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 نآ ياهدمایپ و رصانع ،اه هنیمز شیپ ،مسیشاف

 رصاعم يایند رد

 روپ یفراعم نسح

 
 ینونک طیارش تلع هب هک تسا يرگید هتشونزا یشخب اهنت هتشون نیا

  .منک یم رشتنم هناگادج

 همدقم
  .دناهدش هتشاگن فلتخم ینامز لصاوف رد هک تسا یتالاقم هعومجم دناوخ دیهاوخ هچنآ

 ،دناهدماین تسرهف رد اهنآ مامت هک ماهدرب هرهب یناوارف عبانم زا تالاقم نیا نتشون يارب 

 ،یسایس ِتالاقم تروصهب هکلب ،یصّصخت و یهاگشناد ِتالاقم ِلکش هب هن ،راتشون نیا نوچ

 هتشون هدنکارپ ياههتشونتسد تروصهب ای و یکوبسیف ِفلتخم ِتاحفص و اهتیاس يارب

 زا اه هدیا و اه هرازگ هک ییاج و تسا هدش هعجارم یلصا عبنم هب ، دوب مزال اج ره .دناهدش

 عبنم ای و یلصا عبنم هب مدرک شالت ، هدوب فلتخم نارکفتم ي هدیا زا یبیکرت ای مدوخ صخش

 .مهد عوجر مود تسد

 هب ناوت یم ،دنا هدش هتشاگن لاس هدزاود ینامز لصاوف رد هک ،تالاقم هعومجم نیا رد
 هدش يدج تارییغت شوختسد هدنراگن ياه هاگدید لئاسم زا یخرب دروم رد هک دید ینشور

 هئارا هریغ و مسیلانویسان ،مسیشافوئن ،مسیشاف زا یفیراعت و اه ثحب اجنآ و اجنیا رگا و تسا

 تقادص هب يرادافو نمض هدش شالت  درادن ییوسمه هدنسیون يزورما ياه هاگدید اب هک هدش
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 ،مسیشاف هب زگره نم. مهد قیبطت ما يزورما ياه هاگدید اب ار نتم ،رما نیا نایب رد

 و یعازتنا ِمیهافم يرس کی ِتروصهب اه يژولوئدیا و اه هشیدنا رگید و مسیلانویسان

 صخشم طیارش و ِیعامتجا ياهشبنج زا هتساخرب ار اهنآ هکلب ،منکیمن هاگن کیتنومره

 ي هدیدپ کی ي هباثم هب مسیشاف هنومن يارب .منادیم یصخشم یخیرات ياه هرودرد یخیرات

 .مهد یمن طبر یحیسم و یمالسا يراد هدرب و یی هلیبق یگدنز هب ار ییاوژروب "نردم"

 هیامرس ي هدنیامن" ای ،"تیمکاح يهویش کی" اهنت مسیشاف هکنیا رب ینبم مکاح رکفت فالخرب

 رظن یخیرات ياهیسررب اب ماهدرک شالت ،تسا "نارحب نارود يراد هیامرس" ای و "یلام ي

 مسیشاف هک هناقمحا رواب نیا .دراد رظندم ار مسیشاف یگبناجهمه هک مربب شیپهب ار يرگید

 خیرات زا یشخب رد یصاخ تانایرج ای نایرج بناج زا هک دوب یتموکح و یتلود متسیس کی اهنت

 هناسفا ،تسا هدش طقاس و دش یلمع ایناپسا رد ای ناملآ و ایلاتیا رد ینعی یصاخ ياهروشک رد

 همه يژولوئدیا کی هب ار نآ يزورما تسود تسیشاف مسیلاربیل و يزاوژروب هک تسا هناهلبا

 هب تبسن ییادزمهوت يارب کچوک یشالت تالاقم هلسلس نیا فده .تسا هدرک لیدبت ریگ

 و لاکیدار تارییغت يهنیمز ندرک مهارف و نارگراک نایم رد یبالقنادض و یعاجترا تانایرج

 یتسیشاف بالقنا دض ددجم جورع لباقم رد یتسیلایسوس و یبالقنا طیارش کی عفن هب یبالقنا

 .تسا نآ یبهذم لکش رد هچ و یموق لکش رد هچ

 نیا - یبالقنادض و يراکهظفاحم نایرج یسررب اب دیاب مسیشاف باب رد شهوژپ هنوگره 

 نایرج هس هراومه رشب لماکت خیرات زا هرود ره رد .دریگ تروص - مسیشاف یعقاو ناردپ

 زا نایرج هس نیا .دنریگیم لکش یعامتجا تالوحت و رییغت اب ههجاوم رد کیژولوئدیا يهدمع

 نایرج کی لوا نایرج .دناهدرک دیلوتزاب فلتخم لاکشا رد ار دوخ و هتشاد دوجو نونکات هتشذگ

 ،يدیلوت تابسانم رد )لاکیدار( ياهشیر ینوگرگد کی قیرط زا دهاوخیم هک تسا یبالقنا
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 يهدنیامن ار ریپسبور ناوتیم ،لاثمناونعهب .دهد رییغت ار مکاح یقالخا و یگنهرف تابسانم

 ياههشیدنا ریثأت تحت هک یسک .درک یقلت هسنارف ریبک بالقنا رد يرکف نایرج نیا یلصا

 دوخ يهینایب اب بالقنا يهرود رد اما .دوب "یعامتجا دادرارق "صوصخب و وسور كاژ ناژ
 1789 ربتکا 22 رد ریپسبور .داد هئارا رشب قوقح و بالقنا زا ار دوخ نارود تشادرب نیرتلاکیدار

 دیکأت يدنورهش قوقح و رشب قوقح يور رب ییاوژروب ناملراپ رد یخیرات ینارنخس کی رد

 دهاش وا ربارب رد .دنکیم عافد تاباختنا يهسورپ رد نادنورهش مامت تکرش زا و دنکیم

 باتزاب هک میتسه هتشذگ گنهرف نارگشیاتس و بالقنادض یعاجترا و راکهظفاحم ناگدنیامن

 زا هدیشکریزهب ناهاوخ تنطلس نایرج ای و هزات راکهظفاحم ییاوژروب نایرج یعاجترا تسایس

 .دوب تردق

 رد هک دوب يراکهظفاحم اهشیارگ نیرتیعاجترا زا یکی يهدنیامن كرب دنومدا ناتسلگنا رد

 ریبک بالقنا مسیلاکیدار هب هبناجهمه ياهلمح "هسنارف رد بالقنا رب یتالمأت" مان اب یباتک
 ییارقهق تکرح نیا و یفرعم راکهار ناونعهب ار هدش طقاس مسیلادوئف هب تشگزاب و دید كرادت

 ِيرکف يهدنیامن ناونعهب هرسیمد فزوج .درک هیجوت حیسم نید میلاعت هب ندرب هانپ اب ار

 دنومدا یبالقنادض تارکفت ياتسار رد ،اهنوبروب ینعی بالقنا يهسورپ رد نایرج نیرتیعاجترا

 زا ناوتیم وا رانک رد .درکیم عافد هسنارف رب اهنوبروب یتنطلس و قلطم تیمکاح زا ،كرب

 دندوب مه هسنارف زا جراخ رد .دوب هشتآود بلطتنطلس کی هک درب مان مه لیوکوتد یسکلا

 اسیلک قلطم تنطلس وریپ بالقنادض و یلویناپسا تاملپید ،زتروک وکسنود ناوخ دننام یناسک

 يرگیبالقنا و بالقنا هب تردق مامت اب و دندرکیم یگدنیامن ار یهباشم ياههاگدید هک

 زا ناملآ رد لقع یهابت ناگدنیامن رانک رد ناوت یم ار ویتاورسنک نادنمشیدنا نیا .دنتخاتیم

 و ناورشیپ ناونع هب عجترم و یبهذم نازیتس لقع و گنیلش ات هتفرگ رواهنپوش و هچین
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 تیمش لراک هنومن يارب .تسناد اه تسیشاف يارب يدج يامنهار ای مسیشاف هیلوا نالوارقشیپ

 اناه روطنیمه و دنک یم هراشا اهویتاورسنک رگید و زتروک ،كرٌب دنومدا هب اهراب دوخ راثآ رد

 یم هراشا مسیشاف و مسیتراپانب نیب ي هطبار هب یکستورت رگا .نلهگ دلونرآ و رگدیاه و تنرآ

 تمرف ار مسیشاف رنفاه نیتسابس نوچ یناخروم و یشیرتا تسیسکرام رماهلیات تسوگآ ،دنک

 نیب هک روطنامه .دننک یم دادملق تسیب نرق مسیتراپانب یعون هب ای مسیتراپانب ي هتفای لماکت

 مسیشاف و مسیتراپانب نیب ،دراد دوجو يرکف طابترا اه يزان و اه تسیشاف و ویتاورسنک نارکفتم

 مهدجیه رثا رد نکمم لکش نیرتهب هب مسیتراپانب دقن .تسا رارقرب یکیتکلاید هطبار کی مه+

 ثحب فلتخم بناوج رارکت يارب یناکما همدقم نیا رد اجنیا و تسا هدش حرط سکرام رمورب

 اهنت هک تسا یتلود تردق عون کی عقاو رد مسیتراپانب هک میوگب ار نیمه ،درادن دوجو سکرام

 رد هتشذگ ياه تردق ندرک هدنز لابند هب ،تسا هتشاد هگن هعماج زارف رب ار دوخ رهق رازبا اب

 ي هقبط ندنار بقع و ییاوژروب تابالقنا لوصحم هک یندم ي هعماج و دوب هدنیآ و لاح نامز

 یی هدوت نایرج زا تسا نکمم مسیشاف .داتسرف اه هناخ يوتسپ هب هرابود ار دوب اپورا رد مکاح

 یندم ي هعماج مه مسیشاف اما ،دشابن یتلود تنوشخ رب یکتم اهنت مسیتراپانب لثم و دزیخرب

 ،دنک یم يوزنم یسایس تیلاعف ي هزوح زا مسیتراپانب زا رتزیمآ تنوشخ ياه شور هب یتح ار

 یم باختنا دوخ نامرآ ناونع هب ار هتشذگ سیدقت و دنک یم رارقرب موادم یماظن تموکح کی

 .دنک

 هباثمهب مسیشاف ِتاکارتشا قیقد روطهب متشاد دصق دش یمن دح زا رت ینالوط نتم نیا رگا

 نتم هک ییاجنآ زا اما ،مهد ناشن یتسیشافاشیپ ِیبالقنادض تانایرج اب ار یبالقنادض يژولوئدیا

 ثحب نیا هب يدج ندش دراو زا منک یم شالت اجنیا ،تسا رتگرزب راک کی ي هدش هاتوک نژرو

 ینعی هطبار نیا هک تسا هدش همجرت سولکوئن كرام زا یباتک هنیمز نیا رد .منک يراددوخ



 6 

 يرگ یبالقنا مرف رد دناوتیم هک( يرگ یبالقنادض ،يراکهظفاحم نیب گنتاگنت يهطبار

 .دهد یم ناشن نارکفتم نیا يارآ هب ار مسیشاف اب )دوش رهاظ یعونصم و یلاشوپ

 راوتسا لقع یهابت و موادم یماظنتموکح کی و یمئاد گنج کی داینب رب یتسیشاف يژولوئدیا

 هنوگره هک دهدیم ناکما تسیشاف نامکاح هب فرطکیزا یماظنتموکح تیعضو نیا .تسا

 نیا .دنک بوکرس "میربیم رس هب هژیو طیارش رد نونکا " هکنیا يهناهب هب ار مدرم يهبلاطم
 تسیشاف میژر مه و يرلتیه مسیزان يهرابرد مه و ییایلاتیا مسیشاف دروم رد مه هلئسم

 هبش ،یتسیشاف تانایرج و يژولوئدیا مامت كرتشم يهطقن .تسا قداص ناریا یمالسا

 شبنج کی زا هک ،ینیلوسوم نایرج ایلاتیا رد .تسا يزیتسرگراک و یعاجترا ِيرگیبالقنا

 بلاق رد ار کیتنامر ِییارگهتشذگ و مسیلانویسان کی ،تساخیمرب یتسیلاکیدنس و يرگراک

 مامت اب یبایتردق ضحمهب و داد رارق راک يانبم "ناتساب مور" تهبا هب تشگزاب يارب شالت

 شکاشک لد زا زین يرلتیه مسیشاف .درک هلمح یتسینومک نایرج و يرگراک تالکشت هب اوق

 ءاروام ياهتسیلانویسانلاربیل رب هبلغ زا سپ ًاتیاهن ،بالقنادض و يراکهظفاحم ،بالقنا نایم

 .دیسر تردق هب "کیتارکمد هبش" یقیرط زا راکهظفاحم

 يور ار دوخ ناوت مامت تفرگ میمصت رلتیه ،دروخ تسکش يزان بزح ياتدوک هکنیا زا سپ 

 تیقفوم لیالد .دش قفوم يدایز دودح ات مه اتسار نیا رد .دنک زکرمتم ناملراپ رد يریگ تردق

 و گنج نیا رد ناملآ تسکش ،لوا یناهج گنج زا سپ تالوحت و رییغت رد دیاب ار يزان بزح

 يراکمه و مسیشاف لباقم رد یسارکمد لایسوس لزلزت ،ناملآ هب ياسرو دادرارق لیمحت

 نامزاس و دازآ شترا ماغدا و اه يزان اب ناشوپ دوخ هالک ،اه ویتاورسنک و اه لاربیل میقتسم

 ههبج هب یناملآ مهم نارکفتم زا نت هاجنپ و دصیس يالاب نتسویپ نینچمه و آ سا یماظن هبش

 دعب ياسرو دادرارق رد .درک وجتسج هعماج رد کینومژه و یناور تالوحت و ریغت و یتسیشاف ي
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 حالس زا هدافتسا قح و دش هداد فیفخت ورین رازهدص هب ناملآ شترا  لوا یتسیلایرپما گنج زا

 بالقنا دض نایماظن زا یمیظع شخب يارب گنج رد تسکش ي هلاسم .دش بلس وا زا نیگنس

 شریذپ و اهروشک رگید نامدرم تبسن هب تراقح ي هدقع کی زاس هنیمز بلط گنج و

 لیلحت و یناور تالوحت و ریغت هب مسیشاف ي هلاسم لیلقت .دوب یتسیزان يزیتسرگید يژولوئدیا

 نوچمه گرزب لته نیا نیلاعف فلتخم راثآ رد "تروفکنارف بتکم" هک يراک ناسنا تیصخش

 یتح ای و هنیمز نیا رد رمیاهکروه راثآ ای "ارگرادتقا تیصخش دروم رد یتاعلاطم" ونرودآ باتک
 یگدیچیپ ییاهنت هب دناوت یمن ،دنا هدش تشادرب مسیدیورف زا یگلمج هک مورف شیرا ياه باتک

 هب یهاگدید و دهد حیضوت ار یقوقح و یقالخا و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس داصتقا لئاسم

  .دراد هلاسم تبسن هب هنایارگ لیلقت تدش

 تیاهنرد ،دوش یمظعاردص هب رلتیه ندیسر عنام ات درک شالت اهراب هک گروبندنیه نوف لواپ

 هک گروبندنیه .درک تقفاوم رلتیه ندش مظعاردص اب پچ رطخ يهناهب هب 1933 لاس رد

 رگید و تسار یسارکمدلایسوس هارمه هب دوب ناملآ تلود حانج نیرتراکهظفاحم يهدنیامن

 ياهشخب ناملآ ندش هزیوشلب زا يریگولج ياتسار رد تسرپنهیم و تسیلانویسان تانایرج

 بزح هک ینامز و درک لیدبت دوخ يهعومجمریز هب ار تارکمدلایسوس بزح زا يدایز

 بزح ،تفر گروبندنیه تشپ مسینومک ندناشک تسکش هب يارب ناملآ تارکمدلایسوس

 نآ رد هک ناملآ تسینومک بزح .دنتفرگ رارق رگیدکی ربارب رد يزان بزح و ناملآ تسینومک

 هکنیا مغریلع ،تشاد دوخ تشپ ار رفن نویلیم تشه زا شیب يأر و دوب ياهدوت یبزح هرود

 بیترت زین یماظن تالیکشت کی و دوب هدرک یفرعم رلتیه هیلع ار ناملت تسنرا دوخ يادیدناک

 ضحمهب تفگیم نیا زا شیپ اهلاس هک رلتیه .دروخ تسکش تاباختنا رد تیاهنرد ،دوب هداد

 يریگ تردق زا سپ ،دوشیم نگاوسکلوف لیبموتا کی بحاص یناملآ ره شاندیسرتردقهب
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 زگره عجترم یسارکمدلایسوس هک يراک ،درک لیطعت "راک" زور ناونعهب ار هم هام لوا زور
 يرگراک ياههیداحتا هب تردق مامت اب رلتیه ،مادقا نیا اب نامزمه .دوب هدشن نآ ماجنا هب رضاح

 و تسینومک بزح هب هتسباو ِيرگراک ياههیداحتاِ فیقوت هب ساسا ياهورین و درک هلمح

 .دندیزرو تردابم تارکمدلایسوس بزح

 زین یمالسا مسیشاف يهرطیس تحت ِناریا و ینیلوسوم يهطلس تحت يایلاتیا رد قافتا نیا

 يهناخ" و دروخ دیلک ینیمخ نارود رد يرگراک ياههیداحتا هب ضرعت .داد خر رگید لاکشا رد

 ناونعهب ،یمالسا مسیشاف تیبثت زا سپ ياهلاس رد دوب میژر دوخ یتینما داهن هک "رگراک

 شبنج ریثأت تحت ناریا زا ییاهشخب رد هک يايرگراک لرتنک و يرگراک ياههیداحتا ویتانرتلآ

 بیترت نیدب .دش لیمحت نارگراک هب نینوخ ياهبوکرس اب ،دوب هتفرگلکش یتسینومک

 دوخ هب زین ار یمالسا باعل و گنر ،ییایلاتیا مسیشاف و يرلتیه مسیزان زا سپ یشُکتسینومک

 چیه هب هدنراگن فده اما ،تسا هدش هدافتسا توافتم کیمداکآ عبانم زا هچرگا رثا نیا رد.دید

 "هنافرط یب" یعضوم نتفرگ و تسین مسیشاف خیرات یسررب ای کیمداکآ رثا کی نتشون هجو
 ییاوژروب ي هعماج یطارفا لکش و نردم ياه يژولوئدیا زا یکی ي هباثم هب مسیشاف هب تبسن

 ي هیواز زا يداقتنا یشالت هکلب ،تسین  Bürgerliche Gesellschaft نامه ای

 و لُک ،صاخ و ماع یسررب يارب يدتم ناونع هب یلگه یکیتکلاید ُدتم و یخیرات مسیلایرتام

 .تساه هدیدپ رهوج فشک يارب بالقنا دض و بالقنا نیب شکمشک رد و خیرات وترپ رد زُج

 ییاهر ،تسا هدش هداهن انب لقع یناریو رب هک ییا يژولوئدیا ناونع هب مسیشاف فیرعت رگا

 يرگ یبالقنا هبش رگید ریبعت هب ای دنک یم وجتسج هتشذگ هب عوجر قیرط زا ار هدنیآ

 و لمع رد ار هدنیآ شیریذپ لباقم رد یتخسرس و هتشذگ تبسن هب کیتنامور و یتسیلایسوس

 نآ ،مینک دادملق یمتسیب نرق مسیتراپانب یعون ار مسیشاف و میریذپب درب یم شیپ هب يروئت
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 اقیقد مسیشاف دروم رد فورتمید یکروئگ و نیلاتسا لاثما فیراعت هکدش میهاوخ هجوتم عقوم

 مسیشاف نیلاتسا نوچ .تسا هنایارگ لیلقت رگید ي هیواز زا تروفکنارف بتکم فیراعت نوچمه

 بقع ناونع هب ار مسیشاف فورتمید یکروئگ و دنک یم دادملق نارحب نارود يراد هیامرس ار

 یکش نیا رد .دنک یم دادملق اهراصحنا و یلام ي هیامرس هب هتسباو ياه نویسکارف نیرت هدنام

 نیا اب هراومه يراد هیامرسربا ای مسیلاتیپاکرپیاه زا یلکش کی ي هباثم هب مسیشاف هک تسین

 هیامرس دندوبن مک اما ،تسا هتشاد یکیدزن ي هطبار یلام و یتعنص ي هیامرس زا شخب نآ ای

  .دندشن هارمه مسیشاف اب و دندرک باختنا ار مسیلاربیل مسیشاف و مسیلاربیل نیب هک یناراد

 نماد قیرط زا يراد هیامرس نارحب رب ندمآ قئاف يارب کینومژه یشالت نم رظن زا مسیشاف

 رد و ارهوج اما مرف رد یتسیلایسوس ویتانرتلآ هبش یعون رگید ریبعت هب و دیدج ینارحب هب ندز

 و ییاوژروب ي هعماج قطنم اب یتیدض چیه لمع رد اهنت هن هک ،تسا ییاوژروب الماک تیهام

 یم شیامن هب ار مسیلاتیپاک یعقاو ي هرهچ و دنک یم لیمکت ار نآ هکلب ،درادن مسیلاتیپاک

 یفرصم یسانش ییابیز ي هدعو کی دیوگ یم گواه هک روطنامه مسیشاف نیاربانب .دراذگ

 اعقاو هچنآ و دیوگ یم دوخ دروم رد دوخ هچنآ نیب ینراقت و ینومراه چیه هک یی هدعو ،تسا

 .درادن دوجو ،تسه

 یخیرات ياه نارود رد یعامتجا فلتخم ياه هدیدپ یسررب نمض تالاقم هعومجم نیا رد

 هرهب سیسکارپ و يروئت رد "ینامزمهان" و "ینامزمه" ي هیرظن زا مدرک شالت صخشم

 و الویربال هب هعجارم اب شرٌک هچ رگا ،ددرگ یم رب سکرام دوخ هب عقاو رد هیرظن نیا .مریگب

 رد ار ینامزمهان و ینامزمه ي هلاسم ،وا )یتیلانرتنیا لپود( ي هناگود یگدینت مهرد ي هدیدپ

 و یناملآ يژولوئدیا هب يروئت نیا یلصا ياه هشیر اما ،داد طسب هفسلف و مسیسکرام باتک

 رد .تسین هاگآ یتسه زج يزیچ یهاگآ هک دوب دقتعم سکرام .ددرگ یم رب خابرئوف ياهزت
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 ي همجرت یتح و یسیونزاب و یسور ياه نیشبآ و ینومک عماوج دروم رد شرخاتم ياه ثحب

 لاکشا هک درک مالعا و درک رت هتخپ ار ینامزمه ي هیرظن نیا يوسنارف پاچ زا دعب لاتیپاک

 یم ،دوش یم بلاغ يدیلوت ي هویش کی هک ییاه هرود ،فلتخم ياه هرود رد يدیلوت فلتخم

 تروص هب یگنهرف تابسانم فلتخم لاکشا هک روطنامه ،دنهد همادا دوخ تایح هب دنناوت

 ،ییارگ لیلقت هنوگ ره هک تسا يا هیرظن .دنهد یم همادا دوخ تایح هب مه رانک رد و نامزمه

 ،یعامتجا و یسایس لئاسم و هعماج هب دروخرب رد یتینسیمرتد و یکیناکم ییارگروطت ،مسیتامگد

 مسیسکرام هک ییاه ثحب مامت و دنک یم مالعا دودرم ار بالقنا دض و بالقنا ،یسایس تالوحت

 دودرم ار تسا هدرک حرطم مسیسکرام و سکرام مسا هب یخیرات مسیلایرتام دروم رد لذتبم

 دوجو و یهاگآ ینامزمه هب عقاو رد اجنیا  Gleichzeitigkeit ینامزمه(.دنک یم مالعا

 ینامزمهان و )یناملآ يژولوئدیا سکرام *تسین هاگآ یتسه زج يزیچ یهاگآ(

Ungleichzeitigkeit )هریغ و دوجو و یهاگآ ای ،سیسکارپ و يروئت رد ینامزمه مدع( 

 يدیلوت ي هویش کی ،لاربیلوئن داصتقا کی نامزمه تروص هب دناوت یم مسیشاف .)راد هراشا

 هک یلئاسم زا یکی .یتسیتراپانب و یبهذم مه نامزمه و دشاب یتسیلایرپما ي هناراد هیامرس

 تابسانم ،گنهرف و یهاگآ هک نیا تسا كرد لباقریغ لذتبم و هنایماع مسیسکرام يارب

 مسیسکرام اب هک تسا يروصت ،تسا يدیلوت ي هویش ي هطساوالب لوصحم تلود و یقالخا

 سکرام کیتکلاید شور .دش زاغآ یسارکمد لایسوس و مود لانویسانرتنا یتسینایتناک هنایماع

 یهاگودرا مسیسکرام و هگنال مسیلایرتام ،یکستوئاک یکیناکم و هنایماع مسیسکرام فالخرب

 زگره نیاربانب ،دراد رظنرد ار اه هدیدپ ینامزمهان و ینامزمه ي هلاسم هک دعب هب نیلاتسا نارود

 ره هب هک ،تسا یتشپ كال نوچمه انبریز هک ،دریذپب ار یکیناکم یحول هداس نیا دناوت یمن

 زا عافد لاح نیع رد تالاقم هعومجم نیا نیاربانب .دور یم نآ اب مه كال درک تکرح فرط

 ياه یسررب و تسا هداد رارق دوخ يانبم لذتبم مسیسکرام لباقم رد ار یکیتکلاید مسیسکرام
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 یتسیسکرام دید ي هیاوز زا ،تسا هداد هئارا  نونکات مسیشاف زا هنایماع مسیسکرام هک یلذتبم

 شخب نیرت هدنام بقع ي هدنیامن" هب زگره ار مسیشاف و دنک یم دقن یبالقنا یلکش هب و

 یمن لیلقت  تراقح و "پیدا ي هدقع" و "ارگرادتقا تیخصش" ي هجیتن ای یلام ي هیامرس
 ار یگنهرف و يرکف ،يدام ياه هنیمز هک دسرب تردق هب دناوت یم ینامز اهنت مسیشاف .دهد

 هعماج رد يزیتس لقع ي هسورپ يریبعت هب ،دشاب هدرک مهارف دوخ ندیسر تردق هب يارب

 یناورد رد هیامرس قطنم و ییاوژروب تینالقع لوصحم مسیشاف .دنک ادیپ شرتسگ

 تابسانم بوچراچ رد "عورشم" ياه هار زا دناوت یمن رگید هیامرس هک تسا

 هب مسیشاف هک تساجنآ ،دربب شیپ هب ار تشابنا ي هسورپ ینوناق و یناملراپ
 .دیایم نادیم هب یطارفا يارگرادتقا نایرج کی ي هباثم

 

 هارکا دننام تشرب تلوترب لوق هب ،يراد هیامرس تیلک دقن نودب مسیشاف زا ندرک تبحص

 زا یشان هک یتیربرب زا هک ینانآ .تسا نوخ ندید زا سرت رطاخ هب يراوخ تشوگ زا

 هک دنتسه یمدرم دننام ،دننکیم فسأت زاربا و دنهدیم رس هلان و هآ ،تسرگیشحو

 هلاسوگ تشوگ دنراد تسود اهنآ .دنروخب ار هلاسوگ تشوگ ،هلاسوگ نتشک نودب دنهاوخیم

 ي هرهچ ناونع هب مسیشاف ،تشرب تلوترب( 1"دننیبب ار نوخ گنر دنهاوخیمن اما ،دنروخب
 )1935 ،يراد هیامرس نایع

 

                                                             
1-is-fascism/2018/12/01/org.guardian-off// Capitalism of Face True the Is Fascism :https, Bertolt, Brecht 

the-true-face-of-capitalism/ 
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 رهوج و داد رارق یسررب دروم ار هیامرس تکرح قطنم تسا مزال مسیشاف تخانش يارب

 یمن یتسیوتیزوپ و یتخانش هعماج تایرظن هک ییاجنآ زا .تخانش ار يراد هیامرس ماظن

 مسیشاف تیهام تخانش نیاربانب ،دنور رتارف يراد هیامرس ماظن يرادیدپ ي هبنج زا دنناوت

 یخیرات طیارش رد هک يراد هیامرس ماظن نایع و یعقاو ي هرهچ ناونع هب نانآ يارب

 رد ،دوش یم هداد هناراد هیامرس و تسار عضوم زا یتسیلاتیپاک نارحب هب خساپ هک یصخشم

 یمسیلایسوس دیوگ یم نوتسوپ هشوم هچنآ فالخرب مسیشاف .دوش یم رادیدپ مسیشاف لکش

 اعدا نوتسوپ هچنآ شزرا ي هفاضا ناونع هب نایدوهی( "شزرا" يدوبان ناهاوخ هک تسین

 ي هدعو اب هک ،تسا یمسیلایسوس هبش هکلب ،تسین يزوس مدآ ياه هروک رد )دنک یم

 مرف نیرت يرشبدض و نیرت يروتاتکید ،نیرتارگرادتقا دربشیپ يارب شالت رد یتسیلایسوس

 ار دوخ رهوج کیژولوئدیا و یتخانش ییابیز یی هدعو اب دناوت یم هک ،تسا يراد هیامرس

 رد یگنهامهان ینعی نراقتمریغ طباور کی يرارقرب قیرط زا و دنک ناهنپ هدعو نیا تشپ

 يژولوئدیا نیا اب ار ناشکتمحز و نارگراک ،متس تحت و تسدورف تاقبط اوتحم و مرف

 .دنک هنقح هعماج هب ار دوخ ینومژه و دنک هارمه زیتسرگراک و هناشک فیعص

 تیربرب زا تسا نکمم یتسیشاف يژولوئدیا هچرگا ،تسین تیربرب هب عوجر زگره مسیشاف

 يارب شیریذپ لباق ینعی "یتخانش ییابیز" دیوگ یم نیماینب رتلاو هک روطنامه ار هتشذگ

 يرگ یبالقنا مسیشاف .تسا عاجترا ندرک هزینردم و نردم عاجترا کی مسیشاف .دنک مدرم

 دیدج یی هعماج شیاز هب تبسن ینعی هدنیآ هب تبسن ندوب یبالقنا دض و هتشذگ هب تبسن

 ای رگنوی تسنرا ریبعت هب تسین ویتاورسنک بالقنا مسیشاف .تسا دیدج يدیلوت تابسانم اب

 زا هک تسا ویتاورسنکارتلوا و ارگرادتقا یبالقنا دض هکلب ،تسین یناملآ ياه تنورف رگید

  .دریگ یم هرهب بالقنا رهوج و تیهام هب هشیر ندز يارب بالقنا مرف
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 ؟تسیچ مسیشاف

 نیتال رد ،"fascis" زا هژاو نیا« .ددرگیمرب Fascis يهملک هب مسیشاف يهژاو يهشیر

 .تسا هتفرگ همشچرس ،هتسد و )نویساردف( هیداحتا ینعم هب ،ییایلاتیا رد ،"fascio" و

"fasces"ِماگنه رد ،2ظفاحم ِنارادربت هک دندوب )*رهورف سنج زا( ییاهناشن )شوپربت( اه 

 .دندرکیم لمح دوخ اب ،یمور يهیاپدنلب ِنابصنمبحاص رگید و 3نامکاح ِتظفاحم و یهارمه

 .دندشیم هدیچیپ نیزربت کی رود هب یمشیربا ِنامسیر کی اب هک بوچ ياههکرت زا ياهتسد

 لاس زا .دندشیم هدربراکهب ،مادعا ِتازاجم يارب ،ربت و یندب هیبنت يارب ،هدش هدینت ياههکرت

 )نالیم( 4دنلنیام رد ار "combattimento di Fasci" ،ینیلوسوم وتینب هک 1919
 بوکرس هب هکلب ،دندرکیمن رکف نینهآ ِتدحو کی هب اهنت شناهارمه و يو ،درک يراذگناینب

 5».دندوب نآ ِدامن ناتساب ِمور رد اهنیزربت نیا هک دندیشیدنایم زین یصاصق و

 

 هب ار مسیشاف یخرب .تسا هدشرشتنم و حرطم ینوگانوگ ياهلیلحت و فیراعت ،مسیشاف زا

ِ يروتاتکید یعون ،"یتسیراتیلاتوت" یتموکح ار مسیشاف ،تنرآ اناه .دنهدیم لیلقت يروتاتکید
 ِنارود ِيرادهیامرس ار مسیشاف ،نیلاتسا .دناوخیم ،دنکیم هنخر اههدوت زغم رد هک کیژولوئدیا

 یلام يهیامرس ِنشخ و هنایشحو ِيروتاتکید ار مسیشاف ،نیکتز ارالک .دنکیم یقلت نارحب

 .دش هتفریذپ مه تشنکبیل لراکِ بناج زا هک یفیرعت ،دمانیم

                                                             
2 Liktoren 
3 Magistratsmitglieder 
4 Mailand 

 هدنراگن ِبناج زا یتارییغت كدنا اب ،یکمایس روای يهمجرت ،147 ص ،مراهچ ِدلج ،مسیسکرام ِيداقتنایخیرات يهمانشناد 5
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ِ يروئت" ِباتک رد ،دننکیم هئارا مسیشاف زا ار صاخ ییایاوز مادکره هک ،توافتمِ فیراعت

ِ يداقتنایخیرات يهمانشناد رد و دناهتشگ يروآدرگ ،لنوک دراهنیار طسوت ،"مسیشاف
 فیراعت نیا زا هنومن دنچ هب اجنیا رد .تسا هدش هراشا فیراعت نیا زا یخرب هب مه مسیسکرام

 :منکیم هراشا

 

  6یلام هیامرس ِنشخِ يروتاتکید ِناونعهب  .1

 7متسیب ِنرق ِمسیتراپانب ِناونعهب  .2

 8ینایم يهقبط و ییاوژروبهدرخ ِمسیلاکیدار ِناونعهب  .3

 9ناملآ و ایلاتیا يارب صاخ ياهدیدپ ِناونعهب  .4

 10یگنهرف ِنارحب کی زا رتارف یتایونعم و تایقالخا نایب ِناونعهب .5

 11هتفرگ فده ار ینیون ِمظن ِشیاشگ هک یبالقنا ياهدیدپ ِناونعهب .6

 12یعامتجا ِیسانشناور ظاحل هب هدیدبیسآ ياهتیصخش يهدیدپ ِناونعهب .7

 13لکشیب ياههدوت ِلمع ِناونعهب .8

 14متسیب ِنرقِ یهاوختیمامت ِناونعهب .9

 15مسینردم ِربارب رد تمواقم ِناونعهب .10

                                                             
 .تفریذپ ًادعب مه تشنکبیل لراک هک یفیرعتZETKIN Clara und1923  SAS Gyula  1923 لاثم ِناونعهب 6

7 THALHEIMER 1930, 19-38 
8 SALVATORELLI 1923; LIPSET 1959, Kap. 5 
9 u.a. MACK SMITH 1959 

 درک يدنبلومرف  fascismo Ilرد ار دوخ تیعقوم زا يزتنس ،FELICE DE ;1930 MEINECKE ;1925 CROCE 1975 لاسرد 10
 NoLTE 1963 ،فلتخم ياهورین داحتا و راصحنا يهیامرس يروتاتکید 11

12 REICH 1933; FROMM 1941; ADORNO 1950 
13 P ARSONS 1949; ARENDT 1951; KORNHAusER 1959 
14 FRIEDRICH/BRZEZINSKI 1957 
15 TURNER 1972 
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 16یعامتجا ـ يداصتقا ِدشر زا یصخشم زاف يهجیتن ِناونعهب .11

 18 17یمومع ”مسیشاف“ کی ِدوبن رد یلانویسان ِعون زا ياهدیدپ ِناونعهب.12

 

 ياهلیلحت زا ییاهیشخب ،یشمارگ وینوتنآ ،چاکول جروج لیلحت اب راتشون نیا رد نم 

 هب ًاقیقد هک( "مسیشاف ياهدوت یسانشناور" باتک ِتسخن شخب رد شیار ملهلیو یتخانشناور

 ناملآ رد یتسیشاف يژولوئدیا روطچ" ینعی چاکول باتک اب نامزمه مسیشاف يریگ تردق لابند

 کی يهباثمهب فرطکیزا ،نم رظنزا مسیشاف .متسه لدمه و قفاوم )دش رشتنم "تفرگ لکش

 رگید فرط زا و دنکیم لمع یتسیلایرپما ِيرادهیامرس یقطنم دنور و یعامتجا شبنج

 نوچمه و دنکیم قیقر ار دوخ شبنج نیا اب یکیتکلاید يهطبار کی رد یتسیشاف ِيژولوئدیا

 ،)نارگراکِ دروم رد یتاقبط یهاگآ( یهاگآدوخ و یهاگآ زا هک ییاههدوت نهذ ،هنوراو ِیهاگآ کی

 .دهدیم رارق ییاوژروب يرازبا تینالقع و یگنوراو نیا عبات ار دنتسه هرهبیب

 

   مسیشاف يهرابرد فلتخم ياهشهوژپ

 رد ونرودآ اهدعب و "يرگنشور ِکیتکلاید" رد رمیاهکروه و ونرودآ هلمجزا ،تروفکنارف ِبتکم 
 کی و یگنهرف ياهدیدپ هباثمهب ار مسیشاف ،یطارفاِ تسار ِلضعمِ دروم رد شاینارنخس

 نیا ِهیلع ،تردق ِمامت اب ،چاکول .دننکیم یفرعم و هصالخ يرادهیامرس رد "یفارحنا ِشیارگ"
 يرادهیامرسِ تکرح ینالقع ِدنور ار یلاربیل يرادهیامرس هک یعضوم ،هنایارگتناک ِیقلت
 ِباتک رد و دریگیم عضوم ،تسنادیم يرادهیامرس رد یفارحنا يدنور ار مسیشاف و دناوخیم

                                                             
16 ORGANSKI 1965 
17 ALLARDYCE 1979 

 .تسا هدش هتشادرب "147/148 ص ،مراهچ دلج ،مسیسکرام ِيداقتنایخیرات يهمانشناد" زا یگمه 16 ات 5 هرامش ياهسیوناپ 18
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 ات هچین زا ِناونع اب ،تسا باتک نامه ِدادتما رد هک ياهناگادج دلجم و "لقع ِیناریو"
 ِنایم ياهطبار ،دنکیم یفرعم هیامرس ِدنیارف یقطنمِ دنور ار مسیشاف هکنیا نیع رد ،رلتیه
 .دنکیم رارقرب ،تسیوتیزوپ ياهیتناکوئن ات هتفرگ رواهنپوش و هچین زا ،یناملآ يزیتس لقع
 مسیشاف يهنیمزرد اهلیلحت نیرتناشخرد زا یکی زورما ات چاکول ِلیلحت ،هدنراگن هاگرظن زا

 هدنهد تهج لاحنیعرد و هنازیتسلقع ِشبنج ِباتزاب ،ار یتسیشاف ِيژولوئدیا ،چاکول نوچ ،تسا

 رارقرب شبنج و يژولوئدیا ِنایم یکیتکلاید ياهطبار تسا شالت رد و دنادیم شبنج نیا هب

  .دنک

 

 کی یحارط يهیلوا ياهراک هک دنیبیم يرامعم نوچمه ار لقع ِيدوبان يهفسالف چاکول

 يهسورپ رد دوخ و دهدیم ماجنا يرکف ِراک اهنت رامعم نیا و دنشکیم ذغاک يور رب ار نامتخاس

 هک دنتسه یناسک ،دنامیهس نامتخاس نیا ِنتخاس يهسورپ رد هک ینانآ .تسین میهس نتخاس

 ِدقن رد سکرام .دننکیم هدایپ نامتخاس نویسادنوف و نیمز يور رب و هتفرگ ار رامعمِ يروئت
 زا چاکولِ یناوخزاب .دمانیم نآ ياهاپ ار ایراتلورپ و بالقنا ِزغم ار هفسلف ،قح يهفسلف
 ینعی ،سکرام رظندروم يهفسلف و بالقنا ِلباقم يهطقن نداد ناشن یعونهبً ابیرقت ،مسیشاف

 و )یتاقبط یهاگآ زا مورحم ِنارگراک و يزاوژروبهدرخ زا لکشتم یتسیشاف شبنج( عاجترا

 نیرتزیتسدرخ زا یکی يهباثمهب ،هچین ،نایم نیا رد .تسا زیتسدرخ و یتسیلیهین يهفسلف

 شقن ،دوشیم يوق نایرج کی هب لیدبت ناملآ رد یتسیشاف ِعاجترا هک ینارود رد ،هفسالف

 لکشتم ،یتسیشاف ِشبنج و دنکیم افیا ار درادن روضح رگید دوخ و هدیشک ار هشقن هک يرامعم

 ِرس نیا ياپ ِشقن ،نارگراک و یلامِ يزاوژروب زا ییاهشخب ،يزاوژروبهدرخ يهقبط زا

 .دننکیم انب ار مسیشاف ِنامتخاس هک دنراد ار زیتسقطنم
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 گناگفلو ،لئنوک دراهنیار( گروبرام بتکم يهزادناهب يرکف ِنایرج چیه دیاش ناملآ رد

 رد مه نونکامه هک هپد کنارف هلمجزا بتکم نیا ِنارکفتمِ ریاس و زلوه زنیاهسناه ،توردنبآ

 دراهنیار .دشاب هتخادرپن مسیشافِ يروئت ِیسررب هب ،یتسیسکرام يهیواز زا ،)تسا تایح دیق

 باسحهب مسیشافیتنآ يهصرع ِنارکفتم نیرتهتسجرب زا نت ود ،توردنبا گناگفلو و لئنوک

 .دنتسه مسیشافیتنآ ياهکیسالک زا و دنیآیم

 

 يههد رد یتسیشافیتنآ بتاکم زا یکی ،تسا ناریا رد هتخانشان یبتکم هک گروبرام بتکم

 دروم رد ییاهيروئت" مان هب یباتک رد لئنوک دراهنیار .دشابیم زورما هب ات تسیب نرق تصش

 مسیشاف دروم رد تسار و پچ يایاوز زا هک یمهم راثآ و يرکف ِبتاکم مامت "مسیشاف
 رد ار شامسیشاف يهیرظن نیاربنوزفا وا .تسا هداد رارق یبایزرا دروم تقد اب ار دناهدشهتشون

 لکش نیرتهب هب "مسیشاف و مسیلاربیل :ییاوژروب يهطلس لاکشا" مان اب شامهم راثآ زا یکی
 مسیشاف ِلیلحت يارب تایرظن نیرتناشخرد زا یکی عقاورد لئنوک ِيروئت .دنکیم حرط نکمم

 هطلس و تیمکاح زا لکش ود ام يزاوژروب يریگلکش خیرات رد هک تسا هدیقع نیا رب وا .تسا

 يرگید و دوشیم مسیلاربیل فلتخم لاکشا مامت لماش هک یلاربیل یتیمکاح یکی :میتشاد

 .دریگیمرب رد ار یتسیشاف ياهتموکح ماسقا و عاونا هک ،تسا یتسیشاف تیمکاح يهویش

 نآ يور هک یمسا ره ،تیمکاح زا يرگید لاکشا هب مهوت عون ره رگید ریبعت هب و نیاربانب

 ،رگید زیچ ره ای یتلود يرادهیامرس ،هافر تلود ات هتفرگ یسارکمدلایسوس زا ،دوش هداد رارق

 و یسایس يانبور مسیلاربیل .دشاب دناوتیمن و تسین تیمکاحِ یلصا لکش ود نیا زا غراف

 ،"ربهر"،"اوشیپ" قلطم تیمکاح مسیشاف و تسا یتسیراتناملراپ ِيرادهیامرس کیژولوئدیا

 لیلحت نیا .درادن دوجو نایب و بزحت يدازآ نآ رد هک ياهعماج رب "هیقفتیالو" ای "رما یلو"
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 رد .مینک لیلحت رتهب ار رصاعم یتسیشاف ياهتلود و تانایرج میناوتب ات دنکیم کمک ام هب

 هب ياهرود زا و رگید روشک هب يروشک زا مسیلاربیل مه و مسیشاف مه هک تسین یکش نیا

 مسیلاربیل نامه ناریا رد مسیلاربیل هک روطنامه .دنریگیم دوخ هب یفلتخم لاکشا رگید يهرود

 .تسا فقاو رما نیا رب مه لئنوک دوخ و تسین یبرغ ياپورا ای نیچ رد

 

 مسیشاف ،مورف شیرا نوچمه يرگید ياهیتروفکنارف و ونرودآ ،شیار ملهلیو ِفالخرب ،لئنوک

 ،يداصتقا ِبناوج مامت رب تسا شالت رد وا هکلب ،دنکیمن لیلحت هناواکناور ياهویش هب اهنت ار

 ملهلیو .دوش زکرمتم مسیشافِ یتخانشناورً اشخب یتح و یشبنج ،کیژولوئدیا ،یسایس ،یخیرات

 ناشخرد رایسب یلیلحت ،هیلوا ياهشخب رد ،مسیشاف ِياهدوت یسانشناور ِباتک رد هچرگا ،شیار

 يور ،تیاهنرد اما ،دشکیم دقنهبً ادیدش ار هنایماع ِمسیسکرام و دهدیم هئارا یتسیلایرتام و

 ندوب مکاح رطاخ هب سکس ِنتشادن و )مساگرا ِدوبمک( یناور ياهلئسم هب ،ار مسیشاف ِندمآ راک

 .دهدیم طبر ،هداوناخ هاگیاج و یسنج ِبوکرس رد اسیلک ِشقن و ناملآ رد یحیسم ياهتنس

 يهتسجرب ِخروم و دنتسه و هدوب لیخد مسیشاف ِندمآ راکرس رد یتخانشناور ياهروتکاف هچرگا

 كرامسیب زا ِباتک ینعی دوخ يهداعلاقوف ِرثا دنچ رد ،رنفاه نیتسابس ینعی ،تسیشافیتنآ

 شراثآ رگید و تنایخ باتک ،یناملآ کی خیرات و رلتیه دروم رد یتاظحالم ،رلتیه هب

 ندرک هیرگ رابکی اهنت( رلتیه ِیلدگنس و مسیشاف ِدروم رد یتخانشناور و هناواکناور ِلیالد هب

 ار مسیشاف ،شیار ِدننام ،هجوچیههب رنفاه اما ،دنکیم هراشا )شردام گرم رطاخ هب مهنآ ،وا

 ،يزاسناریو یموتانآ رد مه مورف شیرا .دهدیمن لیلقت یتخانشناور يهلئسم کی هب
 یتخانشناور و يدرف ِلئاسم هب مسیشاف نداد لیلقت مهنآ و دوشیم بکترم یشحاف ِهابتشا

 .یسایس ِداصتقا ِدقن و یسانشناور ِنایم طابترا ِيرارقرب يارب یشالت چیهیب ،تسا
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 ،نیریاس و میاهلتب لراش ،لدنم تسنرا طسوت ،یسایس ِداصتقا ِدقن يهیواز زا مسیشافِ یناوخزاب

 مسیشاف يهلاقم زا یلوقلقن اجنیا رد .تسا هتفرگ تروص نکمم ِلکش نیرتهب هب

(Faschismus) مسیسکرام يداقتنا یخیرات يهمانشناد رد هدشرشتنم )HKWM( 

 ندش يراصحنا تمس هب هیامرس ِیقطنم ِشیارگ عقاورد مسیشاف هک مهد ناشن ات مروآیم

 نارادهیامرس ،لاربیل ِيزاوژروب رد ،يدیلوت ِتابسانم ِحطس رد رگا .تسا مسیلایرپما نامه ینعی

 زا سپ یکی ،تاراصحنا طسوت ،کچوک ياههیامرس و دنزادرپیم تباقر هب رگیدمه اب رازاب رد

ِ مسینویسکارف رد ار دوخ ،انبور ِحطس رد ،تباقر نیا ،دنوشیم جراخ نادیم زا يرگید
 ياهیسرک رس رب تباقر و تاباختنا رد تکرش يارب ییاوژروب ِبازحاِ يدازآ ینعی ،يزاوژروب

 و مسیلایرپما تمس هب هیامرسِ تکرح ینعی ،هیامرس ندش يراصحنا .دهدیم ناشن یناملراپ

 هعماج ِییانبور ِحطس رد ،یلام هیامرس رد یتعنص هیامرس ِماغدا و گرزب ياهلتراک و تاراصحنا

 ِبازحا رد تارکمدلاربیل و ییاوژروب راکهظفاحم ِبازحا ِماغدا رد ،یسایس ِتابسانم رد و

 و تردق ندرک يراصحنا ینعی یتسیشاف ِبازحا ِندش رتگرزب و دوشیم سکعنم ،یتسیشاف

 نیا دوش هراشا نادب تسا مزال هک يرگید يهلئسم .مسیشاف ندرک هدایپ يارب یتلود ِرادتقا

 ِعفانم زا هک قطنم نیا اب ًاقیقد ،يژولوئدیا و شبنج يهباثمهب ،مسیشاف هک تسا

 ،دنکیم تیامح ،تسا هدش رد هب نادیم زا هنارادهیامرس ِتباقر يهجیتنرد هک يايزاوژروبهدرُخ

 ای يزاسیتلود و يزاسیلم ِقیرط زا داصتقا يهلئسم ِلح نوچمه ،یتسیلوپوپ ياهراعش اب و

 هار نداد ناشن و درگبقعِ زادنامشچ اب و یعاجتراِ يژولوئدیا کی اب کچوکِ داصتقا ِندنادرگزاب

 رد ار یسایس ِتردق هک ینامز اما ،دوشیم ویتانرتلآ هب لیدبت ،هتشذگ هب تشگزاب قیرط زا هدنیآ

 زا رتهنایشحو بتارمهب ،ار یتسیلایرپما و يراصحنا ِيرادهیامرس ِقطنم ًاقیقد ،دریگیم تسد

 نویسیزوپا رد زونه هک ینارود رد هشیمه مسیشاف هچرگا .دربیم شیپهب ،لاربیل ِيرادهیامرس

 اب ینمشد زا هنابیرفماوع یلکش هب ،تسا هتفرگن تسد رد ار یسایس تردق و دربیم رس هب
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 یناملآ مسیشاف تیمکاح دنور یسررب لاثم يارب اما ،دنزیم مد نالک يهیامرس و يرادهیامرس

 .دهدیم ناشن ار اعدا نیا فالخ یبوخهب

 ندرک دنمتردق يارب یتسیشافِ تسایس هنوگچ هک داد ناشن 19یتایلوت ،1930 ههد طساوا رد"

 ياههورگ .)105-90 ,1934/35( تسا هدیماجنا 20درخ ياههیامرس ِنابحاص ِيدوبان هب ،روشک

 ییاوژروب يریگمشچِ زرط هب ار دوخ 1927 لاس زا ،ایلاتیاِ تسیشاف ِیلم ِبزح ،PNF ِيربهر

 یبزحنورد یتدحو ِفرص زا رتارف بتارمهب هک دمآ دوجو هب داحتا کی ،بزح ِحطس رد .درک

 هچره .دنک رتيوق ار يدزم راک هب هلمح ات درک ددجم یهدنامزاس ار دوخ ،تلود .دوب
 )ریخست( ِندرک مار يارب اهنآِ راک ،دنتخیمآیمرد مه اب 21ییارگفنص و يرگراک ياههیداحتا

 ماظن کی« ،ییارگ فنص .دشیم رتناسآ روشک ِداصتقا رب یلام يهیامرسِ طلست و رگراک هقبط

 »مسیلایرپما ینعی ،یگتفایهعسوت ِحطس نیرتالاب رد تسيرادهیامرس ماظن هکلب تسین دیدج

 رد ،24ِسانِا و گرزب يهیامرس 23ِعفانم ِلخادت رب ینبم نامز نامه رد 22رئواب دیکأت .)115(

 دوس ِریگمشچ ِشیازفا هب هک دش تشادرب یعوضوم ِتروصهب میاهلتب زلراچ طسوت 1946 لاس

 1928 نیب دزمتسد )دوکر(ِ دامجنا و 1938 ات 1933 ياهلاس نیب يراجت و یتعنص ياهتکرش

 داد هئارا ار يرگید ماقرا و رامآ ،یکسنیچوک نگروی .)34-229 ,16-207( دراد هراشا 1934 ات

 25ِیلم ِدمآرد ِعیزوت هک داد ناشن نمیون زنارف نینچمه .دندرکیم دییأت ار میاهلتب ياههتفای هک

 رییغت ،هیامرس عفن هب ،دصرد 26.6 هب دصرد 17.4 زا ،1938 ات 1932 ياهلاس نیب ،اهیناملآ

 و تشابنا هب لیامت هک دنهدیم ناشن ار یماقرا و رامآ نینچمه نمیون و میاهلتب .تسا هتشاد

                                                             
19 TOGLIATTI 
20 Kleineigentümer 
21 Korporatismus 
22 BAUER 
23 Interessenverflechtung 
24 NS, ناملآ ِتسیلایسوس لانویسان ِبزح  
25 Volkseinkommens 
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 نویلیم 20 زا رتشیب ياهیامرس اب( گرزب ياهتکرش ِرامش :دننکیم دییأت ار هیامرس ِزکرمت

 شیازفا دصرد 63.9 هب 52.4 زا ،1942 ات 1933 ياهلاس نیب ،هیامرس لک زا )كرام-شیار

ِ یتاقبط ِرتکاراک هکنیا رب ینبم ،نوسیم میت هب تبسن شداقتنا ،لدنم تسنرا .تسا هتشاد

 یلصا ِشیارگ هک دربیم نایاپ هب هنوگنیا ار دنکیم هیجوت یلالقتسادوخ ِزت ِکمکهب ار ییاوژروب

 هکلب ،هدوبن يزاس )یتلود( یلم ،تسیلایسوسلانویسان ِبزح ِتیمکاح تحت ناملآ ِداصتقا رد

 ،رادهیامرس هقبط ِلباقم رد »یسایس يربهر«ِ یگریچ هن ؛تسا هدوب 26ددجم ِيزاسیصوصخ

 "5Kap(.28 . ,1974( تسا )اهتکرش ربا( گرزب ياهتکرش 27يهدوزفاشزرا دازآم ِدوس هکلب
 )مسیسکرام یخیرات يداقتنا يهمانشناد زا هتفرگرب(

 

 نایرج کی ،شبنج نیا نارادمدرس يهنابیرفماوع تاغیلبت و اهییارسهوای فالخرب مسیشاف

 يهدنیامن مسیشاف .تسین نارحب نارود ِيرادهیامرس مسیشاف نینچمه .تسین هنارادهیامرس دض

 شبنج یلصا ياههیاپ يزاوژروبهدرخ هچرگا ،تسین مه يزاوژروبهدرخ ای کچوک يهیامرس

 مسیشاف ندروآ راکرس رد يزاوژروبهدرخ رانک رد مه ایراتلورپنپمل و دهدیم لیکشت ار یتسیشاف

 ،دش رکذ رتالاب هک روطنامه .تسا یتسیلایرپما يرادهیامرس شیارگ مسیشاف .دراد یتایح شقن

 و هدزای يرلتیه مسیزان نارود رد هیامرس زکرمت و هیامرس تشابنا ،هدوزفاشزرا و هیامرس دشر

 يزاوژروبهدرخ عفانم ظفح ترورض رب هراومه شندمآ راکرس زا شیپ رلتیه هچرگا .دوب دصرد مین

 رد SA )(Sturmabteilung نارس اب یصوصخ ياهثحب رد ،درکیم دیکأت نارگراک و

 مسیلایسوس رارقتسا لابند هب زگره تسیلایسوسلانویسان بزح هک دنکیم مالعا 1924 لاس

 رد یتسیشاف نامزاس نیا ناربهر .دنک هدایپ دهاوخیم ار ییایلاتیا مسیشافً اقیقد هکلب ،تسین

                                                             
26 Reprivatisierung 
27 Surplusprofite 

 هدنراگن طسوت یناملآِ نتم اب قیبطت و تاحالصا یکدنا اب ،یکمایس روای زا نتم يهمجرت ،یناملآ نتم 151 يهحفص ،مراهچ دلج ،مسیسکرام ِيداقتنایخیرات يهمانشناد 28
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 دنتسنادیم "یبالقنا" و "تسیلایسوس" و "تسیلانویسان" نایرج کی ار دوخ نامزاس نارود نآ

 بالقنا" .دوب هدش دیکأت دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام وغل ترورض رب نامزاس يهمانرب رد و

 هب آ سا یماظنهبش يهخاش .دوب یتسیشاف بالقنادض يارب یفیرعت هرود نیمه رد "تسار زا

 یتقو دیابن و دشاب تسارور هعماج اب دیاب وا هک دنکیم مالعا رلتیه هب مهور تسنرا يربهر

 ار مدرم يهدوت مسیلایسوسلانویسان مان اب درادن ار دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام ياغلا دصق

 يرادهیامرس رد .مهد ناشن ار مسیشاف رد یتسیلایرپما شیارگ مهاوخیم اجنیا رد .29دنک قیمحت

 و اهلتراک اما ،دنهدیم همادا دوخ تایح هب مه رانک رد يزاوم تروص هب راصحنا و تباقر

 رتيراصحنا ار هیامرس و دنعلبب دوخ رد ار رتکچوک ياههیامرس دناشالت رد مادم اهتسارت

 يهمان رد دوخ سکرام و تسا هتشاد دوجو يرادهیامرس تایح ياههرود مامت رد دنور نیا .دننک

 ،تسا هتشون هفسلف رقف شباتک اب طابترا رد هک فوکننآ لواپ هب شامهم تیاهنیب و یخیرات

 راصحنا و تباقر هک دنک روصت دناوتیمن وا اریز ،دریگیم هرخُس هب ار ندورپ نوچ یناهلبا

 یتروص هب سکرام يهمان نیا .دنشاب هتشاد دوجو يرادهیامرس رد نامزمه تروص هب دنناوتیم

 ریغ یتح و اهتسیسکرام طسوت اهدعب هک ار مسیلایرپما يروئت ناینب قیقد اما رصتخم

 مسیلایرپما يروئت ،ثحب نیا عوضوم هک اجنآ زا .دزیریم ار دنکیم ادیپ لماکت اهتسیسکرام

 ار مسیشاف ناوتب هک اجنآ ات ـ ارذگ ياهنوگهب نینل ثحابم هب اکتا اب اهنت منکیم شالت تسین

 .مزادرپب هلئسم نیا هب ـ دیمهف يزاوژروبهدرخ ِتیمکاح هن و مسیلایرپما شیارگ يهباثمهب

 

                                                             
 یلصا ياهشخب و دندش نارابریت مه آ سا ياضعا زا رفن اههد و دش هتشک نادنز رد سا سا طسوت 1934 لاس رد اما ،تشاد مسیشاف ِندیناسر تردق هب رد يدایز شقن هچرگا مهور تسنرا 29
 مهور هک دنتشون اههمانزور مامت رد و دندرک هتسجرب ار وا ندوب ارگسنجمه يهلاسم رلتیه ِفارطا ياهتسیشاف مهور تسنرا نتشک زا سپ یتح .دش بوذ سا سا رد یماظنهبش ِنامزاس نیا

 .دنهد هولج عورشم ار وا لتق قیرط نیا زا ات ،تسا هدوب ارسگنجمه
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 مسیلایرپما دروم رد تایرظن نیرتمهم زا یخرب هب رصتخم تروص هب تسا مزال اجنیا رد

 .میزادرپب

 

 هاکن مزیلایرپما ي هلئسم هب نینل و سلگنا،سکرام عضوم زا و یتسینومک يدتم اب میهاوحب رگا

 هیامرس لماکت زا هلحرم ي هباثم هب ار مزیلایرپما و مینک هاگن نآ نوکانوگ يایاوز هب دیاب مینک

 يراد هیامرس زا یی هلحرم هچ زا هک میهد ناشن تسا مزال ،میهد رارق یسررب دروم يراد

  .مینک یم تبحص

 

 هتشذگ رد و تسین يراد هیامرس رصع هب دودحم ،اه روشک ياه یبلط هعسوت و ییاشگ ناهج

 .تسا هدوب دوجوم توافتم ياه هنوگ هب اه یبلط هعسوت عون نیا زا یناوارف ياه هنومن مه

 رودص ياج هیامرس رودص نآ رد هک تسا يراد هیامرس ماظن لماکت زا یی هلحرم مسیلایرپما

 طسوت ناهج زا ییاه شخب رب لرتنک يارب يداصتقا و کینومژه شالت و دریگ یم ار الاک

 رما هب ،دنتسه رت يوق یماظن و یسایس ،يداصتقا ییاناوت ظاحل زا هک يراد هیامرس ياهروشک

 یتسیلایرتام یخیرات یسررب وترپ رد ار میهافم هک تسا مزال رگید ریبعت هب .دوش یم لیدبت عقاو

 .میهن رانک میناوتب ار یخیرات ياه هدیدپ دروم رد یخیراتریغ تراروصت ات میشخبب تیخیرات

 

 هتفرگ تروص رگید ياه نیمزرس ریخست يارب ناتساب مور زا هک ییاه گنج خیرات هب رگا

 و تیانج ،نتفرگ یگدرب هب ،اه نیمزرس رگید ریخست هک میسرب هجیتن نیا هب میناوت یم ،تسا

 .تسا هدوب یناتساب ياه تموکح تامادقا زا يریذپان ییادج یشخب گنج و تراغ ،یشک ناسنا

 اه نیمزرس رگید رد اه ناسنا نتفرگ یگدرب هب و اه یشک لسن نیا ،يراد هدرب و تراغ نیا

 و یعیبط عبانم ریخست رس رب یناتساب ياه يروتارپما طسوت هچرگا ،تسین مسیلایرپما اما
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 نونکات ناتساب نارود زا .دنا هتفرگ تروص هتشذگ نامکاح تمدخ رد یناسنا يورین هب یسرتسد

 هب ناشعفانم شرتسگ يارب یتح و هدومن ظفح ار دوخ عفانم دنا هدرک یعس هراومه اهروشک

 مزیلایرپما اما .دننک ناشدوخ عفانم يادف و هتشاذگ اپ ریز ار نانآ عفانم، دننک هلمح اهروشک رگید

 رد 	و توافتم هتشذگ ناهاشداپ یبلط هعسوت اب يراد هیامرس رصع زا يدیدج ي هلحرم هباثم هب
 یم هبرجت ار دوخ یگدیدنگ و دوخ ینایاپ ي هلحرم هک يراد هیامرس ماظن رمع زا هلحرم نیا

 ،هدروخن تسد عبانم هب ،رگید ياهروشک هب دوخ یشاپورف زا يریگولج يارب تسا راچان ،دنک

 .دنک لیدبت هیامرس تمدخ رد و يراد هیامرس قطانم هب يراد هیامرس ریغ قطانم لیدبت هب

 

 هتشاذگ رس تشپ ار یفلتخم لحارم ماظن نیا نونکات يراد هیامرس ماظن نیزاغآ ي هرود زا

 زا هلحرم نیا .دش عورش تارمعتسم تراغو رگید ياهنیمزرس فرصت اب لوا ي هلحرم .تسا

 مهدزون نرق نایاپ زا مود ي هلحرم .دیشک ازارد هب مهدزون نرق 	رخاوا ات مهدزناش نرق نایاپ
 یم هدیمان یتسیلایرپما ي هلحرم هک هلحرم نیا،دبای یم همادا 1950 لاس ات و دوش یم عورش

 ناهج میسقت ي هلحرم هلحرم نیا.دوش یم برغ داصتقا رب مکاح يراصحنا ي هیامرس،دوش

 لانویسان سنارت يراد هیامرس مسیلایرپما مود ي هلحرم رد .تسا یتسیلایرپما ياه تردق نیب

 نیب ناهج میسقت رس رب گنج رد عزانمالب یتردق هب اه کناب و عیانص ،اه لتراک ،یللملا نیب و

  .دنوش یم لیدبت دوخ

 

 میسقت يارب ناهج یتسیلایرپما لود نیب یتسیلایرپما گنج عقاو رد ،"یناهج" گرزب گنج ود

 هتفرگ تروص یتسیلایرپما یبلط هعسوت و مسیلایرپما مود ي هلحرم رد ناشدوخ نیب ناهج

 یتلود يراصحنا ي هیامرس ي هطلس و يرترب ي هلحرم ،موس ي هلحرم  .موس ي هلحرم.دنا
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 یلم ياه شبنج و هیامرس یناهج رازاب ي هبرجت ریثات تحت،دش عورش 1950 لاس زا هک ،تسا

 دشر لاح رد هدنام بقع ياه نیمزرس رامعتسا و هدیشاپ مه زا یتارمعتسم ماظن،تارمعتسم رد

 .دریگ یم تروص یناهج رازاب مزیناکم قیرط زا هیامرس و الاک رودص اب

 

 عاونا رانک رد یتلود يراصحنا ي هیامرس دوجو و یتیلم دنچ گرزب ياه تکرش لیکشت

 هرود نیا ياه یگژیو زا هدنام بقع ياهروشک رد يراد هیامرس تابسانم دشر اهراصحنا

 يراد هیامرس سکرام يراد هیامرس ییالاب ي هلحرم و يراد هیامرس دروم رد سکرام هاگدید.دنا

 یعامتجا هیامرس لک باتزاب هلزنم هب هکلب یصوصخ هیامرس هداس بیکرت و عمج هباثم هب هن ار

 ییاهن لماکت هجیتن رد" دسیون یم :23 لصف موس دلج لاتیپاک رد سکرام .دریگ یم رظن رد
 ،تسا ناگدننک دیلوت لاوما هیامرس دیلوتزاب يوس هب مزال یلاقتنا هلحرم کی يراد هیامرس دیلوت

 ناگدننک دیلوت لاوما هباثم هب هکلب ،درفنم ناگدننک دیلوت یصوصخ لاوما هباثم هب هن اما

 )رگادوس دمحم ،مسیلایرپما دروم رد تایرظن زا یشخب یسررب باتک زا هتفرگرب( ."كرتشم
 

 یم رارق یسررب دروم ار ماظن نیا لاتیپاک رد و هتخانش ار يراد هیامرس ماظن یبوخ هب سکرام

 رتشیب دوس بسک يوس هب هیامرس موادم شیارگ،هیامرس کیناگرا بیکرت هب لاتیپاک رد وا .دهد

 اب وا اما ،دنیب یم اتسار نیمه رد ار رگید روشک هب يروشک زا هیامرس رودص و دنک یم هراشا

 هب دراد شهاک هبور موادم دوس خرن هیامرس کیناگرا بیکرت نتفر الاب اب هکنیا هب هراشا

 یم دوجو هب دوس خرن شهاک هجیتن رد هک يراد هیامرس ماظن يراتخاس و يراودا ياهنارحب

 هاتوک رد تسا نکمم هچرگ رگید روشک هب يروشک زا هیامرس رودص .دنک یم هراشا زین دنیآ

 زاسراک يراتخاس و يراودا ياهنارحب زا يراد هیامرس تاجن يارب ویتانرتلآ کی ناونع هب تدم

 تسد زا ار دوخ يدمآراک ویتانرتلآ نیا یللملا نیب رازاب عابشا و هیامرس ندش یناهج اب اما ،دشاب
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 يژولوئدیا و لاربیلوئن تانایرج طسوت هک لکش نیا رد هیامرس رودص هک تساجنیا ،دهد یم

 تسایس(  Empowermentتسایس مان تحت هنوراو يژولوئدیا قیرط زا لاربیلوئن

 ياهروشک هب کیژولوئدیا و کینومژه ضرعت نیا لباقم رد .دوش یم هیجوت و غیلبت )یتیامح

 رشب ي "هناتسود رشب ياه گنج" ای یتیامح ياه تسایس مان ریز ،موس ناهج هب موسوم

 تسا هتشاد دوجو دوخ تاضقانت مامت اب یتسیلایرپما دض و يرامعتسا دض تازرابم هشیمه ،شک

 رد مسیلایرپما و رگرامعتسا ياهروشک ندناشک تسکش هب مدرم ياه هدوت تازرابم نیا نودب و

 زاجیآ .دوب نکمم ریغ هریغ و مانتیو ،ابوک ،وگنک ،سنوت ،ریازجلا نوچمه فلتخم ياهروشک

 یم رارق یبایزرا دروم تقد اب ار ياه یگدیچیپ نیا "اه تایبدا و للم ،تاقبط" باتک رد دمحا

 زا لاربیل "پچ" نیعفادم یتسیلاینولک مسینردم ای یتسینردم تسپ تالبعزخ لباقم رد و دهد

 .(Ahmad 2022) دنک یم عافد یتسینومک عضوم کی

 

 هک یتروص رد ،دندرک یم دادملق خیرات زا يرورض هلحرم ار يرگرامعتسا سلگنا و سکرام 

 ي هنارگرامعتسا ي هلحرم رگید ریبعت هب .دنک فقوتم ار هلحرم نیا دناوتن یتسینومک شبنج

 شخب سلگنا و سکرام رظن زا ،اهروشک رگید ياهزرم هب هیامرس شرتسگ ینعی يراد هیامرس

 "نز" نوچمه هشیمه هیامرس هک تسا دقتعم سکرام .تسه هیامرس قطنم زا يریذپان ییادج
 ي هیلوا راثآ رد سلگنا و سکرام .دروخب ار یچ همه دراد تسود و دراد رایو هک تسا ي

 زا عماوج نداد روبع يارب ریذپانزیرگ یترورض ار نآ رامعتسا ندرک موکحم نمض ناشدوخ

 نم دسیون یم سکرام نوبیرت یلید كرویوین همانزور رد .دنتسناد یم يراد هیامرساشیپ لحارم

 درک کش ناوت یمن اما متسین میهس دندوب دقتعم ناتسودنه ییالط رصع هب هک یناسک رظن اب

 ناتسودنه نونکات هچنآ زا تیاهن یب دندرک دراو ناتسودنه هب اهیسیلگنا هک ار یتامدص هک
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 ياهخرچ و یتسد ياهکود هک دندوب یسیلگنا ناراکزواجت اجنیا رد .تسا توافتم هدش لمحتم

 Marx 1960) . دندرک نآ نیزگیاج ار هتفرشیپ تالآ نیشام و دندرک ناریو ار يدنه یگدنسیر

["New-York Daily Tribune" Nr. 3804 vom 1853]) 
 

 ار عفانم نیرت موش دنه رد یعامتجا بالقنا داجیا رد ناتسلگنا كرحم هک دراد تقیقح نیا

 ،تسین نیا هلئسم اما ،تسا هدرک رمع هناهیفص نآ يارجا هوحن رد و تسا هداد یم لیکشت

 یعامتجا عضو رد يداینب بالقنا نودب ار دوخ تشونرس دناوت یم تیرشب ایآ هک تسا نیا هلئسم

 هاگآان هلیسو هباسم هب روشک نآ دشاب هک هچره ناتسلگنا تیانج هنرگا ؟دناسرب ماجنارس هب ایسآ

 )نوبیرت یلید كرویوین(.اج نامه ،تسا هدرب ولج هب دنه رد ار بالقنا خیرات

 

 تایرظن و دنتفگ نخس مسیلایرپما هنیمز رد هک دندوب یناسک نیلوا هرمز زا سلگنا و سکرام

 سکودترا ياهتسیسکرام رگید و نینل تایرظن ي هیاپ هک دندومن حرطم هنیمز نیا رد ار یقیقد

 یفکمان فرصم لوصحم ار مسیلایرپما نوسباه ناج مسیلایرپما دروم رد تایرظن زا یخرب.دش

 و گنیدیرفلیه ،گروبمازکول ازر نوچمه ناناد داصتقا و اهتسیسکرام زا يرایسب .دناد یم

 رثوم ياضاقت مدع و دیرخ فعض و دیلوت شزرا بذج و رازاب مزیناکم رد ار نارحب تلع يزیئوس

 یتافالتخا مغریلع دشاب یم نوسباه تایرظن ياتسار رد یعون هب تایرظن نیا همه .دنناد یم

 ترورض و مزیلایرپما شیادیپ هدمع لماع هک دوب دقتعم نوسباه .دنشاب هتشاد تسا نکمم هک

 دوب دقتعم و تسناد یم یعاجترا يدومن ار مزیلایرپما وا .دشاب یم عیانص زکرمت هیامرس رودص

 .تسا هعماج ندش يراد هیامرس هلحرم زا لبق هرود هب تشگزاب مزیلایرپما
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 تارکمد لایسوس بزح ناربهر 	زا و یلام هیامرس روهشم باتک هدنسیون گنیدیرفلیه فلودور
 باتک رد مزیلایرپما و تاراصحنا دشر هرابرد هک یتسیسکرام نیتسخن ،مود لانویسانرتنا و ناملآ

 دیلوت فلتخم ياه هتشر نیب بسانت مدع هدیئاز ار نارحب وا .تسوا ،دیوگ یم نخس هدربمان

 فالخرب گنیدیرفلیه .تسا يراد هیامرس هلحرم نیرخآ یلام هیامرس دوب دقتعم و تسناد یم

 دیکات یبلط هعسوت و يرگرامعتسا كرحم يورین هباسم هب یسایس ياه هزیگنا هب نوسباه

 هیامرس تسایس زا تسا ترابع مزیلایرپما هک دوب دقتعم گنیدرفلیه نوچمه زین نیراخوب .تشاد

 نینچمه و زیمآ رهق ياهشور هب نتسج لسوت مزلتسم یشور نینچ همادا دنک یم هفاضا و یلام

 ار هیرظن راهچ یمومع یطارفا دیلوت اب هطبار رد نارحب هرابرد نیراخوب .تسا گنج شرتسگ

 :دنک یم رکذ

 

 دوجو اقلطم یمومع یطارفا دیلوت ،دندوب دقتعم هک هس دننام یگنهامه نارادفرط هیرظن _1
 .درادن

 دیلوت هراومه دندوب دقتعم هک گروبمازکول ازور و هیسور رد اهکیندران ،يدنومسیس هیرظن _2	
  .دراد دوجو یطارفا

 تبحص يراودا ياهنارحب هاگیب و هاگ يریذپان بانتجا زا هک یمسر ياهتسیسکرام هیرظن _3
 یکسوناراب ناگوت و گنیدیرفلیه دننام ییاهسکدترا :فلا دنا هتسد ود دوخ هورگ نیا .دننک یم

 هک دننک یم لالدتسا و هتسناد دیلوت يدرف ياه هخاش نیب یبسانت یب هدیئاز ار نارحب هک

  .درادن یشقن نارحب داجیا رد فرصم لماع
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 یبسانت یب هدیئاز يداصتقا نارحب دننک یم لالدتسا هک نینل و سکرام دننام ییاهسکدترا :ب

 ار یلام هیامرس گنیدیرفلیه .دنناد یم نآ زا یئزج ار فرصم لماع هک تسا یعامتجا دیلوت رد

 یخرب یسررب باتک،اجنامه زا نومضم هب لقن(.دناد یم يراد هیامرس لماکت هرهم نیرخآ

 تشابنا یسایس نایب ار مزیلایرپما گروبمازکول ازرگروبمازکول ازر)مزیلایرپما دروم رد تایرظن

 یقاب يراد هیامرس ریغ قطانم زا زونه هچ نآ ندروآ تسدب يارب زیمآ تباقر هزرابم رد هیامرس

 نینچمه تسناد یم نآ نایاپ و يراد هیامرس زا یخیرات هلحرم کی ار مزیلایرپما وا .تسا هدنام

 تفگ یم .تسا ناهج هدنام بقع قطانم ندناشک ندمت روحم هب دنیارف مسیلایرپما دوب دقتعم

 دنوش یمن بذج يراد هیامرس رازاب رد هک یفرصم ياهالاک یطارفا دیلوتت اب يراد هیامرس

 قبط .دنوش یم ببس اهروشک رگید رد يراد هیامرس تکرح هجیتن رد بالقنا و گنج تنوشخ

 هیامرس رد يراد هیامرس ره هزیگنا و تسا رازاب هلئسم يراد هیامرس دیلوت هدمع هلئسم وا يوگلا

 ار نیا رکف نوچ دوب هابتشا تدش هب شورف رازاب زا وا كرد .تسا رتشیب دوس بسک يراذگ

 یم نارحب راچد ای هدیسر 	تسب نب هب شندش یناهج و رازاب ندش عابتشا اب هک دوب هدرکن
 ارتلوا ناونع تحت مزیلایرپما زا يدیدج عون هب مزیلایرپما دروم رد یکستوئاک لراک.دوش

 هزات لصف 1980 ههد رد یتسیلایرپما تسایس زا لکش نیا هک دنک یم هراشا مزیلایرپما

 .دوش یم رادیدپ هک تسا یتارمعتسم

 

 یم هرمعتسم ياه روشک ینادابآ بجوم رهاظ هب هچرگ تسایس نیا هک تسا دقتعم یکستوئاک

 وا .دوش یم هدیعلب مزیراتیلم طسوت دوش یم دیلوت "هرمعتسم" 	اهروشک نیا رد هچنآ،اما دوش
 یم یبایزرا یعاجترا ار مزیلایرپما ،دیوگ یم نخس سکرام هاگدید فالخ مزیلایرپما دروم رد

 لوا یناهج گنج ياهلاس رد .دناد یمن يراد هیامرس هعماج ریذپانزیرگ ترورض ار نآ و دنک

 نیا رد درک ادیپ ریغت مزیلایرپما دروم رد وا رظن و دش يداینب تاریغت راچد یکستوئاک تایرظن
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 لماکت گنهامه و وج حلص مزیلایرپما هب رگزواجت و بلط گنج مزیلایرپما زا وا تارظن هرود

 هزات عضاوم،دش هراشا نآ هب مه رتالاب هک 	مزیلایرپما ارتلوا ناونع تحت شا هلاقم رد .درک ادیپ
 اب هتشون نیا رد وا .دوب توافتم گنج زا لبق شعضاوم اب هک تفرگ شیپ رد ییا یعاجترا و

 و یگنهامه لداعت ندروخ مهرب نینچمه .تساوخرب نآ زا عافد هب و دش گنهامه مزیلایرپما

 هک تسا دقتعم وا درک یم دادملق يا هرود ياهنارحب لماع ار يدیلوت ياه هتشر بسانت

 ناهج كرتشم رامثتسا زا .دنک یم ار دوخ روگ يزرواشک قطانم ندرک یتعنص اب مزیلایرپما

 یم وج تملاسم و بلط حلص مزیلایرپما رادفرط رخآ رد و درب یم مان مزیلایرپماربا کی طسوت

 .تسا يرتمک داضت ياراد وا لوق هب هک ددرگ

 

 ار يزاوژروب تنوشخ هب شیارگ هک تسا دقتعم وا هک دسیون یم یکستوئاک هنیمز رد نیراخوب

 یتسیمرفر ياه هشیدنا غیلبت هب قیرط نیدب و ایراتلورپ يزیمآ تملاسم هب شیارگ اب ناوت یم

 زا یخرب یسررب هب اجنیا رد هک روطنامه.دزادرپ یم مزیسکرام ناونع تحت هنابلط حلص و

 لاربیل ناناد داصتقا يوس زا زین يرگید ددعتم تایرظن و میتخادرپ مزیلایرپما دروم رد تایرظن

 ای دشاب تسرد تایرظن نیا زا یخرب تسا نکمم رهاظ هب هک تسا هدش حرطم تسیلایسوس ای

 هک تسا نیا تیعقاو اما،دنشاب يراد هیامرس و مزیلایرپما دروم رد تایعقاو زا یشخب يواح

 یکچوک شخب اهنت و هتخادرپ مزیلایرپما یسررب هب یحطس يا هویش هب تایرظن نیا زا يرایسب

 داصتقا و مزیلاربیل عضوم زا هن مزیلایرپما یملع و قیقد یسررب .دنا هدرک نایب ار تیعقاو زا

 نیارد هاگدید نیرتلاکیدار .دریذپ تروص مزینومک و رگراک هقبط عضوم زا دیاب هکلب ییاوژروب

 ریز رد هک يراد هیامرس هلحرم نیرتالاب هباثم هب مزیلایرپما باتک رد نینل قیفر هاگدید هنیمز

  .میزادرپ یم گرزب رثا نیا یسررب هب
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 ناناد داصتقا زا زنیک .مزادرپب مزیلایرپما دروم رد تایرظن زا رگید یخرب مناد یم مزال نآ زا لبق

 نییاپ هدیئاز ار نارحب و دنک یم یفرعم اضاقت دوبمک هجیتن ار مزیلایرپما یبلط هعسوت روهشم

 رصانع ثاریم ار مزیلایرپما رتیپموش .دناد یم یفکمان فرصم و يراد هیامرس لک ياضاقت ندوب

 هب رتیپموش .درب یم مان دب و بوخ مزیلایرپما ،مدرم مزیلایرپما زا و دناد یم يراد هیامرس لبقام

 يراد هیامرس یگژیو هک تسا دقتعم صلاخ يراد هیامرس عفادم و مزیسکرام نمشد ناونع

 مزیلایرپما وا .تسا توافتم تسا راصحنا نآ یلصا یگژیو هک مزیلایرپما اب هک تسا دازآ تباقر

 ماظن ار يراد هیامرس و دناد یم دودحمان يرابجا شرتسگ يوس هب یتلود فده یب شیارگ ار

 مزیلایرپما دروم رد رتیپموش اب زین هگنال و نوم رکراپ .دناوخ یم ارگدرف کیتارکمد و ییالقع

 .يداصتقا هن تسا یسایس مزیلایرپما تخانش يارب نارظن بحاص نیا رایعم .دنتسه رظن مه

 هب مادکره اهتسیکستورت و ییاکیرمآ ياهتسیسکرام ات هتفرگ ناراب و يزیئوس لپ زا هصالخ

 دش هتفگ هک روطنامه مزیلایرپما دروم رد.دندرک تبحص مزیلایرپما دروم رد يا هیواز زا و یلکش

 جراخ رت یلک هاگدید ود زا نم رظن زا اههاگدید مامت اما تسا هدش حرطم يدایز ياههاگدید

 هلحرم ار مزیلایرپما هک تسا نآ لوا هاگدید _1میزادرپ یم نآ یسررب هب اجنیا رد .تسین
 رت یقرتم يراد هیامرس هب تبسن ار نآ و دمان یم يراد هیامرس ماظن ریذپان بانتجا و يرورض

 .دشاب یم سکودترا ياهتسیسکرام ریاس و نینل و سلگنا سکرام هاگدید هاگدید نیا .دناد یم

 يداصتقا لوصا ندومن جیار و يراد هیامرس لبقام نارود هب تشگزاب ار مزیلایرپما مود هاگدید

 هب هن ار نآ و دناد یم یعاجترا ار مزیلایرپما هاگدید نیا .دناد یم يراد هیامرساشیپ یسایس و

 یم رظن رد يراد هیامرس اب توافتم الماک یماظن هباثم هب هکلب يراد هیامرس زا يا هلحرم هباثم

 زا اما دنشاب یم اراد ار يرگید هعومجم ریز دش هتفگ هک روطنامه هاگدید ود نیا دنچره .دریگ

 نینل هاگدید درک حرطم مزیلایرپما هنیمز رد ار ثحابم نیرت يا هشیر هک یهاگدید هدنراگن رظن

 نآ رد هک دمان یم يراد هیامرس ماظن یلاقتنا و يراصحنا ییاهن هلحرم ار مزیلایرپما نینل .تسا
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 هب نینل .دنیشن یم ار یتعنص هیامرس ياج یلام هیامرس و دریگ یم ار دازآ تباقر ياج راصحنا

 نیا هک تسا دقتعم و دنک یم هراشا اهراصحنا شیادیپ و دودعم يا هدع تسد رد دیلوت زکرمت

 یگدنز دوخ دوس قیرط زا هک دش دهاوخ روخ تفم و لگنا تیلقا شیادیپ بجوم تورث زکرمت

 هیامرس بیکرت زا دیوگ یم وا .هریغ و كالما نابحاص نازاب هتفس دننام یناسک دننارذگ یم

 هراشا الاک رودص زا زیامتم هیامرس رودص هب نینل .دریگ یم لکش یلام یشراگیلا یلام و یتعنص

 نآ مزیلایرپما یلصا ياهتیفیک زا یکی دسیون یم وا .تسا جیار مزیلایرپما هلحرم رد هک دراد

 هزرابم هجیتن رد و هدرک عیرست اهروشک نیرت هداتفا بقع رد ار يراد هیامرس لماکت هک تسا

 .)ییایراتلورپ بالقنا یگنج همانرب( دهد یم شرتسگ ار یلم متس هیلع

 

 عاجترا و دازآ تباقر اب قبطنم یسارکمد یسایس عاجترا يانبور ار مزیلایرپما یسایس يانبور 

 هن دشوک یم هطلس يارب یلام هیامرس نآ رد هک دنک یم دادملق راصحنا اب قباطم یسایس

 عاونا زا یکی اهنت هن و یسارکمد یفن ینعی یلک روط هب مزیلایرپما دسیون یم نینچمه .يدازآ

 زا يروتاکیرک نینل( .هریغ و یلم يراتخمدوخ ینعی یسارکمد زا عونره هکلب یسارکمد

 نیرتتسرد دش ماجنا هک ییاه یسررب هب هجوت اب نیا رب انب )یتسیلایرپما مزیمونوکا و مزیسکرام

 هب نینل و سلگنا سکرام هک تسیهاگدید )مزیلایرپما( هنیمز نیا رد ثحابم نیرتقیقد و هاگدید

 اب توافتم ماظن هن يراد هیامرس ماظن زا هلحرم کی هباثم هب مزیلایرپما یسررب هب نیداینب هویش

  .دراد هراشا نآ

 

 ار مسیلایرپما ،يرادهیامرس يهلحرم نیرتالاب يهباثمهب مسیلایرپما ِباتک رد نینل
 :دنکیم يدنبعمج هنوگنیا
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 مییوگب دیاب مییامنب مسیلایرپما يارب يرتهاتوک رودقملایتح ِفیرعت میشاب هتساوخ رگا"
 رب رد ار تاکن نیرتمهم یفیرعت نینچ کی .تسا يرادهیامرس يراصحنا هلحرم مسیلایرپما

 زا کناب دنچ يهیامرس نتخیمآ مهرد زا تسا ترابع یلام يهیامرس فرطکیزا اریز ،دراد

 رگید فرط زا ؛نارادهناخراک يراصحنا ياههیداحتا يهیامرس اب يراصحنا ياهکناب نیرتگرزب

 فرط زا هک یقطانم رد عنامالب هک يرامعتسا تسایس نآ نایاپ زا تسا ترابع ناهج میسقت

 بحاصت يرامعتسا تسایس هب لاقتنا و تفاییم طسب دوب هدشن لاغشا يرادهیامرس تلود چیه

 .تسا هدشمیسقتً الماک هک ناهج زا ییاهنیمزرس يراصحنا

 صیخلت ار هدمع تاکن اریز ،دنکیم ناسآ ار بلطم مهف هچرگ هاتوک رایسب فیراعت یلو

 فیرعت هب هک ار ياهدیدپ مهم رایسب تایصوصخ دیاب هکارچ ،دنتسین یفاک فصولاعم ،دیامنیم

 مامت یبسن و طورشم تیمها نتفرگ رظن رد اب نیاربانب .دیشک نوریب اهنآ زا دراد جایتحا

 رد نآ لماکت ریس مامت رد ار هدیدپ کی هبناجهمه طباور دنناوتیمن زگره هک یلک ياهفیرعت

 :دشاب نیریز تمالع جنپ نمضتم هک دومن یفیرعت نانچنآ مسیلایرپما يارب دیاب - دنریگرب

 رد هک ار ییاهراصحنا هک هدیسر لماکت یلاع هلحرم نانچنآ هب هک هیامرس و دیلوت زکرمت 1

 ؛تسا هدروآ دوجو هب دننکیم يزاب یعطاق شقن يداصتقا یگدنز

  

 هیامرس" نیا ساسا رب یلام یشراگیلا داجیا و یتعنص هیامرس اب یکناب هیامرس نتخیمآ مه رد 2

 ؛"یلام
 

 ؛دیامنیم بسک يدج رایسب یتیمها ،تسا زیامتم الاک رودص زا هک هیامرس رودص 3
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 ؛دیآیم دیدپ دناهدومن میسقت ار ناهج هک ینارادهیامرس یللملانیب يراصحنا ياههیداحتا 4

  

 .دسریم نایاپ هب يرادهیامرس لود نیرتگرزب فرط زا ناهج یضرا میسقت 4

 

 تدایس یلام يهیامرس و اهراصحنا نآ رد هک تسا يرادهیامرس لماکت زا هلحرم نآ مسیلایرپما

 فرط زا ناهج میسقت و هدومن بسک ياهداعلاقوف تیمها هیامرس رودص ،هدروآ تسد هب

 ياهروشک نیرتگرزب فرط زا ناهج یضارا مامت میسقت و هدیدرگ زاغآ یللملانیب ياهتسارت

 .تسا هدیسر نایاپ هب يرادهیامرس

 روبزم فیرعت هب هک( ار مسیلایرپما يداصتقا ًافرص یساسا میهافم اهنت رگا دید میهاوخ ًالیذ ام

 هب تبسن ار يرادهیامرس یلعف هلحرم و یخیرات تیعقوم هکلب ،هتفرگن رظن رد )دوشیم دودحم

 رد يرگراک شبنج رد یساسا نایرج ود اب ار مسیلایرپما هطبار ای و یلکروطهب يرادهیامرس

 دیاب نونکا یلو .دومن فیرعت يرگید روطهب ار مسیلایرپما دیاب و ناوتیم هنوگچ - میریگرظن

 يرادهیامرس لماکت زا یصاخ هلحرم کش نودب روکذم موهفم هب مسیلایرپما هک میوش رکذتم

 ام دشاب هتشاد مسیلایرپما زا يرتلدتسم ناکمالایتح ِروصت دناوتب هدنناوخ هکنیا يارب .تسا

 هک ـ يزاوژروب نانادداصتقا زا يرتشیب رظنراهظا تسا نکمم هچ ره میاهدرک یعسً اتدمع

 هب .مینک لقن - دنیامن فارتعا ار يرادهیامرس نیون تایداصتقا مّلسمً الماک تایعقاو دنروبجم

 هک دوش هدرُب یپ هتکن نیا هب دهدیم ناکما هک هدیدرگ رکذ یلصفم رامآ زین روظنم نیمه

 لاقتنا ینعی تیفیک هب تیمک لیدبت و هتفای امن و وشن ياهجرد هچ ات هریغ و یلام يهیامرس

 یتجاح هتبلا .تسا هدش رهاظتم یصوصخب زیچ هچ رد مسیلایرپما هب هتفایلماکت يرادهیامرس

ً الثم و تسا ریغتم و طورشم يزرمودح ره هعماج و تعیبط رد هک تسین هتکن نیا رکذ هب
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 هب مسیلایرپما "ییاهن" رارقتسا ایآ هک دوش ثحب عوضوم نیا فارطا رد هنیآره تسا هنادرخبان

 30 " .تسا طوبرم ههد ای لاس مادک

 يانبور اب یتسیلایرپما میژر کی ار ناریا یمالسا يروهمج میژر ریخا ياهلاس رد نم

ِ يرظن ِراتفاب میهاوخب رگا .مراد ار دوخ ِيرظن لیالد مه هلئسم نیا يارب و ماهدناوخ یتسیشاف

 تسا هدش هتشون يرادهیامرس لماکت خیرات زا یصخشم نارود يارب هک ،نینل ِمسیلایرپما يروئت

 ییاهکناب و يراصحنا تاسسؤم هنوگچ هک دید میهاوخ ،مینک لقتنم زورما تیعقوم هب ار

 ییاه هسسوم ناونع هب يوضر سدق ناتسآ،نافعضتسم داینب هب هتسباو ،انیس کناب نوچمه

 هاپس قیرط زا ،ار تفن ِتعنص زا يدیلوت يهیامرس تسا هتسناوت هک تسا یتسیلایرپما رپوس

 هقطنم ِمیسقت يارب ياهقطنم ياهگنج قیرط نیا زا و دنک ماغدا یلام يهیامرس رد ،نارادساپ

 يارب ،عیانص رگید ای یماظن عیانص ای تسا تفن دوس قوف يهیامرس أشنم هکنیا .دربب شیپهب ار

 طسوت هک تسا یعرف يهلئسم کی نیا ،دشاب هتشاد یتیمها دیابن ًالصا اهتسینومک ام

 دنهاوخب هک ییاهتسیسکرام هن ،دوشیم دیکأت نآ يور يزاوژروب ِنانادداصتقا و اهتارکونکت

 ورهبور یتسیلایرپما ِیلام ِیشراگیلا يرس کی اب ناریا رد ام .دنسرب یبالقنا يهجیتن هب نآ زا

 هدش ثعاب و تسا هدرک يراصحنا هعماج زا يدودحم رشق ناتسد رد ار هیامرس هک میتسه

 نینل هب هعجارم اب اجنیا ات نیاربانب .دوش ماغدا یلام يهیامرس رد یتعنص يهیامرس هک تسا

 نیا رگید يهلئسم .تسا یتسیلایرپما میژر کی ناریا میژر هک درک تابثا یتسردهب ناوتیم

 میسقت يارب ،یتسیلایرپما یبلطگنج يهعسوت تباث ياپ کی ،هقطنم رد ناریا میژر هک تسا

 يهلئسم هک دهدیم ناشن نیا و تسا ناریا ياهزرم زا جراخ هب هیامرس شرتسگ و هقطنم

                                                             
 متفه شخب ،يراد هیامرس يهلحرم نیرتالاب يهباثم هب مسیلایرپما ،نینل فونایلوا یچیلیا ریمیدالو 30

http://lenin.public-archive.net/ 
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 فرطهب اهروشک مامت رد هک دنتسه هنارادهیامرس داصتقا يهکس يور ود ،راصحنا و تباقر

 .دننکیم تکرح ،يدوبان ای مسیلایرپما

 مسیشاف زا ام ریبعت و فیرعت ،ددرگیمرب ناریا میژر ندوب یتسیشاف هب هک اجنآ ات نینچمه

 ،تسین نارحب لاح رد یتسیلایرپما و یلام يرادهیامرس يژولوئدیا اهنت مسیشاف .تسا توافتم

 دراهنیار( ییاوژروب تیمکاح ِلکش ود زا یکی ،)چاکول گروئگ( لقع ِيدوبان ِيژولوئدیا هکلب

 عقاورد اما ،دوشیم رهاظ یتسیلایسوسهبش ِلاکشا اب ادتبا رد هک یتسیلوپوپ يژولوئدیا ،)لنئوک

 مسیشاف نینچمه .تسا )لدنم تسنرا( دنکیم یصوصخ ًاددجم ،لاکشا زا یلکش هب ار هیامرس

 ییاهر يوجتسج رب دیکأت و ییوشزغم ماظن قیرط زا هک تسا ینالقعِّدض یعامتجا ِشبنج کی

 .)نارگید و شیار ملهلیو( .دنکیم لمع هتشذگ رد هدنیآ

ِ یگدنز ،بهذم ،هتشذگ هب تشگزاب ِقیرط زا هدنیآ هار يوجتسج اب رلتیه کبس هب دالجِ ینیمخ

 ِماظن هک یتخبدب و رقف زا هدمآ هوتس هب ِمدرم يهدوت ،ینیشن ریصح و هداوناخ سیدقت ،ییاتسور

 میژر تسناوت و درک لیدبت مسیشاف تارقف ِنوتس هب ،دوب هدناسر بل هب ار ناشناج یهاشنهاش

 زا نوریب هب ناریا رد هیامرس تکرح تلصخ ،نآ اب نامزمه .دروایب راکرس ار دوخ یتسیشاف

 ،)درذگیم البرک زا سدق هار( یتسیشاف و یبهذم ياهراعش بلاق رد گنج قیرط زا ،اهزرم

 رد هیامرس ِندرک هزات سفن يارب یتمعن و يداع مدرم يارب زادناربنامناخ یگنج ِزاسهنیمز

 نوچمه یفلتخم ياههژورپ بوچراچ رد ،مسیلاربیلوئن و مسیلایرپما يوس هب تکرح و ناریا

 نآ ِلابندهب و یناهج رازاب رد ناریا ِماغدا و "اهندمت يوگتفگ" اهدعب ،یگدنزاس يهژورپ
 راصحنا هب ار یتعنص و یلام هیامرس هک ییورین نیرتردتقم يهباثمهب هاپس ذوفن يهنماد شرتسگ

 .دش ،اهزرم نوریب هب ،تسا هدروآرد دوخ
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 مسیشاف ِرتکاراک دنناوتیمن هجوچیههب هک ،یکستورت و نیلاتسا ياهثحب هب اهنت ام رگا نیاربانب

 يدج تاهابتشا راچد دوخ ياهلیلحت رد کشیب ،مینک اکتا ،دننک میسرت رضاح طیارش رد ار

 پچ ياهورین رتشیب هک يراک .مینکیم همجرت يراکهظفاحم ِناونعهب ار مسیشاف و میوشیم

 .دنهدیم ماجنا اپورا رد

 

 نارحب هچ و يداصتقا نارحب هچ ،يرادهیامرس رد نارحب دیابن ام هک تسا نیا رگید يهتکن

 دیلوت زا يریذپانییادج ءزج نارحب .میهد فیفخت دیلوت ِتابسانم رد یشرانآ هب ار ،یسایس

 يهویش ِیتاذ هک تسا ییاهنارحب ِلوصحم دوخ دیلوت رد یشرانآ .تسا يرادهیامرس

 دیلوت ار نارحب ،دیلوت يهویش نیا نوچ ،دوشیم نارحب راچد يرادهیامرس .دنتسه يرادهیامرس

 لقتنم يداصتقا يانبور هب يداصتقا ياهنارحب نیا .دروخیمرب هفقو هب دوز و دنکیم دیلوتزاب و

 يهیرظن .دنباییم لاقتنا يرگید يهلحرم هب یتسیشاف ياهشبنج و گنج اب ای ،دنوشیم

 هکارچ .دشاب اشگهار اجنیا رد تسا نکمم رتیپموش فزوج ي"هناقالخ بیرخت"

 نارحب کی .دنک لرتنک دناوتیم رگید ِنارحب هب ندزنماد اب ار نارحب اهنت ،يرادهیامرس

 نیشیپ نارحب زا ار مدرم نهذ یکوش نوچمه دناوتیم يداصتقا نارحب کی زا رتكانتشحو

 ناریا رد یمالسا مسیشاف رگا .دوش مکاح يهقبط يارب نارحب زا روبع بجوم و دنک فرحنم

 يهمادا ،دسرب تردق هب یلاشوپ ِيرگیبالقنا و یهانپرگراک ،هنابیرفماوع تاغیلبت اب دوب هتسناوت

 تموکح تسناوتیم ًاقیقد یتنطلس روفنم میژر ینوگنرس يارب ناریا شکمتس ياههدوت بالقنا

 اب ،بالقنا "نارحب" زا روبع هک نیا رب طورشم ،دراپسب روگ هب ار یمالسا یتسیشاف تّقوم
 گنج هک میاهدناوخ اهراب و اهراب .تفرگیمن تروص میژر طسوت گنج لثم یعیجف نارحب

 ياههدوت يارب هچنآ .تسا تسرد رظن نیا .دوب تمعن نیرتگرزب مکح رد مکاح يهقبط يارب
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 ندرک هزات سفن مکح رد مکاح يهقبط يارب ،دوب يداصتقا و یناسنا يهعجاف نیرتگرزب مدرم

 کیژولوئدیا یگنوراو کی اجنیا رد .دوب ناریا رد مسیشاف ياههیاپ و دوخ تردق تیبثت يارب

 بالقنادض ناونعهب یمالسا ياهتسیشاف ار نیتسار یبالقنا ياهورین .دهدیم ناشن ار دوخ مه

 رهوج دناوتن هک یسک .دنمانیم یبالقنا ار دوخ زین زورما ات و دندرکیم نارابریت و بوکرس

 مسیشاف و مکاح يزاوژروب هک ياهنوراو یهاگآ و دهد صیخشت ار یمالسا مسیشاف یعاجترا

 رد ،دنک راوخشن و روغلب ،دهدیم وا ِدروخ هب و دنکیم دیلوت کیژولوئدیا تاغیلبت قیرط زا

 .دگنجیم بالقنا هیلع مسیشاف يههبج

 

 رد یتنطلس ِمسیشاف ِنایرج يهلئسم مزادرپبً ارصتخم نآ هب مهاوخیم هک ياهلئسم نیرخآ

ِ تیمشا لراک طسوت نآ ِکیژولوئدیا و يرکف ِنایرج زورما هک ،تسا یمالسا ِمیسشاف لباقم

 نابعش و تسیشاف شابواولذارا ،نآ ياههیاپ و دوریم شیپهب 31ییابطابط داوج دیس ناریا

 یشکوقاچ تنطلس ِنیفلاخم هیلع روشک لخاد رد هچ و روشک جراخ رد هچ هک دنتسه ییاهخمیب

 ،میتسه ییایرآ ام" ،"داش تحور ،هاشاضر" نوچمه یتسیشاف و یعاجترا ياهراعش اب و دننکیم

 و مسیشاف ِنایم .دنراذگیم شیامن هب ار دوخ یتسیشافِ تلصخ ،هریغ و "میتسرپیمن برع

 رواهنپوش ،گنیرود ،هچین راثآ هب امش رگا .تسا رارقرب یکیتکلاید ياهطبار هشیمه مسیسیتنامور

 ،دینک هاگن ،)یتسیشرانآ تانایرج( یعاجترا و یلایخ ياهتسیلایسوسً اشخب و رگدیاه ،گنیلش و

 يزرواشک ِنارود هب یگدنز ِتشگزاب و دنتسه يرارف تعنص و يرادهیامرس زا تانایرج نیاِ بلغا

 يارب شالت و یگدنب رد ،ار "ییاهر" ِهار ،مه مسیشاف .دننکیم جیورت و غیلبت ار نتسیز هداس و

 یگدنز شیاتس اب دالج ِینیمخ رگا .دنکیم وجتسج شحوت و يرادهدرب ِخیرات ِندرک هزیتنامور

                                                             
 .دوب یناریا ياه تسیشافوئن و ییابطابط داوجِ دیس زا رتولج بتارمهب يرلتیه ِمسیشاف رد شتیوضع مغریلع تیمش لراک هک تسا رکذ هب مزال هتبلا 31
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 ماظن ِفلاخم رفن اهنویلیم تسناوت ،ینیشنرهش ِشهوکن و هد هب نداد تیمها و ریصح يور رب

 یمالسا ِنپمل و نزهنیس و یجیسب و یتینما ياههتیمک تسد هب هحلسا ِشابوا هب ار یهاشنهاش

 كاواس ِندرکهزیتنامورِ قیرط زا دناوتب تسا لاحم یتنطلس و یهاشنهاش ِمسیشاف ،دنک لیدبت

 تشگزاب رد ار ولج هب تکرح ِهار ،ییارگ رهشناریا ِمان ِریز ،"ریبک"ِ شوروکِ تیربرب ِنارود و
 یهاگآ ،دنرادن نشور ویتانرتلآ هک یمدرم هک تسا رکذ هب مزال .دهد ناشن تینالقع ِیناریو هب

ِ يژولوئدیا ِلاکشا ماسقا و عاونا و مسیلانویسان و یچوپ رد ،دناهدرکن ادیپ نامزاس ،دنرادن یتاقبط

 يراگزاس یتسیلایرتام و يدامً الماک ِلیالد هب مه یلعفِ تیمکاح اب و دناهدشقرغ ییاوژروب

 و مسیتنامر نوچ ،دنریذپب ویتانرتلآ ناونعهب ار مسیشاف و مسیتنامر دنناوتیم یتحارهب ،دنرادن

 ،هتشذگ خزود زا نیغورد یتشهب ِنتخاس يهیاپ رب هکلب ،ینالقع ِناهرب يهیاپ رب هن ،مسیشاف

 ناشن اب ،ملعهبش و زوینکیف ِقیرط زا ،نایرع ِمسیلوپوپ و نیغورد ِيزاسهروطسا ،ییارسهناسفا

 نیا اما ،دنک هنخر تیناسنا و قطنم اب هناگیب ِناهذا رد دناوتیم ،ناهرب ياجهب اهتمالع ِنداد

 هب یتنطلس ِماشآنوخ ِماظن ِلیمحت ِرطاخ هب هک یهاگآ ِنارگراک دنناوتیمن مسیتنامر و مسیشاف

ِ یفیاوطلاكولم ماظن ِطوقس زا لاس لهچ زا شیب ِتشذگ زا سپ ،ناشيردپ ياههداوناخ

 ار ،دننادیم مه ار یگدنب و رقف نیا لیالد و دنربیم رس هب یتخس و رقف رد زونه ،یهاشنهاش

 .دنک جیسب هناسفا و هروطسا روحم درگ

 

 و سونقق ياههژورپ و ییارگرهشناریا يهنازیتسرشب ِيژولوئدیا دقنهب ناریا رد مسیشاف ِدقن

 و هبناجهمه يدقن دیاب مسیشاف ِدقن .تسا هدروخهرگ يولهپ اضردمحم ِدنزرف ربورود ِتانایرج

ِ يژولوئدیا ،دیلوتِ رازبا رب یصوصخ ِتیکلام ،يرادهیامرس ِماظنِ تیلک دناوتب هک دشاب لاکیدار

 .دریگب هناشن ار ،هتشذگ هب تشگزاب ِياهالقت يهمه و مسیسیتنامور ،لقعِ يدوبان
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 مسیشاف ردپ ِناونعهب ،كروتاتآ دروم رد گنیریا نافتشا ياهیسررب هب نم ،دعب شخب رد

 هب ار مسیشاف ریسم هک دوب یسک عقاورد كروتاتآ هک ماهدیقع نیا رب مه زونه و ماهدرکهراشا

 ساردم مامت رد ناتسریبد و ییامنهار نارود یخیرات ياهباتک رد .ینیلوسوم هن داد ناشن رلتیه

 .دوب ینیلوسوم رلتیه ِيوگلا هک دنیوگیم ناگمه هب هاگشناد رد خیرات ياههتشر رد یتح و

 ِبزح دانسا ِیسررب اب و دنکیم در ار هناسفا نیا ،تیسشافیتنآ خروم و ققحم ،گنیریا نافتشا

 رشنوم و رتخابوئب هشیکلوف نوچمه ییاههمانزور هژیوهب ،يریگ تردق زا شیپ نارود رد ،ِسانِا

 تسا هدش كروتاتآ زا اههمانزور نیا رد هک يدایز ياهینادردق و ناوارف تاشرازگ و رتخابوئب

 و يونعم ردپ ار وا رلتیه هک دهدیم ناشن ،)كروتاتآ دروم رد شرازگ تسیود و رازه زا شیب(

 .تسا هتسنادیم تردق هب ندیسر يارب دوخ یلصا يامنهار

 

 یخیرات لئاسم ندرک یخیراتریغ یتسیشاف ياه يژولوئدیا و تانایرج ياه یگژیو زا یکی

 نردم ییاه هدیدپ ناونع هب ار "ییارگ یلم" و "تلم" يرهشناریا تسرپ ییایرآ نایرج .تسا

 اب طابترا رد نردم ییاه يژولونیمرت ناونع هب "هیلوا تشابنا ي هویش" هب موسوم نارود زا هک
 مه هیلوا تیربرب نارود هب و يرشب خیرات رسارس هب ار ،دنا هتفرگ لکش ییاوژروب يژولوئدیا

 ییابطابط داوجدیس دننام يرهشناریا ییاه تسیشاف تالبعزخ تسا یفاک .دهد یم شرتسگ

 یخیراتریغ رما نیا هب ات دیزادنایب یهاگن ار یلیکو نیورش نوچمه شرب و رود شابوا و لذارا و

 هئطوت يروئت زج يزیچ یخیرات میهافم و لئاسم ندرک یخیراتریغ .میربب یپ میهافم ندرک

 دنناوتب ات ،دننک یم اکتا نآ هب یطارفا تسار و یتسیشاف تانایرج رتشیب هک ییا يروئت ،تسین

 .دننک لیدبت یتسیشاف شبنج رکشل یهایس هب ار وا و ریگفاغ ار بطاخم قیرط نیا زا
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 دوب لاعف بالقنا هیلع لعفنم بالقنا دض یسارکمد لایسوس
 هب مسیلاربیل نیب ناوت یم ایوگ هک ،تسار یسارکمد لایسوس ياه ینکارپ مهوت فالخرب

 يانبور ي هباثم هب مسیشاف و يراد هیامرس یسایس و کیژولوئدیا ياهانبور زا یکی ي هباثم

 دناوخ زندیگ ینوتنآ لوق هب »موس هار« ار نا و دیسر یلداعت ي هطقن کی هب ماظن نیا رگید

 هک میدقتعم ام دناوخ مسیلاربیلوئن یتنا یسارکمد لایسوس ینالوپ لراک يارا هب اکتا هب ای و

 مه هدنیآ رد و هتشادن خیرات رد مسیلاربیل و مسیشاف زا ریغ ییانبور ییاوژروب دیلوت ي هویش

 .تشاد دهاوخن

 تابسانم هب یکتم متسیس کی ناوت یم هناراد هیامرس دیلوت تابسانم ظفح اب هک مهوت نیا

 و لاربیل هب لیدبت ار قباس ياه تسینومک زا یتح یفلتخم تانایرج ،درک رارقرب یناسنا

 ای و یتسیشاف يانبور ای ،درادن رتشیب یسایس يانبور ود يزاوژروب .درک تسیشاف اشخب

 رهاظ ،دوش یم وربور تیعورشم و یسایس ،يداصتقا نارحب هب يزاوژروب هک ینامز .لاربیل

 طیارش هک ینامز و دور یم یسیلپ تلود و رادتقا فرط هب و دهد یم ناشن ار شا یتسیشاف

 یهافر تلود ،کیتارکمد لایسوس لکش رد( یلاربیل ي ههجو ،درادن دوجو هعماج رد یتازرابم

 لامش اشخب و یبرغ ياپورا رد ،يوانیدناکسا رد یبرغ يزاوژروب .دهد یم ناشن ار )هریغ و

 یم ام هب »یهافر« تلود مسا هب ار یلایسوس قوقح نیرت یلقادح زورما ات رگا اکیرما

 نیا ي هشیر هکلب ،تسین يزاوژروب نیا ندوب هناتسود ناسنا و ندوب یناسنا شلیلد ،دشورف

 رد تیرشب ندیشک يدوبان هب ي هجیتن رد هک ییاهدوس ربا و هوبنا دیلوت رد دیاب ار هلاسم

 هحلسا رودص ،هنابلط گنج و یتسیلایرپما ياه تسایس قیرط زا یبرغ ياهروشک زا جراخ

 لیسناتپ لرتنک يارب نینچمه و تسا هدروا تسد هب ییاپورا ریغ مدرم کیتامتسیس راتشک و

 .دید يرگراک شبنج ندرک هتخا يارب و یتاقبط گنج کی زا يریگولج يارب هعماج یتاقبط

 هزرابم اب شزاس یعون میوگب تسا رتهب ای الاب زا یتاقبط ي هزرابم یعون اقافتا یهافر تلود
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 نا ياه هدنامزاب نیرخا مسیاربیلوئن شرتسگ اب هک یهافر تلود ،دوب اه ینییاپ یتاقبط ي

 و فرط کی زا لاربیلوئن يراد هیامرس ضرعت و تسا يدوبان لاح رد یلمع تروص هب

 و اه تلود و ياه تموکح یتسیشافوئن ياه تسایس رگید فرط زا هعماج ندش یسیلپ

 .دنهد یم لکش ار اه تلود نیا ندش یتسیشاف

  مسیشافوئن
 گربلدیاهزتالپ تکرام نادیم رد ینارنخس

 )دوب یناملآ نابز هب ینارنخس لصا(

 امش اب کیدزن زا ات دیدادرارق نم رایتخا رد ار تقو نیا هک منکیم رکشت زیچ ره زا شیپ

 .منک تبحص

 ِتاعوضوم هب ،دندرپس نم هب ار زورما ِینارنخس اقفر هک ینامز زا هتشذگ يهتفه ود لوط رد

 رد هک متفرگ میمصت تیاهنرد ،تسا تیمها زئاح نانآ زا مادکره یسررب هک مدرک رکف يدایز

 .منک تبحص نیونِ مسیشاف ِدروم

 هنافساتم و دهدیم خر ام نوماریپ يراوگان تاقافتا هزور ره هک مینکیم یگدنز ییایند رد ام

ِ راتشک ِرانک زا یهجوت نیرتکچوک ِنودب و دنتوافتیب تاعوضوم و لئاسم نیا هب رفن اهنویلیم

 .دنرذگیم هریغ و گنج ،نایوجهانپ يرفن اهدص ِندش قرغ ،اهناسنا ِياهلف

 حیضوت ار تایهیدب اهراب و اهراب تسا مزال و میاهدرک تبحص لئاسم نیاِ دروم رد اهراب نونکات

ِ يهدنهد نامزاس ياقفر هک روطنامه مزادرپب نآ هب زورما مهاوخیم نم هک یعوضوم .میهد

 .تسا مسیشافوئنِ عوضوم ،دندرک مالعا تارهاظت
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 .منک هاگن هیضق نیا هب هنافرطیب و یتسیمداکآ ِعضوم زاً افرص مهاوخیمن هجوچیههب نم
 .منک یسررب یخیراتً افرص ار ثحب هک متسین مه خیراتِ قّقحم

 کی ِعضوم زا نم !مشاب تاغل يهشیر رد واکودنکِ یپ رد اهنت هک متسین مه هغلاهقفِ ققحم

 هب ،"یهاگشناد" ِياهتیلاعف رب هوالع ،هعماج رد هنازور هک یسک و لاعف ِتسینومک
 .منکیم هاگن يرگید يهلئسم ره و هلئسم نیا هب ،تسا لوغشم يرگید ياهتیلاعف

 هب 19 تعاس سأر ،هبنشود ره تسا لاس ود هب کیدزن ام هک منک مالعا زیچ ره زا شیپ

 و وتان يرشبِّدض ياهتسایس هب ار دوخ ِضارتعا و میوشیم عمج 21 تعاس ات اپورا تقو

 زا سپ ،ادیگپ رد لکشتم یناملآ ياهتسیزانوئن .مینکیم مالعا ییاپورا ياهتلود

 ِشبنج ياقفر ِيراکهزات زا ،يربارب و يدازآ ،حلص ِشبنج ياهتارهاظت زا لاسکی ِتشذگ

 ِتاضارتعا يهرداصم يارب شالت رد و هدرک هدافتساءوس يربارب و يدازآ ،حلص يارب نیلاعف

 هب .دندمآرب ،تشادن رگید ياهورین اب یصخشم يدنبزرم و تشادن ینشور قفا هک ،شبنج نیا

 یعادت ادیگپ هب هتسباو تسیشاف ياهورین نیا اب هک نیا يارب میتفرگ میمصت ام نآ ِلابند

 و صّخشم تابلاطم و اهراعش و میهد رییغت هبنش زور هب ار تارهاظت ياهزور ،میوشن
 .مینک باختنا ار پچ ِلاکیدار

 

 اب ار پچ و لاکیدار ِیسایس ِيورین کی ياهتوافت دیاب دشاب هتشاد یهاگآ ياهرذ هک سک ره

 يراک ،ورین ود نیا ِيدنبزرم ِندربنیب زا يارب شالت هنوگره و دنادب یتسیشاف ِيورین کی

 .تسا كانرطخ تیاغهب



 44 

 

 يرادهیامرس ،يرشبِّدض يژولوئدیا کی ِناونعهب مسیشاف ِدقن ِنمض هک مینک شالت دیاب ام
 هب تروص نیا ریغ رد .میریگب هناشن ،دنکیم دیلوتزاب و دیلوت ار مسیشاف هک یماظن ناونعهب ار

 رگا یلو ،دنشاب راوختشوگ دنهاوخیمن هک دوب میهاوخ یناسک دننام تشرب تلوترب ِلوق
 دنهاوخ تشوگ ،دشاب هتسش ار شتسد نآ زا سپ و هدرک هکتهکت ار هلاسوگ ِتشوگ ،باصق

 !دروخ

ِ مسیشاف و یلکروطهب مسیشاف ِموهفم دیاب زیچ ره زا شیپ یلصا عوضوم يور نتفر يارب
 .منک نشور ار کیسالک

 کیسالک ِمسیشاف
 

 ِقوقح ِّدض ،تسینومکیتنآ ،یتسیلانویسانرپوسِ يژولوئدیا کی ،کیسالک ِمسیشاف

 هب نآ أشنم و دراد ییایلاتیا يهشیر هک تسا یبهذمً اهاگ و ارگرادتقا ،يربارب ِّدض ،نز
 يهقبط ،کیسالک ِمسیشاف ِیعامتجا ِهاگتساخ .ددرگیمرب ایلاتیا رد 1924 ات 1919 ياهلاس

 و شایلعف يداصتقا و یعامتجاِ تیعقوم ِندادتسد زاِ سرت زا هک تسا هعماجِ ياوژروبهدرخ

 بناج ،ینارحب يهلحرم زا هعماج ِروبع يارب ،لاکیدار و تسینومک يورین کیِ دوبن رد
 .تفرگ دهاوخ ار یعاجترا و تساررپوس ِیعامتجا ِشبنج نیا

 و ناملآ رد مسیزان ،ایلاتیا رد مسیشاف يریگتردق هب طوبرم یخیرات ِلئاسم ِدروم رد
 ،دش هتفگ ادتبا رد هک روطنامه و تسا هدشهتشون هلاسر و باتک اهدص ،ایناپسا رد مسیشاف
 .تسین ییاوژروب ياهماظن و اهتلود نیا ِیخیرات ِیسررب نم ِدصق

 :دناریز ِرارق هب شیاهرظنراهظا هک دنکیم رظنراهظا ،مسینومک ِدروم رد ،اجود رد ،رلتیه
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 سکرام ِتاقیقحت ِمامت هک دسیونیم لاتیپاک ِباتک رد سکرام ِتاقیقحت ِدروم رد راب کی

 ار )یمونوتوا( يراتخمدوخ هب نایدوهی ِندیسر هک دوب نیا ِرطاخ هب لاتیپاک ِباتک رد
 )یناملآ ِنتم زا نومضم هب لقن( .دنک هیجوت

 نایدوهی ِقوقح زا عافد رد ،مه ربتکا ِبالقنا هک دسیونیم ربتکا ِبالقناِ دروم رد رگیدِ راب
 )نومضم هب لقن هرابود( .دوبیمونوتوا هب نایدوهی ِندناسر يارب و

 مسینومک اب هکلب تیدوهی اب اهنت هن ،يرلتیهِ مسیشاف ِتیّدض ِجوا زا ناشن اههتفگ نیا
 اب ار اهتسینومک زا ناهج ِمدرم ِعافد ،هئطوت يهیرظن هب ّلسوت اب تشاد شالت رلتیه .تسا
 .دنک یعادت يرگيدوهی زا عافد

 و اهتسینومک ِمامت نونکات و تسا هدش هئارا مسیشاف زا نونکات هک یفیرعت نیرتقیقد
 نیا هتبلا !تسا نیلاتسا ِفیرعت ،دناهتشاذگ داینب نآ رب ار دوخ ِيدعب ِعضاوم و فیراعت ،اهپچ

 .مراد ییوسمه نیلاتسا اب دروم نیا رد یلو متسین تسینیلاتسا هجوچیههب نم هک میوگب ار

 یطیارش رد مسیشاف .تسا نارحب ِلاح رد ِيرادهیامرسِ يژولوئدیا ،مسیشاف :دسیونیم نیلاتسا
 ِنابحاص يارب نارحب زا روبع و دنکیم یط ار ینارحب ياهرود ،هیامرس هک دروآیمرب رس
 !دوشیم نکممریغ تردق

 طسب رگید ِلکش هب و دنکیم رارکت ار فیرعت نیمه ،شروهشم ِباتک رد ،لنوک درانهیار

 ِّرفم ،مسیشاف" ِناونع ِتحت یباتک رد ار مسیشاف ياهیگژیو ،لنوک دراهنیار .دهدیم

 نایب ریز ِلکش هب ،تسا هدش همجرت مه یسراف هب هک ،"نارحب زا يرادهیامرس يهعماج
 :دنکیم
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 ،ینامزاس ،کیژولوئدیا ،یعامتجا ،يراتخاس ِرصانع ِيواح ،لنوک دراهنیار ِمسیشاف يروئت«

 .تسا هناسانش هعماج و يدرکراک ،هناسانششور ،یسایس

 تسا ییاوژروب يهعماج ِینایمِ راشقا ِنایم زا ًارثکا یتسیشاف ِشبنج ِیعامتجا ِأشنم -1

 .دناهتفرگرارق یعامتجا ِطوقس و نارحب ،دیدهت ِضرعم رد هک

 ،مسیسکرامیتنآ و یطارفاِ مسیلانویسان زا یتاعطق زا مسیشاف ِيژولوئدیا -2
 و يرادهیامرس ِّدض يرصانع نینچمه و يروحمموق ،مسیراتیلیم ،یئارگرادتقا

 .دریگیم لکش یتسیلایسوسهبش

 ياهنمجنا زا بلغا و تسا یکتم ربهر ِپیسنرپ رب ،زیچ ره زا شیب ،ینامزاس ِراتخاس -3

 .دریگیم لکش یماظنهبش

 .تسا پچ ِهیلع رب یتسیرورت ِمادقا هب ندز تسد ،زیچ ره زا شیپ ،یسایس ِيریگتهج -4

 ياهرازبا اب يرگراک ِشبنج ِنتسکش مه رد زا يرصانعِ يواح ،یسایس ِتدایس ِشور -5

 و قوقح و ییاوژروب ِیسارکمد ِيدوبان ،شبنج نیا ِناربهر ِلتق و سبح و یتسیرورت
 .تسا نویسیزوپا عون ره ِبوکرس نینچمه و یساسا ِنوناق رد جردنم ياهيدازآ

 اههیامرس ِنابحاص نامرف ِتحت ِناریگبدزم ِلماک ِدایقناِ يواح ،مسیشاف ،یعامتجا رظنزا  -6
 ِنادنمراک و شترا ،اهکناب و عیانص يهدننکيربهر ياههورگ ِماغدا هب شیارگ ،نارادنیمز و

ِ یشراگیلا کی هب ندادلکش ِتمس هب ،یتسیشاف ِبزح ِيربهر ِهورگ رد ،یسارکوروب يهبتریلاع

 .تسا هزات

 ،زیچره زا شیب ،طسوتم يهقبط ِطسوت اهتسیشاف زا لاعف ِتیامح يهناسانشهعماج ِلیالد  -7

ِ یعامتجا ِلاکشا ِيوزرآ رد قیرط نیا زا هک تسا طسوتم يهقبط ِندش هسالکد رد
 دوخ ،یبساکهدرخ-يزرواشک ِتابسانم ِندز مقر اب و يرادهیامرساشیپ ،یتعنصاشیپ
 کی يوزرآ ؛گرزب يهیامرس و رگراک يهقبط ِلباقم رد يدنبفص یعون .دنکیم نایب ار
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ِ تیوه ِنییبت ؛دزادرپب يو ِیعامتجا يهدش دیدهتِ تیعقوم زا تظافح هب هک "دنمورین ِتلود"

 ».دنک اقلا ار يدنمجرا و تینما ِسح دناوتیم هک "تلم" اب شیوخ

 هلمجزا يرگید ياههفلؤم و دنامیمن دودحم یساسا ياهروحم نیا هب هتبلا لنوک یسررب
 ِیسررب رد لنوک .دریگیمرب رد زین ار مسیشاف لباقم رد رگراک يهقبط ِشنکاو ِیگنوگچ

ِ ياهراک اب مه و فیرتمید ِراک اب مه هک دریگیم راکهب ار توافتم یشور مسیشاف

 دیاش .تسا توافتم یکستورت و رمیاهلات و یشمارگ ِلثم ینازادرپهیرظن ِیتسیسکرام
 نیا اب .تسناد يو يهناسانشهعماج ِشیارگ رد ار لنوک ِیسررب رد فعضهطقن کی ناوتب
 تسا نآ رد اههیرظن نیا ِددجم ِرورم ِيزورما ِتیّمها و اهیسررب نیا يهمه ِكرتشم ِهجو لاح

 اب لباقت رد ،مسیشاف و يرادهیامرس نایم ینورد ِطابترا رب دیکأت اب ،اهنآ ِمامت هک
 هنارابج ِتابسانم ِفلخ ِدنزرف و كانلوه يهدیدپ نیا هک ،دنراد رارق مسیشاف زا یلاربیل ياهنییبت

 .دنهدیم تبسن مسیلایسوس هب و ماوع يهدوت ِشنکاو هب ار يرادهیامرس يهنارهاق و

 )داشرا رهچونم يهمجرت ،دیما ِتیاس زا هتفرگرب(

 

 لنوک ياهیسررب اما ،تسا هدش هراشا مسیشافوئن ِفلتخم ِلاکشا هب لنوک ِباتک رد هچرگا

 زا هک دنکیم مالعا ونرودآ .تسا فلتخم يایاوز زا کیسالکِ مسیشاف يهرابرد رتشیب

 رد نآ ِتشگزاب زا هکلب ،دسرتیمن "کیسالک" ِمسیشاف ِباقن و ششوپ رد مسیشافِ تشگزاب
 مراذگب نایم رد امش اب ون ِمسیشاف اب هطبار رد مهاوخیم نم هچنآ !دراد ساره یسارکمد ِباقن

ِ ظفح اب یناملراپ یسارکمد ِبوچراچ رد مسیشاف ،ونِ مسیشاف :تسا ریز ِلکش هب
 .تسا کیسالک ِمسیشاف ياهنامرآ و يژولوئدیا
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 دریگیم لکش ایلاتیا لامش رد ونِ یتسیشاف ِناگرا کی ،مود یناهج گنج زا سپ ،1946 لاس رد

 نیا ِربهر .دوب ییاوژروب یسارکمد ِبوچراچ رد ینیولوسوم ياهنامرآ يهمادا ِناهاوخ هک

 ِنارود رد ایلاتیاِ تسیشاف ِبزح ِدناگاپورپ ِریزو رتشیپ ،G,Almirante ،نامزاس

ِ یتسیشافِ تلود ِتاغیلبت ریزو نیا .تشاد مان MSI32 نامزاس نیا .تسا هدوب ینیلوسوم

 .دوب یتسیشافوئن ِنایرج نیا ِریترکس ،ینیلوسوم

 هتخیمآ مه رد ینیلوسوم ياههدیا اب هک دراذگب ناینب ار ارگرادتقا ِیسارکمد کی درک شالت وا

 ِرهش صوصخب يدودحم ياهتمسق رد ،لامش رد دنتسناوت 1987 ات 1969 لاس زا اهنآ .دوب

 هتشاذگ رانک تردق زا هشیمه يارب رگید 1987 لاس زا سپ و دنریگب تسدهب ار تردق ،ولاس

 .دندش

 ره زا ،مسیزانوئن ،نم ِداقتعا هب !دوشیم هتفرگ هابتشا مسیزانوئن اب هزورما ،مسیشافوئن

 کیسالک ِمسیشاف هچرگا ،نیونِ مسیشاف ات دراد ییوسمه کیسالکِ مسیشاف اب ظاحل

 .دنکیمن تکرح ،دندوب هدرک فیرعت ینیلوسوم ای رلتیه هک ییاهبلاق رد رگید

 زا مسیلاربیلوئن ِرفنت يهرابرد .تسا هدروخهرگ مسیلاربیلوئن هب ،زیچ ره زا شیب ،مسیشافوئن
 ،اکیرمآ ِیگدرکرس هب یناهج ِيزاوژروب نیگآرهز ِتاغیلبت و تشون اهباتک ناوتیم مسینومک

 ِتاغیلبت يارب اکیرمآ ِتلود ِبناج زا یتلود میظع ياههجدوب يهنایلاس ِصیصخت ِهارمه هب

 هک ،دهدیم ناشن ارم يهتفگ ِقدص ،زورما هب ات درس ِگنج ِنارود رد ،یتسینومکیتنآ

 .تسا هتفرگ یشیپ مسیشاف زا یتسینومکدض تاغیلبت رد مسیلاربیلوئن

                                                             
32 MSI, Movimnto Sociale Italiano 
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 ِوضع ِلاربیلوئن ياهتلود ياهتسایس هب تسا یفاک ،مسیلاربیلوئن ِیجراختسایس ِدروم رد
 ِوضع ِلاربیلوئن ياهتلود .مینک ادیپ یتحار هب مسیشاف اب ار نانآ تهابش ات میزادنایب یهاگن وتان

 رتهب یگدنز کی و بالقنا هب ندیسر يارب يروشک ره مدرمِ بناج زا یلوحت و شالت ره ،وتان

 کنات و پوتِ روز اب ار دوخ ِویتانرتلآ و هدرک فرحنم یبالقنا ِریسم زا ،يزاسویتانرتلآ ابً اروف ار

 ِتالوحت ات ،هتفرگ جیلخ لوا گنج و نابلاط سیسأت زا .دننکیم لیمحت نارابمب و هحلسا و

 ار نم ياههتفگ ِتیناّقح ،همه و همه ،قارع و هیروس ،نیارکوا ِلئاسم ات ،اقیرفآ ِلامش
 لاربیلوئن ياهتلود .دهدیم ناشن لاربیلوئن ياهتلود ياهتسایس ندوب یتسیشاف دروم رد

 رامعتسا" يایند رد هیامرس و دننکیم عافد رگراک يهقبط یناهجِ رامثتسا زا هکنیا مغریلع

 ياهتسایس نیرتیناسنادض و نیرتفیثک ،دسانشیمن زرم "نویسازیلابولگ" و "ون

 زا ،هیامرس زا رتشیبِ دوس يارب و دننکیم غیلبت يروشک ِحطس رد ار يزیتسیجراخ
 .دنزیخیمرب تیامح هب اهورین نیرتراکتیانج و نیرتتسیرورت

 ِلاسرا و موادمِ يراکمه و شعادِ يراذگناینب رد اکیرمآ هک تسا نشور يهدیدپ کی نیا
 يارب سفنهزاتِ ياهورینِ شزومآ .تسا هتشاذگن هیام مک ،ربرب و یشحو يورین نیا هب هحلسا

ِ دیلوت ياهحالس نیرتنردم زا شعاد و دریگیم تروص اکیرمآ دوخ رد ،شعاد هب نتسویپ

ً اقلطم یجراخ ِتسایس يهصرع رد مسیلاربیلوئن .تسا دنمهرهب وتان ِوضع ياهروشک
 وتان ِّلک و ناملآ و اکیرمآ ِتلودِ بناج زا نیارکوا ياهيزان زا عافد .دنکیم لمع یتسیشاف

 رد ِییاوژروب يایدم هک ییاههدرپ یمک تسا یفاک .تسین ياهدرپ ِتشپ يهدیدپ رگید
 هک دش میهاوخ هجوتم هاگنآ مینزب رانک ار دناهدرک داجیا ام نهذ رد نیونِ مسیشافِ تمدخ
 فلتخم ياههصرع رد يايرشبِّدض ياهتسایس هچ ییاپورا ياهتلود يهتسب ياهردِ تشپ
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 راتفر یهاگشیامزآ ِشوم ِدننام هعماج ِنادنورهش اب هنوگچ و هتفرگرارق وگتفگ و ثحب دروم
 .دوشیم

 ِبالقنا زورما میناوتن دیاش ام .مییوگب هن شلکش ره رد ،مسیشاف هب هک میاهدش عمج اجنیا ام

 کبس هب دیابن ،مینک دقن ار مسیشاف دشاب رارق رگا یلو ،مینک يربهر ار یتسیلایسوس

 ،ار نیون ِمسیشاف و ،لک رد ،مسیشاف دیاب هکلب ،مینک دروخرب تسیشافیتنآ ًافرص ياهورین
 ِكون و میهد رارق دقن دروم ،ینارحب يهرود رد يرادهیامرس ِلود ِیسایس يانبور ناونعهب
 .دشاب هتفر هناشن ار يرادهیامرس ِماظن ییانبریز و يداصتقا ياهراتخاس ِتیلک نامناکیپ ِزیت

 يرادهیامرس ِبوچراچ رد يراگدنام هب یلو دوب مسیشافِ يدوبان ِناهاوخ دوشیمن
 ِماظنِ راتخاس نانچمه یلو ،درک تبحص يدازآ و يربارب زا دوشیمن !دوب دقتعم
 ندیسر ِترورض زونه اهیلیخ و تسا یهار ود کی رس رب ام يهعماج !درک ظفح ار يرادهیامرس

 يهعماج هک مدقتعم و متسه نیبدب یمک نم نیمه يارب ،دننکیمن كرد ار مسیلایسوس هب

 زا تسد ام هک تسین نآ يانعم هب نیا اما ،مسیلایسوس ات تسا رتکیدزن تیربرب هب ام

 و رتلاکیدار و دنک ادیپ همادا دیاب ام يهزرابم .میدرگزاب نامیاههناخ هب و میرادرب هزرابم
 .دوش رتياهدوت

 زا یشخب .تسا هدرک رییغت یلک هب رگید ياهروشک رد هچ و برغ رد هچ مسیشافوئن تیهام

 راکشآ غیلبت رد هن رگید ار مسیشاف هک دنمانیم دیدج ياهتسار ار دوخ یتسیشافوئن تانایرج

 ثحب ندرک لقتنم رد هکلب ،اه "داژن" و ماوقا و اهتیلم رگید ندناوخ تسَپ و يداژن يرترب
 نیا ندرک هلیمسآ يارب شالت ای رگید ياهگنهرف راکنا و یگنهرف يهزوح کی هب مسیشاف

 زغم ات یلو پچ هبش یطاقتلا ياهيروئت ،يزیتس پچ ،يزیتس ناملسم .دننادیم اهگنهرف

 ولیت ،ناملآ رد ریلوم نیمرآ هلمجزا نانآ يرکف ناگدنیامن و اهورین نیا یعاجترا ناوختسا
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 يزیتس ناسنا و يزیتس لقع داینب رب کچ یبوک نوچمه یناتسرپداژن رگید و رلرفیز ،نیزاراس

 لیالد .دنریگیمن رارق اهيروئت نیا لقث و روحم رد ًامازلا رترب داژن يهلئسم اما ،دناهدش هداهن انب

 اب نانآ ِینابایخ ياهشبنج هک تسا يزیچ نامه ناملسم نارجاهم اب تانایرج نیا تفلاخم

 رکفت نیا نیعفادم .اپورا ندش هزیمالسا اب تفلاخم ینعی دننکیم نایب رتیعاجترا ینابز

 بزح و ملسمسکا نوچ ییاهنامزاس ناریا زا جراخ رد ایبوفومالسا يرشب دض و هناتسرپداژن

 لبمس ناونعهب ار ییاپورا "ناسنا" فرطکیزا دناشالت رد هک ،دنتسه يرگراک تسینومک
 يوگ برغ ندش هزیمالسا يارب هعماج رد سرت داجیا رد رگید فرط زا و دننزب اج تیناسنا

 ادیگپ شبنج يریگلکش اب نامزمه .دنریگب یبرغ یتسرپداژن و تسیشاف تانایرج زا تقبس

 يهلئسم و گنهرف رب هکنیا مغریلع هناتسرپداژن شبنج نیمه هک مینکیم هدهاشم

 يریگلکش نارود رد يرگید بلاق رد ار دوخ هنوگچ ،دراذگیم دیکأت ِتشگنا مسیلارولپونتا

 کیرتوزا نایرج کی يهباثمهب دنکیم یعس و دنکیم يزاسزاب انورک سوریو دوجو راکنا شبنج

 اهنویلیم ناج قیرط نیا زا و دنک راکنا ار انورک مان هب یسوریو دوجو فرطکیزا یتسیشافوئن

 رارق دوخ ثحابم يانبم ار هئطوت يروئت و يزیتسلقع رگید فرط زا و دزادنایب رطخ هب ار رفن

 ره اب یتسیشافوئن ياهشبنج نیا اب یهارمه ای فلتخم یسایس ياهورین يراکمه .دهد

 ینامز ات یگنهرف مسیشاف .تسا مسیشاف ربارب رد ندش بولغم ،دریگ تروص هک ياهزیگنا

 لیدبت نادیم زاتهکی تردق هب هکنیا ضحمهب و تسا نویسیزوپا رد هک دنامیم یقاب یگنهرف

 شنافلاخم ندرب نیب زا يارب ار مسیزان نارود یتسیشاف ياهرازبا مامت هک تسا نامز نآ ،دوش

 .دنکیم رارکت هدنیآ رد ار هتشذگ تیربرب و دروآیم نوریب اههزوم زا
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 مسیشاف دروم رد رصتخم
 

 .تسا الاب یعامتجا ِلیسناتپ و اههنیمز اب و رادهشیر ِیعامتجا ِشبنج کی ناملآ رد مسیشاف

 ،دناهداد ماجنا ینادیم ِتروصهب ناملآ ِییوجشناد ِشبنج رد پچ ياقفر هک یتاقیقحت ِساسا رب

ِ دصرد 56 ،دنتسه یگدنهانپ يهلئسم رد تلود ِنتفرگناسآ ِفلاخم اهیناملآ ِدصرد 76

 36 ،دنلوغشم ناملآ رد ییانج ياهراک هب )امر( اهییاینامر و اهیلوک هک دندقتعم اهیناملآ

 نیا هب هدش نییعت شیپ زا يهزیگنا و فادها اب "ناناملسم" هک دندقتعم اهیناملآِ دصرد

 يهنیمزشیپ اهیناملآ ِدصرد 5،6 ،تفرگ ار ناناملسم ِدورو ِيولج دیاب و دننکیم ترجاهم روشک

 هب یناملآ 21700 ،دننکیم تیلاعف یتسیشافِ نامزاس 225 ناملآ رد ،دنراد یتسیشافِ ینهذ

 یتسیشاف يهلمح یگدنهانپ ِپمک هس هب هتفه ره ،دنراد قلعت یتسیشاف ياهنامزاس
 77 ،تسا هدش هدیشک شتآ هب نایوجهانپِ پمک راب 35 ناملآ ِروشک رد 2014 لاس رد ،دوشیم

 و برض ِدروم اهتسیشاف ِبناج زا نایوجهانپ و هدش هلمح نایوجهانپ هب 2015 لاس رد راب
 !تسا هدمآ دراو تراسخ 2014 لاس رد نایوجهانپ ياهپمک هب راب 118 و دناهتفرگرارق متش

 دراد لماک ِعالطا نآ زا سیلپ و دناهدشرشتنم مه یناملآ ياههناسر رد هک تسا يرامآ اهنیا

 رتشیب بتارم هب یعقاو ِرامآ .دناهدش طبض و تبث سیلپ و یگدنهانپ روما زکارم رد تاشرازگ و
 .تسا نیا زا

 کی یناسنا ره ِتسوپ ِریز تفگیم هک دوب قلطم هابتشا رد هراچیب ِتمکحِ روصنم

 هک درک تباث ناوتیم ینادیم و یملع ،قیقدِ یسررب ابً اقافتا !تسا هدیباوخ "تسیلایسوس"
  ،تسیسار کی اهیناملآِ تیرثکاِ تسوپ ِریز
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 هنیمز نیا مکاح طیارش نوچ ،تسا هدیباوخ یجراّخدض ِتسیژنالاف کی و تسیشاف کی
 .تسا هدروآ مهارف ار

 

 ایند ياهتسیشاف مامت ردپ كروتاتآ

ِ راذگناینب و یلصا ِرامعم هک یسک ،"نردم يهیکرت" ِراذگناینب كروتاتآ لامک یفطصم
 نارازه ِماعلتق و راتشک ِلوئسم و ،يرتسکاخ ياهگرگ یتسیشاف هورگ ،ناوج ياهكرت

 ،یبهذم و یموق ياهتیلقا رگید و اهینانوی ،اهدرک ،يولع ياهازاز ،كرت ریغ ِناسنا
 هیکرت رد زورما ،دوب یناملآ ياهتسیشاف و رلتیه يوگلا نیرتگرزب و هیکرت روهمجسیئر نیلوا

 رد نیا .دوشیم هتخانش هریغ و "هتیسیئال" ،"مسیرالوکس" ،"مسینردم" لبمس ناونعهب زونه
 هتفرگرارق عافد دروم يزان بزح و یناملآ ياهتسیشاف ِبناج زا هراومه كروتاتآ هک تسا یلاح

 ،كروتاتآ .تسا هتفرگرارق یناملآ ياهتسیشاف يهدافتسادروم يوگلا ناونعهب ،وا تایبرجت و

 ِنایاپ رب ینبم ار نازول دادرارق نآ لابند هب و درک در ار 1920 لاس رد سورس دادرارق
 .دش نردم يهیکرتِ راذگناینب و تفریذپ يروتارپما نیا میسقت و ینامثع يروتارپما

 

 مان هب دوخ باتک رد ،جیربمک هلمجزا فلتخم ياههاگشناد رد خیرات ققحم ،گیریا نافتشا

 هب هتسباو یناملآ فلتخم ياههمانزور یسررب اب ،"رلتیه يارب لبمس هباثمهب كروتاتآ"

 Münchener" يهمانزور هلمجزا ،رلتیه ندمآ راکرس زا شیپ يرلتیه ياهتسیزان

Beobachter" يهمانزور و ناملآ رد اهيزان يهمانزور نیلوا ناونعهب 

"Völkische Beobachter" رلتیه نایرج هب هتسباو يهمانزور نیرتمهم و نیمود 
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 ات 1919 لاس زا اههمانزور نیا رد هک تسا هداد ناشن ناوارف ياهتکف اب ،یناملآ مسیزان و
 تامادقا و تسا هدشهیهت كروتاتآ دروم رد شرازگ رازه ود ،رلتیه ندمآ راکرس و 1933 لاس

 تسا یققحم نیلوا گیریا نافتشا .تسا هتفرگرارق یناملآ ياهتسیشاف شیاتس دروم وا نیا

 مالعا و هدومن یسررب ار يرلتیه ِمسیشاف و یکرت ِمسیشاف نیب يهطبار مجسنم تروص هب هک

 .تسا اهنآ يود ره داتسا ،كروتاتآ کشیب میناوخب رلتیه داتسا ار ینیلوسوم رگا هک تسا هدرک

 

 و نویلیمکی زا شیب بوکرس( ینامثع يروتارپما ِتایانج ِخیرات ِیسررب ،نم رظن هب

 و اهینمرا ،اهینانوی ،اهدرک ِبوکرس یلصا لماع( كروتاتآ اهدعب و )ینمرا رفن رازه دصیس
 دیلوت يهویش یسررب نودب ،نردم يهیکرت روهمجسیئر نیلوا ناونعهب )یموق ياهتیلقا رگید

 هک روطنامه و تسین نکمم یقرش دادبتسا و قرش رد يرادهیامرس ِماظن ِجورع و ییایسآ

 ِخیرات ،دوجوم نونکات ِعماوج ِمامت ِخیرات ،دننکیم هراشا تسفینام رد سلگنا و سکرام
 رد مه يدودح ات و هدوب نآ لابند هب هراومه يرادهیامرس هچنآ .تسه و هدوب یتاقبط يهزرابم

 هب هعماج رد ار یتاقبط يهزرابم و شکمشک هک تسا نیا ،دمآرد راک زا قفوم هنیمز نیا

 و یلصا ریسم زا ار نآ و دهد لیلقت و فیفخت هریغ و یتسیشاف ،یبهذم ،یموق يهزرابم
 ياهدروخودز ِفرص ار رگراک يهقبط و مدرم يهدوت ِيژرنا قیرط نیا زا و هدرک جراخ یتاقبط

 .دنک یبهذم و ياهلیبق ،یموق
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 باتک رد هک ،34یقرشِ دادبتسا و 33ییایسآ دیلوت يهویش دروم رد سکرام ياهیسررب

 هدشیسررب لماکِ تقد اب یناملآ هب سلگنا و سکرام راثآ هعومجم 23 ِدلج و هسیردنورگ

 :تسا راوتسا روحم دنچ رب تسا

 تسا هتشذگ اپورا رد هچنآزا یتوافتم رایسب ریسم ،قرش ِيرادهیامرس يهعماج ِلماکت ِدنور

 یعون ساسا رب ،دیلوت يهویش ،قرش رد هک دندقتعم سلگنا و سکرام .تسا هدرک يرپس ار

 رد و درادن و هتشادن برغ رد مسیلادوئف اب یتیخنس چیه هک تسا یتیعربابرا ِتابسانم زا
 تیکلام ،ینامثع و سراف ِيروتارپما ات هتفرگ نیچ و ناتسودنه زا ،نیمز قرشم ياهروشک

 نیا ،تسا هتشاد یپ رد ار یبابرا و یلیا یتموکح ِتردق یعون ،تانق و نیمز رب یصوصخ

 ،نیمز قرشم رد .تسا هتشاد دوجو "صلاخ" ِمسیلادوئف یعون اپورا رد هک تسا یلاح رد
 رارق اههمشچ و تانق ِبآ ِریسم رد هک يایعارز ياهنیمز رب تیکلام و یعارز ِدیلوت يهویش

 دوب يدح هب تسادق ،تشاد یپ رد اهنیمز نیا نابحاص يارب ار ندوب سدقم یعون ،دنتشاد
 ِتردق و هدرمش سدقم مه ناشمرپسا ،مید ریغ ِیعارز ياهنیمز ِنابحاص تفگ ناوتیم هک

 .دشیم لقتنم ناشنادنزرف هب نانآ

 گیب" ناشنادنزرف و هدوب زیخلصاح یعارز ياهنیمز بحاص ناشناردپ هک یناسک دنتسین مک

 57 ِبالقنا زا سپ ات ناریا رد تابسانم نیا .دنوشیم زونه و هدشیم هدناوخ سدقم و "هداز

 تسناوتن هجوچیههب 1341 لاس رد هاشاضر دمحم ِیضرا ِتاحالصا و تشاد دوجو مه

 .دنک نکهشیر ار یقرش ِدادبتسا و ییایسآ دیلوت يهویش و مسیلادوئف ياههشیر

                                                             
33 Die asiatische Produktionsweise 
34 Orientalische Despotie 
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 یضارا ددجم ِمیسقت اب درک شالت هلهموک ،57 بالقنا زا سپ یتح و شیپ ناریا ِناتسدرک رد

 دیلوت يهویش و یلادوئف ِرکفت ِتسادق ،دنتشاد مید ِنیمز ای و دنتشادن نیمز هک یناناقهد نیب

ِ ياهنیمز هک یناسک دندوبن مک .دوب قفوم مه يدایز دودح ات و دربب لاؤس ریز ار ییایسآ

 و هداز گیب ار دوخ زونه داتفه و تصش يههد ات و دوب هدشمیسقت هلهموک طسوت ناِشیعارز

 ،دوخیبِ يالابغامد ِمدآ ینعی ،"قر همکچ"ِ بقل مدرمِ بناج زا و دندرکیم بوسحم خیش
 .دندوب هتفرگ

 ناریا تیعضو زا توافتم ،روشک نیا رد "مسینردم" و يرادهیامرس ِجورع و هیکرت تیعضو
 طسوت ،دش نآ ِماجنا هب قفوم زین ییاج ات و دوب نآ یپ رد هاشاضر هچنآ .تسین و هدوبن

 روصت هک دوب نآ ود نیا تقامح .تفرگ ماجنا رتهنایشحو و رتعیرس ياهویش هب كروتاتآ
 رد دنناوتیم ،یعامتجا ِدیلوت يهویش ِرییغت هب ندربتسد ِنودب ،مدرم ِمرف ِرییغت اب دندرکیم

 ،ندش یتعنص يهرود زا یبرغ يهعماج هک ياهلاس دصدنچ ریسم یهاتوک ِنامزتدم
 .دننک یط ار ،دوب هدرک یط تابالقنا رگید و يرگنشور ِرصع ،هسنارف ریبک ِبالقنا

 یناسک ،تشاد يدنله و یناملآ ِلذتبم ياهتسیلایسوس اب هک یثحابم رد سلگنا شیردیرف
 نیا تدشهب ،گنیرود یتنآ ِباتک رد یتح و ،دنتشاد هاشاضر و كروتاتآ هباشم يدیاقع هک
 .دشکیم دقنهب ار تارکفت عون

 دندوب يدیدج یفسلف ِشنیب ریثأتِ تحت ،ناوج ِنایماظن و نایوجشناد زا یگرزب شخب

 هدیمان لذتبم ای هنایماعِ مسیلایرتام و تفرگ لکش ناملآ رد مهدزون يهدس يهمین رد هک

 ،هنایارگيدام ِمیهافم نتخیمآ مهرد زا هک شنیب نیا ،ولغوا یناه يهتفگ هب .دشیم
 زیچهمه ناوتیم ملع ِيرای هب هک دوب رواب نیا رب ینتبم ،دمآ دیدپ مسینیوراد و يروابملع

 و تافارخ اب هزرابم مان هب يزیتسنید ،نایرج نیا ِيداینب يهدیا ود .داد ناماس و تخانش ار
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 رنخوب گیودول ،دیدج ِشنیب نیا ياههرهچ نیرتهتسجرب .دوب یعامتجا ِمسینیوراد
 ،)1893-1822( توشلوم بوکای ،یناملآ )تسیژولویزیف( ِسانشراکنَت ،)1864-1899(

 تسا ینتفگ .دندوب ،یناملآ ِسانشتعیبط ،)1895-1817( تگوف لراک و ،واِ يدنلهِ راکمه

 هب .دنتساخرب نآ اب يرظن يهلباقم هب سلگنا و سکرام ،شیارگ نیا شیادیپ نامز رد هک

 ِتسکش زا سپ ناملآِ يزاوژروب يژولوئدیا ،لذتبم ای هنایماع مسیلایرتام ،سلگنا ِنامگ

 ِندرک هداس ِساسا رب هک نادنمشناد نیا ياههشیدنا .تسا هدوب 1848 ِبالقنا

 ِلصا زا ،ارگّيدام ِناوج ِنارکفنشور تسد هب هیکرت رد ،دوب هتفایناماس یملع ياههتفایتسد

 ِلیبق زا ییاههلاقم ِپاچ اب ناهج روصم نوچ ییاههیرشن .دش رتهداس مه دوخ یناملآ

ِ ياهرواب یتسردان ،یملع ياهلاثم اب دندیشوکیم »ناگمه يارب یمیش ياهسرد«

 ،مهدزون يهدس ینایاپ ياهلاس رد .دننک هزرابم تافارخ اب و دنهد ناشن ار »یعیبط ءاروام«

 زا یکی ،رپارد مایلیو ناج يهتشون شناد و نید نایم راکیپ ِباتک ِیکرت يهمجرت

 باتک نیا يوسنارف يهمجرت ،لامک یفطصم .)56 ص( دوب روشک رد اهباتک نیرتشورفرپ
 رنخوب ِباتک زا یشخب ندناوخ زا سپ نینچمه وا .دوب هدناوخ یکرت يهمجرتِ راشتنا زا شیپ ار

 ِلصاح ار هشیدنا هک تفرگ رارق رنخوب ِرظن نیا ریثأت ِتحت تدشهب 35هدام و ورین ِمان هب

 هک ياهنایماع مسینیوراد ریثأت ِتحت لامک یفطصم .تسنادیم زغمِ ّيدامِ تیلاعف

 ،زلو جرج تربرهِ روابلماکت ياههیرظن زین و دندوب نآ جّورم لذتبم ياهتسیلایرتام

 نیتسخن هکاجنآزا ،دش یعدم دوخ ياهتشاددای رد ،لکاه تسنرا و یلسکاه سامات
 رد ،ولغوا یناه .)53 ص( تسا ناسنا ِّدج یهام نیاربانب ،هدمآ دیدپ بآ رد یگدنز ياهلکش

 ناکرت ِتلود ِيژولوئدیا وا ِنامگ هب .دنکیم یسررب ار ریثأت نیا فلتخم ياههبنج ،لصف نیا
 .تفرگ لکش يرکف نایرج نیا ریثأت ِتحت و هرود نیا رد هیکرت يروهمج سپس و ناوج

                                                             
35 stoff und kraft 
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ِ دمایپ ار لامک یفطصم يهرود ِتاحالصا ،هیکرت خیرات ِناسانشراک زا یخرب دننامه ولغوا یناه
 ِنارگحالصا ِتامادقا و تاحالصا نیا نایم و دنادیم ناوج ناکرت يژولوئدیا یقطنم
 ياهداهن هب هکنآ نودب ،ینامثع ِنارگحالصا وا يهدیقع هب .دنیبیم یساسا یتوافت ینامثع

 اب لامک یفطصم ِتاحالصا هکنآ لاح ،دندرکیم داجیا ار دیدج ياهداهن ،دننزب تسد نهک

 36.)61 ص( دوب هارمه نهک ياهداهن ِنتخادنارب يارب شالت

 اب دحاو یطخ ،دندوب نآ یپ رد رلتیه و ینیلوسوم ،هاشاضر ،كروتاتآ هک یطخ ،نم ِرظن هب

 تسا نیا هاشاضر زا یناریا و سراف ِتسیسار ِمدرم ِعافد لیالد زا یکی .دوب یئزج ياهتوافت

 كرد زا اهنآ ،تسا هدرک تسرد نهآهار و طلتخم يهسردم و تسا هدرک باجح فشک هک

 یلادوئفهمین و هدنامبقع ِتابسانم هب ،ار دوخ ِترورض ،يرادهیامرس :دنزجاع نیداینب ياهتکن

ِ تلاسر" نیا هک دوب خمیب نابعش کی اهنت هاشاضر دننام یکقلد و دوب هدرک لیمحت ناریا رد

 .دنکیم قدص هلئسم نیا مه كروتاتآِ دروم رد .درکیم ارجا یتسیشاف لکش هب ار "یخیرات

 هب يدازآ ِندرک لیمحت هک دننکیم شومارف ار هلئسم نیا اما كروتاتآ و هاشاضر ِنارادفرط

 و تشاد دهاوخ یپ رد ار مسیشاف ،يدیلوت ِتابسانم هب ندربتسد ِنودب مدرم
 اهنت و تسین ندوبتسیلایرتامِ ینعم هب هتیسیئال و یکیناکم و لذتبمِ مسیلایرتام
 يهعماج رلتیه هک دنراد اعدا مه رلتیه ِناردفرط ،ناملآ رد .دوشیم بوسحم یمرف ِمسیلایرتام

 !تسا هتخاس گرزب ياهنابوتا و تسا هدرب شیپهب ار ناملآ

 

                                                             
 یباختنا ردان يهتشون ،"هناسفا و نوسفایب كروتاتآ" يهلاقم زا هتفرگرب 36

http://anthropology.ir/node/15298 
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 ِتموکح ِلاکشا ِباتک رد لنئوک دراهنیار هک روطنامه ،نم ِداقتعا هب لاحرههب
 ِّرفم نیرخآ ،مسیشاف ،دسیونیم ،تادنتسم و دانسا ،یناملآِ مسیشاف ِباتک و ییاوژروب
 ینامز اهنت مسیشاف و تسا مسیلایسوس و بالقنا زا يریگولج يارب يرادهیامرس يهعماج

 هتشادن ار يرگراک و یتسیلایسوس بالقنا يربهر ییاناوت رگراک يهقبط هک دنکیم ادیپ ترورض

 .دشاب

 

 دوب تسیشاف نازیم نامه هب زین هاشاضر و هاشاضر هک دوب تسیشاف هزادنا نامه هب كروتاتآ

 هدرک فرحنم ار یتاقبط يهزرابم ِریسم هک دوب نیا ناششالت اهنآ ،دندوب رلتیه و ینیلوسوم هک

 تسا رتهب ای ،دنزاسب یعرف "ِنانمشد" و دننک یشارتنمشد ناشروشک ِرگراک يهقبط يارب و
 ِبالقنا ِریسم و دنهد ناشن یلصا ِنمشد ِناونعهب ار رگراک يهقبط ياهياهقبطمه میوگب

 .دننک دودسم ار يرتلورپ

 

 ِریسم دیاب زورما نیمه زا و تسیتآ بالقنا يارب رطخ نیرتگرزب شلکش ره رد مسیشاف
 و ازنارحب ِيرادهیامرس ِلکش نیرتهدنرد و نیرترامیب ناونعهب ،مسیشافِ ددجم ِجورع
 .درک دودسم ار هدزنارحب

 

 یشعاد مالسا و كرت مسیشاف هیلع نایغط ،هیکرت ناتسدرک

 یلخاد یگنج یمدقکی ات ار روشک نیا ،هیکرت ناتسدرک مدرم یعامتجا نایغط و ياهدوت مایق

 هگن هدنز نیع رد دنکیم شالت یناغودرا مسیشعاد و كرت مسیشاف .تسا هدرب يرسارس و

 .دنک لیمحت مدرم هب عیسو حطس رد ار یمالسا يهنایشحو نیناوق ،یکروتاتآ مسیشاف نتشاد



 60 

 مالسا نماد هب تسد و مسیلوپوپ اب نآ زا شیپ و یناملراپ تاباختنا رد هک ینامز ناغودرا

 مسیشاف طسوت يدامتم ياهههد هک هیکرت ناتسدرک يهدما هوتس هب مدرم تسناوتن شندش

 بزح هک دنک عناق ار دنوشیم هتخانش ... و یهوک و یشحو كرت ناونعهب و هدش هلیمسا ،كرت

 روضح يهناهب هب و هدز رود ار ناملراپ ،دننک باختنا ار وا یشعاد و یتسیمالسا یتسیشاف

 کش نودب .درک لیمحت هقطنم نیا مدرم هب ار یلخاد گنج کی هیکرت ناتسدرک رد ككپ

 نیا و تسا يرورض و عافد لباق ،لوبقم ،"عورشم" ظاحل ره زا هیکرت ناتسدرک مدرم مایق
 .تسا لوبق لباق ریغ هک تسا ناتسدرک مدرم یشعاد یشکلسن و یتسیشاف بوکرس

 ًاقلطم نانآ يارب رگید یتیوه نتخود يارب شالت و اهناسنا یلم ویموق تیوه راکنا تسایس

 .تسا يرورض يرما شحوت زا لکش نیا لباقم رد تمواقم و تسا لوبق لباق ریغ و یتسیشاف

 نایغط اما ،تسین تیربرب و مسیلایسوس نیب ویتانرتلا هیکرت ناتسدرک رد مدرم مایق کش نودب

 و یتسیشعاد و یتسیشاف تیربرب لباقم رد هدش ریقحت اهنرق و هدمآ هوتس هب یمدرم یعامتجا

 .تسا كرت یمالسا مسیشاف مالک کی رد

 

 مسیسار ِدیلوتزاب و دیلوت ياههنیمز
 

 رد لقادح ،مسیشاف ِددجم ِجورع ِلیالد نیرتممهم زا یخرب هب ،منکیم یعس اجنیا رد
 .منک هراشا ،ناملآ ِدروم

 ،تسین هتفهن یسک چیه ِنوخ رد ،هناقمحا و هنایماع ِتاغیلبت ِفالخرب ،مسیسار و مسیشاف
 .دنکیم لیدبت ترورض هب ار نآ هک تسا هژیو یعامتجاِ طیارش کی ِلوصحم مسیشاف هکلب
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 یتسیکستوئاک ِیسارکمدلایسوس ِنارحب ِلد زا تسیلایسوسلانویسان ِبزح ،ناملآ رد

 .دروآرب رس ،تربا شردیرف ياقآ ِ"میقتسم یسارکمد"ِ تلود و

 و دربیم رس هب قیمع ِيداصتقا ِنارحب کی رد ناملآ يهعماج ،1933 ات 1919 ياهلاس رد

 زا هکلب ،روشک نیا ِیتسیلاتیپاک ِراتخاس هن ار نارحب ِلیالد ،یتسیکستوئاک ِیسارکمدلایسوس

 ناملآ ِتسینومک ِبزح( اهتسیکاتراپسا ِباعشنا و "تنایخ" و اههرمعتسم ِنداد تسد

 .درکیم یبایزرا )قباس

 نامزاس يوق و مجسنم رایسب ياههورگ رد هک رلتیه ِرادفرط ياهتسیلایسوسلانویسان

ِ ظفح و مسیلانویسان هب اکّتاِ قیرط زا دنناوتیم هک دندوب هداد لوق ناملآ ِمدرم هب ،دندوب هتفای
 نیا هب قفوم مه يدایز دودح ات و دنهد روبع ینارحب يهلحرم زا ار ناملآ ،روشک ِیلم ِعفانم

 "رکفنشور" و نیسیمداکآ ،صصختم رازه اهدص 1933 ات 1923 ياهلاس رد .دندش لمع
 هدمآ مه یهاگشناد ِبتک رد هک ییاهرامآ ِساسا رب .دندمآرد ناملآ يزان بزح ِتیوضع هب

 تسیلایسوستسیلانویسان ِبزح ِتیوضع هب یناملآ ياهنیسیمداکآِ دصرد 67 ،تسا
 .دندوب هدمآرد

 دودح ات لوپ ِشزرا ِندرب الاب و يداصتقا ِنارحب زا ناملآ يهعماج ِنداد روبع رد يزان ِبزح

 هاگیاج شايزیتسيدوهی و يزیتستسینومک رب دیکأت مغریلع و دوب قفوم يدایز

 يزاوژروب و يزاوژروبهدرخ ات ،رگراک يهقبط زا یعامتجا فلتخم ِتاقبط و راشقا ِنایم رد ياهژیو

 .دوب هدرک ادیپ
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 هب تسناوتیم مسیشاف يوگلا کش ِنودب ،دروخیمن تسکش هیسور اب گنج رد ناملآ رگا

 ناهج ِرسارس رد ار رفن درایلیم دنچ و دوش رداص اپورا لقادح و ناهج ياهروشک زا يرایسب

 .دنک دعاقتم

 ِرسارس رد یعامتجا ِياضف رد مسیشاف ِندشهلوزیا ِعورش يهطقن هیسور رد مسیشاف ِتسکش

 ياههبنج ناوتیمن ،میشاب هتشاد يوروش داحتا يهبرجت هب هک يدقن ره مغریلع .دش ناهج

 .درک راکنا ار دوجومان ًاعقاوِ مسیلایسوس و یتلود ِيرادهیامرس ِیقرتم

 یهاگشناد ِنارگلیلحت .تسا يداصتقا يرما ،زیچ ره زا شیپ ،اپورا رد مسیشافِ ددجم ِجورع
 دننکیم شالت ،تساهتلودِ روخآ رد ناشرس هکنیا لیلد هب ،دنتسین شیب یناشورفدوخً ابلاغ هک

 ياهلیلحت رد لک روط هب ار انبریز و داصتقا يهلئسم و هدروآ حطس هب ار مسیسار و مسیشاف ِدقن

 .دنوش یقلت تسیسکرام ادابم ات دننک فذح دوخ

 

 ِدیلوت يهسورپ ِنوزومان ِدنور ،دنکیم دیلوتزاب و دیلوت ار مسیشاف و مسیسار هچنآ عقاورد اما

 ِماظن )يراتخاس و يارودا ياهنارحب( ِجالعال و یعطقم ِياهيرامیب و يرادهیامرس

 .تسا يرادهیامرس

 .تسا ناهج يداصتقا ِتردق نیمجنپ و ناهج ياهروشک نیرتیتعنص زا یکی ناملآ يهعماج

 وزج روشک نیا تارداص يهزوح رد .تسا ناهج رسارس رد هحلسا يهدننکرداص نیموس ناملآ

 ،هدش زاغآ 2008 ِلاس زا هک یگرزب ِنارحب مغریلع و دشابیم ناهج ياهروشک نیرتقفوم

 .تسا هداد همادا دوخ تارداص و دیلوت هب اوق مامت اب نانچمه ناملآ
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 رالد اهدرایلیم هحلسا ِتارداص يهزوح رد ناملآ ،شعاد ِجورع و هیروس تالوحت ِلابندهب
 هحلسا ِرودص قیرط زا روشک نیا ِنارحب زا یشخب هک تسا ینتفگ و تسا هدز بیج هب لوپ

 .تسا هدش ناربج

 ،هدزگنجِ قطانم ِمامت هب نونکات 2001 لاس زا هک تساهشترا نیرتهدامآ زا یکی ناملآ ِشترا

 .تسا هدش مازعا هیروس و یبیل ات هتفرگ قارع و ناتسناغفا زا

 ياهتسیزانوئن و اهتسیشاف ِدحتم نیرتگرزب ،اکیرمآ ِهارمه هب ،نیارکوا ِتالّوحت رد ناملآ

 .تسه و هدوب نیتوپ و هیسور هیلع ینیارکا

 ،روشک نیا ياههیرشن نیرتژاریترپ ات هتفرگ یتلود و یمسر ياهنویزیولت زا ،یناملآ ياههناسر

 و نایجراخِ هیلع ینکارپترفن ِلوغشم هراومه ،لگیپشا و گنوتیاس دلیب هلمجزا

 !دنتسه "ناناملسم"

 اهایدم نیمهِ بناج زا ،دنریگب یلایسوس يهنیزهکمک تلود زا نایجراخ رگا ناملآ رد

 یناملآ ياهتسیشاف و اهایدم نیمه بناج زا ،دنشاب راک يایوج رگا و دنوشیم هدناوخ "لگنا"
 .دناهتفرگ ار اهیناملآ ِلغش هک دنوشیم یفرعم یناسک ناونعهب

 ياهنامزاس هب بلغا هک ناملعم ،دوشیم رازگرب نایجراخ يارب هک یناملآ ِنابز ياهسالک رد

 زا نازیم ره اب یجراخ کی ناونعهب امش هک دننکیم مالعا هراومه ،دنتسه طبترم یتلود

 ار بسانم ِیلغش ِتصرف ،ندوب یجراخ "ِمرج" هب اهنت ،يراک يهقباس ره اب و لیصحت

 .دنرفنتم یجراخ "مان" زا یتح اهیناملآ هک دیریذپب ار نیا دیاب امش و تشاد دیهاوخن
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 باختنا یناملآ ِیگداوناخ مان و هداد رییغت ار ناشمان هک مسانشیم ار نایجراخ زا يدایز دادعت

 هتشادن طلست یناملآ ِنابز هب ای ،دینک تبحص هجهل اب ار یناملآ ِنابز امش رگا ناملآ رد !دناهدرک

 .تسا نییاپ امش یعامتجاِ تیعقوم ،دیشاب

 "كرد" ار اهتسیسار و اهتسیشاف ،نردمتسپ ياه"تسینومک" و اهپچ یتح ناملآ رد
 ناشتیوه ِنداد تسد زا ِسرت و نایجراخ زا سرت ِرطاخ هب نانآ هرخالاب هک دندقتعم و دننکیم

 .دننکیم تارهاظت )نایجراخ ِمامت دیناوخب( ناناملسم و مالسا ِهیلع و دنیآیم نابایخ هب

 هب زورهنابش ناملآ یمسر ياهنویزیولت هیروس و قارع ياهشکمشک ِلابندهب شیپ یتدم

 .دنتخادرپیم ییارگمالسا و مالسا يهدیدپ یسررب

 یلاس هاجنپ لهچ هک ،ناش"ناملسم" يهیاسمه زا اهیناملآ زا يرایسب هلئسم نیمه ِلابندهب
 .دنتشاذگ شیامن هب ار دوخ ِیتسیسار ِرفنت و دنتخاس نمشد ،دنتخانشیم ار رگیدمه دوب

 ،دننکیم مالعا هک ییاهنیسیمداکآ و یتلود ِياهشیلک يهنابیرفماوع ِتاغیلبت بیرف دیابن ام
 ناملآ رد مسیشاف تشپ .میروخب ار ،دنتسه داوسیب و راکیب ِخمیب نابعش ياهدع اهتسیشاف

 نیرتيوق و تسا هدیباوخ تلود مان هب يداصتقا و یسایس ،يرکف ِلیوط و ضیرع هاگتسد کی

 طخ هب موزل عقاوم رد ار اهتسیشاف و دنتسه وسمه مسیشاف اب ،دوخ تاغیلبت اب ،یناملراپ ِبازحا

 .دننکیم
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 طخ اب و سیلپ ِمیقتسم ِيراکمه اب هک ياهریجنز ياهلتق و 37واسِانِا هب طوبرم ِعیاجف

 نیرتگرزب ،دوب هتفرگ تروص ناملآ تینما و تاعالطا ِنامزاس و یناملراپ ِبازحا زا نتفرگ

 .دروآ راب هب ناملآ ِتارکمدلایسوس ِبزح یتح و تسیراتناملراپ ِبازحا يارب ار ییاوسر

 ياهتسایس ِندوبیتسیسار ،اهیلوک و ییاینامر نایوجهانپ ِجارخا زا ناملآ زبس ِبزح ِعافد
 .تشاذگ شیامن هب ینامز ره زا شیب ار بزح نیا

 ،مالسا اب هزرابم يهناهب هب ،ناملآ ِناملراپ و نریاب رد یحیسملایسوس ِبزحِ ینکارپرفنت
 رظنراهظا ره ِلابند هب و تسا هدز نماد نریاب رد ار یتسیسارً الماک ياضف کی ،نایجراخ هیلع
 هتفریذپ تروص ناملآ ياهرهش رد نایوجهانپ و یگدنهانپ ياهپمک هب هلمح نیدنچ یتسیسار

 .تسا

 شکمتس و رگراک ياههدوت زا یتاقبط ِترفن ،مسیسار
 

 ِندوب فیعض و ندوب ریقف ،ناملآ رد نایجراخ زا اهتسیسار ِرفنت ِیلصا لیلد

 نیرتفیعض ءزج عقاورد هدنهانپ ِنایجراخ .تسا روشک نیا رد نایجراخ قافتاهببیرقتیرثکا
 .تسا ناشندوب ریقف ،نانآ هیلع اهتسیسار تاغیلبت یلصا لیلد و دنتسه رگراک يهقبط ياههیال

 تسدورف ِتاقبط ِیتاقبط ِنمشد ،دنشاب اهیجراخ ِنمشد هکنیازاشیپ ،اهتسیشاف و اهتسیسار

 .دنراد قیمع یتموصخ اهتسینومک اب يرکف ظاحل زا و دنتسه هعماج

                                                             
37 NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) 

 .تسا هدز ناملآ رد نایجراخ زا يرایسب ِرورت هب تسد ً ً،اریخا و ،200 ات 90 ياهلاس رد هک تسا ینیمزریز و یتسیشاف ینایرج ،ینیمزریز ِتسیلایسوسلانویسان
 رهش رد نآ رب هوالع .تسا هتفرگ ماجنا ناملآ ِیتینما ياهنامزاس ِيراکمه اب و یتسیشاف ِنایرج نیا ِطسوت اهیبابکرنود ِنارگراک هب موسوم ياهریجنز ياهرورت

 نوچ ،دناهدنام ناهنپ اههناسر ِمشچ زا نالتاق زا يدادعت و تسا نایرج رد نونکات واسِانِا هب طوبرم ِهاگداد .دناهدناسر لتق هب ار سیلپ کی ناملآ ِنوربلیاه
 .تسا هتشاد دوجو اهتسیشاف و ناملآ تینما و تاعالطا نامزاس نیب يراکمه
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 مسیسار و مسیشاف یلو ،تسا يرادهیامرس ماظن رد ینارحب ِطیارش لوصحم مسیشاف هچرگا
 ینعی رگراک يهقبط شخب نیرتفیعض ِندرگ هب ار نارحب تاعبت هک تسا نیا يارب شالت رد

 .دزادنایب یموبریغ ِمتس ِتحت راشقا و نایجراخ

 یجراخ ِنارادهیامرس ،دنرادن یجراخ ِنارادهیامرس اب یلکشم نیرتکچوک هتبلا اهتسیشاف
 یناسک نیلوا ناملآ رد .دنرادروخرب ریقف ياهیناملآ زا يرتالاب بتارم هب يهتیروتا زا ناملآ رد

 ،یجراخ متس تحت راشقا ،دنریگیم رارق تسیسارِ بازحا و اهتسیسار موجه دروم هک
 .دنتسه اهپچ و اهتسینومک

 بالقنا ِندز رود هنوگره و تسا دوجوم عضو خساپ اهنت مسیلایسوس هک تسین یکش نیا رد

 باسحهب قلطم "ِدادترا" ،یتسینومک ره بناج زا ياهناهب ره هب ،يرگراک و یتسیلایسوس
 مامت و تفر راوخمدآ يالویه نیا ِگنج هب ،اوق مامت اب دیاب مسیشاف اب هزرابم يارب اما ،دیآیم

 نامزاس ار لاکیدار يهزرابم هک نامزمه درک شالت دیاب .دیشک شلاچ هب ار نآ فلتخم داعبا

 .دوشن نوعاط نیا راتفرگ سکچیه هک مینک يرگنشور ،میهدیم

 و مسیشاف اب یکیدزن رایسب يهطبار ،هقبط نیا نارکفنشور و یناملآ ِيزاوژروبهدرخ
 .دنهدب تهج رییغت تمس نآ هب تمس نیا زا تسا نکمم یطیارش ره رد و دنراد اهتسیشاف

 هچ ،فلتخم ِقرط زا هک ار راکهظفاحم ياهتلود دیاب مسیشاف و مسیسار تسکش يارب
 ،یتسیسار ياهورین نورد یفخم ِسیلپ یهدنامزاس هچ و عیاقو ِلعج و نیغورد ِیناسرعالطا

 !تخادنارب ،دنشالت رد ،نآ "ینوناق" ِلرتنک نامزمه و مسیسار شرتسگ هب کمک يارب

 هن تسیراتناملراپ ياهپچ هک تسا هدرک تباث مسیسار اب هزرابم یتسیراتناملراپِ راکهار
 فلاخم رد یلمع یماگ ،عقاوم زا يرایسب رد هکلب ،دناهدوبن قفوم مسیسار هیلع هزرابم رد اهنت
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 اب ثحب هب دیابن ،یکستورت لوق هب .دناهدرکن کمک نآ فیعضت هب و دناهتشادنرب مسیسار اب

 .دیبوک تلافسآ هب ار ناشهلک دیاب و تسشن اهتسیشاف

 

 تسیراتناملراپ و "عورشم"ِ مسیشاف

 

 ییاههدوت تقامح هب یطیارش چیه تحت دیابن ار اکیرمآ نامسآ رد پمارت مان هب ياهدیدپ جورع

 یعامتجا طیارش ِلوصحم مسیشاف يهدیدپ .دناهداد يأر نپمل ِزیتسنز دوجوم نیا هب هک داد طبر

 ار کیسالک ِمسیشاف هب تشگزابِ يایور هچرگا اپورا و اکیرمآ رد مسیشاف و تسا شیوخ رصع

 اعدا نیا لیلد .درادن ار کیسالک ِمسیشاف هب تشگزاب ییاناوت هجوچیههب اما ،دنارورپیم رس رد

 ار انبور تیاهنرد هک تسا يداصتقا و يدیلوت ِتابسانم نیا هک تسا نیا نآ و تسا نشور

 و دنکیم نّیعتم ار گنهرف و تسایس هک تسا داصتقا نیا یکیتکلاید ِریبعت هب .دنکیم نییعت

 یکیناکم يهویش هب ناوتیمن اما ،دراد تحص عقاوم رثکا رد هچرگا هیضق نیا .سکعلاب هن
 نییعت ار داصتقا هک دشاب تسایس نیا تسا نکمم صاخ طیارش هب انب .درک هاگن کیتکلاید هب

 يروهمج ِمیژر و كرامسیب ،تاراپانب یئول تموکح نوچمه یتسیتراپانب ياهتموکح .دنک

 رد هچرگا نارگید و وکنارف ،ینیلوسوم ،رلتیه ِتلود نوچمه یتسیشاف ياهتلود و یمالسا

ِ دودح ات دنتسناوت دوخ ياهتسایس اب اما ،دنریگیمن رارق یتسیتراپانب ياهتموکح ِبوچراچ

 طسوت هک سکرام ِکیتکلاید زا جیارِ روصت .دننک میظنت تسایس اب بسانتم ار داصتقا يدایز

ِ دوخ هب دانتسا اب ناوتیم ار تسا هدش هدناوخ یکیناکم ،رپوپ لراک نوچ ییاهتسیویتیزوپ

 ،دناهتشادن مسیسکرام و سکرام زا یمهف عقاورد رپوپ ِلاثما هک داد ناشن و درک در سکرام

 .تسا يرگید عوضوم نیا هتبلا
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 زا ،نارادهیامرس ِرودزم ِیتیلمدنچ ياهتکرش هب هتسباو ،ویتاروسنک ِلاربیلوئن ِتسار ياههناسر

 ره ،دنوش تاباختنا يهصرع ِرادنادیم قیرط نیا زا ات هتخاس نپمل ِزیتسنز ِنونجم کی پمارت

 مسیشاف هب ندرک هاگن هیواز نیا زا اما ،تسا یعقاو ،دنداد هئارا پمارت زا نانآ هک يریوصت دنچ

 هاش زا هک ینامز مه سردم .تسا یهاوخمهس هکلب ،دوشیمن بوسحم یسایس ِدقن عقاورد

 خاشیب ِلوغ" ار هاشاضر ِصخش ،یهاشنهاش ماظن و هاش زا داقتنا ياجهب درکیم یهاوخمهس

 زا سردم ِدقن دننامً اقیقد تسیشافوئن ياهورین زا لاربیلوئن ياهورین داقتنا .دناوخیم "مد و

 ددص رد نوتنیلک زا موادم تیامح اب اهورین نیا .دوریمن یهاوخمهس زا رتارف و تسا هاشاضر

 تسکش لاح نیا اب اما ،دنوش رادنادیم دوخ و دننک رد هب نادیم زا ار پمارت هک دندوب نیا

 هنسرگ ِمدرم هک تسا نیا نآ و تسا نشورً الماک مه هلئسم نیا ِلیلد .دندش اوسر و دندروخ

 رضاح ،دندرکیم تفس ار ناشیاهدنبرمک رتشیب زور ره یلاربیلوئن ياهتسایس رطاخ هب هک

 و یسایس ِداصتقا ِدقن زا یکرد اما مدرم نیمه .دننک دامتعا نیا زا شیب مسیلاربیلوئن هب دندوبن

 و دنتسه یتسدِمد و يروف ياهراکهار لابند هب و دنرادن يرادهیامرس ییالاک تابسانم ِدقن

 اب هزرابم نوچمه قرب و قرز رپ ياهراعش ِباختنا اب طیارش نیا رد تسار ِمسیلوپوپ و مسیشاف

 ِتاقبط و طسوتم يهقبط يارب رتبسانم طیارش ندرک مهارف يارب شالت و يداصتقا يایفام

 يداصتقا نارحب راب نتخادنا و نارجاهم ِنازرا راک يورین ِنتخادنا نوریبِ قیرط زا ،هعماج نییاپ

 هب ،رجاهم ِرگراک يهقبط ینعی ،رگراک يهقبط يهیال نیرتریذپهبرض و نیرتفیعض ِندرگ هب

 يهقبط هک تسا یطیارش نینچ رد .دهدیم رتهب یتیعضو هب ندیسر دیما يدوخ ِرگراک يهقبط

 يهقبط اب یللملانیب یتاقبط داحتا و یگتسبمه ياجهب ،یتاقبط یهاگآ و هناوتشپ ِنودب ِرگراک

 رتفیعض يهیال نیا و دوشیم لیدبت هقبط نیا ِکیژولوئدیا ِنمشد هب ،رجاهم و یجراخ رگراک

 و یکسماچ نوچمه لاربیل ِپچ یتح پمارت زا سرت .دنادیم دوخ یتخبدب لماع ار دوخ زا

ِ پچ رگید ِفرط زا .دادرارق نوتنیلکِ رانک رد ار رلتاب تیدوج نوچمه ییاهتسینیمف
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 يأر پمارت هب ،دندوب اکیرمآ ِدنورهش رگا هک دندرک مالعا كژیژ نوچمه یناسک و نردمتسپ
ِ پچ يارب ار عوضوم کی ،هلئسم نیا .دوشن تاباختنا يهدنرب نوتنیلک يرالیه ات دندادیم

ِ پچ ،نردمتسپ ِپچ هب دامتعا هک تسا نیا نآ و درک نشور ینامز ره زا شیب تسینومک

 ياهبطق نایم رد يزاب و عاجترا ِنماد هب نداتفا ،پچهبش یتح و ییاوژروب مسینیمف و لاربیل

 .تسا ییاوژروب ِمسینویسکارف و یعاجترا

 رد دیاب ار نآ و ددرگیمنرب اکیرمآ رد ریخا تاباختنا هب ،یطارفا تسار ِجورع کش نودب

 یطارفا ِتسار ِيروئت ،)اهگنهرف گنج( نوتگیتناه لئوماس ِیتسینومکّدض ياهيروئت

 مینکن شومارف .دید ناگیر و رچات ِلاثما ِکیتارپ ِلوصحم و )خیرات نایاپ( امایوکوف ِلاربیلوئن و

 و قلطمِ عاجترا و داد ماجنا یلیش رد ایس نامزاس و اکیرمآ ار یتسیشاف ِبالقناّدض نیلوا هک

 .تفرگ تروص اکیرمآ يربهر هب مه یلمخم ِبالقنا هب موسوم ِيزیرنوخ و ناکلاب گنج

 ِحطس رد لکشتم و هاگآ ِرگراک يهقبط ِدوبن ِلیلدهب و 2008 ِلاسِ يداصتقا ِنارحب ِلابندهب

 موسوم یعامتجا ِتاراجفنا و یعامتجا ياهشروش ِیپایپ ياهتسکش ِلیلدهب و ناهج و اپورا

 رسارس رد یبهذم و یموق ِمسیشاف و یطارفاِ تسار رابنیا ،ریخا ياهلاس رد برع ِراهب هب
 اهشبنج نیا دیکأت و یبهذم و یتسیلانویسان ،یلم ،یموق ياهشبنج ِجورع .دش رادنادیم ناهج

 هدهاشم طاقن رگید و هنایمرواخ رد و تسین اپورا ِصتخم ،ياهلیبق و یبهذم ،یموق ياهتیوه رب

 هتخیسگراسفا تروص هب يداصتقا ظاحل زا يرادهیامرس هک میربیم رس هب یطیارش رد .دوشیم

 ات ،راک ِكدوک یتح و نازرا ِراک يورین ِنتفای یپ رد و دراذگیم رس تشپ ار یلم ياهزرم

 ،مسیشاف ،رگید ِفرط زا و ،دوریم یبونج ياکیرمآ و اقیرفآ و یقرش ِبونج ِيایسآ ِطاقن نیرتروک

 ِنارحب هک یطیارش رد .دریذپیم مسیلاربیلوئن ِویتانرتلآ ناونعهب ار یتسرپموق و مسیلانویسان

 دربیم رس هب يراودا و يراتخاس ِنارحب رد يرادهیامرس و تسا يرادهیامرس ِریگنماد يداصتقا
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 ِبالقنا ِقیرط زا تردق ِنتفرگتسدهب ِناکما و درادن ار يرادنادیمِ ییاناوت رگراک يهقبط و
 هعماج ِنطب زا یتسیلوپوپ ياههدعو اب هک تسا مسیشاف نیا ،درادن ار لاکیدار و یعامتجا
 اکیرمآ ِيرادهیامرس هک تفگ ناوتیم نیاربانب .دنکیم لاغشِا دوخ ِعفن هب ار نادیم و دزیخیمرب

 ياهدوس زا ،"يدوخ" ِرگراک ِرطاخ هب ،عیانص و تاجهناخراک و یتیلمدنچ ِگرزب ياهتکرش و
 ِشهج کی ،یطارفا ِتسار و مسیشاف هچرگا .دنرذگیمن نازرا ِراک ِيورین زا هدمآتسدهب ِتفگنه

 هدیچیپ ِيرادهیامرس يهخرچ ِندنادرگزاب اما ،تسا تیربرب هب تشگزاب و کیژولویدیا یعاجترا

 بناج زا ،مسیشاف .تسا زیمآنونج یمهوت ،"یتیلمکت"ِ تلم-تلود ِنارود هب لابولگ و
 لاؤس ریز ار اهورین نیا ِتیدوجوم ِّلک هک دوشیم تیامح ینامز ات لاربیلوئن و راهِ يزاوژروب

 يزاوژروب ِپچ ِحانج و ییاوژروب ِپچ یتح و لاربیلوئن و تسار ياهورین هک تسین لیلدیب .دربن

 .دندش پمارت ِنامادهبتسد راچان مه

 ِوضع ِتسیشاف و تسیلانویسان ِبازحا و دوریم مسیشاف ِفرطهب رون ِتعرس هب مه اپورا ِعاضوا

 ،هریغ و سییوس ،شیرتا ،دنله ،هسنارف ،ناملآ هلمجزا ییاپوراِ فلتخم ياهروشک رد ،ناملراپ

 تناتیلیم ِتسینومک و پچ ِياج نادیم نیا رد و دننکیم بسک يرتشیب ِتیبوبحم زور هب زور
ً ادیدش ،دنزب راسفا مسیشاف يهزوپ رب و دبوکب مه رد اورپیبِ گنج کی رد ار مسیشاف دناوتب هک

 .تسا یلاخ
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 یسارکمدلایسوس طسوت هک "کیتارکمدلایسوس" یبالقنا ،ناملآ 1918 بالقنا

 دش بوکرس

 

 نیرتهب هب ار ناملآ 1918 بالقنا خیرات هک یسک ،یناملآ يهتسجرب خروم رنفاه نیتسابس

 رد باتک زا یلوق لقن )تنایخ( "Der Verrat" باتک يادتبا رد ،تسا هتشون نکمم لکش

 :دروآیم اکفاک ستنارف نوناق ربارب

 

 نوناق دراو هک تساوخ و دمآ یتاهدِ درم کی .دوب هتشارفارب دق رد مد ینابساپ ،نوناق ولج"

 تفر ورف رکف هب درم نآ .دوش لخاد وا هک دراذگب دناوتیمنً اتلاجع هک تفگ نابساپ یلو ،دوشب

 نابساپ ».الاح هن اما ،تسا نکمم« :تفگ نابساپ ؟دوش لخاد دعب هک تسا نکمم ایآ :دیسرپ و

 نابساپ .دنیبب ار اجنآ نورد ات دش مخ درم نآ و دش در ،دوب زاب قاط راهچ هشیمه هک رد ولج زا

 هک نک یعس ،هدرک بلج ار وت ردقنآ اجنیا نم عافد دوجو اب رگا« :تفگ و دیدنخ ،دش تفتلم

 یقاتا ره ولج .متسین نابساپ نیرخآ نم و متسه اناوت نم هک شاب هتشاد رطاخ هب اما ،يرذگب

 ار مدوخ زا سپ موس نابساپ رادید تقاط مناوتیمن نم اتح ،دراد دوجو نم زا رتاناوت ینابساپ

 رد هشیمه روط هب و همه يارب دیابن نوناق ایآ ،دوبن یتالاکشا نینچ رظتنم یتاهد درم ».مروایب

 و زیت کُت غامد ابیمشپ يهدابل رد ار نابساپ و درک هاگن کیدزن زا هک الاح اما ،دشاب سرتسد

 .دنهدب لوخد يهزاجا وا هب ات دشکب راظتنا هک داد حیجرت ،دید هایس و رغال و زارد يراتات شیر

 .تسشن اهلاس و اهزور اجنآ درم نآ .دیناشن رد زا رترودیمک ار وا و داد یلسع کی وا هب نابساپ

 و سامتلا اب ار نابساپ و داد ماجنا دنریذپب لخاد هب ار وا هکنیا يارب يدایز تامادقا

 هب عجار .دومنیم يرصتخم ياهشسرپ درم نآ زا نابساپ یهاگ .درک هتسخ شیاهتساوخرد

 ییانتعایب يور زا تالاؤس نیا یلو .درک یتالاؤس وا زا رگید بلاطم زا يرایسب و وا موب و زرم
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 هک درکیم رارکت هرخالاب و دوب ناشدوخ ناتسدریز زا لوا هجرد نایعا ياهشسرپ زرط هب و

 مامت هب ،دوب هتسارآ ترفاسم مزاول مامت هب هک درم نآ .دوش لخاد وا هک دراذگب دناوتیمن زونه

 هک تسا تسرد .دربب رد هار زا ار نابساپ هکنیا يارب دش لسوتم دوب هک یتمیق ره هب لیاسو

 يزیچ یشاب نئمطم هکنیا يارب مریذپیم طقف نم« :دوزفایم یلو ،درک لوبق ار همه مه وا

 ياهنابساپ .درکیم هاگن نابساپ هب هتسویپ درم نآ یلاوتم ياهلاس ».ياهدرکن شومارف ار

 و دنلب يادص هب لوا ياهلاس .دمآیم عنام هناگی وا رظن هب یلوا نابساپ .درک شومارف ار رگید

 شیاهنادند نیب هک درکیم افتکا ،دش رتریپ هک دعب .داتسرف نیرفن دوخ موش علاط هب اورپیب

 ات ،درکیم هعلاطم ار نابساپ هک دوب اهلاس نوچ و داتفا یگچب تلاح رد هرخالاب .دنکب رغرغ

 یقلخجک و دننکب شکمک هک درکیم اضاقت اهکک زا ،تخانشیم مه ار وایمشپ سابل ياهکک

 هک تسنادیمن تقیقح رد هک يروط هب ،دش فیعض شمشچ هرخالاب .دنهدب رییغت ار نابساپ

 يهلعش ،یکیرات رد الاح یلو .دنهدیم بیرف ار وا شیاهمشچ ای و تسا هدش رتکیرات وا فارطا

 يزیچ وا رمع زا نونکا .دیشکیم هنابز نوناق رد زا هشیمه هک دادیم صیخشت ار یهوکشاب

 ،دوب هدش عمج شرس رد هک اهلاس همه نیا ياهشیامزآ مامت گرم زا شیپ .دوب هدنامن یقاب

 نت اب اریز ،درک هراشا وا هب .دوب هدرکن نابساپ زا نونکات هک دشیم یهتنم شسرپ کی هب

 نوچ دش مخ یلیخ ریزگان ،نوناقِ رد ِنابساپ .دوش دنلب اج زا تسناوتیمن رگید شاهدیکشخ

 ناهاوخ یسک ره رگا« :دیسرپ نابساپ زا .دوب هتفای رییغت یتاهد درم نایز هب ًالماک دق فالتخا

 »؟تسا هدرکن دورو ياضاقت نم زج هب يرگید سک اهلاس همه نیا یط رد روطچ ،تسا نوناق

 ار وا سحیب خامص يهدرپ هکنیا يارب ،تسا گرم فرش رد درم نیا درک سح هک رد ِنابساپ

 نوچ ،دوش لخاد دناوتیمن وت زج هب سکچیه اجنیا زا« :دیشک هرعن وا شوگ رد ،دنک رثأتم رتهب

 ،نوناق ولجُ( «.مدنبیم ار رد و موریم نم الاح .دندوب هدرک تسرد وت يارب ار دورو ِرد نیا

 )تیاده قداص يهمجرت ،اکفاک ستنارف
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 نیرخآ ات نوناق ياههزاورد تشپ ،تشاد نوناق هب دورو دصق هک يدرم دیوگیم رنفاه نیتسابس

 ياهدنرد تسد رد دش دازآ هک ینامز ،تسشن نوناق زا يدازآ راظتنا هب و دنام شایگدنز تاظحل

 .داتفا نوناق زا رتهدنرد

 

 و دنکیم هسیاقم ناملآ 1918 بالقنا تیعضو اب ار اکفاک يابیز رایسب فیصوت نیا رنفاه

 درم و دش تیبثت كرامیسب طسوت هک دوب هقلطم تنطلس تموکح نامه نابرد هک دسیونیم

 بالقنا هک دسیونیم وا .دوب یسارکمدلایسوس ،تشاد ار نوناق هب دورو تساوخرد هک ییاتسور

 مه رد تردق مامت اب یسارکمدلایسوس طسوت هک دوب کیتارکمدلایسوس بالقنا کی 1918

 تنطلس نیناوق زا رتارف هک دشن لیدبت ییورین هب ناملآ رد یسارکمدلایسوس نوچ ،دش هتسکش

 یسایس تیلاعف لاس 74 يهبرجت ناملآ رد یسارکمدلایسوس هکنیا مغریلع و دنک لمع هقلطم

 هب ندربتسد زا سرت رطاخ هب ،دوب هتسشن بالقنا راظتنا هب لاس راهچ و داتفه و تشاد ار

 تنطلس میژر سنج زا راکتیانج یمیژر هب دوخ ًالمع ،هقلطم تنطلس ینوناقارف یسایس تردق

 تسکش نورد زا .درک بوکرس مسیشاف يراکمه اب ار اهتسینومک مایق و دش لیدبت هقلطم

 یسارکمدلایسوس .دروخیم مقر يرگید روط خیرات و دنکیم روهظ مسیشاف 1918 بالقنا

 نوناق لاکیدار نتسکش رد اهنت ناسنا ییاهر .دوب نوناق دنبیاپ نوچ ،درک بوکرس ار بالقنا

 .دزاسیم هناگیب دوخ تیناسنا زا ار ناسنا هک ینوناق ،تسا

 

 لکش نیرتقیقد هب ار 1918 بالقنا تسکش هک تسا یباتک رنفاه نیتسابس "تنایخ" باتک

 هدرکن حیرشت ار بالقنا نیا باتک نیا زا رتهب یباتک چیه نونکات و دنکیم فیصوت نکمم
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 یناوخزاب دروم رد باتک نیرتهب ار باتک نیا یناملآ نیخروم و نقیقحم هک تسین لیلدیب ،تسا

 .دننادیم 1918 بالقنا

 چوپ پاک

 دهاش ،مود لانویسانرتنا یشاپورف و شزیر و لوا یناهج گنج عورش زا سپ 1923 ات 1918 زا

 هیسور رد یکیوشلب بالقنا و لوا یتسیلایرپما گنج يهسورپ هب یسارکمدلایسوس نتسویپ

 نیا هک دشیم ثعاب یسارکمدلایسوس یعاجترا عضاوم و یتسرپنیهم هک یلاح رد .میتسه

 بالقنا يهقرج و دیماجنا ناملآ تلود تسکش هب هک ـ دنک عافد لوا یناهج گنج زا بزح

 هیلع یلخاد گنج هب یتسیلایرپما گنج لیدبت يروئت قیرط زا نینل ـ دز ار 1919 ات 1918

 هافر موهفم هب نان ،گنج نایاپ ینعم هب حلص نوچمه نشور تابلاطم و اهراعش اب يزاوژروب

 یتسیلایسوس مرفتالپ تسناوت يرازت يهقلطم تنطلس ماظن زا ییاهر ینعم هب يدازآ و یمومع

 تقوم تلود و يرازت رگبوکرس میژر ینوگنرس يهنیمز و حرطم لیرپآ ياهزت بلاق رد ار دوخ

 و يزارت میژر ندرک طقاس يارب ینوناقریغ ياهراکهار اب اهکیوشلب .دنک مهارف ار یکسنرک

 تردق هب تنطلس نانیمطا پاپوس ناونعهب هیروف بالقنا زا سپ هک( یکسنرک تقوم تلود

 نیرتمهم )رفن تسیب دودح( هتشک نیرتمک اب یبالقنا يهسورپ کی رد دنتسناوت ار )دوب هدیسر

 یناملآ یسارکمدلایسوس اما ،دننک قلخ ار ربتکا یتسیلایسوس بالقنا ینعی يرشب خیرات يهثداح

 راک يور هب هک تفرگ شیپ رد ار يریسم عاجترا ربارب رد ندز وناز و يرادمنوناق هب اکتا اب

 .دش یهتنم اهتسینومک ماع لتق و يرلتیه مسیشاف ندمآ

 

 اما ،دریگیم لکش کیتارکمدلایسوس تقوم تلود هک دوب هیسور رد هیروف بالقنا ریثأت تحت

 رطاخ نیمه هب ،دشاب هیسور ناشکتمحز و نارگراک تابلاطم خساپ دناوتیمن یکسنرک تلود
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 دنکیم ادیپ شرتسگ ياهدوت تاباصتعا .دباییم همادا تقوم تلود و يرازت میژر هیلع تاضارتعا

 لیرپآ رد نینل .دوشیم مهارف یتسینومک شبنج ناربهر و يدیعبت نیلاعف تشگزاب يهنیمز و

 دوب هدش متخ گنج زا یشان تاعبت ریز شرمک هک ناملآ تلود و ددرگیمزاب هیسور هب 1917

 نینل تشگزاب اب تخانشیم دندوب گنج فلاخم زاغآ نامه زا هک ار اهکیوشلب و نینل عضاوم و

 ناخروم دنتسین مک .دنک مک دوخ رس زا ار گنج رش ات دنکیم تقفاوم ناملآ كاخ قیرط زا

 غورد کی نیا .تسا هدوب ناملآ تلود سوساج نینل دننکیم مالعا هک ییارگتسار و اوژروب

 نیا تسناوتیم هیسور رد بالقنا و دوب هدروخ تسکش ًامسر گنج رد ناملآ تلود ،تسا قلطم

 زا نینل تشگزاب اب دوخ ياهقطنم و یتلود عفانم رطاخ هب رطاخ نیمه هب ،دهد همتاخ ار گنج

 .تسا خیرات لعج نیا زا ریغ يزیچ ره .دنکیم تقفاوم ناملآ كاخ و ریسم

 

 گنج اب تفلاخم رد و ربتکا بالقنا ریثأت تحت ياهدرتسگ تاباصتعا 1918 لاس رد ناملآ رد

 بالقنا يهقرج هک یباصتعا .تسا تاباصتعا نیا زا یکی لیک ناناولم شروش .دریگیم لکش

 .دز ار 1918

 

 هجوچیههب یسارکمدلایسوس رگید و دوشیم یبالقنا 1918 لاس رد ناملآ تیعضو هک ینامز

 دورف رس یطارفا تسار و تنطلس ربارب رد بالقنا سرت زا دیآیمن رانک یبالقنا تیعضو نیا اب

 بزح مان هب بزح کی و دهدیم خر یباعشنا ،بزح یعاجترا عضاوم هب ضارتعا رد .دروآیم

 .دریگیم لکش میدق ای هیلوا تارکمدلایسوس

 

 لوصا هب دهاوخیم هک تسا ینایرج ،هتسباوریغ کیتارکمدلایسوس بزح ای "د پ سا وا"

 لاسال هک یلوصا نامه ؟هیلوا لوصا مادک تسا نیا لاؤس .ددرگزاب یسارکمدلایسوس يهیلوا
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 نایرج کی "د پ سا وا" ؟درکیم عافد یتاررقم تلود زا و دادرارق كرامسیب رانک رد ار

 و یتسیراتناملراپ و ییاوژروب یسارکمد هب مهوتم ياهتارکمدلایسوس زا لکشتم یتسیلارولپ

 یبالقنا نایرج کی ناونعهب دناوتیمن د پ سا وا یتقو .تسا یتسینومک تیلقا کی نینچمه

 بزح نآ لابند هب و دریگیم لکش یتسیکاتراپسا نایرج 1919 يهیوناژ رد ،دوش رهاظ

 تربا شیردیرف .دوشیم داجیا تشنکبیل لراک و گروبمزگول ازر يربهر هب ناملآ تسینومک

 یماظن هبش نایرج کی( پروک يارف اب اهتسینومک بناج زا بالقنا يهمادا اب هلباقم يارب

 هب گروبمزگول ازر .دوشیم دحتم نویبالقنا و اهتسینومک هیلع )یطارفا تسار و یعاجترا

 نامره هک ییاههلولگ اب و دوشیم تشادزاب پروک يارف شابوا طسوت هکسون و تربا روتسد

 ای هدراهچ ات ار گروبمزگول ازر لتاق .دسریم لتق هب دنکیم کیلش شرس هب نوشوس ملهلیو

 .دندرکن یفرعم هعماج هب 1969 يهیوناژ يهدزناپ

 

 ناهاوخ هک ینارگراک ياهدوت تمواقم اب هک ینامز ناملآ تارکمدلایسوس بزح ،1919 مایق رد

 زا نیلرب رد ،دوشیم وربور دنتسه بالقنا يهمادا و رامیاو یعاجترا يروهمج ینوگنرس

 يارف یعاجترا نایرج مه خینوم رد .دریگیم هرهب تسینومک نارگراک هیلع هناخپوت و يامیپاوه

 یعاجترا ضرعت نیا نایرج رد .دبوکیم مه رد ار یتسیلایسوس بالقنا شحوت جوا رد پروک

 .دنوشیم یمخز رفن اهدص و هتشک رفن اههد ،دریگیم تروص هکسون روتسد هب هک

 

 بالقنا ياههیاپ و دننکیم ادیپ همادا دنریگیم لکش 1918 رد هک يايرگراک ياهاروش

 ار اهاروش نیا ینوناق ياهشور و راشف اب دوب شالت رد ادتبا رد یسارکمدلایسوس .دنوشیم

 دندرک تمواقم يرگراک ياههیداحتا و نارگراک ،الاب زا ضرعت نیا لباقم رد اما ،دنک ینوناقریغ

 .دشن يرگراک ياههیداحتا و اهاروش ندرک عونمم هب قفوم یسارکمدلایسوس و
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 هطقن ،نوکالب يربهر هب 1919 لاس رد روشک نیا رد خرس شترا لیکشت و ناتسراجم بالقنا

 ناتسراجم هب ینامور یماظن يهلمح اب اما .دوشیم ناملآ رد یتسینومک شبنج يارب يدیما

 جروج هلمجزا يروهمج نیا ناربهر زا يدادعت ،دنکیم طوقس ناتسراجم ییاروش يروهمج

 هب تشاد رایتخا رد ار یتلود مهم ياهتسپ ییاروش يروهمج تایح هاتوک نارود رد هک چاکول

 و ردتقم میژر کی .دربیم ردب ملاس ناج هناتخبشوخ چاکول جروج اما ،دنوشیم موکحم مادعا

 .دیآیم راکرس روشک نیا رد ناتسراجم بالقنا بوکرس لابند هب یتسیشافهبش یعاجترا

 

 یبالقنادض ،میتسه دیفس بالقنادض و یلخاد گنج عورش دهاش هیسور رد ام نارود نیمه رد

 ریهامج داحتا رد يزورهیس و رقف ،یلخاد گنج ،دنکیم هلمح خرس شترا هب ههبج هس رد هک

 .دباییم نایاپ خرس شترا يزوریپ اب 1921 لاس رد تیاهنرد یلخاد گنج .دراد یپ رد ار يوروش

 فیعضت ثعاب و تفرگ خرس شترا زا يدایز رایسب تافلت دیفس بالقنادض و یلخاد گنج

 .دش یتسیلایسوس يهدیسر تردق هب هزات تموکح

 

 سپ ناملآ تارکمدلایسوس بزح يهدنیآ دروم رد 1919 لاس رد گروبمزگول ازر ياهلیلحت

 .دهد تسکش تسناوت د پ سا ار یبالقنا يایراتلورپ .دنهدیم ناشن ار دوخ تیناقح وا گرم زا

 هلمجزا .داد تسد زا ار نآ زا جراخ هچ اپورا رد هچ ،دوخ يهرمعتسم قطانم زا يرایسب ناملآ

 دش راچان ناملآ .هریغ و کیژلب و كرامناد و ناتسهل زا ییاهشخب و نرتول و سازلا قطانم

 طسوت زین اقیرفا رد ناملآ ياههرمعتسم .دزادرپب اههرمعتسم هب يدایز یگنج ياهتمارغ

 .دندش هدیبوک مه رد ینازیتراپ تازرابم
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 تانایرج و ناملآ يهعماج هک تسا یلاح رد نیا .دوشیم لیامتم تسار هب تدشهب د پ سا

 .دزاسب الویه رگراک يهقبط زا درک شالت د پ سا .دندشیم رتتسار زور ره یطارفا تسار

 .دریگیم الاب يرگراک ياههیداحتا هب ضرعت ،نارگراک عاضوا ندش رتدب و یتایلام ياهمرفر

 رد .دنتفای ماجنا رگراک زا عافد و يرگراک بزح مان هب تامادقا نیا مامت هک تسا نیا بلاج

 .دیاشگب شتآ نارگراک يور رب هک دهدیم روتسد پروک يارف هب هرابود هکسون 1920 لاس

 

 1920 سرام 13 خیرات رد و دوب هدمآ نادیم هب هتسکش ياهبیلص اب شهورگ و پاک گناگفلو

 یطیارش رد .دنزیم اتدوک هب تسد یبالقنادض و تسار يهیواز زا ناملآ بالقنا هب شنکاو رد

 ،دیاشگب شتآ یبالقنا نارگراک يور رب دادیم روتسد هیلوا ياهتسیشاف هب هشیمه هکسون هک

 تلود زا تظافح ثحب هک یتقو و دنکیم یفرط یب مالعا پاک ياتدوک نامز رد

 هک دیوگیم تکس نوف سناه ،دوشیم حرطم اتدوک ماگنه رد رواب فاتسوگ تارکمدلایسوس

 ياهتسیشاف رامیاو يروهمج شترا رگید ریبعت هب .دنکیمن کیلش شیار زابرس هب شیار زابرس

 دوخ ردارب و زابرس ار دوب هتسارآ هتسکش بیلص هب هک ییاههالک اب هک ینایچاتدوک و هیلوا

 هک دیمهف و درب یپ یسارکمدلایسوس یعاجترا تیهام هب ناوتیم هک تساجنیا .دنتسنادیم

 لباقم رد و نازرل هتشذگ عاجترا لباقم رد یسارکمدلایسوس تفگیم هک دوب چاکول اب قح

 ندوب رصیق مالعا پاک ،اتدوک يهجیتنرد هک ینامز .دوب یشحو و رگبوکرس هدنیآ یهاوخیقرت

 هب مه اجنآ زا و دنکیم رارف گیزپیال هب ادتبا تربا يربهر هب رامیاو يروهمج تلود ،دنکیم

 نآ لیلد .دندرکن عافد رامیاو يروهمج زا نارگراک ،یتسیشاف ياتدوک نیا لباقم رد .تراگتوتشا

 زا عافد رد یترورض و دنتسنادیمن دوخ تموکح ار يروهمج نیا نارگراک هک دوب نیا ًاقیقد مه

 نیا رد یمومع یلاحشوخ یعون یتح تفرگن تروص یتمواقم هکنیا رب هوالع .دندیدیمن نآ
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 کی طوقس زا یلاحشوخ هکلب ،دوبن اهتسیشاف زا عافد یلاحشوخ نیا لیلد .تشاد دوجو هنیمز

 .دوب اهتسیشاف نامه سنج زا نمشد

 

 دوب یسارکمدلایسوس بالقنا نورد بالقنادض
 نیا هکارچ .مهد حیضوت زین ار بالقنادض ،بالقنا ِیسررب وترپ رد منکیم شالت شخب نیا رد

 سیسکارپ يهفسلف زا يریگهرهب اب .دناحیرشت و حیضوت لباق رگیدکی اب تبسن رد اهنت ود

 يژولوئدیا رد و درک یفرعم هدرشف رایسب یلکش هب خابرئوف ياهزت رد سکرام هک یتسیسکرام

 و يروئت رد تشرب تلوترب و یشمارگ ،نینل هک ياهفسلف ،دوب هداد طسب شراثآ رگید و یناملآ

 ییاهر هب ار ناهج هک تسا یبالقنا سیسکارپ اهنت نیا هک مهد ناشن ،دندوب هتفرگ راک هب لمع

 موهفم يرس کی هب یتاقبط يهزرابم ندرک لیدبت و یعامتجا تایعقاو عازتنا هن و دناسریم

 ياههورگ ِبلاق رد يرکفنشور و یهاگشناد ياهطیحم رد اهنت هک ناجیب و کشخِ ینهذ

 .دنوشیم هتشاذگ وگتفگ و ثحب هب و یناوخزاب يرفن یس تسیب

 

 1918 مامتان ِبالقنا

 هب هک ”ناملآ رد بالقنادض و بالقنا“ مان هب سلگنا شیردیرف يهوزج زا ار هلاقم نیا ناونع

 هب بالقنا ياجهب ار مامتان ِبالقنا موهفم ارچ .ماهتفرگ تسا هتخادرپ 1848 تالوحت یسررب

 روگ هب ار نیشیپ ياهراتخاس لک هک تسا زادناربداینب لوحت کی بالقنا نم رظنزا ؟مربیم راک

 راتخاس بالقنا .تسا توافتم نیشیپ ماظن اب ظاحل ره زا هک دنکیم انب دیدج یماظن و دراپسیم

 ار یماظن نآ ياجهب و دبوکیم مه رد ار دوخ زا شیپ يراداِ یسارکوروب و سیلپ و تلود

 داضت لوصحم بالقنا .تسا نیشیپ ماظن زا رتورشیپ و توافتم ظاحل ره زا هک دنکیم نیزگیاج
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 يهزرابم ات ،تاضارتعا ،يرهش ياهشروش رد نآ نایب لکش هک تسا فلتخم تاقبط نایم

 بوکرس زا ییاهر يارب مکاح يهقبط اب متس تحت ياههدوت يهناحلسم يهچوک هب هچوک

 رد گروبیارف هاگشناد تقو سیئر ،رگدیاه دننام ییاهتسیشاف هچرگا .تسا یتلود ِدنمماظن

 ،تیمش لراک نوچ ینارگید رانک رد مسیزان فوسیلیف و نیسیروئت ،يرلتیه مسیشاف نارود

 تحت ار یتسیشاف عاجترا اما ،دنربیم راک هب یناملآ مسیشاف و مسیزان يارب ار ”بالقنا“ موهفم

 یبالقنادض و یتسیشاف نایغط هک ماهدیقع نیا رب نم .دناوخ بالقنا ناوتیمن یطیارش چیه

 رهق ام رظنزا و ”تنوشخ“ جوا نیعجترم رظنزا هچرگا بالقنا .درک ادج بالقنا زا دیاب ار ”هتلور“

 يهلئسم هب هک ینامز اما ،تسا یتلود يهتفاینامزاس تنوشخ هیلع نییاپ زا یبالقنا و يرورض

 مسیرورت ار تنوشخ اهنت هن طلسم يهقبط هاگنآ ،دسریم یتسیشاف و یتلود ِتّیربرب و تنوشخ

 بالقنا .دیاتسیم و دنکیم دادملق مظن و تابث ظفح تمدخ رد و يرورض ار نآ هکلب ،دناوخیمن

 بالقنا .دنک یلمع دیاب ار رشب ییاهر هک تسا عافد لباق هیواز نیا زا نآِ یتسیسکرام موهفم رد

 نیرازس لمع زا سپ ییاهر ساسحا اما ،دشاب روآدرد تسا نکمم ،تسا نیرازس لمع نوچمه

 يهقبط نارکفتم .دوشیم نآ زا شیپ ياهدرد مامت ِندش هدرپس یشومارف هب ثعاب ،نامیاز و

 دنمماظن و هتفای نامزاس بوکرس رانک رد هشیمه ،ناهج رسارس رد هچ و ناریا رد هچ ،طلسم

 یعس نینل لوق هب تلاح نیرتهب رد و دناهدوب اههدوت هیلع )تلود مسیرورت دیناوخب( یتلود

 يدنبلومرف ابیز تاملک بوچراچ رد ار يزاوژروب يهنارگبوکرس و هنارادهدرب تابسانم دناهدرک

 .دنهد مدرم دروخ هب ابیز یششوپ رد و دننک

 نیرخآ تنوکس لحم رهش ،ناملآ لامش رد ”لیک“ رهش ناناولم مایق یسررب غارس همدقم نیا اب

 یتسیلایرپما گنج نارود رد .میوریم 1918 ربماون رد مود مهلیو رصیق ینعی ناملآ هاشداپ

 گنج ،هعماج تسار و پچ بناج زا نونکات هابتشا هب هک یگنج ،لوا یناهج گنج هب موسوم

 نایم ناهج میسقت يارب ییاپورا یتسیلایرپما ياهروشک نیب گنج هکارچ ،هدش هدناوخ یناهج
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 تارکمدلایسوس بزح ینعی اپورا تارکمدلایسوس بزح نیرتگرزب هک یگنج ،دوب ناشدوخ

 هک یگنج .درک لدب یتسیلایرپما نایرج کی هب و تخاس هارمه دوخ اب ار )د پ سا( ناملآ

 يدنب لومرف بزح نیا نیسیروئت ناونعهب ،دترم یکستوئاک صخش طسوت نآ زا عافد يروئت

 لاکشا هب يردپ نیمزرس زا عافد يهناهب هب ار هناراکتیانج و یتسیلایرپما گنج نیا و دوب هدش

 گنج نیا پوت مد تشوگ هب ار رگراک يهقبط بیترت نیا هب و درک هیجوت یتسینووشلایسوس

 .درک لدب رگناریو

 میمصت گنج تاعبت زا هدمآ هوتس هب ناناولم و نازابرس 1918 لاس ربماون لوا ياهزور رد 

 دننک مایق ناملآ رد یشرانوم ماظن و نارادهجرد هیلع ،دننکن تکرش گنج رد رگید هک دنریگیم

 يهقبط هب یپردیپ ياهتنایخ مغریلع ناملآ تارکمدلایسوس بزح .دنزادنارب ار ماظن نیا و

 دوخ هاگیاج زونه ،یتسیلانویسان و یتسینیووش ياهتسایس ،یتسیلایرپما گنج زا عافد ،رگراک

 ار هقبط نیا زا يریگمشچ شخب و دوب هدادن تسد زا 1918 لاس رد رگراک يهقبط نیب رد ار

 38 .درکیم یگدنیامن

 رهم دوب هتسناوت ناناولم و يرگراک شبنج یتسینومک شخب ،لیک ناناولم ياهدوت ياهمایق اب

 زابرس و ناولم نارازه زور دنچ تشذگ زا سپ و دبوکب هدشزاغآ ِبالقنا يهسورپ لک هب ار دوخ

 رد .دندروآ رد دوخ فرصت هب و دندرک لیدبت خرس رهش کی هب ار نآ فارطا و لیک رهش رد

 فاتسوگ راچانهب مود ملهلیو رصیق هک ییاج ات ،دوب هدش هتشارفارب خرس ياهمچرپ نکاما مامت

 هب نیلرب زا ناناولم ندرکمارآ يارب ار تارکمدلایسوس راکتیانج و روفنم تیصخش نیا هکسون

 .دناباوخب فلتخم ياههدعو اب ار نازابرس و ناناولم مایق هک دومن تساوخرد وا زا و دناوخارف لیک

                                                             
 لیمحت ،نیفلاخم و اهتسینومک ماع لتق و راتشک ،رگراک يهقبط هب ناشموادم ياهتنایخ ،اهتارکمدلایسوس تایانج زا لاس دص زا شیب تشذگ زا سپ زورما ات 38
 ندش هزیلاربیلوئن و یللملانیب مسیرورت زا عافد و هنایمرواخ فلتخم قطانم رد دیدج ياهگنج شرتسگ ،ناملآ رگراک يهقبط هب يداصتقا تضایر ياهتسایس
 دنتسین مک زونه .دننادیم رگراک يهقبط يهدنیامن ار نآ و دنراد مهوت بزح نیا هب د پ سا دوخ رد و ناملآ پچ تانایرج نیب رد هک یناسک دنتسین مک زونه ،بزح
 .دننکیم غیلبت ار ییارگهبناج هس تسایس و دنراد رارق بزح نیا ریخست رد ًالماک هک يدرز يرگراک ياههیداحتا
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 راطق و دننک ریخست ار رصیق تماقا لحم ،لیک دندوب هتسناوت هک تسینومک نازابرس و ناناولم

 فّرصت هب ار دوب لیک مزاع ناناولم بوکرس يارب نیلرب زا رصیق نامرف هب هک شترا یماح

 و دندوب هداد مه تسد رد تسد ،دننک ینادنز و حالس علخ ار یماظن ناهدنامرف مامت و دنروآرد

ً المع ،دندیدیم یهاشنهاش ماظن ینوگنرس رد ار دوخ یعمج تعفنم هک ینادحتم ناونعهب

 تسناوتیم کیتارکمدلایسوس بالقنادض طسوت اهنت هک دندوب هدرک زاغآ ار یبالقنا يهسورپ

 ار دوخ یتسینوتروپا و یپردیپ ياهینارنخس هکسون واتسوگ هک ینامز .دوش هدیناشک ههاریب هب

 يداع مدرم و ناناولم زا یعیسو شخب ،درکیم داریا لیک رهش رد تینما و مظن ظفح يارب

 تسینومک و لاکیدار ياهورین .دندرکیم دیجمت راکتیانج نیا زا پات و بت اب د پ سا هب مهوتم

 هب يدایز دودح ات بالقنا هک ینامز ،ناملآ تسینومک بزح و تسیکاتراپسا نایرج هب هتسباو

 و رصیق تشادزاب ياجهب ،دندوب هدرب لاؤس ریز ار یتنطلس ماظن يهتیروتا و دوب هدیسر ماجنارس

 یشرانوم ماظن ات دندادیم هئارا رصیق هب ار دوخ تابلاطم زا ییالابدنلب تسیل ،شاهداوناخ

 ار رصیق یگداس هب دنتسناوتیم هک یلاح رد ،دربب شیپهب ار نانآ یقرتم و لاکیدار تابلاطم

 و هکسون هک دوب نیا اهتسینومک هابتشا نیرتگرزب .دندنبب هلولگ هب ماع ءالم رد ای و ینادنز

 .دنریگب مشچ رهز بالقنادض و د پ سا زا ات دندرکن نارابهلولگ یتنطلس خاک رد ار رصیق

 بیرف ،دندوب نازابرس و ناناولم ِياهدوت تاضارتعا سأر رد هک هک ییاهتسینومک

 و هداد يرارف دنله هب ار شاهداوناخ و رصیق اهتارکمدلایسوس .دندروخ ار یسارکومدلایسوس

 ینامز .دندرک رّرقم شاهداوناخ و وا يارب رمع رخآ ات مه مرن و برچ یگتسشنزاب قوقح کی

 موکحم نارابریت هب اهرنویسلورلایسوس طسوت رازت يهداوناخ ،دندیسر تردق هب اهکیوشلب هک

 .دندیربن یگتسشنزاب قوقح اهلگنا زا مادکچیه يارب اهکیوشلب و دش ضرقنم ناشلسن و دندش

 .دید اجنیا رد دیاب ار توافت
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 و اهرهش و لیک رد اهتسینومک هک ینامز ،دش هدیشک تسکش هب زاغا نامه زا 1918 بالقنا

 ینعی دوخ نانمشد دندوبن رضاح اما ،دنتشاد تسد رد ار تردق فارطا ياهاتسور

 رام و رات ار پروک يارف ینعی یسارکمدلایسوس دحتم ِیطارفا ياهتسار و اهتارکمدلایسوس

 هب یبونج ياهرهش و نیلرب هب و دشن متخ ناملآ لامش و لیک هب 1918 مامتان بالقنا .دننک

 یبالقنا يالتعا ياهزور رد تشینکبیل لراک هک یماگنه نیلرب رد .دش هدیشک مه خینوم هژیو

 ناملراپ“ يهرجنپ زا نامدیاش پیلیف ،درک یتسیلایسوس يروهمج مالعا ینارنخس کی رد

 هب نیلرب رد ار ماظن ،يرهش ياهشروش هک یتقو .درک کیتارکمد يروهمج مالعا ”یتنطلس

 هک دنتفرگ میمصت تنطلس شابوا هارمه هب تربا شیردیرف و هکسون واتسوگ ،دندوب هدروآ هوتس

 نویبالقنا و اهخرس )دازآ هورگ( بروک يارف هب موسوم یطارفا تسار حلسم ياهورین قیرط زا

 رد تشنکبیل لراک و گروبمازگول ازر لتق نامرف هک دوب تسشن نیا لابند هب .دننک رام و رات ار

 هورگ نیا طسوت گروبمازگول ازر 1918 يهیوناژ 15 رد و دش هداد رداص 1919 يهیوناژ 15

 لتق هب هورگ نیمه طسوت يهنایشحو لکش هب مه تشنکبیل لراک .دش هتشک یطارفا تسار

 لزلزتم تلود د پ سا هک ینامز ،دروخ تسکش هار يهنایم رد نامز نامه بالقنا .دیسر

 یسارکمد مان تحت نونکات تارکمدلایسوس شابوا طسوت هک کیتارکمدهمین و یشرانومهمین

 هورگ ياهورین خینوم رد .دوب هدیسر تردق هب ،دشیم هداد مدرم دروخ هب تربا تلود میقتسم

 زا تسناوت 1918 مامتان ِبالقنا .دننک يراج اهتسینومک نوخ زا يرابیوج دوب هتسناوت دازآ

 يرگید کیتارکمد ياهيدازآ و نز يأر قح ،هعماج متس تحت نیریز ياههیال تازرابم قیرط

 هک تربا شیردیرف یعاجترا تلود هب ار يزاوژروب بوچراچ رد تاراشتنا و نایب يدازآ هلمجزا

 هک کیتارکمدلایسوس بالقنادض و دروخ تسکش بالقنا اما .دنک لیمحت ،دوب تنطلس يهچون

 و تسار اب شزاس قیرط زا ار یسایس تردق ،دوب کیدزن یشرانوم هب زیچ ره زا شیب عقاورد

 .تفرگ تسد هب اهتسینومک بوکرس
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 عاجترا اب د پ سا گنتاگنت يراکمه و داحتا قیرط زا ناملآ 1919 و 1918 بالقنا تسکش 

 ياهورین ینعی ،دنداد لکش ار مسیشاف یلصا ياههتسه اهدعب هک یطارفا ياهتسار و یتنطلس

 رگراک يهقبط هب د پ سا تنایخ ،مسیشاف ندمآ راکرس لیالد زا یکی .دش یلمع ،بروک يارف

 ياهلاس يداصتقا نارحب هب ندز نماد رطاخ هب دوب هتسناوت بالقنا تسکش زا سپ هک دوب

 باذج يهدیدپ کی هب رگراک يهقبط نایم رد ار مسیشاف و یطارفا ییارگتسار ،1929 ات 1919

 دادتما يارب شالت مدع ،ناملآ تسینومک بزح یکیتکات و کیژتارتسا تاهابتشا .دنک لیدبت

 زا یتسینلاتسا پچ مسیلانویسان شریذپ ،اهتسینومک بناج زا زیمآرهق و هناحلسم يهزرابم

 یتنآ فالتئا هک دش ثعاب ،یملع مسیلایسوس ناونعهب لمع رد ناملآ تسینومک بزح فرط

 هزرابم هب ار اپورا یسارکمدلایسوس هژیو هب و مدرم يهدوت هک یکستورت رظن دروم یتسیشاف

 اما ،دوب مه یتسیلوپوپ ياههدیا هب هتشغآ دنچره هک یتوعد( دوب هدرک توعد مسیشاف هیلع

 تسکش ياههنیمز ًالمع و دوشن یلمع ،)دیجنگیم نارود نآ کیتلوپلائر بوچراچ رد لاحرههب

 .دریگن لکش مسیشاف

 هب دناوتب هک يویتانرتلآ ،فرط نآ هب 1918 زا ناملآ رد ياهدوت و لاکیدار ویتانرتلآ دوبن رد

 دی علخ زا سپ نارود و يزاوژروب زا دی علخ يارب ار یباجیا و یبلس ِلئاسم اهکیوشلب کبس

 لمع رد ار هعماج قافتا هب بیرق تیرثکا یگدنز هک یمامضنا تابلاطم و دارذگب مدرم ياپ شیپ

 زا یعیسو ياهشخب دوخ یتسیلوپوپ ياهینارنخس اب تسناوت رلتیه ،دنک حرطم دهد ششوپ

 و د پ سا زا هدروخرس ِرگراک يهقبط زا ییاهشخب و يزاوژروبهدرخ بلطتصرف ياههیال

 مسیشاف ندمآ راکرس يارب ار هنیمز و دنک طخ هب مسیشاف عفن هب ار لزلزتم ياهتسینومک

 .دنک مهارف
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 اهکیوشلب و نینل دننام هب ،دندوب ریگرد 1918 بالقنا نایرج رد هک ناملآ ياهتسینومک رگا

 خرس یشترا و سیسأت ییاروش یماظن ،دندادیم رارق رگراک يهقبط ناتسد رد ار تردق

 دناوتب د پ سا هک تشادن ناکما دندرکیم رام و رات ار بالقنادض و دندرکیم يراذگناینب

 مسیشاف ماجنارس و ،دهد ماجنا اتدوک يارب قفومان مادقا دنچ رلتیه ،دناشکب تسکش هب ار بالقنا

 .دنک هضبق ار یسایس تردق 1933 لاس رد ییاوژروب یسارکومدِ يراجم قیرط زا

 نآ رد هک يرگید ياهروشک مامت و ناملآ رد نویبالقنا و اهتسینومک یلصا تالکشم زا یکی

 هک ینامز هک دوب نیا دندش هدیعلب يزاوژروب بالقنادض طسوت هار يهمین رد تابالقنا

 رد هب نادیم زا ار نارگید و دنریگب تسد هب ار یسایس تردق هک دندرک ادیپ ناکما اهتسینومک

 رب ناش ”کیتنامر“ و ”کیتارکمد“ تایحور ًاروف ،دننک موکحم تدم ینالوط ياهنادنز هب و

 مک تسد ار دوخ يهدروخ مسق نانمشد و هدرک هبلغ یتاقبط يهزرابم قطنم و تینالقع

 و علق و رام و رات ییاوژروب بالقنادض طسوت یسک ره زا شیپ دوخ رطاخ نیمه هب ،دنتفرگیم

 .دندشیم عمق

 بالقنا ندیسرن ماجنارس هب لیلد و ربتکا بالقنا ندیسر ماجنارس هب ییارچ لیلحت رد یشمارگ

 يزاوژروب هک دنکیم مالعا و دوشیم لعفنم بالقنا يروئت نماد هب تسد ناملآ 1918 مامتان

 یبالقناریغ يهسورپ کی رد ار دنک یلمع تساوخیم ربتکا بالقنا هک ییاهراک لعفنم تروص هب

 ،)یبرغ يزاوژروب( ماظن نیا رد رطاخ نیمه هب و تسا هدناسر ماجنارس هب الاب زا یتسیمروفر و

 ات ار رهق و بالقنا يهدیدپ هب تبسن مدرم يهدوت یعامتجا یسانشناور تسا هتسناوت تلود

 نرق کی زا شیب اپورا رد رگراک يهقبط ،دراد قح يدودح ات یشمارگ .دهد رییغت يدایز دودح

ِ یگداس هب ار بالقنا کی دناوتیم هقبط نیا .دزیخیمنرب نآ زا يراخب و هدش هتخا هک تسا

 .دراپسب اهتسیشاف هب و دناشکب تسکش هب ندروخبآ
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 دعب ياهلاس رد 1919 بالقنا يهمادا
 

 یسایس موادم ياهنارحب اب رامیاو يروهمج ،ناملآ 1919 بالقنا نینوخ بوکرس زا سپ

 و تفرگ تروص تسار زا اتدوک يارب شالت راب دنچ .دوب وربور تسار و پچ زا راشف و

 و نمرب رد هچ اهتسیشرانآ و اهتسینومک بناج زا ياهقطنم و هدنکارپ ِییاروش ياهتموکح

 رد لکش نیرتهنایشحو هب راب ره هک یتقوم ياهلرتنک .تفرگ لکش ناملآ رگید قطانم رد هچ

 و ناملآ تسینومک بزح ،یسارکمدلایسوس نیب رد رتلاکیدار تانایرج .دندشیم هدیبوک مه

 اما ،دننک طقاس ار رامیاو يروهمج ات دندشیم فالتئا دراو مه اب ًاشخب اهتسیلاکیدنسوکرانآ

 هاپس سنج زا یطارفا تسار ياهنامزاس رانک رد ناملآ عجترم و راک هظفاحم شترا یگدنرد

 یکی اهدعب هک یماظنهبش تانایرج نیا .دشیم رما نیا عنام راب ره ،ناریا رد یلعف نارادساپ

 .دندوب آ سا و پروک يارف نوچمه یتانایرج ،دندش ماغدا يرلتیه مسیشاف رد يرگید زا سپ

 بالقنادض موادم روضح رانک رد ار یبالقنا تایبرجت نیا مامت دشابن لاجم دیاش اجنیا رد

 دراوم نیا زا یکی هب ریز رد اما ،میهد رارق یسراو دروم تقد اب رامیاو يروهمج رد یتسیشاف

 رابغ و درگ ریز نلافتسو نیاردرون ناتسا يزورما قطانم رد تقوم تموکح :منکیم هراشا

 ات تسیشرانآ و تسینومک نارگراک يهناحلسم ياهمایق .تسا هدش مگ یتسینومکیتنآ تاغیلبت

 ناربهر زا یکی زلوه سکام و تشاد دوجو ررکم تروص هب نآ زا سپ یتح و 1921 لاس

 .تشاد رارق نیا سأر رد هک دوب تسینومک

 

 رهور يهقطنم خرس شترا
 ییاهشخب رد ،نیار دور فرط ود رد هک یبرغ ناملآ زا ییاهشخب هب ًاخیرات رهور يهقطنم

 هقطنم نیا رد هک ناملآ ياهناتسا رگید زا ییاهتمسق و يزورما نلافتسو نیاردرون ناتسا زا
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 هقطنم نیا رد یتیعمج مکارت .دوشیم هتفگ ،دوب ناملآ قطانم نیرتیتعنص زا یکیً اقباس هک

 .تسا الاب رایسب ناملآ ياهناتسا رگید تبسن هب ًاخیرات

 

 نداعم رد يرایسب نارگراک .تشاد يدام لیالد زیچ ره زا شیپ هقطنم نیا رد تیعمج زکرمت

 .دناشکیم وس نیا هب شاعم رارما يارب ار مدرم گنس لاغز تعنص و دندرکیم راک گنسلاغز

 طسوت اهرتشیپ و دوب کیدزن هسنارف ياهزرم هب هقطنم نیا هکنیا رطاخ هب رگید فرط زا

 ،دوب مکاح نآ رب )هسنارف ریبک بالقنا زا رثأتم( ینوئلپان نیناوق و دوب هدش لاغشا لوا نوئلپان

 رتناسآ مهدزون نرق لیاوا و مهدجه نرق رخاوا رد لاکیدار ِنویسیزوپا ياهورین يارب تیلاعف

 رد هشیر هک يرگراک گنهرف کی هقطنم نیا مدرم هک دوب هدش ثعاب مه هلئسم نیا .دوب

 ،نسا ،فرودلسود ،نلک نوچ یگرزب ياهرهش رد نارگراک زکرمت و هسنارف ریبک بالقنا

 .دشاب مکاح ،تشاد هقطنم ياهرهش رگید و موخوب و دنومترود

 

 بزح و پروک يارف ینعی هیلوا ياهتسیشاف طسوت 1918 ربماون بالقنا هک ینامز

 ماجنارس هب يارب 1920 لاس رد ناملآ رهور يهقطنم رد ،دش بوکرس ناملآ تارکمدلایسوس

 يارف یتسیشاف نایرج 1920 لاس رد .دوشیم لیکشت خرس شترا 1918 ربماون بالقنا ندناسر

 لزلزتم تلود و تفرگ ماجنا يزیرنوخ نودب هک ییاتدوک ،دنکیم اتدوک هب مادقا نیلرب رد پروک

 یماظن مسیشاف و یتسیمروفر ،یسارکمدلایسوس ،یتنطلس عاجترا زا یفالتئا هک تربا شیردیرف

 اب هلباقم يارب نیلرب رد يرگراک ياههیداحتا هچرگا .دش يرارف و یفعتسم ،دوب پروک ِيارف

 هب هتسباو ياهورین اما ،دنهدیم يرسارس باصتعا ناوخارف پروک يارف ِیتسیشاف ياتدوک

 یتسیشاف شترا رد دوخ نرادارب هب دنتسین رضاح هک دندرک مالعا ،ناملآ تارکمدلایسوس بزح

 گنج زا عافد زا سپ رگید راب کی یسارکمدلایسوس .دننک کیلش پروک يارف یچاتدوک و
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 ياهورین( پروک يارف کمک هب 1918 ربماون یتسیلایسوس بالقنا بوکرس ،لوا یتسیلایرپما

 هک داد ناشن و درک تابثا عاجترا هب ار دوخ یتمدخشوخ موس راب يارب ،)شترا نورد یتسیشاف

 نایرج کی ًالمع لوا یناهج گنج هب موسوم ِیتسیلایرپما گنج نارود زا یسارکمدلایسوس

 لیلدیب .درادن هعماج شکتمحز و رگراک يهقبط عفانم هب یطبر و تسا یعاجترا و یتسیلایرپما

 و تشون یسارکمدلایسوس دروم رد ار "یتسیلایسوس مسیشاف" زت اهدعب نیلاتسا هک دوبن
 .درک دادملق مسیشاف زا رتكانرطخ ار یسارکمدلایسوس

 

 رد هکنیا هب هجوت اب .دریگیم لکش ناملآ رهور يهقطنم رد ییاهتمواقم ،اتدوک نیا ِربارب رد

 سپ هکنیا هب هجوت اب نینچمه و دنتشاد ار الاب تسد تسیلاکیدنس ياهورینً اخیرات هقطنم نیا

 شترا زا هدش تظافح يهقطنم کی ناونعهب هقطنم نیا زا ییاهتمسق ياسرو دادرارق زا

 يهقطنم ِخرس شترا .دوب هتفر الاب هقطنم نیا رد تمواقم ناکما ،دوب هدش يزاسکاپ یتسیشاف

 .دیزرو تردابم نارگراک ِحیلست هب و هدرک هدافتسا تصرف نیا زا مه رهور

 

 گنج زا هک ینارگراک .دوب شوجدوخ ًالماک مایق کی رهور يهقطنم خرس شترا نارگراک مایق

 ار مایق اههحلسا نیمه اب دندوب هدادن تلود لیوحت زونه ار دوخ ياههحلسا و دندوب هتشگرب

 ،دنومترود نوچ یفلتخم ياهرهش رد اهيرادرهش لاغشا یپ رد حلسم نارگراک .دنداد نامزاس

 .دنیآیم رب موخوب و نگاه ،نسا

 

 نامزاس حلسم نارگراک ،دننکیم رهور يهناور نیلرب زا ار شترا تسیشاف نایچاتدوک هک ینامز

 نودب هک سک ره و هدرک فقوتم ار اهراطق :دنتسه شترا ندیسر رظتنم راطق هاگتسیا رد هتفای
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 چیه نودب ،دندوبن میلست هب رضاح هک ییاهلارنژ و دننکیم تشادزاب ار هدش میلست تمواقم

 .دنشکیم یلزلزت

 

 ثداوح باتش تلع هی ،هریغ و لاترپو و فوردلسود ،رهور خرس يروهمج يریگلکش نایرج رد

 ،هبرجت نودب حلسم يورین رازه 100 ات 50 :دنهد نامزاس دیاب هک نانچ ار دوخ دندوب هتسناوتن

 یناملآ ياهلارنژ زا نزاه وتا .دنتشادن گنج رد ياهبرجت چیه هک هریغ و نازابرس و نارگراک

 تشادزاب زابرس رازه شش و دش هتشک رهور يهقطنم کیتارکمد يروهمج هیلع گنج نایرج رد

 نیرتتیعمجرپ زا یکی رد ینعی فارطا ياهكرهش و اهرهش و نگاه ،موخوب ،نسا رد .دندش

 .دنکیم تیمکاح مالعا خرس شترا )نویلیم شش ًادودح( ناملآ قطانم

  

 ینامز ،دندش خرس شترا ِتمواقم ِنتسکشمهرد هب رومأم نایچاتدوک زا زابرس رازه جنپ و لهچ

 پروک يارف دنک میلست تمواقم نودب ار اهحالس دشن رضاح رهور يهقطنم خرس شترا هک

 هب گنج رد راتسرپ ناونعهب هک ینانز و ناکدوک ّیتح و تخادرپ اهتسینومک ماعلتق هب تسد

 .درک نارابریت و تشادزاب ار دندرکیم کمک خرس شترا نازابرس

 

 یشکلسن نیا ناینابرق قیقد رامآ نونکات .دندش نارابریت گنج زا سپ رفن رازه ود زا شیب

 تقو چیه ،دنتشاد تکرش اتدوک نایرج رد هک هیلوا تسیشاف و ناراکتیانج مامت .هدشن رشتنم

 ات نالتاق نیا زا يرایسب زا یتح و دندشن همکاحم ناملآ کیتارکمدلایسوس تلود بناج زا

 زا رفن رازه ود زا شیب يارب دوبدای کی دنومترود ناتسربق رد .دشیم تظافحم اهلاس

 .تفر نایم زا اهيزان طسوت اهدعب هک دوشیم بصن رهور يهقطنم ِخرس شترا ناگدشماعلتق
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 رد :دروخ تسکش لیلد دنچ هب تیبگ رهور ییاروش يروهمج و رهور يهقطنم خرس شترا

 هتسباو ياههداوناخ زا ای و دنتشاد شیارگ ناملآ کیتارکمدلایسوس بزح هب هک ینارگراک نایم

 تسد هب هحلسا هک ینارگراک .دوب مکاح میالم و هنابلطحالصا ِعضاوم ،دندمآیم بزح نیا هب

 دنتشادن حالس زا هدافتسا رد يهبرجت چیه ،دنتفریم گنج هب نازیتراپ ناونعهب و دندوب هتفرگ

 رتهدنام بقع پروک يارف شابوا و تسیشاف ياهیشترا ياههحلسا تبسن هب ناشیاههحلسا و

 شیارگ هلمجزا فلتخم اهشیارگ و قطانم نایم یگنهامه مدع تلع هب خرس شترا و دوب

 کی اب یبالقنا يداحتا تسناوتن ،یتسینومک و یتسیلاکیدنسوکرانآ ،کیتارکمدلایسوس

 يروتاتکید رگید ریعبت هب ای لاکیدار ردتقم تلود کی و دهدب لکش نشور قفا و يژتارتسا

 رد يرگید ِیبالقنا و لاکیدار ياهشروش 1925 ات 1923 ياهلاس رد .دنک مالعا ار ایراتلورپ

 نآ يهنومن نیرخآ .دندش بوکرس يرگید زا سپ یکی هک تفرگ لکش ناملآ رگید ِقطانم

 يارب يرتسب تسناوتن هک دوب 1925 لاس رد گروبماه رد يرسارس تاباصتعا و اهشروش

 هب شاندش لیدبت و یس يههد رد ناملآ تسینومک بزح ندشياهدوت مغریلع و دوش بالقنا

 هب رفن نویلیم تفه هک یبزح ،1931 ات 1930 ياهلاس نایم ناملآ رد دنمورین بزح نیمود

 مسینومک هب ار مسیشاف يزاوژروبهدرخ و يزاوژروب ،یسارکمدلایسوس تیاهنرد ،دنداد يأر نآ

 ناملآ تسینومک بزح .دوشیم مهارف يرلتیه مسیشاف ندمآ راکرس يهنیمز و دنهدیم حیجرت

 نرتنیمک يهناقمحا ياهدومنهر زا دیاب ،دوب ناملآ يوق بزح نیمود 1933 لاس رد هک ینامز

 ،ناملراپ رد يرلتیه ياهتسیشاف نارابریت ،بالقنا و هناحلسم مایق مالعا اب و دزیم زاب رس

 .دش هچنآ دش و دشن ماجنا هک يراک .دربیم نیب زا ار رلتیه ندمآ راک يور يهنیمز
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 شیرتا رد یبالقنادض یسارکمدلایسوس
 ِمسیسکرام“ ِبقل نآ هب هابتشا هب هک یشیرتا ِیسارکمدلایسوس ِخیرات ِهاتوک ِیسررب(

 ).دناهداد ”یشیرتا

 دوجو یشیرتا ِکیتارکمدلایسوس ِنایرج ِندروآرب ْرَس زا قیقد یسررب کی ِلاجم شخب نیا رد

 مسیلایرپما ِحانج هب ،لوا یتسیلایرپما ِگنج ِنارود نامه زا یسارکمدلایسوس هکاجنآزا .درادن

 هب ،ناملآ زا جراخ رد ،ناملآ ِتارکمدلایسوس ِبزح ِهباشم ياهورین ،دوب هدیتلغرد ،ناملآ رد

 یکی ،اپورا رد ربتکا بالقنا رارکت ِسرت زا و ناملآ ِتارکمدلایسوس ِبزح زا يریذپریثأت رطاخ

 لیدبت یتسیلایرپما ياهتلود يهندب زا یشخب هب و دندرب هانپ عاجترا ناماد هب يرگید زا سپ

 فالخ رب .دندرک مهارف یتسیشاف و یتسیتراپانب تانایرج ِندمآ راکرس يارب ار هنیمز و دندش

 ییاپورا ِیسارکمدلایسوس هچنآ ،کیتارکمد-اوژروب ِبالقنا يهدیا ،1905 ياهلاس رد هک نینل

 نوچمه تسدورف ِتاقبط نایم رد ینادحتم ِنتفای یپ و دنکیم در ار ،دوب نآ لابند هب سور و

 يهیرظن قیرط نیا زا و ددرگیم ایراتلورپ یکیتکات و کیژتارتسا ِدحتم يهباثمهب ناناقهد

 هب ییاپورا یسارکمدلایسوس ،دنکیم يدنبلومرف ار ناناقهد و ایراتلورپ يروتاتکید یبالقنا

 هب نامز رورم هب و دبسچیم تخس و تفس یتسیراتناملراپ ِدرکیور هب ،بالقنا زا ساره ِرطاخ

 ،1914 ِلاس رد .دوشیم لیدبت ییاپورا ياهتلودِ یتسیلایرپما-اوژروب یتلود ماظن زا یشخب

 مالعا یکستوئاک ِکبس هب ،رلدآ روتکیو ،یشیرتاِ یسارکمدلایسوس یلصا ناگدنیامن زا یکی

 زا يراظتنا چیه دعب نیا زا اما ،میاهدرک هزرابم و تاغیلبت گنج هیلع دایز نونکات ام“ :دنکیم

 چیه رگید یسارکمدلایسوس .داتفا مه قافتا نیا ،”مینک هزرابم گنج هیلع هک دیشاب هتشادن ام

 زا هک بلطگنج یتسیلایرپما نایرج کی هب و دادن ناشن لوا یتسیلایرپما ِگنج هیلع یشنکاو

 ياهلاس نیب هجیتن رد .دش لیدبت درکیم هاگن گنج هب یتسیلایرپما و یلم عفانم يهیواز

 دهدیم تسد زا ار شیاضعا زا دصرد 65 ،شیرتا یلامش ياهناتسا و نیو رد 1916 و 1914
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 ياههیداحتا و رگراک يهقبط .دنوشیم ادج بزح نیا زا شیاضعا دصرد 80 ات رگید قطانم رد و

 ِبزح يربهرِ بناج زا يرگراک تاباصتعا هب ناوخارف ِهارهبمشچ هراومه هک يرگراک

 ياهتسایس ،تنطلس اب اونمه یسارکمدلایسوس دندش هجوتم هکینامز ،دندوب تارکمدلایسوس

 .دنریگیم هلصاف یسارکمدلایسوس زا ،تسا هدرک هشیپ یتسیلایرپما يهنابلطگنج

 هتبلا .تسا یمومع ِرقف و نارحب زا رتهب گنج هک درکیم مالعا شیرتا ِیسارکمدلایسوس

 .دوب بالقنا زا سپ تیعضو ،یمومع رقف و نارحب زا نانآ روظنم

 ِکمک هب ار 19/1918 ِبالقنا ،نکمم لکش نیرتهنایشحو هب ناملآ رد یسارکمدلایسوس

 یتسیشاف ِتانایرج و یتنطلس ِعاجترا اب داحتا يهجیتنرد و دبوکیم مه رد یتسیشاف تانایرج

 هکنیا اب شیرتا رد .دهدیم لیکشت ار ”رامیاو يروهمج“ ِلزلزتم ِتلود ،پروکيارف هب موسوم

 هاگیاپ نیرتشیب نیو رد و ،دوب یسایس يهزرابم ِنادیم ِبزح نیرتيوق تارکمدلایسوس بزح

 کبس هب ،شایتسیلایرپما و یعاجترا ،یبالقنادض ياهتسایس رطاخ هب ،تشاد ار

 بوکرس ار بالقنا تعرس هب و دیاشگیم شتآ نارگراک مایق يور رب ،ناملآ ِیسارکمدلایسوس

 رد تسیکاتراپسا ياهتسینومک و تسینومک ِنارگراک ِندشهدیشک نوخ هب ِنایرج رد .دنکیم

 ِبزح و اه دوخ هالک و )دازآ شترا( پروکيارف ياهتسیشاف طسوت 19/1918 بالقنا يهسورپ

 .دنکیم هشیپ توکس شیرتا ِتارکمدلایسوس بزح ،ناملآ ِتارکمدلایسوس

 ،گنیدرفله فلودور ،رلدآ روتکیو ،رواب وتا ،یشیرتا ِیسارکمدلایسوس یلصا ِناگدنیامن

 حانج ناگدنیامن .دندوب تفورپ الیرباگ و رگنیسیلش هزیرت ،رنر لراک ،رلدآ سکام ،رلدآ شیردیرف

 .دندوب تفورپ الیرباگ و رگنیسیلش هزیرت ،رلدآ شیردیرف ،رلدآ روتکیو ،یسارکمدلایسوس پچ

 یتسیمروفر ،گنیدرفلیه فلودور .تشاد یعاجترا و یتسیلانویسان تدشهب ياههشیدنا ،رواب وتا

 ”گنیدرفلیه رتکد“ اب ییاهثحب و دوب یفخم وا ِلزنم رد یکستورت هکینامز و دوب رایعمامت
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 سیلپ هب ار یکستورت ِشرازگ ،نآ ِلابند هب ،دوب هدرک مالعا گنج اب ار دوخ تفلاخم و تشاد

 زا هک رلدآ شیردیرف .دربیم رد هب ملاس ناج اجنآ زا یبیجع زرط هب یکستورت و دنکیم در

 یشیرتا یسارکمدلایسوس پچ حانج یلصا ناگدنیامن زا و یتسیلایرپما گنج تخسرس ِنافلاخم

 هب ضارتعا ِتمالع هب هفاک کی رد ار خگروتش فارگ ،شیرتا گنج ریزو 1918 لاس رد ،دوب

 یسایس يهلئسم کی هب لیدبت ار شایهاگداد يهسورپ و دناسریم لتق هب یتسیلایرپما گنج

 ،1918 ربماون رد .دنکیم مسیلاردف مالعا ،رصیق ،1918 لاس ربتکا رد .دنکیم گنج هیلع

 .درادیم مالعا ناملآ اب ار دوخ یگتسبمه و دنکیم اغلا ار لاردف ِيروهمج ،یسارکمدلایسوس

 شنایفارطا و رواب وتا صخش ًاصوصخم و تسار ِحانج هژیوهب شیرتا ِتارکمدلایسوس بزح

 .دندوب یناملآ یتسیلانویسان شیارگ کی يهدنیامن

 یسارکمدلایسوس ِیعاجترا ِتسایس يهجیتنرد شیرتا رد مسیشاف ِجورع

 .دروآیم تسدهب ار ءارآ دصرد 34 یتخس هب ،تارکمدلایسوس ِبزح ،1919 لاس تاباختنا رد

 و دنروآیم يور یحیسملایسوس راکهظفاحم ِبزح هب شیرتا ِنیشناتسور ِقطانم

 .دننکیم فالتئا رگیدکی اب تلود ِلیکشت يارب یحیسملایسوس ِبزح و اهتارکمدلایسوس

ِ یعاجترا ِبزح ،1923 لاس رد .دنامیم یقاب یسارکمدلایسوس هاگیاپ نانچمه نیو

 قطانم مامت رد ییاهنت هب دوخ و دنکیم یغلم یسارکمدلایسوس اب ار شفالتئا ،یحیسملایسوس

 نیرتگرزب زا یکی ناونعهب ،نیو رد هک یلیالد زا یکی .دریگیم تسد رد ار تموکح نیو زج هب

 يهلئسم لح يهیضق ،دشیم یسارکمدلایسوس هب شیارگِ ثعاب ،نارود نآ رد ناهج ياهرهش

 رایسب ِتاناکما و هداعلاقوف يرامعم اب ،عیسو ِحطس رد یکارتشا ِنکاسم ِندرک تسرد و نکسم

 نیو ِفوه سکرام لراک رگنیلبود هقطنم رد و رهش رد ،لانویسانیتلوم ِرگراک يهقبط يارب ،الاب

 ییاهتمسق رد هک ینکاسم .دیسریم دحاو رازه 61 هب نکاسم نیا دادعت ،1933 لاس ات .دوب
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 یتاناکما اب و دندوب گرزب تدشهب هکلب ،دنتشادن يرگراک نکاسم هب یتبارق چیه اهنت هن ،رهش زا

 رگید و كراپ و هناخباتک و كدوکدهم و هسردم ،یعمج ییوشسابل ياهنیشام نوچمه

 نیا ،یسارکمدلایسوس ِرظنهقطن زا .دندوب هتخاس ناسآ رگراک يهقبط يارب ار یگدنز ،تاناکما

 ،نکسم يهلئسم رب هوالع .دوب لانومک ِمسیلایسوس یعون ،یکارتشا نکاسم رد یگدنز ِکبس

 و شورپ و شزومآ يهلئسم نآ و درکیم راک يرگید لئاسم يور ،یشیرتا ِیسارکمدلایسوس

 ”نیون ِناسنا“ ،يرادهیامرس ِتابسانم رد هک دوب نیا یسارکمدلایسوس ِفده .دوب یتیبرت مولع

 یعیسو ياهمروفر هک تسین یکش نیا رد .تشاد ییاعدا نینچ سلیکولگ وتا ،لقادح .دنک قلخ

 و یعاجترا ماظن ندرب نیب زا و يرگراک ندش یعامتجا هلمجزا فلتخم ياههنیمز رد

 ،سرادم رد ناکدوک ِیندب ِهیبنت هب ندادنایاپ و یلیصحت ِیتاقبط و هناتسرپداژن و یبتارمهلسلس

 ار ناکدوک ِیندب ِهیبنت و سرادم رد یبتارمهلسلس تابسانم ،سلیکولگ وتا .دوب هدشهتفرگ ماجنا

 یعامتجا فلتخم ِتاقبط زا ،اهناسنا يهمه يارب ار لیصحت و درک اغلا نیو رهش رد لک روط هب

 ِهاگیاپ ِساسا رب اهناسنا ندرک ادج نودب ،فقس کی ریز و هسردم کی رد ،فلتخم للم و

 رد یسارکمدلایسوس هک دشیم ثعاب لئاسم نیا .درک مهارف نیو رهش رد لقادح ناشیتاقبط

 .دشاب هتشاد یهاگیاج و هاگیاپ نانچمه نیو

 رد يزان بزح هب کیدزن ِتانایرج و رومیاهِ یتسیشافورپ و یعاجترا ِبزح ،1926 لاس رد

 يهزرابم يهجیتن ار مسیلایسوس نانچمه ،رواب وتا ،1927 لاس رد .دنوشیم تیوقت ،ناملآ

 یناملراپ يهزرابم يور ار یسارکمدلایسوس ِتردق ِمامت و تسنادیم تسار هیلع یناملراپ

 ،یسارکمدلایسوس يهندب و يرگراک ياههیداحتا و نارگراک هک دوب یلاح رد نیا .دوب هتشاذگ

 ِتانایرج اب یبالقنا يهزرابم يارب ،بزح ِندش رتهزیلاکیدار يارب شالت رد هراومه ،نییاپ زا

 يدایز کیروئت ِشناد ،یسارکمدلایسوس يهندب هکییاجنآزا و دندوب یتسیشاف و یعاجترا

 دیما مه هندب و تفریم شیپهب ینورد ياهدقن مغریلع یسارکمدلایسوس اب يراکمه ،تشادن
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 شیپ رد یبالقنا ياهکیتکات و دیایب لقع رس یسارکمدلایسوس ِيربهر هرخالاب هک تشاد

 نیمه هب و تسین مهارف یتسیلایسوس بالقنا يارب شیرتاِ طیارش هک دوب دقتعم رواب وتا .دریگب

 مسیلایسوس زا میناوتب سپس ات میریگب شیپ رد ار ندشیتعنص ِریسم لوا تسا مزال رطاخ

 39.مینک تبحص

 ،دنتخادنا نوریب ار یسارکمدلایسوس و هتخادنا راک زا ار ناملراپ ،یتسیشافورپ ِتانایرج هک ینامز

 دیاب دیدج تلود اما ،ددرگرب نیشیپِ طیارش هب هرابود تلود دیاب هک دنکیم مالعا رواب وتا

 یسارکمدلایسوس ِبزح ،نییاپ زا راشف يهجیتنرد هکینامز .دشاب فرطیب ياهمدآ زا ”یفالتئا“

 داتشه يالاب و هدرک کیلش نیضرتعم هب سیلپ ،دنکیم مالعا هتعاس 24 يرسارس باصتعا کی

 ِناربهر ندنار نوریب مغریلع و لئاسم نیا مامت ِمغریلع .دناسریم لتق هب ار رفن

 ِلابند هب نانچمه یسارکمدلایسوس ،یتمرحیب و تنوشخ اب ناملراپ زا یسارکمدلایسوس

 .تسا مسیشاف ”ندرک ینالقع“

 ،سوفلد يربهر هب یتیسشاف بزح ،1930 لاس تاباختنا اب هسیاقم رد ،1932 لاس تاباختنا رد

 يزان تانایرج ،1930 لاس تاباختنا رد هک دوب یلاح رد نیا .دروآیم تسدهب يأر رازه 200

 اب داحتا یپ رد ادتبا رد تسیشافِ سوفلد .دندوب هدروآ تسدهب يأر دصناپ و رازه 27 طقف

 ،دنکیم در ار داهنشیپ نیا رواب وتا اما ،دیآیم رب كرتشم تلود لیکشت و اهتارکمدلایسوس

 هب رایعمامتِ تسیشاف کی و دهدیم لیکشت تلود ،رومیاه ِیطارفِاتسار ِنایرج اب نآ ِلابند هب

 ددجم داحتا ،هلئسم نیا زا سپ .دنکیم باختنا یلخاد ریزو ِناونعهب ار یف لیما مان

 اب هکنیا يارب وا هک تسا دقتعم رواب وتا نوچ ،دنکیم ادیپ همادا مسیشاف اب یسارکمدلایسوس

                                                             
 اهتسینومک هیلع ار ناهرب نیمه ،تارکمد بزح يدعب يربهر و هدوت بزح قباس وضع ولمساق هلمج زا ،یناریا عجترم ياهتارکمدلایسوس مامت هک تسا بلاج 39
 .دربیم راک هب هلهموک و
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 يراک ره تسا رضاح ،دهدن تسد زا ار ”يدرف ِيدازآ“ هب شمارتحا و دوشن یعادت اهکیوشلب

 هنوگچ هک منیبیم ینشور هب اجنیا .دهد ماجنا )ییاوژروب( یسارکمد ظفح يارب

 ،مسیلاربیل ِتسار ِحانج يهباثمهب مسیشاف و ،مسیلاربیل ِپچ ِحانج يهباثمهب یسارکمدلایسوس

 ِبازحا و اپورا ِندش هزیوشلب يولج ات ،دنوشیم دحتم رگراک يهقبط و بالقنا هیلع رگیدکی اب

 40.دنریگب ار یبرغ کیتارکمدلایسوس

 ِترورض هب ،یشیرتا ِیسارکمدلایسوس رد پچ نویسیزوپا يهدنیامن ناونعهب رشیف تسنرا

 هلمجزا ،تسینومک ياهورین اب يراکمه ِتوررض زا و دراذگیم تشگنا بزح ِندش هزیوشلب

 رد تیرثکا ِشیارگ هب هاگچیه هچرگا شیارگ نیا .دنکیم تبحص ،ناملآ تسینومک ِبزح

 يهندب رد لاکیدار ِنارگراک زا ییاهشخب اما ،دشن لیدبت یسارکمدلایسوس ِيربهر

 یعاجترا ياهتسایس اب اهگنسرف و دندرکیم یگدنیامن ار شیارگ نیا ،یسارکمدلایسوس

 ثعاب ،يربهر و هندب يهلصاف يهلئسم نیمه .دنتشاد هلصاف یشیرتا یسارکمدلایسوس ِيربهر

 رد باصتعا مالعا نوچمه یبالقنا ِتامادقا هب تسد دوخ ،عقاوم زا يرایسب رد هندب هک دشیم

 زا هک درک مالعا سوفلد ،1933 لاس رد .دنزب سوفلد يهنارگبوکرس ياهتسایس هب شنکاو

 هب تسد شوجدوخ تروص هب ،نهآ هار نارگراک .دش دهاوخ هتساک نهآ هار نارگراک قوقح

 ار يرایسب ِنارگراک و دریگیم فرصت رد ار راطق ياههاگتسیا مامت شترا و دننزیم باصتعا

ِ تمواقم ِنامرف ياجهب ،شیرتا ِتارکمدلایسوس ِبزح ،شحوت نیا ِلباقم رد .دنکیم تشادزاب

 ِنارگراک يدازآ و شترا و نارگراک نیب حلص يارب یناملراپ يهسلج کی ِترورض زا ،هناحلسم

 رداص ار مسیراتناملراپ وغل ِروتسد 1933 لاس رد سوفلد .دنکیم تیامح ،هدش تشادزابِ یباصتعا

 رواب وتا .دنزیم نماد یسارکمدلایسوس يربهر نایم رد ییاهثحب هب هلئسم نیا و دنکیم

                                                             
 ،ولمساق يربهر هب ناتسدرک تارکمد ِبزحِ یچگنفتِ شابوا و دش دحتم ناتسدرک رد بالقنا يهمادا هیلع یمالسا يروهمج اب مه ناتسدرک ِتارکمد ِبزح 40
 زا رپ یخیرات هراومه یسارکمدلایسوس ِخیرات .دندش هلهموک و ناتسدرک یبالقنا مدرم بوکرس و ناتسدرک ياهرهش هب دورو يارب یمالسا نارادساپ هاپس يامنهار
 .تسه و هدوب بالقنا و مسیلایسوس و تیرشب هیلع مسیشاف اب يراکمه و یشکناسنا و تیانج
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 هرابود میهاوخیم سوفلد زا ام و تسین يرورض سوفلد لباقم رد تنوشخ هک دنکیم مالعا

 دننام یناسک هلمجزا ،یسارکمدلایسوس زا يرگید ياهشخب .دسانشب تیمسر هب ار ناملراپ

 ،اهتنا رد .دننکیم تبحص مسیشاف اب هلباقم يارب یگدامآ ترورض زا ،فرش فلودآ و رنر لراک

 .دسریم تردق هب شیرتا رد ،یسارکمدلایسوسِ تمواقم ِنودب ،مسیشاف

 هک ییاهرگنس نیرخآ هب ،دشیم تیامح یلام و یماظن ظاحل زا ینیلوسوم بناج زا هک سوفلد

 ياهدرواتسد مامت و دنکیم ضرعت دوب هدرک حتف موادم يهزرابم يهجیتنرد رگراک يهقبط

 ِزنیل ِرهش رد اهيریگرد نیرخآ زا یکی .دریگیمسپ يرگید زا سپ یکی ار رگراک يهقبط

 دنک ادیپ یسرتسد پچ ِنویسیزوپا ياههاگیاپ نیرخآ هب تساوخیم شترا هکینامز .دوب شیرتا

 ياهتارکمدلایسوس و دوشیم زاغآ هزوردنچ گنج کی ،دروآرد دوخ رایتخا هب ار اههحلسا و

 تسیشاف ِشترا يور هب و دننکیم عافد زنیل رد پچ ياههاگیاپ نیرخآ زا اهتسینومک و پچ

 ِلاح رد هک یلاکیدار و تسینومک ياهورین ،شیرتا ِتارکمدلایسوس ِبزح .دنیاشگیم شتآ

 نیا زا عافد يارب ناوخارف کی یتح و تشاذگ اهنت ار دندوب مسیشاف اب نتهبنت ِگنج کی

 و تسینومک ياهورین ،تمواقم زور راهچ زا سپ ماجنارس .درکن رداص یبالقنا ياهناسنا

 شیب تسکش نیا زا سپ شیرتا رد مسیشاف و دنروخیم تسکش لاکیدار ياهتارکمدلایسوس

 .دوشیم لیدبت یعقاو يهلئسم کی هب ینامز ره زا

 نایرج ود و قطنم کی ییاپورا مسیشاف و یمالسا مسیشاف

 زا هسنارف رد ریخا ثداوح دروم رد یناوارف ي هناهلبا ياه يریگ عضوم يزاجم ياضف نیا رد

 وقاچ اب هسنارف رد رفن هس ندش هتشک و یطارفا ناملسم کی طسوت ملعم کی رس ندیرب هلمج

 رتشیب .تسا دقن و تمکح ،تینالقع ،قطنم دنرادن طبر هک يزیچ اهنت هب هک ،دوش یم هتفرگ

 "تسیئتآ" و هدناوخدوخ ناگدنسیون تلاهج زا یشان غاد و یساسحا ياه يریگ عضوم نیا
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 هب دنهاوخ یم تردق مامت اب و دننازیرگ دوخ یمالسا "تیوه" زا هک تسا یملسم سکا ياه
 یب ناگدنسیون نیا .دنتسین تسیرورت و یطارفا ناناملسم سنج زا نانآ هک دنیوگب اه یبرغ

 و ییاپورا مسیشاف هک دنناد یمن و دننک یمن قمعت هیناث کی لذتبم و یحطس نوتم ي هیام

 کی رد دنا هدما هدز مالسا ياهروشک زا هک ینایوجهانپ و نارجاهم ناونع هب ار نانآ روحم اپورا

 دنک یم هدنز ار يرلتیه ياه یشک لسن ،دشاب هتشاد تردق مسیشاف نیا رگا و دنک یم ینوگ

 .دریگ یمن ندش هرگتنا و ندوب تسیئتآ ناحتما یسک زا رگید عقوم نا و

 

 مسیزان ،ییایلاتیا مسیشاف بوچراچ رد هک نآ یبرغ و نردم عون زا هچ یتسیشاف يژولوئدیا نم

 یمالسا لاربیلوئن مسیشاف و هشونیپ یتسیلاربیلوئن مسیشاف عون و وکنارف مسیشاف و یناملآ

 نینچمه و زیتسرجاهم و ییاپورا مسیشافوئن نآ نردم تسپ عون زا هچ و ینیمخ و وتراهوس

 نیا هک دراد يزیتس لقع ي هفسلف رد هشیر قطنم نیا و مناد یم قطنم کی زا ار شعاد

 یتافالتخا مغریلع يزیتس لقع و کیژولوئدیا ي هژورپ يرجم ناونع هب تانایرج و اه شبنج

 نآ .دنراد یم رب ماگ هدنشک يزیتس لقع نیا ياوتحم يارجا يارب دنراد رگیدمه اب مرف رد هک

 یگدزقرش فیخس گنهرف رد ناوختسا زغم ات اتیهام هک ییارگبرغ ي هدز قرش ییاه قمحا

 یتسیشاف شحوت اب هزرابم يارب هک دنتسه یناسک نامه ،دنتسه ارگبرغ مرف رد و دنا قرغ

 یتسیشاف ي ههبج ود گنج رد نم .دنور یم هژر ییاپورا مسیشاف رانک رد یمالسا مسیشاف

 زا هچ یتسیشاف يزیتس لقع يژولوئدیا و لقع یناریو ي هدنیامن نیفرط زا مادکچیه فرط

 و یتشگرب ناناملسم فالخرب ار شا يداژن و یلم و یی هراق عون زا هچ و نآ یبهذم عون

 ناسنا گنج نیا فرط ود ره اب اه تسینومک ام .مریگ یمن هلبا يزورما ياه "تسیئتآ"
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 ار شباصق يوقاچ هک تسا يزب نوچمه دمهف یمن ار نیا هک یسک و میگنج لاح رد هنازیتس

 .دسیل یم

 زاب و تسا هدش هتشون دایز یناسنا ي هژوس کیتارپ و تیلاعف رب يژولوئدیا درکراک دروم رد

 تسایس و ملع رد یفرط یب نارادفرط و مسینردم تسپ ،مسیلاربیلوئن رگا .دش دهاوخ هتشون مه

 نا رب و هدناوخ کیژولوئدیا ار مسینومک ات دننک یم یگدنیامن ار يزتیس يژولوئدیا يژولوئدیا

  زیچ چیه هک مینک تابثا هک مینک شالت فرط کی زا دیاب تردق مامت اب ام ،دنشکب نالطب رهم

 فیرعت قیرط زا رگید فرط زا و درادن دوجو و دشاب هتشاد دوجو دناوت یمن یکیژولوئدیاریغ

 رادرک و راتفر ندوب کیژولوئدیا نینچمه و مینک عافد دوخ راتفر ندوب کیژولوئدیا زا يژولوئدیا

 دوجو يژولوئدیا زا یلماک فیرعت هک دیوگ یم نوتلگیا يرت .میهد ناشن مه ار نارگید راتفگ و

 ،دهد هئارا يژولوئدیا زا هبناج همه یفیرعت دناوت یمن يژولوئدیا دروم رد مه وا باتک و درادن

 هب اما ،دنتسین هرهب یب نا زا ناگمه هک دننک یم هسیاقم ناهد يوب اب ار يژولوئدیا وا اما

 .دننکیم موکحم ناهد يوب نتشاد هب ار نارگید و دننک یمن رارقا نا نتشاد

 یم مسا يدام رهق رازبا ناونع هب ار يژولوئدیا هک تسا یناسک دودعم زا دیاش شیار ملهلیو

 يدام رهق رازبا يژولوئدیا .دوب هدناوخ يدام رهق رازبا ار يروئت اما شیار زا لبق سکرام .درب

 اپ و تسد دوخ تلاهج رد دیاب هک تسا لهاج کی ،دناد یمن ار هلاسم نیا هک سک نا و تسا

 .دوش نمشد یتسیشاف يژولوئدیا ینابرق و دنزب

 

 مسیشاف شحوت هک تسا کیژولوئدیا هزادنا نامه هب هسنارف روهمج سیئر نورکام تامادقا

 راتشک يارب غیلبت .تسا کیژولوئدیا ناغودرا نوچ یتسیشاف ي هناقمحا ياه هرازگ و یمالسا

 دوخ يدام رهق رازبا هک تسا ییا يژولوئدیا نیریاس و راکیرک الم و شعاد بناج زا ماع لتق و
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 و ییارگ مالسا ي هعسوت اب هزرابم .دهد یم ناشن یطارفا ياه تسیمالسا يراذگ بمب رد ار

 رازبا مه اپورا تسرپداژن و تسیسار ياه تلود بناج زا "برغ ندش هزیمالسا" زا يریگولج
 تلود طسوت هنارتیدم يایرد رد کیتامتسیس لکش هب نایوجهانپ راتشک رد ار دوخ رهق يدام

 .دهد یم ناشن اه يزانوئن طسوت اپورا فلتخم ياهرهش رد نایجراخ ماع لتق ای و ییاپورا ياه

 لود مه .دراذگ یم شیامن هب ار دوخ راتشک و راتفر رد يژولوئدیا يدام دومن يرگید ریبعت هب

 یتسیشاف يژولوئدیا شیب و مک یمالسا يروهمج و ناغودرا و شعاد مه و یبرغ یتسیلایرپما

 و یتسیشاف يژولوئدیا رب یتسیراتناملراپ و کیتارکمد شکور یکی نآ .دننک یم یگدنیامن ار

 دوخ ییاهن فده ناونع هب ار یمالسا تفالخ يرگید و تسا هدیشک دوخ ي هنارگرامعتسا

 کی دناوت یم ،دراد دوجو هژوس نهذ رد هک يرواب ناونع هب يژولوئدیا .تسا هدرک باختنا

 نهذ رد یتیعقاو هب لیدبت یلایخ تشهب .دنک لیدبت یعقاو یی هدیدپ هب ار یعازتنا ي هدیدپ

 نهیم ظفح .دنک رجفنم ار دوخ تسا رضاح نآ هب ندیسر يارب هک دوش یم ناملسم ي هژوس

 هک تسا تسا یعازتنا مه يدوخریغ ياه نوخ هب یگدولآ ،یلایخ یضرعت زا تیموق و داژن و

 هب يژولوئدیا .دهدیم ناشن ییاپورا ياه تسیشافوئن و اه تسیزانوئن راتفر رد ار دوخ تیعقاو

 ندیسر يارب ات دنک دعاقتم ار هژوس و دوش یم لیدبت رواب هب يروئت زا هتفای رکیپ یعازتنا ناونع

 یهاگا ناونع هب رگا يژولوئدیا .دنزب يراک ره هب تسد و دنکن رذح یتیانج چیه زا فده نیا هب

 ،تسا هژوس عفانم فالخ و درادن يدام تیعقاو هب یطبر هک ییا یهاگا ،هنوراو یهاگا( بذاک

 یگناگیب هب هکنیا نیع رد نامز نا ،دنک خوسر هژوس نهذ رد )دراد دوجو یعقاو تروص هب اما

 و بهذم .دنکیم ادیپ هراو یش یتییهام نامزمه ،دنز یم نماد یناسنا طیحم و دوخ زا هژوس

 هژوس یهاگا یگراو یش و یگنوگزیچ هب ندز نماد رد بذاک يژولوئدیا ناونع هب مسیلانویسان

 و یتسیسار تابسانم و راتفر و بذاک یهاگآ يارب کیژولوئدیا یهاگ هیکت و دنراد یگرزب شقن
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 و رگراک ي هقبط عفانم لباقم رد میقتسم هک دنوش یم یتسیشاف ياه شبنج و هناتسرپداژن

 .تسا ناشکتمحز

 ياه تلود ي هناتسرپداژن و یتسیشاف ياه تسایس لوصحم اپورا رد یطارفا مالسا ي هدیدپ

 ریخا ي ههد دنچ رد و دندرک ماع لتق ار يدوخ ریغ رفن اه نویلیم هتشذگ رد هک تسا ییاپورا

 نایم رد یلم و یبهذم ،يداژن ،یتیوه لئاسم ندش هتسجرب ثعاب يزاسوتگ تسایس قیرط زا

 رد .تسا رشب خیرات نادالج نیرتگرزب زا یکی هسنارف تلود هنیمز نیا رد .دنا هدش نارجاهم

 ياهوتگ رد هک هسنارف میقم ياه يریازجلا یشک لسن هب تسد هسنارف تلود تصش ي ههد

 ،دندوب هدمآ نابایخ هب روشک نیا ي هنارگراعتسا ياه تسایس هیلع و دندرک یم یگدنز فلتخم

 .دنا هدش ماع لتق اه يزانوئن طسوت یجراخ و وجهانپ اهدص ریخا ياه لاس رد ناملآ رد .دز

 ناسنا قوقح و ناسنا زا اه ییاپورا ي هزادنا هب یتلم چیه هک دیوگ یم ییاج رد نوناف سنارف

 مه لوروا جرج .تسا هتشکن ناسنا اه ییاپورا ي هزادنا هب ناهج رد یتلم چیه و تسا هدزن مد

 یشک لسن مه دوب هدش هتشون 1937 لاس رد هک راهچ و داتشه و دصهن و رازه نامر رد

 هک یقمحا نآ .دوب هدرک ینیب شیپ ار دنیا یم اپورا هب هنارتیدم يایرد قیرط زا هک ینایوجهانپ

 هب یطارفا ياه یمالسا تسد هب رفن دنچ ندش هتشک و یمالسا مسیشاف اب تفلاخم رس زا

 نینچ .تسا هدربن تینالقع زا ییوب ،تسا هدرب هجریش نورکام و ییاپورا مسیشاف نماد

 یتنآ و اه تسینومک ام .دننزب مد مسینومک و پچ زا دنشاب هتشاد قح دیابن رگید یتادوجوم

 زا یکی اب هزرابم يارب یلو ،مینک یم موکحم ار شلکش ره زا یتسیشاف شحوت اه تسیشاف

 يارب اما هلاسم نیا مهف .میوش یمن مسیشاف رگید لکش نا نماد هب تسد مسیشاف لاکشا

 .دنا هناگیب تمکح اب نانا نوچ ،دشاب لکشم دیاب امن پچ یحطس شیدنا هداس هدع کی
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  ناتسناغفا رد یمالسا مسیشاف
 

 نودب هک یقافتا ،نابلاط يریگ تردق ینعی ،تسا نایرج لاح رد ناتسناغفا رد هچنآ

 دصیس يالاب شترا فرط زا هلولگ کی کیلش یتح و یتلود ياهورین تمواقم نیرتکچوک

 رودزم و هدناشن تسد تموکح .دوب راظتنا لباق هک دوب اه تدم ،داتفا نابلاط هیلع يرفن رازه

 نتخاس لوصحم هک رودزم لگنا ي هیال کی زا ییایفام یتموکح ،وتان طرش و دیق یب

 هدناشن تسد ویتانرتلآ کی هب نداد لکش يارب شالت و نوریب زا یعونصم "تلم-تلود"

 نابلاط لباقم رد هک دنک عناق ار ناتسناغفا يرفن رازه دصیس شترا تسناوت یم هن ،دوب یبرغ

 ار مدرم دناوتب هک تشاد یندم ي هعماج و مدرم نایم رد یهاگیاپ و هاگیاج هن و دگنجب

 لباک هب نابلاط ياهورین ندش کیدزن ضحم هب هک دوبن لیلد یب .دنک جیسب نابلاط هیلع

 ،درک كرت ار ناتسناغفا لوپ زا رپ رتپوک یله کی و رالد زا رپ ياه نیشام اب ینغ فرشا

 لاس رد هحود رد نابلاط نارس اب اکیرمآ تسشن زا دعب .دننزب ار شندرگ نابلاط هکنیا زا لبق

 و دوب هدش هداد نابلاط هب اکیرمآ و وتان بناج زا نابلاط ندیسر تردق هب زبس غارچ 2020

 دندرک یعس ناریا یمالسا يروهمج یتسیشاف میژر هلمج زا هقطنم ياه تلود نآ لابند هب

 تسیشاف میژر نارس تسشن و دنریذپب ینغ فرشا تلود هیلع ویتانرتلآ ناونع هب ار نابلاط

 ياه میژر زا یکی بناج زا يدعب زبس غارچ نارهت رد نابلاط اب فیرظ هلمج زا ناریا

 هلمج زا هقطنم ياهروشک زا يرایسب رد هکلب ،ناتسناغفا رد اهنت هن هک هقطنم یتسیلایرپما

 قیرط زا دوخ یتسیلایرپما ياه تسایس ي هعسوت لاح رد هیروس و قارع ،نانبل ،نیطسلف

 .دوب ،تسا مسیراتیلیم و گنج رودص
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 رد نیسح مادص میژر طوقس زا سپ هیلوا ياه لاس نامه زا دعب ناریا یمالسا يروهمج

 ياهورین 2011 لاس رد هک دوب هتفر شیپ و دوب هدرک ذوفن روشک نیا رد ییاج ات قارع

 جراخ قارع زا ار دوخ ياهورین و دننک كرت ار قارع امابوا نارود رد دندش راچان ییاکیرمآ

 نیا هب هتسباو ياهورین و یمالسا يروهمج میژر میدقت یتسد ود ار یسایس تردق و دننک

 .دننک میژر

 نوریب رد زا هک دوب قارع رد اکیرمآ يالقت و شالت نیرخآ شعاد یمالسا مسیشاف جورع

 اکیرمآ هک دوب تیعضو نیا رد .دوش دراو هرابود هرجنپ زا تساوخ یم و دوب هدش هتخادنا

 یمالسا ياه تسیشاف و نایارگداهج ،یثعب هنهک ياهورین يزاسزاب يارب ار ناکما مامت

 يرون نارود رد قارع تموکح بناج زا کیتامتسیس تروص هب هک یبرع ریاشع و ینس

 و هناتسرپداژن ياهراشف تحت یمالسا يروهمج میژر ي هدناشن تسد هک یتموکح ،یکلام

 تموکح( يدیدج لیئارسا هک دوب نآ لابند هب و درک مهارف ،دندوب هتفرگ رارق یبهذم

 میژر کی هکلب ،یتسینویهص میژر کی هن راب نیا اما )شعاد ینعی قارع و ماش یمالسا

 عفن هب ار یتباین ياه گنج میقتسم ریغ تروص هب دناوتب هک یمیژر ،دوب یمالسا یتسیشاف

 گنج و یتسیلایرپما ياه یتردقردق رس رب یعنام و دربب شیپ هب یناهج مسیلایرپما و وتان

 دوخ اکیرما ات ،دوش هقطنم و قارع رد ناریا کینومژه و یماظن تلاخد و یتسیراتیلم ياه

 و هیروس زا ییاه شخب رد تسناوت شعاد هک ینامز .دوشن گنج دراو میقتسم تروص هب

 کی هب و دروآ رد دوخ ي هطلس ریز هب ار ایناتیرب زا رتگرزب ییایفارغج ي هقطنم کی قارع

 تشادن اکیرمآ یکیتسجل و یلام ياه کمک هب يزاین رگید ،دوب هدش لیدبت هقطنم رد تردق

 تمالع هب ار ییاکیرمآ راگن همانزور و دش اکیرما دوخ اب گنج دراو شعاد هک دوب اجنیا و

 تفن شورف قیرط زا دوب هتسناوت هک ینامز شعاد .دیرب رس نیبرود ولج اکیرما هب رادشه

 ياهروشک زا يرایسب زا ،دشاب هتشاد يوق دمارد عبنم هیکرت قیرط زا اپورا هب هیروس و قارع
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 یم هیهت هیکرت تلود و هایس رازاب قیرط زا ار اه حالس نیرت نردم ییاپورا ریغ و ییاپورا

 یتسیشاف يورین نیا یتردقردق و تیمکاح ي همادا يارب یعبنم هب یتفن دمآرد دوخ و درک

 .وش لیدبت راوخ ناسنا شیدنا هایس و

  

 و کشخ ياهدروخرب ،فلتخم ياه ههبج رد گنج يارب شالت و شعاد تیربرب و شحوت

 لیاوا رد هک ینازراب شابوا نوچمه ییاهورین یتح هک دش ثعاب يداع مدرم اب هناریگتخس

 یتسیشاف نویزیو هلت زا شعاد نارس اب و دنتفگ دماشوخ شعاد هب ینازراب ناوریچن نابز زا

 زا نینچمه و دندرک یم هبحاصم )دادیور( وادوور نویزیو هلت ینعی هیکرت تیم هب هتسباو

 ینازراب يایشیلم رازه شش ندوب رقتسم مغریلع شعاد هب لاگنش و رومخم میلست قیرط

 مهم ياهرهش فرط هب شعاد ي هیور یب ياه يورشیپ ولج دندوب شالت رد هقطنم نیا رد

 يارب شالت شعاد هب رومخم و )راجنس( لاگنش لیوحت .دنریگب ار ناتسدرک یتایح و

 ،دوب شعاد اب قارع ناتسدرک رد تیمکاح و دساف یشراگیلا بناج زا میقتسم يراکمه

 تسناوت ك ك پ ياهورین عقوم هب تلاخد اب و دیماجنا نایدزیا یشک لسن هب هک یتیانج

 .دوش هتفرگ يرفن رازه اه هد حطس رد نایدزیا نتفرگ یگدرب هب و یشک لسن ولج

 

 شعاد اب يراکمه هب ناتسدرک میلقا تیمکاح و ینابلاط و ینازراب شابوا لیامت مغریلع

 و میقسم تیامح قیرط زا ناشیاه هتساوخ لیمحت و يزکرم تلود نتشاذگ راشف ریز يارب

 تیمکاح رد درٌک ياه تسیشاف اب يراکمه هب یلیامت چیه شعاد ،شعاد زا میقتسم ریغ

 شالت و تشادن ،دندوب هدرک شعاد میدقت یتسد ود ار نشین يدزیا قطانم هک ناتسدرک

 راچان هب قارع ناتسدرک تیمکاح رد درک ياهورین هک دوب اج نیا .دریگب مه ار لیبرا ات درک

 .دندش گنج ي ههبج دراو
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 و گ پ ي ياهورین هب ار هچوک هب هچوک گنج هیروس ناتسدرک رد شعاد هک یی هرود رد

 ینابوک ینعی اواژور کیژتارتسا ياهرهش زا کی تشاد شالت و دوب هدرک لیمحت ژ پ ي

 میرحت ار ژ پ ي و گ پ ي و هیروس ناتسدرک قارع ناتسدرک رد مکاح شابوا ،دریگب ار

 زرم رد ناتسدرک هب يروس نایوجهانپ رارف زا يریگولج يارب و دندوب هدرک يداصتقا

 و اه تسینومک تیامح و درٌک ياهورین تمواقم .دندرک تسرد قدنخ اواژور اب ناتسدرک

 رد ار شعاد و دناشکب تسکش هب ار شعاد ي هژورپ تسناوت ناهج رسارس زا اه تسیشرانآ

 شعاد تختیاپ هک دش ثعاب ژ پ ي ي و گ پ ي ياهورین يورشیپ .دبوکب مه رد ینابوک

 ياهورین طسوت ژ پ ي و گ پ ي ياهورین يارب يرفن رازه دنچ تافلت مغریلع هقر ینعی

 ي ياهورین لرتنک هب و دوش هتفرگ سپ شعاد زا ژ پ ي و گ پ ي هب هتسباو یبالقنا

 ایناپسا رد هک توافت نیا اب ،دوب ایناپسا رد یلخاد گنج دروادای ینابوک گنج .دیایب رد گ پ

 و تسیشرانآ ،یبالقنا ياهورین دنتسناوت تیاهن رد هک دندوب وکنارف ياه تسیشاف نیا

 زا نیلاتسا یکیتسجل تیامح مدع و يوروش ینیشن بقع رطاخ هب تیاهن رد تسینومک

 زا ایناتیرب و هسنارف تیامح ي همادا و نیلاتسا و رلتیه دادرارق زا دعب یبالقنا ياهورین

 نویبالقنا ،یبالقنا ياهورین زا یللملا نیب ياه تیامح مغریلع وکنارف ياه تسیشاف

 اوق نزاوت و یکیتسجل تاناکما ظاحل زا نوچ ،دندش مسیشاف بولغم تسیشرانآ و تسینومک

 .دندوب اه تسیشاف زا رت فیعض بتارم هب
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 مسینومک ترورض و یبالقنا رنه ،دهعتم رنه
 

 تحت نامدرم الک و رگراک ي هقبط هژیو هب و متس تحت مدرم ي هدوت هب هک يدنمرنه

 يزغم ي هشحاف کی اب هکلب ،تسین دنمرنه اهنت هن ،دشابن دهعتم یناهج حطس رد متس

 كروت مسیشاف لاغشا هیلع و نیرفع يارب گرزب دنمرنه نیا ینای .درادن یتوافت يرابرد

 يارب مه ناج لیبس و سیلتات لثم یتسیشاف و تسیسکس "نادنمرنه" و دناوخ یم هنارت

 و دروک ياه تسیلانویسان .دنناوخ یم هنارت نیرفع لاغشا و دالج ناغودرا و هیکرت شترا

 هب فرط نیا زا لابتوف پوت لثم هک یی هقطنم و یناهج یتسیلایرپما ياه تلود نارودزم

 !دندناوخ یم تسیشاف سیلتات يانث و فصو رد زور و بش ،دنوش یم هداد ساپ فرط نا

 ناونع هب ار سیلتات ینالقع دض و يرشب دض تامادقا هیکروت رد رفن اه نویلیم تسا نکمم

 .دنک یمن مک رنه دض "رنه" نیا يراکهبت زا يزیچ نم يارب اما ،دنرادب ساپ رنه
 

 غورد ار نا و دناد یم ار تیعقاو هک یسک و تسا قمحا کی ،دناد یمن ار تیعقاو هک یسک

 )تشرب تلوترب( .تسا راکهبت کی دناوخ یم

 فصو رد هک تفگ دروک ياه تسیلانویسان هب راب رازه هد يزور دیاب ار تشرب ي هتفگ نیا

 كروت مسیشاف تشپ لعن راهچ و دندناوخ یم یلادتعا مالسا و تسیشاف ناغودرا يانث و

 .دندوب هداتفا هار

 

 كزوقلچ کی لابق رد اپورا نیمه رد هک مراد غارس ار يدروک سیل ناوختسا "نارکفنشور"

 ،دنتفرگ یم قارع ناتسدرک رودزم و دساف ناوختسا زغم ات تموکح هچمین زا هک یلوپ
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 ك پ ياضعا و ناراداوه هک مینکن شومارف .دندوب هداتفا هار ناغودرا تشپ نانز کتفج

 ینکارپ مهوت لوغشم ،مسیکروت ناپ و یتسیمالسا مسیشاف اب حلص ي هلاسم رس اه لاس ك

  .دندرک دیماان يدج یسایس تیلاعف زا لئاسم نیا رس ار دوخ ياهرداک نیرتهب و دندوب

 

 مسا هب شتالاقم هعومجم رد دوخ رصع رد مسیسکرام نارکفتم نیرتمهم زا یکی چاکول

 اهنت هک دنک یم مالعا ،تسا هدش هدنادرگرب یسراف هب مه باتک تروص هب هک مولب ياهزت

 هقبط یتسیلایسوس شبنج انامه ،دنک داجیا رطخ کیتلوپ لائر يارب دناوت یم هک یشبنج

 لائر بوچراچ رد هک ییاه شبنج مامت هک تفگ ناوت یم رگید ریبعت هب .تسا رگراک ي

 ره و دنراد هناراکایر و هنابلط تصرف ،یبالقنا دض ییاه تلصخ ،دننک یم تکرح کیتلوپ

  .دننک الاب زا تسب و دنب ینابرق ار متس تحت مدرم ياه هدوت عفانم تسا نکمم نامز

 

 بتارم هب ام ناهج مسیلایسوس رطخ نودب هک دیوگ یم ییاج رد مه تمکح روصنم

  .مینک یم یگدنز نا رد هک دوب دهاوخ یناهج زا رت كانتشحو

 

 هدرب و مسیلادوئف زا رت یتسیربرب بتارم هب مینک یم یگدنز نا رد هک یناهج نم رظن هب

 محازم شوم کی لثم دیاب ار دشابن تیربرب و شحوت نیا هیلع هک يدنمرنه و تسا يراد

 !دیشک ار شنوفیس و تخادنا تلاوت يوت

 

 لاکیدار و یبالقنا دنمرنه ياج ام ي هعماج رد دنمرنه هب موسوم شابوا و لذارا هک میراذگن

 هناسر بوذجم .دنشکب نجل هب یسیل هساک و يرودزم اب ار ندوب دنمرنه رنه و دنریگب ار

 لابند هب و میوشن ،دوش یم شخپ اه هناسر نیا زا رنه مسا هب هک یلاغشآ و یمسر ياه
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 تسا مسیلایسوس و مسینومک اهنت نوچ ،میشاب یتسینومک و یتسیلایسوس رنه ،یبالقنا رنه

 ،دشابن ناسنا ییاهر ياتسار رد هک يرنه و داد دهاوخ تاجن یگناگیبدوخ زا ار ناسنا هک

 هب دیاب هک ،تسین شیب لاغشآ هکیت کی ،دشاب هدش راک نا يور "یی هفرح" ردقچ ره

 .میریگن هابتشا "تلیضف" اب ار تراهم ییاضق نیما قیفر لوق هب .دوش هتخادنا هلابز لطس
 اما هچنا ،دننک بسک ار یتراهم ره ررکم تانیرمت اب دنناوت یم اه ناسنا نیرت قمحا یتح

 ندنادرگزاب ناهاوخ رگا .تسا یبالقنا تمارک و یناسنا تلیضف ،تسا ردان رایسب ایند نیا رد

 تیوه اه ناسنا خیرات زا یی هلحرم چیه رد دنچ ره (،میتسه اه ناسنا هب یناسنا تیوه

 هباثم هب مسینومک و مسیلایسوس .میشاب مسینومک و مسیلایسوس لابند هب ،)دنا هتشادن یناسنا

 اه هدوت يدام تیعقوم ینوگرگد تمدخ رد دیاب نییاپ زا لاکیدار یعامتجا شبنج کی ي

 هاگن یبهذم تاسدقم ي هعومجم نوچ هکنیا هن ،دشاب نانا ياه هدیا و راکفا قیرط نا زا و

 و یکلسم یفوص ای هنوگ بهذم و کشخ تکس کی اب ار مسینومک و مسیلایسوس .دوش

 هب هک يژولوئدیا ای ي هدیا هعومجم ای و یکارتشا تروش و كاوسم و مودناک زا هدافتسا

 يامنهار کی ي هباثم هب مسیلایسوس ي هدیا .دیریگن هابتشا ،تسا قلعتم صاخ درف کی

 نوچ يدارفا طسوت هک تسا هدوب رگراک ي هقبط یتازرابم و يدام تیعقوم زا هتساخرب لمع

 ندش هدایپ ناهاوخ و هدناوخ تسینومک ار دوخ هک یناسک ریاس اهدعب و سلگنا و سکرام

 راتخاس کی رد نکمم لکش نیرت تسرد هب ،دنا هدوب ناسنا زا یشک هرهب نودب هعماج کی

  .تسا هتسب شقن ینابز و کیروئت

 

 راتخاس زا يریگ هرهب اب دناوت یم راکهبت کی .دروخ ار مسیفوس و ینابز راتخاس لوگ دیابن

 يایوج هاگا ناسنا کی .دهد هولج يراکهبت ار تلیضف و تلیضف ار يراکهبت ،يوق ینابز

 کی تییهام رگا .دشاب رایعم وا يارب تییهام هشیمه دیاب و دروخب ار مرف لوگ دیابن تقیقح
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 رد اما تسرد رهاظ رد هک ییاه ناهرب يریگ راک هب و يوق ینابز راتخاس مغریلع هلاسم

 .تسا رشب ییاهر اب لباقت رد مه زاب ،دسرب رظن هب تسرد ،دنتسه يرشب دض تیعقاو

 یم تسد زا ار دوخ تیولوا تاملک يریگراک هب مرف و ینابز راتخاس ي هلاسم هک تساجنیا

 نیرتمهم زا یکی .دنک ادیپ تیولوا دیاب هک تسا ییاهر يارب یتاقبط كرتشم عفانم نا و دهد

 نیب نراقت و ینومراه ي هلاسم تسا طوبرم اه هزوح رگید هب مه و رنه هب مه هک لئاسم

 يریگ هجیتن هب یلو درب یم راک هب تسرد ناهرب رازه رکفتم کی هک ینامز .تسا لک و زج

 هیلع کینومراه دض ي هجیتن وا نوچ ،تسا لاوس ریز شناهرب رازه ره ،دسر یم طلغ

 هک یناسک دنتسین مک رصاعم و هتشذگ "نارکفتم" نایم رد .تسا هتفرگ دوخ ياه ناهرب
 اما ،تسا يرگید یقطنم ناسنا ره و وت و نم لوبق دروم هک دنا هدرب راک هب ییاه ناهرب

 هنومن يارب تناک .دنا هتفرگ ناشتسرد ياه ناهرب زا یی یعاجترا رایسب جیاتن نارکفتم نیا

 هفسلف هک ،دش لیدبت تسینیووش راک هظفاحم کی هب اما ،دوب یکینرپک بالقنا لابند  هب

 رد لگه .درادرب شیپ هب ور یماگ و دشاب يرگنشور رصع تمدخ رد یتح تسناوتن شا

 اما ،دنک يدنب لومرف راک هظفاحم اما یتسیلائدیا يرظن متسیس کی تناک دقن اب دوب شالت

 رگید و سکرام هب ار کمک نیرتشیب شا یکیتکلاید شناوخ و لگه یفسلف هاگتسد

 لیلد یب .درک هعماج ندرب شیپ هب و يراد هیامرس تابسانم حیضوت يارب اه تسیسکرام

 یبالقنا ار شا هفسلف نینل و تسناد یم لگه نویدم ار دوخ هزادنا نیا ات سکرام هک دوبن

 يدج ي هعلاطم اه لاس چاکول و دناوخ عجترم ار یسایس تیصخش ناونع هب لگه دوخ اما

  .درک يراذگ هیامرس لگه يور ار

 

 تسپ ،دراد یناوارف نارادفرط لخاد رد هچ و ناریا زا جراخ رد هچ زورما هک یبتاکم زا یکی

 تسپ .تشون مهاوخ هرابود و ما هتشون اهراب مسینردم تسپ دروم رد ،تسا مسینردم
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 ،لقع يدوبان ،مسیفوس و مسیفوص ،يداقتنا دقن دقن ،مسیندرم يرپ ناوت یم ار مسینردم

 تاساسحا کیرحت يارب بتکم کی تیاهن رد و پچ تمرف رد ییارگ هچین هب تشگزاب

 رت بقع يرگنشور رصع زا ماگ اهدص مسینردم تسپ .تسناد ناسنا یناسنا هن و یناحور

 هب اه تسینردم تسپ و تسا مسینردم و يژولونکت تفرشیپ هیلع غارفتسا کی اهنت و تسا

 زا یحطس و یقالخا اپارس ياهدقن ،اگوی و نشیتیدم ،حور خسانت و يرگ یفوص لابند

 تیربرب هب تشگزاب يوزرا لمع رد اما ،تیعقاو زا یتایئزج نتفگ مغریلع و دنتسه متسیس

 دنتسه ییاوژروب هدرخ راشقا زا رتشیب ییاپورا ياه تسینردم تسپ .دننارورپ یم رس رد ار

 هعماج اب ناش یگناگیب و دنرب یم رس هب لماک هافر رد و دننز یم پچ يامنهار اشخب هک

 دوخ هک دننا يارب شالت رد رطاخ نیمه هب و تسا هدرب مسیفوص نماد هب ار نانا دوجوم ي

 رد یگدنز و تاهد هب تشگزاب اب و دنراد هگن رود "هناراد هیامرس" ییالاک تادیلوت زا ار

 تسیربرب نیا .دننک تمدخ دوخ حور هب "کیژولویب" ي هیذغت ،یلگنج ياه هناخ و تاهد
 نابز ینابز راتخاس اب و دنراد تسد رد ار کیمداکا ياضف رتشیب رد یمسر نامتفگ هچرگا اه

 مامت اما ،دنراد یقیقد یلیخ ییانشا ینابز مرف و راتخاس نیا زا يریگ هرهب و فلتخم ياه

 يژولوئدیا نیا و ویتمرپ و هدنام بقع ياه هدیا نیا هک دوش یمن نا رب یلیلد لئاسم نیا

 هب الوک اکوک هارمه هب مسیلاربیلوئن جورع اب نوتلگیا يرت لوق هب هک یلاربیلوئن ي هدیدنگ

 هک دنشاب هدیقع نیا رب ناهج ياه نیسیمداکا تیرثکا رگا .مینادب یقطنم ار دش ترپ رازاب

 .دنتسه قمحا ناشتیرثکا مه زاب ،تسا يزرواشک و تیربرب نارود هب تشگزاب رشب هار اهنت

 یم ناشزا هشیمه نم هک تسا نیا تشاذگ اه تسینردم تسپ نیا شیپ دیاب هک یلاوس

 نابلاط ي هطلس ریز دیور یمن ارچ دیتسه دنمقالع شحوت و تیربرب هب ردقنیا رگا !مسرپ

 یی هقالع هتبلا اه نیا !دینک هبرجت یناوت یم ار یعقاو تیربرب !؟دینک یگدنز ناتسناغفا رد

 ياهاذغ ندروخ و يردبرض سکس زا دنناوت یمن و دنرادن نابلاط شخ و تخس نیناوق هب
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 فرص ،تسا هدش )یگدنز کبس( سوتیباه کی ناشیارب هک ررکم ياه ترفاسم و تیفیک اب

 ندرک شیامزا لابند هب هک ییاه تسینردم تسپ دندوبن مک هک ،دنامن هتفگان .دننک رظن

 ماع لتق لثم اه ناسنا يور رب یکیزیف تنوشخ هچ ،دوخ لکش نیرت هنایشحو رد تنوشخ

 ياه لا هدیا هب ات دنتسویپ شعاد هب هجنکش و زواجت لثم یحور و یمسج تنوشخ هچ و

 هلاقم منک یم هیصوت یتسینردم تسپ شبنج کی ناونع هب شعاد ي هرابرد .دنسرب دوخ

 لاس ود یکی رد هک باتک کی رد ار مسینردم تسپ عوضوم .دینک هعلاطم ار يدسا شرا ي

 هراشا کی متساوخ طقف اجنیا و درک مهاوخ یسررب قیقد تروص هب درک مهاوخ مامت هدنیا

 .مشاب هدرک تسا رشب لقع يدوبان يارب شالت رد هک يژولوئدیا نیا هب یئزج ي

 

 حیرشت يارب هریغ و ملع ،لمع يامنهار ،هدیا ،يروئت ،نیرتکد کی هکنیا زا لبق مسینومک

 نوچ نودب دیاب هک تسا هعماج زا یصاخ ي هقبط یتاقبط تعفنم کی ،دشاب ناهج ریسفت و

 يزیزع دالیم قیفر لوق هب .دوش هدایپ و دروخب لقیس یناسنا سیسکارپ ي هجیتن رد و ارچ و

 هک ییا يدمع هابتشا !دوش عابشا دیاب و تسا تعفنم تعفنم !درادن طلغ و تسرد تعفنم

 ،دندش هدناوخ تسینومک یتنا هن و "تسینویزیور" طلغ هب هک مود لانویسانرتنا ناراذگ ناینب
 ترورض نیا راظتنا هب دیاب ام سپ ،تسا ترورض مسینومک نوچ هک دوب نیا ،دندش بکترم

 ،یتسیویتیزوپ هاگدید نیا .میهدب ردق و اضق تسد ار زیچ همه و میهدب يراوس يزاوژروب هب

 ندما راک رس اب ناملا رد ار شا هجیتن و دوب یتسینومک یتنا و هناحول هداس ،هنایارگروطت

  .میدش هجوتم یتسیشاف يراکهبت و تیربرب

 

 یتاقبط یهاگا هب تتعفنم هب ندیسر يارب وت هک تفای دهاوخ ققحت ینامز اهنت مسینومک

 رگراک ي هقبط زاتشیپ و یبالقنا بزح رد ،یهد نامزاس و ینک ادیپ نامزاس ،يوش حلسم
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 و ینک دراو نمشد هب ار ییاهن ي هبرض هحلسا نتفرگ تسد هب اب تیاهن رد و یشاب وضع

 هب یی هرذ و تسا مسیایلوخیلام نیا زا ریغ یمهوت ره !يریگب تسد هب ار یسایس تردق

 ناونع هب تسینیلاتسا بازحا .تسین طوبرم یتسیلایسوس و یبالقنا یهاوخ یقرت و مسینومک

 هب يرگید لکش هب ،تسینومک یتنا و دترم نیاتشنرب و یکستوئاک هار ناگدنهد همادا

 یضترم مسا هب تسینلاتسا راکهبت "رکفتم" کی .دننک یم و هدرک تمدخ عاجترا دیلوتزاب
 نیرت یعاجترا تمدخ رد ،مسیسکرام مان ریز شا ییاوژروب و یعاجترا ياه يروئت اب طیحم

 کی نتشاذگ اب و دنک یم لمع یمالسا و یسور مسیلایرپما و یمالسا يروهمج ياه حانج

 هنازومرم لکش هب نابز زا يریگ هرهب اب زور و بش ،نویزیو هلت مسا هب دوخ يارب ناکد

 هک یناسک دنتسین مک هک تسا نیا بلاج .دنک یم غیلبت يرگ یبالقنا و مسینومک هیلع

 نیا زا رگید یکی .دننک یم دیجمت و فیرعت ناتالراش نیا زا و هدناوخ تسینومک ار دوخ

 ،تسا "چیود یتنا" مسا هب یلیئارسا ورپ نایرج کی هب هتسباو هک اه تسینومک یتنا

 يرگ یبالقنا ندز و سلگنا و نینل هب هلمح شراک هک تسا ینودیرف دیشرف "روتکود"

 تسینومک یتنا و بالقنا دض يونرودا داوس یب هلبا نیمه هک یتروص رد ،تسا یتسینومک

 دح ات ار تسینویهص پچ ناراذگ ناینب زا نوتسوپ هشوم مسا هب راکهبت کی و چیود یتنا

 یتنا ناعجترم نیا یفرعم .دنک یم شیاتس زغم کشخ ناناملسم کبس هب ربمغیپ و ادخ

 فیاظو زا یشخب ،ناش یتسینومک دض و یعاجترا يژولوئدیا دقن و هعماج هب تسینومک

 .تسام یتسینومک و يرگنشور راک و یبالقنا

 

 تعفنم نایب زج يزیچ مسینومک هک تسا نیا نا و دیمهف هشیمه يارب راب کی دیاب ار نیا

 .تسین ،دنک یم افیا ار هعماج رد یعامتجا دیلوت رد یلصا شقن هک یی هقبط ،رگراک ي هقبط
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 دوخ ییاهر اب هک یی هقبط ،هقبط کی یعامتجا و یتاقبط تعفنم ،تسا تعفنم مسینومک

 ،يداصتقا ییاهر لماش هک ایراتلورپ یتاقبط تعفنم عابشا نودب .دنک یم اهر ار تیرشب

 و یبهذم عاجترا دنب و دیق زا ییاهر و راک طیحم رد یگناگیبدوخ زا ییاهر ،یعامتجا

 نیا سکرام هک دوبن لیلد یب .درک تبحص رشب ییاهر زا ناوت یمن ،دوش یم ،یتسیلانویسان

 مینکن شومارف .تشاد دیکات رگراک ي هقبط ییاهر قیرط زا ناسنا ییاهر يور رب همه

 مسینومک زا تسد تعفنم نیا ندش عابشا ات نم و تسا تعفنم هیواز نیا زا مسینومک

 و کیتکلاید مسینومک رارقتسا اب هک تسین مهم ،روفول يرناه لوق هب و دیشک مهاوخن

 مهاوخ تسینومک مه یتسینومک ي هعماج رد نم .هن ای دنتسیا یم زاب تکرح زا هفسلف

 !دنام

 

 ناتسناغفا رد یمالسا مسیشاف ندمآ راک رس ياه هشیر
 2021 تسوگآ ي هدزناپ زور رد نابلاط يریگ تردق ینعی داتفا قافتا اما ناتسناغفا رد هچنآ

 رد هورگ نیا تیلاعف و تردق زا یمالسا تسیشاف ياهورین نیا ندوب رود لاس تسیب زا دعب

 یبرغ ياه تلود مسیلایرپما و یتسیراتیلم ياه تسایس لوصحم اقیقد ،هعماج ي هیشاح

 نآ يارب مدرم نیا ناج و دننک یم هاگن نشیتسا یلپ نوچمه هنایمرواخ مدرم اب هک تسا

 ياه گنج و ياه تلاخد نیاربانب .درادن تیمها مه کشجنگ کی ناج ي هزادنا هب

 یجراخ لئاسم ي هزوح رد یتسیشاف ياه تسایس يارب تسا یشکور اهنت "هناتسودرشب"
 .هنایمرواخ رد یبرغ ياه تلود یتسیلایرپما و

 تلود ،تسا ناهج یتسیلایرپما تردق نیرتگرزب هب ندش لیدبت لاح رد نیچ هک یطیارش رد

 و میقتسم ياه گنج دربشیپ يارب یناکم ناونع هب هنایمرواخ هب یتیمها رگید یبرغ ياه

 ییاپورا ياه تلود یتلود ویتاورسنک ياه هناسر رد و دننیب یمن یلعف طیارش رد یتباین
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 يداصتقا تردق نیرتگرزب ناونع هب نیچ هیلع یبرغ و ییاپورا بطق کی لیکشت نامتفگ

 .تسا هتفرگ لکش ،تسا مشیربا ي هداج يزاسزاب لابند هب هک

 رگید رانک رد ناملآ تسیلایرپما تلود یتلود ي هناسر کی ناونع هب کنوف دنالچیود ویدار

 رقتسم اکیرما شترا رانک رد ار دوخ شترا دوب لاس ياه لاس هک یتلود ،یتلود ياه هناسر

 ناهج لوا داصتقا هب نیچ ندش لیدبت هیلع یبرغ ي ههبج کی لیکشت رکف هب ،دوب هدرک

 .دنا هدرک زکرمت نیچ يور و رتمک هنایمرواخ لئاسم زا ار دوخ زکرمت و دنتسه

 

 يزیچ يرالد درایلیم ياه هجدوب و نیگنس تافلت زا ریغ وتان و اکیرمآ يارب ناتسناغفا گنج

 .دنک کمک هقطنم نیا رد وتان و اکیرمآ ینومژه تبیثت هب تسناوتن و تشاذگن یقاب

 

 لیکشت لابند هب هک سدق هاپس و یمالسا يروهمج هلمج زا یمالسا تسیشاف لود اقافتا

 زا ياه شخب يارب ،دندوب اکیرمآ یتردقردق لباقم رد هنایمرواخ ي هقطنم رد یعیش لاله

 ياه پچ زا یشخب هک دوب هدش ثعاب هلاسم نیا و دش اکیرمآ زا رت نومژه بتارم هب مدرم

 ندمآ راک رس ي هشیر .دنک لیدبت یمالسا مسیشاف تخسرس نیعفادم هب ار مرح عفادم

 هک تسا یتسیلایرپما ي هنابلط گنج ياه تسایس رد ناتسناغفا رد یمالسا مسیشاف

 رظن دروم ي هنیزگ ناونع هب مسینومک و مسیلایسوس هیلع هراومه ار یتسیشاف ویتانرتلآ

 ي هعماج تمواقم يدوبان يارب هلاسم نیرت يداینب هلاسم نیا و تسا هداد حیجرت برغ

 .تسا هدوب یمالسا مسیشاف هیلع یمدرم
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 ؟دیسر تردق هب نابلاط ارچ
 برغ یماظن تلاخد هب اهنت ار نابلاط يریگ تردق ناوت یمن هک تسین تسین یکش نیا رد

 یماظن تلاخد نیمه نابلاط يریگ تردق لیالد زا یکی نابلاط دروم رد هچرگا ،داد لیلقت

 هب ات ،دوب ناتسناغفا رد يوروش هک ینارود نامه زا یتسیشاف ياهورین هب نداد لکش و

 اکیرما و تسا هدوب نابلاط یمالسا مسیشاف يریگ تردق یلصا ياه روتکاف زا یکی زورما

 مسینومک هیلع گنج .دهد یم و تسا هداد حیجرت مسیلایسوس هب ار مسیشاف هشیمه برغ و

 و گنج لیمحت و یماظن تلاخد هب فرط کی زا ار اکیرمآ مسینومک "رطخ" زا سرت و

 ،دش مامت اکیرما يارب ینیگنس تسکش هب هک یگنج ،تشاداو مانتیو مدرم هب یشک لسن

 نماد هب تسد اکیرمآ هک دش ثعاب یتسینومک یتنآ ياه تسایس نیمه رگید فرط زا

 و یتسیلایسوس ویتانرتلا هیلع یمالسا شوحو نیا زا دناوتب ات ،دوش نابلاط و نیدهاجم

  .دریگب هرهب قباس يروش رادفرط یقرتم ياهورین

 يژولوئدیا هب ندز نماد رد ود ره اه تارکمد و ناهاوخ يروهمج هک تسین یکش نیا رد

 ياهزرم زا جراخ رد مسیشاف زا تیامح ،مسیلایسوس "رطخ" هیلع گنج و یتسینومک یتنآ
 نیا رانک رد اما .دندوب دحتم و لوقلا قفتم ود ره مسینومک گنج هب نتفر يارب اکیرما

 رد هک ،ناتسناغفا مدرم نایم رد رورم هب کیژولوئدیا تارییغت نوچمه یلئاسم هب دیاب هلاسم

 يزاسزاب و برغ مسیلایرپما قیرط زا یندم ي هعماج ندرک ناریو اب یکیتکلاید ي هطبار

 زا یلاکشا هگرج ییول .درک هجوت ،دوب مسیلایرپما طسوت ییاطسو نورق تیمکاح زا یعون

 ،هدش تیبثت تیمکاح رانک رد يزاوم تیمکاح کی ناونع هب هک ییاطسو نورق تیمکاح

 .دندرک یم لمع
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 ناونع هب ناش هاگیاج رد هشیر نانآ تردق هک دنتسه يدیفس شیر نامکاح هگرج ییول

 ینومژه و تردق نانآ هب نیمز رب تیکلام و يدام تردق هک دراد نیناوخ زا یی هیال کی

 هدارا ي هدنیامن ناونع هب ار دوخ یتنس ناراک هظفاحم و نیعجترم نیا و تسا هداد یسایس

 فیرعت رد یتنس رادتقا و تردق یعون ار نایرج نیا ناوت یم و دننک یم یفرعم مدرم ي

 دراد يراد هیامرساشیپ و یلادوئف تیمکاح رد هشیر هک یی هگرج هیول .دناوخ يربو سکام

 ماع لتق و نایماظنریغ هب هلمح و ییاکیرمآ ياهورین ي هنایشحو ياهدروخرب نینچمه و

 شترا تسرپداژن نازابرس بناج زا نآرق ندنازوس ،نابلاط اب گنج ي هناهب هب عافد یب مدرم

 ینغ فرشا تموکح زا یقیمع رفنت هب نآ ملیف شخپ و هنابش ياه یتراپ رد ناملآ و اکیرمآ

 .دوب هدز نماد یبرغ ياهورین زا رفنت نینچمه و یعونصم و هتسباو میژر کی ي هباثم هب

 نازابرس زیما نیهوت ياهراتفر نیا اهرهش و تاهد رد یلحم ياهدنوخآ رگید فرط زا

 عافد ای و نابلاط ياه شالت هیجوت و غیلبت يارب يرازبا ناونع هب ار تسم تسرپداژن

  .دندرک یم هدافتسا نابلاط زا میقتسم

 يزواجتم و دساف دارفا يرشب دض ياهراتفر و ینغ فرشا رودزم ییایفام و دساف تموکح

 اب مدرم یگناگیب و رفنت لماوع زا رگید یکی شترا و تیمکاح رد متسود لارنژ نوچمه

 .دوب تیمکاح راتخاس

 

 تموکح کی و دوب هدش هتشاد هگن وتان نازابرس و اهورین کمک هب اهنت ینغ فرشا تیمکاح

 رازه 300 شترا نایم رد .دوب تیعورشم نیرتکچوک زا يرادروخرب نودب هعماج رد هشیر یب

 فرشا زا عافد يارب یی هقالع نیرتمک ،دوب وتان یی هراجا شترا کی هک ناتسناغفا يرفن

 ش یگدنز هک ییایفام و دساف میژر کی زا تشادن تسود يزابرس چیه .تشادن دوجو ینغ
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 یتمواقم رطاخ نیمه هب و دهدب ار شناج و دنک عافد ،دوب هدیشک یهابت هب و هتفرگ ورگ هب ار

  .تفرگن تروص نابلاط یتسیشاف تیربرب لباقم رد

 شرتسگ مه نآ و درک هراشا ار رگید ي هلاسم کی دیاب لئاسم نیا ي همه رانک رد

 سابل بلاق رد لباک رهش هب نابلاط ندش دراو و ناتسناغفا شترا نایم رد ینابلاط يژولوئدیا

 رانک رد لئاسم نیا همه .تسا تسوگا ي هدزناپ ي هعجاف زا لبق حالس نودب و یصخش

 زا یکی و یتسیشاف نایرج کی ندیسر تردق هب ار طیارش یناهج و یی هقطنم لئاسم

  .درک مهارف هقطنم ياهورین نیرت شیدنا کیرات و نیرتراکتیانج

 

 هب نابلاط هک دنهد یم شرتسگ عجترم و ارگتسار بازحا و هناسر زا یخرب ار روصت نیا

 هیجوت زج يزیچ و تسین شیب یمهوت نیا .تسا هدرک رییغت هتشذگ لاس تسیب تبسن

 نابلاط يدوز هب للم نامزاس و یبرغ ياه تلود .دشاب دناوت یمن نابلاط یتسیشاف تیربرب

 دنهاوخ نهپ خرس شرف نابلاط نارس يارب و دنسانش یم تیمسر هب تلود کی ناونع هب ار

 .درک

 

 هب رد نابلاط راوخمدآ شابوا هک تسا هتشذگن یتسیشاف يورین نیا يریگ تردق زا زور ود

 تردق و دندرگ یم نز قوقح نیعفادم و پچ و یسایس نیلاعف لابند لزنم هب لزنم و رد

 .دننک یم کیلش نابایخ رد مدرم هب و دنراذگ یم شیامن هب ار دوخ

 

 یتایانج نامه هک دهدن نابلاط شابوا هب ار هزاجا نیا لباک رهش یسایس ياضف تسا نکمم

 شروش زا نوچ ،دنهد ماجنا مدرم مشچ ولج مه اجنآ ار دندرک یم رگید ياهرهش رد هک

 دننک یم ار نیا باسح دنشاب مه عجترم و زغم کشخ ردقچ ره و دنراد ساره یمدرم ياه
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 شروش هب دناوت یم ناشندمآ راک رس هیلوا ياه هام و اهزور رد دح زا شیب بوکرس هک

 .دشکب نابلاط هیلع یمدرم ي هناحلسم ي هزرابم و ینابایخ ياه

 

 شالت رد و دنک تیبثت یی هقطنم میژر کی ناونع هب ار دوخ هک تسا نآ لابند هب نابلاط

 ناریا بالقنا ندناشک تسکش هب زا دعب تسیشاف و دالج ینیمخ هک دورب ار يریسم تسا

 دادرخ یس ات تفه و هاجنپ نمهب زا .دوب هداد رارق یمالسا تسیشاف ياهورین رگید ياپ ولج

 ياه يدازآ هب هتخیسگ راسفا ي هویش هب دناوتب یمالسا يروهمج ات دیشک لوط تصش

 تیلاعف مامت تسناوتن میژر مه ود تصش لاس ات تصش دادرخ یس زا و دنک ضرعت یسایس

 ناتسدرک ياهرهش زا یخرب .دنک ینوناق ریغ ار ناریا رد نویسیزوپا ياهورین یسایس ياه

 ینعی ناتسدرک رهش نیرخآ و دوب تسینومک و پچ ياهورین تسد رد راهچ و تصش لاس ات

 لاغشا ینیمخ یتسیشاف میژر طسوت ناریا میژر اب تارکمد بزح يراکمه اب ناکوب رهش

 شابوا هک روطنامه ،درک شبنج یناشیپ رب تسا یگنن ي هکل ناتسدرک تارکمد بزح .دش

 ي هعماج يارب گنن هیام و دنتسه رگید یتمرف رد نابلاط هیبش یتانایرج ینابلاط و ینازراب

 .دنتسه تیرشب و ناتسدرک

 

 رد هک ییا یعامتجا ياه يدازآ مامت دناوتب هک دراد زاین لاس دنچ هب مه نابلاط هکنیا

 مدرم زا ار ،دوب هدش لیمحت ینغ فرشا و يازرک دماح ییایفام و رودزم میژر هب ریخا نایلاس

 عیرس رایسب ینامز ي هلصاف کی رد هلاسم نیا تسا نکمم و تسین صخشم ،دریگب سپ

 رد يرلتیه مسیزان نارود هیبش یی هرود هب ناتسناغفا هدنیآ ياه هام رد و دتفیب قافتا يرت

 .دوش لیدبت 1939 ات 1938 ياه لاس
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 و یتنطلس تسیشاف ي ههبج برغورپ ياهورین و نویسیزوپا هب موسوم تانایرج و بازحا

 تردق هب ناریا رد برغ یماظن تلاخد قیرط زا دنشالت رد هک ییاهورین ،هاوخ هطورشم

 .دنراد رظن رد ناریا ي هدنیآ يارب ار ناتسناغفا یلعف تیعضو ،دنسرب

 رد هاوخ يدازآ و یقرتم ياهورین مامت و ناریا رد یندم ي هعماج هک دراد اج اتسار نیا رد

 تانایرج رگید و دهاجم ،یتنطلس و یتسیشاف تانایرج مامت هیلع و ناغفا نایوجهانپ رانک

 دنتسیاب لیئارسا و يدوعس ناتسبرع ،برغ یتینما ياهداهن هب هتسباو نویسیزوپا هبش رودزم

 نادیم دراو يرگراک و یی هدوت تازرابم اب یمالسا يروهمج میژر یبالقنا ینوگنرس يارب و

 .دنزادنایب ناد هلابز هب ار یتنطلس ياه تسیشاف ندمآ لقع رس مهوت و دنوش

 

 زا وتان جورخ هب طوبرم لئاسم زا هکنیا مغریلع تدم نیا مامت رد هک ییاپورا ياه تلود

 یم تروپید ناتسناغفا هب ار یناتسناغفا هانپ یب نایوجهانپ هفقو یب ،دنتشاد عالطا ناتسناغفا

 مامت رد هک ینایوجهانپ نیا ي همه و دندرک یم راتفر ناویح نوچمه نانآ اب و دندرک

 ،تسا هداتفا قافتا رشب "قوقح" عفادم حالطصا هب تسرپداژن ياه تلود طسوت ریخا نایلاس
 هب نایدوهی لیوحت و يزان تسد هب نایدوهی راتشک و کیتامتسیس یشک لسن اب یتوافت

 .درادن مود یتسیلایرپما گنج ياه لاس رد يرلتیه تسیشاف میژر

 

 ریگیپ عفادم اه لاس نیا مامت رد هک یسک و تسینومک کی ناونع هب نم اتسار نیا رد

 زا اروف دیاب ییاه یناتسناغفا مامت هک منک یم مالعا اج نیمه زا ،ما هدوب یگدنهانپ قوقح

 زور نیا هب ار ناتسناغفا هک ییاهروشک نامه ،یبرغ ياهروشک هب و دنوش جراخ روشک نیا

 .دنوش هتفریذپ یگدنهانپ ي هسورپ نودب و دنوش هدنهانپ دنتخادنا
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 الاب زا دناوت یمن سک چیه و تسا هدروخ تسکش نوریب زا يزاس "تلم-تلود" ي هسورپ

 يرتویپماک نوچمه ار ناشدوخ زا نوریب ناهج اما وتان و اکیرمآ .دریگب میمصت مدرم يارب

 نیا .دنزیرب نآ يور دنتشاد تسود هک یی همانرب ره دنناوت یم دننک یم رکف هک دننیب یم

 هک دنراذگب رانک هشیمه يارب راب کی برغ رد راکفا یسدنهم ياه رکف قاتا دیاب ار مهوت

 و هیامرس رودص و مسیلایرپما رودص قیرط زا ار یبرغ يراتفر و یگدنز يوگلا دنناوت یم

  .دننک لیمحت مدرم هب دنناوت یم اهروشک رگید هب یبرغ يالاک

 ناسکی لابند هب هک دننک یم شنزرس ار اه تسینومک هشیمه اه ویتاورسنک و نیعجترم

 مه نا ،اه ناسنا يزاس ناسکی تسایس هک تسا نیا تیعقاو اما ،دنتسه اه ناسنا يزاس

 هظفاحم و ییاوژروب تانایرج نیا دوخ طسوت یشک لسن و گنج تمیق هب يزاس ناسکی

 و تسین رتویپماک یناسنا ناهج .تسا هتفرگ تروص تسیشاف و عجترم ناوختسا زغم ات راک

 میهافم و اه هدیدپ زا یتوافتم ياه تشادرب ناسکی ریغ و ناسکی ياه هاگیاج رد اه ناسنا

 .تسا قمحا کی ،دشابن تسیشاف رگا ،دسانش یمن تیمسر هب ار نیا هک یسک و دنراد

 

 ات تسا دنمزاین مسیلایسوس هب ینامز ره زا شیب ناهج هک داد ناشن ناتسناغفا ي هعجاف

 یبلاق و لکش ره رد مسیشاف .دنک ادیپ تاجن هشیمه يارب راب کی مسیشاف تیربرب زا دناوتب

 تیربرب ي هدنیامن ،شا یبرغ مرف رد هچ و شا یمالسا مرف رد هچ ،دریگ یم دوخ هب هک

 نیا هکلب ،دشاب ویتانرتلا دناوت یمن یلاربیل تیربرب ،یتسیشاف تیربرب زا روبع يارب و تسا

 راتخاس اب يراد هیامرس ياهانبور ي هباثم هب ار مسیشاف و مسیلاربیل هک تسا مسیلاسوس

 يدرف و یعمج ییاهر ات ،دبوک یم مه رد نا کیتارکورب و یتلود و یسایس و يداصتقا ياه

 .دنک ققحتم ار

 



 121 

 مسیشاف و مسیسیتنامور
 ِنانوی رد .تسا ناتساب ِيرادهدرب ِنارود ِکیتارکوتسیرا ِگنهرف ِيزاسزاب ،ییاوژروب ِيژولوئدیا

 ،دندمآیم باسحهب یناسنا يهژوس ِناونعهب هک دندوبن ناگدرب و متسِتحت ِتاقبط نیا ،ناتساب

 هدرک ادیپ ار نیا ِناکما ،ناشیتاقبط ِهاگیاج و يدام تیعقوم رطاخ هب هک ،دندوب یناسک هکلب

 دوجوم ِعضو ِ"دقتنم" ار دوخ رهاظهب هچرگا ،مسیسیتنامور .دننک ادیپ هار یمداکآ هب هک دندوب
 يارب راکهار ِنتفای ِلابندهب ،مسیسیتنامور نوچ .تسا یعاجترا ناوختسا زغم ات اما ،دنادیم

 خیرات ِندنادرگزاب هکنیا زا غراف .تسا هتشذگهب خیرات ياهخرچ ِندنادرگزاب ِقیرط زا ،هدنیآ

ِ يژولوئدیا ،دنک ناوج هرابود ار ریپ ِمدآ دناوتیمن ناسنا هک روطنامه ،تسا نکممریغ هتشذگهب

 يارب یهاگهیکت ،"يداقتنا" رهاظهب ِياهيژولوئدیا زا یکی ِناونعهب ،زورما ،مسیسیتنامور
 رد ناوتیم ار تیربرب و شحوت اما ،ددرگیمنرب بقع هب خیرات .تسا هدش یتسیشاف ِياهشبنج

 ،هتشذگ ِيرشبدض ِيژولوئدیا هک ینامز ،دناشوپ نآ هب لمع يهماج یتح و درک هدهاشم هدنیآ

 دیاب .دننکیم یگدنیامن یبالقنا هن و یعاجترا يرییغت يارب ار رضاحلاح ِياهشبنج

 کی ِقیرط زا ،مسیسیتنامور ِيژولوئدیا ناریا رد .درک يوزنم تردق ِمامت اب ار مسیسیتنامور

ِ یلصا ِياههیاپ و دوشیم "هزیروئت" ،ییابطابط داوجدیس ِمساهب ،)دیدج ِتسار( تیسشافوئن
 نامه ،دناروشک زا جراخ رد نابلطتنطلس و قباسِ یکاواس ِشابوا ،اپورا ِياهنابایخ رد نآ

ِ دروخرب اهتسینومک اب و هدرک هلمح نویسیزوپا ِتسینومک ِياهورین ِياهتارهاظت هب هک یناسک

 ،دنتسه یشابوا ،لخاد رد لقع ِیناریو ِيهدنیامن ِيژولوئدیا نیا ياههیاپ .دننکیم یکیزیف
 ،)یمالسا ِمسیشاف ِیلصا ِياههاگیاپ( هریغ و مق و ناهفصا و دهشم نوچمه ییاهرهش رد هک

 يزیچ هک بآمردُلق کی رطاخ هب ار دوخ يولگ و دنهدیم رس "داش تحور هاشاضر" ِراعش

 .دننکیم هراپ ،دوش لیدبت ناگیادخ هب سوئز و لوکره رانک رد هک هدنامن
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 ،دنداد لیکشت ار یمالسا ِمسیشاف ِیلصا ِياههیاپ ناریا ِبالقنا رد رگا ،مسیسیتنامور و مسینپمل

 ِمسیشاف( لقعِ يدوبان ِناگدنیامن يهباثمهب ،"نارکفتم" رگید و اهدمحا ِلآ و اهیتعیرش
 هب ،مسیسیتنامور اب هزرابم .دندرکیم يزیریپ ار مسیشاف نیاِ يروئت ،)مسیلاتنیروا و یمالسا

 اج ره .تسا هدش لیدبت هعماج شکمتس و رگراک ِتاقبط يهزرابم زا ریذپانییادج یشخب

 و یشورفنت ِيدازآ و كاواس ِنارود هب تشگزاب زا ،خمیب نابعش نآ ای نیا هک دیدرک هدهاشم

 ِناهذا دیراذگن و دیدنبب یخیرات ِدانسا و ناهرب اب ار شناهد ًاروف ،دنزیم فرح یشورفبورشم

 اهتسینومک ِنخان هک دوب كاواس نیا هک دیهد ناشن ناشیا هب .دنک مومسم ار یبالقنا ياههدوت

 ِنیلاعف هک دوب يولهپ اضردمحم نیا و دنابسچیم وتا اهتسینومک تشپ رب و دیشکیم ار

 ،دئوس يهکلم اب يرتسبمه راب کی يازا رد ار ناریا ِمدرم ِلوپ و دیشکیم شتآ هب ار يرگراک

 هن و دنتشاد یشکهلول ِبآ هن ناریا ِتاهد رد مدرم هک یلاح رد درکیم روشک نآ يورتم ِجرخ

 !قرب هن و زاگ هن و هداج هن و بالضاف ماظن

 

 

  یناتسدرک ياه تسیشاف ناونع هب درٌک ياه Querfront ي هرابرد

 

 ،بیرا ،تسار طخ ینعی یناملآ نابز رد Quer ي هژاو ود زا Querfront تنورفریوک

 نابز رد یلو ،تسا هدش لیکشت لوا طخ ای و مدقم طخ ،ههبج ینعی Front و یضرع

 هک ي هملک ود نیا يارب یقیقد ي همجرت چیه یسراف نابز رد .دراد يرگید ینعم یسایس

 هبار موهفم نیا دوخ اجنیا نم رطاخ نیمه هب ،درادن دوجو دنا هدش بیکرت یقیقد تروص هب
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 میناوت یم مینک همجرت یسایس نابز هب ار تنورفریوک میهاوخب رگا .مروا یم یناملآ نابز

 نایرج کی لیکشت و پچ و تسار تانایرج نیب رد ضقانت و ضراعت هنوگ ره نتشادربار نا

 يروهمج نارود رد يژولوئدیا نیا ناگدنیامن .میناوخب یتاقبط يژتارتسا نودب یقلخ الماک

 نانآ .دندرک یم عافد بالقنا دض زا يرگید ریبعت هب ای و هناراک هظفاحم "بالقنا" زا رامیاو
 تدش هب هکلب ،دندوبن یبالقنا 57 بالقنا زا لبق ناریا رد یمالسا ياه تسیشاف ناسب

 متسیس کی تیبثت عفن هب مایق و شروش و نایغط زا اما ،دندوب تسیشاف و راک هظفاحم

 ياه متسیس بوچراچ رد ار ییاهر يارب مدرم یبالقنا نایغط و دنتفرگ یم هرهب یتسیشاف

 دیناوخب( مسیلانویسان و مسیلایسوس بیکرت هب تنورفریوک .دندناشک یم تسکش هب یتسیشاف

 لیسناتپ ریخست و بالقنا دض يارب ار هار قیرط نیا زا تسا شالت رد و تسا دقتعم )مسیزان

 و دش حرطم کیروئت تروص هب هلاسم نیا دعب هب 1920 ياه لاس رد .دنک زاب یبالقنا

 Kurt von مسا هب راکتیانج رادمتسایس کی تیصخش رد نا یلمع ي همجرت

Schleicher دید 1932 لاس ات ناملا رد یتنطلس ي هطورشم مظعاردص. 

 

 کی ناونع هب ناملآ یسایس ياضف رد 2015 لاس رد راب نیمود يارب هچرگ تنورفریوک

 1918/19 بالقنا هب نا ي هشیر اما ،دش حرطم اه لاس زا دعب يژتارتسا کی و يژولوئدیا

 لاح نیع رد و يژتارتسا و شیارگ کی تنورفرئوک شیارگ و ددرگ یم رب ناملآ رد

 زا دیدج يروئت نتخاس و مسیلایسوس و مسیشاف بیکرت يارب شالت رد هک دوب ییژولوئدیا

 .تسا هتشاد دوجو فلتخم عماوج رد هشیمه يژولوئدیا نیا و دوب نا
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 قوقح و یسایس فولسیف ،تیمش لراک ناوت یم ار هتشذگ رد يژولوئدیا نیا ناگدنیامن

 ،تسیشاف تدش هب لمع رد اما ،پچ تدش هب يروئت رد اشخب ،تسیشاف بزح وضع ناد

 زا دعب ناملا تینما و تاعالطا نامزاس راذگ ناینب و تسیشاف نارسفا زا نلهگ دراهنیار

 و یتسیلایرتام ياه لیلحت هب تدش هب نلهگ یسانش ناسنا ياه لیلحت( مسیشاف طوقس

 تسیشاف نیا زا رفنت مغریلع چاکول هک دوبن لیلد یب .تسا کیدزن يروئت رد یتسیسکرام

 )تخادرپ وا ياه باتک ي هعلاطم هب يدج روط هب راکتیانج

 رد هک یتسیلانروژ و پچ یمیدق نیلاعف زا (،زیزلا نگروی نوچ یناسک ریخا ياه لاس رد و 

 )دوب اپورا ناملراپ رد پچ بزح يربهر وزج و تشون یم ناملا رد پچ فلتخم تایرشن

 پچ تسا شالت رد هشیمه و تسا هئطوت يروئت رادفرط هک يراگن همانزور( نوسبج نک

 نمجنا هب موسوم یتسیشاف تانایرج ي هدنیامن( تگوف لئاشیم ،)دنک ماغدا مه اب ار تسار و

 نیزاراس ولیت مسا هب تسیشاف کی همه زا رتمهم و )هئطوت يروئت يرادفرط و يردارب ياه

 هدش تسیشاف یتشگرب پچ کی کبس هب ار ترجاهم دوخ ي هناتسرپداژن ياه يروئت اب هک

 ولیت تایرظن .دناوخ یم یناملا تهبا نایاپ و ناملا يدوبان لماعرفلیز مسا هب شدوخ لثم

 وضع نونکات هچرگا وا .تسا هئطوت يروئت و مسیشاف اب هتخیما "قح" ي هفسلف نیازراس
 کیدزن اه تسیزان تایرظن هب تدش هب شتایرظن اما ،تسا ناملا تارکمد لایسوس بزح

 رودزم و نوعلم لاسال دنانیدرف درگاش ار دوخ نیزاراس هک درک شومارف دیابن هتبلا .تسا

 همانرب دقن رد سکرام و دنک هدایپ "یموق" مسیلایسوس دوب شالت رد هک دناد یم كرامسیب

 .دز شراسفا اتوگ ي

 

 هتخانش تنورفریوک مسا هب زورما هک ریخا ياه لاس رد کیژولوئدیا يراکهبت زا نازیم نیا

 ،هنازیتس ناملسم مه اب همه یموق و یقلخ ياه شبنج يریگ لکش لوصحم دوش یم
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 رد ینابایخ ياه شبنج نیا زارف رب ناملا يارب ویتانرتلآ بزح لیکشت و اه هبنشود شبنج

 رد يراکهبت یعون و هئطوت يروئت ناونع هب تورفریوک يزولوئدیا .دوب ریخا ياه لاس

 اب مه زغم یب ياه تسیشاف و دوش یم جیورت و غیلبت ناملا رد ناراکهبت بناج زا هعماج

 يژولوئدیا نیا یلمع ي همجرت .دننک یم قلخ تیانج تشپ تیانج نا ندرک یلمع هب مادقا

 .تسب یم شقن ناملا يارب ویتانرتلا بزح لکش رد يرشب دض

 

 هنازیتس ناسنا تدش هب يژولوئدیا نیا هب هک یناسک دندوبن مک مه ناملا پچ بزح نورد

 .دندش کیدزن اه تسیشاف هب و هتشاذگ رانک ار یتاقبط یهاگا و تینالقع و هدروا يور

 

 "روحم درٌک" "ناسنا" یموق مسیشاف ،درٌک تنورفریوک
 

 يارچ نوچ یب ي هدنیامن ك ك پ نیشن دُک قطانم رد صوصخ هب و هنایمرواخ رد

 اب یتسیلانویسان يژولوئدیا ،یلاشوپ يرگ یبالقنا زا یبیکرت ك ك پ .تسا تنورفریوک

 قلخ تیمکاح ي هدنیامن مه لمع رد و مسیشرانا و یلادوئف مسیلایسوس زا ياه ینشاچ

 .تسا

 

 ياضف و كوب سیف رد درُک ياه تنورفریوک نیا زا یی هعومجم هک تسا ینامز تدم

 ي هدنز ياه همانرب رد یساسحا ،لذتبم ،یحطس تدش هب ثحابم يزادنا هار اب يزاجم

 ره و هدرک یطاق مه اب ار مسیلانویسان و مسیلایسوس نا رد هک ییاه ثحب ،یکوب سیف

 غیلبت اب دارفا نیا .دنناوخ یم هابتشا ار یتاقبط داضت رب دیکات و یتاقبط عفانم ییادج هنوگ

 و تسیلانویسان و دروک تسیفلس و تسیشاف و تسینومک و پچ زا یمه اب همه شبنج کی
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 نیا یناملآ ناگدنیامن هچرگا هتسویپ یناهج یتنورفریوک یتسیشاف نایرج هب المع هریغ

 هب نایرج نیا يدروک "ناگدنیامن" اما دنراد طلست فلتخم ياه يروئت هب تدش هب شبنج

 یب یلو روطق یباتک تروص هب ار "کیروئت" یتالبعزخ یهاگزاره هک نالاجوا هلادبع زج

 ياه خساپ و قلطم مسیتامگارپ رد ،هدز اپ و تسد "يروئت" "مدع" رد ،دنک یم رشتنم هیام
 تال کبس هب ییوگرس تشپ و كوب سیف رد ییاخژاژ زج يراک و هدز اپ و تسد یساسحا

 .دنرادن اه تول و

 

 نیب یسایس نادرگرس و هل هموک قباس گرمشیپ ،هانپ یلع دلاخ نوچمه یناسک دارفا نیا

 یسکات یی هعومجم و يزورما "نم سنزیب" و ناشکتمحز نامزاس و يرگراک مسینومک
 هب تسیشاف تسیفلس کی و هناگی سابع مسا هب قباس رودزم کی و شرب و رود نپمل نار

 هفاضا فیط نیا هب دیاب ار يرولب رایتخب مسا هب هناوی هلبا کی .دنتسه يردیح نامیپ مسا

 الصا هن و دنراد کیروئت شناد هن یناملا و ییاپورا ياه تنورفریوک فالخرب اه نیا .درک

 مسیشاف نماد زا اشخب و هدوب هل هموک یچگنفت اشخب هک ناهلبا نیا .دنناوخ یم باتک

 و تاعالطا نامزاس( یمالسا میژر ياهداهن دوخ ای ناتسدرک رد )هداز یتفم( ینس یمالسا

 کیرحت اب ،هدما ناشکتمحز و ك ك پ و كاژپ دننام یتانایرج ،)ناویرم رهش ياروش ای

 ار يزاجم ياضف ناشدوخ سنج زا نپمل ياه تسیشاف و دروک زغم یب نالهاج تاساسحا

 و پچ ياهورین .دنا هدرک لیدبت مسیلایسوس و مسیشاف سدقمان داحتا يارب ینادیم هب

 هداتسیا دنوش یم داحتا دراو مه اب هک هدنکارپ ياهورین نیا لباقم رد دیاب يدج تسینومک

 داحتا لیکشت و مه اب همه يرگ یبالقنا مان ریز ات ،دنزب راسفا ار نانا کیروئت تروص هب و

 یتاقبط گنج کی اهورین نیا اب ام گنج .دنشکن نجل هب ار یتاقبط ي هزرابم ریسم یقلخ
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 ي ههبج هب المع يرگ یبالقنا و بالقنا زا ناش یلاشوپ عافد مغریلع نانا نوچ ،تسا

 تانایرج نیا اخیرات ،مداد ناشن ناملآ دروم رد اصخشم هک روطنامه و دنراد قلعت مسیشاف

 ياه تنورفریوک هیلع ناما یب گنج کی دیاب زورما نیمه زا .دنا هدش متخ مسیشاف هب

 يرگ یبالقنا اب ناروناج نیا ات ،مینک عورش یللملا نیب و یناریا و برع و سراف و دروک

 .دنهدب مدرم دروخ هب و دننزب اج بالقنا ياج هب ار بالقنا دض دنناوتن ناش یلاشوپ

 

 يدرف ياهيدازآ مامت هیلع يدرٌک مسیشاف
 

 هتفرگ تروص قارع ناتسدرک ینامیلس رهش رد رسپ و رتخد کی صقر هب یتوافتم ياهشنکاو 

 نیا زا هاوخيدازآ و پچ ناسنا ياهدع .تسین جراخ تلاح هس زا اهشنکاو نیا يهیلک و تسا

 عضوم هلئسم نیا هب یتسیشاف یعاجترا ياهشنکاو ربارب رد تسرد هب و هدرک عافد هلئسم

 زورما تیعضو يارب ار نآ ،دنبمین عافد مغریلع ینیبانیب عضاوم اب ياهعومجم .دناهتفرگ

 عجترم و یمالسا ياهتسیشاف رگید فیط .دننادیم بسانمان یمومع ياضف و قارع ناتسدرک

 هب راشف و صقر ناکم رد ندناوخ زامن هلمجزا یعاجترا ياهنویسکا يزادناهار اب هک دنتسه

 نیا تساهلاس .دنهد رییغت دوخ عفن هب ار اوق نزاوت دنهاوخیم ،یهاوخرذع يارب ناوج ود نیا

 يهطلس تحت لصوم و يدوعس ناتسبرع هب ار ناتسدرک دنشالت رد درٌک یشعاد ياهتسیشاف

 یتسیشاف ياههناسر .دناهدشن قفوم لماک روط هب زونه اما ،دننک لیدبت 2014 لاس رد شعاد

 و هیکرت تیم رظن تحت و ینازراب لیا هب هتسباو وادوور یتسیشاف نویزیولت هلمجزا یناتسدرٌک

 عجترم ،لاربیلوئن ،یتسیشافارتلوا نایرج هب هتسباو یت رآ نآ نوچ يرگید ياههناسر نینچمه

 و نیگآرهز تاغیلبت ،دوخ دحتم یمالسا ياهتسیشاف عفن هب مه )رییغت( ناروگ یبالقنادض و

 .دناهدرک زاغآ ار يدرف ياهيدازآ هب ياهتخیسگراسفا ضرعت
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 یتسینومک و پچ تانایرج زا مادک چیه نایم رد ،ماهدرک لابند ار لئاسم نیا نم هک ییاج ات

 و تیهام هب يرهوج دقن کی ناتسدرک زا جراخ و قارع ناتسدرک رد هاوخ يدازآ نیلاعف و

 .ماهدیدن یناتسدرک یمالسا مسیشاف رتکاراک

 

 رد یمالساورپ ياههناسر و رازگزامن یمالسا تانایرج دقن و يدرف ياهيدازآ زا تایعافد مامت

 و یتسیشاف نایرج ندرک بولغم يارب يراکهار و تسا هدنام یقاب یلاربیل يدقن بوچراچ

 زا هک تسا یتخانشتفرعم لکشم کی نیا .دنرادن يدرُک مسیشاف يهناسر ندرکياهیشاح

 دقن اب اهنت ار لضعم نیا .دوشیم یشان مسیشاف ضرعت هب یقطنم هن و یساسحا ياهشنکاو

 يارب ناوتیم یتسیشاف تانایرج رتکاراک لیلحت قیرط زا و یناتسدرک مسیشاف يرهوج

 نوچمه رگید راب کی قارع ناتسدرک مدرم تروص نیا ریغ رد ،درک تیؤر لباق مدرم ياههدوت

 ياهرهش زا يرایسب رد ریخا مایق دروم نیرخآ نینچمه و 2011 يهیروف مایق و 1991 لاس

 .دنوشیم یتسیشاف بالقنادض بولغم قارع ناتسدرک

 

 ناهج رسارس هب نارحب يهنماد شرتسگ دهاش ام 2008 لاس یناهج يداصتقا نارحب لابند هب

 نوصم یناهج نارحب نیا زا یتادراو و یفرصم يهعماج کی يهباثمهب قارع ناتسدرک و میدوب

 ،دوب هدشن لح ناتسدرک رد یکاروخ داوم و تفن و قرب ،زاگ ،ملاس یندیماشآ بآ هلئسم .دوبن

 هدرک داجیا رصم يهنعارف ماظن سنج زا ماظن کی ناتسدرک رد تیمکاح هک دوب یلاح رد نیا

 و رقف رطاخ هب یناوارف یعامتجا تاضارتعا .دشیم رتهبرف و هبرف زور ره درُک يزاوژروب و دوب

 يور رب تیمکاح هک یلاح رد ،دریگیم لکش مدرم ياههدوت يارب مزال تخوس دوبن و يراکیب

 هب هتسباو شابوا یصخش تیکلام هب تفن ياههاچ و دوب هدیباوخ )تفن هاچ( هایس يالط
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 تسد ياجهب 1991 مایق رد هک یناتسدرٌک تسینومک و پچ نایرج .دندوب هدمآ رد تیمکاح

 زا ار دوخ تسردان ياههدیا و دوب یتسیلاکیدنسوکرانآ ياهتیلاعف لابند یسایس تردق هب ندرب

 مان هب 91 لاس رد هک مسیشاف لباقم رد یتحار هب تفرگیم تمکح روصنم يرگراک مسینومک

 زا ثعب ياهورین ینیشن بقع زا سپ برغ و اکیرمآ يراکمه اب ،درک يهلئسم و یلم ییاهر

 يرگید زا سپ یکی قارع ناتسدرک ياهتسینومک و دش بولغم ،دیسر تردق هب ناتسدرک كاخ

 ياهورین زا یمیظع لیخ 2000 ات 1996 ياهلاس نیب رد .دنتفرگ شیپ رد ار ترجاهم ریسم

 ار ناتسدرک و دنوشیم اپورا یهار هدنهانپ ناونعهب قارع ناتسدرک يهعماج لاکیدار و پچ

 زا دعب هب 2003 ياهلاس رد ورین نیا زا یکچوک شخب تشگزاب .دننکیم اهر مسیشاف يارب

 رد هک یتصرف تسناوتن زگره و دش بارهس گرم زا سپ يورادشون قارع ناتسدرک هب اپورا

 و پچ نایرج کی ِدوبن رد .دنک بسک هرابود ار دوب هداد تسد زا 1991 مایق رد و هتشذگ

 نارحب کی رتسب رب هک دعب هب 2007 ياهلاس زا مدرم تاضارتعا دناوتب هک ینایرج ،یتسینومک

 مسیشاف ،دهدب لاکیدار خساپ ،دندوب هتفرگلکش ناتسدرک رد قیمع یسایس و يداصتقا

 کی بلاق رد ادتبا مکاح مسیلانویسان لد زا )ناروگ( "رییغت" مان هب یمالسا و یلاربیلوئن

 یناتسدرٌک مسیشاف يهدنیامن یفطصم ناوریشون يربهر هب )ینازراب یتنآ( یتراپ یتنآ نویسکارف

 زا هک یتیمکاح زا ناتسدرک مدرم قیمع رفنت هاتوک رایسب ینامز يهلصاف رد تسناوت و دش هداز

 لرتنک هب لعفنم بالقنا کی بلاق رد ،دوب هدش هبرف هیلوا تشابنا ياههویش قیرط

 رفنت و مشخ کی اهنت هک مدرم يهنیک و مشخ .دروایب رد ناروگ یتسیشاف نویسیزوپاهبش

 یتسیمالسا و یتسیشاف نایرج کی رد ،دوب هناسانشیتسه كرد هنوگره زا غراف و هطساوالب

 زا دیما عطق زا ناشن 2011 لاس يهیروف 17 رد مدرم ياههدوت مایق .دش بوذ لاربیلوئن

 ياهدوت مهوت هک دوب یمایق ،دوب ناشدوخ يدام يورین هب اههدوت ياکّتا و ییاوژروب نویسیزوپا

 ات ناتسدرک رد مکاح یتسیمالسا و یتسیشاف اما یتسیراتناملراپ تانایرج و مسیلانویسان هب
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 تانایرج زا لکشتم یتلود دض يههبج کی يریگلکش هب تسناوت و تخیر ورف يدودح

 شابوا و یمالسا مسیشاف .دوش لیدبت هینامیلس يدازآ نادیم رد توافتم ياهشیارگ و فلتخم

 دنناوخب یبلط تنوشخ ار مدرم مایق هک دندرک شالت فرطکیزا ناروگ نایرج هب هتسباو نپمل

 نویزیولت زا هک یفطصم ناوریشون يهینایب( ،دننک هیجوت ار نینوخ ياهبوکرس قیرط نیا زا و

 هیلوا تسیشاف تسیرورت هکسون فاتسوگ مایپ سنج زا یمایپ ،دش شخپ یت رآ نآ یتسیشاف

 یتقو هکسون .دوب ناملآ شترا نورد ياهتسیشاف هب یناملآ یسارکمدلایسوس نایرج هب قلعتم

 رصیق فرط زا ،دیدیم ار بالقنا ندش هزیوشلب رطخ ناملآ 1918/19 بالقنا مسیلاکیدار

 هقلطم تنطلس اب وا يراکمه يهجیتن رد و دوشیم هتخانش یمدرم ياهمایق "ربهر" ناونعهب
 تربا شیردیرف و نامدیاش پیلیف هارمه هب پروک يارف هب موسوم يهیلوا ياهتسیشاف و

 ار 1919 نیلرب نینوخ ياهبوکرس نینچمه و تشنکبیل لراک و گروبمزگول ازر لتق روتسد

 تسنادیم تیمکاح نویسیزوپا ار شنایرج و دوخ ینامز هک یسک ،یفطصم ناوریشون .درک رداص

 هب مدرم و دوشیم هزیلاکیدار مدرم مایق هک ینامز ،دوب هدش مدرم ياههدوت مایق جوم راوس و

 راتشک ،دننکیم هلمح ینازراب لیا رقم هلمجزا قارع ناتسدرک تسیشاف بازحا ياهرقم

 زا ).دوشیم یناتسدرک يهکسون و دنکیم هیجوت ناشندناوخ رگلالخا قیرط زا ار نیضرتعم

 ناوریشون هب هتسباو ناروگ ای رییغت نایرج زا لکشتم هک یمالسا مسیشاف هک ینامز رگید فرط

 بلاق رد ،دوب یمالسا تعامج بزح و یمالسا تدحو بزح نوچمه یمالسا بازحا ،یفطصم

 هب ار ینامیلس يدازآ يارس نادیم ،دنک فرحنم ریسم زا ار مدرم ياههدوت کیژولوئدیا نامتفگ

 مایق يهمادا زا قیرط نیا زا ار ضرتعم مدرم و دندرک لیدبت تعامج زامن ندناوخ يارب یناکم

 ندناوخ زامن بلاق رد دوخ تردق شیامن قیرط زا 2011 لاس رد تسناوت مسیشاف .دندرک دیماان

 يوس هب تردق مامت اب هک یمایق قمحا ياهعومجم و تسیرورت یمالسا شابوا هدع کی



 131 

 ار تفریم یتسیشاف و یسایس مالسا نتخادنا هلابز هب و ناتسدرک یمالسا تیمکاح ینوگنرس

 .دناشکب تسکش هب

 

 ،مروت و ینارگ هب اههدوت لاکیدار مایق زا يرگید يهنومن ناتسدرک رد ریخا هام دنچ ياهمایق

 و اهمایق نیا یگدنکارپ رطاخ هب هک ،دوب یمالسا مسیشاف تیمکاح زا لماک دیما عطق و رقف

 شابوا و مدرم نیب هناحلسم يریگرد يریگلکش مغریلع یبالقنا و مجسنم یهدنامزاس ِنادقف

ِ تسکش لیالد زا یکی .دش بوکرس نکمم لکش نیرتهنایشحو هب تیاهنرد ،تیمکاح هب هتسباو

 يدرٌک ياههناسر رد یتسیمالسا و یتسیشاف يژولوئدیا ندوب مکاح ،ناتسدرک رد ریخا ياهمایق

 زا مه هک يرخ نوچمه هک یتانایرج ،دوب یمالسا تانایرج رگید و ناروگ نایرج هب هتسباو

 يزادناهار يارب یناملراپ تفگنه ياههجدوب زا فرطکیزا ،هربوت زا مه و دروخیم روخآ

 لباقریغ مشخ یتقو رگید فرط زا و دریگیم هرهب دوخ یتسیشعاد و یتسیشاف ياههناسر

 و دنک لصو نابایخ هب ار دوخ تسا شالت رد ،دنکیم زورب ناتسدرک يهدیدمتس مدرم لرتنک

 مایق نایرج هب ار دوخ یتسیمالسا ناپ و یتسیشاف ینومژه ناشیاسآ لوغ ياههناسر قیرط زا

 هک ،دناهدرک مالعا اراکشآ اهراب قارع ناتسدرک یمالسا ياهتسیشاف .دنک قیرزت اههدوت

 مسیشاف هک میوگیم نم .دنروخیم بالقنا يهرمث زا ،دننک بالقنا مدرم رگا اما ،دنتسین یبالقنا

 زگره قارع ناتسدرک رد ،دریگب دوخ هب ار کیف و یلاشوپ يرگ یبالقنا مرف رگید ياهاج رد رگا

 هب هتسباو یتسیرورت و یتسیشاف نایرج مروظنم اجنیا هتبلا ،دریگیمن دوخ هب مه ار مرف نیا

 جراخ و دنریگیم هرهب یبالقنا رهاظ هب کیروتر کی زا هک تسین راکیرکالم و مالسالا راصنا

 تدحو ،ناروگ یمالسا یتسیشاف نایرج هس مروظنم هکلب ،دنتسه یناملراپ تردق يهزوح زا

 تعامج "ریما" ریپاب یلع هک منک هراشا تسا بلاج هتبلا .تسا یمالسا تعامج و یمالسا
 ناتسدرک تلادع بزح هب یمالسا تعامج بزح زا ار بزح مان شیپ یتدم ناتسدرک یمالسا
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 راگنا !تسا کیدزن تسیشاف ناغودرا ي"هعسوت و تلادع" بزح مان هب مان نیا ردقچ .داد رییغت

 بزح ار ناشبزح مان مه درٌک مدرم تسیشاف نیلتاق هک درادن ربخ نیا زاً الصا ریپاب یلع

 زا يولهپ اضر "تفیش" هب يدایز تهابش نامزمه ریپاب یلع راک نیا .دناهتشاذگ "تلادع"
 ریپاب یلع .دراد يروهمج ياورت بسا اب تنطلس قاچاق یقیفر لوق هب ای يروهمج هب تنطس

 نامبزح مان ام و تسا هدرکن يرییغت چیه بزح يژولوئدیا و همانرب هک دیوگیم یخاتسگ جوا رد

 ،یمالسا تانایرج زا يرایسب تامادقا رطاخ هب نوچ ،مییا هداد رییغت یکیتکات لئاسم رطاخ هب ار

 مسیشاف قاچاق ًاعقاو رگید نیا .تسا هدش لیدبت ناتسدرک مدرم نیب رد روفنم ياهدیدپ هب مالسا

 .تسا "تلادع" ياورت بسا اب یمالسا
 

 هداتسیا ثعب تسیشاف میژر رانک رد درک مدرم یشکلسن رد ناشعیسو شخب هک يدرٌک مسیشاف

 زورما ،تشاد میقتسم ریغ و میقتسم يراکمه نیسح مادص اب هچبلح ییایمیش نارابمب رد و دوب

 سپ ار هعماج رد يدرف ياهيدازآ مامت فرطکیزا کینومژه گنج کی قیرط زا دهاوخیم

 تروص رد ات ،دنک یفرعم ینوناق نویسیزوپا نایرج اهنت ناونعهب ار دوخ رگید فرط زا و دنزب

 .دنک لیدبت شعاد يهطلس ریز لصوم هب ار ناتسدرک ،درک مسیلانویسان طوقس

 

 يههد هس رد ناشروطق و یتسینومک دض ياهباتک اب هک درٌک نردمتسپ ياه"لاوچکلتنا"

 و "سکس" و "هسوب" دروم رد نتشون باتک اب "هناقشاع" و ینافرع ياههتشون اب ،هتشذگ

 دندوب هدز نماد هعماج رد یقیمع يدیماان جوم هب تیمکاح رانک رد فرطکیزا هریغ و "هناورپ"

 اهتسینومک هب هراومه ،دنزرایمن نارِق ود یگلمج هک ییاهباتک نیا مامت رد رگید فرط زا و

 دهاوخیم و تسا هتفرگلکش صقر لوح هک يایتسیشاف جوم لباقم رد ارچ ،دندرکیم ضرعت
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 نامه سنج زا دوخ رگا ،دناهدرک توکس ،دریگب مدرم زا ار نابایخ و تغارف ياهناکما مامت

 نابز رد تیمکاح سیلهساک ياهلاوچکلتنا ندناوخ رکفنشور هک اجنآزا .دنتسین اهتسیشاف

 ياه"لاوچکلتنا" يارب مهدیم حیجرت نم ،دوشیم تشادرب تبثم کیتاموتا يدرُک و یسراف
 ياجهب و منکن هدافتسا رکفنشور يهژاو زا مکاح يهقبط )روخ واکلچ( سیل ناوختسا و یتنس

 .منک هدافتسا همویگ رد مهنآ شایسیلگنا يهژاو زا نآ

 

 شیب نم رظنزا نایرج نیا ،ددرگیم رب يرگراک مسینومک و یتسینومک نایرج هب هک اجنآ ات

 گنهرف و يرادهیامرس هب سکرام يرهوج دقن و یتسینومک يژولوئدیا ریثأت تحت هکنآ زا

 نیا و تسا یتسیرالوکس و نردم تسپ ،یلاربیل یشناوخ زا رثأتم ،دشاب یتنس و ییاوژروب

 ناتسدرک رد یتسیشاف نایرج رتکاراک تخانش غارس هب يرهوج تروص هب دناوتیمن شناوخ

 دوش يرهوج يهدیدپ کی هب لیدبت دناوتیم ینامز اهنت قارع ناتسدرک رد مسینومک .دزادرپب

 ،يرادهیامرس هب يرهوج دقنهب و دور رتارف هریغ و مسیرالوکس نوچمه یلاربیل تابلاطم زا هک

 دوب دهاوخن رداق قفوم زگره تروص نیا ریغ رد ،دزادرپب درٌک و یمالسا مسیشاف و مسیلانویسان

 نردمتسپ پچ و تمکح روصنم زا روبع يرهوج كرد نیا هب ندیسر يارب .دربب شیپ زا يراک

 مسینومک نایرج ایآ .تسا يرورض لگه و سکرام هب تشگزاب و يرگراک مسینومک هب موسوم

 .منادیم دیعب هصخش هب نم ،دنزب يراک نینچ هب تسد دناوتیم يرگراک

 

 هب دناوتب هک يدرٌک و یمالسا مسیشاف اب هلباقم يارب یعامتجا میظع شبنج کی هک یماگنه

 و ینابایخ ياهتارهاظت اب ار یتسیشاف و یمالسا ینومژه و دیآ نابایخ هب لکشتم تروص

 ود ،دنزب سپ ،یناتسدرک مسیشاف رطخ هلمجزا فلتخم لئاسم يهنیمزرد ینارنخس يرازگرب

 هک يرفن ود نوچمه ،دنتسه یتسیشاف ییایدم نارابمب ریثأت تحت تدشهب هک شکرس ناوج
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 پچ .دنوشیم یهاوخرذع و ینیشن بقع ،هبوت هب راچان ،دندیسوب ار رگیدمه يدازآ كراپ رد

 هب ار یتسیشافیتنآ نامتفگ و دنک هدافتسا ندشياهدوت يارب یخیرات ياهتصرف نیا زا دیاب

 .دوشیم مسیشاف بولغم اهراب و اهراب هنرگو ،دنک لیدبت ياهدوت نامتفگ

 

 "مسیلایسوس" لانویسان و مسیتاورسنکوئن دادتما یمالسا "پچ"
 

 مسینومک تسفینام رد ار نآ يهنومن سکرام هک تسا یعاجترا مسیلایسوس زا یتمرف عقاورد یمالسا پچ

 هلمجزا رگید فلتخم راثآ رد و دشکیم دقنهب تردق مامت اب یناملآ و یعاجترا و یلادوئف مسیلایسوس مان ریز

 نیا هب ار دوخ دقن ،دناهدشهتشون سکرام ینج و سلگنا يراکمه اب هک یناملآ يژولوئدیا ،سدقم يهداوناخ

 یتسیشاف ياهيژولوئدیا هب يدایز رایسب تهابش هریغ و یلادوئف پچ .دنکیم رتقیقر یعاجترا تانایرج

 هتشذگ هب عاجرا رد ار هدنیآ ییاهر .تسا عجترم تدشهب ،دنزیم پچ يامنهار هکنیا مغریلع پچ نیا .دراد

 هب اما ،تسا بالقنادض پچ نیا .)تسا كرتشم یلادوئف پچ اب هنیمز نیا رد ًاقیقد مه مسیشاف( .دنیبیم

 اهنت ار دوجوم تابسانم رد ینوگرگد نوچ ،تسا راک هظفاحم .تسا دنبیاپ )یتسیلیهین و چوپ نایغط( هتلور

 ،یناهج بالقنادض ياهتیصخش نایم رد .ددرگرب بقع هب هکلب ولج هب هن طیارش هک دریذپیم ینامز

 تسیشاف ياه"پچ" نیا زا یناوارف يهنومن ناوتیم ،دناهدنام هتخانشان نابز یسراف ياضف رد هک یناسک
 اما ،درک زورب فلتخم لاکشا هب یعاجترا مسیلایسوس نیا سکرام نارود رد .تفای نویبالقنادض رگید و

 .دندرک ياهیشاح ار نآ و اشفا ار پچ نیا ندوب یعاجترا لماک تیارد اب سلگنا و سکرام

 

 یعاجترا مسیلایسوس هب شاهشیر هک ،تسا تنورفرئوک نایرج زا یشخب ناریا یمالسا "پچ"

 سه هزوم هب سلگنا و سکرام ياهدقن .ددرگیم رب ناملآ رد "یتسیلایسوس لانویسان" نایرجو
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 .تسا یعاجترا و یلادوئف مسیلایسوس ناگدنیامن زا یکی هب یملع مسیلایسوس عضوم زا يدقن

 یعضاوم ،تسنادیم یبالقنا ياهورین وزج ار دوخ ناملآ 1848 بالقنا نارود رد هک سه هزوم

 سکرام .دیدیم هتشذگ هب تشگزاب رد ار هدنیآ ییاهر هک ،تشاد یعاجترا و یتسیلایسوس هبش

 هزوم و دنداتسیا تشاد مه يدایز ذوفن هک یعاجترا نایرج نیا ربارب رد تردق مامت اب سلگنا و

 یناهج مسینویهص ناراذگ ناینب زا یکی ناونعهب اهدعب سه هزوم .دنتسنادیم عجترم ار سه

 تایانج هیجوت يارب لاکیلگناکفا تانایرج و اهتسینویهص بناج زا وا ياههاگدید و دش هتخانش

 .دش هتفرگ راک هب نیطسلف متس تحت مدرم هیلع یتسینویهص

 

 زا هک ،تسا دیدج تسار نایرج رتکاراک نداد ناشن يارب شالت شخب نیا نتشون زا فده

 تسار نایرج .دخرچیم تسار هب اما ،دنزیم پچ يامنهار ،دریگیم هرهب پچ ینابز کیروتر

 تانایرج يزیتس لقع رد هشیر يدایز دودح ات ،منادیم لقع یناریو ناگدنیامن ار نآ نم هک دیدج

 تیاهن یب ینایرج نایرج نیا .تسا دوخ يزاب و يزاسون لابند هب هراومه اما ،دراد یتسیستنامور

 نماد رد اهتسینومکو اهپچ زا یشخب .دراد ناهج رسارس رد يدایز ناگدنیامن و تسا هدرتسگ

 يرناه کیتنامر تسینومک هلمجزا ،دناهتشاد شقن یتسیشافوئن و یعاجترا طخ نیا هب ندز

 تسیسکرام نیرتاناوت دیاش کش نودب هروفبل .هچین دروم رد شاهناقمحا ياهیسررب اب هروفبل

 ،دنکیم شالت و دناوخیم پچ زا ار هچین 1944 لاس رد وا هک ینامز اما ،دشاب هسنارف خیرات لک

 لقع زا یجوم ،دناوخب پچ ار تسرپداژن و کیتارکوتسیرآ مسینپمل ،لقع یناریو يهدنیامن نیا

 نیا ِناینب رب ییوکوف ییارگراتخاساسپ هک ،دریگیم لکش يوسنارف ياهپچ نایم رد يزیتس

 زا هک تسا یگنهرف مسینپمل عون کی نایغط يهدنیامن هچین .تسا راوتسا يزیتس لقع

 ياه"پچ" ییوگ هوای فالخرب .دراد داقتعا یتسرپنهیم و داژن هب تدشهب و تسا رازیب مسینردم
 هک تسا یسک فوسلیف .تشادن یفسلف مجسنم ماظن چیه و دوبن فوسلیف زگره وا ارگ هچین
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 نشور مدرم يارب ار یعامتجا يهطساوالب تیعقاو تشپ يرهوج لئاسم ،یسررب و دقن اب دناوتب

 تقیقح فشک هب ار مدرم ای و دنک مهارف مدرم يهدوت يارب ار تقیقح هب ندیسر ریسم و دنک

 يزیتسلقع کیژولوئدیا تخوس هک ینارکفتم زا یکی ناونعهب هچین نیاربانب .دنک رتکیدزن

 يوسنارف نایارگراتخاساسپ ًادعب و اهتسیسکرام بناج زا ،دوب هدرک مهارف ار يرلتیه مسیزان

 يهناتسرپداژن تییهام فشک يارب يدعب ياهشالت قیرط نیا زا و دش هدناوخ پچ ناونعهب

 ودروسول وکینمود هک ینامز ات ،دش هتفرگ هدیدان يدودح ات وا کیتارکوتسیرآ "تایرظن"

 "تارکوتسیرآ یشروش ،هچین"،شايدلج ود باتک اب رصاعم تسیسکرام فوسلیف نیرتمهم

 .دنک ياهیشاح ار مسینردمتسپ و دنارب بقع ار "پچ" يارگ هچین جوم تسناوت
 

 نشور ات مروآیم هچین زا ییاهلوق لقن اجنیا مینک تبحص هچین دوخ نابز زا میهاوخب رگا

 .تسیک هچین هک دوش

 

 یلگه رگا یتح ،میتسه تسیلگه اهیناملآ ام" :دسیونیم ناداش )شناد( تمکح رد هچین

 يهسورپ کی ام يارب ندش يهسورپ ینیتال نامدرم رگید فالخرب ام نوچ ،"تشادن دوجو

 .تسا يزیرغ و یتاذ

 

 مغریلع هک ،دراد هراشا یلگه قطنم و یکیتکلاید يهشیدنا يهویش هب اجنیا رد هچین

 یتشآ هقلطم تنطلس اب و دوشیم قرغ مسیمروفر نماد ردً المع ،عازتنا رد شمسیلاکیدار

 .دنکیم
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 قطنم يهدنیامن ،دریگیم هرهب یکیتکلاید شناوخ زاً اضعب هک یسک ناونعهب شدوخ مه هچین

 هک دوب يرامعم نوچمه هچین .درک مهارف ار مسیشاف يرکف ياههنیمز هک دوب ياینالقعدض

 بالقنا و مسیلایسوس اب تیدض ،يزیتس رگراک ،يزیتسدوهی ،دوخ یتسیشاف اپارس ياههتشون رد

 یسارکوتسیرآ اب شزاس و مسیمروفر زا و درکیم غیلبت تردق مامت اب و یحارط ذغاک يور رب ار

 و ریقف ياهناسنا اب دیابن هاگ چیه تارکوتسیرا کی تفگیم وا .درکیم عافد هقلطم تنطلس و

 یعس هشیمه دیاب و دشاب هتشاد راک و رس ،دربیم مان شابوا و لذارا مان هب نانآ زا وا هک ریقح

 دیمانیم مه هدرب وا هک )ناشکمتس دیناوخب( شابوا یگدنز يهریاد زا ار دوخ یگدنز يهریاد دنک

 .دراد هگن رود

 

 ياهتسیسکرام زا یشخب و ییارگراتخاساسپ و ییارگراتخاس ِيرگینالقعدض ریثأت تحت

 و دننکیم و هدرک شیاتس شاهدنزگ و دنت نابز رطاخ هب ار تسیشاف يهچین هک يوسنارف

 هچین یتسیشاف مسینپمل و مسیلهین ،ناریا رد زیتس لقع يهدع ياههمجرت رطاخ هب نینچمه

 نایم نیا رد .تسا هتفرگ ار مسیسکرام ياج شاکیتارکوتسیرآ و یلاشوپ يرگیبالقنا رطاخ هب

 و رگراک ،زیتس نز تسیشاف کی زا عافد و دیآیم باسح هب مسیتامگد سکرام زا تبحص

 ،دوش تیعقاو هب لیدبت یتقو یقطنمیب قطنم دوشیم بوسحم مسیلاکیدار زیتس يدوهی

 .دوب دهاوخن نیا زا رتهب تیعضو

 

 يدیماان زج يزیچ هک هچین زیمآ نونج و ویسرپد يهفسلف لک هاتوک رعش نیا رد تشرب تلوترب

 داجیا يارب کیتارکوتسیرآ ینایب و هدیچیپ ینابز رد هک ار یعامتجا عاضوا زا یگدروخرس و

 هک یبابح اب ار نآ و هدیشک دقنهب ار دنوشیم هتشون "فوس لیف" و مدرم يهدوت نیب هلصاف
 .دنکیم هسیاقم درادن يرمع و تسا تکرح رد ایرد جاوما تفاثک يور
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 دنک تایجیگ راچد لاق و لیق راذگن ،فیطل ناج يا وت

 هکاجنآزا ،ياهتفر شرع هب تیاههتفگ اب هک وت

 .درادن یسک يور يریثات ،تسا هدشن هتشون ناگمه يارب تیاههتفگ

 .تسین نونج زج يزیچ ،دشاب رازاب نیا نوریب رد هچنآ ره

 !تفر اوه هب ایرد نیکرچ و ناشورخ جاوما يور دیفس بابح کی

 !دبوکیم نوریب هب ور ياهراوید رب ینادنز کی ،خآ

 دزابیم گنر )اهناسنا و ءایشا نایم( ینامداش

 .دوشیم ردخم هب لدب ییاتشان ،)یچیه( مدع رد

 هزبرُجیب مسیشاف یتنآ

 رهوج کی و مرف ود :تنرآ و نمشیآ
 

 Hilfloser) هضرع یب مسیشاف "یتنآ" يهدنیامن يهباثمهب تنرآ اناه هک یقطنم

Antifaschismus)  گناگفلو باتک زا هتفرگرب هضرُعیب مسیشاف یتنآ موهفم( درک ذاخّتا 

 ار دوخ صولخ زونه هک یقطنم ،تسا نمشیآ قطنم نامه ،)تسا مان نیمه هب گواه زتیرف

 دنومدا نوچمه ییاهویتاورسنک ،تسا مسیتاورسنک رد مسیشاف ياههشیر .تسا هدرکن ققحتم

 ِرگدیاه ،كروب دنومدا .دربیم هانپ نآ هب رشب قوقح یلاربیل روشنم دقن يارب تنرآ اناه هک كروب

 .تسا یتسینیبوکاژ يرگ یبالقنا تخسرس نانمشد زا وا .تسا هسنارف ریبک بالقنا نارود

 دنومدا یعاجترا قوف ِویتاورسنکارتلوا قطنم نامه يهمادا رد مسیزان فوسلیف ناونعهب رگدیاه

 بالقنا" ناونع تحت ار مسیزان يریگ تردق هک یقطنم ،تسا نارگید و هرتسیمد و كروب
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 هب هک تسا يايرادهیامرس و مسیلاربیل يهدش صلاخ اما نمشیآ قطنم .دیاتسیم "ویتاورسنک

 فوسلیف نیا رگدیاه .دهدیم ناشن تفس نیمز يور رب ار دوخ زورب نکمم لکش نیرتلاکیدار

 تسنادیم وا ياهيروئت نویدم ار دوخ رمع رخآ ات تنرآ هک تنرآ اناه رنتراپ و يرلتیه مسیشاف

 دراو مرادن کش ،دوبن يدوهی تنرآ رگا .دوبن يدوهی تنرآ اناه لثم نوچ ،دش يزان بزح دراو

 و يروحماپورا ،ویتاورسنک و یعاجترا ياههشیدنا زا عافد ،یتسرپداژن نوچ ،دشیم يزان بزح

 ،تسین يرهوج دقن کی مسیشاف هب تنرآ دقن .تسوا يهشیدنا زا کفنیال یئزج يزیتسهایس

 نیرتنردم هب هکلب ،دندوبن هداتفا اپ شیپ اهتسیشاف نمض رد .تسا یگداوناخ نورد دقن هکلب

 هدافتسا رشب ییاهر ناعفادم و دوخ نانمشد يدوبان يارب اهرازبا نیرتنردم زا نکمم لکش

 و یسایس ياهرفس يارب امیپاوه اب هک دوب رلتیه نیا رشب خیرات رد راب نیلوا يارب .دندرکیم

 نیدنچ رد زور کی رد و درکیم رفس رگید رهش هب يرهش زا دوخ يرشب دض ياههشیدنا غیلبت

 اب ار دوخ نیفلاخم یشک لسن هک دوب يرلتیه مسیشاف نیا .درکیم ینارنخس ناملآ رهش

 نیرتمظنم زا یکی هک دوب يرلتیه مسیشاف نیا .درب شیپهب دوخ نامز ياهرازبا نیرتنردم

 يروط .تفرگ راک هب نافلاخم کیتامتسیس راتشک يارب ار اهراکمیسقت و یهدنامزاس

 نارازه و نمشیآ ینعی نایدوهی یشک لسن نیلوئسم زا یکی هک دندوب هدرک یهدنامزاس

 نیرتکچوک و دنروایمن وربا هب مخ ًالصا ،دندشیم رضاح هاگداد رد یتقو رگید يزان و تسیشاف

 روطچ ياهدوت راتشک ندرک یتاسسؤم و یهدنامزاس زا نازیم نیا .دنتشادن ینادجو باذع

 هلمج زا ویتاورسنکارتلوا ياهلاربیل دقن ایوگ هک تسه لثم کی یسراف رد .دشاب لاذتبا دناوتیم

 .درُبیمن ار دوخ يهتسد زگره وقاچ هک تسا نیا نآ و تسا مسیشاف هب تنرآ لاثما

 

 مسیشاف هشیمه و تسا هدوبن مسیشاف يدج دقتنم زگره مسیلاربیل هک تسا هداد ناشن خیرات

 هب هتسباو ویتاورسنک و عجترم ياهلاربیل نامه .تسا هداد حیجرت مسیلایسوس و بالقنا هب ار
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 رد پوت و کنات و امیپاوه اب ار 1919 بالقنا هک ییاهنامه ،ناملآ تارکمدلایسوس بزح

 ییاهنامه ،دندیبوک مه رد ناملآ ياهرهش رگید و نلک و نمرب و گروبماه و خینوم و نیلرب

 .دندرکیم راک يزوس مدآ ياههروک و يرابجا راک ياههاگودرا رد يزان نارود ردً اشخب هک دندوب

 

 محر مه دندنویپب يرلتیه مسیزان هب دندوبن رضاح هک ییاهتارکمدلایسوس هب یتح مسیشاف

 رلتیه ندمآ راکرس لماع ار اهتسینومک زورما ات تسیشافورپ ياهتارکمدلایسوس یلو درکن

 زونه هناراد هیامرس و ییالاک ياه هاگشناد کیمداکآ و ییاوژروب يراگن خیرات رد .دننادیم

 ،بسا لعن يروئت ینعی  Hufeisens-Theorie يروئت هب موسوم یخیرات مسینویزیور

 يروئت نامه ناونع هب ،تسا نازیم کی هب تسار و پچ زا رطخ( رگید يریبعت هب ای

 ناسکی ار مسیشاف و مسیلایسوس و درک هزیروئت ار نآ تنرآ اناه اهدعب هک هیلوا "مسیراتیلاتوت"
 تروص هب تنورفرئوک .دندناوخ یم تنورف رئوک ار نآ لباقم هطقن رد هک دوب ییا يروئت ،دناوخ

 نایرج ود نیاربانب .دوب دقتعم ویتاورسنک "بالقنا" و مسیلایسوس و مسیشاف يراکمه هب کیروئت
 و تسار حانج هب و دنا هدش هداهن انب هئطوت يروئت رب يدایز دودح ات ود ره هک ویتاورسنکارتلوا

 و دنا هدش میسقت )ناشدوخ لاکشا مامت رد(مسیلاربیل و مسیشاف ینعی يراد هیامرس پچ

 كانرطخ بلاق رد هچ و یتنرآ اناه و هیلوا مسیراتیلاتوت يروئت بلاق رد هچ ار یخیرات مسینویزیور

 يارب شالت قیرط زا مسیشاف زا عافد مرف رد هچ و هزادنا کی هب مسیشاف و مسینومک ندناوخ

 ياه شبنج و يژولوئدیا رد یتسیلایسوس تابلاطم ماغدا ای یتسیلایسوس شبنج ي هرداصم

 .دننک یم راوخشن تنورفریوک نایرج لثم یتسیشاف
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 هب رلتیه يهلمح اب هک مود یتسیلایرپما گنج يارب هلباقم يارب يدج ياهشالت زا یکی

 رد گنیروگ و رلمیه ،رلتیه رورت يارب تسینومک رزلا گروئگ شالت ،دوشیم عورش ناتسهل

 ماجنا تیقفوم اب رورت نیا رگا .دیسرن ماجنارس هب هنافساتم هک دوب 1939 ربماون تشه خیرات

 و دندشیمن يرلتیه مسیشاف ینابرق مود یتسیلایرپما گنج رد ناسنا اهنویلیم دیاش ،دشیم

 .میدوب يرگید يهلحرم رد نالا ام دیاش

 

 مسیراتیلاتوت يارب تنرآ اناه يوتیتسنا رد هک یسک ،یسایس مولع "روسفورپ" ،هزتیرف رتول
 نایرج يدوبان تهج يراذگبمب يارب رزلا گروئگ شالت 1999 لاس رد ،دوب تیلاعف لوغشم

 یتسیرورت مان هب ،دندش هتشک يرگید "هانگ یب" ياه"ناسنا" هکنیا يهناهب هب ار يرلتیه

 اناه مه هک دندوب یناراوخمدآ و سا سا ياهورین نامه "ناهانگ یب" نیا .درک موکحم ندوب

 تیلاعف يهزرابم و شالت و هیجوت ار نانآ تایانج وا ياهيروئت ویتاورسنک نیعفادم مه و تنرآ

 مان تحت ار مسیشاف ندمآ راکرس زا يریگولج و مسیشاف ندرک طقاس يارب اهتسینومک

 .دننکیم موکحم "یطارفا پچ" و "مسیرورت"
 

 يارب رورت .دنکیم یگدنیامن درک دیاب هچ رد نینل هک مراد قلعت يايرکف تنس نامه هب نم

 رورت .منکیمن و هدرکن در ماع تروص هب ار رورت زگره نم و تسا هدوبن يژتارتسا زگره نم

 دناوتیمن اما ،دوش هدافتسا نمشد ندناسرت و نتفرگ مشچ رهز يارب کیتکات کی يهباثمهب دیاب

 يارب ،تسا تسیرورت اهتسیشاف يارب رگا رزلا گروئگ .ددرگ لیدبت یلصا يژتارتسا هب دیابن و

 نیرتورشیپ و نیرتلاکیدار زا یکی نم دوخ صخش و یبالقنا ياهناسنا و اهتسینومک ام

 .داد ار شناج مسیشاف نوعاط تسد زا رشب ییاهر يارب هک تسا ییاهتسینومک
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 هک دننادب دیاب ار نیا عاجترا و یتسیشافورپ مسیویتاورسنک يهزوح نارکفتم و تنرآ اناه لاثما

 نتسکش مه رد و یتلود يهتفای نامزاس تنوشخ نتسکش مه رد هکلب ،تسین تنوشخ بالقنا

 و رهق ،دنک مکح ترورض هک اجنآ .تسا عورشم و يرورض رهق کی قیرط زا بالقنادض

 یتایح یترورض رهق هک یطیارش رد سک ره و دوشیم ییاهر يارب يرازبا هب لیدبت تنوشخ

 هاوخ .دریگیم رارق یتلود ياهتسیشاف و مکاح نایناج رانک رد ،دنک غیلبت رهق هیلع ،دباییم

 يارب اهنیا ،تسیشاف ای و تارکمدلایسوس ای دشاب بلطحالصا ،ویتاورسنک ای دشاب لاربیل

 .دنتسه یعرف لئاسم یبالقنا ياهورین

 

 

 

 !تسا نیا لاؤس ؟مسیشافوئن ای دیدج تسار
 

 و تانایرج زا عافد يارب یتسیسکرام يروئت زا يریگهرهب یتح و پچ تایبدا زا هدافتسا

 و مسیسکرام لک خیرات يهزادنا هب ینالوط یخیرات یتسیشاف و یعاجترا ياهشبنج

 رد تسیسکرام هب موسوم نایرج اب طابترا رد سکرام هک دوبن لیلدیب .دراد یملع مسیلایسوس

 تسیسکرام اهنیا رگا هک دیوگیم شداماد گرافال لواپ هب دوب ماندب نایرج کی هک هسنارف

 ،دسیونیم گواه زتیرف گناگفلو هک روطنامه نوچ ،متسین تسیسکرام نمً املسم سپ دنشاب

 نم هک سکرام يهلمج نیا .ددرگیمرب ندوبتسیسکرامیتنآ هب ندوبتسیسکرام یسانشرابت

 هیلع مکاح يهقبط ِسیلهساک ِیتنس نارکفنشور و ياهنیسیمداکآ طسوت متسین تسیسکرام
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 حیضوت نآ لیلد و یخیرات سکتناک هکنیا نودب ،دوشیم هدرب راک هب اهتسیسکرام و سکرام

 .دوش هداد

 

 توافتم کیسالک مسیشاف زا يدایز دودح ات ار دوخ هک دیدج تسار هب موسوم یتسیشاف نایرج

 تسوپ گنر و نوخ و داژن ساسا رب ار اهناسنا رگید يرلتیه مسیزان نوچمه و دنادیم

 ار مسیشاف ،دنکیم شالت اهناسنا نیب یگنهرف تافالتخا هب اکتا اب هکلب ،دنکیمن يدنبهتسد

 .دشاب هتفرگ هرهب یتسیسکرام نامتفگ زا ینایرج ره زا رتشیب دیاش ،دیامن یفرعم يرگید مرف رد

 يروئت مجنپ يروهمج باتک رد رلوم نیمرآ ناملآ رد یتسیشافوئن نایرج نیا یلصا رادمدرس

 رد ییوجشناد پچ شبنج یسایس نیلاعف زا یشخب و دشخبیم نیوکت ار دوخ یتسیشافوئن

 نایرج نیا .دنتسه دیدج تسار هب موسوم یتسیشافوئن نایرج ناراذگ ناینب وزج تصش يههد

 ار "دیدج تسار" هکلب ،دوش هدناوخ یتسیزان ای یتسیشافوئن ینایرج درادن تسود رگید هک
 يرلتیه مسیشاف دادتما رد اما ،تسا یتسیشاف کیژولوئدیا ظاحل زا هکنیا مغریلع .دهدیم حیجرت

 رب دیکأت نایرج نیا توافت نیرتیساسا متفگ هک روطنامه .دراد نآ اب ییاهتوافت و تسین

 اب تفلاخم قیرط نیا زا و اهناسنا نیب یگنهرف "عونت" شیریذپ مدع و یگنهرف لئاسم
 زا یکی مه یناملآ ياهتارکمدلایسوس نایم رد .تسا هریغ و يزیتس ناملسم و ترجاهم

 ترجاهم رطاخ هب ار ناملآ يدوبان رطخ هک تسا نیزاراس ولیت رصاعم مسیشافوئن یلصا نیعفادم

 صرقاپورپ نیعفادم زا یکی ار دوخ نیزاراس .دهدیم حیضوت یسوتلام ياهيروئت اب ناناملسم

 درک هراشا دوب مه هتسجرب یخروم هک تسیشاف کی هب دیاب ود نیا رانک رد و دنادیم لاسال

 یسک مهنآ و تشاد ییانشا رتشیب یتسیسکرام نامتفگ و کیروتر هب یتسیسکرام ره زا هک

 حیضوت و هیجوت يارب یتسیسکرام نامتفگ زا دیدج ياهتسار مامت .هلرفیز رتپ فلور زج تسین

 .دنریگیم هرهب دوخ یتسیشافوئن و یتسیشاف ياهيروئت
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 ،یناملآ مسیزان يرکف نایرج هس زا لکشتم هک ناملآ يارب ویتانرتلآ تسیشاف بزح

 تشرب تلوترب یبالقنا ياهيروئت زا مه ،تسا یحیسم مسیویتاورسنک ارتلوا و یتسیلاربیلوئن

 ،دوخ یتسیشاف و یبالقنادض رهق هیجوت يارب یشمارگ ینومژه يروئت و یبالقنا رهق دروم رد

 و یبالقنادض یشکمدآ و مسیرورت يارب ناوخارف و نایرج نیا هب هتسباو ياهيزانوئن مسیرورت

 یتسینومک و پچ ِتایبدا زا يریگهرهب سپ .دریگیم هرهب یموق يزاسکاپ یتح و یتسیشاف

 یلع هلمجزا تسیشاف و یمالسا شابوا و دشاب يدیدج و بیجع زیچ دیابن مسیشاف طسوت

 نیلوا زا هدازیتفم دمحا و نآرق یتسیشاف بتکم یتح و دندوب هدبز هنیمز نیا رد مه یتعیرش

 رگراک يهناخ و دندرکیم تبحص يدیحوت يهقبطیب يهعماج زا مه جدننس گنج ناراکتیانج

 ار دوخ زا هک تسا مسیشاف نامه دیدج تسار.تسا فص ياهتنا رد هنیمز نیا رد تسیشاف

 هار دنک یم شالت لاح نیع رد و هتفرگ دای هتشذگ تایبرجت زا و تسا هدیشخب هداد لماکت

 راکهار ناونع هب یتلود تاسسوم و اهداهن رب کینومژه يراذگریثات ریسم هلمج زا يرگید ياه

 نیلآ هسنارف رد دیدج تسار راذگ ناینب و ي هدنیامن .دنهد هئارا یتسیشاف یمیدق ياهویتانرتلآ و

 و يراد هیامرس اب هزرابم هک تسا مسیشافوئن زادرپ  يروئت   Alain de Benoist اونبد

 یم غیلبت دوخ راثآ رد تردق مامت اب ار ییاوژروب تیمکاح لاکشا زا یکی ناونع هب مسیلاربیل

  .دنناوخ یم مسیشاف وکا ي هدنیامن یتح ار اونبد نیلآ .دنک

 

 تسار هک تسا نیا هسنارف رد دیدج تسار یتسیشاف ياه هشیدنا شرتسگ لیالد زا یکی

 ار دوخ تسناوتن ،ناملآ رد مسیزان لثم يوسنارف مسیشاف هکنیا رطاخ هب روشک نیا رد دیدج

 ناملآ زا رت کیتامتسیس هسنارف رد مزیتیمس یتنآ و یتسیشاف ياه هدیا هکنیا اب ،دنک تیبثت

 راتشک اب و دیسر تردق هب ناملآ رد مسیشاف اما ،دندوب هتفای شرتسگ رامیاو يروهمج نارود
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 رت لکشم یتسیشافاسپ ناملآ ياضف رد يژولوئدیا ناونع هب مسیشاف عیسو حطس رد نایدوهی

 تدوخ ي هعسوت يارب یبسانم ياضف لیلد نیمه هب هسنارف دیدج تسار .دوب هدش هسنارف زا

 یم مسیشافوئن نآ هب هک تسا ینایرج نامه عقاو رد اپورا رد دیدج تسار .دندوب هدرک ادیپ

 و يرلتیه مسیزان ياه تیانج رد نوچ هک دنتسه هدیقع نیا رب دیدج تسار ناگدنیامن .دنیوگ

 عافد یطارفا تسار نامتفگ زا دنناوت یم سپ ،دنا هتشادن تسد ییوکنارف و ییایلاتیا مسیشاف

 .دننک هیجوت ار دوخ ي هناتسرپداژن گنهرف دنناوت یم یگنهرف مسیلارولپ غیلبت قیرط زا و دننک

 رد هک مادام ،دشاب هتشاد دیناوت یم یگنهرف ره امش هک تسا هدیقع نیا رب یگنهرف مسیلارولپ

 هقطنم هب گنهرف ره ینعی .دیرادن ترجاهم قح و دینک ظفح ار گنهرف نیا دوخ تسیز طیحم

 یتسیشاف يژولوئدیا نیا رب اکتا اب اقیقد یتسیشافوئن و دیدج تسار .دراد قلعت دوخ ییایفارغج ي

 لرتنک رصاعم يایند لباقریغ لئاسم زا یکی ناونع هب ار ترجاهم ي هلاسم ،دنک یم شالت

 شیامن هب ار دوخ راک يورین ترجاهم اب تفلاخم قیرط زا نایرج نیا مسیسار و مسیشاف و دنک

 یلصا ياه نیسیروئت زا یکی زورما هب ات نابز یناملآ ياهروشک رد رلهوم نیمرآ رگا .دراذگ یم

 ،نیزاراس ،رلرفیز ،کچیبوک ،رلهوم نوچ یتسیشاف ياه نیسیروئت رانک رد ،تسا نایرج نیا

 ،یتسیراتناملراپ یسایس ياهورین و بازحا ،یعامتجا ياه شبنج دهاش نامزمه نارگید و رزیزلا

 عافد دیدج تسار نایرج نیا قطنم زا اقیقد هک میتسه یتسیشافوئن و یتسیزانوئن ياه لکشت

 ،دنام یمن یقاب يژولوئدیا لکش هب اهنت یتسیشافوئن يژولوئدیا نیاربانب .دننک یم يوریپ و

 و یتسیرورت ياه هکبش ای یتسیراتناملراپ بازحا لکش رد هعماج رد دنک یم شالت هکلب

  .دهد ناشن ار دوخ دومن ادیگپ نوچمه ییا یعامتجا ياه شبنج ای یتسیزانوئن یشکمدآ

 

 یمدناپ شرتسگ اب ،اه هبنشود ياه عمجت و ادیگپ نوچمه یعامتجا ياه شبنج رانک رد

 يروئت شرتسگ و "ییانورک نیناوق نیفلاخم" نوچمه ییاه شبنج يریگ لکش دهاش انورک
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 مسیس یتنامر رد هشیر نایرج نیا زا یشخب .میتسه اپورا رد دیدج تسار طسوت هئطوت

 زا یمیظع شخب اما ،دراد ینالوط یتمدق ناملآ خیرات رد هک دراد هنایارگ کش و یتسیتپکس

 و یهد نامزاس دیدج تسار هب موسوم مسیشافوئن طسوت انورک سیوریو دوجو ناگدننک راکنا

 نایرج نیا .دنوش یم و هدش هتفرگ راک هب دیدج مسیشاف کی هب نداد لکش تمدخ رد

 تسیشافوکا ،فرودلاو بتکم نوچمه ینافرع بتاکم اب یکیدزن طباور هک ینافرع یتسیشافوئن

 یمومع راکفا يور هئطوت يروئت قیرط زا دنک یم شالت ،دراد يرلتیه مسیزان و ناملآ رد اه

 .دنک مهارف ار مسیشاف يریگ لکش ي هنیمز قیرط نیا زا و دراذگب ریثات

 

 يدیدج مسیشاف و یهدنامزاس ار دوخ فلتخم لاکشا هب دنک یم شالت اپورا رد دیدج تسار رگا

 ییاپورا فلتخم ياهروشک رد ناشکتمحز و نارگراک ،اه تسینومک و اه پچ ،دروایب راک رس ار

 یم دوخ نانمشد هیلع کیژولوئدیا و یتاقبط گنج رد تردق مامت اب مه نانآ و هدرکن توکس

 مغریلع اه درز هقلج تاضارتعا هب موسوم هسنارف ي هتشذگ ياه لاس تاضارتعا .دنگنج

 و مسیلاربیل و مسیشاف لباقم رد یتمواقم اما یبالقنا لاکیدار و نشور قفا کی نتشادن

  .دندوب ییاوژروب تیمکاح فلتخم لاکشا ناونع هب مسیلاربیلوئن

 رازبا نابحاص مشچ زا ار باوخ هسنارف رد هعماج ینییاپ راشقا و نارگراک ،متس تحت مدرم

 نیا و دنتسه نورکام تموکح يزادنارب ناهاوخ مدرم دصرد ود و داتشه .دنا هدرب دیلوت

 هارمه هب یشحو و لاربیلوئن راکتیانج نیا ،اه کناب تسد رازبا نپمل نیا ،کقلد روتاتکید

 هب اکتا اب ار دوخ تردق زونه ،دنرب یم رس هب لماک "تیعورشم نارحب" رد هک شتلود
 دنا هدرک ظفح مکاح ي هقبط نارودزم ناونع هب شترا و سیلپ هب اکتا اب ،بوکرس يورین

 .دننک یم بوکرس ار نیضرتعم روا کشا زاگ و شاپ با ياه نیشام و کنات اب و
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 اب شتوافت هک تسا نکفارب راتخاس ،تناتیلم ییاه شروش هسنارف رد يرهش ياه شروش

 شروش نیا هک تسا نیا رد رگراک ي هقبط ي هزرابم لاکشا زا یکی ي هباثم هب باصتعا

 سیلپ اب هسنارف ياه نابایخ رد هک ینارگراک .تسا ینابایخ شروش مه و باصتعا مه اه

 یناسک نامه ،دنا تلود يزادنارب ناهاوخ و دنتسه هزرابم لاح رد راکتیانج و رگ بوکرس

 هیامرس دیلوتزاب ي هنیمز نتفرن راک رس رطاخ هب دیلوت ي هسورپ رد لالخا اب هک دنتسه

 ینعی نیا .دنا هداد شهاک یلقادح حطس ات ار نا و هدرب نیب زا ار تلود و ناراد هیامرس يارب

 رد يراذگ هیامرس يارب تلود ندرک راچان و ییاوژروب دیلوت ي هسورپ رد ندرک داجیا للخ

 زا .دروخب هبرض فرط ود زا تلود هک تسا هدش ثعاب هلاسم نیا .یسیلپ بوکرس ي هنیمز

 ياه شروش رگید فرط زا ،تسا هدش يدج للخ راچد هیامرس تشابنا ي هسورپ فرط کی

 تشابنا ي هنیمز ياج هب بوکرس ي هنیمز رد تلود يراذگ هیامرس بجوم يرهش لاکیدار

 دهاوخن هسنارف تلود یبالقنا ینوگنرس زج يزیچ تاضارتعا نیا ي همادا .تسا هدش هیامرس

 یکی شمدرم هک ،دنله هژیو هب اپورا رگید ياهروشک هب تاضارتعا نیا ندش ریگنماد .دوب

 ار یبرغ ياپورا ي هقطنم لک هک تسا يدابدرگ ،دنتسه ایند نامدرم نیرتراک هظفاحم زا

 زا هک ار راوخ نوخ و راد هیامرس ياهروتاتکید یسارکوتسیرا دوز ای رید و تسا هتفرگ رب رد

 .دیچ دهاوخرب دبا يارب ،دوش یم هدرب مان نا زا یسارکمد ناونع هب اه پچ زا يرایسب بناج

 رصع رد هیامرس یناهج تشابنا ریجنز هک متسین هدیقع نیا رب نیما ریمس فالخرب نم

 ره هک ما هدیقع نیا رب هکلب ،دوش یم هدیرب "ینوماریپ" ياهروشک زا دیدج مسیلایرپما
 اخیرات دوخ هک دتفیب قافتا نیا يروشک کی رد رگا و دوش هراپ ریجنز نیا دناوت یم ایند ياج

 ار یتسیلایرپما يزاوژروب ینوگنرس ،تسا هدوب یتسیلایرپما ياه تلود نیرتگرزب زا یکی

 .درک دهاوخ رت تحار رگید ياهروشک مدرم يارب
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 ،دوخ تنوکس و یگدنز لحم ياهروشک رد تاضارتعا عورش قیرط زا هسنارف مدرم زا عافد

 شتا نیا ي هلعش زونه ،دینک یم یگدنز هک يروشک رد رگا و تسا یمازلا و يرورض يرما

 مه زا تیامح رد ینابایخ تاضارتعا هب نتسویپ اب دیناوت یم ،تسا هدشن مولعم رتسکاخ ریز

 .دینک لمع دوخ یتسیلانویسانرتنا مربم فیاظو هب دوخ ياه یی هقبط

 

 لیمحت شبنج نیا هب ار یبالقنا و لاکیدار تابلاطم دننک شالت دیاب اه تسینومک و اه پچ

 تاجن لاکیدار و یبالقنا فده نودب یسناتیلم یعون هب نداتفا ماد زا ار شبنج نیا و دننک

 تابلاطم یکیزیف تروص هب دوخ اه تسینومک و اه پچ رگم تسین نکمم رما نیا ،دنهد

 ي همانرب ي هئارا .دنهدن تیاضر بالقنا زج هب يزیچ هب و دننک شبنج نیا دراو ار دوخ

 میژر کی ناونع هب نورکام راوخ ناسنا و راه میژر ینوگنرس زا دعب نارود يارب یباجیا

 .تسا رت يرورض ضرتعم مدرم و رگراک ي هقبط يارب بش ماش زا ،راکتیانج یتسیلایرپما

 

 ياهورین یکیزیف شکمشک و مسینوگاتنا ي هصرع یتاقبط ي هزرابم هک درک شومارف دیابن

 دیاب هکلب ،دوش موکحم دیابن اهنت هن طیارش نیا رد رهق .تسا توافتم تاقبط عفادم فلتخم

 خیرات ناد هلابز درد هب طیارش نیا رد یتسیفیساپ و يرشب قوقح ياه هشیدنا .دوش شیاتس

 زا لکشم نارازه اب هک یمتس تحت تاقبط ي هدروخورف یتاقبط رفنت هک یسک .دنروخ یم

 یم مرن هجنپ و تسد هریغ و یباوخ نتراک ،بسانم نکسم نتشادن ،رقف ،يراکیب هلمج

 هداتسیا ناراکتیانج نیرتراکتیانج رانک رد ،دمان یم تنوشخ ار نا و دنک یم یفن ار ،دننک

 لباقم رد رگا سیلپ .تسا رت سیلپ سیلپ زا وا .دهدب سپ باسح دوخ تقو هب دیاب و تسا

 یم تسد زا ار شناوختسا هکت دنکن رگا و دنک یم سراپ شبحاص يارب ناوختسا هکت کی
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 ،دنتسه هعماج ياه هیال نیرت نفعتم زج رکفنشور حالطصا هب ياه تسیفیساپ نیا ،دهد

 .دننک یم سراپ يزاوژروب يارب مه ناوختسا ندز سیل نودب هک

 هقبط هب ار دوخ ياه نادند دراد هسنارف راکتیانج تلود و تسا نیمه ییاوژروب یسارکمد

 نیا هسنارف نارگراک اما ،دریگب مشچ رهز نانا زا ات دهدیم ناشن ضرتعم مدرم و رگراک ي

 تلوترب لوق هب و دنرادن ناشیاهریجنز زج هب نداد تسد زا يارب يزیچ هک دنا هتفایرد ار

 مالعا امن پچ ناراک هظفاحم تسا نکمم .دنا هدنزاب زاغا نامه زا دننکن هزرابم رگا تشرب

 دنهاوخ یم هچ يارب ار ناج اما ،دنراد نداد تسد زا يارب ار ناشناج نارگراک هک ،دننک

 ریز رد اه بش ار دوخ ي هشال دنناوتن و دنشاب هتشادن ار ناشمکش ندرک ریس ناکما یتقو

 .دننک مرگ فقس کی

 

 هن و نویساتیژا هن ،مهوت هن و تسا قارطمط رپ راعش هن نیا !تیربرب ای مسیلایسوس ای

 هک تساه تدم تیربرب ای مسیلایسوس یهار ود و تسا زورما يایند تیعقاو نیا !دناگاپورپ

 غیلبت مه ار نا و هدرک یگدنز تیربرب رد هک یناسک دنتسین مک اما ،تسا هدش صخشم

 .یتاقبط یهاگا نا و دنا هدوب هرهب یب زیچ کی زا نوچ ،دنا هدرک

 

 ،دنتسین هدرب نارگراک و تسین تیربرب يراد هیامرس متسیس دننک یم مالعا هک یناسک

 یم عقاو رد ،دننک یم اضما يراک مئاد و تقوم ياهدادرارق دوخ باختنا هب دوخ نوچ

 ناشن يراد هیامرس زا رت فوخم يریوصت يراد هدرب زا ینابز راتخاس زا هدافتسا اب دنهاوخ

 هن و يداصتقا و یطیحم طیارش رابجا ي هجیتن رد رگراک کی هک ار ییاضما يدازا و دنهد

 ره .دننک مالعا یگدرب زا "يدازا" مسا هب ار تسا هدز دادرارق کی ياپ ،دوخ هاوخلد هب
 لکش نیرت هنایشحو يراد هیامرس هک درادن یکش نیا رد يرگراک رادفرط و لقاع ناسنا
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 مسا و تسا هدرک یلمع ار يراد هدرب نکمم لکش نیرتنردم هب هک تسا ناسنا يراد هدرب

 .تسا هتشاذگ يدزم راک ي هدرب "يدازا" ار نا
 

 هک يرگراک ي هقبط ،تسا یجیردت گرم قیال ،دنامب هدرب دهاوخب رگا رگراک ي هقبط

 .تسا هتشاد رب يدبا ییاهر يارب ار لوا ماگ ،دنامب هدرب دهاوخن

 

       ییاهن يریگ  هجیتن
 نم يارب هشیمه تسا هتخادرپ يدایز تاعوضوم هب هک یقیقحت يارب يریگ هجیتن نتشون

 هب فلتخم يایاوز زا هک تسا هدش لیکشت یفلتخم تالاقم زا هوزج نیا .تسا هدوب لکشم

 شالت اما ،تسا هتخادرپ مسیشاف یتخانشناور اشخب و یخیرات ،یفسلف ،یکیتکلاید یسررب

 ،مسیشاف ي هلاسم هب یلگه کیتکلاید و یخیرات مسیلایرتام دتم زا هدافتسا اب تسا هدرک

 .دنک يدنب عمج ار نآ و دزادرپب بالقنا دض و بالقنا

 نودب تخادرپ مسیشاف یسررب هب ناوت یمن ،تسا هدمآ رثا نیا رد تارک هب هک روطنامه 

 بالقنا دض و بالقنا ،مسیتراپانب ،)يراک هظفاحم( مسیتاورسنک اب مسیشاف ي هطبار هک نیا

 دوش روصت دیاش .درک یسررب یخیرات کیروئت لکش هب ار مسیلاربیل اب مسیشاف ي هطبار و

 هک روطنامه هک تسا نیا تیعقاو .تسا مسیشاف لباقم رد یخیرات ظاحل زا مسیلاربیل هک

 و درگاش" باتک رد ادنال ياشیا نوچمه یناققحم و دوخ فلتخم راثآ رد ودروسول وکینمود

 تروص هب مسیشاف اب زگره و تسا مسیشاف يونعم ردپ مسیلاربیل ،دننک یم مالعا "داتسا
 دیلوتزاب عنام دناوت یمن مسیشاف اب یلاربیل ي هزرابم و دقن الصا و تسا هدرکن هزرابم يدج

 و یتسیلایرتام یسررب اب "خیرات دض کی ،مسیلاربیل" باتک رد مه ودروسول .دوش مسیشاف



 151 

 مسیسار ،نآ شرتسگ و يراد هدرب هب ندز نماد رد مسیلاربیل شقن و مسیلاربیل خیرات یخیرات

 یم ناشن ییاوژروب يراگن خیرات فالخرب ،اه لاربیل ي هشیدنا و مسیلاربیل رد یتسرپداژن و

 هب هریغ و مسیلانویسان ،کیتارکوتسیرآ و هناتسرپداژن تاروصت زا زگره مسیلاربیل هک دهد

 هب مسیلاربیل نوچ ،دشاب دناوت یمن و تسا هدوبن اهر مسیشاف نیداینب ياه تنملا ناونع

 لکش هب مسیشاف هک دنک یم يوریپ یقطنم زا ییاوژروب تیمکاح لاکشا زا یکی ي هباثم

 و یگدرب ،دیلوت رازبا رب یصوصخ تیکلام تسادق قطنم ینعی ،دنک یم يوریپ نآ زا رگید

 هب تعیبط زا يرادرب هرهب و هیامرس نابحاص عفن هب راک يورین زا یشک هرهب و رامثتسا

 تسد ي هتخاس تابسانم ظفح هب اه لاربیل هک ییاجنآ زا .دنک یم راک هتخیسگراسفا لکش

 ورسنک ي هسورپ اذل ،دنتسه دنبیاپ تابسانم نیا ندرک ورسنک و یطیارش ره رد ناسنا

 .دماجنایب مسیشاف رد ندش بوذ تیاهن رد و نآ یگدیدنگ هب دناوت یم دوخ هعماج ندرک

 

 تمواقم ییاناوت زگره ویتاورسنک نایرج کی ناونع هب مسیلاربیل مه یخیرات رظن هطقن زا

 تلود هنومن يارب .تسا هتشادن ییاوژروب تیمکاح رگید مرف نآ ناونع هب مسیشاف لباقم رد

 هک دندش رلتیه اب گنج دراو میقتسم تروص هب ینامز اهنت لاربیل و تارکمد اوژروب ياه

 اهروشک نیا هب رلتیه هک ینامز ات و درک داجیا اه تلود نیا يارب یعقاو رطخ رلتیه شترا

 دهد یم ناشن هلاسم نیا .دندشن مسیزان اب گنج دراو نانآ ،دوب هدرکن هلمح ناشنادحتم ای

 ياهروشک رد شکمدا و یتسیشاف ياه تلود هک ینامز ات یبرغ مسیلاربیل زورما نیمه هک

 لود اب یی هناتسود و کیتاملپید تابسانم ،دنا هدرکن داجیا ناشدوخ يارب يرطخ رگید

 .دنراد و هتشاد تسیشاف
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 ار مسیشاف هب اه ویتاورسنک رگید و تنرآ اناه لثم يویتاورسنک لاربیل نارکفتم دقن رگا

 يزوسلد شیارب و دننک یم يرادنپدازمه اه نمشیآ اب رگا نانآ هک ،دید دیهاوخ دینک هعلاطم

 دننک یم دادملق قلطم يروتاتکید و "مسیراتیلاتوت" ار مسینومک و مسیلایسوس اما ،دننک یم
 .دنهد یم رارق يرلتیه مسیزان رانک رد ار یهاگودرا مسیلایسوس هب موسوم ياه متسیس و

 ،تسین مسیشاف نمشد یلاربیل و هزبرج یب مسیشاف یتنآ مینک مالعا دیاب هک تساج نیا

 هکلب ،مسیزان مرف رد هن ار دوخ یتسیشاف و یعقاو ي هرهچ دوز ای رید تسا نکمم دوخ هکلب

 ای یتنطلس و يرهشناریا مسیشاف ناپ ای مسینویهص نوچمه مسیشاف زا يرگید لکش کی

 و يراد هیامرس ماظن تیلک اب هزرابم دیاب مسیشاف اب هزرابم .دراذگب شیامن هب دیدج تسار

 رب یصوصخ تیکلام داینب رب هیامرس قطنم هک ییاجنآ زا .دشاب ییاوژروب ياهویتانرتلآ مامت

 رامثتسا و یگدنز طباور ندش ییالاک ،ناسنا زا ناسنا یشک هرهب و رامثتسا ،دیلوت رازبا

 رد مسیشاف جورع رطخ هشیمه ناوت یم ،تسا هدش هداهن انب هریغ و تاناویح و تعیبط

 هاگ ره نوچ .درک ینیب شیپ ار مسیلاتیپاک تایح ي همادا تروص رد رد يرگید لکش

 ي هسورپ هب مسیلاربیل بوچراچ رد "فراعتم" و "عورشم" ياه هار زا تسناوتن هیامرس

 هنایارگرادتقا و زیمآرهق ياه هار ،دهد همادا نیمز و رگراک ناسنا زا دوخ یشک هرهب و تشابنا

  .دریگ یم شیپ رد ار
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