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 نیلاتسا دلوت درگلاس نیمشش و یس و دص تبسانمب

نینل درگاش زا عافد رد

 ،دیزـگرـب دوـخ يارـب ار نیلاتـسا راعتـسم ماـن ،دعـب ینایلاـس هک یلیوـشاـگوـج چیووـنویراسیو فزوژ
 .دـش هداز  اـنایگروئـگ نیرـتاک مانـب يرداـم زا ناتـسجرـگ ِيروـگ رـهش رد 1879 ربـماـسد 21 خیراـترد
 .درکیم یگدـنز ن ارذـگ نارگید لزانـم رد یئوشتـخر هـب هک دوـب فرـس یناقـهد ِهداوـناـخ زا شرداـم
 رازآ ار شرـسمه هک ،رمـخلا مـئاد يردـپ ،دوـب یشافک هـناـخراک رـگراک چیوـناویا نویراسیو شردـپ
 و رقـف جـنر و درد ،یکدوک ناوا نامـه زا نیلاتـسا .دیشیدـنایمن دوـخ نادـنزرـف هـب هاگچیه و دادیم
 نـس رد نیلاتـسا .درکیم ساسـحا و دیدیم مشـچ هـب عامتـجا و هـسردـم ،هـناـخ رد ار یتلادـع یب
 لفحـم سأر رد يدوزـب ،دـمآرد یتسیسکراـم یفخم ياـههورـگ اـب طابـترا رد یگلاـس هدزـناـپ
ـ  هـماسـم“ هورـگ رد تیوضـع اـب 1898 توا خیراـت رد و تـفرـگ رارـق ناتـسریبد یتسیسکراـم
 رد وا .درکزاـغآ ار سیلفت رـهش رد هیسور تارکوـمد لایسوـس يرـگراک بزـحرد تیلاعـف ،”یساد
 و داد هـمادا سلگـنا و سکراـمراـثآ هعـلاطـم هـب ًادیدـش ،يرـگراک یلمع ت ازرابـم رد تکرـش نمـض
 تاسلـج ،تـشونیم هیمالـعا نیلاتـسا .تـخادرـپ کیروئـت شـناد بسک هـب ،یلمع هـبرـجت رـب هوالـع
 هراـبرد 1926 لاـس رد وا .دادیم ناـمزاـس ار يرـگراک تاـباصتـعا و دادیم لیکشت يرـگراک یفخم
 ،مروآ یم رـطاـخ هـب ار 1898 لاـس نـم « :تـشوـن سیلفت رد دوـخ یتسیسکراـم ياهتیل اعـف
 راذـگاو نـم هـب ار نـهآ هار ياهـهاـگ ریمعت نارـگراک زا یلفحم راـب نیلوا يارـب هک یماگنـه
 نارـگراک .مدید یبالقـنا یگنج دیمعت راـب نیلوا يارـب نـم ،اقـفر نیا طیحمرد ،اجنیا ....دـندومـن
 و تاـضارتـعا يریگجوا ناـمز 1900 ـ1901 ياهـلاـس .»دـندوـب نـم ناملعـم نیلوا سیلفت
 22 خیراـت رد .دـناهدوـب نیلاتـسا ياهتیل اعـف هرمـث ًاضعـب هک تـسا زاقفـق رد يرـگراک تاـباصتـعا
 .دهدیم نامزاس سیلفت رد ار هم هام لوا شیامن 1901 لیروآ
 رد نیلاتـسا يراکمه اـب و راکتبا هـب )هزرابـم( ”الوزدرـب“ هیرـشن هرامـش نیلوا 1901ربـماتپـس رد
 رد وا تالاقـم و نینل دیدـش ریثأـت تحـت ناـمز نیا رد هک نیلاتـسا .دـباییم راشـتا ناتـسجرـگ
 لیدبـت ن اتـسجرـگ يارکسیا هـب ار ”الوزدرـب“ هیرـشن مامـت تیدـج اـب تـسا هدـمآرد ”ارکسیا“
 يارکسیا .دروآ یمرد ریرـحت هـب ینینل هیرظـن هـعاـشا رد اهـنآ رد ار یتیمها رـپ تالاقـم و دزاسیم
 : تـشوـن نیلاتـسا يربـهر هـب سیلفت رد یبالقـنا ياهـتارکوـمد لایسوـس تیلاعـف هراـبرد ینینل

 رـشتنم ینمرا و یجرـگ ،یسور ياهـناـبز هـب و دوـب هدـش هتـشوـن یفرگـش زرـط هـب هک یئاـههـمانبـش«
 داجیا روـمأـم 1901ربـماوـن رد نیلاتـسا .»درکیم رـپ ار سیلفت ياهـنزرـب و يوک مامـت ،دشیم
 تدـم رد وا .دوـشیم ،زاقفـق گرزـب رـهش نیموـس ،موـطاـب رد یسارکوـمد لایسوـس ياـههتیمک
 و دوـشیم اجـنآ رد تارکوـمد لایسوـس بزـح ياـههـخاـش داجیا هـب قـفوـم موـطاـب رد دوـخ تـماـقا



 1902 لیروآ 5 خیراــت رد نیلاتــسا .دنکیم تیادــه و يربــهر ار يرــگراک باصتــعا نیدنــچ
 هـس تدـم يارـب 1903 زیئاـپ رد ،موـطاـب نادـنز رد یتدـم ندرک يرپـس زا سـپ و دوشیم ریگتـسد
 هیوـناژ 5خیراـت رد يربیس زا رارـف نیلوا ،دیعبت نیلوا لابـندـب .دوـشیم دیعبت يربیس هـب لاـس

 هـب دیعبت راـب شـش هک دـش تـشادزاـب راـب تفـه 1917 اـت 1902 لاـس زا نیلاتـسا .دـشابیم 1904
 زا رارـف نیلوا زا سـپ نیلاتـسا .دـش دیعبتزا رارـف هـب قـفوـم راـب جنـپ وا .تـشاد یپ رد ار يربیس
 لایسوـس ياـههـخاـش میکحت و شرتـسگ رد یبزـح تیلاعـف يهـمادا و ددرگیم زاـب زاقفـق هـب دیعبت
 يربـهر هـب وکاـب نارـگراک ،هلمـج زا .دریگیم یپ ار يرـگراک تاـباصتـعا يزادـنا هارـب و یسارکوـمد
 هـب رـجنم هک دنـهدیم ن اـمزاـس ار زیمآ قـفوـم یباصتـعا 1904 ربـماـسد 31 اـت 13 خیراـتزا نیلاتـسا
  . دوش یم تفن نداعم نابحاص و اهامرفراک اب یعمج هتسد دادرارق دقع
 ن ایرـج رد  ”کیوشنـم“ و  ”کیوشلـب“ نیب هزرابـم ،ددرگیم زاـب دیعبت نیلوا زا نیلاتـسا هکیناـمز
 و درلسکآ رانک رد اهکیوشنـم و دننکیم يوریپ وا یبالقـنا ياـه هدیا و نینل زا اهکیوشلـب .تـسا
 رد و تـسا درلسکآ وریپ نارـگیچوـه زا یکی ناـمز نیا رد یکستورـت .دـنا هدـمآ مـه درـگ فـتراـم
 میدقـت ”داتـسا “ نیا هـب ار دوـخ باتکو دربیم ماـن گرزـب داتـسا ناونـع هـب درلسکآ زا هکیلاـح
 ياجـب اـم هـب .دـندرک لیمـحت ناـگدـنز هـب ار دوـخ يهدارا ناـگدرـم« :دسیونیم نینل هراـبرد ،درکیم
 يو رد هک يراکتبا و يژرـنا اـب ،درـم نیا ....دوـشیم هداد راوـخ اـبر کی هتفـس ،هتـشذـگ ضورـق
 زا يربیس یمازـعا تأیه شرازـگ ـ یکستورـت ( »درک يزاـب ار رگـلالـخا کی شقـن ،تـسا یعیبط
 زا تسیاینیع هـناشـن هکلب ،تسین یقافـتا تقیقح نیا« :تـشوـن رگید ياهوزـج ردو  )مود هرگنک
 هـب روبجـم ،هدـش مسینیبوکاژ یکیتکاـت هویش عـفادـم هک نینل قیفر ،اـم بزـح یعاجـترا ربـهر هکنیا
 يدوـباـن رد یکیروئـت شالـت زـج يزیچ هک هتـشگ یسارکوـمد لایسوـس زا یفیرعـت نینچ نداد
 يرتمک رطــخ نیاتــشنرــب تایرظــن زا هک یکیروئــت شالــت يرآ ،تسین اــم بزــح یتاقبــط
 .)1904 ـ ام یسایس فیاظو ـ یکستورت( »درادن
 اـب یتسیموـنوکا یبزـح ناـهاوـخ اهکیوشنـم زا يوریپ اـب ناـمز نآ رد هک یکستورـت فالـخرـب
 هیرظـن زا عاـفد هـب هـنادـجم نیلاتـسا ،دوـب یتسینومک ریغ رـصانـع یتح يور رـب زاـب ًالـماک ياهـبرد
  يهـلاقـم رد نیلاتـسا .تـشوـن دروـم نآ رد دنـچ یتالاقـم و تـخادرـپ بزـح نامتـخاـس دروـم رد ینینل
 نیا یسارکوـمد لایسوـس يهفیظو« :تـشوـن  ”بزـح نورد تاـفالتـخا ي هراـبرد يرصتخـم“
 هقبـط شبنـج ،هدرـبرـگراک هقبـط يدوـخ هـب دوـخ شبنـج نورد هـب ار یتسیلایسوـس یهاـگآ هک تـسا
ـ  لایسوـس تیهاـم یئایراتـلورـپ يهزرابـم هـب هلیسو نیدـب و هتخیمآرد مسیلایسوـس اـب ار رـگراک
 ، ”سیئاـتوک ياـههـماـن“  هلمـج زا رگید یتالاقـم رد سپـس نیلاتـسا .»دـشخبب کیتارکوـمد
 ینینل هیرظـن زا عاـفد هـب ”تارکوـمد لایسوـس هـب خـساـپ“ و ”رتـلورـپ بزـح و اـهراتـلورـپ يهقبـط“
 : تـشوـن و تـفرـگ داقتـنا داـب هـب ،دـندوـب زین یکستورـت ناداتـسا هک ار کیوشنـم ناربـهر و هتـخادرـپ
 دوـب رـضاـح هک تـشاد تـهابـش یهاـشداـپ دـهع زاوـن نامهیم هداوـناـخ کی هـب اـم بزـحزورـما اـت«
 يهـماـج ،دیدرـگ يزکرمتـم ناـمزاـس کی  هـب لدـب اـم بزـح هکنیا زا سـپ یلو ،دریذپـب ار نیلیامتـم



 يور هـب طقـف نآ يهزاورد هک دـمآرد يژد لکش هـب ًالـماک و درک ردـب نـت زا ار یهاـش ردـپ
 هقلطـم تـموکح هک یتقو .دراد یگرزـب تیمها اـم يارـب عوـضوـم نیا و دوشیم زاـب ناگتسیاـش
 و یتـسرـپ تیلم ،)مسینویدرـت( ”يزاـب هیداحـتا“ هار زا ار ایراتـلورـپ یتاقبـط یهاـگآ سـح دراد یعس
 لاربیل نارکفنشور ،رگید فرـط زا هک یتقو و دیامـن طاطـحنا راـچد نآ ریاظـن و تیناـحور طلـست
 يو رـب ار دوـخ تیمومیق و دنشُکب ار ایراتـلورـپ یسایس لالقتـسا حور دـنراد شـشوک یتخسرـس اـب
 اـم بزـح هک مینکن شوـمارـف و هدوـب رایشوـه هداعـلاقوـف دیاـب اـم یعقوـم نینچ رد ،دنیامـن لیمـحت
 زا دیجمت رد نینل .»دوشیم زاـب هدـش شیاـمزآ صاخـشا يور هـب طقـف نآ يهزاورد هک تـسا يژد
 ار يزیمآ نیسحت سـب حرـط ”ت ارکوـمد لایسوـس هـب خـساـپ“ هـلاقـمرد« :تـشوـن نیلاتـسا تالاقـم
 هیرـشن( .»میراد دوـخ رـبارـب رد ”نوریبزا یهاـگآ يزاـس دراو“ هـب فورعـم عوـضوـم يهراـبرد
 .)1905ربتکا )11( 24 خیرات هب 22 هرامش ایراتلورپ
 هـب ار ”؟ یچ ینعی یسارکوـمد لایسوـس رظـنزا یلم هـلأسـم “ هـلاقـم 1904ربـماتپـس رد نیلاتـسا
 دـش هداد شرتـسگ ”یلم هلئـسم و مسیسکراـم“ ماـن هـب وا فورعـم رـثا رد سپـس هک دروآرد ریرـحت
 ياـههدوـت شزیخ ناـمز 1905 لاـس .تـفرـگرارـق اهتیلم هـلأسـم هراـبرد یبزـح تـس ایس ساـسا و
 راشتـنا زاقفـق یبزـح ت ایرـشن رد هک دوـخ تالاقـم رد نیلاتـسا .تـسا بالقـنا و شکتمـحز
 لایسوــسو تــقوــم یبالقــنا تــموکح“ ،”اــم کیتکاــتو هــناحلــسم مایق“ هلمــجزا دنتــفاییم
 توـعد هـب ،یکیوشنـم نارـس زا اورـپ یب داقتـنا نمـض رد ”دریگیم توـق عاجـترا“ و ”یسارکوـمد
 نایاـقآ ،یلب« :دسیوـنیم و دزادرـپیم ناـناقـهد اـب ت دـحو رد هـناحلـسم بالقـنا هـب ایراتـلورـپ
 ریذـپاـن بانتـجا روطـنامـه و تـسا ریذـپاـن ب انتـجا هیسور بالقـنا !تـسا هدوهیب امـش ياهشـشوک
 ؟دینک فـقوتـم ار عـلاـط دیشروـخ دیناوتیم ایآ !دـشابیم ریذـپاـن ب انتـجا دیشروـخ عولـط هک تـسا
 لایسوـس بزـح نآ رادمـچرـپ و دنـشابیم هد و رـهش يایراتـلورـپ بالقـنا نیا هدمـع يورین
 مالـعا زاقفـق رد يرـگراک گنیتیم کی رد و .»اهـلاربیل نایاـقآ امـش هـن تـسا يرـگراک تارکوـمد
 ،ندـش حلـسم  ـ تـسخن .تـسا مزال زیچ هـس میدرـگ دنـمزوریپ ًاتقیقح هکنیا يارـب« :هک تـشاد
 و نآ زا سـپ و ناـمز نیا رد نیلاتـسا .»ندـش حلـسم زاـب و زاـب ـ موـس ،ندـش حلـسم ـ مود
 تحـت هیسور رد ناـناقـهد اـب ایراتـلورـپ تدـحو رـب ینبم ینینل هیرظـن زا ربتکا بالقـنا رد نینچمه
 نینل .تـفرـگ عـضوـم یکستورـت و اهکیوشنـم هیلع لمـع رد و دومـن عاـفد ایراتـلورـپ يربـهر
 هـب بآ عـقاو رد یکستورـت« :هک تـخاـسیم ناشـن رـطاـخ یکستورـت یناقـهد دـض عـضوـم يهراـبرد
 شقـن یفن زا هک ینارادمتـسایس ،دزیریم هیسور يرـگراک شبنـج لاربیل نارادمتـسایس بایسآ
 نوـماریپ ـ هـلاقـم( »دـنریگیم هجیتنا ر بالقـنا يارـب اهـنآ شزیخ زا تعـنامـم ،بالقـنا رد ناـناقـهد
 .)بالقنارد طخود
 رد وا .ددرگیمرـب وکاـب هـب و دنکیم رارـف راـب رـگد ،يربیس هـب دیعبت و يریگتـسد سـپ نیلاتـسا
 بزـح ینلع و یفخم تایرـشن رد يددعتـم تالاقـم 1905 بالقـنا تسکش زا سـپ ناقفـخ نارود
 لکشت و يرگنـشور هـب ،دسیوـنیم ،تـشاد هدـهع رـب ار اهـنآ زا یخرـب يربـهر هک زاقفـق رد



 یبزـح مکحم ياـههتـسه و دـهدیم ن اـمزاـس ار ب اصتـعا و ضارتـعا نیدنـچ ،دزادرـپیم نارـگراک
 .دیآیمرد کیوشلـب ياـههیاـپ نیرـتمکحم زا یکی ناونـع هـب زاقفـق هکیروطـب ،دروآیم دوـجو هـب ار
 نارـگراک نیب یبالقـنا راک لاـس ود « :دسیوـنیم دوـخ یسایس یگدـنز زا هرود نیا يهراـبرد وا
 رد نـم .تـخ اـس هدیدـبآ یلمع ناربـهر زا یکی و یس ایس زرابـم کی نوچمـه ارـم شقـن ،عی انـص
 و فرـط کی زا نارگید و سـتوـتاراـس ،کستاو لیبق زا وکاـب رـهش مدقشیپ نارـگراک اـب ترـشاعـم
 يارـب ،رگید فرـط زا تفـن عیانـص نایاـمرـفراک و نارـگراک نیب قیمع ت اشـقانـم ناـفوـت رد
 رد ینعی اجـنآ رد بیترـت نیدـب .مدرـب یپ رـگراک گرزـب ياـههدوـت يربـهر يانعـم هـب راـب نیتـسخن
 .)1926 نـئوژ 16 ـ 136 هرامـش ادوارـپ( »مدید ار دوـخ یبالقـنا یگنج دیمعت نیمود نـم ،وکاـب
 زا يوریپ اـب و ددرگیمزاـب وکاـب هـب و هدرک رارـف راـب رـگد، ددـجم دیعبت و يریگتـسد زا سـپ نیلاتـسا
 تالاقـم .دزادرـپیم یکستورـت هلمـج زا و نابلـط لالحـنا ياشـفا و داقتـنا هـب نینل یکیوشلـب یشم
 نیا هـب طوـبرـم ”بزـح یگ دـنز“ و ”اـم فیاـظوو یبزـح نارـحب“ ،”زاقفـق ياـههـماـن“ هلمـج زا وا
 دیعبت و يریگتـسد زا سـپ نیلاتـسا .دـنوشیم جرد ”وکاـب يایراتـلورـپ“ هیرـشن رد هک دنتـسه هرود
 هفیظو یتسیابیم وا .دوریم گروـبزرتـپ هـب ربـماتپـس 6 رد و دوشیم رارـف هـب قـفوـم راـب رـگد ،ددـجم
 دیعبت و ریگتـسد هاـتوک یتدـم زا سـپ هک دریگب ه دـهع رـب ار گروـبزرتـپ تالیکشت میکحت
 .دنکیم رارف 1912 هیروف رد زین هاگ دیعبت نیا زا نکیل و ،دوشیم
 اـب یناـمزاـس طابـترا عطـق ،دوشیمرازـگرـب نینل راکتبا هـب 1912 هیوـناژ رد گارـپ سـنارفنک
 لایسوـس بزـح یبالقـنا دـض ياـههـگرـج ریاـس و نابلـط لالحـنا ،اـهتسیکستورـت ،اـهکیوشنـم
 ،یتسیسکراـم دـض تالکشت نآ زا یئادـج مالـعا اـب و دیآیمرد لمـع هلـحرـم هـب هیسور یسارکوـمد
 هـب ًاـبایغ تـسا يربیس هاـگ دیعبت رد هک نیلاتـسا .دوشیم هدیزـگرـب دیدـج يزکرـم هتیمک کی
 يزکرـم هتیمک يوروـب تـسایر نینل داهنشیپ رـب انـب و ددرگیم ب اختـنا يزکرـم هتیمک تیوضـع
 هـب و دنکیم رارـف هاـگدعبـت زا رگید راـب 1912 هیروـف 26 رد وا .دوشیم هداهـن وا هدـهع رـب هیسور
 هدـهع رـب ار ) هراتـس( ”ادزوزا“ ماـن هـب بزـح یگتفه هیرـشن تیادـه ،ددرگیم زاـب گروـبزرتـپ
 يزادـنا هارـب رد و دـناـسر یم ماجـنا هـب ار  ”ادوارـپ“هرامـش نیلوا راشتـنا یتـسرـپرـس هفیظو ،دریگیم
 دیعبت يربیس هـب و ریگتـسد ًاددـجم 1912 لیروآ 22 رد نیلاتـسا .دنکیم تکرـش ت اـباصتـعا
 و ددرگیم زاـب گروـبزرتـپ هـب ،دنکیم رارـف لاـس نامـه ربـماتپـس لوا رد راـب رـگد وا. دوـشیم
 رد ،ددـجم يریگتـسد زا سرـت نودـب وا .دریگیم هدـهع رـب ار ”ادوارـپ“ یکیوشلـب هـماـنزور يریبدرـس
 لاـس نامـه ربتکا رد .دنکیم ینارنخـس و تکرـش يرـگراک تاـباصتـعا و تارـهاظـت زا يرایسب
 نینل .دروآیمرد شراگـن هـب ار”دوـخ يرـگراک هدنیامـن هـب گروـبزرتـپ نارـگراک شرافـس“  هـلاقـم
 يهدنیامـن هـب شرافـس نیا« :تـشوـن ادوارـپ هیررـحت ت أیه هـب هاـتوک هـلاقـم نیا تیمها هراـبرد
 لاـس نامـه رـخاوا رد نیلاتـسا .»دینک جرد تـشرد فورـح اـب هتـسجرـب ياـج رد ًامتـح ار گروـبزرتـپ
  يهـلاقـم هـجراـخ رد تـماـقا ت دـم رد و دنکیم تاـقالـم هیسور زا جراـخ رد نینل اـب راـبود
 تـخاـس ن اشـنرـطاـخ هـلاقـم نیا يهراـبرد نینل .دروآیمرد شراگـن هـب ار ”یلم هلئـسمو مسیسکراـم“



 لایسوـس یلم هـماـنرـب ساـسا رگید ریخا ناـمز رد ....یتسیسکراـم کیروئـت تایرـشن رد« :هک
 .»)دنکیمزارحا ار لوا ماقم نیلاتسا يهلاقم هراب نیا رد( تسا هدش نشور تارکومد
 .دوشیم دیعبت يربیس هقطنـم نیرـتهداتـفارود هـب و ریگتـسد راـب رـگد 1913 هیروـف 23رد نیلاتـسا
 تحـت دعـب یتدـم و هدـش هدـناوـخارـف شـترا هـب يربیس هاـگدیعبت رد 1916ربـماـسد رد نیلاتـسا
 نیلاتـسا .تـسا هیروـف بالقـنا اـب نراقـم ناـمز نیا  .دوشیم مازـعا کسنیچآ رـهش هـب ظفحـلا
  هـماـنزور یتـسرـپرـس ،يزکرـم هتیمک .دوشیم دراو گروـبزرتـپ هـب 1917 سراـم 12 رد و دزیرـگیم
 راکفا و دزادرـپیم یبزـح ياـههـخاـش نتـخاـس دـحتم و میکحت هـب نیلاتـسا .دراپـسیم وا هـب ار ادوارـپ
 ياـهاروـش ي هراـبرد“ هـلاقـم رد .دنکیم بلـج یتسیلایسوـس بالقـنا ترورـض يوـس هـب ار
 رد ار اـهنآ ،دیشخب ماکحتـسا ار اـهاروـش نیا دیاـب« :دسیونیم ”نازاـبرـسو نارـگراک ناـگدنیامـن
 تـموکح ناـگرا هک نازاـبرـس و نارـگراک يزکرـم ياروـش یتـسرـپرـس تحـت و داد طـسب اـج همـه
 رد لوا یناهـج گنـج زاـغآ ماگنهـب نیلاتـسا .»تـخاـس طبـترـمرگیدکی اـب ،تـسا مدرـم یبالقـنا
 هـب نآ لیدبـت و گنـج رد تکرـش مدـع رـب ینبم ینینل هیرظـن زا اجـنامـه رد و دوـب هاـگدیعبت
 ”گنـج هـب عـجار“ هـلاقـم رد تـقوـم تـموکح يرارـقرـب زا سـپ یتح و درک يرادبـناـج بالقـنا
 یگنج نانچمـه و تـسا هدـماین دوـجوـب يرییغت هـنوگچیه گنـج تیهاـم رد هک درک ناشـنرـطاـخ
 و اـهکیوشنـم و تـموکح نیا ياشـفا هـب تـقوـم تـموکح نارود مامـت رد وا .تـسا هـنارگـتراـغ
 یکستورـت .تـخادرـپ ،دـندوـب تـموکح و نابلـط گنـج طورـشم تیوقـت ناـهاوـخ هک یئاـهراسا
 اـب تفـلاخـم زا مد هـگ ،دیخرـچیم اـهکیوشنـم و اـهکیوشلـب نیبرد زین گنـج دروـم رد سکعرـب
 تـسایس نیا ياشـفا رد نینل .دشیم هارمـه و تـسدمـه ناـنآ اـب هـگ و دزیم نابلـط گنـج
 و یکستورـت زا كولـب کی لیکشت ربـخ هراـبرد اـما« :تـشوـن ياتـنوـلوک هـب ياهـماـن رد یکستورـت
 پـچ ياـهیظافـل ینعی ،تـسا یکوـخ نینچ یکستورـت ،يرآ .چیوـناویا هیلع هزرابـم يارـب اـهتـسار
 اـب )زین امـش و( تسیاـبیم .دـلاورمیس ياـهپـچ هیلع اـهتـساراـب يزاـس كولـب و یتـسدمـه اـما
 هیروـف 7( »تـشادرـب وا هرـهچ زا کساـم ،”تارکوـمد لایسوـس“ هیرـشن هـب هـماـن کی لاـسرا

 یلصا هفیظو نونکا نـمرظـن هـب« :هک درک ناشـنرـطاـخ ياتـنوـلوک هـب يرگید هـماـن رد و ) 1917
 هـن و میرـب شیپ هـب یتسیلاـنویس اـنرتـنا حور اـب هـناعـطاـق ار دوـخ یبزـح تیلاعـف هک تـسا نیا رد
 رـتكاـنرطـخ هک هچـنآ ای( ناتـسرـپ نهیم ـ لایسوـس اـب ”داحـتا“ هـناقمـحا شالـت اـب ار دوـخ هکنیا
 .)1917سرام 17 ( »میزاس مرگرس )ءاکرش و یکستورت نوچ یلزلزتم رصانع اب ینعی تسا
 زا لابقتـسا هـب نارـگراک ناـگدنیامـن و نیلاتـسا هک تـشگزاـب هیسور هـب 1917 لیروآ موـس رد نینل
 ياـهزـت هـب موـسوـم نینل ياـهزـت ،کیوشلـب بزـح متفـه سـنارفنک رد لیروآ 24 رد. دنتـفاتـش يو
 هـب 1917 هـم هاـم رد نیلاتـسا .تـفرـگرارـق بزـح راک روتـسد رد نیلاتـسا دیدـش ینابیتـشپ اـب لیروآ
 هیئوژ هاـم رد نینل هکنیا زا سـپ نیلاتـسا .دـش باختـنا يزکرـم هتیمک یسایس تأیه تیوضـع
 بزـح يزکرـم هتیمک يربـهر لمـع رد ،دـش یفخم یگدـنز هـب روبجـم و تـفرـگ رارـق درگیپ تحـت
 بزـح هرگنک نیمشش توا ـ هیئوژ هاـم رد .تـفرـگ هدـهع رـب ار بزـح نوـگاـنوـگ ياـههـماـنزور و



 تیادـه ،نینل بایغ رد .دیدرـگ رازـگرـب فـتوـلوـم و نیلاتـسا يربـهر هـب هـنایفخم تروصـب کیوشلـب
 و یکستورـت تایرظـن داقتـنا هـب تدـش هـب وا .دوـب نیلاتـسا يهدـهعرـب یهد شرازـگ و هرگنک
 زاـغآ هـب طونـم ارـنآ و دنتـشاد عـضوـم هیسور رد بالقـنا ناکما هیلع هک تـخادرـپ وا نارکفمه
 هرگنک تـسشن نایاـپ رد توا هاـم موـس خیراـت رد و دـندرکیم اـپورا هتـفرشیپ ياـهروشک رد بالقـنا
 یفتنم ،دنک زاـب ار مسیلایسوـس هار هک دـشاـب يروشک هیسور صوصخـب هکنیا ناکما« :تفـگ
 رود دـهد ناشـن اـم هـب ار هار دـناوتیم اـپورا طقـف هکنیا رـب رـئاد ار هدیسوـپ تاروصـت دیاـب .....تسین
 هـب نـم .تـسا قالـخ هک میراد مـه یمسیسکراـم و تـسا مـگد هک میراد یمسیسکراـم .تـخادـنا
 يریگ میمصت و ثحـب هرگنک نیا لی اسـم زا رگید یکی .»متـسه دقتعـم مسیسکراـم ریخا عوـن
 رظـن رد نینل همکاحـم يارـب تـقوـم تـموکح هک یهاـگداد رد نینل روضـح مدـع ای روضـح هراـبرد
 رد ،دـندوـب هاـگ داد رد نینل روضـح رـب قـفاوـم فوکیرو یکستورـت ،فنـماک .دزیم رود ،دوـب هتـفرـگ
 و نیلاتـسا .دنتـشاد تفـلاخـم مادـقا نیا اـب هرگنک رد ناـگدننک تکرـش تیرثکا و نیلاتـسا هکیلاـح
 هـب يدامتـعا و هاـگداد نیا تیحالـص هـب يدامتـعا چیه هک دنتـخاـسیم ناشـن رـطاـخ نیفلاخـم
 مکاـح عاجـترا و تـقوـم تـموکح هـب يدامتـعا یب زا ناشـن نیا و دـشاـبیمن نینل ناـج نیمضت
 رد عـطاـق عـضوـم ای دـندوـب هاـگاد رد روضـح و یتینما تاـماقـم هـب نینل یفرعـم قـفاوـم هک ناـنآ .دوـب
 نینل یگدـنز يارـب هکنیا ای و دـندرکیمرواـب ارـنآ نیغورد ياهـفرـح و دنتـشادـن مکاـح عاجـترا رـبارـب
     .دنتشادیم شوخ یتموکح لماوع تسد هب ار نینل گرم و دندوبن لئاق یشزرا
 يراشـفاـپ بـس انـم ناـمز رد بالقـنا هـب مادـقا رـب نینل .دوـب زور هـلأسـم ،بالقـنا .دیسر ارـف هاـم ربتکا
 .تـفرگیم ار نینل بـناـج ،يزکرـم هتیمک تاسلـج یمامـت رد و دوـب نینل اـب هارمـه نیلاتـسا .تـشاد
 هرـخالاـب و دنتـسشنن ياـپ زا مادکچیه اـما دـندوـب تیلقا رد يزکرـم هتیمک رد نیلاتـسا و نینل
 :تـشوـنربتکا 13 خیراـت رد نیلاتـسا .دـندومـن بالقـنا يزیرهـماـنرـب ترورـض هـب عـناـق ار تیرثکا

 ارـف ”اـهاروـش تـسدرد تردـق یمامـت“ینعی یبالقـنا فدـه ققحـت ناـمز نونکا مـه هرـخالاـب«
 :هک درک دیکأـت رگید ياهـلاقـم رد هاـم ن امـه رد و .) اـهاروـش تردـق ـ هـلاقـم( »تـسا هدیسر
 هـب ـ هـلاقـم( »دراد یپ رد ار بالقـنا لک يدوـباـن رطـخ ،ریخأـت هـنوـگ رـه ،تـسا هدیسر ارـف ناـمز«
 بالقـنا نتـشاذـگ میقع يارـب یکستورـت ،دشیم نیعم بالقـنا ناـمز هکیلاـح رد .)؟ میدنـمزاین یچ
 و دـش لـسوتـم يرـگراک ياـهاروـش هـب یهد تیمها نیغورد ياـعدا ینعی يدیدـج درگـش هـب
 يرـگراک ياـهاروـش هرگنک نیمود يرازـگرـب زا سـپ هـب بالقـنا زور نتـخادـنا قیوعـت هـب ناـهاوـخ
 دـندوـب گروـبزرتـپ يوـس هـب تکرـحرد يرازـت شـترا ياـهورین هک دوـب یناـمز رد داهنشیپ نیا و .دـش
 ياـهورین رـب و هتـفای لـماک يالیتـسا رـهش عاـضوا رـب تختیاـپ هـب دورو اـب دوـب نکمم هظـحل رـه و
 و تـفرـگ داقتـنا داـب هـب ار یکستورـت زیمآ تـنایخ هـماـنرـب نیا نینل .دنـبای لـماک قوفـت یبالقـنا
 کی زـج يراک ،نتـسشن اـهاروـش هرگنک راظتـنا هـب و ینونک يهظـحل نداد تـسد زا« :تـشوـن
 .)تسا هدمآزارف نارحب ـ هلاقم( .»تسین تنایخ و لماک یگناوید
 یهدـناـمرـف زکرـم ناونـع هـب ار هرفـن جنـپ تأیه کی ،یهدـناـمرـف يارـب بزـح يزکرـم هتیمک



 .یکسنیژرـبژد و فونـبوـب ،یکسیتروا ،فـلدروـسِا ،نیلاتـسا :زا دـندوـب ترابـع هک دنکیم باختـنا
 هک یتسینومک دـض ياـههتـسدوراد و يزاوژروـب تاـعوبطـم نیغورد ت اغیلبت یمامـت فالـخرـب
 ،دنـهد ناشـن ربتکا بالقـنا هدـناـمزاـس و ربـهر ناونـع هـب ار یکستورـت ،دـنراد و هتـشاد شالـت
 .تـسا هتـشادـن ياـج تأیه نیا رد یکستورـت هک تـسنآ هدنـهدـناشـن يربـهر زکرـم بیکرـت
 هک تسین انعـم نیا هـب زین نیا و دـش هدیزـگرـب یماظـن یئارـجا هدـناـمرـف ناونـع هـب اهنـت یکستورـت
 .تـسا هدوـب بالقـنا یگنج هـماـنرـب نییعت و یبالقـنا حلـسم ياـههورـگ لیکشت وا يهفیظو
 تالاقـم .دوـب هدـش نییعت زین بالقـنا یماظـن يهـماـنرـب و دـندوـب دوـجوـم یبالقـنا حلـسم ياهـهورـگ
 ياقـفر هـب هـماـن“ ،1917ربتکا 8 )21( ـ ”نیشن هرانک کی ياـهزردـنا“ صوصخـب نینل ددعتـم
 يورین هک دنتـسه بلطـم نیا يایوـگ ربتکا 17)30( ـ ”اقـفر هـب هـماـن“ ،ربتکا 8 )21( ـ ”کیوشلـب
 دوـب هداد داهنشیپ نینل ار یماظـن ریخست ت ایلمع دربشیپ یگنوگـچ و دوـب دوـجوـم بالقـنا حلـسم
 هتفـگ اـن .دوـب هداـمآ و رـضاـح تاـموزلـم مامـت اـب هـماـنرـب یلمع يارـجا اهنـت یکستورـت يهفیظو و
 هـماـنرـب کی یئارـجا تیادـه نیب اـم نکیل و داد ماجـنا یبوـخ هـب ار هفیظو نیا یکستورـت هک دـنامـن
 گرزـب نیا .درادرایسب توافـت بالقـنا کی يربـهر اـب ،ارـجا يارـب هداـمآ تاـموزلـم اـب هدـش نیودـت
 نداد ناشـن تیمهایب روظنمـب ،یتسینومک دـض لـف احـم و تاـعوبطـم و یکستورـت صخـش یئامـن
 لـماک فذـح نکیل و درک فیرـحت یتدـم يارـب ناوتیم ار اـهدادیور .دـشابیم نیلاتـسا شقـن
 ،هتـشذـگ زا هدـناـم ياـجرـب دانـسا زا .دوـب دـهاوخـن زیمآ تیقفوـم هراومـه ،هشیمه يارـب تایعقاو
 ،ضرـغیب نادـهاـش تاجتـشوـن .دروخـن ار يزاوژروـب تافیرـحت بیرـف و درـب یپ تایعقاو هـب ناوتیم
 يرامیب ماگنهـب رابکی یتح هک نینل رـسمه ،ایاکسپورک .دنتـسه نانیمطا دروـم كرادـم زا یکی
 اـبا تایعقاو نایب زا ،دـش یهاوـخ رذـع ناـهاوـخ و تـشاد یظفل ياهرـجاشـم نیلاتـسا اـب ،نینل
 عیاـقو دـنور رد هک دوبـن یفداصـت« :تـشوـن ربتکا بالقـنا رد نیلاتـسا شقـن دروـم رد وا .تـشادـن
 طیارـش رد هک یئاهـناسـنا ،دـندوبـن نازیرـگ یتیلوئـسم لوبـق زا هک دـندـش ماگشیپ یئاـهناسـنا نانـچ
 نیرتمهـم ،نیلاتـسا قیفر .دنتـشادـن ار ندـش رادـماـن ناکما ،موادـم دیعبت و يریگتـسد و ینوـناـق ریغ
 زا یتارـطاـخ ـ باتک( دوـب یئاهـناسـنا نینچ هرـمز زا ،ربتکا يزوریپ و یبزـح هدـناـمزاـس صخـش
 :تــشوــن بالقــنا نآ رد يو شقــن و ربتکا بالقــنا زا یکستورــت یبایزرا دروــم رد و . )نینل

 هک یشقن یکستورـت  « و »تـسا هدوبـن یکستورـت قیفر توـق هطقـن زـگرـه یتسیسکراـم لیلـحت«
 هـب ار هدـمآرد دـحاو نـت کی توسک هـب هک یناـمزاـس ناونـع هـب ،لک کی هـباثـم هـب بزـح طـسوـت
 . )ربتکا بالقنا ياهسرد ـ باتک( »دسانشیمن تیمسر
 نیب یتسیلایسوـس تابـسانـم يرارـقرـب ،فیاـظو نیرتـگرزـب زا یکی .دیدرـگزوریپ ربتکا بالقـنا
 . دـشراذـگاو نیلاتـسا ي هدـهعرـب نیگنس يهفیظو نیا .دوـب هیسور نکاـس نوـگاـنوـگ ياهتیلم
 ياهیروهمـج ، نیلاتـسا يربـهر تحـت . دـش هدیزـگرـب اهتیلمروـما یلمرسیمک ناونـع هـب نیلاتـسا
 ،یلم قوقـح هـب كرتـشم نیمزرـس کی نوـگاـنوـگ ياهتیلم راـب نیلوا يارـب و دـندـش داجیا يوروـش
 طـباور هـب مسیرازـت ناـمز رد قـباـس  هـنامصـخ طـباور .دنتـفای تـسد دوـخ یگنهرـف و یسایس



 دادرارـق ياضـما رـب ینبم نینل حرـط زا ،نینل راداـفو رای ناونـع هـب نیلاتـسا .دـش لیدبـت هـناردارـب
 رد یکستورـت هـن انـئاـخ لامـعا و اـه ینکشراک اـب تفـلاخـم هـب و درک يرادبـناـج کسفوتیل ـ تـسرـب
 زا یشخب ،یکستورـت ياـهینکشراک یپ رد .تـساـخرـب * ناتـسلگنا و هسـنارـف يرکوـن شریذـپ
 :تـشوـن دروـم نیا رد ایاکسپورک .دـمآرد نامـلآ رایتخا هـب یتازایتما و تـفر تـسد زا يوروـش كاـخ
 تاجـن اـت تـشاد رـتشیب یتیمها هدنبیرـف تـسژوا يارـب .تـشاد تـسود ار یظافـل یکستورـت«
 شـترا ياـههدـناـمزاـب .دیسر ارـف یلـخاد ياهگنـج ناـمز .)نینلزا یتارـطاـخ( »گنـج زا يوروـش
 كاـخ هـب هلمـح  ،یجراـخروشک 14 یهارمـه و يرای اـب یلـخاد یعاجـترا ياـهورین یمامـت و يرازـت
 یتسیاـبیم یکستورـت .دـش هدیزـگرـب عاـفد یلمرسیمک ناونـع هـب یکستورـت .دـندرکزاـغآ ار يوروـش
 ،درکیم لمـع فـلدوـسا و نیلاتـسا تکرـش اـب و نینل رظـن ریز هک گنـج ياروـش اـب يراکمه رد
 اـب طابـترا رد اهنـت و هـنارـسدوـخ دراوـم رثکا رد وا . دنک لامـعا ار خرـس شـترا رـب یهدـناـمرـف
 یخرـب ببـس و درک لمـع ،دـندوـب يرازـت شـترا يهدـناـمزاـب بلـغا هک شـترا یماظـن ناـهدـناـمرـف
 و دیدرـگ لمـع دراو نیلاتـسا ،دراوـم نیا رد .دـش زاـبرـس نارازـه تیمودصـم و گرـم و اهتسکش
 هـب اـهدعـب هک( نیسیراـس رـهش .تـفرـگ ولـج تسکش زا ای و دـش نومنـهر يزوریپ هـب ار اهتسکش
 و وکسم نیب یلاصـتا هقلـح نیرتمهـم هک )يزورـما دارـگ اگـلو ـ دـش هداد ماـن رییغت دارگنیلاتـسا
 طوقـس لاـح رد وا يرازـت نارـسفا و یکستورـت یتیافکیب رـثا رد دوـب زاقفـق و نیئارکوا اـب دارگنینل
 طوقـس .دـندوـب هدروآ دوـجو هـب يدیدـش ینمااـن اجـنآ رد دیفسدراـگ يذوفـن ياـهورین و دوـب
 یجراـخ زواجتـم ياـهورین و دیفسدراـگ عفـن هـب ار یلـخاد گنـج تـشوـنرـس تـسناوـتیم نیسیراـس
 روـمأـم نینل بـناـج زا روتـسد اـب نیلاتـسا .دنک دودـسم طاقـن ریاـس هـب ار یناـسر هلـغ هار و هداد رییغت
 لاـس رـخاوا رد .داد تخـس یتسکش ار زواجتـم و دیفس دراـگ ياـهورین و دـش نیسیراـس زا عاـفد

 و رـس روـمأـم ،نینل يوـس زا نیلاتـسا .دوـب هدـمآ دوـجو هـب رواـخ يههبـج رد یناـماسـباـن عـضو 1918
 روتـسد زا تـسناوـت نیلاتـسا .داد تاجـن طوقـس زا ار مرـپ رـهش و دـش ههبـج نآ هـب نداد ناـماـس
 ياهـهوک رد ناتـسمز ياهـهاـم رد ار خرـس شـترا تـساوـخیم هکرواـخ ههبـج رد یکستورـت هـنانـئاـخ
 تالمـح یپ رد هک دریگولـج ،دراد زاـب كاچلک ياـهورین اـب گنـج هـمادا زا و دزاـس رقتـسم لاروا
 یلم رسیمک َتمـِس هـب نینل داهنشیپ رـبانـب 1919 لاـس زا نیلاتـسا .دـش دوـباـن كاچلک ،خرـس شـترا
 اهنـت نیلاتـسا .دـش هدیزـگرـب اهتیلم روـما یلمرسیمک ظفـح نمـض رد ناـناقـهد و نارـگراک یسرزاـب
 اـت هک دـناـسریم دروـم نیمه و دوـب يراسیمک بصنـم ود ياراد هک دوـب يوروـش داحـتا رد يرفـن
 نانـچ بونـج  ههبـج رد نیلاتـسا بایغ رد یکستورـت .دوـب نینل دامتـعا دروـم و بوبحـم دـح هـچ
 و درکیم لاغـشا يرگید زا سـپ یکی ار اـهرـهش نکیند شـترا هک دوـب هدروآ دوـجو هـب ین اـماسـباـن
 راعـش نینل هک دوـب هدـش راجنـهاـن نانـچ عاـضوا .دوـب هدروآرد فرصـت هـب ًاددـجم ار نیسیراـس رـهش
 اـب و دـش بونـج رد گنـجروـمأـم نیلاتـسا .تـخاـس حرـط ار »نکیند هیلع هزرابـم هار رد همـه«
 و تـخاـس دراو نکیند هـب ار یتخس تسکش ،یکستورـت هشقـن فالـخرـب ًالـماک ياهـماـنرـب يارـجا
 نتـخاـس روبجـم رـب ینبم یکستورـت دیدـج تـن ایخ و ینکشراک رـگا و تـخاـس دازآ زین ار نیئارکوا



ـ  یکستورـت هدروـخ تسکش شـترا هـب کمک يارـب ن اتـسهل يوـس هـب بونـج شـترا لاقتـنا
 هداد تسکش همیرک رد ار لگـنارو شـترا یتح تـسناوتیم نیلاتـسا ،دـمآیمن شیپ ،یکسفچاـخوـت
 و هـنایوـجارـجاـم هـماـنرـب یپ رد .* دـناـسرـب نایاـپ هـب ار نیزواجتـم و دیفسدراـگ هیلک تسکش و
 عورـش بـسانـم و یفاک یگداـمآ نودـب ن اتـسهل هـب هلمـح یکسفوـچاـخوـت ـ یکستورـت كوکشم
 هتـشاد مالـعا ًابتک اـهراـب ار دوـخ تفـلاخـم و دوـب فـلاخـم طیارـش نآ رد هلمـح نیا اـب نیلاتـسا .دـش
 ناـگدنـمزر« :هک درکرداـص ار هلمـح ناـمرـف پـچ حالطـصاـب ییوـگ هـفازـگ اـب یکسفچاـخوـت .دوـب
 نییعت برـغ رد یناهـج بالقـنا تـشوـنرـس .دیزودـب بالقـنا هـب ار دوـخ هاگـن ،يرـگراک بالقـنا
 حلـص و تداعـس نامیاـههزینرـس اـب .درذگیم ناتـسهل يهزانـج يور زا یناهـج شـتآ هار .دـش دـهاوـخ
 زا یئاهـناتـسا ،گنـج نیا رد تسکش یپ رد .»درک میهاوـخ هیدـه شکتمـحز تیرـشب هـب ار
 زاـبرـس رازـه تصـش زا شیب ناققحـم دروآرـب قبـط و دـندـش قحلـم ناتـسهل هـب و ادـج يوروـش
 .دندش هتشک اههاگودرا رد تر اسا ای گنج رد خرس شترا
 رد تـسناوـتیم ،دوبـن نیلاتـسا ياهیراکادـف و قیقد ت اـمادـقا رـگا هک دیسر نایاـپ هـب یلـخاد گنـج
 يهزرابـم و ”پـن“ هـماـنرـب نایرـج رد .دـسر ارـف يوروـش ریهامـج داحـتا خیراـت نایاـپ ،ناـمز نامـه
 هـلاقـم .دوـب نینل ناـبزمـه و هارمـه نیلاتـسا ،يرـگراک ياـههیداحـتا يزاـس یماظـن هیلع نینل
 يرـگیماظـن هیرظـن زا داقتـنا و نینل هیرظـن زا عاـفد رد ناـمز نیا هـب طوـبرـم ”اـم تاـفالتـخا“
 نینل داهنشیپ رـب انـب نیلاتـسا )1922لیروآ و سراـم( بزـح مـهدزای هرگنک رد .* تـسا یکستورـت
 فیاـظو یمامـت ماجـنا ،نینل يرامیب ناـمز رد .دـش هدیزـگرـب يزکرـم هتیمک لوا ریبد تمـس هـب
 . تفرگ رارق نیلاتسا يهدهعرب نینل
 هتـشذگـن نینل تـشذـگرد زا یهاـم دنـچ زونـه .تـشذـگرد ،بالقـنا ربـهر ،نینل 1924 هیوـناژ 21 رد
 یتعنص نیگنس يهفیظو یتسیابیم نیلاتـسا .دـشزاـغآ یکستورـت دیدـج ياـهيراکبارـخ هک دوـب
 هـجاوـم هنیمز هـس رد یکستورـت ياـهيراکبارـخو اـهینکشراک اـب هک دربـب شیپ هـب ار روشک ندرک
 ریبد ماقـم زا نیلاتـسا يرانکرـب داهنشیپ يزکرـم هتیمک يارـب ياهـماـن رد نینل هکنیا :مکی .دـش
 نینل هک ار هـماـن نیا .دوـب هداد ،رـتبـسانـم یصخش ندـش تـفای تروـص رد ار يزکرـم هتیمک لوا
 ،دوـب هتـشوـن بزـح ياضـعا یمامـت يارـب هـن یتح ،ینوریب راشتـنا يارـب هـن و يزکرـم هتیمک يارـب
 یتینما ناـمزاـس سوـساـج نمـض رد هک یئاکیرـمآ تسیکستورـت کی هـب یکستورـت هتـسدوراد
 و نینلرظـن هـب مارتـحا يارـب نیلاتـسا .درک عیزوـت و پاـچ زین وا هک دیناـسر ،دوـب مـه ناتـسلگنا
 هتیمک مونلـپ رد راـب رـگد ،13 هرگنک رد راـب کی ـ دوـخ َتمـِس زا راـب هـس ،یبزـح تدـحو ظفـح
 يزکرــم هتیمک و هرگنک راــب رــه نکیل و داد افعتــسا ـ 15 هرگنک رد راــب نیرــخآ و يزکرــم
 نیلاتـسا زا رـتبـسانـم ار يدرـف چیه ،يزکرـم هتیمک یمامـت اریز ،تـفریذپـن ار نیلاتـسا يافعتـسا
 رد مسیلایسوـس نامتـخاـس ناکما مدـع یتسینینل دـض ثحـب یکستورـت :مود .دادـن صیخشت
 ،دوـخ يورین هـب ءاکتا اـب يوروـش ندرک یتعنص يارـب شالـت ياـج هـب و دیشک شیپ ار يوروـش
 فالـخرـب یکستورـت هکنیا موـس و .دـش یناهـج يرادهیاـمرـس رد ماـغدا و اـب يراکمه ناـهاوـخ



 نویسکارـف هـب مادـقا هـنایفخم ،نویسکارـف تیعونمـم رـب ینبم مـهدزای و مـهد ياـههرگنک تاـبوصـم
 ياـههـماـنرـب ققحـت رد شالـت و يروشک و یبزـح فیاـظو دربشیپ نمـض رد نیلاتـسا .درک يزاـب
 هزرابـم هـب زین هـباشـم و یکستورـت هتـسدوراد ياـهيراکبارـخ اـب دوـب روبجـم ،يوروـش ندرک یتعنص
 مدـع یعدـم غورد هـب ،دروخیم تسکش هک ههبـج هـس نآ زا کی رـه رد یکستورـت .دـهد هـمادا
 .* دادیم همادا هنایفخم زاب یلو دشیم برخم ياهشالت نانچ
 و یکیوشلـب دـض فیثک يهقـباـس و یکستورـت ياـهینکشراک و اـهيراکبارـخ مامـت دوـجو اـب
 نآ رد ار لامـعا نیا نیلاتـسا ،یلـخاد گنـج و نامـلآ اـب حلـص دقـع رد وا برـخم لامـعا نینچمه
 میکحت و حیحصت یپ رد ور نیا زا و تـسنادیمن تـنایخ و درکیم یقلت هابتـشا ناونـع هـب ناـمز
 يهتیمک يوـس زا فنـماک و فیونیز مـهدراهـچ هرگنک زا شیپ هکیناـمز .دوـب بزـح تدـحو
 ترورـض رـب اریز درک تفـلاخـم اـضاقـت نآ اـب نیلاتـسا ،دـندـش راتـساوـخ ار یکستورـت جارـخا ،دارگنینل
 ،نیلاتـسا هک دوـشروصـت هـناقمـحا هاـگ رـه .تـشاد رواـب بزـح تدـحو میکحت و تاـهابتـشا حیحصت
 نیرـتبـسانـم ناـمز نیا رد هک دوـش هتـسناد یتسیاـب ،تـسنادیم دوـخ بیقر ناونـع هـب ار یکستورـت
 هرگنکرد نیلاتـسا .دوـبیم ،دوـب هدـش هـلوزیا ًالـماک هک بزـح زا یکستورـت جارـخا يارـب تیعقوـم
 يرارـق بزـح زا یکستورـت جارـخا يهراـبرد دارگنینل یتلایا هتیمک« :تـشادراهـظا مـهدراهـچ
 نیا زا دعـب یمک .....میدرکن تقـفاوـم رـما نیا اـب يزکرـم هتیمک تیرثکا ینعی ،اـم .درکرداـص
 يروـف جارـخا فنـماک قافـتا هـب اـهيدارگنینل و دـمآ درـگ يزکرـم هتیمک مونلـپ هک یماگنـه ،نایرـج
 تقـفاوـم مـه نویسیزوـپا داهنشیپ نیا اـب اـم ،دـندـشراتـساوـخ یسایس تأیهزا ار یکستورـت
 وضـع عطـق تـسایس هک میتـسنادیم اریز میدرکن تقـفاوـم فنـماک و فیونیز اـب اـم .... .میدرکن
 اهـنآ اریز( يریگنوـخ يهویش ،وضـع عطـق يهویش .درادرـب رد ار يدایز تارطـخ بزـح يارـب
 ، ار يرگید ادرـف ،میدرک عطـق ار وضـع کی زورـما .تـسا يرـسم و كاـنرطـخ )دـندوـب نوـخراتـساوـخ
 اـب هـجوچیهب نیلاتـسا .»؟دـناـم دـهاوـخ یقاـب هـچ بزـح رد اـم يارـب سـپ ،ار یموـس ادرـف سـپ
 یتح و يراتفـگ هـچ و يراتـشوـن تروـص هـب هـچ وا اـب اـهراـب و تـشادـن قـفاوـت یکستورـت تایرظـن
 جارـخا ناـهاوـخ یصخش و یسایس رظـن فالتـخا يانبـم رـب اهنـت یلو ، دوـب هدـشریگرد یصخش
 رد .دوبـن دروـم اهنـت ،ناـمز نآ رد یکستورـت دروـم .دیشیدـنایم بزـح تدـحو هـب اریز ،دوبـن
 نینل ،دـنداد وـل هیرـشن کی رد ار مایق ناـمز فنـماک و فیونیز هکیناـمز ، بالقـنا زا شیپ ياـهزور
 نیلاتـسا ،دـندرک داقتـنا دوـخ زا رفـن ود نآ هک ییاـج نآ زا یلو .دـش بزـح زا ود نآ جارـخا راتـساوـخ
 یبزـح نورد یسارکوـمد هـب نیلاتـسا .دـندـناـم بزـح رد اهـنآ و دـش نـت ود نآ ششخـب راتـساوـخ
 .تـسنادیم یتسیسکراـم ياهویش ار دوـخ زا داقتـنا و داقتـنا و درکیم ارـجا ارـنآ و تـشاد لـماک نامیا
 هـجوـت یبزـح تاروتـسد هـب ای و درکیم هشیپ ار بزـح هـب تـنایخ يوضـع هکیناـمز رد اهنـت نیلاتـسا
 .تـسنادیم بـس انـم ار وضـع جارـخا ،مهـعاوـنا و درکیم هدافتـسا ءوـس دوـخ ماقـم زا ای و درکیمن
 هتـسدوراد تایرظـن تسکش یپ رد رگید ياهدـع و فکاـتایپ ، فنـماک ،فیونیز هکیناـمز نیلاتـسا
 هکنیا دوــجو اــب ار يدرــف چیه جارــخا ،دنتــفرــگرارــق ضحــم تیلقا رد یکستورــت ـ فیونیز



 رـبارـب رد رظـن مـه 4000 دودـح اهنـت و دـندوـب هدرک لیمـحت بزـح رـب ار ینالوـط سـب ياهرـجاشـم
 هـب يدارـفا کیرـحت هـب مادـقا ناـنآ هکیناـمز یلو .دـشن راتـساوـخ ،دنتـشاد فـلاخـم 724000

 نارادـفرـط يایاقـب اـب يراکمه و بالقـنا درگـلاـس نیمهد شراـم ماگنهـب یبزـح دـض تارـهاظـت
 اـهنآ هکیناـمز ،گرزـب تـنایخ نیا دوـجو اـب اـما .دـش بزـح زا اهـنآ جارـخا ناـهاوـخ ،دـندرک دیفسدراـگ
 اـب نیلاتـسا ،دـناـم دنـهاوـخ راداـفو روشک و بزـح هـب دـنداد لوـق و دـندرک داقتـنا دوـخ لامـعا زا
 نیا .دنتـشگزاـب دوـخ قـباـس ياـهتَمِـس هـب ًارثکا یتح و درک تقـفاوـم اـهنآ تـشگزاـب ياـضاقـت
 کمدرـم ناسـب بزـح تدـحو هـب نیلاتـسا هک دراد نآ زا ن اشـن رگید دراوـم رایسب و اـههـنومـن
 وا .درکیم تـشذـگ ،هـناـقداـص دوـخ زا داقتـنا تروـص رد ناراک اطـخ هابتـشا زا و تسیرگـنیم مشـچ
 .نآرورس هن ،تسنادیم ایراتلورپ و بزح راذگتمدخ ار دوخ
 .تـسنادیم بزـح دـشر ببـس ارـنآو دادیم ناوارـف تیمها یبزـح نورد یسارکوـمد هـب نیلاتـسا
 يور زا ای ،دـش ل امیاـپ یبزـح نورد یسارکوـمد ،نیلاتـسا ن اـمز رد هک دنتـسه یعدـم هک یناسک
 اـب و دنتـسه تسینومک دـض ًاعـقاو ای و دـنرادنـپیم نینچ اهتسینومک دـض ياـههتـشوـن هـب دامتـعا
 هـچ هک نینل ناـمز هـب .دنـشابیم یتسینومک شبنـج یگدنکارـپ و يزاـس هدوـلآ ددـصرد یفاـب غورد
 نایرـج ینلع سـل اجـم و تایرـشن حطـس رد بزـحزا نوریب و بزـح نورد رد ینلع ياـهوگتفـگ
 يور زا هـچ ، نیدقنـم اریز ،مرادـن هراـشا دایز ،تـساـههیداحـتا دروـم رد ثحـب ،نآ يهـنومـن و تـشاد
ـ  یفیونیز هتـسدوراد هیرظـن .دـنراد هیکت نیلاتـسا ن اـمز رـب ٌاـتدمـع ،هـناـضرغـم هـچ و یعالـطایب
 یسررـب و دـش هتـشاذـگ ثحـب هـب بزـح یمامـت رد هاـم نیدنـچ تدـم هـب 1926 لاـس رد یکستورـت
 رد هک یناـمز اـت یکستورـت ياـهباتک .تـفر هراـشا دروـم نآ رد يریگ يأر يهجیتن هـب هک دیدرـگ
 هک ربتکا بالقـنا دروـم رد ياهتـشوـن نامـه هلمـج زا ،دشیم هتـخورـف و پاـچ يوروـش رد ،دوـب بزـح
 یسک رـه هک تـشاد دوـجو دازآ نوتـس ادوارـپ و ایتـسوزیا رد .دـش هدروآ ،نآ هـب ایاکسپورک داقتـنا
 تـشاد هدـهعرـب ار ایتـسوزیا تیلوئـسم اهـتدـم نیراـخوـب .دسیونـب اجـنآ رد ار دوـخ تایرظـن تـسناوتیم
 بـل اـغ تایرظـن فالـخ هک نیراـخوـب تایرظـن راـب نیدنـچ .درکیم حرـط اجـنآ رد ار دوـخ تایرظـن و
 تیمها مک اهکالوکرطـخ هـب هک یکسفشوـگوـب ياـهزـت  .دیسر پاـچ هـب ادوارـپ رد دوـب بزـح رـب
 هـب هک فیونیز ياـههتـشوـن و تالاقـم .دـش هداهـن ثحـب هـب يزکرـم هتیمک و بزـح رد یتدـم ،دادیم
 هیرـشن رد ”مسینینل“ و ”رصـع هفسلـف“ هلمـج زا دادیمن تیمها ناـناقـهد هـب هـجوـت ترورـض
 یفن ار بزـح يرتـلورـپ تیهاـم هک فـنایرتـسوـن تالاقـم .دـندـش پاـچ ”ادوارـپ ایاکس دارگنینل“
 هتیمک ناـگرا و هیموی هـماـنزور ”اـتوـن دـب“ هیرـشنرد .دوـب یبزـح نورد ثـحابـم هلمـج زا درکیم
 نیلاتـسا هیبیذکت خـساـپ هک دیسر پاـچ هـب نیلاتـسا هـب اهـغورد یخرـب ب استـنا اـب ياهـلاقـم ،يزکرـم
 يهـلاقـم 1925 هیوـناژ 18 ادوارـپ رد .تـسا دوـجوـم اـههمـجرـت رد زونـه 1925 لیروآ 5 خیراـت هـب
 لاـح هـنایم ناـناقـهد اـب داحـتا ترورـض یفن هـب هک ”ندرک یکیوشلـب هـب عـجار“ ماـن هـب فیونیز
 هـب ینالوـط یتدـم يارـب یتسیاـب روشک دوـب دقتعـم هک نیناـش ياـهزـت .دوـب هدـش جرد ،تـشاد هراـشا
 فـلاخـم و دنک دراو ار رازـبا و تالآ و رداـص ار يزرواشک تالوصحـم ،دزادرپـب يزرواشکروـما



 دوـخ يورین هـب ءاکتا يانبـم رـب ندرک یتعنص رـب ینبم يزکرـم هتیمک تیرثکا و نیلاتـسا هیرظـن
 زا تـشم هک هـنومـن دنـچ نیا ایآ .دیسریم پاـچ هـب ”نزیژ ایاکسچیموـنوکا“ هیرـشن رد ،دوـب
 صخـشرـگا ؟ دـنرادـن هعـماـج نوردرد یتحو یبزـح نورد یسارکوـمدزا ناشـن ،تـساراورـخ
 هـبرامـش یب يدراوـمرد وا هک درک دـهاوـخ هدـهاشـم ، دنک عوـجر نیلاتـساراـثآ هـب ضرـغ یبِرگـشواک
 تایرظـن نآ .دنکیم يدیئ أـت ای یفنم داقتـنا ت ایرـشن ایو بزـحرد هـحورطـم هیرظـن نآ ای نیا
 رد حرـط نیمه ایآ و ، هـن ای دوـشیم هتـخادرـپ اهـنآ هـب هک دنـش اـب هدـش حرـط یئاـجرد یتسیاـب
 مدـع زا ”نیدقتنـم“ روظنـمرـگا ؟تسین یسارکوـمد هـب هـجوـت يانعـم هـب بزـح نوریب و نورد
 تیلقا یتسیاـبیمن ،یفاک تروشـم و ثحـب دوـجو اـب هک تـسا نیا رـب بزـح نورد رد یسارکوـمد
 زا ،دنکب تـساوـخ يراک رـه و دروخـب ار دوـخ شآ فورعـم لوـق هـب سک رـه و دـشاـب تیرثکا عـباـت
 . دمهفب دهاوخیمن ضرغ اب ای و تسا هدیمهفن یچیه کیتارکومد تیزکرم
 گنـج لاـس هـس یپ رد هک ار يروشک .دوـب نیلاتـسا يهدـهع رـب روشک ندرک یتعنص هفیظو
 هدیشک ینامتـخاـس و يزرواشک ،يداصتـقا ،یتعنص یناریو هـب یلـخاد گنـج لاـس راهـچ و یناهـج
 هـلاـس جنـپ ياـههـماـنرـب یط رد نیلاتـسا يربـهر اـب تـلود و بزـح .تـخاـس وـن زا تسیابیم دوـب هدـش
 نیلوا زاـغآ ماگنهـب .تخیگنارـب ار نایناهـج باجـعا هک دـندـش ناریو يروشک نامتـخاـس هـب قـفوـم
 دیاـب .میاهدـناـم بقـع هتـفرشیپ ياـهروشک زا لاـس 100اـت 50 اـم« :تفـگ نیلاتـسا هـلاـس جنـپ هـماـنرـب
 دنـهاوـخ مـهرد ار اـم ای مینکیم ار راک نیا اـم ای .مینک یط لاـس هد ضرـع رد ار هلـصاـف نیا
 راهـچ تدـم رد لوا هـلاـس جنـپ هـماـنرـب .دیرـفآ هـسامـح و داتـفا هارـب اـهفوـناـخاتـسا شبنـج .»تسکش
 دـض رد هک یسیلگنا رادکناـب کی نوسیگ يرـج هکیروطـب ،دیسر نایاـپ هـب هـناقـفوـم لاـس
 :تفـگ 1932 لاـسرد يوروـش زا رادید کی زا سـپ ،تـشادـن کش سک چیه وا ندوـب تسینومک
 و رادهیاـمرـس کی ًاصخشـم نـم .متـسه کیوشلـب هـن و تسینومک هـن نـم هک میوگـب مـهاوخیم«
 ًابیرقـت و هدـناـمزاـب راک زا اـم ياـههـناـخراک زا يرایسب هکیناـمز رد تـسرد ....مـشاـبیم عیانـص بـحاـص
 جنـپ ياـههـماـنرـب .دزاـتیم شیپ هـب هیسور ،دـندرگیم راک لابـند هـب هـناـسویأـم اـم مدرـم زا نویلیم هـس
 هک دیشاـب نئمطـم اـما ،میدرک ینیب شیپ ار اـهنآ تسکش و میتفرـگ ءازهتـسا هـب ار هـلاـس
 دـشر هـلاـس جنـپ هـماـنرـب نیلوا یپ رد .»تـسا هدـش ارـجا رظـن دروـم دـح زا شیب هـلاـس جنـپ ياـههـماـنرـب
 رد هکیلاـح رد تـفای شیازـفا رـبارـب 4 هـب یناهـج گنـج زا شیپ ینعی 1913 لاـس تبـسن هـب عیانـص
 زکارـم تردـق .تـشاد دوـجو لزنـت دـصرد 25 ن امـلآ رد و دـصرد 15 ناتـسلگنا رد ناـمز نامـه
 زاـغآ زا .تـفای شیازـفا رـبارـب هـس هـب کیدزـن يدعـب هـماـنرـب رد و رـبارـب مین و ود هـماـنرـب نیا رد قرـب
 شخـب هک دـش يزادـنا هار يدیلوـت هسـسؤـم رازـه هـن زا سیب 1940 لاـس اـت لوا هـلاـس جنـپ هـماـنرـب
 رـبارـب تـشه هـب یناهـج گنـج زا شیپ هـب تبـسن تعنـص دـشر .دوـب لاروا و يربیس رد اـهنآ مظـعا
 هزیناکم و يزاـس زوخـلوـس و زوخلک هـماـنرـب .دوـب گرزـب یتعنص هـناـخراک 4500 لـماـش هک دیسر
 رد .تـفر شیپ هـب يزیگنا تفگـش تـعرـس اـب اهکالوک ياـهيراکبارـخ مـغریلع يزرواشک ندرک
 تـشادرـب نیشاـم ،رازـه 18 اـهروتکارـت دادعـت ،هـلاـس جنـپ هـماـنرـب نیلوا يارـجا زاـغآ رد هکیلاـح



 648 اـهزوخـلوـس و اـهزوخلکرد 1941 لاـسرد ،دوـب ددـع 700 يراـب نیشاـم و ددـع ود لوصحـم
 هـب لوغشـم يراـب نیشاـم رازـه 228 و لوصحـم تـشادرـب نیشاـم رازـه 182 ،روتکارـت رازـه
 .دندوبراک
 هکیلاـح رد .دوـب یلـخاد گنـج و یناهـج گنـج لابـندـب يوروـش یساـسا ت الضعـم زا یکی نکسم
 یپ رد ،دوـب هدـش يزاـس نامتـخاـس عـبرـم رتـم نویلیم 42/9 اهنـت 1928 اـت 1918 لاـس هد رد
 هـماـنرـب رد ،عـبرـم رتـم نویلیم 42/2 مود هـماـنرـب رد ،عـبرـمرتـم نویلیم 38/7 لوا هـلاسجنـپ هـماـنرـب
 زا ینعی مـجنپ هـماـنرـب رد و عـبرـمرتـم نویلیم 49/8 مراهـچ هـماـنرـب رد ، عـبرـمرتـم نویلیم 42 موـس

 یلک هـب نکسم لکشم و دـش يزاـس نامتـخاـس عـبرـمرتـم نویلیم 103 هـب کیدزـن 1950اـت 1946
 1914 لاـس هـب تبـسن 1950 لاـس رد نازوـمآ شـناد دادعـت نیلاتـسا يربـهر نارود رد .دـش لـح
 ًابیرقـت يداوسیب .دیدرـگ رـبارـب 11 یلاـع شزوـمآ دادعـت و تـشاد رـبارـب 360 دودـح یشیازـفا
 لاـس زا یگدـنز هیلوا ماـقرا رثکا تمیق .تـفای لیلقت تـعاـس 7 هـب هـنازور راک  .دـش نکهشیر

 .دـندـش نازرا رـبارـب 2/5 تـشوـگ و رـبارـب ود ناـن هلمـج زا هک دنتـفای شـهاک اـهراـب 1953 اـت 1947
 تیمها زا ....و رـتآئـت ،هزوـم و هـناخـباتک ،هاگشـناد و سرادـم ،ین اـمرد زکارـم و ن اتـسرامیب یئاـپرـب
 رازـه 84 ،هاگـناـمرد و ناتـسرامیب رازـه 40 دودـح مود یناهـج گنـج رد .دـندوـب رادروـخرـب یصاـخ
 زا سـپ هک دـندـش ناریو ینامـلآ ياـهتسیشاـف ياـهنارابمـب یپ رد هـناخـباتک رازـه 43 و هـسردـم
 ناـمز اـت اـهيزاـسوـن زا یشخب اهنـت هک زکارـم نیا یناریو نانچـنآ .دیدرـگزاـغآ اهـنآ يزاـسزاـب گنـج
 .تفرگ ماجنا نیلاتسا نارود رد هک تسا یمیظع راک دعُب يهدنهدناشن ،دنشابیم گنج
 نیب زا يراکیب ،تـشاد هدـهعرـب ار روشک و ینینل بزـح يربـهر و دوـب هدـنز نیلاتـسا هکیناـمز رد
 یتفرشیپ روشک ندرک یتعنص ،تـفر نیب زا اشحـف ،دـش نکهشیر هردـخم داوـم هـب دایتعا ،تـفر
 گنـج لاـس راهـچ و یناهـج گنـج ود ،مسیرازـت زا هدید بیسآ يوروـش هکیروطـب تـفای فرگـش
ـ  یکستورـت ياـه هتـسدوراد ياـهرورـت و اهیراکبارـخ ،یکالوک ياـهرورـت و اهیراکبارـخ ،یلـخاد
 هـب هیکت اـب تـسناوـت يوروـش ،اهتسیلایرپـما يوـس زا روشک يداصتـقا هرـصاحـم و * یفیونیز
 لیصحت و ن اـمرد ،نکسم هرود نآ رد .دوـش لیدبـت ناهـج یتعنص تردـق نیمود هـب دوـخ يورین
 اهتیلم نیب تـموصـخ ،دیدرـگ یکارتـشا و هزیناکم ًالـماک يزرواشک ،دـش ناگیار لـحارـم مامـت رد
 نیمضت ،تـفای ققحـت نادرـم و ناـنز لـماک يرـبارـب ،دـش لیدبـت هـنامیمص يرـبارـب و یتـسود هـب
 هـب موجـه تأرـج يزواجتـم چیه هک دیسر یماظـن تردـق نانـچ هـب روشک ،دیدرـگ ارـجا اـهتمیق
 دـش يراـخ شخبیدازآ و یتسینومک ياهشبنـج هـب يوروـش غیرد یب ياهکمک ،تـشادـن ار اـج نآ
 هـچ ؟دنتـسه تیمهایب فرگـش تـفرشیپ و درواتـسد همـه نیا ایآ ....و یناهـج يزاوژروـب مشـچرـب
 زیمآ تیقفوـم ماجـنا نارگـن هراومـه و تـشاد هدـهعرـب ار یناسـنا هـماـنرـب همـه نیا يربـهر یسک
 . دوب گرزب نیلاتسا ،نینل رادافو درگاش صخش نیا هک مینادیم همه ؟دوب اهنآ
 ینعم هـب نیلاتـسا هـب کیربـت« :تفـگ نیلاتـسا دـلوـت لاـس نیمتصش نشـجرد نودهسـتوـئاـم
 تـسا یهار زا ینابیتـشپ ، مسیلایسوـس يزوریپ زا ینابیتـشپ ینعم هـب ،تـسوا هار و وا زا ینابیتـشپ



 هزورـما هک اریز ،تـسا يزیزـع تـسود زا ینابیتـشپ ینعم هـب ،دـهدیم ناشـن تیرـشب هـب وا هک
 اهنـت و تـسا هداد ناشـن نیلاتـسا هک یهار زا اهنـت و دـنربیم رـس هـب جـنر رد تیرـشب میظع تیرثکا
 يزوریپ هار رد نیلاتـسا کمک .»دـشخب یئاـهر جـنر زا ار دوـخ دـناوتیم تیرـشب ،نیلاتـسا کمک هـب
 ،تـفاتـش ایناپـسا بالقـنا کمک هـب هک يروشک هـناگی . دوـب هبـئ اـشیب هرکو مانتیو ،نیچ تاـبالقـنا
 يوروـش یماظـن هـلومـحم« :هک دـنراد ناـعذا یتسینومک دـض یبرـغ عـبانـم یتح .دوـب اـهاروـش روشک
 ربتکا 29 رد . دوـب 31و 16 ، 15 يآ فـپراک یلُپ یگنج يامیپاوـه 42 لـماـش 1936ربتکا هاـم رد
  يراـب یتشک ....دنتـشاد تکرـش الیوـس رـهش نارابمـب رد 2 ب ـ سا فـلوـپوـت ياـهامیپاوـه
 ياهکناـت لـماـش دوـخ يهـلومـحم ربتکا 12 رد ”لوـموسمک“ يراـب یتشک و ربتکا 4 رد ”هشپـماک“
 نـت 2150 ًاتیاهـن يوروـش یماظـن ناراشتـسم دادعـت ....دـندرک هیلـخت اـناـتراک ردنـب رد ار 24 ـ ت
 هد نآ رـب هوالـع ....دوـب  نیزرـب نای  يوروـش ناراشتـسم یماظـن لوئـسم ....دـنوـشیم هدز سدـح
 زا زین 26ـ ت کناـت 400 دادعـت و 16ـ يآ يراکش هتـفرشیپ ياـهامیپاوـه ،لسلـسم و گنفـت عوـن
 زین حلـسم دارـفا رازـه ود دودـح نمـض رد .دـندوـب ایناپـسا يارـب يوروـش یگنج تازیهجت هلمـج
 هلمـج زا و نرتنیمک ياهـشالـت یپ رد ،نیا رـب هوالـع .)ایدـپ یکیو( »دـندوـب تالومـحم هارمـه
 ياـهروشک زا بلـطواد تسیشاـف دـض و تسینومک رفـن 59000زا شیب يوروـش تسینومک بزـح
 و نرتنیمک و يوروـش ياهکمک نیا مامـت اـب .دنتـفاتـش ایناپـسا بالقـنا يرای هـب نوـگاـنوـگ
 اریز دوـشزوریپ تـسناوتـن بالقـنا ،ایناپـسا ناـهاوخیدازآ رگید و اهتسینومک هقـباـس مک ياهیراکادـف
 هـب اـهتسیکستورـت ،یلـخاد گنـج نآ رد تسیشاـف يایلاتیا و يزاـن نامـلآ تکرـش رـب هوالـع
 اـتدوک یهدـناـمزاـس و دـحتم ههبـج فوفـص رد هـناراکبارـخ لامـعا اـب و دـندز رـجنخ تـشپ زا بالقـنا
 .* دنتفاتش وکنارف شترا يرای هب لمع رد ،ههبج فوفص رد
 يزاوژروـب« :هک دوـب هدـش هـجوتـم اهتسیلایرپـما تیهاـم زا قیقد تـخانـش و لـماک هـبرـجت اـب نیلاتـسا
 یتـسرد هـب وا .»تـخادـنا دـهاوـخ هار هـب ار يدیدـج یتسیلایریپما گنـج ،نارـحب زا جورـخ يارـب
 گنـج زا يریگولـج يارـب و ،»د اتـفا دـهاوـخ هارـب يوروـش داحـتا هیلع یگنج« :هک دوـب هدرک كرد
 رگید يروشک هـن و هسـنارـف هـن ،ناتـسلگنا هـن نکیل و تـفرـگ راک هـب ار دوـخ شـشوک مامـت یناهـج
 و رلتیه اـب هدـهاعـم کی هـب سکعرـب ناتـسلگنا و هسـنارـف .دـندادـن گنـج اـب هلـباقـم دادارـق دقـع هـب نـت
 زاـغآ يوروـش هـب نامـلآ یماظـن موجـه رـتدوز هـچ رـه هک دنتـشاد نآ دیما و دـنداد نـت ینیلوـسوـم
 زا هکیلاـح رد ،يوروـش هـب هلمـح رطـخ ناکما و یناهـج عاـضوا زا قیقد كرد اـب نیلاتـسا .دوـش
 .دـش نامـلآ اـب زواجـت مدـع دادرارـق دقـع هـب روبجـم ،دوـب هدـش دیمااـن قوـف روشک ود اـب دادرارـق دقـع
 و برـغ يوـس زا يوروـش هـب هلمـح ناـمز رد يوروـش ياـهزرـم میکحت ناکما ،دادرارـق نیا
 و یماظـن تادیلوـت شیازـفا نمـض رد و قرـش يوـس هـب روشک برـغ زا عیانـص لاقتـنا نینچمه
 ،لاـس ن امـه ربـماـسد اـت 1941 نـئوژ رد يزاـن نامـلآ  هلمـح ماگنهـب .*دادیم يوروـش هـب ار یگنج
 2/4 تدـم نیمه رد .داد لاقتـنا ههبـج تـشپ هـب ار رفـن نویلیم 12 و هـناـخراک 2600 يوروـش
 ل اقتـنا قرـش هـب برـغ زا هلـغ نـت اهـنویلیم و بـسا رازـه 800 ،زـب نویلیم 5/1 ،واـگ سأر نویلیم



 ،هتشک نویلیم 27 .دوـب روصـت لـباـق ریغ و هزادـنا یب يوروـش رـب یگنج تاراسـخ .دـندـش هداد
 ،نـهآ هار رتـمولیک 65000 یبارـخ ،اتـسور رازـه 70 دودـح یناریو ،كرـهش و رـهش 1710یناریو
 اهـهد یناریو ،فارگلـت و نفلـت و تـسپ زکرـم 36000 یبارـخ ،نـهآ هار هاگتسیا 4100 یبارـخ
 یب هجیتن رد و هدید بیسآ نامتـخاـس نویلیم 6 زا شیب ،هـسردـم و هاگـناـمرد و ناتـسرامیب رازـه
 يوروـش رـب یتسیشاـف گنـج هک دـنایتاراسـخ هلمـج زا ،ناسـنا نویلیم 25 زا شیب ینکسم
 اـب نیلاتـسا هـنایهاد يربـهر تحـت روشک ددـجم يزاـسزاـب و اهیبارـخ نیا یمامـت عـفر .درک لیمـحت
 دارگنیلاتـسا و دارگنینل هـب تـبوـن .دـش عـفد وکسم هـب اهیزاـن يهلمـح .دیسر ماجـنارـس هـب تیقفوـم
 اهیزاـن هـناخـپوـت و اـهامیپاوـه شـتآ ریز رد )قـباـس نیسیراـس( دارگنیلاتـسا هکیناـمز رد .دیسر
 مایپ نیا ،نآ نینکاـس و دوـب هدـمآرد تـمواقـم يهـناشـن کی ناونعـب دارگنیلاتـسا زا عاـفد ،تـخوسیم
 روشک مامـت هاگشیپ رد و دوـخ یگنج ياـهمـچرـپ هاگشیپ رد اـم« :دـنداتـسرـف نیلاتـسا يارـب ار
 دـح نیرـخآ اـت ،درک میهاوخـن رادهکل ار سور يهحلـسا راهتـشا هک میئ امـنیم دای دنـگوـس يوروـش
 ،دـندـش زوریپ نیسیراـس دربـن رد اـم ناردـپ ،امـش یتـسرـپرـس تحـت .دومـن میهاوـخ هزرابـم ناکما
 هرامـش ،ادوارـپ( »دـش میهاوـخ حـتاـف دارگنیلاتـسا ریبک دربـن رد امـش یتـسرـپرـس تحـت اـم مـه نونکا

 یلاوــح رد نامــلآ شــترا ،مایپ نیا زا ســپ هاــم ود .دــش زین نیمه و ،)1942ربــماوــن 6 ،310
 و روشک زا عاـفد یهدـناـمزاـس ،مدرـم جییهت و جیسب رد یصخش هـچ .دـش میلـست دارگنیلاتـسا
 عیانـص ل اقتـنا .دوـب نیلاتـسا ،وا ؟ تـشاد هدننک يربـهر شقـن ،ینامـلآ زواجتـم ياـهورین تسکش
 عاـضوا زا نیلاتـسا قیقد تـخانـش زا ن اشـن ،یگنج يزاـسرازـبا هـب هـجوـت و روشک قرـش هـب برـغ زا
 نارـس نوـچ و دـمآرـب یماظـن هلـباقـم یگداـمآ ددـصرد هک دراد يزاژروـب دیلپ تاین و يزورـنآ یناهـج
 رد و دنتـشادـن هلـباقـم یگداـمآ داجیا هـب یهجوـت ،رلتیه اـب یتـسود درـن نمـض رد هک دوبـن ناتـسهل
 ،نامـلآ اـب گنـج لاـس هـس رد .دـندـش ناتـسلگنا یهار و دنتـسب رفـس راـب ،اهیزاـن يهلمـح ناـمز
 رازـه 120 ،امیپاوـه رازـه 40 ،یهرز نیشاـم و پوـت ،کناـت رازـه 30 دیلوـت هـب قـفوـم يوروـش
 2 و گنفـت نویلیم 3 ،هراپمـخ رازـه 100 ،لسلـسم رازـه 450 ،نوـگاـنوـگ ياـهربیلاک اـب رازـفا گنـج
 اـهاروـش روشک هک دوـب یماظـن يزیر هـماـنرـب و یگداـمآ نیمه تلـع هـب .دـشراک دوـخ حالـس نویلیم
 رد و دـبای تـسد گنـج رد یپایپ ياهیزوریپ هـب ،دارگنیلاتـسا رد نامـلآ رـب تسکش زا سـپ تـسناوـت
 مـچرـپ و هدیلاـم ك اـخ هـب ار اهیزاـن ریاـس و رلتیه يهزوـپ ،هدومـن حتـف ار نیلرـب 1945 هـم هاـم مود
 زا سـپ لاـس کی سیلگنا و اکیرـمآ .دروآرد رازتـها هـب نیلرـب کیبلمس ياهـنامتـخاـسرـب ار خرـس
 ياـهورین طـسوـت نامـلآ لـماکریخست لامتـحا هک برـغ يوـس هـب خرـس شـترا ياـهورین يورشیپ
 خرـس شـترا ياهیورشیپ .دـندرک يدـناـمرـُن رد ورین ندرک هدایپ هـب مادـقا ،دـندادیم ار يوروـش
 .دـندـش ناـعذا هـب روبجـم زین یتسیلایرپـما ياـهروشک نارـس یتح هک دـندوـب فرگـش نانچـنآ
 راهـظا دارگنیلاتـسا رد خرـس شـترا يزوریپ زا سـپ اکیرـمآ تـقو روهمـج سیئر ،تـلوزور نیلکنارـف
 یئاهـن تسکش هداـج رد رلتیه ياـهورین ندادرارـق ًانئمطـم يوروـش مدرـم و خرـس شـترا« :تـشاد
 تـسخن ،لیچرـچ و .»دـندروآ تـسد هـب ار هدـحتم تالایا مدرـم يدـبا نیسحت و دـندرک زاـغآ ار



 نامـلآ یماظـن نیشاـم تأرـج و لد هک دوـب هیسور شـترا نیا« :هک درک ناـعذا ایناتیرـب تـقو ریزو
 .»درک دوبان ار
 رازـبا لیمکت و نیمأـت ،یگنج قیقد يزیرهـماـنرـب ،عیانـص لاقتـنا ،مدرـم یمومـع جیسبرـب هوالـع
 نامـلآ تسکش رد هک یلماوـع زا رگید یکی ....و يوروـش ناشکتمـحز یمومـع يراکادـف ،یماظـن
 زا روشک و شــترا ،بزــح هنکمم يزاسکاــپ ،تــشاد یساــسا شقــن ،خرــس شــترا يزوریپ و
 نوتـس ياهتیلاعـف يزاـس دودـحم و هـناگیب لـماوـع يریگتـسد ،نامـلآ هژیوـب یجراـخ ناـسوـساـج
 سیوید .ِا فزوـج زا يوروـش هـب نامـلآ هلمـح زا سـپ 1941 لاـس رد هکیناـمز .دوـب مـجنپ
 ار نیمهتم ت اـفارتـعا و هدرک تکرـش وکسم ياهـهاـگداد یمامـت رد هک يوروـش رد اکیرـمآریفس
 هـچ يوروـش رد نامـلآ مـجنپ نوتـس دروـم رد هک دـش لآوئـس ،دوـب هدرک شرازـگو  یبایزرا یعقاو
 دروـم رد و »دـندرک ناراـبریت اهیوروـش ار اهـنآ ،دـنرادـن دوـجو یناسک نینچ« :تفـگ ،دراد رظـن
 وا کیدزــن ناراکمه و نیلاتــسا یشیدــنارود يایوــگ دراوــم نیا« :تــشاد راهــظا تامکاحــم
 رد و تارادا ،شـترا ،بزـح رد هدرک هنـخر ناـسوـساـج نآ رـگا هک دوـش روصـت هظـحل کی .»دـشابیم
 بیاصـم هـچ يوروـش هـب نامـلآ موجـه ماگنـه هـب ،دـندـشیمن تازاجـم و ریگتـسد داصتـقا و دیلوـت
 هک دوـب رازگـساپـس دیاـب نیلاتـسا زا .دـمآیم شیپ ناهـج یتح و يوروـش يارـب يریذـپاـن ناربـج
 بلـغا و دنکش مـهرد ار يزاـن نامـلآ هژیوـب و هـناگیب يهدـناشـن تـسد توافتـم تالیکشت تـسناوـت
 ياهـهاـگداد تحـص هـب هک يدارـفا نآ تـسا هتسیاـش .دنک تازاجـم و هدرک یئاـسانـش ار دارـفا
 ياـج هـب ،دنـنادیمراشـف زا یشاـن ای و یگتخاـس ار اهـنا و دـنرادـن رواـب ناراکتنایخ و ناـسوـساـج
 هلمـج زا ،اهـهاـگداد رد رـظاـن اـههد تاراهـظا و  اـهشرازـگ هـب ،كردـم نودـب و س اـسایب يروصـت
 سانـشرـس ناـگدنسیوـن و یناهـج فورعـم يالکو زا ینت ،ناراگـنربـخ یخرـب ،اـهروشک يارفـس
 ریگتـسد و هتـخانـش هک ناراکبارـخ زا هدـع نآ ياـهباتک هـب نیا رـب هـفاـضا .*دننک هـجوـت و هعـجارـم
 اـهروشک نآ رد و دـناهدیزـگرـب ار یتسیلایرپـما ياـهروشک رد تـماـقا ،بـسانـم یناـمز رد و هدـشن
 نیلاتـسا“ باتک هـب ناوتیم هلمـج نآ زا .دننک عوـجر ،دـناهدـنروآرد شراگـن هـب ار دوـخ تارـطاـخ
 و نوـلوـموـس  گروئـگ زا ”خرـس نایاـقآ تیمکاـح تحـت“ باتک ،فوـناـشاـب سیروـب زا ”نیلمرکرد
 يرادهیاـمرـس زا عاـفد و تسینومک بزـح هـب هلمـح رـسارـس هک فی اکوـت زا ”سکیا قیفر“  باتک
 هک دـهدیم ناشـن و دـناهدـمآرد ریرـحت هـب يوروـش زا جراـخ رد اـهباتک نیا ،درک هراـشا تـسا
 یتموکح ياهـهاگتـسد و بزـح رد هـنوگـچ يرادهیاـمرـس نیعفادـم و نابلـط تـصرـف ،ناـسوـساـج
 ناـگدنسیوـن زا یکی رگـناو تشیف نویل .دـناهتـشاد ار یتاـطابـترا هـچ و اـههـماـنرـب هـچ و هدرک هنـخر
 و تـشاد تکرـشرـظاـن ناونعـب وکسم هاـگداد نیمود رد هک دوـب ن امـلآ تسیشاـف دـض و سانـشرـس
 نیرـتدـب رد ندیشخب ناکما .دـندوـب مک اـهتسیکستورـت رـتشیپ« :تـشوـن اهـهاـگداد ماکحا هراـبرد
 .تسین زیاـج تمیالـم نینچ گنـج يهـناتـسآ رد تـسرد کنیا ....تـشاد دوـجو اهـنآ دیعبت ،تـلاـح
 طیارـش رد ،دـشاـب هتـشادـن يدـج تیمها دـناوتیم حلـص ن اـمز رد هک يزاـب نویسکارـف و باعشـنا
 زا تیانـج و تافلـخت رایسب اـهيزاسکاـپ نایرـج رد .»دنیآیم باسـح هـب يدـج تادیدـهت یگنج



  دنـنامـب  یتلود ياـههاگتـسد ای بزـح رد هدرک هنـخر و هدـشن هتـخانـش یعاجـترا لـماوـع يوـس
 زا اـهيور هدایز یخرـب نینچمه و فچـشورـخ دنـن امـب تـسرـپ ماقـم و تـصرـف رـصانـع و ادوـگای
 ،درـب یپ تافلـخت نیا هـب نیلاتـسا هک یناـمز .داد يور  فوشی  دنـنامـب اـهامـن لاکیدار يوـس
 رد هک دـش راتـساوـخ ار اهـهدـنورـپ زا يرایسب ددـجم یسررـب و تـفرـگ ار اهـنآ يولـج هـناممصـم
 هدـش موکحم هانـگیب هکرفـن رازـه 240زا شیب 1939 لاـس رد نیلاتـسا تـلاـخد و مادـقا نیا هجیتن
 .دندش تیثیح يهداعا و دازآ اههاگودرا زا ، دندوب
 ای تیصخش شیک یپ رد هـجو چیه هـب فچـشورـخ نیغورد تاغیلبت یمامـت فالـخرـب نیلاتـسا
 فچـشورـخ دنـنامـب یناسکرـگا لاـح .دوـب نـتورـف رایسب سکعرـب هکلب دوبـن یتـسرـپ تیصخش
 هک یکستورـت ياـهاـعدا فالـخرـب نیلاتـسا .درادـن نیلاتـسا هـب یطبر ،دـندوـب قلمتـم و سولـپاـچ
 یفرعـم ....و »بزـحرد طـسوتـم يوضـع« و »دودـحم هزادـنا یب یسایس دید« اـب يدرـف ار نیلاتـسا
 یناسـنا ،نمـشد و تـسود یبایزرا  يانبـمرـب ،دـهد ناشـن ،دوـب هچـنآ زا رـتكرزـب ار دوـخ اـت درکیم
 :دنتسه ایوگ ،ریز یهنومن دنچ .دوب راشرس یشوهاب و هداعلاقوف
 رد  مسینیلاتـسا يهملک هک درک داهنشیپ چیووـناـگاک ،يزاـن نامـلآ رـب يزوریپ زا سـپ هک یناـمز
 یهاوـخیم« :تفـگ داهنشیپ نیا زا عالـطا زا سـپ نیلاتـسا ،دوـش هدوزـفا ـ مسیسکراـم لابـند
 هدـناـمرـف ،تفـگیم نیلاتـسا دروـم رد فستـنزوک يالکین لاریمدآ ،»ینک هسی اقـم ریش اـب ار شوـم
 دنتـشاد تأرـج و دـندوـب لقتـسم هدیقع ياراد هک دیدنسـپیم همـه زا شیب ار یئاقـفر نآ« لک
 نیلاتـسا« .)هایس هروطـسا کی دقـن و ناتـساد ـ نیلاتـسا( »دـنزاـس حرطـم هـناریگیپ ار دوـخ عـضوـم
 رارـقا«  .)سیوید .ا .ج( »تـسار اکزیهرـپ و تـسا نـتورـف .دنکیم یگدـنز هزیکاـپ هک تـسا يدرـم
 اـب هک مدرکیم روصـت .مدـش ورـبور نیلاتـسا اـب نـظ ءوـس یعوـن و ینهذ هقـباـس اـب نـم هک منکیم
 هک يدوسـح مدآ اـب و هتـسراو دبتـسم اـب ،دـنادیم مـلاـع فاـن ار دوـخ هک رادنتشیوـخ بصعتـم کی
 ،وا لـباقـم رد هک متـشاد شیارـگ .دـش مـهاوـخ فرـط ،تـسا هدروآرد دوـخ راصحـنا رد ار تردـق
 هشیمه يارـب ار کیراـت و خلـت راکفا ،وا اـب وگتفـگ هقیقد دنـچ زا سـپ .مریگب ار یکستورـت بـناـج
 .منیبب ناهـن ،وا رد ار ياهدـش ناهنـپ یفطاـع ياـهشنـت هک مدوبـن نآ یپ رد رگید .مدرک اـهر
 زا یشاـن هـن و ینتـشاد تـسود لیاضـف نیا نویدـم ،اهـسور رـب وا يوگتفـگ یب و هداعـلاقراـخ طلـست
 رـگا هک مدرکیم روصـت ،منیبب ار وا هکنیا زا شیپ ...تـسا هتفهـن وا رد زیمآ رارـسا یناطیش تردـق
 زورـما اـما .دنـسرـتیم وا زا نارگید هک تـسا تلـع نیا هـب ،تـسا هتـفرـگ رارـق یتیعقوـم نینچ رد وا
 وا هـب همـه و درادـن یسرـت وا زا سک چیه هک تـسنآ زا یشاـن تـسرد وا تیعقوـم هک ممهـفیم
 همـه ناربـهر نایم رد اتمـهیب یتیصخش نیلاتـسا« .)راگـن خیراـت ـ زـلو . چِا( »دننکیم دامتـعا
 ياـهزور رد .دوـب هداعـلاقراـخ مدرـم رـب يو ذوفـن و ریثأـت .دیسریم رظـن هـب اهقلـخ همـه و اـهناـمز
 نوچمـه ییوـگ ن اگمـه ،دـشیم دراو سـنارفنک نـلاـس هـب وا هکیماگنـه ،اتـلای سـنارفنک يرازـگرـب
 ياراد نیلاتـسا .میداتسیایم رادربـخ تـلاـح هـب هکنآ تفگـش و میتـساـخیمرـب اـج زا میت کی
 نتـفای رد اتمـهیب يداتـسا وا .دوـب سارـه هـنوـگرـه زا غراـف ،هـنادنمـشوـه یقطنم ،فرژ يدنـمدرـخ



 تـسدـب ار شیوـخ نمـشد هک دوـب یناسـنا وا ....دوـب عاـضوا نیرـتریذـپاـن هراـچ زا تـفر نورـب هار
 اـب هک دومـنیم راداو ،دیماـنیم  تسیلایرپـما اراکشآ هک ار اـم و درکیم دوـباـن شیوـخ نانمـشد
 هـچ رـه .تـشاذـگ ياـجرـب مـتا بمـب اـب و تـفرـگ لیوحـت شیخ اـب ار هیسور وا .میگنجب اهتسیلایرپـما
 دنــهاوخــن دای زا ار یصاخــشا نینچ ،مدرــم و خیراــت ،دنیوگــب نیلاتــسا هراــبرد هک مــه
 نیلاتـسا لـباقـم رد دشیم هک مدـش دـعاقتـم گنـج ینالوـط ياهـلاـس رد نـم« .)لیچرـچ( »درـب
 لدـج وا اـب ،تـشاد یمکحم عـضوـم یسک هک یتروـص رد ای و درک حرطـم ار يراوـگ اـن لیاسـم
 .)فکوژ لارـنژ  »تسینوا اـب قـح ،میوگیم ینشور هـب نـم ،دنکرگید ياـعدا یسک رـگا .دیامـن

 ار وا یئاـناوـت هک متـشاد ار تیعقوـم نیا نـم .دوـب ياهداعـلاقراـخ شـناد و شوـه ياراد نیلاتـسا«
 یهدـناـمرـف موادـم راک و عاـفد ياروـش ،یسایس رتـفد ياهتـسشن نایرـجرد لیاسـم لیلـحت رد
 .)فکوژ( »دادیم شوـگ ،دنتفـگیم نخـس هک ینارگید راتفـگ هـب تـقد اـب وا .مـشاـب دـهاـش يزکرـم
 مـه ار یئاـناوـت نیا اـما ،درکیم راک دایز یلیخ .تـشاد یئالاـب یهدـناـمزاـس دادعتـسا نیلاتـسا«
 بلـط ار ناـشیئآراک ِناوـت زرـم نیرـخآ اـت و دراد هگـن راک ماجـنا يارـب زین ار نارگید هک تـشاد
 بـتارمـب و تسینومک دـض ًادیدـش رادکناـب کی ورویفِ تـنوـم گابـس نومیس .)یکسفلیساو( »دنک
 ”تـلو هیرـشن“ اـب هبـحاصـم کی رد لاوـحا نیا مامـت اـب نکیل ،دوـب نیلاتـسا دـض رـتدیدـش
 هدرک یشاقـن یکستورـت هک تـسا يریوصـت ،میراد نیلاتـسا زا اـم هک يریوصـت« :تـشادراهـظا
 هک ،تـسا بوـخ نآ يارـب هک داوـسیب مدآ کی ،یتاـهد  کی ،مـحریب مدآ کی ریوصـت ،تـسا
 ،رادمتـسایس هـلزنمـب .تـسا هدیچیپ تیصخش کی نیلاتـسا ًاعـقاو نکیل .دزادـنایب هار یسارکوروـب
 .»تـسنادیمرایسب و درکیم هعـلاطـم هفـقویب ،دوـب هتـخوـمآ دوـخ يدرـم يو .دراد یئانثتـسا دادعتـسا
 يوروـش هبـتریلاـع نادنـمراکزا یکی یکسفنوـئاـش يهـماـن هـب خـساـپ رد 1930 لاـس رد نیلاتـسا
 روطـب هتکن نیا دیاـش .دیناریم نخـس نـم هـب ”يراد اـفو“ زا دوـخ يهـماـن رد امـش« :تـشوـن
 مـهد زردـنا امـش هـب ملیاـم ،تسین یفداصـت هملک نیارـگا اـما ....دـشاـب هدـمآ امـش هـماـن رد یفداصـت
 هـب راداـفو .تسین یکیوشلـب ياهویش نیا .دیشکب تـسد صاخـشا هـب ”يراد اـفو لـصا“ زا هک
 اووـنریمس ارـئو مـناـخ .»تـسا دیفمو بوـخ يرـما نیا ،دیشاـب نآ تـلود و نآ بزـح ،رـگراک يهقبـط
 نیلاتـسا .تـشوـن نیلاتـسا یکدوک نارود دروـم رد هلمـج زا و ناتـساد ب اتک کی 1938 لاـس رد
 هوبـنا اـب باتک« :داتـسرـف هدنسیوـن يارـب نومضـم نیدـب یتـشاددای ،باتک هعـلاطـم زا سـپ
 نایوگـغورد ،نایچراکش .تـسارـُپ هـنارـگ شیاتـس و زیمآ قارـغا ،یفیرـحت تـسرداـن ياـهتیعقاو
 فیح .دـناهدرک لافـغا ار مدرـم نتفـگ نایذـه دـح اـت ناـسولـپاـچ و )تین شوـخ نایوگـغورد دیاـش(
 زا ترابـع یساـسا هـلأسـم .تسین نیا یلصا هـلأسـم اـما تـسا تیعقاو ،تیعقاو یلو .هدنسیوـن زا
 زا نوصـم ناـناـمرـهق و ناربـهر تیصخش شیک تالیامـت دـهاوـخیم باتک هبـش نیا هک تسنیا
  يروئـت .تـسا رضـم و كاـنرطـخ نیا .دنک ءاقـلا )مدرـم همـه و( يوروـش ناکدوک روعـش هـب ار اطـخ
 . تـساـهرا ـ سا ِنآ زا يروئـت نیا .درادـن اهکیوشلـب هـب یطبر چیه ”تیعمـج هوبـنا“ و ”ن اـمرـهق“
 لیدبـت قلـخ هـب ماـحدزا تـل اـح زا ارـنآ و دننکیم تیبرـتار قلـخ ن اـناـمرـهق :دنیوگیم اـهرا ـ سا



 رد .دـهدیم شرورـپ ار دوـخ ن اـناـمرـهق قلـخ :دنیوگیم اـهنآ خـساـپ رد اهکیوشلـب اـما .دنیامـنیم
 ررـض اـم یکیوشلـب یمومـع راک هـب و دزیریم اـهرا ـ سا بایسآ هـب بآ باتک نیا ،لاـحرـه
 یلم رسیمک يهفیظو ، اهتیلم روـما رد یلمرسیمک هفیظو رـب هوالـع نینل هک یناـمز .»دـنزیم
 نینل باختـنا نیا زا یکسنیژارـبوا هری ،داهـن نیلاتـسا هدـهعرـب زین ار یناقـهد و يرـگراک یسرزاـب
 يو اـب دنـناوتـب اـهقلـخ همـه ناـگدنیامـن هک میرادزاین یسک هـب اـم« :داد خـساـپ نینل .درک داقتـنا
 زا ریغ یسک زا یکسنیژارـبوا هری منکیمنرکف ؟دینکیم ادیپ یمدآ نینچ اجک ....دـنریگب سامـت
 ایراسیمک نیا راک .تـساروطنیمه مـه یناقـهد و يرـگراک یسرزاـب دروـم رد .دربـب ماـن نیلاتـسا
 نآ سأر رد يردتقـم درـم دیاـب ،دوـش ماجـنا تیقفوـم اـب هکنیا يارـب و تـسا دایز هداعـلا قوـف
 رظـن اـب« :تـشاد راهـظا 1926 لاـس رد يزکرـم هتیمک مونلـپ رد نینل رـهاوـخ اووـنایلوا ایراـم .»دـشاـب
 و يزکرـم هتیمک رد نویسیزوـپا تیلقا طـسوـت نیلاتـسا قیفر هـب کیت امتسیس ینز تمهـت تـشاد
 مزال ،منکیم ساسـحا ،نیلاتـسا و نینل نیب تابـسانـم ندروـخ همطـل دروـم رد یگشیمه ياـعدا
 یگدـنز نایاـپ اـت نـم اریز ،میوگـب نیلاتـسا و نینل نیب طـباور هـب عـجار ياهملک دنـچ تـسا
 رد هک ياهزادـنا هـب ،دوـب لـئاـق نیلاتـسا يارـب یگرزـب شزرا نینل .مدوـب وا رانک رد چیلیاریمیدالو
 تـساوـخیم ار نیلاتـسا طقـف رارـصا اـب وا ،يزغـم هتکس هلمـح نیمود زین و هلمـح نیتـسخن ماگنـه
 دوبـن لیاـم ،شايرامیب تدـم مامـت رد نینل ،یلکروطـب .درپـسیم يو هـب ار فیاـظو نیرتمهـم و
 نیارـبانـب .تـساوخیم شدزـن ار نیلاتـسا اهنـت و دنیبب ار يزکرـم هتیمک ياضـعا زا مادکچیه
 اـب داضـت رد ًالـماک نیلاتـسا اـب چیلیاریمیدالو ت ابـس انـم ندوـب دـب رـب رـئاد تیساسـح يهمـه
 نایرـگ ،تـشرـب تـلوـترـب تسینومک گرزـبرـعاـش ،تـشذـگرد نیلاتـسا هک یماگنـه .»تـسا تقیقح
 هک یناسک مامـت و ،دـناهدیناـهر ار دوـخ هک یئاـهنآ ،نیمز هراـق جنـپ ناشکمتـس« :تفـگ نینچ
 ربـخ هک ياهظـحل ،دـشاـب هداتسیا ندیپت زا ناشبلـق دیاـب ،دننکیم راکیپ یناهـج حلـص يارـب
 و يداـم يهحلـسا نکیل ،دوـب ناشیاـهوزرآ مسجـم رـهظم يو .دـندینش ار نیلاتـسا تـشذـگرد
 نیا دیاـب ،نآرـب ینتبم هک تـسا یشزوـمآ نآ نیا و ،دـنراد روضـح درک قلـخ يو هک يونعـم
  .»دیرفآزاب ار هحلسا
 و تیبوبحـم ،تردـق ،ماقـم دوـجو اـب و درک ناشکتمـحز هـب تـمدـخ فـقو ار دوـخ یگدـنز نیلاتـسا
 زواجـت رد ،بوکای ،شرـسپ .تـفرگـن رظـن رد دوـخ يارـب ار يزایتما هـنوگچیه ،تـشاد هک يذوفـن
 رد يوروـش يزوریپ زا سـپ هک یماگنـه .دـمآرد اهیزاـن شـترا تراـسا هـب يوروـش هـب نامـلآ
 ،هدروـخ تسکش شـترا هدـناـمرـف سوـلاـپ  اـب بوکای ضیوعـت راتـساوـخ نامـلآ تـلود ،دارگنیلاتـسا
 ن اـمز رد ارـسا ضیوعـت زا ،يوروـش شـترا یماظـن نوـناـق رد اریز ،داد یفنم خـساـپ نیلاتـسا ،دـش
 نوـناـق هـب دـح نادـب اـت نیلاتـسا .تـشاد هراـشا تراـسا زا رارـف هـب اهنـت و دوبـن نایم رد ینخس گنـج
 ت اجـن يارـب یتح هک تـشاد دـهعت اـهاروـش روشک و بزـح ،ایراتـلورـپ هـب شايراداـفو دنـگوـس و
 هاـتوک ،بوکای  .تـسنادیمن اور ،ار یصخش عـفانـم هـب ندیشیدـنا و اهـنآ زا یطـخت ،شدـنزرـف ناـج
 ”نز اـه نسک اـس“ هاـگودرا رد 1943 لیروآ 14 خیراـت رد ،نیلاتـسا یفنم خـساـپ زا سـپ یتدـم



 .دیسر لتق هب یناملآ ناتسرپ داژن تسدب
.دزن زابرس نارگراک و ناربجنر هب تمدخ زا و دوب راک و جنر دنزرف نیلاتسا
 لیکو و ،نارـگراک لدمـه و هارمـه ،يرـگراک لاعـف ،ینانبـهوک امین دای هدـنز تـسا هتفـگ بوـخ هـچ
 يزورـما و میدـق ياـههاگتـسد نآ يهمـه« :ناریا رد نایوجشـناد و ناـمورـحم ،نارـگراک عـفادـم
 یب ار نیلاتـسا لوا .درک هلمـح نیلاتـسا هـب دیاـب لوا ،مسیلایسوـس هـب هلمـح يارـب دنـنادیم بوـخ
 زـگرـه ،هدرکن تیثیح يهداـعا نیلاتـسا زا هکیناـمز اـت پـچ ....مسیلایسوـس غارـس ورـب دعـب ،نک ورـبآ
 ،شاهدیسوـپ يهـقرـخ نامـه رد و دنیشنب دیاـب ،دنکزاـب ناشکتمـحز لد رد هار تـسناوـت دـهاوخـن
 .»دنک تقامح هب رخف ،رعاش لوقب
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.دینک عوجر ”یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت“ ءهلاقم هب رتشیب عالطا يارب )*


