنطلس  تارهاوج  دراد  لیامت  تلود  هک  تسه  مه  لیلد  نیمه  هب  و  دنک ؛ هفاضا  دوش ، یم  يرادهگن  ناریا  یلم  کناب  نئازخ 

ناتسلگ خاک  هزوم  ياه  نیرتیو  رد  هک  یتقو  ات  دنراد  ار  تباث » هیامرس   » مکح هک  یتنطلـس  تارهاوج  اریز  دنک ، لیدبت  الط  شمش 
(1) .تشاد دنهاوخن  یلم  داصتقا  يارب  يا  هدیاف  چیه  دنروخ  یم  كاخ 

* * *

* * *

تاحیضوت . 1930 ندنل ، هب  ناریا  يرنه  ياه  هنیجنگ  ندرب  هرامش 2/10 . ریوصت 

ص:401

هرامش 1167 ترگنا ، شرازگ  رد  روکذم  ربماون 1937 ؛ خروم 12  ناهج ، هراتس  همانزور  هلاقمرس  یتنطلس ،» تارهاوج  شورف  - » 1
ربماون 1937. خروم 19  (، 506/891.51)
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يروآ عمج  لاحب  ات  هک  يرنه  ياه  هعومجم  نیرتروآ  باجعا  زا  یکی  .امیپاوه  اب  يرنه  ياـه  هنیجنگ  لاـقتنا  (: » هسنارف هب   ) یلـصا
نادابآ هریزج  هب  ناریا )  ) نارهت زا  امیپاوه  اب  ناریا  رنه  یلاع  ياه  هنومن  يواح  ياه  هبعج  .تسا  ندنل  هار  رد  کنیا  مه  تسا  هدـش 

رنه ياه  هنیجنگ  يواح  ياهامیپاوه  زا  ینارداکـسا  سکع  رد  .دنبای  لاقتنا  ندنل  هب  ییایناتیرب  یتشک  کی  اب  اجنآ  زا  ات  دندش  هدرب 
نارهت زا  رگید  هظحل  دنچ  اهامیپاوه  نیا  .دنوش  هتشاذگ  شیامن  هب  ندنل  یللملا  نیب  هاگـشیامن  رد  تسا  رارق  هک  دینیب  یم  ار  یناریا 

كرویوین .دـش » دـنهاوخ  يریگراب  ندـنل  مزاع  راخب  یتشک  رب  قوف  ياه  هنیجنگ  اجنآ  رد  و  درک ، دـنهاوخ  زاورپ  لحاس  تمـس  هب 
(. 306- یت.نا -1122-17  ) یلم دانسا  زکرم  زا  رکشت  اب  سیراپ ؛ رتفد  زمیات ،

« دش هتشاذگ  رانک  یکچوک  تمسق  »

راـنک ادـص  رـس و  یب  ار  هلئـسم  نیا  داد و  تسد  زا  تارهاوـج  شورف  هب  ار  شا  هقـالع  ناـهگان  تلود  اـه ، فرح  نیا  هـمه  زا  دـعب 
تارهاوج زا  یتمسق  چیه  شورف  دصق  رگید  ناریا  تلود  : » تشاد راهظا  طابترا  نیا  رد  تقو ، هجراخ  ریزو  یلیهس ، یلع  .تشاذگ 

نــسح سلجم ، سیئر  قـطن  رد  ناوـت  یم  ار  نآ  خـساپ  دـش ؟ ضوـع  تـلود  رظن  ناـهگان  ارچ  یلو   (1)« .درادـن ار  روشک  یتنطلس 
: درک ادیپ  يرایدنفسا ،

نویامه ترـضحیلعا  فرط  زا  هک  هیلاع  راکفا  هک  دنتـسه  هدـیقع  مه  هلئـسم  نیا  رد  هدـنب  مرتحم  ياقفر  نایاقآ  هک  مراد  نیقی  هدـنب 
تیمها راک  تفرـشیپ  قنور و  يارب  تداعـس و  يارب  رتدـیفم و  يرگید  زا  دوخ  عقوم  رد  مادـک  ره  دـنک  یم  زورب  روهظ و  هاشنهاش 

تارهاوج .دوب  هدیسرن  سکچیه  رظن  هب  هک  دیـسر  ناشکرابم  رطاخ  هب  یبلطم  مه  ًاریخا  دیدومرف  هظحالم  هچنانچ  .دراد  هداعلا  قوف 
دشاب مولعم  هکنیا  نودب  دوب  طبض  یلحم  کی  رد  گرزب و  هیامرس  کی  عقاو  رد  هک  یتنطلس 

ص:402

هیئوژ 1938. خروم 27  (، 510/891.51  ) هرامش 1355 شرازگ  تقوم ، رادراک  رسپ ، ِسوم  .سا  زمیج  - 1
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طـسوت هب  نآ  هحیال  دـش - روظنم  نآ  زا  هدافتـسا  نیرتهب  ینویامه  لاـیخ  هب  .تسا  رودـقم  اـهنآ  زا  ًـالعف  يا  هدافتـسا  هچ  تسیچ و 
تیروف هب  دوب  هجوتم  ار  مهم  هلئـسم  نیا  تعفنم  هدیاف و  نوچ  مه  سلجم  دش و  داهنـشیپ  یلم  ياروش  سلجم  هب  یهاشنهاش  تلود 

مرتحم ناگدنیامن  تلود و  مظعم  تأیه  زا  دوب  ررقم  تارهاوج  کیکفت  یگدیـسر و  يارب  هک  یتأیه  هلـصافالب  دعب  .دومن  بیوصت 
هیهت و نآ  زا  یعماج  تروص  دندوب و  تمدخ  نیا  لوغشم  لیطعت  نودب  زور  جنپ  لهچ و  دندرک و  راک  هب  عورش  تبقارم  تقد و  اب 

تاصتخم زا  هک  تارهاوج  یمک  رادقم  زا  ریغ  دیسر  ینویامه  هاگشیپ  ضرع  هب  بتارم  هکنیا  زا  دعب  دندرک و  ءاضما  نیرشابم  همه 
طوبـضم کناب  هنازخ  رد  اهنآ  رهم  تحت  رد  هدومن و  کناب  تراظن  تأیه  لیوحت  هداد و  لاقتنا  یلم  کناب  هب  ار  یقاـب  دوب  یتنطلس 

.دیدرگ

مرتحم ناگدـنیامن  اهنت  هن  ـالاح  .دوب  لوهجم  همه  رب  تساراد  ار  يراـبتعا  هچ  ردـقچ و  نکیل  تسه و  یتارهاوج  دیدینـش  یم  همه 
هداعلا قوف  ییراد  کی  یلاع و  یلیخ  رابتعا  کی  مهم و  یلیخ  هیامرس  کی  ًاعقاو  تارهاوج  نیا  هک  دننادب  دیاب  اه  یناریا  همه  هکلب 

.دوب روتسم  ظوفحم و  یتنطلس  هنازخ  رد  تسا و  هدرک  یم  روصت  یسک  ره  هک  هدوب  نیا  زا  شیب 

ترضحیلعا

دیاش هک  ار  یلاع  هیامرـس  نیا  دـنراد  ناشدوخ  تکلمم  یقرت  يارب  هشیمه  هک  یهجوت  اـب  هناـهاش و  تمه  اـب  یهاـشنهاش  نویاـمه 
راذگاو تسا  تلم  تلود و  روشک و  هنیزخ  عقاو  رد  هک  یلم  کناب  هب  هیده و  ناشدوخ  تلم  هب  هبترم  کی  دـشاب  هتـشاد  ریظن  رتمک 

.دندومرف

نیا ردـق  دنـشاب و  رکـشتم  اه  یناریا  مامت  هکلب  دنتـسه  هجوتم  بوخ  هتبلا  هک  ناگدـنیامن  نایاقآ  همه  اهنت  هن  یتسیاـب  ار  هلئـسم  نیا 
تداعـس تکلمم و  يارب  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هدومرف  هجوت  دسر  یمن  یـسک  رظن  هب  هک  يروما  رد  مظعم  هاشداپ  هک  دـننادب  ار  تمعن 

تروص تارهاوج  هکنیا  زا  دعب  هک  منک  ضرع  مه  ار  نیا  .دنراد  یم  ررقم  روشک 

ص:403

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 440 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


هب مه  نآ  زا  هخـسن  کی  هدش  روهمم  ناگدنیامن  ءارزو و  زا  هدوب  راک  نیا  رـشابم  هک  ینایاقآ  زا  رفن  جنپ  رهم  اب  اه  تروص  هدـش و 
.دشاب یم  ظوفحم  طبض و  سلجم  قودنص  رد  هک  هدش  هداتسرف  سلجم 

تسنیا

زا ار  هداعلا  قوف  تارکشت  عقوم  نیا  رد  نایناریا  همه  فرط  زا  هکلب  مرتحم  ياقفر  ناگدنیامن  نایاقآ  فرط  زا  مدوخ و  فرط  زا  هک 
مئاق مئاد و  زارد  نایلاس  ار  سدـقم  دوجو  نیا  یلاعت  هللاء  اشنا  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  میدـقت و  هناکولم  صوصخم  تیاـنع  نیا 

(1) .دسرب دوخ  یقرت  يوصقلا  هیاغب  ناشلا  میظع  هاشنهاش  نیا  هیلاع  تاهجوت  هیاس  رد  ناریا  تلم  تلود و  هک  درادب 

اریز دـشن  هتخورف  لاـس 1937-1938  رد  روـبزم  تارهاوـج  .دراد  دوـخ  رد  زین  ار  رگید  تالاوئـس  یخرب  خـساپ  يرایدنفـسا  قـطن 
.دوب هتشاذگ  رانک  تشاد » هاشنهاش  يارب  یصاخ  شزرا   » هک ار  یتمسق  نآ  ینویامه ) ترضحیلعا  )

هدـش و یتنطلـس  تارهاوج  هرابرد  قیقحت  رومأم  سلجم  فرط  زا  ربـتکا 1941  رد  هک  ینویـسیمک  مشچ  زا  تارهاوج  نیا  ارچ  یلو 
یسررب دندوب ، هداد  لاقتنا  ناتسلگ  خاک  هزوم  زا  توا 1941  خیرات 26  رد  هک  ار  يا  هتـسب  ود  هبعج و  جنپ  تایوتحم  تقد  اب  ًارهاظ 

ناـمه درک  هدافتـسا  نآ  زا  نویـسیمک 1941  هک  یتارهاوج  تسرهف  تسا : هداـس  رایـسب  نآ  لـیلد  دوـب ؟ هدـنام  رود  هب  دوـب ، هدرک 
هک تسرهف ، نیا  هب  يا  هراـشا  نویـسیمک  شرازگ  ياـجک  چـیه  رد  .تشاد  هراـشا  نآ  هب  شقطن  رد  يرایدنفـسا  هک  دوبن  یتـسرهف 
نآ زا  نویـسیمک  هک  یتـسرهف  ضوـع ، رد   (2) .تسا هدشن  دـش ، یم  يرادـهگن  سلجم  قودنـصواگ  رد  تمالـس  حیحـص و  ًارهاظ 

نیا  (3) .دوب یتنطلس » تاتویب  هرادا  سیئر  يریصب ، عناق  ياقآ   » دزن دوجوم  تسرهف  دوب  هدرک  هدافتسا 

ص:404

هیوناژ خروـم 31  (، 508/891.51  ) هرامــش 1224 شرازگ  ترگنا ، رد  روکذـم  هیوـناژ 1938 ؛ خروم 30  تاـعالطا ، هماـنزور  - 1
.1938

هیوناژ خروـم 31  (، 508/891.51  ) هرامــش 1224 شرازگ  ترگنا ، رد  روکذـم  هیوـناژ 1938 ؛ خروم 30  تاـعالطا ، هماـنزور  - 2
.1938

ربماون 1941. خروم 7  (، 891.001-15 یپ /222  ) هرامش 150 شرازگ  سوفیرد ، - 3
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رصح دح و  یب  عمط  صرح و  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دوب  هدش  هیهت  هاش  اضر  تموکح  نارود  رد  یتنطلس  تاتویب  هرادا  فرط  زا  تسرهف 
داد ربخ  سلجم  هب   » یغورف ءارزولا  سیئر  ربماتپس 1941 ، خیرات 28  رد  .دوبن  راظتنا  زا  رود  مه  نادنچ  تارهاوج  تقرس  هاش ، اضر 

، تسا هدرب  روشک  زا  جراخ  هب  دوخ  اب  قباس  هاش  هک  دنتـسه  یمالقا  هیلک  زا  یتسرهف  هیهت  لاح  رد  سابع  ردـنب  كرمگ  تاماقم  هک 
هاش هکنیا  رب  ینبم  تسا  يا  هدرتسگ  تاعیاش  هب  خساپ  رد  مادقا  نیا  .دیسر  دهاوخ  مومع  عالطا  هب  یـضتقم  روط  هب  تسرهف  نیا  هک 

و دـشن ؛ ینلع  زگره  یتـسرهف  نینچ  هتبلا   (1)« .دـنا هدرب  نوریب  دوخ  اب  ار  روشک  یتمیق  ءایـشا  زا  يدایز  ریداقم  شناـهارمه  قباـس و 
.دشاب هدش  هیهت  ًالصا  هک  تسا  دیعب  یتح 

ناشن ساملا  هقلح  ود  يولهپ و  سمش 

سمش ناتسبات 1945 ، رخاوا  رد  .تسا  هدش  فیصوت  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانسا  رد  هقورـسم  تارهاوج  زا  یخرب  تشونرس 
هعطق تشاد  یعـس  يولهپ  سمـش  نآ ،  زا  سپ  یمک  .دـندرک  رفـس  كرویوین  هب  شرهوش  و  ناخاضر ، هقـالع  دروم  رتخد  يولهپ ،

رد کیدزن ، رواخ  روما  شخب  سییر  ، (2) نلآ .يو  جروج  .تسا  هدیرخ  یبونج  ياقیرفآ  رد  دوب  یعدـم  هک  دـشورفب  ار  يرهاوج 
: دسیون یم  نتگنشاو  رد  ناریا  رادراک  يرتفد ، رتکد  اب  شیاهوگتفگ  تشاددای 

هجراخ روما  ترازو 

وگتفگ تشاددای  ربماتپس 1945   26

: عوضوم

سمش تخدهاش 

ياقآ ناریا ، رادراک  يرتفد ، .فلا  رتکد  وگتفگ : رد  رضاح  ياه  فرط 

ص:405

ربتکا 1941. خروم 1  (، 1845/891.00  ) هرامش 131 شرازگ  سوفیرد ، - 1
.George V. Allen - 2
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جروج

نلآ .يو 

رتکد

، سمش تخدهاش  تالکشم  یخرب  هب  هک  دوش ، ایوج  یـصخش  ًالماک  هلئـسم  کی  هرابرد  ار  هدنب  رظن  دهاوخ  یم  هک  تفگ  يرتفد 
، ناریا زا  اهنآ  تمیزع  زا  سپ  .دندش  كرویوین  دراو  شیپ  هتفه  دنچ  شرهوش  سمش و  تخدهاش  .دراد  طابترا  ناریا ، هاش  رهاوخ 
هک دش  یم  یغلابم  لاسرا  زا  عنام  هک  تشاذگ  ارجا  دروم  هب  ار  يدیدج  يزرا  تاررقم  يرتفد ، رتکد  هتفگ  قبط  روشک ، نیا  تلود 

، دـننک یم  شا  یهارمه  رفـس  نیا  رد  زین  مناخ  نیدـنچ  تسا و  یجرخلو »  » مدآ سمـش  هک  ییاجنآ  زا  .تشاد  ار  شراـظتنا  سمش 
یبونج ياقیرفآ  زا  دـیوگ  یم  هک  هدروآ  اکیرمآ  هب  تمیقنارگ  ساملا  هقلح  ود  شدوخ  اب  وا  .دروآ  یم  راـشف  وا  هب  یلوپ  یب  ًاـعقاو 

رب رالد  رازه  رب 90  غلاب  یتمیق  زاجم  ناشورفرهاوج  هک  تسا  هتفگ  وا  .دـشورفب  ار  اهنآ  زا  یکی  دـهاوخ  یم  ـالاح  و  تسا ، هدـیرخ 
هدرک و رفـس  هدحتم  تالایا  هب  کیتاملپید  تروپـساپ  اب  سمـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  ایآ  دنادب  دوب  لیام  يرتفد  رتکد  .دنا  هتـشاذگ  نآ 

شورف تروص  رد  هک  مداد  خساپ  ًاروف  .ریخ  ای  دراد  دوجو  هقلح  نآ  یکرمگ  ضراوع  تخادرپ  زا  تیفاعم  ناکما  تسا  هاش  رهاوخ 
.درادن دوجو  یکرمگ  ضراوع  زا  تیفاعم  يارب  یناکما  نیرتکچوک  هقلح 

ًامتح تخورف ، یم  ار  شا  یـصخش  تارهاوج  روشک  نیا  رد  دـمآ و  یم  اـکیرمآ  هب  هاـش  صخـش  رگا  یتح  منئمطم  هک  متفگ  وا  هب 
دهدن هزاجا  سمـش  تخدهاش  مراودیما  هک  مدرک  هفاضا  نیا ، رب  هوالع  .تخادرپ  یم  ار  هدش  هتخورف  مالقا  یکرمگ  ضراوع  دیاب 

.دنک راداو  هناقمحا  ياهراک  ماجنا  هب  شتیعقوم  لیلد  هب  تینوصم  بذک  هدعو  اب  ار  وا  يرگید  ياج  ای  كرویوین  رد  سکچیه  هک 
طباور رب  يدیدش  یفنم  ریثات  دوش  ادیپ  تخدهاش  هرابرد  یلاجنج  ياه  ناتـساد  يارب  یهجوم  لیالد  رگا  هک  مدرک  دیکات  نینچمه 

.تشاذگ دهاوخ  ناریا  اکیرمآ و 

ص:406
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نانیمطا هلئـسم  نیا  زا  ات  دـهاوخب  كرویوین  رد  ناریا  يرگلوسنکرـس  زا  هلـصافالب  دـیاب  ناشیا  نم  رظن  هب  هک  متفگ  يرتفد  رتکد  هب 
كرمگ رد  ار  روبزم  مالقا  بسانم  یـضتقم و  روط  هب  هدـحتم  تالایا  هب  دورو  ناـمز  رد  ناشرـسمه  سمـش و  تخدـهاش  هک  دـنبای 

نم داهنـشیپ  هب  ًاروف  هک  داد  نانیمطا  يرتفد  رتکد  .دنـشاب  هتـشادن  هچ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  اهنآ  شورف  دـصق  هچ  دنـشاب ، هدرک  راهظا 
.درک دهاوخ  لمع 

ص:407
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* * *

-2645  ) هرامش اهوگتفگ ، تشاددای  نلآ ،  » اکیرمآ رد  يولهپ  سمش  طسوت  تارهاوج  شورف  هب  طوبرم  دنس  هرامش 3/10 . ریوصت 
ربتکا 1945» خروم 1  (، 9/891.0011

لاقتنا لوغشم  ههد 1950  رد  زین  هاش  اضردمحم  هک  دـنک  یم  دـییأت  ندـنل  رد  اکیرمآ  ترافـس  زا  يّرـس  شرازگ  کی  هکنیا  ًاتیاهن 
(1) (. ریوصت 4/10  ) تسا هدوب  كرویوین  هب  نارهت  زا  الط  تارهاوج و 

ص:408

تـسا ایـسآ  نورد  باتک  فلؤم  رتنوگ  ناج  توا 1958 . خروم 5  (، 8/788.11-558  ) هرامـش 334 شرازگ  ناهانالک ، کـم  - 1
(. لصف 5 هب  دینک  هاگن  )
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ندنل رد  اکیرمآ  ترافس  یجراخ  سیورس  شرازگ 

تسوگآ 1958 خیرات 5 

ناریا هاش  طسوت  یتنطلس  تارهاوج  لاقتنا  هب  طوبرم  شرازگ 

تفگ ترافس  هب  توا  خیرات 5  رد  هرگنک ، هناخباتک  رواشم  تیمسا ، .یب  نریام 

ص:409
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هدحتم تالایا  هب  ار  الط  يرادقم  یتنطلـس و  تارهاوج  شیپ  هتفه  هس  ناریا  هاش  هک  تسا  هدینـش  رتنوگ  ناج  زا  توا  زور 3  رد  هک 
هب یصخش  رتنوگ  عبنم  .دنا  هدش  راتتـسا  ونایپ  تروص  هب  هدش و  يزاساج  ونایپ  هبعج  دنچ  ای  کی  رد  هلومحم  نیا  .تسا  هداد  لاقتنا 

چیه تیمـسا  .تسا  هداد  ار  هلومحم  نیا  لـمح  بیترت  دـیوگ  یم  هک  دوب  رتاـئت ، ياـه  شیاـمن  هدـننکرازگرب  سیوید ، زنووـلب  ماـن 
.تشادن هلومحم  ریسم  زا  یعالطا 

.درادن شرازگ  نیا  تحص  دییأت  يارب  یهار  چیه  ندنل  رد  اکیرمآ  ترافس 

ریفس فرط  زا 

ناهانالک کم  .يو  تنارگ 

ترافس لوا  ریبد 

* * *

ناریا یتنطلس  تارهاوج  لاقتنا  شرازگ  : » توا 1958 خروم 5  ندنل ، رد  اکیرمآ  ترافـس  زا  یلاسرا  شرازگ  هرامش 4/10 . ریوصت 
« .ناریا هاش  طسوت 

ص:410
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1928 يداصتقا 1941 - عضو  تماخو  يزرا و  نارحب  مهدزای : لصف 

هراشا

ًالمع نینچمه  كرویوین و  و  سییوس ، ندـنل ، هب  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  ریـسم  فارحنا  اه و  یـسیلگنا  تسد  هب  ناریا  تفن  تراغ 
يزرا نارحب  نارق و  يربارب  شزرا  طوقـس  هـب  رجنم  ات 1941  ياه 1928  لاس  رد  یتفن  ياهدـمآرد  زا  ناریا  داصتقا  ندـش  مورحم 

رد طقف  .تفای  همتاخ  دـش ، قیرزت  داصتقا  هب  یتفن  ياهدـمآرد  زا  یـشخب  هرخالاب  هک  لاس 1941  رد  ًاتیاهن  هک  دـش  یتدـم  ینالوط 
دصرد رگناـیب 40  هک  دیـسر ، نارق  هب 67  گـنیلرتسا  دـنوپ  ره  يازا  هـب  نارق  زا 48  يربارب  خرن  ات 1930 ، ياه 1929  لاـس  لوط 

.دوب یتادراو  ياهالاک  هنیزه  نتفر  الاب  نارق ، شزرا  شهاک  رثا  نیرت  يروف  .دوب  ناریا  لوپ  شزرا  شهاک 

ناریا یتفن  ياهدـمآرد  ریـسم  فارحنا  ببـس  هب  نارق  شزرا  طوقـس  هک  دوب  زرحم  یجراـخ  یلخاد و  نارظاـن  يارب  ادـتبا  ناـمه  زا 
تاراسخ لضعم  نیا  ياه  لح  هار  حالطـصا  هب  زرا و  دوبمک  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا  هدـش  هیارا  لـصف  نیا  رد  هک  يدانـسا  .تسا 

: دسیون یم  نارهت ، رد  اکیرمآ  لوسنک  نیرف ، .ویلبد  نیتسوگآ  .دروآ  دراو  ناریا  داصتقا  هب  یمیظع 

نیا هک  هلئسم  نیا  هرابرد  یفیلکتالب  رتدب  نآ  زا  و  نارق ، شزرا  طوقس 

ص:411
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دنور

یهاشنهاش کناب  .تسا  هدرک  جـلف  ار  تادراو  ياهرازاب  فیعـضت و  ار  اه  يرازاـب  هیحور  دـش ، دـهاوخ  فقوتم  تقو  هچ  هرخـالاب 
نهآ و هار  جاتحیام  تادراو  میظع  مجح  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  ياـهزایتمالا  قح  هب  ار  روشک  يزرا  میخو ]  ] طیارـش زونه 
سیلگنا و تفن  تکرـش  هک  يزایتمالا  قح  نیا  زا  شیپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـهد  یم  تبـسن  ناریا  تارداص  شهاـک  و  لـیبموتا ،

هلصافالب دیسر  یم  هریل )  000/200/1  ) ناموت نویلیم  هب 6  ریخا  ياه  لاس  رد  نآ  طـسوتم  درک و  یم  تخادرپ  ناریا  تلود  هب  ناریا 
ندـنل رد  گـنیلرتسا  لوـپ  هب  هـنازخ  هریخذ  مـکحرد  ار  اـهزایتمالا  قـح  نـیا  هتـشذگ ، لاـس  ود  لوـط  رد  .دـش  یم  لیدـبت  نارق  هـب 
کناب تاماقم  اب  زین  قباس ) راجتلا  نیعم  نامه   ) يرهـشوب ياـقآ  .دـسر  یم  هریل  نویلیم  هب 3  الاح  مولعم  رارق  زا  هک  دـنا  هتـشادهگن 

زا هدـش ، هک  مه  تقوم  روـط  هب  لقادـح  گـنیلرتسا ، هریخذ  نیا  شورف  اـب  دـناوت  یم  ناریا  تلود  هک  تسا  هدـیقع  مه  یهاـشنهاش 
لامتحا هب  یلو  دـنک ، لیدـبت  نارق  هب  ار  شگنیلرتسا  هریخذ  همه  ناریا  تلود  هک  درادـن  راظتنا  یـسک  هتبلا  .دـهاکب  عاضوا  تماخو 

(1) .دنک تشادرب  هریخذ  نیا  زا  يردق  شا  هرمزور  يزرا  تایلمع  رد  هک  تخاس  دهاوخ  زاجم  ار  ناریا  یلم  کناب  تلود  ناوارف 

رد اکیرمآ  ترافس  زا  نترتا  ير  .دنتـشادن  يزرا  نارحب  لیالد  هرابرد  یکـش  چیه  نارهت  رد  سیلگنا  یکناب  کیتاملپید و  تاماقم 
روما شخب  دنمراک  نمگنیل ، .یئ  .رآ  هک  داتـسرف  نتگنـشاو  يارب  ناریا  يداصتقا  طیارـش  ناونع  اب  ار  هوزج  کی  زا  يا  هخـسن  ندنل 

رکذ ار  نارق  شزرا  طوقـس  یلـصا  لیالد  شا ، هوزج  هحفـص 16  رد  نمگنیل  .دوب  هدرک  هیهت  نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  يداـصتقا 
: دنک یم 

نامز نآ  زا  یلو  تفای ، شهاک  [ 1928  ] مود لاس  رد  هریل  هب 885/596  [ 1927  ] لوا لاس  رد  هریل  زا 392/488/1  تفن  زایتمالا  قح 

ص:412

ربماون 1929. خروم 2  (، 13/891.5151  ) هرامش ناریا » رد  يزرا  نارحب  شرازگ  ، » نیرف - 1
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دنوـپ ره  يازا  هب  نارق  ات 48  نیب 45  نارق  يربارب  خرن  شیپ  لاـس  ود  اـت  .تسا  هدیـسر  هریل  نویلیم  هب 25/1  رگید  راب  کی  نونکاـت 
بیج هب  يراشرـس  دوس  زایتمالا  قح  بلاق  رد  هک  تفن  ياـه  هلومحم  لـماش  ناریا ، يراـجت  زارت  هک  لـیلد  نیا  هب  دوب ؛ هدـش  ظـفح 

رد گـنیلرتسا  هب  هک  اـهزایتمالا  قح  نیا  هتـشذگ ، لاـس  هس  لوط  رد  نیا ، دوجو  اـب  .دوب  یبوـلطم  دـح  رد  تخیر ، یم  ناریا  تلود 
دودح 3 یغلبم  هجیتن  رد  دوش و  یم  يرادـهگن  ندـنل  رد  تفای  یم  لاقتنا  ناریا  هب  یـضتقم  روط  هب  ًالبق  دوش و  یم  تخادرپ  ندـنل 

نآ هضرع  زا  رتشیب  بتارم  هب  زرا  يارب  اضاقت  یطیارـش ، نینچ  رد  .تسا  هدش  فذح  يراجت  زارت  يراکناتـسب  نوتـس  زا  هریل  نویلیم 
(1) .تسا

.یئ ياـقآ  : » دـیوگ یم  اـکیرمآ ، لوـسنک  درـالیو ، .سا  يرنه  .دوـب  یغاد  ثـحب  زین  نارهت  ياـه  هماـنزور  رد  نارق  شزرا  طوـقس 
ار نارق ] شزرا  طوقـس   ] یلـصا لیالد  ناریا  همانزور  ریدـم  هب  يا  همان  لاـسرا  اـب  ناریا ، یهاـشنهاش  کـناب  لـک  سیئر  نسنیکلیو ،

تالایا ماهـس  رازاب  طوقـس  و  جراخ ، زا  نهآ  هار  تاـموزلم  زا  یمیظع  مجح  دـیرخ  اـپورا ، رد  تفن  ياـهزایتمالا  قح  هوجو  هریخذ 
هار هب  نارق  ندش  فیعض  هرابرد  يدایز  يادص  رس و  اه  همانزور   (2)« .تسا هدرک  رکذ  ناریا  تارداص  شهاک  نآ  عبت  هب  هدحتم و 

هرابرد تراه  .دنتـشگ  یم  رالد  شزرا  طوقـس  يارب  يرگید  لیالد  لاـبند  هب  تلود  لرتنک و  تحت  ياـه  هماـنزور  یلو  .دـنتخادنا 
: دسیون یم  اه  همانزور  يوهایه 

هداد عالطا  شنارواشم  هب  اه  یقرـش  شور  هب  بونج ، رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  هاش ، هک  دـیوگ  یم  ناریا  یهاشنهاش  کـناب  سیئر 
نامز زا  .دننک  میدقت  وا  هب  هدامآ و  راک  نیا  يارب  یحرط  هیروف  ات 8  تسا  هداد  روتسد  و  دورب ، الاب  ًاروف  دیاب  نارق  شزرا  هک  تسا 

تخس نارگید  هیلام و  لک  سیئر  دنیوینشا ، ياقآ  هاش ،]  ] روتسد رودص 

ص:413

توا 1930. خروم 7  (، 26/891.50  ) هرامش 1113 شرازگ  نترتا ، رد  - 1
توا 1930. خروم 7  (، 23/891.50  ) هرامش 19 شرازگ  درالیو ، - 2
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لوغشم

کناب سییر  نسنیکلیو ، ياقآ  دنیوینـشا و  ياقآ  هک  تفگ  نم  هب  ناـملآ  راـتخمریزو  .دنتـسه  اـمعم  نیا  يارب  یخـساپ  ندرک  ادـیپ 
کی نارق  شزرا  تیبثت  يارب  دـیاب  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ود  ره  هلئـسم ، نیا  هراـبرد  ناـشیاه  شرازگ  رد  ناریا ، یهاـشنهاش 
ياقآ یلو  .تسا  یفاک  روظنم  نیا  يارب  گنیلرتسا  هریل  نویلیم  مین  هک  دوب  هدرک  هدیقع  زاربا  نسنیکلیو  ياقآ  .دوش  داجیا  قودـنص 

زا دـیابن  یقودنـص  نینچ  داـجیا  تروص  رد  هک  دوب  هتفگ  و  تسا ، مزـال  هریل  نویلیم  مین  کـی و  ًـالامتحا  هک  دوـب  دـقتعم  دنیوینـشا 
دنوـپ ربارب  رد  نارق  يربارب 60  خرن  شرازگ  ود  ره  موـلعم  رارق  زا  .دراذـگب  ار  شبوـلطم  ریثاـت  هکنیا  اـت  درک ، جرخ  نآ  يدوـجوم 

(1) .دنا هدرک  يراذگ  فده  ار  گنیلرتسا 

همانزور رد  هک  یبلطم  هب  تلود  نآ  شنکاو  زا  ناوت  یم  ار  یجراخ  ياه  همانزور  ياهداقتنا  هب  ناریا  تلود  دح  زا  شیب  تیـساسح 
ار شا  یتفن  ياهدـمآرد  ارچ  هک  دوب  هدرک  داقتنا  ناریا  تلود  زا  همانزور  نیا  .دـیمهف  تفای ، راشتنا  وکاب  پاچ  یچوباب  یکـسنیکاب 

خرـس قفـش  همانزور  رد  شاترومیت  خساپ  .دوب  هتـسناد  تسایـس  نیمه  هجیتن  ار  نارق  شزرا  طوقـس  دنک و  یم  يرادهگن  ندـنل  رد 
ار همانزور  ناگدـنناوخ  دوب  رتدـیدش  مه  نیا  زا  نارق  طوقـس  دـش ، یمن  يرادـهگن  ندـنل  رد  یتفن  ياهدـمآرد  رگا  هکنیا  رب  ینبم 

.دنک تیوقت  ار  نارق  شگنیلرتسا  هریخذ  زا  هدافتـسا  اب  تشاد  یعـس  تلود  هک  دوب  اه  نابز  رـس  رب  یتاعیاش  هتبلا   (2) .تخاس ریحتم 
: دهد یم  شرازگ  تراه 

عوضوم ياشفا  هب  یلیامت  چیه  هک  تسا  یعیبط  .تسا  هدمآ  نارهت  هب  ندنل  رد  ناریا  یهاشنهاش  کناب  رتفد  زا  زرجار  یندیـس  ياقآ 
رازه هک 300  تسا  هداد  عالطا  وا  هب  رابرد  ریزو  هک  تفگ  ترافس  اب  ییوگتفگ  رد  ًاریخا  .دشاب  هتـشادن  ناریا  تلود  اب  شتارکاذم 

دنوپ

ص:414

هیروف 1930. خروم 8  (، 1501/891.00  ) هرامش 8 شرازگ  تراه ، - 1
لیروآ 1930. خروم 5  (، 1502/891.00  ) هرامش 54 شرازگ  تراه ، رد  سرام 1930 ؛ خروم 13  خرس ، قفش  - 2
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گنیلرتسا

یهاشنهاش کناب  شالت  هک  تسا  دقتعم  زرجار  ياقآ  هتبلا  .تسا  هدـش  یناریا  زرا  دـیرخ  فرـص  ندـنل  رد  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا 
هب هجوت  اب  تسا ،» يربارب  خرن  زا  رتشیب  نارق   35  » وا رظن  زا  هک  گنیلرتسا ، دـنوپ  ره  يازا  هب  نارق  يربارب 60  هنارسدوخ  ظفح  يارب 

(1) .دوب دهاوخ  هجیتن  یب  يراجت  زارت  ندوب  بولطمان 

* * *

ار ناریا  تالکـشم  هشیر   » هک تسا  هدمآ  ریوصت  یلـصا  حیـضوت  رد  . 1930 نارهت ، ناریا ، یهاشنهاش  کـناب  هرامش 1/11 . ریوصت 
یلم دانـسا  زکرم  زا  ساپـس  اب  سیراپ ؛ رتفد  زمیات ، كرویوین  .درک » وجتـسج  تفن  ياـههاچ  زا  اـه  یـسیلگنا  يرادرب  هرهب  رد  دـیاب 

(. 306- یت.نا -1122-18)

هریخذ زا  هدافتسا  هک  داد  ربخ  تراه  شرازگ ، نیا  لاسرا  زا  سپ  یمک 

ص:415

لیروآ 1930. خروم 5  (، 213/891.002  ) هرامش 53 شرازگ  تراه ، - 1
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سیئر تـالب ، ندـنیل  تروک  رتکد  هنـالقاعریغ  يزرا  يزاـب  هتفـس  هجیتـن  هوجو ، نیا  لـحم  زا  دـنوپ  رازه  جرخ 300  گـنیلرتسا و 
هدـش مولعم  : » دوب هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  کناب  يزرا  ياه  ناـیز  شـشوپ  يارب  لوپ  نیا  .تسا  هدوب  ناریا ، یلم  کـناب  یناـملآ 
خرن هب  ار  دنوپ  ًادعب  هک  هتـشاد  دیما  هدوب و  [ 61-64  ] نارق زا 60  شیب  دنوپ  ره  خرن  هب  دنوپ  شورف  لوغـشم  تالب  ندـنیل  هک  تسا 

الاب نارق  شزرا  یلو  دوب ، هتخورف  دـنوپ  رازه  هب 250  کـیدزن  مولعم  رارق  زا  .دـنزب  بیج  هب  مه  يدوس  هار  نیا  زا  درخب و  نارق   60
نیا 300 ياضاقت  تفر و  شاترومیت  دزن  راچان  لیلد ، نیمه  هب  .دیسر  دنوپ  ره  رد  نارق  هب 67  درک و  طوقس  مه  رتشیب  هکلب  تفرن ،

(1)« .درک دش ، رکذ  ًالبق  هک  ار  يدنوپ  رازه 

نآ زا  يا  هدـمع  شخب  هک  دـندقتعم  اه  یلیخ   » هک دـسیون  یم  يداصتقا ، نارحب  تماخو  حیرـشت  رد  درالیو  دـعب ، هام  کـی  ًاـبیرقت 
ترافس زین  لاس 1930  رد  یتح   (2)« .تسا هدش  یلاخ  قودنـص  زا  یماظن  تاموزلم  دیرخ  ریظن  ییاهدیرخ  هناهب  هب  ندـنل ] هریخذ  ]

.دنک یم  تراغ  ار  ندنل  هریخذ  دراد  هاش  اضر  هک  دوب  كوکشم  اکیرمآ 

نآ ممتم  یجراخ و  راعسا  لرتنک  نوناق 

هب  (3) .دوب سلجم  بیوصت  زا  یجراخ  راعـسا  لرتنک  نوناق  ندـنارذگ  دوب  هدرک  داـجیا  شدوخ  هک  ینارحب  يارب  تلود  لـح » هار  »
؛ دش دودحم  زاجم  ياه  کناب  یخرب  هب  يزرا  تالماعم  هیلک  دیـسر ، بیوصت  هب  هیروف 1930  خـیرات 25  رد  هک  نوناق  نیا  بجوم 

شورف دیرخ و  خرن  نییعت  يارب  ینویـسیمک  دـش ؛ عونمم  یتروص  لکـش و  ره  هب  الط  تارداص  هرقن و  شمـش  تارداص  تادراو و 
نآ زا  دـیاب  يزرا  تارب  عوـن  ره  دـیرخ  زا  شیپ  ناگدـننکدراو  هـک  دـش  لیکــشت  زین  يرگید  نویــسیمک  و  دـیدرگ ؛ لیکــشت  زرا 

نوناق نیا  بجوم  هب  زاجم  ياه  کناب  .دندرک  یم  زوجم  بسک  نویسیمک 

ص:416

لیروآ 1930. خروم 4  (، 214/891.002  ) هرامش 59 شرازگ  تراه ، - 1
هم 1930. خروم 24  (، 39/891.516  ) هرامش شرازگ  درالیو ، - 2

ربماون 1930. خروم 4  (، 43/891.5151  ) هرامش تشاددای  هجراخ ، روما  ترازو  - 3
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(1) .ناریا سور و  کناب  و  ینامثع ، کناب  ناریا ، یلم  کناب  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  زا  دندوب  ترابع 

یـشیارآ و تالوصحم  هسبلا و  ناملبم ، وردوخ ، عون  همه  زا  دـندوب  ترابع  دـش  عونمم  ًالماک  اهنآ  تادراو  هک  ییاهالاک  زا  یخرب 
يرنه ءایشا  یتمیق ، ياه  گنس  تارهاوج ، زا  دندوب  ترابع  دنتفرگ  رارق  يزرا  ياه  تیدودحم  لومشم  هک  ییاهالاک  و  یتشادهب ؛

تراجت نوناق  وپـسلیم   (2) .یخن ریرح و  هچراپ  و  هدـنز ، ماد  تاـینبل ، ریـش ، هویم ، تاـبوبح ، تـالغ و  هیلک  و  شرف ، تاـج ، هقیتع  و 
: تسا هدرک  فیصوت  یبوخب  ار  دیدج  یجراخ 

شخب نینچمه  روشک و  هرادا  رد  هکنانچ  تسا ، هدش  زین  رگید  ياهروشک  ریگنابیرگ  هک  يزرا  تالکـشم  اب  ییورایور  يارب  ناریا 
تـسا هدـناسر  بیوصت  هب  ینیناوق  سلجم  .تسا  هدرک  ذاختا  هنادبتـسم  يدرکیور  ًالمع  زین  تراـجت  شخب  رد  دوب ، موسرم  تعنص 
هیـسور ناملآ و  اب  يرتاهت  تالماعم  دراو  ناریا  تلود  .دـهد  یم  رارق  تلود  راـصحنا  رد  ار  تادراو  تارداـص و  يزرا و  روما  هک 

، دنتسین تارداص  تادراو و  میقتسم  هرادا  هب  رداق  صخـشم  يالاک  دنچ  دروم  رد  هک  شیاه  یمـشچرون  هاش و  .تسا  هدش  يوروش 
(3) .دنا هدرک  اطعا  یناریا  یصوصخ  ياه  تکرش  هب  يا  هدرتسگ  يراصحنا  ياهزایتما 

لاح رد  : » تسا هداد  حرـش  تشاد ، نآ  ناراکردـنا  تسد  یجراخ و  تراـجت  رب  نوناـق  نیا  يارجا  هک  ار  یبقاوع  زا  یخرب  درـالیو 
زا ار  دوخ  هیحور  ًالماک  دنتـشاد  تداع  یجراخ  كوتـسا  ياهالاک  ندرک  دراو  هب  هک  يراُجت  هدش و  جلف  یلک  هب  تادراو  رـضاح ،

هدـش لیکـشت  دـنراد  تادراو  زوجم  رودـص  تساوخرد  هک  راجت  زا  یلیوط  ياـه  فص  نویـسیمک  رتفد  نوریب  رد  .دـنا  هداد  تسد 
کـش نودـب  هک  دریگ  یم  تخـس  ردـقنآ  نویـسیمک  یلو  تـسا ، لوا ] یناـهج   ] گـنج لوـط  رد  ناـن » فـص   » روآداـی هـک  تـسا 

ناگدننکدراو

ص:417

سرام 1930. خروم 12  (، 35/891.516  ) هرامش شرازگ  درالیو ، - 1

سرام 1930. خروم 12  (، 35/891.516  ) هرامش شرازگ  درالیو ، - 2
صص 30-31. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، - 3
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(1)« .دنشک یم  تسد  جراخ  زا  الاک  ندرک  دراو  يارب  شالت  زا  دنوش و  یم  درسلد 

لرتنک ممتم  نوناق  بجوم  هب  .دش  تارداص  ندرک  جـلف  راک  هب  تسد  درک ، جـلف  ار  یجراخ  ياهالاک  تادراو  هکنآ  زا  سپ  تلود 
، تشذــگ سلجم  بیوــصت  زا  ناریا  زا  هیامرــس  رارف  زا  يریگوــلج  يارب  ًارهاــظ  هـک  هـیئوژ 1930  بوصم 22  یجراـخ ، راعـسا 

دصرد دوبن 40  مزال  اهنآ  يارب  زوجم  رودـص  هک  ییاـهالاک  ندرک  دراو  تروص  رد  و  دـصرد ، دندوب 90  فظوم  ناگدننکرداص 
هدش دوبان  ناریا  تارداص   » دیهمت نیا  هجیتن  رد  هک  دسیون  یم  درالیو  .دنـشورفب  تلود  هب  ار  ناش  تارداص  زا  لصاح  یجراخ  زرا 

(2)« .تسا

هب دوب  رارق  یتـقو  یلو  دوب ، هداد  رارق  یناریا  ياـهالاک  ناگدـننکرداص  راـیتخا  رد  يروآدوـس  تصرف  نارق  شزرا  دـیدش  شهاـک 
تـشادن یلیلد  دوش ، میلـست  دوب ، هاش  اضر  يانعم  هب  ًالمع  هک  تلود ، هب  تارداص  زا  لـصاح  زرا  دـصرد  دیدج 90  نوناق  بجوم 

.دناشن هایس  كاخ  هب  ار  ناریا  رجات  رشق  عقاو  رد  یتسایس  نینچ  ذاختا  اب  تلود  .دنک  راومه  دوخ  رب  ار  الاک  تارداص  تمحز  یسک 

يداصتقا نارحب  زاغآ 

: دنک یم  رکذ  يداصتقا 1930  نارحب  لیالد  هرابرد  ییاه  هتکن  تراه 

رخآ فارگاراپ  هب  ار  امـش  هجوت  طابترا ، نیمه  رد  .دوش  یم  رت  میخو  زور  ره  ناریا  یلام  عاضوا  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًاـمارتحا 
یگچاپتسد راچد  ناریا  داصتقا  ناراد  ناکـس  ییوگ  : » منک یم  بلج  هیئوژ 1930  خیرات 24/26  هب  نارهت ، رد  يرگلوسنک  شرازگ 

تلود رگا  یتح  هک  تسین  یکـش  .دنا » هتخادـنا  ایرد  هب  قیرغ  یتشک  نیا  تاجن  يارب  ار  میلـس  لقع  راب ، نتخادـنا  ياج  هب  هدـش و 
اراکشآ تسایس  ناریا 
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ِیلمعریغ

همطل یناهج  داصتقا  نارحب  زا  روشک  مه  زاب  تفرگ ، یمن  شیپ  ار  شا  يزرا  ریاخذ  زا  هدافتـسا  اـب  نآ  تیبثت  نودـب  زرا  خرن  نییعت 
ياهدـمآرد دـنک و  یم  دوبان  ار  ناریا  تراـجت  دراد  هک  دـیماجنا  یجراـخ  راعـسا  لرتنک  نوناـق  بیوصت  هب  تسایـس  نیا  .دـید  یم 

.دیامن یم  ریزگان  ًابیرقت  هجدوب  رد  گرزب  يرـسک  کی  هک  هداد  شهاک  يردقب  تسا  تلود  هدـمع  دـمآرد  هک  ار  ناریا  یکرمگ 
شا هناقمحا  تسایس  اب  تلود  هکنیا  ات  دوبن  يداصتقا  نارحب  راچد  ًالصا  ناریا  تفگ  هتشذگ  ناتسمز  هیکرت  ریفس  طابترا ، نیمه  رد 
رگم هدـنیآ ، هام  ود  ات  کی  یط  ینعی  تسا ؛ هار  رد  یتخـس  نارحب  هک  دـندقتعم  نارهت  رد  مدرم  مومع  .درک  داجیا  ار  ینارحب  نینچ 
درک هراشا  يا  هقباس  یب  حیرـص و  بلطم  پاچ  اب  ناریا  هماـنزور  هیئوژ ، خـیرات 28  رد  .دوش  ماجنا  عاضوا  دوبهب  يارب  يراک  هکنیا 

« .دش دهاوخ  تخادرپ  هدنیآ  هتفه  ، » دوب هدـشن  تخادرپ  عقوم  نآ  ات  سرام 1930  زا 21  هک  داصتقا ، ترازو  نادـنمراک  قوقح  هک 
هتفرگن یقوقح  هک  تسا  هام  نیدنچ  رابرد ، تاماقم  نایـشترا و  زا  ریغ  هب  تلود ، نادنمراک  تسا  هدینـش  ترافـس  هک  يرابخا  قبط 

(1) .دنا

رتدـب مه  دوب  هچنآ  زا  ار  نارحب  یجراخ  راعـسا  لرتنک  ممتم  نوناق  بیوصت  دـسیون ، یم  دوخ  توا  هام  شرازگ  رد  درالیو  هکنانچ 
.درک

مخ چـیپ و  راتفرگ  ار  دوخ  ای  دـنهدب و  لیوحت  تلود  هب  ار  دوخ  زرا  هکنیا  ياجب  ناگدـننکرداص  تفر ، یم  راظتنا  هک  روطنامه  ... 
دراد تسا  هام  کی  طقف  هک  دیدج ، نوناق  بیوصت  بیترت ، نیدب  .دنا  هدیـشخب  شیاقل  هب  ار  تراجت  ياطع  دننکب ، یتالماعم  نینچ 

رکذلا قوف  نوناق  یفنم  تاریثأت  زا  يا  هنومن  مکح  رد  .تسا  هدوبن  شیب  یـضرغ  ضقن  عقاو  رد  عاضوا  دوبهب  ياجب  دوش ، یم  ارجا 
زا يا  هلومحم  چیه  نوناق  نیا  بیوصت  نامز  زا  هک  تسا  هدش  شرازگ  تارداص ، رب 
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ردنب

ردنب هب  تارداص  يارب  ییالاک  چیه  یناریا  راجت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  مه  يولهپ  ردنب  زا  هدشن و  رداص  روشک  زا  جراخ  هب  رهـشوب 
اب هارمه  هک  دنرادن ، ناشیاهالاک  رودص  يارب  مزال  يرادا  تافیرـشت  دنور  رد  ندش  راتفرگ  هب  یلیامت  ًارهاظ  یناریا  راجت  .دنا  هدربن 

جلف ًالماک  ار  یناریا  تالوصحم  تارداص  دـناوت  یم  دـننک ، یم  یقلت  تلود  هنارـسدوخ  میمـصت  هچنآ  هب  تبـسن  اهنآ  ینیکرچ  لد 
(1) .دنک

: دسیون یم  درالیو  دعب ، هام  کی 

مغرب

یلع تسا  هدـش  مه  رتدـب  تاهج  یخرب  زا  هدرکن و  يرییغت  ًالک  يداصتقا  عاضوا  تسا ، هدیـسر  بیوصت  هب  هک  یتادـیهمت  یماـمت 
نتـشاد اب  یتح  دنراد ، يزرا  ياه  ارب ت  دـیرخ  دـصق  هک  ییاهنآ  هک  ییاج  ات  اه ، کناب  رد  زرا  يدوجوم  اب  طابترا  رد  صوصخلا 

مکح رد  .دـننک  هیهت  ار  دوخ  زاین  دروم  زرا  زا  يا  هشوگ  دـنناوتب  ات  دـننکب  ناـج  دـیاب  مه  یجراـخ  راعـسا  لرتنک  نویـسیمک  زوجم 
یـصصخت تالیـصحت  همادا  يارب  تساوخ  یم  هک  یناریا  يوجـشناد  کی  هک  تسا  رکذ  لـباق  تکلمم  رد  زرا  دوبمک  زا  يا  هنومن 

طقف دـنک - یم  قـیوشت  رایـسب  ار  يزیچ  نینچ  ناریا  تلود  هتبلا  هک  دـنک - رفـس  روـشک  نآ  هب  توریب  ییاـکیرمآ  هاگـشناد  رد  شا 
(2) .دنک هیهت  ار  شرالد   100 دوب ، هدرک  بیوصت  شرفس  هنیزه  تباب  نویسیمک  هک  يرالد  زا 900  تسناوت 

ناشیاهالاک تارداص  زا  لصاح  زرا  دندوب  فظوم  یجراخ  راعـسا  لرتنک  ممتم  نوناق  بجوم  هب  یناریا  ناگدننکرداص  هکنآ  مغرب 
تفن تکرـش  هک  یلوپ  طـقف  هاـم  ره  .دوـب  هتخاـس  ریحتم  ار  نارظاـن  همه  تکلمم  رد  زرا  يداـعریغ  دوـبمک  دنـشورفب ، تلود  هب  ار 

غلاب رالد ) رازه  ات 500   400  ) هریل رازه  ات 100  هب 80  درک ، یم  هنیزه  تکلمم  لخاد  رد  ناریا  سیلگنا و 
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هام شش  فرظ  هتفای و  شیازفا  ًادیدش  یتادراو  ياهالاک  تمیق  لاح ، نیع  رد  دمآ ؟ یم  لوپ  نیا  رس  رب  ییالب  هچ  سپ   (1) .دش یم 
تروص هب  هک  اه  نویماـک  نیا  زا  يرایـسب  اـه ، نویماـک  اـب  طاـبترا  رد   » .دوب هدـش  جـلف  ناریا  رد  راـک  بسک و  .دوب  هدـش  ربارب  ود 

اهنآ زا  دصرد  دودح 10  رد  طقف  و  دنا ؛ هدش  هرداصم  طاسقا  تخادرپ  رد  نارادیرخ  یناوتان  لیلد  هب  دـندوب  هدـش  هتخورف  یطاسقا 
؛ دندرگرب اه  هداج  هب  هک  تسین  يدیما  چیه  دنا و  هداتفا  يا  هشوگ  رد  کنیا  مه  اهوردوخ  نیا  .دـنا  هتفر  شورف  هب  دـیرخ  تمیق  اب 

(2)« .دنک رییغت  يزرا  تیعضو  دبای و  دوبهب  يرابتعا  تالیهست  عاضوا  هکنیا  رگم 

لاس رد  .دـنک  یم  هراشا  زین  دـندوب  راتفرگ  نآ  هب  روشک  زا  جراخ  رد  یناریا  نایوجـشناد  هک  یتبیـصم  هب  دوخ  شرازگ  رد  درـالیو 
هداوناخ هنیزه  هب  رفن  اهنآ 746  نایم  زا  هک  دندرک  یم  لیـصحت  روشک  زا  جراخ  رد  یناریا  يوجـشناد  هدزناش  دص و  رازه و  ، 1930

هنایهام 25 اکیرمآ  ناتسلگنا و  رد  لیصحت  هب  لوغـشم  نایوجـشناد   » .دندوب تلود  هیـسروب  رفن  دـندناوخ و 320  یم  سرد  ناشیاه 
لیلد هب  دنیوگ  یم  .دـنراد  زاین  هریل  هیروـس 10  توریب و  رد  و  هریل ، سییوـس 16  رد  هریل ، ناـملآ 17  رد  هریل ، هـسنارف 20  رد  هریل ،

« .دنرب یم  رـس  هب  يدـب  رایـسب  طیارـش  رد  تخب  هریت  نایوجـشناد  نیا  دنتـسرفب ، اهنآ  يارب  یفاک  زرا  دـنناوت  یمن  اه  هداوناخ  هکنیا 
هب ناریا  رد  شتالوصحم  شورف  لـحم  زا  ار  هریل  رازه  غلبم 15  هنایهام  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  دهد  یم  شرازگ  درالیو 

(3) .تسا هداد  صاصتخا  نایوجشناد  نیا  زاین  عفر 

لاس 1930 رد  ناجیابرذآ  عاضوا 

لاس هد  .دـنک  لیطعت  ار  رهـش  نیا  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  ات  تفر  زیربت  هب  درالیو  .سا  يرنه  اـکیرمآ  لوسنک  توا 1930 ، هام  رد 
.سا زمیج  دعب ،
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لاسرا دوخ  رفـس  زا  ود  نیا  هک  ییاه  شرازگ  هسیاـقم  .درک  رهـش  نیا  هب  يرفـس  اـکیرمآ  ياـه  لوسنک  زا  رگید  یکی  رـسپ ، ِسوم 
ود نیا  رد  هک  يراب  تبیـصم  عاضوا  .دراد  لاس  هد  نآ  لوط  رد  يداصتقا  یـسایس و  عاـضوا  ندـش  رت  میخو  زا  تیاـکح  دـنا  هدرک 

.تسا هدش  تلفغ  نآ  زا  راثآ  اه و  هتشون  رد  هنافسأتم  هک  تسا  هاش  اضر  تموکح  زا  هبنج  نآ  رگنایب  تسا  هدش  فیـصوت  شرازگ 
هدرک اهنآ  بیـصن  ار  سأی  يزوت و  هنیک  و  هدرک ، بوکرـس  ار  مدرم  دوخ  هناشنمدد  ياه  شور  اب  هاش  اضر  هک  دـسیون  یم  درـالیو 

.دوب

ًامارتحا

یسایس عاضوا  ًالامجا  ات  متفای  تصرف  رهش ، نیا  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  نتسب  يارب  زیربت  هب  مریخا  رفس  رد  هک  دناسر  یم  ضرع  هب 
روط هب  متادهاشم  هجیتن  .منک  یـسررب  دشاب  هجوت  بلاج  هناخترازو  نآ  يارب  تسا  نکمم  هک  زین  ار  ناجیابرذآ  ناتـسا  يداصتقا  و 

دنا و یـضاران  تلود  تسد  زا  اراکـشآ  لقادح  دنـشابن ، شروش  فرُـش  رد  ًاعقاو  رگا  ناتـسا  نیا  مدرم  هک  تسا  نآ  دـیؤم  هصالخ 
نآ زا  هلـصافالب  ًاملـسم  نآ  عباوت  زیربت و  دوش ، ینونک  تلود  تابث  هجوتم  يدـیدهت  رگا  هک  دـندقتعم  ناتـسا  نینکاـس  زا  يرایـسب 

، تسا هتشاذگ  روشک  لک  رب  يدب  ریثأت  هک  تراجت  دوکر  زا  يادج  اه ، یتیاضران  یلـصا  لیلد  ًالعف  .درک  دنهاوخ  تیامح  تکرح 
سلاجم همه  لقن  نیگنـس  ياه  تایلام  زا  تبحـص  .دـنناوخ  یم  نکـشرمک  تایلام  يداع  ياـه  مدآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ًارهاـظ 

نوریب ناـش  تسد  زا  ار  ناشتادـیاع  همه  ًـالمع  دـننک ، یم  اـعدا  مدرم  هک  روطنآ  دـیاب ، تلود  ارچ  هکنیا  زا  ترفن  سأـی و  و  تسا ،
رظن زا  هک  تسا ؛ هدیاف  یب  یطیارـش  نینچ  رد  تفرـشیپ  يارب  شالت  هک  دننک  یم  ساسحا  مدرم  .تسا  مدرم  بلاغ  ساسحا  دـشکب 

هک تسا  هدـش  ثعاب  و  دـید ، ناوت  یم  یناریا  ياهالاک  ناگدـننکدیلوت  رد  هک  تسا  يا  هدـهاشم  لباق  تموصخ  یلـصا  لـیلد  نم ،
مدرم مومع  راب  فسا  تیعـضو  اب  شترا  نارـسفا  یگدـنز  عضو  هسیاقم  .دوش  فقوتم  ناجیابرذآ  هقطنم  رد  هژیو  هب  ناریا  تارداص 

.دنز یم  نماد  رفنت  نیا  هب 
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هوالع

ناجیابرذآ هیلام  هرادا  داسف  یتیافک و  یب  ماهتا  تسا ، هدـش  داجیا  مدرم  نیب  رد  تلود  یتایلام  ياه  همانرب  لیلد  هب  هک  یتموصخ  رب 
تـشپ يالاب  زا  مدرم  هدنام  طقف  هک  تسا ، تاماهتا  نیا  یلـصا  جامآ  ناجیابرذآ  هیلام  یلعف  سیئر  عقاو  رد  .تسا  تلع  رب  دیزم  زین 

تأیه جارخا  نیببـسم  هک  دـندقتعم  همه  ًابیرقت  .تسا  سلاجم  همه  لقن  نآ  زا  تبحـص  نوچ  دـننزب  راـج  ار  نآ  ناـشیاه  هناـخ  ماـب 
ناعذا دوخ  هابتـشا  هب  الاح  دـندوب  ییاکیرمآ  تأیه  جارخا  ناهاوخ  ًـالبق  هک  مه  ییاـهنآ  یتح  و  دـندوب ، تکلمم  هب  نئاـخ  وپـسلیم 

دهاوخزاب ناریا  هب  يدوزب  وا  ددرگزاب و  ناریا  هب  هدرک  اضاقت  وپـسلیم  رتکد  زا  تلود  هک  ما  هدینـش  لد  هداس  مدرم  زا  ًاررکم  .دنراد 
.دراد ییاکیرمآ  تأیه  تسدب  تکلمم  یلام  عبانم  هرادا  زا  مدرم  نوزفازور  يرادفرط  تیامح و  زا  تیاکح  رما  نیا  هک  تشگ ؛

هچرگا

ترـضحیلعا زا  یـشوخ  ِلد  نادـنچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـننک ، یم  رظن  زاربا  لـیاسم  یخرب  هراـبرد  يرتشیب  طاـیتحا  اـب  مدرم 
مدرم نیب  رد  یمارتحا  نادنچ  هتـشادن ، ناجیابرذآ  رد  یتیبوبحم  ًاعقاو  تقوچیه  هک  ترـضحیلعا  .دنرادن  يولهپ  هاش  اضر  ینویامه 
نیمه زا  هک  درادـن ؛ یباسح  تسرد و  یگداوناخ  بسن  لـصا و  هک  تسا  نیا  مه  شتیبوبحم  مدـع  لـیالد  زا  یکی  و  درادـن ؛ زیربت 
تخت رگا  هک  دنـسرت  یم  اه  یلیخ  زونه  نیا ، دوجو  اب  .دوب  دـهاوخ  هنوگچ  ناریا  رد  یـسارکومد  هدـنیآ  دز  سدـح  ناوت  یم  الاح 

(1) .دوش رتدب  مه  دوب  راجاق  نارود  رد  هچنآ  زا  عضو  دنامب ، یلاخ  رگید  لیالد  ای  گرم و  لیلد  هب  یهاش 

يداصتقا عاضوا  ندش  رت  میخو 

.دوبن ناریا  يداصتقا  عاضوا  دوبهب  هب  يدیما  رگید  لاس 1931  لیاوا  رد 

ص:423

ربماتپس 1930. خروم 15  (، 1507/891.00  ) هرامش 67 شرازگ  درالیو ، - 1
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ًامارتحا : » دنک یم  وگزاب  هنوگنیا  نتگنشاو ، رد  ناریا  راتخم  ریزو  لالج ، ناخرافغ  اب  ار  دوخ  ياهوگتفگ  حرش  یشرازگ  رد  تراه 
یمن ًالـصا  اه  یجراخ  هک  تفگ  نم  هب  لالج  ناخرافغ  .دوش  یم  رت  میخو  مادـم  ناریا  يداـصتقا  عاـضوا  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب 
دادعت تسا و  كانتـشحو  ًاعقاو  دـنا  هدـش  تسکـشرو  هک  ییاهنآ  دادـعت  .دـننک  كرد  ار  یناریا  راجت  راب  تکالف  تیعـضو  دـنناوت 

مدرم راب  فسا  تیعـضو  زا  يرگید  هشوگ  تراه  نئوژ 1933 ، هام  رد   (1)« .دنتسه یگتـسکشرو  زرم  رد  مه  اهنآ  زا  يدایز  یلیخ 
: دیشک ریوصت  هب  دوخ  شرازگ  رد  ار  هاش  اضر  تموکح  نارود  رد 

نیا ]

یگدنز هنیزه  .تخادرپ  مهاوخ  نآ  هب  هناگادج  یشرازگ  رد  هک  تسا  يرگید  هلئسم  دراد  ناریا  مدرم  يارب  يدیون  هچ  لاسما  هک ]
نادـنمراک هژیو  هب  اه ، نیـشنرهش  دـُنلورغ  و  دـنا ، هدـید  یناوارف  همطل  تعامج  زرواشک  ًاصوصخ  .دور  یم  ـالاب  ناـنچمه  ناریا  رد 

هب رـس  هرهب  ياه  خرن  .دنرادن  تایلام  تخادرپ  ناوت  رگید  ناراد  نیمز  زا  يرایـسب  .تسا  هدش  دنلب  دـنراد ، یمک  قوقح  هک  تلود 
هیمهـس نوچ  یلیاسم  هک  یجراخ ، تراجت  هظحالم  لباق  شهاک  نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هداـتفا  نیمز  تمیق  دـنا و  هتـشاذگ  نامـسآ 
يدایز شقن  هدوب ، میهـس  نآ  رد  کچوک ، راجت  ررـض  هب  گرزب و  راجت  عفن  هب  تلود  يوس  زا  تراجت » راصحنا   » تادراو و ياـه 

(2) .تسا هتشاد  یناریا  راجت  هعماج  تشیعم  عضو  تماخو  رد 

هدوت هچرگا  : » دسیون یم  نارهت ، رد  تراه  نیشناج  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  .دوب  هدش  رت  میخو  يداصتقا  عاضوا  لاس 1935 ، رد 
مدرم ياه 

ص:424

ياه کناب  هب  يزرا  تالماعم  ندـش  دودـحم  هجیتن  رد  هیروف 1931 . خروم 24  (، 24/891.515  ) هرامـش 400 شرازگ  تراه ، - 1
دندوب هدرک  دراو  ًالبق  هک  ییاهالاک  تمیق  تخادرپ  يارب  دنتسناوت  یمن  ناگدننکدراو  زرا ، دیرخ  يارب  زوجم  رودص  موزل  زاجم و 

دیرخ يارب  هک  ار  يرالد  رازه  غلبم 85  تسناوتن  درک  یم  دراو  جود  ياه  نویماک  هک  هناتک  ناردارب  تکرـش  هژیو ، هب  .دـنرخب  زرا 
.دروآ یم  راشف  ناریا  رد  دوخ  هدنیامن  رب  مه  جود  تکرش  ًاتعیبط  .دنک  هیهت  دوب  مزال  یکدی  تاعطق 

نئوژ 1933. خروم 1  (، 468/891.51  ) هرامش 1452 شرازگ  تراه ، - 2
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هک تفگ  ناوت  یم  تئرج  هب  یلو  دنا ، هداتفین  یگزویرد  هب  زونه  دـنزادرپ  یم  شترا ] جراخم  نیمأت  يارب   ] هک ییاه  تایلام  نیا  اب 
رتشیب نآ  تیمها  هک  ار  نهآ  هار  تخاس  جراخم  نیگنـس  راب  تلود  هک  ینامز  ات  هتفاـی و  لزنت  ریمن  روخب و  هب  ناـش  تشیعم  حـطس 

زا عاضوا  لاس 1938 ، رد   (1)« .دوب دهاوخن  عاضوا  عیرـس  دوبهب  هب  يدیما  چـیه  درادـنرب ، اهنآ  شود  زا  يداصتقا  ات  تسا  یـسایس 
دسیون یم  لاس 1939-1940  هجدوب  هرابرد  دوخ  شرازگ  رد  اکیرمآ  رادراـک  ترگنا ، .چا  نو  .یـس  .دـش  رت  میخو  مه  دوب  هچنآ 

رد تفای  شیازفا  دصرد  نازیم 27  هب  لاس 1936  رد  یگدنز  هنیزه  تسا ، هدرک  رشتنم  ناریا  یلم  کناب  هک  یماقرا  رامآ و  قبط  هک 
لاس هجدوب  همانرب  هراـبرد  شرظنراـهظا  رد  وا   (2) .دـنام یقاب  زور  رد  لایر  نامه 7  دزمزور  نارگراک  دزمتـسد  طسوتم  هک  یلاـح 

دصرد نونک 31  اـت  هیوـناژ 1937  لوا  زا  مدرم  هدوـت  یگدـنز  هنیزه  ناریا  یلم  کـناب  ياـهدروآرب  قـبط  : » دـسیون یم   1939-40
چیه تسا  تنس ] دودح 24  رد   ] لایر يزور 7  هک  نارگراک  دزمتـسد  یلو  تسا ، شیازفا  لاح  رد  نانچمه  و  تسا ؛ هتفاـی  شیازفا 

، هدش حیرشت  لاس 1317  هجدوب  همانرب  اب  طابترا  رد  ترافس  شرازگ  رد  هک  هعماج  ریقف  راشقا  راب  تکالف  تیعـضو  .هدرکن  يرییغت 
زونه هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسین  یعامتجا  ياه  یمارآان  زا  يربخ  رگا  .تسا  هدرک  ادیپ  يرتشیب  تماخو 

ص:425

هاش یتایلام  ياه  تسایس  : » دسیون یم  وپـسلیم  لیروآ 1935 . خروم 1  (، 486/891.51  ) هرامـش 400 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
تخادرپ زا  ار  ناکلام  وا  .تشاذـگ  یم  ارقف  شود  رب  ینیگنـس  راـب  درب و  یم  ـالاب  ار  یگدـنز  ياـه  هنیزه  و  دوب ، یعاـجترا  رایـسب 

زا لیلد  نیا  هب  ناکلام  .درک » باب  هرابود  ار  اهرهش  هزاورد  رد  تایلام  ذخا  ییاطسو  نورق  هویش  درک و  فاعم  میقتسم  ياه  تایلام 
هنیزه فلتخم  تامدـخ  تفایرد  تباب  وا  : » دوب روشک  كالم  نیرتگرزب  شدوخ  هاش  اضر  هک  دـندوب  هدـش  فاعم  تاـیلام  تخادرپ 

زا وا  .دنتـشاد  همهاو  وا  هب  باسحتروص  هیارا  زا  ناگدـنهد  تامدـخ  اریز  تخادرپ  یمن  يا  هنیزه  ًالـصا  ای  تخادرپ و  یم  یکدـنا 
و دروآ ؛ یم  رد  دوخ  بحاصت  هب  ار  اه  نویماک  درک ؛ یم  هدافتـسا  اه  يزاس  نامتخاس  اـه و  يزاـس  هداـج  رد  يراـبجا  راـک  يورین 
، وپـسلیم .تسب » یم  راـک  هب  دـش  یم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  تباـب  هنیزه  نیرتـمک  تـخادرپ  يارب  زین  يرگید  ياـههار  کـش  نودـب 

ص 34. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ 
سرام 1939. خروم 30  (، 518/891.51  ) هرامش 1565 شرازگ  ترگنا ، - 2
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رس رب  مدرم  شروش  یعامتجا و  ياه  یمارآان  ناریا ، زا  ترگنا  جورخ  زا  دعب  یمک  لاس 1941 ، رد   (1)« .تسا هتفاین  زورب  [ تصرف ]
ساسا رب  .دش  جراخ  لرتنک  زا  دوب  هدیسر  یکانرطخ  تیعضو  هب  لاس 1937  رد  هک  مروت  لصف 12 .) هب  دینک  هاگن   ) دش عورش  نان 

و لاس 1937 ،) رد  دصرد   100 اب دینک  هسیاقم   ) تفای شیازفا  دـصرد  هب 339  لاس 1941  رد  یگدـنز  هنیزه  دوجوم ، ماقرا  رامآ و 
(2) .دیسر لاس  رد  دصرد  هب 36  مروت  طسوتم  خرن 

دننک یم  گنت  زرا  رازاب  رب  ار  هصرع  شاترومیت  هاش و  اضر 

ات درک  تاقالم  یغورف  اب  لیبموتا ، تاعطق  هژیو  هب  ییاکیرمآ ، ياهالاک  ناگدـننکدراو  ددـعتم  ياه  تیاکـش  هب  شنکاو  رد  تراه 
: دنک نیمأت  دندوب ، هداد  ناریا  لیوحت  ار  ناشیاهالاک  ًالبق  هک  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  هیوست  يارب  ار  مزال  زرا 

نیا زا  میـشورف  یم  ناریا  هب  هک  يزیچ  نآ  ربارب  ود  لقادح  اریز  تسا ، ناریا  يرتشم  نیرتهب  ًابیرقت  هدحتم  تالایا  هک  مدـش  رکذـتم 
رتشیب یلیخ  ناریا  تراجت  مینک ، ذاختا  يا  هنایوج  یفالت  تامادقا  رگا  هک  مدـنامهف  اهنآ  هب  میقتـسم  ریغ  و  میرخ ؛ یم  سنج  روشک 

ياهالاک وزج  دنراد  ترورض  روشک  رد  لقن  لمح و  يارب  ًاملسم  هک  ار  نویماک  لیبموتا و  ناریا  هک  متفگ  .دید  دهاوخ  همطل  ام  زا 
لک ًـالمع  هک  یناریا ، شرف  اـیآ  یلو  .تـسا  هداد  رارق  هعوـنمم  یتداراو  ياـهالاک  تـسرهف  رد  ار  نآ  هدروآ و  باـسح  هـب  یلمجت 

هک مدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  یغورف  هجوت  تسین ؟ ایند  ياهالاک  نیرت  یلمجت  وزج  دهد ، یم  لیکشت  ار  ناریا  زا  اکیرمآ  تادراو 
لاس لوا  ههام  شـش  رد  ام  تسا ، هدـش  ماجنا  اـه  يرگلوسنک  رد  دوجوم  یناـگرزاب  ياـه  ههایـس  ساـسا  رب  هک  ییاـهدروآرب  قبط 

رالد نازیم 000/700/2  هب   1930

ص:426

سرام 1939. خروم 30  (، 518/891.51  ) هرامش 1565 شرازگ  ترگنا ، - 1
ص 58. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، - 2
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الاک

ییاـکیرمآ ناگدـننکرداص  بلط  هیوـست  يارب  يزرا  دـمآرد  نـیا  زا  یـشخب  ارچ  فـصو  نـیا  اـب  مدیـسرپ  و  مـیا ، هدـیرخ  ناریا  زا 
تیدودحم يارجا  زا  لبق  هک  ییاه  هلومحم  تباب  اهنآ  بلط  هیوست  يارب  مه  لوپ  نیا  فصن  زا  رتمک  هکنیا  و  دبای ، یمن  صاصتخا 

هناـبدؤم و یلیخ  و  تشادرب ، ییاـه  تشادداـی  دـش ، رثأـتم  یلیخ  هک  ًارهاـظ  .تسا  یفاـک  دوـب ، هدـش  لـیوحت  ناریا  هـب  يزرا  ياـه 
(1) .تشادن يا  هجیتن  چیه  هک  هدیاف  هچ  یلو  درک ، دروخرب  هنازوسلد 

يارب یتارداص  ياهرالد  نتفاـین  صاـصتخا  لـیلد  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوب  هدرک  لاـسرا  تاـقالم  نیا  زا  لـبق  تراـه  هک  یـشرازگ 
همه ًالمع  و  دندوب ، هدرک  گنت  زرا  رازاب  رب  ار  هصرع  شاترومیت  هاش و  اضر  دناد : یم  ار  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  تخادرپ 

.دندیرخ یم  ناشدوخ  ار  زرا 

مغرب

نیا هلئـسم  یلو  .دوش  یم  روشک  دراو  زرا ] هام  رد   ] رالد رازه  زا 500  شیب  يزیچ  اهدروآرب  قبط  يراجت  ياه  تیلاعف  دـیدش  تفا 
ناشراک همادا  يارب  هک  ار  يزیچان  زرا  رادقم  نآ  دنناوت  یمن  مه  اپ  هدرخ  راجت  یتح  دـیآ ؟ یم  لوپ  نیا  رـس  رب  ییالب  هچ  هک  تسا 

ای زرا و  لابند  هب  هک  ناش  نایرتشم  هب  کمک  يارب  يراک  چیه  هک  دنراد  تیاکـش  مادم  مه  اه  کناب  .دنروایب  تسد  هب  دـنراد  مزال 
شیپ زور  دنچ  هک  یفرح  .دیآ  یمنرب  ناش  تسد  زا  دنا ، هدرک  دراو  يدانـسا  رابتعا  تروص  هب  هک  دنتـسه  ییاهالاک  لوپ  تخادرپ 

ار زرا  همه  هک  تفگ  وا  .درک  ادیپ  ینونک  تیعضو  يارب  ناوت  یم  هک  تسا  یحیضوت  نیرت  هجوم  ًارهاظ  تفگ  ما  یـسیلگنا  راکمه 
نامـسآ هب  رـس  زرا  تمیق  يزرا  ياه  لرتنک  فذـح  زا  سپ  هک  دـنراودیما  دـنرخ و  یم  رابرد ، رادـباسح  ابید ، رابرد و  ریزو  هاـش ،

کناب تاماقم  زا  ار  تاعالطا  نیا  دبال  مدش  نونظم  هک  دز  ار  فرح  نیا  يرگا  اما و  نودب  نانیمطا و  نانچ  اب  تربار  رِـس  .دراذگب 
.تسا هدروآ  تسد  هب  یهاشنهاش 
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کی

رالد رازه  نآلا 200  ات  وا  .دـنک  یم  ور  ریز و  روخبدرد  هب  سنج  ندرک  ادـیپ  يارب  ار  اهرازاب  هک  تسا  هام  ود  شرف  ِیناـملآ  رجاـت 
مه رگید  رـالد  رازه  اـت 500  تسا  رـضاح  دوـش  ادـیپ  يروـخبدرد  هب  سنج  رگا  هک  تسا  هدرک  مـالعا  مـه  ًاریخا  هدـیرخ و  شرف 

زورید یلو  .دـنک  هیهت  زرا  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  هداتـسرف  یلم  کناب  ار  رجات  نیا  هک  تسا  هدـش  عیاش  مدرم  نیب  .دـنک  يرادـیرخ 
هب ار  شا  یماظن  تازیهجت  دـیرخ  يارب  مزـال  زرا  زین  تلود  درخب و  شرف  دـناوت  یم  هچ  ره  اـت  تسا  هدروآ  ار  وا  تلود  هک  مدـینش 

(1) .دروایب تسد 

سرام 1931 تراجت  راصحنا  نوناق 

ياه هیمهس  تحت  تادراو  زوجم  رودص  تساوخرد  هک  يا  هدننکدراو  ره  سرام 1931 ، بوصم  تراجت  راصحنا  نوناق  بجوم  هب 
ییالاک يا  هدـننکرداص  یتقو  .درک  یم  شیاضاقت  همیمـض  ار  شزرا  نامه  هب  ییالاک  رودـص  همان  قیدـصت  دـیاب  تشاد ، یتادراو 

.دشورفب رازاب  رد  الاب  رایـسب  تمیق  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  هک  دش ، یم  میلـست  وا  هب  الاک  رودص  همان  قیدـصت  کی  درک ، یم  رداص 
مادقا نیا  زا  فده  .درک  یم  تادراو  زوجم  يارب  شتـساوخرد  همیمـض  دیرخ و  یم  ار  روبزم  همان  قیدـصت  راچان  هدـننکدراو  کی 
راعـسا لرتنک  نوناق  هک  دش  دودـحم  يردـقب  تادراو  نوناق ، نیا  يارجا  هجیتن  رد  .دوب  تارداص  تادراو و  لک  يربارب  زا  نانیمطا 

یجراخ 1930

ص:428

فرشا ترـضح  ینویامه و  ترـضحیلعا  هک  یلاح  رد  ربتکا 1930 . خروم 6  (، 44/891.5151  ) هرامـش 205 شرازگ  تراه ، - 1
کلملاءاکذ داصتقا ، ریزو  فرـشا  ترـضح  هک  دوب  هتفایرد  تراه  دـندوب ، يزرا  تالماعم  لوغـشم  رابرد  رادـباسح  راـبرد و  ریزو 

مه داصتقا و  ریزو  مه  هک  یغورف ، اب  وگتفگ  رد  ، » دهد یم  همادا  تراه  .تسا  هرقن  ياه  شمش  هلماعم  لوغشم  تخـس  زین  یغورف ،
هب تلود  هک  تفگ  وا  .دنک  فذح  ار  يزرا  ياه  لرتنک  اه  يدوز  نیا  هب  درادن  دـصق  تلود  هک  دـنتفگ  ناشیا  تسا ، هجراخ  ریزو 

عاضوا ناـهج  داـصتقا  تیعـضو  نتفاـی  دوبهب  اـب  و  تسا ؛ یناـهج  نارحب  لولعم  ناریا  راوگاـن  تیعـضو  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا 
دهاوخ الاب  مه  زاب  هرقن  تمیق  ایآ  هک  دوب  نیا  دوب  شنارگن  وا  هک  يا  هلئـسم  اـهنت  ًارهاـظ  .تفاـی  دـهاوخ  دوبهب  زین  ناریا  يداـصتقا 

« .تفر
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قباسلا یف  امک  ناگدـننکرداص  يزرا  تادـهعت  نیا ، دوجو  اب  ، » دـهد یم  حیـضوت  تراه  .دـش  وغل  دـمآ و  یمن  راک  هب  رگید  ًالمع 
هژیو باسح  رد  تلود  طسوت  عبانم  نیا  زا  لصاح  دـیاوع  یلو  تسا ؛ یقاب  دوخ  توق  هب  تراجت  راصحنا  ممتم  نوناق  هدام 13  قفو 

هدافتـسا نآ  زا  دـنا  هدرک  تفاـیرد  ـالاک  دورو  زوجم  تارداـص  یهاوگ  ساـسا  رب  هک  یناگدـننکدراو  اـت  دوـش  یم  يرادـهگن  يا 
(1)« .دننک

يزرا دیاوع  دـصرد  دـیاب 90  نآ  بجوم  هب  هک  زیگنا  ترفن  نوناـق  نیا  یجراـخ ، راعـسا  لرتنک  نوناـق  وغل »  » مغرب هک  اـنعم  نیدـب 
یجراخ راعسا  لرتنک  نوناق  وغل  نامز  زا  هک  تشون  ًادعب  تراه  .دنام  یقاب  دوخ  توق  هب  تفرگ  یم  رارق  تلود  رایتخا  رد  تارداص 

يارب اضاقت  تسا - حضاو  ًالماک  مه  تلع  .تسا ...  هتخیر  مه  هب  ًالماک  هتشذگ  هتفه  ود  لوط  رد  زرا  عاضوا  ، » هیروف 1932 رد 15 
« .دهدب رارق  اه  کناب  رایتخا  رد  ار  ندنل  رد  شگنیلرتسا  هریخذ  زا  یـشخب  دیاب  تلود  نیاربانب ، .تسا  نآ  هضرع  زا  رتشیب  یلیخ  زرا 
هن .تسا » هتفرگن  تروص  راک  نیا  ماجنا  يارب  تلود  دـصق  رب  ینبم  يا  یمـسر  مالعا  چـیه  زونه  : » دـهد یم  حیـضوت  شدوخ  یلو 
هک مـــــه  يا  هریل  رازه  هـب 200  کـیدزن   » هـکلب دـشن ، روـشک  عورـشم  يراـجت  ياـهزاین  نیمأـت  فرــص  یتـفن  ياهدـمآرد  طـقف 
رد زاجم  ناگدـننکدراو  زاـین  نیمأـت  يارب  دـندوب ، هتخورف  ناریا  یلم  کـناب  هب  تراـجت  راـصحنا  نوناـق  بجوم  هب  ناگدـننکرداص 

« .دش نهآ  هار  تاموزلم  حلاصم و  ندرک  دراو  فرص  تقوم  روط  هب  ًارهاظ  و  تفرگن ، رارق  اهنآ  رایتخا 

بجوـم هب  دـیاب  هک  يا  هریل  رازه  هک 200  تشاد » دـیکأت  هتکن  نیا  رب  صوصخب   » ناریا یهاـشنهاش  کـناب  لـک  سییر  نسنیکلیو ،
حـلاصم و دـیرخ  فرـص  دـش ، یم  هتـشاذگ  رانک  ناگدـننکدراو  يزرا  ياهزاین  نیمأت  يارب  سرام 1931  تراجت  راـصحنا  نوناـق 

(2) .دوب هدش  نهآ  هار  تاموزلم 

ص:429
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: دوب هدرک  فسأت  زاربا  قوف  نوناق  جیاتن  زا  هنوگنیا  نارهت  گرزب  راجت  زا  یکی 

دنیوگ یم 

هب طونم  ار  نآ  دودـحم و  ار  زاجم  یتادراو  ياهالاک  نازیم  عون و  هتـشذگ  سرام  هام  زا  هک  ناریا ، یجراخ  تراجت  راصحنا  نوناـق 
دودحم ار  یجراخ  تراجت  يردقب  تسا ، هدرک  فازگ  تمیق  هب  تارداص  ياه  همان  قیدصت  دـیرخ  ای  یناریا و  ياهالاک  تارداص 

زا شیپ  عاـضوا ، یلو  .دـنا  هدیـشخب  نآ  ياـقل  هب  ار  ناریا  رد  تراـجت  ياـطع  ًاـبیرقت  یجراـخ  راـجت  هک  تسا  هتخیر  مـهب  هدرک و 
لاـمعا دیـسر ، یم  رظن  هب  شکرتریت  نیرخآ  تراـجت  راـصحنا  هچرگا  اریز ، .دوب  لکـشم  ردـق  نیمه  مه  راـصحنا  نوناـق  بیوـصت 

(1) .درک داجیا  ار  جرم  جره و  نیا  هک  دوب  زرا  لرتنک  يداصتقاریغ  نوناق  اب  نآ  نامزمه 

راتخم ریزو  .دندرک  طولخم  ییوگغورد  ینـشاچ  اب  ار  يراکایر  ناریا ، رد  ناش  یقالخاریغ  ياه  تسایـس  هیجوت  يارب  اه  یـسیلگنا 
: تشاد راهظا  طابترا  نیا  رد  ایناتیرب 

يرایسب .دیآ  یم  اه  یناریا  رس  رب  ییالب  هچ  دوبن  مولعم  درک  یمن  ذاختا  ار  تادیهمت  نیا  تلود  ینونک  طیارـش  رد  رگا  لاح ، ره  هب 
نوخ اب  هک  ار  ناش  لوپ  و  دنتخیر ، یم  رود  یجراخ  یتالمجت  ياهالاک  دـیرخ  اب  ار  دوخ  تورث  دنتـشاد  الاب  تاقبط  ياه  یناریا  زا 

هب تکلمم ، نیا  رد  لقادح  یلو  دنشاب ، هناریگ  تخس  یلیخ  تادیهمت  نیا  دیاش  .دنداد  یم  داب  هب  دوب  هدمآ  تسد  هب  اه  تیعر  لد 
تالدابم لاح  ره  هب  نوچ  و  دـنام ؛ یم  یقاب  تکلمم  لـخاد  رد  دراد ، روشک  نیا  هک  مه  یلوپ  كدـنا  ناـمه  نوچ  دـنیآ ؛ یم  راـک 

تسا نآ  زا  رت  تیمها  مک  یتح  شتقوم  شهاک  هک  تفریذپ  دیاب  دراد ، یجراخ  تراجت  رد  یتیمها  مک  رایسب  شقن  ناریا  یجراخ 
دعب ياپورا  هک  مینادب  يا  يداصتقا  یلام و  نارحب  موادت  يارب  یلماع  ار  نآ  میهاوخب  هک 
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(1) .تسا هدش  نآ  راتفرگ  گنج  زا 

کناـب هـب  سانکـسا  راـصحنا  زاـیتما  وـغل  تـمارغ  تباـب  هریل  رازه  غـلبم 200  یلمأـت  چـیه  نودـب  تلود  زرا ، دـیدش  دوـبمک  مـغرب 
.درک تخادرپ  ناریا  یهاشنهاش 

غلابم .دوب  هریل  رازه  دودح 100  رد  یلم  کناب  طسوت  دـیدج  ياه  سانکـسا  پاچ  تالآ  نیـشام  ندرک  دراو  هنیزه  نیا ، رب  هوالع 
هریل رازه  هب 500  اه  هنیزه  لک  دـش ، هفاـضا  نآ  هب  زین  ینارق  جراـخم  یتقو   (2) .تفای صـصخت  یتکلمم  هریخذ  لحم  زا  زاـین  دروم 

حالـصیذ نارظان  زا  يرایـسب  هک  ار  يا  هدـیقع  ًاتراسج  همتاخ ، رد  : » دـسیون یم  طاـبترا  نیا  رد  تراـه  .دیـسر  رـالد ) نویلیم   5/2)
لوا زیچ : ود  رگم  درادن  ناریا  يارب  يا  هدیاف  چیه  يرالد  هنیزه 000/500/2  نیا  هک  منک ؛ یم  وگزاب  دنراد ، رواب  نآ  هب  زین  یلخاد 

ایند رد  يرابتعا  چیه  زونه  هک  ناریا  یلم  کناب  ياه  سانکسا  اب  ربتعم  رایسب  ییایناتیرب  کناب  کی  ياه  سانکـسا  ندرک  نیزگیاج 
(3)« .ینونک مکاح  روتاتکید  ریوصت  اب  هرقن  ياه  هکس  يور  رب  راجاق  طحنم  نیطالس  ریوصت  ندرک  نیزگیاج  مود  و  درادن ؛

تلود هب  زرا  شورف  هب  فظوم  رگید  ناگدننکرداص  دـمآرد ، ارجا  هب  هم 1933  خیرات 30  زا  هک  تفن ، دیدج  زایتما  ياطعا  زا  دـعب 
يراجت زارت  يرـسک  هک  دوب  هدمآ  دش ، رـشتنم  روشک  يراجت  تیعـضو  هرابرد  ناریا  یلم  کناب  يوس  زا  هک  یـشرازگ  رد  .دـندوبن 

یلو دـش ؛ دـهاوخ  ناربج  دـنک  یم  تفایرد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  هنایلاس  ناریا  تلود  هک  ییاهزایتمالا  قح  اب  ًـالامتحا  »
« .دراد هاگن  ندنل  رد  يا  هریخذ  باسح  رد  ار  غلابم  نیا  هک  دهد  یم  حیجرت  تلود 

دهاوخن ریثأت  ناریا  رازاب  رد  زرا  تیعـضو  رب  ًامیقتـسم   » ناریا سیلگنا و  تفن  تکرـش  زایتمالا  قح  هک  دوب  هدمآ  شرازگ  ياهتنا  رد 
« .تشاذگ
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فقوـتم يارب  تلود  ياـه  شـالت  مغرب  نارق  شزرا  شهاـک  زرا » تشاـبنا  نارق و  هیلع  يزرا  يزاـب  هتفـس  لـیلد  هب  ، » بـیترت نیدـب 
هب دهد ، یم  ناشن  ناریا  یلم  کناب  شرازگ  زا  زدـلیاچ  زویر  .یج  همجرت  هکنانچ  ًاتیاهن ، هکنیا  ات  تفای ؛ همادا  نانچمه  نآ  نتخاس 
نآ یناهج  داصتقا  دشر  هب  ور  نارحب  هک  یجراخ ، تراجت  راصحنا  نوناق  يارجا  قیرط  زا   » ینعی دـش ، فقوتم  نکمم  وحن  نیرتدـب 

تاعطق خرچ ، کیتسال  لیبموتا ، ریظن  اهالاک  یخرب  ناگدننکدراو  يارب  تیدودحم  لامعا  اب  نینچمه  و  دوب ، هتخاس  رت  هتـسجرب  ار 
زرا يارب  اضاقت  شهاک  بجوم  دوخ  هک  یعقاوریغ  ياه  تمیق  هب  تلود  زا  زرا  دیرخ  هب  اهنآ  نتخاس  فظوم  نآ و  ریاظن  یکدـی و 

(1)« .دش دازآ  رازاب  رد 

كورب ینروه  لاس 1936 ، لیاوا  رد  .دوب  هاتوک  رایـسب  روشک  داـصتقا  هراـبرد  ناریا  یلم  کـناب  هناـقداص  ياـه  شرازگ  رمع  یلو 
یم رظن  هب  شزرا  یب  کـناب ] شرازگ  : »] درک فیـصوت  هنوـگنیا  ار  یـسراف ) شرازگ   ) ناریا یلم  کـناب  هناـیلاس  شرازگ  ياوـتحم 

لقتـسم عبنم  کی  هک  مینادـب  یتقو  هژیو  هب  درادـن ؛ يا  هدـیاف  چـیه  مهبم  یلک و  هزادـنا  نیا  ات  یـشرازگ  هرابرد  نداد  رظن  و  دـسر ،
تئرج دـشاب  هتـشاد  کناب  تایلمع  زا  یقیقد  عالطا  مه  یـسک  رگا  یتح  لاح ، ره  هب  هکنیا  و  تسا ؛ هدرکن  یـسرزاب  ار  اه  باـسح 

(2)« .دنک زاب  داقتنا  هب  نابز  دنک  یمن 

ص:432

هیروف 1934. خروم 27  (، 126/891.5151  ) هرامش 1668 شرازگ  زدلیاچ ، زیور  .یج  رد  - 1
يردـق کناب  ياه  شرازگ  يوسنارف  همجرت  هیروف 1936 . خروم 10  (، 115/891.516  ) هرامـش 714 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2

يارب یلم  کناب  همانزارت  يوسنارف  همجرت  هک  دـسیون  یم  نارهت ، رد  اـکیرمآ  تقوم  رادراـک  ماـیرم ، .یپ  ندروگ  .دوب  رت  هناـقداص 
یعقاو جراـخم  اهدـمآرد و  هراـبرد  یـشرازگ  چـیه  رگید  مولعم  رارق  زا  : » تسا هجوـت  بلاـج  هلمج  نیا  لـماش  لاس 1936-1935 
نیرخآ شرازگ  لاسرا  ماـگنه  هب  ترافـس  ياعدـم  رب  تسا  يدـهاش  رما  نیا  : » دـهد یم  حیـضوت  ماـیرم  .دوش » یمن  رـشتنم  تلود 

تلود هک  دـناد  یمن  سکچیه  یلو  دـسر ، یم  رظن  هب  لوقعم  ًارهاظ  ناریا  هجدوب  همانرب  دـنچ  ره  هک  نومـضم  نیدـب  هجدوب  همانرب 
بیجع ًاعقاو  ناریا  یلم  کناب  نوچ  یعبنم  يوس  زا  بلطم  نیا  دییأت  یلو  .تسا  دنبیاپ  همانرب  نیا  دافم  يارجا  هب  هزادـنا  هچ  ات  ًاعقاو 

ربتکا 1936. خروم 27  (، 122/891.516  ) هرامش 920 شرازگ  مایرم ، .دوب »
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سرام 1936 یجراخ 1  راعسا  نوناق  یجراخ و  تراجت 

الاح هک  تیروف ، ود  دـیق  اب  ار  زرا  رازاب  رب  هناریگ  تخـس  ياـه  لرتنک  ددـجم  لاـمعا  نوناـق  سلجم  سرام 1936 ، لوا  خـیرات  رد 
ياجب لوپ  دحاو  دیدج  مان   ) لایر يربارب  خرن  مادم  شهاک  هب  شنکاو  رد  دیدج  نوناق  .دناسر  بیوصت  هب  دوب ، هدش  موسرم  رگید 

: دسیون یم  طابترا  نیا  رد  كورب  ینروه  .دوب  هدش  میلست  سلجم  هب  هتشذگ  هام  دنچ  لوط  رد   (1)( نارق

لوصا

هب هجوت  اب  و  یجراخ ، تراجت  راصحنا  نوناق  مغرب  .دـناد  یم  اضاقت  هضرع و  نوناق  هجیتن  ار  لایر  شزرا  طوقـس  تراجت  ینـالقع 
شزرا طوقس  بجوم  زرا  يارب  اضاقت  روشک ، زا  جراخ  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  ياهزایتمالا  قح  تفگنه  غلابم  يرادهگن 

هکنیا نتفایرد  اب  ناگدننکدراو  هجیتن ، رد  .دسرب  گنیلرتسا  دنوپ  ره  يازا  هب  لایر  هب 120  يربارب  خرن  هک  دش  ینیب  شیپ  .دش  لایر 
ماجنا رتدوز  ار  دوخ  هام  نیدنچ  يالاک  دیرخ  يارب  مزال  ياه  تخادرپ  اه و  شرافس  دش ، دهاوخ  رت  هنیزهرپ  لایر  هب  ناش  تادراو 

(2) .درک کمک  لایر  شزرا  رتشیب  شهاک  هب  شدوخ  هک  دنداد 

ِیلبق نوناق  بیوصت  زا  فده  .دش  نییعت  رالد  ره  يازا  هب  لایر  دنوپ و 02/16  ره  يازا  هب  لایر  زرا 80  يربارب  خرن  نوناق  نیا  قبط 
هب ار  هاوخلد  روشک  ره  اب  يراجت  زارت  تلود  دـیدج  نوناق  تحت  یلو  دوب ؛ یجراخ  تراـجت  یلک  زارت  نیمـضت  تراـجت ، راـصحنا 

، ناگدننکرداص يزرا  دمآرد  هرابرد  سلجم  لاوئس  هب  خساپ  رد  .درک  یم  نیمضت  دوخ  دیدحالص 

نوناق قبط  اریز  دنـشورفب ؛ زاجم  ياه  کناب  هب  دـننک و  روشک  دراو  ار  دوخ  زرا  دـیاب  ناگدـننکرداص  هک  تشاد  راهظا  هیلاـم  ریزو 
نیا بیوصت  زا  شیپ  هک  يزرا  دروم  رد  .دنتسه  يراک  نینچ  ماجنا  هب  فظوم 

ص:433

یلویناپسا لایر  مان  .دوب  عبر  نارق و  کی  لداعم  لایر  ره  و  دش ؛ لیدبت  لایر  هب  نارق  زا  ناریا  لوپ  دحاو  مان  نمهب 1308  رد 27  - 1
( راتساریو . ) ص 387 تارطخ ، تارطاخ و  تیاده ، کن : دوب ؛ هدنام  ناریا  بونج  رد  اه  یلاغترپ  زا  تسا و 

سرام 1936. خروم 6  (، 149/891.5151  ) هرامش 738 شرازگ  كورب ، ینروه  - 2
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نوناق

کناب اریز  دراد ، هگن  اجنآ  ار  شیاه  لوپ  دهاوخب  هک  تسین  یناریا  رجات  چیه  عفن  هب  زین  دندرک  یم  يرادـهگن  روشک  زا  جراخ  رد 
هک تسا  نآ  شتـسرد  ًارهاظ  هتبلا  .تسا  رتشیب  یجراخ  ياـه  کـناب  هرهب  زا  هک  دـهد  یم  اـهنآ  لوپ  هب  هرهب  دـصرد  ناریا 12  یلم 

(1) .دهد یم  مدرم  هب  هک  تسا  یماو  هرهب  دصرد  هکلب 12  دزادرپ ، یمن  هدرپس  ياه  باسح  تباب  يا  هرهب  چیه  یلم  کناب 

، نویـسیمک نیا  هفیظو  نیرتـمهم  .تشاد  وضع  هک 5  دش  لیکـشت  یجراخ  راعـسا  نویـسیمک  کی  دـیدج ، نوناق  هدام 1  ساـسا  رب 
نیا هچ  موزل ، تروص  رد  زوجم  رودص  و  زرا ، دیرخ  زوجم  ياه  تساوخرد  یـسررب   » زا دوب  ترابع  دوب ، هدمآ  هدام 2  رد  هکنانچ 
دیاب تاسسؤم  صاخشا و  همه  هدام 3  قبط  .صاخشا » اه و  تکرش  هچ  دشاب و  یمومع  ای  یتلود  تاسسؤم  فرط  زا  اه  تساوخرد 

نودب درادـن  قح  سکچیه  تاررقم ، نیا  بیوصت  خـیرات  زا   » هدام 4 قبط  .دـندرک  یم  راـهظا  تلود  هب  ار  دوخ  يزرا  ياـه  هدرپس 
(2)« .دوش يزرا  تالماعم  دراو  یجراخ  راعسا  نویسیمک  یلبق  هزاجا 

رودص عقوم  رد  هک  یتدم  فرظ  تسا  مزلم  هدننکرداص  ره  : » دوب تلود  هب  زرا  شورف  يارب  ناگدـننکرداص  دـهعت  هرابرد  هدام 18 
دهاوخ لمع  هب  لایر  هب  كرمگ  رد  هک  یمیوقت  نازیم  هب  ار  دوخ  یجراخ  زرا  دوب  دهاوخ  هام  هس  نآ  رثکادح  دش و  دـهاوخ  نییعت 
تـسا راتخم  زاجم  ياه  کناب  زا  کی  ره  : » دوب هدمآ  زین  هدام 6  رد  .دشورفب » زاجم  ياه  کناب  زا  یکی  هب  دـصرد  هوالعب 10  دمآ 

جراخ نکاس  نارامیب  یناریا و  نایوجـشناد  زاین  نیمأت  يارب  نویـسیمک ، زوجم  نودب  ار  زرا  دنوپ ]  80  ] لایر فقس 4000  ات  هنازور 
رتشیب صخـش  ره  هب  هکنیا  رب  طورـشم  دناسرب ، شورف  هب  تالجم  اه و  همانزور  كارتشا  تالجم و  باتک و  دـیرخ  زین  و  روشک ؛ زا 

زا 10

ص:434

سرام 1936. خروم 6  (، 149/891.5151  ) هرامش 738 شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
سرام 1936. خروم 16  (، 151/891.5151  ) هرامش شرازگ  نیرک ، .یت  لرا  لوسنک  بیان  - 2
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(1)« .دیسر دهاوخ  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یفراصم  نامه  هب  هدش  هتخورف  زرا  هک  دنک  لصاح  نانیمطا  دشورفن و  هام  رد  دنوپ 

ار روشک  يزرا  تالماعم  ًالمع  درک و  لیمحت  يزرا  تالماعم  رب  يا  هناریگ  تخـس  رایـسب  ياه  لرتنک  دیدج ، نوناق  رگید ، نایب  هب 
هک یجراخ  ناگدـننکرداص  بلط  تخادرپ  يارب  يدـیهمت  دـیدج  نوناق  رد  تفر ، یم  راـظتنا  هکناـنچ  .داد  رارق  تلود  ناتـسد  رد 
هب داد ، مهاوـخ  حیـضوت  همادا  رد  هکناـنچ  .دوـب  هدـشن  ینیب  شیپ  دـندوب ، هداد  لـیوحت  سراـم 1936  لوا  زا  شیپ  ار  ناــشیاهالاک 

دوب هدشن  تخادرپ  یلوپ  زونه  لاس 1941  ات  دندوب ، هدرک  رداص  الاک  ناریا  هب  روبزم  خیرات  زا  شیپ  هک  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص 
نیا بجوم  هب  نیا ، رب  هوالع  .دروآ  مهارف  ار  هطوبرم  ياه  تکرش  نارهت و  رد  اکیرمآ  ترافس  دیدش  مشخ  تابجوم  رما  نیمه  هک 

دندوبن رداق  رگید  اهنآ  دوب و  هدـش  دودـسم  ناریا  رد  یلخاد  یجراخ و  ناگدـننکرداص  هب  قلعتم  يزرا  ياـه  باـسح  هیلک  نوناـق ،
.دننک رداص  زاجم  کناب  کی  هب  نآ  يزرا  دیاوع  شورف  دهعت  نودب  هدش  هتخادرپ  شلوپ  ًالبق  هک  ار  ییاهالاک 

رد ناش  هوجو  نوناق  نیا  بیوصت  لابند  هب  هک  تسا  ییاـکیرمآ  ياـه  تکرـش  تیاکـش  زا  رپ  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا 
عون ره  سرام ، لوا  زا  ، » هک تخاس  ناشن  رطاـخ  ، (2) نیرک اکیرمآ ، لوسنک  بیان  لیروآ 1936 ، هام  رد  .دوب  هدش  دودـسم  ناریا 

تیعـضو هتبلا  .دـنک » ذاختا  یتامادـقا  عاضوا  دوبهب  يارب  نویـسیمک  هک  تسا  نیا  راظتنا  هتفای و  شهاک  دوهـشم  روط  هب  یتارداـص 
، دوب هدمآ  نوناق  رد  هک  نیگنـس ، ياه  تازاجم  عضو  مغرب  هک  دهد  یم  شرازگ  نیرک  .دش  مه  رتدب  هکلب  تفاین ، دوبهب  تقوچیه 
رد يربارب  خرن  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  هتخورف  لاـیر  ات 106  هب 103  دنوپ  ره  نآ  رد  هک  دوب  هتفرگ  لکـش  قنوررپ  هایـس  رازاب  کی 

(3) .دوب هدش  نییعت  لایر  دیدج 5/80  نوناق 

ص:435

سرام 1936. خروم 16  (، 151/891.5151  ) هرامش شرازگ  نیرک ، .یت  لرا  لوسنک  بیان  - 1
.Crain - 2

لیروآ 1936. خروم 4  (، 153/891.5151  ) هرامش شرازگ  نیرک ، - 3
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1937 ناریا ، یلم  کناب  یلمع  لوکن 

لخاد رد  ییاذـغ  داوم  تمیق  شیازفا  زرا ، دـیدش  دوبمک  زا  دـیدج  يراجت  يزرا و  ياه  لرتنک  يارجا  زا  سپ  ماـیرم  .یپ  ندروگ 
کناب هک  دهد  یم  شرازگ  نیرک  دعب ، هام  دـنچ   (1) .دهد یم  شرازگ  یتادراو  ییاذغ  داوم  هدـننک » هکوش  ياه  تمیق   » و روشک ،
زوجم يدایز  دادعت  یجراخ  راعسا  لرتنک  نویـسیمک  هکیلاح  رد  تسا ؛ هدرک  فقوتم  ار  يزرا  ياه  تارب  تخادرپ  ًالمع  ناریا  یلم 

اریز دندوبن  لوصو  لباق  اه  تارب  یلو  .دوب  هدرک  رداص  دـندوب ، هداد  ماجنا  ار  مزال  یلایر  تادـهعت  هک  یناگدـننکدراو  يارب  يزرا 
.دنتشادن يزرا  يدوجوم  اه  کناب 

هتبلا .درادن  فقوت  زجب  ییانعم  ًالمع  ینونک  تیعـضو  تسا ، هدرکن  فقوتم  ار  اه  تارب  تخادرپ  یلم  کناب  ًارهاظ  هچرگا  نیاربانب ،
ای تسین و  یفاک  كرادم  هکنیا  لثم  یهاو  هاگ  فلتخم و  ياه  هناهب  هب  یلو  دـنک ، یمن  يراددوخ  اه  تارب  تخادرپ  زا  یلم  کناب 

قیلعت داهنـشیپ  هتـشذگ  هام  تشه  لوط  رد  يرگلوسنک  نیا  .دـناود  یم  رـس  ار  ناگدـننکدراو  دـسرب  شنهذ  هب  هک  يرگید  زیچ  ره 
دوجو يدج  رطخ  نیا  اریز  تسا ؛ هتشاد  ار  اهنآ  رابتعا  زا  رظن  فرـص  یناریا  ناگدننکدراو  هب  عون  ره  زا  يرابتعا  تالیهـست  ياطعا 

ياه تکرـش  هک  تسا  دیما  دوش و  یم  رت  میخو  مادم  عاضوا  .دـتفیب  قیوعت  هب  زرا  بسانمان  تیعـضو  لیلد  هب  اه  تخادرپ  هک  دراد 
یمسر تادراو  ای  دیاب  تلود  نارهت ، رد  عفنیذ  نارظان  هدیقع  هب  .دننک  ذاختا  تسا ، هدش  هیـصوت  اهنآ  هب  هک  ار  یتسایـس  ییاکیرمآ 

ياه ماو  ای  لاهمتـسا و  ار  شیاه  یهدب  ای  دنامب ، یقاب  هقوعم  يراجت  ياه  تخادرپ  يارب  يرتشیب  زرا  هک  دـهدب  شهاک  يردـقب  ار 
لاح رد  يدودـح  ات  یتلود  تاسـسؤم  شترا و  يارب  تادراو  شهاک  اـب  تلود  مولعم  رارق  زا  .دـنک  ضارقتـسا  جراـخ  زا  يدـیدج 

لوا راکهار  يارجا 
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هدوب

(1) .تسا

راـب نآ  زا  سپ  .تخاـس  فقوتم  ار  شترا  جاـتحیام  تادراو  تلود  لاس 1937  رد  هک  دـش  مولعم  دـید ، میهاوخ  همادا  رد  هکناـنچ 
ناوت یمن  ًابیرقت  : » دسیون یم  نیرک  .دش  هتفرگرـس  زا  توق  اب  ًاددجم  شترا  يارب  هریخذ  قودنـص  لحم  زا  هجدوب  صیـصخت  رگید 

ره دنک ، لاهمتسا  شا  یجراخ  ياه  تخادرپ  يارب  هک  دشاب  نکمم  دادعتسا  عبانم و  همه  نیا  اب  ناریا  لثم  يروشک  هک  درک  روصت 
(2)« .دتفیب مه  قافتا  نیمه  ًاقیقد  دیاش  تسه و  ناکما  نیا  دنچ 

يداصتقا عاضوا  هرابرد  اه  یسیلگنا  اه و  ییاکیرمآ  توافتم  تارظن 

لابند ناریا  رد  اه  یسیلگنا  هک  ار  ییاه  تسایس  تیهام  لاس 1937 ، رد  سیلگنا  اکیرمآ و  ترافس  يداصتقا  ياه  شرازگ  هسیاقم 
رگنـشور و طابترا  نیا  رد  اکیرمآ ، تقوم  رادراک  ترگنا ، نو  .یـس  ياـه  شرازگ  زا  یکی  .دزاـس  یم  شاـف  یبوخ  هب  دـندرک  یم 

هناریگ تخـس  يدنب  هیمهـس  لرتنک و  هدیچیپ  ماظن  کی  رگید  راب  سرام 1936 ، لوا  نوناق  هک  دـهد  یم  حیـضوت  وا  .تسا  بسانم 
يارب يریبادت  هعومجم  لماش   » هک یماظن  تشادن ؛ دوجو  نامز  نآ  ات  هیئوژ 1933  هام  زا  هک  تخاس  رقتـسم  تادراو  يارب  ار  يزرا 

، زرا تراجت و  لرتنک  ماظن  قبط  .تخاس » یم  عونمم  ار  نآ  ًالمع  دراوم  یخرب  رد  و  دوب ، یجراخ  تراجت  يدازآ  نتخاـس  دودـحم 
سکچیه نآ  یبتک  زوجم  نودب  دوب و  يزرا  تالماعم  هیلک  رب  تراظن  تیلوئسم  راد  هدهع  یجراخ  راعـسا  نویـسیمک  مان  هب  يداهن 

(3) .تشادن ار  یجراخ  تارب  ای  زرا  شورف  دیرخ و  قح 

دـش یم  مولعم  رگا  .درک  یم  یـسررب  دش  یم  هلاوح  اجنآ  هب  دیاب  زرا  هک  يروشک  ناریا و  نیب  يزرا  تیعـضو  دیاب  نویـسیمک  نیا 
اب يزرا  باسح  هک 

ص:437
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تلود هب  ار  دوخ  يزرا  ییاراد  دندوب  مزلم  یقیقح  صاخـشا  راجت و  همه  .دش  یمن  رداص  يزاوج  تسا ، يرـسک  ياراد  روشک  نآ 
هب زاجم و  ياه  کناب  زا  یکی  قیرط  زا  دـیاب  يزرا  تالماعم  هیلک  .دنـشورفب  زاـجم  ياـه  کـناب  هب  یمـسر  خرن  هب  ار  نآ  راـهظا و 
اب .دـننک  میلـست  نویـسیمک  هب  ار  دوخ  تـالماعم  شرازگ  هنازور  دـندوب  فظوم  زین  اـه  کـناب  تفرگ و  یم  تروص  یمـسر  تمیق 

هدروآ تسد  هب  زرا  هک  یلاـبقا  شوخ  ناگدـننکدراو  .دوب  هضرع  زا  رتشیب  رایـسب  اـضاقت  لاـیر ، یعقاوریغ  يراذـگ  شزرا  هب  هجوت 
.دندز بیج  هب  یتفگنه  دوس  بایمک  یتادراو  ياهالاک  شورف  اب  دندوب ،

هب ناـش  يزرا  تادـیاع  شورف  هب  یناریا  ناگدـننکرداص  راـبجا  رگید ، يوس  زا  .دز  یم  جوم  ماـظن  نیا  رد  يراوـخ  هوـشر  داـسف و 
هک یلاـح  رد  ترگنا ، شرازگ  قبط  هکنیا  ًاـتیاهن  .دوب  هدـش  تارداـص  شهاـک  اـهنآ و  يدرـسلد  بجوـم  نییاـپ  یعقاوریغ و  تمیق 

نهآ هار  تخاس  حلاصم  و  حالس ، دیرخ  يارب  تفن  ياهزایتمالا  قح  لحم  زا  یتفگنه  غلابم  دوب ، هدیسر  نارحب  زرم  هب  زرا  تیعضو 
(1) .دش یم  فرص  دوب ، ینالوط  زین  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تدم  دوبن و  یعطق  نآ  دوس  هک  ردنب ، و 

يراجت ریبد  رایتسد  طسوت  هک  تخاس  رـشتنم  يا  هوزج  سیلگنا  تلود  درک ، یم  لاسرا  ار  شـشرازگ  ترگنا  هک  ینامز  ناـمه  رد 
نارحب دوجو  هوزج  نیا  رد  .داد  یم  هیارا  عاضوا  زا  یتواـفتم  ًـالماک  ریوصت  دوب و  هدـش  هیهت  نارهت  رد  اـیناتیرب  یهاـشداپ  تراـفس 

هتفرگ رارق  دیکأت  دروم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  فرط  زا  اهزایتمالا  قح  تایلام و  تخادرپ  هدش و  نامتک  ناریا  رد  يداصتقا 
: دوب

رب 127/772/4 غلاب  تخادرپ  ياه 1936 و 1937  لاس  لوط  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  ییاه  تاـیلام  اـهزایتمالا و  قح 
يارب هریل  نویلیم   2 یماظن ، تازیهجت  دیرخ  يارب  هریل  نویلیم  غلبم 2  هجدوب 1937-1936 و 1937-1938  ممتم  نوناق  رد  .دوب  هریل 

تخاس
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دیاب داد و  یم  لیکشت  ار  هریل  غلبم 000/080/4  ًاعومجم  هک  تفای ، صاصتخا  دنق  هناخراک  تخاس  يارب  هریل  رازه  و 80  نهآ ، هار 
یم یقاب  هریل  رازه  طقف 690  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یتخادرپ  غلابم  زا  بیترت  نیدب  و  دـش ، یم  نیمأت  يزرا  هریخذ  لحم  زا 
زین قودنص  نیا  يدوجوم  و  تسین ، تسد  رد  يزرا  هریخذ  قودنص  زا  اه  تشادرب  ای  هب و  اه  تخادرپ  ریاس  زا  يرگید  عالطا  .دنام 

(1) .تسا هدشن  شاف 

عیرس دنور  زین  ار  نآ  لیلد  هدرک و  هراشا  زرا  دوبمک  هلئـسم  هب  ارذگ  یلیخ  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  شرازگ  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن 
حالـس و دـیرخ  تباـب  نآ  فرـص  يراـجت و  زارت  زا  یتفن  ياهدـمآرد  فذـح  هلئـسم  هب  شرازگ ، رد  .تسا  هتـسناد  روشک  هعـسوت 

ناریا داصتقا  تبثم  ياه  هبنج  رب  دیکأت  يارب  شالت  رد  هدنـسیون  هکنیا  ًاتیاهن  و  تسا ، هدشن  مه  هراشا  یتح  ردانب  نهآ و  هار  تخاس 
دـسیون یم  دهدب ، رطاخ  نانیمطا  مدرم  هب  دهاوخ  یم  ییوگ  هک  هدنـسیون  .تسا  هتخادرپ  روشک  يالط  ریاخذ  تیعـضو  یـسررب  هب 

ًاعمج 5 هک  هرقن ، يرادـقم  هارمه  هب  الط  نیا  .تفای  لاقتنا  یلم  کناب  هب  لاس 1935  رد  روشک  يالط  يا  هریل  نویلیم  هس  ریاخذ  هک 
لوـپ يارب  يدـص » رد  دـص  یـششوپ   » داد و یم  لیکـشت  ار  یلم  کـناب  ياـه  سانکـسا  يزلف  هناوتـشپ  تـشاد ، شزرا  هریل  نوـیلیم 

هاـش و اـضر  زا  يا  هنارهاـم  تاـغیلبت  هچ  اـب  اـه  یـسیلگنا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  شرازگ ، نیا  ندـناوخ  اـب  .دروآ  یم  مهارف  تکلمم 
.دنا هدرک  تیامح  يرادفرط و  هتشذگ  لاس  داتشه  رد  شمیژر 

ناریا هب  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  تخادرپ  مدع 

بلط تخادرپ  يارب  مزال  زرا  نیمأـت  رد  ناریا  تلود  روصق  دوب ، هتخیگنارب  لاس 1936  زا  سپ  ار  اه  ییاـکیرمآ  مشخ  هک  يا  هتکن 
هدرک رداص  الاک  ناریا  هب  سرام 1936  لوا  خیرات  زا  شیپ  هک  دوب  ییاکیرمآ  ياه  تکرش 
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رداص الاک  ناریا  هب  نوناق  نیا  يارجا  زا  لبق  هک  یناگدننکرداص  بلط  تخادرپ  يارب  يدیهمت  يزرا 1936  نوناق  رد  ًارهاظ  .دندوب 
، دوب هدیسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  یسررب  ثحب و  نودب  قوف  نوناق  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دوب  هدشن  ینیب  شیپ  دندوب ، هدرک 
ار ناشیاهالاک  دیرخ  يارب  مزال  یلایر  لداعم  ییاکیرمآ  ياهالاک  یناریا  ناگدننکدراو  هچرگا  .دوبن  بیجع  مه  نادنچ  هلئـسم  نیا 

نیمات ار  ییاـکیرمآ  ناگدـننکرداص  هب  نآ  يرـالد  لداـعم  تخادرپ  زوجم  یجراـخ  راعـسا  نویـسیمک  دـندوب ، هداد  یلم  کـناب  هب 
ترافـس .دـندش  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  اـکیرمآ و  هجراـخ  روما  ترازو  نماد  هب  تسد  ییاـکیرمآ  ياـه  تکرـش  .دوب  هدرکن 

هب ناـش  یهدـب  تخادرپ  روظنم  هب  یناریا  ناگدـننکدراو  هب  زرا  شورف  هنیمز  ندروآ  مهارف  يارب  شناوارف  ياـه  شـالت  اـب  اـکیرمآ 
قیدصت ات  میهد  یم  هزاجا  ناگدننکدراو  هب   » هک دـش  یم  هجاوم  ناریا  تلود  مهبم  هدـعو  نیا  اب  ًافرـص  ییاکیرمآ  ناگدـننکرداص 

دوخ هبون  هب  مه  نویـسیمک  نیا  هک  دـنهدب ، هیارا  یجراخ  راعـسا  نویـسیمک  هب  ار  نآ  دـنرخب و  موس  هجرد  ياـهالاک  رودـص  هماـن 
(1)« .درک دهاوخ  رداص  ناگدننکدراو  يارب  نآ  يزرا  لداعم  دیرخ  تهج  ار  مزال  ياهزوجم 

روما شخب  سیئر  يروم ، .سا  سالاو  يارب  وگاکیـش  رد  گنیرپسا  لیهتوت  تکرـش  تارداص  ریدـم  رـشیف ، .فا  .ویلبد  هک  يا  همان 
: دهد یم  تسد  هب  طابترا  نیا  رد  یبوخ  يا  هنیمز  تاعالطا  تسا ، هتشون  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  کیدزن  رواخ 

، ام هدیقع  هب  .تسا  هدشن  تخادرپ  میراد ، لاس 1935  رد  نام  تالماعم  تباب  هک  یبلط  زونه  مسیون ، یم  ار  همان  نیا  هک  نونکا  مه 
قیرط زا  ار  نام  بلط  مینک  یم  شالت  هک  تسا  لاس  کی  هب  کـیدزن  .دـنرادن  هلئـسم  نیا  لـح  هب  يا  هقـالع  ًالـصا  یناریا  تاـماقم 

، دراد ار  اکیرمآ  رد  ناریا  شرف  راصحنا  دیناد  یم  کش  یب  هک  ناریا ، شرف  تکرش 
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هیوست

، كرویوین رد  ناریا  يراجت  هدـنیامن  هچرگا  و  میریگب ، لیوحت  كرویوین  رد  یناریا  شرف  ناـم  لوپ  ياـجب  میدوب  رـضاح  اـم  .مینک 
هب نامددـعتم  ياه  همان  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  .دـشن  لصاح  يا  هجیتن  چـیه  درک ، يراکمه  رایـسب  ام  اب  يرماع ، دومحم  ناـطلس 

تیعـضو رد  زین  يرگید  ییاکیرمآ  ناراکبلط  ًامتح  ام  هدـیقع  هب  .تسا  هدـنام  باوج  یب  نارهت  رد  ناریا  شرف  تکرـش  اه و  کناب 
(1) .دشاب هجراخ  روما  ترازو  هجوت  هتسیاش  هلئسم  نیا  هک  مینک  یم  رکف  دنراد و  رارق  یهباشم 

یمن تکرش  هچنآ  .دنتشاد  ار  تیعضو  نامه  زین  يرگید  ددعتم  ییاکیرمآ  ياه  تکرش  اریز  دوب ؛ گنیرپسا  لیهتوت  تکرش  اب  قح 
يرگلوـسنک .دنتـسه  هلئـسم  نیا  ریگرد  هک  تساهتدـم  روـشک  نیا  هجراـخ  روـما  ترازو  اـکیرمآ و  ترافـس  هک  دوـب  نیا  تسناد 

هب هنامرحم  یمارگلت  رد  ترگنا  .دوب  هدرک  حرطم  ار  ناریا  تلود  دـض  رب  هنایوج  یفالت  تامادـقا  داهنـشیپ  یتح  نارهت  رد  اـکیرمآ 
دینک هاگن   ] ربماتپس 1939 خروم 11  هرامش 1677 ، شرازگ  هب  فطع  : » دیوگ یم  هجراخ ، روما  ترازو  رد   (2) يدیرگ .فا  يرنه 
يارب يراـبتعا  تالیهـست  یتـح  مولعم  رارق  زا  ربماتپـس 1939 ،] خروـم 11  (، 195/819.1515  ) هرامـش 1677 شرازگ  ترگنا ، هـب 
تلود ياه  هدرپس  هرداصم  ناـکما  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  نیارباـنب  .تسا  هدـشن  اـطعا  مه  ییاـکیرمآ  تکرـش  کـی  بلط  تخادرپ 

رارق رظن  دـم  ییاکیرمآ  ياه  تکرـش  بلط  تخادرپ  يارب  كرویوین  ِلانـشن  سیچ  کناب  تسارت و  گنیورا  کناب  رد  ًـالثم  ناریا ،
مارگلت ياـهتنا  رد  هک  يداهنـشیپ  اـب  طاـبترا  رد  : » دزاـس یم  ناـشنرطاخ  ترگنا  هـب  مارگلت  نـیا  هـب  خـساپ  رد  يدـیرگ   (3)« .دریگب

ظفح روظنم  هب  هجراخ  روما  ترازو  طـسوت  اـکیرمآ  رد  یجراـخ  ياـه  تلود  هب  قلعتم  هوجو  هرداـصم  دوب ، هدـش  حرطم  تراـفس 
نینچ هتبلا  .تسین  هناخترازو  نیا  هیور  ییاکیرمآ  ياه  تکرش  عفانم 

ص:441

ترازو کیدزن  رواخ  روما  شخب  سییر  يروم ، .سا  سالاو  هب  گنیرپسا  لـیهتوت  تکرـش  تارداـص  ریدـم  رـشیف ، .فا  .ویلبد  - 1
هیئوژ 1941. خروم 31  (، 207/891.5151  ) اکیرمآ هجراخ  روما 

.Henry F. Grady - 2
توا 1940. خروم 28  (، 201/891.5151  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 3

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 478 

www.softgozar.com

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_441_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_441_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14080/AKS BARNAMEH/#content_note_441_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .دننک ذاختا  دننیب  یم  حالص  هک  ار  ینکمم  راکهار  ره  دنراتخم  ییاه  تکرش 

لاس 1936 زا  اهنآ  تخادرپ  هک  یغلابم  ناراکبلط و  ناراکهدـب و  زا  یـصقان  تسرهف  رـسپ ، ِسوفیرد  سییول  اـکیرمآ ، راـتخمریزو 
ناراـگن هماـنزور  نوناـک  هب  روـپ  ینمح  .ح  .م  هب  قـلعتم  رـالد  غلبم 44/19  هب  یهدـب  نیرتـمک  .دـهد  یم  هیارا  دوـب ، هدـنام  قوـعم 

كرویوین رد  لبون  دـنا  زنراب  تکرـش  هب  رـالد  غلبم 04/48  ناردـنزام ، ِیهاش  زا  نایـسیکرس  ـالوکین  .دوب  كرویوین  رد  ییاـکیرمآ 
هب رالد   47/1221 كرویوین ؛ ِيولافوب  رد  الوکراب  یتعنص  تکرـش  هب  رالد  غلبم 37/549  نارهت  رد  فسناوا  ناردارب  .دوب  راکهدـب 

.يا .یئ  هـب  رـالد   10/1564 وگاکیـش ؛ رد  تنومرم  لـیبموتا  تاـعطق  تکرـش  هب  رـالد   9400 سیلوپانایدـنیا ؛ رد  نسبیگ  تـکرش 
ویاهوا ِنوتید  رد  کج  لبیالیر  تکرش  هب  زین  رالد  و 18/430  كرویوین ؛ رد  مود  لهچ و  نابایخ  یبرغ ، سردآ 55  هب  زئوگردور 
يراجت تکرش  زا  يرالد  بلط 000/21  یعدم  یسرجوین  ِكراووین  رد  لانشنرتنیا  ستکادورپ  گنیلرتسا  تکرـش  .دندوب  راکهدب 

ار سانـشان » یناریا  يرتشم  کی   » زا يرالد  بلط 45/1306  ياعدا  كرویوین  رد  نسیدا  .يا  سماـت  تکرـش  .دوب  نارهت  رد  یلیکو 
ات 300 ياه 200  بلط  ریاس  و  دـنک ، لوصو  نارهت  رد  مدـقم  .م  زا  ار  شبلط  رالد  دوب 76/313  هتسناوتن  نتسنیرپ  هاگـشناد  .تشاد 

(2) .دوب هدشن  لوصو  مه  يرالد 

.درک یمن  مـهارف  ار  اـهنآ  تـخادرپ  يارب  مزـال  يزرا  تالیهـست  ناریا  تـلود  یلو  دوـب ؛ رـالد  رازه  زا 50  رتمک  یهدـب  غلبم  لـک 
: دسیون یم  دوب ، نیگمشخ  هلئسم  نیا  زا  حوضو  هب  هک  سوفیرد 

نآ ییآراک  ناحتما  يارب  یمک  نامز  تدـم  نیا  و  دوش - یم  ارجا  هک  تسا  هاـم  هب 16  کیدزن  اه  یهدـب  تخادرپزاب  ِینونک  لاور 
، درادن دوجو  لاور  نیا  اب  تخادرپ  ناکما  هک  تفگ  ناوت  یمن  هچرگا  .تسین 

ص:442

ربتکا 1940. خروم 1  (، 200/891.5151  ) هرامش مارگلت  يدیرگ ، - 1
هیوناژ 1941. خروم 23  (، 204/891.5151  ) هرامش 21 شرازگ  سوفیرد ، - 2
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یلو

خروم 1 یجراخ  راعـسا  لرتنک  نوناـق  يارجا  زا  شیپ  هک  دـناد  یم  یلو  درادـن ؛ ربخ  نآ  زا  ترافـس  دـشاب  هدـش  تخادرپ  مه  رگا 
نیارباـنب  ... .تسا هدـشن  تخادرپ  اـهنآ  بلط  زوـنه  هک  دـندوب  راـکبلط  ناریا  زا  يددـعتم  ییاـکیرمآ  ياـه  تکرـش  سرام 1936 ،

رد دـنهدب  همادا  ناریا  تلود  هب  ناـش  یمـسر  ياـه  تارب  شورف  هب  هاـم  ره  ناـنچمه  يرگلوـسنک  ترافـس و  هـک  تـسین  هنافـصنم 
تـسا هدـش  هلاـس  راـهچ  اـهنآ  زا  یخرب  هک  اـه  ییاـکیرمآ  بلط  تخادرپ  ناـکما  ندروآ  مهارف  زا  روـشک  نیا  تلود  هک  یتروـص 
یمـسر جراخم  تخادرپ  يارب  يرگلوسنک  ترافـس و  هک  مه  ار  یگنیلرتسا )  ) زرا كدنا  دیرخ  هزاجا  یتح  و  دـنک ، یم  يراددوخ 

(1) .دهد یمن  اهنآ  هب  دراد  ناریا  زا  جراخ  رد 

.دوب هدحتم  تالایا  زا  تادراو  فقوت  يارب  هنادماع  تسایس  کی  زا  یشخب  عقاو  رد  ییاکیرمآ  ناگدننکرداص  بلط  تخادرپ  مدع 
یهجوت لباق  يراجت  زارت  دازاـم  هب  رجنم  ناریا  زا  تارداـص  قیوشت  هارمه  هب  تسایـس  نیا  تسا ، هدـمآ  ترگنا  مارگلت  رد  هکناـنچ 

: دش ناریا  يارب 

هاگنب .دریگب  رارق  رظن  دم  اکیرمآ  ناریا و  يراجت  تابسانم  اب  طابترا  رد  دیاب  ریز  لماوع  هک  مینک  یم  ساسحا  نم  سوم و  لوسنک 
ییاکیرمآ لیبموتا  تاعطق  دـض  رب  هیـسور  ناملآ و  اب  يرتاهت  ای  ياپایاپ  ياه  همان  تقفاوم  اب  تلود ]  ] هک دـنا  یعدـم  یناریا  ناراد 

مامت یناملآ  ياه  لـیبموتا  دـیرخ  عفن  هب  هک  دـننک  یم  ارجا  يوحن  هب  ار  يزرا  ياـه  لرتنک  هک  دـنیوگ  یم  .دوش  یم  لـئاق  ضیعبت 
ًالومعم ار  اه  نویماک  عون  نیا  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هداد  شرافس  ناملآ  ِلاتـشورف  تکرـش  هب  نویماک  ًاریخا 413  نیمه  هکنیا  و  دوش ،

زا يا  هنامرحم  ًالماک  همانشخب  هک  دیوگ  یم  ییاکیرمآ  تالوصحم  یناریاریغ  قثوم  هدننکدراو  کی  .دنداد  یم  شرافس  اکیرمآ  هب 
یتح دوش ، یم  ناریا  تلود  هب  تاموزلم  شورف  يارب  هک  ییاه  تمیق  داهنشیپ  همه  نآ  قبط  هک  تسا  هدید  هیلام  ترازو 

ص:443

هیوناژ 1941. خروم 23  (، 204/891.5151  ) هرامش 21 شرازگ  سوفیرد ، - 1
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نیرت نییاپ 

دوجو يرگید  ياج  چیه  زا  رظن  دروم  مالقا  دیرخ  ناکما  هکنیا  رگم  دوش  در  دـیاب  دـشاب  رالد  هب  تخادرپ  لباق  طقف  رگا  اه ، تمیق 
تالایا هب  یناریا  ياهالاک  لمح  يارب  يرگلوسنک  رد  هدش  یهاوگ  یناگرزاب  ياه  ههایس  هتشذگ  لاس  کی  لوط  رد  .دشاب  هتـشادن 

یمهم رازاب  اهنت  هدـحتم  تالایا  .دـنهد  یم  تارداص  عون  نیا  هجوت  لـباق  شیازفا  زا  ربخ  مه  یناریا  راـجت  هدـش و  ربارب  ود  هدـحتم 
هب ناملآ  هیـسور و  زا  ناریا  ياهدیرخ  هنیزه  زا  یـشخب  دنچ  ره  دـهد  یم  رارق  یناریا  ناگدـننکرداص  رایتخا  رد  دازآ  زرا  هک  تسا 

(1) .دوش یم  تخادرپ  رالد 

ریاـس اـب  ناریا  يراـجت  زارت  هلئـسم  نیلوا  .تسا  يرتـشیب  حیـضوت  روـخرد  هک  دـنک  یم  هراـشا  یلیاـسم  هب  دوـخ  مارگلت  رد  ترگنا 
لاس 1938 زا  تسا ، هدمآ  تسد  هب  اکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  هنامرحم  دانـسا  زا  هک  یماقرا  رامآ و  قبط  .تسا  ناهج  ياهروشک 
زا طقف  هن  هجوت  لباق  يراجت  دازام  نیا  .تسا  هتـشاد  تارداص  دازاـم  لاـیر  نویلیم  طسوتم 3/116  روط  هب  هناـیلاس  ناریا  ات 1940 ،

لامعا اب  تادراو  تخـس  تفـس و  تیدودـحم  ناریا و  مدرم  یگنـسرگ  ًالمع  هجیتن  هکلب  دوب ، هدـش  لـصاح  تفن  تارداـص  تباـب 
ییاکیرمآ ياهالاک  تادراو  رب  تیدودـحم  لامعا  هجیتن  رد  لاـس ، هس  نیمه  لوط  رد  .دوب  يراـجت  ياـه  تیدودـحم  اـه و  هیمهس 

رالد نویلیم  ات 10  هب 5  کیدزن  هدـحتم  تالایا  اب  ناریا  هنایلاس  يراجت  دازاـم  لاس 1939 ، رد  مود ] یناهج   ] گـنج عورـش  زا  سپ 
سالاو .دـنک  يرادـیرخ  یماظن  ياه  امیپاوه  ات  دوب  هتفر  اکیرمآ  هب  ناریا  یماظن  ياهدـیرخ  نویـسیمک  لاـس 1939 ، رخاوا  رد  .دوب 

،(2) زلو هجراخ ، روما  ریزو  نواعم  زا  تاحیلـست ، هب  اـکیرمآ  دوخ  زاـین  هب  هجوت  اـب  ناریا و  تساوخرد  قیقد  یـسررب  زا  سپ  يروم 
هداد عاجرا  تلوزور  روهمج  سیئر  هب  هلئسم  نیا  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  دوش و  تفلاخم  ناریا  هب  امیپاوه  شورف  اب  هک  دوب  هتـساوخ 

هیصوت هب  زلو  خساپ   (3) .دوش

ص:444

توا 1940. خروم 28  (، 201/891.5151  ) هرامش مارگلت  ترگنا ، - 1
.Welles - 2

توا 1940. خروم 12  (، 94/891.248  ) زلو هب  يروم  - 3
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یناریا تاماقم  ندرک  راودیما  .درادن  دوجو  هلئـسم  نیا  دروم  رد  ناریا  تلود  هب  کمک  يارب  یهار  چـیه  نم  رظن  زا  : » دوب هاتوک  وا 
(1)« .درادن يا  هدیاف  چیه  دنکب  اهنآ  هب  هلئسم  نیا  دروم  رد  یکمک  ینونک  طیارش  رد  دناوت  یم  اکیرمآ  تلود  هکنیا  هب 

روما شخب  زا   (2) رکراپ .لا  .ویلبد  شنکاو  .دـش  هجاوم  یهباشم  خـساپ  اب  زین  یماظنریغ  ياهامیپاوه  دـیرخ  يارب  ناریا  تساوخرد 
: دوب طابترا  نیا  رد  اکیرمآ  شرگن  رگنایب  ًالماک  کیدزن  رواخ 

لیامت ًالومعم  ناریا  تلود  هک  یمالقا  نوزفازور  دوبمک  هب  هجوت  اب  هک  درک  هراشا  نیرگ  ياقآ  ناـمیاه ، تبحـص  لـالخ  رد  زورید 
زوجم رودـص  ياـه  تساوخرد  رثکا  ًـالامتحا  موینیمولا ،) هتبلا  دـص  و  یبـلح ، قرو  یـسم ، میـس  دـالوف ، ریظن   ) دراد اـهنآ  دـیرخ  هب 

دنچ اب  طابترا  رد  رگم  دش  دهاوخ  در  هتفرگ ، تروص  ناریا  ترافـس  فرط  زا  هک  ییاه  تساوخرد  هلمج  زا  ناریا ، يارب  تارداص 
طقف هیئوژ  رخاوا  هب  ندیـسر  اب  هک  دوزفا  نیرگ  ياقآ  .درادـن  اهنآ  دـیرخ  هب  يا  هقالع  نادـنچ  ناریا  لاـح  ره  هب  هک  هقرفتم  يـالاک 

تاموزلم مه  يردق  و  مینک ، نیمأت  ناشریازج  زا  عافد  يارب  ار  لاغترپ  نینچمه  و  اداناک ، ایناتیرب و  زاین  دروم  مالقا  دوب  میهاوخ  رداق 
یم طقف  هک  درک  راهظا  نینچمه  نیرگ  ياقآ  .مینالچب  نیتـال  ياـکیرمآ  هب  لاـسرا  يارب  مه  يزیچ  ًـالامتحا  و  میتسرفب ، نیچ  يارب 
نآ يوق  لامتحا  هب  هک  دنکب ، هاش  يزاسورسنک  هناخراک  يارب  یبلح  قرو  تساوخرد  تباجا  هرابرد  یکچوک  رایسب  هیـصوت  دناوت 
ياه تساوخرد  زا  يدادـعت  تارداص  رب  تراظن  هرادا  هک  میدینـش  یناگرزاب  رتفد  رد  فلتخم  عبانم  زا  زورید  .دـش  دـهاوخ  در  مه 

اب .دوب  هداتـسرف  کـیتاملپید  تشادداـی  اـب  ناریا  ترافـس  ار  اـه  تساوـخرد  نیا  زا  یخرب  لقادـح  هکنیا  و  تسا ، هدرک  در  ار  ناریا 
تاحیضوت هب  هجوت 

ص:445

توا 1940. خروم 14  يرام ، هب  زلو  - 1
.W. L. Parker - 2
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ياقآ

یم همه  زا  رتشیب  هک  ییاهالاک  هب  شتـسد  ناریا  ًالمع  دـش و  دـهاوخ  تقفاوم  ناریا  هب  یمک  رایـسب  مالقا  رودـص  اب  ًالامتحا  نیرگ ،
(1) .دسر یمن  دهاوخ 

هچ دمآ ؟ یم  اکیرمآ  اب  ناریا  يراجت  زارت  دازام  رـس  رب  ییالب  هچ  سپ  دنک ، دراو  هدـحتم  تالایا  زا  يزیچ  تسناوت  یمن  ناریا  رگا 
كرویوین رد  تسارت  گنیورا  کناب  هب  ًاتیاهن  دش و  یم  لیدبت  الط  هب  اداناک  رد  هک  دمآ  یم  ناریا  یتفن  ياهدـمآرد  رـس  رب  ییالب 

هکنانچ دش ؟ یمن  تخادرپ  تشگ ، یمرب  لاس 1935  هب  هک  ییاکیرمآ  ياه  تکرـش  ناگدننکرداص و  بلط  ارچ  تفای ؟ یم  لاقتنا 
، دش یم  تخادرپ  رالد  هب  اهنآ  قوقح  زا  یـشخب  دیاب  هک  ناریا ، تلود  یجراخ  نادـنمراک  لاس 1940 ، رد  دـید ، میهاوخ  همادا  رد 

(2)« .دنا هدیدن  دوخ  مشچ  هب  مه  رالد  کی  یتح  هتشذگ  هام  ُهن  ای  تشه  لوط  رد  »

زرا ياج  هب  یتسپ  ربمت  شورف 

دوبدای ربمت  هعومجم  کی  تلود  سرام 1938 ،)  15  ) وا دلوت  لاس  نیمتـصش  تشادـگرزب  روظنم  هب  هاش ، اضر  تموکح  رخاوا  رد 
ندرک لطاب  يارب  صوصخم  ياهرهم  زا  اـهربمت  شورف  زور  لوط 90  رد  هک  دوب  هدـمآ  اهربمت  نیا  پاچ  نالعا  رد  .تخاس  رـشتنم 

.دش دهاوخ  هدافتسا  اهنآ 

زا يرایـسب  نـالالد و  زا  يدادـعت  .دوب  زاـب  دـیدج  ربـمت  نارادـیرخ  رتـشیب  یتـحار  يارب  تسپ  هرادا  سراـم 1938 ، زور 15  حـبص 
ود کی و  ياهربمت  زجب  ار  خاروس ، نودب  راد و  خاروس  هعومجم ، ياهربمت  هیلک  و  دنتشاد ، ار  اهربمت  دیرخ  ياضاقت  اهرنویـسکلک 

رادیرخ کی  هب  لقادح  .دنتفگ  یم  ربمت  ود  نیا  هرابرد  یضیقن  دض و  ياه  ناتـساد  تسپ  هرادا  نادنمراک  .دندرک  يرادیرخ  یلایر 
هک دندوب  هتفگ 
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ياهربمت

، زور ود  یکی  زا  دـعب  .دـنا  هدـش  مامت  اهربمت  هک  دوب  هدینـش  مه  رگید  رادـیرخ  کی  و  تسا ، هدـشن  پاچ  ًالـصا  یلایر  ود  کی و 
هتفرگ رارق  سلجم ، قباس  لیکو  یناتسدرک ، هللادسا  مان  هب  يدرف  رایتخا  رد  یلایر  ود  کی و  ياهربمت  لک  هک  دمآ  لمع  هب  فشاک 

و  ] درک اعدا  یناتـسدرک  ياقآ  .درک  یهگآ  ار  اهربمت  عوقولا  بیرق  راشتنا  کیلتالیف ] ناریا   ] ناریا ربمت  تکرـش  مان  تحت  وا  .تسا 
فارگلت تسپ و  ترازو  فرط  زا  هک  داد ] هیارا  تسا  ناریا  تسپ  تاماقم  اب  دادرارق  تفگ  یم  هک  ار  يدنـس  شیاعدا  تاـبثا  يارب 

صوصخم ياهرهم  اب  هک  ار  ییاهربمت  هیلک  روطنیمه  و  یلایر ، ود  کـی و  ياـهربمت  همه  هدـش و  باـختنا  اـهربمت  نیا  شورف  يارب 
.تسا هدیرخ  دوب ، هدش  لطاب 

هوالع

شورف يزرا  دیاوع  و  دشورفب ، یجراخ  زرا  هب  نآ و  یمـسا  تمیق  هب  ار  اهربمت  دناوت  یم  طقف  هک  تشاد  راهظا  یناتـسدرک  نیا ، رب 
ياطعا موسرم  تسایـس  بیقعت  رد  یناریا  تاماقم  دوش  یم  اعدا  هک  روطنیا  .داد  دـهاوخ  رارق  ناریا  تلود  راـیتخا  رد  زین  ار  اـهربمت 

ار وا  لاح  نیع  رد  و  دـنا ، هداد  یناتـسدرک  ياقآ  هب  ًالمع  ار  دـیدج  ياهربمت  لماک  هعومجم  شورف  راصحنا  يراـصحنا ، تازاـیتما 
هک تسا  هدرک  دروآرب  یناتسدرک  ياقآ  .دنک  میلست  یجراخ  راعسا  نویسیمک  هب  ار  اهنآ  شورف  يزرا  دیاوع  هک  دنا  هتخاس  فظوم 
هب ار  شا  یتسپ  ياهربمت  تلود  کی  هک  تسا  يراب  نیلوا  نیا  ًـالامتحا  .دوش  غلاـب  گـنیلرتسا  دـنوپ  رازه  هب 30  اـهربمت  نیا  تمیق 

تسین رضاح  هک  ییاهراک  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  تلود  مادقا  نیا  دشاب ، نئارق  دهاوش و  هب  یتجاح  رگا  .دشورف  یم  يزرا  تروص 
(1) .دهدب ماجنا  زرا  یمک  رادقم  یتح  ندروآ  تسد  هب  يارب 

ره هب  تسد  رالد  یمک  رادقم  یتح  يارب  دوب  رضاح  ناریا  تلود  ارچ 
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.تفای سییوس  ياه  کناب  كرویوین و  هب  ناریا  هوجو  لاقتنا  رد  دیاب  ار  خساپ  دوب ؟ بایمک  ردقنآ  رالد  ارچ  دنزب ؟ يراک 

كرویوین هب  ناریا  ياه  لوپ  لاقتنا 

یم یجراـخ  زرا  هب  ار  یتـسپ  ياـهربمت  زا  یخرب  یتـح  و  دوب ، هدـیدن  ناریا  رد  مه  ار  رـالد  گـنر  یـسک  اـه  تدـم  هک  یلاـح  رد 
زا یتدم  زا  دعب  نآ  هدمع  شخب  هک  دوب ، هدش  ریزارـس  كرویوین  رد  اه  یناریا  یکناب  ياه  باسح  هب  لوپ  یتفگنه  غلابم  دنتخورف ،

یلام نارواشم  ناریدـم و  هاش و  اضر  عالطا  نودـب  اکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  .تفای  یم  لاقتنا  سییوس  ياه  کـناب  هب  كرویوین 
لوپ رب  تراظن  هناخترازو  یلصا  فده  هتبلا  .دوب  هتفرگ  رظن  ریز  اهرهـش  ریاس  كرویوین و  ياه  کناب  هب  ار  اه  لوپ  نیا  نایرج  شا 

هب لوپ  دورو  يارب  سییوس  ياه  کناب  زا  قوف  ياه  تلود  و  تشاد ، قلعت  نپاژ  ایلاتیا و  ناملآ ، عابتا  اـه و  تلود  هب  هک  دوب  ییاـه 
ياه لوپ  لاقتنا  هراـبرد  هک  دوب  یتاـعالطا  تاـقیقحت  نیا  یعرف  جـیاتن  زا  یکی  .دـندرک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  لوپ  جورخ  اـکیرمآ و 

.تسا يا  هناگادج  قیمع  تاقیقحت  روخرد  هک  دمآ ، تسد  هب  سییوس  هدحتم و  تالایا  هب  ناریا 

زا 2 اـکیرمآ  يراد  هنازخ  ترازو  هک  داـتفا  يا  هـنازور  ياـه  شرازگ  هـب  ممـشچ  مدرک ، یم  قـیقحت  يرگید  هلئـسم  يور  رب  یتـقو 
رد یجراخ  ياه  باسح  یخرب  هب  لوپ  لاـقتنا  اـب  طاـبترا  رد  هاـش ، اـضر  تموکح  رخآ  ياـههام  ینعی  نئوژ 1941 ، اـت 26  هیوناژ 
رد یناریا  عابتا  ًارهاظ  باـسح  هب  هک  ار  ییاـه  لوپ  عبنم  نازیم و  هرامـش 1/11  لودج  .دوب  هدرک  هیهت  اهنآ  زا  تشادرب  كرویوین و 
هب ناریا  لوپ  رـالد  نویلیم  هب 4/4  کیدزن  لاقتنا  هک  تسا  حـضاو  .دـهد  یم  ناشن  هصالخ  روط  هب  تفای  یم  لاـقتنا  اـه  کـناب  نیا 

تکلمم رد  رالد  دـیدش  دوبمک  یلـصا  تلع  روشک ، یتفن  ياهدـمآرد  لاقتنا  رب  هوالع  مود ، یناـهج  گـنج  هحوبحب  رد  كرویوین 
اه لوپ  نیا  عبانم  .تفای  یم  لاقتنا  كرویوین  هب  لوپ  یتفگنه  غلابم  دوب ، هتخادنا  ناریا  رس  رب  ار  دوخ  هیاس  تکالف  رقف و  یتقو  .دوب 

.دنهجوت بلاج  رایسب 
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اب و  دوب ، رفـص  اپورا  رد  گـنج  لوط  رد  صوصخلا  یلع  زیچاـن و  يداـع  طیارـش  رد  سییوس  هب  ناریا  تارداـص  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
نویـسیمک هب  طوبرم  دـبال  كرویوین  هب  سییوس  زا  لوپ  لاقتنا  لانـشن ، انایدـنیا  کناب  هب  سییوس  زا  ناریا  ياه  لوپ  لاقتنا  هب  هجوت 

کچوک غلابم  لاقتنا  هک  دـندوب  راودـیما  ناگدـنهد  لاقتنا  هک  تسا  مولعم  .تسا  هدوب  نرب  رد  ناریا  یهاـشنهاش  شترا  ياهدـیرخ 
یتـح دوـب  رظن  تـحت  تـالاقتنا  لـقن و  نـیا  هـک  ییاـجنآ  زا  یلو  .دـنامب  ناـهنپ  اـهرظن  زا  هاـم ) رد  رـالد  رازه  اـت 200  ًاتدمع 20  )

.دش تبث  طبض و  مه  غلبم  نیرتکچوک 

گنک و 005/150 گنه  فرط  زا  رالد  رازه  تخادرپ 420  لماش  تسا  هدمآ  نیچ  گنک و  گنه  لیذ  هک  يرالد  غلبم 005/570 
گنه هک  ییاـجنآ  زا  .تسا  هتفرگ  تروـص  اـهروشک  نیا  هب  ناریا  زا  كاـیرت  تارداـص  تباـب  دـبال  هک  تسا  نیچ  فرط  زا  رـالد 

هب ار  تفن  زایتمالا  قح  زا  يا  هدمع  شخب  دوب  روبجم  هکنیا  رب  هوالع  سیلگنا  هک  مینادب  تسا  بلاج  دوب ، سیلگنا  هرمعتسم  گنک 
هک دوب  روشک  نیا  هب  ناریا  تارداص  هب  طوبرم  زین  ایلاتیا  لیذ  غلاـبم  .دوب  هتخادرپ  رـالد  هب  مه  ار  ناریا  كاـیرت  لوپ  دزادرپب ، رـالد 

.دش یم  لیکشت  يزرواشک  تالوصحم  شرف و  زا  ًاتدمع 

رگید 997/119 دروم  کی  رازه و  دروم 100  کی  و  يرالد ، رازه  دروم 250  راهچ   ) دوب هدرک  تخادرپ  يوروش  داحتا  هک  یغلابم 
هدش رداص  يوروش  هب  ناریا  لامـش  زا  ماد  هلغ و  هلومحم  راهچ  مولعم  رارق  زا  .دشاب  رترگنـشور  رگید  دراوم  همه  زا  دـیاش  يرالد )
لباق ریداـقم  دوب  یگدز  یطحق  فرُـش  رد  ياه 1940-1941  لاـس  رد  ناریا  هک  یطیارـش  رد  دـید ، میهاوخ  همادا  رد  هکناـنچ  .دوب 

قطانم زا  ماد  سأر  رازه  هب 200  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دش  یم  رداص  يوروش  داحتا  هب  ناریا  زا  يزرواشک  تالوصحم  یهجوت 
ناـسارخ لامـش  رد  درونجب  هب  لاس 1941  رد  شرفـس  لوط  رد  سوم ، اـکیرمآ ، لوسنک  هکناـنچ  .درک  هراـشا  رزخ  ياـیرد  هیـشاح 

روظنم هب  ار  نازرواشک  هلغ  و  دـندوب ، راـک  لوغـشم  تخـس  هلغ » راـصحنا   » نارومأـم مدرم ، راـب  تکـالف  طیارـش  مغرب  دوب ، دـهاش 
زا .دندرک  یم  يرادیرخ  تارداص 
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.تفر یم  وا  بیج  هب  ًامیقتـسم  تارداص  زا  لصاح  دـیاوع  دوب ، هدـش  بحاص  ار  درونجب  رزخ و  هقطنم  لک  هاـش  اـضر  هک  ییاـجنآ 
رد شیاه  باسح  هب  ار  اهنآ  هک  تخیر  یم  وا  بیج  هب  ییاهرالد  يوروش  داحتا  هب  ناریا  لامش  زا  ماد  و  هبنپ ، جنرب ، مدنگ ، رودص 

.داد یم  لاقتنا  سییوس  ياه  کناب  ًاتیاهن  كرویوین و 

داحتا كاخ  رواجم  قطانم  ياه  نیمز  درک  یم  شـالت  هنادـجم  شتموکح  رخآ  ياـهزور  اـت  هاـش  اـضر  هک  درادـن  یبجعت  نیارباـنب 
هب لاقتنا  ياـجب  لوپ  نیا  رگا  .دوب  رـالد  رازه  ناریا 600  زا  لوپ  لاـقتنا  دروم  نیرتـگرزب  اـما  .دروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  يوروش 
رد ار  شا  یلایر  لداعم  هک  تفرگ  یم  رارق  نیریاس  نایـسیکرس و  مناـخ  روپ و  ینمح  ياـقآ  لـثم  ییاـه  مدآ  راـیتخا  رد  كرویوین 

، دنروآ تسد  هب  دنتشاد  مزال  ناشیاه  یهدب  هیوست  يارب  هک  ار  يرالد  كدنا  نامه  دنتـسناوت  یمن  یلو  دندوب  هتخادرپ  لاس 1935 
.دش یم  رتهب  بتارم  هب  ناش  یگدنز  طیارش  ًاملسم 

ياه باسح  هب  لوپ  لاقتنا  هرامش 1/11 . لودج 

نئوژ 1941 ات 26  هیوناژ   2 كرویوین ، ياه  کناب  رد  ناریا 

لاقتنا عبنم 

هب  ) غلبم

( رالد

يوروش داحتا 

1219997

سییوس

1193934

نیچ گنک و  گنه 

570005

ایلاتیا

150000

ناریا
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1265881

لک عمج 

4399817

يراد هنازخ  ترازو  عبنم :

لوپ تاقیقحت  شخب  هدحتم ، تالایا 

نیا كرویوین  هب  تارداص  زا  لصاح  دیاوع  ناریا و  ياه  لوپ  لاقتنا  دوب ، نکممان  ًالمع  هدحتم  تالایا  زا  تادراو  هکنیا  هب  هجوت  اب 
رب ار  هعیاش 
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.دنک یم  لقتنم  ییاکیرمآ  ياه  کناب  هب  ار  دوخ  تورث  دراد  هاش  اضر  هک  دوب  هتخادنا  اه  نابز  رس 

لانشنرتنیا ییاکیرمآ  تکرـش  یکیژلب  دنمراک  لصف 12 ،) هب  دـینک  هاگن   ) (1) ستشربما .یس  .یـس  تربلآ  لاس 1940  رد  هکناـنچ 
هب شتورث  لاـقتنا  يارب  هاـش  اـضر  مادـقا  هجیتـن  ناریا  رد  رـالد  دـیدش  دوـبمک  تسا ، هدرک  فیـصوت  نارهت ، رد  فارگلت  دـنا  نفلت 

.تشاد تحص  ًالماک  دوب  هداتفا  اه  نابز  رس  رب  طابترا  نیمه  رد  هک  یتاعیاش  و  دوب ، اکیرمآ 

هنازخ ترازو  دانسا  هکنانچ  كرویوین ، هب  تفگنه  غلابم  لاقتنا  اب  نامزمه  هک  دوب  نیا  دنتسناد  یمن  شنارـصاعم  ستـشربما و  هچنآ 
.تفای یم  لاقتنا  سییوس  ياه  کناب  هب  كرویوین  زا  زین  لوپ  ینالک  غلابم  دهد ، یم  ناشن  اکیرمآ  يراد 

ياه باسح  زا  لوپ  لاقتنا  هرامش 2/11 . لودج 

نئوژ 1941 ات  هیوناژ  سییوس ، هب  كرویوین  ياه  کناب  رد  ناریا 

لاقتنا هام 

( رالد هب   ) غلبم

هیوناژ

377/600

هیروف

675/138

سرام

601/235

لیروآ

634/565

هم

017/144

نئوژ 26-1
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808/305

لک عمج 

112/990/1

يراد هنازخ  ترازو  عبنم :

لوپ تاقیقحت  شخب  هدحتم ، تالایا 

نئوژ ات 16  هیوناژ  خیرات 2  زا  هک  دهد  یم  ناشن  هرامش 2/11  لودج 

ص:451

.Albert C. C. Embrechts - 1
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داحتا هک  یغلبم  نامه  ًابیرقت  ینعی  تسا - هتفای  لاقتنا  سییوس  ياه  کناب  هب  كرویوین  ياه  کناب  زا  رالد  نویلیم  ًابیرقت 2  ، 1941
زا رالد  نویلیم  غلبم 13/1  نیا ، رب  هوالع  .دـندوب  هدرک  تخادرپ  ناریا  هب  رـالد )  1940002  ) ایلاتیا نیچ و  گنک ، گـنه  يوروش ،
هب لوپ  لاـقتنا  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـعالطا  نیا  .تفاـی  لاـقتنا  سییوس  یلم  کـناب  هب  لانـشن  انایدـنیا  کـناب  زا  ناریا  شترا  لوپ 

ياه کناب  ینعی  ناش ، ییاهن  دـصقم  هب  اه  لوپ  لاقتنا  يارب  يا  هطـساو  یلـصا و  دـصقم  ندرک  ناـهنپ  روظنم  هب  عقاو  رد  كرویوین 
.تسا هدوب  سییوس 

نئوژ 1941، خـیرات 16  رد  .تشاد  ناریا  هب  يرالد  رازه  تخادرپ 250  ود  يوروش  داـحتا  نئوژ 1941 ، خیرات 11 و 13  رد  ًالثم ،
.دش هلاوح  سییوس  هب  كرویوین  رد  ناریا  هب  قلعتم  باسح  کی  زا  رالد  غلبم 808/305 

ًالماک و  .تشابنا ...  دوخ  يارب  نالک  یتورث  ، » درک تموکح  ناریا  رب  هاش  اضر  هک  یلاس  تسیب  لوط  رد  هک  دنک  یم  هراشا  وپسلیم 
دهد یم  ناشن  ندنل ) رد  شا  یکناب  ياه  باسح  رب  هوالع   ) سییوس كرویوین و  ياه  کناب  هب  هوجو  لاقتنا   (1)« .دیشود ار  روشک 

.درک یم  مه  ار  شروصت  یتح  وپسلیم  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  هدرتسگ  یلیخ  هاش  اضر  طسوت  ناریا  ياه  تورث  تراغ  هک 

زا يا  هدـمع  شخب  هاـش  اـضر  هک  دوـب  لـیلد  نیا  هب  ات 1941  ياـه 1928  لاـس  لوط  رد  ناریا  رد  زرا  دـیدش  دوبمک  یلـصا  لـیلد 
.درک یم  ریزارس  اکیرمآ  اپورا و  رد  شدوخ  یکناب  ياه  باسح  هب  بحاصت و  ار  ناریا  داصتقا  يزرا  ياهدمآرد 

ص:452

ص 34. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، - 1
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هاشاضر طوقس  لاس 1941  رد  ناریا  عاضوا  مهدزاود : لصف 

هراشا

لاس تسیب  زا  دعب  هک  دهد  یم  ناشن  هاش  اضر  تموکح  رخاوا  رد  ناریا  لاوحا  عاضوا و  هرابرد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانسا 
لاس رد  نارهت  .دوب  هدـنام  یقاب  یطحق  رقف و  زا  یتوهرب  طقف  ناریا  زا  هاش ، اضر  ناش  کیرـش  اه و  یـسیلگنا  يرگیـشحو  تراغ و 

ملسم یجراخ  نارظان  همه  يارب  لاس 1939  رد  .دوب  نان  يارب  مدرم  شروش  یعامتجا و  ياه  یمارآاـن  دـهاش  ياه 1940 و 1941 
هناحوبذم ياه  شالت  یلو  دوب ، هدرک  سح  ار  هلئـسم  نیا  مه  هاش  ِدوخ  .دـنارذگ  یم  ار  شتموکح  رخآ  ياهزور  هاش  اضر  هک  دوب 

طقف تسا - هدـمآ  اـکیرمآ  کـیتاملپید  ياـه  شرازگ  رد  اـهنآ  زا  یخرب  حرـش  و  داد - ماـجنا  شلزلزتـم  میژر  تاـجن  يارب  هک  يا 
.دش شتیعقوم  رتشیب  فیعضت  بجوم 

بوکرس روسناس و  تسا ، هتشاذگ  تماخو  هب  ور  تعرس  هب  عاضوا  دوش و  یم  جراخ  شتسد  زا  دراد  تردق  دید  یم  هک  هاش  اضر 
همه رد  دش و  رشتنم  ربتکا 1939  خیرات 16  رد  هک  ار  هلخاد  ترازو  هیمالعا  اکیرمآ ، رادراک  ترگنا ، نو  .یـس  .دیـشخب  تدش  ار 
دننک یم  بیذاکا  رشن  هب  تردابم  ناهذا  شیوشت  روظنم  هب  هک  یصاخشا  : » تسا هدرک  همجرت  هدیسر  پاچ  هب  نارهت  ياه  همانزور 

نیا سیلپ  هدوب و  عونمم  بیذاکا  رشن  هک  دننادب 

ص:453

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 492 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ترگنا  .درک » دهاوخ  تازاجم  ًادیدش  هداد و  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  ار  صاخشا 

مدرم

دصاقم فادها و  هرابرد  هک  تسا  يا  هدننک  نارگن  شیب  مک و  تاعیاش  ببس  هب  ًاتدمع  راطخا  نیا  راشتنا  هک  دننک  یم  روصت  ًابلاغ 
دهد یمن  هزاجا  مدرم  هب  تقوچیه  هک  هاش ، تموکح  ریظن  يدادبتـسا  ياه  تموکح  رد  هتبلا  .تساـه  ناـبز  رـس  رب  يوروش  داـحتا 

اب .ددرگ  یم  ناهد  هب  ناهد  زور  ره  تاعیاش  دـبای ، راشتنا  قیاقح  هک  نآ  زا  رتشیب  راچان  دنـشاب ، هتـشاد  تیعـضو  زا  یتسرد  ریوصت 
هب رگید  ناریا  هدیـشک  جنر  مدرم  تسا - هدش  مه  رتدیدش  بتارم  هب  گنج  عورـش  نامز  زا  هک  تاعوبطم - دیدش  روسناس  هب  هجوت 
هب طقف  هک  یغورد  همین  تسار و  همین  ياه  فرح  اب  ار  ناشنهذ  تساهلاس  هک  مدرم  نیا  .دنا  هدرک  تداع  زار  زمر و  ماهبا و  ياضف 

رواب ار  ییاه  ناتـساد  رطخ  ینارحب و  عقاوم  رد  هکنیا  زج  دنرادن  يا  هراچ  دـنا ، هتخاس  شوشم  دروخ  یم  قیاقح  نتخاس  ناهنپ  درد 
هفخ یتح  يارب  ینونک  شالت  هک  مراد  کش  نیاربانب  .دننک  یمن  لوبق  دنناد و  یمن  شیب  یتاعیاش  ار  نآ  يداع  عقاوم  رد  هک  دـننک 

(1) .دشاب هتشاد  يرثا  ینوناق ، تازاجم  اب  مدرم  ياه  همزمز  ندرک 

يدازآ قیرزت  اب  شتیعقوم  تیوقت  رکف  هب  دراد ، هاگن  تردق  رد  ار  وا  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  بوکرس  رگید  دوب  هدیمهف  هک  هاش  اضر 
نوناق هدام 55  قبط  رب  : » دوب هدرک  شرازگ  دیـسر ، پاچ  هب  اه  همانزور  همه  رد  هک  ار  ریز  هنومن  ترگنا  .داتفا  هعماج  هب  زیچان  ياه 

رد دـنا و  هدـش  موکحم  هحلاص  مکاحم  رد  هک  ینادـنز  وفع 92  اب  ینویامه  ترـضحیلعا  هیلدـع ، ترازو  لـیفک  هیـصوت  هب  و  ازج ،
نازیم هبـساحم  زا  سپ  زین  هیقب  و  هدش ، دازآ  ناینادنز  نیا  زا  نت  تسیب  هجیتن  رد  تسا ؛ هدرک  تقفاوم  دنرب  یم  رـس  هب  نارهت  نادنز 

همه : » دیازفا یم  ترگنا  .دش » دنهاوخ  دازآ  يدوزب  ناش  ماکحا  لیلقت 

ص:454
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نیشناج هاش و  اضر  رسپ  لاس 1978 ، رد  دـعب ، لاس  لهچ  ًابیرقت   (1)« .دندوب هدش  موکحم  ندوب  تسینومک »  » مرج هب  ناینادـنز  نیا 
نیا يود  ره  هب  نارظان  .درک  دازآ  ار  یسایس  ناینادنز  شلزلزتم  میژر  تاجن  یـسایس و  زاب  ياضف  کی  داجیا  يارب  شالت  رد  زین  وا 

.دنتسیرگن ریقحت  هدید  اب  دوب  فعض  هجیتن  هک  اه  شالت 

هاش اضر  ناراگنربخ ، روضح  رد  و  دابآدعس ، خاک  رد  سلجم  ناگدنیامن  زا  یتأیه  یبایفرـش  هسلج  رد  نئوژ 1940 ،  29 هبنش ، زور 
هدامآ دراد  شیپ  رد  تکلمم  هک  یتخـس  ياهزور  يارب  ار  اهنآ  هتـسنادن و  دوخ  زار  مرحم  ار  مدرم  هکنیا  هب  تلود  نتخاس  مهتم  اـب 

يرادیب راتـساوخ  وا  .درک  هدز  تریح  ار  نارهت  کیتاملپید  یـسایس و  لفاحم  تخاس و  توهبم  ار  سلجم  ناگدنیامن  تسا ، هدرکن 
رد هک  یقّلمتم  تاـماقم  تسد  زا  رگید  هـک  تـفگ  نـینچمه  هاـش  اـضر  .دـش  تـکلمم  تیعـضو  زا  مدرم  عـالطا  یموـمع و  راـکفا 
قبط .تسا  هدـش  هتـسخ  دـشاب ، هدوسآ  كراـبم  رطاـخ  هک  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  باـطخ  ترـضحیلعا  ار  وا  میظعت و  شروـضح 
میژر ترگنا  .دوبن » یناشن  میتخانـش  یم  هک  یهاش  نآ  زا  ًالـصا  راضح ، هناحیقو  ياـه  تمـالم  زجب   » قطن نیا  رد  ترگنا ، شرازگ 

: دیازفا یم  دنک و  یم  فیصوت  یماظنریغ » تاغیلبت  رتفد  اب  یماظن  يروتاتکید  کی   » ار هاش  اضر 

هجراخ روما  ترازو  .دـش  اپ  هب  يدایز  لاجنج  راج و  لـیلد  نیمه  هب  تشادـن و  هاـش  زا  ار  یبـالقنا  تاراـهظا  نیا  راـظتنا  سکچیه 
هب روبجم  ار  هاش  دناوت  یم  گرزب  كوش  کی  طقف  دـنادب  هک  تسانـشآ  سلجم  و  تلود ، تأیه  هاش ، هرابرد  نم  تارظن  اب  ردـقنآ 

هیلک فذـح  نانمـشد و  همه  بوکرـس  اب  ار  تردـق  هک  هماکدوخ  روتاتکید  نیا  یتقو  .تفگ  هبنـش  زور  هک  دـنک  ییاـهزیچ  نتفگ 
یب ِمدرم  هک  دبتـسم  مدآ  نیا  ای  و  تسا ، تلود  ریـصقت  ینونک  عاضوا  هک  دـنک  مالعا  ناـهگان  هتفرگ ، تسدرد  يدرف  ياـه  يدازآ 

ات شتکلمم  هدش  لرتنک  ِتاعوبطم  ادص و 

ص:455
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لاحب

تاعوبطم سلجم و  زا  تسا و  هدـش  هتـسخ  اه  ّقلمت  زا  هک  دـنک  مـالعا  ناـهگان  دـنا ، هدوب  راـیع  ماـمت  قلمت  یـسولپاچ و  هب  راـچان 
هک تسا  دوز  یلیخ  زونه  هتبلا  .تسا  هداد  خر  یقیمع  یسایس  تالوحت  دبال  دننک ، هدامآ  تقیقح  ندینـش  يارب  ار  مدرم  ات  دهاوخب 

دامتعا اب  تسا  راودـیما  هاش  دـیاش   ... .تسا هدرک  بلج  شتلود  ياـنبور  موش  ياـه  كَرَت  هب  ار  هاـش  هجوت  يزیچ  هچ  ًاـقیقد  مینادـب 
رپ ار  مدرم  ياه  هدوت  میژر و  نیب  ینونک  فاکـش  مکاـح و  مدرم  یگدـنز  رب  ار  يرت  ملاـس  ياـضف  تاـعوبطم ، سلجم و  هب  ندرک 

(1) .دنک

نارهت رد  نان  دوبمک 

تکالف یعامتجا  یسایس و  يداصتقا ، عاضوا  دهاش  ناریا  ياه 1939-1941 ، لاس  ینعی  هاش ، اضر  تموکح  ياه  لاس  نیسپاو  رد 
ریزو رـسپ ، ِسوفیرد  .یج  سییول  .دوب  هدیـشک  تیمورحم  مدرم  نیا  يارب  یفعاضم  جـنر  نارهت  رد  ناـن  دـیدش  دوبمک  .دوب  يراـب 

: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  عاضوا  اکیرمآ ، راتخم 

ات دـنه  زا  مدـنگ  تادراو  اب  دوب ، عیاش  ناریا  رـساترس  رد  زییاپ 1940  زا  هک  مدـنگ  دـیدش  دوبمک  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا 
هجیتن رد  عاضوا  تماخو  هک  تسا  هدـش  مولعم  هزاـت  .تسا  هدـش  يریگولج  يدـج  نارحب  کـی  زورب  زا  هتفاـی و  فیفخت  يدودـح 

رب رت  عیسو  داعبا  اب  ینارحب  دیاش  دز  یمن  دنه  زا  مدنگ  تادراو  هب  تسد  عقوم  هب  ناریا  تلود  رگا  و  هدوب ، دح  هچ  ات  مدنگ  دوبمک 
اریز تسا ، هدوب  يدج  دح  هچ  ات  دوبمک  هک  دهد  یم  ناشن  هدرک  دراو  مدنگ  جراخ  زا  تلود  هک  نیمه  .دـش  یم  امرفمکح  روشک 
یم ار  ینونک  عاضوا  زا  تلود  دیدش  ینارگن  .دنک  یم  دراو  مدنگ  یطحق  عقاوم  رد  طقف  تسافکدوخ و  مدـنگ  دـیلوت  رظن  زا  ناریا 

تامادقا زا  ناوت 

ص:456
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مزلم رب  ینبم  شا  هناریگ  تخس 

نتخاس

نامرف نیا  زا  یچیپرـس  تباب  ینوناق  بیقعت  مدنگ و  هرداصم  تازاجم  نییعت  تلود و  هب  مدنگ  دازام  هنوگره  لیوحت  هب  نازرواشک 
(1) .تفایرد

هب هیروـف 1941  خـیرات 19  ات  ار  نآ  دـیاب  دنتـشاد  مدـنگ  هک  ییاـهنآ  دیـسر  پاـچ  هب  تاـعالطا  هماـنزور  رد  هک  يا  هیمـالعا  قبط 
عقوم نآ  رد  مدنگ  راورخ  ره  تمیق   ) دندش یم  همیرج  لایر  راورخ 100  ره  يازا  هب  ای  دنداد و  یم  لیوحت  هیلام  ترازو  ياهولیس 

سوفیرد .دوب  اه  مدنگ  هرداصم  نادنز و  وا  تازاجم  دنتفرگ ، یم  مدنگ  راب  یسک  زا  سرام 1941  زا  دعب  رگا   (2) (. دوب لایر   140
: اه تازاجم  نیا  همه  مغرب  هک  دسیون  یم 

مه مدنگ  هرذ  کی  یتح  دناوتب  تلود  هک  دنناد  یم  دیعب  ما  هدرک  تبحـص  اهنآ  اب  هلئـسم  نیا  هرابرد  هک  يرگید  صاخـشا  راجت و 
هک یتمیق  ربارب  هس  ات  ار  ناش  مدنگ  زا  يدایز  رادقم  ًالبق  ناراکمدنگ  هک  دنیوگ  یم  .دنک  ادیپ  اه  هطـساو  ناراکمدـنگ و  تسد  رد 
هک یمدنگ  رادقم  هرابرد  غورد  رامآ  نداد  اب  و  نالوئسم ؛ هب  نداد  هوشر  اب  ار  راک  نیا  .دنا  هتخورف  نارکتحم  هب  هدرک  نییعت  تلود 

.دنا هدرک  ناش  مدنگ  دازام  رادقم  هرابرد  کلک  زود و  و  دنراد ؛

: دهد یم  همادا  مدنگ  دوبمک  فیصوت  هب  ار  دوخ  شرازگ  سوفیرد 

يرگید ياهدرآ  زا  ًاضعب  ای  ًالک و  ار  نان  هک  ییاه  ناتسا  رد  هژیو  هب  دراد ؛ همادا  نانچمه  رت ، فیفخ  يردق  دنچ  ره  مدنگ ، دوبمک 
تادراو ریثأت  یلو  دنا ، هتـشادن  یبوخ  تیفیک  ریخا  ياههام  نیا  رد  اه  نان  تسا ؛ بایان  مدنگ  مه  نارهت  رد  .دنزپ  یم  وج  درآ  لثم 

دهاش ًاصخـش  تسا  نارهت  فرطنآ  لیام  نیدنچ  هک  یبایـسآ  هب  نتفر  اب  .رگید  ياه  ناتـسا  ات  تسا  دوهـشم  رتشیب  نارهت  رد  مدـنگ 
طقف هدرک و  لیطعت  ار  شبایسآ  هک  تسا  زور  زا 40  شیب  هک  تفگ  نابایسآ  .مدوب  مدنگ  دوبمک 
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یهاگ

رد یلصا  مهم و  ییاذغ  هدام  نیا  دوبمک  ناوت  یم  .دزادنا  یم  هار  هب  ار  نآ  دنروآ  یم  بایـسآ  يارب  مدنگ  یمک  رادقم  نازرواشک 
لوا .دوش  ببس  ار  مدنگ  دیدش  دوبمک  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  کیچیه  هک  داد ، تبـسن  لماع  ود  هب  ار  اه  یناریا  ییاذغ  میژر 

و داد ؛ شهاک  ار  مدنگ  ياهرابنا  يدوجوم  بیترت  نیدب  دش و  رداص  ناملآ  هب  مدـنگ  يرادـقم  گنج  عورـش  زا  لبق  تسرد  هکنیا 
هب یکمک  دوخ  کیژتارتسا  ياهرابنا  داجیا  همانرب  اب  تسا  هتـسناوتن  مه  شترا  .دوبن  بوخ  ًالـصا  مدنگ 1940  لوصحم  هکنیا  مود 

هدش رداص  جراخ  هب  یمدنگ  دـمآ  رازاب  هب  لاس 1940  لوصحم  هک  یتقو  زا  هک  دـنک  یمن  نامگ  یـسک  هتبلا  .دـنکب  عاضوا  دوبهب 
(1) .تساه نابز  رس  رب  هرابنیا  رد  یتاعیاش  دنچ  ره  دشاب ،

رد رفس ، ماگنه  هب  اکیرمآ  لوسنک  سوم ، زمیج  .دراد  تحـص  ًالماک  مدنگ  تارداص  همادا  هعیاش  هک  تفایرد  دوز  یلیخ  سوفیرد 
یلاح رد  دندیرخ ، یم  مدنگ  نازرواشک  زا  مدـنگ  رودـص  يارب  هک  دـید  ار  هلغ  راصحنا  نارومأم  هم 1941  هاـم  رد  درونجب  یلاوح 

كـالما زا  یـشخب  درونجب  هک  تسا  هدرکن  ناـشنرطاخ  سوم  هتبلا  .درک  یم  دراو  مدـنگ  دـنه  زا  دوـب و  یطحق  زرم  رد  روـشک  هک 
يرتشیب ياهرالد  يانعم  هب  تفر ، نآ  حرش  ًالبق  هک  يوروش ، داحتا  هب  ناریا  لامش  زا  ماد  مدنگ و  رودص  .دوب  هاش  اضر  یـصوصخ 

دیاـب مه  و  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناـش  لاـم  مه  ناریا  مدرم  .دـش  یم  ریزارـس  كرویوین  رد  هاـش  اـضر  ياـه  باـسح  هب  هک  دوب 
: دسیون یم  سوفیرد  .دندیشک  یم  یگنسرگ 

زا داتفا  طابترا  نیمه  رد  هک  یتاقافتا  لیلد  هب  جاهتبا  نیـسحمالغ  هک  دنناد  یم  همه  .تشاد  مه  یـسایس  ياهدـمایپ  هلئـسم  نیا  هتبلا 
رس رب  شروش  هب  راک  تسا  هتشاذگ  هک  دوب  ینابصع  جاهتبا  تسد  زا  هاش  هک  دنیوگ  یم  .دش  رانکرب  نارهت  يرادرهش  تلافک  ماقم 

هب دشکب و  نان 
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نیمه

مارآ دشاب  هتـشادن  يدـج  بقاوع  هک  يردـقب  عاضوا  مدـنگ  تادراو  اب  ًالامتحا   ... .تسا هدرک  رداص  ار  شا  يرانکرب  روتـسد  لیلد 
تلود دـشاب ، طسوتم  دـح  زا  رتمک  دوش  یم  تشادرب  هیئوژ  هام  رد  هک  لاس 1941  مدنگ  لوصحم  رگا  نیا ، دوجو  اب  .دـش  دـهاوخ 

(1) .دنارذگب مدنگ  رتدیدش  یتح  دوبمک  اب  رگید  لاس  کی  ای  دنک و  دراو  مدنگ  يدایز  ریداقم  دیاب 

.دش مه  رتدیدش  ناتسبات 1941  رد  مدنگ  دوبمک  دهد ، یم  ناشن  ترافس  يدعب  ياه  شرازگ  هکنانچ 

عاضوا رتشیب  تماخو  شرازگ 

تموـکح ياـهزور  هک  دوـب  هدـش  زرحم  نارهت  رد  کـیتاملپید  هعماـج  مـه  هاـش و  اـضر  يارب  مـه  يدـالیم  هــهد 1930  رخاوا  رد 
، هاش اضر  لماک  درگ  بقع  مغرب  هک  دوب  نشور  ناریا ، هب  نیقفتم  ياه  ورین  مجاهت  زا  شیپ  اههام  .تسا  هداتفا  هرامـش  هب  روتاتکید 

نادـنمراک .درک  یم  ینیب  شیپ  ار  يولهپ  هلـسلس  تموکح  نایاپ  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافـس  .دوب  دـهاوخن  شمیژر  ظفح  هب  رداق  وا 
هطقن هب  ناریا  یـسایس  یعامتجا و  عاضوا  هک  دـنداد  یم  رادـشه  ناـشنایامرفراک  هب  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  ياـه  تکرـش  یجراـخ 
.دننک جراخ  ناریا  زا  تقو  عرـسا  رد  ار  نادنمراک  هک  دندرک  یم  هیـصوت  تسا و  هار  رد  يدـج  یتالکـشم  راچان  هدیـسر و  راجفنا 

نیا تقو  هچ  هک  دوب  نیا  لاوئـس  هکلب  ریخ ، ای  دوش  یم  نوگنرـس  بالقنا  کی  اب  هاش  اضر  تموکح  ایآ  هک  دوبن  نیا  لاوئـس  رگید 
تکرـش هدـنیامن  هک  ستـشربما ، لـینروک  ریمیـسک  تربـلآ  ماـن  هب  یکیژلب  هـعبت  کـی  هیوناژ 1941 ، هاـم  رد  .داـتفا  دـهاوخ  قاـفتا 
.داتسرف تکرش ، نواعم  جیپ ، .یس  کنرف  يارب  یـشرازگ  دوب ، .یت ) دنا  .یت.يآ  تکرـش   ) كرویوین ِفارگلت  دنا  نفلت  لانـشنرتنیا 

تایوتحم دیاب  هک  تفایرد  دوب ، هدرک  رفس  ناریا  هب  ًاصخش  شیپ  تقو  دنچ  هک  جیپ 
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دنا .یت.يآ  تکرـش  نواعم  فرط  زا  هک  شرازگ  نیا  .دـناسرب  ، (1) لاه لدروک  اکیرمآ ، هجراـخ  روما  ریزو  عـالطا  هب  ار  شرازگ 
.درک بلج  ار  لاه  هجوت  هلصافالب  دش ، یم  لاسرا  هجراخ  روما  ترازو  يارب  .یت 

ره هب  میژر  تیساسح  نینچمه  ناریا و  سیلپ  يرایـشه  اهروسناس و  راشف  شیازفا  لیلد  هب  هک  دوب  هتـشون  شـشرازگ  رد  ستـشربما 
کی طـسوت  هب  مه  ار  شرازگ  نیا  .تسا  هدرک  دوباـن  دوـب ، هتـشون  ناریا  عاـضوا  هراـبرد  ًـالبق  هک  ار  ییاـه  شرازگ  يداـقتنا ، عوـن 

تایلام و  مدرم ، تکالف  جنر و  روسناس ، بوکرس و  زا  يرات  هریت و  ریوصت  ستـشربما  شرازگ  .تسا  هداتـسرف  دامتعا  لباق  صخش 
يارب تلود  تسایس  شا  یلـصا  تلع  هک  دهد  یم  ربخ  نان  ییاذغ و  داوم  دیدش  دوبمک  زا  نینچمه  .دنک  یم  میـسرت  نیگنـس  ياه 

: تسا يوروش  ریهامج  داحتا  ناملآ و  هب  ماد  مدنگ و  رودص 

زا

.دـنا هدروآ  يور  دـسرب  ناشتـسد  هب  هک  يرگید  نان  ره  اـی  وج و  ناـن  ندروخ  هب  مدرم  روشک  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  هتـشذگ ، راـهب 
ناریا 400 نآ  بجوم  هب  هدش و  هتسب  هیـسور  اب  ًاریخا  هک  تسا  يدادرارق  شا  هدمع  تلع  یلو  تسادیپ ، ًالماک  مه  تشوگ  دوبمک 

مناد یم  دیعب  ًاصخـش  هتبلا  .درک  دـهاوخ  رداص  روشک  نیا  هب  واگ  سأر  رازه  كوخ و 200  سأر  رازه   200 دنفسوگ ، سأر  رازه 
دراد ربخ  رتهب  ًامتح  هک  یناریا  تاماقم  زا  یکی  دـنچ  ره  دراذـگن ، تشوگ  یلخاد  رازاب  رب  يریثأت  دوش و  رداص  ماد  دادـعت  نیا  هک 

یب دـنراد  ترـضحیلعا ) كالما   ) رزخ ياـیرد  یبونج  لـحاس  ياـه  هپت  اـه و  تشد  رد  واـگ  سأر  رازه  دـص  دـنچ  هک  دـیوگ  یم 
(2) .دنرچ یم  ناشدوخ  يارب  بحاص 

یب رزخ  هقطنم  رد  هک  ییاـه  ماد  لیدـبت  يارب  هنارکتبم  یهار  دوـب  هتـسناوت  یتـح  هاـش  اـضر  دـیآ ، یم  رب  قوـف  شرازگ  زا  هکناـنچ 
.دبایب كرویوین  هب  اهنآ  لاسرا  رالد و  هب  دندیرچ  یم  ناشدوخ  يارب  بحاص 
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يزاس نامتخاس  بت  نهآ ، هار  تخاس  هژورپ  زا  يادـج  : » دوب هدرک  لاسرا  ناریا  ینارمع  ياه  هژورپ  هرابرد  مه  يرابخا  ستـشربما 
ات 2000 ًارثکا 1000  هک  اه  هناخترازو  يارب  يدـیدج  میظع  ياه  نامتخاس  تسا و  هداتفا  تکلمم  نیا  ناج  هب  تلود ) رابجا  اب   ) مه
زا يا  هطقن  رتمک  رد  مه  حلـص  نامز  رد  یتح  هک  تسا  يّدلومریغ  ياه  هنیزه  نانچ  مزلتـسم  هک  تسا ، تخاس  لاح  رد  دنراد  قاتا 

جلف ًابیرقت  یصوصخ  شخب  تلود ، تسد  رد  تراجت  راصحنا  لیلد  هب  هک  دیوگ  یم  وا  .گنج » نامز  هب  دسرب  هچ  هدش ، هدید  ایند 
.تسین یفاک  زین  ریمن  روخب و  شاعم  نیمأت  يارب  یتح  اهدزمتسد  الاب و  رایسب  مروت  .تسا  هدش 

لاوئس هکلب  ریخ ، ای  تسا  هار  رد  یبالقنا  شروش و  ایآ  هک  تسین  نیا  لاوئـس  ًالـصا   » هک دوب  دقتعم  ستـشربما  هکنیا  رتمهم  همه  زا 
ییاکیرمآ ياه  کناب  هب  ناریا  زا  لوپ  لاقتنا  رد  هاش  اضر  یگمیسارس  ار  تیعـضو  نیا  هناشن  نیرتایوگ  وا  .تقو » هچ  هک  تسا  نیا 

تخادرپ رالد  هب  الاح  هک  لاس ،) رد  رالد  نویلیم  دودح 20  رد   ) ناریا هجوت  لباق  یتفن  ياهدمآرد  هب  هراشا  اب  ستـشربما  .دناد  یم 
دنک یم  لالدتـسا  روشک ، نیا  زا  تادراو  هب  تبـسن  اکیرمآ  هب  ناریا  تارداص  ینوزف  هلمج  زا  ناریا ، يراجت  زارت  دازام  و  دـش ، یم 

رد هاش  اضر  یکناب  ياه  باسح  هب  يراـجت  دازاـم  زا  یـشان  ياـهرالد  ندـش  ریزارـس  هجیتن  دـیاب  ناریا  رد  رـالد  دـیدش  دوبمک  هک 
( .تشادن ربخ  سییوس  ياه  کناب  هب  لوپ  لاقتنا  زا  وا  هتبلا   ) دشاب كرویوین 

شلیلد دـیوگ  یم  وا  هک  روطنآ  .تسا  هدـیدن  نارهت  رد  ار  اهرالد  نیا  گنر  یـسک  تسا  لاس  کی  هک  دـنک  یم  هراـشا  ستـشربما 
: تفر یم  كرویوین  هب  تخادرپ ، یم  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  یغلابم  هلمج  زا  اهرالد ، همه  .تسا  هداس  یلیخ 

تالایا اـیناتیرب و  يروتارپما  هب  هک  یتارداـص  و  دوش ، یم  تفاـیرد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  هک  يزاـیتمالا  قح  هب  هجوت  اـب 
دـنق و تادراو  ياهنم  دریگ ، یم  تروص  دنتـسه  رگید  ياهزرا  ای  دـنوپ  تخادرپ  هب  رداـق  هک  يرگید  ياـهروشک  یخرب  هدـحتم و 

یتفگنه ریداقم  ياچ ،
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رالد

[ رالد  ] دوبمک ًالمع  درک و  هدافتـسا  هدـحتم  تالایا  زا  تادراو  هنیزه  نیمأت  يارب  اـهنآ  زا  دوش  یم  یتحارب  هک  دـنام  یم  یقاـب  دازآ 
لک عومجم  یتقو  .تسا  هداتفا  قافتا  ناریا  رد  هیضق  نیا  سکع  ًالماک  یلو  .تسین  رالد  یگنیدقن  رد  يدوبمک  چیه  ای  تسا ؛ زیچان 

فرط زا  ار  اـه  هنیزه  همه  و  دوب ) دـهاوخ  یبیرقت  قیقد  تاـعالطا  دوبن  لـیلد  هب  هتبلا  هک   ) فرط کـی  زا  ار  يزرا  ياهدـمآرد  همه 
دیرخ يراوشد  رالد و  یعقاو  دوبمک  نیا  اب  ًالصا  هک  میبای  یم  دمآرد  دازام ]  ] حیضوت لباقریغ  فاکش  کی  میدنب ، یم  عمج  رگید 

دنا هدـیدن  مه  ار  رالد  گنر  یتح  هتـشذگ  هام  هن  اـی  تشه  فرظ  هک  تلود  یجراـخ  نادـنمراک  قوقح  تخادرپ  يارب  یتح  رـالد 
تسرد دناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  یلو  .تسا  ساسا  هیاپ و  یب  ًارثکا  هک  تساه  نابز  رـس  رب  یتاعیاش  لیلد  نیمه  هب  .دیآ  یمن  رد  روج 

رد ار  حیـضوت  ای  هعیاش  نیا  تحـص   ... .دـنک یم  لقتنم  هدـحتم  تـالایا  هب  ار  شا  یـصخش  تورث  دراد  ترـضحیلعا  ًارهاـظ  .دـشاب 
.ناریا ات  درک  یسررب  ناوت  یم  رت  تحار  اکیرمآ 

: دهد یم  ربخ  هدحتم  تالایا  زا  الاک  دیرخ  يارب  رالد  دوبن  زا  نینچمه  ستشربما 

ماجنا هیلام  ترازو  ِداصتقا  هرادا  قیرط  زا  دـیاب  يراجت  روما  تسا و  تلود  هدـننکدراو  هدـننکرداص و  اـهنت  ًـالمع  رـضاح  لاـح  رد 
رداص اه  هناخترازو  ریاس  يارب  هیلام  ترازو  هک  يا  همانـشخب  رد  یبوخب  تسا  عفنیذ  تلود  هک  ییاج  ات  زین  یجراخ  تراـجت  .دوش 

.دریگب تروص  ناملآ  زا  دـیاب  غلبم  ره  هب  یتلود  تارادا  يالاک  شرافـس  هنوگ  ره  هک  نومـضم  نیدـب  تسا ؛ هدـش  هصالخ  هدرک ،
داصتقا هرادا  دـییأت  زا  سپ  طقف  هدـحتم  تالایا  زا  الاک  دـیرخ  شرافـس  .تسین  دوجوم  هدـحتم  تالایا  زا  دـیرخ  يارب  يرالد  چـیه 

ریذـپ ناکما  رگید  ياهروشک  زا  نآ  دـیرخ  هک  تسا  شرافـس  لباق  هدـحتم  تـالایا  زا  ییـالاک  طـقف  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛ نکمم 
.ما هدرک  تیؤر  ار  همانشخب  نیا  مدوخ  مشچ  هب  نم  .دشابن 
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لاس 1940 رد  ناریا  یبرغ  لامش  ناجیابرذآ و 

زمیج وا ، نیـشناج  ناتـسا ، نیا  تیعـضو  شرازگ  ناجیابرذآ و  هب  اکیرمآ ، لوسنک  درالیو ، .سا  يرنه  رفـس  زا  دـعب  لاس  هد  ًاـقیقد 
روظنم هب   » ناجنز و  نادمه ، هاشنامرک ، ناجیابرذآ ، نالیگ ، ناردنزام ، رد  داد ) ماجنا  دوخ  جرخ  هب  ار  یمود  هک   ) راب ود  زین  سوم ،
درالیو هچنآ  زا  ناجیابرذآ  عاضوا  .تخادرپ  تحایس  هب  هریغ » يراجت و  تاعالطا  يروآ  عمج  نارهت و  یلوسنک  هزوح  اب  ییانـشآ 
یهاگن  » رد سوم  هک  يراب  تکـالف  يداـصتقا  عاـضوا  زا  يادـج  .دوب  هدـش  مه  رت  میخو  یتح  دوب ، هدرک  شرازگ  لاس 1930  رد 

تینما یلم و  یگچراپکی  داجیا  رد  هاش  اضر  ياهدرواتسد  حالطصا  هب  زا  يزیچ  تسا ، هدرک  فیصوت  يولهپ » هرود  ناریا  هب  ارذگ 
: دوب هدنامن  یقاب  لاس 1940  رد  زین  یلخاد 

نارهت رد  هتشذگ  هام  دنچ  رد  .دوب  ناناقهد  نازرواشک و  عضو  درک  یم  ییامندوخ  رتشیب  میاه  تحایس  ریس و  رد  هچنآ  نم ، رظن  زا 
يورد اـب  يدوزب  هتبلا  .دوش  یم  رتدـیدش  دوـبمک  نیا  موـش ، یم  رترود  تختیاـپ  زا  هچ  ره  هک  تسا  هدـش  باـیان  دـنق  درآ و  ناـن ،

.تسین لقع  زا  رود  نآ  رارکت  لامتحا  یلو  دش ، دهاوخ  فرطرب  عضو  نیا  دیدج  لوصحم 

حیضوت

يارب ییاهدادرارق  هلغ  راصحنا  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  مه  ًامومع  دراد و  دوجو  مدـنگ  دوبمک  يارب  هک  یهجوم 
هتفرگ رظن  رد  تارداص  يارب  مدنگ  یتباث  رادقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دنا  هتسب  لاس 1938  رد  یلخاد  زاین  دازام  لحم  زا  مدنگ  رودص 

زا شیب  مدـنگ 1938  لوصحم  مولعم  رارق  زا  .دوش  ناربج  یلخاد  فرـصم  شهاک  اب  دـیاب  یتارداص  مدـنگ  یلامتحا  دوبمک  هدـش ،
.تشاد میهاوخ  مدنگ  دیدش  دوبمک  دعب  ياه  لاس  رد  و  یتارداص ، مدنگ  دوبمک  يداع  ياه  لاس  رد  نیاربانب  هدوب ، طسوتم 

تیاکـش هشیمه  منک  یم  رکف  هتبلا  هک   ) دنتـشاد تیاکـش  دزادرپ  یم  ناش  مدـنگ  يارب  تلود  هک  یتمیق  اه و  تایلام  زا  نازرواشک 
رد دنراد .)
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یضعب

هب مود  مقر  ًالامتحا  .متفه  ود  دنتفگ  یم  رگید  یـضعب  رد  و  دور ، یم  تایلام  تباب  ناشلوصحم  زا  یمین  هک  دنتفگ  یم  اهاتـسور  زا 
تلود دشاب ، یفاک  زرواشک  ياهزاین  عفر  يارب  دوش  یم  روصت  هک  یمدنگ  رادقم  نتـشاذگ  رانک  زا  دعب  .دـشاب  رت  کیدزن  تقیقح 

زا لایر  مدنگ 140  ولیک ]  300  ] راورخ ره  تباب  دابآ  ناطلـس  هقطنم  رد  زرواشک  کی  ًالثم ، .درخ  یم  تباـث  تمیق  کـی  اـب  ار  هیقب 
، راـجاق تموـکح  دـب  ياـهزور  رد  هک  قرف  نیا  اـب  تخورف ، یم  تمیق  نیمه  هب  ار  مدـنگ  مه  شیپ  لاـس  تسیب  .دریگ  یم  تـلود 
ره هزیرگنـس و  كاـخ و  اـب  ینعی  تخورف  یم  دوب » هک  روطناـمه   » و تخورف ، یم  تساوخ  یم  شلد  هک  یـسک  ره  هب  ار  شمدـنگ 

دیاـب ـالاح  یلو  .تفرگ  یم  هرقن  نارق  هب  ار  شلوـپ  هکنیا  نمـض  دوـب ؛ هدـش  نآ  یطاـق  یبوـک  نـمرخ  ماـگنه  هـب  هـک  يرگید  زیچ 
كاخ و هناهب  هب  ار  مدنگ  صلاخان  نزو  زا  دـصرد  هنارـسدوخ 20  نامزاس  نیا  .دشورفب  تلود  هلغ  راصحنا  نامزاس  هب  ار  شمدنگ 

دهد یم  سانکسا  هب  ار  زرواشک  لوپ  هکنیا  نمـض  دزادنا ؛ یم  نآ  تمیق  زا  مجنپ  کی  عقاو  رد  دنک و  یم  مک  لاغـشآ  هزیرگنس و 
رگید قطانم  رد  .درادن  مه  ار  شیپ  لاس  تسیب  نارق  دیرخ  تردق  متفه  کی  ًامـسر  یلو  دراد ، ار  هرقن  نارق  شزرا  نامه  ًامـسا  هک 

.درذگ یم  شوخ  ناراک  شاخشخ  هب  ًارهاظ  طقف  .تسا  لاونم  نیمه  هب  عضو  مه 

انب یلصا  ياه  هداج  لوط  رد  ار  یلکش  کی  هزات و  یلگ  ياه  هناخ  وا  نارومأم  تسا ، هاش  یـصوصخ  کلم  ًالمع  هک  ناردنزام  رد 
یم نازرواشک  زا  ار  نآ  دـنناوتب  تقو  ره  هک  هیارک  نییعت  اب  هتبلا  دـنهدب ، ناکـسا  اـهنآ  رد  ار  نازرواـشک  دـننک  یم  یعـس  هدرک و 

ندنازوس ًالثم  دوش ، یم  ذاختا  اه  هناخ  نیا  رد  تنوکـس  هب  نازرواشک  قیوشت  تهج  هک  يا  هناریگ  تخـس  تامادـقا  مغرب  .دـنریگ 
دنچ همیسارس  اه ، هداج  نآ  زا  هاش  روبع  ماگنه  هب  .تسا  هنکس  زا  یلاخ  زونه  اه  هناخ  نیا  زا  يرایسب  نازرواشک ، یبوچ  ياه  هبلک 

هک تسین  یکش  .دنورب  ناشیاه  هناخ  هب  ات  دنراذگ  یم  اجنآ  زا  هاش  اضر  روبع  زا  سپ  و  دنناپچ ، یم  اه  هناخ  رد  ار  رفن 
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نانز تیعضو  هناخراک  نیا  ییاپورا  نارگراکرس  یلو  تسا ، یـضار  یلیخ  سولاچ  یفاب  مشیربا  هناخراک  زا  ینویامه  ترـضحیلعا 
.دننک یم  فیصوت  یفاکریغ  ار  ناشیاهدزمتسد  و  كانلوه ، دننک  یم  راک  نآ  رد  هک  ار  یناکدوک  و 

و يولهپ »  » ار شیات  ود  ًامتح  هک  ضیرع ، ياه  نابایخ  .دننک  یم  كزب  مادـم  ار  گرزب  ياهاتـسور  اهرهـش و  رهاظ  رگید ، يوس  زا 
رهاظ طقف  مه  یهاگ  .تسا  هدـش  انب  اهنآ  لوط  رد  دـیدج  ياه  نامتخاس  و  تسا ؛ هتفای  شیاـشگ  اهرهـش  رد  دـنمان ، یم  روپهاـش » »

.تسا هدش  افتکا  نیمه  هب  كزب و  یمیدق  هنهک و  ياه  نامتخاس 

تلود

هار اجنآ  زا  .تسا  دوهـشم  يا  هظحالم  لباق  تیلاعف  هنایم  ات  نارهت  زا  دـهد و  یم  همادا  نانچمه  ار  زیربت  نهآ  هار  تخاس  راک  ناریا 
لیر راک  .دور  یم  زیربت  فرط  هب  هییاضر  هچایرد  یقرش  لحاس  لوط  رد  سپـس  و  برغ ، رد  هغارم  فرط  هب  دروخ و  یم  چیپ  نهآ 

.دـننک یم  رتهب  اه  یجورخ  اه و  لاناک  تخاس  اب  ار  اههارگرزب  تیعـضو  دـنراد  .تسا  هدـشن  عورـش  زونه  زیربت  ات  هناـیم  زا  یـشک 
یم اهرازیلاش  اه و  لگنج  ناـیم  زا  عقاو  رد  یلعف  هداـج  یلو  تسا ، اراتـسآ  هب  يولهپ  زا  ور  نیـشام  هداـج  کـی  تخاـس  زا  تبحص 

زا ار  ناریا  هب  يوروش  ياهورین  هلمح  دناوت  یم  هک  دنا  هدیشک  دنسپ  هاش  هب  دورهاش  زا  ًاریخا  مه  ار  بوخ  ًاتبـسن  هداج  کی  .درذگ 
بونج هشوگ  زا  ار  ناریا  هب  هلمح  دناوت  یم  زین  يولهپ  هب  اراتسآ  هداج  .دنک  رت  ناسآ  رزخ  يایرد  یقرش  بونج  رد  ناگرگ  ناتـسا 

.دنک رت  ناسآ  رزخ  يایرد  یبرغ 

نیا .دـندرب  یم  ناملآ  دـصقم  هب  رگید  ياهالاک  هبنپ و  راب  هک  مدـید  نوزبارط  هب  ناجیابرذآ  ياه  هداج  رد  ار  يدایز  ياه  نویماـک 
تلود شیپ  تقو  دـنچ   ... .دـننک یم  لمح  دـصقم  هب  راطق  اب  اجنآ  زا  و  دـنرب ، یم  ازناتـسنک  هب  نوزبارط  زا  یتشک  اب  ار  اـه  هلومحم 

رد هلئـسم  نیمه  دـیاش  و  دوب ؛ هدادـن  لـیوحت  نآ  هب  ناریا  یلو  هتـسب  ناریا  اـب  ار  شدادرارق  هک  درک  یم  ار  يا  هبنپ  ياـعدا  يوروش 
ریثأت هبنپ  تارداص  ریسم  باختنا 
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هتشاذگ

ینوناقریغ تروص  هب  رکـش  يرادقم  دهد  یم  ناشن  هک  دیآ ، یم  رت  نییاپ  مه  رکـش  تمیق  يوروش  زرم  هب  ندـش  کیدزن  اب  .دـشاب 
.دوش یم  تکلمم  دراو 

روضح

رهش نیکشم  رد  رگشل ؛ ود  لیبدرا  رد  دوب ؛ رقتسم  رگشل  کی  اراتـسآ  رد  .دوب  دوهـشم  ًالماک  ناجیابرذآ  ناتـسا  رـساترس  رد  شترا 
ياهورین اه و  هناخزابرـس  .دـید  ار  نازابرـس  دـش  یم  طقف  وکام  رد  و  رگـشل ؛ ود  زیربت  رد  پیت ؛ کی  رها  رد  رگـشل ، کی  ًـالامتحا 

نیـسحت و رد  ار  اه  یناریا  یمومع  ساسحا  مه  ناجیابرذآ  مدرم  دـیمهف ، دـش  یم  هک  ییاج  ات  .دـندوب  مه  رگید  ياهاج  رد  یماظن 
لزنت نآ  شیپ  لاس  جـنپ  تمیق  مراهچ  کی  هب  زیربت  رد  کلم  نیمز و  شزرا  .دنتـشاد  يوروش  داحتا  زا  سرت  ناملآ و  اـب  یتاـپمس 

ساسحا هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یتیلقا  مه  اه  يروسآ  اه و  ینمرا  .تسا  يوروش  ياهورین  هلمح  زا  سرت  هدـنهد  ناشن  هک  هتفای ،
اعدا هک  درُک  نانزهار  ناتسدرک ، رد  .درک  دهاوخ  رتهب  ار  عضو  يرییغت  ره  هک  دننک ، یم  ساسحا  هک  دسر  یم  رظن  هب  ای  دننک ، یم 
يولج نآ  زا  شیپ  زور  ود  هک  متـشذگ  يا  هداـج  زا  .دـندوب  هدرک  تراـغ  ار  مدرم  لاوما  لاـم و  راـب  نیدـنچ  دـنا ، یقارع  دوش  یم 

رد و  دراد ، جرخ  شترا  يارب  اـه  ینزهار  عوـن  نیا  بوکرـس  هک  تسین  یکـش  .دـندوب  هدرک  تـُخل  ار  مدرم  هـتفرگ و  ار  یناوراـک 
زا عافد  يارب  ار  ناییاتـسور  دنراد  دـصق  یناریا  تاماقم  دـنیوگ  یم  هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب  اه  تراغ  اه و  ینزهار  راشفا  هقطنم 

(1) .دننک حلسم  هرابود  ناشدوخ 

دنداد یم  لیکـشت  ار  روشک  مدرم  هدوت  هک  ار  یناییاتـسور  هناـمحر  یب  ، » دوب ییاتـسور  کـی  ًاـتلاصا  زین  شدوخ  هاـش  اـضر  هچرگا 
(2)« .درک یم  رامثتسا 
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ص 35. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، - 2
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لیروآ 1941 ناریا ، بونج  قرش و 

هک يا  هنامرحم  شرازگ  رد  .درک  رفـس  ناهفـصا  سراف و  نادـهاز ، نامرک ، ناسارخ ، ناگرگ ، هب  سوم  لوسنک  لیروآ 1941 ، رد 
تسا يزیچ  زا  رت  میخو  بتارم  هب  ییاذغ  داوم  دوبمک  هک  تشاد  راهظا  داتسرف ، يروم  .سا  سالاو  يارب  هزور  رفس 25  نیا  هرابرد 

: دوب هدرک  شرازگ  شیپ  هام  دنچ  هک 

کی زجب  .دوب  روشک  رـساترس  رد  ییاذغ  داوم  دوبمک  درک ، یم  بلج  ار  هجوت  همه  زا  رتشیب  رفـس  نیا  لوط  رد  هچنآ  منک  یم  رکف 
ادیپ ینان  ًالـصا  طاقن ، نیا  زا  يرایـسب  رد  و  دوب ، هجاوم  ییاذغ  داوم  دوبمک  اب  مدرک  رفـس  نآ  هب  هک  یطاقن  همه  کچوک ، ءانثتـسا 
رتهب ار  عضو  ًاتلاجع  دیاش  تسا ، تیور  لباق  الاح  زا  هک  يرابرپ  لوصحم  زادنا  مشچ  دـیراب و  راهب  رد  هک  یناوارف  ناراب  .دـش  یمن 

 ... .دنک

یلیلد و  دندرکن ؛ دودحم  ار  ییاذغ  داوم  تارداص  یناریا  تاماقم  دـش ، ییاذـغ  داوم  دـیدش  دوبمک  راچد  ناریا  هک  لاس 1940  رد 
یم درونجب  یلاوح  زا  متـشاد  یتـقو  .دـشاب  هتخومآ  اـهنآ  هب  هدـنیآ  يارب  یـسرد  لاـسما  ییاذـغ  داوم  دوـبمک  هک  مینک  رکف  درادـن 
یم هکنانچ  .دنتسه  يوروش  قیرط  زا  ناملآ  هب  رودص  يارب  مدنگ  دیرخ  لوغشم  هک  مدید  ار  هلغ  راصحنا  نامزاس  نارومأم  متشذگ 

اه یـسیلگنا  تسد  زا  اه  تیاکـش  نیا  رتشیب  هتبلا  .دنراد  تیاکـش  تلود  تسد  زا  همه  دشاب  مک  اه  هریج  یتقو  تشاد ، راظتنا  ناوت 
ًاعقاو مدرم  هک  دوب  سابعردـنب  رد  طـقف  .دـنناد  یم  دـتفا  یم  قاـفتا  ناریا  رد  هک  يزیچ  ره  ببـسم  ار  اـه  یـسیلگنا  مدرم  اریز  دوب ؛

یناجم ملیف  دندوب و  هتخاس  اجنآ  یهام  ورسنک  هناخراک  کی  ًاریخا  اه  یناملآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  مه  نیا  .دندوب  اه  يزان  رادفرط 
.دندرک یم  مدرم  يارب  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  دنداد و  یم  ناشن  مدرم  هب 

هدیقع هب  یلو  داد ؛ صیخـشت  اه  يزان  يرادـفرط  يور  زا  ار  یـسیلگنادض  تاساسحا  یطیارـش  نینچ  رد  ناوت  یمن  ًاتعیبط  نیاربانب ،
ره دوب - رییغت  مدرک  تبحص  اهنآ  اب  هک  یمدرم  یلصا  تساوخ  نم 
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.يرییغت

ردقنآ سیلپ  نارومأم  هتـشذگ  لاس  .دوب  هتفای  شهاک  يا  هظحالم  لباق  دح  ات  دابآرتسا )  ) ناگرگ هقطنم  رد  سیلپ  تراظن  لرتنک و 
تأیه ياضعا  زا  درک و  رداص  يا  همانـشخب  ناریا ]  ] هجراخ روما  ترازو  رابکی  یتح  هک  دنداد  یم  رارق  ییوجزاب  دروم  ار  نارفاسم 

.دننکن رفـس  ناگرگ  ناتـسا  هب  رگید ) قطانم  رب  هوالع  [ ) ناریا  ] هجراخ روما  ترازو  اب  تروشم  نودب  هک  تساوخ  کیتاملپید  ياه 
همه لثم  مه  اجنآ  ياهادگ  .دندرک  ینادنز  یتدم  يارب  ریگتـسد و  یلیلد ، چـیه  یب  ار ، هقطنم  نآ  ياه  یناریاریغ  همه  مه  راب  کی 
.دراد دوجو  اهادـگ  سیلپ و  نیب  يا  هتـشونان  قفاوت  طاقن  یخرب  رد  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  هاگ  .دـندوب  جمـس  دادـعترپ و  ناریا  ياج 

یم روبجم  بلغا  ناش   ّ رـش زا  ندش  صالخ  يارب  هک  دنتخیر  یم  نامرـس  رب  نانچ  اهادـگ  دـندرک و  یم  لطعم  ار  لیبموتا  اه  سیلپ 
مدآ و  دشاب ، جرخ  مک  ردقنیا  یتسودرـشب  يراکوکین و  هک  مسانـش  یمن  ار  يرگید  روشک  چیه  .مزادنیب  ناش  هساک  هب  یلوپ  مدـش 

(1) .دنکب هیریخ  راک  تنس )  1  ) یهاش هزادنا 10  هب  يزیچان  غلبم  نداد  اب  دناوتب 

دورب دیاب  هاش  اضر  توا 1941 : رونیام ، شرازگ 

وا تارظن  زا  يرایـسب  هتبلا  .دـندرک  یـسررب  هعلاطم و  تقد  هب  نتگنـشاو  رد  میدرک  هراـشا  نآ  هب  ـالاب  رد  هک  ار  ستـشربما  شرازگ 
.یج دلوره  .دوب  هداتسرف  هجراخ  روما  ترازو  يارب  شیاه  شرازگ  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  ًالبق  هک  دوب  يزیچ  نامه  هباشم 

هرابرد ار  یلصفم  تاحیضوت  هاش ، اضر  طوقس  ناریا و  هب  نیقفتم  ياهورین  دورو  زا  لبق  هتفه  ود  تسرد  ترافـس ، ریبد  ، (2) رونیام
ياقآ  » دوب هتشون  شرازگ  نیا  لاسرا  ماگنه  هب  سوفیرد ، اکیرمآ ، راتخم  ریزو  .دوب  هدرک  هیهت  ستشربما  شرازگ 
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یم هیارا  ناریا  تیعـضو  زا  یقیقد  ریوصت  وا  شرازگ  نم  هدـیقع  هب  تسا و  هدیـشک  شرازگ  نیا  هیهت  يارب  یناوارف  تمحز  رونیاـم 
هک ستشربما  تارظن   » هک دنرواب  نیا  رب  اه  یلیخ  دیاش  هک  دوب  هدوزفا  هدناوخ و  تسرد  قیقد و  ار  ستشربما  شرازگ  رونیام  .دهد »

زادرپ هیرظن  تاـملپید  کـی  تارظن  زا  رت  لوـقعم  یلیخ  تسا ، هرمزور  یعقاو  یتالکـشم  اـب  ناـبیرگ  هب  تسد  نـیب و  عـقاو  يریدـم 
: دوب ریز  بلاطم  لماش  رونیام  شرازگ  .دشاب »

نیا و  دوش ، یمن  رتشیب  نیا  زا  ًاعقاو  اه  هدوت  رامثتـسا  یـشک و  هرهب   ... .دنا یـضاران  ًاعقاو  تخب  هریت  ياه  هدوت  نیا  هک  تسین  یکش 
، ًـالثم .ما  هداد  رارق  ثحب  دروم  مدرم  فلتخم  راـشقا  زا  يدارفا  اـب  ار  نآ  دـنک و  یم  بلج  ار  مهجوـت  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ًاـقیقد 

روبع اه  نابایخ  زا  هک  هفیظو  زابرس  یهورگ  ندید  اب  مدوب  وا  هارمه  هک  زور  کی  ناهفصا ؛ رد  یـسیلگنا  فورعم  غّلبم  رتفـش ، رتکد 
ار ناش  نوخ  دوش  یم  مامت  ناش  تمدخ  یتقو  ات  دنوش  یم  ماظن  دراو  اه  هچب  نیا  هک  یتقو  زا  شترا  نارـسفا  هک  تفگ  دندرک  یم 

یـصخرم دنتـسرفن ،؛ ای  دنتـسرفب  هاگودرا  نالف  هب  هکنیا  يارب  ًالثم  دنـشود ؛ یم  ار  اهنآ  دـنناوتب  هک  اجنآ  اـت  دـننک و  یم  هشیـش  رد 
زا یکی  دـنریگ .] یم  لوپ  اهنآ  زا   ] دـنکن ناـش  هیبنت  نابهورگرـس  هکنیا  اـی  دـنهدب ؛ يرتهب  ياذـغ  دـنهدب ؛ یـصاخ  زاـیتما  دـنهدب ؛
وزج هک  هدیـشارت ، رـس  اب  شنادـنمراک  زا  یکی  شیپ  تقو  دـنچ  هک  تفگ  نم  هب  زورید  نیمه  ناریا  یهاشنهاش ]  ] کـناب نالوئـسم 

ات دوب  هداد  رـسفا  کی  هب  لاـیر  هک 270  تفگ  دوـب و  ینابـصع  تحاراـن و  یلیخ  .تشگرب  ماـظن  تمدـخ  زا  تسا ، شترا  تاررقم 
قوقح .دوب  هدادـن  مه  وا  دـهدب و  مه  رگید  لایر  دیاب 300  هک  دوب  هتفگ  رگید  رـسفا  کی  تمدخ  رخآ  رد  یلو  دنـشارتن  ار  شرس 

یم رد  ناشتسد  زا  نارسفا  ًالومعم  مه  ار  نآ  هک  هام ؛ رد  لایر  طقف 50/7  دوش ، یمن  شرواب  مدآ  هک  تسا  مک  ردقنآ  نازابرس  نیا 
عقاو رد  دهدب ، اهنآ  هب  یلوپ  یلیماف  ای  دنشاب و  هتشاد  یلوپ  مه  ناشدوخ  رگا  ای  دنام ، یمن  ناشیارب  یلوپ  چیه  هام  رخآ  رد  دنروآ و 

تمدخ هب  اهنآ  یتقو  .دنوش  یم  مه  راکهدب 
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، دنور یم 

.دوش یمن  ناشیاه  هداوناخ  هب  یکمک  چیه 

لایر طسوتم 8  روط  هب  ای  لاـیر  ات 10  هنازور 4  یلومعم  رگراک  کـی  و  دـهد ، یم  ار  مدرم  ریمن  روخب و  فاـفک  طـقف  اهدزمتـسد 
؛ دیرخ دیفس  نان  صرق  کی  ناوت  یم  طقف  لایر  کی  اب  یجراخ ، ياهزرا  اب  لایر  يربارب  خرن  زا  رظن  فرص  .درادن  دزمتـسد  رتشیب 

فافک یتح  اهدزمتـسد  نیا  هک  دینیب  یم  نیاربانب ، .دزادرپب  شا  هنازور  ياذغ  تباب  لایر  ات 7  دـیاب 3  رگراک  کی  رگید  ترابع  هب 
رینپ و هایـس ، نان  ياچ ، لماش  هک  دـنراد  یگنـسرگ  میژر  نارگراک  رثکا  نیمه  يارب  دـهد ؛ یمن  مه  ار  هداوناخ  کی  ياذـغ  نیمأـت 
ای یفاک  سابل  دیرخ  يارب  یلوپ  یتح  .تسا  تمیق  نازرا  تشوگ  جـنرب و  تردـن  هب  روگنا و  يزبس و  يرادـقم  تاقوا  یهاگ  زایپ ،
ات دننک  یم  راک  اه  هچب  هارمه  هب  رگراک  کی  نارـسمه  ای  رـسمه  هاگ  .دنام  یمن  نادـنزرف  لیـصحت  نوچ  یتالمجت  يایؤر  نتـشاد 

.دورب رتالاب  يردق  یگدنز  حطس  دشاب و  هتشاد  يرتشیب  دمآرد  هداوناخ 

هنیزه

تـسیب رد  لایر  کی  هک  دراد  ار  يدـیرخ  تردـق  نامه  لایر )  10  ) ناموت کی  الاح  هک  تسا  هتفر  ـالاب  يردـقب  ناریا  رد  یگدـنز 
شیازفا هجیتن   ... .هتفای شهاک  ًادیدش  اهراوناخ  یعقاو  دـمآرد  نیاربانب  تسا ، هدـش  ربارب  ات 7  طقف 5  اهدزمتـسد  .تشاد  شیپ  لاس 

سالتخا و .تسا  يداع  ًالماک  ناریا  رد  یلام  داسف  .یلام  داسف  شرتسگ  زج  هدوبن  يزیچ  اهدزمتـسد  شهاک  یگدـنز و  ياه  هنیزه 
نتـشاد یفکمریغ و  ياه  قوقح  لیمکت  يارب  مه  روشک  تاـماقم  زا  يرایـسب  هک  تسا  هداـتفا  اـج  هدرتسگ و  ردـقنآ  يراوخ  هوشر 

هک تسا  یناسک  ای  نازابرـس و  قوقح  زا  یـشخب  ندـیدزد  سـالتخا  عون  نیرتدـب  و  دنتـسه ، یکتم  نآ  هب  بساـنم  یگدـنز  حـطس 
.دهد یمن  مه  ار  ناشدوخ  ياهزاین  فافک  یتح  ناش  قوقح 

ياهدـنفرت زا  مدرم  .دـنروآ  یم  نوریب  شکلاـم  تسد  زا  کـلم  شزرا  زا  يرـسک  تـخادرپ  اـب  هاـش و  عـفن  هـب  ًـالومعم  ار  كـالما 
ًادیدش روشک  تورث  نیمزرس و  زا  یمیظع  شخب  بحاصت  رد  هاش  هناراکزواجت 
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.دنرجزنم

ياه نیمز  کلمت  يارب  يا  هنارهام  رایسب  ياهدنفرت  تلود  .تسا  هدیرخ  شتمیق  دصرد ]  1  ] هب ار  يرادرهش  غاب  هاش  هک  دنیوگ  یم 
یسک نیمز  زا  توف  هد  تسا  نکمم  ًالثم ، .دراد  یمومع  فراصم  يارب  یصوصخ  كالما  زا  تلود  هدافتـسا  قح  هناهب  هب  يرهـش ] ]
دیوگ یم  نآ  زا  دـعب  .دزادرپ  یم  نآ  يارب  دـهاوخب  شلد  هک  یتمیق  ره  ًالومعم  هک  درخب ، نابایخ  ضیرعت  اـی  تخاـس  روظنم  هب  ار 
تمیق توافتلا  هب  ام  ینیعم  تدـم  فرظ  دزاس  یم  مزلم  ار  کلام  تسا و  هتفر  ـالاب  کـلم  لـک  تمیق  ناـبایخ  تخاـس  لـیلد  هب  هک 

رد نآ  حیـضوت  هک  ینوناق  بیوصت  اب  تفرگ ، یم  تروص  ینوناقریغ  روط  هب  ًالبق  هک  دـنور ، نیا  .دزادرپب  تلود  هب  ًادـقن  ار  کـلم 
یم يراد  هدرب  هب  ًابیرقت  هک  يراگیب ، .درک  ادیپ  ینوناق  يا  ههجو  تسا ، هدـمآ  ترافـس  هیئوژ 1941  خروم 12  هرامش 99  شرازگ 

مهـس زا  مه  لـحم  سیلپ  هتبلا  هک  تسین ، رتشیب  زور  رد  لاـیر  ات 5/3  هاگ  اهدزمتـسد  دراد و  جاور  هاش  كـالما  زا  یخرب  رد  دـنام ،
.تسا هدش  هدننک  زئمشم  روآ و  گنن  ًاعقاو  مدرم  رامثتسا  یشک و  هرهب  .درذگ  یمن  شدوخ 

هعیاش

، تسا هدشن  دییأت  هاگچیه  تاعیاش  نیا  هتبلا  .تسین  يا  هزات  زیچ  ایناتیرب  هدـحتم و  تالایا  رد  هاش  یـصوصخ  ياه  يراذـگ  هیامرس 
ایناتیرب بارخ  عاضوا  زا  ناریا  هتـشذگ  لاـس   ... .دـنک یمن  ناـش  تحـص  رد  یکـش  مدآ  هاـش ، داـیز  عمط  صرح و  هب  هجوت  اـب  یلو 
دادرارق بجوـم  هب  .دـهدب  رییغت  ناریا  تلود  اـب  ار  شدادرارق  اـت  تخاـس  روـبجم  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  درک و  هدافتـسا 

، دش یم  هریل  نویلیم  زا 1  رتمک  هنایلاس  تفرگ و  یم  تروص  زایتمالا  قح  ساسا  رب  هک  ییاـه  تخادرپ  ياـجب  ناریا  تلود  دـیدج ،
ایناـتیرب  » هک تفگ  نم  هب  هناـمرحم  روط  هب  اـیناتیرب  ترافـس  تاـماقم  زا  یکی  .دـنک  یم  تفاـیرد  هریل  نوـیلیم  هنایلاس 4  کـنیا  مه 

« .دنک یمن  شومارف  ار  یهاوخ  جاب  نیا  تقوچیه 

ور هک  دراد  دوجو  مدرم  نیب  يا  هدرتسگ  ِیتیاضران  هک  تسین  یکـش  .دننک  یم  هاگن  عاضوا  هب  هنانیبدب  یلیخ  اجنیا  رد  نارظان  رثکا 
دشر هب 
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.تسا

یمیظع شخب  بحاصت  يارب  هاش  عمط  صرح و  نیگنس ، ياه  تایلام  یگدنز ، ياه  هنیزه  نتفر  الاب  دناوت  یم  یتیاضران  نیا  لیلد 
لیلد هب  هک  ییاه  تیدودحم  اهنآ ، زا  یشان  تالکشم  دنروآ و  یمرد  رس  چراق  لثم  زور  ره  هک  ییاه  نامتخاس  تکلمم ، تورث  زا 

مه اه  یشترا  يادص  راب  نیلوا  يارب  .تسناد  یلام  يراجت و  هنانیب  هتوک  ياه  تسایـس  ای  و  تسا ، هدش  داجیا  يراصحنا  ياهزایتما 
نیب رد  شروش  ای  یحالـصا و  تامادقا  هب  یتیاضران  نیا  لیدبت  يارب  ار  مزال  تّمه  هلیـسو و  اهنیا ، همه  مغرب  یلو  .تسا  هدش  دنلب 

.دنا هدید  بیسآ  دوخ  هزادنا  هب  زین  اهنیا  .منیب  یمن  مدرم 

دنچره

یم رظن  هب  .دـشاب  هداـتفا  هرامـش  هب  يولهپ  تنطلـس  ياـهزور  رگا  درک  مهاوخن  بجعت  یلو  دـیآ ، یمن  مشوخ  ندرک  ینیب  شیپ  زا 
، دشاب ناملآ  یجراخ  تردق  نیا  رگا  .دریگب  رارق  یجراخ  تردـق  کی  هطلـس  تحت  ًاتقوم  لقادـح  ناریا  گنج ، لیلد  هب  هک  دـسر 

یلعف طیارـش  رد  هک  دـتفیب ، اه  ییایناتیرب  تسد  هب  تکلمم  رگا  و  تفاـی ، دـهاوخن  دوخ  تیاـضر  لـیم و  هب  ار  ینونک  میژر  ًاملـسم 
نیمه ییایناتیرب  تاملپید  کی  .درادن  اهنآ  دزن  یتیلوبقم  هاش  هک  دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  نئارق  دـهاوش و  تسین ، دـیعب  مه  نادـنچ 

، ایناتیرب زا  شا  یهاوخ  جاب  هیام و  یب  ياه  تسایـس  لیلد  هب  طقف  هن  دش ، صالخ  هاش  ّرـش  زا  دـیاب  وا  رظن  زا  هک  تفگ  نم  هب  رخاوا 
یناریا .دنناد  یم  اه  یـسیلگنا  هرهم  قولخم و  ار  هاش  اهنآ  و  دوش ، یم  یعادت  سیلگنا  اب  اه  یناریا  نهذ  رد  وا  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب 
هزادـنا نامه  هب  مه  ار  سیلگنا  یلو  دـنناد ، یم  هاش  ار  شا  یلـصا  ببـسم  دنتـسرف ، یم  تنعل  ناـش  یتخب  هریت  هب  یتقو  ًـالومعم  اـه 

.تسا هدرک  يور  هدایز  تهج  همه  زا  زیچ و  همه  رد  هاش  .دسانش  یم  رصقم 

هب ِقشع  نیا  رهاظت .» يرامیب   » ما هتـشاذگ  ار  شمـسا  نم  هک  تسالتبم  یلـضعم  هب  ناریا  هک  منک  هفاضا  ار  هتکن  نیا  ملیاـم  رخآ  رد 
هدش اه  شزرا  ندش  شودخم  اه و  تسایس  رد  يرگن  یحطس  هب  رجنم  رهاوظ 
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ًابلاغ تسا ، هارمه  نطاب  ندرک  شومارف  رهاظ و  ندرک  كزب  اـب  هشیمه  هک  تلود ، تامادـقا  .تسا  هدز  تکلمم  هب  یناوارف  همطل  و 
هب .دـیآ  یمن  باسح  هب  هک  تسا  يزیچ  اهنت  راک  ندوب  یلمع  مدرم و  هاـفر  و  تسا ؛ یکتم  دراذـگ  یم  ناگدـننیب  رب  هک  يریثأـت  رب 

(1) .تسین نآ  تاجن  هب  يدیما  چیه  ددرگنرب ، یناسنا  ياه  شزرا  همه ، زا  رتالاب  و  میلس ، لقع  هب  تکلمم  نیا  رگا  نم  رظن 

توا 1941  25 ناریا ، هب  نیقفتم  ياهورین  مجاهت 

مجاهت کی  عیاقو  حرش  اب  ار  نآ  میهاوخ  یم  لاح  .میدرک  عورش  لاس 1918  راهب  رد  ناریا  هب  سیلگنا  مجاهت  هب  هراشا  اب  ار  باتک 
شروش و يوق  لامتحا  نینچمه  وا و  زا  مدرم  رفنت  سیلگنا و  اب  هاش  اـضر  کـیدزن  هطبار  .مینک  ماـمت  توا 1941 ، رد  رابنیا  رگید ،

نتخاس راداو  ًالثم  دوخ ، طلغ  تابساحم  اب  هاش  اضر  .درک  میدق  رای  هدرورپ و  تسد  نیا  نتخادنا  رود  هب  راچان  ار  سیلگنا  بالقنا ،
لوپ لیدـبت  و  دنتـسناد ) یم  یهاوخ  جاب  ار  نآ  اه  یـسیلگنا  هک   ) لاس 1940 رد  تفن  رتشیب  زاـیتمالا  قح  تخادرپ  هب  اـه  یـسیلگنا 

نادـجو اب  دنتـسناوت  یم  الاح  اهنآ  درک ؛ رت  ناسآ  اه  یـسیلگنا  يارب  ار  راک  كرویوین ، هب  اهنآ  لاقتنا  يارب  رالد  هب  كاـیرت  تفن و 
هب یبوخ  هناهب  ناریا  رد  یناـملآ  درگناـهج »  » نیـسنکت و  2500 رثکا ) دـح   ) روضح اب  نیقفتم  تفلاخم  .دـننکب  ار  ناـشراک  هدوسآ 

.داد سور  سیلگنا و  تسد 

هک ییاـه  شرازگ  هب  هجوت  اـب  .دـندروآ  موجه  ناریا  هب  لامـش  برغ و  زا  سور  سیلگنا و  توا 1941 ، زور 25  هیلوا  تاـعاس  رد 
ًالـصا هاش  اضر  یلاشوپ  میژر  طوقـس  ناریا و  شترا  یـشاپورف  زا  نیمجاهم  میدـناوخ ، باتک  نیا  رد  ناریا  شترا  تیعـضو  هرابرد 
لقادـح هزادـنا  هب  لوپ - یتفگنه  غلابم  هلاس  ره  هتـشذگ  لاـس  تسیب  لوط  رد  هک  ناریا - یلم  حالطـصا  هب  ِشترا  .دـندشن  بجعتم 

مدرم و لاوما  تراغ  رگا   ) تلود جراخم  لک  زا  یمین 
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لوپ اب  ًارهاظ  ات 1941  لاس 1925  زا  هک  یـشترا  دـش - یم  نآ  جرخ  میرواین ) باسح  هب  ار  شترا  نیمه  طسوت  اهنآ  زا  يریگجاـب 
.روشک زا  عافد  يارب  هلولگ  کی  کیلش  زا  غیرد  و  دش - یم  ناریا  دراو  نآ  يارب  تامهم  حالس و  تفن 

ِمجاهت لوا  زور  نامه  رد  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  .درک  تمواقم  اه  سور  لباقم  رد  یهاتوک  تدـم  مهدزای  رکـشل  نـالیگ  رد  طـقف 
ياه 1924-1923 لاس  رد  ار  تخب  هریت  ریاشع  هناعاجـش »  » ردـقنآ هک  يرکـشل  نامه  ینعی  ناجیابرذآ - رکـشل  ناریا ، هب  اه  سور 

هرابرد ناخاضر  وپـسلیم و  یظفل  هرجاشم  هب  رجنم  رما  نیمه  و   ) دوب هدرب  تراـغ  هب  ار  ناـش  لاوما  یتمیق و  ءایـشا  هدرک و  بوکرس 
لاس 1931 رد  ار  هدش » اجب  اج   » يرارف ياهدرُک  هک  يرکـشل  نامه  دـش ،) شترا  طسوت  هدـش  تراغ  ياه  هرقن  اهالط و  تشونرس 

زور کی  زا  رتمک  تدم  فرظ  ار  رگید  ياه  رهش  زیربت و  اه  سور  تشاذگ  تفر و  ورف  نیمز  هب  دش و  بآ  هرابکی  درک - ماع  لتق 
رارق رب  ار  رارف  مجاهت  لوا  ِزور  نامه  رد  ود  ره  نآ  رادناتسا  و  یعوبطم ، جریا  رگشل ) ریما   ) ناجیابرذآ رکشل  هدنامرف  .دننک  لاغـشا 

.دندناسر ینما  ياج  هب  ار  رکشل ، هدنامرف  راسمیت  ياه  نوملقوب  هلمج  زا  ناش ، هیثاثا  بابسا و  شترا  ياه  نویماک  اب  هداد و  حیجرت 
ماما مرح  رد  مه  نآ  لسلسم ، اب  هییوژ 1935  رد  ار  عافد  یب  حالس و  یب  ناگدننکرهاظت  نارئاز و  هک  یـشترا  نامه  زین  ناسارخ  رد 

دمحم لارنژ  ناسارخ ، رکشل  هدنامرف  .دش  اه  سور  میلست  هلولگ  کی  یتح  کیلش  نودب  دوب ، هدرک  ماع  لتق  دهشم ، رد  ع ،)  ) اضر
(1) .دوب هداد  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هدیشوپ و  یصخش  سابل  یمشتحم ،

ص:474

هب ششترا  یلو  دش ، کیلش  مه  يا  هلولگ  دنچ  تشاد و  تمواقم  دصق  اضر  ادتبا  : » دنک یم  تیاکح  هنوگنیا  ار  عاضوا  وپسلیم  - 1
رب ار  رارف  دنتـشاذگ و  ناشلوک  يور  ار  ناشمد  هلـصافالب  شترا  نارـسفا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دیـشاپورف  مه  زا  يا  هناحـضتفم  زرط 
هک دندیسرپ  وا  زا  یتقو  .دوب  هدرکن  رارف  هک  دوب  رسفا  کی  .تشاد  دوجو  ءانثتسا  کی  لقادح  نایم  نیا  رد  یلو  دنداد ؛ حیجرت  رارق 

يزیچ نارسفا  نیا  عقاو  رد  .مدروآرد » ار  ممروفینوا  طقف  نم  مدرکن ، رارف  هک  هتبلا  : » داد خساپ  ریخ ، ای  تسا  هدرک  رارف  ههبج  زا  ایآ 
اب دوب و  شوخلد  اهنآ  هب  هاش  هک  مه  ار  یتمیقنارگ  ياه  حالس  همه  نارسفا  نیا  دنداد ؛ تسد  زا  ار  ناش  فرـش  مروفینوا و  زا  رتشیب 

ص 39. ناریا ، رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، .دنداد » تسد  زا  دناسرت  یم  ار  مدرم  اهنآ 
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ار دوخ  ياه  تُسپ  دوب  اهنآ  هب  جایتحا  نیرتشیب  هک  ینامز  رد  نارادناتـسا ، ات  هتفرگ  هداس  نارادـشخب  زا  یتلود ، تاماقم  همه  ًـالمع 
ار ناش  لاوما  راتفر و  اهنآ  اب  شحوت  اب  هدرک و  متس  اهنآ  هب  هک  یمدرم  زا  دنسرت ؛ یم  رتشیب  یـسک  هچ  زا  دوبن  مولعم  .دندرک  كرت 

كرت ار  دوخ  تُسپ  رادناتـسا  ود  طقف  اه  سور  مجاهت  لوط  رد  هک  دـش  مولعم  اهدـعب  .مجاهم  ياهورین  زا  ای  دـندوب ؛ هدرک  تراـغ 
هب هجوت  اب  .تفر  نیب  زا  هبـش  کی  اه  ناتـسا  رد  تلود  تردـق  یماـظتنا ، ياـه  ناـمزاس  یتلود و  تارادا  یلیطعت  اـب  .دـندوب  هدرکن 

.دوبن روآ  تریح  مه  نادنچ  هاش  اضر  میژر  عیرس  طوقس  تاماقم ، هدرتسگ  داسف  و  مدرم ، قیمع  یتیاضران  ناریا ، عاضوا 

دوب هدمآرب  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافـس  هب  یگدـنهانپ  یپ  رد  ًاصخـش  هاش  اضر  هک  دـهد  یم  ناشن  اکیرمآ  کیتاملپید  ياه  شرازگ 
سوـفیرد .دوـب  هدـمآ  نآ  زا  هک  دورب  ییاـجنامه  هب  هک  درک  لـیامت  زاربا  وا  تیاـهن  رد  .تفریذـپن  ار  وا  تساوـخرد  ترافـس  یلو 

ریخأت زا  ار  وا  ینارگن  بتارم  ات  داتسرف  ایناتیرب  راتخم  ریزو  دزن  دوب  مه  شداماد  ردپ  هک  ار  ماوق  میهاربا  هاش  : » هک دهد  یم  شرازگ 
ترافـس هب  هاش  ندرب  هانپ  هرابرد  ار  راـتخمریزو  ناـهد  هزم  درک  یعـس  نینچمه  ماوق  .دـنک  زاربا  اـه  تموصخ  همادا  و  شب ] شتآ  ]

زا هکلب  دوبن ؛ اه  سور  زا  هاش  اضر  سرت   (1)« .دوب هدرکن  شمرگلد  نادنچ  راتخم  ریزو  ایوگ  یلو  دمهفب ، اه  سور  سرت  زا  ایناتیرب 
.دندرک یم  شا  هکت  هکت  داد ، یم  تسد  یتصرف  نیرتکچوک  رگا  هک  دوب ، ناریا  مدرم 

هاش اضردمحم  ینیشناج  هاش و  اضر  يافعتسا 

، دندوب هدرک  باختنا  ناشیاه  هشقن  يارجا  يارب  اه  یسیلگنا  هک  یصخش  .درک  افعتسا  توا 1941  خیرات 25  رد  روصنم  یلع  تلود 
.دش ارزولا  سیئر  توا 1941  زور 28  رد  هک  دوب  کلملاء ، اکذ  یغورف ، یلعدمحم 
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یلع .دندوب  عفنیذ  نآ  رد  هدرک و  تمدـخ  هاشاضر  تموکح  تحت  یتکلمم  یلاع  ياه  تُسپ  رد  ًالبق  یگمه  یغورف  هنیباک  يارزو 
تموکح تحت  لاس 1935  ات  هک  تلود  ياه  هنیباک  مامت  رد  ًابیرقت  یغورف  .دوب  لـماک  هقلح  نیا  یغورف  هاـشاضر و  يارب  رهاـظلا ،

.تشاد روضح  دوب  هدش  لیکشت  هاشاضر 

ترازو گـنج ، ترازو  ریظن  ییاـه  تُسپ  رد  وا  .دوب  وا  يارزولا  سیئر  نیرخآ  اـضق  زا  و  هاـشاضر ، يارزوـلا  سیئر  نیلوا  یغورف 
یغورف طباور  دنک ، یم  هراشا  يروم  هکنانچ  .دوب  هدرک  تمدخ  هیکرت  رد  ناریا  ترافـس  و  هجراخ ، ترازو  هیلام ، ترازو  هیلدـع ،

تشونرس هب  ندش  راچد  زا  ار  وا  اه ، یسیلگنا  اب  یغورف  کیدزن  طباور  کش  نودب  و  طباور ، نیا  .دوب  یمیمـص  رایـسب  ناخاضر  اب 
.داد تاجن  شناراطق  مه 

اه تراغ  هتشذگ ، لاس  تسیب  راب  تبکن  هقباس  هک  دنشاب  نئمطم  دننک و  ظفح  ناریا  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دنتساوخ  یم  اه  یسیلگنا 
نتـسشن هاش و  اضر  ندش  رانکرب  اب  طقف  راک  نیا  .دـنام  یم  ناهنپ  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ای  دوش و  یم  كاپ  اه ، يرگ  یـشحو  و 

.دوب لاس 1921  رد  هاش  اضر  هک  هنوگنامه  دشاب ؛ تسایس  نیمه  رازبا  هک  دندرک  باختنا  ار  یغورف  .دوب  نکمم  وا  ياجب  شرسپ 

تاجن ناریا  مدرم  تسد  هب  تازاجم  ییوجماقتنا و  زا  ار  ناش  میدـق  کیرـش  يولهپ  میژر  تاجن  اب  هک  دـندوب  ممـصم  اه  یـسیلگنا 
.دـنزادنیب رود  ًالماک  دوب  هدرک  تمدـخ  اهنآ  هب  يرادافو  اب  لاس  همه  نیا  هک  ار  یـسک  دنتـشادن  دـصق  زونه  اـه  یـسیلگنا  .دـنهدب 
سابعردنب هب  هنایفخم  تسا ، هدافتسا  لباق  ملاس و  حیحـص و  ندنل  رد  شا  یکناب  ياه  باسح  هکنیا  زا  نانیمطا  زا  سپ  ار  ناخاضر 

راوس یـسیلگنا  یتشک  کی  رب  دوب ، هدـیدزد  ناریا  مدرم  زا  هک  یتفگنه  تورث  تباب  زا  تحار  لایخ  تینما و  اـب  اـجنآ  رد  دـندرب و 
.دندرک

ار دوخ  دنتشاد  یعـس  مه  لاس 1941  رد  دـندوب ، هداد  ناشن  ربخ  یب  ناـخاضر  ياـتدوک  زا  ار  دوخ  لاس 1921  رد  هک  اه  یـسیلگنا 
هانگ یب  رظان  کی 
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هاش و اضر  يرانکرب  اکیرمآ ، راتخم  ریزو  سوفیرد ، اب  شیاه  تبحـص  رد  سیلگنا ، راـتخمریزو  ، (1) درالوب ردیر  رس  .دنهد  هولج 
هاش و اضر  يافعتـسا  هراـبرد  سوفیرد  هک  ییاـه  مارگلت  .دوب  هتـسناد  هاـش  اـضر  ِدوخ  هدارا  لـیم و  هب  ار  وا  ياـجب  شرـسپ  نتـسشن 

روطچ ًالصا  .دنتشادن  راک  نیا  رد  یتسد  یغورف  هن  ناریا و  مدرم  هن  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  هدرک  لاسرا  وا  ياجب  شرسپ  ینیشناج 
یتلود و نالوئسم  رثکا  رارف  اب  .تشادن  يرادتقا  رگید  تلود  دوب و  یماظن  لماک  لاغشا  رد  ناریا  دنشاب ؟ هتشاد  یتسد  دنتسناوت  یم 

.تشاد رابتعا  ذغاک  يور  رب  طقف  یغورف  تلود  سیلپ ، یتح  و  يرمرادناژ ، حلسم ، ياهورین  لالحنا 

وگتفگ درالوب  اب  سوفیرد  ربماتپس 1941 ، بش 11  رد  .دنتفرگ  یم  میمصت  الاب  حوطـس  رد  تارییغت  هرابرد  هک  دندوب  اه  یـسیلگنا 
: تشاد دوخ  رد  ار  ایناتیرب  راتخم  ریزو  ياه  هتفگ  نومضم  داتسرف ، زور  نآ  يادرف  هک  یمارگلت  .درک 

حالصا هلئسم  هبنش  زور  رد  يا  هژیو  تسشن  یط  دراد  دصق  سلجم  هک  داد  عالطا  ایناتیرب  راتخم  ریزو  هب  هتـشذگ  بش  ارزولا  سیئر 
ار ییاهنآ  باسح  عقوم  هب  یلو  درادن  تاحالصا  نیا  بیوصت  زج  يا  هراچ  هاش  دنچ  ره  هک  دوزفا  وا  .دنک  یسررب  ار  یساسا  نوناق 

راتخم ریزو  و   ) دروآ نابز  رب  ار  مهم  بلطم  نیا  لماک  تیعطاـق  اـب  سپـس  وا  .دیـسر  دـهاوخ  دـننک  یم  تیاـمح  تاحالـصا  زا  هک 
هاش ّرش  زا  دیاب  رگید  اه  یناریا  وا  رظن  هب  هک  دیوگ ) یم  نخـس  تلود  تأیه  زا  یگدنیامن  هب  ارزولا  سیئر  هک  درک  ساسحا  ایناتیرب 

هدـیقع هب  .درک  دـنهاوخ  شلوبق  مدرم  دـنک ، عمج  شدوخ  رود  یبوخ  نارواشم  دـهعیلو  رگا  هک  تفگ  نینچمه  وا  .دـنوش  صالخ 
هب .تفریذپ  دهاوخ  ار  وا  مه  ایناتیرب  تلود  ًالامتحا  دنهاوخب ، ار  دهعیلو  ناشدوخ  هدارا  لیم و  هب  ناریا  مدرم  رگا  ایناتیرب  راتخمریزو 

ًامومع هکنیا  هجوت  اب  هک  دسر  یم  مرظن 
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دهعیلو

زا زیهرپ  ألخ و  ندرک  رپ  يارب  طـقف  دـنک  لوبق  ار  وا  رگا  مه  اـیناتیرب  دـنناد ، یم  ناـملآ  رادـفرط  و  تیاـفک ، یب  فیعـض ، يدرف  ار 
(1) .تسا تیافکاب  نارواشم  اب  يا  هدناشن  تسد  نتشاد  ای  و  تموکح ؛ رد  نیداینب  تالوحت  بقاوع 

ویدار دنوش ، صالخ  هاش  ّرـش  زا  دیاب  اه  یناریا  هک  تسا  هدرک  داهنـشیپ  یغورف  هکنیا  رب ] ینبم  سیلگنا  راتخمریزو   ] ياعدا زا  سپ 
یجراخ ياه  کناب  رد  لوپ  یتفگنه  غلابم  هاش  اضر  هک  تشاد  راهظا  نآ  رد  درک و  شخپ  یـسراف  نابز  هب  ییاه  شرازگ  سیلگنا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  سوفیرد  .تسا  هدیدزد  ار  یناوارف  دنمشزرا  كالما  دراد و 

هزرابم

دنمشزرا كالما  زا  یمیظع  شخب  هاش  هک  دش  هتفگ  همانرب  نیا  رد  .دیسر  دوخ  جوا  هب  بشید  ندنل  ویدار  یـسراف  همانرب  رد  هاش  اب 
اب ار  كالما  نیا  نابحاص  هکنیا  تسا ؛ هدیدزد  اهنآ  شزرا  زا  یکچوک  رـسک  تخادرپ  اب  ای  یلوپ و  چـیه  تخادرپ  نودـب  ار  روشک 

دوخ نیبج  قرع  اب  دیاب  هدز  تکالف  نازرواشک  دـنا و  هدرک  ناش  كالما  شورف  هب  راچان  ییوربآ  یب  ای  سبح و  گرم ، هب  دـیدهت 
هب هاش  روتـسد  هب  شیپ  لاس  تشه  هک  يدرم  دنتفگ  هک  دـش  شخپ  يرعـش  مه  همانرب  رخآ  رد  .دـننکب  الط  زا  رپ  ار  هاش  ياه  بیج 

نودیرف لثم  ینادرم  دنیاجک  دوب  هدیسرپ  هدرک و  هیبشت  كاحض  يا  هناسفا  رگمتس  هب  ار  هاش  رعاش  .تسا  هدورـس  دوب ، هداتفا  نادنز 
.دنشکب ریز  هب  ار  رگمتس  نیا  هک  هواک  و 

لاس 1941 رد  دنهدب ، ناشن  عقاو  زا  رتمک  ار  اضر  ماما  مرح  ياه  هتشک  دادعت  دنتـشاد  یعـس  اه  یـسیلگنا  هک  لاس 1935  فالخرب 
هتیمک هبنـش  زور  رد  شا  هنامرحم  تسـشن  رد  سلجم  ، » سوفیرد مارگلت  ساسا  رب  .دندرک  یم  شخپ  ار  قباس  ناینادنز  ياه  فرح 

هدش نییعت  وا  يارب  یساسا  نوناق  رد  هک  یتارایتخا  دودح  زا  ات  دهاوخب  هاش  زا  ًاصخش  هک  درک  باختنا  ار  يا 
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(1)« .دناسر هاش  ضرع  هب  ار  قوف  مایپ  بش  هبنش  مه  روبزم  هتیمک  و  دنکن ، زواجت 

ینعی 16 دوب ، هدرک  لاسرا  ار  سلجم  هتیمک  تامادـقا  شرازگ  سوفیرد  هک  يزور  نامه  يادرف  حبـص  تعاس 9  رد  نیا ، دوجو  اب 
عفن هب  نآلا  نیمه  هاش  : » داد ربخ  يروف ، یمارگلت  لاسرا  اب  سوفیرد  .دش  سلجم  بجعت  بجوم  هک  درک ؛ افعتسا  هاش  اضر  ربماتپس ،

نارهت فرط  هب  نیوزق  زا  یسور  ياهورین  .دورب  دنه  هب  اجنآ  زا  هک  دور  یم  نامگ  تسا و  هدرک  رارف  ناهفـصا  هب  افعتـسا و  دهعیلو 
تحت ناخاضر  ناهفصا ، رد   (2)« .تسین تسد  رد  یتاییزج  چیه  زونه  .دنا  هدیسر  مق  هب  زین  ییایناتیرب  ياهورین  دننک و  یم  تکرح 
سلجم : » داد ار  شرـسپ  ینیـشناج  هاش و  اضر  يافعتـسا  شریذپ  ربخ  دـعب  زور  سوفیرد  .دوب  ناما  نما و  رد  ایناتیرب  شترا  تیامح 

نوناق قبط  رهظ  زا  دعب  زورما  و  دراد ، مان  يولهپ  هاش  اضردمحم  ینویامه  ترضحیلعا  دیدج  هاش  .تفریذپ  ار  هاش  يافعتـسا  زورید 
(3)« .دروخ دهاوخ  دنگوس  سلجم  رد  یساسا 

هصالخ هنوگنیا  ار  هاش  اضر  همانافعتسا  نتم  سوفیرد  .دوب  ادیپ  رایسب  يریگ  میمـصت  دنیارف  رد  ناریا  مدرم  یلاخ  ياج  لثم 1925 ،
هدیـسر نآ  تقو  کنیا  هک  منک  یم  سح  ما و  هدـش  ناوتاـن  هکنیا  هب  رظن   » تسا هتفگ  شا  همانافعتـسا  رد  قباـس  هاـش  : » تسا هدرک 
نیاربانب دروآ  مهارف  ار  تلم  تداعس  بابسا  دزادرپب و  دراد  مزال  میاد  تبقارم  هک  روشک  ياهراک  هب  يرت  ناوج  هوق  کی  هک  تسا 

هک درک  تئارق  سلجم  يارب  ار  دـیدج  هاـش  یمـسرریغ  ماـیپ  زورید  ارزوـلا  سیئر  .مـنک ... » یم  ضیوـفت  مرـسپ  هـب  ار  تنطلـس  رما 
نوناق زا  تظاـفح  تیاـعر و  رب  ما  هدارا  متـسه و  نوناـق  عباـت  یمکاـح  نم  هک  دـنادب  ناریا  تلم  : » تسا ریز  حرـش  هب  نآ  نومـضم 

هب سلجم  هک  تسا  ینیناوق  يداع  دنور  نیمضت  ناریا و  تلم  روشک و  رب  مکاح  یساسا 
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يزواجت يدعت و  یعبنم  ره  زا  ًادرف و  هچ  ًاعمج و  هچ  تلم ، قح  هب  هتشذگ  رد  رگا  .دناسر  دهاوخ  بیوصت  هب  ای  هدناسر و  بیوصت 
فرط رب  ار  تازواجت  نآ  نکمم  دح  ات  درک و  میهاوخ  مادقا  طابترا  نیا  رد  هک  مهد  یم  نانیمطا  ناش  لیذ  ات  ردص  زا  تسا ، هدـش 

(1)« .دومن میهاوخ  ناربج  هدرک و 

: دنک یم  شرازگ  روطنیا  ار  ربماتپس 1941  رد 17  هاش  اضردمحم  تنطلس  یمسر  مسارم  ربخ  نینچمه  سوفیرد 

کیتاملپید ياه  تأیه  توعد  مسارم ، عورش  زا  شیپ  تعاس  کی  ناریا  تلود  .درک  دای  دنگوس  سلجم  رد  رهظ  زا  دعب  زورید  هاش 
تلود فرط  زا  لمعلاروتسد  تفایرد  مدع  هب  هجوت  اب  هک  دندوب  هداد  عالطا  اه  سور  اه و  یسیلگنا  اریز  درک ؛ وغل  ار  مسارم  نیا  هب 

یم رکذ  فارگلت  سیورس  رد  ریخأت  ار  لمعلاروتسد  تفایرد  مدع  ایناتیرب  راتخم  ریزو  .دنرادن  مسارم  رد  تکرش  هب  یلیامت  ناشیاه 
مسارم زا  دعب  هک  یقطن  رد  هاش  .تسین  دیدج  هاش  ییاسانـش  مدع  يانعم  هب  مسارم  رد  نتفاین  روضح  وا  رظن  زا  هک  دیوگ  یم  دنک و 

تاحالصا يارب  يا  هدرتسگ  همانرب  و  دنک ، تظافح  يدرف  قوقح  زا  شا  هطورشم  تلود  هک  داد  لوق  درک  داریا  سلجم  رد  دنگوس 
وفع هاش  تاحالـصا ، يارجا  رب  هوالع  مولعم ، رارق  زا  .دـشاب  هتـشاد  دـنراد  ناریا  اب  یکرتشم  عفانم  هک  ییاـه  تلود  اـب  يراـکمه  و 

هلـصافالب هک  درک  مالعا  هتـشذگ  زور  زین  سلجم  .دیـشخب  دهاوخ  تلود  هب  ار  شردـپ  لاوما  یمامت  درک و  دـهاوخ  مالعا  یمومع 
هداعا مدرم ؛ هافر  قوقح و  زا  تظافح  یتنطلـس ؛ تارهاوج  صوصخ  رد  قیقحت  داد : دهاوخ  ماجنا  ریز  دراوم  اب  طابترا  رد  یتامادقا 
نوناق وغل  و  هانگ ؛ یب  ناینادـنز  يدازآ  اه ؛ تایلام  هجدوب و  شهاـک  نوناـق ؛ دـنچ  وغل  تسا ؛ هدرک  هرداـصم  قباـس  هاـش  هک  یلاوما 

نارهت دراو  هک  دنرادن  دصق  ًالعف  هدرک و  فقوت  نارهت  نوریب  رد  سور  سیلگنا و  ياهورین  فاقوا .]  ] یبهذم زکارم  لاوما  شورف 
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هب مدرم  لایخ  و  تسا ، مارآ  نارهت  .دنیامن  رانکرب  راک  زا  ار  يرگـشل ، هچ  يروشک و  هچ  یماقم ، ای  دننک و  روبع  نآ  زا  ای  دـنوش و 
يافعتسا اب  مدرم  همه  ًابیرقت  .تسا  تحار  دنا  هدشن  رهـش  دراو  اه  سور  هکنیا  یـسیلگنا و  ياه  ورین  روضح  تلود ، تامادقا  رطاخ 

دوب عونمم  اهتدم  هک  دننکب  ییاهراک  دنناوت  یم  هرخالاب  اهنآ  تسا و  هتفر  ملاظ  هاش  هک  دنلاحشوخ  دنا و  هدیـشک  یتحار  سفن  هاش 
هداوناخ ياضعا  زا  یکی  زونه  هکنیا  زا  اهنآ  دیدش  یگدروخرـس  .دندوب  هدرک  ناهنپ  هنیـس  رد  اهتدـم  هک  دـننک  زاربا  ار  يدـیاقع  و 
يردق تاهابتـشا  ناربج  دسافم و  عفر  تهج  رد  دـیدج  هاش  هنالاعف  تامادـقا  زا  تیاضر  اب  هتـسشن  تنطلـس  تخت  رب  يولهپ  روفنم 

هنالقاع و عورش  هک  تسین  یکش  دراد ، یگتسب  هیسور  ایناتیرب و  تسایـس  شدوخ و  راتفر  هب  هاش  هدنیآ  هچرگا  .تسا  هتفای  فیفخت 
(1) .تسا هتشاد  يا  هنالاعف 

یفاک دش » باختنا  ناریا  مدرم  هنادازآ  هدارا  لیم و  هب   » دیدج هاش  هکنیا  رب  ینبم  سیلگنا  ياعدا  ندوب  یهاو  تابثا  يارب  ردق  نیمه 
يایاعر تمدـخ  نیمه  رطاخ  هب  هک  تشاد ، باـسح  یب  یـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  يولهپ  هاـش  اـضر  يراـنکرب  ، » نیا دوجو  اـب  .تسا 

(2)« .دنشاب رازگرکش  دیاب  شقباس 

هدرک شرازگ  هنوگنیا  ار  يوروش  داحتا  ایناتیرب و  فرط  زا  دـیدج  هاش  ییاسانـش  ناهفـصا و  رد  ناخاضر  تشادزاـب  ربخ  سوفیرد 
عالطا نم  هب  ایناتیرب  راتخمریزو  .دننک  نشور  ار  شلاوما  يراذگاو  فیلکت  ات  دـنا  هدرک  تشادزاب  ناهفـصا  رد  ار  قباس  هاش  : » تسا

، دنا هدرک  تفایرد  ناشعوبتم  ياه  تلود  زا  دیدج ، هاش  ینیشناج  اب  تقفاوم  رب  ینبم  ییاه  لمعلاروتسد  يوروش  ریفس  وا و  هک  داد 
ناریا تلود  هب  اهنآ  طرش  سور و  سیلگنا و  نیتلود  تقفاوم  .تسا  هدنیآ  رد  هاش  هنسح  راتفر  هب  طورـشم  اه  تقفاوم  نیا  هتبلا  هک 

(3)« .تسا هدش  غالبا 
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لاسرا اب  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ریزو  لاـه ، لدروک  .دسانـشب  تیمـسر  هب  ار  دـیدج  هاـش  اـکیرمآ  تلود  اـت  دیـشک  لوط  زور  دـنچ 
روما ترازو  دـنا ، هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  دـیدج  هاش  يوروش  ایناتیرب و  ياه  تلود  هک  ییاجنآ  زا  : » داد ربخ  سوفیرد  هب  یمارگلت 
غالبا يارب  ار  یـضتقم  تامادـقا  دوخ  دیدحالـص  هب  دـیراد  هزاجا  .دـنیب  یمن  هاـش  نتخانـشن  تیمـسر  هب  يارب  یلیلد  چـیه  هجراـخ 
ربماتپس زور 28  رد  ناـخاضر  هک  دـهد  یم  شرازگ  سوفیرد   (1)« .دـیهد ماجنا  اکیرمآ ]  ] تلود نیا  يوس  زا  دـیدج  هاش  ییاسانش 

راوس راکتمدخ  هدزای  یشنم و  کی  و  مج ،)  ) شیاهداماد زا  یکی  شرتخد ، ود  شرسپ ، شـش  شنارـسمه ، زا  یکی  هارمه  هب   1941
.دندنام ناریا  رد  ناشردام  فرشا و  اضردمحم ، طقف  .درک  تمیزع  سابعردنب  زا  یسیلگنا  یتشک  کی  رب 

هاـش و يارب  هتــسیاش ] دـمحم   ] نتگنــشاو رد  ناریا  راـتخم  ریزو  طـسوت  دـنک  یم  شـالت  ناریا  تـلود  : » هـک دـیازفا  یم  سوـفیرد 
هاش دـصقم  ریـسم و  زونه  .تسا  هدرک  باختنا  شتماقا  يارب  ار  روشک  نیا  هاش  اریز  دریگب ، ار  نیتناژرآ  هب  دورو  يازیو  شناهارمه 

(2)« .تسا هدش  سیروم  مزاع  اردناب  ِیتشک  مولعم  رارق  زا  یلو  تسین ؛ مولعم 

هب ندیـسر  ضحم  هب  قباـس  هاـش  .دوبن  شیب  يا  هعدـخ  دوب ، ناریا  رد  زونه  هاـش  اـضر  هک  یتقو  نیتناژرآ  ماـن  مـالعا  هک  دوب  مولعم 
ًالاـمتحا .درک  ار  اداـناک  هب  نتفر  تساوـخرد  تـسا  ناریا  قطاـنم  یـضعب  هـب  هیبـش  اداـناک  ياوـه  بآ و  هـکنیا  هناـهب  هـب  سیروـم ،

رد هکنیا  زین  و  درک ؛ هراشا  اداناک  ِکناب  لایور  دزن  ناـخاضر  ياـه  هدرپس  هب  ناوت  یم  هک  تشاد  مه  يرگید  لـیالد  وا  تساوخرد 
.تفای یم  هار  كرویوین  ندنل و  هب  اداناک  قیرط  زا  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  شتموکح  نیسپاو  ياه  لاس 

، ندنل نیب  اداناک  هب  ناخاضر ]  ] رفس هرابرد  هک  یکیتاملپید  ياه  مارگلت 
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ریفـس ربماسد ، خـیرات 17  رد  .تسا  هراـب  نیا  رد  يداـیز  تاـعالطا  هدـنرادربرد  تسا ، هدـش  لدـب  در و  نارهت  هرهاـق و  نتگنـشاو ،
دـصق یلو  تسا  سیروم  رد  زونه  ناریا  هاش  : » داتـسرف اکیرمآ ، هجراخ  روما  ریزو  لاه ، يارب  ار  ریز  يّرـس  مارگلت  ندنل  رد  اکیرمآ 

یتفلاخم یـسک  مناد  یم  دیعب  دنک  تقفاوم  اداناک  رگا  دورب و  اداناک  هب  دـهاوخ  یم  شلد  منک  یم  رکف  .درادـن  ار  اجنآ  رد  ندـنام 
فادها يارب  اه ] ناملآ   ] ًاملسم تروص  نیا  رد  اریز  دتفیب ؛ اه  ناملآ  تسد  هب  قباس ] هاش   ] دنرادن تسود  اه  یسیلگنا  .دشاب  هتـشاد 

.درب دنهاوخ  هرهب  وا  زا  ناش  یسایس 

نم هب  ایناتیرب  راتخمریزو  : » داد خساپ  سوفیرد  هیروف 1942 ، خیرات 5  رد   (1)« تنانیو .دـینک  یقلت  هنامرحم  ًالماک  ار  مایپ  نیا  ًافطل 
(2)« .دورب اداناک  هب  یبونج  ياقیرفآ  قیرط  زا  هک  تسا  هداد  هزاجا  قباس  هاش  هب  شتلود  هک  داد  عالطا 

نیمز ار  وا  دش و  ضراع  هاش  رب  یتخـس  يرامیب  اجنآ  رد  .دندرک  فقوت  یبونج  ياقیرفآ  رد  شناهارمه  ناخاضر و  اداناک ، هار  رد 
قباس هاش  يرامیب  هرابرد  ریخا  ياه  شرازگ  اب  طابترا  رد  : » تشون نتگنشاو  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  هرهاق  رد  اکیرمآ  ریفس  .درک  ریگ 

(3)« كرک .دنامب  هدنز  هام  رگید  شـش  زا  رتشیب  هک  تسا  دیعب  شا  هجلاعم  يارب  هنادـجم  ياهـشالت  مغرب  هک  مراد  قثوم  ربخ  ناریا 
.تشذگرد گروبسناهوژ  رد  هیئوژ 1944  خیرات 26  رد  ناخاضر 

يدمحا نادنز ، رتکد »  » مادعا و  يراتخم ، هیمظن ، سیئر  همکاحم 

ناینادنز هک  يروآ  بعر  ياه  تیاکح  اب  هتخیرگ و  تلادـع  لاگنچ  زا  اه  یـسیلگنا  کمک  هب  هاشاضر  دـندید  یم  هک  ناریا  مدرم 
هیمظن و تاماقم  غارس  هب  دندرک ، یم  فیرعت  هاشاضر  ياه  نادنز  زا  هدش  دازآ  یسایس 
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دندرک یم  شالت  الاح  دندوب  هداد  يرارف  ار  هاشاضر  هک  ییاهنآ  .دندوب  هدش  تایانج  اه و  لتق  نیا  بکترم  هک  دنتفر  ییاه  نادـنز 
: دسیون یم  ششرازگ  رد  سوفیرد  .دنهدب  تاجن  زین  ار  شنادیرم  زا  یخرب 

ًامارتحا

تاساسحا کیرحت  بجوم  وا  تسدریز  ماقم  و 16  يراتخم ، لارنژ  هیمظن ، قباس  سییر  همکاحم  هک  دـناسر  یم  ترازو  عـالطا  هب 
هیروف 1942 خروم 12  هرامـش 209  شرازگ  رد  .تسا  هدز  نماد  روشک  رد  شروش  ياضف  شرتسگ  هب  هدـش و  ناریا  مدرم  یمومع 

هراشا دنا و  هدش  سبح  ریگتسد و  هیمظن  تاماقم  زا  رگید  نت  دنچ  يراتخم و  لارنژ  هک  مدرک  بلج  هلئـسم  نیا  هب  ار  ترازو  هجوت 
رجزنم ًادـیدش  دـنا  هدوب  هاش  اضر  میژر  لوط  رد  اه  یتلادـع  یب  تایانج و  باـکترا  لوئـسم  هک  یـصاخشا  همه  زا  مدرم  هک  مدرک 

هک دـنا  هدز  نماد  نامهتم  ریاس  يراتخم و  زا  راجزنا  هب  يدـحب  دوخ  هنالوئـسمریغ  راتفر  اه و  يزوت  هنیک  اـب  زین  تاـعوبطم  .دنتـسه 
یم تروص  یـصاخ  همکحم  رد  تامکاحم  هک  دـنا  هتفـشآرب  هلئـسم  نیا  زا  هژیو  هب  مدرم  .دـنا  هتـساخرب  یهاوخنوخ  هب  ًالمع  مدرم 

نوناـق بجوـم  هب  هدـش و  لیکـشت  تلود  تاـماقم  ءاـشترا  سـالتخا و  ياـه  هدـنورپ  هب  یگدیـسر  يارب  لاـس 1928  رد  هـک  دریگ 
هب دنراد  ار  گرم  مکح  رودص  تیحالـص  هک  ییانج  مکاحم  هک  دنهاوخ  یم  تاعوبطم  .درادـن  ار  گرم  مکح  رودـص  تیحالص 
رد .دنا  هدرک  میلـست  سلجم  هب  نومـضم  نیمه  هب  یتساوخرد  زین  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت  دنچ  و  دننک ، یگدیـسر  اه  هدـنورپ  نیا 
ات تساوخرفیک ، میلـست  زور  ینعی  هیئوژ ، زا 20  شرازگ  هدنـسیون  هک  میوگب  دـیاب  زین  تاعوبطم  رد  هلئـسم  نیا  ساکعنا  اب  طابترا 

(1) .تسا هدید  تامکاحم  نیا  هرابرد  فلتخم  همانزور  رد 14  هلاقمرس  نونک 53 
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* * *

تاعلاطم هسـسؤم  زا  رکـشت  اب  . 1944 گروبـسناهوژ ، يولهپ ، اـضریلع  يولهپ و  سمـش  هارمه  هب  ناـخاضر  هرامـش 2/13 . ریوصت 
ناریا رصاعم  خیرات 

هداد هزاجا  هیلدع ، ریزو  یهآ ، دیجم  هکنیا  لیلد  هب  ناهیک  .دنک  یم  هراشا  اه  همانزور  تالاقمرس  زا  هنومن  دنچ  هب  سپـس  سوفیرد 
تامکاحم هک  دوب 
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ات دنـسرب  تازاجم  دّشا  هب  دیاب  نامرجم  نیا  : » دوب هتخات  وا  هب  ًادیدش  دریگب ، تروص  ییانج  مکاحم  رد  هن  صاخ و  همکحم  نیا  رد 
هب یهآ  ترازو  يروتاـتکید و  میژر  نآ  لوـط  رد  هک  مه  ینیناوـق  یهآ ، نـتفر  اـب  هـک  تـسا  دـیما  .دوـش  خـیرات  رد  یتربـع  سرد 

ار وا  يراـتخم » رب  گرم   » ناونع اـب  شتالاقمرـس  زا  یکی  رد  مدرم  هماـنزور  .دریگب » رارق  رظن  دـیدجت  دروم  تسا  هدیـسر  بیوـصت 
همانزور نیا  .تسا  هدرب  یم  تذل  تلم  ندرک  هفخ  مدرم و  هجنکش  زا  هدناسر و  لتق  هب  ار  رفن  اهدص  هک  دوب  هدیمان  یتسیداس  رامیب 

هتشون هراتس  همانزور  .دنشیدنیب  هدنیآ  ياه  لسن  هاگشیپ  رد  ناشکین  مان  هب  مکح  رودص  زا  شیپ  هک  دوب  هتـساوخ  هاگداد  تاضق  زا 
تاساسحا هب  مارتحا  يارب  دـیاب  تلود  .دوشب  هکت  هکت  هتـشک و  يراتخم  لارنژ  هک  دـنراودیما  هناقاتـشم  یناریا  نویلیم  هدزناـپ  ، » دوب

، دوب هدمآ  همانزور  نامه  رد  .دننک » رداص  ار  وا  گرم  مکح  دنناوتب  ات  دهد  عاجرا  ییانج  همکحم  کی  هب  ار  اهنآ  هدـنورپ  یمومع 
روآ بعر  ياه  تیانج  ببس  هب  هک  ار  يراکتیانج  و  تسا ، ندرک » چنیل   » شمان هک  دنراد  ینوناق  ای  مسر  اکیرمآ  رد  هک  ما  هدینـش  »
ادخ ایآ  .دنناسرب  لتق  هب  ات  دنراپس  یم  مدرم  تسد  هب  ینوناق  تافیرـشت  همکاحم و  نودب  تسا  مدرم  دیدش  ترفن  دروم  شفوخم  و 

تـسد هب  ای  دـنا و  هتـشک  ار  ناشنادـنزرف  هک  میراپـسب  یناردام  تسد  هب  ار  شناتـسدمه  يراتخم و  هک  دـنک  یمن  مکح  نادـجو  و 
(1)« .دنشخب مایتلا  ار  مدرم  هتخوس  بلق  دنریگب و  اهنآ  زا  دوخ  ماقتنا  ات  دنا  هتشک  ار  ناشنیدلاو  هک  میراپسب  ینادنزرف 

لاگنچ زا  کبـس  ماکحا  اب  رفن  کی  زجب  دندوب  هدـش  مهتم  عیجف  تایانج  هب  هک  ینیمرجم  همه  ینالوط  تامکاحم  زا  سپ  رخآ ، رد 
مرج هـب  نارهت ، هـیمظن  قباـس  سییر  يراـتخم ، لارنژ  هـک  دـهد  یم  شرازگ  اـکیرمآ ، رادراـک  دروـف ، دراـچیر  .دـنتخیرگ  تلادـع 

ًاعمج فورعم  ياه  تیصخش  لتق  رد  یتسدمه 

ص:486

هیئوژ 1942؛ خروم 31  هراتس ، هیئوژ 1942 ؛ خروم 24  هراتس ، هیئوژ 1942 ؛ خروم 24  مدرم ، هیئوژ 1942 ؛ خروم 23  ناهیک ، - 1
توا 1942. خروم 11  (، 1914/891.00  ) هرامش 322 شرازگ  سوفیرد ، رد 
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یلقرفعج لتق  رد  یتسدـمه  مرج  هب  نارهت ، هیمظن  نادـنز  قباس  سییر  خـسار ، یفطـصم  گنهرـس  .دـش  موکحم  سبح  لاس  هب 10 
تاماقم زا  رگید  یکی  دنمورین ، نیسح  گنهرس  .دش  موکحم  سبح  لاس  هب 6  گنج  قباس  ریزو  دعسا ، رادرس  هب  فورعم  يرایتخب 

دبا سبح  هب  همانزور ، ریدم  رعاش و  یخرف ، دمحم  و  دعسا ، رادرس  ردارب  يرایتخب ، اباب  ناخ  لتق  رد  تکراشم  مرج  هب  نادنز ، قباس 
نامهتم .دش  موکحم  گرم  هب  یخرف  دعـسا و  رادرـس  لتق  مرج  هب  زین  نادـنز ، قباس  کشزپ » ، » يدـمحا دـمحا  رتکد  .دـش  موکحم 

نیا زا  یلو  همکاحم  دوب ، هتـشذگرد  هاش  اضر  نادـنز  رد  هک  اه  تسینومک  ناربهر  زا  یکی  ینارا ، یقت  رتکد  لتق  ماهتا  هب  نینچمه 
(1) .دندش هئربت  ماهتا 

تاعوبطم .تسا  هدش  ییانج ]  ] هاگداد زا  اه  همانزور  یخرب  داقتنا  بجوم   » قوف تامکاحم  هک  دـسیون  یم  شرازگ  همتاخ  رد  دروف 
دنراد تسد  رد  ار  یتکلمم  یلاع  ياه  تُسپ  زونه  اهنآ  زا  یخرب  هک  زین  هتشذگ  میژر  ناراکتیانج  زا  يرایسب  هک  دندقتعم  نینچمه 
عورـش لقادح  و  هدوب ، مدرم  تیاضر  دروم  یلک  روط  هب  هتفای  همتاخ  ًاریخا  هک  قوف  تامکاحم  نیا ، دوجو  اب  .دـنوش  تازاجم  دـیاب 

هطقن هکنیا  ياجب  يدـمحا  مادـعا  یلو   (2)« .دـنا هداد  ماجنا  هاش  اـضر  نارومأـم  هک  تسا  ییاـه  یتلادـع  یب  تازاـجم  يارب  یبوخ 
هک مه  یناسک  .دوب  نآ  نایاپ  هطقن  دـندوب ، هدـش  تیانج  بکترم  هاـش  اـضر  تموکح  لوط  رد  هک  دـشاب  ییاـهنآ  تازاـجم  عورش 

فیصوت روطنیا  ار  يدمحا  مادعا  دروف  دراچیر   (3) .دنتفرگ رارق  هاش  اضر  نیشناج  رسپ و  وفع  دروم  هلصافالب  دندش  هتخانش  مرجم 
: دنک یم 

ياه تیـصخش  زا  نت  نیدـنچ  لتق  هب  مهتم  هاش و  اضر  میژر  رد  نادـنز  کشزپ  يدـمحا ، کشزپ  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هکنانچ .دش  هتخیوآ  راد  هب  رفن  رازه  روضح 20  رد  ماعألم  رد  هاش و  نادیم  رد  [ 1944  ] ربتکا زور 14  حبص  رد  تکلمم ، سانشرس 

دای هب  ترازو 

ص:487

هیروف 1944. خروم 28  (، 3/891.108  ) هرامش 857 شرازگ  دروف ، - 1

هیروف 1944. خروم 28  (، 3/891.108  ) هرامش 857 شرازگ  دروف ، - 2
ص 72. هجنکش ، ریز  تافارتعا  نایماهاربآ ، - 3
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، دراد

رد یبلق » هتکـس  زا   » قباس هاش  نانمـشد  دش  یم  ثعاب  هک  تسا  یـسک  نامه  قباس و  هاش  نز  لوپمآ  تسیداس و  درف  نامه  يدمحا 
بجوم ناریا  نوگانوگ  مکاحم  رد  شا  یهاوخ  ماجرف  یلو  دش ، موکحم  گرم  هب  ریگتـسد و  شیپ  لاس  ود  وا  .دـننک  توف  نادـنز 

، تسا هتـشک  وا  ًاعقاو  ار  رظن  دروم  صاخـشا  دنچ  ره  هک  تفگ  یم  يدمحا  .دتفیب  قیوعت  هب  زورما  ات  شگرم  مکح  يارجا  هک  دـش 
هدـش یم  غالبا  وا  هب  هیمظن ، سیئر  يراتخم ، لارنژ  قیرط  زا  هک  هاش  رماوا  زا  هتـسناوت  یمن  هداد و  ماجنا  هارکا  اب  ار  اـهراک  نیا  یلو 

و دوشب ، يرگید  صخش  لتق  بکترم  ًاترـشابم ] ًالمع =[  هک  ددرگ  یم  قالطا  یـصخش  هب  طقف  لتاق  ناریا  نوناق  رد  .دنک  یچیپرس 
يدمحا هزادنا  هب  ًاملـسم  هک  نادنز ، سییر  دنمورین ، يراتخم و  لیلد ، نیمه  هب  .دـنیآ  یمن  باسح  هب  لتاق  لمع  نیا  رد  وا  ياکرش 

یگمه انثتسا  نودب  هتشاد و  هلئـسم  نیا  هب  یهجوت  لباق  تیانع  اه  همانزور  .دندشن  مادعا  هدماین و  باسح  هب  لتاق  دندوب ، راکهانگ 
.دنتسه ناگدربمان  مادعا  ناهاوخ  دنفلاخم و  ینوناق  رّفم  نیا  اب  اهنآ 

هک دـنا  هدرک  مادـعا  هاش  اضر  تهبا  اب  بسا و  رب  راوس  همـسجم  رانک  رد  نارهت  یلـصا  نادـیم  رد  ار  يدـمحا  هک  تساجنیا  بلاـج 
قلح شببـس  هب  يدـمحا  هک  دوب  یتایانج  یلـصا  مرجم  هک  يدرم  ناـمه  ینعی  درب ؛ یم  رـس  هب  شگرم  يازع  رد  زونه  ناریا  تلود 

اب یتـقو  هک  دوـب  یفوـخم  بضغریم  ناـمه  يدـمحا  .دوـبن  نیا  زج  يزیچ  يدـمحا  لـمع  يازـس  هک  تسین  یکـش  هتبلا  .دـش  زیوآ 
يرایتخب و رادرـس  گنج ، ریما  .داـتفا  یم  هزرل  هب  مه  اـه  هدارا  نیرت  مکحم  یتح  دـش ، یم  یـسایس  ناینادـنز  لولـس  دراو  شلوپمآ 

ریما .دوب  هدرک  قیرزت  وا  هب  لوـپمآ  هب 17  کیدزن  شندـناسرت  يارب  يدـمحا  هک  دوب  هدرک  تیاکح  رفن  کی  يارب  سلجم ، لـیکو 
هب هک  یتشحو  بعر و  اب  زگره  اهنیا  یلو  تسا ، هدـیگنج  يداـیز  ياـهدربن  رد  هتـشاد و  یتنوشخرپ  یگدـنز  هک  دوب  هتفگ  گـنج 

تفرگ یم  ارف  ار  شدوجو  مامت  لولس  هب  يدمحا  دورو  ماگنه 

ص:488
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لباق

.دوبن هسیاقم 

مادعا

نیا رد  شحوت  دادبتـسا و  یگـشیمه  رطخ  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  هب  دشاب  يراوگان  رکذـت  دـشابن ) روطنیا  دـیاش  هک   ) دـیاب يدـمحا 
(1) .دتفین هاش  اضر  نوچ  ینادبتسم  تسد  هب  روشک  هرابود  ات  دنشاب  بقارم  رایسب  دیاب  هکنیا  روشک و 

ات 1941 ياه 1921  لاس  نیب  ناریا  رب  بلاغ  شحوت  دادبتسا و  هک  هلئـسم  نیا  زا  ندش  لفاغ  دهد ، یم  ناشن  دروف  شرازگ  هکنانچ 
يدبتسم نینچ  لاگنچ  رد  ار  روشک  هک  دندوب  اه  یسیلگنا  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  .تسا  ناسآ  رایسب  دوب  شا  یـسیلگنا  عون  زا 

.دوب اهنآ  هرهُم  قولخم و  هک  ناخاضر  مان  هب  يدبتسم  دنتخادنا ،

ص:489

گنج ریما  حرش  اب  يدمحا  مادعا  زا  نایماهاربآ  حرش  ربتکا 1944 . خروم 17  (، 10/891.13-1744  ) هرامش 77 شرازگ  دروف ، - 1
یتح و  یـشحو ، نیغورد ، دوب - هدش  طقاس  میژر  زا  یلاع  يدامن  رتکد »  » هدـش هتخیوآ  راد  هب  دـسج  : » دراد ضقانت  نآ  زا  يرایتخب 

(. .نامه « ) درک یمن  هجنکش  هک  یمیژر  یلو  لتاق ،
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ص:490
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مالعا تسرهف 

ص:491
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.آ ا

402 نادابآ /

489 , 487 , 26 , 25 نایماهاربآ /

45 مدمه / ياباتآ ،

42 لامک /) یفطصم   ) كروتاتآ

466 , 463 , 423 , 422 , 316 , 203 , 125 , 13 ناجیابرذآ /

482 نیتناژرآ /

235 , 234 , 233 , 232 , 231 , 230 دادرارق /)  ) تیمسا ژاتیمرآ -

466 , 465 , 67 اراتسآ /

188 اضر /)  ) ماما سدق  ناتسآ 

176 ناخ / یلعنسح  فصآ ،

483 , 405 یبونج / ياقیرفآ 

68 فکباقآ /

44 هیرق /)  ) تشالآ

242 , 62 , 61 ینابلآ /

86 اتسور /)  ) قوریوق لآ 

467 , 466 , 465 , 462 , 460 , 458 , 444 , 443 , 421 , 357 , 339 , 320 , 314 , 307 , 306 , 209 , 168 , 151 , 117 , 98 ناملآ /

408 , 405 يو / جروج  نلآ ،

105 یمیلک /) هسردم   ) سنایلآ

,269 , 268 , 258 , 208 , 148 , 142 , 113  , 89  , 88 , 54 , 43 , 42 , 39 , 37 , 36 , 35 , 30 , 29 , 26 , 23 , 21 , 20 , 18 , 13 اکیرمآ /
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,371 , 370 , 367 , 364 , 362 , 361 , 360 , 358 , 357 , 356 , 353 , 351 , 345 , 340 , 330 , 327 , 324 , 306 , 278 , 277 , 270
486 , 471 , 462 , 461 , 452 , 450 , 448 , 446 , 445 , 443 , 440 , 432 , 426 , 421 , 410 , 384 , 373

271 یلامش / ياکیرمآ 

445 نیتال / ياکیرمآ 

208 , 207 , 206 یلپوک / يرومآ ،

372 هداز / ینامرادنا 

240 , 43 , 42 اراکنآ /

486 , 485 دیجم / یهآ ،

266 , 263 رتکد /)  ) يو نسلدیآ ،

45 رس /)  ) دنومدا دیاس ، نوریآ 

458 , 96 نیسحمالغ / جاهتبا ،

359 , 348 , 271 , 270 اواتا /

481 , 466 , 460 , 458 , 454 , 452 , 450 , 449 , 329 , 316  , 83 , 21 يوروش / ریهامج  داحتا 

153 ابابردنکسا / اقآ  يرایتخب ، يدمحا 

489 , 488 , 487 , 217 , 26 يدمحا /) کشزپ   ) دمحا يدمحا ،

392 هلارصن / يوخا ،

36 , 30 يآ /) یب  فا   ) اکیر - مآ لارد  یها ف- - گآ هرادا 

97 دنومدا / ناوونودا ،

487 رتکد /)  ) یقت ینارا ،

,346 , 345 , 339 , 338 , 326 , 325 , 321 , 318 , 317 , 316 , 315 , 314 , 313 , 312 , 311 , 310 , 308 , 305 , 36 ناریا / شترا 
473 , 357
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449 , 345 , 343 ناریا / یهاشنهاش  شترا 

466 لیبدرا /

206 ناهفصا / ناتسدرا 

331 درگرس /)  ) نسح هلودلا ، عفرا 

,353 , 343 , 340 , 334 , 279 , 278 , 276 , 245 , 239 , 225 , 169 , 158 , 132 , 125 , 124 , 63 , 62 , 61 , 36 , 35 , 30 , 29 اپورا /
452 , 449 , 413 , 396 , 379 , 362 , 357

446 , 441 , 360 , 359 , 358 , 352 , 351 , 271 کناب /)  ) تسارت گنیورا 

113 ایناپسا /

83 فزوژ / نیلاتسا ،

384 سوینیتتسا /

124 درل /)  ) سکوتسا

328 , 327 نسمیتسا /

190 ناملس / يدسا ،

190 ربکا / یلع  يدسا ،

191 , 190 یلودمحم / يدسا ،

149 ناخ / یلقرفعج  يرایتخب ، دعسا 

155 , 145 , 153 ناخ / یقتدمحم  يرایتخب ، دعسا 

155 , 153 , 146 ناخ / اباب  ناخ  دعسا ،

154 مظعارالاس /)  ) ناخدمحم دعسا ،

154 رداهبرادرس /)  ) نا -ي خ- لقدمحم دعسا ،
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153 ناخرهچونم / دعسا ،

154 ناخ / میرکلادبع  يرایتخب ، يرایدنفسا 

154 ناخ / لیعامسا  يرایدنفسا ،

ص:492
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154 ناخ / زیورپ  يرایدنفسا ،

154 ناخ / هللا  بیبح  يرایدنفسا ،

404 , 402 هنطلسلا /) مشتحم   ) -ن سح يرایدنفسا ،

153 لابقا /) رادرس   ) ناخ داوجدمحم  يرایدنفسا ،

321 , 320 , 307 گنهرس /)  ) ناخ لیعام  - سا

299 نوئل / ستمسا ،

410 , 409 یب / .نریام  تیمسا ،

369 , 367 یج / دراواه  دروفشا ،

180 رتکد /)  ) تیمشا

414 , 413 دنیوینشا /

481 , 479 , 469 , 467 , 327 , 206 , 161 , 151 , 146 , 65 , 52 ناهفصا /

457 , 404 , 399 , 153 , 152 , 149  , 134  , 83  , 83 همانزور /)  ) تاعالطا

354 ، 351 , 298 اکیرمآ /)  ) يآ.یب.فا

371 , 370 , 369 , 368 , 367 اضر / راشفا ،

367 , 366 , 228 , 224 هیر /) - شن  ) تسیمونو - كا

199 همانزور /)  ) رویسلسکا

176 ع /)  ) نیسح ماما 

478 , 474 , 183 , 173 , 148 , 22 , 17 ع /)  ) اضر ماما 

135 , 133 , 131 هللادبع / هدازماما 

469 , 468 , 462 , 461 , 460 , 459 , 451 , 446 لینروک / ریمیسک  تر  - بلآ ستشر ، - بما

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 535 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


,238 , 237 , 236 , 235 , 234 , 232 , 231 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 112 , 110 , 35 , 34 یسراد / زایتما 
260 , 257 , 256 , 255 , 254 , 252 , 251 , 250 , 248 , 247 , 246 , 245 , 240

291 رزخ / يایرد  تالیش  زایتما 

243 , 241 , 238 لامش / تفن  زایتما 

207 یلپاک / يروما ،

154 ناخ / میحر  يرایتخب ، ریما 

153 ناخ / فسوی  دهاجم ، ریما 

66 مّظنم / ریما 

41 نایناریما /

146 يرایتخب /) نا  - خلیا نا  خ-  ) نیسحریما

365 , 364 , 363 , 58 , 57 یلقاضر / يورسخریما ،

373 , 372 ناروت / ینامیلسریما ،

136 , 123 ریبکریما /)  ) ماظنریما

65 ادیرولف / هاگشناد  تاراشتنا 

385 , 383 فا / دلوراه  نسردنا ،

31 ناریا /)  ) یمالسا بالقنا 

246 هطورشم / بالقنا 

,51 , 42 , 27 چا / نو  یس  تر , - گنا

ص:493
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,338 , 314 , 312 , 311 , 310 , 301 , 297 , 296 , 270 , 269 , 268 , 231 , 230 , 205 , 201 , 98 , 95 , 94 , 62 , 57 , 56 , 53 , 52
456 , 455 , 454 , 453 , 444 , 443 , 441 , 440 , 438 , 437 , 425 , 404 , 401 , 400 , 399 , 398 , 397 , 359 , 346 , 344

,268 , 261 , 260 , 259 , 254 , 234 , 231 , 221 , 219 , 202 , 124 , 105  , 81 , 39 , 28 , 16 , 15 , 14 , 13 ناتسلگنا /)  ) سیلگنا
,449 , 445 , 421 , 383 , 372 , 370 , 367 , 366 , 357 , 338 , 337 , 336 , 330 , 318 , 314 , 306 , 290 , 279 , 274 , 270 , 269

481 , 478 , 473 , 472 , 471 , 461

14 نسلوا /

466  , 86 رها /

336 زاوها /

اکیرمآ هدحتم !  تالایا 

452 , 450 , 449 , 374 , 357 , 324 , 322 , 321 , 289 ایلاتیا /

419 , 413 , 400 , 246 , 230 , 169 , 163 , 159 همانزور /)  ) ناریا

247 همانزور /)  ) دازآ ناریا 

55 هیرشن /)  ) ناتساب ناریا 

225 باتک /)  ) نیون ناریا 

تاحفص رثکا  رد  ناریا /

159 , 156 , 149 , 148 , 138 , 25 يرایتخب / لیا 

139 , 138 , 79 یئاقشق / لیا 

145 هسمخ / تالیا 

154 , 153 نا / -د خ- محم -ي  لع يرایتخب ، گیب  لیا 

154 اقآ / ازریم  يرایتخب ، گیب  لیا 

154 , 145 ناخ / نی  - سحر - یما يرایتخب ،)  ) ناخلیا
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153 ناخدمحا / ناخلیا ،

154 ناخ / سایلا  ناخلیا ،

153 ناخ / هللا  ترصن  ناخلیا ،

241 , 104 , 103 , 102 , 101 , 63 وی / - لبد .تر  - بار ير ، - بمیا

355 تلایا /)  ) انایدنیا

355 , 350 , 308 اکیرمآ /)  ) سیلوپانایدنیا

ب

176 , 175 لباب /

74 , 72 لباب /)  ) شورفراب

33 نادنز /)  ) لیتساب

367 ناریا / ییاوه  هاگشاب 

414 وکاب /

414 همانزور /)  ) یچوباب یکسنیکاب 

364 كرویوین / تسارت  گنیورا  کناب 

364 , 57 يولهپ / کناب 

ص:494
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,256 , 255 , 254 , 252 , 251 , 250 , 249 , 237 , 235 , 232 , 231 , 228 , 226 , 225 , 224 , 223 , 221 , 220 , 219 یناهج / کناب 
262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257

441 كرویوین /)  ) ِلانشن سیچ  کناب 

417 ناریا / سور و  کناب 

348 اداناک / یتنطلس  کناب 

,388 , 387 , 385 , 383 , 382 , 381 , 380 , 379 , 365 , 302 , 299 , 280 , 279 , 236 , 144  , 81 , 69 , 48 ناریا / یهاشنهاش  کناب 
469 , 431 , 417 , 415 , 412

417 ینامثع / کناب 

386 كرویوین /)  ) ورزر لاردف  کناب 

359 , 358 , 352 , 347 اداناک /) يزکرم  کناب   ) اداناک کناب 

190 ناریا / يزرواشک  کناب 

388 , 386 , 385 , 383 , 382 , 381 , 379 , 378 , 358 , 37 كرویوین /) ینا  - پمک  ) تسار -ي ت- تنارا -ك گ- ناب

359 يویلوب / يزکرم  کناب 

,361 , 359 , 358 , 356 , 352 , 346 , 301 , 299 , 291 , 292 , 289 , 282 , 143 , 125 , 124 , 120 , 112 , 90 , 57 ناریا / یلم  کناب 
,428 , 425 , 417 , 416 , 412 , 403 , 401 , 400 , 399 , 398 , 397 , 396 , 393 , 392 , 391 , 378 , 377 , 370 , 365 , 364 , 363

440 , 436 , 434 , 432 , 431 , 429

353 , 352 كرویوین / کناب 

452 , 449 , 355 , 352 , 351 , 350 , 349 , 348 , 347 , 345 , 344 , 343 لانشن / انایدنیا  کناب 

467 , 458 , 450 , 449 درونجب /

248 رصنلا / تخب 

489 گنج /) ریما   ) يرایتخب
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226 , 144 , 23 لیا /)  ) يرایتخب

154 ناخرومیت / يرایتخب ،

487 , 100 دعسارادر /) س-  ) -ي لقر - فعج يرایتخب ،

153 حتاف /) رادرس   ) ناخاضردمحم يرایتخب ،

153 هنطلسلا /) رداهب   ) ناخ یسوم  يرایتخب ،

56 ویسوم /)  ) راُدب

442 فسناوا / ناردارب 

355 , 354 , 351 يا / فلدآ  لرب ،

364 , 320 , 212 نیلرب /

449 , 352 , 350 , 346 , 345 , 343 , 331 , 309 نرب /

327 , 326 ناوتس /)  ) ورب

سیلگنا ایناتیرب ! 

337 لوتسیرب /

ص:495
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306 , 279 , 14 دادغب /

98 کیژلب /

325 , 318 یئبمب /

16 ینانب /

465 , 420 , 307 , 301 , 191 , 74 , 56 قباس /) يولهپ   ) یلزنا ردنب 

75 , 74 دابآ / بیبح  ردنب 

296 , 198 هاش / ردنب 

302 , 301 , 296 روپهاش / ردنب 

482 , 476 , 467 , 405 سابع / ردنب 

67 زگ / ردنب 

320 ایلاتیا /)  ) لپان ردنب 

389 , 388 , 383 یپ / ناج  وچوب ،

420 , 328 , 320 , 319 , 318 , 223 , 163 رهشوب /

79 , 78 نادناخ /)  ) يرهشوب

412 , 124 , 79 , 78 , 70 , 69 , 68 , 33 راجتلا /) نیعم   ) دمحم جاح  يرهشوب ،

124 نویامهریما /)  ) داوج يرهشوب ،

102 ناج / لوب ،

477 , 270 رس /)  ) ردیر درالوب ،

153 ناخ / پیترس  يدمحاریوب ،

153 ناخ / هلارکش  يدمحاریوب ،

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 541 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


327 ناهبهب /

169 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 هلا / جرف  یمارهب ،

182 خیش /)  ) یقتدمحم لولهب ،

374 يرازگربخ /)  ) یس.یب.یب

248 سدقملا / تیب 

421 توریب /

13 نیرهنلا / نیب 

پ

211 وکسچنارف / یتین ، الوئاپ 

446 , 445 لا / ویلبد  رکراپ ،

399 , 396 , 373 , 346 , 199 , 126 , 116 سیراپ /

116 ناملاس / یکسورتپ ،

445 لاغترپ /

27 ایناولیسنپ /

104 , 64 , 34 گنهر /) -- س  ) دو - محم -ن ، يدالوپ

45 اضردمحا / يولهپ ،

482 , 392 , 372 , 45 فرشا /)  ) كولملا فرشا  يولهپ ،

373 , 45 اضردیمح / يولهپ ،

تاحفص رثکا  رد  هاشا /) - ضر  ) -ا ضر يو ، - لهپ

405 , 372 , 45 سمش /)  ) كولملا سمش  يولهپ ،
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45 اضرلادبع / يولهپ ،

44 اضریلع / يولهپ ،

373 , 372 , 44 اضرمالغ / يولهپ ،

45 همطاف / يولهپ ،

ص:496
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,479 , 475 , 408 , 379 , 388 , 383 , 378 , 376 , 374 , 372 , 371 , 367 , 277 , 125 , 112 , 56 , 44 , 37 , 18 اضردمحم / يولهپ ،
482 , 480

45 اضردومحم / يولهپ ،

191 , 56 درگرس /)  ) سوبیپ

459 یس / کنرف  جیپ ،

213 , 212 همانزور /)  ) راکیپ

ت

372 هاشاضر /) رسمه   ) كولملا جات 

361 , 359 کناب /) سیئر   ) زروات

309 , 41 ییاکیرمآ /) همان  هتفه   ) میات

290 , 144 , 127 , 121 یسیلگنا /) همانزور   ) زمیات

474 , 466 , 465 , 422 , 421 , 209 , 188 , 181 , 177 زیربت /

162 , 160 همانزور /)  ) ددجت

169 , 163 , 159 هداز /) نیقارعلا  خیش  ، ) ددجت

141 دیشمج / تخت 

398 , 396 , 49 , 45 سوواط / تخت 

157 زلراچ / .نلآ  تارت ،

239 , 226 , 220 , 194 , 61 , 43 , 42 هیکرت /

334 , 331 ناتیپاک /)  ) یج دنلل  ورت ،

236 سالاو / .آ  .ر  تیرت ،
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266 , 265 , 263 , 262 , 261 , 253 , 251 , 250 , 245 , 169 , 168 , 167 , 166 , 165 , 99  , 84  , 83 نسحدیس /) ، ) هداز یقت 

138 دابآزوقروت /

361 , 347 اداناک /)  ) وتنروت

53 همانزور /)  ) نافوت

,117 , 103 , 101 , 98 , 94 , 93 , 91  , 89  , 81 , 79 , 75 , 74 , 72 , 68 , 66 , 59 , 58 , 52 , 48 , 44 , 42 , 41 , 33 , 27 , 19 نارهت /
,181 , 179 , 177 , 176 , 175 , 170 , 164 , 163 , 155 , 151 , 148 , 143 , 142 , 141 , 137 , 135 , 134 , 133 , 131 , 130 , 127
,254 , 253 , 248 , 245 , 244 , 243 , 241 , 238 , 237 , 235 , 225 , 213 , 209 , 208 , 207 , 206 , 197 , 188 , 187 , 185 , 182
,402 , 392 , 391 , 373 , 372 , 371 , 361 , 349 , 336 , 333 , 330 , 328 , 326 , 316 , 313 , 309 , 290 , 286 , 265 , 264 , 263

483 , 481 , 480 , 465 , 463 , 461 , 457 , 456 , 453 , 442 , 436 , 419 , 408

242 اناریت /

121 تخدناریا / شاترومیت ،

,23 , 21 , 17 نیسحلادبع / شاترومیت ،

ص:497
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,121 , 120 , 119 , 118 , 117 , 116 , 115 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109 , 100 , 99  , 81  , 80 , 79 , 76 , 71 , 70 , 66 , 60 , 56 , 24
,149 , 148 , 147 , 143 , 142 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 126 , 125 , 124 , 123 , 122
,262 , 253 , 251 , 247 , 245 , 244 , 243 , 241 , 239 , 238 , 237 , 214 , 204 , 201 , 200 , 195 , 194 , 193 , 169 , 162 , 158

427 , 426 , 416 , 414 , 396 , 284 , 279

ج

252 ونژ /)  ) للم هعماج 

51 , 50 ناورس /)  ) یس کنار  ف- -ا ، کیلدج

91  , 89  , 88  , 82  , 81 رتکد /)  ) ما لئوماس  ندرج ،

68 زمره / هریزج 

332 , 267 , 263 , 262 , 253 , 251 , 250 , 247 , 245 , 241 , 237 , 233 نتگنیو / ت-ي ل- سکج ،

424 ناخرافغ / لالج ،

482 نودیرف / مج ،

378 دومحم / مج ،

153 هلاریخ / الم  يرایتخب ، یقنج 

417 , 232 , 108 لوا / یناهج  گنج 

448 , 444 , 367 , 357 , 339 , 268 , 98 , 22 , 20 مود / یناهج  گنج 

217 ریشناوج /

57 , 56 پیترس /)  ) هللا ناما  ینابناهج ،

218 يزوسناهج /

چ

191 , 93 , 92 , 91 , 56 , 33 سولاچ /
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432 , 309 , 290 , 176 , 175 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158 زویر / .یج  زدلیاچ ،

357 , 317 , 314 , 312 , 311 , 309 , 288 , 287 یکاولسکچ /

212 يوروش /) هی  - سور یتا  - عالطا نا  - مزا س-  ) اک چ-

153 ناخ / نادرمیلع  گنل ، راهچ 

212 همانزور /)  ) امن هرهچ 

452 , 450 , 449 , 445 نیچ /

ح

179 میرکلادبع / خیش  جاح  يرئاح ،

177 اقآ / نسحلادبع  ازریم  جاح 

154 هنطلسلا /) با  - هش  ) نا -- ي خ -- لع نا  - طل -ي س- جا -- ح

372 يدیدح /

53 ناجیابرذآ / تارکومد  بزح 

ص:498
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52 همانزور /)  ) تقیقح

392 میهاربا / یمیکح ،

450 روپ / ینمح 

53 همانزور /)  ) تایح

109 , 108 , 107 , 105 , 104 , 34 , 24 لیئومس /)  ) لیئومش مییح ،

خ

346 درگرس /)  ) رلناخ

148 هنایمرواخ /

474 , 467 , 316 , 215 , 212 , 198 , 191 , 179 , 159 , 138 , 110  , 84  , 83 , 25 ناسارخ /

65 دابآ / مرخ 

116 ازریم / دمحم  یناورسخ ،

153 دمحا / زردوگ  اقآ  يرایتخب ، يورسخ 

154 دمحا / فطل  اقآ  يرایتخب ، يورسخ 

363 ریما / يورسخ ،

325 , 324 , 322 , 321 , 319 , 318 , 303 , 302 , 252 , 177 , 69 , 68 سراف / جیلخ 

16 ماما /)  ) هللا حور  ینیمخ ،

84 راوخ /

215 , 212 اتسور /)  ) فاوخ

251 , 226 , 146  , 83 , 68 , 64 ناتسزوخ /

86 يوخ /
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53 دمحم / خیش  ینابایخ ،

.د ذ

169 , 165 , 164 , 163 , 99 , 26 نیسح / رگداد ،

191 ناسارخ / يرتسگداد 

223 , 222 سکان / مایلیو  یسراد ،

326 ویلبد / نلآ  سلاد ،

138 ناغماد /

420 توریب / ییاکیرمآ  هاگشناد 

442 , 372 نتسنیرپ / هاگشناد 

15 نارهت / هاگشناد 

197 سوکاریس / هاگشناد 

,266 , 263 , 253 , 214 , 204 , 201 , 200 , 199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 194 , 193 , 191 , 125  , 85 , 26 , 23 ربکا / یلع  رواد ،
323

360 یپ / .لا  .ویلبد 

45 باتک /)  ) ایسآ نورد  رد 

338 ناریمش /)  ) دنبرد

153 ناخ / نیسح  یئاقشق ، يریش  هرد 

465 هیمورا /)  ) هییاضر هچایرد 

465 , 460 , 449 , 322 , 303 , 177 , 74 رزخ / يایرد 

,278 , 277 , 276 , 274 , 273 , 218 , 217 , 216 , 30 سییول / سوفیرد ,
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,393 , 392 , 391 , 382 , 379 , 377 , 371 , 363 , 362 , 339 , 338 , 325 , 318 , 317 , 316 , 315 , 314 , 305 , 303 , 298 , 297
486 , 485 ، 484 , 482 , 481 , 480 , 479 , 478 , 477 , 475 , 468 , 458 , 457 , 456 , 442 , 405 , 404 , 394

338 ناریمش /)  ) بیشازد

247 , 246 , 222 , 169 , 165 , 164 , 163 , 162 , 160 , 159 , 99 , 26 یلع / یتشد ،

405 , 43 رتکد /)  ) ربکا یلع  يرتفد ،

322 , 321 ناتیپاک /)  ) وتارپ لد 

144 ندنل /) زمیات  راگنربخ   ) تابود

61 ویلبد / يا  اوبود ،

337 هپت / ناشود 

347 اداناک /)  ) نوینیمود

185 , 181 نسدلانود /

79 اضر / يرهشوب ، یتشدهد 

427 , 396 , 241 , 238 , 124 , 116 , 115 نیسحلادبع / ابید ،

244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238 ما / سکم  نسکید ،

252 ههال /) یللملا ( نیب  تلادع  ناوید 

410 زنوولب / سیوید ،

428 یغورف / کلملاءاکذ 

ر

427 رس /)  ) تربار

415 , 414 یندیس / زرجار ،
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478 , 392 ندنل / ویدار 

487 , 217 گنهر /) س-  ) -ي فطصم -خ ، سار

386 چا / سیسنارف  لسار ،

151 ناملآ /) سلجم   ) گاتشیار

352 یج / یج  نیاتسنیار ،

90 ییاهب /) غلبم   ) دوم نراو ، دروفدر 

، متسر

153 یلق / ماما 

74 تشر /

123 ازریم / یلقاضر 

190 دمحم / يوضر ،

324 مر /

104 , 64 , 63 ناخ / هللا  حور 

79 , 69 , 68 نوراک / دور 

442 يا / یئ  زئوگردور ،

444 , 371 , 148 , 20 تلوزور /

384 , 39 يد / نیلکنارف  تلوزور ،

324 نتگنشاو /) رد  ایلاتیا  رادراک   ) یسور

460 , 444 , 443 , 315 , 314 , 222 , 212 , 198 , 110 , 47 هیسور /

86 اتسور /)  ) دنور
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482 , 352 , 348 , 347 ادا /) - نا ك-  ) کناب لا  - يور
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247 , 169 , 165 , 164 , 163 , 162 , 160 , 159 , 99 , 26 ندباعلا / نیز  امنهر ،

413 , 412 , 329 , 254 , 253 , 252 , 229 , 49 , 48 , 47 نترتا / ير ،

389 لا / روترآ  زدراچیر ،

360 , 350 , 349 یئ / جروج  زدلونیر ،

ز

467 نادهاز /

376 لارنژ /)  ) هللا لضف  يدهاز ،

153 ناخ / لیعامسا  يرایتخب ، دنوسارز 

84 دنرز /

463 ناجنز /

195 , 162 , 159 , 158 , 157 , 151 , 149 , 143 , 142 , 139 , 134 , 133 , 132 , 129 , 122 رصق /) نادنز   ) راجاق رصق  نادنز 

125 هیمظن / نادنز 

355 , 351 سیئوس /)  ) ِخیروز

61 ینابلآ /) هاشداپ   ) گوز

103 یکسنیریز /

ژ

366 نپاژ /

376 , 374 , 364 , 264 , 229 , 37 ونژ /

42 نابز /) يوسنارف  همانزور   ) نایرُد لا  - نروژ

483 گروبسناهوژ /
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س

219 لولا / نتاس ،

90 , 73 , 72 يراس /

348 , 347 یت / جروج  نیلرماس ،

84 هواس /

252 , 229 ناج / رس  نمیاس ،

486 همانزور /)  ) هراتس

230 , 52 همانزور /)  ) ناریا هراتس 

401 , 400 , 174 , 153  , 87 همانزور /)  ) ناهج هراتس 

52 همانزور /)  ) قرش هراتس 

42 ولغا / جارس 

,151 , 150 , 149 , 148 , 146 , 145 , 144 , 143 , 142 , 134 , 100 , 99 , 25 , 24 , 23 , 17 ناخ /) یلقرفعج   ) يرایتخب دعـسا  رادرس 
488 , 487 , 195 , 193 , 186 , 169 , 162 , 156 , 154 , 152

143 يرایتخب /)  ) رداهب رادرس 

450 , 442 الوکین / نایسیکرس ،

108 سیورس /) سنجیلتنیا   ) سیلگنا یفخم  تا  - عال - طا سیور  س-

320 نارهت /)  ) ناملآ ترافس 

ص:501
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,440 , 435 , 379 , 356 , 352 , 339 , 309 , 306 , 305 , 276  , 88 , 49 , 47 , 36 , 35 , 29 , 20 , 18 , 14 نارهت /)  ) اکیرمآ ترافس 
468 , 459

412 , 410 , 409 , 408 , 47 ندنل /)  ) اکیرمآ ترافس 

475 , 333 , 282 , 281 , 225 , 206 , 187 , 186 , 98 , 48 , 41 , 39 , 16 نارهت /)  ) ناتسلگنا ترافس 

348 , 43 نتگنشاو /) ناریا (  ترافس 

364 لیزرب /)  ) ناریا ترافس 

223 , 53 نارهت /)  ) يوروش ترافس 

71 دوردیفس /

138 نانمس /

196 رتکد /)  ) یعیمس

314 دئوس /

47 , 44 هوکداوس /

421 , 189 هیروس /

154 ناخ / هلارصن  اقآ  يرا ، - یتخب یلوملو  س-

,421 , 411 , 375 , 374 , 365 , 361 , 360 , 357 , 356 , 352 , 351 , 350 , 322 , 310 , 221 , 125 , 56 , 37 , 30 , 18 سییوس /
452 , 450 , 449 , 448

402 , 270 یلع / یلیهس ،

55 نمحرلادبع / دازآ ، فیس 

141 اقآ / لیعامسا  وقتیمیس ،

ش

77 , 16 يوفص /)  ) سابع هاش 
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179 , 136 , 131 53 مرح /) ( ) (ع میظعلادبع هاش 

465 رهشدازآ /)  ) دنسپ هاش 

26 , 23 ورسخیک / خرهاش ،

465 دورهاش /

482 , 373 , 348 , 347  , 88 دمحم / هتسیاش ،

271 تسارت / گنیورا  تکرش 

442 یسرجوین /)  ) لانشنرتنیا -س  تکادور گن پ- - یلرت - سا -ت  كر ش-

243 نمیره / ویلبد  .يا  تکرش 

442 كرویوین /)  ) الوکراب تکرش 

442 تکرش /)  ) لبون دنا  زنراب  تکرش 

424 هناتک / ناردارب  تکرش 

442 كرویوین /)  ) نسیدا .يا  سمات  تکرش 

441 , 440 وگاکیش /)  ) گنیرپسا لیهتوت  تکرش 

243 دنومَه / زیه  ناج  تکرش 

424 جود / تکرش 

442 ویاهوا /)  ) کج لبیالیر  تکرش 

443 ناملآ /)  ) ِلاتشورف تکرش 

ِیتینویر یلاوا  يری ن- یتنا  تکر ك- ش-

ص:502
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324 ومرلاپ /

442 سیلوپانایدنیا /)  ) نسبیگ تکرش 

350 , 349 , 344 , 330 , 316 , 309 , 308 نتگنیره / نومرام - تکرش 

442 وگاکیش /)  ) تنومرم تکرش 

,232 , 231 , 230 , 229 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 221 , 198 , 121 , 110 , 36 , 29 ناریا / سیلگنا و  تـفن  تـکرش 
,255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 241 , 240 , 238 , 237 , 236 , 235 , 234 , 233
,291 , 288 , 285 , 284 , 282 , 281 , 280 , 278 , 276 , 274 , 273 , 269 , 268 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256
,461 , 439 , 438 , 433 , 431 , 421 , 420 , 412 , 365 , 359 , 358 , 357 , 333 , 332 , 308 , 306 , 304 , 300 , 297 , 295 , 294

471

242 , 239 , 238 رئش / دناب و  تفن  تکرش 

240 هیکرت / تفن  تکرش 

66 نایروخ /)  ) نانمس تفن  تکرش 

242 رلکنیس / تفن  تکرش 

240 نمیره / تکرش 

370 , 367 ناریا / ییامیپاوه  تکرش 

256 , 120 ناریا / سیلگنا و  تفن  ینا ) - پمک  ) تکر ش-

258 لیوا / درادناتسا  تکرش 

79 , 69 , 61 اکرش / نلوا و  تکرش 

459 , 451 فارگلت / دنا  نفلت  لانشنرتنیا  تکرش 

334 , 332 , 331 , 330 , 329 ینتیو / تارپ و  تکرش 

337 , 334 , 332 , 329 , 328 دنلیوهود / تکرش 
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90 ترکوش / سنمیز  تکرش 

332 مویکو / ینوکوس - تکرش 

226 يرایتخب / تفن  تکرش 

332 رکواه / تکرش 

469 یسیلگنا /) غلبم   ) رتفش

414 , 247 , 246 , 223 , 222 , 209 , 169 , 164 , 163 , 160 , 159 , 140 , 134 , 108 , 107 همانزور /)  ) خر قف س- ش-

370 دمحا / قیفش ،

155 ناخ / هللارکش 

467 , 449 , 313 , 133 , 132 , 114 يوروش /

225 تنسنیو / نایش ،

213 , 169 لارنژ /)  ) هللا بیبح  ینابیش ،

346 , 345 , 344 , 343 -گ /) نهر س-  ) قدا ص- ینابی ، ش-

ص:503
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327 , 308 , 306 , 226 , 156 لعز /) -خ خ- یش  ) هرمحم خیش 

100 داوج / یمالسالا ، خیش 

84 خرس / دیشروخ  ریش و 

180 , 141 , 138 , 137 , 79 زاریش /

90 همانزور /)  ) دلاره وگاکیش 

27 وگاکیش /

.ص ض

168 حلاص /

197 رایهللا / حلاص ،

197 رتکد /)  ) هاشناهج حلاص ،

215 , 105 اشاپ / یلع  حلاص ،

20 , 14 یحابص /

207 هلودلا /) ماوق   ) نا -- هللار خ ازر ش-ك- -- یم يرد ، -- ص

121 يوفص /

14 هنطلسلا / ماصمص 

142 , 141 , 140 , 139 , 138 , 137 , 130 , 79 , 24 یئاق /) - شق  ) -ه لودلا تلو  ص-

247 , 246 میهاربادیس / ءایض ،

.ط ظ

262 , 210 , 207 , 124 نیدلاءایضدیس / ییابطابط ،

211 قداصدمحمدیس / ییابطابط ،
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86 لارنژ /) مدقم -  نسح   ) هلودلا رفظ 

.ع غ

176 , 175 اروشاع /

441 دومحم / ناطلس  يرماع ،

44 ناخ / یلعسابع 

153 ناخ / یفطصم  يرا ، - یتخب دنورادهب  -ي  مجع

256 , 240 , 169 , 160 قارع /

138 لیا /)  ) هسمخ برع 

327 ناتسزوخ /]  ] ناتسبرع

217 یهاشبرع /

یقشع هدازریم  یقشع ! 

364 , 363 هللادی / يدضع ،

392 , 373 , 326 نی / - سح ءال ،) ع-  ) ییالع

17 هلادساریما / ملع ،

223 یفطصم / ملِع ،

74 دابآ / یلع 

142 , 141 یئاقشق /)  ) ناخ یلع 

155 ناخ / نادرمیلع 

167 , 47 ياچنمکرت / هماندهع 

115 يرافغ /
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17 , 16 , 14 سوریس / ینغ ،

ف

,145 , 141 , 140 , 139 , 138 سراف /

ص:504
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467

207 فراعم /] ریزو   ] یمطاف

352 کناب / ] دنمراک   ] سکاف

205 راجاق /)  ) هاش یلعحتف 

359 کناب /)  ) كرویوین ورزر  لاردف 

364 یتسارف /

421 , 357 , 327 , 326 , 314 , 307 , 306 , 287 , 98 هسنارف /

487 , 53 دمحم / يدزی ، یخّرف 

161 رعاش /)  ) یسودرف

346 , 345 ناورس /)  ) دیشمج نیزرف ،

363 , 346 یلعدمحم / نیزرف ،

66 ناییامرف / نامرف 

66 هدازهاش /)  ) امرفنامرف

206 , 205 , 204 , 203 , 201 , 33 ازر / -- یم نی  - سحلادبع امرفنامرف ،

,363 , 266 , 265 , 263 , 253 , 243 , 242 , 241 , 240 , 238 , 175 , 174 , 117 , 116 کلملاءاکذ /)  ) یلعد - محم -ي ، غور -- ف
478 , 477 , 476 , 475 , 428 , 426 , 405 , 377

199 مساقلاوبا / رهورف ،

251 رتکد /)  ) پیسآ ردنلدیرف ،

266 , 265 , 263 , 253 , 103 گنهرس /)  ) یک يا  ویلبد  رزیرف ،

412 , 411 , 322 , 321 , 285 , 284 , 283 , 282 , 238 , 209 , 177 , 176 -و / یلبد نیتسو  - گآ نیر ، ف-
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108 نیطسلف /

53 تایح /) همانزور  ریدم   ) یفسلف

313 دنالنف /

213 تنک /)  ) هتنوم هتروف ،

489 , 487 , 486 , 364 , 357 , 353 , 217 , 25 دراچیر / دروف ،

112 لگوف /

213 , 207 , 206 , 205 , 204 , 203 , 202 , 201 , 191 , 126 , 122 , 99 , 66 , 26 , 24 , 23 , 17 هلودلا /) ترصن   ) زوریف ازریم  زوریف 

74 هوکزوریف /

441 , 440 فا / .ویلبد  رشیف ،

396 , 321 , 308 , 285 , 284 , 279 , 235 , 229 , 167 , 166 , 100 , 99 , 67 , 66 , 65 , 63 , 62 نمفاه / پیلیف ،

113 نیپیلیف /

ق

123 یناهارف /)  ) ماقم مئاق 

215 نئاق /

62 , 45 هاشدمحا / راجاق ،

404 , 392 يریصب / عناق ،

102 همانزور /)  ) نوناق

483 , 212 هرهاق /

دادرارق

,14 سیلگنا / نار و  - يا  1919
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ص:505
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230 , 207 , 202

300 , 268 , 261 , 260 , 255 , 254 , 253 , 35 سیلگنا /) ناریا و   ) دادرارق 1933

251 , 245 , 230 تیمسا / ژاتیمرآ - دادرارق 

121 شاترومیت /) تخدناریا   ) ولزگارق

121 نسحم / ولزوگارق ،

101 همانزور /)  ) متسیب نرق 

479 , 210  , 82 نیوزق /

149 , 139 , 138 , 137 , 39 هلودلا /) تلوص   ) ناخ لیعامسا  یئاقشق ،

141 , 140 ناخ / یلع  یئاقشق ،

138 ناخرصان / ییاقشق ،

47 زاقفق /

479 , 192 , 176 , 65 مق /

179 نیسح / اقآ  جاح  یمق ،

475 , 151 , 145 , 144 , 139 , 138 هلودلا /) ماوق   ) میهاربا ازریم  ماوق ،

207 , 124 , 107 , 54 ماوق /)  ) دمحا هنطلسلا ، ماوق 

ك

455 , 189 دابآ / دعس  خاک 

148 نتگنشاو /)  ) دیفس خاک 

404 , 401 , 392 , 391 , 152 , 59 هزوم /)  ) ناتسلگ خاک 

134 , 133 ناخاراک /
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91 دزی / یفاب  مشیربا  هناخراک 

337 زابهش / هناخراک 

90 كزیرهک / دنق  هناخراک 

90 دابآ /) یلع   ) یهاش -ي  سیر خن  هناخراک 

337 , 329 رکواه / هناخراک 

70 ینامور /) هاشداپ   ) لوراک

78 نادناخ /)  ) ینورزاک

336 , 138 , 136 ناشاک /

42 , 41 رقاب / یمظاک ،

150 , 146  , 88 نارهت / ییاکیرمآ  جلاک 

45 کج / رملاک ،

483 , 482 , 446 , 445 , 371 , 360 , 359 , 358 , 351 , 348 اداناک /

266 , 265 , 263 , 253 , 244 , 235 رس /)  ) ناج نمدک ،

177 یسابرک /

86 هفیاط /)  ) یلالج نادرک 

466 , 203 ناتسدرک /

447 هلادسا / یناتسدرک ،

202 درل /)  ) نزرک

142 , 141 شیردیرف / رتفرک ،

483 كرک /
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467 , 176 نامرک /

463 , 204 , 203 , 175 , 33 هاشنامرک /

ص:506
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314 , 14 نینورک /

168 لارنژ /)  ) اقآ میرک 

359 کناب / لانشن  لاکیمک 

360 يراد /] هنازخ  ترازو  -و  ضع  ] نرچوک

ياتدوک

311 , 308 , 307 , 214 , 210 , 207 , 164 , 109 , 108 , 107 , 52 , 15 دنفسا 1299 /) ياتدوک   ) هیروف 1921

120 ششوک / ]  ] شروک

326 , 308 , 307 , 106 , 105 , 104 , 101 , 55 , 54 , 53 سا / فزوج  دلفنروک ،

217 , 121 , 120 همانزور /)  ) ششو ك-

336 تول / ریوک 

337 نتسگنیک /

486 , 485 همانزور /)  ) ناهیک

141 ناخ / هللاءاشام  یشاک ،

206 هیرق /)  ) هبارس وچک 

14 رآ / .یکین  يدک ،

437 , 435 , 434 یت / .لرا  نیرک ،

211 يردان / تالک 

408 کم / ناهانالک ،

گ

212 اکچ /)  ) ُا.پ.گ
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324 ویلبد / ناج  ترگ ،

468 , 467 , 465 ناگرگ /

439 یج / .يا  .یئ  يرگ ،

442 , 441 فا / يرنه  يدیرگ ،

446 , 445 نیرگ /

229 زلراچ / رس  يونیرگ ،

391 , 377 , 363 , 58 یلقسابع / نایئاشلگ ،

54 درانرب / بیلتوگ ،

330 یس / مایلیو  دلوگ ،

410 , 408 , 46 , 45 ناج / رتنوگ ،

474 , 463 , 316 , 91 , 71 نالیگ /

368 لارنژ /)  ) هاشنالیگ

386 سا / لئوماس ) ) لیئومس تربلیگ ،

65 لیوزنیگ /

ل

84 طیحم / یناجیرال ،

376 رآ / یلنتسا  نسوال ،

53 یتوهال /

111 نیجوی / زِنیال ،

163 نانبل /

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 570 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


97 تیمسا / ردل ،

84  , 83  , 82 , 64 ناتسرل /

191 یلعلادبع / یفطل ،

16 یکسچنل /

,253 , 237 , 231 , 224 , 221 , 121 , 97 , 37 , 35 , 30 , 29 , 18 ندنل /

ص:507
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,359 , 358 , 346 , 335 , 329 , 304 , 295 , 293 , 291 , 290 , 289 , 288 , 285 , 284 , 283 , 282 , 280 , 279 , 277 , 268 , 264
482 , 476 , 452 , 431 , 429 , 415 , 414 , 413 , 412 , 411 , 402 , 401 , 399 , 371 , 368 , 367 , 366 , 365 , 364 , 361

133 ُفنیوتیل /

416 , 365 , 364 , 112 , 91 تروک / تالبندنیل ،

385 , 383 , 382 چا / لواپ  گنیل ،

348 , 347 یس / نا  مگنیل ،

412 , 288 , 282 , 233 , 90 یئ / رآ  نمگنیل ،

360 یسویل /

م

445 يرام /

464 , 463 , 377 , 266 , 208 , 92 , 91 , 90 , 79 , 78 , 75 , 74 , 69 , 68 , 67 , 65 , 44 ناردنزام /

466  , 86 وکام /

104 درگرس /)  ) نامرش زلیام ،

473 , 469 , 468 یج / دلوره  رونیام ،

311 ناتسراجم /

124 انس / سلجم 

403 , 145 , 93 یلم / ياروش  سلجم 

252 ناتسلگنا /)  ) ماوع سلجم 

164 , 44 ناسسؤم / سلجم 

474 لارنژ /)  ) دمحم یمشتحم ،
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108 , 104 نارهت / نایمیلک  هلحم 

123 راجاق /)  ) هاش دمحم 

144 دهعیلو /)  ) ازریم نسحدمحم 

147 راجاق /)  ) هاش یلعدمحم 

319 رهشمرخ /)  ) هرمحم

433 , 199 , 162 , 144 , 133 , 131 , 129 , 128 , 118 , 117 , 116 , 100 , 53 تیاد /) -ي ه- لق يدهم   ) هنطلسلاربخم

488 , 486 , 484 , 217 يراتخم /) نیدلا  نکر  ساپرس   ) راتخم

,216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 209 , 208 , 207 , 206 , 191 , 99 , 26 , 24 , 17 هللا /) -ت  يآ  ) -ن سحدی س- سردم ،
218 , 217

465 هغارم /

486 همانزور /)  ) مدرم

97 ورم /

436 , 432 , 296 , 295 , 201 , 195  , 89  , 88 , 56 , 45 , 41 یپ / ندروگ  مایرم ،

199 رالاسهپس /)  ) يرصان دجسم 

132 , 111 وکسم /

466 رهش / نیکشم 

ص:508

اکیرمآ هجراخ  ترازو  دانسا  ساسا  رب  ایناتیرب  www.Ghaemiyeh.comهاشاضر و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 588زکرم  هحفص 573 

www.softgozar.com

http://www.ghaemiyeh.com


474 , 336 , 211 , 210 , 192 , 190 , 187 , 181 , 176 , 173 , 170 , 162 , 161 , 99 , 39 , 34 , 26 , 25 , 17 دهشم /

74 رسلباب /)  ) رس دهشم 

107 , 52 اینریپ /)  ) نسح هلودلا ، ریشم 

383 , 353 , 340 , 255 , 168 , 166 , 165 , 124 , 37 , 29 رتکد /)  ) دمحم هنطلسلا ، قدصم 

393 رصم /

244 , 243 , 242 , 238 نسح / فا ،) یفطصم   ) گیب یفطصم 

474 جریا / یعوبطم ،

248 , 223 , 222 راجاق /)  ) هاش نیدلارفظم 

320 , 307 ياسرو / هدهاعم 

86 ناورس /)  ) ناخ نیسح  مدقم ،

442 م / مدقم ،

410 يو / تنارگ  ناهانالک ، کم 

144 جروج / لیگ ، کم 

42 يا / .و  .یج  يروم ، کم 

349 , 348 , 345 , 343 یب / تربار  كالم ،

163 ریالم /

168 هیکرت /) ریفس   ) یب تکوش  حودمم 

153 ینسمم /

475 یلع / روصنم ،

,326 , 321 ، 320 , 309 , 252 ، 234 , 203 , 201 , 148 ، 128 , 127 ، 114 ، 64 ، 63 , 49 , 48 , 47 , 45 , 43 سا / سـالاو  يروم ،
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476 , 467 , 466 ، 444 , 441 , 440 , 395 ، 382 ، 360 , 349 ، 348 , 327

483 , 482 هریزج /)  ) سیروم

370 , 369 , 367 یئ / تنرگ  رزوم ،

468 , 467 , 466 , 449 , 447 , 422 , 402 , 338 , 337 , 302 , 301 , 158 , 93 , 91 , 58 , 57 سا / زمیج ، سوم ،

465 هنایم /

366 , 365 , 363 کناب /)  ) دنلدیم

103 , 102 , 101 , 53 اضردمحمدیس / یقشع ، هدازریم 

161 , 159 ناخ / یسوم  ازریم 

176 يزیربت /) دهتجم   ) اقآ قداصازریم 

39 یلگنج / ناخ  کچوکازریم 

309 همانزور /)  ) روریم

204 , 60 , 48 , 47 ویه / درالیم ،

,352 , 281 , 280 , 229 , 217 , 208 , 202 , 66 , 47 , 46 , 39 , 38 , 32 , 31 , 28 , 27 , 24 , 23 , 22 , 20 , 16 یس / روترآ  وپـسلیم ،
481 , 475 , 474 , 466 , 452 , 426 , 425 , 423 , 417 , 395 , 394 , 360 , 356 , 353

ص:509
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ن

162 , 123 راشفا /)  ) هاش ردان 

136 راجاق /)  ) هاش نیدلا  رصان 

206 , 121 ولزوگ /) هر  ق-  ) مسا - قلاوبا کملا ، -ر  صان

52 , 51 همانزور /)  ) ناریا تاجن 

206 فرشا / فجن 

336 لارنژ /)  ) ناوجخن

211 مالسالارصان /)  ) رصان ینامادن ،

355 , 353 , 352 , 351 , 349 , 343 , 36 سیئوس /)  ) کناب لانشن 

355 , 352 , 351 كرویوین /)  ) کناب یتیس  لانشن 

359 کناب / لاکیمک  لانشن 

211 ینامادن /) ًالامتحا   ) مالسارصن

44 پیترس /)  ) ناخ هللارصن 

223 باتک /)  ) قالخا تردق و  تفن ،

332 گنهرس /)  ) تسیئوکدرون

359 ویلبد / لا  كون ،

488 , 487 گنهرس /)  ) نی - سح دن ، - مور - ین

325 , 322 , 320 , 319 , 318 نار / - يا ییا  - يرد يور  - ین

367 , 338 , 336 ,, 332 , 330 , 329 ناریا / یهاشنهاش  ییاوه  يورین 

138 , 110 روباشین /
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258 يزرجوین /

415 , 402 , 399 همانزور /)  ) زمیات كرویوین 

41 همانزور /)  ) روریم كرویوین 

,374 , 372 , 371 , 365 , 364 , 361 , 359 , 351 , 347 , 327 , 310 , 271 , 243 , 238 , 221 , 142 , 37 , 36 , 35 , 18 كرویوین /
482 , 473 , 461 , 460 , 458 , 452 , 451 , 450 , 449 , 448 , 442 , 411 , 408 , 405 , 388 , 383 , 379

و

97 باتک /)  ) ورم هحاو 

332 لا / یت  نروبشاو ،

45 همانزور /)  ) تسپ نتگنشاو 

483 , 468 , 412 , 367 , 354 , 347 , 345 , 343 , 327 , 324 , 276 , 243 , 148 , 20 نتگنشاو /

281 يا / .رآ  سالاو ،

151 سونیرام / بولرد ، ناو 

307 ندلش / سواهتیاو ،

207 , 51 , 14 هلودلا /) قوثو   ) نسح قوثو ،

300 , 299 , 289 , 288 , 287 , 267 , 262 , 146 , 145 , 144 , 143 جروج / ثروزدو ،

242 , 240 داصتقا / ترازو 

ص:510
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,349 , 347 , 326 , 325 , 324 , 309 , 303 , 277 , 234 , 128 , 62 , 47 , 42 , 38 , 37 , 34 , 31 , 28 اکیرمآ / هجراـخ  روما  ترازو 
466 , 453 , 441 , 440 , 439 , 435 , 405 , 383 , 378 , 373 , 370 , 367 , 364 , 361 , 357 , 354 , 352 , 350

,388 , 385 , 383 , 379 , 376 , 374 , 373 , 360 , 348 , 345 , 325 , 307 , 298 , 58 , 45 , 43 , 27 اکیرمآ / هجراـخ  روما  ترازو 
440 , 389

447 , 190 , 161 , 124 -ن / فلت فار و  - گلت -ت و  سپ ترازو 

,309 , 306 , 295 , 294 , 292 , 290 , 286 , 283 , 210 , 208 , 149 , 146 , 100  , 84 , 66 , 63 , 53 , 44 ناریا /)  گـنج (  ترازو 
476 , 357

327 اکیرمآ / گنج  ترازو 

105  , 87 ناریا / هجراخ  ترازو 

451 , 448 , 44 , 386 , 371 , 361 , 360 , 359 , 219 , 36 , 34 اکیر / - مآ يراد  هناز  ترازو خ-

181 , 107 , 95  , 88 هلخاد / ترازو 

354 اکیرمآ / يرتسگداد  ترازو 

119 , 111 , 110 رابرد / ترازو 

261 , 260 , 231 , 228 نات /) - سلگنا  ) يرادا - يرد ترازو 

301 , 300 تحال / تعان و ف- ترازو ص-

301 , 296 , 295 عراو / قر و ش- ترازو ُط-

476 , 195 , 193 , 134 , 110 -ه / یلد ترازو ع-

285 , 283 هماع / دیاوف  ترازو 

,300 , 296 , 292 , 286 , 281 , 276 , 230 , 204 , 202 , 197 , 194 , 193 , 190 , 138 , 107  , 84 , 66 , 58 , 55 , 29 هیلام / ترازو 
476 , 462 , 443 , 400 , 395 , 363 , 302 , 301

159 فراعم / ترازو 
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365 , 363 کناب /)  ) رتسینیم تسو 

320 همانزور /)  ) نطو

445 , 444 , 379 زلو /

113 لارنژ /)  ) درانوئل دوو ،

463 , 423 , 422 , 421 , 420 , 419 , 418 , 417 , 416 , 376 , 374 , 328 , 288 , 243 , 237 , 236 , 234 سا / يرنه  درالیو ،

374 , 34 , 16 ربلیو /

429 , 413 , 414 , 144  , 81 , 48 دراودا / نسنیکلیو ،

370 , 369 , 367 ویلبد / تاروم  زمایلیو ،

210 , 204 , 203  , 83  , 82 دیوید / نسمایلیو ،
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483 تنانیو /

ه

81  , 80 , 76 , 75 , 73 , 71 , 70 , 68 , 67 , 65 , 64 , 59 , 58 , 56 , 49 , 34 , 33 , 32 , 29 , 28 , 26 , 24 , 22 , 21 یس / زلراچ  تراه ،
,130 , 128 , 127 , 126 , 125 , 122 , 119 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 104 , 95 , 94 , 93 , 91 , 90  , 88  , 87  , 85  , 83  , 82 , 
,223 , 216 , 214 , 209 , 168 , 167 , 166 , 165 , 157 , 148 , 143 , 142 , 141 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 134 , 133 , 131
,256 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237 , 234 , 233
,364 , 329 , 328 , 324 , 323 , 322 , 308 , 300 , 299 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 282 , 281 , 267 , 263 , 262 , 261

431 , 430 , 429 , 428 , 427 , 426 , 424 , 419 , 418 , 416 , 415 , 414 , 413 , 396

321 نمتراه /

483 , 482 , 460 , 350 , 324 لدروک / لاه ،

204 یت / یج  دراواه ،

320 هللا / تزع  تیاده ،

392 یلع / یتیاده ،

44 تاره /

82 روسفورپ /)  ) تسنرا دلفستره ،

366 , 124 نیسحلادبع / ریژه ،

151 دنله /

463 نادمه /

334 فا / سمات  نتلیمه ،

479 , 458 , 456 , 331 , 124 دنه /

452 , 450 , 449 گنک / گنه 

110 دراوه /
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,174 , 173 , 171 , 170 , 169 , 163 , 162 , 157 , 154 , 152 , 151 , 149 , 148 , 134 , 57 , 55 , 41 , 25 چا / مایلیو  كورب ، ینروه 
,293 , 292 , 291 , 290 , 195 , 194 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 187 , 186 , 185 , 184 , 182 , 181 , 180 , 178 , 177 , 175

433 , 432 , 425 , 424 , 339 , 337 , 335 , 334 , 332 , 331 , 330 , 329 , 325 , 324 , 310 , 309 , 308 , 301 , 295 , 294

355 , 351 راگدا / یج  رووه ،

290 ندنل /) زمیات  راگنربخ   ) سکیه

ي

84  , 83 سلجم /) لیکو   ) یئاسای
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150 , 146 , 108 روسفورپ /)  ) یب کیره  گنای ،

176 , 93 , 92 , 91 , 33 , 26 دزی /

350 , 111 يرازگربخ /)  ) سرپدتیانوی

365 سیئوس /)  ) کناب نوینوی 

ص:513
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ریواصت تسرهف 

ص:515
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن
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