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تسرهف
5تسرهف

گرزب 10جارات 

باتک 10تاصخشم 

11هراشا

رشان 22نخس 

لوا 28لصف 

28همدقم

ناریا هب  يوسنارف  یسانش  ناتساب  تأیه  30مازعا 

هسنارف ناریا و  31نامیپ 1900 

1845-1914 نیرهنلا ، نیب  یناتساب  راثآ  هب  یبایتسد  يارب  33شالت 

ناریا 1925-1941 یناتساب  راثآ  37جارات 

ات 1919 ياه 1917  لاس  گرزب  یطحق  لوا و  یناهج  گنج  رد  40ناریا 

يولهپ تموکح  ندمآ  راک  يور  42ياتدوک 1921 و 

1925 - 1941 یجراخ ، 43تازایتما 

يروم تیمسا  سالاو  پوپ و  ماهپا  روترآ  45يربمیا ،

یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  48زاب 

ییاکیرمآ ياه  هزوم  53يوپاکت 

1931-1939 دیشمج ، تخت  هب  یمازعا  یسانش  ناتساب  55تأیه 

دلفستره 58يرانکرب 

ناییاکیرمآ ياه  شواک  ياه  60هنیزه 

زایتما دافم  60ضقن 

اکیرمآ ناریا و  طباور  دروم  رد  62یتاراشا 

ناریا رد  قیقحت  عبانم  دوبمک  هب  يا  63هراشا 
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مود 66لصف 

ناریا يرنه  راثآ  پوپ و  ماهُپا  66روترآ 

اکیرمآ کیتاملپید  ياه  هتسب  اب  ناریا  يرنه  راثآ  72لاقتنا 

راهب 1929 ناریا ، هب  پوپ  78رفس 

هاشاضر پوپ و  یمسر  81تاقالم 

پوپ دروم  رد  اکیرمآ  ترافس  ياه  83شرازگ 

یغورف 90پوپ و 

1931 ندنل ، رد  ناریا  رنه  91هاگشیامن 

ناتسلگنا هاشداپ  جروج  پوپ و  95يارجام 

پوپ دروم  رد  نیسلوو  100رظن 

موس 103لصف 

یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  103زاب 

یناتساب 1930 راثآ  103نوناق 

هسنارف راصحنا  وغل  يارب  کیتاملپید  مجاهت  104زاغآ 

هسنارف راصحنا  هب  ناملآ  106ضارتعا 

هسنارف راصحنا  وغل  يارب  قفومان  109شالت 

هسنارف رب  اکیرمآ  کیتاملپید  راشف  115دیدجت 

ناریا هسنارف و  نیب  ربتکا 1927  125دادرارق 

دلفستره مادختسا  رادگ و  127دورو 

ربماون 1930 یناتساب ، راثآ  نوناق  131بیوصت 

یناتساب راثآ  نوناق  139طورش 

قارع یناتساب  راثآ  نوناق  قارع و  رب  ناتسلگنا  143یتسرپرس 

ییاهن يریگ  هجیتن  نوسدرانرب و  145تارظن 

مراهچ 147لصف 
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ناریا هب  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  147موجه 

ناریا رد  یفاشتکا  كرتشم  151تأیه 

تیمشا فا . 154کیرا 

دابآرتسا ناغماد و  رد  شواک  تساوخرد  156شریذپ 

اه هتفای  میسقت  هپت و  گنروت  158تایفشک 

ناغماد رد  162شواک 

ناغماد رد  شواک  هرود  نیلوا  دروم  رد  يروم  هب  تیمشا  167شرازگ 

تیمشا يروم و  هنامیمص  170هطبار 

ناغماد رد  اه  هتفای  ییاهن  172میسقت 

ير رد  173فاشتکا 

تیمشا يرلتیه » يوخ  قلخ و  »177

سراف رصنوبا ، رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  یسانش  ناتساب  ياه  180شواک 

ات 1940  1935 ناسارخ ، روباشین ، رد  نتیلوپورتم  هزوم  185شواک 

ات 1936  1931 ناریا ، رد  نیتسا  دراوراه –  یفاشتکا  190تأیه 

ناریا رد  هسنارف  یسانش  ناتساب  193رادگ و 

مجنپ 199لصف 

دیشمج تخت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  یسانش  ناتساب  199هورگ 

دیشمج تخت  رد  هداعلا  قوف  هیلوا  ياه  207هتفای 

دیشمج تخت  یتاغیلبت  210لاجنج 

دلفستره یسانش  ناتساب  218ياتدوک 

دلفستره تابساحم »  » یسانش و قرش  هسسؤم  تالکشم » »223

دلفستره اب  232تموصخ 

ناریا لجالا  237برض 

مشش 241لصف 
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ناریا میلست  اکیرمآ و  241راشف 

یهاوخ جاب  دیدهت و  یغورف : هب  دتسیرب  247همان 

ناریا 251میلست 

دتسیرب هب  یغورف  258همان 

اکیرمآ لجالا  263برض 

« لمح لباق   » 265ناکلپ

ناریا ییاهن  میلست  اکیرمآ و  دیدج  لجالا  271برض 

دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  280نیلوا 

يروم 282ینامداش 

دتسیرب يدونشخان » »284

كورب ینروه  287تارظن 

متفه 293لصف 

دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  دیدج  زایتما  دیدج و  يرافح  293ریدم 

قارع ناریا و  زرم  رد  ارجام  دئوس و  294دهعیلو 

ناملآ ترافس  طسوت  هقیتع  ءایشا  قاچاق  300ماهتا 

ناملآ راتخم  ریزو  305لاقتنا 

دلفستره ندرک  307اهر 

دوش یم  دلفستره  نیشناج  تیمشا  فا . 309شیرا 

سرام 1935 دیشمج ، تخت  رد  يرافح  دیدج  315زایتما 

: 324تسویپ

اه 324همان 

متشه 331لصف 

اکیرمآ ناریا و  طباور  مطالت  تیمشا و  331يامیپاوه 

زاورپ زوجم  332امیپاوه و 
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طباور عطق  روریم و  335هلاقم 

یسانش ناتساب  راک  نایرج  رد  يا  340هثداح 

ناتسرل رد  تیمشا  یسانش  ناتساب  343هورگ 

يروم اب  تیمشا  344يوگتفگ 

ناریا هب  تیمشا  347تشگزاب 

اهزاورپ همتاخ  يریگرس و  352زا 

مهن 355لصف 

رابجا بیرف و  تیاکح   19411937 ییاهن ، 355هلحرم 

دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  یلام  عبانم  هیلوا  356نیمأت 

كرتشم يراکمه  دیدج  همان  362تقفاوم 

زایتما طیارش  367ضقن 

دیشمج تخت  رد  یسانش  ناتساب  هورگ  راک  371همتاخ 

دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  یناتساب  راثآ  رخآ  قودنص  هد  375يارجام 

ناریا هب  یمازعا  یسانش  ناتساب  هورگ  ياه  387هنیزه 

مالعا 394تسرهف 

ریواصت 444تسرهف 

زکرم 472هرابرد 
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گرزب جارات 

باتک تاصخشم 

 - 1325 یلقدمحم ، دجم ، هسانشرس : 

؛ دجم یلقدمحم  (/ 1304 ش - 1320 1925م /  - 1941  ) ناریا یگنهرف  ثاریم  تراغ  اـکیرمآ و  گرزب  جاراـت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. ینامرک ربجنر  ربکا  یلع  راتساریو  يدارم ؛ گ -  يریما ، یفطصم  نیمجرتم 

.1388 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ریوصت ص . [ 29 ، ] 402 يرهاظ :  تاصخشم 

2-98-5645-964-978 لایر :  40000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

the great american plunder of persia antiquities,1925-1941,C2003 یلصا ناونع  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 

هدحتم تالایا  یسانش -- ناتساب  ياه  هعومجم  اه و  هزوم  عوضوم : 

ناریا یخیرات -- راثآ  يدزد  عوضوم : 

هدحتم تالایا  یخیرات -- راثآ  يدزد  عوضوم : 

( یسانش ناتساب   ) اهیرافح ناریا --  عوضوم : 

یخیرات راثآ  ناریا --  عوضوم : 

مجرتم  -، 1337 یفطصم ، يریما ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم هرالگ ، يدارم ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو  - ، 1337 ربکا ، یلع  ربجنر ، هدوزفا :  هسانش 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

DSR44/م26ت2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
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955/0043 ییوید :  يدنب  هدر 

1694948 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :

بلاطم تسرهف 

9 رشان نخس 

15 لوا لصف 

15 همدقم

17 ناریا هب  يوسنارف  یسانش  ناتساب  تأیه  مازعا 

18 هسنارف ناریا و  نامیپ 1900 

184520-1914 نیرهنلا ، نیب  یناتساب  راثآ  هب  یبایتسد  يارب  شالت 

ناریا 192524-1941 یناتساب  راثآ  جارات 

ات 191927 ياه 1917  لاس  گرزب  یطحق  لوا و  یناهج  گنج  رد  ناریا 

29 يولهپ تموکح  ندمآ  راک  يور  ياتدوک 1921 و 

192530 - 1941 یجراخ ، تازایتما 

32 يروم تیمسا  سالاو  پوپ و  ماهپا  روترآ  يربمیا ،

35 یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب 

40 ییاکیرمآ ياه  هزوم  يوپاکت 

193142-1939 دیشمج ، تخت  هب  یمازعا  یسانش  ناتساب  تأیه 

45 دلفستره يرانکرب 

47 ناییاکیرمآ ياه  شواک  ياه  هنیزه 
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4 ص :

47 زایتما دافم  ضقن 

49 اکیرمآ ناریا و  طباور  دروم  رد  یتاراشا 

50 ناریا رد  قیقحت  عبانم  دوبمک  هب  يا  هراشا 

53 مود لصف 

53 ناریا يرنه  راثآ  پوپ و  ماهُپا  روترآ 

58 اکیرمآ کیتاملپید  ياه  هتسب  اب  ناریا  يرنه  راثآ  لاقتنا 

راهب 192964 ناریا ، هب  پوپ  رفس 

67 هاشاضر پوپ و  یمسر  تاقالم 

69 پوپ دروم  رد  اکیرمآ  ترافس  ياه  شرازگ 

76 یغورف پوپ و 

193177 ندنل ، رد  ناریا  هاگشیامن 

81 ناتسلگنا هاشداپ  جروج  پوپ و  يارجام 

86 پوپ دروم  رد  نیسلوو  رظن 

89 موس لصف 

89 یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب 

یناتساب 193089 راثآ  نوناق 

90 هسنارف راصحنا  وغل  يارب  کیتاملپید  مجاهت  زاغآ 

92 هسنارف راصحنا  اب  ناملآ  شلاچ 

95 هسنارف راصحنا  وغل  يارب  قفومان  شالت 

101 هسنارف رب  اکیرمآ  کیتاملپید  راشف  دیدجت 
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111 ناریا هسنارف و  نیب  ربتکا 1927  دادرارق 

113 دلفستره مادختسا  رادگ و  دورو 

ربماون 1930117 یناتساب ، راثآ  نوناق  بیوصت 

125 یناتساب راثآ  نوناق  طورش 

129 قارع یناتساب  راثآ  نوناق  قارع و  رب  ناتسلگنا  یتسرپرس 
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5 ص :

131 ییاهن يریگ  هجیتن  نوسدرانرب و  تارظن 

133 مراهچ لصف 

133 ناریا هب  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  موجه 

137 ناریا رد  یفاشتکا  كرتشم  تأیه 

140 تیمشا فا . کیرا 

142 دابآرتسا ناغماد و  رد  شواک  تساوخرد  شریذپ 

144 اه هتفای  میسقت  هپت و  گنروت  تایفشک 

148 ناغماد رد  شواک 

153 ناغماد رد  شواک  هرود  نیلوا  دروم  رد  يروم  هب  تیمشا  شرازگ 

156 تیمشا يروم و  هنامیمص  هطبار 

158 ناغماد رد  اه  هتفای  ییاهن  میسقت 

159 ير رد  فاشتکا 

163 تیمشا يرلتیه » يوخ  قلخ و  »

166 سراف رصنوبا ، رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  یسانش  ناتساب  ياه  شواک 

ات 1940171  1935 ناسارخ ، روباشین ، رد  نتیلوپورتم  هزوم  شواک 

ات 1936176 1931 ناریا ، رد  نیتسا  دراوراه –  یفاشتکا  تأیه 

179 ناریا رد  هسنارف  یسانش  ناتساب  رادگ و 

185 مجنپ لصف 

185 دیشمج تخت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  یسانش  ناتساب  هورگ 

193 دیشمج تخت  رد  هداعلا  قوف  هیلوا  ياه  هتفای 
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196 دیشمج تخت  یتاغیلبت  لاجنج 

204 دلفستره یسانش  ناتساب  ياتدوک 

209 دلفستره تابساحم »  » یسانش و قرش  هسسؤم  تالکشم » »

218 دلفستره اب  تموصخ 

223 ناریا لجالا  برض 
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6 ص :

227 مشش لصف 

227 ناریا میلست  اکیرمآ و  راشف 

233 یهاوخ جاب  دیدهت و  یغورف : هب  دتسیرب  همان 

237 ناریا میلست 

244 دتسیرب هب  یغورف  همان 

249 اکیرمآ لجالا  برض 

251« لمح لباق   » ناکلپ

257 ناریا ییاهن  میلست  اکیرمآ و  دیدج  لجالا  برض 

266 دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  نیلوا 

268 يروم ینامداش 

270 دتسیرب يدونشخان » »

273 كورب ینروه  تارظن 

279 متفه لصف 

279 دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  دیدج  زایتما  دیدج و  يرافح  ریدم 

280 قارع ناریا و  زرم  رد  ارجام  دئوس و  دهعیلو 

286 ناملآ ترافس  طسوت  هقیتع  ءایشا  قاچاق  ماهتا 

291 ناملآ راتخم  ریزو  لاقتنا 

293 دلفستره ندرک  اهر 

295 دوش یم  دلفستره  نیشناج  تیمشا  فا . شیرا 

سرام 1935301 دیشمج ، تخت  رد  يرافح  دیدج  زایتما 
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310: تسویپ

310 اه همان 

317 متشه لصف 

317 اکیرمآ ناریا و  طباور  مطالت  تیمشا و  يامیپاوه 

318 زاورپ زوجم  امیپاوه و 
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7 ص :

321 طباور عطق  روریم و  هلاقم 

326 یسانش ناتساب  راک  نایرج  رد  يا  هثداح 

329 ناتسرل رد  تیمشا  یسانش  ناتساب  هورگ 

330 يروم اب  تیمشا  يوگتفگ 

333 ناریا هب  تیمشا  تشگزاب 

338 اهزاورپ همتاخ  يریگرس و  زا 

341 مهن لصف 

341 رابجا بیرف و  تیاکح   19411937 ییاهن ، هلحرم 

342 دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  یلام  عبانم  هیلوا  نیمأت 

348 كرتشم يراکمه  دیدج  همان  تقفاوم 
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رشان نخس 

مدرم و ییادـتبا  تین  نسح  زا  لوزن  تسا ؛ هدومیپ  یلوزن  یـسوق  نونکات  يدالیم  هتـشذگ  نرق  يادـتبا  زا  اکیرمآ  ناریا و  یـسایس  طباور 
زا مدرم  نیمه  دـیدش  ترفن  ینیبدـب و  ات  ینوزاتا »  » ای اـکیرمآ » دـحتم  ياـهروشک   » ماـن هب  اـهایرد  يوس  نآ  رد  يروشک  هب  ناریا  تلود 

« ناریا یمالسا  بالقنا   » مان هب  زاس  خیرات  يا  هدیدپ  هدجوم  للع  زا  یکی  دوخ  هک  یترفن  اکیرمآ »  » راصتخا هب  ای  اکیرمآ » هدحتم  تالایا  »
مدرم نرق ، يادـتبا  رد  رگا  دنتـسه ؛ لوحت  ریـس و  نیا  نانیرفآ  شقن  هک  دـنیامن  یم  خر  ییاهداهن  اـه و  هرهچ  لوزن ، دـنور  نیا  رد  دـش .

سوفیرد و اب  ناشراک  رـس و  نرق ، طساوا  رد  دنتخانـش ، یم  ییاکیرمآ  جـلاک  ندرج و  رتکد  رتسوش و  لیورکـساب و  اب  ار  اکیرمآ  ناریا ،
زمله و دراچیر  لمع  هجیتن  ماجنارـس  و  داتفا ؛ ایـس )  ) اکیرمآ تاعالطا  يزکرم  نامزاس  فکـستراوش و  تلوزور و  تیمرک  نوسردـنه و 

یفاکـش زج  هک  تشاذـگ  ياج  رب  یثاریم  نرق  رخاوا  رد  یتاحیلـست ، یتفن و  ياه  تکرـش  اـکیرمآ و  هجراـخ  ترازو  ناویلوس و  ماـیلیو 
نسح  » اهراورخ هدش و  لیدبت  یللملا  نیب  حطـس  رد  هدیچیپ  یلکـشم  هب  کنیا  هک  یتموصخ  دوبن ؛ يرگید  زیچ  دیدش  یتموصخ  قیمع و 

لاوما رالد  اهدرایلیم  لکشم ، ِمیظع  هعومجم  نیا  ءزج  نیرتمک  دنک . یمن  ناربج  ار  نآ  تین »
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زونه ناریا » یمالسا  يروهمج   » و اکیرمآ » هدحتم  تالایا   » طباور تقیقح  رد  تساکیرمآ ؛ فرصت  دی  رد  تسا  لاس  یس  هک  تسا  ناریا 
. دوش یم  فیرعت  جارات » نامتفگ   » همادا رد  مه 

ار ات 1320  ياه 1304  لاس  یط  اکیرمآ  ناریا و  طـباور  زا  يرگید  شخب  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  یناـگیاب  دانتـسا  هب  باـتک  نیا 
ناتـساب ياهـشهوژپ  قیقحت و  ملع و  گنهرف و  ًارهاظ  یـسانش . ناتـساب  تاقیقحت  هصرع  رد  یملع » یگنهرف و   » یطباور دـهد ؛ یم  ناـشن 
هشیدنا رد  جارات » نامتفگ   » ذوفن زا  عنام  دیاب  یملع  ینمادکاپ  تفارش و  دشاب و  لقتسم  تسایس  زا  ًالماک  دیاب  نردم ، ناهج  رد  یـسانش ،

طباور هصرع  رد  یلوزن  سوق  هک  دهد  یم  ناشن  دانسا  اما  دوش . یناریا » رنه  هب  نادنم  هقالع   » و ناسانش » ناتـساب   » و نادنمـشناد »  » لمع و 
و اهدتـسیرب و ... تیمـشا و  رادـگ و  دلفـستره و  پوپ و  ماـهپا  یلوزن ، سوـق  ریـس  دـنور  رد  دوـش . یم  رارکت  ًاـنیع  زین  یملع  یگنهرف و 
نارادمتسایس و هک  دننک  یم  راتفر  روطنامه  یسانش  ناتساب  شهوژپ و  گنهرف و  ملاع  رد  وگاکیش و ... هاگشناد  یسانش و  قرش  هسسؤم 

زین یملع  یگنهرف و  طباور  یلوزن  سوق  نیا  ینایاپ  هطقن  هک  تسا  بیجع  اکیرمآ . تاعالطا  يزکرم  نامزاس  هجراخ و  ترازو  نارومأم 
یلگ حول  هعطق  هک 30000  تسا  لاس  داتفه  وگاکیـش  هاگـشناد  هک  تسا  جارات » نامتفگ   » نیمه بلاـق  رد  و  دوش ؛ یم  متخ  جاراـت »  » هب

زا ناریا  یناتـساب  حاولا  ياه  هتـشون  زا  ییاشگزمر  شهوژپ و  هناهب  هب  تسا  ناریا  تلم  راختفا  دنـس  هک  ار  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک 
نآ نداد  سپ  زا  هدرک و  بصغ  زین  ار  حاولا  نیا  تناما  رد  تنایخ  اب  زورما  هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  تناـما  ناونع  هب  هدرک و  جراـخ  ناریا 

، وگاکیـش هاگـشناد  رگم  دـهد . یمن  سپ  ار  ناریا  تلم  لاوما  اـکیرمآ  تلود  هک  روطناـمه  دـنک ؛ یم  يراددوخ  شا  یلـصا  بحاـص  هب 
؟ تسین اکیرمآ  تلود  زا  لقتسم  یملع و  یصوصخ و  يا  هسسؤم 

هجوت بلاج  تخس  ناریا  يرنه  ياه  هنیجنگ  تشذگرس  یسانش و  ناتساب  هب  نادنم  هقالع  خیرات و  قیقحت و  لها  يارب  طقف  هن  باتک  نیا 
لماعت هوحن  ییاکیرمآ و  ياهتاملپید  راتفر  تسرد  كرد  يارب  هکلب  تسا ،
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، هطبار یتقو  دـیآ ؛ یم  زین  هجراخ  ترازو  نانکراک  یـساملپید و  لها  راک  هب  شیم » گرگ و  هطبار   » مهف و  نیمز ، قرـشم  مدرم  اـب  اـهنآ 
کیژتارتسا و ياهتیزم  ات  هتفرگ  رگید  عبانم  تفن و  زا  تسا ؛ بابرا »  » ِنآ زا  زیچ  همه  دـشاب ، تیعر » باـبرا و   » و شیم » گرگ و  هطبار  »

. تلم کی  هلاس  رازه  دنچ  یناتساب  ثاریم  هنیجنگ  ات  کیتیلپوئژ و 

: ناونع اب  هک  تسا  اکیرمآ  میقم  یناریا  ققحم  دجم  یلقدمحم  رتکد  شهوژپ  زا  يا  همجرت  رضاح  نتم 

.The Great American Plunder of Persia's "Antiquities, 1925-1941

اه و هداز  ماما  زا  تاج  هقیتع  تقرـس  راک  رد  پوپ  روسفرپ  دـننام  يدارفا   » اـکیرمآ یتلود  دانـسا  قبط  تسا . هدـش  رـشتنم  لاس 2003  رد 
لاس رد  هک  ناریا ، رنه  هاگشیامن  رد  شیامن  يارب  هک  ییایشا  دانسا ، نیا  قبط  دندوب . ییاکیرمآ  ياه  هزوم  هب  اهنآ  شورف  ناریا و  دجاسم 

یلعدمحم هک  دنهد  یم  ناشن  ییاکیرمآ  دانسا  دندشن . هدینادرگزاب  ناریا  هب  هاگ  چیه  تفای  لاقتنا  جراخ  هب  دش ، رازگرب  ندنل  رد   1931
یناتساب راثآ  قاچاق  تقرس و  راک  هب  دندوب و  ناریا  رد  پوپ  روسفرپ  رازگراک  هدنیامن و  یغورف  نسحم  شرـسپ  و  کلملاءاکذ )  ) یغورف

(1) دنتشاد ». لاغتشا 

راتساوخ دنک و  يوعد  هماقا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ياه  هاگداد  رد  دناوت  یم  ناریا  تلود  دیدرت ، چیه  نودب  : » باتک نیا  دانسا  ساسا  رب 
(2) تسا ». هدش  جراخ  ناریا  زا  ینوناقریغ  روط  هب  هتفر و  تقرس  هب  هک  دوش  یتاج  هقیتع  ءایشا و  دادرتسا 

ياهیراوشد اب  زین  باتک  نیا  راشتنا  يارب  . » تسا هدـش  هجاوم  يدایز  تالکـشم  اـب  رثا  نیا  راـشتنا  نیودـت و  يارب  دـجم  یلقدـمحم  رتکد 
نیارب روسفرپ  اـهنآ  مدرک . هضرع  دوب ، ما  یلبق  باـتک  ود  رـشان  هک  ادـیرولف ، هاگـشناد  تاراـشتنا  هب  لوا  ار  باـتک  مدـش . هجاوـم  ناوارف 

هاگشناد داتسا   ، (3) رنوپسا

ص 198. راهب 82 ،  هرامش 25 ، متفه ، لاس  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  همان  لصف  - 1
. نامه - 2

.Brian Spooner - 3
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. ناریا یگنهرف  ثاریم  تراغ  هب  دوب  مهتم  نم  باتک  رد  هک  یهاگشناد  نامه  ینعی  دندرک ؛ نییعت  باتک  یسررب  يارب  ار  ایناولیسنپ 

باتک هرابرد  یبتک  شرازگ  هنوگره  هیارا  زا  نم ، دوخ و  قیالع » ضراـعت   » هب هراـشا  اـب  وا  دوب . هنامـصخ  رایـسب  رنوپـسا  روسفرپ  شنکاو 
زا ار  نآ  مداد  حیجرت  نم  دوب ، باتک  دض  رب  یشاپمس  يراکبارخ و  راک  رد  يو  هک  ینامز  رد  دومن . یهافش  رظنراهظا  اهنت  درک و  عانتما 

رگنیر روسفرپ  هویش  هیبش  رنوپسا  روسفرپ  هویش  هک  میوگب  دیاب  دش . فلت  هام  دنچ  بیترت ، نیا  هب  مریگب ؛ سپ  ادیرولف  هاگـشناد  تاراشتنا 
. دنراذگب اج  هب  دوخ  زا  یبوتکم  دنس  هک  دندیسرت  یم  ود  ره  دننک و  رظنراهظا  میاهباتک  هرابرد  یبتک  روط  هب  دندشن  رـضاح  ود  ره  دوب .

ياه باتک  توکیاب  روسناس و  يارب  يا  هتفای  نامزاس  گنهامه و  شـالت  دـنکن  هک  دـتفا  یم  کـش  هب  ناـسنا  یـشور ، نینچ  هب  هجوت  اـب 
. دشاب نایرج  رد  یصاخ  ياه  هاگدید  اب  ریاغم 

ًالثم دندوب ؛ هدرک  رشتنم  قارع  رصم و  یناتساب  راثآ  تراغ  هرابرد  ییاهباتک  هک  متفر  ینارشان  غارس  هب  ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا  زا  دعب 
. دنریگب لیوحت  یسررب  يارب  یتح  ار  نم  باتک  دندشن  رضاح  مادک  چیه  یلو  سازگت ؛ هاگشناد  تاراشتنا  اینرفیلاک و  هاگشناد  تاراشتنا 
ار باتک  منک . رشتنم  اکیرمآ ] رد  رقتسم   ] ادزم تاراشتنا  هلیسو  هب  ار  باتک  هک  مدرک  یعس  یتح  دننک . یم  نینچ  ارچ  هک  مدوب  ریحتم  نم 
زا نآ  رد  هدرک و  پاچ  پوپ  روسفرپ  هرابرد  یباتک  ادزم  تاراشتنا  نیمه  هک  دینادب  تسا  بلاج  دندرک . در  دعب  دنتـشاد و  هگن  هام  دـنچ 

(1) تسا و »... هتخاس  تسود  عون  موصعم و  هتشرف  کی  هرهچ  يو 

. دنک یم  پاچ  ار  باتک  يرشان  هرخالاب  شالت ، لاس  کی  زا  سپ 

نیا رد  يرتشیب  ياهشهوژپ  هیام  تسد  دناوت  یم  تسا و  ناریا  نیمزرس  نهک  ثاریم  هیامرـس و  جرات  زا  يدنتـسم  لیلحت  رـضاح  شهوژپ 
. دیامن راکشآ  ار  امغی  نیا  زا  يرگید  يایاوز  دریگ و  رارق  عوضوم 

ص 199. راهب 82 ،  هرامش 25 ، متفه ، لاس  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  همان  لصف  - 1
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رـصاعم خیرات  نادنم  هقالع  میدقت  هدنـسیون  نیمه  زا  ار  گرزب » یطحق   » باتک زین  نیا  زا  شیپ  یـسایس  ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم 
. تفرگ رارق  لابقتسا  دروم  هک  دومن  ناریا 

میـسرت ار  اکیرمآ  هژیو  هب  نایبرغ  طسوت  ناریا  یگنهرف  ياه  هیامرـس  میظع  جارات  راب  فسأت  داعبا  زا  یـشخب  دناوتب  زین  رثا  نیا  تسا  دیما 
ناریا رـصاعم  خـیرات  هب  دـنم  هقالع  نارگـشهوژپ  ياشگهر  نآ  راشتنا  و  ددرگ . هدـنیآ  ياه  لسن  دـیدج و  لسن  تربع  تابجوم  هدومن و 

. ددرگ

یسایس ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 
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لوا لصف 

همدقم

اه یبرغ  هجوت  يدالیم  ات 1770  ياهلاس 1760  هلصاف  رد  نیرهنلا  نیب  ناریا و  رصم ، هب  یکرامناد  گرزب  ققحم  روبین ، نتـسراک  رفـس  اب 
خاسنتسا رطاخ  هب  یبرع » ياه  نیمزرس  همانرفـس   » ناونع اب  ققحم  نیا  باتک  تیمها  دش . بلج  کیدزن  رواخ  ناریا و  یـسانش  ناتـساب  هب 

ار هدشمگ  ياه  نابز  ییاشگزمر  هیاپ  درک و  ییاسانش  ار  ازجم  طخلا  مسر  هس  روبین  تسا . دیـشمج  تخت  ياه  هتـشون  گنـس  زا  وا  قیقد 
(2). ددرگ یمرب  لاس 1798  هب  رصم  یناتـساب  راثآ  هب  یبایتسد  يارب  اه ) ییاکیرمآ  اهدعب  و   ) اه ییاپورا  يدج  شالت  زاغآ   (1). تشاذگ

اه و ییاپورا  شالت  تفگ  میهاوخ  هک  هنوگنامه 

هلاسر . 1914-1808 نردم ، قارع  رد  ییارگ  یلم  یسانش و  ناتساب  هدش : تراغ  هتـشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب . لکروت  سوگنم  کن : - 1
صص 90-72 ، 1999 لیی ، هاگشناد  يرتکد ،

یناملآ یسیلگنا و  يوسنارف ، ناسانش  ناتساب  يور  رب  روشک  نیا  ياه  رد  لاس 1798 ، رد  تراپانب  نوئلپان  تسد  هب  رصم  حتف  نامز  زا  - 2
رد یـسانش  ناتـساب  هچخیرات  هرابرد  هک  يرثا  رد  دـیر  ًاریخا  تفای . تسد  لالقتـسا  هب  هیبش  يزیچ  هب  ههد 1920  رد  روشک  نیا  دوب . زاـب 

راثآ لاس 1922 ، رد  نوماخنآ  توت  هاگمارآ  فشک  اب  رـصم  حـتف  نامز  زا  هک  دـنک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا ، هتخاـس  رـشتنم  رـصم 
تیوه و  یـسانش ، ناتـساب  ياه  هزوم  یـسک ؟ هچ  نوعرف  دیر ، ملوکلم  دلانود  کن : دـش . تراغ  لاس  تدم 125  هب  روشک  نیا  یناتـساب 

.2001 اینرفیلاک ، هاگشناد  تاراشتنا  یلکراب : لوا . یناهج  گنج  ات  نوئلپان  زا  رصم  یلم 
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رـس رب  یتخـس  تباقر  ادتبا  نامه  زا  ناریا ، رد  سکع  رب  اما  دـشن . لابند  نادـنچ  نیرهنلا  نیب  ياه  هنیجنگ  هب  یبایتسد  يارب  اه  ییاکیرمآ 
دنفتورگ شیردرف  گروئگ  مان  هب  یناملآ  یققحم  تفرگرد . دیشمج  تخت  ياه  هتشون  گنـس  فلتخم  ياه  نابز  طخ و  زا  ییاشگزمر 

نرق 19 لوا  ههد  زا  رما  نیا  هب  اه  یـسیلگنا  هقـالع  تفاـی . تسد  یمهم  ياـه  تفرـشیپ  هب  هنیمز  نیا  رد  لاس 1802  رد  ( 1853 - 1775)
ناتسلگنا یسایس  هدنیامن  تشاد ، يرفاو  هقالع  یسانش  ناتـساب  هب  هک  ( 1878-1821  ) چیر زمیج  کیدولک  رد 1808  دش . زاغآ  يدالیم 

هرخص سرتسد  زا  رود  روهشم و  هتـشون  گنـس  تسناوت  ( » 1895-1810  ) نوسنیلوار یـس . يرنه  مان  هب  يرگید  یـسیلگنا  دش . دادغب  رد 
خاسنتـسا و دوب ، هدـش  یکاکح  نابز  هس  هب  دالیم و  زا  لبق  لاس 516  رد  هک  ار  هاشنامرک  برغ  يرتمولیک  یـس  رد  عقاو  نوتـسیب  گرزب 
لاـس 1837 رد   « (1). دـنک یم  نایب  تخت  جات و  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناریا  هاشداپ  شویراد  دربن  ناتـساد  هتـشون  گنـس  نیا  دـنک . همجرت 

هار سکنیه  دراودا  مان  هب  يدنلریا  یشیشک  دعب  لاس  دودح 10  درک . رشتنم  ار  ناتساب  یسراف  یخیم  طخ  زا  ییاشگزمر  جیاتن  نوسنیلوار 
سوتفال و  (2). دیـسر تابثا  هب  یملع  لـیالد  اـب  اـه  همجرت  نیا  یتسرد  رد 1857  داد . هئارا  ناتـساب  یـسراف  ياـبفلا  ندـناوخ  يارب  یلح 

خاک دنتفر و  شوش  هب  لاس 1850  رد  راب  نیتسخن  يارب  نانآ  دندوب . یسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  یـسیلگنا  ناماگـشیپ  نیلوا  زا  مه  لیچرچ 
ماجنا اجنآ  رد  یصاخ  تیلاعف  آوفالاید  تسایر  هب  لاس 1884  رد  يوسنارف  یتأیه  مازعا  نامز  ات  هک  دندرک  فشک  ار  یگرزب  یـشنماخه 

رد هسنارف  طقف  ییاپورا  ياه  تردق  نایم  زا  دعب ، لاس  ینعی 45  لاس 1927  ات   (3). دشن

ص 85. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 1
صص 90-91. نامه ، - 2

En Mission chez آوفالاید ، نیج  ،1857 ؛ تبـسین زمیج  ندنل : شوش . یئادلاچ و  رد  تاقیقحت  اهرفـس و  سوتفول ، مایلیو  کن : - 3
هاگشناد تاراشتنا  نوتسنیرپ : ج 1 ، ناتساب ، کیدزن  رواخ  راتساریو ، دراچیرپ ، یب . زمیج  1990 ؛ سوبیف ، سیراپ :  . les Immortels

.1979 زلراچ ، دیوید و  ندنل : ناتساب . نایناریا  سکید ، نایارب  1958 ؛ نوتسنیرپ ،
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. درک یم  تیلاعف  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  ناریا 

ناریا هب  يوسنارف  یسانش  ناتساب  تأیه  مازعا 

یناتساب ياه  هطوحم  رد  شواک  يراصحنا  زایتما  نارهت  رد  هسنارف  ترافس  تیامح  اب  يوسنارف  آوفالاید  تسوگآ  لسرام  لاس 1882  رد 
رد دیاب  دوش  یم  تفای  هک  یئایـشا  زا  یمین  تارهاوج و  همه  هک  دوب  هدش  حیرـصت  زایتما  نیا  رد   (1). تفرگ هاش  نیدلارصان  زا  ار  شوش 
رد لاس  ود  تدـم  هب  یـسوه  نباب و  ياـه  ماـن  هب  رگید  يوسنارف  ود  هارمه  هب  نیج  شرـسمه  آوفـالاید و  دریگ . رارق  ناریا  تلود  راـیتخا 
قح هسنارف  تـلود  یم 1895  هاـم  رد  دـندرک . لـقتنم  سیراـپ  هب  فشک و  یناوارف  يایـشا  تدـم  نیا  رد  دـنتخادرپ و  شواـک  هب  شوـش 

هتـسد ود  هب  ناریا  یخیرات  راثآ  ياه  هدـنامزاب  اهانب و  نامیپ  نیا  ساـسا  رب  تفرگ . ار  ناریا  رـسارس  رد  یناتـساب  راـثآ  فشک  يراـصحنا 
و دـش ؛ یم  راتفر  اهنآ  اب  آوفالاید  زایتما  دـننام  هک  دـمآ  یم  تسد  هب  شوش  هقطنم  زا  جراخ  هک  یناتـساب  راـثآ  تسخن ، دـش : یم  میـسقت 

ینامز تیدودحم  هنوگچیه  زایتما  نیا  دـمآ . یم  رد  هسنارف  تلود  کلمت  هب  همه  هک  شوش  هقطنم  رد  هدـش  ادـیپ  یناتـساب  راثآ  يرگید ،
رد هک  دوب  فورعم  یـسانش  ناتـساب  وا  داتـسرف . ناریا  هب  ار  ناـگروم  ود  ما . یج . تنک  هسنارف  تلود  زاـیتما  نیا  نتفرگ  زا  سپ  تشادـن .

تسناد یم  یمالیع  نابز  دوب و  انشآ  ناریا  گنهرف  اب  هک  لیـش  مان  هب  یـشیشک  هارمه  هب  ناگروم  ود  لاس 1898  رد  درک . یم  راک  رـصم 
ياه هتفای  تفرگ . راک  هب  ار  رگراک  تخادرپ و 1200  یسانش  ناتساب  ياه  شواک  هب  شوش  رد  لاس  راهچ  ناگروم  ود  دیـسر . شوش  هب 

وا هیلوا  ياه  هتفای  یخرب  دش . هداد  ياج  روول  هزوم  ناریا  نلاس  رد  دش و  هداتـسرف  سیراپ  هب  هتـسب  رد 183  دوب  یناتساب  رثا  هک 5000  وا 
يا هعطق  نیرت  فورعم   (2). دش هتشاذگ  شیامن  هب  سیراپ  هاگشیامن 1900  رد 

هیروف 1925. خروم 25  ، 891/4 ، 927 هرامش 780 ، يروم ، شرازگ  - 1
اکیرمآ هجراخ  روما  ترازو  رایتخا  رد  ار  نآ  نتگنشاو  رد  ناریا  ترافـس  هدش و  رـشتنم  لاس 1916  رد  هک  یـسراف  یباتک  زا  همجرت  - 2

.891 ، 927 دوب . هداد  رارق 
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نرق یـس  رد  ناریا  ییارجا  نیناوق  هعومجم  هک   » تسا مالیع  هدـلک و  هاشداپ  یبارومح  حول  تسا  هدرک  لقتنم  هسنارف  هب  ناـگروم  ود  هک 
هک تسا  مالیع  مان  هب  ناریا  یخیرات  زا  شیپ  شخب  زا  روآ  تفگش  ًاتقیقح  یتایفـشک   » ناگروم ود  ياه  هتفای  تسا .» هدوب  ترجه  زا  لبق 
ود  (1) «. تسا هدز  نیمخت  حیـسم  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  دودـح 8000  ار  نآ  هنیـشیپ  ناگروم  ود  هدوب و  شوش  یخیراـت  رهـش  شتختیاـپ 

. دوب زکرمتم  شوش  رب  وا  راک  یلو  داد  ماجنا  زین  هدش  عقاو  نارهت  کیدزن  هک  ير ، رد  يرتمک  ياه  شواک  ناگروم 

هسنارف ناریا و  نامیپ 1900 

یمئاد يراصحنا و  قح  نآ  ساسا  رب  هک  درک  اـضما  یناـمیپ  سیراـپ  زا  دـیدزاب  نیح  رد  تسوگآ 1900  خیرات 11  رد  هاش  نیدـلارفظم 
رد دوب . سکلد  سا . هسنارف ، هجراـخ  روما  ریزو  يوسنارف  هدـننک  اـضما  دـیدرگ . اـطعا  هسنارف  هب  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  ياـه  شواـک 
هب هجوـت  اـب  و  تسا ؛ هتـشاد  دوـجو  هسنارف  ناریا و  ناـیم  زاـبرید  زا  هک  يزیمآ  تدوـم  طـباور  هب  رظن  : » هک دوـب  هدـمآ  ناـمیپ  نیا  همدـقم 

ترضحیلعا طختسد  هب  هجوت  اب  زین  و  تسا ؛ هدش  هتـسب  هم 1895 )  12  ) هدعقلا 1312 يذ  خـیرات 16  رد  روشک  ود  نیا  نیب  هک  يدادرارق 
يروهمج تلود  هب  ار  ناریا  رـسارس  رد  شواـک  یمئاد  يراـصحنا و  قـح  ناریا  تلود  لوالا 1315 ، يدامج  خـیرات  رد  هاش  نیدـلارفظم 

لوا هدام  ساسا  رب  تسا .» نامیپ  نیا  رد  روکذم  رارق  زا  هفوشکم  يایـشا  هعلاطم و  قیقحت و  راک ، طیارـش  بیترت  دنک . یم  راذگاو  هسنارف 
اهنآ دنراد . ار  ناناملـسم  ياه  هاگمارآ  اه و  دجـسم  دـننام  سدـقم  ياه  ناکم  زج  هب  ناریا  رـسارس  رد  شواک  هزاجا  هسنارف  ناگدـنیامن  »

بادآ و هب  دیاب 

: سیراپ . Sus: 6000 Ans d'Histoire هیما ، ریپ  کـن  نـینچمه  هیروف 1925 . خروم 25  ، 891.927/4 ، 870 يروـم ، شرازگ  - 1
. کیدزن رواخ  یناتـساب  راـثآ  روول : هزوم  رلیت ، سونرب - ثراـم  تبوک و  ینا  1988 ؛ Reunion des Musées Nationaux ؛,

رواخ یناتـساب  ياـه  هنیجنگ  شوش : یتنطلـس  رهـش  نولاـت ، اوسنارف  زورآ و  نوج  رپراـه ، رویلوا  سندورپ  1991 ؛ سکوب ، الاکـسا  ندنل :
.1992 نتیلوپورتم ، رنه  هزوم  كرویوین : روول . هزوم  رد  کیدزن 
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اهنآ رد  شواک  هک  یقطانم  طیارش  دنهدن ». ماجنا  دشاب  بادآ  نیا  اب  ریاغم  هک  يراتفر  چیه  دنراذگب و  مارتحا  یناریا  ياه  تنس  موسر و 
اه شواک  لوط  رد  هک  يا  هرقن  الط و  يایشا  همه  شزرا  هب  هک  دوش  یم  دهعتم  هسنارف  تلود  : » دوب هدش  رکذ  مود  هدام  رد  دش  یم  ماجنا 

هجو تخادرپ  نودب  هک  شوش ، رد  هدش  ادیپ  يایـشا  زا  ریغ  رگید ، هفوشکم  يایـشا  همه  دنک . میدـقت  لوپ  ناریا  هنازخ  هب  دوش  یم  تفای 
زا یساکع  ای  یـشاقن  قح  اه  يوسنارف  جنپ  هدام  قبط  رب  دوش ». یم  میـسقت  نیتلود  نایم  ًایواستم  دوش ، یم  باسح  هسنارف  تلود  کلمیام 

يارجا زا  ار  دوخ  دصق  هسنارف  تلود  هاگره  : » مشش هدام  قبط  رب  دنتشادن . ار  ناناملـسم  یبهذم  ياهانب  ياه  هتـشون  گنـس  يرنه و  راثآ 
. درک دـهاوخ  نانآ  هارمه  هدرک  لیـصحت  میهف و  هدـنیامن  کی  ناریا  تلود  دراد ، مالعا  يا  هطقن  رد  یـسانش  ناتـساب  شواـک و  تاـیلمع 

تراظن روما و  ماجنا  رد  نانآ  هب  کمک  نانآ و  تینما  نیمضت  يوسنارف و  ناققحم  نوئـش  مارتحا و  ظفح  رد  تبظاوم  هدنیامن  نیا  هفیظو 
نآ زا  جورخ  روشک و  هب  دورو  ماگنه  رد  اهنآ  رفـس  لیاسو  اـه و  يوسنارف  متـشه  هداـم  ساـسا  رب  دوب ». دـهاوخ  دادرارق  يارجا  نسح  رب 

، دوب هدشن  رکذ  دادرارق  نیا  رد  ًاصخشم  هک  یلبق  همان  تقفاوم  ره  دادرارق  نیا  قبط  رب  نینچمه  دنتفرگ . یم  رارق  یکرمگ  یـسرزاب  دروم 
(1) دوب . رابتعا  یب  لطاب و 

باتک رد  هک  هنوگ  نامه  دـش . عقاو  دـیدش  داقتنا  دروم  يولهپ  هرود  رد  دوب  هدـش  اـطعا   1901 هم رد  هک  یـسراد  زایتما  دـننام  نامیپ  نیا 
يرازبا ًالمع  زین ، تسوگآ 1900  نامیپ 11  بیترت ، نیمه  هب   (2). تشاد ناریا  يارب  يدایز  دوس  یسراد  زایتما  ما ، هداد  حیـضوت  يرگید 

زا ار  زایتما  نیا  ناریا  تلود  هسنارف  تلود  هب  يراصحنا  زایتما  نداد  اب  دوب . نایجراخ  جارات  ربارب  رد  یخیرات  راثآ  زا  تظفاحم  يارب  رثؤم 
ناکما ناریا  كاخ  رد  گنج  لوا و  یناهج  گنج  ببس  هب  ات 1918 لاس 1914  زا  درک . بلس  لود  رگید 

هیروف 1925.  14 ، 891/5 ، 927 هرامش 905 ، يروم ، شرازگ  همیمض  - 1
لصف 9. ، 2001 ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا  لیوزنیگ : 1941-1921 ؛ ناریا ، تراغ  هاشاضر : ریبک و  يایناتیرب  دجم ، یلقدمحم  - 2
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هنیمز رد  تیقفوم  نیا  معط  هک  دادن  هزاجا  هسنارف  هب  دروآ و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  ناریا  لاس 1918  رد  ناتسلگنا  تشادن . دوجو  شواک 
یسانش ناتساب  هصرع  رد  نایوسنارف  هناردتقم  هطلس  مغریلع  زین  یسانش و  ناتساب  راصحنا  زایتما  نتشاد  مغریلع  دشچب . ار  یـسانش  ناتـساب 

هدش قفوم  ناریا  ًارهاظ  دندادن . ماجنا  ناریا  رد  یسانش  ناتـساب  راک  چیه  ات 1914  ياه 1900  لاس  هلـصاف  رد  نایوسنارف  نیرهنلا ، نیب  رد 
ناـیوسنارف راـصحنا  اـب  یبوخ  هب  ناـیناریا  نهک  ياـه  هنیجنگ  بیترت  نیدـب  دریگب و  هرود  نیا  رد  ار  ناـیوسنارف  ياـه  شواـک  يولج  دوب 

لاس رد  تفرگن . ماجنا  دوب  هدش  اطعا  هسنارف  هب  يراصحنا  زایتما  هک  يا  هلاس  یس  هرود  لوط  رد  یـشواک  چیه  ًالمع  نوچ  دش ؛ تظفاحم 
اب یلو  درک . مالعا  ناریا  رد  یسانش  ناتساب  يریگ  رـس  زا  هب  ار  دوخ  لیامت  درک و  نییعت  ناگروم  ود  يارب  ینیـشناج  هسنارف  تلود   1923

. تشادن دوجو  ینیشناج  ناگروم  ود  يارب  لاس  ود  ات  هدش ، نییعت  نیشناج  تشذگرد 

رـصم و رد  هک  یجارات  زا  ناریا  دوب . ناریا  یـسانش  ناتـساب  هزوح  هب  اه  سور  اـه و  سیلگنا  ذوفن  زا  يریگولج  نامیپ 1900  هیلوا  فده 
رگید لاس  یـس  يارب  تیعـضو  نیا  هک  دش  ثعاب  اه  يوسنارف  راصحنا  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  دوب  هداد  خر  مهدزون  نرق  رد  نیرهنلا  نیب 

. دوش دیدمت 

1845-1914 نیرهنلا ، نیب  یناتساب  راثآ  هب  یبایتسد  يارب  شالت 

لوا ههد  مهدزون و  نرق  رد  ییاکیرمآ  یناملآ و  یسیلگنا ، يوسنارف ، تاسسؤم  تسد  هب  نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  جارات  یلیـصفت  حرش 
فیعـضت شالت   » ناونع اب  باتک  نیا  زا  یـشخب  رد  تسا . هدـمآ  نوسدرانرب  ملق  هب  هدـش  جارات  هتـشذگ  يزاـسزاب  باـتک  رد  متـسیب  نرق 

گنج عورـش  ات  ههد 1850  زا  نیرهنلا  نیب  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواـک  هب  یباـیتسد  يارب  فلتخم  ياـهروشک  نیب  تباـقر  هدـننک ،»
. تسا هدش  هداد  حیضوت  لوا  یناهج 

ار ییاه  شواک  ( 1817-1894  ) درایال نتسوا  يرنه  مان  هب  يا  یسیلگنا 
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« هایس حول   » هلمج زا  یناتساب  راثآ  زا  یهوبنا  هلصافالب  دوب و  سناش  شوخ  رایسب  درایال  درک . زاغآ  ههد 1840  مود  همین  رد   (1) دورمن رد 
هب ار  درایال  ياه  هتفای  اونین  يرلاگ  حاتتفا  اب  ایناتیرب  هزوم  لاس 1853  رد  دش و  لقتنم  ناتسلگنا  هب  لاس 1850  رد  اه  هتفای   (2). درک ادیپ  ار 

، يدعب ياهرفـس  رد  درک . ادیپ  يدایز  نارادفرط  هک  درک  رـشتنم  نآ  يایاقب  اونین و  مان  هب  یباتک  درایال  لاس 1849  رد  تشاذگ . شیامن 
يارب زین  اه  يوسنارف  دـش . لقتنم  ایناتیرب  هزوم  هب  اه  هتفای  نیا  ار . لاپ  یناب  روشآ  هناخباتک  هلمج  زا  درک ، ادـیپ  يرتشیب  ياه  هتفاـی  دراـیال 

رقتـسم لـصوم  رهـش  رد  باـختنا و  نیرهنلا  نیب  رد  لوسنک  ناونع  هب  ار  اـتوب  یلیما  لواـپ  لاـس 1840  رد  دـننامن ، بقع  هلفاـق  زا  هک  نیا 
(3). درک لقتنم  هسنارف  هب  دوب  هتفای  شیاه  شواک  رد  هک  ار  یناتساب  راثآ  زا  یهوبنا  لوسنک » . » دندرک

. داهن ناینب  ار  اکیرمآ  یسانش  قرـش  نمجنا  نوسنیبار  دراودا  ياه 1842 و 1843  لاس  رد  دندش . ارجام  دراو  زین  اهییاکیرمآ  دـعب ، یمک 
قودنص یلخاد ، ياه  گنج  زا  سپ  تفای . يرتشیب  باتش  مهدزون  نرق  مود  همین  رد  نیرهنلا  نیب  یسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  اکیرمآ  شالت 

رد درک . سیـسأت  ار  اکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  هسـسؤم  دراوراه  زا  نوترون  تویلا  زلراـچ  لاس 1879  رد  دـش و  هداهن  انب  نیطـسلف  شواـک 
هاگشناد اب  کیدزن  طابترا  رد  اه  دعب  هک  لباب -  شواک  قودنـص  سیـسأت  هب  زرتیپ  تنوپ  ناج  مان  هب  یفقـسا  ياسیلک  زا  یـشیشک   1886

هک دهد  یم  ناشن  ههد 1880  رد  کیدزن  رواخ  رد  ایناولیسنپ -  هاگشناد  شواک  نیلوا  زا  نوسدرانرب  فیصوت  درک . کمک  دوب  ایناولیسنپ 
(4). درک رییغت  یمک  عاضوا  ههد 1930  رد  ناریا  یسانش  ناتساب  هصرع  هب  ایناولیسنپ  هاگشناد  دورو  اب 

( راتساریو . ) دنیوگ یم  زین  دورمن » ضرا   » ار اونین  لباب و  نیمزرس  (ع .) میهاربا ترضح  اب  رصاعم  لباب و  فورعم  ياورنامرف  - 1
صص 83-84. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نسدرانرب ، - 2

صص 81-82. نامه ، - 3

صص 98-99. نامه ، - 4
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(1). دوبن راک  رد  ینادنچ  کیتاملپید  ای  یتلود  ياه  تیامح   » یلو دندرک ؛ یم  تیامح  اهییاکیرمآ  زا  يدایز  ياه  قودنص  ادتبا  نامه  زا 
شواک زا  تیامح  اکیرمآ  تلود  درک و  رییغت  طیارـش  ههد 1920 و 1930  رد  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  باتک  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  « 
شقن ههد 1920  زا  لبق  رد  رلفکار  یسانش  قرش  داینب  يراذگ  هیامرس  وگاکیـش و  هاگـشناد  سیـسأت  درک . زاغآ  ار  یـسانش  ناتـساب  ياه 

هب ات  دـندمآ  ناریا  هب  اـکیرمآ  زا  رگدادـما  یهورگ  زییاـپ 1918  رد   (2). درک افیا  رصم  نیرهنلا و  نیب  ناریا ، یـسانش  ناتـساب  رد  یـساسا 
زا وگاکیـش  هاگـشناد  سیئر  نوسدوج  ترپ  يره  يربهر  هب  دادما  هورگ  دـننک . کمک  ياه 1917-1919  لاس  گرزب  یطحق  ناـینابرق 

رکشلرس نیرهنلا  نیب  رد  ناتـسلگنا  رگلاغـشا  ياهورین  هدنامرف  دندرک . فقوت  دادغب  رد  اکیرمآ  هب  تشگزاب  هار  رد  دیدزاب و  نیرهنلا  نیب 
شالت هکلب  هدوبن  ناگدز  یطحق  هب  کمک  ناریا  دیدزاب  زا  اهییاکیرمآ  یعقاو  فده  هک  درک  هرباخم  ندنل  هب  ار  ماغیپ  نیا  لاشرام  مایلیو 

نظ ءوـس  لـیوا ، درادناتـسا  تکرـش  رلفکار و  داـینب  اـب  نوـسدوج  هطبار  نتفرگرظن  رد  اـب   (3). تسا هدوب  یتـفن  زاـیتما  هب  یباـیتسد  يارب 
رفـس يارب  يرت  يوـق  هزیگنا  تفن  ياـج  هب  یناتـساب  راـثآ  هب  یباـیتسد  يارب  وجتـسج  دـسر  یم  رظن  هـب  تـسا . كرد  لـباق  اـه  یـسیلگنا 

؛ داهن انب  لاس 1919  رد  ار  یـسانش  قرـش  داینب  رـسپ ، رلفکار  يد . ناج  اکیرمآ  هب  نوسدوج  تشگزاب  زا  دعب  یمک  تسا . هدوب  نوسدوج 
. دش دهاوخ  دای  داینب  نیا  زا  اهراب  باتک  نیا  رد  هک 

دوب دلفستره  تسنرا  هنیمز  نیا  رد  مهم  دارفا  زا  یکی  دندش . نیرهنلا  نیب  رد  یـسانش  ناتـساب  لوغـشم  هنادجم  اه  یناملآ  لاس 1900  رد 
رب هک  درک  اضما  ینامثع  هیکرت  اـب  يا  هماـن  تقفاوم  هناـیفخم  ناـملآ  لاـس 1899  رد  درک . میهاوخ  هراـشا  وا  هب  اـهراب  باـتک  نیا  رد  هک 

لاس زا  دش . یم  میسقت  هیکرت  تلود  اب  يواسم  روط  هب  هیکرت  رد  اه  ناملآ  ياه  هتفای  نآ ، ساسا 

ص 95. نامه ، - 1
صص 99-100. نامه ، - 2

ص 85. ، 1929 نب ، تسنرا  تاراشتنا  ندنل : ههبج ، راهچ  زا  یتارطاخ  لاشرام ، مایلیو  رکشلرس  - 3
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(1). دـندوب ناریا  رد  نایوسنارف  هب  هدـش  اطعا  زایتما  دـننام  نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  يراصحنا  زایتما  نتفرگ  لاـبند  هب  اـه  یناـملآ   1897
رب اه  یسیلگنا  يالیتسا  اب  دنتخادرپ . هیکرت  فلتخم  قطانم  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  هب  اما  دندشن ، زایتما  نیا  نتفرگ  هب  قفوم  نانآ 

یناتساب راثآ  هوبنا  اب  هک  دوب  نیا  اه  یـسیلگنا  لکـشم  نیلوا  دنتفای . تسد  نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  هب  اهنآ  لاس 1917 ، رد  نیرهنلا  نیب 
نیا لاس 1921  رد  هک  دـندوب  هدرک  يروآدرگ  هعطق  راس 105  دلفـستره و  دننک . هچ  دوب  هدـنام  اج  هب  اه  یناملآ  ياه  شواک  زا  هک  يا 
يور زا  دلفستره  دنک . یسررب  ار  ایـشا  نیا  ات  دش  توعد  ناتـسلگنا  هب  دلفـستره  دش . هداتـسرف  ناتـسلگنا  هب  یگنج  مئانغ  ناونع  هب  راثآ 

یسیلگنا اما  دوش ، لقتنم  رهـش  نآ  هب  دریگ  یم  تروص  نیلرب  رد  طقف  هک  يا  هژیو  تبقارم »  » يارب راثآ  نیا  هک  درک  تساوخرد  یگداس 
(2). دننک لقتنم  نیلرب  هب  ار  ایشا  هک  دنتشادن  رظن  رد  اه 

عضو ار  یناتـساب  راثآ  نیناوق  زا  يا  هعومجم  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ینامثع  تلود  مهدزون ، نرق  مود  همین  رد  یناتـساب  راثآ  هیور  یب  جورخ 
رد یناتـساب  راثآ  دروم  رد  ینامثع  تلود  نوناق  نیلوا  دـش . یناتـساب  راثآ  زوجم  نودـب  جورخ  تیعونمم  هب  رجنم  ًاتیاهن  نیناوق  نیا  دـنک .
یم رارق  فراعم  ترازو  رظن  ریز  ینامثع  يروطارپما  رد  یسانش  ناتساب  ياه  شواک  همه  نآ ، ساسا  رب  هک  دیسر  بیوصت  هب  لاس 1874 

. دوب تلود  کلم و  بحاص  نارگشواک ، نیب  رد  اه  هتفای  ربارب  میسقت  نوناق ، نیا  شخب  نیرت  مهم  تفرگ .

عونمم لاس 1906  رد  یناتـساب  راثآ  زوجم  نودـب  جورخ  دوب و  هدـش  فشک  ياه  هتفاـی  همه  کـلام  اـهنت  تلود  نوناق 1884 ، ساـسا  رب 
رد يریثأت  نیناوق  نیا  دـندش . نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  یعقاو  ناـکلام  نوناـق ، نیا  نتـشاذگ  اـپ  ریز  اـب  یبرغ  ياـه  تردـق  اـما   (3). دش

زگره هک  دوب  رواب  نیا  رب  نوسدرانرب  تشادن . زین  مهدزون  نرق  رد  قارع  یناتساب  راثآ  جارات  زا  يریگولج 

صص 120-121. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 1
صص 144-145. نامه ، - 2

ص 79. نامه ، - 3
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، کیدزن رواخ  رب  لوا  یناهج  گنج  رد  اه  یسیلگنا  يالیتسا  اب   (1). تسا هدشن  ماجنا  هقطنم  رد  قارع  یناتساب  راثآ  جارات  دننام  یجارات 
دوخ تیعقوم  اه  یسیلگنا  ات 1931  ياه 1921  لاس  هلصاف  رد  . » دش يرت  هدرتسگ  دیدج و  هلحرم  دراو  نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  جارات 

هدرتسگ ندرک  جراخ  هزاجا  اهنآ  هب  هک  دندرک  داجیا  يراتخاس  دندرک و  میکحت  یـسایس  تردـق  يراذـگ و  نوناق  قیرط  زا  قارع  رد  ار 
دنراد و یناهج  یتیمها  یناتـساب  راثآ  هک  دوب  نآ  تشاد  دوجو  يراذگ  نوناق  نیا  سپ  رد  هک  يا  هدـمع  رکفت  داد . یم  ار  یناتـساب  راثآ 

.« دنوش میسقت  دادغب  كرویوین و  سیراپ ، ياه  هزوم  نیب  ناسکی  يا  هنوگ  هب  دیاب 

اهنآ دندرک . صخشم  ار  یناتـساب  راثآ  تیکلام  تیعـضو  اه  یقارع  ههد 1930  لـئاوا  رد  یلو  درک «. رییغت  عضو  قارع ، لالقتـسا  زا  سپ 
(2) .« دش یم  یقلت  قارع  یلم  ياه  ییاراد  ءزج  یناتساب  راثآ  نآ  هیاپ  رب  هک  دندرک  بیوصت  هدننکدودحم  دیدج و  ینوناق 

نیا تسا . هباشم  رایسب  ياه 1920 و 1930  لاس  لوط  رد  نیرهنلا  نیب  ناریا و  یسانش  ناتساب  هنیشیپ  هک  داد  میهاوخ  حرـش  باتک  نیا  رد 
. دندوب لقتسم  رهاظ  هب  یسیلگنا  ياه  هرمعتسم  لصا  رد  اهروشک  نیا  يود  ره  نوچ  تسین  روآ  تفگش  رما 

ناریا 1925-1941 یناتساب  راثآ  جارات 

ناتـساب يور  هب  ار  روشک  نیا  ياهرد  ناریا ، یـسانش  ناتـساب  رد  اه  يوسنارف  راصحنا  داد ، خر  نیرهنلا  نیب  رـصم و  رد  هچ  نآ  فـالخرب 
یـسانش ناتـساب  شواک  چیه  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  تشاد  دوجو  اه  يوسنارف  راصحنا  هک  یلاس  لوط 27  رد  تسب . یجراخ  ناـسانش 

دیدش داقتنا  اب  هنالداعان »  » يرما ناونع  هب  هک  اه  يوسنارف  راصحنا  تفرگن . تروص  ناریا  رد  يا 

صص 224-226. نامه ، - 1
ص 3. نامه ، - 2
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جارات زا  ار  ناریا  یناتـساب  راثآ  يرنه و  ياـه  هنیجنگ  رتشیب  یتدـم  يارب  هک  دوب  يرازبا  لـصا  رد  دـش  هجاوم  اـه  یناـملآ  اـهییاکیرمآ و 
رما نیا  دش . زاب  یجراخ  ناسانش  ناتـساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  لاس 1925  رد  يولهپ  تموکح  روهظ  اب  تشاد . هگن  ناما  رد  ناـیجراخ 
هرهب اب  دش . ربماون 1930  رد  یناتـساب  راثآ  دروم  رد  دـیدج  ینوناـق  بیوصت  ربتکا 1927 و  رد  اه  يوسنارف  يراصحنا  زاـیتما  وغل  ثعاـب 
هزوم دـش » دـهاوخ  لئان  شیاه  تیقفوم  نیرت  ناشخرد  هب  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب   » ناریا رد  هک  رواب  نیا  دـیدج و  تیعقوم  زا  يریگ 
هزوم ریدم  نیج  فا . چا . ساروه  هنیمز ، نیا  رد  دندروآ . موجه  ناریا  هب  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  فده  اب  يددعتم  ییاکیرمآ  ياه 
هراشا هجراخ  روما  ترازو  کیدزن  رواخ  روما  شخب  ریدم  يروم  تیمـسا  سالاو  هب  يا  همان  رد  لاس 1931  رد  ایناولیسنپ  یسانش  ناتساب 
لـصف ن.ك .  ) تسا هدرک  داجیا  ریظن  مک  یتیعقوم  راب  نیلوا  يارب  یجراخ  ناسانـش  ناتـساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب  هک  دنک  یم 

ناتـساب تشهب  کی   » ناریا ناـغماد ، هب  رد 1931 ایناولیـسنپ  هزوم  یـسانش  ناتـساب  یمازعا  تأـیه  ریدـم  تیمـشا ، فا . کـیرا  رظن  زا  (. 4
. دوب رکب » یسانش 

نادنورهـش زا  يرامـش  ییاکیرمآ و  ياه  هزوم  تسد  هب  ناریا  يرنه  ياـه  هنیجنگ  یناتـساب و  راـثآ  جاراـت  يارجاـم  حرـش  هب  باـتک  نیا 
هب كدـنا  ییاه  هنیزه  تخادرپ  اب  دنتـسناوت  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  زا  يدادـعت  نآ  ساـسا  رب  هک  یـشور  نینچمه  دزادرپ . یم  ییاـکیرمآ 

هزوم دیدزاب  نیح  رد  تسا . هدش  رکذ  نآ  كرادم  حیرشت و  باتک  نیا  رد  دنبای ، تسد  یناریا  دنمـشزرا  رایـسب  یناتـساب  راثآ  زا  یهوبنا 
لاس هلـصاف  رد  راثآ  نیا  همه  هک  تقیقح  نیا  مهف  نتگنـشاو ، رد  نینوستیمـسا  ياه  هزوم  كرویوین و  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  دـننام  ییاه 

هدرتسگ ياه  ییاراد  هک  دش  بلج  بلطم  نیا  هب  نم  هجوت  ًاصوصخ  درک . هدز  تفگش  هدنسیون ]  ] ارم دنا  هدش  تفای   1941 ات ياه 1925 
تسا روباشین  زا  ییاتمه  یب  دنمشزرا و  رایـسب  ياه  هنیلافـس  لماش  تسا و  یمالـسا  یناساس و  ياه  هرود  هب  طوبرم  هک  نتیلوپورتم  هزوم 

رد يدجسم  زا  گرزب  یبارحم  هنوگچ  دنا . هدمآ  تسد  هب  ههد 1930  رد  همه 
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جراخ ناملسم  يروشک  زا  بارحم  نیا  هنوگچ  تسا ؟ هدش  لقتنم  كرویوین  هب  شیعقاو  هاگیاج  زا  لاس ، تشذگ 1300  زا  سپ  ناهفصا 
هعومجم ءزج  بارحم  نیا  هک  متفاـیرد  هجراـخ  روما  ترازو  كرادـم  يور  زا  باـتک ، نیا  شراـگن  يارب  قـیقحت  نیح  رد  تسا ؟ هدـش 

. دنا هدرب  تقرس  هب  ههد 1930  رد  نایچقاچاق  هک  هدوب  یبهذم  ياه  هتخاس  ایشا و  زا  یعیسو 

هک تسا  هدـمآ  تراه ، یـس . زلراچ  ناریا ، رد  اکیرمآ  راـتخمریزو  شرازگ  رد  دـش  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  ود  لـصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
-1969  ) پوپ ماهپا  روترآ  دنا . هدوب  ونبار  پوپ - قاچاق  دـناب  ناریا ، دـجاسم  سدـقم و  ياه  ناکم  هدـش  يزیر  همانرب  جارات  لوا  نونظم 
ار وا  يرایـسب  دوب و  هقیتع  يایـشا  لالد  ییاکیرمآ و  يدنورهـش  تفای  دهاوخ  صاصتخا  وا  هب  باتک  نیا  زا  لماک  لصف  کی  هک  ( 1881

يایشا گرزب  لالد  ونبار  تشاد . هاشاضر  صخـش  هلمج  زا  يولهپ  تموکح  اب  یکیدزن  طابترا  وا  دنتـسناد . یم  یمالـسا  رنه  صـصختم 
. داد یم  ماجنا  ار  شتالماعم  رتشیب  وا  قیرط  زا  پوپ  هک  دوب  هقیتع 

نتیلوپورتـم رنه  هزوم  تیکلاـم  هب  بارحم  نیا  هنوگچ  هک  تسا  دروـم  نیا  رد  لاس 1942  رد  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  زا  یـشرازگ 
هراشا دـیاب  هتبلا  ونبار . پوپ - هتـسد  راد و  دـنک : یم  دـیکأت  نایچقاچاق  تیوه  رب  شرازگ  نیا  تسا . هدـمآ  رد  ههد 1930  رد  كروـیوین 

هب نونظم  دندرک  یم  راک  ناریا  رد  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  يارب  ههد 1930  رد  هک  زین  یناملآ  ناسانش  ناتساب  كرادم ، ساسارب  هک  مینک 
يدزد نینچ  زین  نیرهنلا  نیب  رد  یـسیلگنا  هتـسجرب  عابتا  یخرب  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  هک  روط  نامه  دـندوب . یناتـساب  راثآ  قاچاق  يدزد و 

. دنا هدرک  ییاه 

رد لوئـسم  ماقم  نیرتالاب  ( 1879-1947  ) دلفـستره (1) يا . تسنرا  روسفرپ  هک  دـنهد  یم  ناشن  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  كرادـم 
ناریا یسانش  ناتساب 

خینوم و ياه  هاگشناد  رد  ار  دوخ  تالیصحت  یناملآ ، سانشرس  سانش  ناریا  سانش و  ناتساب  ( 1879-1947  ) دلفستره لیما  تسنرا  - 1
رایداتـسا ناونع  هب  ادتبا  دلفـستره  دومن . تفایرد  نیلرب  هاگـشناد  زا  ار  هفـسلف  يارتکد  يرامعم ، سناسیل  ذخا  زا  سپ  تفرگ و  یپ  نیلرب 
يایفارغج رد  هعلاطم  هب  سورپ ، یتلود  هزوم  رد  تمدخ  نمـض  نآ  رانک  رد  تخادرپ و  سیردت  هب  هاگـشناد  نامه  رد  یخیرات  يایفارغج 

لوا و ياه  گنج  لوط  رد  زین  هنایمرواخ و  کیدزن و  رواخ  رد  لاس 1903  زا  يو  تخادرپ . قارع  ناریا و  هژیو  هب  نیمز  قرشم  یخیرات 
ناتساب تایفشک  يارب  اونین  هب  یمازعا  تأیه  اب  دوب و  لوغشم  هیروس  نیرهنلا و  نیب  ناریا ، رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  هب  یناهج  مود 

هناریو هرابرد  عماج  یـشرازگ  و  ( 1925-1947  ) تخادرپ قیقحت  هعلاطم و  هب  ناریا  رد  اه  تدـم  يو  دـیدرگ . مازعا  یخیراـت  یـسانش و 
هبیتک یـشاقن و  يراجح ، ِفورظ  لماش  یناتـساب  ددـعتم  راثآ  اه  شواک  نیا  نایرج  رد  دومن . هیهت  ناریا  تلود  يارب  دیـشمج  تخت  ياه 

ِفلتخم قطانم  نهک  ندمت  ییاسانـش  رد  دلفـستره  یملع  ياه  شالت  دنچ  ره  نایم  نیا  رد  دـش . هدروآ  نوریب  كاخ  ریز  زا  يدایز  ياه 
برغ ياه  هزوم  هب  ار  يرایـسب  هقیتع  ءایـشا  لاقتنا  تراغ و  ياه  هنیمز  رما  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  اـما  تسا ، یندز  لاـثم  قرش ،
قرـش فلتخم  قطانم  زا  يرادرب  هشقن  دروم  رد  ییاه  شهوژپ  یمالـسا و  ندمت  خیرات  هنیمز  رد  يددعتم  راثآ  دلفـستره  زا  دروآ . مهارف 

. دنا هلمج  نآ  زا  ناهج  تشترز و  میدق ، قرش  رد  ناریا  میدق ، ناریا  ياه  هبیتک  هک  هدنام  ياج  هب 
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. تسا هدش  هتفرگ  شچم  ناریا » تلود  عالطا  نودب   » یناتساب راثآ  ندرک  جراخ  نیح  رد  اهراب  نامز ، نآ  رد 

کمک اب  طقف  ات 1941  ياه 1925  لاس  هلـصاف  رد  یناریا  ياه  هنیجنگ  هدرتسگ  جارات  هدش  رکذ  كرادـم  اب  باتک  نیا  رد  هک  هنوگ  نآ 
ناریا تلود  هب  ًاررکم  زین  اـکیرمآ  تلود  دوب . نکمم  ناریا  رد  يوـلهپ  ياـپون  میژر  يراـکمه  تیاـضر و  اـکیرمآ و  تلود  ییاـمنهار  و 

. دروآ یم  راشف  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  هدش  ادیپ  یناتساب  راثآ  زا  یعیسو  ریداقم  »ي  ادها  » يارب

قرـش هسـسؤم  دـننک ، یم  نایب  ًاتحارـص  ییاکیرمآ  ياه  تاملپید  دـهد و  یم  ناشن  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  هک  روط  ناـمه  هوـالعب ،
. تسا هتشادن  دیشمج  تخت  ياه  شواک  رد  هفوشکم  يایشا  کلمت  يارب  یقالخا  ینوناق و  قح  نیرتمک  یسانش 

ات 1919 ياه 1917  لاس  گرزب  یطحق  لوا و  یناهج  گنج  رد  ناریا 

باتک رد  عوضوم  نیا  ددرگ . یم  زاب  نآ  زا  سپ  ناریا  لالقتـسا  نتفر  تسد  زا  لوا و  یناهج  گنج  هب  ناریا  یناتـساب  راثآ  جاراـت  زاـغآ 
زا يرگید 
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نادـیم هب  دوب  فرط  یب  ًارهاـظ  هک  نیا  اـب  ناریا  دوش . یم  هدروآ  بلطم  زا  يا  هصـالخ  اـج  نیا  رد  اـما  (1) ؛  تسا هدش  یسررب  هدنـسیون 
ربماون 1914 رد  ناتسزوخ  لاغشا  ناریا و  بونج  هب  اه  یـسیلگنا  هلمح  اب  ادتبا  رد  ناریا  یفرط  یب  دیدرگ . لدب  مصاختم  ياهورین  گنج 
زا یتمسق  قفاوت  نیا  ساسا  رب  دندرک . میسقت  دوخ  نیب  ار  ناریا  هیوناژ 1915 ، رد  يرس  یتقفاوم  رد  هیسور  ناتسلگنا و  دش . هتفرگ  هدیدان 

ناتسلگنا لباقم ، رد  دش . هداد  ناتـسلگنا  هب  دوب  هدش  هدیمان  فرط » یب  هقطنم   » هیـسور ناتـسلگنا و  نیب  هماـن 1907  تقفاوم  رد  هک  ناریا 
زاغآ ناهفصا  بونج  زا  هک  ناریا  یبونج  همین  همه  رب  اه  یسیلگنا  يرس ، ینامیپ  ساسا  رب  داد . هیسور  هب  ار  اه  هگنت  لوبناتسا و  رهش  لوق 

یگریچ اب   (2). دندرک دوخ  ذوفن  تحت  ياه  هقطنم  رد  نیناوق  عضو  هب  عورـش  هنادـجم  تردـق  ود  ره  نآ  زا  سپ  دـنتفای . طلـست  دـش  یم 
هب گنج  هب  اکیرمآ  دورو  ربتکا 1917 و  سرام و  رد  هیسور  ياه  بالقنا  سرام 1917 ) رد 11  دادغب  لاغشا   ) نیرهنلا نیب  رب  اه  یسیلگنا 
رد هک  دمآ  دیدپ  کیدزن  رواخ  ناریا و  رد  یتیعقوم  اه  یـسیلگنا  يارب  درک و  رییغت  لماک  روط  هب  طیارـش  لیروآ 1917 ، رد  نیقفتم  عفن 

. دندید یمن  مه  باوخ 

ار هزاجا  نیا  اه  یسیلگنا  هب  اپورا  هب  ییاکیرمآ  نایماظن  تشگزاب  دوب . هتفر  نایم  زا  ناهگان  يرازت  هیسور  ینعی  اه  یسیلگنا  هنیرید  بیقر 
، ناریا میقم  ياه  تاملپید  یـسایس  تالـسارم  اه و  شرازگ  ساسا  رب  دـننک . لقتنم  کیدزن  رواخ  هب  اپورا  زا  ار  يدایز  ياه  ورین  هک  داد 
ینامثع و هیکرت  تسکش  هیسور ، یشاپورف  اب  هک  نیا  هصالخ  دنا . هتشاد  یماظن  نیرهنلا 400000  نیب  رد  طقف  اه  یسیلگنا  لیروآ 1918 

لاغشا هب  عورش  اه  یـسیلگنا  لاس 1917  رخاوا  زا  دش . هرـصاحم  فیعـضت و  ًالماک  ناریا  رد 1918 ، نیرهنلا  نیب  رب  اه  سیلگنا  يـالیتسا 
ناریا رد  هیسور  ذوفن  تحت  هیحان 

. سیلگنا طسوت  نآ  لاغشا  لوا و  یناهج  گنج  رد  ناریا  دجم ، یلقدمحم  - 1
، يوروـش یتسیلایـسوس  ریهاـمج  داـحتا  وکـسم : لوا ، یناـهج  گـنج  رد  ناریا  فوکینـشوریم ، چـیوناویا  وـل  کـن  نـینچمه  ناـمه ، - 2

.1964 مولع ، ناتسگنهرف 
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. دندروآ رد  دوخ  ذوفن  تحت  ار  ناریا  رسارس  لاس 1918  ناتسبات  ات  دندرک و 

لوغم هلمح  زا  یتح  ناریا و  خـیرات  هعجاف  نیرت  گرزب  ات 1919  ياه 1917  لاس  رد  نآ  زا  یـشان  یطحق  لوا و  یناهج  گنج  کش  یب 
یطحق و ناتسبات 1919  ات  زییاپ 1917  زا  دش . دوبان  هناگیب  ياهورین  دیدش  تالمح  رثا  رب  ناریا  زا  یعیـسو  قطانم  تسا . هدوب  رت  عیجف  زین 
هک دروآ  راب  هب  یتبیـصم  دش و  رفن - نویلیم  هد  ات  شـش  نیب  ینعی  ناریا - مدرم  زا  یمین  ات  موس  کی  گرم  ثعاب  نآ  هارمه  ياه  يرامیب 
ای قلطم  يانعم  هب  ناریا  هزادـنا  هب  يروشک  چـیه  دوب . لوا  یناـهج  گـنج  یناـبرق  نیرت  گرزب  ناریا   (1). تسا روصت  لباقریغ  نآ  داـعبا 

تسا و هدنام  یقاب  هتخانـشان  یفخم و  هعجاف ، نیا  داد . تسد  زا  ار  دوخ  تیعمج  زا  یمین  ناریا  نوچ  دیدن ؛ تراسخ  گنج  نیا  زا  یبسن 
. تسین مهف  لباق  یطحق  نیا  جیاتن  للع و  یسررب  نودب  لاس 1918  زا  دعب  لبق و  ناریا  خیرات  دراد . ریسفت  یسررب و  هب  زاین 

يولهپ تموکح  ندمآ  راک  يور  ياتدوک 1921 و 

قیرط زا  ناریا  رب  لماک  طلـست  دـنتفای . مئاد  لـماک و  طلـست  نآ  یتفن  عباـنم  روشک و  نیا  رب  ناریا ، یماـظن  فرـصت  زا  سپ  اـه  یـسیلگنا 
رـشتنم یگزات  هب  هجراخ  روما  ترازو  هک  یکرادـم  هب  هجوت  اب  دـیدرگ . نکمم  هیروف 1921  ياتدوک 21  اب  یماظن  يدادبتـسا  تموکح 

ترافـس یماظن و  ياهورین  دنا و  هدرک  تیاده  يزیر و  همانرب  ار  اتدوک  اهنآ  اه ، یـسیلگنا  راکنا  دوجو  اب  هک  تسا  هدش  صخـشم  هدرک 
نیا زا  سپ  وا  درک . اـپرب  دوب  يداوس  یب  ماـنمگ و  قازق  رـسفا  هک  جـنپریم  اـضر  ار  اـتدوک   (2). دنا هتـشاد  شقن  اتدوک  نیا  رد  ناتـسلگنا 

اه یسیلگنا  يداصتقا  یسایس و  یماظن ، تیامح  اب  دش . فورعم  يولهپ  هاشاضر  هب  نآ  زا  سپ  هپسرادرس و  ناخاضر  هب  اتدوک 

.1917-1919 ناریا ، رد  یشک  لسن  گرزب و  یطحق  دجم ، یلقدمحم  - 1
لصف 3. هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  دجم ، - 2
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ثعاب ربماسد 1925  رد  يرگید  یـسیلگنا  ياتدوک  دش . لیدـبت  ات 1925  ياه 1921  لاس  رد  ناریا  یماظن  هماکدوخ  هب  ًـالمع  ناـخاضر 
هب اه  اتدوک  زا  يا  هعومجم  اب  ناـخاضر  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـسرب . یهاـشداپ  هب  دوخ  دزادـنارب و  ار  راـجاق  تموکح  ناـخاضر  هک  دـش 

هتسباو ًالماک  دوخ  یماظن  يروتاتکید  همادا  يارب  دوبن ، رادروخرب  یمدرم  تیامح  تیعورشم و  زا  دنام و  یقاب  تردق  رد  دیسر و  تردق 
فلاخم یجراخ  تاغیلبت  نارگن  هدننکش و  فیعض و  ًالماک  یجراخ  یـسایس  ياهراشف  لباقم  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب . یجراخ  تیامح  هب 

دـندرب و لماک  هرهب  طیارـش  زا  يولهپ ، میژر  فعـض  هطقن  نیا  زا  یهاگآ  اـب  هسنارف  یتح  هیـسور و  اـکیرمآ ، سیلگنا ، ياـه  تلود  دوب .
. دوبن اهنآ  ياطعا  هب  رضاح  زگره  یمدرم  هناوتشپ  اب  لقتسم  یمیژر  هک  دنتفرگ  یتازایتما 

1925 - 1941 یجراخ ، تازایتما 

رد هک  دوب  رزخ  يایرد  تالیـش  رگید ، زایتما  دوب . تفن 1933  همان  تقفاوم  درک  اـطعا  هرود  نیا  رد  ناریا  تلود  هک  يزاـیتما  نیرت  مهم 
یـسانش ناتـساب  ياهزایتما  تسین ، هدـش  هتخانـش  یلو  تسا  مهم  هزادـنا  نامه  هب  هک  يرگید  ياهزایتما  دـش . هداد  هیـسور  هب  لاس 1927 

ادیپ یبتک  كرادـم  هنوگ  چـیه  دروم  نیا  رد  ام  تسا . هدـش  هداد  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  هب  ات 1941  ياه 1931  لاس  هلـصاف  رد  هک  تسا 
، یناتـساب راثآ  ینعی  ناریا  عبانم  نیرت  شزرا  اب  رـس  رب  هناـگ  هس  ياـه  تردـق  نیب  یقفاوت  لـصا  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  میا ؛ هدرکن 
اه سیلگنا  دندوب ، هدیشک  رانک  تفن  رایواخ و  تراجت  زا  ار  دوخ  دایز  تقد  اب  ناییاکیرمآ  هک  یلاح  رد  دوب . هدش  رارقرب  رایواخ  تفن و 

یسانش ناتـساب  ياه  شواک  اب  هسیاقم  رد  دنتـشادن . ناریا  رد  اهییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  رد  یتلاخد  ًالباقتم  مه  اه  سور  و 
ناریا رد  ههد 1930  رد  نیتسا  لروا  رس  مان  هب  یسیلگنا  مهم  سانـش  ناتـساب  کی  طقف  دنداد ، یم  ماجنا  ناریا  رد  اهییاکیرمآ  هک  یگرزب 

اهییاکیرمآ هک  دوبن  یفداصت  دوب . دراوراه  هاگشناد  فرط  زا  یگدنیامن  هب  مه  نیتسا  راک  زا  یشخب  درک و  یم  راک 
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لئاسم رد  اهییاکیرمآ  يرترب  هاگچیه  مه  اه  یـسیلگنا  يارب  دنتـساخنرب و  شلاچ  هب  ناریا  یتفن  روما  رب  اـه  یـسیلگنا  طلـست  اـب  هاـگچیه 
ناریا یسانش  ناتساب  دوب ، اه  یسیلگنا  تسد  رد  ناریا  یماظن  یسایس و  لرتنک  هک  یلاح  رد  دشن . عقاو  دیدرت  دروم  ناریا  یسانش  ناتـساب 

اهییاکیرمآ هب  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  زایتما  ياطعا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دـمآ . رد  اهییاکیرمآ  راصحنا  هب  ًالماک  لاس 1925  زا  دعب 
هب اهییاکیرمآ  ذوفن  يولج  هک  دندوب  ممصم  اه  یسیلگنا  دوب . اکیرمآ  هب  ناریا  لامش  تفن  زایتما  ياطعا  زا  اه  یـسیلگنا  تعنامم  ربارب  رد 

ار ناریا  یناتـساب  راثآ  هب  اهنآ  يراصحنا  یـسرتسد  ناریا ، تفن  هب  اهییاکیرمآ  یـسرتسد  مدع  ناربج  يارب  دنریگب و  ار  ناریا  یتفن  لئاسم 
لماش هک  دـنتفرگ  تسد  رد  ار  رزخ  يایرد  تالیـش  رایتخا  تیاهن  رد  دـننامن ، هرهب  یب  ًـالماک  هک  نیا  يارب  مه  اـه  سور  دـندرک . مهارف 

رب هداد و  حیضوت  لاس 1927 ، ات  ناریا  یلام  لک  راشتسم  ییاکیرمآ ، يوپـسلیم  رتسچ  روترآ  هک  هنوگنامه  دوب . رایواخ  دوس  رپ  تارداص 
ات ناریا   (1) دوب . ناریا  عفانم  قوقح و  لـماک  شورف  ياـنعم  هب  اهـسور  هب  تالیـش 1927  زایتما  ياطعا  هدرک ، هئارا  هک  يدـهاوش  ساسا 

سپ زاب  ار  رزخ  يایرد  تالیش  هرادا  تسناوتن  قدصم ، دمحم  رتکد  يریزو  تسخن  نامز  ینعی  لاس 1952  رد  تالیش  زایتما  هرود  نایاپ 
نیا رد  هاشاضر  دـیوگ  یم  وپـسلیم  هک  هنوگ  نآ  دوب . ناریا  تورث  عبانم  لـماک  لـیم  فیح و  ياـنعم  هب  ییاـهزایتما  نینچ  ياـطعا  دریگ .

تاحیلست دیرخ  فرـص  ناریا  تفن  دمآرد  رتشیب  ات 1941  زا 1921  لاس  تدم 20  هب   (2) «. دیـشود  » ار ناریا  تسناوت  هک  ییاج  ات  هرود 
لیم فیح و  دش . هنیزه  سیلپ  شترا و  يارب  دوب ) یتفن  ياهدمآرد  زا  ًارصحنم  هک   ) تلود هنالاس  هجدوب  دصرد  ات 65  لقادح 60  دش و 

، دـش یم  يزرواشک  یتعنـص و  ياهتفرـشیپ  اه و  تخاسریز  شزومآ ، فرـص  یلام  عبانم  نیا  رگا  دوب . زیگنا  تریح  نارود  نیا  رد  عباـنم 
ناریا هاشاضر  هک  لاس 1941  رد  دوبن . موس  ناهج  ياهروشک  نایم  رد  ناریا  زورما 

لصف 4. نامه ، - 1
.1946 زگنیکورب ، هسسؤم  یس :. يد . نتگنشاو  ناریا ، رد  اهییاکیرمآ  وپسلیم ، رتسچ  روترآ  - 2
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دوجو اب  درک ، كرت  ار  روشک  وا  نیـشناج  رـسپ و  یتقو  دـعب ، لاس   40 دـندوب . داوس  یب  ناریا  تیعمج  دـصرد  ات 90   85 درک ، كرت  ار 
دوجو اب  ناریا  ارچ  هک  تفایرد  ناوت  یم  یلئاسم  نینچ  هب  هجوت  اب  دـندوب . هدـنام  یقاـب  داوس  یب  روشک  مدرم  موس  ود   (1)« گرزب ندمت  »

. تسا هدرکن  تفرشیپ  یتفن  یعیبط و  میظع  عبانم  خیرات و  گنهرف ،

روضح ناریا ، هب  موجه  يارب  نیقفتم  هناهب  دـندرک . لاغـشا  ار  نآ  هلمح و  ناریا  هب  ناتـسلگنا  هیـسور و  ياهورین  تسوگآ 1941 ، رد 25 
رفن ات 600   500 لاس 1941 ، رد  ناریا  رد  رـضاح  ياهیناملآ  دادعت  رثکادح  هکنآ  لاح  دوب . نانآ  یلامتحا  دیدهت  ناریا و  رد  ناملآ  عابتا 

دش و 20 هدناشن  تردق  هب  اه  سیلگنا  تسد  هب  هدشن ، ادیپ  دوب  اهناملآ » رادفرط   » وا هکنیا  رب  لاد  یکردم  زگره  هک  یهاشاضر  نیا  دوب .
هب ار  ناریا  هک  نیقفتم  ياوق  درک . زادنا  سپ  ندنل  کناب  رد  لوپ  یتفگنه  غلبم  مه  رخآ  تسد  و  دش ؛ هتـشاد  هاگن  تردق  دنـسم  رد  لاس 

. یسور ات  دندوب  یسیلگنا  رتشیب  دندروآرد  دوخ  لاغشا 

دوب و هجاوم  بوشآرپ  یلامتحا و  یبالقنا  اـب  هاـشاضر  تموکح  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ، هدـش  هراـشا  يرگید  ياـج  رد  هک  هنوگناـمه 
تخت رب  وا  ياـج  هـب  ربماتپـس 1941  رد  شرـسپ  دـش و  لزع  يرگید  یـسیلگنا  ياـتدوک  اـب  هاـشاضر  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شا  ییاراـک 

ار شرمع  هدنام  یقاب  ياهلاس  درک و  كرت  ار  ناریا  ناتـسلگنا  تیامح  اب  یـسیلگنا و  یتشک  کی  رد  ربماتپس 1941  رد  هاشاضر  تسشن .
(2) درک . يرپس  اه  سیلگنا  رظن  تحت 

يروم تیمسا  سالاو  پوپ و  ماهپا  روترآ  يربمیا ،

رب یمهم  رثا  هک  دوب  يدادخر  نارهت  رد  اکیرمآ  لوسنک  بیان  لتق 

ياه هزاورد  هب  وا  يربهر  هیاس  رد  و  دیفس » بالقنا   » زا سپ  ناریا  روشک  درک  یم  اعدا  هک  دوب ؛ هاش  اضردمحم  راعـش  گرزب ، ندمت  - 1
هدش رـشتنم  قباس  هاش  مان  هب  گرزب » ندمت   » ناونع اب  مه  یباتک  تفرگ . دهاوخ  ار  ناملآ  نپاژ و  ياج  يدوز  هب  هدیـسر و  گرزب  ندمت 

( راتساریو . ) تسا
لصف 3. هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  دجم ، - 2
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. دش هتـشک  یبهذـم  نابـصعتم  تسد  هب  يـالوج 1924  رد 18  ( 1883-1924  ) يربـمیا ینتیو  تربار  تشاذـگ . اـکیرمآ  ناریا و  طـباور 
سیئر نامز  نآ  رد  سلاد  دوب . ایس  نامزاس  هدنیآ  سیئر  سلاد ، نلآ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  وا  دوب . ییاناوت  یـسایس  دنمراک  يربمیا 

نیا مهم  هتکن  تسا . هتـشاد  دوجو  يا  هئطوت  يربمیا  لتق  سپ  رد  کش  یب  دوب . اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب 
یم تفایرد  لوپ  تلود  زا  هک  شابوا  زا  یهورگ  تییاـهب  دـض   » تارهاـظت دروم  رد  يالوج 1924  رد 14  ینالوط  یـشرازگ  يربمیا  هک 

. تسا هدش  ناریا  تفن  رس  رب  اکیرمآ  ناتسلگنا و  تباقر  ینابرق  يربمیا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  يا  هدع  زاغآ  نامه  زا   (1). دوب هداد  دننک »
یم یـشرازگ  رد  تراه ، یـس . زلراچ  ناریا ، رد  اکیرمآ  ریفـس  هثداح  نیا  زا  لاس  شـش  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیمه  رکذ 
مه و  راـبرد ] ریزو   ] شاـترومیت مـه  هـک  دــیوگ  یم  زین  نمیراـه ] ییاـکیرمآ  یتـفن  تکرــش  هدــنیامن  نوـسکید ، سکم  ، ] وا : » دــیوگ

سیلگنا و تفن  تکرـش  یلعف  ریدـم  کیرحت  هب  ًالامتحا  يربمیا ، هک  دـنا  هتفگ  وا  هب  نایرابرد -  زا  یکی  اـبید -  ناـخ  نیـسحلادبعازریم 
وا یلو  دشاب  سیلپ  تیامح  تحت  هک  دنا  هداد  داهنـشیپ  نوسکید  ياقآ  هب  اهنآ  تسا . هدیـسر  لتق  هب  سکج  نوتگنیوال  یت . ياقآ  ناریا ،

(2) تسا ». هتفریذپن 

بصعت هجیتن  رد  طقف  يربمیا  گرم  هک  تقیقح  نیا  دوب . اکیرمآ  رد  يولهپ  تموکح  یلصا  غلبم  پوپ  ماهپا  روترآ  يربمیا ، لتق  زا  سپ 
نآ همه  زا  هنادازآ  تسناوت  یم  تفر و  یم  ناریا  یبهذم  نکاما  هب  لاس  لهچ  تدم  هب  پوپ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  اجنآ  زا  هدوبن  یبهذـم 

تشگزاب هجراخ ، روما  ترازو  ياه  شرازگ  ساسا  رب   (3). دنک يرادرب  سکع  اه  ناکم 

.166 صص 168 - نامه ، - 1
لیروآ 1930. خروم 5  ، 6363،891/653 هرامش 51 ، تراه ، شرازگ  - 2

يروک هدرک و  هزجعم  يداه  خیش  نابایخ  رد  عقاو  هناخاقس  هک  دش  عیاش  نارهت  رد  ناهگان  كوکـشم  ییارجام  رد  هامریت 1303 ، رد  - 3
نماد ارجام  نیا  هب  زین  یکوکشم  ياهتسد  دندرک و  عامتجا  هناخاقس  فارطا  رد  يزور  دنچ  لد  هداس  مدرم  زا  يا  هدع  تسا . هداد  افش  ار 

زا یـساکع  ربخ و  بسک  يارب  دوب ، زین  یفارگوئج » لانـشن   » هیرـشن راگنربخ  هک  نارهت  رد  اکیرمآ  راـیلوسنک  يربمیا ، روژاـم  دـندز . یم 
متش برض و  دروم  تدش  هب  سدقم  یلحم  رد  ناملسمان  کی  روضح  هناهب  هب  یبهذم » نابصعتم   » يوس زا  اما  دش . رضاح  لحم  رد  ارجام 

یبهذم و نکاما  نیرت  مهم  رد  پوپ  ِتینما  لامک  رد  دازآ و  روضح  هب  دانتـسا  اب  باتک  هدنـسیون  تشذـگرد . دـعب  یتعاس  تفرگ و  رارق 
« يرگید لماوع  ، » هثداح عوقو  طیارـش  هب  هجوت  اب  هکلب  تسا ؛ هدوبن  یبهذم » بصعت   » يربمیا لتق  أشنم  دیوگب  دـهاوخ  یم  ناریا  یترایز 

( راتساریو . ) تسا هدوب  لیخد  راک  نیا  رد 
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هب ناییاکیرمآ  یبایتسد  زاغآ  يارب  يا  هناشن  نیا  و  تسا ؛ هدوب  يربمیا  لتق  زا  سپ  لاس  کـی  طـقف  لاس 1925  ناتسبات  رد  ناریا  هب  پوپ 
یفرعم وگاکیش  رنه  هسسؤم  رد  یمالسا » رنه  هنیمز  رد  رواشم  راد  هزوم   » ناونع هب  ار  دوخ  نامز  نآ  رد  هک  پوپ  دوب . ناریا  یناتساب  راثآ 

ناریا و هب  شدورو  زا  دعب  یمک  پوپ  دوب . یناریا  یمالسا و  يرنه  راثآ  صصختم  یخرب ، رظن  هب  یناتساب و  راثآ  لالد  عقاو  رد  دوب  هدرک 
یناگیاب هک  تفگ  میهاوخ  مود  لصف  رد  دـنک . رارقرب  يولهپ  تموکح  اب  یکیدزن  طابترا  تسناوت  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  کمک  اـب 

شقن ناریا  یناتـساب  یبهذـم و  ياهانب  يرنه  راثآ  هدـش  يزیر  همانرب  تراـغ  رد  پوپ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو 
. دوبن ییاکیرمآ  ياه  هزوم  هب  اـهنآ  شورف  اـه و  بارحم  ندـیدزد  لکـش  هب  طـقف  یبهذـم  ياـهانب  رد  دوجوم  راـثآ  جاراـت  تسا . هتـشاد 

داعبا ار  ناریا  يرنه  ياه  هنیجنگ  جارات  تشاد ، هدهع  هب  ار  نآ  يزیر  همانرب  پوپ  هک  ندنل  هاگشیامن 1931  هک  دنهد  یم  ناشن  كرادم 
هک يرنه  راثآ  نآ  زا  کی  چیه  هاگشیامن ، نایاپ  رد  دنک ، یم  نایب  تراه  یس . زلراچ  اکیرمآ  ریفـس  هک  هنوگ  نامه  دیـشخب . يرت  عیـسو 

هنیجنگ زا  یجارات  نینچ  هک  تسا  صخـشم  دشن . هداد  سپزاب  هیلوا  نابحاص  هب  دوب » هدـش  هتفرگ  تناما  هب   » دـجاسم سدـقم و  نکاما  زا 
هدوب ریذـپ  ناکما  هاشاضر  صخـش  يولهپ و  تموکح  راکـشآ  کمک  یـشوپ و  مشچ  اب  شناراکمه  پوپ و  تسد  هب  ناریا  يرنه  ياـه 

داـسف و رد  تسا . هدوب  ناریا  يرنه  ياـه  هنیجنگ  هب  وا  هنادازآ  یـسرتسد  يولهپ ، تموکح  عفادـم  غلبم و  ناوـنع  هب  پوـپ  شاداـپ  تسا .
پوپ و هک  ینامز  رد  هک  سب  نیمه  يولهپ  تموکح  یچوپ 
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ياه ناشن  اهنآ  هب  هاـشاضر  فرط  زا  لاس 1935  رد  دـندوب ، ناریا  يرنه  ياه  هنیجنگ  قاچاق  يدزد و  لوغـشم  نمرکآ  سیلیف  شرـسمه 
هرهچ تسا ، هدش  جراخ  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  يدنب  هقبط  زا  ًاریخا  هک  يدانسا  هصالخ  دش . ادها  یگنهرف » تامدخ   » رطاخ هب  يا  هژیو 

. دهد یم  هئارا  ناریا  رد  وا  ياهراک  پوپ و  زا  يرگید 

نییعت مهم و  شقن  لاـس  تسیب  تدـم  هب  هک  دوب  يروم  تیمـسا  سـالاو  دـش ، هنحـص  دراو  يربمیا  گرم  زا  سپ  هک  يرگید  تیـصخش 
رد دش . راک  هب  لوغشم  ترافـس  یـشنم  ناونع  هب  لیروآ 1922  رد  يروم  تشاد . ناریا  رد  اکیرمآ  ياه  يراذـگ  تسایـس  رد  يا  هدـننک 
رد درک و  جیلوک  نیولک  اکیرمآ ، روهمج  سیئر  میلـست  ار  دوخ  يافعتـسا  دـلفنروک  سا . فزوج  نارهت  رد  اکیرمآ  ریفـس  سرام 1924 

يارب اکیرمآ  رد  روضح  وا  فده  بلط و  هاج  يدرف  تسایـس  هنحـص  رد  دـلفنروک  دـش . هتفریذـپ  وا  يافعتـسا  ربماتپـس 1924  لوا  خیرات 
ترافـس رادراک  ناونع  هب  يروم  دلفنروک ، نتفر  زا  سپ  دـش . هتـشک  يـالوج 1924  رد  يربمیا  دوب . يروهمج 1924  تسایر  تاـباختنا 

ار وا  هک  دوب  یضار  رادراک  تمس  رد  وا  راک  يربمیا و  يارجام  هب  يروم  یگدیسر  زا  نانچنآ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دش . باختنا 
نیا سیئر  ناوـنع  هب  وا  لاـس 1930  رد  و  تفرگ ؛ راـک  هب  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب  رد  يالوج 1925 ، رد  نتگنـشاو  هب  تشگزاـب  رد 
ياه لاس  رد  وا  دوب . ناریا  رد  اکیرمآ  تسایس  رگتیاده  هدننک و  نییعت  هرهم  يروم  لاس  هدزناش  تدم  هب  نامز  نآ  زا  دش . باختنا  شخب 

. درک افیا  یناتساب  راثآ  يارجام  رد  یساسا  یشقن  دوب و  نارهت  رد  اکیرمآ  ریفس  ناجیابرذآ  نارحب  نامز  رد  1945 و 46 

یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب 

میناوت یم  دانسا ، نیا  يانبم  رب  مدروخرب . ناریا  یسانش  ناتساب  هرابرد  يدانسا  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانسا  رد  قیقحت  ماگنه  رد 
و میروآ . تسد  هب   41 ات ياه 1925  لاس  لوط  رد  اهییاکیرمآ  طسوت  ناریا  یسانش  ناتـساب  ياه  هتفای  یناتـساب و  راثآ  جارات  زا  یتاعالطا 

يا هبنج  نیا ،
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. تسا هدنام  هتخانشان  هدش و  هتفرگ  هدیدان  ًالماک  هک  تسا  ناریا  رد  یسانش  ناتساب  هچخیرات  زا 

ياه 1931 لاس  هلصاف  رد  ناریا  رد  یملع  یسانش  ناتساب  ياه  شواک  رد  هک  یمهم  ياه  تیصخش  زا  نت  ود  ياهراک  رد  لاثم  ناونع  هب 
هسسؤم نآ  قیرط  زا  هک  یشور  هنیمز  رد  ( 1897-1964  ) تیمشا فا . کیرا  دلفستره و  يا . تسنرا  ینعی  دنا ، هتشاد  یمهم  شقن  ات 39 

ًاساسا هکلب  هدشن  یثحب  چیه  اهنت  هن  تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  دیشمج  تخت  راثآ  زا  يا  هدرتسگ  هعومجم  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش 
رد ههد 1980  رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  ددعتم  هدش  رـشتنم  بلاطم  رد  لکـش  نیمه  هب   (1). تسا هدشن  زین  عوضوم  نیا  هب  يا  هراشا  چـیه 

ياه تأیه  تایلمع  هب  يا  هراشا  چـیه  ًاصخـشم  هدروآ  تسد  هب  ناریا  زا  یمالـسا  یناساس و  ياه  هرود  زا  هک  يدایز  ياـه  ییاراد  دروم 
زا یشخب  هب  نتخادرپ  هب  يا  هقالع  اه  هزوم  ًاملسم   (2). تسا هدشن  ههد 1930  رد  ناسارخ  سراف و  رد  یسانش  ناتساب 

دیشمج تخت  تیمـشا ، فا . شیرا  1988 ؛ سکوب ، ترآ  رکه  تاراشتنا  كرویوین : ناتـساب . قرـش  رد  ناریا  دلفـستره ، يا . تسنرا  - 1
روپاش موس : نرق  ناریا  گنیلگنرپسا ، نیترام  1953 ؛ وگاکیش ، هاگشناد  تاراشتنا  وگاکیش : اه . هبیتک  اه و  هتـسجرب  شقن  اه ، هزاس  (: 1)

یهاشنهاش و ياهه  اگمارآ  (: 3  ) دیشمج تخت  تیمشا ، فا . شیرا  1953 ؛ وگاکیش ، هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  وگاکیش : ریترک . و 
ربیف تاراشتنا  ندنل : ناریا . یسانش  ناتساب  يامنهار  نستم ، يا . ایولیـس  1970 ؛ وگاکیش ، هاگشناد  تاراشتنا  وگاکیـش : دوبدای . راثآ  ریاس 

ناتساب ربلیو ؛ نا . دلانود  1976 ؛ وگاکیش ، هاگشناد  تاراشتنا  وگاکیش : ناتساب . ناریا  دیشمج و  تخت  ردیانشا ، الوسروا  1973 ؛ ربیف ، دنا 
رواخ نیرهنلا و  نیب  ناهج : یگنهرف  سلطا  فور ، لـکیام  . 1989 نیوراد ، تاراشتنا  نوتسنیرپ : یناریا . ناهاش  تختیاپ  سراپ ، یـسانش 

.1990 دروفسکآ ، ادموردنآ  تاراشتنا  دروفسکآ : ناتساب . کیدزن 
، رپراه رویلوا  سندورپ  . 1978 ییایـسآ ، هسـسؤم  كرویوین : یناساس . يروتارپما  رنه  یهاشنهاش : یچراکـش  رپراه ، رویلوا  سندورپ  - 2

رنه هزوم  يامنهار  دراواه ، نیلتاـک  1981 ؛ نتیلوپورتـم ، رنه  هزوم  كرویوین : یهاـشنهاش . هنیجنگ  ج 1 : یناساس ، هرود  نیمیـس  فورظ 
رنه هزوـم  كروـیوین : ناتـساب . کـیدزن  رواـخ  رــصم و  نتیلوپورتـم : رنه  هزوـم  1983 ؛ نتیلوپورتـم ، رنه  هزوـم  كروـیوین : نتیلوپورتـم .
زنرب الراکسوم ، تیاو  راکسا  1988 ؛ نتیلوپورتم ، رنه  هزوم  كرویوین : روباشین . ياه  لافس  نوسنیکلیو ، یک . زلراچ  1987 ؛ نتیلوپورتم ،

.1988 نتیلوپورتم ، رنه  هزوم  كویروین : نتیلوپورتم . رنه  هزوم  رد  ناتساب  کیدزن  رواخ  یتسد  ياهرنه  نهآ : و 
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رد هک  ییاه  هتشون  زا  يدج  روط  هب  نوسدرانرب  تسا . هدوبن  ناریا  یسانش  ناتساب  لئاسم  دروم  رد  طقف  هلئـسم  نیا  دنا و  هتـشادن  ناتـساد 
يارب یـسانش  ناتـساب  دروم  رد  يددعتم  یخیرات  ياه  باتک  : » دنک یم  داقتنا  دراد  دوجو  یـسانش  ناتـساب  هچخیرات  حیـضوت  ياعدا  اهنآ 

بطاخم هک  دنهد  یم  ناشن  ًالماک  اه  باتک  نیا  قیقحت  ياه  شور  تاعوضوم و  باختنا  شراگن ، کبـس  دنا . هدش  هتـشاگن  مدرم  مومع 
هب لوا  تسد  عبانم  زا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ هدـش  ماجنا  یمک  يا  هیاپ  تاقیقحت  یخیرات ، ياه  باتک  رتشیب  رد  لاـثم  يارب  دـنراد . ماـع 

اـه و ناتـساد  اـه ، هیرظن  هجیتن  رد  و  دـنا ...  هدرک  هیکت  مود  تسد  ددـعتم  عباـنم  رب  رتـشیب  ناگدنـسیون ، تسا . هدـش  هتفرگ  هرهب  تردـن 
دصق اهویشرآ  رد  دوجوم  دانسا  لوا و  تسد  عبانم  زا  عیسو  هدافتـسا  اب  باتک  نیا  رد   « (1). دنا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ًاررکم  اهریسفت 

. مینک ناربج  یسانش  ناتساب  خیرات  رد  ار  هصیقن  نیا  هک  میراد 

اب : » دـنک یم  نایب  ار  هنایمرواخ  یـسانش  ناتـساب  هچخیرات  دروم  رد  یلعف  تایبدا  ياه  یتساـک  نیرت  مهم  زا  يدادـعت  سپـس  نوسدراـنرب 
یتاعلاطم تسا ... هتفرگ  تروص  دروم  نیا  رد  یـشهوژپ  ای  یمومع  تروص  هب  یمک  تاعلاطم  هناـیمرواخ  یـسانش  ناتـساب  تیمها  دوجو 

ناتساب یهاگدید  اه  شهوژپ  نیا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  تسا . هتخادرپ  تایفـشک  ياهارجام  تیاور  هب  هتفرگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  هک 
ياه هتفای  اه و  شواک  زا  لصفم  ییاه  ثحب  اهنآ  رد  دننک . یم  حرطم  ار  هیلوا  ناسانش  ناتـساب  يرظن  ینف و  تالکـشم  دنراد و  یتخانش 

(2) دوش ». یم  دای  لیلجت  قیمع و  ینادردق  اب  دنا  هتشاد  شقن  اه  شواک  رد  هک  يدارفا  ياه  تیصخش  زا  دوش و  یم  حرطم  ددعتم 

ًالبق دانـسا  يریگراک  هب  اب  هدنـسیون  دراد . لوا  تسد  عبانم  رب  يدج  دیکأت  دوجوم  تایبدا  سکعرب  باتک  نیا  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
رداق اه  هزوم  نیا  نآ  زا  هدافتسا  اب  هک  ار  یشور  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  هدشن  رشتنم 

صص 19-29. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 1
صص 23-24. نامه ، - 2
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یناتساد نیا  تسا . هدیشک  ریوصت  هب  دندش  كدنا  رایسب  ياه  هنیزه  فرص  اب  ناریا  ياه  هنیجنگ  یناتساب و  راثآ  زا  یهوبنا  هب  یبایتسد  هب 
اکیرمآ ناریا و  هدـنیآ  طباور  رب  يدـج  ریثأـت  دزیگنا و  رب  ار  یقیمع  تاـساسحا  دـنک ؛ داـجیا  يداـیز  يادـص  رـس و  دـناوت  یم  هک  تسا 

هدوب رامثتـسا  رابجا و  دـیدهت و  يانبم  رب  رباربان  يا  هطبار  ناریا  اب  اکیرمآ  هطبار  ادـتبا  نامه  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  ناتـساد  نیا  دراذـگب .
هب هجوت  اب  ًاملـسم  دشک . یم  ریوصت  هب  ار  اکیرمآ  ناریا و  طباور  ياه  هنحـص  نیرت  هدـننک  تحاران  زا  یکی  کش  یب  ناتـساد  نیا  تسا .

اهنآ دادرتسا  ای  هداعا  عوضوم  حرط  هدوب ، ینوناقریغ  تروص  هب  مه  نامز  نامه  رد  یتح  اهییاکیرمآ  ياه  هتفای  تسد  زا  يرایـسب  هک  نیا 
یقارع همانزور  لاس 1980  رد  تسا . هدـش  حرطم  هنایمرواخ  ياهروشک  یخرب  رد  نونکات  هلئـسم  نیا  تقیقح  رد  تسا . ریذـپان  باـنتجا 

ناشأدـبم ياه  روشک  هب  یناتـساب  راثآ  هداعا  يارب  للم  نامزاس  زا  قارع  تلود  هک  داد  عالطا  یقارع  ناگدـنناوخ  هب  هروثلا  ماـن  هب  یمهم 
حول دـناوت  یم  روول  هزوم  اـیآ  هک  تسا  هدیـسرپ  هتـشاد  قارع  زا  هک  يرادـید  رد  هسنارف  ریزو  تسخن  زا  مادـص  تسا . هتـساوخ  کـمک 
قلعتم هدش  ادیپ  ناریا  رد  عقاو  مالیا  رد  هک  يدوجو  اب  حول  نیا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  اراکشآ  نیسح  مادص  « ؟ دهد سپزاب  ار   (1) یبارومح

(2) .« تسا قارع  هب 

رد شینارگن  رطاخ  هب  اکیرمآ  تلود  دوب . اه  يوسنارف  زایتما  وغل  مزلتسم  ادتبا  رد  یجراخ  ناسانش  ناتساب  يور  رب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب 
هب کیتاملپید  يراگن  همان  رد  دندوب - ناریا  یناتساب  راثآ  زا  يواسم » يریگ  هرهب   » لابند هب  هک  ییاکیرمآ -  ناسانش  ناتـساب  تینما  دروم 

رضاح باتک  موس  لصف  دش . مدقشیپ  شیراصحنا  زایتما  هب  نداد  نایاپ  يارب  هسنارف  تلود 

لاس 1901 رد  نوتـس  نیا  تسا . شوقنم  نآ  رب  یخیم  طخ  هب  یبارومح  نیناوق  هک  تسا  دننام  نوتـس  یحول  یبارومح ، لتـسا  ای  حول  - 1
ناریا زا  زیمآ  بلقت  هنایفخم و  يا  هویـش  هب  و  دـش ؛ فشک  ناریا  كاـخ  قمع  رد  شوش  هقطنم  رد  يوسنارف ، سانـشروشآ  لـش ، تسد  هب 
ملـسم کلم  حول ، نیا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  زین  نیـسح  مادص  دوش . یم  يراد  هگن  سیراپ  روول  هزوم  رد  نونکا  مه  و  دـش ؛ جراخ 

. تسا هتـشاد  ار  یتساوخرد  نانچ  هسنارف  ریزو  تسخن  زا  ناریا ، هیلع  یناور  گنج  کی  زا  یـشخب  ناونع  هب  گنج  زاغآ  رد  تسا ، ناریا 
( راتساریو )

ص 5. نامه ، - 2
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رب دـهد . یم  ناـشن  دوب ، هسنارف  ناریا و  نیب  ربتکا 1927  رد  يدـیدج  همان  تقفاوم  نآ  هجیتن  هک  ار  اهییاکیرمآ  کیتاملپید  ياـه  شـالت 
لاس تسیب  ات  نآ  ساسا  رب  هک  تفای  يرگید  مهم  زایتما  داد ، تسد  زا  ار  شیراصحنا  قح  هسنارف  هک  يدوجو  اب  همان  تقفاوم  نیا  ساسا 

هب رادُگ  هردنآ  دندرک . ظفح  ار  شوش  رد  شواک  زایتما  اه  يوسنارف  هوالعب ، دوب . هسنارف  هعبت  کی  هدهع  رب  ناریا  یناتـساب  راثآ  تیریدم 
هب ناریا  ياهرد  ندش  زاب  يدعب  هلحرم  دمآ . ناریا  هب  هیوناژ 1929  رد  وا  دش . بوصنم  فراعم  ترازو  یناتساب  راثآ  شخب  سیئر  ناونع 
اه یجراخ  طلست  راکشآ  لیلد  کی  دوب . یناتساب  راثآ  شواک  دروم  رد  ینوناق  بیوصت  یسیون و  شیپ  و  یجراخ ، ناسانش  ناتـساب  يور 

پوپ و ماهپا  روترآ  تروشم  اب  رادُـگ  دلفـستره و  تسد  هب  ناریا  یناتـساب  راثآ  دـیدج  نوناق  میظنت  يولهپ ، ياپون  تموکح  رد  ناریا  رب 
هدمآ ناریا  هب  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  يزایتما  ذخا  فده  اب  دوب و  ایناولیسنپ  هاگشناد  هزوم  هدنیامن  ریخا  صخش  دوب . نیسلوو  کیردرف 

راثآ نوناق  هیاپ  رب  اراکـشآ  هک  نوناـق  نیا  درک . بیوصت  ار  نوناـق  نیا  ناریا  سلجم  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نینچمه  هس  لـصف  دوب .
کی هک  دوب  قارع  یناتـساب  راثآ  نوناق  هیبش  رایـسب  نوناـق  نیا  داوم  یخرب  دـش . بیوصت  ربماون 1930  رد  دوب  هدش  هتشون  رـصم  یناتـساب 

هب یناتساب  راثآ  جارات  یجراخ و  ناسانـش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  زا  يریگولج  ههد 1930  زاغآ  زا  اه  یقارع  دوب . هدـش  بیوصت  لـبق  ههد 
یناتـساب راثآ  هب  طوبرم  نیناوق  هسیاقم  تشاد . همادا  ناکامک  ناریا  یناتـساب  ثاریم  میظع  جارات  ناریا  رد  اما  دندرک ، زاغآ  ار  اهنآ  تسد 

هزوم تاسسؤم و  هب  هک  تشاد  ار  رایتخا  نیا  ناریا  تلود  یلبق ، نوناق  قبط  رب  دهد . یم  ام  هب  يا  هدنهدرادشه  رایسب  شنیب  قارع  ناریا و 
تاسسؤم نیب  يواسم  روط  هب  دندش ، یم  تفای  هک  ییایشا  یناتساب و  راثآ  دهدب . ناریا  رد  ار  یسانش  ناتـساب  شواک  هزاجا  یجراخ  ياه 

، دش تبث  ناریا  یلم  راثآ  زا  تسارح  نوناق  بیجع  مان  اب  هک  یناتـساب  راثآ  دیدج  نوناق  نیا  دندش . یم  میـسقت  ناریا  تلود  رگ و  شواک 
. دیدرگ دعب  ههد  رد  ناریا  نهک  ياه  هنیجنگ  ینوناق  جارات  يارب  يزوجم 
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، تفرگ یم  رب  رد  ار  اه  هتفای  میـسقت  هک  دـندرک » عضو   » یناتـساب راثآ  هنیمز  رد  ینوناق  اه  یناریا  نوچ  هک  درک  اـعدا  یتحار  هب  ناوت  یم 
عورشم يانبم  ربماون 1930  یناتساب  راثآ  نوناق  هن  يولهپ و  تموکح  هن  یلو  دنتشاد ؛ اه  هتفای  میـسقت  يارب  یقالخا  ینوناق و  قح  اه  هزوم 
تردق رد  اه  سیلگنا  هلیسو  هب  دوب و  هدمآ  راک  يور  یـسیلگنا  ياتدوک  دنچ  اب  يولهپ  تموکح  تشاد . ناریا  تلم  تیاضر  رب  ینتبم  ای 

ینوناقریغ ناریا ، زا  ایـشا  همه  جورخ  نیاربانب  دوب . هدرک  بیوصت  یتموکح  نینچ  سلجم  ار  یناتساب 1930  راثآ  نوناق  دوب و  هدنام  یقاب 
هفوشکم يایشا  زا  هلومحم  نیلوا  جورخ  زا  سپ  لاس 1935  رد  دوب . هدش  جراخ  ناریا  زا  هک  دوب  ییایشا  هوبنا  رگید  هجوت  لباق  هتکن  دوب .

قرش هسسؤم  هب  قلعتم »  » یناتساب راثآ  ات  دوب  زاین  نویماک » يدایز  دادعت  : » تفگ اکیرمآ  ریفس  كورب  ینروه  چا . مایلیو  دیشمج  تخت  زا 
. دوش هداتسرف  رهشوب  هب  اکیرمآ ، هب  لاقتنا  يارب  دیشمج  تخت  زا  یسانش 

ییاکیرمآ ياه  هزوم  يوپاکت 

باتک راهچ  لـصف  رد  دـندروآ . موجه  ناریا  هب  ییاـکیرمآ  ياـه  هزوم  ربماون 1930  رد  یناتـساب  راـثآ  نوناـق  بیوصت  زا  سپ  هلـصافالب 
هسسؤم يانثتـسا  هب  تسا ؛ هدمآ  ات 1940  ياه 1931  لاس  رد  ناریا  هب  اکیرمآ  زا  یمازعا  یـسانش  ناتـساب  ياه  تأیه  زا  يراـمآ  رـضاح 

دنا هدرک  هراشا  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتساب  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  دای  نآ  زا  يدعب  ياه  لصف  رد  هک  وگاکیش  هاگـشناد  یـسانش  قرش 
هدش هداد  ناشن  راهچ  لصف  رد  تسا . هدوب  ییانثتـسا » یتیعقوم   » یجراخ ناسانـش  ناتـساب  يور  هب  راب  نیلوا  يارب  ناریا  ياهرد  ندـش  زاب 

هب دندروآ و  رب  رس  چراق  دننام  زیگنا  تریح  یتعرس  اب  اه  هزوم  نیا  دنتفای . تسد  ناریا  یناتـساب  راثآ  هب  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  هنوگچ  هک 
راثآ هوبنا  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دانـسا  ساسا  رب  دندرک .» هلمح   » روباشین ير و  ناغماد ، دـننام  ناریا  یـسانش  ناتـساب  ياه  هطوحم 
هدـش ادـیپ  راثآ  تسا ، هدرک  هراشا  تراه ، یـس . زلراچ  اکیرمآ ، ریفـس  هک  هنوگ  نآ  دـش . جراخ  روشک  زا  تعرـس  هب  فشک و  یناتـساب 

ناگدنبای یمرگلد   » ثعاب
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ریدـم تیمـشا ، فا . کیرا  ار  هژاو  نیا   ) دـش هلمح »  » ير ناـغماد و  هب  دوب . دـنور  نیا  تعرـس  هجوت  لـباق  هتکن  دـش .» ناـش  ییاـکیرمآ 
هدـش ادـیپ  راثآ  دـندش ؛ هیلخت  ناـش  یناتـساب  راـثآ  ياوتحم  زا  قطاـنم  نیا  و  تسا ) هدرب  راـک  هب  ناریا  هب  كرتشم  یمازعا  تأـیه  ییارجا 

رب هدش  ادیپ  راثآ  میسقت  دنور  رد  یناریا  فرط  ندوبن  رگید  هجوت  لباق  عوضوم  دش . جراخ  ناریا  زا  هلـصافالب  اه  هزوم  مهـس  و  میـسقت » »
میـسقت ناریا  تلود  یجراخ و  تاسـسؤم  نیب  يواسم  روط  هب  دیاب  هدـش  ادـیپ  راثآ  نوناق ، داوم  ساسا  رب  دوب . یناتـساب  راثآ  نوناق  ساسا 
ناریدـم نیا  دـندوب . ناشیاه  هزوم  هدـنیامن  یتایلمع ، ياه  نادـیم  رد  اه  هزوم  یتایلمع  ناریدـم  اـه  هتفاـی  میـسقت  باـختنا و  رد  دـش . یم 

یگمه سازناـک ) ایناولیـسنپ و  ياـه  هزوم  زا  نیـسلوو  کـیردرف  نتیلوپورتـم و  هزوـم  زا  نوـتپآ  ما . فزوـج   ) رفن ود  يانثتـسا  هب  ییارجا 
تـشونرس دـیدج ، نوناق  ساـسا  رب  هک  دوب  نیا  مهم  هتکن  دوب .  (1) رادُگ هردـنآ  مان  هب  يا  يوسنارف  ناریا  تلود  هدـنیامن  دـندوب . یناملآ 

- يوسنارف يدرف  اه و  یناملآ  ناییاکیرمآ ، نایجراخ -  تسد  هب  طقف  و  يا ؛ یناریا  چیه  روضح  نودـب  یناریا  یناتـساب  راثآ  اه و  هنیجنگ 
. دش یم  نییعت 

رد یهاگـشناد . ياه  هزوم  يداع و  ياه  هزوم  دنتـشاد : ار  ناریا  رد  ددـعتم  ياه  هطوحم  رد  شواک  هزاـجا  اـه  هزوم  زا  فلتخم  هتـسد  ود 
لوا هتسد 

هب دش و  دراو  ناریا  هب  يولهپ  هرود  لیاوا  رد  هک  يوسنارف  سانش  ناتـساب  رامعم و  ( Andre,Godard(1965-1881 رادگ هردنآ  - 1
ییاسانـش و یـشهوژپ و  ياهتیلاعف  هزوم ،) یـسانش و  ناتـساب   ) تایقیتع هرادا  ریدم  ریظن  وا  ياه  تیلوئـسم  دمآرد . ناریا  تلود  مادختـسا 

هدکـشناد يراذـگ  ناینب  یـسانش ، ناتـساب  هیرـشن  راشتنا  وریـس ،) میـسکام  رادـگ و  ادـی  شرـسمه  يراکمه  اب   ) ناریا یگنهرف  راثآ  تبث 
يولهپ هرود  يرامعم  یجراخ  تیصخش  نیرت  مهم  ار  يو  زاغآ ، رد  هدکـشناد  نیمه  يداتـسا  تسایر و  نارهت ، هاگـشناد  يابیز  ياهرنه 
یلـصا هشقن  يراـمعم ، راـثآ  يارجا  حرط و  هنیمز  رد  وا  راـثآ  زا  تـشاد . روـضح  ناریا  رد  نرق  عـبر  هـب  کـیدزن  هـک  دـهد  یم  رارق  لوا 

حرط سوـت ، رد  یـسودرف  هاـگمارآ  حرط  ناتـساب ، ناریا  هزوـم  یتسرپرـس  حرط و  نارهت ، هاگـشناد  ياـه  ناـمتخاس  هطوـحم و  ییاـمناج 
راثآ هب : ناوت  یم  هدش  هدنادرگرب  یسراف  هب  هک  رادگ  ياهباتک  زا  تسا . هدوب  يدعس  ظفاح و  هربقم  حرط  ناریا ، یلم  هناخباتک  نامتخاس 

خیرات تاعلاطم  هسـسؤم  نارهت : تسخن ، پاچ  لوا . يولهپ  هرود  يرامعم  فسوی . ینایک ، درک . هراشا  ناریا  رنه  دـلج و  راـهچ  رد  ناریا 
1383 رصاعم ،
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یتیـس سازناک  يابیز  ياـهرنه  هزوم  اـیفلدالیف و  ياـبیز  ياـهرنه  هزوم  نوتـسوب ، ياـبیز  ياـهرنه  هزوم  كرویوین ، نتیلوپورتم  رنه  هزوم 
رانک رد  تباقر  يراکمه و  ددعتم ، ياه  هسسؤم  اه و  هزوم  نیب  هطبار  دش  دهاوخ  هداد  حیـضوت  هک  هنوگ  نامه  دنتـشاد . رارق  يروسیم ) )

لیکـشت ایفلدالیف  يابیز  ياهرنه  هزوم  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  تکراشم  اب  كرتشم  یمازعا  تأیه  نیلوا  لاـثم ، يارب  تسا . هدوب  مه 
ير رد  هلاس  جنپ  یـشواک  يارب  ناغماد ، رد  يرافح  مامتا  زا  سپ  و  تخادرپ ؛ شواک  هب  ناغماد  رد  لاس  ود  كرتشم  یمازعا  تأیه  دـش .

هب نوتـسوب  ياـبیز  ياـهرنه  هزوم  اـب  كرتـشم  یمازعا  تأـیه  ير  رد  تفرگ . هزاـجا  دوب  ناریا  لامـش  رد  یناتـساب  نادـیم  نیرت  مهم  هک 
. تخادرپ يراکمه 

يزاین نتیلوپورتم  هزوم  طقف  دندرک . يراکمه  دیشمج  تخت  ياه  شواک  رد  وگاکیش  هزوم  اب  ایناولیسنپ  نوتـسوب - هورگ  لاس 1937  رد 
شواک هب  ناسارخ  رد  روباشین  سراف و  رد  رصنوبا  تخت  رد  لاس  هد  تدم  هب  ییاهنت  هب  دنک و  يراکمه  رگید  ياه  هزوم  اب  هک  دید  یمن 

. تسا روآ  تریح  اه  شواک  جـیاتن  دـنهد  یم  ناشن  یمالـسا  یناساس و  ياه  هنیجنگ  زا  نتیلوپورتم  ياـه  ییاراد  هک  هنوگ  نآ  تخادرپ .
، وگاکیش هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  ریدم  ییاکیرمآ و  فورعم  سانـشرواخ  دتـسیرب ، يرنه  زمیج  ریبعت  هب  دیـشمج  تخت  تایفـشک 

. تسا اه » نارود  مامت  تایفشک  نیرت  گرزب   » زا یشخب 

1931-1939 دیشمج ، تخت  هب  یمازعا  یسانش  ناتساب  تأیه 

تسا هدوب  یناکم  دیشمج  تخت  تسا . ناریا  یناتـساب  راثآ  راکهاش  کش  یب  تسا  یـشنماخه  ناهاشداپ  خاک  يایاقب  هک  دیـشمج  تخت 
هزوم ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  كرتشم  یمازعا  تأیه  دندوب . هدرک  زیت  نآ  يارب  عمط  نادند  ههد 1930  رد  ییاکیرمآ  ياـه  هزوم  هک 

هچ دـهد  یمن  ار  دیـشمج  تخت  رد  شواک  هزاجا  یجراخ  يا  هسـسؤم  هب  زگره  ناریا  تلود  هک  نیا  هب  تبـسن  یهاگآ  اـب  ایناولیـسنپ  رنه 
زا اه  هتفای  هک  دنهد  هزاجا  هک  نیا  هب  دسر 
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زا نایناریا  هک  رواب  نیا  اـب  نآ  ياـج  هب  دـندرک و  يراددوخ  دیـشمج  تخت  رد  شواـک  يارب  تساوخرد  زا  ًادـمع  دـنوش ، جراـخ  روشک 
سپ هلصافالب  دندرک . حرطم  ار  رختسا  یسانش  ناتساب  نادیم  رد  شواک  تساوخرد  دنتـسین » هاگآ   » (1) رختسا یناتساب  یخیرات و  تیمها 
یلام تیامح  سیسأت و  ار  نآ  رلفکار  داینب  لاس 1919  رد  هک  وگاکیش -  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  یناتساب ، راثآ  نوناق  بیوصت  زا 

هسسؤم هب  هک  یلصا  هزاجا  رد  تفرگ . ار  دیشمج  تخت  یناتساب  ياهانب  يزاسزاب » تمرم و   » هزاجا هنادنمـشوه  رایـسب  یتروص  هب  درک - 
تمرم و زا  طقف  تشادـن و  دوجو  دیـشمج  تخت  »ي  اه هتفای  میـسقت   » رب ینبم  يا  هراـشا  یتح  اـی  دـنب  چـیه  دوب  هدـش  هداد  یـسانش  قرش 
، اکیرمآ ریفـس  تراه ، هب  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  ناتـساب  تأیه  ییارجا  ریدـم  دلفـستره  تسنرا  تقیقح  رد  دوب . هدـش  دای  يزاـسزاب 

جراخ ناریا  زا  دناوت  یمن  دیشمج  تخت  ياه  هتفای  زا  کی  چیه  هک  هدوب  نیا  وا  تفایرد » : » دوب هدرک  هراشا  نآ  رد  هک  داتـسرف  یـشرازگ 
مه ار  رختسا  مهم  یسانش  ناتساب  نادیم  دش و  هدرتسگ  دیشمج  تخت  خاک  فارطا  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  زایتما  ربماسد 1931  رد  دوش .

. تسا هدوب  خیرات  لوط  مامت  رد  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  مادقا  نیرت  مهم  زایتما  نیا  کش ، یب  تفرگ . رب  رد 

ات ياه 1932  لاـس  رد  دیـشمج  تخت  رد  اـه  شواـک  همادا  اـب  تشاد  دوجو  ناریا  تلود  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  نیب  هک  یبوخ  هطبار 
هسسؤم هب  راک  هزاجا  نوچ  هک  درک  یم  اعدا  هسسؤم  تساوخ . یم  تایفشک  زا  ار  دوخ  مهس  یسانش  قرـش  هسـسؤم  دش . شودخم  1934

قبط و  تسا ؛ نوناق  نیمه  عبات  هسسؤم  زایتما  نیاربانب  هدش ، هداد  یناتساب  راثآ  نوناق  بیوصت  زا  سپ 

تخت ندـش  بارخ  زا  سپ  رختـسا  ًارهاـظ  تسا . عـقاو  دیـشمج  تخت  يرتـمولیک  تفه  رد  نآ  ياـه  هـناریو  هـک  ناریا  یناتـساب  رهـش  - 1
ریـشدرا دنتـساخرب و  رهـش  نیا  زا  یناساس  نادناخ  دیدرگ . ناریا  هدمع  ياهرهـش  زا  دـش و  هتخاس  ینودـقم ، ردنکـسا  تسد  هب  دیـشمج 

رب هوالع  رختـسا  کیدزن  یخیرات  یناتـساب و  ياه  نادـیم  زا  تشاد . ار  رهـش  نیا  ربعم  تسایر  یناـساس ) یهاـشنهاش  راذـگناینب   ) ناـکباب
یمالسا و هرود  ياهانب  يایاقب  وگاکیش  هاگـشناد  تأیه  ياه  شواک  رد  درب . مان  متـسر  شقن  بجر و  شقن  زا  ناوت  یم  دیـشمج ، تخت 

( راتساریو . ) دش فشک  نادیم  نیا  رد  یناساس  یشنماخه و  هرود  زا  یناوارف  راثآ 
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یمن ار  يزیچ  هک  هدوب  نیا  وا  تفاـیرد »  » تفگ یم  هک  يدلفـستره  نونکا  تسا . هسـسؤم  هب  قلعتم  هفوـشکم  راـثآ  زا  یمین  نوناـق  نیمه 
تلود دوش و  یم  مه  دیشمج  تخت  ياه  هتفای  لماش  یناتساب  راثآ  نوناق  وا  نامگ »  » هب هک  دوب  یعدم  درک ، جراخ  دیشمج  تخت  زا  ناوت 

یمن رب  رد  ار  دیـشمج  تخت  یناتـساب ، راثآ  نوناق  هک  درک  مالعا  وا  هب  خساپ  رد  ناریا  تلود  دـنک . یم  دـییأت  ار  وا  نامگ »  » نیا زین  ناریا 
قرـش هسـسؤم  هجیتن ، رد  و  تسا ؛ هدشن  اه  هتفای  میـسقت  هب  يا  هراشا  هدـش  اطعا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  هک  یتازایتما  رد  یتح  دریگ و 
هجراخ روما  ترازو  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  هم 1934  هام  رد  درادن . ار  دیشمج  تخت  ياه  هتفای  زا  کی  چیه  دروم  رد  اعدا  قح  یسانش 
هعزانم نیا  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ییاـمنهار  کـمک و  يارب  یـشالت  چـیه  زا  اـکیرمآ  تلود  درک و  کـمک  تساوخرد  اـکیرمآ 

. درکن راذگورف 

روما ترازو  دش . دهاوخ  هداد  حیـضوت  شـش  لصف  رد  دش  لیمحت  ناریا  تلود  رب  هک  رگید  ياهراشف  کیتاملپید و  مجاهت  نیا  ناتـساد 
دیشمج تخت  ياه  هتفای  زا  يواسم » یمهس   » یسانش قرش  هسسؤم  يارب  هک  دنتـشاد  رظن  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  اکیرمآ و  هجراخ 

ات عازن  زاـغآ  زا  ینعی  لیروآ 1935 ، ات  نئوژ 1934   ) ناریا تلود  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  نیب  عازن  ینارحب  هرود  لوط  رد  دننک . نیمأت 
یسانش قرش  هسسؤم  »ي  هدنیامن  » كورب ینروه  چا . مایلیو  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخمریزو  یسانش ) قرش  هسسؤم  هب  دیدج  يزایتما  ياطعا 

نیا دندش  هجاوم  نآ  اب  اه  یناریا  هک  یتقیقح  دنک . هرکاذم  هسـسؤم  نیا  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هک  دوب  هدـش  هداد  رایتخا  نیا  وا  هب  دوب و 
تلود سیلگنا و  ناریا -  تفن  تکرـش  هک  بیترت  ناـمه  هب  ًاـقیقد  دـندوب ؛ یکی  مه  اـب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  اـکیرمآ و  تلود  هک  دوب 

دوب و هدرک  دیدهت  برغ  رد  ناریا  هیلع  یفنم  تاغیلبت  ماجنا  هب  ار  ناریا  تلود  یسانش  قرش  هسسؤم  هوالعب ، دندوب . یکی  مه  اب  ناتسلگنا 
نآ و ياهدـیدهت  اکیرمآ و  کیتاملپید  دـیدش  راشف  اب  ههجاوم  رد  يولهپ  تموکح  دوبن . یـشوپ  مشچ  لباق  ناـخاضر  يارب  دـیدهت  نیا 

درک تقفاوم  دش و  اکیرمآ  تلود  هنالداعان  ياه  هتساوخ  میلست  تعرس  هب  یمدرم  هناوتشپ  نتشاد  نودب 
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یـسانش قرـش  هسـسؤم  هک  هلئـسم  نیا  هب  كورب  ینروه  دنک .» ادها   » ار دیـشمج  تخت  رد  هدش  تفای  یناتـساب  راثآ  زا  یگرزب  شخب  هک 
. تسا هدرک  فارتعا  تشادن  دیشمج  تخت  ياه  هتفای  کلمت  يارب  یقح 

هیکت تساه و  یجراخ  هدناشن  تسد  هک  یفیعض  تلود  تسا ؛ فیعض  یتلود  زا  يوق  تلود  کی  يریگزایتما  هنومن  نیرتهب  ناتـساد  نیا 
يالوج 1935 و رد  دهـشم  رد  مدرم  شروش  زا  سپ  دریگ . یم  رارق  نایجراخ  دـیدهت  دروم  هراومه  لیلد  نیمه  هب  درادـن و  یمدرم  هاـگ 

(1). دش اکیرمآ  سیلگنا و  هب  هتسباو  ًالماک  دوخ  تایح  همادا  يارب  يولهپ  تموکح  ناضرتعم ، ماع  لتق 

درک فارتعا  يروم  دنتفرگ ، یم  نشج  ناریا  هراچیب  تلود  رب  ار  ناش  هجراخ  روما  ترازو  يزوریپ  ناییاکیرمآ  هک  نامز  نیمه  رد  ًابیرقت 
ياه لاس  رد  ياه 1934 و 35  لاس  عیاقو  دناد .» یم  اکیرمآ  مدرم  دوخ و  روشک  ییاراد  تورث و  زا  یشخب   » ار ناریا  یناتساب  راثآ  وا  هک 

هسسؤم هب  ار  دیشمج  تخت  یناتـساب  راثآ  زا  رگید  یـشخب  هک  درک  روبجم  ار  ناریا  تلود  اکیرمآ  تلود  دش . رارکت  ًاددجم  1940 و 41 
. تسا هدوب  اکیرمآ  ناریا و  هطبار  عطقم  نیرت  هدننز  هرود  نیا  يربمیا ، گرم  زا  سپ  کش  یب  دنک . اطعا  یسانش  قرش 

دلفستره يرانکرب 

دیدج يزایتما  ياطعا  دیشمج و  تخت  ياه  شواک  ییارجا  ریدم  ناونع  هب  لاس 1935  رد  تیمشا  ندمآ  راک  يور  دلفستره و  يرانکرب 
رد یسانش  قرش  هسـسؤم  قح  هک  یلاح  رد  سرام 1935  دیدج  زایتما  رد  دش . دهاوخ  یسررب  تفه  لصف  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب 

»ي هناتسود شور   » نامه اب  مه  ار  دیـشمج  تخت  هدنیآ  ياه  هتفای  دش  مزلم  ناریا  تلود  دش ، یم  ظفح  دیـشمج  تخت  ياه  هتفای  میـسقت 
نامز رد  کش  یب  هک  دلفستره -  يا . تسنرا  روسفرپ  كرادم ، ساسا  رب  دنک . میسقت  لاس 1934 

لصف 7. هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  یلقدمحم ، دجم ، - 1
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ناریا یناتـساب  راثآ  تراـغ  رد  پوپ  ماـهپا  روترآ  دـننام  تسا - ناتـساب  ناریا  خـیرات  یـسانش و  ناتـساب  هصرع  رد  درف  نیرت  گرزب  دوخ 
ترافـس زا  دلفـستره  هک  نآ  لاح  داد ؛ یم  ماجنا  نایچقاچاق  زا  يا  هتفای  نامزاس  هورگ  کـمک  اـب  ار  راـک  نیا  پوپ  تسا . هتـشاد  تسد 

رد دروم  کی  رد  لقادح  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  هس  لصف  رد  هک  روط  نامه  هوالعب  تفرگ . یم  کمک  روشک  نیا  راتخمریزو  ناملآ و 
دلفستره ناریا  تلود  دنک . جراخ  ناریا  زا  ار  هقیتع  يایشا  اکیرمآ ، کیتاملپید  تسپ  سیورـس  زا  هدافتـسا  اب  تسناوت  پوپ  لاس 1925 ،

راثآ تراغ  دلفـستره  اب  یتموصخ  نینچ  یلـصا  لیلد  هچرگ  دـش . وا  يرانکرب  راتـساوخ  درک و  مهتم  یناتـساب  راثآ  تراغ  يدزد و  هب  ار 
هنوگچ دـندرک  یم  جراخ  روشک  زا  ینوناق »  » تروص هب  ار  یناتـساب  راـثآ  زا  یهوبنا  ییاـکیرمآ  ياـه  هزوم  هک  یلاـح  رد  دوبن . یناتـساب 

زا دلفستره  راکشآ  داقتنا  تقیقح  رد  دنادب ؟ رصقم  روشک  زا  هقیتع  يایشا  يدودعم  جورخ  يارب  ار  دلفـستره  تسناوت  یم  رادیب  نادجو 
دلفستره تاراشا  صوصخ  هب  هاشاضر و  یشزومآ »  » ياه تسایس  ریاشع و  بوکرـس  هلمج  زا  هاشاضر -  ياهراتفر  اه و  تسایـس  یخرب 

هک اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  یسانش و  قرش  هسسؤم  دش . وا  يرانکرب  ثعاب  ناریا -  رد  فصو » لباقریغ  رورت  باعرا و  تموکح   » هب
شییاکیرمآ نایماح  هب  دلفـستره  هناقداص  ینالوط و  تامدخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـندوب ، ناریا  تلود  اب  دوخ  يوق  هطبار  ظفح  نارگن 

اب یناملآ  کی  تشاد : نارود  نآ  تالوحت  زا  ناشن  دلفستره ، نیشناج  تیمـشا ، زا  كورب  ینروه  فیـصوت  دندرک . اهر  ار  وا  هلـصافالب 
ریدـم تیمـشا  دـنک . یم  راتفر  هدرب »  » نوچ دوخ  یناریا  نارگراک  اب  يا » هوهق  نهاریپ  يزان   » کـی لـثم  هک  يرلتیه » نشخ  يوخ  قلخ و  »

ربخ نیا  لاس 1939  ربماتپـس  رد  (. 1935-1939  ) دوب اجنآ  رد  شواک  تایلمع  رخآ  لاس  راـهچ  رد  دیـشمج  تخت  ياـه  شواـک  ییارجا 
هک تفرگ  میمـصت  مه  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  اپورا ، رد  گنج  عوقو  اب  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  دیـشمج  تخت  ياه  شواک  هک  دـش  رـشتنم 

نتیلوپورتم هورگ  جورخ  اب  درک . كرت  لاس 1940  رد  ار  ناریا  شواک ، هورگ  دهدن . همادا  ار  روباشین  ياه  شواک 
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. دیسر نایاپ  هب  ناریا  رد  اکیرمآ  یسانش  ناتساب  گرزب  ياه  تیلاعف 

ناییاکیرمآ ياه  شواک  ياه  هنیزه 

میسقت تسا و  رب » هنیزه  رایسب   » اهنآ يارب  یسانش  ناتـساب  ياه  شواک  هک  دندرک  یم  دزـشوگ  ار  هلئـسم  نیا  ناریا  هب  هراومه  اهییاکیرمآ 
شواک هنیزه  لک  هک  دهد  یم  ناشن  هن  لصف  رد  اه  هنیزه  ماقرا  لیلحت  تساه . هزوم  ناوارف  ياه  شالت  لباقم  رد  یکدنا  شاداپ  اه  هتفای 
هسسؤم مهس  تسا . هدوب  نیا  زا  رتمک  یمقر  یتح  ای  رالد  ات 750000  نیب 500000  ات 40  ياه 1931  لاس  لوط  رد  یسانش  ناتساب  ياه 

هزوم نتیلوپورتم ، ياه  هزوم  هک  میـسر  یم  زیگنا  تفگـش  هجیتن  نیا  هب  بیترت  نیدب  تسا . هدوب  رالد   150000 غلبم نیا  زا  یسانش  قرش 
نویلیم مین  يازا  رد  طقف  ار  ناریا  یناتساب  راثآ  میظع  هعومجم  یسانش ، قرش  هسسؤم  هزوم  ایفلدالیف و  هزوم  ود  نوتـسوب ، يابیز  ياهرنه 

هدمآ تسد  هب  رالد  يازا 150000  رد  طقف  یسانش  قرش  هسسؤم  رد  دوجوم  دیشمج  تخت  یناتـساب  راثآ  هوبنا  و  دنا ؛ هدش  بحاص  رالد 
. مینک هدافتسا  ناریا  یناتساب  راثآ  هرابرد  جارات »  » هژاو زا  نانیمطا ، اب  ات  دهد  یم  ار  تأرج  نیا  ام  هب  ماقرا  نیا  تسا .

زایتما دافم  ضقن 

نارحب اب  هسـسؤم  بیترت  نیا  هب  دنک و  عطق  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  زا  ار  دوخ  یلام  تیامح  تفرگ  میمـصت  رلفکار  داینب  لاس 1936  رد 
ياهرنه هزوم  اب  ار  یکرتشم  يراکمه  همانرب  دیـشمج  تخت  زایتما  ندادن  تسد  زا  يارب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دش . هجاوم  يدـج  یلام 

تروص هب  ناریا  رد  ًاـکرتشم  ار  ناـشیاه  تیلاـعف  هزوم  هس  نیا  نآ  ساـسا  رب  هک  داد  بیترت  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوـم  نوتـسوب و  ياـبیز 
سپـس ير و  رد  ار  دوخ  ياه  شواک  دیـشمج ، تخت  رد  تیلاـعف  رب  زکرمت  يارب  اـیفلدالیف  نوتـسوب و  ياـه  هزوم  دـنهد . همادا  هناـیفخم 

بیترت نیا  هب  دندرک . فقوتم  تشاد ، همادا  رگید  لاس  هس  ات  ير  رد  شواک  زایتما  نامز  هک  نیا  دوجو  اب  ناتسدرک ،
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ضقن رما  نیا  دش . میـسقت  هزوم  هس  نیب  دیـشمج  تخت  زایتما  ناریا -  تلود  زا  هزاجا  بسک  هب  دسر  هچ  یعالطا -  نیرت  کچوک  نودب 
هدنیامن اکیرمآ و  تلود  هدنیامن  ناونع  هب  اکیرمآ  راتخمریزو  ار  دادرارق  نیا  دوب .  یسانش  قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  دادرارق  دافم  راکـشآ 

لصف رد  هک  هنوگ  نآ  دوب . هدرک  ضقن  ار  تلود  ود  نیب  دادرارق  اکیرمآ  تلود  بیترت  نیا  هب  و  دوب ؛ هدرک  اضما  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
دوخ و بناج  زا  زایتما  ضقن  عوضوم  هب  اکیرمآ  تلود  هب  کیتاملپید  يراگن  همان  کی  یط  اه  هزوم  ناگدنیامن  دش  دـهاوخ  هتفگ  تشه 

زایتما ضقن  نیا  رد  اهنآ  تسدـمه  اکیرمآ  تلود  بیترت  نیدـب  و  دـندوب ؛ هدرک  هراشا  ناریا  تلود  مشچ  زا  نآ  ندرک  ناهنپ  يارب  شالت 
روما ترازو  يارب  يا  هژیو  ینارگن  عوضوم  نیا  دـنهد  یم  ناشن  اراکـشآ  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  هک  ناـنچ  نآ  تسا . هدوب 

رب هوالع  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دشن . ماجنا  دادرارق  ضقن  نیا  عفر  تهج  رد  يا  هژیو  مادـقا  یلو  درک ؛ داجیا  اکیرمآ  تقو  هجراخ 
اـه و کـلک  زود و  نیا  همه  لـصاح  تسج . تکرـش  زین  ناـمیپ  ضقن  نیا  ندرک  یفخم  رد  تشاد ، شقن  ناـمیپ  نیا  ضقن  رد  هـک  نـیا 

. دنداد تسد  زا  ار  اه  هتفای  میسقت  قح  روکذم  هزوم  هس  هک  دوب  نآ  زایتما  دافم  ضقن 

هب اکیرمآ  مهـس  داد و  خر  لاس 1936  رد  ناریا  تلود  یسانش و  قرش  هسـسؤم  نیب  دیـشمج  تخت  رد  هدش  ادیپ  راثآ  میـسقت  مود  هلحرم 
دوخ ییاهن  تقفاوم  ناریا  تلود  هک  نآ  زا  لبق  یلو  دـش ، ماجنا  لاس 1939  رد  هدش  ادیپ  راثآ  ییاهن  میـسقت  دش . جراخ  ناریا  زا  تعرس 

زا ناریا  تلود  ناریا ، زا  اهییاکیرمآ  جورخ  اب  درک . كرت  ربماسد 1939  رد  ار  ناریا  ییاکیرمآ ، هورگ  دنک  مالعا  میسقت  نیا  دروم  رد  ار 
اب دنتـسویپ . هزوم  مئاد »  » هعومجم شخب  هب  هدش و  لقتنم  ناتـساب ] ناریا   ] نارهت هزوم  هب  هتـسب  هد  رد  ءایـشا  دز و  زاب  رـس  میـسقت  شریذـپ 

رارکت دوب  هداد  خر  لاس 1934  رد  هچ  نآ  دننام  ار  یناتـساب  راثآ  نتفرگ  يارب  شالت  اکیرمآ  تلود  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  تساوخرد 
شخب دوش . یم  هداد  حیضوت  دش ، دراو  ناریا  رب  یناتساب  راثآ  صیخرت »  » نوماریپ هک  يا  یسایس  راشف  هن  لصف  رد  درک .

ناییاکیرمآ ياه  شواک  ياه  www.Ghaemiyeh.comهنیزه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :

دروم یناتـساب  راثآ  دـمآرد . يوروش  سیلگنا و  ياـهورین  لاغـشا  هب  ناریا  تسوگآ 1941  رد  نوچ  دوب ؛ هدـننز  ًاـعقاو  ناتـساد  نیا  رخآ 
ناریا زا  ربتکا 1941  رد  دوب ، هدمآ  رد  اجنآ  مئاد  راثآ  زا  یشخب  ناونع  هب  هک  ناتساب ] ناریا   ] نارهت هزوم  زا  یسانش  قرش  هسـسؤم  ياعدا 
یگنج تیعقوم  رد  یناتساب  راثآ  جارات  ناونع  هب  تسناوت  یم  راک  نیا  دوب  یجراخ  نایماظن  لاغـشا  رد  ناریا  هک  یطیارـش  رد  دش . جراخ 
ندرک یفخم  سپس  زایتما و  دافم  ضقن  يارب  رگید  هزوم  ود  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  نوچ  هک  منک  يروآدای  دیاب  نایاپ  رد  دوش . یقلت 

. دوب لطاب  زین  هفوشکم  راثآ  میسقت  دروم  رد  اهنآ  ياعدا  دندوب  هدش  تسدمه  نآ ،

اکیرمآ ناریا و  طباور  دروم  رد  یتاراشا 

ار دوخ  يزوریپ »  » یسانش قرش  هسسؤم  اکیرمآ و  هجراخ  روما  ترازو  ناریا ،» زا  لماک  تینما  اب   » یناتـساب راثآ  هلومحم  نیرخآ  لاقتنا  اب 
نارگید هب  دز ، اـکیرمآ  ناریا و  هطبار  هب  ییاـهراتفر  نینچ  هک  یتدـم  ینـالوط  ياـه  بیـسآ  عوـجر  عـفر و  یلو  دـنتفرگ . نشج  ًاددـجم 

فاشتکا و رد  دـهاوخ  یم  یـسرجوین  لـیوا  درادناتـسا  ییاـکیرمآ  تکرـش  هک  نیا  زا  لاس 1922  رد  نایناریا  زا  يرایـسب  دـش . راذـگاو 
تین نسح  نایناریا  لاس 1925  رد  لاح  نیا  اب  دندوب ؛ یضاران  دوش ، کیرش  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  اب  ناریا  لامش  تفن  جارختـسا 

. ویلبد نایناریا  رظن  زا  دش . یم  هدید  ناتسلگنا  رامعتسا  گنچ  زا  ناریا  هدنهد  تاجن  مشچ  هب  نانچمه  اکیرمآ  دنتشاد . اکیرمآ  هب  يدایز 

دـندوب و یقیقح  نانامرهق  تخانـش  یم  یلام  راشتـسم  ناونع  هب  ار  اهنآ  يود  ره  ناریا  تلود  هک  وپـسلیم  یـس . روترآ  رتسوش و  ناگروم 
. دش یم  یقلت  دیهش  يربمیا 

نابایخ رد  ًاررکم  دوب  هدش  بصن  نآ  يولج  رد  اکیرمآ  مچرپ  هک  وا  لیبموتا  لاس 1925  رد  دیوگ  یم  نایناریا  تاساسحا  دروم  رد  پوپ 
اکیرمآ لوسنک  هک  هنوگ  نآ  دندیسوب . یم  ار  نآ  تیعمج  دش و  یم  فقوتم  نارهت  ياه 
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يرانکرب ثعاب  وا  نوچ  دنتـسناد ؛ یم  روشک  هب  نئاخ  ار  هاشاضر  ناـجیابرذآ  مدرم  تسا ، هداد  حرـش  لاس 1930  رد  درـالیو  سا . يرنه 
تراغ رامثتـسا و  لابند  هب  هک  دنتـسناد  یم  يرگید  یجراخ  تردـق  مه  ار  اـکیرمآ  ناریا ، مدرم  لاس 1941  رد  اـما   (1). دوب هدش  وپسلیم 
ناریا رد  وا  مود  تیرومأم  رد  وپـسلیم  اب  ناـیناریا  دروخرب  تشادـن . يوروش  ناتـسلگنا و  اـب  یتواـفت  اـکیرمآ  ناـیناریا  يارب  تسا . روشک 

نایب دش  رشتنم  رد 1946  هک  دوخ  باتک  رد  وپـسلیم  دوب . ات 27  ياه 1922  لاس  رد  وا  لوا  تیرومأم  اب  تواـفتم  رایـسب  ( 1943-1945)
(2) دنک . كرد  دوب  هدش  هجاوم  نآ  اب  ناریا  هب  شمود  تیرومأم  رد  هک  ار  یتموصخ  لیلد  تسناوت  یمن  هک  دنک  یم 

يور زا  و  هراومه -  نایناریا  تسا . هتفرگن  رارق  یفاک  هجوت  دروم  یناتـساب  راثآ  يارجام  تیمها  اـکیرمآ  ناریا و  طـباور  ریـس  لـیلحت  رد 
ناریا هب  کمک  رد  اکیرمآ  یهاتوک  دوجو  اب  دنا . هدرک  یقلت  ناریا  تسود » ، » لوا یناهج  گنج  نارود  يانثتـسا  هب  ار  اکیرمآ  یگداس -

اکیرمآ هک  دوـب  نیا  ناـنچمه  اـه  یناریا  یقلت  ناریا ، رد  یـسیلگنا 1921  ياتدوک  اب  اکیرمآ  يرهاـظ  تقفاوم  لوا و  یناـهج  گـنج  رد 
مدرم نوچ  درک ؛ رییغت  هب  زاـغآ  يدـج  روط  هب  ههد 1930  رد  اکیرمآ  هب  اـه  یناریا  شرگن  تسا . سیلگنا  گـنچ  زا  اـهنآ  هوقلاـب  یجنم 

. تسا رگرامعتسا  یتردقربا  مه  اکیرمآ  هک  دندوب  هدیسر  رواب  نیا  هب  ناریا 

ناریا رد  قیقحت  عبانم  دوبمک  هب  يا  هراشا 

ياه لاس  لوط  رد  هک  يدانـسا  هجوت  لباق  تیرثکا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسا . مک  رایـسب  هاشاضر  هرود  زا  ناریا  یتلود  عباـنم  هنافـسأتم 
رـسپ و اضردـمحم ، تموکح  لاس  ینعی 37  ات 1978  ياـه 1941  لاـس  هلـصاف  رد  دـهد  یم  ناـشن  ار  ناریا  تلود  مئارج  اـت 41   1921

. دش دوبان  هاشاضر  نیشناج 

لصف 14. نامه ، - 1
.1946 زگنیکورب ، هسسؤم  یس :. يد . نتگنشاو  ناریا . رد  اهییاکیرمآ  وپسلیم ، رتسچ  روترآ  - 2
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نامزاس زا  هک  هاشاضر  هرود  دانـسا  هعومجم  لاثم  ناونع  هب  دـش . یفخم  ای  ریـسفت و  توافتم  يا  هنوگ  هب  اـی  دـنام  یقاـب  هک  یمک  دانـسا 
ياه باسح  دروم  رد  دنـس  راـهچ  طـقف  ًـالثم  تشاد . رب  رد  ار  یمک  یلیخ  مهم  بلاـطم  دـش  جارختـسا  لاـس 1998  رد  ناریا  یلم  دانـسا 

کناـب ود  رد  هدرپـس  ود  لاـس 1931 و  رد  رتسنیم  تسو  کـناب  رد  يرـالد  هدرپس 150000  ود  تشاد : دوجو  هاشاضر  یجراـخ  یکناـب 
یم اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  رد  دوجوم  دانـسا  ددـم  هب  اـما   (1). ما هتخادرپ  دانـسا  نیا  یـسررب  هب  يرگید  قیقحت  رد  رگید . ییاـپورا 

باسح يدوجوم  طقف  لاس 1941 ، رد  نارهت  رد  دوجوم  رـالد  نویلیم  ای 50  سیئوس  كرویوین و  ياه  باسح  باستحا  نودـب  هک  میناد 
دانسا قیقد  رکذ  اب  رگید  یقیقحت  رد  لیـصفت  هب  عوضوم  نیا  تسا . هدوب  رالد  نویلیم  ات 150  لقادح 100  ندنل  رد  هاشاضر  یکناب  ياه 

لاس رد  ناریا  تلود  هجدوب  ربارب  هد  ینعی  تسا ؛ هدوب  رـالد  نویلیم  لقادح 200  هاشاضر  یکناب  ياه  باسح  يدوجوم   (2) تسا . هدمآ 
دراد و دوجو  هاشاضر  یجراخ  یکناب  ياه  باسح  دروم  رد  مهم  دنس  راهچ  طقف  ناریا  رد  دوجوم  ياه  ویـشرآ  لک  رد  زونه  اما  ! 1925

دمآرد موس  ود  هک  میناد  یم  ام  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  رد  دوجوم  دانسا  ددم  هب  تسا . هدش  دوبان  وا  نیـشناج  رـسپ و  تسد  هب  هیقب 
. تسا هدش  زیراو  اکیرمآ  اپورا و  رد  هاشاضر  یکناب  ياه  باسح  هب  ات 1941  ياه 1927  لاس  رد  ناریا  تفن 

نم دوـب . مکاـح  ناریا  رب  یماـظن  يروتاـتکید  هرود  نیا  رد  هک  تسا  نـیا  ناریا  عباـنم  ندوـبن  ناـنیمطا  لـباق  دوـبمک و  يارب  رگید  لـیلد 
ناریا ینعی  یسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  ناریا  هیرـشن  اهنت  رـشان  ریبدرـس و  هجنکـش  هب  هنوگچ  هاشاضر  دهد  یم  ناشن  هک  ما  هدروآ  یکرادم 

شا هیرشن  رد  وا  هک  هدوب  نیا  هدرک  هیبنت  ار  هراچیب  ریبدرس  ترضحیلعا  هک  نیا  لیلد   (3). تسا هتخادرپ  ناتساب 

همیمض 1. ، 2000 ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا  لیوزنیگ : ناریا . رد  املع  ناراد و  نیمز  هاش : ربارب  رد  تمواقم  دجم ، یلقدمحم  - 1
لصف 12. هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  دجم ، - 2

ص 140. نامه ، - 3
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یم هنوگچ  هک  تسا  یقطنم  لاوئـس  نیا  سپ  دوب . هدرک  ییاکیرمآ  ياـه  هزوم  طـسوت  ناریا  یناتـساب  راـثآ  جورخ  هب  یکچوک  تاراـشا 
يا هتشذگ  زا  هنیمز  نیا  رد  يزاس  یفخم  تسا ؟ هدوب  مکاح  نآ  رب  یسرت  نینچ  هک  تشاد  ییاضف  رد  هدش  تبث  دانسا »  » هب نانیمطا  ناوت 
يا هیاپ  تاعالطا  هک  دنا  هدوب  تقو  ياه  همانزور  ناریا  رد  سرتسد  دانـسا  نیرت  يدربراک  نونکات  دراد . همادا  نانچمه  هدش و  زاغآ  رود 

هب ناریا  تقو  ياه  همانزور  رد  دوجوم  ياه  شرازگ  دنهد . یم  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  هفوشکم » راثآ  میـسقت   » ياه نامز  اه و  ناکم  دـننام 
. دنا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  قیقحت  نیا  رد  روفو 

رایـسب اکیرمآ  ياه  هزوم  ناریا و  یـسانش  ناتـساب  دروم  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  كرادـم  ناریا ، یتلود  دوجوم  عباـنم  فـالخرب 
اه هزوم  ناریا و  رد  شواک  ییارجا  ياه  رتفد  نیب  ياه  يراگن  همان  رگید ، مهم  رایسب  عبنم  تسا . هدوب  قیقحت  نیا  هیاپ  تقیقح  رد  ینغ و 

يراگن همان  رد  ناریا  رد  اهنآ  شواک  ناریدـم  اه و  هزوم  نایم  طباور  تایئزج  هک  میا  هدوب  سناش  شوخ  ًاعقاو  ام  تسا . هدوب  اـکیرمآ  رد 
رد ار  اه  همان  نیا  مامت  تشونور  نتگنـشاو  رد  هجراخ  روما  ترازو  نارهت و  رد  اکیرمآ  ترافـس  تسا و  هدش  سکعنم  کیتاملپید  ياه 

ترازو قیرط  زا  تیمـشا ) دلفـستره و   ) اه شواک  ییارجا  ناریدـم  اه و  هزوم  نیب  یفارگلت  تالدابت  مامت  هوـالعب ، دـنراد . دوخ  یناـگیاب 
ناونع هب  ناریا  رد  اکیرمآ  راـتخمریزو  و 35  ياه 1934  لاس  رد  نینچ ، مه  دـش . یم  ماـجنا  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  هجراـخ و  روما 
ناریا رد  اهنآ  رتافد  اـه و  هزوم  نیب  هچ  نآ  زا  ًاـقیقد  اـم  هجیتن ، رد  درک . یم  لـمع  ناریا  تلود  اـب  ناشتارکاذـم  رد  اـه  هزوم  »ي  هدـنیامن »

، تسا هتشون  ایفلدالیف  نوتسوب و  وگاکیش ، هب  ناریا  رد  اه  شواک  ییارجا  ریدم  تیمشا  کیرا  هک  ییاه  همان  زا  ام  میهاگآ . تسا  هتشذگ 
یم یپ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  يراکمه  ینمـض و  هزاجا  اب  نآ  ندرک  یفخم  سپـس  زایتما و  دافم  ضقن  يارب  اه  هزوم  یتسدمه  هب 

. میرب
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مود لصف 

ناریا يرنه  راثآ  پوپ و  ماهپُا  روترآ 

- یمالسا رنه  هنیمز  رد  وگاکیش  رنه  هسسؤم  رواشم   - (1) پوپ ماهُپا  روترآ 

اب نامزمه  لاس 1304ش ، رد  تسخن  وا  ییاکیرمآ . سانشرواخ  ( Arthur Upham Pope) (1881-1869  ) پوپ ماهُپا  روترآ  - 1
نزیار سانـشراک و  تقو  نآ  رد  وا  تمـس  دش . ناریا  دراو  هاشاضر ،) ندمآ  راک  يور  راجاق و  هلـسلس  طوقـس   ) یـسایس قیمع  تالوحت 

هناـخ ناـمز  نآ  رد  هـک  یـسودرف  ناـبایخ  رد  یلم  کـناب  رـالات  لـحم  رد  تـشهبیدرا 134  مود  رد  پوـپ  دوـب . وگاکیـش  يرنه  هسـسؤم 
قمع زا  تیاکح  نانخس  نیا  یناوخزاب  درک . ینارنخس  هدنیآ » هتشذگ و  رد  ناریا  رنه   » ناونع تحت  دوب  يرایتخب  دعـسا  رادرـس  یلقرفعج 

راتخمریزو یتدم  هک  ءالع  تفرگ . تروص  ءالع  نیسح  تساوخرد  هب  ینارنخـس  نیا  دراد . ناریا  یگنهرف  ثاریم  رنه و  زا  وا  ياهیهاگآ 
اکیرمآ ناریا و  نمجنا  سیسأت  ببس  ناریا  رد  پوپ  ینارنخـس  دنیوگ  یم  تشاد . یتسود  ییانـشآ و  هقباس  پوپ  اب  دوب  اکیرمآ  رد  ناریا 

لاس رد  ناریا  اب  دوخ  تابسانم  همادا  رد  پوپ  دیدرگ . دوب ، ناریا  هب  اکیرمآ  گنهرف  دورو  يدابم  زا  یکی  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک 
مان ایسآ » هسسؤم  ، » هعسوت زا  سپ  هسسؤم  نیا  درک . سیسأت  كرویوین  رد  ار  ناریا » یـسانش  ناتـساب  رنه و  ییاکیرمآ  هسـسؤم   » 1309ش

پوپ ياهششوک  دیدرگ . هتسباو  يولهپ  هاگشناد  هب  لقتنم و  زاریش  هب  ناریا ، تلود  تساوخرد  هب  لاس 1345ش ، رد  هسسؤم  نیا  تفرگ .
رنه و یناهج  هرگنک  هس  ییاـپرب  وا  مهم  تامادـقا  زا  دـش . ناریا  یگنهرف  ثاریم  رنه و  ندناسانـش  ییاسانـش و  فرـص  رهاـظ  هب  ناریا  رد 
1314ش)  ) وکسم دارگنینل و  و  1309ش )  ) ندنل 1306ش ،)  ) اکیرمآ يایفلدالیف  رهش  رد  ییاه  هاگشیامن  هارمه  هب  ناریا  یسانش  ناتـساب 

هدش راوتسا  ییارگ  ناتساب  يانبم  رب  هک  هاشاضر  تنطلـس  یگنهرف  ياه  هیاپ  رارقتـسا  هب  يرایـسب  کمک  وا  تامادقا  تفگ  ناوت  یم  دوب .
یـس ههد  رخاوا  ات  پوپ  ماهپا  روترآ  دـش . زاغآ  مه  ناریا  یگنهرف  ثاریم  رد  اکیرمآ  يراذـگ  هیامرـس  ناریا  هب  پوپ  دورو  اب  درک . دوب ،

رد یناریا » رنه  یـسررب   » باتک راـشتنا  دوب . حرطم  ناریا  یگنهرف  ثاریم  رنه و  هصرع  رد  یگنهرف  یتیـصخش  ناونع  هب  ناـنچمه  یـسمش 
هب وا  بوانتم  ياهدمآ  تفر و  درک . وا  تیـصخش  زا  هجو  نیا  يراگدـنام  هب  ینایاش  کمک  دـش ، پاچ  لاس 1317ش  هب  هک  دـلج  شش 

نویامه ناشن  جات ، ناشن  هک  ییاج  ات  درک  کیدزن  يولهپ  اضردـمحم  هب  شیپ  زا  شیب  ار  پوپ  یناریا  رنه  یفرعم  رد  يو  شـالت  ناریا و 
نیا زا  يا  هزات  هرهچ  لهچ  ههد  لیاوا  رد  دیـشخب . ودـب  يراختفا  يارتکد  زین  نارهت  هاگـشناد  دـش و  هداد  وا  هب  کی  هجرد  یملع  ناشن  و 

ياـهیزاس ناـیرج  رد  پوپ  هک  دوب  هتفاـیرد  كاواـس )  ) روشک تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  دـش . حرطم  ناریا  یتینما  داـهن  دزن  تیـصخش 
ناتـساب رنه و  یناهج  هرگنک  نیمجنپ  ناونع  تحت  هک  یمـسارم  رد  لاس 1347ش  رد  یهاگآ ، نیا  دوجو  اب  تسا . لـیخد  ناریا  یـسایس 

نیا مود  هرهچ  كاواس ، زا  هدنام  ياج  هب  يدنـس  رد  درک . ینادردـق  پوپ  زا  ًامـسر  هاش  دـش ، اپرب  نارهت  یکدور  رالات  رد  ناریا  یـسانش 
یم میسرت  نینچ  ار  وا  یـسایس  هرهچ  تسناد ، یم  ( CIA  ) ایس نامزاس  وضع  ار  پوپ  هک  كاواس  تسا . هدش  نایب  ینـشور  هب  تیـصخش 

روما رد  صصختم  هک  روشک  نآ  یسایس  نامزاس  وضع  اکیرمآ و  تسوچاسام  هاگـشناد  داتـسا  پوپ  روسفرپ  يدوز  هب  عالطا  قبط  : » دنک
نیا رد  هتفرن و  شورف  هب  هدـشن و  غیلبت  بوخ  ناریا  رد  شیاهباتک  هداز  فراعم  مارکا  تشادزاـب  رثا  رد  هک  نیا  ناونع  هب  تسا  یعاـمتجا 

ناریا هب  مه  لبق  يدنچ  صخـش  نیا  هتبلا  دمآ . دهاوخ  ناریا  هب  هدرک  رییغت  ناریا  یـسایس  شور  تسا و  ناریا  رد  مه  نلآ  جرج  هک  عقوم 
دوـب و ناریا  رد  هاـم  تشه  یلا  شـش  بـیرق  دـمآ و  ناریا  هـب  لاـس 39  مود  ههاـم  شـش  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  درک و  تفر  دـمآ و 

اهنآ هب  روصنم  موحرم  هک  یتمدـخ  رثا  رد  اکیرمآ  تقو  ترافـس  راـتخمریزو  اـکیرمآ و  تقو  ریفـس  داهنـشیپ  دروم  رد  تشاد  تیرومأـم 
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بزح ردیل  دوش و  هرادا  یبزح  کی  تسایـس  شور  اب  ناریا  دـندوب  هتـساوخ  اکیرمآ  نارادمتـسایس  هجراخ و  ترازو  زا  اهنآ  دوب و  هدرک 
تفرگ و سامت  ًامیقتـسم  ناریا  مهم  لاجر  اب  ات  هتفرگ  هداس  رگراک  زا  دوخ  تماقا  تدـم  رد  پوپ  رتسم  دـنک . هعلاطم  دـشاب  بوصنم  زین 

نیا  ) تساوخ دوب  ناریا  یـسایس  روما  هب  دراو  هک  ار  وا  تارظن  دومن و  تاـقالم  شمارآ  دـمحا  اـب  راـب  شـش  فقوت ، تدـم  نیا  رد  یتح 
تقو ریفـس  دوخ ، شرازگ  میدـقت  زا  سپ  دومن و  تعجارم  اکیرمآ  هب  هصـالخ  تسا .) هدرک  فیرعت  عبنم  يارب  شمارآ  دوخ  ار  عوضوم 

يا هزات  لمعلاروتسد  اب  اکیرمآ  ریفس  دیـشک و  لوط  زور  رفس 70  نیا  یلو  تفر  اکیرمآ  هب  هتفه  ود  تدم  هب  یـصخرم  ناونع  هب  اکیرمآ 
رادـفرط ناوریپ  ناناوجزا و  همه  هک  دـیدرگ  لیکـشت  روصنم  یقرتم  هورگ  هلـصافالب  دـیدرگ و  بایفرـش  هاشنهاش  روضح  هب  دـش و  دراو 

تفرگ و تروص  یتاباختنا  هصالخ  دـش . مالعا  هاـشنهاش  یـصاصتخا  رتفد  هب  هتـسباو  هورگ ، نیا  رتفد و  نیا  هلـصافالب  دـندوب و  اـکیرمآ 
.« تسناد تیمها  یب  ناوت  یمن  ار  نآ  رفـس  دـمآ و  دـهاوخ  ناریا  هب  يدوز  هب  پوپ  روسفرپ  نیا  لاـح  دـمآ . دوـجو  هب  نیوـن  ناریا  بزح 

صص 289-294. هرامش 9 ، یخیرات ، تاعلاطم  همان  لصف 

مود www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

مود www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


55 ص :

هب ناریا » یمالـسا  رنه  ياه  هنیجنگ  هعلاطم  روظنم  هب   » ًارهاظ يربمیا و  لتق  زا  سپ  هام  هن  طقف  لیروآ 1925  رد  نتپ  یج . يرنه  هارمه  هب 
بت رد  یناتساب  راثآ  هب  هجوت  نوچ  دنا  هدیسر  عقوم  هب  رایـسب  هک  تسا  هدروآ  ود  نیا  ندمآ  هب  طوبرم  شرازگ  رد  يروم  دندمآ . نارهت 
دـش ثعاب  رما  نیا  تسا . هتفای  شیازفا  هس ) لصف  ن.ك .  ) نارهت یکیدزن  رد  عقاو  هرـسرس  هوک  رد  یلامتحا  ياه  ییایموم  فشک  بات  و 

يروم دزادرپب . دوب  هداد  اـه  يوسنارف  هب  لاس 1900  رد  هاش  نیدلارفظم  هک  یناتـساب  راثآ  رگناریو »  » زایتما ددجم  یـسررب  هب  ناریا  تلود 
زین ًادعب  منک و  لقتنم  وا  هب  تساکیرمآ  ترافس  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  پوپ  ياقآ  هفراعم  مسارم  رد  هک  منک  شومارف  دیابن  : » دیازفا یم 

(1) .« منک یفرعم  وا  هب  دننک  کمک  وا  هب  دنناوت  یم  هک  ار  ناریا  تلود  نارازگراک 

رد 23 ار  ینارنخـس  نیمه  وا  درک . هـئارا  ناوـج  ناریا  نـمجنا  هـسلج  رد  یناریا  رنه  دروـم  رد  يا  ینارنخـس  پوـپ  لیروآ 1925  رد 17 
یم فسأت  اب  يروم  درک . رارکت  نادرمتلود  همه  ناخاضر و  روضح  رد  فارگلت  تسپ و  ریزو  يراـیتخب  دعـسا  رادرـس  هناـخ  رد  لـیروآ 

طلـسم نآ  رب  ًالماک  هک  ار  ثحب  دروم  عوضوم  زا  پوپ  ياقآ  ینف  قیقد و  لیلحت  دنتـسناوتن  ناـمجرتم  دروم  ود  ره  رد  هنافـسأتم  : » دـیوگ
لماش هک  دوب  هدرک  ششرازگ  همیمض  ار  ینارنخس  نتم  يروم ،  (2) «. دندشن هجوتم  ار  بلاطم  رتشیب  یناریا  ناگدنونش  دننک و  لقتنم  دوب 
هلمج نیا  اب  پوپ  دوب . اوتحم  یب  تارابع  يزادرپراعـش و  زا  ولمم  ینارنخـس  دوب . هدـش  پیات  ناـیم  رد  طـخ  کـی  گرزب  هحفـص  تسیب 
دیاش دوب . دهاوخن  ریذپ  ناکما  داش  لماک و  یگدنز  ییابیز ، زا  يریوصت  نودـب  تفگ  ناوت  یم  نایاپ  رد  : » درب نایاپ  هب  ار  شا  ینارنخس 

اه ناـسنا  يارب  رگید  راـب  ناریا  نآ  رد  هک  درک  هیبـشت  يرنه  ياهدرواتـسد  زا  راشرـس  ینارود  هعیلط  هب  ناوـتب  ار  ناریا  دـیدج  سناـسنر 
رب یمچرپ  دننام  امش  بلق  رد  ار  ییابیز  ادخ  هک  دینکن  شومارف  دنیرفایب . راختفا  دوخ  مدرم  يارب  ینامداش و 

لیروآ 1925. خروم 10  ، 891/6 ، 927 هرامش 1028 ، يروم ، شرازگ  - 1
هم 1925. خروم 6  ، 891/9 ، 927 هرامش 1063 ، يروم ، شرازگ  - 2

مود www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

.« دیبای تسد  يونعم  يدام و  تیقفوم  هب  دینک و  تمدخ  مچرپ  نآ  ریز  رد  ات  تسا  هداهن  رهش  ياهوراب  زارف 

ناـخ نیـسح  داهنـشیپ  هب  ناـخاضر  دوب و  ریظن  یب  تخیگنارب  ینارنخـس  نیا  هک  یقوش  روـش و  تسا  هداد  شرازگ  يروـم  هک  هنوـگ  نآ 
شرازگ يروم   (1). داد لیکـشت  نارهت  رد  اکیرمآ  نمجنا  سیـسأت  يارب  ار  يا  هتیمک  دش ) فورعم  ءالع  نیـسح  مان  هب  ًادـعب  هک   ) ییالع

ار ینارنخس  فراعم  ترازو  هک  داد 

نفلت هدمآ ، ناتسودنه  زا  پوپ  روسفرپ  دسیون : یم  22 ع 2 ،)  ) دنفسا 1326  13 سرام 1948 / هبنشجنپ 4  ياه  تشاددای  لیذ  ینغ ، - 1
زج درم  نیا  وا . هسسؤم  هب  دنیامرف  کمک  هتفرگ  لوق  هک  دربب  ترضحیلعا  زا  یـشوگ  دهاوخ  یم  اجنیا . دیایب  راهان  مدرک  شهاوخ  درک .
هب شیپ  لاس  ًابیرقت 17  درم  نیا  دـنک . یمن  راذـگورف  زیچ  چـیه  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ًاـتقیقح  دوش و  یمن  شرـس  زیچ  چـیه  لوپ 

کی هتفر و  طاقن  ریاس  ناهفصا و  زاریش و  هب  تشاد . یمرب  ناریا  یخیرات  رظانم  زا  سکع  دوب و  مج  دومحم ]  ] ياقآ نامهم  دمآ و  دهشم 
بکرم باتک  دلجم  شش  تفای و  یترهـش  درک و  راک  دوب ، رد 1938  ایوگ  هک  ندنل ، نویـسیزوپسکا  رد  دعب  درک . هیهت  اه  سکع  يرس 

Iranian ماـن هـب  یلحم  كروـیوین  رد  مـه  دــعب  تشاــگن .  Survey of Persian Art ناوـنع تـحت  یخیراـت  هـینبا  حرــش  زا 
یناریا یـشاقن  جوسنم و  یلاق و  هزوک و  هساک و  بتک و  يرادقم  تفر . یم  رامـش  هب  یناریا  عیانـص  صـصختم  درک و  رئاد   Institute

هدنار قرـشتسم  ياه  يدوهی  ای  نایناریا و  یـضعب  سخب  نمث  هب  درک و  رئاد  یبرع  یناریا و  سرد  تخورف . یم  دیرخ و  یم  تشاد . عمج 
رد تفای . راکورـس  مه  برع  کلامم  دنه و  اب  تشاذـگ . ایـسآ » هسـسؤم   » ار دوخ  هسـسؤم  مسا  دـعب  درک . روج  عمج و  ار  اپورا  زا  هدـش 

. تسا یقاطن  حیـصف  لاعف و  يدرم  دـش . یفرعم  تراجت  لها  ایند و  وریپ  رهاـظتم و  ناـتلراش و  عون  کـی  ییاـکیرمآ  نیـصصختم  هعماـج 
اه سور  اـب  هک  نیب  نیا  رد  تسا . يدایـش  نزریپ  مه  نآ  تسا . فورعم  نمرکآ  رتـکد  ماـن  هب  دراد  مه  ینز  دـسیون . یم  زیچ  مه  بوـخ 
مه نایناریا  اب  لاح  نیع  رد  درک . لیلعت  اه  سور  عفن  هب  ار  ناریا  لالتحا  تشون . اـهنآ  هل  رب  یتـالاقم  دـش . اـهنآ  لـماع  تخیر ، مه  يور 
رد دمآ ، یم  نتگنـشاو  هب  هعفد  کی  زور  دنچ  ره  اکیرمآ  رد  درک . دیدج  تالیلعت  بیذکت  ناونع  هب  ار  دوخ  تالاقم  یتقو  دوب . روشحم 

نشج لاس  ره  درک . ییاریذپ  درک ، لابقتسا  وا  زا  دش  دراو  هک  ءالع  نیسح ]  ] ياقآ دوب . هدش  يزومرم  درم  درک . یم  لزنم  سور  ترافس 
ًادج یطسو ، قرش  هبعش  سیئر  نوسردنه ، يول  درک . ادیپ  قفاوم  فلاخم و  یتعامج  دنک . یم  لیمحت  نایناریا  رب  ار  نآ  طیلب  دریگ و  یم 

وا هب  ناریا  تلود  داد  رارق  رالد  دصیـس  یهام  دوب و  هدش  وا  ياقفر  زا  رایهللا )  ) حلاص درک . یم  ییوگدب  وا  زا  تخادرپ و  وا  بیذـکت  هب 
نارهت رد  هدرک ، تاقالم  دنه  نارـس  و ]  ] ورهن اب  هتفر و  دنه  هب  ًاریخا  تفر . راب  دـنچ  وکـسم  هب  هیـسور  یمداکآ  يارب  لاح ، ره  هب  دـهدب .
زورید دریگب . هاش  زا  یلوپ  تسا  لایخ  رد  هدوب . فرشا  تخدهش  ترـضحالاو  فارطا  رد  كرویوین و  رد  هدرک ، ترایز  ار  ترـضحیلعا 

صص ج 3 ، ، 1377 راوز ، نارهت : ینغ ، سوریـس  شـشوک  هب  ینغ ، مساق  رتکد  ياه  تشاددای  . ) تشون دـهاوخ  مج  ياـقآ  هب  تفگ  یم 
(. 222 - 223
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روما ترازو  هک  هداد  لوق  ششرازگ  نایاپ  رد  يروم  تسا . هدرک  رشتنم  ناریا  سرادم  رد  یـسرد  ینتم  ناونع  هب  هدرک و  همجرت  تقد  اب 
هتشذگ هب  تبسن  وا  یسانشردق  ناریا و  هب  اکیرمآ  تین  شوخ  دنمشناد و  هداتسرف  يدعب  ياه  تیلاعف   » نایرج رد  ًاقیقد  ار  اکیرمآ  هجراخ 
داهنشیپ هعومجم  پوپ  دش . نامیـشپ  يرظنراهظا  نینچ  زا  يروم  شرازگ ، نیا  نتـشون  زا  سپ  یمک  هتبلا ، دهد . رارق  ناریا » هوکـشاب  رنه 

هدـش هدز  تفگـش  همان  نیا  زا  یتشونور  تفایرد  اب  هک  يروم  داد . فراـعم  ترازو  هب  ناریا » رد  رنه  تفرـشیپ  يارب   » ناونع تحت  ییاـه 
نیا زا  یکی   (1) «. دوب دـهاوخ  هناخاتـسگ  اـهنآ  دروم  رد  نم  ملق  زا  یحرـش  ره  هک  دوب  هناداتـسا  ناـنچنآ  اـه  داهنـشیپ  : » دـسیون یم  دوب ،
ياه شرازگ  اه و  مایپ  اب  نانچ  ناریا  رکفنشور  هقبط  تلود و  : » دیوگ یم  داهنشیپ  نیا  دروم  رد  يروم  دوب . یلم  هزوم  سیسأت  اهداهنشیپ 

یهاشنهاش هزوم » . » دنا هداد  لیکشت  ینویـسیمک  وا  ياهداهنـشیپ  ندرک  یلمع  يارب  هلـصافالب  هک  دنا  هدش  کیرحت  پوپ  ياقآ  هدنزومآ 
. دوش نآ  نیزگیاج  یناتـساب  راثآ  یعقاو  هنیجنگ  ات  تسا  هدش  هیلخت  دوب  هدش  یجراخ  ناگدننک  دیدزاب  يازهتـسا  هیام  يدایز  تدـم  هک 

دهاوخ لیدبت  یمالـسا  یناساس و  یـشنماخه ، رنه  هوکـش  لالج و  شیامن  يارب  یناکم  هب  دوب و  دهاوخ  شمان  هتـسیاش  دیدج  یلم  هزوم 
ناتـساب دورو  هک  یلاح  رد  تسا . هدرب  ورف  تریح  تهب و  رد  ار  ناـیوسنارف  ناریا ، رنه  زا  ییاـکیرمآ  ماـقم  کـی  دـیجمت  فیرعت و  دـش .

رد یصاخ  ریـسفت  هتفرگن و  رارق  هجوت  دروم  ناونع  چیه  هب  دنا  هدمآ  ناریا  هب  یگزات  هب  هک  يوون  منکم و  نایاقآ  ینعی  يوسنارف  ناسانش 
هب يا  هفرح  ناساکع  شقیقحت ، ماجنا  رد  پوپ  ياقآ  راک  لیهـست  يارب   » دـنک یم  راهظا  همان  نامه  رد  نینچمه  يروم  تسا ». هتـشادن  رب 

نیا هب  دنریگب . یگنر  سکع  رگید  ياه  هنیجنگ  ریاس  تمیق و  نارگ  ياه  شرف  زا  ات  دندش  هداتـسرف  هعیـش  یبهذـم  نکاما  نیرت  سدـقم 
اهوگلا و بیترت 

هم 1925. خروم 6  ، 891/10 ، 927 هرامش 1064 ، يروم ، شرازگ  - 1
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دهاوخ رارق  ناگدـنزاس  نایوجـشناد و  دـید  ضرعم  رد  دوب  هدـش  هتـشاد  هگن  رود  نارفاک  »ي  هدولآ  » هاگن زا  اه  نرق  يارب  هک  ییاه  حرط 
بیان لتق  دریگب ، سکع  اـهنآ  زا  دـنک و  ادـیپ  هار  هعیـش » نکاـما  نیرت  سدـقم   » نورد هب  تسناوت  یم  پوپ  رگا  تسا  صخـشم  تفرگ ».

رد ینابایخ  رد  نیغورد  يا  « هناخاقس  » زا یـساکع  يارب  وا  شالت  زا  یـشان  هتـسناوت  یمن  پوپ  دورو  زا  لبق  هام  دنچ  طقف  يربمیا  لوسنک 
. دشاب نارهت 

اکیرمآ کیتاملپید  ياه  هتسب  اب  ناریا  يرنه  راثآ  لاقتنا 

وا تاقالم  هک  يا  هزیگنا  : » دبای یم  همادا  هنوگ  نیا  يروم  ياه  ییوگ  هوای  دوب . یناتساب  راثآ  يارب  يا  هرادا  سیسأت  پوپ  رگید  داهنـشیپ 
رد یقافتا  چیه  تفن ، زایتما  رس  رب  شکمـشک  زا  سپ  ًارهاظ  تسا ... هتـشاد  يرواب  لباقریغ  جیاتن  وا  هنازوسلد  ياه  داهنـشیپ  درک و  داجیا 

رایسب ام   » تفگ نم  هب  یناریا  کی  تسا . هدرکن  بلج  دوخ  هب  ار  یمومع  ناهذا  نینچ  نیا  نم  هتـسجرب  نطو  مه  راک  نیا  هزادنا  هب  ناریا 
روصت زا  يروم  یناریا  تسود  هک  دییاپن  يرید   (1) دراد »». ناریا  هب  مه  يرگید  قیالع  يداصتقا  تاهجوت  زا  ریغ  اکیرمآ  هک  میلاحشوخ 

نیا نم  : » دروخ یم  مشچ  هب  شرازگ  نیا  هداتـسرف  اکیرمآ  هب  نوج 1925  خیرات 10  رد  يروم  هک  يا  هتـسب  هارمه  دش . جراخ  دوخ  ماخ 
یمـسر هتـسب  قیرط  زا  نم  دـنا  هدرک  تساوخرد  دـنا و  هتـشاذگ  هناـخ  ترافـس  نیا  رد  پوپ  ياـقآ  هک  ار  ییاـهزیچ  هک  مراد  ار  راـختفا 

دـنا و هدـش  يرادـیرخ  اکیرمآ  رد  یـصخشم  ياه  هزوم  يارب  ایـشا  نیا  هک  ما  هدـش  علطم  نم  متـسرفب . اکیرمآ  هب  منک ، لاـسرا  تراـفس 
پوپ ياقآ  اب  ادـتبا  یکرمگ  ضراوع  زا  ایـشا  نیا  تیفاعم  دروم  رد  میمـصت  ذاختا  زا  لبق  دـهاوخب  هجراخ  روما  ترازو  هک  مداد  لامتحا 

یمشیربا هچراپ  کی   » و مهدزناش » نرق  هب  قلعتم  نآرق  ِدلج  کی   » لماش اهزیچ  نیا   . (2)« دریگب سامت 

هم 1925. خروم 13  ، 891/13 ، 927 هرامش 1080 ، يروم ، شرازگ  - 1
نئوژ 1925. خروم 10  ، 891/16 ، 927 هرامش 1139 ، يروم ، شرازگ  - 2
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پوپ هک  يا  هکربتم  نکاما  زا  ءیـش  ود  نیا  هک  دزاس  یم  نئمطم  ًابیرقت  ار  ام  دروآ  یم  يدـعب  فارگاراپ  رد  يروم  هچنآ  دوب . تفاـبرز »
هزاـجا ناریا  تلود  زا  پوپ  ياـقآ  تساوخرد  هب  هجوت  اـب  نم  هک  منک  هفاـضا  دـیاب  : » دـنا هدـش  هدـیدزد  هتـشاد ، ار  اـهنآ  هب  دورو  هزاـجا 

رد لوا  دـیاب  ییایـشا  نینچ  يداـع  طیارـش  رد  ما . هتفرگ  ار  يرنه  ياـه  هنیجنگ  یناتـساب و  راـثآ  زا  یهوبنا  كرمگ  زا  فاـعم  تارداـص 
هجوت هنیمز  رد  پوپ  ياقآ  اب  يراکمه  هب  يداـیز  هقـالع  ناریا  تلود  دوش . تخادرپ  اـهنآ  كرمگ  قح  دـنوش و  یـسرزاب  هیلاـم  ترازو 
لوذبم هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  ياه  کمک  اکیرمآ  كرمگ  تاماقم  هک  تسا  دیما  تسا و  هداد  ناشن  اکیرمآ  رد  یمالـسا  رنه  هب  رت  يدج 

يارب رگید  ءیش  ود  نداتسرف  دندشن ؟ هداتسرف  يداع  ياه  هار  زا  ءیش  ود  نیا  ارچ  هک : دسرپ  یمن  ار  یـساسا  لاوئـس  نیا  يروم  دنراد ».
هدمآ تسد  هب  يداعریغ  ياه  هار  زا  ءایشا  نیا  هک  نیا  رگم  تشادن  ینادنچ  توافت  دوب ، هداتسرف  ار  راثآ  زا  یهوبنا  نامز  نآ  ات  هک  پوپ 
هتـسب شـشوپ  ریز  اهییاکیرمآ  هک  تسا  ملـسم  اکیرمآ ، يراد  هنازخ  ترازو  هجراخ و  روما  ترازو  يدـعب  تاطابترا  هب  هجوت  اـب  دنـشاب .

ود نآ  اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  نواعم  تیار ، رلتاـب  یج  تسوگآ 1925  رد 17  دـنا . هدرک  جراخ  ناریا  زا  ار  راثآ  نیا  کیتاملپید 
زا ایـشا  هک  درک  مالعا  يراد  هنازخ  ترازو  تسوگآ 1925  رد 25   (1). داتـسرف يراد  هنازخ  ترازو  هـب  یکرمگ  صیخرت  يارب  ار  ءیش 

(2). دنا هدش  هداتسرف  وگاکیش  رد  پوپ  ياقآ  يارب  هلصافالب  هدش و  فاعم  كرمگ 

دراد راـختفا  هلیـسونیدب  : » دوب ریز  رارق  هب  يراد  هنازخ  ریزو  هب  تیار  هماـن  توا 1925 . خروم 17  هرامـش 891.927/16 ، تیار ، همان  - 1
هک تفابرز » هچراپ  هکت  کی   » و مهدزناش » نرق  نآرق )  ) دلج  » همیمض هب  ناریا ، نارهت ، رد  اکیرمآ  تقوم  رادراک  شرازگ  زا  هخـسن  کی 

، تسا هدرک  يرادـیرخ  ناریا  زا  وگاکیـش  يرنه  هسـسؤم  رد  یمالـسا  ياـهرنه  شخب  لوئـسم  پوپ ، ماـهپا  روترآ  ياـقآ  دوـش  یم  هتفگ 
هب دورو  روـظنم  هب  بوـصم 1923 ، یکرمگ  تاررقم  هدام 339  دافم  اب  قباطم  هلیـسونیدب  زین  يرنه  راثآ  يواح  ياه  هتـسب  دراد . میدـقت 

. ددرگ یم  میدقت  پوپ  روسفرپ  هب  لاسرا  يارب  ریخ ، ای  دشاب و  ضراوع  زا  فاعم  هکنیا  زا  معا  روشک ،
خروم يروف  همان  هب  فطع  : » هجراخ روما  ترازو  هب  يراد  هنازخ  ترازو  همان  نتم  توا 1925 . خروم 25  هرامش 891.927/18 ، همان  - 2
روترآ ياقآ  يارب  تفابرز  يا  هچراپ  هکت  باتک و  دلج  يواح  يا  هتـسب  اب  طابترا  رد  يراد ، هنازخ  مرتحم  ریزو  هب  باطخ  امـش ، مهدفه 
لاسرا ناریا ، نارهت ، رد  اکیرمآ  تقوم  رادراک  کیتاملپید  تسپ  اب  هک  وگاکیش ، رنه  هسسؤم  یمالسا  ياهرنه  شخب  لوئسم  پوپ ، ماهپا 

نودب مهدجه  خـیرات  رد  قوف  ءایـشا  دـش و  ماجنا  ءایـشا  نیا  زا  یکرمگ  ياه  یـسرزاب  ًاروف  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًامارتحا  دوب ، هدـش 
.« دش هداتسرف  وگاکیش  رنه  هسسؤم  رد  پوپ ، ياقآ  يارب  یشرافس  تسپ  اب  یکرمگ  ضراوع 
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ناریا زا  ار  نآ  جورخ  هزاـجا  يروـم  هک  يا  یناتـساب  راـثآ  هلوـمحم  درک ، تفاـیرد  ار  ءیـش  ود  نیا  پوـپ  هک  یعقوـم  ناـمه  رد  تسرد 
رد هک  دیـسر  يروم  هب  پوپ  زا  یمارگلت  ربماتپس 1925  خـیرات 24  رد  دوب . هدـش  فیقوت  هاشنامرک  رد  ناریا  زرم  رد  دوب ، هدرک  تفایرد 

روما ترازو   « (1). پوپ دنک . کمک  دناوت  یم  ترافـس  ایآ  دنتـسه . هاشنامرک  رد  زونه  ینالوط  ینامز  تشذگ  اب  ایـشا  : » دوب هدـمآ  نآ 
دروم رد  یمارگلت  سیراپ  زا  پوپ  : » دنک يریگیپ  ار  هلئسم  ات  داد  روتسد  رسپ  يرومآ  یلپوک  دیدج ، رادراک  هب  هلصافالب  اکیرمآ  هجراخ 

یگدیسر و ًاروف  تسا . هدش  هتـشون  هصالخ  تروص  هب  هک  هداتـسرف  وگاکیـش  هزوم  يارب  هدش  يرادیرخ  يایـشا  صیخرت  ینالوط  ریخأت 
هب تبـسن  ناگدـننک  لمح  یهجوت  یب  هاـشنامرک  زا  ایـشا  جورخ  رد  ریخأـت  لـیلد  : » داد خـساپ  دـعب  زور  هس  يرومآ   « (2). دینک شرازگ 

ياه ماـغیپ  رد   « (3). دوش یم  لصف  لـح و  يدوز  هب  ارجاـم  دراد ... دوجو  یناتـساب  راـثآ  همه  يارب  ناـکم  نیا  رد  هک  تسا  يا  یـسرزاب 
ءیش ود  نیا  ارچ  هک  ار  هلئسم  نیا  نینچمه  يرومآ  شرازگ  دزادرپ ». یم  پوپ  ياقآ  هب  قلعتم  يایـشا  فیقوت   » تایئزج هب  يرومآ  يدعب 

ار هلومحم  پوپ  ياقآ  ناگدنیامن   » دهد یم  شرازگ  يرومآ  دـنک . یم  نشور  دـنا  هدـش  هداتـسرف  کیتاملپید  هتـسب  قیرط  زا  پوپ  ياقآ 
دنریگب رارق  یـسرزاب  دروم  فراعم  ترازو  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  دـیاب  یتارداص  یناتـساب  راثآ  همه  هک  نوناق  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

یتلود ای  یتنطلس  ياه  هعومجم  زا  هک  تسا  ییایشا  جورخ  زا  يریگولج  نوناق  نیا  فده  دنا . هدرک  لاسرا 

ربماتپس 1925. خروم 24  ، 891/20 هرامش 927 ، پوپ ، مارگلت  - 1
ربماتپس 1925. خروم 26  ، 891/20 هرامش 927 ، هجراخ ، روما  ریزو  مارگلت  - 2

ربماتپس 1925. خروم 29  ، 891/21 هرامش 927 ، يرومآ ، مارگلت  - 3
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هجراخ روما  ترازو  هب  مناوت  یم  نم  دنتـسه . یلم  ياه  ییاراد  ءزج  ناش  هداعلا  قوف  شزرا  لـیلد  هب  هک  ییاـهنآ  اـی  دـنا ؛ هدـش  هدـیدزد 
زا جورخ  زا  لـبق  پوپ   « (1). تسا هداد  ماجنا  هلومحم  نیا  جورخ  يارب  هاـم  هس  لوط  رد  ار  دوخ  شـالت  همه  ترافـس  هک  مهد  ناـنیمطا 

نیا ندرُج  دوب . هدـیزگرب  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  نارهت  رد  ییاـکیرمآ  ياـه  رنویـسیم  هسردـم  ریدـم  ندرُج  ما . لـئوماس  رتـکد  ناریا ،
: درک لقتنم  يرومآ  هب  ار  تاعالطا 

نم هب  راب  نیلوا  يارب  وا  میدرک  یم  تبحـص  تاماقم  حیـضوت  لباقریغ  ریخأت  دروم  رد  ندرُج  رتکد  اب  هک  یماگنه  دعب  زور  دنچ  هرخالاب 
هلومحم ياهروتکاف  رد  هن  هک  تسا  هدرک  يرادیرخ  ار  ییایشا  پوپ  ياقآ  هک  هتفایرد  فراعم  ترازو  نالوئسم  اب  تبحـص  رد  هک  تفگ 

ار ییایشا  پوپ  ياقآ  هنافسأتم  : » تفگ ندرُج  رتکد  تسا . هدرب  دوخ  اب  ناریا  زا  جورخ  ماگنه  هک  یکدنا  يایشا  رد  هن  دنتسه و  هاشنامرک 
یـصوصخم نارومأم  اهنآ  نوچ  هدوبن ؛ فراعم  ترازو  تقفاوم  اب  دنور  نیا  تسا .» هدرک  جراخ  روشک  زا  یناریا  تاماقم  یهاگآ  نودـب 

دنک یم  نایب  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  رظن  ندرُج  رتکد  دنراد . دنا  هدش  دوقفم  یمومع  ياه  هعومجم  زا  هنایفخم  هک  ییایـشا  یبایدر  يارب 
هراشا اهنآ  هب  پوپ  ياقآ  هک  ار  ییایـشا  تسا  رارق  دنا و  هدرک  هیهت  پوپ  ياقآ  طسوت  هدـش  يرادـیرخ  يایـشا  زا  یتسیل  نارومأم  نیا  هک 

تاماقم هنالوئسمریغ  راتفر  يارب  يرصتخم  حیـضوت  دناوت  یم  رما  نیا  دننک . ادیپ  دنتـسه  هاشنامرک  هلومحم  رد  نونکا  مه  یلو  هدرکن  يا 
(2). دشاب ترافس  ناگدنیامن  اب  یناریا 

رتدوز هچ  ره  ات  دریگ  راک  هب  ار  شـشالت  همه  فراعم  ترازو  يراکمه  اب  هک  داد  لوق  هجراخ  روما  ریزو  اب  شیدعب  تاقالم  رد  يرومآ 
: دروآ یم  نینچ  نیا  شرازگ  نایاپ  رد  يرومآ  دوش . ماجنا  مزال  تامادقا 

ربتکا 1925. خروم 10  ، 927/891/22 هرامش 1226 ، يرومآ ، شرازگ  - 1
ربتکا 1925. خروم 10  ، 891/22 ، 927 هرامش 1226 ، يرومآ ، شرازگ  - 2
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هب هلومحم  اکیرمآ ، ترافـس  هلخادـم  دوجو  اب  دـنک ». جراخ  ناریا  زا  ار  هلومحم  هرخالاب  ات  دـنک  یم  لابند  ار  عوضوم  اکیرمآ  ترافـس  »
خیرات 6 رد  يروم  هب  يا  همان  رد  پوپ  دـش . پوپ  دـیدش  ضارتعا  بجوم  ریخأت  نیا  دـنام . فیقوت  رد  يالوج 1926  ات 5  هام  تدم 14 

نیا يارب  نم  تشاد . دوجو  نتپ  نم و  هب  قلعتم  ییاهزیچ  دندش  جراخ  هاشنامرک  زا  هرخالاب  هک  ییایـشا  رد  : » دـسیون یم  تسوگآ 1926 
نینچ رگا  دوش و  یم  جراـخ  یکرمگ  تخادرپ  نودـب  هلومحم  همه  هک  تفگ  نم  هب  ندرُج  رتکد  یلو  منک ، یمن  تمارغ  ياـضاقت  ایـشا 

همه اهروتکاف  تسا . رالد  دودح 12000  دش ، فیقوت  هنیزه  تفایرد  يارب  یلیلد  چیه  نودب  هک  هلومحم  نیا  شزرا  تسا . هنافصنم  دوش 
 « (1). تسا رالد  دودح 800  لوپ  نیا  هرهب  طقف  تشاد . يدایز  تاراسخ  نم  يارب  ریخأت  نیا  دوب و  تسردان 

كوکـشم ياه  تیلاعف  ًارهاظ   (2). تسا هدـش  رکذ  یبوخ  هب  اکیرمآ  راتخمریزو  پیلیف ، نمفاه  زا  یـشرازگ  رد  پوپ  هدـننز  ياه  شـالت 
: دهد یم  شرازگ  هنوگ  نیا  پیلیف  تسا . هدوب  زین  ناریا  رد  هقیتع  لالد  کی  بیرف  لماش  پوپ 

رد وگاکیـش ، رنه  هسـسؤم  رد  یمالـسا  رنه  رد  رواشم  راد  هزوم  پوپ ، ياقآ  هدـنیازف  ياه  تیلاعف  دروم  رد  هک  ییاه  شرازگ  هب  هجوت  اب 
یلامتحا هقالع  رطاخ  هب  هک  مراد  ار  راختفا  نیا  نم  تسا ، هدیـسر  ترافـس  نیا  هب  اکیرمآ  ناریا و  یگنهرف  یـسانش و  ناتـساب  روما  هنیمز 

خر نارهت  زا  پوپ  ياقآ  رادید  اب  طابترا  رد  هک  يا  هعقاو  دروم  رد  يرـس  ًالماک  یتاعالطا  هب  هنیمز ، نیا  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو 
. منک هراشا  تسا  هداد 

ییاکیرمآ دنورهـش  راکپآ  تسا . هدرک  یـسررب  ار  راکپآ  ناوتنآ  ياقآ  هب  قلعتم  یناتـساب  راثآ  زا  یهوبنا  يرومآ ، ياـقآ  شیپ  هاـم  دـنچ 
نکاس

توا 1926. خروم 6  ، 891/29 هرامش 927 ، پوپ ، هب  يروم  همان  - 1
هم 1926. خروم 25  ، 891/27 ، 927 هرامش 92 ، پیلیف ، نمفاه  شرازگ  - 2
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یم سیراپ  رد  یکیرـش  ای  هدنیامن  هب  ار  ایـشا  هدوب و  یناتـساب  راثآ  شورف  دـیرخ و  راک  رد  هتـشذگ  لاس  تسیب  لوط  رد  هک  تسا  نارهت 
. تسا هدناسر 

ناشن يذغاک  يرومآ  هب  وا  سپس  تساوخ . هزاجا  یصخش  يا  هلئسم  هب  هراشا  يارب  راکپآ  ياقآ  درک ، تمیزع  دصق  يرومآ  ياقآ  یتقو 
هک ار  ایشا  نیا  پوپ  ياقآ  هک  دیآ  یم  رظن  هب  نارهت .» ياه  تمیق   » دوب هدش  هتشون  اهنآ  رانک  رد  هک  دوب  ییایـشا  زا  یتسیل  نآ  رد  هک  داد 

هوالع هب  ار  نارهت  ياه  تمیق  راکپآ  ياقآ  هب  دـبایب و  ار  هدـش  رکذ  ياه  تمیق  ات  هدرک  شالت  هدرب و  دوخ  اب  تسا  راکپآ  ياقآ  هب  قلعتم 
هناعیب چیه  پوپ  ياقآ  هک  هدرک  راهظا  راکپآ  دـنا . هدرک  اضما  راکپآ  پوپ و  ياقآ  ار  همان  تقفاوم  نیا  ریز  دزادرپب . دازام  دـصرد  هاجنپ 

. تسا هدش  یم  ناموت  دودح 1900  نارهت  ياه  تمیق  ساسا  رب  هدش  مامت  تمیق  تسا . هدادن  وا  هب  ایشا  نیا  يارب  يا 

هب ناموت  اهنآ 500  يارب  هک  هدرک  يرادـیرخ  ناـموت  تمیق 1354  هب  ار  يرگید  يایـشا  وگاکیـش  رنه  هزوم  يارب  نینچمه  پوـپ  ياـقآ 
راکپآ تسا . هتشون  ربماتپس 1925  رد 14  وا  يارب  يا  همان  هدرکن  تفایرد  پوپ  زا  يا  همان  راکپآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . هداد  راـکپآ 

یم راکپآ  هک  درک  یم  يروآدای  هکلب  دوب  تخادرپ  يارب  اضاقت  هن  تیاکـش و  هن  هک  داد  ناشن  يرومآ  ياقآ  هب  ار  همان  نیا  زا  يا  هخـسن 
رتکد هب  ار  طیارـش  نیا  نم  تسا . هدرکن  تفاـیرد  پوپ  زا  یماـیپ  چـیه  هک  دوب  هدرک  ناـیب  راـکپآ  دریگب . پوپ  ياـقآ  زا  يربـخ  دـهاوخ 

« راکپآ هب  تخادرپ   » يارب ناـموت  پوپ 500  زا  ندرُج  رتکد  ًاتجیتن  مدرک . لقتنم  تساجنیا  رد  پوپ  هدـنیامن  هک  اـکیرمآ  جـلاک  زا  ندرُج 
. تسا پوپ  دوخ  فرط  زا  ای  تسا  وگاکیش  هزوم  باسح  زا  يوناث  تخادرپ  غلبم  نیا  هک  دوب  هدشن  يا  هراشا  یلو  درک . تفایرد 

نیا هب  هجراخ  روما  ترازو  دـهاوخ ، یم  کمک  ترافـس  زا  هدرب  دوخ  اب  هک  ییایـشا  همه  دـیرخ  هزاـجا  يارب  پوپ  ياـقآ  هک  یلاـح  رد 
هجیتن
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همه دـهد و  یم  ناشن  ار  وا  تواضق  زیمت و  هوق  رد  فعـض  مه  تسا و  تراجت  رد  وا  یتقد  یب  هناشن  مه  راکپآ  اـب  وا  هلماـعم  هک  هدیـسر 
(1). دناسر یم  ار  اکیرمآ  ناریا و  نیب  رتشیب  یگنهرف  طباور  هب  وا  هقالع  مدع  اه  نیا 

راهب 1929 ناریا ، هب  پوپ  رفس 

پوپ يراتـساریو  هب  يدلج  دنچ  راک  نیا  درک . زاغآ  ار  یناریا » رنه  یـسررب   » هعومجم شراگن  اکیرمآ  هب  شتـشگزاب  زا  سپ  یمک  پوپ 
هک دندوب  هتسج  تکرش  هعومجم  نیا  شراگن  رد  هدنسیون   34 دیسر . پاچ  هب  دروفسکآ  هاگشناد  تاراشتنا  هلیسو  هب  ای 1931  رد 1930 

نوسمایلیو دیوید  دندوب . یکـسفژیرتسا » کیند و  تسورگ ، كالگ ، دلفـستره ، دـننام  یناهج  تیفورعم  اب  یناسانـشراک   » نانآ زا  یخرب 
غلبم 1000 هاش  هک  هتفگ  نخـس  باتک  نیا  تیمها  دروم  رد  شاترومیت  بانج  اـب  ناـنچ  نآ  پوپ  روسفرپ  : » دـسیون یم  ترافـس  رادراـک 

منک یم  رکف  شاترومیت و  بانج  دهعیلو ، دمآ . دهاوخ  ناگدننک  اطعا  يادـتبا  رد  ناشیا  مان  تسا و  هداد  صاصتخا  نآ  پاچ  يارب  رالد 
ناریا يارب  ار  يا  هداعلا  قوف  راک  نینچ  یتاغیلبت  تیمها  دارفا  نیا  دـنا . هداد  شرافـس  یـسررب »  » نیا زا  ییاـه  تشونور  هماـع  دـیاف  ریزو 

درک هراشا  زین  ناریا  یسانش  ناتساب  رنه و  ییاکیرمآ  نمجنا  هب  يروم ، هب  یناری » رنه  یـسررب   » رثا یفرعم  نیح  رد  پوپ   « (2). دنا هتفایرد 
رنه یـسررب   » راشتنا دـیدج و  نمجنا  نیا  سیـسأت  اب  زرتوراک  پوپ و  ًـالامتحا   (3). تسا نآ  یـشنم  زرتوراک  ناـج  ياـقآ  سیئر و  وا  هک 

ربماون 1928 رد 19  رفـس  زا  لبق  زرتوراک  دـنداتفا . ناریا  هب  یکرتشم  رفـس  رکف  هب  یـسانش » ناتـساب  زاـیتما  کـی   » نتفرگ يارب  و  یناریا »
نوچ تسا ، مک  رایسب  « یسانش ناتساب  زایتما   » نتفرگ يارب  پوپ  وا و  سناش  هک  داد  خساپ  زرتوراک  هب  يروم  درک . علطم  ار  يروم 

هم 1926. خروم 25  ، 891/27 ، 927 هرامش 92 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
نئوژ 1929. خروم 10  ، 891/43 ، 927 هرامش 825 ، نوسمایلیو ، شرازگ  - 2

ربماسد 1928. خروم 5  ، 891/40 هرامش 927 ، يروم ، هب  پوپ  همان  - 3
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زرتوراک رفس  فادها  دروم  رد  يرتشیب  تاعالطا  يروم  دوش . هداد  دلفستره  هب  تسا  رارق  دیـشمج  تخت  رد  شواک  زایتما  درک  یم  رکف 
. دراد يرتشیب  هقالع  یبهذـم  تاغیلبت  هب  تسا و  یبهذـم  غلبم  وا  هک  داد  عالطا  نم  هب  اکیرمآ  كرت  ماگنه  رد  زرتوراک  ياقآ  : » دـهد یم 
ود نیا  ندرک  راکـشآ  هک  مداد  خساپ  نم  هن ؟ ای  دـنک  حرطم  اراکـشآ  ناریا  هب  دورو  ماگنه  رد  ار  هلئـسم  نیا  تسا  رتهب  دیـسرپ  نم  زا  وا 

یلک ياقآ  زا  زورما  نم  دنک . فوطعم  یسانش  ناتساب  لئاسم  هب  ار  شهجوت  همه  وا  تسا  رتهب  دوش و  یمن  هیصوت  دورو  ماگنه  رد  هلئسم 
هدرک و رکذ  ار  يرگید  لیلد  هتشاد  وا  اب  هک  يا  هملاکم  رد  زرتوراک  ياقآ  هک  مدینش  هجراخ  روما  ترازو  یقرـش  ياپورا  شخب  لوئـسم 

يروم تسا ». هدرک  هدز  تفگـش  ارم  رما  نیا  دریگب و  ار  یـصاخ  ياه  نلاب  امیپاوه و  شورف  يراصحنا  یگدـنیامن  دراد  دـصق  هکنیا  نآ 
تشادرب تسا . هدادن  زورب  دراد  یـسانش  ناتـساب  دروم  رد  یعالطا  هک  نیا  زا  يا  هناشن  چیه  زرتوراک  ياقآ  میوگب  دیاب  : » دریگ یم  هجیتن 

 « (1). تسین تبثم  وا  زا  نم  یلک 

مایپ هاش  : » دـیوگ یم  نوسمایلیو  هک  هنوگ  نآ  تسا . هدوب  زیمآ  تیقفوم  رایـسب  راهب 1929  رد  ناریا  هب  پوپ  رفـس  اه ، شرازگ  ساـسا  رب 
.« دـندوب وا  لابند  هب  هدرک و  لابقتـسا  پوپ  زا  هناقاتـشم  تاماقم  همه   » هک تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  داتـسرف ». وا  يارب  زیمآ  تبحم  ياه 

تیلاعف هک  تسا  هتفایرد  شاترومیت  بانج  : » دوب راـبرد  ریزو  شاـترومیت  درک  کـمک  نکمم  هلیـسو  ره  هب  ار  پوپ  هک  یتاـماقم  زا  یکی 
هنیمز نیا  دوخ  ذوفن  اب  شاترومیت  دنک . يزاسزاب  اکیرمآ  صوصخ  هب  روشک  زا  جراخ  رد  ار  ناریا  تیعقوم  دـناوت  یم  پوپ  روسفرپ  ياه 

ار اـهنآ  هب  دورو  هزاـجا  نایحیـسم  نونکاـت  هک  هکربـتم  نکاـما  اـه و  دجـسم  زا  يرایـسب  هب  دـناوتب  هک  درک  مهارف  پوپ  روـسفرپ  يارب  ار 
: دنک یم  رکذ  ار  هکربتم  نکاما  دجاسم و  زا  پوپ  ياهرادید  تایئزج  یخرب  نوسمایلیو  دریگب ». سکع  اهنآ  زا  دوش و  دراو  دنتشادن ،

ربماون 1928.  21 هرامش 891.927/39 ، يروم ، تشاددای  - 1
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رصحنم ابیز و  هداعلا  قوف  ییاه  سکع  هعومجم  دز و  رس  دجاسم  همه  هب  ناریا ، رد  هعیـش  زکرم  نیمود  ینعی  ناهفـصا  رد  پوپ  روسفرپ  »
زا ددرگب و  هنادازآ  مرح  رد  دـناوتب  روـسفرپ  اـت  دـندرک  قرق  ار  مرح  یعیـش ، هکربـتم  نکاـما  نیرت  مهم  زا  یکی  مق ، رد  درک . هیهت  درف  هب 

چیه نونکات  هک  اـه  ناـکم  نیرت  سدـقم  هب  دورو  هزاـجا  وا  هب  رگید  ددـعتم  ياـه  ناـکم  رد  دریگب . سکع  مرح  ياـه  شرف  يراـمعم و 
زین شیوخ و  لـقعت  شوخ و  يوخ  تیارد ، هوق  اـب  وا  درک . یـساکع  اـهنآ  زا  وا  دـش و  هداد  دوـب  هتفاـین  هار  اـهنآ  هب  يرگید  ناملـسمریغ 

(1) «. دش لیان  مهم  نیا  هب  رابرد  ریزو  تیامح 

هراشا ریز  رد  هک  هنوگ  نامه  دـهد . یم  حیـضوت  ار  ناهفـصا  دـجاسم  رد  پوپ  تایفـشک »  » یخرب نوسمایلیو  شرازگ  يدـعب  فارگاراپ 
دوخ تایفـشک  رد  پوپ  روسفرپ  : » دندش هدیدزد  دجاسم  نیا  زا  پوپ  کیرحت  اب  اهبنارگ  هداعلا  قوف  يایـشا  نیا  زا  يرایـسب  دش ، دهاوخ 

یبهذم زکرم  نیرت  مهم  هتشذگ  رد  هک  درک  فشک  ار  يدجسم  يدورو  هاگرد  وا  درک . هضرع  نایناریا  هب  دنمشزرا  یتمدخ  ناهفـصا  رد 
دروم ارـسناوراک  لبطـصا  ناونع  هب  لـحم ]  ] دـندوب و هتخیر  رجآ  كاـخ و  هاـگرد  نیا  يور  رب  دوب . هداـهن  یناریو  هب  ور  یلو  هدوب  ناریا 

اکیرمآ هب  وا  يارب  ار  رثا  نـیا  رـالد  يازا 20000  رد  هک  داد  داهنـشیپ  روسفرپ  هب  یناریا  يرنه  راثآ  لـالد  کـی  دوب . هتفرگ  رارق  هدافتـسا 
یناریا تاماقم  هب  يزیگنا  تریح  هاـگرد  نینچ  دوجو  اـما  تشاد .) دـهاوخ  شزرا  رـالد  نویلیم  کـی  روسفرپ  يارب  هک   ) داتـسرف دـهاوخ 
يرجه نرق 11  هب  قلعتم  يا  هداز  ماما  حیرـض ]  ] دننام مه  هاگرد  نیا  دوش . تظفاحم  نآ  زا  یلم  هنیجنگ  کی  ناونع  هب  ات  دش  هداد  عالطا 
نایناریا مارتحا  هب  قیاقح  نیا  نتسناد  دوب . نایناریا  يارب  درف  هب  رصحنم  يا  هنیجنگ  هداز  ماما  نآ  نوچ  دش ؛ در  نآ  شورف  داهنشیپ  هک  دوب 

.« تسا هدوزفا  پوپ  روسفرپ  هب  تبسن 

رد رت  لبق  یمک  نوسمایلیو  پوپ ، تفع  يراد و  تناما  نیا  دوجو  اب 
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یمیدق يرنه و  دنمشزرا  يایشا  یهوبنا  ییاکیرمآ  هزوم  راهچ  يارب  تسا  هتسناوت  پوپ  روسفرپ  : » هک تسا  هداد  حیـضوت  شرازگ  نیمه 
ار ایـشا  نیا  تسناوت  پوپ  هک  دوب  نیدت ]  ] فراعم ریزو  و  شاترومیت ]  ] رابرد ریزو  یمرگتـشپ  اب  هک  میوگب  تسا  بلاج  دنک . يرادـیرخ 

.« دنک جراخ  ناریا  زا  دنوش -  بوسحم  یمومع  لاوما  ءزج  اهنآ  دوب  رارق  هک  يدوجو  اب  تارداص -  رد  فراعتم  تیدودحم  چیه  نودب 

هاشاضر پوپ و  یمسر  تاقالم 

لیلد هب  پوپ  روسفرپ  هب  هاش  صاخ  تافتلا  هناشن  نیا   » دـسیون یم  نوسمایلیو  تفاـی . راـب  هاـشاضر  روضح  هب  پوپ  ربماسد 1929  رد 15 
رد ناریا  نمجنا  و  ندـنل ، رد  یناریا  راـثآ  زا  یهاگـشیامن  یناریا ،» رنه  یـسررب  . » دوب هداد  ماـجنا  ناریا  يارب  وا  هک  دوب  یناـیاش  تامدـخ 
وا هاش  هک  دوب  یجراخ  نیلوا  پوپ  روسفرپ  دسر  یم  رظن  هب  دوب . ترـضحیلعا  دـییأت  دروم  ناریا و  يارب  شزرا  اب  یتامادـقا  همه  اکیرمآ ،
اب شرادـید  هک  تفگ  نم  هب  پوپ  روسفرپ  : » درک هاگآ  یبلاج  هدـیدپ  زا  ار  نوسماـیلیو  پوپ ،  « (1). تفریذپ یم  روضح  هب  هنوگنیدـب  ار 

روضح مجرتم  ناونع  هب  ماـظنریما  تافیرـشت ، سیئر  شاـترومیت و  راـبرد ، ریزو  طـقف  هاـش  زا  ریغ  تسا . هدـیماجنا  لوط  هب  هقیقد  هاش 15 
یم همزمز  وا  شوگ  رد  شاـترومیت  ار  تـالمج  همه  هکلب  تفگ  یمن  ینخـس  دوخ  زا  هاـش  هک  دوب  هدرک  بجعت  پوـپ  روـسفرپ  دنتـشاد .

پوپ اب  هاشاضر  نانخس  ياوتحم  دوبن . راظتنا  زا  رود  رما  نیا  دوب ، هرهب  یب  ًالماک  یمسر  تالیصحت  زا  هاشاضر  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درک ».
هدرک ناریا  هاش و  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  یگدنز  پوپ ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  : » دوب نیا  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  وا  ياه  شالت  هب  هجوت  اب 

همه زا  دناوت  یم  ندنل  هاگشیامن  يارب  پوپ  تفرگ . دهاوخ  رارق  وا  رایتخا  رد  دهاوخب  ناریا  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  وا  هک  هچ  ره  تسا ،
رد دوجوم  يایشا 
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سیئر هک  دندرک  تقفاوم  ترضحیلعا  دنک . هدافتسا  یتنطلـس  تارهاوج  سوواط و  تخت  يانثتـسا  هب  ناریا  ياه  هنیجنگ  هکربتم و  نکاما 
هداد زین  دهشم  رد  [ع ] اضر ماما  مرح  زا  یساکع  دیدزاب و  هزاجا  دنـشاب . یناریا » رنه  یـسررب   » رثا یلـصا  یماح  زین  هاگـشیامن و  يراختفا 

.« دش

پوپ ياه  شالت  مق ، دهـشم و  سدقم  ياه  مرح  زا  پوپ  دـیدزاب  هب  تبـسن  شاترومیت  هاشاضر و  تبثم  رظن  دوجو  اب  هک  تسا  رکذ  لباق 
 : (1) دش هتشاذگ  نایم  رد  ناریا  رد  اکیرمآ  دیدج  راتخمریزو  تراه  یس . زلراچ  اب  عوضوم  نیا  دوبن . زیمآ  تیقفوم  هنیمز  نیا  رد 

باختنا هنیمز  رد  تسناوتن  تشاد  شاـترومیت  زا  هک  يا  هماـن  یفرعم  دوجو  اـب  دهـشم  مق و  زا  ریخا  ياهدـیدزاب  ناـیرج  رد  پوپ  روسفرپ 
يرادازع هام  مرحم ، لوط  رد  اهرادید  نیا  دنک . مادقا  ندـنل  هاگـشیامن  هب  اهنآ  نداتـسرف  نکاما و  نیا  يرنه  ياه  هنیجنگ  زا  يا  هعومجم 

اب عیـشت  ناهج  یبهذم  بصعت  هرود ، نیا  لوط  رد  تفرگ . تروص  نایعیـش  موس  ماما  ربمایپ و  هون  ع ]  ] نیـسح ماما ]  ] دوبدای يارب  یبهذم 
عونمم تلود  بناج  زا  یگزاـت  هب  ندز  ریجنز  هتبلا  دـسر . یم  دوخ  جوا  هب  ندز  ریجنز  ندـناوخ و  هحون  ندز ، هنیـس  یمدرم ، تاـعامتجا 

، دنا هداد  ماجنا  دنا  هتـسناوت  هچ  نآ  ره  دنا ، هدوب  وا  هارمه  هک  یـشترا  رـسفا  تلود و  رومأم  مق  رد  تفگ  پوپ  روسفرپ  تسا . هدش  مالعا 
زا وا  دـیدزاب  دـنروآ . موجه  مرح  لخاد  هب  هدز  ناجیه  هدوت  ات  دـیوگب  هملک  کی  اهالم  سیئر  دوب  یفاک  دـندوب . هدیـسرت  اراکـشآ  یلو 

درک و دـهاوخ  تیاکـش  دروم  نیا  رد  راـبرد  ریزو  هب  هک  تفگ  پوپ  روسفرپ  تسا . هدـش  هجاوم  تسکـش  اـب  لکـش  نیمه  هب  زین  دهـشم 
روـسفرپ هتفگ  ترافـس  هنیمز ، نیا  رد  تـفرگ ... دـهاوخ  رارق  وا  راـیتخا  رد  دـهاوخب  هاگـشیامن  يارب  يزیچ  ره  هدـنیآ  رد  تـسا  نـئمطم 

. دروآ تسد  هب  يزیچ  اه  مرح  زا  هاگشیامن  يارب  دناوت  یمن  پوپ  روسفرپ  هک  دنک ... یم  ناشنرطاخ  ار  دلفستره 
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پوپ دروم  رد  اکیرمآ  ترافس  ياه  شرازگ 

يرنه راثآ  ظفح  يارب  و  ندش ] هدیدزد  زا   ] سرت لیلد  هب  هکلب  بصعت ،»  » رس زا  هن  دهـشم  مق و  رد  پوپ  اب  مدرم  ینمـشد  هک  هلئـسم  نیا 
هداد شرازگ  پوپ  روسفرپ  دروم  رد  رادـگ  ياقآ  هک  یتاعیاش  رگا  : » دروخ یم  مشچ  هب  ًالماک  تراـه  هلمج  نیا  رد  تسا ، هدوب  یبهذـم 

تراه هک  یتاعیاش » .« » دوش یم  هدیمهف  رتهب  وا  ياهرفس  تسکش  لیلد  دشاب ، هدیسر  مدرم  شوگ  هب  مق  دهشم و  هب  وا  دورو  زا  لبق  تسا 
هک دنک  یم  هراشا  همان  نیمه  رد  تراه  دراد . هراشا  ناریا  يرنه  ياه  هنیجنگ  یناتساب و  راثآ  زا  پوپ  ياه  يدزد  هب  دنک  یم  دای  اهنآ  زا 
رد پوپ  هک  يا  یمیدق  هاگرد  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  رب  تراه  شرازگ  زا  هچنآ  هنافـسأتم  تسا .» هدنهدرازآ  تدـش  هب  لئاسم  نیا  لک  »

: تسا هدوب  يدزد  يایشا  نایم  رد  دوب  هدرک  فشک »  » ناهفصا رد  يدجسم 

بونج رد  هقطنم  دـنچ  ناهفـصا و  زا  شریخا  دـیدزاب  نایرج  رد  هک  تسا  هداد  شرازگ  ترافـس  هب  پوپ  روسفرپ  دروم  رد  رادـگ  ياـقآ 
دروم رد  ًامیقتـسم  هک  هدینـش  ار  یتاماهتا  تیعقوم  ره  رد  یمیدق ، ياه  ناکم  دجاسم و  دـننام  یلم  یخیرات  راثآ  تیعـضو  یـسررب  يارب 

ینانابهگن یتسدمه  اب  هک  تسا  يدناب  سیئر  دـهد ، یم  ماجنا  وا  قیرط  زا  ار  شیاهدـیرخ  رتشیب  پوپ  روسفرپ  هک  ونبار  تسا . هدوب  ونبار 
دـننک و یم  یخیرات  ياه  ناکم  ریاس  دـجاسم و  زا  يدزد  هب  تردابم  اهنآ ، یتسدـمه  نودـب  ای  دوش ، یمن  هداد  اهنآ  هب  یفاک  قوقح  هک 

يا هدش  يراک  هدنک  بوچ  هعطق  شیپ  هتفه  دنچ  هک  داد  ناشن  يدجـسم  رد  ار  یناکم  وا  دنـشورف . یم  ناریا  رد  پوپ  روسفرپ  هب  ار  اهنآ 
یم ساسحا  رادگ  ياقآ  هک  دندایز  ردقنآ  دور  یم  نخـس  اهنآ  زا  رایـسب  نارهت  رد  هک  تاماهتا  نیا  دوب . هدـش  هدـیدزد  اجنآ  زا  هنایفخم 

. دنراد رارصا  ونبار  يریگتسد  رب  ناهفصا  تاماقم  هک  تسا  نایرج  رد  وا  دنشاب . هتشاد  يدب  ياهدمایپ  تسا  نکمم  دنک 

هدرک هراشا  لئاسم  هب  دایز  يراک  هظفاحم  اب  رادگ  ياقآ  هکنآ  دوجو  اب 

پوپ دروم  رد  اکیرمآ  ترافس  ياه  www.Ghaemiyeh.comشرازگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :

رد رادگ  ياقآ  تسا . هدوب  يدزد  يایشا  هدننک  تفایرد  هتـسنادن  ای  هتـسناد  پوپ  روسفرپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  هک  تسا  حضاو  تسا ،
چیه ًابیرقت  تفگ  درک ، يرادـیرخ  ناریا  رد  ینوناق  تروص  هب  ناوت  یم  ار  بایمک  يرنه  راثآ  زا  کی  چـیه  ایآ  هک  لاوئـس  نیا  هب  خـساپ 

. دنادب ار  هلئسم  نیا  دیاب  شدایز  هبرجت  اب  پوپ  روسفرپ  و  دیرخ ؛ ینوناق  ناوت  یمن  ار  راثآ  نیا  زا  کی 

ماجنا هتفه  رد  راب  ود  ار  راک  نیا  دنک و  یسررب  ناریا  زا  جورخ  زا  شیپ  ار  يرنه  راثآ  همه  دیاب  وا  هک  نیا  اب  تفگ  نینچمه  رادگ  ياقآ 
يا هفرطود  دوسرپ  همان  تقفاوم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  تسا . هدیدن  دشاب  هداتسرف  پوپ  ياقآ  هک  ار  يا  هلومحم  چیه  نونکات  دهد ، یم 

ياـه هزوـم  هب  اـهنآ  شورف  یناریا و  رنه  ياـه  هـنیجنگ  دـیرخ  راـک  رد  پوـپ  روـسفرپ  دراد . دوـجو  پوـپ  روـسفرپ  فراـعم و  ریزو  نـیب 
يارب طقف  دهد ، یم  ماجنا  تراجت  نیا  زا  ریغ  هک  يراک  ره  پوپ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  رادـگ  تسا . نالالد  اه و  هزوم  ریاس  ییاکیرمآ و 

. دبای تسد  تسا  یناریا  يرنه  راثآ  تراجت  هک  شیلصا  فده  هب  دناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  نایناریا  دزن  شرابتعا  شیازفا 

تصرف زونه  نوچ  هتفگن ؛ يزیچ  دراد ، دوجو  ونبار  شراکـشیپ  ياه  تیلاعف  هیلع  هک  یتاعیاش  دروم  رد  پوپ  روسفرپ  هب  اکیرمآ  ترافس 
هب پوپ  روسفرپ  اب  شریخا  ياه  تبحص  رد  نیسلوو  رتکد  هچرگ  تسا . هدماین  شیپ  یـساسح  عوضوم  نینچ  ندرک  حرطم  يارب  یـضتقم 
مان هب  يا  هقیتع  لـالد  تاـعیاش  نیا  أـشنم  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  خـساپ  رد  پوپ  روسفرپ  تسا . هدرک  حرطم  وا  اـب  ار  تاـعیاش  هلئـسم  یمرن 

. تسا هتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تدش  هب  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  اب  وا  تراجت  پوپ ، ياهدیرخ  رطاخ  هب  هک  تسا  نایکروک 

دریذپ و یم  ار  دوخ  مرج  ًالمع  دعب ) لصف  ن.ك . ایناولیسنپ ؛ هاگـشناد  هدنیامن   ) نیـسلوو اب  شیاه  تبحـص  رد  پوپ  هک  تسا  رکذ  لباق 
ياهراک ریگرد  پوپ  روسفرپ  یتقو  ات  مناد  یم  دیعب  نم  : » دیوگ یم  تراه  لاح  نیمه  رد 
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.« تسا دـنم  هقـالع  هاگـشیامن  نـیا  يرازگرب  هـب  ناریا  تـلود  نوـچ  دـیایب ، شیپ  وا  يارب  یلکـشم  تـسا  ندـنل  رد  یناریا  رنه  هاگـشیامن 
رد نوسلیو  ناج  هک  یتشاددای  رد  دوب . هتـشاذگ  زاب  ناریا  ياه  هنیجنگ  يدزد  رد  ار  ونبار  پوپ -  هورگ  تسد  ًـالمع  هاـشاضر  تموکح 
يا ینالوط  هقباس  هک  تیمـسا  تنمیب  نوریام  مان  هب  يرامعم  سدـنهم  بناج  زا  تسا ، هداتـسرف  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  يارب   1942

تیلاعف همادا  هزاجا  ونبار  پوپ -  هورگ  هب  ناریا  یناتساب  راثآ  ریدم  ناونع  هب  رادگ  ارچ  هک  تسا  هدش  هدیـسرپ  لاوئـس  نیا  دراد  ناریا  رد 
شتیرومأم نامز  رد  هک  دوب  هتفگ  راب  کی  تراه ]  ] نارهت رد  اکیرمآ  قباس  راتخمریزو  : » تسا هداد  هئارا  یلیلد  دوخ  تیمـسا  تسا . هداد 

نیا زا  وا  هک  تسا  راکشآ  رادگ ، درکیور  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  پوپ  تیعضو  اکیرمآ  ناریا و  طباور  رد  زاسرطخ  هلئـسم  اهنت  ناریا  رد 
پوپ ناوارف  مئارج  تسناوت  یم  یناتـساب  راثآ  ریدـم  ناونع  هب  وا  هک  تسا  بیجع  تسا . هدرب  دوس  نایوسنارف  یملع  عفاـنم  يارب  ییاوسر 
پوپ ياه  تیلاـعف  هداد  حـیجرت  يوسنارف  کـی  ناونع  هب  وا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  تسا . هدرکن  ار  راـک  نیا  یلو  دـنک ؛ مـالعا  ار 

(1) دنک ». حرطم  یشهوژپ  یملع  ياهاضف  رد  ناییاکیرمآ  هدننز  ياهرایعم  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  ار  دروم  نیا  ات  دبای  همادا 

رنه هزوم  هب  هدـیدزد و  ناهفـصا  رد  یبهذـم  يا  هسردـم  زا  ار  هلاس  یبارحم 1300  ونبار  پوـپ و  هک  هلئـسم  نیا  هب  شا  هماـن  رد  تیمـسا 
تاقیقحت دـمآ  یم  رظن  هب  هچنآ  اب  شنارایتسد  پوپ و  هتـشذگ  لاس  دـنچ  لوط  رد  . » دـنک یم  هراـشا  دـنا ، هتخورف  كرویوین  نتیلوپورتم 

يارب يا  هدرتسگ  ياـضف  رادـگ  هب  هدـمآرد - نتیلوپورتـم  رنه  هزوم  کـلمت  هب  یگزاـت  هب  هک  تسا -  مهم  یبارحم  أـشنم  دروم  رد  یملع 
پوپ روتسد  هب  ونبار  مان  هب  ماندب  يا  هقیتع  لالد  ار  بارحم  نیا  هک  دنناد  یم  همه  ناریا  نایرازاب  و  یناریا ، تاماقم  دنا . هداد  نالوج 

. نسلیو يا . ناج  مایرم و  یپ . ندروگ  ربماسد 1942 ، خروم 2  ، 891/331 ، 927 اهوگتفگ ، تشاددای  همیمض  - 1
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دلانود ياقآ  یگزات  هب  کیژتارتسا  روما  رتفد  هک  میتفایرد  فسأت  لامک  رد  یطیارـش  نینچ  رد  تسا . هدیدزد  ناهفـصا  هیماما  هسردـم  زا 
یـسانش ناتـساب  تأیه  وا  قیرط  زا  هک  هداتـسرف  ناریا  هب  ار  یـسانش » ناتـساب  یـسررب   » شراگن رد  راکمه  پوپ و  يـالکو  زا  یکی  ربلیو ،

.« دننک قیقحت  ریخ  ای  هدمآ  تسد  هب  يدزد  هار  زا  بارحم  هک  نیا  دروم  رد  یسانش ] ناتساب  رنه و   ] ناریا نمجنا 

نودـب اـکیرمآ ، هـب  نآ  ندرک  رداـص  و  ناملـسم ، يروـشک  رد  یمالـسا ، يزکرم  زا  یبارحم  نـینچ  لاـقتنا  ندـیدزد و  هـک  تـسا  ملـسم 
يزیر همانرب  جارات  تسا . هدوبن  ریذـپ  ناکما  دوب  پوپ  ظفاحم  یماـح و  نیرت  مهم  هک  هاـشاضر  ینعی  یتکلمم  ماـقم  نیرتـالاب  یتسدـمه 
دنوامد زا  یشرازگ  هم 1935  خیرات 8  رد  تاعالطا  همانزور  تشاد . همادا  نانچمه  پوپ  تسد  هب  ناریا  رد  هکربتم  نکاما  دجاسم و  هدش 

هشقن و فراعم ، ترازو  هزاجا  میاـه و  نگوگ  یلیـصحت  سروب  کـمک  اـب  تیمـسا  تنمیب  نوریاـم  ییاـکیرمآ  سدـنهم »  » هک دـهد  یم 
. یج تسا . هدش  هتخاس  زیزعلادبع  نب  رمع  تنطلـس  نامز  رد  شیپ  لاس  رازه  دجـسم  تسا . هدرک  هیهت  دنوامد  رد  يدجـسم  زا  يریوصت 
. دناد یم  ناریا  رد  هدـش  هتخانـش  یمیدـق  دجـسم  راهچ  زا  یکی  ار  دـنوامد  دجـسم  تیمـسا  : » دـیوگ یم  اکیرمآ  رادراک  زدـلیاچ ، زویر 
 « (1). دنتسه ناغماد  ير و  رد  هدنام  یقاب  ناشیاه  نامتخاس  یپ  طقف  هک  رگید  دجسم  ود  تسا و  نییان  رد  ملاس  ًابیرقت  يدجـسم  يرگید 

هداد خر  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  هلزلز  تلع  هب  ناـغماد  دجـسم  يرتم  دـنلب 23  هرانم  ییالاب  تمـسق  هک  تسا  هدـمآ  نینچمه  هلاقم  نیا  رد 
لاس جنپ  دودح  اه ، شرازگ  ساسا  رب  دجـسم  يامن  رد  هدش  يراک  هدنک  یبوچ  ياه  هبیتک   » تسا و هدروخ  كرت  هدید و  بیـسآ  یمک 
ریز رد   ) نیـسلوو تراه و  تارظن  هباشم  تیمـسا  رظن  تسا . هتفرگ  تروص  ناریا  هب  پوپ  رفـس  نامز  رد  يدزد  دنا .» هدش  هدـیدزد  شیپ 

دروم و نیا  هک  تشادن  یکش  وا  دوب . دمآ ) دهاوخ 

هم 1935. خروم 14  ، 891/379 ، 9111 هرامش 449 ، زدلیاچ ، شرازگ  - 1
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: دنا هدش  بکترم  شناراکمه  پوپ و  ار  هباشم  ياه  يدزد 

تسا هدرک  هیهت  پوپ  روسفرپ  هیلع  يروطق  هدنورپ  ناریا ، یناتساب  راثآ  هرادا  يوسنارف  ریدم  رادگ ، روسفرپ  تیمـسا ، ياقآ  رظن  ساسا  رب 
هب رجنم  رگا  هک  درک  دهاوخ  داجیا  ییاضف  هکلب  تشاد ، دهاوخن  ار  ناریا  رد  راک  همادا  هزاجا  پوپ  اهنت  هن  دسرب  مومع  عالطا  هب  رگا  هک 
يا هقالع  رادگ  درک . دهاوخ  نکممریغ  ار  اهنآ  راک  همادا  دوشن ، ناریا  زا  یسانش  ناتساب  ییاکیرمآ  نایوجشناد  ناسانش و  ناتـساب  جارخا 

زا وا  جورخ  ناـمز  رد  پوپ  هک  تسا  نارگن  وا  تسین و  یمئاد  ناریا  رد  وا  تمـس  هک  دـناد  یم  وا  نوچ  درادـن ؛ پوپ  هدـنورپ  ياـشفا  هب 
. دنک هدافتسا  وا  هیلع  شتردق  ذوفن و  زا  ناریا 

زا شروظنم  هک  هدادـن  حیـضوت  وا  تسا . هتـسناد  يراـکبارخ »  » هب مهتم  ار  وا  طـقف  هدرکن و  صخـشم  ار  پوپ  تاـماهتا  تیهاـم  تیمـسا 
هک دور  یم  لامتحا  نیا  هتفای و  شهاک  شا  هیامرس  هتشاد ، یفاک  تورث  هتـشذگ  رد  هک  پوپ  تسا  هتفگ  اهدعب  هتبلا  تسیچ . يراکبارخ 

. دشاب هدرک  شالت  شا  یلام  عضو  دوبهب  يارب  ناریا  یناتساب  راثآ  ینوناقریغ  شورف  تارداص و  قیرط  زا 

هک هدوب  نارگن  وا  یلو  دنک . شودخم  ار  پوپ  هرهچ  یمومع  عماجم  رد  رادگ  هک  هدرک  یمن  رکف  تیمـسا  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یلیلد  هب 
ییاکیرمآدض جوم  شیازفا  ثعاب  شنکاو  نیا  دوش و  اشفا  وا  هدـنورپ  دوش  ریگتـسد  مرج  باکترا  ماگنه  رد  تشگزاب  زا  سپ  پوپ  رگا 

(1). دوب دهاوخ  اه  همانزور  ریخا  تالاقم  ریثأت  ربارب  لقادح  نآ  رثا  هک  دوش  ناریا  رد  تاساسحا 

ار نارگید  پوپ  هک  تسا  بلاج   (2). ربلیو نا . دلانود  زج  تسین  یسک  ناریا ، رد  شا  هنامرجم  ياه  تیلاعف  رد  پوپ ، ناتـسدمه  زا  یکی 
يدزد و هب 

هم 1936. خروم 27  ، 891.927/277 هرامش 806 ، مایرم ، یپ . ندروگ  شرازگ  - 1
يروم هب  مایرم  یپ . ندروگ  رادراـک  ربتکا 1936 ، خیرات 2  رد  ربتکا 1936 . خروم 2  هرامـش 891.927/286 ، يروم ، هب  مایرم  همان  - 2

ار وا  دوش ، ناریا  دراو  رگید  زور  دـنچ  تسا  رارق  هک  پوپ ، ایوگ  هک  درب  یم  رـس  هب  ناریا  رد  ربلیو  مان  هب  يا  هداس  ًارهاظ  ناوج  : » تشون
زا و  تسا ، لقتـسم  راـکمه  رگراـک و  کـی  هک  تسا  هتفگ  هتفر و  وا  دزن  ربلیو  هک  دـیوگ  یم  تیمـسا  نریاـم ] . ] تسا هتفرگ  تمدـخ  هب 
اه هشقن  دناوت  یمن  دنک و  یم  راک  پوپ  يارب  ربلیو ]  ] وا هک  دوب  هتفگ  مه  تیمسا  دهدب . وا  ناشن  ار  شیاه  هشقن  ات  دوب  هتساوخ  تیمـسا 

[ پوپ يارب  شندرک  راک   ] تقیقح هدیدن  حالـص  هک  تفگ  یلو  دوب ، هدرک  دییأت  مه  ربلیو  دهدب ، ناشن  بیقر  سانـش  ناتـساب  کی  هب  ار 
«. تسین ناریا  راوازس  هک  تسا ، هناحیقو  يا  هقح  ییاکیرمآ  کی  يارب  نیا  دیوگب . وا  هب  ار 
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نیا هک  تفرگ  سکع  يدادعت  درک و  رادـید  دیـشمج  تخت  زا  پوپ  ناتـسبات 1931  رد  ًالثم  تسا . هدرک  یم  مهتم  یناتـساب  راثآ  قاچاق 
دنک و هدافتسا  یناریا » رنه  یسررب   » رد اه  سکع  زا  دهاوخب  پوپ  هک  دوب  نارگن  دلفستره  دش . دلفستره  وا و  يریگرد  ثعاب  اه  سکع 

یم فیصوت  يدرف  ار  دلفستره  تراه ، دنوش . رشتنم  دیابن  اه  سکع  نیا  هک  داد  رادشه  دروفـسکآ  هاگـشناد  تاراشتنا  هب  لیلد  نیمه  هب 
هک دـهد  یم  ناشن  دوب  هدـش  هتـشون  دروفـسکآ  هاگـشناد  تاراشتنا  يارب  هک  يا  همان  : » دـیوگ یم  تسا و  هجوت  بلج  لابند  هب  هک  دـنک 

، پوپ شیضرف ، نمشد  ررض  هب  دوخ و  هورگ  عفن  هب  قیاقح  تسردان  ریسفت  رد  يدیدرت  وا  هک  تسا  هدروخرب  دلفـستره  ياقآ  هب  نانچنآ 
یتشاددای رد  پوپ  تسا . هدرک  یم  جراخ  ناریا  زا  ار  یناتساب  راثآ  دلفـستره  هک  تسا  هدرک  هراشا  ًاحیولت  خساپ  رد  پوپ  تسا ». هدرکن 

نم شوگ  هب  وا  تاضارتعا  زا  یکی  طقف  ممهف . یمن  ار  تموصخ  نیا  لـیلد  نم  : » دـنک یم  هراـشا  يا  هزادـنا  اـت  هلئـسم  نیا  هب  تراـه  هب 
زا ناریا  تلود  دهاوخ  یمن  هک  تسوا  دزن  یناتساب  راثآ  زا  یـصاخ  يایـشا  ما  هتفگ  ناریا  تلود  تاماقم  هب  نم  هکنیا  نآ  تسا و  هدیـسر 
درف  « (1). ما هتفگن  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  تروص  هب  یناریا  تاـماقم  زا  کـی  چـیه  هب  يزیچ  نینچ  زگره  نم  دوش . ربخ  اـب  اـهنآ  دوجو 
ریزو تمکح ، رغـصا  یلع  زا  يا  همان  تیمـسا  نوریام  زییاپ 1937  رد  تسا . تیمـسا  تنمیب  نوریاـم  ياـقآ  هدرک  مهتم  پوپ  هک  يرگید 

ترگنا درک . یم  ریدقت  تیمسا  درکلمع  زا  داد و  یم  یهاوگ  هناخ  ترازو  تیمـسا و  نیب  یلاع  طباور  رب  هک  دوب  هدرک  تفایرد  فراعم 
تساوخرد فراعم  ریزو  زا  تیمسا  هک  متفایرد  نم  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد 

توا 1931. خروم 10  ، 42/ دیشمج تخت   891 ، 927 نآ ، همیمض  هرامش 781 و  تراه ، شرازگ  - 1
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ماگ نیا  وا  تسا . رادروخرب  یناریا  تاماقم  دامتعا  زا  وا  هک  دـهد  ناشن  ناگتخومآ  شناد  ياه  نمجنا  ياروش  هب  ات  هدرک  يا  هماـن  نینچ 
ناتـساب رنه و  ییاـکیرمآ  نمجنا  زا  پوپ  ماـهپا  روترآ  ياـقآ  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  هتـشادرب  یتاـماهتا » اـه و  هئطوت   » عفر تهج  رد  ار 

ار شا  هلاقمرس  نوج 1933  خیرات 21  رد  ناریا  همانزور   (1)« تسا هدرک  هماقا  وا  هیلع  دیآ -  یم  نارهت  هب  يدوز  هب  هک  یناریا - یـسانش 
ییامنهار اب  ، » ناریا قارع و  ًاصخـشم  کـیدزن ، رواـخ  رد  یـسانش  ناتـساب  ياـهراک  دروم  رد  پوپ  ماـهپا  روترآ  روسفرپ  زا  يا  هتـشون  هب 

ناریا ناجیابرذآ  رد  یملع  ياه  شواک  يارب  نمجنا  ياه  همانرب  هب  هلاقم  نیا  داد . صاـصتخا  یـسانش » ناتـساب  رنه و  ییاـکیرمآ  نمجنا 
(2). تسا هدوب  اه  یمالیع  یلصا  أشنم  ناریا  یبرغ  لامش  تالف  دنک  تباث  هک  دندوب  يدهاوش  لابند  هب  اهنآ  تشاد . هراشا 

ناریا یخیرات  راثآ  يایاقب  ظفح  هنیمز  رد  شتامدخ  يارب  پوپ  هب  يا  هژیو  لادم  مییوگب  دـیاب  هاشاضر  هرود  داسف  یچوپ و  رب  دـیکأت  رد 
تامدـخ زا  ینادردـق  يارب  ناریا  فراعم  ترازو  فراعم  یلاـع  ياروش  هب  يداهنـشیپ  هدـمآ ، تاـعوبطم  رد  هچنآ  ساـسا  رب  . » دـش هداد 

بناج زا  مه  وا  رـسمه  هکلب  پوپ ، طـقف  هن   . (3)« تسا هدـش  هداد  ناریا  یخیرات  يایاقب  ظفح  رد  ییاـکیرمآ  پوپ  ماـهپا  روترآ  روسفرپ 
كورب ینروه  شرازگ  ساسا  رب  دش . رازگرب  دارگنینل  رد  ناریا » رنه  یللملا  نیب  هرگنک  ، » ربماتپس 1935 رد  درک . تفایرد  لادم  هاشاضر 

پوپ دوخ  هب  هاشاضر  درک . ادـها  پوپ  ماهپا  روترآ  رـسمه  هب  یلادـم  هاش  فرط  زا  فراعم  ریزو  هک  دوب  نیا  هرگنک  دادـخر  نیرت  مهم  »
هب نـینچمه  كورب  ینروــه   « (4). دوـب دارگنینل  هرگنک  يارب  هیلوا  ياـه  یگنهاـمه  لوئـسم  پوـپ  دوـب . هداد  لادـم  لاـس 1931  رد  مـه 

 - رادگ هردنآ  دزن  صخش  نیرتروفنم  دلفستره ، رتکد  زا  دعب  : » دنک یم  هراشا  پوپ  اب  رادگ  تموصخ 

ربماتپس 1937. خروم 9  ، 891/299 ، 927 هرامش 1125 ، ترگنا ، چا ، ناو  یس . شرازگ  - 1
هیوژ 1933. خروم 15  ، 891/333 ، 9111 هرامش 1490 ، تراه ، شرازگ  - 2

لیروآ 1931. خروم 30  ، 0936/1 ، 916 هرامش 571 ، تراه ، شرازگ  - 3
ربتکا 1935. خروم 3  فا 1/10 ،  540 ، 3 هرامش 586 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 4
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. تسا پوپ  ماهپا  روترآ  فراعم -  ترازو  فرط  زا  یناتساب  راثآ  يوسنارف  ریدم 

رادـگ هردـنآ  شیپ  هام  کی  دودـح  یتح  مراد ». پوپ  روسفرپ  زا  يدایز  تایاکـش  نم   » هک تسا  هتفگ  تیمـسا  نوریاـم  ياـقآ  هب  رادـگ 
ار رادـگ  مشخ  ياـه  هلعـش  تفرگ  دارگنینل  رد  پوـپ  رـسمه  هک  یلادـم  مـنک  یم  رکف  نـم  تـشاد و  روـسفرپ  اـب  يا  هناـبدا  یب  دروـخرب 

.« تسا هدرک  رت  هتخورفارب 

یغورف پوپ و 

ناریا رد  وا  ناگدـنیامن »  » پوپ و ناتـسود  یغورف  نسحم  شرـسپ  یغورف و  یلعدـمحم  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  ساـسا  رب 
سیورس قیرط  زا  ار  شرسپ  یغورف و  هب  وا  ياه  همان  ات  درک  تساوخرد  وا  زا  تشون و  يروم  هب  يا  همان  پوپ  هیوناژ 1938  رد 4  دندوب .

یلو مسیونب ؛ يا  هماـن  تسا  هدوب  نم  يارب  یبوخ  رایـسب  تسود  هک  یغورف  يارب  مهاوخ  یم  : » دتـسرفب ناـنآ  يارب  ترافـس  کـیتاملپید 
وا تسیدنمـشوه . رایـسب  درم  تسا و  طابترا  رد  ام  نامزاس  اب  وا  رـسپ  دـننک . یم  زاب  ار  اه  همان  همه  هک  دنتـسه  روسناس  رومأـم  اجنآ 25 
درک در  ار  پوپ  تساوخرد  يروم  هیوناژ 1938  رد 28   « (1). منک هبتاکم  وا  اب  يدایز  لئاسم  دروم  رد  دیاب  تسا و  ناریا  رد  ام  هدـنیامن 

هرابود يا  همان  رد  پوپ  سپس  دشابن ». یتسرد  راک  تسامش  رظندم  هچنآ  يارب  ترافس  تاناکما  زا  هدافتسا  منک  یم  رکف  : » درک هفاضا  و 
دنچ يراشفاپ و  دوخ  تساوخرد  رب  وا  همان  نآ  رد  درک . حرطم  اه  یغورف  اب  طابترا  يارب  ار  کیتاملپید  تالسارم  زا  هدافتسا  تساوخرد 

تامدخ هک  تسا  یتیعقوم  رد  وا  تسا . ناریا  رد  نمجنا  هدنیامن  یغورف  رسپ  : » دوب هدرک  حرطم  اه  یغورف  اب  ار  شیاهدتسو  داد  زا  هنومن 
دتس داد و  کچوک ، یغورف  اب  یلام  طباور  نتشاد  رب  هوالع  هک  دنک  یم  المرب  ار  هلئـسم  نیا  پوپ  دهد ». یم  ماجنا  ام  يارب  یمهم  رایـسب 

. دراد گرزب  یغورف  اب  زین  ییاه 
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مهاوخ کمک  تسا  نادرگرـس  سیراپ  رد  هک  وا  رـسپ  هب  هک   » دـنک نئمطم  ار  یغورف  کـیتاملپید  تسپ  قیرط  زا  هک  تساوخ  یم  پوپ 
هب یغورف  متفر  ناریا  هب  یتقو  مهدب و  لوپ  وا  هب  مهاوخ  یم  نم  دنک . جراخ  ناریا  زا  ار  يا  هیامرـس  چـیه  دـناوت  یمن  یغورف  نوچ  درک .

دـشن و مرن  يروم  اهرارـصا  نیا  دوجو  اب   « (1). درک دهاوخ  کمک  ما  هداد  وا  رـسپ  هب  نم  هک  یلوپ  هزادنا  هب  یـسانش » ناتـساب  یـسررب  »
. درک در  ار  وا  تساوخرد 

1931 ندنل ، رد  ناریا  رنه  هاگشیامن 

ندنل رد  ناریا  رنه  هاگشیامن  نامز  ندش  کیدزن  هب  هجوت  اب   1930 (2) ربماسد رد 10  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  زا  هرداص  هیمالعا  رد 
نوتگنیلرب رد  ناریا  یـسانش  ناتـساب  رنه و  عوضوم  اب  یهاگـشیامن  هیروف  هیوناژ و  ياه  هاـم  لوط  رد  نادـنم ، هقـالع  هجوت  لـباق  : » هدـمآ

ناریا دوخ  هلمج  زا  ناهج  فلتخم  ياهروشک  کلمت  رد  هک  ناریا  يرنه  راـثآ  نیرت  گرزب  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  رازگرب  ندـنل  سواـه 
هاش روتـسد  هب  هدیدن ، ار  اهنآ  یناملـسمریغ  چیه  نیا  زا  شیپ  هک  ناریا  سدقم  نکاما  زا  يرایـسب  دش . دهاوخ  هتـشاذگ  شیامن  هب  تسا ،
دنا هدرک  تکرش  هداعلا  قوف  هاگـشیامن  نیا  رد  هک  ییاهروشک  رگید  نایم  زا  دنا . هدش  هداتـسرف  ندنل  هب  اهنآ  ياه  هنیجنگ  هدش و  هیلخت 

ات هاگشیامن  نیا  رابتعا  : » هدش هتفگ  هیمالعا  نایاپ  رد  درک ». هراشا  اکیرمآ  هیکرت و  رصم ، ناتسهل ، هیسور ، ناملآ ، ناتـسلگنا ، هب  ناوت  یم 
پوپ روسفرپ  تسا . وگاکیـش  هزوم  رد  یمالـسا  رنه  راد  هزوم  پوپ ، ماهپا  روترآ  رتکد  مان  هب  ییاکیرمآ  يدنورهـش  رطاخ  هب  يدایز  دح 

نیا رد  مان  بحاص  ياهروشک  ریاس  رـصم و  یناتـساب  راثآ  زا  دـنوش  شواک  یبوخ  هب  ناریا  یناتـساب  راثآ  رگا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ًاـیوق 
.« تفرگ دنهاوخ  یشیپ  هنیمز 

هب راهب 1929  رد  ناریا  هب  شلومعم  ياهرفس  زا  یکی  زا  سپ  پوپ 

هیوناژ 1938. خروم 30  ، 891/301 هرامش 927 ، يروم ، هب  پوپ  همان  - 1
ربماسد 1930. خروم 10  ، 5/ دیشمج تخت   821 ، 927 هجراخ ، روما  ترازو  هیعالطا  - 2
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.« درک داجیا  یجوم  ناریا  زا  دوخ  ياه  سکع  شیامن  اب   » اج نآ  رد  درک و  رفـس  نیلرب  هلمج  زا  ییاپورا  ياهروشک  زا  يرایـسب  تختیاـپ 
هاگشیامن نیلوا  دش . لیاوا 1931  رد  ناریا  رنه  یللملا  نیب  هاگشیامن  نیمود  يارب  غیلبت  يزیر و  همانرب  لوغـشم  تفر و  ندنل  هب  سپـس  وا 

هب هک  یناریا  يرنه  راثآ  زا  ییاـه  هنومن   » ندـنل هاگـشیامن  رد  هک  دوب  هدـش  هجوتم  نوسماـیلیو  دوب . هدـش  رازگرب  اـیفلدالیف  رد  رد 1926 
یم یـسررب  اهروشک  ریاس  ياهرنه  رب  ناریا  رنه  ریثأت  اجنآ  رد  دـنوش و  یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  دـنا  هدـش  هداد  تناما  فلتخم  ياه  هزوم 
دنا هتفگ  شاترومیت  بانجیلاع  تسا و  هدش  هیهت  دـنراد  ار  هاگـشیامن  نیا  زا  تیامح  دـصق  هک  یناریا  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  یتسیل  دوش .

و دوب ، دـنهاوخ  يراختفا  نایماح  هاشاضر  ناتـسلگنا و  هاـشداپ   « (1). تفرگ دـهاوخ  رارق  تسیل  نیا  رد  ًالامتحا  مه  ترـضحیلعا  ماـن  هک 
نآ تیریدم  هک  ییارجا  هتیمک  رد  تشاد . دهاوخ  هدهع  هب  ار  هاگشیامن  نیا  يراختفا  تسایر  ندنل  رد  ناریا  ریفـس  هداز ، یقت  نسح  دیس 

تسا هتشاد  ار  ناریا  رد  تمدخ  هقباس  زین  وا  هک  روفلاب  يا . رآ . ناریا و  رد  ناتسلگنا  قباس  ریفس  نرول ، یسرپ  رس  دراد ، هدهع  هب  پوپ  ار 
 . (2) دنراد روضح 

درک و دهاوخ  لماک  يراکمه  وا  اب  ناریا  تلود  هک  دـش  هداد  نانیمطا  وا  هب  ًاددـجم   » درک و تاقالم  راهب 1930  رد  ار  شاترومیت  پوپ ،
تراظن تحت  دوب  هدرک  باختنا  پوپ  هک  ییایشا   « (3). درک دنهاوخ  تیامح  هاگشیامن  زا  هاشاضر  ناتـسلگنا و  هاشداپ  هک  دش  ربخاب  زین 

اهربخ رد  هک  هنوگ  نامه  مناسرب  هجراخ  روما  ترازو  عالطا  هب  هک  مراد  ار  راختفا  نیا  نم  : » دش هداتـسرف  ندـنل  هب  يدـنب و  هتـسب  رادـگ 
هدش هداتسرف  نادابآ  هب  نارهت  زا  سرکنوی  يامیپاوه  راهچ  اب  ربماتپـس  خیرات 13  رد  ناریا  يرنه  راثآ  زا  هتـسب  تشه  تسیب و  تسا  هدمآ 

. لا یت .  ] ناریا سیلگنا و  تفن  تکرش  ریدم  هب  اجنآ  رد  و 

ربماون 1929. خروم 15  ، 891/45 ، 927 هرامش 976 ، نوسمایلیو ، شرازگ  - 1
خروم 10 ، 1/ ناریا رنه   842 هرامش 607 ، هجراخ ، روما  ریزو  نسمیتسا ، يرنه  هب  نتگنشاو ، رد  ایناتیرب  ریفس  یسدنیل ، دلانور  رس  همان  - 2

ربماتپس 1930.
نئوژ 1930. خروم 14  ، 891/55 ، 927 هرامش 103 ، تراه ، شرازگ  - 3
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هتشون تراه  صاخ  کبس  هب  يدعب  هلمج  دنوش ». لقتنم  ندنل  هب  یتشک  قیرط  زا  ناریا  رنه  هاگـشیامن  يارب  ات  هدش  هداد  لیوحت  سکج ]
هاگشیامن يارب  هلومحم  نیا  اب  زین  ار  شدوخ  هب  قلعتم  یناتساب  راثآ  زا  يا  هعومجم  تفن ]  ] تکرش میقم  ریدم  سکج ، ياقآ  : » تسا هدش 

رد وا  درک . یهارمه  نادابآ  ات  ار  هلومحم  تشاد ، روضح  نارهت  رد  اه  هتـسب  نیا  تایوتحم  يدنب  هقبط  رد  هک  رادـگ   « (1). تسا هداتسرف 
. دندوب لیبدرا  و  مق ، دهـشم ، زا  دوب  هدرک  باختنا  پوپ  هک  ییایـشا  داد . عالطا  تراه  هب  ار  اه  هعومجم  ایـشا و  شنیزگ  هوحن  تشگزاب ،

شیپ نارهت  هب  ایشا  ندنادرگزاب  رد  يدایز  ریخأت  دش و  وا  نیشناج  رادگ  درک ، كرت  نئوژ 1930  رخاوا  رد  ار  ناریا  پوپ  هک  نآ  زا  سپ 
: دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  تراه  دمآ .

شالت دوجو  اب  دندیـسرت  نوچ  دـنهد ؛ لیوحت  ار  مق ، صوصخ  هب  ناشیاه ، هاگترایز  رد  دوجوم  ياه  هنیجنگ  دنتـساوخ  یمن  اـه  دـنوخآ 
. دنوشن هدنادرگزاب  ایشا  نیا  دندیسرت  یم  نانآ ، نانیمطا  بلج  يارب  تلود  ياه 

ياهدقرم زا  هک  ییاه  شرف  هتفگ  وا  هب  رابرد  ریزو  نوچ  دنراد ؛ دوخ  نظءوس  نیا  يارب  یمکحم  لیالد  اهدنوخآ  هک  تفگ  رادـگ  ياقآ 
رد ندنل  زا  ندش  هدنادرگزاب  زا  سپ  دنا -  هدنام  هتخانشان  نونکات  دنسیفن و  رایـسب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنا -  هدش  هتـشادرب  مق  رد  دوجوم 
لک رد  ار  نایبهذـم  نیرت  بصعتم  ًالامتحا  هک  دهـشم -  مرح  زا  ایـشا  جورخ  يارب  ار  مزال  طایتحا  تلود  هتبلا  دـنام . دـنهاوخ  یقاب  نارهت 

. تسا هدرک  جراخ  دنتسه  تولخ  ًالماک  اه  نابایخ  مرح و  هک  بش  همین  ار  ایشا  هتسب و  راک  هب  دراد -  ناریا 

هدرک باختنا  ار  سیفن  هدـش  يزود  هُتب  لگ  ياه  هچراپ  يداـیز  دادـعت  شرف و  هتخت   40 پوپ ، هک  دوب  هدینـش  رادـگ  زا  نینچمه  تراه 
یخرب یلو 

رنه رب  يدـمآرد  پوپ ، ماهپا  روترآ  کن : نینچمه  ربماتپس 1930 . خروم 23  ، 2/ ناریا رنه   841 ، 607 هرامش 165 ، تراه ، شرازگ  - 1
.1976 دوونیرگ ، تاراشتنا  كرویوین : ناریا .
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دوب هدش  باختنا  روتاینیم  باتک  هس  طقف  دهـشم  رد  دوجوم  هداعلا  قوف  هناخباتک  زا  ًالثم  : » دندوب هدشن  باختنا  هنادنمـشوه  رگید  يایـشا 
ریزو تسا . هدروخ  یمن  مشچ  هب  نآ  رد  ناریا  زا  يرثا  چیه  هدوب و  یبرع  يدـنه و  ياهراک  زا  یفیعـض  رایـسب  هعومجم  اهنآ  زا  یکی  هک 
رادـگ هب  دـید و  ار  تاعطق  نیا  دوب ، هدرک  تکرـش  اهنآ  لاـسرا  زا  شیپ  يرنه  هنیجنگ  یـصوصخ  شیاـمن  رد  هاـش  اـب  هارمه  هک  راـبرد ،
فالغ فیرظ ، کبس و  ریـشمش  کی  درک ، هراشا  هدش  راک  هعطق  هس  هب  نینچمه  هاش  دناد ». یمن  چیه  لئاسم  نیا  دروم  رد  پوپ  ، » تفگ
هقیلـس اب  هک  دندوب  هدـش  نییزت  تارهاوج  اب  ایـشا  نیا  همه  دوب . نآ  ياهتنا  رد  یگرزب  يوگ  هک  یهاشداپ  ياصع  هاگ و  هیکت  کی  نآ و 
روتسد ناشیا  تسین .» ریشمش  نیا ،  » دنتفگ هتخادنا و  يا  هشوگ  هب  هتفرگ ، ار  ریشمش  ترـضحیلعا  دندوبن . راگزاس  ناونع  چیه  هب  ییاپورا 

ار اهنآ  اصع ، هاگ و  هیکت  ندـید  اب  دوش . نآ  نیزگیاج  تسا  هدوب  يدربراک  هداس و  یحالـس  هک  گنلرومیت  یخیرات  ریـشمش  هک  دـنداد 
تـسا بلاج  تسناد ». دنهاوخ  یـشحو  ار  ام  اهنآ  میتسرفب  ار  اهزیچ  نیا  رگا  : » دنتفگ تینابـصع  اب  هتخادـنا و  يا  هشوگ  هب  یمارآ  هب  مه 

نآ زا  پوپ  روسفرپ  هک  هتفایرد  ار  يا  هتکن  هاگن  کی  اب  تسا  عامتجا  نییاپ  هقبط  زا  ًاتلاصا  هتفرن و  رفـس  گنهرف و  یب  يدرف  هک  هاـش  هک 
 « (1). دوب هدرک  تلفغ 

لکـش نیا  هب  ار  راثآ  نیا  تشونرـس  تراه  دوش . يرت  يدج  هلحرم  دراو  ناریا  یناتـساب  راثآ  جارات  دش  ثعاب  ندنل  هاگـشیامن  کش  یب 
: دنک یم  وگزاب 

رد ناریا  يرنه  هاگـشیامن  زا  شیپ  زور  دـنچ  هک  يا  يرنه  دنمـشزرا  ياه  هنیجنگ  تشونرـس  دروم  رد  یـشرازگ  هک  مراد  ار  راـختفا  نیا 
، زاریش ناهفـصا ، مق ، ياهدنوخآ  نایم  رد  صوصخ  هب  ناریا و  فلتخم  طاقن  رد  ییاه  ینارگن  هب  رجنم  هدش و  هدنادرگزاب  ناریا  هب  ندنل 

. مهد هئارا  تسا  هدش  دهشم  و 

ًامیقتسم و  لمح ؛ نارهت  هب  امیپاوه  هس  اب  شیپ  زور  دنچ  اه  هنیجنگ  نیا 

ربماتپس 1930. خروم 23  ، 2/ ناریا رنه   841 ، 607 هرامش 165 ، تراه ، شرازگ  - 1
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زا تلود  هب  یخیرات  راثآ  لیوحت  ماگنه  دـجاسم  نایلوتم  شیپ  هام  دـنچ  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دـندش . لقتنم  هاش  تماقا  لحم  خاک  هب 
نیا رب  یمومع  ناهذا  دوشن . هدـنادرگزاب  ناـنآ  هب  دـنا  هدرک  باـختنا  وا  نارواـشم  پوپ و  روسفرپ  هک  ییایـشا  هک  نیا  دندیـسرت ، یم  نآ 

. دنوش هدنادرگرب  ناشیلـصا  نابحاص  هب  ایـشا  هک  هدرکن  يا  هراشا  نیرتکچوک  هاش  نوچ  تسا ، هدوبن  لیلد  یب  اه  ینارگن  نیا  هک  دـنرواب 
(1)

ناتسلگنا هاشداپ  جروج  پوپ و  يارجام 

ناریا اب  ناتسلگنا  طباور  وا  رظن  زا  هک  دوب  هدناسر  تراه  عالطا  هب  هنامرحم  ویالک ، تربار  رـس  ناتـسلگنا ، ریفـس  لیروآ 1931  لیاوا  رد 
، هتـشاد ندنل  یناریا  رنه  هاگـشیامن  رد  ناتـسلگنا  هاشداپ  جروج ، اب  هک  يا  هملاکم  لقن  رد  پوپ  ماهپا  روترآ  روسفرپ  ینکـشدهع  زا  سپ 

پوپ ياریذپ  دناوت  یمن  رگید  هعقاو  نیا  هصالخ  زا  شیهاگآ  دوجو  اب  دهد  یم  عالطا  تراه  هب  ویالک  تسا . هدش  هتشذگ  زا  رت  هدیچیپ 
تـسا هتفگ  شاترومیت  ناشتاملاکم  عورـش  زا  لبق  هتـشاد و  تاقالم  رابرد ، ریزو  شاـترومیت ، اـب  ناتـسلگنا  راـتخمریزو  لـبق ، زور  دـشاب .

دنچ تسا  هتفگ  شاترومیت  تسا . تحاراـن  ریحتم و  هاـشاضر  دروم  رد  ناتـسلگنا  هاـشداپ  جروج ، ریخا  رظنراـهظا  زا  ًاـقیمع  ناریا  تلود 
تاحیـضوت هئارا  هاگـشیامن و  نداد  ناشن  يارب  پوپ  روسفرپ  دـنا ، هدرک  یم  ندـید  هاگـشیامن  زا  هکلم  هاشداپ و  هک  یماـگنه  شیپ  هتفه 

پوپ اب  هیلوا  تاملاکم  زا  سپ  هاگـشیامن  زا  دـیدزاب  نیح  رد  جروج  هاشداپ  : » تراه شرازگ  ساسا  رب  دـنک . یم  ییامنهار  ار  اهنآ  مزـال 
ییاج هب  نونکا  تشاد ، هک  ییاه  تفرـشیپ  شتنطلـس و  بوخ  زاغآ  دوجو  اب  هاشاضر  هک  تسا  فسأت  ثعاـب  دـیوگ : یم  ناریا  دروم  رد 

 « (2). دشیدنا یمن  يرگید  زیچ  هب  دوخ » هسیک  ندرک  رپ   » زج هک  هدیسر 

نئوژ 1931. خروم 16  ، 7 ناریا / رنه   841 ، 607 هرامش 678 ، تراه ، شرازگ  - 1
لیروآ 1931. خروم 16  ، 741/122 ، 91 هرامش 532 ، تراه ، شرازگ  - 2
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وا هتفگ و  سیراپ  رد  ناریا  راتخمریزو  ءالع ، نیـسح  هب  پوپ  هک  داد  خـساپ  شاترومیت  دیـسرپ ، تاعالطا  نیا  عبنم  دروم  رد  ویالک  یتقو 
شاترومیت نوچ  تسا ؛ فسأت  هیام  قافتا  نیا  هک  درب  نایاپ  هب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  نخـس  ویالک  رـس  : » تسا هتخاس  علطم  ار  شاـترومیت  زین 

راکـشآ پوپ  دروم  رد  ار  یمهم  تاکن  تراه  دنک ». یـسیلگنادض  شیپ  زا  شیب  ار  وا  دناوت  یم  قافتا  نیا  تسا و  رفنتم  اه  یـسیلگنا  زا 
یمن راذگورف  یـشالت  چیه  زا  دوخ  عفانم  هب  ندیـسر  يارب  ناریا  تلود  زا  دیجمت  هنیمز  رد  پوپ  روسفرپ  هک  مرواب  نیا  رب  نم  : » دـنک یم 
ياـه ینارنخـس  رد  تسا  نکمم  دـنک و  حرطم  هاـش  داـمتعا  دروم  یمیمـص و  تسود  ناونع  هب  اـج  نیا  رد  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  وا  دـنک .
ندوب هاش  تروشم  دامتعا و  دروم  يارب  وا  دایز  لیامت  نم  هدیقع  هب  دشاب . هدرک  اقلا  ار  يا  هلئـسم  نینچ  مه  اکیرمآ  اپورا و  رد  شیمومع 
اکیرمآ رابتعا  ظفح  دروم  رد  ار  طایتحا  بناج  هدـش  ثعاب  تسا ، ناریا  راـبرد  هجوت  دروم  وا  هک  یناـهج  حطـس  رد  هلئـسم  نیا  ياـقلا  و 

: درک تاقالم  پوپ  اب  ویالک  دییأت  اب  تراه  دنکن ». تیاعر 

یم لته  تمس  هب  هک  روط  نیمه  مدید و  نابایخ  رد  ار  وا  نم  متشاد . وا  اب  یهاتوک  هملاکم  هدرک و  تاقالم  شلته  رد  ار  پوپ  زورید  نم 
تاقالم هب  لیلد  نیمه  هب  نم  : » مداد خـساپ  نم  تسا ». هدـش  هریت  رایـسب  یلیالد  هب  ویالک  نم و  طـباور  دـسر  یم  رظن  هب  : » تفگ وا  میتفر 

، وا هک  دنتـسه  یمایپ  بقاوع  نارگن  ًاقیمع  ناتـسلگنا  تلود  ترافـس و  هک  متفگ  وا  هب  میتسب  ار  رد  هتفر و  شقاتا  هب  یتقو  ما ». هدمآ  امش 
. تسا هدرک  لقتنم  ناریا  تلود  هب  ءالع  هداد و  سیراپ  رد  ءالع  هب  ناتسلگنا  هاشداپ  اب  شا  هملاکم  دروم  رد  پوپ ، ینعی 

ینکـشدهع نیا  يارب  ار  ءالع  ناریا و  تلود  وا   . دوب هدـمآ  دـنب  ًالماک  وا  ناـبز  مهد  همادا  ار  منخـس  هک  نیا  زا  لـبق  منک  سح  مناوت  یم 
ًاقیقد هتفگ  هاش  نابز  زا  هک  يزیچ  نآ  تفگ  وا  دنک . یم  موکحم  دروم  نیا  رد  ار  وا  دوخ  ناتسلگنا  تلود  هک  یلاح  رد  تسناد ؛ موکحم 

تفگ وا  تسا . هدرک  یم  هراشا  نآ  هب  شنانخس  رد  هاگ  ءالع  هک  تسا  ینامه 
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هدوت اب  هک  دنا  هتفرگ  ار  وا  رود  يدارفا  تسا و  هتشاد  هاگن  رود  مدرم  زا  یلیخ  ار  دوخ  هاش  هک  هدرک  یم  تیاکش  هلئـسم  نیا  زا  هاگ  ءالع 
(1). دنتسین تکلمم  هدنیآ  رکف  هب  هتشادن و  طابترا  ناریا  مدرم 

زا هدرک و  نایب  هاشاضر  دروم  رد  زیمآ  قلمت  ینانخس  ناتسلگنا  هاشداپ  تفگ  وا  : » دنک یم  ضقن  ار  دوخ  نخـس  يدعب  تالمج  رد  پوپ ،
ارم پوپ  تاحیـضوت  : » دـیازفا یم  تراه  هک  تسین  روآ  بجعت  دـنک ». غالبا  ترـضحیلعا  هب  ار  شتین  نسح  یـصخش  مایپ  هتـساوخ  پوپ 
رکف هتـشذگ  ءالع  وا و  نیب  سپـس  ناتـسلگنا و  هاشداپ  وا و  نیب  هچنآ  دروم  رد  يرت  هدـننک  عناق  تروص  هب  وا  مراودـیما  درکن و  دـعاقتم 

هب شا  هقالع  رطاخ  هب  وا  تسا و  رـصقم  یگ  هظحالم  یب  نیا  دروم  رد  پوپ  روسفرپ  هک  تسیقاب  دوخ  ياج  رب  هدیقع  نیا  هنافـسأتم  دنک .
ار پوپ  دعب  تعاس  دنچ  زور ، نامه  تراه  درکن . تمادـن  راهظا  پوپ  هتبلا  تسا ». هدـش  بکترم  ار  یهابتـشا  نینچ  ناریا  تلود  دـیجمت 

نیا ینابرق  وا  هک  دوب  هدناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  پوپ  هلئـسم ، دروم  رد  ندرک  رکف  رتشیب  تعاس  دـنچ   » هک درک  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  دـید و 
رد تسا ». هدوب  موش  هسیـسد  کـی  همعط  وا  هک  دـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  منئمطم  دـنک  رکف  رتـشیب  زور  کـی  رگا  فلختم . هن  هدوب  ارجاـم 

هنیمز رد  هک  ینایاش  تامدخ  رطاخ  هب   » نئوژ ینعی 3  هاش  دلوت  زور  رد  پوپ  تسا  رارق  هدینش ، ویالک  زا  هک  دنک  یم  هراشا  تراه  نایاپ ،
. دنک تفایرد  لادم  تسا » هداد  ماجنا  ناتسلگنا  رد  یناریا  رنه  هاگشیامن 

دنچ پوپ  روسفرپ  نهذ  : » دوب رمث  یب  هدادـن  جرخ  هب  یگ  هظحالم  یب  وا  هک  هنیمز  نیا  رد  تراه  ندرک  دـعاقتم  يارب  پوپ  ياه  شـالت 
تارثا ات  داد  یم  داهنـشیپ  ار  یتاحالـصا  راب  ره  نم  اب  شنانخـس  رد  دوب و  ریگرد  تدـش  هب  ویالک ]  ] تربار رـس  اـب  تاـقالم  زا  لـبق  زور 

رییغت يارب  پوپ  ياه  شالت   « (2). دنک لیدعت  ار  سیراپ  رد  ناریا  راتخمریزو  هب  ششرازگ 

هم 1931. خروم 6  ، 741/123 ، 91 هرامش 603 ، تراه ، شرازگ  - 1
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، ءالع هب  شـشرازگ  ياوتحم  دروم  رد  تفر و  تربار  رـس  تاقالم  هب  وا  هک  یناـمز  منک  یم  رکف  : » دوب رمث  یب  ًـالماک  اـه  یـسیلگنا  نهذ 
، ندنل رد  ناریا  ترافـس  رادراک  يرایدنفـسا ، يرون  ناخ  هللا  حـتف  ازریم  هک  هداد  عالطا  وا  هب  ناتـسلگنا  ریفـس  تفگ ، نخـس  ناریا ، ریفس 

یم رظن  هب  تسا ... هدرک  دـییأت  یغورف ، ینعی  هجراـخ  روما  ریزو  هب  يا  هماـن  رد  هداد  شرازگ  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ءـالع  هک  ار  هچنآ 
هدینـش هتفر و  قاتا  لخاد  ناریا  رادراک  يرایدنفـسا ، يرون  تسا ، هدرک  یم  تبحـص  پوپ  اب  هدوب و  هاگـشیامن  رد  هاش  هک  یناـمز  دـسر 

گـنج و ریزو  ناونع  هب  شناـشخرد  هقباـس  زا  سپ  هاـشاضر  هک  هتفگ  یم  نخـس  دروم  نیا  رد  يزوـسلد  اـب  ناتـسلگنا  هاـشداپ  هک  تسا 
يرون دزادرپ . یم  كالما  کـلم و  يروآ  عمج  هب  هداد و  تسد  زا  شروشک  يارب  دـیفم  ياـهراک  ماـجنا  هب  ار  شا  هقـالع  ریزو ، تسخن 

دهد عالطا  هجراخ  روما  رتفد  هب  پوپ  فرط  زا  ار  یهباشم  رابخا  ءـالع  هک  نیا  زا  لـبق  هتفه  کـی  ار  هاـشداپ  ياـه  هتفگ  نیا  يرایدنفـسا 
زا یشرازگ  تربار  رـس  اب  شرادید  زا  سپ  ام  رادید  نیلوا  رد  وا  یلو  دوب ، هدرک  لاحـشوخ  رایـسب  ار  پوپ  هلئـسم  نیا  دوب . هداد  شرازگ 

. تفریذپن ار  پوپ  رگید  ویالک  نآ  زا  سپ  دادن ». طباور  دوبهب  تفرشیپ و 

هاگـشیامن دهاوخ  یم  نوچ  دناجنرب ؛ ار  ناتـسلگنا  تلود  دـناوت  یمن  وا   » هک داد  عالطا  تراه  هب  دوب ، هلئـسم  نیا  ریگرد  ًاقیمع  هک  پوپ 
روما ریزو  یغورف ، يارب  قافتا  نیا  دنک ». يزیر  همانرب  يدعب  ياه  هاگـشیامن  يارب  دـنک و  رازگرب  ناتـسلگنا  رد  يدوز  هب  يرگید  هباشم 

يرایدنفسا يرون  الع و  هک  داد  عالطا  تراه  هب  یغورف  دوب . زیگنا  فسأت  دش  ناریا  رد  وا  هدنیامن  سپس  دوب و  پوپ  تسود  هک  هجراخ 
یغورف : » تسا هدرک  یفرعم  شتاعالطا  عبنم  ناونع  هب  ار  پوپ  ءالع ، دنا و  هداد  ناتسلگنا  هاشداپ  نانخس  دروم  رد  یهباشم  ياه  شرازگ 

نم رگا  ، » تسا هدوزفا  هدرک و  فسأت  راهظا  هتـشاذگ  نایم  رد  تربار  رـس  اب  ار  هلئـسم  شاترومیت  هک  نیا  هعقاو و  نیا  لک  زا  هشیمه  لثم 
شیپ رد  هلئسم  نیا  دروم  رد  ار  یگشیمه  هدنشخب  راتفر  نامه  یغورف  مدرک ». یمن  يراک  نینچ  زگره  مدوب  ناشیا  ياج  هب 
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فـالخ رب  تسا ». هدرک  فسأـت  زاربا  ناریا  تلود  پوـپ و  ناتـسلگنا ، هاـشداپ  يارب  هلمج  زا  هداد  خر  همه  يارب  هچنآ  رطاـخ  هب  هتفرگ و 
(1) درک . ادیپ  همادا  ناتسلگنا  اب  شاترومیت  تموصخ  یغورف ، يریگ  عضوم 

رد وا  رایتسد   » ناونع هب  پوپ  يوس  زا  دوب -  ناتـسلگنا  هعبت  هک  ردورـش - کیرا  باختنا  اـب  پوپ ، ناتـسلگنا و  ترافـس  نیب  هریت  طـباور 
رس قارع  رد  ناتسلگنا  نیناوق  زا  دوب  ییاکیرمآ  شرسمه  تشاد و  لاس  یس  زا  رتمک  هک  ردورش  تفاین . دوبهب  ناریا » یسانش  ناتساب  روما 

دوخ هک  دوب  هدرک  یعس  نینچمه  وا  دوب . هدرک  دیدزاب  دوب  مکاح  هقطنم  رب  یساسح  طیارـش  هک  ینامز  رد  هیکرت  ناتـسدرک  زا  هدز و  زاب 
. دنزب اج  یسیلگنا  يرومأم  ناونع  هب  ار 

ياه شالت  دسر  یم  رظن  هب  : » دوب هدرک  دای  بولطمان  رـصنع  ناونع  اب  قارع  رد  وا  زا  ناتـسلگنا  تلود  وا ، يداعریغ  ياهراتفر  هب  هجوت  اب 
تلود دزن  یبوخ  ترهـش  هک  هدرک  باـختنا  دوخ  راـیتسد  ناونع  هب  ار  یـسک  وا  نوـچ  تسا  رمث  یب  اـه  یـسیلگنا  رظن  زا  پوـپ  روـسفرپ 

 « (2). درادن ناتسلگنا 

تیمها مک  هعقاو  کی  يارجام  ویـالک  هم 1931 ، خیرات 25  رد  هم 1931 . خروم 25  ، 741.91/126 هرامـش 635 ، تراه ، شرازگ  - 1
زا همان  دوب . نآ  همیمـض  زین  همان  کی  هک  دوب  هدرک  تفایرد  شاترومیت  زا  یتشادداـی  ویـالک  دـناسر . تراـه  عـالطا  هب  ار  رگنـشور  یلو 

عون زا  همان  تکاپ  دـندوب . هدرک  زاب  ار  نآ  اه  یناریا  هک  دوب ، هدـش  هتـشون  تربار  رـس  يارب  ناریا  رد  ایناتیرب  ياه  لوسنک  زا  یکی  فرط 
هملک هک  دوب ، هدش  هتشون  نارهت » رد  ترضحیلعا  راتخم  ریزو   » هب باطخ  و  ترضحیلعا » سیورس   » ترابع اب  لومعم  یمـسر  ياه  تکاپ 
زاربا تسا  هدش  زاب  وا  رتفد  رد  همان  هکنیا  زا  ویالک  يارب  شا  یمـسر  تشاددای  رد  شاترومیت  دوب . هدـش  فذـح  نآ  زا  وهـس  هب  ایناتیرب » »

وا رتفد  هب  ار  همان  تسا  شاترومیت  نامه  ترضحیلعا » راتخم  ریزو   » هکنیا نامگ  هب  تسپ  هرادا  هک  دوب  هداد  حیـضوت  وا  دوب . هدرک  فسأت 
هاشداپ ترـضحیلعا  راتخم  ریزو   » ترابع زا  هدـنیآ ، رد  هابتـشا  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  شاـترومیت  دوب . هدروآ 

زا یلو  . تسا لکـشم  يردـق  دـیوگ  یم  رابرد  ریزو  هک  روطنآ  ناتـساد  لوبق  هتبلا  دزاس « ، یم  ناشنرطاخ  تراـه  دوش . هدافتـسا  اـیناتیرب »
شراک نیا  اب  شاترومیت  ًامتح  ، » دوب هتفگ  تراه  هب  ویالک  دریذـپ ». یم  ار  رظن  نیا  مه  تربار  رـس  و  تسا ، شاترومیت  اب  قح  ینف  ظاـحل 

.« تسا كریز  ردقچ  هک  تسا  هدرک  رکف 
هم 1931. خروم 26  ، 891/112 ، 927 هرامش 639 ، تراه ، شرازگ  - 2
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پوپ دروم  رد  نیسلوو  رظن 

یم دای  هزوم ، ریدم  نیج ، ساروه  هب  ایناولیسنپ  هاگشناد  هزوم  هدنیامن  نیسلوو ، همان  زا  لیصفت  هب  تراه  پوپ ، هرابرد  اهشرازگ  همادا  رد 
: دنک

لثم دوب . هتفر  اپورا  هب  دابآرتسا  زا  ام  تشگزاب  زا  لـبق  وا  نوچ  میدرکن ؛ تاـقالم  ار  وا  اـم  یلو  دوب  اـجنیا  نئوژ  هم و  ياـه  هاـم  رد  پوپ 
. دراد نارگید  دامتعا  بلـس  یـشارت و  نمـشد  رد  یناوارف  غوبن  وا  دنتـشاد . لکـشم  وا  اب  تدـش  هب  نایجراخ  هعماج  ياـضعا  همه  هشیمه 

هچب رسپ  کی  وا  مهد . هار  ما  هناخ  هب  ار  نانآ  متسین  رضاح  یتح  نم  هک  دنتـسه  ییدوهی  هقیتع  نالالد  دنطابترا  رد  وا  اب  هک  یناسک  رتشیب 
. دریگ یم  هزادـنا  وا  يارب  ار  اه  نامتخاس  قوقح  نودـب  هک  هدرک  مادختـسا  رامعم  ناونع  هب  ار  ردورـش  ماـن  هب  یـسیلگنا  ینتـشاد  تسود 
. درادن يرگید  یگژیو  چیه  ینوتسوب  يابیز  نز  کی  هدمآ و  نوریب  شیوم  ییالط  ياه  هقلح  نایم  زا  هک  زارد  ینیب  کی  زا  ریغ  ردورش 

نوچ ما ، هتـشاد  تسود  ار  وا  ًاصخـش  نم  تسا . نکممریغ  رما  نیا  یلو  منک ؛ تبثم  پوپ  دروم  رد  ار  مروصت  هک  مدرک  شـالت  یلیخ  نم 
هب طوبرم  قیاقح  یتقو  یلو  دسر ؛ یم  رظن  هب  نیمز  يور  ناسنا  نیرت  قداص  متـسه  وا  اب  یتقو  دراد و  يدایز  قوش  روش و  تیباذـج و  وا 

تـسناوت یم  وا  نودـب  ناریا  یـسانش  ناتـساب  هک  منک  نوریب  مـنهذ  زا  ار  رکف  نـیا  مناوـت  یمن  مـنک  یم  رورم  ار  شیاـهراتفر  جـیاتن  وا و 
يا هرواشم  هشیمه  ًابیرقت  دیا و  هدرک  حرطم  هتشاذگ ، نایم  رد  امش  اب  وا  هک  ار  ییاهزیچ  هاگیب  هاگ و  امـش  دشاب . هتـشاد  يرتهب  تشونرس 
ریاس تاضارتعا  دوجو  اب  پوپ  تفگ  نم  هب  دوب  هتفر  ندنل  هاگشیامن  هب  هک  رادگ  تسا . هدوب  هابتشا  شنانخـس  تسردان و  هداد  ناشیا  هک 

مادقا نیا  هک  هدرک  رداص  یهاوگ  یبلقت  ياه  هنیلافس  یهوبنا  يارب  هتـشاذگ و  شیامن  ضرعم  هب  ار  یبلقت  يایـشا  يدادعت  هتیمک  ياضعا 
يرود نوعاط  دـننام  پوپ  اب  طبترم  يراک  ره  سک و  ره  زا  دـیاب  مدـیمهف  هک  دوب  اجنیا  تساه . هرود  همه  راثآ  ندرک  راـبتعا  یب  ثعاـب 

چیه دیزگ .
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. دنک یمن  هئارا  پوپ  ياهداهنـشیپ  اه و  رظنراهظا  دننام  ییاهداهنـشیپ  یملاس  درف  چیه  تسین و  طابترا  رد  يدارفا  نینچ  اب  یقداص  ناسنا 
دناشک یم  یهارمگ  هب  ار  نمجنا  امش و  وا  مراد . یم  رذح  رب  ناریا  لئاسم  دروم  رد  وا  ياهداهنشیپ  نتسب  راک  هب  زا  ار  امـش  تدش  هب  نم 

(1). دیروخب فسأت  نآ  يارب  اه  تدم  ات  دیاب  هک  درک  دهاوخ  رود  نانچنآ  ار  امش  هار  و 

متشاد اجنیا  رد  پوپ  اب  هک  یتاقالم  نیرخآ  رد  منک  فارتعا  دیاب  هنافـسأتم  : » دهد یم  رظن  نینچنیا  نیج  هب  نیـسلوو  همان  دروم  رد  تراه 
، مرادن تیحالـص  دروم  نیا  رد  هک  يدوجو  اب  یتح  منک . دامتعا  وا  هب  مناوت  یمن  رگید  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دایز  ياهوگتفگ  زا  دعب 
هب ارم  تسا ، هدش  لقن  نیسلوو  رتکد  زا  همان  نیا  رد  هچنآ  نم و  تادهاشم  ما . هدرک  کش  مه  سانش  قرـش  کی  ناونع  هب  وا  ییاناوت  رد 

هدوب و طابترا  رد  پوپ  نادناخ  زا  رفن  هس  اب  شیگدنز  لوط  رد  هک  دوب  هتفگ  وا  تخادنا . ینیلچ  وتونونب  همان  تسیزدوخ  زا  يا  هعطق  دای 
روما ترازو  تشاد ، پوـپ  هب  تبـسن  يا  یفنم  یـصخش  رظن  تراـه  هک  نیا  دوـجو  اـب  دـنا ». هدوـب  يزاـب  هقح  تسپ و  دارفا  اـهنآ  هس  ره 

هک يراک  ره  تیاـضر  اـب  وا  دـشاب ، هتـشاد  وا  یناـیمرداپ  هب  زاـین  ناریا  تلود  اـب  شطباور  رد  پوپ  رگا  هک  دوب  هدرک  نئمطم  ار  هجراـخ 
ینتورف دح  نیا  ات  زگره   » پوپ هک  تشادن  یکـش  تراه  یلو  داد . دهاوخ  ماجنا  يرگید  ییاکیرمآ  دنورهـش  ره  دننام  پوپ  يارب  دناوتب 

رتالاب وا  تیعقوم  هک  تسا  رواب  نیارب  وا  نوچ  دریگب ، کمک  يرگید  سک  ای  نم  زا  ناریا  تلود  اـب  شطباور  رد  هک  دـهد  یمن  جرخ  هب 
نم رظن  هب  دـیایب . رب  ناریا  تلود  اب  شلئاسم  هدـهع  زا  دـناوت  یم  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  تسا و  ناریا  رد  دوجوم  کیتاملپید  طـباور  زا 

شیپ زا  شیب  ناتسلگنا ، هاشداپ  مهبم  رظنراهظا  دروم  رد  شراب  فسأت  ینیچ  نخـس  اب  وا  یلعف  دنمتردق  تیعقوم  کش  یب  تسوا . اب  قح 
ره اب  وا  تیعقوم  تسا . هدش  تیوقت 

هییوژ 1931. خروم 21  ، 891/124 هرامش 927 ، تراه ، شرازگ  - 1
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.« تسا توافتم  دنک  یم  تیلاعف  ناریا  رد  هک  يرگید  یجراخ 

وا هب  همادا  رد  هک  دوب  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  ریدم  دتـسیرب  يرنه  زمیج  دوب ، كوکـشم  پوپ  هب  تبـسن  هک  يرگید  درف 
رد يروم  سا . سالاو  رـسپ و  لساک  رآ . ماـیلیو  هجراـخ ، روما  ترازو  نواـعم  تاـقالم  هب  دتـسیرب  لـیروآ 1931  رد  تخادرپ . میهاوخ 
وا هک  درک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دتـسیرب  رتکد  وگتفگ  نیح  رد  : » تسا هدـش  تبث  پوپ  دروم  رد  وا  نانخـس  تفر . هجراـخ  روما  ترازو 

، دراد نآ  هب  یصاخ  هقالع  پوپ  روسفرپ  هک  ناریا ، یسانش  ناتساب  رنه و  ییاکیرمآ  نمجنا  سیـسأت  اب  طابترا  رد  شمان  تسا  هداد  هزاجا 
. تشاد دنک  افیا  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  دهاوخ  یم  هک  یمهم  شقن  يارب  وا  بسانت  پوپ و  شناد  دروم  رد  ییاه  ههبـش  وا  دوش . رکذ 
 « (1). درادـن ار  ییاکیرمآ  نمجنا  ياه  تیلاعف  ندرک  لتخم  پوپ و  تبثم  ياه  یگژیو  ندرمـش  کـچوک  دـصق  هک  درک  هفاـضا  وا  هتبلا 

داجیا شناراکمه  پوپ و  ياه  تیلاعف  هک  یتالکـشم  تفگ  و  درک ؛ تیاکـش  ناریا  رد  پوپ  ياه  تیلاعف  زا  یخلت  هب  دتـسیرب  دعب  یمک 
یقلت دـهد  یم  حیـضوت  ار  نآ  نوسدرانرب  هداد و  خر  نیرهنلا  نیب  رد  هچنآ  هباشم  دـناوت  یم  هکلب  دوش ، یمن  طوبرم  ناریا  هب  طقف  هدرک 

؛ لاس ینعی 45  تشاد ، رایتخا  رد  ناریا  یناتـساب  راثآ  جارات  يارب  وا  هک  دوب  يا  ینالوط  نامز  پوپ ، دروم  رد  درف  هب  رـصحنم  هتکن  دوش .
(2) دش . جارخا  قارع  زا  اه  یسیلگنا  طسوت  هلصافالب  دوب  هداد  شرازگ  وا  دروم  رد  نوسدرانرب  هک  يا  یسیلگنا  هعبت  هک  یلاح  رد 

هم 1931. خروم 11  ، 35/ دیشمج تخت   891 هرامش 927 ، تراه ، هب  يروم  همان  - 1
صص 273-279. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 2
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موس لصف 

یجراخ ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندش  زاب 

1930-1923

یناتساب 1930 راثآ  نوناق 

ير یناتـساب  رهـش  يایاقب  یکیدزن  رد  دابآ  نیما  رد  ییایموم » کی  زا  ییاه  شخب   » فشک زا  ربخ  نارهت  ياه  هماـنزور  هیوناژ 1925  رد 
ینادنچ تمدـق  هدوبن و  ییایموم  هدـش  فشک  هچنآ  هک  دـش  صخـشم  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  یلو  درک ؛ اپ  هب  یلاجنج  ربخ ، نیا  دـنداد .

هب ار  نایناریا  هدش و  داجیا  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  ناریا  رد  هک  یلاجنج  : » دسیون یم  هدرک ، هدافتـسا  تیعقوم  نیا  زا  يروم   (1). درادن
يراصحنا و زایتما  هسنارف  هک  ناریا -  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  ار  یمهم  لاوئـس  تسا ، هتخادـنا  يرگید   (2) نوماـخنآ توت  فشک  رکف 

يارب ناریا  یناتساب  راثآ  زا  یمهس  ظفح  هشیدنا  رد  ینارگن  کشر و  اب  هک  يروم  دهن ». یم  ام  يور  شیپ  دراد - تسد  رد  ار  نآ  یمئاد 
نایوسنارف زیچان  ياه  تیلاعف  هب  هجوت  اب  : » دنک یم  حیرصت  تساهییاکیرمآ ،

هیوناژ 1925. خروم 25  ، 891/4 ، 927 هرامش 870 ، يروم ، شرازگ  - 1
رد رصقالا ، کیدزن  يا  هرد  رد  لاس 1922  ياه  شواک  رد  وا  ییایموم  هزانج  دالیم ؛ زا  لـبق  رد 1355  رـصم  نوعرف  نوماخنآ ؛ توت  - 2

(. راتساریو  ) دش فشک  رصم ،
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ار زاب  ياهرد  تسایـس  روشک  نیا  تسا  رتهب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  ناریا ، یـسانش  ناتـساب  هدرتسگ  هنیمز  رد  هتـشذگ  لاس  لـهچ  لوط  رد 
دنراد رایتخا  رد  هک  ییاهرازبا  هب  هجوت  اب  ناتسلگنا  اکیرمآ و  لاثم ، ناونع  هب  دریگ . راک  هب  اهروشک  ریاس  ناسانـش  ناتـساب  شریذپ  يارب 

(1) .« داد دنهاوخ  ماجنا  ناریا  رد  يا  هداعلا  قوف  ياه  شواک  کش  یب 

نشور ار  یمهم  تاکن  لاس 1922  رد  رتراک  دراوه  مان  هب  یسیلگنا  یسانش  ناتساب  هلیسو  هب  نوماخنآ  توت  هربقم  فشک  هب  يروم  هراشا 
سپ هداعلا  قوف  فشک  نیا  دنک . یم  هسیاقم  ناریا  اب  ار  نیرهنلا  نیب  یسانش  ناتـساب  فشک ، نیا  ندرک  حرطم  اب  وا  تقیقح  رد  دنک . یم 

رس رب  اه  یسیلگنا  اب  نایرـصم  هعزانم  دنتـشادن ، رـصم  زا  اه  هتفای  جورخ  هب  یلیامت  اه  يرـصم  نوچ  داد . خر  رد 1922  رصم  لالقتـسا  زا 
نوناق سانش » خیرات  دیر ، ما . دلانود  رظن  ساسا  رب   » هک دوب  رصم  یناتـساب  راثآ  دیدج  نوناق  رـس  رب  تاعزانم  تفرگ . الاب  اه  هتفای  میـسقت 
یعقاو لیلد  دسر  یم  رظن  هب   (2). دراد یم  زاب  رصم  رد  تیلاعف  زا  ار  یجراخ  ناسانش  ناتساب  زا  لسن  کی  هک  تسیا  هنامحر  یب  تخس و 
ناریا نیطسلف و  نیرهنلا ، نیب  هک  هدوب  تقیقح  نیا  هکلب  تسا ، هدوبن  دیدج  نوناق  بیوصت  رصم  رد  یسانش  ناتـساب  ياه  شواک  شهاک 

(3). دوب هدش  هدوشگ  ناتسلگنا  رب  ًالمع  اهروشک  نیا  ياهرد  دندوب و  هتفرگ  رارق  ناتسلگنا  هطلس  تحت 

هسنارف راصحنا  وغل  يارب  کیتاملپید  مجاهت  زاغآ 

اکیرمآ کیتاملپید  مجاهت  زاغآ  یپ  رد  هدرک و  شومارف  دوب -  هداتفا  قافتا  شیپ  هام  جـنپ  طقف  هک  ار -  يربمیا  لـتق  هعقاو  يروم  ًارهاـظ 
هک امـش  رخآ  هلمج  هب  هجوت  اـب  : » درک تفاـیرد  نتگنـشاو  زا  ار  روتـسد  نیا  يروم  هک  نآ  زا  سپ  یمک  دوـب . هسنارف  راـصحنا  وـغل  يارب 

زا هدش  لصاح  ياه  تفرشیپ 

هیوناژ 1925. خروم 25  ، 891/4 ، 927 هرامش 870 ، يروم ، شرازگ  - 1
صص 352-353. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 2

ص 353. نامه ، - 3
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ناتساب زایتما  زا  تشونور  کی  نتفرگ  يارب  ًافطل  دیا ، هدرک  حرطم  یسانش  ناتساب  تاقیقحت  هنیمز  رد  ار  ناریا  تلود  زاب  ياهرد  تسایس 
، تسا نایوسنارف  یـسانش  ناتـساب  عفانم  ياتـسار  رد  هجراخ  روما  ترازو  تاعالطا  ساسا  رب  هک  ناریا  تلود  طسوت  هدـش  اـطعا  یـسانش 
داتسرف و نتگنشاو  هب  ار  نآ  درک و  هیهت  دنـس  نیا  زا  یتشونور  يراوشد  هب  وا  دیتسرفب ،». هجراخ  روما  ترازو  يارب  ار  نآ  هدومن و  مادقا 

هسنارف ترافس  دنک . مالعا  الاب  رد  هدش  رکذ  زایتما  زا  یتشونور  هب  یبای  تسد  رد  ار  دوخ  تیقفوم  هک  تسا  رختفم  ترافس  : » درک هفاضا 
نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  نم  تسا . هداد  ناشن  نآ  ندرک  راکشآ  يارب  یمک  لیامت  زین  ناریا  تلود  هدرک و  یفخم  ار  نآ  يرظن  گنت  اب 

(1) .« مدش هنامرحم  یفخم و  يریسم  زا  هدافتسا  هب  روبجم 

ود تأیه  وضع  منک -  کم  ود   . ما تأیه  نیا  سیئر  دنداتـسرف . ناریا  هب  يدیدج  یـسانش  ناتـساب  تأیه  نایوسنارف  لاس 1925  لئاوا  رد 
. دوب هدش  هداتسرف  لیون  ما . مان  هب  رایتسد  کی  طقف  وا  هارمه  دوب و  لبق -  لاس  رد 25  ناگروم 

نیا هک  درک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  وا  و  درک ؛ کیرحت  نایوسنارف  »ي  هنالداعان  » راصحنا دروم  رد  تیاکـش  هب  ار  يروم  دیدج ، تأیه  دورو 
تیلاـعف هتـشذگ  لاـس  لـهچ  لوط  رد  هک  نیا  يارب  ناـیوسنارف  زا  وا  دـنک . يرادرب  هرهب  طیارـش  زا  بساـنم  روطب  تسا  هتـسناوتن  روـشک 

رد اهنآ  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  نایوسنارف  هک  یناتـساب  مهم  قطانم  هب  طقف  میهاوخب  رگا  : » درک داقتنا  ًادـیدش  دـنا  هداد  ماـجنا  يزیچاـن 
داگراساپ زین  هدوب و  دام  يروطارپما  تختیاپ  ناتابکا ، عقاو  رد  هک  نادمه  زا  میناوت  یم  مینک ، هراشا  دنا  هتشادن  هتـشذگ  لاس  لهچ  لوط 

گرزب هاـشداپ  لوا ، روپاـش  هدوب و  ناـسارخ  زکرم  یناـمز  هک  روباـشین  راـیاشخ ، شویراد و  تختیاـپ  دیـشمج  تخت  شروـک ، تختیاـپ 
رد تسا و  نارهت  بونج  یلیام  جنپ  رد  نآ  يایاقب  هک  ناریا ، لامش  یناتساب  رهش  اگر ، ای  ير  تسا و  هداهن  انب  ار  نآ  یناساس 
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تشاد و دـنهاوخ  یقطنم  يدروخرب  نایوسنارف  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يروم   (1) .« مینک دای  تسا  هدش  ناریو  مهدزیـس  نرق  رد  لوغم  هلمح 
تلود يارب  يرتهب  طیارـش  ندروآ  مهارف  لابند  هب  داد  یم  ناشن  رهاظ  هب  هک  وا  داد . دـنهاوخ  ار  هصرع  نیا  هب  دورو  هزاجا  زین  نارگید  هب 
دنراد رواب  ناشزایتما  ندوب  دمآراکان  هنالداعان و  هب  کش  یب  هک  نایوسنارف  ما  هتفای  عالطا  نم  هک  ییاج  ات  : » دـنک یم  هفاضا  تسا  ناریا 

نایوسنارف رگا  هک  دراد  یم  زاربا  يروم  هوالعب ، دننک ». لامعا  یلبق  زایتما  رد  يرظندیدجت  هک  دنا  هداد  داهنشیپ  ناریا  تلود  هب  یگزات  هب 
گرم رب  نتشاذگ  شوپرـس  دروم  رد  ناخاضر  زا  يا ، هظحالم  نیرت  کچوک  نودب  اکیرمآ  تلود  دنهدن ، ناشن  طیارـش  رییغت  هب  یلیامت 

یطیارش داجیا  يارب  ار  هنیمز  ناخاضر ،]  ] هپسرادرس ندرک  مرگلد  رضاح  لاح  رد  هک  مرواب  نیا  رب  نم  : » درک دهاوخ  تساوخزاب  يربمیا 
.« درک دهاوخ  مهارف  ناریا  تمیقیذ  یناتساب  راثآ  شواک  رد  نایوسنارف  اب  ربارب 

هسنارف راصحنا  هب  ناملآ  ضارتعا 

. يا تسنرا  مان  هب  یناـملآ  یـسانش  ناتـساب  دـندرک . شـالت  هسنارف  زاـیتما  وغل  يارب  زین  یناـملآ  ناسانـش  ناتـساب  ناـییاکیرمآ ، رب  هوـالع 
نیرت مهم  نیلرب  هاگشناد  داتسا  دلفـستره  دیـشک . شلاچ  هب  یمـسرریغ  روط  هب  ات 25  ياه 1923  لاس  رد  ار  هسنارف  راـصحنا  دلفـستره ،

ياهداهن یناهگان  هجوت  هب  رجنم  دلفستره  یلاجنج  هدرتسگ و  تایفـشک  دوب . ناریا  یـسانش  ناتـساب  یناتـساب و  راثآ  هنیمز  رد  تیـصخش 
هب یمازعا  تأیه  تایفشک  نیرت  مهم  هصالخ   » ناونع اب  یتشاددای  رد  دلفـستره  دیدرگ . ناریا  هب  ناملآ  اکیرمآ و  يداصتقا  یهاگـشناد و 

یسانش ناتساب  ریخا  تایفشک   » ناونع اب  سرام 1926  خیرات 27  هب  يا  همان  رد  يروم  دنک . یم  حرطم  ار  شتایفشک  ات 25 »  1923 نارهت ،
پوپ ماهپا  روترآ  رتکد  : » دسیون یم  ناریا » رد  دلفستره  تسنرا  رتکد 
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تایفـشک زیگنا  تریح  جـیاتن  دروم  رد  دلفـستره  رتکد  هاـتوک  تشادداـی  وگاکیـش  رنه  هسـسؤم  یمالـسا  رنه  هنیمز  رد  رواـشم  راد  هزوم 
رد نیلرب ، هاگـشناد  داتـسا  دلفـستره ، رتـکد  ماـن  درک . هضرع  نم  هب  هتفرگ  تروـص  ات 25  ياه 1923  لاـس  رد  هک  ار  شیـسانش  ناتـساب 

ناریا یـسانش  ناتـساب  هصرع  رد  ماقم  نیرتالاب  وا  ًالامتحا  تسا و  هدمآ  هدـش  هداتـسرف  نارهت  رد  اکیرمآ ]  ] ترافـس زا  هک  ییاه  شرازگ 
هتخیگنارب وا  هیلع  ار  ناـیوسنارف  مشخ  هسنارف ، راـصحنا  اـب  دلفـستره  زیمآ  تیقفوم  شلاـچ  نیا  هک  دـیوگ  یم  نینچمه  يروم   (1) .« تسا

ناتـساب ياه  شواک  یمئاد  راصحنا  هک  ار -  هسنارف  تلود  ات  هدـش  داـجیا  یناـملآ  ییاـکیرمآ و  ناسانـش  ناتـساب  نیب  رد  یتکرح  : » تسا
هب دـننک  روـبجم  ار  ناـیوسنارف  هدـش و  هدـیمان  يروـخ » کـت   » ًاحالطـصا هک  دـننک  یتسایـس  لیدـعت  هب  راداو  دراد - ار  ناریا  رد  یـسانش 

نایوسنارف هک  تسا  هدش  شرازگ  تسا . هدوب  تاعزانم  نیا  يزکرم  هتسه  دلفستره  رتکد  نایم  نیا  رد  دنهد . يراکمه  هزاجا  ناصصختم 
هک دلفستره  رتکد  هب  ییارجا  تردق  چیه  هک  عطاق  طرش  نیا  هب  یلو  دننک  دروخرب  يرتشیب  يرظندنلب  اب  هنیمز  نیا  رد  دنا  هتفرگ  میمـصت 

.« دوشن هداد  تسا  یناملآ  يدوهی  کی 

ياـه هزوم  ناـیم  رد  بارطـضا  ینارگن و  زا  وـلمم  ییاـضف  ناریا  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  اـهییاکیرمآ  اـب  اـه  یناـملآ  تباـقر  ياـمنرود 
زا ییاکیرمآ  هزوم  دنچ  هک  داد  عالطا  نم  هب  پوپ  رتکد  : » درب یم  نایاپ  هب  لکـش  نیا  هب  ار  شا  همان  يروم  تسا . هدرک  داجیا  ییاکیرمآ 

صاصتخا ناریا  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  قیقحت  هب  یتفگنه  ياه  هیامرـس  ات  دنا  هدامآ  دنلویلک  و  تیورتید ، وگاکیـش ، ياه  هزوم  هلمج 
دوـخ هتبلا  دنتـسه ». هسنارف  ناریا و  ياـه  تلود  نیب  ناریا -  رد  هسنارف  يراـصحنا  قوـقح  هب  هجوـت  اـب  بساـنم -  یقفاوـت  رظتنم  دـنهد و 

ناملآ اکیرمآ و  ناسانش  ناتساب  ياه  يراکمه  شیازفا  لابند  هب  دلفستره 

هب سرام 1926  هام  رد  ار  دلفـستره  تشاددای  پوپ  ماـهپا  روترآ  سرام 1926 . خروم 27  ، 891/24 هرامـش 927 ، يروم ، تشاددای  - 1
نیب يروـم  دوـب . هتـسویپ  هجراـخ  روـما  ترازو  کـیدزن  رواـخ  شخب  هب  هدرک و  كرت  ار  ناریا  هم 1925  هاـم  رد  يروم  دـناسر . يروم 

. درک افیا  ناریا  اکیرمآ و  طباور  يریگ  لکش  رد  ییازسب  شقن  ات 1946  ياهلاس 1925 
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ار هدنسیون  دوشن  شاف  ناشمان  دنا  هتـساوخ  ود  ره  هک  ییاکیرمآ  تسود  کی  یناملآ و  تسود  کی  فطل  : » دسیون یم  وا  دوب . ناریا  رد 
هریغ ناتسناغفا و  دادغب ، دننام  رواجم  ياه  نیمزرس  ناریا و  رد  ربتکا 1925  ات  هیروف 1923  زا  ار  شا  یسانش  ناتساب  همانرب  هک  درک  قفوم 

رد شتیقفوم  هک  دنک  یم  دیکأت  ششرازگ  رد  دلفستره  تسا . هدوب  زیگنا  تریح  وا  دوخ  هتفگ  هب  دلفستره  دیدج  تایفـشک  دنک ». هدایپ 
هدـنیآ يارب  راک  زا  یمیظع  مجح  هچ  هک  دـهد  یم  ناشن  طقف  دـشاب  هتـشاد  تلالد  تایفـشک  ندوب  ریگارف  رب  هک  نآ  ياج  هب   » هنیمز نیا 

. دیسر هجراخ  روما  ترازو  تسد  هب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  نآ  زا  یتشونور  هک  درک  هیهت  لصفم  یشرازگ  وا  تسا ». هدنام  یقاب 

خیرات رد  نایحیسم » هب  قلعتم  هدش  فشک  يا  هرخص  ناتسروگ   » ناونع اب  یـشرازگ  رد  رهـشوب ، رد  اکیرمآ  رایلوسنک  رلوف ، گِرِگ  جرج 
ندـید هریزج  زا  يربمیا  لتق  زا  سپ  هتفه  هس  طـقف  رلوف   (1). دهد یم  حیـضوت  كراخ  هریزج  هب  دوخ  رفـس  دروم  رد  تسوگآ 1924   6

ناتـساب هب  اکیرمآ  دایز  هقالع  هدـنهد  ناشن  وا  شرازگ  و  تسا -  هدـشن  تفاـی  هلئـسم  نیا  هب  يا  هراـشا  چـیه  هک  نآ  بیجع  دوب -  هدرک 
اه مشچ  زا  ًالماک  ناـمز  نآ  اـت  هک  كراـخ  رد  دوجوم  یـسانش  ناتـساب  هنیجنگ  دروم  رد  شـشرازگ  ناـیاپ  رد  رلوف  تسا . ناریا  یـسانش 

زونه سک  چیه  دوش . یم  هدید  روفو  هب  ردان  یلگ  يایشا  ناتساب و  نارود  هب  طوبرم  یلافس  تاعطق  : » دهد یم  حیضوت  دوب  هدنام  هدیشوپ 
هدافتـسا اه  هنومن  نیا  زا  دـنناوت  یم  دنـشاب  هتـشاد  هقالع  ایـشا  نیا  هب  هک  ییاـه  هزوم  یلو  تسا  هدربن  یپ  هدـش  تفاـی  يایـشا  دربراـک  هب 

هرخـص زا  دنتـسه . نیرهنلا  نیب  نهک  ياهراوید  رد  دوجوم  ینییزت  ياـه  خـیملگ  یخرب  هیبش  ایـشا  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  دـنربب . یناوارف 
. دوش یم  هدافتسا  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  ياهزاس  تخاس و  هرصب و  يارب  گنـس  ندعم  ناونع  هب  رـضاح  لاح  رد  هریزج  نیا  ياه 

.« تسا هدش  اج  هب  اج  روظنم  نیمه  هب  یمیدق  یلاغترپ  هعلق  کی  ياه  هرخص  زا  یشخب 

توا 1924. خروم 6  ، 891/1 هرامش 927 ، رلوف ، شرازگ  - 1

هسنارف راصحنا  هب  ناملآ  www.Ghaemiyeh.comضارتعا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :

هسنارف راصحنا  وغل  يارب  قفومان  شالت 

اکیرمآ ياه  ترافس  هب  ات 25  ياه 1923  لاس  هلـصاف  رد  شیاه  هتفای  دروم  رد  دلفـستره  شرازگ  يروم و  تشاددای  زا  ییاه  تشونور 
پیلیف نمفاه  هب  هک  ییاهروتـسد  دـش . هداد  ییاهروتـسد  هلئـسم  يریگیپ  يارب  یمازعا  ياه  تأیه  هب  دـش و  هداتـسرف  سیراپ  نارهت و  رد 

تاـعالطا هنوگره  تفاـیرد  راتـساوخ  ساـمت  نیا  رد  هجراـخ  روـما  ترازو  : » دوـب بیترت  نیا  هب  دـش  هداد  ناریا  رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو 
هرامـش همان  رد  هدـش  رکذ  شرازگ  ساسا  رب  هدـشن  ارجا  یتنطلـس  ياه  ناـمرف  وغل  يارب  ناریا  تلود  حرط  اـب  طاـبترا  رد  رتشیب  یلاـمتحا 

دارفا نیا  دـندوب . هدرک  حرطم  ار  هسنارف  راصحنا  وغل  تساوخرد  يداـیز  هدـع  حرط  نیا  رد   (1) .« دشاب یم  ترافس  هم 1925   12 ، 1074
ییالع نیـسح  يربمیا ،) هعقاو  نامز  رد  هجراخ  روما  ریزو  ، ) هیلاـم ریزو  یغورف  یلعدـمحم  هماـع ، دـیاوف  ریزو  شاـترومیت ، نیـسحلادبع 
يارجا ددصرد  هسنارف  راصحنا  وغل  يارب  نایناریا  هک  ییاه  شور  زا  یکی  دندوب . پوپ  ماهپا  روترآ  زین  و  نتگنـشاو ، رد  ناریا  قباس  ریفس 

داهنـشیپ لیلد  نیمه  هب  تسین و  یلمع  سلجم  يأر  قیرط  زا  يا  هدهاعم  نینچ  وغل  درک  یم  رکف  پوپ  هتبلا  دوب . سلجم  يأر  دـندوب ، نآ 
. داد هحلاصم 

همه لوا  ماگ  رد   » دنک یم  حرطم  نتگنشاو  رد  ناریا  قباس  ریفس  ییالع  نیسح  اب  ار  داهنـشیپ  نیا  هم 1925  خیرات 9  هب  يا  همان  رد  پوپ 
ریاس ییاکیرمآ و  ناسانش  ناتساب  هب  هنابلطواد  تلود ، نیا  ات  دشاب  هسنارف  تلود  اب  كرتشم  كرد  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  دیاب  اه  شالت 

هتسباو ددعتم  ياه  نمجنا   » هک دهد  یم  عالطا  ییالع  هب  پوپ  دهدب ». ار  گرزب  دهعت  نیا  نتفرگ  هدهعرب  يارب  يواسم  تصرف  اهروشک 
تادهاعم دروم  رد  تیروف  دیق  اب  دراوم  یضعب  رد  دایز و  دیکأت  اب  نونکات  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  زین  و  اکیرمآ » یسانش  ناتساب  هسسؤم  هب 

رد زین  یهجوت  لباق  تاضارتعا  دـنا . هدرک  ضارتعا  ام  هجراخ  روما  ترازو  هب  ددـعتم  ياه  تلود  اب  ناـیوسنارف  یـسانش  ناتـساب  هدرتسگ 
طاقن
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ار مزال  فاـطعنا  دوخ  زا  ناـیوسنارف  رگا  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  پوپ  درب . هرهب  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ناـهج  فلتخم 
ناریا تلود  تیریدـم  اب  یتأیه  لیکـشت  نیاربانب  : » دزادرپب شواک  تایلمع  هب  یجراخ  ناصـصختم  کمک  اـب  ناریا  تلود  دـنهدن ، ناـشن 

نیا اب  درک ؛ مهارف  جراخ  زا  ناوت  یم  ار  راک  نیا  یلام  ینابیتشپ  دـشاب و  یم  ریذـپ  ناکما  دیـشمج  تخت  دـننام  یناـکم  رد  شواـک  يارب 
(1) .« دهد جرخ  هب  ار  مزال  تواخس  اه  هتفای  میسقت  رد  ناریا  تلود  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ینیمضت  هک  طرش 

تفایرد لیروآ 1925  خـیرات 10  رد  يروم  درک . مادـقا  هسنارف  راصحنا  وغل  يارب  سلجم  يأر  اب  ناریا  تلود  پوپ ، ینامگدـب  دوجو  اـب 
مظعمرادرـس انثا  نیمه  رد  : » دـهد یم  شرازگ  يروم  دـعب  یمک   (2). تسا هتـشاد  نایوسنارف  راـصحنا  وغل  يارب  يا  هشقن  شاـترومیت  هک 

هدـش داهنـشیپ  رـضاح  نامز  ات  یتنطلـس  ياهدادرارق  اه و  نامرف  مامت  وغل  نآ  رد  هک  درک  هئارا  سلجم  هب  ار  شا  هحیال  هماـع  دـیاوف  ریزو 
(3) .« دوب دهاوخ  زین  نایوسنارف  زایتما  لماش  هتبلا  هک  تسا 

نئمطم ناـخاضر ]  ] ریزو تسخن  يوس  زا  مهو  هجراـخ  روما  ریزو  يوس  زا  مه  یعطق  روـط  هب  زورما  : » دـسیون یم  يروـم  زور  ناـمه  رد 
یـسانش ناتـساب  هنیمز  رد  ناییاکیرمآ  تباقر  يارب  ناریا  ياهرد  ندرک  زاب  یلعف و  راصحنا  حالـصا  هب  دراد  دـصق  ناریا  تلود  هک  مدـش 

يا هحیال   (4) .« دننارذگ یم  ناریا  رد  ار  یتخس  ياهزور  یلخاد  زین  یجراخ و  نابلطراصحنا  دزادرپب .

هم 1925. خروم 6   ، 891/8 ، 927 هرامش 1065 ، يروم ، شرازگ  همیمض  - 1
اب [ 1925  ] لـیروآ موس  يوگتفگ  رد  : » دـسیون یم  يروـم  لیروآ 1925 . خروم 10  ، 891/6 ، 927 هرامـش 1028 ، يروم ، شرازگ  - 2

حرط نیا  قبط  تسا . سلجم  هب  هئارا  يارب  یحرط  لیمکت  لاح  رد  وا  هک  متفایرد  هماع ، دـیاوف  ریزو  شاترومیت ،]  ] یناسارخ مظعم  رادرس 
وا دش . دهاوخ  مالعا  لطاب  تسا ، هتفرگن  رارق  هدافتـسا  دروم  اهنآ  زا  یـشخب  ای  ًالک  هک  یتازایتما  ياطعا  يارب  قباس  هاش  ياه  نامرف  همه 
زین تسا  نایوسنارف  تسد  رد  هک  یناتـساب  راثآ  زاـیتما  نـالطب  بجوم  دـسرب ، سلجم  بیوصت  هب  هک  یتروص  رد  دـیدج ، حرط  هک  دوزفا 

.« دش دهاوخ 
هم 1925. خروم 6  ، 891/10 ، 927 هرامش 1064 ، يروم ، شرازگ  - 3

هم 1925. خروم 6  ، 891/8 ، 927 هرامش 1065 ، يروم ، شرازگ  - 4

هسنارف راصحنا  وغل  يارب  قفومان  www.Ghaemiyeh.comشالت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :

فرح هب  رجنم  درک و  مهارف  ناریا  رد  هسنارف  ترافـس  يارب  يداـیز  يراوشد  ، » يروـم هتفگ  ساـسارب  هک  تفرگ  رارق  سلجم  راـیتخا  رد 
ندوب هنـالداعان  هدربماـن  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیدرگ . منک  کـم  ود  ما . تیریدـم  هب  يوسنارف  یـسانش  ناتـساب  تأـیه  هرظتنمریغ  يوـنش 

ار رگید  ياه  روشک  ناسانش  ناتساب  يراکمه  نآ و  رد  يرگنزاب  داهنشیپ  هنابلطواد  هتفریذپ و  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  ار  هسنارف  راصحنا 
(1) .« تسا هداد  صاخ  طیارش  اب 

میمصت رد  هتشذگ  هام  ود  لوط  رد  سلجم  هک  يزیگنا  تفگش  تعرـس  هب  هجوت  اب  : » درب یم  نایاپ  هب  تروص  نیدب  ار  شـشرازگ  يروم 
.« دسرب هجیتن  هب  يدوز  هب  ناریا  رد  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  زاب  ياهرد  تسایس  هک  دور  یم  روصت  تسا ، هتشاد  يریگ 

اب اه  یـسیلگنا  دش . زاب  ناسانـش  ناتـساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ات  دیـشک  لوط  لاس  جـنپ  نوچ  دوب . ماگنهدوز  یمک  يروم  ینامداش  هتبلا 
هب رجنم  رما  نیا  دـندرک و  تفلاخم  دـنکفا  یم  هرطاخم  هب  ار  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  دادرارق  ًـالامتحا  هک  لـیلد  نیا  هب  هحیـال  نیا 

لیالد دسر  یم  رظن  هب  لاس 1951 ، رد  تفن  تعنـص  ندش  یلم  نوناق  ندش  حرطم  هب  هجوت  اب  دیدرگ . اکیرمآ  تلود  راکـشآ  یتیاضران 
. تشادرب رد  اه  سیلگنا  يارب  يدب  رایسب  جیاتن  نوناق  نیا  دوب . یفاک  یجراخ  تازایتما  وغل  اب  تفلاخم  يارب  اه  یسیلگنا 

تسا رارق  هک  يا  هحیال  هیلع  ضارتعا  رد  وا  اب  دنک  تساوخرد  شنایاتمه  زا  هک  تسا  ددصرد  ناتـسلگنا  راتخمریزو  : » دسیون یم  يروم 
زا هدـمآ و  تسد  هب  یتنطلـس  ياه  نامرف  قیرط  زا  هک  تسا  یتازایتما  همه  وغل  هحیال ، عوضوم  دـننک . يراـکمه  دوش ، حرطم  سلجم  رد 

راثآ زایتما  و  لامـش ] تفن   ] رالاسهپـس تفن  زاـیتما  هحیـال  نیا  اـب  تسا . هتفرگ  تروص  یکدـنا  يرادرب  هرهب  اـی  هدـشن  يرادرب  هرهب  اـهنآ 
مناد یم  دیعب  نم  تسا  لاوئس  ریز  شور  نیا  ندوب  ینوناق  هک  نیا  دوجو  اب  تفرگ . دهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  هسنارف  یناتساب 
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هک دوب  رواـب  نیا  رب  هجراـخ  روما  ترازو  ینوناـق ، رظن  زا  روش  نیا  ندوب  لاوئـس  ریز  مغریلع   (1) .« دـننک تفلاخم  نآ  اب  ناییاکیرمآ  هک 
دنهاوخ دوخ  يوزرآ  هب  دنا  هتـسب  دـیما  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  ربارب  تیلاعف  هب  هک  ناییاکیرمآ  دوش  بیوصت  هحیال  نیا  رگا  »

دهاوخ رب  رد  نانآ  يارب  زین  يرتشیب  عفانم  دنـسرب ، فدـه  نیا  هب  ناییاکیرمآ  رگا  تسین و  لیلد  یب  حرط ، نیا  هئارا  نم  هدـیقع  هب  دیـسر .
هب امـش  نتـسویپ  يارب  یبسانم  لـیلد  هجراـخ  روما  ترازو  : » دوب حـضاو  ًـالماک  يروم  هب  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  روتـسد  تشاد ».

(2) .« دنیب یمن  هدش  داهنشیپ  نوناق  هب  ضارتعا  رد  نات  یسیلگنا  راکمه 

هب ار  یحیسم » یسایس  ناگدنیامن   » همه ناریا  رد  ناتسلگنا  راتخمریزو  نرول ، یسرپ  رـس  سلجم ، هب  دیدج  نوناق  هحیال  هئارا  هب  خساپ  رد 
زا  » نوچ دز  زابرـس  تکرـش  زا  يروم  دـنهد . بیترت  ناریا  تلود  هیلع  كرتشم  یـضارتعا  دـیدج  نوناق  دروم  رد  ات  درک  توعد  یتسـشن 

ار نایوسنارف  مه  هکلب  دیشخب ، دهاوخ  قنور  ناییاکیرمآ  راک  بسک و  هب  اهنت  هن  دوب و  دهاوخ  دیفم  رایـسب  دیدج  نوناق  اکیرمآ ، هاگدید 
. درک دـهاوخ  هاتوک  رالاسهپـس ، نامرف  لامـش ، تفن  زایتما  زا  ار  اه  یـسیلگنا  تسد  مهو  درک  دـهاوخ  جراـخ  یناتـساب  راـثآ  راـصحنا  زا 
ره سکع ، رب  تسین و  رطخ  رد  ناشیاهروشک  عفانم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـندز ؛» زابرـس  ضارتعا  مالعا  زا  زین  ناملآ  ایلاتیا و  راتخم  يارزو 

عاـبتا هدـش و  اـطعا  تیطورــشم  زا  لـبق  ناـمز  رد  هـک  ار  یناوارف  تازاـیتما  دــناوتب  سلجم  دــیدج  میمــصت  هـک  دــنراودیما  روـشک  ود 
(3) .« دنک يزاسکاپ  تسا ، هدرک  مورحم  ناریا  رد  يداصتقا  عفانم  زا  ار  ناشیاهروشک 

دوخ يراصحنا  زایتما  وغل  نارگن  ًاتعیبط  نایوسنارف  دندوب . یضاران  هدش  داهنشیپ  هحیال  زا  کیژلب  هسنارف و  ناتسلگنا ، یـسایس  ناگدنیامن 
هک دندوب  دوخ  یبسا  نهآ  هار  زایتما  نارگن  اه  یکیژلب  دندوب . یسانش  ناتساب  هنیمز  رد 

هم 1925. خروم 24  ، 891/7 هرامش 927 ، يروم ، مارگلت  - 1
نئوژ 1925. خروم 2  ، 891/7 هرامش 927 ، هجراخ ، روما  ریزو  مارگلت  - 2
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دوخ یتفن  تازاـیتما  نارگن  مه  اـه  یـسیلگنا  دـندوب . هدرب  شیپ  ار  نآ  نکمم » هار  نیرت  یبلقت   » زا دـیوگ  یم  يروم  نآ  يارجا  دروم  رد 
دناوتب هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  دـنک  وغل  ار  ناـیناریا  هب  هدـش  اـطعا  تازاـیتما  دـناوتب  ناریا  سلجم  هک  نیا  : » دـنک یم  هراـشا  نرول  دـندوب .
نرول دـنک ». یم  یفتنم  ار  یـضرف  نینچ  روشک  نیا  رد  نویـسالوتیپاک  نوناق  دوجو  دـنک . خـسف  زین  ار  ناـیجراخ  هب  هدـش  هداد  تازاـیتما 

دوش وغل  ینایناریا  تازایتما  تسا  هدرک  داهنـشیپ  هحیال ، نیا  هدنهد  هئارا  شاترومیت ، نیـسحلادبع  اب  ییوگتفگ  رد  هک  دنک  یم  يروآدای 
یم هک  دـنک  یم  نئمطم  ار  نرول  لاح  نیع  رد  یلو  دـنک ، یم  در  ار  وا  داهنـشیپ  هناعطاق  شاترومیت  دـنا . هدرکن  يرادرب  هرهب  اـهنآ  زا  هک 

یتنامـض هلزنم  هب  ار  نانخـس  نیا  یـسرپ  رـس  یلو  دوشن . هحیـال  نیا  لومـشم  هک  تفاـی  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  يارب  یهار  ناوـت 
، تسا ناریا  رد  اکیرمآ  حلاصم  عفن  هب  ًالماک  هدش  داهنـشیپ  نوناق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنک ، هفاضا  تسناوت  یم  يروم  درک ». یقلت  یفاکان 

شیپ اجک  ات  ناریا  زا  اکیرمآ  نتـشاد  هگن  رود  يارب  اه  یـسیلگنا  هک  دوب  هداد  ناشن  يربمیا  هعقاو  دنا . هدرک  تفلاخم  نآ  اب  اه  یـسیلگنا 
. دنور یم 

لامعا  » هک دنوش  روآدای  ناریا  تلود  هب  هناگادج  کی  ره  کیژلب  هسنارف و  ناتـسلگنا ، یـسایس  ناگدنیامن  هک  دـش  نیا  رب  رارق  نایاپ  رد 
ار نوناق  نیا  اب  تفلاخم  قح  نانآ  لیلد  نیمه  هب  دـهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  اـهنآ  عوبتم  ياـهروشک  عفاـنم  دـناوت  یم  دـیدج  ياـه  شور 

(1) دنراد ».

یم داهنـشیپ  ار  یـشور   ] هحیال نیا  : »[ تشون ییالع  داد . عالطا  يروم  هب  ار  ناریا  تلود  رظن  يا  همان  رد  هم 1925  رد 25  ییالع  نیسح 
تکلمم نیا  یـساسا  نیناوق  اـب  شور  نیا  درک . دـهاوخ  کـمک  يداـصتقا  ياـه  تیلاـعف  يارب  یـصخشم  هنیمز  ندـش  مهارف  هب  هک  دـهد 

. دراد ار  دوجوم  نیناوق  ای  تابوصم  دروم  رد  رظن  دیدجت  حالـصا و  ای  وغل  بیوصت ، يارب  لماک  تردـق  راذـگ  نوناق  درادـن و  یـضراعت 
دروم رد  یجراخ  ياه  تاملپید  یخرب  عضوم 
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، ناریا تلم  قح  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یلبق  میژر  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  مه  هظحل  کی  يارب  هک  ارچ  تسا ؛ عافد  لـباقریغ  هلئـسم  نیا 
ياه نامرآ  زورما و  ياهزاین  اب  ناونع  چیه  هب  یمیدق  دانـسا  نیا  دـشاب . هدرک  اطعا  دـساف  ناگداز  فارـشا  هب  یناوارف  تازایتما  دـبا  يارب 

.« تسا هدش  هدافتسا  یلم  ياه  تورث  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  زا  يریگولج  ام و  ناتسد  نتسب  يارب  اهنآ  زا  هراومه  دنتسین و  بسانتم  تلم 
یـساسا نوناق  هب  هجوت  اب  سلجم   » وا هدـیقع  هب  هک  داد  عالطا  ییالع  هب  تسا ، هدوب  هیلدـع  ریزو  ًالبق  هک  یغورف  یلعدـمحم  هیلاـم ، ریزو 

نیا هب  هجوت  اب  دنتـسه ، یلبق  هماکدوخ  ناهاش  رماوا  هک  اه  نامرف  دـنامب . مورحم  نیناوق  وغل  ای  عضو  يارب  دوخ  مات  راـیتخا  زا  دـناوت  یمن 
(1) دنوش ». یم  یقلت  نامز  نآ  نیناوق » ، » تسا هتشادن  دوجو  یساسا  نوناق  هتشذگ  نامز  رد  هک 

یمن هئارا  یـصاخ  دانتـسا  هک  نآ  دوجو  اب   » تاثحابم نیا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  يروم  تفاـی . همادا  سلجم  رد  ناگدـنیامن  ياـه  وگتفگ 
ياه يزیر  همانرب  هب  اهنآ  هقالع  ناش و  هدـش  شومارف  یناتـساب  راثآ  هب  تبـسن  نایناریا  هجوت  رگناشن  نوچ  دـنا ؛ هجوت  بلاـج  یلو  دـنهد 

(3). دوب هناهاگآ  ان  لکش  نیمه  هب  زین  سلجم  رد  ریزو  خساپ   (2) .« تسا راثآ  نیا  زا  يرادرب  هرهب  يارب  رت  بسانم 

ینامز نیرت  کیدزن  خیرات  نیا  نیاربانب ، . » دـش لوکوم  تسوگآ  هب 23  نآ  ددجم  ییاشگزاب  دـش و  لیطعت  يالوج 1925  رد 7  سلجم 
يالوج رد 13  دـندیزرو . یم  رارـصا  دوخ  تفلاخم  رب  نامز  نیمه  رد  اـه  یـسیلگنا   (4)« دوش یـسررب  دناوت  یم  دـیدج  هحیال  هک  تسا 
یشور زا  تیامح  هب  یلیامت  ایآ  : » دیسرپ يروم  نیشناج  رسپ ، يرومآ  یلپوک  زا  يا  همان  رد  نرول  یسرپ  رس  ناتـسلگنا  راتخمریزو   1925

ياهروتسد امش  تلود  ایآ  دیهد  عالطا  نم  هب  رگا  دوب  مهاوخ  رازگساپس  زین  و  دیراد ؛؟ ما  هتفرگ  شیپ  رد  نم  هک 

هم 1925. خروم 28  ، 891/14 ، 927 هرامش 1113 ، يروم ، شرازگ  همیمض  - 1
نئوژ 1925. خروم 2  ، 891/15 هرامش 1126،927 ، يروم ، شرازگ  - 2

نئوژ 1925. خروم 2  ، 891/15 ، 927 هرامش 1126 ، يروم ، شرازگ  همیمض  - 3
هییوژ 1925. خروم 15  ، 891/17 ، 927 هرامش 1180 ، يرومآ ، شرازگ  - 4
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امش : » دوب هناخاتسگ  حیرـص و  درـس ، يروم  هب  يالوج 1925  رد 15  يرومآ  خـساپ  ریخ »؟ اـی  تسا  هداد  امـش  هب  هراـب  نیا  رد  يدـیدج 
زا يدیدج  ياهروتـسد  رگا  هک  دـیا  هدرک  تساوخرد  نم  زا  منک و  تیامح  دـیا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يراتفر  زا  مناوتب  نم  هک  دـیراودیما 
نم هک  مناسرب  امش  راضحتـسا  هب  هنافـسأتم  دیاب  : » هک دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يدرـس  اب  يرومآ  منک ». حرطم  امـش  اب  مدرک  تفایرد  متلود 

عـضاوم رییغت  تروص  رد  متـسه و  سامت  رد  متلود  اب  نم  هتبلا  مشاب ، هتـشاد  هلئـسم  نیا  دروم  رد  یتبثم  راتفر  مناوت  یمن  رـضاح  لاـح  رد 
(1) .« مراذگب نایرج  رد  ار  امش  موش  یم  لاحشوخ  متلود 

شوماخ یگرم  هب  ًابیرقت  يداهنشیپ  هحیال  : » دهد یم  شرازگ  پیلیف  نمفاه  اکیرمآ ، دیدج  راتخمریزو  اه ، یـسیلگنا  تفلاخم  هب  هجوت  اب 
زا سپ  مجنپ  سلجم  یتـقو  دـش . هجاوـم  عـفنیذ  ناـیجراخ  يوـس  زا  يدـج  تفلاـخم  اـب  نآ  حرط  هک  منک  ناـشنرطاخ  دـیاب  دـش . راـچد 

هرابود رـضاح  سلجم  رد  هک  دشن  هراشا  یتح  دـماین ؛ نایم  هب  هحیال  نیا  زا  ینخـس  دـش ، ییاشگزاب  تسوگآ 1925  رد  مرحم  تـالیطعت 
رد ناوارف  قوش  روش و  هزیگنا و  اب  هک  دوب  یلگ  دننام  روشک ، نیا  رد  رگید  ياه  شیامن  يرایـسب  دننام  زین  حرط  نیا  دش . دـهاوخ  حرطم 

(2) .« دش هتسب  یشوماخ  رد  باتفآ  بورغ  ضحم  هب  دش و  هتفکش  دیشروخ  عولط  ماگنه 

هسنارف رب  اکیرمآ  کیتاملپید  راشف  دیدجت 

هک دـسر  یمن  رظن  هب  دـش . هتفرگ  رـس  زا  اکیرمآ  کیتاملپید  ياه  شالت  نوناق ، قیرط  زا  هسنارف  راصحنا  وغل  رد  ناریا  تسکـش  دوجو  اب 
تلود

هییوژ 1925. خروم 15  ، 891/17 ، 927 هرامش 1180 ، يرومآ ، شرازگ  همیمض  - 1
زا صحفت  قـیقحت و  زا  سپ   » هک دراد  یم  زاربا  نینچمه  پیلیف  توا 1926 . خروم 11  ، 891/28 ، 927 هرامش 146 ، پیلیف ، شرازگ  - 2

بیوصت هب  هماع ، دیاوف  ریزو  شاترومیت ، ناخ  نیـسحلا  دبع  ینعی  حرط ، هدنهد  هیارا  لیامت  یلـصا  لیلد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  قثوم  عبانم 
.« تسا هدوب  ناغماد  نانمس و  رد  تفن  زایتما  قح  اب  طابترا  رد  شا  یصخش  عفانم  شرتسگ  سلجم  رد  نآ 
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شالت رد  اکیرمآ  تلود  ًالامتحا  دشاب . هتشاذگ  رانک  ار  دوخ  راصحنا  اکیرمآ  بناج  زا  يدج  راشف  دوجو  نودب  دوخ و  يدوخ  هب  هسنارف 
اجنآ رد  تفر و  هسنارف  هب  ربماون 1925  ربتکا و  رد  پوپ  دوب . هتفرگ  هرهب  زین  پوپ  تامدخ  زا  يدودـح  ات  هسنارف  راصحنا  وغل  يارب  دوخ 

اب ییاهوگتفگ  نینچمه  وا  داد . ماجنا  ناریا  دروم  رد  یتارکاذم  هسنارف  هجراخ  روما  ریزو  اب  کیره ، یت  نوریام  اکیرمآ ، ریفـس  یفرعم  اب 
لامعا يارب  وگاکیـش  رد  دلیف  یلم  خیرات  هزوم  ریدم  دـلیف ، یلنتـسا   (1). داد ماجنا  يوسنارف  ذوفن  اب  سانـش  ناتـساب  تویلپ  لواـپ  روسفرپ 

يارب يواسم  قوقح  راتـساوخ  هک  درک  هراشا  پوپ  تاکیرحت  هب  نآ  رد  تشون و  اهنآ  هب  يا  همان  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  رب  راشف » »
دنراد لیامت  نانآ  هک  درک  اعدا  نایوسنارف  اب  شتارکاذم  همادا  رد  پوپ   (2). تسا هدوب  ناریا  رد  قیقحت »  » رما رد  ندمتم » ياه  تلم  همه  »

رـس زا  ار  يرت  يدـج  تارکاذـم  میورب و  سیراپ  هب  يرگید  درف  ای  نم  هک  دـنداد  داهنـشیپ  اـهنآ  : » دـننک لاـبند  سیراـپ  رد  ار  اـهوگتفگ 
رپ ار  اه  باشخ  هدیشک و  نوریب  اهرابنا  زا  ار  نامتامهم  دشاب  رتهب  دیاش  میریگب ...

یعس : » دوب هدرک  داهنشیپ  همان  نیا  رد  پوپ  لیروآ 1926 . خروم 29  هرامش 891.927/26 ، نآ ، همیمض  اب  هارمه  يروم  هب  پوپ  همان  - 1
نم رظن  زا  میشاب . هتـشاد  گنهامه  حرط  کی  میدمآ  نتگنـشاو  هب  ویلپ  نم و  یتقو  ات  منک  هیهت  تایلمع  يارب  يداهنـشیپ  یحرط  منک  یم 

یسانش ناتساب  ياه  نمجنا  و  ناسانش ، ناتساب  اه ، هزوم  فلتخم ، ياههاگشناد  هک  دینامهفب  وا  هب  سلاد  امـش و  هک  تسا  نآ  مهم  هلئـسم 
.« دنا هدرک  دراو  هجراخ  روما  ترازو  رب  يدیدش  رایسب  راشف  اه ، يوسنارف  طقف  و  اه ، يوسنارف  یبلط  راصحنا  هب  ضارتعا  رد 

پوپ ماهپا  روترآ  ياقآ  : » تسا ریز  بلطم  يواح  هماـن  ربتکا 1926 . خروم 6  ، 891/30 هرامـش 927 ، هجراخ ، روما  ریزو  هب  دلیف  همان  - 2
دلیف دنا ». هداد  عالطا  دلیف  یعیبط  خیرات  هزوم  هب  دنا  هداد  ماجنا  ناریا  رد  یملع  تایفـشک  يراج  عاضوا  دوبهب  روظنم  هب  هک  ار  یتامادـقا 

، تسا هدوب  هفرط  کی  دودحم و  ًاتبـسن  یتایفـشک  نینچ  رد  تکراشم  هتـشذگ  رد  هک  هلئـسم  نیا  زا  فسأت  زاربا  نمـض  هزوم  : » دیازفا یم 
رد يواسم  قوقح  يواسم و  ياه  تصرف  ياراد  ندـمتم  ياه  تلم  همه  نآ  قباطم  هک  یتابیترت  زا  تیاـمح  هب  ار  دوخ  لـیامت  هلیـسونیدب 

هنامیمـص و هزوم  نیاربانب ، : » دـیوگ یم  همتاخ  رد  وا  دراد ». یم  مالعا  دنـشاب ، ناریا  رد  یملع  عورـشم  تاـقیقحت  هب  طوبرم  لـیاسم  همه 
یتاقیقحت هعماج  روضح  ناکما  نتخاس  مهارف  و  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  شـالت  هنوگ  ره  زا  هناـقداص 

.« دنک یم  ینادردق  لابقتسا و  ملع ، دربشیپ  روظنم  هب  ناریا ، رد  اکیرمآ 
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هجراخ روما  ترازو   (1) .« دنزادرپب هلئسم  نیا  هب  خسار  یمزع  اب  هک  دنقاتشم  سیراپ  رد  ترافـس  نانکراک  زا  یـضعب  منک  یم  رکف  مینک .
[ رقاب  »] هب سرام 1926  لوا  رد  يا  همان  رد  پوپ  تسا . نیرفآ  لکـشم  تدـش  هب  پوپ  اـب  یطاـبترا  هنوگره  تفاـیرد  تعرـس  هب  اـکیرمآ 

سانش قرش  صـصختم »  » نیرتمهم ناونع  هب  تویلپ  روسفرپ  زا  دوب - هدرک  یفرعم  نتگنـشاو  رد  ناریا » رادراک   » ار وا  پوپ  هک  یمظاک -»
هب يا  همان  رد  پوپ  دوب . مه  هرگنک  ياضعا  هب  يراگن  همان  لماش  دوخ  ندرک  حرطم  يارب  پوپ  هفقو  یب  ياـه  شـالت   (2). دوب هدرک  دای 

هدـیقع مه  نم  اب  رما  نیا  رد  هجراـخ  روما  ترازو  منک  یم  رکف  : » دـسیون یم  نوترب ، رودوئت  هرگنک ، هدـنیامن  هب  هیروف 1926  خیرات 27 
رد پوپ  مهاگآ ». یبوخ  هب  نآ  رب  ریثأت  هوحن  ناریا و  مدرم  یمومع  راکفا  اـب  هک  ما  هداد  ناـشن  ناریا  رد  متماـقا  تدـم  لوط  رد  هک  تسا 

تمـس هب  اهراب  مدرم  هک  دوب  راذگریثأت  زیگنا و  ناجیه  رایـسب  رما  نیا  درادـن . ار  ام  هقباس  ایند  رد  يروشک  چـیه  : » دـیازفا یم  همان  نیمه 
دامتعا و ینادردق و  زج  يزیچ  ناریا  رـسارس  رد  دنـسوبب . دوب  هدش  بصن  نآ  يور  هک  ار  اکیرمآ  مچرپ  ات  دندروآ  یم  موجه  ام  لیبموتا 

نمفاه باختنا  تشاد . دوجو  یتیاـضران  تناـیخ و  سح  مه  هزادـنا  نیمه  هب  تقیقح  رد  اـما   (3) درادن ». دوجو  اکیرمآ  هب  تبـسن  دـیما 
نیرت و هبرجت  اب  زا  یکی  پیلیف  اریز  داد ، یم  ناشن  ار  ناریا  هب  اکیرمآ  هقالع  ناریا  رد  اکیرمآ  راـتخمریزو  ناونع  هب  لاس 1926  رد  پیلیف 

تفایرد فارگلت  قیرط  زا  ار  روتـسد  نیا  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  یمک  پیلیف  دوب . اـکیرمآ  یجراـخ  سیورـس  ياـه  تاـملپید  نیرت  اـناوت 
یصقا رد  اهروشک  ریاس  زا  دوخ  ناراکمه  شوداشود  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتساب  رـضاح  لاح  رد  دیتسه  نایرج  رد  هک  روط  نامه  : » درک

لیلد نیمه  هب  دـننک . یم  لابقتـسا  ناریا  رد  ییاه  يراکمه  نینچ  زا  دنتـسه و  يدـج  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  لوغـشم  ناهج  طاـقن 
زا ار  دوخ  يدونشخ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو 

هم 1926. خروم 12  ، 891/25 هرامش 927 ، يروم ، هب  پوپ  همان  - 1
سرام 1926. خروم 1  ، 23 ، 891 هرامش 927 ، نآ ، همیمض  اب  يروم  هب  پوپ  همان  - 2
سرام 1926. خروم 1  ، 891/23 هرامش 927 ، نآ ، همیمض  اب  يروم  هب  پوپ  همان  - 3
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تسوگآ هدهاعم 11  رد  هدش  اطعا  يراصحنا  زایتما  حالـصا  ناکما  یـسررب  ددـصرد  ناریا  هسنارف و  لود  هک  دراد  یم  مالعا  هلئـسم  نیا 
اب : » تشاد یم  رب  دیاب  پیلیف  هک  دوب  یصاخ  ياه  ماگ  دروم  رد  مارگلت  يدعب  تمـسق  دنتـسه ». زیمآ  حلـص  همان  تقفاوم  قیرط  زا   1900

ياـتمه اـب  یمـسرریغ  تروـص  هب  هلئـسم  نیا  دروـم  رد  امـش  هک  تسا  راودـیما  هجراـخ  روـما  ترازو  ور ، شیپ  هژیو  تیعقوـم  هب  هجوـت 
یلکشم رگا  نیا  رب  هوالع  دییامن . مادقا  هنیمز  نیا  رد  شتلود  راتفر  هب  ندرب  یپ  يارب  هناطاتحم  یلکـش  هب  هدرک و  هرکاذم  دوخ  يوسنارف 

رد هدش  ذاختا  تسایـس  هب  هراشا  اب  نامز  نیمه  رد  دینک و  مالعا  ناریا  تلود  هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  یـصخش  هقالع  امـش  درادـن ، دوجو 
ناتساب عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  دراد  لیامت  اکیرمآ  تلود  هک  دینک  نایب  یسانش  ناتـساب  ياه  شواک  هنیمز  رد  زاب  ياهرد  رب  ینبم  ناریا 

(1) .« دناسرب ناریا  هب  دنم  هقالع  ییاکیرمآ  ناسانش 

دیدـج راتخمریزو  هک  تفایرد  ناریا  یمـسر  تاماقم  اب  وا  ياه  سامت  نایوسنارف و  هب  تبـسن  یمـسرریغ »  » درکیور نیا  يریگیپ  اب  پیلیف 
ياتمه هب  تبسن  دسر و  یم  رظن  هب  رترکفنشور   » دیدج راتخمریزو  هک  نآ  زین  تسا و  هتشاد  ناریا  تلود  اب  یتارکاذم  سارگوم ، هسنارف ،

اب ناـیوسنارف  اـب  وگتفگ  هک  یلاـح  رد  دـهد ». یم  ناـشن  كرتشم  یلح  هار  هب  ندیـسر  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  نوسنوب ، ما . دوخ ، نیـشیپ 
هضرع سلجم  هب  هدامآ و  يا  هحیال  فراعم  ریزو  هک  درک  تقفاوم  ناریا  يارزو  تأیه  دوب ، نایرج  رد  اکیرمآ  ترافس  قیوشت  تیامح و 

دلفستره تسنرا  رتکد  نمض  رد  دنک . حرطم  ار  یلم  هناخباتک  هزوم و  نآ  قیرط  زا  یناتـساب و  راثآ  يارب  يا  هرادا  سیـسأت  نآ  رد  دنک و 
رما رد  هلخادم  مدع  لیلد  هب  هحیال  نیا  هک  نآ  دوجو  اب  دوش . مادختـسا  ناموت  هنایهام 600  قوقح  اب  یناتـساب  راثآ  هرادا  رواشم  ناونع  هب 

ضراعت مه  اب  ًامتح  هسنارف  راصحنا  يداهنـشیپ و  حرط   » هک دوب  رواـب  نیا  رب  پیلیف  تشادـن ، یـضراعت  هسنارف  راـصحنا  اـب  ًـالمع  شواـک 
دنهاوخ

هم 1926. خروم 26  ، 891/26 هرامش 927 ، پیلیف ، نمفاه  هب  ورک  فزوج  همان  - 1
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.« دوب دهاوخ  هسنارف  راصحنا  يارب  یشلاچ  هحیال ، نیا  تشاد ...

نئوژ رد 30  شا  هنالاس  تسـشن  نیلوا  هک  داد  شرازگ  یلم  راـثآ  نمجنا  سیـسأت  زا  دلفـستره ، مادختـسا  داهنـشیپ  اـب  طاـبترا  رد  پیلیف 
نیا زا  هدافتـسا  اب  نمجنا  درک . یم  نیمأت  فراعم  ترازو  ار  نآ  هجدوب  اما  دوب  لقتـسم  ًامـسا  نمجنا  نیا  هچرگ  دوب . هدـش  رازگرب   1926

هدامآ لماش  دلفستره  ياه  تیلاعف  تفرگ . ناریا  هب  شتوعد  وا و  مادختسا  هب  میمصت  دلفـستره  اب  نایوسنارف  تفلاخم  دوجو  اب  هجدوب و 
هب هحیال  نیا  هک  دور  یم  دـیما  : » دـنک یم  هفاـضا  پیلیف  دوب . یـسانش  ناتـساب  ياـه  تیلاـعف  هنیمز  رد  یعماـج  نوناـق  سیون  شیپ  ندرک 

(1) دوش ». هضرع  سلجم  هب  يدوز 

« يا هداعلا  قوف  رحبت  یـسانش  ناتـساب  رد   » مه و  ناـخاضر ؛ اـب  یکیدزن  هطبار  مه  هک  گـنج -  ریزو  یغورف ، هک  دوب  رواـب  نیا  رب  نمجنا 
زا یشخب  ناونع  هب  یغورف  تسا . هسنارف  تلود  اب  عوضوم  ندرک  حرطم  يارب  یبوخ  تیعقوم  رد  دوب - هدرک  رفـس  سیراپ  هب  زین  تشاد و 

« ناریا رد  یـسانش  ناتـساب  تیعـضو   » دروم رد  ییاهروتـسد  اکیرمآ  ترافـس  دوب  هدینـش  هک  نیا  هب  هجوت  اب  سیراـپ و  رد  شیاـه  شـالت 
: دـیوگ یم  سواه  تیاو  درک . تاـقالم  ربماتپس 1926  رد 29  ار  سواه  تیاو  نودلـش  اکیرمآ ، ترافـس  رادراـک  تسا ، هدرک  تفاـیرد 

لکشم دصق  هک  دیسر  یمن  رظن  هب  دوب و  یقطنم  مارآ و  رایـسب  شیاهوگتفگ  رد  درک و  یم  تبحـص  هسنارف  هب  یبوخ  هب  یغورف ]  ] ریزو »
ار یلم » راثآ  نمجنا   » ریدـم ناونع  هب  دلفـستره  باصتنا  دـصق  ناریا  تلود  هک  داد  عالطا  سواـه  تیاو  هب  یغورف  دـشاب . هتـشاد  ینیرفآ 

تـسا تحاران  تدـش  هب  هسنارف  راصحنا  زا  وا  تلود  هک  درک  نایب  نینچمه  یغورف  دـنا . هدرک  تفلاخم  رما  نیا  اـب  ناـیوسنارف  یلو  دراد 
نآ هب  ندیشخب  همتاخ  هب  یضار  تمارغ  تفایرد  اب  طقف  نایوسنارف  نوچ  دهد ، ماجنا  دیاب  يدروخرب  هچ  نآ  دروم  رد  هک  دناد  یمن  یلو 

متفگ یغورف  هب  نم  : » دوب نینچ  نیا  هک  دش  ایوج  هنیمز  نیا  رد  ار  سواه  تیاو  رظن  یغورف  دنتسه .

توا 1926. خروم 11  ، 891/28 ، 927 هرامش 146 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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اب ینیرفآ  لکـشم  دـسر  یم  رظن  هب  یلک  روط  هب  یلو  مناد ، یمن  چـیه  دلفـستره  رتـکد  مادختـسا  هب  طوـبرم  یلحم  طیارـش  دروـم  رد  هک 
ناسانش ناتـساب  رگا  منئمطم  ًابیرقت  یلو  تسین ؛ ضامغا  لباق  هتکن  نیا  دنراد و  تسد  رد  زایتما  کی  نایوسنارف  تسین . یقطنم  نایوسنارف 
راصحنا دروم  رد  ثحب  دـشاب ، نیا  هلئـسم  رگا  درک و  دـنهاوخن  یتفلاخم  ناـیوسنارف  دنـشاب ، هتـشاد  هقـالع  ناریا  رد  شواـک  هب  یجراـخ 

همتاخ ًالمع  يراصحنا  زایتما  دـننک ، تیلاعف  ناریا  رد  يدایز  یجراخ  تاسـسؤم  رگا  هدـنیآ  ياه  لاس  رد  دوب . دـهاوخ  هدـیاف  یب  هسنارف 
تلود اـب  تسا  رتـهب  تسا و  تسرد  نم  رظن  وا ، هدـیقع  هب  تفگ  درک و  رکـشت  رایـسب  نم  زا  وا  : » دوـب نیا  یغورف  خـساپ  تفاـی . دـهاوخ 

. تشادن رب  رد  یصاخ  هجیتن  سیراپ  رد  هسنارف  تلود  اب  یغورف  تارکاذم  تیاهن  رد   (1) .« دوشن یلک  ثحب  کی  دراو  هسنارف 

تیاو خساپ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  ربتکا 1926  خـیرات 18  هب  يا  همان  رد  هجراخ  روما  ترازو  کیدزن  رواخ  روما  شخب  سیئر  واش ، دراوه 
دیـشاب هدز  سدح  امـش  تسا  نکمم  هتبلا  مقفاوم . دیا  هتفگ  یغورف  هب  هچنآ  دروم  رد  امـش  رظن  اب  نم  : » دراد یم  مالعا  یغورف  هب  سواه 

يروخاهنت تسایس  لیدعت  هب  راداو  ار  نایوسنارف  ات  دننک  داجیا  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتـساب  نایم  رد  یفاک  لیامت  دندنم  هقالع  نایناریا  هک 
تیلاعف دناوتب  هنیمز  نیا  رد  رضاح  لاح  رد  هجراخ  روما  ترازو  دسر  یمن  رظن  هب  دننک . ناریا  یسانش  ناتساب  ياه  شواک  هطیح  رد  ناش 
یقفاوت هب  ندیسر  يارب  نایناریا  ياه  شالت  لوط  رد  هلئسم  نیا  دروم  رد  ار  شا  هناهاوخریخ  یفرط  یب  دناوت  یم  هتبلا  دهد . ماجنا  یصاخ 

درک رفس  ایفلدالیف  هب  يروم  ربماون 1926  رد 5  لمع . رد  ات  دوب  مالک  رد  رتشیب  اهییاکیرمآ  یفرط » یب   » ًانئمطم دـنک ». ظفح  نایوسنارف  اب 
ياوتحم دنک . تاقالم  ایفلدالیف  سیسأت  درگلاس  نیمهاجنپ  دص و  هاگشیامن  رد  ناریا  یلاع  هدنیامن  هداز  یقت  نسحدیس  اب  ات 

ربتکا 1926. خروم 1  ، 891/32 هرامش 927 ، واش ، دنلواه  یج . هب  سواه  تیاو  نوراش  همان  تشاددای و  - 1
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مه سواه  تیاو  اب  يروم   (1). دش هداتسرف  سیراپ  رد  اکیرمآ  ریفس  کیره ، یت . نوریام  يارب  هنامرحم  همان  ود  لکـش  هب  اهنآ  يوگتفگ 
، تسا نآ  وغل  راتساوخ  شیپ  زا  شیب  ناریا  تلود  هک  ناریا  یسانش  ناتـساب  ياه  شواک  رد  هسنارف  راصحنا  هلئـسم  دروم  رد  : » دوب هدیقع 

ریذـپانراکنا رابتعا  هب  هجوت  اب  مداد  خـساپ  نم  مراذـگب . نایم  رد  وا  اـب  دـسر  یم  مرظن  هب  هک  ار  یـشور  نیرتهب  درک  تساوخرد  نم  زا  وا 
تلود اب  هحلاصم  هب  ندیـسر  هرکاذـم و  يارب  شالت  زا  ریغ  نایناریا  يارب  يرگید  هار  نم  دـشاب - هنالداعان  نآ  داـفم  مه  ردـق  ره  زاـیتما -

رما نیا  رد  يراکمه  قح  یجراخ  ناسانش  ناتساب  هب  نانآ  دوش ، هرکاذم  تسرد  هار  زا  نایوسنارف  اب  رگا  متشاد  رواب  نم  منیب . یمن  هسنارف 
.« دش دهاوخ  داجیا  ناریا  رد  دروم  نیا  رد  يزیگناروش  هقالع  لیامت و  منئمطم  تروص  نیا  رد  داد و  دنهاوخ  ار  مهم 

هک مدرک  هراشا  نم  : » تسا دلفـستره  مادختـسا  هسنارف و  يراصحنا  زایتما  وغل  رکف  هب  ناریا  تلود  ارچ  هک  داد  حیـضوت  سپـس  هداز  یقت 
ناتساب دلفستره  تسنرا  رتکد  رظن  ریز  ناشروشک  رد  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  هک  دندنم  هقالع  رـضاح  لاح  رد  نایناریا  هدش  شرازگ 

يا هقالع  نایناریا  هک  درک  نایب  هناقداص  وا  هتبلا  دـش . دـهاوخ  نایوسنارف  شنکاو  هب  رجنم  ًالامتحا  هک  دوش  ماجنا  یناملآ  فورعم  ساـنش 
هب تبـسن  هنهک و  ار  يوسنارف  ناسانـش  ناتـساب  ياه  شور  نانآ  نوچ  دـنامب ، یقاب  نایوسنارف  تسد  رد  اـه  شواـک  یلـصا  هرادا  دـنرادن 

، عوضوم نیا  نایاپ  رد  : » دوب نایوسنارف  هیلع  اکیرمآ  کیتاملپید  ياهراشف  همادا  راتـساوخ  هداز  یقت  دنناد ». یم  بقع  زور  ياه  تفرـشیپ 
ناتساب ياه  تیلاعف  رد  تکراشم  رب  ینبم  ار  شا  هتساوخ  یمسرریغ  تروص  هب  اکیرمآ  تلود  هک  درک  حرطم  ار  رظن  نیا  هداز  یقت  ياقآ 

.« درک دهاوخ  کمک  شخب  تیاضر  یقفاوت  يرارقرب  هب  ام  يوس  زا  راک  نیا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا  دنک . حرطم  هسنارف  تلود  اب  یسانش 

. يروم بناج  زا  همیمض  تشاددای  هرامش 20998 و  کیره ، یت . نیرام  هب  واش  دنلواه  ربماون 1926  همان 17  - 1
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لزاومدام اب  هداز ، یقت  اب  وگتفگ  زا  دـعب  زور  ود  طـقف  ربماون 1926  رد 7  يروم  دوب . لامعا  لاح  رد  نایوسنارف  رب  یمـسرریغ »  » يراـشف
گنالرم داد . ماجنا  ناریا  رد  نایوسنارف  یسانش  ناتـساب  راصحنا  دروم  رد  ییوگتفگ  نتگنـشاو  رد  زریام  تیوه  جروج  هناخ  رد  گنالرم 

روما ریزو  اب  ار  عوضوم  نیا  دـناوت  یم  اهنآ  قیرط  زا  هک  دراد  سیراپ  رد  یتاطابترا   » اـما تسین  هسنارف  یمـسر  ماـقم  وا  هچرگا  هک  تفگ 
زا : » داد ناشن  پوپ  هب  يدایز  هجوت  وا  دنک ». حرطم  دوب - هنیمز  نیا  رد  تاعالطا  تفایرد  هب  دـنم  هقالع  گنالرم  هدـیقع  هب  هک  هجراخ - 

هنیمز رد  رواشم  راد  هزوم  پوپ ، ماهپا  روترآ  روسفرپ  ياه  تیلاعف  تیصخش و  دروم  رد  دهاوخ  یم  هک  متفایرد  وا  ياه  تبحـص  ياوحف 
رظنراهظا تسا - هتشاد  ناریا  زا  يرادید  رد 1925  هجراخ  روما  ترازو  تاعالطا  ساسا  رب  هک  وگاکیش -  رنه  هسـسؤم  رد  یمالـسا  رنه 

شالت نم  تسا ، هدش  هداتسرف  ناریا  هب  اکیرمآ  تلود  بناج  زا  هژیو  یتیرومأم  يارب  پوپ  روسفرپ  درک  یم  رکف  هک  وا  هب  خساپ  رد  منک .
لیلد هب  یصخش و  ًالماک  ناریا  زا  پوپ  روسفرپ  رادید  منک  یم  رکف  هک  متفگ  وا  هب  نم  مربب . نایم  زا  ار  وا  روصت  نیا  تعرـس  هب  ات  مدرک 
هزوم هناخباتک  یناتـساب ، راثآ  هنیمز  رد  ناشیا  هک  یتیلاـعف  ره  هک  نیا  تسا و  هدوب  هنیمز  نیا  رد  هعلاـطم  یمالـسا و  رنه  هب  ناـشیا  هقـالع 

رد يروم  ياه  تبحـص  اب  هک  گنالرم  تسا ». هدوب  وا  دوخ  بناج  زا  ًـالماک  تسا  هداد  ماـجنا  ناریا  تلود  يراـکمه  اـب  هریغ  یتنطلس و 
رتکد هب  ار  دوخ  هقالع  وا  هک  دش  رتشیب  یتقو  نم  بجعت  : » دهد یم  همادا  يروم  درک . نخس  هب  عورش  دوب ، هدش  رطاخ  هدوسآ  پوپ  دروم 

هدیدان ار  وا  ناوت  یمن  هک  تسا  رحبتم  نانچنآ  دوخ  تیلاعف  هنیمز  رد  وا  هدیقع  هب  هک  درک  زاربا  یناملآ  سانش  ناتساب  دلفـستره ، تسنرا 
مهاوخ یم  هزاجا  اـجنیا  رد  دراد . یکیدزن  رایـسب  طاـبترا  پوپ  رتکد  اـب  وا  هک  دوب  نیا  دلفـستره  رتکد  دروم  رد  وا  ینارگن  اـهنت  تفرگ .
تیلاعف هنیمز  رد  اـهنآ  هک  مراد  دـیدرت  نم  تسا و  یمـسر  هطبار  کـی  طـقف  ققحم  ود  نیا  هطبار  مناد  یم  نم  هک  ییاـج  اـت  منک  راـهظا 

.« دنشاب هتشاد  مه  اب  يا  هژیو  طابترا  ناشیاه 
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رد يراکمه  هب  یجراـخ  ياـه  تلود  هقـالع  مهف  يارب  هسنارف  تلود  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  وا   » هک داد  عـالطا  يروم  هب  سپـس  گـنالرم 
نکمم دنور  نیرتهب  دروم  رد  ارم  رظن  وا  دراد . یلیالد  دوخ  رواب  نیا  يارب  دنک و  یم  شالت  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  هنیمز 

نایوسنارف یسانش  ناتساب  راصحنا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناریا  هسنارف و  لود  نیب  مهافت  زا  اکیرمآ  تلود  مرظن  هب  هک  مداد  خساپ  نم  دیسرپ و 
يرفاو هقالع  قوش و  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتـساب  دوش  لصاح  یتقفاوم  نینچ  رگا  دهد  یم  ناشن  هک  مراد  یلیالد  نم  دنک و  یم  لابقتـسا 
دهاوخ لقتنم  نارهت  رد  هسنارف  یلعف  راتخمریزو  ردارب  هب  ار  شیاهداهنـشیپ  وا  هک  تفگ  سپـس  گنالرم  لزاومدام  داد ... دـنهاوخ  ناـشن 

ناتـساب يراصحنا  زایتما  لیدـعت  يارب  ار  ماگ  نیلوا  هسنارف  هک  داد  دـهاوخ  داهنـشیپ  وا  دـنک و  حرطم  هجراـخ  روما  ترازو  اـب  وا  اـت  درک 
(1) .« درادرب یسانش 

رد 26 شروشک  دـصقم  هب  نارهت  كرت  زا  شیپ  هک  تفایرد  پیلیف  دـش . لامعا  زین  سیراپ  نارهت و  رد  ناـیوسنارف  رب  یمـسرریغ »  » راـشف
زا ندیشک  تسد  يارب  هسنارف  تلود   » دوب هتفگ  ناریا  یمـسر  مهم  تاماقم  هب  سارگوم ، ما . نارهت ، رد  هسنارف  راتخمریزو  ربماسد 1926 ،

ياه شواک  تایلمع  لوئسم  ار  يوسنارف  کی  ناریا  تلود  هک  نآ  طرش  هب  تسا  هدامآ  اه  شواک  يراصحنا  زایتما  هنیمز  رد  دوخ  قوقح 
خیرات 10 رد  سیراپ  زا  حیرـص  یخـساپ  وا  هک  دوب  هداد  لوق  دوب - رابرد  ریزو  نونکا  هک  شاترومیت -  هب  نینچمه  سارگوم  دـنک ». یلم 
هب دیشک  دهاوخ  تسد  راصحنا  هنیمز  رد  دوخ  قوقح  زا  وا  تلود  هک  دروم  نیا  رد  حیرـص  یخـساپ  « ؛ درک دهاوخ  تفایرد  هیروف 1926 

هدـش لیدـعت  راتفر  نیمه  لیلد  هب  دـنک ». تقفاوم  اه  شواک  یمومع  ریدـم  ناونع  هب  يوسنارف  کی  باصتنا  اب  ناریا  تلود  هک  نآ  طرش 
یحیرص خساپ  هیروف  ات  نایوسنارف  هک  طرش  نیا  هب  هتبلا  تسا ، هدش  فرصنم  سلجم  هب  شیداهنشیپ  هحیال  میدقت  زا  تلود  اه ، يوسنارف 

هئارا

ربماون 1926. خروم 22   ، 891 هرامش 92733 ، يروم ، تشاددای  - 1
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« یـسانش ناتـساب  روما  رواشم   » ای یناتـساب  راثآ  ریدـم  ناونع  هب  دلفـستره  بصن  يارب  یتالیامت  رـضاح  لاح  رد  دـسر  یم  رظن  هب  . » دـننک
داهنـشیپ نایاپ  رد  پیلیف  تسا ». هلئـسم  نیا  يدعب  ياه  تفرـشیپ  هب  لوکوم  وا  ياه  تیلوئـسم  ندرک  دودـحم  دراد و  دوجو  ناریا  تلود 

(1). دوش ذاختا  هسنارف  تلود  هب  يدیدج  درکیور  هک  درک 

نایوسنارف هب  تبـسن  دیدج  درکیور  دروم  رد  یعطاق  ياهروتـسد  سیراپ  رد  اکیرمآ  ریفـس  هب  یفارگلت  یط  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو 
اب نطو  دـصقم  هب  نارهت  كرت  زا  لـبق  ناریا  رد  هسنارف  راـتخمریزو  سارگوم  هک  تسا  هتفاـی  عـالطا  هجراـخ  روـما  ترازو  : » درک رداـص 

یصاخ طیارش  تحت  ات  تسا  هدامآ  وا  تلود  هک  هدرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  هدرک و  تبحـص  ناریا  هیاپدنلب  تاماقم  ریاس  ریزو و  تسخن 
یمسرریغ یشسرپ  رد  امش  قوف  هلئسم  هب  هراشا  نودب  تسا  دیما  دشوپب ... مشچ  یسانش  ناتساب  يراصحنا  زایتما  هنیمز  رد  دوخ  قوقح  زا 

ناسانـش ناتـساب  يراکمه  تهج  رد  يا  هماـنرب  ره  اـب  اـکیرمآ  تلود  هک  دـینک  ناـیب  دـیوش و  اـیوج  ار  رما  نیا  طیارـش  هسنارف  تلود  زا 
نآ بوخ  ياهربخ  دروخ . یم  مشچ  هب  دب  مه  بوخ و  ياهربخ  مه  کیره  خساپ  رد   (2) .« تسا قفاوم  ناریا  ياه  شواک  رد  ییاکیرمآ 

يراصحنا زایتما  فقوت  هب  رجنم  ًالامتحا  هک  تسا  ناـیرج  رد  ناریا  تلود  اـب  یتارکاذـم  هک  داد  عـالطا  نم  هب  هجراـخ  روما  ترازو  : » هک
هـسنارف تلود  ًاعطق  اما  دیزگ . دـهاوخرب  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  يارب  يدـیدج  ناریدـم  ناریا  تلود  تروص  نیا  رد  دـش . دـهاوخ 

تیریدم هک  تشاد  دهاوخ  رارصا 

ضرع هب  مهاوـخ  یم  هزاـجا  همتاـخ  رد  : » دـسیون یم  پیلیف  ربماسد 1926 . خروم 30  ، 891.927/34 هرامـش 232 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
سیراپ رد  ام  ریفـس  هک  يا  هلئـسم  تیعـضو  اب  طابترا  رد  هسنارف  تلود  زا  ددـجم  یمـسرریغ  مالعتـسا  هک  مناـسرب  هجراـخ  روما  ترازو 

هب ار  هدحتم  تالایا  هقالع  یمادقا  نینچ  لاح ، نیع  رد  دنک . یم  رت  هنادـنموربآ  يردـق  ناریا  تلود  يارب  ار  تیعـضو  دـنا ، هتخاس  حرطم 
.« درک دهاوخ  تباث  هنیمز  نیا  رد  یسانش  ناتساب  تاقیقحت  هار  رد  دوجوم  عناوم  عفر 

هیوناژ 1927. خروم 31  ، 891/34 هرامش 927 ، سیراپ ، رد  اکیرمآ  ترافس  هب  هجراخ  روما  ریزو  مارگلت  - 2
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هزاـجا نداد  هب  یلیاـمت  هسنارف  تلود  دـسر  یم  رظن  هب  اـهوگتفگ  تامدـقم  جـیاتن  هب  هجوـت  اـب  : » دـب راـبخا  دـشاب ». ناـیوسنارف  هدـهع  رب 
هب دـش . اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  یتحاران  بجعت و  ثعاـب  تدـش  هب  کـیره  مارگلت  ریخا  هلمج   (1) .« درادـن اه  شواک  رد  تکراشم 
اه شواک  رد  اکیرمآ  عابتا  تکرـش  يارب  يروف  یقح  لابند  هب  اکیرمآ  تلود  دهد  عالطا  نایوسنارف  هب  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد  کیره 
هب اکیرمآ  لیامت  هک  دش  هداد  روتسد  پیلیف  هب  نینچمه  دنک . حالـصا  ار  اکیرمآ  دصاقم  زا  نایوسنارف  هابتـشا » تشادرب   » نیاربانب تسین و 

لماک نایرج  رد  هلـصافالب  ار  هجراخ  روما  ترازو  تفای ، يدـیدج  ربخ  هاـگره   » دوش و روآداـی  ناریا  تلود  هب  ار  یـسانش  ناتـساب  روما 
(2) .« دهد رارق  يدعب  ياه  تفرشیپ 

ناریا هسنارف و  نیب  ربتکا 1927  دادرارق 

هدـهاعم قوقح  زا  نایوسنارف  نآ  ساسا  رب  هک  دـش  دـقعنم  ناریا  هسنارف و  ياه  تلود  نیب  نارهت  رد  يدادرارق  ربتکا 1927  خیرات 18  رد 
راشف یلو  دنـشوپب ، مشچ  ناشردـقنارگ  یـسانش  ناتـساب  راـصحنا  زا  هک  دوب  راوشد  رایـسب  ناـیوسنارف  يارب  دندیـشک . تسد  دوخ   1900

هللا حـتف  فراـعم و  ریزو  نیدـت ، دمحمدیـس  یناریا  ناگدـننکاضما  دـش . یمادـقا  نـینچ  هـب  رجنم  هـسنارف  تـلود  رب  اـکیرمآ  کـیتاملپید 
دیدج دادرارق  درک . اضما  ار  دادرارق  هسنارف  تلود  فرط  زا  هسنارف ، یـسایس  هدنیامن  ورلاب ، دـندوب . هجراخ  روما  ترازو  لیفک  ناورکاپ ،

هب زا  سپ  دوب . لاس  جـنپ  تدـم  هب  ناریا  یناتـساب  راثآ  يارب  يوسنارف  ریدـم  کی  باصتنا  دروم  رد  لوا  هدام  دوب . هدام  راهچ  لماش  طقف 
هلاس جنپ  هرود  هس  يارب  يوسنارف  یـصصختم  مادختـسا  داهنـشیپ  سلجم  هب  هک  دـش  یم  دـهعتم  ناریا  تلود  هلاس ، جـنپ  هرود  ندـمآ  رس 

رد دش . یم  بیوصت  لاس  تسیب  تدم  هب  يوسنارف  ریدم  تسایر  بیترت  نیا  هب  دهدب . رگید 

هیروف 1927. خروم 3  ، 891/35 هرامش 927 ، کیره ، مارگلت  - 1
هیروف 1927. خروم 18  ، 891/35 هرامش 927 ، پیلیف ، نمفاه  هب  هجراخ  روما  ریزو  لمعلاروتسد  - 2
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هک دوش  یم  دهعتم  هسنارف  درک ، بیوصت  ار  یناتـساب  راثآ  يوسنارف  ریدم  دادرارق  همان و  تقفاوم  سلجم  هک  نیمه  دوب ، هدـمآ  مود  هدام 
لئاسم رد  هلخادم  يارب  یقح  چیه  هسنارف  ترافـس  هن  هسنارف و  تلود  هن   » نیاربانب دنک . یـشوپ  مشچ  هدهاعم 1900  راصحنا  زا  هلصافالب 

یناتساب راثآ  ریدم  رییغت  داهنشیپ »  » هک داد  یم  هزاجا  ناریا  تلود  هب  موس  هدام  تشاد .» دنهاوخن  ناریا  رد  یناتساب  راثآ  شواک  هب  طوبرم 
نمجنا : » درک یم  یعطق  شوش  رد  اه  شواک  همادا  يارب  ار  يوسنارف » نمجنا   » قح راهچ  هدام  دـنک . حرطم  هلاس  جـنپ  هرود  ره  زا  سپ  ار 

اه و شواـک  دروم  رد  هک  ار  یتاررقم  دـیاب  یلو  دـنهد  یم  همادا  شوش  رد  ناـشیاه  شواـک  هب  یلعف  طیارـش  نیمه  اـب  ًـالامتحا  يوسنارف 
(1) .« دنرامش مرتحم  دوش ، یم  عضو  هدش  تفای  يایشا  میسقت 

رازگرب ییاه  ینارنخس  هعومجم  هک  هدرک  تقفاوم  ناریا  تلود  اب  وا  هک  تفایرد  دلفستره  قیرط  زا  پیلیف  دادرارق ، ياضما  زا  سپ  یتدم 
ناتساب یناملآ  نمجنا  سیسأت  راظتنا  رد  هک  دلفستره  دنک ». ظفح  ناریا  اب  ار  شا  یمسر  طابترا  شیب  مک و  هک  لیلد  نیا  هب  رتشیب  « ؛ دنک

؛ دـش دیـشمج  تخت  رد  شروک  هاگمارآ  فارطا  رد  شواک  يارب  یناملآ  زرا  يرادـقم  زوجم و  تفایرد  هب  قفوم  دوب ، نارهت  رد  یـسانش 
توعد وا  روظنم  نیا  هب  : » دـنک یم  هفاضا  گنرد  یب  پیلیف  دوب . دیـشمج  تخت  دوخ  رد  شواک  يارب  زایتما  نتفرگ  وا  ییاهن  فدـه  یلو 

ناریا نیب  دیدج  همان  تقفاوم  اب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دلفـستره  درادنپ ». یم  يرورـض  ار  ییاکیرمآ  یتاعلاطم  ياه  سروب  یلام  نایماح  زا 
تسا هدوب  نیلرب  رد  هک  ینامز  : » تفگ پیلیف  هب  نینچمه  دلفستره  دش ». دهاوخ  رصم  رد  دوجوم  طیارش  هیبش   » ناریا رد  طیارش  هسنارف  و 

.« تسا هتـشاد  یلیـصحت  سروب  نیلرب  رد  یـسانش  ناتـساب  لیـصحت  يارب  هک  هدرک  رادـید  نوتپآ  ما . فزوج  مان  هب  یناوج  ییاـکیرمآ  اـب 
یـسانش قرـش  هسـسؤم  زا  گولک  یپ  ناج  ياـقآ  هب  دلفـستره  رتکد  طاـبترا  نیا  رد  : » دـنک یم  هئارا  یمهم  تاـعالطا  سپـس  دلفـستره 

هدمآ اجنیا  هب  هاتوک  يرادید  يارب  شیپ  لاس  ود  ناتسبات  هک  درک  هراشا  وگاکیش  هاگشناد 
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تاـعالطا هنیمز  نیا  رد  اـکیرمآ  رد  یمک  هدـع  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  نم ، رظن  هب  : » دـهد یم  ناـیاپ  لکـش  نیا  هب  ار  شا  هماـن  پیلیف  دوـب ».
اب وا  طابترا  ناریا و  زا  گولک  رادید  نیرخآ  زا  یهاگآ  اب   (1) .« تسا دلفستره  رتکد  يداهنشیپ  همانرب  نتفریذپ  راک  نیرت  یقطنم  دنراد ،

ياه وگتفگ  هک  داد  عالطا  وا  هب  تشون و  وگاکیـش  رد  گولک  هب  يا  همان  تقو  فالتا  نودب  واش  وگاکیـش ، رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
تفایرد يارب  ییاکیرمآ  یسانش  ناتـساب  هتـشر  نایوجـشناد  لیامت  ناریا و  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  دروم  رد   » دلفـستره پیلیف و 

دلفـستره ياه  شواک  نارهت و  رد  یناملآ  يداهنـشیپ  هسـسؤم  دروم  رد  گولک  هب  نینچمه  واش  تسا . هدوب  ناریا » رد  یتاـقیقحت  سروب 
هاگـشناد یـسانش  قرـش  هسـسؤم  اب  امـش  طابترا  هب  هجوت  اب  : » داد عالطا  دیـشمج  تخت  زایتما  نتفرگ  يارب  وا  دیما  شروک و  هاگمارآ  رد 

خیرات رد  دوخ  خساپ  رد  گولک   (2) .« تفرگ رارق  امش  رایتخا  رد  الاب  تاعالطا  لئاسم ، نیا  نتسناد  يارب  امش  یلامتحا  لیامت  وگاکیش و 
رازگـساپس رایـسب   » دـنک یم  زاربا  ناریا »...  رد  دلفـستره  رتکد  هداـعلا  قوف  تفرـشیپ   » رطاـخ هب  ار  دوخ  ناوارف  قوش  روش و  هم 1928   7

کیدزن هدنیآ  رد  یلیصحت  ياه  سروب  هنیمز  ندمآ  مهارف  يارب  یعنام  نم  دیهد . رارق  هزات  ياه  تفرـشیپ  نایرج  رد  ارم  رگا  دوب  مهاوخ 
(3) .« منیب یمن  ناریا  یسانش  ناتساب  هزوح  رد  ییاکیرمآ  نایوجشناد  روضح  و 

دلفستره مادختسا  رادگ و  دورو 

ناتـساب روما  ریدـم  ناونع  هب  هک  يدرف  دوب . یم  يوسنارف  دـیاب  یناتـساب  راثآ  دـیدج  ریدـم  ناریا ، هسنارف و  نیب  دـیدج  دادرارق  ساـسا  رب 
رادگ دوب . هداد  ماجنا  قارع  صوصخ  هب  کیدزن  رواخ  رد  يدایز  ياه  تیلاعف  هک  دوب  رادگ  هردنآ  دش ، باختنا  یناتساب  راثآ  یسانش و 

دوب و لاس  جنپ  تدم  هب  وا  دادرارق  دوب . هدنارذگ  ناتسناغفا  رد  ار  لاس  کی  ناریا  هب  ندمآ  زا  شیپ 

سرام 1928. خروم 24  ، 891/37 هرامش 927 ، واش ، دنلواه  یج . هب  پیلیف  همان  - 1
لیروا 1928. خروم 24  ، 891/37 هرامش 927 ، گولک ، هب  واش  همان  - 2

هم 1928. خروم 7  ، 891/38 هرامش 927 ، واش ، هب  گولک  همان  - 3
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هیوناژ رد  وا  دوب . زور  ياه  درادناتسا  اب  قباطم  لاس و  رد  ناموت  رازه  وا 12  قوقح  دوش . دیدمت  رگید  لاس  تدم 15  يارب  تسناوت  یم 
هب رصحنم  يوخ  قلخ و  دادعتسا و  تسا . هجوت  بلاج  بوخ و  رایسب  رادگ  ياقآ  تیصخش   » اکیرمآ رادراک  رظن  هب  دمآ . نارهت  هب   1929

هتشاذگ نایجراخ  نایناریا و  زا  معا  نارهت  هعماج  رب  یبوخ  رایـسب  ریثأت  رادگ  مناخ  شرـسمه  وا و  دنک . یم  هدز  تفگـش  ار  ناسنا  وا  درف 
هقباـس و ياراد  ار  وا  دوب و  هدرک  رظنراـهظا  بوخ  رایـسب  رادـگ  دروـم  رد  پیلیف  نمفاـه  اـب  شیوـگتفگ  رد  دلفـستره  نینچمه   (1) .« دنا

دیوید اـکیرمآ ، رادراـک  هب  پوپ  لـباقم ، رد   (2). دـیایب راـنک  وا  اـب  بوخ  یلیخ  دـناوت  یم  هک  دوب  هتفگ  هتـسناد و  رایـسب  ياـه  ییاـناوت 
نیا نوچ  تسین . بسانم  ناریا  یناتـساب  راثآ  تیریدـم  بصنم  يارب  هجو  چـیه  هب  تسا و  یفرخزم  مدآ  رادـگ   » هک دوب  هتفگ  نوسمایلیو 

دنراپـسب هربخ  ناسانـش  ناتـساب  هب  ار  ناشیعقاو  ياه  شواک  اه و  هریخذ  نایناریا  رگا  تسا . ناوارف  تیلاعف  یلوصا و  راک  دـنمزاین  بصنم 
یناریا رنه  زا  يا  هتـشررس  چـیه  وا  نوچ  دـش  دـهاوخ  دوبان  یناریا  رنه  دـنک ، تیلاعف  یبصنم  نینچ  رد  رادـگ  رگا  یلو  دوب . دـهاوخ  رتهب 

(3) .« تسا يا  هیامورف  درم  درادن و 

شدادرارق رطاخ  هب  هک  ار  یناوارف  تالکشم  همه   » دلفـستره هک  درک  دییأت  اکیرمآ  ترافـس  رادراک  تیرت  سالاو  لاس 1929 ، لیاوا  رد 
مین لاس و  ود  تدم  هب  یناریا  یناتساب  ياه  نابز  داتـسا  ناونع  هب  نامز  نآ  رد  دلفـستره  تسا . هدرک  عوجر  عفر و  دوب  هدش  هجاوم  نآ  اب 

هب داد و  یم  هـئارا  لاـس  رد  ینارنخــس  دلفـستره 180  دـیدج ، دادرارق  ساـسا  رب  دوب . هدـش  مادختـسا  لاـس  رد  ناـموت  قوقح 6000  اـب 
هک دوب  نوتپآ  فزوج  مان  هب  ییاکیرمآ  کی  دلفستره  دیدج  رایتسد  تخادرپ . یم  رادگ  تراظن  هرواشم و  اب  یـسانش  ناتـساب  تاقیقحت 

چیه اب  ًامیقتسم   » نوتپآ تیرت ، شرازگ  ساسا  رب  تشاد . هیسروب  اجنامه  زا  هدش و  لیصحتلا  غراف  دراوراه  زا  لاس 1922  رد 
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(1) .« تشادن طابترا  یسانش  ناتساب  نمجنا  هزوم و 

نارهت هب  لاـس  ناـمه  هـم  هاـم  رد  دـندرک و  رفـس  ناتـسیس  هـب  یـسانش  ناتـساب  ياـه  شواـک  يارب  هیروـف 1929  رد  نوـتپآ  دلفــستره و 
یم هتفگ  . دوب لوا  نرق  هب  قلعتم  ییاه  حرط  هب  شقنم  يراغ  ياه  راوید  درای  نیدـنچ   » لماش ناتـسیس  رد  دلفـستره  تایفـشک  . دنتـشگزاب

.« دوب روصتمریغ  نونکات  ناریا  رد  هیلوا  ياه  یـشاقن  دوجو  دـنا . هدوب  ینانوی  رنه  زا  رثأـتم  کـش  یب  اـهراوید  نیا  ياـه  یـشاقن  هک  دوش 
روسفرپ : » دهد یم  شرازگ  هدنیآ  ثداوح  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  دوب  هدرک  رطخ  ساسحا  هک  اکیرمآ ، ترافس  رادراک  نوسمایلیو ، دیوید 

هدش المرب  تلود  هزاجا  نودـب  یناتـساب  راثآ  یخرب  ندرک  جراخ  يارب  وا  شالت  نوچ  تسا ؛ هدـش  ماندـب  ناریا  تلود  رظن  رد  دلفـستره 
(2) .« تسا

ریگارف روضح  اب  ناریا  یسانش  ناتساب  هب  اهییاکیرمآ  هقالع  : » دسیون یم  ناریا  رد  پوپ  هنانامرهق  ياه  تیلاعف  دروم  رد  نوسمایلیو  دیوید 
تاسسؤم اهییاکیرمآ و  زا  يا  هدع  ًاریخا   » پوپ ياه  تیلاعف  زا  يا  هجیتن  ناونع  هب  تسا ». هدش  هتخیگنارب  پوپ  ماهپا  روترآ  ياقآ  لاعف  و 

رگا  » هک تسا  عیاش  دـنک  یم  هفاضا  نوسمایلیو   (3) .« دنا هدرک  زاربا  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  هب  یهجوت  لباق  هقالع  یملع ،
.« درک دهاوخ  اپ  رب  ناریا  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  یهاگـشیامن  رلفکار  هسـسؤم  زا  دتـسیرب  روسفرپ  دشاب  هتـشاد  دوجو  یبسانم  تیعقوم 

شواک يارب  بسانم  یناکم  دـیاش  ات  درک  ندـید  ناریا  زا  ربماون  لیاوا  رد   » كرویوین نتیلوپورتم  هزوم  رد  رواشم  راد  هزوم  تنمید  ياقآ 
مالعا ناریا » یسانش  ناتساب  هصرع  هب  دورو   » هب ار  دوخ  لیامت  وگاکیش  رنه  هسسؤم  تیورتید و  رد  يا  هزوم  دبایب ». یـسانش  ناتـساب  ياه 
ریدـم نیج ، فا . چا . چا . ياقآ  زا  یفارگلت  نم   » هک دوب  نیا  پوپ  ياه  شالت  یعطق  جـیاتن  زا  یکی  هک  دـیوگ  یم  نوسمایلیو  دـنا . هدرک 

نم زا  نآ  رد  هک  ما  هدرک  تفایرد  دوخ  یصخش  تسود  ایناولیسنپ و  هزوم 

هیوناژ 1929. خروم 23  ، 117 فلا ،  891 ، 01 هرامش 751 ، تیرت ، شرازگ  - 1
نئوژ 1929. خروم 10  ، 891/43 ، 927 هرامش 852 ، نوسمایلیو ، شرازگ  - 2
ربماون 1929. خروم 15  ، 891/45 ، 927 هرامش 976 ، نوسمایلیو ، شرازگ  - 3

دلفستره مادختسا  رادگ و  www.Ghaemiyeh.comدورو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


116 ص :

همانرب دنریگ  یم  هدهع  رب  ار  نآ  يراذگ  هیامرس  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  ایناولیـسنپ و  هزوم  هک  یکرتشم  یفاشتکا  تأیه  يارب  هتـساوخ 
، یناـملآ روهـشم  روـسفرپ  اـب  درک  دـهاوخ  تیلاـعف  دیـشمج  تخت  يزاـسزاب  اـه و  شواـک  هنیمز  رد  هک  تأـیه  نیا  تساـیر  منک . يزیر 
ار يدایز  تالکشم  ینیب  شیپ  درک ، یم  يراشفاپ  ناملآ  یملع  نمجنا  يراکمه  رب  هک  نامز  نامه  رد  دلفستره  دوب ». دهاوخ  دلفـستره 

تـسد هب  دیـشمج  تخت  يزاـسزاب  تشاد  دـنهاوخ  رارـصا  ناـیناریا  هک  دوـب  رواـب  نیا  رب  وا  دوـب . هدرک  دیـشمج  تخت  ياـه  شواـک  رد 
رکف دلفـستره  نآ ، زا  رت  مهم  تفرگ . دـهاوخ  رارق  نایناریا  يروص  لرتنک  تحت  یفاشتکا  تأیه  تروص  نیا  هب  دوش و  ماـجنا  ناـشدوخ 

حرطم ار  شسرپ  نیا  یتح  دلفـستره  بیترت  نیا  هب  درک ». جراخ  ناریا  زا  ناوت  یمن  ار  دیـشمج  تخت  رد  هدش  تفای  ءیـش  چیه  درک  یم 
رد رختـسا  هقطنم  رد  شواـک  يارب  ناـمز  ناـمه  رد  وا  ضوع  رد  ریخ ؟ اـی  درک  جراـخ  دیـشمج  تخت  زا  ار  اـه  هتفاـی  ناوـت  یم  هک  درکن 

ياه هتفای  هک  دوب  راودیما  دلفـستره  درک . زوجم  تساوخرد  تسین ، هدش  هتخانـش  نادنچ  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دیـشمج ، تخت  یکیدزن 
رد رختسا  تیمها   » هک تفایرد  نوسمایلیو  قیرط  زا  دلفـستره  دوش . میـسقت  ناریا  تلود  شواک و  تأیه  نیب  هنالداع »  » تروص هب  رختـسا 

رارق مه  يور  اورت  کبس  هب  یناتساب  ياه  رهش  زا  يا  هعومجم  نآ  رد  هک  دنناد  یم  يا  هقطنم  ار  نآ  ناسانش ، ناتـساب  هک  تسا  هتفهن  نیا 
يدالیم نورق 12 و 13  هب  اهنآ  نیرخآ  تسا و  حیـسم ) دالیم  زا  شیپ  لاس  ات 3000   2500  ) یتیه هرود  هب  قلعتم  اهنآ  نیلوا  دـنا و  هتفرگ 

هنوگ هب  اما  هنیزه  تفایرد  نودب  دیـشمج  تخت  رگا  دنتـسین و  هاگآ  رختـسا  یملع  یخیرات و  هداعلا  قوف  تیمها  زا  نایناریا  ددرگ . یمرب 
.« داد دنهاوخ  ار  اه  هتفای  میسقت  هزاجا  ًالامتحا  دوش  يزاسزاب  دنک  هولج  هوکشاب  نانآ  رظن  رد  هک  يا 

اب هک  هنوگنامه  تسا . مهم  رایـسب  دلفـستره  ياه  راتفر  تارظن و  زا  نوسماـیلیو  تشادرب  ساـسح ، تیعقوم  نیا  رد  هک  درک  دـیکأت  دـیاب 
. دـش ناریا  زا  جراخ  هب  ناملآ  ترافـس  کمک  اب  یناتـساب  راثآ  قاـچاق  هب  مهتم  دلفـستره  لاس 1934  رد  داد  میهاوخ  حیـضوت  تاـیئزج 

دوب هدرک  شالت  وا  نینچمه 
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لـصف 7) ن.ك :  ) دـئوس دـهعیلو  لـیاسو  اـب  هارمه  اـهنآ  نداتـسرف  قـیرط  زا  ناریا  كرمگ  نارومأـم  هلیـسو  هب  شیاـهراب  یـسرزاب  زا  اـت 
هک دـهد  یم  ناشن  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  نوسمایلیو  شرازگ  دـندرک . در  تدـش  هب  نارگید  دلفـستره و  ار  تاماهتا  نیا  دـنک . يریگولج 
هک هدوـب  نیا  رب  وا  روـصت  درک  اـعدا  دلفـستره  لاس 1934  رد  نینچمه  تسا . هتـشاد  ار  ناریا  زا  یناتـساب  راـثآ  قاـچاق  هقباـس  دلفـستره 

نیب دیـشمج  تخت  ياه  شواک  ياه  هتفاـی  دریگ و  یم  تروص  لاس 1930  یناتـساب  راثآ  نوناق  ساسا  رب  دیـشمج  تخت  شواک  تایلمع 
لاس رد  دلفـستره  نوسمایلیو ، لاس 1929  شرازگ  ساسا  رب  دوش . یم  میسقت  وگاکیـش  هاگـشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا و  تلود 

هدیقع هب  هک  هدرک  مالعا  لاس 1929  رد  دلفـستره  تسا ، هدرک  تبث  نوسمایلیو  هک  هنوگ  نآ  دوب . هدش  لسوتم  غورد  هب  ًاصخـشم   1934
اعدا دـعب  یمک  كورب ، ینروه  مایلیو  اکیرمآ ، راتخمریزو  دوش .» جراخ  ناریا  زا  دـناوت  یمن  دیـشمج  تخت  ياه  هتفای  زا  کـی  چـیه   » وا

، تسا ییوگغورد »  » زا یکاح  تسا ، هدرک  تبث  نوسمایلیو  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  مهافتءوس »  » راچد بوخ » رتکد   » نیا هک  درک 
«. مهافتءوس  » هن

ربماون 1930 یناتساب ، راثآ  نوناق  بیوصت 

. تشادن دوجو  یناتساب  راثآ  تارداص  میسقت و  شواک ، رب  رظان  ینوناق  هک  دوب  نیا  ناریا  رد  یجراخ  ناسانش  ناتـساب  تالکـشم  زا  یکی 
يانبم رب  دلفستره  سیون  شیپ  دنک . میدقت  رابرد  ریزو  شاترومیت ، هب  میظنت و  ار  یناتساب  راثآ  نوناق  سیون  شیپ  ات  دش  رومأم  دلفستره 

ًالامتحا سلجم و  میدـقت  هام  کی  ضرع  رد   » نوناق نیا  هک  دـناسر  نوسمایلیو  عـالطا  هب  ًاصخـش  شاـترومیت  دوب . رـصم  ناـنوی و  نیناوق 
قطانم رس  رب  یلوبق  لباق  قفاوت  رگا  یتح  هک  دیوگ  یم  نوسمایلیو  دنام ». دهاوخ  قیلعت  لاح  رد  هژورپ  نامز  نآ  ات  دش و  دهاوخ  بیوصت 

شـشوک رگید  قطاـنم  رد  شواـک  قح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ییاـکیرمآ  ياـه  هزوم   » ًـالامتحا دریگن ، تروـص  رختـسا  دیـشمج و  تخت 
نوناق بیوصت  هب  طونم  هدنیآ  رد  شواک  ياه  همانرب  درک و  دنهاوخ 
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شیپ نیا  دـش . سلجم  هب  هئارا  هدامآ  یناتـساب  راـثآ  نوناـق  سیون  شیپ  ربماسد 1929  طساوا  اـت   (1) .« دوب دهاوخ  روکذم  یناتـساب  راثآ 
هب هدرک و  هیهت  دنتشاد  رظندم  هچنآ  زا  یـسیون  شیپ  نانآ ، زا  کی  ره  دوب . پوپ  رادگ و  دلفـستره ، ياهداهنـشیپ  زا  يا  هعومجم  سیون 

هحیال نوسمایلیو ، شرازگ  ساسا  رب  درک . لامعا  کی  ره  رد  یـساسا  یتارییغت  وا  دـندرک و  میدـقت  ولزگارق ، ناـخ  ییحی  فراـعم ، ریزو 
ناملآ اکیرمآ و  ياه  ترافس  راشف  تحت  دوخ  شاترومیت  هک  تسا  راکشآ   (2) «. دوب هدش  هیهت  شاترومیت ]  ] رابرد ریزو  راشف   » اب روکذم 

: دهد یم  هئارا  نوسمایلیو  ار  تمیقیذ  تاعالطا  نیا  دوب .

رد تسا . هدرک  زاغآ  ناریا  رد  ییاکیرمآ  ناسانشناتساب  يارب  تیلاعف  زوجم  نتفرگ  يارب  رابرد  ریزو  اب  ار  ییاهوگتفگ  یگزات  هب  ترافس 
ياهتأیه نداتـسرف  هب  لیامت  هک  ییاکیرمآ  تاسـسؤم  يارب  هار  ات  هدـش  دـیکأت  یناتـساب  راثآ  هنیمز  رد  ینوناـق  بیوصت  رب  اـهوگتفگ  نیا 

. دوش زاب  دنراد  یفاشتکا 

رد 12 هک  یتسـشن  رد  دیـسر . دـهاوخ  هجیتن  هب  ًالامتحا  ترافـس  ياهـششوک  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـهوگتفگ  نیا  رد  دـیدج  ياهتفرـشیپ 
رد هک  یناتـساب  راثآ  نوناق  ( 1: هک داد  نانیمطا  رابرد  ریزو  دـش ، رازگرب  ناملآ  ریفـس  شاترومیت و  بانج  نم ، تکرـش  اـب  ربماسد 1929 
رب ناملآ  اکیرمآ و  زا  هژیو  هب  یسانش  ناتـساب  یفاشتکا  ياه  تأیه  ( 2 دیـسر ؛ دهاوخ  بیوصت  هب  هام  کی  تدم  رد  تسا  هدمآ  تسویپ 

دنمشزرا يایـشا  ندنام  رب  هک  هحیال  زا  هدام  نآ  هک  دنراودیما  شاترومیت  بانج  تفرگ . دنهاوخ  رارق  لابقتـسا  دروم  دیدج  نوناق  ساسا 
. دبای رییغت  دراد ، تلالد  ناریا  رد  یملع  ای  یخیرات 

دنراد و یملع  ای  یلم  یخیرات ، صاخ  شزرا  هک  ار  ییاهنآ  هدش  تفای  يایـشا  نایم  زا  دیاب  تلود  یمیدقت ، هحیال  تشه  هدام  بجوم  هب 
تسا مزال 
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هراشا هدام  نیا  یقاحلا  هرـصبت  دزادرپب . زایتما  بحاص  اب  اه  هتفای  يواسم  میـسقت  هب  لاح  نیع  رد  دنک و  طبـض  دـنوش ، ظفح  روشک  يارب 
یسایس هدنیامن  ود  ره  هجوت  دروم  هدام 8  دنک ». يرادیرخ  ار  زایتما  بحاص  هب  قلعتم  مهس  دناوت  یم  لیامت  تروص  رد  تلود  : » درک یم 

ناریا رد  شواک  هب  لیامت  هک  ییاکیرمآ  تاسـسؤم   » هک دوب  رواب  نیا  رب  شاترومیت  دـعاسم  دروخرب  هب  هجوت  اـب  نوسماـیلیو  تفرگ . رارق 
رد يرافح  عورـش  هب  لیامت  ییاکیرمآ  ناسانـش  ناتـساب  رگا  نیاربانب  دننک ... مادقا  ناریا  رد  يرافح  زوجم  نتفرگ  يارب  ًاروف  دیاب  دـنراد 
زا زین  دننک و  دروخرب  یبوخ  هب  اهنآ  اب  هطوبرم  نارومأم  ات  دننک  يزیر  همانرب  ناریا  هب  ندمآ  يارب  هلصافالب  دیاب  دنشاب  هتـشاد  راهب 1930 

(1) .« دننامب ناما  رد  زین  اهروشک  ریاس  تاسسؤم  هقرفتم  ياه  تباقر 

هتکن نیا  هجوتم  نوسمایلیو  یلو  دوب ؛ هلودلادامتعا )  ) ولزگارق ناخ  ییحی  هماع ، دـیاوف  ریزو  نوناق ، نیا  بیوصت  یلـصا  نافلاخم  زا  یکی 
شاترومیت اب  میقتـسم  تارکاذم  تسا . مهم  شاترومیت  تیامح  تقفاوم و  ًالمع  تسا ، رما  نیا  لوئـسم  هماع  دـیاوف  ریزو  هچرگ  : » هک دوب 

يور زا  هماع  دـیاوف  ریزو  يراکمه  مدـع  نوسماـیلیو ، رظن  ساـسا  رب  تسا ». زوجم  نتفرگ  يارب  نکمم  هار  نیرتهب  هار ، اـهنت  مییوگن  رگا 
راثآ نتفای  لاـمتحا  هک  ییاـه  نیمز  دـیرخ  قیرط  زا  هک  تسا  يداـم  هوقلاـب  دوس  هشیدـنا  رد  لوئـسم  ماـقم  نیا  : » تسا هدوبن  یهاوخریخ 
هدش يزیر  همانرب  تروص  هب  میدق ) ناتابکا   ) نادمه هژیو  هب  فلتخم  قطانم  رد  نونکات  وا  دـش . دـهاوخ  لصاح  تسه ، اهنآ  رد  یناتـساب 

بحاص هب  قلعتم  یصخش و  ياه  ییاراد  ءزج  اه  هتفای  هک  دنک  یم  يراشفاپ  رما  نیا  رب  هتـسویپ  تسا و  هدرک  بحاصت  یکالما  نینچ  يا 
رت عیرـس  هچ  ره  بیوصت  میظنت و  رب  دوخ  رابتعا  نتفای  زاـب  رطاـخ  هب  دوب و  علطم  رما  نیا  زا  شاـترومیت  هتبلا  تلود ... هن  دنتـسه و  کـلم 

.« درشف یم  ياپ  هنالداع  ینوناق 
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عضو زادنا  مشچ  دروم  رد  هک  تشاد  راهظا  هیروف 1930  رد 11  تراه ، رملاک  زلراچ  اکیرمآ ، دیدج  راتخمریزو  اب  وگتفگ  رد  دلفـستره 
هچرگ  (1). تسا نیبدـب  رایـسب  ولزگارق  ياهتفلاخم  رطاخ  هب  دـندوب  هدرک  هدامآ  رادـگ  وا و  هک  یناتـساب  راثآ  هحیال  يارجا  بیوصت و  و 

ار فراـعم  ریزو  تسناوت  یمن  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ولزگارق  اـب  وا  هطبار  تسا ، یناتـساب  راـثآ  هحیـال  قفاوم  هک  درک  یم  اـعدا  شاـترومیت 
رواب نیا  رب  دلفـستره  دور .» یم  شاترومیت  بیج  هب  تسا  دنمتورث  يدرف  هک  ولزگارق  قوقح  همه  هک  تفایرد  دلفـستره  : » دریگب هدـیدان 
مهم یمیدق  حول  يدادـعت  هک  یماگنه  تسا . یـصخش  عفانم  هب  یبایتسد  يارب  یهار  ولزگارق  رظن  رد  یـسانش  ناتـساب  یلک  روطب  هک  دوب 

، لباقم رد  دوش . عونمم  رهـش  زا  شخب  نیا  رد  زاس  تخاس و  هک  داد  داهنـشیپ  دلفـستره  دش ، فشک  نادـمه  رد  نیـشنریقف  يا  هقطنم  رد 
رد هدش  تفای  یناتساب  راثآ  همه  نآ  بجوم  هب  هک  درک  میظنت  ار  يا  هحیال  سیون  شیپ  سپـس ، درک و  يرادیرخ  ار  هقطنم  همه  ولزگارق 

لیان یتفرـشیپ  چیه  هب  هک  درک  ساسحا  ناریا ، رد  لاس  ندنارذگ 7  زا  سپ  دلفستره  تفای . یم  قلعت  کلم  بحاص  هب  یـصخش  كالما 
یم رظن  هب  رتدب  رایـسب  طیارـش  نونکا  یلو  دوب ؛ ریذـپ  ناکما  اهنآ  اب  ندـمآ  رانک  تشاد  دوجو  نایوسنارف  راصحنا  هک  ینامز  : » دوش یمن 

هزاجا وا  هب  یلو  تسا  ییاناوت  بوخ و  رایسب  درف  وا  هک  تشاد  زاربا  رادگ  هردنآ  ما . تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دلفـستره  روسفرپ  دسر ...
ناونع هب  ار  دوخ  هتـسویپ  پوپ  روسفرپ  هک  تفگ  وا  : » دنک یم  یتیاضران  راهظا  زین  پوپ  زا  دلفـستره  دوش ». یمن  هداد  يراک  چیه  ماجنا 

درک یم  سح  هکنیا  زا  دلفـستره  درک و  یم  یفرعم  ناریا  رد  شواک  هب  دـنم  هقالع  ییاکیرمآ  ياه  هسـسؤم  اب  شطباور  رد  یجنایم  کی 
راثآ دیدج  نوناق  سیون  شیپ  دلفـستره  ناوارف  ینیبدب  دوجو  اب  دوب ». تحاران  دوش  یم  یقلت  پوپ  راک  رد  هلخادم  دهد  یم  ماجنا  هچنآ 

. دش هضرع  شاترومیت  هب  دندوب  هدرک  هدامآ  رادگ  وا و  هک  یناتساب 
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هک دوب  رواب  نیا  رب  دلفـستره  درک . هئارا  فراعم  ریزو  هب  ار  نآ  سپـس  تشاد و  هاـگن  دوخ  دزن  ار  سیون  شیپ  هتفه  نیدـنچ  شاـترومیت 
(1). دوب یلبق  يداهنشیپ  هحیال  زا » رتهب  تاهج  يرایسب  زا   » دیدج يداهنشیپ  هحیال 

ماجنا يارب  زوجم  نتفرگ  فده  اب  ایناولیسنپ ، هاگشناد  هزوم  یـسانش  مدرم  شخب  ریدم  نیـسلوو ، رآ . کیردرف  رتکد  لاس 1930  راهب  رد 
رکشل 42 رد  لوا  یناهج  گنج  نامز  رد  ود  ره  دوب و  يروم  تسود  نیسلوو  دمآ . نارهت  هب  هزوم  نآ  يوس  زا  یسانش  ناتساب  تاقیقحت 

تاقالم وا  يارب  ترافـس  تشاذگ . مامت  گنـس  نیـسلوو  هب  کمک  رد  اکیرمآ  ترافـس  یتسود  نیمه  ببـس  هب  دـندوب و  هدرک  تمدـخ 
راثآ ریدـم  رادـگ ، فراعم ؛ ریزو  ولزگارق ، هار ؛ ریزو  هداز ، یقت  رابرد ؛ ریزو  شاترومیت ، هلمج  زا  مهم  دارفا  هیاپدـنلب و  تاماقم  اب  ییاـه 

رد تشگزاب  هار  رد  هک  دلفـستره  اب  ات  درک  يزیر  همانرب  نیـسلوو  يارب  یتح  اکیرمآ  ترافـس  داد . بیترت  ناملآ  راتخمریزو  و  یناتـساب ؛
هجوت اب  : » دربن شیپ  زا  يراک  اه ، هتفه  تشذگ  زا  سپ  دوب  زین  تراه  هجوت  دروم  رایسب  هک  نیـسلوو  دنک . تاقالم  درب  یم  رـس  هب  دادغب 
هنیزگ دنا ، هتشاذگ  شا  هدهع  رب  هک  يراک  يارب  وا  هلئسم ، هب  تبسن  وا  بوخ  هجوت  تواضق و  هسنارف و  نابز  رب  نیسلوو  يالاب  طلـست  هب 

.« تسا هتفرگن  تروص  شراک  رد  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  چـیه  نونکات  هک  داد  عـالطا  ترافـس  هب  نیـسلوو  نیا  دوجو  اـب  تسا . یبساـنم 
ار نآ  هلئـسم  نیا  هب  نادـنم  هقالع  همه  هک  ، » تسا یناتـساب  راثآ  هنیمز  رد  نوناق  دوبن  وا  تسکـش  هدـمع  لیلد  هک  درک  یم  نامگ  تراه 

رایـسب ار  نآ  نوناق 1929  سیون  شیپ  هعلاطم  اـب  نیـسلوو   (2) .« دـنناد یم  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  يارب  مزال  طرـش  شیپ 
اب تراه  دوب .» هتـشاد  رذـحرب  نآ  بیوصت  تروص  رد  ینوناق  نینچ  هیاس  رد  تیلاعف  زا  ار  شا  هزوم  ًاـیوق   » وا دوب . هدرک  یباـیزرا  صقاـن 

هک رت  دیدج  نوناق  سیون  شیپ  دروم  رد  نیسلوو  رظن  هب  هجوت 
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تـسا نئمطم  وا  تسا ، بیع  یب  ًابیرقت  نارگـشواک  قوقح  زا  تیامح  رد  نوناق  نیا  هچ  رگ  : » دیوگ یم  دندوب  هتـشون  رادگ  دلفـستره و 
زا اهنت  یـسانش ، ناتـساب  ياه  هتفای  هب  هک  گرزب  ناراد  نیمز  رگید  فراعم و  ریزو  تفلاـخم  اـب  هک  ارچ  دیـسر ؛ دـهاوخن  بیوصت  هب  هک 

.« دش دهاوخ  هجاوم  دنرگن  یم  اهنآ  فشک  زا  لصاح  يداصتقا  دوس  هبنج 

رد دوب  هدمآ  اکیرمآ  هب  یگزات  هب  هک  پوپ  اب  نیـسلوو  نئوژ 1930  خیرات 8  رد  دوب . نوناق  ود  قیبطت  يارب  ششوک  نیـسلوو  راک  نیلوا 
یم هک  دـندرک  لامعا  یتارییغت   » فراعم ریزو  نوناق  سیون  شیپ  رد  اهنآ  درک . تاقالم  ترافـس  هبتر  یلاع  دـنمراک  درالیم ، گاه  هناخ 

اب نآ  تیلک  هک  دـندوب  راودـیما  لاح  نامه  رد  دـنک و  تیاـمح  یفاـک  هزادـنا  هب  دـندرک  یم  راـک  ناریا  رد  هک  ینارگـشواک  زا  تسناوت 
تارییغت زین  وا  درک و  هـضرع  رادـگ  هـب  ار  دـیدج  سیوـن  شیپ  نیــسلوو  دوـشن ». هجاوـم  ناراد  نـیمز  فراـعم و  ریزو  يدـج  تفلاـخم 
تفریذپ دور  یم  ارزو  تأیه  طسوت  نآ  بیوصت  دـیما  هک  نکمم  سیون  شیپ  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ   » دوزفا و نآ  هب  ار  دوخ  يداهنـشیپ 

رب ادتبا  رد  رادگ  دوب . هدیچیپ  پوپ  اب  رادگ  تموصخ  ببس  هب  طیارش  هتبلا  دنکن ». يزادنا  گنس  نآ  بیوصت  هار  رد  هک  درک  تقفاوم  و 
هک یماگنه  اما  دوب ، رادوت  فرح و  مک  رایسب  نیسلوو  اب  دروخرب  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  طابترا  رد  پوپ  اب  نیـسلوو  هک  دوب  رواب  نیا 

یـسانش ناتـساب  هزوم و  لئاسم   » هک دوب  هدیقع  مه  رادگ  اب  نیـسلوو  هچ  رگا  دش . رتهب  درادن ، پوپ  اب  يا  هطبار  چـیه  وا  هک  دـش  نئمطم 
دنور رب  یبولطماـن  رثا  اداـبم  دـهدن ، ماـجنا  پوپ  هیلع  یمادـقا  تساوـخ  یم  رادـگ  زا  هنارـصم  تسا ،» تیمها  مود  هجرد  رد  پوـپ  يارب 

کمک نودب  يراک  چیه  رضاح  لاح  رد  یلعف  طیارش  هب  هجوت  اب   » هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  نیـسلوو  دراذگب . یناتـساب  راثآ  نوناق  بیوصت 
تسد هب  یناتـساب  راثآ  تراغ  زا  هک  نآ  دوجو  اب  رادگ  دش ) هداد  حیـضوت  لبق  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه   ) نیاربانب دور ». یمن  شیپ  پوپ 

مشچ پوپ  لامعا  زا  یناتساب  راثآ  نوناق  ندیسر  بیوصت  هب  يارب  هک  دید  رتهب  یناتـساب  راثآ  شخب  ریدم  بصنم  رد  تشاد ، عالطا  پوپ 
میهاوخب رگا  دنک . یشوپ 
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یبوخ هب  رادگ  دصاقم  هک  دوب  صخشم  داد ، یم  یـصوصخ  تاقالم  هزاجا  پوپ  هب  هاش ، دوخ  هک  یطیارـش  رد  مینک ، تواضق  هنافـصنم 
پوپ و ياهدـیما  دوجو  اب  داد  عالطا  تراـه  هب  رادـگ  تفرگن . تروص  یتفرـشیپ  چـیه  هاـم  ود  اـت  عوضوم  نیا  دروم  رد  دور . یمن  شیپ 

تراه هب  یغورف  دروآ . يور  هیلام  ریزو  هجراخ و  روما  ریزو  یغورف  هب  سپس  رادگ  تشادن ». ار  راک  دربشیپ  دصق   » شاترومیت نیـسلوو ،
زا يراک  هک  تسا  يدـج  نانچنآ  فراعم  ریزو  تفلاخم  یلو  میا  هدرک  شـشوک  یناتـساب  راثآ  نوناـق  بیوصت  يارب  اـم   » هک داد  عـالطا 

(1) .« دور یمن  شیپ 

هاگدید زا  دندوب و  هدرک  هیهت  دلفـستره  رادـگ و  هک  ار  یـسیون  شیپ  نامه  تفای . رییغت  ییاسآ  هزجعم  تروص  هب  طیارـش  دـعب  هام  کی 
روما ریزو  یغورف ، تیامح  ًاملـسم  دش . میدـقت  سلجم  هب  دیـسر و  ارزو  تأیه  بیوصت  هب  ناهگان  دـش ، یم  یقلت  صقن  یب  نارگـشواک 

اب یغورف  هک  تفگ  رادگ  : » درک همجرت  یسراف  هب  ار  سیون  شیپ  هسنارف  نتم  یتح  یغورف  تسا . هدوب  هدننک  نییعت  نوناق  نیا  زا  هجراخ 
رد رادـگ  ما . تسا . هداد  صاصتخا  یـسراف  هب  نآ  همجرت  نوناق و  سیون  شیپ  هعلاـطم  هب  ار  شلیطعت  زور  زا  يداـیز  ناـمز  ردـص ، هعس 

ولزگارق اـهزور  نیا  رد   . (2)« درک یبایزرا  زوسلد  رایـسب  يدرف  ار  هجراخ  روما  ریزو  تخادرپ و  هرکاذـم  هب  يو  اب  نوناـق  تاـیئزج  دروم 
. دوب هتفر  اپورا  رفـس  هب  هیلدع ، ریزو  رواد ، ینعی  نوناق  نیا  فلاخم  رگید  ریزو  دـندوب و  هداتـسرف  ههام  کی  يرفـس »  » هب ار  فراعم  ریزو 

تفلاخم دوجو  اب  هکنیا  هصـالخ  درک . یهارمه  سلجم  هب  هحیـال  میدـقت  ماـگنه  رد  ار  یغورف  دوبن ، قفاوم  نادـنچ  هکنیا  اـب  شاـترومیت 
( رسپ يرومآ ، یلپوک  ، ) ترافـس قباس  رادراک  هک  يریبعت  دناسر . بیوصت  هب  ار  نآ  ارزو  تأیه  يداهنـشیپ ، هحیال  اب  ناریزو  زا  يرایـسب 

نایم زا  یگشیمه  ییوداج » ياصع   » نامه اب  دوجوم ، ياه  تفلاخم  هک  تسا  نیا  هدرب  راک  هب  هلئسم  نیا  دروم  رد 

ربماتپس 1930. خروم 23  ، 891/57 ، 927 هرامش 171 ، تراه ، شرازگ  - 1
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يرازگرب نامز  ات  هک  تسا  هدننک  تحاران  رایـسب  تلود  يارب   » هک دوب  نیا  نوناق  دـییأت  يارب  یغورف  لیلد  نیرت  مهم  هکنآ  بیجع  تفر .
فلاخم يارزو  دشاب ». هدیـسرن  بیوصت  هب  دروم  نیا  رد  یناریا  ینوناق  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  یـشیامه  ندنل و  رد  ناریا  رنه  هاگـشیامن 

تراـه دوب . هدیـسرن  بیوصت  هب  ینوناـق  چـیه  زین  اـیفلدالیف  رد  لاـس 1926  رد  هاگـشیامن  نیلوا  يرازگرب  ماـگنه  رد  هک  دـندشن  رکذـتم 
دنچ فرظ  تسا و  ناریا  رد  شواک  يارب  زوجم  لابند  هب   » تسا هدش  مرگلد  رایسب  هک  نیسلوو  درب : یم  نایاپ  هب  ربخ  نیا  اب  ار  شـشرازگ 

«. ددرگ یم  زاب  نارهت  هب  هدنیآ  زور 

راهظا تراه  دیـسر . سلجم  بیوصت  هب  ییوگتفگ  ثحب و  چیه  نودب  و  تیروف » دـیق   » اب یناتـساب  راثآ  نوناق  ربماون 1930  بورغ 3  رد 
شیپ ندیـسر  اب   » هک داد  عالطا  تراه  هب  رادگ   (1) .« تسا هجوت  روخرد  دش  هتـشادرب  نوناق  نیا  بیوصت  يارب  هک  ییاه  مدـق   » دراد یم 

زا شیپ  نوناق  هک  تشاد  دوجو  يدج  تروص  هب  رطخ  نیا  لامتحا  دـندرک ». نآ  اب  يدایز  ياه  تفلاخم   » ناگدـنیامن سلجم » هب  سیون 
: دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  ارجام  تراه  دسرن . بیوصت  هب  ربماون ، رد 5  سلجم  هرود  نایاپ 

هک تسا  هدـش  نآ  رب  میمـصت  تیاهن  رد  تسا . سامت  رد  بترم  تسا  هدرک  عافد  سلجم  رد  هحیال  زا  هک  یغورف  اـب  تفگ  رادـگ  ياـقآ 
هحیال هکنیا  يارب  تقیقح  رد  یلو  فلاخم ، ناگدـنیامن  تارظن  اب  نآ  قیبطت  تارییغت و  یخرب  لامعا  يارب  ًارهاظ  دوش ، هتفرگ  سپ  هحیال 

. دشاب هتشاد  يروف  بیوصت  هب  زاین  هدش و  حرطم  تیروف  دیق  اب  ًاددجم 

نوناق سیون  شیپ  اب  هک  فراعم  ریزو  راب  نیا  دش . حرطم  تیروف  دیق  اب  هحیال  تفرگ و  تروص  رهاظ  ظفح  يارب  تیمها  یب  رییغت  دـنچ 
. دنک زاربا  ار  دوخ  یحیولت  تیامح  ات  دشاب  یغورف  هارمه  سلجم  هب  هحیال  میدقت  ماگنه  رد  هک  تشاد  رارصا  دوب ، فلاخم 

ظفح نوناق   » دیسر سلجم  بیوصت  هب  ربماون 1930  رد 3  هک  ینوناق 
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ًالماک تسا  هدیـسر  بیوصت  هب  نآ  قیرط  زا  نوناـق  نیا  هک  یهار  دـهد ، یم  ناـشن  تراـه  ياـه  هتـشون  هک  هنوگ  ناـمه  دوب . یلم » راـثآ 
کیرحت هب  تسناوت  یم  طقف  هحیال  بیوصت  هب  سلجم  ندرک  راداو  يارب  یناملراپ »  » ياه شور  نینچ  دوب . تیعورشم  دقاف  ینوناقریغ و 

رداق ییاکیرمآ  ياه  هزوم  نوناق ، نیا  کـمک  اـب  درک . یم  تعاـطا  ار  شباـبرا  رماوا  یماـکداش  اـب  یغورف  دریگ . تروص  هاـشاضر  دوخ 
. دنیامن تخادرپ  يزیچان  ًاتبـسن  هنیزه  نآ  يازا  هب  دننک و  جراخ  ناریا  زا  هدروآ و  تسد  هب  ار  یناریا  تمیقیذ  یناتـساب  راثآ  هوبنا  دـندش 

دننام ود  هجرد  لماوع  هاشاضر و  کـمک  اـب  ناریا  يرنه  یناتـساب و  راـثآ  تراـغ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نوناـق  نیا  بیوصت  میظنت و  لاور 
(1). دش ریذپ  ناکما  یغورف 

یناتساب راثآ  نوناق  طورش 

رب مکاح  نوناـق  داوم  زا  يا  هصـالخ   (2). تسا هدـمآ  تراه  زا  يا  همان  تسویپ  هب  یلم  راثآ  ظـفح  نوناـق  هداـم  تسیب  یـسیلگنا  همجرت 
: تسا بیترت  نیا  هب  یجراخ  تاسسؤم  هلیسو  هب  یناتساب  راثآ  تارداص  اه و  شواک 

ناریا رد  هیدـنز  هرود  نایاپ  ات  هک  لمح  لباقریغ  ای  لمح  لباق  یخیراـت ، قطاـنم  اـهانب و  يرنه ، راـثآ  همه  : » تسا هدـمآ  هدام 1  لـیذ  رد 
ترابع هب  دراد ». هدـهع  رب  ار  اهنآ  رب  تراظن  تظافح و  هفیظو  تلود  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  ناریا  یلم  راـثآ  هرمز  رد  دـنا  هدـش  هتخاـس 

زا یتسرهف  دراد  هفیظو  تلود   » هدام 2 ساسا  رب  دنتفرگ ! یمن  رارق  یلم  راثآ  هرمز  رد  ات 1979 )  1925  ) راجاق هرود  ياهانب  ایشا و  رگید ،
نینچ هیهت  يارب  دنک و  هیهت  دنراد  يزراب  يرنه  ای  یملع  یخیرات ، یگژیو  دنا و  هدـش  هتخانـش  ًالماک  نونکات  هک  ار  ناریا  یلم  راثآ  همه 

رد شواک  : » درک یم  وغل  ار  ناراد  نیمز  تیکلام  قح  هدام 3  دیامن ». مادقا  دش  دنهاوخ  تفای  هدنیآ  رد  هک  يراثآ  دروم  رد  یتسرهف 

. تسا هدمآ  هن  لصف  دجم ، هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  باتک  رد  لیصفت  هب  عوضوم  نیا  - 1
ربماون 1930. خروم 25  ، 891/76 ، 927 هرامش 215 ، تراه ، شرازگ  - 2
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يولج درادن  قح  کلام   » هک تسا  هدـش  هفاضا  دـعب  هلمج  رد  هچرگ  تسا ». کلام  تقفاوم  تلود و  زوجم  دـنمزاین  یـصخش  ياه  نیمز 
دنوـش تبث  راـثآ  نیا  وزج  شواـک  يارب  مادـقا  زا  سپ  تسا  نکمم  اـی  دـنا  هدـش  تبث  یلم  راـثآ  تسرهف  رد  هک  ار  یقطاـنم  رد  شواـک 

.« دریگب

نتفای يارب  وجتسج  شواک و  : » دهدب ار  ناریا  رد  شواک  هزاجا  یجراخ  تاسسؤم  هب  دناوت  یم  تلود  طقف  تسا ، هدمآ  هدام 11  لیذ  رد 
هب اهنآ  يراذـگاو  ای  اه  تیلاعف  میقتـسم  ماـجنا  تروص  هب  اـی  راـثآ  نیا  زا  هک  تسا  دازآ  تلود  تسا و  تلود  يراـصحنا  قح  یلم  راـثآ 

هطـساو هب  رما  نیا  دیاب  دـنک  یـشوپ  مشچ  قح  نیا  زا  دـهاوخب  تلود  رگا  دـنک . يرادرب  هرهب  اه  تکرـش  ای  صاخـشا  یملع ، تاسـسؤم 
رد ار  اه  هتفای  میسقت  یلصا  طرش  هدام 14  دریگب ». تروص  دنک ، صخـشم  ار  اه  شواک  ینامز  هرود  دودح و  ناکم ، هک  یـصاخ  زوجم 

دوخ هب  دشاب ، صاخ  یناکم  نامز و  رد  تلود  تایلمع  هجیتن  هک  یتایفشک  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  تایلمع  دنور  رد  : » دریگ یم  رب 
یگژیو هک  ار  ییایـشا  زا  هعطق  هد  دـناوت  یم  تلود  دـشاب ، نارگید  تاـیلمع  هجیتـن  هک  یتایفـشک  دروم  رد  تفاـی و  دـهاوخ  قلعت  تلود 

رگید مین  دیامن و  راذگاو  فشاک  هب  یناجم  تروص  هب  ار  تایفشک  هدنام  یقاب  زا  یمین  دنک و  فرصت  باختنا و  دنراد  يرنه  ای  یخیرات 
هدام دنک ». فرـصت  ار  اه  هتفای  همه  دناوت  یم  تلود  دـنفاعم و  قوف  میـسقت  زا  اهنآ  فارطا  قطانم  اهانب و  دروآ ... رد  دوخ  فرـصت  هب  ار 
ياه شواک  رد  هدش  تفای  يایـشا  رودص  : » دـنک رداص  عنام  هنیزه و  تخادرپ  نودـب  ار  دوخ  مهـس  هک  دـهد  یم  هزاجا  رگـشواک  هب   18
هنیزه عاونا  همه  زا  زاجم و  تلود  فرط  زا  یطیارش  ره  تحت  روشک  زا  رگشواک  مهس  جورخ  دریگ و  یم  تروص  تلود  هزاجا  اب  یملع 

.« تسا فاعم  یکرمگ  ياه  تایلام  اه و 

هک دـهد  یم  شرازگ  تراه  درک . بیوصت  هیروف 1931  خـیرات 14  رد  ار  الاب  رد  هدـش  رکذ  نوناق  يارجا  رب  مکاح  تاررقم  ارزو  تأیه 
نکمم تفگ  هدمآ ، ناریا  هب  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  يارب  ناریا  تلود  زا  زوجم  بسک  فدـه  اب  هک  نیـسلوو  رآ . کیردرف  رتکد  »

رد یتایئزج  تسا 
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زا رتهب  یطیارش  یجراخ  ناسانش  ناتـساب  راک  يارب  تسا و  شخب  تیاضر  لک ، رد  یلو  دشاب  هدرک  رییغت  نآ  هب  طوبرم  تاررقم  نوناق و 
(1) .« تسا هدش  داجیا  درک  یم  روصت  هتشذگ  راهب  رد  وا  هچنآ 

يرت میقتسم  طابترا  دراوم  نیا  اهنآ  نایم  زا  هک  دوب  هدام  لماش 36  دیسر  ریزو ، تسخن  تیاده ، ناخ  یلق  يدهم  ياضما  هب  هک  تاررقم 
هدام لیذ  درک . یم  فراعم  ترازو  هعومجمریز  ار  یناتـساب  راثآ  يرادا  تالیکـشت  هدام 3 ، تشاد : یجراخ  نارگـشواک  ياه  تیلاعف  اب 

دهاوخ رداص  تسا ، هدـمآ  یلم  راثآ  تسیل  رد  هک  ییاه  ناکم  رد  ار  یملع  تاسـسؤم  يارب  شواک  زوجم  تلود  تأـیه  : » دوب هدـمآ   14
راثآ یمومع  تبث  هک  ینامز  ات  اما  درک . دهاوخ  رداص  فراعم  ترازو  دنا ، هدماین  یلم  راثآ  تسرهف  رد  هک  ار  ییاه  ناکم  زوجم  درک و 
درف ای  یناتـساب  راثآ  ریدم  : » دوب هدـمآ  هدام 18  لیذ  دـش ». دـهاوخ  رداص  ارزو  تأیه  بیوصت  اب  طقف  شواک  هزاـجا  هدـشن ، لـماک  یلم 

ندید هدش  تفای  يایـشا  زا  دناوت  یم  دـنادب  يرورـض  وا  هاگ  ره  زین  دراد و  ار  شواک  هقطنم  زا  دـیدزاب  قح  دـنک  باختنا  وا  هک  يرگید 
اه هتفای  نآ  قیرط  زا  هک  يراکوزاس  ندرک  صخـشم  يارب  یطرـش  چیه  تاررقم ، رد  هک  دوب  نآ  هدـش  شومارف  هلئـسم  نیرت  مهم  دـنک ».

. دوب هدشن  روظنم  دنوش ، میسقت  رگشواک  تلود و  نیب 

هاگـشناد یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ریدـم  دتـسیرب ، يرنه  زمیج  دوب . هداعلا  قوف  یجراخ  ناسانـش  ناتـساب  يارب  یناتـساب  راثآ  ظفح  نوناـق 
وا هب  یتـشونور  يروم  درک و  نوناـق  زا  یتـشونور  تساوـخرد  وا  زا  نتگنـشاو  رد  لیروآ 1931  رد  يروم  تاقالم  ماـگنه  رد  وگاـکیش 

ار تاررقم  نیا  هک  متفایرد  نم  : » درک رکـشت  نوناق  نیا  ندناسر  بیوصت  هب  دروم  رد  شفطل  رطاخ  هب  يروم  زا  دتـسیرب   (2). درک میدقت 
رکف دنتسه . هاگآ  یتیریدم  سیورس  نینچ  ياهزاین  هب  هک  دنا  هدرک  میظنت  هدید  شزومآ  یناسانش  ناتساب  ًاصخشم 

لیروآ 1931. خروم 1  ، 891/102 ، 927 هرامش 480 ، تراه ، شرازگ  - 1
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. تسا هدش  میظنت  هنالداع  بصعت و  یب  رگشواک  ياه  نامزاس  يارب  دنـس  نیا  لک  رد  تسا . هتـشاد  شقن  راک  نیا  رد  دلفـستره  منک  یم 
شیپ میهاوخ  یم  هک  هنوگ  نآ  زیچ  همه  دنیایب ، رانک  اه  یبرغ  ام  تلادع  فاصنا و  اب  هک  مینک  دامتعا  نام  یناریا  ناتسود  هب  میناوتب  رگا 

، دـشاب هدـناسر  بیوصت  هب  یقرـش  تلود  کی  ار  ناریا  رد  یملع  راک  يارب  يا  هنارکفنـشور  همانرب  نینچ  هک  تقیقح  نیا  تفر ! دـهاوخ 
(1) «. مرازگرکش رایسب  نآ  رطاخ  هب  نم  هتبلا  تسا و  راکشآ  یتفرشیپ 

هیوناژ خیرات 3  هب  يا  همان  رد  يروم  دوب . یجراخ  ناسانش  ناتساب  يور  هب  ناریا  ياهرد  ندرک  زاب  يارب  مدق  نیرخآ  یناتـساب  راثآ  نوناق 
يارب هک  ییاکیرمآ  ياه  نامزاس  نیب  طـباور   » هک دـنک  یم  تساوخرد  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  ریدـم  نیج ، فا . چا . ساروه  زا   1931
روما ترازو  : » هک دوش  یم  روآدای  نیج  هب  شا  همان  نایاپ  رد  يروم  دنک . نشور  ار  دنوش » یم  هدامآ  ناریا  یسانش  ناتساب  هنیمز  هب  دورو 

یکمک ره  هنیمز  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  لاحـشوخ  هتبلا  هدرک و  ادـیپ  ناریا  رد  اکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  تیلاعف  هب  يرتشیب  هقالع  هجراخ 
. دهد یم  ناشن  لاس 1931  زاغآ  رد  ار  طیارـش  زا  يا  هصالخ  هیوناژ 1931  خیرات 13  رد  نیج  ینالوط  خساپ   (2) .« دهد ماجنا  دناوت  یم 

ياهرد هک  دوب  هدـش  روآدای  ار  تقیقح  نیا  شا  همان  ياهتنا  رد  دوب ، هدرک  رکـشت  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  زا  هک  نیا  نیع  رد  نیج 
ناریا ياهرد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ، » دنا هدوب  زاب  یجراخ  ناسانـش  ناتـساب  يارب  شیپ  اه  تدم  زا  قارع  نیطـسلف و  رـصم ، ياهروشک 

ناسانـش ناتــساب  نآ  زا  شیپ   (3) .« تسا هدـمآ  دـیدپ  رداـن  یتـیعقوم  دوـش ، یم  زاـب  ناسانـش  ناتـساب  يور  هب  هک  تـسا  راـب  نـیلوا  يارب 
اب ناریا  طیارـش  هسیاقم  دندوب . اوآ  مه  ناش  یـسیلگنا  ناتـسدمه  اب  قارع  یناتـساب 1924  راثآ  نوناق  زا  دـیجمت  فیرعت و  رد  ییاکیرمآ 

تسد هب  ناریا  لئاسم  هب  تبسن  يرتهب  دید  دوب ، هداد  خر  نیرهنلا  نیب  رد  هچنآ 

هم 1931. خروم 20  ، 38 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
هیوناژ 1931. خروم 3  ، 891/79 هرامش 927 ، نیج ، هب  يروم  همان  - 2

هیوناژ 1931. خروم 31  ، 891/83 هرامش 927 ، يروم ، هب  نیج  همان  - 3
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. تسا هیبش  مه  هب  روصت  دح  زا  شیب  هداد  خر  روشک  ود  نیا  رد  هک  یعیاقو  دهد  یم  ناشن  دهد و  یم 

قارع یناتساب  راثآ  نوناق  قارع و  رب  ناتسلگنا  یتسرپرس 

نیرهنلا نیب  یناتـساب  راثآ  هب  مه  تفن و  هب  مه  اـکیرمآ  هتبلا  درک . راذـگاو  ناتـسلگنا  هب  ار  قارع  یتسرپرـس  لـلم  هعماـج  لاس 1920  رد 
هب کمک  يارب  ییاکیرمآ  دادما  هورگ  یتسرپرـس  وگاکیـش  هاگـشناد  سیئر  نوسدوج ، ترپ  يره  لاس 1918  رخاوا  رد  دوب . دـنم  هقالع 

نظءوس شتماقا ، تدـم  لوط  رد  وا  ياـه  تیلاـعف  درک و  فقوت  دادـغب  رد  تشگرب ، هار  رد  وا  تفرگ . هدـهع  هب  ار  ناریا  ناـگدز  یطحق 
هب ًاعقاو  شتکرش  نوسدوج و  هچنآ  هک  دسیون  یم  شتارطاخ  رد  وا  تخیگنارب . ار  لاشرام  مایلیو  لارنژ  یسیلگنا ، ياهورین  هدنامرف  رسفا 

. دسر یم  رظن  هب  یقطنم  وا  يریگ  هجیتن  دوب ، رلفکار  ناگدنیامن  زا  نوسدوج  هک  اجنآ  زا  دوب . تفن  دندوب  نآ  لابند 

قرـش هسـسؤم  اهدـعب  هک  درک  يداهن  سیـسأت  يارب  يراذـگ  هیامرـس  ياضاقت  رلفکار  يد . ناج  زا  يا  همان  رد  تشگزاـب ، رد  نوسدوج 
لرتنک ار  کیدزن  قرـش  ندـمت ، گنهرف و  قیرط  زا  میناوتب  رگا   » ًانئمطم هک  درک  نایب  همان  رد  وا  تفرگ . مان  وگاکیـش  هاگـشناد  یـسانش 
يزیر همانرب  یبایتسد  يارب  یعیرس  تامادقا  اه  یـسیلگنا   (1) .« دشاب هتشاد  رب  رد  یمیظع  عفانم  ام  يارب  دناوت  یم  یـسانش  ناتـساب  مینک ،

روط هب  ار  نآ  ندـمتم  ياه  تلم   » هک دوب  یناتـساب  راثآ  يارب  ینوناق  دنتـشاد  زاین  هچنآ  دـندرک . زاغآ  نیرهنلا  نیب  یناتـساب  راثآ  هب  هدـش 
یم يروآدای  ام  هب  نوسدرانرب  دزاس ». ریذپ  ناکما  رگـشواک  أدبم و  روشک  نیب  ار  اه  شواک  زا  لصاح  ياه  هتفای  میـسقت  دنبایرد و  یلک 

رد هتبلا  تشاد . دوجو  دنتخادرپ  یم  اهنآ  رد  شواک  هب  یبرغ  ناسانش  ناتـساب  هک  یبرغریغ  ياهروشک  همه  رد  یمتـسیس  نینچ   » هک دنک 
« تشادن دوجو  نابزیم  روشک  رگشواک و  نیب  اه  هتفای  میسقت  يوگلا  یبرغ ، ياهروشک 

صص 203-204. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 1
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يریگراکب لح ، هار  دنوش . مهتم  نیرهنلا  نیب  يرنه  ياه  هنیجنگ  تراغ  هب  ادابم  دندوب  بقارم  اه  یـسیلگنا  هک  دنک  یم  شاف  نوسدرانرب 
یم ناتـسلگنا  هب  رودص  هزاجا  رگید  مین  دـنام و  یم  یقاب  نیرهنلا  نیب  رد  هدـش  شواک  هعومجم  زا  یمین   » نآ قیرط  زا  هک  دوب  یمتـسیس 

طباور يانبم  هک  ناتسلگنا  قارع و  نیب  لاس 1922  هدهاعم  رد  دش . هتفرگ  راک  هب  ناریا  رد  دعب  لاس  شش  متـسیس  نیمه  ًاقیقد   (1) .« تفای
هک دش  یم  دهعتم  قارع  هدـهاعم ، طورـش  ساسا  رب   (2). دوب هدش  دیق  زین  یسانش  ناتساب  هلئـسم  داد ، لیکـشت  ار  قارع  ناتـسلگنا و  هدنیآ 

دـش و یم  یناـمثع  یلبق  نوناـق  نیزگیاـج  نوناـق  نیا  دـنک . ارجا  عضو و  هدـهاعم  بیوصت  زا  سپ  هاـم  هدزاود  لوط  رد  يدـیدج  نوناـق 
(3). درک یم  یعطق  اهروشک  ریاس  عابتا  يارب  ار  یسانش  ناتساب  تاقیقحت  هلئسم  دروم  رد  ناسکی  دروخرب 

دش و بیوصت  نئوژ 1924  رد  قارع  یناتساب  راثآ  نوناق  دوب . ییاکیرمآ  یسانش  ناتـساب  ياه  هزوم  یبایهار  ناسکی ،» دروخرب   » زا روظنم 
رب دییوگب ! کیربت  نم  هب   » تشون شردپ  هب  لب - دورترگ  قارع ، یناتـساب  راثآ  لوئـسم  ریدم  نآ -  هدنـسیون  نوناق ، نیا  بیوصت  زا  سپ 

تخادرپ یناتساب و  راثآ  رودص  زوجم  نایضاقتم ، همه  هب  هک  دراد  ار  قح  نیا  نم - ینعی  یناتساب -  راثآ  شخب  نوناق ، نیا  طورش  ساسا 
(4) .« دنک یم  فاعم  یکرمگ  ضراوع  تخادرپ  زا  ار  هدننکرداص  دصرد ... نیا  دهدب . ار  اه  هتفای  شزرا  زا  يدصرد 

راثآ درادناتـسا  يراذگ  نوناق  زا  لب  نوناق 1924  دوب ، اه  هتفای  میـسقت  رب  رظان  هک  نوناق  نیا  زا  یطورـش  زج  هب  : » دـسیون یم  نوسدرانرب 
ياهروشک هباشم  نیناوق  زا  ار  نوناق  نیا  هک  هچنآ  هتبلا  درک ... یم  تیعبت  دوب  لوادـتم  ایند  ياهروشک  رتشیب  رد  نامز  نآ  رد  هک  یناتـساب 

توافتم هنایمرواخ  زا  ریغ 

صص 206-207. نامه ، - 1
ص 208. نامه ، - 2
ص 209. نامه ، - 3
ص 219. نامه ، - 4
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هب دوب و  هدش  میظنت  اه  هتفای  میسقت  يارب  هدام 22  تشادرب . رد  ار  یلصا  طورش  داوم 22 و 23   (1) .« دوب اه  هتفای  میسقت  طرش  درک ، یم 
یم ار  هدـش  میـسقت  ياه  هتفای  تارداص  هزاـجا  رگـشواک  هب  هدام 23  داد و  یم  ار  میـسقت  رب  لماک  تراـظن  تردـق  یناتـساب  راـثآ  ریدـم 
همان رد  ناتسلگنا  هزوم  زا  نوینک  دندرک . یم  وا  نوناق  لب و  زا  ار  ینادردق  تیاهن  یبرغ  ناسانـش  ناتـساب  هک  تسین  بجعت  ياج   (2). داد

هب يا  همان  رد  نوینک  تسا ». یلحم  تلود  رگـشواک و  نیب  اه  هتفاـی  میـسقت  يارب  ییوگلا   » وا تیریدـم  تحت  شخب  هک  تشون  لـب  هب  يا 
(3) .« دوب دهاوخ  زوسلد  رایسب  يریدم  ًانئمطم   » لب هک  تشون  ایناولیسنپ  هزوم  ریدم 

ییاهن يریگ  هجیتن  نوسدرانرب و  تارظن 

راثآ همه  اپورا  نیناوق  رد  تشاد . هنیمز  نیا  رد  اپورا  رد  دوجوم  هدـنرادزاب  نیناوق  اب  یـساسا  تواـفت  قارع  ناریا و  یناتـساب  راـثآ  نیناوق 
رد (: » 1905  ) سربق یتح  و  ( 1918  ) يوروش داحتا  (، 1913  ) هسنارف (، 1909  ) ایلاتیا رد  ًالثم  دوب . تلود  هب  قلعتم  هدش  فشک  یناتـساب 
رد هک  دنک  یم  هراشا  نوسدرانرب   (4) .« دنتسه تلود  یعطق  ییاراد  هدشن  فشک  لمح  لباق  یناتساب  راثآ  همه  یلک  روط  هب  اهروشک  نیا 

راثآ تارداص  هنیمز  رد  يرتشیب  يریذـپ  فاـطعنا  تاـظحالم و  هک  دراد  دوجو  يرت  تحار  نیناوق  ، » ناتـسلگنا هطلـس  تحت  ياـهروشک 
هتبلا و   ] قارع نیطسلف و  دننام  دنتسه  ناتسلگنا  ریثأت  تحت  هک  ییاهروشک  دروم  رد  ًاصخشم  هبنج  نیا  : » دنک یم  هفاضا  وا  دراد ». یناتساب 
عبانم رب  ذوفن  لامعا  موادـت  رب  ناتـسلگنا  یـسانش  ناتـساب  ناینب  گنج ، نامز  زا  هک  تسا  نیا  ًـالامتحا  رما  نیا  تلع  تسا . قداـص  ناریا ]

رد رت  هنادازآ  نیناوق  يارجا  عضو و  يارب  ناتسلگنا  یسایس  تردق 

صص 220-221. نامه ، - 1
ص 221. نامه ، - 2
ص 227. نامه ، - 3

صص 222-223. نامه ، - 4
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یهباشم یناتساب  راثآ  نوناق  اه  یـسیلگنا  هک  دنک  یم  هفاضا  وا   (1) .« تسا هدوب  ناتسلگنا  هطلس  تحت  ياهروشک  رد  یناتـساب  راثآ  هنیمز 
. دنا هدناسر  بیوصت  هب  نیطسلف  رد  ار 

راثآ هنیمز  رد  اه  تراغ  نیرتدیدش  دروم  هنایمرواخ  ياهروشک  ریاس  نایم  رد  نیرهنلا  نیب  مهدزون ، نرق  رد  هک  دنک  یم  نایب  نوسدرانرب 
هرود نیرهنلا  نیب  رد  هرود  نیا  تفای . يرتشیب  باتش  ناتـسلگنا  یتسرپرـس  هرود  لوط  رد  تراغ  نازیم  تعرـس و  تفرگ و  رارق  یناتـساب 
ياه شواک  ناتـسلگنا ، رظان  یتلود  راتخاس  برغ و  یماح  دامتعا و  لباق  يراذـگ  نوناـق  : » تفرگ ماـن  یـسانش » ناتـساب  گرزب  ياـیحا  »
قارع هک  دهد  یم  ناشن  هرود  نیا  لوط  رد  قارع  هب  هدـش  مازعا  ياه  تأیه  دادـعت  تخاس . یم  ریذـپ  ناکما  ار  هدـنزاس  هنایوج و  حـلص 

اه و تأیه  نداتـسرف  قاتـشم  یبرغ  تاسـسؤم  اه و  هزوم  دوب . هدـش  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  ماـجنا  يارب  یبساـنم  طـیحم  هب  لیدـبت 
ناشیارب ار  هقطنم  رد  تدـم  ینالوط  روضح  دـناوتب  هک  دـندوب  یـسانش  ناتـساب  تاسـسؤم  سرادـم و  سیـسأت  قارع و  هب  دوخ  ياـهورین 

. دوش یمن  لصاح  يرییغت  الاب  تارابع  یقیقح  دافم  موهفم و  رد  قارع »  » ياج هب  ناریا »  » هژاو ندرک  نیزگیاج  اب   (2) .« دنک نیمضت 

صص 223-224. نامه ، - 1

صص 224-225. نامه ، - 2
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مراهچ لصف 

ناریا هب  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  موجه 

زا ربماون 1930  خیرات 6  رد  یناتـساب ، راثآ  دـیدج  نوناق  بیوصت  زا  سپ  زور  هس  ًاقیقد  یـسانش ، ناتـساب  ياه  شواک  يارب  اضاقت  نیلوا 
حرطم ار  رختسا  ناغماد و  هقطنم  ود  رد  شواک  تساوخرد  يو  دش . هداد  ایناولیسنپ  هاگـشناد  هزوم  فرط  زا  یگدنیامن  هب  نیـسلوو  يوس 
یمیدق هقطنم  نامه  ناغماد  هک  تشاد  دوجو  رواب  نیا  تسا . دهـشم  نارهت -  هار  رد  نارهت  قرـش  یلیام  رد 215  يا  هقطنم  ناغماد  درک .

یم تموکح  ناریا  رب  دالیم  زا  سپ  مود  ات  دالیم  زا  شیپ  مود  نورق  هلـصاف  رد  هک  نایتراپ  هلـسلس  تختیاپ  ینعی  تسا ؛ هدوب  هزاورد  دص 
یم هقطنم  نیا  رد  شواک  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  تسا و  هدش  تفای  ناغماد  دیدج  رهـش  یلاوح  رد  یمیدـق  رهـش  نیا  يایاقب  : » دـنا هدرک 
عقاو دیشمج  تخت  لامش  یلیام  جنپ  زاریش و  لامش  یلیام  رد 45  هک  تسا  هپت  يا  هعومجم  رختسا  دوش ». رجنم  یمهم  تایفشک  هب  دناوت 

یتنطلـس خاک  دیـشمج  تخت  هک  ینامز  تسا و  هتـشاد  دوجو  يرهـش  هقطنم ، نیا  رد  ناتـساب  نارود  رد  هک  دوب  نیا  رب  ضرف  تسا . هدش 
یم هیلوا  ياـه  شواـک  هب  هجوت  اـب  تراـه  تسا . هدوب  دـالیم  زا  شیپ  مراـهچ  نرق  رد  هقطنم  رهـش  نیرت  مهم  رهـش  نیا  هدوـب ، ناـهاشداپ 

نیا هب  ناوت  یم  هناعطاق  : » دسیون
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زوجم ناغماد  يارب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  تراه  دـش ». دـهاوخ  تفای  یخیرات  یملع و  هاگدـید  زا  یمهم  راـثآ  رختـسا  رد  هک  دیـسر  هجیتن 
هاگشناد درک . یم  نیسحت  ار  نیـسلوو  هناطاتحم  هناربدم و  درکیور  وا  دش . دهاوخ  در  رختـسا  زوجم  دایز  لامتحا  هب  اما  دش ، دهاوخ  هداد 

يارب ییاپورا  ياه  هزوم  ناگدنیامن  منئمطم  نم  : » تشاد رایتخا  رد  ار  نیسلوو  نوچ  ییاناوت  درف  هک  دوب  هدروآ  يدایز  سناش  ایناولیـسنپ 
شواک هزاجا  یناتـساب ، راثآ  نوناق  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  دروآ  دـنهاوخ  موجه  ناریا  تلود  هب  ود  ره  اـی  نادـمه  دیـشمج ، تخت  رد  شواـک 

هجراخ و روما  ترازو  قیرط  زا  نیسلوو ، ایناولیسنپ و  هاگـشناد  هزوم  ریدم  نیج ، فا . چا . ساروه  هک  نیا  هب  هجوت  اب   (1) .« دننک تفایرد 
يداصتقا یـسایس و  لئاسم  دروم  رد  يدایز  رایـسب  تاعالطا  هب  ناوت  یم  دـندوب ، کـیدزن  طاـبترا  رد  مه  اـب  نارهت  رد  اـکیرمآ  تراـفس 

(2). تفای تسد  اه  شواک 

وگاکیش و ایناولیسنپ و  نیب  تباقر  يرگید  شواک و  يارب  اه  ناکم  نیرت  بسانم  باختنا  یکی  دوب . هجاوم  یـساسا  هلئـسم  ود  اب  نیـسلوو 
اب دـنک ، هراـشا  رختـسا  دیـشمج و  تخت  رد  شواـک  هب  ًاصخـش  رگا  هک  دوب  نارگن  دلفـستره  اـه . شواـک  رد  دلفـستره  تکراـشم  نازیم 

تخت رد ] شواک   ] يارب یهار  دوب ، هتساوخ  وا  زا  وگاکیش  یسانش  قرش  هسسؤم  زا  دتـسیرب  يرنه  زمیج  اما  دننک ؛ تفلاخم  شتـساوخرد 
شیپ یلکشم  هک  دوب  راودیما  نیـسلوو  دوب ، هدرکن  يا  هراشا  رختـسا  هب  شتـساوخرد ، رد  دتـسیرب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنک . ادیپ  دیـشمج 

دراد يدایز  ياه  یگدیچیپ  هنیزه و  نوچ  میرادن ؛ دیشمج  تخت  رد  شواک  هب  يا  هقالع  ام  : » دریگ یم  هجیتن  نیسلوو  دیاین .

ربماسد 1930. خروم 1  ، 891/74 ، 927 هرامش 219 ، تراه ، شرازگ  - 1
ربتکا 1930 رد 23  تسا . هدوب  رـالد  ات 25000  ناغماد 15000  رد  هلاس  کی  ياـه  شواـک  هنیزه  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  لاـثم  يارب  - 2
رادـگ و هک  تسا  یـسیون  شیپ  ناـمه  ًاـبیرقت  نوناـق ، نتم  ، » تسا یعطق  یناتـساب  راـثآ  نوناـق  بیوصت  هک  داد  عـالطا  نیج  هب  نیـسلوو 

راهب يادـتبا  زا  ناوتب  هک  دور  یم  راظتنا  تسا و  يراکمه  هب  هداـمآ  هنامیمـص  زوجم  عیرـس  ياـطعا  يارب  رادـگ  دـنا ... هتـشون  دلفـستره 
ربتکا 1930. خروم 23  ، 891/58 هرامش 927 ، نیج ، هب  نیسلوو  مارگلت  درک ». زاغآ  ار  اه  شواک 
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زوجم دتسیرب  دش ، صخشم  ًادعب  هک  هنوگ  نآ  دریگب ». ار  اجنآ  زوجم  دتسیرب  مراودیما  ًاصخش  دوش . یمن  تفای  نآ  رد  يا  هزوم  يایشا  و 
دتـسیرب هک  درک  علطم  ار  نیج  ربماسد 1930  خیرات 8  رد  يروف  یمارگلت  رد  نیـسلوو  دوب . هتفرگ  ار  رختـسا  دیـشمج و  تخت  رد  شواک 

. تسا هدرک  ریحتم  ار  نایناریا  دیشمج ، تخت  يزاسزاب  رب  ینبم  دتـسیرب  داهنـشیپ  : » تسا هدرک  تفایرد  ار  دیـشمج  تخت  يزاسزاب  زوجم 
زوجم وا  هک  دراد  دوـجو  ینارگن  نیا  تسا . دلفـستره  اـب  نآ  تاـیئزج  یـسررب  هتفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  یلک  تروـص  هب  ناریا  تلود 
هدرکن حرطم  ار  رختسا  ياضاقت  دتسیرب  منک  یم  تفایرد  امش  زا  هک  يدعب  ربخ  رد  مراودیما  دنک ... اطعا  دتسیرب  زایتما  رد  مه  ار  رختـسا 

، دیـشمج تخت  رد  شواک  تساوخرد  ياج  هب  هنادنمـشوه  دتـسیرب  دـش ، دـهاوخ  هداد  حیـضوت  يدـعب  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ».
رظن رباـنب  نوچ  دوب ؛ هدرکن  حرطم  ار  دیـشمج  تخت  يزاـسزاب  تساوخرد  نیـسلوو  دوب . هدرک  ناـیناریا  زا  ار  نآ  يزاـسزاب »  » تساوخرد

، دوب زیمآ  قارغا  دلفـستره  يدروآرب  هنیزه  دـیوگ  یم  نیج  هک  هنوگ  نآ  هتبلا  دوـب . رـالد  لقادح 300000  نآ  یبیرقت  هنیزه  دلفـستره 
يا هجدوب  تفگ  میهاوخ  همادا  رد  هک  هنوگنامه  دنک . فرصنم  دیشمج  تخت  تساوخرد  زا  ار  ایناولیسنپ  هاگـشناد  تساوخ  یم  وا  نوچ 
درک یمن  رکف  نیـسلوو  رگید  يوس  زا  دوب . رالد  دودح 20000  طقف  دوب  هدرک  تفایرد  دیـشمج  تخت  يارب  لاس 1934  رد  دتسیرب  هک 

هک درک  روصت  ناوت  یم  : » اه هتفای  میسقت  هب  دسر  هچ  دهد ، زوجم  دیـشمج  تخت  رد  راک  يارب  یجراخ  هسـسؤم  چیه  هب  ناریا  تلود  هک 
هدـش هدز  تریح  درک  دـهاوخ  عورـش  هلـصافالب  دیـشمج  تخت  رد  ار  شتایلمع  وگاکیـش  هسـسؤم  هک  ربخ  نیا  ندینـش  اب  نیـسلوو  رتکد 

(1) .« تسا

دنک و یم  ینیب  شیپ  ار  رالد  هنیزه 200000  دیشمج  تخت  رد  راک  لاس  هس  يارب   » دلفستره هک  تشون  نیج  هب  یمارگلت  رد  نیسلوو  - 1
ره رد  رالد  رختـسا 100000  دیـشمج - تخت  رد  اه  شواک  هنیزه  هک  دنک  یم  ینیب  شیپ  دلفـستره  رالد ». هنالاس 30000  رختسا ، يارب 

یبایزرا بسانمان  ناریا  رد  اه  شواک  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  همانرب  نیا  هنیزه  نم  ، » دنک یم  هفاضا  نیـسلوو  تسا . لوا  لاس  هس  يارب  لاس 
رایـسب اـه  یناریا  اـب  طـباور  هدـنیآ  يارب  هدزباتـش و  يراـک  لوا ، لاـس  رد  دیـشمج  تخت  رد  راـک  نتفرگ  هدـهع  رب  هوـالع ، هب  مـنک . یم 

.« دنرادن دامتعا  دلفستره  هب  دنهد و  یم  دیشمج  تخت  هب  يدایز  ياهب  اه  یناریا   » هک دنک  یم  هراشا  نینچمه  نیـسلوو  تسا ». كانرطخ 
تخت رد  راـک  يارب  تساوـخرد  زا  ار  ایناولیـسنپ  اـت  تسا  هدرک  قارغا  دیـشمج  تخت  ياـه  هنیزه  دروـم  رد  دلفـستره  هک  تسا  راکـشآ 

، نیج هب  نیـسلوو  مارگلت  دنتـشاد . دلفـستره  هب  دامتعا  مدـع  يارب  یفاک  لیالد  مه  ناییاکیرمآ  نایناریا ، زا  ریغ  دـنک . فرـصنم  دیـشمج 
ربماسد 1930. خروم 8  ، 891/66 هرامش 927 ،
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رد طقف  دلفـستره  زا  دریگن و  تروص  نادـمه  رختـسا و  دیـشمج ، تخت  رد  لوا  لاس  لوط  رد  یتایلمع  چـیه  هک  درک  داهنـشیپ  نیـسلوو 
نیا نوچ  دوش ؛ هئارا  تشاد  یملع  یخیرات و  تیمها  هک  هزاورددـص  ناغماد -  يارب  یتساوخرد  نینچمه ، دوش . هتفرگ  کـمک  هرواـشم 

رد رالد  رازه  ات 25   15 تیلاعف ، نازیم  بسحرب   » ًادودـح هزاورددـص  ناغماد -  رد  شواک  هنیزه  تسین .» اه  یناریا  هجوت  دروم   » اه ناکم 
ام عفانم  عفادم  درک و  دهاوخ  هیجوت  ًالماک  ار  هلئـسم  رادگ  تفرگ . دهاوخ  هدهع  هب  ترافـس  ار  راک  نیا  يزیر  همانرب  دوب ... دهاوخ  لاس 

نیـسلوو نیج  نیـسلوو ، فلاخم  رظن  دوجو  اب  دیقفاوم »؟ امـش  ایآ  دش . دنهاوخ  حرطم  هدنیآ  رد  هک  تسا  يرت  مهم  ياه  ناکم  دروم  رد 
رد تایلمع  نیلوا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  پوپ  اب  وگتفگ  زا  سپ  : » دـسیونب تساوخرد  ناغماد  دـننام  رختـسا  يارب  هک  تشاد  نآ  رب  ار 

یتح مینک و  زاغآ  ار  نامتامادـقا  نوناق  بیوصت  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسا  رواب  نیا  رب  پوپ  دیـشمج ... تخت  رد  هن  دوش ، ماجنا  رختـسا 
(1) .« میریگب هرواشم  کمک و  رما  نیا  رد  دلفستره  زا  دیاب  ام  میزادرپب ... رختسا  رد  شواک  هب  کچوک  یسایقم  رد  هدش  رگا 

هاگشناد هزوم  فرط  زا  نیسلوو  دوب ، هدش  هتشاذگ  رارق  هک  هنوگ  نآ 

، دراد هاگن  رود  نآ  زا  ار  ام  دـهاوخ  یم  دراد  دوجو  راک  نیا  رد  هک  يدوس  رطاخ  هب  دلفـستره   » هک دـنک  یم  حرطم  ار  رظن  نیا  نیج  - 1
اب هک  تسا  هتخاس  نئمطم  ار  ام  پوپ  دنک . یم  قارغا  یسایس  تالکشم  زین  يزاسزاب و  شواک و  تایلمع  ياه  هنیزه  دروآرب  رد  نیاربانب 

دمآ دـهاوخ  شیپ  هدـنیآ  رد  هچ  نآ  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  اراکـشآ و  نیج  دوش ». یمن  دراو  یللخ  ام  هناتـسود  طباور  رد  رختـسا  رد  راک 
هزوم مان  اب  يا  هناگادـج  ياه  تساوخرد  دراد ، دوجو  هسـسؤم  کـی  طـسوت  تاـیلمع  ود  ماـجنا  اـب  تفلاـخم  ناـکما  رگا  : » داد داهنـشیپ 

ربماون 1930. خروم 1  ، 891/59 هرامش 927 ، نیسلوو ، هب  نیج  مارگلت  دینک ». هیهت  ایناولیسنپ  هاگشناد  هزوم  ایناولیسنپ و 
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تساوخرد  » هک دوب  رواب  نیا  رب  یلو  دوبن  نیبشوخ  نادنچ  رختسا  دروم  رد  وا  داد . تساوخرد  ناغماد  رختسا و  رد  شواک  يارب  ایناولیسنپ 
وا تساوخرد  هک  تفگ  وا  هب  رابرد  ریزو  شاترومیت ، دوب . هّجوم  رختسا  دروم  رد  نیـسلوو  ینیبدب   (1) .« دوش مدقت  قح  بجوم  دناوت  یم 

روتسد وا  هب  ربماون 1930  رد 28  نیسلوو  هب  خساپ  رد  نیج   (2). دش دهاوخن  هداد  وا  هب  رختـسا  زایتما  یلو  دوش ، یم  هتفریذپ  ناغماد  يارب 
تمـس ات  تسا  هدـش  توعد  دلفـستره  زا  هک  داد  ربخ  نینچمه  وا  دـنک . زاغآ  ار  شتیلاعف  ناغماد  زوجم  بسک  زا  سپ  هلـصافالب  هک  داد 

. تسا هدـش  رانکرب  وا  هک  داد  ربخ  نیـسلوو  هب  نیج  یـساپسان  تیاهن  رد  مارگلت و  نامه  رد  دریگب . هدـهع  هب  ار  یفاـشتکا  تأـیه  رواـشم 

. دیـسر ناریا  هب  شرایتسد  ود  اـب  لـیروآ 1931  رد  هک  دوب  تیمـشا  فا . کـیرا  رتکد  ناریا  رد  یفاـشتکا  كرتشم  تأـیه  دـیدج  سیئر 
همادا ار  شتاعلاطم  تاقیقحت و  دـعب  زییاپ  رد   » ات ددرگزاب  ایفلدالیف  هب  تشاد  رظن  رد  تیمـشا  هب  راـک  لـیوحت  هفراـعم و  زا  سپ  نیـسلوو 

(3) .« دهد

ناریا رد  یفاشتکا  كرتشم  تأیه 

هب دنهاوخ  یم  هک  ار  ییاکیرمآ  تاسـسؤم  نیب  طباور   » هک تساوخ  وا  زا  نیج  فا . چا . ساروه  هب  يا  همان  رد  هیوناژ 1931  رد 3  يروم 
دلفستره و هطبار  ًالثم  دنک . نشور  دنوش » دراو  ناریا  یسانش  ناتساب  هصرع 

راهب و لوصف  رد  تساوخ  یم  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـهد . یم  رارق  ام  رایتخا  رد  یلاـم  لـئاسم  دروم  رد  یتاـعالطا  نینچمه  نیـسلوو  - 1
هنیزه میراد . زاین  هزاورددص  رد  تاقیقحت  رتعیرـس  هچ  ره  عورـش  يارب  رالد  نونکا 10000  مه   » دـنک تیلاعف  رختـسا  ناغماد و  رد  زییاپ 

،891/62 هرامـش 927 ، نیج ، هب  نیـسلوو  مارگلت  تسا ». زاین  دروم  راهب  لصف  لیاوا  رد  رختـسا  رد  راک  يارب  رگید  درف  کـی  زین  رتشیب و 
ربماون 1930. خروم 6 

ربماون 1930. خروم 28  ، 891/64 ، 927 هرامش 238 ، تراه ، شرازگ  - 2
نآ ریدم  هک  پوپ » هسـسؤم   » تیلاعف تشون : نینچمه  نیج  ربماون 1930 . خروم 28  ، 891/64 هرامش 927 ، نیـسلوو ، هب  نیج  مارگلت  - 3

ياـه هژورپ  همه  يارب  يزکرم  رواـشم  هسـسؤم   » هب لیدـبت  ار  نآ  هک  دوب  نیا  نیج  فدـه  تسا ». رثؤـم  مظنم و  ًـالماک   » دوـب نیج  دوـخ 
.« تسا هدرک  مالعا  يراکمه  يارب  ار  دوخ  لیامت  دتسیرب  دنک . ییاکیرمآ 
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صخشم ار  ناریا  یـسانش  ناتـساب  رنه و  هدش  لیکـشت  هزات  هسـسؤم  شقن  زین  تالداعم و  نیا  رد  پوپ  هاگیاج  ای  دنک ؛ نشور  ار  دتـسیرب 
ناییاکیرمآ یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  هب  هجراخ  روما  ترازو  هقالع   » هک دـنک  یم  يروآدای  نیج  هب  شا  همان  نایاپ  رد  يروم  دـیامن .

طیارش هیوناژ 1931  رد 31  نیج  ینالوط  خساپ   (1) .« درک دهاوخن  هقیاضم  هار  نیا  رد  یـشالت  چیه  زا  ور  نیا  زا  هدـش و  رتشیب  ناریا  رد 
هنیزه ایناولیـسنپ  رنه  هزوم  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  دـنک . یم  نشور  تایئزج  رکذ  اب  قیقد و  روط  هب  ار  لاس 1931  يادـتبا  رد  دوجوم 
شواک هدـش و  باختنا  یفاشتکا  تأیه  ییارجا  ریدـم  ناونع  هب  هک  تیمـشا  فا . کیرا  رتکد  دـنتفرگ . هدـهع  هب  ار  كرتشم  تأیه  ياـه 

رد يزیمآ  تیقفوم  روطب   » تشاد و هدهع  هب  ار  یسایس  تاطابترا  هک  دش ؛ نیسلوو  نیشناج  دوب ، هدرک  عورـش  ناغماد  رد  ار  یعیـسو  ياه 
رنه هزوم  یناریا  رنه  رواـشم  كرتشم و  تأـیه  رواـشم  ناونع  هب  پوپ  ماـهپا  روترآ  دوب . هدرک  يراـکمه  یناتـساب » راـثآ  نوناـق  بیوصت 
زین و  ناریا ؛» رد  اه  هنیمز  همه  رد  تاقیقحت  قیوشت   » ناریا یسانش  ناتساب  رنه و  دیدج  هسسؤم  سیسأت  زا  فده  درک . یم  لمع  ایناولیسنپ 

یلاع ناریا  یمـسر  تاماقم  اب  شتاطابترا   » هک داهن  ناـینب  پوپ  ار  هسـسؤم  نیا  دوب . یـسانش  ناتـساب  تاـقیقحت  يارجا  نسح  زا  ناـنیمطا 
هـسسؤم يارب  هک  هزادـنا  نامه  هب  تشاد و  یناتـساب  راثآ  نوناق  بیوصت  رد  هدـننک  نییعت  یـشقن  وا  ياه  شـالت  هک  مرادـن  کـش  تسا .

رب ار  ناریا  تلود  اب  يدـعب  تاـطابترا  همه  پوپ  هسـسؤم  هک  دوب  راودـیما  نیج  تسا ». هدوب  دـیفم  زین  یمازعا  تأـیه  يارب  هدرک ، شـالت 
یـسانش ناتـساب  تیعقوم  دحتم ،» ههبج   » کی لیکـشت  اب  اه . هتفای  میـسقت  شواک و  قطانم  باختنا  رـس  رب  هرکاذـم  هلمج  زا  دریگب ؛ هدـهع 

رد درادن و  یتردق  چیه  وا  تسا ، هسـسؤم  ریدم  پوپ ، ناونع  هک  نیا  اب  هک  درک  هفاضا  نیج  دـش . یم  تیوقت  تدـش  هب  ناریا  رد  اکیرمآ 
ار نآ  تسایر  هک  دوب  هریدم  تأیه  تسد  رد  تردق  تسا . ییارجا  رومأم  کی  عقاو 
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. دوب هدرک  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  زین  وا  دشاب و  هسسؤم  یسانش  ناتساب  رواشم  ات  دوب  هدش  توعد  دلفستره  زا  تشاد . هدهع  هب  نیج  دوخ 

هـسسؤم دتـسیرب و  رتکد  هب  دیاب  نایاپ  رد  : » دسیون یم  دنک و  یم  هراشا  وگاکیـش  ایناولیـسنپ و  ياه  هسـسؤم  نیب  تباقر  هب  نینچمه  نیج 
نتم رد  دیکأت  يزاسزاب [  نتفرگ  هدهع  رب  ناکما  ات  دش  کیدزن  دتسیرب  هب  دلفـستره  شیپ  لاس  ود  دودح  منک . هراشا  شا  یـسانش  قرش 

- دـیراد ییانـشآ  نآ  اب  ًالامتحا  امـش  دوب و  هدرک  هراـشا  نآ  هب  هیوناژ 1929  رد  یـشرازگ  رد  دلفـستره  هک  ار -  دیـشمج  تخت  یلـصا ]
نیا دوبن . دـش  دـنهاوخ  تفای  يزاسزاب  لوط  رد  ًالامتحا  هک  یلمح  لباق  ياه  هتفای  میـسقت  ای  شواک  قح  لماش  ًاموزل  همانرب  نیا  دجنـسب .

شواک همانرب ، نیا  نینچمه  دیآ . مهارف  اهنآ  زا  يرادهگن  ناکما  ات  دندوب ، هداتفا  هک  دوب  یتاعطق  يزاسزاب  یسدنهم  تایلمع  طقف  همانرب 
وا و بناج  زا  هک  ینانیمطا  اـب  هتفریذـپ و  ار  دلفـستره  ياهداهنـشیپ  دتـسیرب  هک  میباـی  یمرد  اـم  نونکا  تفرگ . یمن  رب  رد  ار  رختـسا  رد 
هک مدینـش  نیـسلوو  زا  نم  تسا . هداد  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  یلام  عباـنم  هتفاـی ، هژورپ  نیا  رب  وا  یتآ  تیریدـم 

داهنـشیپ یناریا ] یـسانش  ناتـساب  رنه و   ] هسـسؤم یتقو  یلو  دوب ، هتخادنا  ریخأت  هب  ار  هژورپ  یلام  عبانم  دوبمک  رطاخ  هب  راب  دـنچ  دتـسیرب 
تخت يزاـسزاب  هژورپ  يارب  نآ  نازیم  تسا و  سرتـسد  رد  نوـنکا  مه  هیامرـس ، هـک  تـفگ  دتـسیرب  درک ، حرطم  ار  هژورپ  رد  يراـکمه 
زوجم ياطعا  رظتنم  كرتشم  تأیه  هک  داد  یم  ناشن  نیا  درادن و  رختـسا  رد  تیلاعف  هب  يا  هقالع  هک  دوب  هتفگ  وا  تسا . بسانم  دیـشمج 

هـسسؤم اب  يراکمه  هب  دـنم  هقالع  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هک  ییاج  ات  هک  درک  مالعا  دـعب  یمک  دتـسیرب  دـندوب . دوخ  تیلاعف  عورـش  يارب 
عبانم هک  یتقو  ات  دـسر  یمن  رظن  هب  دـشاب و  ینابز  تبحم  زاربا  زا  رت  ارف  يزیچ  وا  راـک  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  یلو  تسا ، پوپ ] ]

ًامیقتسم هک  یبیقر  داهن   » داجیا زا  هک  تسناد  یم  مزال  دتـسیرب  دشاب ». هتـشاد  يدج  يراکمه  يارب  یلیامت  تسوا  رایتخا  رد  یبوخ  یلام 
رما نیا  زا  يریگولج  يارب  دنک . يریگولج  دشاب » هتشاد  راک  ورس  اه  یناریا  اب 
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رد هک  هنوگ  نآ   (1). تسا هتفر  دتسیرب  يرای  هب  یـسانش  ناتـساب  رنه و  هسـسؤم  فرط  زا  دلفـستره  هک  درک  دعاقتم  ار  نایناریا  دوب  مزال 
ياه هزوم  لاس  نیا  رد  دـشن . لـصاح  لاس 1937  ات  وگاکیـش  ایناولیـسنپ و  تاسـسؤم  نیب  لماک  يراکمه  تفگ ، میهاوخ  متـشه  لـصف 

. دندرک زاغآ  ناریا  تلود  اب  دوخ  همان  تقفاوم  دافم  ضقن  ياتسار  رد  یکرتشم  هنایفخم  يراکمه  عفنیذ ،

تیمشا فا . کیرا 

وا دهدن . صاصتخا  ناغماد  رد  راک  يارب  يا  هجدوب  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  هک  دش  نارگن  نیـسلوو  يداصتقا ، نارحب  ندش  رت  قیمع  اب 
سپ دوشن  صخشم  هک  دنک  راتفر  يروط   » دنامب و ناریا  رد  دهد  هزاجا  وا  هب  یطیارش  ره  تحت  هک  درک  تساوخرد  ایفلدالیف  رد  نیج  زا 

تیعقوم زا  دـنا  هتـسناوتن  ییاکیرمآ  ياه  هسـسؤم  شواک ، قوقح  یناتـساب و  راثآ  نوناق  بیوصت  يارب  ناییاکیرمآ  ناوارف  ياه  شالت  زا 
دور یم  دیما  نوچ  دشاب  مارآ   » تفگ تراه  هب  دوب  هدرکن  تفایرد  نیج  زا  یباوج  هک  نیـسلوو  دننک ». يرادرب  هرهب  هدمآ  تسد  هب  ياه 

زا ار  ناغماد  هقطنم  رد  شواک  یمـسر  زوجم  نیـسلوو  دعب  یمک   (2) .« دـشاب رادروخرب  مزال  تیامح  زا  ناغماد  رد  راک  يارب  وا  هسـسؤم 
هام ود  تدم  هب  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  زا  نیج  ساروه  شـسیئر ، زا  نوچ  دوب  مگردرـس  يدودح  ات   » وا هتبلا   (3). تفرگ ناریا  تلود 

یقافتا هچ  هک  داد  یم  ناشن  خـساپ  رد  ینالوط  ریخأـت  نیا  یلو  دوب  هدـنام  خـساپ  یب  وا  ددـعتم  ياـه  مارگلت  دوب . هدرکن  تفاـیرد  يربخ 
هب يراکادف  يدنمناوت و  اب  وا  هک  نیا  دوجو  اب  دـشاب . هدـش  وغل  وا  جارخا  مکح  دوب  راودـیما  نیـسلوو  هک  تسا  حـضاو   (4) .« تسا هداتفا 

چیه دوب  هدرک  تمدخ  ایناولیسنپ  هاگشناد 
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. دوب دیفم  یمازعا  تأیه  يارب  هک  تشاد  يدایز  تاطابترا  لوپ و  تیمشا  نوچ  تشادن ؛ تیمشا  فا . کیرا  اب  تباقر  يارب  یسناش 

هئارا وا  ياه  تیلاعف  هنیمز  رد  یتاـعالطا  ات 39  ياه 1931  لاس  لالخ  رد  ناریا  یسانش  ناتساب  رد  تیمـشا  یـساسا  شقن  حیـضوت  يارب 
تفر یم  روصت  ناـمز  نآ  رد  هک  تسوا  دروـم  رد  لاس 1940  رد  يآ  یب  فا  هناـمرحم  ياـه  شرازگ  تاـعالطا  نیا  عبنم  درک . میهاوخ 

تشاد و ناملآ  شترا  رد  مهم  رایسب  یبصنم  تیمشا  ردپ  . » دمآ ایند  هب  ناملآ  رد  یماظن  يا  هداوناخ  رد  تیمشا  تساه . ناملآ  سوساج 
هب گنج  نیا  رد  دش و  دراو  ناملآ  شترا  هب  لوا  یناهج  گنج  رد  تیمشا  دنتشاد ». دوجو  ییالاب  هدر  نایماظن  زین  وا  يردام  هداوناخ  رد 

ار شیسانش  ناتساب  يارتکد  ای 26  لاس 1925  رد  تفر و  اکیرمآ  هب  گنج ، زا  سپ  دش ؛ لقتنم  ناتـسبرص  هب  دـمآرد و  اه  سور  تراسا 
ایبملک هاگشناد  زا  لبوگ  سویلوج  روسفرپ  یلو  دوب ، ریقف  رایسب  هک  درک  كرت  ار  هاگشناد  یلاح  رد   » تیمشا تفرگ . ایبملک  هاگـشناد  زا 

رطاخ هب  دسر  یم  رظن  هب  دوب و  زیون  یلیا  هاگشناد  داتـسا  يدامتم  ياه  لاس  لوط  رد  لبوگ  سویلوج  ردپ  داد ... ناشن  وا  هب  يدایز  هجوت 
اب یناهج  گنج  لالخ  رد  لبوگ  سویلوج  ًالامتحا  دوب . هدـمآ  شیپ  شیارب  یتالکـشم  گـنج  لـالخ  رد  اـه  یناـملآ  هب  شیاـه  کـمک 
رنه هزوم  ریدـم  لابمیک ، کسیف  اـب  لـبوگ  رهاوخ  هدرک و  یم  يراـکمه  دوب -  اـکیرمآ  رد  ناـملآ  عفاـنم  ظـفاح  هک  سیئوس -  تراـفس 

تیمشا تسا . هدرک  کمک  وا  هب  هتشاد و  تاقالم  تیمشا  اب  لبوگ  قیرط  زا  لابمیک  هک  دراد  دوجو  رظن  نیا  دوب . هدرک  جاودزا  ایفلدالیف 
ناریا هب  شرفـس  يارب  درک و  تاقالم  ار  كرویوین  رهـش  رد  دـنمتورث  يا  هویب  نوسپمات ، سیوب  مایلیو  هویب  لبوگ ، سویلوج  ياعدا  هب  انب 

تالیصحت اب  هداعلا  قوف  یسانش  ناتساب  تیمشا ، : » تسا هدمآ  نینچمه  يآ  یب  فا  شرازگ  رد   (1) .« درک تفایرد  رالد   15000

لیروآ 1940. خروم 20  ، 894/295 هرامش 20211 ، رسپ ، ِلرب  يا . فلدآ  هب  رووه  راگدا  یج . تشاددای  همان و  - 1
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وا دور . یم  هار  قر  قش و  یماظن  کی  لـثم  دـشارت و  یم  هت  زا  ار  شـشیر  هشیمه  وا  دراد . یناـملآ  هجهل  هت  هک  تسا  یهاگـشناد  بوخ 
سانـشرس دارفا  زا  یکی   » ندراو يا . سنرلک  رتخد  ندراو ، نله  يرم  اب  تیمـشا  دراد ». دق  توف  نزو و 7/5  دنوپ   145 تسا ، مادنا  رغال 

. دوب هدرک  جاودزا  ایفلدالیف »

دابآرتسا ناغماد و  رد  شواک  تساوخرد  شریذپ 

رختسا رد  شواک  يارب  ایفلدالیف  هزوم  ایناولیسنپ و  هاگشناد  هزوم  فرط  زا  وا  تساوخرد  هک  درک  مالعا  ًامـسر  نیـسلوو  سرام 1931  رد 
هرامــش 238 شرازگ  رد  هـک  هجراـخ  روـما  ترازو  رظن  هـب  خـساپ  رد  : » تـشگ یم  یلاـمتحا  لـیالد  لاـبند  هـب  تراـه  تـسا . هدـش  در 

ناریا تلود  بناج  زا  رختـسا  رد  شواک  يارب  زوجم  رودص  مدع  لیلد  نآ  رد  تسا و  هدـمآ  ربماسد 1930  خیرات 16  هب  [ 891.927/82]
نایناریا هک  دندوب  رواب  نیا  رب  شناراطقمه  زا  يرایسب  نیـسلوو و  منک ». حرطم  ار  مدوخ  یـضرف  لیالد  مناوت  یم  طقف  تسا ، هدش  حرطم 

مهم مشچ  هب  رختـسا  هب  ناریا  تلود  سکعرب ، : » دیازفا یم  تراه  دـنا . هدربن  یپ  یـسانش  ناتـساب  هقطنم  کی  ناونع  هب  رختـسا  تیمها  هب 
یـصخش هدیقع  دجنـسب ... ار  راک  نیا  بناوج  شواک ، زوجم  نداد  زا  لبق  دناوتب  هک  تسا  راودیما  دنک و  یم  هاگن  شا  یخیرات  رثا  نیرت 

ار نآ  دـیابن  ناونع  چـیه  هب  دراد و  يدرف  هب  رـصحنم  شزرا  رختـسا  وا  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  ناریا  تلود  رد  رفن  کـی  هک  تسا  نیا  نم 
(1) .« درادن هدنیآ » لاس  هس  ود  ات   » رختسا رد  يراک  ماجنا  هب  یلیامت  تلود  هک  درک  یم  لقن  رابرد  ریزو  شاترومیت  درک . راذگاو 

تختیاپ ناغماد ، هطقن  ود  رد  ایناولیسنپ  رنه  هزوم  ایناولیسنپ و  هاگشناد  هزوم  فرط  زا  ات  دش  هداد  یمسر  زوجم  نیسلوو  هب  لاح  نیمه  رد 
. فا کیرا  رتکد  ار  هطقن  ود  نیا  رد  شواک  دزادرپب . شواک  هب  نایتراپ ،

دیدـجت هتـشذگ : يزاسزاب  نامره ، انایجروج  کن  نینچمه  سرام 1931 ، خروم 25  ، 891/98 ، 927 هرامـش 476 ، تراه ، شرازگ  - 1
.1980 یج ، یب . چا . تاراشتنا  كرویوین : برغ . قرش و  دروخرب  روم ، يزید  1977 ؛ نودف ، ریوزلا - دروفسکآ : ناریا . تایح 
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هـس رد  هپتراصح  طاقن ، نیا  زا  یکی  تفرگ . هدـهع  رب  دوب - هدـش  بوصنم  كرتشم  یمازعا  تأیه  تیریدـم  هب  یگزاـت  هب  هک  تیمـشا -
هدش هدیشوپ  یگنر  لافـس  تاعطق  زا  هک  درای  ات 8  عافترا 4  عبرم و  درای  تحاسم 200  هب  يا  هپت  . » دوب ناغماد  یقرـش  بونج  يرتمولیک 

تسا زنرب  رصع  زا  يرهش  يایاقب  هپت  نیا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دوب  هدرک  ندید  هقطنم  نیا  زا  نیسلوو  اب  شیپ  زور  دنچ  هک  دلفـستره  دوب ».
هب یلگ  ياهراوید  اب  يراصح  ، » دوب رهـش  لخاد  رد  يا  هعلق  شواـک ، رگید  هطقن  ددرگ . یمرب  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  هب 1200  ًالامتحا  هک 

(1) .« دوب هدش  انب  رگید  يا  هعلق  يور  رب  دلفستره  روسفرپ  رظن  ساسا  رب  هک  عبرم  درای  تحاسم 200 

لامش يرتمولیک  رد 33  عقاو  هپت ، خامخت  رد  شواـک  يارب  یتیـس  سازناـک  هزوم  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  فرط  زا  نینچمه  نیـسلوو 
هک دوب  راودیما  دریگب ، هدهع  هب  ار  اه  شواک  دوخ ، دوب  رارق  هک  نیسلوو  درک . مادقا  ناریا ، یقرش  لامـش  رد  ارحـص  نمکرت  رد  دابآرتسا 

دراد دوجو  يدایز  ياه  هپت   » هقطنم نیا  رد  دوب . هقطنم  نیا  هپت  نیرت  گرزب  هپت  خامخت  دـبایب . زین  گنـس  زنرب و  راـصعا  هب  قلعتم  ییایـشا 
يارب ناریزو  تأیه  زا  نیـسلوو  هک  داد  شرازگ  ناریا  همانزور  لیروآ 1931  رد 13  دنـشاب ». یمیدق  ياهانب  يایاقب  دـسر  یم  رظن  هب  هک 

هب نیـسلوو  وا ، ندیـسر  زا  سپ  یمک  دـیایب و  نارهت  هب  يدوز  هب  تیمـشا  هک  دوب  رارق  تسا . هدرک  تفایرد  زوجم  هپت  خامخت  رد  شواک 
ندید قارع  زا  هتفه  هس  تدـم  هب  وا  دوب . ییایلارتسا  يرگید  ییاکیرمآ و  یکی  هک  دـمآ  رایتسد  ود  هارمه  هب  تیمـشا   (2). دورب دابآرتسا 

ناتـساب هبنج  چـیه  هک  تس  یعیبط  يا  هپت  هپت ، خاـمخت  هک  دـش  صخـشم  نیـسلوو  یـسناشدب  زا   (3). تشگزاـب نارهت  هب  هراـبود  درک و 
. دوب هدرک  لاغـشا  ار  هپت  حلـسم  تارفن  يدادعت  دوخ و  نز  جـنپ  هارمه  هب  بیرغ ، يرهاظ  اب  نمکرت  نزهار  کی  هوالعب ، درادـن . یـسانش 

شیکیدزن رطاخ  هب  ار  هپت  نیا  نزهار ،

لیروآ 1931. خروم 2  ، 891/103 ، 927 هرامش 488 ، تراه ، شرازگ  - 1
لیروآ 1931. خروم 17  ، 891/105 ، 927 هرامش 541 ، تراه ، شرازگ  - 2
لیروآ 1931. خروم 22  ، 891/107 ، 927 هرامش 564 ، تراه ، شرازگ  - 3
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اب ار  دوخ  دوسرپ  راک  هک  تشاد  میمـصت  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  هنادنمـشوه  ياـه  ناـکم  رییغت  اـب   » دوب و هدرک  باـختنا  يوروش  زرم  هب 
دودح رد  هک  ار  هپت  گنروت  رد  شواک  زوجم  ات  درک  یم  شالت  نامز  نیا  رد  نیـسلوو  دنک ». لابند  ناریا  دـیدج  تموکح  عالطا  دوجو 

(1) .« تشاد هنماد  رد  ضرع  درای  هلق و 150  رد  ضرع  دراـی   40 عافترا ، توف  هپت 50  نیا  : » دنک تفایرد  دوب  دابآرتسا  لامـش  یلیام   12
(2). درک تقفاوم  هپت  گنروت  رد  راک  يارب  نیسلوو  تساوخرد  اب  تعرس  هب  ناریزو  تأیه 

اه هتفای  میسقت  هپت و  گنروت  تایفشک 

اب  ) نارهت رد  اکیرمآ  ترافس  قیرط  زا  یتیس  سازناک  هزوم  زا  زلوکین  یس . یج . هب  نیسلوو  فرط  زا  يالوج 1931  خیرات 8  رد  یمارگلت 
نیا : » داد یم  شرازگ  هپت  گنروت  رد  یمهم  تایفـشک  زا  هک  دش  لاسرا  ایفلدالیف ) هاگـشناد  هزوم  زا  نیج  فا . چا . ساروه  هب  یتشونور 

، ربتکا زا  لبق  اه  هتفای  يرـس  نیلوا  هک  میراودـیما  درک و  میهاوخ  راک  اه  هتفای  يور  رب  نارهت  رد  ناتـسبات  دـش . يرپس  دابآرتسا  رد  لـصف 
ای هاگشتسرپ  اب  زنرب  نارود  زا  یمهم  رهش  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شواک  دوش . هداتسرف  میریگب ، رس  زا  ار  يرافح  میهاوخ  یم  هک  یماگنه 

نیا رد  ثنؤم  ياه  ههلا  زا  کچوک  ياه  همـسجم  فیرظ و  هایـس  ياه  هنیلافـس  هدـش ، نفد  نآ  رد  يدایز  داسجا  هک  یگرزب  یماظن  هعلق 
هب بوسنم  دایز  لامتحا  هب  حیـسم و  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  هس  اـت  رازه  هب  قلعتم  ینیمخت  تروص  هب  اـه  هتفاـی  نیا  دـنراد . دوجو  هقطنم 

رظن زا  ار  اه  هتفای  نیا  رادـگ  دـنوش . تفای  یلـصا  ياهانب  رد  يرتزیگنا  تفگـش  ياه  هتفای  هک  داد  دـعاسم  لوق  ناوت  یم  تسا . نایرموس 
باسح کی  اب  تسا . هدرک  یقلت  تمیقیذ  درف و  هب  رصحنم  يا  هزوم 

هم 1931. خروم 19  ، 891/103 ، 927 هرامش 624 ، تراه ، شرازگ  - 1
زور زا 25  سپ  دلفـستره  هک  داد  شرازگ  لامجا  هب  تراـه  نئوژ 1931 . خروم 1  ، 891/103 ، 927 هرامـش 651 ، تراه ، شرازگ  - 2

. دنک يزاسزاب  یبایزاب و  ار  هوکشاب  ياه  نوتس  اب  قاتا  هس  دش  قفوم  رگراک ، اب 150  دیشمج  تخت  رد  يرافح 
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کیدزن هدـنیآ  رد  داد . دـهاوخ  شـشوپ  ار  لاـسما  یـصیصخت  راـبتعا  زا  رـالد  رازه  هد  زا  شیب  اـه  هتفاـی  نیا  شزرا  يراـجت  یتشگنارس 
هجدوب رالد  رازه  تسیب  دراد ... زاین  راک  يدامتم  ياه  لاـس  هب  رت  قیمع  ياـه  شواـک  داتـسرف . مهاوخ  سکع  اـب  هارمه  یلماـک  شرازگ 

(1) .« دوب دهاوخ  زاین  دوش  یم  زین  اه  قوقح  لماش  هک  هنالاس 

تسد یسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  یقالخ  ياه  هشیدنا  هب  زین  تراه  دوخ  دوب  هدش  ثعاب  هدرک و  هدز  ناجیه  ار  تراه  نیـسلوو ، ياه  هتفای 
هیاپ هدـش ، تفای  ینامتخاس  يایاقب  نیرت  گرزب  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  رتشیب  ياه  شواـک  دروم  رد  ینیب  شیپ  نیرت  زیگنا  ناـجیه  : » دـبای

یم رظن  هب  تسا . هدـشن  تفای  تارف  هلجد -  هرد  زا  جراـخ  یتاروگیز  چـیه  نونکاـت  هک  مراد  عـالطا  نم  تسا . يرموس  تاروگیز  کـی 
ات هس  دودح  رد  مدرم  نیا  تسا . هدوب  تاعافترا  رد  ییاتسور  مدرم  تدابع  صاخ  ياه  ناکم  نیزگیاج  یناتساب و  ییانب  تاروگیز  دسر 

یکردـم سدـح  نیا  يارب  دـندمآ . نیرهنلا  نیب  یتفربآ  حطـسم و  ياه  تشد  هب  ناریا  تاعافترا  زا  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  جـنپ 
نیسلوو تسا . هدرکن  نشور  مه  اکیرمآ  رد  دوخ  ياسؤر  يارب  ار  نآ  یتح  نیـسلوو  رتکد  هک  تسا  مهبم  نانچنآ  اما  دراد  دوجو  دنتـسم 

زا هدش  ادیپ  کچوک  ياه  همسجم  مینکن ... حرطم  یمومع  عماجم  رد  ًالعف  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  هتساوخ  ًاصخـشم  رادگ  ياقآ  نم و  زا 
ياه هنومن  زا  هزات و  ًابیرقت  لاکـشا ، يرنه  کبـس  هتبلا ، دنتـسه . طبترم  لباب  هنهرب  ههلا  اب  یبهذم  ياهدامن  هاگدـید  زا  ًالامتحا  ههلا  کی 

(2) .« تسا رت  یلاع  لباب  رد  هباشم 

ایفلدالیف و هاگشناد  هزوم  هدنیامن  ناونع  هب  نیـسلوو  نیب  ربماتپس 1931  رد 18  یناتساب  راثآ  دیدج  نوناق  ساسا  رب  اه  هتفای  میـسقت  نیلوا 
هب هجوت  اب  تفرگ . تروص  ناریا  هدنیامن  ناونع  هب  رادگ  یتیس و  سازناک  هزوم 

هییوژ 1931. خروم 8  ، 891/115 هرامش 927 ، سالکین ، هب  نیسلوو  مارگلت  - 1
هییوژ 1931. خروم 15  ، 891/122 ، 927 هرامش 732 ، تراه ، شرازگ  - 2
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قح اه  هتفای  میـسقت  رد  دـش . هتخیگنارب  يدایز  هجوت  تفرگ ، یم  تروص  نوناق  نیا  ساسا  رب  اه  هتفاـی  میـسقت  هک  دوب  راـب  نیلوا  هک  نیا 
نینچ ناوتب  رگا  ار ، هیلوا  تامادـقا  : » تشاد دوـجو  میـسقت  يارب  ئـش  ًالک 181  دـشن . لاـمعا  هژیو  ئـش  هد  باـختنا  رب  ینبم  ناریا  تلود 

تمسق ره  رد  دندش و  میسقت  شخب  ود  هب  تقد  هب  اه  هتفای  نیـسلوو ، رتکد  هاگراک  رد  دنداد . ماجنا  رادگ  ياقآ  نیـسلوو و  رتکد  تفگ ،
زا ییاه  لافس  هدش ، تفای  ياه  لافس  تانییزت و  اه ، ههلا  کچوک  ياه  همـسجم  دنتـشاد . یناسکی  ًابیرقت  شزرا  هک  تفرگ  رارق  ییایـشا 

. دریذـپ تروص  يا  هنالداع  میـسقت  نکمم  ياج  ات  هک  دوب  هدـش  یعـس  اه  هعومجم  نیا  زا  کی  ره  دروم  رد  هریغ . فلتخم و  ياـه  هرود 
بیترت نیا  هب  دنتـشادن ... ار  تمـسق  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  ییاناوت  رادـگ  ویـسوم  هن  نیـسلوو و  رتکد  هن  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  راک  هجیتن 

هب اجنآ  رد  دوب . هناخترازو  نیا  هعومجمریز  یناتـساب  راثآ  رتفد  هک  دـندش  لـقتنم  فراـعم  ترازو  هب  شخب  ود  نیا  هیلوا ، میـسقت  زا  سپ 
شزرا زا  تمـسق  ود  نیا  هک  تفریذـپ  يدـیدرت  نیرت  کـچوک  نودـب  وا  دـش . هداد  تمـسق  ود  نیا  زا  یکی  باـختنا  قح  فراـعم  ریزو 

اجنآ رد  ًاقافتا  عراوش  قرط و  ریزو  وا  راکمه  دوش . هتفرگ  یـشک  هعرق  قیرط  زا  میمـصت  هک  دـش  داهنـشیپ  ًاتجیتن  دـنرادروخرب ، یناـسکی 
(1) .« دیدرگ مهم  یشک  هعرق  نیا  لوئسم  وا  دوب و  رضاح 

ار یلبق  تایفـشک  جیاتن  مود ، لصف  رد  اه  يرافح  زا  لصاح  تایفـشک  دـش . لیطعت  ربماون 1931  رد 2  هپت  گنروت  رد  نیـسلوو  يرافح 
ًابیرقت يا  هعومجم  ندمآ  درگ   » هب رجنم  زین  داهن و  رایتخا  رد  ندمت  گنهرف و  حطس  دروم  رد  يرتشیب  تاعالطا  و  درک » تیوقت  دییأت و  »

رد هچنآ  ربارب  ود 

زین شرایتسد  راهچ  رادُگ و  ویـسوم  : » دنک یم  هفاضا  تراه  ربماتپس 1931 . خروم 18  ، 891.927/133 هرامش 856 ، تراه ، شرازگ  - 1
نیلوا يارب  دندوب و  هدرک  نت  هب  دیفس  هقی  ياه  نهاریپ  رس و  هب  هدروخ  هچرف  هزات  يولهپ  ياه  هالک  همه  هک  دنتشاد ، تکرـش  مسارم  رد 

اب ًالماک  هناـخترازو  هک  ستاـیازریم ، ز . یج . ینمرا ، فورعم  هدـنیامن  دوبن . دـید  يولج  دوب ، ناـیامن  هشیمه  هک  ار  ناـشهقی » همکد   » راـب
اب زین  تسانشآ  یناتساب  راثآ  نوناق  بیوصت  تهج  ناریا  یسانش  ناتساب  رنه و  ییاکیرمآ  هسسؤم  يراختفا  هدنیامن  ماقم  رد  شیاه  شالت 

.« درک یم  تیامح  نیسلوو  رتکد  زا  مامت  تراهم 
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تفای اهنآ  رد  يددعتم  دیدج  لاکشا  هک  دیدرگ  دوب  هدش  يروآدرگ  نئوژ  هام 

زا مود  شرازگ  رد  هک  یبیترت  هب  راهب و  ياه  هتفای  لکـش  نامه  هب  ًاروف  دـیدج  ياه  هتفاـی  میـسقت  : » اـه هتفاـی  میـسقت  دروم  رد  دـش ». یم 
زا شیاهتیلاعف  هک  وا  درک . كرت  ربماون 1931  رد 19  ار  ناریا  نیسلوو   (1) .« تفرگ تروص  تسا  هدمآ  الاب  رد  هدـش  رکذ  ياه  شرازگ 

همادا يارب  دناوتب  هک  دوب  راودیما  تفرگ ، یم  تروص  تسارت  نوسلن  لیهکار  مایلیو  هسسؤم  یلام  تیامح  اب  یتیـس  سازناک  هزوم  فرط 
رد شخب  تیاضر  تیلاعف  ماجنا  يارب  یبسانم  غلبم  رالد  رازه  تسیب  منک  یم  رکف  : » دنک تفایرد  يا  هیامرس  تسارت  نوسلن  زا  اه  شواک 

. دنک ادیپ  همادا  وا  ياه  تیلاعف  هک  دنتشاد  دیما  دندوب و  نونمم  رایـسب  نیـسلوو  راک  زا  ود  ره  رادگ  دلفـستره و  دوب . دهاوخ  هدنیآ  لاس 
هک دش  روبجم  اکیرمآ  هب  شتـشگزاب  زا  دـعب  یمک  دـنک و  دـعاقتم  ناریا  رد  تیلاعف  همادا  يارب  ار  سازناک  هزوم  تسناوتن  نیـسلوو  هتبلا 

یگدنیامن هب  يدئوس  یتأیه  هک  دـش  هداد  ربخ  زییاپ 1931  رد  دـنک . عطق  ناریا  رد  ار  شراک  ًاتجیتن  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  اب  ار  شطباور 
نیسلوو يرافح  لحم  یکیدزن  رد  دابآرتسا  زا  يا  هقطنم  رد  يرافح  لوغشم  نرآ  دوب . دهاوخ  وا  نیزگیاج  نرآ  روسفرپ  روهـشم ، ققحم 

نآ رد  زنرب  رـصع  یگنهرف  يایاقب  نیب  یطاـبترا  تسا  شـالت  رد  نرآ  روسفرپ  هک  تسا  هدـش  صخـشم  : » دـهد یم  شرازگ  تراـه  دوب .
ناتـسکرت رد  عقاو  دابآ  قشع  یکیدزن  رد  ونرآ  رد  یگنراک ، هسـسؤم  یلام  کمک  اب  دراوراه  هاگـشناد  زا  یلپماـپ  روسفرپ  هچنآ  هقطنم و 

یلک ياه  یگژیو  نامه   » زنرب و رـصع  زا  هرود  نامه  هب  قلعتم  نرآ  ياه  هتفاـی   (2) .« دنک ادـیپ  تسا  هدرک  فشک  لاس 1904  رد  هیسور 
بناج زا  وا  هیلع  یتایاکـش  هعومجم  هب  رجنم  نیا  دوب و  هنامـصخ  یلحم  تاماقم  اب  وا  طباور  یلو  دوب ». هدرک  فشک  نیـسلوو  هک  دندوب 

هب دیفس  ياه  سور  زا  نوچ  : » دیدرگ يوروش  لوسنک  یتح  هقطنم و  یماظن  هدنامرف 

ربماون 1931. خروم 28  ، 891/138 ، 927 هرامش 950 ، تراه ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1931. خروم 18  ، 891/133 ، 927 هرامش 856 ، تراه ، شرازگ  - 2
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هب هدـید و  زرم  نکاس  نمکرت  لیابق  نایم  رد  ار  اهنآ  یـساکع  ياه  تأیه  یـسور  یناریا و  تاماقم  تسا و  هتفرگ  کـمک  راـیتسد  ناونع 
(1) .« دنتسه كوکشم  اهنآ 

ناغماد رد  شواک 

دص و يورین   » زا تأیه  هک  دوب  رارق  تفر . ناغماد  هب  شنارایتسد  اب  دعب  هتفه  کی  تشگزاب و  قارع  زا  نئوژ 1931  رد 7  تیمشا  کیرا 
هک نیا  هب  هجوت  اب  : » دوب هدـید  هنوگ  نیا  ار  تیمـشا  تراه ، دـبای ». همادا  نابآ  ای  رهم  ات  يرافح  نامز  دریگب و  هرهب  یلحم  رگراک  هاـجنپ 

ناتـساب تاقیقحت  رد  نایناریا  ياـه  تیلاـعف  نیلوا  زا  یکی  ریدـم  ناونع  هب  ییاـکیرمآریغ  کـی  باـختنا  اـب  ییاـه  تفلاـخم  تسا  نکمم 
یناسک تشادرب  مه  تیمشا و  رتکد  زا  نم  یصخش  تشادرب  مه  هک  مناسرب  عالطا  هب  ملاحـشوخ  دشاب ، هتفرگ  تروص  ناریا  رد  یـسانش 
يراتفر تسا و  رادروخرب  ییالاب  تیلباق  زا  یلمع  مه  یملع و  رظن  زا  مه  وا  تسا . تبثم  رایـسب  ما  هدرک  تبحـص  وا  دروم  رد  اهنآ  اـب  هک 

اپ زا  رس  ناکدوک  دننام  تسا  هدرک  داهنـشیپ  فاشتکا  تأیه  هک  يدیدج  تایفـشک  ناکما  یـسررب  يارب  وا  دراد . زیمآ  تبحم  هتـسیاش و 
، هزاورددـص هقطنم  هدـش ، يرافح  ناکم  هک  داد  ناشن  دز ، ناغماد  رهـش  لـخاد  هعلق  رد  تیمـشا  هک  يا  هناـمگ  راـهچ   (2) .« دسانش یمن 

ناکم تیمـشا  دـندوب . مالـسا  زا  سپ  هرود  هب  قلعتم  همه  هک  دـندش ، فشک  یهجوت  بلاج  يایـشا  هچرگا  تسا . هدوبن  نایتراپ  تختیاـپ 
عافترا تشاد و  ضرع  توف  لوط و 1000  توف  هپتراصح 1500  داد . رییغت  رهـش  یقرـش  بونج  یلیام  هس  رد  هپتراصح  هب  ار  اه  شواک 

نیا هک  داد  یم  ناشن  یفاشتکا  ياه  لاناک  دندوب . هدش  مادختسا  اه  شواک  نیا  يارب  رفن  هاجنپ  دص و  دیـسر . یم  توف  دودح 60  هب  نآ 
، هوالعب تسا . ینغ  زنرب  رصع  ياه  لافس  رظن  زا  ناکم 
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زا یکی  رد  دراد و  دوجو  مولعمان  يا  هرود  هب  قلعتم  زاس  تسد  هایـس  ياه  هنیلافـس  اـهنآ  رد  هک  هدـش  ادـیپ  هربقم  تسیب  زا  شیب  نونکاـت 
دوجو اب  تسا . هدش  نفد  بلاج  یحارط  اب  یـسم  ياه  حالـس  يا و  هرقن  يرمرم و  فورظ  اب  هارمه  زنرب  رـصع  زا  يا  یماظن  هدنامرف  اهنآ 

نوچ دـنریگ ، یم  رارق  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  صاـخ  هجوت  دروم  ًـالامتحا  دنتـسه ، یتراـپ  شیپ  هب  قـلعتم  ًاـعطق  اـه  هتفاـی  نیا  هک  نیا 
کیدزن هپت  گـنروت  رد  اـه  شواـک  نیرخآ  نیح  رد  نیـسلوو  رتکد  ياـه  هتفاـی  اـه و  هتفاـی  نیا  نیب  یطاـبترا  ًـالامتحا  يدـعب  تاـقیقحت 

هک دراد  میمـصت  تسا ، هزوم  تاماقم  يدـعب  ياهروتـسد  رظتنم  هک  یلاـح  رد  تیمـشا  رتکد  بیترت  نیا  هب  داد . دـهاوخ  ناـشن  داـبآرتسا 
ربماتپس 1931، رخاوا  رد   (1) .« دنک لابند  فارطا  رتکچوک  ياه  هپت  رد  ار  یفاشتکا  ياه  يرافح  لاح  نیمه  رد  هپتراصح و  رد  ار  شواک 

دوب هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه  انب  ياه  يرافح  دـنداد . تیمـشا  تسد  هب  هپتراصح  کیدزن  یناساس  ییانب  فشک  زا  ربخ  ناریا  ياه  هماـنزور 
. دوب هدـش  فشک  هرود  نامه  هب  قلعتم  رادـلگ  یـسدنه و  ياـه  حرط  زین  ناـسنا و  رن و  نزوگ  زارگ ، زا  يریواـصت  ناـمز  ناـمه  اـت  یلو 

هدش هکت  هکت  ياه  يربچگ  يدایز  ریداقم  هوالعب ، دندوب . گنردنچ  یتنیز  لیاسو  زا  ییاه  هنومن  دنتـشاد ، يا  هژیو  تیمها  هک  ییایـشا  »
. دنا هتـشاد  هدـش  نیذآ  ياه  هبیتک  ًالامتحا  انب ، ياه  نوتـس  هک  درک  یم  ردابتم  نهذ  هب  ار  لامتحا  نیا  هک  تشاد ، رارق  یکیدزن  نامه  رد 

هداد ناشن  ریظن  یب  يا  هویـش  هب  یناساس  رـصع  نادنمرنه  رنه و  اهنآ  رد  هک  راثآ  نیا  زا  يا  هدـیزگ  هک  تسا  هداد  نانیمطا  تیمـشا  رتکد 
، اه هتفای  میسقت  زا  سپ   (2) .« دننک میـسقت  ناریا  تلود  اب  ات  دروآ  یم  نارهت  هب  ربماسد  لیاوا  ات  هک  دشاب  ییاه  هتفای  زا  ییزج  دـنا ، هدـش 

. ددرگرب ناغماد  هب  لیاوا 1932  رد  سمسیرک  هاتوک  تالیطعت  زا  سپ  هک  دوب  رارق  تشاد و  قارع  رد  شواک  قطانم  هب  يرفس  تیمشا 
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زا ییاه  هتفای  طقف  دوب و  زاین  نارهت  هب  اه  هتفای  لمح  يارب  گرزب  نویماک  راـهچ  ، » ربماون 1931 رد  اه  شواک  هرود  نیلوا  عورش  زا  سپ 
هداتسرف فراعم  ترازو  هب  نارهت  هب  ندیسر  زا  سپ  اه  هتفای   (1) .« دوب هدش  هتخانش  اهنآ  یسانش  ناتـساب  شزرا  هک  دش  یم  لقتنم  ناغماد 

نیا همانرب  رد  يرییغت  نینچ  لیلد  دنوش . لقتنم  دوب  هدرک  هراجا  تیمـشا  هک  یگرزب  هناخ  هب  هک  دوب  رارق  همانرب  قبط  هک  یلاح  رد  دندش ،
رد هک  دوب  هدیسر  پاچ  هب  همانزور  رد  يا  هلاقم  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  رتشیب  هکلب  تشادن ، نانیمطا  وا  تکرش  تیمشا و  هب  تلود  هک  دوبن 

ماهتا عفر  يارب  فراعم  ترازو  هب  ایشا  نیا  ندرب  دوب و  هدش  حرطم  روشک  زا  یناتساب  ثاریم  جورخ  يارب  نایجراخ  هب  هزاجا  عوضوم  نآ 
یناتساب و راثآ  میسقت »  » هب دوب ، هدیسر  پاچ  هب  خرـس  قفـش  همانزور  رد  ربماسد  رد 3  هک  يا  هلاقم  رد  دوب . یناتـساب  راـثآ  هب  یهجوت  یب 

هوکش نهک و  ياهانب  ناکاین ، خیرات ، ناریا ، نادجو ، ادخ ، مان  هب  ام   » دوب نیا  هدنـسیون  تساوخرد  دوب . هدش  هلمح  روشک  زا  اهنآ  جورخ 
راگدای هنادازآ  جورخ  زا  عنام  هتـشاد و  فوطعم  هلئـسم  نیا  هب  يا  هژیو  هجوت  هک  میراد  اعدتـسا  ترـضحیلعا  زا  نایناساس  نایـشنماخه و 

زا هک  میراد  انمت  ترـضحیلعا  زا  ام  دـنوش . یمن  تفای  ناهج  ياج  چـیه  رد  هک  ییاه  هنیجنگ  دوش ، اـم  یخیراـت  ياـه  هنیجنگ  ناـکاین و 
ردنغچ و دننام  یسور ] نزو  سایقم   ] دوپ ](2) و  دماج ای  عیام  زا  معا  ایشا  يریگ  هزادنا  يارب  يا  هلیسو  « ] هنامیپ  » اب اه  هنیجنگ  نیا  میسقت 

هنوگ نامه  دننامب -  كاخ  ریز  رد  ایـشا  نیا  تسا  رتهب  راب  نارازه  هک  تسا  یتسرپ  نطو  یناریا  ره  ام و  رواب  نیا  دنک . يریگولج  جیوه 
یجراخ ياه  هزوم  شخب  تنیز  دـنوش و  میـسقت  هدروآ و  نوریب  نیمز  زا  مغلـش  جـیوه و  دـننام  هک  نیا  اـت  دـنا -  هدوب  لاـس  نارازه  هک 
تسا نایناساس  نایشنماخه و  تخت  جات و  یعقاو  ثراو  هک  هاشنهاش  زا  نونکا  میداد و  ماجنا  میتسناد  یم  دوخ  هفیظو  هچنآ  ام  دندرگ .

ربماسد 1931. خروم 30  ، 891/140 ، 927 هرامش 997 ، تراه ، شرازگ  - 1
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.« دننک يریگولج  دهد  یم  خر  نارگید  لامها  هجیتن  رد  هک  بناجا  تسد  هب  ام  ناکاین  راگدای  هدنام  یقاب  نداتفا  زا  هک  میهاوخ  یم 

بجعت هاگ  ما و  هدوب  ناریا  رد  یجراخ  ياه  تیلاعف  هب  یتالمح  نینچ  رظتنم  هراومه  نم  : » دوب نیا  همانزور  هلاقمرس  دروم  رد  تراه  رظن 
نهیم ناروف  زج  يزیچ  قافتا  نیا  هک  تسا  نیا  نم  یعیبط  سدح  تسا . هدـشن  ام  ناسانـش  ناتـساب  هب  یتالمح  الاح  ات  ارچ  هک  مدرک  یم 

(1) .« دـنک یم  داجیا  تمحازم  روشک  نیا  رد  ناـیجراخ  دـیفم  تامدـخ  اـه و  تیلاـعف  يارب  هک  تسین  هدـننز  یتروص  هب  مه  نآ  یتسرپ ،
یتاعوبطم هلمح  دوب  نئمطم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  وا  تسا . هدرک  یبایزرا  روشک  هب  دیفم » یتمدـخ   » اراکـشآ ار  ناریا  ثاریم  تراغ  تراه ،

هجیتن زا  ایناولیسنپ  هاگشناد  هزوم  طقف  هن  هک  منک  هراشا  دیاب  نایاپ  رد  : » درب یم  نایاپ  هب  لکـش  نیا  هب  ار  شـشرازگ  تسین » يدج  يرما  »
رمرم گنـس  زا  هک  ییایـشا  صوصخ  هب  تایفـشک ، ياه  یگژیو  ددعت و  زا  ییاکیرمآ  ناسانـش  ناتـساب  هکلب  دـش ، دـهاوخ  دونـشخ  راک 

.« دش دنهاوخ  هدز  تفگش  دنا  هدش  هتخاس 

يارب هک  درک  مالعا  درک ، اه » هتفای  يروآدرگ   » فرـص هک  هام  هس  زا  سپ  تیمـشا  دش . ماجنا  سرام 1932  رد  ناغماد  ياه  هتفای  میسقت 
راثآ شخب  هب  لصتم  هک  ینامتخاس  رد  یگرزب  راک  قاتا  دـندش . هدامآ  میـسقت  يارب  اه  هتفای  همه  تیاـهن  رد  : » تسا هداـمآ  اـهنآ  میـسقت 

یم قاتا  نیا  طسو  زا  هک  یهار  دـش . نییزت  ییابیز  هب  هزوم  کی  دـننام  دـش و  هداد  صاصتخا  اه  هتفاـی  هب  دوب ، فراـعم  ترازو  یناتـساب 
زور هس  زا  سپ  دنتشاد و  هباشم  شزرا  هک  دوب  هدرک  میسقت  تمسق  ود  هب  رادگ  ویسوم  تیمشا و  رتکد  قفاوت  اب  ار  اه  هتفای  همه  تشذگ ،
زور  (2) .« داد ماجنا  ار  یشک  هعرق  ًاصخـش  رابرد  ریزو  شاترومیت  دندرک ، ندید  اه  هتفای  هاگـشیامن  زا  دنم  هقالع  دارفا  اهنآ  لالخ  رد  هک 

تأیه ياه  هتفای  ات  تفر  شوش  هب  رادگ  میسقت ، زا  سپ 

ربماسد 1931. خروم 30  ، 891/140 ، 927 هرامش 997 ، تراه ، شرازگ  - 1
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: تفر ناریا  بونج  هب  یسانش  ناتساب  تاقیقحت  فده  اب  تیمشا  دنک . میـسقت  دندوب  هدش  هتفای  هتـشذگ  لاس  ناتـسمز  رد  هک  ار  يوسنارف 
تأیه اکیرمآ ، هب  اهنآ  نداتسرف  هدش و  میسقت  يایشا  ییاهن  يدنب  هتـسب  بونج و  زا  تیمـشا  رتکد  تشگزاب  زا  سپ  هک  منک  هفاضا  دیاب  »

نایتراپ هرود  هب  قلعتم  خاک  کی  نونکات  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تشگ . دـهاوخ  زاب  ناغماد  هب  زییاپ  يادـتبا  ناتـسبات و  لک  رد  يراـفح  يارب 
بونج هب  هک  يرفـس  زا  سپ  شنارایتسد  تیمـشا و  مییآ ». لئان  هزاورددص  هقطنم  فشک  هب  هک  دور  یم  يدایز  راظتنا  دیما و  هدش ، ادیپ 
كرمگ تاماقم  هلیـسو  هب  ناـغماد  رد  شواـک  هرود  نیرخآ  ياـه  هتفاـی  زا  یمین  اـهنآ ، تشگزاـب  زا  سپ  : » دنتـشگزاب نارهت  هب  دنتـشاد 

(1) .« دسر یم  ایفلدالیف  هب  رگید  هام  راهچ  دودح  ات  اه  هتسب  نیا  دش ؛ هداتسرف  اکیرمآ  هب  روهمم و  يدنب و  هتسب  يزکرم 

لاس يارب  يدایز  تاراظتنا  اه و  دیما  دندرک . كرت  ار  ناغماد  اه ، شواک  يریگرـس  زا  دـصق  هب  هارمه  تأیه  تیمـشا و  هم 1932  رد 15 
شرازگ هب  هچرگ  داد . ربخ  ناغماد  رد  یناساس  ییانب  فشک  زا  تراه  دـش ، رکذ  الاب  رد  هک  یـشرازگ  رد  تشاد . دوجو  اه  يرافح  مود 

زا ناشن  هدش  فشک  يانب  فکمه  هشقن  تسا . یتراپ  یخاک  انب  نیا  هک  دنتـشاد  هدیقع  ود  ره  تیمـشا  رادگ و  کنیا  ثروزداو ، جروج 
ود تسا ؛» هتفرگ  لکش  نآ  يانبم  رب  يدایز  دودح  ات  یتراپ  ندمت  گنهرف و  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  هک   » دراد نانوی  گنهرف  قیمع  ذوفن 

يربچگ ياه  حرط  و  تسا ؛ هدـش  یکاکح  مراهچ ) دادرهم  رـصع  ًالامتحا   ) ناـیتراپ هرود  ياـه  هناـشن  کـش  یب   » اـهنآ يور  رب  هک  هکس 
هک هچنآ  زا  شیب  يزیچ  ناغماد ، ياه  يربچگ  رد  دـنا ... هتفرگ  لکـش  اهنآ  يانبم  رب  دـیدج  یلوصا  جـیاتن  هک  دنتـسه  ییاه  هتفاـی  ینغ ،

اه و لکـش  نیا  ندراذـگ  مه  رانک  اب  نونکا  دراد . دوجو  دـشاب ، یناساس  هرود  ياه  لکـش  قالخ  رنه  أـشنم  هک  دـش  یم  روصت  نونکاـت 
.« تسا رت  یمیدق  اهنآ  أشنم  هک  دوش  یم  صخشم  دنا ، هدشن  هدافتسا  یناساس  رنه  رد  هک  يرگید  لاکشا 
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ریدم تیمشا ، رتکد  : » تسا هداد  ماجنا  ناغماد  رد  تیمشا  هک  دهد  یم  ربخ  يدیدج  تایفشک  زا  نئوژ 1932 خیرات 19  هب  ناریا  همانزور 
ياه لافـس  زا  يدایز  ریداقم  تسا ، ناغماد )  ) هپتراصح رد  ییاه  شواک  لوغـشم  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاـکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  تأـیه 

رگراک اهدص  هدش و  ثادحا  هقطنم  نیا  رد  یکچوک  نهآ  هار  دـنا . هدرک  فشک  نایناساس  هرود  زا  یهجوت  بلاج  يایاقب  سم و  رـصع 
رایـسب اه ، يرافح  جـیاتن  زا  عـالطا  زا  سپ  تیمـشا  رتکد  : » دـسیون یم  نینچمه  تراـه   (1) .« دنتـسه هنازور  راک  لوغـشم  ناـکم  نیا  رد 

نیا دوب . هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  سپـس  هتخوس و  ًالماک  هک  دوب  سم  رـصع  هنایم  هب  قلعتم  يا  هناخ  هتفای ، نیرت  بلاج  دـش . لاحـشوخ 
یم ام  هب  هرود  نیا  دروم  رد  ار  یگنهرف  تاعالطا  نیرتهب  هناخ ، نیا  ياوتحم  تسا . هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  هدـش و  كاپ  یبوخ  هب  هناخ 

هتفای هارمه  هب  ریخا  ياه  يرافح  رد  هدـش  تفای  اهنآ  رد  يرتسکاخ  هدـش و  يزیمآ  گـنر  فورظ  هک  رگید  هربقم  دصیـس  دودـح  دـهد .
.« تسا هدش  فشک  رگید  تمیقیذ  ياه 

ناغماد رد  شواک  هرود  نیلوا  دروم  رد  يروم  هب  تیمشا  شرازگ 

رد ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  ینعی  ناریا ، رد  یـسانش  ناتـساب  كرتشم  تأـیه  یلـصا  یلاـم  یماـح  يروم ، هب  تیمـشا  شرازگ  ساـسا  رب 
يرافح نتفای و  هاگـشناد ، هزوم  هقالع  دروم  عوضوم  نیمود  دوب . ناریا  یگنهرف  خـیرات  ياـه  هرود  نیرت  نهک  هب  دـنم  هقـالع  اـیفلدالیف ،

هرود لیاوا  نایناساس و  نایتراپ ، رخاوا  یحیـسم ، هرود   » هب طقف  ایناولیـسنپ  رنه  هزوم  ینعی  رگید  یماح  دوب . نایتراپ  تختیاپ  هزاورددـص ،
مایلیو هویب  تشاد . مه  یموس  یماح  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  كرتشم  تأـیه  اـیفلدالیف ، هزوم  ود  رب  هوـالع  . » دوب دـنم  هقـالع  یمالـسا »

ياه تأیه  یلام  تیامح  وا  تشاد ». هقالع  یسانش  ناتساب  هب  یلک  روط  هب   » تیمشا هتفگ  رب  انب  هک  يا  یماح  نوسپمات -  سیوب 
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هعلق نایتراپ ، تختیاپ  نتفای  يارب  هک  دوب  هداد  داهنـشیپ  دلفـستره  تشاد . هدـهع  رب  مه  ار  اـنوزیرآ  ياهارحـص  رد  تیمـشا  یلبق  شواـک 
هعلق رد  يرافح  دوب . هداد  داهنـشیپ  ار  هپتراصح  رد  شواک  رت ، یمیدـق  ياه  هرود  يایاقب  نتفای  يارب  وا  دوش . شواک  ناغماد  رهـش  لخاد 

یهاتوک تدـم  زا  سپ  دـیماجنا . لوط  هب  يـالوج  ات 18  دـش و  زاـغآ  یمازعا  تأـیه  ندـمآ  زا  سپ  زور  جـنپ  طـقف  نـئوژ 1931  رد 22 
، هکس يدادعت  : » تسا هدوب  مالـسا  زا  سپ  هرود  هب  قلعتم  یماظن  هعلق  کی  تقیقح  رد  هدوبن و  هزاورددص  يایاقب  هعلق ، هک  دش  صخـشم 

یگرزب هورگ  دش ، یلاخ  هعلق  یتقو  دنهد . ناشن  زین  ار  طبترم  يایشا  قیقد  خیرات  دنناوت  یم  اهنآ  دندوب . هدش  فشک  ياه  هتفای  نیرت  مهم 
زاغآ اهنآ  يرافح  نیلوا  دـعب ، زور  ود  دـننک و  ثادـحا  هپتراصح )  ) خـیرات زا  شیپ  هپت  هب  ندیـسر  يارب  یهار  ات  دـندش  هتـشامگ  راک  هب 

شیازفا هپتراصح  رد  شواک  شرتسگ  اب  تعرـس  هب  اهنآ  دادعت  یلو  : » دندوب هدش  مادختـسا  رفن  یـس  طقف  هعلق  رد  يرافح  يارب   (1) .« دش
: دهد یم  همادا  تیمشا  تفای ».

، رفن لداعم 150  ییورین  اب  راک  هتفه  ود  زا  سپ  میدرک . راک  هب  عورـش  ازجم  یتاـعطق  رد  هپت  یـسررب  يارب  هدـنکارپ  یتروص  هب  ادـتبا  رد 
ناتـسروگ ام  هک  دوب  ییاه  هپت  اهنآ  نیلوا  دندوب . رابرپ  رظن  ره  زا  هک  دـش  زکرمتم  یطاقن  رب  شواک  میدرک و  يروآدرگ  یلک  یتاعالطا 

ام هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدـش و  ادـیپ  هقطنم  کـی  نیا  رد  هربقم  دـص  زا  شیب  نونکا  مه  میدوب . هتفاـی  نآ  يور  ار  راـصح  هپت  رهـش  نیرخآ 
تـسد هب  ناوت  یم  اـه  هربـقم  نیا  زا  ییاـبیز  يایـشا  تمیقیذ و  تاـعالطا  هچ  هک  درک  روصت  ناوت  یم  میا ، هدـشن  دراو  قمع  هب  نونکاـت 

. دروآ

هلمج زا  یسم  يابیز  ياه  حالس  تسا . هدش  ریوصت  اجنیا  رد  وجگنج  کی  هربقم  دنا . هدش  شواک  مهم  دارفا  هب  قلعتم  ربق  راهچ  نونکات 
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رد یتافیرـشت  يایـشا  زین  دنا و  هدش  تخادرپ  یبوخ  هب  هک  نیرمرم  فورظ  دنا و  هدـش  تفای  دوخ  هالک  کگنچ و  هزرابم ، ربت  هزین ، کی 
گنـس الط و  زا  یگرزب  هرهم  هرقن ، ددـعتم  فورظ  هک  هدـش  تفای  نایم  نیا  رد  دـنمتورث  رتخد  کی  هربقم  تسا . هدـش  تفای  ناـکم  نیا 

هجرد يوجگنج  و  یناحور ؛ کی  دیاش  زا  ییاه  هربقم  نینچمه  تسا . هدش  تفای  نآ  رد  هریغ  دودنارز و  یـسم  ياه  هراوشوگ  دروجال ،
، یلوـمعم مدرم  ياـه  هربـقم  زا  يداـیز  فورظ  هوـالعب ، دراد . دوـجو  يواـسم  ًاـبیرقت  نازیم  هب  ایـشا  زا  یهوـبنا  اـهنآ  يود  ره  رد  هـک  ود 

هداد لیکشت  یلماک  ِیتلکـسا  ياه  هعومجم  هک  دارفا  نیا  ياه  ناوختـسا  يایاقب  زین  تسا و  هدمآ  مهارف  هرود  نآ  ياهرازبا  تالآرویز و 
. دنا

هدـش يربچگ  ياه  حول  اب  یناساس ؛ خاک  دـیاش  ای  هعلق  کی  زین  میا و  هتفای  لت  هیـشاح  رد  يرهاظ » شوخ   » کـچوک هپت  رنه ، هزوم  يارب 
. میا هدرک  وروریز  يدیفم  تاعالطا  هنوگ  ره  نتفای  يارب  ار  انب  همه  ام  هتبلا  دنهد . یم  ناشن  ار  هریغ  زارگ و  هک  ابیز 

لت ود  ای  کی  یفاشتکا  تأیه  یهاتوک ، نامز  تدم  زا  سپ  دشاب . هدیسر  نایاپ  هب  نآلا  ات  دیاب  یلصا  شواک  راک ، میظع  مجح  هب  هجوت  اب 
شخب رتشیب  رد  ینز  هنامگ  لمع و  يدازآ  هزاجا  ام  هب  تین ، نسح  اب  فراـعم  ترازو  درک . دـنهاوخ  شواـک  ار  ناـغماد  رد  هدـنام  یقاـب 

ام دسرب ، نایاپ  هب  مینک  یـسررب  میهاوخ  یم  هک  ینادیم  نیرخآ  ناونع  هب  ناموم » هپت   » هک نآ  زا  سپ  تسا . هداد  ار  نادـیم  نیا  مهم  ياه 
رهـش نیرخآ  لافـس  عون  میدرگ . یمرب  راصح  هپت  هب  هدـش ، يزیمآ  گنر  ياه  لافـس  هیـال  ینعی  هپت ، ياـه  هیـال  نیلوا  ینز  هناـمگ  يارب 
هجوت بلاج  موق ، نیا  تایح  همادا  هویش  اهنآ و  ياه  حالس  یگنهرف ، تارییغت  هعلاطم  تسا . هایـس  ای  يرتسکاخ  نآ ، ناتـسروگ  گرزب و 

. دوب دهاوخ 

؛ میدرگزاب نارهت  رد  دوخ  هاگیاپ  هب  هک  میراد  دـصق  ام  ربماسد ، لوا  رد  تفای . دـهاوخ  صاصتخا  شواک  ياه  تیلاعف  هب  ًالک  ربماون  هاـم 
ناریا هزوم  هب  ار  ایشا  مینک ؛ مهارف  ار  اه  هتفای  هئارا  هضرع و  تامدقم 
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. میتسرفب اکیرمآ  هب  تسایفلدالیف  ياه  هزوم  مهس  هک  ار  ییاهنآ  و  مینک ؛ لقتنم 

نیمود يارب  هک  میراودـیما  سرام  هام  رد  تشگ . میهاوخ  زاب  قارع  هب  کـپوراش  يرموس  یمیدـق  رهـش  ياـه  شواـک  همادا  يارب  سپس 
. میدرگرب یسانش ، ناتساب  رظن  زا  رکب  نیمزرس  نیا  ناریا ، هب  اه  شواک  لصف 

تیمشا يروم و  هنامیمص  هطبار 

نیب هنامیمـص  هطبار  رد  دـندرک ، یم  راک  ناریا  رد  هک  یـسانش  ناتـساب  ییاـکیرمآ  ياـه  میت  هجراـخ و  روما  ترازو  نیب  کـیدزن  هطبار 
یبوخ هب  ایفلدالیف  هزوم  ود  یمازعا  تأیه  یناملآ  ریدـم  تیمـشا ، فا . کیرا  هجراخ و  روما  ترازو  کیدزن  رواخ  شخب  ریدـم  يروم ،

هب هجوت  اب  : » هک نیا  دوب و  ناغماد  ياه  شواک  زا  يا  هصالخ  شرازگ  لماش  ربماتپس 1931  رد 12  يروم  هب  تیمشا  همان  تسا . سکعنم 
هرطاخ هزادنا  نامه  هب  هک  نتگنـشاو  رد  نامرادید  هب  هجوت  اب  زین  دوب و  زیگنا  هرطاخ  رایـسب  نم  يارب  اراکنآ ، هب  ام  كرتشم  رفـس  هک  نیا 

تمـسق شخب ، نیا  دـیا . هدرک  بلج  نآ  هـب  شیپ  زا  شیب  ارم  هجوـت  انـشآ و  کـیدزن  رواـخ  زا  يدـیدج  شخب  اـب  ارم  امـش  دوـب ، زیگنا 
راک جیاتن  دروم  رد  هدرک و  تاقالم  شواک  ياه  لصف  نایم  رد  ًابترم  امش  اب  هک  ملیام  نم  تسا ! یناتساب  یتشهب  ناهج و  زا  يدنمهوکش 

میراد دصق  ام  دشاب . ناتسمز 1932  زا  رتدوز  دناوت  یمن  نتگنشاو  هب  نم  يدعب  رفس  هک  مفـسأتم  طقف  منک . تبحـص  امـش  اب  ناتبراجت  و 
(1) .« میناسرب مامتا  هب  ار  راک  هک 

اهراب و ار  شرازگ  نیا  نم  : » دسیون یم  هدرک و  رکشت  ششرازگ  رطاخ  هب  وا  زا  تیمـشا  هب  ربتکا 1931  خیرات 26  رد  يا  همان  رد  يروم 
ارم ًاعقاو  امـش  همان  ندـناوخ  مراد . یم  مالعا  همان  نیا  نتـشون  يارب  امـش  ینابرهم  زا  ار  ما  هژیو  ینادردـق  مدـناوخ و  داـیز  تقد  اـب  اـهراب 

زیچ چیه  درک . ناریا  گنتلد 
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رب نم  درک . دهاوخن  لاحشوخ  ارم  میتشاد  ربماتپس 1929  رخاوا  رد  هچنآ  دننام  ینالوط  ییوگتفگ  منیبب و  ار  امش  يزور  هک  هزادنا  نیا  هب 
يارب امـش  يراکمه  زا  هک  دـش  دـنهاوخ  دونـشخ  صاـخ  تروص  هب  ایناولیـسنپ  هزوم  ماـع و  تروص  هب  اـکیرمآ  تلود  هک  ما  هدـیقع  نیا 

نامدوخ زا  یکی  ار  امـش  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  میناوتب  ام  یقیرط  هب  يزور و  هک  مراودـیما  نم  دـننک . تیامح  گرزب  دـهعت  نیا  يارجا 
هب ربماون 1932  رد 1  يروم  رکشت  همان  داد . ناغماد  رد  شیاه  يرافح  زا  یلصف  نایم  یشرازگ  يروم  هب  تیمشا  دعب  لاس  کی  میناوخب ».
اب نم  دـیتخادنا . تمحز  هب  ار  دوخ  نم  هب  اه  سکع  هعومجم  نیا  ندـناسر  يارب  هک  مرازگـساپس  امـش  زا  ًاتقیقح  نم  : » دوب نومـضم  نیا 

هداد ماجنا  دـیفم  ياهراک  دـح  نیا  ات  امـش  لاس  نس و  هب  یناوج  هک  تسا  بوخ  یلیخ  مدـید . ار  اـه  سکع  نیا  داـیز  ینادردـق  هجوت و 
زین نامدوخ  يارب  منک . یم  وزرآ  ناتیراک  هنیمز  رد  زیمآ  تیقفوم  دیفم و  ياه  تیلاعف  زا  راشرـس  ینالوط و  يرمع  امـش  يارب  نم  دـشاب .

دیتسه ام  هب  قلعتم  امش  هک  مراد  ار  ساسحا  نیا  نونکا  نم  مینیبب . ییاکیرمآ  دنورهش  کی  بلاق  رد  ار  امـش  يدوز  هب  هک  منک  یم  وزرآ 
یم هک  يزیچ  اهنت  ما . هتشگزاب  متشاد  شکارم  هب  هک  یبلاج  رفـس  زا  یگزات  هب  نم  درک . میهاوخ  یگرزب  ررـض  مینک  اهر  ار  امـش  رگا  و 

هتـشاد ناتراک  دروم  رد  امـش  اب  ینالوط  یتبحـص  منیبب و  ناغماد  رد  ار  امـش  ینامز  هک  تسا  نیا  دشاب  رت  بلاج  میارب  رفـس  نیا  زا  دناوت 
تیمشا رکشت  همان  تشون ، تراه  هب  ربماون 1932  خیرات 2  رد  هک  يا  همان  رد  يروم   (1) .« داتفا دهاوخ  قافتا  هللا  ءاش  نا  رادید  نیا  مشاب .

يارب یهار  هک  مراد  وزرآ  هنامیمص  نم  تسا و  يا  هداعلا  قوف  دنمناوت و  درف  ًانئمطم  تیمشا  رتکد  : » تساوخ تراه  زا  درک و  همیمض  ار 
ندـنارذگ زا  عنام  وا  راک  تعیبط  هنافـسأتم  میهدـب . ناریا  رد  تیلاعف  هزاجا  وا  هب  لاح  نیمه  رد  میبایب و  وا  هب  ییاکیرمآ  تیعباـت  ياـطعا 

.« تسوا هب  تیعبات  ياطعا  زاین  شیپ  هک  یلاس  جنپ  دوش ، یم  اکیرمآ  رد  لاس  جنپ 

ربماون 1932. خروم 2  ، 891/156 هرامش 927 ، تیمشا ، هب  يروم  همان  - 1

تیمشا يروم و  هنامیمص  www.Ghaemiyeh.comهطبار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


158 ص :

ناغماد رد  اه  هتفای  ییاهن  میسقت 

ود تدـم  هب  ناغماد  رد  هک  ییاکیرمآ -  یـسانش  ناتـساب  ياه  تأیه  تشگزاب  زا  یـشرازگ  هیوناژ 1933  خـیرات 2  هب  ناریا  همانزور  رد 
هدرب نایاپ  هب  ناغماد )  ) هپتراصح رد  ار  شا  یسانش  ناتساب  تافاشتکا  تیمشا  رتکد  : » دوب هدش  رشتنم  نارهت  هب  دندوب - هدرک  شواک  لاس 

رد دنا . هدش  هداد  لیوحت  هفرظتسم  عیانـص  فاقوا و  فراعم ، ترازو  هب  هدش و  لقتنم  نارهت  هب  هدش  تفای  ءیـش  ات 80  دودح 70  تسا .
رایسب ياه  هنوگ  یخرب  نینچمه  دنراد . دوجو  لاس  رازه  جنپ  تمدق  هب  یلافس  يزنرب و  نیرمرم ، يایـشا  زا  یلماک  هعومجم  اه  هتفای  نایم 
نارهت هب  ربماسد  رد 30  وا  میت  تیمشا و  هک  تشون  شرازگ  نیا  رب  یحرش  رد  تراه  دنا ». هدش  ادیپ  يا  هرقن  ییالط و  يایـشا  زا  فیرظ 
هداعلا قوف  اه  هنیلافـس  هژیوب  دندوب . هدـش  يدـنب  هتـسب  باختنا و  یبوخ  هب  هک  دوب  ییاه  هتفای  زا  نویماک  راهچ  اهنآ  هارمه  هب  و  ، » دـندمآ
رخاوا ات  دالیم  زا  شیپ  مراهچ  هرازه  زا  هقطنم  نیا  رد  ناتـساب  نارود  رد  هک  دوب  یمدرم  یگنهرف  یلاوت  هدنهد  ناشن  یبوخ  هب  نوچ  دوب ؛

. دندرک یم  یگدنز  دالیم ) زا  شیپ  دودح 1200   ) سم رصع 

ياه هعطق  يدادـعت  اما  دـش ، یمن  هدـهاشم  اهنآ  رد  يا  هناداتـسا  راک  ای  صاخ  ییابیز  یلو  دـندوب ، هجوت  بلاج  يا  هرقن  ییـالط و  راـثآ 
ًاقیمع راک  یمازعا  تأیه  عومجم ، رد  دندوب . رادروخرب  ییالاب  يرنه  شزرا  زا  هدش  یکاکح  ياه  گنس  يریداقم  سم و  زا  هدش  هتخاس 

(1) .« دش ناشیلام  نایماح  یمرگلد  هیام  اهنآ  ياه  هتفای  دوب و  هداد  ماجنا  يدنمشزرا  فیرظ و 

، هجراخ روما  ریزو  یغورف  دنداد . تمسق  ود  هب  ناغماد  ياه  هتفای  نیرخآ  میـسقت  زا  ربخ  هیوناژ 1933  خیرات 21  رد  نارهت  ياه  همانزور 
نیا ارجام  زا  تراه  حرش  دبای . یم  قلعت  ناریا  تلود  هب  تمـسق  مادک  اکیرمآ و  هب  تمـسق  مادک  هک  دوش  صخـشم  ات  درک  یـشک  هعرق 

تدم يارب  شییاکیرمآ  رایتسد  ود  تیمشا و  رتکد  هک  دیسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  : » دوب هنوگ 

هیوناژ 1933. خروم 10  ، 891/320 ، 927 هرامش 1317 ، تراه ، شرازگ  - 1
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يوس زا  هک  تشادـن  دوجو  يا  یناریا  ماقم  چـیه  دوب ] نادـنز  رد  هک   ] شاترومیت يانثتـسا  هب  تشاد . دـنهاوخ  تماقا  نارهت  رد  یمولعمان 
میـسقت دروم  رد  درک و  یـشک  هعرق  هجراـخ ، روما  ریزو  یغورف ، تیمـشا ، رتـکد  داـیز  رارـصا  زا  سپ  هرخـالاب  دـنک . لـمع  ناریا  تلود 

هب سرام  دودح 17  ًالامتحا  وا  تسا . هدحتم  تالایا  هب  لاقتنا  يارب  دوخ  مهس  يدنب  هتسب  لوغـشم  تیمـشا  رتکد  نونکا  تفرگ . میمـصت 
رد ار  نارهت  ایفلدالیف ، زا  تیاو  لا . يا . وگاکیش و  زا  دراهکال  ویلبد . يد . شا ، ییاکیرمآ  رایتسد  ود  تیمشا و   (1) .« دسر یم  كرویوین 

یگنهرف تاعلاطم  جـیاتن  زا  ًالماک  تیمـشا  رتکد  ییاـکیرمآ  ناـیماح  دـیدرت  یب  : » دریگ یم  هجیتن  تراـه  دـندرک . كرت  هیروـف 1933   4
تساه هزوم  رد  شیامن  يارب  اکیرمآ  هب  لمح  لاح  رد  هک  ییاه  هتفای  ناریا و  یقرش  لامـش  خیرات  زا  شیپ  ندمت  دروم  رد  یمازعا  تأیه 

(2) .« دنتسه یضار 

ير رد  فاشتکا 

ناراکمه اب  وا  دروآ . لمع  هب  نارهت  بونج  یلیام  تفه  رد  اگر )  ) ير مهم  یناتساب  رهـش  زا  یقیقد  یـسررب  نارهت  كرت  زا  لبق  تیمـشا 
. تسا ناریا  لامـش  یـسانش  ناتـساب  ياه  نادـیم  نیرت  مهم  زا  یکی  ير  هک  دوب  هدـیقع  مه  ًـالماک  هنیمز  نیا  رد  شرگید  سانـش  ناتـساب 
رد یخاک  ای  هاگشتسرپ  هعلق و  لماش  ًالامتحا  عبرم - رتمولیک  هس  ات  ود  دودح  تعسو  هب  يزکرم  يرهش  هک  داد  یم  ناشن  یحطـس  دهاوش 
رد شواک  ماجنا  يارب  ار » دوخ  یتسه  همه   » تسا رـضاح  ًالامتحا  تیمـشا  رتکد  : » دراد دوجو  یلع -  همـشچ  هب  فورعم  همـشچ  یکیدزن 

نیمأت طرـش  هب  تسا و  قفاوم  لک  رد  هژورپ  نیا  اب  ناریا ، یناتـساب  راثآ  يوسنارف  ریدم  رادگ  ویـسوم  دهدب . ینادیم  نینچ  رد  هدنیآ  لاس 
يارب هلاس  ود  يراک  لماک  هرود  کی  هک  منک  هراشا  دیاب  درک . دهاوخ  شالت  شواک  زوجم  نتفرگ  يارب  زاین ، دروم  یلام  عبانم 

هیوناژ 1933. خروم 26  ، 927/891/161 هرامش 1337 ، تراه ، شرازگ  - 1
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يارب يا  هظحل  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم   (1) .« دراد رالد  رازه  هاجنپ  ات  لهچ  دودـح  هب  زاین  نادـیم  نیا  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواـک 
. فا کیرا  رتکد  دش . هداتـسرف  هم 1933  خـیرات 9  رد  اـیفلدالیف  تساوخرد  درکن . گـنرد  ير  رد  شواـک  زوجم  نتفرگ  تساوخرد و 

یسانش ناتساب  نادیم  رد  لاس  جنپ  تدم  يارب  یـسانش  ناتـساب  یملع  ياه  شواک  دیدمت  لباق  زوجم   » هک دوب  هدرک  تساوخرد  تیمـشا 
هـسسؤم نوتـسوب و  يابیز  ياهرنه  ياـه  هزوم  اـیفلدالیف ، هاگـشناد  هزوم  ماـن  هب  تساوخرد  نیا  دوش ». اـطعا  نارهت  تشد  رد  اـگر )  ) ير

زایتما نیا  : » دـهد یم  عالطا  نینچ  زاـیتما  نیا  دروم  رد  تراـه  دوب . هدـش  هداد   (2)« كرویوین رد  ناریا  یـسانش  ناتـساب  رنه و  ییاکیرمآ 
نیا هب  تسا ». ییایفلدالیف  ّریخ  کی  نوسپمات  سیوب  مایلیو  هویب  مناد  یم  نم  هک  ییاج  ات  نابرهم » هتـشرف  « ؛ دراد یناـبرهم » هدـناوخردام  »

. دوش یم  دراو  ناریا  هصرع  هب  نوتسوب  يابیز  ياهرنه  هزوم  هک  تسا  بیترت 

: دوب هدمآ  نآ  رد  هک  دیـسر  اکیرمآ  ترافـس  هب  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  زا  تسوگآ 1933  خیرات 20  هب  يا  همان  رد  یمـسر  تقفاوم 
خیرات 23 رد  خرـس  قفـش  همانزور  دوش ». دیدمت  دناوت  یم  تقفاوم  نیا  تسا و  هدرک  تقفاوم  لاس  جـنپ  تدـم  هب  شواک  اب  ارزو  تأیه  »

يایشا هکس و  يدادعت  نامز  نآ  زا  هدرک و  زاغآ  شیپ  هتفه  ود  ات  کی  زا  ار  ير  رد  شواک  تیمشا  رتکد  هک  داد  شرازگ  لیروآ 1934 
نامه رد  هم 1934  رد 24  دـنا . هدـش  صخـشم  اه  يرافح  رد  زین  یمالـسا  هرود  ياهانب  ياـیاقب  هدروآ . تسد  هب  اـه  يراـفح  رد  رگید 

رد تسا و  هدرک  زاغآ  ير  رد  ار  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواـک  شیپ  تقو  دـنچ  زا  تیمـشا  رتکد  : » دروخ یم  مشچ  هب  ربخ  نیا  هماـنزور 
اهنآ رد  هک  هدش  تفای  ربق  هس  هتـشذگ  زور  دـنچ  لوط  رد  دـنا . هدـش  فشک  ددـعتم  يایـشا  هنیلافـس و  هکـس ، یهوبنا  هتـشذگ ، هام  لوط 

میظع مجح   (3) .« تسا هجوت  بلاج  رایسب  یخیرات  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  ییاه  یشاک  ددعتم  تاعطق 

. نامه - 1
توا 1933. خروم 23  ، 891/170 ، 927 هرامش 1519 ، تراه ، شرازگ  - 2
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دنا هتفرگ  راک  هب  ًاودب  ار  رگراک  دصیـس  یمازعا  تأیه  تسا . هدمآ  نئوژ 1934  خـیرات 27  هب  نارهت  ياه  همانزور  رد  ير  رد  اه  تیلاعف 
، اکیرمآ دیدج  راتخمریزو  تسا . هتفای  شهاک  رفن  هب 160  اهنآ  دادعت  تشادرب ، ِلصف  رد  نارگراک  هب  زاین  دیدش و  يامرگ  رطاخ  هب  یلو 

تیمـشا رتکد  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، هدشن  ادـیپ  ير  رد  یهجوت  لباق  زیچ  زونه  هکنیا  اب  هک  تسا  هداد  رظن  كورب  ینروه  چا . مایلیو 
زا يادج  هک  دـنداد  شرازگ  تسوگآ 1934  خیرات 10  رد  شـشوک  خرـس و  قفـش  ياه  همانزور   (1) .« تسا یـضار  راک  نیا  جـیاتن  زا  »
هب مالسا  زا  شیپ  یمالسا و  ياه  هرود  زا  هرقن  الط و  هکس  ات 400  دودح 300  کیمارس ، لافس و  دننام  یمیدق  يایشا  هجوت  لباق  ریداقم 

هدش تفای  اه  يرافح  رد  یمالـسا ، هرود  هب  قلعتم  یخرب  تسا و  خیرات  زا  شیپ  هرود  هب  قلعتم  نآ  زا  یـشخب  هک  یفورظ  هعومجم  هارمه 
: دوش یم  نایامن  تسا  هتشون  يروم  هب  تیمشا  هک  يا  همان  رد  ير  ياه  هتفای  دروم  رد  رتشیب  تاعالطا   (2). دنا

ًابیرقت میتسه . میظعلادـبع  هاش  ياه  هنماد  رد  ینغ  يا  هقطنم  رد  یقوجلـس  هرود  يابیز  راثآ  شواک  لوغـشم  شمارآ  اب  اـم  بیترت ، نیا  هب 
رودب هتـسکش  فورظ  اجنآ  رد  میا . هدرک  ادیپ  نیا  هب  هیبش  ییاه  ناکم  بالـضاف و  يراجم  هلابز و  ياه  لادوگ  نورد  زا  ار  اه  هتفای  همه 

ادیپ ار  اهنآ  تاعطق  همه  میا  هتـسناوت  یتخـس  هب  میا و  هتفای  يا  هدش  هکت  هکت  تاعطق  اه  لادوگ  يالاب  رد  اهراب  یلو  دـنا ، هدـش  هتخادـنا 
هرقن سم ، هکس  يدادعت  عقاوم ، رتشیب  رد  تسا . هدوب  شخب  تیاضر  رایـسب  هک  میا  هتفای  یمالـسا  هرود  هب  قلعتم  لادوگ  کی  هتبلا  مینک .

اه هتفای  ياه  هورگ  ناوت  یم  نایاپ  رد  دز . نیمخت  ار  ایشا  خیرات  یتحار  هب  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  و  دنوش . یم  تفای  ایشا  هارمه  هب  الط  و 
. درک مظنم  یگداس  هب  ار 

هییوژ 1934. خروم 13  ، 981/358 ، 9111 هرامش 144 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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هرود هب  قلعتم  یهاگشتسرپ  دنا ، هدوب  اه  لوغم  نامز  ات  یقوجلـس  هیوب و  لآ  یـسابع ، يوما ، ياه  هرود  هب  قلعتم  هک  ییاه  هتفای  رب  هوالع 
رد یگنـسون  هرود  هب  طوبرم  يراثآ  یتح  تسا . هدش  تفای  نآ  رد  هجوت  بلاج  هداعلا  قوف  خیرات  زا  شیپ  ياه  هیال  هک  میا  هتفای  نایتراپ 

(1). تسا يرافح  يارب  هدننک  روحسم  یناکم  ير  بلاطم ، نیا  همه  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  تفای  نآ 

ياه هتفای  هک  داد  شرازگ  ربماون 1934  خیرات 15  هب  تاعالطا  همانزور  دیسر . نایاپ  هب  ربتکا 1934  رد 15  ير  رد  اه  يرافح  لوا  لصف 
: داد شرازگ  ربماسد 1934  رد 6  ناوج  ناریا  رگید ، همانزور  دندش . میسقت  ناریا  تلود  ییاکیرمآ و  تأیه  نیب  یشک  هعرق  قیرط  زا  ير 

تمس هب  هتشذگ  هتفه  هدش  تفای  يایشا  اب  زلیام  ياقآ  دندرک و  كرت  هیسور  دصقم  هب  ار  ناریا  شیپ  زور  هد  شرـسمه  تیمـشا و  رتکد  »
زا هبنـشود  ير  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  يارب  یفاشتکا  كرتشم  تأیه  زا  زین ]  ] سکان ياقآ  درنیارب و  ياقآ  درک . تکرح  توریب 

ییاه هنومن  رگید ، يایشا  اه و  هنیلافس  اه ، هکس  اهانب ، زا  هدش  ادج  ياه  تمـسق   » لماش ير  ياه  هتفای   (2) .« دنا هدرک  تکرح  دادغب  هار 
زا ار  ير  رد  راک  اـت  ددرگرب  ناریا  هب  راهب 1935  رد  تیمشا  هک  دوب  رارق   (3) .« دنتسه هریغ  یقوجلس و  یسابع ، هرود  رد  یمالـسا  رنه  زا 
رد يا  هلاقم  ربماسد 1934  خـیرات 23  هب  ناریا  همانزور  رد  شناهارمه ، تیمـشا و  جورخ  زا  دـعب  یمک  طـقف  لاـح ، نیمه  رد  دریگ . رس 

يرافح و  وگاکیش ؛ هاگشناد  هلیسو  هب  دعب ) لصف   ) دیشمج تخت  ياه  شواک  ینعی  ناریا  رد  اکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  دروم 
یم نئمطم  ار  هدـنناوخ  هلاقم  نیا  رد  هدنـسیون  دوب . چوپ  ینعم و  یب  نآ  بلاـطم  هک  دـش  رـشتنم  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هلیـسو  هب  ير  ياـه 

هب شویراد ، نیمزرس  دنتسه ، نایناریا  ناشخرد  ياهزور  رارسا  ایاقب و  فشک  لابند  هب  نایبرغ  هک  نامز  نیا  رد   » هک تخاس 

ربماتپس 1934. خروم 17  ، 891/220 هرامش 927 ، يروم ، هب  تیمشا  همان  - 1
ربماسد 1934. خروم 13  ، 891/368 ، 9111 هرامش 292 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2

ربماون 1934. خروم 1  ، 891/222 ، 9111 هرامش 253 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 3
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ناتـساب ياه  تأیه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  تراـبع  نیا  رخآ  لـبقام  فارگاراـپ  رد  هدنـسیون  دـشیدنا ». یم  دوخ  هدـنیآ 
قح هچنآ  زا  ریغ  اه ، هتفای  زا  کی  چیه  تشادرب  ناکما  اهنآ  يارب  دنتسه ، یناریا  تاماقم  موادم  میقتـسم و  تراظن  تحت  ير  رد  یـسانش 

(1). درادن دوجو  تساهنآ ، ینوناق 

يایـشا یهجوت  لباق  ریداقم  ير ، رد  تیمـشا  ياـه  شواـک  هجیتن  رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  يالوج 1935  خـیرات 23  رد  ناریا  همانزور 
رد تاعالطا  دوب . یمیدق  يایشا  راثآ و  زا  رپ  نانچمه  ير  یسانش  ناتـساب  نادیم   (2). تسا هدمآ  تسد  هب  هکـس  فرظ و  لماش  یخیرات 

يایـشا هکـس و  هنیلافـس ، یهوبنا  یفاشتکا ، تأیه  ، » اه شواک  ریخا  لصف  یلیطعت  زا  شیپ  هک  دـهد  یم  شرازگ  ربماون 1935  خیرات 16 
همـشچ رد  هک  خـیرات  زا  شیپ  هرود  هب  قلعتم  گنت  کـی  زا  يریوصت  ربماتپس 1936  رد 20  ناهج  هراتـس   (3) .« تسا هدرک  فـشک  رگید 
فـشک ير  رد  هک  یمالـسا  هیلوا  هرود  هب  قلعتم  یغارچ  ریوصت  همانزور  نیمه  رد  ربماتپـس  رد 17  درک . رـشتنم  دوب  هدـش  تفای  ير  یلع 

يریوصت همانزور  نیا  رد  ربماتپس ، رد 23  تسا . هجوت  بلاج  رایـسب  تمدق  و  تیفیک ، راتخاس ، ظاحل  زا  غارچ  نیا  دیـسر . پاچ  هب  هدش 
ناتـساب نادیم  تایفـشک  زا  هک  دش  پاچ  دندوب ، هدش  نیئزت  الط  اب  هک  یمالـسا  ینایم  هرود  هب  قلعتم  یلافـس  گنت  کی  هزوک و  کی  زا 

(4). دندوب ير  یسانش 

تیمشا يرلتیه » يوخ  قلخ و  »

يرلتیه راتفر  تیمـشا  رتکد  : » دـهد یم  شرازگ  تیمـشا  هدـننک  تحاران  راتفر  دروم  رد  كورب  ینروه  چا . ماـیلیو  اـکیرمآ ، راـتخمریزو 
لامعا زج  يزیچ  اه  يزان  راـتفر  زا  هک  هدرک  مکاـح  اـهنآ  رب  ینیلپیـسید  زور  رد  راـک  تعاـس   15 ات اب 12  دراد و  شنارگراک  اـب  ینـشخ 

مک یکیزیف  تنوشخ 

ربماسد 1934. خروم 28  ، 891/369 ، 9111 هرامش 307 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
هییوژ 1935. خروم 24  ، 891/384 ، 9111 هرامش 519 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2
ربماون 1935. خروم 29  ، 891/393 ، 9111 هرامش 640 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 3

.. ربماتپس 1936 خروم 29  ، 891/415 ، 9111 هرامش 904 ، مایرم ، یپ . ندروگ  شرازگ  - 4
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دادماب زا 4:15  ناشیراک  زور  هک  شنارگراک -  زا  هنامحر  یب  هک  تسا  »ي  راد هدرب   » دننام تیمشا  دیوگ  یم  كورب  ینروه   (1) .« درادن
ینروه دش . یم  یقلت  یناملآ » دح  زا  شیب   » تیمشا راتفر  تسا . سانشانردق  اهنآ  ياه  شالت  هب  تبسن  دشک و  یم  راک  دوش -  یم  زاغآ 

رد : » دریگ یم  هجیتن  و  دنـشاب ». هتـشادن  دربراک  اجنیا  رد  تسا  نکمم  دـنراد  دربراک  ناملآ  رد  هک  ییاه  شور   » دـنک یم  هفاـضا  كورب 
وگاکیـش ایناولیـسنپ و  ياه  هاگـشناد  ياه  تیلاعف  ریدم  ناونع  هب  یناملآ  دارفا  يریگراکب  رطاخ  هب  ام  یملع  ههجو  منک  هراشا  دیاب  نایاپ 

ادیپ ناکما   » دیوگ یم  دـنک و  یم  عافد  اه  یناملآ  مادختـسا  زا  ربماتپس 1934  خیرات 8  هب  شخـساپ  رد  يروم   (2) .« تسا هدش  شودخم 
دوخ تیمشا  نیسلوو . نوتپآ و  يانثتسا  هب  هتبلا  تشادن ؛» دوجو  دنشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیحالـص  راک  نیا  يارب  هک  ییاهییاکیرمآ  ندرک 

: دسیون یم  يروم  هب  يا  همان  رد  وا  دنک . یم  هراشا  نایناریا  لابق  رد  شدب  نشخ و  راتفر  هب 

هناقداص کمک  اب  دربن  نیا  دوب . هزرابم  دننام  رـسارس  راوشد و  راک  نیا  دبای . یم  نایاپ  ير  رد  شواک  لصف  نیلوا  [، 1934  ] ربتکا رد 15 
دحرـس ات  یـشالت  چـیه  زا  اه  نیمز  نیا  ناکلام  دیـسر . يزوریپ  هب  تمکح  ناخ  رغـصا  یلع  ياقآ  فراعم ، ریزو  رادـگ و  هردـنآ  ياـقآ 

ینعی یلبق  تموکح  نادـناخ  زا  زیتس  هناگیب  دـنچ  یلـصا ، نافلاخم  دـندرکن . راذـگ  ورف  اه  نیمز  نیا  زا  ام  ندرک  نوریب  يارب  اـم  نتـشک 
يولج مینک و  مالعا  یخیرات  ناکم  ناونع  هب  میتساوخ ، یم  هک  ار  ير  زا  یشخب  ره  هک  دوب  نیا  هلباقم  يارب  ام  یلصا  شور  دندوب . راجاق 

تیلاعف زا  دـناوت  یمن  کلام  یناتـساب ، راثآ  نوناق  ساسا  رب  هوالعب ، میریگب . ار  اه  نیمز  نیا  رد  اهنآ  نابحاص  يداصتقا  يراذـگ  هیاـمرس 
تراسخ طقف  دنک و  يریگولج  یخیرات  یناکم  رد  یفاشتکا  تأیه 

هییوژ 1934. خروم 13  ، 891/358 ، 9111 هرامش 144 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
توا 1934. خروم 7  ، 891/216 هرامش 927 ، يروم ، هب  كورب  ینروه  همان  - 2
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(1). دنراذگب اپ  ریز  ار  نوناق  دنناوت  یمن  یلو  دننک  یم  رغرغ  اهراجاق  دوش . یم  تخادرپ  وا  هب  یعقاو 

ناونع هب  يولهپ  تموکح  شقن  زین  تیمـشا و  دـننام  یناسک  يوس  زا  مدرم  اـب  يراتفردـب  نآ و  ثاریم  تراـغ  ناریا و  هب  زواـجت  ياـپدر 
هزوم ریدم  لگدا ، چا ]. جروج  ] تربار هب  يا  همان  رد  تیمشا  تفای . ناوت  یم  اه  هتـشون  نیا  رد  ار  یجراخ  هطلـس  رامثتـسا و  يارب  يرازبا 

فراعم ریزو  يراکمه  هب  دهد و  یم  هئارا  هتشاد  یلحم  ناراد  نیمز  اب  هک  یتالکشم  دروم  رد  يرتشیب  تاعالطا  نوتسوب ، يابیز  ياهرنه 
زاغآ زونه  ناخرت  لاچ  یناساس  يایاقب  رد  يرافح  ناراد ، نیمز  ریخأت  هب  هجوت  اـب  : » دـنک یم  هراـشا  یلحم  ياـه  تمواـقم  اـب  هلباـقم  رد 

ام تسا و  هدرک  یفرعم  یلم  نکاما  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یسانش  ناتساب  نادیم  نیا  نم  تساوخرد  هب  انب  فراعم  ترازو  هتبلا  تسا . هدشن 
رد  (2) .« مینک زاغآ  رگید  هام  کی  ینعی  ناراد ، نیمز  تلهم  نایاپ  زا  سپ  ار  شواک  ياه  تیلاعف  میناوت  یم  ناراد  نیمز  تمحازم  نودـب 

: دیوگ یم  نخس  ير  رد  یسانش  ناتساب  ياه  هتفای  اه و  تیلاعف  دروم  رد  تیمشا  همان  نامه 

یمیدق يدجـسم  ياه  هیاپ  شیپ  لاس  ود  هک  تسا  هدش  یتلود » هقطنم   » زا يرگید  شخب  شیامزآ  فرـص  ام  دـیفم  نامز  لاح  نیمه  رد 
حول نونکات  نامیاه  هتفای  نیرت  مهم  میا و  هتفای  تسد  هسردم )  ) یبهذم هاگـشزومآ  کی  هب  هک  دسر  یم  رظن  هب  راب  نیا  میتفای . نآ  رد  ار 

نآ ریثأت  یلو  تسا ؛ هدـش  یکاکح  هدـش  نهپ  چـگ  رد  یگداس  هب  وگلا  تسا . هدوب  ینییزت  رـصانع  زا  يزیگنا  تریح  عونت  اب  یچگ  ياه 
اه يربچگ  نیا  دـنا . هتفرگرب  رد  دـنوش  یم  لصتم  نحـص  کی  هب  هک  ار  اه  قاتا  زا  ییاه  تمـسق  اه  هبیتک  ای  حاولا  تسا . هدـنهد  ناـکت 

بـسانم اه  هزوم  يارب  ًاعقاو  ایـشا  نیا  تسا . رتم  هدزناپ  ات  هد  دودح  یلاوتم  تاعطق  اه و  شخب  لوط  دنراد و  رتم  کی  ات  مین  نیب  یعافترا 
. دنتسه

ربماتپس 1934. خروم 17  ، 891/220 هرامش 927 ، يروم ، هب  تیمشا  همان  - 1
هم 1936. خروم 25  ، 419/ دیشمج تخت   891 هرامش 927 ، لگدا ، هب  تیمشا  همان  - 2
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دوش یم  هدـیمان  یقوجلـس » زکرم   » میدوب و هدرک  باختنا  شیپ  لاـس  ود  هک  يا  هقطنم  رد  يا  هدـش  باـختنا  هطقن  هب  هورگ  بیترت  نیا  هب 
نیا رد  هک  تسا  يزور  نیموس  نونکا  دـندرک . زاغآ  ار  راک  دوب ، يراجاق  ریپ  هدازهاش  هک  نیمز  کلام  اب  تخـس  يدربن  زا  سپ  دـنتفر و 

يرافح نیا  میا . هتفای  یقوجلس  گنردنچ  ای  ییانیم  روهشم  مان  هب  یقوجلـس  فورظ  عون  نیرت  فیرظ  زا  ریظن  یب  یفورظ  میتسه و  هقطنم 
. مینک يزاسکاپ  ار  هقطنم  نیا  دیاب  ناخرت  لاچ  رد  راک  عورش  زا  لبق  ام  تشاد و  دهاوخ  رب  رد  یناشخرد  جیاتن  يرارطضا 

ینعی نآ  نایماح  هک  دوب  ینامز  نیا  درک و  لیطعت  لاس 1937  لیاوا  رد  ار  دوخ  تیلاعف  ير  رد  یفاشتکا  تأیه  دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
دندوب هتفای  تسد  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  اب  كرتشم  تقفاوم  هب  ایناولیسنپ  هاگشناد  هزوم  نوتسوب و  يابیز  ياهرنه  هزوم 

روباشین رد  اه  هتفای  میـسقت  هب  یمارگلت  رد  اکیرمآ ، ترافـس  رادراک  مایرم ، یپ . نودروگ  دنوش . زکرمتم  دیـشمج  تخت  رد  تیلاعف  رب  ات 
تفرگ و تروص  ییاکیرمآ  فرط  لماک  تیاضر  اب  روباشین ]  ] روپاشین ير و  ياه  هتفای  میـسقت  : » دـنک یم  هراشا  بلاـطم ) همادا  (ن.ك :

اجنآ رد  كرویوین  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  هک  دوب  یـسانش  ناتـساب  ياه  يرافح  مهم  نادـیم  روباـشین   (1) .« دنا هدـش  لاسرا  ير  ياه  هتفای 
. درک یم  تیلاعف 

سراف رصنوبا ، رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  یسانش  ناتساب  ياه  شواک 

نیا رد  وا  شرازگ  داد .» ربخ  سراف  هب  یکچوک  یسانش  ناتساب  تأیه   » نداتـسرف يارب  كرویوین  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  میمـصت  زا  تراه 
تفایرد دیـشمج  تخت  یکیدزن  رد  رـصنوبا  تخت  رد  شواک  زوجم  بسک  يارب  یتساوخرد  یگزات  هب  رادـگ  ویـسوم  : » تسا نینچ  هراـب 

گنس هرود  زا  ییایشا  ًالامتحا  هک  تسا  یشنماخه  هرود  هب  قلعتم  ینادیم  رصنوبا  تخت  تسا . هدرک 

ربماسد 1936. خروم 8  ، 891/289 هرامش 927 ، مایرم ، مارگلت  - 1
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وا هک  دیازفا  یم  تراه  تسا ». هدیدن  ناریزو  تأیه  هب  تساوخرد  نیا  هئارا  رد  یلکـشم  چـیه  رادـگ  ویـسوم  دـش . دـهاوخ  تفای  نآ  رد 
نینچمه تسا . هدوب  شواک  ياه  هنیزه  شهاـک  هب  زاـین  هجیتن  رد  ناریا  رد  يراـفح  يارب  نتیلوپورتم  هزوم  تساوخرد  هک  تسا  هتفاـیرد 

لیطعت ناریا  رد  یفاشتکا  کچوک  تأیه  عفن  هب  دوش  ماجنا  نوفـسیت  رد  دوب  رارق  هک  يا  هنیزهرپ  يرافح   » هک تسا  هدـش  نیا  رب  میمـصت 
تـساوخرد هب  انب  : » دوب هدش  شرازگ  ربتکا 1932  خـیرات 3  هب  تاعالطا  هماـنزور  رد  نتیلوپورتم  هزوم  تساوخرد  اـب  تقفاوم   (1) .« دوش

هدرک تقفاوم  رصنوبا  تخت  رد  یملع  ياه  شواک  ماجنا  يارب  كرویوین  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  داهنشیپ  اب  ناریزو  تأیه  فراعم ، ترازو 
ربماون 1932 رد 17   (2) .« دیـسر دـهاوخ  ناریا  هب  يدوز  هب  نوتپآ  ياقآ  تسایر  هب  یتخانـش  ناتـساب  یتأیه  میمـصت ، نیا  ذاختا  اب  تسا .

. دش هداد  لاس  ود  تدم  هب  رظن  دروم  یسانش  ناتساب  نادیم  رد  شواک  يارب  نتیلوپورتم  هب  یمسر  هزاجا 

دوجو رواب  نیا  دش . باختنا  دلفـستره  داهنـشیپ  هب  هقطنم  نیا  تسا . هدش  عقاو  سراف  ناتـسا  رد  زاریـش  قرـش  یلیام  هد  رد  رـصنوبا  تخت 
ای یـشنماخه  هرود  زا  ییاه  هتفای  هک  تفر  یم  دـیما  تسا و  هدـش  دوبان  یمالـسا  هرود  هیلوا  ياه  لاس  رد  یناـساس  هقطنم  نیا  هک  تشاد 

ریدـم هجوت  هک  تسا  یناساس  هرود  زا  يدایز  يایـشا  نتفاـی  زا  ناـنیمطا  لـصا ، رد  هتبلا  : » دوش تفاـی  اـجنآ  رد  رت  شیپ  ياـه  هرود  یتح 
هجوم و یتیـصخش  اب  ییاکیرمآ  کـی  نوتپآ  ما . فزوج  ناریا  رد  نتیلوپورتم  تأـیه  ریدـم  تسا ». هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  دـیدج  تأـیه 

گنهرف دوش  یم  هتفگ  هک  دوب ؛ یمالـسا  رنه  هنیمز  رد  ًاصخـشم  وا  تاعلاطم  دوب . رـصم  رد  یـسانش  ناتـساب  تیلاعف  هبرجت  لاـس  نیدـنچ 
مان هب  یسیلگنا  کی  رزواه و  مان  هب  ییاکیرمآ  کی  نوتپآ ، ناهارمه  تسا . هتشاد  نآ  يریگ  لکش  رد  يراذگریثأت  مهم و  مهس  یناساس 

نوسنیکلیو
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هب ًامیقتسم  دندش و  دراو  ناریا  هب  بونج  هار  زا  اهنآ  همه  دندرک . یم  یهارمه  زین  رـصم  رد  ار  نتیلوپورتم  تأیه  اهنآ  يود  ره  هک  دندوب 
هب ًاصخـش  ار  دوخ  ات  تفر  نارهت  هب  نوتپآ  دندوب . هدرک  يزیر  همانرب  نآ  رد  يرافح  يارب  دلفـستره  تروشم  اب  هک  دنتفر  رـصنوبا  تخت 

.« دنک عیرست  ار  یمازعا  تأیه  شواک  يارب  یمسر  زوجم  نتفرگ  يرادا  لحارم   » زین دنک و  یفرعم  تاماقم 

اجنآ رد  تیمشا  رتکد  هک  تشاد  ناغماد  رد  ناییاکیرمآ  ياه  يرافح  زا  يدیفم  رایـسب  رادید  وا  ًافداصت  : » درک رفـس  ناغماد  هب  سپـس  وا 
. دوب ایناولیسنپ  هاگـشناد  هزوم  ایفلدالیف و  هزوم  كرتشم  تأیه  فرط  زا  یگدنیامن  هب  شیاه  تیلاعف  لصف  نیرخآ  ندرب  نایاپ  هب  لوغـشم 

رـصنوبا تخت  هب  ات  درک  یفرعم  نوتپآ  ياقآ  هب  هدـید  شزومآ  رگراک  يدادـعت  دـمآراک و  رگراکرـس  کی  دوخ  هورگ  زا  تیمـشا  رتکد 
(1) .« دننک تیلاعف  اجنآ  رگراک  دصیس  ات  تسیود  يارب  یشزومآ  هتسه  ناونع  هب  هتفر و 

لبق هام  لیاوا  رد  دـش . زاغآ  ربماسد  دودـح 1  رد  يراک  لصف  : » دـهد یم  شرازگ  ار  رـصنوبا  تخت  رد  شواک  لصف  نیلوا  هجیتن  تراه 
مهس تفرگ و  تروص  هم  رد 22  هرابکی  هب  میسقت  دنوش . میسقت  ناریا  تلود  اب  ات  دش  لقتنم  نارهت  هب  اه  هتفای  دیسر و  نایاپ  هب  لصف  نیا 

اکیرمآ دـصق  هب  ار  ناریا  تأیه ، ییاکیرمآ  ریدـم  نوتپآ ، ما . فزوج  ياقآ  سپـس  تفاـی . لاـقتنا  كرویوین  هب  هدـش ، يدـنب  هتـسب  هزوم ،
يارب هک  دوـب  یمالـسا ] هیلوا   ] هرود نآ  ياـه  لافـس  زا  یهجوـت  بلاـج  هعوـمجم  داد ، یم  ناـشن  نوـتپآ  ياـه  سکع  هچنآ  درک . كرت 
رخاوا ای  نایناساس  هرود  يادـتبا  هب  قلعتم  ئـش  ود  دندنمـشزرا ، هزوم  يارب  هک  ییاه  هتفای  رگید  دـندوب . بساـنم  رایـسب  هزوم  رد  شیاـمن 

، اه يدنب  میـسقت  رد  ایـشا  نیا  دنا . هدـش  يزاسزاب  رترخأتم  يا  هرود  رد  تسا  صخـشم  هک  هدـش  يربچگ  هرجنپ  هچقات  ود  تسا ؛ نایتراپ 
دنتسه و نایشنماخه  هرود  هب  قلعتم  هک  دنا  هتفرگ  رارق  هایس  گنس  هتسجرب  شقن  تاعطق  ءزج 
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دنک یم  هراشا  ییاـه  هتفاـی  نینچ  دوجو  اـب  تراـه   (1) .« دـنا هدـش  يزاسزاب  يدـعب  ياه  هرود  رد  هدـش و  یلقیـص  یکاکح و  تفارظ  هب 
زا يا  هچخیرات  نینچمه  تراه  تسا ». هدرک  يزیر  همانرب  دـعب  لاس  زییاپ  رد  راک  همادا  يارب  درادـن و  يدـب  سح  ناونع  چـیه  هب  نوتپآ  »
رد يرگید  هار  نوچ  هک  هدوب  سراف  نامرک -  يور  ناوراک  هار  رد  قطانم  نیرت  قنوررپ  زا  یکی  نادیم  نیا  : » دنک یم  هئارا  رصنوبا  تخت 

همه تمدق  نیاربانب  دوب . هدش  هکورتم  نآ  یبرغ  شخب  هدش ، هدیشک  بونج  تمس  هب  زاریش  رهـش  يانب  ماگنه  رد  يرجه  لوا  نرق  رخاوا 
شیاه شواـک  لوا  لـصف  رد  نوتپآ  تقیقح  رد  642 م ).  ) ددرگ یمرب  ناریا  هب  بارعا  هلمح  زا  سپ  لوا  نرق  هب  یمالـسا  ياـه  هنیلاـفس 
نادـیم یـشاوح  رد  يرافح  هب  طقف   » هک دـهد  یم  حیـضوت  نآ  هرابرد  وا  دوب و  یبرع  گنهرف  رگنایامن  هک  تفای  تسد  يا  هیـال  هب  طـقف 

رکف هب  وا  صوصخ  هب  دـناسرب . یناساس  هرود  زا  هدـنام  یقاب  راـثآ  هب  ار  وا  دـیاب  اـه  شواـک  يدـعب  لـصف  میا ». هتخادرپ  یـسانش  ناتـساب 
.« تسا هدوب  هکورتم  یناوراک  هار  رد  یماظن  ياه  هاگیاپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  ینامز  هک  تسا  يا  « هعلق  » رد شواک  يرافح و 

وا تسا . هتـشاد  شققحم  ناراکمه  یناریا و  یمـسر  تاماقم  رب  یتبثم  رایـسب  ریثأت  نوتپآ  دوخ  : » دوب تاملپید  رایـسب  دوخ  راک  رد  نوتپآ 
درواتسد دوخ  يدوخ  هب  هلئسم  نیا  دیوگ . یم  نخس  وا  زا  يزیمآ  شیاتس  ریباعت  اب  رادگ  دراد و  جازم  یمدمد  دلفـستره  اب  یبوخ  طباور 

زا ربـخ  ربـتکا 1933  خـیرات 12  هب  ناریا  هماـنزور  دوـش ». نیمزرـس  نیا  رد  وا  يدـعب  ياـه  تیقفوـم  هب  رجنم  دـناوت  یم  هک  تـسا  یمهم 
لصف ياه  هتفای  دروم  رد  تراه  شرازگ  فالخرب  داد . رصنوبا  تخت  رد  اه  يرافح  موادت  فده  اب  ناریا  هب  نوتپآ  ما . فزوج  تشگزاب 

یلو تسا ، هدشن  تفای  نادیم  نیا  رد  یهجوت  لباق  ئـش  چیه  زونه  : » دـسیون یم  خـیرات  نامه  رد  تاعالطا  همانزور  نادـیم ، نیا  رد  لوا 
هب یبایتسد  هک  دنراد  دوجو  يا  هدننکراودیما  ياه  هناشن 
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هحفـص رد  یمهم  ياه  هتفای  زا  نینچمه  نارهت  ياه  همانزور  دـننک ». یم  لمتحم  ار  اه  شواک  يدـعب  لصف  رد  یخیراـت  مهم  ياـه  هتفاـی 
(1) (. دعب لصف  ن.ك : . ) دنداد ربخ  دیشمج  تخت 

رـصنوبا تخت  ياه  هتفای  هک  دوب  هدمآ  ربخ  رد  دش . رـشتنم  يدـعب  ياه  هتفای  میـسقت  ربخ  نئوژ 1934  خیرات 22  هب  شـشوک  همانزور  رد 
نوتپآ و دسیون  یم  شرازگ  نیا  رب  یحرـش  رد  كورب  ینروه  دنا . هدـش  لقتنم  نارهت  هب  ناریا  تلود  یفاشتکا و  تأیه  نیب  میـسقت  يارب 

زاربا یتـلود  تاـماقم  تسد  هب  اـه  هتفاـی  میـسقت  زا  ار  دوـخ  تیاـضر  دنتـشگزاب و  نارهت  هـب  تعرـس  هـب  شیپ  زور  دـنچ   » شراـیتسد ود 
همانزور رد  هک  روط  ناـمه  دـش . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  كرویوین  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  رد  تیاـهن  رد  اـه  هتفاـی  نیا  زا  یخرب   (2) .« دنتشاد

بیجع يایشا  تارهاوج و  صاخ ، ییاه  نادلگ   » لماش هزوم  رد  هدش  هداد  شیامن  يایـشا  تسا ، هدمآ  لیروآ 1935  خیرات 12  هب  ناریا 
کی هدش ، هداد  شیامن  يایـشا  نایم  رد  دوب ». هدـش  تفای  زاریـش  یلاوح  رد  رـصنوبا  تخت ]  ] رـصق رد  یتأیه  هتـشذگ  لاس  هک  دوب  يزنرب 

هب رصحنم  نادعمش  کی  هتشادن ... یهباشم  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  رد  نونکات  هک  یناساس  هرود  یباعل  ریغ  ياه  نادلگ  زا  لماک  هعومجم  »
دودح 500 تسا ». هدش  هدید  هاگـشیامن  ياه  هتفای  نایم  رد  یـسم  يزنرب و  ياه  لاگنچ  دراک و  زین  یناساس و  هرود  هب  قلعتم  يزنرب  درف 

تـسا هدش  کح  یناریا  تاماقم  ياه  هنت  مین  زا  یکچوک  ریواصت  اه  هرهم  نیا  زا  یخرب  يور  رب  : » دنا هدـش  هتـشاذگ  شیامن  هب  زین  هرهم 
هراشا درف  ره  ناونع  مان و  هب  هک  هدـش  کح  ییاه  هتـشون  رگید ، یخرب  يور  رب  دـنراد . گرزب  ياه  هالک  نیگنـس و  ياـه  هراوشوگ  هک 

زیوآ هراوشوگ ، لماش  متفه  نرق  هب  قلعتم  الط  زا  هدـش  هتخاس  يایـشا  تارهاوج ، لماش  هدـش  هداد  شیامن  رگید  ياه  هتفای  تسا ». هدرک 
اب گرزب  هراوشوگ  ود  ینیب و  ياه  هقلح  همکد و  دنبندرگ ،

ربتکا 1933. خروم 21  ، 891/175 ، 927 هرامش 1560 ، تراه ، شرازگ  - 1
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، ـالاب شرازگ  رد   (1) .« دنتـسه سکول  یتنیز  يایـشا  رگید  درگ و  کچوک  ماج  کی  لـماش  هرقن  يایـشا  دنتـسه . ریظن  یب  ياهدـیراورم 
زا تعرـس  هب   » شهارمه تأیه  نوتپآ و  لقتنم و  ناریا  زا  تعرـس  هب  ایـشا  نیا  هک  تشادن  یبجعت  دنک  هفاضا  تسناوت  یم  كورب  ینروه 

نوچ دـش ؛ هیلخت  تیلاعف  لاس  هس  زا  سپ  رـصنوبا  تخت  هک  درک  مـالعا  نتیلوپورتم  هزوم  اـه ، هتفاـی  نیا  دوجو  اـب  دـندش ». جراـخ  نارهت 
زا یکاح  نوتپآ  یلبق  ياه  شرازگ  هک  نآ  دوجو  اب  هوالعب ، تشادن ». رب  رد  يزیمآ  تیقفوم  جیاتن   » یسانش ناتـساب  نادیم  نیا  رد  شواک 

درـسلد ًابیرقت  دش ، ماجنا  دلفـستره  روسفرپ  هیـصوت  هب  هک  زاریـش  ياه  شواک  كدنا  جـیاتن  رطاخ  هب   » دـیوگ یم  نونکا  وا  دوب ، تیاضر 
(2) .« تسا هدش 

ات 1940  1935 ناسارخ ، روباشین ، رد  نتیلوپورتم  هزوم  شواک 

رد روباشین  یکیدزن  رد  عقاو  لت  راهچ  رد  شواک  يارب  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  تساوخرد  اب  یغورف  یلعدـمحم  هنیباـک  لیروآ 1935 ، رد 
. مسا یب  خایداش و  نارگنهآ ، نالـسرا ، پلآ  زا : دوب  ترابع  لت  راهچ  نیا  درک . تقفاوم  دندوب  هدش  هتخانـش  یلم  راثآ  ءزج  هک  ناسارخ 

دیاب روباشین ]  ] روپاشین رد  نادیم  نیا  ندوب  رابرپ  دروم  رد   » داد ربخ  زدلیاچ  زویر  یج . اکیرمآ  ترافس  رادراک  هب  ار  دوخ  تقفاوم  رادگ 
هیهت هشقن  نآ  زا  رهـش  نیا  هزادنا  هب  یناریا  برع و  میدق  ناناد  یفارغج  هک  درادن  دوجو  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  نادیم  چیه  هک  میوگب 
جیاتن  » هب ندیـسر  ات  اه  شواک  عورـش  نامز  زا  هک  دننارگن  دنتـسین و  قاتـشم  لبق  هزادـنا  هب  وا  ناراکمه  نوتپآ و  هتبلا ،  (3) .« دنشاب هدرک 

. دیاین شوخ  اه  هزوم  يانما  تأیه  ياضعا  قاذم  هب  هلئسم  نیا  دشکب و  لوط  يدایز  نامز  تبثم »

لصاح یناشخرد  جیاتن  ناتسبات 1935 ، رد  روباشین  رد  راک  عورش  اب 

لیروآ 1935. خروم 9  ، 891/337 ، 9111 هرامش 421 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
هم 1935. خروم 29  ، 891/246 ، 927 هرامش 462 ، زدلیاچ ، زویر  یج . شرازگ  - 2

هم 1935. خروم 29  ، 891/246 ، 927 هرامش 462 ، زدلیاچ ، شرازگ  - 3
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هدیدن بسانم  هزوم  هک  ینامز  ات  اه  هتفای  هب  طوبرم  رابخا  هک  دنتـشاد  دـیکأت   » وا هورگ  نوتپآ و  هک  دوب  هجوت  بلاج  نانچنآ  جـیاتن  دـش .
: دنک یم  حرطم  ار  يرتشیب  تایئزج  شرازگ  نامه  رد  كورب  ینروه   (1) .« دنوشن رشتنم 

هنامگ جـیاتن  زا  اهنآ  ینیب  شوخ  تیاضر و  هب  هجوت  اب  دـنتفر . روباشین  هب  هیلوا  ياه  ینز  هنامگ  يارب  تأیه  وضع  هس  ناتـسبات ، لیاوا  رد 
چگ اب  اه  قاتا  نیا  دندوب . هدرکن  ینادنچ  شواک  يرافح و  یقوجلـس ، هرود  هب  قلعتم  فقـس  نودب  قاتا  يدادعت  فشک  زا  شیپ  ات  ینز ،
. دوبن يرارکت  اه  يرب  چگ  نیا  ياهراگن  شقن و  زا  کی  چیه  و  دوب ؛ هدش  نیئزت  یقوجلس  هرود  صاخ  درف  هب  رصحنم  ابیز و  ياه  يرب 

هک تسا  نیا  رب  هدیقع  و  دندوب ؛ هدـش  هیلخت  دوب  هدـناشوپ  ار  اهنآ  يور  هک  یلُخ  كاخ و  فشک و  لماک  روطب  نامز  نآ  ات  قاتا  ود  اهنت 
، روهـشم فوسلیف  یماطـسب ، دـیزیاب  هربقم  هب  يدودـح  ات  اهنآ  هشقن  تانیئزت و  و  دـنراد ؛ گرزب  هربقم  کی  دوجو  زا  ناـشن  قاـتا  ود  نیا 

. تسا یقوجلس  نارود  هب  قلعتم  هتبلا  مه  نآ  هک  دراد ؛ تهابش 

عقاو رد  يربچگ و  راثآ  زا  رپ  نویماک  ود  اب  تأیه  ياضعا  تسا ، هدـنام  یقاـب  لـصف  نیا  رد  راـک  همادا  يارب  هک  یمک  ناـمز  هب  هجوت  اـب 
؛ دننک لیطعت  اجنآ  رد  ار  دوخ  راک  ياه  نادیم  اه و  هاگراک  ات  تفر  دنهاوخ  زاریـش  هب  اهنآ  دنا . هدمآ  نارهت  هب  دروآ ، دش  یم  هک  هچره 

هزوم رد  اهنآ  هباشم  هک  دنتسه  ییایشا  زا  ییاه  هنومن  اه  هتفای  نیا  دنبای . تسد  اه  هتفای  زا  یلداعتم  مهـس  هب  هک  دنراودیما  تشگزاب  رد  و 
. تسا هدوبن  دوجوم  نونکات  نتیلوپورتم 

نتیلوپورتم رنه  هزوم  ناگدـنیامن  : » دـهد یم  شرازگ  كورب  ینروه  دـش . میـسقت  روباشین ، رد  شواک  لصف  نیلوا  ياه  هتفای  دـعب ، یمک 
ياه هتفای  تسا . هدوب  شخب  تیاضر  هدش و  لیمکت  روباشین  یـسانش  ناتـساب  نادیم  ياه  هتفای  میـسقت  هک  دـندرک  يروآدای  نم  هب  زورما 

هزادنا رظن  زا  تأیه  نیا 

ربماتپس 1935. خروم 13  ، 891/262 ، 927 هرامش 568 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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هب دـندوب  اه  شواک  لوئـسم  هک  یناوج  نادرم  تسا ... یقوجلـس  هرود  زا  یبوخ  ياه  هنومن  اهنآ  هک  متفای  عالطا  نم  یلو  دوب ، کـچوک 
خـیرات 2 رد  ناریا  هماـنزور   (1) .« دـنریگ رـس  زا  ار  اه  تیلاعف  هتـشگرب و  ناریا  هب  سرام  هام  يادـتبا  رد  دـنراودیما  هک  دـنداد  عـالطا  نم 

مامتا هب  هقطنم  نآ  رد  ار  شواک  روباشین ، هب  نتیلوپورتم  هزوم  فرط  زا  هدش  هداتسرف  یـسانش  ناتـساب  تأیه  هک  داد  عالطا  ربماسد 1936 
ترازو هدنیامن  روضح  اب  اه  هتفای  دنا . هدرک  فشک  یقوجلـس  ياه  هدـنامزاب  یمیدـق و  ياه  هنیلافـس  لماش  یـشزرااب  يایـشا  هدـناسر و 

شـش یتحارتسا  يارب  نطو  هب  تشگزاب  هار  رد  تأیه  دندش . موم  رهم و  يدنب و  هتـسب  ناشمیـسقت ، ناکم  نارهت ، هب  لاسرا  يارب  فراعم 
روباشین ير و  ياه  هتفای  میسقت  تسا ، هدمآ  ربماسد 1936  خیرات 8  هب  مارگلت 61  رد  هک  هنوگ  نامه   » دـنک یم  نایب  مایرم   (2). دوب ههام 

.« دیسر نایاپ  هب  یلکشم  چیه  نودب 

شواـک لـصف  نیمهن  نتیلوپورتم  هزوم  رد 1940  دوب . تکربرپ  كرویوین  هزوم  يارب  هزادـنا  ناـمه  هب  اـهنآ  میـسقت  يدـعب و  ياـه  هتفاـی 
ناریا كرت  زا  لبق  نوتپآ  دـندرک . كرت  ار  ناریا  وا  میت  نوتپآ و  اه  هتفای  يرـس  نیرخآ  میـسقت  زا  سپ  درب و  نایاپ  هب  ناریا  رد  ار  شیاه 

نو یس . اکیرمآ ، ترافـس  رادراک  تابـساحم  ساسا  رب  درک . حرطم  روباشین  رد  يرافح  يارب  نتیلوپورتم  زوجم  دیدمت  يارب  یتساوخرد 
: درک هفاضا  داد و  يراکمه  لوق  نوتپآ  هب  اما  دوبن ، نئمطم  نادنچ  گنج  لوط  رد  يرافح  شواک و  همادا  هب  تبسن  هچ  رگا  ترگنا ، چا .

روباشین یـسانش  ناتـساب  نادیم  رد  نتیلوپورتم  هزوم  قوقح  زا  ات  میریگ  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  دیاب  ام  هک  منک  یم  ساسحا  ًایوق  نم  »
(3) .« دش دهاوخ  هداد  اه  سور  ای  اه  ناملآ  هب  زایتما  نیا  دایز  یلیخ  لامتحا  هب  هنرگو  مینک  عافد 

ناریا رد  نتیلوپورتم  هزوم  ياه  تیلاعف  زا  یهاتوک  هچخیرات  ترگنا 

ربتکا 1935. خروم 8  ، 891/268 ، 927 هرامش 592 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
ربماسد 1936. خروم 11  ، 891/420 ، 9111 هرامش 946 ، مایرم ، یپ . ندروگ  شرازگ  - 2

توا 1940. خروم 6  ، 891/321 ، 927 هرامش 1888 ، ترگنا ، شرازگ  - 3
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زا هک   ) رخآ لصف  شـش  تشذـگ و  زاریـش  یکیدزن  رد  رـصنوبا  تخت  رد  يرافح  هب  هزوم ، ياـه  تیلاـعف  لوا  لـصف  هس  دـنک . یم  هئارا 
عقاو مایخ  رمع  هربقم  یکیدزن  رد  دهشم و  یلصا  هار  رـس  رب  ناسارخ  رد  روباشین  تفای . صاصتخا  روباشین  رد  شواک  هب  دش ) زاغآ   1935

: دهد یم  همادا  ترگنا  تسا . هدش 

رد اهنآ  راک  دنا . هداد  ماجنا  تسا ) ناتسلگنا  هعبت  هک   ) نوسنیکلیو یک . زلراچ  رزواه و  رتلاو  نوتپآ ، ما . فزوج  نایاقآ  ار  اه  شواک  نیا 
دودح 1600 هک   ) رهش هک  ینامز  ینعی  دیدرگ . دالیم  زا  دعب  9 و 10  نورق 8 ، ياه  هنیلافس  زا  يردان  رایسب  عاونا  فشک  هب  رجنم  روباشین 
رد هک  یفیرظ  یباعل  ياه  لافـس  تسا . هدوب  نیچ  دـنه و  يزکرم ، يایـسآ  اپورا ، نیب  يراجت  هارهاش  دوب ) هدـش  يراذـگ  هیاپ  شیپ  لاس 
رد هک  يا  هعومجم  تسا و  هدوب  یمالسا  رنه  هیلوا  زکارم  نیرت  گرزب  زا  یکی  روباشین  هک  دنهد  یم  ناشن  دنا  هدمآ  تسد  هب  اه  يرافح 

. تسا ریظن  یب  اکیرمآ  رد  تسا  هدمآ  مهارف  كرویوین  نتیلوپورتم  هزوم 

هدش تفای  گنر  اب  هدـش  یـشاقن  ياهراوید  رخاوا  نیمه  رد  چـگ و  يور  رب  ییاه  یکاکح  اه و  يربچگ  حاولا و  نینچمه  ناکم  نیا  رد 
راثآ يایاقب  نایم  زا  هکـس  يدادعت  دنا . هدش  تفای  ناریا  رد  هک  دنتـسه  یمالـسا  هدش  یـشاقن  ياهراوید  نیرت  یمیدـق  اهراوید  نیا  دـنا .

. دنتسه دالیم  زا  سپ  ات 12  نورق 8  هب  قلعتم  راثآ  نیا  دنهد  یم  ناشن  هک  دنا  هدش  تفای 

تیریدم اب  هک  دنتسه ، انب  هعومجم  ود  لماش  1939 و 1940 )  ) رخآ لصف  ود  یلصا  ياه  هتفای  هک  داد  عالطا  نم  هب  نینچمه  نوتپآ  ياقآ 
هیال یـس  لقادح  راوید  نیا  تاعطق  یخرب  رد  تسا . هدش  یـشاقن  ياهراوید  اب  یمامح  اهنآ  زا  یکی  دـنا . هدـش  شواک  نوسنیکلیو  ياقآ 
ياه قاتا  هک  تسا  يدجـسم  ًالامتحا  ای  یمیدـق  یمالـسا  »ي  هسردـم  » رگید ياـنب  تسا . هتفر  راـک  هب  هدـش  يزیمآ  گـنر  چـگ  فلتخم 

یچگ ياهراوید  یلو  تسا ؛ هدشن  لماک  زونه  اهانب  نیا  هعلاطم  تسا . ییاهانب  نینچ  صوصخم  هک  دراد  ییاه  نحص  یلومعم و 
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نارهت و هزوم  هب  گرزب  حول  کی  دـنا . هدـش  يزیمآ  گنر  زین  رگید  ياهراوید  همه  دـنا . هدـش  تفای  اه  قاتا  نیا  زا  یکی  رد  گنردـنچ 
و یباعل ) لافـس   ) کیمارـس زا  یگرزب  هعومجم  اه ، يزیمآ  گنر  نیا  رانک  رد  تسا . هدش  لقتنم  كرویوین  هزوم  هب  يرگید  هباشم  هنومن 
. دنا هدش  تفای  يدیدج  عاونا  هورگ  ره  رد  تسا و  هدش  هفاضا  نیشیپ  لوصف  ياه  هعومجم  هب  نآ -  زا  لبق  ای  مهد  نرق  هب  قلعتم  هشیش - 

اب ار  دروخرب  نیرتـهب  شناراـیتسد  نوتپآ و  ياـقآ  : » تفاـی یم  همادا  یتـحار  هب  ناریا  تلود  نتیلوپورتـم و  نیب  اـه  هتفاـی  نیا  همه  میـسقت 
یلکـشم نیرت  کچوک  نودـب  هراومه  كرویوین  هزوم  و  ناتـساب ] ناریا   ] نارهت هزوم  نیب  اـه  هتفاـی  میـسقت  دـنا و  هتـشاد  یناریا  تاـماقم 

دیدـمت اب  ناریزو  تأیه   1940 ربتکا رد 21  تسا . هدوـب  شواـک  همادا  نارگن  نتیلوپورتـم  هک  تسا  بجعت  ياـج  تسا ». هتفرگ  تروـص 
(1). درک تقفاوم  هیروف 1941  زا  رگید  لاس  هس  تدم  هب  نتیلوپورتم  زایتما 

نیب تالسارم  نداتـسرف  يارب  یهار  ناونع  هب  کیتاملپید  تسپ  زا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  ایناولیـسنپ ، وگاکیـش و  ياه  هزوم  دروم  رد 
كرویوین نتیلوپورتم  هب  نوتپآ  فرط  زا  نیناوق  يداع  دنور  زا  جراخ  هدش  موم  رهم و  يا  همان  ًالثم  درک . یم  هدافتـسا  كرویوین  نارهت و 

رد يروم  هب  يا  همان  رد  ترگنا  درک . داجیا  هجراـخ  روما  ترازو  کـیدزن  رواـخ  روما  شخب  رد  یتالکـشم  عوضوم  نیا  دـش . هداتـسرف 
نئمطمان رایـسب  یتسپ  تامدخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دیـسرپ  نم  زا  كرویوین  نتیلوپورتم  هزوم  زا  نوتپآ  : » دسیون یم  نئوژ 1937  خیرات 4 

هک متفگ  وا  هب  نم  منک ؟ لاسرا  ترافـس ] تالـسارم   ] تسویپ هب  ار  وا  ياه  همان  نم  ییانثتـسا -  ًالماک  یتوص  هب  دراد -  ناکما  ایآ  تسا 
شخب زا  یج  فارگاراپ  مهاوخ  یم  ، » درک يروآدای  ترگنا  هب  یتحاران  اب  يروم   (2) .« مهد لوق  مناوت  یمن  یلو  درک  مهاوخ  يریگیپ 

ربماون 1940. خروم 14  ، 891/326 ، 927 هرامش 1945 ، ترگنا ، شرازگ  - 1
نئوژ 1937. خروم 4  ، 461 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  ترگنا  همان  - 2
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ياـه هماـن  رد  ییانثتـسا  دراوم  یتـقو  دـنک  یم  ناـیب  هک  موش  روآداـی  امـش  هب  ار  کـیتاملپید  تاـماقم  ياـه  لمعلاروتـسد  لـصف 17   25
ياه تکاپ  رهم  هک  نآ  دوجو  اب  دوش . جرد  همان  نتم  هیـشاح  رد  لوئـسم  ریدم  ياضما  هدش و  زاب  دـیاب  اه  همان  دـیآ ، یم  شیپ  یناگرزاب 
موم رهم و  ياه  تکاپ  رد  اه  همان  دوخ  دوب ، هدش  هدوشگ  دندوب ، هدـش  لاسرا  امـش  نئوژ 1937  همان 4  اب  هک  نوتپآ  همان  لماح  یجراـخ 
يور ار  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  سردآ  هتـشاذگ و  تکاپ  رد  ار  اه  همان  هک  درک  مهاوخ  اضاقت  تسپ  دـحاو  زا  نم  هتبلا  دنتـشاد . رارق  هدـش 

یتیعقوم امش  فرط  زا  اه  همان  نیا  شریذپ  هک  دیا  هدرک  نشور  نوتپآ  يارب  ًالماک  ار  بلطم  امش  هک  مرادن  یکـش  نم  دننک . جرد  تکاپ 
تـسپ زا  هدافتــسا  یلو   (1) .« درادـن ار  اـم  کـیتاملپید  تـسپ  زا  هدافتـسا  هزاـجا  شیاـه  هماـن  نداتـسرف  يارب  وا  هدوـب و  ییانثتـسا  رایـسب 

هب يا  همان  تکاپ  نم  نوتپآ ، ياقآ  تساوخرد  هب  هجوت  اب  : » تشون هنیمز  نیا  رد  ترگنا  تفاـی . همادا  نتیلوپورتم  هزوم  يارب  کـیتاملپید 
تسا یسانش  ناتساب  لئاسم  دروم  رد  هشقن  ویتاگن و  يدادعت  لماح  هک  كرویوین  نتیلوپورتم  هزوم  زا  دنامید  سا . سیاروم  رتکد  سردآ 

همان رگا  دوب  دهاوخ  رازگساپس  رایسب  نوتپآ  ياقآ  تسین . ینئمطم  راک  همان  قیرط  زا  اهنآ  نداتسرف  یلعف  طیارش  رد  یلو  منک . یم  لاسرا 
رکشت بتارم  نوتپآ  هیروف 1941  رد 21   (2) .« دـیایب نآ  تفایرد  يارب  هزوم  فرط  زا  يدرف  ات  دـنامب  یقاب  کیدزن  رواـخ  روما  شخب  رد 
لوذـبم ناریا  رد  ام  راک  هنیمز  رد  هراومه  امـش  شخب  هک  یهجوت  فطل و  زا  ًاـقیمع  اـم  . » تشاد مـالعا  يروم  هب  ار  نتیلوپورتم  رنه  هزوم 

(3) .« میرازگساپس تسا  هتشاد 

ات 1936  1931 ناریا ، رد  نیتسا  دراوراه –  یفاشتکا  تأیه 

نیچ زا  دوب  هدش  هتساوخ  اهنآ  زا  اما  دندوب ، نیچ  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  هب  دنم  هقالع  نوتـسوب  گاف  هزوم  دراوراه و  هاگـشناد 
جراخ

هییوژ 1937. خروم 12  ، 462 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، ترگنا ، هب  يروم  همان  - 1
توا 1940. خروم 8  ، 891/321 ، 927 هرامش 1888 ، ترگنا ، شرازگ  - 2

هیروف 1941. خروم 25  ، 891/326 ، 927 يروم ، هب  نوتپآ  همان  - 3
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نئوژ خیرات 9  هب  يا  همان  رد  لوول  سنرال  يا . دراوراه ، هاگـشناد  سیئر  دـندوب . ناریا  هب  دورو  هشیدـنا  رد  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دـنوش و 
هجوت هدرک و  فطل  هجراخ  روما  ترازو  شیپ  لاـس  کـی  دودـح  : » دـسیون یم  لـساک  رآ . ماـیلیو  هجراـخ ، روما  ریزو  نواـعم  هب   1931

نیچ رد  یـسانش  ناتـساب  تاـقیقحت  هب  تساوـخ  یم  دراوراـه  هاگـشناد  فرط  زا  هک  نیتـسا -  لروا  رـس  هب  ار  نکپ  رد  اـکیرمآ  تراـفس 
مه اکیرمآ  ترافس  اما  تفرگ ، ناتسلگنا  ترافس  زا  ار  شا  هیلوا  کمک  دوب ، ناتـسلگنا  هعبت  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درک . بلج  دزادرپب - 

زوجم دننک و  یم  دروخرب  يرظن  گنت  اب  ناشروشک  رد  یسانش  ناتساب  تیلاعف  هنوگره  هب  تبـسن  اه  ینیچ  هنافـسأتم  درک . تیامح  وا  زا 
. دنا هدرک  لطاب  راک  يارب  ار  وا 

نیا نتـشون  تلع  تسوا . اب  يراکمه  هدامآ  ناریا  رد  ناتـسلگنا  ترافـس  تسا و  ناریا  بونج  هب  دوخ  ناققحم  لاقتنا  ددـصرد  وا  نونکا 
ای دنتـسه  وا  هب  تشاد ، دوجو  نیچ  رد  هچنآ  هیبش  ییاه  کمک  هئارا  هب  دـنم  هقالع  ایآ  مسرپب  هجراـخ  روما  ترازو  زا  هک  تسا  نآ  هماـن 

لاحشوخ رایسب  زین  ام  : » دسیون یم  نئوژ  خیرات 11  رد  لوول  هب  خساپ  رد  لساک   (1) .« دش دهاوخ  زاغآ  ناتسمز  زا  وا  ياه  تیلاعف  ریخ ؟
لساک لمعلاروتسد  میهد ». هئارا  وا  هب  ناریا  رد  هدرک ، یم  نیتسا  لروا  رس  هب  نیچ  رد  ام  ترافس  هک  ییاه  کمک  نامه  هک  دش  میهاوخ 

: دوب دراوراه  فرط  زا  یمازعا  تأیه  هب  ترافس  هبناج  همه  کمک  لماش  نارهت  رد  تراه  هب 

هک دننک  یم  ساسحا  نآ  نایماح  تسا ، هدرک  هیکت  یسیلگنا  نالوئسم  تاماقم و  رتافد  ياه  کمک  هب  هدمع  روط  هب  تأیه  هک  یلاح  رد 
. تسا تیمها  زئاح  هژورپ ، هب  ناریا  تلود  نآ ، قیرط  زا  اکیرمآ و  تلود  کیتاملپید  کمک  تیامح و 

دنیامنب و تأیه  هب  بسانم  کمک  هئارا  رد  ار  دوخ  یعس  تیاهن  ناریا  رد  هناخترازو  نیا  تاماقم  هک  تسا  راودیما  هجراخ  روما  ترازو 

نئوژ 1931. خروم 9  ، 891/109 هرامش 927 ، لساک ، هب  لوول  همان  - 1
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(1). دننک يراکمه  دوخ  یسیلگنا  نایاتمه  اب  هنیمز  نیا  رد  هک  دنک  یم  هیصوت 

شرازگ ربتکا 1932  خـیرات 3  هب  تاعالطا  همانزور  دروآ . تسد  هب  ناوت  یم  نارهت  ياه  همانزور  زا  ار  نیتسا  تأـیه  هنیمز  رد  تاـعالطا 
جیلخ هقطنم  رد  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  هک  دراد  دصق  نیتسا ، لروا  رس  ناتسلگنا ، فورعم  یگنهرف  ياه  هرهچ  زا  یکی  هک  دهد  یم 

یتاقیقحت راک  يارب  ناریا  تلود  زا  یهباشم  زوجم  لروا  رـس  نآ ، زا  لبق  لاس  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  همانزور  نیا  دریگ . رـس  زا  ار  سراف 
رد وا  تسا و  دراوراه  هاگـشناد  فرط  زا  نیتسا  لروا  رـس  راک  : » تسا تروص  نیا  هب  ربخ  نیا  دروم  رد  تراه  حرـش  دوب . هدرک  تفایرد 

شوخ یناریا  تاماقم  قاذـم  هب  دـیوگ  یم  رادـگ  ویـسوم  هک  روط  نآ  هلئـسم  نیا  تسا . هدـماین  نارهت  هب  ًالـصا  هتـشذگ  لاس  کـی  لوط 
هب تس ، اهنآ  نتسناد  هب  دنم  هقالع  رایسب  ترافـس  دراد  وا  تأیه  فادها  دروم  رد  یتاعالطا  کیدزن  رواخ  روما  شخب  رگا  تسا . هدماین 
داد دهاوخ  همادا  ینامز  ات  ار  شیاه  شالت  وا  منک  یم  رکف  دنک . يراددوخ  نارهت  هب  ندمآ  زا  دهاوخب  نانچمه  لروا  رـس  رگا  صوصخ 

. درک ادیپ  همادا  لاس 1936  نایاپ  ات  اه  شواک   (2) .« دنک ادیپ  تسا  هدوب  دنـس  هرد  ات  نیرهنلا  نیب  زا  هک  ار  يا  یخیرات  یناگرزاب  هار  هک 
هب هک  نیتسا  لروا  رس  یسیلگنا ، فورعم  سانش  ناتـساب  هک  داد  شرازگ  هم 1936  خیرات 18  رد  ناتـسرل  رد  تاعالطا  همانزور  راگنربخ 
رـس رب  یـسانش ، ناتـساب  تاعلاطم  هب  ناریا  برغ  بونج و  رد  هام  تفه  ندنارذگ  زا  سپ  فراعم ، ترازو  هدنیامن  یمیرک ، نمهب  هارمه 

رد نیتسا  لروا  رـس  هک  داد  شرازگ  ربماسد 1936  خـیرات 11  هب  ناریا  همانزور   (3). تسا هدرک  فقوت  رتشلا  رد  هاشنامرک  نیـسره و  هار 
وا یمیرک  نمهب  فراعم ، ریزو  هدنیامن  اهرفس  نیا  همه  رد  تسا . هتخادرپ  شواک  هب  هیمورا ]  ] هییاضر زاریـش و  رد  هتـشذگ  هام  تدم 18 

همانزور درک . یم  یهارمه  ار 

نئوژ 1931. خروم 18  ، 891/109 هرامش 927 ، تراه ، هب  لساک  لمعلاروتسد  - 1
ربتکا 1932. خروم 5  ، 891/313 ، 9111 هرامش 1243 ، تراه ، شرازگ  - 2

نئوژ 1936. خروم 12  ، 891/407 ، 9111 هرامش 824 ،  مایرم ، یپ . ندروگ  شرازگ  - 3
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نیا زا  سپ  وا  تسا ». هدرک  فشک  دنتـسه  یخیرات  تیمها  ياراد  هک  ار  تمیقیذ  يایـشا  یهوبنا   » نیتسا لروا  رـس  هک  دهد  یم  شرازگ 
(1). تشگزاب ندنل  هب  اه  شواک 

[ دئاوف  ] روما ترازو  ياه  يزیر  همانرب  اب  نم  : » داد حیضوت  یتمیق » يایـشا   » نیا دروم  رد  درک  رـشتنم  لاس 1940  رد  هک  یباتک  رد  نیتسا 
رد ما  هدروآ  درگ  هعلاطم  قیقحت و  يارب  هک  ییاه  هتفاـی  همه  شیاـمن  يارب  تقوم  زوجم  دنتـشاد  يا  هنامیمـص  رایـسب  درکیور  هک  هماـع ،

زایتما نیا  دـنوش . میـسقت  شخب  ود  هب  یناتـساب  راثآ  نوناق  ساسا  رب  هدـنیآ  رد  راـثآ  نیا  هک  طرـش  نیا  هب  هتبلا  متفاـی . اـیناتیرب  یلم  هزوم 
، زوردنا چا . درف  ياقآ  نم  راکادف  دنمرنه و  تسود  طسوت  هدـش  تفای  يایـشا  همه  فیـصوت  لیلحت و  يارب  ار  هنیمز  ًالمع  هنادـنمتواخس 

قلعتم يایشا  همین  يارب  ًالباقتم  هک  مرازگـساپس  رایـسب  ایناتیرب  یلم  هزوم  يانما  تأیه  زا  نم  دروآ . یم  مهارف  يا ،. یب . وا . ناونع  بحاص 
هب مرازگساپس  هنیزه  کمک  نیا  زا  نم  دننک . تظفاحم  دنمشزرا  هعومجم  نیا  زا  ات  دنا  هتفرگ  رظن  رد  دنوپ  غلبم 300  هب  يا  هنیزه  نم  هب 
ات تسا ، هدرک  تبث  نیتسا  هچنآ  هب  هجوت  اـب   (2) .« ما هدرک  تخادرپ  دوخ  ار  شواک  هنیزه  هلمج  زا  تأـیه  ياـه  هنیزه  همه  هک  لـیلد  نیا 

. دوب هدشن  نییعت  زونه  ندنل  رد  اه  هتفای  میسقت  يارب  ناریا  هدنیامن  هوالعب  دوب . هدشن  میـسقت  ءایـشا  نیا  زونه  ینعی 1940  دعب  لاس  راهچ 
. دمآرد ناتسلگنا  هزوم  تیکلام  هب  اه  هتفای  نیا  همه  هک  دسر  یم  رظن  هب 

ناریا رد  هسنارف  یسانش  ناتساب  رادگ و 

رد دیـشک و  تسد  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  دوخ  زایتما  زا  هسنارف  تلود  دـش  اـضما  ربتکا 1927  خـیرات 18  رد  هک  يا  همان  تقفاوم  اـب 
هزوم هناخباتک و  یناتساب ، راثآ  لکریدم  ار  يوسنارف  کی  ناریا  تلود  هک  دش  رارق  ضوع 

ربماسد 1936. خروم 29  ، 891/421 ، 9111 هرامش 958 ، مایرم ، شرازگ  - 1
ص 14. ، 1940 نالیم ، کم  ندنل : ناریا . برغ  یناتساب  ياههار  نیاتسا ، لروا  رس  - 2
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مادختـسا اـی  درف  ناـمه  دادرارق  دـیدمت  تساوـخرد  ناریا  تلود  هک  دوـب  نکمم  نآ  زا  سپ  دوـب و  لاـس  جـنپ  دادرارق  نـیا  تدـم  دـنک .
ربماون رد 18  وا  دادرارق  داد و  يأر  رادگ  هردنآ  مادختسا  هب  سلجم  لیروآ 1928  رد 29  دهدب . سلجم  هب  ار  يرگید  يوسنارف  دنمشناد 

: دریگ یم  هجیتن  ثروزداو  داد . يأر  رگید  لاس  جنپ  تدم  يارب  رادـگ  دادرارق  دـیدمت  هب  سلجم  ربماسد 1933  رد 3  دش . اضما   1928
- رادگ ياقآ  اب  نم  طباور  ما . هدینشن  وا  مارتحا  هتسیاش  ماقم  دنمشناد و  نیا  مادختسا  دیدمت  دروم  رد  يرگید  زیچ  تبثم  تارظن  زج  نم  »

ناریا رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاـعف  دـیدمت  اـب  وا  هک  مناد  یم  نم  تسا . هدوب  شخب  تیاـضر  هناتـسود و  يرادا -  یـصخش و  زا  معا 
ار رادگ  هردنآ  دادرارق  هک  داد  یم  رایتخا  فراعم  ریزو  هب  هک  دـناسر  بیوصت  هب  ینوناق  سلجم  سرام 1939 ، رد 12   (1) .« تسا قفاوم 
هدناسر و ماجنا  هب  ار  شدادرارق  دافم  همه  هنارادافو   » رادگ ویـسوم  هک  دنک  یم  نایب  نوناق  نیا  همدقم  دنک . دیدمت  رگید  لاس  جـنپ  يارب 

یمـسرریغ یماقم  زا  نم  : » دـنک یم  هراشا  نینچمه  ترگنا  تسا .» يرورـض  وا  ددـجم  روضح  تسا . هدوب  شخب  تیاضر  ًالماک  وا  راـک 
دادرارق دوشن  يزاسزاب  بسانم  عقوم  رد  هسنارف  ناریا و  نیب  کیتاملپید  طباور  رگا  رادگ ، ویـسوم  زیمآ  تیقفوم  راک  دوجو  اب  هک  مدـینش 

تنمیب نوریام  دوب . ییاـکیرمآ  ياـه  تأـیه  ياـه  هتفاـی  میـسقت  رد  یناریا  فرط  هدـنیامن  رادـگ   (2) .« دش دهاوخن  دیدمت  رادـگ  ویـسوم 
ماقم رادـگ  : » تسا رادافو  هسنارف  هب  ًاتیاهن  رادـگ  هک  درک  هراشا  مایرم  یپ . نودروگ  اکیرمآ ، ترافـس  رادراک  اـب  ییوگتفگ  رد  تیمـسا 

هک نآ  دوجو  اب  تسا . ناریا  تلود  لابق  رد  وا  یلامتحا  تادهعت  يارو  هسنارف  تلود  لابق  رد  شتادـهعت  تسا و  هسنارف  ترافـس  یمـسر 
ره تسا و  هسنارف  تلود  تمدـخ  رد  ناـنچمه  دـنک ، یمن  تفاـیرد  هسنارف  تلود  زا  یقوقح  تسا  ناریا  تلود  مادختـسا  رد  یتقو  اـت  وا 

ود وا  یگتسشنزاب  يارب  دنارذگ  یم  ناریا  رد  هک  یلاس 

ربماسد 1933. خروم 14  ، 891/177 ، 927 هرامش 1595 ، ثروزداو ، جروج  شرازگ  - 1
چرام 1939. خروم 14  ، 891/311 ، 927 هرامش 1549 ، شرازگ  ترگنا ، چا . ناو . یس . - 2
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کمک اـب  هک  نیا  زین  دوب و  هدرک  هئارا  هسنارف  هب  یهجوت  ناـیاش  تمدـخ  رادـگ  هک  دوب  رواـب  نیا  رب  تیمـسا  دوش ». یم  بوـسحم  لاـس 
یمن گرزب  ياه  نادیم  غارس  هب  ًامومع  نایوسنارف  دنا . هدش  هداد  صاصتخا  نایوسنارف  هب  ناریا  یسانش  ناتساب  ياه  نادیم  نیرتهب   » رادگ

ًاـصخشم اهنآ  هتبلا  دننک . یم  راک  هنیزه  لقادح  اب  دنک و  ینعی  دوخ  شور  هب  اهنآ  شوش ، نادیم  لثم  دننک ، يراک  نینچ  رگا  یلو  دـنور 
یناتـساب راثآ  نالالد  ًالومعم  ار  اه  ناکم  نیا  دنتـسه . یمیدق  يایـشا  زا  رپ  یلو  کچوک  هزادـنا  رظن  زا  هک  دـنراد  هقالع  ییاه  نادـیم  هب 

یم راذگاو  يوسنارف -  طقف  و  يوسنارف -  تأیه  هب  نادیم  دنوش و  یم  هدز  رانک  نالالد  دـندش  ییاسانـش  یتقو  یلو  دـننک ؛ یم  ییاسانش 
(1) .« دوش

یناتـساب راثآ  دـیدج  نوناق  قبط  رب  شوش  ياه  هتفای  میـسقت  ناریا ، تلود  يوسنارف و  یـسانش  ناتـساب  تأیه  نیب  همان  تقفاوم  هب  هجوت  اب 
 – دلفستره تسنرا  فراعم و  یلبق  ریزو  ینابیـش ، کلملا  دیحو  سرزاب - ود  اه  هتفای  میـسقت  رب  تراظن  يارب  تلود  تفرگ . یم  تروص 
ود دوب . زیمآریقحت  تدش  هب  دش  وا  يدنه  رایتسد  يوسنارف و  سانـش  ناتـساب  اب  هک  يراتفر  دنتفر . شوش  هب  هلـصافالب  هک  تفرگ  رظن  رد 

هدرب و يرابنا  هب  ار  ایـشا  ناسرزاب  دنتفرگ . یم  لیوحت  هلـصافالب  دـش  یم  هتفای  هک  یئیـش  ره  دـندوب و  اهنآ  هارمه  هتـسویپ  یتلود  سرزاب 
ناسانش ناتساب  اب  دراد  دیدرت  وا  هک  تفگ  سارگوم  ویسوم  ، » هسنارف راتخمریزو  دنتفرگ . یم  اهنآ  هب  ار  ناسانش  ناتـساب  یـسرتسد  يولج 

، دوش دروخرب  هدـش ، راتفر  شوش  رد  يوسنارف  ناسانـش  ناتـساب  اب  هک  روآ  مرـش  شور  نیمه  هب  هزاورددـص )  ) ناغماد رد  مه  ییاکیرمآ 
(2) .« تسین ریگتخس  نآ  دروم  رد  نادنچ  ناریا  تلود  تسا و  کیدزن  نارهت  هب  ناغماد  نوچ 

میکحت ثعاب  هسنارف  دیدج  راتخمریزو  ناونع  هب  يزوپ  ناژ  باختنا 

ربتکا 1936. خروم 2  ، 891/284 ، 927 هرامش 908 ، مایرم ، شرازگ  - 1
سرام 1931. خروم 23  ، 891/97 ، 927 هرامش 464 ، تراه ، شرازگ  - 2
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گــنهرف و رد  شروــشک  يرترب  زا  هـسنارف  دــیدج  راــتخمریزو  تـسا . هدــش  ناریا  رد  هــسنارف  یگنهرف  یــسانش و  ناتــساب  تیعقوــم 
ياهدرواتـسد دروم  رد  نارگید  نم و  هب  راب  نیدنچ  راتخمریزو  : » دماین شوخ  كورب  ینروه  قاذـم  هب  هک  تفگ  نخـس  شیاهدرواتـسد 

مهم يرثا  ناونع  هب  نآ  یفرعم  شوش و  رد  يوسنارف  تأیه  تشادگرزب  يارب  یتیعقوم  ره  زا  تفگ و  نخـس  ناریا  ناتـسناغفا و  رد  رادـگ 
تدش یـسانش  ناتـساب  ياه  نادـیم  رـس  رب  نایوسنارف  ناییاکیرمآ و  نیب  تباقر  رد 1935   (1) .« درک هدافتـسا  نایوسنارف  ياه  تیلاـعف  زا 

قرش هسـسؤم  هب  هک  يدیدج  زایتما  بیوصت  زا  يریگولج  رد  رادگ  تسکـش  : » دنک یم  هفاضا  شرازگ  نامه  رد  كورب  ینروه  تفرگ .
راکـشآ تسا و  هدز  همطل  ناریا  رد  هسنارف  یگنهرف  تیعقوم  هب  کش  یب  جنپ ] لصف  ن.ك .  ] تسا هدـش  هداد  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش 

فده دوجو  اب  هک  منک  هراشا  تسا  بلاج  دنک . رپ  ار  هدـش  داجیا  ألخ  نیا  ات  تسا  هدـش  هداتـسرف  نارهت  هب  دـیدج  راتخمریزو  هک  تسا 
هماع دئاوف  ترازو  زا  جراخ  یهجوت  لباق  تفرشیپ  نونکات  ناریا ، رد  نایوسنارف  یگنهرف  قیالع  شیازفا  رب  ینبم  هسنارف  ترافس  راکـشآ 

.« تسا هدشن  لصاح  اهنآ  يارب 

نونکات نم  : » دزادرپ یم  ناریا  رد  ناییاکیرمآ  یسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  اب  هسنارف  تموصخ  دروم  رد  رتشیب  حیـضوت  هب  كورب  ینروه 
هسسؤم هب  ددجم  زایتما  ياطعا  دلفـستره و  رتکد  اب  یناتـساب  راثآ  يوسنارف  ریدم  رادگ ، هردنآ  ریخا  تفلاخم  هب  يدایز  ياه  شرازگ  رد 

هردنآ فده  هک  مرواب  نیا  رب  مه  زونه  مدش و  دعاقتم  ینالوط  تارکاذم  تفرـشیپ  يانثا  رد  نم  ما . هدرک  هراشا  وگاکیـش  یـسانش  قرش 
قیرط زا  اـی  دوـش ؛ يوـسنارف  ناسانـش  ناتـساب  تـسد  هـب  دیـشمج  تـخت  ياـه  شواـک  ماـجنا  هـب  رجنم  هـک  دوـب  يا  هـشقن  يارجا  رادـگ 

ياه تأیه  تیقفوم  هک  تسا  راکشآ  دندوب . هماع  دئاوف  ترازو  مادختسا  رد  هک  ینایوسنارف  فرط  زا  ای  روول  هزوم  میقتسم  ناگ ] ] دنیامن
هب رجنم  ناونع  چیه  هب  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب 

هییوژ 1935. خروم 15  ، 891/255 ، 927 هرامش 508 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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نایوسنارف یـسانش  ناتـساب  ياـه  تیلباـق  زا  ریدـقت  يارب  یکیتاـملپید  رازبا  چـیه  زا  هسنارف  راـتخمریزو  تسا . هدـشن  ناـیوسنارف  تیاـضر 
ناریا لک  رد  یـسانش  ناتـساب  تیلاعف  نیرت  مهم  ناونع  هب  شوش  ياه  شواک  دروم  رد  نم  روضح  رد  راب  نیدنچ  دـنک و  یمن  راذـگورف 

راـتخمریزو هدرپ  یب  ًاـبیرقت  تموصخ  ناریا و  بونج  هب  ناـیوسنارف  سوسحماـن  فیرظ و  یگنهرف  موـجه  دوـجو  اـب  تسا ... هتفگ  نخس 
ناتـساب ییاکیرمآ  تأیه  هس  ياه  تیلاعف  همادا  هب  هک  دسر  یم  رظن  هب  ییاکیرمآ ، یـسانش  ناتـساب  ياه  تأیه  اب  رادـگ  هردـنآ  هسنارف و 

رگا دشابن . ینانیمطا  نادنچ  تیمشا ] کیرا   ] ییارجا ریدم  کی  تیریدم  تحت  لاس 1936  رد  ناتسرل  ير و  دیشمج ، تخت  رد  یـسانش 
نیرت مهم  هک  دوش  دیـشمج  تخت  زایتما  نداد  تسد  زا  هب  رجنم  تسا  نکمم  دـنزروب  رارـصا  رـضاح  ياه  همانرب  همادا  رب  تاسـسؤم  نیا 

(1) .« تسا ناریا  رد  ارجا  لاح  رد  یسانش  ناتساب  شواک 

ناتـسا رد  نورزاک  روپهاش و  رد  نایوسنارف  هب  رگید  یـسانش  ناتـساب  زایتما  ود  ياطعا  هب  رجنم  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  ناـیوسنارف  موجه » »
هـس دیـسر . ددع  جنپ  هب  نایوسنارف  تازایتما  لک  دیدج  زایتما  ود  نیا  اب  دیدرگ . دیـشمج  تخت  يرتمولیک  داتـشه  دـص و  رد  عقاو  سراف 
هداد روول  هزوم  هدنیامن  نمـشرک  ما . هب  دیدج  یـسانش  ناتـساب  نادیم  ود  دوب . دنواهن  ناشاک و  شوش ، رد  شواک  هب  طوبرم  رگید  زایتما 

روهـشم شا  یناتـساب  يایاقب  رطاخ  هب  روپهاش  : » تشون دنک  یفخم  ار  دوخ  تداسح  تسناوت  یم  یتخـس  هب  هک  كورب  ینروه  دوب . هدش 
نیرلاو زا  هداـعلا  قوـف  يا  هرکیپ  نینچمه  دـنراد . رارق  مود  نـمهب  لوا و  نـمهب  روپهاـش ، زا  ییاـه  هرکیپ  رهـش  یقرـش  لامـش  رد  تـسا .

ناریو ینودقم  ردنکـسا  نامرف  هب  دیـشمج  تخت  دننام  روپهاش  رهـش  دوش . یم  هدـید  تسا  هدز  وناز  روپهاش  لباقم  رد  هک  مور  روطارپما 
(2) .« دش ناریو  ًاددجم  بارعا  هلمح  اب  يزاسزاب و  نایناساس  نامز  رد  رهش  نیا  دش .

ربماون 1935. خروم 6  ، 891/269 ، 927 هرامش 621 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1

ربماون 1935. خروم 6  ، 891/269 ، 927 هرامش 621 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2

ناریا رد  هسنارف  یسانش  ناتساب  www.Ghaemiyeh.comرادگ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

تأیه روضح  نودـب  اهییاکیرمآ ، طقف  ناریا  رد  هک  دوب  نیا  رد  نیرهنلا  نیب  ناریا و  یـسانش  ناتـساب  ياـه  نادـیم  نیب  تواـفت  نیرت  مهم 
ییاکیرمآ تاسسؤم  قارع ،] رب  ناتـسلگنا   ] تمومیق هرود  يادتبا  زا  لباقم ، رد  دندرک . یم  تیلاعف  یـسیلگنا ، ییاکیرمآ - كرتشم  ياه 

. دوب هیوسود  دـنمدوس و  هطبار  کـی  نیا  : » دـندرک یم  تیلاـعف  نیرهنلا  نیب  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  یـسیلگنا  تاسـسؤم  تکراـشم  اـب 
تـسد رد  ار  یقارع  تاماقم  نایم  رد  ذوفن  هیلوا و  ياهورین  دراوم  رتشیب  رد  نایـسیلگنا  دـندرک و  یم  مهارف  ار  مزال  هیامرـس  ناـییاکیرمآ 

: دندوب اهییاکیرمآ  اه و  یـسیلگنا  يراکمه  هجیتن  دـندش  هداتـسرف  قارع  هب  گنج  زا  سپ  هک  شواک  لوا  تأیه  ود  تقیقح  رد  دنتـشاد .
هزوم ایناولیـسنپ - تأیه   ... (2) شیک رد  وگاکیش  دلیف  هزوم  دروفـسکا و  هاگـشناد  (1) و  روا رد  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  ایناتیرب و  یلم  هزوم  »
رـسپ رلفکار  يد . ناج  ییاکیرمآ  ّریخ  هنادنمتواخـس  یلام  تیامح  زا  تأیه  نیا  دندوب ... قفوم  رایـسب  دـندوب  هتفر  روا  هب  هک  ایناتیرب  یلم 

(3) .« درک یم  اـطعا  ایناولیـسنپ  رد  هاگـشناد  هزوـم  قـیرط  زا  رواد  تأـیه  هب  رـالد  لاـس 15000  ره  لاـس 1925  زا  هک  دـندوب  رادروـخرب 
تسنرا لاس 1933  رد  : » شیک رد  اـهییاکیرمآ  اـه و  یـسیلگنا  يراـکمه  دروم  رد  تفاـی . همادا  ات 1934  زا 1922  تأیه  نیا  تیرومأـم 

درب نامگ  ناوت  یم   (4) .« تفای نایاپ  لاس 1933  رد  هک  درک  زاغآ  دروفسکآ  هاگشناد  وگاکیش و  رد  دلیف  هزوم  فرط  زا  یتیرومأم  یکم 
یـسانش ناتـساب  هصرع  ناریا ، تفن  زا  ییاکیرمآ  ياهتکرـش  تیمورحم  ربارب  رد  دـیاش  و  ناتـسلگنا ، اکیرمآ و  هدرپ  تشپ  شزاـس  اـب  هک 

. دوب هدش  راذگاو  اکیرمآ  هب  ناریا 

(. راتساریو  ) نیرهنلا نیب  رد  عقاو  یناتساب  رهش  - 1
دادـغب يرتـمولیک  هد  رد  تارف  یمیدـق  ياـه  هبعـش  زا  یکی  لـحاس  رد  عـقاو  ناتــساب  رموـس  رهــش  هدزاود  زا  یکی  رمیحا ؛ اـی  شیک  - 2

(. راتساریو )
صص 231-233. هدش ، تراغ  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 3

ص 237. نامه ، - 4
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مجنپ لصف 

دیشمج تخت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  یسانش  ناتساب  هورگ 

ياطعا يارب   » وگاکیش هاگشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ریدم  دتـسیرب  يرنه  زمیج  روسفرپ  فرط  زا  یتساوخرد  ربماسد 1930 ، لیاوا  رد 
رواـشم دلفـستره ، تسنرا  روسفرپ  ار  تساوخرد  نیا  دـش . هداد  ناریا  تلود  هب  هسـسؤم ، نیا  هب  یناتـساب » دیـشمج  تخت  يزاـسزاب  قـح 
هاگشناد زا  نیسلوو  دش ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه  درک . هئارا  ناریا ، رد  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یناملآ 
یـسایس ياه  نظءوس   » ندـش هتخیگنارب  نارگن  وا  هک  نیا  لوا  درکن : حرطم  دیـشمج  تخت  يارب  یتساوخرد  نینچ  لیلد  ود  هب  ایناولیـسنپ 

هک دوب  رارق  نوچ  دوب ، دـهاوخ  الاب  دـش  یم  هزوم  بیـصن  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  اه  هنیزه  درک  یم  ناـمگ  هک  نآ  مود  و  دوب ؛ ناریا » تلود 
هداد يدرف  هب  يزاسزاب  زوجم  هک  دوب  رارق  رگا  هوالع ، هب  دوش ». هتـشاذگ  ناش  هیلوا  ناکم  رد  يزاسزاب  دـنور  رد  دـش  یم  فشک  هچنآ  »
ار مارگلت  نیا  ربماسد 1930  رد 9  تراه   (1) .« دوب رادروخرب  رلفکار  داینب  یساسا  تیامح  زا   » نوچ دوب  دتسیرب  کش  یب  درف  نیا  دوش ،

ربماسد 1930. خروم 3  ، 891/16 ، 927 هرامش 224 ، تراه ، شرازگ  - 1
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بیوصت زا  سپ  راب  نیلوا  نیا  تفرگ . ار  دیشمج  تخت  يزاسزاب  زوجم  وگاکیش ، یسانش  قرش  هسسؤم  زا  یگدنیامن  هب  دتسیرب  : » داتسرف
بیوصت زا  سپ  زور  دنچ  طقف  هک  دـهد  یم  شرازگ  تراه   (1) .« دنک یم  رداص  يا  هبوصم  ناریزو  تأیه  هک  تسا  یناتـساب  راثآ  نوناق 

روسفرپ هب  زوجم  ياطعا  ثحب ، هقیقد  دـنچ  زا  سپ  طـقف  و   » داد هسلج  لیکـشت  ربماـسد  خـیرات 9  رد  ناریزو  تأیه  یناتـساب ، راثآ  نوناق 
رواب نیا  نوچ  تسا ؛ هرظتنمریغ  تیاهن  یب  ناریزو ، تأیه  دعاسم  رظن  هنالوجع و  راک  ، » دنک یم  هفاضا  تراه  درک ». بیوصت  ار  دتـسیرب 

، یناتـساب راثآ  یلم  نوناـق  بیوصت  دوجو  اـب  یتح  دیـشمج ، تخت  يزاـسزاب  قح  تساوخرد  تاسـسؤم ، يارب  هک  تشاد  دوجو  یمومع 
تخت يزاسزاب  تساوخرد  اب  تعرـس  نیا  اب  تلود  تأیه  هنوگچ  هک  لاوئـس  نیا  هب  خـساپ  رد  شاـترومیت  تسا ». تقو  فـالتا  يا  هنوگ 
ناریا رد  یـسانش  ناتـساب  تیلاعف  تساوخرد  ام  زا  ناییاکیرمآ  هک  تسا  ینالوط  ینامز  تدم  : » داد خـساپ  تسا ، هدرک  تقفاوم  دیـشمج 

، تراه  (2) .« مینک اطعا  اـهنآ  هب  ار  يزاـیتما  نینچ  تسا ، هدـش  بیوصت  نوناـق  نیا  هک  نونکا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اـم  دـنا و  هتـشاد 
، هجراخ روما  ریزو  ناریزو ، تأیه  هسلج  رد  ناییاکیرمآ  ياـه  تساوخرد  یلـصا  یماـح  : » دـنک یم  هئارا  ار  مهم  تاـعالطا  نیا  نینچمه 

يارب ار  کـمک  نیرت  گرزب  تسا ، هدـش  در  نویـسیمک  رد  یلم  راـثآ  نوناـق  دـش  یم  روصت  هک  نآ  زا  سپ  هک  دوب  وا  زین  دوب و  یغورف 
.« درک نآ  هدزباتش  بیوصت 

دوب دیشمج  تخت  خاک  ناویا  يزاسزاب  تاعلاطم و  يارب  طقف  زوجم  نیا  دش و  هداد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  لاس 1930  رد  یلصا  زوجم 
و

ربماسد 1930 خروم 9  ، 4/ دیشمج تخت   927/891 مارگلت ، شرازگ  - 1
سیسأت لماش  نینچمه  دتـسیرب  تساوخرد  ربماسد 1930 . خروم 16  ، 23/ دیشمج تخت   891 ، 927 هرامـش 238 ، تراه ، شرازگ  - 2

تاراشتنا كرویوین : دیشمج . تخت  زارف  رب  شتآ  ياه  هلعش  رلیو ، رمیتروم  کن  نینچمه  دش . یم  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  يا  هسـسؤم 
: مر ج 16 ، سراـف ، رد  یناتـساب  ياـه  هطوـحم  ریاـس  دیـشمج و  تخت  ياـه  يزاـسزاب  تاـعلاطم و  ـالیت ، تیرب  نآ  1968 ؛ ورام ، ماـیلیو 
، ومسا مر : ج 18 . سراف ، رد  یناتساب  ياه  هطوحم  ریاس  دیشمج و  تخت  ياه  يزاسزاب  تاعلاطم  الیت ، تیرب  نآ  1972 ؛ ومسا ، تاراشتنا 

.1972
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خـیرات 16 هب  همان 6631  یط  تیادـه ، یلقیدـهم  ءارزولا ، سیئر  ار  ینوناق  هزاـجا  تشادـن . دوجو  نآ  رد  اـه  هتفاـی  میـسقت  هب  يا  هراـشا 
نآ رد  هک  دـش ؛ تفایرد  دـیدوب  هداتـسرف  ربماون  رد 28  هک  يا  هماـن  : » تسا هدـمآ  هماـن  نـیا  رد  درک . اـطعا  دلفـستره  هـب  ربماسد 1930 

دیشمج تخت  يایاقب  زا  يرادهگن  تهج  مزال  تامادقا  ماجنا  يارب  ناریا  تلود  زا  ار  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  تساوخرد 
بیترت نیا  هب  دوش  ماجنا  تسا  رارق  هک  يراک  شرازگ ، نیا  ساسا  رب  دـیدوب . هدرک  حرطم  تسا ، هدـمآ  امـش  شرازگ  رد  هچنآ  اب  قباطم 

اـهانب و زا  يرادــهگن  يارب  مزـال  رازبا  ندروآ  مـهارف  ( 2 هدـنامزاب ؛ راثآ  ياـیاقب  زا  دیـشمج  تخت  ياـضف  ندرک  كاـپ  دوب 1 ) دـهاوخ 
(1) «. بآ ياه  هار  يزاس  كاپ  يزاسزاب و  شویراد و 4 ) هب  قلعتم  کچوک  ياهانب  يزاسون  يزاسزاب و  ( 3 هدنکارپ ؛ تاعطق  يزاسزاب 

ربماسد خـیرات 10  رد  روشک  نیا  هجراخ  روما  ترازو  کیرحت  هب  اکیرمآ  ياه  هماـنزور  دتـسیرب ، تساوخرد  شریذـپ  زا  سپ  هلـصافالب 
سانش و قرش  دتـسیرب ، يرنه  زمیج  روسفرپ  هب  يزوجم  : » دوب رارق  نیا  زا  ربخ  دنتخادرپ . ربخ  نیا  راشتنا  هب  يا  هدرتسگ  تروص  هب   1930

روما ترازو  هب  زورما  تراه ، یس . زلراچ  ياقآ  ناریا ، رد  اکیرمآ  راتخمریزو  تسا . هدش  اطعا  دیـشمج  تخت  يزاسزاب  يارب  ناد ، خیرات 
هاگشناد قرش  خیرات  یسانشرصم و  یسرک  بحاص  دتسیرب ، زا  يا  هنیـشیپ  رابخا  نیا  رد  تسا ». هدرک  لاسرا  ار  ربخ  نیا  شرازگ  هجراخ 

قرـش هزوم  ریدم  نینچمه  وا  دوب . هدـش  دای  ناهج » حطـس  رد  ناسانـشرصم  نیرت  مهم  زا  یکی   » ناونع هب  وا  زا  دوب و  هدـش  هئارا  وگاکیش 
رشتنم لاس 1905  رد  هک  تسا  رصم  عماج  خیرات   » اهنآ نیرت  مهم  هک  دوب  يدایز  راثآ  بحاص  زین  وگاکیش و  هاگشناد  رد  لکسه  یسانش 
ترازو هاگدید  زا  تشاد . هدهع  هب  ار  نآ  تیریدم  لاس 1919  رد  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  سیسأت  ودب  زا  وا  تسا ». هدش 

نیرتشیب ییاکیرمآ  ناسانش  قرش  نایم  رد  دتسیرب   » هجراخ روما 

هم 1934. خروم 16  ، 79/ دیشمج تخت   891 ، 927 هرامش 69 ، كورب ، ینروه  شرازگ  همیمض  - 1
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تخت دروـم  رد  زین  یتاـعالطا  اـه ، شرازگ  نیا  رد   (1) .« دراد دیـشمج  تخت  رد  نایـشنماخه  گرزب  خاک  يزاـسزاب  يارب  ار  تیحـالص 
لحم هدش ، عقاو  زاریش  یقرش  لامش  یلیام  رد 40  هک  دیشمج  تخت  دوب . هدش  حرطم  نآ  یکیدزن  رد  رختسا  زا  هدنامزاب  راثآ  دیـشمج و 
اهرهش یلصا  يانب  تسا . هدوب  ناریا  تختیاپ  و  حیـسم ) دالیم  زا  لبق  دودح 520  رد   ) لوا شویراد  هرود  رد  یـشنماخه  ناهاشداپ  تماقا 

ینیمزرـس رد  دیـشمج  تخت  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  ددرگ . یمرب  وا  نانیـشناج  شوـیراد و  ناـمز  هب  تسا  هدـنام  زورما  اـت  اـهنآ  ياـیاقب  هک 
ياه نرق  يارب  و  یشنماخه ؛ ناهاشداپ  ياه  تختیاپ  هک  ناتابکا  لباب و  شوش ، دننام  ییاهرهش  هزادنا  هب  هاگ  چیه  هدش ، عقاو  یناتسهوک 

نارود ناینانوی  يارب  یگداتفارود ، نیا  هب  هجوت  اب  دیـشمج  تخت  تشادـن . تیمها  دـنا ، هدوب  ناریا  يروطارپما  یلـصا  ياهرهـش  يدامتم 
يزوس شتآ   » نیا دوجو  اب  دیشک . شتآ  هب  ار  اه  خاک  نیا  ایسآ  هب  شا  هلمح  رد  ینودقم  ردنکسا  هک  نیا  ات  دوب  هدنام  هتخانشان  ناتـساب 

ردنکـسا ماود  مک  يروطارپما  زا  یناتـسا  سراپ ، زکرم  دالیم ، زا  شیپ  لاس 316  رد  داد و  همادا  دوخ  تایح  هب  رهـش  یفداصت ،» ًـالامتحا 
رهـش دوب . هدش  دای  نآ  زا  اه  شرازگ  رابخا و  رد  یبیجع  زرط  هب  دوبن ، دتـسیرب  زوجم  ءزج  رختـسا  هک  نآ  اب  دش . شنانیـشناج  ینودقم و 
هلسلس نیمود  تختیاپ  سپـس  نانارمکح و  تختیاپ  دالیم ، زا  سپ  لاس 200  دودح  رد  دوب ، هتخوس  خاک  يایاقب  یکیدزن  رد  هک  رختـسا 

یم یگنـس  ياه  همـسجم  دوخ ، ياهرهـش  فارطا  نایـشنماخه  دـننام  زین  یناـساس  ناـهاشداپ   (2). دـیدرگ ناـیناساس  ینعی  یناریا  گرزب 
شیپ هک  دیـشمج  تخت  دننام  دوب ؛ هدنام  یفخم  نایمور  دید  زا  بجعت  لامک  رد  دوب ، یبهذم  یملع و  يزکرم  رختـسا  هکنیا  اب  دـنتخاس .
لباقم رد  متفه ) نرق   ) بارعا هلمح  نامز  رد  رختسا  دوب . هدنام  یفخم  ناینانوی  دید  زا  نانوی ، ناریا و  نیب  هطبار  لاس  دوجو 400  اب  نآ  زا 

اما درک . یناوارف  تمواقم  نامجاهم 

ربماسد 1930. خروم 10  ، 5 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، اکیرمآ ، هجراخ  روما  ترازو  یتاعوبطم  هیعالطا  - 1
(. راتساریو . ) تسا یناکشا  هلسلس  یناریا ، گرزب  هلسلس  نیمود  تسا . هدمآ  روط  نیا  نتم  رد  - 2
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دوبان تشاذـگ و  لاوز  هب  ور  سپـس  دـنام . یقاب  مهم  رهـش  کی  ناونع  هب  مهد  نرق  ات  دـنتخاسن و  ناریو  ار  نآ  بارعا  زین  لاغـشا  زا  سپ 
(1). دندش دوبان  ًالماک  نرق 18  ياه  گنج  زا  لصاح  ياه  یناریو  رد  ات  دنتفرگ  قنور  نآ  زا  سپ  رهش  نیا  فارطا  ياهاتسور  دش .

رطاخ هب  هک  دز  فارگلت  دلفـستره  هب  نتگنـشاو ، رد  نآ  هب  طوبرم  تاغیلبت  راشتنا  دیـشمج و  تخت  زوجم  تفایرد  زا  سپ  یمک  دتـسیرب 
اب  » دیشمج تخت  زوجم  هک  دز  فارگلت  خساپ ، رد  دلفـستره  تسین . هژورپ  نیا  ماجنا  هب  رداق  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  یلام ، عبانم  دوبمک 
نآ يارجا  رد  فقوت  هدـش ، لامعا  نآ  نتفرگ  يارب  يدـیدش  راـشف  هدـش و  اـطعا  ناریزو  تأـیه  ياـضعا  لـک  فرط  زا  هک  نیا  هب  هجوت 

ناریا رد  ناییاکیرمآ  ياهتیلاعف  همه  هب  هکلب  یسانش  ناتـساب  ياهراک  هب  اهنت  هن  دوب و  دهاوخ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  يرابتعا  یب  بجوم 
ياـه تیلاـعف  هدرک و  عورـش  ار  راـک  سراـم  هاـم  رد  کـچوک  یمجح  رد  هدـش  رگا  یتح  هک  تسا  نآ  راـک  نیرتـهب  دز . دـهاوخ  همطل 

، هژورپ نیا  رد  تسکـش  دوب . دـهاوخ  یفاـک  رـالد  رازه  تسیب  لاـس  ره  لوا ، لاـس  ود  يارب  دـینک . لوکوم  رتهب  یناـمز  هب  ار  رت  هدرتسگ 
نایم رد   » هک دیـشمج  تخت  راک  رد  یتسکـش  رگا  هک  داد  یم  رادشه  تراه  يدـعب  مارگلت   (2) .« منک كرت  ار  ناریا  نم  دوش  یم  ثعاـب 

یتحار هب  ار  نآ  زا  لـصاح  تحاـضف  ناریا  تلود  دـهد ، خر  تسا ، زیگنا » تفگـش  رایـسب  اـیند ، رـسارس  رد  نهک  یناتـساب  راـثآ  ياـیاقب 
خاک يزاسزاب  زوجم  دتـسیرب  هک  داد  عالطا  هجراخ ، روما  ترازو  ماقم  مئاق  لساک ، رآ . ماـیلیو  هب  ینارگن  اـب  يروم   (3). دیشخب دهاوخن 
هناـش نآ  ریز  زا  هک  دـنز  یم  اـپ  تسد و  تسا ، هتفرگ  ار  زوجم  نیا  وا  هک  نونکا  : » تسا هدرک  تفاـیرد  تساوـخرد و  ار  دیـشمج  تخت 

نارحب زا  یشان  یلام  عبانم  دوبمک  رطاخ  هب  هلئسم  نیا  دنک و  یلاخ 

یلخاد ياه  يریگرد  اـه و  گـنج  روظنم ، دـیاش  تسین . صخـشم  نرق 18 » ياـه  گـنج   » زا روـظنم  اـما  تسا ؛ هدـمآ  نینچ  نتم  رد  - 1
( راتساریو . ) دشاب هرود  نآ  فراعتم  موسرم و 

ربماسد 1930. خروم 18  ، 7 دیشمج / تخت   891 ، 927 دتسیرب ، هب  دلفستره  مارگلت  - 2
ربماسد 1930. خروم 19  ، 9 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، تراه ، مارگلت  - 3
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زا سپ  ار  یسانش  قرـش  هسـسؤم  تسناوت  دهاوخ  یتخـس  هب  ناریا  تلود  هک  تسا  تسرد  تراه  ینیب  شیپ  نم  رظن  هب  تسا ... يداصتقا 
دیمااـن ار  ناریا  تلود  دتـسیرب  روـسفرپ  بیترت  نیا  هب  دـشخبب . دیـشمج  تخت  رد  يزیگنارب  کـشر  زاـیتما  نینچ  تفاـیرد  تساوـخرد و 

(1) .« درک دهاوخ 

شریذپ  » هک دنراودیما  اکیرمآ ]  ] هجراخ روما  ترازو  نارهت و  رد  اکیرمآ  ترافس  هک  داد  عالطا  دتـسیرب  هب  يروم  تساوخرد  هب  لساک 
ریذـپ ناکما  امـش  يارب  تسا ، علطم  نآ  زا  زین  هجراـخ  روما  ترازو  هک  دیـشمج  تخت  يزاـسزاب  دروم  رد  امـش  هب  ناریا  تلود  داهنـشیپ 

شریذپ دروم  رد  امش  رظن  هنیمز و  نیا  رد  ناریا  تلود  طیارـش  دروم  رد   » مزال تاعالطا  هک  دهاوخ  یم  همان ، نیا  نایاپ  رد  لساک  دشاب ».
. دوش هداتسرف   (2)« تساوخرد نیا 

هداد ماجنا  کیدزن  رواخ  رد  ییارجا  هژورپ  هدزای  دودح  یسانش  قرش  هسسؤم  دوش . یم  هدید  یبلاج  تاکن  لساک ، هب  دتـسیرب  خساپ  رد 
ریذپ ناکما  یناتـساب  راثآ  نوناق  نادقف  تلع  هب  رما  نیا  یلو  دراد ». زین  ناریا  رد  ییارجا  ياه  تیلاعف  هب  هقالع  هک  تسا  ینامزرید   » دوب و
رشتنم يا  هشقن  ساسا  رب  یبسانم  »ي  هنیزگ  » دناوت یم  وا   » هک دز  فارگلت  دلفستره  هب  یناتـساب  راثآ  نوناق  بیوصت  زا  سپ  دتـسیرب  دوبن .

زا 100000 رتمک  يا  هنیزه  اب  لاس  ود  فرظ  دناوت  یم  دیشمج  تخت  هشقن ، نیا  ساسا  رب  دنک . هئارا  دیـشمج  تخت  يزاسزاب  يارب  هدش 
هتـشون دتـسیرب  هک  هنوگ  نآ  دنک ». تساوخرد  يزایتما  نینچ  يارب  هک  مدادـن  هزاجا  وا  هب  نم  دوش . يزاسزاب  بسانم  لماک و  روطب  رالد 

یلام عبانم  نتفای  نامز  ات  هک  دهد  هزاجا  دتـسیرب  هب  دراد و  هاگن  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  يارب  ار  نادیم  دـناوت  یم  يا  هنیزگ  نینچ  تسا ،
قرـش هسـسؤم  هک  دوش  لوکوم  ینامز  هب  دناوت  یم  زایتما  نیا  دروم  رد  یناسر  عالطا  دنک . ظفح  هنامرحم  تروص  هب  ار  هژورپ  یـضتقم ،

رد دیکأت   ) درک هراشا  لئاسم  نیا  هب  نینچمه  دتسیرب  دوش . راک  زاغآ  هدامآ  یسانش 

ربماسد 1930. خروم 19  ، 12 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، لساک ، هب  يروم  تشاددای  - 1
ربماسد 1930. خروم 19  ، 12/ دیشمج تخت   891 ، 927 دتسیرب ، هب  لساک  همان  - 2
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دلفستره راتفر  تسا ... راوشد  یعقاو » زایتما   » و هنیزگ »  » نیب توافت  نداد  زیمت  یسانش  قرش  هسسؤم  يارب  هک  مناد  یم  نم  (: » یلـصا نتم 
هدرک لکـشم  راچد  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تیعقوم  نآ ، زا  لصاح  تاغیلبت  ناریزو و  تأیه  يأر  قیرط  زا  یعقاو  زایتما  ظفح  رب  ینبم 

هکنیاامک دراذگب ، یفنم  ریثأت  دنا  هدـش  دـنم  هقالع  هژورپ  نیا  هب  نونکات  هک  ینایماح  يور  رب  دـناوت  یم  طقف  یتاغیلبت  نینچ  نوچ  تسا .
ترازو هب  هرابود  دتـسیرب  نایاپ ، رد   (1) .« تسا هدـش  نانآ  ندـش  رود  نایماح و  لیامت  شهاک  هب  رجنم  نونکات  نارهت  رد  صقان  تاغیلبت 

ار یفاک  تیامح  میناوتب  ات  تفرگ  میهاوخ  هتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه   » یسانش قرـش  هسـسؤم  وا و  هک  داد  نانیمطا  هجراخ  روما 
دتسیرب روسفرپ  لکشم  : » درک مگردرس  ار  تراه  ًالماک  دتـسیرب ، يداصتقا  تالکـشم  رابخا  مینک ». بلج  نایناریا  داهنـشیپ  شریذپ  يارب 

وا تیلاعف  درک و  یم  یلام  تیامح  ًایوق  وا  زا  ناوج  رلفکار  میتسناد ، یم  ام  هک  اجنآ  اـت  تسا . زیگنا  تریح  یلاـم ، عباـنم  نتفاـی  دروم  رد 
تالکشم اب  وا  هک  دنک  رواب  دناوت  یم  یتخس  هب  دشاب  هتشاد  عالطا  نآ  زا  یسک  رگا  هک  دش  یم  ماجنا  یعیسو  حطـس  نانچ  رد  قارع  رد 

(2) .« تسا هدش  هجاوم  یلام 

هدـش ادـیپ  دیـشمج  تخت  هورگ  يارب  ینئمطم  یلام  عبانم  هدـش و  عفر  یبوخ  هب  وا  ینارگن   » هک داد  عـالطا  لـساک  هب  دتـسیرب  دـعب  یمک 
دتـسیرب يارب  هک  یکیربت  رد  لساک   (3). دـش یم  زاغآ  يدوز  هب  دیـشمج  تخت  رد  راک  دوب و  هدـش  هداد  عالطا  زین  دلفـستره  هب  تسا ».

رد شعفانم  ریاس  هب  روشک  نیا  ندیسر  هب  کمک  اکیرمآ و  رابتعا  ثعاب  ناریا  رد  یسانش  قرش  هسـسؤم  تیلاعف   » هک داد  نانیمطا  تشون ،
اکیرمآ مولع  یمداکآ  تسشن  رد  نتگنشاو  هب  يرفس  رد  دتسیرب  لیروآ 1931  رد   (4) .« دوب دهاوخ  ناریا 

ربماسد 1930. خروم 23  ، 13 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، لساک ، هب  دتسیرب  همان  - 1

ربماسد 1930. خروم 30  ، 25 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 257 ، تراه ، شرازگ  - 2
هیوناژ 1931. خروم 7  ، 19/ دیشمج تخت   891 هرامش 927 ، لساک ، هب  دتسیرب  همان  - 3

هیوناژ 1931. خروم 13  ، 21 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، دتسیرب ، هب  لساک  همان  - 4
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زا يا  هبعـش  سیـسأت  ناریا و  رد  یـسانش  ناتـساب  ياهتیلاعف  هنیمز  رد  شیاه  همانرب  دروم  رد  وا  درک . رادـید  يروم  لساک و  اب  و  تکرش ؛
نیرت گرزب  هب  ار  ام  روشک  نیا  رد  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  هک  میرواب  نیا  رب  ام  ، » درک وگتفگ  روشک  نآ  رد  یسانش  قرـش  هسـسؤم 
روما ترازو  هک  دـیناد  یم  ًاعطق  امـش   » هک دـنک  یم  يروآدای  تراـه  هب  شا  هماـن  ناـیاپ  رد  يروم   (1) .« دناسر دـهاوخ  نامیاه  تیقفوم 

يالتعا بجوم  دوش ، ماجنا  تیقفوم  اب  راک  نیا  رگا  نوچ  دـینکن  غیرد  راک  نیا  هنیمز  رد  یتیامح  کمک و  چـیه  زا  دـهاوخ  یم  هجراـخ 
.« دش دهاوخ  ایند  شخب  نآ  رد  اکیرمآ  تیعقوم 

عالطا وا  هب  هک  درک  تفایرد  دتسیرب  زا  یمارگلت  دلفـستره  هیوناژ 1931  رد 6  تفر . یم  شیپ  يزیگنا  تریح  تعرـس  اـب  ناریا  رد  روما 
. تسا هدامآ  وا ، شیپ  لاس  تفه  شرازگ  رد  دلفـستره  ياه  نیمخت  ساسا  رب  دیـشمج ، تخت  يزاسزاب  هژورپ  يارب  یلاـم  عباـنم  داد  یم 

شزرا نونکا  دوب . ناموت  ره  يازا  رد  رالد  زرا 11/1  خرن  نامز  نآ  رد  تسا . زاین  ناـموت  هب 100000  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  دلفستره 
نیب اه ، هنیزه  زا  نیـسلوو  دروآرب  دـشابن . یفاک  یناموت  هجدوب 100000  هک  دوب  نارگن  دلفـستره  دوب و  هدـش  مک  تدـش  هب  ناریا  لوـپ 

روسفرپ طسوت  اه  شواک  يارب  مزال  یلام  عبانم  عیرـس  نیمـضت   » هک دوب  هدش  هجوتم  تراه  نیا  دوجو  اب  دوب . رالد  ات 250000   200000
چیه یب  راک  هک  دـنک  ساسحا  دلفـستره  رتکد  تسا  هدـش  ثعاب  ًالامتحا  دـش ، لامعا  اـجنیا  زا  هک  يدـیدش  تاـضارتعا  زا  سپ  دتـسیرب 

هیوناژ رد 14  دهد . همادا  هفقو  یب  لاس  کی  ات  هدرک و  عورـش  ار  راک  هلـصافالب  تشاد  دصق  دلفـستره   (2) .« تفر دهاوخ  شیپ  یلکشم 
1931

هم 1931. خروم 11  ، 35 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، تراه ، هب  يروم  همان  - 1
دیماان دلفـستره  هک  دهد  یم  شرازگ  تراه  هیوناژ 1931 . خروم 14  ، 27 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 292 ، تراه ، شرازگ  - 2

: تفگ تراه  هب  دلفستره  درادن . نارهت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  زا  يا  هخاش  سیـسأت  يارب  يزادنا  مشچ  چیه  دتـسیرب  نوچ  تسا  هدش 
هک دش  ثعاب  دیشمج  تخت  رد  راک  هن  هلئسم ، نیا  یلو  تسا . هدش  رظنفرـص  ًالماک  نارهت  رد  يا  هسـسؤم  سیـسأت  يارب  یلـصا  هشقن  زا  »

.« مریذپب ار  دتسیرب  تساوخرد  نم 
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رد دنک . تاقالم  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  وا  اب  تروشم  يارب  هک  دتسیرب  يرنه  زمیج  رسپ  دتسیرب ، زلراچ  اب  ات  درک  زاورپ  رهـشوب  هب  دلفـستره 
هب زایندروم  ياههاگتـسد  هلئـسم  دش و  ثحب  ییارجا  تایلمع  هیلوا  تایئزج  هرابرد   » دیماجنا لوط  هب  يدامتم  ياهزور  هک  ییاه  تسـشن 

قیرط زا  هک  دنتـشاد  دصق  دتـسیرب  ياقآ  دلفـستره و  رتکد   » نارهت هب  دلفـستره  تشگزاب  زا  لبق  تفرگ ». رارق  یـسررب  دروم  لماک  روط 
(1) .« دادن نانآ  هب  زاورپ  هزاجا  دب  ياوه  یلو  دنزادرپب ، هطوحم  یسررب  هب  الاب  زا  هتفر و  دیشمج  تخت  هب  ییاوه 

دیشمج تخت  رد  هداعلا  قوف  هیلوا  ياه  هتفای 

هام هس  رد 1931  دیشمج  تخت  رد  اه  يزاسزاب  لوا  لصف  دش . بوصنم  ناریا  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  ییارجا  ریدم  ناونع  هب  دلفـستره 
یـشنماخه ناهاشداپ  خاک  يایاقب  يزاسزاب  يزاس و  كاپ  فدـه  اب  رگراک  لوا 200  لصف  رد  يـالوج .) نئوژ و  هم ،  ) دـیماجنا لوط  هب 

تفرـشیپ زا  دوب ، دـهاوخ  یفاک  راک  لاـس  ود  يارب  ناـموت  تشاد 100000  نانیمطا  هک  دلفـستره  دـندش . مادختـسا  اـت 500ق.م )  330)
چیه راظتنا  هتبلا  تسا . هدادن  ماجنا  یسانش  ناتساب  هنیمز  رد  یصاخ  فشک  دلفـستره  رتکد  هتـشذگ ، لصف  لوط  رد  : » دوب یـضار  شراک 

، هوالع هب   (2) .« میتشادن اه  هتفای  هنیمز  رد  یصاخ  راظتنا  چیه  تسا و  يزاسزاب  يرامعم و  یسررب  راک ، نیا  ساسا  تفر . یمن  مه  یفشک 
ًالماک يدـعب  نورق  رد  و  1331ق.م )  ) ینودـقم ردنکـسا  تسد  هب  خاک  یناریو  ناـمز  رد   » دیـشمج تخت  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاـجنآ  زا 
تراه ینیب  شیپ  درک ». ادیپ  ناوتب  يرنه  يالاب  شزرا  یسانش و  ناتساب  يالاب  تیمها  اب  ییاه  هتفای   » نآ رد  دسر  یمن  رظن  هب  دش » تراغ 

دیشمج تخت  رد  یساسا  یتایفشک  نآ ، زا  سپ  لاس  رد  دوب . تسردان  ًالماک 

هیوناژ 1931. خروم 27  ، 29 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 316 ، تراه ، شرازگ  - 1
توا 1931. خروم 7  ، 40 دیشمج / تخت   891 ، 927 ، 763 تراه ، شرازگ  - 2
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و دـمآ ؛ دـهاوخ  ناریا  هب  يدوز  هـب  هـک  درک  مـالعا  ربماـسد 1932  رد 29  يروـم  هب  يا  هماـن  رد  دتـسیرب  يرنه  زمیج  تـفرگ . تروـص 
: داد دیشمج  تخت  ریخا  تایفشک  دروم  رد  ار  ریز  تاعالطا 

قمع تسا . هتفای  تسد  خیرات  مامت  تایفشک  نیرت  گرزب  زا  یکی  هب  دیـشمج  تخت  رد  ام  تأیه  هک  دیمهفب  رگا  دش  دیهاوخ  لاحـشوخ 
گرزب هلپ  هار  ود  فشک  هب  رجنم  اه  كاخ  نیا  نتـشادرب  دوب و  راظتنادح  زا  رتشیب  دیـشمج  تخت  ياهانب  نیرت  گرزب  نیب  ياضف  كاخ 

. تسا ناتساب  ناریا  یهاشنهاش  يزاس  همسجم  يرامعم و  رنه  هویش  هنومن و  نیرت  یلاع  هک  دش 

هب قفوم  ام  نیاربانب  تسین . توف  جنپ  داتفه و  دصهن و  زا  رتمک  هتفر  راک  هب  گرزب  ياه  هلپ  هار  نیا  نییزت  يارب  هک  یگنس  همـسجم  داعبا 
هنامرحم ًالعف  ار  فشک  نیا  ام  میا ... هدش  ناریا  نهک  رنه  ياه  هرود  نیرتهب  زا  یکی  هب  قلعتم  هتخانـشان  یتوف  رازه  همـسجم  کی  فشک 

سپ تخاس . میهاوخ  رشتنم  ار  شربخ  تاعوبطم  رد  دسرب ، نم  تسد  هب  هقطنم  زا  سکع  یفاک  دادعت  هک  نآ  ضحم  هب  میا . هتـشاد  هاگن 
(1). تسا هدشن  تفای  همسجم  نیا  هب  هیبش  يزیچ  نونکات  اه ، یناملآ  نوماگرپ  ياه  همسجم  فشک  زا 

ناشن دوخ  زا  ام  ياه  شالت  زا  يا  هنادنمشوه  كرد   » درک و دیدزاب  دیشمج  تخت  زا  هاشاضر  دوخ  هک  دیوگ  یم  همان  نیمه  رد  دتـسیرب 
هزوم  » کی بیترت  اجنآ  رد  میتشاد  دـصق  زین  میدوب و  اشرایاشخ  شویراد و  خاـک  يارـسمرح  يزاـسزاب  لوغـشم  هک  نیا  زا  نینچمه  داد .
ندمت هنیمز  رد  امش  : » تفگ دلفستره  هب  ار  تالمج  نیا  دیشمج  تخت  كرت  لاح  رد  وا  دوب . لاحشوخ  تخس  میهدب ، ار   (2)« ناریا یلم 

عناوم یهاشنهاش ، دیدزاب  نیا  زا  سپ  مرازگساپس ». امش  زا  نم  دیهد و  یم  ماجنا  یگرزب  راک 

ربماسد 1932. خروم 29  ، 50 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
لاــس رد  دراد ، ماــن  ناریا » یلم  هزوـم   » هزورما هـک  ناتــساب » ناریا  هزوـم  « ؛ دــشن داــجیا  دیــشمج  تـخت  رد  زگره  يا  هزوـم  نـینچ  - 2

( راتساریو . ) دیدرگ حاتتفا  نارهت  رد  دوخ  یلعف  لحم  رد  یسمش  1314
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راودیما هاش  دنک . یم  نایب  ار  دیشمج  تخت  زا  هاشاضر  رادید  زا  يرگید  هجیتن  تراه ، تسا ». هتفر  نایم  زا  نایارگ  یلم  ياه  تمحازم  و 
(1) .« دناشکب ناریا  هب  دیشمج  تخت  زا  دیدزاب  يارب  ار  یناوارف  نارگشدرگ   » دتسیرب قیقحت  زا  لصاح  تاغیلبت  هک  دوب 

یلیم رد 5/1  عبرم  رتم  یتناس  داعبا 33  هب  هرقن  يرگید  الط و  زا  یکی  حول »  » تفج ود  نهک ، ياه  هکـس  رب  هوـالع  ربماتپس 1933  رد 20 
زا سپ   (2). دوب هدش  یکاکح  یلباب  یمالیع و  ناتساب ، یسراف  نابز  هس  هب  يا  هتشون  حول ، ره  رب  دندش . فشک  دیشمج  تخت  رد  رطق  رتم 

ياه هبیتک  یمـالیع و  هرود  زا  یلگ  حول   30000 دوب ؛ رت  زیگنا  تفگـش  مه  نآ  زا  هک  تفرگ  تروص  يرگید  فشک  حاوـلا ، نیا  نتفاـی 
میـسقت یمیدق  هلئـسم  یـشزرااب ، ياه  هنیجنگ  نینچ  نتفای  اب  دش . تفای  زاس  تسد  رازبا  زا  يا  هدرتسگ  هعومجم  هارمه  هب  يا  هداعلا  قوف 

ایآ هک  تسا  نیا  دوش  ثحب  نآ  دروم  رد  رتشیب  دـیاب  هک  يرگید  مهم  هتکن  : » دـنک یم  هراشا  تراه  داتفا . اه  نابز  رـس  رب  هرابود  اه  هتفای 
نوچ دوب  دهاوخ  یفنم  خساپ  لوا  رظن  رد  ریخ ؟ ای  تفای  دـهاوخ  قلعت  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  اه  هتفای  ناسمه  تمـسق  ود  نیا  زا  یکی 

یملع و تاقیقحت  يارب  طقف  هدش ، اطعا  دیشمج  تخت  تأیه  هب  هک  يزایتما 

ساسا رب  هک  دهد  یم  حرـش  نینچمه  تراه  لیروآ 1931 . خروم 16  ، 37 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 530 ، تراه ، شرازگ  - 1
دورب و زاریش  هب  دیـشمج  تخت  فارطا  رد  قیقحت  يارب  هک  تسا  هتفای  روتـسد  هاش  بناج  زا   » دلفـستره روسفرپ  تاعوبطم ، ياه  شرازگ 

هراشا دوخ  دیدرت  هب  تراه  هتبلا ، دنک ». یحارط  ناگدـننکدیدزاب  ناکـسا  يارب  رگید  ياه  نامتخاس  لته و  يدادـعت  يانب  يارب  يا  هشقن 
دیاب نم  تسا . مزال  دـنیآ  یم  ور  لیبموتا  ياه  هار  زا  هک  یناگدـننکدیدزاب  ناکـسا  يارب  لوا  ياهلاس  رد  لته  يداـیز  دادـعت   » دـنک یم 
ینیمز رفـس  رب  اهنآ  زا  یمین  نانچمه  یلو  دنیآ . یم  زاریـش  هب  نارهت  زا  ییاوه  هار  زا  ییاکیرمآ  ناگدننکدیدزاب  زا  یمین  زا  رتشیب  میوگب 

.« دنراد رارصا 
شویراد : » دوب رارق  نیا  زا  هتشاگن  گنـس  نتم  ربتکا 1933 . خروم 4  ، 65 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 1544 ، تراه ، شرازگ  - 2

اهاکس زا  مراد  نم  هک  يرایرهش  تسا  نیا  دیوگ : هاش  شویراد  یشنماخه ، بساتشیو ، رسپ  اهروشک ، هاش  ناهاش ، هاش  گرزب ، هاش  هاش ،
نم هب  تسا  نایادـخ  نیرت  گرزب  هک  ادزماروها  ار  نآ  هک  دراس ، هب  ات  اـجنآ  زا  دـنه  زا  هشبح : هب  اـت  اـجنآ  زا  دنتـسه ، دغـس  فرطنآ  هک 

! دایاپب ارم  یهاش  هداوناخ  ارم و  ادزماروها  دومرف . ینازرا 
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دیشمج تخت  تأیه  يارب  یقح  نینچ  یسانش  ناتساب  حالطـصا  رد  اه » هتفای  میـسقت   » ترابع يانعم  هب  هجوت  اب  ًاصخـشم ، تسا . يزاسزاب 
راک هب  ار  دوخ  شالت  رثکادـح  وا  هک  تسا  هتفرگ  طایتحا  دـیدرت و  اب  هارمه  یلوق  رادـگ  ویـسوم  زا  ثروزداو  ياـقآ  یلو  درادـن . دوجو 

.« دیامن يرادیرخ  ناریا  تلود  زا  ار  حاولا  نیا  زا  ددع  دنچ  ای  کی  دناوتب  هسسؤم  لقادح ، ات  دریگ 

لقتنم نارهت  هب  ربتکا 1933  رد 28  یماظن  تظافح  تحت  تشاد ) دوجو  هرقن  کی  الط و  حول  کـی  کـی ، ره  رد  هک   ) حول هعومجم  ود 
رد شیامن  يارب  فراعم ]  ] ترازو یناتـساب  راثآ  شخب  هب  يرگید  دـش و  هضرع  هاش  هب  حول  هعومجم  کـی  : » دـسیون یم  تراـه  دـندش .

ار يا  همان  هوکش ، نیـسح  یهاشنهاش ، صوصخم  رتفد  سیئر  ربماون 1933 ، رد   (1) .« دش راذگاو  تسا ، سیـسأت  تسد  رد  هک  یلم  هزوم 
تیلاعف دلفـستره و  زا  هناکولم » تیاضر   » مالعا رب  هوالع  همان  نیا  رد  داد . خساپ  دوب ، هتـشون  هاش  هب  حاولا  میدقت  دروم  رد  دلفـستره  هک 

هتـشاد هاـگن  ینویاـمه  خاـک  رد  حول  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ترـضح  یلعا  يأر  حاولا ، نیا  تیمها  هب  هجوت  اـب   » هک دوب  هدـمآ  شیاـه ،
دوخ هک  روط  نامه  هوالع  هب  دیدن ؛ یسانش  قرش  هسسؤم  اب  حاولا  میسقت  حرط  يارب  ییاج  تاقافتا ، نیا  هب  هجوت  اب  دلفـستره   (2) .« دنوش

.« دیشیدنا یم  رتگرزب  يزاب  هب  ، » تسا هداد  حیضوت  ثروزداو  جروج  يارب  وا 

دیشمج تخت  یتاغیلبت  لاجنج 

ادـتبا رد  دـنک . داجیا  یمومع  ناهذا  رد  دیـشمج  تخت  ياه  تیلاـعف  زا  تسرداـن  يروصت  تشاد  یعـس  ادـتبا  ناـمه  زا  يولهپ  تموکح 
: دش رشتنم  نارهت  ياه  همانزور  رد  تلود  یمسر  هیعالطا  نیا  تسوگآ 1931 ، رد 19  دوب . ناییاکیرمآ  شقن  ندرک  یفخم  رب  شالت 

ربماون 1933. خروم 7  ، 68 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 1565 ، ثروزداو ، جروج  شرازگ  - 1
ربماسد 1933. خروم 15  ، 70 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 1598 ، ثروزداو ، شرازگ  - 2
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ياه شواک  ات  دش  رومأم  دلفـستره  روسفرپ  نکمم ، دـح  ات  دیـشمج  تخت  خاک  يزاسزاب  رب  ینبم  یهاشنهاش  تلود  میمـصت  هب  هجوت  اب 
يراوید تسا : رارق  نیا  زا  هدوب و  هداعلا  قوف  گرزب ، ققحم  نیا  ياه  تیلاعف  هجیتن  دـهد . ماـجنا  اـهانب  نیا  ياـیاقب  فشک  يارب  ار  مزـال 

نآ زا  دـناوت  یم  لیبموتا  کی  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  اـهرد  زا  یکی  ضرع  تسا . هدـش  هیبعت  رد  ود  نآ  رد  هک  رتم  لوط 110  هب  ظفاحم 
رد يروآدرگ و  دندوب ، هدنکارپ  هطوحم  حطـس  رد  هدش و  یکاکح  اهنآ  يور  ییاه  هتـشون  گنـس  هک  یگنـس  حول  کی  یـس و  درذگب .

قلعتم هتفای  شرب  گنس  هد  هدش و  يرافح  نیمز ، زا  عبرم  رتم   80 شویراد ، کچوک  قاتا  رد  دندش . هداد  رارق  خاک  رد  دوخ  یلصا  ناکم 
یگنس حول  هس  شویراد ، کچوک  خاک  ياه  نوتـس  رانک  رد  دنا . هدش  هداد  رارق  دوخ  هیلوا  ناکم  رد  هدش و  ادیپ  خاک  یلـصا  هزاورد  هب 
نیمه هب  دنا . هدش  يزاسزاب  زین  حاولا  نیا  دوش . یم  هدید  هتـسجرب  شقن  یکاکح و  اهنآ  يور  رب  هک  دـنا  هدـش  هتفای  اهراوآ  ریز  زا  میظع 

هدـش يزاسزاب  فشک و  یخیم  طخ  هب  ییاه  یکاکح  اه و  هتـسجرب  شقن  يواح  یگنـس  حول   24 اشرایاشخ ، خاک  یبرغ  لاـب  رد  بیترت 
. تسا هدش  یـسررب  فشک و  دندوب  زمرق  كاخ  زا  هدیـشوپ  هک  هطوبرم  ياه  تمـسق  قاتا و  شـش  يایاقب  خاک ، نیمه  یبرغ  لاب  رد  دنا .

دنا هدش  تفای  هریاد  ای  عبرم  لکش  هب  یگنـس  ياهزیم  نینچمه  هدش ، یـشارترکیپ  اهنآ  يور  رب  هک  هدش  تفای  نوتـس  اه 18  قاتا  نیا  رد 
هیلوا ناکم  هب  مه  اه  نوتـس  نیا  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  یم  هدافتـسا  یناسر  بآ  يارب  نآ  زا  هک  تسا  یخاروس  کی  ره  طسو  رد  هک 

. دنوش هدنادرگزاب  دوخ 

مک ياه  شخب  رد  راک  لوغـشم  زونه  رگراک  یـصخشم  هدـع  هچرگا  تسا . هدـش  لیطعت  ًالعف  راک  دلفـستره ، روسفرپ  تبیغ  هب  هجوت  اـب 
(1). دنتسه رت  تیمها 

توا 1931. خروم 20  ، 43 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 807 ،  تراه ، شرازگ  - 1
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نیا رطاخ  هب  تراه  دهد . یم  ماجنا  اکیرمآ  هیامرس  اب  ییاکیرمآ  يداهن  ار  راک  نیا  هک  دوب  هدشن  رکذ  یتلود  شرازگ  نیا  ياج  چیه  رد 
تیامح لوپ و  اب  راک  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  يا  هراشا  نیرت  کچوک  لوا ، رظن  رد  : » دـنک یم  شنزرـس  ار  دلفـستره  یتلادـع ، یب  اب  هلئـسم 

زا ییاکیرمآ  یلیبموتا  اب  دلفـستره  رتکد  هک  تسا  نیا  ًـالامتحا  هدـش ، هراـشا  هک  يا  هتکن  اـهنت  درادـن ، دوجو  دریگ  یم  تروص  اـکیرمآ 
هک تسا  نیا  نم  دوـصقم  نیرت  مهم  تسا . هدـش  بصن  ناـملآ  مچرپ  مه  لـیبموتا  نیا  يور  رب  هتبلا  هک  دور  یم  رگید  ناـکم  هب  یناـکم 

ییاکیرمآ يراک  لصا ، رد  یلو  دریگ  یم  ماجنا  دلفـستره  رتکد  قیرط  زا  هچ  رگا  راک  هک  دـنریگ  یم  هدـیدان  ار  هتکن  نیا  ًالماک  نایناریا 
یناملآ ناگدـننکدیدزاب  دـنک . یم  تیاکـش  ییاکیرمآ  یناملآ و  ناگدـننکدیدزاب  اب  تواـفتم  ياـهراتفر  زا  نینچمه  تراـه   (1) .« تسا

ندـش لئاق  انثتـسا  دیـشمج و  تخت  رد  ناملآ » يارب  زیچ  همه   » ياضف نیا  دـنراد . يرادرب  سکع  نتـشگ و  هزاجا  ناییاکیرمآ  فـالخرب 
تخت رد  راک  يارب  یسانش  قرـش  هسـسؤم  قح  ظفح  يارب  دیاب  ترافـس  نم  رظن  هب  : » درک ینابـصع  تدش  هب  ار  تراه  اه ، یناملآ  يارب 

ناشخرد جیاتن  درادن ، يراک  نینچ  دصق  ترافس  رگا  و  دنک . يراک  تسا ، دلفستره  روسفرپ  تسد  رد  لیلد  یب  تساه  لاس  هک  دیشمج 
قرش هسسؤم  رتافد  هب  هک  مناد  یم  دوخ  هفیظو  نم  دوش . هتشاذگ  ییاکیرمآ  ردق  ناسانـش  قرـش  اکیرمآ و  باسح  هب  دیاب  اه  تیلاعف  نیا 

.« دننک مادقا  تیعضو  نیا  حالصا  يارب  ات  مهد  عالطا  یسانش 

اه و تیلاعف  زا  يرثا   » زین هلاقم  نیا  رد  درک . رـشتنم  دیـشمج » تخت  يزاسزاب   » ناونع اب  يا  هلاقم  نئوژ 1932  خیرات 9  رد  ناریا  همانزور 
یناریا ًالماک  دیـشمج  تخت  ياه  تیلاعف  نوچ  درک ؛ هدرزآ  تدـش  هب  ار  تراـه  هلئـسم  نیا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  ناـییاکیرمآ » قیـالع 

تخت يزاـسزاب  هب  تلود  روتـسد  هب  دلفـستره  روسفرپ  تسا  یتدـم  هک  هدـش  شرازگ  : » دـش یم  عورـش  روط  نیا  هلاـقم  دوب . هدـش  یقلت 
نایب هلاقم  تسا ». لوغشم  دیشمج 

هم 1932. خروم 31  ، 45 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 1147 ، تراه ، شرازگ  - 1
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اهرختـسا و هلمج  زا  گرزب  ناویا  رگید  ياه  شخب  رد  راک  دنا و  هدـش  يزاسزاب  لکـش  نیرتهب  هب  خاک ، گرزب  ياه  هزاورد  : » دـنک یم 
تخت گرزب  رالات  يزاسزاب  رد  یهجوت  نایاش  تفرشیپ  دراد . همادا  دیـشمج  تخت  رد  دوجوم  بآ  عیزوت  یناتـساب  متـسیس  ياه  بآ  هار 

روسفرپ  » هک تسا  هدـمآ  هلاقم  نیا  ناـیاپ  رد  تسا ». هتفرگ  تروص  دـنا  هداد  یم  ماـعراب  اـجنآ  رد  ناتـساب  دـهع  ناـهاشداپ  هک  دیـشمج 
لاس تمدق 6000  هب  ییایشا  نآ  رد  هک  هتفای  ییاتسور   » دیشمج تخت  یکیدزن  رد  شا  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  نیح  رد  دلفـستره »

. دروخ یم  مشچ  هب  نامز  نآ  تاعوبطم  رد  دیشمج  تخت  رد  ناییاکیرمآ  شقن  زا  یگنرمک  ياپدر  ربماتپس 1932  زا   (1) .« دنا هدش  هتفای 
ار یحول  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  تأیه  : » داد صاصتخا  شرازگ  نیا  هب  ار  دوخ  لوا  نوتس  هژیو  هلاقم  ربماتپس 1932  رد 2  ناهج  هراتس 

کح رگید  ياه  نابز  هب  نآ  همجرت  یلباب و  یخیم  طخ  هب  دنمـشزرا ، بلاـطم  نیا  نآ  يور  رب  هک  تسا  هدرک  فشک  دیـشمج  تخت  رد 
نم سپـس  درک ، عورـش  ًالبق  دوب  نم  ردپ  هک  هاش ، اشرایاشخ ، ار  خاک  نیا  ادزماروها  تساوخ  هب  دیوگ : گرزب  هاش  ریـشدرا  : » تسا هدش 

حیحـصت تسا ، هدرب  نایاپ  هب  اشرایاشخ  هدرک و  زاغآ  شویراد  ار  خاک  يانب  تفگ  یم  هک  ار  یمیدق  یلک  هیرظن  فشک ، نیا  مدرک ». انب 
(2) .« مینزب نیمخت  نآ  زا  شیپ  ههد  هـس  اـت  ود  یتـح  اـی  دـالیم  زا  لـبق  دودـح 500  ار  نآ  لـیمکت  ناـمز  میناوت  یم  نونکا  اـم  دـنک . یم 

. دوب هدش  اه  تفرشیپ  نیا  بوذجم  ًالماک  اکیرمآ  راتخمریزو 

پاچ هب  ناریا  تاعوبطم  رد  دیـشمج ، تخت  رد  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  تأیه  ياه  هتفای  دروم  رد  یتالاقم  هعومجم  لیاوا 1934  رد 
. دوـب هدرک  دـیکأت  ناـیناریا  ینغ  یگنهرف  یخیراـت و  هنیـشیپ  رب  هتخادرپ و  يوـلهپ  تموـکح  ياهدرواتـسد  شیاتـس  هب  نآ  رد  هک  دیـسر 

زا يدیدج  هرود  هب  ناریا  يولهپ ، تموکح  سیسأت  اب  هک  دوب  نیا  هلاقم  یلصا  عوضوم 

نئوژ 1932. خروم 18  ، 891/305 ، 9111 هرامش 1165 ، تراه ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1932. خروم 9  ، 891/311 ، 9111 هرامش 1226 ، تراه ، شرازگ  - 2
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هن هدوب و  نانآ  دوخ  ياه  یگژیو  رگناشن  راجاق ، هتشذگ  نرق  کی  ناهاشداپ  يدنمزآ  فعض و  هک  نیا  زین  تسا و  هدش  دراو  سناسنر » »
کحضم يا  هویش  هب  ناریا  یناتساب  ناهاشداپ  اب  ناخاضر  يولهپ  تموکح  ندرک  لصتم  يارب  شالت   (1). ناریا مدرم  یعقاو  ياه  یگژیو 

ياپ نییاپ  حاولا  نیا  هتسشن و  تخت  رب  هک  تسا  هدید  ار  ناریا  هاش  یتیعقوم  رد  یگزات  هب  هک   » داد عالطا  يروم  هب  دتسیرب  دش . یم  ماجنا 
(2) .« هداد ماجنا  ار  اهراک  نیا  ناریا  تلود  هک  دنرواب  نیا  رب  ماوع  دوب و  هدشن  یـسانش ] قرـش   ] هسـسؤم هب  يا  هراشا  چیه  دـنراد . رارق  وا 

درگلاـس نشج  مسارم  رد  هک  درک  هراـشا  وا  : » دوب هداد  رارق  دلفـستره  راـیتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاـعالطا  ارزولا ، سیئر  یغورف ،
نیا دـنروایب و  ار  نیرز  حاولا  داد  روتـسد  ترـضحیلعا  دوب ، هدـش  هداد  بیترت  هبتریلاع  نارـسفا  يارب  هک  یماـش  تفایـض  رد  يراذـگجات 
همان همجرت  نیا  رب  دتـسیرب  حرـش   (3) .« تسا هداـهن  شترا  هدـهع  رب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  هچ  حاولا  نیا  ياوتحم  : » درک داریا  ار  ناـنخس 

زا ار  وا  عیـسو  ورملق  ياهزرم  نیرز ، حاولا  نیا  رب  شویراد  یکاکح  هک  دـنک  یم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  دلفـستره  : » دوب نینچ  دلفـستره 
شیاهزرم ظفح  دصق  شا ، هبتریلاع  ناهدنامرف  هب  بلطم  نیا  نتفگ  اب  کش  یب  هاش ، درتسگ . یم  دنه  یبرغ  لامش  ات  ریغص  يایسآ  برغ 

!« تسا هداعلا  قوف  يراتفگ  يزورما ، نردم  طیارش  هب  هجوت  اب  دراد  ار 

تسبرد يامیپاوه  اب  وا  دش . رـشتنم  تاعوبطم  رد  وا  رفـس  لصفم  شرازگ  درک و  دیدزاب  ناریا  زا  سرام 1933  ات 3  هیروف  زا 25  دتسیرب 
رظن تخادـنین و  تمحز  هب  نارهت  ندـید  يارب  ار  دوـخ  وا  تفر . رفـس  نیا  هب  دوـب ، هتفرگ  ناتـسلگنا  ترافـس  ار  نآ  زوـجم  هک  یـسیلگنا 
اهنآ تسا و  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  شزرا  زا  ناـیناریا  يارب  ناریا  یـسانش  ناتـساب  ياـه  هنیجنگ  : » دوب نینچ  وا  راـتفر  دروم  رد  تراـه 

هب هک  یجراخ  نادنمشناد  هب  تبسن 

هیوناژ 1934. خروم 25  ، 891/346 ، 9111 هرامش 1640 ، ثروزداو ، شرازگ  - 1
سرام 1934. خروم 16  ، 74/ دیشمج تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، تشاددای  - 2
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نامگدب دنیوگب ، نخـس  ناریا  یناتـساب  ياه  هنیجنگ  شزرا  زا  دنیایب و  تختیاپ  هب  هک  دنهد  یمن  تمحز  دوخ  هب  دـنیآ و  یم  ناشروشک 
باـتکزا يا  هخـسن  هک  درک  تساوخرد  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  زا  دوخ ، ییاـنتعا  یب  ناربج  يارب  دتـسیرب  هجیتن ، رد   (1) .« دنوش یم 

زا ار  باتک  ارچ  هک  دنک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  شا  همان  رد  دتـسیرب  دنک . میدقت  هاشاضر  هب  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  مان  هب  شدیدج 
میراد و ناریا  ياهزرم  قیرط  زا  نآ  تفایرد  ای  ناریا  هب  باتک  نداتسرف  يارب  يدایز  تالکشم  ام  : » تسا هداتـسرفن  هاش  يارب  تسپ  قیرط 
ام دنتـسه ! بسانم  هجوت و  بلاج  كرمگ  نارـسفا  يارب  اهنآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـتفا . یم  اه  باتک  يارب  یقاـفتا  هچ  ًاـقیقد  میناد  یمن 

(2) .« دشن اهنآ  زا  يربخ  چیه  هک  میداتسرف  دیشمج  تخت  رد  نام  ییارجا  ریدم  دلفستره ، رتکد  يارب  باتک  زا  یگرزب  هلومحم 

يارب دوب  هدـش  فشک  دیـشمج  تخت  رد  یگزات  هب  هک  یناکلپ  زا  يا  هدـش  باق  سکع  دلفـستره  فرط  زا  باـتک ، رب  هوـالع  ثروزداو 
قرـش هسـسؤم  ياه  تیلاعف  زا  ار  هاش  قیمع  ینادردـق  ایادـه ، شریذـپ  ماگنه  رد  صوصخم ، رتفد  سیئر  کلملا ، هوکـش  : » درب هاـشاضر 

(3) .« تشاد مالعا  دیشمج  تخت  رد  یسانش 

جروـج شرازگ  ساـسا  رب  دــش . سکعنم  نارهت  ياـه  هماــنزور  رد  لـیروآ 1934  رد  روـم  چا . وـیلبد . مناـخ  ییاـکیرمآ ، ّریخ  دــیدزاب 
ار یهجوت  لباق  غلبم  زین  تسا و  نارهت  رد  ییاکیرمآ  جلاک  یلام  یماح   » روم مناخ  هک  دوب  فورعم  اکیرمآ ، ترافـس  رادراک  ثروزداو ،
رد وا  هک  دوب  رارق  تسا ». هدرک  دیـشمج  تخت  رد  وگاکیـش  هاگـشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  شواک  ياه  تیلاعف  فقو  مان ، رکذ  نودب 
رنه هنیمز  رد  هک  پوپ ، ماـهپا  روترآ  روـسفرپ  کـمک  اـب   » ینـالوط یتدـم  دـنک و  هیارک  تسبرد  دادـغب  رد  ار  ییاـمیپاوه  لیروآ 1934 

قیرط زا  ناریا  رادید  هب  دوب ، علطم  يدرف  یناریا ،

سرام 1933. خروم 9  ، 891/324 ، 9111 هرامش 1371 ، تراه ، شرازگ  - 1
ربماون 1933. خروم 14  ، 66 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 2

هیروف 1934. خروم 21  ، 891/348 ، 9111 هرامش 1661 ، ثروزداو ، شرازگ  - 3
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(1) .« دزادرپب ییاوه  روت 

: تفر هجراـخ  روما  ترازو  رد  يروـم  رادـید  هب  هم 1934  حبـص 16  رد  دتـسیرب  دوب . دتـسیرب  ینارگن  ثعاب  پوپ  اب  روم  مناـخ  یتسود 
وا درک . هلگ  ناریا ، یـسانش  ناتـساب  رنه و  ییاکیرمآ  نمجنا  ریدـم  پوپ ، ماـهپا  روترآ  روسفرپ  ياـه  تیلاـعف  زا  یخلت  هب  دتـسیرب  رتکد  »
رد یسانش  قرش  هسسؤم  یلام  هناوتشپ  هک  تسا  كرویوین  رهش  زا  روم  چا . مایلیو  هویب  لماک  دامتعا  دروم  هنافسأتم  پوپ  ياقآ  هک  تفگ 

تسا رواب  نیا  رب  دتسیرب  ياقآ  تسا . هتشاد  ناریا  هب  يرفـس  پوپ  ياقآ  قیوشت  هب  یگزات  هب  روم  مناخ  دنک . یم  مهارف  ار  دیـشمج  تخت 
تسا و هدومن  ناریا  زا  یناتـساب  راثآ  ندرک  جراخ  هنیمز  رد  هنادنمتفارـشریغ ، مییوگن  رگا  یقالخاریغ ، لامعا  هب  تردابم  پوپ  ياـقآ  هک 

تسد دیشمج  تخت  رد  راک  زا  یسانش  قرش  هسـسؤم  رگا  هک  دوب  نارگن  دتـسیرب  درک ». رکذ  ار  يددعتم  عیاقو  دوخ ، ياعدا  دییأت  رد  وا 
نتفرگ يارب  پوپ  رگا  هک  مدیسرپ  دتسیرب  رتکد  زا  نم  : » دسیون یم  يروم  دهد . همادا  ار  راک  نیا  روم  مناخ  یلام  کمک  اب  پوپ  دشکب ،

؟ درک دهاوخ  یلام  کمک  پوپ  هب  روم  مناخ  وا  رظن  هب  دنک ، مادقا  ناریا  یسانش  ناتـساب  رنه و  ییاکیرمآ  نمجنا  فرط  زا  تیلاعف  زایتما 
يدرف هب  هزاجا  اما  داد . دـهاوخن  تروص  یمادـقا  روم  مناـخ  اـب  تروشم  زا  لـبق  اـت  دراد و  رظن  رد  ار  رما  نیا  وا  هک  تفگ  دتـسیرب  رتکد 

ینارگن شیاـمه ، زا  دـعب  یمک   (2) .« تسا هعجاف  کـی  دیـشمج ، تخت  رد  تیلاـعف  يارب  پوپ  ياـقآ  دـننام  هبرجت  یب  هدـیدن و  شزومآ 
اب نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  تلود  هک  دینادب  تسا  بلاج  امـش  يارب  ًامتح  : » داد عالطا  يروم  هب  وا  درک . شکورف  پوپ  دروم  رد  دتـسیرب 

اطعا روم  مناخ  هب  یناشن  ای  ناونع  هاش ، تشاد : ار  رظن  نیمه  زین  دلفـستره  دوب و  هقباس  یب  نم  رظن  زا  اهنآ  راتفر  درک . دروخرب  روم  مناخ 
ياهشواک یلام  یماح  روم  مناخ  هک  دندوب  هتفایرد  نآ  قیرط  زا  اهنآ  هک  یعبنم  ًانئمطم  درک .

هیروف 1934. خروم 21  ، 891/348 ، 9111 هرامش 1661 ، ثروزداو ، شرازگ  - 1
هم 1934. خروم 16  ، 74 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، تشاددای  - 2
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دوخ لزلزتم  تیعقوم  میکحت  يارب  تاعالطا  نیا  زا  وا  هک  منک  هراـشا  دـیاب  تسا . پوپ  ياـقآ  اـم ، هزاوآرپ  تسود  تسا ، دیـشمج  تخت 
(1) .« تسا هدرک  هدافتسا 

دوخ هم 1934  هرامش 7  رد  نارهت ، رد  ییاکیرمآ  جلاک  همان  هتفهود  ناوج  ناریا  هیرـشن  دوب . یگرزب  تیقفوم  نارهت ، زا  روم  مناخ  رادید 
شناد زا  رفن  تسیود  ًابیرقت  دوب ، هدش  هداد  بیترت  روم  مناخ  راختفا  هب  هک  ییاچ  ینامهم  رد  : » دـسیون یم  جـلاک  زا  روم  مناخ  دـیدزاب  زا 

نیا هب  وا  هقالع  زا  ار  دوخ  ینادردق  بتارم  هدرک و  تاقالم  انب  نیا  هدـننک  ادـها  اب  ات  دـندمآ  درگ  روم  شناد  رالات  رد  جـلاک  ناگتخومآ 
ییاکیرمآ رنویسیم  ياضعا  هداوناخ و  هارمه  هب  اکیرمآ  ریفس  فراعم ، ترازو  لیفک  تمکح ، ناخرغصا  یلع  بانج  دنراد . زاربا  هسسؤم 

ترازو یملع  يراـختفا  ناـشن  دروآ ، لـمع  هب  روم  مناـخ  زا  ملعم  تیبرت  يارـسشناد  هک  يا  هژیو  توعد  رد  دـندوب ». نارـضاح  ناـیم  رد 
يارب كرویوین  هب  تشگزاب  زا  سپ  وا  دـیدرگ . اطعا  دیـشمج » تخت  ياه  شواک  زا  شتیامح  رطاخ  هب  » وا هب  یهاشنهاش  تلود  فراـعم 

ناگتخومآ و شناد  راتفر  دروم  رد  ار  دوخ  تاساسحا  هک  تسا  راوشد  نم  يارب  : » تشون ییاکیرمآ  جـلاک  سیئر  ندرُج ، لـئوماس  رتکد 
(2) .« متسه ینامداش  سح  زا  زیربل  نم  منک . فیصوت  نایوجشناد 

ود لانروژ  دـش . هتفرگ  رـس  زا  ناریا  مدرم  ندرک  هارمگ  دیـشمج و  تخت  ياـه  شواـک  رد  اـکیرمآ  شقن  ندرک  یفخم  يارب  شـالت  اـما 
ياه هدیرب  نداتسرف  اب  يروم  درک . رـشتنم  دیـشمج  تخت  ياهراک  دروم  رد  یلـصفم  ياه  شرازگ  هم 1935  سرام و 23  رد 22  نارهت 

هجوت لباق  هتکن  نیا  دیـشمج ، تخت  ياهراک  هب  ناریا  تاعوبطم  ریخا  تاراشا  اـب  طاـبترا  رد  : » دراد یم  راـهظا  دتـسیرب  يارب  دـیارج  نیا 
، اه هتفای  يزاسزاب  فشک و  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  شقن  زین  نیرز و  حاولا  هب  يا  هراشا  چیه  هک  تسا 

هم 1934. خروم 22  ، 75 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
هم 1934. خروم 17  ، 891/354 ، 9111 هرامش 71 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2
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(1) .« تسا هدشن 

ریزو هب  یطارفا  تروص  هب  اهربخ ، نیا  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج  لاح  نیع  رد  مهم و  رایسب  : » دسیون یم  يروم  زا  رکـشت  زا  سپ  دتـسیرب 
نیا هک  تسا  هدـشن  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا  چـیه  اما  دـنا ، هتفگ  کیربت  دیـشمج  تخت  رد  شریگمـشچ  تیقفوم  رطاـخ  هب  هماـع  دـئاوف 

(2) .« تسا هداد  ماجنا  یجراخ  یتأیه  ار  تافاشتکا 

دلفستره یسانش  ناتساب  ياتدوک 

زا شیپ  یتساوخرد  چـیه  تراه ، هیـصوت  ساـسا  رب  یلو  تشاد  ار  رواـجم  ياـه  لـت  رختـسا و  رد  شواـک  يوزرآ  هناربص  یب  دلفـستره 
هئارا رختـسا  يارب  یتساوخرد  مه  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دشن . هئارا  يرورـض ، یلام  عبانم  تیدوجوم  زا  دتـسیرب  نانیمطا 

هسسؤم فرط  زا  یتساوخرد  ربماون 1931  رد  دلفستره   (3). دییارگ یم  یخلت  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  اب  هاگـشناد  نیا  هطبار  دوب ، هدرک 
ناتساب ياه  شواک  يارب   » يدیدج زوجم  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ربماسد 1931 ، رد  درک . حرطم  رختـسا  رد  شواـک  يارب  یـسانش  قرش 

مهم یسانش  ناتـساب  نادیم  لماش  زایتما ، نیا  تفرگ . تشاد » دوجو  دیـشمج  تخت  يرتمولیک  هد  عاعـش  رد  هک  يا  هقطنم  ره  رد  یـسانش 
رد هدش  اطعا  تازایتما  خیرات  رد  شخب  نیرت  ینغ  کش  یب  ، » تفرگ یم  ربرد  زوجم  نیا  هک  ییاضف  تراه ، رظن  زا  دـش . یم  زین  رختـسا 

اطعا دلفستره  روسفرپ  هب  رما  نیا  زوجم  : » تفر یم  رامش  هب  اه  هرود  همه  یسانش  ناتساب  ياهاتدوک  زا  یکی  زوجم ، نیا   (4) .« دوب روشک 
لوا زوجم  دش ».

هییوژ 1935. خروم 2  ، 382 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، دتسیرب ، هب  يروم  همان  - 1

هییوژ 1935. خروم 8  ، 383 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 2
ربماسد 1931. خروم 26  ، 40 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 763 ، تراه ، شرازگ  - 3

: داگراساپ كانورتسا ، دیوید  کن  نینچمه  ربماسد 1931 . خروم 26  ، 44 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 992 ، تراه ، شرازگ  - 4
.1978 ندنرلک ، تاراشتنا  دروفسکآ : ات 1963 . زا 1961  ناریا  تاعلاطم  هسسؤم  ياه  يرافح  زا  یشرازگ 
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ناتساب هنیمز  رد  ار  شاداپ  نیرت  گرزب  دلفستره  لاح ، دوب . دیشمج  تخت  یشنماخه  خاک  تیاس  رد  شواک  يزاسزاب و  لماش  دلفستره 
: دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  اه  نادیم  دروم  رد  تراه  دوب . هدرک  تفایرد  یسانش 

راک اجنیا  رد  دراد . ربرد  ار  ناتـساب  ناریا  ياهانب  نیرتراذـگریثأت  نیرت و  مهم  يرامعم ، تمظع  هماع و  هجوت  رظن  زا  دیـشمج  تخت  دوخ 
. دهد یم  رارق  همادا  یبوخ  هب  يزاسزاب 

رد رهـش  نیا  دنتـسه . یخیرات  تیمها  مود  هجرد  رد  دنراد  ربرد  ار  رختـسا  هدش  ناریو  رهـش  هک  یگرزب  ياه  لت  دیـشمج ، تخت  زا  سپ 
، نادـیم نیا  رد  شواـک  تسا و  هدـش  ناریو  ًـالماک  بارعا ، هلمح  ناـمز  رد  سپـس  هدیـسر و  هعـسوت  ّدـح  نیرتـالاب  هـب  ناـیناساس  نارود 

. دهد یم  رارق  ام  رایتخا  رد  يرابرپ  یگنهرف  تاعالطا 

و و فشک ؛ شیپ  لاس  دنچ  هک  گنس  هرود  هب  قلعتم  دوب  یّلت  دوبن ، اهنآ  نیرخآ  ًاملسم  هک  دلفستره  رتکد  هاگدید  زا  مهم  نادیم  نیموس 
نیا رب  هدیقع  دوب . هدش  هداعلا  قوف  ییابیز  هجوت و  بلاج  رایسب  یگنهرف  هنیشیپ  تفارظ و  اب  ییاهلافس  فشک  هب  رجنم  نآ  رد  ینز  هنامگ 

هک ییایشا  زا  لاس  رازه  ود  دودح  لقادح  بیترت ، نیا  هب  ددرگ و  یمرب  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  هب 5000  اه  لافس  نیا  تمدق  هک  دوب 
. تشاد تمدق  رتشیب  دوب ، هدش  تفای  تارف  هلجد  هرد  رد 

هعلاطم هنیمز  رد  یبسانم  تاعالطا  هقطنم ، نآ  رد  شواک  دراد . دوجو  زین  زنرب  رـصع  هب  قلعتم  لت  کی  لقادح  دیدج ، زوجم  هدودحم  رد 
ناتساب نادیم  رد  هک  ییاهنآ  هقطنم و  نیا  زنرب  رصع  مدرم  راثآ  نیب  یطابترا  ًالامتحا  دراذگ و  یم  ام  رایتخا  رد  نادیم  نآ  یگنهرف  یلاوت 

. دراد دوجو  دنا ، هدش  تفای  نایوسنارف  ياه  شواک  رد  ناریا  یبرغ  بونج  رد  شوش  یسانش 

يارب يرتشیب  تاقیقحت  تاعلاطم و  هک  هدـش  ادـیپ  متـسر  شقن  رد  یـشنماخه  هرود  هب  قلعتم  يدایز  ياه  هربقم  نادـیم ، نیا  رد  هرخـالاب 
. تسا مزال  اهنآ  ياه  هبیتک  ندناوخ 
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دیکأت وا  دـش ». دـهاوخ  یگنهرف  یخیرات و  شزرا  اب  تاعالطا   » زا يا  هعومجم  يروآدرگ  هب  رجنم  اه  شواـک  هک  دوب  نئمطم  دلفـستره 
فده هک  دـش  صخـشم  دوب ، هک  هچ  ره  هدـش  مالعا  یملع  فادـها  نیا  اه ». هتفای  هن  تسا و  یملع  تاعلاطم  یلـصا ، فدـه   » هک تشاد 

ماگ دناوت  یم  ناریا  یناتساب  راثآ  شخب  ریدم  رادگ ، ویسوم  داهنـشیپ  هب  انب  دیدج  زوجم  هتبلا  : » تسا هدوب  اهنآ  زا  توافتم  ًالماک  یقیقح 
نم رظن  هب  : » دریگ یم  هجیتن  هنوگ  نیا  تراه  دـشاب ». اه  هتفای  میـسقت  قح  تفایرد  فشک و  يرافح و  ییاهن  زوجم  هب  ندیـسر  يارب  مود 

ماـجنا يارب  مزـال  یلاـم  عباـنم  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . ریگرد  ياـه  فرط  همه  عـفن  هب  ناریا ، تلود  میمـصت  نیا 
ناریا هنیمز  رد  سانـش  ناتـساب  نیرت  هبرجتاـب  نیرتدـنمناوت و  هسـسؤم ، نـیا  دـشاب و  هتـشاد  ار  هدـش  رکذ  ـالاب  رد  هـک  یعوـنتم  ياـهراک 
فرط زا  هرامش 7512  همان  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دیدج  زوجم  تایئزج   (1) .« دراد رایتخا  رد  ییارجا  ریدـم  ناونع  هب  ار  دلفـستره ] ]

: دش هداد  حیضوت  وگاکیش » هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  هدنیامن  ، » دلفستره روسفرپ  يارب  تیاده ، یلقیدهم  ءارزولا ، سیئر 

حرطم هقطنم  نیا  راـثآ  نتفاـی  دیـشمج و  تخت  یلاوح  رد  راـک  همادا  يارب  [ 1931  ] ربماون رد 27  هک  ار  امـش  تساوخرد  ناریزو  تأـیه 
نیا ماجنا  یعطق  زوجم  امـش  هب  دینک ، یم  هدـهاشم  ار  نآ  زا  یتشونور  هک  هدـش  ذاختا  میمـصت  ساسا  رب  هدومن و  یـسررب  دـیدوب ، هدرک 

. ریزو تسخن  رهم  اضما و  دوش . یم  اطعا  اه  تیلاعف 

ترازو هب  ریزو  تسخن  رتفد  زا  هم 1931  خیرات 22  هب  هرامش 710  همان  دش ، هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  ناریزو  تأیه  میمصت »  » زا یتشونور 
: دوب هدمآ  همان  رد  دوب . هفرظتسم  عیانص  فاقوا و  فراعم ،

ربماون 1931 و خیرات 27  رد  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  هدنیامن  دلفستره ، روسفرپ  يوس  زا  هدش  حرطم  داهنشیپ  هب  هجوت  اب 

ربماسد 1931. خروم 26  ، 44 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 992 ، تراه ، شرازگ  - 1

دلفستره یسانش  ناتساب  www.Ghaemiyeh.comياتدوک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


207 ص :

رد ناریزو  تأیه  دراد ؛ دوجو  دیـشمج  تخت  ياهانب  هدـشمگ  ياـیاقب  نتفاـی  ناـکما  زوجم ، نیا  ياـطعا  قیرط  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  زین 
اطعا يرتمولیک  عاعـش 10  ات  تسا  فورعم  دیـشمج  تخت  تشد  مان  هب  هک  ار  يا  هقطنم  رد  يراـفح  زوجم  دوخ ، ربماسد 1931  هسلج 2 

، اهنآ ناکلام  تیاضر  بلج  زا  سپ  یتلودریغ ، ياه  نیمز  رد  راک  يارب  تسا و  دیشمج  تخت  زوجم  دننامه  زوجم  نیا  طیارـش  دنک . یم 
. تسا هدیسر  تبث  هب  يریزو  تسخن  هناخریبد  رد  میمصت  نیا  دوش . هئارا  تلود  هب  دیاب  يرافح  همانرب 

يریزو تسخن  رتفد  سیئر 

(1) .[ يریزو تسخن  رهم  ]

ربماون 1931 همان 27  هب  خساپ  رد  وگاکیش ، هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  هدنیامن  دلفستره ، روسفرپ  عالطا  تهج  تشونور 

کی چیه  رد  نیاربانب  دش . یم  گنس  رصع  هجوت  بلاج  لت  ود  رختـسا و  لماش  هتفای ، شرتسگ  هطوحم  دش ، هراشا  الاب  رد  هک  روط  نامه 
هب اه  هتفای  میـسقت  هب  يا  هراشا  دـش ، اطعا  رت  هدرتسگ  هطوحم  دروم  رد  نآ  زا  دـعب  لاس  کی  ربماسد 1930 و  رد  هک  یلـصا  زوجم  ود  زا 

حرطم دیـشمج  تخت  یکیدزن  رد  خیرات  زا  شیپ  هرود  هب  قلعتم  لت  دنچ  رد  شواک  يارب  یتساوخرد  دلفـستره  ًاتجیتن  دروخ . یمن  مشچ 
دلفستره عالطا  هب  هفرظتسم  عیانـص  فاقوا و  فراعم ، ترازو  هرامـش 11132/4492  همان  قیرط  زا  ناریزو  تأیه  میمـصت  راب ، نیا  درک .

: دوب رارق  نیدب  همان  نتم  دیسر .

بونج يرتمولیک  هس  رد  هک  یخیرات  زا  شیپ  لـت  رد  شواـک  رب  ینبم  امـش  تساوخرد  ناریزو ، تأـیه  هرامش 2575  میمـصت  هب  هجوت  اب 
هدام ساسا  رب  بیترت ، نیا  هب  تسا . هدش  هتفریذپ  هدنام ، اج  هب  رختـسا  يایاقب  زا  هک  یکچوک  ياه  لت  رد  زین  هدش و  عقاو  دیـشمج  تخت 

نادیم ود  رد  شواک  زوجم  یناتساب ، راثآ  ظفح  هب  طوبرم  نیناوق   22
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ود تدم  هب  زوجم  نیا  رابتعا  ددرگ . یم  اطعا  امش  هب  اه ، هتفای  میسقت  تأیه  ینف  وضع  روضح  رد  ینوناق و  طورـش  هب  هجوت  اب  هدش ، رکذ 
. دشاب یم  خیرات  نیا  زا  يدیشروخ  لاس 

رادگ هردنآ  یناتساب ، راثآ  لکریدم 

رصن ناخ  هللا  یلو  رتکد  یترازو ، رتفد  لکریدم 

(1). ینسحم دمحا  هفرظتسم ، عیانص  فاقوا و  فراعم ، ترازو 

راثآ نوناق  هدام 22  هب  همان  رد  نوچ  تسا ؟ يرادا  یهجوت  یب  کـی  طـقف  اـی  تسا  ناـمکاح  يدـمع  تناـیخ  زا  يا  هناـشن  هماـن  نیا  اـیآ 
همان نیمه  يانبم  رب  تفریذپ . یم  تروص  ینوناق  دافم  ساسا  رب  هقطنم  ياه  شواک  هک  تشاد  دوجو  اعدا  نیا  تسا ، هدش  هراشا  یناتساب 
راثآ نوناق  دافم  ساسا  رب  دیشمج  تخت  یلاوح  ياه  شواک  هک  درک  اعدا  ًاتیاهن  اکیرمآ  تلود  تیامح  اب  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دوب 

رادراک هب  یلاحشوخ  اب  همان  نیا  تفایرد  زا  سپ  دلفستره  دنتسه . میسقت  لومـشم  اه  هتفای  همه  نیاربانب  دوش و  یم  ماجنا  یناتساب 1930 
ياه هتفای  میـسقت  رب  ینبم  تأیه  قح   » هدرک تفاـیرد  ناریا  تلود  زا  هک  يا  هماـن  رد  هک  داد  عـالطا  ثروزداو  جروج  اـکیرمآ ، تراـفس 

ناویا زج  هب  هک  تسانعم  نادب  نیا  : » دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ثروزداو  تسا ». هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  یـسانش  ناتـساب  ياه  نادیم 
. دوب دـهاوخ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ییاراد  ءزج  هدـش ، هداد  نآ  زوجم  هک  يا  هطوـحم  رد  اـه  هتفاـی  هیقب  زا  یمین  دیـشمج ، تخت  خاـک 
یگنهرف و رتالاب  تیمها  زا  دیـشمج  تخت  ياهانب  هیاپ  اب  هسیاقم  رد  هطوحم  نیا  ياه  هنیلافـس  هک  تسا  هدـش  دـعاقتم  دلفـستره  روسفرپ 

. دنتسه رادروخرب  یشزرا  نینچ  زا  گنس  نارود  هب  قلعتم  ياه  هنیلافس  تقیقح  رد  دنتسه . رادروخرب  يرتشیب  يا  هزوم 

ناتساب هنیمز  نالاعف  همه  کشر  هک  دنراد  يا  ییادتبا  ییابیز  نانچ  درف و  هب  رصحنم  یگنهرف  ریثأت  رظن  زا  هک  ما  هدید  ار  ییاه  هنومن  نم 
یسانش
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(1) .« تخیگنا دنهاوخرب  ار  روشک  نیا  رد 

دلفستره تابساحم »  » یسانش و قرش  هسسؤم  تالکشم » »

فده تفر . هجراخ  روما  ترازو  رد  يروم  رادید  هب  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  ریدم  دتسیرب ، چا . زمیج . هم 1934 ، رد 16 
دتسیرب رتکد  دوش . ... یسررب  دراد ، رارق  قارع  ناریا و  رد  هسسؤم  ياه  تیلاعف  هار  رس  رب  هک  یمهم  تالکشم   » هک دوب  نیا  رادید  نیا  زا 

هب دش . دهاوخ  رتدب  عضو  نیا  ًالامتحا  تسین و  شخب  تیاضر  هجو  چیه  هب  ناریا  تلود  یسانش و  قرـش  هسـسؤم  هطبار  هک  تفگ  نم  هب 
هتفای يواسم  میسقت  هب  هک  هدش  دهعتم  یسانش  قرش  هسسؤم  اب  شدادرارق  قبط  ناریا  تلود  هچرگ  هک  تساجنآ  زا  لکـشم  دسر  یم  رظن 
ذاختا ار  ریذپان  هیجوت  عضوم  نیا  نونکا  ناریا  تلود  تسا . هتفرن  یمیسقت  نینچ  راب  ریز  نونکات  تلود  یلو  دزادرپب  یسانش  ناتـساب  ياه 
لاـمعا نآ  يارب  ناوـت  یمن  ار  یناتـساب  راـثآ  نوناـق  داـفم  تسا و  ناریا  درف  هب  رـصحنم  هـنیجنگ  دیـشمج ، تـخت  خاـک  هـک  تـسا  هدرک 

(2) .« درک

30000 هداعلا ،» قوف  ياه  هتشون  گنس   » حاولا و رب  هوالع  دش ، يرت  يدج  هلحرم  دراو  دیـشمج  تخت  رد  دیدج  تایفـشک  اب  هلئـسم  نیا 
خاک یناتساب  یناگیاب  زا  یشخب  کش  یب   » اه حول  نیا  هک  داد  عالطا  يروم  هب  دتـسیرب  دوب . هدش  تفای  یمالیع  هرود  هب  قلعتم  یلگ  حول 

یتدم ره  هب  ار  هدش  تفای  يایشا  طبریذ ، تلود  لیبق ، نیا  زا  یتایفشک  رد  هک  تسا  موسرم  دیوگ ، یم  دتسیرب  رتکد  هک  روط  نآ  دنتسه .
رتکد رظن  زا  حول  نیا 30000  تبث  ییاشگزمر و  يارب  دراپـس . یم  رگ  شواک  هسـسؤم  هب  يدنب  هقبط  هعلاطم و  يارب  دـشاب  زاین  دروم  هک 

ار حاولا  لاس  کی  تدـم  هب  هک  تسا  هداد  داهنـشیپ  هسـسؤم  هب  یلیم  یب  اب  ناریا  تلود  هک  نآ  لاح  تسا ، مزـال  لاـس  ات 40  دتسیرب 30 
.« دریگب تناما 
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درادن ار  حاولا  زا  یشخب  تفایرد  ياضاقت  ای  هداعلا  قوف  ياه  هتشون  گنـس  هب  یلیامت  هک  نیا  نیع  رد  دتـسیرب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  يروم 
یمن خاک  یلعف  بیرخت  هب  هجوت  اب  هک  ار  هدش  هکت  هکت  همسجم  یصخشم  دادعت  هسسؤم ، هک  درادن  دوجو  یـصاخ  لیلد  دنک  یم  سح  »
هراشا اهنآ  هب  الاب  رد  هک  يرمرم  ياه  هتـشون  گنـس  هک  درک  هراشا  نینچمه  وا  درادـنرب . دوخ  يارب  دـنادرگرب  شا  هیلوا  هاگیاج  هب  ناوت 
نوفدم هداتفا ، اهنآ  يور  رب  هدوب و  اه  هتـشون  گنـس  نیا  يور  هبور  هک  يراوید  ریز  رد  دـنا  هدیـشک  شتآ  هب  ار  خاک  هک  ینامز  رد  دـش 

رب هسسؤم  دنتـسه و  اجنآ  رد  یباعل  ياهرجآ  نیا  زا  هعطق  نارازه  هدوب و  هدش  یکاکح  یباعل  ياهرجآ  زا  هدیـشوپ  راوید  نیا  دنا . هتـشگ 
رتکد سپس  : » دهد یم  حیضوت  ار  دتسیرب  رادید  یلصا  فده  سپس  يروم  دوش ». ادها  هسسؤم  هب  دیاب  اهنآ  زا  یـشخب  هک  تسا  رواب  نیا 

نتـشاذگ راشف  تحت  يارب  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  هجراخ و  روما  ترازو  کمک  هب  دناوت  یم  هسـسؤم  ایآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  دتـسیرب 
لاحـشوخ ام  هک  مداد  نانیمطا  وا  هب  نم  دـننک . لمع  دیـشمج  تخت  دادرارق  دروم  رد  دوخ  تادـهعت  هب  اـت  دـشاب  راودـیما  ناریا  تاـماقم 

مداد لوق  نم  دهد . رارق  نم  رایتخا  رد  دروم  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  هک  مداد  داهنـشیپ  مینک و  کمک  بسانم  قیرط  ره  هب  دش  میهاوخ 
روما ترازو  یلامتحا  ياه  لمعلاروتسد  يارب  ترافس  ات  متسرفب  وا  اب  میاهوگتفگ  دروم  رد  يا  همان  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  يارب  هک 

(1) .« دشاب هتشاد  ار  مزال  یگدامآ  هدش ، داجیا  طیارش  دروم  رد  هجراخ 

تلود راتفر  زا  یخلت  هب  تشاد و  كورب  ینروه  چا . مایلیو  نارهت ، رد  اکیرمآ  راـتخمریزو  اـب  يرادـید  دلفـستره  ناـمز  نیمه  رد  ًاـبیرقت 
وا ياه  تیلاعف  هک  هدوب  رواب  نیا  رب  هراومه  هک  درک  نایب  دلفستره  رتکد  : » درک تیاکش  دیـشمج  تخت  رد  وا  ياه  تیلاعف  لابق  رد  ناریا 

هتفرگن رارق  یتیعقوم  رد  هاگ  چیه  وا  اما  دوش ، یم  یناتساب ] راثآ   ] نوناق نیا  دافم  لومشم  دیشمج  تخت  رد 
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اهنآ ندنادرگرب  دیشمج و  تخت  راثآ  اهانب و  يزاسزاب  طقف  هیلوا ، رارق  نوچ  دنک ؛ حرطم  ار  دیشمج  تخت  ياه  هتفای  میسقت  عوضوم  هک 
هنالداع یمهس  ناونع  هب  ار  اهنآ  زا  یمین  تلود ، هک  داد  داهنشیپ   » دلفستره حول ، فشک 30000  اب   (1) .« تسا هدوب  دوخ  هیلوا  ياهاج  هب 
هدنامهف وا  هب  تلود  دیوگ ، یم  دلفستره  رتکد  هک  هنوگ  نآ  دنک . اطعا  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  یناتـساب  راثآ  نوناق  ساسا  رب  بسانم  و 

اب يرادید  زا  سپ  دلفستره  دوش ». یمن  یناتـساب  راثآ  نوناق  ياه  هتفای  میـسقت  هدام  لومـشم  دیـشمج  تخت  رد  وا  ياه  تیلاعف  هک  تسا 
هک ینامز  ات  داد  عالطا  یغورف  هب  دلفـستره  تفر . كورب  ینروه  تاقالم  هب  يرت  تبثم  رت و  مارآ  دید  اب  دعب ، زور  هد  دودـح  رد  یغورف 
رد هک  ییاه  لت  رختـسا و  رد  شواک  هب  دناوت  یم  هسـسؤم  اما  دش . دهاوخ  فقوتم  دیـشمج  تخت  رد  راک  تسا ، هدشن  نشور  هلئـسم  نیا 

شرازگ  (2) .« دـناد یم  یناتـساب  راثآ  نوناق  لومـشم  ار  اهنآ  تلود   » دلفـستره رظن  هب  اـنب  هک  دزادرپب  دـنا  هدـش  عقاو  خاـک  يرتمولیک  هد 
: دنک یم  حرطم  هاشاضر  شقن  دروم  رد  یبلاج  رایسب  تاعالطا  كورب  ینروه 

رد هک  هدرک  نئمطم  ار  وا  ریزو  تسخن  نوـچ  تسا  هتخاـس  مرگلد  ار  وا  ریزو  تسخن  اـب  شتاـملاکم  هک  تشاد  ناـعذا  دلفـستره  رتـکد 
هب تسوا . اب  يا  هلئـسم  ره  دروم  رد  ییاهن  يریگ  میمـصت  اریز  درک ، دهاوخ  تبحـص  هاشاضر  اب  هلئـسم  نیا  دروم  رد  نکمم  نامز  نیلوا 

دنک و راذگاو  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ار  هدش  فشک  حاولا  زا  یمین  هک  دوب  رارق  يا  هلحرم  رد  تلود  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن 
رد راک  دروم  رد  هاش  اب  تروشم  نودـب  تسا  هدامآ  نونکا  دـنک ، لامعا  زین  دیـشمج  تخت  ياه  شواک  دروم  رد  ار  یناتـساب  راثآ  نوناـق 

. دریگب میمصت  دیشمج  تخت 

هاش اب  ار  هلئسم  نیا  شدوخ  هک  داد  داهنشیپ  یغورف  هب  دلفستره  رتکد 

هم 1934. خروم 16  ، 79 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 69 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
هم 1934. خروم 26   ، 81 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 81 ،  كورب ، ینروه  شرازگ  - 2
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بلج يرما  دروم  رد  ار  ترضحیلعا  قفاوم  رظن  ناوت  یم  یتخـس  هب  وا  رظن  زا  نوچ  درک  در  ار  داهنـشیپ  نیا  ریزو  تسخن  اما  دنک ، حرطم 
. دنک حرطم  هاش  اب  بسانم  نامز  رد  ات  دنک  راذگاو  یغورف  هب  ار  هلئسم  نیا  هک  تسا  نآ  میمصت  نیرتهب  درک و 

یماقم هچ  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب   » یتلود تاـماقم  همه  تأـیه ، نیا  یلبق  ياـه  هماـن  زا  هجراـخ  روما  ترازو  یهاـگآ  هب  هجوت  اـب 
حرطم يارب  هک  دنهد  یم  حیجرت  دوش  هتخیگنارب  هاش  مشخ  تسا  نکمم  هک  لیلد  نیا  هب  دـنراد و  همهاو  گرم  دحرـس  ات  هاش  زا  دـنراد ،
میمصت دنور  رد  دشاب  يروف  مه  ردقچ  ره  یعوضوم  ره  هک  دوش  یم  ثعاب  هلئسم  نیا  دننامب . بسانم  یتیعقوم  رظتنم  دوخ  لئاسم  ندرک 

. تسا يرابجا  هاش  تیاضر  بلج  مه  تیمها  یب  رایسب  لئاسم  يارب  نوچ  دوش ، يدنک  راچد  يریگ 

رظتنم دوب و  هتفاین  یلاجم  ریزو  تسخن  یغورف و  اب  عوضوم  ندرک  حرطم  يارب  زونه  وا  هک  دوب  نآ  زا  یکاـح  كورب  ینروه  هماـن  ِناـیاپ 
دیـشمج تخت  هلئـسم  دروم  رد  يا  هفرط  ود  شخب  تیاضر  لح  هار  هب  ندیـسر  يارب  تلود  هب  ار  شلیاـمت  دـناوتب  هک  دوب  یتصرف  نیلوا  »

زا سپ  هتفه  کی  دتـسیرب  تشاذگ . نایم  رد  دتـسیرب  اب  ار  دوخ  تبثم  هاگدید  دوب ، هدیـسر  یقیمع  شمارآ  هب  هک  دلفـستره  دنک » مالعا 
همان وا  تسا . هداد  يدج  هیور » رییغت   » کی ناریا  تلود  هک  داد  عالطا  يروم  هب  دوب  هدش  رت  مارآ  زین  وا  هک  یلاح  رد  يروم ، اب  شتاقالم 

زا وا   » لاح نیمه  رد  دـشاب و  هتـشاد  ناریزو  اب  یتاقالم  تسا  راودـیما  دلفـستره  هک  دوب  هدـمآ  نآ  رد  هک  درک  تفایرد  دلفـستره  زا  يا 
زا يا  هصالخ  شرازگ  نداتـسرف  زا  لبق  دتـسیرب  تسا ». قفاوم  اه  هتفای  میـسقت  اب  تلود  هک  تسا  هتفای  ناـنیمطا  ناریزو  زا  نت  ود  بناـج 

(1). دوب دلفستره  بناج  زا  يربخ  ندینش  رظتنم  يروم ، يارب  اهدادخر 

یتحاران مشخ و  هب  لیدبت  ار  دتسیرب  تبثم  هاگدید  دلفستره  دنلب  همان 

هم 1934. خروم 22  ، 75 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
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. دومن

يارب يا  هقالع  چیه  ناریا  تلود  هک  تسا  صخشم  ًالماک  میوگب  دیاب  هنافسأتم   » دلفستره شرازگ  ساسا  رب  هک  تشون  يروم  هب  دتسیرب 
نم درادن ... درک ، توعد  دیـشمج  تخت  يزاسزاب  شواک و  يارب  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  نآ  ساسا  رب  هک  یناتـساب  راثآ  نوناق  لامعا 

، مدش هجاوم  نآ  اب  ناریا  رد  هچنآ  هیبش  يدروخرب  چیه  نونکات  یلو  ما  هتـشاد  ار  کیدزن  قرـش  ياه  تلود  اب  يراکمه  هبرجت  رمع  کی 
. ما هدیدن 

، نایناریا بناج  زا  یمیمـصت  ذاـختا  دوب و  هدرک  حرطم  هچنآ  هب  یخـساپ  يارب  راـظتنا  نارهت و  رد  هتفه  جـنپ  ندـنارذگ  زا  سپ  دلفـستره 
(1) .« تسا هدش  هیکرت  زا  شتشگزاب  هب  لوکوم  وا  خساپ  هدش و  هداد  لاقتنا  هاش  هب  لئاسم  مامت  هک  داد  شرازگ 

تلود يارب  هخـسن  ود  هتفرگ  دیـشمج  تخت  زا  هک  یـسکع  ره  زا  هتـساوخ  دلفـستره  زا  تلود  هک  درک  تیاکـش  هلئـسم  نـیا  زا  دتـسیرب 
دروم رد  هک  تسا  هجوت  بلاج  : » تشون دتـسیرب  دوب . یناتـساب  راثآ  نوناـق  ییارجا  داوم  زا  هدام 24  هیاپ  رب  ناریا  تلود  ياعدا  دتـسرفب .

!« هن یناتساب ، راثآ  میسقت  دروم  رد  اما  دنک  یم  دانتسا  یناتساب  راثآ  نوناق  هب  تلود  اه  سکع 

خـیرات 1 رد  يا  همان  رد  دلفـستره  دوب . هاشاضر  زا  اهنآ  ریذـپان » فصو  سرت  ، » ناریا تلود  تاماقم  بناج  زا  ینوناق  ضقاـنت  نیا  لـیلد 
شاترومیت و هلمج  زا   ] ریزو دـنچ  ندـشدیدپان  ریخا و  ياه  هام  تاـقافتا  زا  سپ   » ناریا رد  هک  دـهد  یم  شرازگ  دتـسیرب  هب  نئوژ 1934 
، يزیچ ره  : » دهد یم  حیضوت  هاشاضر  رصح  دح و  یب  زآ  صرح و  دروم  رد  وا  تسا . هدش  مکاح  يریذپان » فصو  سرت  دعـسا ] رادرس 

«. دزیگنا یمرب  ار  وا  صرح 

رظن زا  ایآ  هک  دیسرپ   » یغورف اب  شرادید  رد  دلفستره  دوب . مأوت  وا  يداوس  یب  ینادان و  اب  هاشاضر  زآ  صرح و  هک  دیوگ  یم  دلفـستره 
نیا یغورف  خساپ  مهد »؟ حیضوت  هاش  يارب  ار  طیارش  ًاصخش  نم ، هک  تسا  هنالقاع  وا 

نئوژ 1934. خروم 30  ، 82 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
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.« تسا راوشد  رایسب  وا  يارب  يرما  ره  حیضوت  : » دوب

یناریا : » داد حرش  نارهت  رد  یهاگشناد  سیسأت  حرط  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  دتـسیرب ، يارب  نئوژ 1934  خیرات 4  هب  يا  همان  رد  دلفـستره 
يدورو ياه  ناحتما  هک  یناملآ  ياه  ناتسریبد  هیبش  یسرادم  هک  یلاح  رد  دنتسه ، هاگشناد  سیسأت  يارب  يدج  يزیر  همانرب  لوغشم  اه 

، یکشزپ قوقح ، ياه  هتشر  يارب  رتشیب  شیاه  یگژیو  هب  هجوت  اب  هاگشناد  درادن . دوجو  دننک ، یم  رازگرب  هاگشناد ] يارب  يزاس  هدامآ  ]
يزاـب و طـقف  اـهنیا  هـمه  ناریا ، رد  يرگید  زیچ  ره  لـثم  یخیراـت . موـلع  اـت  تفریذـپ  دـهاوخ  وجـشناد  يژوـلونکت  یمیــش و  کـیزیف ،

(1) .« درادن دوجو  يزیچ  نآ  تشپ  تسا و  يزاسرهاظ 

. دوب هدش  هتخیگنارب  نینچ  هاشاضر  هیلع  دلفستره  هنامصخ  تاساسحا  هک  درادن  یبجعت 

بلج تـهج  يروـم  يارب  نآ  نداتـسرف  نئوژ 1934 و  رد  یغورف  هب  ینـالوط  ضارتعا  هماـن  کـی  زا  یـسیون  شیپ  هیهت  دتـسیرب ، خـساپ 
. دوب وا  ياهداهنشیپ  تفایرد  تقفاوم و 

يراگن همان  یسیونزاب ، نیا  دنور  رد  دش . یسیونزاب  راب  نیدنچ  تسوگآ 1934  رد  ناریا  تلود  هب  میدقت  زا  لبق  همان  يروم ، داهنشیپ  هب 
. دوب یناوارف  تاعالطا  يواح  هک  تفرگ  تروص  یسانش  قرش  هسسؤم  هجراخ و  روما  ترازو  نیب  یناوارف  ياه 

رد یسانش  قرش  هسسؤم  هب  کمکرب  ینبم  هجراخ  روما  ترازو  تسایس 

نئوژ همان 1  زا  هتکن  کی  طـقف  هییوژ 1934 . خروم 2  ، 83 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، نآ ، همیمـض  يروم و  هب  دتـسیرب  همان  - 1
زا شیپ  ياتسور   ] PPA رختـسا و ياه  هتفای  میـسقت  زوجم  ارزو  تأیه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : » درک لاحـشوخ  ار  دتـسیرب  دلفـستره ،  1934

شور دنک . یم  لمع  تلود  هدنیامن  ناونع  هب  سراف  رادناتـسا  نارهت ، هب  لاقتنا  زا  يریگولج  روما و  لیهـست  يارب  هدرک و  اطعا  ار  خیرات ]
هدـنیامن مناد  یمن  زونه  نم  هتبلا  دوش . یم  یـشک  هعرق  دـنریگ و  یم  رارق  مه  رانک  رد  تمـسق  ود  تسا : بیترت  نیا  هب  اـجنیا  رد  میـسقت 

ار رختـسا  ياه  هتفای  مامت  نانآ  هک  منک  یم  رکف  نم  دمآ . دهاوخ  نارهت  زا  رادـگ  ياقآ  ای  تشاد  دـهاوخ  روضح  یـشک  هعرق  رد  تلود 
.« ار تاعطق  همه  هن  هدش و  راک  اهنآ  يور  رب  هک  درک  دنهاوخ  میسقت  ار  ییاه  هتفای   PPA زا اما  درک  دنهاوخ  میسقت 
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نیرترابرپ و زا  یکی   » کش یب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  يروم ، رظن  ساسا  رب  تسا . هدش  هداد  ناشن  یبوخ  هب  يروم  بناج  زا  يّرـس  همان 
هجاوم ناریا  تلود  اب  شطباور  رد  يا  يدج  تالکـشم  اب  هسـسؤم  یلو  دوب ؛ هدرک  تفایرد  ار » زور  یـسانش  ناتـساب  تازایتما  نیرت  مهم 

، کیدزن رواخ  رد  وا  هبرجت  رمع  کی  هب  هجوت  اب  هک  هداد  عالطا  ام  هب  دتـسیرب  روسفرپ  : » تفریذپ یم  نایاپ  بیترت  نیا  هب  همان  دوب . هدـش 
دوشن هجوت  شتارظن  هب  رگا  دـنک  مالعا  تاـماقم  هب  دراد  رظن  رد  تسا و  هدوبن  هجاوم  ناریا  تلود  یلعف  دروخرب  هیبش  يزیچ  اـب  نونکاـت 
مالعا اب  هک  میهد  روتـسد  نامراتخمریزو  هب  مینک و  تیامح  وا  عضوم  زا  زین  ام  هک  تسا  رتهب  منک  یم  رکف  درک . دـهاوخ  فقوتم  ار  راـک 

ار ییاه  کمک  نامه  قاقحتـسا  مهم ، یـسانش  ناتـساب  تأیه  نیا  اریز  دوش . راک  دراو  یـضتقم  لکـش  هب  ناریا  تلود  هب  یمـسر  عضاوم 
(1) .« میهد یم  هئارا  تسا ، جراخ  رد  تیلاعف  لوغشم  هک  روهشم  ییاکیرمآ  هسسؤم  ره  هب  هک  دراد 

دوب و دهاوخ  رادروخرب  هجراخ  روما  ترازو  لماک  تیامح  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  هک  داد  عالطا  وا  هب  دتـسیرب  هب  يدعب  همان  رد  يروم 
زا امـش  ياهاعدا  زا  تیامح  ناریا و  ریزو  تسخن  اب  میقتـسم  ییورردور  يارب   » ار مزال  ياه  لمعلاروتـسد  نارهت  رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو 

(2) .« درک دهاوخ  تفایرد  یمسر  قیرط 

اب يروم  دوش ، یم  راهظا  ناریا  تلود  اب  هعزانم  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  زا  اکیرمآ  تلود  لماک  تیامح  هک  نیا  نیع  رد  همان ، نیمه  رد 
: تسین تسردان  نادنچ  ناریا  تلود  راتفر  هک  دنک  یم  هراشا  یهجوت  لباق  تقادص  یفرط و  یب 

هدوبن یناتساب  راثآ  نوناق  دافم  ساسا  رب  دیشمج ، تخت  ياه  تیلاعف  دروم  رد  اهنآ  راتفر  دنا و  هدرک  داجیا  نایناریا  هک  یعناوم  هنافسأتم 

هییوژ 1934. خروم 5   ، 84 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، تشاددای  - 1
هییوژ 1934. خروم 6  ، 85 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، دتسیرب ، هب  يروم  همان  - 2
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رد هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  مدیـسر  شـسرپ  نیا  هب  دـنا  هدرک  اطعا  ناریزو  تأـیه  هک  يزاـیتما  زا  یتشونور  یـسررب  زا  سپ  نم  اـما  تسا .
نوناق هب  نات  همان  رد  امـش  درادن ؟ دوجو  نایناریا  راتفر  نیا  يارب  یقطنم  یلیلد  ایآ  تسا ، هدـشن  اه  هتفای  میـسقت  هب  يا  هراشا  چـیه  زایتما ،
تخت رد  يزاسزاب  شواک و  هب  ات  هدرک  توعد  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا  تلود  نآ » ساسا  رب   » هک دـیا  هدرک  هراشا  یناتـساب  راثآ 

، ریمعت يزاـس ، كاـپ  دـننام   ) درمـش یمرب  هسـسؤم  فیاـظو  ناونع  هب  ار  یـصخشم  دراوم  طـقف  زاـیتما  نیا  داـفم  یلو  دزادرپـب ، دیـشمج 
يوس زا  اما  تسا . هدرک  توکـس  دراد ، دوجو  یناتـساب  راثآ  نوناق  رد  هچنآ  دـننام  اه  هتفای  میـسقت  هنوگره  دروم  رد  و  هریغ ) يزاسزاب و 

راثآ يارب  هدیـسر و  بیوصت  هب  زایتما  ياطعا  زا  شیپ  یناتـساب  راثآ  نوناق  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هک  تفریذـپ  ار  هلئـسم  نیا  ناوت  یم  رگید 
اب یتح  درک ؛ حرطم  نآ  دافم  ساسا  رب  ار  اه  هتفاـی  میـسقت  هلئـسم  ناوت  یم  تسارجا ، لـباق  دـنوش  تفاـی  ناریا  ياـج  ره  رد  هک  یناتـساب 

دانتسا زایتما  رد  بلطم  نیا  رکذ  مدع  هب  مه  نایناریا  دور  یم  راظتنا  اما  یسانش . قرش  هسـسؤم  زایتما  رد  نآ  هب  میقتـسم  هراشا  مدع  دوجو 
. دننک

نوناق رد  شواک  هب  طوبرم  داوم  زا  هدام 24  يارجا  يارب  ناریا  شالت  فداصت ، بسح  رب  امـش ، تسد  رد  هدنرب  گرب  کی  نم  هدیقع  هب 
هب دوخ  هک  یلاح  رد  دنناوت  یمن  اهنآ  سپ  دیتسه . ناریا  تلود  يارب  سکع  ندرک  مهارف  هب  فظوم  امش  نآ  رد  هک  تسا ، یناتـساب  راثآ 

ًالماک اهنآ  تابث  مدـع  نیا  اب  ناریا  تلود  اب  ناتتاطابترا  رد  امـش  منک  یم  رکف  دـنریگب . هدـیدان  ار  نآ  دافم  دـننک ، یم  دانتـسا  نوناق  نیا 
. دیتسه ریگرد 

کیدزن رواخ  ياهروشک  رد  دوجوم  طیارش  اب  هسیاقم  رد  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تیعقوم  هک  درک  شالت  يروم  هب  خساپ  رد  دتـسیرب 
تأیه هک  يزایتما  تیقفوم  مدع  نتفرگ  رظنرد  اب  : » درک رتراکشآ  ار  یسانش  قرش  هسسؤم  لالدتسا  فعض  وا  شالت  نیا  یلو  دنک ؛ نییبت 

رد تسا ، هدرک  اطعا  ناریزو 
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ات کیدزن  رواخ  ياهروشک  همه  رد  دریگ  یم  تروص  نآ  ساسا  رب  میـسقت  هک  یناتـساب  راثآ  نوناـق  میوگب  دـیاب  اـه  هتفاـی  میـسقت  دروم 
یمیقتسم هراشا  ای  هدش  حرطم  میسقت ، هلئسم  هک  تسین  موسرم  نیاربانب  دریگ و  یم  ربرد  ار  اه  هتفای  میسقت  هلئـسم  مناد  یم  نم  هک  ییاج 

(1). داد ناریا  تلود  عضوم  لیلد  دروم  رد  يروم  شسرپ  هب  دتسیرب  هک  دوب  یخساپ  تیاهن  نیا  دوشب ». نآ  هب  زایتما  نتم  رد 

شا همان  رد  دتسیرب  هتبلا  درک . دهاوخ  رظنفرص  ناریا  رد  شتأیه  تیلاعف  زا  هک  دوب  هدرک  دیدهت  یغورف  هب  شا  يداهنشیپ  همان  رد  دتسیرب 
تخت  ] یـسانش ناتـساب  نادـیم  (: » تسا هدـمآ  هژاو  نیا  هماـن  نتم  رد   ) تسا هدوب  فولب  کـی  طـقف  شدـیدهت  هک  درک  راکـشآ  يروم  هب 

روآ فسأت  رایـسب  نآ  زا  ندرک  رظن  فرـص  نآ و  نداد  تسد  زا  هک  دراد  يا  هداـعلا  قوف  زادـنا  مشچ  تسا و  گرزب  ناـنچنآ  دیـشمج ]
. دوب دهاوخ 

تـسد دـصق  ًاعقاو  ینونک  نامز  رد  هسـسؤم  هک  دوب  تسرد  امـش  يریگ  هجیتن  تسا و  هدوب  فولب »  » يدـح ات  نم  دـیدهت  رگید ، ناـیب  هب 
تفایرد هتفای  میـسقت  هنیمز  رد  یخـساپ  هک  ینامز  ات  تفگ  دلفـستره  هب  تشادن ، يدصق  نینچ  هک  دتـسیرب  درادـن ». ار  زایتما  زا  ندیـشک 

. دراد هاگن  قیلعت  تلاح  هب  ار  راک  تسا ، هدرکن 

، شواک تایلمع  قیلعت  دوجو  اب  هک  دنا  هدش  هتشابنا  یملع  هعلاطم  هب  دنمزاین  هدش  هتفای  يایـشا  هوبنا  نانچنآ  : » درک نایب  نینچمه  دتـسیرب 
.« دنتسه تیلاعف  لوغشم  نانچمه  تأیه  ياضعا  لک 

هب هجراخ  روما  ترازو  : » دوش هئارا  ریخأـت  نودـب  دـیاب  ناریا  تلود  هب  وا  ضارتعا  هماـن  هک  داد  عـالطا  دتـسیرب  هب  يروم  دـعب  هتفه  کـی 
هلئسم نیا  دیامن . تیامح  ًامسر  امش  ياعدا  زا  دنک و  وگتفگ  ریزو  تسخن  اب  ًامیقتسم  هک  تسا  هداد  روتسد  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخمریزو 

هب ار  امش  همان  تشونور  ندیسر  ربخ  دلفستره  رتکد  هاگره  هک  تسا  هدش  هتفگ  راتخمریزو  هب 
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راتخمریزو  (1) .« دییامن لاسرا  ار  همان  ریخأت ، نودب  هک  منک  یم  داهنـشیپ  امـش  هب  نیاربانب  دـیامن . زاغآ  ار  شتامادـقا  وا  داد ، ناریا  تلود 
ار اه  لمعلاروتسد  نیا  نارهت ، رد  ترافس  هب  يروم  دتـسیرب و  ياه  همان  زا  ییاه  تشونور  نداتـسرف  اب  نامزمه  كورب ، ینروه  اکیرمآ ،

: درک تفایرد 

زا سپ  روظنم ، نیا  هب  دـینک . تیامح  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ياـهاعدا  زا  یمـسر  قرط  زا  امـش  هک  تسا  راودـیما  هجراـخ  روما  ترازو 
همان هک  دیوش  نئمطم  هدرک و  تروشم  دلفستره  رتکد  اب  ینونک  تیعضو  دروم  رد  امش  تسویپ ، ياه  همان  ياه  تشونور  لماک  یـسررب 

تـسخن اب  ییوگتفگ  رارق  دیـسر ، امـش  هب  لاسرا  ربخ  هک  نیا  ضحم  هب  ریخ . ای  تسا  هدش  لاسرا  ناریا  تلود  هب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
تخت رد  راک  همادا  عطق  رب  ینبم  هسسؤم  میمصت  رب  هک  نیا  نیع  رد  امش  دینک . یسررب  وا  اب  ار  هیـضق  فلتخم  ياه  هبنج  دیراذگب و  ریزو 

خسف دصق  هسسؤم ، هک  دوشن  داجیا  یتشادرب  نینچ  هک  دیـشاب  بقارم  دیاب  دینک ، یم  دیکأت  ناریا  تلود  اب  نآ  تالکـشم  لح  ات  دیـشمج 
. درادن نآ  هب  لیامت  رضاح  لاح  رد  دتسیرب  رتکد  هک  تسا  يا  هلئسم  نیا  دراد . ار  زایتما  لماک 

بقارم دـیاب  دریگ ، یم  تروص  فارگلت  ای  زاب  ياه  همان  قیرط  زا  هلئـسم  نیا  دروم  رد  دلفـستره  رتکد  اب  امـش  طابترا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
حیـضوت هب  طقف  اه  همان  رد  تسا و  هدـش  حرطم  الاب  رد  هک  دـشاب  يا  هداس  ياـه  تساوخرد  هب  دودـحم  ناـتیاه  هماـن  ياوتحم  هک  دیـشاب 

(2). دینک هراشا  ناریا  تلود  هب  هسسؤم  همان  میدقت  یلعف و  تیعضو 

دلفستره اب  تموصخ 

داجیا یسانش  قرش  هسسؤم  ناریا و  تلود  نیب  هک  يا  يدج  شنت  أشنم 
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ناریا تلود  هک  تسناد  یم  كورب  ینروه  دوب . وگاکیش  هب  دیـشمج  تخت  رد  هدش  تفای  یلگ  حول  لاسرا 30000  تساوخرد  دوب  هدش 
ناریا و هب  ندـمآ  يارب  ییاپورا  ققحم  يدادـعت  اـب  تسا و  هدرکن  تقفاوم  وگاکیـش  هب  حاولا  نداتـسرف  رب  ینبم  دلفـستره  تساوخرد  اـب 

دلفستره هب  ار  دوخ  راکشآ  تموصخ  فراعم ، ترازو  لیفک  تمکح ، ناخ  رغـصا  یلع  تسا . هدرک  هرکاذم  حاولا  ییاشگزمر  هعلاطم و 
: داد ناشن  هنوگ  نیا 

ياـه شور  فلاـخم  تمکح ، هدرک و  اـهر  شخب  نآ  رد  ار  دوـخ  یلـصا  راـک  دلفـستره  تسنرا  رتـکد  نوـچ  درک  هیـالگ  یخلت  هـب  وا  »
هنوگ نآ  : » دنک یم  دیکأت  هدش ، داجیا  دلفـستره  تمکح و  طباور  رد  هک  یفاکـش  رب  كورب  ینروه   (1) «. تسا رتکد  یناملآ » ًاصخشم  »
ناـخ رغـصا  یلعازریم  دلفـستره و  تسنرا  رتکد  نیب  خـلت  یتموصخ  کـش  یب  ما ، هداد  شرازگ  نئوژ 1934   7 هرامـش 98 ، همان  رد  هک 

یم بیرف  ار  هاش  تمکح ، هک  تشون  كورب  ینروه  هب  شساسحا  نایب  رد  دلفـستره  تسا ». هدمآ  دیدپ  فراعم  ترازو  لیفک  تمکح ،
یب تسوا ، تارایتخا  هزوح  رد  دیـشمج  تخت  تاـیلمع  هک  فراـعم  ترازو  لـیفک  وا  هاگدـید  زا  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  اـهراب  وا  : » دـهد

.« یـسانش قرـش  هسـسؤم  ات  تسوا  رظن  ریز  هرادا  ياـه  تیلاـعف  هجیتن  راـک  رتشیب  هک  تسا  هدروآ  دـیدپ  یهاگدـید  نینچ  هاـش  رد  کـش 
قرش هسـسؤم  هداعلا  قوف  ياه  تیلاعف  هب  تبـسن  ینادنچ  یـسانشردق  وا   » تمکح اب  شتاملاکم  رد  هک  دهد  یم  شرازگ  كورب  ینروه 

شواک و راک  هک  هتشاد  هسـسؤم  نیا  هب  يدایز  فطل  ناریا  وا  هاگدید  زا  هک  دوب  نیا  وا  راتفر  زا  نم  تشادرب  دادن . زورب  دوخ  زا  یـسانش 
، یـسانش قرـش  هسـسؤم  ياهراک  هب  تبـسن  یـسانشردق  راکـشآ  هناشن  اهنت  مدـید  نم  هک  ییاجنآ  اـت  هدرک . راذـگاو  نآ  هب  ار  يزاـسزاب 

بلج يارب  ینادردـق  زاربا  اـه ، مارتـحا  نیا  نم  رظن  زا  هتبلا  دنتـشاذگ . ناریا  هب  شریخا  رفـس  رد  روم  چا . ماـیلیو  هویب  هب  هک  دوب  یمارتـحا 
هب تسا . هدش  ماجنا  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  تبسن  یسانشردق  هن  دوب ، هدنیآ  رد  رتشیب  ياه  کمک 
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دیشمج تخت  هقطنم  رد  شهجوت  لباق  ياهدرواتسد  لابق  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  بسانم  دییأت  يارب  ناریا  تلود  رد  یلیامت  نم  هوالع ،
(1) .« دنک رابتعا  بسک  دوخ  يارب  اهدرواتسد  نیا  زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  فراعم  ترازو  نیا  سکع  رب  هکلب  مدیدن ؛

یسانش و قرـش  هسـسؤم  هب  تبـسن  يدعاسم  رظن  ارزولا ، سیئر  یغورف ، ناخ  یلعدمحمازریم  هک  داد  عالطا  كورب  ینروه  هب  دلفـستره 
میسقت هب  تبسن  یبسانم  دروخرب  ریزو ، تسخن  یغورف ، ناخ  یلعدمحمازریم  تسا  رواب  نیا  رب  هک  تفگ  نم  هب  وا  : » دراد دلفـستره  دوخ 
تـشد رد  راک  قیلعت  رب  ینبم  وا  داهنـشیپ  زا  یغورف  نینچمه  دراد . همجرت  يارب  وگاکیـش  هب  اه  هتفای  همه  نداتـسرف  اـی  یلگ  حول   30000

نیب یبلق »  » ینمـشد دوجو  اب  دادـن ». ناریا  تلود  فرط  زا  یتنامـض  لئاسم ، نیا  زا  کی  چـیه  دروم  رد  یلو  درک  تیامح  دیـشمج  تخت 
ًابیرقت پوپ ، یغورف و  کیدزن  هطبار  مغریلع  هک  دـنک  یم  هراشا  كورب  ینروه  تشاد . ود  ره  اب  یبوخ  هطبار  یغورف  پوپ ، دلفـستره و 
ترازو لیفک  هجراخ و  روما  ریزو  : » هک دوب  نیا  وا  لیالد  دوش . راذـگاو  پوپ  هب  دیـشمج  تخت  يزاسزاب  شواـک و  هک  تسا  نکممریغ 

روما ترازو  هب  شیپ  لاـس  دـنچ  نآ  لـصفم  شرازگ  هک  يدادـیور  رطاـخ  هب  نینچمه  دـنراد . ترفن  پوپ  زا  شیپاـشیپ  ود  ره  فراـعم ،
تلود یناتساب  راثآ  شخب  ریدم  رادگ ، ویسوم  دنتسه . نمشد  پوپ  اب  اراکشآ  وا  نانکراک  یمامت  ناتسلگنا و  ریفس  دش ، هداتسرف  هجراخ 

ًانلع اهنآ  زا  یخرب  هک  رگید  ناسانش  ناتساب  هیقب  تیمـشا و  فا . کیرا  رتکد  دلفـستره ، رتکد  تسا . هدرک  موکحم  اراکـشآ  ار  وا  ناریا ،
هب دنراد . ترفن  وا  زا  تسا  هدیـسر  مه  یناریا  تاماقم  شوگ  هب  رما  نیا  دنا و  هدرک  تیاکـش  شا  هیلع  ناریا  رد  وا  ياه  تیلاعف  رطاخ  هب 

(2) .« درک دهاوخن  راذگاو  پوپ  هب  ار  راک  نیا  تلود ، هک  مرواب  نیا  رب  نم  الاب ، لیالد 

نئوژ 1934. خروم 25  ، 90 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 123 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1

نئوژ 1934. خروم 25  ، 90 دیشمج / تخت   891 ، 927 هرامش 123 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2

دلفستره اب  www.Ghaemiyeh.comتموصخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


221 ص :

دوجو يا » هنامرحم  ًالماک  تاعالطا   » نآ رد  نوچ  درکن  گنرد  دتـسیرب  هب  دش  رکذ  الاب  رد  هک  همان 98  زا  یتشونور  نداتسرف  رد  يروم 
. دنک رانکرب  یسانشانردق  تیاهن  رد  ار  وا  هک  تفرگ  میمصت  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  دلفستره  هناقداص  تمدخ  دوجو  اب  دتسیرب  تشاد .
زا دلفستره  هکنیا  نآ  متفایرد و  متـشاد ، کش  نآ  هب  اهتدم  هک  ار  یبلطم  كورب ، ینروه  همان  ياوتحم  زا  نم  : » تشون يروم  هب  دتـسیرب 
یم راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  ام  هک  منک  یم  رارکت  نانیمطا  اب  نم  دوش و  یمن  باسح  بولطم  ًالماک  رـصنع  کی  ناریا  تلود  هاگدـید 

یتابث یب  تقادص و  مدـع  اب  دتـسیرب  ییافو  یب  هک  تسا  هجوت  لباق  هلئـسم  نیا  دـشاب ». ییاکیرمآ  کی  ناریا ، رد  ام  تأیه  ریدـم  ات  میرب 
ياجک ره  رد  رگا  منک  هراشا  دیاب  (: » یلصا نتم  رد  دیکأت   ) دوب هتشون  يروم  هب  همان  نیمه  رد  رت  لبق  یمک  دتسیرب  دوب . هارمه  وا  راکشآ 

ناتـساب تأیه  ریدم  ار  وا  هک  میدـش  یم  لاحـشوخ  رایـسب  ام  دوب ، رادروخرب  مزال  هبرجت  تاعالطا و  زا  هک  تشاد  دوجو  یققحم  اکیرمآ 
نیرتمک نودـب  دـیاب  دریذـپب ، ار  تیلوئـسم  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبسانم  ییاـکیرمآ  درف  نونکا  رگا  مینک . ناریا  رد  دوخ  یـسانش 

(1) .« میهد ماجنا  ار  راک  نیا  يدیدرت 

وا ضارتعا  همان  هک  تساوخ  دتسیرب  دوب ، هدرک  بولطمان  رصنع  کی  هب  لیدبت  ناریا  تلود  رظن  رد  ار  دوخ  دلفـستره  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
رظن زا  هچ  کیتاملپید و  تاظحالم  رظن  زا  هچ  هک  داد  ربخ  دتـسیرب  هب  خـساپ  رد  يروم  دـنک . ناریا  تلود  میدـقت  اکیرمآ  راـتخمریزو  ار 

ياـقآ هب  اـم  : » هک درک  يروآداـی  دتـسیرب  هب  نینچمه  وا  دـنک . میدـقت  دلفـستره  دوخ  ار  هماـن  هک  تسا  نآ  راـک  نیرتهب  یلک ، يژتارتسا 
ار راک  نیا  دنک و  تیامح  اهنآ  زا  حرطم و  ریزو  تسخن  اب  یمسر  قرط  زا  ار  امش  ياهاعدا  هک  میا  هداد  روتسد  نارهت  رد  كورب  ینروه 
، ناریا تلود  خساپ  راظتنا  نودب  هدرک ، میدـقت  تلود  هب  ار  امـش  ضارتعا  همان  هک  دـهد  عالطا  وا  هب  دلفـستره  روسفرپ  هک  نیا  ضحم  هب 

اب نامزمه  ترافس  لمع  رگید ، نایب  هب  داد . دهاوخ  ماجنا 
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هراشا يالوج  همان 20  رد  امش  هک  هنوگ  نآ  ناریا ، تلود  یفنم  خساپ  هب  لوکوم  دوب و  دهاوخ  دلفستره  روسفرپ  قیرط  زا  امـش  همان  هئارا 
هک درک  دـیکأت  نینچمه  يروم  دوب . هدیجنـس  ار  راک  بناوج  همه  هجراخ ، روما  ترازو  هک  تسا  صخـشم   (1) .« دش دهاوخن  دیا ، هدرک 
هک تسا  هدز  فارگلت  دلفـستره  هب  وا  هک  داد  عـالطا  يروم  هب  خـساپ  رد  دتـسیرب  تسین . حالـص  هب  عـطقم ، نیا  رد  دلفـستره  يراـنکرب 

، رتفرک عوقولا  بیرق  تاـقالم  زا  يروم  هب  دتـسیرب  نینچمه  دـشاب . ترافـس  فرط  زا  يا  هماـن  ندیـسر  رظتنم  دـیایب و  نارهت  هب  هلـصافالب 
اب ار  ام  همانرب ، نیا  مراودـیما  : » درک هفاضا  داد و  ربخ  دیـشمج  تخت  ییارجا  ریدـم  راـیتسد  ناونع  هب  اـم » دـنمناوت  رایـسب  ناوجراـمعم و  »

(2) .« دنکن ریگرد  دراد ، هنادنمرنه  یمدمد و  ییوخ  قلخ و  هک  دلفستره ،

همان زا  يا  هخـسن  يروم  دـش ، یم  لدـب  در و  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  اـکیرمآ و  هجراـخ  روما  ترازو  نیب  هک  ییاـه  هماـن  همه  دـننام 
ادرف هک  نآ  زا  شیپ   » هماـن هک  دوب  هدرک  يراودـیما  راـهظا  يروم  داتـسرف . دتـسیرب  يارب  ار  كورب  ینروه  هرامـش 132  هنامرحم » ًالماک  »

اناواه و قیرط  زا  دوب  رارق  هک  ایناولیسنپ  راخب  یتشک  اب  شرسمه  دتسیرب و  رتکد  رفـس   (3) .« دسرب امش  تسد  هب  دتفیب ، هار  هب  امـش  یتشک 
رد 30 دتـسیرب  خـساپ  داتفا . یمن  قیوعت  هب  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تالکـشم  دوجو  اب  یتح  دـنورب ، اینرفیلاک  هب  اماناپ 

یـشرافس تسپ  قیرط  زا  ام  یتشک  تکرح  زا  سپ  امـش  يالوج  همان 27  : » دوب نیا  سلطا » سونایقا  ایناولیـسنپ ، راخب  یتشک   » زا يـالوج 
هلصافالب هک  یمارگلت  ود  رد  نوچ  دوب  دیفم  نم  يارب  هداعلا  قوف  همان  نیا  دوب . نارهت  رد  ترافس  نئوژ  همان 25  نآ  تسویپ  هب  هک  دیسر 

لاسرا رطاخ  هب  امش  زا  نیاربانب  دوب ... هدش  هرباخم  دیشمج  تخت  رد  ام  نانکراک  یلخاد  تالکشم  دیـسر ، نم  تسد  هب  امـش  همان  زا  دعب 
تایفشک هک  نیا  يارب  ناریا  تلود  تاماقم  شالت  مرازگساپس . نارهت  همان  عیرس 
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ام دنهد و  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  دنهاوخ  یم  هچره  دنناوت  یم  اهنآ  تسا . هجوت  بلاج  ًاعقاو  دـننک  مامت  دوخ  مان  هب  ار  دیـشمج  تخت  رد  ام 
هک مراد  نانیمطا  نم  دوش . راتفر  ام  اب  تسا ، هدـش  اطعا  ام  هب  زایتما  نآ  ساسا  رب  هک  ناریا  زورما  نوناـق  اـب  قباـطم  میهاوخ  یم  ضوع  رد 

(1) .« دنک کمک  رما  نیا  رد  ام  هب  دناوت  یم  كورب  ینروه  ياقآ 

هب روما  وگاکیـش ، زا  دتـسیرب  يرنه  زمیج  بایغ  رد  تشاد . رتفرک  دلفـستره و  نیب  جنـشتم  هطبار  هب  هراشا  ناـنکراک » یلخاد  تالکـشم  »
. چا زمیج  مان  هب  وا  رگید  رسپ  تشاد . ار  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ییارجا  ماقم  مئاق  تمـس  هک  دش  یم  هرادا  دتـسیرب  زلراچ  شرـسپ  تسد 
. دوب اهدتسیرب  يارب  یگداوناخ  راک  بسک و  کی  یسانش ، قرش  هسسؤم  ًاصخشم  دوب . هدش  هتشامگ  دیشمج  تخت  تأیه  رد  زین  دتسیرب ،

ییارجا تیریدم  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  : » تشادرب هدرپ  دوب  ارجا  لاح  رد  دلفستره  يرانکرب  لحارم  هک  هلئسم  نیا  زا  دتـسیرب  زلراچ 
نکمم لقادح  هب  وا  ناتسدریز  ياه  تیلاعف  تسا  لیام  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  تسین و  رگید  ناققحم  يرایسب  ای  دلفـستره  راک  تأیه ،

میـس و یب  قیرط  زا  نم  دـنک ... رظن  دـیدجت  ناریا  تأـیه  ناـنکراک  ییارجا و  ریدـم  فیاـظو  رد  هسـسؤم  هک  تسا  مزـال  دـبای ، شهاـک 
هک تسا  رارق  میـسرب . دلفـستره  دروم  رد  یمیمـصت  هب  ات  مرظتنم  ما و  هدوب  سامت  رد  اناواه ، ردـنب  رد  هچ  اـیرد و  رد  هچ  وا  اـب  فارگلت ،

دیاب لاح ، نیمه  رد  درک . دهاوخ  کمک  يریگ  میمصت  رد  وا  هب  هک  دنک  تفایرد  ییاوه  يا  همان  لاناک ، هدودحم  رد  لابوتسیرک  زا  ادرف 
(2) .« تسا هدز  زاب  رس  نارهت  هب  ندمآ  زا  کیتاملپید  هویش  هب  دلفستره  میوگب 

ناریا لجالا  برض 

نتگنشاو هب  ار  ماغیپ  نیا  كورب  ینروه  تسوگآ 1934 ، خیرات 2  رد 
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تخت زایتما  دوشن ، هتفرگ  رس  زا  تسوگآ  ات 10  دیـشمج  تخت  راک  رگا  هک  تسا  هدش  رکذتم  دلفـستره  هب  ناریا  تلود  هک  درک  هرباخم 
هملاکم زا  سپ  دتـسیرب  زلراچ  دـش . يدـعب  تاقافتا  عوقو  رد  باتـش  ثعاب  لـجالا  برـض  نیا   (1). دوش یم  یقلت  هدش » خـسف   » دیـشمج

ره زا  یتـشونور  هک  درک  هداـمآ  دلفـستره  يارب  يرگید  رتـفرک و  يارب  یکی  مارگلت ، ود  تسوگآ  خـیرات 4  رد  يروم  اب  ینفلت  ینالوط 
اب ییارجا  ریدـم  ماـقم  مئاـق  تمـس  هب  ار  وا  رتـفرک  مارگلت  دوش . یـسررب  وا  داهنـشیپ  شنکاو و  اـت  دـش  هداتـسرف  يروـم  يارب  اـهنآ  يود 
هب رتفرک  هک  دوب  هدـش  هداد  عالطا  وا  هب  دوب . هدـشن  هراشا  يزیچ  هب  ًامیقتـسم  دلفـستره  همان  رد  یلو  درک  یم  بوصنم  رتـالاب  يدزمتـسد 

دیایب نارهت  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  یمـسر  هدنیامن  ناونع  هب  هک  دوب  هدش  هتـساوخ  وا  زا  و  هدش ؛ بوصنم  ییارجا  ریدم  ماقم  مئاق  تمس 
یمارگلت رد  ار  ام  دیشاب و  هتشاد  رتفرک  اب  ار  يراکمه  رثکادح  دیاب  امـش  : » دوب هدمآ  مارگلت  نایاپ  رد  دنک . ریزو  تسخن  میدقت  ار  همان  و 

(2) .« دیا هتفایرد  ار  لمعلاروتسد  نیا  ياوتحم  هک  دیزاس  علطم 

تـسد هب  يدایز  عالطا  دیـشمج  تخت  تأیه  یلخاد  لـئاسم  دروم  رد  تسوگآ 1934  خـیرات 3  رد  دتـسیرب  اب  ینفلت  هملاـکم  رد  يروم 
صوصخ هب  دوب ؛ هدش  زیربل  شنانکراک  اب  وا  دب  راتفر  ییارجا و  تیریدم  رد  دلفـستره  ییاناوت  مدـع  زا  دتـسیرب  زمیج  ربص  هساک  دروآ .

نانچنآ رتفرک  دوب . هدرک  فشک  ار  انب  هیاپ  ياه  حول  وا ، بایغ  رد  هک  رتفرک  کیردرف  رتکد  اب  دلفستره  راتفر 

توا 1934. خروم 4  ، 98 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، كورب ، ینروه  مارگلت  - 1
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ناونع اب  ام  همان  رظتنم  هدمآ و  نارهت  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  هلـصافالب  هک  منک  یم  تساوخرد  امـش  زا  لاح  نیع  رد  : » تشادربرد
يدـعب ياهروتـسد  رظتنم  سپـس  مینک و  میدـقت  ناریا  ریزو  تسخن  هب  یمـسر  تروص  هب  ار  نآ  میهاوخ  یم  هک  دیـشاب  اکیرمآ  تراـفس 

زا یسانش  قرش  هسسؤم  هک  منز  یم  فارگلت  دلفستره  هب  نم  تخادنا . دهاوخ  قیوعت  هب  ار  امش  رفس  ًالامتحا  هلئـسم  نیا  دیـشاب . ترافس 
. دـشاب هتـشاد  امـش  اـب  ار  يراـکمه  تیاـهن  هک  مهاوـخ  یم  وا  زا  دـینک و  لـمع  نارهت  رد  یمـسر  هدـنیامن  ناوـنع  هـب  هدرک  اـضاقت  اـمش 

.« دیهد خساپ  تقو  عرسا  رد  تسا  دنمشهاوخ 
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میدقت دتـسیرب  هب  دلفـستره ، وا و  ياه  همان  زا  ییاه  تشونور  هارمه  هب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  زا  ار  دوخ  يافعتـسا  هک  دوب  هدش  هدرزآ 
دیـشمج تخت  رد  ندـنام  تروص  رد  ار  ییارجا  ماقم  مئاق  تسپ  هب  اقترا  قوقح و  هفاضا  داهنـشیپ  رتفرک  هب  خـساپ  رد  دتـسیرب  دوب . هدرک 

دلفـستره زا  دتـسیرب  یتقو  تسین . دلفـستره  اـب  راـک  هب  رـضاح  یطیارـش  چـیه  تحت  هک  داد  ناـشن  درک و  در  ار  داهنـشیپ  نیا  رتکد  داد .
ار مزال  تیحالـص  یتیرومأم  نینچ  يارب  هک  تفگ  دز و  زاب  رـس  دلفـستره  دـنک ، میدـقت  ناریا  تلود  هب  ار  وا  ضارتعا  هماـن  هک  تساوخ 
. تفرگ رتفرک  اب  وا  ینیزگیاج  دلفستره و  لماک  يرانکرب  هب  میمصت  يدج  روط  هب  هک  دش  تحاران  دلفستره  زا  نانچ  نآ  دتسیرب  درادن .
، دتـسیرب اه ، يریگرد  تالکـشم و  دوجو  اب  دوب . ناریا  تلود  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  ساسح  هطبار  درکن ، ار  راـک  نیا  هک  یلیلد  اـهنت 

(1). درک باختنا  همان  میدقت  يارب  ار  رتفرک 

دیشمج تخت  بلاطم  يوتحم  ياه  همان  تکاپ  تشپ  هک  دتـسیرب  تداع  زا  يروم  تفرگ . یم  دوخ  هب  یکحـضم  لکـش  تاقافتا ، یهاگ 
رظنریز دلفـستره  هب  شا  همان  نداتـسرف  رد  امـش  ردـپ  مراودـیما  : » داد رادـشه  دتـسیرب  هب  وا  دوب . هتفـشآرب  هناـمرحم » ًـالماک   » تشون یم 

هک مناسرب  امش  عالطا  هب  دیاب  طابترا  نیا  رد  دیامنن . جرد  دسرب  ناریا  تلود  شوگ  هب  يربخ  دیابن  هک  نیارب  ینبم  یحرش  چیه  ترافس ،
یمن بلج  ار  ینادـنچ  هجوت  اکیرمآ ، رد  ترابع  نیا  هنامرحم .» ًالماک   » تسا هتـشون  تکاپ  يور  رب  شریخا  ياـه  هماـن  زا  يدادـعت  رد  وا 

زا کی  چـیه  يور  رب  هدـنیآ ، رد  هک  منک  یم  داهنـشیپ  نم  دوش . همان  تایوتحم  هب  هجوت  بلج  ثعاـب  ناریا  رد  هک  منارگن  نم  یلو  دـنک 
دوب هدش  تحاران  هک  دتسیرب  زلراچ   (2) .« دوشن رکذ  هنامرحم »  » هژاو دتسرف ، یم  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  ییاه  همان  ینوریب  ياه  تکاپ 

ترافس طسوت  رگید  ناریا و  یهاشنهاش  کناب  طسوت  زاریش  هب  یکی  هدش  هداتسرف  دلفـستره  يارب  همان  ود  هک  تشون  يروم  هب  خساپ  رد 
ًالماک  » هدش هتشون  ود  ره  تکاپ  يور  نارهت و  رد  اکیرمآ 

توا 1934. خروم 6  ، 104 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، تشاددای  - 1
هییوژ 1934. خروم 31  ، 97 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، دتسیرب ، زلراچ  هب  يروم  همان  - 2
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هدش هداتسرف  دلفستره  يارب  اکیرمآ  ترافس  فرط  زا  هدش و  هتـشون  يالوج 1934  خـیرات 25  رد  هک  اه  همان  نیا  زا  یکی  رد  هنامرحم .»
: دنک یم  حرطم  ار  یساسح  هداعلا  قوف  تاعالطا  دتسیرب  تسا ،

ار همان  نیا  امـش  هک  دیهد  عالطا  وا  هب  دیدرک ، تفایرد  نارهت  رد  اکیرمآ  راتخمریزو  رتفد  زا  ار  ناریا  تلود  هب  نم  همان  هک  نیا  ضحم  هب 
. دینک یم  میدقت  ناریا  تلود  هب 

عالطا وا  هب  هتفر و  اکیرمآ  راتخمریزو  كورب ، ینروه  چا . مایلیو  ياقآ  رتفد  هب  یلطعم  یب  دـیدرک ، ناریا  تلود  میدـقت  ار  همان  هک  نیمه 
. دیا هدرک  میدقت  ار  همان  هک  دیهد 

ضارتعا میدقت  زا  عالطا  ضحم  هب  یمسر  قرط  زا  ام ]  ] امش ياعدا  زا   » هک تسا  هتفای  روتسد  اکیرمآ  تلود  بناج  زا  اکیرمآ  راتخمریزو 
.« دنک تیامح  ام [  ] امش

هک دشاب  يا  هزادنا  هب  اکیرمآ  تلود  ریثأت  هک  تسا  دیما  داد . دهاوخ  شرازگ  شتلود  هب  دنک  تفایرد  یخساپ  هک  نیمه  اکیرمآ  ترافس 
نارهت رد  دـیا  هدرکن  تفایرد  یخـساپ  امـش  دوخ  ای  اکیرمآ  راـتخمریزو  هک  یناـمز  اـت  مهاوخ  یم  امـش  زا  دوش . يروف  یخـساپ  هب  رجنم 

(1) دیشاب . سامت  رد  اکیرمآ  ترافس  رتفد  اب  تدم  نیا  لوط  رد  دینامب و 

. درک رت  نارگن  ارم  امش  يالوج  همان 31  طیارش ، نیا  رد  : » دننک لرتنک »  » ار اه  همان  نیا  نایناریا  ادابم  دوب  هدش  نارگن  رایسب  دتسیرب  زلراچ 
يالوج ياه 24 و 25  همان  تکاپ  يور  ياه  هتـشون  هب  نایناریا  هجوت  رگا  دیـسیونب  هناقداص  مهاوخ  یم  هنارـصم  امـش  زا  مراودـیما و  نم 
دهاوخ رطخ  هب  ار  ام  تیعقوم  ایآ  درک ؛ دـهاوخ  داجیا  یلکـشم  هجراخ  روما  ترازو  يارب  دـشاب ، هدـش  بلج  دلفـستره  هب  دتـسیرب  رتکد 

(2) دییامنن ». غیرد  دسر ، یم  ناترظن  هب  هک  يا  هیصوت  هنوگره  زا  ًافطل  ریخ ؟ ای  تخادنا 

هییوژ 1934. خروم 25  ، 100 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، دلفستره ، هب  دتسیرب  همان  - 1
توا 1934. خروم 2  ، 100 دیشمج / تخت   891 هرامش 927 ، يروم ، هب  دتسیرب  زلراچ  همان  - 2
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مشش لصف 

ناریا میلست  اکیرمآ و  راشف 

زا مدع  هک  ناریا  لجالا  برض  زا  عالطا  ضحم  هب  دوب ، هتفر  وکسیسنارف  ناس  هب  كرویوین  زا  یحیرفت  يرفـس  رد  هک  دتـسیرب ، چا . زمیج 
ییویدار یسامت  اب  همیسارس  درک ، دهاوخ  یقلت  شواک  زایتما  زا  رظنفرص  يریگ و  هرانک  ار  توا  مهد  ات  دیـشمج  تخت  رد  راک  يریگرس 

تلود هک  دیهدن  هزاجا  : » دوزفا و  دناسرب ، نارهت  هب  ار  دوخ  ًاعیرس  دهاوخب  وا  زا  دلفـستره  يارب  یمارگلت  لاسرا  اب  ات  تساوخ  شرـسپ  زا 
يرگید هراچ  ًاقلطم  هچنانچ  دهد . رارق  هدش  فشک  ءایشا  میـسقت  زا  يراددوخ  نآ  عبت  هب  زایتما و  خسف  يارب  يا  هناهب  ار  راک  قیلعت  ناریا 

، ریزو تسخن  هب  نم  همان  لیوحت  زا  سپ  تسا . هدرک  هدعو  ناریا  تلود  هک  دیشاب  یخساپ  رظتنم  دیریگب و  رس  زا  ار  راک  هارکا  اب  دیتشادن 
لمعلا روتسد  نتم  ناوج  دتسیرب   (1) .« دیزروب رارصا  یناتساب  راثآ  نوناق  بجوم  هب  هقیتع  ءایشا  میـسقت  رب  اکیرمآ  راتخمریزو  يراکمه  اب 

ریغ  » نداتسرف هک  درک  دیکأت  يروم  دوش . ایوج  ار  شرظن  ات  دز  نفلت  وا  هب  سپس  درک و  مارگلت  يروم  يارب  ار  شردپ  ییویدار 

توا 1934. خروم 3  ، 101/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  زلراچ  مارگلت  - 1
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ار ناریا  زا  جورخ  دـصق  ًاـعقاو  دـنز و  یم  فولب  هسـسؤم  هک  دـنک  یم  شاـف  اـه  یناریا  يارب  اریز  تسین ، حالـص  یمارگلت  نینچ  يزمر »
ییاجنآ زا  دنک . لاسرا  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  يزمر  تروص  هب  ار  مایپ  هک  داد  داهنشیپ  وا  هب  فطل  يور  زا  يروم  درادن .

هک يروم  دشاب . دتـسیرب  يارب  يدنمـشزرا  رواشم  ینارحب  تیعقوم  نیا  رد  تسناوت  تشاد ، ییانـشآ  ناخاضر  میژر  ناریا و  اب  يروم  هک 
هب و  دنک ، ذاختا  يریذپان  شزاس  عطاق و  عضوم  هک  درک  هیـصوت  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  تشاد ، عالطا  ًالماک  يولهپ  میژر  فعـض  زا 
هار  » هب ناریا  تلود  هچنانچ  تشاد . دهاوخ  هسسؤم  يارب  يراب  نایز  جیاتن  هلئسم  نیا  رد  تقولا  عفد  هنوگره  وا  رظن  زا  هک  تفگ  دتـسیرب 

یهیدـب دروایبرد ، ارجا  دروم  هب  زین  دیـشمج  تخت  ياه  يرافح  هرابرد  ار  یناتـساب  راـثآ  نوناـق  هک  تساوخن  و  دادـن ، نت  یلوقعم » لـح 
ِرـس اه  یناریا  هکنیا  دیما  هب  راظتنا  ای  تقولا و  عفد  هنوگره  دوش . جراخ  ناریا  زا  دـنک و  لیطعت  ار  راک  هک  تسا  نآ  هسـسؤم  مادـقا  نیرت 

دهاوـخ شردـپ  زا  هنارـصم  تسا و  قـفاوم  درکیور  نیا  اـب  هک  تفگ  دتـسیرب  دوـب . دـهاوخن  يرگید  زیچ  تقو  فـالتا  زجب  دـنیایب  لـقع 
لجالا برض  اب  دروخرب  هار  نیرتهب  هک  مدرک  داهنـشیپ  ًاتیاهن  : » تشاد زین  يرگید  هیـصوت  يروم  دنک . لمع  يروم  هیـصوت  هب  ات  تساوخ 

روما ترازو  هک  تسا  نیا  دش ، یم  شواک  زایتما  خسف  بجوم  نآ  تیاعر  مدع  هک  توا ، ات 10  راک  يریگرس  زا  هرابرد  هسسؤم  هب  ناریا 
ندیسر ات  هک  دریگب  نیمـضت  وا  زا  دورب و  یغورف ]  ] ریزو تسخن  ندید  هب  هلـصافالب  ات  دهدب  روتـسد  نارهت  رد  نامراتخمریزو  هب  هجراخ 
داهنشیپ نیا  تباب  زا  دتسیرب  ياقآ  تفرگ . دهاوخن  تروص  زایتما  نیا  رد  يرییغت  چیه  ناریا ، ریزو  تسخن  هب  دتسیرب  رتکد  هییوژ  همان 20 

(1) .« داتسرف كورب  ینروه  ياقآ  يارب  الاب  نومضم  اب  یمارگلت  هبنش  زور  درک و  رکشت  نم  زا 

فارگلت قیرط  زا  توا 1934  خیرات 4  رد  ًابقاعتم  هک  یلمعلا  روتسد 

توا 1934. خروم 6  ، 104/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، تشاددای  - 1
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دیورب و ریزو  تسخن  ندید  هب  هلصافالب  دیاب  : » دومن یم  لکشم  زین  نآ  روصت  هک  دوب  نحللا  دیدش  نانچ  دش  لاسرا  كورب  ینروه  يارب 
. دوش میلـست  ریزو  تسخن  هب  ًاصخـش  هسـسؤم  هدنیامن  قیرط  زا  هسـسؤم ، ریدم  فرط  زا  یمهم  همان  تسا  رارق  هک  دـیهدب  عالطا  ناشیا  هب 
ات هک  دیریگب  نیمـضت  ناشیا  زا  دیاب  دیـسر . دـهاوخن  ناریا  هب  توا  ات 15  تسا و  هدـش  تُسپ  وگاکیـش  زا  هییوژ  خـیرات 25  رد  همان  نیا 

هلـصافالب ار  هجیتن  و  درک ، دهاوخ  يراددوخ  زایتما  رد  يرییغت  هنوگره  زا  ناریا  تلود  نآ ، تایوتحم  هب  قیقد  تیانع  همان و  نیا  ندیـسر 
امش هب  هییوژ  همان 17  رد  هجراخ  روما  ترازو  : » تفای یم  همتاخ  هنوگنیا  روبزم  لمعلا  روتـسد  دـییامن ». فارگلت  اکیرمآ ]  ] نات تلود  هب 

نودب قوف  لمعلار  وتسد  تفایرد  ضحم  هب  دراد  راظتنا  دینک . عافد  هسسؤم  تابلاطم  یخرب  زا  یمسر  تارکاذم  اب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
هک دز  فارگلت  توا  متفه  رد  وا  و  دوـب ، زاـسراک  كورب  ینروـه  تارکاذـم   (1) .« دیـشوکب مهم  نیا  ققحت  رد  تیّدـج  اـب  تقو و  توف 

اکیرمآ ياضاقت  اب  توا 1934 متفه  رادـید  رد  یغورف  هچرگا   (2) .« تسا هدرک  تقفاوم  همان  ندیـسر  ات  تامادـقا  قیلعت  اب  ریزو  تسخن  »
هک داد  ربخ  كورب  ینروه  هب  یغورف  دوشگ . مه  تیاکش  هلگ و  هب  نابز  یلو  درک ، تقفاوم  دتسیرب  همان  ندیـسر  ات  تامادقا  قیلعت  يارب 

یلع تسا . هداتفا  شناتـسدریز  و  فراعم ، ترازو  لیفک  تمکح ، مشچ  زا  و  هداد ، ناـشن  دوخ  زا  يا » هدیجنـسن   » رایـسب راـتفر  دلفـستره 
راـتخم يارزو  هیـصوت  هب  دیـشمج  تخت  رد  راـک  قیلعت  دوب  هتفگ  یغورف  هب  هک  دوـب  نیا  دلفـستره  هدیجنـسن  ياـهراتفر  زا  یکی  رهاـظلا 

یناتـساب راثآ  نوناق  دـندقتعم  هک  ار  یناریا  تاماقم  زا  يرایـسب  دلفـستره  هک  دوب  هداد  ربخ  رتفرک  هب  رادـگ  تسا . هدوب  ناملآ  اـکیرمآ و 
ًایوق زین  رادگ  صخش  : » تفگ یم  یغورف  هکنانچ  تسا . هدرک  نمشد  دوخ  اب  دوش ، یمن  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  لاح  لماش 

دقتعم

توا 1934. خروم 4  ، 102/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لدروک  مارگلت  - 1
توا 1934. خروم 7  ، 105/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2
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(1) .« دوش یمن  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  لاح  لماش  یناتساب  راثآ  نوناق  هک  دوب 

هب دیشک و  یتحار  سفن  تسا ، هدرک  تقفاوم  دتسیرب  همان  ندیسر  ات  تامادقا  قیلعت  اب  یغورف  تفای  عالطا  هک  نآ  زا  سپ  دتـسیرب  زلراچ 
تسخن هب  دتـسیرب  رتکد  هییوژ  خروم 25  همان  هجیتن  دـنام و  رظتنم  دـیاب  لاـح  ، » هجراـخ روما  ترازو  فطل  نیا  زا  سپ  هک  تشون  يروم 

قرش هسسؤم  هک  درک  دیکأت  يروم  هب  نینچمه  دتسیرب   (2) .« دید ار  ریزو  تسخن  اب  اکیرمآ  راتخمریزو  رادید  نآ  لابند  هب  و  ناریا ، ریزو 
لاسرا اکیرمآ  ترافـس  يارب  هییوژ  خروم 25  هک  يا  هتـسب  رد  یلو  دـنک . میلـست  یغورف  هب  ار  همان  رتفرک  هک  دراد  رظن  رد  ًاعطق  یـسانش 

زاب ار  هتـسب  هک  دوب  هدرک  اضاقت  دتـسیرب  تشاد . دوجو  دلفـستره  هب  باطخ  رتفرک  اب  دلفـستره  هطبار  اب  طابترا  رد  یتشادداـی  دوب ، هدـش 
یلمعلا روتـسد  یـسانش  هفیظو  اب  زین  هناخترازو  طاـبترا ، نیمه  رد  دنتـسرفب . دلفـستره  يارب  دـنیبب  رتفرک  هکنآ  یب  ار  تشادداـی  دـننک و 
هسسؤم نیا  هک  تفای  عالطا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  بناج  زا  کنیا  مه  هجراخ  روما  ترازو  : » درک لاسرا  كورب  ینروه  يارب  یفارگلت 

ًافطل رظندروم ، هتـسب  تفاـیرد  ضحم  هب  دتـسرفب . نارهت  هب  باـب  نیا  رد  دوخ  هدـنیامن  ناوـنع  هب  دلفـستره ، ياـجب  ار  رتـفرک  دراد  دـصق 
دوجوم دانسا  یقبام  ًافطل  دییامن . لاسرا  ناشیا  يارب  تسا  هتشون  دلفـستره  يارب  رتفرک  اب  طابترا  رد  دتـسیرب  هک  ار  یـصوصخ  تشاددای 

(3) .« دینک میلست  رتفرک  هب  زین  ار  هتسب  رد 

يارب یمارگلت  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  زا  كورب ، ینروه  تقفاوم  يرکفمه و  اـب  توا ، رد 14  روبزم  دانـسا  تفایرد  ضحم  هب  رتفرک 
تسا نکمم  ریزو  تسخن  هب  یلاعترضح  همان  میلـست  نم  رظن  زا  : » دنکن میلـست  ریزو  تسخن  هب  ار  همان  هک  درک  رارـصا  داتـسرف و  دتـسیرب 

تیامح اب  هک  دراد  اضاقت  هنارصم  دزاس . نکممریغ  ار  هناتسود  لح  هار  هنوگره  هب  ندیسر 

توا 1934. خروم 7  ، 105/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 1
توا 1934. خروم 8  ، 108/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  زلراچ  همان  - 2

توا 1934. خروم 8  ، 109/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  مارگلت  - 3
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اه تسایس  یلک  طوطخ  ياتسار  رد  ار  هلئسم  لصف  لح و  طیارش  ناریا  تلود  هب  امش  لجالا  برض  همان  میلست  نودب  مبای  هزاجا  ترافس 
نیا تفاـیرد  ضحم  هب  يروـم   (1) .« دـش دـهاوخ  زایتما  يروف  خـسف  بجوم  همان  نیا  رد  امـش  تادـیدهت  هک  مرادـن  یکـش  مزاس . مهارف 

تفلاخم رتفرک  هیـصوت  اب  ًایوق  دوب  هتفای  تأرج  يردـق  هک  دتـسیرب  دـناوخ . وا  يارب  ار  مارگلت  نتم  درک و  نفلت  دتـسیرب  زلراـچ  هب  مارگلت 
و تشادن ، هرکاذم  قح  رتفرک  دنک . میلست  ریزو  تسخن  هب  یلیدعت  هنوگچیه  نودب  ار  هسـسؤم  زیمآ  ضارتعا  همان  ات  تساوخ  وا  زا  درک و 

ماـجنا ار  مزـال  تارکاذـم  هیلک  دـیاب  هجراـخ  روـما  ترازو  ياـهرارق  لوـق و  قـبط  هـک  تساـکیرمآ  راـتخمریزو  نـیا   » موزل تروـص  رد 
رد ار  شراک  هلـصافالب  هسـسؤم  ، » دریذپن ار  همان  رد  جردـنم  طورـش  زا  کی  ره  ناریا  تلود  هچنانچ  تفگ  نینچمه  دتـسیرب   (2) .« دهدب

یهباشم دراوم  رد  دتـسیرب  رتکد  : » دسیون یم  دوب ، دونـشخ  هسـسؤم  هنامـصخ  شرگن  زا  حوضو  هب  هک  يروم  درک ». دهاوخ  لیطعت  ناریا 
زین زایتما  ریخ  زا  دوب  رضاح  هک  يدح  ات  داد ، یم  حیجرت  یتالکشم  نینچ  اب  گنج  هب  ار  شزاس  هحلاصم و  دوب ، هداد  خر  هتـشذگ  رد  هک 

هلـصافالب ناریا  تلود  هکنآ  رگم  دنک  جراخ  ناریا  زا  ًالماک  ار  دوخ  یـسانش  ناتـساب  هورگ  دراد  دصق  ًارهاظ  دروم ، نیا  رد  یلو  درذگب .
مادم ناشیا  تسا . هدیسر  نامتسد  هب  دتسیرب ، زلراچ  شرسپ ، زا  نومضم  نیمه  هب  زین  یمارگلت  دریذپب . ار  نآ  تایضتقم  هسسؤم و  طورش 

راتخمریزو هک  تسا  هتـساوخ  ام  زا  دوخ  مارگلت  رد  و  تسا ، ساـمت  رد  درب  یم  رـس  هب  اـینرفیلاک  رد  یحیرفت  يرفـس  رد  هک  ناشردـپ  اـب 
برض همان  تسا ، هدش  حیرشت  دتسیرب  رتکد  هییوژ  خروم 25  همان  رد  هکنانچ  هسـسؤم ، عضوم  زا  عافد  رد  شتارکاذم  نایرج  رد  اکیرمآ 

همتاخ هب  رجنم  هسسؤم  بناج  زا  یعضوم  نینچ  ذاختا  دیاش  هک  دیوگ  یم  دتسیرب  دنک . میلست  ناریا  تلود  هب  ار  هسسؤم  لجالا 

توا 1934. خروم 14  ، 111/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  دتسیرب ، زلراچ  هب  رتفرک  مارگلت  - 1
توا 1934. خروم 17  ، 113/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، تشاددای  - 2
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ناریا تلود  زیمآ  تناها  روتسد  اب  اجنآ  زا  جارخا  زا  رتهب  ًاملسم  نامدوخ  راکتبا  هب  دیـشمج  تخت  زا  جورخ   » یلو دوش ، ناریا  رد  نآ  راک 
ِسپ زا  ًاملسم  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  غیرد  یب  ياه  تیامح  اب  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  درکن  هفاضا  يروم  هتبلا   (1) .« دوب دهاوخ 

. دیآ یمرب  ناریا  تلود 

: دییامرف تیانع  ًاقیقد  ریز  تاکن  هب  ًافطل  : » دوب نحللا  دیدش  ًاعقاو  دش  لاسرا  رتفرک  يارب  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  هک  یلمعلا  روتسد 
ریزو تسخن  هب  ام  همان  میلست  طقف  طقف و  هکلب  تسین ، هسـسؤم  فرط  زا  هرکاذم  نارهت  رد  امـش  تیرومأم  هک  دیا  هدشن  هیجوت  ًارهاظ  ( 1

(3 تسا ؛ ییاهراک  نینچ  راد  هدهع  اکیرمآ  راتخمریزو  ًاراصحنا  اریز  دینک  تکرـش  يا  هرکاذم  ای  تسـشن  چیه  رد  دیرادن  قح  ( 2 تسا ؛
میلـست هرکاذم  ثحب و  روظنم  هب  ار  روبزم  همان  ( 4 میا ؛ هداد  ناشن  شمرن  دـیاب  هچنآ  زا  رتشیب  ریزو  تسخن  هب  یلاسرا  هماـن  رد  اـم  رظن  زا 

زا تقولا  عفد  يارب  شالت  ریخأت و  قیوعت ، هنوگره  ( 5 میا ؛ هدرک  غالبا  ار  نام  ییاهن  هنالداع و  ًاقلطم  عضوم  همان  نیا  رد  هکلب  مینک  یمن 
میهاوخ ریبعت  دیشمج  تخت  یسانش  ناتـساب  هورگ  اب  تموصخ  هسـسؤم و  اب  يراکمه  يارب  تلود  نیا  لیامت  مدع  ار  ناریا  تلود  بناج 
ناتـساب هورگ  تقو  توف  نودب  دوشن ، هتفریذپ  هلـصافالب  نآ  تایـضتقم  ریزو و  تسخن  هب  نام  همان  رد  جردـنم  طورـش  هچنانچ  ( 6 درک ؛

عورش زا  تیاکح  دوب ، هدش  لاسرا  كورب  ینروه  يارب  مارگلت  نیمه  رد  هک  ییاهروتسد  درک ». میهاوخ  جراخ  ناریا  زا  ار  دوخ  یـسانش 
یـسانش قرـش  هسـسؤم  عضوم  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  قوف  مایپ  هک  تشاد  دـیهاوخ  تیانع  : » تشاد کیتاملپید  راـیع  ماـمت  هلمح  کـی 

زایتما زا  ًالماک  تسا  رـضاح  کنیا  مه  هسـسؤم  تسا و  هدرک  رییغت  تدـم  نیا  یط  هییوژ  خروم 17  هرامش 27  لمعلا  روتـسد  رد  جردنم 
هک تقو  ره  ریزو  تسخن  اب  دوخ  ياهوگتفگ  لوط  رد  دـیتسه  راتخم  دوش . هتفریذـپ  هلـصافالب  نآ  طورـش  هکنآ  رگم  دـشکب  تسد  دوخ 

یلو دینک ، حرطم  ار  عوضوم  نیا  دیتسناد  حالص 

توا 1934. خروم 16  ، 115/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، تشاددای  - 1
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(1) .« دیراذگب یقاب  يدیدرت  تسا ، هدمآ  ( 6  ) هرامش دنب  رد  هکنانچ  هسسؤم ، دصق  ندوب  يدج  تباب  زا  ناشیا  نهذ  رد  دیابن 

یهاوخ جاب  دیدهت و  یغورف : هب  دتسیرب  همان 

دیشمج تخت  تمرم  يرافح و  زوجم  هک  لاس 1930  رد  هک  دوب  هتخاس  ناـشنرطاخ  یغورف  هب  شا  هییوژ  يالاب 20  دنلب  همان  رد  دتسیرب 
نونکات نامز  نآ  زا  دوب . هدرک  زاربا  یمادقا  نینچ  زا  ار  دوخ  ناوارف » يدونشخ   » بتارم ناریا  تلود  دش ، اطعا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب 

یتح دوب ». هدرک  دیـشمج  تخت  ياه  ناـمتخاس  راـثآ و  تمرم  يراـفح و  میظع  راـک  فرـص  ار  یتفگنه  غلاـبم   » یـسانش قرـش  هسـسؤم 
زا ار  ینویامه  رطاخ  تیاضر  بتارم  یمارگلت  لاسرا  اب  فطل  يور  زا   » و هدرک ، دیدزاب  دیشمج  تخت  زا  ربتکا 1932  رد  زین  هاش  صخش 
هک دوب  هدرک  تیاکش  هلئسم  هس  زا  سپس  دتسیرب  دوب ». هتشاد  زاربا  یسانش  قرش  هسـسؤم  ریدم  هب  دیـشمج  تخت  رد  هدش  ماجنا  ياهراک 

مزاول تازیهجت و  صیخرت  رد  هک  دوب  يدایز  ياه  ریخأت  هلئسم  نیلوا  دوب . یلـصا  عوضوم  هب  نداد  گرب  خاش و  يارب  رتشیب  اهنآ  يات  ود 
زا يرادربسکع  ِلومعم  ياه  هیور  فالخرب  ناریا  تلود  هک  دوب  نیا  مه  تیاکـش  نیمود  داد . یم  خر  كرمگ  زا  یـسانش  ناتـساب  هورگ 

. دهد یم  ار  دیـشمج  تخت  زا  يرادربسکع  هزاجا  تالجم  اه و  همانزور  هب  یتحار  هب  هدـش ، فشک  ءایـشا  یناتـساب و  ياه  يرافح  ناکم 
: هدش فشک  ءایشا  میسقت  ینعی  تفر ؛ بلطم  لصا  رس  رب  دتسیرب  هک  دوب  تیاکش  ود  نیا  حرط  زا  سپ 

یسانش قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  یگدنیامن  هب  دلفـستره  يا . روسفرپ  ياه  لاح  ضرع  هب  یخـساپ  هنوگچیه  ناریا  تلود  هکنیا  همتاخ  رد 
دیشمج تخت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  یسانش  ناتساب  هورگ  طسوت  هدش  فشک  هقیتع  ءایشا  هنالداع  میسقت  راتساوخ  هسـسؤم  دهد . یمن 

نوناق نامه  بجوم  هب  ناریا  تلود  هک  تسا  ینوناق  دافم  اب  قباطم 

توا 1934. خروم 16  ، 116/ دیشمج تخت   891.927 كورب ، ینروه  هب  لاه  مارگلت  - 1
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رب ناریا  هنیباک  يارزو  اب  دلفـستره  رتکد  یتامدقم  تارکاذم  نایرج  رد  تسا . هدرک  اطعا  هسـسؤم  هب  ار  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  زایتما 
قبط و  یناتـساب ، راثآ  نوناق  بیوصت  زا  سپ  طقف  قوف  زایتما  هک  دوب  هدـش  دـیکأت  ناشیا  هب  ًاررکم  دیـشمج ، تخت  رد  يرافح  زاـیتما  رس 

تخت زا  هک  ییاه  سکع  یماـمت  زا  هخـسن  ود  تفاـیرد  تساوخرد  اـب  ناریا  تلود  نیا ، رب  هوـالع  دـش . دـهاوخ  اـطعا  نوناـق ، نآ  داـفم 
هدام يارجا  يارب  شالت  حوضو  هب  رما  نیا  تسا . هدرک  زین  دیـشمج  تخت  لاح  لماش  ار  یناتـساب  راثآ  نوناق  ًالمع  هدش ، هتفرگ  دیـشمج 

. تسا یناتساب  راثآ  نوناق  ییارجا  همان  نییآ   20

لحم نیا  زا  دنیآ  یم  باسح  هب  نآ  زا  یشخب  ای  هدیبسچ و  دیشمج  تخت  ياهانب  هب  هک  ار  ییاه  همسجم  درادن  دصق  هجوچیه  هب  هسسؤم 
. دنک یم  راکنا  زین  ار  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ياه  هتخاسالط  بحاصت  يارب  یلیامت  ای  دصق و  هنوگره  هلیـسونیدب  و  دـنک ، جراخ 

هسسؤم درادن . دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  یلگ  ياه  حول  زا  هدمع  یمهس  نتـشاد  هب  تبـسن  ییاعدا  هنوگچیه  هسـسؤم  نیا ، رب  هوالع 
زا دشاب ، یخیرات  كرادم  عون  نیا  تیهام  فّرعم  هک  يا  هزادنا  هب  یلگ ، حول  يدودـعم  دادـعت  ًاتیاهن  هک  دراد  اضاقت  طقف  یـسانش  قرش 

. دریگب رارق  نآ  لاوما  هرمز  رد  دوش و  ادها  هسسؤم  هب  ناریا  تلود  بناج 

دلفستره روسفرپ  ياه  لاح  ضرع  هب  ناریا  تلود  ییوگخساپ  مدع  هب  هجوت  اب  دیشمج  تخت  رد  يرافح  تایلمع  هک  دیازفا  یم  دتـسیرب 
لمع دیـشمج -» تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  هنالداع  میـسقت   » هژیو هب  هسـسؤم - ياه  هتـساوخ  هب  هچنانچ  و  تسا ، هدمآرد  قیلعت  لاح  هب 
جاب دیدهت  یعون  زین  همان  ینایاپ  شخب  رد  دزاس ». فقوتم  دیـشمج  تخت  رد  ار  دوخ  تایلمع   » دراد دـصق  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دوشن ،

رد یماندب  تاعوبطم و  هنامـصخ  یفاکـشوم  هب  دیدهت  ینعی  دریگب ، هدیدان  ار  نآ  تسناوت  یمن  هاشاضر  میژر  هک  تشاد  دوجو  هناهاوخ 
: برغ تاعوبطم 

ياه يراکمه  ظفح  هب  ار  دوخ  لیامت  هلیسونیدب  یسانش  قرش  هسسؤم 
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نیع رد  دراد . یم  زاربا  ناریا  تلود  هب  تسا ، ناـیناهج  همه  هجوت  دروم  ًاـقیمع  هک  یمیظع  یملع  ياـه  تیلوئـسم  ماـجنا  رد  زیمآ  تدوم 
نآ تایفشک  رثا  رب  هدرک و  ناریا  تلود  هب  یهجوت  لباق  رایسب  تامدخ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دزاس  ناشنرطاخ  دناد  یم  مزال  لاح ،

ار میظع  تایفشک  نیا  زا  یلماک  حرش  برغ  ندمت  تایرـشن  نیرتمهم  تسا . هدش  فوطعم  ناریا  يوس  هب  ندمتم  ناهج  هبناج  همه  هجوت 
قرـش هسـسؤم  تسا . هتفایزاب  زورما  ناریا  يارب  ار  ناریا  ناکاین  هتفر  تسد  زا  تمظع  هوکـش و  راب  نیلوا  يارب  هک  دـنا  هدـناسر  پاـچ  هب 

همان نیا  رد  هک  نآ ، هقح  تابلاطم  هچنانچ  منک  ضرع  ًاتحارـص  دیاب  یلو  دراد ؛ ار  راختفا  لامک  ناریا  هب  یتمدـخ  نینچ  ماجنا  زا  یـسانش 
دیشمج تخت  رد  هسسؤم  تایلمع  ارچ  دیـسرپ  دنهاوخ  يدوزب  نایناهج  همه  دوشن ، هدروآرب  لوقعم  ینامز  تدم  رد  تسا ، هداتفا  روکذم 

؛ دهد حیضوت  تاعوبطم  هب  ار  دیشمج  تخت  رد  راک  قیلعت  لیالد  تسا  روبجم  فسأت  لامک  رد  زین  هسـسؤم  تسا . هدمآرد  قیلعت  لاح  هب 
. تشاد دهاوخ  برغ  ندمت  تاعوبطم  لک  رد  ار  ساکعنا  نیرتشیب  ًاملسم  هک 

ترازو یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  هب  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  زایتما  ياطعا  زا  سپ  هک  مزاس  ناشنرطاخ  مهاوخ  یم  هزاجا  هکنیا  هرخالاب 
زایتما ءارآ  قاـفتا  هب  ناریا  تلود  تأـیه  هک  درک  مـالعا  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ  يارب  يربخ  ینتلوب  لاـسرا  اـب  اـکیرمآ  هجراـخ  روما 

تاعوبطم رد  هنوگنیا  هک  یهورگ  تیلاعف  قیلعت  تسا . هدرک  اـطعا  ییاـکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  هورگ  کـی  هب  ار  دیـشمج  تخت  يراـفح 
درک نامگ  ناوت  یم  هتبلا  هک  درادن ، نآ  زا  زیهرپ  يارب  یهار  زین  هسـسؤم  درک و  دـهاوخ  بلج  ار  ناگمه  هجوت  راچان  تسا  هتفای  ترهش 

(1). دوب دهاوخن  زین  ناریا  تلود  بولطم  یتیعضو  نینچ  هک 

تخاس شاف  تشاد ، يروم  اب  ًابقاعتم  هک  ییاهوگتفگ  رد  ناوج  دتسیرب 
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.« دنک نامدیاع  يدیفم  نادنچ  جیاتن  برغ  تاعوبطم  رد  ناریا  راتفر  زا  داقتنا   » هک هتشاد  دیدرت  ًاصخش  هک 

فطل هب  دریگن . مک  تسد  ار  برغ  تاـعوبطم  رد  یماندـب  دـیدهت  هک  تسه  لـقاع  ردـقنآ  ناریا  تلود  هک ، دـش  یعدـم  نیا ، دوـجو  اـب 
ظفح يارب  کیتاملپید  یعاسم  هچنانچ  دراد . تاعوبطم  اب  ار  طباور  نیرت  هناتسود  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ، » رلفکار هداوناخ  ياه  تیامح 

مه یسانش  قرش  هسسؤم  وگاکیش و  هاگشناد  يوربآ  ظفح  رطاخ  هب  میشاب  رـضاح  دیاب  دنامب ، هجیتن  یب  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  زایتما 
رد جرد  يارب  ار  ییاـه  هیناـیب  شکرت  ریت  نیرخآ  مـکح  رد  فسأـت و  لاـمک  رد  هـتبلا  هـک  میهدـب ... تاـعوبطم  هـب  يا  هیناـیب  هدـش ، هـک 

(1) .« دشاب نحللا  دیدش  رایسب  تسا  نکمم  ییاه  هینایب  نینچ  هک  تسین  رکذ  هب  مزال  و  درک - میهاوخ  رداص  تاعوبطم 

ینروه درک . رادید  یغورف  اب  زور  نامه  يادرف  كورب  ینروه  دـش و  میلـست  ریزو  تسخن  هب  توا  مهدزون  خـیرات  رد  زیمآ  ضارتعا  همان 
هک تفگ  درک . تقفاوـم  مود  لوا و  هتـساوخ  اـب  ًاـتیاهن  یلو  دوـب  ریگلد  دتـسیرب  هماـن  نحل  زا  ریزو  تسخن  : » تشوـن یمارگلت  رد  كورب 
زا دیدزاب  يارب  داد . دـهاوخ  خـساپ  هدـنیآ  هتفه  رد  ناریزو  تأیه  هسلج  زا  سپ  هدـش ] فشک  ءایـشا  میـسقت  ینعی   ] موس هتـساوخ  هرابرد 

(2) .« متسه اجنآ  مزاع  دلفستره  رادید  دیشمج و  تخت 

نات تلود  هب  هک  دیهد  عالطا  ریزو  تسخن  هب  دیاب  : » دـش لاسرا  كورب  ینروه  هب  یمارگلت  هلـصافالب  ناریا ، تلود  رب  راشف  شیازفا  يارب 
هک ییاجنآ  زا  دـهدب . دتـسیرب  همان  موس  دـنب  هب  یخـساپ  هدـنیآ  هتفه  ات  تسا  هدـش  دـهعتم  ریزو ] تسخن   ] وا هک  دـیا  هداد  ربخ  اکیرمآ ] ]

یتیعقوم نینچ  رد  دیـشمج  تخت  زا  امـش  رادـید  اب  هجراخ  روما  ترازو  دراد ، ترورـض  ریزو  تسخن  خـساپ  تفایرد  يارب  امـش  روضح 
(3) .« تسین قفاوم 

توا 1934. خروم 2  ، 100/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  زلراچ  همان  - 1
توا 1934. خروم 21  ، 119/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2
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ناریا میلست 

یم تفرگ ، تروص  وا  هب  دتـسیرب  همان  میلـست  ِبقاـعتم  هک  ریزو ، تسخن  اـب  توا 1934  متـسیب  تاقالم  زا  شـشرازگ  رد  كورب  ینروه 
رتکد زیمآ  تناها  ًادـیدش  راتفر  حوضو  هب  روبزم  همان  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  تشاد ؛ تیاکـش  ًادـیدش  هماـن  نحل  زا   » یغورف هک  دـسیون 
یفنم تاـغیلبت  هب  ینلع  يدـیدهت  هچنآ  هب  و  تسا ؛ زیمآدـیدهت  هماـن  نحل  هک  تشاد  زاربا  دـنک ؛ یم  دـییأت  ار  ناریا  تـلود  اـب  دلفـستره 

نانچ همان  هک  تفگ  یغورف ] ... ] درک ضارتعا  ًادیدش  دیمان  یسانش  قرش  هسـسؤم  ياه  هتـساوخ  همه  شریذپ  مدع  تروص  رد  تاعوبطم 
زایتما رد  هک  درک  دیکأت  یغورف  دننک ». هاش  میلست  همجرت و  تسه  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  تسا  ددرم  زونه  هک  دراد  يا  هنامـصخ  نحل 

هک تخاس  مهتم  ار  دتسیرب  دلفستره و  تسا و  هتفرن  نایم  هب  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  زا  يرکذ  چیه  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  هدش  اطعا 
رازه لاقتنا 30  هلئسم  هک  دوزفا  وا  دنا . هتشاد  ربخ  تسین ، یناتساب  راثآ  نوناق  لومشم  ناریا  رد  اهنآ  تیلاعف  هک  هلئسم  نیا  زا  کش  نودب 

ياطعا یلـصا  همان  تقفاوم  رد  هچرگا   » هک داد  خـساپ  كورب  ینروه  دوب . هدـشن  رکذ  زاـیتما  هماـن  تقفاوم  رد  زین  وگاکیـش  هب  یلگ  حول 
ناتـساب ياه  تیلاعف  هک  دندرک  یم  نامگ  دلفـستره  مه  دتـسیرب و  مه  یلو  تسا ، هدشن  هفوشکم  ءایـشا  میـسقت  هب  يا  هراشا  چـیه  زایتما 

دوشب ایناولیسنپ  هاگشناد  یسانش  ناتساب  هورگ  لاح  لماش  قوف  نوناق  هک  تسین  فاصنا  تسا . یناتـساب  راثآ  نوناق  لومـشم  ناش  یـسانش 
هب رتشیب  ثحب  دروم  هلئسم  اذهعم ، دنک : غیرد  یسانش  قرـش  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  اب  طابترا  رد  نآ  يارجا  زا  ناریا  تلود  یلو 

فورصم ناریا  هتشذگ  تمظع  يزاسزاب  تمرم و  يارب  ار  یتفگنه  غلابم  نینچ  هسسؤم  هک  لاح  نوناق ؛ يارجا  ات  دش  یم  طوبرم  فاصنا 
ینادنچ شزرا  هک  ار  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  زا  یمین  هنابلطواد  ناریا  تلود  رگا  تسین  فاصنا  لدع و  نم  رظن  زا  هتـشاد ،

.« دنکن هیده  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  درادن  نآ  يزاسزاب  رد 

ار دوخ  هلئسم  نیا  رد  ردقنآ  دتسیرب  هک  تفگ  یغورف  هب  كورب  ینروه 
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. دنک جراخ  ناریا  زا  ار  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  هلـصافالب  شیاه  هتـساوخ  لوبق  مدع  تروص  رد  تسا  رـضاح  هک  دـناد  یم  قحم 
ترازو هک   » تفگ كورب  ینروه  دوب . هدرک  نارگن  ار  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ًادیدش  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا و  تلود  ياوعد 

مراد ناوت  رد  هچ  ره  مرـضاح  لیم  لامک  اب  و  تسا ، دـنم  هقالع  هلئـسم  نیا  شخب  تیاضر  عیرـس و  متخ  هب  ًاـقیمع  اـکیرمآ  هجراـخ  روما 
تادراو و زوجم  ینعی   ) درک تقفاوم  ًالماک  یسانش  قرـش  هسـسؤم  لوا  هتـساوخ  ود  اب  یغورف  مراد ». لوذبم  نآ  يروف  لصف  لح و  يارب 
رد ار  نآ  سپـس  تشاذگ و  یم  نایم  رد  تمکح  اب  ار  عوضوم  دـیاب  ادـتبا  هدـش ، فشک  ءایـشا  میـسقت  اب  طابترا  رد  یلو  يرادربسکع .)
یم خساپ  زین  هتکن  نیا  هب  هدـنیآ  زور  تدم 10  فرظ  ًاتیاهن  تخاس و  یم  حرطم  دـش ، یم  يرازگرب  هدـنیآ  هتفه  هک  تلود  تأیه  هسلج 

یمارگلت اکیرمآ ]  ] شتلود هب  دوش  جراخ  ناریا  زا  ناهگان  یسانش  ناتـساب  هورگ  ادابم  هکنیا  يارب  تفگ  یغورف  هب  كورب  ینروه  تفگ .
خـساپ زین  موس  هلئـسم  هب  يدوز  هب  ناریا  تلود  دنا و  هدش  لصف  لح و  لوا  هلئـسم  ود  هک  داد  دهاوخ  حیـضوت  نآ  رد  دـنک و  یم  لاسرا 

درکن نم  داهنـشیپ  اب  یتفلاخم  چیه  ریزو  تسخن  ، » دوزفا كورب  ینروه  دش . راتفرگ  وا  ماد  هب  زین  ربخ  یب  اج  همه  زا  یغورف  داد . دهاوخ 
راشف شیازفا  يارب  ار  هنیمز  مامت  تراهم  اب  كورب  ینروه  بیترت  نیدب  متسرف ». یم  ار  روبزم  مارگلت  حبـص  ادرف  هک  متفگ  وا  هب  زین  نم  و 
هرابرد نامیاهوگتفگ  دیـشک و  لوط  تعاس  کی  ًاقیقد  ام  رادـید  : » دـناسر نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  شرازگ  وا  درک . ایهم  ناریا  تلود  رب 

، دنامب ظوفحم  یسانش  قرش  هسسؤم  تسد  رد  يرافح  زایتما  هک  تسا  لیام  ًاصخش  ریزو  تسخن  هک  مرادن  یکش  دوب . هناتـسود  لکـشم 
ار اه  راک  ًاسأر  ناریا  تلود  دوش و  هتفرگ  هسـسؤم  زا  روبزم  زایتما  هک  دراد  لیامت  فراعم  ترازو  لـیفک  هک  منئمطم  هزادـنا  ناـمه  هب  و 

(1) .« دهدب ماجنا 
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راـهظا یغورف  دـناوخ . دوخ  دزن  ار  كورب  ینروه  دتـسیرب ، هماـن  هب  ناریا  تلود  خـساپ  میلـست  يارب  یغورف  ربماتپـس 1934  موس  زور  رد 
؛ دندرک یقلت  ناریا  تلود  هب  نیهوت  یعون  ار  نآ  لوقلا  قفتم  ًابیرقت  یگمه  ، » دش هدناوخ  ناریزو  تأیه  يارب  روبزم  همان  یتقو  هک  تشاد 
؛ دندمآ مشخ  هب  ًادیدش  یسانش  قرش  هسـسؤم  تابلاطم  لوبق  مدع  تروص  رد  تاعوبطم  رد  ییوربآ  یب  دیدهت  زا  هژیو  هب  هنیباک  ناریزو 

كورب ینروه  هب  یغورف  دـننک ». هاش  میلـست  دوب  هک  روطنامه  ار  هماـن  دـندیدن  حالـص  هک  دنتـسناد  زیمآ  نیهوت  يدـح  هب  ار  نآ  هکنیا  و 
وا هب  خـساپ  نودـب  ار  همان  دـنک و  راضحا  ار  رتفرک  ياقآ  ات  تسا  هتخاس  راتخم  ار  ریزو  تسخن  ناریزو  تأـیه   » لـیلد نیمه  هب  هک  تفگ 

: دسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  دوب ، هدرک  بجعت  هک  كورب  ینروه  دهد ». تدوع 

، درک دهاوخ  یفتنم  یسانش  قرش  هسسؤم  اب  ار  همان  عوضوم  رس  رب  قفاوت  هب  ندیسر  ناکما  هنوگره  مادقا  نیا  ایآ  مدیسرپ  ریزو  تسخن  زا 
نآ رد  یلوبق  لـباقریغ  تاراـبع  هک  ددرگ  لاـسرا  هباـشم  دراوم  تساوخرد  يارب  یمارگلت ، اـی  رگید ، هماـن  کـی  رگا  هک  داد  خـساپ  وا  و 
روط هب  ار  هدش  فشک  ءایـشا  هک  دراد  لیامت  ًالماک  ناریا  تلود  هک  دوزفا  وا  داد . دهاوخ  رارق  رظندـم  ار  نآ  ناریا  تلود  ًاملـسم  دـشابن ،

یناتـساب راثآ  نوناق  لومـشم  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تیلاعف  هک  دریذپ ، یمن  زین  نونکا  و  هتفریذپن ، هاگچیه  یلو  دـنک ، میـسقت  هنابلطواد 
، تسا یسانش  قرش  هسسؤم  تلود و  نیب  اهنآ  يواسم  میـسقت  هدش ، فشک  ءایـشا  میـسقت  زا  شروظنم  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  یتقو  تسا .

. درک يراددوخ  یفنم  ای  تبثم  خساپ  نداد  زا  یلو  دشیدنیب ، یتابیترت  هرابنیا  رد  دناوت  یم  تلود  هک  تفگ 

رد تسا ؛ رازگـساپس  رایـسب  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  یلاع  راک  زا  ناریا  تلود  هک  درک  دیکأت  ریزو  تسخن  همتاخ ، رد 
وا دنوش ، فذح  همان  لوبق  لباقریغ  ياهدنب  هچنانچ  هک  تشاد  راهظا  درک و  فسأت  زاربا  دتسیرب  رتکد  همان  هناتسودریغ  نحل  اب  طابترا 
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، متـشاد ریزو  تسخن  اب  عوضوم  نیا  رـس  رب  هک  یتاقالم  ود  زا  درک ... دـهاوخ  کمک  هلئـسم  نیا  يارب  یلح  هار  نتفاـی  هب  لـیم  لاـمک  اـب 
[ دیشمج تخت  رد  یسانش  ناتساب   ] تایلمع تیلوئسم  یسانش  قرش  هسسؤم  هک  تسا  لیام  ًاصخش  ناشیا  دنچ  ره  هک  مراد  نانیمطا  ًالماک 

(1). تسین مهم  نادنچ  ناریا  تلود  يارب  هسسؤم  طسوت  يرافح  زایتما  ظفح  دشاب ، هتشاد  هدهع  رب  ار 

دوب بلطم  نیا  يواح  دوب ، هدش  هیهت  دتـسیرب  زلراچ  يروم و  ناوارف  ياه  تروشم  زا  سپ  هک  كورب ، ینروه  يارب  يدعب  لمعلا  روتـسد 
هـسسؤم ایآ  هک  دیـسرپ  امـش  زا  ریزو  تسخن  هچنانچ  : » دوب دهاوخن  راک  رد  دشاب  هدرک  لیدعت  ار  لبق  همان  دافم  هک  يدـعب  همان  چـیه  هک 

نات تلود  بناج  زا  هکنیا  هب  رظن  دیهدب  خـساپ  دـیناوت  یم  ریخ ، ای  دراد  ار  عضاوم  رییغت  رظندـیدجت و  رب  ّلاد  مارگلت  ای  همان  لاسرا  دـصق 
نیا رد  هسـسؤم  ینونک  داهنـشیپ  امـش  داقتعا  هب  دـینک ، ظنراهظا  باب  نیا  رد  هسـسؤم  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  دـیا  هتفای  هزاـجا  اـکیرمآ ] ]

يارجا رب  رارصا  زا  هسسؤم  دوش ، لمع  هسسؤم  ياه  هتساوخ  هب  هک  یتروص  رد  تسا ». ناریا  تلود  ياه  هتـساوخ  قباطم  ًالماک  صوصخ 
رب یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دیهدب  عالطا  ریزو  تسخن  هب  ًافطل  : » دیـشک دهاوخ  تسد  شیاه  تیلاعف  اب  طابترا  رد  یناتـساب  راثآ  نوناق 
ًابتک ناریا  تلود  هکنیا  رب  طورشم  دیزرو ، دهاوخن  رارصا  دیشمج  تخت  رد  شیاه  تیلاعف  هب  تبسن  یناتـساب  راثآ  نوناق  ندوب  ارجا  لباق 

میسقت ( 2 دیـشمج ، تخت  رد  شا  ینونک  یملع  تاقیقحت  نامز  تدـم  ( 1 دنک : نیمـضت  ریز  دراوم  اب  طابترا  رد  ار  هسـسؤم  هقح  قوقح 
یم عورـش  دیدهت  هک  تساجنیا  رد  و  يرادربسکع ». زوجم  رودـص  و 4 ) تادراو ، لیهست  ( 3 ناریا ، زا  اهنآ  جورخ  هدش و  فشک  ءایـشا 

همادا راتساوخ  ناریا  تلود  هچنانچ  دراد  اضاقت  ًامارتحا  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  دیهدب  عالطا  ریزو  تسخن  هب  دیاب  نیا ، رب  هوالع  : » دوش
تقو عرسا  رد  تسا ، روشک  نیا  رد  هسسؤم  تیلاعف 
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ناتـساب ياـه  نادـیم  ریاـس  هب  ار  شتازیهجت  لنـسرپ و  تقو  توف  نودـب  تسا  لـیام  روبزم  هسـسؤم  اریز  دوش ، یگدیـسر  قوف  هلئـسم  هب 
(1) .« دنا هدروآ  لمعب  توعد  هسسؤم  زا  اهنآ  رد  تاقیقحت  يارب  شیپ  يدنچ  اه  تلود  ریاس  هک  دنک  لقتنم  کیدزن  رواخ  رد  یسانش 

مالعا هنوگنیا  دوخ  ربماتپس 1934  مارگلت 12  رد  ار  یسانش  قرش  هسسؤم  ياه  هتـساوخ  همه  هب  ناریا  تلود  نداد  نت  ربخ  كورب  ینروه 
ار دوخ  رظن  یمارگلت  لاسرا  اب  دتسیرب  هک  تسا  هتـساوخ  و  هدرک ، تقفاوم  لاس  هس  ای  ود  کی ، يارب  زایتما  ياطعا  اب  ریزو  تسخن  : » درک
رد تسا ». هدـش  ایوج  میـسقت  هوحن  هرابرد  ار  دتـسیرب  رظن  یلو  تسا ، قفاوم  زین  هدـش  فشک  ءایـشا  میـسقت  اب  دـهد . عـالطا  هراـب  نیا  رد 

تاـقالم 12 رد   (2) .« دـیامن غالبا  هدـنیآ  هتفه  ات  ار  دوخ  یعطق  خـساپ  هک  تفریذـپ   » یغورف زین ، وگاکیـش  هب  اـه  حول  لاـقتنا  اـب  طاـبترا 
تلود یلم  رورغ  هکنیا  رب  طورشم  دوش ، بلج  عفنیذ  نیفرط  رطاخ  تیاضر  هک  دهدب  یبیترت  دوب  قاتـشم  لیام و  ًارهاظ   » یغورف ربماتپس ،
فشک ءایـشا  میـسقت  اب  طابترا  رد  دتـسیرب  رتکد  تارظن  دناد  یمن  ًاعقاو  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نیا ، رب  هوالع  دنکن ... راد  هحیرج  ار  ناریا 

رب هناتـسود  ًـالماک  ییاـضف  موش . اـیوج  طاـبترا  نیا  رد  ار  دتـسیرب  رتـکد  تارظن  یمارگلت  لاـسرا  اـب  اـت  تساوخ  نم  زا  و  تسیچ ، هدـش 
لوبق لـباقریغ  هماـن  میلـست  ناـمز  زا  تارکاذـم  زیمآ  تدوم  ياـضف  رطاـخ  هب  ریزو  تسخن  هسلج  ناـیاپ  رد  دوب و  مکاـح  ناـمیاهوگتفگ 
ذاختا هب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هیلوا  لیامت  مدع  مغرب  قفاوت  لوصح  يارب  نم  هنامیمـص  ياه  شالت  نینچمه  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم 

ار یتاـقالم  بیترت  كورب  ینروه  زین  وگاکیـش  هب  یلگ  حول  رازه   30 لاقتنا اب  طابترا  رد  درک ». رکشت  هلئـسم  نیا  هب  هناتـسود  يدرکیور 
نیا  » هک داد  شرازگ  و  دوب ، هداد  تمکح  یغورف و  رتفرک و  نیب 
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(1) .« دوب شخب  تیاضر  هزادنا  نامه  هب  زین  تاقالم 

رد تساوخ . دنک ، هبلاطم  تسناوت  یم  هک  ار  يزیچ  رثکادح  تسا ، هدـش  میلـست  ًالماک  ناریا  تلود  دـید  یم  هک  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
رد درک . غالبا  یغورف  هب  ار  اهنآ  ربماتپس  مهدزون  رد  هک  درک  تفایرد  يا  هزات  ياه  لمعلاروتسد  كورب  ینروه  ربماتپـس ، مهدفه  خیرات 

: زایتما رابتعا  تدم  اب  طابترا 

شراک هب  رگید  لاس  هس  تدم  هب  دیدج  زایتما  کی  تحت  تسا  رضاح  یسانش  قرش  هسسؤم  هک  دیهدب  عالطا  ریزو  تسخن  هب  دیناوت  یم 
میـسقت و  دریگ ، یم  رب  رد  زین  ار  خاک  ناویا  يرتمولیک  عاعـش 10  ات  يرافح  دیدج  زایتما  هک  ضرف  نیا  اب  دهدب ، همادا  دیـشمج  تخت  رد 

. تفرگ دهاوخ  تروص  یناتساب  راثآ  نوناق  دافم  ساسا  رب  خاک  ناویا  رد  هفوشکم  مالقا  يانثتسا  هب  هدش  فشک  ءایشا 

: درک صخشم  تشاد ، رظن  اهنآ  هب  هک  ار  ییایشا  زا  یخرب  یسانش  قرش  هسسؤم  نآ  زا  سپ 

ناکلپ ود  يور  رب  رقتـسم  ياه  همـسجم  ریظن  یب  هنیجنگ  تمرم  یبایزاب و  فرـص  ار  یتفگنه  هنیزه  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هکنیا  هب  رظن 
تخت رد  يرگید  هدـش  فشک  رثا  ره  زا  رتشیب  رایـسب  اهنآ  شزرا  هک  تسا ، هدرک  اـنب  ياـه  هیاـپ  نیمیـس  نیرز و  حاولا  نینچمه  میظع و 

، دنا هدش  فشک  خاک  ناویا  رد  نونک  ات  هک  یئایشا  زا  شمهس  مکح  رد  ار  ریز  هصخشم  مالقا  هک  دناد  یم  قحم  ار  دوخ  تسا ، دیـشمج 
: ددرگ رداص  زین  روشک  زا  اهنآ  جورخ  زوجم  دراد  راظتنا  هتبلا  دص  دیامن و  هبلاطم 

میظع ناکلپ  ود  ندیـشک  نوریب  زا  شیپ  هک  یلمح  لباق  ادـج و  ًالماک  ناکلپ  هلمج  زا  لمح ، لباق  يادـج  ياه  سیدـنت  لـماک  هعومجم 
همه و  اناداپآ ، یتنیز  هبیتک  هب  قلعتم  هتـسکش  یباعل  ياهرجآ  انب . هیاپ  نیمیـس  حول  کی  دوب . هدـش  فشک  كاـخ ، ریز  زا  دیـشمج  تخت 

ءایشا
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خاک ناویا  رد  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  یئایشا  دراد  راظتنا  هسـسؤم  یلگ . حول  هلمج 500  زا  اه ، هتخاسالط  يانثتـسا  هب  رگید  کچوک 
(1). دنوش میسقت  قوف  یلک  لصا  اب  قباطم  زین  دوش  فشک 

یـسانش قرـش  هسـسؤم  ياه  هتـساوخ  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ًاتحارـص   » یغورف یلو  تشاد ، هناتـسود » ییاضف   » زین ربماتپـس  مهدزون  تاـقالم 
سپس كورب  ینروه  تسا ». بیجع  يردق   » انب هیاپ  نیمیـس  تاحفـص  زا  یکی  ياضاقت  هک  درک  راهظا  یتح  وا  تسا . دح  زا  شیب  يردق 

لـصتم یلـصا  يانب  هب  نونکا  مه  دوب  هدرک  هبلاطم  هسـسؤم  هک  ییابیز  لمح » لباق  ناکلپ   » هک تسناد  یمن  ًارهاظ  یغورف ]  ] وا : » داد همادا 
عاعـش ات  يرافح  هک  يا  هلاس  هس  زایتما  ياطعا  اب  یغورف  مزاس ». علطم  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  مدـیدن  حالـص  رطاخ  نیمه  هب  و  تسا ، هدـش 

هسسؤم يوس  زا  تایفـشک  شرازگ  يراصحنا  راشتنا  زوجم  نینچمه  و  تفرگ ، یم  رب  رد  زین  ار  دیـشمج  تخت  خاک  ناویا  يرتمولیک   10
هک داد  لوق   » دـهدب و عاجرا  ناریزو  تأـیه  هب  ار  هدـش  فشک  ءایـشا  میـسقت  هلئـسم  دـیاب  هک  تفگ  یغورف  درک . تقفاوم  یـسانش  قرش 

روط هب  قوف  یبـتک  خـساپ  هکنیا  رب  ینبم  نم  تساوخرد  لـباقم  رد  و  دـنک ، غـالبا  ار  تلود  یبـتک  خـساپ  ربماتپـس  خیرات 23  ات  رثکادـح 
.« دـنک لمع  نم  تساوخرد  هب  هک  تفریذـپ  دـشاب ، هتـشاد  هراشا  وا  هب  یمیلـست  تشاددای  ود  رد  جردـنم  تاکن  زا  کـی  ره  هب  هناگادـج 

داهنـشیپ وا  : » تشادن يا  هجیتن  هتبلا  هک  دـش ، دیـشمج  تخت  راک  يریگرـس  زا  راتـساوخ  هناسمتلم  دوب ، هداد  نت  دراوم  همه  هب  هک  یغورف 
نیقی هب  ًابیرقت  وا  رظن  زا  هک  تارکاذـم  عورـش  نامز  ات  منک  هیـصوت  هسـسؤم  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  دـشاب  رتهب  منک  یمن  رکف  اـیآ  هک  درک 

يراددوخ اضاقت  نیا  نتفریذـپ  زا  دریگب . رـس  زا  ًاروف  ار  دیـشمج  تخت  رد  يراـفح  راـک  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  یـشخب  تیاـضر  جـیاتن 
نم نامگ  هب  مدرک و  یم  وگزاب  ار  هسسؤم  تارظن  طقف  نم  هک  لیلد  نیا  هب  مدرک ،
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هچ هک  تسا  هتفاـیرد  یغورف  هکنیا  زا  ناـنیمطا  لوـصح  يارب  تفر ». یم  رامـش  هب  یخاتـسگ  یعوـن  دتـسیرب  رتـکد  هب  يداهنـشیپ  نـینچ 
تـسخن دزن  مدوب  هدرک  حرطم  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  هک  یتارظن  لماش  یتشاددای  هک  متـسناد  هنالقاع  ، » دور یم  وا  زا  يراظتنا 

زا يا  هخسن  هلیسونیدب  و  مدرک ، تفایرد  هجراخ  روما  ترازو  زا  هک  تسا  ییاه  لمعلا  وتسد  اب  قباطم  ًالماک  اهنآ  يود  ره  مراذگب . ریزو 
(1) .« ددرگ یم  دافیا  تسویپ  هب  اهنآ 

دتسیرب هب  یغورف  همان 

ًابیرقت یباوج   » یـسانش قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  یگدنیامن  هب  اکیرمآ  راتخمریزو  ياه  لاح  ضرع  هب  یغورف  خساپ  اه ، ییاکیرمآ  رظن  زا 
ییاجنآ زا  دش . میلست  اکیرمآ  راتخمریزو  هب  دتـسیرب  چا . زمیج  هب  باطخ  ربماتپس 1934  خروم 27  همان  لکـش  هب  خساپ  نیا  دوب . الابرس »

رکذ اجنیا  رد  نآ  لماک  نتم  تفرگ ، رارق  اکیرمآ  تلود  یسانش و  قرش  هسسؤم  هب  دیدج  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  يانبم  قوف  همان  هک 
. دوش یم 

ربماتپس 1934)  27 . ) رهم 1313  5 نارهت ،

: روسفرپ ياقآ 

تخت رد  وگاکیـش  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  راک  همادا  طیارـش  ندش  نشور  يارب  هک  یلیامت  هب  مناوت  یم  هک  تسا  يدونـشخ  یـسب  ياج 
ماجنا رد  تسا  لیام  دراد و  تیاـضر  رایـسب  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن  زا  هک  ناریا ، تلود  میوگ . خـساپ  دـیدوب ، هدرک  زاربا  نم  هب  دیـشمج 

، دراد لوذبم  ار  دوخ  ناوت  تیاهن  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  نآ  يارب  زیزع  رایسب  یخیرات  ناکم  کی  رد  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  يا  هفیظو 
ییاه يرافح  هب  طوبرم  لیاسم  نینچمه  نآ و  راثآ  يزاسزاب  دیـشمج و  تخت  يزاسکاپ  هب  طوبرم  لیاسم  زا  معا  ار ، نیـشیپ  ياـه  قفاوت 

. دنک یم  دییأت  رگید  راب  دیا ، هدروآ  تسد  هب  زایتما  نیا  بجوم  هب  ار  نآ  ماجنا  زوجم  هک 
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کیچیه هک  دش  اطعا  نآ  هب  حیرص  ًالماک  ِطرش  نیا  اب  طقف  ربماسد 1930  خروم  زوجم  هک  دراد  رطاخ  هب  کش  یب  یسانش  قرش  هسسؤم 
تحت هزوح  شرتسگ  رگید ، يوس  زا  تفرگ . دهاوخن  قلعت  روبزم  هسسؤم  هب  نآ  هب  هدیبسچ  طاقن  دیـشمج و  تخت  رد  هفوشکم  ءایـشا  زا 

یم مهارف  نوناق  ساسا  رب  اهنآ  میـسقت  هب  طونم  ار  ءایـشا  فشک  هزاـجا  دریگب ، رب  رد  زین  ار  رختـسا  هقطنم  هک  یعاعـش  اـت  زاـیتما  شـشوپ 
. دروآ

دیشمج و تخت  يانثتسا  هب  زایتما ، دودح  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  طسوت  هدش  فشک  ءایـشا  تسا . نشور  ًالماک  تیعـضو  بیترت ، نیدب 
ءایشا اب  طابترا  رد  دش . دهاوخ  میسقت  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا و  تلود  نیب  یناتـساب  راثآ  نوناق  دافم  اب  قباطم  نآ ، هب  هدیبسچ  طاقن 

. درادن یقح  چیه  یسانش  قرش  هسسؤم  نآ ، فارطا  دیشمج و  تخت  رد  هدش  فشک 

ءایشا زا  یشخب  لیم  لامک  اب  ناریا  تلود  تسا ، هدرک  ناریا  خیرات  هب  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  یتامدخ  زا  ینادردق  يارب  نیا ، دوجو  اب 
قرـش هسـسؤم  هب  دش ، فشک  ًاریخا  هک  ییاه  حول  زا  یـشخب  ًالثم  درادـن ، قلعت  دیـشمج ]  ] تخت ياهانب  هب  ًاتلاصا  هک  ار  يا  هدـش  فشک 

. دنک ادها  یسانش 

ربماسد 1930 خروم  زایتما  بجوم  هب  نآ  رد  يرافح  هک  تسیا  هدودحم  نآ » هب  هدـیبسچ  طاقن  دیـشمج و  تخت   » زا ناریا  تلود  دوصقم 
هییوژ 1923 خـیرات 9  رد  دلفـستره ، رتکد  تساوخرد  هب  ناریزو ، تأیه  ار  نآ  قیقد  دودـح  هک  يا  هدودـحم  نامه  ینعی  دـش ، راذـگاو 
ات بونج  زا  يرایبآ . لاناک  نیلوا  ات  تخت ، يوربور  تسا : هدناجنگ  ناریا  یناتـساب  راثآ  اه و  ناکم  تسرهف  رد  و  هدرک ، صخـشم  ًالماک 

. یلصا ناکلپ  روحم  يرتم  هلصاف 570  ات  لامش ، زا  موس . شویراد  هاگمارآ  عافترا 

. ددرگ یم  دافیا  دیدوب ، هدرک  تساوخرد  تاکن  ریاس  هب  هک  یقیقد  خساپ  ریز  رد 
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ار قح  نیا  ناریا  تلود  یلو  دنادب ، يرورض  راک  یضتقم  ماجنا  يارب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  ات  زایتما  رابتعا  تدم 
تروص رد  اـی  دوش و  دراو  همدـص  تخت  ياـهانب  هب  تسا  نکمم  هک  يوحن  هب  راـک  ماـجنا  تروص  رد  هک  دـناد  یم  ظوفحم  دوـخ  يارب 

. دیامن ذاختا  ار  مزال  تابیترت  تسا ، هدش  عورش  هک  يراک  تدم  ینالوط  یلیطعت 

، یلو دش ، دهاوخ  دنم  هرهب  نکمم  تالیهست  نیرتشیب  زا  شا  یسانش  ناتـساب  هورگ  تیلاعف  يارب  يرورـض  مزاول  تادراو  رما  رد  هسـسؤم 
كرادـم ات  دزاس  رداق  ار  نآ  هک  يوحن  هب  دـهد  هیارا  هماع  دـیاوف  ترازو  هب  طابترا  نیا  رد  یقیقد  تاعالطا  تسا  فظوم  دوخ ، هبون  هب 

، دوش یم  دراو  ناریا  هب  نیریـشرصق  زا  هک  ار  یمزاول  دورو  لحم  دـیابن  هسـسؤم  ًالثم  دـنک . میلـست  تاـکرمگ  تراـجت و  هرادا  هب  یقیقد 
. دنک مالعا  رهشوب 

هک تسا  نقتم  هزادنا  نامه  هب  و  دراد ، ار  تایفـشک  شرازگ  راشتنا  قح  هک  تسا  يداهن  نیلوا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  تسا  یهیدـب 
. دزادنیب قیوعت  هب  ار  شا  یسانش  ناتساب  هورگ  راک  درادن  قح  هسسؤم 

قح سکچیه  یلو  تسا ، زاـجم  هدـش  ییاسانـش  ًـالبق  هک  یناتـساب  ياـه  تمـسق  زا  يرادربـسکع  هـک  تـسا  یهیدـب  بـیترت ، نـیمه  هـب 
هرادا هدنیامن  هدهع  رب  تابیترت  نیا  يارجا  تیلوئـسم  درادن . ار  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  طسوت  هدـش  فشک  طاقن  زا  يرادربسکع 

. دوب دهاوخ  دیشمج  تخت  رد  یسانش  ناتساب 

رارق هماع  دیاوف  ترازو  رایتخا  رد  ار  ریز  دراوم  شیاه  تیلاعف  زا  ناریا  تلود  نتخاس  علطم  فده  اب  تسا  فظوم  یسانش  قرش  هسـسؤم 
تالجم اه و  همانزور  رد  هکنآ  زا  شیپ  دیدج  تایفشک  سکع  لاس ؛ رد  راب  ود  راک ، تفرشیپ  تیعـضو  زا  یهاتوک  ياه  شرازگ  دهدب :

. دزاس یم  رشتنم  دیشمج  تخت  رد  راک  هرابرد  یسانش  قرش  هسسؤم  هک  يرثا  ره  زا  هخسن  ود  و  دنسرب ؛ پاچ  هب  یجراخ 
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یخرب هب  يرت  لصفم  حیضوت  امش  رظن  زا  هچنانچ  نیا ، دوجو  اب  مشاب . هداد  ناتیاه  لاوئس  هب  ینشور  خساپ  منک  یم  نامگ  روسفرپ ، ياقآ 
. دینک یفرعم  ناریا  تلود  هب  روظنم  نیمه  هب  ار  يا  هدنیامن  هتشاذگ و  تنم  هدنب  رب  دشاب ، مزال  تاکن 

. دیریذپب ارم  تامارتحا  نیرت  هنامیمص  ًافطل  روسفرپ ، بانج 

(1) یغورف ع . م .

ار دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  قح  یسانش  قرش  هسسؤم  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  دافم  بجوم  هب  هک  یغورف  راهظا  نیا 
هب ادتبا  هک  يزایتما  قح  هرابرد  یغورف ]  ] وا راهظا  نیا  : » تخیگنا رب  ار  هسـسؤم ، ریدم  دتـسیرب ، زمیج  یتسرپداژن  زا  یکاح  مشخ  درادـن ،

تریح تسین ، میسقت  لباق  دیشمج  تخت  ناویا  رد  هدش  فشک  یناتساب  ءایشا  نآ  تاحیرـصت  قبط  هک  نومـضم  نیدب  دش ، اطعا  هسـسؤم 
، سکعلاب تسا . هدـشن  حیرـصت  زایتما  رد  يزیچ  نینچ  ًانیقی  اریز  دـنک ، یم  زواـجت  زین  اـه  یقرـش  موسرم  ییور  ود  زا  یتح  و  تسا ، روآ 
، دوشن بیوصت  یناتـساب  راثآ  نوناق  هک  ینامز  ات  هک  دندوب  هداد  نانیمطا  وا  هب  ًاهافـش  راب  نیدنچ  یناریا  تاماقم  هک  دیوگ  یم  دلفـستره 
، یلو دشاب . ینوناق  نینچ  لومـشم  زین  قوف  زایتما  قح  هک  دنهاوخ  یم  اهنآ  اریز  دش ، دهاوخن  رداص  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  زایتما  قح 

یهیدب هتبلا ، دشن . هدناجنگ  وا  زایتما  رد  زین  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  هلئسم  و  تفرگن ، اهنآ  زا  ًابتک  ار  یتنامض  نینچ  دلفستره  هنافـسأتم ،
ینالوط تخانش  اب  دیاب  دلفستره  نم  نامگ  هب  یلو  دوش ، رکذ  زایتما  قح  رد  زین  هقیتع  ءایشا  میسقت  هلئسم  هک  درادن  یترورـض  هک ، تسا 

. دوش هدـناجنگ  زاـیتما  قح  رد  صاـخ  دروـم  نیا  رد  زین  هدـش  فـشک  ءایـشا  میـسقت  هلئـسم  هک  دـش  یم  نئمطم  تشاد ، اـه  یناریا  زا  هک 
ردق نآ  هکلب  دنا ، هتشاد  دوخ  عضوم  رد  يا  هجرد  داتشه  دص و  یشخرچ  طقف  هن  اه  یناریا  نیاربانب ،

ربتکا 1934. خروم 3  ، 215/ دیشمج تخت   891 ، 927 نآ ، همیمض  هرامش 230 و  كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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(1) .« تسا هدشن  نآ  هب  زین  يا  هراشا  یتح  هک  یلاح  رد  تسا ، هدمآ  زایتما  قح  رد  یبلطم  نینچ  دنیوگب  هک  دنراد  تحاقو 

شرازگ : » داد عالطا  كورب  ینروه  هب  یفارگلت  یلمعلاروتـسد  اب  ار  دتـسیرب  ضارتعا  ماـمت ، یـسانش  هفیظو  اـب  زین ، هجراـخ  روما  ترازو 
ياعدا هب  هک   (2) ...« حیرـص ًالماک  طرـش  هب  هک ...«  ریزو  تسخن  راهظا  نیا  هب  ًایوق  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ربتکا . خروم 3  هرامش 230 ،

اب ًالماک  ریزو  تسخن  راهظا  نیا  هک  دزاس  ناشنرطاخ  تسا  لیام  هسـسؤم  دراد . ضارتعا  تسا ، هدـش  اطعا  نآ  ساسا  رب  زایتما  قح  ناشیا 
رب هک  یناتـساب  راثآ  يارب  بسانم  نوناق  کی  بیوصت  ات  هکنیا  رب  ینبم  دراد ، تریاغم  دلفـستره  هب  ناریا  تلود  ررکم  یهافـش  تاراـهظا 

لمعلا روتسد   (3) .« دیناسرب ریزو  تسخن  عمـس  هب  ار  قوف  ضارتعا  ًافطل  دش . دـهاوخن  اطعا  زایتما  قح  نیا  دـشاب ، رظان  زین  قوف  زایتما  قح 
، ربماون خروم 1  هرامـش 31 ، لمعلا  روتـسد  يارجا  خـیرات  ًافطل  : » تسا تاماقم  يربص  یب  زا  یکاح  هک  دـبای  یم  نایاپ  یتاراـبع  اـب  قوف 

.« دیهد عالطا  هجراخ  روما  ترازو  هب  فارگلت  اب  ار  حبص ، تعاس 11 

ًالبق هک  داد  ناـنیمطا  كورب  ینروه  هب  یلو  دوـب ، هدرکن  وگاکیـش  هب  حوـل  رازه  لاقتنا 30  هلئـسم  هب  يا  هراشا  چـیه  شا  هماـن  رد  یغورف 
لصف لح و  زیمآ  تدوم  يا  هویـش  هب  اهرظن  فالتخا  ریاس  هکنآ  زا  سپ  ناوت  یم   » اه حول  لاقتنا  اب  طابترا  رد  هکنیا  هدش و  هیهت  یخـساپ 
ياقآ : » دهد یم  ربخ  رادگ  رتفرک و  يوگتفگ  زا  نینچمه  كورب  ینروه  درک ». یگدیسر  زین  هلئـسم  نیا  هب  هناتـسود  یتارکاذم  یط  دش ،

ات متساوخ  وا  زا  شیپ  زور  دنچ  تسا و  ناریا ، یلم  راثآ  نمجنا  يوسنارف  ریدم  رادگ ، هردنآ  ویسوم  یمیمص  ناتـسود  زا  رتفرک  شیردرف 
هسسؤم بناج  زا  ترافس  هک  ییاه  هتساوخ  هرابرد  ناریا  تلود  تارظن  هرابرد  یمسرریغ  یتاقالم  رد 

ربماون 1934. خروم 3  ، 222/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 1
. لوا فارگاراپ  هحفص 245 ، کن : - 2

ربماون 1934. خروم 7  ، 223/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  سپیلیف  لمعلاروتسد  - 3
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هب هسـسؤم  هک  تسا  لیام  ًالماک  ناریا  تلود  هک  دوب  هتفگ  رادگ  دـشکب . فرح  رادـگ  ویـسوم  زا  تسا ، هدرک  نآ  میلـست  یـسانش  قرش 
فشک مهم  ءایشا  ریاس  اهانب و  هیاپ  نیمیس  ياه  حول  لمح ،» لباق  ناکلپ   » حالطصا هب  هبلاطم  زین  و  دهدب ؛ همادا  دیـشمج  تخت  رد  شراک 

هک اجنآ  ات  یلو  تسا ، یفنم  اهنآ  خـساپ  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هدرک  راد  هحیرج  ار  اـه  یناریا  یلم  قرِع  دیـشمج  تخت  ناویا  رد  هدـش 
رد بلطم  نیا  هدرک و  تقفاوم  یسانش  قرش  هسسؤم  رگید  ياه  هتـساوخ  همه  اب  ًالمع  ناریا  دوب ، هداد  عالطا  وا  هب  فراعم  ترازو  لیفک 

(1) .« تسا هدش  هدناجنگ  دش ، دهاوخ  میلست  ترافس  هب  ریزو  تسخن  فرط  زا  هدنیآ  رد  هک  یخساپ 

اکیرمآ لجالا  برض 

هنوگنیا قوف  لمعلا  روتـسد  دـناسر . یغورف  عالطا  هب  ار  هرامش 25  لمعلاروتـسد  تایوتحم  كورب  ینروه  ربتکا 1934 ، متفه  خـیرات  رد 
رب ینبم  ناریا  تلود  مادـقا  زا  ار  دوخ  نتفاـی  عـالطا  هلیـسونیدب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دـیهدب  ربخ  ریزو  تسخن  هب  : » دـش یم  عورش 

لـصا شریذـپ  نینچمه  و  تسا ، کیدزن  رواخ  هقطنم  ياه  تلود  همه  لوبق  دروم  کـنیا  مه  هک  یطیارـش  تحت  نآ  زاـیتما  قح  دـیدمت 
اب : » دوب هدش  ریز  دراوم  يروف  لصف  لح و  راتساوخ  سپس  قوف  لمعلاروتـسد  دراد ». یم  مالعا  خاک  ناویا  رد  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت 

اریز دراد ، ار  اهنآ  يروف  لصف  لح و  ياضاقت  دنک و  یم  بلج  هدنام  یقاب  لحنیال  زونه  هک  يا  هلئسم  هس  هب  ار  یلاعبانج  رظن  نیا ، دوجو 
فارطا رد  یناتـساب  راثآ  نوناق  لومـش  هدودـحم  دوب : دـهاوخن  دیـشمج  تخت  رد  شا  هنیزهرپ  تایلمع  همادا  هب  رداق  تروص  نیا  ریغ  رد 

تخت رد  رـضاح  یناریا  ناگدنیامن  هب  رایتخا  يروف  ياطعا  دشاب ؛ اناداپآ  زکرم  زا  لیام  کی  عاعـش  هب  يا  هریاد  دیاب  دیـشمج  تخت  ناویا 
يارب دیشمج 

ربتکا 1934. خروم 3  ، 215/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمض  هرامش 230 و  كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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روما ترازو  ربماتپس  خروم 17  هرامـش 22  مارگلت  رد  جردنم  تسرهف  ساسا  رب  هدـش  فشک  راثآ  میـسقت  هسـسؤم و  هدـنیامن  اب  تاقالم 
ناریو ًالماک  کنیا  مه  هک  هدوب  ییانب  هب  قلعتم  هدـش و  هدیـشارت  هکت  کی  گنـس  زا  هک  يا  هلپ  شـش  کچوک  ناـکلپ  هژیو  هب  هجراـخ ،

هکناـنچ ، » زین یلگ  حول  رازه  هب 30  عجار  تسا ». هدش  هسسؤم  بیصن  تامیـسقت  رد  هک  ییایـشا  همه  جورخ  زوجم  رودص  تسا ؛ هتـشگ 
رد ود  هرامـش  هتکن  صوـصخ  رد  تفرگ . دـهاوخ  میمـصت  وگاکیـش  هب  یلگ  ياـه  حوـل  لاـقتنا  هراـبرد  يدوز  هب  ناریا  تلود  تسادـیپ 

(1) .« درک دهاوخ  ادها  هسسؤم  هب  هنابلطواد  ار  حول  يدادعت  ناریا  تلود  هک  دراد  هجوت  هسسؤم  هدش ، فشک  ءایشا  میسقت  صوصخ 

ًادـیدش وا   » اریز دریگب ، ینالوط  يوگتفگ  اب  ار  یغورف  تقو  هک  دـیدن  حالـص  كورب  ینروه  لـمعلا ،» روتـسد   » نیا تاـیوتحم  غـالبا  رد 
جردنم يرورـض  تاکن  همه  یلو  دوب ،» یـسودرف  تشادگرزب  نشج  يرازگرب  اب  طبترم  يرادا  یعامتجا و  هدیدع  فیاظو  ماجنا  ریگرد 

یم شرازگ  كورب  ینروه  تشاذگ . وا  دزن  يروآدای  يارب  یتشاددای  لومعم  قبط  زین  رخآ  رد  و  دناسر ، وا  عمـس  هب  ار  لمعلاروتـسد  رد 
زا یـشخب  ناکلپ  نیا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  و  دش ، رطاخ  هتفـشآ  رایـسب  ناکلپ  يارب ] هسـسؤم   ] تساوخرد زا  ریزو  تسخن  ًارهاظ  : » دـهد
ود ات  دیاب  و  دریگب ، میمصت  نآ  هرابرد  دناوت  یمن  ًاروف  هک  تسا  مهم  ردقنآ  هلئـسم  نیا  هک  تفگ  هناقداص  تسا . دیـشمج  تخت  تمظع 

تباجن نامه  اب  یغورف  دوب ». هدش  رطاخ  هدیجنر  هلئـسم  نیا  حرط  زا  يردـق  ًارهاظ  و  دـنک ، ربص  ددرگ ، یم  زاب  دهـشم  زا  هک  رگید  هتفه 
: دوب هداد  ناشن  هسسؤم » هدنیامن   » مکح رد  اکیرمآ  راتخمریزو  شقن  زا  ار  دوخ  رطاخ  شجنر  شلومعم ،

یمسرریغ تارکاذم  لیمکت  رایتخا  هک  یسانش  قرش  هسـسؤم  لنـسرپ  زا  یکی  هب  هلئـسم  لک  تسا  رتهب  وا  رظن  زا  هک  درک  داهنـشیپ  سپس 
ود
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رطاخ تیاضر  نینچمه  هدوب و  مکاح  تارکاذم  رب  هک  يا  هناتسود  ياضف  زا  ار  دوخ  ینادردق  وا  دوش . لوحم  دشاب ، هتشاد  ار  هتشذگ  هام 
عـالطا هب  ار  وا  داهنـشیپ  فارگلت  قیرط  زا  تسا  لـیام  هک  دوزفا  یلو  درک ، زاربا  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  عقوم  نآ  اـت  هک  یجیاـتن  زا  ار  دوخ 

رد دیاب  یلو  دریگب ، رارق  هسسؤم  ناگدنیامن  زا  یکی  هدهع  رب  هرکاذم  هفیظو  هک  ملیام  رایسب  ًاصخش  هک  متفگ  ناشیا  هب  مناسرب . هسـسؤم 
تروص رد  عفنیذ و  فرط  ود  نیب  تسود  رگیجنایم  کی  شقن  ياـفیا  نم  فدـه  هک  مدوزفا  نینچمه  منک . تفاـیرد  يروتـسد  هراـب  نیا 

چیه وا  هب  هسسؤم  ياه  تساوخرد  هیارا  هوحن  زا  هک  تشاد  زاربا  رگید  راب  کی  تسا . هدوب  ود  نآ  نیب  قفاوت  لوصح  يارب  شالت  ناکما 
. تسا رازگـساپس  رایـسب  زیمآ  تدوم  یقفاوت  لوصح  هب  کمک  رد  نم  تمحرم  فطل و  زا  ناریا  تلود  سکعلاـب  هکلب  درادـن ، یتیاـکش 

شواک زایتما  قح  رد  رظندیدجت  رما  رد  ترافـس  ذوفن  وا  نامگ  هب  هچنآ  تسا  لیام  هک  داد  ناشن  دیوگب  ًاحیرـص  ار  شفرح  هکنیا  نودـب 
هک دیسرپ  هناتسود  یلیخ  دمآ و  نم  دزن  فراعم  ترازو  لیفک  دش ، رازگرب  دعب  زور  هک  يراهان  تفایـض  رد  دوش . هتـشادرب  نایم  زا  دوب ،

(1). دوشب یفرعم  تارکاذم  لیمکت  يارب  هسسؤم  ياضعا  زا  یکی  هک  مهدب  یبیترت  مناوت  یم  ایآ 

« لمح لباق   » ناکلپ

رتشیب : » دز دیشمج  تخت  هب  يرس  درمش و  تمینغ  ار  یسودرف  تشادگرزب  نشج  رد  تکرش  يارب  دهشم  هب  یغورف  رفـس  كورب  ینروه 
ریگ هشوگ  دیدج و  ناگدنیامن  مدیسر  لحم  هب  یتقو  و  منیبب ، دوب  هدرک  تساوخرد  هسسؤم  هک  ار  يا  یگنس  ناکلپ  متشاد  هقالع  همه  زا 

اب ریزو  تسخن  هک  مدز  سدح  دننک . یم  یسرزاب  ار  رظن  دروم  ناکلپ  تقد  هب  دنراد  هک  مدید  ار  یناریا 
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.« دـنهدب وا  هب  ناکلپ  نآ  يرنه  شزرا  تیعـضو و  هرابرد  یـشرازگ  دهـشم  زا  شتـشگزاب  ماـگنه  هب  هک  تسا  هتـساوخ  اـهنآ  زا  فارگلت 
گنس زا  ناکلپ  هجراخ ، روما  ترازو  هرامـش 22  مارگلت  رد  جردنم  فیـصوت  فالخ  رب  : » دیازفا یم  ناکلپ  اب  طابترا  رد  كورب  ینروه 
لصتم خاک  یناتساب  یلگ  ياهراوید  زا  یکی  هب  قوف  ناکلپ  نیا ، رب  هوالع  تسازجم . هکت  هس  زا  لکـشتم  هکلب  هدشن ، هدیـشارت  هکت  کی 

رتفرک رتکد  دلفستره و  رتکد  دوب . هدش  فشک  هک  تسا  یلحم  نامه  رد  ًاقیقد  و  تسا ، هدش  ناریو  کنیا  مه  نآ  يالاب  تمسق  هک  تسا 
. تسا دیعب  ناریا  زا  ناکلپ  جورخ  اب  تلود  تقفاوم  لامتحا  هک  دندوب  لوقلا  قفتم  رفن  هس  ره  دننک ». یم  دییأت  ار  شرازگ  نیا  ود  ره 

یتمیق ءایـشا  بحاصت  يارب  دلفـستره  لومعم  يژتارتسا  زا  یـشخب  ناـکلپ  تساوخرد  هک  دزاـس  یم  شاـف  كورب  ینروه  نیا ، دوجو  اـب 
تـسا هجوت  بلاج  هزادنا  نامه  هب  وا  نامگ  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  دایز  ءایـشا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دلفـستره  رتکد  : » دوب رتشیب 

هدش دافیا  تسویپ  هب  هک  دنک  هیهت  ءایـشا  نیا  زا  یتسرهف  هک  متـساوخ  وا  زا  دناد . یمن  خاک  ءزج  ًاتلاصا  ار  اهنآ  ناریا  تلود  ًالامتحا  یلو 
هدوزفا دیدج  زایتما  قح  رد  تسا  هدرک  داهنشیپ  هک  ار  يا  هدودحم  دنک  یم  دیکأت  دلفـستره  رتکد  طابترا  نیمه  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا .

هکلب دنک ، یم  هسسؤم  بیصن  ار  يرتردان  يرنه  ءایـشا  طقف  هن  وا  نامگ  هب  و  تسا ، رت  ینغ  دیـشمج  تخت  زا  هقیتع  ءایـشا  ظاحل  زا  دوش 
هجوت لباق  ناکلپ  هزادنا  نامه  هب  هک  يا  هقیتع  ءایـشا  تسرهف  رد  دلفـستره  دهد ». یم  شرتسگ  زین  ار  هسـسؤم  ياه  تیلاعف  هزوح  ًاتعیبط 

دلفستره ناسنا ». رس  اب  واگ  همسجم  لمح -» لباق  ناکلپ   » ياجب یگنـس . حول  ود  نیمیـس - حول  ياجب  : » دناجنگ زین  ار  ریز  دراوم  دندوب ،
«: دوش ادها  هسسؤم  هب  زین  ملق  دنچ   » نیا هک  درک  داهنشیپ  نینچمه 

هک هعومجم  کی  هتـشون و  لماش  هک  هعومجم  کی  تسا ) هدـش  فشک  اهنآ  زا  ددـع  لاحب 6000  ات  ًابیرقت  هک   ) یباعل ياهرجآ  ناـیم  زا 
هعومجم هدش ؛ ادج  نوتس  رس  ود  نوتس و  هیاپ  ود  دیفس ؛ گنس  سنج  زا  هک  یهوک  زب  همـسجم  دنتـسه ؛ ینیئزت  ياهراگن  شقن و  لماش 

ءایشا زا  يا 
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همه ًابیرقت  هک  هریغ ، و  هناخ ، مزاول  گنر ، یبآ  ریمخ  سنج  زا  ینیئزت  تاعطق  یگنس ، ياه  ناجنف  نادلگ ، یلافس ، فورظ  ریظن  کچوک 
(1) دنتسه . صقان  اهنآ 

ناکلپ هرابرد  هرکاذم  اب  یسانش  قرش  هسسؤم  : » دیسر كورب  ینروه  تسد  هب  هرامش 26  یفارگلت  لمعلاروتسد  ربتکا 1934  مهدزناش  رد 
تسا يزیچ  نیرتمک  تسا  هدش  هیهت  نآ  تسرهف  هک  هدش  فشک  ءایشا  یقبام  هک  دیامن  یم  حیرـصت  لاح  نیع  رد  یلو  درادن ، یتفلاخم 
یناریا رنه  زا  يا  هدنبیز  هنومن  هدحتم ، تالایا  هب  رظن  دروم  ناکلپ  يادها  اب  هک  دـیزاس  ناشنرطاخ  ریزو  تسخن  هب  تفریذـپ . دـهاوخ  هک 

مه هک  ار ، رـصم  قارع و  هژیو  هب  کیدزن  رواخ  ياهروشک  ریاـس  ییادـها  زاـتمم  ياـه  هنیجنگ  اـب  تباـقر  شزرا  هک  دـیا  هدرک  هضرع  ار 
ندمت خیرات  رد  ار  ناتـساب  ناریا  رخاف  هاگیاج  کش  نودب  و  دوب ، دهاوخ  اراد  دنا ، هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  اکیرمآ  ياه  هزوم  رد  کنیا 
میـسقت يارب  بسانم  لحم  اهنت  هسـسؤم  نیا ، رب  هوالع  : » تفای یم  همتاخ  هنوگنیا  قوف  لمعلاروتـسد  داد ». دـهاوخ  ناشن  اکیرمآ  مدرم  هب 

میسقت رس  رب  تارکاذم  ماجنا  روظنم  هب  هسـسؤم  دنراد . رارق  نآ  رد  روبزم  ءایـشا  هک  دناد  یم  دیـشمج  تخت  نامه  ار  هدش  فشک  ءایـشا 
تفرـشیپ ناوارف  هقـالع  اـب  هک  دـیهد  عـالطا  ریزو  تسخن  هب  دـیاب  نینچمه  دـنک . یم  یفرعم  دوخ  هدـنیامن  ناوـنع  هب  ار  دلفـستره  ءایـشا 

(2) .« درک دیهاوخ  لابند  ار  تارکاذم 

تخت زا  دئوس  دهعیلو  رادـید  لیلد  هب  هک  یتصرف  زا  درک  یعـس  یغورف  دـش . غالبا  یغورف  هب  ربتکا  خیرات 25  رد  لمعلاروتـسد  نیا  دافم 
قیوعت هب  يارب  دـمآ  یم  شیپ  وگاکیـش  كرویوین و  ندـنل ، هب  وا  رفـس  دلفـستره و  یـصخرم  نینچمه  و  ربماون ، هام  طـساوا  رد  دیـشمج 

. دنک هدافتسا  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  نتخادنا 
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زا يرگید  زایتما  قح  بسک  رکف  هب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  متفگ  مدرک و  ضارتعا  رما  نیا  هب  ًادیدش  نم  : » دسیون یم  كورب  ینروه 
هدرک حیرـصت  دیـشمج  تخت  زا  مریخا  دـیدزاب  لوط  رد  دلفـستره  رتکد  نیا  رب  هوالع  و  تسا ، هداتفا  کیدزن  رواخ  ياـه  تلود  زا  یکی 
هدـش لصف  لح و  یـشخب  تیاضر  وحن  هب  هسـسؤم  اب  ناریا  تلود  تارظن  فالتخا  هک  تشگ  دـهاوخزاب  ناریا  هب  یناـمز  طـقف  هک  تسا 

هدنیامن رتفرک  دلفستره ، بایغ  رد  هک  درک  داهنشیپ  كورب  ینروه  دوب . هدزن  یفرح  نینچ  زگره  دلفستره  هک  تسین  رکذ  هب  مزال  دشاب ».
هسسؤم هک  ییاه  هتساوخ  همه  ًالمع  : » هک تفگ  كورب  ینروه  هب  سپس  یغورف  درک . تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  یغورف  هک  دشاب ، هسـسؤم 

کی هب  نآ  يادها  هک  تسا  لیاق  نآ  يارب  یتیمها  نانچ  ناریا  تلود  هک  ناکلپ ، يانثتـسا  هب  هتبلا  دش ، دهاوخ  تباجا  دوب ، هتخاس  حرطم 
تلود رطاخ  نآ  يادـها  تساوخرد  هکنیا  تسا و  لصتم  انب  هب  روبزم  ناکلپ  هک  دوزفا  وا  دوب . دـهاوخ  راوشد  رایـسب  شیارب  رگید  روشک 
تخـس ردـقچ  يا  هیدـه  نینچ  يادـها  هب  مناراکمه  ندرک  یـضار  هک  دـینک  یم  كرد  ًاملـسم  : » دوزفا یغورف  تسا ». هتخاس  ناشیرپ  ار 
دهاوخ تقفاوم  اهنآ  لاقتنا  اب  ًاتیاهن  ناریا  تلود  هک  مدرک  تشادرب  نینچ  ریزو  تسخن  شنکاو  زا  ، » یلگ ياه  حول  اب  طاـبترا  رد  تسا ».

.« درک

اب دیـشمج  تخت  هرابرد  هک  ییاهوگتفگ  همه  رد  ًابیرقت  : » درک حرطم  ار  دیـشمج  تخت  رد  راک  يریگرـس  زا  هلئـسم  لومعم  قبط  یغورف 
ربتکا يوگتفگ 25  رد  دوش . هتفرگ  رس  زا  يرافح  راک  تافالتخا  ییاهن  لصف  لح و  ات  هک  دنا  هدرک  داهنشیپ  ناشیا  متـشاد ، ریزو  تسخن 
مادقا ًانئمطم  ای  هدـش و  لصف  لح و  ای  زیگنا  ثحب  لیاسم  همه  هک  ییاجنآ  زا  تفگ  هنارقوم  ریزو  تسخن  دـش . حرطم  داهنـشیپ  نیمه  زین 

هب دلفستره  رتکد  هک  مداد  خساپ  دریگب . رس  زا  دیشمج  تخت  رد  ار  شراک  دناوت  یم  کنیا  مه  هسسؤم  دش ، دهاوخ  اهنآ  هرابرد  یبسانم 
لوحم شناتـسدریز  هب  ار  یمهم  هفیظو  نینچ  وا  باـیغ  رد  دتـسیرب  رتکد  هک  مناد  یم  دـیعب  تسا و  هتفر  تدـم  ینـالوط  یـصخرم  کـی 

لح و ًالماک  ًاعطق و  فالتخا  دروم  لیاسم  ات  هکنیا  رب  هوالع  غدنک 
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فشک ءایشا  میسقت  زا  عنام  تسناوتن  دلفستره  یصخرم »  » دنچره هک  تسا  رکذ  نایاش  تفرگ ». دهاوخن  رس  زا  ار  شراک  وا  دوشن ، لصف 
(1). تخاس نکممان  ار  دیشمج  تخت  رد  راک  يریگرس  زا  یلو  دوش ، هدش 

عـالطا هب  ار  نآ  تاـیوتحم  دـیاب  هک  دـش  لاـسرا  وا  يارب  يا  هزاـت  ياهروتـسد  یغورف ، اـب  كورب  ینروه  رادـید  نیرخآ  زا  سپ  زور  ود 
نودب دیاب  ناشیا  و  تسا ، هتفاین  شخب  تیاضر  ار  ناشیا  خساپ  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  دیهدب  ربخ  ریزو  تسخن  هب  : » دناسر یم  یغورف 

ایآ تفرگ  دـهاوخ  میمـصت  هسـسؤم  نآ  زا  سپ  هک  درک ، دـهاوخ  تباجا  ار  ییاـه  هتـساوخ  هچ  هک  دـیامن  صخـشم  ًاـقیقد  تقو و  توف 
رتمک يزیچ  هسسؤم  لیلد ، نیمه  هب  ریخ . ای  دهدب  همادا  هتـشاد  ناریا  يارب  يدح  یب  عفانم  هک  دیـشمج  تخت  رد  ار  شا  هنیزهرپ  تایلمع 

يانثتسا هب  هجراخ ، روما  ترازو  ربماتپـس  خروم 17  هرامـش 22  مارگلت  رد  جردنم  تاکن  هب  ار  ماهبا  نودـب  نشور و  یبتک  خـساپ  کی  زا 
كورب ینروه  لمح » لباق   » ناکلپ هرابرد  تفریذپ ». دـهاوخن  ربتکا  خروم 5  هرامش 25  مارگلت  ( 3  ) و ( 1  ) تاکن باستحا  اب  یلو  ناـکلپ 

ریاس زا  هباشم  دراوم  رد  هک  ناکلپ ، عوضوم  هرابرد  ناریا  تلود  ینادردق  مدع  زا  هسـسؤم  هک  دیراد  راهظا  نیا ، رب  هوالع  : » تفای روتـسد 
تفایرد زا  سپ  هسـسؤم  هچنانچ  هک  دینک  هفاضا  دیناوت  یم  تسا . هدـش  رطاخ  هدـیجنر  ًاقیمع  دوش ، یم  هدـید  کیدزن  رواخ  ياه  تلود 

فـشک ءایـشا  میـسقت  رما  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  رتفرک  تسا  لیام  دشاب ، هتـشاد  ناریا  رد  راک  همادا  هب  میمـصت  ریزو  تسخن  خساپ 
(2) .« دریگب تروص  نارهت  رد  یمیسقت  نینچ  دنک و  یفرعم  هدش 

: دـنک تقولا  عـفد  درک  یعـس  لوـمعم  قـبط  زین  یغورف  و  دیـسر ، یغورف  عـالطا  هب  روـبزم  مارگلت  تاـیوتحم  ربـتکا 1934  خـیرات 29  رد 
ای دلفستره  رتکد  اب  هرکاذم  رد  لیاسم  نیا  دشاب  رتهب  دیاش  هک  تشاد  راهظا  ریزو  تسخن  »
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عقوم نامه  مدـناسر  ناش  ضرع  هب  هک  ار  ییاه  تساوخرد  تسا  رارق  رگا  هک  دـندوزفا  نینچمه  ناشیا  دـنوش . لصف  لح و  رتفرک  ياـقآ 
لیاسم نیا  دیاب  ارچ  هک  تسین  كرد  لباق  ناشیارب  هک  دنتـشاد  راهظا  و  دنام ، یمن  یقاب  هرکاذـم  يارب  یعوضوم  رگید  هک  دـننک  تباجا 
ناکلپ هلئسم  زا  ًاتلاجع ، و  هارکا ، اب  هسسؤم  دنچ  ره   » هک داد  خساپ  كورب  ینروه  دوش ». لصف  لح و  رتفرک  ياقآ  راک  هب  عورـش  زا  شیپ 

... تسا هدرک  ناشیا  میلـست  نونکاـت  هک  دـناد  یم  ییاـه  تساوخرد  هب  یبتک  یخـساپ  تفاـیرد  قحتـسم  ار  دوخ  تسا ، هدرک  رظن  فرص 
ًاروـف هک  داد  عـالطا  نم  هب  و  دـهدب ، هسـسؤم  هب  یخـساپ  فراـعم  ترازو  لـیفک  اـب  تروـشم  نودـب  دـناوت  یمن  هک  تفگ  ریزو  تسخن 
يارب یخیرات  مشاـب ، رـضاح  هچناـنچ  داد و  دـهاوخ  رارق  ماـقم  نآ  راـیتخا  رد  مدوب  هدرک  ناـشیا  میلـست  هک  ار  يددـعتم  ياـه  تشادداـی 
ناشیا داهنـشیپ  اب  زین  نم  درک . دـهاوخ  صخـشم  ناشیا  اـب  لـیاسم  میقتـسم  نتخاـس  حرطم  تهج  فراـعم  ترازو  لـیفک  نم و  تاـقالم 

: دـیازفا یم  و  دوبن ، بولطم  هتـشذگ  لـثم  اـه  لاـح  ضرع  نیا  هب  یغورف  شنکاو  هک  دـهد  یم  شرازگ  كورب  ینروه  مدرک ». تقفاوـم 
ریخا يوگتفگ  هک  منک  یمن  رکف  هجوچیه  هب  و  متفرگ ، دب  لاف  هب  ار  فراعم  ترازو  لیفک  هب  تارکاذـم  نداد  هلاوح  يارب  ناشیا  لیامت  »

(1) .« دشاب هدوب  شخب  نانیمطا  ناریا  لامش  رد  یسودرف  تشادگرزب  مسارم  لالخ  رد  دیشمج  تخت  هرابرد  هاش  اب  ناشیا 

: دـسیون یم  شرازگ  نامه  رد  دوب ، هدرک  هدـهاشم  ییاه  کیتکات  نینچ  زا  رطاخ  یگدـیجنر  یعون  یغورف  راـتفر  رد  هک  كورب  ینروه 
تارکاذـم رد  هسـسؤم  بناج  زا  نم  یمـسرریغ  روضح  اب  ناریا  یهاشنهاش  تلود  ایآ  هک  مدیـسرپ  ریزو  تسخن  زا  هناـقداص  نآ  زا  سپ  »

نیا ناش  ضرف  یلو  تسا ، هدوب  دیفم  رایسب  نم  ياه  شالت  هک  دمآ  یم  رب  ناشمالک  ياوحف  زا  و  دوب ، یفنم  ناشیا  خساپ  تسا ؟ فلاخم 
مارتحا و نامه  اب  داد . دهاوخ  ماجنا  هسسؤم  ياضعا  زا  رگید  یکی  ای  دلفستره  رتکد  ار  ییاهن  تارکاذم  هک  تسا 
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يال هب  زا ال  اهوگتفگ  لوط  رد  یلو  دندرک ، يرازگـساپس  دوب  هدمآ  تسد  هب  لاحب  ات  هک  یجیاتن  رطاخ  هب  نم  زا  ناش  یگـشیمه  تکازن 
هب لیام  رتشیب  و  درادـن ، يروآدای  تشاددای  میلـست  هب  تداع  هک  دـننک  هرکاذـم  يا  هدـنیامن  اب  دـنراد  هقالع  رتشیب  هک  متفایرد  ناـشمالک 

نیا نم  تشادرب  نینچمه  دراپـسب . لابقا  تخب و  هب  ار  یتایح  ًاتبـسن  لیاسم  هک  دهد  یم  حیجرت  تساه و  یناریا  یگدنز  هفـسلف  زا  يوریپ 
شقن اکیرمآ  راتخمریزو  هک  یلاح  رد  لـیاسم ، شخب  تیاـضر  لـصف  لـح و  هک  دـنک  یم  ساـسحا  یلیلد  چـیه  یب  ناریا  تلود  هک  دوب 

.« تخاس دهاوخ  راد  هحیرج  ار  مدرم  یلم  رورغ  یعون  هب  دنک ، یم  افیا  ار  هدننک  هرکاذم 

ناریا ییاهن  میلست  اکیرمآ و  دیدج  لجالا  برض 

لوا خروم  لمعلا  روتسد  دماین . شوخ  یسانش  قرـش  هسـسؤم  قاذم  هب  ًالـصا  تارکاذم »  » هب شا  هتـسد  راد و  تمکح و  ندروآ  داهنـشیپ 
یسانش قرـش  هسـسؤم  : » دوبن ناریا  یهاشنهاش » تلود   » هب یـسانش  قرـش  هسـسؤم  لجالا  برـض  زا  رتمک  يزیچ  كورب  ینروه  هب  ربماون 

لباق ریغ  ًالامتحا  ینالوط و  تارکاذم  جیاتن  رظتنم  دیـشمج  تخت  رد  راک  همادا  رـس  رب  يریگ  میمـصت  يارب  دناوت  یمن  هک  دراد  یم  زاربا 
شاداپ تسا ، هداد  ماجنا  ناریا  يارب  هک  يا  هنیزهرپ  راک  لابق  رد  زیچان و  رایسب  شیاه  هتساوخ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هسـسؤم  دنامب . لوبق 
تسخن هب  ار  قوف  دراوم  هکنآ  زا  سپ  زور  هد  تدم  فرظ  هچنانچ  : » دوب ریز  بلطم  يواح  هسسؤم  لجالا  برـض  تسا . یکچوک  رایـسب 
تفایرد تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  هجراـخ  روما  ترازو  ربتکا  خروم 27  هرامـش 29  مارگلت  رد  هک  يا  یبتک  یخـساپ  دیداد ، عالطا  ریزو 

دننک یم  لوذـبم  نآ  هب  يرتشیب  تدـعاسم  کنیا  مه  هک  کیدزن  رواخ  ياهروشک  ریاس  هب  ار  دوخ  عبانم  تسا  راـچان  هسـسؤم  دـیدرکن ،
هک دیراد  داقتعا  ًاصخـش  هک  دـییوگب  ریزو  تسخن  هب  دوخ  دیدحالـص  هب  دـیراتخم  : » دـبای یم  همتاخ  هنوگنیا  قوف  مارگلت  دـهد ». لاقتنا 

تالایا رد  زین  کنیا  مه  هک  ار  یتشادرب  ًالامتحا  ناریا  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  جورخ 
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یم تیوقت  تسین ) منک  یم  رارکت   ) تسین ییاـکیرمآ  تاسـسؤم  تیلاـعف  يارب  يرمثرپ  نادـیم  ناریا  هکنیا  رب  ینبم  دراد ، دوجو  هدـحتم 
(1) .« دنک

وا يارب  یغورف  اب  تاقالم  ياـجب  تفرگ  میمـصت  كورب  ینروه  دوب ، لـجالا  برـض  یعون  عقاو  رد  قوف  لمعلاروتـسد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
اب هک  منک  هفاضا  مهاوخ  یم  هزاـجا  : » دـسیون یم  ربماون 1934  موس  رد  یغورف  هب  تشاددای  لیوحت  باـب  رد  وا  دـنک . لاـسرا  یتشادداـی 

يارب یلجالا  برـض  ندرک  صخـشم  اـب  طـقف  هک  مراد  ناـنیمطا  و  مقفاوم ، ًـالماک  قوف  مارگلت  رد  جردـنم  هجراـخ  روما  ترازو  تارظن 
: دوب ریز  بلاطم  يواح  یمسرریغ » تشاددای   » نآ دوب ». راودیما  هلئسم  نیا  یلامتحا  لصف  لح و  هب  ناوت  یم  هک  تسا  خساپ  تفایرد 

جیاـتن رظتنم  دیـشمج  تخت  رد  راـک  همادا  ندوـب  حالـص  هراـبرد  يریگ  میمـصت  يارب  دـناوت  یمن  هنافـسأتم  هک  دراد  یم  راـهظا  هسـسؤم 
رد و  تسا ، زیچان  رایـسب  شیاه  هتـساوخ  هک  دنک  یم  ساسحا  هسـسؤم  کش ، نودب  دـنامب . لوبق  لباق  ریغ  ًالامتحا  ینالوط و  تارکاذـم 

هدرک فورصم  ناریا  یناتـساب  یخیرات  راثآ  زا  یکی  يزاسزاب  روظنم  هب  هک  دوب  دهاوخن  ییاه  هنیزه  ناربج  ًاملـسم  اهنآ ، تباجا  تروص 
. تسا

و هدش ، میلست  یلاعبانج  هب  ربتکا  خیرات 29  رد  هک  دراد  هراشا  ییاه  تشاددای  هب  ًاصخشم  یسانش  قرش  هسـسؤم  يوس  زا  یلاسرا  مارگلت 
لیاسم هب  یبتک  خساپ  کی  تفایرد  يارب  هسسؤم  هتساوخ  تباجا  هب  یلیامت  ناریا  یهاشنهاش  تلود  هچنانچ  هک  دیامن  یم  حیرصت  ًالماک 
لاقتنا دـنراد ، نآ  اب  يرتدـعاسم  راتفر  هک  کیدزن  رواخ  ياهروشک  ریاس  هب  ار  شعباـنم  تسا  روبجم  راـچان  درادـن ، نآ  رد  هدـش  حرطم 

رگم دوب  دهاوخ  یمادقا  نینچ  ذاختا  هب  روبجم  هنافسأتم  هک  تسا  هدرک  هراشا  رکذلا  قوف  مارگلت  رد  نینچمه  یسانش  قرش  هسسؤم  دهد .
تدم فرظ  دییامرف ، یم  نییعت  هک  يا  هدنیامن  ای  و  یلاعبانج ، هکنآ 
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. دیهدب خساپ  روبزم  ياه  تشاددای  رد  هدش  حرطم  تالاوئس  هب  زور  هد 

عیرست يارب  یلاعبانج  یگشیمه  تمحرم  فطل و  هب  مناوت  یم  هک  متـسه  نئمطم  تارکاذم ، نیا  عیرـس  متخ  يارب  هسـسؤم  قایتشا  هب  رظن 
(1). منک اکتا  هدش  حرطم  لیاسم  هب  عیرس  یخساپ  لاسرا  رد 

تاقالم تمکح  رتفد  رد  رادـگ  و  فراعم ، ترازو  لیفک  تمکح ، اـب  تعاـس  ود  تدـم  هب  كورب  ینروه  ربماتپـس ، مهدزیـس  هبنـش ، هس 
هداتسرف ربماون  مهدزون  زور  رد  دش  رارق  هک  يا  همان  رد  نینچمه  و  دش ، لاسرا  زور  نامه  هک  یمارگلت  رد  ناریا  میلست  زراب  تاکن  درک .

رییغت  ] هرامش 25 لمعلا  روتـسد  رد  هس  کی و  تاکن  : » زا دوب  ترابع  دش ، هتفرگ  ناریا  تلود  زا  هک  یتادهعت  تسا . هدش  هدناجنگ  دوش ،
هرامش لمعلاروتسد  رد  جردنم  موس  هتکن  و  هدش ] میـسقت  ءایـشا  يارب  جورخ  ياهزوجم  ياطعا  و  خاک ، ناویا  رد  يرافح  زاجم  هدودحم 

هیاپ ياه  حول  تساوخرد  دش ؛ تقفاوم  یلگ  حول  يادها 500  اب  تفرگ ؛ رارق  تقفاوم  دروم  اناداپآ ] هبیتک  زا  ینیئزت  یباعل  ياهرجآ   ] 22
ياه هسمجم  هیلک  دش  ررقم  دـش ؛ هداد  هزوم  رد  اهنآ  شیامن  يارب  هدـش  هتفای  ءایـشا  همه  زا  يرادرب  لدـم  هزاجا  یلو  دـش  در  هناعطاق  انب 

زا یتسرهف  دش  اضاقت  نم  زا  دوش ؛ میسقت  يواسم  روط  هب  ردان  بایمک و  تاعطق  ًالامتحا  يانثتـسا  هب  کچوک  ءایـشا  لمح و  لباق  ادج و 
حول لاقتنا  اب  فراـعم  ریزو  تسا ؛ یتسرهف  نینچ  هیهت  لاـح  رد  رتفرک  هک  منک  میلـست  تسا  رظن  دروم  هک  یهجوت  بلاـج  ءایـشا  دودـعم 

هک یئایـشا  دش  ررقم  دوش . میلـست  ناریزو  تأیه  هب  يراج  هتفه  رد  بیوصت  يارب  دـیاب  نآ  داهنـشیپ  یلو  تسا  هدرک  تقفاوم  یلگ  ياه 
(2) .« دنوش میسقت  قوف  لوصا  ساسا  رب  زین  دوش  یم  فشک  هدنیآ  رد  ًالامتحا 

رانک یسانش  قرش  هسـسؤم  اب  دندوب  لیام  رادگ  تمکح و  ًارهاظ  : » دش لاسرا  وگتفگ  نیا  هرابرد  يرتشیب  تاعالطا  یلیمکت  شرازگ  رد 
دنیایب و
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اب تفلاـخم  هک  داد  حیـضوت  رگید  راـب  فراـعم  ترازو  لـیفک  دـننک . لـصف  لـح و  ار  فـالتخا  دروم  لـیاسم  هک  دنتـشاد  لـیامت  ًاـعقاو 
یم راد  هحیرج  ار  ناریا  تلم  تاساسحا  يرگید  روشک  ره  هب  نآ  لاـقتنا  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  اـنب  هیاـپ  نیمیـس  هحفـص  يارب  تساوخرد 

خیرات رد  میلـست  يارب  هک  یبتک  یخـساپ  رد  قوف  مارگلت  رد  هدـش  حرطم  تاکن  یمامت  هک  داد  نانیمطا  كورب  ینروه  هب  تمکح  درک ».
رازه لاقتنا 30  یمـسر  زوجم  دیاب  ناریزو  تأیه  هک  دوب  نآ  لیلد  هب  هاتوک  تلهم  نیا  دش . دـهاوخ  هدـناجنگ  دوش ، یم  هدامآ  ربماون   19

هسسؤم تایلمع  هکنیا  رب  ینبم   ) دوش هداد  دلفستره  هب  دوب  رارق  هک  ییاه  تنامض  اب  طابترا  رد  درک . یم  رداص  ار  وگاکیـش  هب  یلگ  حول 
رتکد هک  ینامز  رد  تشاد  زاربا  رادـگ  هردـنآ  ویـسوم  (، » دوب دـهاوخ  یناتـساب  راثآ  نوناـق  لومـشم  زین  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  قرش 
حرطم خاک  ناویا  فارطا  يرتمولیک  ات 10  ار  یسانش  قرش  هسسؤم  زایتما  قح  رد  جردنم  يرافح  هدودحم  هعـسوت  تساوخرد  دلفـستره 

چیه اهنآ  تسا ، هدش  اطعا  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  خاک  ناویا  رد  يرافح  يارب  هک  يزایتما  قح  بجوم  هب  هک  دیزرو  یم  دیکأت  تخاس ،
(1) .« دنرادن هدش  فشک  ءایشا  میسقت  يارب  یقح 

قوف شرازگ  هب  تشادداـی  نیا  تشاذـگ . ياـجب  تمکح  يارب  یتشادداـی  زین  رادـید  نیا  زا  سپ  تشاد  تداـع  هکناـنچ  كورب  ینروـه 
یـسانش قرـش  هسـسؤم  تسا  یـضتقم  هکنیا  رب  ینبم  ناتدیفم  داهنـشیپ  هب  خساپ  رد  : » دوب ریز  رارق  زا  نآ  زا  یـشخب  و  دوب ، هدـش  تسویپ 

وا نامگ  هب  هک  ار  ءیش  راهچ  مان  ات  ما  هتساوخ  رتفرک  رتکد  زا  دیامن ، میلست  ار  خاک  ناویا  رد  شرظن  دروم  هجوت و  لباق  ءایشا  زا  یتسرهف 
.« دسیونب دشاب ، یسانش  قرـش  هسـسؤم  هزوم  ناریا و  رابتعا  هیام  وگاکیـش  هزوم  رد  شیامن  تروص  رد  دتـسیرب  رتکد  رظن  زا  تسا  نکمم 

ریش و لکش  هب  کچوک  نوتسرس  کی  هدش ، یکاکح  یگنس  هحفص  ود  زا : دندوب  ترابع  دوب  هدرک  تسرهف  رتفرک  هک  یملق  راهچ 
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ینروه نآ . هیاپ  اب  دیفس  گنس  سنج  زا  یهوکزب  رـس  هنت و  و  ناسنا ، رـس  اب  واگ  لکـش  هب  نوتـسرس  زا  یمین  نوتـسرس ، نامه  هاگ  هیکت 
یهاشنهاش تلود  اریز  دوب  هدـشن  هدرب  انب  هیاپ  نیمیـس  هحفـص  زا  يرکذ  هن  کچوک و  ناکلپ  زا  یماـن  هن  تسرهف  نیا  رد  : » دوزفا كورب 

هبیتک هتسکش  یباعل  ياهرجآ  همه  يادها  اب  یلاعبانج  نوچ  دوب . هدرک  در  ار  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ملق  ود  نیا  يادها  داهنـشیپ  ناریا 
ءایـشا لمح و  لباق  ياه  همـسجم  يواـسم  هناـبلطواد و  میـسقت  هب  ناریا  تلود  لـیامت  نینچمه  دـیدرکن و  یتفلاـخم  چـیه  اـناداپآ  ینیئزت 

.« دنا هدشن  رکذ  قوف  رصتخم  تسرهف  رد  مالقا  نیا  دیدومرف ، زاربا  ار  خاک  ناویا  رد  هدش  فشک  رتکچوک 

رتشیب ناریا  تلود  هچ  ره  دوب . هناتخـسرس  عیرـس و  كورب  ینروه  ربماون 1934  خروم 13  مارگلت  هب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  خـساپ 
تلود هک  دراد  بجعت  ياج  هسسؤم  يارب  : » دش یم  رتشیب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  یسانش و  قرش  هسسؤم  تابلاطم  دمآ ، یم  هاتوک 

هب ار  قوف  ءایشا  یقبام  زا  هسسؤم  مهـس  دراد  دصق  کنیا  مه  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  نیرتدنمـشزرا  بحاصت  زا  سپ  ناریا 
ناریا تلود  هچنانچ  دـنک و  یم  یقلت  دیـشمج  تخت  رد  شا  هنیزه  رپ  راک  هب  یفطل  مک  ار  یـشرگن  نینچ  هسـسؤم  دـهد . شهاـک  فصن 

. دوب دهاوخ  نکممان  نآ  يارب  راک  همادا  دهدن ، ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تواخس 

؛ یگنـس حول  ود  نیمیـس ، حول  ياجب  لوا ، دراد : زین  ار  ریز  مالقا  يادها  ياضاقت  شا ، یلبق  هدش  تباجا  ياه  هتـساوخ  رب  هوالع  هسـسؤم 
هک بیترت  نیدب  رگید ؛ کچوک  ءایشا  ادج و  ياه  همسجم  همه  هاجنپ  هاجنپ -  میسقت  موس ، ناسنا ؛ رس  اب  واگ  یگنس ، ناکلپ  ياجب  مود ،

ءایـشا و  دـننک ، باختنا  دـنلیام  هک  ار  يا  هعومجم  ره  دـنناوت  یم  اـه  یناریا  دـنک و  یم  میـسقت  هعومجم  ود  رد  ار  مـالقا  نیا  همه  رتفرک 
. دنوش میسقت  لاونم  نیمه  هب  دیاب  زین  هدنیآ  رد  هدش  فشک 

یتآ ینونک و  هدش  فشک  ءایشا  زا  شمهس  جورخ  زوجم  هلـصافالب  هک  دهدب  یبتک  تنامـض  هسـسؤم  هب  دیاب  ناریا  تلود  نیا ، رب  هوالع 
ناریا زا 
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(1) .« درک دهاوخ  رداص  ار 

مارگلت رد  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  زین  وا  و  دیـسر ، كورب  ینروه  تسد  هب  ربماون  خیرات 20  رد  دوب  هداد  هدعو  تمکح  هک  يا  یبتک  خساپ 
: دروآ دوخ  زور  نامه 

اب دنک . یم  نشور  ار  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  يانثتسا  هب  لیاسم  همه  ًارهاظ  دیـسر  متـسد  هب  فراعم  ترازو  فرط  زا  زورما  هک  يا  همان 
لباق يرافح و  هدودحم  هرابرد  هسسؤم  تارظن  حول ، دصناپ  شیامن  جورخ ، ياهزوجم  ياطعا  وگاکیـش ، هب  حول  رازه  یـس  لاقتنا  زوجم 

. تسا هدش  تقفاوم  هناگادج  روط  هب  یگمه  دنوش  یم  تفای  خاک  ناویا  رد  هدنیآ  رد  هک  یئایـشا  هرابرد  یناتـساب  راثآ  نوناق  ندوب  ارجا 
هچنانچ هک  تسا  هدش  راهظا  یلو  تسا ، هدماین  نایم  هب  ناسنا  رس  اب  واگ  همسجم  ای  یگنس و  حول  ود  يارب  نم  تساوخرد  زا  يرکذ  چیه 

ادـها هسـسؤم  هب  ار  اهنآ  زا  يا  هعومجم  تلود  دنـشابن ، دوخ  هیلوا  ناکم  رد  بصن  لباق  دیـشمج  تخت  رنه  فرّعم  ياـه  همـسجم  یخرب 
هک یطرـش  هب  اه  هتخاسالط  لماش  کچوک  ءایـشا  همه  يواسم  میـسقت  اناداپآ و  یباعل  هبیتک  زا  یـشخب  يادـها  اب  نینچمه  درک ؛ دـهاوخ 

. تسا هدش  تقفاوم  دنشابن ، درف  هب  رصحنم 

دییامرف زاجم  ار  بناجنیا  منک  یم  هیـصوت  فلتخم ، ءایـشا  شزرا  حیـضوت  يارب  مارگلت  لاسرا  تفگنه  هنیزه  رد  ییوج  هفرـص  روظنم  هب 
رگا هک  صخشم  طرش  نیا  اب  دراد ، ار  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  رـس  رب  هرکاذم  رایتخا  رتفرک  سپ  نیا  زا  مهد  عالطا  ناریا  تلود  هب  هک 

اب دیاش  هک  مدقتعم  دش . دهاوخ  جراخ  ناریا  زا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  دوشن ، ادها  هسـسؤم  هب  ردان  ءایـشا  زا  يدادعت  تارکاذم  لیاوا  رد 
رس اب  واگ  همسجم  کچوک ، ءایشا  ریاس  رب  هوالع  ناریا  تلود  راک  نیا 

ربماون 1934. خروم 17  ، 235/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 1
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(1). تشاد نیمیس  ای  یگنس  ياه  حول  يادها  هب  يدیما  دیابن  ًارهاظ  دنک . ادها  هسسؤم  هب  هنابلطواد  ار  یگنس  یهوک  زب  ناسنا و 

رواب ناوت  یم  راوشد  دـش . هرباخم  اکیرمآ  راـتخمریزو  هب  ریز  لمعلاروتـسد  تمکح ، خـساپ  و  كورب ، ینروه  ربماون  مارگلت 20  بقاعتم 
هـسسؤم : » دهد رارق  باطخ  ار  ناریا » یهاشنهاش  تلود   » نحل هویـش و  نیا  اب  هک  دشاب  یتیعقوم  رد  وگاکیـش  رد  يا » هسـسؤم   » هک تشاد 
دنمشزرا مالقا  ًالبق  اه  یناریا  نوچ  هکنیا  رب  طورشم  دنک ، عورش  ار  هدش  فشک  ءایشا  میـسقت  رـس  رب  هرکاذم  ات  دزاس  یم  زاجم  ار  رتفرک 

هچنانچ دوش . ادها  نآ  هب  يدنمشزرا  روخرد و  ءایشا  تارکاذم  لیاوا  رد  هک  دراد  راظتنا  زین  هسسؤم  دنا ، هتـشادرب  دوخ  يارب  ار  يددعتم 
، دریگن رارق  قفاوت  دروم  هدش  فشک  ءایـشا  یقبام  میـسقت  يارب  یلوبق  لباق  شور  دوشن و  هداد  ییایاده  نینچ  تارکاذـم  لیاوا  نامه  رد 

ًالماک  » شرازگ کی  رد  ارجام   (2) .« دنک جراخ  ناریا  زا  ار  دوخ  یسانش  ناتـساب  هورگ  یثحب  هنوگچیه  نودب  دوب  دهاوخ  راچان  هسـسؤم 
: تسا ریز  رارق  هب  نآ  زا  يا  هدمع  شخب  هک  دبای  یم  همادا  هنامرحم »

هماع دـیاوف  ترازو  لیفک  ضرع  هب  ار  هجراخ  روما  ترازو  ربماون  خروم 23  هرامش 41  یفارگلت  لمعلاروتـسد  دافم  ربماون  خیرات 25  رد 
هزوم شخب  تنیز  دـناوت  یم  هک  هجوت  لباق  ءیـش  دـنچ  يادـها  هنیمز  رد  ناریا  یهاشنهاش  تلود  هک  مدرک  اضاقت  وا  زا  ًایوق  و  مدـناسر ،

یخرب هک  یهباشم  ءایشا  ریاس  اب  نینچمه  وگاکیش و  هسسؤم 

زور هک  یلیمکت  یمارگلت  رد  كورب  ینروـه  ربماون 1934 . خروم 20  ، 238/ دیشمج تخت  هرامـش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 1
مارگلت : » دناجنگ خاک  ناویا  رد  هدش  فشک  ءایشا  رب  یناتـساب  راثآ  نوناق  ندوب  ارجا  لباق  اب  طابترا  رد  ار  يا  هیحالـصا  درک ، لاسرا  دعب 

. دوش یم  زین  ناویا  لماش  یناتـساب  راثآ  نوناق  هک  درک  داـجیا  ار  تشادرب  نیا  يوسنارف  نتم  ماـهبا  ربماون . خروم 20  بناجنیا ، هرامش 54 
هدش داهنـشیپ  ینونک  تارکاذم  رد  هچنآ  ساسا  رب  هدنیآ  رد  ناویا  رد  هدـش  فشک  ءایـشا  میـسقت  زایتما 1931 . قح  دروم  رد  ارجا  لـباق 

ربماون 1934. خروم 21  ، 239/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  مارگلت  كورب ، ینروه  تسا ».
ربماون 1934. خروم 23  ، 245/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلا  روتسد  - 2
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تسخن هک  دنداد  نانیمطا  ناشیا  دهدب . ناشن  يرتشیب  يدنمتواخس  دشاب ، هسیاقم  لباق  دنا  هدیشخب  هسـسؤم  هب  کیدزن  رواخ  ياه  تلود 
نیمیس و ياه  حول  ای  کچوک  ناکلپ  يادها  اه  یناریا  دیدش  هناتـسرپ  نطو  تاساسحا  یلو  دنراد ، یـضرغ  نینچ  زین  وا  صخـش  ریزو و 

لاقتنا اب  ًادیدش  ریزو ، تسخن  وا و  يانثتسا  هب  ناریزو ، تأیه  ياضعا  هک  دنتـشاد  زاربا  نینچمه  ناشیا  تسا . هتخاس  نکممریغ  ار  یگنس 
زا سپ  زین  ناشیا  هک  دوب  هدـش  عاجرا  هاش  صخـش  هب  هلئـسم  راچان  ًاـتیاهن  هک  يوحن  هب  دـندوب  فلاـخم  وگاکیـش  هب  یلگ  حول  رازه  یس 

رییغت ار  دوخ  یلبق  رظن  هارکا  اب  تسا ، يرورـض  ینونک  تارکاذـم  تیقفوم  يارب  روبزم  ياه  حول  لاـقتنا  هکنیا  رب  ینبم  ریزو  تاحیـضوت 
یلگ حول  دصناپ  هک  مدومن  ناشنرطاخ  یلو  مدرک ، يرازگـساپس  ناریا  تلود  تمحرم  نیا  زا  دندوب . هدرک  تقفاوم  اهنآ  لاقتنا  اب  هداد و 

هکنیا و  تسا ؛ هدوب  یملع  تاقیقحت  ماجنا  لیلد  هب  طقف  وگاکیـش  هب  اهنآ  لاقتنا  ياضاقت  دنرادن و  ار  هزوم  رد  يرادـهگن  شزرا  نادـنچ 
و دوش ، هیده  اهنآ  هب  وگاکیش  رد  هسـسؤم  هزوم  رد  شیامن  يارب  هجوت  لباق  ءیـش  دنچ  هک  دراد  یناوارف  رارـصا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
. دوب دهاوخ  هدیاف  یب  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  رس  رب  تارکاذم  همادا  دشاب ، هتـشادن  یئایـشا  نینچ  يادها  هب  یلیامت  ناریا  تلود  هچنانچ 

هـسسؤم هک  متفگ  وا  هب  سپـس  دش . دهاوخ  هدناجنگ  تامیـسقت  رد  زین  بایمک  ردان و  ءایـشا  زا  يدادعت  هک  دنداد  نانیمطا  هدنب  هب  ناشیا 
راثآ نمجنا  ریدم  رادـگ ، هردـنآ  ویـسوم  زین  ریزو  ياقآ  دـنک . یفرعم  تارکاذـم  ماجنا  يارب  ار  رتفرک  اذـک ]  ] کیردرف ياقآ  دراد  دـصق 

فشک ءایـشا  میـسقت  راک  دنورب و  دیـشمج  تخت  هب  رفن  ود  ره  هک  دش  رارق  و  دندرک ، یفرعم  تارکاذم  رد  ناریا  تلود  هدنیامن  ار  یلم ،
هک درک  داهنـشیپ  هناخترازو  لیفک  زین  رتکچوک  ءایـشا  میـسقت  شور  اب  طابترا  رد  دننک . عورـش  ربماسد  مود  زا  شیپ  ات  رثکادـح  ار  هدـش 

متشادن یضارتعا  مه  نم  ًاملسم  هک  دشاب ، یناتساب  راثآ  نوناق  دافم  عبات  قوف  تامیسقت 
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. دنک یم  نیمضت  ار  هدش  فشک  ءایشا  هنالداع  يواسم و  میسقت  نوناق  نیا  اریز 

اب طابترا  رد  : » دهد یم  همادا  وا  دندوب . هدروخ  بیرف  لمح » لباق  ناکلپ   » رس رب  هنوگچ  اه  یناریا  هک  دنک  یم  شاف  سپس  كورب  ینروه 
ياقآ هب  میرـضاح  کنیا  مه  هک  مهدب  عالطا  ناریا  تلود  هب  هکنیا  زا  شیپ  هک  میوگب  دیاب  هجوت ، لباق  ءایـشا  زا  يدادعت  هیدـه  داهنـشیپ 
متشاد رواب  هدیدع  لیالد  هب  هک  رادگ ، هردنآ  زا  مدوب  هتـسناوت  میهدب ، ار  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  رـس  رب  تارکاذم  ماجنا  هزاجا  رتفرک 

هک دنک  هیـصوت  ناریا  تلود  هب  ًاصخـش  هک  مریگب  تنامـض  یمـسر  ریغ  هنامرحم و  روط  هب  دوب ، دهاوخ  رما  نیا  رد  ناریا  تلود  هدـنیامن 
هب هک  منک  هراشا  دیاب  ًانمـض  دهدب . هیده  هسـسؤم  هب  ار  یهوک  زب  یگنـس  همـسجم  ود  زا  یکی  ناسنا و  رـس  اب  واگ  نوتـسرس  ود  زا  یکی 

فیـصوت کچوک  ناکلپ  زا  رت  هجوت  لباق  ظاحل  ره  زا  ار  ناسنا  رـس  اب  واگ  نوتـس  رـس  دلفـستره  رتکد  دیـشمج ، تخت  زا  دیدزاب  ماگنه 
زا شیپ  بیترت ، نیدب  دناجنگ . خاک  ناویا  رد  هدش  فشک  هجوت  لباق  ءایشا  کچوک  تسرهف  رد  زین  ار  یهوک  زب  یگنس  همـسجم  درک و 

تخت رد  هدـش  فشک  ءایـشا  نیرتدرف  هب  رـصحنم  زا  ملق  ود  بحاصت  تباب  زا  دـناوت  یم  ًارهاظ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تارکاذـم ، همادا 
دیاب هک  یمزال  تامادقا  یخرب  حرش  اب  شرازگ  نیا  دشاب ». نئمطم  دندوب ، دنمشزرا  ًاعقاو  هک  یناوارف  کچوک  ءایشا  نینچمه  دیـشمج و 

(1). دبای یم  همتاخ  دوش ، ذاختا  هدش  فشک  ءایشا  یعقاو  میسقت  زا  شیپ 

ریز رارق  هب  دش  هدناجنگ  هک  یتابیترت  ربماون 1934 . خروم 26  ، 271/ دیشمج تخت   891.927 هرامـش 270 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
هب رادگ  تسرهف  لاسرا  لبود ، ءایشا  زا  یتسرهف  هیهت  لماش  تسا  هدش  هداد  يداهنـشیپ  میـسقت  رـس  رب  تارکاذم  يارب  هک  یتابیترت  : » دوب

لح و رد  عیرـست  اب  ترازو  لیفک  تسا . ترافـس  هب  رتفرک  تسرهف  لاـسرا  و  ناریزو ، تأـیه  هب  میلـست  بیوصت و  يارب  فراـعم  ترازو 
دهاوخ نم  عالطا  هب  دش  دهاوخ  ادها  هسسؤم  هب  هک  ار  یئایـشا  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  هک  داد  لوق  و  درک ، تقفاوم  هلئـسم  ییاهن  لصف 
تخت مزاع  ربماون  خیرات 26  رد  رتفرک  ياقآ  دناسرب . فراعم  ریزو  تسد  هب  ار  تسرهف  ربماسد  مهدزاود  ات  هک  داد  لوق  زین  رادگ  دناسر .

هـس دصقم ، هب  نتفر  زا  شیپ  یلو  دش ، دیـشمج  تخت  مزاع  زور  نامه  مه  رادگ  ياقآ  دنک . هدامآ  میـسقت  يارب  ار  ءایـشا  ات  دش  دیـشمج 
. درک دهاوخ  فقوت  ناهفصا  رد  زور 
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دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  نیلوا 

ینروه دـش . ماجنا  ربماسد 1934  خـیرات 2  رد  دیـشمج ، تخت  ناویا  رد  هدـش  فشک  ءایـشا  هلمج  زا  هدـش ، فشک  ءایـشا  میـسقت  نیلوا 
: دهد یم  هیارا  طابترا  نیا  رد  یلصفم  شرازگ  كورب 

دنتشاد و تاقالم  رگیدکی  اب  دیشمج  تخت  رد  ربماسد  خیرات 2  رد  یلم ، راثآ  نمجنا  ریدم  رادگ ، هردـنآ  ياقآ  رتفرک و  شیردرف  ياقآ 
رد هک  یتقوم  تسرهف  يوسنارف  نتم  زا  رتـفرک  همجرت  دـندرک . خاـک  ناویا  رد  هدـش  فشک  ءایـشا  میـسقت  هب  ترداـبم  یـشیامزآ  روط  هب 
زا و  هدش ، هیهت  هخـسن  ود  رد  قوف  شرازگ  ًارهاظ  درادن ... یحیـضوت  چیه  هب  زاین  هک  تسا  هدـش  دافیا  تسویپ  هب  دـش  هیهت  طابترا  نیمه 

یخرب ات  دـنک  هیـصوت  ناریا  تلود  هب  تسا  هدـش  رـضاح  رادـگ  ياقآ  هک  دـیآ  یمرب  روطنیا  تسا ، تسویپ  زین  نآ  هک  رتفرک ، ياقآ  همان 
دهاوخ تیانع  هجراخ  روما  ترازو  دنک . هیده  هسسؤم  هب  تسا ، روکذم  همان  نآ  رد  هک  ار  یسانش  قرش  هسسؤم  تساوخرد  دروم  ءایشا 

تیمها و یب  ار  هسسؤم  هب  هیده  يارب  يداهنـشیپ  ءایـشا  ناوارف  یکریز  اب  ناریا  تلود  يارب  دوخ  شرازگ  هیهت  رد  رادگ  ياقآ  هک  تشاد 
هیده يارب  يردان  رایسب  ءایشا  روبزم  تسرهف  رد  ًالثم  تسا . هداد  هولج  شزرا  اب  هداعلا  قوف  ار  ناریا  تلود  کلمت  يارب  يداهنشیپ  ءایـشا 

یم کچوک  ناکلپ  هب  تبسن  يرتشیب  رایسب  یعقاو  شزرا  ياراد  ار  اهنآ  دلفـستره  رتکد  هک  دنا  هدش  داهنـشیپ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب 
يواسم و روط  هب  کـچوک  ءایـشا  همه  میـسقت  يارب  دوخ  دـهعت  هب  ماـمت  تین  نسح  اـب  ناریا  تلود  ًارهاـظ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  دـناد .

. تسا هدرک  لمع  هنالداع 

صقان هتـسکش و  دوش ، هیده  هسـسؤم  هب  تسا  رارق  هک  یهجوت  لباق  ءایـشا  رثکا  هک  تشاد  دـهاوخ  تیانع  نینچمه  هجراخ  روما  ترازو 
رد هک  یئایشا  همه  ًابیرقت  اریز  تسین ؛ یتیاکش  چیه  ياج  هتبلا  تسا .
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اب واگ  همسجم  دنوش . يزاسزاب  ًالماک  دوش ، یم  ادیپ  اهنآ  زا  هک  ییاه  هدرخ  اه و  هکت  زا  هدافتـسا  اب  دیاب  دنا  هدش  فشک  دیـشمج  تخت 
هدش لیکشت  اه  هدرخ  اه و  هکت  نامه  زا  تسا ، بصن  خاک  ناویا  زا  يریگمشچ  رایسب  لحم  رد  کنیا  مه  هدش و  يزاسزاب  هک  ناسنا  رس 

هرابرد هلئسم  نیمه  تسا . يزاسزاب  لباق  قیرط  نیمه  هب  مه  نآ  دنک و  ادها  هسسؤم  هب  دراد  دصق  ناریا  تلود  ار  نآ  هگنل  ًاقیقد  و  تسا ؛
هب بتارم  هب  ناش  ینونک  تیعضو  رد  اکیرمآ  هب  ءایشا  لاقتنا  نیا ، رب  هوالع  دنک . یم  قدص  تفر  اهنآ  رکذ  هک  يرگید  ءایـشا  همه  ًابیرقت 

(1). دوش لیمکت  ناریا  رد  اهنآ  يزاسزاب  راک  هک  تسا  ینامز  زا  رت  هفرص 

: تسا يرگنشور  مهم و  رایسب  تاعالطا  لماش  كورب  ینروه  هرامش 289  شرازگ  ینایاپ  شخب 

بیـصن هدش  فشک  ءایـشا  زا  يا  هنالداع  يواسم و  رایـسب  مهـس  نم  نامگ  هب  دریذپب ، ار  رتفرک  رادگ - شرازگ  ًالک  ناریا  تلود  هچنانچ 
یسانش قرش  هسسؤم  هب  هک  يا  هیلوا  زایتما  قح  رد  هک  دراد  راضحتسا  کش  یب  هجراخ  روما  ترازو  تسا . هدش  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 

هب ار  راثآ  يزاسزاب  يرافح و  قح  طقف  قوف  زایتما  تشادن . دوجو  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  اب  طابترا  رد  ینیمـضت  چیه  دوب ، هدش  اطعا 
دلفـستره رتکد  هک  یهافـش  ياه  تنامـض  نم  رظن  زا  دوب . هتفریذـپ  لکـش  نامه  هب  ار  نآ  زین  هسـسؤم  هدـش و  لـیاق  هسـسؤم  ِدوخ  جرخ 

تـسا هدرک  تفایرد  هدـش  فشک  ءایـشا  دروم  رد  یناتـساب  راثآ  نوناق  ندوب  ارجا  لباق  هرابرد  یناریا  ماـقم  کـی  زا  اهدـعب  تسا  یعدـم 
ياقآ مه  و  یلم ، راثآ  نمجنا  يوسنارف  ریدم  رادـگ ، هردـنآ  مه  تسا . هدوب  یناریا  تاماقم  تاراهظا  زا  ناشیا  تسردان  تشادرب  ًالامتحا 

ود ره  دیشمج ، تخت  رد  یسانش  ناتساب  هورگ  ینادیم  ریدم  نواعم  رتفرک ،

ربماسد 1934. خروم 11  ، 280/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، میامض  هرامش 289 و  كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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. دنراد ار  رظن  نیمه 

ًاعقاو شرظن  دروم  زاتمم »  » ءایـشا هب  هسـسؤم  هک  داد  عالطا  هجراخ  روما  ترازو  هب  تشاد  لاـسرا  ًاـبقاعتم  هک  یمارگلت  رد  كورب  ینروه 
ءایشا تسا . هدوب  شخب  تیاضر  ًارهاظ  ءایـشا  میـسقت  هک  داد  ربخ  هتـشذگ  زور  رد  یمارگلت  لاسرا  اب  رگید  راب  رتفرک  : » تسا هتفای  تسد 

هب اهنآ  يادها  اب  ًاتقوم  رادگ  هک  یئایـشا  ریاس  نایم  رد  درک . تفایرد  ار  هجوت  لباق  ءایـشا  رتفرک  و  دندش ، میـسقت  هعرق  قیرط  زا  کچوک 
مارگلت  (1) .« درک يزاسزاب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  ریش  رس  اب  ینوتس  ناسنا و  رـس  اب  واگ  نوتـس  رـس  ياه  هکت  درک ، تقفاوم  هسـسؤم 

هک رتفرک  يریوصت  تسرهف  رد  جردنم  مالقا  هیلک  : » دوب هدرک  لمع  شا  هدعو  هب  ًاعقاو  رادـگ  هک  دزاس  یم  شاف  كورب  ینروه  یلیمکت 
لحم رد  ار  اـهنآ  ناوـت  یم  هک  و 17  هرامش 9  دراوم  يانثتسا  هب  دنا  هدش  صخشم  یـسانش ] قرـش  هسـسؤم  هژاورـس  .« ] O. I  » تمالع اب 

(2) .« دش دهاوخ  ادها  هسسؤم  هب  درک ، بصن  دوخ  یلصا 

يروم ینامداش 

هـسسؤم فرط  زا  و  هجراخ ، روما  ترازو  روتـسد  هب  هک  ناریا ، رد  راتخمریزو  يرگیجنایم  : » دزاس ناـهنپ  ار  دوخ  يداـش  تسناوتن  يروم 
تروص دیـشمج  تخت  رد  یـشنماخه  خاک  يزاسزاب  یملع و  تاقیقحت  ریگمـشچ  هداعلا  قوف  راک  اب  طاـبترا  رد  وگاکیـش  یـسانش  قرش 

(3) .« دوب شخب  تیاضر  قفوم و  ًالماک  تفرگ ،

ترازو ياه  کمک  دـیراد ، راضحتـسا  ًالامتحا  هکنانچ  : » دوب هدـش  سکعنم  زین  تشون  كورب  ینروه  هب  هک  يا  همان  رد  يروم  ینامداش 
لوذبم رگید  تاسسؤم  هب  هناخترازو  نیا  ًالومعم  هک  تسا  هدوب  ییاه  کمک  يارو  ریخا  دروم  رد  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  هجراخ  روما 

، نیا دوجو  اب  دراد . یم 

ربماسد 1934. خروم 20  ، 264/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 1
هیوناژ 1935. خروم 8  ، 281/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2

ربماتپس 1934. خروم 14  ، 152/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، تشاددای  - 3
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ملع هغدغد  طقف  ًاملسم  هک  دتسیرب ، رتکد  نآ  هتسجرب  رایسب  ریدم  یسانش و  ناتساب  هنیمز  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  زراب  هاگیاج  هب  رظن 
نیا رد  هسـسؤم  تارظن  هیارا  يارب  ار  امـش  نتخاس  راتخم  هجراـخ  روما  ترازو  دنتـسین ، دوس  بسک  یپ  رد  هجوچیه  هب  دـنراد و  رـس  رد 
ًالماک دـشخب ، یم  اکیرمآ  یملع  ياه  شالت  هب  يداـیز  راـبتعا  هک  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تیقفوم  رد  ندوب  میهـس  بیترت  نیدـب  هنیمز و 

ترازو ياه  تیامح  رطاخ  هب  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  قارغا  نودب  عقاو ، رد  : » دسیون یم  رگید  همان  کی  رد  يروم   (1) .« دناد یم  هجوم 
شیپ لاـس  نیدـنچ  ًاـنئمطم  عورـش ، تروص  رد  اـی  و  تفرگ ، یمن  تروص  زگره  دیـشمج  تخت  رد  فاـشتکا  دـیاش  دوبن ، هجراـخ  روما 

(2) .« دنام یم  فقوتم  ماجرفان 

: دسیون یم  سپیلیف ، هجراخ ، روما  ریزو  رایتسد  هب  هیوناژ 1935  خروم 9  یتشاددای  رد  يروم 

و هدیدرگ ، دافیا  تسویپ  هب  هک  نآ  هب  هدش  همیمـض  ریواصت  هژیو  هب  ربماسد 1934 ، خروم 11  هرامش 289  شرازگ  هب  دیـشاب  لیام  دیاش 
يارب نامیاه  شالت  جیاتن  هک  منک  یم  نامگ  یلک  روط  هب  دیزادنیب . یهاگن  دهد  یم  حرش  ار  دیـشمج  تخت  تارکاذم  ینونک  تیعـضو 

. تسا هدوب  شخب  تیاضر  ًالماک  هنیمز  نیا  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  تدعاسم 

هنوگره زا  ار  نآ  دـنتخادنا و  یم  نوریب  روشک  زا  ار  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دنتـشاد  اه  یناریا  میدـش ، ارجاـم  دراو  هک  هتـشذگ  ناتـسبات 
تیاضر رایسب  میسقت  اب  هرخالاب  ناریا  تلود  کنیا  مه  یلو  دندرک . یم  مورحم  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  دنمشزرا  ءایـشا  زا  یمهس 

فشک خاک  ياه  هناریو  رد  هک  شویراد ، یناتساب  یمالیع  هناخباتک  هب  قلعتم  یلگ  حول  هلمج 500  زا  هدش ، فشک  راثآ  شخب 

ربماتپس 1934. خروم 26  ، 176/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  يروم  همان  - 1
سرام 1936. خروم 2  ، 409/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  مایرم ، هب  يروم  همان  - 2
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هب دـهد  یم  لیکـشت  ار  ملق  رازه  زا 30  شیب  هک  هناـخباتک  هب  قلعتم  ياـه  حول  لـک  تسا  رارق  نیا ، رب  هوـالع  تسا . هدرک  تقفاوم  دـش ،
. دنزادرپب اهنآ  زمر  فشک  هعلاطم و  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  ناسانشراک  ات  دبای  لاقتنا  وگاکیش 

تایفــشک ناربـج  هـب  تسناوـت  یمن  زگره  دوـش ، وربور  اـه  یناریا  اـب  اـهنت  هـکی و  دتــسیرب  رتـکد  میتشاذــگ  یم  رگا  هـک  تـسین  یکش 
(1). دریگب اهنآ  زا  یهجوت  لباق  زیچ  دیشمج  تخت  رد  شریگمشچ 

اکیرمآ و یلم » هنیجنگ   » زا یـشخب  ار  ناریا  یناتـساب  راثآ  هک  دزاـس  یم  شاـف  دـسیون ، یم  كورب  ینروه  هب  هک  يرگید  هماـن  رد  يروم 
: دسیون یم  هناقداص  هدمآ »، تسد  هب  دیشمج  تخت  رد  هک  يا  هدننک  هریخ  ياه  تیقفوم   » اب طابترا  رد  وا  تسا . هدرک  یم  یقلت  شمدرم 

شالت يارب  یشاداپ  مکح  رد  هدنیآ  رد  ای  کنیا و  مه  هک  ناریا ، یناتساب  ءایشا  ياه  هنیجنگ  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  دم  ار  هتکن  نیا  یتقو  »
، تساکیرمآ مدرم  و  اکیرمآ ]  ] روشک نیا  یلم  هنیجنگ  عقاو  رد  دش  دنهاوخ  میـسقت  هسـسؤم ] ناریا و  تلود  نیب   ] هسـسؤم ناشخرد  ياه 

تلم یگنهرف  تفرشیپ  رد  عقاو  رد  هنیمز  نیا  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  کمک  اب  رگید ، نایب  هب  دنک . یم  ادیپ  نادنچود  تیمها  هلئـسم 
تیاضر ددـجم  زاربا  زا  مناوت  یمن  همتاخ  رد  : » دـبای یم  همتاخ  ینادردـق  زا  یکاح  یتاراـبع  اـب  روکذـم  هماـن  میا ». هدوب  میهـس  اـکیرمآ 

(2) .« منک يراددوخ  یلاعبانج  يوس  زا  تارکاذم  ماجنا  هوحن  زا  نامرطاخ 

دتسیرب يدونشخان » »

ینروه يارب  هیوناژ 1935  خـیرات 17  رد  يزارد  رود و  لمعلاروتـسد  دـندز . اه  یناریا  يارب  يرگید  زاس  اـه  ییاـکیرمآ  نیا ، دوجو  اـب 
نیا زاربا  زا  دناوت  یمن  هسسؤم  : » تفای یم  همتاخ  هنوگنیا  هک  دش ، لاسرا  كورب 
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لباق ءیـش  کی  یتح  دوش  ادها  نآ  هب  ناریا  تلود  بناج  زا  تسا  رارق  هک  يا  هدش  فشک  ءایـشا  تسرهف  رد  هک  دنک  يراددوخ  بلطم 
تخت رد  شراـک  زا  ینادردـق  زا  يا  هناـشن  مکح  رد  ار  شا  ینونک  مهـس  تسا  رـضاح  هسـسؤم  نیا ، دوجو  اـب  درادـن . دوـجو  زین  هجوـت 
یناریا يارب  ناتساب  ناریا  ياه  هنیجنگ  دنمـشزرا  رایـسب  ياه  هنومن  هداعا  رد  شتیقفوم  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  دنچ  ره  دریذپب ، دیـشمج 
تسخن : » داد نآ  هب  ار  ریز  خساپ  هک  دیـسر ، زین  یغورف  عالطا  هب  مایپ  نیمه   (1) .« تسا هدشن  ینادردق  نآ  زا  دیاش  دـیاب و  هک  هنوگنآ  اه 

هک تفگ  و  تشاد ؛ زاربا  درک ، فیـصوت  هسـسؤم » ناشخرد  راک   » هچنآ زا  ار  شا  ینادردق  ساسحا  نشور  عطاق و  رایـسب  يوحن  هب  ریزو 
تارکاذم رد  هک  يرامـش  یب  ياهریخأت  زا  ًاصخـش  هک  تشاد  راهظا  دهدب ؛ همادا  شیاه  تیلاعف  هب  دتـسیرب  رتکد  هک  دراد  راظتنا  ًاملـسم 

بیترت رتفرک  شیردرف  رادگ و  هردنآ  طسوت  هک  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  زا  دتـسیرب  رتکد  لماک  تیاضر  مدع  نینچمه  و  دـمآ ، شیپ 
هک تشاد  زاربا  و  ددـنبب ، راک  هب  مهافت  ءوس  هنوگره  عفر  روظنم  هب  ار  دوخ  هیلمج  یعاسم  هک  دـش  بلطواد  وا  تسا . فسأـتم  دـش ، هداد 

(2) .« داد دهاوخ  بیترت  هماع  دیاوف  ترازو  لیفک  نم و  نیب  يرادید  دیشمج  تخت  هلئسم  هرابرد  وگتفگ  يارب 

قرـش هسـسؤم  هب  دوب  رارق  هک  یئایـشا  ناوارف  شزرا  رب  تمکح  و  درک ، تاقالم  تمکح  اب  كورب  ینروه  ربماسد 1934 ، خیرات 23  رد 
: درک دیکأت  دوش ، هیده  یسانش 

هک داد ، نم  هب  دیامن  ادها  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  تشاد  دصق  ناریا  تلود  هک  ار  یئایـشا  هدش  گرزب  ياه  سکع  ادتبا  ترازو  لیفک 
نیا هب  وا  دش . یم  هدید  زین  یهوک  زب  یگنس  همسجم  میظع و  ياه  نوتس  ریش ، رس  اب  نوتس  رـس  ناسنا ، رـس  اب  واگ  همـسجم  اهنآ  نایم  رد 

رد ًالصفم  دنراد و  یناوارف  یملع  شزرا  قوف  ءایشا  هک  درک  هراشا  بلطم 
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زاربا وا  تفگ . نخس  وگاکیش  رد  شیامن  تهج  رگید ، کچوک  ءایشا  زا  یهوبنا  و  ایاده ، نیا  ياطعا  رد  ناریا  تلود  يدنمتواخـس  باب 
رد یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  ار  دیـشمج  تخت  هب  طوبرم  شخب  زا  ییاه  سکع  نم  هک  تسا  هدناسر  هاش  ضرع  هب  ًاصخـش  هک  تشاد 

نینچ رد  دیـشمج  تخت  زا  هک  ار  ییاـه  سکع  دوب  هدـش  بلطواد  ما و  هداد  وا  هب  دوـب  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  وگاکیـش  یناـهج  هاگـشیامن 
. دناسرب ترضحیلعا  تیؤر  هب  دندوب  هداد  رارق  دید  ضرعم  رد  یهاگشیامن 

نیا هعلاـطم  زا  تسا  نکمم  شا  هسـسؤم  هک  یملع  تاـعالطا  هب  رتشیب  دتـسیرب  چا . زمیج  رتکد  هک  متخاـس  ناـشنرطاخ  ترازو  لـیفک  هب 
شخب تنیز  يا  هدنزارب  يرنه  ءایشا  هکنیا  زا  ًاملسم  وا  نیا ، دوجو  اب  هدش ؛ فشک  ءایشا  میـسقت  ات  تسا  دنم  هقالع  دروآ  تسد  هب  ءایـشا 

برد زا  رفن  نویلیم  زا 13  شیب  هکنآ  مغر  هب  متخاس  ناشنرطاخ  رگید  راب  دوب . دهاوخ  نادردق  رایـسب  دشاب  وگاکیـش  رد  شا  یلاع  هزوم 
رتکد دـندرک ، ندـید  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  طوبرم  شخب  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  دـبال  و  دـندش ، دراو  وگاکیـش  یناهج  هاگـشیامن  ياه 

ناشروشک رد  هسسؤم  هک  کیدزن  رواخ  ياه  تلود  همه  هک  یلاح  رد  دراذگب  شیامن  هب  سکع  يرنه ، ءایـشا  ياجب  دش  راچان  دتـسیرب 
ءایـشا فطل  تیاهن  رد  هک  اهروشک ، نیا  زا  یبوخ  رایـسب  روصت  كرد و  هک  دـندوب  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  ییاـه  هنیجنگ  تشاد  تیلاـعف 

(1). دوب هتشاذگ  ياج  رب  دندوب ، هدرک  ادها  هسسؤم  هب  ار  قوف 

ءایـشا هنافـصنمریغ  میـسقت  هرابرد  دتـسیرب  رتکد  رظن  : » تشاد تمکح  اب  یلـصفم  يوگتفگ  كورب  ینروه  هیوناژ 1935 ، خیرات 20  رد 
هیام ًاملسم  دنراد و  يا  هداعلا  قوف  شزرا  قوف  ءایشا  هک  دش  یعدم  ترازو  لیفک  نآ  یط  هک  دوب  ام  ینالوط  ثحب  عوضوم  هدش  فشک 

دنهاوخ يا  هزوم  ره  رابتعا 
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هک ییانعم  یب  لمجم و  زایتما  طیارـش  هب  هجوت  اب  ناوتب  یتخـس  هب  هک  منک  هفاـضا  ارذـگ  یلیخ  دـیاب  نم  و  دـش ، یعدـم  نینچمه  وا  دوب .
خاک ناویا  ءایشا  هب  تبسن  يا  ینوناق  قح  چیه  هسسؤم  هک  درک ، راکنا  ار  وا  ياعدا  تفریذپ  شیپ  لاس  هس  دودح  یسانش  قرـش  هسـسؤم 
هدوب هسـسؤم  راـک  زا  ینادردـق  هناـشن  هب  هناـبلطواد و  روط  هب  تسا  هدرک  هیدـه  نآ  هب  ناریا  یهاـشنهاش  تلود  هک  مه  یئایـشا  درادـن و 

.« تسا

کیدزن رواخ  ياه  تلود  ریاس  ناوارف  يدنمتواخـس  هب  نم  هتبلا  : » دـنک یم  نایب  هنوگنیا  قوف  تاراـهظا  هب  ار  دوخ  خـساپ  كورب  ینروه 
ات هک  يا  هدش  فشک  ءایـشا  رب  هوالع  رگا  هک  هلئـسم  نیا  و  مدرک ؛ هراشا  هسـسؤم  هب  ریذپان  فصو  یملع  شزرا  ياراد  ءایـشا  يادها  رد 

اکیرمآ رد  یبوخ  رایـسب  ریثأت  دنادب ، بسانم  ار  رگید  ردان  ءیـش  دنچ  يادها  ناریا  یهاشنهاش  تلود  تسا ، هدش  هیده  هسـسؤم  هب  لاحب 
هک ار  يا  هنیزه  تقو و  همه  ناربج  زاب  دوش ، ادها  هسـسؤم  هب  خاک  ناویا  رد  هدش  فشک  ءایـشا  همه  رگا  یتح  هکنیا  و  تشاذگ ، دهاوخ 
ود هداعا  يارب  يداهنـشیپ  چیه  ترازو  لیفک  درک . دـهاوخن  هدرک ، فورـصم  ناریا  يارب  میظع  ياه  هنیجنگ  نیا  یبایزاب  رد  هسـسؤم  نآ 

، دوب هدش  تقفاوم  ناش  ءادها  اب  هک  ییاهنآ  تسرهف  هب  رگید  ءایـشا  ندوزفا  ای  و  هدش ، فذح  رادگ  - رتفرک تسرهف  زا  هک  یئایـشا  زا  ملق 
(1) .« مدرکن رارصا  دیدج  زایتما  قح  لوبق  يارب  هسسؤم  يرورض  طرش  مکح  رد  ءایشا  ریاس  يادها  رب  زین  نم  درکن .

كورب ینروه  تارظن 

نامه رد  دنچ  ره  دزرو ، یم  دیکأت  هدش  یسانش  قرش  هسسؤم  بیـصن  هچنآ  ندوب  یلاع  رب  ًاددجم  رگید  شرازگ  کی  رد  كورب  ینروه 
تخت رد  یتعاـس  دـنچ  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  لـباک  هار  رد  وا  دـنک . یم  دومناو  يرگید  روط  تمکح  یغورف و  يارب  ار  هیـضق  لاـح 

مهس ات  درک  فقوت  دیشمج 
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تخت ءایـشا  لاح  لماش  یناتـساب  راثآ  نوناق  رگا  هک  دـش  نشور  وا  يارب  دـنک . دـیدزاب  ار  هدـش  فشک  ءایـشا  زا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 
. تفرگ یمن  قلعت  نآ  هب  دوب  هدش  یسانش  قرش  هسسؤم  بیصن  هک  یمالقا  زا  يرایسب  دش ، یم  دیشمج 

یم ارجا  ناریا  رد  هک  دوب  يا  یناتـساب  راثآ  نوناق  عبات  اهنآ  میـسقت  هچنانچ  تخاس  نشور  میارب  ًالماک  هدش  میـسقت  ءایـشا  زا  نم  دـیدزاب 
. تفرگ یمن  قلعت  نآ  هب  دوب ، هدش  ادها  هسسؤم  هب  هک  یئایشا  زا  يرایسب  دش ،

درک و یفرعم  دوـب ، هدـش  هسـسؤم  بیـصن  هـک  ار  يددـعتم  ءایـشا  یـسانش ، ناتـساب  هورگ  یلعف  تقوـم  لوئــسم  رتـفرک ، شیردرف  ياـقآ 
لباق ار  اهنآ  دـش  یمن  نوناق  زا  يریبعت  هنوگچیه  بجوم  هب  دـندوب و  هدـش  میـسقت  هعرق  اب  هک  یتاعطق  يانثتـسا  هب  هک  تخاس  ناشنرطاخ 

دوخ یلصا  لحم  رد  بصن  لباق  دوب  هدش  هسسؤم  بیـصن  هک  یئایـشا  همه  ًابیرقت  هک  تفگ  دش  یم  تسناد ، ناش  یلـصا  لحم  رد  بصن 
زین هورگ  ینونک  ینادیم  ریدم  تیمشا ، شیرا  رتکد  دنک . بحاصت  ار  اهنآ  روشک  ربتعم  نیناوق  بجوم  هب  تسناوت  یم  ناریا  تلود  دوب و 

. درک زاربا  ار  رظن  نیمه  شیپ  زور  دنچ 

هجراخ روما  ترازو  رگا  هکنیا  هدـش و  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  بیـصن  یبوخ  رایـسب  مهـس  هک  مرواـب  نیا  رب  قوف ، تاراـهظا  هب  هجوت  اـب 
لکش تارکاذم  دوب و  هتشاذگن  رانک  تسا  یناتساب  راثآ  نوناق  دافم  عبات  عقاو  رد  تیلاعف  هک  ار  دلفستره  رتکد  ياعدا  هناقداص  اکیرمآ ] ]

هسسؤم هک  هلئسم  نیا  رد  دش . یم  هسسؤم  بیصن  يرتمک  مهس  دوب ، هتفرگن  دوخ  هب  ار  يواسم  هنالداع و  میسقت  يارب  هداس  ياضاقت  کی 
یکش دوب ، يرتشیب  مهس  تفایرد  قحتسم  هدش ، هک  مه  نآ  زا  ینادردق  هناشن  هب  یتح  دیشمج ، تخت  رد  شتفگنه  ياه  هنیزه  هب  هجوت  اب 

ریـسفت رب  ار  دوخ  ياوعد  هسـسؤم  داد  یم  هزاجا  رگا  هک  دوش  یعدم  دـناوت  یم  تأرج  هب  هجراخ  روما  ترازو  نم  نامگ  هب  یلو  تسین ؛
زا تسرد  قیقد و 

كورب ینروه  www.Ghaemiyeh.comتارظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


275 ص :

(1). دش یم  شدیاع  دشاب  هتشاد  راظتنا  تسناوت  یم  لوقعم  روط  هب  هچنآ  زا  يرتمک  مهس  ًاملسم  دنک ، یکتم  یناتساب  راثآ  نوناق 

. دش لاسرا  دتسیرب  زمیج  يارب  كورب  ینروه  شرازگ  زا  یتشونور  لومعم ، قبط 

هدش فشک  ءایشا  زا  نام  مهس  هرابرد  كورب ] ینروه   ] تبثم رظن  ندینش  : » تشون يروم  هب  شیدونشخان »  » حالطصا هب  فالخ  رب  دتسیرب 
(2) .« دوش دییأت  ًالماک  ناشیا  رظن  تحص  نامتسد ، هب  اکیرمآ  مهس  ندیسر  زا  سپ  مراودیما  دوب . شخب  ترسم  رایـسب  دیـشمج  تخت  رد 

يارب هک  دوب  يردق  هب  دش  یسانش  قرش  هسسؤم  بیصن  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  نیلوا  رد  هک  يا  هقیتع  راثآ  ّتیمک 
لمح  » ناونع اب  یـشرازگ  رد  كورب  ینروه  دوب . جایتحا  نویماک » ناوراک   » کی هب  اکیرمآ  هب  لمح  تهج  رهـشوب  ردـنب  هب  اـهنآ  لاـقتنا 

: دسیون یم  هدش » فشک  ءایشا  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  مهس 

هک داد  ربخ  نم  هب  شیپ  زور  دنچ  ناتسرل ، ير و  دیشمج ، تخت  رد  ییاکیرمآ  یسانش  ناتـساب  هورگ  ینادیم  ریدم  تیمـشا ، شیرا  رتکد 
. دنک لمح  يراج  هام  لوط  رد  ار  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  مهس  دناوتب  تسا  راودیما 

دنراد هک  تسا ؛ هدش  مامت  ًابیرقت  فلتخم  يرنه  ءایشا  يدنب  هبعج  يدنب و  هتسب  هدننک  هتسخ  ینالوط و  راک  هک  داد  عالطا  تیمـشا  رتکد 
هداد رهـشوب  ردنب  هب  نویماک  ناوراک  کی  اب  زین  قوف  ءایـشا  لاقتنا  بیترت  و  دننک ، یم  بسک  ار  جورخ  ياه  زوجم  یلکـشم  چـیه  نودـب 

(3). تسا هدش 

، تمکح ياقآ  هک  مناسرب  عالطا  هب  مراد  راختفا  : » دوب شخب  تیاـضر  هزادـنا  ناـمه  هب  جـیاتن  زین  یلگ  حول  رازه  لمح 30  اب  طاـبترا  رد 
جورخ زوجم  هک  دنداد  ربخ  بناجنیا  هب  ربتکا  خیرات 28  رد  هماع ، دیاوف  ریزو 

نئوژ 1935. خروم 12  ، 384/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 471 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
هییوژ 1935. خروم 12  ، 386/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 2

ربماون 1935. خروم 12  ، 400/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 627 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 3
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قرـش هسـسؤم  يارب  کیدزن  رایـسب  يا  هدنیآ  رد  هلومحم  نیا  دـنا و  هدرک  ءاضما  ار  دیـشمج  تخت  رد  هدـش  فشک  یلگ  حول  رازه  یس 
(1) دش ». دهاوخ  لاسرا  وگاکیش  یسانش 

ءایشا میسقت  اب  طابترا  رد  يراتفر  نینچ  دشن . متخ  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  هوحن  هب  دتـسیرب  يدونـشخان »  » زاربا هتبلا 
هب هک  يرصحلا  تراظن  تحت  رمسا و  لت  رد  قارع ، رد  هدش  فشک  ءایشا  میسقت  نیلوا  دز . رـس  وا  زا  زین  قارع  رمـسا  لت  رد  هدش  فشک 

. تفرگ تروص  یسانش  قرش  هسسؤم  اب  دوب ، هدش  قارع  یناتساب  راثآ  نمجنا  ریدم  یگزات 

زا ملق  هدفه  : » داد عالطا  دتسیرب  هب  یمارگلت  لاسرا  یط  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  ینادیم  ریدم  تروفکنارف ، هیروف 1935 ، خیرات 19  رد 
نوچ دوب  هدرک  اعدا  ًالبق  هک  يدتـسیرب  نامه  دش ». میـسقت  يراج  نوناق  قبط  ءایـشا  هیقب  تفای ، صاصتخا  هزوم  هب  ادـج و  ءایـشا  نیرتهب 

ره دناوخ ؛ هنالداعان » يا  هناحیقو  روط  هب   » ار میسقت  نیا  درادن ، هقیتع  ءایشا  بحاصت  هب  یصاخ  هقالع  تسین ، هزوم  یسانش  قرش  هسـسؤم 
اراکـشآ میـسقت  نیا  لـباقم  رد  دـیابن   » هک تشوـن  يروـم  هب  تقو  توـف  نودـب  وا  دوـب . مارگلت  کـی  ناـمه  شا  يربـخ  عـبنم  اـهنت  دـنچ 

قارع تلود  رب  راشف  لامعا  يارب  شالت  ببس  هب  اه  سیلگنا  زا  دتسیرب  نیا  زا  شیپ  مینزن ». مد  میراذگب و  تسد  يور  تسد  هنافصنمریغ 
هب يرصحلا  هرابرد  دتسیرب  روبزم ، همان  بقاعتم   (2). داد دوخ  عضوم  رد  عیرس  یـشخرچ  الاح  یلو  دوب ؛ هدرک  داقتنا  روشک  نیا  میرحت  و 
مدآ ام  راک  زا  مهم  شخب  کی  ًارهاظ  تسا ... راوشد  هدـننک و  جـیگ  یقرـش  ياه  مدآ  پیت  نیا  اـب  ندز  هلک  رـس و  ًاـعقاو  : » تشون يروم 

، تفر یم  راظتنا  هکنانچ   (3) .« منکب ار ] راک  نیا   ] مراد دـصق  نم  و  تسا ، زغم  کشخ  مهفن و  ياـه  یقارع  نیا  زا  یکچوک  هورگ  ندرک 
هسسؤم کمک  هب  دادغب  رد  اکیرمآ  لوسنک 

ربتکا 1935. خروم 9  ، 398/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 609 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
ص 325. هتفر ، تراغ  هب  يا  هتشذگ  یبایزاب  نوسدرانرب ، - 2

ص 330. نامه ، - 3
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هسسؤم نآ  کمک  هب  دیشمج  تخت  هب  طوبرم  تارکاذم  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  هک  هنوگنامه  تسرد  دوب ، هتفاتـش  یـسانش  قرش 
یسانش قرش  هسسؤم  بیصن  رمسا  لت  رد  هدش  فشک  ءایشا  زا  يا » هنالداع   » رایسب مهس  و  دوب ، قفوم  رایسب  کیتاملپید  ياهراشف  تفاتش .

(1). دش

صص 328-327. نامه ، - 1
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متفه لصف 

دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  دیدج  زایتما  دیدج و  يرافح  ریدم 

وا ضیوعت  تهج  یتامادقا  هب  توا 1934 ، رد  تسا ، یسانش  ناتساب  هورگ  ررض  هب  دلفستره  روضح  دوب  هدش  لجسم  شیارب  هک  دتـسیرب 
اب درک  یعس  دتـسیرب  ربماتپس 1934 ، رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ياه  هتـساوخ  هب  ناریا  تلود  نداد  نت  زا  سپ  هلـصافالب  دوب . هدز  تسد 

همان لاسرا  نامز  زا  هک  یتبثم  تالوحت  : » تشون دلفـستره  هب  یمارگلت  رد  دتـسیرب  دراد . هاگن  دوخ  ماقم  رد  ار  وا  دیایب و  رانک  دلفـستره 
ام و هک  دراد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا و  تلود  نیب  شخب  تیاضر  یمهافت  زا  تیاکح  ًالامتحا  تسا  هداد  خر  امـش  هب  نام  توا   23
اب ناریا  تلود  تقفاوم  رگا  دراد  فسأت  یسب  ياج  میربب ... شیپ  هب  ار  دیـشمج  تخت  تایلمع  ات  دزاس  یم  مزلم  ار  امـش  صوصخلا  یلع 

روظنم هب  دیا ». هتشاد  ییازسب  شقن  نآ  زاغآ  يریگ و  لکش  رد  هک  دشاب  يا  هژورپ  اب  امش  طابترا  همتاخ  اب  نراقم  هسـسؤم  ياه  هتـساوخ 
ینابرق هنالوجع  دوب - هدـش  فیـصوت  ام » دـنمناوت  ناوج  رامعم   » زیمآ تبحم  ترابع  اب  شیپ  هام  کی  طـقف  هک  رتفرک - دلفـستره ، ظـفح 

(1). دش

هک تسا  لیام  هسسؤم  : » دنک یم  هفاضا  دتسیرب  ربماتپس 1934 . خروم 18  ، 163/ دیشمج تخت   891.927 دلفستره ، هب  دتسیرب  مارگلت  - 1
رگید رتفرک  نات  تشگزاب  زا  سپ  رگیدـکی ، اب  رتفرک  امـش و  گـنهامه  يراـکمه  ناـکما  مدـع  هب  هجوت  اـب  و  دـیورب ، یـصخرم  هب  ًاروف 

رد ار  دوخ  میمصت  تقو  عرسا  رد  یمارگلت  لاسرا  اب  ًافطل  لاح ، نیع  رد  دوب . دهاوخن  ناریا  رد  هسسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  زا  يوضع 
لنـسرپ یهد  نامزاس  اب  طابترا  رد  يا  هناگادج  مارگلت  دیهد . عالطا  هسـسؤم  ناریا و  تلود  دیدج  طیارـش  تحت  ناتراک  همادا  اب  طابترا 

.« دش دهاوخ  لاسرا  ناتیارب  یلام  عبانم  یسانش و  ناتساب  هورگ 
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زا یخرب  هک  دوب  هدرک  یعس  یتح  ناریا  تلود  دوش . صالخ  دلفستره  ّرش  زا  دراد  دصق  ناریا  تلود  هک  تفایرد  دوز  یلیخ  دتسیرب  یلو 
ات دـش  هتـساوخ  ناریا  فراـعم  ریزو  زا  یتـقو  نیا ، دوجو  اـب  دزادـنیب . دلفـستره  ندرگ  هب  زین  ار  پوـپ  ینوناـقریغ  تشز و  ياـه  تیلاـعف 

يدیدج زایتما  دناوتب  هکنیا  يارب  تفای  عالطا  یسانش  قرش  هسسؤم  دنام . زجاع  راک  نیا  زا  دهدب ، هیارا  شیاعدا  تحص  رب  ّلاد  یکرادم 
زین یسانش  قرش  هسسؤم  تفر ، یم  راظتنا  هکنانچ  دنک . صخرم  ار  دلفستره  دیاب  دهدب ، همادا  دیشمج  تخت  رد  شراک  هب  دنک و  بسک 
يا هوهق  نهاریپ   » هب تهابش  رتشیب  هک  شراتفر  و  داح » یگدزرلتیه   » هک دوب ، یتیمـشا  فا . شیرا  نامه  دلفـستره  نیـشناج  درکن . لطعم 

ندرک نیـشناج  دلفـستره و  يراـنکرب  ناتـساد  لـصف  نیا  رد  دوـب . هدروآ  مهارف  ار  كورب  ینروـه  ینارگن  بابـسا  تشاد ، يزاـن » ياـه 
. تخادنا میهاوخ  نآ  بسک  هوحن  دیدج و  زایتما  قح  هب  یهاگن  زین  همتاخ  رد  مینک . یم  رورم  ار  وا  ياج  هب  تیمشا 

قارع ناریا و  زرم  رد  ارجام  دئوس و  دهعیلو 

سپ تشاد . هدهع  رب  دلفستره  ار  وا  زا  ییاریذپ  ینابزیم و  نآ  لوط  رد  هک  درک ، دیدزاب  دیشمج  تخت  زا  دئوس  دهعیلو  ربماون 1934 ، رد 
هب كورب  ینروه  دلفـستره ، تمیزع  زا  سپ  یمک  دش . یـصخرم  مزاع  زین  دلفـستره  دیـشمج ، تخت  زا  دئوس  دهعیلو  دـیدزاب  همتاخ  زا 

یسانش و ناتساب  هورگ  يرافح  تیریدم  تُسپ  زا  دلفستره  يرانکرب  راتـساوخ  ناریا  تلود  هک  داد  عالطا  اکیرمآ ]  ] هجراخ روما  ترازو 
« ییاکیرمآ  » کی اب  وا  ینیشناج 
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رس رب  یتالکشم » ، » دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  هناتـسود  ًارهاظ  میـسقت  زا  سپ  یمک  طقف  ینعی  ربماسد 1934 ، رخاوا  رد  تسا .
قرش هسسؤم  ناریا و  تلود  نیب  دیشمج  تخت  زا  يرادربسکع  ياهزوجم  رودص  قح  يارب  هسسؤم  تساوخرد  تیمها  مک  ًاتبـسن  هلئـسم 

ياـهزوجم رـس  رب  تالکـشم  نـیا  زورب  ببـسم  دلفــستره  اـب  تموـصخ  هـک  داد  عـالطا  شتلود  هـب  كورب  ینروـه  درک . زورب  یــسانش 
نایم رد  دوخ  یصخش  لیاسو  بابسا و  نداد  رارق  اب  ربماون  هام  رد  هک  تسا  مهتم  دلفستره ] : »] دوزفا هنامرحم  و  تسا ، هدش  يرادربسکع 

ربخ رادگ  دراد . شا  هدنورپ  رد  مه  رگید  دروم  کی  وا  نیا ، رب  هوالع  تسا ؛ هدرک  رارف  یکرمگ  یسرزاب  زا  دئوس ، دهعیلو  ياه  نادمچ 
شراک هب  هسـسؤم  هک  دراد  لیامت  ًاعطق  یلو  تسا ، قفاوم  قوف  تارظن  اب  زین  وا  دـنا و  هدـناسر  هاش  ضرع  هب  ار  ارجام  لـک  هک  تسا  هداد 

هدش تارکاذم  رد  یلعف  نارحب  زورب  ببـسم  يرادربسکع ، ياهزوجم  هلئـسم  هن  و  دلفـستره ، اب  تموصخ  هک  مرادن  یکـش  دـهدب . همادا 
دیشمج تخت  زا  ار  دوخ  یسانش  ناتساب  هورگ  هک  تسا  رتهب  دراذگب ، وا  ياجب  ار  يرگید  صخش  دشابن  رضاح  هسـسؤم  هچنانچ  و  تسا ،

(1) .« دشکب نوریب 

زین كورب  ینروه  دیسر . هسسؤم  تسد  هب  دلفـستره  يرانکرب  يارب  فراعم ، ترازو  لیفک  تمکح ، یبتک  ياضاقت  هک  تشذگن  يدنچ 
تلود هسسؤم و  نیب  رظن  فالتخا  دراوم  زا  یکی  دهد . یم  دلفستره  هلئسم  رس  رب  تمکح  اب  شا  هتعاس  ود  ياهوگتفگ  زا  یلـصفم  حرش 

هب ناریا  تلود  دوـب . دیـشمج ] تخت  زا   ] يرادربـسکع ياـهزوجم  رودـص  يراـصحنا  قـح  بـسک  يارب  هسـسؤم  ياـضاقت  ناـمه  ناریا ،
تیاضر سانـشرس  ناگدـننکدیدزاب  هب  يرادربسکع  هزاجا  نداد  هب  شلیاـمت  مدـع  هلئـسم و  نیا  اـب  دلفـستره  دروخرب  هوحن  زا  هجوچیه 

دهاوخ یم  شلد  هنوگره  هک  دهدب  هزاجا  دلفستره  رتکد  هب  دناوت  یمن  ناریا  یهاشنهاش  تلود   » هک تشاد  زاربا  تمکح  تشادن .

ربماسد 1934 خروم 23  ، 269/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 1
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رودـص قـح  زا  دلفـستره  رتـکد  اداـبم  هک  دـسرت  یم  ناریا  تلود  هک  تشاد  ناـعذا  هناـقداص  وا  دـنک ... راـتفر  یمـسر  ناـنامهیم  نیا  اـب 
نینچمه كورب  ینروه  تسا ». هدـش  بلطم  نیا  هب  تلود  صاخ  تیانع  بجوم  رما  نیمه  دـنک و  هدافتـسا  ءوس  يرادربسکع  ياهزوجم 

لوق زا  تسا ، هداتفا  قارع  ناریا و  زرم  رد  دـئوس  دـهعیلو  دلفـستره و  اب  طابترا  رد  ربماون 1934  رد  دـش  یم  اعدا  هک  ار  یقافتا  تاـیئزج 
: دهد یم  حرش  هنوگنیا  تمکح 

یعدم رگید  تاماهتا  رب  هوالع  و  درک ، تیاکش  دلفستره  زا  ًالصفم  ریزو  يرادربسکع ، ياهزوجم  هلئسم  رس  رب  نامیاهوگتفگ  لالخ  رد 
زا ار  ناش  جورخ  دـصق  هک  يرنه  ءایـشا  یـسرزاب  زا  هک  تسا  هدرک  یعـس  و  هدافتـسا ، ءوس  ناریا  تلود  يزاون  نامهیم  زا  رتکد  هک  دـش 
رد ار  دوخ  یصخش  لیاسو  بابـسا و  ندنل  هب  شریخا  رفـس  رد  هکنیا  و  تسا ؛ هدش  قفوم  زین  دراوم  یخرب  رد  هک  دنک ، رارف  هتـشاد  ناریا 

کی هکنیا  و  تسا ، هدرک  بلس  ناریا  كرمگ  تاماقم  زا  ار  اهنآ  یسرزاب  هزاجا  بیترت  نیدب  هتشاذگ و  دئوس  دهعیلو  ياه  نادمچ  نایم 
هک تسا  رواـب  نیا  رب  ناریا  تلود  هکنیا  درک ؛ تباـث  ار  نآ  ناوـت  یم  هک  تسا  تبث  شا  هدـنورپ  رد  اـهراک  تسد  نـیمه  زا  رگید  دروـم 
هب و  تسا ؛ قطنم  یب  وخدنت و  هظحالم ، یب  وا  هکنیا  تسا ؛ هدش  دلفـستره  يداع  راک  یناریا  تاماقم  تیاضر  بسک  نودب  ءایـشا  جورخ 

هسسؤم اب  تلود  تالکشم  همه  ناوت  یم  تسا و  دلفستره  صخش  یلعف  نارحب  ببسم  هکنیا  درزو ؛ یم  تموصخ  ًادیدش  یناریا  تاماقم 
ناریا تلود  هک  دوزفا  وا  نیا ، دوجو  اب  تشاذـگ . فراعم  ترازو  اب  يراکمه  هب  وا  لیامت  مدـع  راتفر و  یگدیجنـسن  ياپ  هب  ًامیقتـسم  ار 

نیا حرـش  زا  سپ  دـسرن . دتـسیرب  رتـکد  شوگ  هب  بلاـطم  نیا  زا  يزیچ  هک  تساوـخ  هناـمرحم  دـنک و  ماندـب  ار  دلفـستره  دـهاوخ  یمن 
رتکد ياجب  ار  ییاکیرمآ  يراـفح  ریدـم  کـی  اـت  مهاوخب  وا  زا  منک و  لاـسرا  دتـسیرب  رتکد  يارب  یمارگلت  اـت  تساوخ  نم  زا  تاـماهتا ،

دنک و هیهت  نومضم  نیمه  اب  يا  همان  ات  تسا  هتفای  هزاجا  هک  دوزفا  دنک . بوصنم  دلفستره 
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لصا زا  هخسن  کی  هک  دیسر  متـسد  هب  ربماسد  رد 26  روبزم  همان  داتـسرف . دهاوخ  میارب  هدنیآ  زور  ود  ای  کی  تدـم  فرظ  ار  همان  هکنیا 
يارب دیشمج  تخت  يرافح  ریدم  تیلم  متسه  نئمطم  ًالماک  هک  میوگب  هناقداص  نیا ، دوجو  اب  ددرگ ... یم  دافیا  تسویپ  هب  نآ  يوسنارف 

ییاکیرمآ ریدم  کی  يارب  تساوخرد  دشابن . تُسپ  نیا  رـس  رب  دلفـستره  رتکد  دـنهاوخ  یم  طقف  اهنآ  و  تسین ، مهم  ًالـصا  ناریا  تلود 
ام یلم  رورغ  هب  لسوت  لاح  نیع  رد  و  هسسؤم ، يوس  زا  داهنشیپ  نیا  در  نتخاس  راوشد  و  دلفستره ، رتکد  يرانکرب  لیهـست  تباب  زا  طقف 

. تسا هدش  حرطم  ییاکیرمآ  هتسجرب  سانش  ناتساب  کی  تیریدم  تحت  دیشمج  تخت  راک  لیمکت  رد 

نآ زا  زین  يولهپ  ناخاضر  ییایرآ »  » میژر یتح  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  ههد 1930  ریگارف  يزیتسدوهی  نینچمه  كورب  ینروه  شرازگ 
و دش ، یناملآ » يدوهی  نآ   » هب ریزو ] يوس  زا   ] يررکم تاراشا  نامیاهوگتفگ  لوط  رد  : » دـیازفا یم  كورب  ینروه  دوب . هدـنامن  نوصم 
وا نیا ، رب  هوالع  تسا . هدرکن  ناهنپ  دلفـستره  يدوهی » رابت   » اب ار  دوخ  تموصخ  میا ، هتـشاد  لاحب  ات  هک  يددـعتم  تاملاکم  رد  ناـشیا 

تفگ وا  دنتـسه . فلاخم  دلفـستره  رتکد  راک  همادا  اب  ًادیدش  تلود ، تأیه  ياضعا  همه  هکلب  شدوخ ، صخـش  طقف  هن  هک  تشاد  زاربا 
(1) .« تسا هدیسر  دراد ، رارق  تارکاذم  لحارم  همه  نایرج  رد  ًالماک  هک  هاش  ضرع  هب  ارجام  لک  هک 

هک ناهفصا  رد  رقتسم  ییاکیرمآ  سانـش  ناتـساب  تیمـسا ، یب . نریام  زا  عوضوم ، نیا  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  كورب  ینروه 
هک یتاعالطا  دمهفب . دیـشمج  تخت  اب  طبترم  لیاسم  یخرب  دلفـستره و  هرابرد  ار  وا  ناهد  هزم  ات  تساوخ  دوب ، رادـگ  یمیمـص  تسود 

يرافح زایتما  قح  دهد  یم  حیجرت  رتشیب  ناریا  تلود  رادگ ، ياه  هتفگ  قبط  : » دش لاسرا  شرازگ  نامه  اب  درک  بسک  رادگ  زا  تیمـسا 
رتکد ات  دنک  وغل  ار  دیشمج  تخت 
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لمع دراو  ًاسأر  هک  تسا  هدامآ  فراعم  ریزو  زایتما ، وغل  تروص  رد  دشاب . راک  رـس  رب  یـسانش ، ناتـساب  هورگ  يرافح  ریدـم  دلفـستره ،
ریدـم تمـس  رد  یجراخ  هتـسجرب  سانـش  ناتـساب  کی  مادختـسا  يارب  ار  ینوارف  غلابم  هک  تسا  هداد  نانیمطا  نمجنا  نآ  هب  هاش  و  دوش ،

هب ار  يا  هنادنمتاخـس  طیارـش  تارکاذم ، عیرـس  همتاخ  يارب  هک  دـهد  یم  حـیجرت  نینچمه  ناریا  تلود  دراذـگب . نآ  رایتخا  رد  يرافح 
ناتساب هورگ  تیریدم  تمس  زا  دلفستره  رتکد  يرانکرب  يا  هشقن  نینچ  ققحت  طرـش  ًاملـسم  یلو  دنک ، داهنـشیپ  یـسانش  قرـش  هسـسؤم 

زین ناریا  تلود  درادـن . یتموصخ  رتـفرک  اـب  یناریا ، تاـماقم  زا  کـیچیه  دـناد  یم  وا  هک  ییاـجنآ  اـت  و  رادـگ ، صخـش  تسا . یـسانش 
رت هداس  فده  اب  طقف  یتساوخرد  نینچ  هک  درک  ناشنرطاخ  رادگ  و  درادن ، تمـس  نیا  يارب  ییاکیرمآ  ریدـم  کی  باختنا  رب  يرارـصا 

اکیرمآ تلود  رطاخ  یلست  تیاضر و  بلج  قاتـشم  طقف  يولهپ  میژر  رگید ، نایب  هب  تسا ». هدش  حرطم  دلفـستره  رتکد  يرانکرب  ندرک 
ءایشا قاچاق  ماهتا  ای  و  يدوهی » تلاصا   » هک منک  هراشا  دیاب  اجنیا  رد  دوب . دلفـستره  يرانکرب  تشاد  ار  شیاضاقت  هک  يزیچ  اهنت  و  دوب ،

نیا لـیلد  هکلب  دوبن ، دلفـستره  اـب  تلود  تموصخ  یلـصا  لـیلد  دوب ) راـک  نیا  داتـسا  ناـخاضر ، یلگوس  پوپ ، نآ  زا  لـبق  هک   ) هقیتـع
. درک یم  تشحو  تموکح  ناخاضر و  میژر  زا  دلفستره  هک  دوب  يراکشآ  ياهداقتنا  اه  تموصخ 

بابسا یتقو  : » دهد یم  شرازگ  كورب  ینروه  درک . فیرعت  تیمـسا  يارب  دوب ، هداتفا  قافتا  قارع  ناریا و  زرم  رد  هک  ار  ییارجام  رادگ 
نادمچ هک  دش  هجوتم  ناریا  كرمگ  نارومام  زا  یکی  دیـسر ، قارع  ناریا و  زرم  هب  دلفـستره  رتکد  دـئوس و  دـهعیلو  یـصخش  لیاسو  و 

، دنک یسرزاب  ار  دلفستره  ياه  نادمچ  دیاب  ًانوناق  هک  درک  رارصا  و  دراد ، رارق  دئوس  دهعیلو  ياه  نادمچ  نایم  رد  دلفـستره  رتکد  ياه 
هارکا اب  ار  وا  ياضاقت  دوش . رظن  فرـص  اه  نادمچ  یـسرزاب  زا  وا  صخـش  رطاخ  هب  درک  اضاقت  تشاذگ و  نایم  هب  اپ  دـئوس  دـهعیلو  هک 

، تسا هدش  وا  هب  دلفستره  رتکد  زا  يدایز  ياه  تیاکش  هک  دوب  یعدم  رادگ  تیمسا ، ياه  هتفگ  قبط  دنتفریذپ .
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قرـش هسـسؤم  ناریا و  تلود  نیب  یلعف  تالکـشم  زورب  ببـسم  اهنت  رادگ  تسا . رتروطق  هتبلا  پوپ  روسفرپ  زا  تیاکـش  هدـنورپ  هکنیا  و 
نامهیم زا  وا  هدافتسا  ءوس  ماهتا  هک  دش  یعدم  دناوخ ، يا  هتسجرب  سانش  ناتساب  ار  وا  دنچ  ره  و  تسناد ، یم  دلفستره  رتکد  ار  یـسانش 

، دوبن دلفـستره  هجوتم  زین  يرگید  ماهتا  چـیه  رگا  یتح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  هاش  و  هدیـسر ، هاش  ضرع  هب  ًامیقتـسم  اه  یناریا  يزاون 
.« تسا یفاک  وا  تمدخ  همتاخ  يارب  ناریا  تلود  تساوخرد  هیجوت  تهج  داتفا  قارع  ناریا و  زرم  رد  هک  یقافتا  نامه 

ظفح اب  درک  یعـس  ادـتبا  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم   (1). دوش راـنکرب  دلفـستره  هک  درک  هیـصوت  شـشرازگ ، همتاـخ  رد  كورب  ینروه 
، دـش لاسرا  كورب  ینروه  هب  طابترا  نیمه  رد  هک  یلمعلاروتـسد  دراد . هاـگن  راـک  رـس  رب  ار  وا  ناـنچمه  راشتـسم »  » ماـقم رد  دلفـستره 

طورشم دنک ، هاگن  دعاسم  رظن  اب  دیدج  ریدم  کی  باصتنا  يارب  ناریا  تلود  ياضاقت  هب  تسا  رضاح  هسسؤم  : » دوش یم  عورـش  هنوگنیا 
هتشاذگ دیکأت  دلفستره  یملع  شناد  رب  دوخ  ناریا  تلود  هک  اجنآ  زا  دهدب . همادا  دوخ  راک  هب  راشتسم  ماقم  رد  ًافرص  دلفستره  هکنیا  رب 

اب دوخ  هیوناژ 1935  خروم 8  خساپ  رد  ناریا  تلود   (2) .« دش دهاوخن  زاربا  تابیترت  نیا  اب  یتفلاخم  چیه  هک  دراد  نانیمطا  هسسؤم  تسا ،
رد وا  هکنیا  رب  طورشم  درک ، تقفاوم  راشتسم »  » ماقم رد  دلفستره  راک  همادا 

ترازو : » دـسیون یم  كورب  ینروه  ربماسد 1934 . خروم 27  ، 292/ دیشمج تخت   891.927 هرامـش 303 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
یقفاوت شالت ، هام  راهچ  زا  سپ  تسا . هدوب  ناریا  رازاب » یـساملپید   » قباطم ًالماک  تارکاذـم  نیا  هک  تشاد  دـهاوخ  تیانع  هجراخ  روما 

، هلماعم مامتا  زا  سپ  اـه ، يرازاـب  همه  لـثم  مه  ناریا  تلود  دـش . موقرم  یبتک  تروص  هب  لـصاح و  فـالتخا  دروم  لـیاسم  همه  رـس  رب 
هتبلا تسا . دلفـستره  رتکد  ضیوعت  هیده  نیا  و  رادگ ، هردنآ  ینعی  تسا ، هدرک  کمک  نآ  هب  هک  دراد  ار  یـسک  يارب  هیدـه »  » ياضاقت

هک يرگید  تلود  ره  یلو  دشاب ، هتـشاد  ار  يزیچ  نینچ  ياضاقت  قح  هدـنیآ  رد  هناتـسود  طباور  شرتسگ  رظنم  زا  فراعم  ترازو  دـیاش 
« هیده  » نیا دـیاب  هک  مدـقتعم  نیا ، دوجو  اب  درک . یم  حرطم  اهرظن  فالتخا  همه  لصف  لح و  زا  شیپ  ار  هلئـسم  نیا  تشاد  یبرغ  تینهذ 

«. تخورف  » دهاوخن یسانش  قرش  هسسؤم  هب  يزیچ  چیه  فراعم  ترازو  تروص ، نیا  ریغ  رد  میهدب ، ار 
ربماسد 1934. خروم 28  ، 275/ دیشمج تخت   891.927 كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 2
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ترورـض ًاقلطم  دـیدج  زایتما  کی  ياطعا  يارب  هتکن  نیا  تیاعر  دـشاب . هتـشادن  اـجنآ  رد  يّرقم  چـیه  دـنکن و  تنوکـس  دیـشمج  تخت 
، هیوناژ متفه  تاـقالم  رد   (1). دوب هدش  دیـشمج  تخت  رد  راک  رتعیرـس  هچ  ره  يریگرـس  زا  راتـساوخ  ناریا  تلود  نیا ، رب  هوالع  تشاد .

دیامن تنامض  یمارگلت  لاسرا  اب  یسانش  قرش  هسسؤم  هک  دراد  راظتنا  ناریا  تلود  هک  دینش  تمکح  زا  بجعت  لامک  رد  كورب  ینروه 
ریزو كورب و  ینروه  دیدش  ياه  ضارتعا  تشاد . دهاوخن  اجنآ  رد  يرتفد  چیه  دش و  دـهاوخن  رقتـسم  دیـشمج  تخت  رد  دلفـستره  هک 
هتفرگ یمیمـصت  نینچ  ًاصخـش  هاـشاضر  هک  دیـسر  هجیتـن  نیا  هب  كورب  ینروه  دوب . هدـیاف  یب  دلفـستره  زا  تیاـمح  رد  ناـملآ  راـتخم 

هک یلمعلا  روتسد  ییاهن  نتم  نارهت ، هب  يداهنشیپ  مارگلت  نتم  ررکم  حالـصا  و  يروم ، اب  دتـسیرب  ناوارف  ياه  تروشم  زا  سپ   (2). تسا
همادا يارب  رتشیب  طورش  نییعت  هب  ناریا  تلود  لیامت  : » دوب ریز  بلاطم  لماش  دش ، لاسرا  كورب  ینروه  يارب  هیوناژ 1935  خیرات 17  رد 
يرافح ریدم  کی  اب  دلفستره  ضیوعت  يارب  ناریا  تلود  ياضاقت  اب  ًالبق  هسـسؤم  تسا . دتـسیرب  رتکد  ناوارف  بجعت  هیام  دلفـستره  راک 

زا دلفـستره  تدـم  هاتوک  ياهدـیدزاب  اب  یتفلاـخم  چـیه  ناریا  تلود  هک  تسا  نیا  هسـسؤم  لـیامت  ضرف و  تسا . هدرک  تقفاوم  دـیدج 
هک دراد  تیاـنع  بلطم  نیا  هب  هتبلا  و  تشاد ؛ دـهاوخن  دریگ ، یم  تروص  تایفـشک  شرازگ  راـشتنا  راـک  ياـضتقا  هب  هک  دیـشمج  تخت 

(3) .« درک دنهاوخن  اپ  رب  اجنآ  رد  يّرقم  چیه  ناشیا 

ناملآ ترافس  طسوت  هقیتع  ءایشا  قاچاق  ماهتا 

نایم رد  یغورف  اـب  ار  دیـشمج  تخت  زا  دلفـستره  دـیدزاب  هلئـسم  هیوـناژ 1935 ، رد 19  اـیلاتیا  ترافـس  ماـش  تفایـض  رد  كورب  ینروه 
. تشاذگ
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. درادن يداریا  چـیه  شرازگ » هیهت  روظنم  هب   » دیـشمج تخت  زا  دلفـستره  دـیدزاب  وا  رظن  زا  هک  داد  نانیمطا  كورب  ینروه  هب  زین  یغورف 
قیرط زا  هقیتـع  ءایـشا  قاـچاق  رد  ناـملآ  راـتخم  ریزو  دلفـستره و  هک  تشاد  راـهظا  درک و  تیاکـش  دلفـستره  زا  ًالـصفم  یغورف  سپس 

یم حرطم  ناریا  هبتر  یلاع  تاماقم  زا  یکی  دزن  دیشمج  تخت  هلئسم  هک  یعقاوم  ِلومعم  قبط  : » دنا هتشاد  تسد  نارهت  رد  ناملآ  ترافس 
یتاعالطا ناریا  تلود  هک  دش  یعدم  ریزو  تسخن  تخادرپ . دلفستره  رتکد  ناهانگ  تاریصقت و  شرامش  هب  ًاعبط  زین  ریزو  تسخن  دوش ،

ًاعقاو یلو  ما ، هدینـش  ار  مهبم  تاماهتا  نیا  اـهراب  مه  ًـالبق  هک  متفگ  وا  هب  ًاروف  دـنز . یم  همطل  رتکد  هقباـس  هب  ًادـیدش  هک  دراد  تسد  رد 
عالطا ناریا  تلود  هک  تفگ  داد و  يروآ  تریح  خساپ  یغورف  هک  دوش ، یمن  هداد  اهنآ  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  تقوچیه  ارچ  مناد  یمن 
نارهت رد  ناملآ  ترافس  کمک  زا  راک  نیا  يارب  هکنیا  دنک و  یم  جراخ  ناریا  زا  ار  دنمشزرا  يرنه  ءایشا  دلفستره  رتکد  هک  تسا  هتفای 
راتخم ریزو  دلفستره و  رتکد  هیلع  یماهتا  نینچ  هک  متفگ  وا  هب  اجنیا  رد  تسا . هداد  یم  لاقتنا  ناملآ  هب  ار  روبزم  ءایشا  هتسج و  یم  دوس 

تساطخ یماهتا  نینچ  حرط  هک  متفگ  ًاتراسج  و  تسا ، ینیگنـس  رایـسب  ماهتا  راتخم ، ریزو  یلاع  ماقم  هب  هجوت  اب  صوصخلا  یلع  ناملآ ،
ًالامتحا  ) ناریا تلود  ناگدنیامن  زا  یکی  هک  تفگ  خساپ  رد  ریزو  تسخن  هک  دـننک ، تباث  ار  ماهتا  نیا  یقوثو  لباق  نادـهاش  هکنآ  رگم 

(1) .« تسا هدید  ار  قاچاق  ءایشا  تسا ) ناملآ  ترافس  مادختسا  رد  هک  یمسر  همین  رومأم  کی 

هب هقیتع  ءایـشا  يدزد  هب  ار  دلفـستره  ًالبق  هک  تفر ، تمکح  تاقالم  هب  دلفـستره  هرابرد  وگتفگ  يارب  زور  نامه  يادرف  كورب  ینروه 
هک یمیدق  ماهتا  نیا  : » دنام زجاع  شیاعدا  تابثا  زا  دـهدب ، هیارا  ار  شکرادـم  هک  تساوخ  وا  زا  یتقو  یلو  دوب . هتخاس  مهتم  پوپ  هویش 

هدافتسا ءوس  اه  یناریا  يزاون  نامهیم  زا  ناریا  زا  يرنه  ءایشا  ندرک  جراخ  اب  دلفستره  رتکد 
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رتکد هک  ییاه  ناتسرهش  اهرهـش و  همه  سیلپ  نارومأم  رادناتـسا و  هک  دش  اعدا  دش . حرطم  يرتشیب  بات  بآ و  اب  رگید  راب  تسا ، هدرک 
تایئزج ات  متساوخ  وا  زا  اجنیا  رد  هک  دنا ، هتشاد  تیاکش  وا  زا  ءانثتساالب  تسا ، هدرک  دیدزاب  اهنآ  زا  هتـشذگ  لاس  دنچ  فرظ  دلفـستره 

تـشگنا هب  يزاین  رگید  هک  تسا  دایز  رتکد  هیلع  لیبق  نیا  زا  یتاماهتا  ردـقنآ  هک  یلک  ياعدا  اب  ریزو ] . ] دراذـگب نم  راـیتخا  رد  يرتشیب 
هب تمکح  دروآ ». یبرع  لثملا  برض  کی  دوخ  ياعدا  دییأت  يارب  و  تفر ، هرفط  نم  هب  خساپ  زا  تسین  صاخ  دروم  کی  يور  نتشاذگ 

يارب هک  ینامز  ات  : » درادن دیـشمج  تخت  زا  دلفـستره  دـیدزاب  اب  یتفلاخم  چـیه  هک  تفگ  درک  دراو  دلفـستره  هب  هک  یتاماهتا  همه  مغر 
.« میرادن يراشتسم ]  ] تُسپ نیا  رد  وا  مادختسا  اب  یتفلاخم  چیه  دنکن ، تسرد  دیشمج  تخت  رد  يّرقم  شدوخ 

، هناخترازو یلبق  ياه  نیمـضت  فالخرب  هک  داد ، عـالطا  وا  هب  تمکح  و  دـش ، هدـناوخ  فراـعم  ترازو  هب  كورب  ینروه  دـعب ، هتفه  ود 
هتفرگ ناریزو  تأیه  ار  میمصت  نیا  ایآ  هک  دیسرپ  كورب  ینروه  تشاد . دهاوخن  ار  دیـشمج  تخت  زا  دیدزاب  قح  هجوچیه  هب  دلفـستره 

یمیمصت نینچ  ًاصخش  ناشیا  هدیسر و  هاش  ضرع  هب  بلطم  هنافسأتم  تفگ  خساپ  رد  هک  : » دراد دوجو  نآ  رییغت  ناکما  ایآ  هکنیا  تسا و 
ناشیا میمـصت  هک  دوزفا  وا  دـنا . هدرک  در  ار  يا  هزاجا  نینچ  ياطعا  يارب  وا  صخـش  ریزو و  تسخن  هیـصوت  بیترت  نیدـب  و  دـنا ، هتفرگ 

ار دلفـستره  راتفر  ءوس  ماهتا  رگید  راـب  تمکح   (1) .« درک بوـسحم  ییاـهن  یعطق و  ار  نآ  دـیاب  ناریا  تلود  رظن  زا  تسا و  ریذـپانرییغت 
: دادن هیارا  نآ  تابثا  يارب  یکرادم  مه  زاب  یلو  تخاس ، حرطم 

هک تخاس  حرطم  ار  صخشم  ماهتا  نیا  رگید  راب  کی  درک و  عورش  دلفستره  رتکد  هیلع  ار  شا  یگشیمه  ياه  فرح  نامه  سپس  ریزو 
مرایتخا رد  تاماهتا  نیا  زا  يرتشیب  تایئزج  هک  متساوخ  وا  زا  تسا . هدرک  کمک  وا  هب  ناریا  زا  يرنه  ءایشا  جورخ  رد  ناملآ  ترافس 
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ياه شالت  هداد و  لاقتنا  ناملآ  ترافـس  هب  شیپ  لاس  دنچ  ار  یناتـساب  ءایـشا  هبعج  شـش  دلفـستره  رتکد  هک  دـش  یعدـم  وا  دراذـگب و 
روبزم هبعج  شـش  دوجو  زا  ناریا  تلود  هک  ناملآ  راتخم  ریزو  هب  بلطم  نیا  رکذت  مغر  هب  ءایـشا ، نآ  بحاصت  يارب  ناریا  تلود  ررکم 
دیشمج تخت  هب  اه  هبعج  تایوتحم  ایآ  هک  نم  لاوئس  نیا  هب  خساپ  رد  تمکح  تسا . هدوب  هجیتن  یب  دراد ، عالطا  روشک  نآ  ترافس  رد 

هدش اطعا  دلفستره  رتکد  هب  ًاتقوم  نآ  زایتما  هک  تسا  يرگید  یناتساب  هطوحم  هب  قلعتم  روبزم  ءایشا  هک  تشاد  ناعذا  ریخ ، ای  هتشاد  قلعت 
یکی شرازگ  دناوت  یم  یتح  هک  تفگ  سپس  دوب . یقاب  شرکش  ياج  دش ، یم  متخ  اج  نیمه  هب  هیضق  رگا  هک  دوزفا  نیا ، دوجو  اب  دوب ؛

هک مدرک  لـیامت  زاربا  ًاروـف  دـهدب . ناـشن  نم  هب  تسا  هدرک  تیاکـش  دلفـستره  رتـکد  ینوناـقریغ  ياـه  تیلاـعف  زا  هک  ار  نارادناتـسا  زا 
یکـش زین  ناشیا  و  تسا ، هدش  هاش  میلـست  كرادم  نیا  همه  : » تفگ ترازو  لیفک  دادن . ناشن  نم  هب  ار  نآ  یلو  منیبب ، ار  روبزم  شرازگ 
تخت زا  دـیدزاب  هزاجا  يارب  دلفـستره  تساوخرد  هک  تشاد  راظتنا  ناریزو  تأیه  زا  دـیابن  نیارباـنب ، دـنرادن . تاـماهتا  تحـص  هراـبرد 

.« دنک حرطم  ار  دیشمج 

تـشاد دصق   » دئوس رادراک  دوب ، هدمآ  نایم  هب  زین  دئوس  دهعیلو  ياپ  قارع  ناریا و  زرم  هیـضق  رد  هک  ییاجنآ  زا  تفایرد  كورب  ینروه 
بتارم دلفستره ، تسد  هب  قارع  ناریا و  زرم  زا  يرنه  ءایشا  جورخ  رد  دئوس  دهعیلو  تلاخد  ماهتا  اب  طابترا  رد  هدنیآ  زور  دنچ  لوط  رد 
ترازو لیفک  رادید  هب  دئوس  رادراک  [ 1935  ] هیروف مهدزاود  خیرات  رد  دنک ... غالبا  هماع  دیاوف  ترازو  هب  ار  دوخ  نحللادیدش  ضارتعا 

قارع ناریا و  زرم  رد  یکرمگ  ياه  یـسرزاب  زا  دلفـستره  رتکد  ِرارف  هب  دـئوس  دـهعیلو  کمک  هرابرد  هک  ار  یتاعیاش  تفر ، هماع  دـیاوف 
دراو دئوس  دهعیلو  هب  یماهتا  ًامـسر  هک  یتروص  رد  تشاد  زاربا  نینچمه  وا  درک . بیذکت  ار  ماهتا  نیا  و  دش ، رکذتم  وا  هب  تشاد  دوجو 

ترازو هب  ار  بلطم  هلصافالب  دشاب ، هدش 
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ای صخـش ، ناریا  یهاشنهاش  تلود  ات  تساوخ  دهاوخ  نینچمه  و  درک ، دـهاوخ  ضارتعا  رما  نیا  هب  ًادـیدش  و  درب ، دـهاوخ  هجراخ  روما 
هچنانچ دراد  دصق  دـئوس  هاشداپ  دوزفا  وا  دـهد . رارق  ینوناق  درگیپ  دروم  هلـصافالب  دـنا ، هدرک  دراو  ار  یتاماهتا  نینچ  هک  ار  یـصاخشا ،

ضارتعا رما  نیا  هب  ًامیقتسم  ناریا ، هاشنهاش  ترـضحیلعا  هب  یـصخش  يا  همان  لاسرا  اب  دوشن ، هیارا  ریزو  يوس  زا  يا  هدننک  عناق  حیـضوت 
(1) .« دنک

: دسیون یم  شرازگ  نامه  رد  كورب  ینروه  دـنکن . لیدـبت  کیتاملپید  هلئـسم  کی  هب  ار  هثداح  نیا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  ناریا  تلود 
هماع دیاوف  ترازو  لیفک  داد ، حرش  میارب  ار  شیاهوگتفگ  يارجام  یصوصخ  روط  هب  ریزو  اب  شرادید  زا  سپ  دئوس  رادراک  هک  روطنآ  »

ار روبزم  تاعیاش  زین  وا  هکنیا  تسا ؛ هدشن  دراو  یتیاکـش  ای  ماهتا  چـیه  ًامـسر  هک  تفگ  وا  هب  ریزو  دوب . هتفگ  غورد  اقآ  کی  لثم  ًارهاظ 
يارب يداـیز  مارتـحا  ناریا  تلود  هکنیا  تسا ؛ هدرکن  نآ  هب  یهجوـت  نیرتـمک  يرگید  یناریا  ماـقم  چـیه  هـن  وا و  هـن  یلو  تـسا ، هدـینش 
تلود دئوس ، دهعیلو  دورو  زا  شیپ  یلیخ  یلو  دناد ، یم  ار  ناریا  رد  وا  یلاع  راک  ردق  و  تسا ، لیاق  دلفـستره  رتکد  یملع  عیفر  هاگیاج 
تخت رد  ناشیا  ندـنام  هماع ، دـیاوف  ترازو  اب  دلفـستره  رتکد  يراـکمه  یگنهاـمه و  مدـع  لـیلد  هب  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا 

روما ترازو  رد  ار  هلئـسم  يریگیپ  دـصق  رگید  هک  تشاد  زاربا  دـئوس  رادراک  تاحیـضوت ، نیا  هب  هجوت  اب  تسین . حالـص  رگید  دیـشمج 
.« تسا هدوب  هدننک  عناق  هماع  دیاوف  ترازو  تاحیضوت  هک  داد  دهاوخ  عالطا  دئوس  دهعیلو  هب  درادن و  هجراخ 

هکلب هدوبن ، ساسا  هیاپ و  یب  مه  نادـنچ  دلفـستره  هب  هدراو  تاماهتا  هک  دـبای  یم  همتاخ  بلطم  نیا  هب  ناعذا  اـب  كورب  ینروه  شرازگ 
. دوبن هلئـسم  نیا  وا  اـب  ناریا  تلود  دـیدش  تموصخ  تلع  یلو  تسا . هدز  رـس  بوـخ » رتـکد   » ياـقآ نیا  زا  يدنـسپان  تشز و  ياـهراک 

رادراک : » دسیون یم  كورب  ینروه 
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اریز تسا  روآ  تلاجخ  يردق  شیارب  بلطم  نیا  يریگیپ  هک  تفگ  نم  هب  یـصوصخ  یلیخ  تمکح ، اب  شیوگتفگ  اب  طابترا  رد  دـئوس 
تیکلام رد  نونکا  مه  هک  ار  انب  هیاپ  حول  راهچ  ای  ود ، دیرخ  داهنشیپ  دئوس  دهعیلو  هب  دلفـستره  رتکد  هک  تسا  هدینـش  شدوخ  شوگ  هب 

شـش تمیق  هب  ار  قوف  ءایـشا  ناوت  یم  هک  تسا  هتفگ  دلفـستره  هک  دوب  هدینـش  نینچمه  وا  دوب ؛ هداد  تسا ، نادـمه  نکاس  ِیناریا  کـی 
دئوس رد  هزوم  کی  هب  ار  اهنآ  یـسرزاب  نودب  دوخ و  کیتاملپید  زایتما  زا  هدافتـسا  اب  دـهعیلو  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  دـیرخ و  رالد  رازه 

. دهد لاقتنا 

ناملآ راتخم  ریزو  لاقتنا 

تمکح دش . شروشک  هب  ناملآ  راتخم  ریزو  ندناوخارف  هب  رجنم  ًاتیاهن  هقیتع  ءایشا  قاچاق  رد  دلفستره  اب  ناملآ  ترافـس  یتسدمه  ماهتا 
. دوب هدرب  تیاکش  هجراخ  روما  ترازو  هب  یمسر  يرادید  رد  دلفـستره  زا  عافد  يارب  ناملآ  راتخمریزو  هک  داد  عالطا  كورب  ینروه  هب 

راک نیا  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  مالعا  ناملآ  راـتخم  ریزو  لاـح  ضرع  زا  ار  ناریا  تلود  ناوارف  يدنـسرخان  بتارم  ًاتحارـص   » زین تمکح 
یم دـنک ، یم  هفاـضا  زین  ار  دوخ  تارظن  اـجنیا  رد  هک  كورب  ینروـه   (1) .« تسا هدرک  رت  میخو  ار  نآ  عاـضوا ، دوبهب  هب  کـمک  ياـجب 

رد تشاذگ و  هجراخ  ترازو  رب  یبولطمان  رایسب  ریثأت  دلفـستره  زا  عافد  رد  ناملآ  راتخم  ریزو  هدیجنـسن  هنارـسدوخ و  ضارتعا  : » دسیون
نیمه هب   (2) .« تخادـنا رطخ  هب  دیـشمج  تخت  هلئـسم  هناتـسود  لصف  لح و  يارب  ار  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ياه  شالت  لاـح  نیع 
راتخم ریزو  یمـسر  ریغ  تاضارتعا  هجیتن  رد  : » دیـشک یتحار  سفن  ناملآ  راتخم  ریزو  لاقتنا  ربخ  ندینـش  اب  كورب  ینروه  هک  دوب  لیلد 

يرنه ءایشا  لاقتنا  رد  راتخم  ریزو  یتسدمه  ماهتا  دلفستره و  رتکد  زا  عافد  رد  ناملآ 
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ترافـس لوا  ریبد  دـش . دـهاوخ  نارهت  رد  دوخ  راکمه  نیزگیاج  دادـغب  رد  ناملآ  راـتخم  ریزو  يدوزب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  ناـملآ ، هب 
زا راهب  ات  وا  ما  هتفای  عالطا  هک  روطنآ  یلو  تسا ، هدرک  دـییأت  ًاعطق  ار  مولعمان  تُسپ  کـی  هب  راـتخم  ریزو  ماـگنهدوز  لاـقتنا  ربخ  ناـملآ 
ای تسا  هدرک  وا  زا  یتیاکـش  دلفـستره  هلئـسم  اب  طابترا  رد  نیلرب  رد  ناریا  راتخم  ریزو  ایآ  ممهفب  ما  هتـسناوتن  زونه  تفر . دهاوخن  ناریا 

(1) .« ریخ

ناریا هدنیآ  هتفه  ود  تدم  فرظ  هک  دراد  روتـسد  هتفای و  لاقتنا  دنالنف  هب  ناملآ  راتخم  ریزو  هک  داد  شرازگ  كورب  ینروه  دـعب ، یمک 
هک تسا  هتفاـی  عـالطا  هک  تفگ  نم  هب  ناـملآ ]  ] راـتخم ریزو  هک  دوب  شیپ  هتفه  کـی  نیمه  : » دـسیون یم  كورب  ینروه  دـنک . كرت  ار 

دلفستره و رتکد  اب  راتخم  ریزو  هطبار  ماهتا  هب  هجوت  اب  تفای . دهاوخ  لاقتنا  يزکرم  ياپورا  ياهروشک  زا  یکی  هب  ناتـسبات  ای  راهب  رخاوا 
میقتـسمریغ ای  میقتـسم  هجیتن  راتخم  ریزو  لاقتنا  هک  تسین  دیعب  نم  نامگ  هب  تسا ، هدرک  دراو  اهنآ  يود  ره  هب  ناریا  تلود  هک  یتاماهتا 

قارع ناریا و  زرم  هثداح  هب  طوبرم  تاماهتا  أشنم  هرابرد  یتاعالطا  دوخ ، تمیزع  زا  شیپ  ناـملآ  راـتخم  ریزو   (2) .« دشاب یتاماهتا  نینچ 
زاربا دـنالنف  هب  شتمیزع  زا  شیپ  ناـملآ  راـتخم  ریزو  هک  منک  هفاـضا  مناوت  یم  طاـبترا  نیا  رد  : » دوب هتـشاذگ  كورب  ینروه  راـیتخا  رد 

هب یمـسر  یمارگلت  لاسرا  اب  يزرم  كرمگ  رومأم  نامه  دربن ، ار  شمان  هک  یناریا ، هبتر  یلاع  ماقم  کی  زا  قثوم  عالطا  هب  انب  هک  تشاد 
ندناوخارف هک  دنک  یم  دـییأت  دوخ  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  كورب  ینروه   (3) .« دوب هتخاس  مهتم  ار  دلفستره  رتکد  هماع  دیاوف  ترازو 

نیا هب  يا  هتفه  دنچ  : » تسا هتـشاد  طابترا  ناملآ  ترافـس  قیرط  زا  دلفـستره  وا و  طسوت  هقیتع  ءایـشا  قاچاق  ماهتا  اب  ناملآ  راتخم  ریزو 
، هتشذگ بش  دشاب . طبر  یب  دیشمج  تخت  ینالوط  ياوعد  اب  دیابن  اپورا  هب  ناریا  زا  ناملآ  راتخم  ریزو  لاقتنا  هک  مدوب  نونظم  هلئسم 
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ترافـس رد  هک  یماش  تفایـض  رد  هاش ، یمیمـص  کیدزن و  ناتـسود  زا  هجراـخ و  روما  قباـس  ریزو  باون ، ناـخ  یلقنیـسح  ياـه  فرح 
. تسا هدوب  نیلرب  رد  ناریا  راتخمریزو  ضارتعا  هجیتن  رد  ناـملآ  راـتخم  ریزو  لاـقتنا  هک  تفگ  وا  درک . دـییأت  ارم  نظ  دوب ، هدـش  رازگرب 

ریزو مه  ریزو و  تسخن  مه  هک  دش  یم  طوبرم  یتاماهتا  هب  ناریا  ضارتعا  نم  نامگ  هب  یلو  درکن ، شاف  ار  ضارتعا  نیا  تایئزج  وا  هتبلا 
هتبلا دندوب . هتخاس  حرطم  نم  دزن  ناملآ  هب  يرنه  ءایشا  ییاعدا  لاقتنا  اب  ناملآ  راتخم  ریزو  طابترا  هرابرد  یمـسرریغ  روط  هب  هماع  دیاوف 
رتکد وا و  هب  هدراو  تاماهتا  هک  تسین  یکش  یلو  هتشادن ، کیتاملپید  تازایتما  زا  هدافتسا  ءوس  رد  یتسد  راتخمریزو  هک  مدقتعم  ًاصخش 
دیدج راتخمریزو  هرابرد  كورب  ینروه   (1) .« تسا هتشاد  تفر ، یم  راظتنا  هچنآ  زا  رتوز  هام  دنچ  شلاقتنا ، رد  يا  هدمع  شقن  دلفستره 

راتخمریزو فالخ  رب  ناملآ ، دیدج  راتخمریزو  هک  دـشاب  بلاج  بلطم  نیا  هب  هراشا  دـیاش  نیا ، دوجو  اب  : » دـسیون یم  نارهت ، رد  ناملآ 
کی دلفـستره  هک  یلاـح  رد  دـیآ ، یم  باـسح  هب  رلتیه  هشتآود  نارادـفرط  زا  تسا ، يزاـن  کـی  راـچانب  هک  دوـخ  لـیم  هب  هن  هک  یلعف ،

(2) .« تسا یناملآ  يدوهی 

دلفستره ندرک  اهر 

شالت هنالاعف  و  درک ، اهر  ار  دلفستره  تقو  توف  نودب  دوب ، اه  یناریا  اب  هناتـسود  طباور  ظفح  قاتـشم  هک  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو 
رارق درب ، یم  رس  هب  وگاکیش  رد  هک  دلفـستره  هک  داد  عالطا  يروم  هب  دتـسیرب  زلراچ  دزاس . فرـصنم  ناریا  هب  تشگزاب  زا  ار  وا  ات  دومن 

میلـست ناریا  ترافـس  هب  ار  شا  همانرذگ  ازیو  بسک  يارب  دراد  دصق  و  دـیایب ، نتگنـشاو  هب  نآ  دودـح  ای  هیروف 1935  زور 8  رد  تـسا 
رد شیاهراک  هب  نداد  نایاپ  يارب  ًافرص   » ناریا هب  دلفستره  تشگزاب  هک  داد  عالطا  يروم  هب  دتسیرب  دنک .
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؟(1) دنک کمک  وا  هب  و  تسیچ ، ناریا  هب  رفس  زا  دلفـستره  دصق  هک  دهدب  عالطا  ناریا » راتخم  ریزو  هب   » دناوت یم  يروم  ایآ  تساجنآ ».
راتخم ریزو  ندرک  علطم  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًاتیاهن  مدرک و  رکف  هلئـسم  نیا  هب  يردـق  : » تشون دتـسیرب ، زمیج  هب  شا  همان  رد  يروم 

یمادقا چیه  هب  تسد  مهد  یم  حیجرت  یلعف  طیارش  رد  دشاب . مه  هنالقاعریغ  دیاش  یتح  درادن و  يا  هدیاف  چیه  دلفستره  دصق  زا  ناریا ] ]
. دوب هدش  لجسم  رگید  دلفستره  ندرک  اهر   (2) .« منزن

یم یگدنز  ندـنل  ياه  لته  زا  یکی  رد  هراوآ  کی  لثم  هک  دـنک  یم  شاف  دتـسیرب  يارب  دوخ  لیروآ 1935  خروم 8  همان  رد  دلفستره 
كاخ زا  دنک و  رفـس  هیـسور  هب  نارهت ، رد  ناملآ  راتخم  ریزو  هیـصوت  فالخرب  تشاد  دصق  دوش ، ناریا  دراو  دوب  هتـسناوتن  هک  وا  دـنک .
ناملآ رد  : » تشون دلفـستره  نیا ، رب  هوالع  دنهدب . شهار  ناریا  هب  هک  دوبن  راودـیما  نادـنچ  مه  شدوخ  هتبلا  دوشب . ناریا  دراو  يوروش 

... دوش یم  رت  ینارحب  تیاهن  یب  دراد  دوش ، رت  مارآ  هکنیا  ياجب  عاضوا  مدوبن . ناش  نتـشون  هب  لیام  هک  دوش  یم  زاب  يداـیز  ياـه  هماـن 
هنامـصخ ياهورین  نانچ  اه  هزوم  اههاگـشناد و  رد  و  یبهذـم ، یـشزومآ  ياه  نامزاس  رد  دوب . دـهاوخ  راوشد  یلیخ  ناملآ  هب  تشگزاب 

یلیخ عاـضوا  مدرگنرب . اـجنآ  هب  مهد  یم  حـیجرت  هک  منک - تبحـص  بلطم  نیا  دروـم  رد  مهاوـخ  یمن  هـتبلا  دنتـسه - راـک  رد  يداـیز 
کشزپماد 35 ناوج  کی  نیلرب  هاگـشناد  رد  درادـن . دوجو  یملع  ياهراک  يارب  ینهذ  شمارآ  نتفای  هب  يدـیما  چـیه  تسا و  كانرطخ 

میارب یناملآ  نابز  هب  یطیارـش  چـیه  رد  دنابـسچ . یم  شا  يزان  مروفینوا  درز  نهاریپ  يور  ار  هاگـشناد  مرآ  هک  تسا  هدـش  سیئر  هلاـس 
هک رلفکار ، یکشزپ  تاقیقحت  هسسؤم  زا  رنسکلف  نمیاس  رتکد  ياه  هتفگ  قبط  : » دسیون یم  همان  نیا  هرابرد  دتسیرب  زلراچ  دیتسرفن ». همان 

رد هلئسم  نیا  هرابرد  شیپ  زور  ردنچ  مردپ 
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ار شتخب  ات  دوب  هدمآ  هدحتم  تالایا  هب  ًالبق  هک  تسا  یقفومان  کشزپماد  عقاو  رد  هاگشناد  ناوج  سیئر  درک ، یم  تبحص  وا  اب  وگاکیش 
روسفرپ ار  نآ  هجیتـن  هک  دروآ ، يور  تسایـس  هب  تشگزاـب و  ناـملآ  هب  و  دـشن ، قفوم  ًالـصا  مه  اـجنیا  رد  یلو  دـنک . ناـحتما  اـجنیا  رد 
هدنکفا هیاس  ناملآ  رس  رب  یموش  ربا  لثم  رگید  راب  کی  یطسو  نورق  ّرجحت  لهج و  هک  تسین  یکش  تسا . هتشون  شا  همان  رد  دلفـستره 

(1) .« تسا

دوش یم  دلفستره  نیشناج  تیمشا  فا . شیرا 

. دوب هدرک  ار  وا  ضیوعت  ياـضاقت  ًامـسر  ناریا  تلود  هک  دـش  حرطم  ربماسد 1934  هام  رخاوا  رد  دلفـستره  يارب  ینیـشناج  نتفای  هلئـسم 
هب رگا  مینک  یم  ساسحا  هک  تسا  یتدم  : » دوب هداد  صیخشت  دوخ  ررض  هب  ًاعطق  ار  دلفستره  دوجو  شیپ  اهتدم  زا  یسانش  قرش  هسسؤم 

دوب نکمم  يرافح  ریدم  ماقم  رد  وا  ظفح  هکنیا  و  دیـسر ؛ یم  هجیتن  هب  شیپ  اهتدم  یلعف  تارکاذـم  ًالامتحا  دوبن ، دلفـستره  رتکد  رطاخ 
مالعا ماگنه  هب  دتسیرب   (2) .« دیشمج تخت  رد  هسـسؤم  راک  همادا  هب  مه  و  دهدب ، همتاخ  تارکاذم  هب  مه  هک  دراد  نآ  رب  ار  ناریا  تلود 

یم يروم  هب  دتـسیرب  زلراچ  تسا . هدـش  باختنا  تمـس  نیا  هب  يروم  دـییأت  اب  دلفـستره  نیـشناج  هک  دزاس  یم  شاف  تیمـشا ، باـصتنا 
: دسیون

یلاعترـضح زا  نتگنـشاو ، هب  ادـیرولف  زا  نات  تشگزاـب  زا  سپ  ناـمرود  هار  زا  ینفلت  ساـمت  نیلوا  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  دـیاش 
دلفستره رتکد  ینیشناج  يارب  یتیلوبقم  ناشیا  امش  رظن  هب  ایآ  هک  دییامرفب  دینک و  نایب  تیمـشا  فا . رتکد  زا  ار  نات  یبایزرا  ات  متـساوخ 

. دوب اه  یناریا  یلامتحا  شرگن  وا و  زا  ام  تشادرب  قباطم  ًاقیقد  قفاوم و  رایـسب  امـش  تارظن  دروم ، ود  ره  رد  دـنراد . اـه  یناریا  مشچ  رد 
رتکد
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. میریگب تمدخ  هب  ار  تیمشا  رتکد  مینک و  ششوک  دیاب  هک  دوب  هدیقع  مه  نم  اب  زین  دتسیرب 

اب رود  هار  زا  نفلت  اب  نوتسوب ، يابیز  ياهرنه  هزوم  يانما  تأیه  رد  تیمشا  رتکد  ینارنخس  مامتا  زا  سپ  متسناوت  هیوناژ ،  18 هعمج ، زور 
حیضوت مدرک . داهنشیپ  ناشیا  هب  ار  یسانش  قرش  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  يرافح  تیریدم  تُسپ  وگتفگ  نیا  رد  مریگب . سامت  وا 

يرافح تیریدم  نتـشاد  هدـهعرب  زا  ار  وا  ررکم  ياه  تیاکـش  هرخالاب  هسـسؤم  هک  تسا  هدیـسر  دلفـستره  رتکد  عالطا  هب  ًالبق  هک  مداد 
دیـشمج تخت  رد  راک  جـیاتن  راشتنا  هب  ًالک  سپ  نیا  زا  ناریا - رد  هسـسؤم  راک  اـب  ناـشیا  هطبار  عقاو  رد  و  ناـشیا - فیاـظو  و  هتفریذـپ ،

. تسا هدـمآ  ناجیه  هب  هدرک و  راـختفا  رایـسب  میا  هداد  ناـشن  وا  هب  هک  یتیاـنع  زا  تیمـشا  رتکد  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  دوش . یم  دودـحم 
هزوم و  ایناولیـسنپ ، هاگـشناد  هزوم  هب  شا  ینونک  ياه  تیلاعف  لابق  رد  یتادـهعت  هک  تخاس  ناشنرطاخ  میتشاد ، عـالطا  مه  ًـالبق  هکناـنچ 

. دراذگب نایم  رد  هسسؤم  ود  نیا  تاماقم  اب  ار  ام  داهنشیپ  دیاب  هکنیا  و  دراد ؛ نوتسوب  يابیز  ياهرنه 

ياسؤر هک  داد  ربخ  نامیاهوگتفگ ، لوط  رد   » وا درک . رفس  اجنآ  هب  تیمـشا  دوب ، وگاکیـش  رد  دلفـستره  زونه  هک  ینامز  هیوناژ ، رد 27 
، دـنا هدرک  مـالعا  ناریا  رد  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  يراـفح  تیریدـم  تُسپ  رد  وا  باـصتنا  اـب  ار  دوخ  یلوصا  تقفاوم  شا  یلعف 

رتکد دشاب ... هتشاد  هدهع  رب  ير  رد  ار  ناش  یـسانش  ناتـساب  كرتشم  ياهراک  تیریدم  رگید  هام  تدم 18  هب  لقادح  هکنیا  رب  طورـشم 
ار شا  یلعف  یسانش  ناتـساب  هورگ  ياضعا  يردق  هب  هام  هدجه  نیمه  تدم  فرظ  تسا  رداق  هک  تشاد  زاربا  یـصوصخ  روط  هب  تیمـشا 

يارب یلو  دهدب ؛ صاصتخا  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  يرگید ، دهعت  چیه  نتشاد  نودب  ار ، دوخ  تقو  مامت  دناوتب  هک  دهد  شیازفا  ير  رد 
، درک دهاوخن  رارصا  دوخ  ياه  هشقن  زا  هلحرم  نیا  يارجا  رب  دنکن ، درسلد  ار  نوتسوب  يابیز  ياهرنه  هزوم  هژیو  هب  هکنیا 
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.« دهدب همادا  ناریا  رد  دوخ  یسانش  ناتساب  راک  هب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  تسا  قاتشم  نوتسوب  یسانش  ناتساب  هورگ  اریز 

هک دوب  روبزم  هسسؤم  هس  راک  ماغدا  رد  لوا  ماگ  طقف  تیمشا  باصتنا  تشاد . یساسا  یتیمها  هک  درک  دیکأت  يا  هتکن  رب  سپس  دتـسیرب 
هلئسم نیا  هب  ًاصخش  زین  تیمشا  رتکد  هک  روطنامه  هکلب - تشادن ، یعنام  چیه  قوف  داهنشیپ  نم  رظن  زا  : » داتفا قافتا  دعب  لاس  کی  ًابیرقت 

یم همتاخ  هنوگنیا  دتـسیرب  همان  داد ». یم  دـیون  قوف  ییاکیرمآ  تاسـسؤم  نیب  زین  ار  يرت  هناتـسود  هچ  ره  طـباور  يرارقرب  درک - هراـشا 
هکنانچ مهم - هتکن  دوب . ناتیاه  هدنورپ  لیمکت  امـش و  عالطا  يارب  ًافرـص  دـش  رکذ  تارکاذـم  تایئزج  زا  الاب  رد  هک  يا  هصالخ  : » تفای

رتکد ياجب  ار  تیمـشا  فا . شیرا  رتکد  باختنا  هک  دـبای  ناکما  دوز  یلیخ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  هک  تسا  نیا  میتسه - راودـیما 
شقن ربخ  نیا  هک  تسا  دـیما  دـهدب . عـالطا  ناریا  تلود  هب  ناریا ، رد  هسـسؤم  یـسانش  ناتـساب  هورگ  يراـفح  ریدـم  ناونع  هب  دلفـستره 
دیدـج باصتنا  اب  يروم   (1) .« دشاب هتـشاد  تسا ، هدش  ینالوط  رایـسب  هک  یلعف  تارکاذـم  رتعیرـس  هچ  ره  ندیـسر  هجیتن  هب  رد  ییازـسب 

هک دـسر  یم  رظن  هب  و  تسا ، هدـش  داهنـشیپ  تیمـشا  رتکد  هب  يرافح  تیریدـم  تُسپ  هک  متفایرد  رطاخ  ترّـسم  هقالع و  اـب  : » دوب قفاوم 
طقف هن  دوب ؛ دـهاوخ  عفنیذ  نیفرط  همه  عفن  هب  رـضاح  باـصتنا  هک  مراد  ناـنیمطا  دـنریذپب . ار  قوـف  داهنـشیپ  دـنناوتب  ًـالامتحا  زین  ناـشیا 
نینچ اب  ًالماک  زین  ناریا  تلود  هک  مرادن  یکـش  و  درک ، دـهاوخ  راک  زین  اهنآ  يارب  تیمـشا  هک  یتاسـسؤم  هکلب  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم 

(2) .« درک دهاوخ  تقفاوم  یباصتنا 

هب قوف  باصتنا  غالبا  يارب  ار  بسانم  عقوم  ات  تساوخ  وا  زا  كورب  ینروه  هب  تیمـشا  باختنا  ربخ  مالعا  ماگنه  هب  هجراخ  روما  ترازو 
ات تسین  لیام  هسسؤم  : » هکنیا و  دهد ، عالطا  هناخترازو  هب  اه  یناریا 

هیوناژ 1935. خروم 31  ، 296/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  زلراچ  همان  - 1
هیروف 1935. خروم 5  ، 299/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  دتسیرب ، هب  يروم  همان  - 2
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هب رتدوز  هچ  ره  هک  داد  خـساپ  زین  كورب  ینروـه   (1) .« دـیایب نایم  هب  نآ  زا  یتبحـص  یناریا  تاماقم  هب  باصتنا  نیا  ربخ  غـالبا  زا  شیپ 
هماع دیاوف  ریزو  و  تشاد ، تمکح  اب  ینالوط  يرادـید  كورب  ینروه  هیروف 1935 ، خیرات 10  رد   (2). تسا رتهب  میهدب ، ربخ  اه  یناریا 
قرـش هسـسؤم  فرط  زا  زاـیتما  قح  شریذـپ  تروص  رد  هک  درک  يراودـیما  زاربا   » تمکح درک . حرطم  ار  دـیدج  يراـفح  ریدـم  هلئـسم 

هب یلو  تسا ، هدش  باختنا  یصخش  نینچ  ًاقافتا  هک  مداد  ربخ  وا  هب  دوش . باختنا  تُسپ  نیا  يارب  هتـسجرب  سانـش  ناتـساب  کی  یـسانش ،
ریدم هک  مدوزفا  نینچمه  دـش . دـهاوخن  شاف  وا  مان  دوشن ، لصف  لح و  ًاعطق  تارکاذـم  هب  طوبرم  لیاسم  همه  هک  ینامز  ات  يوق  لامتحا 

تقفاوم وا  باصتنا  اب  دوب  هک  مه  يرگید  یکیدزن  رواخ  تلود  ره  ًاملـسم  تسا و  یمان  شوخ  هتـسجرب و  رایـسب  صخـش  دیدج  يرافح 
دیدج يرافح  ریدـم  مان  عیرـس  مالعا  هک  مدرک  هیـصوت  مداد ، هجراخ  روما  ترازو  هیروف  خروـم 8  مارگلت  هب  هک  یخـساپ  رد  درک ... یم 

رتمک ار  ینونک  تالکشم  دلفـستره  رتکد  زجب  يرگید  يرافح  ریدم  ره  یفرعم  هک  دوب  لالدتـسا  نیا  رب  نم  ضرف  دشاب . دیفم  دناوت  یم 
رد ریخأت  دوب . دهاوخ  یسانش  ناتساب  هورگ  ياه  تیلاعف  رتعیرس  هچ  ره  عورـش  هب  شلیامت  رد  هسـسؤم  تین  نسح  زا  يا  هناشن  دنک و  یم 

تقفوم همتاخ  هار  رس  رب  دوجوم  عناوم  شناتسد  ریز  مرادن  یکش  هتبلا  هک  تسا ، هدوب  هاش  یلصا  ياه  تیاکش  زا  یکی  راک  ددجم  عورش 
: دهد یم  حرش  هنوگنیا  ار  هاش  ياه  تیاکـش  زا  رگید  یکی  نینچمه  كورب  ینروه   (3) .« دنا هدناسرن  ناشیا  ضرع  هب  ار  تارکاذم  زیمآ 
هک مینک  لیدـعت  تقیقح  نیا  اب  دـیاب  تسا ، هتفای  دومن  ًادـیدش  دیـشمج  تخت  تارکاذـم  نایرج  رد  هک  ار ، یناملآ  عابتا  زا  هاـش  يرازیب  »

روشک نیا  هعبت  اکیرمآ  رد  شا  یصخرم  لوط  رد  دراد  دصق  تیمشا  رتکد 

هیروف 1935. خروم 8  ، 301/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 1
هیروف 1935. خروم 9  ، 302/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2

هیروف 1935. خروم 11  ، 333/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 351 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 3
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.« درک دهاوخ  ماجنا  یناملآ ، هعبت  کی  هن  و  ییاکیرمآ ، دنورهش  کی  مکح  رد  ار  شیاه  تیلوئسم  عقاو  رد  و  دوش ،

ما هدش  رادربخ  : » دهد یم  حرش  هنوگنیا  يا  همان  رد  ار  تیمشا  باصتنا  هب  رادگ  شنکاو  اکیرمآ ، ترافـس  مود  ریبد  زدلیاچ ، زویر  یج .
رادگ ًارهاظ  دـناد . یمن  دلفـستره  ینیـشناج  يارب  مزال  طیارـش  زئاح  ار  وا  اریز  تسین ، لاحـشوخ  نادـنچ  تیمـشا  باصتنا  زا  رادـگ  هک 
جراخ رد  تیمشا  تاعالطا  تعسو  دنک  یمن  رکف  یلو  دیاتس ، یم  رایسب  ار  خیرات  لبقام  هرابرد  تیمشا  تاعالطا  یـسانش و  مدرم  شناد 

. دنادرگب تسا ، هدش  هدرامگ  نآ  هب  دیـشمج  تخت  رد  کنیا  مه  هک  یتُسپ  زارحا  هتـسیاش  ار  وا  هک  دشاب  يردقب  صاخ  هزوح  ود  نیا  زا 
زین دیـشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تیریدم  هب  ير  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تیریدـم  رب  هوالع  تیمـشا  هکنآ  زا  سپ  نیا ، رب  هوالع 

ششوخ نآ  زا  ًالـصا  رادگ  هک  درک ، میلـست  رادگ  هب  یتآ  لصف  لوط  رد  ناتـسرل  رد  يرافح  زوجم  بسک  يارب  ییاضاقت  دش ، بوصنم 
هعـسوت هب  یجاـیتحا  رگید  هک  دراد  تیلوغـشم  ردـقنآ  ير  دیـشمج و  تخت  رد  تیمـشا  وا  ناـمگ  هب  اریز  درکن ؛ تقفاوم  نآ  اـب  دـماین و 

ًاملسم مدرک ، رکذ  تیمشا  باصتنا  زا  رادگ  یتحاران  يارب  الاب  رد  هک  یلیالد  رب  هوالع  دشاب . هتـشادن  موس  نادیم  کی  رد  شیاه  تیلاعف 
يزیرغ یتاذ و  يزرو  ضرغ  یعون  اه  يوسنارف  دـنا ، هدرک  هراشا  ًـالبق  زین  راـتخم ]  ] ریزو هکناـنچ  هک ، منک  هراـشا  مه  دروم  نیا  هب  دـیاب 

کی مکح  رد  راب  نیلوا  یلو  تسا ، هدـمآرد  اکیرمآ  تیعبات  هب  راب  نیا  تیمـشا  هک  تسا  تسرد  دـنراد . یناـملآ  نادنمـشناد  هب  تبـسن 
راتفر دـهاش  ًاصخـش  هک  اجنآ  ات  دـنک ، كاپ  ار  شیاه  لاخ  دـناوت  یمن  گنلپزوی  کی  هک  روطنامه  و  دـش ، ناریا  دراو  یناملآ  دـنورهش 
ضرع هب  مهاوخ  یم  هزاجا  ًاتراسج  تسا . رایع  مامت  یناملآ  کی  دـنک و  راتفر  ییاکیرمآ  کـی  لـثم  دـناوت  یمن  زین  وا  ما ، هدوب  تیمـشا 
ءاقترا هب  یکمک  چیه  ًاملـسم  هدرک و  یعادـت  ناهذا  رد  ار  اه  ییاکیرمآ  یملع  یگیام  مک  تیمـشا  باصتنا  مدـقتعم  ًاصخـش  هک  مناسرب 

هسسؤم کی  يوس  زا  ار  وا  باصتنا  هنیمز ، نیا  رد  دلفستره  ندوب  زربم  تسا . هدرکن  نامروشک  رابتعا  ههجو و 
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تیمـشا باصتنا  هک  هنوگنآ  درک ، یمن  اه  ییاکیرمآ  هجوتم  ار  یملع  یگیام  مک  گنن  ًاـحیولت  و  تخاـس ، یم  هجوم  ًـالماک  ییاـکیرمآ 
هب هکنیا  هرخالاب  دراد . تایـضایر  رد  نیتشنیا  هک  تشاد  ار  یماـقم  ناـمه  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  هنیمز  رد  دلفـستره  اریز  تسا ؛ هدرک 

هدرک باختنا  ار  یصخش  هدیجنسن  هسسؤم  ًارهاظ  هک  ارچ  دوب ، دهاوخن  یسانش  قرش  هسـسؤم  عفن  هب  ًالامتحا  تیمـشا  باصتنا  نم  نامگ 
یقطنم روط  هب  تسناوت  یم  ییاکیرمآ  کی  هک  يا  يراکمه  زا  دناوت  یمن  شا ، یلبق  تیلم  میوگب  رتهب  ای  شا ، تیلم  هطساو  هب  هک  تسا 

(1) .« دوش رادروخرب  دشاب ، هتشاد  راظتنا  رادگ  زا 

رایتخا وا  هب  دش ، هرباخم  كورب  ینروه  يارب  یسانش  قرش  هسسؤم  يوس  زا  دیدج  زایتما  طیارش  شریذپ  غالبا  روظنم  هب  هک  یمارگلت  رد 
یمک  (2) .« دیناسرب یناریا  تاماقم  عالطا  هب  يرافح  تیریدم  تُسپ  رد  دلفـستره  ياجب  ار  تیمـشا  باصتنا  دیناوت  یم  : » هک دـندوب  هداد 

باصتنا اب  همه  دـش ، هراشا  الاب  رد  هکنانچ  درک . مالعا  ير  دیـشمج و  تخت  رد  تیمـشا  تیریدـم  اب  ار  دوخ  تقفاوم  ناریا  تلود  دـعب ،
ویـسوم نم  نامگ  هب  نینچمه  و  رتفرک ، ياقآ  دیدج ، يرافح  ریدم  تمـس  رد  تیمـشا  فا . شیرا  رتکد  باختنا  : » دندوبن قفاوم  تیمـشا 

دلفـستره رتکد  ياجب  رتفرک  ياقآ  ینیـشناج  هب  یناوارف  دـیما  تیمـشا  رتکد  اب  شا  یتسود  راهظا  مغر  هب  منک  یم  ساـسحا  هک  ار  رادـگ 
ًاملـسم ناریا ، رد  اه  يوسنارف  یگنهرف  يرترب  ظفح  هب  یلم  راثآ  نمجنا  ریدـم  راکـشآ  لیامت  هب  هجوت  اب  تخاس ... دـیماان  رایـسب  تشاد ،

زورب ثعاـب  دـناوت  یم  دـنک و  اـطعا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ار  يدـیدج  زاـیتما  قح  لـیم  لاـمک  اـب  هک  تشاد  راـظتنا  وا  زا  ناوت  یمن 
یسانش ناتساب  هورگ  ود  ره  رب  تیمشا  تسایر  غالبا  هلئـسم   (3) .« دماجنیب زایتما  وغل  هب  یگداسب  تسا  نکمم  هک  دوش  ییاه  كاکطـصا 

هدش ینارگن  هیام  يردق  دیشمج  تخت  ير و 

هم 1935. خروم 3  ، 379/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  زدلیاچ  همان  - 1
هیروف 1935. خروم 12  ، 306/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 2

سرام 1935. خروم 14  ، 352/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 379 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 3
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یـسانش ناتـساب  هورگ  يرافح  تیریدـم  رب  هوالع  ًاتلاجع  تیمـشا   » هک دراد  ربخ  ناریا  تلود  اـیآ  هک  دـش  لاوئـس  كورب  ینروه  زا  دوب .
تلود هب  ار  بلطم  نیا  ًاهافـش  راب  کی  هک  داد  خساپ  كورب  ینروه   (1) .« داد دهاوخ  همادا  زین  ير  رد  شفیاظو  ماجنا  هب  دیـشمج ، تخت 

، دراد ربخ  هلئـسم  زا  ناریا  تلود  هک  دش  لجـسم  میارب  مدرک  یم  تحبـص  رادگ  اب  هک  شیپ  زور  دنچ  : » دوزفا و  تسا ، هداد  عالطا  ناریا 
تقفاوم ناتسرل  رد  راک  يارب  وا  ياضاقت  اب  دناد  یمن  حالص  دیشمج ، تخت  ير و  رد  تیمـشا  دایز  هلغـشم  لیلد  هب  هک  تفگ  رادگ  اریز 

(2) .« دنک

سرام 1935 دیشمج ، تخت  رد  يرافح  دیدج  زایتما 

یسانش قرش  هسسؤم  لیامت  هب  یصوصخ  روط  هب  دش ، لاسرا  كورب  ینروه  يارب  ربماتپس 1934  خروم 10  هک  یلمعلا  روتسد  مارگلت  رد 
ارجا لباق  رب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دیهدب  عالطا  ریزو  تسخن  هب  ًافطل  : » دوب هدش  هراشا  زین  دیدج  یبتک  زایتما  قح  کی  بسک  يارب 
قوقح ًابتک  ناریا  تلود  هکنیا  رب  طورـشم  دیزرو ، دهاوخن  رارـصا  دیـشمج  تخت  رد  شیاه  تیلاعف  هب  تبـسن  یناتـساب  راثآ  نوناق  ندوب 

دراوم رد  ار  هسسؤم  هقح 

هم 1935.  13 ، 365/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 1
ایناولیسنپ هاگشناد  هزوم  زا  نیج  فا . چا . ساروه  هم 1935 . خروم 15  ، 366/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2

تخت ير و  یسانش  ناتساب  ياه  هورگ  تایلمع  ایآ  هک  دنیبب  تشاد  دصق  عقاو  رد  دوب ، هدمآ  ناریا  هب  یحیرفت  رفـس  کی  يارب  ًارهاظ  هک 
تخت زا  تشگزاـب  زا  سپ  نیج  ریخ . اـی  تسا  شخب  تیاـضر  ناریا  تلود  اـکیرمآ و  عفاـنم  يارب  تیمـشا  شیرا  تیریدـم  هـب  دیـشمج 

هس رب  رفن  کی  تیریدم  اب  رادگ  تسا . هتشاد  رادگ  اب  ینالوط  ییوگتفگ  ناهفصا  رد  هک  داد  ربخ  كورب  ینروه  هب  ناهفصا ، دیـشمج و 
ینروه دشاب ». هتشاد  ار  شدوخ  يرافح  ریدم   » دیاب یـسانش  ناتـساب  هورگ  ره  هک  تشاد  داقتعا  اریز  دوب ، فلاخم  یـسانش  ناتـساب  هورگ 

لاس هک  دـشاب  هتـشاد  دـصق  ایفلدالیف  هزوم  هچنانچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  یـصوصخ  روط  هب  نینچمه  نیج  ياـقآ  : » دـنک یم  هفاـضا  كورب 
رتکد نیـشناج  ير  رد  يرافح  ریدم  ینونک  نواعم  زلیام ، یـس . یِج . ياقآ  يوق  رایـسب  لامتحا  هب  دـهدب ، همادا  شراک  هب  ًالقتـسم  هدـنیآ 

ربماون 1935. خروم 6  ، 891.927/269 هرامش 621 ، كورب ، ینروه  شرازگ  دش ». دهاوخ  تیمشا  اذک ]  ] کیرا
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(3 ناریا ، زا  اهنآ  جورخ  هدش و  فشک  ءایشا  میسقت  ( 2 دیشمج ، تخت  رد  شا  ینونک  یملع  تاقیقحت  نامز  تدم  ( 1 دنک : نیمضت  ریز 
هنارصم ناریا  تلود  ناتسبات 1934 ، رد  دیشمج  تخت  رد  راک  قیلعت  نامز  زا   (1) .« يرادربسکع ياهزوجم  رودص  و 4 ) تادراو ، لیهست 

شتاقالم رد  هک  داد  شرازگ  دوخ  هیوناژ 1935  خروم 5  مارگلت  رد  كورب  ینروه  تشاد . ار  راک  رتعیرس  هچ  ره  يریگ  رـس  زا  ياضاقت 
ياه همان  لداـبت  اـه و  تروشم  زا  سپ   (2). دـش دیـشمج  تخت  رد  راک  عیرـس  يریگ  رـس  زا  ناهاوخ  رگید  راب  ناریا  تلود  تمکح ، اـب 

زا سپ  مارگلت ، نیا  رد  دش . فارگلت  كورب  ینروه  يارب  هیوناژ 1935  خیرات 17  رد  یلصفم  لمعلاروتسد  يروم ، دتـسیرب و  نیب  ناوارف 
راک عیرس  يریگ  رس  زا  يارب  ناریا  تلود  تساوخ  هب  راشتسم ، تمس  رد  دلفستره  يارب  دیـشمج  تخت  زا  دیدزاب  زوجم  رودص  ياضاقت 

ناشنرطاخ هسـسؤم  دوب . دیدج  زایتما  کی  بسک  يارب  هسـسؤم  ياضاقت  زا  یکاح  مارگلت  دافم  زین  و  دوب ؛ هدش  هراشا  دیـشمج  تخت  رد 
حول رازه  یـس  هدش و  فشک  ءایـشا  زا  ار  دوخ  مهـس  لاح  نیع  رد  و  دوش ، باختنا  دـیدج  يرافح  ریدـم  کی  تسا  رارق  هک  دوب  هتخاس 
يریگ رس  زا  دوشن ، ماجنا  اهراک  نیا  هک  ینامز  ات  و  تسا ، ریگ  تقو  اهنیا  همه  هک  دنک ، يدنب  هتسب  وگاکیش  هب  لمح  يارب  دیاب  زین  یلگ 
ناریا تلود  ياضما  اب  دیدج  یبتک  زایتما  کی  ياطعا  راتـساوخ  رگید  راب  کی  هسـسؤم  دوب . دهاوخن  ریذپ  ناکما  دیـشمج  تخت  رد  راک 

هک ناریا ، تلود  فرط  زا  ییاهن  یعطق و  يزایتما  ياطعا  قوف و  تابیترت  ندش  یلمع  ضحم  هب  تسا  رضاح  هسـسؤم  نیا ، دوجو  اب  : » دوب
، دبای همادا  نآ  تحت  دیاب  دیشمج  تخت  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  هک  یطیارش  و  دشابن ، هدنیآ  رد  یحالصا  ای  رییغت  هنوگچیه  لومشم 

، دشاب هدش  نییعت  نآ  رد  دتسیرب ، رتکد  هب  ریزو  تسخن  ربماتپس 1934  خروم 27  یمسر  همان  رد  جردنم  دراوم  یمامت  هلمج  زا 

ربماتپس 1934. خروم 10  ، 138/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  سپیلیف  لمعلاروتسد  - 1
هیوناژ 1935. خروم 8  ، 281/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  مارگلت  - 2
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طیارـش رد  نیا  زا  شیپ  یناریا  تاماقم  هک  يررکم  تارییغت  هب  هجوت  اب  دریگب . رـس  زا  ار  دیـشمج  تخت  رد  راک  نکمم  تصرف  نیلوا  رد 
قیرط زا  ناریا  تلود  ياضما  بیوصت و  يارب  یسیون  شیپ  دوز  یلیخ  تسا . يرورض  ًاقلطم  يزایتما  نینچ  دنا ، هداد  زایتما  ییاهن »  » ًاضرف
هیوناژ خـیرات 20  رد  لمعلا  روتـسد  نیا  تایوتحم   (1) .« درک دـهاوخ  میلـست  یناریا  تاـماقم  هب  ار  نآ  رتفرک  هک  ددرگ  یم  لاـسرا  تُسپ 

هب يا  هقالع  نادـنچ  تمکح  یلو  دـش . دـیدج  یبتک  زایتما  قح  کی  ياطعا  راتـساوخ  كورب  ینروه  و  دیـسر ، تمکح  عالطا  هب   1935
هنیزه دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  لاحب  ات  هک  یتفگنه  غلابم  هب  هجوت  اب  هک  مدرک  ناشنرطاخ  : » تشادـن راـک  نیا 
تقو دنچ  ره  یهاشنهاش  تلود  هک  يدیدج  طیارـش  و  دـش ، دـهاوخ  هنیزه  هدـنیآ  رد  ًاترورـض  هک  يرگید  تفگنه  غلابم  و  تسا ، هدـش 

دتسیرب رتکد  هکنیا  زا  شیپ  بیترت  نیدب  ات  دشاب  یبتک  تروص  هب  دیدج  زایتما  قح  هک  تسا  مزال  ًاقلطم  دراذگ ، یم  هسسؤم  يارب  رابکی 
مداد عالطا  وا  هب  نینچمه  دنک . لصاح  نانیمطا  هسـسؤم  تازایتما  قوقح و  ندوب  ظوفحم  زا  دـهدب ، صاصتخا  راک  نیا  هب  يرتشیب  غلابم 

. درک دهاوخ  میلست  ار  نآ  رتفرک  ياقآ  همان ، تفایرد  زا  سپ  یمک  تسا و  هار  رد  تُسپ  قیرط  زا  زایتما  قح  همان  تقفاوم  سیون  شیپ  هک 
هارمه هب  اه ، تشاددای  اه و  همان  لدابت  هک  تفگ  دادن و  ناشن  یتیمسر  نانچ  اب  یبتک  زایتما  قح  کی  ياطعا  هدیا  هب  يا  هقالع  چیه  ریزو 
تروص رابکی  تقو  دنچ  ره  هک  دیشمج  تخت  زا  دیدزاب  يارب  دلفستره  رتکد  هزاجا  اب  طابترا  رد  ناریا  یهاشنهاش  تلود  یبتک  تنامض 

يزایتما قح  نینچ  ياضما  زا  ناریا  تلود  هک  تفگن  نیا ، دوجو  اب  دهد . یم  لیکـشت  ار  ربتعم  زایتما  کی  دوخ  يدوخ  هب  تفرگ  دـهاوخ 
(2) .« دوشب تقو  رد  ییوج  هفرص  بجوم  دناوت  یم  همان  تقفاوم  سیون  شیپ  هرباخم  هک  دومن  لیامت  زاربا  و  درک ، دهاوخ  يراددوخ 

هیوناژ 1935. خروم 17  ، 289/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  لاه  لمعلاروتسد  - 1
هیوناژ 1935. خروم 21  ، 317/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 331 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2
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و دنفلاخم ، ناریا  رد  اه  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  اب  اه  يوسنارف  هک  تفگ  عطاق  سرض  هب  شرازگ  نامه  رد  كورب  ینروه 
: تسا هدـش  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ریگنابیرگ  هک  تسا  یتالکـشم  زا  يرایـسب  یلـصا  تلع  عقاو  رد  اه  ناملآ  اه و  يوسنارف  نیب  تباقر 
رد هسنارف  یگنهرف  تیعقوم  میکحت  ءاقترا و  يارب  وا  يوزرآ  دلفـستره و  هب  رادـگ  تداسح  مدـقتعم  ًاصخـش  هک  میوگب  هناقداص  ًالماک  »

ياه یبلط  هاج  دهاش  هناموصعم  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  رگید ، نایب  هب  تسا . هدوب  یلعف  تارکاذـم  تفرـشیپ  هدـمع  عناوم  زا  یکی  ناریا 
هدیـشخب توق  ار  اه  یناملآ  ياعدا  دوخ  لوپ  اب  ملع ، دربشیپ  هب  یگتـسبلد  رطاخ  هب  و  هدوب ؛ ناریا  رد  اه  یناـملآ  اـه و  يوسنارف  یگنهرف 

رد یغورف  شقن  تیمها  اه و  يوسنارف  تموصخ  هرابرد  ًالصفم  دوب ، هتـشون  يروم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  يا  همان  رد  كورب  ینروه  تسا ».
زا دریذپب . ار  دیدج  زایتما  یسانش  قرش  هسسؤم  درادن  تسود  رادگ  هک  مرادن  یکش  : » دوب هتفگ  نخس  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  کمک 

یماگ ره  تسا . هتفرگ  تروص  فراعم ، ترازو  يدج  ياه  کمک  هن  و  ریزو ، تسخن  تادییأت  اب  هسسؤم  ياه  هتـساوخ  تباجا  نم ، رظن 
یساملپید و داتسا  ار  وا  دیاب  تباب  نیا  زا  هک  تسا  هدش  هجاوم  رادگ  یناهنپ  یـشارت  عنام  اب  میا  هتـشادرب  لیاسم  لصف  لح و  يوس  هب  هک 

هسسؤم هب  ءایشا  يادها  تفرگ و  تروص  ریزو  تسخن  صخشم  ياهروتسد  اب  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  تسناد . اه  یقرـش  یـسانشناور 
(1) .« دش ماجنا  رادگ  هارکا  تیاهن  رد 

حیـضوت همان  نامه  رد  كورب  ینروه  هیوناژ 1935 . خروم 11  ، 308/ دیشمج تخت  هرامـش 891.927  يروم ، هب  كورب  ینروه  همان  - 1
ییامن گرزب  دوب ، هداتفا  دلفـستره  رتکد  اب  طاـبترا  رد  قارع  ناریا و  زرم  رد  هک  ار  يا  هثداـح  تشاد  یعـس  رادـگ  هنوگچ  هک  دـهد  یم 

زاس هلئسم  قارع  ناریا و  زرم  رد  دلفـستره  یتالابم  یب  هک  ینامز  ات  زایتما  ياطعا  رادگ ،]  ] هتفای نامزاس  ًالماک  ياه  تفلاخم  مغرب  : » دنک
، دش یم  قفوم  شراک  رد  رگا  درمش و  منتغم  تارکاذم  بیرخت  يارب  یتصرف  نوچمه  ار  هثداح  نیا  رادگ  دوب . لجـسم  ًابیرقت  دوب ، هدشن 

یم هاش  شوگ  هب  قارع  ناریا و  زرم  رد  هثداح  اـب  طاـبترا  رد  دلفـستره  تاـماهتا  هک  دـش  نئمطم  هکنیا  زا  سپ  وا  تشادـن . یبجعت  چـیه 
هثداح دراد و  تسود  ار  دلفـستره  هک  دزاس  دـعاقتم  ار  وا  تسناوت  تفرگ  سامت  وا  اب  طابترا  نیمه  رد  ناملآ  راـتخم  ریزو  یتقو  دـسر ،

.« تسا هدش  وا  قیمع  فسأت  هیام  قوف 
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. تسا هداتفا  اه  یناریا  نیمز  رد  ًارهاظ  دیـشمج  تخت  پوت  : » هک دز  فال  يروم ، هب  دوخ  هیوناژ 1935  خروم 22  همان  رد  كورب  ینروه 
مراد ناوت  رد  هچ  ره  دیآ . یم  شدب  یبوتکم  زیچ  ره  زا  یلیخ  نوچ  تسا ، یندید  هماع  دیاوف  ریزو  هفایق  دـسرب ، زایتما  سیون  شیپ  یتقو 

ینروه  (1) .« تسب مهاوخ  راک  هب  دنک ، یم  میلست  ناریا  تلود  هب  ًامسر  رتفرک  ياقآ  مولعم  رارق  زا  هک  یبتک  زایتما  قح  نیا  بیوصت  يارب 
یتارکاذم شرازگ  هصالخ  یمسر و  ياه  تشاددای  درادن و  یترورض  یبتک  زایتما  هک  تمکح  داهنشیپ  اب  ًالبق  هک  دوزفا  نینچمه  كورب 

كورب ینروه  نآ ، زا  سپ  یمک  تسا . هدوب  قفاوم  دراد ، ار  یبتک  زایتما  نامه  رابتعا  دـندوب ، هدرک  هلدابم  وا  دوخ  یغورف و  لاحب  اـت  هک 
ياه تشاددای  اه و  همان  هب  هک  رتهب  نامه  و  دـشاب ، هتـشاد  رارـصا  یمـسر  زاـیتما  کـی  ياـطعا  رب  تسین  حالـص  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 

تموصخ زا  هک  ییاجنآ  زا  : » دوب رادگ  زا  سرت  مه  میمصت  نیا  لیلد  دهدب . تیاضر  تسا  هدش  لدب  در و  اهنآ  نیب  هک  يددعتم  یمـسر 
رایسب صخش  نینچمه  دراد و  هماع  دیاوف  ریزو  رب  يدایز  رایـسب  ذوفن  هک  مناد  یم  و  مرادن ، یکـش  چیه  يداهنـشیپ  سیون  شیپ  اب  رادگ 
ياشنا هوحن  هب  هک  تسا  نآ  زا  مدیدش  ینارگن  متسه . نارگن  هماع  دیاوف  ترازو  هب  زایتما  سیون  شیپ  میلـست  زا  يردق  تسا ، یـشوهزیت 

یمارگلت لاسرا  اب  زورما  لیلد ، نیمه  هب  دنک . داجیا  هلئسم  لصف  لح و  هار  رد  يرتشیب  عناوم  بیترت  نیدب  دریگب و  داریا  سیون  شیپ  نتم 
همان کی  لاسرا  اب  ار  هماع  دـیاوف  ریزو  ریزو و  تسخن  ياه  همان  رد  جردـنم  تازایتما  هک  دـشاب  نیا  رت  هنالقاع  دـیاش  هک  مدرک  داهنـشیپ 

يرورض تازایتما  شریذپ  يارب  ار  دیشمج  تخت  زا  دلفستره  رتکد  دیدزاب  هسـسؤم  هکنیا  رب  طورـشم  میریذپب ، هناخترازو  نآ  هب  یمـسر 
(2) .« دنکن یقلت 

كورب ینروه  يارب  يروم ، دتسیرب و  هاتوک  تروشم  زا  سپ 
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فراعم ریزو  هک  ییاه  همان  همه  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  ار  زایتما  قح   » یسانش قرش  هسسؤم  هکنیا  رب  ینبم  دش  لاسرا  یلمعلا  روتسد 
هدـش حیرـصت  نآ  رد  هک  دتـسیرب  هب  ریزو  تسخن  همان  صوصخلا  یلع  دریذـپ ، یم  دـنا  هدرک  لاسرا  عوضوم  نیا  هرابرد  ریزو  تسخن  و 

هک يداهنـشیپ  اب  طابترا  رد  دـنادب . يرورـض  راک  زیمآ  تیقفوم  ماجنا  يارب  هسـسؤم  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  ات  زاـیتما  راـبتعا  تدـم  تسا 
تابیترت دینک و  دزـشوگ  رگید  راب  تسا  هسـسؤم  لوبق  دروم  هک  ار  یطیارـش  ناریا  تلود  يارب  یمـسر  يا  همان  رد  دیراد  هزاجا  دـیدرک ،
هـسسؤم تسا  رتهب  هک  درک  هیـصوت  لـمعلا ، روتـسد  نیا  دـییأت  رد  كورب  ینروه   (1) .« دیریذپب هسـسؤم  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  ار  همزال 

يردق میوگب ، ار  شتـسار  : » دریذپب تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  ًاحیولت  یناریا  تاماقم  ددـعتم  ياه  همان  رد  هک  ار  يزایتما  تقو  توف  نودـب 
نیا هشیمه  ما . هدوب  كانمیب  دنک  دییأت  ار  هماع  دیاوف  ریزو  ریزو و  تسخن  ياه  همان  رد  جردـنم  طیارـش  مهاوخب  ناریا  تلود  زا  هکنیا  زا 

قفاوت دروم  هک  زایتما  طیارـش  دوش و  هداد  بات  چیپ و  نانچ  تسا ، هدـمآ  اه  همان  رد  هک  یمهف  لباق  حـضاو و  تاغل  هک  دراد  دوجو  رطخ 
نئمطم دیاش  هک  مدقتعم  ًاصخش  لیلد ، نیمه  هب  دیایب . شوخ  یناریا  تاماقم  قاذم  هب  طقف  هک  دنک  رییغت  هناکریز  نانچ  تسا  هتفرگ  رارق 

هک میهدن  هزاجا  و  مینک ، لوبق  هدـمآ  نآ  بقاعتم  هیحالـصا  همان  راهچ  ریزو و  تسخن  همان  رد  هک  هنوگنامه  هب  ار  زایتما  هک  دـشاب  نآ  رت 
حرطم ار  هلئـسم  نیا  تمکح  اب  شا  یتآ  تاقالم  رد  كورب  ینروه   (2) .« دنک نیودت  ازجم  دنس  کی  رد  ار  نآ  هسـسؤم  ای  ناریا و  تلود 

دیق هیروف  خروم 18  همان  رد  هک  ار  شدوخ  صخـش  ریزو و  تسخن  ياه  همان  هک  دهد  یم  حیجرت  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  سپـس  : » تخاس
وا درادن . ینادنچ  تیمها  ناریا  تلود  رظن  زا  هلئـسم  نیا  داد  خساپ  هک  دنک ، یقلت  دیدج  زایتما  یعطق  هدش و  رظندـیدجت  دنـس  دوب  هدـش 

زایتما ناریا  تلود  هک  دوزفا 
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ریزو : » دوب هداد  هیارا  ار  ریز  تاعالطا  سپس  تمکح  تسا ». هدش  مامت  هلئـسم  زین  وا  صخـش  رظن  زا  دنک و  یم  یقلت  هدش  اطعا  ار  دیدج 
هتفریذپ ار  قوف  طیارش  زین  ناشیا  هدناسر و  ترضحیلعا  ضرع  هب  ًاصخـش  ار  تافالتخا  لصف  لح و  ییاهن  طیارـش  هک  تشاد  زاربا  سپس 

همتاخ یـسانش  قرـش  هسـسؤم  یهاشنهاش و  تلود  رطاخ  تیاضر  اب  هرخالاب  ینالوط  تارکاذم  هکنیا  زا  ار  دوخ  يدونـشخ  بتارم  دـنا و 
(1) .« دنتشاد زاربا  تسا ، هتفای 

هک داد  روتـسد  وا  هب  داتـسرف  كورب  ینروه  يارب  سرام  خـیرات 4  رد  هک  یمارگلت  اب  تقو  توف  نودـب  زین  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو 
روبزم ياه  همان  شریذپ  هک  درک  هیـصوت  نآ  رد  طقف  دریذـپب . زایتما  ياطعا  هدـش  رظندـیدجت  ییاهن و  دنـس  مکح  رد  ار  روبزم  ياه  همان 

دوخ سرام 1935  خروم 7  تشاددای  رد  دوب  هتفای  روتـسد  هکناـنچ  زین  كورب  ینروه   (2). دوش دییأت  هژیو  تشاددای  کی  لاسرا  اب  دـیاب 
تشاددای شریذپ  دییأت  لماش  تشاددای  لوا  تمسق  درک . صخشم  دوب ، هدش  اطعا  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  هک  ار  يدیدج  زایتما  طیارش 

عـالطا هب  دراد  راـختفا  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  : » تسا دـیدج  زاـیتما  هماـن  تقفاوـم  مـکح  رد  تارکاذـم  شرازگ  هصـالخ  یمـسر و  ياـه 
روما ترازو  زا  هلصاو  یفارگلت  ياه  لمعلاروتسد  قبط  هک  دناسرب  یهاشنهاش ، تلود  فراعم  تمکح ، ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  بانجیلاع 

تاماقم نیب  هک  ار  يددـعتم  ياه  همان  وگاکیـش  هاگـشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  هک  تسا  هتفای  هزاجا  نتگنـشاو ، رد  هجراـخ ،
زا هک  يزایتما  هدش  حالصا  ییاهن  دنس  مکح  رد  تسا ، هدش  لدب  در و  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  اکیرمآ و  راتخم  ریزو  ناریا و  یهاشنهاش 

اه و هماـن  زا  یتسرهف  لـماش  تشادداـی  مود  تمـسق  دریذـپب ». هدـیدرگ ، اـطعا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ناریا  یهاـشنهاش  تلود  يوس 
: دبای یم  همتاخ  هنوگنیا  قوف  تشاددای  داد . یم  لیکشت  ار  دیدج  زایتما  قح  هک  تسا  یمسر  ياه  تشاددای 

سرام 1935. خروم 4  ، 346/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 371 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
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قح هدش  حالصا  ییاهن  قفاوت  مکح  رد  هلیـسو  نیدب  هک  ار ، ریز  رد  روکذم  ياه  همان  هک  دراد  راختفا  اکیرمآ  راتخم  ریزو  نیا ، رب  هوالع 
یتسرهف سپس  . ] دیامن دییأت  دش ، دهاوخ  یقلت  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  ناریا  یهاشنهاش  تلود  يوس  زا  ییاطعا  زایتما 

.[ تسا هدش  رکذ  اه  همان  زا 

قح هدش  حالصا  ییاهن و  قفاوت  طیارش  یمسر  شریذپ  هب  هجوت  اب  وگاکیش  هاگشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هتفگ ، شیپ  مهافت  هجیتن  رد 
همان رد  هک  زایتما ، قح  هدـش  حالـصا  ییاهن و  قفاوت  طیارـش  میظنت  نیودـت و  يارب  یترورـض  تسا ، روکذـم  تشاددای  نیا  رد  هک  زایتما 

. دنیب یمن  تسا ، هدش  صخشم  فراعم  ریزو  بانجیلاع  هیروف 1935  خروم 18  همان  رد  نینچمه  و  رکذلا ، قوف  ياه 

رد جردنم  داهنشیپ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  وگاکیش  هاگشناد  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  دیامن  هفاضا  دراد  راختفا  نینچمه  اکیرمآ  راتخم  ریزو 
ياه حول  لمح  يدـنب و  هتـسب  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هدرک  مـالعا  فراـعم  ریزو  باـنجیلاع  هرامش 60165/2110 )  ) سرام 1935 همان 2 

ریدـم ندیـسر  نامز  ات  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  یهاشنهاش و  تلود  نیب  قفاوت  قبط  هدـش  فشک  ءایـشا  میـسقت  زا  هسـسؤم  مهـس  یلگ و 
(1). دتفیب قیوعت  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  يرافح 

هیقب هک  كورب  ینروه  تشاددای  رد  روکذم  ياه  همان  ریاس  نتم  و  شـش ، لصف  رد  دتـسیرب  هب  یغورف  ربماتپس 1934  خروم 27  همان  نتم 
ار زایتما  قح 

: دـندوب ریز  رارق  هب  همان  سرام 1935 . خروم 7  ، 347/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمـض  هرامـش 374 و  كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
ریدم دتسیرب ، چیا . زمیج  روسفرپ  هب  یغورف ، ما . ناریزو ، تأیه  سیئر  ترضحالاو  فرط  زا  رهم 1313 )  5  ) ربماتپس 1934 خروم 27  همان 

فراعم ترازو  لیفک  بانجیلاع  فرط  زا  ربماون 1934 ، خروم 17  هرامش 1170/38915  همان  « ؛ وگاکیش هاگشناد  یسانش  قرش  هسـسؤم 
راتخم ریزو  هب  فراعم  ترازو  لـیفک  باـنجیلاع  فرط  زا  هیروف 1935 ، خروم 11  هرامـش 55681/1920  همان  « ؛ اکیرمآ راتخم  ریزو  هب 

. اکیرمآ راتخم  ریزو  هب  فراعم  ترازو  لیفک  بانجیلاع  فرط  زا  هیروف 1935 ، خروم 18  هرامش 1964/57445  همان  « ؛ اکیرمآ
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هب تمکح  سرام 1935  خروم 14  هرامـش 62689/2255  یلاسرا  هماـن  یط  ناریا  تلود  تسا . هدـمآ  تسویپ  رد  زین  دـهد  یم  لیکـشت 
ار یلاعترضح  سرام 1935  خروم 7  تشاددای  هک  دـناسرب  راضحتـسا  هب  دراد  راختفا  : » درک مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  ًامـسر  كورب  ینروه 

وگاکیـش یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  ناریا  تـلود  ياهداهنــشیپ  لوـبق  ببــس  هـب  یلاعترــضح  زا  رگید  راـب  کـی  مدرک . تفاـیرد 
تـسا یفاک  نیب  ام  یف  قفاوت  طیارـش  نییعت  يارب  ناـت  تشادداـی  رد  روکذـم  ياـه  هماـن  هک  ما  هدـیقع  مه  امـش  اـب  هدرک و  يرازگـساپس 

(fixer notre accord].(1]

طیارـش تسا ، هدش  دنتـسم  ُهن  لصف  رد  هک  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  بناج  زا  روکذـم  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  شحاف  ضقن  هب  هجوت  اب 
، درادن هلئـسم  نیا  زا  یتحار  لایخ  دوب  مولعم  هک  كورب  ینروه  قفاوت ، نیا  دـییأت  زا  سپ  یمک  دراد . یناوارف  تیمها  زایتما  همان  تقفاوم 
هب طوبرم  لیاسم  زا  ار  دوخ  ًالماک  دناوتب  اکیرمآ  ترافس  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  فرط  زا  دیدج  قفاوت  لوبق  اب  هک  درک  يراودیما  زاربا 

خروم 7 هرامـش 374  شرازگ  همیمـض  تشاددای  رد  روکذم  هدش  حالـصا  زایتما  ياطعا  هک  منک  یم  نامگ  : » دشکب رانک  دیـشمج  تخت 
، يروم هب  شا  هماـن  رد  كورب  ینروه   (2) .« تسا هداد  همتاخ  دیشمج  تخت  هلئـسم  اب  طابترا  رد  ترافـس  راک  هب  بناجنیا ، سرام 1935 

زایتما راک  و  دشکب ، رانک  دیـشمج  تخت  هب  طوبرم  لیاسم  زا  يدنموربآ  اب  دناوت  یم  الاح  ترافـس  هک  دسر  یم  رظن  هب  : » دـنک یم  هفاضا 
هجراخ روما  ترازو  لایخ  یگدوسآ  هیام  نم ، نامگ  هب  و  هدـنب ، لایخ  یگدوسآ  هیاـم  هلئـسم  نیا  دراپـسب . یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ار 

لصح و هجراخ  روما  ترازو  تلاـخد  موزل  نودـب  ناریا  تلود  هسـسؤم و  تاـماقم  نیب  یتآ  رظن  فـالتخا  هنوگره  هک  مراودـیما  تسا .
یلاعترضح هک  متسه  نئمطم  و  دوش ، لصف 

سرام 1935. خروم 14  ، 352/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمض  هرامش 379 و  كورب ، ینروه  شرازگ  - 1
سرام 1935. خروم 14  ، 352/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 379 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2
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(1) .« دیراد ار  رظن  نیمه  زین 

همتاخ عفنیذ  نیفرط  رطاخ  تیاضر  اب  تارکاذـم  هکنیا  زا  ناریا  هبتر  یلاع  تاماقم  ًارهاظ   » دـنک یم  راهظا  هماـن  ناـمه  رد  كورب  ینروه 
فالتخا ییاهن  لصف  لح و  نامز  زا  هک  ییاـهوگتفگ  یط  : » دـیازفا یم  يرگید  هماـن  رد  ًاـبقاعتم  وا  دنتـسه ». دنـسرخ  رایـسب  تسا ، هتفاـی 

هکنیا زا  ار  دوخ  قیمع  يدونـشخ  اهنآ  يود  ره  متـشاد ، هماع  دـیاوف  ریزو  ریزو و  تسخن  اب  یعاـمتجا  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  اـهرظن 
هلصاح جیاتن  زا  ریزو  تسخن  صوصخلا  یلع  دندرک . زاربا  تسا ، هتفای  همتاخ  اوعد  نیفرط  رطاخ  تیاضر  اب  ًاتیاهن  دیـشمج  تخت  هلئـسم 

روما ترازو   (2) .« درک يرازگساپس  نیبام  یف  هناتسود  مهافت  نیا  لوصح  رد  شیاه  کمک  ببـس  هب  ترافـس  زا  تسا و  رورـسم  رایـسب 
رطاخ تیاضر  بتارم  رگید  راب  کی  مناوت  یمن  : » داد عالطا  كورب  ینروه  هب  يروم  دوب . دونـشخ  هزادـنا  ناـمه  هب  زین  اـکیرمآ  هجراـخ 
يروم زا  ار  اپ  كورب  ینروه  زا  نیسحت  دیجمت و  رد  دتسیرب  زمیج   (3) .« منکن زاربا  جنرغب  تارکاذم  نیا  اب  امش  دروخرب  هوحن  زا  ار  دوخ 
اکیرمآ كورب ، ینروه  راتخمریزو  هداعلا  قوف  ياه  شالت  هجراخ و  روما  ترازو  ياه  کمک  فطل  هب  تشون ، دتـسیرب  تشاذـگ . رتارف 

(4). تسا هتشاد  رب  ماگ  ناهج » رد  ناریا  یناتساب  ءایشا  هزوم  نیرتگرزب   » نتشاد ریسم  رد 

: تسویپ

اه همان 

تمکح ربماون 1934  خروم 17  همان  ادتبا  تسا . هدش  هدناجنگ  كورب  ینروه  اب  تمکح  مهم  رایـسب  تابتاکم  زا  يدادعت  شخب  نیا  رد 
كورب و ینروه  هرامش 270  شرازگ   ) درذگ یم  ناترظن  زا  كورب  ینروه  هب 

سرام 1935. خروم 25  ، 356/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  كورب  ینروه  همان  - 1

سرام 1935. خروم 29  ، 367/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  كورب  ینروه  همان  - 2
هیروف 1935. خروم 1  ، 295/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  كورب ، ینروه  هب  يروم  همان  - 3

ربتکا 1934. خروم 4  ، 184/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  مارگلت  - 4
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(: ربماون 1934  26 ، 271/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمض 

هک مراد  راختفا  دتـسیرب ، روسفرپ  هب  ناریزو  تأیه  سیئر  فرـشا  ترـضح  همان  و  ناـم ، هتـشذگ  ربماون  خروم 13  ياهوگتفگ  لاـبند  هب  »
. مهدب خساپ  یلاعترضح  ربتکا 1934  خروم 29  تشاددای  رد  جردنم  هتکن  تشه  هب  هلیسونیدب 

. دنک یم  هیده  تسا ، دیشمج  تخت  رنه  فّرعم  ناکمالا  یتح  هک  ار  اه  همسجم  زا  يا  هعومجم  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  ناریا  تلود  . 1»
یلصا و لحم  رد  اهنآ  هداعا  ناکما  هدرک و  فشک  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  ییاه  همـسجم  نایم  زا  اه  همـسجم  نیا 

. دش دنهاوخ  باختنا  تسین ، ناش  هیلوا 

قرـش هسـسؤم  هب  دنا  هدش  فشک  ًاریخا  هک  انب  هیاپ  يا  هرقن  حول  ود  زا  یکی  يادها  هک  دراد  یم  مالعا  فسأت  لامک  رد  ناریا  تلود  . 2»
. تسین ریذپ  ناکما  یسانش 

هـسسؤم هب  نآ  شخب  کی  و  دـش ، دـهاوخ  يزاسزاب  يروآ و  عمج  ناکمالا  یتح  اناداپآ  رد  راد  باعل  ياهرجآ  زا  لکـشتم  ياـه  هبیتک  »
. دیدرگ دهاوخ  ادها  یسانش  قرش 

قرـش هسـسؤم  تلود و  نیب  يواسم  روط  هب  درف ، هب  رـصحنم  تاعطق  زجب  ءایـشا ، ریاـس  ـالط و  ءایـشا  هلمج  زا  کـچوک ، یناتـساب  ءایـشا  »
زمر لیمکت  سپ  طقف  یلو  دـش ، دـهاوخ  ادـها  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  زین  یلگ  حول   500 نیا ، رب  هوالع  دش . دـهاوخ  میـسقت  یـسانش 

. اهنآ زا  ییاشگ 

. دش دنهاوخ  میسقت  هناتسود  هویش  نامه  هب  دنوش  یم  فشک  هدنیآ  رد  هک  یئایشا  »

. تساناداپآ نآ  زکرم  هک  تسا  لیام  کی  عاعش  هب  يا  هریاد  تحاسم  لماش  ربماسد 1930 ، خروم  زایتما  »

. دوب دهاوخ  یناتساب  ءایشا  رب  رظان  نوناق  عبات  یسانش  قرش  هسسؤم  تیلاعف  »

. دش دهاوخ  هداد  نآ  هب  یلکشم  چیه  نودب  دنیآ ، یم  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  تیکلام  هب  هک  یئایشا  جورخ  ياهزوجم  »

فشک یلگ  ياه  حول  هعلاطم  روظنم  هب  دناوت  یم  یسانش  قرش  هسسؤم  »
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هدام رد  هچنآ  ياهنم  دوخ ، هنیزه  هب  ار  روبزم  ياه  حول  تسا  فظوم  هسسؤم  نیا  دنک . لقتنم  وگاکیش  هب  ار  اهنآ  دیشمج  تخت  رد  هدش 
. دنادرگزاب نارهت  هب  تسا ، هدش  رکذ   4

رد زجب  تسا ، راتخم  دوخ  تایفـشک  زا  يرادربسکع  زوجم  ياطعا  مدع  ای  اطعا  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  يرافح  ریدم  : » نیا رب  هوالع  »
ره ناگدننکدیدزاب ، يرادربسکع  زا  دناوت  یمن  ناشیا  یلو  دشاب ، هدش  رداص  هماع  دیاوف  ترازو  يوس  زا  یصوصخم  زوجم  هک  يدراوم 

.« دیامن يریگولج  دنتشاد ، دوجو  دیشمج  تخت  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  تایلمع  عورش  زا  شیپ  هک  ییاه  تمسق  زا  دنشاب ، هک 

هرابرد هدش  رشتنم  ياه  یشاقن  ای  اه و  سکع  هعومجم  اه ، هلاقم  هدش ، رشتنم  راثآ  همه  زا  هخسن  ود  تسا  فظوم  یسانش  قرش  هسسؤم  »
. دراذگب ناریا  هماع  دیاوف  ترازو  رایتخا  رد  تسا  هدرک  فشک  هک  یئایشا  ای  هتفای و  تسد  اهنآ  هب  راک  نایرج  رد  هک  یقیاقح 

. دهدب صیخشت  يرورض  راک  نیا  لیمکت  يارب  نآ  ریدم  هک  دش  دهاوخ  دیدمت  ینامز  ات  یسانش  قرش  هسسؤم  زایتما  رابتعا  تدم  »

ياـهوزرآ نیرتهب  هک  دراد  اعدتـسا  و  ما ، هدرک  هضرع  اـجنیا  رد  ربماون  ياهوگتفگ 13  زا  یقیقد  هصالخ  هک  مرواـب  نیا  رب  باـنجیلاع ، »
.« دیریذپب ار  هدنب 

خروم 21 ، 317/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمض  هرامش 331 و  كورب ، ینروه  شرازگ   ) تمکح هیوناژ 1935  خروم 9  همان  نتم 
راشتسم دلفستره  روسفرپ  هک  طرش  نیا  اب  طقف  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دیتخاس  علطم  ار  بناجنیا  دیدومرف و  تمحرم  (: » هیوناژ 1935

اب دوخ  هبون  هب  ناریا  تلود  تسا . قفاوم  دیـشمج  تخت  رد  شا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  يارب  دـیدج  ریدـم  کی  نییعت  اـب  دـنامب  یقاـب  نآ 
.« دیشمج تخت  رد  هن  یلو  دنک ، تمدخ  یسانش  قرش  هسسؤم  يارب  رواشم  تمس  رد  دلفستره  روسفرپ  هک  دریذپ  یم  لیم  لامک 

خیرات هب  شتامدخ  دلفستره و  روسفرپ  شزرا  ردق و  هب  ناعذا  نمض  »
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. دناد یمن  ریذپ  ناکما  ًاعطق  ار  دیشمج  تخت  رد  ناشیا  ندنام  یهاشنهاش  تلود  ناریا ،

تلود هک  میامن  دـییأت  ار  بلطم  نیا  مراد  راختفا  دیـشمج ، تخت  رد  راک  يریگ  رـس  زا  طیارـش  هرابرد  نامزورید  ياـهوگتفگ  لاـبند  هب  »
ات ادتبا  زا  یسانش  قرش  هسـسؤم  طسوت  هدش  فشک  یناتـساب  ءایـشا  اه و  هطوحم  زا  يرادربسکع  زوجم  رودص  قح  ياطعا  اب  یهاشنهاش 

هماع دیاوف  ترازو  هک  ار  يزوجم  یسانش  قرش  هسسؤم  هتبلا  تسا . قفاوم  دوشن ، هدافتـسا  ءوس  قح  نیا  زا  هکنیا  رب  طورـشم  راک ، همتاخ 
. درمش دهاوخ  مرتحم  ظوفحم و  دنک ، یم  اطعا  هتسجرب  ياه  تیصخش  هب  يرادربسکع  يارب 

ادها یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  ار  رتفرک  ياقآ  طسوت  هدـش  هیهت  تسرهف  رد  جردـنم  ءایـشا  تسا  لیام  یهاشنهاش  تلود  نیا ، رب  هوالع  »
. تسین ریذپ  ناکما  یهاشنهاش  تلود  فرطزا  اهنآ  يادها  هک  هرامش 9 و 17  ءایشا  زجب  دنک ،

هسسؤم زا  تسا  دنمشهاوخ  تسین ، یبولطم  رما  مزال  تدم  زا  شیب  دیـشمج  تخت  هژورپ  یلیطعت  هک  دنقفاوم  فرط  ود  ره  هکنیا  هب  رظن  »
.« دنیامن صخشم  راک  رتعیرس  هچ  ره  يریگ  رس  زا  يارب  یخیرات  هک  دیهاوخب  یسانش  قرش 

خروم 11 ، 333/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمـض  هرامـش 351 و  كورب ، ینروـه  شرازگ   ) تمکح هیروف 1935  خروم 11  هماـن 
(: هیروف 1935

راک همادا  يارب  یسانش  قرش  هسسؤم  لوبق  دروم  طیارش  اب  طابترا  رد  امـش  هیوناژ  تشاددای 20  هیروف و  خروم 10  ياهوگتفگ  هب  فطع 
اب طابترا  رد  دلفستره  تسنرا  رتکد  تیلاعف  صوصخ  رد  دناسرب : یلاعبانج  راضحتسا  هب  ار  ریز  تاکن  هک  دراد  راختفا  دیشمج ، تخت  رد 
زا لـماک  ینادردـق  نمـض  هـک  مـنک  ضرع  دـیاب  دیـشمج ، تـخت  زا  ناـشیا  راـبکی  تـقو  دـنچ  ره  ياهدـیدزاب  یـسانش و  ناتـساب  هورگ 

مدع و  ناتساب ، ناریا  خیرات  هنیمز  رد  هتسجرب  ققحم  نیا  ياهدرواتسد 
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رواب نیا  رب  ناریا  یهاشنهاش  تلود  ناش ، یـصخش  لـیامت  تروص  رد  هنیمز  نیا  رد  ناـشیا  تاـعلاطم  يارب  لـیلد  یب  تیدودـحم  داـجیا 
هک تسا  رتهب  یسانش  ناتساب  هورگ  تیقفوم  يارب  نآ ، اب  هسـسؤم ]  ] تقفاوم دیدج و  يرافح  ریدم  کی  نییعت  داهنـشیپ  هب  رظن  هک ، تسا 

رگم دننکن  دیدزاب  دیشمج  تخت  زا  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف  ماجنا  يارب  هسسؤم  زایتما  رابتعا  لوط  رد  يا  هناهب  چیه  هب  ًاقلطم و  ناشیا 
. فراعم ترازو  صوصخم  زوجم  اب 

چیه هک  مهد  یم  نانیمطا  یلاعبانج  هب  تقو ، عرسا  رد  دیشمج  تخت  راک  عورش  يارب  هسسؤم  زایتما  طیارش  نیودت  میظنت و  اب  طابترا  رد 
هب بناجنیا  همان  ود  ریزو و  تسخن  فرشا  ترـضح  ربماتپس 1934  خروم 27  همان  رد  يداهنـشیپ  طیارـش  قبط  دیدج  تابیترت  اب  یتفلاخم 

. دهدب همادا  شراک  هب  تصرف  نیلوا  رد  هسسؤم  هک  مراودیما  و  هتشادن ، هیوناژ 1935  ربماون و 9  ياه 17  خیرات  هب  بیترت 

هیروف خروم 20  ، 338/ دیشمج تخت   891.927 نآ ، همیمـض  هرامـش 360 و  كورب ، ینروـه  شرازگ   ) تمکح هیروف 1935  همان 18 
(: 1935

هـسسؤم هک  دـیدوب  هداد  عـالطا  هدومرف و  تمحرم  نآ  رد  هک  ار  یلاعترـضح  هیروف  خروم 13  همان  هک  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا 
رتکد هکنیا  هتفریذپ و  دیشمج  تخت  رد  هسـسؤم  نآ  تیلاعف  يارب  ار  ناریا  یهاشنهاش  تلود  يداهنـشیپ  طیارـش  وگاکیـش  یـسانش  قرش 
دیدـج باصتنا  زا  ینادردـق  اب  مدرک . تفایرد  تسا ، هدـش  نییعت  دیـشمج  تخت  رد  دـیدج  يرافح  ریدـم  تمِـس  هب  تیمـشا  چا . شیرا 

. دریگب رس  زا  تقو  عرسا  رد  مامت  تیقفوم  اب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هسسؤم  هک  تسا  راودیما 

[ ام  ] دـصق هجوچیه  هب  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  ًامارتحا  مهاـفت ، ءوس  هنوگره  زا  زیهرپ  روظنم  هب  طیارـش ، نیودـت  میظنت و  اـب  طاـبترا  رد 
ناریا یهاشنهاش  تلود  دشاب ، هتشاد  شیاه  تیلاعف  همادا  طیارش  زا  ینشور  ریوصت  هسسؤم  هکنآ  يارب  یلو ، تسا ؛ هدوبن  زایتما  دیدجت 
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، ریزو تسخن  فرشا  ترضح  ربماتپس 1934  خروم 27  همان  رد  جردنم  طیارش  ساسا  رب  ار  قوف  طیارش  نیودت  میظنت و  هک  تسا  هتفریذپ 
. دزاس ینتبم  هیروف 1935  و 11  هیوناژ 1935 ،  9 ربماون ، خروم 17  ياه  همان  و 

زا زیهرپ  هسسؤم و  راک  لیهست  يارب  و  تسا ، هدش  اطعا  ًالبق  هک  دوب  دهاوخ  يزایتما  طیارش  ساسا  رب  هسـسؤم  ياه  تیلاعف  بیترت ، نیدب 
. تفرگدهاوخ رارق  انبم  زین  قوف  همان  راهچ  رد  يداهنشیپ  طیارش  مهافت ، ءوس  هنوگره 

ققحم نیا  شناد  تامدخ و  زا  ًالماک  ناریا  یهاشنهاش  تلود  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  يدنسرخ  اب  دلفـستره ، تسنرا  رتکد  صوصخ  رد 
نیا رد  ناشیا  تاقیقحت  لیهـست  يارب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  موزل ، تروص  رد  و  دراد ، تیاـضر  ناتـساب  ناریا  خـیرات  هنیمز  رد  هتـسجرب 

، دنهدب صیخـشت  يرورـض  ار  دیـشمج  تخت  زا  دیدزاب  رابکی  تقو  دـنچ  ره  ناشیا  هچنانچ  نیا ، رب  هوالع  تشاد . دـهاوخ  لوذـبم  هنیمز 
چیه دـنیامن و  راـک  نیا  هب  ترداـبم  فراـعم  ترازو  صوصخم  هزاـجا  اـب  دـنناوت  یم  ما ، هدرک  ضرع  هیروف  خروم 11  همان  رد  هکناـنچ 

. تشاد دهاوخن  دوجو  روشک  نیا  رد  ناشیا  تاعلاطم  يارب  یتیدودحم 
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متشه لصف 

اکیرمآ ناریا و  طباور  مطالت  تیمشا و  يامیپاوه 

یسانش ناتساب  هورگ  تسایر  زونه  دش  بوصنم  دیـشمج  تخت  هب  یمازعا  ناسانـش  ناتـساب  هورگ  تسایر  هب  تیمـشا  هک  لاس 1935  رد 
، نیاربانب دنتشاد . هلصاف  رگیدکی  زا  لیام  دودح 700  رد  هطقن  ود  نیا  تشاد . هدهع  رب  زین  ار  ير  رد  نوتسوب  هزوم  ایناولیـسنپ - هاگـشناد 

يدادعت تشاد  دصق  وا  هکنیا  رب  فاضم  دنامب ؛ یقاب  هورگ  ود  ره  سیئر  ینالوط  یتدم  يارب  امیپاوه  نودب  دناوتب  تیمـشا  هک  دوب  دـیعب 
قلعت شرـسمه  هب  دروایب  ناریا  هب  تساوخ  یم  تیمـشا  هک  ییامیپاوه  دـنک . فشک  زین  ار  يرتشیب  یناتـساب  طاـقن  هیهت و  ییاوه  هشقن ي 

يا هداس  راـک  زاورپ  زوجم  بسک  یهاـشاضر و  ِناریا  هب  اـمیپاوه  ندروآ  هتبلا ، دوب . ییاـیفلدالیف  سانـشرس  هداوناـخ  کـی  زا  هک  تشاد ،
طیارـش یـسانش و  ناتـساب  ياههورگ  تیلاعف  يدایز  دودـح  ات  نآ  زا  هدافتـسا  ناریا و  هب  امیپاوه  نیا  ندروآ  اب  طبترم  ياهدادـیور  دوبن .

مولعم اجنآ  زا  یهاشاضر  هرفن  کی  یماظن  يروتاتکید  يدمآراکان  یقطنم و  یب  دنک . یم  نشور  ار  هاشاضر  تموکح  نارود  رد  روشک 
. درک یم  رداص  ًاصخش  دیاب  يولهپ » هاشاضر  ترضحیلعا   » زین ار  زاورپ  تیمها  یب  زوجم  کی  یتح  هک  دوش  یم 
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؛ تشاد یگتسب  هدحتم  تالایا  هب  تبسن  ترـضحیلعا  تارظن  تاساسحا و  رییغت  هب  ًامیقتـسم  امیپاوه  نیا  زا  هدافتـسا  ناکما  نیا ، رب  هوالع 
. دوب ترضحیلعا »  » هرابرد ییاکیرمآ  ياه  هناسر  رد  هدش  رشتنم  تالاقم  ریثأت  تحت  يدایز  دودح  ات  هتبلا  هک 

زاورپ زوجم  امیپاوه و 

یـسانش ناتـساب  ياـه  تیلاـعف  زا  اـکیرمآ  تلود  ترافـس و  نتـشاد  هگن  رود  يارب  كورب  ینروه  لـیامت  هک  دوـب  مّلـسم  ادـتبا  ناـمه  زا 
تهج ار  ییاـمیپاوه  دورو  زوـجم  هـک  تفاـی  روتـسد  یمارگلت  رد  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  لـیروآ 1935 ، رد 24  تسا . عوضومـالب 
خساپ درک و  هیهت  هراب  نیا  رد  یمسر  یتساوخرد  زین  ترافس  دنک . تفایرد  ناریا  تلود  زا  یسانش  ناتساب  ياهراک  يارب  تیمشا  هدافتسا 

یلاسرا خساپ  رد  هجراخ  ترازو  زا  ولزگ  هرق  ناخ  نیسح  دش . نآ  میلـست  هم 1935  خیرات 11  رد  یـضتقم  وحن  هب  زین  ناریا  تلود  یفنم 
هدرک يراددوخ  زوجم  رودص  زا  تسا ، دراوم  نیا  رد  يریگ  میمصت  ییاهن  عجرم  هک  گنج ، ترازو  هک  داد  حیضوت  اکیرمآ  ترافس  هب 

کمک اـکیرمآ  ترافـس  زا  نارهت ، هب  دورو  ضحم  هب  تیمـشا   (1). دش تیمشا  اب  اکیرمآ  ترافـس  كاکطـصا  بجوم  هلئـسم  نیا  تسا .
یلو درک ، شنزرـس  ًادـیدش  ار  وا  تسا ، هتـشاذگن  نایرج  رد  ار  اـکیرمآ  ترافـس  ادـتبا  تیمـشا  ارچ  هک  لـیلد  نیا  هب  زدـلیاچ  تساوخ .

روظنم هب  هک  داد  داهنشیپ 

هک یعـالطا  نیلوا  : » دـسیون یم  زدـلیاچ  زویر  یج . هـم 1935 . خروـم 11  ، 243/891.927 هرامـش 445 ، یلاسرا  شرازگ  زدـلیاچ ، - 1
هب رادگ  ویسوم  و  فراعم ، ریزو  تمکح ، اب  تبحص  نایرج  رد  درک  بسک  ناریا  هب  امیپاوه  ندروآ  يارب  تیمـشا  رتکد  هشقن  زا  ترافس 

داهنـشیپ هب  یقاـفتا  یلیخ  نآ  رد  هک  دوب  هدرک  تفاـیرد  تیمـشا  رتـکد  زا  يا  هماـن  یگزاـت  هب  رادـگ  ویـسوم  مولعم ، رارق  زا  دـمآ . تسد 
رتکد هک  تباب  نیا  زا  رادـگ  ویـسوم  مه  تمکح و  مه  دوب . هدـش  هراشا  یـسانش  ناتـساب  روما  رد  هدافتـسا  يارب  ناریا  هب  امیپاوه  ندروآ 

دنتشاد ساره  نآ  زا  دندوب و  نارگن  رایسب  تسا  هتفرگ  يرسرس  ردقنآ  ار  ناریا  رد  امیپاوه  زا  هدافتسا  يارب  زوجم  بسک  هلئـسم  تیمـشا 
نآ ندروآ  دصق  امیپاوه ، زا  هدافتسا  يارب  یمسر  زوجم  بسک  نودب  ای  تاماقم و  هب  یمسر  عالطا  هنوگره  نودب  سانش  ناتساب  نیا  هک 

. دشاب هتشاد  ار  ناریا  هب 

زاورپ زوجم  www.Ghaemiyeh.comامیپاوه و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


319 ص :

يراددوخ زوجم  نداد  زا  هاش  صخـش  هک  دوب  هتفگ  تمکح  دوش . لسوتم  یغورف  تمکح و  هلیمج  یعاسم  هب  هدنورپ ، ددـجم  شیاشگ 
تشاددای وا  دمآ . رب  یغورف  اب  تاقالم  ددص  رد  تیمشا  نیاربانب ، دوش . رداص  روبزم  زوجم  ًاتیاهن  دیاش  هک  دوب  راودیما  یلو  تسا ، هدرک 

یتیدودحم هنوگ  ره  تسا  رـضاح  هکنیا  و  دراد ، جایتحا  يروظنم  هچ  هب  ار  روبزم  يامیپاوه  هک  داد  حیـضوت  نآ  رد  درک و  هیهت  یلـصفم 
ناریا تلود  رایتخا  رد  ار  امیپاوه  دوخ  لیم  هب  راک  همتاـخ  زا  سپ  هک  تشون  نینچمه  تیمـشا  دریذـپب . دـنک ، لاـمعا  ناریا  تلود  هک  ار 

لذب هدعو  نداد  نمض   » و تسا ، هدشن  یتروشم  چیه  هاش  اب  هلئـسم  نیا  دروم  رد  هک  داد  نانیمطا  تیمـشا  هب  یغورف   (1). داد دهاوخ  رارق 
دزن هلئـسم  نیا  دـنا ، هدـشن  یط  دوجوم  ياههار  همه  هک  ینامز  اـت  دـناد  یمن  حالـص  هک  تشاد  زاربا  مزـال  زوجم  بسک  تهج  یعاـسم 

يارب امیپاوه  زا  هدافتسا  هک  ار  ییایازم  ًالصفم  يدودح  ات  ًاهافش و  : » دش لسوتم  هجراخ  ریزو  هب  زدلیاچ  سپس  دوش ». حرطم  هاش  صخش 
زوجم ياطعا  هلئـسم  لیم  لامک  اب  روبزم  هناخ  ترازو  بناجنیا  تساوخرد  وریپ  هک  متفای  ناـنیمطا  مداد و  حیـضوت  تشاد  تیمـشا  رتکد 

.« داد دهاوخ  رارق  رظن  دیدجت  دروم  ار  امیپاوه  زا  هدافتسا 

شترا اـیآ  هک  دـنیبب  اـت  تفرگ  ساـمت  ییاوه ، يورین  هدـنامرف  ناوجخن ، لارنژ  اـب  تمکح ، اـب  تروـشم  نودـب  تیمـشا  ءاـنثا ، نیمه  رد 
بیترت نیدـب  و  درادـن ، زوجم  رودـص  اب  یتفلاخم  چـیه  گنج  ترازو  هک  تشاد  راهظا  مه  ناوجخن  ریخ . ای  دراد  هلئـسم  نیا  اب  یتفلاخم 
عوضوم ًاتلاجع  هک  تشاد  راهظا   » دـید ار  اـهنآ  یلحم  یب  هک  زین  تیمـشا  رتکد   (2). درک ضقن  ار  هجراـخ  ترازو  تمکح و  ياـه  هتفگ 

اب تمکح ، مه  یغورف و  مه  تسا ». هتفرگ  يا  هنالقاع  میمـصت  متفگ  وا  هب  هک  درک ، دهاوخ  راذگاو  اکیرمآ  ترافـس  هب  ار  زوجم  بسک 
هداد تدعاسم  لوق  دنتشادن ، ینادنچ  دیما  هکنیا 

هم 1935. خروم 15  ، 244/891.927 هرامش 451 ، شرازگ  زدلیاچ ، - 1

هم 1935. خروم 30  ، 247/891.927 هرامش 467 ، شرازگ  زدلیاچ ، - 2
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عالطا دـعب ، یمک  و  دـنا ، هداد  عاجرا  هاش  هب  ار  عوضوم  هک  دـناسر  كورب  ینروه  شوگ  هب  كرتشم  تسود  کی  طسوت  رادـگ  دـندوب .
روبزم زوجم  بسک  رد  تمکح  یغورف و  شقن  دـش ، لاسرا  هاش  تقفاوم  بقاعتم  هک  يا  همان  رد   (1). تسا هدرک  تقفاوم  هاش  هک  دیسر 

[ تیمشا  ] ياه تبحـص  رد  یتح  دش . رـسیم  دنداد  ارزولا  سیئر  فراعم و  ترازو  هک  یتابیترت  اب   » هاش تقفاوم  بسک  تسا . هدش  نشور 
یم بسک  روبزم  ترازو  زا  ار  تبحـص  هزاجا  دـیاب  نآ  زا  لبق  ای  و  دوب ، هارمه  وا  اـب  فراـعم  ترازو  زا  يا  هدـنیامن  اـی  ارزولا ، سیئر  اـب 

(2) .« درک

ناـشنرطاخ يروـم  زا  رکـشت  رد  وا  دروآ . دـجو  هب  ار  دتـسیرب  ناریا  رد  اـمیپاوه  زا  هدافتـسا  دورو و  زوـجم  بسک  رد  ترافـس  تیقفوـم 
رارمتـسا رد  دـناوت  یم  رما  نیا  هک  مراد  نانیمطا  : » تشون و  تسا ، دونـشوخ  رایـسب  ترافـس  ياه  شـالت  هرظتنمریغ  هجیتن  زا  هک  تخاـس 

عالطا تهج  : » هک تفای  یم  همتاخ  شوخ  ربخ  نیا  اب  دتسیرب  همان  دشاب ». میهس  یسانش  قرش  هسـسؤم  ناریا و  تلود  نیب  هناتـسود  طباور 
حول تفه  فشک  بجوم  دیشمج ] تخت  خاک   ] ناویا تمـسق  رد  تیمـشا  رتکد  ددجم  ياه  يرافح  هک  دراد  یم  ضورعم  كرابم  رطاخ 

رد شویراد  شردپ  تموکح  نارود  اب  نآ  طابترا  وا و  تموکح  نارود  هرابرد  یمهم  تاعالطا  هک  تسا  هدـش  اشرایاشخ  هرابرد  یگنس 
يدنمـشزرا فشک  نینچ  اب  دیـشمج  تخت  رد  ار  دوخ  راک  تسا  هتـسناوت  تیمـشا  هک  تسا  رطاخ  ترـسم  هیام  دهد . یم  رارق  نامرایتخا 

هدافتسا هک  مدقتعم  ًاصخـش  : » دش دهاوخ  رـسدرد  هیام  روبزم  يامیپاوه  هک  دوب  دقتعم  كورب  ینروه  تیقفوم ، نیا  مغرب   (3) .« دنک زاغآ 
نکمم هک  دوب  دهاوخ  یتالکـشم  زا  رتمک  رایـسب  نآ  زا  هدافتـسا  مّلـسم  يایازم  دش و  دهاوخ  رـسدرد  هیام  مادـم  ناریا  رد  امیپاوه  نیا  زا 

رظن تحت  ياههورگ  يارب  تسا 

نئوژ 1935. خروم 27  هرامش 252/891.927 ، همان ، يروم ، هب  كورب  ینروه  - 1
توا 1935. خروم 19  هرامش 261/891.927 ، همان ، يروم ، هب  كورب  ینروه  - 2

توا 1935. خروم 1  هرامش 254/891.927 ، همان ، يروم ، هب  دتسیرب  - 3
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سپ یمک  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدوبن  لیلد  یب  مه  نادنچ  كورب  ینروه  ینامگدب  هک  دـش  مولعم  اهدـعب   (1) .« دنک داجیا  تیمشا  رتکد 
. دش یسایس  لیاسم  فوطعم  وا  ساوح  شوه و  مامت  یسانش ، قرش  هسـسؤم  فرط  زا  یگدنیامن  هب  كورب  ینروه  ياه  شالت  لیمکت  زا 
هب هک  تشاد ، هدـهع  رب  ار  هییوژ 1935 ، ات 14  ياهزور 12  رد   (2) دهـشم نینوخ  راتـشک  شرازگ  زیگنا  مغ  هفیظو  وا  یتآ ، ياههام  رد 

(3) .« تشاد یپ  رد  یکانلوه  تافلت  هک  دش  هدافتسا  نارئاز  ناگدننکرهاظت و  هیلع  لسلسم  زا   » شدوخ هتفگ 

طباور عطق  روریم و  هلاقم 

یم پاچ  هب  یتالاقم  هتخیرگ  هتـسج و  ییاکیرمآ  ياه  همانزور  داتفا ، قافتا  يربمیا  يارب  هک  یکانفـسا  هعقاو  زا  سپ  لاس  ود  دودـح  اـت 
درک یم  یفرعم  ناریا  تفن  اب  طبترم  ياه  هسیسد  هجیتن  رتشیب  ار  يربمیا  لتق  هک  دندناسر 

زارف رب  زاورپ  تیمـشا ، فا . کـیرا  کـن  نینچمه  نئوژ 1935 . خروم 30  هرامـش 253/891.927 ، هماـن ، يروم ، هب  كورب  ینروـه  - 1
.1940 وگاکیش ، هاگشناد  تاراشتنا  وگاکیش : ناریا . یناتساب  ياهرهش 

دراو مدرم  نتخاس  قرفتم  يارب  دهشم  رد  رقتسم  ناقازق  یـسمش  ریت 1314  اب 20  ربارب  يرمق  یناثلا 1354  عیبر  هعمج 10  زور  حبص  - 2
... لیب و خاش و  راهچ  ساد و  اب  دهشم  فارطا  مدرم  موجه  نیا  زا  سپ  دننک . یم  یمخز  هتـشک و  ار  رفن  دصکی  دودح  دنوش و  یم  لمع 

. تسین نتخادـنا  نزوس  ياج  رگید  دجـسم  ریت 1314  اـب 21  ربارب  یناـثلا 1354  عیبر  هبنـش 11  زور  دنوش . یم  ریزارـس  دجـسم  فرط  هب 
ياهورین یهاگآ ، ینابرهـش و  نوشق و  نارـس  دوش . یم  هداد  ییادز » باجح   » دض و  یللملا » نیب  هالک   » دض و  تنطلـس »  » دض ییاهراعش 

يوربور نارهت  نابایخ  رد  نیگنـس  ياه  پوت  دوش . زاغآ  راتـشک  بش  ياه  همین  زا  دعب  دوش  یم  رارق  دـننک و  یم  گنهامه  ار  نتـشیوخ 
نامـسآ ناقازق  ياه  لسلـسم  شرغ  يادص  هک  دوب  هتـشذگ  یناثلا  عیبر  بش 12  ياه  همین  زا  یساپ  دبای . یم  رارقتـسا  داشرهوگ  دجـسم 

دصناپ رازه و  دنتـشک و  ار  نت  رازه  جنپ  ات  ود  ناقازق  دش . دنلب  فرط  همه  زا  گنج  روپیـش  يادص  تخادنا و  هزرل  هب  ار  ناسارخ  سدقم 
هلحم رد  یلادوگ  رد  اه  هدـش  هتـشک  هارمه  مه  ار  اه  یمخز  دـندرب . هزانج  نویماـک   56 ینیع ، دهاش  کی  هتفگ  هب  دـندرک . ریـسا  ار  رفن 

یسررب زکرم  نارهت ، باجح ، فشک  صص 55-51 ؛ دحاو ، انیس  داشرهوگ ، مایق  ر.ك : دندرک . نفد  دهـشم  ینوخ  غاب  اه و  لام  تشخ 
.1379 یخیرات ، دانسا 

. تفه لصف  هاشاضر ، ریبک و  يایناتیرب  دجم ، - 3
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یم یفرعم  يربمیا  لتق  یلـصا  لماع  ار  وا  هتفرگ و  ناخاضر  يوس  هب  ار  ماهتا  تشگنا  زین  یخرب  زغم . کشخ  ِبصعتم  يا  هدـع  مشخ  اـت 
ياه لاس  لوط  رد  دندرک . ذاختا  ناخاضر  میژر  هب  تبسن  يرت  هناتـسود  شرگن  اکیرمآ  تاعوبطم  نآ ، زا  سپ  ههد  کی  ات  یلو  دندرک .

اکیرمآ تاعوبطم  رد  یتبثم  تالاقم  دوب ، هتفرگ  تدـش  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  نیب  رد  ناریا  هب  نتفر  بت  هک  ینامز  ینعی  ات 1931 ،  1930
هتشذگ لثم  هاشاضر  هب  تبـسن  ییاکیرمآ  ياه  همانزور  شرگن  دهـشم ، راتـشک  زا  سپ  هژیو  هب  لاس 1935 ، زا  یلو  دیـسر . یم  پاچ  هب 
ترافـس ِرتهم  یتدـم  يارب  راک  يادـتبا  رد  هاشاضر  هک  تشون  يا  هلاقم  رد  كرویوین  پاچ  روریم  همانزور  ناـیم ، نیا  رد  دوبن . هناتـسود 

رد دـش . یفرعم  نزهار » همین  یتاهد و  همین   » هاشاضر زین  دیـسر ، پاچ  هب  تسپ  نتگنـشاو  رد  هک  رگید ، يا  هلاقم  رد  تسا . هدوب  اـیناتیرب 
همانزور تازاجم  راتساوخ  درک و  اکیرمآ  تلود  میلست  ینحللا  دیدش  ضارتعا  ناریا ، هجراخ  ریزو  یمظاک ، رقاب  تالاقم ، نیا  هب  شنکاو 
یـساسا نوناق  تیامح  تحت  ییاکیرمآ  ياه  همانزور  هک  دـنتخاس  ناشنرطاخ  وا  هب  یتقو  دـندوب . هدرک  نیهوت  هاشاضر  هب  هک  دـش  ییاه 

رارق زا  . ) دـنهدب رییغت  يولهپ  ترـضحیلعا  رطاخ  هب  ار  اکیرمآ  یـساسا  نوناـق  هک  درک  تساوخرد  یمظاـک  دـنراد ، رارق  هدـحتم  تـالایا 
زا هتسد  نآ  تازاجم  راتساوخ  زین  نامز  نامه  رد  و  هدوب ، نتگنشاو  رد  ناریا  رادراک  لاس 1924  رد  يربمیا  لتق  ماگنه  هب  یمظاک  مولعم 

يارب شددجم  ياضاقت  اب  یمظاک  دنتخاس . یم  مهتم  يربمیا  لتق  رد  نتـشاد  تسد  هب  ار  ناخاضر  هک  دوب  هدش  ییاکیرمآ  ياه  همانزور 
ههد 1920 رد  شتیرومأم  نارود  زا  يا  هبرجت  چیه  هک  داد  ناشن  لاس 1936  رد  اکیرمآ  یساسا  نوناق  رییغت  یتح  اه و  همانزور  بوکرس 

تالجم زا  یکی  هلاقم  هب  دیدش  یشنکاو  ندادن  ناشن  لیلد  هب  دوب  هیکرت  رد  ناریا  ریفس  هک  لاس 1940  رد  وا  تسا . هتخودنین  اکیرمآ  رد 
هب يا » هیحالـصا   » ًابقاعتم روریم  همانزور  دـش ). رانکرب  دوخ  تُسپ  زا  دوب  هدـش  هراشا  هاشاضر  یلومعم  بسن  لـصا و  هب  نآ  رد  هک  هیکرت 

رد ناریا  ترافس  درک و  عطق  ًابیرقت  ار  روشک  ود  طباور  هک  يدادیور  نیا ، دوجو  اب  دناسر . پاچ 
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رد ناریا  راـتخم  ریزو  لـالج ، ناـخرافغ  سیلپ  رـسفا  کـی  لـیروآ 1936 ، رد  دوـب . لـالج  هعقاو  دـناشک ، یلیطعت  هب  ًـالمع  ار  نتگنـشاو 
لالج سبح  هلئـسم  ناریا  تلود  درک . سبح  ار  وا  فقوتم و  دنلیرم  ِنتکلا  رد  یگدننار  نیح  رد  زاجمریغ  تعرـس  لیلد  هب  ار  نتگنـشاو ،
طباور حطـس  شهاک  ترافـس و  نتـسب  نتگنـشاو ، هب  شا  هداتـسرف  ندـناوخارف  يارب  يا  هناهب  ار  نآ  تسناد و  یللملا  نیب  هلئـسم  کی  ار 

. داد رارق  اکیرمآ  اب  دوخ 

لالج هلئـسم  رـس  رب  روشک  ود  طباور  یگریت  ببـس  هب  هک  ار  یتالکـشم  ات  تفر  اکیرمآ  ترافـس  هب  تیمـشا  دادـیور ، نیا  زا  سپ  یمک 
رب رد  هاشاضر  هرابرد  یمهم  بلاطم  ترافـس ، رادراک  مایرم ، یپ . ندروگ  اب  تیمـشا  ياه  تبحـص  دهد . عالطا  اهنآ  هب  دوب ، هدش  داجیا 

تیامح بلج  يارب  هاشاضر  تسایس  زا  یشخب  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتساب  هب  تاناکما  ياطعا  هک  دش  حیرصت  اه  تبحـص  نیا  رد  تشاد .
( تاـعوبطم رد  هنامـصخ  تـالاقم  پاـچ  ریظن   ) اـه تیاـمح  نیا  فیعـضت  ساـسحا  هنوگره  تسا . هدوب  يوـلهپ  میژر  زا  اـکیرمآ  تلود 

ًابیرقت شهورگ  تیقفوم  هک  تفگ  تیمشا  رتکد  : » دسیون یم  مایرم  تشاذگ . یم  یسانش  ناتساب  هورگ  تیلاعف  رب  یفنم  يریثأت  هلصافالب 
هک لک ، داتـس  زا   (1) یمخفا لارنژ  تسا . یکتم  ناـمه  هب  ًامیقتـسم  زین  اـمیپاوه  زاورپ  هزاـجا  و  دراد ، یگتـسب  هاـش  دـعاسم  رظن  هب  طـقف 

هزاجا امیپاوه  ًالعف  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  تشاد ، سامت  ترضحیلعا  اب  ًامیقتسم  و  داد ، یم  ماجنا  وا  یگنهامه  اب  ار  شیاهزاورپ  دیاب  تیمشا 
لارنژ داهنـشیپ  هب  تیمـشا  هدـش و  هتفرگ  اـمیپاوه  هلیـسوب  هک  ییاوه  ياـه  سکع  زا  یـسیفن  اـبیز و  موـبلآ  نیا ، رب  هوـالع  درادـن . زاورپ 
رتـکد دـش . هداد  تدوع  تعاـس  راـهچ  تسیب و  زا  سپ  دوب ، هدرک  هیهت  هاـش  هب  هیدـه  تهج  رایـسب  هنیزه  تقو و  فرـص  اـب  و  یمخفا ] ]

مامت تقو  هچ  دیشمج  تخت  رد  یسانش  ناتساب  هورگ  تیلاعف  دنا  هدیسرپ  وا  زا  هک  دوزفا  نینچمه  تیمشا 

هب هاشاضر  نامز  رد  زین  ًادـعب  دوب و  شترا  داتـس  مود  هرادا  سیئر  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  یمیهاربا  مخفا  اضرلادـبع  رکـشلرس  روظنم  - 1
( راتساریو . ) دیسر ییاوه  يورین  یهدنامرف 
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زا ناریا  تلود  ناگدـنیامن  ندـناوخارف  لـالج و  ناـیرج  زا  تیمـشا  رتکد  هتبلا  دـناد ... یم  ینمیدـب  لاوئـس  ار  نآ  تیمـشا  هک  دوش ، یم 
دناوتب هک  یتیعقوم  رد  وا  نداد  رارق  دوجوم و  طیارش  عاضوا و  زا  رتهب  يا  هنیمز  شیپ  نتشاد  هکنیا  روصت  اب  تشاد . ربخ  ًالماک  نتگنـشاو 

و دیسر ، پاچ  هب  نآ  بقاعتم  هک  يا  هیحالـصا  روریم و  همانزور  هلاقم  هرابرد  یتاحیـضوت  تسوا ، عفن  هب  دنک  زیهرپ  يدج  تاهابتـشا  زا 
(1) .« مداد وا  هب  هاش  رب  نآ  ریثأت 

يدعب ياهدادیور  داتفا . دیفم  رایـسب  ناریا  تلود  اب  تیمـشا  طباور  میظنت  رد  مداد  رارق  تیمـشا  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  دیوگ  یم  مایرم 
، لیروآ مهدزای  رد  : » دـسیون یم  الاب  یلاسرا  شرازگ  نامه  همادا  رد  مایرم  دراد . هاشاضر  نارود  رد  ناریا  تلود  لمع  هوحن  زا  تیاکح 

رییغت ًالماک  میدوب  هدرک  تاقالم  ار  رگیدمه  هک  يراب  نیرخآ  اب  هسیاقم  رد  عاضوا  هک  تفگ  دمآ و  ترافـس  هب  رگید  راب  تیمـشا  رتکد 
اب طابترا  رد  هک  هچنآ  رب  اکیرمآ  تاعوبطم  هلئسم  هب  یمخفا  لارنژ  هراشا  هب  خساپ  رد  داد  حیـضوت  میارب  تیمـشا  هک  روطنآ  تسا . هدرک 

يارب تیدودحم  داجیا  فده  اب  يا  هیحالـصا  هنوگ  ره  بیوصت  لامتحا  ندوب  رفـص  یـساسا و  نوناق  بجوم  هب  تاعوبطم  لماک  يدازآ 
ًالـصا ناریا  تلود  هک  درادن  شزرا  ردقنآ  روریم  ریظن  يا  همانزور  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  هدرک و  دـیکات  مدوب ، هتفگ  شیارب  تاعوبطم 
رتشیب هک  يدیارج  تالاقم  هب  ناریا  تلود  ارچ  هک  دوب  هدیـسرپ  لارنژ  زا  تیمـشا  رتکد  دوش . لیاق  نآ  ياه  هتـشون  يارب  یتیمها  دهاوخب 

هداد وا  هب  تسا  ناریا  هرابرد  اکیرمآ  تارظن  فّرعم  رتشیب  هک  ار  همانزور  کی  هدیرب  سپس  و  درادن ، هجوت  دنتسه  اکیرمآ  تارظن  فّرعم 
ار اهنآ  هک  دوب  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  لارنژ  ردـقنآ  تیمـشا  رتکد  تاراهظا  : » هک تفای  یم  همتاخ  حیـضوت  نیا  اـب  روبزم  شرازگ  دوب ».
اب رگید  راب  یتقو  اریز  هتشاد ، وا  رب  یبوخ  ریثأت  هدیسر و  ترضحیلعا  عمـس  هب  شتاراهظا  هک  تسا  نئمطم  تیمـشا  رتکد  درک . تشاددای 

وا هب  لارنژ  درک ، تاقالم  یمخفا  لارنژ 

لیروآ 1936.  15 ، 273/891.927 هرامش 768 ، شرازگ  مایرم ، - 1
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طابترا رد  زین  یلکشم  چیه  نارهت  هب  تشگزاب  زا  سپ  هکنیا  و  درادن ، دوجو  دیشمج  تخت  هب  زاورپ  اب  طابترا  رد  یلکشم  چیه  هک  تفگ 
.« تسا هتشذگ  زا  رتدعاسم  رایسب  عاضوا  هک  دوب  هدوزفا  و  دوب ، دهاوخن  ناجیابرذآ  رد  یفاشتکا  زاورپ  ماجنا  يارب  زوجم  بسک  اب 

زین ًاریخا  و  دنک ، یم  بسک  ار  دیشمج  تخت  نارهت و  نیب  زاورپ  زوجم  لکـشم  هنوگچیه  نودب  تیمـشا  : » دسیون یم  مایرم  دعب ، هام  کی 
ياـهزاورپ يارب  يزوجم  هک  دـنا  هداد  عـالطا  وا  هب  نیا ، دوجو  اـب  دـهد . یم  ماـجنا  تشگرب  تفر و  زاورپ  راـب  کـی  زور  هد  اـی  هتفه  ره 

هک تیمشا   (1) .« دراد تیاکش  اراکشآ  دزیر  یم  شرس  رب  وس  ره  زا  هک  یتالکشم  زا  تیمـشا  رتکد  دش . دهاوخن  رداص  شیارب  یفاشتکا 
نیب رفـس  يارب  ًارـصحنم  امیپاوه  زا  هک  دوب  رارق  دـنک ، بسک  ار  یفاشتکا  ياهزاورپ  زوجم  یمخفا  لارنژ  ياـه  هدـعو  مغرب  دوب  هتـسناوتن 

، دیـشمج تخت  نارهت و  نیب  ریخا  ياهزاورپ  لوط  رد  ، » هک دزاس  یم  ناشنرطاخ  مایرم  نیا ، دوجو  اب  دیوج . دوس  دیـشمج  تخت  نارهت و 
هدهاشم لباق  میقتـسم  ریـسم  رد  هک  هچنآ  زا  ار  يرتشیب  قطانم  و  هدش » دوخ  ریـسم  زا  يا  هظحالم  لباق  ياه  فارحنا  شوختـسد   » امیپاوه

(2) .« تسا هداد  ششوپ  دوب ،

زا يُرپ  ِلد  زونه  هاـشاضر  یلو  درک . میلـست  ناتـسرل  رد  ییاوه  ینیمز و  تاـفاشتکا  ماـجنا  يارب  یتـساوخرد  تیمـشا  هم 1936 ، هاـم  رد 
. دوب هدرک  لاسرا  فراعم ، ریزو  تمکح ، يارب  ار  تیمشا  ياضاقت  یناتـساب ، راثآ  هرادا  سیئر  رادگ ، ویـسوم  : » تشاد اکیرمآ  تاعوبطم 

نآلا هک  دیوگب  وا  هب  دـنکن ، راد  هحیرج  ار  تیمـشا  تاساسحا  هک  يوحن  هب  و  تفطالم ، اب  هک  دوب  هتفگ  رادـگ  هب  خـساپ  رد  زین  تمکح 
و تسا ، ینابـصع  تیاهن  یب  اکیرمآ  تاعوبطم  رد  تالاقم  یخرب  راشتنا  زا  زونه  هاش  اریز  تسین ، اضاقت  نیا  یـسررب  يارب  یبساـنم  تقو 

ّرش زا  ات  ددرگ  یم  يا  هناهب  نیرتکچوک  لابند  هب 

هم 1936.  15  ، 275/891.927 هرامش 796 ، شرازگ  مایرم ، - 1
هم 1936.  27  ، 276/891.927 هرامش 805 ،  شرازگ  مایرم ، - 2

طباور عطق  روریم و  www.Ghaemiyeh.comهلاقم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


326 ص :

هتـسیاش هنامرتحم و  ًالماک  یناریا  تاماقم  راتفر  لاح  نیع  رد  : » تسا هدـمآ  قوف  شرازگ  ياـهتنا  رد   (1) .« دوش صالخ  اکیرمآ  ترافس 
و دراد ؛ هناتـسودریغ  يراتفر  ًاعقاو  ناریا  رد  رفن  کی  طقف  دننک ، یم  دییأت  ار  نآ  زین  تیمـشا  رتکد  ندرج و  رتکد  هک  هدنب ، رظن  زا  تسا .

هلئسم نیا  هرابرد  نارهت  تاماقم  نایم  رد  جیار  تارظن  راکفا و  زا  يریوصت  هنوگره  هیارا  هتبلا  تسا ... تکلمم  هاش  صخش  نیا  هنافـسأتم 
هک دـننک  یم  روصت  دـنرادن  اکیرمآ  ياهداهن  زا  یعالطا  چـیه  هک  یناسک  زا  یهجوت  لباق  رامـش  مینادـب  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخ  صقاـن 

.« تساکیرمآ تلود  یمتح  فیاظو  وزج  اکیرمآ  تاعوبطم  رد  ناریا  هاش و  هب  تبسن  زیمآ  نیهوت  تالاقم  راشتنا  زا  يریگولج 

یسانش ناتساب  راک  نایرج  رد  يا  هثداح 

ار هیضق  نیا  تفرگ  میمصت  فراعم  ترازو  تسکـش . يا  هثداح  رثا  رب  دیـشمج  تخت  ياه  همـسجم  زا  یکی  نئوژ 1936 ، هام  لـیاوا  رد 
هدش جرد  دـش ، لاسرا  تیمـشا  هب  تمکح  فرط  زا  نئوژ 1936  خروم 20  هک  يا  همان  خیبوت  رد  هلئـسم  نیا  تایئزج  دـنک . ییامنگرزب 

5  ) خروم 15/3/15 هرامـش 36  همان  رد  دیـشمج ] تخت  یـسانشناتساب  هورگ  رد  ناریا  تلود  هدنیامن   ] يریـصب رتکد  شرازگ  قفو  : » تسا
هلیسو لوئسم  رلهوک ، ویسوم  یتالابم  یب  یطایتحا و  یب  رثا  رب  نآ ، نورد  هب  رالات  نوریب  زا  رـس  ود  واگ  همـسجم  لاقتنا  ماگنه  هب  نئوژ ،)

هیحان زا  هداتفا و  نیمز  يور  هب  رس  ود  واگ  رس  یکیناکم ،

لاح لماش  هاـشاضر  بضغ  مشخ و  هک  میباـی  یم  رد  شرازگ  نیمه  رد  هم 1936 .  29 ، 278/891.927 هرامش 811 ، شرازگ  مایرم ، - 1
هتفاین دوبهب  ناریا  هب  دـهعیلو  تشگزاب  نامز  زا  عاضوا  هداد  تسد  هب  تیمـشا  رتکد  هک  یتاعالطا  قبط  : » دوب هدـش  زین  سیئوس  تاعوبطم 

اکیرمآ تاعوبطم  رد  ًاددجم  هک  دوب  هدیسر  پاچ  هب  سیئوس  تاعوبطم  رد  يردان  تالاقم  هک  تسا  هداد  عالطا  شردپ  هب  دهعیلو  تسا .
ییاکیرمآ فوطعم  ار  نآ  ًاتعیبط  دنک ، یلاخ  وا  رس  ار  دوخ  لد  قد  هاش  ات  درادن  ناریا  رد  يا  هدنیامن  سیئوس  هک  ییاجنآ  زا  دش . رـشتنم 

جراخ ناریا  زا  اکیرمآ  یگدـنیامن  تأیه  رگا  و  ددرگ ، یم  الب » رپس  کی  لاـبند  هب   » هاـش هک  دراد  داـقتعا  تیمـشا  رتکد  تسا . هدرک  اـه 
.« دش دهاوخ  تشونرس  نیمه  راچد  زین  اکیرمآ  عفانم  ریاس  هک  تشاد  راظتنا  دیاب  دوش ،
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کی هب  يریذـپان  ناربج  همطل  نینچ  یطایتحا  یب  یتالابم و  یب  هجیتن  رد  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  لوا  هلهو  رد  تسا . هتـسکش  ندرگ 
تاراسخ دیاب  دیتسه و  هعیاض  نیا  لوئـسم  دیـشمج  تخت  رد  نات  یـسانش  ناتـساب  هورگ  امـش و  هتبلا  دص  تسا و  هدش  دراو  یناتـساب  رثا 

: دـهد یم  همادا  وا  تسا . لومعم  يرما  دیـشمج  تخت  رد  تقرـس  ثداوح و  قافتا  هک  دـنک  یم  شاـف  تمکح  دـییامن ». ناربج  ار  هدراو 
يدـنچ دـنیب . یم  همطل  یـسانش  ناتـساب  هورگ  نآ  یهجوت  یب  یگ و  هظحالم  یب  ببـس  هب  دیـشمج  تخت  هک  تسین  راـب  نیلوا  نیا  هتبلا  »

هورگ تلفغ  ببـس  هب  زین  نیا ]  ] هک تفای  عالطا  رگید  ياه  لاـناک  قیرط  زا  فراـعم  ترازو  تفر و  تقرـس  هب  گنـس  هعطق  ود  زین  شیپ 
تظفاحم و يارب  يرگید  تامیمـصت  راچان  فراعم  ترازو  دـبای  همادا  لاونم  نیمه  هب  تیعـضو  هچنانچ  تسا . هداد  خر  یـسانش  ناتـساب 
هب هک  دـش  دـهاوخ  يزوجم  رابتعا  رد  رظن  دـیدجت  هب  رجنم  ًالامتحا  هک  دومن ، دـهاوخ  ذاختا  دیـشمج  تخت  یخیراـت  راـثآ  زا  يرادـهگن 

ترازو هب  ار  واگ  رس  نتـسکش  هلئـسم  ًاصخـش  ارچ  هک  دیهدب  حیـضوت  دراد  اضاقت  مود  هلهو  رد  تسا . هدش  اطعا  یـسانش  ناتـساب  هورگ 
(1) .« دنک یم  نادنچ  ود  ار  امش  هانگ  یلیاسم  نینچ  ندرک  ناهنپ  یقالخا ، تیلوئسم  زا  يادج  هک  تسا  یهیدب  دیدرکن . شرازگ  فراعم 

یهجوت یب  زا  تمکح  تیاکـش  نئوژ 1936 . خروم 25  ، 422/ دیشمج تخت  هرامـش 891.927  اه ، تسویپ  همان و  يروم ، هب  ماـیرم  - 1
زمیج تشذگرد  زا  سپ  یسانش  قرـش  هسـسؤم  دیدج  ریدم  نسلیو - يا . ناج  هب  يا  همان  رد  تیمـشا  دوبن . لیلد  یب  مه  نادنچ  تیمـشا 

يزاسکاپ اه و  فیصوت  يرادرب ، هشقن  زونه  هک  یلاح  رد  تفای ، لاقتنا  متسر  شقن  هب  هورگ  : » دسیون یم  ربتکا 1935 - رد  دتسیرب  يرنه 
میدرک ادیپ  شویراد  هاگمارآ  يولج  رد  نایوما  نارود  هب  قلعتم  هگر  کی  یفداصت ) یلیخ  . ) N رد دراد . همادا  دیشمج  تخت  ناویا  قیقد 

. مینک فشک  نآ  ریز  رد  ار  نایـشنماخه  هرود  هب  قلعتم  یناتـساب  راثآ  هک  میراد  راظتنا  ددرگ . یم  زاـب  يرجه  لاس 70  هب  نآ  تمدـق  هک 
رد 21 داد . یم  ناشن  ار  یناقوف  هیال  تمدق  دوب ، هدش  کح  اهنآ  يور  رب  يوما  نارود  ياه  هتشون  ًاضعب  هک  یناساس ، هرقن  هکـس  يدادعت 

ضحم هب  مداد  روتـسد  تسا . هداـتفا  اـجنآ  یقاـفتا  هچ  متبیغ  تدـم  لوط  رد  هک  مناد  یمن  ًاـعقاو  و  دوب ، مهاوخ  دیـشمج  تخت  رد  نئوژ 
ماجنا زا  سپ  . » دـننک عورـش  تشترز » هاـگمارآ   » رواـجم هطقن  رد  ار  راـک  دـش ، داـیز  لوا  هطقن  رد  اـه  يراـفح  لـحم  رد  ماـحدزا  هکنیا 

رب هک  ار  يا  هقطنم  دـنهدب و  همادا  ینز ) هنامگ   ) یـشیامزآ ياـه  يراـفح  هب  اـت  مرب  یم  رختـسا  هب  ار  فاـشتکا  هورگ   N.R رد شیامزآ 
ار خیرات  لبقام  ياه  هپت  رگید  راب  کی  مهاوخ  یم  سپس  دننک . زاب  تسا ، یلـصا  ياه  نابایخ  ییارگمه  لحم  ییاوه  ياه  سکع  ساسا 
هب تیمـشا  دوش ». يزاـسکاپ  هسلج  نیا  لوط  رد  دـیاب  ناویا  هطوـحم »  » زا رگید  دوـجوم  رـالات  کـی  لقادـح  هک  یلاـح  رد  منک ، ناـحتما 

هم 1936. خروم 26  ، 419/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  همان ، نسلیو ،
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ير و دیشمج ، تخت  رد  سانش  ناتساب  هورگ  هس  رب  وا  تسایر  اب  رادگ  فراعم و  ترازو  تفلاخم  تیمـشا ، یـساسا  تالکـشم  زا  یکی 
لصف رد  ار  ير  رد ] یسانش  ناتـساب  راک  : »] هک تفرگ  میمـصت  همان  نیا  هب  شنکاو  رد  تیمـشا  هک  دهد  یم  شرازگ  مایرم  دوب . ناتـسرل 

دراد رظن  رد  تیمـشا  لاح ، نیع  رد  دنک . فوطعم  دیـشمج  تخت  هب  ار  شـساوح  شوه و  مامت  دناوتب  بیترت  نیدب  ات  دـنک ، لیطعت  زییاپ 
همه زا  هک  دـیوگ  یم  وا  دریگ . تروـص  لـحم  رد  وا  روـضح  ماـگنه  هـب  طـقف  ير ، رد  نـینچمه  و  دیـشمج ، تـخت  رد  اـه  يراـفح  هـک 

دیـشمج تخت  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  هک  تساوخ  دهاوخ  دـننک  یم  تیامح  وا  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  زا  کنیا  مه  هک  ییاهداهن 
ناریا رد  یسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  هک  دهد  عالطا  اهنآ  هب  ًاتیاهن  تسا  نکمم  نیا ، دوجو  اب  دنراذگب . رانک  ار  قطانم  ریاس  ًالعف  دننک و 

یلیمکت شرازگ  رد  مایرم  دـنورب ». نوریب  ناریا  زا  یگمه  هک  دـنک  داهنـشیپ  و  تسا ، راوشد  سب  يراک  یناریا  تاماقم  شرگن  ببـس  هب 
یسانش ناتساب  هورگ  تیلوئسم  راب  ریز  زا  هناش  ندرک  یلاخ  فده  اب  ًالوصا  ار  همان  نآ  تمکح  ، » تیمـشا رظن  زا  هک  دنک  یم  زاربا  دوخ 

دبای و عالطا  واگ  رس  نتسکش  زا  ترـضحیلعا  ادابم  هکنیا  سرت  زا  تمکح  دوب . هتـشون  هاش  دزن  دوخ  هئربت  نینچمه  دیـشمج و  تخت  رد 
تسا تسرد  : » دیوگب دهدب و  ترـضحیلعا  ناشن  ار  تیمـشا  هب  شا  همان  زا  یتشونور  خساپ ، رد  تساوخ  یم  دنکب ، یلاوئـس  هراب  نیا  رد 

میناوتب دـتفیب ، یقافتا  نینچ  رگید  هعفد  کی  رگا  هک  ما  هدرک  يراک  مدروآرد . ار  ناشردـپ  مه  نم  یلو  دنتـسکش . ار  واـگ  رـس  اـهنآ  هک 
(1) .«« مینک مک  نامرس  زا  ار  ناشّرش 

هییوژ 1936. خروم 10  ، 423/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  همان ، يروم ، هب  مایرم  - 1
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ناتسرل رد  تیمشا  یسانش  ناتساب  هورگ 

يزوجم تیمـشا  اه ، تفلاخم  نیا  مغرب  میدرک . تبحـص  الاب  رد  تیمـشا ، هب  ناتـسرل  رد  يرافح  زوجم  ياطعا  اب  رادگ  تفلاخم  هرابرد 
ياهرنه هزوم  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  فرط  زا  وا  یگدـنیامن  رابتعا  هب  ًـالامتحا  هک  دروآ ، تسد  هب  ناتـسرل  رد  يراـفح  ماـجنا  يارب 

لیام اهدص  کی  ره  هک  دوب  هدرک  یناتساب  هطقن  هس  فورصم  ار  دوخ  مغ  ّمه و  تیمشا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش . اطعا  وا  هب  نوتـسوب  يابیز 
هب ربماون 1935  هاـم  رد  تیمـشا  دـشاب . لومعم  يرما  طاـقن  نیا  رد  تقرـس  ثداوح و  عوقو  هک  درادـن  یبجعت  تشاد ، هلـصاف  يرگید  زا 
هب هدرک و  فشک  ار  خـیرات  لبقام  ياه  لافـس  زا  یلاع  رایـسب  ياه  هنومن  يزنرب و  ردان  رایـسب  هعطق  دـنچ  هک   » داد عـالطا  كورب  ینروه 

ناشن ددرگ  یم  زاب  دـعب  لاس  ود  هب  نآ  خـیرات  هک  يرگید  شرازگ   (1) .« تسا یضار  ناتـسرل  رد  هورگ  ياه  تیلاعف  زا  ًالک  لیلد  نیمه 
ربماون هام  رد  يرافح  راک  اپورا ، ای  هدـحتم  تالایا  هب  تیمـشا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  ياضعا  همه  نتفر  یـصخرم  لـیلد  هب  هک  دـهد  یم 

، ناریا هب  تشگزاب  زا  سپ  هورگ  ياضعا  دنک . هیهت  هورگ  ياه  تیلاعف  زا  یشرازگ  ات  دنام  ناریا  رد  تیمشا  دمآرد . قیلعت  لاح  هب   1937
ناتـسرل و هب  هام  ود  تدم  هب  هورگ  لک  هم ، هام  رد  دنتفرگ . رـس  زا  لیروآ 1938  رد  هام  کی  تدم  هب  ار  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  ِراک 
: هک دهد  یم  شرازگ  ناتسرل  هب  یسانش  ناتساب  هورگ  رفـس  هرابرد  اکیرمآ ، لوسنک  رـسپ ، ِسوم  سا . زیمج  دندرک . ناکم  لقن  هاشنامرک 

رفـس نیا  رد  يرذـن  ءیـش  اهدـص  هارمه  هب  يروشآ  يروتارپما  نارود  هب  طوبرم  يدـبعم  دوب . شخب  تیاـضر  تیاـهن  یب  ناتـسرل  رفـس  »
(2) دش ». فشک 

همه زا  دراد  تلود  هک  دنراد  ار  ساسحا  نیا  ير  رد  شناراکمه  یمامت  تیمشا و  : » دز نماد  تلود  اب  دوجوم  ياه  شنت  هب  ناتسرل  رفس 
ناشیاهرسدرد همه  نم  نامگ  هب  دنک . یم  دودحم  دراذگ و  یم  راشف  ریز  ار  اهنآ  فرط 

ربماون 1935. خروم 5  ، 270/891.927 هرامش 619 ، شرازگ  كورب ، ینروه  - 1
توا 1938. خروم 12  ، 463/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 1378 ، شرازگ  سوم ، - 2

ناتسرل رد  تیمشا  یسانش  ناتساب  www.Ghaemiyeh.comهورگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 343 

http://www.ghaemiyeh.com


330 ص :

دروم رد  هک  رگید ، طاقن  فاشتکا  همانرب  هوالعب  امیپاوه ، هلئسم  هوالعب  ير ، دیشمج و  تخت  نیب  دمآ  تفر و  هک  دوش  یم  یشان  اجنآ  زا 
و مشچ ، ِيوت  هدـیچیپ ، دـح  زا  شیب  اهراک  نیا  تسا . هتخیگنارب  ار  نایوسنارف  تداسح  اه و  یناریا  دـیدرت  کـش و  دـش ، یلمع  ناتـسرل 

هورگ ًالثم  دندش . یم  راک  نیا  لوغـشم  ادـص  رـس و  نودـب  لقتـسم  کچوک و  هورگ  دـنچ  هک  دوب  رتهب  یلیخ  نم ، رظن  زا  تسا . هنیزهرپ 
هب امیپاوه  ندش  هفاضا  دنا . هدرک  لمع  یلاع  رایسب  روباشین  تختیاپ و  رد  رگید  ياههورگ  و  ناهفصا ، رد  تیمسا  نریام  یـسانش  ناتـساب 

(1) .« تسا هدوب  رتزاسرسدرد  رگید  ياهزیچ  همه  عومجم  زا  فاشتکا  هورگ  تازیهجت 

يروم اب  تیمشا  يوگتفگ 

لوا رد  اهنآ  يوگتفگ  شرازگ  دنک . تاقالم  يروم  اب  ات  درک  رفس  نتگنشاو  هب  هدحتم  تالایا  رد  شا  هنایلاس  یصخرم  لوط  رد  تیمـشا 
وا دنک . یم  ناونع  هاشاضر  شقن  هرابرد  یبلاج  بلاطم  يروم  هکنیا  ادتبا  تسا . يرگنـشور  تارظن  دیفم و  بلاطم  يواح  ربماسد 1936 

يدـج رییغت  مدـع  تروص  رد  ایآ  هک  دوش  ایوج  هلئـسم  نیا  هرابرد  ار  مرظن  اـت  دـمآ  مندـید  هب  حبـص  زورید  تیمـشا  رتکد  : » دـسیون یم 
تیمـشا رتکد  دنک . لوذـبم  دیـشمج  تخت  رد  فاشتکا  راک  همادا  يارب  يرتشیب  شالت  مناد  یم  تحلـصم  ناریا  تلود  ینونک  تموصخ 
تیمـشا رتکد  دریگ . یم  تأشن  ییاکیرمآ  زیچ  ره  هب  تبـسن  شا  هنیک  هاش و  صخـش  زا  ًامیقتـسم  تموصخ  نیا  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ 

هب هک  ار  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  ناتـساب  ياـه  تیلاـعف  شرازگ  زا  یـسیفن  هخـسن  يزور  هک  درک  فـیرعت  هاـش  شرگن  حیـضوت  يارب 
هب ار  نآ  فراعم  ریزو  یلو  دوب ، هداتسرف  ترضحیلعا  يارب  فراعم  ریزو  قیرط  زا  هسسؤم  مان  هب  دوب ، نیزم  ابیز  رایسب  ددعتم و  يریواصت 

دریذپب و ار  هیده  نآ  دناوت  یمن  ترضحیلعا  هک  دوب  هتفگ  هداد و  تدوع  تیمشا ] رتکد  ]

ربتکا 1936. خروم 1  هرامش 286/891.927 ، همان  يروم ، هب  مایرم  - 1
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هبیتک تفج  کی  ریخا  فشک  هب  نینچمه  تیمشا ] « ... ] دشاب هدرک  هیبنت  زین  ار  اه  ییاکیرمآ  تیمشا  رتکد  هیبنت  اب  هلیـسونیدب  تسا  لیام  »
یلو دـش ، یم  هیدـه  هسـسؤم  هب  یلعف  همان  تقفاوم  بجوم  هب  دـیاب  نآ  هگنل  کی  ًاتدـعاق  هک  درک ، هراشا  دیـشمج  تخت  رد  اـبیز  رایـسب 

.« درادن ار  يراک  نینچ  ماجنا  دصق  تسادیپ ، نئارق  دهاوش و  زا  هکنانچ  ناریا ، تلود 

تساوخ یم  ًالامجا  تیمشا  رتکد  : » دنک یم  نایب  یغورف  شقن  ياهدادیور 1934 و  هرابرد  ار  يرگنشور  حیرص و  بلاطم  يروم  سپس 
هب لاس 1934  رد  هک  ییاهراشف  نامه  ریظن  دراد ، دوجو  ناریا  تلود  رب  راشف  ندروآ  دراو  يارب  یهار  چـیه  نم  ناـمگ  هب  اـیآ  هک  دـنادب 
اب ات  تخاس  روبجم  ار  ناریا  تلود  نارهت  رد  نام  هناخترافـس  هجراخ و  روما  ترازو  غیرد  یب  ياـه  تیاـمح  اـب  هسـسؤم  دـش و  دراو  نآ 

عاضوا هک  متخاس  ناشنرطاخ  تیمـشا  رتکد  لاوئـس  هب  خساپ  رد  دـنک . تقفاوم  هسـسؤم  دوخ و  نیب  دیـشمج  تخت  رد  تافاشتکا  میـسقت 
عطق يدودح  ات  هریت و  ًادیدش  ناریا  اب  نام  طباور  رضاح  لاح  رد  هکنیا  لوا  هلهو  رد  تسا . توافتم  رایسب  لاس 1934  تیعضو  اب  ینونک 
چیه و  دـنا ، هدـش  عطق  یغورف ، ياقآ  تقو ، ریزو  تسخن  هژیو  هب  هاش ، اب  نام  یطابترا  مهم  ياه  لاـناک  همه  مود  هلهو  رد  و  تسا ؛ هدـش 

هسسؤم یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  اب  تدعاسم  هدعو  نتفرگ  فده  اب  دنک  تأرج  یلعف  طیارـش  رد  هک  مسانـش  یمن  ار  يرگید  یناریا 
.« دوش کیدزن  هاش  هب  دیشمج  تخت  رد 

میسقت بیترت  ًاروف  ناریا  هب  تشگزاب  ضحم  هب  هک  مدرک  داهنـشیپ  تیمـشا  هب  نیاربانب  : » دنک یم  ییاه  هیـصوت  تیمـشا  هب  سپـس  يروم 
، درک جراخ  ناریا  زا  تمالس  هب  ار  اهنآ  تفایرد و  ار  شمهس  هکنآ  زا  سپ  و  دهدب ؛ ار  دیشمج  تخت  یناتساب  ياه  هتفای  نیرخآ  یضتقم 

نکمم هجوچیه  هب  یلعف  طیارش  اب  راک  همادا  هک  دنک  ناشنرطاخ  و  دراذگب ، نایم  رد  یناریا  طبریذ  تاماقم  اب  ار  قوف  هلئسم  حیرص  یلیخ 
رد هبناج  همه  يراکمه  عورـش  اه و  یـشارت  عنام  فقوت  هب  یلیامت  یناریا  تاـماقم  هچناـنچ  هک  دـیوگب  اـهنآ  هب  ًاتحارـص  دـیاب  وا  تسین ؛

، دنرادن دنتسه  ناشدوخ  شا  یلصا  عفنیذ  هک  يراک 
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یم ماجنا  هیروس  قارع و  رد  دراد  هک  ییاهراک  رب  هوالع  ار  دوخ  هجوت  ًاتلاجع  هدش و  جراخ  ناریا  زا  ًاروف  تیمشا  یـسانش  ناتـساب  هورگ 
نامگ هب  هک  مدیـسرپ  تیمـشا  رتکد  زا  : » دندوب زین  اه  يوسنارف  هوقلاب  تباقر  نارگن  تیمـشا  يروم و  درک ». دهاوخ  دـنه  فوطعم  دوش ،
لبقت اب  دوش  رضاح  هک  تسه  يرگید  سانش  ناتساب  چیه  ایآ  دنک ، لیطعت  ناریا  رد  ًالک  ار  شیاه  تیلاعف  یسانش  قرـش  هسـسؤم  رگا  وا ،
نتفرگ يارب  کش  نودـب  اه  يوسنارف  دـنک  یم  روصت  هک  تفگ  وا  دـهدب ؟ همادا  ار  فاشتکا  راک  یتایلمع  نینچ  نکـشرمک  ياـه  هنیزه 

طلغ روصت  هب  رگید  الاح  تیمشا  رتکد  دوب . دهاوخ  رای  اهنآ  اب  تخب  رادگ  روسفرپ  ذوفن  هب  هجوت  اب  درک و  دنهاوخ  شالت  يزایتما  نینچ 
سأـی و هـب  سپــس  يروـم  تـسا ». هدرب  یپ  ًـالماک  تشادـنپ ، یم  دوـخ  یماـح  تـسود و  ار  وا  يزور  هـک  رادــگ ، ياـقآ  هراـبرد  دوـخ 

ضحم هب  هک ، درادن  یبجعت  چـیه  و  دیـسر ، یم  رظن  هب  هدروخرـس  دـیماان و  ًالماک  تیمـشا  رتکد  : » دـنک یم  هراشا  تیمـشا  یگدروخرس 
.« دنک لیطعت  ًالک  ناریا  رد  ار  شیاهراک  یناتساب ، ياه  هتفای  نیرخآ  زا  شمهس  تفایرد  ناریا و  هب  تشگزاب 

هکنیا زا  دوب - هدرک  باطخ  اه » یـشحو  همین  نیا   » ار اه  یناریا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  رادراک  تمـس  رد  لاس 1924  رد  هک  يروم -
رطاخ هدـیجنر  رایـسب  دـنا ، هدرکن  اه  ییاکیرمآ  میدـقت  یتسد  ود  رطاخ و  بیط  اب  ار  دوخ  یناتـساب  ياه  هنیجنگ  همه  اه  یناریا  دـید  یم 

نیدنچ و هبرجت  لصاح  هک  ار  مخـسار  هدـیقع  طابترا ، نیا  رد  : » دـناسر یم  نایاپ  هب  مامت  تینابـصع  اب  ار  دوخ  تشاددای  يروم   (1). دوب
هدرک و جرخ  اهنآ  عفن  هب  ًامامت  هک  یتفگنه  هنیزه  اه  لاس  هکنیا  رب  ینبم  مدرک ، نایب  تسا  اه  یکیدزنرواخ  اب  ترـشاعم  زا  ما  هلاس  دـنچ 

، صخا روط  هب  ار  اه  یناریا  و  معا ، روط  هب  ار  اهنآ  دنشاب ، هتشاد  نآ  رد  یمهس  نیرت  کچوک  هک  میا  هتساوخن  زگره 

ناخاضر هب  تارابع  نیا  زا  هدافتسا  اب  لاس 1924  رد  يروم  ربماتپس 1924 . خروم 5  ، IM 293/1 123 هرامش 636 ، شرازگ  يروم ، - 1
ییورین اهنت  تسا ، هداد  نامزاس  بصعتم ، ریاـشع  زا  ًاترورـض  رفن ، رازه  ات 40  دادعتـسا 30  هب  یـشترا  هک  ریزو  تسخن  ، » دوب درک  هراشا 

.« دراد ار  اه  یشحو  همین  نیا  راهم  ياعدا  هک  تسا 
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هب يرگید  كاندرد  لصف  طقف  زین  ناریا  رد  اه  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياه  يراـفح  ناتـساد  تسا . تداـع  دـب  هدرورپزاـن و  سول و 
، دنا هدوب  نآ  نادردـق  یفاک  ردـقب  ناریا  مدرم  هن  ناریا و  تلود  هن  مناد  یم  هک  اجنآ  ات  هک  ام ، یتشادـهب  یـشزومآ و  ياه  شالت  باتک 

(1) .« تسا هدوزفا 

ناریا هب  تیمشا  تشگزاب 

ياهزاورپ زوجم  هک  داد  عالطا  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  ایفلدالیف  هب  نتگنـشاو  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلـصافالب  تیمـشا 
هسسؤم دش . دهاوخ  هدنادرگزاب  اهنآ  هب  تسا ، هدش  ذخا  یجراخ  ناسانش  ناتساب  زا  هک  يدمآرد  رب  تایلام  هدرک و  تفایرد  ار  یفاشتکا 

مـشچ  » و درک ، دهاوخ  تمیزع  لحم »  » هب يدوزب  تیمـشا  هک  داد  عالطا  يروم  هب  دوب ، هتفای  ینادنچ  ود  بلق  توق  هک  زین  یـسانش  قرش 
هاگشناد نوتسوب ، يابیز  ياهرنه  هزوم  ناسانش  ناتساب  زا  كرتشم  هورگ  کی  اب  دناوت  یم  تیمـشا  هک  تسا  يوحن  هب  یلعف  عاضوا  زادنا 
تالوحت هک  تشاد  راهظا  تشون ، يروم  هب  هک  يا  همان  رد  تیمشا   (2) .« دریگب رس  زا  ار  فاشتکا  راک  یسانش  قرش  هسسؤم  و  ایناولیسنپ ،

هک دشاب  هتشاد  تحص  رگا  دراد . ییاکیرمآ  تاسـسؤم  ریاس  نینچمه  ام و  هب  تبـسن  ناریا  ياه  تسایـس  بولطم  رییغت   » زا تیاکح  ریخا 
ام هب  هاش  دییأت  نودـب  دـنک  یمن  تأرج  تمکح  تسا . هدرک  تقفاوم  رما  نیا  اب  هاش  ًامتح  مهدـب ، همادا  ار  یفاشتکا  ياهزاورپ  مناوت  یم 

هراـبرد اـت  تساوخ  دـهاوخ  نارهت  رد  اـکیرمآ  ترافـس  زا  ًاروف  هک  تشون  تیمـشا  هب  خـساپ  رد  يروـم   (3) .« دـهدب ار  راک  همادا  هزاـجا 
رد ار  وا  ًاروف  دـشاب  هجوت  بلاج  ماـیرم  خـساپ   » هچناـنچ هک  داد  ناـنیمطا  تیمـشا  هب  و  دریگب ، ربخ  ریخا  هرظتنمریغ  یناـهگان و  تـالوحت 

روتسد رودص  ماگنه  هب  يروم   (4) .« دهدب رارق  رما  نایرج 

ربماسد 1936. خروم 2  ، 426/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  تشاددای  يروم ، - 1
ربماسد 1936. خروم 2  ، 427/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  همان  يروم ، هب  نسلیو  - 2
ربماسد 1936. خروم 3  ، 428/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  همان  يروم ، هب  تیمشا  - 3

ربماسد 1936.  5 ، 429 دیشمج / تخت   891 ، 927 تیمشا ، هب  يروم  همان  - 4
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: درک زاربا  هجراخ  روما  ریزو  نواعم  هب  زین  ار  ریز  تارظن  مایرم ، هب 

نیا رب  تسا . هتشاد  ناریا  رد  وگاکیش  هاگشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ياه  تیلاعف  هب  يرفاو  هقالع  هناخترازو  نیا  دیرـضحتسم ، هکنانچ 
تیلاعف ردان  یگنهرف  شزرا  ببـس  هب  هتـشاد  ناریا  رد  هک  يا  هدـیدع  تالکـشم  اب  طابترا  رد  هسـسؤم  نیا  زا  نامیاه  تیامح  هک  میرواب 

هب هجوت  اـب  تسا . هدوب  هجوـم  ًـالماک  دراد - يرایـسب  تیمها  ییاـکیرمآ  ناـخروم  يارب  و  دریگ - یم  تروـص  روـشک  نیا  رد  هک  یملع 
نیا ياه  همانرب  زا  نارهت  رد  ام  رادراک  هک  تسا  نآ  رب  تحلـصم  ناریا ، اب  نام  طـباور  یگدننکـش  تیـساسح و  نینچمه  یلعف و  عاـضوا 

. دشاب علطم  هسسؤم 

هکنیا رب  ینبم  هدناسر ، عالطا  هب  هسسؤم ، یسانش  ناتـساب  هورگ  ریدم  تیمـشا ، رتکد  هک  ار  یبلاطم  تحـص  تسا  یـضتقم  نیا ، رب  هوالع 
اهنآ هب  ار  ناریا  رد  لاعف  یجراخ  ناسانـش  ناتـساب  زا  هذوخأم  ياه  تایلام  هداد و  هسـسؤم  هب  يرتشیب  ياهزاورپ  ماجنا  هزاجا  ناریا  تلود 

هاش شرگن  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  دشاب ، هدرک  ذاختا  یمیمصت  نینچ  ناریا  تلود  هچنانچ  دوش . یـسررب  ًاعطق  دنادرگ ، دهاوخ  زاب 
(1). تسا هدش  هیهت  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  تسویپ  مارگلت  ياوتحم  تسا . هدش  رتدعاسم  ام  هب  تبسن 

تیمـشا رتکد  تفرگ ، تروص  هجراخ ] روما   ] ترازو لحم  رد  ربماسد  لوا  هک  ییاهوگتفگ  یط  : » دوب ریز  بلاـطم  يواـح  روبزم  مارگلت 
، امیپاوه زا  هدافتـسا  هب  طوبرم  عناوم  هژیو  هب  روبزم ، عناوم  هچنانچ  تشاد  زاربا  و  داد ، حیـضوت  تسوربور  اهنآ  اـب  ناریا  رد  هک  ار  یعناوم 
زا دـعب  طقف  ار  مادـقا  نیا  دراد  دـصق  وا  نیا ، دوجو  اب  درک . دـهاوخ  جراخ  ناریا  زا  ار  دوخ  یـسانش  ناتـساب  هورگ  راچان  دوشن ، فرطرب 

هدش رکذ  نآ  رد  هک  درک  تفایرد  زلیام  زا  یمارگلت  تیمشا  ًابقاعتم  دهد . ماجنا  ناریا  زا  شمهس  جورخ  هفوشکم و  راثآ  یـضتقم  میـسقت 
هدش و بسک  امیپاوه  زاورپ  يارب  یلوصا  تقفاوم  دوب 

ربماسد 1936. خروم 4  ، 429/ دیشمج تخت   891 هرامش 927 ، تشاددای  يروم ، - 1
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، مایرم هب  یلیمکت  يا  هماـن  رد  يروم   (1) دینک »؟ نشور  ار  زلیام  مایپ  هنیمز  شیپ  دیناوت  یم  ایآ  دـش . دـهاوخ  هدـنادرگزاب  زین  اه  تایلام 
هنوگره هب  تردابم  هجراخ ] روما   ] ترازو اب  یضتقم  تروشم  زا  سپ  طقف  هک  منک  یم  داهنـشیپ  ینونک  جنرغب  عاضوا  هب  هجوت  اب  : » دوزفا

ود ره  زلیام  تیمشا و  هچرگا  : » تشاد شلمع  هویش  تیمشا و  زا  اکیرمآ  ترافـس  يدنـسرخان  زا  تیاکح  مایرم  خساپ   (2) .« دییامن مادقا 
. دنرادن يرظن  نینچ  پوپ  ای  نوتپآ  تیمسا ، دریگ ، یم  تخس  ییاکیرمآ  ناسانش  ناتساب  هب  تهج  یب  ناریا ]  ] تلود هک  دننک  یم  نامگ 

دروم کی  مه  امیپاوه  هلئـسم  دـنک . یم  ادـیپ  تلود  نیا  اب  یـسک  ره  هک  تسا  ییاه  ناـمه  هب  هیبش  تالکـشم  نیا  رثکا  هدـنب ، ناـمگ  هب 
ناش یسانش  ناتساب  ياههورگ  دنهدب  هزاجا  تیمشا  هب  یملع  تاسسؤم  ریاس  ای  یسانش و  قرش  هسسؤم  هک  تسین  حالـص  تسا و  صاخ 

ًاساسا یلو  كرد  لباق  یلیالد  هب  وا  ًالامتحا  دشکب . نوریب  ناریا  زا  دوش ، یمن  طوبرم  اهنآ  هب  ًارصحنم  ای  ًامیقتسم  هک  يا  هلئـسم  رـس  رب  ار 
تیمـشا هک  مراد  نآ  میب  هجراخ ] روما   ] ترازو هب  وا  ياهـشرازگ  نحل  زا  دوش . یم  لیاق  امیپاوه  هلئـسم  يارب  ییاج  یب  تیمها  یفطاـع 

رد هک  میوگب  مناوت  یم  ًالک  تسا . یعرف  هلئسم  کی  عقاو  رد  هک  دنک ، طونم  امیپاوه  هلئسم  هب  ار  یسانش  ناتـساب  ياههورگ  تیلاعف  لک 
هک لقتـسم  فاشتکا  ياههورگ  تسا . هنابلط  هاج  دـح  زا  شیب  شیاـه  هماـنرب  هدـیچیپ و  دـح  زا  شیب  وا  ناـمزاس  ناریا ، لـثم ] يروشک  ]

راثآ میـسقت  : » دوب مه  زیمآ  ترـسم  ربخ  کی  يواـح  ماـیرم  مارگلت  هتبلا  دوب ». دـنهاوخ  رت  قفوم  هنیمز  نیا  رد  دـنراد  يدودـحم  فادـها 
هدـش لاسرا  ير  یناتـساب  راـثآ  هلومحم  هتفرگ و  تروص  فاـشتکا  هورگ  لـماک  رطاـخ  تیاـضر  اـب  روباـشین  ير و  زا  هفوشکم  یناتـساب 

(3) .« تسا

اب هک  تشاد  داـقتعا  تیمـشا  دوب ، هتفرگن  تروص  یناتـساب  طاـقن  زا  یعماـج  ییاوـه  يرادرب  هشقن  يرگید  روـشک  چـیه  رد  هک  اـجنآ  زا 
شیاهزاورپ

ربماسد 1936. خروم 4  ، 431/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  روتسد  مایرم ، هب  يروم  - 1
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ربماسد 1936 رد  دش ، رکذ  الاب  رد  هکنانچ  دریگ . رارق  ایند  یـسانش  ناتـساب  تاقیقحت  سأر  رد  هک  دهدب  ناریا  هب  ار  نآ  تخب  دـناوت  یم 
هب تشگزاـب  زا  سپ  یلو  تسا . هداد  وا  هب  ار  ییاوه  يرادرب  هشقن  هزاـجا  هاـش  هک  تفاـی  عـالطا  درب ، یم  رـس  هب  اـکیرمآ  رد  تیمـشا  هک 
وا هب  یفاشتکا  ياهزاورپ  زوجم  اریز  تسا ؛ هدـش  هغلاـبم  يردـق  زاورپ  زوجم  هب  طوبرم  راـبخا  رد  هک  دـش  هجوتم  هیوـناژ 1937  رد  نارهت 

. دوب هدشن  هداد 

ترازو لوبق  دروم  هچ  ره  هک  تفگ  تیمـشا  هب  لـک  داتـس  زا  یمخفا  لارنژ  . » دوـب ناریا  تلود  ندوـب  جـلف  رب  لـصا  هشیمه  لـثم  ًارهاـظ 
هناخ ترازو  نآ  هتبلا  هک  تخادنا ، فراعم  ترازو  ندرگ  رب  ار  تیلوئسم  هلیـسو  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  مه  اهنآ  دییأت  دروم  دشاب ، فراعم 
یفاک هزادنا  هب  هک  ساسحا  نیا  اب  تیمـشا  یتقو  دراد . يرظن  هچ  لک  داتـس  دنیبب  دیاب  هک  تفگ  تفر و  هرفط  حیرـص  خـساپ  نداد  زا  زین 

تاقالم لارنژ  اب  تشاد  یعـس  رادـگ  ویـسوم  درک ، یم  كرت  ار  اجنآ  تسا ، هدرک  رگید  هرادا  هب  هرادا  کی  زا  ندـیود  فرـص  ار  شتقو 
رت هدرـسفا  زور  هب  زور  ییاوه ، يرادرب  هشقن  زوجم  ياطعا  زا  تلود  يراددوخ  و  نله ، يرم  شرـسمه  توف  لابند  هب  تیمـشا   « (1). دنک

ياههورگ همه  دـننکن ، تباجا  ییاوه  ياهزاورپ  هرابرد  ار  وا  ياه  تساوخ  یناریا  تاماقم  رگا   » هک درک  یم  دـیدهت  ًاررکم  وا  دـش . یم 
.« درب یم  نوریب  روشک  زا  ار  شفاشتکا 

، زاورپ زوجم  بسک  رد  شتیقفوم  مدع  مغرب  دوب . فولب  کی  طقف  ناریا  زا  فاشتکا » ياههورگ   » ندیـشک نوریب  هب  تیمـشا  دـیدهت  هتبلا 
شا ییاوه  همانرب  رگا  یتح  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  تفگ  تیمـشا ]  ] وا : » دسیون یم  مایرم  داد . هدیقع  رییغت  هیوناژ 1937  رد 17  ناهگان 

هک تسناد  یم  وا  دـهدب . همادا  ار  دوب ) هدیـسر  نایاپ  هب  ًابیرقت  هک   ) ير دیـشمج و  تخت  رد  راـک  دوشن ، یلمع  تشاد  راـظتنا  هک  هنوگنآ 
.« تسا هدش  ماجنا  نآ  ظفح  يرافح و  زوجم  بسک  يارب  يدایز  راک  تسا و  دنمشزرا  تیاهن  یب  دیشمج  تخت 
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ییاه همان  ًاریخا  هک  تفگ  تیمـشا  رتکد  : » تفر مایرم  تاقالم  هب  هیروف 1937  رد 15  دیشمج  تخت  زا  شتشگزاب  زا  سپ  یمک  تیمـشا 
توعد رتشیب  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  وا  هک  تسا  هدرک  تفایرد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ریدـم  نسلیو  رتکد  و  ندراو ، ياقآ  شنز  ردـپ  زا 
یلیطعت يارب  یمیمصت  چیه  رگید  لاس  کی  ات  لقادح  داد و  دهاوخ  جرخ  هب  يرتشیب  لمحت  ربص و  هک  تفگ  تیمشا  رتکد  دندوب . هدرک 

یلیخ زرم  هب  هقطنم  نیا  هکنیا  لیلد  هب  ناجیابرذآ - رد  زاورپ  يارب  شیاضاقت - هک  دوزفا  نینچمه  تیمـشا  تفرگ . دهاوخن  ناریا  رد  راک 
دورو بیترت  و  دـنک ، میلـست  روشک  لخاد  رد  زاورپ  هزاجا  يارب  يرگید  ياضاقت  يدوز  هب  دراد  دـصق  وا  تسا . هدـش  در  تسا ، کـیدزن 

هاش دـیدزاب  يارب  عاضوا  ندرک  هدامآ  تسور ، شیپ  هک  يراک  نیرت  بجاو  نیا ، دوجو  اب  دـهدب . ناریا  هب  زین  ار  کیناکم  نابلخ و  کـی 
: داد ربخ  يرت  نشور  زادـنا  مشچ  زا  مایرم  دـعب ، هتفه  کی   (1) .« دوش ماجنا  سرام  هاـم  لـیاوا  رد  تسا  رارق  هک  تسا ، دیـشمج  تخت  زا 

زاب تسا . هدش  رتهب  یلیخ  یلیخ  شلاح  هک  میوگب  تحار  لایخ  يدنـسرخ و  اب  مناوت  یم  دوب و  اجنیا  راهان  فرـص  يارب  زورید  تیمـشا  »
. دراد رس  رد  هدنیآ  هام  رد  دیشمج  تخت  رد  هاش  زا  لابقتسا  يارب  يدایز  ياه  هشقن  تسا و  شخب  تذل  وا  اب  تبحاصم  مه 

نیا لوط  رد  و  تخادـنا ، دـهاوخ  قیوعت  هب  دیـشمج  تخت  زا  ترـضحیلعا  دـیدزاب  نامز  اـت  ار  زاورپ  زوجم  بسک  يارب  مود  ياـضاقت  وا 
رد هک  درک  تفایرد  تیمسا  ناج  ندراو و  ياقآ  زا  يددعتم  ياه  همان  هکنآ  زا  سپ  دجنسب . رتهب  ار  راک  بناوج  هک  تسا  راودیما  تدم 

تخت رد  شراک  هب  هک  دیوگ  یم  کنیا  مه  تیمشا  دندوب ، هدرک  قیوشت  دیـشمج  تخت  رد  راک  همادا  رتشیب و  لمحت  ربص و  هب  ار  وا  نآ 
(2) .« تسا هتشادن  نیا  زج  يرگید  رکف  زگره  و  دیبسچ ، دهاوخ  دیشمج 

هیروف 1937. خروم 16  ، 451/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 993 ، شرازگ  مایرم ، - 1
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اهزاورپ همتاخ  يریگرس و  زا 

هک دوب  زیمآ  تیقفوم  يدح  هب  یسانش  ناتـساب  هورگ  رظن  زا   » سرام 1937 رد 30  دیـشمج  تخت  زا  هاشاضر  دیدزاب  مایرم ، شرازگ  قبط 
هک ارحص  نمکرت  زارف  رب  یفاشتکا  زاورپ  اب  هکلب  دندرک ، دییأت  ار  هورگ  هتشذگ  ياهراک  طقف  هن  ترضحیلعا  دنتشادن . ار  شراظتنا  ًالصا 

نیا رد  شفرح  هک  يدرم  : » دـسیون یم  هاـش  دـیدزاب  زا  شـشرازگ  رد  تیمـشا  دـندومن ». تقفاوـم  زین  تسا  عـقاو  يزرم  ناتـسا  کـی  رد 
ییاکیرمآ هورگ  کی  نیا  هک  دناد  یم  دـنچ  ره  تسا ، هتـشاد  زاربا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  زا  ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  تسا  نوناق  تکلمم 

هقطنم کی  زارف  رب  ار  یفاشتکا  زاورپ  ماـجنا  هزاـجا  ینویاـمه  ترـضحیلعا  تسا . هداد  رارق  دوخ  تادـییأت  دروم  ار  روبزم  هورگ  وا  تسا .
تیمـشا دیـشمج ، تخت  زا  هاشاضر  دیدزاب  لابند  هب   (1) .« دنا هتـشاد  زاربا  ار  دوخ  یـصخش  دامتعا  بیترت  نیدـب  و  هدومرف ، رداص  یماظن 

داـبآرتسا و رد  ارحـص  نـمکرت  زارف  رب  هییوژ 1937  هاـم  نتفاـی  ناـیاپ  زا  شیپ  اـهزاورپ  نیا  درک . تفاـیرد  ار  یفاـشتکا  زاورپ  هس  زوـجم 
نامسآ رد  يزاورپ  ربتکا 1937  موس  رد  وا  دیآرد . روشک  نیا  تیعبات  هب  ات  تفر  هدحتم  تالایا  هب  سپـس  تیمـشا  دش . ماجنا  ناجیابرذآ 

. داد ماجنا  ناتسرل 

شترا رـسفا  کی  میقتـسم  تراظن  تحت  ناریا و  شترا  لک  داتـس  هژیو  زوجم  اب  اهزاورپ  همه  : » دـسیون یم  اکیرمآ ، رادراک  سوم ، زیمج 
نیا اب  شرازگ  یلو  تشاد ». تیاضر  رایـسب  دوب ، هدرک  هیهت  روبزم  زاورپ  هس  یط  هک  ییاـه  سکع  زا  تیمـشا  رتکد  تفرگ . یم  تروص 

وا و  تسه ) مه  زونه  و   ) دش موم  رهم و  طبض و  شا  ییاوه  نیبرود  ناتسرل ، زا  تیمـشا  تشگزاب  زا  سپ  : » هک دیـسر  یم  نایاپ  هب  هلمج 
(2) .« تسا هتفاین  زاورپ  هزاجا  رگید 

نامه رد  سوم  دش . رداص  ناریا  زا  ملیف  جورخ  يرادرب و  سکع  اب  طابترا  رد  يرت  تخـس  تفـس و  دیدج و  تاررقم  هم 1938 ، هام  رد 
شرازگ

. دیشمج تخت  زا  هاش  دیدزاب  هب  طوبرم  شرازگ  زا  لوق  لقن  - 1
توا 1938. خروم 12  ، 463/ دیشمج تخت   891.927 هرامش 1378 ، شرازگ  سوم ، - 2
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یسانش مدرم  یسانش و  موق  ثیح  زا  هک  سکع  تصش  دصکی و  : » درامش یمرب  ار  ناریا  رد  یماظن  يروتاتکید  ياه  یقطنم  یب  زا  یخرب 
هدرک بیوصت  ار  اهنآ  پاچ  لک  داتس  هک  هدش ، گرزب  ییاوه  ياه  سکع  زا  یگرزب  هشوپ  و  دش ، طبض  ًاروف  دنراد  يدایز  رایسب  شزرا 
یمن ار  اهویتاگن  جورخ  هزاجا  سیلپ  تسا . رت  میخو  عاضوا  زین  اه  سکع  ویتاـگن  جورخ  اـب  طاـبترا  رد  تسا . سیلپ  دزن  کـنیا  مه  دوب ،

دنادرگ زاب  دیشمج  تخت  هب  ار  ویتاگن  ياه  لُر  دناوتب  تسا  راودیما  تیمشا  رتکد  درادن . دوجو  ناریا  رد  زین  سکع  روهظ  ناکما  دهد و 
راک نیا  ناوت  یمن  یگنر  ياه  سکع  دروم  رد  یلو  دنک . یسررب  ار  اه  سکع  دناوتب  وا  دنک و  رهاظ  ار  نآ  یکسنبود ، هورگ ، ساکع  ات 

.« دیآ یم  باسح  هب  يراجت  رارسا  زا  یگنر  ياه  سکع  روهظ  کینکت  اریز  درک ، ار 

. یس فرط  زا  سرام 1939  خـیرات 6  رد  هک  یتشاددای  درک . یم  شالت  تیمـشا  يارب  زاورپ  زوجم  بسک  يارب  نانچمه  اکیرمآ  ترافس 
: دوب ریز  بلطم  يواح  دش ، میلست  ناریا  هجراخ  ترازو  هب  اکیرمآ ، ترافس  رادراک  ترگنا ، چیا . نو 

عابتا زا  تیمـشا ، کیرا  رتکد  هب  هدومرف و  تمحرم  لاس 1935  رد  ینویامه  ترضحیلعا  دیتسه ، رضحتسم  یلاعترـضح  هکنانچ  ًالامتحا 
کی زا  یسانش  ناتساب  تافاشتکا  روظنم  هب  ات  دنداد  هزاجا  دنراد ، هدهع  رب  ار  دیشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تیریدم  هک  اکیرمآ ،

. دنک هدافتسا  ناریا )» تسود   » مان هب   ) امیپاوه

ییاوه تاقیقحت  نامتراپد  ياراد  هک  تسا  هدش  لدبم  ناهج  رد  يروشک  نیلوا  هب  بیترت  نیدب  ناریا  ترضحیلعا ، یقرتم  هیحور  نمی  هب 
ربماون زا  تیمشا  رتکد  ترضحیلعا ، هناهاوخ  ریخ  تاهجوت  تحت  راک  نیا  میظع  تیقفوم  مغرب  نیا ، دوجو  اب  تسا ... یسانش  ناتـساب  رد 

. تسا هداتفا  راکیب  دیشمج  تخت  رد  شا  هنایشآ  رد  ناشیا  يامیپاوه  و  هتفاین ، زاورپ  هزاجا  نونکات   1937

روظنم هب  هک  منک  اضاقت  امش  زا  ندمتم ، يایند  رساترس  رد  یخیرات  تاقیقحت  رطاخ  هب  و  تیمشا ، رتکد  فرط  زا  هک  مراد  راختفا  نیاربانب 
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اضاقت نیا  میلست  نمض  ددرگ ... رداص  ناشیا  يارب  زاورپ  هزاجا  تسا ، هدش  زاغآ  وا  طسوت  هک  ناریا  رد  یسانش  ناتساب  تاقیقحت  لیمکت 
رد روبزم  يامیپاوه  و  ناشیا ، هدید  هرود  لنسرپ  تیمـشا ، رتکد  روضح  اب  هک  مزاس  ناشنرطاخ  مهاوخ  یم  هزاجا  یلاعترـضح ، روضح  هب 

ًابیرقت تصرف  بیترت  نیدـب  و  دریگ ، یم  رارق  یهاشنهاش  تلود  راـیتخا  رد  اوه  زا  یـسانش  ناتـساب  يارب  ینف  تازیهجت  نیرت  هزاـت  ناریا ،
نردم تاقیقحت  لوا  فص  رد  ار  ناریا  کنیا  مه  هک  یملع  ياه  تیلاعف  نیرت  هتفرـشیپ  زا  ات  دروآ  یم  مهارف  نآ  يارب  يدرف  هب  رـصحنم 
دهاوخ لابند  هب  ار  ناهج  رساترس  نارظن  بحاص  دییأت  طقف  هن  هک  دیوج ، تکرـش  نآ  رد  هتـسج و  دوس  تسا  هداد  رارق  یـسانش  ناتـساب 

(1) .« دوزفا دهاوخ  تسا ، هدش  رسیم  يراک  نینچ  ناشیا  تاهجوت  نمی  هب  هک  یهاشنهاش  تلود  تاماقم  ترهش  نسح  هب  هکلب  تشاد ،

زین ناریا  هجراخ  ریزو  درک . يریگیپ  ار  دوخ  تشاددای  تشاد  ناریا  هجراخ  ریزو  اب  هراب  نیمه  رد  هک  يددـعتم  ياه  تبحـص  اـب  ترگنا 
« دـندوب فلاخم  ییاهزاورپ  نینچ  اب  وا ، لوق  هب  هک ،  » یماظن تاماقم  تیاضر  بلج  يارب  شذوفن  زا  هک  دوب  هداد  لوق  هدرک و  هقالع  زاربا 

رظندروم خساپ  هرخالاب  تساوخ . خساپ  وا  زا  داتـسرف و  هجراخ  ریزو  يارب  یبتک  یتشاددای  هم 1939  خیرات 17  رد  ترگنا  دنک . هدافتسا 
يامیپاوه يارب  زاورپ  زوجم  رودـص  اب  طبریذ  تاماقم   » هک دوب  هدـمآ  فسأت  زاربا  نمـض  همان ، نآ  رد  دـش . تفایرد  نئوژ  مجنپ  زور  رد 

.« دنا هدرکن  تقفاوم  تیمشا  رتکد 

نئوژ 1939. خروم 14  ، 312/891.927 اه ، تسویپ  هرامش 1607 و  شرازگ  ترگنا ، - 1
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مهن لصف 

رابجا بیرف و  تیاکح   19411937 ییاهن ، هلحرم 

زلراچ دـمآ ،) دـهاوخ  ریز  رد  هک   ) ناریا رد  یـسانش  ناتـساب  ياههورگ  هنیزه  اب  هسیاقم  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  يا  هناسفا  دوس  مغرب 
نادقف لیلد  هب  دوش  روبجم  هسـسؤم  نیا  دیاش  ربتکا 1935 ، رد  دتـسیرب  يرنه  زمیج  تشذگرد  بقاعتم  هک ، داد  عالطا  يروم  هب  دتـسیرب 

. يا ناج  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  دیدج  ریدم  دتـسیرب و  دنک . لیطعت  دیـشمج  تخت  رد  ار  دوخ  یفاشتکا  ياه  تیلاعف  یفاک  یلام  عبانم 
ياه تیلاعف  زا  ار  داینب  نآ  یلاـم  تیاـمح  رلفکار  داـینب  هب  يا  هماـن  لاـسرا  اـب  هک  دنتـساوخ  اـکیرمآ ]  ] هجراـخ روما  ترازو  زا  نوسلیو ،

هـسسؤم یلام  عبانم  نیمأت  درکلمع و  هوحن  هرابرد  يدایز  بلاطم  يواح  يدـعب  تابتاکم  دـنک . بلج  دیـشمج  تخت  رد  یـسانش  ناتـساب 
داینب رمتـسم  یلام  تیامح  زا  هک  روبزم  هسـسؤم  دوب . دـهاوخن  هدـیاف  زا  یلاخ  ینایاپ  لصف  نیا  رد  اهنآ  یـسررب  هک  تسا ، یـسانش  قرش 

هب ار  دوخ  عبانم  هزوم  هس  ره  نآ  بجوم  هب  هک  درک  زاغآ  نوتـسوب  ایفلدالیف و  ياه  هزوم  اب  ار  یکرتشم  يراکمه  دـنام ، هرهب  یب  رلفکار 
نآ رواجم  قطانم  دیشمج و  تخت  رد  يرافح  فوطعم  ار  دوخ  مغ  ّمه و  دنتشاذگ و  كارتشا 
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تلود تاهجوت  تحت  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دوب  يزایتما  ياطعا  هماـن  تقفاوم  شحاـف  ضقن  قوف  تاـبیترت  نیا ، دوجو  اـب  دـندرک .
هدرک ضقن  ار  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  داـفم  هناـهاگآ  قوف  هزوم  هس  هک  اـجنآ  زا  دوب . هدرک  ءاـضما  ناریا ] تلود  اـب   ] هدـحتم تـالایا 

زا سپ  هچنآ  هب  تبـسن  یقح  چیه  اهنآ  رت ، قیقد  ترابع  هب  دنتـشادن . زین  هدش  فشک  یناتـساب  راثآ  زا  یمهـس  چیه  ًانوناق  نیاربانب  دندوب ،
جورخ دیشمج و  تخت  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  ندش  لیطعت  ناتـساد  لصف  نیا  رد  دنتـشادن . دندرک  جراخ  ناریا  زا  لاس 1937 
فشک هقیتع  ءایشا  رخآ  قودنص  هد  میلـست  هب  ناریا  تلود  رابجا  هوحن  دعب  شخب  رد  درک . میهاوخ  یـسررب  ار  ناریا  زا  ناسانـش  ناتـساب 
ناشن زین  ینایاپ  شخب  رد  تسا . یکاندرد  سب  تیاـکح  هک  داد ، میهاوخ  حرـش  ار  یـسانش ] قرـش  هسـسؤم  هب   ] دیـشمج تخت  رد  هدـش 

نیرتدوسرپ زا  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  هک  تسین  یکـش  دیـسر . یم  شورف  هب  یـسخب  نمث  هچ  هب  ناریا  یناتـساب  راثآ  هک  داد  میهاوخ 
. دوب راصعا  همه  لوط  رد  یسانش  ناتساب  ياه  تیلاعف 

دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  یلام  عبانم  هیلوا  نیمأت 

دیشمج تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یلام  عبانم  هیلوا  نیمأت  هرابرد  يدایز  بلاطم  يواح  يروم  هب  دتـسیرب  هیوناژ 1936  خروم 31  همان 
تیلاعف طسب  تازاوم  هب  دش . سیـسأت  لاس 1919  رد  رسپ  ِرلفکار  يد . ناج  یصخش  یلام  ياه  تیامح  اب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  تسا .

رارق کیدزن  رواخ  رد  اکیرمآ » لوپ  اب  ییاـکیرمآ  یملع  تاسـسؤم  يور  شیپ   » هک یتاـناکما  اـب  رلفکار  رتشیب  ییانـشآ  هسـسؤم و  ياـه 
ًاتیاهن و  یللملا ، نیب  شزومآ  تأیه  یمومع ، شزومآ  تأیه  هب  تشاد و  غیرد  هسسؤم  زا  ار  دوخ  یلام  ياه  تیامح  جیردت  هب  وا  تشاد ،
ینامز لاس 1928 ، رد  یلو  تشاد . ار  ناریا  رد  یـسانش  ناتـساب  تافاشتکا  ماجنا  دصق  ادتبا  نامه  زا  دتـسیرب  درک . فوطعم  رلفکار  داینب 
ناریا رد  فاشتکا  هب  ار  يا  یلام  عبانم  هنوگچیه  دتسیرب ، فسأت  تیاهن  رد  درک ، بیوصت  ار  هسسؤم  همانرب  رلفکار  داینب  هریدم  تأیه  هک 
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رلفکار و ياقآ  كرتشم  ساسحا  میمـصت  نیا  تلع  هک  دـش  هداد  حیـضوت  دتـسیرب  رتکد  هب  یـصوصخ  ياهوگتفگ  رد  : » دادـن صاصتخا 
رب دـیاب  ملع  لها  کی  هک  هچنآ  زا  شیب  ییاه  تیلوئـسم  بوصم ، همانرب  هک  تسا  هدوب  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  هریدـم  تأیه  ياضعا  ریاـس 

ینادردق نداد  ناشن  يارب  زین  دتسیرب  رتکد  تسا . هدوب  يرورض  وا  تمالس  ظفح  يارب  میمصت  نیا  و  دنک ، یم  لیمحت  وا  رب  دریگب  هدهع 
وا بیترت ، نیدب  دیامن ». دیکأت  ناریا  رد  راک  میظع  یملع  تیمها  رب  دنک و  ضارتعا  میمصت  نیا  هب  عقوم  نامه  هک  تسنادن  حالـص  دوخ 

لاس 1929 رد  ماهس  رازاب  طوقس  یلو  دمآرب ؛ ناریا  هب  یـسانش  ناتـساب  هورگ  کی  مازعا  زا  یلام  ياه  تیامح  بلج  ددص  رد  هلـصافالب 
نآ هک  دلفـستره ، رتکد  لاح ، نیمه  رد  : » دـهد یم  همادا  دتـسیرب  تخادـنا . قیوعت  هب  ار  همانرب  نیا  يارب  مزال  یلام  عباـنم  نیمأـت  ناـکما 

هنوگره هب  کـش  نودـب  روبزم  تاـماقم  هک  دوب  هدرک  راـهظا  تشاد ، رارق  ناریا  هبتر  یلاـع  تاـماقم  تیاـنع  فطل و  دروـم  زوـنه  عـقوم 
رتکد درک . دنهاوخ  هاگن  دعاسم  رظن  اب  دیشمج ، تخت  رد  هژیو  هب  ناریا ، رد  فاشتکا  زایتما  بسک  يارب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ياضاقت 

رد فاشتکا  زایتما  ای   (1) لمع رایتخا  هک  تخاس  رومأم  ار  دلفستره ] رتکد   ] وا دنک ، نیمأت  ار  مزال  یلام  عبانم  دناوتب  هکنآ  دیما  هب  دتسیرب 
یمن زایتما  لمع و  رایتخا  نیب  یقرف  چـیه  یناریا  تینهذ  هکنیا  هناـهب  هب  مه  دلفـستره  رتکد  دروآ . تسد  هب  هسـسؤم  يارب  دیـشمج  تخت 
اطعا یسانش  قرش  هسسؤم  هب  ار  يزیچ  ناریا  تلود  تأیه  ربماسد 1930 ، رد  هرخالاب  هک  دیزرو  رارـصا  زایتما ] بسک  رب   ] ردقنآ دراذگ ،

لوپ و جرخ  زوجم  زج  دوبن  يزیچ  میتفایرد ، فسأت  تیاهن  رد  اهدعب  ام  همه  هکنانچ  یلو  دوب ، هتشاذگ  نآ  رب  زایتما  مان  شدوخ  هک  درک 
(2) .« تامحز نآ  همه  لابق  رد  يدوس  هنوگچیه  ینیب  شیپ  نودب  دیشمج ، تخت  تمرم  يرافح و  يارب  شالت 

رد اکیرمآ ]  ] هجراخ روما  ترازو  هک  يا  هیمالعا  هطساوب  ادتبا  دتسیرب 

.Option - 1
هیوناژ 1936. خروم 31  ، 404/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، هب  دتسیرب  همان  - 2
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رـشتنم دیـشمج  تخت  دتـسیرب و  اب  طابترا  رد  يرابخا  زین  دـیارج  تفای . عالطا  زایتما  ياطعا  زا  تخاـس  رـشتنم  ربماسد 1930  خیرات 17 
رگید راب  کی  اهنآ  داد . حیضوت  رسپ  ِرلفکار  صخش  هریدم و  تأیه  هب  ار  تیعضو  دتسیرب  رتکد  : » دهد یم  همادا  دتـسیرب  زلراچ  دنتخاس .

، تشاد عالطا  قرـش  هب  شا  هقالع  زا  هک  روم  چا . مایلیو  رـسمه  هب  سپـس  وا  دندرک . يراددوخ  يا  هژورپ  نینچ  یلام ] تادـهعت   ] لوبق زا 
يارب ار  نآ  همادا  فاشتکا و  راک  عورـش  لقادـح  هک  سانـشان ، روط  هب  اه  هنیزه  زا  یـشخب  نیمأت  يارب  روم  مناخ  یگدامآ  دـش . لـسوتم 
رتـکد زا  یمارگلت  تفاـیرد  زا  سپ  و  مدوب ، هیروس  رد  نم  عـقوم  نآ  رد  درک . رورـسم  رایـسب  ار  وا  تخاـس ، یم  نکمم  لـصف  هس  تدـم 

تلع هب  روم  مناخ  یلام  ياه  تیامح  یلو  مدرک ». ایهم  ار  راک  عورـش  تامدقم  متفر و  رهـشوب  هب  دلفـستره  رتکد  تاقالم  يارب  دتـسیرب ،
هب رتـکچوک  یـسایقم  رد  روم  مناـخ  شا ، هیلوا  تادـهعت  ياـضقنا  زا  سپ  : » تفاـی همتاـخ  لاـس 1935  رد  يداــصتقا  گرزب  نارحب  زورب 

هداد رادشه  لبق  زا  نیا ، دوجو  اب  تفای . همادا  لاس 1935  نایاپ  ات  هک  تخادرپ  ناریا  رد  ام  یسانش  ناتـساب  ياه  تیلاعف  زا  یلام  تیامح 
اب ههجاوم  يارب  كرادت  رد  دتسیرب  رتکد  دنک . زیچان  یلام  ياه  تیامح  نیمه  عطق  هب  راچان  ار  وا  يداصتقا  میظع  تالوحت  دیاش  هک  دوب 

داینب زا  یلام  ياه  کمک  يارب  يا  هنازجاع  ياعدتـسا  نانچ  هژورپ  هوقلاب  یلیطعت  زا  يریگولج  تهج  هتـشذگ  ناتـسبات  يدـماشیپ ، نینچ 
 - یفاضا ياه  هنیزه  لکـش  هب  هریدـم ، تأیه  يوس  زا  داینب  هلاس  هد  هجدوب  بیوصت  مغرب  رظن  دروم  یلام  ياـه  کـمک  هک  درک ، رلفکار 

ياه تیامح  تسا  راچان  هک  داد  عالطا  ام  هب  فسأت ، لامک  رد  روم ، مناـخ  ربتکا 1935 ، رد  تفرگ . رارق  بیوصت  دروم  هارکا -  اـب  هتبلا 
هورگ تیلاعف  دشاب  رارق  رگا   » دوب و هدـش  مامت  عقوم  نآ  ات  رلفکار  داینب  يوس  زا  ییاطعا  لوپ  یلو  دـنک ». عطق  لاس  نایاپ  رد  ار  شا  یلام 
زایتما همان  تقفاوم  رد  هدـش  روظنم  یملع  تادـهعت  لیمکت  يارب  ًاقلطم  اـم  رظن  زا  هک  دـبای ، همادا  رگید  لاـس  جـنپ  يارب  یـسانش  ناتـساب 

رد رلفکار  داینب  هب  هیارا  يارب  هک  يا  همانرب  زا  یکفنیال  شخب  مکح  رد  ار  هژورپ  نیا  دیاب  تسا ، يرورض 
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یمرب نینچ  دوجوم  نئارق  دهاوش و  زا  میناجنگب . درک ، دـهاوخ  صخـشم  نئوژ 1939  زا 30  سپ  ار  هسـسؤم  هدنیآ  و  میراد ، هیهت  تسد 
ریاس دـیدش  شهاک  هییوژ 1936 ، زا 1  رگید ، لاس  جـنپ  تدـم  هب  ناریا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تیلاعف  همادا  يارب  ام  دـیما  اـهنت  هک  دـیآ 

يا یلام  عبانم  نتخاس  دازآ  بیترت  نیدب  و  دش ، هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  يا  هلاس  هد  هرود  زا  هدنامیقاب  تدـم  لوط  رد  هسـسؤم  ياه  تیلاعف 
.« دهدب ناریا  یفاشتکا  هورگ  ياه  هنیزه  نیمأت  يارب  ار  نآ  زا  هدافتسا  هزاجا  هریدم  تأیه  میراودیما  ًاقیمع  هک  تسا 

، یسانش قرش  هسسؤم  تسایر  لیفک  نوسلیو ، يا . ناج  روسفرپ  هب  يا  همان  لاسرا  اب  ات  تساوخ  اکیرمآ ]  ] هجراخ روما  ترازو  زا  دتسیرب 
داینب هک  دـیامن  يراودـیما  زاربا  و  هتفای ، عالطا  ناریا  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یلام  تیعـضو  زا  هناـخترازو  نآ  هک  دزاـس  ناـشنرطاخ  وا  هب 

ار ام  راب  کی  هناخترازو  نآ  : » دهد یم  همتاخ  ریز  ترابع  اب  ار  دوخ  همان  دتسیرب  دروآ . دهاوخ  مهارف  ار  نآ  تیلاعف  همادا  ناکما  رلفکار 
رایتسد سپیلیف ، مایلیو  هک  يا  همان  دـهدب ». تاجن  ار  ام  زین  رگید  راب  کی  دـناوت  یم  هک  تسا  یتیعقوم  رد  کنیا  مه  تسا و  هداد  تاـجن 

قوف همان  تشادـن . ناکما  نآ  زا  رت  مکحم  ًابیرقت  هک  دوب  مکحم  نانچ  تشاد ، لاسرا  نسلیو  زا  تیامح  رد  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ریزو 
: دوب ریز  بلاطم  يواح 

ار لحم  نآ  رد  هسسؤم  ياه  تیلاعف  لاس 1930  رد  دیشمج  تخت  هژورپ  يریگ  لکش  نامز  زا  هجراخ  روما  ترازو  دیرضحتسم ، هکنانچ 
رد اه  يرافح  همادا  زوجم  بسک  رد  ترازو  نیا  هک  يا  هداعلا  قوف  ياه  تدـعاسم  طابترا ، نیا  رد  تسا . هدرک  بیقعت  يرفاو  هقالع  اـب 

ار یجنرغب  تالکـشم  دوخ  هلیمج  یعاسم  اب  هک  يددعتم  ياه  تیعقوم  ای  هتـشاد و  لوذبم  هسـسؤم  نآ  هب  ناریا  تلود  زا  دیـشمج  تخت 
. درادـن یترورـض  نآ  رکذ  هک  تسا  راکـشآ  نشور و  نانچ  تسا  هدرک  لـح  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ناریا  تاـماقم  هسـسؤم و  نآ  نیب  هک 

دوجو اب  دـنا . هدـش  دـنم  هرهب  نآ  زا  ییاکیرمآ  تاسـسؤم  هک  تسا  هدوب  یلومعم  ياه  کمک  زا  رتارف  هناخ  ترازو  نیا  ياه  تدـعاسم 
، نیا
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تیلاعف هک  نیا  هب  هجراخ  روما  ترازو  داقتعا  نینچمه  کیدزن و  رواخ  طاقن  ریاس  رد  هسـسؤم  نآ  ياه  تیلاعف  ناـشخرد  هقباـس  هب  رظن 
، دراد اکیرمآ  مدرم  يارب  یمیظع  یگنهرف  دـیاوف  طقف  هن  تسا ، ناهج  یناتـساب  نکاما  نیرت  ییانثتـسا  زا  هک  دیـشمج ، تخت  رد  هسـسؤم 

هجوم ییاه  تدـعاسم  نینچ  درک ، دـهاوخ  کمک  رایـسب  زین  يرـشب  خـیرات  زا  مهم  هرود  کی  هرابرد  یملع  تاقیقحت  تفرـشیپ  هب  هکلب 
. دوش هژورپ  نآ  یلیطعت  هب  راچان  هسسؤم  رگا  دوب  دهاوخ  فسأت  یسب  ياج  تسا ، نینچ  هک  لاح  دش . یم  ساسحا 

، دیرـضحتسم هکنانچ  دوب . لفاغ  دراذـگب  ناریا  تلود  رب  تسا  نکمم  هژورپ  نآ  یلیطعت  هک  يریثأت  زا  دـیابن  نم  نامگ  هب  نیا ، رب  هوـالع 
هـسسؤم تارظن  هطقن  اب  يددـعتم  دراوم  رد  ناریا  تلود  نارهت ، رد  اکیرمآ ]  ] ترافـس هناـخ و  ترازو  نیا  ياـه  شـالت  فطل  هب  ًاتدـمع 

يارب وگاکیش  هب  دنمشزرا  یلگ  حول  نارازه  لمح  هدش و  فشک  راثآ  میـسقت  اب  طابترا  رد  هژیو  هب  دیـشمج ، تخت  ياه  يرافح  هرابرد 
تسا نکمم  دیشمج  تخت  هژورپ  بیقعت  رد  شا  ینمض  تادهعت  ماجنا  رد  هسسؤم  قیفوت  مدع  درک . تقفاوم  نآ  ياه  هتشون  زمر  فشک 

، نیا رب  فاضم  دنتـسه و ، مزال  تیدـج  دـقاف  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياههورگ  هک  دزاس  عیاـش  اـه  یناریا  ناـیم  رد  ار  تشادرب  نیا 
همطل زین  ناریا  رد  اکیرمآ  عورشم  عفانم  ریاس  هب  تبسن  دعاسم  رظن  بسک  ياتسار  رد  هجراخ  روما  ترازو  ياه  شالت  هب  هک  دراد  ناکما 

. دنک دراو 

نکمم ًاملـسم  دیا  هتفرگ  هدهع  رب  ناریا  رد  هک  یمهم  راک  همادا  هک  منک  يراودـیما  زاربا  مناوت  یم  تأرج  هب  قوف ، تاظحالم  هب  هجوت  اب 
(1). دیناسرب ماجرف  هب  ار  نآ  دیناوت  یم  ًاملسم  هکنیا  دوب و  دهاوخ 

داینب زا  يدب  ياهربخ  هک  تفگ  درک و  نفلت  يروم  هب  دتـسیرب  زلراچ  لیروآ 1936 ، رد 20  تشادن . ینادنچ  هدیاف  قوف  همان  ًارهاظ  یلو 
رلفکار
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داینب يانما  تأیه  ریخا  هسلج  رد  : » تفای دهاوخ  شهاک  رایسب  لبق  هب  تبسن  یسانش  قرـش  هسـسؤم  دمآرد  هک  رارق  نیا  زا  تسا ، هدیـسر 
هوالعب دوب  هتفای  صیـصخت  هسـسؤم  ياه  تیلاعف  یلام  نیمأت  يارب  شیپ  لاس  دنچ  هک  یهوجو  هدـنامیقاب  هک  دـش  نیا  رب  میمـصت  رلفکار 
بیـصن رالد  رازه  رب 100  غلاب  يا  هناـیلاس  دـمآرد  طـقف  غلبم  نیا  لـک  يراذـگ  هیامرـس  دریگب . رارق  نآ  راـیتخا  رد  رـالد  نویلیم  غلبم 2 

رلفکار داینب  یلام  عبانم  لـحم  زا  رـالد  نویلیم  دودـح 15  رد  يا  هنایلاس  دـمآرد  هک  دوب  لاس  نیدـنچ  هک  یتروص  رد  درک ، یم  هسـسؤم 
: داد یم  خر  يا  هزجعم  دیاب  کیدزن  رواخ  رد  ینادیم  ياه  هژورپ  همادا  يارب  هک  دوب  صخشم  نیاربانب  دش ». یم  هسسؤم  دیاع 

رواخ رد  شا  ینادـیم  ياه  تیلاعف  هیلک  هب  ات  تخاس  یم  راچان  ار  نآ  هسـسؤم  ياهدـمآرد  دـیدش  شهاک  دتـسیرب ، ياقآ  تاراهظا  قبط 
رصم رـصقالا  هقباس  اب  یتاقیقحت  زکرم  یلیطعت  هکلب  ناریا ، دیـشمج  تخت  رد  فاشتکا  تایلمع  یلیطعت  طقف  هن  هک  دهد ، همتاخ  کیدزن 
دراو هسسؤم  ياه  تیلاعف  هب  يراب  تبیصم  هبرـض  کش  نودب  رلفکار  داینب  میمـصت  هک  تشاد  راهظا  دتـسیرب  ياقآ  دش . یم  لماش  زین  ار 

وا ریخا ، دروم  اب  طابترا  رد  دـنوش . ناریا  رد  راک  یلیطعت  هب  راچان  رگا  دراد  فسأت  یـسب  ياج  وا  صخـش  يارب  هکنیا  هژیو  هب  دـنک ، یم 
ایناولیـسنپ هزوم  هسـسؤم و  ياه  تیلاعف  كرتشم  ریدم  تیمـشا ، رتکد  يارب  یمارگلت  لاسرا  اب  زورما  نیمه  دراد  رظن  رد  دتـسیرب ] زلراچ  ]

، مک دنچ  ره  دیشمج ، تخت  رد  یسانش  ناتساب  تایلمع  یلام  نیمأت  يارب  ناوتب  هک  دسانـش  یم  ار  يرگید  عبنم  ایآ  دسرپب  وا  زا  ناریا ، رد 
دتـسیرب ياقآ  تخاس . دـهاوخ  علطم  نآ  زا  ار  اـم  تیمـشا  رتکد  زا  ربخ  ندیـسر  ضحم  هب  هک  تفگ  دتـسیرب  ياـقآ  دـش . لـسوتم  نآ  هب 

(1). تسا هنامرحم  ًالماک  دراذگ  یم  ام  رایتخا  رد  هک  یتاعالطا  درک  دیکأت  نینچمه 
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كرتشم يراکمه  دیدج  همان  تقفاوم 

رد نینچمه  يروم و  ياه  تشاددای  زا  یکی  رد  دیـشمج  تخت  هژورپ  تاجن  هوحن  دیـسر . هسـسؤم  داد  هب  تیمـشا  ینارحب  عطقم  نیا  رد 
حیرشت ایناولیسنپ ، هاگشناد  هزوم  نوتـسوب و  يابیز  ياهرنه  هزوم  ینعی  درک ، یم  راک  ناشیارب  هک  ییاه  هزوم  اب  تیمـشا  کیرا  تابتاکم 
يدـیفم بلاطم  يواح  دـهد و  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  كرتشم » يراکمه  همان  تقفاوم   » داقعنا نآ  رد  يروم  هک  یتشادداـی  تسا . هدـش 

و نوتـسوب ، ایفلدالیف ، فلتخم  تاسـسؤم  نیب  كرتشم  يراکمه  همان  تقفاوم  هرابرد  زین  یلـصفم  تاعالطا  دـمآ . دـهاوخ  ریز  رد  تسا ،
، نوتـسوب يابیز  ياهرنه  هزوم  ریدـم  لـگدا ، چا . جروج  هب  هم 1936  خـیرات 25  رد  تیمـشا  هک  یهجوت  بلاج  رایـسب  همان  رد  وگاکیش 

: دسیون یم  تیمشا  دراد . دوجو  تشون 

يارب یلاع  یقفا  هدوب ، كراـبم  نومیم و  اـیفلدالیف  تاسـسؤم  و  نوسپماـت - مناـخ  نوتـسوب - كرتشم  هورگ  يارب  هتبلا  هک  عاـضوا ، رییغت 
یلحم لابند  هب  ابیز  ياهرنه  هزوم  هک  دـیدومرف  میتشاد  رگیدـکی  اب  شیپ  ناتـسمز  هک  ییاهوگتفگ  رد  تسا . هدوشگ  یتآ  ياـه  تیلاـعف 

تـسایر لیفک  نوسلیو ، يا . ناج  روسفرپ  فرط  زا  هلیـسونیدب ، تسا . ناریا  رد  شا  ینادیم  ياه  تیلاعف  يارب  يزکرم  مکح  رد  یناتـساب 
ياه هپت  متسر ، شقن  رختسا ، دیشمج ، تخت  ياه  يرافح  رد  ایفلدالیف  نوتسوب و  تاسسؤم  هک  منک  یم  داهنشیپ  یسانش ، قرـش  هسـسؤم 

. دننک زاغآ  یکرتشم  راک  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هارمه  هب  راهب 1937 ، زا  دیـشمج ، تخت  رواجم  یناتـساب  ياه  هپت  ریاس  و  خـیرات ، لبقام 
دهاوخ ییاکیرمآ  تاسـسؤم  يارب  دـنمدوس  هداعلا  قوف  زایتما  نیا  لماک  ظـفح  تهج  رد  مه  و  اـهنآ ، عفن  هب  مه  اراکـشآ  يراـکمه  نیا 

دوخ ياه  تیلاعف  یخرب  هنیزه  شهاک  هب  تسد  هتخاس ، رثأتم  ار  تاسـسؤم  همه  هک  یلام  نارحب  تازاوم  هب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  دوب .
. تسا هدز 

: نوتسوب دوش . یم  داهنشیپ  ریز  بیترت  هب  يرافح ، زایتما  ياه  یگژیو  هسسؤم و  هس  یلصا  عفانم  تایضتقم  هب  انب  يا ، هبناج  هس  يراکمه 
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رد هدش  تفای  راثآ  زا  یمهس  هوالعب  یشنماخه  و  یکولس ، یتراپ ، یناساس ، يوما ، یسابع - هرود  هب  طوبرم  ياه  هیال  اب  رختـسا  ياه  هپت 
هک مراد  نانیمطا  خیرات . لبقام  ياه  هپت  ایفلدالیف : رختسا ؛ رد  هدش  تفای  راثآ  زا  یمهس  دیشمج و  تخت  ناویا  وگاکیـش : دیـشمج ؛ تخت 

يابیز فورظ  درک . دـنهاوخ  هلدابم  رگیدـکی  اب  ار  دوخ  صاخ  ياه  هزوح  زا  کی  ره  رد  هدـش  تفای  راثآ  زا  يا  هنومن  روبزم  تاسـسؤم 
. دوش یم  فشک  رختـسا  هدودـحم  رد  روفو  هب  هک  تسا  یـسابع  هرود  یباعل  فورظ  يارب  یبسانم  ياتمه  ًاملـسم  خـیرات  لـبقام  ياـه  هپت 
[ يابیز ياهرنه  هزوم   ] ياه تیلاعف  هک  مراد  نانیمطا  دـننک . صخـشم  دـیاب  تاسـسؤم  ياسؤر  ار  اه  يراکمه  بوچراـچ  نیا ، رب  هوـالع 

کی ره  رد  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  زا  یناسکی  رابتعا  هکنیا  و  دوب ، دهاوخ  یسانش  قرش  هسسؤم  گنس  مه  دیشمج  تخت  ناویا  رد  نوتسوب 
اهنآ رس  رب  دیاب  تاسسؤم  ياسؤر  ًاتیاهن  هک  تسا  یتایئزج  اهنیا  همه  یلو  تفرگ . دهاوخ  قلعت  ریگرد  تاسسؤم  همه  هب  هطوبرم  طاقن  زا 

. دننک قفاوت 

ار یناتساب  طاقن  نیا  رد  هدش  فشک  راثآ  هب  طوبرم  لیاسم  دراد . رارق  دیـشمج  تخت  ترواجم  رد  زین  رگید  یناتـساب  لحم  يدایز  دادعت 
، دش دهاوخ  فشک  نآ  رد  يدابع  ياه  نییآ  اب  طبترم  يراثآ  ًالامتحا  هک  ار ، متسر  شقن  ًالثم  دننک . صخشم  دیاب  تاسسؤم  ياسؤر  زین 

هطقن کـی  اـجنیا  میراذـگب . راـنک  نوتـسوب  ياـبیز ] ياـهرنه  هزوم   ] يارب ار  نآ  هکنآ ، رتـهب  اـی ، و  میریگب ؛ رظن  رد  كرتـشم  میناوـت  یم 
زا اریز  تسین ، جـنرغب  نادـنچ  راک  نیا  مینک . میـسقت  دوخ  ذوفن  هزوح  هب  انب  ار  اه  يرافح  جـیاتن  راـشتنا  میناوت  یم  یتح  تسا . تمظعاـب 

يراج لصف  لوط  رد  دیشمج  تخت  رد  راک  هلحرم  نیلوا  شرازگ  هدنیآ  زور  دنچ  فرظ  تسا . هدش  لیکشت  یـصخشم  ًالماک  ياهدحاو 
هتفه دنچ  فرظ  طقف  ار  بلاج  ابیز و  ءایـشا  زا  یمیظع  عونت  هچ  دینیبب  ات  متـسرف  یم  ناتیارب  ار  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  دـش  دـهاوخ  لیمکت 

زا يریواصت  تسویپ  هب  نیا ، رب  هوالع  میا . هدرک  فشک  دیشمج  تخت  ناویا  زا  یکچوک  رایسب  هطقن  رد  راک 
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ار رظندروم  قطانم  ییاوه  ریواصت  نینچمه  میا و  هتفای  رختسا  هقطنم  ياه  هیال  قمع  زا  یملع  ًافرـص  شیامزآ  کی  لوط  رد  هک  ییاهزیچ 
هـس شویراد و  یتنطلـس  ياههاگمارآ  يولج  هقطنم  ینعی  متـسر ، شقن  ياه  هیال  شیامزآ  لوغـشم  رـضاح ، لاح  رد  متـسرف . یم  ناتیارب 

شیامزآ نآ ، زا  دـعب  دـنا . هدرک  نوفدـم  دوخ  نورد  رد  ییاهزیچ  هچ  اه  هیال  نیا  هک  مییوگب  میناوت  یم  دوز  یلیخ  میتسه . وا ، نیـشناج 
نیمه سپـس  مینک . صخـشم  ار  نایناساس  زا  شیپ  هرود  هیال  تماخـض  میـسرب و  رعق  هب  ات  داد  میهاوخ  همادا  ار  رختـسا  هقطنم  ياـه  هیـال 

ناتـساب میت  هاگنآ  تفرگ . میهاوخ  هزادـنا  ار  اههاگمارآ  ياه  هیال  قمع  و  داد ، میهاوخ  ماجنا  خـیرات  لبقام  ياـه  هپت  رد  ار  اـه  شیاـمزآ 
زا ییاه  هکت  یمالیع ، ياه  حول  زا  ولمم  هک  ار  رگید  رـالات  اـی  قاـتا  کـی  لقادـح  اـت  تشگ  دـهاوخزاب  دیـشمج  تخت  ناویا  هب  یـسانش 

ًالامتحا هک  میتفای ، ینانوی  يابیز  همسجم  کی  ناویا  رواجم  ياه  رالات  زا  یکی  رد  دنک . يرافح  تسا  نآ  ریاظن  و  شقنم ، یگنس  فورظ 
. دوب هدروآ  دیشمج  تخت  هب  دوخ  اب  ار  نآ  نتآ  تراغ  زا  سپ  اشرایاشخ  ًالامتحا  تسا . نوفدم  رگید  يا  هشوگ  رد  شرس 

؛ تسا درف  هب  رـصحنم  ناهج  رد  دیـشمج  تخت  رد  يرافح  زایتما  مشاب . هتـشاذگ  ناتیور  شیپ  يراوشد  نادـنچ  میمـصت  منک  یمن  روصت 
هاگدید زا  هتبلا  دص  و  لاح ، نامز  ات  زلف  رـصع  يادـتبا  زا  يریظن  یب  ینغ و  رایـسب  یملع  تاعالطا  هطقن  نیا  رد  يرافح  هکنیا ، رب  هوالع 

ییاـکیرمآ تاسـسؤم  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  رگا  لـیلد ، نیمه  هـب  دـهد . یم  رارق  ناـمرایتخا  رد  يرنه  يا  هـنیجنگ  هزوـم ، یملع  ًاـفرص 
نانچ شرب  هقطنم  نیا  لاح ، نیع  رد  متـسین . تاساسحا  ریثأت  تحت  ًالـصا  دـشاب ، ام  راصحنا  رد  زاـیتما  نیا  یماـمت  هک  منک  یم  شـشوک 

(1). مییآ رب  شا  هدهع  زا  ًالماک  میناوت  یم  اهورین  عبانم و  كارتشا  اب  طقف  هک  تسا  ناتساب  دهع  زا  یمیظع 

یکی دیـشمج : تخت  نملپمارت ، هب  کن : نینچمه  هم 1936 . خروم 25  ، 419/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  لگدا ، هب  تیمـشا  همان  - 1
.1988 نرباز ، نوف  پیلیف  گالرو  زنیام : ناهج . یناتساب  بیاجع  زا 

كرتشم يراکمه  دیدج  همان  www.Ghaemiyeh.comتقفاوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


351 ص :

دیـشمج تخت  رد  كرتشم  يراکمه  همان  تقفاوم  بوچراچ  رد  هک  یتاسـسؤم  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  یلام  عبانم  هب  طوبرم  تاـیئزج 
، درک هیهت  دیـشمج » تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یلام  نیمأت   » ناونع اب  يروم  هک  يرگنـشور  رایـسب  تشاددای  رد  دندش  راک  هب  لوغـشم 

. تسا هدش  جرد 

رداق ار  ام  مهم  رایسب  ِبلطم  نیا  تسا . رالد  رازه  رب 48  غلاب  هسسؤم  هس  هنایلاس  ياه  هنیزه  لک  هک  تسا  هدروآ  تشاددای  نیا  رد  يروم 
. مینک صخشم  ًاقیقد  ار  ناریا  رد  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  ياههورگ  هنیزه  ات  دزاس  یم 

یم داد ، تاـجن  ار  دیـشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  ًـالمع  هک  هزوم ، هس  نیب  كرتـشم  يراـکمه  دـیدج  قفاوت  فیـصوت  رد  يروم 
: دسیون

ياه تیلاعف  ریاس  شهاک  دیـشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  ياقب  هار  اهنت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  هسـسؤم  هک  دوب  لاس 1936  لیاوا 
تفر نآ  رکذ  ــالاب  رد  هـک  ( 1939-1929  ) يا هلاـس  هد  هجدوـب  هماـنرب  رد  ار  دیـشمج  تخت  هژورپ  ناوـتب  هک  يوـحن  هب  تـسا ، هسـسؤم 

هک  ) دسیونب رلفکار ] داینب  هب   ] يا همان  ات  درک  تساوخرد  هجراخ ] روما   ] ترازو زا  هسسؤم  هک  دوب  فده  نیمه  ققحت  روظنم  هب  دناجنگ .
(. دش لاسرا  هیروف  خیرات 7  رد 

اب ربارب  یغلبم  ياطعا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  ًاتیاهن  یمومع  شزومآ  تأیه  رلفکار و  داینب  دـمآ ، لمع  هب  فشاک  ًادـعب  هکنانچ  نیا ، دوجو  اـب 
لاس 1928 رد  هک  دوب  يا  هلاس  هد  ياه  کمک  هدشن  ینیب  شیپ  هدنامیقاب  رالد  غلبم 772/354/1  نیا  زا  هک  هسسؤم ، هب  رالد   772/354/3

. دننک صالخ  هسسؤم  هب  دهعت  زا  ار  دوخ  دوب ، هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  یقبام  ِرالد  و 000/000/2  دوب ، هتفرگ  تروص 

، دوب رالد  لحم 3354772  زا  هنایلاس  دمآرد  نامه  هک  تفای ، شهاک  رالد  رازه  دودح 100  هب  هسسؤم  هنایلاس  دمآرد  هک  دوب  نیا  هجیتن 
شا یلام  عبانم  دیدش  شهاک  هجیتن  رد  هک  تفایرد  هسسؤم  تشاد . رالد  نویلیم  رب 15  غلاب  يا  هنایلاس  دمآرد  ًالبق  هسسؤم  هک  یلاح  رد 
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دیـشمج تخت  هژورپ  دهدب . همادا  قارع  رـصقالا و  رد  هاتوک  یتدم  يارب  مه  نآ  ار  يدودحم  رایـسب  ینادیم  ياه  تیلاعف  دـناوت  یم  طقف 
. دنک مهارف  ار  راک  همادا  يارب  زاین  دروم  یلام  عبانم  تسناوت  یم  تیمشا  رتکد  هکنآ  رگم  دش  یم  لیطعت  دیاب  راچان 

ياهرنه هزوم  ایفلدالیف و  هاگشناد  هزوم  هب  هتـسباو  نوسپمات  سیوب  مایلیو  هویب  داینب  عفانم  كارتشا  يارب  یحرط  تیمـشا  رتکد  هم ، هام  رد 
هب یمازعا  یـسانش  ناتـساب  كرتشم  هورگ  ناونع  تحت  ير  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یلام  عبانم  ناگدـننک  نیمأت  زا  یکی   ) نوتـسوب ياـبیز 

. درک هیهت  یسانش  قرش  هسسؤم  و  ناریا )

میسقت هزوح  هس  هب  هقطنم  نیا  و  دنتخاس ، یم  زکرمتم  دیشمج  تخت  هقطنم  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  مامت  هسـسؤم  هس  ره  حرط ، نیا  قبط 
. ایفلدالیف يارب  خیرات  لبقام  ياه  هپت  و  وگاکیش ، يارب  دیشمج  تخت  نوتسوب ، يارب  رختسا  دش : یم 

ار دیشمج  تخت  زاین  دروم  تازیهجت  دوب  فظوم  لاس  هس  نیا  لوط  رد  یسانش  قرش  هسـسؤم  دوب . لاس  هس  همان  تقفاوم  نیا  هیلوا  تدم 
لک تیمـشا ، رتکد  قوقح  زا  یمین  تخادرپ  يارب  يا  هنایلاس  غلابم  نآ  رب  هوـالع  و  دوب ، رـالد  رازه  رب 30  غلاب  نآ  هنیزه  هک  دـنک  نیمأت 

تیمـشا رتکد  ياه  همان  رد  جردـنم  ماقرا  رامآ و  قبط  هک  دزادرپب ، میت  رفـس  ياه  هنیزه  زا  یمین  و  وا ، رایتسد  نواک و  کم  ياقآ  قوقح 
هب یمازعا  یسانش  ناتـساب  كرتشم  هورگ  هک  رگید  هسـسؤم  ود  هک  تسا  هدش  ینیب  شیپ  حرط  نیا  رد  دش . یم  رالد  رب 8500  غلاب  ًارهاظ 

نیدب و  دوش ، یم  غلاب  رالد  رازه  دودح 40  هب  کنیا  مه  هک  دنهد  همادا  ناش  ینونک  مهـس  يافیا  هب  نانچمه  دنداد  یم  لیکـشت  ار  ناریا 
. دنک یم  كرتشم  هژورپ  نیا  بیصن  تازیهجت ، هوالعب  رالد ، رازه  دودح 48  رد  يا  هنایلاس  دمآرد  بیترت 

شیپ دش ، زاغآ  لاس 1934  رد  ير  هژورپ  یتقو  دوب . مزال  تقو  دیشمج  تخت  هژورپ  لیمکت  يارب  رگید  لاس  جنپ  هسـسؤم ، دروآرب  قبط 
ینیب
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هب تیمشا  رتکد  هم 1936  خروم 26  همان  قبط  . ) دـشکب لوط  لاس  جـنپ  هژورپ  نیا  یلام ، عباـنم  ندوب  یفاـک  تروص  رد  هک  دـندرک  یم 
رتکد ًارهاـظ  نیا ، دوجو  اـب  دوب . هداد  ار  شلوق  هک  دوب  یکمک  نیرخآ  لاس 1935  يارب  نوسپمات  مناخ  یلام  ياه  کـمک  نسلیو ، رتکد 

ًالامتحا هک  نوتسوب ، يابیز  ياهرنه  هزوم  ياه  کمک  ات  تشاد  يرتشیب  تشادمشچ  نوسپمات  مناخ  یلام  ياه  کمک  دیدجت  هب  تیمشا 
هژورپ هک  تفرگ  میمصت  تیمـشا  رتکد  مایرم ، ياقآ  نئوژ 1936  خروم 25  همان  قبط  نیا ، دوجو  اب  دوب ). ریگنابیرگ  یلام  تالکـشم  اـب 

(1). دنک لیطعت  لاس  نیمه  زییاپ  لصف  رد  ار  ير 

زایتما طیارش  ضقن 

ییاکیرمآ یسانش  ناتساب  ياههورگ  درکلمع  زا  يا  هصالخ  ناریا » رد  ییاکیرمآ  یسانش  ناتساب  ياههورگ   » ناونع اب  یشرازگ  رد  مایرم 
ناریا رد  یسانش  ناتساب  لقتـسم  ًارهاظ  هورگ  شـش  لاس 1937  عورـش  رد  شرازگ ، نیا  ساـسا  رب  دـهد . یم  هیارا  لاس 1937  لـیاوا  رد 
دیشمج تخت  یسانش  ناتساب  هورگ  اهنآ ، ِنیرتفورعم  نیلوا و  دندرک . یم  راک  تیمشا  کیرا  تسایر  تحت  هورگ  راهچ  دنتـشاد . تیلاعف 

لاس جنپ  لقادح  تیمشا ، هتفگ  قبط  یلو ، تسا  هدمآ  رـس  هب  ًالامتحا  دیـشمج ] تخت  رد   ] ریگمـشچ تایفـشک  نارود   » مایرم رظن  زا  دوب .
ربماون 1936 هام  رد  هدش  فشک  راثآ  نیرخآ  میسقت  زا  سپ  هک  ير ، یـسانش  ناتـساب  هورگ  مود ، تساهنآ ». يور  شیپ  دیفم  راک  رگید 

یفاشتکا ياهزاورپ  مراهچ ، و  تفرگ . رس  زا  راهب 1937  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  هک  دوب  ناتسرل  یسانش  ناتـساب  هورگ  موس ، دش . لیطعت 
ناهفصا رد  تیمسا  تنمب  نریام  هورگ  و  روباشین ، رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  هورگ  لماش  زین  رگید  یسانش  ناتـساب  هورگ  ود  دوب . تیمـشا 

پوپ و ماهپا  روترآ  روسفرپ  هتخیرگ  هتسج و  هاتوک و  ياه  تیلاعف  ، » هک دزاس  یم  ناشنرطاخ  مایرم  نیا ، رب  هوالع  دش . یم 

ربماسد 1936. خروم 4  ، 436/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  يروم ، تشاددای  - 1
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(1) .« درک هفاضا  اههورگ  نیا  هب  دیاب  زین  ار  شناراکمه 

قرش هسسؤم  هورگ  ینعی  لقتـسم ، یـسانش  ناتـساب  هورگ  هس  ماغدا  زا  یعالطا  اکیرمآ  رادراک  هک  دوش  یم  نشور  ًالماک  شرازگ  نیا  زا 
قوف ياههورگ  ماغدا  زا  مایرم  هک  نیا  تسا . هتـشادن  ایناولیـسنپ ، هاگـشناد  هزوم  نوتـسوب و  ياـبیز  ياـهرنه  هزوم  ياـههورگ  یـسانش و 

فادها اب  توافتم و  طاقن  رد  هک  لقتسم ، یـسانش  ناتـساب  هورگ  راهچ  اجنیا  رد  : » دوش یم  دوهـشم  ًالماک  ریز  بلطم  زا  هتـشادن  یعالطا 
هک دیشمج  تخت  ير و  یسانش  ناتساب  ياههورگ  دنتسه . رفن  کی  يربهر  تحت  یگمه  ًاقافتا  هک  دنراد  تیلاعف  دننک ، یم  راک  توافتم 

دناوت یمن  تیمشا  هک  رطاخ  نیا  هب  طقف  یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  درادن  یلیلد  دنا . هدرک  ادیپ  یبوخ  تیعـضو  ًاریخا  دنتـشاد  یتالکـشم 
هدنیامن تیمشا  هک  یتاسسؤم  ما  هدوب  راودیما  هشیمه  هک  تسا  هتکن  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  دهدب ؟ تسد  زا  ار  دیـشمج  تخت  دنک ، زاورپ 

، نیا دوجو  اب  دوش . یم  طوبرم  اههورگ  زا  یکی  هب  ًالقتسم  هک  یلیاسم  رس  رب  رگم  دنک ، لیطعت  ار  راک  داد  دنهاوخن  هزاجا  وا  هب  تساهنآ 
، طابترا نیمه  رد  دنکب . اهنآ  اب  دهاوخب  شلد  هک  يراک  ره  دناوت  یم  وا  و  تسا ، تیمـشا  تسد  رد  اههورگ  همه  رایتخا  يوق  لامتحا  هب 
ار شراک  دش  یم  روبجم  یسانش  قرش  هسـسؤم  درک ، یمن  نیمأت  يرگید  عبانم  زا  ار  ناشزاین  دروم  هوجو  تیمـشا  رگا  هک  ما  هتفای  عالطا 

(2) .« تسین یسانش  قرش  هسسؤم  تسد  رد  ًاراصحنا  رگید  دیشمج  تخت  تشونرس  هجیتن  رد  و  دنک ، لیطعت  ًالماک  دیشمج  تخت  رد 

يراـکمه تقفاوم  ماـغدا و  نیا  زا  مه  ناریا  تلود  هک  دوبن  یکـش  سپ  دـندوب ، هتـشاذگ  ربخ  یب  هلئـسم  نیا  زا  ار  اـکیرمآ  رادراـک  رگا 
نیا زا  ناریا  تلود  نتشاذگ  ربخ  یب  لیلد  هب  هسسؤم ، هس  ره  تشادن . یعالطا  كرتشم 

یسانش ناتـساب  لوه ، کنارف  هب  کن  نینچمه  هیوناژ 1937 . خروم 23  ، 450/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  مایرم ، شرازگ 974  - 1
.1987 نینوستیمسا ، هسسؤم  تاراشتنا  یس : . يد نتگنشاو  ناریا . برغ 

هیوناژ 1937. خروم 23  ، 450/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  مایرم ، شرازگ 974  - 2
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راتخم ریزو  ياضما  و  هدرک ، دـقعنم  ناریا  تلود  اب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  ار  ییاـه  هماـن  تقفاوم  نآ ، بیوصت  هب  دـسر  هچ  ماـغدا ،
. يا ناج  هب  تیمـشا  هک  ار  يا  هماـن  کـیتاملپید  تسپ  اـب  ماـیرم  سرام 1937 ، خـیرات 18  رد  دـندرک . ضقن  دوب ، اهنآ  ياـپ  زین  اـکیرمآ 
رب سرام 1937  خیرات 14  هک  نسلیو ، هب  تیمشا  همان  هچرگا  درک . لاسرا  دوب  هتشون  وگاکیش ، رد  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ریدم  نوسلیو ،

. درکن لقن  دوخ  شرازگ  رد  ار  نآ  لومعم ، هیور  فالخرب  مایرم ، هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نآ  تایوتحم  تشادن ، موم  رهم و  دوب ، هدروخ  نآ 
زا همان  هک  دراد  اضاقت  لیلد  نیا  هب  تیمـشا  رتکد  هک  دسیون  یم  مایرم  درواین . دوخ  شرازگ  رد  زین  ار  همان  تایوتحم  زا  يا  هصالخ  یتح 

ینونک عاـضوا  : » دـیازفا یم  وا  دـنبای .» عـالطا  نآ  تاـیوتحم  زا  ًاـقلطم  دـیابن  یناریا  تاـماقم  هک   » دوش لاـسرا  کـیتاملپید  تسپ  قـیرط 
ینما لاناک  دیاب  ًاتوررـض  وا  هک  تسیا  هنوگ  هب  دـننک  یم  تیلاعف  تیمـشا  رتکد  تسایر  تحت  هک  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياههورگ 
دیدـج همان  تقفاوم  نیا  داـقعنا  زا  سرام 1937  هاـم  رد  ماـیرم  بیترت ، نیدـب   (1) .« دـشاب هتـشاد  اکیرمآ  رد  دوخ  زکرم  اـب  طاـبترا  يارب 

. دوب هتفای  عالطا  كرتشم  يراکمه 

هاگچیه هک  وا  دش . رکذتم  حوضو  هب  کیتاملپید  تسپ  اب  تیمشا  همان  لاسرا  زا  ار  هجراخ ] روما   ] ترازو يدونـشخان  بتارم  يروم  هتبلا 
زا ار  ییایشا  لاس 1925  رد  یتح  و  درک ، یمن  گنرد  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ياه  هلومحم  لاسرا  يارب  کیتاملپید  تسپ  زا  هدافتـسا  رد 
داد رکذت  نسلیو  هب  هناعطاق  نسلیو  هب  تیمشا  همان  لاسرا  ماگنه  هب  دوب ، هداتسرف  اکیرمآ  هب  کیتاملپید  تسپ  اب  پوپ  ماهپا  روترآ  فرط 

طقف نیا  هب  هیبش  یتائانثتسا  دنراد و  یمـسر  هدافتـسا  ًالوصا  کیتاملپید  ياه  تسپ  هک  تشاد  دیهاوخ  ناعذا  طابترا  نیا  رد  ًاملـسم  : » هک
هب هم 1937  خیرات 19  رد  قوف  همان  هکنیا  هب  رظن  نیا ، رب  هوالع   (2) .« دتفا یم  قافتا  يردان  رایسب  طیارش  رد 

سرام 1937. خروم 18  ، 454/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  مایرم ، شرازگ 1026  - 1
هم 1937. خروم 19  ، 455/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  نسلیو ، هب  يروم  همان  - 2

زایتما طیارش  www.Ghaemiyeh.comضقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


356 ص :

اهتدـم روبزم  همان  لیوحت  رد  هجراخ  روما  ترازو  هک  تسا  مولعم  مایرم ، فرط  زا  نآ  لاسرا  زا  سپ  هاـم  ود  ینعی  دیـسر ، نسلیو  تسد 
، نارهت رد  اکیرمآ  دـیدج  رادراـک  ترگنا ، چا . ناو  یـس . هب  يروم  ياـه  هیـصوت  زا  هعقاو ، نیا  زا  دـعب  هاـم  کـی  یتح  تسا . هدوب  ددرم 

هچنانچ منک ، یم  هیصوت  یطیارـش ، نینچ  رد  : » دوب دونـشخان  هداتفا ، قافتا  هچنآ  زا  ًادیدش  زونه  هجراخ  روما  ترازو  هک  دوش  یم  نشور 
تـسپ اب  یـصخش  ياه  همان  لاـسرا  تیعونمم  دـیتسرفب ، شیاـسؤر  يارب  وا  فرط  زا  يا  هماـن  اـت  درک  اـضاقت  امـش  زا  رگید  راـب  تیمـشا 

ار ناشیا  مایپ  ياوتحم  دیرـضاح  هک  دـییامن  داهنـشیپ  وا  هب  دـیناد ، یم  یـضتقم  ار  عقوم  هچنانچ  یلو ، دـینک  دزـشوگ  وا  هب  ار  کیتاملپید 
(1) .« مهد عالطا  ناشعوبتم  هسسؤم  هب  ار  نآ  تحلصم ، تروص  رد  ات  دینک  لاسرا  نم  هب  ًاصخش 

کیتاملپید تسپ  اب  روبزم  همان  لاسرا  زا  رکشت  يارب  هک  يا  همان  رد  نسلیو  دشاب . هلئسم  نیا  نارگن  تشاد  قح  هجراخ  روما  ترازو  هتبلا 
نم لاوئـس  هب  خـساپ  رد  تیمـشا  رتکد  همان  : » تشون شا  همان  رد  نسلیو  تخاس . شاف  زین  ار  هماـن  تاـیوتحم  زا  يردـق  تشون ، يروم  هب 

زا میت  نیا  دوش  صخـشم  ینامز  رگا  تسیچ و  ام  یـسانش  ناتـساب  هورگ  هب  تبـسن  یناریا  تاـماقم  ینونک  شرگن  مدوب  هدیـسرپ  هک  دوب ،
شیاتـس روخرد  طایتحا  اب  زین  تیمـشا  تسا . دح  هچ  ات  ام  يارب  رـسدرد  ندـش  تسرد  ناکما  تسا ، هدرک  رییغت  هورگ  هس  هب  هورگ  کی 

(2) .« درک لاسرا  نامیارب  کیتاملپید  تسپ  اب  ار  خساپ  شیوخ 

ناوـنع اـب  یـشرازگ  رد  ًـالثم ، تفاـی . همادا  زین  درک  یم  لاـسرا  نارهت  زا  اـکیرمآ  ترافـس  هک  ییاـه  شرازگ  رد  یتـح  يراـکناهنپ  نـیا 
« وگاکیش رد  یسانش  قرش  هسسؤم  زا  تیمـشا ، کیرا  رتکد   » هب نئوژ 1939  خیرات 4  هب  تیمشا ،» رتکد  ییاوه  يرادرب  هشقن  ياهزاورپ  »

چیه اما  تسا ؛ هدش  هراشا 
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(1). تسا هدماین  نایم  هب  ایفلدالیف  ای  نوتسوب  ياه  هزوم  زا  يرکذ 

ناریا تلود  اب  شا  يرافح  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  ضقن  هب  تردابم  هناهاگآ  وگاکیش  هاگشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  بیترت ، نیدب 
رد اکیرمآ  راتخم  ریزو  طسوت  زایتما  ياطعا  تارکاذم  هکنیا  هب  رظن  نیا ، رب  هوالع  دیشوک . رایـسب  دوخ  فلخت  ندرک  ناهنپ  يارب  و  درک ،

تالایا تلود  هک  دـش  یم  بوسحم  یقاثیم  ضقن  عقاو  رد  همان  تقفاوم  نیا  ضقن  دوب ، دنـس  نیا  ياپ  وا  ياـضما  هتفرگ و  تروص  نارهت 
تقفاوم ضقن  نآ  رد  هک  يا  همان  لاسرا  يارب  کیتاملپید  تسپ  زا  هدافتـسا  اب  اکیرمآ  تلود  نیا ، رب  هوـالع  دوب . هتخاـس  دـقعنم  هدـحتم 

ضقن هناراکبیرف و  ياه  هیور  رد  کش  نودـب  دوب ، هتفرگ  رارق  يزیر  هماـنرب  ثحب و  دروم  نآ  نتخاـس  ناـهنپ  يارب  شـالت  روبزم و  هماـن 
هس دنـشاب . نارگن  هک  دنتـشاد  قح  يروم  هجراخ و  روما  ترازو  لیلد ، نیمه  هب  دوب . هدش  تسدمه  یجراخ  تلود  کی  اب  همان  تقفاوم 

ضقن اب  ایناولیـسنپ - هاگـشناد  هزوم  و  نوتـسوب ، يابیز  ياـهرنه  هزوم  وگاکیـش ، هاگـشناد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ینعی  روبزم - هسـسؤم 
ییایشا هب  تبـسن  یقح  چیه  رگید  هدرک و  بلـس  دوخ  زا  هدش  فشک  ءایـشا  میـسقت  يارب  ار  یقح  هنوگره  عقاو  رد  ناشیاه  همان  تقفاوم 

. دنتشادن دندرک ، بحاصت  لاس 1936  زا  سپ  هک 

دیشمج تخت  رد  یسانش  ناتساب  هورگ  راک  همتاخ 

لاس رد  دیـشمج  تخت  ياه  يرافح  : » درک هراشا  دیـشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  راـک  همتاـخ  هب  توا 1938  رد  سوـم  راـب  نیلوا 
زا دش ، تفای  اشرایاشخ  نامز  هب  طوبرم  هبیتک  ءیش و  اهدص  تشاد . مه  یشخب  تیاضر  جیاتن  هک  دوب  زکرمتم  هنازخ »  » رد رتشیب  هتشذگ 

يارب یلاـیر  رازه  یتنامـض 100  تیمـشا  رتکد  هک  یطرـش  هب  فراعم  ترازو  یلباب . ياـه  هتـشون  اـب  هدز  گـنز  يزنرب  حول  کـی  هلمج 
هب نآ  هعلاطم  تمرم و  يارب  روبزم  حول  هک  داد  یم  هزاجا  درپس ، یم  ناریا  تلود  هب  روبزم  حول  ندنادرگزاب 
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، دش ادیپ  دیشمج  تخت  رد  انب  گنس  هتخت  ُهن  لاس 1935  رد  درک . يراددوخ  راک  نیا  زا  تیمشا  ياقآ  یلو  ددرگ . لاسرا  هدحتم  تالایا 
ار ریز  بلاطم  سپـس  سوم  تسا ». هدش  میدقت  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  اهنآ  زا  یکی  لاحب  ات  درک . هبلاطم  ار  اهنآ  زا  ات  ود  تیمـشا  هک 

يراـکمه مدـع  لـیلد  هب  تیمـشا  رتـکد  تسا . هدرکن  يرییغت  فراـعم  ریزو  ریزو و  تسخن  زاـسراک  نادـنچ  هـن  شرگن  : » دـنک یم  رکذ 
ناتـسبات رد  دـیاب  تسارجا  لاح  رد  کنیا  مه  هک  يا  همانرب  تسا . هدیـسر  دیـشمج  تخت  راک  نایاپ  هب  هک  دـنک  یم  رکف  یناریا  تاماقم 

(1) .« دنک ادیپ  همادا  رگید  نآ  زا  دعب  دیشمج  تخت  راک  هک  مراد  کش  و  دوش ، لیمکت   1939

روتـسد نم  هب  : » دهد یم  ربخ  وا  هب  هنوگنیا  ار  دیـشمج  تخت  رد  راک  همتاخ  ندش  کیدزن  دسیون ، یم  يروم  هب  هک  يا  همان  رد  تیمـشا 
. میرادن يرگید  هراچ  ایوگ  یلو  تسا ، يزیگنا  مغ  ربخ  مهدب . همتاخ  ربتکا 1939  ربماتپس - هام  ات  ار  دیـشمج  تخت  رد  راک  هک  دنا  هداد 
زا ار  شیاه  تیامح  زین  ایفلدالیف  هاگـشناد  هزوم  رد  ام  یلام  یماح  و  دشک ، یم  رانک  ار  دوخ  نئوژ  هام  رد  نوتـسوب  يابیز  ياهرنه  هزوم 
ره دیآ ، رب  دیشمج  تخت  ياه  هنیزه  هدهع  زا  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یسانش  قرش  هسسؤم  درک . دهاوخ  غیرد  ناریا  یسانش  ناتـساب  هورگ 

هرابرد یتاعالطا  نینچمه  تیمشا   (2) .« تفای يرگید  یلام  نایماح  دش  یم  دنتشاد ، يرتشیب  فطل  یناریا  تاماقم  رگا  منک  یم  رکف  دنچ 
یم رارق  يروم  رایتخا  رد  دوب  هدـش  فشک  دیـشمج  تخت  رد  هک  يا  هتـسجرب  شقن  لیوحت  يارب  شیاضاقت  و  اه ، يرافح  ییاـهن  هلحرم 

: دهد

ناشن واگ  ود  يابیز  ياه  نوتسرس  اه ، شواک  نیا  رد  میدوب . ابیز  ياناداپآ  یقرش  بونج  هشوگ  شواک  لوغـشم  هتـشذگ  هتفه  ود  فرظ 
ار متـسر  شقن  رد  شواک  رگید  راب  کی  هدـنیآ  هتفه  ود  فرظ  دـمآ . نوریب  كاخ  ریز  زا  یگنـس  ياه  هسمجم  ریاس  زا  ییاـه  تمـسق  و 

عورش
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هورگ راک  نایاپ  اه  شواک  نیا  هک  میوگب  دـیاب  هنافـسأتم  مینک . یـسررب  زین  ار  طاـقن  ریاـس  تشدرز و  هبعک  رواـجم  قطاـنم  اـت  مینک  یم 
. دوب دهاوخ  دیشمج  تخت  رد  یسانش  ناتساب 

فـشک راثآ  لیوحت  يارب  يرگید  یبتک  ياضاقت  ترگنا  ياقآ  ملیام  میهد ، عالطا  یناریا  تاـماقم  هب  ار  راـک  همتاـخ  هکنآ  زا  شیپ  یلو 
ياه تساوخرد  تسا . هتفای  لاقتنا  ناتـساب ] ناریا   ] نارهت هزوم  هب  نآ  رگید  هخـسن  کـی  هک  يا  هتـسجرب  شقن  هکت  هژیو  هب  دـنکب ، هدـش 

(1). تسا هدش  در  رثا  نیا  لیوحت  يارب  نم  یلبق 

رد زین  وا  داد و  دهاوخ  همتاخ  دوخ  راک  هب  دیشمج  تخت  یسانش  ناتـساب  هورگ  هک  داد  عالطا  ناریا  تلود  هب  تیمـشا  ربماتپس 1939 ، رد 
هب هک  يرفـس  رد  تیمـشا  درک . رکذ  اپورا  رد  گنج  عورـش  ار  راک  همتاخ  تلع  مامت  یکریز  اب  وا  درک . دهاوخ  كرت  ار  ناریا  ربتکا  هام 

رارق ترگنا  رایتخا  رد  نآ  فارطا  دیـشمج و  تخت  رد  توا 1939 ) لیروآ -  ) هتـشذگ لصف  ياه  شواک  هرابرد  یتاعالطا  تشاد  نارهت 
: داد

همسجم يدادعت  دیدرگ . صخشم  نآ  هشقن  دش و  يرافح  ًالماک   - اشرایاشخ شویراد - ياناداپآ  یبونج  شخب  دیـشمج ، تخت  دوخ  رد 
تخت ناویا  یبرغ  بونج  هشوگ  رد  هریغ . و  سونقق ، هیبش  يا  هثجلا  میظع  ناویح  ناشن ، واگ  ود  ياه  نوتـسرس  هلمج  زا  دـش ، فشک  زین 

هک دوب  ییاه  نوتس  هیاپ  اه و  هتشون  گنس  هکت  لماش  رتشیب  هدش  فشک  راثآ  دش . يرافح  زین  اشرایاشخ  مرح  یبرغ  علض  همادا  دیـشمج 
. دندوب هداتفا  ورف  اشرایاشخ  ینوکسم  خاک  زا  مرح ، شخب  نیا  زا  رتالاب  توف  هد  هب  کیدزن 

لکـش یمره  ییانبریز  رب  زین  انب  نیا  هک  دـش  مولعم  میدرک . يرافح  نآ  هدـعاق  ات  ار  تشدرز » هبعک   » هب موسوم  ياـنب  زین  متـسر  شقن  رد 
داگراساپ رد  شروک  هاگمارآ  هب  هک  تسا ، راوتسا  هلپ  هس  زا  لکشتم 
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ناتساب يولهپ  و  ینانوی ، یناساس ، يولهپ  هب  یمهم  ياه  هتشون  گنس  نامتخاس  نیا  ییالاب  شخب  هدعاق  هب  کیدزن  دراد . تهابـش  رایـسب 
. دنشاب يولهپ  نابز  زمر ] دیلک  « ] ياتِزُر گنس   » دیاش دنراد و  قلعت  لوا  روپهاش  نامز  هب  ًارهاظ  اهنآ  همه  میدرک . فشک 

يدادعت میدرک و  زاب  ار  یشنماخه  زا  دعب  هرود  هب  قلعتم  توبات  کی  یس و  دش ، فشک  دیشمج  تخت  کیدزن  ًاریخا  هک  یناتـسروگ  رد 
. میتفای اجنآ  رد  رگید  کچوک  ءایشا  فرظ و 

، ًالثم داد . همادا  دیشمج  تخت  ياه  هناریو  ظفح  يزاسزاب و  راک  رب  تراظن  هب  نانچمه  قوف  ياه  تیلاعف  رب  هوالع  یسانش  ناتـساب  هورگ 
یلگ ياهراوید  ندناشوپ  اب  هنازخ  نامتخاس  ظفح  يارب  زین  یتامادـقا  میدرک و  بصن  دوخ  لحم  رد  حلـسم  نوتب  اب  ار  اناداپآ  ياه  نوتس 

(1). میداد تروص  هتخپ  تشخ  رجآ و  اب 

: دهد یم  حیضوت  يروم  يارب  نینچنیا  دوب  هدرک  رکذ  شا  همان  رد  تیمشا  هک  ار  يا  هتسجرب  شقن  لیوحت  تساوخرد  يارجام  ترگنا 

ًابیرقت هتـسجرب  شقن  ود  لاس 1936  رد  دیـشمج  تخت  ياـه  يراـفح  ناـیرج  رد  هک  دراد  رطاـخ  هب  ترازو  ًـالامتحا  طاـبترا ، نیمه  رد 
ناریا  ] نارهت هزوم  رد  کـنیا  تشاد  يرگید  هب  تبـسن  يرتـهب  تیعـضو  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـش . ادـیپ  خاـک  هنازخ  ناـمتخاس  رد  ناـسکی 

رتکد تسا . رتکچوک  گنس  هکت  دنچ  و  دراد ، رارق  دوخ  هیلوا  لحم  رد  زونه  هک  گرزب ، گنس  هتخت  کی  لماش  يرگید  تسا . ناتـساب ]
قرـش هسـسؤم  هب  ار  صقان  هتـسجرب  شقن  دـیاش  ناریا  یلم  راثآ  نمجنا  رثا ، ود  ندوب  ناسکی  ًابیرقت  لـیلد  هب  هک  درک  یم  روصت  تیمـشا 
خـساپ نداد  زا  یناریا  تاماقم  راب  ره  یلو  درک ، ار  یناتـساب  رثا  نیا  لـیوحت  ياـضاقت  راـب  دـنچ  لاس 1938  رد  وا  دـهد . لیوحت  یـسانش 

رتکد دش ، دهاوخ  لیطعت  يدوز  هب  دیشمج  تخت  ياه  يرافح  راک  دش  مولعم  هک  یتقو  راهب 1939 ، رد  نیاربانب ، دنتفر . هرفط  حیرص 
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هلئسم یمسر  ریغ  روط  هب  راب  دنچ  منک . کمک  وا  هب  شعوبتم  هسـسؤم  يارب  قوف  هتـسجرب  شقن  نتفرگ  رد  ات  دش  لسوتم  نم  هب  تیمـشا 
طابترا نیا  رد  يراک  چیه  ًارهاظ  یلو  متـشاذگ ، نایم  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  نینچمه  و  یناتـساب ، راثآ  شخب  سیئر  رادـگ ، ویـسوم  اب  ار 

. تفرگن تروص 

وا زا  یسانش  قرش  هسسؤم  فرط  زا  ناریا ،]  ] هجراخ روما  ریزو  هب  یتشاددای  لاسرا  اب  متفرگ  میمصت  ربماتپس 1939 ، مهدزای  رد  هرخالاب ،
. دهدب لیوحت  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  اکیرمآ  رد  شیامن  يارب  ار  صقان  هتـسجرب  شقن  درادن  دصق  ناریا  یهاشنهاش  تلود  ایآ  مسرپب 

هـسسؤم هک  یتامدخ  دـییأت  رد  یناتـساب  راثآ  یهاشنهاش  نامزاس  هکنیا  هب  داقتعا  اب  ًاتراسج  : » مدـناسر نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  تشاددای 
دهاوخ ناشن  تین  نسح  هتشاد  لوذبم  صخا ، روط  هب  ناریا  رد  یسانش  ناتساب  و  معا ، روط  هب  یـسانش  ناتـساب  هب  هناراکادف  رایـسب  روبزم 

.« مزاس یم  حرطم  ار  ییاضاقت  نینچ  زین  دوخ  فرط  زا  داد ،

هرامـش 1867/26796  ) منک یم  لاـسرا  ناـتیارب  تسوـیپ  هب  ار  نآ  همجرت  هک  مدرک  تفاـیرد  يا  هماـن  زورما  تشادداـی  نیا  هب  خـساپ  رد 
یناتساب ءایـشا  هیلک  يرادهگن  ظفح و  رب  یهاشنهاش  تلود  تسایـس   » هک دنک  یم  راهظا  ناریا ]  ] هجراخ ریزو  ربماتپس 1939 .) خروم 25 
هـسسؤم ياضاقت  لوبق  هب  رداق  هنافـسأتم  یـسانش ، قرـش  هسـسؤم  هب  کمک  يارب  تاماقم  رفاو  قایتشا  مغرب  تسا . هزوم  رد  هدـش  فشک 

.« میتسین روبزم 

(1)! دنرادن ار  یتین  نسح  نینچ  نداد  ناشن  لاح  سح و  یناریا  تاماقم  هک  تسا  یهیدب  ًالماک  نیاربانب 

دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  یناتساب  راثآ  رخآ  قودنص  هد  يارجام 

راب نیمود  يارب  اکیرمآ  تلود  هک  ینامز  ینعی  دش ؛ رارکت  ياه 1940-1941  لاس  رد  رگید  راب  کی  ياه 1934-1935  لاس  ياهارجام 
ار ناریا 
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هب رظن  میدرک ، ناشنرطاخ  الاب  رد  هکنانچ  دوب . هدـش  تفای  دیـشمج  تخت  رد  هک  درک  يا  هقیتع  ءایـشا  زا  يدایز  ریداقم  میلـست  هب  روبجم 
هن ًانوناق و  هن  دندوب ، هدرک  ضقن  ناریا  تلود  اب  ار  دوخ  ياه  همان  تقفاوم  ایفلدالیف  نوتسوب و  ياه  هزوم  یـسانش و  قرـش  هسـسؤم  هکنیا 

. دنتشادن هدش  تفای  یناتساب  راثآ  هب  تبسن  یقح  چیه  ًاقالخا 

تردق کی  یماظن  لاغشا  تحت  ناریا  هک  تفرگ  تروص  یطیارش  رد  دیشمج  تخت  هقیتع  ءایشا  لاسرا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نیا ، رب  هوالع 
قمع زا  ناشن  روشک  نیا  یناتـساب  ثاریم  میلـست  ناریا و  یماظن  لاغـشا  دوب . كاندرد  رایـسب  رما  نیا  لاس 1941 ، رد  ینعی  دوب ، یجراـخ 

. دش لیمحت  ناریا  هب  هک  تشاد  يا  يراوخ  تّفخ و 

ءایـشا زا  یکچوک  هعومجم   » جورخ يارب  ار  ناریا  تلود  تیاضر  تشاد  یعـس  ربماسد 1939  رد 26  ناریا  كرت  زا  شیپ  اههام  تیمـشا 
نیا اب  ار  دوخ  یلوصا »  » قفاوت یناتساب  راثآ  نمجنا  دنک . بلج  وگاکیش  رد  یسانش  قرش  هسـسؤم  عفن  هب  دیـشمج » تخت  رد  هدش  فشک 

هد رد  قوف  ءایـشا  دوب . هدرک  تقفاوم  اهنآ  جورخ  اب  یـسرزاب و  ار  رظن  دروم  ءایـشا  زین  رادـگ ، ویـسوم  نامزاس ، ریدـم  هدرک و  مـالعا  رما 
، لاح نیمه  رد  دـنام . تلود  تأـیه  يوس  زا  اـهنآ  جورخ  ییاـهن  زوجم  تفاـیرد  رظتنم  و  دـش ، لاـسرا  نارهت  هب  يدـنب و  هتـسب  قودـنص 
. دوب هداتـسرف  ناریا  هجراخ  ریزو  يارب  ربماسد 1939  خروم 8  یتشاددای  زین  اکیرمآ  رادراک  و  هدش ، لسوتم  اکیرمآ  ترافـس  هب  تیمـشا 

: دوب ریز  یضتقم  مایپ  يواح  ترگنا  تشاددای 

تلود دراد  اضاقت  هک  تسا  هدرک  هیهت  هدـش  تفای  دیـشمج  تخت  رد  هک  یکچوک  ءایـشا  هنومن »  » زا يا  هعومجم  یـسانش  ناتـساب  هورگ 
رایسب شزرا  تیمها و  ياراد  ءایشا  نیا  دیامن . لذب  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  وگاکیـش  هاگـشناد  هزوم  رد  شیامن  يارب  ار  نآ  یهاشنهاش 
نمجنا ریدـم  دوش . یم  يرادـهگن  ناتـساب ] ناریا   ] نارهت یناتـساب  راـثآ  هزوم  رد  اـهنآ  هنوـمن  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هک  دنتـسه ، یکدـنا 

يراذگاو اب  یتفلاخم  چیه  هدرک و  یسرزاب  ار  ءایشا  نیا  یسانش  ناتساب  یهاشنهاش 
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راثآ نمجنا  يوس  زا  هرامش 2989/28605  هب  نابآ 1318  خیرات 14  رد  عوضوم  نیمه  اب  يا  همان  درادن . یسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  اهنآ 
هورگ هک  دـیراد  ناعذا  ًاملـسم  یلاعترـضح  : » هک دـبای  یم  همتاخ  تارابع  نیا  اب  قوف  همان  تسا . هدـش  لاـسرا  ناریزو  تأـیه  هب  یناتـساب 

نآ هجوت  یهاشنهاش و  تلود  هناکولم  فاطلا  زا  يا  هناشن  ًافرص  ار  نآ  لذب  هکلب  دناد ، یمن  دوخ  قح  ار  هقیتع  ءایشا  نیا  یسانش  ناتـساب 
یم یقلت  اکیرمآ  مدرم  دید  ضرعم  رد  ناریا  یناتساب  ندمت  زا  يراثآ  نداد  رارق  یسانش و  قرش  هسـسؤم  هناهاوخریخ  یملع و  فادها  هب 

(1) .« دنک

تیمـشا نیا ، دوجو  اب  دـش . رکذـتم  ناریا ]  ] هجراخ ریزو  هب  ار  نآ  دافم  راب  ود  دـنچ  ره  درکن ؛ تفایرد  تشاددای  نیا  هب  یخـساپ  ترگنا 
راذگورف یـشالت  چـیه  زا  ًانئمطم  : » داد لوق  دوخ  شرازگ  نایاپ  رد  ترگنا  تسج . لسوت  ترگنا  هب  رگید  راب  کی  ناریا ، كرت  زا  شیپ 

قرـش هسـسؤم  تفگنه  ياه  هنیزه  یلاع و  راـک  زا  يزیچاـن  رایـسب  شخب  ناربج  مکح  رد  هقیتع  ءایـشا  قودنـص  هد  نیا  اـت  درک  مهاوخن 
ینعی ناریا ، هجراخ  ریزو  يارب  ترگنا  تشاددای  مود  فارگاراـپ  ياوتحم  زا  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دوش ». میلـست  نآ  هب  یـسانش 
تلود هناکولم  فاطلا  زا  يا  هناشن  ًافرص  ار  نآ  لذب  هکلب  دناد ، یمن  دوخ  قح  ار  هقیتع  ءایشا  نیا  یـسانش  ناتـساب  هورگ   » هک ترابع  نیا 

تقفاوم زا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فلخت  زا  عالطا  مغرب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دش . نیگمـشخ  رایـسب  دنک » یم  یقلت  یهاشنهاش 
نسح هب  یسانش  قرش  هسسؤم  ِیسانش  ناتساب  هورگ  طسوت  هدش  تفای  ءایشا  میسقت   » هک درک  دزـشوگ  ترگنا  هب  ناریا ، تلود  اب  شا  همان 

ترازو دنک . حالصا  ار  دوخ  تشاددای  هک  دنداد  روتسد  ترگنا  هب   (2) .« تسا هسسؤم  مّلسم  قح  هکلب  درادن ، یطبر  یناریا  تاماقم  تین 
تلود ربماتپس 1934  خروم 27  همان  زا  یشخب  شعضوم ، دییأت  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما 

ربماسد 1939. خروم 29  ، 474/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  ترگنا ، شرازگ 1747  - 1
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هب زایتما ، همان  تقفاوم  دودح  رد  یسانش  قرـش  هسـسؤم  طسوت  هدش  فشک  ءایـشا  : » نآ قبط  هک  درک ، لقن  ار  دتـسیرب  هب  یغورف )  ) ناریا
میسقت یـسانش  قرـش  هسـسؤم  ناریا و  تلود  نیب  هقیتع  ءایـشا  هب  طوبرم  نوناق  دافم  قفو  نآ ، هب  هدیبسچ  طاقن  دیـشمج و  تخت  يانثتـسا 
ترازو درادن ». یقح  چیه  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  نآ ، هب  هدیبسچ  طاقن  دیـشمج و  تخت  رد  هدش  تفای  راثآ  اب  طابترا  رد  دـش . دـهاوخ 

نآ رد  هک  درک  لقن  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  هب  فراـعم ، ریزو  تمکح ، ربماون 1934  خروم 17  همان  زا  ار  یتاراـبع  نینچمه  هجراـخ  روما 
: دوب هدمآ 

Les trouvailles qui seront faites dans l'avenir seront paratagées dans le meme esprit
.( دش دنهاوخ  میسقت  هناتسود  هویش  نامه  هب  دنوش  فشک  هدنیآ  رد  هک  يراثآ  . ) amical

تخت هقیتع  ءایـشا  اب  طابترا  رد   » هک داد  عالطا  وا  هب  تشون و  يروم  هب  وگاکیـش  زا  ییالاب  دنلب  همان  تیمـشا  لیروآ 1940 ، خیرات 9  رد 
هدرک لاسرا  یسانش ، قرش  هسسؤم  ریدم  نوسلیو ، يا . ناج  رتکد  يارب  یتشاددای  میراذگب » نارهت  رد  ار  اهنآ  میدش  روبجم  هک  دیـشمج 
نارهت رد  هدـحتم  تـالایا  راـتخم  ریزو  زا  نآ  رد  هک  تشون  دـهاوخ  ناـتیارب  یمـسر  يا  هماـن  ناـشیا  ًـالامتحا  : » تشون همادا  رد  وا  تسا .
شتسد هب  هقیتع  ءایشا  دروم  رد  نسلیو  همان  هک  داد  عالطا  تیمـشا  هب  دوخ  لیروآ  خروم 20  خساپ  رد  يروم   (1) .« تسا هتساوخ  کمک 
قودنص هد  لیوحت  يارب  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  زا  طقف  هن  يروم  هب  شا  همان  رد  نسلیو  تسا . نآ  یسررب  لاح  رد  تسا و  هدیـسر 
هتسجرب شقن   » ندروآ تسد  هب  رد  اکیرمآ  تلود  کمک  ناهاوخ  رگید  راب  کی  هدوزفا و  غلبم  رب  هکلب  دوب ، هتساوخ  کمک  هقیتع  ءایشا 

، دوب هدرک  يراددوخ  شا  يراذگاو  زا  ناریا  تلود  هک  يا  هتسجرب  شقن  نامه  ینعی  دیـشمج ،» تخت  هنازخ  ياه  هناریو  رد  هدش  فشک 
لاسرا وگاکیش  زا  هک  ییاه  همان  دوب . هدش  یسانش  قرش  هسسؤم  يارب 

لیروآ 1940. خروم 9  هرامش 317/891.927 ، يروم ، هب  تیمشا  همان  - 1
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ترگنا هب  هناخترازو  نآ  هب  نسلیو  لـیروآ  خروم 12  همان  زا  یتشونور  ندرک  همیمـض  اب  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  هجراـخ  روما  تارزو  دـش ،
تهج یـضتقم  شالت  هنوگچیه  زا  دـینک ، یمن  ساسحا  یناریا ] تاماقم  يوس  زا   ] یتفلاخم هک  یتروص  رد  دراد ، اضاقت  : » دـهدب روتـسد 

هتـسجرب شقن  اب  طابترا  رد   (1) .« دییامرفن راذگورف  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  لیوحت  يارب  رظن  دروم  هقیتع  ءایـشا  قودنـص  هد  يراذگاو 
، هراب نیا  رد  طایتحا  موزل  دـیدرت و  کش و  زاربا  نمـض  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  دیـشمج » تخت  هنازخ  ياه  هناریو  رد   » هدـش تفاـی 

يا هدـننک  عناق  لیلد  هچنانچ  نیا ، دوجو  اب  : » هک تفای  یم  همتاخ  تارابع  نیا  اب  قوف  روتـسد  لاـح ، نیا  اـب  تسنادـن . حالـص  ار  نآ  رکذ 
مادقا دوخ  دیدحالـص  هب  دـیتسه  زاجم  دوش ، یم  هجاوم  تاماقم  دـعاسم  رظن  اب  هتـسجرب ] شقن  هرابرد   ] رظن دـیدجت  داهنـشیپ  هک  دـیتفای 

.« دیروآ لمع  هب  یضتقم 

رد هدش  تفای  ءایشا  تساوخرد » قح   » یسانش قرش  هسسؤم  هکنیا  رب  ینبم  ار  هجراخ  روما  ترازو  عضوم  دوخ  يدعب  شرازگ  رد  ترگنا 
، اکیرمآ ترافس  دتسیرب و  هب  یغورف  ربماتپس 1934  خروم 27  همان  رد  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  وا  درب . لاوئس  ریز  دراد ، ار  دیـشمج  تخت 

ییایشا يانثتسا  هب  دوش ، میسقت  یسانش  قرش  هسسؤم  ناریا و  نیب  دیاب  یسانش  ناتـساب  هورگ  طسوت  هدش  تفای  ءایـشا  هک  تسا  هدش  زاربا 
تخت رد  هدـش  تفای  ءایـشا  اب  طابترا  رد   » هک دوب  نیا  هماـن  تراـبع  نیع  دوش . یم  فشک  نآ  هب  هدـیبسچ  طاـقن  دیـشمج و  تخت  رد  هک 
ًامّلـسم مرتحم  هناخترازو  نآ  : » دوزفا هنعط  هب  ًابیرقت  ترگنا  درادن ». یقح  چـیه  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  نآ ، هب  هدـیبسچ  طاقن  دیـشمج و 
کیرا ربماسد 1939  خروم 7  همان  زا  یتمسق  نینچمه  ترگنا   (2) .« تسا سیلوپسرپ  یناریا  مان  نامه  دیشمج  تخت  هک  دراد  راضحتـسا 

قیدصت نآ  رد  تیمشا  هک  درک  لقن  ار  ترگنا  هب  تیمشا 

لیروآ 1940. خروم 20  ، 477/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  ترگنا ، هب  لاه  روتسد  - 1
نئوژ 1940. خروم 5  ، 481/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  ترگنا ، شرازگ 1849  - 2
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تلود یسانش و  قرش  هسسؤم  نیب  دیشمج  تخت  رد  هدش  تفای  ءایشا  هک  ياه 1934 و 1936 ، لاس  رد  یلبق  دروم  ود  رد  هک  دوب ، هدرک 
ترگنا يارب  تیمشا  تسا . هدوب  ناریا  تلود  فرط  زا  يا  هیده  عقاو  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  ییادها »  » ءایشا دوب ، هدش  میـسقت  ناریا 

يارب یقح  چـیه  اهنآ  دیـشمج ، تخت  رد  ناسانـش  ناتـساب  راک  رب  رظان  تاررقم  ساسا  رب  (: » تسا هماـن  لـصا  رد  اـه  دـیکأت   ) دوب هتـشون 
شیوخ هناکولم  فاطلا  اب  ناریا  یهاشنهاش  تلود  لبق ، دروم  ود  رد  نیا ، دوجو  اب  دنرادن . هدش  فشک  هقیتع  ءایـشا  زا  مهـس  تساوخرد 

زا شلاـیخ  هکنآ  يارب  ترگنا  دوب ». لاس 1936  رد  دروم  نیرخآ  هک  درک ، ادـها  هسـسؤم  هب  ار  دیـشمج  تخت  هقیتع  راثآ  زا  ییاه  هنومن 
ره : » دوب هدرک  تروشم  تیمشا  رادگ و  اب  ًاصخـش  ناریا  هجراخ  ریزو  هب  تشاددای  لاسرا  زا  شیپ  دشاب ، عمج  هلئـسم  ندوب  حضاو  تباب 

. درادن دوش  یم  تفای  نآ  کیدزن  ای  دیشمج و  تخت  رد  هچنآ  هب  تبسن  یقح  چیه  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دندرک  قیدصت  اهنآ  يود 
ترافس و  دوب . هتفرگ  تروص  ییانثتسا  نینچ  لوبق  هب  ناریا  تلود  لیامت  اب  طقف  دیشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایشا  میـسقت  هتـشذگ  رد 

هک تسین  حالـص  دوجوم ، طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  درک  هیـصوت  ترگنا  دوش ». لسوتم  اه  یناریا  تین  نسح  نیمه  هب  هک  دـید  یم  رتهب  زین 
داد نانیمطا  هجراخ  روما  ترازو  هب  ترگنا  همتاخ ، رد  دوش . حرطم  دیشمج  تخت  هنازخ  ياه  هناریو  رد  هدش  تفای  هتسجرب  شقن  هلئـسم 
رانک یسانش  قرش  هسـسؤم  هک  دنک  يا  هقیتع  ءایـشا  صیخرت  هب  باجم  ًاتیاهن  ار  حالـصیذ  تاماقم  هک  تسا  راودیما  زونه  ترافـس  : » هک

.« درک مهاوخ  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  نام  یبلق  هتساوخ  نیا  ًاررکم  نم  و  تسا ، هتشاذگ 

رد اکیرمآ  ترافس  راد  هدهع  رسپ  ِسوفیرد  یج . سیئول  مان  هب  يدیدج  راتخمریزو  دش و  لقتنم  توریب  هب  ترگنا  ربماون 1940 ، هام  رد 
دراو هب  عورش  هیوناژ 1941  زا  ایشا  نیا  نتفرگ  يارب  دوب ، هدرکن  تفایرد  هقیتع  ءایشا  باب  رد  یخساپ  چیه  هک  اکیرمآ  تلود  دش . نارهت 

راب کی  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  درک . ناریا  تلود  رب  يدج  ییاهراشف  ندروآ 
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لاسرا اب  هیوناژ 1941  خیرات 21  رد  ناریا ، تلود  اب  زایتما  ياطعا  همان  تقفاوم  زا  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فلخت  نتفرگ  هدیدان  اب  رگید 
هک دراد  اضاقت  تسا ، هدشن  رداص  زونه  لمح  يارب  قوف  ءایشا  صیخرت  ییاهن  زوجم  هچنانچ  : » داد روتـسد  وا  هب  سوفیرد  يارب  یمارگلت 

زاربا اکیرمآ  راتخمریزو  هب  شربماون  خروم 17  همان  رد  فراعم  ریزو  هک  دینک  دیکأت  و  دیراذگب ، نایم  رد  حالـصیذ  تاماقم  اب  ار  هلئـسم 
تالمج نیا  اب  مارگلت  دش ». دهاوخ  میسقت  هناتسود » هویـش  نامه  هب   » زین هدنیآ  رد  دیـشمج  تخت  رد  هدش  فشک  ءایـشا  هک  تسا  هتـشاد 

نادقف تروص  رد  اریز  دش ، دهاوخ  ارجا  قوف  تسایـس  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  هشیمه  هجراخ  روما  ترازو  تشادرب  : » هک دـبای  یم  همتاخ 
رد ءایشا  نیا  شیامن  هک  ار  يراکشآ  عفانم  نینچمه  دیاب  دوب . لمتحمان  رایسب  دیشمج  تخت  رد  ناسانش  ناتساب  راک  همادا  یتنامض  نینچ 

شیپ لاس  کی  زا  شیب  روبزم  ءایشا  میناد  یم  هک  اجنآ  ات  دیزاس . ناشنرطاخ  اهنآ  هب  دراد  ناریا  يارب  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  یلاع  هزوم 
لباق نامیارب  اهنآ  لمح  هزاجا  رودص  رد  ریخأت  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  ناریا  یناتـساب  راثآ  نامزاس  بیوصت  یـسرزاب و  دروم 

(1) .« دینک دیکأت  هلئسم  نیا  رب  ًایوق  تسا  دنمشهاوخ  تسین . كرد 

و تفر ، هجراخ  ترازو  لیفک  تاقالم  هب  هیوناژ 1941  خیرات 8  رد  داد . شیازفا  ار  ناریا  تلود  رب  راشف  تقو  توف  نودـب  مه  سوفیرد 
. داتفا يرامیب  رتسب  رد  يرماع ، داوج  هجراخ ، ترازو  لیفک  تاقالم ، نیا  زا  سپ  زور  کی  دنک ». یگدیسر  هلئـسم  هب   » هک داد  لوق  زین  وا 

. تشاذگن تحار  زین  يرامیب  رتسب  رد  یتح  ار  هراچیب  ریزو  سوفیرد  یلو 

: دسیون یم  سوفیرد 

يرامیب رتسب  رد  زونه  متفر . شلزنم  هب  يرماـع  ياـقآ  زا  یـسرپلاوحا  يارب  هجراـخ ، روما  ترازو  زا  رکذـلا  قوف  مارگلت  تفاـیرد  زا  سپ 
هتفه فرظ  هللاءاشنا  تسا و  رتهب  یلیخ  شلاح  هک  تفگ  یلو  دوب ،

هیوناژ 1941. خروم 21  ، 482/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  سوفیرد ، هب  لاه  روتسد  - 1
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زا متساوخ  یم  یتقو  نیا ، دوجو  اب  منک . حرطم  ار  يراک  لیاسم  هک  مدیدن  حالص  طیارش ، هب  هجوت  اب  ددرگ . یم  رب  شراک  رـس  هب  هدنیآ 
شتخت رانک  زیم  يور  هک  ییاه  هدنورپ  زا  یکی  زا  ار  يا  هقرو  درک . حرطم  ار  یسانش  قرـش  هسـسؤم  هلئـسم  شدوخ  منک ، یظفاحادخ  وا 

ياوـتحم درک . همجرت  تسا ، هدرک  هیهت  وا  يارب  شناراـیتسد  زا  یکی  تفگ  یم  هک  یتشادداـی  زا  ار  يا  هملک  دـنچ  دیـشک و  نوریب  دوـب 
کی زا  یـشخب  مکح  رد  ار  روبزم  هقیتـع  ءایـشا  دراد  رظن  رد  ناریا  تلود  اریز  تسا  هتفاـی  هلـصیف  هلئـسم  هک  دوـب  نیا  ًاـحیولت  تشادداـی 
يوس زا  زایتما  ياطعا  ییاهن  هدـش  حالـصا  همان  تقفاوم  طیارـش  اب  هک  مادـقا  نیا  زا  دـنک . لـقتنم  نارهت  هزوم  هب  رتگرزب  یمئاد  هعومجم 
زاربا دوش  میسقت  هنالداع  يواسم و  يا  هویش  هب  هدش  تفای  راثآ  دوب  رارق  نآ  قبط  تشاد و  تریاغم  یسانش  قرش  هسـسؤم  هب  ناریا  تلود 

اکیرمآ هجراخ  روما  ترازو  زا  عوضوم  نیمه  هراـبرد  يرگید  يروف  مارگلت  یگزاـت  هب  هک  متخاـس  ناـشنرطاخ  ناـشیا  هب  مدرک . بجعت 
لوذبم نآ  هب  تسا  هلئـسم  نیا  روخرد  هک  ار  یهجوت  دهد و  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  هدـنب  هک  مدرک  اضاقت  ناشیا  زا  ما و  هدرک  تفایرد 

چیه میارب  ما و  هدرک  هعلاطم  هتـشذگ  لاس  شـش  لوط  رد  ار  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  ياه  هدنورپ  یمامت  ًاصخـش  هک  مداد  حیـضوت  و  دراد ،
هدش و هتشاذگ  رانک  یسانش  قرش  هسسؤم  يارب  ربماون 1939  رد  هک  يا  هقیتع  ءایشا  قودنص  هد  هک  تسا  هدنامن  یقاب  يا  ههبـش  کش و 

داد لوق  دنک و  یم  لمع  نم  داهنـشیپ  هب  هک  تفگ  يرماع  ياقآ  تسا . هسـسؤم  نیا  قح  ًاعقاو  تسا ، ناریزو  تأیه  ییاهن  میمـصت  رظتنم 
سپ هلصافالب  دورن ، شدای  زا  عوضوم  هکنیا  يارب  درک . دهاوخ  یگدیـسر  هلئـسم  نیا  هب  هناخترازو  رد  شراک  هب  تشگزاب  ضحم  هب  هک 

. مدرک لاسرا  هیهت و  شیارب  تسا  همیمض  نآ  تشونور  هک  ار  یتشاددای  يرگلوسنک ، هب  تشگزاب  زا 

رـس رب  دعاسم  رظن  بسک  فدـه  اب  مامت و  تیدـج  اب  دریگب ، رـس  زا  هناخترازو  رد  ار  شراک  هجراخ  روما  ترازو  لیفک  هکنآ  ضحم  هب 
رودص
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(1). منک یم  يریگیپ  ار  هلئسم  هقیتع  ءایشا  نیا 

دیکأت و  دناجنگ ، زین  ار  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  هیوناژ  مارگلت 21  رد  جردنم  بلاطم  دوخ  هیوناژ 1941  تشاددای 28  رد  سوفیرد 
لوصف 1939-1937 رد  هک  تسا » یکچوک  ءایشا  هنومن »  » زا یتیمها  مک  هعومجم   » لماش یسانش  قرش  هسسؤم  رظن  دروم  ءایشا  هک  درک 

تیمها مک  ردقنآ  روبزم  ءایـشا  رگا  درک . یم  رت  كوکـشم  ار  اه  یناریا  ًاملـسم  ینابز  نینچ  دربراک  درادن . یـصاخ  تیمها  هدش و  تفای 
اب شتاقالم  زا  سپ  یمک  سوفیرد  درک ؟ یم  يراشفاپ  ردـقنآ  ناشندروآ  تسد  هب  يارب  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  ارچ  سپ  دـندوب ،

: دش ایوج  یسانش  قرـش  هسـسؤم  ياضاقت  دروم  هقیتع  ءایـشا  قودنـص  هد  تیعـضو  زا  تفر و  هسنارف  ترافـس  رد  رادگ  رادید  هب  يرماع 
بجعت زاربا  ناشیا  هتفگ  زا  دنوش ». جراخ  ناریا  زا  زگره  اه  قودنـص  نیا  هک  مراد  کش  ، » داد خساپ  لمأت  يا  هظحل  نودب  رادگ  ویـسوم 

لاس رد  هدش  فشک  راثآ  میسقت  دیشمج ، تخت  زایتما  ياطعا  هدش  حالصا  همان  تقفاوم  قبط  مروآ  یم  دای  هب  هک  اجنآ  ات  متفگ  و  مدرک ،
قودنص هک 10  تسا  نیا  نم  تشادرب  دریگب و  تروـص  دـش  ماـجنا  لاس 1934  رد  هک  يا  هناتـسود  هویـش  نامه  هب  دـیاب  زین  ریخا  ياـه 

اه قودنص  هک  دش  یعدم  درک و  داقتنا  تیمشا  زا  ًالـصفم  رادگ  هک  دوب  اجنیا  رد   (2) .« تسا یسانش  قرش  هسسؤم  قح  هزوم  رد  دوجوم 
یناملآ کی  اب  هدروخ  تسکش  يوسنارف  کی  یتاذ  تموصخ  زا  نتسج  هرهب  اب  مه  سوفیرد  دنا . هدش  هتشاد  هاگن  تیمشا  راتفر  لیلد  هب 

مادختـسا رد  رگید  تیمـشا  رتکد  هک  دـهد  حیـضوت  اـت  داد  جرخ  هب  يداـیز  تمحز  ، » ضحم بیرف  هب  لـسوت  اـب  نینچمه  و  هدزرلتیه ،» »
همطل هلئسم  نیا  هکنیا  و  تسا ، دروم  یب  وا  راتفر  رطاخ  هب  روبزم  قودنص  هد  صیخرت  مدع  لیلد  نیمه  هب  تسین و  یسانش  قرش  هسـسؤم 

ياه هنیزه  فرص  زا  سپ  هک  دروآ ؛ یم  دراو  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  يدایز 
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هیروف 1941. خروم 4  ، 487/ دیشمج تخت  هرامش 8891.927  سوفیرد ، شرازگ 29  - 2

دیشمج تخت  رد  هدش  فشک  یناتساب  راثآ  رخآ  قودنص  هد  www.Ghaemiyeh.comيارجام  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


370 ص :

تفای راثآ  نایم  زا  يرنه  ءایشا  زا  یبسانم  هعومجم  تفایرد  قحتسم  ًاملسم  دیشمج ، تخت  رد  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  يارب  تفگنه 
رادگ ویـسوم  هک  دوب  نامیاهوگتفگ  نایاپ  هب  کیدزن  : » درک رییغت  رادگ  نحل  اهوگتفگ ، نایاپ  رد  دوب و  زاسراک  اهراشف  نیا  تسا ». هدش 

وا تسا . هدیسر  هزوم  هب  یگزات  هب  یسانش ، قرش  هسـسؤم  فرط  زا  ییادها  یملع ، ياه  باتک  زا  يدنمـشزرا  هعومجم  داد  عالطا  نم  هب 
تسا هتفگ  هک  دوب  هدرک  شومارف  ًارهاظ  هک  رادگ  تسا . دونشخ  رایـسب  اهنآ  تفایرد  زا  تسا و  بلاج  دیفم و  رایـسب  اه  باتک  هک  دوزفا 
باتک هنادنمتواخـس  يادها  لابق  رد  ناریا  تلود  هک  تسا  بوخ  هچ  تفگ  دش ، دهاوخن  جراخ  ناریا  زا  زگره  هقیتع  ءایـشا  قودنـص  هد 

هد صیخرت  اـب  تصرف  نیا  ندرمـش  منتغم  اـب  ناریا ] تلود   ] هک دـنک  داهنـشیپ  دراد  دـصق  هک  تفگ  دـهدب و  ناـشن  دوخ  زا  یتـکرح  اـه 
هب دیعب  میرگن ، یم  هتشذگ  هب  هک  لاح  دهدب ». ناشن  یـضتقم  روط  هب  ار  شا  ینادردق  بتارم  تسا  هزوم  رد  هک  يا  هقیتع  ءایـشا  قودنص 

. دنک تمواقم  اکیرمآ  ياهراشف  ربارب  رد  تسناوت  یم  هک  دوب  یتیعقوم  رد  هدش  ریقحت  هدروخ و  تسکش  يوسنارف  کی  هک  دسر  یم  رظن 

ینادیم سیئر   » ماقم رد  دشاب ، یسانش  قرش  هسسؤم  مادختسا  رد  رگید  دوبن  رارق  هک  یتیمـشا  کیرا  نامه  لیروآ 1941 ، لوا  خیرات  رد 
ناریا رب  اهراشف  هک  درک  اضاقت  تشون و  يا  همان  هسسؤم ، ياه  گربرس  يور  رب  مه  نآ  يروم ، هب  دیشمج » تخت  یسانش  ناتـساب  هورگ 
هقیتع ءایشا  قودنص  اب 10  طابترا  رد  ار  ناـشیا  لیروآ 1940  ياضاقت 12  اـت  تساوخ  نم  زا  نوسلیو  يا . ناـج  روسفرپ  : » دوش دـیدجت 

شمیامض نسلیو و  روسفرپ  همان  هب  مهاوخب  هک  تسین  یبلطم  منک . يریگیپ  تسا  ناتساب ] ناریا   ] نارهت هزوم  رد  زونه  هک  دیـشمج  تخت 
دعاسم رظن  راتـساوخ  نارهت ، رد  هدـحتم  تالایا  هدـنیامن  قیرط  زا  رگید ، راب  کی  هک  مهاوخب  کیدزن  رواخ  شخب  زا  هکنیا  زجب  میازفیب ،

رکذ لباق   (1) .« دوش هراب  نیا  رد  یناریا  تاماقم 
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هب زین  ار  دیـشمج  تخت  هنازخ  ياه  هناریو  رد  هدش  فشک  هتـسجرب  شقن  دـناوتب  هک  دوب  راودـیما  زونه  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  تسا 
روسفرپ هکنانچ  رگا - دیـشمج ، تخت  هتـسجرب  شقن  اب  طاـبترا  رد  : » دـناسر ناـیاپ  هب  تـالمج  نیا  اـب  ار  شا  هماـن  تیمـشا  دروآ . تسد 

، دوش ناریا  تلود  دـعاسم  رظن  ياـیوج  دـناوتب  هک  تسه  یتیعقوم  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دـنا - هتـشاد  زاربا  ناـشدوخ  نسلیو 
شقن نیا  يراذگاو  زا  راب  کی  هاشنهاش  ترضحیلعا  اریز  تسا  ساسح  يردق  هلئسم  نیا  یلو  دزرون ؛ غیرد  راک  نیا  زا  تسا  دنمشهاوخ 

.« دنا هدرک  عانتما  یسانش  ناتساب  هورگ  هب  هتسجرب 

: هک تسا  هدمآ  هدنام ، ياج  هب  سوفیرد  زا  خیرات  نامه  هب  هک  یتشاددای  رد  دش . میلـست  لیروآ 1941  خیرات 30  رد  ًاتیاهن  ناریا  تلود 
تسخن هداتفا و  زاسراک  ریزو  تسخن  هب  نم  تاحیـضوت  هک  تفگ  تفرگ و  سامت  نم  اب  حبـص  زورما  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  لیفک  »

یمن یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تلود  تأیه  تسا . هتخاـس  حرطم  تلود  تأـیه  هسلج  رد  زورید  ار  هلئـسم  نیا  ریزو 
هـسسؤم هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تلود  تأیه  هچرگا  هک  داد  همادا  يرماع  ياقآ  دنادب ... دوخ  مّلـسم  قح  ار  رظن  دروم  هقیتع  ءایـشا  دناوت 
تیاضر بلج  اب  هناتسود و  روط  هب  ار  هلئسم  هک  تفرگ  میمصت  دنادب ، دوخ  مّلسم  قح  ار  رظن  دروم  هقیتع  ءایشا  دناوت  یمن  یـسانش  قرش 

نم هب  ار  نآ  ناتـسناغفا ] هب   ] متمیزع زا  شیپ  ات  تسا  هتفرگ  سامت  نم  اب  هلـصافالب  هک  تفگ  يرماع  ياـقآ  دـنک . لـصف  لـح و  تراـفس 
زا متـشگزاب  زا  شیپ  ات  هلئـسم  نیا  یعطق  لصف  لح و  يارب  ار  مزال  تامادقا  فراعم  ریزو  ات  دش  دهاوخ  ریگیپ  هک  تفگ  وا  دـهد . عالطا 

منئمطم ینک ، باسح  نم  يور  هلئـسم  نیا  اب  طابترا  رد  یناوت  یم  هک  تفگ  يرماع  ياقآ  یظفاحادخ ، ماگنه  هب  دـهد . ماجنا  ناتـسناغفا 
ءایشا يراذگاو  یمسر  غالبا   (1) .« دش دهاوخ  متخ  امش  تیاضر  اب  هلئسم  نیا  هک 
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اب  » ناریا تلود  دیسر . سوفیرد  تسد  هب  يرماع  فرط  زا  نئوژ 1941  خیرات 23  رد  یسانش  قرش  هسسؤم  هب  ناریا  تلود  يوس  زا  هقیتع 
ءایـشا تسرهف  دوب ». هدرک  تقفاوم  وگاکیـش  رد  یـسانش  قرـش  هسـسؤم  هب  دیـشمج ] تخت  رد  هدـش  فشک   ] هقیتع هعطق  يراذگاو 486 

هداد تقو  عرسا  رد  اکیرمآ  هب  نآ  لمح  ءایشا و  نیا  لیوحت  بیترت   » ات دوب  هدش  همیمض  گرب ، رد 15  دندوب ، هدش  راذگاو  هک  يا  هقیتع 
(1) .« دوش

زا يریگ  هرانک  هب  روبجم  هاشاضر  لاس  ناـمه  ربماتپـس  رد 16  و  دـندرک ، هلمح  ناریا  هب  سور  سیلگنا و  ياـه  ورین  توا 1941 ، رد 25 
یـشرازگ نیرخآ  زا  درک . كرت  ار  ناریا  سیلگنا  هیامحلا  تحت  یـسیلگنا و  یتشک  کـی  رب  راوس  ربماتپس 1941  رد 28  وا  دش . تنطلس 
صیخرت ار  هعطق  هتشاد و 486  هاگن  ار  هعطق  ناریا 33  تلود  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هدـنام  ياج  هب  قوف  هقیتع  ءایـشا  اب  طابترا  رد  هک 

هجراـخ روـما  ترازو  هب  سوـفیرد  و  تفرگ ، تروـص  نآ  یماـظن  لاغـشا  ناریا و  هب  هلمح  زا  سپ  هقیتـع  ءایـشا  صیخرت » . » تـسا هدرک 
اب سوفیرد  ربتکا 1941  خیرات 31  رد   (2) .« تسا هتـشادن  ینادنچ  شزرا  هدش  يرادـهاگن  ءایـشا  زا  کی  چـیه   » هک داد  نانیمطا  اکیرمآ 

یتح  (3). دنا هدش  جراخ  نارهت  زا  هتشذگ  زور  دندوب ، هدش  يدنب  هتـسب  قودنـص  رد 8  هک  هقیتع ، ءایـشا  هک  داد  عالطا  یمارگلت  لاـسرا 
ترازو هک  ییاه  کمک  زا  رکشت  يارب  یسانش ، قرش  هسسؤم  سیئر  نوسلیو ، يا . ناج  یتقو  سرام 1940 ، رد  رخآ ، فطل  نیا  زا  شیپ 

نینچ یلحم  رتمک  : » دوب هتفگ  يا  همان  یط  هتـشاد ، لوذـبم  دیـشمج  تخت  یـسانش  ناتـساب  هورگ  هب  ادـتبا  نامه  زا  اکیرمآ  هجراـخ  روما 
زا یـسانش  قرـش  هسـسؤم  فلخت  هلئـسم  درک . رت » هجوت  بلاـج   » ار نآ  ییاـهن  هلومحم   (4) .« تسا هدروآ  راـب  هب  یهجوت  بلاـج  تارمث 

اب شزایتما  ياطعا  همان  تقفاوم 
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. دنام هدنیآ  يارب  هک  دوب  یثاریم  هدحتم ، تالایا  ناریا و  طباور  هب  ییاه  کیتکات  نینچ  زا  یشان  یعقاو  همطل  و  ناریا ، تلود 

ناریا هب  یمازعا  یسانش  ناتساب  هورگ  ياه  هنیزه 

يارب ار  یتصرف  چیه  ییاکیرمآ  فرط  دش ، یم  رارقرب  اکیرمآ  ناریا و  ياه  تلود  نیب  یسانش  ناتساب  عوضوم  رس  رب  هک  ییاه  سامت  رد 
. داد یمن  تسد  زا  دننک  یم  فرص  ناریا  رد  اه  هزوم  ریاس  یسانش و  قرش  هسسؤم  هک  یمیظع » ياه  هنیزه   » حالطـصا هب  ندرک  دزـشوگ 
و دوب ، رالد  نویلیم  کی  زا  رتمک  رایـسب  ناریا  رد  ییاکیرمآ  یـسانش  ناتـساب  ياههورگ  هنیزه  لـک  هک  داد  میهاوخ  ناـشن  شخب  نیا  رد 
. دندرک بحاصت  ار  ناریا  یناتساب  راثآ  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  هک  دوب  زیچان  غلبم  نیا  فرـص  تباب  دیـسر . یم  رالد  رازه  هب 710  رثکادح 

طـسوت رالد  رازه  رثکادـح 150  دوـب : ریز  بیترت  هب  میراد  تسد  رد  اـهنآ  زا  يدنتـسم  تاـعالطا  هک  یتاسـسؤم  هب  طوـبرم  ياـه  هـنیزه 
هزوم و  نوتسوب ؛ يابیز  ياهرنه  هزوم  طسوت  رالد  رازه  رثکادح 120  و  ایفلدالیف ؛ هزوم  ود  طسوت  رالد  رازه   180 یسانش ؛ قرش  هسسؤم 

ياه هزوم  طسوت  هک  یغلابم  هب  هجوت  اب  درک . هپت  گنروت  رد  نیـسلوو  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  فرـص  رالد  رازه  غلبم 10  سازناک 
رازه طقف 200  رثکادـح  ناریا  رد  شواک  لاـس  تشه  لوط  رد  نتیلوپورتم  رنه  هزوم  هک  تفگ  تأرج  هب  ناوت  یم  دوب ، هدـش  هنیزه  قوف 
هنیزه رگا  یتح  دـیامن .) یم  دایز  یلوقعمان  روط  هب  مه  زاب  یـسانش  ناتـساب  ياههورگ  ریاس  هنیزه  هب  هجوت  اـب  هتبلا  هک   ) درک هنیزه  رـالد 

یم غلاب  رالد  رازه  هب 710  یسانش  ناتـساب  ياههورگ  هنیزه  لک  تسا ، دیعب  هک  مینک  هبـساحم  رالد  رازه  ار 50  دراوراه  کچوک  هورگ 
(. هرامش 9.2 لودج  ر.ك .  ) دوش

اب طابترا  رد  یلـصفم  ماقرا  رامآ و  نینچمه   (1). دوب رالد  رازه  طقف 10  هپت  گنروت  يرافح  يارب  نیـسلوو  هنیزه  لک  هک  میراد  عـالطا 
هورگ ياه  هنیزه 

ناشنرطاخ نیسلوو  هب  دوخ   1931 هییوژ خروم 6  همان  رد  نیج  هییوژ 1931 . خروم 6  هرامش 116/891.927 ، نیـسلوو ، هب  نیج  همان  - 1
یگدـنز ياه  هنیزه  قوقح و  زا  اه - هنیزه  همه  دـیاب  یتیـس  سازناک  رـالد  رازه  متـشون 10  هک  يراب  نیرخآ  دوب  نیا  مروصت  : » تخاـس

لوپ نیا  ندرک  جرخ  هوحن  ما . هتخاس  نشور  ار  عوضوم  ًـالماک  دـهد ، شـشوپ  ار  امـش - تشگزاـب  هنیزه  زجب  هریغ  يراـفح و  اـت  هتفرگ 
نیا رگا  دنوش . دنم  هقالع  رتشیب  یلام  کمک  هب  اهنآ  دینک و  فشک  ییاهبنارگ  زیچ  هکنیا  رگم  دراد ، یگتسب  امش  تماقا  تدم  هب  ًاتدمع 
هنیزه تخادرپ  تعاطتـسا  ییاهنت  هب  اریز  دیدرگرب ، اکیرمآ  هب  دیاب  راچان  میتشادـن ، رتشیب  یلام  کمک  هب  يدـیما  مه  ام  دـش و  مامت  لوپ 

نیج دوب ، هتخادرپ  هپت  گنروت  ياـه  يراـفح  تباـب  رـالد  رازه  غلبم 10  یتیـس  سازناـک  هزوم  هچرگا  میرادـن ». ناریا  رد  ار  امـش  تماـقا 
فـشک ًانایحا  هک  يا  هقیتع  ءایـشا  اب  طاـبترا  رد  : » درب دـهاوخ  هدـش  تفاـی  ءایـشا  زا  یمهـس  زین  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  هزوم  هک  دوب  نئمطم 

ار ءایشا  نیا  یلو  تشاد ، میهاوخ  یمهس  دنراد ، یتخانش  ناتساب  ًافرص  شزرا  هک  یئایشا  زا  هژیو  هب  اهنآ ،  زا  هک  مرادن  یکش  دش  دهاوخ 
نیلوا رگید ، نایب  هب  مینک . بحاصت  دـنا ، هتخادرپ  یـسانش  ناتـساب  هورگ  تباب  اهنآ  هک  ییاه  هنیزه  زا  یـشخب  ناربج  اـب  میناوت  یم  طـقف 

.« دریگ یمن  رارق  يرنه  هزوم  کی  مکح  رد  اهنآ  هجوت  دروم  هک  تسا  یئایشا  بحاصت  ام  هنیزگ 
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نیب طسوتم  روط  هب  ناغماد  رد  یموب  رگراک  کی  دزمتسد  هک  دهد  یم  ربخ  يروم  هب  تیمشا  میراد . تسد  رد  ناغماد  رد  یسانش  ناتساب 
هداد ینکـس  گرزب  ياه  هناخ  رد  یـسانش  ناتـساب  هورگ  یجراخ  ياضعا  هک  میبای  یم  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا . زور  رد  تنـس  ات 20   15

یم رب  جرخ  هام  رد  رـالد  هب 60/13  کیدزن  ژاراگ  و  انـش ، رختـسا  طایح و  قاـتا ، اب 10  یـسانش  ناتـساب  هورگ  باذج  هناخ  : » دندش یم 
هنیزه یلو  هرامش 9.1 .) لودج   ) دوب رالد  هب 2143  کیدزن  نیج  دروآرب  هب  یسانش  ناتساب  هورگ  هناهام  ياه  هنیزه  رثکادح   (1) .« تشاد

رد زین  رگید  رـالد   7000 دوب ، تیمـشا  تسد  رد  هک  یهوجو  رب  هوـالع  نیج ، تاراـهظا  قـبط  دوـب . نیا  زا  رتـمک  لـمع  رد  یعقاو  ياـه 
رالد هوالعب 800  تشاد ، كوک  هسـسؤم  اب  شباـسح  رد  رـالد  غلبم 13/9003  تیمـشا  هم 1931 ، خـیرات 25  ات  تشاد . دوجو  اـیفلدالیف 

هدنامیقاب هک  رگید 

ناتساب كرتشم  هورگ  یجراخ  ياضعا  تیمـشا ، رب  هوالع  ربماتپس 1931 . خروم 12  هرامش 134/891.927 ، يروم ، هب  تیمـشا  همان  - 1
دراهکال و ویلباد . دوورد  ياه  مان  هب  ییاکیرمآ  يوجـشناد  ود  لماش  ناغماد  رد  ایناولیـسنپ  رنه  هزوم  ایناولیـسنپ و  هاگـشناد  هزوم  یـسانش 

مان هب  یناتـسهل  يرنه  ساکع  کی  رنتیال ؛ تروک  ماـن  هب  یـشیرتا  رادرب  هشقن  کـی  دـندوب ؛ تیمـشا  راـیتسد  هک  دوب  تیاو  لا . نیکـسرا 
ینف مدآ  کی  و  ردوآزوب ؛ ماـن  هب  یـسیلگنا  کـیناکم  هدـننار و  کـی  فومیزارگ ؛ ماـن  هب  یـسور  شک  هشقن  حارط و  کـی  یکـسیوزین ؛

. سیگروئگ اباب  مان  هب  يروسآ 
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. دیآرب یسانش  ناتساب  هورگ  يرالد  هنایهام 2143  هنیزه  هدـهع  زا  توا  هام  نایاپ  ات  لقادـح  تسناوت  یم  وا  نیاربانب ، دوب . شا  همانرابتعا 
هـسسؤم رتفد  هب  ار  رالد  غلبم 2500  هب  يا  هلاوح  راظتنا  ادـتبا  نآ  دودـح  ای  توا  هام  رد  دـیناوت  یم  نیاربانب  : » داد عـالطا  تیمـشا  هب  نیج 

دوجوم ایفلدالیف  رد  کنیا  مه  هک  یلوپ  زا  بیترت  نیدب  و  دیشاب ، هتشاد  ربتکا  ربماتپـس و  لوا  رد  ار  رگید  هلاوح  کی  و  دادغب ، رد  كوک 
هلاوح دادغب  رد  تیمـشا  باسح  هب  رالد  هک 2500  دوش  یم  موـلعم  تیمـشا  هب  نیج  توا 1931  خروم 5  همان  زا  دینک ». هدافتـسا  تسا ،
نیدب  (1). دـش لاسرا  تیمـشا  يارب  یتوافتم  رایـسب  مایپ  دـندز ، یم  مد  هورگ  نیا  یلوپ  یب  زا  نیـسلوو  نایماح  هک  یلاح  رد  تسا . هدـش 

غلبم 20 ایناولیسنپ ) هزوم  ایناولیسنپ و  هاگـشناد  هزوم   ) ایفلدالیف ياه  هزوم  دش ، یم  لصف  ود  لماش  هک  اه ، يرافح  لاس  نیلوا  رد  هک  رارق 
هورگ نآ  ياه  هنیزه  هیلک  ریخا  غلبم  هک  دوب  هدرک  قیدـصت  ًاحیولت  دوخ  شرازگ  رد  تراه  نیا ، رب  هوالع  دـندوب . هدرک  هنیزه  رالد  رازه 
هدرک تفاـیرد  رـالد  رازه  غـلبم 20  [ 1932  ] يراـج لـصف  يارب  تیمـشا  ياـقآ  هک  میا  هتفاـیرد  : » تسا هداد  شـشوپ  ار  یـسانش  ناتـساب 

لوغـشم ناـغماد  رد  ناریا  هب  یمازعا  یـسانش  ناتـساب  كرتـشم  هورگ  هک  و 1932  ياـه 1931  لاـس  لوط  رد  هکنیا  هصـالخ   (2) .« تسا
فرص رالد  رازه  زین 10  یتیـس  سازناک  نیا ، رب  هوالع  دـش . غلاب  رـالد  رازه  اـب 40  ربارب  یغلبم  هب  هزوم  ود  ره  هنیزه  لـک  دوب ، يراـفح 

هپت گنروت  ناغماد و  ياهبنارگ  ياه  هنیجنگ  يرالد  رازه  يا 50  هنیزه  لابق  رد  طقف  هزوم  هس  نیا  و  دوب . هدرک  هپت  گنروت  ياه  يرافح 
. دندرک بحاصت  ار 

هک درادن  یبجعت  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  یماقرا  دادعا و  هب  هجوت  اب 

ياه هنیزه  يارب  هک  ار  يرالد  رگا 2500  : » دسیون یم  نیج  توا 1931 . خروم 5  ، 891.927/ فلا هرامش 122  تیمشا ، هب  نیج  همان  - 1
ار ربماسد  هام  رخآ  ات  ربماتپـس  زا  هام  ره  لوا  رد  اه  هلاوح  لاسرا  لودـج  درادـن . يداریا  تسا ، دایز  يردـق  ما  هدرک  هبـساحم  نات  هنایهام 
، نیا رب  هوالع  دوب ... میهاوخ  لاحشوخ  تباب  نآ  زا  ام  همه  هک  دنام  یم  ناتتسد  رد  لوپ  يردق  ًالامتحا  بیترت  نیدب  داد . مهاوخن  يرییغت 

تفایرد زین  ار  دوخ  کچ  هتـسد  دوش ، صخـشم  لاس  نایاپ  ات  لقادـح ، نآ ، یلام  لیاسم  دـسرب و  ناتتـسد  هب  لوپ  نیا  هک  ینامز  ًالامتحا 
.« درک دیهاوخ 

نئوژ 1932. خروم 1  هرامش 304/891.9111 ، تراه ، شرازگ 1149  - 2
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ناتساب هورگ  لاـس 1934  هجدوب  هک  تخاـس  شاـف  دوب ، هدرک  لاـسرا  دتـسیرب  هب  رتشیب  لوپ  تساوخرد  يارب  هک  یمارگلت  رد  دلفـستره 
یسانش قرش  هسسؤم  هنایلاس  هنیزه  رگید ، نایب  هب   (1). تسا هدوب  رالد  رازه  ًاعومجم 20  ربماتپس  نایاپ  ات  هیوناژ  زا  دیشمج  تخت  یسانش 

لباق ناغماد  رد  ایفلدالیف  ياه  هزوم  هنیزه  رـالد  رازه  اب 20  غلبم  نیا  هک  درادـن  یبجعت  و  دوب ؛ رـالد  رازه  رثکادح 25  دیشمج  تخت  رد 
تخت ياهبنارگ  هنیجنگ  زا  شخب  نیرتهب  رالد ، رازه  دودح 100  رد  يا  هنیزه  لابق  رد  طقف  یسانش  قرش  هسسؤم  نیاربانب ، دشاب . هسیاقم 

لاس رد  یسانش  ناتساب  هورگ  راک  نایاپ  ات  لاس 1937  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  میداد ، حیضوت  الاب  رد  هکنانچ  درک . بحاصت  ار  دیـشمج 
تخت رد  كرتشم  يراـفح  يارب  ایناولیـسنپ  هاگـشناد  نوتـسوب و  ياـبیز  ياـهرنه  هزوم  اـب  ار  یکرتـشم » يراـکمه  هماـن  تقفاوم  ، » 1939

ياه هنیزه  زا  یسانش  قرش  هسسؤم  هنایلاس  مهـس  هک  دوش  یم  مولعم  يروم  رگنـشور  تیاهن  یب  تشاددای  رد  دوب . هدرک  ءاضما  دیـشمج 
فرـص اهنآ  هک  یغلبم  نامه  ینعی  تسا ، هدوب  رـالد  رازه  رگید 20  هسـسؤم  ود  زا  کی  ره  مهـس  و  رالد ، رازه  دودح 8  رد  طقف  يدـقن 

نیا غلابم و  نیا  يروم  تشاددای   (2). دندرک یم  ناتسرل  ير و  رد  یسانش  ناتساب  ياههورگ 

دلفستره رگنـشور  مارگلت  لماک  نتم  ربماتپس 1934 . خروم 11  ، 140/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  دتـسیرب ، هب  دلفـستره  مارگلت  - 1
زونه رالد  غلبم 2750  هب  ًاعمج  رنگرب  رفس  هداعلا  قوف  قوقح و  شیازفا  دلفـستره و  لاس 1933  ياهدیرخ  دتـسیرب . هب  : » تسا رارق  نیدب 

ربماتپـس هام  رد  ًالمع  هجدوب  بیترت  نیدب  و  دراذگ ، یم  یقاب  رالد  طقف 1000  هجدوب  رالد  زا 20000  ربماتپـس  لوا  رد  هدشن و  تخادرپ 
.« دلفستره دش . دهاوخ  مامت 

مهـس اب  طابترا  رد  دیدج  یلام  تابیترت  تایئزج  هم 1936 . خروم 26   419/ دیشمج تخت  هرامش 891.927  نسلیو ، هب  تیمـشا  همان  - 2
شش هب  یتخادرپ  قوقح  تسا . هدش  صخشم  دسیون  یم  نسلیو  هب  تیمشا  هک  ییاه  همان  زا  یکی  رد  اه  هنیزه  زا  یسانش  قرـش  هسـسؤم 

تیمشا قوقح  طقف  نآ  رالد  غلبم 500  هک  دوب ، رالد  هنایهام 1145  دیشمج  تخت  رد  یسانش  ناتـساب  هورگ  ییاکیرمآ  ییاپورا و  وضع 
. دش یم  رالد  ًاعمج 1535  هنایهام  یتخادرپ  قوقح  بیترت  نیدـب  هک  دوب ، رـالد  هنایهام 385  زین  یموب »  » لنـسرپ هب  یتخادرپ  قوقح  دوب .

قرش هسسؤم  هک  دوب  نیا  تیمـشا  داهنـشیپ  دوب . رالد  اـب 3750  ربارب  یغلبم  لاس 1937  رد  یموبریغ »  » لنـسرپ رفـس  هنیزه  نیا ، رب  هوالع 
دش یم  رالد  اب 7670  ربارب  یغلبم  هنایلاس  هک  دزادرپب ، اهرفـس  هنیزه  تباب  رالد  اه و 1250  قوقح  هنیزه  تباب  رالد  هنایهام 535  یسانش 

(. رالد هوالعب 1250  رالد  هام 535   12)
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ناتسرل دیشمج و  تخت  رد  یسانش  ناتـساب  ياههورگ  هنایلاس  هنیزه  لک  هک  دوش  یم  صخـشم  بیترت  نیدب  دنک و  یم  دییأت  ار  تابیترت 
ناتـساب فلتخم  ياههورگ  ياه  هنیزه  زا  يا  هصالخ  هرامـش 9.2  لودج  تسا . هدوب  رالد  رازه  اهنآ 48  تیلاعف  رخآ  لاـس  هس  لوط  رد 

ياه لاس  لوط  رد  ناریا  یناتـساب  راـثآ  تراـغ  دـهد . یم  ناـشن  ياـه 1931-1939  لاـس  لوط  رد  ناریا  هب  یمازعا  ییاـکیرمآ  یـسانش 
. دیمان اکیرمآ » تسد  هب  ناریا  یناتساب  راثآ  گرزب  تراغ   » ار نآ  ناوت  یم  تأرج  هب  سپ  دش ، ماجنا  سخب  نمث  هب   1925-1941

1931 ناغماد ، رد  یسانش  ناتساب  هورگ  هنایهام  ياه  هنیزه  لودج 9.1 :

( یتخادرپ غلابم  رثکادح   ) رالد قوقح 713 

رالد  1000 نارگراک دزمتسد 

رالد  180 هقوذآ تاکرادت و 

رالد  100 هریغ يرادربسکع و 

رالد  150 هریغ ودرا و  ياه  هنیزه 

رالد  2143 لک غلبم 

هییوژ 1931. خروم 6  هرامش 116/891.927 ، تیمشا ، هب  نیج  همان  عبنم :

1939-1931 ناریا ، رد  ییاکیرمآ  ياه  هزوم  یبیرقت  ياه  هنیزه  لودج 9.2 :

رالد  1939150000-1931 یسانش ، قرش  هسسؤم 

رالد  1939180000-1931 ایفلدالیف ، ياه  هزوم 

1939-1934 نوتسوب ، يابیز  ياهرنه  هزوم 

رالد  120000

رالد  1940200000-1931 نتیلوپورتم ، رنه  هزوم 

رالد  193950000-1932 نوتسوب ، گاف ، هزوم 

1931 یتیس ، سازناک  هزوم 

رالد  10000
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رالد  000/710 لک غلبم 

. نتم هب  ر.ك  عبنم :
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مالعا تسرهف 

ا آ .

79 , 78 نادابآ /

259 هبیتک /)  ) اناداپآ

360 , 359 , 358 , 311 , 262 , 261 , 249 , 242 اناداپآ /

335 , 176 , 175 , 174 , 173 , 172 , 171 , 170 , 169 , 168 , 167 , 164 , 114 , 112 , 41 ما / فزوج  نوتپآ ،

64 , 63 , 62 ناوتنآ / راکپآ ،

350 نتآ /

41 باتک /)  ) ناریا راثآ 

338 , 337 , 325 , 75 , 35 ناجیابرذآ /

54 دمحا / شمارآ ،

36 باتک /)  ) دوبدای راثآ  ریاس  یهاشنهاش و  ياهه  اگمارآ 

147 نرآ /

147 ونرآ /

18 نوج / زورآ ،

154 انوزیرآ /

235 يرازگربخ /)  ) سرپدتیشوسآ

56 , 53 هسسؤم /)  ) ایسآ

188 ایسآ /

21 هناخباتک /)  ) لاپ یناب  روشآ 
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329 يروطارپما /)  ) يروشآ

56 , 35 پوپ /) ماهپا  رسمه   ) سیلیف نمرکآ ،

184 , 74 , 64 هاگشناد /)  ) دروفسکآ

204 , 142 , 36 دروفسکآ /

162 هلسلس /)  ) هیوب لآ 

292 , 291 , 289 , 288 , 287 , 118 , 116 , 46 نارهت /) رد  ترافس   ) ناملآ
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304 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 289 , 287 , 286 , 229 , 198 , 164 , 141 , 121 , 118 , 116 , 98 , 93 , 92 , 77 , 32 , 22 ناملآ /

54 جرج / نلآ ،

191 مولع /) یمداکآ   ) اکیرمآ

110 , 95 سیراپ /) رد  ترافس   ) اکیرمآ

,171 , 166 , 160 , 144 , 134 , 121 , 118 , 115 , 114 , 105 , 95 , 93 , 70 , 69 , 62 , 55 , 52 , 44 , 34 نارهت /) رد  ترافـس   ) اکیرمآ
,362 , 356 , 346 , 339 , 335 , 333 , 332 , 326 , 319 , 318 , 277 , 230 , 226 , 225 , 224 , 222 , 210 , 201 , 190 , 180 , 175 , 173

366

177 نیچ /) رد  ترافس   ) اکیرمآ

,57 , 56 , 54 , 53 , 52 , 51 , 50 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 40 , 38 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 28 , 27 , 26 , 22 , 21 اکیرمآ /
,108 , 107 , 104 , 103 , 102 , 101 , 99 , 98 , 97 , 95 , 94 , 93 , 92 , 90 , 82 , 77 , 72 , 71 , 68 , 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 60 , 59 , 58
,162 , 161 , 159 , 158 , 157 , 156 , 152 , 147 , 145 , 141 , 138 , 129 , 128 , 122 , 120 , 118 , 117 , 114 , 113 , 111 , 110 , 109
,231 , 230 , 229 , 227 , 226 , 225 , 221 , 218 , 217 , 215 , 210 , 208 , 203 , 199 , 198 , 192 , 191 , 187 , 184 , 177 , 168 , 163
,307 , 301 , 299 , 298 , 295 , 284 , 276 , 275 , 273 , 270 , 269 , 267 , 263 , 257 , 253 , 250 , 249 , 244 , 240 , 238 , 236 , 232
,361 , 358 , 357 , 356 , 355 , 354 , 346 , 345 , 342 , 338 , 336 , 330 , 329 , 326 , 325 , 324 , 323 , 322 , 318 , 317 , 310 , 308

377 , 374 , 373 , 372 , 370 , 367 , 366 , 364 , 363

,65 , 62 , 61 , 60 , 59 , 57 , 54 , 52 , 51 , 49 , 48 , 46 , 45 , 44 , 40 , 37 , 35 , 34 , 33 , 26 , 25 , 17 )ا / هجراخ روما  ترازو   ) اکیرمآ
,187 , 177 , 175 , 156 , 142 , 138 , 134 , 128 , 111 , 110 , 109 , 108 , 106 , 104 , 103 , 102 , 98 , 95 , 93 , 91 , 88 , 77 , 76 , 71
,257 , 255 , 250 , 244 , 238 , 235 , 232 , 230 , 229 , 228 , 226 , 222 , 218 , 217 , 210 , 209 , 202 , 192 , 191 , 190 , 189 , 188
,355 , 351 , 346 , 345 , 343 , 341 , 336 , 331 , 310 , 307 , 298 , 297 , 293 , 291 , 290 , 280 , 274 , 269 , 268 , 266 , 263 , 261

,357 , 356
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381 ص :

372 , 371 , 369 , 368 , 366 , 365 , 364 , 363

59 )ا / يراد هنازخ  ترازو   ) اکیرمآ

50 , 31 باتک /)  ) ناریا رد  اهییاکیرمآ 

123 , 101 , 100 , 63 , 62 , 61 , 60 یلپوک / يرومآ ،

36 تاراشتنا /)  ) دروفسکآ ادموردنآ 

156 اراکنآ /

131 , 28 يوروش / یتسیلایسوس  ریهامج  داحتا 

142 تاراشتنا /)  ) یج یب . چا .

350 , 348 , 165 چا / جروج  لگدا ،

79 لیبدرا /

199 , 43 ناکباب / ریشدرا 

22 تاراشتنا /)  ) نب تسنرا 

359 , 329 , 292 , 174 , 131 , 123 , 86 , 82 , 51 , 46 , 28 اپورا /

65 یقرش / ياپورا 

36 نیترام / گنیلگنرپسا ،

28 لوبناتسا /

49 , 22 یسرجوین / لیوا  درادناتسا 

179 لروا / رس  نیاتسا ،

,350 , 349 , 348 , 328 , 245 , 214 , 211 , 207 , 205 , 204 , 188 , 142 , 139 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 117 , 116 , 43 رختسا /
374 , 352
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338 , 149 , 147 , 144 , 143 , 142 , 86 دابآرتسا /

204 دیوید / كانورتسا ،

64 یکسفژیرتسا /

78 يرنه / نسمیتسا ،

179 , 178 , 177 , 30 رس /)  ) لروا نیتسا ،

18 سکوب / الاکسا 

193 , 188 , 183 , 43 ینودقم / ردنکسا 

186 تاراشتنا /)  ) ومسا

,355 , 353 , 337 , 335 , 330 , 284 , 283 , 181 , 180 , 76 , 74 , 72 , 71 تنمیب / نوریام  تیمسا ،

354 هسسؤم /) تاراشتنا   ) نینوستیمسا

25 هزوم /)  ) نینوستیمسا

,157 , 156 , 154 , 153 , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 143 , 142 , 141 , 140 , 138 , 137 , 52 , 46 , 41 , 36 فا / شیرا ، تیمـشا ،
,314 , 301 , 300 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 280 , 275 , 274 , 220 , 183 , 168 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158
,339 , 338 , 337 , 336 , 335 , 334 , 333 , 332 , 331 , 330 , 329 , 328 , 327 , 326 , 325 , 324 , 323 , 321 , 320 , 319 , 318 , 317

,359 , 358 , 357 , 356 , 355 , 354 , 353 , 352 , 350 , 348 , 347 , 340
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382 ص :

377 , 376 , 375 , 374 , 371 , 370 , 369 , 366 , 365 , 364 , 363 , 362 , 360

36 الوسروا / ردیانشا ،

353 , 330 , 283 , 266 , 80 , 71 , 69 , 66 , 56 , 28 , 26 ناهفصا /

178 , 169 , 167 , 163 , 162 , 72 همانزور /)  ) تاعالطا

36 باتک /)  ) ناتساب کیدزن  رواخ  نیرهنلا و  نیب  ناهج ، یگنهرف  سلطا 

119 هلودلادامتعا /

141 يآ / یب  فا 

336 , 325 , 324 , 323 یمخفا /)  ) اضرلادبع یمیهاربا ، مخفا 

371 , 182 , 113 , 94 ناتسناغفا /

352 , 347 , 89 رصقالا /

38 یقارع /) همانزور   ) هروثلا

276 يرصحلا /

142 ریوزلا /

178 رتشلا /

323 دنلیرم /) رد  يرهش   ) نتکلا

222 سلطا / سونایقا 

188 , 91 ناتابکا /

68 ع /)  ) نیسح ماما 

68 ع /)  ) اضر ماما 

19 یسراد / زایتما 
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31 تالیش / زایتما 

97 رالاسهپس / تفن  زایتما 

98 , 31 لامش / تفن  زایتما 

349 , 162 هلسلس /)  ) يوما

67 ماظنریما /

89 دابآ / نیما 

18 ریپ / هیما ،

276 قارع / یناتساب  راثآ  نمجنا 

360 , 300 , 248 , 105 ناریا / یلم  راثآ  نمجنا 

56 نارهت /)  ) اکیرمآ نمجنا 

202 , 88 , 75 , 64 یسانش / ناتساب  رنه و  ییاکیرمآ  نمجنا 

67 اکیرمآ /)  ) ناریا نمجنا 

55 ناوج / ناریا  نمجنا 

53 اکیرمآ / ناریا و  نمجنا 

362 یسانش / ناتساب  یهاشنهاش  نمجنا 

21 اکیرمآ / یسانش  قرش  نمجنا 

179 چا / درف  زوردنا ،

32 دیفس / بالقنا 

366 , 365 , 363 , 362 , 361 , 360 , 359 , 357 , 356 , 340 , 339 , 180 , 176 , 175 , 174 , 173 , 75 , 74 چا / ناو  یس  ترگنا ،

322 , 200 , 177 , 85 , 29 نارهت /) رد  ترافس   ) ناتسلگنا

177 نیچ /) رد  ترافس   ) ناتسلگنا

مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


,78 , 77 , 50 , 49 , 45 , 44 , 33 , 32 , 30 , 28 , 23 , 22 , 21 , 16 ناتسلگنا /
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383 ص :

372 , 220 , 184 , 178 , 177 , 174 , 132 , 131 , 130 , 129 , 100 , 99 , 98 , 97 , 90 , 87 , 85 , 84 , 83 , 82 , 81

ناتسلگنا سیلگنا � 

184 روا /

179 , 178 , 177 , 30 لروا /

199 , 195 ادزماروها /

اکیرمآ هدحتم �  تالایا 

286 , 131 , 98 ایلاتیا /

198 , 178 , 173 , 170 , 169 , 163 , 162 , 158 , 153 , 143 , 75 همانزور /)  ) ناریا

84 ندنل /) رد  ترافس   ) ناریا

323 , 17 نتگنشاو /) رد  ترافس   ) ناریا

196 , 194 , 57 یلم /) هزوم   ) ناریا

371 , 368 , 367 , 339 , 236 , 228 , 222 , 220 , 215 , 212 , 187 , 160 , 95 , 84 , 77 , 63 , 60 , 11 هجراخ /) روما  ترازو   ) ناریا

364 , 194 , 175 , 49 , 48 هزوم /)  ) ناتساب ناریا 

51 هیرشن /)  ) ناتساب ناریا 

203 هیرشن /)  ) ناوج ناریا 

28 باتک /)  ) سیلگنا طسوت  نآ  لاغشا  لوا و  یناهج  گنج  رد  ناریا 

36 باتک /)  ) ناتساب قرش  رد  ناریا 

36 باتک /)  ) ریترک روپاش و  موس ، نرق  ناریا 

,62 , 61 , 57 , 55 , 52 , 51 , 50 , 49 , 47 , 43 , 42 , 41 , 39 , 38 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 26 , 25 , 24 , 20 , 18 , 16 ناریا /
111 , 101 , 83 , 64
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17 ناریا /

16 باتک /)  ) ناتساب نایناریا 

18 مالیا /

141 هاگشناد /)  ) زیون یلیا 

322 , 321 , 99 , 95 , 94 , 92 , 90 , 58 , 55 , 49 , 45 , 35 , 34 , 33 , 32 ینتیو / تربار  يربمیا ،

300 تربلآ / نیتشنیا ،

ب

374 سیگروئگ / اباب 

188 , 145 , 21 لباب /

199 , 195 طخ /)  ) یلباب

17 نباب /

16 یلکراب /

20 باتک /)  ) هدش جارات  هتشذگ  يزاسزاب 

,129 , 90 , 88 , 37 , 23 , 21 , 16 باتک /)  ) نردم 1914-1808 قارع  رد  ییارگ  یلم  یـسانش و  ناتـساب  هدـش : تراغ  هتـشذگ  یبایزاب 
18415
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384 ص :

276 باتک /)  ) هتفر تراغ  هب  يا  هتشذگ  یبایزاب 

36 باتک /)  ) یناریا ناهاش  تختیاپ  سراپ ، یسانش  ناتساب 

354 باتک /)  ) ناریا برغ  یسانش  ناتساب 

111 ورلاب /

78 يا / رآ . روفلاب ،

225 ناریا / یهاشنهاش  کناب 

32 ندنل / کناب 

53 یلم / کناب 

51 رتسنیم / تسو  کناب 

213 , 55 , 53 یلقرفعج /)  ) دعسارادرس يرایتخب ،

162 درنیارب /

103 رودوئت / نوترب ،

142 باتک /)  ) برغ قرش و  دروخرب 

64 , 54 باتک /)  ) یناریا رنه  یسررب 

376 رنگرب /

141 يا / فلدآ  لرب ،

294 , 93 , 27 هاگشناد /)  ) نیلرب

293 , 292 , 112 , 92 , 78 , 27 , 23 نیلرب /

77 سواه / نوتگنیلرب 

132 , 131 , 130 , 129 , 88 , 37 , 23 , 21 , 20 نوسدرانرب /
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276 , 184 , 129 , 90 , 88 , 37 , 23 , 21 , 16 , 15 لکروت / سوگنم  نوسدرانرب ،

36 باتک /)  ) نتیلوپورتم رنه  هزوم  رد  ناتساب  کیدزن  رواخ  یتسد  ياهرنه  نهآو ؛ زنرب 

18 ثرام / سونرب ،

50 , 31 هسسؤم /)  ) زگنیکورب

ناتسلگنا ایناتیرب � 

184 , 179 , 131 , 21 یلم /) هزوم   ) ایناتیرب

125 , 51 , 45 , 32 , 29 , 19 باتک /)  ) 1921-1941 ناریا ، تراغ  هاشاضر : ریبک و  يایناتیرب 

,201 , 200 , 194 , 192 , 191 , 190 , 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 140 , 139 , 138 , 137 , 135 , 134 , 128 , 127 , 115 , 88 دتسیرب /
,230 , 229 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 218 , 217 , 216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 210 , 209 , 204 , 203 , 202
,282 , 280 , 279 , 276 , 275 , 272 , 271 , 270 , 269 , 260 , 254 , 248 , 247 , 244 , 241 , 239 , 237 , 236 , 235 , 234 , 233 , 231
,364 , 347 , 346 , 345 , 344 , 343 , 342 , 341 , 320 , 311 , 310 , 308 , 306 , 305 , 303 , 302 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 286

376 , 365

,127 , 88 , 42 يرنه / زیمج  دتسیرب ،
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385 ص :

341 , 327 , 294 , 275 , 272 , 244 , 227 , 224 , 223 , 194 , 193 , 187 , 185 , 134

347 , 344 , 295 , 294 , 240 , 236 , 231 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 193 زلراچ / دتسیرب ،

172 دیزیاب / یماطسب ،

94 هرصب /

326 يریصب /

375 , 292 , 276 , 201 , 184 , 162 , 129 , 121 , 94 , 28 , 24 , 22 , 16 دادغب /

99 , 98 کیژلب /

15 نوئلپان / تراپانب ،

351 , 347 , 346 , 345 , 344 , 342 , 341 , 185 , 129 , 47 , 43 , 22 رلفکار / داینب 

374 ردوآزوب /

,373 , 362 , 357 , 354 , 353 , 352 , 349 , 348 , 341 , 333 , 329 , 317 , 296 , 166 , 165 , 160 , 47 , 42 ابیز /) ياهرنه  هزوم   ) نوتسوب
377 , 376

352 , 348 , 176 , 160 , 52 , 47 , 42 نوتسوب /

344 , 275 , 246 , 193 , 94 , 40 رهشوب /

104 ما / نوسنوب ،

183 لوا / نمهب 

183 مود / نمهب 

366 , 162 توریب /

16 نوتسیب /

184 , 178 , 145 , 132 , 130 , 129 , 128 , 94 , 90 , 88 , 28 , 26 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 16 , 15 نیرهنلا / نیب 
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پ

349 , 168 , 162 , 153 , 152 , 149 , 133 هلسلس /)  ) تراپ

188 سراپ /

110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 103 , 102 , 83 , 82 , 77 , 63 , 60 , 38 , 24 , 18 , 17 , 16 سیراپ /

359 , 91 داگراساپ /

204 باتک /) ... ) زا ناریا  تاعلاطم  هسسؤم  ياه  يرافح  زا  یشرازگ  داگراساپ :

111 هللا / حتف  ناورکاپ ،

147 یلپماپ /

222 اماناپ /

62 , 55 یج / يرنه . نتپ ،

321 باتک /)  ) ناریا یناتساب  ياهرهش  زارف  رب  زاورپ 

27 یتلود /) هزوم   ) سورپ

16 یب / زمیج  دراچیرپ ،

16 هاگشناد /)  ) نوتسنیرپ
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386 ص :

36 , 16 نوتسنیرپ /

102 ویلپ /

103 , 102 لواپ / تویلپ ،

,149 , 147 , 143 , 142 , 140 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 128 , 121 , 116 , 86 , 70 , 47 , 42 , 39 , 21 هاگشناد /)  ) ایناولیسنپ
376 , 375 , 374 , 357 , 348 , 333 , 329 , 317 , 301 , 296 , 237 , 204 , 185 , 184 , 168 , 166 , 162 , 160 , 153 , 151

375 , 354 , 347 , 175 , 157 , 153 , 142 , 140 , 138 , 136 , 134 , 131 , 116 , 115 , 42 , 41 , 25 هاگشناد /) هزوم   ) ایناولیسنپ

222 , 184 , 164 , 140 , 139 , 136 , 134 , 42 ایناولیسنپ /

139 , 138 , 137 هسسؤم /)  ) پوپ

,69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 61 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 53 , 49 , 46 , 39 , 35 , 34 , 33 , 32 , 26 ماهپا / روترآ  پوپ ,
,115 , 114 , 108 , 103 , 102 , 96 , 95 , 93 , 92 , 88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 79 , 78 , 77 , 76 , 75 , 74 , 73 , 72 , 71 , 70

355 , 353 , 335 , 287 , 285 , 284 , 280 , 220 203 , 202 , 201 , 138 , 136 , 123 , 122 , 120 , 118

21 ناج / زرتیپ ، تنوپ 

53 هاگشناد /)  ) يولهپ

323 , 284 , 228 , 200 , 199 , 196 , 165 , 45 , 44 , 41 , 40 , 34 , 33 , 30 , 29 , 27 , 26 , 25 هلسلس /)  ) يولهپ

56 فرشا / يولهپ ،

,92 , 84 , 83 , 81 , 78 , 75 , 72 , 71 , 68 , 67 , 56 , 55 , 53 , 51 , 50 , 49 , 46 , 44 , 35 , 34 , 32 , 31 , 30 , 29 , 26 هاش /)  ) اضر يولهپ ،
,326 , 325 , 324 , 323 , 322 , 321 , 317 , 286 , 284 , 283 , 234 , 228 , 214 , 213 , 211 , 201 , 200 , 195 , 194 , 125 , 105 , 96

338 , 332 , 330

54 , 50 , 32 هاش /)  ) اضردمحم يولهپ ،

68 «ص /)» دمحم ترضح   ) ربمایپ

18 هسنارف / ناریا و  نامیپ 1900 

ت
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18 اوسنارف / نولات ،

353 , 352 , 348 , 160 , 153 , 141 داینب /)  ) سیوب مایلیو  نوسپمات ،

155 , 154 راصح / هپت 

155 ناموم / هپت 

174 , 171 , 170 , 169 , 168 , 167 , 166 , 42 رصنوبا / تخت 
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387 ص :

68 سوواط / تخت 

36 باتک /)  ) ناتساب ناریا  دیشمج و  تخت 

,133 , 128 , 127 , 117 , 116 , 113 , 112 , 96 , 91 , 88 , 77 , 74 , 65 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 40 , 36 , 27 , 16 دیشمج / تخت 
,192 , 191 , 190 , 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 183 , 182 , 176 , 175 , 170 , 166 , 165 , 162 , 144 , 140 , 139 , 136 , 135 , 134
,214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 209 , 208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 194 , 193
,236 , 235 , 234 , 233 , 232 , 231 , 230 , 229 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 220 , 219 , 218 , 217 , 216 , 215
,258 , 257 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237
,281 , 280 , 279 , 277 , 276 , 275 , 274 , 273 , 272 , 271 , 270 , 269 , 268 , 267 , 266 , 265 , 264 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259
,305 , 304 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 285 , 283
,334 , 333 , 331 , 330 , 329 , 328 , 327 , 326 , 325 , 323 , 320 , 317 , 315 , 314 , 313 , 312 , 311 , 310 , 309 , 308 , 307 , 306
,357 , 356 , 355 , 354 , 353 , 352 , 351 , 350 , 349 , 348 , 347 , 346 , 345 , 344 , 343 , 342 , 341 , 339 , 338 , 337 , 336 , 335

377 , 376 , 372 , 371 , 370 , 369 , 367 , 366 , 365 , 364 , 363 , 362 , 361 , 360 , 359 , 358

350 باتک /)  ) ناهج یناتساب  بیاجع  زا  یکی  دیشمج : تخت 

143 هپت / خامخت 

111 , 67 دمحمدیس / نیدت ،

147 نوسلن / تسارت ،

350 نملپمارت /

203 ارسشناد /)  ) ملعم تیبرت 

338 , 143 ارحص / نمکرت 

147 هیسور / ناتسکرت 

322 , 213 , 77 , 28 , 23 , 22 هیکرت /

116 اورت /

115 , 114 سالاو / يا . را . تیرت ،
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121 , 108 , 107 , 106 , 78 نسحدیس / هداز ، یقت 

171 نالسرا / پلآ  لَت 

171 نارگنهآ / لَت 

277 , 276 رمسا / لَت 
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388 ص :

171 مسا / یب  لَت 

171 خایداش / لَت 

32 باتک /)  ) گرزب ندمت 

90 , 89 , 15 نوماخنآ / توت 

375 , 374 , 373 , 149 , 146 , 144 هپت / گنروت 

54 , 41 هاگشناد /)  ) نارهت

,92 , 91 , 89 , 85 , 80 , 79 , 78 , 75 , 71 , 69 , 63 , 62 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 51 , 49 , 44 , 41 , 35 , 34 , 33 , 32 , 18 نارهت /
,171 , 170 , 168 , 160 , 159 , 158 , 155 , 152 , 150 , 149 , 144 , 143 , 133 , 124 , 121 , 115 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109
,221 , 218 , 217 , 215 , 214 , 210 , 203 , 201 , 200 , 196 , 195 , 194 , 193 , 192 , 191 , 182 , 181 , 178 , 177 , 175 , 173 , 172
,336 , 334 , 331 , 326 , 325 , 321 , 318 , 312 , 294 , 293 , 292 , 286 , 255 , 244 , 232 , 230 , 228 , 227 , 226 , 224 , 223 , 222

372 , 370 , 364 , 362 , 359 , 357 , 356

167 نوفسیت /

186 تیرب / نآ  الیت ،

18 رلیت /

,120 , 119 , 118 , 117 , 109 , 101 , 99 , 96 , 95 , 85 , 84 , 82 , 81 , 78 , 68 , 67 , 65 , 64 , 33 یناسارخ /) مظعم  رادرـس   ) شاترومیت
213 , 186 , 159 , 151 , 142 , 137 , 123 , 121

80 گنلرومیت /

ج

129 للم / هعماج 

203 , 63 , 62 , 61 ما / لئوماس  ندرُج ،

79 , 78 , 33 نوتگنیوال / یت . سکج ،

324 , 323 ناخرافغ / لالج ،
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57 , 56 دومحم / مج ،

141 , 121 , 50 , 29 , 27 , 24 , 20 , 19 لوا / یناهج  گنج 

53 , 27 مود / یناهج  گنج 

162 همانزور /)  ) ناریا ناناوج 

129 , 22 ترپ / يره  نوسدوج ،

81 ناتسلگنا /) هاشداپ   ) جروج

377 , 375 , 374 , 373 , 301 , 144 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 128 , 115  , 87 , 86 , 25 , 17 فا / چا  ساروه  نیج ،

چ

16 زلراچ /

166 , 165 ناخرت / لاچ 

319 , 318 , 300 , 299 , 171 , 72 زویر / یج  زدلیاچ ،
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389 ص :

16 نوتسنیو / لیچرچ ،

163 , 159 یلع / همشچ 

87 وتونونب / ینیلچ ،

177 , 176 , 174 نیچ /

ح

41 رعاش /)  ) ظفاح

195 هشبح /

54 نیون / ناریا  بزح 

158 , 154 , 153 , 149 , 148 , 143 هپتراصح /

21 (ع /) میهاربا ترضح 

205 , 188 , 145 , 144 , 116 , 18 ع /)  ) حیسم ترضح 

,302 , 298 , 291 , 289 , 286 , 282 , 281 , 275 , 273 , 271 , 260 , 259 , 257 , 238 , 229 , 219 , 203 , 164 ناخ / رغصا  یلع  تمکح ،
328 , 327 , 326 , 325 , 320 , 319 , 318 , 314 , 312 , 310 , 309 , 307 , 305 , 303

18 هدلک /) هاشداپ   ) یبارومح

38 حول /)  ) یبارومح

خ

94 هریزج /)  ) كراخ

22 باتک /)  ) ههبج راهچ  زا  یتارطاخ 

16 ناتساب / کیدزن  رواخ 

132 , 130 , 38 , 37 هنایمرواخ /
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321 , 174 , 171 , 91 , 42 , 36 ناسارخ /

359 , 350 , 320 , 199 , 197 , 194 , 91 اشرایاشخ /

178 سراف / جیلخ 

28 ناتسزوخ /

د

36 تاراشتنا /)  ) نیوراد

188 لوا / شویراد 

245 موس / شویراد 

359 , 350 , 327 , 320 , 269 , 200 , 199 , 197 , 195 , 194 , 188 , 187 , 162 , 91 , 16 شویراد /

102 , 33 نلآ / سلاد ،

,155 , 154 , 153 , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 143 , 142 , 140 , 138 , 137 , 136 , 134 , 133 , 101 , 72 , 42 , 41 , 40 , 25 ناغماد /
377 , 376 , 375 , 374 , 181 , 168 , 158 , 157 , 156

41 نارهت / هاگشناد  يابیز  ياهرنه  هدکشناد 

123 ربکا / یلع  رواد ،

205 , 145 هلجد /

79 باتک /)  ) ناریا رنه  رب  يدمآرد 

31 , 30 تالیش /)  ) رزخ يایرد 

372 , 371 , 369 , 367 سوفیرد /
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390 ص :

366 رسپ /) . ) یج سیئول  سوفیرد ،

18 سا / سکلد ،

72 دنوامد /

64 کیند /

339 یکسنبود /

162 یگنسون / هرود 

16 نیج / آوفالاید ،

17 تسوگآ / لسرام  آوفالاید ،

33 ناخ / نیسحلادبعازریم  ابید ،

93 هزوم /)  ) تیورتید

115 تیورتید /

16 نایارب / سکید ،

33 سکم / نوسکید ،

176 سا / سیاروم  دنامید ،

115 تنمید /

16 دیوید /

ر

71 , 70 , 69 , 26 ونبار /

21 دراودا / نوسنیبار ،

343 , 342 , 236 , 191 , 184 , 129 , 22 يد / ناج  رلفکار ،
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344 رسپ /)  ) رلفکار

115 هسسؤم /)  ) رلفکار

16 یس / يرنه . نوسنیلوار ،

36 باتک /)  ) ناریا یسانش  ناتساب  يامنهار 

179 باتک /)  ) ناریا برغ  یناتساب  ياههار 

59 رلتاب / یج  تیار ،

178 هیمورا /)  ) هییاضر

186 مر /

54 رالات /)  ) یکدور

294 , 162 , 77 , 32 , 30 , 28 هیسور /

56 یمداکآ /)  ) هیسور

36 لکیام / فور ،

,300 , 299 , 296 , 275 , 183 , 173 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 91 , 89 , 72 , 47 , 42 , 40 , 18 اـگ /) ير   ) ير
376 , 354 , 353 , 336 , 335 , 328 , 317 , 301

16 زمیج / کیودولک  چیر ،

90 , 15 ملوکلم / دلانود  دیر ،

ژ ز .

327 هاگمارآ /)  ) تشترز

125 هلسلس /)  ) هیدنز

57 تاراشتنا /)  ) راوز

145 تاروگیز /
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32 نپاژ /

181 يزوپ / ناژ 

203 هیرشن /)  ) نارهت ود  لانروژ 

س

195 دراس /

367 , 363 یناتساب / راثآ  نامزاس 
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391 ص :

51 ناریا / یلم  دانسا  نامزاس 

54 كاواس /)  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس 

54 , 33 ایس / نامزاس 

38 للم / نامزاس 

36 باتک /)  ) اه هبیتک  اه و  هتسجرب  شقن  اه : هزاس 

349 , 327 , 205 , 188 , 183 , 170 , 169 , 168 , 167 , 153 , 152 , 91 , 57 , 43 هلسلس /)  ) یناساس

227 وکسیسنارف / ناس 

199 , 163 همانزور /)  ) ناهج هراتس 

55 هوک /)  ) هرسرس

41 رعاش /)  ) يدعس

195 دغس /

36 باتک /)  ) روباشین ياه  لافس 

16 باتک /)  ) شوش یئادلاچ و  رد  تاقیقحت  اهرفس و 

195 داژن /)  ) اکس

173 , 172 , 166 , 162 , 161 هلسلس /)  ) یقوجلس

349 هلسلس /)  ) یکولس

101 نانمس /

178 هرد /)  ) دنس

291 , 290 , 289 , 284 , 282 , 281 , 280 , 253 , 117 دئوس /

326 , 141 , 51 سیئوس /
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344 , 332 هیروس /

184 رموس /

41 میسکام / وریس ،

115 ناتسیس /

ش

91 لوا / روپاش 

156 يرموس /) یمیدق  رهش   ) کپوراش

114 , 113 , 106 دنلواه / یج  واش ،

106 دراوه / واش ،

ير میظعلادبع �  هاش 

183 رهش /)  ) روپهاش

360 لوا / روپهاش 

183 روپهاش /

99 , 97 , 94 , 78 , 49 , 44 , 33 ناریا / سیلگنا و  تفن  تکرش 

33 نمیراه / ییاکیرمآ  یتفن  تکرش 

86 , 85 کیرا / ردورش ،

186 باتک /)  ) دیشمج تخت  زارف  رب  شتآ  ياه  هلعش 

161 , 160 , 150 همانزور /)  ) خرس قفش 

36 باتک /)  ) یناساس يروتارپما  رنه  یهاشنهاش ، یچراکش 

196 نیسح / هوکش ،

201 کلملا / هوکش 
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38 لش /

294 , 147 , 144 , 50 , 49 يوروش /

49 ناگروم / ویلبد  رتسوش ،
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392 ص :

205 , 188 , 183 , 182 , 181 , 151 , 38 , 19 , 18 , 17 , 16 شوش /

18 باتک /)  ) روول هزوم  رد  کیدزنرواخ  یناتساب  ياه  هنیجنگ  شوش : یتنطلس  رهش 

181 کلملادیحو / ینابیش ،

33 نابایخ /)  ) يداه خیش 

225 , 195 , 188 , 178 , 174 , 172 , 171 , 170 , 169 , 167 , 133 , 80 , 56 , 53 زاریش /

321 , 36 هاگشناد /) تاراشتنا   ) وگاکیش

,260 , 253 , 250 , 248 , 241 , 237 , 229 , 223 , 220 , 219 , 184 , 164 , 159 , 140 , 139 , 135 , 134 , 113 , 59 , 52 , 36 وگاکیش /
,364 , 362 , 356 , 355 , 352 , 349 , 348 , 346 , 321 , 314 , 312 , 309 , 308 , 302 , 296 , 295 , 293 , 272 , 270 , 264 , 263 , 262

372

,308 , 307 , 236 , 209 , 207 , 206 , 201 , 187 , 185 , 166 , 162 , 129 , 127 , 117 , 112 , 88 , 43 , 40 , 27 , 22 هاگشناد /)  ) وگاکیش
357 , 334

115 , 108 , 93 , 62 , 60 , 59 , 53 , 34 رنه /) هسسؤم   ) وگاکیش

184 , 102 دلیف /) یعیبط  خیرات  هزوم   ) وگاکیش

362 , 263 , 260 , 175 , 93 , 77 , 63 , 60 , 42 هاگشناد /) رنه  هزوم   ) وگاکیش

17 شیشک /)  ) لیش

ص

56 رایهللا / حلاص ،

38 نیسح / مادص 

181 , 154 , 153 , 152 , 148 , 137 , 136 , 133 هزاورددص /

141 ناتسبرص /

ظ ط .
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86 نوعاط /

36 باتک /)  ) یناساس هرود  نیمیس  فورظ 

غ ع .

372 , 371 , 369 , 368 , 367 داوج / يرماع ،

349 , 162 هلسلس /)  ) یسابع

130 , 23 ینامثع /

,276 , 253 , 209 , 191 , 184 , 156 , 149 , 148 , 143 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 113 , 88 , 85 , 75 , 39 , 38 , 27 , 24 , 23 قارع /
352 , 332 , 304 , 289 , 285 , 284 , 282 , 280
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393 ص :

147 دابآ / قشع 

205 , 148 , 147 , 144 , 143 زنرب / رصع 

208 , 207 , 143 گنس / رصع 

350 زلف / رصع 

158 , 153 سم / رصع 

100 , 99 , 95 , 84 , 83  , 82 , 56 , 53 ییالع /) نیسح   ) نیسح ءالع ،

72 زیزعلادبع / نب  رمع 

174 مایخ / رمع 

38 , 18 مالیع /

195 , 17 نابز /)  ) یمالیع

350 , 269 , 209 هلسلس /)  ) یمالیع

57 سوریس / ینغ ،

56 مساق / ینغ ،

ف

214 , 183 , 169 , 167 , 166 , 42 , 36 ناتسا /)  ) سراف

195 نابز /)  ) ناتساب یسراف 

377 , 176 هزوم /)  ) گاف

142 نودف /

205 , 184 , 145 تارف /

369 , 182 , 180 , 112 , 97 , 91 , 17 نارهت /) رد  ترافس   ) هسنارف
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,108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 102 , 101 , 99 , 98 , 97 , 96 , 95 , 93 , 92 , 90 , 89 , 39 , 38 , 30 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 هسنارف /
304 , 183 , 182 , 181 , 180 , 179 , 131 , 121 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109

276 تروفکنارف /

53 نابایخ /)  ) یسودرف

256 , 251 , 250 رعاش /)  ) مساقلاوبا یسودرف ،

16 باتک /)  ) لوا یناهج  گنج  ات  نوئلپان  زا  رصم  یلم  تیوه  و  یسانش ، ناتساب  ياه  هزوم  یسک ؟ هچ  نوعرف 

98 لامش /) تفن   ) رالاسهپس نامرف 

76 نسحم / یغورف ،

,212 , 211 , 200 , 186 , 171 , 159 , 158 , 125 , 124 , 123 , 106 , 105 , 100 , 95 , 85 , 84 , 77 , 76 ناخ / یلعدمحم  ازریم  یغورف ،
,253 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 244 , 243 , 242 , 241 , 239 , 238 , 237 , 236 , 233 , 230 , 229 , 228 , 220 , 217 , 214 , 213

364 , 331 , 320 , 319 , 308 , 305 , 304 , 287 , 286 , 273 , 271 , 258 , 256 , 255 , 254

54 هلجم /)  ) یخیرات تاعلاطم  همان  لصف 

132 , 131 , 128 , 90 , 21 نیطسلف /

294 نمیاس / رنسکلف ،

51 , 19 هاگشناد /) تاراشتنا   ) ادیرولف
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394 ص :

295 ادیرولف /

292 دنالنف /

94 جرج / گِرِگ  رلوف ،

36 تاراشتنا /)  ) ربیف دنا  ربیف 

16 سوبیف /

373 , 362 , 358 , 357 , 352 , 341 , 168 , 160 , 156 , 153 , 145 , 144 , 142 , 141 , 47 , 42 هاگشناد /) ابیز  ياهرنه  هزوم   ) ایفلدالیف

,376 , 375 , 374 , 352 , 349 , 348 , 333 , 301 , 160 , 159 , 156 , 153 , 152 , 142 , 140 , 137 , 124 , 106 , 78 , 53 , 52 ایفلدالیف /
377

102 یلنتسا / دلیف ،

346 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109 , 105 , 104 , 103 , 101 , 95 , 64 پیلیف /

218 مایلیو / پیلیف ،

114 , 111 , 104 , 103 , 101 , 95 , 62 نمفاه / پیلیف ،

345 ، 302 , 270 , 269 , 258 , 255 , 248 , 241 , 236 مایلیو / سپیلیف ،

ق

200 , 164 , 53 , 30 هلسلس /)  ) راجاق

131 سربق /

29 باتک /)  ) 1917-1919 ناریا ، رد  یشک  لسن  گرزب و  یطحق 

59 , 58 نآرق /

111 ربتکا 1927 / دادرارق 

123 , 121 , 120 , 119 , 118 ناخ / ییحی  ولزگارق ،
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318 ناخ / نیسح  ولزگ ، هرق 

29 قازق /

246 نیریشرصق /

359 سونقق /

80 , 79 , 69 , 68 , 66 مق /

321 باتک /)  ) داشرهوگ مایق 

ك

273 لباک /

231 , 222 اینرفیلاک /

375 , 374 یتیس / سازناک 

41 ناریا / یلم  هناخباتک 

,262 , 261 , 260 , 256 , 255 , 254 , 252 , 248 , 241 , 239 , 232 , 231 , 230 , 225 , 224 , 223 , 222 کـیردرف /)  ) شیردرف رتفرک ،
313 , 305 , 303 , 300 , 284 , 280 , 279 , 274 , 273 , 271 , 268 , 267 , 266 , 265 , 264 , 263

359 تشدرز / هبعک 

18 هدلک /

229 لاه / لدروک 

359 , 113 هاگمارآ /)  ) شروک

375 , 374 یلام /) هسسؤم   ) كوک
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395 ص :

326 رلهوک /

90 دراوه / رتراک ،

147 هسسؤم /)  ) یگنراک

65 , 64 ناج / زرتوراک ،

183 نورزاک /

192 , 191 , 190 , 189 , 178 , 177 , 88 رآ / مایلیو  لساک ،

183 ناشاک /

322 , 103 رقاب / یمظاک ،

16 هاگشناد /)  ) اینرفیلاک

377 , 147 , 145 , 144 , 143 , 42 , 41 ابیز /) ياهرنه  هزوم  ( ) يروسیم  ) یتیس سازناک 

85 هیکرت / ناتسدرک 

47 ناتسدرک /

183 ما / نمشرک ،

169 نامرک /

329 , 178 , 62 , 61 , 60 , 16 هاشنامرک /

104 , 95 فزوج / ورک ،

223 لابوتسیرک /

178 مارهب / یمیرک ،

178 نمهب / یمیرک ،

321 باتک /)  ) باجح فشک 
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85 , 84 , 83 , 82 , 81 تربار / ویالک ،

204 تاراشتنا /)  ) ندنرلک

141 هاگشناد /)  ) ایبملک

113 , 112 یپ / ناج  گولک ،

65 یلک /

93 هزوم /)  ) دنلویلک

75 یناریا / رنه  یللملا  نیب  هرگنک 

97 , 91 کم / ود  ما  منک ،

131 نوینک /

18 ینا / تبوک ،

50 , 29 ياتدوک 1921 /

112 , 91 شروک /

70 هقیتع /) لالد   ) نایکروک

35 سا / فزوج  دلفنروک ،

170 , 161 همانزور /)  ) ششوک

35 نیولک / جیلوک ،

41 فسوی / ینایک ،

184 رمیحا /)  ) شیک

141 کسیف / لابمیک ،

گ

,145 , 136 , 134 , 124 , 123 , 122 , 121 , 120 , 118 , 114 , 113 , 86 , 80 , 79 , 78 , 76 , 75 , 73 , 71 , 70 , 69 , 41 , 39 هردنآ / رادگ ،
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,248 , 229 , 220 , 214 , 208 , 206 , 196 , 183 , 182 , 181 , 180 , 179 , 178 , 169 , 167 , 166 , 164 , 159 , 152 , 151 , 147 , 146
,336 , 328 , 325 , 320 , 318 , 305 , 304 , 301 , 300 , 299 , 285 , 284 , 283 , 273 , 271 , 268 , 267 , 266 , 265 , 264 , 260 , 249

مالعا www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


396 ص :

370 , 369 , 362 , 361

41 ادی / رادگ ،

374 فومیزارگ /

131 , 130 لب / دورترگ 

16 شیردرف / گروئگ  دنفتورگ ،

64 تسورگ /

79 تاراشتنا /)  ) دوونیرگ

64 كالگ /

36 باتک /)  ) یهاشنهاش هنیجنگ 

141 سویلوج / لبوگ ،

72 یلیصحت /) سروب   ) میاه نگوگ 

51 , 19 لیوزنیگ /

ل

16 سوتفال /

374 , 159 ویلباد / دوورد  دراهکال ،

21 , 20 نتسوا / يرنه  درایال ،

374 تروک / رنتیال ،

377 , 376 , 353 , 338 , 330 , 329 , 328 , 325 , 301 , 299 , 275 , 183 , 178 ناتسرل /

294 , 282 , 253 , 179 , 124 , 86 , 81 , 80 , 79 , 78 , 77 , 71 , 67 , 56 , 53 , 51 , 36 , 34 , 22 , 18 , 16 ندنل /

76 , 75 , 53 دارگنینل /
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100 , 99 , 98 , 78 یسرپ / نرول ،

16 مایلیو / سوتفول ،

183 , 182 , 38 , 17 هزوم /)  ) روول

177 سنرال / يا . لوول ،

77 ناتسهل /

78 دلانور / یسدنیل ،

م

160 , 53 ناریا / یسانش  ناتساب  رنه و  ییاکیرمآ  هسسؤم 

95 , 21 اکیرمآ / یسانش  ناتساب  هسسؤم 

140 یسانش / ناتساب  رنه و  هسسؤم 

,134 , 129 , 127 , 117 , 113 , 112 , 88 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 40 , 36 , 27 وگاکیش /) هاگشناد   ) یسانش قرش  هسـسؤم 
,208 , 207 , 206 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 198 , 196 , 195 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 187 , 186 , 185 , 182 , 166 , 139
,237 , 236 , 235 , 234 , 233 , 232 , 230 , 228 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 220 , 219 , 218 , 216 , 215 , 214 , 213 , 211 , 209
,264 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 255 , 254 , 253 , 250 , 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238

,286 , 285 , 284 , 281 , 280 , 279 , 277 , 276 , 275 , 274 , 273 , 272 , 271 , 270 , 269 , 268 , 267 , 266 , 265
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397 ص :

,334 , 333 , 332 , 327 , 321 , 320 , 314 , 313 , 312 , 311 , 309 , 308 , 307 , 306 , 304 , 303 , 301 , 300 , 298 , 297 , 296 , 295
,365 , 364 , 363 , 362 , 361 , 360 , 358 , 357 , 356 , 355 , 354 , 352 , 351 , 349 , 348 , 347 , 345 , 343 , 342 , 341 , 337 , 335

377 , 376 , 373 , 372 , 371 , 370 , 369 , 368 , 367 , 366

41 رصاعم / خیرات  تاعلاطم  هسسؤم 

139 یناریا / یسانش  ناتساب  رنه و  هسسؤم 

91 دام /

17 اوفالاید / تسوگآ ، لسرام 

129 , 22 مایلیو / لاشرام ،

54 هاگشناد /)  ) تسوچاسام

108 تیوه / جروج  رزیام ،

335 , 334 , 301 , 162 یس / یج . زلیام ،

176 , 175 , 174 , 173 , 172 , 171 , 170 , 167 , 166 , 115 , 71 , 46 , 42 , 41 , 36 , 26 , 25 رنه /) هزوم   ) نتیلوپورتم

36 يا / ایولیس  نستم ،

321 , 125 , 51 , 45 , 32 , 29 , 28 , 19 یلقدمحم / دجم ،

194 نوماگرپ / ياه  همسجم 

208 دمحا / ینسحم ،

72 ناهفصا / هیماما  هسردم 

61 نارهت /)  ) ییاکیرمآ ياهرنویسیم  هسردم 

321 یخیرات / دانسا  یسررب  زکرم 

109 , 108 گنالرم /
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,334 , 333 , 330 , 328 , 327 , 326 , 325 , 324 , 323 , 269 , 181 , 180 , 179 , 178 , 173 , 166 , 163 , 73 , 71 یپ / ندروگ  ماـیرم ،
356 , 355 , 354 , 353 , 338 , 337 , 336 , 335

321 داشرهوگ / دجسم 

56 , 53 , 28 وکسم /

322 , 321 , 252 , 251 , 250 , 174 , 133 , 80 , 79 , 69 , 68 , 56 , 45 دهشم /

31 دمحم / قدصم ،

36 باتک /)  ) ناتساب کیدزن  رواخ  رصم و 

347 , 253 , 187 , 168 , 167 , 128 , 117 , 112 , 90 , 89 , 77 , 39 , 24 , 22 , 20 , 17 , 15 رصم /

186 باتک /)  ) سراف رد  یناتساب  ياه  هطوحم  ریاس  دیشمج و  تخت  ياه  يزاسزاب  تاعلاطم 

55 , 18 راجاق / هاش  نیدلارفظم 

54 مارکا / هداز ، فراعم 

41 باتک /)  ) لوا يولهپ  هرود  يرامعم 
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398 ص :

92 , 29 لوغم /

51 باتک /)  ) ناریا رد  املع  ناراد و  نیمز  هاش : ربارب  رد  تمواقم 

352 نواک / کم 

179 تاراشتنا /)  ) نالیم کم 

57 سانش /) ناتساب   ) منکم

184 تسنرا / یکم ،

54 یلعنسح / روصنم ،

203 شناد /) رالات   ) روم

142 يزید / روم ،

344 , 219 , 203 , 202 , 201 چا / مایلیو . روم ،

91 , 20 , 18 , 17 ما / یج . ناگروم ،

,92 , 91 , 90 , 89 , 88 , 77 , 76 , 73 , 65 , 64 , 62 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 45 , 35 , 32 , 25 , 19 , 18 , 17 تیمسا / سالاو  يروم ،
,157 , 156 , 154 , 153 , 140 , 138 , 137 , 128 , 127 , 121 , 109 , 108 , 107 , 106 , 103 , 102 , 100 , 99 , 98 , 97 , 96 , 95 , 93
,216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 210 , 209 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 194 , 192 , 190 , 189 , 176 , 175 , 165 , 164 , 162 , 161
,276 , 275 , 270 , 269 , 268 , 248 , 240 , 236 , 235 , 232 , 231 , 230 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 218 , 217
,337 , 335 , 334 , 333 , 332 , 331 , 330 , 328 , 327 , 321 , 320 , 310 , 309 , 305 , 304 , 302 , 300 , 297 , 295 , 294 , 293 , 286

376 , 374 , 372 , 370 , 364 , 359 , 358 , 357 , 356 , 355 , 353 , 351 , 348 , 347 , 346 , 343 , 342 , 341

18 باتک /)  ) کیدزن رواخ  یناتساب  راثآ  روول : هزوم 

358 , 357 , 338 , 329 سا / زمیج  سوم ،

36 تیاو / راکسا  الراکسوم ،

21 لصوم /

181 , 110 , 109 , 104 ما / سارگوم ،
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152 مراهچ / دادرهم 

199 , 38 , 16 طخ /)  ) یخیم

146 ز / یج . سنایازریم ،

324 , 322 همانزور /)  ) روریم

28 چیوناویا / ول  فوکینشوریم ،

122 گاه / درالیم ،

50 , 49 , 31 رتسچ / روترآ  وپسلیم ،

ن

17 راجاق / هاش  نیدلارصان 

162 سکان /

72 نییان /

319 لارنژ /)  ) ناوجخن

16 زمیج / تبیسن ،
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399 ص :

34 هیرشن /)  ) یفارگوئج لانشن 

208 ناخ / هللا  یلو  رصن ،

43 بجر / شقن 

359 , 358 , 349 , 348 , 205 , 43 متسر / شقن 

79 , 78 ناریا / رنه  یللملا  نیب  هاگشیامن 

21 دورمن /

293 ناخ / یلقنیسح  باون ،

21 تویلا / زلراچ  نوترون ،

84 ناخ / هللا  حتف  ازریم  يرایدنفسا ، يرون 

57 سانش /) ناتساب   ) يوون

91 ما / لیون ،

183 دنواهن /

56 لعل / رهاوج  ورهن ،

15 نتسراک / روبین ،

374 یکسیوزین /

353 , 335 , 330 , 174 , 173 , 172 , 171 , 166 , 91 , 46 , 42 , 40 , 25 روباشین /

روباشین روپاشین � 

145 سالکین /

144 یس / یج . زلوکین ،

21 دورمن /) ضرا   ) اونین
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21 يرلاگ /)  ) اونین

21 باتک /)  ) نآ يایاقب  اونین و 

175 , 173 هزوم /)  ) كرویوین

,176 , 175 , 174 , 170 , 168 , 167 , 166 , 160 , 159 , 142 , 141 , 115 , 79 , 71 , 56 , 53 , 51 , 42 , 36 , 26 , 25 , 24 , 18 كرویوین /
322 , 253 , 227 , 203 , 202 , 186

و

209 , 208 , 202 , 201 , 200 , 196 , 180 , 152 , 151 جروج / ثروزداو ،

142 يا / سنرلک  ندراو ،

336 , 142 نله / يرم  ندراو ،

322 همانزور /)  ) تسپ نتگنشاو 

,323 , 322 , 307 , 295 , 293 , 223 , 191 , 189 , 156 , 127 , 108 , 103 , 102 , 95 , 91 , 90 , 78 , 56 , 50 , 35 , 31 , 25 نتگنشاو /
354 , 333 , 330 , 324

183 مور /) روطارپما   ) نیرلاو

107 , 106 , 105 نودلش / سواه ، تیاو 

374 , 159 لا / نیکسرا  تیاو ،

319 , 318 گنج / ترازو 

313 , 312 , 305 , 292 , 290 , 289 , 271 , 263 , 246 , 182 , 179 هماع / دیاوف  ترازو 

59 هیلام / ترازو 

,127 , 105 , 76 , 75 , 72 , 61 , 60 , 57 , 56 , 39 , 23 فراعم / ترازو 
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400 ص :

,259 , 256 , 251 , 249 , 238 , 229 , 220 , 219 , 208 , 207 , 206 , 203 , 196 , 178 , 173 , 167 , 165 , 158 , 155 , 151 , 150 , 146
357 , 336 , 328 , 327 , 326 , 320 , 315 , 314 , 308 , 304 , 288 , 285 , 282 , 281 , 265 , 262 , 260

,142 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 126 , 124 , 123 , 122 , 121 , 87 , 86 , 72 , 70 , 41 , 39 کیردرف / نیسلوو ،
375 , 374 , 373 , 192 , 185 , 164 , 149 , 147 , 146 , 145 , 144 , 143

195 بساتشیو /

49 سا / يرنه  درالیو ،

74 , 73 , 72 , 36 نا / دلانود  ربلیو ،

186 رمیتروم / رلیو ،

376 , 372 , 370 , 365 , 364 , 356 , 355 , 353 , 348 , 346 , 345 , 341 , 337 , 333 , 328 , 327 , 71 يا / ناج  نسلیو ،

355 يا / ناج  نوسلیو ،

174 , 167 , 36 یک / زلراچ  نوسنیکلیو ،

147 هسسؤم /)  ) تسارت نوسلن  لیهکار  مایلیو 

186 تاراشتنا /)  ) ورام مایلیو 

119 , 118 , 117 , 116 , 115 , 114 , 78 , 67 , 66 , 65 , 64 دیوید / نوسمایلیو ،

ه

36 , 18 رویلا / سندورپ  رپراه ،

,88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 79 , 78 , 75 , 74 , 72 , 71 , 70 , 69 , 68 , 43 , 40 , 34 , 33 , 26 یـس / زلراچ  رملاک  تراه ،
,153 , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 147 , 146 , 145 , 144 , 143 , 142 , 140 , 137 , 134 , 133 , 127 , 125 , 124 , 123 , 121 , 120
,196 , 195 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 187 , 186 , 185 , 181 , 178 , 177 , 170 , 169 , 168 , 167 , 166 , 160 , 159 , 158 , 157

375 , 206 , 205 , 204 , 201 , 200 , 199 , 198 , 197

178 , 177 , 176 , 147 , 114 , 30 هاگشناد /)  ) دراوراه

373 , 21 دراوراه /
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367 , 365 , 363 , 307 , 306 , 303 , 301 , 300 , 298 , 286 , 285 , 271 , 263 , 262 , 253 , 250 , 243 , 233 , 230 لاه /

36 نیلتاک / دراواه ،

223 , 222 اناواه /

174 , 167 رتلاو / رزواه ،
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401 ص :

107 واش / دنلواه 

360 , 349 , 268 , 205 , 195 , 193 , 188 , 168 , 167 , 166 , 57 , 43 , 42 , 16 هلسلس /)  ) یشنماخه

206 , 187 , 127 ناخ / یلقیدهم  تیاده ،

,106 , 105 , 104 , 95 , 94 , 93 , 92 , 75 , 74 , 68 , 65 , 64 , 52 , 46 , 45 , 44 , 43 , 39 , 36 , 27 , 26 , 23 , 22 لیما / تسنرا  دلفستره ،
,143 , 140 , 139 , 137 , 136 , 135 , 134 , 128 , 123 , 122 , 121 , 120 , 118 , 117 , 116 , 115 , 114 , 113 , 112 , 110 , 108 , 107
,199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 194 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 187 , 185 , 182 , 181 , 171 , 169 , 168 , 167 , 154 , 147 , 144
,224 , 223 , 222 , 221 , 220 , 219 , 218 , 217 , 214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 209 , 208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 202 , 201 , 200
,274 , 267 , 266 , 265 , 260 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 248 , 247 , 245 , 237 , 236 , 234 , 233 , 230 , 229 , 227 , 226 , 225
,300 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 285 , 284 , 283 , 282 , 281 , 280 , 279

376 , 344 , 343 , 315 , 313 , 312 , 305 , 304 , 303 , 302

178 نیسره /

142 انایجروج / نامره ،

111 , 110 , 107 , 102 یت / نیرام  کیره ،

187 یسانش /) قرش  هزوم   ) لکسه

36 تاراشتنا /)  ) سکوب ترآ  رکه 

119 ناتابکا /)  ) نادمه

291 , 136 , 134 , 120 , 91 نادمه /

56 يول / نوسردنه ،

200 , 195 , 174 , 56 ناتسودنه /

41 باتک /)  ) ناریا رنه 

,207 , 203 , 187 , 183 , 182 , 173 , 172 , 171 , 170 , 164 , 163 , 161 , 160 , 117 , 75 , 46 , 45 , 44 , 40 چا / مایلیو  كورب ، ینروه 
,242 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237 , 236 , 232 , 230 , 229 , 228 , 224 , 223 , 222 , 221 , 220 , 219 , 218 , 212 , 211 , 210 , 208
,267 , 266 , 265 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 247 , 244 , 243
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,298 , 297 , 293 , 292 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 285 , 284 , 283 , 281 , 280 , 276 , 275 , 273 , 272 , 271 , 270 , 268
,301 , 300
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402 ص :

329 , 321 , 320 , 318 , 314 , 313 , 312 , 310 , 309 , 308 , 307 , 306 , 305 , 304 , 303 , 302

17 یسوه /

354 کنارف / لوه ،

141 راگدا / یج . رووه ،

369 , 293 , 280 , 163 فلودآ / رلتیه ،

116 دالیم /) زا  شیپ  هرود   ) یتیه

16 دراودا / سکنیه ،

ي

57 باتک /)  ) ینغ مساق  رتکد  ياهتشاددای 

188 , 152 , 117 نانوی /

15 هاگشناد /)  ) لیی
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403 ص :

ریواصت تسرهف 

تیمشا کیرا  -1

يربمیا تربار  روژام  -2

دلفستره تسنرا  -3
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404 ص :

(1906) رصم رد  شرسمه  زلراچ و  شرسپ  دتسیرب و  زمیج  -1

رصم رد  شرسمه  زلراچ و  شرسپ  دتسیرب و  زمیج  -2
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405 ص :

دیشمج تخت  هاگراک  رد  رتفرک  -1

رتفرک تماقا  زاوج  -2
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ص:406

دتسیرب زمیج  -1

نیرهنلا نیب  رد  لباب  یناتساب  رهش  هزاورد  رد  نارگید  و  پچ ) زا  موس  رفن  ) تیمشا فا . شیرا  -2
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407 ص :

دتسیرب زمیج  -1

رادگ هردنآ  -2
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408 ص :

پوپ ماهپا  روترآ  -1

1316/1/10ش ؛) دیشمج تخت  ) شویراد خاک  گنس  ياه  نوتس  لباقم  رد  شرسپ  هاشاضر و  -2
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409 ص :

دیشمج 1931 تخت  -1

؛1316/1/10 دیشمج تخت  زا  ناخاضر  دیدزاب  -2
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410 ص :

؛1933م دیشمج تخت  -1

؛1933م دیشمج تخت  -2
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411 ص :

دیشمج تخت  -1

1933 م ياهلاس 1931 -  دیشمج ؛ تخت  -2
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412 ص :

وگاکیش هاگشناد  هزوم  دیشمج ؛) تخت  ) نوتسرس
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413 ص :

وگاکیش هاگشناد  هزوم  دیشمج ؛ تخت  رن  واگ  یگنس  رس 
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414 ص :

ژاتیمرآ هزوم  یشنماخه ؛ زابرس  -1

یشنماخه زابرس  -2

یشنماخه زابرس  -3
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415 ص :

یشنماخه هبیتک  -1

یشنماخه هبیتک  -2
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416 ص :

ناتسلگنا هزوم  شوروک ؛ حول  -1

وگاکیش هاگشناد  هزوم  دیشمج ؛ تخت  نارغ  ياهریش  زا  یفیدر  -2
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417 ص :

وگاکیش نوتس ؛  دص  خاک  یلامش  ناویا  نوتسرس  یسراپ  درم 
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418 ص :

( هرقن ) یشنماخه نوتیر 
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419 ص :

( نیرز ماج  ) نوتیر
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420 ص :

1500 ق.م ناگی ، هپت  شوقنم ؛  ماج 
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421 ص :

نودروگ تربار  طسوت  رد 1811  دیشمج  تخت  زا  نار ؛ هبارا  هتسجرب  شقن  -1

وگاکیش هاگشناد  یسانش  قرش  هزوم  دیشمج ؛ تخت  یگنس  تاعطق  -2
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422 ص :

نتیلوپورتم هزوم  یتراپ ؛ هداتسیا  درم  -1

نتیلوپورتم هزوم  ناگدنروآ  هیده  هتسجرب  شقن  -2
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423 ص :

وگاکیش هزوم  دلفستره ؛ تایفشک  زا  -1

یتراپ درم  رس  -2
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424 ص :

وگاکیش هاگشناد  هزوم 
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425 ص :

نتیلوپورتم هزوم  الط ؛ بیهذت  هرقن و  زا  لوا  روپهاش  رس 
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426 ص :

نتیلوپورتم هزوم  یناساس ؛ هرود  هرقن  هتسجرب  شقن 

ریواصت www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 467 

http://www.ghaemiyeh.com


427 ص :

متسر شقن  -1

متسر شقن  -2
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428 ص :

یناریا هبتر  یلاع  نادنمراک  زا  یعمج  ماش  ینامهیم  -1

مه ار  دوخ  گس  نارضاح  زا  یکی  هتسشن ؛ مرادناژ  ود  نیب  هک  تسا  فراعم  ریزو  ، تیمـشا زا  سپ  درف  ، تیمـشا پچ : تمـس  زا  لوا  رفن 
هدروآ

ناتسرل - يوالم گنت  -2

دندنب یم  ار  دوخ  لیدنب  راب و  دنراد  یسانش  ناتساب  تافاشتکا  تأیه 
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429 ص :

نتیلوپورتم هزوم  731 ه.ش ؛ ناریا ، يدزی ؛  دمحم  رسپ  دومحم  ربق  گنس 
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430 ص :

. دمآ ایند  هب  نارهت  رد  یسمش  دنفسا 1324  رد 26  دجم  یلق  دمحم 

رد سیردت  هب  درب و  نایاپ  هب  ارتکد  هجرد  اب  ( 1978) لنرک و  ( 1975) رتسچنم (، 1970  ) ویردنآ نس  ياه  هاگشناد  رد  ار  دوخ  تالیصحت 
تالاقم اـه  لاـس  نیا  رد  دـش . لوغـشم  (، 1993  - 1998  ) ایناولیـسنپ هاگـشناد  هلمج  زا  اکیرمآ ، هدـحتم  تـالیا  ياـه  هاگـشناد  زا  یخرب 

هنایمرواخ و تاعلاطم  یللملا  نیب  هلجم  یناقهد ، یتاعلاطم  هلجم  يزرواشک ، داصتقا  ییاکیرمآ  هلجم  نوچ  یتایرـشن  رد  دجم  زا  يددعتم 
. تفای راشتنا  هنایمرواخ  هلجم 

. دراد لاغتشا  ناریا  رصاعم  خیرات  هزوح  رد  فیلأت  قیقحت و  هب  تقو  مامت  روط  هب  لاس 1999  زا  دجم  یلقدمحم  رتکد 

: تسا هدش  رشتنم  هدنسیون  نیمه  زا 

1917م) - 1919 1296ش /  - 1298  ) گرزب یطحق 

دجم یلقدمحم 

یمیرک دمحم  همجرت 

: دوش یم  رشتم  يدوز  هب 

1921م/1320-1304ش)  - 1941) ناریا تراغ  هاشاضر ؛ ناتسلگنا و  -1

(1930-1919م/1298-1309ش) هلصاف رد  ناریا  يولهپ ؛ ات  راجاق  زا  -2

ریواصت www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 475زکرم  www.softgozar.comهحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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