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يولهپ هب  راجاق  زا 

: هدنسیون

دجم یلقدمحم 

: یپاچ رشان 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يولهپ هب  راجاق  11زا 

باتک 11تاصخشم 

بلاطم 11تسرهف 

25راتفگشیپ

لوا 29لصف 

29همدقم

: يولهپ یهاشداپ  38سیسأت 

1930 1926 يولهپ ، تنطلس  43تیبثت 

مود 47لصف 

ناریا ناتسلگنا -  47همانقفاوت 

اه یلگنج  هیلع  54تامادقا 

نانزهار 57بوکرس 

ناریا سیلگنا  دادرارق  یناگمه  62نالعا 

نارهت رد  گنیسنل  فارگلت  68راشتنا 

دادرارق اب  ناریا  مدرم  75تفلاخم 

سلجم 83تاباختنا 

یسیلگنا ناراشتسم  88دورو 

لاس 1920 زاغآ  رد  یسایس  91عاضوا 

موس 99لصف 

هلودلا قوثو  رارف  يریگ و  99هرانک 

نالیگ ناجیابرذآ و  رد  105یگتفشآ 

نالیگ هب  اه » کیوشلب  مجاهت  »110

« نالیگ يروهمج   » و ناریا » خرس  بالقنا  هتیمک  »114
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هلودلا قوثو  يافعتسا  هاش و  118تشگزاب 

ناریا سیلگنا  دادرارق  هرابرد  يروم  شرازگ  رخآ : 122مالک 

مراهچ 129لصف 

: اتدوک زا  شیپ  ناریا  129عاضوا 

ینابایخ ندش  هتشک  ناجیابرذآ و  لاوحا  135عاضوا و 

ناتسلگنا اب  تفلاخم  138شیازفا 

ناردنزام نالیگ و  رد  اه  یگتفشآ  141همادا 

یسور رسفا  لزع  ناتسلگنا و  زا  يرادفرط  رادهپس ،  144هنیباک 

ناتسلگنا نامرف  تحت  قازق  ياه  148ورین 

( اهدرل  ) نایعا سلجم  رد  ناریا  دروم  رد  نزرک  152ینارنخس 

یسیلگنا ياه  ورین  جورخ  160مالعا 

اتدوک هناتسآ  رد  ناریا  165عاضوا 

مجنپ 169لصف 

یماظن يروتاتکید  زاغآ  169اتدوک و 

ایناتیرب راکنا  174بیذکت و 

ترگنا هب  نوسکید  لارنژ  176همان 

« منک یم  مکح  : » ناخاضر ياه  180هیمالعا 

رهش نیذفنتم  182يریگتسد 

ناریا سیلگنا  همانقفاوت  خسف »  » ءایض و دیس  ياه  188هیمالعا 

نیدلاءایض دیس  195طوقس 

یماظن ياهورین  هعسوت  198شرتسگ و 

شترا عاضوا  دروم  رد  يروم  205شرازگ 

مشش 209لصف 

يروتاتکید ياه  هیاپ  میکحت  یپ و  رد  یپ  209ياهتلود 

ناریا رد  اه  یسیلگنا  زا  رفنت  214شیازفا 

لگنج مایق  219بوکرس 
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ناتسدرک رد  اه  یگتفشآ  نتفای  224همادا 

ناجیابرذآ رد  رارشا  230بوکرس 

اه همانزور  234بوکرس 

هنطلسلا ماوق  239تشگزاب 

ربماتپس 1922 رد  يدوهی » دض   » ياه 243شروش 

ناخاضر يافعتسا »  » سردم و ییوج  247دروامه 

* هلودلاریشم و  کلامملا * یفوتسم  ياه  255هنیباک 

قارع زا  هعیش  ياملع  264جارخا 

متفه 269لصف 

يربمیا لتق  و  يروهمج » شبنج  »269

« يروهمج شبنج   » مجنپ و 278سلجم 

گرزب 286یئاوسر 

دریگ یم  سپ  ار  دوخ  يافعتسا  292اضر 

اضر اب  تفلاخم  303شیازفا 

يربمیا ندش  هتشک  و  ییاهب » دض   » ياه دادیور  یقشع ، 309لتق 

تسوگآ 1924 تلود ؛ حاضیتسا  يارب  سردم  315شالت 

متشه 319لصف 

ناتسزوخ يزاسدازآ » »319

هرمحم خیش  شروش » »325

ربماتپس 1924 رد  یسایس  330عاضوا 

« گنج ههبج   » يوس هب  ناخاضر  336تکرح 

خیش وفع  و  ناتسزوخ » يزاسدازآ  »342

هرمحم خیش  346يریگتسد 

بونج رد  بوشآ  350یمارآان و 

مهن 357لصف 

تنطلس تباین  357يارجام 
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« تنطلس تباین   » هب ندیسر  يارب  ناخ ]  ] اضر قایتشا  360روش و 

تاعوبطم 365تیلاعف 

سلجم اب  ناخ ]  ] اضر تّجح  366مامتا 

يرحب يّرب و  نوشق  هیلاع  370تسایر 

ناخ اضر  هرابود  376ندمآرب 

مهد 379لصف 

يولهپ هاش  اضر  ندمآ  راک  يور  راجاق و  هلسلس  379ینوگنرس 

هاش تشگزاب  مالعا  هنیباک و  383تارییغت 

ربماتپس 1925 ياه 24-23  388یمارآان 

سیلگنا 393تسایس 

« یلم شبنج  »397

سلجم 400تمواقم 

راجاق تنطلس  404ینوگنرس 

هیسور ایناتیرب و  تسایس  دروم  411رد 

ناسسؤم سلجم  415تاباختنا 

ایناتیرب شقن  یهاشداپ و  هب  ناخاضر  419باختنا 

نوزنوب 423هیضق 

يولهپ هاش  اضر  425يراذگجات 

مهدزای 427لصف 

رورت شروش و  يرگ ، یغای  داسف ، لزلزتم : 427یتنطلس 

هاش اضر  اب  وپسلیم  تاقالم  نوشق و  رد  431داسف 

نوشق داسف  هرابرد  وپسلیم  437شرازگ 

ناسارخ رد  448شروش 

ناتسدرک رد  458شروش 

هاش اضر  رورت  465هشقن 

مییح نیدالوپ و  470مادعا 
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مهدزاود 475لصف 

1926-1928 رگبوکرس ، 475يروتاتکید 

هلودلا قوثو  تشگزاب  کلامملا و  یفوتسم  478هنیباک 

مشش سلجم  راک  484زاغآ 

ربماتپس 1926 رد  هنیباک  486نارحب 

قدصم 489قطن 

سردم ماجرفان  493رورت 

هنیباک رد  رگید  نارحب »  » 495کی

تیاده یلق  يدهم  باصتنا  کلامملا و  یفوتسم  501يافعتسا 

يولهپ کبس  هب  یسایس » بازحا  »506

ناجیابرذآ هب  هاش  اضر  510رفس 

هیسور هب  تالیش  زایتما  514ياطعا 

هرمحم خیش  اب  طابترا  رد  ایناتیرب  519تساوخرد 

بوبحمریغ رایسب  523یتلود 

متفه سلجم  راک  زاغآ  526تاباختنا و 

مهدزیس 537لصف 

هعیش نویناحور  هیلع  گنج  537زاغآ 

: یلامش ياکیرمآ  رد  تیئاهب  542غیلبت 

تیناحور تلود و  نایم  شنت  547شیازفا 

مق 552هثداح 

اه همانزور  رد  نهوم  تالاقم  554رشن 

زیربت رد  یمارآان  سردم و  دیعبت  557يریگتسد و 

« سابل تدحو  نوناق  »565

تیناحور ذوفن  ندرک  570دودحم 

ناتسناغفا رد  574یمارآان 

ابفلا رییغت  يداهنشیپ  579حرط 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش تیناحور  مئاد  تیذا  581رازآ و 

« شنکاو ياه  هناشن  »585

مهدراهچ 589لصف 

ریاشع هیلع  گنج  589زاغآ 

دش هتشک  ناتسرل  رد  هماع  دئاوف  600ریزو 

ناتسرل رد  شترا  تنایخ  هسیسد و  ددجم و  ياه  604یمارآان 

سراف رد  612شروش 

اه ییاقشق  رب  تلود  618يزوریپ 

ناریا بونج  رد  اه  یمارآان  631همادا 

مهدزناپ 635لصف 

روشک رسارس  رد  تشحو  635تموکح 

شاترومیت تقوم  647لوفا 

هنحص هب  شاترومیت  654تشگزاب 

هلودلا مراص  زوریف و  ندش  دازآ  657همکاحم و 

سردم تبیصم  نتفای  660همادا 

متشه سلجم  راک  هب  زاغآ  رخآ : 665نخس 

مالعا 667تسرهف 

زکرم 727هرابرد 
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يولهپ هب  راجاق  زا 

باتک تاصخشم 

 - 1325 یلقدمحم ، دجم ، هسانشرس : 

Majd, Mohammd Gholi, 1946

نیمجرتم دـجم ؛  یلقدـمحم  اکیرمآ / هجراخ  ترازو  دانـسا  ساـسا  رب  يولهپ 1298-1309  هب  راـجاق  زا  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.يریما یفطصم   ، ینازرم اضردیس 

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

.ص 700 يرهاظ :  تاصخشم 

9-01-5786-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

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

1320  - 1304 يولهپ ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

.ق 1344  - 1193 نایراجاق ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

مجرتم اضردیس ، ینازرم ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1337 یفطصم ، يریما ، هدوزفا :  هسانش 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

1389 4 فلا DSR1476/م3 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0822 ییوید :  يدنب  هدر 

1993815 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

بلاطم تسرهف 
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2 ص :
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ص:3

11 راتفگشیپ

15 لوا لصف 

15 همدقم

20 لوا یناهج  گنج  زا  سپ  هنایمرواخ 

23 ...يولهپ یهاشداپ  سیسأت 

193028 1926 يولهپ ، تنطلس  تیبثت 

33 مود لصف 

33 ناریا ناتسلگنا -  همانقفاوت 

39 اه یلگنج  هیلع  تامادقا 

42 نانزهار بوکرس 

47 ناریا سیلگنا  دادرارق  یناگمه  نالعا 

53 نارهت رد  گنیسنل  فارگلت  راشتنا 

60 دادرارق اب  ناریا  مدرم  تفلاخم 

68 سلجم تاباختنا 
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ص:4

73 یسیلگنا ناراشتسم  دورو 

لاس 192076 زاغآ  رد  یسایس  عاضوا 

85 موس لصف 

85 هلودلا قوثو  رارف  يریگ و  هرانک 

90 نالیگ ناجیابرذآ و  رد  یگتفشآ 

95 نالیگ هب  اه » کیوشلب  مجاهت  »

99« نالیگ يروهمج   » و ناریا » خرس  بالقنا  هتیمک  »

103 هلودلا قوثو  يافعتسا  هاش و  تشگزاب 

107 ناریا سیلگنا  دادرارق  هرابرد  يروم  شرازگ  رخآ : مالک 

115 مراهچ لصف 

115 ...اتدوک زا  شیپ  ناریا  عاضوا 

120 ینابایخ ندش  هتشک  ناجیابرذآ و  لاوحا  عاضوا و 

123 ناتسلگنا اب  تفلاخم  شیازفا 

126 ناردنزام نالیگ و  رد  اه  یگتفشآ  همادا 

129 یسور رسفا  لزع  ناتسلگنا و  زا  يرادفرط  رادهپس ، هنیباک 

133 ناتسلگنا نامرف  تحت  قازق  ياه  ورین 

137( اهدرل  ) نایعا سلجم  رد  ناریا  دروم  رد  نزرک  ینارنخس 

145 یسیلگنا ياه  ورین  جورخ  مالعا 

150 اتدوک هناتسآ  رد  ناریا  عاضوا 
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155 مجنپ لصف 

155 یماظن يروتاتکید  زاغآ  اتدوک و 

159 ایناتیرب راکنا  بیذکت و 

161 ترگنا هب  نوسکید  لارنژ  همان 
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ص:5

165« منک یم  مکح  : » ناخاضر ياه  هیمالعا 

167 رهش نیذفنتم  يریگتسد 

173 ناریا سیلگنا  همانقفاوت  خسف »  » ءایض و دیس  ياه  هیمالعا 

180 نیدلاءایض دیس  طوقس 

183 یماظن ياهورین  هعسوت  شرتسگ و 

190 شترا عاضوا  دروم  رد  يروم  شرازگ 

195 مشش لصف 

195 ...يروتاتکید ياه  هیاپ  میکحت  یپرد و  یپ  ياهتلود 

200 ناریا رد  اه  یسیلگنا  زا  رفنت  شیازفا 

204 لگنج مایق  بوکرس 

209 ناتسدرک رد  اه  یگتفشآ  نتفای  همادا 

215 ناجیابرذآ رد  رارشا  بوکرس 

219 اه همانزور  بوکرس 

224 هنطلسلا ماوق  تشگزاب 

ربماتپس 1922228 رد  يدوهی » دض   » ياه شروش 

232 ناخاضر يافعتسا »  » سردم و ییوج  دروامه 

240 هلودلاریشم کلامملا و  یفوتسم  ياه  هنیباک 

249 قارع زا  هعیش  ياملع  جارخا 

255 متفه لصف 
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255 يربمیا لتق  و  يروهمج » شبنج  »

263« يروهمج شبنج   » مجنپ و سلجم 

271 گرزب یئاوسر 

277 دریگ یم  سپ  ار  دوخ  يافعتسا  اضر 

283 درازگ یم  ثحب  هب  ار  یهاوخ » يروهمج  شبنج   » اهدرل سلجم 

288 ...اضر اب  تفلاخم  شیازفا 

294 يربمیا ندش  هتشک  و  ییاهب » دض   » ياه دادیور  یقشع ، لتق 
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ص:6

تسوگآ 1924300 تلود ؛ حاضیتسا  يارب  سردم  شالت 

305 متشه لصف 

305 ناتسزوخ يزاسدازآ » »

310 هرمحم خیش  شروش » »

ربماتپس 1924315 رد  یسایس  عاضوا 

321« گنج ههبج   » يوس هب  ناخاضر  تکرح 

327 خیش وفع  و  ناتسزوخ » يزاسدازآ  »

331 هرمحم خیش  يریگتسد 

335 بونج رد  بوشآ  یمارآان و 

343 مهن لصف 

343 تنطلس تباین  يارجام 

345« تنطلس تباین   » هب ندیسر  يارب  ناخ ]  ] اضر قایتشا  روش و 

350 تاعوبطم تیلاعف 

351 سلجم اب  ناخ ]  ] اضر تّجح  مامتا 

355 يرحب يّرب و  نوشق  هیلاع  تسایر 

361 ناخ اضر  هرابود  ندمآرب 

365 مهد لصف 

365 ...و راجاق  هلسلس  ینوگنرس 

368 هاش تشگزاب  مالعا  هنیباک و  تارییغت 
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ربماتپس 1925373 ياه 24-23  یمارآان 

378 سیلگنا تسایس 

382« یلم شبنج  »

385 سلجم تمواقم 

389 راجاق تنطلس  ینوگنرس 
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ص:7

396 هیسور ایناتیرب و  تسایس  دروم  رد 

400 ناسسؤم سلجم  تاباختنا 

404 ایناتیرب شقن  یهاشداپ و  هب  ناخاضر  باختنا 

409 نوزنوب هیضق 

410 يولهپ هاش  اضر  يراذگجات 

413 مهدزای لصف 

413 ،... يرگ یغای  داسف ، لزلزتم : یتنطلس 

416 هاش اضر  اب  وپسلیم  تاقالم  نوشق و  رد  داسف 

422 نوشق داسف  هرابرد  وپسلیم  شرازگ 

428 رگید هدافتسا  ءوس  زا  ییاه  هنومن 

433 ناسارخ رد  شروش 

438 اکیرمآ یلام  ناراشتسم  کشزپ  شرازگ 

443 ناتسدرک رد  شروش 

450 هاش اضر  رورت  هشقن 

455 مییح نیدالوپ و  مادعا 

461 مهدزاود لصف 

1926461-1928 رگبوکرس ، يروتاتکید 

461 هاشاضر زا  اه  یتیاضران  شیازفا 

463 هلودلا قوثو  تشگزاب  کلامملا و  یفوتسم  هنیباک 
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469 مشش سلجم  راک  زاغآ 

ربماتپس 1926471 رد  هنیباک  نارحب 

474 قدصم قطن 

478 سردم ماجرفان  رورت 

480 هنیباک رد  رگید  نارحب »  » کی

484« تردق ثلثم   » هنیباک و تارییغت 
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486 تیاده یلق  يدهم  باصتنا  کلامملا و  یفوتسم  يافعتسا 

491 يولهپ کبس  هب  یسایس » بازحا  »

495 ناجیابرذآ هب  هاش  اضر  رفس 

500 هیسور هب  تالیش  زایتما  ياطعا 

504 هرمحم خیش  اب  طابترا  رد  ایناتیرب  تساوخرد 

508 بوبحمریغ رایسب  یتلود 

511 متفه سلجم  راک  زاغآ  تاباختنا و 

516 نافوط زا  لبق  شمارآ 

523 مهدزیس لصف 

523 هعیش نویناحور  هیلع  گنج  زاغآ 

527 هاشاضر زا  تساوخرد  یلامش : ياکیرمآ  رد  تیئاهب  غیلبت 

533 تیناحور تلود و  نایم  شنت  شیازفا 

537 مق هثداح 

539 اه همانزور  رد  نهوم  تالاقم  رشن 

542 زیربت رد  یمارآان  سردم و  دیعبت  يریگتسد و 

545« سابل حالصا   » هنیمز شیپ 

550« سابل تدحو  نوناق  »

555 تیناحور ذوفن  ندرک  دودحم 

559 ناتسناغفا رد  یمارآان 
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564 ابفلا رییغت  يداهنشیپ  حرط 

566 هعیش تیناحور  مئاد  تیذا  رازآ و 

570« شنکاو ياه  هناشن  »

575 مهدراهچ لصف 

575 ریاشع هیلع  گنج  زاغآ 

579 اهدرک شروش 
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585 دش هتشک  ناتسرل  رد  هماع  دئاوف  ریزو 

589 ناتسرل رد  شترا  تنایخ  هسیسد و  ددجم و  ياه  یمارآان 

593 ُرل ریاشع  ییاجباج » »

597 سراف رد  شروش 

603 اه ییاقشق  رب  تلود  يزوریپ 

609 اه يرایتخب  شروش 

617 ناریا بونج  رد  اه  یمارآان  همادا 

621 مهدزناپ لصف 

621 روشک رسارس  رد  تشحو  تموکح 

624 اه يریگتسد  هرابرد  رتشیب  تایئزج 

632 شاترومیت تقوم  لوفا 

639 هنحص هب  شاترومیت  تشگزاب 

642 هلودلا مراص  زوریف و  ندش  دازآ  همکاحم و 

645 سردم تبیصم  نتفای  همادا 

650 متشه سلجم  راک  هب  زاغآ  رخآ : نخس 

653 مالعا تسرهف 
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راتفگشیپ
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From  » ناونع اب  هک  اکیرمآ  میقم  یناریا  ققحم  دـجم ، یلقدـمحم  رتکد  ياقآ  زا  يرگید  شهوژپ  زا  تسا  يا  همجرت  باـتک  نیا 
زا زور  رازه  راهچ  دودح  قیقحت  نیا  رد  .تسا  هدش  رـشتنم  پاچ و  روشک  نآ  رد  « Qajar to Pahlavi: Iran, 1919-1930

هرهب هدشن  رشتنم  دنس  زا 633  هنوگرامشزور ، یـسررب  نیا  يارب  دجم ، .تسا  هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  ( 1298-1309  ) ناریا خیرات 
یم يرادهگن  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  ویـشرآ  رد  تشاددای  همان و  لمعلاروتـسد ، هیغالبا ، مارگلت ، شرازگ ، بلاق  رد  هک  هدرب 

.دوش

خیرات یسررب  يارب  اکیرمآ  هدش  ینلع  دانسا  زا  هدرتسگ  لکش  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  دجم  رتکد  هک  تسا  نآ  تیمها  زئاح  هتکن 
رد شیپ  لاس  یس  دودح  زا  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو  هرود  نیا  دانـسا  .تسا  هدرک  هدافتـسا  ياه 1921-1941  لاـس  لوط  رد  ناریا 

رایسب یتاعاجرا  هنومن  يارب  .دندوب  علطم  دانسا  نیا  دوجو  زا  نارگـشهوژپ  زا  يدادعت  هک  تسا  نشور  .تفرگ  رارق  نیققحم  رایتخا 
سوریس ياقآ  باتک  رد  ای  ياه 1910-1926  لاس  رد  ناریا  شترا  هرابرد  نینورک  ینافتـسا  مناخ  باتک  رد  دانـسا  نیا  هب  دودحم 

ار دوخ  راک  هدرکن و  هدافتسا  دانـسا  نیا  زا  ناققحم  نیا  هک  تسا  روآ  بجعت  یلو  .دوش  یم  هدید  يولهپ  اضر  دوعـص  هرابرد  ینغ 
؟ دندیشوپ مشچ  ییاکیرمآ  دانسا  رب  اهنآ  ارچ  یتسار  هب  .دندومن  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  دانسا  هب  دودحم 

ياهلاس 1914-1931 یط  رد  ناریا  هرابرد  سیلگنا  گنج  ترازو  دانسا  هکنآ  هفرط 
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هچ سیلگنا  هک  تسا  نیا  يدعب  شسرپ  .دش  دنهاوخن  ینلع  لاس 2053 ، ات  هک  هدش  مالعا  دراد و  رارق  يدنب  هقبط  تلاح  رد  زونه 
؟ دنک ناهنپ  دهاوخ  یم  ار  يزیچ 

فیلأت و ایناتیرب  دانسا  رب  ینتبم  هدش ، هتـشون  متـسیب  نرق  لوا  ياه  ههد  رد  ناریا  خیرات  هرابرد  نونکات  هک  يراثآ  یمامت  هکیلاح  رد 
.تسا هدش  نیودت 

نایم رد  دـیدم  ناـیلاس  هک  ار  يروصت  اهدنـس  نیا  هک  دـیوگ  یم  اـکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا  تیمها  هراـبرد  دـجم  رتکد 
ظفح ار  وا  تموکح  اه  یـسیلگنا  دـندیناسر ؛ تردـق  هب  اه  یـسیلگنا  ار  هاشاضر  هک  نیا  دـنک ؛ یم  قیدـصت  تشاد  دوجو  ناـیناریا 

دندرک و جراخ  ناریا  زا  ملاس  حیحـص و  ار  يو  لاس 1941  رد  دنداد ، صیخـشت  دیفم  ریغ  ار  وا  تردق  موادت  هک  ینامز  و  دندرک ؛
.تسین نینچ  .دوب  ناملآ  راداوه  وا  ایوگ  هک  هتفای  جاور  یگرزب  غورد  هاشاضر  هرابرد  .دندومن  وا  نیزگیاج  ار  شرسپ 

دوبن روشک  زا  جراخ  هب  لوپ  لاقتنا  لها  شرسپ  فالخرب  هاشاضر  ایوگ  هک  تسا  نیا  رگید  گرزب  غورد  هک  دیازفا  یم  دجم  رتکد 
جراخ و ياه  کـناب  رد  رـالد  نویلیم  دودـح 200  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  ییاکیرمآ  دانـسا  .تخودـناین  جراخ  رد  یمهم  تورث  و 

لوپ هب  تسا و  يدـالیم  لاـس 1941  هب  قلعتم  مقر  نیا  هک  درک  هجوت  دـیاب  .تشاد  یلوـپ  هریخذ  ناریا  رد  رـالد  نوـیلیم  لداعم 50 
یگدنیامن تأیه  هب  رویرهـش 1320  رد  هاشاضر  هک  میناد  یم  ام  هوالع ، هب  .درک  هبـساحم  یموجن  ماقرا  اب  دیاب  ار  قوف  تورث  زورما 

سیلگنا هطلس  تحت  قطانم  رد  رمع  نایاپ  ات  و  دش ؛ جراخ  ناریا  زا  یـسیلگنا  یتشک  کی  هلیـسو  هب  دش ؛ هدنهانپ  نارهت  رد  سیلگنا 
لیلد هب  هک  دنهد  لاقتنا  اداناک  هب  گروبسناهوژ  زا  شرمع  رخاوا  رد  ار  هاشاضر  دنتشاد  دصق  اه  یـسیلگنا  هوالع ، هب  .درک  یگدنز 

.دشن رسیم  شا  يرامیب 

؛ هدش بوکرس  يرگ  یشحو  اب  هتفر ؛ تراغ  هب  لاس  تسیب  هک  دنک  یم  فیصوت  ار  ینیمزرس  دانسا ، نیا  رد  هدش  دیق  ياه  شرازگ 
یم دادیب  روشک  نیا  رد  ییاذغ  داوم  دوبمک  همه  زا  رت  بلاج  و  روسناس ، نادنز ، رد  لتق  متس ، رقف ، .تسا  هدید  بیـسآ  تدش  هب  و 

.درک

.دوب ناهج  ياهروشک  نیرتریقف  نیرت و  هدنام  بقع  زا  یکی  ناریا  دیسر ، نایاپ  هب  هاشاضر  تنطلس  هک  ینامز  ینعی  لاس 1941 ، رد 
هدمع روط  هب  ناریا  يرفن  نویلیم  یلا 18  تیعمج 13  هتـشذگ ، لاس  لهچ  یط   » ناریا هرابرد  یناهج  کناب  لاس 1952  شرازگ  هب 

هب .دندوب  هاگراک  تراجت و  راک  رد  اهنآ  زا  یکدنا  دادعت  دنتشاد و  لاغتشا  يزرواشک  راک  هب 
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هب یبایتسد  راک و  يورین  ماخ ، داوم  دیلوت  نیگنس و  تعنـص  زا  عون  چیه  ایرد ، هب  یبایتسد  راک و  يورین  ماخ ، داوم  یناوارف  مغر  13
ناهج رد  ار  يروشک  چیه  ًالامتحا  .تشادن  دوجو  تفن ، جارختـسا  زج  هب  ماخ ، داوم  دـیلوت  نیگنـس و  تعنـص  زا  یعون  چـیه  ایرد ،

« .دشاب هدش  نآ  یگدنام  بقع  ببس  يداصتقا و  هعسوت  عنام  شماخ  داوم  عبانم  ناریا  دننام  هک  تفای  ناوت  یمن 

سلجم یـساسا و  نوناق  نآ  رد  هک  دوب  یماظن  نشخ  هنامحر و  یب  يروتاتکید  کی  دوب ، نآ  رامعم  ریبک » هاشاضر   » هک ون ،» ناریا  »
دـصرد دون  هک  دوـب  دوـخ  ناـمز  ناـهج  ياـهروشک  نیرت  هدـنام  بقع  نیرتریقف و  زا  یکی  وـن » ناریا   » .تشاد تهابـش  یخوـش  هب 

.هاشاضر دوخ  هلمج  زا  دندوب ؛ داوس  یب  نآ  تیعمج 

يدرم داوس ،» یب  ییاتسور  کی  داوس  یب  رسپ  : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  شتنطلـس  نامز  رد  ار  هاشاضر  نارهت ، رد  اکیرمآ  ریفس 
نامز ناهج  نادرم  نیرتدنمتورث  زا  یکی  وا  دوب : توافتم  اهنآ  اب  زیچ  کی  رد  یلو  دراد .» هلصاف  شحوت  اب  يزیچان  رادقم  اهنت   » هک

.تفر یم  رامش  هب  دوخ 

زا ینعی  دراد ؛ صاصتخا  ياهلاس 1919-1923  یط  ایناتیرب  هلیـسو  هب  ناریا  رد  یماظن  يروتاتکید  رارقتـسا  هب  بتک  نیا  زا  یـشخب 
تـسایر زا  ینعی  تسا ؛ ایناتیرب  هلیـسو  هب  یماـظن  يروتاـتکید  میکحت  هب  طوبرم  رگید  یـشخب  .يولهپ  اـضر  اـت  هلودـلا  قوثو  هرود 

زا .دبای  یم  نایاپ  ياه 1929-1930  لاس  رد  ناریا  ریاشع  نینوخ  بوکرس  يارجام  اب  باتک  نیا  .وا  تنطلـس  ات  ناخاضر  ییارزولا 
ياغلا يارب  هنیمز  هدـش ، بوکرـس  دـندوب ) یکی  هک   ) يولهپ يروتاتکید  ایناتیرب و  هطلـس  اب  راکـشآ  ياه  تفلاخم  یمامت  نامز  نیا 

(1) .تسا هدش  مهارف  دادرارق 1933  اب  نآ  ندرک  نیزگیاج  یسراد و  تفن  زایتما 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

.دینک عوجر  هرامش 25  رصاعم ، خیرات  همانلصف  هب  دیناوت  یم  دجم ، یلقدمحم  رتکد  تارظن  زا  یهاگآ  يارب  - 1
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لوا لصف 

همدقم
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دیشاپ مه  زا  تعرس  هب  ناریا  شترا  .دندرک  هلمح  ناریا  هب  لامش ، برغ و  زا  هیسور ، ناتسلگنا و  ياهورین  تسوگآ 1941 ، رد 25 
هرانک تنطلس  زا  هاشاضر  ربماتپـس  رد 16  .دربن  ییاج  هب  هر  اما  دوب ؛ یهاـگزیرگ  لاـبند  هب  سیلگنا  ترافـس  رد  يولهپ  هاـشاضر  و 

شناهارمه نیشیپ و  هاش  ربماتپس 1941  رد 28  .دش  وا  نیشناج  اضردمحم ، شرـسپ  تفگ و  كرت  ار  نارهت  دعب  زور  درک و  يریگ 
هب درک  تساوخرد  هاش  اضر  تسخن   (1) .دوب سیروم  هریزج  دصقم  .دندرک  تکرح  یئبمب  يوس  هب  یـسیلگنا  یتشک  کی  رب  راوس 

نینچ هیروف 1942  رد 5  اکیرمآ  هجراـخ  ترازو  هب  یفارگلت  یط   (2)، سوفیرد سیئول  نارهت ، رد  اکیرمآ  راتخمریزو  .دورب  اداـناک 
بونج قیرط  زا  يو  هک  تسا  هداد  هزاجا  نیـشیپ  هاـش  هب  يو  عوبتم ]  ] تلود هک  داد  ربخ  نم  هب  ناتـسلگنا  راـتخمریزو  : » دـسیون یم 
يالوج رد 26  يو  .دـنام  زاب  رفـس  همادا  زا  دـش و  ضیرم  گروبـسناهوژ  رد  هاشاضر  اداناک ، هار  رد  .دوش » اداـناک  راپـسهر  اـقیرفا 

هک یناـمز  لاـس 1979 ، رد  .دـش  هارمه  اـه  ناـبایخ  رد  مدرم  یبوـک  ياـپ  يداـش و  اـب  هاـشاضر  يریگ  هراـنک  .تفر  اـیند  زا   1944
[ یفارگلت رد   ] سوفیرد .دیدرگ  رارکت  هباشم  ییاه  هنحص  تفگ ، كرت  ار  ناریا  رابجا  هب  هاشاضر ، نیشناج  رسپ و  هاش ، اضردمحم 

رد

صص 376-382. ، 2001 ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا  ، Majd, Great Britain - 1
Louis Dreyfus - 2
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زا اهنآ  ترـسم  یگدوسآ و  زا  یکاح  عومجم ، رد  هاش  يریگ  هراـنک  هب  ناریا  مدرم  شنکاو  : » دـسیون یم  ربماتپس 1941  خیرات 18 
رب يولهپ  روفنم  نادـناخ  ياـضعا  زا  یکی  ناـنچمه  هک  تسا  نیا  اـهنآ  یگدروخرـس  نیرتگرزب  ...تسا  دبتـسم  مکاـح  کـی  نتفر 
ات ار  یگدروخرس  نیا  تاهابتشا ، ناربج  اه و  ترارش  حیحصت  رد  دیدج  هاش  رثؤم  ياه  ماگ  هتبلا ] هک   ] هدز هیکت  یهاشنهاش  تخت 
رد اکیرمآ  ریفـس  ربتکا 1941 ، لوا  رد  .دوب  لاحـشوخ  رایـسب  عاـضوا  رییغت  نیا  زا  زین  ناتـسلگنا  (1) .تسا » هدرک  لیدعت  يدودـح 
رد گنج  تیعـضو  یـسررب  نمـض  ربماتپـس  ما  یـس  رد  : » داد شرازگ  نینچ  دوخ ] روشک   ] هجراخ روما  ریزو  هب  یفارگلت  یط  ندنل 

دروم رد  اـما  : » داد شرازگ  ناریا  دروم  رد  ار  ریز  دراوـم  سلجم  یمـسر  هسلج  تروـص  رد  لـیچرچ ]  ] ریزو تسخن  ماوـع ، سلجم 
داـی هب  .درک  هدز  تفگـش  رایـسب  ارم  رما  نیا  .دیـسر  نم  شوگ  هب  ناریا  رد  اـم  ددرم  فیعـض و  درکلمع  دروم  رد  یتایاکـش  ناریا ؛

، تافلت نیرتمک  اب  نارهت  رد  ار  كانرطخ  رصانع  ام  .دشاب  هتفرگ  تروص  نیا  زا  رت  هتسیاش  يدرکلمع  نیا ، زا  شیپ  هاگ  چیه  مرادن 
هدرک و دیعبت  هب  راداو  ار  دبتسم  یمکاح  میدرک ؛ نک  هشیر  دوخ ، یسور  دحتم  اب  کیدزن  يراکمه  رد  تعرـس و  نیرتروآ  تریح 

تدـش هب  هداتفا و  ریخأت  هب  اه  لاس  هک  ییاه  يزاسزاب  تاحالـصا و  مامت  هب  هک  یهاشداپ  میدروآ ؛ راک  رـس  رب  ینوناق  هاشداپ  کی 
هک يدحتم  .مینک  یفرعم  سلجم  هب  ار  رادافو  دیدج و  يدحتم  يدوز  هب  میراودـیما  و  تسا ؛ دـنب  ياپ  دوش ، یم  ساسحا  اهنآ  ألخ 
هک ار  ام  هناروسج  ًابیرقت  ياه  ماـگ  دـحتم ، نیا  .تسا  هدـمآ  دـیدپ  ناریا  یناتـساب  تلم  تلود و  زا  هیـسور ، ناتـسلگنا و  شـالت  اـب 

هدنیآ یگنج  تاکرحت  يارب  یتح  هکلب  يدازآ ، يارب  اهنت  هن  ناریا  مدرم  نینچمه  .دـنک  یم  دـییأت  میتسه ، اهنآ  نتـشادرب  هب  روبجم 
روما ترازو  هک  هدوب  يروما  نیرتزیمآ  تیقفوم  زا  یکی  نونکات  ناریا  هلئـسم  تفرـشیپ  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  دـنهاوخ  ام  دـحتم  زین 

لاغشا هیجوت »  » رد ناتسلگنا  .تسین  هنافصنم  ام  يا  هفرح  نانمـشد  فرط  زا  یـشنکاو  نینچ  (2) .تسا »  هدوب  ریگرد  نآ  اب  هجراـخ 
یب تسا ، ناملآ  یماح  هاشاضر  هک  اعدا  نیا  .تسا  روتاتکید  کی  ناملآ و  یماح  يو  دوب  یعدـم  هاش  اضر  ندرک  راـنکرب  ناریا و 

هب يو  هک  دوب  اه  یسیلگنا  تدعاسم  تیامح و  اب  و  دناسر ، تردق  هب  ار  وا  سیلگنا  .دوب  ساسا 

ربماتپس 1941. خروم 18  ، 1777/00.891، سوفیرد مارگلت  - 1
ربتکا 1941. خروم 1  ، 891 هرامش 4653،1791/00 . تنانیو ، مارگلت  - 2
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تفگ ناوت  یم  نیقی  هب  .درک  زادنا  سپ  ندنل  کناب  رد  ار  دوخ  ياه  لوپ  زا  رالد  نویلیم  لقادح 150  داد و  همادا  دوخ  ییاورنامرف 
دش جراخ  ناریا  زا  تعرس  هب  ناتـسلگنا  تیامح  تحت  يریگ ، هرانک  زا  سپ  هاشاضر  نیا  رب  هوالع  .دوبن (1) ناملآ  یماح  هاشاضر 

ندیـسر ارف  ات  هاشاضر  .دز  هیکت  یهاشداپ  تخت  رب  اضردـمحم ، وا ، دـشرا  رـسپ  .دـنام  ناما  رد  شروشک  مدرم  بضغ  مشخ و  زا  و 
يو .درک  يرپس  ار  يا  هغدـغد  یب  یفارـشا و  یگدـنز  کـی  اـقیرفآ ، بونج  رد  دوخ  هداوناـخ  هارمه  هب  يـالوج 1944  رد  شگرم 

یماح  » هک تسین  یهاـش  هتـسیاش  يراـتفر ، نینچ  .تشاد  لـماک  یـسرتسد  كرویوین  ندـنل و  رد  دوخ  یکناـب  باـسح  هب  نینچمه 
زا ندوب  روتاتکید  لیلد  هب  هاش  اضر  هک  اعدا  نیا  تخاس ، دـهاوخ  نشور  شهوژپ  نیا  هک  روط  نامه  نینچمه ، .تسا  هدوب  ناملآ »

دبتسم زا  نونکا  دنک ، سیـسأت  رگبوکرـس  یـشترا  دندرک  کمک  اضر  هب  دوخ ] هک   ] اه یـسیلگنا  .تسا  چوپ  زین  دش  رانکرب  تردق 
یم ناتسلگنا  تسا ، هداد  ناشن  لاس 1925  ثداوح  هک  روط  نامه  تفرگ ؟ رارق  مجاهت  دروم  ناریا  ارچ  دنتـشاد ! تیاکـش  وا  ندوب 

رب هک  رگید  یـشهوژپ  رد  هک  هنوگ  نامه  .دروآ  دوجو  هب  یهاشنهاش  ماظن  رد  ار  یتارییغت  يرگید  ياه  هویـش  هب  لسوت  اـب  تسناوت 
دادبتسا لاوز  ههد 1930  ینایاپ  ياه  لاس  ندیسر  ارف  اب  تسا ، هدمآ  ما  هداد  ماجنا  هدحتم  تالایا  هجراخ  روما  ترازو  دانسا  ساسا 

ناریا هب  یـسور  یـسیلگنا و  ياهورین  هلمح  رد  .دوب  لمتحم  يرما  يولهپ  میژر  ینوگنرـس  بالقنا و  زورب  دـش و  راکـشآ  هاش  اضر 
مه زا  یتـموکح  ناـکرا  تخیر و  ورف  ناریا  سیلپ  شترا و  داـینب  هلمح ، زاـغآ  اـب  .دوش  یم  هدـید  حوضو  هب  میژر  نیا  یگدیـسوپ 

ناتسلگنا يربهر  هب  هک  هلمح  نیا  زا  فده  .دیشاپ (2)

تالایا هجراخ  ترازو  یناـگیاب  ساـسا  رب  .دوب  ناـهج  مدرم  نیرتدـنمتورث  زا  یکی  تنطلـس ، زا  يریگ  هراـنک  ماـگنه  هاـشاضر  - 1
رد رالد  نویلیم  لقادح 100  كرویوین و  ياه  کناب  رد  رالد  نویلیم   18 نارهت ، کناب  رد  رالد  نویلیم  هب 50  کیدزن  يو  هدحتم ،
هب يو  .دوب  هدرک  يراذـگ  هیامرـس  سیئوس  ياه  کناب  رد  یـصخشمان  ریداقم  نینچمه  يو  .دوب  هدرک  هریخذ  ندـنل ، ياـه  کـناب 

نیا .درک  یم  زیراو  اه  کناب  نیا  رد  دوخ  یـصخش  ياه  باسح  هب  ار  ناریا  تفن  شورف  زا  لصاح  دـیاوع  تاحیلـست ، دـیرخ  هناهب 
دینک عوجر  هراـب  نیا  رد  رتشیب  دانـسا  تاـعالطا و  تفاـیرد  يارب  .دـنوش  یم  لـماش  میدرک  رکذ  هک  ار  یغلاـبم  مظعا  شخب  هوجو 

یعیسو قطانم  درک و  بحاصت  ار  هدکهد  نینچمه 7000  يو  .، Majd, Great Britain and Reza Shah, 267-330: هب
Mohamad Gholi Majd, Resistance to: هب دـینک  هعجارم  .دومن  هفاضا  دوخ  یـصخش  كالما  هب  ار  ناریا  یـضارا  زا 

.33 صص 71 - ، 2000 ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا   the Shah: Landowners and VIama in Iran
تشر ثداوح  هب  طوبرم  دانسا  میقتـسم  هدهاشم  يارب  صص 365-376 ،  Majd, Great Britain and Reza Shah - 2

صص 19-24. هاش ، ربارب  رد  تمواقم  دجم ، هب  دینک  عوجر  اه  سور  طسوت  ناریا  لامش  لاغشا  لابند  هب 
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.تفای تسد  تفگش  یتیقفوم  هب  راک  نیا  رد  ناتسلگنا  .دوب  ناریا  رب  طلست  ياقبا  يولهپ و  میژر  تاجن  تفرگ ، تروص 

يا هلمح  رد  نیـسح ، مادص  یقارع ، روتاتکید  هک  ینامز  تسا ؛ دعب  لاس  ثداوح 62  هدننک  نشور  یبوخ  هب  هاش  اضر  تشذـگرس 
.دش طقاس  تموکح  زا  تفرگ ، تروص  اکیرمآ  يربهر  هب  هک 

رد هک  روط  نامه  .درکن  یتمواقم  چـیه  نیمجاـهم  ربارب  رد  دوب ، هتخاـس  دوخ  بوعرم  ار  روشک  مدرم  هک  یـشترا  هنومن ، ود  ره  رد 
ره رد  .دش  لحمـضم  زین  مادـص  يروهمج  تسایر  دراگ  اکیرمآ ] هلمح  زاغآ  اب  ، ] دـشن هدـید  هاش  اضر  شترا  زا  يرثا  لاس 1941 

اهنآ ینوگنرس  زا  شیب  يزیچ  روتاتکید ، ود  نیا  ياه  تهابش  .دوب  هارمه  ینامداش  هلهله و  اب  روتاتکید  طوقـس  دراوم ، نیا  زا  کی 
دوخ مدرم  اب  روتاتکید  ود  ره  دنداد ؛ همادا  دوخ  ینارمکح  هب  هدیـسر و  تردق  هب  یجراخ  تیامح  کمک و  اب  اهنآ  يود  ره  .تسا 

کناب رد  یناوارف  لاوما  هدروآ و  مهارف  یهفرم  یگدنز  دوخ  روشک  یتفن  عبانم  لواپچ  اب  اهنآ  يود  ره  دندرک ؛ یم  راتفر  هنایـشحو 
.دندش هدیـشک  ریز  هب  ینارمکح  هاگیاج  زا  دـش ، یبایزرا  بولطمان  اهنآ  تموکح  همادا  هک  ینامز  و  دـندوب ؛ هتـشابنا  یجراخ  ياه 

زا سپ  هلـصافالب  اما  دیـسر ، یم  شوگ  هب  تکلمم ]  ] لاوما لواپچ  دروم  رد  يرایـسب  نانخـس  ناریا ، هب  هلمح  زاغآ  زا  شیپ  یکدـنا 
، دروم ود  ره  رد  .درواـین  ناـیم  هب  یفرح  نآ  دروم  رد  یـسک  دـش و  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  عوضوم  نیا  روتاـتکید ، ینوـگنرس 

راتـشک ياـه  حالـس  دروم  رد  ینارگن  راـهظا  .تسا  راکـشآ  دوش ، یم  هماـقا  میژر » رییغت   » مجاـهت و يارب  هک  یلیـالد  ندوب  بذـک 
لـالخ رد  .تفرگ  رارق  قارع  راـیتخا  رد  ناـگیر  تلود  تقفاوم  اـب  اـه  حالـس  زا  لـسن  نیا  هک  ارچ  تشادـن ، تیعقاو  قارع  یعمج 

، دش هتفرگ  راک  هب  یقارع  ياهدرک  یناریا و  ياهورین  هیلع  حالس  نیمه  هک  ینامز  ياه 1980-88 ، لاس  یط  قارع ، ناریا و  گنج 
ياه ورین  هیلع  اه  حالس  نیا  زا  مادص  هک  دوب  دیعب  رایسب  نیا ، رب  هوالع  .درکن  موکحم  ار  قارع  یسک  دشن و  هدینش  یـضارتعا  چیه 

يربهر تحت  ياه  ورین  هیلع  ار  اه  حالـس  نیا  زین  لاس 1991  رد  سراف  جیلخ  گنج  رد  اریز  دنک ، هدافتـسا  شنادحتم  ییاکیرمآ و 
یب دادبتـسا و  دروم  رد  ینارگن  زاربا  .تشادن  يرتمکحم  هیاپ  دش ، مالعا  قارع  هب  هلمح  رد  اهدـعب  هک  یلیالد  .دربن  راک  هب  اکیرمآ 

رد هژیو  هب  ههد ، هس  تدم  هب  دندناسر و  تردق  هب  ار  مادص  ههد 1970  رد  .دوب  ساسا  یب  زین ، قارع  مدرم  هب  تبسن  مادص  یمحر 
هدرک و تیامح  وا  زا  ههد 1980 ،
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سرام هام  رد  .دوبن  یندرکرواب  ناشیاه  یتخبدب  رطاخ  هب  قارع  مدرم  يارب  يدعب  ياه  « يزوسلد  » راهظا نیاربانب  .دنتفاتش  شیرای  هب 
ياه مشچ  تحار  لایخ  اب  درک ، قیوشت  مادـص  هیلع  مایق  هب  ار  قارع  ياهدرک  نایعیـش و  هکنآ  زا  سپ  هدـحتم  تـالایا  لاس 1991 ،

نآ يارب  اه  راک  نیا  همه  هک  دـنک  اعدا  تسا  نکمم  نیبدـب  درف  کی  .تسب  مادـص  تسد  هب  اه  درک  نایعیـش و  ماع  لتق  رب  ار  دوخ 
لاس 2003 رد  هک  اجنآ  زا  .دنک  هیکت  تردق  دنسم  رب  رگید  لاس  هدزاود  يارب  دنکـشب و  مهرد  ار  شنانمـشد  دناوتب  مادص  هک  دوب 
رد یتلاخد  هنوگ  چـیه  يو  هک  اـجنآ  زا  دـش و  یمن  دادـملق  دـیدهت  يرگید  روشک  چـیه  يارب  دوخ ، روشک  مدرم  يارب  زج  مادـص 
ریز هب  تردق  دنسم  زا  ار  وا  دربب و  شروی  قارع  هب  تفرگ  میمصت  هدحتم  تالایا  ارچ  تشادن ، ربماتپس 2001  یتسیرورت 11  هثداح 

مادص هک  دوب  راکـشآ  ًالماک  لاس 2000  رد  .دـهد  یم  اـم  هب  هراـب  نیا  رد  یبوخ  شنیب  لاس 1941  رد  هاش  اضر  ینوگنرـس  دشک ؟
زین مادص  میژر  .تسا  هار  رد  ناریا  بالقنا  ریظن  یمالسا ، یبالقنا  و  دنرادن ؛ ار  تردق  هرادا  ییاناوت  نیا  زا  شیب  اه  ینـس  نیـسح و 

میژر اـکیرمآ  يربـهر  تحت  ياـه  ورین  هلمح  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  يدـح  هب  یگدیـسوپ  نیا  .دوب  هدیـسوپ  هاـش  میژر  نوچمه 
زا يریگولج  فده  اب  لاس 1941 ، رد  ناریا  هب  ناتسلگنا  هلمح  نوچمه  لاس 2003 ، رد  قارع  هب  اکیرمآ  هلمح  .دیشاپ  مه  زا  مادص 
هب اکیرمآ  .تفرگ  ماجنا  قارع  رد  اـه  درک  نایعیـش و  ندـناسر  تردـق  هب  قیرط  زا  روشک  نآ  لرتنک  ظـفح  و  بـالقنا ؛ کـی  عوقو 

زاغآ قارع  رد  ار  يا  هنادرخبان  ییوجارجام  يزوریپ  هب  نانیمطا  اب  و  لاس 1320 ؛ رد  ناریا  لاغشا  رد  ناتسلگنا  قفوم  هبرجت  زا  دیلقت 
سأر رد  هکنآ  طقف  لاس 1320 ، ناریا  رد  .درک  یم  رییغت  دیاب  ماظن  لک  اجنآ  رد  اریز  دوب ؛ رت  تخس  رایـسب  قارع  يارجام  اما  .درک 

یجرم جره و  تراغ و  چیه  دوبن ، راک  رـس  رب  یتلود  چـیه  ًالمع  هکنیا  اب  توا  ات 30  ياه 25  زور  رد  و  دش ؛ هدز  رانک  دوب  تردـق 
ياه ورین  دورو  نامز  نوچمه  ییاـکیرمآ ، ياـه  ورین  تسد  هب  لاغـشا  ماـگنه  هب  نارهت ، فـالخرب  دادـغب ، اـما  .دادـن  خر  نارهت  رد 

.دش (1) يا  هدرتسگ  جرم  جره و  تراغ و  شوختسد  سرام 1917 ، رد 11  ناتسلگنا 

دادغب و رد  سرام 1917  ياه 10-11  يرگتراغ  دروم  رد  اـکیرمآ  لوسنک  رزنیه ، سا  راکـُسا  لـصفم  شرازگ  هدـهاشم  يارب  - 1
Mohamad Gholi Majd, Iraq in World War I: From : هـب دـینک  عوـجر  نآ  هـب  اـیناتیرب  خــساپ  نـینچمه 

دانـسا هدهاشم  يارب  صـص 305-307 . ، 2006 اکیرمآ ، هاگـشناد  تاراـشتنا  . Ottoman Rule to British Conquest
عوجر صص 85-88  عبنم  نامه  هب  اه ، یسیلگنا  طسوت  رهش  نیا  لاغـشا  نامز  رد  ربماون 1914 ، رد 17-22  هرصب  تراغ  هب  طوبرم 

.دینک
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لوا یناهج  گنج  زا  سپ  هنایمرواخ 

رب هوالع  .درک  یفرگـش  تارییغت  شوخ  تسد  ار  هقطنم  نیا  هک  دوش  یم  زاغآ  لوا  یناهج  گنج  اب  هنایمرواخ  خیرات  لصف  نیرخآ 
.دـمآرد ناتـسلگنا  ذوفن  فرـصت و  تحت  تشاد ، رارق  رـصم  دـنه و  نایم  هک  ییاه  نیمزرـس  مامت  یناـمثع ، يروطارپما  لالحمـضا 

رارق هقطنم  نیا  رد  نیطـسلف  ناتـسبرع و  هیروس ، قارع ، دش ،) یم  هتخانـش  سراف  مان  اب  ربماون 1934  زا  شیپ  هک   ) ناریا ياـهروشک 
هدیسر مهافت  هب  ناریا  ینامثع و  يروطارپما  میسقت  رس  رب  هسنارف  هیسور و  ناتسلگنا ، سرام 1915 ، هام  یفخم  همانقفاوت  رد  .دنتشاد 

هیـسور و هک  يدنب  میـسقت  نآ  هیـسور ، ناتـسلگنا و  نایم  هناگادج  يدادرارق  رد  .دندرک  میـسقت  نیدـحتم  نایم  ار  کیدزن  رواخ  و 
،(1) دوب هدش  فشک  یگزات  هب  هک  یتفن  قطانم  درک و  رییغت  دندوب  هدیسر  مهافت  هب  نآ  رـس  رب  رگیدکی  اب  لاس 1907  رد  ناتسلگنا 

نیا زا  سپ  هلصافالب  .تفریذپ  لنادراد  هگنت  لوبناتسا و  رب  ار  هیسور  تیمکاح  ناتـسلگنا ، لباقم ، رد  .دش  ناتـسلگنا  ورملق  همیمض 
فرـصت هب  ار  ناریا  زا  دوخ  مهـس  ناتـسلگنا  لـیروآ 1915 ، رد  قارع  بوـنج  رد  ناتـسلگنا  ياـه  ورین  يزوریپ  لاـبند  هب  دادرارق و 

،1916 سرام رد  .درک  لاغـشا  دوب ، هتفای  صاصتخا  وا  هب  دادرارق 1915  رد  هک  ار  ناریا  یلامش  همین  زین  هیـسور  نامز ، مه  .دروآرد 
هیروس نیطسلف و  میسقت  هم 1916  هام  رد  وکیپ  سکیاس  قفاوت  .دوب  هدش  لماک  ناتـسلگنا  هیـسور و  نایم  ناریا  يوتکاف  ود  میـسقت 

حتف لابند  هب  ناتـسلگنا  ناریا ، زا  هیـسور  جورخ  یکیوشلب و  بـالقنا  زا  سپ  .دـناسر  ماـجنا  هب  هسنارف  ناتـسلگنا و  ناـیم  ار  گرزب 
، درک حلص  تساوخرد  بولغم  هدروخ و  تسکـش  هیکرت  هک  ینامز  ربتکا 1918 ، رد  .درک  فرصت  زین  ار  ناریا  یلامـش  همین  قارع ،

نیرتگرزب درواتـسد ، نیا  دیدرت ، نودب  .دروآرد  دوخ  لرتنک  تحت  تشاد ، رارق  رـصم  دنه و  نایم  هک  ار  یعیـسو  هقطنم  ناتـسلگنا 
لیمحت ناریا  رب  تاراسخ  نیرتشیب  دوب ، هدرک  ناریو  ار  هقطنم  نیا  مامت  گنج  هکنیا  اب  .تسا  رصاعم  خیرات  رد  يرامعتسا  درواتـسد 

ریبعت هب  ای  ناسنا  نویلیم   11 ات ناریا 9  رد  .دش 

ص 276. ، Majd, Iraq in World War I هب : دینک  عوجر  ایناتیرب  اب  دوعس  نبا  يراکمه  دروم  رد  - 1
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ناریا و رب  طلـست  رد  ار  ناتـسلگنا  راک  یطحق ، نیا  هک  تسین  یکش  (1) .دـنتخاب ناـج  یطحق  رثا  رد  روشک  تیعمج  زا  یمین  رگید ،
ناتـسلگنا و لوا ، یناهج  گنج  لابند  هب  .درک  ناریو  ار  ناریا  هعماج  یطحق ، نیا  .درک  لیهـست  دـعب  ياه  ههد  رد  نآ  لرتنک  ظـفح 

ناـنبل هیروس و  رد  هسنارف  هک  ناـمز  ناـمه  رد  .دـندش  راـک  هب  تسد  هناـیمرواخ  رد  نردـم » ياـه  روشک  - تلم  » قـلخ يارب  هسنارف 
ياـهروشک رد  .درک  قلخ  یثوروم  یهاـشنهاش  عون  کـی  يدوعـس ، ناتـسبرع  ندرا و  قارع ، رد  ناتـسلگنا  درک ؛ داـجیا  يروـهمج 

کمک هب  لوا  یناـهج  گـنج  رد  هک  دـندوب  یناـسک  دارفا  نیا  .دـندش  باـختنا  ینـس  برع  ياـه  خیـش  ناـیم  زا  ناـهاشداپ  یبرع ،
، ناتسبرع خویش  زا  رگید  یکی  .دوب  هدش  سیسأت  یگزات  هب  هک  يروشک  دش ، ناتسبرع  هاشداپ  دوعـس  نبا  .دندوب  هتفاتـش  ناتـسلگنا 

ینس یهاشداپ  لیمحت  زا  ادج  .دیدرگ  قارع  یمشاه  هاشداپ  لاس 1921  رد  يو  يومع  رسپ  هک  یلاح  رد  دش  ندرا  یمشاه  هاشداپ 
خیرات رد  دادغب  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  شرازگ  .دوب  صخـشمان  هتفـشآ و  ًالماک  زین  دیدج  قارع  یلامـش  ياهزرم  هعیـش ، قارع  رب 

هب ( Sevres  ) سروس هدـهاعم  هطـساو  هب  هک  یطخ  تفگ  ناوت  یم  یتخـس  هب  دـشاب : یم  لیذ  تاراهظا  يواـح  هیروف 1921   28
ورملق همیمـض  ار  درک  نوـیلیم  مین  تسا و  هتفـشآ  ًـالماک  نیرهنلا  نیب  یلامـش  زرم  .تسا  تباـث  اـی  یقطنم  هدـش ، نییعت  زرم  ناوـنع 

لاس رد  یمـشاه  یهاـشداپ   (2)« .تسا یمئاد  يورین  دـنمزاین  نآ  يرادـهگن  هک  هدـش  قـلخ  یتـیعقوم  نیارباـنب  .تسا  هدرک  بارعا 
سنارفنک رد  .دش  راچد  دوخ  یقارع  ياتمه  تشونرس  هب  زین  يولهپ  یهاشداپ  دعب ، لاس  تسیب  .درک  هبرجت  ار  تخـس  ینایاپ   1958

رد ناریا  تساوخداد  یـسررب  نیمـضت  يارب  اـکیرمآ  ياـه  شـالت  .دـنک  حرطم  ار  دوخ  هدـنورپ  دـشن  قـفوم  ناریا  ياـسرو ، حـلص 
تربر اـکیرمآ ، هجراـخ  روـما  ریزو  ناـیم  یظفل  يریگرد  بجوـم  رما  نـیا  .تـخیگنارب  ار  ناتــسلگنا  دــیدش  تفلاـخم  سنارفنک ،

همانقفاوت 9 ياضما  لابند  هب  .دش  روفلاب **، درل  وا ، یسیلگنا  ياتمه  و  گنیسنل *،

.1387 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  یمیرک ، دمحم  همجرت  گرزب ، یطحق  دجم ، یلقدمحم  - 1
Robert Lansing. ** Lord Balfour. هیروـف 1921 *.  28 خروم ، 800 . 245/6363 هرامـــش 49 ، سنُوا ، شرازگ  - 2

هاگشناد تاراشتنا  ، .Mohamad Gholi Majd, Oil and the Kiling of the American Consul in Tehran
ص 5. ، 2006 اکیرمآ ،
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ناتـسلگنا داد ، رارق  نیا  بجوم  هب  .درک  زاب  رـس  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  راکـشآ  تاـفالتخا  ناریا ، ناتـسلگنا و  ناـیم  تسوگآ 1919 
يرتشیب تدـش  شنت  نیا  لـیروآ 1920  رد  ومر  نس  یتفن  دادرارق  داـقعنا  اـب  .تفرگ  تسد  هب  ار  ناریا  یماـظن  یلاـم و  روما  ًامـسر 
دادرارق نیا  زا  یمهس  چیه  هدحتم  تالایا  دش و  میسقت  هسنارف  ناتسلگنا و  نایم  ًامـسر  هنایمرواخ  یتفن  عبانم  دادرارق ، نیا  رد  .تفای 

هنایمرواخ تشونرس  هب  نداد  لکـش  رد  روشک  ود  نیا  یـساملپید  اکیرمآ و  سیلگنا  شنت  شقن  یـسررب  هک  تسا  لمأت  ياج  .دربن 
ناتسلگنا درکلمع  هب  تبسن  اکیرمآ  ینامگدب  شنت ، نیا  همشچرس  .تسا  هدش  عقاو  تلفغ  دروم  ًامومع  لوا ، یناهج  گنج  زا  سپ 

یتفن عبانم  زا  روشک  نیا  ندرک  مورحم  ددـصرد  هدوب و  هقطنم  یتفن  عبانم  راصحنا  لابند  هب  ناتـسلگنا  درک  یم  روصت  اـکیرمآ  .دوب 
اکیرمآ و تلود  نایم  همان  لدابت  کیتاملپید و  ياه  تیلاعف  هیروف 1921 ، ات  هم 1920  ياه  هام  رد  نیا ، زا  سپ  .تسا  ناریا  قارع و 

مهافت  » کـی یلک  حرط  هیروف 1921 ، ندیـسر  ارف  اب  .تفای  شیازفا  روشک  ود  نیا  یتفن  ياه  تکرـش  لـماعت  نینچمه  ناتـسلگنا و 
هب .دش  ییاهن  هم 1921  رد  یتفن  همان  مهافت  نیا  .تفای  شهاک  تدش  هب  اه  شنت  دش و  يزیر  یپ  یـسیلگنا  ییاکیرمآ - یتفن » همان 

مهارف اـهنآ  يارب  ربارب » یتصرف   » دوشگ و ییاـکیرمآ  یتفن  ياـه  تکرـش  يور  هب  ار  قارع  ياـهرد »  » ناتـسلگنا مهاـفت ، نیا  لاـبند 
تیمــسر هــب  روــشک ، نــیا  یتــفن  عباــنم  ناریا و  رب  ار  ناتــسلگنا  طرــش  دــیق و  یب  هطلــس  هدــحتم  تــالایا  لــباقم ، رد  .دروآ 

یتـفن دادرارق  تیمها  اـما  هتفرگ ، رارق  ناـخروم  هجوت  دروم  رایـسب  هیـسور  ناتـسلگنا  تسوـگآ 1907  دادرارق  هچرگا  (1) .تخانش
رد تفن  فشک  زا  سپ  هلصافالب  .تسا  هدنام  یقاب  هتخانشان  نانچمه  قارع ،) و   ) ناریا تشونرس  نییعت  رد  اکیرمآ  ناتـسلگنا   1921

دوب و رثا  یب  ًالمع  لاس 1914  رد  دمآرد و  قیلعت  تلاح  هب  هیسور  سیلگنا  دادرارق 1907  لاس 1908 ، رد  ناریا  فرط » یب  هقطنم  »
نداد لکـش  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  اکیرمآ  سیلگنا  همان  مهافت  لباقم ، رد  (2) .دیدرگ حالصا »  » سرام 1915 رد  لیلد  نیمه  هب 

نیا رد  اکیرمآ  یتوافت  یب  .دادن  ناشن  یـشنکاو  چیه  دنفـسا 1299  موس  ياتدوک  لباقم  رد  اکیرمآ  .درک  يزاب  ناریا  تشونرـس  هب 
تشاد ناریا  سیلگنا  هدهاعم 1919  لباقم  رد  روشک  نیا  شنکاو  اب  يدیدش  داضت  دروم ،

صص 59-98  ، Mohamad Gholi Majd, Oil and the Kiling of the American Consul in Tehran - 1
صص 11-30 ، Majd, Persia in World War I - 2
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ياه یهاشداپ  سیـسأت  رب  هوالع  ناتـسلگنا  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  كرد  لباق  روکذـم  یتفن  مهافت  هب  هجوت  اـب  هتبلا  هک 
هب ههد 1780  رد  هک  اهراجاق  ندرک  نوگنرـس  اب  اه  یـسیلگنا  .درک  انب  ناریا  رد  زین  يدیدج  یهاشداپ  برع ، ياهروشک  رد  دیدج 

، تسا هدـش  حیرـشت  باـتک  نیا  رد  هک  روـط  ناـمه  .دـندناسر  یهاـشداپ  هـب  ار  ( 1979 - 1925  ) يولهپ نادناخ  دندیـسر ، تردـق 
رد اکیرمآ  یماظن  يریگرد  نامز  ات  دوجوم  عضو  .دوب  اکیرمآ  تلود  تیاضر  کیتکات  عبات  ناریا ، رد  ناتسلگنا  یتنطلس  یـسدنهم 

[ اکیرمآ  ] روهمج سییر  سرام 1942   10 صیخـشت »  » رد تیعـضو  نیا  .دوب  تباث  نآ ، زا  سپ  مود و  یناهج  گنج  رد  هنایمرواخ 
خیرات رد  هرامش 8926  ییارجا  نامرف  لیذ  هک  يرایتخا  نتخاس  یلمع  روظنم  هب  زیزع ! سوینیتتسا * ياقآ  : » تسا هدش  حیرشت  نینچ 
کمک نداد  نامزاس  يارب  امـش  نتخاس  رداق  روظنم  هب  تسا و  هدـش  ذـیفنت  هراجا ، ماو و  یلوتم  ناونع  هب  امـش  هب  ربتکا 1941 ،  28
یتایح هدـحتم ، تالایا  زا  تنایـص  يارب  ناریا  تلود  زا  عاـفد  هک  مراد  یم  مـالعا  هلیـسو  نیدـب  ناریا ، تلود  هب  هراـجا  ماو و  ياـه 
ًاقیمع دـش ، یم  تیاـمح  اـکیرمآ  يوـس  زا  هک  يوـلهپ  هداوناـخ   (1)« .تلوزور يد  نیلکنارف  امـش ، دـنمتدارا  دوـش ، یم  بوـسحم 

ياتدوک رد  تیامح ، نیا  زراب  لاثم  .تشاد  زاین  یجراخ  تلاـخد  تیاـمح و  هب  ًاـمئاد  نادـناخ ، نیا  تموکح  همادا  .دوب  بوبحماـن 
دنـسم رب  ًاددـجم  ار  يوـلهپ  هاـش  نیمود  تفرگ و  تروـص  سیلگنا  اـکیرمآ و  یناـبیتشپ  هب  ياـتدوک 1332  .دوش  یم  هدـید   1332
هلصاف ههد 1970 ، رد  هیسور  لاوز  مئالع  ندش  راکـشآ  اب  .درک  انف  هب  موکحم  ار  يولهپ  میژر  يوروش ، داحتا  لاوز  .دناشن  تردق 

نوگنرـس تعرـس  هب  اکیرمآ ، ياـه  تیاـمح  زا  ندـش  مورحم  اـب  يولهپ  میژر  .دـش  زاـغآ  يولهپ  نادـناخ  زا  رتراـک  تلود  نتفرگ 
.تسسگ مه  زا  ناریا  يرمرادناژ  سیلپ و  شترا ، ناکرا  رویرهش 1320 ، دننام  مه  راب  نیا  .دیدرگ 

: يولهپ یهاشداپ  سیسأت 

1925 - 1919

دانسا رب  هیکت  اب  ات 1930 ، ياه 1919  لاس  هلصاف  رد  ناریا  خیرات  شراگن  باتک  نیا  فده 

سرام 1942. خروم 10   ، 133/20/891 سوینیتتسا ، هب  تلوزور  يد  نیلکنارف  همان  - 1
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راـجاق نادـناخ  نآ ، رد  هک  هثداـح  رپ  يا  هرود  اـکیرمآ و  ناریا و  طـباور  نیزاـغآ  هـهد  تـسا ؛ اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  یناـگیاب 
هنیمز شیپ  هب  مهد  ات  مود  ياه  لصف  رد  .تسا  هدش  میسقت  شخب  ود  هب  شهوژپ  نیا  .دندیسر  تردق  هب  اه  يولهپ  دش و  نوگنرس 

هتخادرپ دیدج  نادناخ  نیا  تیبثت  هوحن  هب  مهدزناپ ، ات  مهدزای  ياه  لصف  رد  و  دنزادرپ ؛ یم  يولهپ  تنطلـس  سیـسأت  یگنوگچ  و 
هب نانیمطا و  لباق  دانـسا  ساسا  رب  ناریا ، ات 1930  ياه 1919  لاس  ثداوح  هرابرد  یلـصفم  یخیرات  شهوژپ  نونک  ات  .تسا  هدـش 

تـشاد مشچ  هقالع و  نیا ، رب  هوالع  .دـشاب  تلفغ  نیا  يارب  یناربج  باـتک  نیا  هک  تسا  دـیما  .تسا  هدـشن  ماـجنا  یـسیلگنا  ناـبز 
رد ناریا ، نهآ  هار  ناریا ، یناتـساب  راثآ  و  ییاکیرمآ ؛ ناراشتـسم  قیرط  زا  ناریا  تسایـس  اـب  ندوب  ریگرد  و  ناریا ؛ تفن  هب  اـکیرمآ 

هرابرد اکیرمآ  کیتاملپید  ياه  یناگیاب  هک  تسا  هدـش  بجوم  ناریا ، رد  ییاکیرمآ  ياهرنویـسیم  یگنهرف و  ياـپرید  هطبار  راـنک 
اما ما ، هتفرگ  راک  هب  ار  دانسا  نیا  زا  یـشخب  دوخ  نیـشیپ  ياه  شهوژپ  رد  .دشاب  دانـسا  زا  راشرـس  ینغ و  ناریا ، خیرات  زا  ههرب  نیا 

.تسا هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  دانسا  نیا  زا  یهجوت  لباق  شخب 

هب يارب  يرایسب  شالت  ربماسد 1918  ات  تسوگآ  ياه  هام  رد  .دناسر  تردق  هب  ار  هلودلا  قوثو  هنیباک  يالوج 1918  رد  ناتسلگنا 
تیعضو هیئوژ 1919 ، ندیسر  ارف  اب  (1) .دنتـشاذگ ماکان  ار  اه  شالت  نیا  اه  یـسیلگنا  اما  تفرگ ، تروص  هنیباک  نیا  ندیـشک  ریز 

.دیسر یم  رظن  هب  ریذپان » لزلزت   » قوثو هنیباک 

- ناریا تسوگآ 1919  دادرارق 9  نالعا  هب  سپـس  هدرک و  حیرـشت  ار  هلودـلا  قوثو  هنیباک  تابث  موادـت  باتک ، نیا  مود  لـصف  رد 
هتفاـی و بلق  توق  دـندید ، هماـنقفاوت  نیا  اـب  ار  اـکیرمآ  تفلاـخم  هک  ناریا  مدرم  .ما  هتخادرپ  نآ  بقاـعتم  ياـه  شنکاو  سیلگنا و 
سیلگنا و نایم  لیروآ 1920  رد  هک  ومر  نس  یتفن  دادرارق  زا  اه  ییاکیرمآ  نوزفا  زور  یتیاـضران  .دندیـشک  شلاـچ  هب  ار  هنیباـک 

ناریا مدرم  هب  هم 1920 ، رد  هرگنک  هب  نوسلیو  روهمج  سیئر  یتـفن  شرازگ  هرگنک و  رد  دوـجوم  ياـه  شنت  دـش ، دـقعنم  هسنارف 
نالیگ و ياه  ناتسا  ندش  جراخ  لرتنک  زا  یمدرم و  ياه  تمواقم  شیازفا  اب   (2) .دیشخب رایسب  تراسج  تأرج و 
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.درک رارف  روشک  زا  داد و  افعتسا  نئوژ 1920  رد  هلودلا  قوثو  ناجیابرذآ ،

، طیارش نآ  رد  هک  تسا  راکشآ  دهد ، یم  ناشن  يدعب  تاقافتا  هک  روط  نامه  .دهد  یم  حیضوت  ار  وا  هنیباک  یـشاپورف  موس ، لصف 
نآ همه  هلودـلا ، قوثو  تلود  هک  ارچ  .دوـب  بوـلطم  يدادرارق  دـش ، یم  بوـسحم  نیگنن  مدرم  رظن  رد  هک  سیلگنا  ناریا  هدـهاعم 

هدهاعم نیا  وغل  رد  اکیرمآ  تلود  هکنیا  اب  تسا  نشور  ًالماک  نینچمه  .دوب  هدش  لیاح  یماظن  دادبتـسا  ناریا و  نایم  هک  دوب  يزیچ 
تدم 60 هب  ار  يا  هتخیسگراهم  یماظن  دادبتـسا  هیروف 1921 ، ياتدوک 21  .درک  ناتـسلگنا  میلـست  ار  ناریا  يدوز  هب  اما  دوب ، رثؤم 

.تخاس راومه  ار  لاس 1979  بالقنا  ریسم  هنوگ  نیدب  درک و  مکاح  ناریا  رب  لاس 

هدرتسگ ذوفن  اـب  هرود  نیا  .ما  هتخادرپ  هیروف 1921 ) ات  نئوژ 1920   ) رادهپـس هلودلاریـشم و  تقوم  ياه  هنیباک  هب  مراهچ  لصف  رد 
ناریا هدـهاعم  هدـحتم ، تالایا  اب  مهاـفت   (1) .تسا هدـش  نامز  مه  یتفن  هماـن  مهاـفت  يزیر  یپ  یـسیلگنا و  ییاـکیرمآ - نارگیزاـب 
دوجو هب  هیروف 1921  ياتدوک 21  زا  سپ  هک  یماظن  دادبتـسا  ندرک  رارقرب  اـب  تسناوت  ناتـسلگنا  درک : حرطم  هراـبود  ار  سیلگنا 

زییاپ 1920، رد  رادهپـس  هنیباک  هیلع  اه  تفلاخم  شیازفا  دندقتعم  يا  هدع  .دروآرد  دوخ  لرتنک  تحت  ار  ناریا  رتشیب  هچ  ره  دـمآ ،
يور نوسلیو و  یظفاحادخ  اب  نامز  مه  ثداوح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هکلب  تسا ؛ هدنبیرف  رایـسب  اعدا  نیا  .دش  اتدوک  هب  رجنم 
يدنچ هک  « (2) سدژ يارجام   » .دنک رطخ  تسناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ناتـسلگنا  یتفن ، مهافت  مغر  یلع  .دوب  گنیدراه  ندـمآ  راک 
اکیرمآ یلامتحا  هنادناعم  شنکاو  هنوگره  ربارب  رد  یتسد  شیپ  يارب  هناکریز  حرط  کی  زا  یـشخب  تفرگ ، تروص  اتدوک  زا  شیپ 

(3) .دش ارجا  تیقفوم  اب  هک  دوب 

، ناخاضر گنهرـس  اتدوک  نیا  رد  .تسا  ناریا  خـیرات  رد  يدـیدج  هرود  زاغآرـس  هک  دزادرپ  یم  ییاتدوک  یـسررب  هب  مجنپ  لصف 
لصف .تفرگ  هدهع  هب  ار  گنج  ترازو  و  اوق » لک  یهدنامرف   » اتدوک زا  سپ  هلـصافالب  و  دیـسر ؛ تردق  هب  مانمگ  قازق  رـسفا  کی 

باصتنا اتدوک و  زا  سپ  هاـم  هلصاف 30  رد  .دزادرپ  یم  هتسجرب  دارفا  يریگتـسد  اتدوک و  زا  سپ  طیارـش  فیـصوت  هب  نینچمه  جنپ 
ربتکا ات  هیروف 1921   ) ریزو تسخن  ناونع  هب  ناخاضر 
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ياه هنیباک  نیا  یلاوت  ياهزور  رد  .دوب  گنج  ریزو  اضر  هرود  شش  ره  رد  دنداد و  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج  هنیباک  شـش  (، 1923
تلود لرتنک  هک  دمآ  دوجو  هب  یگرزب  یمئاد  شترا  سیلگنا ، ياه  تیامح  اب  .دش  هتخیر  یماظن  دادبتـسا  کی  ناینب  گنراگنر ،» »
نامه .دـش  لیدـبت  گنج  ریزو  نیفلاخم  هیلع  كاـنرطخ  یحالـس  هب  شترا  نیا  .تخاـس  یم  نکمم  ار  روشک  تسدرود  قطاـنم  رب 

.تفرگرد یتخس  هعزانم  اضر  هنطلـسلا و  ماوق  تقو ، ریزو  تسخن  نایم  زییاپ 1922 ، رد  تسا ، هدش  نییبت  شـش  لصف  رد  هک  روط 
ربتکا رد  .دـش  نکمم  گنج  ریزو  یمئاد  دوعـص  نابیتشپ ، نیمه  ددـم  هب  .دـمآ  نوریب  زوریپ  نادـیم  نیا  زا  شترا ، ینابیتشپ  هب  اضر 
.تفگ كرت  ار  روشک  دوخ  درک و  بوصنم  يریزو  تسخن  هب  ار  وا  دوب ، هدش  نوزفا  زور  تردق  نیا  بوعرم  هک  هاشدـمحا   1923

رد زین  ار  اوق  لک  یهدـنامرف  گنج و  ترازو  وا  هک  یلاح  رد  يریزو ، تسخن  هب  اـضر  باـصتنا  زا  سپ  یکدـنا  سرام 1924 ، رد 
.دناوخب روهمج  سیئر  ار  دوخ  هدرک و  لیدبت  يروهمج  کی  هب  ار  ناریا  درک  یعس  تشاد ، رایتخا 

زا ار  دوـخ  دـننک  شـالت  درک  قـیوشت  ار  ناریا  مدرم  یماـکان ، نـیا  .تـسا  هدــمآ  هار  نـیا  رد  يو  یماـکان  ییارچ  مـتفه  لـصف  رد 
رد اما  .دنام  یقاب  دوخ  دنسم  رب  اضر  شترا ، تلاخد  اب  مه  زاب  ربتکا 1922 ، دننامه  .دنناهرب  دوب ، هتفرگ  اپ  یگزات  هب  هک  يدادبتسا 

يالوج 1924 رد  .دـش  رت  هناروسج  زور  هب  زور  اه  همانزور  تالمح  تفای و  شیازفا  وا  ینارمکح  همادا  اـب  تفلاـخم  نئوژ 1924 ،
يالوج خـیرات 18  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  لوسنک  نواعم  لتق  زا  دنتـسم  یـشرازگ  نم  .درادـن  یبوخ  تیعـضو  اضر  هک  دوب  راکـشآ 
تردق ریگتسد و  ار  دوخ  نیفلاخم  یماظن  تموکح  نالعا  اب  ات  دوب  اضر  يارب  یبوخ  زیواتسد  تیانج  نیا  .ما (1) هدرک  هیهت  ، 1924

.دنک ظفح  ار  دوخ 

زا سپ  هلـصافالب  .تسا  هـتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  متـشه  لـصف  رد  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع يزاـسدازآ »  » هرمحم و خیـش  يارجاـم 
تیعقوم ات  هدوب  اه  یسیلگنا  ینادرگراک  هب  یـشیامن  ًافرـص  ایاضق  نیا  مامت  هک  دش  مولعم  (2)* يربمیا هیضق  و  يروهمج »  » يارجام

.تشاد لیسگ  ناتسزوخ  تمس  هب  ار  دوخ  شترا  اضر  ربماون 1924 ، رد  .دوش  تیبثت  اضر  لزلزتم 
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تحت اه  لاس  لعزخ  خیـش  .دوب  هدـیبلط  هزرابم  هب  ار  ناریا  تلود  هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  لعزخ ) خیـش   ) هرمحم خیـش  هک  ییاج 
« هدیشخب  » درک و وفع » تساوخرد   » و دش » میلـست   » خیـش رایـسب ،» ياه  فارگلت   » ندش لدب  در و  زا  سپ  .دوب  اه  یـسیلگنا  هیامحلا 

نتشاذگ اهنت  .دش  لقتنم  نارهت  هب  ریگتسد و  ددرگزاب ، هرـصب  زا  دوب  هدش  دعاقتم  هک  عافد  یب  لعزخ  خیـش  لیروآ 1925  رد  .دش 
ینابرق دیاب  اضر ، يزکرم  تموکح  عفن  هب  ءزج » ناربهر  ، » تسایـس نیا  رد  .دوب  ناتـسلگنا  دیدج  تسایـس  زا  یـشخب  هرمحم ، خیش 

زا سپ  هلـصافالب  هک  سکاک  لـتق  .دزادرپ  یم   (1)* سکاک لتق  ناریا و  بونج  رد  یماظن  ریبدـت  ءوس  هب  متـشه  لـصف  .دـندش  یم 
یم رایتخا  رد  ناتسلگنا  یساملپید  دروم  رد  ار  یبلاج » تاعالطا  ، » ثداوح نیا  هب  ناتسلگنا  شنکاو  داد و  خر  يربمیا  ندش  هتـشک 

تسکش  » .دنک وا  نیشناج  ار  دوخ  علخ و  ار  بیاغ  هاش  هک  درک  یعس  رگید  راب  بونج ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هلصافالب  اضر  .دراذگ 
** يروم هک  درک  فیعـضت  يدـح  هب  ار  ناخاضر  هدـش ، هداد  حیـضوت  مهن  لـصف  رد  هک  هیروف 1925 ، رد  هنطلـسلا » بیان  تضهن 

قارغا ناخاضر ، عوقولا  بیرق  طوقـس  ینیب  شیپ  دوب  صخـشم  هتبلا  .تسا  هدیـسر  ناـیاپ » هب   » ناـخاضر راـک  هک  درک  یم  رکف  (2)
اضر رگید  راب  تسوگآ 1925 ، رد  تفرگ ، تروص  نئوژ 1925  ات  لیروآ  ياه  هام  رد  هک  يرـصتخم  میمرت  زا  سپ  اما  .تسا  زیمآ 

خـساپ هاش ، تشگزاب  نالعا  .ددرگزاـب  روشک  هب  دـنک  شهاوخ  هاـش  زا  یفارگلت  رد  دـش  روبجم  تفرگ و  رارق  یمیخو  تیعقوم  رد 
ربماتپـس رد  نان » ياولب   » اما .يرهـش  ياه  شروش  نتخادـنا  هار  هب  اب  نارحب »  » کی قلخ  ینعی  تشاد ؛ یپ  رد  ار  اه  یـسیلگنا  موسرم 
.تخاس راکـشآ  ار  تردـق  دنـسم  رب  يو  ياقبا  يارب  رثؤم  یمادـقا  ماجنا  ترورـض  و  اـضر ؛ فیعـض  تیعقوم  شیپ  زا  شیب   1925
لیصفت هب  مهد  لصف  رد  هک  روط  نامه  .دوب  تردق  دنسم  رب  يو  ياقبا  يارب  یعفادت  یتکرح  یهاشداپ ، تخت  تمـس  هب  وا  شزیخ 

زا سپ  .دوش  یم  رتراوشد  زور  هب  زور  تردق ، دنـسم  رب  وا  ياقبا  هک  دوب  نشور  اضر ، تیعقوم  تینما  نیمأت  مغر  یلع  تسا ، هدمآ 
یم شالت  هک  دوب  يراب  نیموس  نیا  دیزگرب .»  » هاش ناونع  هب  ار  يولهپ  اضر  درک و  علخ  ار  راجاق  هلسلس  یلم ،» شبنج   » هک دوب  نیا 

زا هدمآ  تسد  هب  براجت  لیلد  نیمه  هب  دسرب ، تکلمم  تسایر  هب  اضر  دش 
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ياـه شرازگ  زا  يا  هنومن  دـهاش  لـصف ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  یبوخ  هب  هنطلـسلا  بیاـن  هیـضق  و  يروـهمج » شبنج  »
.دنا هداد  رارق  رظندم  يولهپ  اضر  ندناسر  تنطلس  هب  رد  ار  سیلگنا  شقن  هک  دوب  میهاوخ  اکیرمآ  کیتاملپید 

.تخاس راکشآ  ار  دوخ  یتیاضران  زین  هسنارف  دناشنب ، یهاشداپ  تخت  رب  ار  دوخ  رظندروم  صخـش  تسناوت  ناتـسلگنا  هکنیا  زا  سپ 
.دسر یم  نایاپ  هب  دیدج  هاش  يراذگ  جات  نشج  فیصوت  اب  مهد  لصف 

1930 1926 يولهپ ، تنطلس  تیبثت 

رد .تسا  هدش  هداهن  انب  فیعض  یناینب  رب  هاش  اضر  تردق  هک  دوب  نشور  داد و  یم  لیکـشت  ار  يولهپ  یلخاد  تردق  هاگیاپ  شترا ،
یشرازگ وپسیلیم ، روترآ  ناریا ، یلام  روما  ییاکیرمآ  راشتسم  یهاشنهاش ، تخت  هب  هاش  اضر  ندیـسر  زا  سپ  یکدنا  هیئوژ 1926 ،

، تسا هدـش  هدروآ  مهدزای  لصف  رد  هک  شرازگ  نیا  .درک  هئارا  ارزو  زا  بختنم  یهورگ  هب  هیهت و  ناریا  شترا  رد  داسف  زا  لصفم 
ینیب شیپ  وپسیلیم  هک  روط  نامه  .دهد  یم  رادشه  ار  یمیخو  عاضوا  ندیسر  ارف  هداد و  هئارا  شترا  تیعضو  زا  ناماسبان  يریوصت 

رد ناتسدرک  رد  مه  یشروش  نیا ، رب  هوالع  .داد  خر  ناجیابرذآ  ناسارخ و  رد  يا  هدرتسگ  ياه  ینامرفان  ناتسبات 1926 ، رد  درک ،
نیرخآ رد  هاش  اضر  نتـشک  يارب  نیدالوپ  گنهرـس  شالت  دش و  فشک  شترا  رد  كانرطخ  هئطوت  زین  نآ  لابند  هب  و  دوب ؛ نایرج 
تنطلـس ياه  هیاپ  ندوب  تسـس  رب  دوب  يدـیکأت  اهنیا  همه  اما  دـندش ؛ تازاجم  تدـش  هب  نارگ  هئطوت  هچ  رگا  .دـنام  میقع  تاظحل 

نآ رد  یسایس  رادیاپان  تیعـضو  زا  ياه 1926 و 1927  لاس  رد  اه ، هنیباک  یپاـیپ  میمرت  و  اـه » نارحب   » ارزو و مادـم  رییغت  .يولهپ 
ار دوخ  راک  يالوج 1926  رد  و  دش » باختنا   » يولهپ ياه  هتـساوخ  اب  قباطم  هک  مشـش ، سلجم  رد  یتح  .دـنک  یم  تیاکح  نامز 
تنایخ و هعدـخ  زا  رپ  زومرم و  ياه  تسایـس  .دوش  یم  هدـید  هناکولم  تایونم  زا  درمت  يأر و  لالقتـسا  زا  ییاه  هناشن  درک ، زاغآ 
، یسایس تابث  یب  ناماسبان و  طیارش  رب  ندمآ  قئاف  يارب  .تسا  هدش  حیرشت  مهدزاود  لصف  رد  سردم ، هب  دصقءوس  ریظن  تایانج ،

تـسد رد  ییارجا  تردـق  مامت  اما  دوب ؛ کلامملا  یفوتـسم  اب  نآ  یمـسا  تسایر  هک  دـش  هدروآ  راک  يور  یتلود  هیروف 1927  رد 
نیا نییعت  .دوب  هاش  تسد  رد  زین  یتینما  هاگتـسد  شترا و  لرتنک  .دـندوب  وگخـساپ  هاش  لباقم  رد  اهنت  هک  دوب  يا » هناگ  هس   » يارزو

«، هرفن هس   » ياروش
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زوریف شاترومیت ، زا  دـندوب  ترابع  هک  هرفن  هس  ياروش  نیا  ریزو ، تسخن  رییغت  اب  یتح  .دراد  يولهپ  تنطلـس  تیبثت  زاغآ  زا  ناشن 
رگید رفن  ود  اـما  .دـش  ریگتـسد  سپـس  لزع و  دوخ  تسپ  زا  زوریف  نئوژ 1929  رد  .داد  یم  همادا  دوـخ  راـک  هـب  ناـنچمه  رواد ، و 

یتارییغت هم 1927  رد  .دز  نماد  يولهپ  میژر  هدرتسگ  یماندب  هب  نئوژ 1927 ، رد  وپسلیم  جارخا  .دنداد  همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه 
يرتسگداد ترازو  زا  هدـش و  عنم  ییاضق  روما  رد  تلاـخد  زا  تیناـحور  تارییغت ، نیا  ماـجنا  اـب  .داد  خر  روشک  ییاـضق  ماـظن  رد 

زایتما يراذگاو  ربتکا 1927 و  رد  هیسور  ناریا  دادرارق  .دش  رتشیب  نویناحور  تفلاخم  وپسلیم ، جارخا  زا  سپ  یکدنا  .دندش  جارخا 
رد نیمز  دانـسا  نوناق  بیوصت  اـب  .درک  کـیرحت  تموکح  هیلع  رتشیب  هچ  ره  ار  نویناـحور  مدرم و  هیـسور ، هب  تالیـش  يراـصحنا 

یبوکرـس رب  هوالع  .درک  یم  فیعـضت  ار  هعیـش  نویناحور  تشیعم  تردـق و  نوناق ، نیا  .تفای  همادا  اه  تفلاخم  نیا  هیروف 1928 
بازحا هیلوا  ياه  هنومن  بازحا ، نیا  .درک  یگتخاـس  یـسایس » بازحا   » سیـسأت هب  مادـقا  لاـس 1928  رد  مـیژر  مدرم ، نوزفا  زور 
يولهپ میژر  دوب و  هتفای  رارقتـسا  ملاظ  يدادبتـسا  ماظن  کـی  هیئوژ 1928 ، رد  هکنیا  هصـالخ  .دـندوب  و 1970  ههد 1960  یسایس 

.دندوب اهنآ  نیرتمهم  هعیش ، نویناحور  هک  دوب  دوخ  نیفلاخم  ندرک  دوبان  هدامآ 

دقتعم مدرم  رتشیب  .دش  رت  قیمع  ما ، هتخادرپ  نادب  مهدزیس  لصف  رد  هک  يولهپ  میژر  هعیش و  نویناحور  لباقتم  ینمشد  ینامگدب و 
تیناحور ینامگدب  شیپ  زا  شیب  یتلود ، مهم  ياه  تسپ  رد  نایئاهب  نتفرگ  رارق  املع و  اب  يراتفردب  .تسا  ییاهب  هاش  اضر  دـندوب 

، تسا هقباس  یب  ناریا  خـیرات  رد  ًالامتحا  هک  يدادـیور  رد  نآ ، زا  سپ  ای  شیپ  زور  دـنچ  ای  سرام 1928 ، رد 24  .درک  دیدشت  ار 
رد سلجم  تاباختنا  هرود  نیمتفه  یپ  رد  .داد  رارق  متش  برض و  دروم  مق  سدقم  مرح  رد  ار  هعیـش  یناحور  کی  ًاصخـش  هاشاضر 

هراشا سردم  بوکرس  هب  ناوت  یم  نایم ، نیا  رد  .تفر  شیپ  دوخ  یناحور  نیفلاخم  رتشیب  بوکرس  تمس  هب  میژر  ناتسبات 1928 ،
ربماسد 1928، رد  .تسا  هدمآ  مهدزیس  لصف  رد  ثداوح  نیا  حرـش  .دش  دیعبت  ریگتـسد و  تاباختنا ، رد  تسکـش  زا  سپ  هک  درک 

یلصا هلمح  سابل ،» حالصا  نوناق   » ناونع تحت  سلجم  نیا  رد  نینچمه  .درک  بیوصت  ار  كالما  دانسا و  تبث  نوناق  ممتم  سلجم 
رس هب  يولهپ » هالک  ، » راتـسد ای  لکـش  یطورخم  هالک  ياج  هب  تخاس  یم  مزلم  ار  اهدرم  نوناق ، نیا  .دیدرگ  بیوصت  تیناحور  هب 

زا هدافتسا  قح  زین  نانز  .دننک  نت  هب  ییاپورا  لدم  ياه  سابل  یناریا ، یتنس  ششوپ  ياج  هب  هدرک و 
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رد تلود  .تشاد  یپ  رد  ار  نیدتم  دارفا  هعیـش و  نویناحور  دیدش  تفلاخم  تامادقا  نیا  .دنداد  تسد  زا  یمومع  راظنا  رد  ار  باقن 
.دنک بوکرس  ًاتلاجع  ار  یناحور  نافلاخم  دش  قفوم  ریگتسد و  ار  يرایـسب  نویناحور  ناتـسبات 1929  رد  اه ، تفلاخم  نیا  هب  خساپ 

يولهپ میژر  زا  دـح  نادـب  ات  یمالـسا 1979 ، بالقنا  نایرج  رد  ناریا  نویناـحور  ارچ  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  دانـسا  نیا  هعلاـطم  اـب 
لد هب  یقیمع  هنیک  ناـنچ  هاـش  اـضر  صخـش  زا  دوب ، ناوج  يا  هبلط  هاـشاضر  ناـمز  رد  هک  ینیمخ  هللا  تیآ  ارچ  و  دنتـشاد ؛ ترفن 

یتامادـقا ماجنا  اب  ناتـسناغفا  تموکح  .دراد  رارق  غیت  هبل  رب  زین  ناریا  هک  داد  ناشن  ناتـسناغفا  لاـس 1928  ثداوح  نینچمه  .تشاد 
.دش رارف  هب  روبجم  روشک  نیا  هاشداپ  هجیتن  رد  تخیگنارب و  ار  مدرم  تفلاخم  هباشم 

هدـش حیرـشت  مهدراهچ  لصف  رد  دوش ، یم  لاس 1929  رد  ریاشع  هدرتسگ  ياـه  شروش  لـماش  هک  تاحالـصا ، ربارب  رد  تمواـقم 
مارآ  » .دـش بوکرـس  ناوارف  یتخـس  اـب  یماـظن و  يورین  کـمک  هب  هک  دوب  ییاقـشق  شروش  اـه ، شروش  نیرتـمهم  زا  یکی  .تسا 

رد دوخ  هقطنم  زا  اهنآ  نتخاس  رود  روظنم  هب  رل  ماوقا  ییاجباج  دننام  .دیبلط  یم  نشخ  دنت و  یتامادقا  ینیشنریاشع ، قطانم  نتخاس »
رد ریاشع  راکشآ  تفلاخم  لاس 1930 ، ندیسر  ارف  اب  .تسا  هدش  نایب  مهدراهچ  لصف  رد  زین  ثحبم  نیا  ياه 1929 و 1930 . لاس 

، ریاشع نارس  نویناحور و  زا  يرایـسب  يریگتـسد  رب  هوالع  .دندش  مادعا  ای  هتـشک  ریاشع  نارـس  زا  يدایز  دادعت  دش و  هتـسکش  مه 
مراـص زوریف و  هب  ناوـت  یم  دارفا  نیا  هلمج  زا  .درک  ینادـنز  تفر ، یم  میژر  اـب  اـهنآ  ینمـشد  میب  هک  زین  ار  يدارفا  يوـلهپ  مـیژر 

افیا يا  هدـمع  شقن  سراف  ناتـسدرک و  ياه  شروش  بوکرـس  رد  هک  يرـسفا  ینابیـش ، هللا  بیبح  لارنژ  یتح  .درک  هراـشا  هلودـلا 
رورت تموکح  هک  تشذـگن  يرید  .دـندربن  رد  هب  ملاـس  ناـج  ییاوسر  نیهوت و  نادـنز و  زا  زین  نارهت  سیلپ  سیئر  نینچمه  درک ؛

راذـگنوناق و سلجم  رب  هاش  اضر  ینوناق ، رهاـظ  هب  تنطلـس  نیا  رد  (1) .تفرگ يرایـسب  ناینابرق  تشاذـگ و  ياج  رب  يدایز  تافلت 
باتک نیا  .دوب  وا  نامرف  تحت  شاترومیت  مان  هب  عیطم  قیال و  يرکون  رابرد ، ترازو  رد  .تشاد  لماک  طلـست  یتموکح ، ياوق  مامت 

بوکرس ار  راکشآ  ياه  تفلاخم  مامت  ًارهاظ  هاشاضر  تنطلس ، لاس  جنپ  زا  دعب  .دسر  یم  نایاپ  هب  عیاقو 1930  حرش  اب 
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يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_30_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:31

رد يرگید  نامز  ره  زا  شیب  يولهپ  هاش  اضر  یهاـشداپ  لاس 1931  رد  هدرک ، هراشا  اکیرمآ  راتخمریزو  هک  روط  ناـمه  .دوب  هدرک 
هب تسوگآ 1941  یماظن  هلمح  اما  تخادنا ، طوقـس  یبیـشارس  رد  ار  يولهپ  میژر  عاضوا ، تماخو  هک  دوب  نیا  زا  سپ  .دوب  تینما 

.دیشخب تاجن  طوقس  رطخ  زا  ار  میژر  نیا  ناتسلگنا ، يربهر 
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مود لصف 

ناریا ناتسلگنا -  همانقفاوت 
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.تشاد همادا  قوـثو  هنیباـک  ندرک  نوگنرـس  يارب  شـالت  هلودـلا ، قوـثو  تـلود  زا  ناتـسلگنا  غـیرد  یب  ياـه  تیاـمح  مـغر  یلع 
ییاه شـالت  هتـشذگ  هتفه  رد  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ  مارگلت  رد  هیوناژ 1919  رد 14  اکیرمآ  ترافـس  رادراک  تیاو ، سیـسنارف 
هنیباک نونکا  تشاذگ و  ماکان  ار  اه  شالت  نیا  هلودـلا  قوثو  زا  ناتـسلگنا  تیامح  ...تفرگ  تروص  هنیباک  ندرک  نوگنرـس  يارب 

(1) .تسا » رت  مکحتسم  يرگید  نامز  ره  زا  يو 

زا شیب  يو  هنیباک  رضاح  لاح  رد  .درک  زاربا  هلودلا  قوثو  هنیباک  هب  تبسن  ار  دوخ  نانیمطا  هاش  : » تسا هدمآ  هیوناژ  مارگلت 16  رد 
نیوزق زا  يدــیعبت ، ياـه  تارکمد  دــهد  هزاـجا  تـسا  هـتفرگ  میمــصت  هنیباــک  .دــسر  یم  رظن  هـب  مکحتــسم  يرگید  ناــمز  ره 

ًالماک هنیباـک  اـب  هاـش  طـباور  .تسا  مارآ  رییغت و  نودـب  ناریا  رد  عاـضوا  : » دـهد یم  شرازگ  هیوناژ  رد 25  تـیاو   (2)« .دندرگزاب
هب : » تسا هدمآ  نینچ  خیرات  نامه  رد  یـشرازگ  رد  ارجام  لیـصفت  (3)« .دسر یم  رظن  هب  مکحتسم  رایـسب  هنیباک  هاگیاج  هناتـسود و 

شیپ زور  دنچ  ...تسا  يرگید  نامز  ره  زا  رت  دنمتردق  هنیباک  هداد و  نایاپ  دوخ  تافالتخا  هب  هلودلا  قوثو  هاش و  دسر  یم  رظن 

هیوناژ 1919  14 خروم ، 891 . 1096/00 هرامش 86 ، تیاو ، مارگلت  - 1
هیوناژ 1919  25 خروم ، 891 . 1093/00 هرامش 94 ، تیاو ، مارگلت  - 2

هیوناژ 1919  25 خروم ، 891 . 1087/00 هرامش 479 ، تیاو ، شرازگ  - 3
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مامت تسا  هداد  دـیکا  ياهروتـسد  هاش  هک  دـیوگب  وا  هب  ات  داتـسرف  ناتـسلگنا  راتخمریزو  دزن  ار  هنطلـسلا  ترـصن  دوخ ، يومع  هاـش 
فقاو قوثو  هنیباک  زا  ناتسلگنا  تیامح  هب  هک  اجنآ  زا  درک ، هفاضا  نینچمه  هنطلـسلا  ترـصن  .دبای  نایاپ  ًاروف  هنیباک  هیلع  اه  هئطوت 

یم یقلت  هتفاـی  همتاـخ  اـیاضق  نیا  ماـمت  نوـنکا  .تسا  هدوـبن  هنیباـک  نیا  هیلع  هئطوـت  هشیدـنا  رد  دوـخ ]  ] هاـگ چـیه  ًاصخـش  هدوـب ،
رابخا ساـسا  رب  دـسیون : یم  سراـم 1919  رد 28  تیاو  .دـنام  یقاب  درـس  نانچمه  هاـش  دـمحا  سیلگنا و  طـباور  اـما   (1) «) .ددرگ

نامز ناتـسلگنا  تلود  .دنک  رفـس  اپورا  هب  تحارتسا  يارب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تیدج  اب  هاش  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هک  يا  هنامرحم 
سیئر هیلع  اه  هئطوت  ًاریخا  ...دزرو  یم  لـلعت  هاـش  رفـس  تالیهـست  ندروآ  مهارف  رد  دـناد و  یمن  بساـنم  هاـش  رفـس  يارب  ار  یلعف 

(2) .تفر دهاوخ  رفس  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  زین  وا  .دورب  اپورا  هب  هاش  رگا  تسا و  هدش  رتمک  رایسب  ارزولا 

هک یطرش  هب  دنک  مهارف  ار  هاش  رفـس  تالیهـست  داد  لوق  ناتـسلگنا  تلود  : » دسیون یم  نینچ  تیاو  لیروآ 1919  فارگلت 12  رد 
ندیـسر ارف  ات  اوه  یمرگ  تلع  هب  ار  دوخ  رفـس  هاش  اما  .دنکن  ناتـسلگنا  عفانم  فالخرب  يراک  چیه  اپورا  رد  دـنک  نیمـضت  زین  هاش 

(3)« .تفر دهاوخن  ترفاسم  هب  زین  هلودلا  قوثو  هجیتن  رد  .تسا  هتخادنا  قیوعت  هب  زییاپ 

هلودلا قوثو  هاش و  تافالتخا  نتفای  نایاپ  اب  : » تسا هدـش  هداد  حرـش  نینچ  لیروآ 1919  خـیرات 14  هب  یفارگلت  رد  ارجام  تایئزج 
تیامح هلودلا  قوثو  هنیباک  زا  تسا  ممصم  ناتـسلگنا  ترافـس  .تفای  شهاک  رایـسب  هنیباک  هیلع  اه  هئطوت  تدش  هیوناژ ، رخاوا  رد 

عضو ...تسا  هدش  ریذپان  لزلزت  ًالمع  هنیباک  تیعقوم  اه  تیامح  نیمه  لیلد  هب  .دراد  هاگن  تردق  رس  رب  ناکمالا  یتح  ار  وا  دنک و 
هتفرگ میمـصت  تسا ، هتـشادن  يدعاسم  یجازم  عضو  ًاریخا  هک  هلودلا  قوثو  هک  تسا  شخب  نانیمطا  مکحتـسم و  يردـق  هب  تلود 

رفس ددص  رد  یهباشم  لیالد  هب  انب  زین  هاش  هدیـسر ، نم  هب  هک  يا  هنامرحم  رابخا  ساسا  رب  .دنک  رفـس  اپورا  هب  تحارتسا  يارب  تسا 
دشاب رفس  يارب  یبسانم  نامز  نونکا  هک  تسین  نئمطم  دنک ، یم  لرتنک  اجنیا  زا  ار  زیچ  همه  هک  ناتـسلگنا  تلود  اما  .تسا  اپورا  هب 

رظن هب  اپورا ، هب  هاش  ترفاسم  تروص  رد  .دزرو  یم  للعت  هاش  رفس  تالیهست  ندروآ  مهارف  رد  هجیتن  رد 
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...درادـن دوـجو  تلود  رد  يرییغت  چـیه  ناـکما  يو ، باـیغ  رد  اریز  تفر ؛ دـهاوخ  اـپورا  هب  ًاـمتح  زین  هلودـلا  قوـثو  هک  دـسر  یم 
تیاو .دنتسه » هنیباک  رثؤم  یلصا و  رصنع  هس  گنج ، ریزو  رادهپس  هیلدع و  ریزو  هلودلا  ترـصن  هیلام ، ریزو  هلودلا  مراص  هدازهاش 

تسا و هدرکن  رییغت  هدحتم  تالایا  هب  تبسن  ناریا  مدرم  هناتـسود  رایـسب  شرگن  : » دسیون یم  نینچ  اکیرمآ  ناریا و  طباور  دروم  رد 
يارب و  روشک ؛ ود  کیدزن  طباور  ناهاوخ  يرایـسب  دارفا  .دـنرگن  یم  اکیرمآ  هب  تیمیمـص  مارتحا و  هدـید  اب  هعماج  فلتخم  راشقا 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ناریا  ناتسلگنا و  طباور  تیاو  .دنتسه » حلص  يرارقرب  رظتنم  هناقاتشم  رما  نیا  ققحت 

سپ رد  اما  دراد ، تسد  هب  ار  روما  مامز  یلعف  هنیباک  رهاظ  رد  .تسا  ناریا  یجراخ  طباور  شخب  نیرتمهم  ناتـسلگنا  ناریا و  طباور 
هک دنک  یم  یلام  کمک  ناریا  هب  ناموت  رازه  هاجنپ  دصیـس و  هناهام  ناتـسلگنا  .تسا  یجراخ  تردق  نیا  تاینمت  وریپ  ًالماک  هدرپ 
وا ياه  هتـساوخ  ساسا  رب  هنیباک  دراد  راظتنا  ناتـسلگنا  لباقم  رد  دزاس ؛ یم  هدروآرب  ار  روشک  نیا  يراج  ياه  هنیزه  اهنت  مقر  نیا 
هب یناریا  تأیه  رفس  عنام  سیلگنا  ترافس  هک  تسین  يدیدرت  نونکا  دش ، رکذ  یلصف  شرازگ  نیرخآ  رد  هک  روطنامه  .دنک  راتفر 

ناریا هب  تبـسن  ار  اه  ییاکیرمآ  هناتـسود  تاـساسحا  تأـیه ، نیا  تاـغیلبت  دنتـساوخ  یمن  اـه  یـسیلگنا  اریز  دـش ؛ هدـحتم  تـالایا 
کمک هب  اهنت  نایناریا  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناتـسلگنا  هک  تسا  حـضاو  .دوش  ناریا  تیمها  هب  اهنآ  هجوت  بلج  بجوم  ای  هتخیگنارب 

ربتعم رجات  کی  هب  ناریا ، رد  ناتـسلگنا  راتخمریزو  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  اـهراب  نیا  دـنزودب و  مشچ  وا  تیاـمح  و 
عفانم دوخ  یجراخ  تالماعم  رد  دـیابن  وا  دـنک و  یم  کمک  ناریا  هب  هک  تسا  يروشک  اـهنت  ناتـسلگنا  هک  درک  دزـشوگ  یتشترز 

یم رفس  اکیرمآ  هب  یـسایس  فادها  اب  یتشترز  رجات  نیا  هکنیا  هناهب  هب  ناتـسلگنا  ترافـس  دعب  يدنچ  .دریگن  رظن  رد  ار  ناتـسلگنا 
...دش وا  رفـس  عنام  درک و  غیرد  يو  هب  تالیهـست  ياطعا  زا  دنک ، ینزیار  يداصتقا  راشتـسم  مادختـسا  يارب  تسا  ددـصرد  دـنک و 
بـسک يارب  سیلگنا ، ناریا و  تفن  تکرـش  هدـنیامن  سالاو ، لـنلک  ربماون ، رخاوا  رد  سب  شتآ  هماـنقفاوت  ياـضما  زا  شیپ  یتدـم 
سیسأت زایتما  دش ، حرطم  ناریا  تاماقم  اب  سالاو  لنلک  تارکاذم  نایرج  رد  هک  يا  هلئسم  نیرت  مهم  .دمآ  نارهت  هب  رتشیب  تازایتما 

هب سراف ، جیلخ  رد  رگید  ردنب  ره  ای  هرمحم ، زا  نهآ  طخ 
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نیا رد  نینچمه  سالاو  .دوب  نارهت ، تمـس  هب  نادـمه  ای  داـبآ  ناطلـس  قیرط  زا  نآ  همادا  و  درجورب ،) داـبآ و  مرخ   ) ناتـسرل تمس 
ناتـسا نداعم  مامت  زا  يرادرب  هرهب  زایتما  ایراتـشوخ  .درک  يریگیپ  یناتـسجرگ ، رجات  ، (1)  * ایراتـشوخ اب  ار  دوخ  تارکاذم  تدـم 

(2) .دراد رایتخا  رد  ار  دابآرتسا  ناردنزام و  نالیگ ، ياه 

(3) .تسا هدش  هداد  حرش  یجرگ  رجات  نیا  ناتساد  يرگید  شهوژپ  رد  دوب و  ایراتشوخ  تازایتما  هب  يا  هراشا  اهنت  نیا  هتبلا 

: دسیون یم  تیاو  يالوج 1919  متفه  رد 

هدامآ یسیلگنا  ناراذگ  هیامرـس  دسر  یم  رظن  هب  دش  رکذ  هک  روط  نامه  دنک و  یم  لابند  ناریا  رد  ار  يرایـسب  عفانم  ناتـسلگنا  ... 
رد هنیباک  درکیور  ریخا  هام  دنچ  یط  .دننک  يرادرب  هرهب  روشک  نیا  عبانم  زا  هدرک و  زاغآ  ار  نهآ  هار  تخاس  رت  عیرـس  هچ  ره  دـنا 

يارب یجراخ  روشک  باـختنا  رد  ار  دوخ  تسد  هنیباـک  شیپ  هاـم  شـش  .تسا  هدـش  یتارییغت  شوختـسد  ناتـسلگنا  هب  زاـیتما  نداد 
ياه روشک  رگید  هسنارف و  اکیرمآ ، زا  یناراشتـسم  نتفرگ  راک  هب  يارب  نیاربانب  دـید و  یم  زاب  زایتما  نداد  یلاـم و  کـمک  نتفرگ 

روشک هنازخ  تشاذـگ و  یم  رـس  تشپ  ار  دوخ  نارود  نیرتدـب  ناریا  داـصتقا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  .دـش  هرکاذـم  دراو  فرط ، یب 
یگدامآ هزیگنا و  ناتـسلگنا  تلود  .تشادـن  رایتخا  رد  یفاـک  هجدوب  تلود ، يراـج  ياـه  هنیزه  نیرت  يرورـض  نیمأـت  يارب  یتح 

دصیس و هناهام  ناتسلگنا  تسوگآ 1918 ، رد  هلودـلا  قوثو  هنیباک  ندـمآ  راک  يور  نامز  زا  .تشاد  ناریا  هب  کـمک  يارب  یفاـک 
هب ای  راشتـسم  مادختـسا  ددصرد  هچنانچ  تساوخ  ناریا  تلود  زا  ناتـسلگنا  لباقم  رد  .درک  یلام  کمک  ناریا  هب  ناموت  رازه  هاجنپ 

هدازهاش .درادرب  ماگ  روشک  نیا  عفانم  فـالخرب  دـیابن  دـهدب و  ناتـسلگنا  هب  ار  تیولوا  دـیاب  تسا ، یجراخراذـگ  هیامرـس  لاـبند 
، ناتـسلگنا یلام  ياه  کمک  هب  هجوت  اب  هک  درک  مالعا  ًاتحارـص  هنیباک ، ياضعا  نیرتذوفناب  نیرت و  دعتـسم  زا  یکی  هلودـلا ، مراص 

هنارایشوه هلودلا  قوثو  اما  .دنک  نیمأت  ار  روشک  نیا  ياه  هتساوخ  مامت  دراد و  مدقم  يرگید  روشک  ره  رب  ار  روشک  نیا  دیاب  ناریا 
رد دنک و  یم  لمع  رت 

Khostaria - 1
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نیرت بولطم  دـنک  یم  شالت  دـنک ، یم  زیهرپ  دوش  اه  یـسیلگنا  یتیاـضران  بجوم  هک  يراـک  ماـجنا  زا  ًاتحارـص  هک  لاـح  ناـمه 
بلج ای  یجراخ  راشتسم  نتفرگ  راک  هب  هلودلا  قوثو  .دنک  تظفاحم  شروشک  عفانم  زا  دروآ و  مهارف  ناریا  يارب  ار  نکمم  طیارش 

هک دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  .دناد  یم  لوقعمریغ  روشک ، نیا  زا  هزاجا  بسک  نودـب  ار ، ناتـسلگنا  زا  ریغ  يروشک  یلام  ياه  کمک 
هلیـسو ره  اب  اه  یـسیلگنا  لمع ، رد  اما  دش ، دهاوخ  تقفاوم  وا  اب  دـیدرت  نودـب  دـیآرب ، يا  هزاجا  نینچ  بسک  ددـصرد  ناریا  رگا 

روما یتـح  هعـسوت و  داـصتقا و  هب  طوبرم  روما  رد  ذوـفن  اـب  ناتـسلگنا  هک  تسا  نشور  نیارباـنب  .دـنوش  یم  نآ  ماـجنا  عناـم  نکمم 
يارب راـک  دراد ، تسد  رد  ار  تردـق  هنیباـک  نیا  هک  یناـمز  اـت  .دـشاب  یم  روشک  نیا  رتشیب  هچ  ره  راـصحنا  یپ  رد  ناریا  یتموکح 

لاوحا عاضوا و  نیا  اب  .دراد  ار  يراک  ره  ماجنا  ییاناوت  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  ناتـسلگنا  ترافـس  تسا و  ناسآ  اـه  یـسیلگنا 
هب ناتـسلگنا  اب  دیاب  دشاب ، ناریا  رد  قفوم  يراذـگ  هیامرـس  ناهاوخ  يروشک  هچنانچ  هک  تسا  ریذـپان  بانتجا  زین  يریگ  هجیتن  نیا 

.دنک بلج  ار  روشک  نیا  هبناج  همه  تیامح  دسرب و  قفاوت 

: دسیون یم  اکیرمآ  اب  هنیباک  طباور  صوصخ  رد  تیاو 

زا شیب  ار  هنیباک  ناریا  تفرشیپ  هب  طوبرم  لئاسم  .تسا  هدرکن  رییغت  هتـشذگ  لصف  رد  هدحتم  تالایا  هب  تبـسن  مدرم  تبثم  شرگن 
راجت تارییغت  نیا  .تسا  هدش  یتارییغت  شوختسد  هدحتم  تالایا  هب  تبسن  هنیباک  درکیور  اذل  تسا ؛ هدرک  هتسباو  ناتسلگنا  هب  شیپ 

، لاح نیا  اب  .تسا  هداد  رارق  يدب  تیعضو  رد  یسیلگنا  ناراذگ  هیامرس  راجت و  ربارب  رد  ار  یجراخ  ياه  روشک  رگید  ییاکیرمآ و 
، هدرک رییغت  هک  يزیچ  اهنت  تسا ؛ هدنام  یقاب  رییغت  نودب  هدـحتم ، تالایا  هب  تبـسن  هنیباک  نینچمه  هعماج و  راشقا  مامت  تین  نسح 

(1) .تسا ناریا  عبانم  راصحنا  يارب  سیلگنا  لیامت  شیازفا  و 

دمحا رفـس  نیا  رد  .دوش  هدامآ  اپورا  هب  هاش  رفـس  تامدقم  هدنیآ  هام  ود  فرظ  تسا  رارق  : » دسیون یم  يالوج 1919  رد 10  تیاو 
دیایب نارهت  هب  دهعیلو  ًالامتحا  .دش  دهاوخ  ناتـسلگنا  هسنارف و  راپـسهر  نآ  زا  سپ  دنک و  یم  فقوت  سییوس  رد  هام  دنچ  ادتبا  هاش 

رد و 

يالوج 1919  7 خروم ، 891 . 1122/00 هرامش 4 ، تیاو ، لصف  شرازگ  - 1
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نارهت هب  رگید  زور  هد  دور  یم  راـظتنا  هـتفگ و  كرت  ار  زیربـت  دـهعیلو  : » يـالوج  17 (1)« .دزادرپب روما  قتف  قتر و  هب  هاـش  باـیغ 
، هلودلا ترصن  هدازهاش  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  رفس  تسوگآ  رخاوا  رد  هاش  .دز  دهاوخ  هیکت  يو  دنسم  رب  هاش  بایغ  رد  يو  .دسرب 
هب هلودلا  ترصن  دریگ و  تروص  هنیباک  رد  يرییغت  رفـس  زا  شیپ  ًالامتحا  : » يالوج  29(2)« .درک دهاوخ  یهارمه  ار  وا  هیلدع  ریزو 
رد هدنیآ  هتفه  هلودلا  ترـصن  دیدج ، هجراخ  روما  ریزو  : » تسوگآ  8(3) .دیسر » نارهت  هب  دهعیلو  ...دوش  هتشامگ  هجراخ  ترازو 

(4)« .دور یم  اپورا  رفس  هب  هاش  باکر 

ترافـس تشاددای  رد  .دیـسر  هلودـلا  ترـصن  ياضما  هب  ناریا  ناتـسلگنا  همانقفاوت  دـعب  زور  دـنچ  اریز  دوبن ؛ لیلد  یب  باصتنا  نیا 
امرفنامرف دـنزرف  هلودـلا  ترـصن  : » میناوخ یم  نینچ  زوریف  هلودـلا  ترـصن  دروم  رد  هدـحتم  تـالایا  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ناریا 

ترصن .تسا  سراف  یلاو  زین  نونکا  هتـشاد و  هدهع  رب  ار  ارزو  تسایر  فلتخم  ياه  ههرب  رد  تسا و  هاش  هدازومع  امرفنامرف  .تسا 
هدافتسا دوخ  ذوفن  مامت  زا  هتـشاد و  قفتم  ياه  ورین  اب  یکیدزن  هطبار  گنج  ياه  لاس  رد  هدوب و  هیلدع  ریزو  لاس 1916  رد  هلودلا 
شرازگ (6)* لودـلاک .درک  كرت  ار  روشک  تسوگآ  رد 12  هاش  دمحا  (5) .دوش » ناملآ  ناریا و  کیتاملپید  طباور  عناـم  اـت  هدرک 

هلئـسم نیا  هتبلا  .ددرگنزاب  رفـس  نیا  زا  هاش  هک  دنهد  یم  لامتحا  يرایـسب  .دش  اپورا  مزاع  ینالوط  يرفـس  دصق  هب  هاش  : » دـهد یم 
يا هضرق  قاروا  نم  .میشاب  هتـشاد  ار  وا  تشگزاب  راظتنا  دیابن  نم ، رظن  هب  .دنرادن  وا  هب  يا  هقالع  ناریا  مدرم  .تسا  هنامرحم  رایـسب 
هاـم دوس  دیـسررس  هراـبرد  مه  ماـمت  تعاـس  ود  مداد و  لـیوحت  يو  هب  تسا  هدرک  يرادـیرخ  (7) ** یتربیل هسـسؤم  زا  هاـش  هک  ار 

، نیا رب  هوالع  .درب  یم  جراخ  هب  دوخ  اب  هضرق ، قاروا  لوپ و  تارهاوج ، هارمه  هب  ار  راداهب  قاروا  نیا  يو  .دز  هناچ  نم  اب  مهدزاـی 
یلعدمحم شردپ ، رادید  هب  لوبناتسا  رد  هاشدمحا  .تسا  ناریا  هب  تبـسن  اه  کیوشلب  عماطم  نارگن  تدش  هب  هاش  دسر  یم  رظن  هب 

شیپ يدنچ  ازریم  یلعدمحم  .دور  یم  عولخم  هاش 

يالوج 1919  10 خروم ، 891 . 1106/00 هرامش 150 ، تیاو ، مارگلت  - 1
يالوج 1919  17 خروم ، 891 . 1197/00 هرامش 151 ، تیاو ، مارگلت  - 2
يالوج 1919  29 خروم ، 891 . 1109/00 هرامش 153 ، تیاو ، مارگلت  - 3
تسوگآ 1919  8 خروم ، 891 . 1110/00 هرامش 157 ، تیاو ، مارگلت  - 4

تسوگآ 1919  18 خروم ، 891 . 1114/00 نتگنشاو ، رد  ناریا  ترافس  تشاددای  - 5
Caldwell - 6

Liberty Loan Bonds - 7
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دوجو اکیرمآ  هجراخ  ترازو  یناگیاب  رد  يدانـسا  هاش ، دـمحا  یلاـم  روما  اـب  طاـبترا  رد   (1)« .ددرگزاـب نارهت  هب  درک  یم  شـالت 
هجراـخ ترازو  هب  هطبار ، نیا  رد  : » تسا هدـمآ  دـسیون ، یم  كرویوین  زا  یم 1919  رد 21  لودـلاک  هک  يراـک  شرازگ  رد  .دراد 
دصکی غلبم  هب  (3) ** يروتکیو هضرق  قاروا  هتفرگ و  سامت   (2)* تسارت یتناراگ  تکرـش  اب  زورما  نیمه  بناجنیا  هک  هدش  نالعا 

روشک هجراخ  ترازو  هب  نارهت  زا  يالوج 1919  رد 8  لودلاک  (4) .ما » هدرک  يرادـیرخ  ناریا  هاش  ترـضح  یلعا  يارب  رالد  رازه 
تکرـش باسح  هب  ناریا  یهاشنهاش  کناب  رد  دوخ  باسح  زا  رـالد  شیپ 160000  زور  تسیب  هاشدـمحا  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ 

زا هجراـخ  ترازو  قیرط  زا  هناـمرحم  تروـص  هب  هک  تساوـخ  نم  زا  ترـضح  یلعا  .درک  لـقتنم  كروـیوین ، رد  تسارت  یتناراـگ 
یم خـساپ  نینچ  هجراخ  ترازو  يالوج  مکی  تسیب و  رد  (5) .دـیهد » خـساپ  مارگلت  اب  ًافطل  .منک  لصاح  نانیمطا  هجو  نیا  لیوحت 
رازه تصـش  دص و  غلبم  ندنل  رد  تکرـش  نیا  هبعـش  نئوژ ، مراهچ  تسیب و  خیرات  رد  داد  عالطا  تسارت  یتناراگ  تکرـش  : » دـهد

باسح هب  هاش ، دمحا  ناطلـس  مان  اب  غلبم  نیا  .دـش  دـییأت  مارگلت  قیرط  زا  يالوج  متـشه  رد  نآ  تفایرد  ربخ  هدرک و  تفایرد  رالد 
(6) .تسا » هدش  زیراو  یکناب 

اه یلگنج  هیلع  تامادقا 

یم سرام 1919   20 مارگلت رد  تیاو  (7) .دوب هلودـلا  قوثو  هنیباـک  شیپ  زا  شیب  تیوقت  یپ  رد  اـه  یلگنج  هب  هلمح  اـب  ناتـسلگنا 
هک يا  همانقفاوت  .تسا  لقتـسم  ًالمع  نالیگ  ناتـسا  هتفای و  شیازفا  اه  یلگنج  هنابل  ییادـج ط  ياـه  هتـساوخ  اـهزور  نیا  : » دـسیون
دنا هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اه  یـسیلگنا  ...داد  شیازفا  ار  اه  یلگنج  رابتعا  دـش ، دـقعنم  ناتـسلگنا  اهنآ و  نایم  هتـشذگ  لاس  ناتـسبات 

نآ نامز  نونکا  هدرک و  رییغت  یلک  هب  دش ، دادرارق  نیا  دقع  هب  رجنم  هک  یطیارش 

تسوگآ 1919  13 خروم ، 891 . 40/001 هرامش 161 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
Victory Loan - 2

Guaranty Trust Company - 3
یم 1919  21 خروم ، 92/122C 123 لودلاک ، شرازگ  - 4
يالوج 1919  8 خروم ، 891 . 42/001 لودلاک ، مارگلت  - 5

يالوج 1919  21 ، 891 . 42/001 یبلوک ، مارگلت  - 6
گنج رد  هیـسور  ناتـسلگنا و  ياهورین  طسوت  ناریا  لاغـشا  ربارب  رد  اه  یلگنج  تمواقم  دروم  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - 7

Majd, Oil and the Killing of the American هب : دـینک  عوـجر  ناـخ  کـچوک  ازریم  اـب  ییانـشآ  لوا و  یناـهج 
صص 219-235  ، Consul in Tehran
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چیه زا  دـنک و  یم  تیامح  ناریا  یگچراـپکی  يزکرم و  تلود  زا  ناتـسلگنا  تلود  هک  دـننک  مـالعا  اـه  یلگنج  هب  هک  هدیـسر  ارف 
شریذپ زا  ادص  کی  اه  یلگنج  : » تسا رارق  نیا  زا  شرازگ  رد  ارجام  لیصفت   (1)« .درک دهاوخن  ینابیتشپ  يا  هنابلط  ییادج  شبنج 

دوخ فرصم  هب  ار  هریغ  تایلام و  فارگلت ، دمآرد  دننام  نالیگ ، دنمتورث  ناتسا  دیاوع  مامت  هدز و  زابرس  يزکرم  تلود  تیمکاح 
دوخ فادها  اب  وسمه  ار  یلعف  هنیباک  ناتسلگنا  ترافـس  .دنا  هدرک  لیمحت  ناریا  تلود  رب  ینیگنـس  تراسخ  هجیتن  رد  دنناسر ؛ یم 

هب ندرک  کمک  تیوقت و  يارب  يراک  چـیه  زا  اذـل  تسین ؛ ور  هب  ور  يراوشد  هنوگ  چـیه  اب  هنیباک  نیا  اب  يراـکمه  رد  دـنیب و  یم 
همانقفاوت روشک  نیا  یماظن  تاماقم  دش  ثعاب  هک  یطیارش  تسا  هدیقع  نیا  رب  ناتسلگنا  ترافس  نونکا  .دنک  یمن  غیرد  هنیباک  نیا 

یلگنج هب  هک  هدیسر  نآ  نامز  دننک  یم  رکف  اه  یسیلگنا  ...تسا  هدش  نوگرگد  یلک  هب  دنناسرب ، اضما  هب  اه  یلگنج  اب  ار  روکذم 
، ناریا لامش  رد  ناتسلگنا  ياه  ورین  هدنامرف  ، (2)* نیپماش لارنژ  ...درک  دنهاوخ  تیامح  ناریا ، يزکرم  تموکح  زا  دننک  مالعا  اه 
، قازق گنه  هدنامرف  ، (3) ** یکسلسوراتسا لنلک  یناریا و  تاماقم  ناتسلگنا ، راتخمریزو  اب  ات  هدمآ  نارهت  هب  هک  تسا  يزور  دنچ 

تلود هب  نـالیگ  يریگ  سپزاـب  رد  دـناوت  یم  هنوـگچ  ناتـسلگنا  شترا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ثـحب  عوـضوم  .دنیـشنب  وـگتفگ  هـب 
نیا دزاس ، مهارف  ار  اهنآ  یکمک  تازیهجت  ناتـسلگنا  رگا  دنک و  زیهجت  ار  رفن  رازه  ود  دناوت  یم  قازق  گنه  .دنک  کمک  يزکرم 

نیوزق رد  اه  ورین  رارقتـسا  لحم  هب  نادمه  زا  ار  مزال  حالـس  ناتـسلگنا  هشقن ، قبط  .دوب  دنهاوخ  یفاک  نالیگ  حتف  يارب  ورین  دادعت 
یم رقتـسم  یگنج  ياه  نیـشام  نیوزق  تشر  هداج  رد  درک و  دـهاوخ  زیهجت  اه  یلگنج  لباقم  رد  ار  تشر  ناتـسلگنا ، .دـناسر  یم 

ینیـشن بقع  لگنج  قامعا  هب  اه  یلگنج  هک  یتروص  رد  ات  تسا  هداد  ضرق  تلود  هب  امیپاوه  يدادـعت  ناتـسلگنا  نینچمه  .دزاـس 
ياغلا دـسرب ، روتـسد  هکنیا  ضحم  هب  اما  تسا ؛ هدـشن  رداص  ندـنل  زا  تاـیلمع  نیا  هزاـجا  زونه  ...دـنک  ناراـبمب  ار  اـهنآ  دـندرک ،
تاین زا  اه  یلگنج  هچنانچ  دنرواب  نیا  رب  اه  یـسیلگنا  .دش  دـهاوخ  زاغآ  اهنآ  هیلع  هلمح  هلـصافالب  مالعا و  اه  یلگنج  هب  همانقفاوت 

تسا نیا  رما  تقیقح  اما  .دش  دنهاوخ  میلست  ینادنچ  تفلاخم  نودب  دایز  رایسب  لامتحا  هب  دنوش ، هاگآ  اهنآ 

سرام 1919  20 خروم ، 891 . 1083/00 هرامش 116 ، تیاو ، مارگلت  - 1
Champain - 2

Starosselsky - 3
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رد هک  دنا  هداد  ماغیپ  هنایفخم ]  ] زین لگنج  ناربهر  زا  يدادعت  دـنربخ و  اب  اهنآ  فدـه  نیوزق و  رد  اه  ورین  زکرمت  زا  اه  یلگنج  هک 
(1) .درک » دنهاوخ  میلست  ار  دوخ  یضتقم  نامز 

ار اهنآ  داد و  رادشه  يزکرم  تلود  هیلع  اهنآ  هنادـناعم  ياه  تیلاعف  دروم  رد  اه  یلگنج  هب  ناتـسلگنا  زورما  : » سرام 1919 رد 28 
ناهارمه رتشیب  هک  اجنآ  زا  .داتفا  قیوعت  هب  اه  یلگنج  هیلع  یماـظن  تاـیلمع  : » لـیروآ رد 10   (2)« .تخاس هاگآ  همانقفاوت  ياـغلا  زا 

رد (3) .دـبای » نایاپ  روز  زا  هدافتـسا  نودـب  ینامز و  كدـنا  رد  ایاضق  نیا  مامت  دراد  لاـمتحا  دـنا ، هدرک  اـهر  ار  وا  ناـخ  کـچوک 
هدرب هانپ  لگنج  قامعا  هب  وا  هارمه  هب  هدـنام و  یقاب  ناخ  کـچوک  ناـیفارطا  زا  رفن  ای 40  اهنت 30  خـیرات ، نیا  رد  : » لیروآ هدزاود 
تیاو (4) .تسا » هدیسر  دوخ  رمع  نایاپ  هب  لگنج  مایق  لاح  ره  هب  درک ؛ دنهاوخ  بیقعت  ار  وا  دشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  اه  قازق  .دنا 
هوتـس هب  ار  ناریا  تلود  هدروآ و  دوجو  هب  یناوارف  تالکـشم  هتـشذگ  ناتـسبات  راهب و  رد  اه  یلگنج  : » دیازفا یم  يدعب  مارگلت  رد 

، یلعف هنیباک  تیوقت  يارب  اه  یسیلگنا  شالت  زا  يادج  .دش  ناتسلگنا  ترافـس  ناماد  هب  تسد  رگید  راب  کی  تلود  اذل  ...دندروآ 
دنداد رادشه  اه  یلگنج  هب  نیاربانب  ...تسا  هدرک  رییغت  ًاساسا  دش ، همانقفاوت  دـقع  هب  رجنم  هک  یطیارـش  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اهنآ 

نیا هک  اـجنآ  زا  .دـشاب  یم  اـهنآ  هیاـمحلا  تحت  نونکا  ناریا  تلود  هک  ارچ  دـنرادرب  تسد  يزکرم  تلود  هیلع  دوـخ  تامادـقا  زا 
تروص نیا  ریغ  رد  دـنک و  حلـص  ناریا  تلود  اب  هک  دـش  هداد  يا  هتفه  کی  مویتامیتلا  اه  یلگنج  ربهر  هب  دیـشخبن ، رثا  اه  دـیدهت 

تسا و گنج  ناهاوخ  يو  مولعم  رارق  زا  اما  تسا  هدـشن  ماـمت  زونه  ناـخ  کـچوک  تلهم  .دـشاب  اریذـپ  ار  دوخ  یناـمرفان  بقاوع 
.تسا هدش  لقتنم  اهنآ  رارقتسا  لحم  هب  نادمه  زا  اهنآ  زاین  دروم  حالـس  دنا و  هدش  رقتـسم  نیوزق  رد  اه  قازق  .دش  دهاوخن  میلـست 
ماـجنا اـب  سیلگنا  : » دـسیون یم  نینچ  يـالوج 1919  رد 7  تــیاو   (5)« .تسا ناـخ  کـچوک  تصرف  ندـمآ  رـس  رظتنم  زیچ  هـمه 

ار ناریا  تلود  راـیتخا  رد  اـمیپاوه  يدادـعت  نینچمه  .تسا  هتخاـس  رارقرب  نیوزق  تـشر -  هداـج  تـشر و  رد  ار  تـینما  یتامادـقا ،
ار اهنآ  هدرک و  ییاسانش 

سرام 1919  21 خروم ، 891 . 1097/00 هرامش 489 ، تیاو ، شرازگ  - 1
سرام 1919  28 خروم ، 891 . 38/001 هرامش 121 ، تیاو ، مارگلت  - 2

لیروآ 1919  10 خروم ، 891 . 1089/00 هرامش 126 ، تیاو ، مارگلت  - 3
لیروآ 1919  12 خروم ، 891 . 39/001 هرامش 127 ، تیاو ، مارگلت  - 4

لیروآ 1919  14 خروم ، 891 . 1096/00 هرامش 3 ، تیاو ، لصف  شرازگ  - 5
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تایلمع تیقفوم  .دـنوش  مازعا  لگنج  رد  نایـشروش  يوجتـسج  يارب  ات  دـنا  هدـش  هدامآ  نیوزق  رد  یناریا  قازق  رازه  .دـنک  نارابمب 
يردان تالک  هب  هدش و  ریگتسد  اهنآ  زا  يرایسب  .دش  بوکرـس  لماک  روط  هب  اه  یلگنج  مایق  دوب و  ناریا  تلود  راظتنا  دح  زا  شیب 

لاح رد  .دـنتخیرگ  شنارای  زا  نت  ود  ای  کی  ناخ و  کچوک  اهنت  .دـش  هرداـصم  اـهنآ  تاودا  تاـمهم و  تازیهجت ، .دـندش  دـیعبت 
تفگ ناوت  یم  لاح ، ره  هب  .دنهد  یم  ربخ  زیربت  ای  هاشنامرک و  هب  وا  نتفر  زا  يا  هدع  درادن و  ربخ  وا  يافتخا  لحم  زا  یسک  رضاح 

هنـالوجع لـگنج  تضهن  گرم  دروـم  رد  تیاو  هک  داد  ناـشن  يدـعب  ثداوـح  (1) .تسا » هدیـسر  دوخ  ناـیاپ  هب  اـه  یلگنج  ماـیق 
.تسا هدرک  تواضق 

نانزهار بوکرس 

لیروآ 1919 رد 14  تیاو  .دمآرب  ناریا  يزکرم  قطانم  نایغای  سپ  زا  یبوخ  هب  ناریا ، بونج  سیلپ  کمک  هب  هلودلا  قوثو  هنیباک 
ياه یمظن  یب  بجوم  ناهفصا  ناشاک و  فارطا  یحاون  رد  یلعبجر  مان  هب  یصخش  یگدرکرس  هب  نزهار  رفن  دصشش  : » دسیون یم 
اهنآ هک  تسا  هداد  شرازگ  یگزات  هب  هدوب و  ریگرد  دارفا  نیا  اب  یتدم  ناهفـصا ، يرایتخب  مکاح  گنج ، رادرـس  .دنا  هدش  یناوارف 

ربخ زین  شیپ  زور  دـنچ  .دـشخب  همتاخ  ار  هلئاغ  نیا  يرایتخب ، لیا  زا  يرتشیب  نادرم  ندـناوخارف  اـب  دراد  دـیما  هدرک و  هرـصاحم  ار 
تـسا هدیـسر  ربخ  زین  ناتـسرل  زا  .تفای  همادا  يزور  هنابـش  تروص  هب  اه  يریگرد  نآ  زا  سپ  دیـسر و  یلعبجر  ردارب  ندش  هتـشک 
شرازگ نینچ  تیاو  دعب  هتفه  کی  (2) .دنا » هدش  ریگرد  ناتـسدرک  ریاشع  نینچمه  درجورب و  یلاوح  رد  اه  رل  اب  یناریا  ياه  قازق 

هدرک دراو  هقطنم  نیا  رب  ار  يدایز  تاراسخ  ناریا ، يزکرم  ياه  رهـش  رد  نانزهار  زاـت  تخاـت و  هتـشذگ  هاـم  دـنچ  رد  : » دـهد یم 
ناـخاضر و یلعبجر ، نزهار ، ياـه  هتـسد  نیا  ناربـهر  .تسا  رت  سوـملم  دزی  ناـشاک و  ناهفـصا ، رد  ناـنزهار  نیا  تیلاـعف  .تسا 

دراو هیحان  نیا  مدرم  یصخش  لاوما  تالوصحم و  رب  يدایز  تاراسخ  دوخ  رایسب  تارفن  کمک  هب  دارفا  نیا  .دنتسه  ناخ  هللاءاشام 
اه يرایتخب  زا  تفرگ  میمصت  دوب  ناوتان  نانزهار  نیا  رش  عفد  رد  هک  ناریا  تلود  .دنا  هدرک 
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هام راهچ  تدـم  فرظ  هک  طرـش  نیا  هب  دـش  بوصنم  ناهفـصا  يرگ  یلاو  هب  گنج  رادرـس  هیوناژ  رخاوا  رد  اذـل  ...دـبلطب  کمک 
نازابرـس تسا  روبجم  گنج  رادرـس  هک  اـجنآ  زا  .دراد  راـیتخا  رد  یگنج  درم  دصتـشه  يو  ...دـنادرگزاب  هقطنم  نیا  هب  ار  شمارآ 

یمن شیپ  زا  ینادنچ  راک  دـنراد ، رارق  یلعبجر  يربهر  تحت  هک  ینزهار  دصـشش  لباقم  رد  دزاس ، رقتـسم  هقطنم  دـنچ  رد  ار  دوخ 
یهارمه یتلود و  کـمک  دوبن  هجیتن  رد  ...دروآ  یم  دراو  گـنج  رادرـس  رب  يرایـسب  راـشف  یلعبجر  هک  تس  يدـنچ  نینچمه  .درب 

زور هب  زور  عاضوا  هدربن و  شیپ  زا  يراک  چیه  نانزهار  بوکرـس  رد  گنج  رادرـس  تسا  هدش  ثعاب  يرایتخب ، لیا  نادرم  ندرکن 
قازق گـنه  کـی  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلود  يارب  ار  یناوارف  رـسدرد  زین  درجورب  یکیدزن  رد  اـهرل  شروش  ...دوـش  رتدـب 

یپ رد  ...دـنک  يروآ  عمج  هقطنم  نیا  زا  يرتشیب  تایلام  دراد  شـالت  تلود  .تسا  هدـش  مازعا  هقطنم  هب  رارـشا  نیا  یبوکرـس  يارب 
رد .دنیب  یم  زیچان  دودحم و  رایسب  روشک  رسارس  رد  مظن  ظفح  يارب  ار  دوخ  عبانم  تاناکما و  ناریا  يدئوس ، يرمرادناژ  یـشاپورف 
یم ظفح  ار  تختیاپ  مظن  یلحم  سیلپ  کمک  هب  هدنام  یقاب  مرادناژ  دصناپ  اهنت  تسا  هدنامن  یقاب  نارهت  رد  یمرادـناژ  چـیه  لمع 

ات دنک  یم  يراک  ره  دوخ  تاناکما  تیدودـحم  دوجو  اب  ناریا  یلعف  تلود  هک  دوب  میهاوخ  نآ  دـهاش  کیدزن  هدـنیآ  رد  ...دـننک 
لیروآ خیرات 22  رد  دوخ  هرامش 499  شرازگ  هب  فطع  : » دسیون یم  یم ، رد 20  تیاو  (1) .دزاس » رارقرب  روشک  رسارس  رد  ار  مظن 

دعـسا و رادرـس  مهد  شرازگ  هک  مراد  ار  نآ  راختفا  ناریا ، يزکرم  ياهناتـسا  رد  نانزهار  تالکـشم  اه و  یمظن  یب  هرابرد   1919
یلاو گنج ، رادرـس  ات  دـندرک ؛ كرت  ناهفـصا  دـصقم  هب  ار  نارهت  يراج  هاـم  مهدـجه  رد  يراـیتخب  لـیا  ناربهر  مشتحم ، رادرس 

هدش و هداتسرف  ناهفصا  هب  زاریش  زا  زابرس  هاجنپ  تسیود و  هارمه  هب  پوت  هضبق  ود  .دنهد  يرای  نانزهار  یبوکرـس  رد  ار  ناهفـصا 
یم متـسیب  شرازگ  هب  فطع  : » نئوژ رد 16  (2) .دـنادرگزاب » هقطنم  هب  ار  شمارآ  رتدوز  هچ  ره  یکمک  ياوـق  نیا  دور  یم  راـظتنا 

مناسرب ضرع  هب  هک  مراد  ار  نآ  راختفا  ناریا ، يزکرم  ياه  رهـش  رد  نانزهار  شاشتغا  دروم  رد  نیـشیپ  تالـسارم  و  هرامش 508 ) )
هب ًاریخا  یسیلگنا  نارسفا  یهدنامرف  هب  ناریا  بونج  رادگنفت  هاجنپ  تسیود و  زا  لکشتم  ییورین 
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هریچ ناخ  یلقرفعج  ناخاضر و  ياه  ورین  رب  دندش  قفوم  اهنآ  .دنا  هتفاتش  ناهفصا ، یلاو  گنج ، رادرـس  يرایتخب  ياه  ورین  کمک 
ییاه هناشن  نتشاد  تسد  رد  اب  اما  دنتخیرگ ؛ یغای  هدرکرس  ود  .دنریگب  تمینغ  هب  ار  اهنآ  ياه  رطاق  هقوذآ و  تامهم ، مامت  هدش و 

دروآرب رفن  دصناپ  دنا ، هدش  ریگتـسد  هک  ینانزهار  رامـش  .دـنوش  ریگتـسد  يدوز  هب  هک  تسا  دـیما  اهنآ ، يافتخا  یلامتحا  لحم  زا 
هب هک  تسا  یلحم  نزهار  کی  یلعبجر  .دنتسه  يراوتم  نانچمه  اه ، یغای  ناگدرکرس  زا  نت  ود  ناخ ، هلااشام  یلعبجر و  .دوش  یم 

(1) .درب » یم  رس  هب  ناهفصا  ناشاک و  نیب  ام  قطانم  رد  دسر  یم  رظن 

: دهد یم  شرازگ  نینچ  يالوج 1919  رد 7  تیاو 

هک ینامز  .ناریا  هب  تینما  مظن و  ندنادرگزاب  تسا ؛ هدوب  هلودلا  قوثو  هنیباک  فادها  نیرتمهم  زا  یکی  ققحت  دهاش  هتـشذگ  لصف 
رد نانزهار  .دوب  امرف  مکح  ناریا  رـسارس  رب  يرگ  یغای  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  ارزو  تساـیر  تسپ  تسوگآ 1918  رد  هلودلا  قوثو 

نیوزق هداج  تینما  اه  یلگنج  نالیگ  رد  دندوب ؛ هتشارفارب  نایغط  ملع  ناهفـصا  یگیاسمه  رد  صوصخ  هب  ناریا  يزکرم  ياه  رهش 
نیا تایلام  دتـسرفب و  ناتـسرل  هب  ار  دوخ  هدـنیامن  تسا  هدـشن  قفوم  يزکرم  تلود  هتـشذگ  لاس  هد  رد  دـندرک ؛ لتخم  ار  تشر  - 

رد دوخ  ياه  ورین  زا  هدافتسا  اب  ناتسلگنا  .دوب  لاونم  نیمه  هب  تیعضو  زین  ناردنزام  دنمتورث  ناتسا  رد  دنک ؛ يروآ  عمج  ار  ناتـسا 
هب هدامآ  نازابرس  دادعت  نامز  نآ  رد  .داد  شیازفا  تعرس  هب  ار  يرمرادناژ  نازابرـس  دادعت  تفاتـش و  ناریا  کمک  هب  نیرهنلا ، نیب 

زابرـس رازه  جنپ  هب  دادعت  نیا  نونکا  .دندوب  زکرمتم  نارهت  رد  زین  اهنآ  هدمع  تمـسق  دوب و  رفن  رازه  زا  رتمک  يرمرادـناژ  تمدـخ 
شرازگ نینچ  تیاو  ناریا ، زکرم  نانزهار  بوکرـس  دروم  رد  .تسا » شیازفا  لاح  رد  نانچمه  تسا و  هتفای  شیازفا  حلـسم  ًـالماک 

رد یغای ، يدایز  رامـش  ندروآ  مهارف  اب  کی  ره  نانزهار ، هتـسدرس  یلعبجر ، ناخ و  هللااشام  ناخ ، یلقرفعج  ناخاضر ، : » دهد یم 
ار نانزهار  نیا  بوکرـس  تردق  ناریا  تلود  .دنتخاس  شوشم  ار  ناهفـصا  یلاوح  رد  ناریا  يزکرم  ياه  ناتـسا  هتـشذگ  لاس  دنچ 

تفر یم  دیما  .درک  بوصنم  ناهفصا  يرگ  یلاو  هب  ار  گنج  رادرـس  سیلگنا ، ترافـس  داهنـشیپ  هب  هیوناژ ، هام  رد  ًاتیاهن  تشادن و 
نیا
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ار هلئاغ  نیا  هام  راهچ  فرظ  دـش  دـهعتم  وا  .دـنادرگزاب  هقطنم  هب  ار  مظن  رگید  راب  دوخ ، لـیا  نادرم  کـمک  هب  يراـیتخب  هتـسدرس 
هکنیا ات  .دربن  شیپ  زا  ینادـنچ  راک  هجیتن  رد  دـشن ، هدروآرب  تشاد  ار  نآ  راـظتنا  هک  یتیاـمح  راـک ، زاـغآ  رد  اـما  .دـشخب  همتاـخ 

ناهفصا یهار  زاریش  زا  گنج  رادرس  هب  کمک  يارب  یـسیلگنا  نارـسفا  یهدنامرف  تحت  ناریا  بونج  سیلپ  نارادگنفت  زا  يرامش 
دـصناپ ناخ و  یلقرفعج  ناخاضر و  نئوژ ، هام  رد  دش و  هتفرگ  رـس  زا  رگید  راب  اه  تایلمع  یکمک ، يورین  نیا  ندیـسر  اب  .دـندش 

نادیم رد  شا  هزانج  درم و  هدراو  ياه  تحارج  رثا  رد  يریگتسد  زا  سپ  زور  دنچ  ناخ  یلقرفعج  .دندش  ریگتسد  اهنآ  نارای  زا  رفن 
دهعتم ناخ  هللاءاشام  هک  اجنآ  زا  .دندش  هتخیوآ  راد  هب  شکیدزن  نارای  ناخاضر و  زین  دعب  زور  دـنچ  .دـش  هتخیوآ  راد  هب  ناهفـصا 

؛ تسا يراوتم  نانچمه  یلعبجر  .تسا  نارهت  مزاع  ندش  میلـست  يارب  هک  هدیـسر  شرازگ  دنک ، حلـص  يزکرم  تلود  اب  تسا  هدش 
دنچ رد  ناریا  تلود  تسا و  هدرب  رس  هب  ینامرفان  رد  يدایز  تدم  ناتسرل  .تسین  هظحالم  لباق  هدوب و  نارگید  زا  رتمک  وا  رطخ  اما 

رد .دتـسرفب  دابآ  مرخ  درجورب و  هب  ار  دوخ  نارادنامرف  ای  دنک و  يروآ  عمج  ار  هقطنم  نیا  تایلام  تسا  هدـشن  قفوم  هتـشذگ  لاس 
ماوق دـنتخاس و  جراخ  اه  رل  تسد  زا  ار  درجورب  رهـش  هدـش و  مازعا  هقطنم  نیا  هب  (1)* فپیلیف لنلک  یهدنامرف  هب  اه  قازق  ناتـسمز 

هب مظن  يدوز  هب  دور  یم  راظتنا  دـش و  لابند  تیقفوم  اب  زین  يدـعب  ياه  تاـیلمع  .دـش  مازعا  رهـش  نیا  هب  يرادـنامرف  يارب  هلودـلا 
.تشگزاب هقطنم  نیا  هب  شمارآ  رگید  راـب  ناردـنزام ، رد  ناـنزهار  رگید  مرکم و  ریما  بوکرـس  يریگتـسد و  اـب  .ددرگزاـب  هقطنم 

ناتسلگنا تلود  و  دنزاس ؛ رارقرب  بونج  ریاشع  رگید  اه و  ییاقـشق  نایم  رد  ار  شمارآ  دندش  قفوم  ناریا  بونج  سیلپ  نارادگنفت 
هقطنم دـنچ  رد  یمظن  یب  يانثتـسا  هب  نیارباـنب  .درک  لوـحم  سراـف  یلاو  هب  ار  هقطنم  نیا  لرتـنک  ناریا ، تـلود  لـماک  تیاـضر  اـب 

هب يا  هدرتسگ  یمظن  یب  یمارآان و  رد  نانچمه  ناجیابرذآ  اما  .تسا  هدـش  امرفمکح  ناریا  رـسارس  رب  تینما  شمارآ و  کـچوک ،
(2) .درب یم  رس 

Colonel Philipoff - 1
يالوج 1919  7 خروم ، 891 . 1122/00 ، 4 هرامش تیاو  یلصف  شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:46

.تسا هدش  حیرشت  موس  لصف  رد  ناجیابرذآ  تیعضو 

هورگ نیرتروهـشم  ناربـهر  نتخیوآ  راد  هـب  يریگتـسد و  اـب  ناریا  یلعف  هنیباـک  : » دـسیون یم  نـینچ  ربـتکا 1919  لوا  رد  لودـلاک 
ینانزهار نیرتروهـشم  وا ، ناراـی  نارـسپ و  *(1)و  نیـسح بیان  .تشاذـگ  شیاـمن  هب  ار  دوخ  تعاجـش  تراـسج و  ناوت ، ینزهار ،

لوط رد  دندوب و  رقتسم  ناشاک  فارطا  ياه  هوک  رد  نانزهار  نیا  .دندز  مه  هب  یمسر  مسا و  هتشذگ  نرق  کی  لوط  رد  هک  دنتسه 
.دـندش دارفا  نیا  عمط  صرح و  ینابرق  زین  هاـنگ  یب  ناـسنا  اهدـص  .دـندرک  تراـغ  ار  يراـجت  يـالاک  رـالد  اـه  نویلیم  تدـم  نیا 

بیان .دوب  فیـصوت  لباقریغ  دـح و  زا  جراـخ  ناـنزهار  نیا  ياـه  هتـسدرس  ندـش  هتخیوآ  راد  هب  يریگتـسد و  زا  مدرم  یلاحـشوخ 
ياـه ورین  .تشاد  نس  لاـس  دوـن  زا  شیب  يو  اـه  شرازگ  قـبط  .دـش  هتخیوآ  راد  هب  نارهت  رد  هتـشذگ  هتفه  هورگ ، ربـهر  نیـسح ،
نیفرط زا  يرامش  اه  يریگرد  نیا  رد  .دندرک  ریگتـسد  ار  وا  ناشاک ، فارطا  ياه  هوک  رد  رایـسب  ياه  يریگرد  زا  سپ  يرمرادناژ 

يزکرم تلود  روتـسد  هب  فورعم ، ناخ  هللاءاشام  وا ، رـسپ  نیرت  كریز  .دندش  هتخیوآ  راد  هب  وا  نارـسپ  زا  رفن  راهچ  .دندش  هتـشک 
هللاءاشام هب  هنیباک  هک  دندوب  هاگآ  بلطم  نیا  زا  همه  .تشاد  هدهع  رب  ار  ناشاک  ور  ناوراک  ریـسم  رد  تینما  يرارقرب  لاس  نیدـنچ 

اوغا ناخ  هللااشام  .دوشن  وا  ضرعتم  هجو  چـیه  هب  دـنکن و  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  وا  ندـش ، میلـست  تروص  رد  تسا  هداد  لوق  ناخ 
وا زا  دـناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  وا  ارزولا  سییر  هتفه  ود  زا  سپ  .دـمآ  نارهت  هب  دوخ  ناراوـس  زا  رفن  هاـجنپ  دـص و  هارمه  هب  هدـش و 
درک داهنـشیپ  ارزولا  سییر  تاقالم  نایاپ  رد  .درک  در  ار  ارزولا  سییر  تساوخرد  ناخ  هللاءاشام  اما  درک ؛ لاوما  لاـم و  تساوخرد 

هب هکلب  تفرن  هناخ  تمـس  هب  ناخ  هللاءاشام  اما  .تفریذـپ  زین  ناخ  هللاءاشام  دـناسرب و  هناخ  هب  ار  ناخ  هللاءاشام  وا  یـصخش  لیبموتا 
یتشونرـس نینچ  قحتـسم  ناخ  هللاءاشام  هکنیا  اب  .دش  هتخیوآ  راد  هب  موکحم و  یـشیامرف  هاگداد  کی  رد  هدش و  لقتنم  يرمرادناژ 

یباـسح زین  اـپ  هدرخ  تیمها و  مک  ناـنزهار  روشک ، طاـقن  رگید  زا  يرایـسب  رد  .تسا  شنزرـس  لـباق  زین  راـک  هویـش  نیا  اـما  دوب ،
رد یلگنج  نایشروش  یسیلگنا ، ياه  ورین  کمک  هب  .تسا  هدش  هتشذگ  زا  رت  نما  اه  ناوراک  ریسم  عومجم  رد  و  دنا ؛ هدش  بوکنم 

زاقفق هب  اه ، یلگنج  ربهر  ناخ ، کچوک  دسر  یم  رظن  هب  .دنا  هدش  یفخم  تشر ) کیدزن   ) زین ناریا  لامش 

Nayeb Hussein - 1
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رد نایغای  زا  يرایـسب  مادـعا  يریگتـسد و  یپ  رد  ...تسا  مرتحم  صخـشتم و  يدرف  يو  هدیـسر  ياه  شرازگ  ربانب  .دـشاب  هتخیرگ 
هدرک ادـیپ  نایرج  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرتشیب  تینما  اـب  تراـجت  هتـشگزاب و  يراـجت  ياـه  ریـسم  هب  تینما  ساـسحا  ناریا ، رـسارس 

(1) .تسا

ناریا رـسارس  رد  اـه  ناوراـک  ریـسم  هب  ار  تـینما  ناـنزهار ، زا  يرامـش  مادـعا  : » دـسیون یم  نـینچ  لـیروآ 1920  رد 10  لودـلاک 
ماجنا اما  دنوش ؛ حالـس  علخ  رت  عیرـس  هچ  ره  بونج ، ریاشع  صوصخ  هب  روشک  رـسارس  ریاشع  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  ...دنادرگزاب 
ینامز هب  راـک  نیا  زا  يا  هدـمع  شخب  دـیدرت  نودـب  و  دراد ؛ هارمه  هب  ار  دوخ  ياـه  تیـساسح  يراوشد و  يدـنک ، تیرومأـم  نیا 

(2) .دریگب » لکش  ناریا  رد  يرتدنمتردق  شترا  هک  دوش  یم  لوحم 

ناریا سیلگنا  دادرارق  یناگمه  نالعا 

رد لودلاک  تسوگآ 1919  رد 11  .درک  ریگلفاغ  ًالماک  ار  اـکیرمآ  تلود  ترافـس و  ناریا ، سیلگنا  تسوگآ 1919  همانقفاوت 9 
دنک یم  هفاضا  و  تسا » هدیـسر  اضما  هب  ناتـسلگنا  ناریا و  نایم  يا  همان  تقفاوم  يراج  هام  مهن  رد  : » دسیون یم  نینچ  دوخ  مارگلت 

رد شخب ، جنپ  لماش  همانقفاوت ، نتم  (3) .درک دـهاوخ  فارگلت  هجراخ  روما  ترازو  يارب  ار  نآ  همانقفاوت ، نتم  تفاـیرد  ضحم  هب 
: تسا هدش  هئارا  ناتسلگنا  تلود  دیفس  باتک  بلاق 

نیا : » لوا شخب  .نارهت  رد  تسوگآ 1919  رد 9  هدش  اضما  .ناریا  ایناتیرب و  نیتیلع  نیتلود  نایم  همانقفاوت  (. 1919  ) هرامش 1 ناریا 
هکنیا هب  داقتعا  اب  هتشذگ و  رد  نیتلود  هناتسود  طباور  هب  رظن  هچابید : .دوش  یم  دقعنم  ناریا  ریبک و  يایناتیرب  نیتلود  نایم  همانقفاوت 

هچ ره  ییافوکش  تفرشیپ و  روظنم  هب  و  دوب ؛ دهاوخ  فرط  ود  عفن  هب  هدنیآ  رد  هتشاد و  ترورـض  روشک  ود  طباور  ندش  رتمکحم 
یم دوخ  تلود  هدـنیامن  هک  ریبک ، ياـیناتیرب  راـتخمریزو  وس و  کـی  زا  ناریا  تلود  ناـیم  دنـس  نیا  بجوم  هب  ناریا ، روشک  رتـشیب 

: دریگ یم  تروص  قفاوت  ریز  حرش  هب  رگید ، يوس  زا  دشاب ،

هدومن ناریا  یـضرا  تیماـمت  قلطم و  مارتحا  يارب  ًاررکم  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یتادـهعت  رتماـمت  هچ  ره  تیعطاـق  اـب  ناتـسلگنا  تلود 
.دیامن یم  رارکت  تسا ،

ربتکا 1919  1 خروم ، 891 . 1147/00 هرامش 5 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1157/00 هرامش 7 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 2

تسوگآ 1919  11 خروم ، 741 . 21/91 هرامش 160 ، لودلاک ، مارگلت  - 3
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زا هدع  ره  تامدخ  روشک ، نیا  تارادا  رد  صصختم  راشتـسم  مادختـسا  موزل  رـس  رب  ناریا  تلود  اب  قفاوت  زا  سپ  ناتـسلگنا  تلود 
تارایتخا اهنآ  هب  مادختـسا و  يراـکنامیپ  تروص  هب  اهراشتـسم  نیا  .درک  دـهاوخ  نیمـضت  ناریا  تلود  جرخ  هب  ار  اهراشتـسم  نیا 

جرخ هب  سیلگنا  تلود  .دوب  دهاوخ  اهراشتـسم  ناریا و  تلود  نیب  قفاوت  هب  هتـسب  تارایتخا  نیا  تیفیک  .دش  دـهاوخ  هداد  یـضتقم 
رارقرب يارب  ار  نآ  داجیا  ناریا  تلود  هک  لکشلادحتم  يورین  لیکشت  يارب  ار  دیدج  متسیس  تاودا  تامهم و  نارسفا ، ناریا ، تلود 
یماـظن نیـصصختم  زا  هک  ینویـسیمک  .درک  دـهاوخ  هیهت  دـناد ، یم  يرورـض  دوـخ  تادحرـس  لـخاد و  رد  مظن  ظـفح  نتخاـس و 

.درک دهاوخ  نییعت  ار  زاین  دروم  تاودا  تامهم و  نازیم  نارسفا و  دادعت  دش ، دهاوخ  لیکشت  یناریا  یسیلگنا و 

فافک دح  رد  یماو  تسا  رضاح  ناتـسلگنا  تلود  دش ، رکذ  همانقفاوت  نیا  ياه 2 و 3  دنب  رد  هک  یتاحالـصا  یلام  نیمأت  روظنم  هب 
عبانم ای  یکرمگ  تادـیاع  زا  نیتلود  رظن  قافتا  هب  ماو  نیا  بسانتم  نیمـضت  .دـهدب  ار  نآ  ماجنا  بیترت  اـی  هدرک و  هیهت  ناریا  يارب 

.دوش یم  نییعت  دشاب ، ناریا  تلود  رایتخا  رد  هک  رگید 

تراـجت و هعـسوت  بجوـم  هک  لـقن  لـمح و  لـیاسو  یقرت  هب  ناریا  تلود  يروـف  تاـجایتحا  لـماک  قیدـصت  اـب  ناتـسلگنا  تـلود 
دروم رد  ار  سیلگنا  ناریا و  كرتشم  تامادقا  ناریا  تلود  اب  يراکمه  رد  تسا  رضاح  دشاب ، یم  تکلمم  رد  یطحق  زا  يریگولج 
لمع هب  ار  مزال  ياه  یـسررب  نیـصصختم  ًالبق  دیاب  باب  نیا  رد  دیامن ؛ قیوشت  هیلقن  لیاسو  رگید  ماسقا  ای  نهآ و  طوطخ  سیـسأت 

.دنسرب قفاوت  هب  دنتسه ، رتدنمدوس  رت و  یلمع  رت ، يرورض  هک  ییاه  حرط  رس  رب  نیتلود  هدروآ و 

نآ رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  دوجوم  یکرمگ  هفرعت  نیـصصختم  كرتـشم  هتیمک  لیکـشت  اـب  هک  دـنیامن  یم  قـفاوت  نیتـلود 
هدش اضما  .دربب  الاب  ار  نآ  ییاراک  دشاب و  هتـشاد  یگنهامه  تکلمم  ینوناق  عفانم  اب  دیاب  یم  هفرعت  نیا  يزاسزاب  .دننک  رظندیدجت 

تسوگآ 1919.  9 نارهت ، رد 

تادهعت عجرم  هچابید : .هلاس  تسیب  تخادرپ  هرود  دـصرد و  هرهب 7  اب  گنیلرتسا  هریل  غلبم 000/000/2  هب  ماو  همانقفاوت  شخب 2 :
ناتـسلگنا تلود  .لوا  دـنب  تسا : حرـش  نیدـب  نیتلود  قفاوت  .تسا  زورما  رد  اهنآ  ناـیم  هدـقعنم  هماـنقفاوت  ناریا  سیلگنا و  نیتلود 

.درک دهاوخ  اطعا  ناریا  تلود  هب  گنیلرتسا  هریل  غلبم 000/000/2  هب  یماو 
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دزاـس یم  صخـشم  ناریا  تلود  هک  نیعم  ياـه  خـیرات  طاـسقا و  رد  غـلبم  نیا  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ  هماـنقفاوت  رد  هـک  روطناـمه 
دهعتم ناریا  تلود  .مود  دـنب  .درک  زاغآ  نارهت  رد  ار  دوخ  راک  ایناتیرب  يداصتقا  راشتـسم  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  دـش ؛ دـهاوخ  تخادرپ 

، دش رکذ  کی  دنب  رد  هک  یغلابم  عومجم  ساسا  رب  دصرد  هنایلاس 7  رارق  زا  ار  هرهب  رادقم  هام  ره  سرام 1921 ، متسیب  ات  دوش  یم 
دشاب يردق  هب  دیاب  دش  دهاوخ  تخادرپ  هام  ره  هک  یغلبم  خیرات  نیا  زا  سپ  و  دنک ؛ تخادرپ  ناتسلگنا  تلود  هب  هدرک و  هبـساحم 

یم متـشه  همان  نامیپ  بجوم  هب  .موس  دـنب  .دوش  هیوست  لاس  تسیب  زا  سپ  ماو  غلبم  لـصا  هناـیلاس ، هرهب  دـصرد  باستحا 7  اـب  هک 
هب یکرمگ  ياه  دـمآرد  دـیاوع و  مامت  دـش  قفاوت  تفرگ و  رارق  ناریا  رایتخا  رد  گـنیلرتسا  هریل  غـلبم 000/250/1  هب  یماو   1911

رظن رد  نآ  يارب  روکذـم  هماـن  ناـمیپ  رد  هک  یطیارـش  ماـمت  اـب  هقیثو  ناـمه  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  ماو  نیا  تخادرپزاـب  هقیثو  ناونع 
ماو نیا  تخادرپزاب  نآ ، بقاعتم  ياه  تخادرپ  شیپ  ماو 1911 و  زا  ریغ  هب  .دشاب  یم  زین  ینونک  ماو  تخادرپزاب  هقیثو  دش ، هتفرگ 

، درک دـهاوخن  ار  تخادرپزاب  نیا  فافک  روکذـم  دـیاوع  هک  اجنآ  زا  .دراد  مدـقت  ناتـسلگنا ، هب  ناریا  ضورق  رگید  تخادرپزاب  رب 
دنـس نیا  بجوم  هب  ناریا  تلود  روظنم  نیدـب  و  دـنک ؛ نیمأـت  عباـنم  رگید  زا  ار  زاـیندروم  غلبم  یقباـم  دـنک  یم  دـهعت  ناریا  تلود 

رارمتـسا تیولوا و  اـب  دوـش ؛ یم  هداد  صیخـشت  دـش  رکذ  ـالاب  رد  هک  ییاـه  تخادرپ  شیپ  رگید  ینوـنک و  ماو  تفاـیرد  قحتـسم 
هقیثو کیدزن ، رود و  قطانم  زا  معا  قطانم ، مامت  یکرمگ  دـیاوع  تسا ، هدـش  هدروآ  یم 1911  متـشه  همان  نامیپ  رد  هک  یطیارش 

ره زا  یـشان  دیاوع  زا  جراخ  ار ، رـضاح  ماو  هیفـصت  قح  دهاوخب  هک  یخیرات  ره  رد  ناریا  تلود  .مراهچ  دنب  .دوب  دـنهاوخ  ماو  نیا 
تسوگآ 1919.  9 نارهت ، رد  هدش  اضما  .تشاد  دهاوخ  دنک ، لیصحت  ایناتیرب  زا  دادرارق  ساسا  رب  هک  يرگید  ماو 

.تسا هدشررقم  یم 1911  متشه  ماو  يارب  هک  تسا  یطیارش  ددجم  نایب  لماش  شخب  نیا  شخب 3 :

تسوگآ خیرات 9  رد  هک  تسا  هلودلا  قوثو  هب  (1)* سکاک همان  نتم  لماش  شخب 4 :

P.Z. Cox - 1
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هدش هجوتم  ناریا ، تلود  روما  زیمآ  تیقفوم  تیاده  نمـض  یلاعبانج ، متـسه  نئمطم  نم  الاو ، ترـضح  : » تسا هدش  هتـشون   1919
لخاد رد  ار  تینما  مظن و  یلاعبانج  هنیباک  هب  کمک  اب  ییوس  زا  ات  هتشاد  لوذبم  ار  دوخ  شالت  رثکادح  ایناتیرب ، هیّلع  تلود  هک  دیا 

نیا شیپ  زا  شیب  تابثا  يارب  .دزاس  رارقرب  ایناتیرب  ناریا و  نیتلود  نایم  کـیدزن  يا  هطبار  رگید  ییوس  زا  هتخاـس و  رارقرب  تکلمم 
ندش دـقعنم  تروص  رد  هک  مناسرب  امـش  عالطا  هب  مراد  هزاجا  بناجنیا  نونکا  دریگ ، یم  ماهلا  نآ  زا  ندـنل  تلود  هک  تین ، نسح 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  ایناتیرب  هیلع  تلود  دناد ، یم  مزال  ناریا  رد  تاحالصا  ماجنا  يارب  ار  نآ  داقعنا  امـش  تلود  هک  يا  همانقفاوت 

رد هک  یتادهاعم  رد  رظن  دـیدجت  - 1 دراد : رظن  لیذ  يرورـض  روما  ققحت  هب  هدرک و  مالعا  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلود  اـب  يراـکمه 
هک يدام  ياه  تراسخ  ناربج  يارب  ناریا  ياـعدا  هب  یگدیـسر  .تسا 2 - رادروخرب  ینوناق  رابتعا  زا  تردـق  ود  نایم  رـضاح  لاح 

نیلوا رد  .دنراد  رظن  قافتا  اهنآ  دروم  رد  نیفرط  هک  یطاقن  رد  ناریا  يزرم  طاقن  حیحـصت  .دندروآ 3 - راب  هب  مصاختم  ياه  تلود 
.يز.یپ اـضما )  ) .تسـشن دـنهاوخ  ثحب  هب  تلود  ود  زاـین ، دروـم  بابـسا  ناـمز و  بساـنم ، لـح  هار  نییعت  يارب  نکمم ، تـصرف 

(1) .سکاک

لیکشت ار  همانقفاوت  نیا  مجنپ  شخب  تسا ، هتـشون  هلودلا  قوثو  يارب  تسوگآ  مهن  ینعی  خیرات  نیمه  رد  سکاک  هک  يرگید  همان 
: دهد یم 

ًالباقتم روشک  ود  ره  مدرک ، لاسرا  امـش  يارب  زورما  نیمه  هک  يا  همان  رد  روکذـم  هتـساوخ ي  نیمود  هب  دانتـسا  اـب  ـالاو ، ترـضح 
یهاشنهاش تلود  تساوخرد  هب  هک  ییاهورین  هنیزه  تخادرپ  تساوخرد  زا  ایناتیرب  هیلع  تلود  هک ، دنا  هدش  دـهعتم  هدرک و  مهافت 

يورین هک  یلامتحا  تاراسخ  ربارب  رد  زین  ناریا  تلود  لباقم  رد  دنک و  یـشوپ  مشچ  دـندش  مازعا  ناریا  یفرط  یب  ظفح  يارب  ناریا 
هلئسم نیا  هجوتم  ناتـسلگنا  تلود  هتبلا  .درک  دهاوخن  ییاعدا  چیه  دنا ، هدروآ  راب  هب  ناریا  كاخ  رد  دوخ  روضح  نامز  رد  روکذم 

لقتـسم تروص  هب  يواعد  نیا  دوش و  یمن  یـصوصخ  ياه  نامزاس  صاخـشا و  يواعد  لومـشم  روشک ، ود  ناـیم  قفاوت  هک  تسا 
روضح عوضوم  نیا  رس  رب  قفاوت  تبث  يارب  هک  دیسر  بناجنیا  عالطا  هب  یلاعبانج  همان  رد  .دنوش  یم  یسررب 
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سکاک .يز  .یپ  اضما )  ) .درک دهاوخ  تیافک  ناریا  تلود  بناج  زا  امش 

یم شرازگ  لودـلاک  .تخاس  رـشتنم  ناتـسلگنا » تادـهعت  اپورا ، ناریا و   » ناونع اب  ار  يا  هیمـالعا  ناتـسلگنا  تسوـگآ 1919 ،  10
: دهد

نودـب هیغالبا  همان ، نیا  تسویپ  هب  دراد  راختفا  ناریا ] رد  اکیرمآ   ] ترافـس هجراخ ، روما  ترازو  يارب  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اـب 
هدیـسر و پاچ  هب  ندنل  رد  هیغالبا  نیا  .دنک  لاسرا  دهد ، یم  حرـش  ناریا  هب  کمک  لابق  رد  ار  ناتـسلگنا  تادـهعت  هک  ار  ییاضما 

ناتـسلگنا تلود  ًاصوصخ  قفتم ، ياه  روشک  دور  یم  راظتنا  ...نونکا  : » تسا رارق  نیا  زا  هیغالبا  نتم  .تسا » هدـش  عیزوت  نارهت  رد 
يزادنا تسد  زواجت و  اب  شیپ  هام  دنچ  ات  مهدزون  نرق  يادتبا  زا  يرازت  میژر  .دـنهد  رارق  دوخ  هژیو  هجوت  تیانع و  دروم  ار  ناریا 

هجوت يارب  ناریا  تساوخرد  يانبم  درک ! لاغشا  ار  روشک  نیا  ذوفن  ریز  قطانم  اه و  نیمزرـس  زا  يا  هدرتسگ  ياه  شخب  یپایپ  ياه 
تبسن لاس 1907  زا  رازت  لماوع  هک  ییاه  یمارتحا  یب  مغر  یلع  گنج ، زاغآ  رد  تسا : هتفرگ  رارق  لصا  هس  رب  هژیو  یگدیـسر  و 

هب ار  روشک  نیا  هک  یبابسا  مامت  مغر  یلع  دنراد و  زاب  هعسوت  تفرشیپ و  زا  ار  ناریا  دندیشوک  هراومه  دنتـشاد و  اور  روشک  نیا  هب 
رب ینبم  روشک  نیا  هب  لـماک  داـمتعا  ناتـسلگنا و  اـب  دوخ  هنیرید  یتسود  لـیلد  هب  اـهنت  ناریا  درک ، یم  بیغرت  هیـسور  هیلع  گـنج 

لباق ياه  کمک  اب  ناتسلگنا  مهدزون  نرق  زاغآ  رد  .دشن  گنج  دراو  هیسور  هیلع  زگره  حلـص ، نامز  رد  ناریا  قوقح  مامت  قاقحا 
ینامز لاس 1800 ، رد  .دزاس  مکحتـسم  هنایمرواخ  رد  ار  شتیعقوم  هدرک و  تیبثت  دـنه  رد  ار  دوخ  يروتارپما  تسناوت  ناریا ، هجوت 

اب يدادرارق  یط  مکلم ، ناتیپاک  هطـساو  هب  دنه ، تموکح  دش ، یم  دـیدهت  ناتـسناغفا ) مکاح   ) هاش نامز  بناج  زا  هراومه  دـنه  هک 
، داد تسد  زا  ار  يرایسب  لاوما  اه و  نیمزرس  يزکرم ، يایسآ  رد  هیـسور  ذوفن  هیلع  هزرابم  رد  ناریا  هک  یماگنه  ...دش  دحتم  ناریا 

تفایرد یخـساپ  ناتـسلگنا  بناج  زا  هیـسور ، تازواجت  اب  هلباقم  يارب  ناریا  ات 1808  ياه 1804  لاس  رد  .دوب  دـحتم  ناتـسلگنا  اب 
اب لاس 1808 ، رد  اما  .تفای  تسد  یگرزب  يزوریپ  هب  هیسور  اب  گنج  رد  درک و  لابقتسا  نوئلپان  داهنشیپ  زا  ریزگان ، نیاربانب  .درکن 
اب دوخ  نامیپ  هدرک ، يوریپ  سیلگنا  هداتـسرف  ياـه  هتـساوخ  زا  ناریا  تلود  ناتـسلگنا ، هژیو  هداتـسرف  زنوج ، دروفدراـه  رـس  دورو 

دادرارق نیا  داقعنا  اب  .دش  نامیپ  مه  هیسور  هیلع  ناتسلگنا  اب  درک و  خسف  ار  نوئلپان 
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ظفح هیسور  اب  ار  دوخ  یگنج  تیعضو  هدرک و  تیامح  ناریا  زا  تسا ، گنج  رد  هیسور  اب  ناریا  هک  ینامز  ات  دش  دهعتم  ناتسلگنا 
ناتسلگنا و ياه  تیامح  نتفای  نایاپ  اب  ...درک  یگداتـسیا  هیـسور  لباقم  رد  تیقفوم  اب  لاس  راهچ  ناتـسلگنا ، کمک  هب  ناریا  .دنک 

اضما ار  ناتسلگ  هدهاعم  لاس 1813  رد  دش  روبجم  روشک  نیا  تفای و  شهاک  ناریا  یماظن  ناوت  رگید ، دنیاشوخان  ثداوح  یپ  رد 
زا هک  ار  یقرش  ناتسنمرا  ناتسجرگ و  ناریا ، هدهاعم  نیا  رد  .تشاد  تکرش  زین  ناتـسلگنا  هداتـسرف  هدهاعم  نیا  تارکاذم  رد  .دنک 
رد وکاب  دنبرد ، نوچ  یقطانم  نیا ، رب  هوالع  .درک  راذگاو  هیسور  هب  دمآ  یم  باسح  هب  ناریا  كاخ  زا  یشخب  دام  يروتارپما  نامز 

نیا رد  نینچمه  .دـش  ادـج  ناریا  كاخ  زا  زین  شلات  زا  ییاه  شخب  ناغم و  غابارق ، هجنگ ، ناوریـش ، یکـش ، رزخ ، ياـیرد  هیـشاح 
یماظن و ياه  تسایـس  ینابرق  ناریا  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  ...درک  رظن  فرـص  رزخ  ياـیرد  رد  یناریتشک  قح  زا  ناریا  هماـنقفاوت 

انب يارب  اـه  یناریا  لاـس 1906 ، رد  : » دزادرپ یم  لاس 1906  زا  سپ  ثداوح  هب  سپـس  هیغالبا  .دـش » ییاپورا  ياـه  تردـق  یتینما 
تموکح ناتـسلگنا ، تبثم  خساپ  .دندش  ناتـسلگنا  روشک  ینعی  يدازآ  یماح  دوخ و  یمیدق  تسود  هجوتم  هطورـشم  میژر  نداهن 

راهظا ًاررکم  يرگ  درل  هک  روطنامه   ) اپورا لاوحا  عاضوا و  یسررب  زا  سپ  ناتسلگنا ، تلود  هک  درک  هدز  تشحو  يردق  هب  ار  رازت 
لماوع تسد  هب  ینوناـق  شبنج  نیا  هجیتـن  رد  دـسرب ؛ مهاـفت  هب  رازت  تموـکح  اـب  ناریا  هلئـسم  دروـم  رد  دـش  روـبجم  تشاد ،) یم 

اپورا گرزب  ياه  تردـق  یتینما  یماظن و  ياه  تسایـس  ینابرق  راب  نیمود  يارب  ناریا  نیارباـنب  .دـش  هفخ  هفطن  رد  يرازت  راـکمتس 
رد ار  تلادـع  یلک  روط  هب  دـیاب  قفتم  ياه  روشک  اهنت  هن  دریگب و  رارق  يا  هژیو  هاگیاج  رد  ناریا  هک  تسا  یفاـک  لـیالد  نیا  .دـش 
اب مهم  نیا  و  دوش ؛ ارجا  ناریا  دروم  رد  لماک  تلادع  هک  دناد  یم  مزلم  ار  دوخ  ناتـسلگنا  تلود  هکلب  دننک ، ارجا  روشک  نیا  دروم 
یم ققحم  دـش ، ادـج  روشک  نیا  زا  ناتـسلگنا  اب  ناریا  داحتا  نامز  رد  رازت  زواجتم  شترا  تسدـب  هک  ییاه  رهـش  مامت  ینادرگزاـب 

دوجو هنایمرواخ  رد  رت  دـنمراتخاس  رتاناوت و  رتگرزب ، یناریا  هک  دـنک  یم  باجیا  ناتـسلگنا  هدـنیآ  ینونک و  عفاـنم  هوـالع  هب  .دوش 
هنیزگ نیرتهب  ناریا  .دنک  عافد  هقطنم  نیا  رد  ناتـسلگنا  ياه  تسایـس  زا  مهدزون ، نرق  نیزاغآ  ياه  لاس  دـننامه  ات  دـشاب ، هتـشاد 

يروشک چیه  یسایس  ای  یلم  ای  ییایفارغج  تیعقوم  هک  ارچ  تسا ، فده  نیا  نیمأت  يارب 
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رد دوخ  ذوفن  شرتـسگ  هب  هک  مسیوشلب  دـیدهت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ًاـصوصخ  درادـن ؛ ار  ناریا  تیعقوم  تیبولطم  کـیدزن  رواـخ  رد 
تسا و ناریا  تلم  ناتـسد  رد  تردـق  نونکا  : » دـسر یم  نایاپ  هب  بلاطم  نیا  ناـیب  اـب  هیغـالبا  .تسا » هتـشامگ  تمه  برغ  قرش و 

نیا نداد  رارق  رظندـم  اب  ناریا ، رد  شناگدـنیامن  ریبک و  يایناتیرب  دـنرادن ؛ روشک  نیا  رد  یهاگیاج  چـیه  نولتم  دـساف و  نایرابرد 
یناینب رب  کیدزن  رواخ  ناریا و  رد  ار  دوخ  ياه  تسایـس  هدرک و  بلج  ار  مدرم  لماک  دامتعا  یتحار  هب  دـنناوت  یم  فرگـش ، رییغت 

هدش عییـضت  قوقح  حلـص ، سنارفنک  رد  قفتم  ياه  روشک  ناگدنیامن  یبلط  تلادع  اهنت  نونکا  ...دـنهن  انب  یگـشیمه  مکحتـسم و 
یـضرا تیمامت  قوقح و  ظفح  دـنادرگ و  دـهاوخ  زاب  روشک  نیا  هب  ار  هتفر  تسد  زا  ياه  نیمزرـس  درک ، دـهاوخ  قاـقحا  ار  ناریا 

.درک (1) دهاوخ  نیمضت  هدنیآ  رد  لقتسم  روشک  کی  ناونع  هب  ار  ناریا 

راهظا همانقفاوت  نیا  داقعنا  زا  هیغالبا  نیا  راشتنا  زا  سپ  هلـصافالب  اـکیرمآ ، هجراـخ  روما  ریزو  گنیـسنل  روهمج و  سیئر  نوسلیو ،
.تسا هدـش  هئارا  یلـصفم  حرـش  عوضوم ، نیا  رـس  رب  اکیرمآ  سیلگنا و  کیتاملپید  تالدابت  يرگید  باتک  رد  .دـندرک  یتیاضران 

(2)

نارهت رد  گنیسنل  فارگلت  راشتنا 

: هیغالبا نتم  هصالخ  ریزو .» تسخن  هیغالبا  : » دش رشتنم  ناونع  نیا  اب  يا  هلاقم  ناریا ، همانزور  تسوگآ 1919  مهد  هرامش  رد 

عفر يارب  ام  هب  ندرک  کمک  زا  ددرگ و  یمن  عفتنم  دـنک  مهارف  ار  ام  روشک  یماـکداش  تداعـس و  بابـسا  هکنیا  زا  يروشک  چـیه 
رد هک  یعیاقو  مامت  یـسررب  زا  سپ  هجیتن ، رد  ...درب  یمن  دوس  عیرـس ، تفرـشیپ  اب  اـهنآ  ینیزگیاـج  اـی  اـه و  تکـالف  اـه و  یتخس 
هب تسد  دناوت  یم  اهنت  درک  ساسحا  ناریا  روشک ، جراخ  لخاد و  ینونک  لاوحا  عاضوا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب و  هداد  خر  هتشذگ 

، تارکاذم نایرج  رد  ناتسلگنا  طرش  دیق و  یب  ياه  نیمـضت  هتـشذگ ، رد  روشک  نیا  ياه  کمک  رب  هوالع  دوش ؛ ناتـسلگنا  ناماد 
، لیالد نیا  هب  رظن  ...تخاس  نئمطم  شخبتیاضر  يا  هدنیآ  هب  ار  ناریا 

تسوگآ 1919  15 خروم ، 741 . 15/91 هرامش 520 ، همیمض ، لودلاک و  شرازگ  - 1
صص 1-15  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 2
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رـس هب  تینما  رد  تلم  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  یلوصا  راـتفر و  دوخ ، مدرم  شیاـسآ  نیمـضت  مظن و  يرارقرب  روـظنم  هب  ناریا  تلود 
اب تارکاذـم  سب ، شتآ  زا  سپ  هلـصافالب  ...دـش  هرکاذـم  دراو  ناتـسلگنا  اـب  دنمتداعـس ، يا  هدـنیآ  نیمـضت  يارب  سپــس  دربـب و 

تفرگ رارق  رظندم  هراومه  ناریا  عفانم  تارکاذم  نیا  رد  .دش  زاغآ  دوخ  لوادتم  شور  بولسا و  اب  لوصا ، نیا  ساسارب  ناتـسلگنا ،
، يداقتنا عنام و  هنوگ  ره  زا  شیپ  روشک  ظفح  ترورـض  ...دیدرگ  دقعنم  هاگدید ، رظن و  لدابت  هام  نیدـنچ  زا  سپ  همانقفاوت  نیا  و 

ینازرا وا  هب  هفیظو  نیا  رتهب  هچ  ره  ماـجنا  يارب  ار  یفاـک  تواـکذ  ناوت و  دـنوادخ  هکنیا  زا  و  دوب ؛ حرطم  هلودـلا ) قوثو   ) وا يارب 
وا اما  داد ؛ رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  وا  زین  هاش  دندرک و  قیوشت  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  ار  وا  زین  نویناحور  .دوب  رازگساپس  دیاب  هتشاد ،

، هفیظو نیا  ماجنا  رد  وا  يراکمه  هناقداص و  تیامح  هک  ارچ  دیآرب ؛ ناتـسلگنا  هدنیامن  ياه  شالت  ناربج  سپ  زا  دناوت  یمن  زگره 
هب یمومع ، تینما  مظن و  ندـنادرگزاب  يارب  ناتـسلگنا  تلود  داد ، یم  هزاجا  یمومع  عاضوا  هک  اجنآ  اـت  .دوب  هدـننک  نییعت  یلماـع 

رابتعا شیازفا  مدرم و  جاتحیام  نیمأت  يارب  يرورـض  یلام  ياـه  کـمک  تخادرپ  اـب  ناتـسلگنا  .درک  کـمک  هلودـلا  قوثو  هنیباـک 
چیه زا  نارگ  هسیـسد  نالهاج و  نافلاخم ، هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  ...درک  راکـشآ  ار  دوخ  ياه  تیامح  شیپ  زا  شیب  تلود ،
یلعا دندرک  یعـس  اهنآ  هناقمحا ، ياه  شالت  نیا  رب  هوالع  .دندرکن  راذگورف  دـننک ، ینیـشن  بقع  هب  راداو  ارم  هکنیا  يارب  یـشالت 

گرزب روشک ، تداعـس  تهج  رد  هراومه  و  دندرکن ، یهجوت  دارفا  نیا  هب  زگره  ناشیا  اما  دننک ؛ نونظم  نم  هب  تبـسن  ار  ترـضح 
شهاوخ دنرودب  گنرین  هعدـخ و  هنوگ  ره  زا  هک  یقیقح  ناتـسرپ  نطو  ریمـض و  نشور  نادرم  زا  نم  ...دـنا  هدوب  نم  یماح  نیرت 

عاضوا نم  تامدخ  زاغآ  زا  هام  هدزاود  تشذگ  زا  سپ  و  دننک ؛ تواضق  ما  هدمآ  لئان  نادب  هک  یگرزب  تیقفوم  دروم  رد  منک  یم 
نیا دـنمدوس  جـیاتن  نادردـق  مروشک  سانـش  قح  مدرم  مراودـیما  .دـننک  هسیاـقم  شیپ  لاـس  کـی  اـب  ار  تکلمم  ینوـنک  لاوـحا  و 

يراکادـف تامحز و  يارب  خـساپ  نیرتهب  دوش ، لصاح  يدوز  هب  مراودـیما  هک  روشک  رد  یقیقح  تداعـس  ققحت  .دنـشاب  هماـنقفاوت 
.دوب (1) دهاوخ  نم  ياه 

ربماون 1919  18 خروم ، 741 . 19/91 مئامض ، هارمه  هب  گنیسنل  هب  ناریا  رد  ییاکیرمآ  نویسیمک  همان  - 1
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تلود و تلم ، دروم  رد  دـعر  یمـسر  همانزور  ررکم  ياه  ییوگدـب  منک  هفاضا  مناد  یم  مزال  هراـب  نیا  رد  : » لودـلاک تاحیـضوت 
اما دـشاب  هدـشن  هتـشون  ارزولا  سیئر  ملق  هب  بلاطم  نیا  مامت  تسا  نکمم  هچ  رگا  هک  تسا  هدرک  اقلا  نینچ  اکیرمآ  روهمج  سیئر 

یـصخش تاراهظا  رد  ارزولا  سیئر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  يو  دـییأت  یبایزرا و  دروم  راـشتنا ، زا  شیپ  لقادـح 
دیاـبن لاـح ، نیا  اـب  .تسا  لـئاق  یناوارف  شزرا  روشک ، نیا  موسر  بادآ و  یمومع و  تسایـس  نادرمتلود و  و  اـکیرمآ ، يارب  دوخ ،
میظنت رد  دوب و  هجراخ  روما  ریزو  قوثو ]  ] درم نیا  دش ، عنم  ناریا  تلود  رد  تمدخ  همادا  زا  رتسوش  ياقآ  هک  ینامز  درک  شومارف 
سیئر ، (1)* نوسداـج رتـکد  هک  یناـمز  نیا  دوجو  اـب  درک ؛ يزاـب  ار  یلـصا  شقن  رتـسوش ، ياـقآ  جارخا  مویتاـمیتلوا  سیون  شیپ 

زجوـم و تروـص  هب  هک  درک  تساوـخرد  وا  زا  تفر ، ارزوـلا  سیئر  دزن  یظفاحادـخ  يارب  ناریا  كرت  ماـگنه  وگاکیـش ، هاگـشناد 
.دهد همادا  ناریا  زا  دوخ  ياه  تیامح  هب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  یتسود  دناوت  یم  هنوگچ  هدحتم  تالایا  هک  دزاس  صخـشم  حـیرص 

درم نیا  ییاناوت  تردـق و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  دراوم  نیا  لاـح  ره  هب  .دـینادرگزاب » ناریا  هب  ار  رتسوش  : » داد یبلاـج  خـساپ  يو 
روشک و نیا  تاـماقم  اـکیرمآ و  مدرم  اـکیرمآ ، هب  دوـخ ، تسوگآ 1919  هلاقم 19  رـس  رد  دـعر  یمـسر  همانزور  .تسین  كدـنا 

ناریا حلص  نویـسیمک  تابلاطم  : » تسا هتـشون  نینچ  هدرک و  ریقحت  ار  اهنآ  هلمح و  حلـص  نویـسیمک  رد  ناریا  ناگدنیامن  نینچمه 
لماش یناریا ، هتـسجرب  تاـماقم  زا  يا  هدـع  تاـسلج  رد  تاـبلاطم  نیا  دـنناد  یم  همه  نونکا  .دوب » یبلط  نوزفا  یعون  لوقعمریغ و 
یـسک رب  نینچمه  تسا ؛ هدـش  نیودـت  هنیباک ، تاماقم  رگید  دـنرب و  یم  رـس  هب  تایح  دـیق  رد  هک  نیـشیپ  ياهارزولا  سیئر  ماـمت 
ناریا تساوخداد  راهظا  حلص و  سنارفنک  رد  تابلاطم  نیا  ندرک  حرطم  سیراپ ، هب  یمازعا  تأیه  لمعلاروتسد  هک  تسین  هدیـشوپ 

هب اکیرمآ  دـنا و  هدرک  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  ناهج  اکیرمآ  هسنارف و  ناتـسلگنا ، هک  تسا  هدـش  یعدـم  همادا  رد  هلاقم  نیا  .دوب 
روشک  ] هیامحلا تحت  تسیاـب  یم  دـیرادن و  یهاـگیاج  چـیه  سنارفنک  نیا  رد  امـش  : » تسا هتفگ  ناریا  هب  اـه  روشک  رگید  قاـفتا 

یب کحضم و  يردق  هب  تاراهظا  نیا  .تسا » ناتسلگنا  مهس  ناریا  كاخ  تسا و  هدش  میسقت  تمسق  هس  هب  ناهج  .دیشاب  يرگید ]
اب اکیرمآ  ترافس  دش  ثعاب  هک  دوب  ینعم 

Judson - 1
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ناریا هب  کمک  يارب  ار  روشک  نیا  ياهداهنـشیپ  اکیرمآ و  تلود  درکیور  هجراـخ ، ترازو  ربماتپـس  مراـهچ  فارگلت  داـفم  راـشتنا 
(1) .دنک » حیرصت 

اب تاقالم  رد  دیفظوم  امش  : » دهد یم  روتسد  نینچ  لودلاک  هب  یفارگلت  لاسرا  اب  هجراخ ، روما  ریزو  گنیسنل ، ربماتپس 1919  رد 4 
یم نینچمه  .دـینک  راکنا  ار  ناریا  هب  کمک  زا  اکیرمآ  هقیاـضم  دـندنم ، هقـالع  عوضوم  نیا  هب  هک  يرگید  دارفا  یناریا و  تاـماقم 

یمازعا تأیه  تسا و  ناریا  هعماج  هاـفر  تداعـس و  ناـهاوخ  هراومه  هدـحتم  تـالایا  هک  دـینک  دـعاقتم  ار  یناریا  تاـماقم  تسیاـب 
تیامح .دوش  حرطم  حلـص  سنارفنک  رد  ناریا  یمازعا  تأیه  تساوخداد  درک  شالت  يدـج  روط  هب  راب  نیدـنچ  سیراپ  هب  اکیرمآ 

حیـضوت ناریا  سیلگنا  همانقفاوت  نالعا  اما  دش ؛ ییاکیرمآ  تأیه  یتفگـش  بجوم  رما  نیا  دماین و  لمع  هب  اه  شالت  نیا  زا  ینادنچ 
ناریا تلود  نیا  رب  هوالع  .دـنک  نیمـضت  ار  ناریا  تساوخداد  ندـش  حرطم  تسناوتن  ییاکیرمآ  تأیه  ارچ  هک  دوب  نیا  يارب  یبوخ 
ملسم هدحتم  تالایا  تلود  رب  ناریا ، سیلگنا -  همانقفاوت  داقعنا  زا  سپ  .درکن  ینادنچ  تیامح  سیراپ  هب  دوخ  یمازعا  تأیه  زا  زین 
تدش هب  سیراپ ، رد  ناریا  ناگدنیامن  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درادن ؛ يزاین  اکیرمآ  يراکمه  تیامح و  هب  هدنیآ  رد  ناریا  هک  دش 

ربماتپـس مراـهچ  فارگلت  راـشتنا  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  ار  فارگلت  نیا  ریثأـت  لودـلاک  (2) .دـندرک » یم  بلط  ار  اـم  تدـعاسم 
مدرم هب  ًادیدش  شیپ  يدـنچ  هک  يا  همانزور  .تخیگنارب  ار  روکذـم  یمـسر  همانزور  ناریا و  هنیباک  مشخ  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو 

ياضعا .درک  هلمح  ناریا  حلـص  نویـسیمک  نینچمه  اکیرمآ و  حلـص  نویـسیمک  حلـص ، هدـهاعم  نوسلیو ، روهمج  سیئر  اـکیرمآ ،
هب يا  هقالع  چـیه  اکیرمآ  هک  تسا  هتـشاد  نومـضم  نیا  اـب  يا  هبحاـصم  ندـنل  رد  اـکیرمآ  ریبکریفـس  دـندش  یعدـم  ناریا  هنیباـک 
رد هک  درک  مالعا  سیئوس  رد  هاش  ...دراد  لماک  تیاضر  روشک  نیا  لاـبق  رد  ناتـسلگنا  راـتفر  هب  تبـسن  هتـشادن و  ناریا  تشونرس 
هاش هک  ارچ  تسا ، هدرک  نارگن  تدش  هب  ار  ناتـسلگنا  ترافـس  هنیباک و  هاش ، تین  نالعا  .تفر  دهاوخ  اکیرمآ  هب  دوخ  رفـس  همادا 

هتـشاد مدرم  رب  یقیمع  ریثأت  لک  رد  ربماتپـس  مراهچ  فارگلت  : » دنک یم  هفاضا  لودلاک  .دوشن » مه  سیراپ  دراو  یتح  دوب  هداد  لوق 
دون و زا  شیب  .تسا 

ربتکا 1919  1 خروم ، 891 . 1147/00 هرامش 5 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
ربماتپس 1919  4 خروم ، 741 . 83/91 لودلاک ، هب  گنیسنل  لمعلاروتسد  - 2
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رـس .دننیب  یم  ندـش  رورت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هنیباک  ياضعا  ...دنتـسه  هلودـلا  قوثو  هنیباک  همانقفاوت و  فلاخم  مدرم  دـصرد  جـنپ 
رو هلعـش  دراد  ناکما  هظحل  ره  رتسکاـخ ، ریز  شتآ  دـننامه  هماـنقفاوت  اـب  تفلاـخم  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ   (1) كوداپ لوسنک 

لرتنک تیامح و  تحت  همانزور  .دـیآ  یم  لمع  هب  يریگولج  یمدرم  عمجت  هنوگ  ره  زا  ارزولا  سیئر  روتـسد  هب  ًـالامتحا  اـما  دوش ؛
قازق دـش ، رداص  نارهت  زا  هک  يروتـسد  اـب  شیپ  زور  هد  .دـنک  بلج  ار  اـهنآ  رظن  هدرک و  مارآ  ار  مدرم  دـشوک  یم  ارزولا ، سیئر 

رود رهـش  زا  یتدم  يارب  ار  اهنآ  دوب  ددص  رد  تلود  عقاو  رد  اما  دـندش ، جراخ  زیربت  زا  نانزهار  بوکرـس  يارب  ًارهاظ  یناریا  ياه 
ار دوخ  مدرم ، .دزن  نماد  مدرم  مشخ  هب  هجو  چیه  هب  درک و  يراددوخ  همانقفاوت  دروم  رد  هرکاذـم  هنوگره  زا  ترافـس  هتبلا  .دـنک »

اکیرمآ ترافس  تدعاسم  ناهاوخ  دنا ، هتخود  ام  تلم  تلود و  هب  دیما  مشچ  هک  اهنآ  زا  يرایسب  دنناد و  یم  اکیرمآ  رابتعا  نوهرم 
: دـهد یم  روتـسد  نینچ  ندـنل ، رد  اـکیرمآ  ریبـک  ریفـس  سیوید ، هب  يروف  یمارگلت  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  روـما  ترازو  (2)« .دنتسه

ریبکریفـس هک  دـنیوگ  یم  ناریا  هنیباک  ياـضعا  : » تسا یبلاـطم  نینچ  يواـح  نارهت  رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو  ربماتپـس  فارگلت 12  »
ناتسلگنا هب  هک  تسا  نیا  هب  یضار  ًالماک  درادن و  ناریا  رد  یعفانم  چیه  اکیرمآ  هک  هتشاد  راهظا  يا  هبحاصم  یط  ندنل  رد  اکیرمآ 

نیا نارهت  رد  اکیرمآ  راتخمریزو  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  دوش  یم  داهنـشیپ  .دـیامن » راـتفر  ناریا  اـب  دـهاوخ  یم  روط  ره  دـهد  هزاـجا 
ترافـس هب  یمارگلت  رد  : » دهد یم  خساپ  نینچ  سیوید  دعب  زور  (3) .دنک » بیذکت  ار  روکذـم  شرازگ  هک  دـیهدب  وا  هب  ار  رایتخا 

مارگلت : » دسیون یم  ربماتپـس  رد 15  لودلاک  (4) .تسا » ساسا  یب  ًـالماک  روکذـم  شرازگ  هک  دـش  هداد  عـالطا  نارهت  رد  اـکیرمآ 
تفلاخم زا  یکاـح  ياـه  شرازگ  : » تسا رارق  نیا  زا  درک ، رـشتنم  ناریا  رد  ار  نآ  زورما  ناتـسلگنا  تلود  هک  زرتیور  يربخ  هاـگنب 

مدرم نتخاس  مارآ  يارب  تسا  یـشالت  نیا  کـش  نودـب  .تسا » ساـسا  یب  ًـالماک  ناتـسلگنا ، ناریا  هماـنقفاوت  اـب  اـکیرمآ  هسنارف و 
مشخ نایناریا ، سرت  زا  یشان  توکس  مغر  هب  ناریا ؛ راودیما 

Paddock - 1
ربماتپس 1919  12 خروم ، 891 . 1125/00 هرامش 176 ، لودلاک ، مارگلت  - 2

ربماتپس 1919  18 خروم ، 891 . 1125/00 هرامش 5965 ، سیوید ، هب  سپیلیف  لمعلاروتسد  - 3
ربماتپس 1919  19 خروم ، 891 . 1126/00 هرامش 3074 ، سیوید ، مارگلت  - 4

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_57_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_57_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:58

رد اکیرمآ  ریبکریفـس  سیوید ، نوسلیو و  روهمج  سیئر  عـالطا  هب  زین  مارگلت  نتم  (1) .تسا » هتـسشننورف  زگره  مدرم  نیا  ترفن  و 
شرازگ راشتنا  زا  ار  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  ًاهافـش  دیناوت  یم  امـش  : » تسا هدمآ  روبزم  لمعلاروتـسد  همادا  .دش  هدـناسر  ندـنل ،

رگا هک  دینک  ناشنرطاخ  و  ریخ ؛ ای  تسه  هجراخ  ترازو  نآ  دییأت  دروم  شرازگ  نیا  ایآ  هک  دینک  وج  سرپ و  دـینک و  هاگآ  رتیور 
راتخمریزو ...تسا  هدش  يا  هدـننک  هارمگ  ياهریـسفت  بجوم  لمع  رد  اما  تسا ، لاکـشاالب  شرازگ  نیا  راشتنا  يروص  رظن  زا  هچ 

هب ضارتعا  ناونع  هب  ناریا  ناگتـسجرب  ناگبخن و  زا  نت  اهدـص  هک  تسا  هداد  عالطا  اکیرمآ ]  ] هجراخ ترازو  هب  نارهت  رد  اکیرمآ 
ياهـشور دادرارق  زا  تیامح  رد  زین  تلود  تأیه  و  دـنا ؛ هدـش  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  ناـماد  هب  تسد  سیلگنا  ناریا و  دادرارق 

(2) .ددنب » یم  راک  هب  يا  هنادبتسم 

: دسیون یم  نینچ  لودلاک  ربتکا 1919 ، لوا  خیرات  رد 

ار دوخ  راک  دورو  ضحم  هب  دور  یم  راظتنا  دنتسه و  ناریا  مزاع  یسیلگنا  ناراشتسم  هک  تسا  هدیسر  بناج  نیا  عالطا  هب  نینچمه 
نادنمراک زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  .تسا  هدـنام  ناریا  سلجم  لیکـشت  هب  هام  دـنچ  زونه  هچرگا  .دـننک  زاغآ 

« ياهریـسفت اه و  لیلحت   » و اه » هینایب   » راـشتنا اـب  هک  یلاـح  رد  .دنتـسه  ناریا  رد  يرتهب  یلغـش  تصرف  لاـبند  هب  دـنه  رد  یـسیلگنا 
، هتـسجرب ياه  تیـصخش  زا  يداـیز  رامـش  هدیـسر ، مدرم  مومع  عـالطا  هب  ناریا  یـضرا  تیماـمت  لالقتـسا و  ظـفح  ًاررکم  ناوارف ،

نونکا ام  تسا ؛ ناتسلگنا  رامقا  زا  یکی  نونکا  ناریا  : » دنیوگ یم  اراکشآ  ناریا  رد  ناتـسلگنا  یماح  یمـسر  تاماقم  اه و  همانزور 
تیمومیق هب  هک  دوب  نیا  نکمم  راـک  اـهنت  مینک ؛ لوـبق  ار  تیعقاو  نیا  دـیاب  یهاوـخن  یهاوـخ  میتـسه و  روـشک  نآ  هیاـمحلا  تحت 

اما دنک ؛ دودحم  ار  ناریا  یلم  تدایـس  ًاترورـض  هک  هدشن  رکذ  يزیچ  همانقفاوت  نتم  رد  دوجو ، نیا  اب  میهد و »...  رد  نت  ناتـسلگنا 
یلـصا شخب  دـندقتعم  ناریا  مدرم  زا  هورگ  نیا  .دـنهد  رارق  رظندـم  ار  يزیچ  ره  یلمع  هجیتن  هک  دـنراد  لـیامت  ناریا  رد  رظن  لـها 

يا همانقفاوت  نینچ  رگا  .تسا  هدرک  ناونع  یحیـضوت » همان   » رد سیلگنا  راتخمریزو  هک  تسا  یبلاطم  هکلب  تسین ، نآ  نتم  دادرارق ،
ناریا و نایم 

ربماتپس 1919  15 خروم ، 741 . 5/91 هرامش 177 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
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ملـسم دادرارق  نآ  بجوم  هب  هک  یتارایتخا  دوب  لیام  ناریا  تخیگنا ؛ یمنرب  ناریا  رد  یتفلاخم  هنوگ  چیه  دـش ، یم  دـقعنم  اکیرمآ 
زا يرایـسب  هتفگ  هب  درادـن و  ناریا  رد  یـسایس  عفاـنم  هنوگ  چـیه  هک  تفرگ  یم  رارق  يا  هیاـسمه  ریغ  تردـق  راـیتخا  رد  دـش ، یم 
رد یجرف » ندـش  لصاح   » رظتنم هراومه  ناریا ، مدرم  .تسا  مان  شوخ  فیعـض  کچوک و  ياه  تلم  اب  هطبار  يرارقرب  رد  نایناریا ،

دیعبت يریگتـسد و  لاوحا ، نیا  اب  .دش  دهاوخن  عقاو  رثؤم  همانقفاوت  نیا  هک  دنراد  نیقی  روشک  نیا  يالقع  اما  دنتـسه ؛ دوخ  یگدنز 
عنام هک  ار  يرثؤم  مادـقا  ره  اه ، یقرـش  یعیبط  نبج  سرت و  هوالع  هب  یماظن ، تموکح  دـیدش  لامعا  فلاخم ، ناربهر  زا  يراـمش 

اپورا و هب  هاش  رفس  ناریا ، رد  یسیلگنا  زابرس  رازه  نیدنچ  روضح  هب  هجوت  اب  .دزاس  یم  نکممریغ  دوش ، همانقفاوت  نیا  ندش  یلمع 
نیا كرد  دنک ، یم  نیمـضت  ار  نآ  ياقب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  هک  یتردق  هب  هناقداص  تمدخ  يارب  یلعف  تلود  دیدش  شیارگ 

هارمگ رد  هک  تسا  یگنرین  یکریز و  نآ  هکلب  تسین ، مهم  نادـنچ  دادرارق  داـقعنا  لـصا  اـیاضق  نیا  رد  ...تـسا  رت  تـحار  هلئـسم 
افخ رد  یتح  دیعبت ، نادـنز و  سرت  زا  دـنریذپب و  ار  همانقفاوت  نیا  دـنروبجم  هک  یمدرم  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  راک  هب  مدرم  نیا  ندرک 
دنم ماظن  یشالت  همانقفاوت ، هدولاش  يریگ  لکـش  ياه  هام  لوط  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنزرو  تفلاخم  نآ  اب  دنرادن  هزاجا  مه 
یم داجیا  تمحازم  همانقفاوت  داقعنا  دـنور  رد  اهنآ  روضح  هک  يدارفا  .تفرگ  تروص  یمومع  راکفا  يزاس  هداـمآ  يارب  هنارهاـم  و 

يراک دادرارق  داقعنا  زا  يریگولج  يارب  سیراپ  رد  دارفا  نیا  هک  ارچ  دندش ؛ مازعا  سیراپ  هب  ناریا  حلص  نویـسیمک  بلاق  رد  درک ،
هب دنتـشاد ، هناتـسرپ  نطو  ياه  شیارگ  هدوب و  روشک  یـضرا  تیمامت  یگچراـپکی و  نارگن  هک  يرگید  دارفا  .دـندرب  یمن  شیپ  زا 

بلاـق رد  دارفا  نیا  مازعا  زا  سپ  ...دـندش  هداتـسرف  روشک  زا  جراـخ  هب  یلوسنک ، ياـه  تسپ  رد  ندـش  بوـصنم  اـی  تراـیز  هناـهب 
.دوش اکیرمآ  راپـسهر  دوخ  ناهارمه  باختنا  اـب  دـش  رارق  زین  کـلملا ، نمتؤم  سلجم ، قباـس  سیئر  سیراـپ ، هب  حلـص  نویـسیمک 

نیا رب  زارد  نایلاس  هک  ار  یبئاصم  هدرک و  هاگآ  ناریا  ياجب  هتـساوخ  زا  ار  اکیرمآ  مدرم  تلود و  دیاب  رفـس  نیا  رد  هلودـلا  نمتؤم 
هب رظن  لاح ، نیا  اب  .دزاس  دنم  هقالع  ناریا  رد  يراذـگ  هیامرـس  هب  ار  اکیرمآ  مدرم  دـنک و  حیرـشت  اهنآ  يارب  هدـش ، لیمحت  روشک 

تقفاوم هب  ًاعطق  اکیرمآ  هب  هدنیامن  مازعا  حرط  اکیرمآ ، ترافس  قیقد  تاعالطا 
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ناتسلگنا ياه  هتساوخ  فالخرب  يراک  زگره  دنک  یم  تیعبت  اه  یسیلگنا  زا  ًالماک  هک  يا  هنیباک  دراد و  یگتسب  ناتسلگنا  ترافس 
ياهتیـصخش زا  یـضعب  هب  راکـشآ  نداد  هوشر  تسا ، هجوت  لباق  اه  داقتنا  ندرک  بوکرـس  زا  شیب  هک  يا  هلئـسم  .دهد  یمن  ماجنا 

بل هوشر  عاونا  رگید  يرمتـسم و  لوپ ، ایاده ، ندرک  تفایرد  ای  لوبق  اب  دارفا  نیا  زا  يرایـسب  مولعم  رارق  زا  تسا  تسرپ  لوپ  رثؤم 
لسوت اهنت  درک و  مارآ  قیرط  نیا  زا  ناوت  یمن  ار  مدرم  مومع  نینچمه  نویناحور و  زا  يرایسب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنا  هتـسبورف 

هب تسا ؛ هدش  مرگ  ییوگدماشوخ  قلمت و  رازاب  رگید  يوس  زا  .تسا  هدرک  تکاس  ار  اهنآ  لیبق  نیا  زا  نادنز و  زا  سرت  دیدهت ، هب 
هب قـلمت  تبحم و  مارتـحا و  همه  نیا  .میدـش  عـقاو  قـلمت  بـیرف  نـیا  ضرعم  رد  زین  اـهییاکیرمآ  اـم  زا  يا  هدـع  یتـح  هـک  يروـط 

ناهنپ يرظان  چـیه  دـید  زا  هک  دوب  يداـعریغ  هقباـس و  یب  ردـق  نآ  داد ، یمن  یتیمها  اـهنآ  هب  یـسک  نیا  زا  شیپ  اـت  هک  یـصاخشا 
نیا رد  اما  درک ؛ بوکرـس  ار  اه  تفلاخم  ناملآ ، زا  يرادفرط  ًالثم ]  ] ماهتا هب  دـش  یم  دـیاش  دوب ، یپ  رد  یگنج  رگا  .تسا  هدـنامن 

(1) ..دیآ یمن  راک  هب  زین  هار  نیا  تسین ،] راک  رد  یگنج  هک   ] طیارش

دادرارق اب  ناریا  مدرم  تفلاخم 

ناتـسلگنا ناریا و  ناـیم  ریخا  دادرارق  : » تسا هدـش  شرازگ  نـینچ  لودـلاک  توا 1919  مارگلت 13  رد  ناریا  مدرم  هـــیلوا  شنکاو 
رد ناتسلگنا  تیمومیق  تحت  ار  ناریا  ًالمع  دادرارق ، نیا  دندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب  .تسا  هتخیگنارب  هنیباک  هیلع  ار  مدرم  تاساسحا 

تروص هب  نآ  داقعنا  ربخ  اما  تسا ، هدـش  دـقعنم  هنایفخم  دادرارق  .دـنک  یم  یمگردرـس  راچد  ار  للم  هعماج  هجیتن  رد  دروآ و  یم 
هنیباک تین  ءوس  هناشن  ار  نآ  هدش و  هدز  تفگش  تدش  هب  دادیور  نیا  زا  یجراخ  ياه  هناخ  ترافس  مدرم و  .تفای  راشتنا  یناهگان 

، همانقفاوت نیا  هک  دنتـسه  یعدـم  یناریا  ناتـسرپ  نطو  : » تسوگآ رد 16   (2)« .دنا هدش  نانیمطا  یب  ناتـسلگنا  هب  تبـسن  هتـسناد و 
نونکا هک  ناتـسلگنا  شترا  لرتنک و  تحت  تاعوبطم  یماظن ، تموکح  اما  دشخب ؛ یم  ققحت  ار  ناریا  رب  ناتـسلگنا  لماک  تیمومیق 

ار ناریا  یضارا 

ربتکا 1919  1 خروم ، 891 . 1145/00 هرامش 5 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
تسوگآ 1919  13 خروم ، 741 . 81/91 هرامش 162 ، لودلاک ، مارگلت  - 2
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ره يارجا  راک  تامدقم  .دـننک  یم  يریگولج  تاساسحا  زاربا  زا  هدـش و  فلاخم  دـیاقع  یمومع  راشتنا  عنام  تسا ، هدرک  فرـصت 
چیه سلجم ، قیدـصت  دـییأت و  زا  شیپ  ناریا  یـساسا  نوناق  ساسا  رب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـش و  هداـمآ  دادرارق ، رت  عیرـس  هچ 

هک يدارفا  دراد ؛ تراظن  روشک  رـسارس  رد  يراج  تاباختنا  رب  یلعف  هنیباک  نیا ، رب  هوالع  .درادـن  ندـش  یلمع  ناکما  يا  همانقفاوت 
رد 19 گنیسنل  لمعلاروتـسد  (1) .دـنا » هدـیدن  ار  نآ  زگره  هک  دنتـسه  ییاـه  رهـش  هدـنیامن  دـنا ، هدـش  باـختنا  سلجم  نیا  يارب 

لاسرا تسوگآ  مهدزیـس  مهدزای و  خیرات  رد  بیترت  هب  هک  161 و 162  ياـه 160 ، مارگلت  هب  فطع  : » تسا رارق  نیا  زا  تسوگآ 
لمعلا سکع  هژیوب  دوب ، هدش  هداد  حرش  اه  مارگلت  نیا  رد  هک  یثداوح  نایرج  زا  يروف  لماک و  تروص  هب  ار  هجراخ  ترازو  دش ،

، تسا هتسشننورف  دادرارق  اب  یمومع  تفلاخم  دسیون : یم  نینچ  تسوگآ  رد 23  لودلاک  (2) .دیزاس » هاگآ  دادرارق ، هب  تبسن  مدرم 
لاس کی  زا  شیب  هک  یماظن  تموکح  يارجا  دیعبت ، نادـنز و  تازاجم ، زا  سرت  .دـنراد  تشحو  دوخ  تاساسحا  زاربا  زا  مدرم  اما 

.دنتـسه مدرم  تفلاخم  ندـش  راکـشآ  عنام  ناریا ، رد  یـسیلگنا  نایماظن  روضح  لرتنک و  تحت  تاعوبطم  تسا ، هدـیماجنا  لوط  هب 
هدش در  اهنآ  تساوخرد  هتبلا  هک  دنا  هدـش  هسنارف  اکیرمآ و  ترافـس  رد  ینیـشن  تسب  راتـساوخ  دوخ  تفلاخم  زاربا  يارب  يرایـسب 

ناگرا دـعر ، همانزور  زا  ریغ  هب  دـننک ؛ یم  داقتنا  دادرارق  زا  دـهد  یم  هزاجا  اهنآ  هب  طیارـش  هک  اـجنآ  اـت  اـه  هماـنزور  ماـمت  .تسا 
تردـق راهچ  تشاذـگ ؛ اهنت  ار  ناریا  دـنک ، يراـی  ار  اـم  تسناوت  یم  هک  يروشک  اـهنت  اـکیرمآ ، : » دـسیون یم  هک  تلود ، یمـسر 

روهمج سیئر  هنارگ  اوغا  نانخـس  بیرف  ناریا  هک  دریگ ؛ رارق  ناتـسلگنا  تیمومیق  تحت  ناریا  دـنتفرگ  میمـصت  سیراـپ  رد  گرزب 
رد ناریا  تأیه  تدـش  هب  نینچمه  همانزور  نیا  .تسا » هتفرگ  رارق  رـصم  هاگیاج  دـننامه  یهاـگیاج  رد  نونکا  دروخ و  ار  نوسلیو 
لاح نیع  رد  دـننک و  یم  داقتنا  دادرارق  زا  زین  اه  همانزور  رگید  ...تسا  هداد  رارق  داـقتنا  دروم  ار  اـهنآ  يواـعد  حلـص و  نویـسیمک 

هچنانچ دننادب  هک  دنتـسه  نیا  ناهاوخ  يرایـسب  .دوش  دـقعنم  اکیرمآ  اب  یهباشم  دادرارق  ناکما ، تروص  رد  هک  دـننک  یم  داهنـشیپ 
تلود ایآ  دوش ، دادرارق  نیا  يارجا  عنام  یمومع  تاساسحا  دیاقع و 

تسوگآ 1919  16 خروم ، 741 . 42/91 هرامش 163 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
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: میناوخ یم  نینچ  لودـلاک  تسوگآ 1919  مارگلت 28  رد   (1) »؟ تشاد دـهاوخ  لیامت  ناریا  اب  هباشم  يدادرارق  داقعنا  هب  اـکیرمآ 
زا يدادـعت  نیـشیپ و  هنیباـک  ياـضعا  زا  يرامـش  هتـشذگ  زور  رهظ  زا  دـعب  .دراد  همادا  ناـنچمه  دادرارق  اـب  مدرم  ياـه  تفلاـخم  »

هداد خر  روشک  رـسارس  رد  يرایـسب  زیمآ  ضارتعا  تاعمجت  .دندرک  زاربا  ار  دوخ  تفلاخم  ارزولا ، سیئر  اب  تاقالم  رد  نادـنورهش 
هک دنرواب  نیا  رب  ناریا  مدرم  زا  يرایـسب  ...دنا  هدرک  لیطعت  ار  رازاب  ضارتعا  هناشن  هب  هبـسک  تایالو ، زکارم  زا  يدادعت  رد  تسا و 

...دنتـسه كوکـشم  ناریا  رد  ناتـسلگنا  ياه  تسایـس  هب  زین  يا  هدـع  دوب ؛ دـهاوخ  ناریا  لالقتـسا  ناـیاپ  سیلگنا  ناریا و  دادرارق 
هب هنیباـک  ياـضعا  رگید  یلعف و  هجراـخ  ریزو  .تسا  هدرک  رـشتنم  یلـصفم  هیمـالعا  دوخ  ياـه  تسایـس  هیجوت  يارب  ارزولا  سیئر 

يزوریپ ار  دادـیور  نیا  ناتـسلگنا  راـتخمریزو  .تسا  هدز  زابرـس  ناریا  هب  کـمک  زا  نیا ، زا  شیپ  اـکیرمآ  هک  دـنا  هـتفگ  نیفلاـخم 
رد سیلگنا  رابتعا  هب  دراذگب و  يدـب  ریثأت  دادرارق  نیا  جـیاتن  هک  دـننارگن  یـسیلگنا  تاماقم  رگید  اما  دـناد ، یم  هقطنم  رد  یگرزب 

نتم زا  يا  هصـالخ  : » میناوخ یم  زیربت  رد  ناتـسلگنا  لوسنک  كوداـپ  نودروگ  شرازگ  رد  (2) .دنک » دراو  هشدـخ  ناریا  زا  جراخ 
نوچ یتاـقبط  دـندنم و  هقـالع  دادرارق  هب  هک  یـصخشم  ياـه  هورگ  يانثتـسا  هب  هدـش و  رـشتنم  زیربت  رد  سیلگنا  ناریا و  هماـنقفاوت 

تفلاخم هنوگ  چیه  نونکات  هتبلا  .دنا  هتـساخرب  تفلاخم  هب  مدرم  تاقبط  مامت  دـنراد ، دادرارق  زا  یلام  عافتنا  هب  دـیما  هک  ناناگرزاب 
ناتـسلگنا لوسنک.درک  دـهاوخن  بیوصت  ار  همانقفاوت  نیا  يارجا  سلجم  هک  دـنراودیما  مدرم  مومع  هک  ارچ  هدـشن ، هدـهاشم  ینلع 

زا يرامش  تلود ، روتسد  هب  : » دسیون یم  ربماتپس  رد 8  لودلاک   (3)« .دنک یمن  راذگورف  یـشالت  چیه  زا  مدرم  تیاضر  بلج  يارب 
لیکـشت دوخ  لزانم  رد  یفخم  تروص  هب  دارفا  نیا  .دـندش  دـیعبت  ناشاک  هب  تشادزاب و  سیلگنا  ناریا و  ریخا  هماـنقفاوت  نیفلاـخم 

، روکذـم دادرارق  سیلگنا و  دـض  رب  ییاه  هیمـالعا  راـشتنا  مرج  هب  زین  سرادـم  نادرگاـش  زا  يدادـعت  نینچمه  ...دـنداد  یم  هسلج 
باـبرا هب  نارهت  رد  راـجتلا  نیعم  جاـح  يوس  زا  هک  یمارگلت  رد  (4) .تسا » هدش  بوکرس  اه  یمارآان  زا  رایـسب  .دنا  هدش  ریگتـسد 

هدش لاسرا  اکیرمآ  رد  خرهاش  ورسخیک 
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مامت دوشن  رداص  ًاروف  هزاجا  نیا  هچنانچ  دینک ؛ بسک  ار  اکیرمآ  ترافس  رد  ینیشن  تسب  هزاجا  دیاب  امش  : » میناوخ یم  نینچ  تسا 
تـشادزاب الاب  بلاطم  لاسرا  زا  سپ  هتـشذگ  بش  روکذم  درف  : » دنک یم  هفاضا  لودلاک  .دش » دـنهاوخ  هتـشک  ناریا  ناتـسرپ  نطو 

اکیرمآ ترافس  رد  نتسشن  تسب  ناهاوخ  تلود ، هنادبتسم  ياهتسایس  دادرارق و  هب  ضارتعا  هناشن  هب  نیفلاخم  زا  نت  اهدص  اما  دش ،
(1) .دش » دهاوخ  در  اه  تساوخرد  نیا  مامت  دنکن ، رداص  يرگید  روتسد  اکیرمآ ]  ] هجراخ ترازو  هک  ینامز  ات  هتبلا  .دنتسه 

هب هـک  مرختفم  : » دـسیون یم  ربماتپـس 1919  رد 16  لودـلاک  .دوب  هدـش  دادرارق  نافلاخم  عیجـشت  ثعاـب  گنیـسنل  فارگلت  راـشتنا 
يارب ما ، هدرک  تفایرد  دیواج ، تایح  همانزور  ریبدرس  یناهفـصا ، یفـسلف  اقآ ]  ] ازریم زا  هک  ار  يا  همان  همجرت  مارگلت ، نیا  تسویپ 
.تسا هدمآ  لمع  هب  ناریا  هب  تبـسن  اکیرمآ  تین  نسح  زا  هک  تسا  يرایـسب  ياه  ینادردـق  زا  يا  هنومن  اهنت  نیا  .منک  لاسرا  امش 

زا روسناس ، دوجو  دـیدش و  یماظن  تموکح  لیلد  هب  اکیرمآ  ترافـس  هب  اهنآ  لاـسرا  هتـشادن و  راـشتنا  هزاـجا  یتاراـهظا  نینچ  اـما 
ياه همانزور  هب  هراشا  اب  همان  نیا  .درک  اجباج  ار  یتالـسارم  نینچ  ناوت  یم  میقتـسم  هطـساو  اـب  اـهنت  و  تسین ، رودـقم  تسپ  قیرط 

ار اکیرمآ  رابتعا  مارگلت ، نیا  هک  تسا  هتخاس  ناشنرطاخ  هدیـسر ، پاچ  هب  اهنآ  رد  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  مارگلت  نتم  هک  نارهت 
زا ار  ناریا  سیلگنا و  دادرارق  هیلع  تاضارتعا  زا  يرامش  هجراخ  ترازو  لمعلاروتسد  قبط  ترافس  .تسا  هدرب  الاب  رایـسب  ناریا  رد 

ار امش  ترافس  هینایب  هکنیا  زا  بانج ! یلاع  : » تسا لیذ  بلاطم  لماش  ربماتپس 1919  همان 13  تسویپ  .دنک » یم  لاسرا  تسپ  قیرط 
ار ناریا  مدرم  رثکا  بناج و  نیا  هنامیمص  رکشت  منک  یم  اعدتسا  هلیسو  نیدب  .میرورسم  رایسب  میا ، هتخاس  رـشتنم  دوخ  همانزور  رد 

هناهاوخ يدازآ  تاکرحت  رادـفرط  هراومه  دـیواج » تاـیح   » .دیـشاب اریذـپ  مروشک ، هب  تبـسن  اـکیرمآ  تلود  تین  نسح  رطاـخ  هب 
ام هجوت  دروم  روشک ، نیا  هب  کمک  ناریا و  اب  دروخرب  رد  اکیرمآ  تلود  هتـسیاش  هویـش  نینچمه  .تسا  هدوب  هدحتم  تالایا  تلود 
رد امش  هینایب  هکنیا  زا  سپ  نامز ، نیا  رد  اما  میتسه ؛ فسأتم  میا ، هتفاین  تدارا  زاربا  تصرف  نونکات  مینک  یم  مالعا  هکنیا  زا  .هدوب 

هب تاساسحا  زاربا  يارب  یبوخ  تصرف  دندش ، راودیما  افوکش  يا  هدنیآ  هب  دیماان  نایناریا  هکنیا  زا  سپ  دش و  رشتنم  اه  همانزور 
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روخرد هک  ناریا ، هب  تبـسن  اکیرمآ  ترافـس  هناتـسود  فطاوع  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیواج » تاـیح  ، » لـیلد نیمه  هب  .میدروآ  تسد 
دوبهب تهج  رد  امش  ياه  هینایب  هک  میتسه  نئمطم  ام  .دهد  یم  رارق  امش  ترافـس  بلاطم  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاحفـص  تسا ، ریدقت 

(1)« .یناهفـصا یفـسلف  اضما )  ) .دیـشاب اریذـپ  ار  ام  هناتـسود  فطاوع  ًافطل  بانج ! یلاع  ...دوب  دـهاوخ  ناریا  هدیدمتـس  مدرم  عضو 
هیلع هک  ار  تیاکـش  دـنچ  همجرت  یلـصا و  خـسن  یپک  دراد  راختفا  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  : » دـسیون یم  ربتکا  لوا  رد  لودـلاک 

« .دنک لاسرا  امـش  يارب  همان  نیا  تسویپ  هب  تسا ، هدش  هداد  لیوحت  هناخ  ترافـس  هب  هدش و  میظنت  سیلگنا  ناریا و  ریخا  همانقفاوت 
نارهت رد  هک  اجنآ  زا  : » دش هداد  لیوحت  هناخ  ترافس  هب  ربماتپس 1919  خیرات 12  رد  دـندوب ، هدرک  اضما  ار  نآ  رفن  هد  هک  يا  همان 

ناتـسرپ نطو  .درادن  يرظنراهظا  هنوگ  چیه  قح  سک  چیه  دـننز ، یم  ملق  تلم  هیلع  اه  همانزور  تسامرف و  مکح  یماظن  تموکح 
ياه هتـساوخ  دربشیپ  يارب  يا  هدارا  یب  رازبا  هب  ناریا  رگید  ترابع  هب  .دنا  هدش  هدنکفا  نادنز  هب  ای  هدش و  دـیعبت  ناهاوخ  يدازآ  و 

، هناـگیب ياـه  ورین  کـمک  هب  هزین و  رـس  روز  هب  تسا  ممـصم  وا  .تسا  هدـش  لیدـبت  هلودـلا  قوثو  ینعی  تکلمم ، يارزوـلا  سیئر 
ًاـصوصخ ناهج و  مدرم  شوگ  هب  ار  ام  یهاوخداد  میراد  اعدتـسا  امـش  زا  نابانج ! یلاـع  .دربب  ناـگناگیب  هطلـس  ریز  ار  اـم  تکلمم 

هداد و جرخ  هب  تفوطع  میراد  اعدتسا  امش  زا  .دیزاس  هاگآ  ناریا  مدرم  تیمولظم  زا  ار  اهنآ  هدیناسر و  اکیرمآ  هاوخ  تلادع  تلود 
ناریا ناتسلگنا و  ریخا  دادرارق  زا  ناریا  مدرم  هک  دننادب  دندنم  هقالع  ناریا  تداعـس  هب  هک  یناسک  مامت  نادرم و  تلود  دیهد  هزاجا 
ناریا تلم  يزوریپ  ناهاوخ  هدحتم  تالایا  تلود  هک  درک  تابثا  ام  هب  دش ، رشتنم  شیپ  زور  دنچ  هک  يا  هینایب  ...دنرجزنم  تدش  هب 

ام ناهذا  رد  هک  يدـیما  هقراب  اهنت  .دـنک  کمک  ام  هب  ینارحب  نامز  نیا  رد  هک  میراد  اضاقت  امـش  تلود  زا  هنارـصم  نیارباـنب  .تسا 
تخبدب مدرم  اکیرمآ ، نابرهم  تسود و  تلود  کمک  هب  میراودیما  .تساکیرمآ  تلم  تلود و  يزوسلد  محرت و  دـنز ، یم  وسوس 

ترافس هب  ربماتپس 1919  رد 19  اضما  هدزاود  اب  يا  همان  .دـنناهرب » ناتـسلگنا  هنارگ  بوکرـس  تامادـقا  زا  ار  دوخ  ناریا ، بیجن  و 
ياه هتساوخ  دنک  یم  یعس  هک  یتلود  .دیربخ  اب  ناریا  ینونک  تلود  نشخ  راتفر  زا  یبوخ  هب  امـش  : » دش هداد  لیوحت  اکیرمآ  هناخ 

نیدب .دنک  لیمحت  روشک  نیا  مدرم  رب  ار  دوخ  ینوناق  ریغ 
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هب ندش  لسوتم  اب  دـنک ؛ یم  ریگتـسد  ار  اهنآ  هتـشامگ و  تمه  ناهاوخ  يدازآ  بیقعت  هب  یماظن ، تموکح  مالعا  اب  تلود  روظنم ،
تلود تراظن  لرتنک و  تحت  اه  همانزور  .دروآ  یم  لمع  هب  يریگولج  اهنآ  ياـه  هتـساوخ  زاربا  زا  هدرک و  بوکرـس  ار  مدرم  روز 
تلود يدنم  هقالع  زا  یکاح  هک  امش  هناخ  ترافس  هیغالبا  راشتنا  یتح  .دنزاس  راکشآ  ار  ناریا  مدرم  یتخبدب  دنناوت  یمن  دنتسه و 

، اه زور  نیا  .تشادن  ار  نآ  راشتنا  تأرج  يا  همانزور  چیه  زور ، ود  نیا  رد  .داتفا  قیوعت  هب  زور  ود  تسا ، ناریا  تداعس  هب  اکیرمآ 
اب تفلاخم  زا  هدرک و  فقوتم  ار  دوخ  تاعمجت  هدرک  راداو  ار  مدرم  یماظن  تموکح  دـیدش  لامعا  ددـجم و  مـالعا  اـب  سیلپ  هرادا 

رظن نیاربانب ، .دنا  هدش  دیدهت  تشادزاب و  یتسرپ  نطو  مرج  هب  هانگ  یب  نازومآ  شناد  زا  يرامـش  .دنرادرب  تسد  تلود  تامادـقا 
بایغ رد  هک  يدادرارق  هیلع  دـنا ، هدـیناسر  اضما  هب  ار  همان  نیا  هک  یناـسک  ماـمت  ینعی  اـم ، دـش ، فیـصوت  ـالاب  رد  هک  یطیارـش  هب 

یم تیاکـش  تسا ، هدش  دـقعنم  ناریا  ناتـسلگنا و  نیتلود  نایم  ناریا ، یـساسا  نوناق  اب  تفلاخم  رد  تلم و  دـییأت  نودـب  سلجم و 
یم جرا  بلق  میمـص  زا  ار  اکیرمآ  تلود  یتسودرـشب  سح  میراد و  یم  نالعا  دادرارق  نیا  زا  ار  دوخ  راجزنا  هلیـسو ، نیدب  مینک و 

زا تنایـص  رد  ار  اهنآ  فیعـض ، ياه  تلم  هب  کـمک  اـب  هک  تسا  هدـش  دـهعتم  امـش  تلود  تشاد  میهاوخ  داـی  هب  هراومه  و  میهن ؛
یب تلم  نیا  يرای  يارب  دراد ، ناوت  رد  هچنآ  ره  امش ، تلود  هک  میرظتنم  هناقاتـشم  ام  .دنک  يرای  دوخ  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و 

ینادردق و هک  دـید  دـیهاوخ  راک ، نیا  ماجنا  اب  .تسا  هدیـشچ  ار  متـس  ملظ و  هنوگ  ره  معط  زورما ، هب  ات  هک  یتلم  دـهد ؛ ماجنا  هانپ 
دوب هدیسر  رفن  هن  یس و  ياضما  هب  هک  دوب  يا  همان  اه ، همان  نیا  هنومن  نیرتزراب  (1) .تشگ » دهاوخ  نوزفا  ناریا  مدرم  یسانش  قح 

هدحتم تالایا  هجراخ  روما  ریزو  مارگلت  رد  هدش  جرد  بلاطم  : » دیـسر اکیرمآ  راتخمریزو  تسد  هب  ربماتپس 1919  خیرات 17  رد  و 
هک يزور  زا  دننادب  هک  دش  دهاوخ  رتشیب  ینامز  ناشیا  بجعت  .تسا  هدش  بجعتم  نارهت  مدرم  توکـس  زا  يو  هک  تسا  نآ  رگنایب 

هنوگ چیه  يرازگرب  قح  مدرم  تسا ؛ هدش  مالعا  یماظن  تموکح  نارهت  رد  هدمآ ، راک  رس  رب  اه  یـسیلگنا  باختنا  هب  هلودلا  قوثو 
هرهچ زا  يرایـسب  دننک ؛ یم  وجتـسج  ار  اج  همه  نارکفتم  ناتـسرپ و  نطو  نتفای  يارب  سیلپ  ياه  ورین  ناسرپزاب و  دنرادن ؛ یعمجت 

ای هتشک و  روشک  هتسجرب  ياه 
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ار دوخ  ياه  هتـساوخ  دـنناوت  یم  هنوگچ  مدرم  یتیعـضو ، نینچ  رد  .دوش  یم  روسناس  اه  فارگلت  اه و  همان  مامت  دـنا ؛ هدـش  دـیعبت 
زاب مدرم  يور  هب  ار  دوخ  ترافـس  ياهرد  تسا ، مدرم  ياه  هتـساوخ  ندینـش  ناهاوخ  ًاعقاو  هدـحتم  تالایا  تلود  رگا  دـننک ؟ زاربا 

هب .تسا  يراک  هچ  ماجنا  ددص  رد  ناتـسلگنا  هک  دش  دـیهاوخ  هجوتم  هاگ  نآ  دننیـشنب ؛ تسب  اجنآ  رد  دـهد  هزاجا  اهنآ  هب  هدرک و 
نیا دوس  هب  دادرارق  نیا  هاوخ  تسا ؛ هتـشادن  ار  يدادرارق  نینچ  داقعنا  هزاجا  ناونع  چیه  هب  هلودلا  قوثو  مییوگب  دـیاب  هصالخ  روط 
يذ مهدراهچ  خـیرات  رد  ءارزولا  سیئر  هب  باطخ  ناتـسلگنا  راتخمریزو  يا  همان  رد  ...دوش  ماـمت  نآ  ناـیز  هب  اـی  دـشاب و  تکلمم 

تیمکاح و هدش  دیکأت  و  هدمآ ، نایم  هب  نخس  ناریا  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  زا  ًاررکم  ربماتپس 1919 ،) اب 10  فداصم   ) هجحلا
کمک هب  یهاگ  ییاهنت و  هب  هاگ  ناتسلگنا  تلود  ریخا ، لاس  هد  رد  ارچ  ...تسا  ناتسلگنا  تلود  مارتحا  دروم  روشک  نیا  لالقتـسا 

ترافـس تیاـضر  نودـب  ناریا  تاـماقم  زا  کـی  مادـک  دـنک ؟ تلاـخد  ناریا  یلخاد  روما  رد  هک  تسا  هدرک  یم  شـالت  اـه  سور 
ترازو يدصت  يارب  دوش ، رداص  ناتسلگنا  زا  وا  باختنا  هزاجا  هکنیا  زا  شیپ  ارزو  زا  کی  مادک  ای  دنسر ؟ یم  تردق  هب  ناتسلگنا 
تکلمم نیا  رد  ناتـسلگنا  ترافـس  تیاضر  نودب  يرییغت  نیرت  کچوک  دـیراد  رطاخ  هب  ایآ  نایاپ ، رد  و  دـنا ؟ هدـش  باختنا  هناخ 

(1) دیمان »؟ یم  لالقتسا  ار  تیعضو  نیا  امش  ایآ  دشاب ؟ هداد  خر 

دون زا  شیب  هک  دهد  یم  ناشن  قیقد  ياه  یسررب  : » ربتکا 1919 مهن  .دنتـسویپ  نیفلاخم  هب  هرخالاب  اما  ریخأت ، اب  دنچ  ره  نویناحور ،
نیا دروم  رد  ناریا  مدرم  زا  رفن  اهدـص  ياه  هتفگ  ندینـش  زا  سپ  عقاو ، رد  .دنتـسه  دادرارق  فلاـخم  ناریا  مدرم  زا  دـصرد  جـنپ  و 

یـصخشم هدع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  .دشن  ادیپ  دنک ، دـییأت  ار  دادرارق  نیا  هک  ضرغ  یب  مدآ  رفن  کی  یتح  دادـیور ،
رد نیا  .دنا  هدش  تکاس  هتـسبورف و  بل  ماقم و ...  تسپ و  يرمتـسم ، لوپ ، ددم  هب  نافلاخم  رگید  ناراگن و  همانزور  نویناحور ، زا 

تفایرد ناموت  رازه  تسیود  همانقفاوت ، دـییأت  يارب  زین  هاش  صخـش  هک  مراد  ربخ  یقثوم  عبنم  هب  دانتـسا  اب  بناجنیا  هک  تسا  یلاح 
ار بلطم  نیا  دنا ؛ هدوب  ناتـسلگنا  ناریگب  قوقح  زا  هک  تساهلاس  هجراخ  روما  ریزو  ارزولا و  سیئر  هک  تسا  فورعم  .تسا  هدرک 

نیشیپ راتخمریزو 
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تـسا رختفم  اکیرمآ  ترافـس  : » دسیون یم  ربماسد 1919  رد 1  لودلاک  (1) .دوب » هتفگ  نم  هب  هناـمرحم  اـهراب  ناریا  رد  ناتـسلگنا 
زا یسکع  هخسن  ود  ناریا ، نیشیپ  يارزولا  سیئر  هلودلا ، دعس  فرـشا  ترـضح  تساوخرد  یپ  رد  هجراخ و  ترازو  عالطا  تهج 

.دـنک لاسرا  همان  نیا  همیمـض  هب  سیلگنا  ناریا و  همانقفاوت  رابتعا  تحـص و  دروم  رد  ار  ناریا  هتـسجرب  ياملع  تارظن  تاراـهظا و 
رد یلصا  هخسن  ًالوا  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  میلست  ترافس  هب  هدش  يرادربسکع  یپک  هخـسن  یلـصا ] هخـسن  ياج  هب   ] هکنیا تلع 

یماظن تموکح  تاررقم  دیدش و  روسناس  رطاخ  هب  دراد و  اضما  یلصا  هخسن  ًایناث  و  تسا ؛ طوبـضم  نارهت  رد  یـصوصخم  هدنورپ 
تسا نکمم  هدع  نیا  ددرگ ، فوشکم  یلعف  تلود  رب  دادرارق  هرابرد  اضما  نابحاص  دیاقع  راکفا و  هچنانچ  نادنز ، دیعبت و  رطخ  و 

زا یعیـسو  رـشق  هدنیامن  نویناحور ، زا  هدع  نیا  هک  دـنک  هفاضا  ار  هتکن  نیا  دـناد  یم  مزال  ترافـس  .دـنریگب  رارق  يرتشیب  رطخ  رد 
، تسا هدمآ  تسا  همیمـض  هک  يا  همجرت  رد  هک  روط  نامه  .دنتـسه  یناریا  یمالـسا  داوساب  رکفنـشور و  تسرپ و  نطو  نویناحور 

عجارم زا  ناملـسم ، مدرم  يدنمتداعـس  مالـسا و  سدـقم  عرـش  نیناوق  اب  همانقفاوت  داوم  قباطت  دروم  رد  هتـسجرب  تاماقم  زا  يرامش 
یم نآرق  مالسا و  سدقم  عرـش  فلاخم  ار  همانقفاوت  نیا  یمالـسا ، ناهیقف  ناونع  هب  ماظع  عجارم  .دنا  هدرک  ءاتفتـسا  یناحور  ماظع 

هماـنقفاوت نیا  زا  هک  یلیلق  یهدـع  يانثتـسا  هب  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  ترافـس  .درب  یم  لاؤـس  ریز  زین  ار  ناریا  لالقتـسا  هک  دـنناد 
، نیا دوجو  اب  .دنتـسه  هماـنقفاوت  نیا  فلاـخم  ناریا  مدرم  دـصرد  جـنپ  دون و  زا  شیب  هارمه  هب  تیناـحور  هعماـج  دـنوش ، یم  عفتنم 

یم سلجم  دراو  دوخ  باختنا  هب  تایالو  زا  يرایـسب  رد  ار  ناملراپ  ياضعا  يا ، هقباـس  یب  ریبادـت  نتفرگ  شیپ  رد  اـب  یلعف  هنیباـک 
اب مراهچ ]  ] سلجم راک  هب  عورـش  زا  سپ  هلـصافالب  همانقفاوت  بیوصت  دور  یم  راظتنا  یمومع ، ياه  تفلاخم  هب  هجوت  اـب  اـما  دـنک ؛

مغر هب  تسا  رکذ  هب  مزال  هدش  هتفرگ  شیپ  رد  سلجم  ياضعا  شنیزگ  رد  هک  يریبادت  باب  رد  .دوش  هجاوم  ناوارف  ياه  يراوشد 
دراوم رد  دـنک ، باختنا  یگدـنیامن  يارب  ار  هتـسیاش »  » دارفا تسیاب  یم  هنیباک  تاروتـسد  وریپ  هک  یلحم  مکاح  ياه  يریگ  تخس 

هدرک و مـالعا  ینوناـقریغ  اـه  ناتـسا  نیا  رد  ار  تاـباختنا  هنیباـک  هجیتن ، رد  .تسا  نکممریغ  مدرم  هتـساوخ  زا  يریگولج  يرایـسب ،
ناهاوخ
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يدابآ و مجن  رقاب  خیـش  سردـم ، نسحدیـس  هب  ناوت  یم  دادرارق  فلاخم  ياملع  نایم  رد  .تسا » هدـش  تاـباختنا  ددـجم  يرازگرب 
.درک هراشا  یناهبهب  دمحمدیس 

سلجم تاباختنا 

لماک نتم  ربماتپس 1919  رد 19  دوش » یم  رـشتنم  سیلگنا  ترافـس  روسناس  یـسررب و  زا  سپ  نارهت  رد  هک   » زرتیور راـبخا  هیرـشن 
نارهت رد  ناتسلگنا  ترافـس  : » دنک یم  هفاضا  لودلاک  .درک  پاچ  ار  يو  هب  زوریف  هلودلا  ترـصن  خساپ  نزرک و  درل  تفایـض  قطن 

نیا رد  : » دیوگ یم  هلصافالب  سپس  لودلاک  .دهاکب » دادرارق  اب  مدرم  دیدش  ینمـشد  رفنت و  سح  زا  قطن ، نیا  راشتنا  تسا  راودیما 
.دـیامن هراشا  اکیرمآ ] هجراخ  ترازو  هب   ] دوخ تالـسارم  اهمارگلت و  زا  یهوبنا  هب  تسا  لـیام  نارهت ] رد  اـکیرمآ   ] ترافـس هطبار 

اهتـسایس و تسا ؛ هتفرگ  رارق  ناریا  یمومع  راـکفا  شریذـپ  دروم  هنوـگچ  دادرارق  هک  دـهد  یم  ناـشن  تالـسارم  اـه و  مارگلت  نیا 
باـختنا يارب  تـلود  زین  و  تـسا ؛ هدوـب  هـچ  ضرتـعم  مدرم  هـب  دادرارق  لـیمحت  ناـفلاخم و  بوکرـس  يارب  ناریا  تـلود  تامادـقا 

هن هک  تسا  صخشم  ًالماک  : » دسیون یم  ربتکا 1919  لوا  رد  لودلاک  . (1)« تسا هتفرگ  راکب  ار  ییاهتسایس  هچ  سلجم  ناگدنیامن 
یسیلگنا ياهورین  زا  يدایز  رامش  ناتسلگنا  ترافس  تیامح  اب  مه  هدمآ و  راک  رـس  رب  ناتـسلگنا  ترافـس  ددم  هب  هک  یلعف ، هنیباک 

[ مراهچ  ] سلجم راک  هب  زاغآ  رظتنم  ناتسلگنا  ترافس  تلود و  هن  و  دهد ؛ یم  همادا  دوخ  تایح  هب  ناریا  یکیدزن  رد  ای  لخاد و  رد 
ره ندـش  یلمع  زا  شیپ  سلجم  بیوـصت  دـییأت و  یـساسا ، نوناـق  ساـسا  رب  هک  یلاـح  رد  دـننام ؛ یمن  هماـنقفاوت  نـیا  بیوـصت  و 
یم تروص  تلود  تأیه  روتـسد  هب  روشک  رـسارس  ياه  تلایا  ماکح  باصتنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  يرورـض  يا  همانقفاوت 

هدرک باختنا  نونکات  ای  درک و  دنهاوخ  باختنا  ار  دوخ  تلایا  هیباختنا  ياه  هزوح  ناگدـنیامن  ًالمع  هک  دنتـسه  نایلاو  نیا  دریگ و 
هدازهاش الاو  ترضح  تلایا  نیا  فورعم  یلاو  .تسا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  لاثم  زاریش  رهـش  تیزکرم  هب  سراف  ناتـسا  تاباختنا  .دنا 

نایم رد  تدش  هب  وا  ...تسا  روشک  نیا  تخس  رس  نارادفرط  زا  ناتسلگنا و  هیامحلا  تحت  دارفا  زا  یکی  امرفنامرف 
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، یلعف يارزولا  سیئر  هک  تسا  یعیبط  ًالماک  هجیتن  رد  تسا  هدـش  رازگرب  سراـف  تـالایا  تاـباختنا  ًاریخا  .تسا  روفنم  ناریا  مدرم 
سلجم یگدـنیامن  هب  ءارآ  تیرثـکا  اـب  دسانـش ، یمن  سراـف  رد  ار  وا  مه  یـسک  تسا و  هدوبن  سراـف  رد  زگره  هک  هلودـلا ، قوثو 

يور هشیمه  ناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  شامق  زا  تلود و  نارادـفرط  زا  همه  دـنا ، هدـش  باـختنا  هک  مه  ینارگید  دوش ؛ باـختنا 
هدازهاـش دـنزرف  ناتـسا ، نیا  رد  .تـسا  هـنیمز  نـیا  رد  يرگید  لاـثم  دـهاش  هاـشنامرک  تاـباختنا  .درک  باـسح  اـهنآ  تـبثم » يأر  »

هب کیدزن  درب ، یم  رس  هب  سیراپ  رد  ًاتقوم  هجراخ  روما  ریزو  ناونع  هب  رضاح  لاح  رد  هک  هلودلا ، ترصن  الاو  ترـضح  امرفنامرف ،
...دشاب هدش  هتخیر  قودنـص  هب  یلحم  نینچ  رد  يأر  نازیم  نیا  درادن  ناکما  هک  تسا  نشور  ًالماک  .تسا  هدروآ  يأر  رازه  هدزون 

سیئر ردارب  تسا و  رفن  رازه  جنپ  داتفه و  هب  کیدزن  رهـش  نیا  تیعمج  .تسا  هدش  مالعا  یگزات  هب  زین  دهـشم  رد  تاباختنا  جـیاتن 
يزیچ هدش  مالعا  ناتـسا  نیا  ناگدنیامن  زا  کی  ره  يارب  هک  ییارآ  رامـش  .تسا  ناسارخ  یلاو  هنطلـسلا  ماوق  ینعی  یلعف ، يارزولا 
دروم رد  یتاعالطا  هنوگ  چیه  ًاصخش  .دسر  یم  رظن  هب  نهذ  زا  رود  کحضم و  یمقر  هک  تسا  يأر  رازه  جنپ  تسیب و  هب  کیدزن 

.دنتـسه یلعف  تلود  تسد  تلآ  دارفا ، نیا  هک  تسا  حضاو  اما  مرادن ، تسد  رد  دنا ، هدش  باختنا  دهـشم  رد  هک  يا  هدنیامن  راهچ 
ار تاباختنا  هنیباک ، دنا ، هدرواین  يأر  هتسیاش » نادرم   » هک یتایالو  رد  ...دنا  هتخانشان  زین  دهشم  جراخ  لخاد و  مدرم  يارب  دارفا  نیا 

دنراد نیقی  ناریا  مدرم  زا  يرایـسب  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدرک  رداص  ار  تاباختنا  ددجم  يرازگرب  روتـسد  هدرک و  مالعا  ینوناق  ریغ 
مه یلعف  هنیباک  هچرگا  دناسرب ؛ بیوصت  هب  ار  همانقفاوت  نیا  هک  دـش  دـهاوخن  لیکـشت  یـسلجم  دادرارق ، زا  یمومع  ترفن  رطاخ  هب 

يریگولج رد  تلود  دایز  یـشیدنارود  طایتحا و  مزح و  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  .داد  دهاوخن  ار  سلجم  لیکـشت  هزاجا  کش ، نودـب 
زا نیـشیپ ، يارزولا  سیئر  رالاسهپـس ، يرانکرب  هب  ناوت  یم  دادرارق ، اـب  كاـنرطخ  تفلاـخم  اـی  یناـگمه  شروش  هنوگره  زورب  زا 

.دوش ارزولا  سیئر  رگید  راب  کی  هک  تسا  قاتـشم  تسا و  ناریا  صخـش  نیرتدـنمتورث  رالاسهپـس  .درک  دانتـسا  ناجیابرذآ  تلایا 
ینمشد هک  یناسک  هیلع  ار  اه  تارکمد  تیامح  هک  تسا  راودیما  تسا و  یلعف  تلود  تخسرس  نافلاخم  زا  يو  هک  دوش  یم  هتفگ 

تارکومد و بزح  هک  ییاج  زیربت ، هب  دورو  ضحم  هب  نیاربانب  .دـنک  بلج  دراد  اهنآ  اب  شییارزولا  سیئر  ناـمز  هب  تبـسن  يرتمک 
يرتشیب تردق  زا  ناریا  قطانم  رگید  اب  سایق  رد  ناریا  یماح 
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تسا نانیمطا  لباق  يو  هک  تفر  یم  نامگ  ادتبا  رد  .درک  زاغآ  اه  تارکومد  اب  ار  دوخ  هرواشم  ینزیار و  هنایفخم  تسا ، رادروخرب 
تین و دش و  رازگرب  تاباختنا  هک  ینامز  اما  دـنوش ، باختنا  سلجم  يارب  بسانم » دارفا   » ناجیابرذآ رد  هک  درک  دـهاوخ  تبقارم  و 

ناتـسرپ نهیم  زا  ناجیابرذآ  نیبختنم  ًالامتحا  هک  دمآ  دوجو  هب  هنیباک  ياضعا  نایم  رد  ینارگن  نیا  دش ، هدیمهف  وا  یعقاو  تامادـقا 
نیا اب  تشاد ، زاین  تخس  وا  تردق  تیصخش و  ماکحتسا  اب  يدرم  هب  مه  ناجیابرذآ  دوبن و  وا  هجوتم  یماهتا  چیه  هچ  رگا  .دنتـسه 
لیفک ای  نیـشناج  رالاسهپـس ، يرانکرب  اب  .دـندش  وا  لزع  راتـساوخ  نارهت  رد  روشک  نیا  ترافـس  زیربت و  رد  سیلگنا  لوسنک  لاح 

دوخ نابابرا  داـمتعا  دروم  عیطم و  ًـالماک  حول ، هداـس  ماندـب و  درم  نیا  .تفرگ  تسد  رد  ار  روما  يدـصت  دـضتعم ، رادرـس  تلاـیا ،
امرفنامرف .دوب  امرفنامرف  هدازهاش  نارازگتمدـخ  زا  یناوج  رد  يو  .تسا  نارهت  رد  ام  ترافـس  کلم  بحاص  دضتعمرادرـس ، .تسا 

هاگیاج نیا  هب  هدازهاش ، نیمه  ددم  هب  دضتعم  رادرس  .تسا  سراف  ناتسا  یلاو  نونکا  تسا و  ناتسلگنا  هیامحلا  تحت  دارفا  زا  دوخ 
يارب قازق  ياه  ورین  زا  يدایز  رامـش  نتفرگ  راک  هب  روشک و  رـسارس  رد  یماظن  تموکح  دـیدش  لاـمعا  : » ربتکا رد 19  (1) .دیسر »
سیئر يارب  مارگلت  نیا  زا  هخسن  کی  (2) .تسا » هدیشخب  همتاخ  یمومع  تاعمجت  مامت  هب  همانقفاوت ، اب  یتفلاخم  هنوگره  یبوکرس 

.تسا هدش  لاسرا  نوسلیو  روهمج 

ار ندنل  پاچ  کیدزن  رواخ  هلجم  زا  يا  هلاقم  همان ، نیا  تسویپ  هب  تسا  رختفم  ترافـس  : » دسیون یم  ربماسد 1919  رد 8  لودلاک 
هناخ ترازو  هجوت  دروم  هلاقم  نیا  بلاطم  ًالامتحا  .دنک  لاسرا  هجراخ  ترازو  يارب  تسا  هدش  رشتنم  ربتکا 1919  خیرات 8  رد  هک 

هک روط  نامه  يدـیعبت ، صاخـشا  نیا  نابلط » بوشآ  زا  نت  دـنچ  دـیعبت  : » ناونع اب  تسا  يا  هیمالعا  هجوت  لـباق  بلطم  .دریگ  رارق 
رد ناریا  راـتخمریزو  نـیا  زا  شیپ  دارفا  نـیا  زا  یکی  .دـنا  هدوـب  نیـشیپ  يارزو  نابــصنم و  بحاـص  زا  دـش ، شرازگ  نـیا  زا  شیپ 

دنوش یم  نارهت  دراو  يدوز  هب  سیلگنا  یماظن  ناراشتـسم  هکنیا  رگید  مهم  ربخ  .دوب  قباس  سلجم  سیئر  زین ، يرگید  نتگنـشاو و 
نارهت دراو  متسه  همان  نیا  نتشون  لاح  رد  هک  خیرات  نیا  ات  )

ربتکا 1919  1 خروم ، 891 . 1147/00 هرامش 5 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
ربتکا 1919  30 ، 741 . 88/91 لودلاک ، مارگلت  - 2
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، تسا مزال  يدادرارق  ره  يارجا  يارب  سلجم  بیوصت  طرـش  هکنیا  مغر  یلع  دادرارق  فلاخم  یناریا  نویّلم  زا  يرایـسب  دنا .) هدشن 
، یلعف هنیباـک  هک  اـجنآ  زا  .دراذـگب  ارجا  دروم  هب  سلجم  بیوـصت  نودـب  ار  دادرارق  تلود  هک  دـننارگن  ناریا  نوـیلم  لاـح  نیا  اـب 
هک دـسر  یمن  رظن  هب  تسا ، هدرک  رداص  ار  يرازگرب  روتـسد  ای  هدرک  رازگرب  روشک  فلتخم  ياـه  ناتـسا  رد  ار  سلجم  تاـباختنا 

ناوت یمن  مه  هراومه  لاح ، نیا  اب  .دنشاب  هتشاد  یسرت  دش ، دهاوخ  لیکشت  لکش  نیدب  هک  یناملراپ  زا  همانقفاوت  يارجا  نایدصتم 
یبهذـم و رـشق  بناج  زا  مه  یمومع ؛ راکفا  راشف  .دـنزاس  یلمع  ار  دوخ  نابابرا  ياه  هتـساوخ  هک  تشاد  راظتنا  ناگدـنیامن  نیا  زا 

عاضوا نتخاس  مظنم  رد  ناریا  : » میناوخ یم  هلاقم  نیا  زا  ییاـه  شخب  رد  .دوب » دـهاوخ  اـهنآ  عناـم  نیرتگرزب  نویلم ، بناـج  زا  مه 
ناگدرکرـس نیرت  روهـشم  زا  یکی  وا  .دـش  مادـعا  نیـسح  بیان  هتـشذگ ، هتفه  .تشاد  یبوخ  عورـش  گـنج ، زا  سپ  دوخ  هتفـشآ 

تقوـم دـیعبت   » دراد قـیوشت  کـیربت و  ياـج  هزادـنا  ناـمه  هب  هدـمآ و  هیمـالعا  نیا  رد  هک  يرگید  ربـخ  ...دوـب  ناریا  رد  ناـنزهار 
يارجا هوحن  هرابرد  هک  یـسک  و  تسا ؛ هقباس  یب  لومعمریغ و  هیمالعا  نیا  تاـملک  تـالمج و  .تسا  تلود » فلاـخم  نارگبوشآ 

یکـش چیه  نف  لها  اما  .داتفا  دهاوخ  تریح  هب  تخـس  تلود ، مادـقا  هیمالعا و  نیا  دافم  زا  دـشاب ، یـساوسو  دریگ و  تخـس  نوناق 
يدوز هب  نارهت ، رد  زمیات  هلجم  ناراگنربخ  زا  یکی  شرازگ  هب  : » دیازفا یم  همادا  رد  هلاقم  نیا  .دـنرادن  مادـقا  نیا  ندوب  هنالقاعرد 

یماظن و راتخاس  یسررب  روظنم  هب  ناریا و  تلود  توعد  هب  هورگ  نیا  .دش  دنهاوخ  نارهت  دراو  ناتـسلگنا  یماظن  ناراشتـسم  تأیه 
رد يرگید  گرزب  ماگ  راک  نیا  اب  نیاربانب  .دـننک  یم  رفـس  روشک  نیا  هب  ناریا ، رـسارس  رد  مظن  يرارقرب  يارب  مزال  يورین  دروآرب 

تشاد دوجو  نآ  یطابترا  یلصا  ياه  هار  رد  هک  یمئاد  جرم  جره و  ّرش  زا  مه  ناریا  و  تسا ؛ هدش  هتشادرب  ناریا  لالقتسا  يزاسزاب 
هب لـماک  روط  هب  ًـالمع و  ناـگیاسمه ، زواـجت ]  ] زا شدوخ  ظـفح  يارب  دوب  روبجم  هک  یگنن  تفخ و  زا  مه  و  دـبای ؛ یم  یـصالخ 
يا هداج   (1) یتنطلـس ناسدنهم  تکرـش ]  ] دـنک یم  شرازگ  راگنربخ  نیمه  .ددرگ  یم  جراخ  دـشاب ، هتـشاد  اکتا  یجراخ  کمک 

.دـسر یم  نادـمه  هاشنامرک و  هب  قاتاپ  هندرگ  زا  روبع  اـب  هدـش و  زاـغآ  نیریـشرصق  زا  هک  دـنا  هدرک  ثادـحا  ور  نیـشام  یلاـع و 
نارهت نایم  عیرس  طابترا  يرارقرب  ینعم  هب  هداج  نیا  تخاس 

Royal Engineers - 1
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ره نیا  زا  شیپ  نادمه ، هاشنامرک و  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  .تسا  ناریا  يراجت  هدمع  ياه  ریسم  زا  یکی  حالصا  نیرهنلا و  نیب  و 
(1) .تسا » تیمها  زئاح  دندمآ ، یم  باسح  هب  هیسور » ذوفن  هقطنم   » زا یشخب  ود 

( یسراف نتم  و   ) همجرت تسویپ  هب  ًارختفم  : » دسیون یم  نینچ  ناسارخ  ناتسا  ياهرهـش  زا  یکی  راوزبس ، تاباختنا  دروم  رد  لودلاک 
يا همان  تیاکـش ، نیا  هارمه  هب  .ددرگ  یم  لاسرا  دنا ، هتـشاد  ریخا  تاباختنا  دنور  هرابرد  راوزبس  یلاها  زا  يا  هدـع  هک  ار  یتیاکش 

رد يا  هرمک  همان  .تسا » هدش  همیمض  زین  نآ  همجرت  هک  هدیسر  ترافس  تسد  هب  زین  يا  هرمک  دمحم  دیس  مان  هب  یصخش  فرط  زا 
بناج نیا  .دوش  لاسرا  اکیرمآ  ترافـس  هب  قیرط  نیا  زا  ات  هدـمآ  نم  يارب  هماـن  نیا  : » تسا هدـش  هتـشاگن  هیوناژ 1920  خیرات 16 

هب اذل  ...معلطم  ًالماک  اهنآ  زیگنا  مغ  راب و  فسا  عاضوا  زا  اما  .مسانـش  یمن  دنا ، هدرک  اضما  ار  همان  نیا  هک  ار  يدارفا  زا  کی  چیه 
« يا هرمک  دمحم  دیس  اضما )  ) .دنتسه اه  ییاکیرمآ  كاپ  صلاخ و  تاساسحا  نادردق  شیپاشیپ  ناشیا  ...دندرک  دامتعا  بناج  نیا 

موسرم ریغ  يا  هویـش  هب  راوزبـس  تاـباختنا  : » دـنا هدرک  اـضما  ار  نآ  رفن  تسا و84  ربماسد 1919   4 روکذـم ، همان  شراگن  خـیرات 
سپـس داد ؛ رییغت  ار  راظن  تأیه  ياضعا  هدرک و  فقوتم  ار  تاباختنا  يرازگرب  ادـتبا  راوزبس ، مکاح  تمـشح ، رالاس  ...دـش  رازگرب 

.دنروایب يأر  یـصخشم  دارفا  تسیاب  یم  هک  داد  دیکا  روتـسد  اهنآ  هب  دـناوخارف و  فارطا  ياه  يدابآ  اه و  رهـش  زا  ار  دوخ  يدایا 
ار دوخ  تیاکش  هچنانچ  میراد  نیقی  هتـشادن و  تاباختنا  نیا  هب  يدیما  چیه  ام  ...درادن  دوجو  دارفا  نیا  ندوب  نئاخ  رد  یکـش  چیه 

دزن ار  تشاددای  نیا  هک  تسا  نیا  بانج  یلاـع  زا  اـم  شهاوخ  اـهنت  ...میـسر  یمن  هجیتن  هب  میربب ، مه  تکلمم  يـالاب  تاـماقم  دزن 
يدابآ راوزبس و  مدرم  لاح  لماش  تسا ، هدوب  ناگدـید  متـس  لاح  لماش  هک  اه  ییاکیرمآ  تیامح  ینامز  دـیاش  دـیراد ، هاگن  دوخ 
سرام  20(2) .دنرادن » ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  زا  ندز  مد  تردق  یتح  مدرم  تسا و  میخو  رایـسب  عاضوا  .دوشب  زین  نآ  فارطا  ياه 

سیلگنا ناریا  تسوگآ 1919  دادرارق 9  نافلاخم  رامـش  رب  زور  هب  زور  : » دسیون یم  نینچ  دوخ  یلاسرا  مارگلت  رد  لودلاک  ، 1920
رهاظ راعتسم  ياه  مان  بلاق  رد  لومعم ، قبط  هک  ددرگ ؛ یم  هدوزفا 

ربماسد 1919  8 خروم ، 891 . 1152/00 هرامش 543 ، همیمض ، لودلاک و  شرازگ  - 1
هیوناژ 1920  17 خروم ، 891 . 1151/00 هرامش 546 ، مئامض ، لودلاک و  شرازگ  - 2
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رد هتیمک  نیا  هماـن  .تسا » هدـیمان  ناریا » تاـجن  هتیمک   » ار دوـخ  هک  تسا  یفخم  نمجنا  کـی  نیفلاـخم ، نـیا  زا  یکی  .دـنوش  یم 
قیرط زا  دراد  راختفا  ناریا  تاجن  هتیمک  نارهت : رد  اـکیرمآ  مرتحم  راـتخمریزو  هب  : » اـکیرمآ ترافـس  هب  سرام 1920  متفه  خـیرات 
یموش همانقفاوت  .دناسرب  للم  هعماج  راضحتسا  هب  ار  دوخ  ضارتعا  بتارم  دیتسه ، اکیرمآ  فیرـش  مدرم  هدنیامن  هک  یلاع  ترـضح 

یم لاؤس  ریز  ار  ناریا  روشک  لالقتـسا  هدـش ، دـقعنم  ناتـسلگنا  تلود  و  ناریا ) یلعف  يارزولا  سیئر   ) هلودـلا قوثو  نایم  ًاریخا  هک 
یناملراپ تاباختنا  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  نینچمه  هتیمک  ...تسا  ناریا  یـساسا  نوناق  اه و  تلم  يدازآ  لوصا  فـالخ  رب  درب و 

زا یتخانـش  چـیه  ناریا  مدرم  .تشاد  یلم  یتاباختنا  ناوت  یمن  یماظن  تموکح  دوجو  اب  .تسا  ینوناـقریغ  ًـالماک  ناریا ، رد  يراـج 
قودنـص هب  ییأر  مدرم ، يأر  ندـیدزد  اب  هک  ارچ  دنتـسه ؛ یـضاران  ناملراپ  رد  اـهنآ  روضح  زا  ًاـبلق  دـنرادن و  هدـش  باـختنا  دارفا 

( اضما رهم و   ) .تسا ناسآ  رایـسب  ایاضق  نیا  ِتقیقح  فشک  .دوش  باـختنا  هلودـلا  قوثو  رظن  دروم  يادـیدناک  هک  دوش  یم  هتخیر 
(1) .ناریا » تاجن  هتیمک 

یسیلگنا ناراشتسم  دورو 

رب رگید  نت  تشه  هارمه  هب  نوسکید  پیترـس  یهدـنامرف  هب  ناتـسلگنا  یماـظن  تأـیه  : » دـسیون یم  ربماسد 1919  رد 15  لودلاک 
یم لودلاک  هیوناژ 1920  رد 9  (2) .دـش » نارهت  دراو  هیلوا  تامادـقا  تارکاذـم و  ماجنا  يارب  ناتـسلگنا  ناریا  ریخا  دادرارق  ساسا 

رتشیب تسا و  نوسکید  لارنژ  هدهع  رب  هورگ  نیا  یهدنامرف  .دنا  هدـش  نارهت  دراو  ناتـسلگنا  یماظن  ناسرپزاب  زا  نت  دـنچ  : » دـیازفا
لکـشلا دـحتم  شترا  کـی  هب  ناریا  یلعف  یماـظن  يورین  ناریا  سیلگنا  دادرارق  ساـسا  رب  .دنتـسه  طوبرم  دـنه  شترا  اـب  دارفا  نیا 

زا ناریا ، تلود  اب  يراکمه  رد  نوسکید  لارنژ  یهدـنامرف  هب  ناتـسلگنا  یماـظن  تأـیه  : » هیروف 1920  26(3) .دش » دهاوخ  لیدـبت 
هتشاد روضح  ناریا  رد  لاس  هس  ای  ود  لقادح  نویسیمک  نیا  دور  یم  راظتنا  .تسا  هدرک  زاغآ  نارهت  رد  ار  دوخ  راک  شیپ  هام  کی 

رد ار  دوخ  راک  نیلول  تربوه  رس  یتسرپرس  هب  یکرمگ  یلام و  ناسرزاب  زا  لکشتم  یسیلگنا  نویسیمک  کی  .دشاب 

سرام 1920  20 خروم ، 741 . 41/91 هرامش ،) نودب  ، ) مئامض لودلاک و  شرازگ  - 1
ربماسد 1919  15 خروم ، 741 . 27/91 هرامش 189 ، لودلاک ، مارگلت  - 2
هیوناژ 1920  9 ، 891 . 1148/00 هرامش 6 ، لودلاک  یلصف  شرازگ  - 3
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هام کی  زا  رتمک  ینامز  تدـم  رد  ار  دوخ  هیلوا  تامادـقا  هورگ  نیا  دوش  یم  ینیب  شیپ  .درک  زاغآ  ناریا  هیلام  ترازو  اب  يراکمه 
یم منهذ  هب  هراب  نیا  رد  يداهنـشیپ  رگا  تسا  هتـساوخ  نم  زا  ناتـسلگنا  راتخمریزو  .دنک  كرت  ار  ناریا  سپـس  هدـناسر و  نایاپ  هب 

فادـها و ندـش  راکـشآ  زا  دـنراد  یعـس  اه  یـسیلگنا  تسا و  کیتاملپید  تکرح  کی  طقف  نیا  اما  منکن ؛ غیرد  ناـشیا  زا  دـسر ،
هنازخ هدنیامن  هک  تیمسا  ياقآ  : » دسیون یم  سرام 1920  رد 8  دعر  همانزور  (1) .دننک » يریگولج  دوخ  یمازعا  تأیه  تامیمصت 
ناونع هب  دشاب  یم  يداصتقا  هتـسجرب  ناسانـشراک  زا  یکی  سیراپ و  رد  سیراپ  حلـص  سنارفنک  یلاع  ياروش  رد  ناتـسلگنا  يراد 

تاحیـضوت .تسا » هدمآ  ناریا  هب  رگید  سانـشراک  دـنچ  هارمه  هب  شیپ  هتفه  يو  .تسا  هدـش  باختنا  ناریا  هیلام  ترازو  راشتـسم 
هب ًالمع  هدیـسرن ، سلجم  بیوصت  هب  اما  هتفای ، راشتنا  مدرم  مومع  نایمرد  هک  ناریا  ناتـسلگنا  ریخا  دادرارق  : » هراـب نیا  رد  لودـلاک 

مکح رد  رظن  دیدجت  دنا و  هداد  رییغت  ار  یکرمگ  ياه  هفرعت  سیلگنا ، يراشتسم  تأیه  رد  رضاح  ناصـصختم  .تسا  هدمآرد  ارجا 
.يا ياقآ  .تسا  هداد  یلام  نیصصختم  هب  ار  دوخ  ياج  هتفر و  نایم  زا  یکرمگ ، ياه  هفرعت  رد  رظن  دیدجت  نویـسیمک  .تسا  نوناق 

رتسوش ياقآ  تارایتخا  زا  شیب  یتارایتخا  دراد ، روضح  ناریا  رد  هک  یناـمز  تدـم  رد  یلاـم  راشتـسم  ناونع  هب  تیمـسا  ژاـتیمرآ -
یماظن و نویـسیمک  هوـالع  هب  وا  نویـسیمک  .تسا  هدروآ  ناریا  هب  ناتـسلگنا  زا  ار  دوخ  ناراـکمه  زا  يرامـش  يو  .تشاد  دـهاوخ 

لنلک .دوش  یم  تیوقت  ناتـسلگنا ، زا  دراو  هزات  ياه  ورین  یمئاد  قاحلا  اب  ناریا  ياه  هناخ  ترازو  رگید  هب  طوبرم  ياه  نویـسیمک 
هتـشذگ لاـس  هد  رد  يو  .دـش  بوصنم  ناریا  هلخاد  ترازو  هناـمرحم  راشتـسم  ناونع  هب  دـنه ، شترا  نارـسفا  زا  گـیه ، وـیلبد.یت 

لنلک .تسا  هدرک  تمدخ  ناریا  رد  ناتسلگنا  ترافـس  نزیار  ناونع  هب  زین  ریخا  ياه  لاس  رد  هدوب و  ناریا  رد  ناتـسلگنا  لوسنکرس 
دبتسم يدرف  يو  .تسا  ناریا  خیرات  دروم  رد  یباتک  نتشون  لوغشم  رضاح  لاح  رد  دراد و  یهاگآ  ناریا  عاضوا  زا  یبوخ  هب  گیه 

رگید نوسکید و  لارنژ  .دشوپ  یمن  مشچ  اکیرمآ ، هژیو  هب  هاوخ ، يروهمج  ياه  ماظن  ریقحت  يارب  یتصرف  چـیه  زا  تسا و  عطاق  و 
اما .دنا  هدرک  هدامآ  ناریا ، رد  لکشلا  دحتم  شترا  کی  لیکشت  يارب  ار  دوخ  ياه  حرط  یماظن ، نویسیمک  وضع  یـسیلگنا  نارـسفا 

ریزو ود  ًاریخا  هک  اجنآ  زا 
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لکـشم ناریا  تلود  اب  دوخ  ياه  حرط  درب  شیپ  رد  یماظن  نویـسیمک  دسر  یم  رظن  هب  دـنا ، هدرک  يریگ  هرانک  دوخ  راک  زا  گنج 
یلمع زا  يریگولج  روظنم  هب  ناریا  مدرم  ًانئمطم  اما  تسا ، هدـش  هتـشاد  هاگن  یفخم  تدـش  هب  نونکات  اـیاضق  نیا  ماـمت  .دـنک  ادـیپ 
تأیه هتـسجرب  ياضعا  زا  یکی  زا  لقن  هب  .دـننک  یمن  راذـگورف  يراک  چـیه  زا  یـسیلگنا  ناراشتـسم  يداهنـشیپ  ياـه  حرط  ندـش 

نایم رد  حرط  نیا  هکنیا  اما  دـنک ، یمومع  ناریا  رد  ار  هفیظو  ماـظن  تمدـخ  دراد  لـیامت  ناتـسلگنا  یماـظن  نویـسیمک  ناراشتـسم ،
نویلیم هدزاود  ناریا  شترا  هناـیلاس  هجدوـب  هک  تسا  هدـش  صخـشم  نینچمه  .تسین  موـلعم  هن ، اـی  دراد  رارق  یمـسر  ياهداهنـشیپ 

هکنیا بیجع  (1) .دیآ » یم  باسح  هب  ناریا  يارب  ینالک  ًاتبسن  هجدوب  اما  تسین ، ییالاب  مقر  مقر ، نیا  هک  نیا  اب  .دوب  دهاوخ  ناموت 
یم شرازگ  نینچ  دوـخ  مارگلت  رد  لودـلاک  لیروآ 1920 ، رد  .دـمآرد  ارجا  هب  يولهپ  هاش  اضر  ناـمز  رد  تاحالـصا »  » نیا ماـمت 

لیوحت اه  یـسیلگنا  هب  ار  نویزیوید  درک  تساوخرد  ناریا  قازق  نویزیوید  یـسور  نارـسفا  زا  ناتـسلگنا  یماـظن  نویـسیمک  : » دـهد
ربتکا رد  ار  دوخ  تساوخرد  دندوب  ددـصرد  اه  یـسیلگنا  (2) .دـش » ناوارف  شورخ  شوج و  هدـش و  در  اهنآ  تساوخرد  اما  .دـنهد 

.دش فداصم  هلودلا  ریشم  هنیباک  طوقس  اب  عوضوم  نیا  هک  دننک  رارکت   1920

تـسین هدیـشوپ  اکیرمآ ] هجراخ  ] ترازو رب  هچرگا  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  یکرمگ  ياه  هفرعت  رد  رظن  دیدجت  دروم  رد  لودلاک 
.دنا هدرک  هدامآ  ار  دـیدج  هفرعت  نیا  یناریا ، یـسیلگنا و  ناسرزاب  زا  لکـشتم  ینویـسیمک  دوش ، یم  يروآدای  زین  مارگلت  نیا  رد  و 

هب مزال  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  نویـسیمک  نیا  راک  يورین  مامت  هک  تسا  یـسیلگنا  ناراشتـسم  راک  لصاح  هدش ، عضو  نوناق  عقاورد 
نیناوق هعومجم  باتک  رد  بیوصت و  روشک  هننقم  هوق  طسوت  ینیناوق  نینچ  ًالومعم  ناریا  دـننام  هطورـشم  ياه  روشک  رد  تسا  رکذ 

مغر هب  دـنوش و  یم  یلمع  يراک  ناهنپ  رثکادـح  اب  هتفرگ  تروص  ياـه  رظن  دـیدجت  نیا ، رب  هوـالع  ...دـنوش  یم  جرد  تاررقم  و 
، هتفرگ تروص  تارییغت  هب  ندرب  یپ  تاعالطا و  تفایرد  يارب  اکیرمآ  ایلاتیا و  هسنارف ، ياه  هناخ  ترافـس  ررکم  ياـه  تساوخرد 

لاونم نیمه  هب  تیعضو  دنوشن ، یلمع  ًالماک  اه  رظندیدجت  هک  ینامز  ات  .تسا  هدشن  هداد  زورب  یتاعالطا  هنوگ  چیه 
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اب ناتسلگنا ، راتخمریزو  سکاک ، یسرپ  رِس  بناج ، نیا  ياتمه  هارمه  هب  نیلول  تربوه  رِس  هفرعت ، نویسیمک  تسرپرس  .دوب  دهاوخ 
زا یعالطا  چیه  هک  اجنآ  زا  زین  بناج  نیا  .دندش  اه  هناخ  ترافس  مامت  ياهداهنـشیپ  يایوج  یهافـش  روط  هب  ناوارف ، تمحز  لوبق 

هنوگ چیه  دوب  مهاوخن  رداق  هدش ، ذاختا  تامیمصت  زا  عالطا  نودب  مداد  خساپ  مدوبن  روما  نیا  صصختم  هتشادن و  هلصاح  تارییغت 
نیا يرظن ، دیدجت  هنوگره  ندش  یلمع  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هنافـصنم  هدنب ، رظن  زا  هک  مدش  رکذتم  اما  مهدب ؛ امـش  هب  يداهنـشیپ 
.منک هئارا  ار  دوخ  ياهداهنشیپ  اهنآ ، رظن  لامعا  دوخ و  عوبتم  تلود  اب  هلئسم  نتشاذگ  نایم  رد  اب  هک  دشاب  مهارف  نم  يارب  تصرف 

.مدرک ذاـختا  یـشرگن  نینچ  زین  بناـج  نیا  درک ، هئارا  ندـنل  رد  اـم  ریفـس  سیوید ، ياـقآ  هب  يرگ  درل  هک  يداهنـشیپ  هب  هجوت  اـب 
نـشور تسا  هتفرگ  تروص  هک  ار  یتارییغت  يا ، هینایب  راشتنا  اب   » دـیاب ناتـسلگنا  هجراخ  روما  ترازو  هک  تسا  رارق  نیا  زا  داهنـشیپ 
روظنم هب  .دراذـگ  یم  ریثأـت  اـهروشک  رگید  اـب  يراـجت  طـباور  رب  هتفرگ و  تروـص  یکرمگ  روـما  رد  هک  یتارییغت  هژیو  هب  دزاـس ؛

دُرل داهنـشیپ  هدیـسر ، ام  تسد  هب  نونکات  هک  ییاـه  ربخ  رد  .دراد » ترورـض  يا  هیناـیب  نینچ  راـشتنا  اـهروشک  نیا  تارظن  یـسررب 
ام يراجت  طباور  ررـض  هب  تارییغت  نیا  هچناـنچ  .دوش  یم  لاـبند  يرتشیب  يراـک  یفخم  اـب  تارییغت  سکعلاـب  هدـشن و  یلمع  يرگ 

(1) .درک » دنهاوخ  صخشم  ار  نآ  ریثأت  هنماد  نآ ، یسررب  اب  ام  ناسانشراک  کش  نودب  دشاب ،

لاس 1920 زاغآ  رد  یسایس  عاضوا 

: دسیون یم  نینچ  لودلاک  هیوناژ 1920 ، شرازگ 9  رد 

عاضوا دیـسر ، نایاپ  هب  ربماسد 1919  رد 31  هک  هتـشذگ  لـصف  رد  دـناسرب  راضحتـسا  هب  تسا  رختفم  ناریا  رد  اـکیرمآ  تراـفس 
مدرم هچنانچ  .دوش  یم  لابند  تسدرود  ياه  ناتسا  رد  زیخ  تفا و  اب  سلجم ، تاباختنا  .دوب  هثداحرپ  بلاج و  رایسب  ناریا  یـسایس 
هناهب هب  ار  تاباختنا  نارهت ، زا  ینامرف  رودص  اب  تلود  دننک ، باختنا  قداص  تسرپ و  نطو  یناگدنیامن  دنهد و  ناشن  يدوخ  ًاقافتا 

زیربت رد  هلمج  زا  تسا ، هداد  خر  يدماشیپ  نینچ  هقطنم  دنچ  رد  .دنک  یم  یغلم  ندوب ، ینوناق  ریغ  بلقت و 

ناشاک و ، 
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رد یلـصا  فده  هتبلا  .دش  دـهاوخن  رازگرب  هدـشن و  رازگرب  تاباختنا  دـنروآ ، یم  يأر  نویّلم  ًانئمطم  هک  يرگید  قطانم  رد.نیوزق 
ندرک ادـیپ  دوـش و  بیوـصت  سلجم  رد  ناریا  ناتــسلگنا -  هماـنقفاوت  هـک  تـسا  نـیا  یگدــنیامن  يارب  هتــسیاش » نادرم   » باـختنا

لاح نیا  اب  .دنتسه  همانقفاوت  نیا  فلاخم  یگمه  ناریا  مدرم  هک  ارچ  تسا ، راوشد  رایـسب  دنیآرب  راک  نیا  هدهع  زا  هک  یناگدنیامن 
قمحا ردق  نآ  وا  یناریا  نارادفرط  ناتـسلگنا و  تلود  هک  ارچ  دش ، دـهاوخن  لیکـشت  هاگ  چـیه  سلجم  دـندقتعم  دنمـشوه  نیرظان 

، هلودلا قوثو  ارزولا ، سیئر  نینهآ  تسد  اه  زور  نیا  رد  ...دـنروآ  مهارف  سلجم  رد  ار  همانقفاوت  نیا  ندـش  در  تصرف  هک  دنتـسین 
يراک چـیه  هب  رداق  ارزولا ، سیئر  اـب  روما  نتـشاذگ  ناـیم  رد  نودـب  تلود  اـی  هنیباـک  ياـضعا  رگید  .دـنک  یم  ینارمکح  ناریا  رب 

هاش یتح  رابرد ، رد  یجراخ  ذوفن  .درادن  یتردق  چیه  عقاو  رد  اما  تسا ، هنطلـسلا  بیان  هاش ، دوخ ، ردارب  بایغ  رد  دهعیلو  .دنتـسین 
هتشاذگ رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یقرت  ياه  هلپ  وا  .دروآ  دورف  رس  ارزولا  سیئر  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  هک  هتخاس  راداو  ار 

تخاـس و تسد  رد  هک  دراد  راـیتخا  رد  ییاـبیز  روشک  و  دـسر ، یم  رظن  هب  باـیماک  رایـسب  هکلب  دـنمتردق ، اـهنت  هن  نونکا  تسا و 
نونکا و  تسا ؛ هدش  یم  دای  ناریا  ياه  تیـصخش  نیرت  دـنمتردق  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  ریخا ، لاس  هدزناپ  ای  هد  رد  .تسا  ینادابآ 

رب نینچمه  ...دوش  وا  هار  ّدـس  يزیچ  داد  دـهاوخن  هزاجا  اه ) یـسیلگنا  لرتنک  تحت  هتبلا   ) تسوا رایتخا  رد  تلود  تردـق  مامت  هک 
ّرـش زا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  هلودـلا  قوثو  هب  یناریا  هیاپ  دـنلب  تاماقم  زا  یکی  هنامرحم ، تاـعالطا  ساـسا 
هتفگ اما  .دـنوش  یم  عیمطت  یتحار  هب  هدرک و  ینیچ  هئطوت  دارفا  نیا  هک  ارچ  دـنک ؛ صالخ  تلود  هعومجم  رد  اه  هدازهاـش  روضح 

نم ماـن  اـب  هک  دـنچ  ره  دارفا  نیا  ندرک  راـنکرب  باـختنا و  هک  دـنناد  یم  همه  : » تسا هداد  خـساپ  نینچ  ارزولا  سیئر  هک  دوـش  یم 
یـسایس بازحا  تیوه  نتفر  نیب  زا  ثعاب  یماظن  تموکح  رـضاح ، لاح  رد  .مرادـن ...» يرایتخا  دوخ  زا  نم  اما  دریگ ، یم  تروص 

یم دبای  یم  راشتنا  یمومع  تروص  هب  هک  ینارنخـس  ای  بلطم و  ره  تسا و  عونمم  یمومع  تاعمجت  يرازگرب  هک  ارچ  هدش ، ناریا 
یم هداتسرف  صاخشا  يارب  ینیتالژ  پاچ  تروص  هب  سانـشان ، ياهاضما  اب  ییاه  هیرـشن  هاگهگ  ...دشاب  یلعف  تلود  عفن  هب  تسیاب 

هب فلختم  بازحا  يریگتسد  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  سیلپ  هک  اجنآ  زا  اما  دوش ،
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هک دراد  دوجو  ناریا  رد  یفخم  نامزاس  نیدـنچ  .دراد  یپ  رد  یتارطخ  دریذـپ و  یم  ماجنا  افخ  رد  ییاه  راک  نینچ  دریگ ، یم  راک 
ریثأـت تختیاـپ ، هب  یـسیلگنا  ياـهورین  یکیدزن  یماـظن و  تموکح  اـما  .درک  ساـسحا  ار  اـهنآ  تیلاـعف  ینارحب  عقاوم  رد  ناوـت  یم 

رد نانچمه  دـندش ، دـیعبت  ناشاک  هب  ربماتپـس  هام  رد  هک  هنیباک  قباس  وضع  راهچ  .دـنراذگ  یم  اـه  ناـمزاس  نیا  رب  ار  دوخ  بولطم 
درک و فقوتم  ار  دادرارق  اب  ینلع  تفلاخم  يدایز  دح  ات  دارفا  نیا  دیعبت  .دندرگزاب  نارهت  هب  دنرادن  هزاجا  دنرب و  یم  رس  هب  نادنز 

شرازگ لاسرا  نامز  زا  ...دوش  هتفرگ  راک  هب  نیفلاخم  مامت  هیلع  يرت  تخس  تامادقا  هک  هدیسر  نآ  نامز  نونکا  زین  تلود  رظن  زا 
، دـندرب یم  رـس  هب  روشک  زا  جراخ  رد  دـنا و  هدـش  باختنا  سلجم  یگدـنیامن  يارب  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  هدـش  نشور  نونکات ،

نیا دنا و  هتفاین  نارهت  هب  دورو  هزاجا  حلـص ، نویـسیمک  رد  ناریا  تأیه  ياضعا  زین  رگید و  ياهروشک  رد  ناریا  راتخم  يارزو  لثم 
ناریا رد  فادها  رگید  تاغیلبت و  فرـص  یفازگ  هنیزه  دسر  یم  رظن  هب  ...تسا  هدـش  هداد  ربخ  یـضتقم  وحن  هب  کی  ره  هب  بلاطم 

رد يرایسب  لوپ  گنج ، لالخ  رد  ناتسلگنا  تلود  هک  داد  شرازگ  نامروشک  هجراخ  ترازو  هب  نزرک  درل  هک  ینامز  دشاب و  هدش 
ناوتب هک  تسا  هدادن  خر  ناریا  رد  یـسایس  يریگرد  چیه  نونکات  .تسا  هتـشاد  نایب  یتسرد  هب  ار  تیعقاو  تسا ، هدرک  هنیزه  ناریا 

راتخمریزو لاـس 1916  هیناـیب  دــیاب  هماـنقفاوت ، يارجا  اـب  طاـبترا  رد  نـینچمه  .درک  هسیاـقم  ریخا  يریگرد  اــب  ار  نآ  یگدرتـسگ 
هک نامز  نامه  رد  مینک ...» یم  هرـسکی  ار  ناریا  باسح  گنج  زا  سپ  : » تفگ وا  .میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ار  گـنیلرام ]  ] ناتـسلگنا

نامه رد  تسرد  مه  يا  هلاقم  درک ، رـشتنم  دادرارق  هب  عجار  اکیرمآ  تلود  عضوم  هرابرد  ار  اکیرمآ  ترافـس  هیناـیب  دـعر  هماـنزور 
ییاکیرمآ رهاظم  همه  هیلع  زیت  دنت و  يا  هینایب  تقیقح  رد  هلاقم  نیا  .دوب  هدش  هدناجنگ  دوب ، هدـش  پاچ  ترافـس  هینایب  هک  هحفص 

ار هلاقم  نیا  باوج  هک  دنتـساوخ  ترافـس  زا  اه  یلیخ  .دوب  اـکیرمآ ، ياهدادـما  یتح  اـه و  يرنویـسیم  سرادـم ، زا  معا  ناریا ، رد 
ترافـس یلو  دندمآرب  هلاقم  نیا  هب  خساپ  نداد  ددـصرد  زین  اه  یناریا  زا  يرایـسب  نینچمه  میدرکن ؛ ار  راک  نیا  ام  هتبلا  هک  دـهدب ؛

هلاـقم .دوب  هداد  رارق  تازاـجم  ضرعم  رد  ار  دوخ  داد ، یم  مه  یباوج  یـسک  رگا  هک  دوـبن  نیا  زج  درک ؛ عـنم  راـک  نیا  زا  ار  ناـنآ 
دسیون یم  هچنآ  هرابرد  هک  نایکپیا  راپساک  مان  هب  تسا  ینمرا  یصخش  دعر  همانزور  یجراخ  شخب  سیون 
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وا هتشون  دسیون و  یم  یسیلگنا  هب  ار  شتالاقم  درف  نیا  هک  نیا  بیجع  .دراد  ناور  سیلـس و  یملق  اما  درادن ، یعالطا  ملع و  ًاساسا 
سپ هتفه  دنچ  نارهت ، مهم  ياه  همانزور  زا  رگید  یکی  ناریا ، همانزور  ریبدرـس  .دوش  همجرت  یـسراف  هب  دیاب  همانزور  رد  جرب  يارب 

اکیرمآ زا  تیامح  رد  ار  دوخ  همانزور  تسا  هدامآ  هک  درک  راـهظا  دـمآ و  اـکیرمآ  ترافـس  هب  ناریا ، سیلگنا -  دادرارق  نـالعا  زا 
هداد حیضوت  وا  هب  خساپ  رد  .دش  اکیرمآ  ترافـس  یلام  کمک  ناهاوخ  ینمـض  روط  هب  دوخ  ياه  تبحـص  نایم  رد  دزاس و  رـشتنم 
هتفه دنچ  .دنیب  یمن  رودقم  ار  وا  همانزور  رد  يراذگ  هیامرس  ترافـس  اما  میرادن ، یتفلاخم  چیه  اکیرمآ  زا  وا  يرادفرط  اب  هک  دش 

اب نونکا  .دنک  تفایرد  ار  دوخ  زاین  دروم  هنارای  درادـن ) یقرف  چـیه  لمع  رد  هک   ) ناریا تلود  ای  ناتـسلگنا  زا  دـش  قفوم  يو  دـعب ،
هدرکن ینلع  يریگ  تهج  اکیرمآ  هیلع  ناریا  همانزور  اما  میتسه ، همانزور  نیا  رد  ییاکیرمآ  دض  بلاطم  دهاش  تاقوا  یهاگ  هکنیا 

هگرب کی  هماـنزور  نیا  .دـنز  یم  نماد  نارهت  رد  ییاـکیرمآ  دـض  تاـساسحا  هب  تاـقوا  یهاـگ  رتیور ، راـبخا  هماـنزور  اـما  .تسا 
، دنک یمن  يزاس  وج  میقتسم  تروص  هب  همانزور  نیا  .دزاس  یم  رشتنم  یـسیلگنا  نابز  هب  ار  نآ  ناتـسلگنا  تلود  هک  تسا  یفارگلت 

منادن فیعض و  یـشان  کی  ار  اکیرمآ  دنک ] یم  یعـس  ، ] رگید ياه  همانزور  تالاقم  ای  ینارنخـس  کی  زا  ییاه  شخب  لقن  اب  هکلب 
.دهد ناشن  راک 

: دسیون یم  ناتسلگنا  دروم  رد  یهباشم  شرازگ  رد  لودلاک 

نامه  ) هنیباک نیرتروفنم  طسوت  تلم  رب  نآ  لیمحت  روشک و  نیا  مدرم  لیامت  فـالخ  رب  ناریا ، ناتـسلگنا -  هماـنقفاوت  يارجا  هویش 
هنیباک هک  تسا  سیلگنا  یماظن  يورین  کمک  اب  دروآ و  راک  رـس  رب  ار  هنیباک  نیا  سیلگنا  دش ، هداد  حیـضوت  نیا  زا  شیپ  هک  روط 

: زا دنترابع  اهرهش  نیا  دنا ؛ هدش  هدنکارپ  ناریا  مهم  ياه  رهش  مامت  رد  ًابیرقت  سیلگنا  ياه  ورین  .تسا  هدنام  یقاب  تردق  دنـسم  رب 
هرطاخ رد  هشیمه  يارب  دابآ ) ترصن  دهشم و  نامرک ، سابعردنب ، رهـشوب ، زاریـش ، هاشنامرک ، نادمه ، نیوزق ، زیربت ، یلزنا ، تشر ،

هویـش اهنت  .دـش  همانقفاوت  نیا  ندـش  یلمع  عنام  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنام و  یم  یقاب  تکلمم  نیا  مدرم 
زا اما  تسا ، هدش  لیمحت  مدرم  رب  توکـس  .تسا  دادرارق ] دـض  رب   ] هیمالعا هنایفخم  شخپ  هدـنام ، یقاب  هزرابم  يارب  هک  یکانرطخ 

هناقداص هک  تسین  یناریا  چیه  هک  تسادیپ  دهاوش  راثآ و 
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لالقتسا نایاپ  هلزنم  هب  دادرارق  يارجا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناریا  مدرم  مومع  ...دنک  عافد  همانقفاوت  زا  شاداپ  تشاد  مشچ  نودب  و 
هبترم رد  ار  ناریا  دادرارق ، نیا  يارجا  هک  دنشاب  هدیقع  نیا  رب  نیرکفتم  زا  يرایسب  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  تلم  کی  ناونع  هب  ناریا 

، ناتسلگنا .درک  دهاوخ  يرپس  اپورا  رد  دوخ  نیمزتلم  هارمه  هب  ار  ناتسمز  ناریا ،]  ] هاشنهاش ...داد  دهاوخ  رارق  رـصم  زا  رت  نییاپ  يا 
هدازهاش .دـنک  یم  يرپس  هسنارف  بونج  رد  ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  وا  اـما  دـنا ، هدروآ  لـمع  هب  توعد  وا  زا  ًامـسر  کـیژلب  هسنارف و 

.تسا هدرک  رفـس  اپورا  هب  هاشنهاش  باکر  رد  دنا ، هداد  سیلگنا » قولخم   » بقل وا  هب  هک  ناریا ، هجراخ  روما  ریزو  هلودـلا ، ترـصن 
ناریا توا 1919  دادرارق 9  اب  هطبار  رد  هژیوب  دناسرب ؛ ماجنارس  هب  ار  یسایس  مهم  تیرومأم  دنچ  تسا  رارق  رفـس ، نیا  لوط  رد  يو 
حرطم للم  هعماج  ياروش  رد  ار  دادرارق  عوضوم  يو  هک  دوش  یم  هتفگ  و  درب ؛ یم  رس  هب  سیراپ  رد  نونکا  مه  هدازهاش  سیلگنا  و 
هیسور .تسین  یتسود  عون  يور  زا  اهنآ  تفلاخم  هتبلا  .دنتسه  ناریا  رد  ناتسلگنا  تامادقا  فلاخم  تدش  هب  اه  سور  .درک  دهاوخ 

[. دـش زات  هکی  ناریا  هصرع  رد  و   ] درمـش تمینغ  ار  تصرف  ناتـسلگنا  اهنآ ، نتفر  رانک  اب  اـما  دوب ، ناتـسلگنا  یقیقح  دـحتم  یناـمز 
ناریا و دادرارق  اب  ار  دوخ  تفلاخم  زین  هسنارف  .تسا  هدیسر  ارف  ناتسلگنا  اب  باسح  هیفـصت  نامز  دننک  یم  ساسحا  اه  سور  نونکا 

دوخ ياه  ینز  هناچ  رد  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  یعفانم  لیلد  هب  اهنآ  تفلاخم  هک  تسا  نشور  ًالماک  اـما  .تسا  هتـشاد  زاربا  سیلگنا 
هب هک  سکاک ، یسرپ  رِس  ناریا ، رد  ناتسلگنا  یلعف  راتخمریزو  قثوم ، عبانم  شرازگ  هب  ...دننک  یم  بسک  هیروس  رس  رب  ناتسلگنا  اب 
یم شا  هنیرید  يوزرآ  هب  يدوز  هـب  تـسا ، هدـیدرگ   K.C.M.G(1) تفاـیرد هب  رختفم  ًاریخا  هماـنقفاوت ، يارجا  رد  تیقفوم  لـیلد 

تلود يوس  زا  زین  ناریا  يارزولا  سیئر  .دوـش  یم  نمروـن  ياـقآ  نیزگیاـج  هدز و  هیکت  نیرهنلا  نیب  يرادـنامرف  دنـسم  رب  دـسر و 
اجنآ ات  .تسا  ناریا  نویّلم  هب   (3) خرس مچرپ  نداد  ناشن  هلزنم  هب  هتبلا  نیا  هک  تسا ؛ هدش  رختفم   (2) ثب ناشن  تفایرد  هب  ناتسلگنا 

یمادقا چیه  ناریا  ياهزرم  حالصا  رییغت و  هنیمز  رد  زونه  میناد  یم  هک 

ددرگ یم  اطعا  هکلم  ای  ناتسلگنا  هاشداپ  فرط  زا  هک  رِس  ناشن  ای  بقل  - 1
Bath - 2

نافلاخم تاساسحا  ندرک  راد  هحیرج  روظنم  - 3
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و دنک ؛ حرطم  حلـص  سنارفنک  رد  دـناوتب  تسا  راودـیما  ناریا  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  ناریا  ياهزرم  رییغت  .تسا  هتفرگن  تروص 
هداد ناریا  هب  ار  هنیمز  نآ  رد  يراکمه  لوق  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  ياضما  ماگنه  هب  ناتـسلگنا  هک  تسا  یتاکن  زا  یکی  نینچمه 

هک تسا  هدـناوخ  وکاب  ياه  همانزور  رد  هک  تشاد  راهظا  يو  میدرک ؛ تبحـص  ایاضق  نیمه  هراـبرد  ءارزولا  سیئر  اـب  ًاریخا  .تسا 
ناتسلگنا اب  ناریا  روما  رد  هک  طرش  نیا  اب  اکیرمآ  و  دنا ؛ هتشاد  مه  اب  يا  هدرشف  تارکاذم  ناریا  هلئـسم  رـس  رب  ناتـسلگنا  اکیرمآ و 

یماظن و روما  ناتـسلگنا  هک  تسا  هدش  رارق  زین  و  تسا ؛ هدرک  مالعا  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  اب  ار  دوخ  لماک  تقفاوم  دوش ، میهس 
زین روشک  ود  و  دزادرپب ؛ هیریخ  روما  هماع و  دئاوف  تحالف ، هیلام ، نوچ  رگید  ياهـشخب  هب  مه  اکیرمآ  دنک و  لفکت  ار  ناریا  نوشق 

.دنهد یم  رارق  ناریا  رایتخا  رد  یکرتشم  ماو 

لابقتـسا اه  ییاکیرمآ  يراکمه  زا  دوش و  یم  لاحـشوخ  سیلگنا  اکیرمآ و  يراکمه  زا  ًابلق  هک  درک  مالعا  هلودـلا  قوثو  هکنیا  اـب 
نیا رب  مومع  هدیقع  هک  دروآ  دای  هب  ارزولا  سیئر  دیاش  .تسا  تحاران  ینانخـس  نینچ  نایب  زا  هک  دوب  راکـشآ  ًالماک  درک ، دـهاوخ 
چیه هک  متفگ  ارزوـلا  سیئر  هب  نـم  .دروآ  مـهارف  ار  وا  يراـنکرب  تامدـقم  درک و  ینیچ  هئطوـت  رتـسوش  ياـقآ  هـیلع  وا  هـک  تـسا 

ییارجام کیرش  ناریا ، تلم  تلود و  لماک  تیاضر  بسک  نودب  اکیرمآ  هک  متـسه  نئمطم  اما  مرادن ، اهدنب  دز و  نیا  زا  یعالطا 
نیا شهاک  ببـس  یلماوع  دـنچ  ره  تسا ، الاب  نانچمه  ناریا  رد  اکیرمآ  راـبتعا  .دـش  دـهاوخن  ناریا  يارب  یـساسا  یتاـیح و  نینچ 

اکیرمآ یلخاد  تافالتخا  و  ناریا ) مدرم  رظن  زا   ) نویّلم تندیزرپ و  حلص  فادها  ندناسر  ماجنارس  هب  رد  یماکان  .تسا  هدش  رابتعا 
اکیرمآ هک  تساعدا  نیا  رت  مهم  اهنیا  زا  اما  تسا ؛ هتـشاد  رابتعا  شهاک  نیا  رد  ییازـسب  ریثأت  لـلم  هعماـج  حلـص و  هدـهاعم  رـس  رب 

رب ناتسلگنا  تیمومیق  اکیرمآ  هکنیا  و  دیامن ؛ ذاختا  فیعـض  کچوک و  للم  قوقح  باب  رد  ینـشور  عطاق و  عضوم  تسا  هتـسناوتن 
رابتعا شهاک  ثعاب  نیا  هدوبن و  مدق  تباث  فیعـض  ياه  تلم  قوقح  زا  عافد  .لیبق  نیا  زا  یبلاطم  و  تسا ؛ هدرک  قیدـصت  ار  رـصم 

باسح و ًالـصا  هک  ناریا  مدرم  .تساعدـم  نیا  رب  یلیلد  رـصم و ...  رب  ناتـسلگنا  تیمومیق  هب  اکیرمآ  فارتعا  .تسا  هدـش  اـکیرمآ 
و دنزب ؛ میقتـسم  تامادقا  هب  تسد  ناریا  سیلگنا -  همانقفاوت  اب  تفلاخم  رد  هدحتم  تالایا  دنتـشاد  راظتنا  دوش  یمن  ناشرـس  باتک 

دنتسین هجوتم 
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تسیاشان و یندشن ، روشک ، نیا  يارب  همانقفاوت  نیا  وغل  تهج  رد  اما  دریذپب ، ار  روکذـم  همانقفاوت  تسین  نکمم  اکیرمآ  هچرگ  هک 
رد ار  اکیرمآ  راـبتعا  ناریا ، هب   (2) نوسداج تأیه (1) رفـس  هناتـسود و  عون  تامدخ  اکیرمآ ، یلک  شور  هار و  .تسا  راوشد  رایـسب 

داـجیا ار  اـکیرمآ  نویـسیمک  نیا  زا  ناریا  مدرم  مرگ  لابقتـسا  هزیگنا  نم  یـسیلگنا  ياـتمه  هچرگ  تسا  هدـناسر  دوخ  جوا  هب  ناریا 
یناملآ هک  ارچ  تسا ، ناتـسلگنا  ذوفن  ربارب  رد  یلداعت  هنزو  لابقتـسا  نیا  تقیقح ، رد  اما  .دناوخ  ناملآ  ذوفن  ربارب  رد  یلداعت  هنزو 

هب هک  یلاـح  رد  دـنا ، هدوبن  ناـملآ  رادـفرط  زگره  ناریا  مدرم  بلغا  عقاو  رد  .دـنرادن  ناریا  رد  يذوفن  چـیه  هک  تساـه  تدـم  اـه 
ار نآ  نیقفتم  هک  دوـب  دـیدش  يردـق  هب  مدرم  نیا  یـسیلگنادض  یـسوردض و  تاـساسحا  .دـنا  هدـش  مهتم  روـشک  نیا  زا  تیاـمح 

يدحاو هجیتن  لمع  رد  تسا  نکمم  هچرگ  تسین ؛ یکی  یتسود  ناملآ  اب  سیلگنا  سور و  زا  ترفن  دندرک  یقلت  ناملآ  زا  تیامح 
دوخ هب  مدرم  نیا  هک  اجنآ  زا  هکلب  دوبن ، ناملآ  يوربا  مشچ و  رطاخ  هب  ناملآ ، هب  ناریا  مدرم  زا  يرایسب  ندروآ  يور  .دشاب  هتشاد 
رکذ هب  مزال  ...دنبای  ییاهر  دوخ  یقرش  یلامش و  ناگیاسمه  رّش  زا  هلیـسو ، نیا  هب  نتـسج  لسوت  اب  دندوب  ددصرد  دندیـشیدنا ، یم 

هب درک  توعد  فرط  یب  ياه  روشک  زا  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  دش ، گنج  دراو  نیقفتم  عفن  هب  اکیرمآ  هکنیا  زا  سپ  یکدنا  تسا 
هب ناتـسلگنا  اما  دسرب ، رظن  هب  بیجع  تسا  نکمم  .دندوب  لیام  راک  نیا  هب  زین  نایناریا  همه  دـنوش و  گنج  دراو  نیقفتم  ههبج  عفن 

گنج هب  ناریا  رگا  هک  ارچ  دوب ؛ هناهاوخ  دوخ  لیلد  کی  راک ، نیا  یلـصا  لیلد  .دوش  گنج  دراو  نیقفتم  عفن  هب  دادـن  هزاجا  ناریا 
هک روطنامه   ) .دش یم  راک  نیا  عنام  یتمیق  ره  هب  تسیاب  یم  ناتـسلگنا  درک و  یم  ادـیپ  يأر  قح  حلـص  سنارفنک  رد  تسویپ ، یم 
اب و   ] دـنک حرطم  سنارفنک  رد  ار  ناریا  يواعد  دیـشوک  حلـص  سنارفنک  هب  ناریا  یمازعا  تأیه  هک  ینامز  ینعی  دـش ؛ نشور  ًًادـعب 

(3) تسناوتن .)] ناتسلگنا  هئطوت 

: ریزو ياقآ  بانج  : » دسیون یم  گنیسنل  هب  دوخ  فارگلت  رد  لودلاک  هیروف 1920  رد 4 

نیمه زا  گرزب ، یطحق  .ر ك : .دوب  هدـش  ناریا  دراو  یطحق  رما  رد  یناسردادـما  يارب  ربماون 1918  رد  ییاکیرمآ  تأیه  کی  - 1
ص 207. هدنسیون ،

Dr. H. P. Judson - 2
هیوناژ 1920  9 خروم ، 891 . 1148/00 هرامش 6 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 3
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هب راب  تقشم  هار  ناریا و  سیلگنا - ریخا  همانقفاوت  نتفرگ  لکش  یگنوگچ  ناریا و  یـسایس  عاضوا  لصفم  لیلحت  تفایرد  روظنم  هب 
ورـسخیک ...منک  یم  بلج  ربماسد  ربماتپـس و  ياه  هام  رد  دوخ  یلـصف  یـسایس  ياه  شرازگ  هب  ار  امـش  هجوت  نآ ، ندیـسر  ماـجنا 

زیگنا تفگـش  رایـسب  هتفای  تشگزاب  هزاجا  وا  هکنیا  اما  .تسا  نارهت  رد  نونکا  مه  هتـشگزاب و  جراخ ] زا   ] تمحز رازه  اـب  خرهاـش 
زا یکاح  دهاوش  .دنوش  ناریا  دراو  دنرادن  هزاجا  دنا ، هدش  باختنا  سلجم  یگدنیامن  يارب  هک  یناسک  زا  رفن  شـش  زا  شیب  تسا ؛
رد ار  وا  دندرک  شالت  دندوب و  ناریا  هب  وا  تشگزاب  زا  يریگولج  یپ  رد  ارزولا  سیئر  يراکمه  اب  ناتسلگنا  ترافـس  هک  تسا  نآ 

تموصخ و ینمـشد و  زورب  زا  سرت  خرهاـش و  هلودـلا و  قوثو  هنیرید  یتـسود  لـیلد  هب  اـما  .دـنزاس  فـقوتم  موطاـب  اـی  لوبماتـسا 
اب .ددرگزاب  ناریا  هب  تمحازم  نودب  دوش  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  دش  نیا  رب  میمصت  هلیمج  یعاسم  اب  مأوت  اکیرمآ  تلاخد  اب  نینچمه 

، دـش هداـیپ  یتـشک  زا  یلزنا  رد  دوخ  نطو  كاـخ  رد  خرهاـش  هک  یماـگنه  دروآ و  اـج  هب  ار  طاـیتحا  طرـش  ناتـسلگنا  لاـح ، نیا 
رظن و رکف و  لـها  ناـیناریا  زا  نت  دـنچ  ...دـندرک  ینیبزاـب  ار  شیاـه  هماـن  نینچمه  شیتفت و  ار  وا  ياـه  فیک  یـسیلگنا  نیرومأـم 

تسا رضاح  دنک  مالعا  هک  درک  دعاقتم  ار  اکیرمآ  دوشب  رگا  هک  دنا  هتـشاذگ  نایم  رد  نم  اب  ار  رکف  نیا  هنامرحم  ًاریخا  راکتـسرد ،
هب اکیرمآ  يور  دـش  یم  رگا  رگید  ترابع  هب  ای  دـهد ؛ هئارا  ناریا  هب  ار  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  دافم  رد  هحورـشم  تامدـخ  نامه 

یمتح ناـسآ و  يراـک  سلجم  رد  دادرارق  در  هاـگنآ  درک ، باـسح  سلجم ، رد  دادرارق  در  تروص  رد  سیلگنا ، نیزگیاـج  ناونع 
روشک و دـمآرد  ياه  هار  مامت  عطق  یلام و  رظن  زا  ناریا  میخو  رایـسب  تیعـضو  اـکیرمآ ،] هب   ] يدـیما نینچ  نتـشاد  نودـب  اـما  .دوب 

هدـع هک  تسا  هدـش  ثعاب  دتـسیاب ، شدوخ  ياپ  يور  ات  ناریا  هب  يداصتقا  یلام و  ياهکمک  نداد  هب  يروشک  چـیه  ندوبن  رـضاح 
دراو تردـن  هب  اهتلود  هک  مدرک  ناشنرطاخ  تعامج  نیا  هب  نم  .دـنتفیب  لمأت  دـیدرت و  کش و  هب  دادرارق  اب  ناشتفلاخم  رد  يداـیز 
امـش هب  ار  هتکن  نیا  ملیاـم  .مرادـن  هنیمز  نیا  رد  یعـالطا  راـیتخا و  زین  نم  و  دـنوش ؛ یم  اوه  رد  اـپ  مولعماـن و  تـالماعم  هنوگ  نیا 

ندناشک تسکـش  هب  دننک ، ادیپ  اکیرمآ ] هب   ] يدیما هنزور  نیرتکچوک  ناربهر  نیا  رگا  هک  منک  دزـشوگ  اکیرمآ ] هجراخ  ترازو  ]
نیا رب  ًاررکم  تلود  لرتنک  تحت  ياه  هماـنزور  .دوب  دـهاوخ  زیمآ  تیقفوم  ناـسآ و  يراـک  سلجم ، لیکـشت  تروص  رد  دادرارق ،

اهنت و  تشاذگ ؛ اهنت  ار  ناریا  دز و  زاب  رس  ناریا  هب  کمک  زا  اکیرمآ  هک  دنراد  دیکأت  هلئسم 
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ار يداهنـشیپ  کمک  درک  روبجم  ار  روشک  نیا  ناریا ، مربم  زاین  دوب و  ناتـسلگنا  درک  زارد  ناریا  يوس  هب  يرای  تسد  هک  يروشک 
بیوصت ار  دادرارق  ات  دنتـسه  سلجم  لیکـشت  رظتنم  همه  ًارهاظ  تسا ؛ هدشن  ثداح  يا  هزات  رییغت  ناریا  یـسایس  عاضوا  رد  .دریذپب 

[، یلعف تلود  دادرارق و  هیلع   ] یبهذم یمدرم و  دیدش  تاساسحا  دوجو  رطاخ  هب  اریز  دوش ؛ لیکـشت  سلجم  تسین  مولعم  اما  .دـنک 
(1) .دهد » راک  هزاجا  دوخ ، تسد  هتخاس  یتح  یسلجم ، هب  دنزب و  رامق  هب  تسد  یلعف  تلود  هک  درک  روصت  ناوت  یم  یتخس  هب 

موس لصف 

هلودلا قوثو  رارف  يریگ و  هرانک 

هیروف 1920  4 خروم ،، 891 . 1175/00 گنیسنل ، هب  لودلاک  همان  - 1
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تسسگ لیروآ 1920 ، رد  هسنارف  ناتـسلگنا و  نایم  ومر  نس  یتفن  قفاوت  لابند  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  نایم  شنت  شیازفا  اب  ناـمزمه 
: دـنک یم  شرازگ  نینچنیا  ار  قوـثو  هنیباـک  ياـه  میمرت  لودـلاک  لیروآ 1920 ، موس  .دـش  زاغآ  هلودـلا  قوثو  هنیباـک  ناـکرا  رد 

سیئر منک  هفاـضا  دـیاب  اـما  .دوش  یم  هجراـخ  هیلاـم و  گـنج ، ياـه  هناـخ  ترازو  لـماش  تسا  هتفرگ  تروص  ًاریخا  هک  یتارییغت  »
اذـل دـنک  یم  هرادا  ار  ناریا  یلعف  تلود  ياـه  هناـخ  ترازو  ماـمت  ًاصخـش  دراد و  لرتـنک  تحت  ار  زیچ  همه  هلودـلا ، قوثو  ارزولا ،

تایئزج لودلاک  (1) .تشادـن » یپ  رد  دـنا ، هدوب  اهراک  ریگرد  هک  یـصاخشا  دروم  رد  زج  ینادـنچ  ریثأت  هنیباک ، رد  ریخا  تارییغت 
: دهد یم  حرش  نینچنیا  ار  تارییغت 

ینیچ هئطوت  ریزو  نیا  هیلع  هلودلا  قوثو  تسا و  هدش  راد  هشدخ  ارزولا  سیئر  هیلام و  ریزو  طباور  هک  دوب  هدش  عیاش  شیپ  يدـنچ 
شیپ يدنچ  ات  ناتسلگنا  راتخمریزو  تسا ، سیلگنا  نارادفرط  زا  یکی  هیلام  ریزو  نوچ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهاوش  اما  .دنک  یم 

، هلودلا مراص  هچنانچ  درک  دیدهت  ارزولا  سیئر  نیا ، زا  شیپ  زور  دـنچ  لاح  نیا  اب  .درک  یم  يراشفاپ  هنیباک  رد  وا  ندـنام  یقاب  رب 
دوخ تمس  زا  هیلام ، ریزو 

لیروآ 1920  3 خروم ، 891 . 75/002 هرامش 563 ، لودلاک ، شرازگ  - 1
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ریزو هیلام ، ریزو  يریگ  هرانک  اـب  ...داد  افعتـسا  دوخ  تمـس  زا  هلودـلا  مراـص  تیاـهن  رد  .داد  دـهاوخ  افعتـسا  دـنکن ، يریگ  هراـنک 
ارزو تسایر  بصنم  بحاصت  یپ  رد  اهتدـم  قباـس ، هیلاـم  ریزو  دـننامه  درف ، نیا  .درک  كرت  ار  هنیباـک  زین  مظعارادهپـس ، گـنج ،

يراوشد و  ناتسلگنا )  ) یماظن نویـسیمک  تیلاعف  اب  مدرم  یمومع  راکفا  تفلاخم  دسر  یم  رظن  هب  لاح  نیا  اب  .درک  یم  يزاورپدنلب 
تامادقا ندیسر  مامتا  هب  زا  سپ  ریزو  يریگ  هرانک  .دوب  گنج  ریزو  يافعتسا  یلصا  لیلد  یجراخ ، راشتسم  هورگ  نیا  اب  يراکمه 

لنلک ینعی  ریزو ، صخـش  زا  سپ  نویـسیمک  نیا  یناریا  وضع  نیرتـمهم  ناـمز  نیمه  رد  تسرد  داد و  خر  یماـظن  نویـسیمک  هیلوا 
يوریپ وا  هویش  زا  درک  داهنشیپ  یناریا  ناتـسرپ  نطو  مامت  هب  یتشاددای  نتـشاذگ  اج  هب  اب  لنلک  (1) .درک یشکدوخ  ناخ ،  هللا  لضف 

درکن تکرـش  هنیباک  تاسلج  زا  کی  چیه  رد  دوخ  ترازو  تدم  مامت  رد  اما  دش ، بوصنم  گنج  ترازو  هب  يدیدج  ریزو  .دـننک 
هجراخ روما  ریزو  هلودلا ، ترصن  هدازهاش  ردارب   ) رکشلرالاس هدازهاش  سپس ، .داد  افعتسا  دوخ  تمس  زا  زین  وا  هتفه  دنچ  زا  سپ  و 

هناخ ترازو  ود  زا  هیلام  گنج و  ریزو  يریگ  هرانک  .دریگ  هدهع  رب  ار  گنج  ترازو  يدصت  دش  یـضار  رایـسب  يراوشد  اب  یلعف )
يریگ هرانک  ددصرد  هلودلا  قوثو  هک  تسا  هدش  عیاش  ًاریخا  .تسین  یفداصت  ًافرـص  يرما  تسا ، اه  یـسیلگنا  لرتنک  تحت  هک  يا 

زاب نارهت  هب  ارزو  تسایر  يدصت  يارب  سراف ، جیلخ  هیـشاح  رد  مهم  یناتـسا  سراف ، ناتـسا  یلعف  یلاو  امرفنامرف ، هدازهاش  تسا و 
یگتفه تروص  هب  هک  یمـسرریغ  تاسلج  رد  دنا ، هدش  نارهت  دراو  باختنا و  سلجم  یگدنیامن  يارب  هک  يدارفا  ...تشگ  دهاوخ 

دیاب یم  سلجم  یمـسر  ییاـشگزاب  زا  سپ  هک  ییاـه  راـک  يارب  ناگدـنیامن  تاـسلج  نیا  رد  .دـننک  یم  تکرـش  دوش  یم  رازگرب 
زا عقاو  رد  .دندرگ  انشآ  سلجم  ِداهن  راک  زرط  دنور و  اب  دیدج  يالکو  دوش  یم  یعـس  صوصخ  هب  دنوش ، یم  هدامآ  دنهد ، ماجنا 

ار دوخ  هنیباک  اما  .دیـسر  دهاوخن  بیوصت  هب  مه  يدیدج  نیناوق  هجیتن  رد  تسین ، راک  رد  یـسلجم  چـیه  رـضاح  لاح  رد  هک  اجنآ 
...دنک مالعا  دسر ، یم  رظن  هب  يرورض  هک  ار  ینیناوق  دناد  یم  مزلم 

روهشم لقن  ربانب  دوب و  دادرارق 1919  یماظن  نویسیمک  طلتخم  نویسیمک  وضع  هک  دلوتم 1365  یلوا  قآ  ناخ  هللا  لضف  لنلک  - 1
هب مادـقا  دـندوب  سیلگنا  یماـظن  ناگدرکرـس  تسد  ریز  یناریا  نارـسفا  هکنیا  زا  دوـب و  فلاـخم  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  اـب  نوـچ 

.درک یشکدوخ 

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:87

یکریز ياوق  تسین  دیدرت  و  دراد ؛ همادا  نانچمه  ریخأت  نیا  هداتفا و  قیوعت  هب  هک  تسا  يدیدم  تدم  سلجم  یمسر  راک  هب  عورش 
رد ار  دوخ  هتـساوخ  نیا  اه  راب  داد و  دـنهاوخن  ار  سلجم  یمـسر  راک  هب  عورـش  هزاـجا  دـننک  یم  لرتنک  ار  ناریا  یـسایس  روما  هک 
هک تسا  نیا  دوش  یم  سلجم  راک  هب  زاغآ  لیکـشت  عنام  هک  یلـصا  لیالد  زا  یکی  دسر  یم  رظن  هب  .دـنا  هدز  دایرف  یمومع  لفاحم 

هدرتسگ تارهاـظت  ًاـنئمطم  یماـظن  تموکح  ندـش  هتـشادرب  .دوش  یم  یغلم  هلـصافالب  یماـظن  تموکح  دوش  لیکـشت  سلجم  رگا 
یلیلق هدـع  زج  هب  دوش ، ماـجنا  مه  یفخم  تروص  هب  سلجم  رد  يریگ  يأر  رگا  یتح  تروص  نیا  رد  هک  دراد  هارمه  هب  ار  یمدرم 

يدـیعبت ناتـسرپ  نطو  تارکومد و  ناگدـنیامن  .دـهدب  تبثم  يأر  سیلگنا  ناریا و  همانقفاوت  هب  دـنک  یمن  تأرج  یـسک  الکو ، زا 
يزیچ اضعا ، لماک  رامـش  دنا ؛ هدش  باختنا  دنهد ، یم  ار  سلجم  لیکـشت  باصندح  هک  یتیرثکا  .دـنا  هتفاین  تشگزاب  هزاجا  زونه 
نارهت رد  نوـنکا  سلجم  ياـضعا  زا  رفن  هب 45  کـیدزن  .تسارفن  سلجم 69  نتفای  تیمـسر  باـصن  دـح  و  رفن ؛ هب 138  کـیدزن 
ًاریخا یمومع  مشخ  .دهدب  راک  هزاجا  سلجم  هب  هک  تسین  نیا  ددـصرد  ًاعقاو  هنیباک  دـندقتعم  روما  هب  نایانـشآ  اما  دـنراد ، روضح 

رادـشه دـنا ، هدـش  باختنا  شقن » يافیا   » يارب کلک  زود و  رازه  اب  هک  یعجترم  نیبختنم  زا  هدـع  نآ  هب  ور  نیمه  زا  هتفرگ و  ـالاب 
سیئر دنتـسین و  رادـلوپ  نادـنچ  سلجم ، بختنم  يالکو  زا  يرایـسب  .دـننک  ناکم  لقن  نارهت  زا  جراخ  هب  ًاـتقوم  هک  دوش  یم  هداد 
هکنیا لثم  دـنک ؛ تخادرپ  دـنراد  روضح  نارهت  رد  نونکا  هک  ار  یبختنم  يالکو  ماـمت  هناـیهام  يررقم  تسا  هدرک  داهنـشیپ  ارزولا 

هک ییاه  همانزور  ...دندرک  در  ار  ارزولا  سیئر  داهنـشیپ  ناگدنیامن  اما  .دنا  هدش  راک  لوغـشم  هتفرگ و  لیوحت  ار  دوخ  تسپ  ناشیا 
، دنوش یم  شخپ  نارهت  رـسارس  رد  هک  یی  « اه همان  بش   » اما .دنوش  یم  روسناس  تلود  طسوت  نانچمه  دنوش ، یم  رـشتنم  نارهت  رد 

تالاقم نیا  ناگدنـسیون  هک  تسا  هدرک  مالعا  يا  هینایب  راشتنا  اب  ارزولا  سیئر  ًاریخا  .دـنراد  ینحللادـیدش  هدـنبوک و  بلاطم  ًاضعب 
ناگدنـسیون دراد و  همادا  نانچمه  تالاقم  نیا  راشتنا  اما  .دش  دنهاوخ  تازاجم  شیوخ  مرج  بسانت  هب  دـنا و  هدـش  هتخانـش  نهوم 

زا نوحـشم  دـسر ، یم  نارهت  هب  فارگلت  هلیـسوب  زور  ره  نآ  بلاطم  هک  زوین ، زرتیور  یـسیلگنا ، هیرـشن  .دنتـسه  دازآ  زونه  یعقاو 
مهافت یتسود و  باب  رد  اپورا  میقم  نایناریا  سیلگنا و  نادرمتلود  دیدرت  یب  عطاق و  تاراهظا  تالاقم و 
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.تسا روشک  ود  نایم  ریذپان  للخ  طباور  یسایس و 

: دنک یم  شرازگ  نینچ  راگنربخ  کی  اب  ار  دوخ  دروخرب  سپس  لودلاک 

يدرتاس همانزور  فرط  زا  وگاکیـش و  زا  يو  .تسا  نارهت  هب  دادغب  زا   (1) نراو دروفدار  دوم  مناخ  دورو  اـه  زور  نیا  مهم  عوضوم 
یم اه  روشک  نیا  دروم  رد  هلاقم  دنچ  هیهت  رفس  نیا  زا  وا  فده  .تسا  هدرک  ندید  ناریا  قارع و  رصم و  زا  هدمآ و  تسپ  گنینویا 

، نراو مناخ  : » درک هرباخم  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافس  هب  ار  فارگلت  نیا  دادغب  رد  اکیرمآ  لوسنک  دادغب ، هب  مناخ  نیا  دورو  اب  .دشاب 
رد .تسناد » امش  تیاضر  هب  طونم  ار  مناخ  نیا  رفس  ناتسلگنا  یـسایس  رـسفا  اما  .دوش  ناریا  راپـسهر  دراد  لیامت  همانزور  راگنربخ 

بناج نیا  دنتـسه ، ناریا  عاضوا  دروم  رد  شرازگ  هیهت  هعلاطم و  ناهاوخ  تین  نسح  اب  نراو  مناخ  رگا  : » مداد خساپ  هدـنب  هراب  نیا 
رد هتفه  کی  دش و  نارهت  دراو  یسیلگنا  لیبموتا  کی  اب  دعب  هتفه  کی  نراو  مناخ  .منیب » یمن  نارهت  هب  ناشیا  رفس  رد  يداریا  چیه 

نراو مناخ  هک  مدـش  علطم  .درک  كرت  لوبماتـسا  دـصقم  هب  ار  ناریا  زاقفق  رزخ و  يایرد  قیرط  زا  سپـس  .دـیزگ  تماـقا  رهـش  نیا 
.درک یط  اه  یـسیلگنا  یناجم  تفم و  تالیهـست  لیبموتا و  اب  ار  یلزنا  نارهت  یلیام  هلـصاف 234  نارهت و  دادغب  یلیام  تفاسم 635 

نوسداج رتکد  شرازگ  هلمج  زا  دنیبب ؛ ار  يا  هنامرحم  دانـسا  درک  تساوخرد  دمآ و  ترافـس  هب  نارهت  هب  دورو  زا  سپ  نراو  مناخ 
سپـس .تسا  جراخ  هدنب  هدهع  زا  راک  نیا  ماجنا  هک  مدناسر  ناشیا  عالطا  هب  اما  .ناریا  دروم  رد  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  هب  ار 
ناریا عاضوا  هرابرد  یقیاقح  دهاوخ  یم  ایآ  و  دوش ؟ ربخاب  ناریا  عاضوا  تقیقح  بلطم و  ّقاح  زا  دهاوخ  یم  ایآ  هک  مدیسرپ  وا  زا 
لابند هب  دهد و  یمن  تیمها  اهزیچ  نیا  هب  هک  تفگ  هدنک  تسوپ  فاص و  نراو  مناخ  اما  دنک ؟ رـشتنم  تسپ  گنینویا  يدرتاس  رد 

نیتلود مدرم و  نایم  رتشیب  هچ  ره  مهاـفت  داـجیا  دـنک ، یم  تیلاـعف  نآ  يارب  هک  يا  هلجم  وا و  تسایـس  .تسین  مه  قیاـقح  نتـشون 
نینچمه سانـشرس و  هاگآ و  نایناریا  زا  يدادـعت  اب  هک  دـش  داهنـشیپ  وا  هب  .تسا  روشک  ود  ندرک  کـیدزن  ناتـسلگنا و  اـکیرمآ و 
مامت رد  لاح  نیا  اب  .دنیب  یمن  يرورض  ار  راک  نیا  هک  داد  خساپ  نراو  مناخ  اما  دنک ، تاقالم  یجراخ  ياه  تاملپید  زا  يرامش 

Maude Radford Warren - 1
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درک یم  ار  دوخ  یعس  مامت  مه  ناتسلگنا  ترافس  .دوب  سامت  رد  ناتسلگنا  ترافس  اب  زور  ره  درب  یم  رس  هب  نارهت  رد  هک  يا  هتفه 
داد رارق  وا  رایتخا  رد  ناریا  عاضوا  دروم  رد  یلـصفم  رایـسب  ياه  شرازگ  نینچمه  دـنک و  ظفح  يو  اب  ار  دوخ  کیدزن  طابترا  هک 

تارییغت تسا  هتفگ  وا  هب  ناتسلگنا  راتخمریزو  دوزفا  يو  .دیناسر  بناج  نیا  راضحتـسا  هب  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب  نراو  مناخ  هک 
هب اکیرمآ و  تراجت  عفن  هب  اما  هتفرگ ، تروص  یـسیلگنا  ناراشتـسم  طسوت  هکنیا  اـب  ناریا ، یکرمگ  ياـه  هفرعت  رد  ریخا  هناـمرحم 

مدرم و هب  دوخ  هقالع  زاربا  ناتـسلگنا و  زا  تیاـمح  رد  تسا و  هدوب  ناتـسلگنا  هعبت  نیا  زا  شیپ  نراو  مناـخ  .تسا  ناتـسلگنا  ررض 
هتشگزاب اکیرمآ  زا  ًاریخا  هک  خرهاش  ورسخیک  بابرا  اب  وا  .دنک  یمن  یـشوپ  مشچ  یتصرف  چیه  زا  روشک  نیا  ننـس  موسر و  بادآ 

اما .تسا  ناریا  قیدص  مانـشوخ و  نارادمتـسایس  زا  یکی  زین  سلجم و  رد  نایتشترز  هدنیامن  ورـسخیک  .تسا  هدرک  هبحاصم  تسا ،
يارفـس اب  تاقالم  نینچمه  نراو  مناـخ  .تسا  هدـمآ  دـنیاشوخان  نراو  مناـخ  رب  درم  نیا  ياـه  شرگن  هبحاـصم و  هک  دوب  راکـشآ 
اکیرمآ ناریا ، هعماج  يالاب  تاقبط  نایم  رد  ...تفرن  ناشیا  ندـید  هب  دـیدن و  مزال  ار  هیـسور  ترافـس  رادراک  ای  کیژلب  اـی  هسنارف 

هلیسو ره  هب  لسوت  اب  یلعف  هنیباک  لاح  نیا  اب  .تسا  مارتحا  دروم  رایـسب  روشک  نیا  موسر  ننـس و  اه و  نامرآ  دراد و  يدایز  رابتعا 
ام یسایس  ياههاگدید  عضاوم و  هب  تبسن  يزیمآ  تناها  تالاقم  ًاررکم  دنک و  فیعـضت  ار  تاساسحا  نیا  دنک  یم  شالت  نکمم ،
هب نارهت  رد  یمومع  تاغیلبت  رـضاح  لاح  رد  دـیآ ، یمرب  الاب  بلاطم  زا  هک  روطنامه  .دـناسر  یم  پاچ  هب  یلحم  ياه  هماـنزور  رد 

يدوز هب  : » تسا رارق  نـیا  زا  لیروآ 1920  رد 10  لودلاک  فارگلت  (1) .دراد » همادا  نانچمه  تیعـضو  نیا  تسا و  ناتـسلگنا  عفن 
ناتسلگنا ترافـس  بناج  زا  هک  عجترم  هنیباک  اما  دنتـسه  سلجم  لیکـشت  ناهاوخ  نّویلم  .دوب  دهاوخ  یـسایس  ینارحب  دهاش  نارهت 

ارزولا سیئر  اما  دنا  هداد  افعتسا  دوخ  تمس  زا  هنیباک  ياضعا  زا  رفن  ود  ...دزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  سلجم  لیکشت  دوش ، یم  تیامح 
هدرک ریخم  ناتسا  کی  يرادنامرف  نتفریذپ  ای  دیعبت  ندیزگرب  نایم  ار  اهنآ 

لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1157/00 هرامش 7 ، لودلاک  یلصف  شرازگ  - 1
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.دنا (1) هدرک  تقفاوم  مود  هنیزگ  اب  زین  اهنآ  هک  تسا 

خیرات 10 هب  هرامـش 13  فارگلت  هب  هجوت  اب  : » داد روتـسد  دوخ  راتخمریزو  هب  اکیرمآ  هجراـخ  روما  ترازو  لیروآ 1920 ، رد 15 
رظن رد  هک  یعـضوم  هنوگ  ره  ذاـختا  زا  .دـنک  یم  داـمتعا  عوقولا ، بیرق  نارحب  دروم  رد  امـش  صیخـشت  هب  هناـخ  ترازو  لـیروآ ،

.دینک (2) يرود  دوش ، ریسفت  بولطمان  یلعف  هنیباک 

نالیگ ناجیابرذآ و  رد  یگتفشآ 

نامز زا  .دوش  یم  هئارا  ناجیابرذآ  ثداوح  زا  یهاتوک  هقباس  ادتبا  .دمآ  دـیدپ  زیربت  رد  يددـعتم  تالکـشم  لیروآ 1920  هام  رد 
.تسا هدرب  یم  رـس  هب  ینارحب  تیعـضو  رد  ناتـسا  نـیا  هیوناژ 1915 ، رد  اـه  سور  تسد  هب  زیربـت  فرـصت  ناـجیابرذآ و  لاغـشا 

بالقنا یپ  رد  .درک  رت  هدیچیپ  ار  عاضوا  گنج  لوط  رد  اه ، سور  زا  نایحیسم  و  ینامثع ؛ زا  اهدرک  هلمج  زا  ناناملسم ، يرادفرط 
ناجیابرذآ عاضوا  لاس 1918 ، طساوا  رد  .تفر  تماخو  هب  ور  ناشیا  عاـضوا  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یماـح  نایحیـسم  هیـسور ،

یم 1918، رد  هیمورا  زیربـت و  ياـه  رهـش  تراـغ  ناـجیابرذآ و  هب  اـه  كرت  موجه  لاـبند  هب  یطحق ، رب  هوـالع  .دوب  ینارحب  رایـسب 
ناریا تلود  هیوناژ 1919 ، رد  .دمآ (3) دیدپ  يا  هدرتسگ  يزیرنوخ  یمظن و  یب  و  دـندش ؛ هراوآ  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  نایحیـسم 

.تشادن زیربت  هب  نتفر  يارب  ینادـنچ  لیامت  وا  اما  .درک  بوصنم  ناجیابرذآ  يرگیلاو  هب  ار  ینباکنت  رالاسهپـس  ناخ ،]  ] یلودـمحم
ریخأـت هب  هنیباـک  هلئـسم  لـح  ناـمز  اـت  زیربـت  هب  ار  دوـخ  رفـس  رالاسهپـس  : » تسا رارق  نیا  زا  هیوـناژ 1919  رد 14  تــیاو  فارگلت 

اب دـهعیلو  ًالامتحا  هک  اجنآ  زا  اما  درک  مالعا  کیدزن  هدـنیآ  رد  زیربت  هب  تمیزع  يارب  ار  دوخ  میمـصت  رگید  راـبکی  وا  ...تخادـنا 
هک یلاح  رد  : » دـسیون یم  هیوناژ 1919  رد 25  تیاو  (4) .دـتفیب » ریخأت  هب  وا  رفـس  رگید  راب  تسا  نکمم  تسا ، فلاخم  وا  ندـمآ 

عاضوا هک  نونکا  ...دور  یم  هرفط  زیربت  هب  نتفر  زا  ناـجیابرذآ ، دـیدج  یلاو  رالاسهپـس ، دـسر ، یم  رظن  هب  مولعماـن  هنیباـک  هدـنیآ 
لودلا قوثو  لیم  قباطم 

لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1146/00 هرامش 13 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
لیروآ 1920  15 خروم ، 891 . 1146/00 هرامش 11 ، لودلاک ، هب  یبلوک  روتسد  - 2

صص 237-262 ، Majd, Persia in World War I - 3
هیوناژ 1919  14 خروم ، 891 . 1069/00 هرامش 86 ، تیاو ، مارگلت  - 4

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 105 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_90_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_90_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:91

یب راتفرگ  تساه  تدـم  ناجیابرذآ  .دـش  دـهاوخ  زیربت  مزاع  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  مـالعا  رگید  راـب  رالاسهپـس  دور ، یم  شیپ 
درادن وا  هب  تبسن  يدعاسم  رظن  دهعیلو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  لاح  نیا  اب  ...دراد  زاین  ردتقم  یلاو  کی  تسا و  یمظن 

درادن و زیربت  رد  رالاسهپس  روضح  هب  یلیامت  دهعیلو  .دننامب  یقاب  زیربت  رد  رگیدکی  رانک  رد  دنناوتب  ود  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  و 
هیوناژ 1919: رد 31  (1) .دنک » بلج  نارهت  هب  زیربت ] زا   ] دهعیلو ندروآ  يارب  ار  هاش  رظن  دنک  یم  شالت  رالاسهپـس  دوش  یم  هتفگ 

زونه دـنا ، هدـش  مازعا  زیربـت  هب  هک  ییاـه  ورین  : » هیروف 1919 مهن  .تسا » هداـتفا  قیوعت  هب  یمولعماـن  تدـم  يارب  رالاسهپـس  رفـس  »
تیاکح دهعیلو  ياه  تلاخد  هیلع  یلاو  تایاکش  همادا  زا  تسا و  زیربت  رد  یمارآان  زا  یکاح  كوداپ  ياه  شرازگ  ...دنا  هدیـسرن 
دهاوخن زیربـت  هب  رالاسهپـس  هک  دوب  نئمطم  ناوـت  یم  لـمع  رد  : » میناوـخ یم  نینچ  هیروـف  مهن  رد  يرگید  فارگلت  رد  (2) .دراد »

زور جـنپ  فرظ  هک  داد  لوق  ارزوـلا  سیئر  هب  حبـص  زورما  رالاسهپـس  : » دـسیون یم  نینچ  تیاو  هیروف 1919  رد 22  اما  (3) .تفر »
مدش علطم  ...دیسر  دهاوخن  زیربت  هب  هدنیآ  هتفه  شش  رد  لقادح  يو  .دنک  كرت  زیربت  رد  دوخ  تسپ  يدصت  يارب  ار  نارهت  هدنیآ 

هب مظن  هدنیآ  هام  هس  ات  لقادح  هک  تسا  دـقتعم  ارزولا  سیئر  اما  دـنا ، هدـش  زیربت  دراو  قازق  دصتـشه  كوداپ  شرازگ  زا  سپ  هک 
یلاو رالاسهپـس ، : » دـسیون یم  تـیاو  هیروـف 1919 ، رد 27  (4) تـسا » رید  رایـسب  تاـبث  يرارقرب  يارب  هـک  ددرگ  یمن  زاـب  هـقطنم 
روما ماـجنا  يارب  دراد  دـصق  يو  هک  اـجنآ  زا  اـما  .تفگ  كرت  ار  نارهت  زورید  زیربـت ، رد  دوـخ  تمـس  يدـصت  يارب  ناـجیابرذآ ،
قازق دصتـشه  شیپ  هتفه  کی  .دیـسر  دهاوخن  زیربت  هب  هدنیآ  هام  ود  ای  هتفه  شـش  ات  ًالامتحا  دنامب ، نیوزق  رد  ار  یتدـم  یـصخش 

یکدـنا ًالامتحا  هک  مدـش  علطم  ...دـننک  لرتنک  ار  عاضوا  دنـشاب  رداق  اه  ورین  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  راوشد  اما  دـندش  زیربت  دراو 
یم تیاو  لـیروآ  فارگلت 14  رد  (5) .دـنناوخارف » نارهت  زا  ار  دـهعیلو  هاـش ،]  ] ترـضح یلعا  زیربـت ، هـب  رالاسهپـس  دورو  زا  سپ 

دهاش ناجیابرذآ  تیالو  هتشذگ  لصف  رد  : » میناوخ
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رـسارس رد  یمارآان  شرتسگ  دـندوب ، هیکرت  ناملآ و  لماوع  ًاساسا  هک  نارگبوشآ ، .تسا  هدوب  یهجوت  لباق  یـسایس  ياه  یمارآاـن 
تسا هدیـسر  قفاوت  هب  اه  كرت  اب  هتـشذگ  لاس  رد  دهعیلو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یقثوم  شرازگ  ...دندرک  یم  شالت  ناجیابرذآ ،

یم لمع  اهنآ  ياه  هتـساوخ  ساسا  رب  نانچمه  دـهعیلو  گـنج ، رد  اـه  كرت  هناحـضتفم  تسکـش  زا  سپ  یتح  دـسر  یم  رظن  هب  و 
اب يا  هناتـسود  هطبار  تسا ، هدـش  بوـصنم  ناـجیابرذآ  يرگ  یلاو  هب  هک  رالاسهپـس ، هـک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  اـه  شرازگ  ...درک 
هب دوش  یم  هتفگ  ساسا ، نیمه  رب  .دوب  دـهاوخ  نکممان  زیربت  رد  اهنآ  يود  ره  روضح  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  درادـن و  دـهعیلو 

يارب دنا و  هدش  مازعا  ناجیابرذآ  هب  هک  ییورین  زا  يادج  ...دناوخ  یم  ارف  نارهت  هب  ار  دهعیلو  هاش  زیربت ، هب  رالاسهپس  دورو  ضحم 
دناوت یمن  یلاو  یفاک ، يورین  نودب  هک  ارچ  درادـن ؛ یتیمها  دـشاب  یلاو  یـسک  هچ  هک  نیا  رگید  دنتـسه ، یفاک  مظن  ندـنادرگزاب 

(1) .دربب » شیپ  زا  يراک 

ناربهر زا  یکی  وکمیس  اقآ ] ] لیعامـسا رورت  يارب  شالت  یم 1919 ، رد 23  تسا ، هدش  هداد  حیـضوت  مشـش  لصف  رد  هک  روطنامه 
رالاسهپس دش ، رکذ  ود  لصف  رد  هک  روطنامه  .دندش  هتشک  نایحیسم  زا  يرایـسب  تنوشخ ، جرم و  جره و  یپ  رد  .دنام  ماکان  درک ،

.دش هتشاذگ  رانک  دوخ  دنسم  زا  ربماتپس 1919  رد  بولطمان ، ناگدنیامن  باختنا  ناجیابرذآ و  ياه  تارکومد  اب  يراکمه  تلع  هب 

لوسنک : » دـسیون یم  لیروآ 1920  رد 10  لودـلاک  .دـش  جراـخ  تموکح  لرتنک  زا  زیربت  لاس 1920 ، لیروآ  هام  ندیـسر  ارف  اـب 
تارکمد بناج  زا  هک  زیربت  رد  تلایا  لیفک  .دنک  یم  شرازگ  ناریا  برغ  لامش  زا  ار  يزیمآ  دیدهت  رایـسب  ياه  یمارآ  ان  كوداپ 

روتسد دنک ، بوکرس  ار  دادرارق  نافلاخم  تاعمجت  درک  یم  شالت  يدئوس  سیلپ  رسفا  هب  دوش  یم  تیامح  ناهاوخ  هطورشم  اه و 
اب نادنورهـش  تیامح  اب  هتفرگ و  تسد  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  تموکح  لرتنک  ًالمع  تلاـیا  لـیفک  .دـنک  كرت  ار  رهـش  ًاروف  هک  هداد 

کیدزن يا  هدنیآ  رد  دور  یم  راظتنا  اما  دوش ، یمن  هدـید  یجرم  جره و  هنوگچیه  زونه  .تسا  یـساسا  تامادـقا  لوغـشم  گنهرف ،
حرش نینچ  ار  عیاقو  نیا  تایئزج  يو  (2) .میشاب » هعجاف  کی  دهاش 
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.دنتـسه سیلگنا  ناریا و  دادرارق  یلعف و  هنیباک  فلاخم  رهـش  نیا  رد  مدرم  بلاغ  هک  تشاد  راهظا  زیربت  رد  اـم  لوسنک  : » دـهد یم 
رهش نیا  رد  ار  یمومع  راکفا  هک  درادن  دوجو  زین  یسیلگنا  يورین  چیه  درادن و  یتردق  اجنآ  رد  یلعف  تلود  هک  تسا  يرهش  زیربت 
دنا هدرک  راطخا  يزکرم  تلود  هب  يا  هینایب  راشتنا  اب  هتفرگ و  تسد  رد  دوخ  ار  ناـجیابرذآ  روما  هرادا  مدرم  هجیتن  رد  .دـنک  لرتنک 

تایالو نیرتمهم  زا  یکی  نداد  تسد  زا  لامتحا  .درک  دـنهاوخن  تعاطا  تلود  زا  ددرگن ، رارقرب  هطورـشم  تموکح  هک  یناـمز  اـت 
هنیباک .تسا  هدش  هنیباک  يارب  يرطخ  گنز  دنروآ ، دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  تسا  نکمم  اجنآ  نایارگ  یلم  هک  یتالکشم  روشک و 

هدرکرـس وکمیـس ، ...تسا  راکرـس  رب  نانچمه  اه ،] یـسیلگنا   ] یگـشیمه ذوفن  تردق و  تیامح  اب  اما  تسا ، دوخ  ياقب  نارگن  هک 
هدرک راکـشآ  اکیرمآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  ناوارف  قایتشا  لاح  نامه  رد  و  دنز ، یم  نماد  یـسیلگنا  دض  تاساسحا  هب  تدش  هب  درک ،

...دنتـسه یقاب  دوخ  تسپ  رد  نانچمه  هدز و  زاب  رـس  اـه  یـسیلگنا  هب  قازق  نویزیوید  نداد  لـیوحت  زا  هک  یـسور  نارـسفا  ...تسا 
ره زا  تسا  روبجم  ناتسلگنا  هک  تسا  روهـشم  هدرک و  شرازگ  رهـش  نیا  رد  ار  اهنآ  لماوع  زا  يرامـش  روضح  زیربت  رد  ام  لوسنک 

شمارآ دسر  یم  رظن  هب  هکنیا  اب  : » تفای همادا  زیربت  رب  تلود  فیعض  لرتنک  (1) .دنک » هدافتسا  ناسارخ  رد  اهنآ  هیلع  نکمم  هلیسو 
هب يزکرم  تلود  يوس  زا  هک  هلودـلا ، نیع  هدازهاش  دـنا  هدز  بوشآ  هب  تسد  ناجیابرذآ  تـالیا  اـما  تسا ، رارقرب  زیربت  رد  مظن  و 

تارکومد هک  یلاح  رد  دش ؛ رهـش  دراو  تلود  دیکا  روتـسد  یپ  رد  تیاهن ، رد  اما  دوب ، هدش  مازعا  زیربت  هب  ناجیابرذآ  یلاو  ناونع 
تماقا هام  دنچ  زا  سپ  هلودلا  نیع  .دوش  رهش  دراو  زابرس  رفن  دص  هارمه  هب  اهنت  دنداد  هزاجا  وا  هب  رهش  نیا  ناهاوخ  هطورـشم  اه و 

زیربت هب  رگید  راـب  دراد  لاـمتحا  نونکا  تشاد و  تشحو  نارهت  هب  تشگزاـب  زا  اـه  هداـج  ینمااـن  لـیلد  هب  اـما  درک ؛ رارف  زیربت ، رد 
يذ دارفا  مامت  دنراد ، تسد  هب  زیربت  رد  ار  تموکح  ًالمع  هک  یسایس  بازحا  .دریگ  تسد  هب  رهـش  نیا  رد  ار  تموکح  ددرگزاب و 

يدصتم هک  یقطانم  مامت  رد  ار  مظن  هلودـلا ، قوثو  هنیباک  اب  دوخ  ياه  تفلاخم  همادا  دوجو  اب  یتح  هک  دـنا  هتخاس  نئمطم  ار  طبر 
زیربت هب  هک  يدنه  زابرس  دص  زا  لکشتم  یسیلگنا ، ناگی  .دنا  هدومن  افو  دوخ  لوق  هب  زین  نونک  ات  درک و  دنهاوخ  رارقرب  دنتـسه  نآ 

هب دوب ، هدش  مازعا 
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فرصنم میمصت  نیا  زا  دسر  یم  رظن  هب  دننک ؛ كرت  ار  رهش  اه  یسیلگنا  ًاصوصخ  زیربت ، میقم  نایجراخ  .تسا  هتسشن  بقع  نیوزق 
تموکح مالعا  قیرط  زا  درک  یم  شالت  هک  يدئوس  سیلپ  رـسفا  .دنـسر  یم  رظن  هب  یـضار  زیربت  رد  ندنام  زا  اراکـشآ  دنا و  هدـش 
یبالقنا شبنج  دسر  یم  رظن  هب  .تشگزاب  نارهت  هب  دش و  جارخا  رهش  نیا  زا  دنک ، مکاح  زیربت  رب  ار  يزکرم  تلود  هطلـس  یماظن ،

يارب ًاساسا  ای  هدوب و  شبنج  فلاخم  عقاو  رد  هک  مه  يدودـعم  دارفا  دوش و  یم  تیاـمح  ناـیناریا  رترب  هقبط  بناـج  زا  ناـجیابرذآ 
(1) .دنا » هدش  دیعبت  ناجیابرذآ  زا  دندرک ، یم  تیلاعف  دوخ  عفانم 

کیوشلب لـماوع  : » تسا رارق  نیا  زا  لیروآ 1920  رد 10  لودـلاک  مارگلت  .دوب  عوقو  فرـش  رد  نالیگ  رد  یهباشم  ياه  یمارآ  ان 
تلود هدمآ و  مه  درگ  رگید  راب  یلگنج  ریاشع  ياه  ورین  .دنلاعف  رایسب  رزخ  يایرد  هیشاح  ياه  ناتسا  رد  ناریا و  یبرغ  لامـش  رد 
ناریا ناتسلگنا  ریخا  دادرارق  یتیاضران ، نیا  یلصا  لماع  .دننک  یم  دیدهت  ار  تشر  رد  ناتـسلگنا  كدنا  ياه  ورین  ناریا و  يزکرم 

نیـشیپ يرادفرط  هیبش  ناریا  رد  مسیوشلب  دشر  هک  دنداقتعا  نیا  رب  يا  هدع  : » دهد یم  حرـش  نینچ  ار  دوخ  شرازگ  يو  (2) .تسا »
تفلاخم اهنآ ، شیارگ  لیلد  هکلب  دـنرادن ، يا  هقـالع  ناـشیداقتعا  لوصا  اـی  اـه  کـیوشلب  هب  ناریا  مدرم  .تسا  ناـملآ  زا  ناـیناریا 

؛ تسا نانآ  نمشد  نیرت  گرزب  ناتسلگنا  هک  دندقتعم  ناریا  ناتسود  نهیم  زا  يدایز  هدع  و  تسا ؛ ناتـسلگنا  اب  اه  کیوشلب  دیدش 
یم ساسحا  کنیا  و  هدوب ، لقتـسم  يداـمتم  ياـه  نرق  هک  يروشک  دـنهد ؛ یم  تیمها  دوخ  روشک  لالقتـسا  هب  ناتـسرپ  نطو  نیا 

هب دش  یم  روصت  هک  اه  یلگنج  نالیگ ، ناتـسا  رد  ...درک  دـنهاوخ  نوریب  ناریا  زا  ار  اه  یـسیلگنا  اه  کیوشلب  کمک  هب  هک  دـننک 
.دنراد رارق  هرابود  یشزیخ  زاغآ  هطقن  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنا ، هدش  بوکرس  یلک 

هلمح زا  سرت  .تسا  یلزنا  تشر و  رد  یـسیلگنا  ياـه  ورین  روـضح  تسا ، هدرک  ریگ  نیمز  ار  اـهنآ  هـک  یلماـع  اـهنت  کـش  نودـب 
مازعا رزخ  يایرد  هیشاح  رد  یلزنا  هب  ار  دوخ  نازابرس  زا  رفن  دصناپ  هب  کیدزن  يزیچ  ناتسلگنا  شترا  هک  هدش  ثعاب  اه  کیوشلب 

(3) .دنا » هتخادرپ  دوخ  عضاوم  تیوقت  هب  هتفای و  رارقتسا  هقطنم  نیا  رد  یسیلگنا  ياه  ورین  .دنک 

يالوج 1920  8 خروم ، 891 . 1168/00 هرامش 8 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1146/00 هرامش 13 ، لودلاک ، مارگلت  - 2

لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1157/00 هرامش 7 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 3
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امـش راضحتـسا  هب  مرختفم  : » دسیون یم  یم 1920  رد 5  رنیکـسا  .تشادـن  دوجو  ینارگن  چـیه  ناتـسلگنا  رد  تدـم ، نیا  مامت  رد 
هیسور ناریا و  نیتلود  نایم  حلص  تارکاذم  دروم  رد  ناتـسلگنا ،]  ] ناملراپ هسلج  رد  زدراودا  زلراچ  ياقآ  یم ، موس  رد  هک  مناسرب 

رد مناوت  یمن  نم  ثروزمراه : ياقآ  : » تسا لیذ  رارق  زا  دـش  شرازگ  ًامـسر  هک  یخـساپ  .دـش  ریزو  تسخن  رظن  ياـیوج  يوروش ،
هدوب رارقرب  یگنج  تیعـضو  يوروش  ناریا و  نیتـلود  ناـیم  هکنیا  زا  تلود  اـما  .منک  رظنراـهظا  يرگید  تلود  فرط  زا  دروـم  نیا 
گنج عازن و  تیهام  هجو  چیه  هب  يوروش  ناریا و  نیتلود  نایم  طباور  هک  دـیآ  یمرب  بلاطم  نیا  زا  .تسا » هتـشادن  یعالطا  تسا ،

(1) .درادن »

نالیگ هب  اه » کیوشلب  مجاهت  »

ار اه  کیوشلب  رطخ  ییاه  شرازگ  راشتنا  اب  شیپ  اهتدـم  زا  ییاـکیرمآ  تاـعوبطم  .يروف  : » دـسیون یم  یم 1920  رد 13  لودلاک 
تموکح لیکـشت  وکاب  رد  يوروش  هک  اجنآ  زا  دـنا  هداد  راطخا  ناریا  هب  اه  کـیوشلب  ًاریخا  اـما  .دـندرک  یم  ینیب  شیپ  ناریا  يارب 

يارای ییاهنت  هب  ناریا  هتبلا  .درک  دـهاوخ  هلمح  روشک  نیا  هب  دـننکن ، كرت  ار  ناریا  كاـخ  ًاروف  اـه  یـسیلگنا  هچناـنچ  تسا ، هداد 
هدرک مهارف  هلمح  نیا  ربارب  رد  ار  مزال  یگدامآ  هنوگ  ره  ناتـسلگنا  شترا  اما  تشاد  دهاوخن  ار  اه  کیوشلب  لباقم  رد  یگداتـسیا 
مدرم تاساسحا  هفک  ریخا  هاـم  دـنچ  رد  .دوش  راـک  نیا  هب  روبجم  هکنیا  رگم  درادـن ، ار  ناریا  زا  جورخ  دـصق  هجو  چـیه  هب  تسا و 

مه تسا و  ناریا  هب  تشگزاب  لاح  رد  هاش  ...تسا  ناتسلگنا  اب  تفلاخم  درکیور  نیا  یلـصا  تلع  هدوب و  اه  کیوشلب  عفن  هب  ناریا 
هب ترـضح  یلعا  تشگزاب  .دیـسر  دـهاوخن  نارهت  هب  رگید  هام  کی  زا  رتدوز  اما  تسا ؛ هداهن  مدـق  سراف  جـیلخ  لحاوس  هب  کنیا 

ناریا قطانم  رتشیب  رد  یبالقنا  تاکرحت  ناریا و  هب  ناتسناغفا  راتخمریزو  دورو  ناتـسلگنا ، اب  تفلاخم  اه ، کیوشلب  درکیور  روشک ،
زونه اما  دنتـسه ؛ یهجوت  لباق  مهم و  ثداوح  همه  همه و  دنک ، نالعا  ار  دوخ  لالقتـسا  دـنک  یم  یعـس  هک  ناجیابرذآ  رد  هژیو  هب 

(2) .درک » ینیب  شیپ  ار  تالوحت  رییغت و  نیا  هجیتن  هک  تسا  دوز  یلیخ 

یم 1920  5 ، 761 . 62/91 هرامش 9535 ، رنیکسا ، شرازگ  - 1
یم 1920  13 خروم ، B00. 891 هرامش 15 ، لودلاک ، مارگلت  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_95_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:96

رد دنا و  هدش  ناریا  كاخ  دراو  اه  کیوشلب  حبـص  زورید  هک  درک  مالعا  ناتـسلگنا  شترا  : » دسیون یم  یم 1920  رد 19  لودلاک 
بقع تشر  ات  دـندش  روبجم  یـسیلگنا  ياه  ورین  دوب ، دایز  اهنآ  رامـش  هک  اجنآ  زا  دـنا و  هدـیدرگ  رقتـسم  یلزنا  تشر  لصاف  دـح 

فیقوت یسور  ياه  یتشک  مامت  دنا و  هدروآرد  دوخ  لرتنک  تحت  ار  هقطنم  نیا  ياه  ردنب  اه  کیوشلب  یتشک  هدزیس  .دننک  ینیـشن 
يرتشیب يورشیپ  هب  مادقا  رضاح  لاح  رد  اه  کیوشلب  دسر  یمن  رظن  هب  هک  تسا  هداد  ربخ  یـسیلگنا  لارنژ  .دنتفرگ  سپ  زاب  هدش و 

ياه ورین  زا  دنتـسه ، رقتـسم  یلزنا  رد  ناـنچمه  هک  یکیوشلب  ياـه  ورین  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ  لودـلاک  یم  رد 24  (1) .دننک »
ذوفن يارب  یمیمـصت  هنوگ  ره  اهنآ  نینچمه  .دنهد  لیوحت  اهنآ  هب  ار  یـسور  نابلطواد  ناگوان  نانیـشنرس  دـندرک  اضاقت  یـسیلگنا 

تروص رد  هک  دـنا  هدـش  ایهم  تلود  ياضعا  هدـش و  یلوتـسم  تلود  رب  يدـیدش  ینارگن  .دـندرک  راـکنا  ار  ناریا  كاـخ  رد  رتشیب 
یم فارگلت 26  (2) .تسا » هدـناوخ  ارف  دادـغب  زا  ار  دوخ  یماـظن  گـنه  هس  ناتـسلگنا  شترا  .دـننک  تمیزع  نادـمه  هب  ترورض 

یم 1920، رد 22  (3) .درک » تیاکـش  للم  هعماج  هب  اه  کیوشلب  هلمح  اب  طاـبترا  رد  ناریا  هجراـخ  ریزو  : » تسا رارق  نیا  زا   1920
دنک یم  مالعا  ًاررکم  دنا ، هدرک  لاغـشا  ار  یلزنا  ردنب  هک  یکیوشلب  ياه  ورین  هدنامرف  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ  هلاقم  رـس  رد  زمیات 
.دوش یمن  هدید  دشاب ، خرـس  ياه  ورین  جورخ  زا  یکاح  هک  یتکرح  هنوگچیه  اما  .دـننامب  ناریا  رد  دـنرادن  دـصق  اه  کیوشلب  هک 

رد تسا  هدرک  رزخ  لحاس  دراو  ار  سفن  هزات  ياـه  ورین  هدـنامرف ، نیا  یلزنا ، ردـنب  قرـش  رد  لـیام  دـنچ  هلـصاف  هب  سکع  رب  هکلب 
رامش .دننک  یم  يورـشیپ  بونج ] تمـس  هب   ] اراتـسآ زا  یلحاس  طخ  هیـشاح  رد  خرـس  شترا  ياه  ورین  زا  يرگید  رامـش  هک  یلاح 

رد رتشیب  ياوق  زکرمت  هرابرد  یلاسرا  ياه  شرازگ  رگا  .دنا ؟ ...  هدرک  تکرح  لیبدرا  تمـس  هب  ناریا  كاخ  قمع  رد  زین  يرگید 
یسیلگنا ياه  ورین  .تشاد  یسور  هدنامرف  تین  نسح  تقادص و  هب  يرتشیب  نانیمطا  دش  یم  هاگنآ  دیسر ، یمن  مه  رس  تشپ  وکاب ،

یلصا هداج  رد  رهـش  نیلوا  یلزنا و  یلیام  هدزناش  رد  تشر  .دنا  هدش  فقوتم  تشر  رد  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  یلزنا  ردنب  لرتنک  هک 
ناشفادها دربشیپ  تهج  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  یتیزم  اه ، کیوشلب  هار  رس  رب  عنام  ندوبن  .تسا  نارهت  تمس  هب 

یم 1920  19 خروم ، 761 . 63/91 هرامش 16 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
یم 1920  24 خروم ، 761 . 63/91 هرامش 17 ، لودلاک  مارگلت  - 2

یم 1920  26 خروم ، 761 . 66/91 هرامش 852 ، سیوید ، مارگلت  - 3
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میا هدمآ  ام  هک  یعقوم  رد  مه  نآ  لحم ، عاضوا  .دننامن  رظتنم  یکمک  ياوق  ندیسر  يارب  زگره  تسا  هدش  ثعاب  دنک و  یم  يرای 
رد لماک  تروص  هب  ناریا  لامـش  ًابیرقت  عقاو  رد  .دـنک  یمن  ام  هب  یکمک  نادـنچ  مینک ، مرن  هجنپ  تسد و  يرتشیب  تالکـشم  اب  اـت 

ناردـنزام و نالیگ ، هک  ینوناق  یب  رـسدوخ و  دارفا  يور  يا  هظحالم  لباق  ریثأـت  خرـس  تاـغیلبت  ...دراد  رارق  اـه  کـیوشلب  راـیتخا 
هتخیـسگ مه  زا  ياه  ورین  هک  يدـج  رطخ  .تسا ...  هتـشاذگ  دـنا  هدرک  یمارآ  ان  بوشآ و  راچد  ار  روشک  زا  يرایـسب  ياه  شخب 

هک اه  کیوشلب  زا  یکدنا  رامش  دنتسه و  يریاشع  رگتراغ  ياه  هتسد  دنک ، یم  دیدهت  یلامش  ياه  ناتسا  رد  ار  يدنه  یسیلگنا و 
زوـنه : » تسا رارق  نیا  زا  لـکینورک  یلید  یم 1920  شرازگ 25  .دنرادن » ینادـنچ  رطخ  دـنا ، هدـش  هقطنم  نیا  دراو  شیپ  يدـنچ 

دنا هدرکن  يورشیپ  هب  مادقا  رزخ  یلحاس  ياهرهش  رد  اه  کیوشلب  .مینزب  يا  هنالوجع  راک  هب  تسد  هک  دنک  یمن  باجیا  ترورض 
لامـش رد  اه  کیوشلب  ینونک  يورـشیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  : » دیازفا یم  سیوید  .دنرادن » ار  راک  نیا  ماجنا  میمـصت  هجو  چـیه  هب  و 
دوجو دوش  تیاده  وکسم  زا  هک  یتسایـس  چیه  هطبار  نیا  رد  (1)و  رزخ ؛  هیـشاح  یبالقنا  ياه  تلود  يوس  زا  تسا  یمادـقا  ناریا 

رد : » تسا نینچ  ندنل ، همانزور  شـش  رد  هدش  جرد  بلاطم  ساسا  رب  عاضوا  زا  اکیرمآ ]  ] هجراخ روما  ترازو  یبایزرا   (2)« .درادن
ود لصاف  دح  رد  هک  رزخ ، هیـشاح  رد  يزرم  کچوک  ردـنب   ) دـندش اراتـسآ  لحاس  دراو  کیوشلب  ياه  ورین  زا  یهورگ  یم ، مهد 

هدافتسا لباق  ردانب  زا  یکی   ) دندرک لاغشا  ار  یلزنا  ردنب  خرس  شترا  یتشک  هدزیس  یم  مهدجه  رد  و  تسا ؛) هدش  عقاو  ناجیابرذآ 
نیمه رد  دعب  يدنچ  .دش  نالیگ ) یلحاس  ناتسا  زکرم   ) تشر دراو  درک و  ینیشن  بقع  یسیلگنا  کچوک  ناگی  ناریا .) لامـش  رد 

نیا تسا ؛ اـه  یلگنج  رارقتـسا  زکارم  زا  یکی  تشر  .دـندش  هتفرگ  تراـسا  هب  خرـس  ياـه  ورین  تسد  هب  یـسیلگنا  رـسفا  رهش 23 
.تسا هورگ  نیا  مهم  رصانع  زا  ناخ  کچوک  مان  هب  يدرف  دنا و  هتفرگ  لکـش  یگزات  هب  هک  دنتـسه  یتسینومک  یتالیکـشت  هورگ ،
تلود هک  نآ  زا  سپ  .تخادرپ  ناتـسلگنا  اب  تفلاخم  هب  دـعب  يدـنچ  اما  دـش ؛ گـنج  دراو  اـه  كرت  هیلع  لاـس 1917  رد  درف  نیا 

نیرت مهم  ...دش  دحتم  اه  کیوشلب  اب  ناخ  کچوک  درک ، دیعبت  نارهت  زا  ار  وا  ناریا 

( راتساریو  ) .تسا رزخ  هیشاح  یتسیلایسوس  راتخمدوخ  ياه  يروهمج  ناجیابرذآ و  ًالامتحا  روظنم  - 1
یم 1920  28 خروم ، 761 . 67/91 هرامش 2929 ، مئامض ، سیوید و  شرازگ  - 2
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، وکسم ناتسلگنا و  طباور  ( 2 ، ) ناریا هب  ناتسلگنا  تادهعت  ( 1 : ) تسا رارق  نیا  زا  اه  کیوشلب  هلمح  زا  سپ  لـئاسم  تاـعوضوم و 
رد ( Mr. Bonar Law  ) رانوب نوناـق  بیوصت  هب  هجوت  اـب  ( 1  ) دروـم هب  طاـبترا  رد  .قارع  ناریا و  یتـفن  ياـه  هاـچ  تینما  ( 3)

ناتسلگنا ( 3  ) دروم اب  طابترا  رد  ...دنک  یمن  ناریا  زا  تنایـص  هب  مزلم  ار  ناتـسلگنا  هجو  چیه  هب  سیلگنا ، ناریا و  دادرارق  ناملراپ ،
.دنتسه يدنه  اهنآ  موس  ود  هک  تسا  زابرـس  لماش 70000  ورین  نیا  .دـنک  هیکت  دراد ، قارع  رد  هک  یکدـنا  يورین  هب  تسا  روبجم 

نیا هب  دیاب  دوش ؛ یم  تیاده  یـسیلگنا  نارـسفا  یهدنامرف  تحت  هک  تسا  یناریا  زابرـس  لماش 5500  زین  ناریا  بونج  نارادـگنفت 
راـیتخا رد  نوـنکا  ناریا  يرمرادـناژ  .مینک  هفاـضا  دـندوب  اـه  يدـئوس  یهدـنامرف  تـحت  نـیا  زا  شیپ  هـک  ار  مرادـناژ  ماقرا 8400 

رب اهنآ  یهدـنامرف  هک  دـنراد  دوجو  زین  یناریا  قازق  هب 8000  کیدزن  يزیچ  نیا  رب  هوالع  .دراد  رارق  ناتـسلگنا  یماـظن  ناراشتـسم 
(1) .دنتسه » یسیلگنا  دض  تدش  هب  هک  تسا  سور  يرازت  نارسفا  هدهع 

: دوب هدرک  شکورف  نارهت  رد  بارطضا  ساره و  یم  هام  زور  نیمکی  یس و  ندیسر  ارف  اب 

ات ناریا ، هب  کیوشلب  ياه  ورین  يوس  زا  یعقاو  هلمح  کی  رطخ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  مناسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  هک  مرختفم 
یـسور و ياـه  یتـشک  تینما  نیمـضت  يارب  ًافرـص  یلزنا  هـب  ریخا  هـلمح  دـسر  یم  رظن  هـب  .تـسا  هدرک  شکورف  یمولعماـن  تدـم 
هک دنتـسه  یقطانم  فرـصت  یپ  رد  اهنآ  نمـض  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  دـنا ، هدـش  هقطنم  نیا  دراو  یگزات  هب  هک  اـهنآ  نانیـشنرس 

هرهلد اهنآ ، فده  ندوب  صخشمان  هب  هجوت  اب  یلزنا ، هب  اه  کیوشلب  دورو  يادتبا  رد  .دشاب  هتشادن  ینادنچ  يراوشد  اهنآ  نتـشادن 
هک درک  لیبموتا  يدادعت  تساوخرد  یـسیلگنا  تاماقم  زا  هسنارف  راتخمریزو  هلـصافالب  .دش  امرفمکح  نارهت  رب  يدیدش  ینارگن  و 

ار ناریا  میقم  نایوسنارف  دوخ و  دناوتب  وا  ات  دـنداد  رارق  وا  رایتخا  رد  لیبموتا  یفاک  دادـعت  يو ، تساوخرد  لوبق  اب  زین  اه  یـسیلگنا 
رد هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  و  دز ؛ یم  نماد  مدرم  هرهلد  سرت و  هب  نامز  نیا  رد  نایوسنارف  نیا  رارف  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .دـناسرب  قارع  هب 

هلمح رطخ  ًالوصا  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  و  دوب ؛ زایندروم  تخس  یماظن  تایلمع  يارب  لقن  لمح و  لیاسو  طیارش  نآ 

نئوژ 1920  10 خروم ، 741 . 47/91 هیغالبا ، - 1
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تخـس هسنارف  راتخمریزو  تساوخرد  نیا  زا  تاماقم  ریاس  ناتـسلگنا و  راتخمریزو  دوبن ، يروف  ّداح و  طیارـش  نآ  رد  اه  کـیوشلب 
يوسنارف هیقب ] ، ] تسا هتفرگ  مارآ  عاضوا  هک  الاح  و  دندرک ؛ در  ار  نارهت  زا  تمیزع  اه  يوسنارف  زا  يا  هدع  هتبلا ]  ] .دندش تحاران 

زا اما ]  ] .تسا هدـش  دراو  همطل  نارهت  رد  هسنارف  ترافـس  تیثیح  رابتعا و  هب  هجیتن ] رد  [ ؛ دـنا هتفرگ  ندـنام  هب  میمـصت  ًاتقوم  مه  اه 
ناریا تلود  عاضوا ، نیا  لوط  رد  .دـیازفیب  دوخ  رابتعا  هب  تسناوت  شا  یگداتـسیا  تابث و  ببـس  هب  ناتـسلگنا  ترافـس  رگید  يوس 

اه كرادت  دیهمت و  نیا  لاح ، نیا  اب  .دنک  لقتنم  نادمه  هب  ار  تلود  ّرقم  ترورـض  تروص  رد  هک  دوب  هدرک  ندش  هدامآ  هب  عورش 
رضحتسم هجراخ  ترازو  .تسا  نارهت  زا  رارف  رکف  هب  تلود  هک  دنتسناد  یمن  هجو  چیه  هب  مدرم  دش و  یم  ماجنا  یفخم  تروص  هب 

بونج زا  ناریا  تلود  زاین ، تروص  رد  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  هک  تسا - هتفرگ  رارق  دادـغب  نارهت - ریـسم  رد  نادـمه  هک  تسا 
اه شرازگ  تسا و  شیازفا  لاح  رد  تدش  هب  نیوزق  رد  ناتـسلگنا  ياه  ورین  رامـش  .درک  دـهاوخ  تکرح  قارع  تمـس  هب  نادـمه 

یلزنا ات  رضاح  لاح  رد  طخ  نیا  دوب ؛ دهاوخ  دادغب  زا  یسیلگنا  ياهورین  شرتسگ  طخ  هطقن  نیرخآ  نیوزق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح 
.تسا (1) هتفای  دادتما  تشر  و 

هلمح دـسر  یم  رظن  هب  هک  اـجنآ  زا  لاـح ، ره  هب  : » دروآ تسد  هب  ار  دوخ  يدرـسنوخ  هسنارف  راـتخمریزو  نئوژ  هاـم  ندیـسر  ارف  اـب 
هنماد رد  دوخ  یناتـسبات  هاگتماقا  هب  هدـش و  مارآ  هسنارف  راتخمریزو  تسا ، هداتفا  ریخأت  هب  یمولعمان  نامز  ات  نارهت  هب  اـه  کـیوشلب 

(2) .تسا » هدرک  ناکم  لقن  نارهت ] لامش   ] ياه هوک 

« نالیگ يروهمج   » و ناریا » خرس  بالقنا  هتیمک  »

دوجو هب  ناریا  رد  اه  کـیوشلب  هک  یتالکـشم  اـب  طاـبترا  رد  : » دـنک یم  شرازگ  ار  يدـیدج  هورگ  روهظ  لودـلاک  نئوژ ، رد 14 
طـسوت ناریا  كاـخ  لاغـشا  دروـم  رد  ناریا  هجراـخ  ترازو  يراودا  تشادداـی  هـمجرت  هماـن  نـیا  همیمــض  هـب  مرختفم  دـنا  هدروآ 

زین و  اه ، کیوشلب 

یم 1920  31 خروم ، B 00. 891 / 1 هرامش 587 ، مئامض ، لودلاک و  شرازگ  - 1
يالوج 1920  8 خروم ، 891 . 1168/00 هرامش 8 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 2
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دناوت یمن  سک  چـیه  هک  تسا  مولعمان  يردـق  هب  عاضوا  .میامن  لاـسرا  ار  هراـب  نیا  رد  يوروش  هیـسور  ناریا و  نیتلود  تارکاذـم 
هتیمک  » يوس زا  هک  یمارگلت  ود  همجرت  نینچمه  .دنتـسه  نظءوس  دروم  تخـس  زین  اـهنآ  دـنک و  ینیب  شیپ  ار  اـه  کـیوشلب  راـتفر 

هب يزاین  هدوب و  راکشآ  اه  مارگلت  نیا  ياوتحم  .دوش  یم  لاسرا  امـش  يارب  هدیـسر ، ام  ترافـس  هب  تشر ، رد  ناریا » خرـس  بالقنا 
نیا هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  داد و  ینادنچ  تیمها  نالیگ  رد  لالقتـسا » مالعا   » نیا هب  ناوت  یمن  زونه  لاح  نیا  اب  .درادـن  حیـضوت 

خیرات 12 رد  ناریا  خرـس  بالقنا  هتیمک  مارگلت  نیلوا  .دراذگب » ياجرب  يدج  رثا  دناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  یتفرـشیپ  نانچنآ  شبنج 
مان هب  نارهت ! رد  یجراخ  يارفس  ناگدنیامن و  رگید  هسنارف و  اکیرمآ ، ياه  هناخ  ترافس  : » دیسر اکیرمآ  ترافـس  هب  نئوژ 1920 

تقوم تلود  مالعا  اب  تسا ، هتـساخاپ  هب  نئوژ 1920 )  6  ) ناضمر 1338 مهدـجه  رد  هک  ناریا ، خرـس  بـالقنا  هتیمک  ناریا ، تلم 
هلئـسم نیا  دوش  یم  اضاقت  امـش  مرتحم  ترافـس  زا  مارتحا  لامک  اب  .دنک  یم  مالعا  خوسنم  ار  یهاشنهاش  ماظن  ناریا ، رد  يروهمج 

نیا زا  مارگلت  نیمود  .ناریا » خرـس  بالقنا  هتیمک  اضما )  ) .دـیناسرب تختیاپ  رد  یجراـخ  يارفـس  رگید  دوخ و  تلود  عـالطا  هب  ار 
زا سپ  نارهت ؛ رد  رـضاح  یجراخ  يارفـس  تاماقم و  رگید  هسنارف و  اـکیرمآ ، مرتحم  ياـه  ترافـس  يارب  يا  هیمـالعا  : » تسا رارق 
اپ ریز  ار  ناریا  یفرط  یب  هناـملاظ ، قرط  زا  دوخ  عورـشمان  فادـها  ندرک  یلمع  روظنم  هب  ناتـسلگنا  تلود  یناـهج ، گـنج  زاـغآ 

قوس طاطحنا  داسف و  تمس  هب  ار  ناریا  تلم  تنطلس و  نیاربانب  .درک  دراو  ناریا  كاخ  هب  ار  یسیلگنا  یماظن  ياه  ورین  هتـشاذگ و 
نآ مدرم  ناریا و  للملا ، نیب  گنج  زا  سپ  هک  دش  دهعتم  ًاحیرص  ناتسلگنا  تلود  ناریا ، مدرم  رامش  یب  تایاکش  هب  خساپ  رد  .داد 

راـشف و سلجم ، باـیغ  رد  اـما  دـش ، رارقرب  ًامـسر  حلـص  تفاـی و  ناـیاپ  گـنج  .دـش  دـنهاوخ  صـالخ  یـسیلگنا  نازابرـس  رـش  زا 
اهنآ .دندرک  مالعا  یماظن  تموکح  اه  ناتـسا  قطانم و  رگید  تختیاپ و  رد  دش ؛ رتشیب  ناریا  مدرم  رب  هدش  لیمحت  ياه  تیدودـحم 

رد هک  دندش  عنام  اهنآ  نیا  رب  هوالع  .تسا  ام  یلم  ياه  هتساوخ  فلاخم  ًاساسا  هک  دندرک  دقعنم  ام  روشک  اب  يروآ  مرـش  همانقفاوت 
مدرم یمامت  مان  هب  .میناـسرب  همه  شوگ  هب  ار  ناریا  هدـید  متـس  مدرم  داـیرف  هدرک و  راکـشآ  ار  دوخ  ضارتعا  ناتـسود ، رـشب  عمج 

دادرارق اه و  همانقفاوت  مامت  تسا و  هدرک  مالعا  يروهمج  تلود  نالیگ  رد  نارهت ، هب  ندمآ  زا  لبق  ناریا ، يروهمج  ياروش  ناریا ،
دقعنم ناتسلگنا  ناریا و  نیتلود  نایم  تختیاپ  رد  يروهمج  ناملراپ  لیکشت  زا  شیپ  هک  ار  ییاه 
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(1) .ناریا » خرس  بالقنا  هتیمک  اضما )  ) .دنک یم  مالعا  نکی  مل  نأک  ینوناقریغ و  ار  اهنآ  هدرک و  در  دش ، دهاوخ  دقعنم  ای  هدش و 

یلزنا رد  هک  یکیوشلب  ياه  ورین  .تسا  مهبم  صخشمان و  نانچمه  ناریا  یـسایس  عاضوا  : » دسیون یم  نئوژ 1920  رد 16  لودلاک 
يورشیپ ربارب  رد  تمواقم  دروم  رد  تسا و  هدرک  ینیشن  بقع  نیوزق  ات  ناتسلگنا  شترا  .دنا  هدرک  فرـصت  ار  تشر  دندوب ، هدنام 

زا يوریپ  هب  نالیگ  یلحاس  ناتـسا  نینکاس  .تسا  ناوتاـن  ددرم و  لومعم  قبط  مه  ناریا  تلود  .تسا  ددرم  اـه  کـیوشلب  یلاـمتحا 
هاش زا  ارزولا  سیئر  ...دنتسه  اه  کیوشلب  فلاخم  هک  تسا  یتالیکشت  لرتنک  تحت  زیربت  اما  دنا ؛ هدرک  لالقتسا  مالعا  زیربت  مدرم 

(2) .دهدب » وا  هب  طرش  دیق و  نودب  لماک و  تارایتخا  شمارآ ، نتخاس  رارقرب  تالکشم و  رب  ندمآ  قیاف  روظنم  هب  هتساوخ 

: دنک یم  شرازگ  اه  یلگنج  رطخ  هرابرد  يرتشیب  تاحیضوت  لودلاک  يالوج 1920 ، مارگلت 8  رد 

ياه کیوشلب  هک  یم ، مهدـجه  زا  صوصخ  هب  تسا ، هتـشاد  ناریا  لامـش  رد  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  مسیوشلب  هتـشذگ  هام  هس  رد 
یم راظتنا  هک  اجنآ  زا  اه ، کیوشلب  هلمح  زا  سپ  .دـندناشن  بقع  تشر  اـت  ار  یـسیلگنا  ياـه  ورین  یلزناردـنب ، هب  هلمح  اـب  یـسور 

، لاـح نیا  اـب  .دـش  اـمرفمکح  نارهت  رب  بارطـضا  سرت و  نیرتـشیب  دـننک ، ذوفن  ناریا  كاـخ  لـخاد  هب  تعرـس  هب  ناـمجاهم  تفر 
ینیشن بقع  ...دنتشگزاب  وکاب  هب  سپس  هدرک و  هرداصم  دوب  لمح  لباق  هک  ار  يزیچ  ره  و  فقوت ؛ یلزنا  رد  زور  دنچ  اه  کیوشلب 
.دندمآ نیوزق  هب  هدرک و  هیلخت  ار  تشر  زین  دـعب  زور  دـنچ  تساک و  ناتـسلگنا  رابتعا  زا  تدـش  هب  تشر  زا  اه  یـسیلگنا  هنالوجع 

اب نیوزق  رد  دور  یم  راظتنا  دنـشاب  هدرک  يورـشیپ  اـه  کـیوشلب  هچناـنچ  دـندش و  نیوزق  مزاـع  دادـغب  زا  تعرـس  هب  یکمک  ياوق 
زا يرامـش  ...دـنا  هدرک  لاغـشا  ار  رزخ  يایرد  ردانب  تشر و  اهنت  نونکات  اهنآ  لاح ، نیا  اب  .دـنوش  ور  هبور  اـه  یـسیلگنا  تمواـقم 

هب ار  زاقفق  میقم  نایناریا  زا  يدایز  رامش  اه  کیوشلب  .دنتسه  رقتسم  فارطا  قطانم  نالیگ و  رد  نانچمه  اه  سور 

نئوژ 1920  14 خروم ، B00. 891 / 2 هرامش 593 ، مئامض ، لودلاک و  شرازگ  - 1
نئوژ 1920  16 ، 891 . 1153/00 هرامش 19 ، لودلاک ، مارگلت  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_101_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:102

، دنا هدیمان  ناریا » خرـس  بالقنا  هتیمک   » ار دوخ  نالیگ  ياه  یلگنج  هارمه  هب  هک  يا  هدع  نینچمه  .دنا  هدروآ  ناریا  هب  دوخ  هارمه 
هتیمک نیا  .دـنا  هدرک  مـالعا  یغلم  ار  تنطلـس  هدرک و  مـالعا  يروهمج » تقوـم  تلود   » ناریا لامـش  رد  نئوژ 1920  خیرات 6  رد 

رد يزکرم  تلود  تاماقم  ...تسا  هدرک  مالعا  ناتـسلگنا  هیلع  ار  دوخ  يواعد  نارهت  هب  یمارگلت  لاسرا  اـب  خرـس ) بـالقنا  هتیمک  )
.دندرگزاب نارهت  هب  هدرک و  كرت  ار  ناتسا  نیا  دنا  هدش  روبجم  نالیگ 

ياه تایلام  روکذـم  تلود  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـه  شرازگ  اـما  .تسا  رارقرب  مظن  مارآ و  نـالیگ  رد  عاـضوا  دـسر  یم  رظن  هب 
، ناریا رگید  یبالقنا  ناتـسا  اب  دنا  هدرک  یعـس  راب  نیدنچ  نونکات  اهنآ  ...تسا  هدرک  لیمحت  نالیگ  نادـنمتورث  رب  ینیگنـس  رایـسب 

ورین داحتا  تعاس  نیا  ات  دنتـسه ، یکیوشلب  دض  ناجیابرذآ  نویبالقنا  هک  اجنآ  زا  اما  دـننک ؛ رارقرب  کیدزن  هطبار  ناجیابرذآ  ینعی 
هک دش  زاغآ  ینایناریا  زا  هدع  نآ  يوس  زا  تیالو  ود  نیا  رد  یبالقنا  تکرح  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دـنا  هدرک  در  ار  فرط  ود  ياه 

یلگنج نارای  هارمه  هب  تسا ) نالیگ  يروهمج  تلود  ربهر  ًارهاظ  هک   ) ناخ کـچوک  ...دـندوب  هدرک  ققحم  ار  تیطورـشم  ًـالبق ] ]
اهنآ زا  يریثک  هدع  اما  دندش ، میلست  اه  قازق  نیا  زا  یشخب  .دننک  میلست  ار  دوخ  دنتساوخ  اه  قازق  زا  نالیگ  ياه  کیوشلب  دوخ و 

تیاهن رد  دندش ، هتشک  قازق  یس  اهنت  اه  کیوشلب  هتشک  تسیود  لباقم  رد  هکنیا  اب  گنج ، نتفرگرد  اب  .دنتفرگ  گنج  هب  میمصت 
نازیم اه و  ورین  رامش  اه  کیوشلب  نالیگ ، ثداوح  اب  نامزمه  ...دنریسا  کیوشلب  ياه  ورین  تسد  رد  نونکا  هدش و  میلست  اه  قازق 
تمـس زا  اه  کیوشلب  هک  تسا  هدـش  عیاش  یتح  دـنهد و  یم  شیازفا  ناسارخ  داـبآرتسا و  ناردـنزام ، قطاـنم  رد  ار  دوخ  تاـغیلبت 

.درک دنهاوخ  هلمح  نارهت  هب  قرش  لامش 

: درب یم  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  شرازگ  لودلاک 

يدیدش ینمشد  یـضاران ، مدرم  ...دنتـسه  هلودلا  قوثو  يریگ  هرانک  طوقـس و  زا  مدرم  لماک  تیاضر  رگنایب  یبالقنا  ياه  ناتـسا 
هک تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  اهتدـم  ات  دـهد ، همادا  دوخ  یبلط  يرترب  هب  ناتـسلگنا  هچنانچ  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  ناتـسلگنا  هیلع 
هک تازیهجت  نازیم  ره  ورین و  دادـعت  ره  تسا  هدرک  مالعا  ناتـسلگنا  رگید ، يوس  زا  اـما  .ددرگزاـب  هقطنم  نیا  هب  شمارآ  حـلص و 

ار عاضوا  ات  تفرگ  دهاوخ  راک  هب  دشاب  مزال 
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.داد (1) دهاوخ  همادا  ناریا  یماظن  لاغشا  هب  هک  هدرک  نالعا  ًاحیرص  دروآرد و  دوخ  لرتنک  تحت 

هلودلا قوثو  يافعتسا  هاش و  تشگزاب 

تحایـس لاح  رد  نانچمه  هاشنهاش ، ترـضح  یلعا  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  ار  هاش  یلامتحا  تشگزاب  لودـلاک  لیروآ 1920   10
« .ددرگزاب ناریا  هب  نئوژ  ای  یم  هام  رد  يو  هک  دور  یم  راـظتنا  .تسا  هدـش  توعد  ًامـسر  اـیلاتیا  هاـش  فرط  زا  ًاریخا  تسا و  اـپورا 

یلعا هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  راضحتـسا  هب  مرختفم  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ  دادـغب  رد  هاش  روضح  دروم  رد  رزیاه  لوسنک  (2)
اب راطق  هاگتسیا  رد  يو  .دش  دادغب  دراو  هرـصب  زا  راطق  اب  رهظ  زا  دعب  تعاس 6  یم  هعمج 21  زور  ناریا ، هاش  ازریمدمحا ، ترضح 

؛ نوسلیو .ت  .دلونرآرـس  گنهرـس  بیاـن  یماـظنریغ ، رـسیمک  نیدـلاه ؛ رلمیآ  رـس  دبهپـس  هقطنم ، رد  سیلگنا  ياوق  لـک  هدـنامرف 
ياه لوسنک  ناگدنیامن  ترـضح  یلعا  دعب  ياه  زور  رد  .درک  رادید  دادغب  نایعا  هوجو  و  روفلاب ؛ گنهرـس  بیان  یماظن ، هدنامرف 

و دوب ؛ رامیب  هسنارف  لوسنکرـس  .دـندرک  تاقالم  هاش  اب  زین  هسنارف  لوسنک  بیان  اکیرمآ و  لوسنک  .تفریذـپ  روضح  هب  ار  یجراـخ 
بلاج و يرفـس  ار  دوخ  رفـس  ناشیا  میدرک و  وگتفگ  اپورا  دروم  رد  هاش  اب  یکرت  نابز  هب  نم  .دوب  هدمآ  وا  فرط  زا  لوسنک  بیان 

دروـخرب دادـغب ، یلیاـم  راـهچ  رد  نیمظاـک ، مرح  تراـیز  رد  هاـش  هـک  داد  ربـخ  نـم  هـب  یقثوـم  عـبنم  ...دــندرک  فیــصوت  حرفم 
ناربهر زا  یکی  .تفر  رهـش  نیا  هب  ترایز  يارب  زور  نامه  رد  ارفـس ، اـب  تاـقالم  زا  سپ  هاـش  .تسا  هدرک  هبرجت  ار  يدـنیاشوخان 

عفانم زا  تنایـص  هک  تسا  هداد  خساپ  زین  هاش  .تسا  هتخورف  اه  یـسیلگنا  هب  ار  تکلمم  يو  هک  ارچ  هدناوخ ، قیالان  ار  هاش  یناحور 
ترایز لاح  رد  سانـشان  تروص  هب  يو  هک  ینامز  هوـالع  هب  دـنزادرپب ؛ مدرم  يونعم  روما  هب  ناـیناحور  تسوا و  فیاـظو  زا  ناریا 

هب هدرک و  ضرع  يا  هنامرتحم  مالـس  هاـش  سپـس  .دننیـشنب  ثحب  هب  يروما  نینچ  دروم  رد  هک  تسین  تسرد  تسا ، نیمظاـک  مرح 
.دروخ یمن  مشچ  هب  هاش  صخش  رد  هجو  چیه  هب  دش ، یم  هدید  اپورا  رد  هاش  ياه  سکع  رد  هک  یتبالص  .تشگزاب  دادغب 

يالوج 1920  8 خروم ، 891 . 1168/00 هرامش 8 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
لیروآ 1920  10 خروم ، 891 . 1157/00 هرامش 7 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 2
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اب تسا  ددصرد  هاش  .تسا  هدرک  میمرت  يدایز  هزادنا  ات  ار  دوخ  تسوپ  كورچ  دـنچ  یحارج  لمع  اب  يو  هک  تسا  حـضاو  ًالماک 
تشگزاب لودلاک   (1)« .دوش ناریا  دراو  نیقناخ  قیرط  زا  یم  ما  یـس  هبنـشکی ، زور  ارماس ، فجن و  البرک ، سدـقم  نکاما  تراـیز 

ددص رد  يو  .دش  نارهت  دراو  نئوژ  مود  اپورا ، هب  ههام  هد  يرفس  زا  سپ  هاشنهاش ، ترضح  یلعا  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  هاش 
ار دوخ  رفـس  هاش  هک  دـش  ثعاب  ییاپورا  ياه  تلود  مرگ  لابقتـسا  اما  ددرگزاـب ، ناریا  هب  ررقم  دـعوم  زا  رتدوز  هتفه  نیدـنچ  دوب 

ياه ناتـسا  قارع و  رد  یمارآاـن  یمظن و  یب  ترـضح و  یلعا  يراـمیب  قارع و  ياـمرگ  لـیلد  هب  تیاـهن  رد  اـما  .دـنک  رت  ینـالوط 
فارشا نایعا و  نایرابرد ، .درک  تکرح  تختیاپ  تمس  هب  درک و  رظن  فرص  یمالـسا  سدقم  نکاما  ترایز  زا  يو  ناریا ، فلتخم 

زا سپ  .دندروآ  لمع  هب  ترضح  یلعا  زا  یمرگ  لابقتـسا  رهـش ، جراخ  رد  یتنطلـس  ياه  غاب  زا  یکی  رد  روشک  یمـسر  تاماقم  و 
تیعمج دوب و  هدش  نیئزت  یقرـش  ياه  شرف  اب  رهـش  ياه  نابایخ  .دش  رهـش  دراو  هاشنهاش  دیماجنا ، لوط  هب  تعاس  ود  هک  ییاریذپ 

رابتعا نارهت ، رد  لقادح  یمدرم ، روشرپ  مرگ و  لابقتسا  دندقتعم  يا  هدع  .دندرک  لابقتسا  هاش  زا  ناتـسلگ  یتنطلـس  خاک  ات  يدایز 
يا هنیباک  هدرک و  ذاختا  ترضح  یلعا  هک  یعضوم  هب  هاش  رابتعا  لاح ، ره  هب  .تسا  هداد  شیازفا  یمک  ار  هاش  لاوز  هب  ور  كدنا و 

يریگمـشچ دوبهب  ترـضح  یلعا  یمـسج  یحور و  عاضوا  رفـس  نیا  رد  ...دراد  یگتـسب  رایـسب  تسا ، هدش  لیکـشت  یگزات  هب  هک 
ناشیا تاعالطا  اهنت  هن  و  دهدب ) تسد  زا  تسناوت  یم  هک  ینزو  رثکادح   ) دش هتساک  يو  نزو  زا  دنوپ  داتفه  تدم  نیا  رد  .تشاد 

یگدـنز و هب  ترـضح  یلعا  یلک  درکیور  اه و  لآدـیا  اه ، هدـیا  هکلب  تفای  شیازفا  ناهج  یـسایس  لاوحا  عاـضوا و  ثداوح و  زا 
ياقآ : » دنک یم  شرازگ  نینچ  ناتسلگنا  دیدج  راتخمریزو  دورو  دروم  رد  نینچمه  لودلاک  .درک » رییغت  ندش  رتهب  تمس  هب  ناهج 

نیا تسا و  هلاس  جـنپ  لهچ و  يدرم  يو  .تسا  هدوب  لاعف  رایـسب  نونک  ات  ناـمز  نآ  زا  دـش و  نارهت  دراو  نئوژ  مراـهچ  رد  نمرون 
زا سپ  ویکوت و  رد  ناتـسلگنا  ترافـس  نزیار  يو  گنج ، لالخ  رد  .دریگ  یم  رارق  راتخمریزو  هاگیاج  رد  هک  تسا  راب  نیلوا  يارب 

(2) .دوب » سیراپ  رد  ناتسلگنا  حلص  نویسیمک  هژیو  رواشم  سب  شتآ 

یم 1920  24 خروم ، 891 . 43/001 هرامش 281 ، رزیه ، شرازگ  - 1
يالوج 1920  8 خروم ، 891 . 1168/00 هرامش 8 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 2
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ياه ناتسا  رد  یمظن  یب  بوشآ و  : » دسیون یم  نئوژ  رد 25  لودلاک  .دراد  هگن  راک  رس  رب  ار  هلودلا  قوثو  هنیباک  تسناوتن  نمرون 
ار ایاضق  تایئزج  يو  (1) .تسا » مارآ  عاضوا  رضاح  لاح  رد  .دش  ناریا  هنیباک  يریگ  هرانک  هب  رجنم  اه ، کیوشلب  هلمح  فلتخم و 

: دنک یم  شرازگ  نینچ 

هلودلا قوثو  میژر  هک  نایضاران ، زا  يدایز  رامش  دش و  زاغآ  فرط  ره  زا  یسایس  ياه  دنب  دز و  ترضح  یلعا  تشگزاب  ضحم  هب 
ییاه تبیـصم  اهیراتفرگ و  اهیراک و  منادن  زا  ار  وا  ات  دنتفاتـش  هاش  دزن  تعرـس  هب  تشاد ، اهنآ  ندمآ  دوجو  هب  رد  ییازـس  هب  شقن 

راک دوخ  ناوت  زا  شیب  هک  تسا  هداد  عالطا  هاـش  هب  ًاروف  مه  هلودـلا  قوثو  .دـنزاس  هاـگآ  دوب ، هدـش  روشک  دوخ و  ریگناـبیرگ  هک 
هاش و تسا  هدش  شرازگ  مه  ًالبق  هک  روط  نامه  .دوش ...  فاعم  تلود  تیلوئسم  تمحز و  زا  هک  تسا  لیام  نونکا  تسا و  هدرک 

زور دنچ  .دنا  هتـشاد  لادج  گنج و  مه  اب  تسا  هدرک  بصغ  هلودـلا  قوثو  هک  یتارایتخا  تردـق و  رـس  رب  راب  دـنچ  هلودـلا  قوثو 
شروش ندرک  مارآ  يارب  دنام ، یقاب  دوخ  دنـسم  رب  تسا  رارق  رگا  درک  تساوخرد  ارزولا  سیئر  ترـضح ، یلعا  تشگزاب  زا  سپ 
تـسا روز  زا  هدافتـسا  زا  رتهب  مدرم  ندرک  یـضار  هک  درک  ساسحا  هاش  اما  .دوش  هداد  ماـت  راـیتخا  وا  هب  روشک ، برغ  لامـش و  رد 

زور دـنچ  زا  سپ  .درک  میدـقت  ار  دوخ  یعطق  يافعتـسا  هلـصافالب  زین  ارزولا  سیئر  .درکن  تقفاوم  قوثو  تساوخرد  نیا  اب  نیاربانب 
.تسا ناتسلگنا  دنه و  مزاع  هک  دنیوگ  یم  درک ؛ كرت  ار  نارهت  تعرس  هب  سپـس  .دش  هتفریذپ  يو  يافعتـسا  یمگردرـس ، للعت و 
هلودـلا قوثو  هب  ًالمع  ناریا  هب  ناتـسلگنا  یناموت  رازه  هاجنپ  دصیـس و  هناـهام  کـمک  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  قثوم  ياـه  شرازگ 

ناریا تلود  تسد  هب  هوجو  نیا  زا  یغلبم  چیه  هتشادرب و  دوخ  يارب  ار  ریخا  هام  هس  ياه  تخادرپ  هلودلا  قوثو  دش و  یم  تخادرپ 
یهاگآ اب  دارفا  نیا  هتبلا  .دیدرگ  اپرب  نارهت  رد  يددعتم  تاعمجت  دش ، یعطق  هلودـلا  قوثو  يریگ  هرانک  هک  ینامز  .تسا  هدیـسرن 
ییاپرب زا  یهاگآ  اـب  زین  سیلپ  دـننز و  یم  یتامادـقا  نینچ  هب  تسد  یـسایس  تاـعمجت  ندوب  عونمم  دوجوم و  یماـظن  تموکح  زا 

یشالت چیه  تیعمج  نتخاس  قرفتم  يارب  نکمم ، تادیدهت  زا  یهاگآ  یتاعمجت و  نینچ 

نئوژ 1920  25 خروم ، 891 . 76/002 هرامش 20 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
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هاش زا  نیضرتعم  تاعمجت ، نیا  رد  .تسا  قباس  زا  رت  لاربیل  رایـسب  تلود  دیدج  ياه  تسایـس  دنک  یم  ساسحا  هک  ارچ  دنک ، یمن 
يرازگرب تسوگآ 1919 ؛ رد  ناریا  ناتـسلگنا  دادرارق  وغل  یماظن ؛ تموکح  ندش  هتـشادرب  دـنا : هدـش  دراوم  نیا  يارجا  راتـساوخ 

سلجم يروف  راک  هب  زاغآ  دـنا ؛ هدـش  باختنا  بلقت  اب  هک  یناگدـنیامن  رییغت  روظنم  هب  تاـیالو  ماـمت  رد  سلجم  تاـباختنا  ددـجم 
هلصافالب .تسا  ناملسم  روشک  کی  مدرم  يوس  زا  یهجوت  لباق  رایسب  تساوخرد  رخآ ، دروم  .یتلود  یبهذم و  ياوق  ییادج  یلم ؛

...دناوخ ارف  نارهت  هب  دندوب  هدش  دیعبت  ناشاک  هب  هک  ار  يدارفا  یمارگلت ، لاسرا  اب  ًاصخـش  هاش  هلودلا ، قوثو  يریگ  هرانک  زا  سپ 
رد 9 ناریا  ناتـسلگنا - دادرارق  اـب  طاـبترا  رد  : » تـشاد راـهظا  نـینچ  يا  هیمـالعا  راـشتنا  اـب  هلودلاریـشم )  ) دـیدج يارزوـلا  سیئر 

نآ يارجا  رـضاح  لاح  رد  اذل  دسرب ؛ سلجم  بیوصت  هب  تسیاب  یم  ارجا  زا  شیپ  همانقفاوت  نیا  هک  تسا ، حضاو  تسوگآ 1919 ،
نادـنمراک ناراشتـسم و  زا  يدایز  رامـش  لابق  رد  ناریا  تلود  نونکا  مه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  لاح ، نیا  اب  .دـش » دـهاوخ  فقوتم 

فیلکت نییعت  ات  دارفا  نیا  راک  همادا  هکنیا  اـب  .تسا  دـهعتم  دـنراد ، دادرارق  تلود  نیا  اـب  لاـس  هس  تدـم  هب  لقادـح  هک  یـسیلگنا 
ناراشتسم نیا  زا  یکی  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش  دنهاوخ  هتـشاد  هاگن  ناریا  رد  تدم  نیا  رد  ناراشتـسم  نیا  تسا ، مهبم  دادرارق 

: تفگ نم  هب  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  ناریا  تلود  رد  یمهم  تسپ  نونکا  تسا و  هدش  هتـسشنزاب  ناتـسلگنا  تلود  رد  تمدـخ  زا  هک 
هب تمدـخ  يارب  تسا  یتصرف  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  هک  ارچ  مناسرب ؛ ماجنا  هب  ار  يراـک  نینچ  مناوت  یم  هک  نیا  زا  ملاحـشوخ  »

تـسیل هب  ناتـسلگنا  یتلود  نادـنمراک  زا  يا  هدـع  زا  لکـشتم  نهآ ، هار  ییایرد و  ياه  نویـسیمک  ناتـسلگنا ».] هاـشداپ   ] مهاـشداپ
دسر یم  رظن  هب  دیعب  اه ، نویسیمک  نیا  ياضعا  دورو و  رد  دایز  ریخأت  لیلد  هب  اما  .دنا  هدش  هفاضا  نارهت  رد  رضاح  ياه  نویسیمک 

.دنناسرب (1) ماجنا  هب  ار  دوخ  تیرومأم  دننک  ادیپ  تصرف  هک 

تسا نکمم  هک  اجنآ  زا  : » دوب اه  یسیلگنا  لوبق  دروم  وا  نیشناج  اما  دش ، تحاران  هلودلا  قوثو  يریگ  هرانک  زا  ناتـسلگنا  هکنیا  اب 
هب هک  مرختفم  دشاب ، مهم  هجراخ  ترازو  يارب 

يالوج 1920  8 خروم ، 891 . 1168/00 هرامش 8 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
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رد .منک  لاسرا  امش  يارب  دیـسر ، پاچ  هب  ندنل )  ) هنایمرواخ هیرـشن  رد  يالوج 1920  رد 22  هک  ار  یمهم  هلاقم  هماـن  نیا  همیمض 
هلاقم نیا  زا  ییاه  شخب  رد  .تسا » هدـش  یـسررب  ناریا  رد  ناتـسلگنا  تسایـس  ًاصوصخ  ناـهج و  زا  شخب  نیا  عاـضوا  هلاـقم  نیا 

ام رانک  رد  گنج  ياه  لاس  مامت  رد  وا  .دـش  رانکرب  راک  زا  ام  ناتـسود  نیرتهب  زا  یکی  هلودـلا ، قوثو  ینوگنرـس  اـب  : » تسا هدـمآ 
دوب یسک  وا  .میتساوخ  یم  ام  هک  دوب  يزیچ  نآ  همه  نیا  درک و  يراشفاپ  ناریا  یفرط  یب  رب  يرگید  صخـش  ره  زا  شیب  داتـسیا و 

داجیا هب  هاش  لیامت  ینابرق  وا  رگا  .تسـشن  هرکاذم  زیم  رـس  رب  ام  اب  ناریا ، سیلگنا  دادرارق  داقعنا  يارب  گنج  زا  سپ  هلـصافالب  هک 
برغ هدرک  لیـصحت  هلودلاریـشم  .دـشاب  وا  يارب  ارزولا  سیئر  ناونع  هب  یبوخ  نیـشناج  دـناوت  یم  هلودلاریـشم  تسا ، هدـش  لوحت 
دروم گنج  لوط  رد  اهنآ  هقباس  هک  دـنراد  روضح  وا  هنیباک  رد  يدارفا  اـما  .دـنارورپ  یم  رـس  رد  يدـنلب  فادـها  ًـالامتحا  تسا و 

دـیدج و تلود  رادـتقا  تخادـنا ، ریخأت  هب  نیا  زا  شیب  ار  نآ  دـیابن  ناوت و  یمن  هک  سلجم  راک  هب  زاغآ  لاح ، ره  هب  .تسا  دـیدرت 
ماهلا وکـسم  زا  مه  ًامیقتـسم  رگا  یتح  هک ، دنراد  روضح  يدارفا  هک  ارچ  دـهد ؛ یم  رارق  یـساسا  ینومزآ  ضرعم  رد  ار  ناوج  هاش 

.دنتسین (1) نوصم  مواقم و  نادنچ  اه  کیوشلب  زیگنا  هسوسو  هدنبیرف و  تاغیلبت  ربارب  رد  دنریگن ،

ناریا سیلگنا  دادرارق  هرابرد  يروم  شرازگ  رخآ : مالک 

زوریف و هلودلا  ترـصن  هلودلا ، قوثو  ینعی  ناریا ، سیلگنا  دادرارق  یناریا  فرط  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  يرایـسب  راک  زاغآ  نامه  زا 
شرازگ اکیرمآ ، ترافس  رادراک  يروم ، تیمـسا  سالاو  ربماسد 1924 ، شرازگ 13  رد  .دـنا  هتفرگ  هوشر  یگمه  هلودـلا ، مراص 

: درک زوریف  هب  یتخس  هلمح  هداز  تعیرش  مان  هب  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  ربتکا 1924  خیرات 28  رد  هک  درک 

نهآ طخ  زایتما  يراذـگاو  هب  هراشا  اب  يو  .درک  مهتم  ناگناگیب » اب  دادرارق  ياـضما  رـضم و  تازاـیتما  ياـطعا   » هب ار  هدازهاـش  يو 
نیا رظن  هب  .تفرگ  تروص  زوریف  هدازهاش  تسد  هب  ًافرص  هک  دناوخ  روآ  نایز  يرما  ار  نآ  لاس 1920 ، رد  ناتسلگنا  هب  ناریا 

ربماون 1920 خروم 24  تسویپ 1186/891000 ، لودلاک و  هرامش 631  شرازگ  - 1
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يارب ناتـسلگنا ] اب   ] یجراخ تباقر  زا  نآ  کـمک  هب  هک  دوب  اـه  یـسیلگنا  تسد  رد  دـنمدوس  يا  هحلـسا  زوریف  هدازهاـش  هدـنیامن ،
باـسحتروص تسا  هدـش  ناریا  بیـصن  قیرط  نیا  زا  هک  يدوس »  » اـهنت .دـش  یم  يریگولج  روشک  نیا  رد  نهآ  طـخ  زاـیتما  بسک 

رد ناسدنهم  نیا  .دنک  تخادرپ  تسیاب  یم  یـسیلگنا  ناسدنهم  تاقیقحت  يازا  رد  ناریا  تلود  هک  تسا  يدنوپ  فازگ 000/180 
نونکا تسا ، هداد  نم  هب  وپـسلیم  رتکد  هک  یعالطا  رارق  زا  .دنا  هدرک  ناریا  رد  نهآ  طخ  ندیـشک  باب  رد  یتاعلاطم  ناتسبات 1920 

زوریف تشاد  راهظا  ناریا  سیلگنا  همانقفاوت  هب  هراشا  اـب  وپـسلیم  نینچمه  .دـنک  یم  هبلاـطم  هنارـصم  ار  غلبم  نیا  ناتـسلگنا  تراـفس 
یگنرز یکریز و  لیلد  هب  زوریف  هچرگا  .تسا  هدرک  اضما  ار  موش  همانقفاوت  نیا  ياـپ  ناریا  هجراـخ  ریزو  ناونع  هب  هک  تسا  یـسک 

هیلام ریزو  هلودلا ، مراص  .دنک  رارف  روشک  زا  دش  روبجم  ارزولا ، سیئر  هلودلا ، قوثو  .دشن  راچد  دوخ  ياکرـش  تشونرـس  هب  رتشیب 
يارجام رد  هک  یتسیاشان  رایـسب  شقن  ببـس  هب  زوریف  همه  نیا  اب  .تسا  هدـیزگ  تلزع  جـنک  ناهفـصا ، رد  دوخ  كـالما  رد  تقو ،
ياضما اب  زوریف  راگنا  .دـیامن  كاپ  هدـش  مأوت  يو  ماـن  اـب  هک  یگنن  ییاوسر و  زا  ار  دوخ  تسا  هتـسناوتن  زونه  درک ، يزاـب  دادرارق 

وـضع ود  اب  هارمه  نآ ، رب  هوالع  هک  دش  یمن  یـضار  دـیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  دوب ، شروشک  مادـعا  مکح  هباثم  هب  هک  يدادرارق 
مامت و ار  دادرارق  ات  تفرگ ، ناتـسلگنا  ترافـس  زا  مه  يدـنوپ  يا 000/131  هوشر  مراـص ،) قوثو و   ) ییاذـک ياوسر  ثلثم  رگید 

یلصا هخسن   ) ناریا رد  ریخا  عیاقو  باتک ]  ] هحفص 128 رد  ما ، هدید  هیضق  نیا  دروم  رد  هک  يریسفت  نیرتهب  .دناسر  ماجنا  هب  لامک 
، تیمـسا ژاتیمرآ  .يا  ياقآ   ) ناریا رد  سیلگنا  يداصتقا  راشتـسم  قباس  نواعم  روفلاب  ما  .یج  باـنجیلاع  ملق  هب  روسناـس ) نودـب  و 
، تاظحل نیرخآ  رد  لاح ، نیا  اب  : » دیوگ یم  شراگن  نیا  رد  روفلاب  ياقآ  .تسا  هدـمآ  ناتـسلگنا ) ییاراد  ترازو  تاماقم  زا  یکی 
، همانقفاوت ياضما  ياه  طرـش  شیپ  زا  یکی  ناونع  هب  ار  گـنیلرتسا  دـنوپ  اـب 131000  ربارب  یغلبم  تخادرپ  یناریا ، هرفن  هـس  هورگ 
دش و تقفاوم  طرـش  نیا  اب  .دش  یم  تخادرپ  نانآ  هب  دیاب  ناریا ] لوپ  ربارب  رد   ] هریل زور  خرن  هب  غلبم  نیا  لداعم  هک  .دندرک  نییعت 

عناق حیضوت  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  مینک ، تقد  ناتسب  هدب  نیا  رد  بوخ  رگا  .دش  تخادرپ  دادرارق  ياضما  زا  سپ  یمک  غلبم ، نیا 
فلاخم دادرارق  حور  اب  یلک  هب  راک  نیا  ًالوا ، .درک  ادیپ  نآ  دروم  رد  يا  هدننک 
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تخادرپ شور  ًایناث  دوش ؛ هنیزه  يداصتقا  راشتسم  رظنریز  شرافس و  هب  دیاب  همانقفاوت ، نتم  رد  روکذم  تخادرپ  هنوگره  اریز  دوب ؛
نیرت یناطیـش  نیرتدـب و  هک  دوب ، هدیـشوپ  يّرـس و  يردـق  هب  زین  لوپ  ییاـهن  دـصقم  و  دوـب ؛ لوـمعمریغ  ییانثتـسا و  يردـق  هب  زین 
طرـش نیا  اب  هدـنب  رظن  هب  دـش و  تخادرپ  ریزو  هس  هب  ًامیقتـسم  لوپ  .تساجب  ناتـسب  هدـب  نیا  يارجام  زا  اه  طابنتـسا  اه و  تشادرب 

هک یتقو  هک  دـش  ماجنا  هنایفخم  ردـق  نآ  راک  نیا  .دریگن  تروص  ییوج  سرپ و  هنوگچیه  نآ  ندـش  هنیزه  دروم  رد  هک  صخـشم 
نیا زا  ًاقلطم  دعب ،) هام  دودح 15   ) دش ارزولا  سیئر  دوب ، دادرارق  یسررب  یتروشم  ياروش  ياضعا  زا  یکی  دوخ  هک  مظعا ، رادهپس 

؛ تسا نشور  یعطق و  ًالماک  زیچ  کـی  ناـیم  نیا  رد  هک  منک  هفاـضا  دـیاب  ًاـمتح  روفلاـب ]  ] نم مه  ار  هتکن  نیا  .تشادـن  ربخ  ارجاـم 
همانقفاوت داـقعنا  كرحم  ار  زوریف  صخـش  هحفـص 122  رد  روفلاـب  .تسا » هدـشن  دراو  ناریا  تلود  هنازخ  هب  زگره  لوـپ  نیا  هـکنیا 

زا رفن  هس  بناج  زا  دـش ، همانقفاوت  ياـضما  هب  رجنم  دـعب  هاـم  تشه  هک  يا ، هماـن  مهاـفت  سیون  شیپ  : » دـناد یم  ناریا  ناتـسلگنا -
مراـص ازریمربـکا  ناریا ؛ دـنمتردق  نادرم  زا  یکی  هلودـلا ، قوثو  مظعاردـص  زا  دـنترابع  دارفا  نیا  .دـش  هئارا  ناریا  هنیباـک  ياـضعا 
تدش هب  شردام  نتشک  لیلد  هب  شیپ  لاس  دنچ  هک  اناوت  دنمتردق و  يدرم  هاش ، نیدلارفظم  هدازردارب  ناطلسلا و  لظ  رـسپ  هلودلا ،

زا .تسا  هاش  نیدلارفظم  هداز  رهاوخ  يردام  بناج  زا  هاشدمحم و  هدازردارب  شردپ  هک  هلودلا ، ترـصن  ازریم  زوریف  و  دش ؛ مان  دب 
ناریا رد  اـم  نمـشد  نیرت  كریز  نیرت و  لاـعف  رـضاح  لاـح  رد  تسا ، هدـش  هتخانـش  سیلگنا  رد  یبوـخ  هب  هک  رخآ  رفن  ناـیم  نیا 

.دنرادن اهنآ  ینمادکاپ  هب  يداقتعا  دامتعا و  مه  اه  یناریا  دوخ  یتح  هک  منک  فارتعا  دیاب  رفن  هس  ره  دروم  رد  ...تسا 

: دهد یم  همادا  نینچ  يروم 

، تسا هدرک  اپورا  رد  شدرگ  فرص  هتفرگ و  هلودلا  ترصن  ار  ناریا  تلود  زایتمالا  قح  دنوپ  رازه  هک 120  هداز  تعیرش  تاراهظا 
هرابرد ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تاـماقم  اـب  ندـنل  رد  راـهب 1920  رد  هلودـلا  ترـصن  هک  یتارکاذـم  هب  تسا  يا  هراـشا  هتبلا 

لاـس ناـمه  نئوژ  رد  یقفاوت  هب  ماجنارـس  تارکاذـم  نیا  .تشاد  بونج  تفن  زاـیتمالا  قـح  تباـب  زا  ناریا  تلود  هقوـعم  تاـبلاطم 
تباب زا  ناریا  هقوعم  تابلاطم  ناونع  هب  گنیلرتسا  دنوپ  نویلیم  مین  ًابیرقت  هک  داد  نت  یلح  هار  هب  نایرج  نیا  رد  زوریف  هک  دیماجنا ؛
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، دوب هجراخ  روما  ریزو  نآ  رد  زوریف  هک  قوثو  لیفولگنا  هنیباک  ( 1920  ) لاس نامه  يالوج  رد  .دوش  هتخادرپ  ناریا  تلود  هب  تفن 
ات داتـسرف  ندنل  هب  ار  تیمـسا  ژاتیمرآ  ياقآ  ًاروف  درک و  تفلاخم  زوریف  قفاوت  اب  يدعب ، يارزولا  سیئر  هلودلاریـشم ، .دش  نوگنرس 
رد يا  همانقفاوت  داقعنا  اب  تیاـهن  رد  تارکاذـم  نیا  .دنیـشنب  هرکاذـم  هب  یـسیلگنا  فرط  اـب  ناریا  هقوعم  تاـبلاطم  دروم  رد  ًاددـجم 
هب گنیلرتسا  دـنوپ  نویلیم  کی  تخادرپ  اب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  همانقفاوت  نیا  ساسا  رب  .تفای  همتاخ  لاس  نامه  ربماـسد 

یشنم لاـس 1922 ، رد  .دوـب  هدرک  قـفاوت  نآ  اـب  زوریف  هدازهاـش  هک  تسا  یغلبم  ربارب  ود  ًاـبیرقت  مقر  نیا  .درک  قـفاوت  ناریا  تلود 
نم هب  نارهت ، رد  یناریا  یسیلگنا - یتفن  تکرش  یسایس  لماع  میقم و  هدنیامن  یلریف ، .یس  .ویلبد  ياقآ  ( حتاف یفطصم   ) یـصاصتخا
عفن هب  دوخ  هک  ار  یقفاوت  ات  دوب  هتفرگ  ًاعقاو  دوب ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هداز  فیرـش  هک  ار ، يدنوپ  هوشر 000/120  زوریف  هک  تفگ 

ژاـتیمرآ ياـقآ  تخـس  ياـه  ینز  هناـچ  راـک و  زا  وا  لاـصفنا  زا  سپ  دربب .؛ شیپ  دوب ، هدرک  یحارط  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش 
تکرـش نیا  زا  هوـشر  تفاـیرد  زا  سپ  زوریف  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  .دریگب  سپ  زوریف ] زا   ] ار غـلبم  نـیا  درک  یعـس  تکرـش  تیمـسا ،

ناریا ناتسلگنا -  همانقفاوت  ياضما  يارب  ناتسلگنا  ترافـس  زا  هوشر  تفایرد  لابق  رد  نینچمه  و  دنک » لمع  دوخ  لوق  هب   » تسناوتن
(1) .تسا » فیثک  رادرب  هالک  کی  زوریف  : » تفگ هک  تفرگ  هدیدان  ار  نرول  یسرپ  رس  هتفگ  ناوت  یمن  دربن ، شیپ  زا  يراک 

یم دـهد و  یم  همادا  ناریا  رد  ریخا  ثداوح  هراـبرد  روفلاـب  باـتک  هدـشن  روسناـس  هخـسن  دروم  رد  ار  دوخ  ثحب  يروم  دـعب  زور 
هب روفلاـب  ياـقآ  تعجارم  زا  سپ  یکدـنا  لاـس 1922 ، رد  باـتک  نیا  راـشتنا  تسا ، علطم  هجراـخ  ترازو  هک  روطناـمه  : » دـسیون

نیا رد  هک  یـشور  هب  هجوت  .دش  هتـشاذگ  شوپرـس  نآ  رب  ناتـسلگنا  تلود  طسوت  هک  تشاد  لابند  هب  یـضارتعا  نافوت  ناتـسلگنا ،
دهاوخ هجوتم  یلعف ] شرازگ   ] مئامـض هب  هجوت  اب  هجراخ  ترازو  هک  روطنامه  .تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  دـش ، هتفرگ  راـک  هب  هلماـعم 

؛ ناریا لیفولگنا  يارزولا  سیئر  هلودلا ، قوثو  دنتفرگ : رارق  هلمح  دروم  ًادیدش  رفن  هس  سیلگنا ، ناریا و  دادرارق  داقعنا  زا  سپ  دش ،
هلودلا مراص  و  قوثو ؛ هنیباک  هجراخ  ریزو  زوریف ، هدازهاش 

ربماسد 1924  13 خروم ، 701 . 181/9111 هرامش 787 ، يروم ، شرازگ  - 1
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ياضما زا  سپ  هک  تسا  مهتم  قوثو  .دـندناسر  اـضما  هب  ار  نآ  هدرک و  یحارط  ار  روکذـم  دادرارق  دارفا  نیا  .وا  هنیباـک  هیلاـم  ریزو 
دنوپ غـلبم 000/131  هب  يا  هوـشر  : » دـیوگ یم  دروـم  نیا  رد  روفلاـب  ياـقآ  .تـسا  هدرک  تفاـیرد  هوـشر  دـنوپ  دادرارق 000/131 

رد هک  يا  هلاقم  .دریگن » تروص  یمالعتـسا  چیه  نآ  فرـصم  دروم  رد  هک  نیا  هب  طورـشم  دـش  تخادرپ  ریزو  هس  نیا  هب  ًامیقتـسم 
تفایرد زا  ار  وا  دناوخ و  ساسا  یب  هلودلا  قوثو  دروم  رد  ار  روفلاب  ياقآ  تاراهظا  دش ، رشتنم  رتیور  رابخا  هیرشن  رد  ربماون 1922 

، تیاکـش نیا  يریگیپ  اـب  .تسا  هدرک  تیاکـش  وا  هیلع  اـجبان  تمهت  لـیلد  هب  ارزوـلا  سیئر  هک  درک  مـالعا  تـسناد و  اربـم  هوـشر 
قوثو هک  تیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دش  فیقوت  روکذـم  باتک  تفرگ و  رارق  دـییأت  دروم  ناریا  قباس  يارزولا  سیئر  تاراهظا 

هک دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  درادـن ، لابند  هب  یـضارتعا  چـیه  ناریا  رد  يراوخ  هوشر  و  تساهیناریا ؛ هیقب  نوچمه  یناریا  کی  هلودـلا 
نینچ هب  تسد  دوب ، ضحم  تیعقاو  تالامتحا ، همه  هب  هجوت  اب  هک  شتاراهظا  رطاخ  هب  روفلاب ، ياـقآ  هیلع  هناـبلطواد  هلودـلا  قوثو 

ار نآ  زین  رپوک  مایلیو  ياقآ  مقفاوم و  رظن  نیا  اب  ًاصخش  هدنب  .دنشاب  هدرک  کیرحت  يراک  نینچ  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دنزب ؛ یمادقا 
رب ناتـسبات 1923  رد  ناریا  هب  تشگزاب  ماگنه  تسا و  نارهت  رد  اپورا  دنه و  فارگلت  تکرـش  نیـشیپ  ریدم  يو  .تسا  هدرک  دییأت 

دروم رد  ار  وا  تاقالم و  ناتـسلگنا  رد  ار  هلودـلا  قوثو  هتـشذگ  زییاپ  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  رپوک  ياـقآ  .تشاذـگ  هحـص  رما  نیا 
روفلاب هک  لیلد  نیا  هب  روفلاب  ياقآ  هیلع  وا  تیاکش  هک  تسا  هدرک  دزشوگ  وا  هب  نینچمه  .تسا  هدرک  شنزرس  روفلاب  ياقآ  هیـضق 

اب ریپ  يارزوـلا  سیئر  دوزفا  رپوـک  ياـقآ  .تسا  ناریا  ياـه  تسایـس  رد  يدـیدج  رییغت  هناـشن  هدرک ، يراوـخ  هوـشر  هب  مهتم  ار  وا 
یمن لئاق  روفلاب  ياقآ  نانخـس  يارب  یتیمها  چـیه  دوش ، یم  طوبرم  وا  هب  هک  اجنآ  اـت  دوب  هتـشاد  راـهظا  خـساپ  رد  یـصاخ  یکریز 

فیقوت هدنورپ ، نیا  متخ  لح  هار  ًارهاظ  .دنتـشادن » هیـضق  نیا  هب  تبـسن  یهباشم  هاگدـید  ناتـسلگنا  رد  هبتریلاع  تاماقم   » اما دوش ،
ياـه شخب  .دوب  ضارتـعا  دروم  هک  مجنپ  لـصف  زا  ییاـه  شخب  فذـح ]  ] فیقوت هکلب  باـتک ، ماـمت  فیقوت  هن  هتبلا  دوـب ؛ باـتک 

، باتک راشتنا  زا  سپ  دـنام ، یقاب  هدروخن  تسد  هک  باتک  نیا  رگید  بسانم  لوصف  ...تسا  هدـش  همیمـض  شرازگ  نیا  هب  روکذـم 
دادرارق نتم  قیقد  یـسررب  اب  : » تسا بلاطم  نیا  لماش  روفلاب  باـتک  هحفـص 129  .دش » پاچ  دیدجت  نارهت  هناخپاچ  رد  هلـصافالب 

زین ناریا  هتفرگ و  تروص  همانقفاوت  نتم  ساسا  رب  تخادرپ  نیا  هک  تشاد  ار  یقلت  نیا  ناوت  یمن 
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اب تخادرپ  نیا  نتـشادن  تقباطم  هجوتم  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  هک  درک  رواب  ناوت  یمن  .تسا  هدرک  نیمـضت  ار  نآ  تخادرپزاب 
عورشم یفادها  يارب  یلوپ  نینچ  هک  درک  رواب  یبیرفدوخ  رازه  اب  دوشب  هک  دوب  نانچ  ناتسب  هدب  نیا  تعیبط  هن  هدوبن و  دادرارق  نتم 

شخب نآ  ناتـسلگنا  تلود  هچرگا  هک  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  هتکن ] نیا  هب  هجوت  : »] دیازفا یم  يروم  .تسا  هدش  لدب  در و  ینوناق  و 
هتشادرب باتک  نتم  زا  داد  روتسد  درک و  فیقوت  دوب ، هدش  زوریف  هدازهاش  هلودلا و  قوثو  هب  یتالمح  نآ  رد  هک  ار  روفلاب  باتک  زا 
تالمج نیا  هژیو  هب  ملیام  بناجنیا  .درکن  باتک  نامه  رد  روفلاب  هیجوت  لباقریغ  ییاکیرمآدـض  بلاطم  هب  ییانتعا  چـیه  اـما  دوش ،

: منک لقن  ًانیع  ار  باتک  زا 

؛ دنا هدرک  یم  لابند  یسیلگنا  دض  یتسایـس  قارع  ناریا و  رد  يراصحنا  تازایتما  ندروآ  تسدب  رد  اه  ییاکیرمآ  هک  تسین  یکش 
گنچ مه  رگید  ياهروشک  هب  یتح  راو  سوپاتخا  لـیوا  درادناتـسا  تکرـش  دـنا و  هتفاـی  تسد  دوخ  ياـه  هتـساوخ  هب  هک  نونکا  و 

، دوب دهاوخ  دنمدوس  یـشم  طخ  نیا  دشابن ، راک  رد  مه  یفقوت  هچنانچ  .دوش  فقوتم  یـشم  طخ  نیا  هک  تسا  دیما  تسا ، هتخادـنا 
تاکیرحت راشف و  و  ناریا ]  ] بونج رد  ناتـسلگنا  ذوفن  هزوح  نایم  یلئاح  عناـم و  مکح  رد  ناریا  لامـش  رد  اـکیرمآ  عفاـنم  هک  ارچ 

نیلوا اـکیرمآ  عفاـنم  بونج ، تمـس  هب  اـه  سور  تکرح  هلمح و  هنوگره  تروص  رد  و  دوب ؛ دـهاوخ  ناریا ]  ] لامـش رد  اـه  سور 
گنج لـالخ  رد  اـه  ییاـکیرمآ  هک  يا  هناـهاوخدوخ  تسایـس  هب  هجوت  اـب  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  اـهنآ  هلمح  دروم  هک  تسا  يزیچ 

هدیگنج هک  ییاهروشک  هنیزه  هب  حلـص  يرارقرب  گنج و  لصف  لح و  هب  اهنآ  راکـشآ  لیامت  و  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  ریخا  یناهج ] ]
ریگرد ار  دوخ  هدـنیآ  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  مه  نانآ  هک  هدـمآ  مهارف  ناکما  نیا  هک  تسا  یتقوشوخ  ياـج  کـنیا  دـندوب ،

.دننک (1)

، وپـسلیم .یـس  روترآ  اب  سالاد  .ویلبد  نلآ  تسوگآ 1925 ، خیرات 10  رد  .دـش  نتگنـشاو  بولطمان  رـصنع  زوریف  لاس 1925 ، رد 
: تسشن وگتفگ  هب  دوب ، هتفر  اکیرمآ  هب  تالیطعت  يارب  هک  ناریا ، هیلام  لک  راشتسم 

رد ناریا  تلود  ًالامتحا  میراد  هک  یتاعالطا  رابخا و  ساسا  رب  متفگ  وپسلیم  رتکد  هب 
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مالعا ار  یتساوخرد  نینچ  ناریا  تلود  هچنانچ  مدرک  هفاضا  .دتـسرفب  اـکیرمآ  هب  راـتخمریزو  ناونع  هب  ار  زوریف  هدازهاـش  دراد  رظن 
تـشاد راهظا  خساپ  رد  وپـسلیم  رتکد  .دیوگب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  ًاتحارـص  هک  متـساوخ  وا  زا  و  ریخ ؛ ای  میریذپب  ار  وا  ایآ  درک ،

ار وا  دـیابن  ام  دـنک ، در  ار  وا  کیتاملپید  ظاحل  زا  دـناوتب  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هک  تسا  هدـشن  یلمع  بکترم  زوریف  هکنیا  اب  هک 
دناوت یمن  هدنامن ، یقاب  اهنآ  هتخورفدوخ  هچرگا  هدـش ، يرادـیرخ  اه  یـسیلگنا  تسدـب  هک  يدرم  وپـسلیم ، رتکد  رظن  هب  .میریذـپب 
تسا راودیما  وا  هک  تفگ  وپسلیم  رتکد  .درک  رارقا  زوریف  يراذگریثأت  تواکذ و  هب  وا  لاح ، نیا  اب  .دشاب  ناریا  يارب  یبوخ  هدنیامن 

هب رگید  رابکی  ـالع ) نیـسح   ) ءـالع ياـقآ  هک  تسا  دـنمقالع  ًاصخـش  دنتـسرفب و  روشک  نیا  هب  ار  يا  هتـسیاش  درف  یناریا  تاـماقم 
رد وا  روضح  زا  رتشیب  رایسب  نتگنشاو  رد  ناریا  راتخمریزو  بصنم  رد  ءالع  ياقآ  ندوب  هک  درک  یم  ساسحا  يو  .ددرگزاب  اکیرمآ 

اهرظن زا  روما ، مامت  رد  يراشتسم  تأیه  هک  دوب  لیام  ًادج  وپسلیم  .دوب  دهاوخ  دیفم  اکیرمآ  یلام  يراشتـسم  تأیه  لاح  هب  نارهت ،
وپسلیم .دشاب  هتشاد  ار  ردپ  ساپ  دیاب  دنزرف  دوب و  ءالع  دنزرف  مکح  رد  يراشتسم  تأیه  هک  ارچ  دنک ؛ هدافتسا  ءالع  ياه  هیصوت  و 

.تسالع (1) كرد  عالطا و  زا  رتهب  رتشیب و  ناریا  لئاسم  زا  یضعب  زا  شکرد  عالطا و  هک  دوب  دقتعم  ًاصخش 

تسوگآ 1925  14 خروم ، A. 51. 891/296 سلاد ، هیغالبا  - 1
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مراهچ لصف 

: اتدوک زا  شیپ  ناریا  عاضوا 
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رادهپس هلودلاریشم و  ياه  هنیباک 

زاغآ ار  دوخ  راک  هلودلا  ریشم  یلم ، هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  یکی  يربهر  هب  دیدج  هنیباک  : » دسیون یم  يالوج 1920  رد 4  لودلاک 
اب تفلاـخم  مرج  هب  هـک  ار  يدارفا  هنیباـک  ...دراد  یـسیلگنا  دـض  يریگ  تـهج  هدوـب و  مدرم  لـماک  تیاـضر  دروـم  هنیباـک  ...درک 

بیوصت هب  ار  همانقفاوت  سلجم  هک  ینامز  ات  تسا  نیا  رب  رارق  و  دناوخارف ؛ نارهت ] هب   ] ار دندوب  هدش  دیعبت  ناریا  سیلگنا - همانقفاوت 
كرت اپورا  دصقم  هب  ار  نارهت  هنایفخم  دش ، رورت  هب  دـیدهت  هک  نیـشیپ  يارزولا  سیئر  .دوشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  تسا ، هدـناسرن 

یلیخ زونه  لاح  ره  هب  .دـنک  یم  قرف  نیـشیپ  هنیباک  اب  یلک  روط  هب  یلعف  هنیباـک  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  : » يـالوج رد 5  (1) .درک »
(2)19 .تسا » هدش  هجاوم  یمومع  لابقتـسا  اب  دـیدج  هنیباک  تفگ  ناوت  یم  اما  مینک ، تواضق  هدـنیآ  ثداوح  دروم  رد  تسا  دوز 

ناریا دندوب ، هفیظو  ماجنا  لوغشم  یتدم  ناریا ، ناتسلگنا و  ریخا  همانقفاوت  ساسا  رب  هک  یسیلگنا  ناراشتـسم  زا  يرامـش  : » تسوگآ
عقاو نایناریا  لوبق  دروم  هجو  چیه  هب  روکذم  همانقفاوت  ًارهاظ  هک  ارچ  دنتفگ ، كرت  ار 

يالوج 1920  4 خروم ، 891 . 77/002 هرامش 21 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
يالوج 1920  5 خروم ، 891 . 79/002 هرامش 600 ، لودلاک ، شرازگ  - 2
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نیا رد  اریز  تسا ؛ راوشد  رایسب  بسانم ، ییارزولا  سیئر  ندرک  ادیپ  : » تسا رارق  نیا  زا  هیـضق  نیا  رتشیب  تایئزج  (1) .دش » دهاوخن 
رـضاح دارفا  ماـمت  ناـیم  رد  .دـننک  یم  تیلوئـسم  لوبق  يراوشد  هب  دنتـسه  مدرم  لوبق  دروـم  هک  یناـسک  هتفـشآ ، میخو و  عاـضوا 

زین کلامملا  یفوتـسم  هراب ، نیا  رد  .دریذپب  ار  تیلوئـسم  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  اما  .تسا  هنیزگ  نیرتهب  هلودلاریـشم 
...تسا بسانمان  یفنم و  رایـسب  یهاگیاج  نینچ  ندرک  رپ  يارب  يو  یلعف ، لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  اما  دوب ، یهجوت  لـباق  هنیزگ 

یـسیلگنا دض  ًالماک  نونکا  اما  درک ، یم  يرادـفرط  اه  سور  زا  تدـش  هب  نیا  زا  شیپ  هکنیا  اب  دوب و  هجوت  دروم  زین  هلودـلا  دـعس 
هب مدرم  رب  یبوخ  ریثأت  بصنم ، نیا  رب  وا  رارقتـسا  تفر  یم  نامگ  دـش .) دـیعبت  ناشاک  هب  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  وا  ردارب   ) تسا

ارزو تسایر  یسرک  رب  نیا  زا  شیپ  دارفا  نیا  همه  .دریگ  رارق  شریذپ  دروم  زین  اه  یسیلگنا  بناج  زا  ًالامتحا  دشاب و  هتـشاد  هارمه 
ینیچ هئطوت  لیلد  هب  اما  .دوب  قوثو  هیلام  ریزو  شیپ  هام  دنچ  ات  هک  مینک  هفاضا  اهنآ  هب  دیاب  زین  ار  هلودلا  مراص  هتبلا  .دـنا  هدز  هیکت 

تـسا نشور  ًالماک  .داد  رارق  اه  ادیدناک  تسیل  رد  دناوخ و  ارف  نارهت  هب  ار  وا  هاش  شیپ  يدنچ  .دش  دـیعبت  هاشنامرک  هب  قوثو  هیلع 
تـسپ نیا  نتفرگ  تسد  رد  يارب  هلودـلا  قوثو  هک  ارچ  دوش  هتـشامگ  بصنم  نیا  هب  هلودـلا  مراـص  هک  دراد  لـیامت  ناتـسلگنا  هک 

مدرم ندرک  مارآ  تـالوحت ، رییغت و  نیا  زا  فدـه  هک  یلاـح  رد  درک ، دـهاوخن  مارآ  ار  مدرم  یباـصتنا  نینچ  اـما  .تسا  هتـشگنزاب 
یتیاضران یلـصا  لماع  اهنآ  دـنناد  یم  هک  ارچ  .تسا  هتـسشنن  راک  یب  هدوبن و  يزاب  نیا  رگاشامت  ًافرـص  ناتـسلگنا  .تسا  یـضاران 

تمدخ رد  قوثو  مسج  حور و  هک  دوش  شومارف  دیابن  .تسا  هدش  کیرحت  ناتـسلگنا  هیلع  تدش  هب  یمومع  راکفا  دنتـسه و  مدرم 
ياه هیصوت  اهـشرازگ و  هدمآ و  مه  درگ  نارهت  رد  یـسیلگنا  فلتخم  ياه  تأیه  دش ، شرازگ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .دوب  اهنآ 

تـسین ریذپ  ناکما  مه  هلودلا  قوثو  يارب  یتح  یمومع ، ياه  تفلاخم  هب  هجوت  اب  اما  .دـنا  هدـیناسر  ناریا  تلود  شوگ  هب  ار  دوخ 
ریخأت هب  اه  هورگ  نیا  نکمم  يراک  ياه  هنیمز  مامت  .دربب  شیپ  اه ] یـسیلگنا   ] رظن دروم  فادـها  تهج  رد  ار  اـه  داهنـشیپ  نیا  هک 

هناوتـشپ هب  ناتـسلگنا  هتبلا  .دـنک  یم  رجزنم  بات و  یب  ار  ناتـسلگنا  مارآ  مارآ  هلئـسم  نیا  هک  تسا  هدرک  دروخرب  عنام  اـب  هداـتفا و 
يورشیپ اوق  مامت  اب  تسوگآ 1919 ، همانقفاوت 9 
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هک ینامز  ات  ار  همانقفاوت  دوخ  یمومع  تاراهظا  رد  رگید ، يوس  زا  دـنک و  یم  یقلت  ارجالا  مزال  ًالماک  ار  نآ  ًارهاـظ  تسا و  هدرک 
بیوصت زا  یتح  هک  ارچ  دنناد  یم  رابتعا  دقاف  ار  همانقفاوت  نیا  مه  ناریا  مدرم  هتبلا  .دنناد  یمن  ارجا  لباق  دسرن ، سلجم  بیوصت  هب 

هقالع تدش  هب  ناتـسلگنا  اذل  .دوب  هتـشذگن  دش ، دهاوخ  لیکـشت  دادرارق  نارادفرط  روضح  اب  دش  یم  هتفگ  هک  یگتخاس  یـسلجم 
راک رـس  رب  ار  یـسک  درک  یعـس  ًاتعیبط  دیـسرن  دوخ  هتـساوخ  نیا  هب  هک  اجنآ  زا  اما  دراد ، هاگن  تردق  رـس  رب  ار  قوثو  هک  دوب  دـنم 
نطو رد  هک  دنتـسه  ییارزولا  سیئر  ناهاوخ  مدرم  رتشیب  اما  .دـشاب  مدرم  تیاضر  دروم  مه  ناـشدوخ و  لوبق  دروم  مه  هک  درواـیب 

اب اـیناتیرب  راـتخمریزو  هـک  دـش  مـالعا  یلحم  ياـه  هماـنزور  رد  هـکنیا ] ضحم  هـب  اـما   ] .تـسین یکـش  چـیه  وا  تقادـص  یتـسرپ و 
ریشم .دنتساخرب  وا  اب  تفلاخم  هب  هلودلاریشم ، نارادفرط  زا  يرامش  هتسشن ، وگتفگ  هب  وا  اب  تعاس  راهچ  هدرک و  رادید  هلودلاریشم 

(1) .درک » باختنا  ار  دوخ  هنیباک  ياضعا  ناریا ،] هاش   ] ترضح یلعا  یمسر  نامرف  اب  هلودلا 

لمع تفر  یم  راظتنا  هک  یبوخ  ناـمه  هب  ربتکا ،) ات 26  يالوج   4  ) دوب راک  رس  رب  هک  یهاتوک  نامز  تدم  رد  هلودلا  ریـشم  هنیباک 
: دسیون یم  ربتکا 1920  رد 5  لودلاک  .درک 

يدج ددعتم و  ياه  یمارآان  تفای ، نایاپ  ربماتپس 1920  هک 30  هتـشذگ ، لصف  یط  هکنیا  اب  دنک  شرازگ  هک  تسا  رختفم  ترافس 
لاح رد  ادص  رس و  نودب  ارزولا  سیئر  ...دروخ  یمن  مشچ  هب  یسایس  لکـشم  هدوب و  مارآ  نارهت  عاضوا  میدوب ، دهاش  ناریا  رد  ار 

تاعالطا دهد  یمن  هزاجا  دسر و  یم  رظن  هب  هنایفخم  رایسب  وا  ياه  راک  اما  .دنک  یم  راک  راظتنا  دح  زا  شیب  تسا و  تمدخ  ماجنا 
هنیباک هیلام  ریزو  ادتبا  رد  هک  هنطلـسلاربخم  .دنا  هدرک  رییغت  هنیباک  ياضعا  زا  رفن  نیدنچ  نونک  ات  ...دسرب  مومع  تسد  هب  ینادـنچ 

ار دوخ  دـیدج  راک  زیربت  هب  تمیزع  اب  درک و  يریگ  هرانک  دوخ  تمـس  زا  ناـجیابرذآ  ناتـسا  يرگیلاو  ندرک  لوبق  اـب  دوب  دـیدج 
مامت ناـیلاو  هب  روظنم  نیدـب  درک و  يدـنم  هقـالع  راـهظا  سلجم  رتدوز  هچ  ره  ییاـشگزاب  هب  دـیدج  يارزولا  سیئر  ...درک  زاـغآ 

هک یقطانم  رد  .دـنهدب  ار  تاباختنا  يرازگرب  بیترت  ًاروف  هک  داد  روتـسد  تسا  هدـشن  رازگرب  تاباختنا  اـهنآ  رد  زونه  هک  یتاـیالو 
هداتسرف سلجم  هب  ار  یصخشم  دارفا  اوران  ياه  تلاخد  اب  نیشیپ  يارزولا  سیئر  دوش  یم  ساسحا 
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ددجم يرازگرب  هب  یلیامت  یلعف  يارزولا  سیئر  لاح  نیا  اب  .دوش  یم  هدید  دیدج  تاباختنا  هب  تبـسن  یناوارف  ياه  یمارآان  تسا ،
هـسلج لیکـشت  سلجم  هک  ینامز  دـنا  هدـش  باختنا  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  تسا  رواـب  نیا  رب  هتـشادن و  قطاـنم  نیا  رد  تاـباختنا 
قفاوم دارفا  نیا  زا  يرایـسب  باختنا  اـب  ًاصخـش  ارزولا  سیئر  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنیآ  یم  باـسح  هب  سلجم  هدـنیامن  دـهدب ،
هنیباک داد و  افعتـسا  دوخ  تمـس  زا  سراف ، یلاو  نیـشیپ ، هجراخ  ریزو  هلودلا  ترـصن  ردـپ  فورعم ، يامرفنامرف  هدازهاش  ...تسین 

هداد ربخ  قثوم  عبانم  ...ددرگزاب  نارهت  هب  هدرک و  كرت  ار  زاریـش  يدوز  هب  دور  یم  راـظتنا  درک و  لوبق  ار  وا  يافعتـسا  زین  دـیدج 
هک يا  هرخـسم  شیامن  ياج  هب  حیحـص  یتاباختنا  يرازگرب  يارب  شالت  تیالو و  دـنچ  رد  تاباختنا  لاـطبا  مـالعا  زا  سپ  هک  دـنا 

هجوتم دیدج  يارزولا  سیئر  ...درک  دـنهاوخ  يریگ  هرانک  دوخ  تمـس  زا  دبتـسم  نایلاو  زا  يرایـسب  تفرگ ، تروص  شیپ  يدـنچ 
اما تسا ، هدش  عقاو  رمث  رمثم  قطانم  زا  یضعب  رد  يو  ياه  شالت  هکنیا  اب  دشاب و  یم  روشک  نتـشاد  هاگن  مارآ  نیگنـس  تیلوئـسم 

ناسارخ ناتـسا  رد  هک  نانزهار  زا  یگرزب  ًاتبـسن  هورگ  .دنتـسه  یگتفـشآ  یمارآان و  راتفرگ  نانچمه  تسد  رود  قطانم  زا  يراـمش 
دوخ ياج  قوثو  هکنیا  ضحم  هب  ...دنا  هدش  میلست  تلود  دیدش  تامادقا  ربارب  رد  نونکا  دندز ، یم  یمومع  لاوما  لواپچ  هب  تسد 

رل ...دوش  مارآ  عاضوا  جیردت  هب  دـسر  یم  رظن  هب  اما  دنتـشادرب ، شروش  هب  رـس  ناتـسدرک  ریاشع  داد ، دـیدج  يارزولا  سیئر  هب  ار 
هک اجنآ  ات  دـنا  هدروآ  راب  هب  ار  یناوارف  ياه  یمارآان  هدرک و  یتیاضران  نالعا  زین  هاشنامرک  یقرـش  قطانم  درجورب و  فارطا  ياـه 
دنک یم  شالت  رایسب  اه  ینوناق  یب  نیا  بوکرـس  يارب  یلعف  تلود  هتبلا  ...دندش  يریگ  هرانک  هب  روبجم  قطانم  نیا  ماّکح  نایلاو و 
نیا اب  ...دـش  ایهم  رورم  روبع و  يارب  رگید  رابکی  نارهت  دادـغب  هداج  .دـبلط  یم  ار  يدایز  نامز  يراک  نینچ  ندـناسر  ماجنا  هب  اـما 
نامز زا  موش  یم  رکذتم  نینچمه  ...دوب  قارع  رد  بارعا  ياه  یمارآان  لیلد  هب  دادغب  هداج  ندش  هتـسب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  لاح 

.میونشب ار  همان  ندیسر  ربخ  یتآ  ياهزور  رد  دور  یم  راظتنا  اما  تسا ، هدیسرن  نارهت  هب  یجراخ  همان  چیه  هداج ، ییاشگزاب 

: دسیون یم  نینچ  ناتسلگنا  اب  يراج  ياه  تفلاخم  دروم  رد  لودلاک 

، دش ماجنا  يدارفنا  يوج  سرپ و  روظنم  هب  ناریا  بونج  ات  لامش  زا  ًاریخا  هک  يرفس  رد 
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مامت همانقفاوت و  يارجا  هنیباک  دـسر  یم  رظن  هب  .دنـشاب  قفاوم  ناریا  سیلگنا -  ریخا  همانقفاوت  اب  هک  دـندش  تفای  يدارفا  تردـن  هب 
سکاک یسرپ  رس  هک  ینامز  زا  .تسا  هتخادنا  قیوعت  هب  دهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  سلجم  هک  ینامز  ات  ار  نآ  هب  طوبرم  روما 

بقع تخاوـنکی  روـط  هب  سیلگنا  تدـم ] نیا  رد   ] ...تسین یـضار  نادـنچ  عاـضوا  رییغت  زا  ناتـسلگنا  تسا ، هدرک  كرت  ار  نارهت 
ینیـشن بقع  نیا  .تسا  هداد  جرخ  هب  يرایـسب  شالت  دوخ  دارم  قبط  عاضوا  دربشیپ  روظنم  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ، هتـسشن 
بوبحم يارزولا  سیئر  هک  ینامز  .تسا  هداد  خر  نمرون ، .چا  ياقآ  ینعی  یلعف ، راتخمریزو  ریذپان  یگتـسخ  ياه  شالت  مغر  یلع 

ناتسلگنا  ] یناموت رازه  هاجنپ  دصیـس و  هنیزه  کمک  تخادرپ  هک  دندرک  قفاوت  ناتـسلگنا  ناریا و  نیتلود  دز ، هیکت  دوخ  دنـسم  رب 
كدنا رایـسب  ًانئمطم  اما  دراد  ندرک  جرخ  يارب  لوپ  يرادقم  زونه  ناریا  تلود  نیاربانب  .دنک  ادیپ  همادا  ربتکا  هام  نایاپ  ات  ناریا ] هب 

هک داد  ربـخ  نم  هب  ًاریخا  هجراـخ  ریزو  .داد  دـهاوخ  خر  یثداوـح  هچ  ربـتکا  هاـم  ناـیاپ  زا  سپ  هک  دـید  دوـب و  رظتنم  دـیاب  تسا و 
قیلعت تلاح  هب  همانقفاوت  نایرج  لک  نامزمه  ...دـنک  عورـش  ار  دوخ  راـک  سلجم  ربماون  هاـم  نیزاـغآ  ياـه  زور  رد  تسا  راودـیما 

ههام هس  یصخرم  هب  ای  لصفنم  راک  زا  دندوب  هدش  مادختسا  ریخا  همانقفاوت  دافم  ساسا  رب  هک  یـسیلگنا  ناراشتـسم  تسا و  هدمآرد 
هنایهام تفایرد  مغر  یلع  دـنراد و  روضح  نارهت  رد  زونه  ناراشتـسم  نیا  زا  يرامـش  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا  .دـنا  هدـش  هداتـسرف 

هداد و رییغت  ار  دوخ  تسایـس  ناتـسلگنا  هک  دوب  هدش  عیاش  شیپ  هام  کی  دودح  .دننک  تلاخد  تلود  روما  رد  دـنرادن  هزاجا  دوخ ،
کـش نودب  درادن و  یتسرد  ساسا  هیاپ و  هعیاش  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسا ؛ ناریا  زا  دوخ  ياه  ورین  نتخاس  جراخ  ددصرد 

رد یسیلگنا  ياه  ورین  یهدنامرف  لاس  کی  زا  شیب  هک  نیپماش ، لارنژ  لاح ، ره  هب  .تسا  دارفا  تینهذ  هتخاس  هک  تسا  يا  هتساوخ 
.تسا (1) هدش  ناریا  مزاع  یهدنامرف  نتفرگ  تسد  رد  يارب  دیاسنوریآ  لارنژ  هدرک و  يریگ  هرانک  تشاد ، هدهع  رب  ار  ناریا 

ناتسلگنا رد  اکیرمآ  ترافس  ربتکا 1920  فارگلت 21  .دنک  جراخ  ناریا  زا  ار  دوخ  ياه  ورین  درادن  لیامت  هجو  چیه  هب  ناتـسلگنا 
ترازو عالطا  تهج  مرختفم  : » تسا رارق  نیا  زا 
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نیا همیمـض  هب  دـش ، رازگرب  هبنـش  هس  زور  رد  هک  ار  ماوع  سلجم  هسلج  نیمهدزون  ياه  باوج  لاؤس و  یمـسر  شرازگ  هجراـخ ،
روما ریزو  نواعم  زا  لاؤس  رد  یثرونک  ناورـس  وان  : » دـش یـسررب  ناریا  یـسایس  عاضوا  هسلج  نیا  رد  .منک  لاـسرا  امـش  يارب  هماـن 

سلجم لیکـشت  اب  ناریا  تلود  ثروزمراه : لیـسس  ياقآ  هجراخ  روما  ریزو  نواعم  .دوش  یم  ناریا  یـسایس  عاضوا  يایوج  هجراخ 
تلود هب  اهراب  هتـشذگ  هام  دـنچ  رد  ایناتیرب  تلود  .دـهد  یم  عاـجرا  اروش  نیا  هب  ار  تسوگآ 1919  هماـنقفاوت 9  يدوز  هب  اروش ،

.دراد یگتـسب  سلجم  درکیور  هب  تدـش  هب  ناریا  یـسایس  عاـضوا  .دـنک  هئارا  سلجم  هب  ار  هماـنقفاوت  هک  تـسا  هدروآ  راـشف  ناریا 
ياـه ورین  .تسا  ینارحب  رتمک  ناریا ، برغ  لامـش  یماـظن  عاـضوا  .تسا  هدـمآرد  قیلعت  تلاـح  هب  زین  دادرارق  داـفم  يارجا  ًاـنمض 

رد اه  کیوشلب  دیدهت  نینچمه  .دنا  هدنام  یقاب  هقطنم  نیا  رد  تقوم  تروص  هب  ناریا  تلود  رایسب  ياه  شهاوخ  یپ  رد  یـسیلگنا 
يروف ینیشن  بقع  هب  دنناوت  یم  یعقوم  هچ  بانجیلاع  اما  تسرد ! نیا  .بوخ  رایسب  .تسا  هتشاد  یسوسحم  شهاک  هتشذگ ، لصف 

نیا زا  شیپ  هک  يدراوم  هب  مناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد  ثروزمراه : ياقآ  دنـشاب ؟ راودیما  ناریا  برغ  لامـش  زا  یـسیلگنا  ياهورین 
داقعنا همانقفاوت و  ندمآرد  قیلعت  هب  ینعی  درک ، هراشا  نادب  ثروزمراه  ياقآ  هک  يدروم  ود  هتبلا   (1)« .منک هفاضا  يزیچ  دش ، رکذ 

.دوب غورد  سلجم ،

ینابایخ ندش  هتشک  ناجیابرذآ و  لاوحا  عاضوا و 

يوخ ساملس و  هیمورا ، ياه  رهـش  : » تفای همادا  لاس 1920  ناتسبات  ات  دش ، حرطم  موس  لصف  رد  هک  ناجیابرذآ  عاضوا  یگتفـشآ 
، ناجیابرذآ ناهاوخ  هطورشم  .تسا  هدمآ  رد  وقتیمیس ]  ] اقآ لیعامسا  مان  هب  ینکش  نوناق  لرتنک  تحت  ًالماک  ناجیابرذآ  ناتـسا  رد 

یطرـش هب  دنا ، هدرک  تقفاوم  ناجیابرذآ  یلاو  ناونع  هب  هنطلـسلاربخم  دورو  اب  دـنا ، هتفرگ  تسد  هب  زیربت  رد  ار  تموکح  هرادا  هک 
يو روشک ، نیا  نایلاو  نایم  رد  جـیار  مسر  فالخرب  دـش و  بوصنم  يرگیلاو  هب  يو  نیاربانب  .دوش  مازعا  یلعف  هنیباک  فرط  زا  هک 

عاضوا ینابایخ  مان  هب  يدرف  هک  دش  هجوتم  زیربت  هب  دورو  زا  سپ  هنطلـسلاربخم  .دـیناسر  زیربت  هب  ار  دوخ  رت  مامت  هچ  ره  تعرـس  اب 
مدرم فرط  زا  ینابایخ  دمحم  خیش  .دراد  تسد  رد  ار  رهش 
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زا هدرک و  لاغشا  ار  یلاو  ّرقم  يو  .دراد  هدهعرب  زین  ار  زیربت  ناهاوخ  هطورـشم  يربهر  دش و  باختنا  سلجم  یگدنیامن  يارب  زیربت 
اه قازق  .درک  حتف  ار  تموکح  ّرقم  رهش ، هب  قازق  ياه  ورین  مازعا  اب  تقو  فالتا  نودب  دیدج  یلاو  .دنز  یم  زاب  رـس  نآ  نداد  سپ 
ار وا  هنامحریب  هتفای و  ار  ینابایخ  قازق  ياه  ورین  لاح ، ره  هب  .درب  هانپ  خاک  رابنا  هب  مه  ینابایخ  دندشن و  هجاوم  ینادنچ  تمواقم  اب 

.دندناسر لتق  هب 

ینابایخ لتق  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  تردق  دنسم  رب  نانچمه  نونکات  نامز  نآ  زا  تفرگ و  تسد  رد  ار  عاضوا  لرتنک  هنطلسلاربخم 
زیربت ثداوح  دسر  یمن  رظن  هب  تسا ، هّلملا  هیجو  يدرف  هنطلـسلاربخم  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ؛ هتخیگنارب  ار  نایناریا  زا  يرایـسب  مشخ 

ناتسلگنا اب  تفلاخم  لیلد  هب  و  سراف ؛ یلاو  يو  گنج  زاغآ  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  .دراذگب  وا  یلم  تهاجو  رب  یفنم  رثا 
تموکح تحت  دور  یم  دـیما  .دـندوب  وا  يریگ  هراـنک  ناـهاوخ  تدـش  هب  اـهنآ  دوب و  اـه  یـسیلگنا  رفنت  دروـم  رایـسب  بوـنج ، رد 

روضح یلاو  تیـصخش  زا  رتارف  يزیچ  زونه  اما  .دوش  رارقرب  تیالو  نیا  رد  مظن  هدش و  مارآ  ناجیابرذآ  عاضوا  بوخ ، دنمتردق و 
هام طساوا  رد  ًادودح  .تسا  هدش  زیربت  یهار  خرـس  شترا  هک  دش  عیاش  راب  نیدنچ  ...دـشخبب  توق  دـیما ، هنزور  نیا  هب  هک  درادـن 
رد نیا  .دنتفگ  كرت  ار  رهش  ًاروف  زین  اهنآ  دننک و  كرت  ار  رهش  نیا  داد  روتسد  زیربت  رد  دوخ  عابتا  هب  ناتسلگنا  ترافـس  تسوگآ 

ییاکیرمآ .تسا  هدادن  خر  یکانرطخ  دادیور  زین  نونک  ات  درک و  یمن  دـیدهت  ار  ناشیا  يدـج  يروف و  رطخ  چـیه  هک  تسا  یلاح 
(1) .دنا » هدرکن  دروخرب  یلکشم  چیه  اب  نونک  ات  دندنام و  یقاب  زیربت  رد  اه 

رد ییاکیرمآ  رنویسم  کشزپ  کی  همان  هدش  هصالخ  هخـسن   » ناونع تحت  یـشرازگ  رد  لوبناتـسا  رد  اکیرمآ  هبتر  یلاع  ماقم  کی 
: دسیون یم  نینچ  تسوگآ 1920 » خیرات 4  هب  زیربت 

رایسب یناوج  دش ، دهاوخ  رکذ  همادا  رد  نآ  هصالخ  هک  همان  هدنـسیون  .دوش  یم  همیمـض  هجراخ  ترازو  عالطا  تهج  لیذ  بلاطم 
یم امـش  رایتخا  رد  يراج  لاوحا  عاضوا و  زا  یبسانم  رایـسب  ریوصت  تاعالطا  نیا  هک  متـسه  نئمطم  ...تسا  ناـنیمطا  لـباق  نیتم و 

شیپ زور  ود  .دننک  كرت  ار  رهش  نیا  دنا  هتفرگ  میمصت  زیربت  میقم  ياه  یسیلگنا  : » میناوخ یم  همان  نیا  زا  ییاه  شخب  رد  .دراذگ 
همه هک  دیسر  روتسد  نارهت  زا 
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، دـعب زور  .دز  نماد  نایحیـسم  نایم  رد  ار  يدایز  همهاو  سرت و  هلئـسم  نیمه  .دـننک و  كرت  ار  رهـش  زیربت ، نکاس  ياـه  یـسیلگنا 
نیمه رب  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  مارآ  ًالماک  عاضوا  رضاح  لاح  رد  ...تفر  شمارآ  هب  ور  عاضوا  مه  زاب  هشیمه  لثم  زورید ، ینعی 
نامگ .دش  دـهاوخ  رتمک  زین  همان  ندرک  لدـب  در و  دوب و  دـهاوخن  ناسآ  رهـش ، زا  ندـش  جراخ  سپ  نیا  زا  اما  .دـنامب  یقاب  لاونم 

دارفا و تفگ ، نم  هب  لوتسیرب  رالاسایرد  هک  روطنامه  ...متسین  یـسیلگنادض  هجو  چیه  هب  نم  متـسه ؛ یـسیلگنا  دض  نم  هک  دینکن 
، لوپ هب  لسوت  اب  ناشیا  دنا ؛ هدش  دساف  هدیسوپ و  یسایس  ظاحل  زا  اما  دنتسه ، یضار  دنسرخ و  ًالماک  ياه ]) سیلگنا   ]) اهنآ هعماج 
رد ًاریخا  هک  دریگ ، ناورس  .دنا  هدرک  بارخ  ار  هنامرحم  یسایس  ياه  لکـشت  یفخم و  تادهاعم  لیبق ، نیا  زا  ییاه  هبرح  باعرا و 

[ي اـسؤر نارـس و  لوپ  تخادرپ  اـب  وا  .تسا  يزاـب  نیا  ياـه  شخب  زا  یکی  اـهنت  تفرگ ، رارق  هلولگ  فدـه  نارهت ] زیربت -  ] هداـج
، دـندوب ناریا  عابتا  زا  ًالامتحا  هک  اـه  درک  نیا  .درک  یم  ریگتـسد  ار  يدـیعبت  ياـه  درک  هدرک و  دوخ  عیطم  ار  رهـش  فارطا  لـیابق ]

هیمورا رد  رلوم  ياقآ  هب  يو  .دندوب  هتخادنا  هار  هب  ینیمزریز  تالکشت  هدروآ و  دوجو  هب  اه  یسیلگنا  يارب  ار  یناوارف  ياه  رسدرد 
ار ناشیا  دح  زا  شیب  هدرک و  قارغا  اهنآ  دروم  رد  مدرم  هتبلا  دـشاب ! هتـشاد  یهاگیاج  دـناوت  یمن  قالخا  وا  راک  رد  هتبلا  هک  تفگ 

يرگید سک  تسا  نکمم  دنشاب و  ناوجخن  ماع  لتق  یلصا  رـصقم  ناشیا  هک  دور  یم  نآ  لامتحا  لاثم  ناونع  هب  دنزاس - یم  مهتم 
.تسا هدرک  دیدرت  کش و  راچد  ار  نایحیسم  مه  ناناملسم و  مه  اهنآ ، درکلمع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دشاب  راک  نیا  لوئسم 

کناب ندرک  فذح  اب  اهنآ  .دننک  لیمحت  روشک  رب  ار  يرتشیب  یتخس  تقشم و  دنددصرد ، دوخ  جورخ  اب  ناشیا  هک  دندقتعم  مدرم 
یتسدـگنت و یمظن ، یب  دـننک  یم  شـالت  اـهنآ  .دـنزاس  شوـشغم  ار  يداـصتقا  عاـضوا  دـنهاوخ  یم  اهردـنب  ندرک  دودــسم  اـه و 

داقعنا اهنآ ، تشگزاب  ناهاوخ  هنارـصم  هناگیب  عابتا  نینچمه  روشک و  مدرم  ببـس  نیدب  ات  دوش  مکاح  روشک  رب  یمومع  یتیاضران 
ای یـسک و  هچ  دنور  نیا  رد  هک  درادـن  یتیمها  ناشیا  يارب  هک  دـننامگ  نیا  رب  مدرم  .دـنوش  تکلمم  عاضوا  ندرک  مارآ  دادرارق و 

، شیپ لاس  دنچ  ای  کی  اما  .درک  دراو  اه ] یسیلگنا   ] اهنآ هب  ناوت  یم  هک  تسا  یماهتا  نیرت  فیثک  نیا  .دوش  یم  ینابرق  يزیچ  هچ 
يا هیغالبا  ناتسلگنا  لوسنق  نواعم 
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: دهد یم  همادا  نینچ  هدنـسیون ، نانخـس  مامتا  زا  سپ  لودـلاک   (1)« ...درک رداـص  نارهت  ریذـپ  تیلوئـسم  مدرم  يارب  دروم  نیا  رد 
هک تسا  یسیلگنا  يا  هسسؤم  ناریا ، یهاشنهاش  کناب  .تخاس  صخـشم  ار  ناریا  رد  يرادکناب  لوادتم  شور  زیربت  ریخا  ثداوح  »

ار ناریا  رد  سانکسا  پاچ  هرقن و  هکس  برض  هسسؤم  نیا  .دراد  هبعـش  ندنل  قارع و  رد  نینچمه  ناریا و  ياه  رهـش  مامت  رد  ًالمع 
رـسارس یکناب  روما  مامت  تسا  هدـش  ثعاب  رگید ، زایتما  دـنچ  هوالع  هب  زاـیتما  نیا  .تسا  هدروآرد  دوخ  راـصحنا  هب  لاس 1989  ات 

، دوب دـنمتردق  یکناب  نیا  زا  شیپ  هک  هیـسور  یتلود  کناب  یتح  يرگید ، کـناب  چـیه  دریگ و  رارق  کـناب  نیا  راـصحنا  رد  روشک 
نیا رد  زیربت و  رد  ار  دوخ  هیامرـس  کیدزنرواخ ، رد  اکیرمآ  هناعا  هتیمک  ًاتعیبط  .دـنک  تیبثت  ناریا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـشابن  رداـق 

، هتـشذگ لاس  لوط  رد  .تسا  هدـش  زیراو  کناب  نیا  هنازخ  هب  هتـسویپ  روط  هب  یهجوت  لباق  غلبم  نونکاـت  دـنک و  یم  هریخذ  کـناب 
بوشآ عورش  اب  سپس  .دشن  هفاضا  غلبم  نیا  هب  يدوس  چیه  اما  دش ، يراذگ  هیامرـس  کناب  نیا  رد  رالد  رازه  دصراهچ  هب  کیدزن 

تیلوئـسم دـناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هک  داد  ربخ  هناعا  هتیمک  هب  کناب  زیربت ، رد  کناب  لاوما  نتفر  تراغ  هب  لامتحا  یبـالقنا و  ياـه 
چیه هکنیا  نودـب  دوب  مارآ  عاضوا  هک  هتـشذگ  لاس  لوط  رد  کناب  تسا  یلاـح  رد  نیا  دریذـپب  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ار  ییاـه  لوپ 

ناریا تلود  دوش ، یم  تیامح  دوخ  تلود  بناج  زا  هک  کناب ، نیا  نینچمه  درک ؛ هدافتسا  نآ  زا  دنک  تخادرپ  لوپ  نیا  هب  يدوس 
.دنک (2) تخادرپ  تمارغ  یتاراسخ ، نینچ  ربارب  رد  تسا  هتخاس  فظوم  ار 

ناتسلگنا اب  تفلاخم  شیازفا 

همجرت شرازگ  نیا  همیمـض  هـب  مرختفم  : » دـسیون یم  نـینچ  ربتکا 1920  رد 24  هلودلاریـشم ، يافعتــسا  زا  شیپ  زور  ود  ترگنا ،
دنـس نیا  راـشتنا  خـیرات  .منک  لاـسرا  امـش  يارب  تسا ، هدـش  رـشتنم  یفخم  تروص  هب  هک  ار  ناریا  یلم » یمالـسا  عـمجم   » هیمـالعا

نایم زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .تفرگ  رارق  هناخ  ترافس  رایتخا  رد  ربتکا  متسیب  اما  تسا  صخشمان 
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يرازگرب ناریا ، ناتـسلگنا  تسوگآ 1919  هماـنقفاوت  در  دراد : يرتـشیب  دـیکأت  لـیذ  دراوم  رب  ناـمزاس  نیا  هدـش ، هتـساوخ  دراوـم 
رد .بونج » سیلپ  ندرک  لحنم  یجراخ و  ناراشتسم  مامت  جارخا  ناریا ، رسارس  زا  یـسیلگنا  ياه  ورین  مامت  جورخ  ملاس ، تاباختنا 

لالقتسا و ضقان  ار  ناریا  ناتـسلگنا  تسوگآ 1919  همانقفاوت  یلم  یمالـسا  عمجم  : » میناوخ یم  نینچ  هیمالعا  نیا  زا  ییاـه  شخب 
دهاوخ یم  تلود  زا  ًامیقتسم  عمجم  لیلد  نیمه  هب  .دناد  یم  یمالسا  تاروتسد  یـساسا و  نوناق  فالخ  رب  ناریا و  یـضرا  تیمامت 

مدرم ندرک  دیدهت  اب  ناوارف و  ياه  تیدودحم  داجیا  اب  دش  رازگرب  ًاریخا  هک  یتاباختنا  رد  .دنک  خسف  ار  روکذم  همانقفاوت  ًاروف  هک 
قوثو راکتنایخ  نیلماع  ناـیم  نیا  رد  دـندوب ؛ ناتـسلگنا  ترافـس  دـییأت  دروم  هک  دـنتفای  هار  سلجم  هب  يدارفا  هجنکـش ، گرم و  هب 
ًاددجم تسیاب  یم  تاباختنا  ساسا ، نیمه  رب  .دندرکن  راذـگورف  یتنایخ  هنوگ  چـیه  زا  وا  هنیباک  و  نیـشیپ ، يارزولا  سیئر  هلودـلا ،

یم مالعا  نویلم  عمجم  .دـنک  رازگرب  ملاس  یتاباختنا  هک  میهاوخ  یم  تلود  زا  دوخ  یلم  تازاـیتما  قوقح و  ماـن  هب  و  دوش ؛ رازگرب 
، دـنا هدـش  باختنا  مدرم  تسد  هب  هنادازآ  هک  ییاضعا  ناملراپ و  تبیغ  نامز  رد  هک  یجراخ  ياـه  ماو  اـه و  هماـنقفاوت  ماـمت  دـنک 

هجیتن اه  تیلاعف  نیا  .تسا  نالیگ  رد  ناتـسلگنا  ياه  شالت  نارگن  تدـش  هب  عمجم  .تسا  لطاب  رابتعا و  یب  هدـش ، ذـخا  دـقعنم و 
هار اهنت  ناریا ، زا  یسیلگنا  ياه  ورین  جورخ  ام  رظن  هب  ...تسا  روشک  نیا  یتلود  روما  رد  یسیلگنا  صاخشا  ینوناقریغ  ياه  تلاخد 

عفانم ررـض  هب  تلود ، تأیه  رد  ییارجا  تارایتخا  ياطعا  یجراخ و  ناراشتـسم  مادختـسا  .تسا  دـعاسمان  طیارـش  نیا  ندرک  مارآ 
یتسایـس نیرتزیمآ  تحلـصم  یفرط  یب  .ددنویپب  يرمرادناژ  هب  هدش و  لحنم  ًاروف  تسیاب  یم  ناریا  بونج  سیلپ  ...دـشاب  یم  تلم 

.دوش رارقرب  هناتسود  طباور  تسیاب  یم  یجراخ  ياه  تلود  مامت  ناریا و  نایم  تفرگ ؛ شیپ  رد  ناوت  یم  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا 
ًالماک .تسا  یمدرم  تاساسحا  راکفا و  راـشتنا  ینعم  هب  نیا  دوش و  هتـشادرب  یمومع  تاـعوبطم  يور  زا  تیدودـحم  راـشف و  دـیاب 

(1) .دنک » یم  دیدهت  ار  روشک  نیا  یسایس  یگدنز  ییاه  تیدودحم  نینچ  هک  تسا  راکشآ 

هب يا  « هیمالعا «، » تلم دارفا  رگید  نازومآ و  شناد  نارگراـک ، ناـناگرزاب ، ماـمت   » ناونع اـب  یهورگ  فرط  زا  ربماون 1920 ، رد 12 
رد .دیسر  اکیرمآ  ترافس  تسد 
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: میناوخ یم  نینچ  هیمالعا  نیا  زا  ییاه  شخب 

راتخمریزو تسوگآ 1919 ، رد 9  مینک : یم  مالعا  تسود  لود  يارزو  ارفـس و  نایعا ، ناـگدازهاش ، نویناـحور ، ماـمت  هب  باـطخ 
هلصافالب .دوب  ینوناق  ریغ  تلم و  ررض  هب  ًالماک  هک  دنتخاس  دقعنم  ار  يا  همانقفاوت  ناریا ، يارزولا  سیئر  هلودلا ، قوثو  ناتسلگنا و 

هب لسوت  اب  تلود  اما  .دنتـساخاپ  هب  روآ  گنن  همانقفاوت  نیا  هیلع  ادـصکی  مدرم  اـه ، هماـنزور  رد  هماـنقفاوت  نیا  نتم  راـشتنا  زا  سپ 
.تخاـس قرفتم  ار  زیمآ  ضارتعا  تاـعمجت  ماـمت  يرمرادـناژ  سیلپ و  تسکـش ؛ مهرد  ار  یـضاران  مدرم  شبنج  یماـظن ، تموکح 

ناراشتـسم دـمآرد و  ارجا  هب  همانقفاوت  مدرم  تیاضر  بلج  نودـب  هنافـسأتم  ...دـندش  دـیعبت  تیاـهن  رد  ینادـنز و  ریگتـسد ، نویلم 
راک هب  اب  هک  یـسلجم  دنهد  یم  ربخ  سلجم  هب  همانقفاوت  هئارا  زا  نانچمه  ناشیا  .دنتفرگ  تسد  رد  ار  ناریا  شترا  لرتنک  یـسیلگنا 
نیا ...تـسا  هدرک  ناـملراپ  یهار  ار  ناتـسلگنا  ناـیماح  زا  یهورگ  هدروآ و  قودنـص  ياـپ  ار  ناریا  نیگمــشخ  تـلم  روز  نـتفرگ 

لطاب رابتعا و  یب  ناشیا  ياه  يریگ  میمـصت  ارآ و  تلم  عفانم  دید  زا  .تسین  ناتـسلگنا  رادفرط  نئاخ و  یهورگ  زج  يزیچ  سلجم 
يارزو باصتنا  روشک ، زا  یسیلگنا  ياه  ورین  جورخ  درک : میهاوخ  يوریپ  سلجم  تامیمـصت  زا  لیذ  طیارـش  نتفای  ققحت  اب  .تسا 
نودب سلجم  ناگدنیامن  باختنا  تاعوبطم ، يدازآ  نیمـضت  یماظن ، تموکح  نتـشادرب  تلم ، تیرثکا  تیاضر  هب  هجوت  اب  روشک 

نآ زا  فلاخم و  ناریا  ناتسلگنا  همانقفاوت  اب  ًالماک  ناریا  تلم  هک  دشاب  هتشاد  دای  هب  ایند  دیهد  هزاجا  ...ناتـسلگنا  ترافـس  تلاخد 
درادن تیمها  درادـنپ ؛ یم  شیوخ  تکلمم  هب  ناراکتنایخ  ار  اهنآ  تسا و  رازیب  همانقفاوت  نیا  نارادـفرط  نایماح و  زا  هدوب و  رجزنم 
شناد نارگراک ، ناناگرزاب ، فرط  زا  اضما )  ) .دنا هتـساخرب  یعامتجا  هقبط  مادک  زا  ای  هتـسباو و  هقرف  مادـک  هب  ناراکتنایخ  نیا  هک 

(1) .تلم دارفا  رگید  نازومآ و 

هدـحتم تالایا  ترافـس  هب  باطخ  : » دوب اضما  يواح 110  هک  درک  تفایرد  ار  يا  هلـسارم  اـکیرمآ ، ترافـس  ربماون 1920 ، رد 28 
لوالا عیبر  مهدزناش  هبنشکی  خیرات  رد  ناتـسلگنا ، ترافـس  همان  نیرخآ  لابند  هب  هک ، میناسرب  امـش  عالطا  هب  هک  میرختفم  .اکیرمآ 

ربماون  27)
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بیوصت دروم  رد  وگتفگ  ثحب ، دروم  عوضوم  ًاصخـشم  .درک  وگتفگ  هب  توعد  ار  نارهت  مدرم  زا  يدودعم  رامـش  رابرد ، (، 1920
زا لکـشتم  هک  یهورگ  نینچ  هب  زگره  ام  عمجم  ناریا ، کیتارکومد  تلود  رد  .دوب  ناریا  سیلگنا -  هماـنقفاوت  زا  یـشخب  اـی  ماـمت 

هلئسم نیا  لح  تیحالـص  دنا ، هدش  باختنا  مدرم  دازآ  يأر  اب  نآ  ياضعا  هک  یناملراپ  اهنت  .درادن  تبثم  رظن  تسا ، یـصاخ  دارفا 
امـش زا  اه ، تلم  مامت  لالقتـسا  هب  مارتحا  تیناسنا و  مان  هب  دـنا ، هدرک  اضما  ار  همان  نیا  هک  یناسک  مامت  ینعی  ام ، نیارباـنب  .دراد  ار 

هک يا  همانقفاوت  هیلع  ار  اـم  دـیدش  تفلاـخم  نینچمه  .تسا  ینوناـق  ریغ  هسلج  نیا  دـیناسرب  دوخ  تلود  عـالطا  هب  هک  میهاوخ  یم 
ام تامارتحا  نیرتالاب  ياریذپ  ًافطل  بانجیلاع  .دیناسرب  دوخ  نادرمتلود  شوگ  هب  دش ، دقعنم  ناتـسلگنا  تلود  هلودلا و  قوثو  نایم 

هیمالعا نیا  رد  .دنک  یم  دوخ  شرازگ  همیمض  ار  ناریا » یمالـسا  یلم  هیداحتا   » ربماون 1920 هیمالعا 27  نینچمه  لودلاک  .دیشاب »
: میناوخ یم 

، ناریا سیلگنا - روآ  گنن  هماـنقفاوت  بیوصت  ...دـیتسه  هاـگآ  روشک  كاـنرطخ  یـسایس  عاـضوا  زا  ًاـنئمطم  امـش  زیزع ، ناـنطومه 
رد درادن  قح  هجو  چیه  هب  دـندش  توعد  رابرد  هب  زورما  هک  يدارفا  و  دروآ ؛ دـهاوخ  راب  هب  تکلمم  نیا  يارب  ار  یگرزب  یتخبدـب 
هب اذـل  دـش ، یم  عیزوت  رـشتنم و  ًاروف  تسیاـب  یم  هیمـالعا  نیا  هک  اـجنآ  زا  ...دـننک  تواـضق  اـی  یناـیمرداپ و  یـسایس  دروم  نینچ 

(1) .ناریا یمالسا  یلم  هیداحتا  اضما )  ) .دشن هداد  هناخپاچ 

ناردنزام نالیگ و  رد  اه  یگتفشآ  همادا 

اب : » دسیون یم  تسوگآ 1920  رد 4  لودلاک  .دمآ  دیدپ  یکدنا  ساره  بارطـضا و  هلودلا ، ریـشم  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  یمک 
شیازفا رایسب  اه  ینارگن  دنتسه ، رقتسم  نآ  رد  یسیلگنا  يدنه و  يورین  هک 5000  نیوزق ، هب  کیوشلب  زابرس  ندش 2000  کیدزن 

یم تیافک  اه  کیوشلب  رتشیب  يورـشیپ  ندرک  فقوتم  يارب  نیوزق  رد  رقتـسم  ياه  ورین  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهاوش  .تسا  هتفای 
شترا .دوش  يریگولج  اه  کیوشلب  يورـشیپ  زا  هک  نیا  رگم  دنتـسه  بونج  تمـس  هب  ناکم  لقن  ددـصرد  تلود  هاش و  اما  دـننک ؛

لرتنک زا  ناتسلگنا 
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« .دنتـسه رهـش  زا  ندش  جراخ  ددـصرد  ناریا  تلود  هارمه  هب  اه  هناخ  ترافـس  رگید  و  برطـضم ؛ مدرم  یلو  تسا  نئمطم  عاضوا 
ینارگن هدش و  رتهب  رایسب  ناریا  عاضوا  ًارهاظ  اه ، کیوشلب  نانزهار و  یبوکرـس  يارب  یتلود  يورین  لاسرا  اب  : » تسوگآ رد 19  (1)

یم هام  نایاپ  رد  هتـشذگ  لصف  شرازگ  رد  هک  روطناـمه  : » دـهد یم  حرـش  نینچ  ار  عیاـقو  لودـلاک   (2)« .تسا هـتفخورف  زین  مدرم 
رطخ لاح ، نیا  اب  .دـنک  ناکم  لقن  بونج  هب  دراد  دـصق  اه  کـیوشلب  رطخ  زا  ندـش  رود  روظنم  هب  ناریا  تلود  دـش ، رکذ  لاـسما 

زا سپ  یکدنا  هاش  .درادن  ار  تختیاپ  كرت  دصق  رـضاح  لاح  رد  لقادح  دنام و  یقاب  نارهت  رد  نانچمه  تلود  دـیدرگ و  فرطرب 
کیدزن اب  تسوگآ  يالوج و  ياه  هام  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـنام ؛ اجنآ  رد  ار  لصف  مامت  تفر و  یناتـسبات  خاـک  هب  تشگزاـب 

، تسوگآ هام  رد  اه  کیوشلب  تکرح  جوم  نیمود  لابند  هب  .دـنک  كرت  ار  رهـش  هاش  هک  تفر  یم  نیا  لامتحا  اه  کـیوشلب  ندـش 
نآ اب  تسیاب  یم  یلعف  تلود  هک  ییاـه  يراوشد  نیرت  يدـج  ...دـندش  رارف  هداـمآ  هدرک و  رطخ  ساـسحا  تدـش  هب  اـه  يوسنارف 
اهنآ اب  نونک  ات  تلود  هک   ] تسا بیرغ  ًاتبـسن  یتالکـشم  تالکـشم ، نیا  .تسا  اه  کیوشلب  زاـت  تخاـت و  دـنک  مرن  هجنپ  تسد و 
ورین و  دندرک ، ینیشن  بقع  نیوزق  لیجنم و  هب  هدرک و  كرت  ار  تشر  یلزنا و  یسیلگنا  ياه  ورین  یم  هام  رد  تسا ...] هدوبن  هجاوم 

هام رد  لاح ، نیا  اب  .دـندوبن  تمحز  راچد  نادـنچ  نارهت ، نیوزق و  تمـس  هب  تکرح  يارب  یموب  یجراخ و  زا  معا  کیوشلب ، ياه 
لامـش راوشد  رایـسب  ریـسم  زا  هدافتـسا  اب  اهنآ  هک  تفر  یم  نآ  میب  دـندش و  هدـنکارپ  رزخ  یبونج  لحاس  رد  يالوج  نئوژ و  ياه 
رایتخا رد  ار  روما  مامت  يدـصت  ناریا ، قازق  ياه  ورین  یـسور  هدـنامرف  یکـسلسوراتسا ، لنلک  .دنـشاب  نارهت  حـتف  ددـصرد  یقرش ،

هب هک  تسا  راودـیما  ناـنچمه  دراد و  لـیامت  یـسیلگنا ، هدـنامرف  نوسکید ، لارنژ  .تسا  رفنتم  اـه  یـسیلگنا  زا  تدـش  هب  هتـشاد و 
یمیمـصت سلجم  داقعنا  ات  ناوت  یمن  هکنیا  هناـهب  هب  یلعف  يارزولا  سیئر  اـما  .دوش  بوصنم  ناریا  هچراـپکی  ياـه  ورین  یهدـنامرف 

وخ مرن  رایـسب  تیارد و  اـب  يدرم  هیـسور و  قباـس  میژر  ناهدـنامرف  زا  یکی  یکـسلسوراتسا  .دور  یم  هرفط  وا  باـصتنا  زا  تفرگ ،
نونک ات  شیپ  لاس  هس  زا  يو  .دراد  یهجوت  لباق  ياه  ییاناوت  هک  تسا 
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هدز ینیچ  هئطوت  هب  تسد  اه  یـسیلگنا  هیلع  هاش ، يراکمه  اب  هک  هدـش  مهتم  اـهراب  دراد و  هدـهع  رب  ار  قازق  ياـه  ورین  یهدـنامرف 
، دروآ تسد  هب  ار  قازق  ياه  ورین  یهدنامرف  درک  شالت  ناتـسلگنا  يراج ، لاس  راهب  لوط  رد  هک  دروآ  دیهاوخ  دای  هب  ًامتح  .تسا 

یبوخ هب  هتفرگ  تروص  وا  هیلع  هک  ییاه  شالت  مامت  ربارب  رد  نونک  ات  دز و  زابرـس  دوخ  تمـس  يراذـگاو  زا  یکـسلسوراتسا  اـما 
ياـه ورین  زا  یکدـنا  دادـعت  هک  اـجنآ  زا  دـندش و  مازعا  ناردـنزام  هب  قازق  ياـه  ورین  ثداوـح  نـیا  یپ  رد  .تـسا  هدرک  تمواـقم 

هب ایرد  قیرط  زا  دندش  روبجم  نارگلاغشا  و  دنتفای ؛ تسد  لماک  ناسآ و  يزوریپ  هب  اه  قازق  دنتشاد ، روضح  رهـش  نیا  رد  کیوشلب 
ریـشمش کی  نارهت ، هب  تشگزاب  رد  يزوریپ  زا  سپ  تفر و  ناردنزام  هب  زور  دنچ  يارب  ًاصخـش  یکـسلسوراتسا  .دندرگزاب  یلزنا 

رابکی دیسر  یم  رظن  هب  هک  اجنآ  زا  اما  .دش  اطعا  وا  هب  لاشرام ] دلیف   ] دبهپـس يراختفا  ناونع  نینچمه  تفرگ و  هیده  هاش  زا  عصرم 
اه قازق  ربماتپس 1920 ، رد  يدعب  ثداوح  .دیشکن » ازارد  هب  نادنچ  نارهت  رد  وا  تماقا  تسا ، هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  تشر  رگید 

دنچ ماجنا  زا  سپ  ...دندش  مازعا  بناج  نآ  هب  ًاروف  اه  قازق  نیاربانب  : » دنک یم  حیرـشت  نینچ  ار  ایاضق  لودـلاک  .تخادـنا  هلت  هب  ار 
.دندروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  تشر  یتمواقم  چیه  نودب  ًالمع  قازق  ياه  ورین  دندرک و  ینیشن  بقع  یلزنا  هب  اه  کیوشلوب  هلمح ،

هب ور  یتمواقم  چیه  اب  یلزنا  یلیام  شش  ای  جنپ  ات  قازق  ياه  ورین  .دندرک  تکرح  ردنب  نیا  تمس  هب  یلزنا  فرـصت  فده  اب  سپس 
اب نامزمه  تسرد  دـنا و  هدز  نیمک  اهنآ  هاپـس  هبقع  رد  اـه  کـیوشلب  زا  يداـیز  رامـش  هک  دـندش  هجوتم  هطقن  نیا  رد  .دـندشن  ور 

مظن .دندش  رام  رات و  ًالماک  قازق  ياه  ورین  بیترت  نیدـب  هدرک و  راک  هب  عورـش  هاگرگنل  رد  یـسور ]  ] ياه یتشک  هناخپوت  نیمک ،
دب يردـق  هب  اه  کیوشلب  هشقن  هک  تسا  نیا  بلاـج  دـندش و  هتـشک  اـهنآ  زا  يداـیز  رامـش  تخیر ، مه  هب  ًـالماک  قازق  ياـه  ورین 

هدنام یقاب  یناریا  ياه  ورین  هکنیا  اب  .تشک  زین  ار  ناشدوخ  ياه  ورین  زا  يدایز  رامش  هاگرگنل ، زا  اهنآ  شتآ  هک  دوب  هدش  یحارط 
اب یتخـس و  هب  دندوب ، هدمآ  رد  اپ  زا  ًابیرقت  هک  اجنآ  زا  هتبلا  .دـندرک  رارف  هدایپ  ياپ  اب  زور  نیدـنچ  اما  دـنتفرگن ، رارق  بیقعت  دروم 
اب دنرایـشوه و  رایـسب  راـب  نیا  یلو  دـندروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  تشر  رگید  راـبکی  اـهنآ ، .دـندش  رارف  هب  قفوم  ناوارف  يراوشد 

دوخ ياه  یتشک  هناخپوت  تردـق  هب  يا  هناخپوت  یکـشخ  رد  اه  کـیوشلب  هک  اـجنآ  زا  نینچمه  .دـننک  یم  لـمع  يرتشیب  طاـیتحا 
ياه حالس  هک  نیا  رگم  تشاد ، دنهاوخ  هاگن  دوخ  لرتنک  رد  ار  یلزنا  دشاب ، مزال  هک  نامز  ره  ات  دنرادن ،
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شبنج نیا  ِتلود  ناریا و  خرـس  بـالقنا  هتیمک  دـسر  یم  رظن  هب  .دریگ  رارق  قازق  راـیتخا  رد  دـسرب و  دادـغب  زا  ناتـسلگنا  نـیگنس 
ربهر ناخ ، کچوک  .دـنداد  لیکـشت  يروهمج » تقوم  تلود   » نالیگ ناتـسا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا  نیا  .تسا  هدـش  دـیدپان 
ماجنا اب  .دوش  جراخ  داحتا  نیا  زا  تفرگ  میمصت  اهدعب  اما  تسویپ ؛ یجراخ  رگلاغـشا  ياه  ورین  هب  ادتبا  ناتـسا ، نیا  رد  اه  یلگنج 

رد (1) .درک » ینیـشن  بقع  لگنج  قامعا  هب  دارفا  نیمه  هارمه  هب  تفای و  اهنت  شدارفا  زا  رفن  تسیود  هارمه  هب  ار  دوخ  وا  راـک  نیا 
(2) .تسا » هدش  فرط  رب  اه  کیوشلب  رطخ  .دوش  یمن  هدید  یسایس  عاضوا  رد  يرییغت  : » ربتکا  6

یسور رسفا  لزع  ناتسلگنا و  زا  يرادفرط  رادهپس ،  هنیباک 

(3)

دهد لیکشت  ار  دیدج  تلود  هک  درک  لوبق  مظعارادهپس  داد و  افعتسا  هنیباک  هتـشذگ  زور  : » دسیون یم  ربتکا 1920  رد 27  ترگنا 
هب هک  تسا  ییاـه  ورین  لرتنک  نتفرگ  تسد  رد  راتـساوخ  دـنک و  یم  يراـشفاپ  یکـسلسوراتسا  لـنلک  لزع  رب  ناتـسلگنا  نونکا  ... 

کیدزن ناتسود  زا  یکی  یکـسلسوراتسا  .تسا  یناملآ  سنوراب  کی  لنلک  نیا  رـسمه  ...دیمان  ناریا  شترا  ار  نآ  ناوت  یم  یتخس 
، تخادرپ یم  يزابرامق  هب  هزادنا  زا  شیب  وا  هک  اجنآ  زا  ...دنک  رانکرب  دوخ  تمس  زا  ار  وا  هک  هتـسناوتن  یـسک  نونکات  هدوب و  هاش 

یم ررقم  نازابرس  يارب  هک  یلوپ  مظعا  تمسق  دوش  یم  هتفگ  نینچمه  و  تشادن ؛ ینادنچ  تقو  دوخ  نارسفا  نتخاس  طبضنم  يارب 
ناشن بسک  هب  رختفم  لاس 1903  رد  هک  تسا  هلاس  تصـش  يدرم  دیدج  يارزولا  سیئر  ...دیـسر  یمن  اهنآ  تسد  هب  زگره  دـش ،

لک رد  وا  .تشاد  هدـهعرب  ار  هلخاد  ترازو  لاس 1916  رد  هیلدع و  ترازو  لاس 1915  رد  .تسا  هدش  ناتـسلگنا  تلود  زا  هیلاوش 
مظعا شخب  هک  ارچ  دوب  اه  سور  اب  طابترا  يرارقرب  رکف  رد  هراومه  لاس 1917 ، زا  شیپ  اما  تسا ؛ ناتسلگنا  ناتسود  نایماح و  زا 

قوس اه  یسیلگنا  تمـس  هب  ار  وا  شیپ  زا  شیب  يدعب  ثداوح  کش  نودب  .دراد  رارق  نالیگ  رد  هک  تسا  یکالما  وا ، نالک  تورث 
تـشر مزاع  دـیاسنوریآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  نینچمه  دـننادرگزاب ؛ هقطنم  هب  ار  شمارآ  هک  دـهاوخب  اـهنآ  زا  اـت  داد 

دنهاوخ مالعا  يدوز  هب  زین  هنیباک  ياضعا  رگید  .تسا  هدش 

ربتکا 1920  5 خروم ، 891 . 1169/00 هرامش 9 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
ربتکا 1920  6 خروم ، 891 . 1161/00 هرامش 31 ، لودلاک ، مارگلت  - 2

1364-1345 ه ق)  ) مظعا رادهپس  هب  فورعم  ینبانکت  ناخ  یلودمحم  - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 144 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_129_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_129_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:130

وا تینما  هک  هتساوخ  ناتسلگنا  ترافس  زا  تسا ، نارگن  کیوشلب  لماوع  ياه  تیلاعف  زا  هک  هاش  اما  تسا ، مارآ  نارهت  عاضوا  .دش 
(1) .دننک » نیمضت  ار 

یناریا ياه  قازق  گنه  هک  تفگ  نم  هب  دمآ و  نارهت  هب  شیپ  یکدنا  یـسیلگنا  گنهرـس  : » دسیون یم  ربتکا 1920  رد 27  ترگنا 
کیدزن عضاوم  یـسیلگنا  ياه  ورین  ...درک  ینیـشن  بقع  رهـش  نیا  زا  ربتکا  مراهچ  تسیب و  تشر ، رد  يرـصتخم  يریگرد  زا  سپ 

دح زا  کیوشلب  ياه  ورین  رامش  هچنانچ  تشاد  راهظا  دوخ  ییاناوت  هب  لماک  دامتعا  اب  دیاسنوریآ  لارنژ  دندرک و  فرصت  ار  لیجنم 
هتشذگ بش  : » ربتکا رد 30  (2) .دش » دنهاوخ  نارهت  نیوزق و  تمس  هب  اهنآ  يورشیپ  عنام  ًانئمطم  اه  یـسیلگنا  دنکن ، زواجت  لومعم 

، دنتـسه فلاخم  ناتـسلگنا  یماح  هنیباک  ندیـسر  تردـق  هب  اـب  هک  يدارفا  .میدوب  دـهاش  ار  یکدـنا  ياـه  یمارآاـن  حبـص  زورما  و 
کی .دنا  هدش  لیطعت  اه  هزاغم  رتشیب  رازاب و  .دروخ  مه  رب  مرادـناژ  سیلپ و  ياه  ورین  هلمح  اب  اهنآ  عمج  هک  دـنداد  هسلج  لیکـشت 

نتسشن تسب  راتساوخ  هناخ ، ترافس  يور  هبور  عمجت  اب  حبص  زورما  یتلود ، نییاپ  هدر  نارـسفا  نازومآ و  شناد  زا  هرفن  هورگ 40 
رفن ود  اهنت  دش و  يراددوخ  اهنآ  شریذپ  زا  هتبلا  .دندوب  هدش  یمخز  سیلپ  اب  يریگرد  رد  دارفا  نیا  زا  يرامش  .دندش  ترافـس  رد 

رادـفرط دـناب  ناشیا  هک  ار  یناسک  راـتفر  دنتـشاد  یعـس  دارفا  نیا  .دـنتفای  هار  هناـخ  ترافـس  لـخاد  هب  وگنخـس  ناونع  هب  ناـشیا  زا 
هب اهنآ ، ندرک  یـضار  ناشیا و  زا  رفن  دـنچ  اب  یهاتوک  يوگتفگ  زا  سپ  .دـنناسرب  اکیرمآ  تلود  عالطا  هب  دـندیمان ، یم  ناتـسلگنا 

صرح و تنایخ ، لیلد  هب  نالیگ  ياوق   » هک درک  راهظا  يا  هیمالعا  راشتنا  اب  دـیدج  يارزولا  سیئر  ...دـندرک  كرت  ار  لحم  یمارآ 
، یسایس عاضوا  تسا ؛ هدش  لحمضم  هدروخ و  تسکش  هجیتن  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ماکحتسا  مظن و  یسور  نارسفا  ییافو  یب 

هفاضا دوخ  تاراهظا  همادا  رد  نینچمه  .تسا » هتفرگ  رارق  یتشگزاب  لـباقریغ  یبیـشارس  رد  روشک  یکیزیف  یعاـمتجا و  يداـصتقا ،
داقعنا هب  طونم  نآ  دروم  رد  يریگ  میمـصت  تسا و  هدرکن  رییغت  ناریا  سیلگنا - همانقفاوت  هب  تبـسن  دیدج  تلود  درکیور  هک  درک 

دوخ تمس  زا  ًاجیردت  رگید  یسور  رسفا  هب 140  کیدزن  ...تفر  اپورا  هب  دش و  لزع  دوخ  تمس  زا  یکـسلسوراتسا  .تسا  سلجم 
.دش دنهاوخ  لزع 

ربتکا 1920  27 خروم ، 891 . 1162/00 هرامش 38 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
ربتکا 1920  27 خروم ، 891 . 1163/00 هرامش 37 ، ترگنا ، مارگلت  - 2
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برغ لامـش  لامـش و  عاضوا  : » دسیون یم  ربماون 1920  رد 27  لودلاک  (1) .دـندرک » كرت  ار  تشر  رهـش  رگید  راب  اه  کـیوشلب 
(2) .تسا » هتخاس  هجاوم  یعوقولا  بیرق  نارحب  رطخ  اب  ار  هنیباک  یلام ، هناوتشپ  دوبن  ناریا و 

: دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  ار  ارجام  تایئزج  لودلاک 

و یسور ، قازق  نارـسفا  یکـسلسوراتسا و  لارنژ  يروف  يرانکرب  يارب  ناتـسلگنا  ياه  راشف  لابند  هب  ربتکا ، هام  ینایاپ  ياه  زور  رد 
نیا هب  هلودلاریـشم  تیبوبحم  .دنک  یم  دیدهت  ار  هنیباک  يدیدج  نارحب  هلودلاریـشم ، بوبحم ، يارزولا  سیئر  يریگ  هرانک  یپ  رد 

دنتشاد و لماک  نانیمطا  وا  تقادص  ییاناوت و  هب  مدرم  هکلب  درک ، یمن  راذگورف  يراک  چیه  زا  مدرم  هب  کمک  يارب  هک  دوبن  لیلد 
هدافتـسا یجراخ ، ياه  تردق  ای  دوخ  عفانم  هن  ناریا و  عفانم  نتخاس  هدروآرب  تهج  رد  تلود  تردق  زا  وا  هک  دندرک  یم  ساسحا 

هام دنچ  فرظ  هک  تفر  یم  راظتنا  ًالماک  اما  دبای ؛ تسد  ارزو  تسایر  تمس  هب  تسناوت  وا  هک  دوب  بیجع  رایسب  عقاو  رد  .دنک  یم 
ناریا تشونرس  وا  کمک  هب  دنناوتب  اه  یـسیلگنا  هک  دوبن  شنانیـشناج  هزادنا  هب  وا  يریذپ  فاطعنا  .دهدب  تسد  زا  ار  ارزو  تسایر 

دـندوب و اه  یـسیلگنا  یلوغـشم  لد  نیرتگرزب  يدـیدم  تدـم  يارب  یناریا ، ياـه  قازق  گـنه  یـسور  نارـسفا  .دـنریگ  تسد  هب  ار 
؛ دندرکن راذگورف  یشالت  چیه  زا  نارـسفا  نیا  ندرک  رانکرب  يارب  اه  یـسیلگنا  دش  رکذ  یلبق  ياه  شرازگ  رد  ًاررکم  هک  روطنامه 

رکـشلرس هک  ینامز  .دـنداد  همادا  دوخ  راک  هب  راظتنا  دـح  زا  شیب  اه  سور  یکـسلسوراتسا ، لارنژ  هناـکریز  ریبادـت  کـمک  هب  اـما 
نیلوا رد  هک  تسناد  یم  تفرگ ، تسد  رد  ار  سروفرپرون  هب  موـسوم  یـسیلگنا  ياـهورین  لرتـنک  ربـتکا  هاـم  لـیاوا  رد  دـیاسنوریآ 

رکشلرس هژیو  هب  مهم ، عضاوم  رد  دوخ  نانطومه  کمک  هب  دش و  دهاوخ  صالخ  اه  سور  یکسلسوراتسا و  رـش  زا  نکمم  تصرف 
.دناسرب مامتا  هب  تیقفوم  اب  ار  دوخ  تیلوئسم  هام  نیا  نایاپ  زا  شیپ  ات  دوب  دهاوخ  رداق  نارهت ، رد  نوسکید  .رآ  .يا  .ویلبد 

دنک و لزع  تنایخ ، لیلد  هب  ار  یسور  نارسفا  هک  دنتساوخ  هلودلاریشم  زا  اه  یسیلگنا 

ربتکا 1920  30 خروم ، 891 . 1165/00 هرامش 39 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
ربماون 1920  27 خروم ، 891 . 1167/00 هرامش 45 ، لودلاک ، مارگلت  - 2
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تدـم رد  دوب  هداد  لوق  یکـسلسوراتسا  هب  هاش  داد .» تسد  زا  ار  دوخ  رـس   » کیتاملپید نابز  هب  دز و  زاب  رـس  هتـساوخ  نیا  زا  زین  وا 
تینما دـگنج ، یم  نایـشروش »  » اه و کیوشلب  هیلع  نالیگ  ناتـسا  رد  دراد و  تسد  رد  ار  یناریا  ياه  ورین  یهدـنامرف  وا  هک  ینامز 

یسیلگنا لیم  قبط  هک  دروآ  راک  رس  ار  ییارزولا  سیئر  دش و  میلست  اه  یـسیلگنا  هتـساوخ  ربارب  رد  اما  .دنک  نیمـضت  ار  وا  هاگیاج 
چیه نیا  زا  شیپ  يو  .دوب  ارزو  تسایر  نتفرگ  تسد  رد  يارب  یقطنم  يا  هنیزگ  مظعا ، رادهپس  ینامز  نینچ  رد  .درک  یم  لمع  اه 

.تسا هدرب  یم  رـس  هب  هاـگیاج  نیا  هب  ندیـسر  يوزرآ  رد  هراوـمه  تسا و  بلط  هاـج  رایـسب  اـما  هتفاـین ، تسد  بصنم  نیا  هب  هاـگ 
يو .تشاد  هدهع  رب  ار  گنج  ترازو  هلودلا  قوثو  هنیباک  رد  .درک  هبرجت  ار  یفلتخم  ياه  تمـس  فلتخم  ياه  هنیباک  رد  رادـهپس 

دنمتردق دارفا  هجوت  دروم  ار  دوخ  دنک  یم  شالت  هراومه  رگید  ترابع  هب  دراد و  یفیعض  تیـصخش  اما  تسا ، یبرـشم  شوخ  درم 
اه و کیوشلب  هلمح  زا  وا  هزادنا  هب  سک  چیه  دوش و  یم  نالیگ  رد  یعیـسو  یـضارا  كالما و  لماش  وا  تفگنه  تورث  .دهد  رارق 

ندرک مارآ  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  .تسا  هدشن  تراسخ  لمحتم  ناتـسا ، نیا  هب  اه  یلگنج 
هتـشاد نانیمطا  وا  يراکمه  هب  دنناوت  یم  زین  اه  یـسیلگنا  نینچمه  دهد و  تروص  ار  شالت  نیرتشیب  رطخ  ندرک  فرطرب  عاضوا و 

هوجو رد  سالتخا  هناهب  هب  ار  یـسور  نارـسفا  مامت  ًاروف  تفریذـپ و  ار  تمـس  نیا  رتمامت  هچ  ره  قایتشا  اب  رادهپـس  نیاربانب  .دنـشاب 
دندرک و یم  كرت  ار  نارهت  تحاضف  اب  تسیاب  یم  یـسور  نارـسفا  رگید  یکـسلسوراتسا و  .درک  رانک  رب  راک  زا  تلود ، یتخادرپ 

تعاسود فرظ  هک  دـش  هداد  موتامیتلا  وا  هب  دـنزب ، یمادـقا  هب  تسد  دوخ  نادرم  کمک  هب  لارنژ  هک  تفر  یم  نآ  میب  هک  اجنآ  زا 
رواب ناوت  یم  یتخس  هب  ...دندرک  كرت  ایند  زا  یفلتخم  طاقن  دصقم  هب  ار  نارهت  جیردت  هب  یسور  نارسفا  رگید  .دنک  كرت  ار  رهش 

هک تشاد  لوبق  رگا  یتح  دنک ؛ تردق  میلست  هناحوبذم  ار  دوخ  دهدب و  یفیثک  هلماع  نینچ  هب  نت  هلودلاریشم  نوچ  يدرم  هک  درک 
نیاربانب .دشن  هئارا  یمومع  راکفا  هب  ماهتا  نیا  هرابرد  یلوبق  لباق  كردم  چیه  .دراد  یساسا  هیاپ و  یسور  نارسفا  هب  سالتخا  ماهتا 

رارق یناریا  نارـسفا  تسد  رد  رهاـظ  هب  قازق  ياـه  ورین  یهدـنامرف  دـش و  بوصنم  دـیدج  يارزولا  سیئر  ناونع  هب  مظعا ، رادـهپس 
چیه اه  قازق  تسا ، هدرک  كرت  ار  روشک  یکسلسوراتسا  هک  ینامز  زا  اما  تفرگ ؛

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:133

هدـنام یکدـنا  طقف  میظع  يورین  نآ  زا  دـنا و  هدرک  رارف  هدـشن  تخادرپ  ناشقوقح  هک  نازابرـس  نارـسفا و  هیقب  .دـنا  هدرکن  يراک 
نالیگ رد  اه  یـشروش  اـه و  کـیوشلب  يورـشیپ  زا  تسا ، رقتـسم  نیوزق  رد  اـهنآ  یهدـنامرف  زکرم  هک  یـسیلگنا  ياـه  ورین  .تسا 

تاـساسحا .دـسر  یم  شوـگ  هـب  زین  یئزج  ياـه  يریگرد  زا  ییاـه  شرازگ  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  دــنا و  هدروآ  لـمع  هـب  تعناـمم 
هک تسین  يدیما  چیه  ًالمع  هتخاب و  ار  هیفاق  هک  دـش  هجوتم  ناتـسلگنا  ربماون  هام  رد  تسا و  هتفای  شیازفا  تعرـس  هب  یـسیلگنادض 
ات دراد  دیکأت  سلجم  داقعنا  رب  رایسب  ًاریخا  ناتسلگنا  .دسرب  ناریا  سلجم  بیوصت  هب  ناریا  ناتسلگنا -  تسوگآ 1919  همانقفاوت 9 

، ییارزولا سیئر  هلودـلا  قوثو  نامز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنک  بسک  ینوناق  رابتعا  هدـش و  بیوصت  هماـنقفاوت  قیرط  نیدـب 
هدش ینیب  شیپ  زین  یـساسا  نوناق  رد  هک  سلجم  دییأت  بیوصت و  نودب  دـنک و  يریگولج  سلجم  داقعنا  زا  دیـشوک  یم  ناتـسلگنا 

تسین نکمم  دننک  یم  ساسحا  دنک و  زاغآ  ار  دوخ  راک  رتدوز  هچ  ره  سلجم  دنقاتـشم  ناریا  مدرم  .دزاس  یلمع  ار  همانقفاوت  دوب ،
نارهت زا  جراخ  ناگدنیامن  مامت  ًابیرقت  .دش  رقتسم  سلجم  ییاشگزاب  يارب  هدنیآ  هیروف  متـشه  نیاربانب  .دسرب  بیوصت  هب  همانقفاوت 
روفنم همانقفاوت  هک  تسین  یکـش  لاح  نیا  اب  دـنا ، هتفای  هار  سلجم  هب  هلودـلا  قوثو  ینعی  اـه ، یـسیلگنا  هدـناشن  تسد  باـختنا  هب 

لیکشت يارب  مزال  باصن  دح  نارهت  رد  سلجم  ياضعا  زا  يرامش  روضح  اب  اما  دیـسر ؛ دهاوخن  بیوصت  هب  زگره  ناریا  سیلگنا -
.دنهد (1) هسلج  لیکشت  هدنیآ  زور  دنچ  فرظ  تسا  نکمم  تسا و  هدش  ققحم  هسلج 

ناتسلگنا نامرف  تحت  قازق  ياه  ورین 

: دسیون یم  نینچ  ناریا  یماظن  يورین  دروم  رد  لودلاک 

.دنهد یم  لیکـشت  ار  ناریا  یماظن  يورین  ناریا ، بونج  نارادگنفت  اه و  زابرـس  مرادـناژ ، قازق ، ياه  ورین  سیلپ ، يورین  زا  يادـج 
...دنا هدش  ررقم  يرهشریغ  قطانم  رد  تینما  يرارقرب  يارب  هک  دراد  رارق  یسور  نارـسفا  یهدنامرف  تحت  قازق ، يرفن  يورین 6000 

ياقآ ینعی  ناریا  هنازخ  ییاکیرمآ  راشتسم  تسد  هب  لصا  رد  يرمرادناژ 
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هرانک زا  سپ  اما  دندوب  ییاکیرمآ  نارـسفا  نامرف  تحت  ادـتبا  رد  اهنآ  .تفرگ  لکـش  تایلام ، يروآ  عمج  يورین  ناونع  هب  رتسوش ،
رامش .تفرگ  رارق  يدئوس  نارـسفا  رایتخا  رد  نانآ  یهدنامرف  هیـسور ، ناتـسلگنا و  نیتلود  تقفاوم  اب  رتسوش ، ياقآ  يرابجا  يریگ 

دوخ رس  ندرک  ادف  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  هژاو  نیا  یظفلا  تحت  يانعم  « ) اه زابرس   » .دسر یم  رفن  رازه  هدزاود  هب  نونکا  اه  ورین  نیا 
يورین دـنراد و  رارق  یناریا  نارـسفا  یهدـنامرف  تحت  دنتـسه و  ناریا  یموب  يورین  دـنرادن ) ییابا  چـیه  دوخ  تلود  يرادـیاپ  يارب 

رد هکلب  دوـش  یم  يرادرب  هرهب  یلخاد  ياـه  رطخ  عـفد  يارب  ورین  نیا  زا  اـهنت  هن  ینعی  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  ار  ناریا  یقیقح  یماـظن 
یم نیمأت  هنابلطواد  يریگزابرـس  قیرط  زا  قازق  مرادـناژ و  سیلپ ، يورین  .دـنریگ  یم  راک  هب  ار  اهنآ  زین  یجراخ و ....  ياه  گـنج 

ررقم اتـسور  کی  يارب  هک  تایلام  لاثم  ناونع  هب  دنتـسه ؛ روشک  فلتخم  قطانم  ییاتـسور و  تایلام  زا  یـشخب  اه  زابرـس  اما  .دوش 
میراد عالطا  ام  هک  اجنآ  ات  ...زابرس  شش  دقن و  لوپ  ناموت  رازه  راهچ  مدنگ ، نت  تشه  دشاب : رارق  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا  هدش 

نارادگنفت .دنک  یمن  زواجت  ناریا  رـسارس  رد  رفن  رازه  هس  زا  لک  رد  تسین و  دایز  نادنچ  ناریا  یماظن  يورین  زا  شخب  نیا  دادعت 
، نییاپ هدر  نارسفا  نازابرس و  ...تسا  یسیلگنا  نامزاس  کی  دسر ، یم  رفن  رازه  جنپ  هب  اهنآ  رامش  هک  بونج ) سیلپ   ) ناریا بونج 

يرایسب تسا و  هدوب  روفنم  رایسب  ناریا  بونج  سیلپ  دوخ ، يریگ  لکش  زاغآ  زا  .دنتسه  یسیلگنا  ورین ، نیا  یلصا  نارسفا  یناریا و 
نیا دراو  رادـباسح و ...  نییاپ ، هدر  نارـسفا  ناونع  هب  داوساب  نایناریا  زا  يرایـسب  .دـندوبن  رادافو  ناـمزاس  هب  زگره  نآ  نازابرـس  زا 

نامزاس نیا  .دنزیخ  یم  رب  دندرک  یم  تمدخ  اهنآ  نامرف  تحت  هک  یناسک  اب  ینمشد  هب  یتدم  زا  سپ  ًالومعم  اما  دنا  هدش  نامزاس 
کی رد  زین  راـب  کـی  درک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  یناوارف  تالکـشم  اـب  ریاـشع  اـب  ههجاوم  رد  تفرگ ، لکـش  لاـس 1916  رد  هک 

رکذ الاب  رد  هک  يا  هتفای  نامزاس  ياه  ورین  زا  يادج  .دندش  هتـشک  دوخ  تسد  ریز  دارفا  تسد  هب  یـسیلگنا  رـسفا  نیدنچ  ینامرفان 
مظنمان ًالماک  دارفا  نیا  هتبلا  .دنتسناد  یم  یماظن  دارفا  ار  دوخ  اه و ...  هداج  زا  تظفاحم  لیلد  هب  ریاشع ، مدرم  زا  يدایز  رامش  دش ،

هژیوب ریاشع ، هک  دـنک  یم  شـالت  یلعف  تلود  .درک  یقلت  یماـظن  هتفاـی  ناـمزاس  ورین ي  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  دنتـسه و 
راظتنا هک  روطنامه  اما  .دنک  حالس  علخ  ار  يرایتخب  ییاقشق و  نوچ  يدنمتردق  ریاشع 
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تـسود دوخ  ناج  زا  رتشیب  ار  دوخ  ياه  حالـس  هب  نیـشن  ارحـص  مدرم  نیا  هک  ارچ  تسین ، ناـسآ  نادـنچ  راـک  نیا  ماـجنا  دور  یم 
هک تسا  يا  هلئسم  نیا  دوب و  دهاوخ  دنمـشزرا  رایـسب  ناریا  یماظن  يورین  نداد  شرتسگ  نتخاس و  دحتم  هک  تسین  یکـش  .دنراد 

يارب ار  یـشترا  نینچ  نتـشاد  ناتـسلگنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نونکا  اما  .دـندرک  یم  تعنامم  نآ  زا  ناریا  ياه  هیاسمه  نیا  زا  شیپ 
رد ار  یمومع  مظن  یفاک ، یماظن  يورین  نتـشاد  رایتخا  رد  اـب  دـهد  هزاـجا  روشک  نیا  هب  هک  تسا  دـیما  دـناد و  یم  يرورـض  ناریا 
هک تسا  یبسانم  یلام  عبانم  دنمزاین  ناریا  روظنم  نیدب  .دنک  عافد  یبوخ  هب  دوخ  ياه  زرم  زا  نینچمه  هدرک و  رارقرب  روشک  لخاد 
هب ار  دوخ  یلاـم  عباـنم  هدرک و  عضو  ار  یبساـنم  تاـیلام  دوش  هداد  هزاـجا  ناریا  هب  رگا  .دـنک  هیذـغت  ار  ییورین  نینچ  نآ  هلیـسو  هب 
هک ار  دوخ  ياه  ضرق  مامت  دناوت  یم  هکلب  دیآ  یم  رب  دوخ  یلعف  ياه  هنیزه  سپ  زا  اهنت  هن  دسر  یم  رظن  هب  دنک ، تیریدـم  یبوخ 

شالت اهنآ  ققحت  يارب  اهراب  هکلب  تسا ، روشک  نیا  هتـساوخ  اهنت  هن  روما  نیا  .دنک  هیوست  تسین ، مه  يدایز  نادـنچ  غلبم  عقاو  رد 
.تسا (1) هدرک 

رد ییالاب  دـنلب  ینارنخـس  سیلگنا  نایعا  سلجم  رد  ربماون 1920  خـیراترد 16  نزرک  درل  دـناوخ ، دـیهاوخ  همادا  رد  هک  روطنامه 
لصاف دح  رد  ام  ياه  ورین  تسا  رکذ  هب  مزال  : » تفگ نینچ  يو  یسور  نارسفا  يرانکرب  اه و  قازق  دروم  رد  .درک  داریا  ناریا  دروم 

هب اه  کیوشلب  اب  ندیگنج  يارب  ار  اهنآ  زگره  ام  .دنتـسه  دوخ  عضاوم  زا  عافد  لوغـشم  روانهپ  يا  ههبج  رد  نیوزق  ات  نادـمه  نایم 
یلامـش ياه  ناتـسا  زا  عافد  .دـنک  یمن  باجیا  ار  يراک  نینچ  ام  فادـها  هن  تسایـس و  هن  .میا  هداتـسرفن  يرگید  ياج  اـی  ناریا و 

اب شیپ  لاس  نیدنچ  گنه  نیا  دش ، رکذ  اهراب  هک  روطنامه  تسا و  هدش  هتـشاذگ  قازق  گنه  هدهع  رب  اه  کیوشلب  ربارب  رد  ناریا 
نت هب  اه  قازق  مروفینوی  لکش  هب  یمرفینوی  هک  ارچ  دنوش  یم  هتخانـش  قازق  مان  اب  هک  تفرگ - لکـش  زابرـس  رازه  دنچ  زا  هدافتـسا 

.دش هدرپس  یسور  نارسفا  تسد  هب  اهنآ  یهدنامرف  و  دننک - یم 

گنهرــس یهدــنامرف  تـحت  درک ، تمواــقم  رزخ  یبوـنج  لــحاوس  رد  اــه  کــیوشلب  تاــکرحت  ربارب  رد  یتدــم  هـک  ورین  نـیا 
هک دیسر  ربخ  ام  هب  ناهگان  .دش  یم  يربهر  یکسلسوراتسا 
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نیا دنا ؛ هدرک  ینیـشن  بقع  یگمه  کیوشلب  ياه  ورین  ربارب  زا  یگنج  تایلمع  کی  یط  دوخ  ناراطقمه  رگید  هارمه  هب  رـسفا  نیا 
هیلع اهراب  ناریا  رد  دـشرا  رـسفا  نیمه  دـندادن ؛ ناشن  دوخ  زا  رگلاغـشا  ياـه  ورین  هلمح  ربارب  رد  یتمواـقم  چـیه  هک  دوب  یلاـح  رد 

یتلود لاوما  رد  سالتخا  هب  ار  وا  يرایسب  ناهاوگ  نینچمه  .تسا  هتخادنا  هار  هب  نیغورد  تاغیلبت  هدز و  تیلاعف  هب  تسد  ناتسلگنا 
.دننک یم  مهتم 

یمن سپ  نیا  زا  دنتسه و  يرازت  میژر  نارسفا  زا  شناراکمه  رگید  یسور و  هدنامرف  نیا  دیتسه  رـضحتسم  نابانجیلاع  هک  روطنامه 
هب تفرگ  میمـصت  هاش  شیپ  هتفه  دنچ  تاظحالم  نیمه  هب  هجوت  اب  .تسناد  ناتـسلگنا  ناریا و  يارب  دـیدهت  زج  يزیچ  ار  اهنآ  ناوت 
هب هک  لارنژ  .دـش  تیاـمح  دـیاسنوریآ  لارنژ  بناـج  زا  ترـضح  یلعا  میمـصت  .دـشخب  همتاـخ  كاـنرطخ  دـحتم  نـیا  راـک  هـمادا 

یسیلگنا ياه  ورین  یهدنامرف  دیاسنوریآ  لارنژ  رـضاح  لاح  رد  .دش  ناریا  دراو  شیپ  يدنچ  تسا  روهـشم  يرایـشوه  تیحالص و 
راکتنایخ قیالان و  نارـسفا  رـش  زا  ار  دوخ  تسیاب  یم  هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  و  رفن ،)  3600  ) دراد هدـهع  رب  ار  نیوزق  رد 

.دنک یهدنامزاس  ًاددجم  یسیلگنا  نارسفا  یهدنامرف  تحت  ار  قازق  گنه  هدرک و  صالخ  یسور 

افعتسا دوب  فلاخم  هاش  میمصت  اب  هک  ارزولا  سیئر  لاح ، نیا  اب  ...دنا  هدش  رقتـسم  نارهت  رد  هک  تسا  یتدم  یـسیلگنا  نارـسفا  نیا 
...درک يریگ  هرانک  دوخ  تمـس  زا  دوز  یلیخ  درواین و  ماود  يدایز  تدم  زین  نیـشناج  ریزو  .تفرگ  ار  وا  ياج  يرگید  درف  داد و 

یهدنامرف و تیلوئـسم  ًاتقوم  ام  وا ، ناراکمه  یـسور و  گنهرـس  يریگ  هرانک  ندـش و  میلـست  اب  .تسا  رارق  نیا  زا  یـسایس  عاضوا 
همحزلا قح  ررقم  دعوم  رد  ناریا  تلود  هک  طرـش  نیا  اب  میتفرگ ، هدهع  رب  مدرک ، رکذ  هک  يا  هویـش  هب  ار  قازق  گنه  یهدنامزاس 

ياه زرم  یلامـش و  ياه  ناتـسا  زا  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  نآ  زا  میناوت  یم  هک  تسا  یناریا  يورین  اهنت  ورین ، نیا  .دنک  تخادرپ  ار  ام 
.دنک تظافح  روشک  برغ  لامش 

، دش هراشا  هک  روطنامه  ...میتسه  نآ  داجیا  یپ  رد  هک  دهد  لیکـشت  ار  یـشترا  هتـسه  دناوت  یم  ورین  نیا  یلعف ، طیارـش  هب  هجوت  اب 
ورین دودحم  ان  روضح  همادا  هب  دـناوت  یمن  هک  میا  هدرک  مالعا  ناریا  تلود  هب  ًاحیرـص  ام  .دـنا  هدـش  رقتـسم  نیوزق  رد  ام  ياه  ورین 

.دنک هیکت  روشک ، زا  شخب  نیا  رد  ام  ياه 

نیا رد  ار  دوخ  یماظن  روضح  راهب  لصف  ندش  يرپس  زا  سپ  میناوتب  هچنانچ  نیاربانب 
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(1) .تسا » یتفگش  یسب  ياج  میهد ، همادا  هقطنم 

هسلج نیمهدجه  رد  منک  شرازگ  هک  مراد  راختفا  : » دسیون یم  نینچ  ربماون 1920  رد 22  ندنل ، رد  اکیرمآ  لوسنک  رنیکسا ، ياقآ 
ياه قازق  گنه  هب  کمک  يارب  یسیلگنا  یلام  عبانم  زا  ایآ  دهد : خساپ  لیذ  تالا  ؤس  هب  دش  هتساوخ  ریزو  تسخن  زا  ماوع  سلجم 

رد هجو  نیا  ایآ  تسا ؟ هدـش  قفاوت  یلاـم  کـمک  نیا  تخادرپ  اـب  ارآ  زا  ینازیم  هچ  ربارب  رد  تسا ؟ هدـش  تخادرپ  یهجو  یناریا ،
ياقآ یمـسر  خـساپ  تسا ؟ ردـقچ  هنیمز  نیا  رد  یتخادرپ  هجو  غلبم  تسا ؟ هتفرگ  رارق  اه  هناخ  ترازو  زا  کی  چـیه  ياـه  دروآرب 
تلود .تسا  هدرک  یلام  کمک  ناریا  هب  دـنوپ  غلبم 392600  ناتـسلگنا  نونکات ، گنج  نایاپ  زا  سپ  تسا : رارق  نیا  زا  جرج  دیول 
هقرفتم تامدخ  دروآرب  رتفد  رد  ارجام  نیا  رد  ناتـسلگنا  ياه  هنیزه  دروآرب  .تسا  هدرک  تخادرپ  ناریا  هب  ار  یهباشم  غلبم  زین  دنه 

.دش مامت  نازرا  رایسب  هیروف 1921  ياتدوک 21  (2) .تسا » هدش  ماجنا  یگنج 

( اهدرل  ) نایعا سلجم  رد  ناریا  دروم  رد  نزرک  ینارنخس 

نیا رگید  ياه  شخب  .دـش  داریا  اهدرل » سلجم  رد  یناملراپ  تارکاذـم  ناـیرج  رد   » دـش هراـشا  نآ  هب  ـالاب  رد  هک  نزرک  ینارنخس 
: تسا رارق  نیا  زا  ینارنخس 

نیا یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  هک  نامز  ره  متـسه و  طابترا  رد  ًامیقتـسم  ناریا  یـسایس  لئاسم  اب  هک  تسا  لاـس  یـس  هب  کـیدزن 
، تسا حیحـص  اـهدرل :  ) .دوب یناریا  نادرمتلود  ارزو و  ماـمت  داـمتعا  دروـم  هراوـمه  تدـم  نآ  لوـط  تسا ، هتفر  لاؤـس  ریز  روـشک 

ياج زونه  هک  ار -  دوخ  تقو  زا  اه  تعاس  هنیباک  هتـشذگ  هام  شـش  فرظ  اهنت  منک  يروآداـی  هک  تسین  مزـال  .تسا ...) حـیحص 
تسیاب یم  ناتسلگنا  هک  تسا  هدرک  هلئسم  نیا  یسررب  فرص  دوش -  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  يرتشیب  نامز  تدم  دیاب  دراد و  راک 

هک دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  نابانجیلاع  امش  زا  نم  ...دنک  يوریپ  ناریا  رد  یماظن  یـسایس و  یـشم  طخ  هچ  زا 
.تسا گنج  ریذپان  بانتجا  میقتسم و  هجیتن  ناریا  عاضوا 

ربماون 1920  24 خروم ، 56/91.741 هرامش 3788 ، مئامض ، سیوید و  شرازگ  - 1
ربماون 1920 خروم 22  ، 891 . 37/20 هرامش 10478 ، رنیکسا ، شرازگ  - 2
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یم حیرـشت  نینچ  ار  گـنج  زا  سپ  ثداوح  فرط ، یب  ناریا  لاغـشا  هیجوت  ناتـسلگنا و  هاگدـید  زا  ثداوح  میـسرت  زا  سپ  نزرک 
: دنک

نیمه رد  .دوخ  نانهیم  مه  نایم  رد  ذوفناب  هبرجت و  اب  يدرم  دز ؛ هیکت  ارزو  تسایر  دنسم  رب  هلودلا  قوثو  مان  هب  يدرف  نامز  نآ  رد 
یم یبوخ  هب  ار  قرش  هک  تسا  یناسک  زا  نینچمه  يو  .میدرک  نارهت  مزاع  دادغب  زا  ار  دوخ  نارومأم  نیرت  هتـسیاش  زا  یکی  نامز ،

تلود اب  هک  تساوخ  ام  زا  هلودـلا  قوثو  ارزولا ، سیئر  نارهت ، هب  وا  دورو  ماگنه  ...تسا  سکاـک  یـسرپ  رـس  مروظنم  هلب  .دـسانش 
یکی ناریا  هک  منکب  هیضق  نیا  زا  عافد  فرص  ار  امش  تقو  زا  هقیقد  ود  هک  مناد  یم  مزال  ...مینک  اضما  يا  هناتـسود  همانقفاوت  ناریا 

فلتخم ياه  هنیباک  هک  تسا  یتسایـس  نیا  .درک  دهاوخن  تفلاخم  نآ  اب  سک  چیه  متـسه  نئمطم  و  تسا ؛ ناتـسلگنا  مهم  عفانم  زا 
ناتسلگنا تسایس  يانب  گنس  لقتسم ، تسود و  تابث ، اب  مارآ ، یناریا  نتشاد  ...دنا  هدرک  يوریپ  نآ  زا  لاس  دص  زا  شیب  ناتسلگنا 

...میا هدرک  زاغآ  دادرارق  نیا  دروم  رد  ناریا  اب  ار  دوخ  تارکاذـم  اـهزور  نیا  و  تسا ؛ ناریا  سیلگنا - دادرارق  ساـسا  اـهنیا  .تسا 
دییأت و ار  نآ  ًاتحارـص  ًاقلطم و  سکع  رب  .تسا  هتفرگن  تروص  ناریا  لالقتـسا  نتـشاذگ  اپ  ریز  يارب  یـشالت  چـیه  دادرارق  نیا  رد 

تنایص دوخ  لالقتـسا  زا  اهنآ  هب  لسوت  اب  ناریا  هک  دوب  يرازبا  لیاسو و  ندروآ  مهارف  دادرارق  نیا  زا  ام  فده  .میا  هدرک  نیمـضت 
يارب ار  دوخ  یماـظن  نیـصصختم  هدرک و  مـالعا  ار  دوـخ  يراـکمه  ناریا ، رد  یلم  لقتـسم و  یماـظن  يورین  داـجیا  يارب  اـم  .دـنک 
همانرب هدرک و  هیفـصت  ار  ناریا  یلخاد  تیریدـم  هک  دوب  نیا  ام  فدـه  .میداد  رارق  تلود  نیا  رایتخا  رد  یـشترا  نینچ  یهدـنامزاس 
داقعنا اب  نامزمه  .میدوب  ناریا  عبانم  شرتسگ  روشک و  ود  طباور  هعـسوت  یپ  رد  ام  .میهد  رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  یملاـس  یلاـم 
دیاوع رگید  تاـکرمگ و  .تفرگ  رارق  ناریا  راـیتخا  رد  دـنوپ  غـلبم 000/000/2  هب  یماو  دادرارق  داوـم  زا  یکی  ناوـنع  هب  دادرارق ،

نیا رد  ًانئمطم  هک  میا  هداد  یتارییغت  روشک  نیا  هفرعت  رد  نینچمه  .دش  هتفرگ  رظن  رد  ماو  نیا  تخادرپزاب  نیمـضت  ناونع  هب  روشک 
نیا رد  هتفرگ و  لکـش  ناریا  سیلگنا -  دادرارق  هیاپ  ساـسا و  هلمج  ود  اـی  کـی  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  رظندـم  ناریا  عفاـنم  تارییغت 

هب ناریا  هک  هدـشن  شـالت  هاـگچیه  .دـش  دـهاوخ  هجاوم  مدرم  لـماک  تیاـضر  لابقتـسا و  اـب  دادرارق  نیا  هک  منک  یم  مـالعا  هسلج 
ام.دوش لیدبت  ناتسلگنا  هیامحلا  تحت  يروشک 
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هیاـم هک  درادـن  دوـجو  يا  هلئـسم  چـیه  ...میتـفرن  لـلم  هعماـج  غارـس  هب  ناریا  تیموـمیق  مکح  ندروآ  تـسد  هـب  روـظنم  هـب  زگره 
نیلوا هک  مدروآ  راشف  هجراخ  ریزو  هژیو  هب  ناریا و  تلود  هب  ادـتبا  زا  مشاب و  نآ  ندرک  یفخم  ددـصرد  ای  دـشاب و  نم  يراـسمرش 

هب هک  تسین  يزاین  چیه  دنک ، در  ار  دادرارق  ناریا  ناملراپ  رگا  ...تسا  ناریا  ناملراپ  هب  دادرارق  هئارا  دوش ، هتشادرب  دیاب  هک  یماگ 
زا شیب  ناشیا  هک  دیراد  رطاخ  هب  نابانجیلاع  امـش  دمآ و  ناتـسلگنا  هب  هاش  دادرارق  داقعنا  زا  سپ  یکدنا  ...میورب  للم  هعماج  غارس 

...میدش هدامآ  نآ  ندرک  یلمع  يارب  ناریا  تلود  تساوخرد  قبط  سپـس  .درک  زاربا  دادرارق  نیا  زا  ار  دوخ  یبلق  تیاضر  راب  کی 
تابث اب  ًاتبسن  ياه  روشک  .دش  یـسایس  تارییغت  شوختـسد  ناریا  روشک ، هب  هاش  تشگزاب  ماگنه  ًاقیقد  ینارحب و  تیعقوم  نینچ  رد 
ریـشم ندمآ  راک  يور  هلودـلا و  قوثو  يریگ  هرانک  تالوحت  رییغت و  نیا  زا  مروظنم  دـنوش  یم  هجاوم  یتالوحت  نینچ  اب  یهاگ  زین 

اب هسیاقم  رد  يو  .دیمان  دادرارق ]  ] فلاخم ار  يو  ناوت  یم  نم  رظن  هب  تسا و  هتساخرب  رت  یلم  یحانج  زا  هلودلاریـشم  .تسا  هلودلا 
زا تیاضر  بسک  نامز  ات  همانقفاوت  يارجا  دنداد  حـیجرت  ناشیا  .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  یتوافتم  یـسایس  یـشم  طخ  دوخ  ناینیـشیپ 

و دوب ، ناریا  تلود  بناج  زا  هناهلبا  هناریگ و  تخس  یتسایـس  ذاختا  یمیمـصت ، نینچ  نم  رظن  هب  .دریگ  رارق  قیلعت  لاح  رد  سلجم ،
تلاخد قح  میمـصت  نیا  دروم  رد  ام  دوب و  طوبرم  اهنآ  دوخ  هب  نیا  اما  .تفر  ناریا  فک  زا  همانقفاوت ، نیا  ناوارف  عفانم  راک  نیا  اـب 

نیلوا رد  دیاب  هک  میتشاذگ  طرـش  دادرارق  ندش  یلمع  يارب  هک  میداد  یم  تیمها  سلجم  تقفاوم  بسک  هب  يردق  هب  ام  میتشادـن ؛
یم حیجرت  سلجم ] ناگدنیامن  دش و  یم  لیکشت  سلجم   ] رگا ...دوش  هئارا  سلجم  هب  دادرارق  نتم  دوش و  لیکـشت  سلجم  تصرف 

يراکمه هدامآ  زین  ام  تقو  نآ  دندرک ، یم  بیوصت  دـنتفریذپ و  یم  ار  دادرارق  رگا  اما  میتشادـن ؛ یفرح  ام  دـننامب ، اهنت  هک  دـنداد 
نیا .تفای  دـهاوخ  همادا  رگید  هام  راهچ  يارب  طقف  یلام  ياهکمک  هک  میدرک  مالعا  اهنآ  هب  ساسا  نیمه  رب  .میدوب  اهنآ  اب  هناقداص 
دیاب سلجم  هک  میدرک  دیکأت  اه  راب  تدم  نیا  رد  .تسا  مزال  سلجم  لیکـشت  يارب  دندوب  هتفگ  ام  هب  هک  تسا  ینامز  تدم  نامه 

همانقفاوت دافم  رد  یتارییغت  داجیا  راتساوخ  ناریا  ناملراپ  هک  دیسر  ربخ  ام  هب  نیا  رب  هوالع  .دنک  یـسررب  ار  دادرارق  دوش و  لیکـشت 
يارب ار  دوخ  یگدامآ  زین  ام  و  ینامز - تیدودحم  عضو  لاثم  ناونع  هب  تسا - 
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هب رگید  هظحل  دـنچ  ات  هک  دـش  زاغآ  یبلط  لالقتـسا  نارحب  هک  دوب  اهارجام  نیا  زا  سپ  .میدرک  مالعا  يداهنـشیپ  تارییغت  یـسررب 
رد یتوافتم  دـیدج و  عاضوا  تالوحت ، رییغت و  نیا  اب  ناـمزمه  مدرک  هراـشا  شیپ  هظحل  دـنچ  هک  روطناـمه  ...تخادرپ  مهاوخ  نآ 

تموکح ناجیابرذآ  هب  یناهگان  هلمح  اـب  اـهنآ  .ناریا  هب  یـسور  ياـه  کـیوشلب  شترا  هلمح  ...دـمآ  دوجو  هب  ناریا  برغ  لاـمش 
رد .دنتفرگ  تسد  هب  ار  رزخ  يایرد  لرتنک  اهنآ  یگنج  ياه  یتشک  نینچمه  ...دنتخاس  رقتسم  ناتـسا  نیا  رد  ار  يوروش  يروهمج 

ياهورین .تخاس  دـنهاوخ  رقتـسم  ار  يوروش  يروهمج  ناریا  لامـش  رد  هک  دـندرک  مـالعا  دوخ  هدرتسگ  تاـغیلبت  رد  ناـمز  نیمه 
نارهت رد  ناریا  تـلود  هـیلع  یـشروش  نـینچمه  اـهنآ  .دـندروآرد  دوـخ  لاغــشا  هـب  ار  تـشر  هتخادـنا و  رگنل  یلزنا  رد  کـیوشلب 

همانقفاوت بیوصت  ای  در  رظتنم  هک  یناـمز  رد  تسرد  .دوب  هدـشن  ینیب  شیپ  دـیدج و  يدـیدهت  تـالمح  نیا  .دـندرک  یهدـنامزاس 
يورین تفرگ و  رارق  دـیدهت  دروـم  يدـیدج  نمـشد  بناـج  زا  ناریا  تلود  تنطلـس و  تـخت  میدوـب ، سلجم  رد  ناریا  سیلگنا - 
لاوحا عاضوا و  زا  دوب  یـشرازگ  نیا  ...دوب  اه  کیوشلب  دـیدهت  لباقم  رد  یفیعـض  رایـسب  عناـم  رفن ،)  3600  ) نیوزق رد  ام  كدـنا 
.مزادرپ یم  یسایس  هبنج  هب  ادتبا  ...منونمم  رایسب  دیداد  ارف  شوگ  نآ  هب  هناروبـص  هکنیا  زا  زورما و  هب  ات  ام  طیارـش  ناریا و  یلخاد 

رتدوز هچ  ره  میدرک ، مالعا  ناریا  تلود  هب  تسا ، هداتفا  ریخأت  هب  يدیدم  تدـم  دادرارق  دروم  رد  يریگ  میمـصت  هکنیا  هب  هجوت  اب 
روضح نارهت  رد  دنا و  هدش  باختنا  سلجم  ناگدنیامن  رتشیب  هک  اجنآ  زا  نینچمه  .دروآ  مهارف  ار  سلجم  هسلج  لیکـشت  تامدقم 
دادرارق رگا  .دنک  نشور  ار  دادرارق  فیلکت  دیدج  لاس  زاغآ  زا  شیپ  دوش و  لیکـشت  هدـنیآ  هام  رد  سلجم  دور  یم  راظتنا  دـنراد ،

دوـخ هبوـن  هب  نم  .درک  میهاوـخن  راذـگورف  یکمک  چـیه  زا  مدرک  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  یتاحالـصا  يارجا  رد  دـسرب ، بیوـصت  هب 
ای ناـملراپ و  تلود ، هک  منک  روصت  مناوت  یم  یتخـس  هب  درک و  دـهاوخ  نیمـضت  ار  ناریا  تاـبث  دادرارق  نیا  هک  مهد  یم  ناـنیمطا 

ناریا ناملراپ  هچنانچ  رگید ، يوس  زا  ...دنـشاب  يرگید  عاضوا  ناهاوخ  دنهدب و  يرگید  تیعـضو  هب  نت  ناریا  مدرم  فلتخم  راشقا 
يراک چیه  زا  اهنآ  هب  کمک  يارب  ام  هتبلا ]  ] .دهد همادا  دوخ  هار  هب  ییاهنت  هب  تسیاب  یم  روشک  نیا  تلود  دریذـپن ، ار  دادرارق  نیا 

نآ بقاوع  دنتسین ، ام  یهارمه  ناهاوخ  ناشدوخ  رگا  اما ]  ] مینک یمن  راذگورف 
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دوخ هناّدـجم  ياه  شالت  رد  ناریا  یلعف  تلود  .میا  هدرک  نشور  ًالماک  ار  دوخ  عضوم  ام  یـسایس  رظن  زا  ...تسا  ناـشدوخ  هجوتم 
يرادـم هچ  رد  دـعب  هب  نیا  زا  دـنهاوخ  یم  هک  دـننک  نییعت  هک  تساـهنآ  هدـهع  رب  اـما  دراد ؛ رـس  تشپ  ار  اـم  یناـبیتشپ  تیاـمح و 

ار دوخ  شقن  دـنهد  هزاجا  ام  هب  دامتعا  اب  دـیاب  دنتـسه  ناریا  سیلگنا -  همانقفاوت  هناقداص  يارجا  ناهاوخ  اهنآ  رگا  .دـننک  تکرح 
نیا بقاوع  .میوش  اـهنآ  عناـم  میناوت  یمن  اـم  دـننک ، هیکت  دوخ  عباـنم  هب  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  دوـخ  هار  ناـشیا  رگا  اـما  مینک ؛ اـفیا 

زا کی  چیه  هک  دـشاب  هدرک  دـعاقتم  ار  امـش  مدرک  هئارا  نونکات  هک  یتاحیـضوت  مراودـیما  .دوب  دـهاوخ  اهنآ  دوخ  هجوتم  میمـصت 
باتک و باسح و  یب  ياه  ییوجارجام  دوش ، یم  هداد  تبـسن  اـم  هب  تاـقوا  یهاـگ  هک  روطنآ  ناریا ، رد  ناتـسلگنا  ياـه  تساـیس 

لکـشم لح  روظنم  هب  تسا و  ینتبم  هدـش  باسح  ًالماک  قیقد و  ياـه  حرط  رب  اـم  یـسایس  تامیمـصت  سکع ، رب  .تسین  هدیجنـسن 
هداد و رییغت  ار  دوخ  ياه  حرط  ًامئاد  میراپس -  یمن  یشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  ًاتعیبط  هک  ناتـسلگنا -  عفانم  نیمأت  ًافرـص  هن  ناریا و 
کمک و هدامآ  هراومه  ام  ...میهد  یم  رارق  رظندم  ار  ناریا  لالقتسا  هراومه  دنور  نیا  رد  میریگ و  یم  هرهب  یتوافتم  ياه  هویـش  زا 

.دنک (1) یم  نییعت  ار  دوخ  تشونرس  هک  تسا  ناریا  نیا  اما  میتسه ؛ يراکمه 

نینچ ینارنخس  نیا  راشتنا  یپ  رد  اکیرمآ  راتخمریزو  .درک  رـشتنم  نارهت  رد  ار  نزرک  ینارنخـس  ربماون 1920  رد 28  زرتیور  رابخا 
: درک رظنراهظا 

پاچ و نارهت  رد  سیلگنا  ترافـس  قیقد  روسناس  لرتنک و  ریز  تسا و  یـسیلگنا  هیرـشن  کـی  زرتیور  راـبخا  هک  دـیتسه  رـضحتسم 
يزاب نابز  هدرک و  هراشا  نایعا  سلجم  رد  نزرک  درل  زیمآ  هطلاغم  ياـه  لالدتـسا  زا  یـضعب  هب  دـشاب  مزـال  دـیاش  .دوش  یم  رـشتنم 

هب نخس  وا  هب  ناریا » نادرمتلود  ارزو و  مامت   » هلاس یس  دامتعا  زا  ناتـسلگنا  هجراخ  روما  ریزو  .میزاس  راکـشآ  ار  وا  هزادنا  زا  شیب 
نیرت و بدؤم  ناریا ، مدرم  تفگ  دیاب  خساپ  رد  .دنناد  یم  ناریا » مدق  تباث  یقیقح و  تسود   » ار وا  هک  یتاماقم  .تسا  هدروآ  نایم 

نالعا درل  بانج  ياـه  تسایـس  دروم  رد  ار  دوخ  حیرـص  یعقاو و  رظن  زگره  ناـشیا  زا  يرایـسب  دنتـسه و  اـیند  مدرم  نیرت  وخ  مرن 
هاگآ و نایناریا  لیلد  نیمه  هب  .دنا  هدرکن 

ربماون 1920  24 خروم ، 741 . 56/91 هرامش 3788 ، مئامض ، سیوید و  شرازگ  - 1
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: دنا هتشاد  راهظا  درل  بانج  .دنا  هدرک  یم  راتفر  دیدرت  کش و  اب  هراومه  ناریا  رد  وا  ياه  تسایـس  يو و  اب  دروخرب  رد  تریـصباب 
«. مینک یم  نیمـضت  ار  نآ  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  ناریا  لالقتـسا  حیرـص  یعطق و  تروص  هب   » ناریا ناتـسلگنا - ریخا  دادرارق  رد 
هب  ) هدـش هتـشاذگ  اپ  ریز  اهراب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاـهرارق  لوق و  هدوهیب  رارکت  نیمـضت ، نیا  هک  دـنناد  یم  یناریا  نارظاـن 

هدشن و یلمع  زگره  اه  هدعو  نیا  زا  کی  چیه  و  دش ) میسقت  ذوفن  قطانم  هب  ناریا  هک  هیسور  سیلگنا - دادرارق 1907  رد  صوصخ 
تلم ود  لماعت  هطبار و  یتقو  هک  دـننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناریا  رد  رظن  لها  نیا  رب  هوـالع  .تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  یتح 

هب .دنک  نیمضت  ار  رگید  فرط  لالقتـسا  فرط ، کی  هک  تسا  لومعم  هن  تسا و  يرورـض  هن  دشاب ، ود  نآ  يواست  لصا  ساسا  رب 
يدنوپ نویلیم  ود  ماو  هب  نینچمه  .دشاب  هدرک  ضقن  هتـشذگ ] رد   ] ار لباقم  فرط  لالقتـسا  هدننک ، نیمـضت  فرط  هک  ینامز  هژیو 
هدـمآرد رگید  یکرمگ و  دـیاوع  ماو  نیا  تخادرپزاب  تنامـض   » .تسا هدـش  تخادرپ  ناریا  هب  همانقفاوت  ساسا  رب  هک  هدـش  هراـشا 
هنایفخم ًالماک  اه ، هفرعت  رد  رظندیدجت  .تسا » هدش  هراشا  زین  هتفرگ  تروص  اه  هفرعت  رد  هک  یتاحالصا  هب  دشاب و  یم  روشک  ياه 

تسد تلآ  اهنت  نویسیمک  یناریا  ياضعا  .دندناسر  ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هک  دندوب  اه  یـسیلگنا  دوخ  نیا  عقاو  رد  تفرگ و  تروص 
تیاضر لابقتـسا و  اب   » دادرارق هک  هدرک  ناشنرطاخ  نزرک  درل  .دندش  باختنا  هلودـلا  قوثو  طسوت  ناتـسلگنا ، روتـسد  هب  دـندوب و 
يرـسارس ترفن  يرازیب و  اب  همانقفاوت  نیا  هک  دـنک  يروآدای  هک  هدرک  شومارف  نزرک  درل  .تسا » هدـش  هجاوم  ناریا  مدرم  یمومع 

ترازو هب  اه  یسیلگنا  تسد  هب  يو  .دش  هرکاذم  دراو  همانقفاوت  نیا  رس  رب  دساف  يرـصنع  اب  ناتـسلگنا  تلود  .دش  هجاوم  ناریا  رد 
تموکح مالعا  اب  نینچمه  دنام ؛ یقاب  راک  رس  رب  هزینرس  روز  اب  ناریا و  زا  شخب  هس  هب  یـسیلگنا  ياه  ورین  دورو  اب  دش و  بوصنم 

عونمم و تاعوبطم و ...  رد  زیمآ  تفلاخم  تالاقم  راشتنا  دادرارق ، دروم  رد  ثحب  یمومع ، ياه  تفلاخم  تاعمجت و  ماـمت  یماـظن 
هیلع دنداد  تأرج  دوخ  هب  هک  ارچ  دندش ، نادنز  هناور  دیعبت و  یمیدق  نادنمراک  نادرمتلود و  نیرتهب  زا  يدایز  رامـش  .دش  نغدـق 

ار هلودلاریـشم  ینعی  وا  نیـشناج  هلودـلا ، قوثو  طوقـس  هب  هراـشا  اـب  ناتـسلگنا  هجراـخ  روـما  ریزو  ...دـننک  رظنراـهظا  دادرارق  نیا 
دیاش .درک  دادملق  فلاخم » »
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كرت ار  ناریا  ًاروف  دـش  روبجم  یمومع  مشخ  زا  سرت  لیلد  هب  قوثو  .دـنک  تبحـص  زین  هلودـلا  قوثو  هنایفخم  رارف  زا  هک  دوب  رتهب 
وا زا  یحلـسم  ًالماک  هورگ  هکنیا  اـب  دـش و  یم  هدـید  یمومع  نکاـما  راـظنا و  رد  تردـن  هب  زین  دوخ  يدـصت  نارود  رد  يو  .دـنک 

ینعی وا  نیـشناج  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـید  یم  رورت  ضرعم  رد  ار  دوخ  تشاد و  میب  دوخ  ناج  زا  هراومه  دـندرک ، یم  تظاـفح 
هلودلاریشم .تشاد  رارق  مدرم  همه  مارتحا  دروم  درک و  یم  دمآ  تفر و  اه  نابایخ  رد  حلـسم  نیظفاحم  یهارمه  نودب  هلودلاریـشم 

يارجا داقعنا و  دروم  رد  هک  یتاررقم  زا  اهنت  راک  نیا  اب  و  تشاد » هاگن  قیلعت  لاح  رد  سلجم  تیاضر  بسک  نامز  ات  ار  همانقفاوت  »
ار دادرارق  نیا  سلجم  لیکشت  زا  شیپ  دوب  قاتشم  رایسب  هلودلا  قوثو  اما  .درک  يوریپ  دوب ، هدش  رکذ  یساسا  نوناق  رد  اه  همانقفاوت 

نونکات لاح ، ره  هب  .دـندوب  هتفای  هار  سلجم  هب  ارزولا  سیئر  باختنا  هب  بلقت و  اـب  ناـملراپ  بختنم  دارفا  هک  نیا  اـب  دـنک ؛ ییارجا 
دراو یـسیلگنا  یماظن  یلام و  ناراشتـسم  زا  يرایـسب  هدش ، تخادرپ  ماو  زا  یـشخب  تسا ؛ هدش  ییارجا  هدهاعم  طورـش  زا  يرایـسب 

زین يرگید  ياه  ماگ  دـنا و  هتفرگ  رارق  رظندـیدجت  ینیبزاب و  دروم  یکرمگ  ياه  هفرعت  .دـنا  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  راک  هدـش و  ناریا 
تیعقاو نیا  تابثا  يارب  ...تسا  هدـش  ییارجا  ًالماک  همانقفاوت  تفگ  ناوت  یم  عقاو  رد  تسا ؛ هدـش  هتـشادرب  هماـنقفاوت  يارجا  يارب 

[ دادرارق اب  سلجم  یلامتحا   ] تفلاخم زا  اهنآ  سرت  تابثا  يارب  و  دوبن ؛ اه ] یسیلگنا   ] لیامت دروم  مه  نادنچ  سلجم  لیکـشت ]  ] هک
ات ار  دادرارق  هک  میداد  یم  تیمها  دادرارق  هراـبرد  سلجم  رظن  هب  يردـق  هب  اـم  : » دـنک یم  زاـب  روط  نیا  ار  دوـخ  تشم  درل  باـنج 

« .تسا ناریا  تلود  سرت  تقامح و  هدـنهد  ناـشن  سلجم  تفلاـخم  نم ، رظن  هب  هتبلا  .میروآرد » قیلعت  لاـح  هب  سلجم ، رظن  بسک 
هک تسا  نیا  یـساسا  نوناق  عقاو  ملاع  رد  دـیاش  .دـیمان  سرت » تقامح و   » ار یمومع  راکفا  یـساسا و  نوناـق  زا  يوریپ  ناوتب  دـیاش 

درکلمع یسور و  نارسفا  رگید  یکـسلسوراتسا و  گنهرـس  يرانکرب  هب  نزرک ]  ] يو هراشا  تسین (1) ...» ناتـسود  نایم  زیچ  چیه  »
تسا نکمم  هتبلا  .تسا  روآ  هدنخ  کحضم و  دشاب ، هتـشاد  ربخ  قیاقح  زا  هک  یـسک  يارب  اه ، کیوشلب  هیلع  ناریا  قازق  ياه  ورین 

یسور رسفا  نیا  هک 

بادآلا طقست  بابحالا  نیب  - 1
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نامه وا  یلـصا  هانگ  اما  دـشاب ؛ مه  یتلود  لاوما  زا  سالتخا  هب  نونظم  هدوب و  لیخد  یـسیلگنا » دـض  تاـغیلبت   » نتخادـنا هار  هب  رد 
یکـسلسوراتسا ّرـش  زا  درک  یم  یعـس  مامت  لاس  کی  ناتـسلگنا  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  .تسا  یـسیلگنادض ] تاـغیلبت   ] یلوا

رایسب هلودلا  قوثو  یتح  يروشک  دشرا  تاماقم  رگید  هاش و  هب  ار  دوخ  دوب و  رهام  كریز و  يرادمتـسایس  لنلک  اما  دوش ؛ صالخ 
هدافتسا ءوس  تصرف  زا  اه  یـسیلگنا  هکلب  دهد ،» نایاپ  وا  تمدخ  هب  تفرگ  میمـصت  هک  دوبن  هاش  نیا   » نینچمه .دوب  هدرک  کیدزن 

نیا رد  ترـضح  یلعا   » .دنریگب تسد  رد  ار  قازق  ياه  ورین  لرتنک  دنناوتب  ات  دندوب  نآ  راظتنا  هب  يدایز  تدـم  هک  یتصرف  .دـندرک 
درک و هلمح  ناریا  لامش  رد  کیوشلب  ياه  ورین  هب  ًامیقتسم  دوخ  قازق  اه  ورین  هارمه  هب  لنلک  عقاو  رد  .تفرگن  یمیمصت » چیه  هراب 

عمق علق و  ًـالماک  ار  ناریا  زا  هقطنم  نیا  رد  رقتـسم  ياـه  کـیوشلب  تسناوت  درک و  بسک  یناـسآ  لاـح  نیع  رد  گرزب و  تیقفوم 
ناشن ساملا  ریشمش  هضبق  کی  ترـضح  یلعا  تفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  حتاف  ینامرهق  نوچمه  نارهت  هب  تشگزاب  ماگنه  .دنک 

اه کیوشلب  دوجو  ثول  زا  ار  هقطنم  نیا  دورب و  تشر  هب  نیوزق  ریسم  زا  هک  تساوخ  وا  زا  سپـس  .درک  اطعا  وا  هب  یلارنژ  هجرد  و 
كرت ار  نارهت  رگا  هک  تفگ  هاش  هب  درک و  رادـید  هاش  اـب  هناـمرحم  نارهت  كرت  زا  شیپ  يو  هک  معلطم  یبوخ  هب  نم  .دـنک  كاـپ 
یتدم يارب  یتح  هک  دـسرت  یم  وا  رطاخ  نیمه  هب  دـش و  دـهاوخ  زاغآ  هرابود  شهاگیاج  وا و  هیلع  یگـشیمه  ياه  هسیـسد  دـنک ،
هئطوت نیا  لباقم  رد  مامت  تردـق  اب  وا  بایغ  رد  هک  دزاس  نئمطم  ار  وا  هک  تساوخ  ترـضح  یلعا  زا  .دـنک  كرت  ار  نارهت  هاـتوک 
نئمطم دوخ  یتـسود  هناـهاش و  تیاـمح  زا  ار  وا  دـهد و  همادا  دوخ  هار  هب  هک  دـندومرف  رما  وا  هب  ترـضح  یلعا  .دتـسیاب  اـه  ینیچ 

یلعف ریزو  تسخن  تشگزاب ، نارهت  هب  لنلک  هک  ینامز  .دنام  دهاوخ  یقاب  دوخ  هاگیاج  رب  لنلک  هک  دـندرک  ناشن  رطاخ  دـنتخاس و 
.تسا وا  يافعتـسا  ناهاوخ  ناتـسلگنا  هک  درک  دز  شوگ  وا  هب  دـنک و  كرت  ار  دوخ  تسپ  ًاروف  هک  تساوخ  وا  زا  مظعا ) رادهپـس  )

رد نم  دـیآ ؟ یم  رب  يراک  هچ  نم  تسد  زا  : » تفگ تخادـنا و  الاب  ار  شیاه  هناش  زین  وا  درب و  هاش  دزن  ار  دوخ  لاـح  ضرع  لـنلک 
بـش همیخ  کسورع  کی  زج  يزیچ  نم  اما  مداد ، لوق  وت  هب  هناقداص  .متـسه  ییاناوت  راـیتخا و  نودـب  يدرف  اـه  یـسیلگنا  ناتـسد 

یکسلسوراتسا تاماهتا  دروم  رد  یصحفت  هنوگچیه  هک  تسا  بیجع  .متسین » يزاب 
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نامز رد  نیا  رب  هوالع  .دریذپ  تروص  مه  يراک  نینچ  هک  دسر  یمن  رظن  هب  تسا و  هدـشن  رـشتنم  دروم  نیا  رد  یـشرازگ  هدـشن و 
« ام  » هک دوب  یهیدـب  نیاربانب  .درک  تفلاخم  نآ  اـب  تقو  يارزولا  سیئر  هک  دـش  ییاـه  شـالت  وا  يراـنکرب  يارب  مه  هلودـلا  ریـشم 

ناتسلگنا راوگان ، طیارش  نیمه  رد  .میدوب » یضار  ًالماک  هتشادن و  یتفلاخم  چیه  وا  نارسفا  یسور و  لنلک  يریگ  هرانک  هب  تبـسن  »
لاغـشا لاس  جنپ  زا  سپ  ًابیرقت  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  دنک ؛ یم  جراخ  ناریا  زا  ار  شیاهورین  دنک  مالعا  هک  دنیب  یم  مزال  ناهگان 

زاین شا  یضرا  تیمامت  تینما و  يارب  یـشترا  نینچ  روضح  هب  ناریا  هک  تسا  راب  کی  نیمه  ناتـسلگنا ، شترا  طسوت  ناریا  كاخ 
هژیوب داد ، یم  رارق  اه  کیوشلب  ضرعت  ضرعم  رد  ار  ناریا  هک  ناتـسلگنا ، شترا  جورخ  هب  دیدهت  نیا  هک  دندقتعم  اه  یلیخ  .دراد 

ار دادرارق »  » حالطصا هب  ات  دوب  ناریا  رب  راشف  يارب  طقف  درک ، یم  عطق  ناریا  قازق  يورین  هب  مه  ار  دوخ  یلام  کمک  ناتـسلگنا  رگا 
دروم زین  ناتسلگنا  عفانم  هک  هدش  رکذتم  هدروآ و  نایم  هب  نخس  دادرارق  ندوب  هبناجود  زا  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  درل  بانج  .دریذپب 

هب هراومه »  » ناریا هتـشاد  راهظا  هدرب و  نایاپ  هب  هناربکتم  هناشورف و  لضف  یتاراهظا  اـب  ار  دوخ  نانخـس  يو  .تسا  هتفرگ  رارق  هجوت 
روشک کمک  يرایمه و  دـنمزاین  ناریا  هک  دربب  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  مالک  دوب  رتهب  اما  .تسا  دـنمزاین  اـم  يراـیمه » کـمک و  »
دهاوخ یم  هک  يروـشک  ره  زا  تسا  دازآ  ناریا  هک  درک  یم  هفاـضا  دـنرادن و  یناـهنپ  فادـها  عفاـنم و  هنوـگچیه  هک  تسا  ییاـه 

.دبلطب (1) کمک 

یسیلگنا ياه  ورین  جورخ  مالعا 

اب روشک  نیا  هجراخ  روما  ریزو  هک  داد  ربخ  نم  هب  ناتـسلگنا  راتخمریزو  : » تسا رارق  نیا  زا  هیوناژ 1921  مجنپ  رد  لودلاک  مارگلت 
نایجراخ زین  کیتاملپید و  ياه  تأیه  نادـنزرف  نانز و  مامت  تسا  هداد  روتـسد  یلامتحا  رطخ  ناریا و  یلعف  عاـضوا  نتفرگ  رظن  رد 

یتـح یمارآاـن و  رطخ  رد  ناریا  روشک ، نیا  ياـه  ورین  جورخ  اـب  تسا  نارگن  ناتـسلگنا  راـتخمریزو  .دـنوش  جراـخ  ناریا  زا  میقم ،
هام زا  لبق  سیلگنا  ياه  ورین  لاح ، نیا  اب  .دریگ  رارق  بالقنا 
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تمـس هب  تکرح  ددص  رد  هاش  ...تسین  میخو  نادـنچ  روشک  ینونک  عاضوا  هدـنب  رظن  هب  .دـننک  یمن  كرت  ار  ناریا  كاخ  لیروآ 
تاساسحا .منامب  اجنیا  مهد  یم  حـیجرت  نم  دـننک ، كرت  ار  نارهت  زین  اه  هناـخ  ترافـس  رگید  تلود و  رگا  یتح ]  ] تسا و بونج 

(1) .تسا » هدرکن  شکورف  یسیلگنادض 

ياـه ورین  جورخ  اـب  .دوش  یم  کـیدزن  دوخ  كاـنرطخ  فطع  هطقن  هب  هناـیمرواخ  عاـضوا  دـیدرت  نودـب  .هناـمرحم  : » هیوـناژ رد 6 
سلجم رگا  یتح  دیوگ  یم  سیلگنا  راتخمریزو  ...تسا  هدش  نکممریغ  سیلگنا  ناریا و  دادرارق  يارجا  ناریا ، لامـش  زا  یـسیلگنا 

، اه کیوشلب  لمتحم  هلمح  لـباقم  رد  رگید  يو  تلود  اریز  تسا ، هدـش  رید  رایـسب  دـنک ، بیوصت  ار  دادرارق  دوش و  لیکـشت  ًاروف 
تاناکما و هب  صاخ  هجوت  اکیرمآ  مدرم  دسر  یم  رظن  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دنک  یمن  لوبق  ناریا  زا  عافد  لابق  رد  یتیلوئـسم  چـیه 
رد .میناشوپب  لمع  هماج  هقالع  هجوت و  نیا  هب  هک  هدـمآ  شیپ  ریظن  یب  یتصرف  نونکا  نم  رظن  هب  دنـشاب ، هتـشاد  ناریا  یعیبط  عباـنم 

سور نارسفا  .دنریگب  ار  یسور  یجارخا  نارسفا  ياج  هک  تسا  یماظن  رسفا  يدادعت  ناریا ، تلود  زاین  نیرت  يرورـض  رـضاح  لاح 
دنهاوخن مه  دوش  هتـساوخ  اهنآ  زا  رگا  یتح  هک  دـننک  یم  اعدا  اه  یـسیلگنا  مه  اـه و  سور  مه  .دنتـسین  راـک  همادا  هب  لـیام  رگید 

زا رفن  یـس  لقادح  نتفرگ  تمدخ  هب  اب  يدادرارق ، نتخاس  دـقعنم  اب  هنامرحم  تروص  هب  ناریا  تلود  رگا  .دـننک  راک  هک  تفریذـپ 
ياه بوشآ  زا  دناوت  یم  دیامن ، یهدنامرف  یهدـنامزاس و  ًاددـجم  ار  ناریا  یماظن  ياه  ورین  اکیرمآ ، یماظن  راک  هنهک  ناهدـنامرف 
هاـم زا  شیپ  اـه ] سور   ] اـهنآ .دـهد  تاـجن  يوروـش  هیـسور  شترا  هلمح  رطخ  زا  ار  ناریا  نآ  زا  رتـمهم  دـنک و  يریگوـلج  یلحم 
هتبلا هک  یمیمـصت ، نینچ  مالعا  یقالخا  ریثأت  .دنـسر  یم  نارهت  هب  اه ، یـسیلگنا  لماک  جورخ  ضحم  هب  رگید  ترابع  هب  لـیروآ و 

دامتعا اکیرمآ  هب  نانچمه  ناریا  مدرم  راشقا  مامت  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخ  میظع  رایـسب  دزاس ، یمن  ریگرد  ار  اـکیرمآ  تلود  ًاـترورض 
ربارب رد  دنمد و  یم  روشک  یـسایس  هندب  هب  يا  هزات  ناج  درک و  دنهاوخ  يراکمه  ییاکیرمآ  نارـسفا  اب  تیاضر  لامک  اب  دـنراد و 
هزاجا دـناوت  یمن  ایند  اه ، کیوشلب  یلعف  رطخ  هب  هجوت  اب  یفرط  زا  .دـننک  یم  یگداتـسیا  یبوخ  هب  اه ، کیوشلب  ياـه  هشقن  ماـمت 

اجنآ زا  نیا ، رب  هوالع  .دنامب  یقاب  هدافتساالب  يا  یقالخا  ياه  شزرا  نینچ  هک  دهد 

هیوناژ 1921  5 خروم ، 891 . 1170/00 هرامش 2 ، لودلاک ، مارگلت  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:147

ار اه  سور  تین  صولخ  دـناوت  یم  اه  ییاـکیرمآ  روضح  تسا ، يوروش  هیـسور  اـب  یقفاوت  هب  ندیـسر  فرـش  رد  ناریا  تلود  هک 
تلود نینچمه  .دـننکن  هلخادـم  ناریا  یلخاد  روما  رد  یـسیلگنا ، ياه  ورین  جورخ  اـب  هک  دـنا  هداد  لوق  اـه  سور  هک  ارچ  دجنـسب ؛
هتساوخ نیرت  يروف  اما  .دش  دهاوخ  ییاکیرمآ  ینف  ناصصختم  رگید  يداصتقا و  ناراشتـسم  يریگ  راک  هب  راتـساوخ  ًالامتحا  ناریا 
رارقرب روشک  رد  ار  شمارآ  مظن و  راذـگ ، هرود  ینارحب  ياه  زور  رد  اهنآ  کمک  هب  ات  دوب  دـهاوخ  یماظن  نارـسفا  مادختـسا  اـهنآ 

رد هک  یتامیمـصت  .درب  یم  ردب  ملاس  ناج  یـشاپورف  زا  هنوگچ  تلود  هک  دید  ناوتب  لکـشم  یتامادقا ، نینچ  يارجا  نودـب  .دزاس 
رد دراد  دصق  اکیرمآ  رگا  و  درک ، دهاوخ  نیعم  لسن  کی  يارب  ار  ایند  زا  شخب  نیا  تشونرس  دش ، دهاوخ  ذاختا  هدنیآ  هتفه  دنچ 

دهاوخن شیپ  ینونک  تصرف  زا  رتهب  یتصرف  چیه  تکراشم  يانب  گنس  نتشاذگ  يارب  دنک ، تکراشم  هقطنم  نیا  يداصتقا  هعـسوت 
دیاب هجراخ  ترازو  ياه  هاگدـید  تارظن و  دـش ، دـهاوخ  هرکاذـم  دراو  ترافـس  اب  روظنم  نیدـب  ناریا  تلود  ًالامتحا  نوچ  .دـمآ 

تـساوخرد اکیرمآ  زا  ناریا  هک  یتروص  رد  منک ، دزـشوگ  هک  مناد  یم  مزال  مارتحا  لامک  اـب  .دـشاب  زیمآ  مهاـفت  دـعاسم و  رایـسب 
هک هداد  عالطا  ترافس  هب  ناتسلگنا  راتخمریزو  .درک  دهاوخ  يریگ  عضوم  دوخ  شرگن  هب  هجوت  اب  ناتـسلگنا  تلود  دنک ، راشتـسم 

(1) .دنک » اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناریا  تسا  هتفرگ  میمصت  هک  ارچ  درادن  اکیرمآ  تامیمصت  اب  یتفلاخم  چیه  ناتسلگنا 

اـکیرمآ و هجراـخ  روما  ترازو  ناـیم  قارع  ناریا و  دروم  رد  یناوارف  ياـه  هماـن  تالـسارم و  ناـمز  نیمه  رد  تسرد  هک  اـجنآ  زا 
لودلاک هب  نمرون  هیوناژ 1921  رد 14  .درک  نارگن  تدش  هب  ار  سیلگنا  راتخمریزو  لودلاک ، عضوم  دش ، یم  لدب  در و  ناتـسلگنا 
داهنـشیپ ناریا  تلود  هب  دوخ  تلود  فرط  زا  امـش  تسا  هدیـسر  نم  تسد  هب  هک  یـشرازگ  ساـسا  رب  زیزع ، راـکمه  : » دـسیون یم 

نیمضت ناریا ، یماظن  ياه  ورین  ددجم  یهدنامزاس  يارب  ار  ییاکیرمآ  نارسفا  نینچمه  ناراشتـسم و  مادختـسا  هداد و  یلام  کمک 
نم تقادـص  هب  ًافطل  دراد ؟ تحـص  ربخ  نیا  ایآ  هک  دـییوگب  نم  هب  هناـقداص  هک  مهاوخب  امـش  زا  ًاتحارـص  تسا  نکمم  .دـیا  هدرک 

، زیزع راکمه  : » دـسیون یم  نینچ  رگید  يا  همان  رد  هیوناژ  رد 15  نمرون  .نمرون » .چا  امـش ، دنمتدارا  زیزع ، راکمه  دینک ، نانیمطا 
دیهاوخ تنم  نم  رب 
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زا .دـینک  هئارا  ناریا  تلود  هب  ار  يداهنـشیپ  نینچ  هک  دـیتشاد  رظن  رد  هک  مدـش  هجوتم  هتبلا  .دـیهدب  ارم  هماـن  خـساپ  رگا  تشاذـگ 
یکی اب  ار  ناریا  شترا  رد  ییاکیرمآ  نارـسفا  نتفرگ  راک  هب  داهنـشیپ  يو  داد ، ربخ  نم  هب  شیپ  هتفه  دـنچ  ترگنا  ياقآ  هک  يرارق 
شیپ تصرف  نیا  رد  دیناوت  یم  امش  نم  رظن  هب  .تسا  هدش  هجاوم  لابقتسا  اب  شداهنشیپ  هتشاذگ و  ثحب  هب  یمسر  ریغ  صاخشا  زا 
ياقآ هک  ییاهزیچ  هب  دـیابن  نم  هتبلا  .دـیربب  شیپ  ار  راک  یمـسر  يداهنـشیپ  حرط  اـب  دوخ  تلود  فرط  زا  راـیتخا  بسک  اـب  هدـمآ 

(1) نمرون » .چا  امش  قیدص  دنمتدارا  .منک  ناشنرطاخ  امش  هب  ار  اهنآ  هک  مداد  یم  تیمها  ردقنآ  دنتفگ  ترگنا 

: دنک یم  حیرشت  هنوگنیا  ار  اه  یسیلگنا  هدش  يزیر  همانرب  جورخ  لودلاک 

زج ناریا  هک  یلاح  رد  دـندید و  یم  دوخ  مشچ  هب  ار  اه  سور  تاکرحت  اه  یـسیلگنا  هک  یلاح  رد  ربماون ، هام  ینایاپ  ياـه  زور  رد 
ناـمرف تـحت  ًـالماک  يرمرادـناژ  يدـئوس  نارـسفا  زا  رفن  نیدـنچ  یکیژلب و  كرمگ  نارـسفا   ) تشادـن يرگید  ناـبیتشپ  سیلگنا ،

ياه کمک  درک  مالعا  ناتـسلگنا  .دـنزب  هناروسج  بیجع و  یتکرح  هب  تسد  تفرگ  میمـصت  سیلگنا  دنتـشاد ) رارق  اـه  یـسیلگنا 
ناریا دادرارق  ندش  یلمع  هب  یلیامت  چیه  ناریا  هک  دوب  نشور  .درک  دـهاوخ  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  روشک  نیا  عطق و  ناریا  هب  ار  دوخ 

دش و یم  هیلخت  یسیلگنا  ياه  ورین  زا  دهشم  دندرک ؛ یم  كرت  ار  ناریا  تسیاب  یم  یسیلگنا  ناراشتسم  نیاربانب  درادن و  سیلگنا  و 
زکرم هک   ) ناریا لامـش  رد  یـسیلگنا  ياـه  ورین  ماـمت  ناـمزمه ، .دـندرک  یم  ینیـشن  بقع  ناتـسیس  هب  قرـش  رد  رقتـسم  ياـه  ورین 

هلمح ربارب  رد  نارهت  ناریا و  یلامش  قطانم  نیاربانب  دندش -  یم  جراخ  روشک  نیا  كاخ  زا  تشاد ) رارق  نیوزق  رد  اهنآ  یهدنامرف 
(. دـشن سراف  جـیلخ  دـنه و  يزرم  قطانم  زا  یـسیلگنا  ياه  ورین  جورخ  هب  يا  هراشا  چـیه   ) .دـنام یم  عافد  یب  ًالماک  اه  کـیوشلب 

مالعا دوخ  ترافـس  هب  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  .تسا  هداتفا  اهنابز  رـس  رب  هدنیآ  راوگان  ثداوح  هرابرد  يا  هدش  باسح  تاعیاش 
ناریا زا  یتحار  هب  هدـنیآ  رد  دنتـسناوت  یم  نادرم  هک  ارچ  دوش ، ماجنا  نادرم  زا  رتدوز  تسیاب  یم  ناکدوک  نانز و  جورخ  هک  درک 

دناسر یجراخ  عابتا  عالطا  هب  ناتسلگنا  نینچمه  دنوش ؛ جراخ 
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اهنت هن  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  .دراذگ  یم  اهنآ  رایتخا  رد  ار  مزال  تالیهـست  دننک ، كرت  ار  ناریا  كاخ  عقوم  هب  هچنانچ 
زین ناتسلگنا  ترافـس  هکلب  درک ، دنهاوخ  كرت  ار  ناریا  لقن  لمح و  يرادکناب و  فارگلت ، نوچ  یتارادا  یـسیلگنا  نانکراک  مامت 

يارب یـشزرا  چـیه  هک  ناریا  یهاـشنهاش  کـناب  .دـنک  یم  كرت  ار  ناریا  كاـخ  نارهت ، هـب  کـیوشلب  ياـه  ورین  ندیـسر  زا  شیپ 
هدرک تساوخرد  ناراذـگ  هیامرـس  زا  منهج ،» هب  دـنورب  مدرم  : » دـنک یم  يوریپ  تسایـس  کی  زا  اهنت  تسین و  لئاق  دوخ  ناـیرتشم 
يارب نکمم  هویـش  نیرتدـب  نیا  هک   ) درک دـهاوخ  تخادرپ  ار  اهنآ  لوپ  هرقن  هب  طقف  اـما  دـننک  جراـخ  کـناب  زا  ار  دوخ  لوپ  تسا 
تروص هب  هک  نایناریا  ...دز  زاب  رس  زین  یجراخ  ياه  زرا  شورف  ای  دیرخ  زا  انثا  نیمه  رد  دشاب .) یم  یلوپ  تفگنه  غلابم  يرادهگن 

مارآ و دناسرتب ؛ ار  اهنآ  ات  دنک  یم  شالت  رایـسب  ناتـسلگنا  هک  دننک  یم  ساسحا  دنریذپ ، کیرحت  ساسح و  رایـسب  یمدرم  یعیبط 
یضار اه  سور  اب  قفاوت  لوصح  ناتسلگنا و  جورخ  هب  تبسن  ًابیرقت  زین  ناریا  رد  یمومع  راکفا  دیآ .» شیپ  هچ   » ات دنا  هتسشن  رظتنم 

مدرم اما  ...تسا  هداد  همادا  دوخ  تایح  هب  دوجو  نیا  اب  هدوب ، راتفرگ  منهج  خزرب و  نایم  هراومه  ناریا  دـسر  یم  رظن  هب  .دـشاب  یم 
ندـش میخو  و  دـننک ؛ یم  لابقتـسا  دـنک ، صالخ  اه  یـسیلگنا  رـش  زا  ار  ناـشیا  هک  يزیچ  ره  زا  هک  دـنا  هدیـسر  يا  هطقن  هب  ناریا 
تـسا نکمم  دنرادن و  نداد  تسد  زا  يارب  يزیچ  دننک  یم  ساسحا  اهنآ  رتشیب  نینچمه  .درادن  تیمها  اهنآ  يارب  هدنیآ  رد  عاضوا 

راچد هنیباک  دـنا ، هداد  يا  همانقفاوت  داهنـشیپ  ناریا  هب  اه  سور  دـش  مولعم  هکنیا  ضحم  هب  ...دوش  اهنآ  دـیاع  مه  يزیچ  تیاـهن  رد 
وا دوشن و  تقفاوم  وا  يافعتـسا  اـب  هک  دـش  نیا  رب  میمـصت  لاـح ، نیا  اـب  .درک  مـالعا  ار  دوخ  يافعتـسا  ارزولا  سیئر  دـش و  نارحب 

، بوشآ زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  تفرگ ، تسد  رد  ار  روما  مامز  هرابود  هک  ینامز  ارزولا  سیئر  .تسا  یقاب  دوخ  دنـسم  رب  ناـنچمه 
ناریا هب  ندروآ  راشف  يارب  دـنراد  رایتخا  رد  هک  يرازبا  ره  زا  اه  یـسیلگنا  هک  تسا  نشور  ًـالماک  ...درک  یماـظن  تموکح  مـالعا 

رد رـضاح  لاح  رد  ناریا  تلود  ...تسا  ناتـسلگنا  تیامح  يورگ  رد  اهنآ  تداعـس  هک  دننک  تباث  نایناریا  هب  ات  دننک  یم  هدافتـسا 
هدش یـشان  هدنیآ  دروم  رد  ینارگن  هتـشذگ و  لصف  یـسایس  تالوحت  رییغت و  زا  تیعـضو  نیا  دراد ؛ رارق  نکمم  تیعـضو  نیرتدب 

دوخ ناج  نارگن  رطخ ، راثآ  نیرتکچوک  هدهاشم  اب  هک  هاش  .تسا 
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، نایفارطا ...دنک  رفـس  اپورا  هب  دیاب  هجلاعم  يارب  هک  تسا  هدرک  مالعا  هدـش و  رارف  هدامآ  دـیدج ، لاس  هب  دورو  ودـب  رد  دوش ، یم 
لزلزتم کش  نودب  دوش ، يدج  تادیدهت  هچنانچ  اما  دـننکن ، كرت  ار  ناریا  ًالعف  لقادـح  هک  دـنا  هدرک  دـعاقتم  ار  ترـضح  یلعا 

رابتعا تیثیح و  هب  هجوت  اب  لاحره ، هب  اـما  تسا ، تیـصاخ  یب  رثا و  یب  ًـالماک  هاـش  یـسایس  رظن  زا  هچ  رگا  دـنک ؛ یم  رارف  هدـش و 
یلعا اب  یـصوصخ  روط  هب  شیپ  يدـنچ  .تسا  یفاـک  عاـضوا  ندرک  رت  میخو  يارب  يو  رارف  ناریا ،] هاـشداپ  ناونع  هب   ] شهاـگیاج

ما و هدرک  دـعاقتم  ار  وا  ًالماک  بناجنیا  هک  تشاد  ناعذا  يو  تدـم  ینالوط  يوگتفگ  نیا  ناـیاپ  رد  .میتسـشن  وگتفگ  هب  ترـضح 
ره اب  وگتفگ  رد  هک  ارچ  دوب ؛ تافیرـشت  تیاعر  یـسولپاچ و  اهنت  نانخـس  نیا  هتبلا  .دـنامب  نارهت  رد  تسا  هتفرگ  میمـصت  هناـعطاق 

یتمالـس هک  درک  نالعا  اه  همانزور  قیرط  زا  يو  اما  دوب ؛ هدرک  رارکت  ار  تالمج  نیمه  دوب ، هتفر  وا  تاـقالم  هب  نآ  رد  هک  یـسک 
.دهد (1) همادا  نارهت  رد  ار  دوخ  ینامرد  هرود  تسا  هتفرگ  میمصت  هتفایزاب و  ار  دوخ 

اتدوک هناتسآ  رد  ناریا  عاضوا 

رد هدیـسرت ، تدش  هب  هک  هاش  .دور  یم  تماخو  هب  ور  مارآ  مارآ  یـسایس  عاضوا  : » دـسیون یم  نینچ  هیوناژ 1921  رد 21  لودلاک 
دنتـسه اـما  تسا ؛ هدرک  افعتـسا  تلود  .دوـش  یمن  هداد  يراـک  نینچ  هزاـجا  وا  هب  اـما  تسا ، ندرک  رارف  تکلمم و  ندرک  اـهر  یپ 

هیوناژ 10 خیرات 6  هب  هرامـش 3  شرازگ  رد  هک  روطنامه  .دنـشاب  تلود ] لیکـشت   ] تیلوئـسم نتفرگ  هدهع  رب  ددصرد  هک  یناسک 
هب و  درادن ؛ سیلگنا  ناریا و  دادرارق  بیوصت  هب  يا  هقالع  دیما و  چیه  هک  داد  ربخ  نم  هب  سیلگنا  راتخمریزو  دـش ، شرازگ  حـبص ،

دهاوخ امرفمکح  روشک  نیا  رب  شروش  یمارآاـن و  تروص  نیا  رد  هک  دـنوش  یم  جراـخ  ناریا  زا  سیلگنا  ياـه  ورین  ماـمت  يدوز 
هیروف 1921:  9(2) .تسا » هدش  هدامآ  تسین ، يرورـض  ناشروضح  هک  یناسک  مامت  ناکدوک و  نانز ، يروف  جورخ  تامدقم  .دش 
زا يرایـسب  دنتـسه  یعدـم  دـتفیب و  قیوعت  هب  مراـهچ ]  ] سلجم لیکـشت  دـنهاوخ  یم  نویلم  نوچ  ...دـش  لـحنم  رگید  راـب  هنیباـک  »

ناگدنیامن

هیوناژ 1921  15 ، 891 . 1195/00 هرامش 10 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
هیوناژ 1921  21 خروم ، 891 . 1176/00 هرامش 5 ، لودلاک ، مارگلت  - 2
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اما تسا  سلجم  يروف  ییاشگزاب  راتـساوخ  هاش  .دـنا  هتفای  هار  سلجم  هب  بلقت  اب  هدوب و  یجراخ  ياه  تردـق  تسد  تلآ  سلجم 
هب اه  رنویسیم  زا  يرایسب  دنتـسه و  ناما  رد  اه  ییاکیرمآ  تسا و  مارآ  یمومع  عاضوا  .تسا  هداتفا  قیوعت  هب  ًاتقوم  سلجم  لیکـشت 
رد هک  روطنامه  : » تسا نینچ  اتدوک  زا  لودـلاک  ینهذ  هنیمز  شیپ  (1) .دنا » هدنام  یقاب  ًاتلاجع  دهشم ، زیربت و  ياه  رنویـسیم  زا  ریغ 

تشذگ هک  یلصف  رد  ناریا  تلود  میدرک ، نایب  دش ، یلعف  طیارش  هب  رجنم  هک  یلاوحا  عاضوا و  هرابرد  هرامش 10 ، یلصف  شرازگ 
اه یسیلگنا  یتقو  .تسا  هدوب  راک  رد  مه  یتالوحت  هتبلا  دراد ؛ همادا  عضو  نامه  زین  نونکا  درب و  یم  رس  هب  یمیخو  رایسب  عضو  رد 

، نایناریا يارب  هژیو  هب  ناشراک  نیا  اب  دـندرک ، نالعا  شدوخ  لاح  هب  ناریا  ندرک  اهر  ناریا و  زا  جورخ  رب  ینبم  ار  دوخ  تین  ادـتبا 
، دوش یم  ناریا  ریگنابیرگ  هک  يداصتقا  یـسایس و  ياه  ینماان  جرم و  جره و  زا  راشرـس  كانلوه و  فوخم و  حوضو  هب  يا  هدـنیآ 

سپ اما  .دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  زیچ  همه  دنا و  هدرک  لاغـشا  ار  ناریا  دنا و  هدمآ  اه  کیوشلب  هک  ینامز  ینعی  دنتـشاذگ ؛ شیامن  هب 
يزاب رونام و  کی  سیلگنا  ياهورین  جورخ  مالعا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  اه  یناریا  داتفین ، یـصاخ  قاـفتا  چـیه  یتقو  نـالعا ، نیا  زا 
یعقاو تاین  ناتـسلگنا و  تامادـقا  هژیو  هب  يدـعب ، تالوحت  رظتنم  هتـسشن و  مارآ  یلیخ  الاح  نیاربانب ] [ ؛ تسا هدوب  یـسایس  گرزب 
ناریا هب  کمک  روظنم  هب  يارب  یناوارف  ياه  شالت  درک  مالعا  زرتیور  رابخا  قیرط  زا  ناتـسلگنا  هجراـخ  روما  ترازو  .دنتـسه » شا 

ياه تیامح  تفرگ  میمـصت  ناتـسلگنا  اذل  دـشن  لئاق  تامحز  نیا  يارب  یـشزرا  چـیه  سانـشن  قح  ناریا  اما  تسا ، هتفرگ  تروص 
هک نیا  زا  ناریا  مدرم  لوـمعم ، ياـه  یمارآاـن  نتـسشن  ورف  زا  سپ  دـنک .» اـهر  دوـخ  لاـح  هب  ار  وا   » هدرک و عـطق  ناریا  زا  ار  دوـخ 

یسیلگنا هک  دنتشادن  یـصالخ  ساسحا  نیا  زا  زگره  اما  دندرک ؛ یم  تیاضر  ینامداش و  راهظا  تسا  هتفای  نایاپ  ناتـسلگنا  تلاخد 
ًالماک ناریا  سیلگنا -  تسوگآ 1919  همانقفاوت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهاوش  ...دـنهاوخ  یمن  دـنیوگ ، یم  هک  ار  هچنآ  ًاعقاو  اه 

هتـسجرب تاماقم  زا  يرامـش  نینچمه  .دننک  یم  قیدصت  ار  هلئـسم  نیا  زین  ًامومع  تسین و  نآ  يایحا  هب  يدیما  چـیه  هدـش و  خـسف 
يورین  » يدـصت هلیـسو  نیدـب  درک و  هدافتـسا  اکیرمآ  يداصتقا  یماظن و  نارـسفا  زا  ناوت  یم  هک  دـنا  هداد  داهنـشیپ  هاـش ، یناریا و 

تالایا هب  ار  ناریا  یماظن »

هیروف 1920  9 خروم ، 891 . 83/002 هرامش 7 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
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ار یـسور  ياه  کیوشلب  یلامتحا  هلمح  ناریا ، زا  یـسیلگنا  ياه  ورین  جورخ  زا  سپ  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  و  درک ؛ راذگاو  هدحتم 
و هتشذگ ) هیوناژ  خیرات 6  هب  هرامـش 3  فارگلت  هب  دـینک  عوجر   ) دـش هتـشاذگ  نایم  رد  هجراخ  ترازو  اب  عوضوم  نیا  .درک  عفد 
، ناتـسلگنا یلحم  تاماقم  درکیور  راتفر و  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، هدـش  وگتفگ  زین  سیلگنا  هجراخ  ترازو  اب  هراـب  نیا  رد  دـش  رکذ 

هچنانچ دنراد ؛ یـشرگن  هچ  ناریا  رد  یـسیلگنا  تاماقم  هک  تسا  نشور  ًالماک  .تسین  قفاوم  يداهنـشیپ  نینچ  اب  روشک  نیا  تلود 
روشک نیا  يارب  یبوخ  سرد   » نیا دوش و  لزاـن  تکلمم  نیا  رب  نکمم  يـالب  نیرتدـب  دـننک  یم  وزرآ  دـننک  كرت  ار  ناریا  ناـشیا 

تفلاخم ناریا  هب  اکیرمآ  کمک  اب  هجوچیه  هب   » هدرک مالعا  تکازن ، زا  جراخ  ینحل  اب  ناتـسلگنا ، راتخمریزو  هچرگا  دوب ؛» دهاوخ 
یلعا لصف ، نیا  لـیاوا  .تسا  هدوب  اـه  یـسیلگنا  لرتنک  تحت  هراومه  دوخ ، یـسایس  یگدـنز  تدـم  ماـمت  رد  هاـش  دـش .» دـهاوخن 

، دندرک یم  تفلاخم  سلجم  لیکشت  اب  تدش  هب  نّویلم  زا  يدایز  رامش  .تشاد  رارصا  مراهچ ]  ] سلجم يروف  لیکـشت  رب  ترـضح 
قیوعت هب  ناملراپ  ییاشگزاب  هاش ، دـیدش  لیامت  فالخ  رب  دـنا و  هتفای  هار  سلجم  هب  بلقت  اب  اـضعا  زا  يرایـسب  دـندوب  دـقتعم  اریز 
جورخ رظتنم  دنتـشاد ، ربخ  اه  کیوشلب  یلامتحا  هلمح  زا  هکنیا  اب  دـندوب و  دوخ  راک  لوغـشم  مدرم  تالوحت ، نیا  اب  نامزمه  .داتفا 

مشخ و بجوم  ناتـسلگنا  يارب  ًاققحم  تسا ، هدوب  نایناریا  یمومع  تساوخ  نیا  هچ  رگا  اما  .دندوب  تکلمم  زا  یـسیلگنا  ياه  ورین 
ربارب رد  روـشک  نیا  ناعفادـم  ًامـسا  هـک  اـه  قازق  ناریا ، قازق  داـگیرب  زا  یـسور  نارـسفا  جارخا  زا  سپ  .تـسا  هدوـب  یگدـنکفارس 

اه قازق  نایم  رد  همزمز  نیرت  عیاش  .دش  عیاش  اهنآ  نایم  رد  یمظن  یب  ًاجیردت  دـندش و  هدـنار  هیـشاح  هب  دنتـسه ، یجراخ  تالمح 
هتفای صیصخت  هجدوب  هک  نیا  هب  هراشا   ) .تسا هدش  عطق  اهنآ  بجاوم  هریج و  تساهنآ ، هدنامرف  ناملسم  کی  هک  الاح  هک  دوب  نیا 
يارب یفاک  تخوس  سابل و  اهنآ  تسا  لاس  ياه  زور  نیرتدرس  نونکا  هکنیا  اب  و  دوش ) یم  هدروخ »  » ناشناهدنامرف طسوت  اهنآ ، هب 

ورین نامز  نیمه  رد  .دـنا  هتفرگ  تسد  رد  ار  نالیگ  لرتنک  لماک  روط  هب  هک  تسا  یلاـح  رد  اـهنیا  همه  دـنرادن و  دوخ  ندرک  مرگ 
هب هک  تسا  نیگمـشخ  يردق  هب  ناتـسلگنا  .دنهد  شزومآ  ار  نیوزق  رد  رقتـسم  ياه  قازق  دندرک  یم  یعـس  یـسیلگنا  یماظن  ياه 

، دهد یمن  تلاخد  هزاجا  مه  يرگید  روشک  هب  هک  اجنآ  زا  و  دـنک ، یمن  ناریا  هب  يرگید  کمک  هنوگ  چـیه  یلام  کمک  يانثتـسا 
ياضعا زا  رفن  هس  اهنت  هیوناژ  هام  رد  ...تسا  هدش  يدج  رایسب  مسیوشلب  رطخ 
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دادملق قفومان  ار  تأیه  نیا  تیرومأم  ناتـسلگنا  تلود  هک  اجنآ  زا  دنتـشاد و  روضح  نارهت  رد  ناتـسلگنا  یماظن  يراشتـسم  تأیه 
سیلگنا یمازعا  تأیه  هدنامرف  نوسکید  رکشلرس  .دننک  كرت  ار  نارهت  روتـسد ، تفایرد  ضحم  هب  هک  داد  ربخ  ناشیا  هب  درک ، یم 

دمآ دیدپ  ساسحا  نیا  ترافـس  رد  ًارهاظ  دـش ، عقاو  شدـشرا  تاماقم  دنـسپ  دروم  وا  نیزاغآ  ياه  شالت  هکنیا  اب  دوب و  ناریا  رد 
و دوب ؛ هدمآ  ایند  هب  نارهت  رد  ناتسلگنا  ترافس  رد  لارنژ  .تسین  ترافـس  ياه  تسایـس  اب  لماک  قابطنا  رد  وا  راک  همادا  رگید  هک 
، نارهت رد  هیروف  متـسیب  بش  ياتدوک  زا  سپ  زور  دـنچ  .تشاد  یهارمه  یلدـمه و  صخـشتم  نایناریا  رگید  نّویلم و  اـب  تدـش  هب 
فادـها و ررـض  هب  اجنیا  رد  وا  روضح  همادا  هک  ارچ  دـنک ، كرت  ار  نارهت  ًاروف  دـش  هداد  روتـسد  وا  هب  راضحا و  ترافـس  هب  لارنژ 

.تسا هدرک  شرازگ  اکیرمآ  ترافـس  هب  ار  ریخا  عیاقو  یلعف و  عاضوا  هک  دش  مهتم  نینچمه  يو  .دوش  یم  مامت  ناتـسلگنا  ضارغا 
ناراشتسم هتشذگ  لاس  یط  .تفگ  كرت  ار  نارهت  ًاروف  دش ، هداد  روتسد  وا  هب  هک  روطنامه  اما  درک  در  ار  غورد  ماهتا  نیا  يو  هتبلا 

رگید وضع  ود  .دندش  جارخا  ناریا  زا  دنا ، هدش  کیدزن  اکیرمآ  ترافـس  هب  هزادـنا  زا  شیب  دـش  یم  ساسحا  هک  یـسیلگنا  عابتا  و 
دنه رد  هطوبرم  یماظن  ياهدحاو  هب  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  هکنیا  اب  دنرب و  یم  رـس  هب  نارهت  رد  نانچمه  ناتـسلگنا  یماظن  تأیه 

يارجام تسا ، هدش  حیرشت  رگید  یـشهوژپ  رد  هک  روطنامه  (1) .دنیآرد » ناریا  تلود  مادختـسا  هب  دنراد  دیما  نانچمه  دـندرگرب ،
یم قـیرط  نیا  زا  دوـب و  ناریا  رد  اـتدوک  يارب  ناتـسلگنا  هـشقن  زا  یـشخب  ندـنل ، رد  هیروف 1921  رد  سدژ » يارجاـم   » هب روهـشم 

هب تردـق  يراذـگاو  لاح  رد  نوسلیو  هک  داد  خر  ینامز  اـتدوک  نیا ، رب  هوـالع  (2) .دنک لیدـعت  ار  اکیرمآ  لمعلا  سکع  دیـشوک 
ياـتدوک 21 لـباقم  رد  روشک  نیا  ناریا ، سیلگنا - هماـنقفاوت  ربارب  رد  اـکیرمآ  هنامـصخ  يریگ  عضوم  فـالخ  رب  .دوب  گـنیدراه 

.دادن ناشن  یشنکاو  چیه  هیروف 1921 

لیروآ 1921  5 خروم ، 891 . 1196/00 هرامش 11 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
صص 45-55  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 2
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مجنپ لصف 

یماظن يروتاتکید  زاغآ  اتدوک و 
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یناریا قازق  هب 1000  کیدزن  : » دنک یم  هرباخم  حبـص  تعاس 10  هیروف 1921 ، رد 22  اـتدوک  زا  ار  دوخ  شرازگ  نیلوا  لودـلاک 
دوـخ فرـصت  هب  ار  تختیاـپ  یتمواـقم ، چـیه  اـب  ندـش  ور  هب  ور  نودـب  دـندرک و  تکرح  نارهت  تمـس  هب  نیوزق  زا  هتـشذگ  زور 

نادنمتورث نیشیپ ، هیاپدنلب  تاماقم  نینچمه  .دندرک  ریگتـسد  ًاروف  ار  هنیباک  ياضعا  یقبام  ارزولا  سیئر  زا  ریغ  هب  اهنآ  .دندروآرد 
هدـش دادـملق  مادـقا  نیا  تلع  اه  قازق  قوقح  نداتفا  قیوعت  هب  .دـندنامن  ناما  رد  زین  اـه  تسیلانویـسان  ناـهاوخ و  هطورـشم  یناریا ،
ایاضق نیا  رد  تلاخد  هنوگره  رکنم  ایناتیرب  .درب  هانپ  اـیناتیرب  ترافـس  هب  هدـش و  اـه  یـسیلگنا  ناـماد  هب  تسد  ارزولا  سیئر  .تسا 

نیا اـهنآ  یماـظن  يورین  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  دـهاوش  تساـهنآ و  دارم  قـفو  رب  یلعف  عاـضوا  هک  تسا  نشور  ًـالماک  اـما  هدـش ،
هدهع رب  ار  نایرج  نیا  يربهر  ایناتیرب ، ناگیامحلا  تحت  زا  دعر و  همانزور  ریبدرـس  نیدلا ، ءایـضدیس  .دـنک  یم  تیوقت  ار  تکرح 

هک دـنا  هدـش  نئمطم  ًابیرقت  ناریا  مدرم  .درک  یم  تمدـخ  ارزولا  سیئر  هنامرحم  رواشم  ماقم  رد  هلودـلا ، قوثو  نامز  رد  يو  .دراد 
رد 23 هاش  دـمحا  (1) .تسامرفمکح » رهـش  رب  شمارآ  مظن و  لاـح ] نیا  اـب   ] .تسا یـسیلگنا  هئطوت  هشقن و  کـی  اـیاضق  نیا  ماـمت 

هیروف
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ازریم بانج  يرازگتمدـخ  تیافک و  نسح  هب  هک  يدامتعا  هب  رظن  : » دـنک یم  بوصنم  ارزو  تسایر  تمـس  هب  ار  ءایـض  دـیس  1921
تـسایر فیاظو  ماجنا  يارب  همات  تارایتخا  هدومرف و  بوصنم  رارقرب و  ارزو  تسایر  ماقم  هب  ار  هیلا  يزعم  میراد ، نیدـلا  ءایـضدیس 

هب مات  تارایتخا  اب  ار  ءایـضدیس  هاش  : » دـنک یم  حیرـشت  هنوگنیا  ار  هاـش  میمـصت  لودـلاک  .میدومرف » تمحرم  هیلا  يزعم  هب  یئارزو 
زا مادک  چیه  هدیدرگ و  امرف  مکح  رهش  رب  يدیدش  یماظن  تموکح  .تسا  هنیباک  لیکشت  لاح  رد  وا  درک و  بوصنم  ارزو  تسایر 

، اه هناخ  رد  یتح  یمومع  عامتجا  هنوگ  ره  زا  تسا و  عونمم  ناریا  رـسارس  رد  یفارگلت  طابترا  .دـنرادن  راشتنا  هزاـجا  اـه  هماـنزور 
مه يور  دش ؛ در  دندوب ، اکیرمآ  ترافـس  رد  نتـسشن  تسب  ناهاوخ  هک  مدرم  زا  يرایـسب  تساوخرد  .دـیآ  یم  لمع  هب  يریگولج 

نادنمتورث یتلود و  تاماقم  زا  رگید  يرامش  نیـشیپ ، ياه  ارزولا  سیئر  زا  نت  راهچ  نانآ  نایم  رد  .دنا  هدش  ریگتـسد  رفن   100 هتفر
یـسیلگنا ياتدوک  کی  ایاضق ، نیا  مامت  دنتـسه  یعدـم  هدـمآ و  مشخ  هب  عاـضوا  نیا  زا  مدرم  هدوت  .دـنروخ  یم  مشچ  هب  زین  رهش 

تکرح نیا  زا  نیوزق  رد  سیلگنا  یماـظن  يورین  هک  تسین  یکـش  اـما  دـنک  یم  در  ار  تاـماهتا  نیا  ماـمت  اـیناتیرب  ترافـس  .تـسا 
نیا شترا  هبناج  همه  تیامح  دوبن  رگا  دنتـسه و  ایناتیرب  هیامحلا  تحت  یگمه  ناـیرج ، نیا  ناوریپ  ناربهر و  .تسا  هدرک  تیاـمح 

نیلوا رد  تسا  دـصرتم  يو  هدـنب  رظن  هب  دراد و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هاش  یگدـنز  ...دـیماجنا  یم  تسکـش  هب  تکرح  نیا  روشک ،
« .دــنک مادــعا  ار  ناگدــش  تشادزاـب  زا  يرامــش  دراد  رظن  رد  0د  رک مـالعا  ارزوـلا  سیئر  .دــنک  يریگ  هراـنک  نـکمم ، تـصرف 
هب نـیوزق  زا  قازق  يورین  هک 1500  دیـسر  ربخ  هیروف ، متـسیب  هبنـشکی  رهظ  زا  دعب  : » دسیون یم  نینچ  اتدوک  دروم  رد  لودـلاک  (1)

اهنآ هک  دوب  نآ  زا  یکاح  دهاوش  .دش  مدرم  ینارگن  بجوم  ربخ  نیا  .دنا  هدیسر  رهـش  یلیام  دنچ  هب  هدرک و  تکرح  نارهت  تمس 
جراخ هب  ایناتیرب  راتخمریزو  زور ، نامه  رهظ  زا  دعب  .تشادن  ربخ  ناشیا  یلصا  ضرغ  زا  یسک  اما  دنتسه  تختیاپ  فرصت  ددص  رد 

مود گنهرس  ایناتیرب ، ترافس  لوسنک  رس  راتخمریزو ، جورخ  زا  شیپ  تعاس  دنچ  .تشگزاب  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  تفر و  رهش  زا 
، دوجوم دهاوش  ساسا  رب  .دندش  جراخ  رهـش  زا  اه  قازق  اب  وگتفگ  يارب  یلعف ، يارزولا  سیئر  نیدلا ، ءایـض  دیـس  هارمه  هب  گیه ،

دوصقم زا  ندش  نئمطم  روظنم  هب  رفن  ود  نیا 
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ناموت جنپ  يرفن  تختیاپ ، هب  اهنآ  دورو  زا  شیپ  ًاقیقد  هک  دـندرک  فارتعا  قازق  ياه  ورین  دوخ  اما  دـندرک ، كرت  ار  رهـش  اه  قازق 
نیا .دنتـسه  تیمـسا  لنلک  نامرف  تحت  اه  قازق  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دـنا  هدرک  تفایرد  ایناتیرب  تاماقم ]  ] زا رالد ) ًابیرقت 5  )
هدهع رب  ار  نیوزق  رد  تاعالطا  هرادا  يدـصت  شیپ  هام  دـنچ  تسا و  ناریا  تلود  مادختـسا  رد  هک  تسا  یتدـم  یـسیلگنا  هدـنامرف 

هدیـشوپ یـسک  رب  درک و  یم  رفـس  نارهت  هب  ًاررکم  يو  .دوـب  هقطنم  نآ  رد  قازق  ياـه  ورین  هدـنامرف  زین  نآ  زا  شیپ  هتبلا  تـفرگ و 
هک تسا  هدش  صخـشم  نینچمه  .درب  یم  رـس  هب  نیدلاءایـض  دیـس  روضح  رد  ار  دوخ  تقو  هدمع  شخب  اهرفـس  نیا  رد  هک  تسین 
اما .دیسر  تیمسا  لنلک  تسد  هب  دوش  شخپ  اه  ورین  نیا  نایم  دوب  رارق  هک  یلوپ  نارهت ، تمـس  هب  اه  قازق  تکرح  زا  شیپ  یکدنا 
اهنآ نایم  رد  روکذم  غلبم  تختیاپ ، هب  ندیسر  زا  سپ  هلـصافالب  دنک و  ربص  نارهت  هب  ندیـسر  ات  داد  حیجرت  لنلک  دسر  یم  رظن  هب 

هن دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  اما  .دوب  هدـش  تشادرب  کناب  زا  تیمـسا  لنلک  ياضما  هب  هجو  نیا  .دـش  شخپ 
هب اه  قازق  هک  دنتـشادن  ربخ  مادک  چیه  دندوب ، هدیـسرن  رهـش  یلیام  دنچ  هب  اه  قازق  هک  ینامز  ات  ایناتیرب  ترافـس  هن  ناریا و  تلود 

لامش رد  ایناتیرب  ياهورین  هاگرارق   ) نیوزق رد  رقتـسم  ياهورین  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هدرک  تکرح  تختیاپ  فرـصت  روظنم 
تـشذگ زا  سپ  دندرک و  كرت  روشک  نیا  یماظن  تازیهجت  هارمه  هب  ار  رهـش  دنتـسه و  ییایناتیرب  نارـسفا  یهدنامرف  تحت  ناریا )

طابترا رد  مه  اب  فارگلت  نفلت و  طوطخ  اب  رهش  ود  نیا  دندیسر  نارهت  ياه  هزاورد  هب  لیام  دص  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زور و  راهچ 
باسح ًالماک  تاقافتا  نیا  همه  تسا .) اه  یسیلگنا  رایتخا  رد  میـس  یب  ییویدار  ياه  هاگتـسیا  رهـش ، ود  ره  رد  نینچمه  دنتـسه و 

...دیدرگ یمن  ققحم  يرما  نینچ  زگره  شزاس ، ینابت و  نودب  هک  تسا  صخـشم  ًالماک  تفر و  شیپ  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هدـش و 
تختیاـپ و زا  تظاـفح  هب  فظوم  هک  يرمرادـناژ  ياـه  ورین  .دـندش  نارهت  دراو  اـه  قازق  هیروـف ، متـسیب  بش  همین  زا  سپ  یکدـنا 
زا جراخ  رد  اه  قازق  نتخاس  فقوتم  روظنم  هب  ار  يدئوس  نارسفا  زا  یکی  هاش  .دنتسویپ  اه  قازق  هب  زین  دنتـسه  روشک  یلخاد  قطانم 

پوت و هلولگ  هس  .دنا  هتسویپ  اه  قازق  هب  زین  اه  زابرس  هک  دش  هجوتم  رسفا  نیا  اما  .درک  اه  زابرـس  يزکرم  گنه  يدصتم  تختیاپ ،
زا شیپ  سیلپ  يزکرم  هرادا  رد  .دـندرک  تمواـقم  هدـع  نیا  لـباقم  رد  سیلپ  ياـه  ورین  اـهنت  .دـش  کیلـش  زین  ییاوه  هلوـلگ  دـنچ 

دسر یم  رظن  هب  لاح ، ره  هب  .دندش  هتشک  رفن  ود  سیلپ ، ياه  ورین  مامت  يریگتسد 
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اب یگنتاگنت  طابترا  شبنج ، نیا  هتـسجرب  ياه  هرهچ  مامت  هک  دـش  نشور  يدوز  هب  .تسا  هدیـسر  نایاپ  هب  يزیرنوخ  نودـب  اتدوک 
نونک ات  شیپ  هام  دنچ  زا  هدز ، هیکت  زین  گنج  ترازو  دنسم  رب  نیا  زا  شیپ  هک   ، (1) ناخ دوعسم  درگرس  .دنراد  ایناتیرب  ترافس ] ]
قازق ياه  ورین  یهدنامرف  هب  هک  ناخاضر ، گنهرـس  .تسا  تمدخ  هب  لوغـشم  نیوزق ، رد  تیمـسا  لنلک  یـصخش  نواعم  ناونع  هب 

دنچ رد  يو  .درک  یم  یـسوساج  گنه  نیا  هدنامرف  يارب  لمع  رد  تمدخ و  ناریا  سیلگنا - یماظن  گنه  رد  تسا ، هدش  بوصنم 
همین همانزور  کلام  ارزولا ، سیئر  نیدلا ، ءایض  دیـس  .تسا  هتـشاد  نیوزق  رد  اه  یـسیلگنا  اب  یکیدزن  رایـسب  يراکمه  هتـشذگ  هام 
دعر همانزور  دیـسر ، هناخ  ترازو  عالطا  هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .تسا  همانزور  نیا  یلام  یماـح  اـیناتیرب  تسا ؛ دـعر  یمـسر 

نیدـلا ءایـض  دیـس  .درک  هلمح  روشک  نیا  موسر  بادآ و  تلم و  اـکیرمآ ، هب  ًادـیدش  زییاپ 1919  رد  هک  تسا  يا  هماـنزور  ناـمه 
ات دوش و  یم  قالطا  دـمحم  ربمایپ  نادـنزرف  هب  هک  تسا  يا  هژاو  دیـس »  » .درذـگ یم  يو  رمع  زا  لاس  جـنپ  یـس و  هک  تسا  يدرم 

شوپرس هک  هایس  هالک »  » نآ زا  سپ  اما  دوب ؛ وا  ندوب  دیس  هناشن  هک  درک  یم  رـس  رب  هایـس  راتـسد  نیدلا  ءایـض  دیـس  اتدوک  زا  شیپ 
قوثو دامتعا  دروم  نواـعم  نیدلاءایـض  .تسا  ییانثتـسا  ناوت و  رپ  ناـیناریا  زا  یکی  يو  .دـنک  یم  رـس  رب  تسا ، ناریا  مدرم  لومعم 

تفایرد ار  یهوجو  ایناتیرب  زا  زین  ًاصخش  هدرک و  یلام  نیمأت  ار  وا  همانزور  اه  یـسیلگنا  دنناد  یم  مدرم  همه  زین  نونکا  دوب ؛ هلودلا 
هک دننک  یم  نامگ  دنتسه و  نیب  شوخ  نیدلاءایضدیس  ياه  شالت  هب  تبسن  شیب  مک و  مدرم  زا  یـضعب  لاح ، نیا  اب  اما  دنک ؛ یم 

ًامـسر هاش  اتدوک  زا  سپ  زور  ود  ای  کی  : » دنک یم  هفاضا  لودلاک  .تسا » روشک  نیا  رد  رت  هتـسیاش  یتلود  لیکـشت  ددـص  رد  يو 
ارجا رت  مامت  هچ  ره  تّدح  تدش و  اب  ًاددـجم  یماظن  تموکح  .درک  بوصنم  ارزو  تسایر  هب  مات  تارایتخا  اب  ار  نیدلاءایـض  دـیس 

ات .دنا  هدـش  رقتـسم  زین  قازق  ياه  ورین  سیلپ  ياه  هاگتـسیا  زا  کی  ره  رد  هتـشادن و  دامتعا  سیلپ  يورین  هب  اه  قازق  نانچمه  .دـش 
، لاح نیا  اب  .تشادن  راشتنا  هزاجا  يا  همانزور  چیه  دوب و  عونمم  فارگلت  ای  تسپ  طسوت  یلخاد  تاطابترا  اتدوک  زا  سپ  زور  دنچ 
رد یتح  مدرم  عمجت  .تفای  راشتنا  هزاجا  یمـسر  همانزور  ناونع  هب  ناریا  همانزور  هتـشادرب و  اه  تیدودـحم  نیا  هتفه  کـی  زا  سپ 

هدوب و عونمم  نانچمه  یصخش  لزانم 

(1345-1272  ) گنج ریزو  ياتدوک 1299 و  نالاعف  زا  ناخدوعسم  روژام  هب  فورعم  ناهیک ، دوعسم  - 1
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(1) .دشاب » یم  نغدق  زین  تلود  زا  داقتنا  هنوگ  ره  راشتنا 

ایناتیرب راکنا  بیذکت و 

هب ماوع  سلجم  خـساپ  شـسرپ و  شرازگ  رد  لاـثم  ناونع  هب  .درک  در  ًاحیرـص  ار  اـتدوک  نیا  زا  عـالطا  تلاـخد و  هنوگره  اـیناتیرب 
: میناوخ یم  هیروف 1921  هبنشود 28  خیرات 

، ناریا تلود  ینوگنرس  يارب  اه  قازق  ياتدوک  رد  ترـضح  یلعا  تلود  ایآ  درک : لاؤس  نینچ  ریزو  تسخن  زا   (2) یثرونک نابایرد 
تلود درکیور  و  هدش ؛ مهارف  ترـضح  یلعا  تلود  طسوت  اه  قازق  نیا  دزم  تسد  تازیهجت و  ایآ  تسا ؛ هتـشاد  یتلاخد  هنوگچیه 
بسک اب  دراد ، ینالوط  ًاتبسن  یخـساپ  لاؤس  نیا  هک  اجنآ  زا  ثروزمراه : لیـسِس  ياقآ  تسیچ ؟ مادقا  نیا  هب  تبـسن  ترـضح  یلعا 

ياـه ناـگی  : » یمـسر شرازگ  .تخاـس » مهاوخ  رـشتنم  یمـسر  شرازگ  رد  ار  نآ  هسلج ، رد  رـضاح  مرتحم  ناگدـنیامن  زا  هزاـجا 
رد هدرک و  تکرح  نارهت  تمـس  هب  نیوزق  زا  یناریا  نارـسفا  یهدـنامرف  تحت  دنتـسه  یناریا  نآ  ياه  ورین  مامت  هک  قازق ، فلتخم 
هک یناریا ، ياه  قازق  هک  تشاد  ناعذا  اه  ورین  نیا  یناریا  رـسفا  .دندش  تختیاپ  دراو  بش  همین  زا  سپ  یکدنا  هیروف  مکی  تسیب و 

.دندش هتسخ  دوش ، یم  يرت  تیافک  یب  تلود  نیزگیاج  تیافک  یب  یتلود  هک  نیا  زا  دنتـشاد ، ار  اه  کیوشلب  اب  ییورایور  هبرجت 
زین ایناتیرب  ياه  ورین  ناشیا ، يراک  لامها  لیلد  هب  دـنروآ و  لمع  هب  يریگولج  اه  کیوشلب  يورـشیپ  زا  دنتـسناوتن  هک  ییاه  تلود 

یلعا هک  ار  یتفـص  ناطیـش  نیرواشم  دـندرک  حیرـصت  اما  هدرک ، مـالعا  هاـش  هب  ار  دوخ  يراداـفو  اـه  قازق  .دـندش  جراـخ  ناریا  زا 
دیکأت هتشاد و  زاربا  یجراخ  عابتا  هرابرد  ار  دوخ  تین  نسح  اه ، قازق  دشرا  نارسفا  .دز  دنهاوخ  رانک  دنا ، هدرک  هطاحا  ار  ترضح 

اه قازق  دشن ، رهـش  هب  اهنآ  دورو  عنام  یماظن  يورین  چیه  هک  اجنآ  زا  .تسین  یجراخ  عابتا  يارب  سرت  ینارگن و  چیه  ياج  دـندرک 
سیلپ يرمرادناژ و  .دـندرک  قرق  ار  اه  نابایخ  هدروآرد و  دوخ  لرتنک  تحت  ار  یتلود  تارادا  دـندرک ، فرـصت  ار  رهـش  یتحار  هب 

رهش رد  شمارآ  مظن و  هتسویپ و  ناشیا  هب  یلحم 

لیروآ 1921  5 خروم ، 891 . 1196/00 هرامش 11 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
Commander Kenworthy - 2
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یهاشنهاش ترضح  یلعا  ترافس  هب  ارزولا  سیئر  درک و  طوقس  رادهپس  تلود  تامادقا ، نیا  لابند  هب  هک  تسا  یعیبط  .دش  رارقرب 
.تفرگ دـهاوخن  رارق  ضرعت  دروـم  هک  دـش  هداد  ناـنیمطا  يو  هـب  هدـش و  ترافـس  كرت  هـب  راداو  ًاـبقاعتم  اـما  .دروآ  هاـنپ  اـیناتیرب 
لیطعت رازاب  .دنا  هدرک  ریگتسد  ار  يروشک  هتسجرب  تاماقم  زا  يرایسب  اما  دنا ، هدزن  تلود  لیکشت  هب  تسد  خیرات  نیا  ات  نویبالقنا 

نیا رد  یتلاخد  چیه  ایناتیرب  یهاشنهاش  ترضح  یلعا  تلود  .تسا  هتفر  ورف  لماک  شمارآ  رد  رهـش  هیروف  مود  تسیب و  رد  هدش و 
ظفح و يارب  ایناتیرب  هک  ییاه  هنیزه  کمک  .دریگ  یمن  هدهع  رب  یناریا  ياه  قازق  لامعا  لابق  رد  ار  یتیلوئسم  چیه  هتـشادن و  روما 

عضوم اه  قازق  هب  تبسن  ترـضح  یلعا  تلود  .تسا  هدش  فقوتم  لاس 1920  یم  رد  درک ، یم  تخادرپ  اه  ورین  نیا  زا  يرادـهگن 
.تسا (1) هدرک  ذاختا  هنافرط  یب 

سیلگنا تلود  راـکنا  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  لاس 1925  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  اکیرمآ ، ترافس  رادراک  يروم ، تیمـسا  سالاو 
روطنامه دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  همشچرس  أدبم و  ناریا  یلعف  یماظن  يورین  : » دنک یم  ریـسفت  نینچ  ار  اتدوک  رد  تلاخد  هنوگ  ره  رد 

ناربهر هک  ینامز  دمآ ؛ دوجو  هب  نیدلاءایـض  دیـس  هیروف 1921  ياـتدوک 21  ناـمز  رد  ورین  نیا  تسا ، علطم  هجراـخ  ترازو  هک 
.دـندرک نوگنرـس  ار  مظعارادهپـس  لزلزتـم  تموـکح  هدرک و  نارهت  یهار  ناـخاضر  گنهرـس  یهدـنامرف  هب  ار  قازق  اتدوک 800 

عقاو رد  دــنک .) یم  رکذ  رفن  ار 2500  اه  قازق  نیا  رامـش  ناریا  رد  ریخا  عیاقو  ناونع  تحت  دوخ  باـتک  رد  روفلاـب  ياـقآ  باـنج  )
دوش یم  یتخس  هب  دش ، رقتسم  نیوزق  رد  یسیلگنا  نارـسفا  یهدنامرف  هب  یـسور ، نارـسفا  جارخا  زا  سپ  هک  اه  قازق  یمیدق  گنه 

يرمرادـناژ هدـنامرف  پورلگ  لنلک  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدـش  ارجا  ایناتیرب  ترافـس  تیاضر  عـالطا و  نودـب  اـتدوک  هک  درک  رواـب 
هاگرارق زا  دـنداد  روتـسد  دوخ  ياه  ورین  هب  هیروف  هثداح 20-21  رپ  بش  رد  سیلپ ، ياـه  ورین  هدـنامرف  لهادتـسو  لارنج  نارهت و 

هب رختفم  ار  ناشیا  ناریا » رد  ایناتیرب  عفانم  هب  يرادافو   » لیلد هب  ایناتیرب  تلود  یتمدـخ ، شوخ  نیا  یپ  رد  .دـنوشن  جراخ  دوخ  ياه 
نیا هک  تخاس  نئمطم  ار  اهنآ  درک و  نونظم  ایناتیرب  تلاخد  هب  ار  نایناریا  شیپ  زا  شیب  عیاقو  نیا  .درک   G.C.M.G ناشن تفایرد 

.تسا هتفرگن  تروص  دوخ  هب  دوخ  اتدوک 

سرام 1921  10 خروم ، 891 . 1184/00 هرامش 4316 ، همیمض ، رنیکسا و  شرازگ  - 1
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یم یـسایس  لیالد  هب  يو  هکنیا  مغر  یلع  تفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  مامز  هکنیا  زا  سپ  نیدلاءایـضدیس  روکذم ، عیاقو  زا  يادـج 
ياه تأیه  اب  ناوارف  مارتحا  تزع و  اب  دوب و  نآ  ندرک  یلمع  یپ  رد  درک ،» یم  مالعا  لـطاب   » ار ناریا  سیلگنا - هماـنقفاوت  تسیاـب 

(1) .تسا » ایناتیرب  لماوع  زا  یکی  زین  وا  هک  دوب  نیا  دیؤم  راتفر  نیا  درک ؛ دروخرب  یسیلگنا  يداصتقا  یماظن و 

ترگنا هب  نوسکید  لارنژ  همان 

وگتفگ ثحب و  دروم  زین  دـسیون  یم  اکیرمآ  ترافـس  رادراک  ترگنا ، هب  نوسکید  لارنژ  هک  يا  همان  رد  اـتدوک ، رد  اـیناتیرب  شقن 
زا دوب و  ناریا ) قرـش  سیلپ   ) ناریا قرـش  رد  یماظن  ياه  ورین  لک  سرزاب  ياه 1918-1919  لاـس  رد  نوسکید  .تسا  هتفرگ  رارق 
رب ار  ناریا  سیلگنا  همانقفاوت  یماظن  نویـسیمک  یهدـنامرف  درک ، كرت  ار  ناریا  یناهگان  تروص  هب  هک  هیروف 1921  ات  لاس 1919 

: تشاد هدهع 

هک يا  هناـمرحم  هماـن  زا  یتـشونور  منک : لاـسرا  هجراـخ  ترازو  يارب  ار  يا  هناـمرحم  تاـعالطا  شرازگ ، نیا  همیمـض  هب  مرختفم 
یم خـیرات 14  هب  نزرک  درل  هب  نوسکید  لارنژ  همان  تسا ؛ هتـشاگن  بناج  نیا  هب  باطخ  نئوژ 1921  خیرات 6  هب  نوسکید ، لارنژ 

هتشاگن سرام 1921  خـیرات 1  رد  هک  نوسکید  لارنژ  هب  نارهت ، رد  اکیرمآ  راـتخمریزو  نیرخآ  لودـلاک ، .لا  ناـج  هماـن  1921 و 
هب نوـسکید  لارنژ  هماـن  مود  هحفـص  رد  هک   ) تیمـسا لـنلک  تاراـهظا  هب  مراد  شهاوـخ  هجراـخ  ترازو  تاـماقم  زا  .تسا  هدـش 
رد قازق  ياه  ورین  هک  تسا  یسیلگنا  نارـسفا  زا  یکی  يو  نوسکید  لارنژ  هتفگ  هب  .دنراد  لوذبم  هژیو  هجوت  تسا ) هدمآ  بناجنیا 

« ترامسا  » زا روظنم  .دروآ  مهارف  ار  تلود  ینوگنرس  تابجوم  دروآرد و  تکرح  هب  نارهت  تمـس  هب  درک و  یهدنامزاس  ار  نیوزق 
« ناراکمه گیه و   » ترابع .تسا  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافس  رد  یقرش  روما  ریبد  يو  تسا ؛ ترامـسا  .يا  .ویلبد  ياقآ  همان ، نیا  رد 
، دراواه ياـقآ  اـیناتیرب ؛ ترافـس  تقو  نزیار  ماـهکیو ، مود  گنهرـس  دراد : هراـشا  ریز  دارفا  گـیه و  .ویلبد  .یت  مود  گنهرـس  هب 

رامش و  نارهت ؛ رد  ایناتیرب  یلعف  لوسنق  تقو و  یماظن  هتسباو 

سرام 1925  6 خروم ، 891 . 1346/00 هرامش 952 ، يروم ، شرازگ  - 1
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ددصرد تسا  هدش  عیاش  هک  ایناتیرب ، راتخمریزو  نمرن ، ياقآ  .دنتسه  تیلاعف  يراذگریثأت و  ناهاوخ  هک  یسیلگنا  نادرم  زا  يرگید 
يا همان  ...تسا  هتـشادن  عالطا  اتدوک  نیا  زا  هجو  چـیه  هب  هک  داد  نانیمطا  بناجنیا  هب  اتدوک  زا  دـعب  زور  کی  تسا ، يریگ  هراـنک 

وج اب  نآ  یندوتس  تحارص  دنک و  یم  حیرشت  ار  ایناتیرب  ياه  تیلاعف  هژیو  هب  ناریا و  عاضوا  یبوخ  هب  هدش  هتشون  نزرک  درل  هب  هک 
رد نوسکید  لارنژ  هک  اجنآ  زا  .تسا  داضت  رد  ًالماک  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  اجنیا  رد  اـیناتیرب  تاـماقم  زا  يرایـسب  هک  يا  هناـمرحم 

ار سیلگنا  تلود  هنامرحم  تاعالطا  وا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  رد  ایناتیرب  تاماقم  تسا ، حیرـص  ًالماک  دوخ  ياـه  وگتفگ 
هماـن مجنپ  هحفـص  رد  بلاـطم  نیا   ) دـش راـک  زا  وا  لاـصفنا  ثعاـب  تیاـهن  رد  رما  نـیا  دراذـگ و  یم  اـکیرمآ  ترافـس  راـیتخا  رد 

(. تسا هدش  رکذ  نزرک  درل  هب  نوسکید 

: ترگنا هب  نوسکید  همان 

یئبمب زا  مسیون  یم  امش  يارب  هک  يا  همان  مراودیما  ...متسه  امش  هب  يا  همان  نتشون  ددصرد  هک  تسا  یتدم  نئوژ 1921 ؛  6 ندنل ،
، مدوب هاشنامرک  رد  هک  ینامز  دننکن ...! ادیپ  یسرتسد  همان  نیا  هب  شناراکمه  نیدلاءایض و  دیـس  روسناس  هاگتـسد  دینک و  تفایرد 
هک تسناد  یم  هلودـلا  مراص  .میتسـشن  رگیدـکی  اب  وگتفگ  هب  يدایز  تدـم  یبرغ  ياـه  ناتـسا  یلاو  هلودـلا ، مراـص  اـب  رادـید  رد 

رثؤم تامادقا  نیا  هک  متـشاد  دـیدرت  اما  .دز  هناریگـشیپ  یتامادـقا  هب  تسد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  وا  يریگتـسد »  » یپ رد  ءایـضدیس 
ار هنطلـسلا  ماوق  هلودـلا و  مراـص  ءایـضدیس ، لـماوع  هک  دیـسر  ربخ  مدیـسر  ندـنل  هب  هک  یناـمز  دوب و  تسرد  مسدـح  دوش ؛ عقاو 

قازق ياه  ورین  وا  هک  درک  رارقا  يو  تیمسا ، لنلک  اب  رادید  رد  متفر  نیوزق  هب  هک  ینامز  : » دیازفا یم  نوسکید  .دنا » هدرک  ریگتسد 
اب نایرج  نیا  زا  ًالماک  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافس  هک  درک  فارتعا  نینچمه  يو  .تسا  هدرک  مازعا  نارهت  تمـس  هب  یهدنامزاس و  ار 

...تسا هدوبن  ریثأـت  یب  هیـضق  نیا  رد  ترامـسا  هک  درک  فارتـعا  اـما  تفگن ، يزیچ  نمرن  ياـقآ  تلاـخد  زا  يو  .تسا  هدوـب  ربـخ 
دیس ساره  هب  يو  لاثم  ناونع  هب  .ما  هدش  عفتنم  رایسب  فعض  هطقن  نیا  زا  نم  درادن و  ار  دوخ  نابز  رایتخا  هک  تسا  يدرم  تیمـسا 

.تسا هدـش  مازعا  نارهت  هب  درم ، نیا  لرتـنک  عاـضوا و  نتفرگ  تسد  رد  روـظنم  هب  يو  هک  تفگ  درک و  هراـشا  ناـخاضر  زا  ءاـیض 
نم اما  هدمآرب ، راک  نیا  سپ  زا  هک  دوب  نئمطم  تیمسا 
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ياـه هماـنزور  زا  یکی  رد  تسا ! هدرک  توعد  هوهق » ناـجنف  کـی   » هب ار  وا  زین  ناـخاضر  تسا و  روطنیمه  ًاـمتح  متفگ  مدـیدنخ و 
هک ارچ  دوش  جراخ  ناریا  زا  قازق  ياـه  ورین  هاـنپ  رد  تسا  روبجم  ءایـض  دیـس  دوب  هدـش  اـعدا  نآ  رد  هک  مدـناوخ  یبلطم  يوسنارف 

شخب سیئر  تنافیُلا ، نم و  نایم  اجنآ  رد  هتفر و  هجراخ  ترازو  هب  مدیسر  ناتسلگنا  هب  یتقو  تسا ...! ناخاضر  ناتـسد  رد  تردق 
اب يا  هناخاتسگ  دروخرب  نینچ  نامز  نآ  ات  مراد  دای  هب  هک  اجنآ  ات  .تفرگرد  ییادص  رس و  رپ  يوگتفگ  هناخ ، ترازو  یقرـش  روما 

همیمض ار  همان  نیا  هداد و  شرازگ  نزرک  درل  هب  ًامیقتسم  سپس  ...متفگن  يزیچ  هدرک و  لرتنک  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  ...دوب  هدشن  نم 
فالخ رب  اجنآ  رد  .مورب  هناـخ  ترازو  هب  هک  دـمآ  شیپ  یتصرف  مدرکن  تفاـیرد  یخـساپ  هک  زور  هد  زا  سپ  .مدرک  دوخ  شرازگ 

یط هجراخ  ریزو  نایاپ  رد  .درک  هدز  تفگـش  رایـسب  ارم  نانآ  مارتحا  تزع و  مدـش و  هجاوم  توافتم  ًالماک  يدروخرب  اـب  هتـشذگ ،
.درک رکشت  ناریا  رد  نم  تامدخ  زا  يا  همان 

: میناوخ یم  نینچ  دش ، هتشون  نزرک  هب  هک  يا  همان  زا  یشخب  رد 

هب ادـتبا  رد  نم  ياه  راکنا  دـندوب و  نونظم  اتدوک  نیا  رد  نم  نتـشاد  تسد  هب  ناریا  مدرم  یتدـم  ات  ...ریخا  ياتدوک  اـب  طاـبترا  رد 
، تسا هداد  تسد  وا  هب  اه  تفلاخم  ندرک  بوکرس  رد  هک  یبارطـضا  لیلد  هب  نیدلاءایـضدیس  .دش  یمن  عقاو  لوبق  دروم  هجو  چیه 

نادنز هناور  زین  ار  اه  تسیلانویسان  یمدرم و  ناربهر  هکلب  هدرک ، ریگتسد  دریگب  جاب  اهنآ  زا  تسناوت  یم  هک  ار  ینادنمتورث  اهنت  هن 
رد تلاـخد  هنوـگ  ره  در  يارب  نم  ياـه  شـالت  ...دراد  همهاو  دوـخ  ینوناـق  ریغ  درکلمع  اـب  اـهنآ  تفلاـخم  زا  هک  ارچ  تسا  هدرک 

لـصا ود  زا  يریگ  هجیتن  نیا  تسا ؛ یـسیلگنا  ياتدوک  کی  نیا  هک  دـندقتعم  ناریا  مدرم  مومع  دـش و  هجاوم  تسب  نب  اـب  اـتدوک ،
تسا يرهش  نیوزق  .دندرک  هلمح  نارهت  هب  نیوزق  زا  یفخم  تروص  هب  قازق  ياه  ورین  زا  يدایز  رامش  هکنیا  لوا  .دریگ  یم  تأشن 
نودب دنتـسناوت  هنوگچ  قازق  يورین  دادعت  نیا  هک  دنبجعتم  هلئـسم  نیا  زا  ناریا  مدرم  .دنتـسه  رقتـسم  نآ  رد  یـسیلگنا  نارـسفا  هک 

نارـسفا هک  ینامز  شیپ ، هام  هس  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـنوش  جراـخ  نیوزق  زا  دـننک  بلج  دوخ  هب  ار  اـه  یـسیلگنا  هجوت  هکنیا 
نارهت تمـس  هب  اه  قازق  زا  یکدـنا  رایـسب  رامـش  هارمه  هب  دـندرک  شـالت  نارـسفا  نیا  زا  يدادـعت  دـندش ، جارخا  ناریا  زا  یـسور 

هب ایناتیرب  اما  دننک ، تکرح 
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قازق نیتوپ  هک  تسا  نیا  هتخیگنارب  ار  ناریا  مدرم  کش  هک  يا  هلئـسم  نیمود  .تشاذگ  میقع  ار  اهنآ  تکرح  دش و  هجوتم  تعرس 
لصا و اما  تسا ، هدش  رکذ  مه  يرگید  لیالد  .تسا  هدش  نیمأت  نیوزق  رد  سیلگنا  تامهم  رابنا  زا  دندرک  حـتف  ار  نارهت  هک  ییاه 

دوخ نابز  زا  مدرک  كرت  ار  نارهت  هک  ینامز  متشادن و  ربخ  اتدوک  رد  تیمسا  لنلک  يراکمه  زا  زین  هدنب  .دنرادن  یحیحـص  ساسا 
یماظن هدنامرف  ناخاضر ، : » تسا رارق  نیا  زا  اتدوک  یماظن  هدنامرف  دروم  رد  نوسکید  تاراهظا  .دش » نشور  نم  يارب  هلئسم  نیا  وا 

لنلک مان  هب  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  لاس 1918  ياه  یناماسبان  رد  يو  .مسانـش  یم  ار  وا  یبوخ  هب  هک  تسا  يدرم  ءایـض ، دیس 
هب لکشلا ، دحتم  شترا  کی  بلاق  رد  قازق  ياه  ورین  ددجم  یهدنامزاس  هلئسم  هک  ینامز  هتـشذگ ، راهب  (1) ؛  درک تنایخ  هژرلک ،

، مدرک رفـس  نیوزق  هب  هک  شیپ  يدنچ  .دیـشک  شیپ  ار  دوخ  یـسور  نارـسفا  هب  تنایخ  داهنـشیپ  يو  دش ، لیدبت  يدـج  يا  هلئـسم 
تسا هدرک  تساوخرد  وا  زا  هتشاد و  ساره  تدش  هب  ناخاضر  شیازفا  هب  ور  تردق  زا  ءایض  دیس  هک  داد  ربخ  نم  هب  تیمسا  لنلک 

یمن منک  یم  ساسحا  : » میناوخ یم  نینچ  همان  نیا  رخآ  هب  هدـنام  یکی  فارگاراـپ  رد  .دـشیدنایب » يریبادـت  ناـخاضر  لرتنک  يارب 
مدش مهتم  مدوب ، تمدخ  هب  لوغـشم  نارهت  رد  هک  یتدـم  رد  .مناسرب  نایاپ  هب  رگید  يا  هلئـسم  هب  نتخادرپ  نودـب  ار  همان  نیا  مناوت 

.درازآ یم  رایسب  ار  اکیرمآ  راتخمریزو  مه  هدنب و  مه  تاماهتا  نیا  .ما  هتخاس  رارقرب  اکیرمآ  ترافس  اب  یبسانمان  یسایس  طباور  هک 
یپ رد  .مدوب  کیدزن  رایـسب  اکیرمآ  ترافـس  ياضعا  رگید  يو و  هداوناـخ  لودـلاک ، ياـقآ  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  دراد  تقیقح  نیا 
يور میناوت  یم  مینک ، یم  شالت  ناریا  تکلمم  عفن  هب  یـضرغ  چـیه  نودـب  ام  هک  یماداـم  مدـش  دـعاقتم  جـیردت  هب  یتسود  نیمه 

هب رگید  يوس  زا  هتشاد و  ذوفن  ناریا  نّویلم  نایم  رد  فرط  کی  زا  ناشیا  .مینک  باسح  اه  یی  اکیرمآ  شزرا  اب  يراکمه  کمک و 
رگیدکی کمک  هب  تفر  یم  دیما  هجیتن  رد  هک  دنتخاس  مهارف  ار  یبوخ  رایسب  یشزومآ  تالیکشت  ییاکیرمآ  ياه  رنویـسیم  کمک 

همان زا  یتشونور  شرازگ ، نیمه  همیمض  هب  .میهد  ناماس  ار  ناریا  لکشلا  دحتم  شترا 

لنلک هیلع  اهـسیلگنا  کمک  اب  دوخ و  سیئر  يراکمه  هب  دوب  نادـمه  رد  رقتـسم  قازق  دایرتآ  نواعم  نامز  نآ  رد  هک  ناخاضر  - 1
دندومن رانکرب  ار  وا  دندرک و  اتدوک  دوب  اهقازق  لک  هدنامرف  هک  هژرلک 
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دوخ روشک  تاماقم  دندومرف  هزاجا  ناشیا  .منک  یم  لاسرا  امش  يارب  دیسر  هدنب  تسد  هب  ناریا  زا  جورخ  ماگنه  هک  لودلاک  ياقآ 
.مزاس (1) هاگآ  نآ  دافم  زا  ار 

« منک یم  مکح  : » ناخاضر ياه  هیمالعا 

رـشتنم هیمالعا »  » ود هیروف 1921  رد 22  يو  .درک  تسایـس  هصرع  دراو  ار  اـضر  ماـن  هب  یماـنمگ  رـسفا  هیروف 1921  ياتدوک 21 
رد : » دنک یم  هئارا  هدـنیآ  يولهپ  هاش  اضر  زا  یبوخ  هنیمز  شیپ  دـش ، هدامآ  لاس 1923  لیروآ  رد  هک  یهاتوک  یفارگویب  .تخاـس 
وا هاگداز  هک  دوب  يزاقفق  نیرجاهم  زا  شردام  یناریا و  شردپ  .دش  دلوتم  ریقف  يا  هداوناخ  رد  ناردنزام  هوکداوس  رد  لاس 1876 
زا سپ  یکی  ار  یماظن  جرادـم  دـش و  شترا  دراو  یگلاـس  رد 16  (. 1828  ) داتفا اـه  سور  تسد  هب  ياـچنمکرت  هماـنقفاوت  زا  سپ 

یکرت یـسور و  هب  تسا  رداق  يو  .تفای  اقترا  یلنلک  هجرد  هب  اه  قازق  گـنه  رد  تیاـهن  رد  هکنیا  اـت  تشاذـگ  رـس  تشپ  يرگید 
نارهت تمـس  هب  هک  یماظن  ياه  ورین  هدنامرف  ناونع  هب  هیروف 1921  ياتدوک 21  رد  .تسا  داوس  یب  عومجم  رد  یلو  دـنک  تبحص 

، تخاس یلمع  ار  ناشیا  فادها  اضر  هکنیا  ضحم  هب  دندوب  راودیما  شبنج  ناربهر  رگید  ءایضدیس و  .دش  باختنا  دندرک  تکرح 
رانک دوخ  یهدـنامرف  هاگیاج  زا  درک و  یگداتـسیا  ناشیا  ياه  شالت  ربارب  رد  اهنت  هن  يو  اما  .دـنوش  صـالخ  وا  رـش  زا  دـنناوت  یم 

ناربهر دیما  راک  نیا  اب  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  گنج  ترازو  ًاصخـش  لیروآ 1921 )  26  ) گنج ریزو  ندرک  رانکرب  اـب  هکلب  تفرن ،
گنج ترازو  دنــسم  رد  نونکاـت  ناـمز  نآ  زا  و  یم 1921 )  ) درک نوگنرـس  ار  ءایـضدیس  سپـس  .درک  لیدـبت  سأـی  هب  ار  اـتدوک 

یعامتجا هقبط  هب  هراشا  اب  یجراخ  ياه  همانزور  دـش ، ناریا  هاـش  ناـخاضر ، هکنیا  زا  دـعب  (2) .دـشاب » یم  هنیباک  وضع  نیرتذوفناب 
اـضر تلاصا  هب  هراشا  يربخ و  تالاقم  جرد  اب  ایناتیرب  نیا  رب  هوالع  .دندروآ  دوجو  هب  ار  یناوارف  کیتاملپید  ياه  ارجام  وا ، نییاپ 

زا نینچمه  .دروآ  یم  دوجو  هب  کیتاملپید  ياـه  شنت  هدـحتم - تـالایا  ًاـصوصخ  اـه - روشک  رگید  ناریا و  ناـیم  یتحار  هب  هاـش ،
طسوت هیروف 1921 » خیرات 22  هب  جنپریم  ناخاضر  هیمالعا   » هک تسا  صخشم  ًالماک  دوب ، داوس » یب  ًابیرقت   » اضر هک  اجنآ 

تسوگآ 1921  25 خروم ، 891 . 1202/00 مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
لیروآ 1923  2 خروم ، 891 . 114/002 هرامش 157 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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: میناوخ یم  هیمالعا  نیا  رد  .تسا  هدش  هیهت  وا  نابابرا 

رهـش رد  یماظن  تموکح  مود - هدام  .دنـشاب  یماظن  ماکحا  عیطم  تکاس و  دیاب  نارهت  رهـش  یلاها  مامت  لوا - هدام  منک : یم  مکح 
هدام .دـیامن  روبع  رباعم  رد  دـیابن  یـسک  رهـش  تاماظتنا  رومأـم  سیلپ  یماـظن و  دارفا  زا  ریغ  رهظ  زا  دـعب  تشه  تعاـس  زا  رارقرب و 

تخـس تازاجم  بلج و  ًاروف  دـنوش ، عقاو  تاماظتنا  شیاـسآ و  لـخم  هب  نونظم  سیلپ  یماـظن و  ياوق  فرط  زا  هک  یناـسک  موس -
هزاجا مکح و  بسح  رب  فوقوم و  یلک  هب  تلود  لیکـشت  عقوم  ات  هعوبطم  قاروا  تاج ، همانزور  مامت  مراهچ - هدام  .دـش  دـنهاوخ 

رگا مه  رباعم  رد  فوقوم ، یلکب  هفلتخم  طاقن  لزانم و  رد  تاعامتجا  مجنپ -  هدام  .دـنوش  رـشتنم  دـیاب  دـش ، دـهاوخ  هداد  دـعب  هک 
، یشورف قرع  یشورف و  بارش  ياه  هزاغم  مامت  رد  و  مشش - هدام  .دش  دنهاوخ  قرفتم  هیرهق  هوق  اب  دنـشاب  مه  درگ  رفن  هس  زا  شیب 

متفه هدام  .دش  دهاوخ  بلج  یماظن  همکحم  هب  دوش  هدید  تسم  ره  دوش و  هتسب  دیاب  رامق  ياه  پولک  اهفارگوتوف و  امنیـس  رتأت و 
هناخنوفلت هناخفارگلت و  هناختـسپ و  .دوب  دـنهاوخ  لیطعت  قازرا  هرادا  زا  ریغ  یتلود  رئاود  تارادا و  مامت  تلود  لیکـشت  ناـمز  اـت  - 

هب بلج و  یماظن  همکحم  هب  دـنیامن  يراددوخ  قوف  داوم  زا  تعاطا  رد  هک  یناسک  متـشه - هدام  .دوب  دـنهاوخ  مکح  نیا  عیطم  مه 
رومأم دوش و  یم  نیعم  باـختنا و  رهـش  ینادـنامک  تمـس  هب   (1) ناخ مظاک  مهن - هدام  .دیـسر  دـنهاوخ  اه  تازاـجم  نیرت  تخس 

( اضر  ) .اوق لک  هدنامرف  يرایرهش و  سدقا  ترضح  یلعا  قازق  نویزیوید  سیئر  اضما ،)  ) .دوب دهاوخ  قوف  داوم  يارجا 

: تسا رارق  نیا  زا  دش  رشتنم  هیروف  رد 22  هک  يرگید  هیمالعا 

روضح ام  رادـجات  سدـقا و  رایرهـش  هک  مینک  دـنلب  ییاج  رد  ار  دوخ  هحلـسا  میتسناوت  یمن  اریز  میا ، هدرکن  ریخـست  ار  تختیاپ  اـم 
رکف رد  هک  یتموکح  .ددرگ  قـالطا  نادـب  تموکح  تیزکرم  تکلمم و  یتسرپرـس  یقیقح  ینعم  هک  میدـمآ  نارهت  هب  طـقف  .دراد 

زا ار  نوشق  میظعت  لیلجت و  هک  یتموکح  .ددرگن  عقاو  دوخ  تلم  تکالف  اه و  یتخبدـب  یچاـشامت  طـقف  هک  یتموکح  دـشاب ، ناریا 
ار نیملسم  لاملا  تیب  هک  یتموکح  .دنادب  تکلمم  تاجن  هار  هناگی  ار  نوشق  یتحار  ورین و  دروآ ، رامشب  تکلمم  تداعس  نیلوا 

(1349-1274  ) اتدوک زور  رد  ناخاضر  دحتم  يرمرادناژ و  نارسفا  زا  حایس  ناخ  مظاک  لنلک  - 1
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یگنـسرگ و زا  تکلمم  دـالوا  اـهرازه  نآ  نیمزرـس  راـطقا  رد  هک  یتموکح  .دزاـسن  تواـسق  ملاـظم و  نوناـک  اـه ، تواقـش  زکرم 
.دراذـگن قرف  دوخ  رهاوخ  اب  ار  ینامرک ] يزیربت ،  ] ینـالیگ تمـصع  سوماـن و  هک  یتموکح  .دـنیوگن  دوردـب  ار  تاـیح  یتخبدـب 

یجراـخ نویـسایس  تسد  هچیزاـب  هک  یتموکح  .دـیامنن  زیوجت  ار  یتکلمم  یتخبدـب  يدودـعم ، لـمجت  تنیز و  يارب  هک  یتموکح 
ام .دربن  ینتورف  راـب  ریز  ار  دوخ  تکلمم  دزیرن و  ار  ناریا  يوربآ  زور  ره  ضرق  ناـموت  رازه  دـص  دـنچ  يارب  هک  یتموکح  .دـشابن 

رایرهش ظفح  يارب  نوشق  تمظع  توق و  زا  ریغ  میئامن و  راثن  ار  دوخ  لامآ  نیا  ماجنا  يارب  میا  هدش  رضاح  راکادف  میتسه و  زابرس 
ًالمع ار  یقرت  شیاسآ و  يدازآ ، نطو ، تفارش  تابجوم  دوش و  لیکشت  یتموکح  نانچ  هظحل  ره  میرادن ؛ یئوزرآ  سدقم  نطو  و 

میهاوخ ام  هک  تسا  هظحل  نآ  درگنب ، تلم  یعقاو  ینعم  هب  هکلب  دـیامن  راتفر  هتـسب  نابز  دنفـسوگ  لـثم  هن  تلم  اـب  دزاـس و  رادومن 
جاوفا مرادناژ ، دوخ ، یماظن  ناردارب  مامت  اب  میئامن ، افیا  ار  نطو  هعفادم  هفیظو  میداد  ناشن  هچنانچ  هدوب و  راودیما  هیتآ  هب  تسناوت 

هک داد  میهاوخن  هزاجا  هتـشاد و  ار  تیمیمـص  لامک  دـندوب ، قازق  يودرا  يراکادـف  کیرـش  كاندرد  ياهلد  اب  مه  اهنآ  هک  سیلپ 
راذـگتمدخ همه  ناریا ، دـالوا  همه  نطو ، راکادـف  تسرپ و  هاـش  همه  دـننکفایب ؛ قاـفن  هقرفت و  اـهام  نیب  نوـشق ، تداعـس  نانمـشد 

.ناریا روالد  قازق  نوشق  داب  تمظعاب  يوق و  ناریا  تلم  داب  هدنیاپ  ناریا ، تلم  داب  هدـنز  ناریا ؛ هاشنهاش  داب  هدـنز  .میتسه  تکلمم 
(1) اضر )  ) .اوق لک  هدنامرف  يرایرهش و  ترضح  یلعا  قازق  نویزیود  سیئر  اضر ، اضما ) )

رهش نیذفنتم  يریگتسد 

یم حیرـشت  نینچ  ار  عاضوا  لودلاک  .دندرک  رداص  ار  رهـش  نیذـفنتم  زا  يدایز  رامـش  يریگتـسد  روتـسد  هلـصافالب  اتدوک  ناربهر 
رب یطرفم  ناجیه  روش و  نارهت ، حتف »  » زا سپ  لوا  زور  دنچ  رد  دوب ، ینیب  شیپ  لباقریغ  هدـنیآ  لاوحا  عاضوا و  هک  اجنآ  زا  : » دـنک

وا تسا و  نیدلاءایضدیس  لرتنک  تحت  عاضوا  هک  دش  مولعم  هلصافالب  .دش  مکاح  رهش 

سرام 1921 خروم 5  ، 891 . 911117 مئامض ، لودلاک و  شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 182 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_167_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:168

هب هک  يا  هدع  نآ  ًاصوصخ  دوب ؛ یسایس  دارفا  يریگتسد  دش ، هتخادرپ  نادب  هک  يراک  نیلوا  .دنک  یم  یهد  تهج  ار  رهش  ثداوح 
رسدرد داجیا  یلعف  تلود  يارب  اهنآ  يدازآ  هک  يرت  فیعض  دارفا  نینچمه  .دندوب  هتخودنا  یناوارف  لام  دوخ  یـسایس  هاگیاج  ددم 

يریگتسد نیا  هدمع  لیلد  ًارهاظ  .دندوب  ارزولا  سیئر  یصخش  نانمشد  ًافرـص  يا  هدع  دارفا ، نیا  نایم  زا  دندش ؛ ریگتـسد  درک ، یم 
ار یتلود  ياه  زاین  دـناوتب  یعبنم  نینچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  راوشد  لاح  نیا  اب  .دوب  یمومع  جراخم  فراـصم و  هجدوب  نیمأـت  اـه ،

قاروا زا  یتخانـش  چـیه  ًالمع  ناریا  مدرم  دنـشاب ؛ یمن  دـقن  لوپ  تخادرپ  هب  رداق  ناریا  مدرم  نیرت  دـنمتورث  یتح  .دزاـس  هدروآرب 
لاوما و نیا  مامت  ًابیرقت  .دشاب  یم  لوقنمریغ  لاوما  تالغتسم و  دنا ، هدش  ریگتسد  هک  يدارفا  ییاراد  مظعا  تمسق  هتـشادن و  راداهب 
اب هچ  دنک و  هرداصم  ار  اهنآ  تلود  هچ  دـنوش ؛ یم  راذـگاو  تلود  هب  اجکی  لمع  رد  دـنراد ، رارق  تکلمم  نیمه  رد  هک  اه  یئاراد 

یتـح دوـش ، یم  بسک  قـیرط  نیا  زا  لـمع  رد  هک  یهجو  .ددرگ  لوـکوم  هدـنیآ  هب  اـهنآ  تخادرپ  لوـبق ، دروـم  هـقیثو  نداد  رارق 
دمآرد نیا  دشاب ، دوخ  تایح  همادا  هب  دنمقالع  تلود  هچنانچ  دنک و  یمن  فافک  ار  تلود  لاس  کی  يرورـض  جراخم  فراصم و 
یئاراد مامت  هک  ینامز  ات  لاح  نیا  اب  .دـسر  یم  رظن  هب  زیچان  رایـسب  دـنک ، بسک  دـناوت  یم  رگید  قرط  زا  هک  يدـمآرد  لباقم  رد 

اما تسا ، كدنا  رایسب  ناریا  نادنمتورث  دادعت  هکنیا  اب  .تفای  دهاوخ  همادا  نادنمتورث  هب  تلود  راشف  ددرگ ، جارختسا  نکمم  ياه 
روظنم هب  یلعف  میژر  اذل  دنتشابنا ، ار  یناوارف  لاوما  دندوب ، تمدخ  هب  لوغشم  یتلود  ياه  تمس  رد  هک  ینامز  دارفا  نیا  زا  يرایسب 

یکی ناریا ) بونج  رد   ) سراف ناتسا  یلاو  امرفنامرف ، هدازهاش  ...دنک  طبـض  ار  دارفا  نیا  لاوما  دازام  تسا  ددصرد  دوخ  زا  تنایص 
يریگتسد اب  هطبار  رد  يدایز  ياه  هعیاش  .دش  هبلاطم  وا  زا  رالد  نویلیم  راهچ  هب  کیدزن  يزیچ  ریگتـسد و  هک  دوب  يدارفا  نیلوا  زا 

نیا اـب  يا  هبناـج  همه  يراـکمه  ناریا  بونج  رد  دوب و  هرهـش  اـیناتیرب  زا  تیاـمح  هب  مدرم  ناـیم  رد  وا  هک  اـجنآ  زا  .دراد  دوجو  وا 
، دوش يدادیور  نینچ  عنام  ایناتیرب  ترافـس  هک  تفر  یم  راظتنا  نیاربانب  .تخیگنارب  ار  ناگمه  بجعت  وا  يریگتـسد  تشاد ، روشک 

سیئر اتدوک  نامز  رد  هک  مظعا  رادهپس  .تسا  هدرکن  یمادقا  چیه  دوخ  ناراداوه  زا  يرایسب  زا  تیامح  رد  ترافـس  نیا  ًارهاظ  اما 
زا .دندش  نادنز  هناور  ریگتـسد و  هنیباک  ياضعا  مامت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش ؛ تیامح  ایناتیرب  راتخمریزو  بناج  زا  دوب ، ارزولا 

دارفا نیا  هب  ناوت  یم  تسا  هدش  هبلاطم  ناشیا  زا  یتفگنه  غلابم  ریگتسد و  هک  يدارفا  نایم 
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اپورا هب  دوخ  هلاس  ود  رفس  زا  یگزات  هب  هک  هلودلا  قوثو  هجراخ  ریزو  امرفنامرف ، رـسپ  زوریف )  ) هلودلا ترـصن  هدازهاش  درک : هراشا 
رگید ایناتیرب و  یتنطلـس  هداوناخ  هجوت  مارتحا و  دروم  رایـسب  رفـس  نیا  رد  يو  دوب ؛) هاش  ناهارمه  زا  یکی  رفـس  نیا  رد   ) تشگزاب

نویلیم کی  نیـشیپ ، هنیباک  رد  گنج  ریزو  رگـشلرالاس ، هدازهاـش  اـمرفنامرف ، رگید  رـسپ  رـالد ؛ نویلیم  ود  تفرگ ، رارق  اـه  روشک 
، رالاس هپـس  رالد ؛ رازه  دـصناپ  نیـشیپ ، يارزولا  سیئر  هلودـلا ، دعـس  رالد ؛ نویلیم  ود  نیـشیپ ، يارزولا  سیئر  هلودـلا ، نیع  رالد ؛

هئطوت ماهتا  هب  رهش  هتسجرب  ياه  هرهچ  نینچمه  نیشیپ و  هنیباک  تاماقم  زا  يرگید  رامش  .رالد  نویلیم  هس  نیـشیپ ، يارزولا  سیئر 
یلعف يارزولا  سیئر  یـسایس  یگدـنز  زا  تنایـص  هاگیاج و  تینما  روظنم  هب  دارفا  نیا  عقاو  رد  اما  .دـندش  ریگتـسد  هاش  هیلع  ینیچ 

راشتـسم نتگنـشاو ؛ رد  قباس  راتخمریزو  کلملازاتمم ، درک : هراـشا  ریز  ياـه  هرهچ  هب  ناوت  یم  ناـیم  نیا  زا  .دـندش  نادـنز  هناور 
ناگدنیامن زا  یکی  سردـم ، نسحدیـس  سلجم ؛ رد  هنمارا  هدـنیامن  سنایازریم ، نیـشیپ ؛ هنیباک  تاماقم  زا  هلودـلا ، زاتمم  هلودـلا و 

هدش دـیعبت  نیوزق  هب  لاس 1919  رد  هک   ) نارهت راـجت  یناـگرزاب و  قاـتا  سیئر  راـجتلا  نیعم  .سلجم  رد  نّویلم  هتـسجرب  ذوفناـب و 
هب دیـسر  نداد  اـب  ار  نآ  رگید  شخب  دوخ و  ییاراد  زا  ار  غلبم  نیا  زا  یـشخب  يو  .دـش  دازآ  رـالد  نویلیم  کـی  تخادرپ  اـب  دوـب ،)

ياه ارزولا  سیئر  ناونع  هب  اهنآ  يود  ره   ) کلامملا یفوتسم  هلودلا ، ریـشم  نوچ  يدارفا  تسا  رکذ  هب  مزال  .درک  تخادرپ  تلود ،
.دـندشن ریگتـسد  دـنریگ ، یم  ياج  هگرج  نیا  رد  هک  يرگید  دارفا  کلملا و  میکح  کلملا ، نمتؤم  دـنوش ،) یم  هتخانـش  قداـص 

هدیـسر تابثا  هب  دارفا  نیا  تقادص  مدع  تنایخ و  اهراب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندشن ؛ ریگتـسد  اه  يرایتخب  زا  کی  چیه  نینچمه 
(1) .تسا »

طوقس زا  سپ  : » دسیون یم  نینچ  امرفنامرف  زوریف و  يدازآ  يریگتـسد و  دروم  رد  يروم  ربماسد 1924 ، خیرات 13  هب  یشرازگ  رد 
نامگ نیاربانب  تشگزاب ، نارهت  هب  هناـیفخم  هیروف 1921  رد 7  يو  ...درب  یم  رـس  هب  اپورا  رد  نانچمه  زوریف  هلودـلا ، قوثو  هنیباک 

درف نیشناج  زین  دوخ  مظعا  رادهپس  .دننک  مظعا ، رادهپس  تقو  يارزولا  سیئر  نیـشناج  ار  يو  ایناتیرب  ترافـس  کمک  هب  تفر  یم 
هب زوریف  هدازهاش  .هتشادن  سیلگنا  ناریا – همان  قفاوت  نتشاذگ  ارجا  هب  رد  تیقفوم  عون  چیه  هک  دوب  هدش  هلودلا  ریشم  مان  هب  یلدزب 

تناها نیرت  خلت 

لیروآ 1921  5 خروم ، 891 . 1196/00 هرامش 11 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 184 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:170

تیمسا لنلک  نامرف  تحت  هک  یـضاران ، ياه  قازق  زا  گنه  کی  لاس ، نامه  هیروف  رد 21  .دش  تازاجم  دوخ  یگدـنز  رد  نکمم 
دوخ لاغـشا  هب  ار  نارهت  ایناتیرب ، ترافـس  ًالامتحا  نیدلاءایـض و  دیـس  دـییأت  اب  ناخاضر و  یهدـنامرف  هب  دـندوب ، رقتـسم  نیوزق  رد 

هدازهاش دندش ، ریگتسد  هک  یناسک  نایم  رد  .دندیزگرب  ارزو  تسایر  هب  ار  ءایضدیس  دندرک و  رانکرب  راک  زا  ار  رادهپس  هدروآرد ،
يریگتسد هزاجا  دوخ  ایناتیرب  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایسب  .درب  رس  هب  نادنز  رد  لاس  نامه  یم  هام  ات  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  زوریف 

نیا اب  ایناتیرب  دـسر  یم  رظن  هب  .دنتـسه  ایناتیرب  ناراداوه  نیرتدـنمتردق  زا  ود  نیا  .تسا  هدرک  رداص  ار  زوریف  هدازهاش  اـمرفنامرف و 
هیضق نیا  رد  ایناتیرب  هک  تسین  یکش  .تسا  هتـشادن  ءایـض  دیـس  ياتدوک  رد  یتلاخد  هنوگ  چیه  دنک  تباث  هک  دوب  نیا  یپ  رد  راک 

ایناتیرب و ترافس  هب  راشتـسم »  » ناونع هب  گیه  ناوتـس  نتـسویپ  نینچمه  نیوزق و  رد  تیمـسا  لنلک  یهدنامرف  تسا ؛ هتـشاد  تسد 
هدازهاش هک  درک  رواب  ناوت  یمن  لاـح ، نیا  اـب  تسا ؛ روشک  نیا  ياـه  تلاـخد  زا  یکاـح  جرک ، یکیدزن  رد  اـه  قازق  اـب  وا  رادـید 

یم رظن  هب  لدتـسم  یقطنم و  هدـنب  رظن  زا  هک  یهیجوت  .دـنزب  ناـشیا  ياـه  هتـساوخ  هیلع  یمادـقا  هب  تسد  یتـیعقوم  نینچ  رد  زوریف 
ریقحت يریگتـسد و  هب  ایناتیرب  دنتـسه ؛ انـشآ  یبوخ  هب  نامز  نآ  لاوحا  عاـضوا و  اـب  هک  تسا  هدـش  هئارا  یناـسک  بناـج  زا  دـسر ،

اه و هشقن  يارجا  ینعی  دوخ  تیرومأم  ماجنا  رد  نالک  يا  هوشر  تفایرد  زا  سپ  يو  هک  لـیلد  نیا  هب  داد  تیاـضر  زوریف  هدازهاـش 
ءایـض دیـس  هک  دادـن  هزاجا  درک و  هدنـسب  اهنآ  ریقحت  هب  اهنت  ایناتیرب  لاح  نیا  اـب  .دروخ  تسکـش  ناریا ، رد  اـیناتیرب  ياـه  تساـیس 
نداد رارق  زیوآ  تسد  اب  ایناتیرب  .دنک  مادعا  ار  دوخ  ناینادنز  مامت  دوب  ددصرد  دیدرت  نودب  ءایضدیس  دنک ؛ یلمع  ار  دوخ  هتساوخ 

هب رختفم  يو ، ردپ  نینچمه  زوریف و  هدازهاش  .دش  وا  رـسپ  امرفنامرف و  هدازهاش  مادـعا  عنام  ایناتیرب ، یهاشنهاش  یتنطلـس  ياه  ناشن 
هدـش دازآ  نادـنز  زا  يو  هک  يزور  زا  .تشاد  ار  دوخ  ریثأت  ایناتیرب  ییوج  ماقتنا  لاـح  ره  هب  .دـنا  هدـش   G.C.M.G ناشن تفایرد 

یناریا گرزب  تیـصخش  کـی  هچناـنچ  دـنرواب  نیا  رب  ناریا  ساـنلا  ماوـع  .تسا  هتـسکش  مه  رد  ًـالماک  وا  راـبتعا  تیثـیح و  تسا ،
(1) .تسا » فیعض  ریقف و  مدرم  هاگیاج  نادنز  مدرم ، نیا  رظن  رد  .دور  یم  نیب  زا  وا  تیثیح  وربآ و  دوش ، ینادنز  ریگتسد و 
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: دسیون یم  سرام 1921  رد 30  ناریا  همانزور ]  ] .تسا يدـیفم  تاـعالطا  يواـح  ناـگ  دشریگتـسد  دروم  رد  تاـعوبطم  شرازگ 
ءایض دیس  ندش  بوصنم  نارهت ، رد  اتدوک  زا  ندش  ربخ  اب  زا  سپ  دناد ، یم  لاربیل  کی  ار  دوخ  هک  سراف ، یلاو  هنطلسلا ، قدصم  »
رـسپ ومع و  يریگتـسد  ربخ  هژیو  هب  دـش ؛ ینابـصع  تدـش  هب  شرـسپ  امرفنامرف و  يریگتـسد  يو و  هینایب  راـشتنا  ارزو ، تساـیر  هب 

رارقتسا یپ  رد  ارزولا  سیئر  هتفگ  ناشیا  هب  هتخاس و  مومسم  ار  هقطنم  نیا  نیکالم  ناهذا  يو  .درک  تحاران  ار  وا  رایسب  يو  يومع 
یم نماد  یموـمع  یتیاـضران  هب  شیپ  زا  شیب  هداد و  شیازفا  ار  دوـخ  تاـشاشتغا  هنماد  يو  .تسا  تـکلمم  رد  یکیوـشلب  یمیژر 

لیروآ رد 24  ناریا  همانزور  .دزاس » دازآ  ار  دوخ  ماوقا  قیرط  نیا  زا  ات  دنک  هدز  تشحو  ار  يزکرم  تموکح  دشوک  یم  يو  .دـنز 
هب : » دنا هدرک  ینیچ  هئطوت  اتدوک  ناربهر  هیلع  نادـمه  یلاو  کلملا  مخفم  هاشنامرک و  یلاو  هلودـلا  مراص  زوریف ، دوش  یم  یعدـم 

حالس و زا  یهوبنا  مجح  هاشنامرک ، لزانم  زا  یکی  رد  نیشیپ ، هجراخ  ریزو  هلودلا ، ترصن  يروآ ، مرـش  فده  نینچ  ققحت  روظنم 
، هنطلـسلا ترـصن  ناخدومحم  درگرـس  ارزولا ، سیئر  روتـسد  هب  دـش و  المرب  اهنآ  موش  هشقن  هناتخبـشوخ  .درک  يروآدرگ  تامهم 

لیروآ مجنپ  رد  ناریا  همانزور  .دیـشخب » نایاپ  اهنآ  هعدـخ  تنایخ و  هب  و  درک ؛ ریگتـسد  ار  اهنآ  ناراـکمه  ماـمت  کـلملا و  مخفم 
ماوق هک  دوب  نآ  زا  یکاح  دیسر  یم  ناسارخ  زا  هک  يررکم  ياه  شرازگ  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  نیا  ار  هنطلسلا  ماوق  يریگتـسد 

رد داد ؛ یم  همادا  نانچمه  ریخا  ياتدوک  يزکرم و  تلود  هیلع  ینیچ  هئطوت  هنادـناعم و  ياه  تکرح  هب  ناتـسا ، نیا  یلاو  هنطلـسلا ،
نیا ددـم  هب  دیـشوک  یم  يو  .تفرگ  تروص  ناریا ، يرادا  يزاسزاب  روظنم  هب  یعامتجا و  یلاع  فادـها  اـب  اـتدوک  نیا  هک  یلاـح 
نیا تینما  ای  دوش  عقاو  رمث  رمثم  وا  ياه  تیلاـعف  هکنیا  زا  لـبق  .دـیازفیب  دوخ  تورث  هب  ار  اـیاعر  تاـمحز  هرمث  مومـسم ]  ] تاـغیلبت
لنلک ارزوـلا ، سیئر  روتـسد  هب  .دـش  ریگتـسد  لـیروآ  هاـم  مود  زور  بورغ  شناـهارمه ، ماـمت  اـب  يو  دزادـنیب ، رطخ  هـب  ار  ناتـسا 

« .دنادرگزاب ناسارخ  ناتـسا  هب  ار  شمارآ  تسا  هدـش  رومأم  يرمرادـناژ ، هزاوآ  شوخ  عاجـش و  نارـسفا  زا  یکی  ناخ ، یقتدـمحم 
هب هاشنامرک ، نادمه و  یلاو  هلودلا (1) مراص  هدازهاش  : » دنک یم  شرازگ  ار  هلودلا  مراص  يریگتـسد  لیروآ  رد 19  ناریا  همانزور 

ینیچ هسیسد  تنایخ و  .دش  ریگتسد  هاشنامرک  يرمرادناژ  ياه  ورین  تسد 
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هنادناعم یتامادـقا  نینچمه  يو  .درک  حـضتفم  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  ایاعر ، ندرک  بوکرـس  اب  ًاریخا  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  وا 
هدش ریگتسد  زین  وا  ناراکمه  ناتـسود و  .درک  جراخ  تلود  هنازخ  زا  یهاو  ياه  هناهب  هب  ار  یفازگ  غلابم  هداد و  بیترت  تلود  هیلع 

تموکح يریگ  لکـش  زا  سپ  : » لیروآ رد 24  .درک » دـنهاوخ  لقتنم  نارهت  هب  كارا  هداـج  زا  ار  وا  ارزولا  سیئر  ناـمرف  هب  دـنا و 
نتخاس شوشم  هب  عورـش  ناتـسا  نیا  رد  امرفنامرف  هداوناخ  ياضعا  ناتـسود و  هاـشنامرک و  یلاو  هلودـلا  مراـص  تختیاـپ ، رد  یلعف 

هدوت .درک  دـهاوخ  شکورف  يدوز  هب  نارهت  رد  ریخا  ياه  تکرح  هک  دـندوب  هتفگ  مدرم  هب  لاثم  ناونع  هب  .دـندرک  یمومع  راـکفا 
...دـندوب دوخ  روشک  رد  ییاتدوک  نینچ  راظتنا  مشچ  لاس  ياه  لاـس  مدرم  نیا  .دـندرکن  ناـشیا  ياـه  هتفگ  هب  یهجوت  چـیه  مدرم 

.دناسرب مدرم  عالطا  هب  ار  نآ  يو  ات  درک  هرباخم  رهـش  نیا  یلاو  يارب  ار  دوخ  هیمالعا  ارزولا  سیئر  دیدج ، تلود  رارقتـسا  زا  سپ 
لتق بکترم  يدوهی ، رجات  کی  جرف ، هجاوخ  رـسپ  ...دیچیپ  رهـش  رـسارس  رد  نآ  ربخ  هکنیا  ات  دز  زاب  رـس  راک  نیا  زا  هلودـلا  مراص 
لتاق دـنداد  هزاجا  فازگ  یغلبم  تفایرد  لابق  رد  ناـشیا  اـما  داتـسرف ؛ لـتاق  يریگتـسد  يارب  ار  دوخ  نازابرـس  هلودـلا  مراـص  دـش ؛

هاش ناـهج  ازریم  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  یم  رد 4  ناریا  همانزور  .دـندش  ریگتـسد  زین  رت  تیمها  مک  دارفا  دـعب  یکدـنا  دزیرگب »!
هارمه هب  ریگتـسد و  قازق  يرمرادـناژ و  ياهورین  طسوت  ارزولا  سیئر  روتـسد  هب  ناجنز ، هسمخ و  نایغای  هتـسدرس  راشفاریما ، ناـخ 
لقتنم نارهت  هب  راشفا  ریما  ارزولا ، سیئر  روتـسد  هب  هک  دـنک  یم  شرازگ  همانزور  نیا  یم  مشـش  رد  .دـش » لقتنم  نیوزق  هب  شنارای 
حالس طبض  دروم  رد  سرام 1921  رد 6  ناریا  همانزور  .تسا  هجوت  لباق  زین  لاوما  طبـض  دروم  رد  تاـعوبطم  شرازگ  .ددرگ  یم 

مرادناژ .دوب  هدرک  یفخم  ناهفصا  رد  دوخ  غاب  رد  ار  اه  هحلـسا  نیا  امرفنامرف  : » دسیون یم  نینچ  دوب  امرفنامرف  رایتخا  رد  هک  ییاه 
زین سراـم  رد 12  ناریا  هماـنزور  .دـندرک » هرداـصم  ار  اـمرفنامرف  یفخم  تاـمهم  حالـس و  يزکرم  تـلود  روتـسد  هـب  یلحم  ياـه 

: دـننک هرداـصم  ار  ریز  دارفا  هب  قـلعتم  ياـه  لـیبموتا  رطاـق و  بسا ، هک  تسا  هداد  روتـسد  اـه  قازق  هـب  تـلود  : » دـهد یم  شرازگ 
ياهزور رد  .نارگید  هلودلا و  نیع  هدازهاش  رگـشل ، رالاس  هدازهاش  هلودلا ، ترـصن  هدازهاش  مظعا ، رالاسهپـس  امرفنامرف ، هدازهاش 

نیا بلق  هرذ  هکنیا  نودـب  دیـسر  یم  یفاـک  هفولع  اذـغ و  تاـناویح  نیا  هب  هاـنگ ، یب  ناـسنا  نارازه  ناـج  تمیق  هب  یطحق ، تخس 
دوخ يراک  يورین  نداد  تسد  زا  هب  ار  تاناویح  نیا  تاجن  اهنآ  .دیآ  درد  هب  بلط  هافر  ياه  تارکوتسیرآ 
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جاح هک  دـنک  یم  شرازگ  سرام  رد 11  ناریا  .دندرک » هلدابم  اه  ناسنا  ناج  اب  ار  دوخ  یمرگرـس  حیرفت و  ماود  دـنداد و  حـیجرت 
رپ مهم و  تایالو  زا  یکی  ینـسمم  .درک  ضارعا  ینـسمم  رد  دوخ  قوقح  مامت  زا  دـش و  رـضاح  ارزو  تأیه  عمج  رد   » راـجتلا نیعم 

زمرهمار و هریزج  دروم  رد  دوخ  يواعد  زا  نینچمه  يو  .دنک  یم  تلود  دیاع  ار  یتفگنه  دمآرد  هنالاس  هک  تسا  سراف  ناتسا  رمث 
زا دوخ  یناـموت  هبلاـطم 150000  زا  نینچمه  يو  .درک  راذـگاو  تلود  هب  ار  اـهنآ  هدیـشک و  تـسد  رهـشوب  رد  كرمگ  ناـمتخاس 

كراپ لزنم و  هرداصم  سراـم  رد 17  ناریا  .ددرگزاب » دوخ  هناخ  هب  دـش  هداد  هزاـجا  وا  هب  سپـس  .دیـشوپ  مشچ  نآ  دوس  تلود و 
لاـگنچ زا  ار  نآ  تلود  هک   ) ینـسمم هیرق  دـننامه  زین  كراـپ  لزنم و  نیا  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  ناهفـصا  رد  تشهب  تشه 

هیرق هک  میراودیما  .دش  طبـض  تلود  طسوت  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  روز  هب  ار  نآ  اه  تارکوتـسیرآ  هک  دروآ ) نوریب  راجتلا  نیعم 
رارق تلود  ینعی  نآ  یلـصا  کلام  تسد  رد  يدوز  هب  تسا ، هداتفا  دـنمتورث  يا  هدـع  تسد  هب  قحان  هب  هک  یهباـشم  قطاـنم  اـه و 

رد 30 ناریا  .درک » طبـض  زین  ار  يو  لاوما  تلود  سنایناموت ، کناب  هرداصم  یپ  رد  : » دسیون یم  نینچ  سرام  رد 20  ناریا  .دریگ »
نانچمه هحلسا  طبـض  هناهب  هب  اه  هناخ  تراغ  .تسا » ساسا  یب  ًالماک  سیلپ  طسوت  اه  هناخ  مامت  شیتفت  هعیاش  : » دسیون یم  سرام 

« .دش طبـض  هلودلا  ریما  هناخ  زا  یمیدق  هزین  گنفت و  زا 500  شیب   » هک دـش  مالعا  ناریا  همانزور  زا  هرامـش  نامه  رد  .تشاد  همادا 
يرادرهـش هب  هنیباک  ناریا ، همانزور  یم  شرازگ 10  ساسا  رب  .دوب  مدرم  لاوما  هرداصم  يارب  يرگید  هناـهب  ماـتیا  ارقف و  هب  کـمک 

يارب ناکم  راهچ  : » دـیازفا یم  همانزور  نیا  .دـنک » يروآ  عمج  ار  اه  نابایخ  رد  هدـش  اهر  ماتیا  ارقف و  ماـمت   » هک داد  روتـسد  نارهت 
، هنطلـسلا قیدـص  کلامملا ، لدـعم  ياه  كراپ  لزاـنم و  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  هانپرـس  یب  ماـتیا  زا  يرادـهگن 
ود زا  شیب  يدوز  هب  دنک و  هدافتـسا  لباق  ریمعت و  ار  تالغتـسم  لزانم و  نیا  دـنک  یم  شالت  تلود  .ناخ  کشرا  روضح و  دامتعا 

تروص هب  هچ  ماعألم و  رد  هچ  ییادـگ   » هک درک  مالعا  یم  رد 15  ناریا  همانزور  .تفای » دنهاوخ  رارقتـسا  لزانم  نیا  رد  رفن  رازه 
.دش دنهاوخ  ریگتسد  نایادگ  مامت  تسا و  عونمم  یفخم »

ناریا سیلگنا  همانقفاوت  خسف »  » ءایض و دیس  ياه  هیمالعا 

هراب نیا  رد  لودلاک  .تخاس  رشتنم  ار  يا  هیمالعا  زین  ءایضدیس  اضر ، زا  سپ  یکدنا 
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هیروف خیرات 26  هب  نیدلاءایـضدیس  دیدج ، يارزولا  سیئر  هک  ار  يا  هیمالعا  همجرت  شرازگ  نیا  همیمـض  هب  مرختفم  : » دـسیون یم 
زا یتلود  روما  هرادا  يارب  دیدرگ و  ناریا  مدرم  روما  يدصتم  يو  شیپ  زور  دنچ  .منک  لاسرا  امـش  يارب  تسا ، هدرک  رـشتنم   1921
یم دنم  هرهب  دوخ  ياه  ییامنهار  زا  ار  يو  تعاس  هب  تعاس  ایناتیرب  ترافـس  نینچمه  درک ؛ تفایرد  لماک  مات و  رایتخا  هاش  بناج 

، فادها دشاب و  یم  ایناتیرب  نایماح  زا  یکی  ارزولا  سیئر  دـش ، رکذ  هیروف  خیرات 26  هب  هرامش 9  مارگلت  رد  هک  روطنامه  .دنادرگ 
زا ار  دوخ  بجاوم  دوب ، دـعر  یمـسر  هماـنزور  ریبدرـس  يو  هک  یتدـم  رد  تسا ؛ صخـشم  نشور و  ًـالماک  وا  هنیـشیپ  تیـصخش و 

موسر بادآ و  مدرم و  اکیرمآ ، هب  ار  اه  نیهوت  نیرتدـب  دوخ  هماـنزور  رد  لاس 1919  رد  هک  دوب  ومه  درک و  یم  تفاـیرد  اـیناتیرب 
دوب و هلودلا  قوثو  يارب  يدامتعا  لباق  نیـشناج  اما  درادـن ، يا  هبرجت  چـیه  یـسایس  روما  رد  هک  تسا  يدرم  يو  .درک  روشک  نیا 

اهنت تسا ، هدـمآ  هیمالعا  نیا  رد  هک  ییاه  لوق  لقن  زا  يرایـسب  .تسا  رادروخرب  مزال  ییاناوت  زا  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک 
ییوگ هفازگ  و  دـنام » میهاوخ  یقاب  دازآ  میدازآ و  ام   » نوچ یتارابع  هب  ناوت  یم  نایم  نیا  رد  .دراد  موهفم  انعم و  ناریا  مدرم  يارب 

طقف هدش و  لیکشت  هدومزآانراک  يا  هدع  طالتخا  زا  هک  یـشترا  .درک  هراشا  تسا ، هتفرگ  تروص  ناریا  شترا  دروم  رد  هک  ییاه 
لاوـنم نیمه  هب  تیعـضو  زین  ناریا  سیلگنا - تسوگآ 1919  همانقفاوت  خـسف »  » مالعا دروم  رد  .تسا  یماـظن  گـنه  کـی  هب  هیبش 

.درک یم  تیامح  نآ  زا  تفرگ ، رارق  تردـق  دنـسم  رب  هک  ینامز  ات  همانقفاوت و  نیا  تارکاذـم  زاغآ  زا  یلعف  يارزولا  سیئر  .تسا 
بیوصت هب  زونه  هک  يا  همانقفاوت  خـسف  مالعا  تسا و  اـیناتیرب  ياـه  تسایـس  يارجا  يارب  يرازبا  يو  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 

ار نآ  سلجم  هزاجا  بسک  نودـب  دـش  شالت  اهراب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا ؛ راعـش  کـی  ًافرـص  تسا ، هدیـسرن  ناریا  سلجم 
زا ینخـس  دـتفیب ، ءایـضدیس  تسد  هب  روـما  ناـیرج  دریگب و  لکـش  یلعف  ياـتدوک  هکنیا  زا  شیپ  اـت  نیا ، رب  هوـالع  .دـنزاس  یلمع 

ناراشتــسم ماـمت  ًاـبیرقت  هدرک و  یقلت  یغلم  ار  نآ  مدرم  هـمه  هتــشذگ  هاـم  دــنچ  یط  دوـبن و  ناـیم  رد  ناریا  سیلگنا - هماـنقفاوت 
ندش یلمع  هب  يدیما  چـیه  هک  دوب  هدرک  مالعا  زین  ندـنل  رد  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  دـندوب ؛ هدرک  كرت  ار  ناریا  كاخ  یـسیلگنا ،

ار دوخ  راک  ایناتیرب  هدنام  یقاب  ناراشتسم  تفرگ ، رارق  تردق  دنـسم  رب  ءایـضدیس  هکنیا  درجم  هب  لاح ، نیا  اب  .درادن  همانقفاوت  نیا 
يراودیما راهظا  یصوصخ  روط  هب  هدمآ  شیپ  ثداوح  زا  ندش  مرگلد  اب  دنتفرگ و  رس  زا 
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تیامح اـب  اـتدوک  نیا  هک  تسا  نشور  ًـالماک  : » دـیازفا یم  لودـلاک  .دـننامب » یقاـب  ناریا  رد  یمئاد  دـنناوت  یم  نونکا  هک  دـندرک 
سرت و اب  ناریا  مدرم  يـالاب  تاـقبط  .تسا  نآ  عباـنم  مدرم و  روشک ، يراـبجا  لرتنک  يارب  يا  همدـقم  تفرگ و  تروص  ناتـسلگنا 
و هوـشر ، دـیدهت و  ددـم  هـب  دـشوک  یم  هـک  تـسا  يرگید  شـالت  نـیا  دـنراد  نـیقی  دـنرگن و  یم  تـکرح  نـیا  هـب  قـیمع  مـشخ 

« .دنک لیمحت  مدرم  نیا  رب  ار  هتساوخان  یناراشتسم  ياه  تسایس  یلخاد  ناگتخورفدوخ 

رفن دـص  دـنچ  : » دوش یم  رارکت  اهراب  يولهپ  میژر  تموکح  لاـس  رد 58  هک  تسا  يراتفگ  نیماضم و  يواـح  ءایـضدیس  هیمـالعا 
هک دیـسر  ارف  عقوم  هدـیکم ...  ار  تلم  نوخ  ولاز  دـننام  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رد  ثرا  هب  ار  تکلمم  ماهم  مامز  هک  نایعا  فارـشا و 

مامز هاشنهاش  سدقا  ترضح  یلعا  دنمورین  هدارا  هک  تسا  كانلوه  یخیرات و  زور  نیا  رد  ...ددرگ  يرپس  هقبط  نیا  تموکح  رمع 
تـشونرس تاردقم و  هک  تسا  هدرک  نییعت  ارم  ردـق  اضق و  نونکا  .دروآ  یم  راک  يور  ارم  دـهد و  یم  ياج  نم  تسد  رد  ار  روما 

باترپ قیالان  هدارا و  یب  ياه  تموکح  هک  یهاگترپ  نآ  زا  ار  يو  هتفرگ  تسد  رد  كانرطخ  ینارحب و  عقوم  نیا  رد  ار  دوخ  تلم 
دوخ یـصخش  تقاـیل  هب  هک  تهج  نآ  زا  هن  منک ، یم  لوبق  ار  شیوـخ  مظعم  عوـبتم  ورـسخ  رما  نم  ...مشخب  تاـجن  دـندوب ، هدرک 

ییامنهار تیاده و  ار  ناتین  كاپ  نارازگتمدخ و  هک  تسیریلد  ورین و  هدنـشخب  لاعتم  يادخ  هب  لوا  مدامتعا  هکلب  منک ، یم  دامتعا 
فعـض یگدوسرف و  زا  شبلق  ناشخرد و  يدیـشروخ  دننام  نطو  تداعـس  رب  يو  هقالع  وترپ  هک  ناریا  هاشنهاش  هب  مود  .دیامن  یم 
نوگلگ نطو  هار  رد  شیوخ  ياه  نوخ  اب  ار  نوماـه  تشد و  هک  يراداـفو  عاجـش و  نوشق  رب  موس  .تسا  نینوخ  شتکلمم  تلم و 

هیلام ترازو  لالحنا  هب  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  دروآ  یم  نایم  هب  نخس  یصخشم  تاحالصا »  » زا دوخ  هیمالعا  رد  يو  .دنا » هدرک 
نیا مامت  هکنیا  يارب  اـما  : » دراد شترا  نتخاـس  دـنمناوت  رب  يرایـسب  دـیکأت  يو  هک  تسا  نیا  مهم  هلئـسم  اـما  .درک  هراـشا  هیلدـع  و 

ار جراخ  لخاد و  نانمشد  هک  ددرگ  ینوشق  ياراد  تکلمم  یمادقا ، هنوگ  ره  قوف  ام  زیچ و  همه  زا  لبق  دیاب  ددرگ ، رسیم  تامادقا 
هینیمأت ياوق  نوشق و  وترپ  رد  طقف  نیا  ددرگ و  امرفمکح  ناریا  یهاشنهاش  هطوحم  رد  تینما  تسا  مزال  .دـیامن  توعد  باـسح  هب 
.دنزاس مهارف  ار  رادتقا  تداعـس و  یقرت و  هدومن ، نیمأت  ار  تکلمم  یتسه  تایح  هک  دنرداق  ام  ریلد  نایهاپـس  طقف  .دوش  یم  رـسیم 

زیچ ره  نوشق ، زیچ  همه  زا  رتالاب  زیچ و  ره  زا  لبق 
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لاس رد 57  .ددرگ » لـئان  دوخ  هیلاـع  تاـجرد  هب  نوـشق  هک  يرادـمامز  مارم  هدارا و  تسا  نیا  نوـشق ، مه  زاـب  نوـشق و  يارب  لوا 
ار تکلمم  نیا  دنمشزرا  عبانم  رما  نیا  .دش  یماظن  ياه  هنیزه  فرـص  دصرد ) ًابیرقت 75   ) یتلود ياه  دمآرد  مظعا  تمسق  يدعب ،

ناریا دنتسه و  داوس  یب  مدرم  موس  ود  لقادح  يولهپ ، میژر  ینوگنرس  زا  سپ  لاس 1979 رد  هک  درادن  یبجعت  نیاربانب  .درک  فلت 
ناریا و دادرارق  ءاـغلا  نـم  : » دــیوگ یم  ناریا  سیلگنا  هماـنقفاوت  دروـم  رد  يو  .دریگ  یم  رارق  موـس  ناـهج  ياـه  روـشک  ناـیم  رد 

هریت نیرت و  تخس  رد  ریخا  لاس  دص  تدم  فرظ  رد  اریز  .دشاب  هتـشادن  ام  هریـس  رب  یئوس  تاریثأت  ات  مراد  یم  مالعا  ار  ناتـسلگنا 
هب زین  ناریا  رگید  فرط  زا  هدرک و  زارد  ناریا  هب  تبـسن  تدـعاسم  يارب  ار  دوخ  هناتـسود  تسد  ناتـسلگنا  اـم  خـیرات  قیاـقد  نیرت 

هطـساو هب  یخیرات  یتسود  نینچ  کی  دراذگ  دـیابن  نیاربانب  هدومن ؛ تباث  ار  دوخ  يرادافو  تقادـص و  ناتـسلگنا  هب  تبـسن  تاعفد 
هدولاش مودعم و  هتـشاد  دوجو  ناتـسلگنا  ناریا و  تلم  نیبام  هک  ار  یمهافت  ءوس  هنوگره  دادرارق  ءاغلا  .ددرگ  ردک  يدادرارق  دقع 
.دـنام میهاوخ  یقاب  دازآ  میتسه و  دازآ  ام  ...دومن  دـهاوخ  يزیر  حرط  کلامم  مامت  اب  هنامیمـص  تابـسانم  حرط  يارب  ار  يدـیدج 

نم يو ، راکادـف  ریلد و  نوشق  مان  هب  تسا ؛ عطاس  ماکحا  عیمج  يو  ترـضح  یلعا  زا  هک  ام  تخبناوج  هاـشنهاش  ماـن  هب  ناـنطومه :
(1) .میامن » یم  توعد  نطو  تاجن  رد  ششوک  یعس و  ماظتنا و  هب  ار  امش 

هراب نیا  رد  لودلاک  تاحیضوت  .دنک  یم  یفرعم  هاش  هب  ار  دوخ  هنیباک  نیدلاءایض ، دیس  دیدج ، يارزولا  سیئر  سرام 1921  رد 1 
نیا يدوبان  ناهاوخ  یعقاو  بالقنا  تسا و  هتـسباو  ایناتیرب  یلاـم  یماـظن و  ياـه  تیاـمح  هب  یلعف  میژر  تاـیح  همادا  : » تسا نینچ 

ناریا افخ  رد  يدوز و  هب  هاش  هک  تسین  یکـش  دریگ و  یم  توق  زور  هب  زور  تسا و  هاش  هیلع  تدش  هب  یمومع  راکفا  .تسا  میژر 
.دیزرو تردابم  راک  نیا  هب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  درک ؛ دهاوخ  كرت  ار 

نارهت تمـس  هب  یبونج  قطانم  يراـیتخب  ییاقـشق و  درک ، ریاـشع  زا  يداـیز  رامـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هماـنزور  ياـه  شرازگ 
تسا ینعم  نیدب  یتکرح  نینچ  دنا ؛ هدرک  تکرح 

سرام 1921  11 خروم ، 891 . 1197/00 هرامش 646 ، همیمض ، لودلاک و  شرازگ  - 1
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هب هنیباـک  : » دـسیون یم  سراـم 1921  رد 5  لودـلاک   (1)« .درادـن تیاـضر  یمیژر  نینچ  هب  یناریا  نیذـفنتم  زا  رفن  کـی  یتـح  هک 
خـسف ارزولا  سیئر  هکنیا  اب  .دـش  بوصنم  هنیباک  نیا  هجراـخ  ترازو  هب  کلملاریدـم  دـیدرگ و  لیکـشت  نیدلاءایـضدیس  تساـیر 

يایناتیرب ...دش  دهاوخ  ارجا  سلجم  بیوصت  نودب  نآ  دافم  هک  تسا  هدـش  عیاش  اما  تسا  هدرک  مالعا  ار  ناریا  سیلگنا - همانقفاوت 
تـسا هدرک  تساوخرد  هسنارف  زا  ناریا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  درک ؛ دـهاوخ  ناریا  یهار  ار  دوخ  یلاـم  یماـظن و  ناراشتـسم  ریبک 

« .دراد لیـسگ  روـشک  نیا  هب  ار  يزرواـشک  روـما  نیـصصختم  تـسا  هتـساوخ  اـکیرمآ  زا  دـنک و  ناریا  راپـسهر  ار  دوـخ  نیـسردم 
نیا .داد  یم  ربـخ  مدرم  ناـیم  رد  میژر  تیبوـبحم  زا  هراوـمه  تشاد و  راـشتنا  هزاـجا  هک  دوـب  يا  هماـنزور  اـهنت  ناریا  هماـنزور  (2)

فادها هب  تبسن  ار  دوخ  یسانشردق  مارتحا و  بتارم   » نارهت راجت  زا  يرامش  هک  دهد  یم  شرازگ  سرام  متفه  هرامش  رد  همانزور 
ار یلوصا  دوخ  لامعا  هب  ندیشخب  باتش  اب  دندرک  تساوخرد  فرشا  ترـضح  زا  هدرک و  مالعا  ارزولا  سیئر  هبترم  دنلب  دصاقم  و 

تردابم سیراپ  نکاس  نایناریا  همان  راشتنا  هب  همانزور  نیا  دـعب  زور  .دـنزاس » یلمع  دـندرک ، رکذ  هیروف 1921  هیمالعا 26  رد  هک 
تین نسح  تیاضر و  بتارم  دـندرک  اضاقت  وا  زا  هتفگ و  کیربت  ناریا  يارزولا  سیئر  هب  سیراپ  میقم  ناـیناریا  : » تشون دـیزرو و 

ارزولا سیئر  هیروف  رد 26  : » تسا رارق  نیا  زا  لودلاک  تادهاشم  .دناسرب » ناریا  تلود  راضحتسا  هب  یلعف ، میژر  هب  تبسن  ار  ناشیا 
يرت نشور  ياهزور  تسا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  مامز  يو  هک  نونکا  درک  مالعا  نآ  رد  تخاس و  رـشتنم  ار  ییالاب  دنلب  هیمالعا 

شالت دروآ ؛ راک  رـس  رب  حلاص  لداع و  یتموکح  هدرب و  نایم  زا  ار  یـسایس  دـسافم  درک  دـهاوخ  شالت  يو  تسا ؛ ناریا  راظتنا  رد 
بیج هب  هدش  هدیدزد  ناشیا  زا  نونک  ات  هک  یلوپ  دیآ و  لمع  هب  تظافح  تسا  مدرم  تامحز  لصاح  هک  يدـیاوع  زا  دـش  دـهاوخ 

نارگراک و طیارش  تسا  مزال  دش ؛ دهاوخ  هتشادرب  نایم  زا  نویـسالوتیپاک  دش ؛ دهاوخ  انب  یقیقح  هناختلادع  کی  ددرگزاب ؛ ناشیا 
سیسأت يدمآراک  دیدج و  هیلام  ترازو  تسا  مزال  دوش ؛ میسقت  ناناقهد  نیبام  یتلود  یضارا  زا  یضعب  ددرگ و  هدیجنس  ناناقهد 

میلعت و شرتسگ  زا  ددرگ ؛ حالصا  زین  تایلام  يروآ  عمج  تالیکشت  ددرگ و 

لیروآ 1921  5 خروم ، 891 . 1196/00 هرامش 11 ، لودلاک ، یلصف  شرازگ  - 1
سرام 1921  6 خروم ، 891 . 84/002 هرامش 10 ، لودلاک ، مارگلت  - 2
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لیاسو دش ؛ دهاوخ  فقوتم  راکتحا  مدرم و  یناگدنز  ینارگ  دـمآ ؛ دـهاوخ  لمع  هب  تیامح  مدرم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  شزومآ 
یم رارقتسا  ناریا  ياهرهـش  مامت  نارهت و  رد  دمآراک  یـسایس  تالیکـشت  تفای ؛ دنهاوخ  یقرت  تشادهب  تاطابترا و  لقن ، لمح و 

یتسود دـنچ  ره  یجراخ  تسایـس  رد  دومن ؛ تیوقت  ار  نوشق  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  تسا  مزـال  دراوم  نیا  همه  زا  لـبق  و  دـبای ؛
دـش دیهاوخ  هجوتم  ًامتح  .دشاب  یم  یغلم  ناریا  سیلگنا - همانقفاوت 1919  اما  ددرگ ، تیوقت  تسیاب  یم  ریبک  يایناتیرب  اب  یخیراـت 
چیه ینوناق  هتـسیاب  نیا  هب  روتاتکید  بانج  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  تسا و  هدـشن  سلجم  هب  يا  هراـشا  چـیه  هیمـالعا  نیا  رد  هک 
یغلم ناریا  سیلگنا - همانقفاوت  هکنیا  اب  اریز  تشادن ، وا  يارب  یتیمها  چـیه  یـساسا  نوناق  عقاو  رد  .دـنک  یمن  يزاین  ساسحا  هنوگ 

هدش رکذ  لوصا  ساسا  رب  همانقفاوت  رگا  دمآرد ؛ ارجا  هب  نآ  دافم  دوش ، ناریا  دیاع  یتعفنم  چـیه  هکنیا  نودـب  ًالمع  اما  دـش ، مالعا 
روظنم هب  هک  تسا  نشور  ًالماک  .دـش  یم  يرتمک  ررـض  لمحتم  یلعف ، تیعـضو  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  دـمآ ، یم  رد  ارجا  هب  نآ  رد 

(1) .دنا » هدرک  قفاوت  هنایفخم  ایناتیرب  ناریا و  نیتلود  یسیلگنا ، ناراشتسم  ددجم  راک  عورش 

ناریا اب  ًـالماک  هماـنقفاوت  خـسف  رد  اـیناتیرب  درک  مـالعا  تخاـس و  رـشتنم  ار  يرگید  هیمـالعا  نیدلاءایـضدیس  سراـم 1921  رد 28 
هک ار  يرگید  هیمالعا  همجرت  شرازگ  نیا  همیمض  هب  تسا  رختفم  هناخ  ترافس  : » هنیمز نیا  رد  لودلاک  تاحیـضوت  .تسا  قفاوم » »

نیا دش  دیهاوخ  هجوتم  هیمالعا  نیا  ندناوخ  اب  .دـنک  لاسرا  امـش  يارب  تسا ، هدـش  رداص  نیدلاءایـضدیس  ارزولا ، سیئر  بناج  زا 
هب ناریا ، سیلگنا  همانقفاوت 1919  خسف »  » مالعا تسارزولا و  سیئر  رایـسب  يدنمتیاضر  زا  یکاح  هناربکتم ، زیمآ و  هغلابم  تاراهظا 
هب تسا  هتخاس  مزلم  ار  تلود  یساسا  نوناق  هک  يروشک  رد  .دشخب  یم  يدایز  رابتعا  ناریا  تلود  ایناتیرب و  ترافـس  ارزولا ، سیئر 

، دـناسرب بیوصت  هب  سلجم  رد  ار  همانقفاوت  هدرک و  بسک  ار  سلجم  تیاضر  همانقفاوت ، کی  نتخاس  یلمع  ای  رابتعا  بسک  روظنم 
یلاـح رد  نیا  .تسا  لوبقماـن  فازگ و  یتبحـص  تسا ، هدـشن  حرطم  سلجم  رد  زگره  هک  يا  هماـنقفاوت  خـسف »  » زا ندرک  تـبحص 

یم هیمالعا  نیا  رد  .تسا » هدـمآرد  ارجا  هب  همانقفاوت  نیا  دافم  سلجم ، دـییأت  مدـع  یناگمه و  ياـه  تفلاـخم  مغر  یلع  هک  تسا 
: میناوخ
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زا سپ  هک  میامن  نوزفا  هیـضق  نیا  مالعا  زا  ار  هماع  طاسبنا  حرف و  مناوت  یم  زورون  ینامداش  فعـش و  ماـیا  رد  هک  مرورـسم  نونکا 
بیوصت یگمه  ار  دوصقم  بیقعت  يأرلا  قفتم  هرکاذم و  ارزو  تأیه  رد  ار  میمصت  نیا  مدومن و  اغلا  دوخ  هینایب  رد  ار  دادرارق  هکنآ 

یلعا تلود  تقفاوم  هدومن ، غالبا  سیلگنا  ترافس  هب  ار  تلود  میمصت  یمسر  شرازگ  یط  رد  هجراخ  روما  ترازو  نآ  بقاعتم  و 
دنچ ضرع  رد  هک  ینالوط  طوسبم و  تارکاذـم  هجیتن  رد  کنیا  .دوب  هدـش  راتـساوخ  دادرارق  اغلا  رد  ار  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضح 

هک دندومن  رومأم  ار  نارهت  میقم  دوخ  ترافس  ناتـسلگنا  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تلود  تشاد ، نایرج  دوصقم  نیا  ماجنا  يارب  هتفه 
تلود فرط  زا  هک  یتقفاوم  حور  .دـیامن  غـالبا  ناریا  هیلع  تلود  هجراـخ  روما  ترازو  هب  ًامـسر  دادرارق  ءاـغلا  رد  ار  اـهنآ  تقفاوم 
تئیه نم و  .دیامن  یم  تباث  ار  ریبک  يایناتیرب  هنیرید  تدوم  هنسح و  تاین  رگید  راب  هتشگ  زاربا  دادرارق  ءاغلا  عوضوم  رد  ناتسلگنا 

، دـنا هدومن  لوـبق  ار  دادرارق  ءاـغلا  هک  لاـح  ناـمه  رد  هک  میراد  ناـنتما  ناتـسلگنا  هاـشداپ  ترـضح  یلعا  تلود  زا  ًاـصوصخم  نم 
هب تدـعاسم  يارب  ار  دوخ  ندوب  رـضاح  دادرارق  ءاغلا  دوجو  اب  هدومنن و  يدـیدرت  هیلع  تلود  زیمآ  تدوم  تاـساسحا  رد  هاـگچیه 
زا هک  یمارتحا  سح  ناتـسلگنا و  تلود  هنامیمـص  تدوم  ناهرب  تمالع و  نیا  ناریا  تلود  تلم و  .دنا  هدرک  رارکت  دـییأت و  ناریا 

تاحالـصا تالیکـشت و  دـیدجت  يارب  ینوـنک  تلود  هک  ار  یتسایـس  ناریا و  لاـمآ  حـلاصم و  هب  تبـسن  اـهیلا  يزعم  تلود  فرط 
یتسود ياه  هتشر  اهنت  هن  یسایس  مهم  مادقا  نیا  رب  انب  .دیامن  یم  ریدقت  بلق  میمص  زا  هتـشاد  زاربا  دنا ، هدومن  ذاختا  دوخ  یتکلمم 

رگیدـکی تاساسحا  هب  تبـسن  نیتلم  هک  یتامارتحا  هب  رظن  سکعرب  هکلب  دـیامن ، یمن  فیعـض  تسا ، دوجوم  تلم  ود  نیبام  هک  ار 
رد هک  مناسرب  هماع  راضحتسا  هب  عقوم  نیا  رد  هک  مناد  یم  دوخ  هفیظو  ًانمض  .ددرگ  یم  رت  مکحتسم  تدوم  ياه  هتـشر  دنیامن  یم 

ناریا تیعضو  تقیقح  حیرشت  نایب و  هلیسوب  هیلا  يزعم  ترافس  ياضعا  ناتسلگنا و  مرتحم  راتخم  ریزو  ناشخرد  هجیتن  نیا  لوصح 
تابـسانم میکحت  زا  ترابع  هک  ار  دوخ  یقیقح  تیرومأم  هفیظو  هدروآ و  لمع  هب  ار  شیوخ  تدـعاسم  ناشدوخ  هعوبتم  تلود  هب 

ءاغلا ینعی  هناگود  تیقفوم  نیا  يارب  ار  ناریا  تلم  نم  .دـنا  هدومن  اـفیا  لاـمک  زرط  هب  تسا ، ناتـسلگنا  ناریا و  تلم  نیتلود و  نیب 
لاح نیع  رد  نیفرط و  تقفاوم  اب  دادرارق 
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یم کیربت  تسا ، هدوب  اهبنارگ  ام  يارب  هراومه  يو  هنـسح  تاین  هک  دوخ  یخیرات  نأشلا  میظع  هیاسمه  اب  هناتـسود  طـباور  میکحت 
، هتـشگ ظفح  تشاد  راظتنا  هک  يروط  هب  يو  لالقتـسا  تیمکاح و  قح  اهنت  هن  هک  دشاب  نئمطم  دناوت  یم  ناریا  تلم  زورما  .میوگ 

هیاس رد  ار  ام  لاعتم  راگدرورپ  میراودـیما  .دـشاب  یم  راوتـسا  هدیـشم  ینابم  رب  تاحالـصا  ناکرا  یقاب و  هنیرید  ياـه  یتسود  هکلب 
تمظع يدازآ و  تداعـس ، لالقتـسا ، زا  تراـبع  هک  شیوخ  گرزب  لاـمآ  هب  یتسرپ  نطو  تدـهاجم و  وترپ  رد  يراکادـف  یعس و 

.دیامن (1) قفوم  دیعاوم  ریاس  ماجنا  ارجا و  هب  دیامرف و  لئان  تسا ، ناریا  هاشنهاش  یخیرات  تکلمم  تلم و 

مدرم هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدیـسر  ام  تسد  هب  ناتـسدرک  نامرک و  زا  هک  ییاه  مارگلت  : » دسیون یم  لیروآ  رد 10  ناریا  همانزور 
، هلودلا فیرش  .دندش  لاحـشوخ  رایـسب  هدوب ، قفوم  ناتـسلگنا  تلود  اب  همانقفاوت  ءاغلا  رد  ارزولا  سیئر  دندش  هجوتم  هکنیا  زا  سپ 

درک تئارق  دوب ، هدـش  رداص  همانقفاوت  ءاغلا  دروم  رد  هک  ار  ارزولا  سیئر  هیمالعا  ماظنرالاس  لنلک  هک  داد  شرازگ  ناتـسدرک  یلاو 
راثن ار  دوخ  ياه  شاب  داش  نیرتمرگ  مارگلت  قیرط  زا  زین  رهشوب  نیذفنتم  .دندرک  نیسحت  ار  نانخـس  نیا  نیرفآ  دایرف  اب  زین  مدرم  و 

: دسیون یم  لیروآ  رد 13  ناریا  .دـنتفگ » کیربت  وا  هب  دوخ ، هناتـسود  ناسنا  فادـها  هب  ندـش  لئان  رطاخ  هب  هدرک و  ارزولا  سیئر 
هرامش رد  .دندرک » ینادردق  ارزولا  سیئر  ناشخرد  ياه  درواتسد  اه و  شالت  زا  مارگلت  هلیسو  هب  ناهفصا  نیدهتجم  مامت  اهالم و  »

، ناریا سیلگنا - همانقفاوت  ءاغلا  هب  طوبرم  مارگلت  هب  خـساپ  رد  ناگیاپلگ  ناجنز و  نیذـفنتم  اهالم و  : » تسا هدـمآ  ناریا  لیروآ   15
يراتخمدوخ لالقتسا و  زا  تنایص  رطاخ  هب  زاربا و  ارزولا  سیئر  زیگنارب  نیـسحت  هنارهام و  ياه  شالت  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینادردق 

، ناریا ناتسلگنا و  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تلود  نایم  هناتـسود  طباور  يرارقرب  روظنم  هب  نینچمه  ناشیا  .دندرک  رکـشت  وا  زا  روشک 
« .دندرک تیقفوم  يوزرآ  ارزولا  سیئر  يارب 

نیدلاءایض دیس  طوقس 

یم رد 25  ترگنا  مارگلت  .درک  طوقس  دمآ ، تردق  رس  رب  هک  تعرس  نامه  هب  ءایضدیس 
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كرت ار  نارهت  دوز  حبـص  زورما  يو  .دش  ارزولا  سیئر  يافعتـسا  هب  رجنم  ارزولا  سیئر  گنج و  ریزو  تافالتخا  ماجنارـس  : » 1921
فالخ رب  .دـش  لیدـبت  ایناتیرب  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هب  نیدلاءایـضدیس  یم ، هام  ینایاپ  ياه  زور  ندیـسر  ارف  اـب  (1) .درک »

یتح هک  اهرهش ، نینکاس  رب  اهنت  هن   » ینیگنس ياه  تایلام  .دوب  روفنم  رایسب  نیدلاءایضدیس  تسا  دقتعم  ترگنا  اه ، همانزور  ياعدا 
یچرطاق دننام   ) دندوب طبترم  لقن  لمح و  تامدخ  اب  هک  يا  هدع  نآ  هکلب  دش ، لیمحت  دـندوب  زجاع  دوخ  يداع  مهـس  تخادرپ  زا 

وا و ناـیم  نیذــفنتم ، ندرک  ینادــنز  .درک » دــنلب  ار  ناـشیا  ضارتـعا  داـیرف  تخاـس و  راـچد  زین  ار  اـه ) نار  نارتـش  غــالا و  اــه ،
زا تدش  هب  زین  هاش  دمحا  .درک  رود  وا  زا  ار  اه  تارکومد  سلجم ، لیکشت  رد  وا  یـشارت  عنام  تخادنا و  هلـصاف  اه  تارکوتـسیرآ 
اب اهنآ  ندرک  نیزگیاج  ای  یـسیلگنا و  نارـسفا  ياقبا  زا  هپـس ، رادرـس  نامه  ای  ناخاضر ، فاکنتـسا  اـما  : » تشاد ترفن  ءایـض  دـیس 
دای هب  ًاـمتح  .دـش  ءایـضدیس  هنیباـک  طوقـس  هب  رجنم  هک  دوب  یلیلد  نیرتمهم  تاـمهم ، هحلـسا و  دوبمک  لـیلد  هب  یکمک  ياـهورین 

تلود و نیا  سـسؤم  ار  دوخ  ناـخاضر  اذـل  دـندرک ، حـتف  ار  نارهت  يو ، یهدـنامرف  هب  اـه  قازق  هیروـف  هاـم  رد  هک  دروآ  دـیهاوخ 
تمـس ظفح  اب  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  گنج  ریزو  هپـس ، رادرـس  لیروآ  هاـم  رد  لـیلد  نیمه  هب  .دـناد  یم  نیـشیپ  تلود  فلاـخم 
ارزولا سیئر  يو و  نایم  شنت  رب  زور  هب  زور  دعب  هب  نامز  نآ  زا  .دروآرد  دوخ  رما  تحت  زین  ار  گنج  ترازو  اوق ، لک  یهدـنامرف 

، یسیلگنا نارسفا  ياقبا  زا  ناخاضر  ندز  زابرـس  هتبلا  (2) .دـش » رارف  هب  روبجم  دوخ  ناـج  سرت  زا  ارزوـلا  سیئر  ...تشگ و  هدوزفا 
رارکت شیپ  زا  شیب  ییوهایه  اب  لمع ، نیا  هب  ایناتیرب  نداد » تیاضر   » ناریا و سیلگنا - دادرارق  وغل »  » .دوب یلاخ  وت  تسژ  کی  اهنت 
یمـسر يا  همانقفاوت  نودـب  یتح  ار  دادرارق  داوم  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  ناشیا  فدـه  کش  نودـب  : » دـیازفا یم  ترگنا  اـما  دـش ،
ترازو رد  ار  دوخ  راک  تشگزاب و  ناتسلگنا  زا  یم  مجنپ  رد  ناریا ، تلود  يداصتقا  راشتسم  تیمسا ، - ژاتیمرآ ياقآ  .دنزاس  یلمع 
نیوزق رد  نانچمه  تیمـسا ، لنلک  یهدنامرف  هب  روشک ، نیا  نارـسفا  زا  يرامـش  یـسیلگنا  ياهورین  جورخ  زا  سپ  .درک  زاغآ  هیلام 

شزومآ و ًاتقوم  یسیلگنا  رسفا  هدزای  لقادح  تسا  هدش  صخشم  نینچمه  .دنتسه  رقتسم 

یم 1921  25 خروم ، 891 . 1190/00 هرامش 25 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
یم 1921  25 خروم ، 891 . 1189/00 هرامش 26 ، ترگنا ، مارگلت  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_181_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:182

عقاو دیفم  دروآ و  دهاوخ  ماود  درک  یم  ساسحا  هک  ار  یـسک  ره  ناخاضر ] « ] .دـنا هتفرگ  هدـهع  رب  ار  قازق  ياهورین  یهدـنامزاس 
يریگ هراـنک  هب  راداو  ار  وا  لـیروآ  رد 26  اضر  هک  دوب  گنج  ریزو  ناخدوعـسم  رفن  نیلوا  .درک  رانک  رب  تعرـس  هب  دـش ، دـهاوخ 

هدـیدرگ هنیباـک  لوا  ماـقم  هب  لیدـبت   » اـضر تشاد  راـهظا  ترگنا  هک  دوب  نیا  زا  سپ  .تفرگ » هدـهع  رب  ار  وا  تمـس  دوخ   » درک و
زا هاش  هک  نیا  ضحم  هب  .دش  مامت  زیچ  همه  درک ، مالعا  هاش  زا  ار  دوخ  تیامح  هپـس  رادرـس  هک  ینامز  : » دیازفا یم  ترگنا  .تسا »

رانکرب تردق  زا  ار  ءایـض  دیـس  یم  مراهچ  تسیب و  رد  یللعت  چیه  نودب  دش ، نئمطم  اه  قازق  یهارمه  زا  دوخ  گنج  ریزو  بناج 
تروص هپس  رادرس  ياهورین  تظافح  تحت  يو  تمیزع  : » دسیون یم  ترگنا  .درک  كرت  ار  روشک  ءایـضدیس  دعب  زور  کی  .درک »

.درک لمع  دوخ  ياکرش  هیلع  هدش ، باسح  يا  هشقن  نتفرگ  شیپ  رد  اب  هپس  رادرس  تدم  نیا  مامت  رد  دسر  یم  رظن  هب  .تفرگ 

علخ زا  سپ  هلـصافالب  هک  دـندوب  سناش  شوخ  یلیخ  نایکپیا (1) ) مان  هب  ینمرا  یصخش   ) يو یلـصا  کیرـش  نیدلا و  ءایـضدیس 
هدرک نادـنز  هناور  ناشیا  هک  يذـفنتم  یناریا  نآ 200  ترفن  مشخ و  دـندنام ] یم  رگا   ] هـک ارچ  دـندرک ؛ كرت  ار  روـشک  تردـق 

.دش (2) یم  اهنآ  ریگنماد  دندوب ،

هچ ره  یسانشن  کمن  اب  ءایضدیس  ما ، هدرک  حیرشت  يرگید  شهوژپ  رد  هک  روطنامه  .درک  دیماان  رایـسب  ار  اه  یـسیلگنا  ءایـضدیس 
رد یم 1921 ، رد 21  لمع  نیا  لباقم  رد  اـیناتیرب  .دـنک  زاـب  ناریا  هب  ار  ییاـکیرمآ  یتفن  ياـه  تکرـش  ياـپ  درک  شـالت  رت  ماـمت 

رد 23 ناریا  همانزور  .تفر  شیپ  تعرس  هب  ثداوح  دنور  نیا  زا  سپ  .درک  نالعا  ار  دوخ  ضارتعا  بتارم   (3) ندنل زمیات  همانزور 
.تخادرپ دنهاوخ  تحارتسا  هب  هناخ  رد  ینامسج » فعض  یگتسخ و   » لیلد هب  ارزولا  سیئر  هک  درک  مالعا  یم 

یم نانچمه  ناشیا  ارزولا ، سیئر  يرامیب  ندـش  ینـالوط  لـیلد  هب  هک  میدـش  ربخ  اـب  : » دـسیون یم  نینچ  یم  رد 24  ناریا  هماـنزور 
یتکلمم يرادا و  روما  هب  دیابن  هجو  چیه  هب  ارزولا  سیئر  هک  دنا  هداد  دـیکا  روتـسد  رتکد  دـنزادرپب و  تحارتسا  هب  هناخ  رد  تسیاب 

« .دنزادرپب

كانشاد بزح  نیلاعف  هلمج  زا  نارهت  رادرهش  ءایضدیس و  رواشم  ( 1883-1952  ) نایکپیا راپساک  - 1
يالوج 1921  10 ، 891 . 1211/00 هرامش 12 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 2

صص 115-116  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 3
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: دهد یم  شرازگ  یم  رد 26  ناریا  همانزور  .درک  كرت  اپورا  دصقم  هب  ار  ناریا  دـعب  زور  کی  داد و  افعتـسا  یم  رد 24  ءایضدیس 
هدیـسر ربخ  ام  هب  .دش  اپورا  یهار  دادـغب  قیرط  زا  ترـضح  یلعا  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  ارزولا  سیئر  حبـص ، تعاس 8  زورید  »
لیکـشت ارزولا و  سیئر  باصتنا  نامز  ات  قازق ، گنه  لک  هدـنامرف  گـنج و  ریزو  هپـس ، رادرـس  ترـض ، یلعا  روتـسد  هب  هک  تسا 

« .تفرگ دهاوخ  ماجنا  هپس  رادرس  نامرف  تحت  زین  هیدلب  روما  مامت  .دشاب  یم  تختیاپ  رد  مظن  نتخاس  رارقرب  رومأم  دیدج ، هنیباک 

یماظن ياهورین  هعسوت  شرتسگ و 

ربماسد رد  هک  ینامز  ات  عقوم  نآ  زا  .درک  اطعا  جـنپ  ریم  ناخاضر  هب  ار  هپـس » رادرـس   » ناونع هاـش  دـمحا  اـتدوک ، زا  سپ  هلـصافالب 
يارب ایناتیرب  راکـشآ  رفاو و  هقالع  هب  هجوت  اـب  .دنتخانـش  یم  هپـس  رادرـس  ناـخاضر  ماـن  اـب  ار  وا  دز ، هیکت  یتنطلـس  تخت  رب   1925

یم مالعا  سرام  رد 2  ناریا  همانزور  .دوب  ناریا  رد  هدرتسگ  سفن و  هزات  یشترا  سیسأت  یپ  رد  زین  دیدج  میژر  ون ، یشترا  رارقتسا 
« .دزاـس قحلم  قازق  نویزیوید  هب  ار  يزکرم  داـگیرب   » هک دـنک  یم  شـالت  دوخ  تاحالـصا »  » نیلوا یپ  رد  دـیدج  هنیباـک  هک  دـنک 

رایـسب میژر ، نتخاس  مکحتـسم  شترا و  يارب  مزال  هجدوب  بذج  روظنم  هب  هیلام  ترازو  رد  دامتعا  دروم  صاخـشا  نتخاس  رقتـسم 
.دوب يرورض 

یمهم بصانم  يولهپ  نارود  رد  اهنآ  همه  هک  دهد  یم  ربخ  هیلام  ترازو  رد  يا  هدع  باصتنا  زا  لیروآ  ات 22  زا 20  ناریا  همانزور 
، کلملا دیمع  ردب ؛ دومحم  هناخریبد ؛ سیئر  کلملا ، هوکـش  نیـسح  هیلام ؛ ترازو  لکریدم  نیزرف ، یلعدمحم  دـندرک : لاغـشا  ار 

رانکرب ار  گنج  ریزو  ناخاضر  لیروآ 1921 ، رد 26  .میقتسم  ياه  تایلام  ریدم  جاهتبا ]؟  ] نیـسح مالغ  و  ینیزگراک ؛ هرادا  ریدم 
رادرـس : » دسیون یم  لیروآ  رد 27  ناریا  همانزور  .تفرگ  تسد  رد  زین  ار  گنج  ترازو  اوق ، لک  تساـیر  تمـس  ظـفح  اـب  درک و 

.دش بوصنم  گنج  ترازو  هب  قازق ، نویزیوید  لک  هدنامرف  هپس ،

لیروآ خیرات 28  هب  دروم  نیا  رد  لودلاک  تاحیضوت  .تفاتش » ترـضح  یلعا  رادید  هب  گنج ، ریزو  توسک  رد  هتـشذگ  زور  يو 
هدناشن تسد  ناریا  رد  یلعف  میژر  ...دنک  یم  لرتنک  ار  نآ  هتـشاد و  طلـست  دـیدج  میژر  رب  ًالماک  ایناتیرب  : » تسا رارق  نیا  زا   1921

هتخیگنارب ار  یمومع  راجزنا  ترفن و  هلئسم  نیا  تسا ؛ روشک  نیا  تاینمت  وریپ  ًالماک  هدوب و  ایناتیرب 
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هعسوت شرتسگ و  يارب  قازق ، نویزیوید  لک  هدنامرف  گنج و  ریزو  هپـس ، رادرـس  : » دسیون یم  یم ، رد 1  ناریا  همانزور  (1) .تسا »
رد .دنک  یم  شالت  هناقاتـشم  دـمآراک  یمئاد  ِيورین  شزومآ  یماظن و  تازیهجت  لیمکت  دوخ ، يدـصت  تحت  هناخ  ترازو  راتخاس 

: دمآ رد  اضر  لرتنک  تحت  زین  يرمرادناژ  يدعب  مادـقا  رد  .تسا » هتفرگ  هدـهع  رب  ًاصخـش  ار  مهم  نیا  مظعا  شخب  ماجنا  يو  عقاو 
ترازو زا  يرمرادناژ  هچنانچ  درک  دیدهت  یم  رد 6  درک ، یم  رطخ  ساسحا  شترا  نگمهان  بیکرت  ربارب  رد  ناخاضر  هک  اجنآ  زا  »

یلنـسرپ هیحور و  اب  يدارفا  کش ، نودب  هک  ینامزاس  نیاربانب  .داد  دهاوخ  افعتـسا  ددـنویپن ، گنج  ترازو  هب  هدـشن و  ادـج  هلخاد 
هب نانچمه  هک  تفرگ  رارق  ییاه  قازق  رایتخا  رد  دوب ، اـه  يدـئوس  نویدـم  ار  نآ  و  تشاد ، دوخ  رما  تحت  قازق  ياـه  ورین  زا  رترب 

شروش هب  رس  ناسارخ  ناتسدرک و  رد  اه  مرادناژ  زا  يرامش  هیضق  نیا  لابند  هب  .دندوب  رادافو  دوخ  نشخ  یـسور  ناهدنامرف  نیلوا 
.دش دازآ  قازق  ياهورین  طسوت  يدنچ  زا  سپ  دمآرد و  اه  مرادناژ  لاغشا  هب  زین  زیربت  ناسارخ ، رد  اه  یمارآان  لابند  هب  .دنتـشادرب 

اب تیاهن  رد  اما  داد ، بیترت  يدج  تامادقا  شروش  ربهر  ناونع  هب  ناخ ، یقت  لنلک  ناسارخ ، ناتـسا  رد  مرادـناژ  ياهورین  هدـنامرف 
سیلپ  ) ناریا بونج  نارادگنفت  ناریا ، یماظن  يورین  شخب  نیموس  .درک  ادیپ  همتاخ  هلئاغ  يو  ندش  هتشک  قازق و  ياهورین  شروی 

داد لیکـشت  ار  يا  ههبج  نینچمه  دوب ؛ ناریا  بونج  رد  مظن  يرارقرب  یپ  رد  ورین  نیا  یلام  نیمأت  سیـسأت و  اب  ایناتیرب  .دوب  بونج )
رد زیربت ، ناسارخ و  رد  اـه  یمارآاـن  زا  يروم  شرازگ  (2) .دروآ » لمع  هب  يریگولج  دـنه  هب  ناملآ  كرت و  ياـهورین  ذوفن  زا  اـت 

.دش دهاوخ  رکذ  مشش  لصف 

هاـگتماقا ینعی  راـجاق ، رـصق  هب  قازق  نوـیزیوید  يرادا  رقم  شیپ  زور  ود  : » دـهد یم  شرازگ  نـینچ  ناریا  هماـنزور  یم 1921 ،  11
هعسوت شرتسگ و  يارب  ًاصخش  نانچمه  قازق ، ياهورین  لک  هدنامرف  گنج و  ریزو  هپس ، رادرس  .دش  لقتنم  قازق ، ياهورین  هناتسبات 
هتـشاد لابند  هب  هناخ  ترازو  رد  ار  يرایـسب  تفرـشیپ  نونک  ات  يو  ياه  همانرب  ...دـنک  یم  شـالت  دوخ  لـفکت  تحت  هناـخ  ترازو 

یم خیرات 13  هب  هک  يرگید  میمرت  رد  .دش  گنج  ریزو  لیروآ 1921 ، رد 26  ناخاضر  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .تسا »
هنیباک رد   1921

لیروآ 1921  28 خروم ، A01. 891/6 هرامش 19 ، لودلاک ، مارگلت  - 1
سرام 1925  6 خروم ، 891 . 1346/00 هرامش 952 ، يروم ، شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 199 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_184_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_184_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:185

وا يروم  دید ، میهاوخ  هک  روطنامه  همادا  رد  .دش  بوصنم  هیلام  ترازو  هب  مج (1) ) دومحم   ) کلملا ریدم  هجراخ ، ریزو  داد ، خر 
هارمه نیرتدامتعا  دروم  هب  کلملا  ریدـم  .دـنک  یم  فیـصوت  ناریا » رد  ایناتیرب  ياه  تسایـس  هیامورف  هدرب   » و راـبج » یلیفولگنا   » ار
رگید هارمه  هب  ییاـجباج  نیا  .دروآ  یم  رد  يو  رـسپ  دـقع  هب  ار  يولهپ  سمـش  دوخ ، رتخد  زین  اـضر  دوش و  یم  لیدـبت  ناـخاضر 
ربماون رد  وپـسلیم  دورو  نامز  ات  عاضوا  نیا  .دروآ  رد  اـضر  لرتنک  تحت  ًـالماک  ار  هیلاـم  ترازو  دـش ، رکذ  ـالاب  رد  هک  یتاـباصتنا 

یـشرازگ يزاس  هدامآ  لاح  رد  ترافـس  : » دـسیون یم  تالوحت  رییغت و  نیا  دروم  رد  دوخ  شرازگ  رد  ترگنا  .تشاد  همادا   1922
زا سپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  اـما  .درک  دـهاوخ  لاـسرا  هناـخ  ترازو  يارب  ار  نآ  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  تـسا و  هـنیمز  نـیا  رد 

(2)« .میتسه میژر  راتخاس  رد  یتارییغت  دهاش  زور  ره  تسا و  هداتفا  يا  هتخانـشان  ًاتبـسن  نادرم  تسد  هب  تردـق  هیروف ، ياتدوک 21 
.دـیزگرب دوخ  تنواعم  ناونع  هب  ار  ناجنز  نیـشیپ  یلاو  هلودـلا ، مظن  گنج ، ریزو  هک  دـنک  یم  شرازگ  یم  رد 18  ناریا  همانزور 

ار نارهت  یماظن  رادنامرف  ناخ ] ] مظاک لنلک  گنج ، ریزو  هپـس ، رادرـس   » هک درک  مالعا  یـشرازگ  یط  همانزور  نیمه  دعب  زور  کی 
: دسیون یم  یم ، رد 22  ناریا  همانزور  .تفرگ » لیوحت  ار  دوخ  تسپ  یم  مهدفه  رد  يو  .تشامگ  شترا  لک  داتـس  یهدـنامرف  هب 
، ناخ مظاک  لنلک  ینیـشناج  دـش و  بوصنم  نارهت  یماظن  مکاـح  ناونع  هب  قازق  نویزیوید  ناهدـنامرف  زا  یکی  ناخدـمحم  لـنلک  »
تفر و یماظن  تموکح  رتفد  هب  گنج  ریزو  هپـس ، رادرـس  رهظ ، زا  دـعب  زورید  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  شترا  لک  داتـس  یلعف  هدـنامرف 

لارنژ مان  اب  یتآ  ياه  لصف  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  ناخدـمحم ، لنلک  .درک » مالعا  روکذـم  لـنلک  دروم  رد  ار  مزـال  تاروتـسد 
ییایناتیرب نارسفا  زا  يرامـش  يراکمه  اب  : » دسیون یم  یم 1921  رد 25  ترگنا  .تخادرپ  میهاوخ  وا  هب  رتـشیب  یهاگرد (3) دمحم 

(4)« .دنوش یهدنامزاس  هدید و  میلعت  قازق  يورین  رازه  شش  ات  هدش  هدیـشیدنا  يرایـسب  تادیهمت  روشک ، نیا  یلام  ياه  کمک  و 
ناخاضر : » دهد یم  همادا  نینچ  ترگنا 

1258-1348 ه ش) ( ) کلملاریدم  ) مج دومحم  - 1
ار رـصق  نادنز  ینادنز  نیلوا  ناونع  يو  ( 1269-1333  ) ناخاضر فوخم  سیلپ  سیئر  هیمظن و  ریزو  یهاگرد  دمحم  پیترـس  - 2

داد صاصتخا  دوخ  هب  دوب  هتخاس  دوخ  هک 
1921 یم ، خروم 25  ، 891 . 1186/00 هرامش 26 ، ترگنا ، مارگلت  - 3
1921 یم ، خروم 25  ، 891 . 1189/00 هرامش 26 ، ترگنا ، مارگلت  - 4
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هداد و شیازفا  ار  دوخ  قازق  ياهورین  رامـش  درک  شـالت  يرایـسب  ترارح  اـب  هیروف ، هاـم  رد  نارهت  هب  دوخ  دورو  زا  سپ  هلـصافالب 
اه قازق  نیا  کش  نودب  ...دوب  یفاک  تاناکما  هجدوب و  دوبن  ریسم ، نیا  رد  وا  لکـشم  نیرتگرزب  .دنک  زیهجت  ار  اهنآ  شیپ  زا  شیب 

تالسارم رد  ترگنا   (1)« .درک دنهاوخ  يزاب  ناریا  یجراخ  یلخاد و  عاضوا  رد  هدننک  نییعت  شقن  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  نونکا و 
لیروآ 1921 رد  ناریا  سیلگنا - یتفن  تکرش  يدنوپ  تخادرپ 120000  اب  روکذم  یلام  دوبمک  هک  دهد  یم  شرازگ  دوخ  يدعب 

فرط رب  ار  دوـبمک  نیا  لاس 1922  لیاوا  رد  دـنوپ  غلبم 808000  هب  يرگید  تخادرپ  نینچمه  دوش ؛ یم  ناربج  يدایز  دودـح  اـت 
اه تخادرپ  نیا  هک  دوـش  یم  هتفگ  هـس ،) لـصف   ) ناریا سیلگنا  دادرارق  زوریف و  دروـم  رد  يروـم  شرازگ  هـب  هراـشا  اـب  .دـنک  یم 

.دوب (2) هدش  هتشاد  هاگن  یتفن  تکرش  دزن  نامز  نآ  ات  لاس 1915  زا  هک  تسا  یتفن  دیاوع  هب  طوبرم 

، تشادـن بونج ) سیلپ   ) ناریا بونج  نارادـگنفت  هب  يزاین  نیا  زا  شیب  ایناتیرب  ناخاضر ، نامرف  تحت  یماظن  ياهورین  شرتسگ  اب 
سرام 1921، رد 31  هک  داد  عـالطا  ناریا  تلود  هـب  ربماسد 1920  رد  ایناتیرب  تلود  .دیدرگ  لحنم  تعرـس  هب  تالیکـشت  نیا  اذل 

يارب ار  دوخ  لیامت  يو  تلود  ءایـضدیس ، ندیـسر  تردـق  هب  اـب  .درک  دـهاوخ  عطق  ار  ناریا  بونج  نارادـگنفت  تالیکـشت  هجدوب 
لقن نیا  هک  نیا  زا  شیپ  لاح  نیا  اب  .درک  دـیدمت  يالوج  لوا  ات  ار  دوخ  یلام  نیمأت  زین  ایناتیرب  مالعا و  اهورین  نیا  نتفرگ  لـیوحت 
همادا دروم  رد  ار  هنطلسلا  ماوق  ینعی  ءایـضدیس  نیـشناج  رظن  ایناتیرب  سپـس  .درک  طوقـس  ءایـضدیس  تلود  دریگب ، تروص  لاقتنا  و 
ناریا تلود  هب  رتشیب  نامز  نداد  زا  ایناتیرب  .درک  نامز  تساوخرد  هلئسم  نیا  یـسررب  يارب  زین  ماوق  .دش  راتـساوخ  روکذم  همانقفاوت 
تلود نامز  نیمه  رد  .درک  صخرم  ار  تالیکـشت  نیا  ياهورین  موس  کـی  ینعی  رادـگنفت ،  2000 يالوج 1921 ، رد  دز و  زاـبرس 

هب بونج ، نارادـگنفت  یقبام  لرتنک  يدـئوس ، نارـسفا  ياج  هب  یـسیلگنا  نارـسفا  ندرک  نیزگیاج  اـب  هک  تساوخ  اـیناتیرب  زا  ناریا 
ماجنا يارب  ایناتیرب  تلود  هک  ینامز  اما  دوب ؛ هام  شـش  اه  لاقتنا  لقن و  نیا  يارب  هدـش  ینیب  شیپ  ناـمز  تدـم  .دوش  راذـگاو  ناریا 

، دش یمسر  يدادرارق  ياضما  ناهاوخ  دوخ ، نارسفا  تمدخ 

يالوج 1921 خروم 10  ، 891 . 1211/00 هرامش 12 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 1
هیوناژ 1922 خروم 4  ، 891 . 256/51 هرامش 797 ، ترگنا ، شرازگ  - 2
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ربماتپس رد  بونج ) سیلپ   ) ناریا بونج  نارادگنفت  تالیکـشت  .دیدرگ  لحنم  یلک  هب  همانقفاوت  هجیتن  رد  تفریذپن و  هنطلـسلا  ماوق 
ایناتیرب تلود  لاس 1921 ، نئوژ  هام  ینایم  ياهزور  ندیـسر  ارف  اب  : » هنیمز نیا  رد  يروم  ياه  هتفگ  .دیدرگ (1) لحنم  ًامسر   1921

نیا زاین  دروم  هجدوب  ماـمت  ناـمز  نآ  اـت  هک  ارچ  دـنک  صخـشم  ار  ناریا  بونج  نارادـگنفت  تیعـضو  هک  تساوخ  ناریا  تلود  زا 
يا هجیتن  هب  هکنیا  نودب  هنطلـسلا  ماوق  تلود  ندمآ  راک  يور  نامز  ات  تارکاذـم  .دـش  یم  تخادرپ  دـنه  تلود  طسوت  تالیکـشت 

ار نآ  زا  يرادهگن  اقبا و  جراخم  دـندوبن  رـضاح  کی  چـیه  اما  دـندوب  فقاو  اهورین  نیا  شزرا  هب  تلود  ود  ره  .تفای  همادا  دـسرب 
رب ار  ناشیا  یـسیلگنا  هدنامرف  نارـسفا  ناریا و  بونج  نارادگنفت  ياقبا  يرادهگن و  هنیزه  هک  تشاد  لیامت  ایناتیرب  تلود  .دنریذپب 

بونج نارادگنفت  تالیکشت  اه ، يریگ  میمصت  نیا  هجیتن  رد  .دش  در  گنرد  یب  داهنشیپ  نیا  لاح  ره  هب  .دنک  لیمحت  ناریا  تلود 
« .تشادـن هارمه  هب  ناریا  بوـنج  رد  یمظن  یب  هنوـگ  چـیه  لـالحنا  نـیا  اـیناتیرب ، ياـه  ینارگن  فـالخرب  و  دـیدرگ ؛ لـحنم  ناریا 
رد هک  يا  هنومن  نیرتهب  .دنتسویپ  ناخاضر  نامرف  تحت  ياه  قازق  گنه  هب  بونج ) سیلپ   ) نارـسفا نادرم و  نیرتدامتعا  دروم  (2)
زا  ] ایناتیرب .درک (3) تمدخ  ناخاضر  یـصخش  نادوجآ  هاگیاج  رد  هک  تسا  ناخ  هللا  حور  درگرـس  درک ، رکذ  ناوت  یم  دروم  نیا 

.دنک تیوقت  ار  اضر  نامزمه  هداد و  شهاک  ار  دوخ  ياه  هنیزه  تسناوت ] قیرط  نیا 

رد ترگنا  .تفای  همادا  اضر  نامرف  تحت  شترا  شرتسگ  طسب و  دراد ، هدـهع  رب  ار  ارزو  تساـیر  یـسک  هچ  هکنیا  هب  هجوت  نودـب 
راتخاس و دیدجت  يارب  دوخ  ياه  شالت  هب  اوق ، لک  هدنامرف  گنج و  ریزو  ناخاضر ، )  ) هپـس رادرـس  : » دـسیون یم  ربتکا 1921   12

ياه شور  يریگدای  شزومآ و  فرـص  اوق  نیا  يورین  رتشیب  هک  تسا  فسأت  ياج  .دـهد  یم  همادا  ناریا  یماـظن  ياـهورین  هعـسوت 
ربماون شرازگ 28  رد  (4) .دنتسه » انـشآ  اهنآ  اب  یناریا  نارـسفا  هک  ییاه  هویـش  اهنت  دوش ؛ یم  یگنج  هدش  جراخ  رود  زا  یمیدق و 

يارب ار  روشک  نیا  یماظن  هتسباو  زردناس  لنلک  همان  دهد و  یم  ربخ  ایناتیرب  تیاضر  زا  ترگنا  ، 1921

هیوناژ 1922  12 خروم ، 891 . 1220/00 هرامش 14 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 1
سرام 1925  16 خروم ، 891 . 1346/00 هرامش 952 ، يروم ، شرازگ  - 2

صص 278-279  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 3
ربتکا 1921  12 خروم ، 891 . 1216/00 هرامش 13 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 4
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یبوخ هب  ار  کیدزن  رواخ  هک  تسا  ییایناتیرب  هدومزآراک  قیال و  نارـسفا  زا  یکی   » زردناس لنلک  دـنک ؛ یم  لاسرا  هجراخ  ترازو 
رد زردناس  .تسا » هدوب  لوغشم  تمدخ  هب  زاقفق  ناریا و  قارع ، رد  اه  لاس  هدرک و  كرد  ار  لنادراد  هگنت  گنج  يو  .دسانش  یم 

یـسررب دروم  ار  عوضوم  نیا  گنج  ریزو  اب  ینـالوط  يوگتفگ  رد  حبـص  زورما  : » دـسیون یم  ربماون 1921  خـیرات 24  هب  دوخ  همان 
ناخاضر هیوناژ 1922  رد 5  (1) .میتشاذگ » ثحب  هب  ار  شترا  راتخاس  دیدجت  يارب  وا  ياه  شالت  هدنیآ و  ياه  همانرب  میداد و  رارق 

و يرمرادناژ »  » نوچ ییاپورا  ناگژاو  زا  هدافتسا  يو  نامرف  نیا  رد  دش ؛ رـشتنم  زین  ناریا  همانزور  رد  هک  درک  رداص  یماظن  ینامرف 
نیا زا  کی  ره  رد  درک ؛ میـسقت  یماظن » هزوح   » جـنپ هب  ار  روشک  نینچمه  يو  .درک  مالعا  عونمم  ناریا  نایماظن  ناـیم  رد  ار  قازق » »

هدنامرف گنج و  ریزو  یلاح  رد  : » دسیون یم  نینچ  يرفن  شترا 000/75  دروم  رد  ترگنا  .دندش  رقتسم  زابرس  هزوح 15000  جنپ 
روشک عبانم  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  دـنک ، دـیدجت  ار  ناریا  یماظن  راتخاس  ات  تسا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  اوق  لـک 

هب ار  زابرـس  ًافرـص 000/10  تسناوت  یم  ناریا  تلود  ناوارف  يراوشد  اب  هتـشذگ  رد  .درادـن  ار  اـه  هنیزه  نیا  ماـمت  نیمأـت  ییاـناوت 
یمئاد زابرس  راب 000/75  دنشاب  رداق  ینونک  راب  تکالف  تیعـضو  رد  ناریا  مدرم  تلود و  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  اذل  دریگب ؛ تمدخ 

ماو ذخا  اب  رفن  شـش  لهچ و  تیرثکا  اب  سلجم  رهظ  زا  دعب  زورما  : » دـسیون یم  هیوناژ 1922  رد 5  نینچمه  (2) .دنشک » شودب  ار 
تسا و هدیدرگ  نییعت  دـصرد  تفه  ماو  نیا  هرهب  .درک  تقفاوم  لاس 1922  يارب  ییاکیرمآ » تکرـش  کی   » زا يرالد  نویلیم  کی 

ًاروف هجو  نیا  زا  ناـموت  رازه  دـصهن  هک  اـجنآ  زا  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناریا  سیلگنا  ياـه  زاـیتمالا  قح  زا  نآ  نامـضلا  هجو 
عاضوا رد  يدوبهب  هنوگ  چـیه  دریگن ، تروص  هوجو  نیا  فرـصم  جرخ و  رب  یلرتنک  هچناـنچ  دـیدرگ ، یماـظن  ياـه  هنیزه  فرص 
ساـسا رب  هک  داد  عـالطا  ترگنا  هب  یمارگلت  یط  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  هیوناژ 1922 ، رد 9  (3) .داد » دـهاوخن  خر  ناریا  یلاـم 

زا 000/900 هک  دـشاب  یم  ناموت  نویلیم  ود  ناریا  یماظن  هقوعم  ياهتخادرپ  تسا ، هدیـسر  هجراـخ  ترازو  تسد  هب  هک  یتاـعالطا 
ترگنا خساپ  .تسا  هدش  هدافتسا  اه  هقوعم  نیا  تخادرپ  يارب  روکذم  ناموت 

ربماون 1921  28 خروم ، SO-6363. 891/49 هرامش 767 ، ترگنا ، شرازگ  - 1
هیوناژ 1922  5 خروم ، 891 . 43/20 هرامش 799 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 2

هیوناژ 1922  11 خروم ، 891 . 240/51 هرامش 4 ، ترگنا ، مارگلت  - 3
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نویلیم ود  زا  شیب  دـیدرگ  رکذ  هیوناژ  مهن  شرازگ  رد  هک  ییاـه  هقوعم  : » دوـب نیا  زا  رتدـب  رایـسب  عاـضوا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح 
ره هک  ییاه  يروآون  .دش  گنج  ریزو  ریذپان  هیجوت  هدیاف و  یب  ياه  يروآون  فرـص  زین  روکذـم  ناموت  تسا و 000/900  ناموت 

نونکا ناریا  شترا  راتخاس  دیدجت  يارب  گنج  ریزو  ياه  همانرب  : » دـیازفا یم  هیوناژ 1922  رد 12  يو  (1) .دبای » یم  شیازفا  زور 
رد هپس  رادرـس  تسایر  هب  تسا ، هدرک  زاغآ  ار  دوخ  راک  ربماون  هام  لیاوا  زا  هک  ینویـسیمک  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  یـصخشم  لکش 

ناریا یلعف  یماظن  يورین  یلـصا  هخاش  راهچ  نتخاس  زکرمتم  دـحتم و  حرط  تاسلج  نیا  رد  .دـهد  یم  هسلج  لیکـشت  گنج  داـتس 
یـشترا هک  تسا  نیا  رب  رارق  .اه  رادـهار  هیمظن و  اه ، مرادـناژ  اه ، قازق  زا : دـنترابع  هخاش  راهچ  نیا  .دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم 

زکرم ناوـنع  هـب  لـیذ  ياهرهـش  .ددرگ  تمـسق  هرفن  15 نوـیزیوید (2)000 / جـنپ  هب  هدـش و  لیکـشت  زاـبرس  75 زا 000 / لکـشتم 
يریگرد یفاک و  هجدوب  دوبن  .ناهفـصا  نادمه و  دهـشم ، زیربت ، نارهت ، دنا : هدیدرگ  نییعت  اه  نویزیوید  نیا  زا  کی  ره  یهدنامرف 

 .... تازیهجت و هب  طوبرم  ياه  یهدب  نینچمه  اه و  هقوعم  .درک  لتخم  ار  اه  همانرب  نیا  يارجا  فلتخم ، ياه  ناتسا  رد  موادم  ياه 
ندـناسر فرـصم  هب  رد  هک  یناوارف  ياه  یگ  هظحالم  یب  هب  هجوت  اـب  دوش ؛ یم  هدز  نیمخت  ناـموت  3000 هب 000 / کـیدزن  يزیچ 

هب ناـموت  نویلیم  کـی  هناـیهام  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  تدـش  هب  یماـظن  ياـه  ناـمزاس  يراکهدـب  دریگ ، یم  تروص  یتلود  هجدوب 
خـیرات 19 نیا  رد  ناریا  تلود  هجدوب  لک  دـمآ ، دـهاوخ  همادا  رد  هک  روطناـمه  (3) .دوش » یم  هدوزفا  اه  ناـمزاس  نیا  يراکهدـب 
اپ نانچمه  شترا  يراکهدب  ناموت  نویلیم  نیا 3  دوجو  اب  .تفای  یم  صاصتخا  شترا  هب  نآ  ناموت  نویلیم  هک 9  دوب  ناموت  نویلیم 

کی ماو  یناموت  رازه  دصکی  نویلیم و  کی  دیسر  ناریا  تلود  : » دسیون یم  سرام 1922  رد 26  ترگنا  .دوب  شیازفا  هب  ور  اجرب و 
رد 17 (4) .درک » تفایرد  ار  ماو  نیا  زا  ناموت  رازه  دـصهن  غلبم  گنج  ریزو  اهنت  داد ؛ یهاشنهاش  کـناب  لـیوحت  ار  يرـالد  نویلیم 

عناوم هجدوب  دوبمک  اما  دـشوک ، یم  هنادـجم  ناریا  شترا  راـتخاس  دـیدجت  يارب  گـنج  ریزو  : » دـسیون یم  دـلفنرک  لیروآ 1922 
يارب يرایسب 

هیوناژ 1922  11 خروم ، 891 . 244/51 هرامش 10 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
تسا رکشل  لداعم  نویزیوید  - 2

هیوناژ 1922  12 خروم ، 891 . 1220/00 هرامش 14 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 3
سرام 1922  26 خروم ، 891 . 51 / 255 هرامش 39 ، ترگنا ، مارگلت  - 4
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رب : » هک دنک  یم  دیکأت  یـضتقم  روط  هب  دلفنرک  دـش ، دـهاوخ  حیرـشت  شـش  لصف  رد  هک  روطنامه  (1) .تسا » هدروآ  دوـجو  هب  وا 
سیئر ندـناسرت  يارب  اما  درادـن ، ار  وجگنج  يورین  کی  ییاراک  هجو  چـیه  هب  ناریا  شترا  هکنیا  اب  حالـص ، يذ  دارفا  هتفگ  ساسا 

نیا یپ  رد  دوخ ، ناج  سرت  زا  هاشدـمحا  ءایـضدیس ، ترازو  نارود  رد  .تسا » بسانم  رایـسب  رتوسرت ، هاش  کـی  وسرت و  ییارزولا 
هنیباک لصف 6 .)  ) درک شکورف  يا  هزادنا  ات  يو  سرت  ارزو ، تسایر  هب  هنطلـسلا  ماوق  باصتنا  لابند  هب  .دـنک  رفـس  اپورا  هب  هک  دوب 
اپورا هب  رفـس  يارب  ار  دوخ  لیامت  هاش  دـمحا  رگید  راـب  دـش  بجوم  رما  نیا  داـهن و  فعـض  هب  ور  ربماسد 1921 ، رد  هنطلـسلا  ماوق 

رد هک  دندرک  تساوخرد  هاش  زا  سلجم  يالکو  هنطلـسلا و  ماوق  ربماسد 1921 ، خیرات 12  هب  سلجم  ینایاپ  هسلج  رد  .دـنک  نالعا 
رد ترگنا  هیوناژ 1922 ، رد 15  .دوب  جوجل  هدند و  کی  رایـسب  هاش  دمحا  لاح  نیا  اب  .دـنکن  كرت  ار  روشک  ینارحب  تیعقوم  نیا 

: درک دهاوخ  تمیزع  اپورا  هب  هک  تسا  هدرک  نالعا  دوخ  یتمالـس  یبایزاب  هناهب  هب  هاش  دـمحا  هک  دـهد  یم  شرازگ  دوخ  شرازگ 
ار گنج  ریزو  ررکم  ياه  تساوخرد  يو  هک  تسا  نیا  هاش  رفس  یلصا  لیلد  تسا ، هدیسر  ترافـس  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  »

نوـیلیم هن  گـنج ، ریزو  ناـخاضر  هک  تسا  هدرک  ناوـنع  دوـخ  شرازگ  رد  نینچمه  ترگنا  .تـسا » هدرک  در  لوـپ  تفاـیرد  يارب 
لصفم روط  هب  يداصتقا  لاوحا  عاضوا و   (2)« .تسا هدرک  هبلاطم  یماظن  روما  يارب  ار  روشک  یناموت  نویلیم  هدزون  هجدوب  زا  ناموت 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  مهدزای  لصف  رد 

شترا عاضوا  دروم  رد  يروم  شرازگ 

سیئر روتـسد  هب  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ  يروم  دوب ؛ گنج  ریزو  مه  ءارزولا و  سیئر  مه  اضر  هک  یناـمز  رد  ربماسد 1924  رد 
شترا هدافتـسا  يارب  یـسراف  ًالماک  يا » همان  تغل   » تسا هدـش  رومأم  یماظن  ینویـسیمک  نونک  ات  شیپ  مین  لاـس و  کـی  زا  ارزولا ،

« همانهاش ، » رثا نیا  يروآدرگ  رد  هک  تساجنیا  بلاج  .دنـشاب  هدـش  فذـح  نآ  زا  یبرع  ییاپورا و  ناگژاو  مامت  هک  دـنزاس  هدامآ 
.تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یلصا  عجرم  عبنم و  ناونع  هب  یسودرف 

لیروآ 1922  A01. 891، 17 / 32 هرامش 44 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
هیوناژ 1922  15 خروم ود  ره  ، 891 . 44/001  . 891 . 245/51 ترگنا ، ياه  مارگلت  - 2
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هدـش رکذ  نآ  رد  ناتـساب  نارود  هب  طوبرم  یماظن  ياه  تایلمع  هب  طوبرم  تاکن  نیرت  یئزج  هک  تسا  یناریا  يا  همانمزر  همانهاش 
هدـش كورتم  ًالماک  نیا  زا  شیپ  هک  یماظن  تارابع  مامت  هک ، داد  ربخ  نم  هب  ناـخ  یـضترم  لارنژ  نارهت ، یماـظن  رادـنامرف  .تسا 

فلتخم بتارم  يارب  هک  ار  يوسنارف  تارابع  مامت  تسا  هتسناوت  اضر )  ) وا ...تسا  هتفای  جاور  قنور و  هرابود  رثا  نیا  هعلاطم  اب  دوب ،
سرام شرازگ 6  رد  یبوـخ  هب  یتاحالـصا »  » نینچ یقمع  مـک  (1) .دـنک » فذـح  دـش ، یم  هتفرگ  راـک  هب  ناریا  شترا  رد  یماـظن 

گـنج و ریزو  ارزوـلا ، سیئر  ینعی  هپـس ، رادرـس  هب  ناریا  شترا  يراداـفو  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  : » تسا هدـش  فیـصوت  يروـم   1925
، یناریا تمیق  نارگ  رایـسب  لمجت  تنیز و  نیا  دروم  رد  ار  دوخ  یـصخش  هاگدید  هک  مرختفم  تسا ، دـیدرت  دروم  اوق  لک  هدـنامرف 

صیخشت يرورـض  شترا  کی  دوجو  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  ناریا ، رد  ینونک  عاضوا  هب  هاتوک  یهاگن  مین  اب  ...منک  رکذ 
هک تسا  صخـشم  ًـالماک  دوش ؟ یم  یـشترا  نینچ  فرـص  تکلمم  هناـیلاس  دـیاوع  زا  یمین  ارچ  اـهنیا  همه  زا  شیپ  دوش ؟ یم  هداد 

بذج تکلمم  ياه  ییاراد  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  .دیآرب  یلمجت  نینچ  سپ  زا  وا  هک  دهد  یمن  هزاجا  ناریا  يداصتقا  یلام و  عاضوا 
ار ناریا  هک  تسا  هدماین  مهارف  یشترا  تسا ، هدمآرد  نآ  مادختسا  هب  يزرواشک  يارب  يرورـض  راک  يورین  هدش و  تالیکـشت  نیا 
ار ناریا  لخاد  درک  رل و  لیابق  شروش  هک  درادـن  ار  نآ  ییاـناوت  راـتخاس  نیا  یتح  دـنک ؛ يراـی  دوخ  ناـگیاسمه  مجاـهت  ربارب  رد 
هدرک و لحنم  ار  شترا »  » نیا دـناوت  یمن  ناشروشک  ارچ  هک  دـنروخ  یم  ار  نیا  ترـسح  تلکمم  نیا  ناهاوخریخ  .دـنک  بوکرس 

هدـید شزومآ  زهجم و  زابرـس  رازه  هدزناپ  ای  هد  نتفرگ  رایتخا  رد  اب  هک  ینامزاس  دـنادرگ ؛ نآ  نیزگیاج  ار  اناوت  يرمرادـناژ  کـی 
شمارآ دناوتب  هدروآ و  مهارف  دوخ  يارب  ار  عیرس  ییاجباج  ناکما  يروتوم  نردم  لیاسو  زا  هدافتـسا  اب  يا ، هلیبق  ياه  گنج  يارب 
تیاهن رد  ار  یلعف  شترا  يو  تساوران ؛ هدوهیب و  ییوزرآ  نینچ  تسا ، هدـنز  هپـس  رادرـس  هک  ینامز  ات  .دزاـس  رارقرب  روشک  رد  ار 
يرگید روط  رگا  لاح  نیا  اب  : » دیازفا یم  يروم  .دهاکب » نآ  مجح  زا  هک  تسین  رـضاح  هجو  چیه  هب  تسا و  هدرک  انب  يدـمآراکان 

نآ ندوب  ازجم  ناریا ، یلعف  شترا  ناـصقن  نیرتـگرزب  میراذـگب ، ناریا  یلاـبقا  شوـخ  باـسح  هب  ار  نآ  مینک و  هاـگن  هیـضق  نیا  هب 
عنام يرگید  صقن  ره  زا  شیب  صقن  نیا  کش  نودب  .تسا 

ربماسد 1924  14 خروم ، 891 . 52/20 هرامش 792 ، يروم ، شرازگ  - 1
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هکنیا اب  .دروآ  یم  لمع  هب  يریگولج  وا  تسد  هب  یلعف  میژر  ندرک  نوگنرـس  زا  هدش و  لماک  تردـق  هب  هپـس  رادرـس  نتفای  تسد 
دناوت یم  هپـسرادرس  تدمزارد  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  نایناریا  زا  يدودـعم  رامـش  اما  تسا ، هتـشادن  يا  هتـسیاش  درکلمع  هاش  میژر 

لهچ راتخاس  نینچ  نتخاس  دحتم  رد  هپس  رادرـس  : » دسیون یم  نینچ  يروم  شترا ، نارـسفا  دروم  رد  .ددرگ » تکلمم  یقرت  بجوم 
نظ زا  درک و  یم  يرادبناج  رتمک  دوخ  قازق  ناراطقمه  اب  دروخرب  رد  رگا  اما  دش  ور  هبور  یناوارف  يراوشد  اب  يا ، هدنکارپ  هکت و 

...دـناسرب ماـجنا  هب  تیقفوم  اـب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  تسناوـت  یم  تساـک ، یم  هدـش  ریقحت  ياـه  مرادـناژ  هب  تبـسن  دوـخ  ههبـش  و 
تفه لاس 1925  رد  .تسا » فسأت  یـسب  ياج  دوهـشم و  نانچمه  اپورا ، رد  هدـید  شزومآ  یناریا  نارـسفا  اـب  يو  ياـه  تفلاـخم 
.درک اطعا  قازق  نیئاپ  حطس  نارـسفا  زا  يرامـش  هب  ار  یماظن  نیوانع  نیا  ناخاضر  : » تشاد دوجو  ناریا  رد  رکـشلریما ) دبهپس (1)(

زا کی  چیه  دش  هدرب  مان  هک  يرخآ  دروم  زا  ریغ  هب  .دندوب  يو  کیدزن  ناتـسود  زا  ناخاضر ، ندیـسر  تردق  هب  زا  شیپ  دارفا  نیا 
یم هپـس  رادرـس  یماح  نیرتگرزب  نارهت ، مکاح  ناخ ، یـضترم  لارنژ  اهرکـشلریما ، نیا  زا  سپ  .دـنا  هدـیدن  شزومآ  اپورا  رد  اهنآ 

ناخاضر صخـش  تردق  دـی  رد  هراومه  نیا  زا  شیپ  تمـس  نیا  .تسا  هدـش  بوصنم  زکرم  رکـشل  یهدـنامرف  هب  ًاریخا  يو  .دـشاب 
تخـس ...دراد  هپـس  رادرـس  رد  يرایـسب  ذوـفن  يو  ...تسا  نویناـحور  زا  وا  ترفن  هنیک و   (2) ناخ یـضترم  تیزم  نیرتمهم  ...دوب 

ره هب  دـنک ؛ یم  تیاکح  يو  تیـصخش  رب  اه  سور  شزومآ  ذوفن  ریثأت و  زا  دوخ  نارومأـم  ناتـسدریز و  اـب  وا  يراتفردـب  يریگ و 
، هیمظن سیئر  ناخدـمحم ، گنهرـس  ناـخ ، یـضترم  لارنژ  زا  سپ  .میتـسه  تاریثأـت  نیا  دـهاش  ناریا  شترا  ناـکرا  همه  رد  لاـح 

ناـگیامحلا تحت  زا  یکی  ناوـنع  هب  يو  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  صخـش  نیا  هراـبرد  ...تسا  هپـس  رادرـس  یماـح  نیرتدـنمتردق 
تـشگزاب يارب  ار  اضف  هک  دـنداد  لیکـشت  ار  يا  هرفن  هس  میت  اقآ (3) ، میرک  گنهرـس  هارمه  هب  نت  ود  نیا  .دوش  یم  داـی  اـیناتیرب 

.دندرک ایهم  ار  نارهت  هب  ناتسزوخ )  ) ناتسبرع زا  هپس  رادرس  هنادنمزوریپ 

بوصنم هیدلب  تسایر  هب  ار  يو  اقآ ، میرک  یتمدخ  شوخ  نیا  يازا  رد  هپس  رادرس 

تسا دبهپس  يانعم  هب  هک  هدمآ   Field Marshal لصا رد  - 1
(1352-1273  ) هانپ نادزی  یضترم  دبهپس  - 2

نارهت هیدلب  سیئر  لام  تشخ  میرک  هب  فورعم  يرهمجرذوب  اقآ  میرک  - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 207 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_192_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_192_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_192_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:193

نیا هب  ناوت  یم  دندش ، معنتم  قیرط  نیا  زا  هدرک و  ظفح  هپـس  رادرـس  اب  ار  دوخ  کیدزن  یتسود  هک  یقازق  نارـسفا  رگید  زا  ...درک 
ياهورین هدـنامرف   ، (2) ناخ نیـسحدمحم  لارنژ  یماظن ؛ یلاـع  هاـگداد  لـک  سیئر  تحدـم (1) ، رادرـس  لارنژ  درک : هراـشا  دارفا 
یشزومآ هریخذ  هنوگچیه  نیشیپ  دراوم  دننامه  دارفا ، نیا  .شترا  راد  هنازخ  ولناوق ،]  ] ناخ یلقاضر  لنلک  و  ناریا ؛ لامش  رد  یماظن 

رسفا لهچ  هب  بیرق  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدیـسر  نم  تسد  هب  هک  يرابخا  ساسا  رب  ...دنتخودنین  دوخ  يارب  یناریا  قازق  گنه  زا 
کی چیه  رد  ناشیا  زا  کی  چیه  اما  دنا ؛ هدناسر  مامتا  (3) ریس نس  رد  ار  دوخ  تالیصحت  هک  دنراد  روضح  تکلمم  نیا  رد  یناریا 

لیصحتلا غراف  ریس  نس  زا  يو  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  یبوخ  لاثم  ینابیش  ناخ  هللا  بیبح  لارنژ  .دنوش  یمن  هدید  یماظن  ياه  تسپ  زا 
.دوب هدش  راذـگاو  يو  هب  وکمیـس  بوکرـس  راوشد  ریطخ و  هفیظو  .تسا  ناریا  شترا  نارـسفا  نیرت  هتـسیاش  زا  یکی  تسا و  هدـش 

اب ییوراـیور  هشقن  .دـندز  هدرتـسگ  یـشروش  هب  تـسد  ناـجیابرذآ  رد  لاـس 1922  رد  هک  دوـب  درک  نایـشروش  هدـنامرف  وـکمیس ،
ازریم هللا  ناـما  راـنکرب و  دوـخ  تمـس  زا  ار  يو  راـک ، ماـمتا  زا  شیپ  یکدـنا  اـما  دـش ؛ ارجا  یحارط و  بیبـح  تسد  هـب  نایـشروش 

نـس زا  سپ  ...دش  مامت  ازریم  هللا  ناما  مسا  هب  هزرابم  نیا  رد  تیقفوم  هجیتن ، رد  دـندرک و  وا  نیزگیاج  ار  داتـس  سیئر  ینابناهج ،] ]
لارنژ سرادم ، نیا  هتسجرب  نالیـصحتلا  غراف  زا  یکی  .دنا  هدوب  رادروخرب  يرایـسب  رابتعا  زا  هیکرت  هیـسور و  یماظن  سرادم  ریس ، 

هب .تسا  هلودلا  ترصن  زوریف  هدازهاش  ردارب  امرفنامرف و  هدازهاش  دنزرف  يو  .تسا  بونج  رکشل  داتـس  سیئر  ازریم ، نیـسح  دمحم 
وا لاح  نیا  اب  .دنک  بلج  ار  وا  لماک  دامتعا  دش  قفوم  اذل  دوب ، رادافو  هپس  رادرـس  هب  ًالماک  يو  یتنطلـس ، هداوناخ  اب  وا  دنویپ  مغر 

یمن ناخاضر  هک  داد  ناشن  يرومآ  یلپاـک  يدـعب  شرازگ   (4)« .دنتسه یلک  هدعاق  نیا  رب  انثتـسا  ود  ًافرـص  ازریم  هللا  ناما  لارنژ  و 
، ناجیابرذآ رکـشلریما  درک و  رفـس  زیربت  هب  ناـخاضر  نئوژ 1925 ، رد  .دـنک  لمحت  ار  روهـشم  دـنمناوت و  نارـسفا  دوجو  تسناوت 

یبسامهط هللادبع  لارنژ 

دش فورعم  ریالج  رکشلرس  هب  اهدعب  هک  تحدم  رادرس  - 1
هب ناریا  زا  هجلاعم  هناهب  هب  دز و  یلال  هب  ار  دوخ  ناخاضر  سرت  زا  اهدعب  هک  تسا  یسک  وا  .مریآ  ناخ  نیـسحدمحم  رکـشلرس  - 2

دنا هدرک  رکذ  ناملآ  رد  مود و  گنج  نایاپ  زا  دعب  ار  وا  توف  دودح 1261 و  ار  يو  دلوت  .تخیرگ  ناملآ 
St, Cyr - 3

سرام 1925 خروم 16  ، 891 . 1346/00 هرامش 952 ، يروم ، شرازگ  - 4
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« .تسا هدـش  ارزوـلا  سیئر  هرهلد  ینارگن و  ثعاـب  وا  شیازفا  هب  ور  ترهـش  هک  تـسا  يدـنچ   » .دروآ نارهت  هـب  دوـخ  هارمه  هـب  ار 
ریز زا  یکی  ندروآ  راک  يور  لاعف و  دنمناوت و  رـسفا  نیا  ندرک  رانکرب  يارب  ارزولا  سیئر  ررکم  ياه  شالت  : » دـیازفا یم  يرومآ 

طـسوت ار  دوخ  ضارتعا  بتارم  دنتـسه ، وا  ياقبا  ناـهاوخ  هک  زیربت  مدرم  زا  يداـیز  رامـش  تسا  هدـش  ثعاـب  يو ، ناوتاـن  ناتـسد 
شترا هک  یناـمز  ددرگ ؛ یم  راکـشآ  یبوخ  هب  تسوگآ 1941  رد  اه  « دبهپـس  » نیا یتیاـفک  یب  یلدزب و   (1)« .دننک نالعا  مارگلت 

هب تسد  دوخ  ناج  ظفح  يارب  زین  هاشاضر  دوخ  درکن و  کیلـش  هلولگ  کی  یتح  دوخ  نهیم  زا  عافد  رد  ناهدـنامرف  نیا  رما  تحت 
.دش (2) اه  یسیلگنا  ناماد 

مشش لصف 

يروتاتکید ياه  هیاپ  میکحت  یپ و  رد  یپ  ياهتلود 

يالوج 1925  28 خروم ، 891 . 1360/00 هرامش 1189 ، يروما ، شرازگ  - 1
صص 376-378.  ، Majd, Great Britain and Reza Shah - 2
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1923-1921

اب هکنیا  زا  سپ  هاش  : » تفر ارزو  تسایر  رتفد  هب  نادنز  زا  هرـسکی  دـش و  هدـیزگرب  ارزو  تسایر  هب  یم 1921  رد 29  هنطلسلا  ماوق 
هلودلا قوثو  رت  کچوک  ردارب  يو  .درک  بوصنم  ارزو  تسایر  هب  ار  هنطلسلا  ماوق  هتـشذگ  زور  دش ، ور  هب  ور  اه  لاربیل  فاکنتـسا 

؛ دش هداهن  يو  هدهع  رب  ناسارخ  تموکح  نآ  زا  سپ  .تسا  هتـشاد  روضح  فلتخم  ياه  هنیباک  رد  ات 1918  لاس 1910  زا  تسا و 
وا یبلط  حالصا  يرکفنشور و  ییایوپ ، .درک  نادنز  هناور  ریگتسد و  ار  وا  سرام  هام  رد  ءایـض ] دیـس   ] ریخا يارزولا  سیئر  هکنیا  ات 

تلود تسد  هب  هک  يرگید  نیذـفنتم  مامت  زورما  ات  ...تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  زین  وا  يراوخ  هوشر  اما  تسا ، صاـخ  ماـع و  هرهش 
طقاس ار  نیشیپ  تلود  هک  هپس  رادرس  : » دش لیکـشت  نئوژ  رد 4  هنطلسلا  ماوق  هنیباک   (1)« .دندیدرگ دازآ  دندش ، نادنز  هناور  ریخا 

هپس رادرس  صخش  تمس  نیا  يارب  یقطنم  دزمان  اهنت  هتبلا  : » ترگنا نابز  زا  ایاضق  حرش  (2) .دش » اقبا  گنج  ترازو  دنسم  رب  درک ،
نوگنرس ومه  مشخ  اب  دمآ و  راک  رس  رب  وا  تسد  هب  یلبق  هنیباک  .دوب 

یم 1921  31 خروم ، 891 . 87/00 هرامش 38 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
نئوژ 1921  5 خروم ، 891 / 88/002 هرامش 42 ، ترگنا ، مارگلت  - 2
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یـضاقتم تسناوت  یم  يو  کـش  نودـب  اذـل  دـشاب ؛ یم  وا  رما  تحت  زین  ناریا  رد  دوجوم  هتفاـی  ناـمزاس  شترا  اـهنت  نینچمه  دـش ؛
يارب ار  دوخ  رتهب ، یتصرف  يارب  ندیـشک  راظتنا  ای  دوخ و  ياه  تیدودحم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هاوخ  لاح ، نیا  اب  .دـشاب  ارزو  تسایر 

نیا هب  یم  مهن  تسیب و  رد  يو  دیزگرب ؛ ار  ناسارخ  نیشیپ  یلاو  هنطلـسلا ، ماوق  هاش  ماجنارـس  .تخاسن  حرطم  یماقم  نینچ  يدصت 
اهنت دـیاش  و  درادـن ؛ دوجو  باختنا  نیا  يارب  یلوبق  لباق  هیجوت  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  ارزو  هعومجم  تساـیر  دـش و  بوصنم  تمس 

هب تراـسج  زین  ماوق  لـباقم  رد  .تخیگنا  یمرب  فلتخم  ياـه » هورگ   » بناـج زا  ار  ضارتعا  نیرتـمک  ماوق  باـختنا  هک  تفگ  ناوتب 
سیئر ردارب  ماوق  .تسا  هلودلا  قوثو  اب  شتبـسن  زا  يادج  نیا  دنرادن و  دامتعا  وا  تقادـص  هب  نادـنچ  شنایفارطا  تسا ؛ هداد  جرخ 

نیرتدــساف زا  یکی  ناوـنع  هـب  هـک  ییارزوــلا  سیئر  دــیناسر ؛ اــضما  هـب  ار  ناریا  سیلگنا - هماـنقفاوت 1919  هک  تـسا  ییارزوـلا 
هنطلـسلا ماوق  ...درادن  دیدرت  يو  یـشوک  تخـس  یبلط و  حالـصا  تواکذ ، رد  یـسک  لاح  نیا  اب  .دـش  هرهـش  ناریا  نارادمتـسایس 

دوخ ناینیـشیپ  تاهابتـشا  زا  يو  .دنک  فشک  ار  مدرم  تیاضر  بلج  هار  نیرت  نئمطم  راک  يادتبا  نامه  رد  هک  دوب  شوهاب  ردقنآ 
ًاتحارـص نئوژ  مشـش  رد  يا  هیمالعا  یط  ماوق  .دنک  رداص  ار  سلجم  لیکـشت  روتـسد  گنرد  یب  تسیاب  یم  هک  دـیمهف  درب و  هرهب 

نئوژ مود  تسیب و  خیرات  هب  سلجم  لیکـشت  نآ  رد  هک  درک  تفایرد  ار  هناکولم  نامرف  نئوژ  مهدزناپ  رد  داد ؛ ار  يراک  نینچ  لوق 
يالکو زا  نت  نیدـنچ  هرود  نیا  رد  (1) .درک » زاغآ  ار  دوخ  راک  سلجم  ررقم  خـیرات  رد  همه ، یتفگـش  نایم  رد  دوب و  هدـش  ررقم 

حاـنج ناربـهر  ناونع  هب  ییاـبطابط  ازریم و  نامیلـس  : » دـندرب لاؤس  ریز  ار  وا  راـبتعا  هدرک و  هلمح  زوریف  هلودـلا  ترـصن  هب  سلجم 
نطو هب  موکحم  ار  يو  هتفریذپن و  روشک  نیا  اب  يو  ینونک  ینمشد  ایناتیرب و  اب  شا  هطبار  عطق  رب  ینبم  ار  زوریف  تاراهظا  فلاخم ،

دوخ زا  عافد  رد  يو  .دـهدب  نیفلاخم  هب  ینکـش  نادـند  خـساپ  دـنک و  عافد  دوخ  زا  تیقفوم  اب  تسناوت  زوریف  اما  .دـندرک  یـشورف 
زییاپ رد  دـنتخادنا ؛ هار  هب  ار  ترجاهم »  » هلئاغ هک  دوبن  ناملآ  یماح  ياه » تارکومد   » درکلمع زا  رتدـب  يو  راـک  هک  تشاد  راـهظا 
لمع نیا  اب  دـندرک و  كرت  مق  دـصقم  هب  ار  سلجم  ناملآ  راتخمریزو  هیکرت و  ریبکریفـس  هارمه  هب  ـالکو  زا  هدـع  نیا  لاس 1915 

لباقم رد  روحم و  لود  ههبج  رد  ار  ناریا  ًابیرقت  دوخ 

يالوج 1921  10 ، 891 . 1211/00 هرامش 12 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 1
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یم یـسیلگنا  یماح  کـی  ارچ  دـنتفرگن ، رارق  درگیپ  بیقعت و  دروم  دارفا  نیا  رگا  هک ] تسا  نیا  هلئـسم  لاـح   ] .دـنداد رارق  نیقفتم 
لـباقم 7 رد  قفاوم  يأر  اب 47  تسوگآ  مشـش  رد  دوب ، راوشد  یلاؤس  نینچ  هب  خـساپ  هک  اجنآ  زا  دـشاب ؟ تازاجم  راوازـس  تسیاـب 

درگیپ تحت  رت  مامت  هچ  ره  ییوج  هنیک  اب   » هک ییالکو  اهنت  .دیدرگ » دـییأت  هاشنامرک  هدـنیامن  ناونع  هب  وا  همانرابتعا  فلاخم  يأر 
وضع نیدلا ، ءایضدیس  هایس » هنیباک   » نامز رد  هک  دندوب  یناسک  دندیدرگ ، مورحم  سلجم  رد  دوخ  یـسرک  زا  هتفرگ و  رارق  ینوناق 

ناگدنیامن هک  هایـس  هنیباک  مهم  وضع  اهنت  هتبلا  .دوب  نایم  رد  نانآ  يریگتـسد  زا  تبحـص  یتح  .دندوب » يو  هنیباک  لاعف  یماح  ای  و 
زا ارزو  تأیه  هب  هداشگرـس  يا  همان  رد  سلجم  .دوب  ناریا  یماظن  روتاتکید  ناخ ،]  ] اـضر دنتـشادن ، ار  وا  هب  ندـش  کـیدزن  تأرج 
هب تلود  هک  اجنآ  زا  اما  .دنک  موکحم  ار  نیشیپ  تلود  ناریا ، زا  جراخ  لخاد و  رد  یمـسر  يا  هیمالعا  راشتنا  اب  هک  تساوخ  ناشیا 

ار هیروف  هام  ياتدوک  يالوج 1921 ، رد 5  يا  هینایب  ياضما  اب  سلجم  ياضعا  زا  رفن  کی  لهچ و  دادـن ، رثا  بیترت  تساوخرد  نیا 
یشهوژپ رد  هک  روطنامه   (1) .دروآرد دوخ  دایقنا  تحت  ار  ناریا  نآ  قیرط  زا  دیشوک  یم  ایناتیرب  هک  دندناوخ  یسیلگنا  يا  هسیسد 

هیوناژ نـئوژ 1922 ،  ) مود و  هیوناژ 1922 ) نئوژ 1921 ،  ) لوا هنیباـک  یلـصا  فدـه  راـشف و  تسا ، هدـش  حیرـشت  یبوخ  هب  رگید 
نیا ناراشتـسم  مادختـسا  ییاکیرمآ و  یتفن  تکرـش  کی  هب  تفن  يراـصحنا  زاـیتما  ياـطعا  حرط  ندرب  شیپ  هنطلـسلا  ماوق  ( 1923
نیا نتفگ  هب  اهنت  .تسا  شهوژپ  نیا  هلصوح  زا  جراخ  ییاکیرمآ  ناراشتسم  وپـسلیم و  مادختـسا  یـسررب   (2) .دوب ناریا  رد  روشک 

ار ییایناتیرب  يداصتقا  ناراشتسم  زا  هتسد  نآ  دوخ ، بصنم  نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  هلصافالب  هنطلسلا  ماوق  هک  مینک  یم  افتکا  هلئـسم 
دوخ مارگلت  رد  ترگنا  ربماتپس 1921  رد 8  .درک  جارخا  رانکرب و  راک  زا  ار  دندوب  هدش  راک  هب  لوغشم  یم 1921  هام  لیاوا  زا  هک 
لاح رد  رانکرب و  راک  زا  دوخ  ناراکمه  هارمه  هب  ناریا ، تلود  رد  ایناتیرب  يداصتقا  راشتـسم  تیمـسا ، ژاتیمرآ - : » دسیون یم  نینچ 

زا هدز و  نماد  ایناتیرب  اکیرمآ و  نایم  تباقر  هب  دیـشوک  یم  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  رد  اـب  هنطلـسلا  ماوق   (3)« .دنتسه ناریا  كرت 
سیلگنا و نایم  تباقر  شیازفا  تسایس  .دوش  ناریا  رب  ایناتیرب  يالیتسا  عنام  رذگهر  نیا 

ربتکا 1921  12 خروم ، 891 . 1216/00 هرامش 13 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 1
115-120 صص  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 2

ربماتپس 1922  8 خروم ، A01. 891 / 22 هرامش 54 ، ترگنا ، مارگلت  - 3
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ناریا رد  ار  ایناتیرب  ذوفن  اکیرمآ  دندیـسر و  مهاـفت  هب  نتگنـشاو  ندـنل و  یم 1921 ، رد  هک  ارچ  دوب ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـکیرمآ 
لیوا درادناتـسا  تکرـش  نیا  رب  هوالع  .دـید  عنامالب  قارع  تفن  ياه  هاچ  هب  ار  اکیرمآ  یـسرتسد  زین  اـیناتیرب  لـباقم  رد  تفریذـپ و 

نیا و  درک ؛ نیمضت  ناریا  لامش  تفن  رد  ار  تکرش  نیا  تکراشم  دیسر و  قفاوت  هب  ناریا  سیلگنا - تفن  تکرـش  اب  زین  یـسرجوین 
هنطلـسلا ماوق  راک ، عورـش  زا  سپ  یکدـنا  .دـندرک  یناوارف  شالت  نآ  زا  يریگولج  يارب  یناریا  تاماقم  هک  دوب  يزیچ  نامه  ًاقیقد 

هب نایـسپ ] ناخ   ] یقت دـمحم  لنلک  دـش ، رکذ  مجنپ  لصف  رد  هک  روطنامه  .تفای  ناسارخ  رد  هدرتسگ  یـشروش  لـباقم  رد  ار  دوخ 
ياه لاس  رد  یقتدمحم  لنلک  .تسشن  دنسم  رب  ناسارخ  یماظن  رادنامرف  ناونع  هب  دوخ  ریگتسد و  ار  هنطلسلا  ماوق  ءایضدیس ، نامرف 
قازق ياهورین  دش  قفوم  مرادناژ  ناگی  کی  یهدـنامرف  اب  يو  ربماون 1915 ، رد  .دراد  یتوافتم  رایسب  یماظن  هقباس  زا 1921 ، شیپ 
رییغت دعب  یتدم  .دنک  رهـش  كرت  هب  راداو  ییایناتیرب  ياه  لوسنک  هارمه  هب  ار  نانآ  هداد و  تسکـش  نادمه  یکیدزن  رد  ار  یـسور 

دای ممـصم » عاجـش و  يرـسفا   » ناونع هب  وا  زا  سکاک  یـسرپ  رـس  تسویپ و  ناریا  بونج  سیلپ  هب  يـالوج 1918  رد  داد و  تهج 
رد دز و  شروش  هب  تسد  تلود  هیلع  يو  هجیتن  رد  .دـش  لزع  دوخ  تمـس  زا  لنلک  هنطلـسلا ، ماوق  هنیباک  ندـمآ  راک  يور  اب  .درک 

دهد و هولج  مک  ار  شبنج  نیا  تیمها  ات  درک  شالت  رایسب  ربماتپس  تسوگآ و  ياه  هام  رد  تلود   » .درک لالقتـسا »  » مالعا ناسارخ 
داهنـشیپ تیاهن  رد  يو  مارگلت ، قیرط  زا  ارزولا  سیئر  لنلک و  نایم  تدم  ینالوط  تارکاذم  زا  سپ  .دـسرب  قفاوت  هب  یقتدـمحم  اب 

كرت ار  روشک  دوـش ، تخادرپ  وا  هب  ناـموت  هنایهام 500  لاس  ود  تدـم  هب  نینچمه  هدـش و  وفع  وا  ناوریپ  ماـمت  هچناـنچ  هک  درک 
، خیرات نیمه  شوح  لوح و  ای  ربماتپـس و  مهدزون  رد  ...دـش  هتفرگ  رـس  زا  اه  ینمـشد  تفریذـپن و  ار  وا  ياهداهنـشیپ  نارهت  .دـنک 

شبنج بوکرـس  يارب  هدـع  نیا  .دـندروآ  دراو  کلملا  عاجـش  رما  تحت  ياهورین  رب  ار  یتخـس  تسکـش  ناخ ، یقت  لنلک  ناـیماح 
تـسکش ناچوق  رد  ار  یقتدـمحم  مازعا و  هقطنم  هب  قازق  ياهورین  ربتکا  هام  رد  .دـندوب » هدـش  مازعا  ناـسارخ  هب  ناـخ  یقتدـمحم 

زین نایشروش  نیرخآ  ربتکا ، هام  زا  زور  نیمهد  ندیـسر  ارف  اب  .دش  هتـشک  دز و  هلمح  دض  هب  تسد  یقتدمحم  دعب  زور  دنچ  .دنداد 
نارهت رد  عاضوا   (1) .دندش میلست 
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ارزولا و سیئر  رورت  هئطوت »  » فشک زا  ربخ  ربتکا 1921 ، رد 13  .دوب  نازرل  رایسب  هنطلسلا  ماوق  تردق  ياه  هیاپ  شنت و  رپ  نانچمه 
رفـس نالیگ  هب  اه  یلگنج  بوکرـس  يارب  تشادن و  روضح  نارهت  رد  گنج  ریزو  نامز  نآ  رد  .دـش  رـشتنم  رهـش  رد  گنج ، ریزو 

دنـسم رب  نانچمه  گنج  ریزو  : » تفرگ تروص  یتارییغت  زین  هنیباـک  راـتخاس  رد  دـندش و  ریگتـسد  رفن  ارجاـم 9  نیا  رد  .دوب  هدرک 
هجو چیه  هب  دوبن و  شیب  يا  هعیاش  روکذم  هسیـسد » »(1) .تسا » طلـسم  عاضوا  رب  اوق ، لک  هدـنامرف  هاگیاج  رد  هدـنام و  یقاب  دوخ 

، تفر یم  نامگ  ادتبا  رد  هک  هنوگنآ  دش ، هتـشادرب  هدرپ  نآ  زا  هتـشذگ  لصف  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  يا  هئطوت  : » تشادـن تیعقاو 
هیلع مه  یصخشم  كردم  و  تسا ؛ هتفر  روشک  زا  جراخ  هب  کلملا (2) ،  راشم  هئطوت ، نیا  یلصا  حارط  .دوبن  هدرتسگ  راد و  هنماد 
عفن هب  عاـضوا   (3)« .دـندش دازآ  یگمه  تیاهن  رد  دـندرب و  رـس  هب  سبح  رد  يزور  دـنچ  هدـع  نیا  اذـل  هدـشن ؛ ادـیپ  شناتـسدمه 

هام ود  .دـندش  یم  فذـح  یکی  یکی  هنیباک  رد  يو  نیفلاخم  وا ، يروتاـتکید  نوزفا  زور  ماکحتـسا  اـب  تفر و  یم  شیپ  ناـخاضر 
.دیدرگ لیوا  درادناتسا  تکرش  هب  زایتما  ياطعا  هرکاذم و  فرص  لاس 1921  ینایاپ 

هب یمربم  زاین  دوخ  تاجن  يارب  تلود  کمک ، ياـطعا  زا  اـیناتیرب  ندز  زابرـس  ناریا و  هدـننک  دـیماان  يداـصتقا  عاـضوا  هب  هجوت  اـب 
ياه ماو  زا  یکی  دـنک ، تعنامم  ناریا  هب  کـمک  هنوگ  ره  زا  دوب  ممـصم  اـیناتیرب  هک  اـجنآ  زا  .تشاد  اـکیرمآ  يداـصتقا  تیاـمح 

رد هک  روطنامه  .دنکن  دیدمت  ار  هنطلسلا  ماوق  تلود  رابتعا  داد  روتـسد  ناریا  یهاشنهاش  کناب  هب  درک و  هکولب  ار  ناریا  هب  اکیرمآ 
هجاوم هجدوب  يرـسک  اب  تدش  هب  ار  تلود  گنج ، ریزو  ناخاضر  هدرتسگ  هدـیاف و  یب  ياه  يراک  فارـسا  دـش ، رکذ  مجنپ  لصف 

دـش و افعتـسا  هب  روبجم  هنطلـسلا  ماوق  تیاهن  رد  هک  دوزفا  تلود  یلاـم  تالکـشم  رب  زین  یفاـک  هجدوب  نادـقف  ییوس  زا  تخاـس و 
.مینک (4) یم  راذگاو  رگید  یشهوژپ  هب  ار  ثداوح  نیا  یسررب  .درک  طوقس  هیوناژ 1922  رد 20  وا  هنیباک 

ناریا رد  اه  یسیلگنا  زا  رفنت  شیازفا 

ربتکا 1921  13 خروم ، 891 . 93/002 هرامش 61 ، ترگنا ، مارگلت  - 1
(1327-1242 ( ) کلملاراشم  ) راشم نسح  - 2
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رـسارس سیلگنا  زا  رفنت   » ناونع تحت  هناـیمرواخ » رد  هژیو  رگـشرازگ   » کـی زا  ار  یبـلطم  تسوگآ 1921 ، رد 20  زمیات  هماـنزور 
نیا هب  طوبرم  هدـیرب  تیار  رلتوب  .دـناسر  پاچ  هب  دـنا ،» هدیـسر  راجفنا  دـح  رـس  هب  یـضاران ، تاـعوبطم  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  ناریا 

یتیاضران : » دیازفا یم  و  دهد » یم  ربخ  نارهت  رد  ایناتیرب  تیبوبحم  مدـع   » زا هدرک و  دوخ  همان  همیمـض  ار  زمیات  همانزور  زا  تمـسق 
هتشذگ رد  هک  تسا  یترفن  ساسحا  زا  رتدیدش  رایـسب  روشک  نیا  زا  ناشیا  ترفن  تسا و  هتفای  شیازفا  رایـسب  ایناتیرب  زا  ناریا  مدرم 

رد .تسا  هدرک  قرف  یسوسحم  روط  هب  نونکا  اما  دوب  ایناتیرب  عفن  هب  يزور  هکنیا  اب  یمومع  وج  و  دنتشاد ؛ يرازت  هیـسور  هب  تبـسن 
« .تسا هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  ورین ، نیا  ساسا  لصا و  هداتفا و  هار  هب  ناریا  بونج  سیلپ  هیلع  یتخـس  هعزانم  تاعوبطم  ناملراپ و 

کی زا  شیب  يالوج ،)  26 رد  ) ایناتیرب نایعا  سلجم  رد  نزرک  درل  نانخـس  ساکعنا  : » دوش یم  زاغآ  نینچ  نیا  زمیات  همانزور  هلاقم 
نیا زا  داقتنا  رد  ناریا  هراتس  ناریا و  ياه  همانزور  و  تسا ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نارهت  ياه  همانزور  تاحفـص  هک  تسا  هتفه 

همانزور ود  نیا  درکیور  فیصوت  رد  هک  دنشاب  یتافص  نیرتهب  دیدش  بضغ  مشخ و  دیاش  .دندیناسر  پاچ  هب  ار  یبلاطم  ینارنخس 
هلیـسو نیدـب  هدرک و  شرازگ  ار  نزرک  درل  نانخـس  هملک  هب  هملک  تالاقم ، زا  يا  هعومجم  جرد  اـب  نارهت  تاـعوبطم  .درب  راـک  هب 

مشخ : » ناریا هراتس  همانزور  زا  زمیات  تافیصوت  .دنتشادرب » هدرپ  ایناتیرب  يراکایر  ییور و  ود  زا  دندز و  نماد  ار  مدرم  مشخ  ًاحیولت 
اهنت هتـشادن و  یـصاخ  روظنم  نزرک  درل  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  وا  ياه  هتـشون  رد  ناریا ] هراتـس  همانزور   ] هدنـسیون لرتنک  لباقریغ 

زین نونکا  و  تسا ؛ هدرک  صـالخ  يوروش  رـش  زا  ار  وا  نآ  زا  سپ  هدوـب و  ناریا  یجنم  اـیناتیرب  گـنج  لوـط  رد  هک  هدرک  دوـمناو 
نامه رد  ار  دوخ  یفرط  یب  ناریا  دیوگ ، یم  هدنـسیون  نیا  .دـشاب  یم  وکـسم  نیدـحتم  زا  یکی  تسد  تلآ  ناریا  هک  تسا  یعدـم 

یم ههبج  کی  رد  هک  اـیناتیرب  يرازت و  هیـسور  رگم  تشادـن  يروشک  چـیه  يارب  يرطخ  هلئـسم  نیا  درک و  نـالعا  گـنج  يادـتبا 
دـنداد و یمن  رارق  هلمح  دروم  ار  رهـش  نیا  زگره  اه  كرت  درک ، یم  جراـخ  زیربت  زا  ار  دوخ  ياـهورین  هیـسور  هچناـنچ  .دـندیگنج 
، ناریا رد  ایناتیرب  ياهورین  روضح  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  .دـیدرگ  یمن  يرورـض  ددـعتم  یماظن  ياه  تایلمع  ماجنا  نینچمه 

مایق .درک  یم  رطخ  ساسحا  يوروش  هک  ارچ  دوب ؛ ناریا  یلزنا  رد  یسور  یماظن  ياه  یتشک  نتفرگ  ولهپ  لیلد  اهنت 
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بقع زین  يوروش  ياهورین  اه ، یـسیلگنا  جورخ  زا  سپ  اذـل  .تفرگ  لکـش  ناریا  رد  ایناتیرب  ياهورین  تیلاعف  یپ  رد  زین  اه  یلگنج 
.تسا هدش  نیگمشخ  رایسب  تیمـسا  ژاتیمرآ  اب  وا  هیـساقم  رتسوش و  ناگروم  دروم  رد  نزرک  نانخـس  زا  هدنـسیون  .دندرک » ینیـشن 

یط يو  .دوـب  ناـیناریا  ماـمت  داـمتعا  مارتـحا و  دروـم  درک و  یم  کـمک  ـالکو  هـب  سلجم  يداــصتقا  روـما  رد   » رتـسوش ناــگروم 
لقن هب  زمیات  .دش » رانکرب  راک  زا  لاس 1911  رد  دوب ، يرازت  هیـسور  ایناتیرب و  كرتشم  شالت  لصاح  هک  هنامحر  یب  یمویتامیتلوا 

بونج سیلپ  ندروآ  دوجو  هب  همانقفاوت 1919 ، مویتامیتلوا 1911 و  همانقفاوت 1907 ، اب  ایناتیرب  : » دسیون یم  ناریا  هراتس  همانزور  زا 
ندرک دودـسم  تاحالـصا و  ماجنا  زا  تعنامم  ناریا ، هب  يدـنه  ياهورین  نتخاس  دراو  ناریا ، هب  تیمـسا  ژاتیمرآ  ياقآ  مازعا  ناریا ،

شیازفا یقرت و  هب  يا  هقـالع  چـیه  هک  دـنامهف  ناریا  تلم  هب  ناریا  رد  دوخ  تاـماقم  درکلمع  اـب  یلک  روط  هب  یجراـخ و  ياـه  ماو 
هعسوت ار  دوخ  يرامعتسا  ياه  تسایـس  دناوتب  ات  دنک  لیدبت  مود  دنه  هب  ار  روشک  نیا  هک  تسا  نیا  یپ  رد  هتـشادن و  ناریا  تردق 

دنه تلود  نیمارف  زا  دشاب و  یـسیلگنا  نارـسفا  نامرف  تحت  هک  یـشترا  اما  درادن ؛ یتفلاخم  ناریا  رد  شترا  دوجو  اب  ایناتیرب  .دـهد 
اما درادـن  یــسرت  دوـش  يداـصتقا  تالیکــشت  بحاـص  ناریا  هـکنیا  زا  اـیناتیرب  .ناریا  بوـنج  سیلپ  دـننامه  تـسرد  .دـنک  يوریپ 

ناریا ردنهآ  طخ  سیسأت  ناهاوخ  ایناتیرب  .دشاب  روشک  نیا  ناراشتـسم  لرتنک  ایناتیرب و  تراظن  تحت  رـصم  دننامه  هک  یتالیکـشت 
.دروایب تسدب  ار  نهآ  طخ  نیا  زایتما  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  ياه  تکرـش  زا  ریغ  یللملا  نیب  ای  یجراخ  تکرـش  چـیه  هب  اما  تسا ،
تردابم مادـقا  نیا  هب  تسیاب  یم  یـسیلگنا  ياه  تکرـش  اـهنت  زاوها ، تفن  دـننامه  اـما  تسا ، ناریا  ندـعم  تعنـص  یپ  رد  اـیناتیرب 
یکرمگ ياه  هفرعت  رد  لوحت  رییغت و  زا  ایناتیرب  .دـشاب  هتـشاد  لرتنک  تحت  ار  ناریا  تلود  جراـخم  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  اـت  دـنزرو 

نآ هجراـخ  ریزو  هک  یتـلود  یـسیلگنا ؛ تلود  درکیور  تسا  نیا  .دوب  اـیناتیرب  یهاـشنهاش  تراـجت  عـفن  هب  هک  ارچ  درک ، لابقتـسا 
تمظع ظفح  هب  کمک  یگدنز و  تاجن  يارب  ندیزرو  عمط  نودب  ضرغ و  نودب  ناشیا ، دننامه  یبرغ  تردق  چـیه  تسا  یعدـم 

ایحا و يارب  هناصلاخ  ياه  شالت  نینچمه  یـضرغ و  یب  نیا  ناریا  تلم  مارتحا ، لامک  اب  اما  .دنک  یمن  تیلاعف  یقرـش ، ياه  روشک 
هک دـناد  یم  رکذ  هب  مزال  دـنک و  یم  مـالعا  ندـنل  راـبرد  اـب  ار  دوخ  یتسود  ناریا  .دـنریذپ  یمن  ار  ناـیناریا  هب  ندیـشخب  یگدـنز 

عبانم مامت  هک  درادن  مه  يدهعت  اما  دوب ؛ دهاوخن  ایناتیرب  نانمشد  تسد  رد  يرازبا  هاگچیه 
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ناهاوخ دنک و  رپ  للم  مامت  تورث  زا  ار  دوخ  ياه  هنازخ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ایناتیرب  .دهد  رارق  ایناتیرب  رایتخا  رد  ار  دوخ  يداصتقا 
یم ربتکا 1921  رد 5  ناریا  هراتس  همانزور  (1) .دربب » هرهب  دوخ  يداصتقا  تفرـشیپ  عفن  هب  اهروشک  ماـمت  تراـجت  زا  هک  تسا  نیا 

ییاقشق و ریاشع  ات  تسا  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  ناوت  مامت  هتـشذگ  لاس  شـش  رد  زاریـش ، رد  ایناتیرب  لوسنک  کیچ ، ياقآ  : » دسیون
مامت ببـسم  یناب و  ایناتیرب  ...دنا  هدـش  هتـشک  هانگ  یب  یناریا  نارازه  نونک  ات  قیرط  نیا  زا  دزادـنایب و  مه  ناج  هب  ار  ار  یلوکـشک 

اب ایناتیرب  ...تسا  هتـشاد  هارمه  هب  ینومیمان  رایـسب  جـیاتن  نونکاـت  هک  دـشاب  یم  نارهت  رد  وکنیلیئارـسا )  ) وکنیلردـنآ هیـضق  عیاـجف 
ياهب يدوز  هب  یناریا ، ياه  همانزور  رگید  هراتـس و   (2)« .دزاس یم  ایهم  ار  يدـیدج  یطحق  هنیمز  یمومع ، لاوما  روما  رد  تلاـخد 

.دندرک تخادرپ  دوخ  تراسج  ربارب  رد  ار  ینیگنس 

کیردرف دوخ ، تسود  هب  درک و  رفس  ناریا  هب  ییاکیرمآ ، روهشم  ناگدنسیون  زا  یکی  سوسپ  ساد  .رآ  ناج  لاس 1921 ، زییاپ  رد 
هنطلـسلا و ماوق  ًارهاظ  هکنیا  اب  هک  تسا  هدـمآ  سوسپ  ساد  ياه  هتـشون  رد  .تشون  يا  همان  توریب  رد  اـکیرمآ  لوسنک  بیاـن  درب ،

رایتخا رما و  تحت   » تلود هعومجم  ماـمت  و  تسا » هدرک  توکـس  سرت  زا  هاـش  ، » دـنراد تسد  رد  ار  تردـق  یمیدـق » ناتـسرپرس  »
نیرتگرزب دراد ؛ هدهع  رب  ار  زابرس  یهدنامرف 000/18  تسا و  هدز  هیکت  گنج  ترازو  دنـسم  رب  نانچمه  يو  .دشاب  یم  ناخاضر 

[ يراک  ] یگدـنز تسا و  داوس  یب  دـسر ؛ یم  رظن  هب  هجوت  لباق  يدرف  يو  .تسا  هدـید  دوخ  هب  زورما  هب  ات  ناریا  هک  یماظن  يورین 
هب رداق  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  ناتـساد  .تشاد  يرایـسب  يژرنا  اما  درک ، زاغآ  دوب  رفـص  زابرـس  کـی  هک  یناـمز  زا  ار  دوخ 

؛ تسا هریچ  یلعف  عاضوا  رب  يو  هک  تسین  یکش  دنشاب ، هتشاد  مه  تحص  اه  ناتساد  نیا  رگا  لاح  ره  هب  .تسین  نتـشون  ندناوخ و 
زا سپ  .دراذگ » یمن  یقاب  تلود  ياه  هناخ  ترازو  رگید  يارب  مه  یهاش  کی  یتح  دعلب و  یم  ار  تکلمم  دیاوع  مامت  وا  شترا  و 

مارآ ار  اهادـص  رـس و  هکنیا  يارب  لومعم  قبط  داد و  لیکـشت  هنطلـسلا  ماوق  يربهر  هب  ار  یتـقوم  تلود   » ناـخاضر ءایـضدیس ، رارف 
راب نیمود  يارب  ایناتیرب  ناراشتسم  ...داد  ار  سلجم  لیکشت  روتسد  دنک ،

تسوگآ 1921  26 خروم ، SO-6363. 891/29 هرامش 410 ، مئامض ، تسار و  شرازگ  - 1
ربماتپس 1922  7 خروم ، 841 . 20291 ، -/ هرامش 67 مئامض ، دلفنرک و  شرازگ  - 2
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؛ دـنوش جراخ  ناریا  كاخ  زا  دـنراد  دـصق  یگمه  ییوگ  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاضف  اه  یـسیلگنا  دـندرک و  كرت  ار  ناریا 
سوسپ ساد  .دنا » هدـناوخارف  ناریا  زا  ار  دوخ  راتخم  ریزو  نمرن ، ياقآ  هدرک و  لحنم  ار  ناریا  بونج  سیلپ ) ، ) دوخ یـسیلپ  يورین 

هب هک  يرکف  اهنت  نم ، رظن  هب  .دسر  یم  رظن  هب  رت  هدننکدرخ  ایناتیرب  يالیتسا  ، » ناریا زا  ایناتیرب  جورخ »  » مغر یلع  دوش  یم  رکذـتم 
ترفن و زا  یجوم  تاساسحا  نیا  .دنوش  صالخ  سوباک  نیا  رـش  زا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  روطخ  ناریا  هعماج  فلتخم  راشقا  نهذ 
هب .تسا  هدرک  دیدجت  رفاک » ناگس   » هیلع ار  یمیدق  ینید  تابـصعت  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ناییاپورا  مامت  هب  تبـسن  ینانیمطا  یب 
دنک يریگولج  ناریا  ییافکدوخ  زا  دنه ، روما  هرادا  بناج  زا  ینکمم  تسایس  ره  نتفرگ  راک  هب  اب  دشوک  یم  ایناتیرب  دسر  یم  رظن 

یتسایـس نتفرگ  شیپ  رد  ینعی  نیا  .دراذگب  میقع  ایند  نردـم  ياهروشک  رگید  هب  ندـش  کیدزن  يارب  ار  روشک  نیا  ياه  شالت  و 
هک دـنک  یم  هفاضا  سوسپ  ساد  .دـنزرو » غیرد  درادـن  نآ  هب  يزاـین  دوخ  هک  يزیچ  زا  هتـشاد و  هاـگن  هتـسباو  ار  ناریا  هراومه  هک 
نآ زا  یکاح  دهاوش  یشزومآ ، ماظن  دروم  رد  : » تسا نآ  یـشزومآ  ماظن  هب  هلمح  ناریا ، نتـشاد  هاگن  بقع  يارب  هار  نیرت  نئمطم 

نامزاس یبوخ  هب  دـساف و  دـنمتردق ، هک  یناریا  نویناحور   ) ذوفن اب  نیدـهتجم  هب  هوشر  لوپ و  تخادرپ  اب  اـیناتیرب  لـماوع  هک  تسا 
هب ار  ینید  ریغ  سرادـم  قیرط  نیا  زا  و  دـننک ؛ کیرحت  سرادـم  نیا  هیلع  ار  رازاب  شابوا  هک  دنتـشاداو  ار  ناـنآ  دنـشاب ،) یم  هتفاـی 
رد سوسپ  ساد  .دوش » رتشیب  اه  ییاـپورا  رگید  اـیناتیرب و  زا  مدرم  ترفن  زور  هب  زور  هک  دـش  ثعاـب  اـهنیا  همه  .دـندناشک  یلیطعت 

يارب لاح ، نیا  اب  : » دـنز یم  یماـظن  يروتاـتکید  لیکـشت  هب  تسد  ترفن ، جوم  نیا  لـباقم  رد  اـیناتیرب  هک  دـنک  یم  شرازگ  همادا 
ات دوش ، یم  نیمأت  ناریا  سیلگنا  تفن  تکرـش  یتخادرپ  زاـیتمالا  قح  زا  نآ  رتشیب  هک  یتکلمم ، دـیاوع  ماـمت  مهم ، نیا  هب  ندیـسر 

اذـل دـننک ، یم  تفایرد  ار  یهجو  تردـن  هب  تلود  ياه  هناـخ  ترازو  رگید  .دوش  یم  گـنج  ترازو  هنازخ  بذـج  هکـس  نیرخآ 
یـضارتعا داقتنا و  ره  .دننک  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  ایاده  شکـشیپ و  کمک  هب  دـنروبجم  هاوخان  هاوخ  اه  هناخ  ترازو  نیا  تاماقم 

ناریا هراتـس  ینعی  نارهت  بطاـخم  رپ  ياـه  هماـنزور  زا  یکی  فیقوت  دـهاش  ًاریخا  هک  روطناـمه  دوـش ؛ یم  بوکرـس  تدـش  هب  مه 
سپس دش و  هتسب  کلف  بوچ و  هب  همانزور  ریبدرس  .دوب  هتخاس  رشتنم  اه  قازق  دروم  رد  يزیمآ  نیهوت  نانخـس  همانزور  نیا  میدوب ؛

ساسا زین  یماظن  يروتاتکید  .دنرادن  یتردق  چیه  لادوئف  نایعا  هاش و  ...دیدرگ  نادنز  هناور 
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یمادقا هچ  هب  تسد  يدـعب  ماگ  رد  ایناتیرب  هک  تساجنیا  لاؤس  ...دزاس  راوتـسا  نآ  رب  ار  دوخ  يانب  هک  دـبای  یمن  یمکحم  نادـنچ 
تفرـشیپ و هنوگ  چیه  : » دـسیون یم  هیوناژ 1923  رد 10  دـلفنرک  .تشاد  همادا  ناـنچمه  یـشزومآ  ماـظن  بیرخت  (1) »؟ دز دهاوخ 

هجدوـب يرـسک  هناـهب  هـب  یتـلود  ناتــسریبد  جـنپ  ربـتکا  هاـم  رد  سکعلاـب  هـکلب  .دوـش  یمن  هدـهاشم  یــشزومآ  ماـظن  رد  یلوـحت 
رد تسرد  .تسا  هدوب  ناموت  لـهچ  تسیود و  زا  رتمک  سرادـم  نیا  هناـیهام  جراـخم  دوش  یم  هتفگ  .دـش  لـیطعت  هدـنهدرادشه » »

سلجم میدـقت  ار  اپورا  رد  یناریا  نایوجـشناد  هنیزه  کمک  نیمأت  يارب  یناموت  رازه  هجدوب  تساوخرد  فراعم  ریزو  ناـمز  نیمه 
يارب تسا و  تیافک  یب  ًالماک  فراعم ، ریزو  هنافـسأتم  .دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  روکذـم  هناـهب  ندوب  یهاو  قاـفتا ، نیا  درک ؛
هتفرگ راک  هب  اما  تسا ، یـشزومآ  راشتـسم  کی  زورما ، ناریا  ياـهزاین  نیرتگرزب  زا  یکی  .تسین  لـئاق  یـشزرا  یناـگمه  شزومآ 

(2) .دسر » یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  کیدزن  هدنیآ  رد  يرازگراک  نینچ  ندش 

لگنج مایق  بوکرس 

.تفرگ تروص  ناـخ  کـچوکازریم  هنطلـسلا و  ماوق  تلود  ناـیم  يا  هدرتـسگ  تارکاذـم  تسوگآ 1921  يالوج - ياـه  هاـم  رد 
تـشگزاب هزاجا  دنتخیرگ  نالیگ  زا  لاـس 1920  ناتـسبات  رد  هک  يدارفا  نآ  دـندرک  قفاوت  فرط  ود  هک  دـنک  یم  شرازگ  ترگنا 

ًاعقاو هک  هچنآ  : » درک مازعا  تشر  هب  ار  يا  هژیو  تأیه  تلود  تفای و  همادا  اهوگتفگ  .دوش  رارقرب  ًاددـجم  یفارگلت  طابترا  دـنبای و 
یم رـس  هب  ربهر  هس  یهدنامرف  تحت  اه  یـشروش  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسین  راکـشآ  یـسک  رب  درذـگ  یم  ناردـنزام  نالیگ و  رد 

یکیدزن ات  امسک  لپ  زا  هک  دنتـسه  وا  ناهارمه  ناخ و  کچوک  دارفا  نیا  نیرتمهم  .دنوش  یمن  دحتم  رگیدکی  اب  هاگ  چیه  هک  دنرب 
ماما نایم  قطانم  تشر و  رهش  لرتنک  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  نابرقولاخ  ربهر  نیمود  .دنا  هتفای  رارقتسا  لگنج  رـسارس  رد  رابدور 

ناتسا رد  ار  رسدور  دورگنل و  ناجیهال ، ياهرهش  لرتنک  هک  تسا  ناخ  هللا  ناسحا  موس ، رفن  .دراد  تسد  ار  امسک  لپ  مشاه و  هداز 
نایشروش ینباکنت « ، رالاسهپس  رسپ  هلودلا ، دعاس  نیا  رب  هوالع  .دراد » هدهع  رب  ناردنزام 

هیروف 1922  8 خروم ، 891 . 1210/00 هرامش 583 ، همیمض ، وشنبانک و  شرازگ  - 1
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هناور ربتکا 1921  خـیرات 9  هب  ناـخاضر  رما  تحت  قازق  ياـهورین  زا  يرامـش  .دـنک » یم  يربهر  ار  نباـکنت  رد  کـیوشلوب  یلحم 
عاجـش هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهربخ  اما  داد ، تاجن  ار  وا  ناج  ردپ  ذوفن  : » دروخ تسکـش  هلودـلا  دـعاس  ادـتبا ، رد  .دـندش  نالیگ 

دعب یکدنا  دش و  هتشک  لاس 1925  رد  هلودلا  دعاس  .تخیرگ » هیسور  هب  زین  ناخ  هللا  ناسحا  نیح  نیمه  رد  دش و  هتـشک  ناطلـسلا 
رد تشر  دروخ و  تسکـش  ناخدور  مان  هب  يا  هقطنم  رد  نالیگ  برغ  رد  ناخ  کـچوک  .درک (1) یشکدوخ  زین  رالاسهپس  وا  ردپ 

تالمح اما  دننک ، لاغشا  ًاددجم  ار  تشر  دندرک  شالت  اه  یلگنج  هام  نیمه  متسیب  مهدزون و  ياهزور  رد  .دش  حتف  ربتکا  مهدزناپ 
شلات هب  زین  وا  دوخ  درک و  طوقس  ناخ  کچوک  یلگنج  تاماکحتسا  ربتکا  موس  تسیب و  رد  .دنام  میقع  ناششالت  دش و  عفد  اهنآ 

.تخیرگ (2)

ریزو فرط  زا  هک  یمارگلت  همجرت  شرازگ  نیا  همیمض  هب  مرختفم  : » دسیون یم  ربتکا 1921  خیرات 25  هب  دوخ  شرازگ  رد  ترگنا 
لاسرا امـش  يارب  ار  تسا  هدـش  هرباخم  ارزولا  سیئر  هب  ربتکا 1921  خیرات 22  هب  هک  هپـسرادرس ، اوق ، لک  هدـنامرف  ناریا و  گنج 

مظعا تمـسق  هکنیا  اب  .تسا  هدش  حیرـشت  دش ، تشر  يریگ  سپزاب  هب  رجنم  هک  یماظن  ياه  تایلمع  تایئزج  مارگلت  نیا  رد  .منک 
تحت نانچمه  ناتـسا  یبرغ  ياه  تمـسق  گنج ، ریزو  صخـش  هتفگ  هب  اما  تسا ، هدـش  يزاس  كاپ  رارـشا  ثول  زا  نـالیگ  ناتـسا 

هک دور  یم  نآ  میب  دنـشاب ، هدـشن  قرفتم  ًـالماک  نایـشروش  نیا  هک  یناـمز  اـت  .دـشاب  یم  وا  هتـسد  راد و  ناـخ و  کـچوک  راـیتخا 
زین ترگنا  رایتخا  رد  ار  نآ  هلـصافالب  هک  هنطلـسلا  ماوق  هب  اضر  مارگلت  .دـننک » هجاوم  يدـج  تالکـشم  اب  ار  ناریا  یتلود  ياهورین 

: تسا رارق  نیا  زا  داد ، رارق 

نیا هب  ربتکا  مهدزناپ  رد  نم  .مدرک  ربخ  اب  مشاه ، هداز  ماـما  رد  ناـبرقولاخ  هرـصاحم  تشر و  هب  دوخ  دورو  زا  ار  امـش  نیا  زا  شیپ 
دنتسناوت یم  هک  دوب  يردق  هب  اهنآ  يورشیپ  .دندرک  یم  هلمح  رهش  هب  تاهج  مامت  زا  زور  نآ  رد  یلگنج  نایشروش  .مدیسر  هقطنم 

هناخ زا  نم  ندید  يارب  نانک  نویش  هلان و  رهـش  هدیدمتـس  مدرم  مدش و  رهـش  دراو  عقوم  هب  ًاقیقد  نم  .دنربب  تراغ  هب  ار  رهـش  مامت 
هار زا  هزات  ياهورین  هکنیا  مغر  یلع  .دندوب  هدمآ  مشخ  هب  نایشروش  زا  تدش  هب  اهنآ  .دندش  جراخ  دوخ  ياه 

،Mohamad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in Iran - 1
صص 46-47  ، 2000 ادیرولف ، هاگشناد  تاراشتنا 

هیوناژ 1922  12 خروم ، 891 . 1220/00 هرامش 14 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 2
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.دنرب شروی  دندوب ، هدش  ضرعتم  اهنادب  نایشروش  هک  رهش  هموح  قطانم  هب  مداد  روتسد  ناشیا  هب  دندوب ، هتسخ  رایسب  اهقازق  هدیسر 
.تفای تاجن  رهش  هجیتن  رد  دندش و  ینیشن  بقع  هب  روبجم  نانآ  دنتخاس ، دراو  نایشروش  رب  ینیگنـس  تافلت  اه  قازق  هکنیا  زا  سپ 

هب هدرک و  قارتا  رهـش  فارطا  رد  مداد  روتـسد  دوخ  ياهورین  هب  درک ، تکاس  ار  اه  یلگنج  هناخپوت  اـم ، هناـخپوت  شتآ  هک  یناـمز 
هراومه يزکرم  تلود  هک  متـسناد  یم  دنا و  هتخاس  هدولآ  ار  مدرم  ناهذا  اه  یلگنج  مدـش  هجوتم  هک  اجنآ  زا  .دـنزادرپب  تحارتسا 

زا تسد  هک  مداد  دـیکا  روتـسد  دوخ  ياهورین  هب  دـشاب ، مکاح  تکلمم  رـسارس  رب  مظن  تینما ، تداعـس و  ققحت  يارب  دـشوک  یم 
درکیور زا  اه  یلگنج  .دنوش  نآ  مدرم  تشر و  هب  رتشیب  بیسآ  ندش  دراو  عنام  هدرک و  ظفح  ار  یلعف  شمارآ  هدیـشک و  يورـشیپ 

زا شیب  نم  .دندش  هرصاحم  قازق  ياهورین  اذل  دندرک ؛ رقتسم  رهش  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهورین  هدرک و  هدافتسا  ام  هنایوج  هحلاصم 
تمواقم نایـشروش  بوکرـس  يارب  اهنآ  يراشفاپ  ربارب  رد  هدرک و  لـمحت  ار  مدرم  راـب  تنحم  هتفـشآ و  عاـضوا  متـسناوت  یمن  نیا 

هداد و رارق  هلمح  دروـم  رازاـب  هلیپ  ناخیـسپ و  رد  ار  ناـشیا  عـضاوم  تعاـس  هس  فرظ  هتخادرپ و  رهـش  زا  عاـفد  هـب  نیارباـنب  مـنک ،
هدمآ رس  هب  يرگ  تراغ  نارود  درک  تابثا  نایشروش  هب  گنج  نیا  .دننک  ینیـشن  بقع  لگنج  قامعا  هب  مدرک  راداو  ار  نایـشروش 

کیدزن هناخدور  نایغط  مغر  یلع  .دـنهن  ندرگ  يزکرم  تلود  نیمارف  هب  تسیاب  یم  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  ناـمز  نونکا  تسا و 
فرـصت هب  تسا ، هدـش  عقاو  تشر  برغ   (1) یتسرو رد 14  هک  ار  رازاـب  هعمج  هدرک و  روـبع  ناخیـسپ  زا  زوریپ ، ياـه  قازق  رهش ،
ياهورین هک  دیسر  ربخ  سپس  .متشگزاب  رهش  هب  دوخ  هتخاس و  رقتـسم  اتـسور  نآ  رد  ار  دوخ  عاجـش  نالوارقـشیپ  .دندروآرد  دوخ 

نونکا هک  دـناسر  یم  یلاع  ترـضح  عالطا  هب  .دـنا  هدرک  حـتف  ار  ناخ  کچوکازریم  مکحتـسم  ژد  ینعی  نموف ، هلوسام و ، یمازعا 
تـسد رد  نانچمه  یلگنج  قطانم  یبرغ  ياه  شخب  اهنت  .تسام  لرتنک  تحت  قازق  ناروـالد  تمه  هب  نـالیگ  ناتـسا  قطاـنم  ماـمت 

هدنیآ رد  دور  یم  نآ  دـیما  ما ، هدرک  یحارط  یگزات  هب  هک  یکیژتارتسا  هشقن  ددـم  هب  .تسا  هدـنام  یقاب  ناخ  کچوکازریم  نارای 
نیا دوجو  ثول  زا  زین  ار  اه  لگنج  کیدزن  يا 

( مجرتم  ) .تسا رتمولیک  لداعم 06/1  تسرو  ره  - 1
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شروش نیا  رد  هک  یناسک  مامت  هاشنهاش ، نویامه  ترـضح  یلعا  ياه  ینارگن  نداد  رارق  رظندم  اب  .مینک  كاپ  نئاخ  ياه  یلگنج 
تداعس لالقتسا و  هک  داد  مهاوخ  ناشن  ناشیا  هب  .درک  مهاوخ  رانکرب  راک  زا  دندرک ، یچیپرس  یتموکح  نیمارف  زا  هتـشاد و  تسد 

شیپ تسا ، هدش  سیسأت  رهش  نیا  رد  یگزات  هب  فارگلت  هاگتسیا  هک  اجنآ  زا  .تسا  ناشیا  ضحم  تعاطا  دایقنا و  هب  هتسب  تکلمم 
.تسا (1) هدش  تشر  دراو  نالیگ  دیدج  رادنامرف  کلملا ، دعاس  .مشاب  طابترا  رد  زکرم  اب  ًامئاد  متسناوت  یمن  نیا  زا 

، دش لاسرا  ربتکا 1921  خیرات 25  هب  هک  هرامش 749  شرازگ  هب  فطع  : » دسیون یم  ترگنا  ربتکا 1921  خیرات 30  هب  یشرازگ  رد 
کیوشلب ندرک  بوکرـس  تشر و  يریگ  سپزاـب  زا  سپ  ناریا  گـنج  ریزو  هک  يا  هیمـالعا  همجرت  شرازگ  نیا  هارمه  هب  مرختفم 

« .دش رشتنم  ناریا  همانزور  رد  ربتکا 1921  رد 28  هیمالعا  نیا  .مزاس  همیمض  تخاس ، رـشتنم  هقطنم  نارگبوشآ  رگید  یلحم و  ياه 
: میناوخ یم  الاب » دنلب   » هیمالعا نیا  زا  ییاه  شخب  رد 

هدوب نم  رطاخ  یلست  هیام  هراومه  هک  زیچ  نآ  ما و  هدادن  تسد  زا  امش  هب  تبسن  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  نم  نم ؛ نطومه  ناتـسود 
امش نویش  هلان و  ...دنتسه  نم  دهاش  ود  ره  منادجو  راگدرورپ و  .تسا  هدوب  نارگتراغ  نایغای و  لاگنچ  زا  امش  نتخاس  اهر  تسا ،

، تلود روتـسد  هب  هتفر و  نایم  زا  امـش  ياه  يراوشد  هک  مهد  یم  ار  ربخ  نیا  امـش  هب  نونکا  مباتـشب و  امـش  کـمک  هب  دـش  ثعاـب 
دوخ يردام  نیمزرس  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  یگدنز  هک  متسه  يزابرس  نم  .دش  دهاوخ  نیمضت  نم  ریـشمش  ددم  هب  امـش  تینما 

هک يزابرس  تسا ؛ هتفریذپ  دوخ  یگدنز  مهم  لصا  لآ و  هدیا  ناونع  هب  ار  روشک  نیا  لالقتسا  زا  تظافح  هک  يزابرس  تسا ؛ هدرک 
زوریپ و دوخ  تمدخ  لحارم  مامت  رد  دراد  نانیمطا  درادن و  داقتعا  دیشروخ  ریش و  مچرپ  زا  ریغ  هب  يرگید  ربهر  هناوتـشپ و  چیه  هب 

مومع تعفنم  رب  ار  یصخش  تعفنم  زگره  نم  .تسا  سدقم  یفیلکت  مناسر ، یم  ماجنا  هب  هک  یفیلاکت  زا  کی  ره  اریز  تسا ؛ قفوم 
ماـمت رد  مراد  ناـنیمطا  نم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  .ما  هدرکن  دوـخ  ياـه  هتـساوخ  يادـف  ار  مدرم  تـینما  زگره  هدادـن و  حـیجرت 

رد یماح و  یناریا  حور  .دوب  مهاوخ  زوریپ  دوخ  ياه  تایلمع 

ربتکا 1921  25 خروم ، 891 . 1205/00 هرامش 749 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
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هب مدـق  نم  .مدیـسر  دوخ  فادـها  زا  یکی  هب  وا  هناصلاخ  فاطلا  ددـم  هب  هک  مرکاش  ار  راـگدرورپ  .دوب  دـهاوخ  نم  ربهار  تقیقح 
هب .داد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناشیا  ناج  هدـش و  نارگتراغ  تشحو  سرت و  هیام  نم  شترا  نامز  نیمه  رد  مداـهن و  امـش  ناتـسا 
اما .درک  مهاوخن  دـیدرت  دوخ  ياهورین  ماـمت  ندرک  هنیزه  رد  دوب و  مهاوخن  نادرگیور  يرطخ  چـیه  زا  امـش ، تینما  نیمأـت  روظنم 

نونک ات  هک  يراوگان  ثداوح  زا  يرایـسب  بابـسا  دوخ  نئاخ ، راک و  ایر  نایرهـشمه  زا  یخرب  دننادب  تسیاب  یم  نالیگ  مدرم  مامت 
نیا تسا ، هدرک  عفد  ار  ناـیغای  نایـشروش و  یتـلود  ياـهورین  دـنمتردق  ناتـسد  هک  نونکا  ...دـنا و  هدروآ  مهارف  ار  تسا  هداد  خر 

هدنیآ قشمرس  ار  هتشذگ  تسیاب  یم  امش  .دینک  کمک  ام  هب  دوخ  دوجو  بابـسا و  مامت  اب  هک  تسا  نالیگ  مدرم  مامت  امـش  هفیظو 
هک مرکاش  ار  راگدرورپ  نایاپ ، رد  ...دیربب  ار  هرهب  رثکادح  تسا ، هتشاد  ینازرا  امش  هب  لاعتم  رداق  هک  يدازآ  زا  دیهد و  رارق  دوخ 

هراومه هک  يرما  رد  مراتـساوخ  وا  زا  هنازجاـع  و  داد ؛ رارق  امـش  یگچراـپکی  لاوـما و  تینما  نیمـضت  هیاـم  رهـش ، نیا  هب  ارم  دورو 
.گنج (1) ریزو  اضر ؛ .دنادرگ  زوریپ  موب ، زرم و  نیا  ياجک  ره  رد  منانهیم  مه  هب  ندناسر  تمدخ  ینعی  متسه ، نادب  قاتشم 

، ربماون هاـم  طـساوا  رد  .دـندنام  یقاـب  هقطنم  نآ  رد  ناـنچمه  يو  رما  تحت  ياـه  قازق  اـما  تشگزاـب ، نارهت  هب  ربـماون  رد 4  اـضر 
ربماسد 1921، رد 3  .درب  هانپ  لاسام  لاخلخ و  ياه  هوک  هب  دروخ و  تسکش  شلاوط  هوک و  لاود  یکیدزن  رد  رابود  ناخ  کچوک 
رد نارهت  رد  ناخ  کچوک  هدـیرب  رـس  ربماـسد  رد 10  .دـندز  خـی  امرـس  زا  هدـش و  كالوک  راتفرگ  وا  ناهارمه  ناـخ و  کـچوک 

رد 3 ترگنا  (2) .دش » هداد  نایاپ  ناریا  خیرات  ثداوح  نیرترـسدرد  رپ  زا  یکی  هب  بیترت  نیا  هب  و  : » تفرگ رارق  مومع  دـید  ضرعم 
بناـجنیا هب  میرف  نوسدـیوید  رتکد  فرط  زا  هک  يا  هماـن  تشونور  شرازگ  نیا  همیمـض  هب  هک  مرختفم  : » دـسیون یم  هیروف 1922 

اب هیوناژ 1922  خـیرات 27  رد  هک  تسا  تشر  رد  اکیرمآ  زا  یمازعا  یکـشزپ  تأیه  ياضعا  زا  یکی  يو  .منک  لاسرا  دـش ، هتـشون 
زا سپ  .داد » رارق  هدنب  رایتخا  رد  تشر  یلک  لاوحا  عاضوا و  دروم  رد  یتاعالطا  بناجنیا ، هب  يا  همان  لاسرا 

ربتکا 1921  30 خروم ، 891 . 1206/00 هرامش 750 ، همیمض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
هیوناژ 1922  12 خروم ، 891 . 1220/00 هرامش 14 ، ترگنا ، یلصف  شرازگ  - 2
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تـشاد رطاخ  هب  دیاب  ...دوب  گنج  نیا  نامرهق  ناخ  کچوک  عقاو  رد  : » دوبن دعاسم  نادـنچ  رهـش  نیا  عاضوا  تشر ، يزاس » دازآ  »
یلع .دننک  يریگتـسد  ریقف  مدرم  زا  دندرک  یم  شالت  دندوب و  قفاوم  شزومآ  هسردـم و  اب  ود  ره  اه  کیوشلب  ناخ و  کچوک  هک 

ارجام نیا  یلصا  نامرهق  ار  ناخ  کچوک  زونه  يرایـسب  تسا ، هدرک  لیمحت  هقطنم  نیا  مدرم  رب  گنج  نیا  هک  یتنحم  درد و  مغر 
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  .دراد  دوجو  یلعف  میژر  هیلع  تیاکـش  يارب  يرایـسب  لیالد  تساجب و  مدرم  یتیاـضران  .دـنناد  یم 

یب هنارجحتم و  درکیور  .تسا 2 ) هدـش  هقطنم  مدرم  مامت  مشخ  ترفن و  بجوم  ییاوسر  نیا  .تسا  هدـش  ینلع  رادـنامرف  داسف  ( 1
هب مزال  ...ورشیپ  یعقاو و  تسرپ  نطو  ناناوج  هیلع  ندش  لئاق  ضیعبت  .یشزومآ 3 ) شخب  رد  هژیو  هب  تفرشیپ  هب  رادنامرف  یتوافت 

یمود (1) و  دش هاش  لزع  هب  رجنم  هک  لاس 1909  رد  یکی  تسا ؛ هدـید  دوخ  هب  ار  یبالقنا  شبنج  ود  نونکات  تشر  هک  تسا  رکذ 
نم رظن  هب  .دـش  هتـسکش  مهرد  یـسور  ياـه  کـیوشلب  تسد  هب  هکلب  ناریا ، یتلود  ياـهورین  تسد  هب  هن  هک  ناـخ  کـچوک  ماـیق 

رد رت  لاربیل  یتلود  رارقتـسا  هب  قفوم  ناخ  کـچوک  درک ، یمن  تلاـخد  دـش و  یمن  ارجاـم  دراو  ناتـسلگنا  لاس 1919  رد  هچناـنچ 
(2) .تفای » یم  تسد  مهم  نیا  هب  اه  لاربیل  نایم  رد  کیرحت  غیلبت و  اب  هکلب  نارهت  هب  میقتسم  هلمح  اب  هن  هتبلا  دش ؛ یم  ناریا 

ناتسدرک رد  اه  یگتفشآ  نتفای  همادا 

هدزناپ : » دنک یم  شرازگ  دوخ  روشک  هب  لاس 1926  رد  وقتیمیس  لیعامسا  هنیـشیپ  دروم  رد  ار  یتاعالطا  زیربت ، رد  اکیرمآ  لوسنک 
يدرک درم  مان  وقتیمیـس  ...دزادـنا  یم  کیدزن  رواخ  مدرم  نالاسگرزب  یتح  ناکدوک و  مادـنا  رب  هزرل  وقتیمیـس ، مان  هک  تسا  لاس 
تیعمج لک  دوش  یم  هتفگ  ...دنتـسه  نکاس  ناتـسهوک  رد  هک  یـشحو  يا  هلیبق  دراد ؛ هدـهع  رب  ار  كاکـش  لـیا  يربهر  هک  تسا 

دنتـسه و نکاس  ناتـسنمرا  هیکرت و  رد  ًـالومعم  ناـشیا  زا  رفن   000/500/2 تسا ؛ رفن  نوـیلیم  هب 3  کیدزن  يزیچ  اـهدرک )  ) ناـشیا
وقتیمیس ...درادن  عالطا  قارع  رد  ناشیا  رامش  زا  یسک  و  دنرب ؛ یم  رس  هب  ناریا  رد  ناشیا  زا  رفن   500 ای 000 /  400 / 000

( راتساریو  ) .هاش یلعدمحم  هیلع  نالیگ  مدرم  مایق  روظنم  - 1
هیروف 1922  3 ، 891.00/1217 هرامش 821 ، همیمض ، ترگنا و  شرازگ  - 2
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رب ار  كاکـش  لیا  تسایر  ردـپ ، گرم  زا  سپ  يو  .تشاد  اقآرفعج  ماـن  هب  يرتگرزب  ردارب  تسا ، اـقآ  لیعامـسا  وا  یعقاو  ماـن  هک 
رد دـیناشک و  زیربت  هب  ار  وا  کلک  زود و  هب  لسوت  اب  ناجیابرذآ  یلاو  دوب ؛ دـنبیاپ  يا  هلیبق  ياـه  تنـس  هب  ًادـیدش  تفرگ و  هدـهع 

، تشادن رتشیب  لاس  نامز 20  نآ  رد  هک  ناوج  ياقآ  لیعامسا  .دندرک  رورت  ار  وا  دش ، رازگرب  يو  راختفا  هب  هک  ياچ  ینامهم  کی 
ماـقتنا هب  تخاـس و  یلمع  ار  دوخ  مسق  يو  .دریگب  ار  ردارب  نوخ  ماـقتنا  هک  دروخ  مسق  تفرگ و  هدـهعرب  ار  كاکـش  لـیا  يربهر 
نودـب دروآرد و  دوخ  رما  تحت  ار  هیمورا  هقطنم  مظعا  تمـسق  ریـسم ، نیا  رد  و  تفرگ ؛ ار  یناریا  اهدـص  نوخ  دوخ ، ردارب  نوـخ 

تلود .درک  یم  میدـقت  ناریا  يزکرم  تلود  هن  وا و  هب  ًابلاغ  ار  دوخ  جارخ  هک  يا  هقطنم  درک ؛ یهاشداپ  هقطنم  نیا  رب  تخت  جات و 
رد .تخانش  تیمـسر  هب  ار  وا  هاگیاج  دوخ ، هقطنم  مدرم  رب  ینار  مکح  يارب  وا  هب  تارایتخا  نداد  ترـصنرادرس و  ناونع  ياطعا  اب 

لاغشا هب  ار  ناریا  ناجیابرذآ  اه  سور  دش و  زاغآ  یناهج  گنج  هکنیا  ات  .تفرگ  مارآ  يا  هزادنا  ات  اقآ  لیعامسا  همانقفاوت ، نیا  یپ 
رادید هب  اهیروشآ ، ربهر  نومیشرام ، سرام 1916  رد  درکن و  يرثؤم  مادـقا  اه  كرت  لباقم  رد  يو  لاح  نیا  اب  ...دـندروآرد  دوخ 

هاگودرا زا  نومیـشرام  دسج  وگتفگ  نیا  زا  سپ  تشذـگ ؛ هچ  ود  نآ  نایم  دـناد  یمن  سک  چـیه  ...دـمآ  کیرچ  هاگودرا  رد  يو 
نایحیسم ارجام  نیا  .تسا  هتـشک  دهعیلو  روتـسد  هب  ار  نومیـشرام  هک  تسا  هدش  یعدم  اهدعب  وقتیمیـس  دوش  یم  هتفگ  .دش  جراخ 

ار وا  نارای  زا  يرایـسب  درب و  شروی  وقتیمیـس  خاک  هب  نایحیـسم ، نیا  هدنامرف  سورتپ ، اقآ  .تخاس  نیگمـشخ  تدش  هب  ار  يروشآ 
زارد ینامثع  هیکرت  يوس  هب  داحتا  تسد  ناناملسم  اهدرک و  دندش ، دحتم  هیسور  اب  ناجیابرذآ  نایحیـسم  هک  یلاح  رد  (1) .تشک »

هیکرت داتفا ؛ یلاها  نیا  ناج  هب  يرگید  تبیصم  لیروآ 1918  رد  دوب ، هدش  هقطنم  نیا  مدرم  ریگ  نماد  هک  یطحق  رب  هوالع  .دندرک 
.دنزیرگب نادمه  یکیدزن  رد  ایناتیرب  طوطخ  تمـس  هب  دـندش  راچان  هقطنم  نیا  نایحیـسم  درک و  لاغـشا  ار  هیمورا  زیربت و  ینامثع ،

هک یلاح  رد  : » دسیون یم  هیروف 1919  رد 27  تیاو  .دنام  یقاب  هتفـشآ  نانچمه  تشگنزاب و  يداع  تلاح  هب  عاضوا  گنج  زا  سپ 
نیا دوش ؛ یم  ینیب  شیپ  ساملس  هیمورا - هقطنم  يارب  يرت  هدرتسگ  ياه  بوشآ  لالتخا و  تسا ، مارآان  رایسب  زیربت  عاضوا 
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وقتیمیـس دراد و  تسد  رد  ار  هیمورا  لرتنک  هیکرت ، ناتـسدرک  نایغای  زا  یکی  هط ، دیـس  .تسا  هداتفا  اـهدرک  تسد  هب  نونکا  هقطنم 
رد ار  ساملـس  هقطنم  زین ، دـناسر  لـتق  هب  ار  نومیـشرام  يروشآ ، یبهذـم  ربهر  هتـشذگ  راـهب  رد  هک  یناریا  روهـشم  دارکا  زا  یکی 

ندـنادرگزاب يارب  تلود  هتـشادن و  روضح  هقطنم  نیا  رد  ناریا  يزکرم  تلود  فرط  زا  یمـسر  ماقم  ای  ورین و  چـیه  ...دراد  رایتخا 
هقطنم هب  ار  شمارآ  هدـنیآ  هاـم  هس  رد  دـناوتب  تسا  راودـیما  ارزوـلا  سیئر  ...تسا  هتـسب  اـپ  تسد و  ًـالماک  هقطنم  نیا  هـب  شمارآ 

اب اهدرک  دوش  یم  هتفگ  ...دوش  یمن  هدهاشم  ناجیابرذآ  لاوحا  عاضوا و  رد  يرییغت  چیه  ًالمع  : » سرام 1919  20 (1)« .دنادرگزاب
مان هب  یصخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگو  دنروایب  دوجو  هب  لقتسم  یناتسدرک  دننک  یم  شالت  ناتـسنمرا ، نداد  رارق  وگلا 
نم هب  : » سرام رد 21  (3) ...تسا » هتخادنا  هار  هب  رما  نیا  ققحت  روظنم  هب  یسایس  یشبنج  هینامیلـس ، ياهدرک  ربهر  ، (2) دومحمدیس
یم هتفگ  .دننک  یم  شالت  لقتسم  ناتسدرک  ققحت  يارب  لقتسم ، ناتـسنمرا  هبرجت  نداد  رارق  رظندم  اب  اهدرک  هک  تسا  هدیـسر  ربخ 

.دشاب یم  هقطنم  نیا  دارکا  خیش  ای  ربهر و  يو  دراد ؛ هدهع  رب  ار  نایرج  نیا  يربهر  هینامیلس  زا  دومحم  خیـش  مان  هب  یـصخش  دوش 
ای اهدرک  بناج  زا  شالت  هنوگ  ره  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  هقطنم  نیا  رد  ایناتیرب  یـسایس  نارـسفا  هب  هدیـسر ، ياه  شرازگ  قبط 

: لیروآ رد 14  (4) .دننکن » يراکمه  ناشیا  اب  هجو  چیه  هب  هدرک و  در  ناریا  یضرا  تیمامت  هب  ندناسر  بیـسآ  يارب  ار  رگید  لیابق 
بناج زا  وقتیمیس  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش  ...درب  یم  رـس  هب  ساملـس  رد  نونکا  وقتیمیـس ، درک ، روهـشم  یغای  »

(5) .تسین » تسد  رد  شرازگ  نیا  زا  یتایئزج  اما  دنک ، یم  تفایرد  ار  یهوجو  دهعیلو 

نآ زا  یکاح  كوداپ  ياه  شرازگ  : » دیـسر دوخ  يالعا  دـح  هب  عاضوا  تماخو  وقتیمیـس ، ماجرفان  رورت  یپ  رد  یم 1919  رد 23 
ياه شخب  مامت  : » نئوژ  4(6) .دنا » هتشادرب  شاشتغا  بوشآ و  هب  رـس  هیمورا  ساملـس -  هقطنم  رد  رگید  راب  کی  اهدرک  هک  تسا 

ام تسد  هب  زورما  هب  ات  هک  ییاه  شرازگ  ...تسا  هداتفا  اه  درک  تسد  هب  ساملس  هیمورا  فلتخم 

هیروف 1919  27 خروم ، 891.00/1090 هرامش 487 ، تیاو ، شرازگ  - 1
قارع ناتسدرک  ریهاشم  زا  ربهر و  ( 1335-1302  ) یجنزرب دومحم  خیش  - 2
سرام 1919  20 خروم ، 891.00/1083 هرامش 116 ، تیاو ، مارگلت  - 3

سرام 1919  21 خروم ، 891.00/1098 هرامش 490 ، تیاو ، شرازگ  - 4
لیروآ 1919  14 خروم ، 891.00/1096 هرامش 3 ، تیاو ، یلصف  شرازگ  - 5

یم 1919  23 خروم ، 891.00/1095 هرامش 140 ، تیاو ، مارگلت  - 6
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ماع لتق  دـندوب ، هدروآ  هاـنپ  ییاـکیرمآ  یبهذـم  ناـغلبم  پمک  هب  هک  ینایحیـسم  زا  يداـیز  رامـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدیـسر 
ناتـسلگنا شترا  هلمح  قیرط  زا  نیقفتم  ياهورین  يروف  تلاخد  هیمورا ، نایحیـسم  دیما  هنزور  اهنت  هک  تسا  نشور  ًالماک  ...دـندش 

لارنژ : » داد خساپ  نینچ  يالوج  رد 19  نویسیمک  .دش  هرباخم  زین  سیراپ  رد  اکیرمآ  حلص  نویسیمک  هب  كوداپ  مارگلت  (1) .تسا »
تسا هدرک  نالعا  سکاک  ...تسا  هدرک  تفایرد  سکاک  یسرپ  رس  زا  ییاه  مارگلت  ایناتیرب  شترا  داتـس  سیئر  نوسلیو ، يرنه  رس 

اه هتسب  نیا  زا  یکی  لخاد  بمب  راجفنا  دیسر و  وقتیمیس  تسد  هب  ناشن  مان و  یب  یتالسارم  هک  دش  عورش  ینامز  زا  تاشاشتغا  هک 
نامرف هب  اهدرک  هجیتن  رد  درک ؛ یمخز  ار  رگید  رفن  جـنپ  تسیب و  نینچمه  دـش ، وا  دارفا  زا  نت  راـهچ  ردارب و  ندـش  هتـشک  ثعاـب 

ار اهدرک  یناریا  ياهورین  اما  دننک ؛ حالس  علخ  ار  يوخ  ساملـس و  هیمورا ، رد  رقتـسم  یناریا  ياهورین  مامت  دندش  فظوم  وقتیمیس 
نیا رد  هک  ار  ییاهدرک  ییاکیرمآ ، یبهذم  ناغلبم  هاگودرا  تمس  هب  يورـشیپ  اب  یناریا  ياهورین  نینچمه  دندرک ؛ نوریب  هیمورا  زا 

فیـصوت نینچ  ار  ارجام  نیا  تایئزج  تیاو   (2)« .دـنداد رارق  هلمح  دروم  ار  دـندوب  هدرک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  ینما  هاگیاپ  ناـکم 
رد ار  ناجیابرذآ  مدرم  يدرسلد  يدیماان و  هتـشذگ  لاس  جنپ  رد  كرت  سور و  ياهورین  ررکم  ینیـشن  بقع  يورـشیپ و  : » دنک یم 

هقرج کی  رظتنم  اـهنت  تاـمهم  هغاز  کـی  دـننامه  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ناـشیا  رد  ار  یترفن  مشخ و  ناـنچ  تسا و  هتـشاد  یپ 
تشد رد  اهدرک  یماظن  ياه  تایلمع  ناتـسا ، نیا  رد  ریخا  ياه  یمارآان  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  .دنوش  رجفنم  ات  دنتـسه  کچوک 
تسا نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  .تسا  هتساخرب  ناریا  تلود  اب  ینمشد  هب  هک  تسا  يدنچ  وقتیمیس ، دارکا ، نیا  ربهر  .تسا  ساملس 

ار يوـخ  مدرم  زا  نت  دـنچ  دـشاب ، یم  زین  وا  ماوـقا  زا  یکی  هک  يوـخ ، رادـنامرف  يراـکمه  اـب  کـلملا  مرکم  رادـنامرف  نواـعم  هـک 
هتـسب رد  بمب  .دـنرادرب  هار  رـس  زا  ار  وا  هکنیا  دـیما  هب  دنتـسرفب ، وقتیمیـس  يارب  ار  یبمب  هتـسب  دـنچ  بلاق  رد  هک  دـندرک  کیرحت 

دوخ ردارب  تمـس  هب  ار  نآ  دش و  ربخ  اب  بمب  دوجو  زا  عقوم  هب  يو  اما  دیـسر  وقتیمیـس  تسد  هب  هتـسب  .دوب  هدش  يزاساج  ینیریش 
هتشک شدارفا  زا  نت  راهچ  ردارب و  دش  ثعاب  راک  نیا  تخادنا و 

نئوژ 1919  4 خروم ، 891.00/1099 كوداپ ، مارگلت  - 1
نئوژ 1919  19 خروم ، 891.00/1100 هرامش 2640 ، سیراپ ، رد  اکیرمآ  حلص  نویسیمک  مارگلت  - 2
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هب ار  اهنآ  تخیگنارب و  ار  اهدرک  مشخ  هلئـسم  نیا  ًاتعیبط  .دـندش  یمخز  وقتیمیـس  صخـش  هلمج  زا  رگید  نت  جـنپ  تسیب و  .دـنوش 
راک هب  تسد  يوخ  ساملس و  هیمورا ، رد  یناریا  ياهورین  حالس  علخ  يارب  يو  دارفا  وقتیمیس ، روتسد  هب  .درک  قیوشت  ماقتنا  نتفرگ 

يدنمناوت رب  یناریا  ياهورین  تردـق  دـندش ، هیمورا  دراو  تیرومأم  نیا  ماجنا  يارب  یم  مراهچ  تسیب و  رد  هک  یماگنه  اما  .دـندش 
يریثک تیعمج  دندش ، هدنار  نوریب  رهش  زا  درک  ياهورین  هکنیا  زا  سپ  ...دنار  نوریب  رهش  زا  ار  ناشیا  دمآ و  قئاف  وقتیمیس  ناراوس 

تسیود ...دندوب  هتسج  هانپ  هاگیاپ  نیا  رد  هک  دندرک  ینایحیسم  ماع  لتق  هب  عورـش  هدش و  اهرنویـسیم  هاگیاپ  دراو  حلـسم  شابوا  زا 
يریگرد لاس  هس  زا  سپ  یم 1919  رد  : » ارجام نیا  دروم  رد  نیرف  ياه  هتفگ   (1)« ...دندش یمخز  رفن  دص  هب  کیدزن  هتشک و  رفن 

.دش اقآ  دمحا  وا  رت  کچوک  ردارب  ندش  هتشک  ثعاب  نآ  رد  هدش  يزاساج  بمب  هک  دش  لاسرا  وقتیمیس  هعلق  هب  يا  هتسب  بوانتم ،
یم 1919 رد 23  تکرح  نیا  یفالت  هب  وقتیمیس  .تسا  هدش  لاسرا  هتسب  نیا  یجراخ  لماوع  اه و  یناریا  کیرحت  هب  دوش  یم  هتفگ 

نآ زا  سپ  دش و  یهتنم  وقتیمیس  ینیـشن  بقع  هب  هیمورا ، هب  یم  مراهچ  تسیب و  زور  هلمح  .درک  هلمح  يوخ  ساملـس و  هیمورا ، هب 
« .دش بیرخت  يا  هزادنا  ات  تراغ و  زین  هاگودرا  تاسیـسأت  دـندش و  ماع  لتق  ییاکیرمآ  ياه  ناتـستورپ  هاگودرا  رد  یحیـسم   270

هیمورا ساملـس و  يوخ ، هموح  قطانم  دـهد  یم  شرازگ  لاـس 1920  ربتکا  رد 5  لودلاک  دـش ، رکذ  لصف 3  رد  هک  روطناـمه  (2)
.تسا هدمآرد  وقتیمیس  لرتنک  تحت 

هـصرع هیمورا  هچایرد  یبونج  یقرـش و  قطانم   » وقتیمیـس لیعامـسا  درک ، یغای  ناتـسبات 1921 ، رد  ترگنا  ياه  شرازگ  ساـسارب 
نآ زا  درک و  هلمح  هیمورا  هب  يالوج 1921  رد 25  وقتیمیـس  .درک » تراغ  ار  قطانم  نیا  مدرم  داد و  رارق  دوخ  ناراوس  زات  تخات و 

ربتکا هام  بش  نیمـشش  رد  .تخادرپ  دوخ  ياوق  تیوقت  هب  غالبجواس  هقطنم  هب  هلمح  يارب  ربماتپـس  هام  یناـیاپ  ياـهزور  اـت  خـیرات 
رات و ًالماک  مرادناژ  ياهورین  .دمآرد  وقتیمیس  نارای  ریخست  هب  رهش  دعب ، زور  حبص  ندیـسر  ارف  اب  درب و  هلمح  غالبجواس  هب   1921

يا هدرتسگ  ياه  شخب  رب  نامز  نیا  رد  وقتیمیس  .دندش  هتشک  رفن  اه 500  شرازگ  ساسا  رب  دندش و  رام 

يالوج 1919  7 خروم ، 891.00/1122 هرامش 4 ، تیاو ، یلصف  شرازگ  - 1
ربماون 1926  9 خروم ، 891.00/1395 هرامش 1 ، نیرف ، شرازگ  - 2
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يزکرم تلود  .دنتسه  وا  رما  تحت  نامرف و  هب  شوگ  زابرـس  هک 4000  دـش  یم  هتفگ  درک و  یم  ییاورنامرف  ناریا  یبرغ  قطانم  زا 
ریما هلمج  زا  درک ؛ یسیون  مسا  یلحم  ریاشع  نارـس  زا  هدرک و  ورین  يروآ  عمج  هب  عورـش  هتـسشنن و  راک  یب  یغای  نیا  ربارب  رد  مه 

وقتیمیـس و اب  گـنج  يارب  يروشآ  ینمرا و  هب 800  کـیدزن  .تخاـس  دوخ  هارمه  ار  رفن  تسوـیپ و 3500  عـمج  نیا  هب   (1) دشرا
وا رب  ینیگنـس  تسکـش  درب و  شروی  وقتیمیـس  يودرا  هب  يوخ  یکیدزن  رد  ربماون  مهد  رد  دشرا  ریما  .دـندش  حلـسم  وا  درک  نارای 

مرادناژ قازق و  ریاشع ، ياهورین  .دش  یمخز  زین  وقتیمیـس  دوخ  نینچمه  درب ، نیب  زا  ار  وا  نارای  زا  نت  هب 400  کیدزن  درک و  دراو 
ربماسد موس  تسیب و  رد  اما  .دـندروآرد  وا  نارای  وقتیمیـس و  گنچ  زا  ار  غالبجواس  ربماسد  مهدزناپ  رد  رگیدـکی  اب  يراـکمه  رد 
.دناسر لتق  هب  زین  ار  دشرا  ریما  هدرک و  رام  رات و  ًالماک  ار  هقطنم  نیا  رد  رقتسم  یتلود  ياهورین   (2) يزایرکش هب  شروی  اب  وقتیمیس 

تفر یم  نآ  دیما  .تخاس  دیماان  ار  تختیاپ  تاماقم  تدـش  هب  دـشرا ] ریما  ياهورین  هب  وقتیمیـس  هلمح   ] رابخا : » دـیازفا یم  ترگنا 
زا ترگنا  روظنم  (3) .دندش » بوکرس  تیقفوم  اب  هک  دوش  راچد  یشروش  ناگدرکرس  زا  رگید  نت  ود  تشونرس  هب  زین  وقتیمیس  هک 

کیرحت هب  اهدرک  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ناریا  مدرم  .تسا  ناخ  کچوک  و  نایسپ ]  ] یقتدمحم یـشروش ،» ناگدرکرـس  زا  نت  ود  »
[ نارسفا زا  یکی  ، ] لیئون .يا  ناورس  هک  يا  همان  .دننک  فیعضت  ار  هنطلـسلا  ماوق  قیرط  نیا  زا  ات  دنا  هتـشادرب  شروش  هب  رـس  ایناتیرب 

يالوج خیرات 6  هب  لیئون  همان  .دیـسر  دلفنرک  تسد  هب  تشون ، قارع  رد  ایناتیرب  هبتریلاع  ماقم  سکاک ، یـسرپ  رـس  هب  دـنه ، شترا 
رد هچنانچ  دـیتفگ  هدـنب  هب  میدرک ، تاقالم  هرهاق  رد  ار  رگیدـکی  هک  ینامز  دروآ  دـیهاوخ  داـی  هب  ًاـمتح  : » تسا رارق  نیا  زا   1921
هب اجنیا  رد  هدنب  هفیظو  ماجنا  دسر  یم  رظن  هب  .دینک  یم  اپ  تسد و  بناجنیا  يارب  ناتسدرک  رد  ار  يراک  دوشن ، ایهم  یتصرف  نارهت 

، سکاک هب  لیئون  ناورس  همان  دروم  رد  دلفنرک  .متسه » ناتـسدرک  دروم  رد  امـش  رماوا  رظتنم  هناقاتـشم  نونکا  تسا و  هدیـسر  نایاپ 
هب ار  اـهنآ  هدرک و  تاـقالم  ناریا  بونج  رد  لـیابق  ياـسؤر  اـب  دوب  فظوم  لـیئون  ناورـس  ناـمز  نآ  رد  : » دـهد یم  حیـضوت  نینچ 

: دسیون یم  ربتکا 1921  رد 5  ناریا  هراتس  .دنک » قیوشت  شروش 

ناجیابرذآ ریاشع  گرزب  ياسؤر  زا  و  نارابسرا )  ) غاد هچارق  یلاها  زا  ول  یلع  جاح  دشراریما  - 1
Shakaryazi - 2
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تسا هدرک  شخپ  هقطنم  نیا  مدرم  نایم  رد  ار  یقاروا  ناتسدرک  زارف  رب  زاورپ  اب  لیئون  درگرـس  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  »
تلود لیکـشت  ناریا و  زا  ییادـج  هب  ار  ناـشیا  هدرک و  قـیوشت  يزکرم  تلود  هیلع  شروـش  هـب  ار  مدرم  نـیا  نآ  ياـه  هتـشون  هـک 

هب ار  ناشیا  رهلک ، مظعاریما  ناتـسدرک و  رد  دیـشر  رادرـس  زا  تیامح  اب  اه ) یـسیلگنا   ) اهنآ .دنک  یم  کیرحت  لقتـسم  ناتـسدرک 
(1) .دننک » یم  قیوشت  لالتخا  بوشآ و  داجیا 

ناجیابرذآ رد  رارشا  بوکرس 

یشروش مرادناژ  ات 3000   2000 هلودلاریشم ، هنیباک  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  یکدنا  هیروف 1922 ، هام  متشه  ات  لوا  نیب  هلـصاف  رد 
همانزور اجنآ  رد  درب و  یم  رس  هب  لوبناتسا  رد  لاس  نیدنچ  یتوهال  درگرس  .دندروآ  شروی  زیربت  هب  یتوهال  درگرـس  یهدنامرف  هب 
ياهورین تالیکشت  رد  يرمرادناژ  تالیکشت  ماغدا  ربارب  رد  اه  مرادناژ  تفلاخم  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  .تخاس  یم  رشتنم  ار  يا 

راهظا نینچ  ایناتیرب ، اب  اهنآ  ینونک  طابترا  هیسور و  هب  اه  قازق  نیـشیپ  یگتـسباو  هب  هراشا  اب  یتوهال  .دوب  نانآ  شروش  لیلد  قازق ،
يا هدع  هک  تسور  نآ  زا  میتسه  نآ  دهاش  اهزور  نیا  رد  هک  یتامادقا  میناسر  یم  مدرم  هماع  عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  ام  : » دـنک یم 

شروش و هک  یلاح  رد  .دـنزاس » سبلم  اه  قازق  نیگنن  هماج  هب  ار  اـم  هدروآ و  نوریب  اـم  نت  زا  ار  تزع  راـختفا و  ساـبل  دـندصرتم 
رد ناریا  هراتس  .دندرک  افتکا  هنیمز  نیا  رد  شرازگ  ود  راشتنا  هب  اهنت  اه  همانزور  تفر ، یم  شرتسگ  هب  ور  اه  مرادناژ  نیا  یمارآان 

هیروف رد 10  زین  ناریا  همانزور  .تخاس  رـشتنم  اه  مرادناژ  تسد  هب  زیربت  لاغـشا  زا  يرـصتخم  هاتوک و  شرازگ  هیروف 1922  موس 
هیروف رد 8  قازق  ياهورین  تسد  هب  ار  نآ  يریگ  سپزاب  و  دیناسر ؛ پاچ  هب  اه  مرادناژ  طسوت  رهـش  نیا  لاغـشا  دروم  رد  يا  هلاقم 

دــسیون و یم  ترگنا  هـب  يا  هماـن  هیروـف 1922  مـجنپ  رد  زیربـت ، رد  اـکیرمآ  يرگلوـسنک  دـنمراک  یلع ، نـسح  .درک  حیرـشت  زین 
، ناشدوخ تاراـهظا  هب  هجوت  اـب  ما و  هدـش  هجوتم  نم  هک  اـجنآ  اـت  : » دراذـگ یم  يو  راـیتخا  رد  زیربت  ثداوح  دروم  رد  یتاـعالطا 
رد ار  اه  مرادـناژ  دـشوک  یم  هک  تسا  گنج  ریزو  نامرف  زا  ندز  زابرـس  یلاو و  ندرک  رانکرب  اه  شـالت  نیا  ماـمت  یلـصا  فدـه 

رکذ هب  مزال  .دزاس  ماغدا  اه  قازق  تالیکشت 
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یتوهال راب  نیدنچ  .تسا  هدوب  امرفمکح  رهش  رـسارس  رب  مظن  شمارآ و  نونک  ات  تسا  هدش  زاغآ  عیاقو  نیا  هک  ینامز  زا  هک  تسا 
تسا هتساوخ  دوخ  ياهورین  زا  دش و  دهاوخ  مادعا  دروآ ، دوجو  هب  رهـش  نینکاس  يارب  یتمحازم  یـسک  هچنانچ  تسا  هدرک  مالعا 
ماغدا اب  دوخ  تفلاخم  رب  اهنت  یتوهال  دوخ ، ياه  هیمالعا  اه و  ینارنخـس  مامت  رد  .دنزاس  رارقرب  رهـش  رد  ار  مظن  دوخ  ناوت  مامت  اب 

، دور یم  رامـش  هب  ناریا  رد  یلـصا  تموکح  هک  ناملراپ  اب  هرکاذم  هب  رـضاح  لاح  رد  اذل  دـنک ؛ یم  دـیکأت  اه  قازق  يرمرادـناژ و 
رد 8 زیربت  يریگ  سپزاب  ماگنه  .دراد » یصخشم  لوقعم و  ياه  هتساوخ  هکلب  تسین ، یـشروش  کی  يو  نم  رظن  هب  .تسا  لوغـشم 
ار  (1) نایناهوا رت  یـشادرآ  مان  هب  ياکیرمآ  عابتا  زا  یکی  هزاغم  هناخ و   » هلمج زا  دندرک  تراغ  ار  رهـش  نیا  اه  قازق  هیروف 1922 ،

.تخیرگ (2) هیکرت  هب  زین  یتوهال  .دندرب » امغی  هب 

يور زا  سپ  یکدنا  يالوج 1922 ، رد 18  .دوبن  قفوم  نادنچ  هیلوا  تامادقا  رد  اما  تفر ؛ وقتیمیـس  غارـس  هب  يدعب  ماگ  رد  تلود 
وقتیمیـس لیعامـسا  هک  درک  مالعا  لوبماتـسا  رد  دوخ  یتاعالطا  عبانم  زا  لقن  هب  سرپدتیـشوسآ  هنطلـسلا ، ماوق  هراـبود  ندـمآ  راـک 

يردا هیمورا و  ساملـس ، هاشنامرک ، ياهرهـش  تسا و  هدرک  سیـسأت  ار  ناتـسدرک » يروهمج   » هتـسکش و مهرد  ار  یناریا  ياهورین 
نیا سلاد ، هب  يا  همان  رد  ءالع  نیـسح  دش ، رـشتنم  همانزور  نیا  هک  يزور  رد  تسرد  .دنا  هتفرگ  رارق  وا  ینارمکح  ورملق  رد  كال 
رکذ مجنپ  لصف  رد  هک  روطنامه   (3) .دروخ دهاوخ  تسکش  کیدزن  هدنیآ  رد  وقتیمیس  هک  تشاد  ناعذا  هدرک و  راکنا  ار  تاعیاش 

تاظحل نیرخآ  رد  هک  دـمآرد  ارجا  هب  ینابیـش  هللا  بیبح  لارنژ  ریبدـت  نسح  یهدـنامرف و  هب  اهدرک  بوکرـس  يارب  تایلمع  دـش ،
تسوگآ 1922 رد 12  .دـندرک  نیزگیاج  يرگید  صخـش  اب  ار  وا  دوب ، ندیـشخب  رمث  لاح  رد  لارنژ  نیا  ياـه  شـالت  هک  یناـمز 

مغریلع دیازفا  یم  دلفنرک  .داد (4) ربخ  ایناتیرب  لرتنک  تحت  ِقارع  هب  وا  نتخیرگ  ساملس و  بونج  رد  وقتیمیس  تسکـش  زا  دلفنرک 
نیا رد  .تساک  يزوریپ  نیا  تیمها  زا  دش  رشتنم  ًابقاعتم  هک  یشرازگ  اما  ، » دش حتف  اهدرک ، یلصا  ژد  قیرهچ ، تاماکحتسا  هکنیا 

Ardashey Ter Ohanian - 1
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يالوج 1922  18 خروم ، 891.00/1224 سلاد ، هب  یئالع  همان  - 3
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دندرک و یمن  تمواقم  قیرهچ  تاماکحتـسا  رد  درک  ياهورین  زا  کی  چـیه  یناریا  ياهورین  هلمح  نامز  رد  هک  دوب  هدـمآ  شرازگ 
دح زا  شیب  ناخاضر  هک  دیازفا  یم  زین  اکیلدج  ناورس  نارهت ، رد  اکیرمآ  یماظن  هتسباو  .دوب » یماظن  يورین  زا  یلاخ  ژد  نیا  ًالمع 

(1) .دروآ ناـغمرا  هب  وا  يارب  ار  سلجم  رکـشت  ریدـقت و  شیپاـشیپ  رما  نیا  و  درک ؛ هغلاـبم  يزوریپ  نـیا  تـیمها  هـنماد و  دروـم  رد 
زا گنه  کـی  تسوگآ 1922 ، رد 14  .داد  خر  ناتـسزوخ  رد  يدـنیاشوخان  ثداوح  وقتیمیـس ، رارف  تسکـش و  زا  سپ  هلـصافالب 
رفن لهچ  هب  کیدزن  .دـنتفرگ  رارق  هلمح  دروم  لیلُـش  مان  هب  ییارـسناوراک  رد  دیـسر  یم  رفن  هب 207  ناشرامـش  هک  یناریا  نایماظن 

زا زین  نارهت  تاعوبطم  دنا ؛ هدز  مادقا  نیا  هب  تسد  هرمحم  خیـش  ناوریپ  هک  تفر  یم  نامگ  ادتبا  رد  .دندش  قرفتم  یقبام  هتـشک و 
تیامح اه  یسیلگنا  بناج  زا  هک  يرایتخب  ریاشع  ناراوس  هک  دش  مولعم  دعب  يدنچ  .دنداد  ربخ  هیضق  نیا  رد  ایناتیرب  نتـشاد  تسد 
ایناتیرب ياه  شالت  زا  یشخب  نیا ، هک  تسین  یکش  هثداح ، نیا  خیرات  نداد  رارق  رظندم  اب  .دنا  هدز  ماع  لتق  نیا  هب  تسد  دندش  یم 
دیدـهت هدرک و  بلط  تمارغ  ناموت  اضر 000/500  تراسخ ، نیا  لباقم  رد  .دـنک  فیعـضت  ار  هنطلـسلا  ماوق  رگید  راب  کی  اـت  دوب 

نینچ مازعا  هک  درک  دزـشوگ  وا  هب  ایناتیرب  هلـصافالب  .تشاد  دهاوخ  لیـسگ  ریاشع  هیبنت  يارب  ار  دوخ  ياهورین  زا  يرامـش  هک  درک 
فالخرب .تسین  هناهاوخریخ  هجو  چـیه  هب  ایناتیرب  راتخم  ریزو  درکیور  : » دـش دـهاوخ  ناشیا  یتیاضران  ثعاـب  بولطماـن و  ییورین 

.دراد رارق  يو  ياه  هتساوخ  اه و  شالت  مود  تیولوا  رد  ناریا ، رد  شمارآ  حلص و  يرارقرب  راتخمریزو ، بانج  تاراهظا  يواعد و 
يرایتخب ناراوس  ایناتیرب ، کیرحت  هب  هک  منک  تابثا  ار  ایناتیرب  هیلع  نایناریا  ماهتا  هک  متـسین  یهاگیاج  رد  دـلفنرک ]  ] هدـنب هکنیا  اـب 

هب یتیمها  چیه  اه  یـسیلگنا  هک  متـسه  نئمطم  اما  دـندرک  ماع  لتق  دـندوب ، رتشوش  هب  تمیزع  لاح  رد  هک  ار  ناریا  یتلود  ياهورین 
.تساعدم نیا  رب  یلیلد  یـصخشم ، هیجوت  چیه  نتـشاد  نودب  ناریا  رد  یـسیلگنا  ياهورین  ندنام  یقاب  دـنهد ؛ یمن  ناریا  تیمکاح 

زا هرفن  گنه 160  کی  ایناتیرب  لباقم  رد  .تسا  هدرک  يراشفاپ  رهشوب  بآدزد و  زا  یـسیلگنا  ياهورین  جورخ  رب  راب  نیدنچ  ناریا 
نهآ طخ  زا  تظافح  يارب  اهورین  نیا  روضح  هک  تسا  یعدم  تسا و  هتشاد  هاگن  هقطنم  نیا  رد  ار  دوخ  يدنه  ياهورین 
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شرازگ زا  یخرب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هتخاس  رقتـسم  ار  دوخ  ياـهورین  زا  رفن  ایناتیرب 600  زین  رهشوب  رد  .تسا  يرورض 
يارب ار  دوخ  ياهورین  زا  نت  تسا 3000  رـضاح  هک  درک  مالعا  گنج  ریزو  .دـنهد  یم  ربخ  یکمک  يورین  رفن  ندیسر 800  زا  اه 

هب ار  دوخ  اـیناتیرب  راـتخم  ریزو  یتاداهنـشیپ ، نینچ  لـباقم  رد  .دـنک  مازعا  قطاـنم  نیا  هب  ناریا  سیلگنا - یتفن  تکرـش  زا  تظاـفح 
.دـنام باوج  یب  مه  دـعب  لاس  کی  ات  درک ، بلط  اـه  يراـیتخب  زا  ناـخاضر  هک  یناـموت  500 تمارغ 000 / (1) .دنز » یم  ندینـشن 

رد يرایتخب  ریاشع  نارـس  هچنانچ  درک  دیدهت  ناخاضر  : » دـسیون یم  یم 1923  رد 13  ییاکیرمآ  یماظن  هتـسباو  اکیلدج ، ناورس 
لابند هب  درک ؛ دهاوخ  مازعا  ناشیا  هیبنت  روظنم  هب  ار  دوخ  ياهورین  زا  يرامش  دننکن ، تخادرپ  تمارغ  یتلود  ياهورین  راتشک  ربارب 
تمس هب  روتسد  تفایرد  ضحم  هب  هک  دنا  هدش  هدامآ  نارهت  گنه  هناخپوت  ماظن و  هراوس  ماظن ، هدایپ  زا  هتـسر  نیدنچ  دیدهت ، نیا 

تبقارم تحت  هنایفخم  گنج ، ریزو  روتسد  هب  دننک  یم  یگدنز  نارهت  رد  هک  يرایتخب  نارس  زا  هتسد  نآ  .دننک  تکرح  هقطنم  نیا 
ینلع راکشآ و  ار  دوخ  تفلاخم  ینمشد و  دارفا  نیا  يا  هظحل  هچنانچ  .دوش  يریگولج  تختیاپ  زا  اهنآ  جورخ  زا  ات  دنا  هتفرگ  رارق 
لیابق نیا  بوکرـس  رد  ناخاضر  تیقفوم  يارب  یمهم  لماع  ناشیا  ندش  ینادنز  دنوش و  یم  سبح  فیقوت و  دیدرت  نودب  دـنزاس ،

دریگ و تروص  دوخ ، تیامح  تحت  ياه  يرایتخب  هیلع  یتایلمع  دـهد  هزاـجا  تسناوت  یمن  اـیناتیرب  لاـح  نیا  اـب   (2)« .دوب دهاوخ 
هک مناسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  هک  مرختفم  : » دـسیون یم  یم 1923  رد 17  دـلفنرک  .دوـش  مازعا  هقطنم  نآ  هب  ییورین  نـینچ 

بقع يارب  گنج  ریزو  هک  یلیلد  یـصوصخ ، ییوگتفگ  رد  .دریذـپب  ار  یناـموت  150 تمارغ 000 / تسا  هدـش  رـضاح  گنج  ریزو 
هب .دوشب » گنج  مزاع  هک  تسین  حالـص  ناتـسبات  ندـش  کیدزن  هب  هجوت  اـب  هک  دوب  نیا  درک  هماـقا  دوخ  یلـصا  عضاوم  زا  ینیـشن 

هدنیآ رد  نم  رظن  هب  : » دـسیون یم  نینچ  هنانیبشوخ  دـلفنرک  ربماون 1922 ، رد  ناریا  هب  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  وپـسلیم و  دورو  لابند 
زا .تخانـش  یم  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  دورو  زا  شیپ  هک  تفای  دـهاوخ  یناسنا  زا  توافتم  یـصخش  ار  گنج  ریزو  ایناتیرب  کیدزن 

750 هنایهام 000 / يررقم  ناراشتسم  نیا  هک  اجنآ 

تسوگآ 1922  20 خروم ، 891.00/1230 هرامش 62 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
یم 1923  13 خروم ، 891.20/44 هرامش 195 ، اکیلدج ، شرازگ  - 2
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گنج ریزو  لامعا  هک  تسین  ایناتیرب  نیا  هدنیآ  رد  .دنک  یم  لالقتـسا  ساسحا  گنج  ریزو  دنا ، هدرک  نیمـضت  يو  يارب  ار  یناموت 
ییاه تفرـشیپ  تسا ، هتفرگ  تروص  ریخا  هام  دـنچ  یط  هک  ییاـه  یـسررب  رد  : » يالوج 1923 رد 12   (1)« .درک دـهاوخ  نییعت  ار 

نیکمت يزکرم  تلود  زا  هدروآ و  دورف  میلست  رس  یشروش ، ریاشع  زا  يرایسب  .دوش  یم  هدهاشم  یلخاد  تینما  شمارآ و  رد  یعطق 
يرادربنامرف چیه  دننیب ، یم  ایناتیرب  ياول  تحت  ار  دوخ  ناشیا  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  قرف  عضو  اه  يرایتخب  دروم  رد  اما  .دننک  یم 

(2) .دنرادن » يزکرم  تلود  زا 

اه همانزور  بوکرس 

يو .دش  دـیدج  هنیباک  لیکـشت  رومأم  هیوناژ 1922  رد 22  هلودـلا  ریـشم  درک و  يریگ  هراـنک  هیوناژ 1922  رد 20  هنطلـسلا  ماوق 
یقاب گنج  ترازو  ینعی  دوخ  دنسم  رب  رگید  راب  هپـس  رادرـس  : » دنک یم  هفاضا  ترگنا  .تفرگ  هدهع  رب  ار  هلخاد  ترازو  نینچمه 
هراتس همانزور   (3)« .ریبک يایناتیرب  يارب  کیتاملپید  يزوریپ  ...دش  اقبا  رگید  راب  کی  ناریا  یماظن  روتاتکید  رگید  ترابع  هب  دنام ؛

اه هناخ  ترازو  یک  ات  میهد ؟ تصرف  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  اهراب  اهنآ  یتیافک  یب  هک  یناـسک  هب  دـیاب  یک  اـت  : » دـسیون یم  ناریا 
راب ره  میا و  هدومزآ  ار  اهنیا  اهراب  ام  .دنرادن  روضح  هصرع  نیا  رد  هجو  چیه  هب  تلم  دشاب ؟ یـصخشم  لیلق و  هدع  هگنالوج  دـیاب 

هلودلا ترـصن  هک  دش  یعدم  يا  هلاقم  راشتنا  اب  ناریا  هراتـس  همانزور  هیروف 1922 ، رد 16   (4)« .میا هدرب  یپ  ناشیا  یتیاـفک  یب  هب 
نیلوا اـب  ربارب  هیروف 1922 ، رد 21  ناـخاضر  هلاـقم ، نیا  هب  خـساپ  رد  .تسا  هدوب  هیروف 1921  ياتدوک 21  یلـصا » حارط   » زوریف

رد 1 .دـیمان  اتدوک  هدـنزاس  ربهر و  اهنت  ار  دوخ  نآ  رد  هک  تخاس  رـشتنم  ییالاب  دـنلب  هیمالعا  ناریا  هماـنزور  رد  اـتدوک ، درگلاـس 
نامرف هب  نارهت ، ياه  همانزور  زا  رگید  يرامـش  هارمه  هب  ، » ناریا تاـجن  ناریا و  هراتـس  هک  دـنک  یم  شرازگ  ترگنا  سرام 1922 

یسک اب  ار  هتشذگ  لاس  ياتدوک  ناخاضر  دندرک  نامگ  دنتـشادنپ و  دازآ  ار  دوخ  يا  هزادنا  ات  هک  ارچ  دندش ؛ فیقوت  گنج  ریزو 
هدز قالش  ناریبدرس  زا  نت  ود  ای  کی  یتح  .دنک  یم  تمسق 

یم 1923  17 خروم ، 891.00/1245 هرامش 177 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
يالوج 1923  12 خروم ، 891.00/1246 ، 210 هرامش دلفنرک ، شرازگ  - 2

هیوناژ 1922  23 خروم ، 891.002/98 هرامش 810 ، ترگنا ، مارگلت  - 3
هیوناژ 1922  24 خروم ، 891.002/101 هرامش 810 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 4
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دوخ هیروف 1922 شرازگ 24  هب  دـنک  یم  تفایرد  ناریا  تاجن  همانزور  ریبدرـس  فرط  زا  هک  ار  يا  هماـن  نینچمه  ترگنا  .دـندش »
: دنک یم  همیمض 

نیمز رب  ار  دوخ  ياه  ملق  هنابلطواد  زین  ام  .دـندش  طقاس  یتسه  زا  قرـش ، هراتـس  ناریا و  هراتـس  ياه  هماـنزور  دوردـب ! ناـنهیم : مه 
هچنانچ ادرف ! مه  امش  میور  یم  زورما  ام  .میا  هتسشن  ندش  ینادنز  فیقوت و  راظتنا  رد  میدرک و  لیطعت  ار  دوخ  همانزور  هتـشاذگ و 

یناریبدرس هب  ام و  هب  هک  سلجم  يالکو  امـش  ...دیوش  یم  تازاجم  ینادنز و  ریگتـسد ، دیـشاب ، اتدوک  یلـصا  حارط  نتفای  لابند  هب 
طیارش نیا  رگا  دش ! دیهاوخ  راچد  تشونرس  نیمه  هب  زین  امـش  دیدنخ ، یم  دندش  هتـسب  کلف  بوچ و  هب  نارهت  ناهفـصا و  رد  هک 

نامز رد  هلودلاریشم  بانج  ...دش  دیهاوخ  هتسب  کلف  بوچ و  هب  سلجم  نامتخاس  يور  هب  ور  ًاقیقد  زین  امـش  دوخ  دنک ، ادیپ  همادا 
.دنام دهاوخ  یقاب  امش  نماد  رب  هراومه  گنن  هکل  نیا  .میا  هدش  تیدودحم  راشف و  لمحت  هب  روبجم  ام  هک  تسا  امش  يرگ  يدصت 
شیب میناوتن  هک  تسا  هدش  ثعاب  منک  یم  سفنت  نآ  رد  ام  هک  ییاضف  رد  روسناس ، .درپس  دهاوخ  رطاخ  هب  ار  ییاوسر  نیا  خـیرات ،

(1) دوردب ! نانهیم ، مه  .مینک  زاربا  ار  دوخ  دیاقع  نیا  زا 

همانزور رد  سرام 1922  رد 27  یخرف  هک  يا  هلاـقم  ًاـبقاعتم  ترگنا  .تشادـن  نتفگ  يارب  يزیچ  دراوـم  نیا  رد  هلودلاریـشم  هـتبلا 
: درک دوخ  شرازگ  همیمض  دناسر ، پاچ  هب  تایح 

ارچ میدیسرپ  کلملا  نمتؤم  هلودلاریـشم و  زا  هک  ارچ  راب ؛ نیموس  .دوش  یم  فیقوت  نافوط ، نم ، همانزور  هک  تسا  راب  نیموس  نیا 
.میدش فقوت  نآ  رطاخ  هب  هک  دوب  یمرج  نیا  .دنا  هدش  فیقوت  ناریا  تاجن  دازآ و  ناریا  مادـقا ، نهیم ، ناریا ، هراتـس  ياه  همانزور 
ینامز تدم  رد  ...دش  فیقوت  نم  همانزور  نیاربانب  درادن ؟ تقیقح  نیا  ایآ  .مدـیمان  گنلپ » واگ  رتش   » ار تموکح  نیا  نم  نینچمه 
هرادا هب  هتـسب  تک  هتفای و  ارم  لاح  نیا  اب  مدرب ؛ هانپ  رهـش  نویناحور  هناخ  هب  مدـیزرو ، یم  تفلاخم  ناریا  سیلگنا  همانقفاوت  اـب  هک 

، نم دنمجرا  مرتحم و  تسود  ازریم ، نامیلـس  هدازهاش  ...مدش  هتخادنا  لاچهایـس  هب  اتدوک  حضتفم  هنیباک  نامز  رد  و  دـندرب ؛ سیلپ 
رد ار  قیاقح  نیا 

سرام 1922  1 خروم ، 891.00/1222 هرامش 834 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
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ندرک راهظا  زا  هتفریذـپن و  ار  رطخ  نیا  اـما  تسا ، رادروخرب  تینوصم  زا  مدرم  لـیکو  ناونع  هب  يو  هکنیا  اـب  .درک  حرطم  ناـملراپ 
یلاو ناطلــسلادضع ، هدازهاـش  هناـبآمروتاتکید  راـتفر  زا  نـینچمه  هدازهاــش  .درک  يراددوـخ  سلجم  نحــص  رد  مدرم  تاــیاکش 

يرتدـنمتردق صخـش  هک  متـسه  یعدـم  نم  اـما  .دوـب  يرگید  صخـش  وا  یعقاو  روـظنم  هک  یلاـح  رد  درک ؛ تیاکـش  هاـشنامرک ،
«... درک مهاوخ  مادعا  ار  وا  همکاحم  نودب  دنک ، يدزد  نارق  کی  یتح  یـسک  رگا  : » دیوگ یم  هک  دراد  روضح  نارهت  رد  نانچمه 
یم یساسا  نوناق  هک  تسا  يزیچ  نیا  ایآ  .دندرک  یمن  رداص  يا  هناهاش  رماوا  نینچ  زگره  دنتشاد ، ییادخ  ياعدا  هک  رـصم  هنعارف 

یغای کی  یشروش ، کی  دنک ، یچیپرس  يراک  نینچ  زا  هک  یسک  دوش و  هتشاذگ  مارتحا  یساسا  نوناق  هب  دیاب  نم  رظن  هب  دیوگ !؟
ریخا لاس  جـنپ  رد  هک  یماظن  تموکح  دوش ؛ هتـشادرب  تسیاب  یم  اه  ناتـسا  رگید  نارهت و  رد  یماـظن  تموکح  ...دوش  یم  هدـیمان 

دوخ ياه  هناخ  هب  دیاب  یـسایس  نایدیعبت  ناینادنز و  .تسا  هدـش  دـیدشت  شیپ  زا  شیب  یگزات  هب  هدـناسر و  ناشبل  هب  ار  مدرم  ناج 
ناهاوخ ام  .دریگ  رارق  حالـصا  رظندیدجت و  دروم  هدـش و  هئارا  سلجم  هب  تسیاب  یم  گنج  ترازو  ینویلیم  هن  هجدوب  .دـندرگزاب 

رترب هک  میـسانش  یمن  ار  یتردق  ام  .دننک  تظفاحم  روشک  زا  نوناق  نداد  رارق  رظندم  اب  هک  میتسه  يدنمتردق  گنج  ریزو  تلود و 
« .دشاب هنیباک  سلجم و  زا 

هب هلاقم  نیا  رد  هدنـسیون  .دیـسر  پاـچ  هب  تلم » يدازآ و  تلم ، قوقح   » ناونع اـب  يا  هلاـقم  تاـیح  هماـنزور  زا  هرامـش  ناـمه  رد 
ناکیپ كون  هک  دوب  نشور  ًالماک  اما  دربب ؛ یمان  ناـخاضر  زا  درکن  تأرج  اـما  درک  هلمح  کـلملا  نمتؤم  هلودلاریـشم و  تامادـقا 

: دوب ناخاضر  هجوتم  يو  تالمح 

.دنا هداد  رارق  دوخ  یـصخش  عفانم  هب  ندیـسر  رازبا  ار  یماظن  یتموکح  اه ، تارکوتـسیرآ  اه و  تسیلاتیپاک  هک  تسا  لاس  نیدـنچ 
روشک نیا  نونکا  دـنوش و  یم  قیوشت  کیرحت و  ایناتیرب  بناج  زا  اهنآ  .دنتـسه  دادبتـسا  ینعی  دوخ  هاوخلد  تموکح  لابند  هب  اهنآ 

ار اه  همانزور  لیلد  نودب  اهنآ  .دنناسر  یم  لتق  هب  یتح  هدرک و  دـیعبت  هجنکـش و  ار  نآ  مدرم  دـنرب و  یم  شیپ  یهابت  تمـس  هب  ار 
زین ار  وا  دوخ  هدرک و  تراغ  ار  وا  هناخ  هنابش  سیلپ  دنزب ، مد  ناشیا  یناطیش  فادها  هیلع  دنک  تأرج  یسک  رگا  .دننک  یم  فیقوت 

یتح قرفتم و  هلصافالب  دننک ، عمجت  یناکم  رد  رفن  دنچ  رگا  .دزادنا  یم  لاچهایس  هب 
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مکح : » لثم يا  هنارمآ  ماکحا  دریگ ، یم  لکش  یساسا  نوناق  ساسا  رب  نآ  یتموکح  بوچراچ  هک  يروشک  رد  .دنوش  یم  ریگتسد 
؟ تسانعم هچ  هب  دـش »! مهاوخ  تحاراـن  رایـسب  !«، » درک مهاوخ  تازاـجم  !«، » منکـش یم  ار  اـه  ملق  !«، » مهد یم  ناـمرف  !«، » منک یم 

يا هناربکتم  ياهروتـسد  نینچ  دنتـشاد ، رما  تحت  یماظن  يورین  اـه  نویلیم  هتـشاد و  ظـفاحم  زا 000/300  شیب  هک  ییاـهروطارپما 
هچ هب  هیلام  گنج و  ترازو  ندرک  ماغدا  ...دـنداد  یمن  زورب  دوخ  زا  يا  هنارـسدوخ  هنادبتـسم و  راتفر  نینچ  دـندرک و  یمن  رداص 

؟ تسانعم

: دسیون یم  هداد و  زورب  دوخ  زا  يرایسب  تراسج  لیروآ 1922  رد 3  تقیقح  همانزور 

ار ناراگن  همانزور  نارونخس و  ملق ،» نتـسکش   » و نابز » ندیرب   » اب هک  دنک  زاجم  ار  یماظن  تموکح  نیا  هک  دراد  دوجو  ینوناق  ایآ 
رد ایآ  دنک ؟ دیعبت  ینادنز و  ار  اه  همانزور  ناریبدرس  هک  تسا  هداد  هزاجا  یماظن  تموکح  نیا  هب  نوناق  ایآ  دنک ؟ باعرا  دیدهت و 

، هرادا دوخ  نامرف  تحت  ار  اوق  لک  هدوب ، گنج  ریزو  نامز  کی  رد  دـناوت  یم  هنیباـک  ياـضعا  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  رکذ  نوناـق 
؟ دنک تلاخد  یتموکح  روما  رگید  ییاضق و  روما  رد  یماظن  تموکح  مسا  هب  نینچمه  دنک و  تیریدم  ار  میقتـسمریغ  ياه  تایلام 

مدرم تیاکش  عنام  هک  تسا  نوناق  نیا  ایآ  تسین ؟ دادبتسا  نیا  ایآ  تسا ؟ هدش  هدرمـش  زاجم  یـساسا  نوناق  رد  ییالیتسا  نینچ  ایآ 
خیش لتاق  هنطلسلا  ربخم  نوناق ، ایآ  .دش  تراغ  اه  قازق  تسد  هب  مدرم  نیا  هزاغم  هناخ و  یتوهال ، تسکـش  زا  سپ  دوش ؟ یم  زیربت 
هداد نیمـضت  وا  هب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ناجیابرذآ  تارکومد  بزح  يربهر  اه  دعب  هک  يا  ینابایخ  دشخب ؟ یم  ار  ینابایخ  دـمحم 

.دوش سلجم  دراو  دش 

تایح همانزور  ریبدرس  یفسلف ، يوروش و  ترافس  هب  نافوت  همانزور  ریبدرس  یخرف ، هک  دش  ببس  اه  ضارتعا  نیا  ربارب  رد  شنکاو 
نوناق هک  میتسه  نیا  ناهاوخ  ام  دـنوش ؛ فقوتم  ییاه  شنکاو  نینچ  هک  میتسه  نیا  ناهاوخ  ام  .دـنربب  هانپ  میظعلادـبع  هاـش  مرح  هب 
هنیباک ياضعا  زا  یکی  مییوگ  یم  ام  .دوشن  لامیاپ  دندش ، دیهـش  تکلمم  نیا  يدازآ  هار  رد  هک  یناسک  نوخ  هرمث  ینعی  یـساسا ،

.دشاب تکلمم  نیا  عزانمالب  تردق  دیابن 

هک ناریا ،» مالسا و  مان  هب   » ناونع تحت  يا  همان  دش ، ناخاضر  هب  هک  یتالمح  ربارب  رد 
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: دیسر پاچ  هب  ناریا  همانزور  رد  سرام 1922  خیرات 30  هب  دوب ، هدیسر  رجات »  » ياضما 207 هب 

مه هک  ینامز  رد  دُرب ؛ یم  جـنر  یگتفـشآ  رقف و  یبارخ ، زا  هدـش و  نوگانوگ  ضارما  لمحتم  ناریا  یمالـسا  روشک  هک  یناـمز  رد 
هدرک و ریقحت  ار  ام  نامنانمشد  هک  ینامز  دندوب ؛ هدش  سویأم  ًالماک  هتسناد و  نکممان  ار  يرییغت  هنوگ  ره  ام  رصنع  تسـس  نانهیم 
گنج و ریزو  هپـس ، رادرـس  ناـخاضر  فرـشا  ترـضح  میتسین ، لقتـسم  یتموکح  ندـنادرگ  هب  رداـق  هک  دوب  نیا  اـم  زا  اـهنآ  یقلت 

نارسفا هناعاجش ، یتکرح  رد  تسا ، هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  یتسرپ  نطو  ینتورف و  تعاجـش ، هراومه  هک  یـسک  اوق ، لک  هدنامرف 
رد يو  راگدرورپ ، ددم  يرای و  هب  .تفرگ  تسد  هب  ار  ناریا  یماظن  روما  دوخ  دـناشک و  ریز  هب  یهدـنامرف  هاگیاج  زا  ار  شزرا  یب 
یم یناریا  کی  هک  درک  تباث  همه  هب  وا  درک ؛ ایحا  دوبن ، یقاب  نآ  زا  يزیچ  مان  زج  هک  ار  ناریا  یماظن  تردق  هاتوک ، ینامز  تدـم 
لاس زا  سپ  ییاپورا  رـسفا  هاجنپ  دناسر ، ماجنا  هب  هام  دنچ  یط  وا  هک  يراک  میناد  یم  ام  همه  .دنک  یهدنامرف  ار  نوشق  کی  دـناوت 

يرایسب تامدخ  زین  یماظنریغ  ياه  نامزاس  رد  يو  یماظن ، ياهدرواتسد  تاحالـصا و  زا  يادج  .دندماینرب  نآ  هدهع  زا  شالت  اه 
نانزهار نایغای و  هدرک و  راهم  ار  يرگیپسور  يو  .تسا  هدرک  تمدـخ  ناریا  هب  مه  مالـسا و  هب  مه  يو  .تسا  هدـناسر  ماجنا  هب  ار 

همان نیا  هک  یناسک  ام ، نیاربانب  .دوش  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  میرامشرب  کی  هب  کی  ار  وا  تامدخ  میهاوخب  رگا  .درک  بوکرس  ار 
یم تلئـسم  ار  يو  تیقفوم  نانم  راـگدرورپ  زا  میهن و  یم  جرا  ار  يو  ياـه  شـالت  تامدـخ و  بلق  میمـص  زا  میا ، هدرک  اـضما  ار 

ناردارب مامت  ناریا و  نوشق  هتـسیاش  هدـنامرف  فرـشا ، ترـضح  راثن  ار  دوخ  ياـه  شاـبداش  اـه و  تینهت  نیرتمرگ  ناـیاپ  رد  .مینک 
ناریا ناملسم  مدرم  ًاصوصخ  نیملسم  مالـسا و  یبایماک  تفرـشیپ و  وا  زا  میتسه و  لاعتم  رداق  راذگرکـش  ام  .مینک  یم  دوخ  یماظن 

.میراتساوخ (1) ار 

یم مشچ  هب  لصف  نیا  رد  هک  یتیعقاو  نیرت  هتـسجرب  : » دنک یم  لیلحت  نینچ  نیا  ار  تاعوبطم  روسناس  ریثأت  دـعب  هام  دـنچ  دـلفنرک 
اه كرت  ياه  يزوریپ  ساکعنا  دروخ ،

لیروآ 1922  3 خروم ، 891.00/1223 هرامش 848 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
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دوخ تمـس  هب  زین  نایناریا  اه ، يزوریپ  نیا  لابند  هب  هک  تفر  یم  نامگ  ربتکا  هام  نیزاـغآ  ياـهزور  رد  .تسا  ناریا  تاـعوبطم  رد 
داتفا و هار  هب  يدـیدج  نامتفگ  ناملراپ  رد  .درک  مالعا  اراکنآ )  ) هرقنآ هب  ار  دوخ  کیربت  مایپ  تموکح  .دـننک  يور  شیپ  یهاگآ 

يریگ تهج  لابند  هب  اه  همانزور  دنهد ؛ تهج  قایتشا  روش و  نیا  هب  دندرک  یعس  تاعوبطم  .دمآ  نایم  هب  نیملـسم  داحتا  زا  نخس 
هب ترفن  مشخ و  جوم  هک  ینامز  اما  .دننزب  نماد  ریبک  يایناتیرب  هیلع  یتیاضران  تفلاخم و  هب  دندیـشوک  هکلب  دندوبن  یفنم  ای  تبثم 

يارب يزوریپ  چیه  نایناریا  رظن  زا  هک  درک  یم  نامگ  صخـش  هک  يروط  هب  تسکـش ، مه  رد  ناهگان  دیـسر ، دوخ  عافترا  نیرتالاب 
(1) .تسا » هدشن  لصاح  اه  كرت 

هنطلسلا ماوق  تشگزاب 

تسد يارب  ناریا  سیلگنا - تفن  تکرش  زا  تیامح  رد  هلودلاریـشم  هک  اجنآ  زا  میا ، هداد  حرـش  يرگید  شهوژپ  رد  هک  روطنامه 
.تخیگنارب ار  اـیناتیرب  یتیاـضران  دز ، زاـب  رـس  تکرـش  نیا  تساوـخرد  نتفریذـپ  زا  درک و  یهاـتوک  لامـش  تـفن  زاـیتما  هـب  یباـی 

ترازو رتفد  رد  اکیرمآ ، هجراخ  ریزو  نواعم  گنیرید ، اب  هیروف 1922  خیرات 2  رد  نتگنشاو ، رد  ناریا  راتخمریزو  ءالع  نیسح  (2)
نطو ياهارزولا  سیئر  دـنک  یم  شالت  ایناتیرب  هک  درک  یم  يراشف  اپ  رما  نیا  رب  ًادـیدش  ناریا  راتخم  ریزو  : » درک تاقالم  هجراـخ ،
یلمع ناریا  رد  ار  ناشیا  ياه  هتـساوخ  هک  دروایب  راکرـس  ار  يا  هنیباک  دـناوتب  اـت  درادرب  هار  رـس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تسرپ 

رت و میخو  زور  هب  زور  ناریا  رد  عاضوا  هک  تسا  هدرک  مالعا  يو  هب  یمارگلت  رد  ارزولا  سیئر  هک  درک  هفاـضا  راـتخمریزو  .دزاـس 
هلودلاریـشم هب  هنامرحم » رایـسب  یـصخش و   » يا همان  لاسرا  اب  نرول  یـسرپ  رـس  هیروف 1922 ، رد 27   (3)« .دوش یم  رت  كاـنرطخ 

ناواـت دزرو ، فاکنتـسا  ناریا  سیلگنا - لـیوا و  درادناتـسا  تکرـش  ود  هب  كرتـشم  زاـیتما  ياـطعا  اـب  سلجم  رگا  هک  داد  رادـشه 
هفاضا همادا  رد  (4) و  تخادرپ دهاوخ  ینیگنس 

هیوناژ 1923  10 خروم  ، 891.00/1240 ربماسد 1922 ، ربتکا  ياه  هام  هب  زوبرم  دلفنرک ، یلصف  شرازگ  - 1
صص 167-173  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 2

هیروف 1922  2 خروم ، SO/130-891.6363 رچلف ، هب  گنیرید  هیغالبا  - 3
تـساوخ یم  ناریا  تلود  نامز  نآ  رد  تسا ؛ لیوا  درادناتـسا  ییاـکیرمآ  تکرـش  هب  لامـش  تفن  زاـیتما  ياـطعا  هراـبرد  ثحب  - 4

راکشآ ياهتفلاخم  هسیسد و  اب  رما  نیا  .دشارتب  یبیقر  اهیسیلگنا  يارب  دنک و  زاب  ناریا  تفن  هصرع  هب  ار  اهییاکیرمآ  ياپ  هلیـسونیدب 
تکرـش کی  رثکادـح  ای  دوش ؛ هداد  ناـنآ  هب  یماـمت  هب  اـی  لامـش  تفن  زاـیتما  دـندوب  بلطواد  هک  دـش ؛ وربور  اهیـسیلگنا  ناـهنپ  و 

( راتساریو  ) .دوش کیرش  لامش  تفن  جارختسا  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  اب  ییاکیرمآ 
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يارب نآ  ندوب  یتایح  هلئـسم و  نیا  تیـساسح  دوبن  رگا  .دـییامرف  هعلاطم  تقد  هب  ار  هماـن  نیا  مراد  اـضاقت  یلاـعبانج  زا  : » دـنک یم 
، تسا هدافتسا  لباق  امش  رظن  هب  هک  تسا  هدش  حرطم  يواعد  همان  رد  هچنانچ  .مدش  یمن  فیرـش  تاقوا  عدصم  هجو  چیه  هب  ناریا ،

حرطم ًاحیرـص  هک  یعوضوم  زا  یباوصان  تشادرب  یلاع  بانج  هک  متـسه  نئمطم  ًالماک  .دـیریذپب  ار  اـهنآ  هک  مراد  اـضاقت  امـش  زا 
ياضاقت هک  درک  تساوخرد  زین  اـکیرمآ  ترافـس  زا  نرول  هک  درک  شاـف  هیـضق  نیا  شرازگ  رد  ترگنا  .تشاد » دـیهاوخن  مدرک ،

تاماقم تاعالطا  هک  اجنآ  زا  درک  مالعا  هتـسناد و  راک  نیا  زا  روذعم  ار  دوخ  ترافـس  اما  : » دنک هبلاطم  هلودلاریـشم  زا  ار  یهباشم 
هئارا ار  يداهنـشیپ  نینچ  دـنرادن  هزاـجا  ترافـس  تاـماقم  تسین ، لـماک  نشور و  یفاـک  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  دروم  رد  تراـفس 

ار یمارگلت  ود  تفر و  گنیرید  تاقالم  هب  نتگنـشاو  رد  ایناتیرب  ياربک  ترافـس  فرط  زا  نوتلیچ  سرام 1922 ، رد 13  (1) .دننک »
زا يرگید  : » دوب هلودلاریـشم  زا  اـیناتیرب  دـح  زا  شیب  یتیاـضران  زا  یکاـح  مارگلت  ود  ره  درک ؛ هدـهاشم  دوـب ، هدیـسر  نارهت  زا  هک 

سیئر طلغ  تاروصت  ررکم  حیحـصت  دنک  یم  ناعذا  ایناتیرب  راتخمریزو  ...دهد  یم  ربخ  ایناتیرب  راتخمریزو  ارزولا و  سیئر  تاقالم 
ناتسد اب  هک  تسا  دعتسم  ًالماک  ناریا  ینونک  تلود  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنک  یم  هفاضا  تسا و  هدرک  هفالک  ار  وا  ارزولا 

هدش راکـشآ  ًاررکم  هک  روطنامه  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ  فارگلت  رد  سرام 1922  رد 16  ترگنا   (2)« .دنک دوبان  ار  دوخ  دوخ ،
لیوا درادناتسا  نیب   ] ریخا تکراشم  داهنشیپ  نیا  تسا و  هداد  ایناتیرب  مغریلع  ار  اکیرمآ  هب  یتفن  زایتما  داهنشیپ  اب  ناریا  تلود  تسا 

، تسا هدادـن  تروص  یمـسر  مادـقا  نونکات  سلجم  هکنیا  اب  .تسا  هدـش  وربور  مامت  یلابقا  یب  اب  ناریا ] سیلگنا و  تفن  تکرـش  و 
رگا صوصخ  هب  دوب ؛ دـهاوخ  یعطق  ًابیرقت  سلجم  فرط  زا  نآ  ندـش  در  دوش ، هئارا  دوخ  یلعف  بلاـق  رد  روکذـم  زاـیتما  هچناـنچ 

سرام رد 18  ءالع  نیسح  (3) .دنک » نیمأت  لقتـسم  تروص  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  هجدوب  دوش  قفوم  کیدزن  هدـنیآ  رد  ناریا  تلود 
تاقالم گنیرید ، اب   1922

سرام 1922  15 خروم ، SO/161-891.6363 هرامش 839 ، مئامض ، ترگنا و  شرازگ  - 1
سرام 1922  13 خروم ، SO/160-891.6363 وپسلیم ، هب  گنیرید  هیغالبا  - 2
سرام 1922  16 خروم ، SO/162-891.6363 هرامش 33 ، ترگنا ، مارگلت  - 3
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ناریا راتخمریزو  ...تسا  هتشون  ناریا  يارزولا  سیئر  هب  ار  یتسیاشان  رایـسب  همان  ایناتیرب  راتخمریزو  هک  تشاد  راهظا  يو  : » دنک یم 
ار دوخ  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  فدـه  اـهنت  تفگ  درک و  هراـشا  اـیناتیرب  ریذـپان  هیجوت  هناراـکزواجت و  درکیور  هب  سپس 

لیوا درادناتسا  نایم  تکارـش  حرط  سلجم  لیروآ ، هام  نیزاغآ  ياهزور  رد   (1)« .دنزاس یلمع  ناریا ، تلم  قوقح  هب  هجوت  نودـب 
ود : » تسا رارق  نیا  زا  لیروآ  رد 24  رنیکسا  مارگلت  .درک  در  لامش ) تفن  جارختسا  صوصخ  رد   ) ار ناریا  سیلگنا  یتفن  تکرش  و 

ینوگنرس هعیاش  ارجام ، نیا  زا  سپ  هلـصافالب  (2)« .درک در  دوب ، هدـش  هئارا  نآ  هب  هک  ار  تکارـش  حرط  ناریا  ناـملراپ  شیپ ، هتفه 
رد اکیرمآ  دیدج  راتخمریزو  دلفنرک ، فزوج  هب  یمارگلت  رد   (3) زویه یم 1922 ، رد 12  .دـیچیپ  اج  همه  رد  هنیباک  عوقولا  بیرق 

« .تسا ناـنتما  بجوـم  مارگلت  قـیرط  زا  بلطم  نـیا  دـییأت  .دـنهد  یم  ربـخ  هنیباـک  لـالحنا  زا  تاـعوبطم  : » دـنک یم  مـالعا  نارهت ،
شرازگ رد  دـلفنرک  .تفای  راشتنا  دـعوم  زا  شیپ  یمک  وا  يریگ  هرانک  ربخ  درک و  يریگ  هراـنک  یم 1922  رد 29  هلودلاریشم  (4)

هب گنج  ریزو  ناخاضر ، يو ، ياه  شرازگ  ساسا  رب  .دـنک  یم  هراشا  هلودلاریـشم  زا  اه  یـسیلگنا  رایـسب  یتیاـضران  هب  دوخ  ياـه 
هرانک دوخ  تمس  زا  ًاروف  هدرک و  تعاطا  هدز  تشحو  هلودلاریشم  دنک .» كرت  ار  دوخ  هناخ  دیابن   » تسا هداد  روتسد  ارزولا  سیئر 
زایتما نداد  هب  راداو  ار  ناریا  تلود  ات  دـننک  یم  هدافتـسا  ینکمم  هلیـسو  ره  زا  اـه  یـسیلگنا  : » دـیازفا یم  دـلفنرک   (5) .درک يریگ 

(6) .تفرگ » تروص  اتسار  نیمه  رد  زین  هلودلاریشم  هنیباک  ندرک  نوگنرس  ...دننک 

نم هب  نینچمه  ءالع ] نیسح   ] يو : » تسـشن سلاد  نلآ  اب  وگتفگ  هب  اکیرمآ ]  ] هجراخ ترازو  رد  ءالع  نیـسح  نئوژ 1922 ، رد 8 
يو .دش  دـهاوخ  باختنا  دـیدج  هنیباک  لیکـشت  يارب  هنطلـسلا  ماوق  ًالامتحا  تسا ، هدیـسر  وا  تسد  هب  هک  ییاه  شرازگ  رد  تفگ 

، دهد هنیباک  لیکشت  يو  هچنانچ  نیاربانب  .درک  هئارا  ار  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  مادختـسا  حرط  راب  نیلوا  هک  تسا  یـسک  ماوق  دوزفا ،
رد ار  دوخ  هتشذگ  تسایس  هک  تسین  یکش  نیرتکچوک 

سرام 1922  20 خروم ، SO/171-891.6363 گنیرید ، هیغالبا  - 1
لیروآ 1922  24 خروم ، SO/191-891.6363 رنیکسا ، مارگلت  - 2

Hughes - 3
یم 1922  12 خروم ، SO/201a-891.6363 هرامش 35 ، دلفنرک ، هب  زفاه  لمعلاروتسد  - 4

يالوج 1923  15 خروم ، 891.00/1247 نئوژ 1923 ، ات  لیروآ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 5
ربماتپس 1922  4 خروم ، SO/245-891.6363 هرامش 66 ، دلفنرک ، مارگلت  - 6
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يالکو يأر  قافتا  هب  رظن  : » دـسیون یم  ءالع  نیـسح  هب  یمارگلت  رد  هنطلـسلا  ماوق  نئوژ 1922 ، رد 13  (1) .تفرگ » دـهاوخ  شیپ 
ملیام هک  اجنآ  زا  اما  ما ، هدرکن  یفرعم  ار  دوخ  هنیباـک  زونه  نم  .متفریذـپ  ار  ارزو  تساـیر  بصنم  هاـش ، روتـسد  دـییأت و  سلجم و 

رد  (2)« .مزاس هاگآ  ار  امش  رتدوز  هچ  ره  هک  متشاد  رارصا  ددرگ ، راکشآ  یتسرد  هب  یتفن  زایتما  دروم  رد  سلجم  رد  ریخا  يایاضق 
يور هب  ار  اهرد  بیترت  نیدب  هدرک و  حالصا  ار  ربماون 1921  زایتمالا 23  قح  نوناق  يا ، هحیال  بیوصت  اب  سلجم  نئوژ 1922 ،  10

تشونور يو  تفر ؛ اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  ءالع  نیسح  نئوژ 1922 ، رد 14   (3) .دوشگ لیوا  رلکنیس  یکرویوین  یتفن  تکرش 
، دـناسر امـش  عـالطا  هب  زورید  هجراـخ  ترازو  : » داد رارق  اـکیرمآ ]  ] هجراـخ ترازو  راـیتخا  رد  ار  هنطلـسلا  ماوـق  نئوژ  مارگلت 13 

ناگدـنیامن .دیـسر  سلجم  بیوصت  هب  نئوژ  رد 10  دوب ، هدـش  هئارا  هتـشذگ  لاس  ربماون  هماـنعطق  لوا  دـنب  لـیمکت  رد  هک  یممتم 
تکرـش هچناـنچ  دـنتفرگ  میمـصت  ناگدـنیامن  نیا  نیارباـنب  .دـنناد  یم  ناریا  عـفن  هب  ار  رلکنیـس  یتـفن  تکرـش  ياـه  حرط  سلجم 

زا کی  ره  هب  زایتما  نداد  يارب  ار  يدعب  هنیباک  تسد  درواین ، دورف  ناریا  تلود  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  میلـست  رـس  لیوا  درادناتـسا 
يارب هیضق  نیا  زا  نیفرط  هک  دیشاب  رایشوه  ًالماک  تسیاب  یم  امش  ...دنراذگب  زاب  ییاکیرمآ  لقتسم  ریذپ و  تیلوئسم  ياه  تکرش 

لیکشت نئوژ 1922  رد 17  هنطلـسلا  ماوق  هنیباک  نیمود   (4)« .دـنربن هرهب  ییاکیرمآ  هیامرـس  ندـناسرت  ای  ناریا و  نتخاس  رابتعا  یب 
هنیباک دروم  رد  ءالع  نیـسح  .دـنام  یقاب  گنج  ترازو  دوخ ، دنـسم  رب  زین  اضر  .دوب  زین  هجراخ  ریزو  بصنم  راد  هدـهع  يو  .دـش 

میقتـسم لرتنک  نینچمه  هلودلاریـشم و  ندـش  رانکرب  تردـق و  هب  هنطلـسلا  ماوق  ددـجم  تشگزاب  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  دـیدج 
اکیرمآ ربارب  رد  ار  ناریا  یلعف  یسایس  یشم  طخ و  هک  تسا  یـسک  ماوق ]  ] يو .دنتـسه  یمهم  رایـسب  عیاقو  روشک ، یجراخ  طباور 
هدـحتم تالایا  اب  هناتـسود  طباور  نتخاس  رت  مکحتـسم  ناـهاوخ  هراومه  ناریا  مدرم  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  .تسا  هدرک  میـسرت 

يارب هک  یتارکاذم  دوش ؛ متخ  يدیفم  جیاتن  هب  تسا ، هدش  زاغآ  شیپ  لاس  کی  زا  هک  یتارکاذم  دنراودیما  دنتسه و 

نئوژ 1922  10 خروم ، SO/210-891.6363 وپسلیم ، هب  سلاد  هیغالبا  - 1
نئوژ 1922  14 خروم ، SO/218-891.6363 مئامض ، وپسلیم و  هیغالبا  - 2

نئوژ 1922  12 خروم ، SO/214-891.6363 هرامش 22 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 3
نئوژ 1922  14 خروم ، SO/218-891.6363 مئامض ، وپسلیم و  هیغالبا  - 4
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یم رکذتم  دلفنرک   (1)« .تخاس نئمطم  يداصتقا  يزاسون  تفرشیپ و  هب  ار  ناریا  تفرگ و  رـس  یکینکت  يداصتقا و  ياه  يراکمه 
هب ماوق   » دیازفا یم  و  دشاب » یم  ییاکیرمآ  ناراشتسم  يرای  ناهاوخ  هناقاتـشم  تسا و  اکیرمآ  رادفرط  ًالماک   » دیدج هنیباک  هک  دوش 

ییاکیرمآ ناراشتسم  زا  یهورگ  وپسلیم و  هنطلـسلا ، ماوق  یتفن ، تاقفاوت  رب  هوالع   (2)« .تسا هدش  لیدبت  یسیلگنادض  رـصنع  کی 
شوخ ایناتیرب  جازم  هب  نادـنچ  يو ، هنیباک  لیکـشت  هنطلـسلا و  ماوق  ددـجم  ندـمآ  راـک  يور  .دروآرد  ناریا  تلود  مادختـسا  هب  ار 

يدانسا هنطلسلا  ماوق  لباقم ، رد  .دننک  يریگولج  وا  ددجم  باختنا  زا  ماوق ، يراوخ  هوشر  نتخاس  عیاش  اب  دندرک  شالت  اهنآ  .دماین 
ددجم ندمآ  راک  يور   (3) .دناسر یم  تابثا  هب  نارهت  رد  ار  ایناتیرب  لماوع  داسف  يراوخ و  هوشر  هک  داد  رارق  دـلفنرک  رایتخا  رد  ار 
تیاهن رد  هک  تشاد ؛ لابند  هب  ناخاضر  ماوق و  نایم  ار  یتخس  هعزانم  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  وقتیمیس  بوکرـس  هنطلـسلا و  ماوق 

رد 14 هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  .دـمآ  نوریب  زوریپ  هعزاـنم  نـیا  زا  دـش ، یم  تیاـمح  شترا  اـیناتیرب و  بناـج  زا  هـک  ناـخاضر ،
نیا نایم  هعزانم  عورـش  هطقن  روکذم ، هثداح  دندرک ؛  (4) ماع لتق  ار  ناریا  یتلود  ياهورین  زا  يرامـش  اه  يرایتخب  تسوگآ 1922 

.دش زاغآ  نارهت  رد  يدوهی » دض   » ياه شروش  نایرج ، نیا  لابند  هب  .دوب  نت  ود 

ربماتپس 1922 رد  يدوهی » دض   » ياه شروش 

: تخاس ایهم  ار  يدوهی » دض   » ياه شروش  رتسب  ییاکیرمآ ، ناراشتـسم  ماگنه  دوز  دورو  نارهت و  رد  یتفن  تارکاذـم  دـنور  همادا 
تکرـش ود  هب  طوبرم  ياهداهنـشیپ  هنطلـسلا ، ماوق  ارزولا ، سیئر  تسوـگآ  رد 13  هک  مناـسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  »

نیا دروم  رد  یمادـقا  زور  نآ  رد  سلجم  ...درک  هئارا  سلجم  هب  يرظنراهظا  ای  هیـصوت  چـیه  نودـب  ار  رلکنیـس  لـیوا و  درادناتـسا 
ًاتقوم سلجم  مرحم ، هام  ياهزور  ندیـسر  ارف  لیلد  هب  درک ؛ لوکوم  سلجم  يدـعب  هسلج  هب  ار  نآ  یـسررب  دادـن و  تروص  هحیـال 

راکفا .دش  یم  سلجم  عضوم  دروم  رد  يرایسب  ياه  ینز  هنامگ  تدم ، نیا  لالخ  رد  .درک  لیطعت  ار  دوخ  راک 

نئوژ 1922 خروم 19  ، 891.002/103 زفاه ، هب  یئالع  همان  - 1
نئوژ 1922 خروم 20  ، 891.002/105 هرامش 27 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

صص 179-181 ، Majd, Oil and the Killing of the American Consulin Tehran - 3
تسا ناتسزوخ  رد  لیلج  يارسناوراک  رد  ماع  لتق  هب  هراشا  - 4
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ود ره  ندرک  میلـست  اـب  ارزولا  سیئر  دـننک  یم  ساـسحا  مدرم  اریز  دـنک ؛ یم  نیـسحت  ار  ارزولا  سیئر  درکلمع  تدـش  هب  یمومع 
یلم عفانم  هب  ار  دوخ  رایسب  هجوت  هدرک و  تابثا  اه  تکرش  نیا  هب  ار  دوخ  تین  نسح  یلبق ، رظنراهظا  ای  هیصوت  چیه  نودب  داهنـشیپ 
حرط نیا  : » دنک یم  هئارا  سلجم  هب  ار  اهداهنشیپ  زا  يدیدج  بیکرت  هنطلـسلا ، ماوق  ربماتپس 1922 ، رد 21  .تسا » هداد  ناشن  ناریا 

يدوز هب  هدیـسر ، نم  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  .دـش  هداد  عاـجرا  سلجم  ياـه  نویـسیمک  زا  یکی  هب  ًاروف  دـیدج ، يداهنـشیپ 
حرط نیا  هصخـشم  نیرت  هتـسجرب  ...دوش  هداد  تبثم  باوج  حرط  نیا  هب  دور  یم  راظتنا  هدش و  صخـشم  نویـسیمک  نیا  راک  هجیتن 
نیب شوخ  هدـحتم  تـالایا  هب  اـهنت  هدـنیآ  رد  دوـخ  هعـسوت  دـشر و  يارب  ناریا  اریز  تسا  ییاـکیرمآ  تکرـش  کـی  زاـیتما  ياـطعا 

ربماتپس رد 23  یتفن  هحیال  بیوصت  ندرک  جراخ  نایرج  زا  یسایس و  نارحب  کی  داجیا  يارب  يدوهی » دض   » ياه شبنج   (1)« .تسا
یتفن زایتما  ییاـهن  بیوصت  زا  شیپ  زور  ود  تسرد  داد ؛ خر  هباـشم  یثداوح  زین  دـعب  لاـس  ود  .دـندوب  هدـش  يزاـس  هنحـص   1922

یغولش نیا  هک  تفر  یم  راظتنا  هوالع  هب  .دیسر  لتق  هب  يربمیا  يالوج 1924 ، رد 18  سلجم ، رد  لیوا  رلکنیس  یکرویوین  تکرش 
قیوعت هب  مک  تسد  دـننک  تکرح  ناریا  تمـس  هب  كروـیوین  زا  ربـتکا  لوا  زور  دوـب  رارق  هک  ار  شناـهارمه  وپـسلیم و  تکرح  اـه 
تیمها ربماتپـس 1922 ، يدوهی » دض   » حالطـصا هب  تاشاشتغا  .درک  زاغآ  ار  دوخ  ترفاسم  عقوم  هب  وپـسلیم  نیا  دوجو  اب  .دـنزادنین 
لوسنک يربمیا  لتق  هب  رجنم  هک  تسا  يالوج 1924  رد  ییاهبدض »  » حالطـصا هب  تاشاشتغا  هب  هیبش  رایـسب  هک  ارچ  دراد ؛ يا  هژیو 

.دش نارهت  رد  اکیرمآ 

نادنمراک زا  یکی  .تخاس  هتفشآ  ار  نارهت  رهش  ياضف  يدوهی  دض  ياه  شروش  ربماتپس 1922 ، مود  تسیب و  ات  مهدزون  ياهزور 
قیقحت و يارب  ار  هناـخ  ترافـس  مجرتـم  حـلاص ، اـشاپ  یلع  دـلفنرک ، تفرگ و  رارق  متـش  برـض و  دروم  اـکیرمآ  ترافـس  يدوهی 

نیح نیمه  رد  .دـش  ایوج  هثداح  تلع  زا  دیـسر ، مدرم  عمجت  هثداح و  لحم  هب  ام  مجرتم  هک  یتقو  : » تخاس هناور  عوضوم  یـسررب 
ناراوس زا  نت  ود  رگا  هک  دمآرب ؛ وا  متش  برـض و  ددصرد  یـشاحف  اب  هدرب و  شروی  يو  تمـس  هب  قازق  هتـشامگ  نارـسفا  زا  یکی 

اشاپ یلع ]  ] هکنیا زا  سپ  .دید  یم  بیسآ  یتخس  هب  ام  مجرتم  ًانئمطم  دندیسر  یمن  رس  مرادناژ 

ربماتپس 1922 خروم 23  ، SO/251-891.6363 هرامش 73 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
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قازق تساوخ  اهنآ  زا  هک  ینامز  اما  دـندرک ؛ لـقتنم  ینما  لـحم  هب  ار  وا  اـه  مرادـناژ  درک ، یفرعم  اـه  مرادـناژ  هب  ار  دوخ  حـلاص ] ]
ار اهنآ  دش  قفوم  يو  لاح  نیا  اب  .دـندیزرو  فاکنتـسا  اه  مرادـناژ  دـننک ، فشک  ار  وا  تیوه  لقادـح  ای  دـننک  ریگتـسد  ار  یطاخ 

هنامرجم لمع  هب  هک  دـندادن  هزاجا  يو  هب  زین  اجنآ  رد  یتح  اما  دـهد ، شرازگ  ار  هیـضق  ات  دـنربب  يرـسیمک  هب  ار  وا  هک  دـنک  راداو 
رقتـسم یماظن  يورین  هک 8000  يرهـش  رد  تشاد  راهظا  تشون و  هجراـخ  ریزو  هب  يدـنت  هماـن  دـلفنرک  .دـنک » هراـشا  قازق  يورین 
بیترت ار  يرگید  هلمح  هدـش و  ضرعتم  هرابود  يا  هدـع  رهظ  زا  دـعب  زور ، نامه  رد  : » تسا دـنیاشوخان  ینوناـق  یب  نینچ  دنتـسه ،

.دوش یمن  هدهاشم  یمارآان  دعب  هب  نامز  نآ  زا  .دـش  قرفتم  تعرـس  هب  تیعمج  هدرک و  يزادـناریت  اه  مرادـناژ  راب  نیا  اما  .دـنداد 
مرج هب  هدش ، ریگتسد  ربماتپس  موس  تسیب و  رد  یطاخ  قازق  رـسفا  : » دیازفا یم  دلفنرک  .تسا » هتـشگزاب  دوخ  يداع  عاضوا  هب  رهش 

قالش راک و  زا  لاصفنا  هب  موکحم  ریزو  روتـسد  هب  دوش ، همکاحم  یمـسر  یماظن  هاگداد  کی  رد  هکنیا  نودب  درک و  فارتعا  دوخ 
تاماقم نم  ریخ ؟ ای  دنک  یم  یضار  ار  هناخ  ترافس  راک  نیا  ایآ  هک  دش  لاؤس  بناجنیا  زا  سپس  .دش  اه  يدوهی  هلحم  رد  ندروخ 

، ساسا نیا  رب  .مدرک  عنم  اه  يدوهی  هلحم  رد  راک  نیا  يارجا  زا  ار  اهنآ  ًاصوصخ  دننزن ، هنایزات  ار  يو  هک  مدرک  دعاقتم  ار  هطوبرم 
دوخ نایغط  شروش ، نیا  .میزادرپ  یم  شروش  نیا  تیعقاو  هب  لاح  : » دیازفا یم  دلفنرک  .دش » جارخا  شترا  زا  علخ و  روکذـم  رـسفا 

تلود ندرک  نوگنرس  يارب  گنج ، ریزو  ناخاضر ، هک  دوب  یقیقد  رایسب  هشقن  هکلب  دوبن ، نایدوهی  هیلع  ناناملـسم  مشخ  يدوخ  هب 
هیروف ياتدوک  يرجم  ار  دوخ  وا  .دوش  یم  راـک  هب  تسد  اـتدوک  نتخادـنا  هار  هب  يارب  وا  هک  تسین  يراـب  نیلوا  نیا  .درک  یحارط 

؛ تسا ریخا  يارزولا  سیئر  هلودلاریـشم ، يریگ  هرانک  ببـسم  نینچمه  يو  .دلاب  یم  دوخ  هب  هراومه  لیلد  نیا  هب  دناد و  یم   1921
رد دنک ، راذـگاو  وا  هب  ار  میقتـسمریغ  ياه  تایلام  شخب  تیلوئـسم  دزاس  راداو  ار  وا  تسناوت  ناخاضر  يو ، ینوگنرـس  زا  لبق  اما 

ندـمآ راک  يور  نامز  زا  .دـنک  اپ  تسد و  دوخ  شترا  زا  تنایـص  يارب  هیلام  ترازو  زا  ییازجم  ًالماک  یلام  عبنم  دـش  قفوم  هجیتن 
لرتـنک تحت  ناـنچمه  هک  زین  ار  نارهت  يرمرادـناژ  یهدـنامرف  اـت  دریگ  یم  هرهب  ینکمم  راـشف  ره  زا  گـنج  ریزو  هنطلـسلا ، ماوـق 

هبناج و همه  تیامح  هتفرگ و  تسد  رد  ار  یماظن  ياهورین  ماـمت  یهدـنامرف  بیترت  نیدـب  دـنک و  دوخ  نآ  زا  تسا ، هلخاد  ترازو 
نونکات يو  ياه  شالت  اما  .دنک  نیمضت  دوخ  يارب  ار  اهنآ  ریذپان  کیکفت 
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هنیباک و هیلع  ار  وا  مشخ  یتیاضران و  هک  يرگید  هلئسم  .تسا  هدمآ  مهارف  وا  مشخ  یتیاضران و  بابـسا  اذل  تسا ؛ هدیـشخبن  هجیتن 
هدـش ضیوفت  اهنآ  هب  هک  یتارایتخا  هب  هجوت  اب  اریز  تسا ؛ ییاکیرمآ  يداصتقا  ناراشتـسم  روضح  دـنک ، یم  دـیدشت  یلعف  ناملراپ 
دشوک یم  هناتخس  رس  يو  لیلد  نیمه  هب  .دنشاب  هتـشاد  تراظن  روشک  یمومع  هجدوب  دیاوع و  رب  دنناوت  یم  ناراشتـسم  نیا  تسا ،

دح نآ  ات  شروش  نیا  هک  دوب  راودیما  اضر  تسا ؛ هتشاد  تسد  شروش  نیا  رد  ًامیقتسم  يو  دیدرت  نودب  .دزاس  نوگنرس  ار  تلود 
اه قازق  لیلد  نیمه  هب  .دزاس  یلمع  ار  دوخ  ياه  هشقن  هک  دـهدب  ار  تصرف  نیا  وا  هب  دوش و  هنیباـک  طوقـس  هب  رجنم  هک  دور  شیپ 

هجیتن وا  هشقن  نیا ]  ] هناتخبـشوخ .دنتـسه  شاشتغا  یمارآان و  هب  یـضار  ای  توافت و  یب  ای  مدرم ، لاـم  ناـج و  زا  تظاـفح  ياـج  هب 
ار يو  .دشاب  یم  كانرطخ  رـضم و  رایـسب  ناریا  یتکلمم  روما  رب  ناخاضر  ریثأت  : » دیازفا یم  سپـس  دلفنرک  .دنام » میقع  دیـشخبن و 

قیرط زا  هک  دنک  یم  ساسحا  اریز  دـنک ؛ یم  تیامح  وا  زا  هنایفخم  ایناتیرب  هنافـسأتم  اما  تسکـش  مه  رد  لک  هب  ای  دودـحم و  دـیاب 
زا هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  .درادن  وا  يارب  ییاراک  نینچ  ینوناق  تموکح  دـبای و  یم  تسد  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  یتحار  هب  يو 

تمدـخ هب  ار  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  زا  يرامـش  تفرگ  میمـصت  ناریا  تلود  هک  یناـمز  تسا ، هدیـسر  نم  هب  ارزولا  سیئر  بناـج 
ساسا رب  اما  .درک  تفلاخم  تدـش  هب  نزرک  درل  دـنک ، قیوشت  ناریا  اب  يراکمه  هب  ار  اکیرمآ  يداصتقا  ماظن  قیرط  نیا  زا  دریگب و 

عقاو رد  دـهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  يرهاظ  تالیامت  مغر  یلع  اـیناتیرب  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نم  دوجوم  نئارق 
دننک و هناخ  دراو  ار  جرم  جره و  دننک  یم  شالت  اهنآ  تسا ، نکمم  ریغ  اهرد  نتـسب  هک  اجنآ  زا  .تسا  ناریا  زاب » ياهرد   » فلاخم

يدیفم رایـسب  رازبا  ناخاضر  .دنروآ  لمع  هب  يریگولج  هناخ  لخاد  هب  نارگید  دورو  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دنزاس  مارآان  ار  نآ  طیحم 
یمحریب تیعبـس و  نداد  ناـشن  يارب  : » دـسیون یم  نینچ  ناـخاضر  یمحریب  دروـم  رد  نـینچمه  دـلفنرک  .تـسا » ناـشیا  تـسد  رد 

تأرج دوخ  هب  رهش  ياه  همانزور  زا  یکی  شیپ  زور  دنچ  .منک  یم  هراشا  تسا ، هداد  خر  یگزات  هب  هک  قافتا  ود  هب  اهنت  ناخاضر ،
هلـصافالب ناخاضر  .دـنک  هئارا  سلجم  هب  ار  دوخ  هجدوب  اـه ، هناـخ  ترازو  رگید  دـننامه  دـنک  تساوخرد  گـنج  ریزو  زا  هک  داد 

تیاهن رد  تسکش و  ار  وا  ياه  نادند  زا  ددع  دنچ  داد ؛ رارق  متش  برض و  دروم  ار  وا  ًاصخـش  و  دناوخارف ؛ دوخ  رتفد  هب  ار  ریبدرس 
نیا ینیع  دهاش  هک  ییاکیرمآ  عابتا  زا  یکی  .تخادنا  نادنز  هب  ار  وا 
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طـسوت دراد ، یمرب  ناخاضر  تیـصخش  زا  هدرپ  هک  يرگید  هعقاو  .درک  لقن  بناجنیا  يارب  ار  زیمآ  تنوشخ  راـتفر  نیا  دوب ، ارجاـم 
3000 گنج ، ریزو  روتسد  هب  هدمآ و  هیلام  ترازو  یکیژلب  رومأم  دزن  قازق  نارسفا  زا  یکی  .دیسر  نم  عالطا  هب  کیژلب  راتخمریزو 

تـسا روذعم  وا  ضبق  شریذپ  زا  هک  دیوگ  یم  قازق  رـسفا  هب  هدرک و  ضارتعا  یکیژلب  رومأم  .دنک  یم  تساوخرد  دقن  لوپ  ناموت 
ات هدرک و  لفق  وا  يور  هب  ار  قاتا  رد  هداد و  رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  وا  قازق  رـسفا  اما  .دـسرب  هیلام  ریزو  ياضما  هب  هکنیا  رگم 

نواعم يربمیا ، اه ،» شروش   » نیا زا  دعب  لاس  ود   (1)« .دنک یم  سبح  قاتا  رد  ار  وا  دریگ ، یم  ار  رظن  دروم  هجو  روز  هب  هک  ینامز 
یلـصا زاس  هنیمز  ایناتیرب  هکنیا  : » تسا هدوب  ثداوح  نیا  یلـصا  لماع  ایناتیرب  دیدرت  نودب  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يرگ ، لوسنک 

زین اکیرمآ ]  ] راتخمریزو صخـش  دوخ  هک  ما  هدـیقع  نیا  رب  یتح  نم  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  تسا ، هدوب  ناـیدوهی  هیلع  شروش 
هجیتن هب  هک  دنوش  صالخ  ناخاضر  ّرش  زا  دندیشوک  سلجم  ناگدنیامن  اه ، یمارآان  زا  سپ  یکدنا   (2)« .دنک یم  دییأت  ار  رظن  نیا 

.تفریذپ تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  یناوارف  ياه  ششوک  زا  شالت  نیلوا  نیا  دندیسرن ؛

ناخاضر يافعتسا »  » سردم و ییوج  دروامه 

هک ینامز  لاس 1922 ، ناتـسبات  ینایاپ  ياهزور  رد  : » دسیون یم  تیناحور  هنطلـسلا و  ماوق  نایم  قافتا  یگنهامه و  دروم  رد  يروم 
هرطاخم تردـق  نتـسکش  مه  رد  يارب  ماوق  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  ارزولا  سیئر  هنطلـسلا ، ماوق  گنج و  ریزو  ناخاضر ، نایم  هعزاـنم 

نسح دیـس  تاقالم  هب  يروم  ربتکا 1924 ،  10(3) .دـش » راتـساوخ  ار  ناشیا  تیامح  هدروآ و  نویناـحور  هب  ور  گـنج ، ریزو  زیمآ 
: دور یم  سلجم » تیّلقا  ربهر  ، » سردم

مدرم زا  يرایسب  ربمایپ ، سابل  رد  دوخ و  هنابآمدهاز  تسژ  هطساو  هب  دشاب ، یم  رهش  دهتجم  دیـس و  نویناحور  زا  یکی  هک  سردم ،
لوا هاگن  رد  هک  ذفان  ینامشچ  دنمونت و  رهاظ  فالخرب   (4) .تسا هتخادنا  هار  هب  دوخ  لابند  هب  ار  روشک  نیا  لهاج 

ربماتپس 9122 خروم 29  هرامش 75 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
نئوژ 1924 خروم 11  ، SO/370-891.6363 يربمیا ، شرازگ  - 2

تسوگآ 1924 خروم 10  ، 123Im1/298 هرامش 1 ، يروم ، شرازگ  - 3
تسا بیجع  وا  رظنراهظا  نیا  سردم ، ینمادکاپ  دهز و  هرابرد  يروم  يدعب  تافارتعا  دوجو  اب  - 4
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هکنیا اب  .دریگ  یم  هابتـشا  ادگ  کی  اب  ار  وا  یتحار  هب  دنیبب ، نابایخ  رد  ار  سردم  یـسک  رگا  دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت 
لیاسو مامت  هک  دنک  یم  یگدنز  رقحم  يا  هناخ  رد  .دـنک  یم  تاقالم  دوخ  هناخ  رد  تکلمم  لاجر  نیرتالاب  اب  يو  يداع ، روط  هب 
ارزولا سیئر  هفقو  یب  ياه  شالت  تسا و  طلسم  رازاب  راجت  رب  ًالماک  یسایس  ظاحل  زا  يو  .درادن  شزرا  ناموت  داتـشه  زا  شیب  نآ 
تـسا هدشن  مهتم  دوخ  هاگیاج  زا  هدافتـسا  ءوس  هب  زگره  وا  .تسا  هدوب  هدـیاف  یب  نونکات  وا  ناهارمه  ندرک  هدـنکارپ  يارب  اضر ) )

دوخ هک  تسا  يزیچ  نمـشد  نیرت  تخـسرس  يو  .تسا  هدرک  تفایرد  ار  یتفگنه  غلابم  یـسایس  تاغیلبت  يارب  دوش  یم  هتفگ  یلو 
ار فلاخم  حانج  يربهر  تسا ، هدز  هیکت  ارزو  تسایر  دنسم  رب  هپـسرادرس  هک  ینامز  زا  تسا و  هدیمان  اتدوک » تموکح   » ار نآ  وا 
زا یتح  درادن  یسک  زا  یسرت  دیدرت  نودب  دوش و  یم  هتخانش  سلجم  نارونخس  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  ناونع  هب  يو  .دراد  هدهع  رب 

سردم درک ، یم  شالت  تردق  هب  ندیـسر  يارب  هپـسرادرس  هک  یتدـم  مامت  رد  اضر .)  ) یلعف يارزولا  سیئر  نوچ  يردـلق  صخش 
ریقحت و ار  وا  درک  یم  تأرج  هک  دوب  یسک  اهنت  هتشذگ  نیا  زا  و  تساخرب ؛ وا  اب  شلاچ  هب  فلتخم  عضاوم  رد  هک  دوب  یـسک  اهنت 

یط زیربت ، هدـنیامن  راجتلا ، نمتؤم  ربتکا 1922 ، رد 5  .دزادرپ  یم  شیپ ، لاس  ود  ثداوح  حیرـشت  هب  نینچمه  يروم  .دـنک  ازهتـسا 
: درک سکعنم  ربتکا  رد 6  ار  ینارنخس  نیا  ناریا  هراتس  همانزور  .درک  حیبقت  ار  ناخاضر  ینوناقریغ  لامعا  سلجم ، رد  ینارنخس 

هدـش هداد  يدازآ  هار  رد  هک  اه  ینابرق  همه  نآ  تیطورـشم و  لاـس  زا 17  سپ  هک  تسا  فسأت  ثعاـب  روآ و  گـنن  یلیخ  ًاـتقیقح 
هب دورو  نامز  زا  .مینک  تیاکـش  نیناوق  ریاس  ندشن  ارجا  یـساسا و  نوناق  ضقن  زا  یـساسا  تاحالـصا  ضوع  رد  هک  میوش  روبجم 

سلجم ياهبنارگ  تاسلج  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دوش و  یم  هلمح  تکلمم  نیا  ینوناق  ناکرا  ساسا و  هب  هک  ما  هدـش  هجوتم  نارهت 
هب هاش  .مشاب  نینظ  نیبدـب و  هرـضاح  عاضوا  هب  تبـسن  هک  دـهد  یم  قح  ار  هدـنب  هیلاح  تابیترت  .تسا  هدـش  تایئزج  فرـص  ماـمت 

سلجم نیا  هب  ار  دوخ  دـیما  مامت  مدرم  هکنیا  اـب  تسا و  هتـسشن  روما  هب  تواـفت  یب  یلم  ياروش  سلجم  تسا ، هدرک  رفـس  هجراـخ 
زا يرثا  چیه  هک  میوش  یم  هجوتم  مییآ و  یم  دوخ  هب  يزور  .میا  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  لایخ  یب  اورپ و  نودـب  ام  دـنا ، هتـسب 

یلیخ هک  دوش  یم  یتاشیامن  ...تسا  هدنامن  ياج  رب  یساسا  نوناق  يدازآ و 
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يارب کـیدزن  یلیخ  هیتآ  رد  تسا  نکمم  هدـنب  رظن  هب  هک  دوـش  یم  یماـظن  تاـیلمع  .تسا  ینارگن  یناـشیرپ و  تشحو و  بابـسا 
.دننک یم  هجنکـش  فیقوت و  ار  اهنآ  ناریدم  دـندنب و  یم  ار  دـیارج  ینوناق  زوجم  نودـب  .دزاس  هجوتم  ار  یتارطخ  تلم  تکلمم و 
تسا یساسا  نیناوق  لوصا  تاعارم  رد  يدیقال  نیا  .تسا  هدرک  لوئسم  دوخ  راک  رد  ار  يریزو  ره  میسقت و  ار  لامعا  یساسا  نوناق 

زا یکی  يو  ارچ  درک ؟ مایق  يزکرم  تلود  هیلع  ینابایخ  ارچ  .دوش  یم  اـه  تضهن  اـه و  ماـیق  دـیلوت  ثعاـب  تکلمم  رد  ًـالاصتا  هک 
نارهت رد  یتکلمم  نارس  تنایخ  ردغ و  لباقم  رد  نوناق  عبات  يدنورهـش  ناونع  هب  يو  درک ؟ يربهر  ار  زیربت  ياه  مایق  نیرتروهـشم 

ار تلود  هک  دوب  نآ  رب  تساخ و  اپ  هب  دـیناسر ) اضما  هب  ار  ناریا  سیلگنا - همانقفاوت  هک  يا  هنیباک  هلودـلا ؛ قوثو  هنیباک  نامز  رد  )
روآ مرـش  تیعـضو  درواین ! نوریب  نارگ  باوخ  زا  ار  یتکلمم  نارـس  اه  مایق  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .دنک  نوناق  زا  يوریپ  هب  راداو 

دم رزج و  رد  تکلمم  نیا  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  تکلمم  نیا  رـسارس  هدنیآ  رد  هک  دش  دهاوخ  يددعتم  ياه  مایق  زاغآرـس  ینونک 
داد دنهاوخن  هزاجا  زگره  دنا  هدروآ  تسدـب  دوخ  ناج  ياهب  هب  ار  دوخ  يدازآ  هک  یمدرم  .دـش  دـهاوخ  نفد  ددـعتم  ياه  بالقنا 

یتلود دیاوع  .دنادرگ  عفترم  روشک  طاقن  ریاس  زکرم و  زا  ار  یماظن  تموکح  تسیاب  یم  تلود  نیاربانب  .دنورب  دادبتسا  راب  ریز  هک 
لرتنک .دسرب  فراصم  هب  سلجم  بیوصت  قباطم  اجنآ  زا  دراو و  تلود  هنازخ  هب  هیلام  نیرومأم  طسوت  دـشاب  هک  یعبنم  ره  زا  دـیاب 

هگنالوج هب  نونکا  یلو  .تسا  هدوب  يدازآ  دـهم  هراومه  زیربت  .دوش  جراخ  گنج  ترازو  طلـست  زا  تسیاب  یم  هیلاـم  ترازو  روما 
ناهاوخ يدازآ  عامتجا  .تسا  هدـش  عضو  ناتـسا  نیا  رب  ناوارف  تّدـح  تدـش و  اـب  یماـظن  تموکح  .تسا  هدـش  لیدـبت  نیعجترم 

یبیرغ عضو  ام  تکلمم  .دیدنخ  دنهاوخ  ام  شیر  هب  هدرک و  حیبقت  ار  ام  هدنیآ  لسن  .تسا  هتفر  انف  داب  رب  يدازآ  دوش و  یم  قرفتم 
رد تکلمم  تختیاـپ  هک  یناـمز  اـت  .درک  هیبـشت  اـیند  یتـموکح  لاکـشا  زا  یکی  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  دوـخ  هب 

.تخادرپ ینارنخـس  هب  سردـم  سپـس  .دـش » دـهاوخن  لـصاح  یتفرـشیپ  زین  طاـقن  ریاـس  رد  تسا ، رو  هطوـغ  یمظن  یب  بوـشآ و 
یم مشچ  هب  تلود  رد  هک  ار  یبیاعم  مرتحم  هدـنیامن  : » دـش رـشتنم  ربتکا 1922  هخروم 6  ناریا  هراتـس  هماـنزور  رد  زین  وا  ینارنخس 

ار سلجم  نیا  یخرب  هک  دنتشاد  ناعذا  نینچمه  ناشیا  .دندرمشرب  دروخ ،
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هتشذگ سلاجم  زا  کی  چیه  .دنا  هدش  بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  ناشیا  هک  مییوگب  دیاب  اما  .دننک  یم  ریقحت  ار  نآ  هدرمـش و  راوخ 
دـش در  دادرارق 1919  هک  دوب  سلجم  نیا  دوـجو  هطـساو  هب  .دـندادن  ناـشن  دوـخ  زا  ینادـنچ  تفرـشیپ  یهاـتوک ، تدـم  نینچ  رد 

ناراشتـسم دـیدرگ و  یغلم  بونج  سیلپ  سلجم  نیا  دوجو  تکرب  هب  دراد .) دوجو  ًالمع  شتالیمحت  اـما  دـش  وغل  دادرارق  ـالکو : )
دیاب ام  مینک ؟ تبحـص  اـفخ  رد  دـیاب  ارچ  .میرادـن  ناـخاضر  زا  يا  همهاو  سرت و  چـیه  اـم  .دـندرک  كرت  ار  روشک  نیا  یـسیلگنا 
.مینک لزع  ار  يرگید  سک  ره  هاـش و  میهد و  رییغت  ار  نآ  راـنکرب و  ار  تموـکح  میراد  تردـق  اـم  .مینزب  ار  دوـخ  فرح  ًاـتحارص 

سلجم هب  ار  گنج  ریزو  .تسا  یناسآ  رایـسب  راک  نیا  .مینک  لزع  هدرک و  حاضیتسا  ار  ناـخاضر  میناوت  یم  میهاوخب  رگا  نینچمه 
دوخ رمع  یقبام  دورب و  دنوامد  رد  دوخ  هاگتماقا  هب  دیهد  هزاجا  وا  هب  دینک و  رانکرب  راک  زا  سپـس  حاضیتسا و  ار  وا  دینک ، راضحا 
نیا رترب  تردق  سلجم  تردق  دنتسه ؟ تأرج  لد و  مک  حور و  یب  ردقنیا  مراهچ  سلجم  ناگدنیامن  ارچ  دزادرپب ! تحارتسا  هب  ار 

ینامز نایاقآ  امش  زا  يرایـسب  .درادن  دوجو  قیاقح  ندناشوپ  يارب  لیلد  چیه  .دیتسه  یناریا  نویلیم  هدنیامن 15  امش  .تسا  تلکمم 
یس اب   (1) هلودلا رالاس  هک  دیروآ  دای  هب  ار  ینامز  .دیدوب  سلجم  هدنیامن  دـش ، رانکرب  تنطلـس  زا  ام  تسد  هب  هاش  یلعدـمحم  هک 

ار سلجم  ربارب  رد  یگداتـسیا  يارای  یـسک  چـیه  .میدرک  يریگولج  اهنآ  زا  یلاخ  تسد  رفن  تسیود  اـب  اـهنت  اـم  دـمآ و  رفن  رازه 
سپ .درادن  ینارگن  وا  نتـشاذگ  رانک  اما  .تسا  شراضم  زا  شیب  شعفانم  اما  دراد ، مه  يراضم  دراد و  یعفانم  گنج  ریزو  .درادن 

ام داحتا  ربارب  رد  وا  .دـیآ  یم  قیاف  امـش  رب  یتردـق  نیرتکچوک  دـیوشن ، دـحتم  مه  اب  رگا  دـینک ! تواضق  رگیدـکی  اـب  تروشم  زا 
سیئر يو ، ینارنخس  نایاپ  رد  دوش »! عفر  شراضم  دیاب  تسا ، یعرف  شراضم  یساسا و  شعفانم  گنج  ریزو  .تسا  یسگم  نانوچ 
سپـس .تسا  یـساسا  نوناق  فالخرب  هاش ، رییغت  يارب  سلجم  ياه  ییاناوت  دروم  رد  سردـم  ياـه  هتفگ  هک  تشاد  راـهظا  سلجم 

« .مینک یم  رانکرب  دنک ، لمع  یساسا  نوناق  فالخ  رب  دشاب و  ام  فلاخم  هک  ار  یهاش  ره  : » هک داد  حیضوت  دنلب  ییادص  اب  سردم 

1260-1338 ه ش)  ) هاش نیدلارفظم  موس  رسپ  هلودلارالاس  ازریم  حتفلاوبا  - 1
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: دسیون یم  دوخ  شرازگ  همادا  رد  يروم 

ریز ار  وا  ینوناقریغ  یبلط  تردـق  درک و  هلمح  هپـسرادرس  هب  سلجم  رد  یندـنام  دای  هب  يا  هباـطخ  رد  سردـم  ربتکا 1922 ، رد 5 
افخ رد  دـیاب  ارچ  .میرادـن  ناـخاضر  زا  يا  همهاو  سرت و  چـیه  اـم  : » درب ناـیاپ  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  تـالمج  نیا  اـب  درب و  لاؤـس 
سک ره  هاش و  میهد و  رییغت  ار  نآ  راـنکرب و  ار  تموکح  میراد  تردـق  اـم  .مینزب  ار  دوخ  فرح  ًاتحارـص  دـیاب  اـم  مینک ؟ تبحص 

.تسا یناـسآ  رایـسب  راـک  نیا  .مینک  لزع  هدرک و  حاـضیتسا  ار  ناـخاضر  میناوت  یم  میهاوـخب  رگا  نینچمه  .مینک  لزع  ار  يرگید 
زا سپ  دمآ و  سلجم  هب  هدروخ  تسکش  يدرف  دننامه  گنج ، ریزو  دعب  زور  ود  .تسا » یسگم  نانوچ  ام  داحتا  ربارب  رد  ناخاضر 
اب .درک  سلجم  میدـقت  اوق ، لـک  هدـنامرف  گـنج و  ریزو  ناونع  هب  ار  دوخ  يافعتـسا  تکلمم ، رد  دوخ  رایـسب  تامدـخ  ندرمـش  رب 
رد ینتورف  اـب  ربتکا ، رد 18  دورب و  سلجم  هب  هراـبود  هک  دـشن  نآ  زا  عناـم  نیا  اـما  دـش ، هتفرگ  سپ  ربتکا  رد 9  وا  يافعتـسا  هکنیا 
هب يدنبیاپ  هک  داد  نانیمطا  همه  هب  وا  .دوب  توافتم  يو  نیشیپ  هنابآم  روتاتکید  راتفر  شنم و  اب  ًالماک  نیا  و  دنک ؛ ینارنخس  سلجم 

يداصتقا ناراشتسم  دورو  اب  دش و  دهاوخ  عفترم  روشک  ياه  ناتسا  رسارس  زا  یماظن  تموکح  تسوا و  یبلق  هتساوخ  یساسا  نوناق 
.دمآ (1) دهاوخرد  هورگ  نیا  لرتنک  تحت  هماع  دئاوف  میقتسم و  ریغ  تایلام  هرادا  اکیرمآ ،

هب هبنش  حبـص  تعاس 9  رد  ار  دوخ  ماظن  هراوس  هداـیپ و  نارـسفا  زا  يرامـش  اـضر  دـش ، وا  هب  سلجم  رد  هک  یتـالمح  هب  خـساپ  رد 
: دومن داریا  ار  لیذ  ینارنخس  دروآ و  مه  درگ  گنج  ترازو  رد  ربتکا 1922  خیرات 7 

اـه و هنتف  هدوـمن و  مظنم  بترم و  ار  ماـظن  مدرک و  یعـس  تکلمم  نیا  هـب  تمدـخ  يارب  متـشاد  هوـق  رد  هـچنآ  تدـم  نـیا  رد  نـم 
یبنجا سیاسد  هراومه  یلو  .مدرک  نما  مظنم و  ار  تکلمم  عفر و  یماظن  هوق  هلیـسوب  دوب  امرفمکح  طاـقن  بلغا  رد  هک  یتـالالتخا 
تداعـس هک  یناسک  تسا  مولعم  هدش  دـنلب  لخاد  رد  اه  همزمز  یـضعب  مه  کنیا  دوب ؛ راک  رد  ناریا  نوشق  قیـسنت  ماظتنا و  دـض  رب 

قوبسم هکنانچ  دنوش و  یم  عقاو  بناجا  کیرحت  تلآ  هک  دنتسین  رتشیب  مه  يدودعم  هدع  دنتسین و  بلاط  ار  تکلمم  نیا 

ربتکا 1924 خروم 16  ، 123Im1/353 هرامش 688 ، يروم ، شرازگ  - 1
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تکلمم نیا  رد  یماظن  هرادا  ود  تسایـس  نامه  تابثا  يارب  اـمرفمکح و  تکلمم  نیا  رد  یجراـخ  تسایـس  لـبق  اهتدـم  زا  دـیتسه 
کیچیه هک  هدوبن  يدیدرت  دندوب  علطم  هک  یـصاخشا  مامت  رب  .دوب  يرمرادناژ  يرگید  هناخقازق و  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنداد  لیکـشت 

نم .دوب  هدـش  لیکـشت  ًاقباس  یـصوصخم  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  کی  ره  دـش و  یمن  هتخانـش  یناریا  یقیقح  هرادا  کی  ود  نیا  زا 
یناریا دـض  عفانم  اب  فلاخم  تامادـقا  نیا  نوچ  .مدرک  لیدـبت  یناریا  گنج  ترازو  کی  هب  هدومن و  لحنم  ار  رکذـلا  قوف  تارادا 

نیا رد  هک  یتامدخ  دناوت  یمن  يدحا  نیضرغم  زج  .دندروآ  دوجو  هب  نم  ياه  هشقن  رـس  رب  يا  هدیدع  تالکـشم  دش ، یم  هتخانش 
هقباس نم  تامدخ  زا  سک  چیه  رگا  .تسا  هدش  هدنب  صخـش  هب  تبـسن  تاضارتعا  يا  هراپ  .دنک  نامتک  هتفرگ  تروص  مک  تدـم 

هب دوش  یم  هک  یتاضارتعا  نوچ  .تسین  لوهجم  نم  دوخ  رب  ما  هدیـشک  تکلمم  هار  رد  هک  يا  هقاـطلا  قوف  تاـمحز  دـشاب  هتـشادن 
هرانک راک  زا  زورما  زا  ما  هدرکن  یـصخش  ضارغا  يادف  ار  تکلمم  تقو  چیه  نم  هک  دننادب  همه  هکنیا  يارب  دننک  یم  نم  صخش 

ترضح یلعا  صخـش  اب  اوق  لک  یهدنامرف  نوچ  مدرک  ضرع  یـصوصخم  فارگلت  مه  ترـضح  یلعا  روضح  هب  .منک  یم  يریگ 
.منک ضرع  ترضح  یلعا  روضح  ار  دوخ  يافعتسا  یتسیاب  مه  نم  تبسانم  نیا  هب  تسا  ینویامه  سدقا 

یلام و ییاـضق ، روما  رد  گـنج  ریزو  ینوناـقریغ  ياـه  تلاـخد  هب  سلجم  داـقتنا  : » دـسیون یم  ربتکا 1922  مارگلت 8  رد  دـلفنرک 
رد نارهت  رد  یماظن  ياهورین  .درک  میدقت  ار  دوخ  يافعتـسا  گنج  ریزو  هتـشذگ  زور  اذل  درک ؛ نیگمـشخ  ار  يو  تکلمم ، یلخاد 

شاب هدامآ  زا  ربخ  ربتکا 1922  رد 8  ناریا  هراتس  همانزور   (1)« .دور یم  شنت  هب  ور  عاضوا  .دـندز  تارهاظت  هب  تسد  وا  زا  تیامح 
شرازگ همانزور  نیمه  ربتکا  مهن  .دنتـسه  نامرف  رودص  رظتنم  اهنت  اهورین  نیا  دیازفا  یم  دهد و  یم  نارهت  یماظن  ياه  دـحاو  مامت 

تاج هتـسد  بورغ  یلاوح  ات  حبـص  لوا  زا  زورید  : » تسا تردـق  شیامن  هدامآ  ناخاضر  زا  تیامح  روظنم  هب  شترا  هک  دـنک  یم 
دلفنرک تفرگ .» سپ   » ار دوخ  يافعتسا  ناخاضر  ربتکا  مهن  .دندناوخ » یماظن  ياهدورس  هتفر و  رونام  رهـش  ياه  نابایخ  رد  یماظن 

نوناق داوم  هب  بلق  میمص  زا  هک  داد  ار  نانیمطا  نیا  ناملراپ  هب   » ناخاضر هک  دسیون  یم  ناخاضر  يافعتسا  نتفرگ  سپ  دروم  رد 

ربتکا 1922 خروم 8  ، 891.002/107 هرامش 69 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
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(1) .دریگ » راکب  ییاکیرمآ  ناراشتسم  راک  لیهست  يارب  ار  دوخ  ياوق  مامت  داد  لوق  هدنب  هب  زین  ًاصخش  دشاب و  دنبیاپ  یساسا 

ربتکا رد 8  دازآ  ناریا  همانزور  .دننک  هلمح  گنج  ریزو  هب  دندرک  تأرج  هدوشگ و  داقتنا  هب  نابز  اه  همانزور  یهاتوک  تدـم  يارب 
لاـمعا روـما و  رگید  رد  شترا  تلاـخد  هک  درب  یم  رـس  هب  یتیعـضو  رد  ناریا  هـک  تـسا  یعدـم  گـنج  ریزو  : » دـسیون یم   1922

هب ار  دوخ  هجدوب  هک  تساوخ  گنج  ریزو  زا  دز و  زاب  رـس  ینوناقریغ  تشاگنا  نینچ  نتفریذپ  زا  سلجم  .تسا  يرورـض  یتکلمم ،
زین ناخاضر  .تسا  هدرک  کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  ییارجا  هننقم و  ياوق  یـساسا  نوناـق  هک  درک  نـالعا  سلجم  .دـنک  هئارا  سلجم 
یم ربتکا  رد 11  نافوط  همانزور  .دنتـسین » مدرم  هدنیامن  ناشیا  اذل  هدوب  ینوناق  ریغ  مراهچ  سلجم  يالکو  باختنا  هک  دـش  یعدـم 

بضغ دروم  ًادیدش  دنک ، یچیپرس  نم  نیمارف  زا  هک  سک  ره  : » دیوگ یم  تکلمم  گنج  ریزو  هک  تسا  کحـضم  رایـسب  : » دسیون
گنج ریزو  تسا ، نآ  یتموکح  روحم  یـساسا  نوناق  هک  يروشک  رد  هک  تسین  رت  بیجع  نیا  زا  زیچ  چیه  دش »! دـهاوخ  عقاو  نم 
يارب هک  نامز  نامه  رد  گنج  ریزو  رگا  دنکـشب ! ار  ناشیا  ملق  دربب و  دـنیاشگ  یم  وا  داقتنا  هب  ناـهد  هک  یناراـگن  هماـنزور  ناـبز 
تقو نامه  سلجم  يالکو  زا  یکی  رگا  دـناوخ ؛ یم  ارف  سلجم  هب  حاضیتسا  يارب  ار  وا  زین  سلجم  درک ، فلخت  نوناق  زا  راب  نیلوا 

یم تساوخزاب  وا  زا  درک ، دـیعبت  ار  نافوط  دازآ و  ناریا  همانزور  ود  ریبدرـس  دز و  قالـش  ار  ناریا  هراتـس  همانزور  ریبدرـس  يو  هک 
هب گـنج  ریزو  نوـنکا  دـندرک ، یم  شرخـسمت  ریقحت و  لقادـح  دز ، قالـش  ماـعألم  رد  ار  نز  ود  وا  هک  ناـمز  ناـمه  رگا  و  درک ؛

دنلب يدوز  هب  زین  مدرم  يادص  رس و  و  دش ؛ زیربل  ماجنارس  سلجم  ربص  هساک  دوب ! هدنام  راک  رس  رب  دوب و  هدرب  یپ  دوخ  تاهابتـشا 
یم گـنج  ریزو  ناـیماح  ناـمزالم و  هک  میهجوتم  ًـالماک  اـم  : » دـنک یم  شرازگ  ربـتکا  رد 12  خرـس  قفـش  همانزور  .دش » دـهاوخ 

گنج ریزو  زا  يا  هیمالعا  راشتنا  اب  دـننک  قیوشت  ار  اهنآ  هتخیگنارب و  ناملراپ  هیلع  ار  هعماج  راشقا  رگید  راجت و  تفلاـخم  دنـشوک 
هپـسرادرس راتفر  شور و  فلاخم  یمومع  راکفا  هک  تساعدم  نیا  رب  يرگید  دهاش  نیمه  .دریگب  سپ  ار  دوخ  يافعتـسا  دـنهاوخب 

دوجو یلم  یمومع و  راکفا  زا  رت  دنمتردق  یتیامح  چیه  هک  دشاب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  نونکات  تسیاب  یم  گنج  ریزو  .تسا 

ربتکا 1922 خروم 9  ، 891.002/109 هرامش 78 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
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سلجم هب  دیاب  يو  .دهد  رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  تقادص  یتسرد و  تسیاب  یم  يو  یتیامح  نینچ  ندروآ  تسدب  يارب  .درادـن 
ترفن و دروم  دـنک ، یمارتحا  یب  سلجم  هب  هک  یـسک  دوش  هدـنامهف  وا  هب  دـیاب  .دراذـگب  مارتحا  سدـقم  یلم و  ینامزاس  ناونع  هب 
، يریگ هرانک  رب  ینبم  گـنج  ریزو  نانخـس  هب  خـساپ  رد  هک  يا  هدومزآاـنراک  نارـسفا  زا  هدـع  نآ  .دـش  دـهاوخ  عقاو  مومع  مشخ 

عاضوا دوخ ، يدعب  شرازگ  رد  دلفنرک  .دنتـسه » یمومع  ترفن  راجزنا و  دروم  دندرک ، داریا  سلجم  قح  رد  بدا  زا  رود  ینانخس 
سیئر ناخاضر و  نایم  تاـفالتخا  هب  ربماتپس 1922 ، خیرات 29  هب  هناخ  ترافـس  هرامـش 75  شرازگ  رد  : » دنک یم  ریـسفت  نینچ  ار 

، دریگب تسد  هب  ار  تلود  لرتنک  دـناوتب  هکنیا  هب  دـیما  اب  گنج  ریزو  خـیرات  نآ  رد  هک  مرادـن  کش  بناجنیا  .مدرک  هراـشا  ارزولا 
تاعوبطم .تساک  يو  يوربآ  رابتعا و  زا  تدش  هب  دوخ ، هشقن  ندـناسر  ماجنا  هب  رد  وا  تسکـش  .دوب  هدرک  يزیر  یپ  ار  ییاتدوک 

يراشفاپ يارب  ار  عاضوا  هک  گنج  ریزو  .دنتخاس  حضتفم  راکشآ و  ار  وا  ییارجا  فعـض  طاقن  مامت  هتـسج و  هرهب  ییاوسر  نیا  زا 
ار میقتـسمریغ  تایلام  هرادا  داد  لوق  هداد و  رارق  باطخ  دروم  هناعـضاوتم  ینحل  اب  ار  سلجم  تفای ، دعاسمان  دوخ  ياه  هتـساوخ  رب 

یطخت دوخ  ياه  هدعو  زا  کی  چـیه  زا  نونکات  هکنیا  اب  .دـنک  تیامح  سلجم  زا  داد  لوق  ًامـسر  جراخ و  گنج  ترازو  لرتنک  زا 
رظن هب  .دنتـسرفب  سلجم  هب  ار  دوخ  ناتـسود  سلجم ، يدـعب  هرود  رد  هک  تسا  هتفرگ  راـک  هب  ار  دوخ  ناوت  ماـمت  اـما  تسا ، هدرکن 

هب هطورشم  تلود  يارب  يدیدهت  رگید  هک  دسر  یمن  رظن  هب  اما  تسا ، ناریا  درمتلود  نیرتدنمورین  نانچمه  هکنیا  اب  ناخاضر  هدنب ،
رایسب لالج  هاج و  وا ، رورغ  نتـسکش  مهرد  اب  ناملراپ  تسا و  هدش  یچیق  درم  نیا  لاب  رپ و  .دزادنیب  رطخ  هب  ار  نآ  دیایب و  باسح 

ياه ییوگـشیپ  نینچ  هب  ناوت  یمن  اذل  دـهد ، یم  خر  يرایـسب  هرظتنمریغ  ثداوح  ناریا  رد  هراومه  ًانئمطم  .تسا  هدرب  نیب  زا  ار  وا 
ناخاضر هک  یناـمز  ینعی  داد ؛ خر  لیروآ 1924  رد  هک  دوب  یعیاـقو  همدـقم  لاـس 1922  ربتکا  هاـم  ثداوح  .درک » شوخلد  یتبثم 

.درک ادیپ  تاجن  نوشق ، تلاخد  اب  رگید  راب  کی  هناهاوخ ،» يروهمج  شبنج   » رد تسکش  زا  سپ 

زا هاش  دـمحا  تشگزاب  اب  دـش  فداصم  ناخاضر ، يافعتـسا »  » مارگلت ناریا و  هب  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  وپـسلیم و  ماـگنهدوز  دورو 
ياهتأیه رهـش ، هب  هاش  دورو  ماگنه  .درواین  لابند  هب  ار  ینادنچ  حرف  يداش و  ربماسد 1922 ، رد 17  نارهت  هب  هاش  تشگزاب  : » اپورا

مدرم زا  يریثک  هدع  .دندرک  یم  یهارمه  نیلبقتسم  نایم  رد  ار  وا  زین  کیتاملپید 
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یلاحـشوخ رـس  زا  يدایرف  یتخـس  هب  اما  دندوب ، رهـش  هب  وا  دورو  رگ  هراظن  دـندوب و  هدرک  عمجت  هاش  خاک  هب  یهتنم  ياهنابایخ  رد 
ار دوخ  راک  هتـشگزاب ، روشک  هب  هک  یتقو  زا  تسادیپ  هک  روط  نیا  اریز  دشاب ؛ هدش  هجوتم  ار  عوضوم  نیا  دیاب  زین  هاش  .دـمآ  یمرب 

دوخ یهاشداپ  يارب  یهیجوت  تسیاب  یم  دنامب ، هاش  نانچمه  دهاوخ ، یم  رگا  هک  هدیمهف  يو  مولعم  رارق  زا  .تسا  هتفرگ  رت  يدج 
لک هدنامرف  يو  یـساسا  نوناق  داوم  ساسا  رب  هک  ارچ  دریگب ، تسد  هب  ار  شترا  یهدنامرف  تسا  هتفرگ  میمـصت  يو  .دـشاب  هتـشاد 

رد .تسا  راوشد  رایـسب  دیماجنا ، دهاوخ  لوط  هب  ردـقچ  یتموکح  یتکلمم و  روما  رد  وا  لاعف  تکراشم  هکنیا  ینیب  شیپ  .تسا  اوق 
رثا رد  هک  يرابتعا  دوش ، قیوشت  یفاک  هزادنا  هب  هچنانچ  و  تسا ؛ هدرک  رییغت  وا  عفن  هب  زین  یمومع  تاساسحا  راتفر ، رییغت  نیمه  یپ 

زونه هاش  هک  ارچ  دشاب ؛ ناریا  يارب  يزایتما  دناوت  یم  تارییغت  نیا  .تشگ  دهاوخ  زاب  هدش ، بلـس  يو  زا  هتـشذگ  رد  شلمع  ءوس 
رت هناقفـشم  رت و  هنامیمـص  هاش  : » دـیازفا یم  دـلفنرک  .تسا » رادروخرب  يداـیز  ذوفن  تیمها و  زا  ناریا  مدرم  زا  یعیـسو  راـشقا  دزن 
نم .میشاب  ناریا  داصتقا  هصرع  رد  اکیرمآ  روضح  دهاش  شیپ  زا  شیب  هدنیآ  لاس  هک  درک  يراودیما  زاربا  هناقاتـشم  درک و  تبحص 

(1) .دشاب » هدش  نایب  دناوت  یمن  یلبق  ياهتروشم  نودب  هاش  تاراهظا  نیا  هک  مراد  يدایز  لیالد  دلفنرک ] ]

* هلودلاریشم و  کلامملا * یفوتسم  ياه  هنیباک 

(2)

(3)

دش و جلف  ًالمع  هنطلسلا  ماوق  هنیباک  ربتکا 1922 ، طساوا  رد  ناخاضر  ددجم  روهظ  اب  هک  دسیون  یم  دوخ  ياه  شرازگ  رد  دلفنرک 
یم دوــخ  مارگلت  رد  يو  هیوـناژ 1923  رد 16  .درکن  يو  هنیباـک  تاـجن  هب  یکمک  زین  هاـش  دـمحا  تشگزاـب  و  تشادـن ؛ ییاراـک 

اب تفلاخم  لاـح  نیا  اـب  ...دـنک  یم  یط  ار  دوخ  هیلوا  لـحارم  هطوبرم  هحیـال  دور و  یم  شیپ  يدـنک  هب  یتفن  تارکاذـم  : » دـسیون
زا يا  هلاه  رد  ریخ ، ای  تفای  دـهاوخ  ققحت  وا  يدـصت  نارود  رد  زایتما  ياطعا  ایآ  هکنیا  دوش و  یم  رتشیب  زور  هب  زور  ارزولا  سیئر 

ورف ماهبا 

هیوناژ 1923 خروم 10   ، 891.00/1240 ربماسد 1922 ، ربتکا  ياه  هام  هب  زوبرم  دلفنرک ، یلصف  شرازگ  - 1
(1311-1254 ( – ) یفوتسم نسح   ) کلامملا یفوتسم  نسحازریم  - 2

(1314-1251  ) هلودلاریشم دعب  کلملاریشم و  هب  بقلم  اینریپ  نسح  - 3
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ماوق يوربآ  رابتعا و  زا  ینکارپ  هعیاش  اـب  دیـشوک  یم  اـیناتیرب  ناـمزمه   (1)« .دـنک رییغت  هنیباـک  تسا  نکمم  هظحل  ره  ...تسا  هتفر 
هک تفگ  نم  هب  بناجنیا  اب  تاقالم  رد  ایناتیرب  ترافـس  زا  یگیرک  ياقآ  : » دسیون یم  سلاد  هیوناژ 1923 ، رد 20  .دهاکب  هنطلسلا 

تیامح دشوک  یم  یناریا  هیاپدنلب  تاماقم  هب  نداد  هوشر  اب  رلکنیس  یتفن  تکرش  تسا ، هدیسر  ایناتیرب  ترافس  هب  هک  يرابخا  قبط 
نامه زا  ًـالامتحا  یتاـعیاش  نینچ  هک  متفگ  خـساپ  رد  نم  .دروآ  تسدـب  دوخ ، تکرـش  يداهنـشیپ  حرط  زا  یناـبیتشپ  يارب  ار  اـهنآ 

نیا تحـص  رب  لاد  یکردـم  ام  اما  تسا ، هدرک  خوسر  زین  اـکیرمآ  هجراـخ  ترازو  هب  هدـش ، دراو  اـیناتیرب  ترافـس  هب  هک  یلاـناک 
ییارزولا سیئر  هب  سلجم  دـعب  زور  ود   (3) .درک يریگ  هرانک  هیوناژ 1923  رد 25  هنطلـسلا  ماوق   (2)« .میرادـن رایتخا  رد  تاعیاش 

ارزو تسایر  ياه 15-1914 و 1918  لاس  رد  يو  .دش  بوصنم  ماقم  نیا  هب  يو  هیروف 1923  رد 1  داد و  يأر  کلامملا  یفوتسم 
زا يو  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  يا  هدـع  دوب و  داضت  رد  ایناتیرب  ياه  هتـساوخ  اب  ًاقیمع  لاس 1918  رد  وا  هنیباک  : » تشاد هدـهع  رب  ار 
يو هنیباک  ياضعا  زا  یـشوخ  لد  نادـنچ  لاربیل  ياه  همانزور  .درادـن  يردـتقم  مکحم و  تیـصخش  .تسا  ناخ  کـچوک  ناـیماح 

ناـنچمه درم  نیا  نم  رظن  هب  .دـنا  هتفاـی  هار  دـیدج  هنیباـک  هـب  نیـشیپ  هنیباـک  زا  هـک  تـسا  يدرف  ود  زا  یکی  هپـسرادرس  ...دـنرادن 
دیکأـت ناریا  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  مهم  لـئاسم  رد  دوـخ  شقن  رب  ناـنچمه  تسا و  دـیدج  تلود  رد  صخـش  نیرتدـنمتردق 
باختنا : » دـیازفا یم  دـلفنرک   (4)« .ددـنویپ یم  دـیدج  هنیباـک  هب  هجراـخ  ریزو  ناوـنع  هب  کـلملاءاکذ ، یغورف ، یلعدـمحم  .دراد »

ياه شیارگ  کلامملا  یفوتسم  هک  دش  یم  هتفگ  .دوبن  شخب  تیاضر  هجو  چیه  هب  ارزو  تسایر  يدصت  يارب  کلامملا  یفوتـسم 
هئارا دـیماجنا و  لوط  هب  هتفه  راهچ  يو  هنیباک  لیکـشت  .تسا » ایناتیرب  ناـیماح  زا  وا  هک  دـنتفگ  یم  مه  يا  هدـع  دراد و  ییاـیناتیرب 

کلامملا یفوتـسم  .دیـسر  دوخ  راک  ناـیاپ  هب  نـئوژ 1923  رد 20  زین  مراـهچ  سلجم  درب ؛ ناـمز  هـتفه  هـس  زین  سلجم  هـب  هماـنرب 
همانزور  (5)« .تفرگ هدهع  رب  زین  ار  هلخاد  ترازو  يدصت  نینچمه 

هیوناژ 1923 خروم 16  ، SO/271-891.6363 هرامش 2 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
هیوناژ 1923 خروم 20  ، SO/274-891.6363 سلاد ، هیغالبا  - 2

هیوناژ 1923  26 ، 891.002/110 هرامش 3 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3
هیروف 1923 خروم 15  ، 891.002/113 هرامش 139 ، دلفنرک ، شرازگ  - 4

لیروآ 1923 خروم 20  ، 891.00/1242 سرام 1923 ، ات  هیوناژ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 5
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دنـسم رب  هپـسرادرس   » هک دـناسر  یم  دوخ  نیبطاخم  یهاگآ  هب  دـیدج  تلود  دروم  رد  دوخ  شرازگ  رد  هیروف 1923  رد 16  زمیات 
یم نشور  تفرگ  شیپ  رد  هنطلـسلا  ماوق  فیعـضت  يارب  ایناتیرب  هک  يا  هویـش  هلاقم  نیا  رد  نینچمه  .دنام » یم  یقاب  گنج  ترازو 

سیئر سلجم ، فلاخم  حانج  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هنطلـسلا  ماوق  يافعتـسا  زا  شیپ  نارهت  رد  ام  راگنربخ  ياـه  تشادداـی  : » دوش
ریخأـت هب  تسوا ، هجوتم  هک  یماـهتا  نیرتگرزب  .تسا  هدرک  مهتم  ینوناـقریغ  لاـمعا  فلتخم  لاکـشا  تقادـص و  مدـع  هب  ار  ارزولا 

یمارآان .دنزب  بیج  هب  رالد   000/150 زایتما ، ياطعا  یلالد » قح   » ناونع هب  دناوتب  قیرط  نیدب  ات  تسا  لامش  تفن  دادرارق  نتخادنا 
هب ار  یمومع  راکفا  یفاک  هزادنا  هب  دندش  قفوم  دنتـشادن ، روکذـم  تاماهتا  تابثا  يارب  يدـهاش  هکنیا  اب  نایعدـم  تفای و  همادا  اه 
هب اکیرمآ  هجراخ  ترازو  زمیات ، همانزور  ياه  هدـیرب  لاسرا  اب  .دـنهد » هولج  يرورـض  ار  هنیباک  يریگ  هراـنک  هدروآرد و  ناـجیه 

هدرک و مالعا  تاـماهتا  نیا  تحـص  دروم  رد  ار  ناـترظن  فارگلت  قیرط  زا  دـیفظوم  امـش  هلیـسو  نیدـب   » دـهد یم  روتـسد  دـلفنرک 
تلود بسانمان  قرط  زا  ات  دننک  یم  شالت  ییاکیرمآ  یتفن  ياه  تکرـش  زا  کی  چیه  ایآ  هک  دـینک  صخـشم  تسیاب  یم  نینچمه 
ساسا هیاپ و  هنوگچیه  ندـنل  زمیات  تاراهظا  : » دـلفنرک خـساپ   (1) »؟ دـننک زاـیتما  ياـطعا  يداهنـشیپ  حرط  لوبق  هب  روبجم  ار  ناریا 

(2)« .تساجیب ًالماک  تاماهتا  درادن و  یقثوم 

هب  » لیروآ 1923 رد  قافتا ] بسح   ] رب دوش و  یم  هتـشون  نزرک  درل  هب  نرول  یـسرپ  رـس  فرط  زا  هک  يا  « هنامرحم رایـسب   » شرازگ
کلامملا یفوتسم  ندمآ  راک  يور  هنطلسلا و  ماوق  ینوگنرس  دروم  رد  ار  یبلاج  تاکن  دسر ، یم  دادغب  رد  اکیرمآ » لوسنک  تسد 

: نرول ياه  هتفگ  ساسا  رب  .دزاس  یم  نشور 

اهنآ تسایس  دنتسه و  لیفولگنآ  ًالماک  يو  تلود  هنطلسلا و  ماوق  هک  تشاد  رواب  نیا  رد  هشیر  ماوق  اب  يوروش  ياه  ینمشد  ساسا 
رب زین  نانچمه  یکستایموش  .ما  ياقآ  هدنب  رظن  هب  دوش ؛ یم  هتکید  ایناتیرب ] ترافس   ] ترافـس نیا  بناج  زا  فادها  داعبا و  مامت  رد 

هب ار  یلاع  ترضح  هجوت  مناد  یم  مزال  .دنک  یم  يراشفاپ  رواب  نیا 

سرام 1923 خروم 13  ، SO/276-891.6363 هرامش 260 ، همیمض ، دلفنرک و  هب  سپیلیف  لمعلاروتسد  - 1
لیروآ 1923 خروم 30  ، SO/282-891.6363 هرامش 13 ، دلفنرک ، مارگلت  - 2
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اعدم نیا  هک  مهد  ناشن  امش  هب  هلیسو  نیدب  ات  منک ، بلج  مدرک  لاسرا  امش  يارب  هنطلسلا  ماوق  تسایر  مود  هرود  رد  هک  یشرازگ 
تـسا نکمم  هک  اجنآ  ات  ار  هنطلـسلا  ماوق  هنیباک  هک  دوب  نیا  اه  سور  ییاهن  فدـه  نم  رظن  هب  ...تسا  ساسا  هیاپ و  یب  دـح  هچ  ات 

هدز سدح  هک  يزیچ  نآ  زا  رتدوز  هنطلسلا  ماوق  رادفرط  تیرثکا  نم  رظن  هب  داتفین  رگراک  اه  سور  راشف  هک  اجنآ  زا  ...دننک  ظفح 
اب نم  دوش و  یم  هدوزفا  دنا  هتساخرب  کلامملا  یفوتسم  زا  تیامح  هب  هک  ییاه  شبنج  دادعت  رب  زور  هب  زور  ...دش  هدنکارپ  دش  یم 

هتـشذگ رد  يو  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  متـسه و  علطم  زین  وا  هتـشذگ  قباوس  زا  .متـسه  ییاه  شبنج  نینچ  دـهاش  لماک  تیاضر 
تسایر هب  هک  یتلود  تشاد ، یم  مه  تحص  يا  هقباس  نینچ  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  نم  ساسحا  اما  دشاب  هدز  يراکبارخ  هب  تسد 

رگا تسین ؛ هلودلاریشم  تلود  زا  رتمک  نآ  ریثأت  ذوفن و  ًانئمطم  تسا و  هنطلسلا  ماوق  تلود  زا  رت  بوبحم  رایسب  هدیدرگ  لیکـشت  وا 
کلامملا یفوتـسم  ندـمآ  راک  يور  انامه  رییغت  نآ  دوب ، ریذـپان  بانتجا  رییغت  نیا  نم  رظن  هب  هک  تشاد ، دوجو  مه  رییغت  هب  یمازلا 

هک تسین  يدیدرت  تسا و  رت  کیدزن  مدرم  بلق  هب  کش  نودب  يو  .درک  دهاوخ  لمع  هنطلـسلا  ماوق  هنیباک  زا  رتهب  ًانئمطم  هک  دوب 
ناریا اب  ایناتیرب  طباور  هعـسوت  تهج  رد  یماگ  یلعف  تلود  نتفرگ  اپ  هک  متـسه  دقتعم  هدـنب  لک  رد  .درک  دـهاوخ  تیلاعف  هناصلاخ 

.دوب دهاوخ 

ماوق هیلع  کـلامملا و  یفوتـسم  ندـمآ  راـک  يور  يارب  هاـم  دـنچ  تدـم  هب  هک  دـنک  یم  شاـف  دوخ  ياـه  هتفگ  رد  نینچمه  نرول 
: تسا هدرک  تیلاعف  هنطلسلا 

نیبشوخ رایـسب  هتـشذگ  هام  دنچ  رد  اذل  متخاس ، رارقرب  کلامملا  یفوتـسم  اب  يا  هنامیمـص  طباور  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  هلـصافالب 
نیا زا  ما و  هتفر  وا  تاقالم  هب  اهراب  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  یط  .تشگ  دـهاوخ  زاـب  ءارزو  تساـیر  رتفد  هب  رگید  راـبکی  يو  هک  مدوب 

یفوتـسم بانج  هک  دش  راکـشآ  نم  رب  تدم  نیا  رد  .میتخادرپ  رظن  لدابت  هب  ناریا  عاضوا  یـسررب  اب  مدرب و  هرهب  یبوخ  هب  تصرف 
هدرک لیدـعت  حالـصا و  تشاد ، دوخ  نیـشیپ  ییارزولا  تسایر  ناـمز  رد  هتـشذگ و  رد  هک  ار  ییاـه  شرگن  زا  يرایـسب  کـلامملا 

نیرترداق و ریبک  يایناتیرب  تسین و  تفرـشیپ  هب  رداـق  هجو  چـیه  هب  یجراـخ  کـمک  نودـب  ناریا  هک  تسا  دـقتعم  ًـالماک  وا  .تسا 
تسیاب یم  ناریا  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  يو  تسا ؛ ناریا  اب  يراکمه  هدامآ  هک  تسا  یتلود  نیرت  قاتشم 
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، تین نسح  دامتعا و  بسح  رب  هتـشذگ  دـننامه  ار  سیلگنا  ناریا - طباور  ياـنب  هتـشاذگ و  راـنک  اـیناتیرب  اـب  ار  دوخ  ياـه  ینمـشد 
ود لـباقتم  عفاـنم  دروم  رد  هرکاذـم  يارب  دوخ  روشک  هدـنیامن  ناونع  هب  يو  اـب  مراد  لـیامت  مدرک  نـالعا  هکنیا  زا  سپ  ...دراذـگب 
ات دروآ و  فیرشت  اجنیا  هب  رصع  تعاس 6  فرشا  ترضح  .دمآ  نم  رادید  هب  يراج  هام  زور  نیمتسیب  رد  منیشنب ، وگتفگ  هب  تلود 
زا دروم  دـنچ  هک  تفرگ  رارق  شاـکنک  دروم  لـئاسم  زا  يرامـش  ینـالوط  يوگتفگ  نیا  رد  .میتـخادرپ  وگتفگ  هب  حبـص  تعاس 1 

.درک مهاوخ  رکذ  ار  اهنآ  نیرتمهم 

کیرحت هب  ًانئمطم  تسا ، هدوب  ناخاضر  يردلق  يور  زا  مییوگن  رگا  اه  همانزور  بوکرس  هک  دهد  یم  ناشن  ًالماک  يدعب  تالمج 
: تسا هتفرگ  تروص  اه  یسیلگنا 

دادـملق لاونم  نامه  هب  زین  ار  اهنآ  ینونک  تیلاعف  تشاد و  یهاگآ  هتـشذگ  رد  ناریا  تاعوبطم  ياز  جنـشت  ذوفن  زا  یفوتـسم ]  ] يو
اب زین  وا  دنوش ؛ لیدعت  هتفای و  عیفرت  تسیاب  یم  تاعوبطم  هک  مدش  رکذـتم  مداد و  وا  هب  هراب  نیا  رد  ار  ییاهداهنـشیپ  نم  .درک  یم 

دهاوخ هجاوم  ناوارف  یلمع  ياه  يراوشد  اب  راـک  نیا  هک  تشاد  ناـعذا  يو  لاـح  نیا  اـب  .درک  شوگ  نم  نانخـس  هب  ناوارف  هجوت 
تلود ددم  هب  يو  تخاس  نئمطم  ارم  منک و  یقلت  هدـش  ماجنا  ار  هیـضق  نیا  هک  داد  لوق  نم  هب  کلامملا  یفوتـسم  لاح  ره  هب  دوب ؛
یناریا نارادمتـسایس  زا  رتهب  هپـسرادرس  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  لاح  ره  هب  .دهدب  یمومع  راکفا  هب  يرتهب  يریگ  تهج  دـشوک  یم 
.داد (1) دهاوخ  حرش  کلامملا  یفوتسم  يارب  عاضوا  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  یضتقم  عضوم  رد  کش  نودب  تساهنآ و  هجوتم 

هنیباک دییأت  .دش  هجاوم  سلجم  رد  يدایز  تفلاخم  اب  دمآ ، یم  باسح  هب  ایناتیرب  نارادفرط  زا  یکی  کلامملا  یفوتسم  هک  اجنآ  زا 
راک نایاپ  هب  نئوژ 1923  رد 20  مراهچ  سلجم  هک  اـجنآ  زا  دوش  یم  روآداـی  دـلفنرک  .دـیماجنا  لوط  هب  هتفه  تفه  يو  هماـنرب  و 
راک هب  دـییأت و  ار  هنیباک  تعرـس  هب  سلجم  هک  تفر  یم  راـظتنا  تشاد ، ناوارف  تقد  هجوت و  هب  زاـین  هلئـسم  نیا  دیـسر و  یم  دوخ 

یحانج نتفای  نامزاس  هب  ناملراپ  يراک  نامز  ماـمت  ًـالمع  درکن و  یط  ار  دوخ  يداـع  لاور  سلجم  رد  عاـضوا  : » دـهد ناـیاپ  دوخ 
هک تشذگ  فلاخم 

لیروآ 1923 خروم 25  ، 891.00/1244 هرامش 209 ، همیمض ، سنُِوا و  شرازگ  - 1
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یفوتـسم تلود  هک  رکفت  نیا  .دش  دهاوخ  لحنم  ناملراپ ، تقوم  یلیطعت  زا  شیپ  تلود  هک  دش  لصاح  نانیمطا  نیا  نآ  هطـساو  هب 
رود زا  هک  ناملراپ  بلط  هاج  ياضعا  زا  يرایـسب  يارب  دـهد ، همادا  دوخ  راک  هب  تسا ، لـیطعت  ًاـتقوم  سلجم  هک  یتدـم  لـالخ  رد 

رد يدرم  ، » هلودلاریشم هک  یلاح  رد  .تسا » لمحت  لباقریغ  ناریا ، زاب  هسیسد  نیرتراکم  زوریف ، هدازهاش  ًاصوصخ  دنا ، هدش  جراخ 
نیا هب  سلجم  يالکو  زا  یکدـنا  رامـش  دـش ، باختنا  مجنپ  سلجم  تاباختنا  رظان  ناونع  هب  تماهـش ،» زا  یلاخ  اـما  یتسار  لاـمک 

تـسناد یم  زوریف  هک  اجنآ  زا  دـیازفا  یم  دـلفنرک  .دـنوش  صالخ  کلامملا  یفوتـسم  رـش  زا  تسیاـب  یم  ًاـمتح  هک  دندیـسر  هجیتن 
میمـصت دـبای ، تسد  ارزو  تسایر  هاگیاج  هب  هک  داد  دـنهاوخن  هزاـجا  وا  هب  زگره  دـننک  یم  نییعت  ار  ناریا  تشونرـس  هک  یناـسک 

دریگ هدهع  رب  ار  هلخاد  ترازو  يدـصت  تسا ، لیطعت  ناملراپ  ًاتقوم  دوش و  یم  ماجنا  مجنپ  سلجم  تاباختنا  هک  یتدـم  رد  تفرگ 
سرام هام  رد  (1)« .دهدب رظن  هتفرگ و  میمـصت  سلجم  تاباختنا  ندوب  ینوناق  دروم  رد  هک  دبای  تسد  یهاگیاج   » هب قیرط  نیا  زا  ات 
زایتما ياطعا  ناسکی  یطیارش  تحت  نآ  رد  دنک و  یم  هئارا  سلاد  هب  ار  تفن  يداهنشیپ  حرط  سیون  شیپ  ءالع  نیـسح  لاس 1923 
سلجم اما   (2)« .دریذپب ار  طیارش  هک  دوش  یم  اطعا  یتکرش  هب  زایتما  ، » دهد یم  داهنشیپ  درادناتسا  رلکنیس و  تکرش  ود  هب  ار  یتفن 

هب تسا و  هدرک  روکذم  هحیال  یسررب  فرص  ار  دوخ  تقو  مامت  سلجم  زورما  هب  ات  یم  زا 20  : » داد یمن  ناشن  دوخ  زا  یباتش  چیه 
یم  31(3)« .تسا دییأت  دروم  هدوب و  لوبق  لباق  ینادنچ  رییغت  داجیا  نودـب  هحیال  نیا  لوا  هدام  هدراهچ  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا 

ریـسم زا  ار  هحیال  لومعم ، ياه  ینیچ  هسیـسد  اب  مأوت  هنیباک  نارحب  .تسا  هدرک  بیوصت  ار  هحیال  زا  هدام  هدراهچ  سلجم  : » 1923
، تسا یلعف  سلجم  رمع  ناـیاپ  هک  نئوژ  زور 20  ات  ار  سلجم  هک  تسا  راک  رد  ییاهتـسد  کـش  نودـب  .تسا  هدرک  فرحنم  دوخ 

يریگ هرانک  هب  راداو  ار  کلامملا  یفوتـسم  سلجم  نئوژ 1923 ، رد 11  اه ، یـسیلگنا  يروابان  نایم  رد  اما   (4)« .دنراد هاگن  لطعم 
مهدزیس رد  درک و 

يالوج 1923 خروم 15  ، 891.00/1247 نئوژ 1923 ، ات  لیروآ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 1
سرام 1923 خروم 17  ، SO/278-891.6363 همیمض ، زفاه و  هب  سلاد  هیغالبا  - 2

یم 1923 خروم 26  ، SO/286-891.6363 هرامش 182 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 3
یم 1923 خروم 31  ، SO/287-891.6363 هرامش 15 ، دلفنرک ، مارگلت  - 4
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یفوتـسم .دـنداد  يأر  تلود  حاـضیتسا  هب  سلجم  تیرثـکا  نـئوژ  مهدزاـی  رد  ادـتبا   (1) .دـناسر بیوصت  هب  ار  یتـفن  هحیـال  نئوژ 
رکذتم دلفنرک  .درک  مالعا  ار  دوخ  يافعتسا  زور  نامه  رد  درادن ، قفاوم  يارآ  بسک  يارب  یـسناش  چیه  تسناد  یم  هک  کلامملا 

رـس یفوتـسم  تلود  اب  هک  نیا  لیلد  هب  هن  « ؛ درک فیعـضت  سلجم  رد  ار  یفوتـسم  تیعقوم  هتـساوخان ، ایناتیرب  ترافـس  هک  دوش  یم 
نیا زا  ات  دنراد  هاگن  هتفشآ  ار  سلجم  عاضوا  هک  دوب  نیا  ترافس  فده  .توافتم  رایـسب  یلیلد  هب  دانتـسا  اب  هکلب  دشاب  هتـشاد  زیتس 

ار دوخ  یلاحشوخ  دناوت  یمن  دلفنرک  .دیسر  بیوصت  هب  ارآ  تیرثکا  اب  یتفن  هحیال  اما  .دنوش » یتفن  هحیال  ندروآ  يأر  عنام  قیرط 
نـشج ار  یماـگنه  دوز  يزوریپ  يو   (2)« .دیـسر يزوریپ  هب  فلاخم  حاـنج  دروخ و  تسکـش  اـیناتیرب  : » دـسیون یم  دـنک و  یفخم 
ياوق هکنیا  هب  رظن  « ؛ دوش یمن  هجوتم  ار  یفوتـسم  هنیباک  طوقـس  لیلد  هک  دـنک  یم  راهظا  سلاد  اب  رادـید  رد  ءالع  نیـسح  .تفرگ 

هب راداو  ار  وا  ارزولا  سیئر  نیفلاـخم  دـیاش  دوب ، دـهاوخ  لـیطعت  یهاـتوک  تدـم  يارب  ددـجم  تاـباختنا  يرازگرب  روظنم  هب  هننقم 
وا هدرک و  قفاوت  هلودلاریشم  تسایر  رب  سپس  سلجم   (3)« .دنروآرد دوخ  لرتنک  تحت  ار  تاباختنا  قیرط  نیا  زا  ات  دندرک  افعتـسا 
زین یغورف )  ) کلملاءاکذ دش و  اقبا  گنج  ترازو  هاگیاج  رد  ناخاضر   (4) .داد تیاضر  هنیباک  لیکشت  هب  نئوژ 1923  رد 14  زین 

زا لاح  نیا  اب  اما  دوب ، نارگن  مجنپ  سلجم  تاباختنا  تدـم  ینالوط  نداـتفا  قیوعت  هب  زا  دـلفنرک   (5) .دـش بوصنم  هیلام  ترازو  هب 
چیه هب  اما  تشادن ، ینادنچ  تکوش  لالج و  هکنیا  اب  مراهچ  سلجم  تمدخ  نارود  : » دوب لاحشوخ  رایسب  مراهچ  سلجم  درواتسد 
يارب یعطق  يدرواتسد  نیا  هک  درب  هرهب  یبوخ  هب  دوخ  نیعم  تقو  زا  ًالوا ، .درک  فیـصوت  روآ  گنن  اوسر و  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو 
نایاپ رد  و  تفرگ ؛ راک  هب  ار  اهنآ  تخاس و  لیخد  یتکلمم  روما  رد  ار  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  ًایناث ، .دور  یم  رامـشب  ناریا  ناـملراپ 
ًاتقیقح تفن  هحیـال  بیوصت  .دـنک  يزیر  یپ  اـکیرمآ  اـب  لامـش  تفن  دروـم  رد  ار  هرکاذـم  ساـسا  دـش  قـفوم  لقادـح  تفگ  دـیاب 

هن نیا  تسا و  هجوت  لباق  يدرواتسد 

نئوژ 1923 خروم 13  ، SO/290-891.6363 هرامش 19 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
يالوج 1923 خروم 15  ، 891.00/1247 نئوژ 1923 ، ات  لیروآ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 2

نئوژ 1923 خروم 14  ، 891.002/119 سلاد ، هیغالبا  - 3
نئوژ 1923 خروم 15  ، 891.002/117 هرامش 20 ، دلفنرک ، مارگلت  - 4

نئوژ 1923 خروم 17  ، 891.002/120 هرامش 193 ، دلفنرک ، شرازگ  - 5
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هک دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  .تسا  مدرم  نیا  یقالخا  يزوریپ  زا  یکاح  هکلب  دـهد ، شیازفا  ار  ناریا  يداـم  تورث  تسا  نکمم  اـهنت 
یلع .دنشاب  هتشاد  رظن  تلم  نیا  يدنلبرـس  تداعـس و  هب  لک  رد  هتـشادرب و  ماگ  یمادقا  نینچ  عفن  هب  نیـشیپ ، سلاجم  زا  کی  چیه 

ار سلجم  ناگدنیامن  رگید  هناتـسرپ  نطو  تاساسحا  دندش  قفوم  سلجم  قیدص  رـصانع  هحیال ، نیا  در  يارب  نیفلاخم  شالت  مغر 
هلودلاریـشم .دـنناسرب » بیوصت  هب  فلاخم  يأر  هدـجه  ربارب  رد  قفاوم  يأر  هاجنپ  اـب  ار  هحیـال  یفاـک  ءارآ  بذـج  اـب  هتخیگنارب و 

نامز ات  وا  ندـنام  راکرـس  رب  .درک  زاغآ  ار  دوخ  راک  نئوژ  مهدراـهچ  رد  هلودلاریـشم  تلود  : » دوبن سلجم  يـالکو  حـجرا  هنیزگ 
تلود ینوگنرـس  تاـبجوم  هتـشذگ  لاـس  هک  گـنج  ریزو  .تسین  ـالکو ]  ] تیاـضر دروم  نادـنچ  سلجم ، هرود  نیمجنپ  لیکـشت 

هب ًالماک  نونکا  درک ، ریقحت  درب و  لاؤس  ریز  ار  وا  سلجم  هک  اـجنآ  زا  .تساـک  دوخ  راـبتعا  زا  رایـسب  دروآ ، مهارف  ار  هلودلاریـشم 
نانچنآ زونه  هکنیا  اب  .دـنک  ادـیپ  عیفرت  روتاتکید  کی  ماقم  هب  هک  تسین  نیا  ددـص  رد  هجو  چـیه  هب  هداد و  تیاضر  دوخ  هاـگیاج 

رابتعا ردقنآ  اما  دننزب ، قالش  يو  زا  داقتنا  تلع  هب  ار  همانزور  کی  ریبدرس  هک  دهدب  روتسد  دوخ  ياه  قازق  هب  هک  تسه  دنمتردق 
هناخ رد  ار  وا  هلودلاریشم  يدصت  نیـشیپ  هرود  رد  هک  روطنامه  دوشن ؛ جراخ  دوخ  هناخ  زا  دهدب  روتـسد  ارزولا  سیئر  هب  هک  درادن 

بسک تسا ؛ زیچ  کی  طقف  طقف و  تسایـس  زا  فده  نایناریا ، رظن  رد  نیا ، زا  يادج  .داد  وا  هب  يروتـسد  نینچ  درک و  سبح  دوخ 
نیاربانب .دراد  یگتسب  نوناق  تیمکاح  هب  ًاتیاهن  نآ  تینما  هک  تسا  هتخودنا  یتفگنه  تورث  گنج  ریزو  هتشذگ ، لاس  ود  رد  .لوپ 

(1) .تسوا » یصخش  عفانم  هدننک  نیمأت  تلود ، زا  وا  تیامح 

طسب و هب  ات  دروآ  مهارف  ناخاضر  يارب  ار  یبوخ  رایـسب  تصرف  هلودلاریـشم ، تلود  ندمآ  راک  يور  سلجم و  لالحنا  لاح  نیا  اب 
تلود تسایر  هب  ار  هلودلاریـشم  مراهچ  سلجم  هک  ینامز  سلجم ، هرود  ناـیاپ  زا  شیپ  زور  دـنچ  : » دزادرپب دوخ  تردـق  شرتسگ 
دوجو اب  .درک  دـهاوخن  ادـیپ  ققحت  یعطق  رما  چـیه  هک  دوب  فقاو  رما  نیا  هب  ًـالماک  دارفا  رگید  دـننامه  ناـخاضر ] ، ] درک بوصنم 

شمارآ نوکـس و  هک  دوب  نیا  یلـصا  لیلد  دوبن و  هدـیاف  زا  یلاخ  تشاد ، تسد  هب  ار  روما  مامز  تلود  نیا  هک  یهاـم  هس  نآ  نیا ،
هک دش  ثعاب  هرود ، نیا 

يالوج 1923 خروم 15  ، 891.00/1247 نئوژ 1923 ، ات  لیروآ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 1
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رثکادح ناملراپ  بایغ  رد  تلود و  فعـض  زا  يو  .دیازفیب  دوخ  تردق  رب  زور  هب  زور  دایز ، ذوفن  ناوارف و  راکتـشپ  اب  گنج  ریزو 
رد هتـشادن و  یگنج  ییاراک  هجو  چیه  هب  ناریا  شترا  هک  دندقتعم  دنراد  تواضق  یگتـسیاش  قاقحتـسا و  هک  یناسک  .درب  ار  هرهب 

دنمدوس ًالماک  رت ، نوبج  وسرت و  هاش  یتح  لدزب و  ییارزولا  سیئر  ندناسرت  يارب  اما  درادن ؛ یگداتسیا  يارای  هناگیب  يورین  لباقم 
چیه زا  هک  تسا  هدش  ثعاب  يا  هناوتـشپ  نینچ  زا  يرادروخرب  دناد و  یم  دوخ  ییاراد  زا  یئزج  ار  ورین  نیا  ناخاضر  .تسا  اراک  و 
لاؤس وا  لامعا  ندوب  ینوناـقریغ  زا  هک  دـنرادن  ار  نیا  تأرج  ناریا  مدرم  زا  کـی  چـیه  هک  ارچ  دـنکن ؛ یهاـتوک  ینوناـقریغ  لـمع 

یندم و ًالماک  روما  رد  تالایا ، تایالو و  ماکح  هارمه  هب  لماک  تحاقو  اب  یماظن  ناهدـنامرف  .تسا  نوناق  وا  ياه  هتـساوخ  .دـننک 
شرازگ .تسادیوه  ًالماک  گنج  ریزو  تلاخد  زین  تاباختنا  رد  .درادن  تفلاخم  تأرج  سک  چـیه  دـننک و  یم  تلاخد  یماظنریغ 

مجنپ سلجم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنا  هتفای  هار  سلجم  هب  يو  ياهادـیدناک  تایالو ، ماـمت  رد  ًاـبیرقت  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـه 
(1) .دوب » دهاوخ  وا  ذوفن  لرتنک و  تحت  ًالماک 

تأیه يارب  یتفایـض  دـهعیلو  تسوـگآ 1923 ، رد 11  .دز  یم  مـه  یتنطلـس  هداوناـخ  ءازهتــسا  ریقحت و  هـب  تـسد  نـینچمه  اـضر 
رارقتـسا لحم  یتنـس  تروص  هب  ناتـسا  نیا  داد ؛ بیترت  ناجیابرذآ  هب  دوخ  عوقولا  بیرق  تمیزع  تبـسانم  هب  یجراخ  ياـهتاملپید 

لرتنک تحت  ناجیابرذآ  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  یط  هک  دوش  یم  رکذـتم  دوخ  ياه  شرازگ  رد  دـلفنرک  .دـیآ  یم  باسح  هب  دـهعیلو 
هنادماع تردق  بلـس  یعون  هب  ار  نآ  گنج  ریزو  هک  دش  ثعاب  دهعیلو  هب  مات  تارایتخا  لاقتنا  : » تسا هدـمآرد  یماظن  ناهدـنامرف 

گنج ریزو  درک ، ترکـسا  يورین  ياـضاقت  رهـش  زا  جراـخ  رد  دوـخ  هاـگجرفت  هب  نتفر  يارب  دـهعیلو  هـک  یناـمز  اذـل  .دـنک  یقلت 
دعب زور  ود   (2)« .تخاس راکـشآ  ار  دوخ  یتیاـضران  راـک  نیا  اـب  دادـن و  رارق  يو  راـیتخا  رد  ار  مزـال  يورین  دـیزرو و  فاکنتـسا 

زا وا  سرت  هاش ، هدـیقع  رییغت  لیلد  : » دوش یم  زیربت  هب  دـهعیلو  رفـس  عنام  هرظتنمریغ  رایـسب  یمادـقا  رد  هاش  هک  دـسیون  یم  دـلفنرک 
زا ناجیابرذآ  ناتـسا  رایتخا  هک  دـهد  یمن  هتـساوخ  نیا  هب  نت  هجو  چـیه  هب  ناـخاضر  .دـشاب  یم  گـنج  ریزو  ربارب  رد  یگداتـسیا 

رد شیپ  زور  دنچ  .دوش  جراخ  شترا  تسد 

ربتکا 1923 خروم 20  ، 891.00/1255 ربماتپس 1923 ، ات 30  يالوج  زا 1  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 1
تسوگآ 1923  13 ، 891.461/4 هرامش 239 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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زا مادم  یتنطلـس  هداوناخ  هک  تفگ  نم  هب  درک و  تیاکـش  ناخاضر  ياهریقحت  اه و  یمارتحا  یب  زا  دهعیلو  یـصوصخ ، ییوگتفگ 
تخت جات و  تردق  زا  ات  دشوک  یم  دوخ  ناوت  مامت  اب  گنج  ریزو  هک  تسا  هدـش  دـعاقتم  هاش  .دوش  یم  ریقحت  گنج  ریزو  بناج 

هک تسا  رواب  نیا  رب  هاـش  تسا و  گـنج  ریزو  رما  تحت  ًـالماک  شترا  .دزاـس  هریچ  تکلمم  نیا  رب  ار  دوخ  يروتاـتکید  دـهاکب و 
ياهورین شترا و  زا  هک  دـندوبن  هلودلاریـشم  تلود  هاـش و  اـهنت  نیا  هتبلا   (1)« .تسین تردـق  شیامن  ناوت و  شجنـس  نامز  نونکا 

نواعم گنیرید ، هب  يالوج 1923  خیرات 1  هب  دهشم  رد  ییاکیرمآ  عابتا  زا  یکی  هک  يا  همان  رد  .دنتشاد  تشحو  سرت و  نآ  یناج 
هدش و يا  هدازهاش  هناخ  دراو  روز  هب  شترا  نازابرـس  زا  یکی  دابآ  تلود  رد  هک  ما  هدینـش  : » میناوخ یم  دـسیون ، یم  هجراخ  ریزو 
رد زین  مناخ  هدازهاش  .تسا  هداد  ياچ و ...  اذـغ و  ندروآ  روتـسد  مناخ  هدازهاش  هب  یـسرک  ریز  نتـسشن  اب  هتفر و  هناخ  نوردـنا  هب 

هتبلا .تسا  هدوب  روبزم  زابرس  تمدخ  رد  دوب ، هتفر  اتسور  هب  زابرـس  هبلاطم  دروم  هغوذآ  يروآ  عمج  يارب  شرهوش  هک  یتدم  مامت 
مدرم هدوت  اما  .تسا  فیصوت  دح  زا  جراخ  نوشق ، ياهورین  ینونک  قرب  قرز و  رپ  رهاظ  طابضنا و  تساه  ییاکیرمآ  یماح  نوشق 

(2) .دنرفنتم » ناشیا  زا  تدش  هب 

قارع زا  هعیش  ياملع  جارخا 

یتاباختنا رد  نایعیش  تکرـش  زا  ییاوتف  رودص  اب  یعیـش  ياملع  هک  دهد  یم  شرازگ  دادغب  رد  اکیرمآ  لوسنک  ربماون 1922 ، مهد 
هعیـش قارع  مدرم  تیرثکا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  : » دیازفا یم  سنوا  .دندرک  يریگولج  دوش ، یم  رازگرب  اه  یـسیلگنا  تسد  هب  هک 

زا نت  دـنچ  ناـمرف  هب  شوگ  ریثـک  تیعمج  نیا  هک  اـجنآ  زا  .تسا  يرورـض  راوتـسا  یتـلود  لیکـشت  يارب  اـهنآ  تکرـش  دنتـسه و 
دیابن مدرم  نیا  یبهذم  روش  بصعت و  نینچمه  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  یکانرطخ  طیارش  دنـشاب ، یم  یبهذم  ناربهر  نامه  ای  نیدهتجم 

منک شرازگ  مرختفم  : » يالوج 1923 رد 5  .دنتسه » قفاوم  روکذم  همانرب  اب  ینس  مدرم  زا  يرایسب  .دوش  شومارف 

ربماتپس 1923 خروم 15  ، 891.00/1251 هرامش 260 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
تسوگآ 1923 خروم 24  ، 891.51A/105 گنیرید ، هیغالبا  - 2
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، تسا تاـباختنا  يرازگرب  يدـج  نیفلاـخم  زا  هک  قارع ، رد  هعیـش  ربـهر  نـیرت  هتـسجرب  ـالبرک و  یلاـها  زا  ، (1) یصلاخ خیـش  هک 
...دنک یم  مرن  هجنپ  تسد و  فلاخم  حانج  اب  یعون  هب  راک  نیا  اب  تلود  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  جارخا  روشک  زا  ریگتـسد و 

هب تشگزاب  لاح  رد  ناشیا  زا  نت  اهدص  هک  دوش  یم  هتفگ  دنتـسه و  یناریا  قارع ، رد  یعیـش  ناربهر  زا  يرایـسب  یـصلاخ و  خـیش 
اکیرمآ هجراخ  ترازو  هب  ار  هعیـش  نیدهتجم  جارخا  يالوج 1923 ، خیرات 11  هب  دوخ  شرازگ  رد  ءالع  نیـسح  (2) .دنتسه » ناریا 

اما .تسا  هدرک  جارخا  ار  ناشیا  ایناتیرب  هک  دندرک  یم  اعدا  دندیـسر  یم  ناریا  ياهزرم  هب  هک  ینامز  هعیـش  ياملع  .دـنک  یم  مالعا 
قارع هب  دنتـساوخ  هک  نامز  ره   » دندازآ دندرک و  كرت  ار  روشک  دوخ  باختنا  هب  نیدـهتجم  هک  دـندش  یعدـم  ییایناتیرب  تاماقم 

، یعیش ناربهر  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  یصلاخ ، خیش  جارخا  يریگتسد و  : » دسیون یم  تسوگآ 1923  رد 23  سنوا   (3)« .دندرگزاب
رد دنتـسه و  یناریا  ًاتلاصا  هک  یعیـش  ياربهر  زا  يرامـش  .تسا  هتـشاد  یقیمع  رایـسب  ریثأت  تاباختنا ، يرازگرب  اب  تفلاخم  لیلد  هب 
رد دندرک و  كرت  ار  قارع  هنابلطواد  یصلاخ ، خیش  جارخا  هب  ضارتعا  رد  دندوب ، نکاس  نیمظاک  فجن و  البرک ، سدقم  ياهرهش 

چیه رد  دنتـسه و  رفنتم  وا  تلود  لصیف و  کلم  زا  تدش  هب  نایعیـش  ...دنتخاس  راد  هشدخ  ار  قارع  ناریا و  طباور  تدـش  هب  هجیتن 
رد قارع  طاقن  زا  يرایسب  رد  تاباختنا  منک  شرازگ  مرختفم  : » ربماتپس رد 12  (4) .دننک » یمن  تکرش  تاباختنا  تاعمجت و  زا  کی 
رد .دنا  هدرک  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  یکدنا  رامـش  اه  ینـس  نایم  زا  دوش و  یمن  هدـید  نایعیـش  زا  يرثا  اما  تسا  يرازگرب  لاح 

(5) .تسا » هرخسم  کحضم و  رایسب  عاضوا  لک 

تسا هتفـشآرب  تدش  هب  ار  روشک  عاضوا  قارع ، زا  ایناتیرب  لماوع  تسد  هب  املع  جارخا  : » دسیون یم  يالوج 1923  رد 20  دلفنرک 
عـالطا هب  هک  مرختفم  : » يـالوج رد 22   (6)« .دوش یم  رازگرب  مادـقا  نیا  هب  ضارتـعا  رد  روـشک  رـسارس  رد  يددـعتم  تاـعمجت  و 

ناشیا هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  جارخا  قارع  زا  ار  ناملسم  ناربهر  ایناتیرب  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو 

1343 ه ق) 1276 ه ق –   ) قارع دهاجم  ياملع  عجارم و  زا  یصلاخ  يدهمدمحم  هللا  تیآ  - 1
يالوج 1923 خروم 5  ، 890g.00/74 هرامش 226 ، سنوا ، شرازگ  - 2

يالوج 1923 خروم 11  ، 890g.00/71 ترگنا ، هیغالبا  - 3
تسوگآ 1923 خروم 23  ، 890g.00/77 هرامش 234 ، سنوا ، شرازگ  - 4

ربماتپس 1923 خروم 12  ، 890g.00/80 هرامش 239 ، سنوا ، شرازگ  - 5
يالوج 1923 خروم 20  ، 890g.00/72 هرامش 32 ، دلفنرک ، مارگلت  - 6
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تدش هب  زین  ناریا  مدرم  هدرک و  موکحم  ار  يراتفر  نینچ  ناریا  تلود  .دـنا  هدرک  مالعا  ینوناقریغ  ار  روشک  نیا  رد  ریخا  تاباختنا 
مادقا نیا  هب  تبسن  مدرم  ترفن  مشخ و  زا  هک  دسر  یم  هناخ  ترافس  هب  ییاه  مارگلت  روشک  رسارس  زا  هزور  ره  ًابیرقت  .دنا  هتفشآرب 

مهدزاود (1) .تسا » اـیناتیرب  تلود  یهاوخرذـع  راتـساوخ  ناریا  تلود  هک  داد  ربـخ  بناـجنیا  هـب  گـنج  ریزو  .دـنک  یم  تیاـکح 
ربارب رد  عمجت  اب  نارهت  مدرم  زا  يرایسب  تسوگآ 1923 ، رهظ 10  زا  دعب  مناسرب ، هجراخ  ترازو  عالطا  هب  هک  مرختفم  : » تسوگآ
يولج هب  تیعمج  هک  ینامز  .دندرک  موکحم  ار  قارع  زا  املع  جارخا  هدز و  تارهاظت  هب  تسد  رهـش  نیا  رد  اه  هناخ  ترافـس  مامت 

مشخ تارهاظت و  دهاش  ناریا  هتـشذگ  هام  هس  رد  : » ربتکا  20(2) .تخاس » قرفتم  ار  اهنآ  سیلپ  ياهورین  دیسر ، ایناتیرب  ترافـس  رد 
جارخا قارع  زا  ار  یناریا  هعیش  ياملع  زا  يدایز  رامش  ایناتیرب  هک  دش  ثعاب  هعیش  ياملع  تفلاخم  .دوب  ایناتیرب  هیلع  مدرم  يرـسارس 

نتفرگ رارق  میرحت  ضرعم  رد  اه و  تفلاـخم  ماـمت  مغر  یلع  ...تخادـنا  هار  هب  ناریا  رد  ترفن  مشخ و  زا  یجوم  رما  نیا  هک  دـنک 
تماخو هک  یلاح  رد  .دـندرگزاب  قارع  هب  دـنتفاین  هزاجا  املع  ایناتیرب ، راتخمریزو  فسأت  راهظا  مغر  هب  یتح  یـسیلگنا و  ياـهالاک 

ار اـه  يراـیتخب  تاـیلام  شهاـک  هدـمآ و  نارهت  هب  یلطعم  نودـب  زاوها  رد  اـیناتیرب  لوـسنک  دـبای ، یم  شیازفا  زور  هب  زور  عاـضوا 
قارع زا  هک  يا  هتـسجرب  ملاع  رـسپ  یـصلاخ ، نارهت ، رد  .دنتـسه  ناریا  رد  ایناتیرب  هژیو  نایماح  زا  اـه  يراـیتخب  دـنک ؛ یم  داهنـشیپ 

تاباختنا هکنیا  زا  سپ  (3) .تسا » مالـسا  فیعـضت  اهنآ  فده  هک  تشاد  ناعذا  هدرک و  حیبقت  ار  ییاکیرمآ  سرادـم  دـش ، جارخا 
عـالطا هب  هک  مرختفم  : » دـسیون یم  سرام 1924  رد 27  دلفنرک  .دـندرگزاب  هک  دـش  تساوخرد  املع  زا  يدادـعت  زا  دـش ، رازگرب 

رد هدش و  جارخا  قارع  زا  هتـشذگ  لاس  ناتـسبات  تاباختنا  رد  تلاخد  لیلد  هب  هک  ییاملع  زا  هتـسد  نآ  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو 
مق سدـقم  رهـش  رد  تدـم  نیا  رد  اهنآ  .دـندرگ  یم  زاـب  روشک  نیا  هب  قارع ، تلود  تساوخرد  هب  نونکا  دـندیزگ ، ینکـس  ناریا 

ناشیا زا  یظفاحادخ  يارب  هتشذگ  زور  اضر )  ) ارزولا سیئر  .دننک  یم  كرت  قارع  دصقم  هب  ار  ناریا  زورما  دندش و  نکاس 

يالوج 1923 خروم 22  ، 890g.00/76 هرامش 220 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
تسوگآ 1923 خروم 12  ، 890g.00/79 هرامش 238 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

ربتکا 1923 خروم 20  ، 891.00/1255 ربماتپس 1923 ، ات 30  يالوج  زا 1  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 3
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یهار دروخ ، تسکش  يروهمج » شبنج   » رد هکنیا  زا  سپ  ناخاضر  تسا ، هدش  رکذ  متفه  لصف  رد  هک  روطنامه  (1) .تفر » مق  هب 
.دش مق 

، تشذگرد دهشم  رد  یگلاس  نس 80  رد  هکنیا  زا  سپ  .ددرگزاب  قارع  هب  تفاـین  هزاـجا  هک  دوب  يدارفا  زا  یکی   (2) یصلاخ خیش 
فجن البرک و  هب  یعیش  ناربهر  رگید  دننامه  اما  دمآ  ایند  هب  دهشم  رد  یـصلاخ  .دنک  یم  داریا  وا  دروم  رد  یبلاج  تاراهظا  يروم 

زا ار  هعیـش  هتـسجرب  ياملع  ایناتیرب  هک  یناـمز  لاـس 1923  رد  .تسین  سرتـسد  رد  وا  یگدـنز  دروم  رد  ینادـنچ  بلطم  اذـل  تفر ؛
هب ربماتپس 1923  رد 18  دش و  هداتسرف  رهشوب  هب  يو  .دننک  دیعبت  زاجح  هب  ریگتسد و  ار  یصلاخ  هک  داد  روتسد  درک ، جارخا  قارع 

یگمه هک  درک  کیلش  وا  تمس  هب  ریت  دنچ  ناریا  سیلگنا  تفن  تکرش  یسیلگنا  نانکراک  زا  یکی  رهـش  نیا  رد  .دیـسر  رهـش  نیا 
دندش یعدم  هدرک و  یهاوخرذع  ود  ره  ناریا ، سیلگنا  تفن  تکرش  سیئر  نوسلیو ، دلونرآ  سیلگنا و  راتخمریزو  .تفر  اطخ  هب 

دروم اجنآ  رد  دش و  میظعلادبع  هاش  مرح  دراو  ربماون 1923  رد 30  .تسا  هدوب  تسم  مجاهم  صخش 

سرام 1924 خروم 27  ، 890g.00/87 هرامش 433 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
رد .تسا  يرجه  مهدراهچ  مهدزیس و  نرق  رد  قارع  هعیش  رامعتسا  دض  دهاجم و  ياملع  نیرت  هتسجرب  زا  یصلاخ  يدهم  خیش  - 2

هلمح زا  دــعب  یکدــنا  ناریا و  لامــش  هـب  اــه  سور  هـلمح  زا  سپ  و  رخاوا 1329 ق ، رد  .دــمآ  اـیند  هـب  نیمظاــک  رد  1276 ق ،
دض رب  داهج  ياوتف  یصلاخ  يدهم  خیش  هلمج  زا  قارع ، ياملع  عجارم و  زا  يرایسب  یبیل ، برغ  سلبارط  هب  ییایلاتیا  نارگرامعتسا 
رد یـصلاخ  هللا  تیآ  هلمج  زا  قارع  هعیـش  ياملع  ینامثع ، هب  نیقفتم  هلمح  ماگنه  .دـندرک  رداـص  ییاـیلاتیا  یـسور و  نارگلاغـشا 

دصق هب  رد 1339 ق ، زاجح  نایباهو  هک  یماگنه  .دـندرک  رداص  یـسیلگنا  نارگرامعتـسا  دـض  رب  داهج  ياوتف  ینامثع ، زا  تیامح 
هب بلطواد  مدرم  نیمظاک و  ياملع  زا  یهورگ  هارمه  هب  يو  دنتشاد ، ار  قارع  بونج  هب  هلمح  هب  میمـصت  هعیـش ، همئا  دقارم  مادهنا 

دادرارق هک  تفرگ  میمصت  ناتـسلگنا  زین  رد 1340 ق ، .دمآ  البرک  هب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  ینیئان و  هللا  تیآ  توعد 
تفلاخم نآ  اب  املع  ًالبق  هک  دوب  یگیامحلا  تحت  یعون  رما ، عقاو  رد  هک  دـنک  اضما  ار  قارع  یهاشداپ  دزمان  لصیف ، کلم  اب  داحتا 

خیـش اب  دنتفر و  نیمظاک  هب  دادـغب  نایعیـش  ناگدـنیامن  .تفرگ  رارق  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  دـعب  لاس  دادرارق  نیا  دـندوب ؛ هدرک 
هدرک و تفلاخم  ناتسلگنا  اب  لصیف  کلم  داحتا  دادرارق  اب  دنتساوخ ، نانآ  زا  دندرک و  تاقالم  ردص  نسحدیـس  یـصلاخ و  يدهم 

سپ .درک  تقفاوم  یناهفصا  ینیئان و  هللا  تیآ  تقفاوم  رب  طورشم  داهنشیپ ، نیا  اب  یصلاخ  .دنسانشن  تیمسر  هب  ار  لصیف  یهاشداپ 
اریز تسا ، لصیف  اب  دوخ  تعیب  ندرک  لطاب  ددـص  رد  هک  دومن  مالعا  درک و  رداص  ییاوتف  زین  یـصلاخ  هللا  تیآ  ناـنآ ، تقفاوم  زا 

ار اهنآ  دنتفرگ و  يدج  ار  املع  تفلاخم  لصیف  اه و  یسیلگنا  ور  نیا  زا  .تسا  هدرکن  لمع  لالقتـسا  ظفح  رب  ینبم  شتادهعت  هب  وا 
ناضمر 1343 رد 12  یـصلاخ  هللا  تیآ  .دش  دیعبت  ناریا  هب  سپـس  زاجح و  هب  ادتبا  يدهم  خیـش  هک  دندرک  دیعبت  زاجح  ناریا و  هب 
ص یـسایس ، ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  لوا ، دلج  ناریا ، رـصاعم  خیرات  رامـشزور  ك.ر : .تشذگرد  سدقم  دهـشم  رد  ق ،

560
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هب سپس  يو  .دندمآ  مرح  هب  وا  ندید  يارب  مدرم  زا  يدایز  رامـش  .تفرگ  رارق  تقو ، يارزولا  سیئر  ناخاضر ، دهعیلو و  لابقتـسا 
تاراهظا دوخ ، گرم  ماگنه  ات  دهـشم و  هب  دوخ  رفـس  لوط  مامت  رد  : » تشذگرد رهـش  نیا  رد  لیروآ 1925  رد 5  تفر و  دهـشم 

: دیازفا یم  يروم  .درک » هدـنز  مدرم  هدوت  نایم  رد  ار  اه  یـسیلگنا  زا  ترفن  شیپ  زا  شیب  هک  درک  داریا  ایناتیرب  هیلع  ینحللا  دـیدش 
تکرـش کی  هب  وکابنت  تارداص  شورف و  دیلوت ، زایتما  ياطعا  رد  لاس 1890  رد  هاش  نیدلارـصان  هک  ینامز  زا  تفگ  ناوتب  دیاش  »

دوس مراهچ  کی  هوالع  هب  دـنوپ  هنالاس 15000  هاش  يزایتما ، نینچ  لباقم  رد  .تفرگ  تردق  تیناحور  دروخ ، تسکـش  یـسیلگنا 
رد وکابنت  لامعتسا  نایعیش ، تقو  دهتجم  يزاریـش ، نسح  ازریم  جاح  فرط  زا  هداس  یمکح  رودص  اب  .درک  یم  تفایرد  ار  تکرش 

دنوپ هدرک و 000/500  وغل  ار  زایتما  نیا  دش  روبجم  هدز  تشحو  نادرگرـس و  هاش  .دـش  فقوتم  عونمم و  ناریا  يروطارپما  رـسارس 
یجراخ لود  هب  ناریا  یلم  یهدب  زاغآرس  ماو ، نیا  .دنک  تخادرپ  ار  یسیلگنا  تکرش  تراسخ  هدرک و  ضرق  یهاشنهاش  کناب  زا 

لابقا شوخ  رایسب  خیش  دش و  يرپس  تعرس  هب  ناریا  رد  وا  ياهزور  : » دوش یم  زیمآ  قارغا  سپ  نیا  زا  يروم  ياه  ینیب  شیپ  .دوب »
دناوت یم  دـندز ، یم  وناز  وا  لـباقم  رد  یتنطلـس  هداوناـخ  یتـح  هک  ماـقمالاو ، ملاـع  نیا  تشذـگ  رد  .تشذـگرد  عقوم  هب  هک  دوـب 

رانک رد  دبا  ات  شیاسآ و  رد  هللا  راوج  رد  وا  لاثما  وا و  هک  دندقتعم  ناریا  مدرم  دـیآ ؛ رامـش  هب  ناریا  مدرم  یبهذـم  لماکت  زاغآرس 
(1) .دش » دهاوخ  بایان  وا  لاثما  وا و  لسن  و  دوب ؛ دنهاوخ  معنتم  یتشهب »]  ] نایروح »
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متفه لصف 
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زا دعب  لاس  کی  درک ؛ مالعا  گنج  ترازو  زا  ار  دوخ  يافعتسا  ربتکا 1922  رد 7  ناخاضر  دش ، رکذ  مشش  لصف  رد  هک  روطنامه 
تسایر دنسم  رب  ربتکا 1923  رد 28  دز و  رگید ] یی  ] اتدوک هب  تسد  ناـخاضر  ربتکا 1923 ، مهن  رد  دوخ ، يافعتـسا »  » نتفرگ سپ 

نادنز هب  هدرک و  ریگتسد  ار  نیشیپ  يارزولا  سیئر  هنطلسلا ، ماوق  ینوناق ، لحارم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  گنج  ریزو  : » دز هیکت  ارزو 
تباث هک  دراد  وا  هیلع  یکرادم  هک  تسا  یعدم  گنج  ریزو  .دور  یم  راظتنا  زین  هتسجرب  دارفا  زا  يرامش  يریگتـسد  تسا ؛ هتخادنا 
ندرک نوگنرـس  يارب  تسا  يا  هناهب  اهنت  نیا  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  يرایـسب  لاح  نیا  اب  .تسا  هدوب  هئطوت  ددـصرد  ماوق  دـنک  یم 
لزنم اه  قازق  ربتکا 1923 ،  9 هبنشود ، زور  رهظ  زا  دعب  (1) .تسا » میخو  رایسب  عاضوا  .روشک  رب  يروتاتکید  ندرک  مکاح  تلود و 

دلفنرک هک  یناـمز  دـعب ، هتفه  کـی  .دـندرک  لـقتنم  گـنج  ترازو  هب  ار  وا  ماوـق ، يریگتـسد  زا  سپ  هرـصاحم و  ار  هنطلـسلا  ماوـق 
دنفـسا 1299 موس  ياتدوک  زا  سپ  ثداوح  رارکت  زا  سرت  .درب  یم  رـس  هب  تشادزاب  رد  نانچمه  يو  دسیون ، یم  ار  دوخ  شرازگ 

هک دنک  یم  ناعذا  دلفنرک  .ددرگ  امرف  مکح  رهش  رب  یجنشتم  وج  هک  دش  ثعاب  ناوارف ، ياه  يریگتسد  و 
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: تسا يریزو  تسخن  هب  ندیسر  يارب  ناخاضر  هشقن  زا  یشخب  اهنت  تسا ، هدش  هداد  تبسن  ماوق  هب  هک  ینیچ  هئطوت  ماهتا 

ناریا و زا  دـیعبت  تسا : رارق  نیا  زا  ماوق  يارب  هدـش  نییعت  تازاـجم  تسا ، هدیـسر  اـم  تسد  هب  هک  یقثوم  ياـه  شرازگ  ساـسا  رب 
درادـن و یتسرد  ساسا  هیاـپ و  چـیه  ماوق  هب  هدراو  ماـهتا  هک  متـسه  نئمطم  ًـالماک  نم  .يو  لاوما  زا  یهجوت  لـباق  شخب  هرداـصم 
زا دعب  هبنـشکی  هاش ، .تسا  گنج  ریزو  ياه  هشقن  اه و  هتـساوخ  اب  بسانتم  ًاقیقد  هدـش  نییعت  يو  يارب  هک  یتازاجم  اما  تساجبان ،
زا سپ  نکمم  وـحن  ره  هب  دـشوک  یم  گـنج  ریزو  هک  تـفگ  نـم  هـب  درک و  توـعد  یهاـتوک  يوـگتفگ  هـب  ارم  ربـتکا ،  13 رهظ ،

یعس اذل  دبای ، تسد  دوخ  فده  هب  تسا  راودیما  يو  هک  اجنآ  زا  .دبای  تسد  ارزو  تسایر  ماقم  هب  هلودلاریـشم ، تلود  ینوگنرس 
هس اهنت  نونکا  .درب  یم  جنر  دمآراک  ییارزولا  سیئر  نتشادن  زا  تدش  هب  ناریا  .درادرب  دوخ  هار  رس  زا  ار ، یعنام  هنوگره  دنک  یم 

نیرخآ رد  مراهچ  سلجم  هک  اجنآ  زا  .هنطلـسلا  ماوق  هلودلاریـشم و  کلامملا ، یفوتـسم  دنوش : ماقم  نیا  يدـصتم  تسا  نکمم  نت 
هب ار  وا  مجنپ ، سلجم  لیکـشت  نامز  ات  هاش  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  درک ، تیحالـص  در  ار  کلامملا  یفوتـسم  هنیباک  دوخ ، مادقا 
هب هک  یسک  اهنت  نیاربانب  .دش  یم  شیافعتسا  ثعاب  گنج  ریزو  هراشا  نیرتمک  مه ، هلودلاریـشم  .دنک  باختنا  ارزولا  سییر  ناونع 
راک نیا  اب  ًاقیقد  و  درک ؛ ار  راک  نیمه  زین  گنج  ریزو  دوب ؛ یفاک  لیلد  شنتشادرب  نایم  زا  يارب  نیمه ، .دوب و  ماوق  دمآ  یم  باسح 

زا هک  تفگ  ناوت  یم  مه  ماوق  لاوما  هرداصم  اب  هطبار  رد  .تفای  تسد  شیوزرآ  هب  مه  و  درک ؛ بوعرم  ار  هلودلاریـشم  هاـش و  مه 
هجوت اب  .دننک  فشک  ار  وا  ناج  هیلع  ماوق  هئطوت  شناتـسود  هک  نآ  زا  شیپ  یتح  تسا ؛ هدوب  راک  نیا  رکف  رد  ناخاضر  لبق  اهتدم 
هاگداد هک  مه  ار  یلاوما  کش  نودـب  هدروآ ، تسد  هب  يریگروز  يذاخا و  قیرط  زا  ار  شتفگنه  تورث  همه  گـنج  ریزو  هکنیا  هب 

.داد (1) دهاوخ  صاصتخا  دوخ  هب  دریگ ، یم  ماوق  زا  همیرج  ناونع  هب 

اپورا هب  دنک و  كرت  ار  ناریا  هکنیا  طرش  هب  ماوق  درک ، ینیب  شیپ  دلفنرک  هک  روطنامه 
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نخـس دش  یم  هداد  تبـسن  ماوق  هب  هک  يا  هئطوت  دروم  رد  سکچیه   » ماوق دیعبت  زا  سپ   (1) .دش دازآ  نادنز  زا  ربتکا  رد 22  دورب ،
هتـشون زا  هک  روطنامه   (2)« .تفر ورف  دـیدرت  کش و  زا  يا  هلاه  رد  ارجاـم  لـصا  دـش و  شومارف  ًـالماک  ارجاـم  درواـین و  ناـیم  هب 

دناوت یم  هک  تسا  ناریا  نارادمتسایس  دودعم  زا  هچ  رگا  هلودلاریشم  : » دیسرت یم  اضر  زا  تدش  هب  هلودلاریشم  دیآ ، یمرب  دلفنرک 
تسد هحماسم و  نیا  .دراد  ترهـش  زین  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  هب  اما  دنک ، یگنهرفاب  ینمادکاپ و  تفارـش و  ياعدا 

ریزو .دوش  یم  رتدـب  زور  هب  زور  گنج  ریزو  وا و  طباور  .دـشاب  ریخا  تسکـش  نیمه  زا  یـشان  تسا  نکمم  مه  وا  ندرک  تسد  هب 
، ماوق همکاحم  نودـب  ندرک  ینادـنز  رد  يو  ریخا  مادـقا  .دراد  تسد  رد  ار  روما  همه  تسا و  ناریا  قلطم  روتاتکید  لمع  رد  گنج 

(3) .دراد » همهاو  هرابنیا  رد  عطاق  میمصت  نتفرگ  زا  اراکشآ  هلودلاریشم  .تسا  هدز  همطل  یلعف  هنیباک  تیثیح  رابتعا و  هب  تدش  هب 

دروم هک  درک  میدـقت  ار  دوـخ  يافعتـسا  ارزوـلا  سیئر  هتـشذگ  بش  : » درک يریگ  هراـنک  راـک  زا  ربـتکا 1923  رد 22  هلودلاریـشم 
هاـش هب  ندروآ  راـشف  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  دوش ، یم  تیاـمح  اـه  یـسیلگنا  يوـس  زا  هک  گـنج  ریزو  .تفرگ  رارق  هاـش  شریذـپ 
نینچ ربتکا ، رد 22  هلودلاریـشم  يریگ  هرانک  دروم  رد  زین  بیلتوگ  (4) .دنک » بوصنم  يریزو  تسخن  هب  ار  وا  ات  دنک  یم  هدافتـسا 

رد 29 دلفنرک  مارگلت  (5) .دوش » یم  بوصنم  ارزو  تسایر  هب  گنج ، ریزو  ناخاضر ، هک  تسا  نشور  ًالماک  : » دـنک یم  رظنراـهظا 
مراهچ رد  هاش  .تسا  هدادـن  هنیباک  لیکـشت  زونه  يو  .تفاـی  تسد  ارزو  تساـیر  بصنم  هب  ناـخ ]  ] اـضر : » تسا رارق  نیا  زا  ربتکا 

بلج ار  اه  سور  نانیمطا  دوب  هدشن  قفوم  زگره  اما  تسا ، هدوب  ایناتیرب  تیامح  دروم  هراومه  ناخاضر  .دوش  یم  اپورا  مزاع  ربماون 
يارب .دنک  یگداتسیا  يو  ياهراشف  لباقم  رد  تسناوت  یبوخ  هب  هاش  دندوب ، وا  يریزو  تسخن  فلاخم  اه  سور  هک  یتقو  ات  ...دنک 

هراب نیا  رد  بیلتوگ  (6) .دزادرپب » دننک ، هبلاطم  اه  سور  هک  ینیمضت  هنوگ  ره  دوب  هدامآ  ًالماک  يو  اه  تفلاخم  نیا  ندرب  نایم  زا 
ترافس هب  زورید  ناخاضر  هک  متسه  نئمطم  ًالماک  نم  : » دسیون یم 

ربتکا 1923 خروم 22  ، 891.00/1250 هرامش 44 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
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ود هب  زین  يوروش  تاماقم  .دـننک  تیامح  يو  زا  دوخ ، تسایر  تحت  هنیباک  لیکـشت  يارب  دـنک  دـعاقتم  ار  ناشیا  ات  تفر  يوروش 
لامـش رد  هیـسور  عفانم  مود ، دنک ؛ دوخ  هنیباک  دراو  ار  نّویلم  زا  نت  نیدنچ  هک  نیا  لوا  .دننک  تیامح  يو  زا  دندش  رـضاح  طرش 

رد دلفنرک   (1)« ...تسا هداد  رد  نت  اـه  هتـساوخ  نیا  يود  ره  هب  ناـخاضر  دوش  یم  هتفگ  ...دـنک  لوـبق  نیمـضت و  ًـالماک  ار  ناریا 
تـسد هب  هنطلـسلا  ماوق  دیعبت  زا  سپ  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه.دـهد  یم  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  دوخ  ياه  هتـشون 

ریزو درادـن ، تیاـضر  ناـخاضر  يریزو  تسخن  هب  سور  ترافـس  هک  تـسناد  یمن  هاـش  رگا  : » داد افعتـسا  هلودلاریـشم  ناـخاضر ،
.دـهد یمن  تسد  زا  ار  تصرف  سور  ترافـس  اب  هحلاصم  يارب  قیرط  ره  هب  زین  گـنج  ریزو  .درک  یمن  هلجع  دوخ  راـک  رد  گـنج 

ارزو تسایر  هب  ار  ناـخاضر  ربتکا  رد 28  دش و  میلـست  دـنک ، یمن  تیامح  وا  زا  یجراخ  تردـق  چـیه  دـش  هجوتم  هاش  هک  ینامز 
(2) .درک » دهاوخ  كرت  اپورا  دصقم  هب  ار  روشک  هجلاعم  يارب  درک  مالعا  نامز  نیمه  رد  درک و  بوصنم 

ار ارزولا  سیئر  باختنا  ياـه  كـالم  هنیباـک ، ياـضعا  قباوس  هعلاـطم  : » درک یفرعم  ار  دوخ  هنیباـک  ناـخاضر  ربتکا 1923  رد 29 
دوخ زا  ار  ترافـس  ود  ره  تسا  راودـیما  يو  هک  تسا  راکـشآ  .دراذـگ  یمن  یقاب  هنیمز  نیا  رد  یکـش  دزاـس و  یم  نشور  ًـالماک 

یسیلگنا هدش  هتخانش  ًالماک  ناتسود  زا  یکی  کلملاریدم ، .دسرب  دوخ  هتساوخ  هب  دندرک  کمک  وا  هب  هک  یتردق  ود  دنک ؛ یـضار 
هب ًـالامتحا  اـه  سور  رگید ، يوـس  زا  .تسا  هدـش  هدـیزگرب  هیلاـم  ترازو  رد  راـبوراوخ  تنواـعم  سیئر  ناوـنع  هب  یگزاـت  هب  اـه ،

یتمدخ شوخ  هجراخ ، ریزو  ناونع  هب  کلامملا  یفوتسم  هنیباک  رد  دوخ  تمدخ  نارود  رد  يو  دنشاب ؛ هتشاد  شیارگ  کلملاءاکذ 
سابع « ؛ تسا هدرک  جاودزا  باون  یلقـسابع  رهاوخ  اب  مج ] دومحم   ] کلملاریدـم .تخاس » راکـشآ  یگمه  رب  اـه  سور  هب  ار  دوخ 

« .تسا هدمآ  رد  سیلگنا  تیعبت  هب  هدرک و  تمدخ  ترافـس  نیا  هب  يدایز  تدـم  يارب  هک  تسا  سیلگنا  ترافـس  مود  رواشم  یلق 
هدـش مالعا  ناریا  مدرم  هب  درک  اـضما  ربتکا  رد 27  هاش  هک  رابرد  هیمـالعا  رد  : » دـسیون یم  هاشدـمحا  جورخ  دروم  رد  اکیلدـج  (3)

دصقم هب  ار  ناریا  ًاتقوم  هجلاعم  روظنم  هب  هاشنهاش  هک  تسا 

ربتکا 1923 خروم 21  ، SO/301-891.6363 بیلتوگ ، شرازگ  - 1
ربتکا 1923 خروم 31  ، 891.00/1253 هرامش 295 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
ربتکا 1923 خروم 30  ، 891.002/126 هرامش 294 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
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تمهت و  ناریا ، گـنج  ریزو  ناـخاضر ، رورت  يارب  هنطلـسلا  ماوق  ینیچ  هئطوت  ییاوـسر  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنک  یم  كرت  اـپورا 
شوخان هب  رجنم  هتـسناد ، لـیخد  هئطوت  نیا  رد  ار  وا  هدرک و  دراو  تخت  جاـت و  ثراو  دـهعیلو و  هاـش ، ردارب  هب  ریزو  نیا  هک  ییاـه 

یگمه ارزو ، تسایر  هب  ناخاضر  ندـش  بوصنم  هلودلاریـشم و  هنیباک  طوقـس  گنج ، ریزو  نشخ  راتفر  .تسا  هدـش  هاـش  یلاوحا 
...تسا هدش  ررقم  ربماون ، مراهچ  هبنـشکی ، زور  يارب  هاش  جورخ  خیرات  .تسا  هتخیر  مه  هب  ار  هاش  جازم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد 

راظتنا نینچمه  دـنوش ؛ نیگمغ  تحاران و  دـنک ، یم  كرت  ار  دوخ  نیمزرـس  هاشنهاش »  » هکنیا زا  ناریا  مدرم  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب 
هجراخ کلامم  هب  هاش  رفس  دروم  رد  نارهت  ياه  همانزور  زا  یکی  .دراذگب  ناریا  تشونرـس  رب  ینادنچ  ریثأت  وا  تبیغ  هک  دور  یمن 

جات و هک  دوش  یم  اضاقت  ناـشیا  زا  دنتـسه ، روشک  زا  جورخ  هب  ممـصم  ترـضح  یلعا  هک  اـجنآ  زا  دـسیون  یم  هدرک و  رظنراـهظا 
رب میوگب ] دیاب   ] عقاو رد  .درک  لاحشوخ  ار  ناخاضر  رتشیب  همه  زا  هاش  رفس  : » دیازفا یم  دلفنرک   (1)« .دراپسب تلم  هب  ار  دوخ  تخت 

تـصرف نیا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دـنک  كرت  ار  روشک  زین  دـهعیلو  هک  تسا  نیا  یپ  رد  وا  تسا  هدیـسر  نم  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساـسا 
هدمآ رس  هب  اهراجاق  تنطلس  نارود  اما  .دنفلاخم » هدادن و  نت  هیـضق  نیا  هب  اه  سور  هک  تسین  یکـش  .دنک  هنطلـسلا  بیان  ار  دوخ 

هب ار  دوخ  ینونک  یمـسرریغ  تنطلـس  تسا  ددـصرد  يو  .تسین  ناـخاضر  يوزرآ  لاـمآ و  ناـیاپ  ارزو  تساـیر  هب  ندیـسر  : » دوب
هب هک  تسا  هدـش  هجوتم  زین  یتنطلـس  هداوناخ  .دـش  دـهاوخ  ماجنا  يدوز  نیمه  هب  راـک  نیا  هتبلا  دـنک ؛ لیدـبت  ینوناـق  یهاـشنهاش 
زین راجاق  هلـسلس  هک  دنتفگ  نم  هب  ًاتحارـص  هاش ، يومع  ناطلـسلارالاس ، نینچمه  دهعیلو و  .تسا  هدیـسر  دوخ  رمع  نایاپ  ياهزور 

ییاپرب اب  هسنارف  یلاـع  رـسیمک  .دیـسر  توریب  هب  ربماون 1923  رد 13  اپورا ، هب  دوخ  رفـس  ریـسم  رد  هاـش  (2) .تساـنف » هب  موکحم 
نیا زا  هاش  روبع  هب  ینادنچ  هجوت  دادغب  رد  یـسیلگنا  تاماقم  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  : » درک ییاریذپ  ترـضح  یلعا  زا  ماش ، تفایض 

هجوت اب  اه  يوسنارف  هک  دور  یم  نامگ  .دندوب  ناریا  هاش  ناوراک  روبع  بقارم  تدـش  هب  اه  يوسنارف  لباقم ، رد  اما  دـندرکن  روشک 
رد 10 (3) .دننک » یم  لابند  روشک  نیا  رد  ار  یمهم  فادها  ناریا  ینونک  عاضوا  هب 

ربتکا 1923 خروم 30  ، CC-35-2657 هرامش 130 ، اکیلدج ، شرازگ  - 1
هیوناژ 1924  20 ، 891.00/1260 ربماسد 1923 ، ات  ربتکا  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 2

ربماسد 1923 خروم 5  ، 891.00/2356 هرامش 1218 ، وشنبانک ، شرازگ  - 3
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يریوصت درک  شالت  رادید  نیا  رد  وا  .درک  هعجارم  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  نتگنـشاو ] رد  ناریا  راتخمریزو   ] ءالع ربماون 1923 ،
باوج یتقو  میا ؟ هتـشاد  ناریا  عاضوا  زا  یبولطمان  شرازگ  اـیآ  هک  دیـسرپ  راـتخمریزو  : » دـهد هئارا  ناریا  عاـضوا  زا  بوخ  اـبیز و 
نارهت زا  یـشخب  نانیمطا  ياـه  شرازگ  ًاصخـش  هک  تفگ  میا ، هتـشادن  نارهت  زا  يا  هزاـت  شرازگ  چـیه  اـم  هظحل  نآ  اـت  هک  دـینش 

زا لبق  اهتدـم  هاش  و  تسین ؛ اپورا  هب  هاش  رفـس  ناخاضر و  يریزو  تسخن  نایم  يا  هطبار  چـیه  تفگ ] ءـالع   ] .تسا هدرک  تفاـیرد 
همه : » درک رداص  يا  هیمالعا  ناخاضر  ربماون 1923  رد 12   (1)« .دوب هتفرگ  روشک  زا  جورخ  هب  میمصت  هپـسرادرس  يریزو  تسخن 

ای هدش  لیدبت  یجراخ  لامع  تسد  تلآ  هب  تلم  نآ  زا  يدرف  هک  تسین  رتدب  نیا  زا  زیچ  چیه  لقتسم  روشک  کی  رد  هک  دنناد  یم 
هیمالعا نیا  تسا  راکـشآ  ًالماک  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  دلفنرک  .دننک » تلاخد  روشک  یـسایس  روما  رد  دهد  هزاجا  ناگناگیب  هب 

رارق تسا و  هدیسر  بصنم  نیا  هب  یجراخ  ياه  ترافـس  ددم  هب  ارزولا  سیئر  دننک  یم  نامگ  هک  هدش  رـشتنم  یناسک  لافغا  يارب 
؛ تسا هدشن  رداص  تین  نسح  اب  هینایب  نیا  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نافوط  همانزور  .دـشاب » نانآ  تمدـخ  رد  تسد و  تلآ  تسا 
، رپاس .چا  فلار  (2) .تسا » هدوب  رثؤم  يو  هنیباک  يریگ  لکـش  رد  یجراـخ  ياـه  ترافـس  ذوفن  هک  تسا  یـسک  نآ  هدـننکرداص 

دادرارق طورش  اب  نیشیپ  يارزولا  سیئر  : » دنک یم  یفرعم  هلودلاریشم  يریگ  هرانک  یلصا  لماع  ار  ایناتیرب  رلکنیس ، یناپمک  هدنیامن 
هحیال ناونع  هب  ار  دادرارق  نیا  هدنیآ  هام  تشاد  رظن  رد  دوب و  هدرک  هئارا  زین  وپـسلیم  ارزو و  تأیه  هب  ار  نآ  دوب و  هدرک  تقفاوم  ام 
سیئر نونکا  ناخاضر  .تسا  هتـشاد  شقن  وا  طوقـس  رد  يا  هزادـنا  اـت  اـیناتیرب  تفلاـخم  تفگ  ناوت  یم  .دـنک  یفرعم  هننقم  هوق  هب 

رد ًالامتحا  هاش  .دـنک  یم  هقردـب  روشک  ياهزرم  ات  ار  وا  تسا و  هاش  باکر  رد  وا  اهزور  نیا  .تسا  ناریا  روتاتکید  ًـالمع  ارزولا و 
یهاشنهاش کناب  هنایلاس  عمجم  رد  .دـننک  ناهنپ  عیاـقو  نیا  زا  ار  دوخ  یلاحـشوخ  دنتـسناوتن  اـه  یـسیلگنا   (3)« .دنام دهاوخ  اپورا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  مالعا  ار  ناخاضر  باصتنا  ناوارف  قایتشا  اب  هسلج ، سیئر  سنراب ، ویه  رـس  ربماسد 1923 ، رد  ندنل  رد  ناریا 
هفاضا سپس  و  دوب » اپورا  هب  رفس  ناریا و  كرت  لاح  رد  ناریا  هاشنهاش  »

ربماون 1923 خروم 10  ، Dwight)، 891.6363-SO/306  ) تیود هیغالبا  - 1
ربماون 1923 خروم 13  ، 891.00/1254 هرامش 301 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

ربماون 1923 خروم 15  ، SO/307-891.6363 همیمض ، سفاه و  هب  لادنارک  همان  - 3
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نایم هب  یشمارآ  زا  نخس  هدروآ و  دوخ  هارمه  هب  هپسرادرس  یماظن  تالیکشت  هک  مداد  يا  يزوریپ  زا  ربخ  هتـشذگ  لاس  : » دنک یم 
یم شالت  رتشیب  لمع  ياضف  ندروآ  تسد  هب  اب  نونکا  هپـسرادرس  هتفرگ ؛ ارف  ناـیماظن  لرتنک  هجیتن  رد  ار  ناریا  رـسارس  هک  مدروآ 

هب ناریا  رادافو ، یمدرم و  نازابرـس  زا  لکـشتم  یـشترا  اب  هک  دسر  یم  رظن  هب  ...دریگ و  راک  هب  رتشیب  ار  دوخ  ییارجا  ییاناوت  دـنک 
(1) .تسا » هدیدن  دوخ  هب  زگره  ناریا  تساهلاس  هک  دور  یم  شیپ  رتشیب  یتابث  مکحتسم و  یمظن  تمس 

تسایر هب  ناخاضر  باصتنا  زا  سپ  هام  کی  زا  رتمک  .دنا  هدرک  هئارا  ناخاضر  زا  توافتم  رایـسب  يریوصت  اه  ییاکیرمآ  لباقم  رد 
ار ناشیا  تقایل  یگتـسیاش و  تردن  هب  مهم  ياه  تسپ  يارب  دارفا  باختنا  رد  ارزولا  سیئر  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  دلفنرک  ارزو ،
ار سیلپ  نارسفا  زا  نت  ود  یتسد ، عیانص  هاگـشیامن  حاتتفا  مسارم  رد  ربماون ، رد 22  ناخاضر ] : »] دـیازفا یم  يو  .دریگ » یم  رظن  رد 

دراو ارزولا  سیئر  هک  ینامز  دـش ؛ رارکت  ربماون  رد 24  یهباشم  هثداح  .دندوب  هدادـن  مالـس  بوخ  وا  هب  نوچ  دز ؛ کتک  تدـش  هب 
ياج زا  ارزولا  سیئر  دورو  ماگنه  دوب  انیبان  تشاد  روضح  هسلج  نآ  رد  دوب و  یلاوح  نآ  رد  هک  يدنوخآ  دش ، یم  هیلدع  ترازو 

هک اجنآ  زا  .دـهاک  یم  زین  اه  یقرـش  دزن  رد  دوخ  رابتعا  زا  شیاهراک ، نیا  اب  ناخاضر  هک  تسا  نشور  ًالماک   (2) .تساخنرب دوخ 
رد .دننک  یمن  راذگورف  وا  دض  رب  یفخم  ینیچ  هئطوت  چیه  زا  دارفا  دنزب ، مادـقا  هب  تسد  وا  هیلع  اراکـشآ  دـنک  یمن  تأرج  یـسک 

هنارـسدوخ دیعبت  نینچمه  داد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  روکذم  یناحور  اب  ارزولا  سیئر  ریذـپان  هیجوت  راتفر  نافوط  همانزور  ربماون   25
زا يوریپ  هب  یناریا  نانز  هک  تسا  هدیسر  نآ  نامز  هک  دوب  هتشون  دوخ  همانزور  رد  درف  نیا  درک ؛ شهوکن  ار  مادقا  همانزور  ریبدرس 
هک ینامز  زا  ...دش  بوکرـس  تعرـس  هب  زین  نافوط  همانزور  تفر  یم  راظتنا  هک  روطنامه  .دـنرادرب  ار  باجح  دوخ  كرت  نارهاوخ 
یم یعـس  یمومع ، عماجم  رد  روضح  نینچمه  ناوارف و  ياه  شـشخب  لذـب و  اب  تسا ، هدز  هیکت  ارزو  تسایر  دنـسم  رب  ناـخاضر 

جرد اب  اه  همانزور  زور  ره  ًابیرقت  .دهد  هولج  شیاتس  روخ  رد  گرزب و  تاعوبطم  رظن  رد  ار  دوخ  دنک 

ربماسد 1923 خروم 28  ، 891.51A/132 هرامش 3286 ، همیمض ، و  ( Wheeler  ) رلیو شرازگ  - 1
رادرس متش  برض و  دروم  تساخنرب ؛ تشذگ ؛ وا  رب  هپس ] ] رادرس هتسشن ؛ يا  هشوگ  رد  هیلدع  نحـص  رد  .دوب  انیبان  هدازدیهـش  - » 2

( راتساریو  ) 358 تیاده ؛ دش .»
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دب تنوشخ و  دروم  رد  زین  اکیرمآ  یماظن  هتـسباو   (1)« .دنهد یم  وا  هب  ناریا  یجنم  تشونرس و  درم  ناونع  هدوتـس و  ار  وا  يراعـشا 
روشک نیا  رد  ار  یـسایس  بصنم  نیرتالاب  نونکا  هکنیا  اب  ناریا ، دـیدج  يارزولا  سیئر  ناخاضر ، : » دـسیون یم  نینچ  اضر  يراتفر 

یفلتخم دارفا  دوب ، گنج  ریزو  هک  یتقو  ...دراذـگب  رانک  ار  دوخ  یقاّزق  نارود  راتفر  قالخا و  دـناوت  یمن  زونه  اما  دـنک ، یم  هرادا 
دارفا نیا  هلمج  زا  یماظن و ...  نارـسفا  اـه ، هماـنزور  ناریبدرـس  هیمظن ، نارـسفا  ارزولا ، سیئر  داد ؛ یم  رارق  متـش  برـض و  دروم  ار 
دراوم ماـمت  رد  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  ارزولا  سیئر  بضغ  مشخ و  دروم  فـلتخم  دارفا  راـب  نیدـنچ  زین  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  .دنتـسه 
ینابرق یناحور ، کی  سیلپ و  رـسفا  کی  ًاریخا  نیمه  .تسا  هدـش  هدز  کتک  ارزولا  سیئر  بانج  طـسوت  ًامیقتـسم  یطاـخ  صخش 

نیمه .تسا  كانفـسا  زیگنا و  تقر  رایـسب  وا  نشخ  راـتفر  ناـخاضر و  تیـصخش  رد  سفن  فک  دوـبن  .دـنا  هدـش  يو  نشخ  راـتفر 
هب دوب  هدرک  داقتنا  ناخاضر  راتفر  نیا  زا  هک  نارهت  ياه  همانزور  زا  یکی  .دوش  یم  هناگیب  عاـبتا  هژیو  هب  نارگید  ییوگدـب  بجوم 

هوحن هب  مینک و  یـسررب  تسا  هدرک  دشر  نآ  رد  يو  هک  ار  ییاضف  دـیاب  يو  راتفر  یـسانش  ناور  كرد  يارب  .دـش  فیقوت  تعرس 
یب نادان و  یتاـهد  کـی  ناریا ، یلعف  يارزولا  سیئر  : » دـسیون یم  دروم  نیا  رد  زین  بیلتوگ  لوسنک  (2) .میئامن » هجوت  يو  تیبرت 

دروم ار  نیشیپ  يارزولا  سیئر  ًاریخا  يو  دنک  لرتنک  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  دناوت  یمن  هجو  چیه  هب  وا  ...تسیناویح  هزیرغ  اب  داوس 
هتـشاد اور  يو  هب  ار  یتراسج  نینچ  هاش  روضح  رد  تسا  هدیـسر  نم  تسد  هب  هک  یتاشرازگ  هب  اـنب   ) تسا هداد  رارق  متـش  برض و 

زا یکی  .دوب  دیفـس  شیر  يدرمریپ  راگن  همانزور  نیا  دز ؛ کتک  ار  دـقتنم  ناراگن  همانزور  زا  یکی  دوخ  تسد  اب  ناخاضر  تسا ؛)
ات هک  هدوب  ینـشخ  هنحـص  نیرتراب  تفخ  نیرتزیگنا و  تقر  نیا  هک  دـنک  یم  راهظا  تسا  هدوب  ارجام  نیا  دـهاش  هک  اکیرمآ  عاـبتا 

دروم ار  دوخ  ناهارمه  نیمزتلم و  فلتخم  عضاوم  رد  اـهراب  هدز  هیکت  ارزو  تساـیر  دنـسم  رب  يو  هک  یناـمز  زا  .تسا  هدـید  نونک 
ياج زا  دشن و  ناخاضر  دورو  هجوتم  ییانیبان  تلع  هب  هک  درمریپ ، یناحور  کی  یگزات  هب  هلمج  زا  تسا ؛ هداد  رارق  حرج  برض و 

، منک یم  رارکت  رگید  راب  .تفرگ  رارق  يو  متش  برض و  دروم  تدش  هب  تساخنرب ، دوخ 
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نایغط ارزولا  سیئر  یناویح  يوخ  يوق ، لامتحا  هب  دوش ، هدـهاشم  يداصتقا  ماقم  کی  بناج  زا  تفلاخم  ياه  هناشن  نیلوا  هچنانچ 
ناوـنع تحت  ربماـسد 1923  خـیرات 10  هب  اکیلدـج  هک  یـشرازگ  رد   (1)« .دش دـهاوخ  هچ  دـناد  یمن  یـسک  رگید  درک و  دـهاوخ 

، ارزو تسایر  نتفرگ  تسد  رد  ناخاضر و  ندمآ  راک  يور  نامز  زا  : » میناوخ یم  دسیون ، یم  نارهت » ياه  همانزور  ندـش  دـیدپان  »
زا تاغیلبت ، زا  لصاح  ياهدمآرد  نادقف  تلع  هب  مه  اه  همانزور  زا  رگید  يرامـش  و  دـنا ؛ هدـش  فیقوت  نارهت  رد  همانزور  نیدـنچ 

نیا رد »  » هک يرادمتـسایس  ره  تسا ؛ صخـشم  نشور و  ًالماک  یـسایس  طیارـش  ناخاضر ، تموکح  تحت  .دـنا  هدـش  طقاس  یتسه 
رارق بوچراچ  نیا  زا  جراخ »  » هک مه  یناسک  و  دنک ؛ یفرعم  اه  همانزور  رد  ار  دوخ  لوپ ، فرـص  اب  هک  درادـن  يزاین  دـجنگب  ماظن 
یمن يراک  نینچ  هب  تسد  تسا ، یثبع  راک  اـه ، هماـنزور  رد  غیلبت  يارب  لوپ  ندرک  جرخ  دنتـسه  نئمطم  هک  اـجنآ  زا  دـنریگ ، یم 
هصرع هب  اپ  ریخا  لاسود  رد  هک  يا  همانزور  یس  زا  دور  یم  راظتنا  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یلعف  میژر  هک  یطیارش  هب  هجوت  اب  .دننز 

ناج نارحب  نیا  زا  دنا ، هدز  هیکت  يدنمتردق  یلام  ياه  هناوتـشپ  رب  هک  اهنآ  نیرتمهم  ینعی  همانزور ، هد  رثکادـح  دـنا ، هداهن  دوجو 
ورگ رد  ناشتایح  همادا  دنا ، هتفای  تاجن  هک  ییاه  همانزور  زا  هتـسد  نآ  مییوگب  هک  تسین  نهذ  زا  رود  نادـنچ  ...دـنرب  رد  هب  ملاس 

(2) .دوب » دهاوخ  تلود  هب  داقتنا  هلمح و  زا  عانتما  ای  و  ناخاضر ؛ زا  تیامح 

« يروهمج شبنج   » مجنپ و سلجم 

باتـش اب  مأوت  ارزولا و  سیئر  راشف  ریز  مجنپ ، سلجم  تاباختنا  : » دسیون یم  ربماسد 1923  خیرات 10  هب  دوخ  شرازگ  رد  دلفنرک 
هدیـسر باصن  ّدح  هب  سلجم  راک  عورـش  يارب  ناشرامـش  هک  یناگدنیامن  هیروف ، متفه  دور  یم  راظتنا  .تسا  هدـش  زاغآ  يداعریغ 

ياهادیدناک هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدیسر ، نم  تسد  هب  فلتخم  ياه  ناتـسا  زا  هک  یفلتخم  ياه  شرازگ  .دنبای  روضح  نارهت  رد 
هـضبق ار  سلجم  دـنا ، هدـش  ناملراپ  دراو  ناـخاضر  باـختنا  هب  تارکومد  هاوخ و  یقرت  تسیلانویـسان ، ناونع  تحت  هک  یـصخشم 

« .درک دنهاوخ 

ربماسد 1923 خروم 2  ، 891.51A/137 بلیتوگ ، شرازگ  - 1
ربماسد 1923 خروم 10  ، CC-40-2657 هرامش 351 ، اکیلدج ، شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 278 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_263_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_263_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:264

همانزور ریبدرـس  امنهر ، نیدباعلا  نیز  .تسا  هدش  مازعا  اپورا  هب  هرفن  هس  یتأیه  هک  دـنک  یم  مالعا  یـشرازگ  رد  نینچمه  دـلفنرک 
نیا هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  يا  هدع  .دناد  یمن  يزیچ  هتیمک  نیا  فادـها  تیرومأم و  دروم  رد  یـسک  : » تسا تأیه  نیا  رد  زین  ناریا ،
نیا هب  یتبثم  هاگن  هک  يرگید  هدـع  .دـنا  هدـش  جراخ  روشک  زا  يو  نایفارطا  هاـش و  دـمحا ]  ] تاـکرح نتـشاد  رظنریز  يارب  رفن  هس 
یلعف يارزولا  سیئر  ناشیا  نامگ  هب  هک  تسا  ناریا ] رد   ] يروهمج میژر  يارب  غیلبت  هتیمک  نیا  هفیظو  هک  دـندقتعم  دـنراد ، هیـضق 

ربماسد خیرات 10  هب  ءالع  نیسح ]  ] اب دوخ  يوگتفگ  شرازگ  رد  سلاد   (1)« .تسا يزیر  همانرب  لاح  رد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ناریا 
رد اه  همانزور  تاعیاش  دییأت  يارب  یکردـم  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  ایآ  هک  درک  لاوئـس  ناریا  راتخمریزو  : » دـیوگ یم  نینچ   1923

درادـن یلیلد  و  تسین ؛ لئاق  تاعیاش  نیا  يارب  يرابتعا  ًاصخـش  هک  تشاد  راهظا  يو  دراد ؟ ناریا  رد  يروهمج  ماظن  سیـسأت  دروم 
راتخمریزو هب  سلاد ]  ] نم .دبای  تسد  تردق  هب  زیمآ  تنوشخ  ياههار  زا  دهاوخب  ای  دشاب  فلاخم  تنطلس  نادناخ  اب  ناخاضر  هک 

هب هاش  رفـس  شرازگ  شیپ  هتفه  دـنچ  نارهت ، رد  ام  ترافـس  هکنیا  زج  میرادـن ؛ تاعیاش  نیا  دـییأت  يارب  یکردـم  زین  اـم  هک  متفگ 
: دـهد یم  کیدزن  هدـنیآ  رد  سلجم  شیاـشگ  زا  ربخ  دوخ  هیوناژ 1924  شرازگ 8  رد  اکیلدـج   (2)« .تسا هدرک  لاسرا  ار  اـپورا 

سلجم هب  یگزات  هب  هک  ار  ییالکو  زا  هتـسد  نآ  داد  روتـسد  نارادـنامرف  مامت  هب  يا  همانـشخب  رودـص  اب  ارزولا ، سیئر  ناخاضر ، »
رد هک  تسا  رـصُم  ارزولا  سیئر  .دـنناسرب  نارهت  هب  ار  دوخ  هیروف  متـشه  زا  شیپ  اـت  دـنزاس  مزلم  دـنا  هتفاـی  هار  ناریا  یلم  ياروـش 

هچنانچ تسا  هداد  رادشه  نارادنامرف  هب  ناخاضر  نینچمه  همانـشخب  نیا  رد  .دـنک  زاغآ  ار  دوخ  راک  مجنپ  سلجم  روکذـم  خـیرات 
هب زا  سپ  ناخاضر  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  يا  هدع  .دوب  دهاوخ  ناشیا  هدـهع  رب  شتیلوئـسم  دنـسرن ، نارهت  هب  ررقم  خـیرات  رد  الکو 

ناملراپ و ياه  تلاخد  عنام  ات  تخادنا ، دهاوخ  قیوعت  هب  دشاب  هتشاد  ناکما  هک  ییاج  ات  ار  سلجم  لیکـشت  تردق ، نتفرگ  تسد 
ًالماک یلعف ، هنیباک  دننامه  مجنپ ، سلجم  کش  نودب  .درک  لطاب  ار  هدیقع  نیا  همانـشخب  نیا  رودص  اما  دوش ؛ دوخ  تردق  شهاک 

تسا رارق  قثومان ، یشرازگ  ساسا  رب  .دوب  دهاوخ  ارزولا  سیئر  رماوا  عبات  رایتخا و  تحت 
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تدم نیا  رد  دهد و  لماک  رایتخا  وا  هب  هدرک و  راذگاو  ارزولا  سیئر  هب  ار  روما  مامت  لاس ، هس  ای  ود  تدـم  هب  یلم  ياروش  سلجم 
نودـب دزاس  یم  رداق  ار  وا  دـشخب و  یم  ینوناق  تیهام  ارزولا  سیئر  يروتاتکید  هب  راک  نیا  .دوب  دـهاوخ  لیطعت  ًاـتقوم  زین  سلجم 
دناوتب دشاب و  رثؤم  یفاک  هزادنا  هب  سلجم  رد  ناخاضر  ذوفن  راشف و  رگا  .دنزب  دوخ  رظندروم  تاحالصا  هب  تسد  یتیدودحم  چیه 

نیا رد  دلفنرک   (1)« .دـنز مقر  ار  نایناریا  ناریا و  تشونرـس  زاـب  تسد  اـب  يو  هک  دراد  لاـمتحا  دروآرد ، دوخ  لرتنک  تحت  ار  نآ 
یفطع هطقن  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هرود  نیا  هثداـح  نیرتـمهم  ربـتکا  رد 27  ارزو  تسایر  هب  ناخاضر  باصتنا  : » دـسیون یم  هراـب 
هتساوخ هب  ندیسر  يارب  يو  هک  یکوکشم  قرط  دیسر ، هجراخ ]  ] ترازو عالطا  هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .ناریا  خیرات  رد  تسا 
تـسد رد  ار  تردـق  يو  هک  ینامز  زا  دیـسرپن .] اهنآ  دروم  رد  یلاؤس  یـسک  و   ] دـش شومارف  تعرـس  هب  تفرگ  راک  هب  دوخ  ياه 

ناخاضر تمدـخ  رد  ًاساسا  هک  تاعوبطم ، ...تسا  هتفرگ  رارق  ناگمه  دـیجمت  دـییأت و  دروم  وا  راتفر  لاـمعا و  ماـمت  تسا ، هتفرگ 
هلیسو ره  هب  هنیباک ) يارزو   ) ...تسا هتشاد  یقیمع  رایـسب  رثا  اه ، شالت  نیا  .دنا  هدز  يو  عفن  هب  هدرتسگ  تاغیلبت  هب  تسد  دنتـسه ،

ناخاضر .دـننک » تیامح  وا  زا  هدیـشخب و  رابتعا  دوخ  هدـنامرف  سیئر و  هب  دـننک  یم  شـالت  دوخ  هطوبرم  هناـخ  ترازو  رد  نکمم 
ناتـسدیهت هب  تخاس  فظوم  ار  يرادرهـش  دـننک و  هتخت  ار  اه  هناـخرامق  ماـمت  ِرد  داد  روتـسد  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  هلـصافالب 

هئارا اب  نینچمه  اضر  .دوب » یبیرف  ماوع  يارب  هکلب  ناتـسدیهت ، اب  يدردمه  يزوسلد و  يور  زا  هن   » يو ریخا  مادقا  .دـنک  یگدیـسر 
حطـس ندرب  الاب  روظنم  هب   » زین لمع  نیا  .دـش  هاگـشناد  ناـمتخاس  دـیرخ  يارب  هجدوب  ناـموت  ناـهاوخ 000/45  سلجم  هب  یحرط 

اه هنحـص  نیا  مامت  : » تسا نینچ  ایاضق  نیا  زا  دلفنرک  طابنتـسا  .دوب » ییامندوخ  يارب  هکلب  دوبن ، روشک  رد  تالیـصحت  شزومآ و 
« .تسا نآ  روهمج  سیئر  ای  روشک و  نیا  هاش  ای  ناـخاضر  هنحـص  نآ  رد  هک  دـشاب ، یم  يو  همانـشیامن  یناـیاپ  هنحـص  هنیمز  شیپ 

يو متشاد ، ارزولا  سیئر  اب  ًاریخا  هک  ییوگتفگ  رد  : » دهد یم  شرازگ  نینچ  دش  رکذ  ًالبق  هک  يا  هرفن  هس  هتیمک  دروم  رد  دلفنرک 
اما تسا ؛ ناریا  يداـصتقا  ياـه  تفرـشیپ  هب  ییاـپورا  ياـهروشک  هجوت  ندرک  بلج  اـپورا ، هب  هرفن  هس  هتیمک  زا  فدـه  درک  اـعدا 

هورگ نیا  یعقاو  فده  هک  تسین  یکش 
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« .داد دـهاوخ  خر  ناریا  تموـکح  رد  هـک  تـسا  یتارییغت  اـب  تـبثم  دروـخرب  يارب  ییاـپورا  لود  نتخاـس  هداـمآ  اـپورا  هـب  رفـس  زا 
یب رب  ناگمه  تسین و  هدیشوپ  یسک  رب  راجاق  نادناخ  یتقایل  یب  هک  اهزور  نیا  یتح  : » دسیون یم  هیوناژ 1924  رد 26  اکیلدج  (1)
ربخ بلط  هاج  يارزولا  سیئر  هناهاوخ  يروهمج  تاغیلبت  زا  هک  تسین  یسک  دنراذگ و  یم  هحص  شفیاظو  هب  تبـسن  هاش  یهجوت 
نیا هب  دنراد  تالیـصحت  ملع و  زا  يا  هرهب  هک  یلیلق  هدـع  اهنت  دـننک و  یمن  روما  نیا  هب  یهجوت  مدرم  هدوت  مه  زاب  دـشاب ، هتـشادن 
داوس یب  درادن و  یلیـصا  بسن  لصا و  هکنیا  اب  دـیدج  يارزولا  سیئر  ...دـننک  یم  يریگیپ  ار  نآ  دـنهد و  یم  ناشن  هقالع  لئاسم 

یم يزیر  همانرب  یبوخ  هب  يروهمج  تسایر  هب  ندیسر  يروهمج و  هب  نآ  لیدبت  روشک و  نیا  یتموکح  ماظن  رییغت  يارب  اما  تسا ،
راک هدنیآ  هام  هک  ناملراپ  تسا ، هدیـسر  نم  تسد  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  : » دسیون یم  هیروف 1924  رد 1  دلفنرک  (2) .دنک »
هنوگ چـیه  راظتنا  نینچمه  .درک  دـهاوخ  مالعا  خوسنم  ار  راجاق  نادـناخ  تنطلـس  رانکرب و  ار  هاش  ًاـنئمطم  دـنک  یم  زاـغآ  ار  دوخ 

هدـیدرگن صخـشم  زونه  دـبای ، رییغت  يروهمج  هب  ای  دـنامب و  یقاب  یهاـشداپ  ناریا  یتموکح  لکـش  هکنیا  .دور  یمن  مه  یتفلاـخم 
یـساسا يرییغت  هچنانچ  : » دهد یم  خساپ  نینچ  هجراخ  ترازو  (3) .دـشاب » هتـشاد  تیولوا  يروهمج  دوش  یم  ینیب  شیپ  اما  تسا ؛

روشک یساسا  ماظن  رد  هک  یمیمـصت  هنوگره  ای  یلخاد و  روما  رد  هجو  چیه  هب  دیراذگب و  نایرج  رد  ار  ترازو  داد ، خر  ناریا  رد 
هب مجنپ  سلجم  هیروف ، مهدزای  رهظ ، زا  دعب  هبنـشراهچ  : » دـسیون یم  هیروف 1924  رد 11  اکیلدج  (4) .دینکن » تلاخد  تسا ، رثؤم 

نامرف هب  هک  یخیرات  زا  سپ  زور  راهچ  سلجم  هسلج  لیکشت  .درک  زاغآ  ًامسر  ار  دوخ  راک  ناریا ، تخت  جات و  ثراو  هاشنهاش  مان 
نایناریا ناهذا  رد  سلجم  زا  هرود  نیا  راـک  هب  زاـغآ  ...تفرگ  تروص  دوب ، هدـیدرگ  ررقم  گـنج  ریزو  ارزولا و  سیئر  ناـخاضر ،

يارب يدـیدج  نادـناخ  دـهدب و  تسد  زا  ار  تخت  جات و  راجاق  نادـناخ  هرود ، نیا  رد  دور  یم  راظتنا  هک  ارچ  دـنام ، دـهاوخ  یقاب 
ناونع هب  دوخ  ردارب  بایغ  رد  هک  دهعیلو  .دوش  لیدبت  يروهمج  هب  دنک و  رییغت  یتموکح  لکش  ای  ددرگ  باختنا  یهاشداپ 

هیوناژ 1924  20 ، 891.00/1260 ربماسد 1923 ، ات  ربتکا  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 1
هیوناژ 1924 خروم 26  ، CC-47-2657 هرامش 407 ، اکیلدج ، شرازگ  - 2

هیروف 1924 خروم 1  ، 891.01/4 هرامش 8 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3
هیروف 1924 خروم 6  ، 891.01/4 هرامش 9 ، دلفنرک ، هب  سفاه  مارگلت  - 4
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اهراجاق ریگ  اپ  تسد و  هک  تسا  یتالکشم  مامت  یلـصا  لماع  ناخاضر  .دوب  یبصع  هتفـشآ و  دراد ، هدهع  رب  ار  يو  ینیـشناج  هاش 
تـسیاب یم  هک  اجنآ  زا  .درک  یلمع  ار  دوخ  ياه  هشقن  لماک  سفن  هب  داـمتعا  اـب  دوخ و  یگرزب  راـقو و  ظـفح  اـب  يو  تسا ؛ هدـش 

روط هب  رگید  هام  کی  ات  لقادـح  ناملراپ  ددرگ ، دـییأت  سلجم  یـصوصخ  تاسلج  رد  یباختنا ، ناگدـنیامن  زا  کی  ره  هماـنرابتعا 
مراهچ هرود  رد  هک  کلملا  نمتؤم  .دندوب  رـضاح  سلجم  لوا  هسلج  رد  هدـنیامن  راهچ  داتفه و  .دـنک  یمن  زاغآ  ار  دوخ  راک  دـج 

هب نینچ  ار  دوخ  شرازگ  اکیلدج  .دـش » هتـشاذگ  يو  هدـهع  رب  ًاتقوم  زین  مجنپ  سلجم  تسایر  تشاد ، هدـهع  رب  ار  سلجم  تسایر 
اهراجاق هاش و  هب  تبـسن  يزیمآ  هنعط  بلاطم  نارهت  ياه  همانزور  هتـشذگ  زور  دـنچ  یط  هک  تسا  هجوت  بلاج  : » دـناسر یم  نایاپ 

دوخ شنم  راتفر و  عون  هب  اهنت  تسا و  ییاپورا  ياهرفس  رکف  هب  هراومه  هک  تسا  هدش  دای  یسک  ناونع  هب  هاش  زا  .دنا  هدرک  رـشتنم 
ار روما  مامز  هک  دنهاوخ  یم  وا  زا  هنارـصم  دوش و  یم  دیجمت  ناخاضر  زا  زور  ره  رگید ، يوس  زا  .دشیدنا  یم  اهزرم  يوس  نآ  رد 

اورناـمرف مسا  طـقف  تسا ؛ روشک  قـلطم  ياورناـمرف  نوـنکا  تسا و  هدرک  ار  راـک  نیا  وا  مه  ًـالمع  دریگ ؛ تسد  رد  لـماک  روـط  هب 
ایاضق نیا  زا  دلفنرک  ریسفت   (1)« .تسوا هدارا  هتـساوخ و  نامه  رگنایب  سلجم ، تامادقا  وا و  رایتخا  رد  ًالماک  دیدج  سلجم  .درادن 

نیا تاباختنا  دـنور  ارزولا  سیئر  اذـل  دراد ؛ میژر  رییغت  هب  لیامت  مه  ییاـناوت و  مه  سلجم  هک  دـنا  هتفریذـپ  ناـگمه  : » تسا نینچ 
زا هک  دـهعیلو ، .دـندش  نارهت  دراو  سلجم  راک  زاغآ  يارب  بختنم  ناگدـنیامن  رتشیب  هیروف  .دیشخب 11  عیرـست  ار  سلجم  زا  هرود 

شیپ ار  یناگدنیامن  رگید  ییوس  زا  دوب و  هجاوم  ارزولا  سیئر  ياه  هدرورپ  تسد  نامه  ای  یماظن  نارسفا  زا  يریثک  رامش  اب  ییوس 
سلجم دراد  دـنک  ساـسحا  هکنیا  زج  دـمآ  یمنرب  شتـسد  زا  يراـک  دـندوب ، تنطلـس  فلاـخم  تدـش  هب  هک  دـید  یم  دوـخ  يور 
ساسحا دـنمتردق  ار  دوخ  ردـقنآ  هام  کی  فرظ  سلجم  نیا  هک  داد  یمن  لامتحا  مه  يا  هرذ  يو  .دـنک  یم  حاـتتفا  ار  هپـسرادرس 
ناملراپ مناسرب  راضحتـسا  هب  مرختفم  : » دسیون یم  هیروف  رد 28  بیلتوگ   (2)« .دزیخرب شلاچ  هب  ارزولا  سیئر  صخـش  اب  هک  دـنک 

یسررب و لاح  رد  نانچمه  درک ، زاغآ  ار  دوخ  راک  هیروف  مهدزای  رد  هک  ناریا 

هیروف 1924 خروم 11  ، CC-49-2657 هرامش 417 ، اکیلدج ، شرازگ  - 1
لیروآ 1924  20 ، 891.00/1277 سرام 1924 ، ات  هیوناژ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 2
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تدـش رایـسب  هاش  هب  تالمح  جوم  اـهزور  نیا  : » دـسیون یم  هیروف  رد 29  اکیلدج  (1) .تسا » بختنم  ناگدـنیامن  همانرابتعا  دـییأت 
دوخ بلاطم  رد  هک  ییاه  همانزور  زا  هرقف  ود  ای  کی  .دنزادرپ  یم  يروهمج  غیلبت  هب  شیپ  زا  شیب  تاعوبطم  دراد و  همادا  هتفرگ و 

پاـچ اـب  رهـش  مهم  ياـه  هماـنزور  زا  يرایـسب  .دـندش  فیقوت  هلـصافالب  دـنداد ، ناـشن  تموـکح  ماـظن  رییغت  اـب  یکدـنا  تفلاـخم 
رد یتالاقم  .دنناد  یم  عوقولا  بیرق  ار  اهنآ  ینوگنرس  دنا و  هتفرگ  ازهتسا  هب  ار  راجاق  نادناخ  هاش و  يا  هناخاتـسگ  ياهروتاکیراک 
ات تسا  هدمآ  نایم  هب  ناهاشداپ  مادعا  یتح  علخ و  زا  نخس  اهنآ  رد  هک  دسر  یم  پاچ  هب  ایند  قطانم  رگید  رد  بالقنا  عوقو  دروم 

راشتنا هتفرگ ، تروص  نونک  اـت  هک  یتاـغیلبت  نیرتراذـگریثأت  زا  یکی  .تسا  یندـش  نکمم و  یثداوح  نینچ  هک  دـننالوبقب  مدرم  هب 
مدـع و  ندـش » سجن   » ینعم هب  ییاـپورا  هـالک  صوصخ  هب  ساـبل و  ندیـشوپ  ناریا  رد  .تسا  ییاـپورا  ساـبل  رد  هاـش  زا  يریوصت 

مه هنطلسلا  بیان  هاش  بایغ  رد  هک  دهعیلو ، اب  ههجاوم  رد  ناخاضر  ...تسا  یمالـسا  یتلود  يربهر  يارب  هاش  تیحالـص  تیافک و 
زا تسا  هدش  هداد  روتسد  یتنطلس  خاک  ظفاحم  نیرومأم  هب  هک  تسا  هدیسر  ربخ  دراد ؛ هناتسد  شیپ  هناخاتسگ و  يدروخرب  تسه ،

یتمیق ءایـشا  تارهاوج و  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نیا  یناـمرف  نینچ  رودـص  لـیلد  دوش ؛ يریگولج  خاـک  زا  یتنطلـس  لاوما  جورخ 
هب ار  يو  تاکرح  نیرتکچوک  هک  دنا  هدش  ریجا  دهعیلو  نتـشاد  رظنریز  يارب  ًامیقتـسم  مه  يدارفا  .ددرگن  جراخ  خاک  زا  یتنطلس ،

هدـش و صالخ  یهاشنهاش  تلود  رـش  زا  نایناریا  هدـنیآ  هام  شـش  فرظ  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  .دـنهد  یم  شرازگ  ارزولا  سیئر 
(2) .دوش » انب  تکلمم  رد  ناخاضر  یهدنامرف  تحت  تموکح  زا  يدیدج  لکش 

تاعوبطم : » دسیون یم  ینونک » یسایس  عاضوا  هجوت  لباق  تاکن   » ناونع تحت  سرام 1924  خیرات 5  هب  دوخ  شرازگ  رد  بیلتوگ 
رارقتـسا زا  نامزمه  دـنریگ و  یم  ازهتـسا  داـقتنا و  داـب  هب  ار  راـجاق  نادـناخ  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  بیاـغ  هاـش  ًامیقتـسم  یلحم 
ناخاضر رـس  ریز  عیاقو  نیا  همه  هک  تسین  یکـش  ًابیرقت  .دـننک  یم  يرادـبناج  ناـخاضر  يروهمج  تساـیر  ناریا و  رد  يروهمج 

هب زین  وا  هک  تسا  نیا  رب  زین  یمومع  راکفا  و  تسا ؛

هیروف 1924 خروم 28  ، SO/349-891.6363 بیلتوگ ، شرازگ  - 1
هیروف 1924 خروم 29  ، CC-51-2657 هرامش 430 ، اکیلدج ، شرازگ  - 2
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یتفن تکرـش  یلحم  هدـنیامن  رپاس  ياقآ  ...دـنک  یم  مالعا  ناریا  روتاتکید  ار  دوخ  هاش  علخ  اب  دـیعبت و  ار  دـهعیلو  ایناتیرب  کیرحت 
هک دنوش  یم  یعدـم  هتفر و  وا  رادـید  هب  يوروش  ترافـس  ياضعا  زا  يرامـش  شیپ  زور  دـنچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  هنامرحم  رلکنیس 
اب یمیمـص  کیدزن و  طابترا  هک   ) رپاس ياقآ  زا  اهنآ  .دریگب  تسد  رد  ار  روشک  مامز  ناخاضر  ات  دنک  یم  شالت  تدـش  هب  ایناتیرب 
هک دندش  یعدم  نینچمه  اهنآ  .دنک  فرصنم  هنالوجع  تامیمـصت  ذاختا  زا  ار  ارزولا  سیئر  هک  دندرک  تساوخرد  دراد ) ناخاضر 

، دـنک يروتاتکید  مالعا  ارزولا  سیئر  هکنیا  زا  سپ  هلـصافالب  تسا  راکـشآ  ًالماک  لاـمعا  نیا  زا  تیاـمح  رد  اـه  یـسیلگنا  هزیگنا 
هجیتن .دـننک  یم  تیاکـش  للم  هعماج  هب  هدرک و  لالقتـسا  مالعا  دـنراد ، رارق  اـه  یـسیلگنا  ذوفن  هقطنم  رد  هک  یبونج  ياـه  ناتـسا 

، نیا رب  هوالع  .تفرگ  دـهاوخ  لکـش  ناریا  بونج  رد  ایناتیرب  هیاـمحلا  تحت  راـمقا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  یتیاکـش  نینچ  یلاـمتحا 
یم هجراخ  لود  دزن  رد  ناریا  رابتعا  زا  یتدـم  يارب  لقادـح  ینوناقریغ ، قرط  هب  نتـسج  لسوت  اب  ناریا  یهاشنهاش  یناهگان  طوقس 

(1)« .دنک یم  يریگولج  نهآ  هار  تخاس  هژورپ  نتخادنا  هار  هب  یتفن و  زایتما  نتفرگ  يارب  اکیرمآ  يراذگ  هیامرس  زا  ًاعطق  دهاک و 
ناتـسا رد  دوش ، یم  رـشتنم  اه  همانزور  رد  هک  ییاه  شرازگ  ساسا  رب  : » دسیون یم  دوخ  فارگلت  رد  دـلفنرک  سرام 1924  رد 11 

دـسر یم  رظن  هب  .دـنا  هدـش  روشک  رد  يروهمج  تموکح  يرارقرب  هاش و  علخ  ناهاوخ  تارهاظت  يرازگرب  اـب  مدرم  فلتخم  ياـه 
لیکـشت زا  ربخ  دوخ  شرازگ  رد  دلفنرک  خیرات  نیمه  رد  نینچمه  (2) .دـهد » خر  تفر  یم  راظتنا  هک  يزیچ  نآ  زا  رتدوز  تارییغت 

دمحمدیـس مان  هب  يا  یناحور  هک  دنهد  یم  لکـش  ار  دّدجت  بزح  وضع ، رفن  اب 43  هورگ  نیرتگرزب  دـهد : یم  یناملراپ  هورگ  هس 
سردم يربهر  هب  راک  هظفاحم  هورگ  دنـشاب و  یم  رفن  لماش 21  هک  دنتسه  اه  لاربیل  هورگ  نیمود  (3) ؛ دنک یم  هرادا  ار  نآ  نیدت 
یتموکح راتخاس  الکو  زا  يرامش  .دنتسه  فرط  یب  هدوبن و  طابترا  رد  یصاخ  هورگ  اب  هدنام  یقاب  رفن  .دراد 25  وضع  رفن  جنپ  هک 

هب يدوز  هب  تسا ، یساسا  نوناق  رد  رییغت  فلاخم  نونکا  هک  زین ، راک  هظفاحم  بزح  دور  یم  راظتنا   » دننک و یم  هعلاطم  ار  اکیرمآ 

سرام 1924 خروم 5  ، 891.00/1262 بیلتوگ ، شرازگ  - 1
سرام 1924 خروم 11  ، 891.01/7 هرامش 23 ، دلفنرک ، مارگلت  - 2

شناد ناداوساـب و  هژیو  هـب  راـگزور ، نآ  مدرم  زا  يرایـسب  لـثم  .دوـبن  نآ  یحالطـصا  ياـنعم  هـب  یناـحور  نیدـت ، دمحمدیـس  - 3
( راتساریو  ) .دش یهالک  مه  دعب  یتدم  .درک  یم  هدافتسا  همامع  ابع و  زا  همیدق ، سرادم  ناگتخومآ 
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يوق زور  هب  زور  یساسا  نوناق  رییغت  شبنج  دناسر  یم  هناخ  ترازو  عالطا  هب  ًارختفم  : » سرام رد 12   (1)« .ددنویپب سلجم  تیرثکا 
زا حــیبقت و  ار  هاـش  فـلتخم ، ياـه  ییاـمیپهار  يرازگرب  اـب  مدرم  فـلتخم  ياـه  ناتــسا  رد  نـینچمه  تختیاـپ و  رد  .دوـش  یم  رت 

راتـساوخ ناشنالکوم  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  ور  هبور  مارگلت  زا  یهوبنا  مجح  اب  زور  ره  سلجم  يالکو  .دننک  یم  دـیجمت  هپـسرادرس 
نآ دهاش  رگید  هام  ود  زا  رتمک  ًالامتحا  داد ؛ دـهاوخ  خر  يدوز  هب  يرییغت  نینچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دنتـسه  یـساسا  نوناق  رییغت 

یلـصا ناربـهر  زا  یکی  لاـس 1906  رد  يو  متـسشن ؛ وـگتفگ  هب  يراـیتخب ، لـیا  سیئر  هنطلـسلا ، ماصمـص  اـب  ًاریخا  .دوـب  میهاوـخ 
لیدبت يروهمج  هب  ناریا  تموکح  هک  دنتـسه  دـنم  هقالع  رایـسب  اه  يرایتخب  هک  مدـش  هجوتم  وگتفگ  نیا  زا  سپ  .دوب  تیطورـشم 

؛ دنادرگ یم  راکـشآ  ار  اه  یـسیلگنا  شرگن  هکلب  اه  يرایتخب  درکیور  اهنت  هن  هک  ارچ  تسا ، تیمها  زئاح  رایـسب  تیعقاو  نیا  .دوش 
هک هدرک  مالعا  اـیناتیرب  اـهراد ] ریگ و  نیمه  رد   ] (2)« .دـنا هدوب  ایناتیرب  ریثأت  تحت  هراومه  زورما  هب  ات  هتـشذگ  زا  اه  يراـیتخب  اریز 
رد سرام 1924 ، رد 14  میات  همانزور  .درک  دهاوخ  ادـیپ  لیلقت  رفن  هب 79  رفن  زا 400  رهـشوب  رد  یلوسنک » دراگ   » ياهورین رامش 

رایـسب جـیاتن  تسا ، هدـش  اه  یناریا  ام و  نایم  عازن  ثعاـب  هک  ییورین  نینچ  فذـح  : » دـنک یم  رظنراـهظا  نینچ  هعقاو ، نیا  شرازگ 
، گنج ریزو  ارزولا و  سیئر  هپس ، رادرـس  ناخاضر ، تسا ؛ هدش  ماجنا  مه  یبسانم  رایـسب  نامز  رد  راک  نیا  تشاد ؛ دهاوخ  یبولطم 
هک دوب  دهاوخ  ناتسلگنا  تلود  ینادردق  دهاش  هدنیآ  رد  زین  وا  تسا و  هدرک  روشک  رد  مظن  ظفح  يرارقرب و  يارب  يرایـسب  شالت 

تاساسحا دامتعا و  سح  دیدرگ ، مالعا  روکذم  میمصت  هک  ینامز  زا  .تسوا  اب  کیدزن  یتسود  هب  دنم  هقالع  هتشاد و  دامتعا  وا  هب 
نتشاد هاگن  مارآ  رد  يو  سفن  هب  دامتعا  سح  نیا  هک  دور  یم  دیما  تسا و  هدرک  ادیپ  شیازفا  ایناتیرب ] تلود  هب  تبـسن   ] يو یبلق 

(3) .دنادرگ » تیوقت  دوخ  مدرم  ددم  هب  ار  وا  هاگیاج  روشک ،

ای هس  یط  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تسا و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  یهاوخ  يروـهمج  شبنج  : » دـسیون یم  سرام 1924  رد 17  بیلتوگ 
اه شرازگ  لاح  نیا  اب  .دنک  سیسأت  ناریا  رد  يروهمج  یتموکح  علخ و  ار  هاش  یساسا  نوناق  رییغت  اب  سلجم  هدنیآ  زور  راهچ 

سرام 1924 خروم 11  ، 891.00/1265 هرامش 412 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
سرام 1924 خروم 12  ، 891.01/12 هرامش 413 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
سرام 1924 خروم 14  ، 891.00/1261 همیمض ، رنیکسا و  شرازگ  - 3
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راظتنا هدـنیآ  هام  ود  زا  رتمک  رد  ارجام ، نیا  اب  طابترا  رد  دراذـگ ؛ یم  مودـنارفر  هب  ار  میمـصت  نیا  سلجم  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح 
دهاوخ ارچ  نوچ  یب  ملـسم و  ناریا ، رد  تموکح  هویـش  رییغت  ندوب  ینوناق  لاح  ره  هب  .تشاد  ناوت  یمن  ار  یعطق  دـمآ  شیپ  چـیه 

یکی امرفنامرف ، هدازهاش  سرام ، رد 16  هک  مناسرب  هناخ  ترازو  عالطا  هب  هک  مرختفم  : » دسیون یم  سرام  رد 19  دلفنرک   (1)« .دوب
ماـظن دنتـساوخ  ارزولا  سیئر  زا  یبـتک ، تساوـخرد  میدـقت  اـب  ناـیعا  ناـگدازهاش و  زا  يرگید  رامـش  هاـش و  یلعحتف  ناـگداون  زا 

.تسین ناگدـننک  تساوخرد  راـکفا  تاـساسحا و  رییغت  هناـشن  یتـساوخرد  نینچ  هتبلا  .دـهد  رییغت  يروـهمج  هب  ار  ناریا  تموـکح 
رد 17 .دـنک  یم  تیاکح  اـهنآ  یلدزب  ییوسرت و  زا  هکلب  تسین ؛ ناـشیا  ناـمیا  داـقتعا و  رـس  زا  يروهمج  هب  ناـشیا  يدـنم  هقـالع 

یهباشم تساوخرد  هدیـسر و  ارزولا  سیئر  روضح  هب  رابرد  ترازو  نادـنمراک  نینچمه  اه و  هناخ  ترازو  مامت  نادـنمراک  سرام 
سلجم ناگدنیامن  رثکا  لاح  نیا  اب  .ددرگ  یم  هدوزفا  یمدرم  يراشفاپ  رارـصا و  اه و  تارهاظت  رامـش  رب  زور  هب  زور  .دندرک  هئارا 

هک دنراد  دیکأت  ناگدنیامن  .دـننک  لمع  هدـش ، صخـشم  یـساسا  نوناق  رد  هک  دوخ  تارایتخا  فالخ  رب  دـنهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب 
« .دنوش بوصنم  ناسسؤم ) سلجم   ) یسیسأت تردق  اب  یسلجم  رد  تیوضع  هب  دیاب  اهنآ  تموکح ، لکش  رد  رییغت  هنوگره  زا  شیپ 

(2)

گرزب یئاوسر 

ترازو عالطا  هب  هک  مرختفم  : » دـسیون یم  سرام 1924  رد 18  دلفنرک  .دـش  یهتنم  یگرزب  یماکان  هب  یهاوخ » يروهمج  شبنج  »
یهاوخ يروهمج  شبنج  لباقم  رد  ناوارف  یتخـسرس  اـب  راـک ، هظفاـحم  حاـنج  ربهر  سردـم ، راـظتنا ، فـالخرب  هک  مناـسرب  هناـخ 

کی هدارا  لـیمحت  يراـبجا و  یهاوخ  يروهمج  شبنج  يو  رظن  رد  هک  تسا  نیا  وا  تفلاـخم  یلـصا  تلع  ...دـنک  یم  یگداتـسیا 
ناـیم رد  ینادـنچ  تیمها  سلجم  راـک  نیزاـغآ  ياـهزور  رد  سردـم  هـکنیا  اـب  ...تـسا  مدرم  یعقاو  هتـساوخ  یلجت  هـن  صخش و 

.دنک ادیپ  ناگدنیامن  نایم  رد  يدایز  ذوفن  تسناوت  سلجم ، رد  سرام  ثداوح 16  زا  سپ  اما  تشادن ، ناگدنیامن 

سرام 1924 خروم 17  ، 891.01/11 هرامش 19 ، بیلتوگ ، شرازگ  - 1
سرام 1924 خروم 19  ، 891.01/13 هرامش 424 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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يدـیدش يریگرد  هجیتن  رد  و  تساخرب ؛ تفلاخم  هب  تیرثکا  حانج  وضع  ناگدـنیامن  زا  یکی  همانرابتعا  اـب  سردـم  هسلج ، نیا  رد 
هب ناگدـنیامن  هک  یماـگنه  .دـیدرگ  لوکوم  يرگید  زور  هب  دروـخ و  مه  رب  دـش و  جنـشتم  هسلج  و  درک ؛ زورب  نیدـت  يو و  ناـیم 
زا سپ  هک  ییاولب  وهایه و  رد  .درک  حیبقت  ار  وا  ناراداوه  ارزولا و  سیئر  تامادـقا  سردـم  دـندرک ، تکرح  تحارتسا  قاتا  تمس 
وا زا  قیرط  نیدـب  دز و  کتک  ار  سردـم  گنج ) ترازو  رد  هنیباک  سیئر  ردارب   ) ناسارخ زا  يا  هدـنیامن  دـمآ ، راب  هب  نانخـس  نیا 

(1) .تخاس نامرهق  کی 

يو لاح  ره  هب  تسین ؛ صخـشم  ًالعف  درک ، دـهاوخ  هدافتـسا  هدـنیآ  ياه  ناـیرج  يربهر  يارب  دوخ  ذوفن  زا  هنوگچ  سردـم  هکنیا 
یحرط سرام ، متـسیب  : » سرام 1924 رد 24  دـلفنرک  مارگلت  .دریگ » رارق  هجوت  دروـم  دـیاب  هک  تسا  راذـگریثأت  يا  هرهچ  نوـنکا 

، بیوصت تروص  رد  و  ددرگ ؛ سیـسأت  ناریا  رد  يروهمج  میژر  دوـب ، هدـش  داهنـشیپ  نآ  رد  هک  دـندرک  میلـست  سلجم  هب  ینوناـق 
نیا یـسررب  يارب  سلجم  هک  ینامز  سراـم ، رد 22   (2) .دنـشاب هتـشاد  یـساسا  نوناق  رد  رظندیدجت  قح  مجنپ  سلجم  ناگدنیامن 

تموکح هدز و  تارهاظت  هب  تسد  سلجم  نامتخاس  فارطا  رد  املع  کیرحت  هب  مدرم  زا  رفن  رازه  هدزناپ  داد ، هسلج  لیکشت  حرط 
یماظن يورین  يریگ  راک  هب  اب  دـش ، دـیدهت  هجوتم  هک  ارزولا  سیئر  .دـندرک  مـالعا  يدـمحم  سدـقم  عرـش  فلاـخم  ار  يروهمج 

، دنک رانکرب  ار  هاش  هک  دنتساوخ  ارزولا  سیئر  زا  املع  شمارآ ، يرارقرب  زا  سپ  .دندش  ریگتسد  يرایـسب  .درک  هدنکارپ  ار  تیعمج 
سرام هب 26  ناـملراپ  هسلج  .دـنک  یـسررب  ار  عوضوم  نیا  هک  داد  لوق  زین  يو  .دـهدن  رییغت  يروـهمج  هب  ار  تموـکح  لکـش  اـما 

(3) .تسا » مارآ  ًالماک  نارهت  عاضوا  .دیدرگ  لوکوم 

: تسا رارق  نیا  زا  دلفنرک  سرام  شرازگ 28  رد  ارجام  لیصفت 

، هسلج ندش  لیطعت  زا  سپ  .دش  لیطعت  ًاتقوم  جنـشتم و  سردم ، نیدت و  نایم  یظفل  شکمـشک  زا  سپ  توح 1302  هسلج 27  - 1
کیرحت بجوم  هثداح  نیا  .تخاون  سردم  دیهش  شوگ  هب  یمکحم  یلیس  نیدت  کیرحت  هب  هنطلسلاءایحا )  ) یمارهب نیـسح  رتکد 

ات 473 صص 465  ج 2 ، هلاس ، تسیب  خیرات  یکم ، کن : .دش  هپسرادرس  يروهمج و  دض  رب  سردم و  عفن  هب  مدرم  تاساسحا 
هب هطورـشم  میژر  لیدـبت  لوا –  هداـم  تسا : حرـش  نیدـب  دـش  هئارا  سلجم  هـب  شنارکفمه  نیدـت و  هلیـسو  هـب  هـک  حرط  نـتم  - 2

.دنیامن رظندیدجت  میژر  رد  تکلمم  حلاصم  قفاوم  یـساسا  نوناق  رد  ات  مجنپ  هرود  يالکو  هب  نداد  رایتخا  مود - هدام  .تیروهمج 
ص 555 نامه ، کن : .دوش  مالعا  یلم  ياروش  سلجم  هلیسو  هب  میژر  رییغت  یمومع  ءارآ  هجیتن  ندش  مولعم  زا  سپ  موس –  هدام 

سرام 1924 خروم 23  ، 891.01/8 هرامش 26 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 287 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_272_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_272_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_272_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:273

ار رفن  هدزاود  زا  لکـشتم  ینویـسیمک  سلجم ، سیئر  کلملا ، نمتؤم  سرام  رد 16  هک  دـناسر  یم  هناخ  ترازو  عـالطا  هب  ًارختفم 
نیا شرازگ  .دـنهد  هئارا  میژر  رییغت  رب  ینبم  مدرم  هتـساوخ  هب  خـساپ  رد  بسانم  يراکهار  عاضوا ، یـسررب  اـب  هک  هتخاـس  فظوم 

بلاـق رد  سلجم  ینلع  هـسلج  رد  سراـم  خـیرات 20  هب  دـیدرگ ، عامتـسا  سلجم  یـصوصخ  هسلج  رد  نیا  زا  شیپ  هـک  نویـسیمک 
تسد هب  یناریا  هعماج  راشقا  مامت  ياضما  هب  فلتخم و  ياه  ناتـسا  اهرهـش و  زا  يرامـشیب  ياه  مارگلت  : » دیدرگ هئارا  لیذ  همانعطق 
تسا هدش  هتـساوخ  سلجم  زا  اه  مارگلت  نیا  مامت  رد  دنتـسه ؛ راجاق  نادناخ  ینوگنرـس  ناهاوخ  مدرم  اهنآ  رد  هک  تسا  هدیـسر  ام 
يارب ییاه  مارگلت  نینچ  هک  ور  نآ  زا  دش ؛ هداد  میژر  نداد  رییغت  رایتخا  زین  سلجم  هب  ددرگ و  سیـسأت  روشک  رد  يروهمج  میژر 
هدرک اضما  ار  همانعطق  نیا  هک  یناسک  مامت  ینعی  ام  الاب ، بلطم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنرادن و  ینوناق  راـبتعا  میژر  رد  رییغت  داـجیا 

هب مزال  تارایتخا  نداد  هدام 2 . .يروهمج  هب  هطورشم  میژر  رییغت  هدام 1 . مینک : یم  میدقت  سلجم  هب  ار  ریز  هدام  هس  هنارـصم  دنا ،
زا سپ  هدام 3 . .دـیدج  میژر  یمدرم و  ياه  هتـساوخ  اب  قباطم  یـساسا  نوناق  رد  تاحالـصا  داجیا  يارب  مجنپ  سلجم  ناگدـنیامن 

نیا ًاروف  هک  داد  یم  هزاجا  سلجم  همان  نیئآ  رگا  .دنک » مالعا  ار  میژر  رییغت  سلجم  دش ، صخـشم  یمدرم  يریگ  يأر  هجیتن  هکنیا 
.دوب یم  يروهمج  تموـکح  سیـسأت  عـفن  هب  هجیتـن  ًاملـسم  یعطق و  داوـم  نیا  بیوـصت  دریگ ، رارق  ثحب  یـسررب و  دروـم  هلئـسم 

تارهاظت نیفلاخم  هتعاـس ، تشه  لـهچ و  هلـصاف  نیا  رد  .تشگ  لوکوم  سراـم  هب 22  حرط  نیا  یـسررب  تشذـگ ، هک  روطناـمه 
یـسررب يارب  ناگدنیامن  هک  یتعاس  رد  تسرد  .دش  یهاوخ  يروهمج  شبنج  ینیـشن  بقع  هب  رجنم  هک  دـنداد  بیترت  يا  هدرتسگ 

سلجم نامتخاس  فارطا  رد  هتـسجرب  ياملع  زا  يا  هدـع  یگدرکرـس  هب  رفن  هب 15000  بیرق  یتیعمج  دنداد ، هسلج  لیکـشت  حرط 
هلـصافالب .دش  دنهاوخ  تنوشخ  هب  لسوتم  اهنآ  هیلع  دنهد  تبثم  يأر  هینایب  هب  هچنانچ  دندرک  دـیدهت  ار  ناگدـنیامن  هدرک و  عمجت 

يولج ار  دوخ  ياهورین  يو  .داتفا  هار  هب  سلجم  تمـس  هب  یماظن  گـنه  کـی  اـب  دیـسر ، ارزولا  سیئر  شوگ  هب  ربخ  هکنیا  زا  سپ 
غارس هب  ارزولا  سیئر  نآ  زا  سپ  .تخاس  قرفتم  ار  ناشیا  یناسآ  هب  تیعمج  تمس  هب  تکرح  اب  تخاس و  رقتـسم  سلجم  يدورو 

دندرک یم  سامتلا  وا  هب  دولآ  کشا  ینامشچ  اب  اهنآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفر و  املع 
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یب ار  روشک  نیا  يروهمج ، هب  ناریا  تکلمم  ندرک  لیدـبت  اب  موصعم ]  ] ناـماما رگید  نیـسح و  ماـما ]  ] یلع و ماـما ]  ] رطاـخ هب  هک 
هنوگ یلاحـشوخ ] رـس  زا   ] املع دـهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  ناـشیا  تساوخرد  داد  لوق  ارزولا  سیئر  هکنیا  زا  سپ  .دـنکن  تمرح 

، رهظ زا  دعب  تعاس 10:30  .دـنهد  یم  ماجنا  یتشآ  هحلاصم و  زا  سپ  اه  یناریا  هک  تسا  يراـک  نیا  دندیـسوب ؛ ار  رگیدـکی  ياـه 
اجنآ رد  دـش ، مـق  مزاـع  هـک  يزور  ینعی  سراـم  اـت 25  تفر و  نارهت  يرتـمولیک  هدزناـپ  رد  دوـخ  یقـالیی  هناـخ  هب  ارزوـلا  سیئر 
تفگ ناوت  یم  لاح  نیا  اب  .دنتـشگ  یمزاب  قارع  هب  هک  دوب  ییاملع  اب  یظفاحادـخ  مق  هب  رفـس  زا  وا  فدـه  ًارهاـظ  .درک  تحارتسا 
مامت اب  ...دنک  یمن  يدمحم  سدقم  عرش  هجوتم  يدیدهت  يروهمج  تموکح  هک  دنک  نئمطم  ار  املع  هک  دوب  نیا  وا  یقیقح  لیلد 

روکذم حرط  یلک  هب  سلجم  .داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نآ  دش و  مامت  يروهمج  شبنج  ررـض  هب  تدـش  هب  دـش  هک  یتارهاظت  لاوحا 
، دروخ یم  مشچ  هب  اج  همه  اراکشآ  نامز  نآ  ات  دنتـسه و  يروهمج  تموکح  دامن  هک  گنر ، خرـس  ياه  مچرپ  .درک  شومارف  ار 
زا زین  ناریا  مدرم  دندرک و  ادـیپ  تاجن  دنـشاب ، يروهمج  تموکح  کی  رادربنامرف  هک  نیا  زا  ناگدازهاش  .دـش  هدـیچرب  هرابکی  هب 
هب هک  يروبمج -»  » ظفل اب  تسا - یمدرم  تموکح  يانعم  هب  هک  ار - يروهمج » ، » دـنراد هیفاق  عجـس و  هب  يدـیدش  هقالع  هک  اجنآ 

.دنا (1) هتفرگ  هرخس  هب  ار  نآ  هدرک و  اجباج  تسا - ینعم  یب  هرخسم و  زیچ  ره  يانعم 

نتخادـنا هار  هب  رد  سردـم  : » دـسیون یم  هدرک و  هراشا  يروهمج  شبنج  تسکـش  رد  سردـم  شقن  هب  يروم  يدـعب ، شرازگ  رد 
ناخاضر  (2)« .دـش يروهمج  شبنج  ندروخ  تسکـش  ثعاب  راک  نیا  اـب  تشاد و  يرثؤم  شقن  سراـم  زور 22  یمدرم  تارهاـظت 

هینایب راشتنا  اب  ارزولا  سیئر  : » دسیون یم  لیروآ 1924  خیرات 1  هب  دوخ  مارگلت  رد  دلفنرک  .دنک  ناربج  ار  تسکش  نیا  درک  شالت 
اـملع و هب  مارتـحا  .دـنرواین  ناـیم  هـب  نآ  زا  ینخـس  دـننک و  فـقوتم  ار  يروـهمج  دروـم  رد  اـضاقت  ثـحب و  تساوـخ  مدرم  زا  يا 

هتشادرب ناهاوخ  نینچمه  يو  .دش  رکذ  میمصت  نیا  يارب  هک  دوب  یلیالد  نکمم  یمظن  یب  هنوگ  ره  زا  يریگولج 

سرام 1924 خروم 28  ، 891.01/14 هرامش 434 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
ربتکا 1924 خروم 16  ، 123Im1/353 هرامش 688 ، يروم ، شرازگ  - 2
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هرخالاب  » املع اب  تاقالم  مق و  هب  رفـس  رد  هک  درک  مـالعا  دوخ  هیمـالعا  رد  ناـخاضر   (1)« .دش ناریا  تفرـشیپ  یقرت و  عناوم  ندش 
نآ ناقشاع  ناهاوخ و  نطو  مامت  هب  دننک ... .]  ] فوقوم ار  يروهمج  ناونع  میامن  هیصوت  سان  مومع  هب  هک  میتسناد  یـضتقم  نینچ 
نم اب  میتسه  قفتم  نآ  رد  هک  یلاع  دصقم  هب  لین  يارب  هدرک و  رظنفرص  يروهمج  ياضاقت  زا  هک  منک  یم  تحیـصن  سدقم  روظنم 
يا هیمالعا  همجرت  شرازگ  نیا  همیمض  هب  مرختفم  : » دهد یم  يرتشیب  تاحیـضوت  هنیمز  نیا  رد  دلفنرک   (2)« .دنیامن یعاسم  دیحوت 

يارب شالت  زا  هک  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  هیمالعا  نیا  رد  يو  منک ؛ لاسرا  امـش  يارب  تخاـس  رـشتنم  لـیروآ  رد 1  ارزوـلا  سیئر  هک 
رابتعا تکرح ، نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  نابلط  حالصا  .دننکن  يراشف  اپ  يا  هتساوخ  نینچ  رب  نیا  زا  شیب  هتـشادرب و  تسد  میژر  رییغت 
ناراک هظفاحم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنادرگزاب و  دوب ، هتفر  تسد  زا  يروهمج  دـض  تارهاظت  بوکرـس  زا  سپ  هک  ار  ناخاضر 
ارزولا سیئر  ناراداوه  .دنتسه  یضار  لاحـشوخ و  رایـسب  دش  هتـشاذگ  رانک  هب  درک و  شکورف  یهاوخ  يروهمج  شبنج  هکنیا  زا 

(3) .داد » دهاوخ  دامتعا  يأر  ارزولا ] سیئر   ] يو هب  دوخ  هسلج  نیلوا  رد  سلجم  هک  دنتسه  نئمطم 

هک دوب  رواب  نیا  دنزرو  تفلاخم  نآ  اب  هدرک و  يریگ  عضوم  يروهمج » شبنج   » ربارب رد  املع  دش  ثعاب  هک  یمهم  لیالد  زا  یکی 
رارقتسا هللاءاهب  ( 1896 - 1907  ) هاش نیدلارفظم  تنطلـس  نامز  رد  هک  تسا  یعدـم  يروم  .تسا  ییاهب  هئطوت  کی  یـشبنج  نینچ 

نیا .دـنار  دـهاوخ  مکح  وت  رب  مدرم  يروهمج  .درک  دـهاوخ  رییغت  وت  رب  عاـضوا  يدوز  هب  : » درک ینیب  شیپ  ار  ناریا  رد  يروـهمج 
مامت هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رواب  نیا  يرایـسب  رد  دش و  لاس 1924  رد  یهاوخ  يروهمج  شبنج  هیلع  يرثؤم  رایسب  حالـس  تارابع 

هدش يراکتسد  ریوصت  نمض  رد  دننک و  ندوب  ییاهب  هب  مهتم  ار  هپـسرادرس  هک  دش  ثعاب  نیا  .تسا  ییاهب  هئطوت  کی  شبنج  نیا 
هجوتم ناخاضر  هک  ینامز  .تشاد  ندرگ  هب  ار  هللاءاهب  لاـثمت  هک  داد  یم  ناـشن  یلاـح  رد  ار  هپـسرادرس  هک  دـش  رـشتنم  يو  زا  يا 
یسررب اب  .دننک  شکـشیپ  وا  هب  یلع  ماما  زا  یلاثمت  هک  تشاد  نآ  رب  ار  فجن  البرک و  رد  هعیـش  ياملع  دش ، تاغیلبت  هنوگنیا  رطخ 

ناخاضر رگا  ًاعطق  تفگ  ناوت  یم  ناریا  لاوحا  عاضوا و  قیقد 

لیروآ 1924 خروم 1  ، 891.01/9 هرامش 27 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
( راتساریو  ) .تسا هدش  هدروآ  هیمالعا  لصا  همجرت ، ياج  هب  - 2

لیروآ 1924 خروم 3  ، 891.01/15 هرامش 444 ، دلفنرک  شرازگ  - 3
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هب دش و  یم  هدیرب  تردق  زا  املع  تسد  ًالمع  دزاس ، رقتسم  ناریا  رد  ار  يروهمج  تموکح  يراج  لاس  سرام  هام  رد  تسناوت  یم 
ارزولا سیئر  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ًاصخـش  هدنب  نیا  رب  هوالع  .دـندرب  یپ  رما  نیا  هب  یبوخ  هب  املع  و  دـندش ، یم  هدـنار  رانک 

ادج رگیدکی  زا  ار  تلود  نید و  یساسا  نوناق  لیدعت  حالصا و  اب  روشک ، رد  يروهمج  رارقتـسا  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  ممـصم 
ات هک  یناسک  نامه  دـندید و  دوخ  اـب  ار  يرترب  اـملع  ، » يروهمج شبنج  تسکـش  زا  سپ  .دـنک » رالوکـس )  ) یفرع نوناـق  هدرک و 

هتکید ارزولا  سیئر  هب  ار  يدعب  ماگ  هک  دندوب  املع  نیا  سپ  نآ  زا  .دندش  روتاتکید  هب  لیدبت  دـندرک ، یم  يراز  سامتلا و  زورید 
دنتـساوخ وا  زا  املع  هک  دوب  اجنآ  رد  دنک ؛ هقردب  ار  قارع  يدیعبت  ياملع  هدرک و  رفـس  مق  هب  گنرد  یب  تسیاب  یم  وا  هک  دـندرک 

فعـض تسا و  داوس  یب  يدرم  ناخاضر  هکنیا  اب  .دـنک  رـشتنم  يروهمج  ثحب  نتـشاذگ  رانک  رب  ینبم  ار  دوخ  روهـشم  ناـمرف  هک 
؛ تسا شیدنادازآ  رابدرب و  یبهذم  ظاحل  زا  يو  نایناریا ) شوخ  لابقا  اب   ) اما تسا ، هدـیدرگ  راکـشآ  فلتخم  عقاوم  رد  وا  یقالخا 

رما نیا  ددرگ و  یم  یقلت  مالـسا  دیما  اهنت  نیا  .دنک  یم  هدافتـسا  اه  ییاهب  شزرا  اب  تامدـخ  زا  هنادازآ  یتلود  یماظن و  روما  رد  و 
هبرح نیا  زا  دندش  قفوم  ناخاضر  یسایس  نانمشد  تیناحور ، هرابود  نتفای  تردق  زا  سپ  .درب  یم  الاب  ار  ناخاضر  رابتعا  یعون  هب 
رطخ ناریا ، مدرم  هدوت  تلاـهج  هب  هجوـت  اـب  یناـمز و  نینچ  رد  دـننک ؛ تیئاـهب  هب  مهتم  ار  وا  وهاـیه  لاـجنج و  اـب  هدرک و  هدافتـسا 

هیوناژ 1925 خـیرات 8  هب  دوخ  شرازگ  رد  يروم   (1)« .دوش هتفرگ  مک  تسد  دـیابن  نایئاهب ] هب  یگتـسباو  رب  ینبم   ] یماهتا هنوگره 
اب  ] تضهن يدـج  نارادـفرط  زا  یفخم  تروص  هب  ارزولا  سیئر  هک  دـنا  هداد  عـالطا  نم  هب  نارهت  رد  هیاپدـنلب  ناـیئاهب  : » دـیازفا یم 

.دزاس ینلع  ار  عوضوم  نیا  هک  دنک  یمن  تأرج  شدوخ  یسایس  تاظحالم  هب  انب  اما  تسا ، تأیه ]

تحت نانچ  درک ، یم  تمدـخ  نایئاهب ) هب  قلعتم   ) ییانـشور ناتـسرامیب  رد  دوب و  هداس  قازق  کی  يو  هک  یناـمز  زا  دوش  یم  هتفگ 
، ریخ ای  دـشاب و  هتـشاد  تیعقاو  نایرج  نیا  هاوخ  .درک  دـهاوخن  شومارف  زگره  هک  تفرگ  رارق  نایئاهب  یتسود  عون  ینابرهم و  ریثأت 

تاجرد هب  ات  تسا  هداد  هزاجا  تسا  راکنا  لباقریغ  ناشیا  ياه  تیلباق  هک  ییاهب  نارسفا  هب  وا 

تسوگآ 1924 خروم 10  ، 123Im1/298 هرامش 1 ، سروم  شرازگ  - 1
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(1) .دندرگ » لئان  یماظن  یلاع 

دریگ یم  سپ  ار  دوخ  يافعتسا  اضر 

رارکت ربتکا 1922  ثداوح  رگید  راب  دوش و  صالخ  ناخاضر  ّرش  زا  درک  یعس  سلجم  یهاوخ ، يروهمج  شبنج  تسکش  زا  سپ 
یم هناخ  ترازو  عالطا  هب  ًارختفم  : » تفرگ رـس  زا  ار  هاش  هب  نیهوت  ناخاضر  یهاوخ ،] يروهمج   ] تسکـش زا  سپ  هلـصافالب  .دـش 

ای تفایـض  هنوگچیه  دوب  لیروآ  اب 2  فداصم  هک  هاش  يراذـگجات  دـلوت و  زورلاس  رد  لاسما  هتـشذگ ، ياهلاس  فـالخ  رب  دـناسر 
.دشن اپ  رب  یمسر  ینامهم 

ار هاش  يراذگجات  دلوت و  نشج  يارب  مزال  تادیهمت  هک  تساوخ  هجراخ  ریزو  زا  دهعیلو  دیـسر ، نم  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب 
هب یضار  وا  اما  تشاذگ  نایم  رد  ارزولا  سیئر  اب  ار  عوضوم  هجراخ  ریزو  .دنک  توعد  زین  کیتاملپید  ياه  تأیه  زا  هداد و  بیترت 

.دوش اضر ]  ] وا يافعتـسا  ناهاوخ  دـناوت  یم  تسین ، لوبق  لباق  دـهعیلو  يارب  وا  راتفر  لامعا و  هچنانچ  تشاد  راهظا  دـشن و  رما  نیا 
هدافتسا اضر ] يافعتسا  نتساوخ  باب  رد   ] دوخ هژیو  قح  زا  دیزرون و  رارصا  دوخ  هتساوخ  رب  درک و  راتفر  هنالقاع  رایـسب  دهعیلو  اما 

سیئر هب  يا  هماـن  رد  ارزولا  سیئر  : » دراد تیاـکح  ناـخاضر  تیعقوم  یتسـس  زا  لیروآ 1924 ، رد 7  دـلفنرک  مارگلت  (2) .درکن »
تسا یـصوصخ  هسلج  يرازگرب  لاح  رد  ناملراپ  نونکا  .درک  يریگ  هرانک  تساوخرد  تحارتسا  هب  مربم  جایتحا  تلع  هب  سلجم ،

رظن هب  .دنک  رظندیدجت  دوخ  میمـصت  رد  دهاوخب  وا  زا  هک  هدـش  نییعت  زین  ینویـسیمک  دـنهد و  دامتعا  يأر  وا  هب  دایز  لامتحا  هب  و 
هدـش راچد  نآ  هب  ریخا  زور  دـنچ  یط  هک  ار  یماـهبا  کـش و  دجنـسب و  ناـملراپ  رد  ار  دوخ  ذوفن  هک  تسا  نآرب  ارزولا  سیئر  نم 

سلجم رد  ار  ارزولا  سیئر  ذوفن  شهاـک  سلجم ، ریخا ]  ] هسلج : » تسا رارق  نیا  زا  لـیروآ  رد 8  دلفنرک  مارگلت   (3)« .دنک فرطرب 
دـیدرگ و یفتنم  دـنک ، شالت  ارزولا  سیئر  ياقبا  يارب  دوب  رارق  هک  مه  ینویـسیمک  .دـشن  رداـص  يداـمتعا  يأر  .تخاـس  راکـشآ 

نایاپ زا  شیپ  تسرد  .دنک  لوکوم  بشما  یصوصخ  هسلج  زا  سپ  هب  ار  یمادقا  هنوگ  ره  ماجنا  تفرگ  میمصت  ناملراپ 

هیوناژ 1924 خروم 8  ، 891.404/1 هرامش 834 ، يروم ، شرازگ  - 1
لیروآ 1924 خروم 3  ، 891.461/6 هرامش 445 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
لیروآ 1924 خروم 7  ، 891.002/128 هرامش 29 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3
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داـمتعا ارزوـلا  سیئر  هب  هک  تسا  هدرک  نـالعا  سلجم  سیئر  هب  یمارگلت  رد  هاـش  هک  دـش  صخـشم  لـیروآ ، یـصوصخ 7  هسلج 
هـسلج رد  : » لـیروآ خـیرات 9  هب  دـلفنرک  مارگلت  (1) .تخادـنا » قـیوعت  هـب  ار  هدـش  نـییعت  شیپ  زا  تامادـقا  هلئـسم  نـیمه  .درادـن 

هاش عالطا  هب  بتارم  داد و  دامتعا  يأر  ارزولا  سیئر  هب  فلاخم ، يأر  لباقم 20  رد  تبثم  يأر  اب 86  سلجم  لیروآ ، یصوصخ 8 
رد 12 دلفنرک  مارگلت   (2)« .دراذگب مارتحا  یـساسا  نوناق  هب  تسیاب  یم  هک  دش  دزـشوگ  ارزولا  سیئر  هب  نینچمه  .دش  هدناسر  زین 
هب ار  دوخ  هنیباک  لـیروآ  ات 13  هک  دور  یم  راظتنا  .دـش  اقبا  دوخ  دنـسم  رب  تفریذـپ و  ار  ناـملراپ  طیارـش  ارزولا  سیئر  : » لـیروآ

تیبثت رگید  راب  ار  دوخ  هاگیاج  دـش  قفوم  ناخاضر  سراـم ، هاـم  ییاوـسر 20-22  زا  سپ  هتفه  هس  اـهنت   (3)« .دنک یفرعم  سلجم 
هنیباک و تیرثکا  يأر  اب  زین  سلجم  درک و  دـییأت  ار  هپـسرادرس  هاـش  : » تسا رارق  نیا  زا  لیروآ 1924  رد 14  دلفنرک  مارگلت  .دنک 

ندرک ررقم  نهآ و  طخ  نامتخاس  همادا  یتفن ، تارکاذم  مامتا  تسا : رارق  نیا  زا  وا  همانرب  یساسا  ياهروحم  تفریذپ ؛ ار  وا  همانرب 
(4) .يرابجا » تالیصحت 

ار ارجام  نیا  لیروآ 1924  شرازگ 15  رد  دلفنرک  .تفای  تاجن  شترا  ياهورین  ددم  هب  رگید  رابکی  ناخاضر  ربتکا 1922  دننامه 
هرامـش شرازگ  رد  هک  یهاوخ  يروهمج  دـض  تارهاظت  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » دـنک یم  حیرـشت  هنوگنیا 

یسک رب  .تخاس  لزلزتم  رایسب  سلجم  رد  ار  ارزولا  سیئر  هاگیاج  دیسر ، هجراخ  ترازو  عالطا  هب  سرام 1924  خیرات 28  هب   434
هب ندیـسر  يارب  دوخ  مادقا  نیرخآ  رد  يو  هک  تفر  یم  راظتنا  نیاربانب  دوب ؛ میژر  رییغت  لابند  هب  تدـش  هب  يو  هک  دـنامن  هدیـشوپ 

تسد زا  ار  شترا  تیامح  يو  هک  دش  عیاش  دشن ، لسوتم  يا  هبرح  نینچ  هب  يو  هک  اجنآ  زا  اما  .دریگ  هرهب  یماظن  يورین  زا  فده 
درک یعـس  ماـمت  هتفه  ود  ارزولا  سیئر  .درک  درـس  ار  وا  ناراداوه  قاـیتشا  روـش و  عیجـشت و  ار  وا  ناـفلاخم  ناـمگ  نیا  .تسا  هداد 

لیروآ  7 .تفرگ » يرگید  میمـصت  دـنام ، هجیتن  یب  وا  ياه  شالت  هک  اـجنآ  زا  .دـنک  تیوقت  ار  دوخ  ناراداوه  مارآ و  ار  ناـفلاخم 
روما رد  رایسب  تیلاعف  زا  سپ  : » تشون نینچ  سلجم  سیئر  هب  ناخاضر   1924

لیروآ 1924 خروم 8  ، 891.002/129 هرامش 30 ، دلفنرک ، مارگلت  - 1
لیروآ 1924 خروم 8  ، 891.002/130 هرامش 31 ، دلفنرک ، مارگلت  - 2

لیروآ 1924 خروم 12  ، 891.002/131 هرامش 32 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3
لیروآ 1924 خروم 14  ، 891.002/132 هرامش 34 ، دلفنرک ، مارگلت  - 4
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هدرک زاغآ  ار  دوخ  راک  سلجم  مدرک  شالت  اذل  منک ؛ یم  یگتسخ  ساسحا  تدش  هب  هک  تسا  يدنچ  یتلود ، روما  رگید  یماظن و 
هدرک و يریگ  هراـنک  نـم  تـسا ، هتفاـی  ار  دوـخ  لـقث  زکرم  تـکلمم  هدـیدرگ و  رارقرب  سلجم  هـک  لاـح  .دـهد  هـسلج  لیکـشت  و 
ناملراپ و نایم  هطساو  ناهفصا ) نیشیپ  رادنامرف   ) (1) رادتقا ریما  .منک  یم  راذگاو  شترا  لک  داتـس  هب  ار  یماظن  روما  هب  یگدیـسر 

درگ ار  داتس  نارسفا  نادنمراک و  هنیباک ، ياضعا  ناخاضر ]  ] سپـس : » دهد یم  همادا  نینچنیا  دلفنرک  .دوب » دهاوخ  شترا  لک  داتس 
روـشک رد  يرورـض  رایـسب  تاحالـصا  داـجیا  رد  هکنیا  زا  هباـطخ  نیا  رد  دوـمن ؛ داریا  يراذـگریثأت  روـشرپ و  هباـطخ  دروآ و  مـه 

زا لاح  نیا  اب  .دـنک  یم  تمیزع  فجن  البرک و  هب  يدوز  هب  درک  مـالعا  نینچمه  .درک  یگتـسکشلد  راـهظا  تسا  هدروخ  تسکش 
دنواـمد یکیدزن  رد  نهموـب ، دوـخ  ياتـسور  هب  ینارنخـس  نیا  زا  سپ  دـننکن و  كرت  ار  روـشک  هـک  درک  شهاوـخ  دوـخ  ناتـسود 

هام هک  اجنآ  زا  : » تسا هدمآ  دوجو  هب  ناخاضر  رـش  زا  ندـش  تحار  يارب  یتصرف  هک  دـندرک  ساسحا  سلجم  يالکو  .تشگزاب »
لیروآ متفه  رهظ  زا  دـعب  .دـهد  یم  هسلج  لیکـشت  بورغ  زا  دـعب  تاعاس  رد  طـقف  سلجم  تسا ، هدیـسر  ارف  هزور ، هاـم  ناـضمر ،

یناـملراپ فلتخم  ياـه  هورگ  هب  سپـس  هدرک و  تئارق  ار  ارزولا  سیئر  هماـن  سلجم  سیئر  .داد  لیکـشت  یـصوصخ  هسلج  سلجم 
، بش همین  ندـش  کیدزن  اـب  .دـنیآ  مه  درگ  يریگ  میمـصت  يارب  سپـس  دننیـشنب و  روش  هب  هناگادـج  تروص  هب  هک  درک  داهنـشیپ 

.درک دهاوخ  نییعت  وا  رظن  ندـنادرگرب  يارب  ار  یهورگ  هداد و  دامتعا  يأر  وا  هب  سلجم  هک  دـندش  نئمطم  ارزولا  سیئر  ناراداوه 
هک درک  مالعا  سلجم  سیئر  دـشن و  رداص  يدامتعا  يأر  دـندمآ ، مه  درگ  حبـص  تعاس 2:30  رد  سلجم  ياضعا  هک  ینامز  اـما 
زا دیسر و  سلجم  سیئر  تسد  هب  هاش  بناج  زا  هک  یمارگلت  .ددرگ  یم  لوکوم  لیروآ  متشه  زور  رصع  هب  سلجم  هسلج  لیکـشت 
هب يریگ  میمـصت  دـتفا و  قیوعت  هب  یمادـقا  هنوگره  ماجنا  هک  دـش  ثعاب  تشاد ، تیاکح  ارزولا  سیئر  هب  تبـسن  هاش  يدامتعا  یب 

« .ددرگ لوکوم  يرتشیب  ینزیار  تروشم و 

نابایخ رد  هژر »  » اب شترا  ربتکا 1922  رد  .تفرگ  راک  هب  ار  شترا  تشون ، هماـن  سلجم  سیئر  هب  هک  یناـمز  رد  تسرد  ناـخاضر 
ارزولا سیئر  لیروآ  متفه  زور  حبـص  : » دوب یفاک  هژر »  » هب دـیدهت  اهنت  راـب  نیا  اـما  .دوب  هدرک  تشحو  بعر و  داـجیا  نارهت  ياـه 

ار لیذ  مارگلت 

1249-1329 ه ش)  ) رادتقاریما يراصنا  دومحم  رکشلرس  - 1
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ذوفن زا  ار  دوخ  نیمزرـس  متـسناوت  نم  عاجـش  نارـسفا  امـش  ددـم  يرای و  هب  : » درک لاـسرا  شترا  ياـه  گـنه  ماـمت  ناهدـنامرف  هب 
، تامدـخ همه  نیا  زا  سپ  .منادرگ  وحم  ار  یلخاد  یمظن  یب  هتخاس و  رقتـسم  تکلمم  رـسارس  رب  ار  مظن  منادرگ و  كاپ  ناگناگیب 
( رگشل ناریما   ) یماظن ناهدنامرف  شترا ، لک  داتس  سیئر  نم  بایغ  رد  .دنا  هدرک  يریگ  هرانک  هب  راداو  ارم  تفص  ناطیـش  يا  هدع 

نایم هطـساو  رادـتقاریما  تدـم  نیا  رد  نینچمه  ...دـنک  یم  رداص  شمارآ  مظن و  يرارقرب  يارب  ار  مزـال  تاروتـسد  ییاـمنهار و  ار 
مارگلت نیدنچ  لیروآ ،)  8  ) زور نامه  یط  .مدرپس » ادخ  هب  ار  امش  امـش و  هب  ار  شترا  نم  .دوب  دهاوخ  ناملراپ  شترا و  لک  داتس 

زا ار  دوخ  هبناج  همه  تیامح  سلجم  هچنانچ  دندوب  هدرک  دیدهت  شترا  ناهدنامرف  نآ  رد  هک  دیـسر  سلجم  ناگدـنیامن  تسد  هب 
هـسلج لـیروآ  متـشه  زور  رهظ  زا  دـعب  رد  رگید  راـب  سلجم  .تـفر  دـنهاوخ  هژر  نارهت  ياـه  ناـبایخ  رد  دـنکن  مـالعا  هپـسرادرس 

اب ناملراپ  نینچمه  .تخاس  هاگآ  رما  نیا  زا  زین  ار  هاش  داد و  دامتعا  يأر  ارزولا  سیئر  هب  تیرثکا  يأر  اب  داد و  لیکشت  یـصوصخ 
دیکأت یساسا  نوناق  هب  مارتحا  رب  شور ، نیمه  همادا  يارب  تساوخ  رد  هپسرادرس و  تامدخ  تامحز و  زا  ناوارف  شیاتـس  دیجمت و 
نهموب رد  یمازعا ، هتیمک  لیروآ  رد 9  .دنک  هرکاذم  هراب  نیا  رد  هپـسرادرس  اب  ات  دش  مازعا  نهموب  هب  باختنا و  زین  يا  هتیمک  .درک 

هپسرادرس سلجم ، هب  یمارگلت  لاسرا  اب  هاش  لیروآ  رد 12  .تشگزاب  نارهت  هب  ارزولا  سیئر  لیروآ  رد 11  درک و  تاقالم  يو  اب 
سلجم هب  ار  دوخ  همانرب  هنیباک و  ارزولا  سیئر  لـیروآ  رد 13  درک و  یفرعم  ارزو  تساـیر  يارب  دوخ  رظندروم  هنیزگ  ناوـنع  هب  ار 
سلجم ناگدنیامن  هک  نیا  زا  دلفنرک  نیا  دوجو  اب   (1) .دنداد دامتعا  يأر  نآ  هب  قلمت ، یسولپاچ و  رس  زا  ناگدنیامن  هک  درک  هئارا 

رییغت ار  میژر  ات  درک  ار  دوخ  شالت  مامت  ناخاضر ] ، ] هام هس  نیا  یط  : » دـش لاحـشوخ  رایـسب  دـندمآرد  ناخاضر  يولج  هناعاجش 
نیاربانب دوب ؛ یعنـصت  یـشبنج  یمامت  هب  تکرح  نیا  دـیدرگ ، رازگرب  يروهمج  عفن  هب  هک  یمومع  ياه  تارهاظت  فالخرب  .دـهد 

ارزولا سیئر  هب  داد و  تأرج  دوخ  هب  هک  ارچ  تخاـس ؛ هنادواـج  خـیرات  رد  ار  دوخ  داـی  مجنپ  سلجم  نم  رظن  هب  ...دروـخ  تسکش 
تارهاظت دنهد و  رییغت  ار  میژر  دنناوت  یمن  هدشن  ضیوفت  ناشیا  هب  ناسسؤم  سلجم  تردق  تیحالص و  هک  ینامز  ات  درک  مالعا 

لیروآ 1924 خروم 15  ، 891.00/1273 هرامش 456 ،  ، دلفنرک شرازگ  - 1
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رابتعا اهنت  هن  سلجم  .دنوش  یقلت  مودنارفر  ياج  هب  دنناوت  یمن  دنراد ، يروهمج  تساوخرد  هک  يرامـشیب  ییاه  مارگلت  یمومع و 
تـسکش اب  هک  نویناحور ، ذوفن  ربارب  رد  هک  تسا  هدـش  بجوم  سلجم  ياـهتیقفوم  نیمه  ...تفاـیزاب  ار  دوخ  یعقاو  راـتخاس  هکلب 

یلیلد نویناـحور  دـنامب ، یقاـب  تیعقوم  نیمه  رد  هپـسرادرس  رگا  و  دوش ؛ داـجیا  يا  هنزاوم  دوب ، هدـش  مه  رتشیب  يروهمج  تضهن 
(1) .تشاد » دنهاوخ  هپسرادرس  رب  ناش  يزوریپ  نتفر  تسد  زا  رب  ندروخ  فسأت  يارب 

يو هک  دـش  ثعاـب  يروـهمج  شبنج  رد  تسکـش  اـما  تفرگ ،» داـمتعا  يأر   » سلجم زا  رگید  راـبکی  ناـخاضر  هـکنیا  مـغر  یلع 
: دـسیون یم  لـیروآ 1924  رد 27  دـلفنرک  .تسوا  رایتخا  رد  ناـنچمه  نوشق  دـهد  ناـشن  هک  دـنیبب  مزـال  دـنک و  فعـض  ساـسحا 

يارب فلتخم  ياه  ناتسا  رد  شترا  ياه  گنه  ناهدنامرف  زا  يرامـش  لیروآ  رد 23  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  »
لئاسم دروم  رد  ارزولا  سیئر  .تسا  هدشن  صخشم  زونه  سنارفنک  نیا  يرازگرب  فده  .دندش  نارهت  دراو  ارزولا  سیئر  اب  یتسشن 

تارییغت دروم  رد  تسا  رارق  ارزولا  سیئر  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  ینز  هنامگ  .تسا  طاتحم  نخس و  مک  رایـسب  شترا  هب  طوبرم 
دـنک و هفاـضا  شترا  هب  رگید  رکـشل  ود  تسا  هتفرگ  میمـصت  هپـسرادرس  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنک  ثحب  گـنج  ترازو  شترا و  رد 

دوش یم  ینیب  شیپ  .دریگب  رظن  رد  گنج  ریزو  يارب  ینواـعم  هکنیا  تیاـهن  رد  دـهد و  رییغت  ار  یـشترا  ناهدـنامرف  زا  یخرب  تمس 
.دوش هداد  دراد ، هدهع  رب  ار  برغ  لامش  رگـشل  یهدنامرف  رـضاح  لاح  رد  هک  ، (2) یبسامهط ناخ  هللادبع  لارنژ  هب  روکذـم  تمس 

هب شترا  هدـنیآ  درکیور  هرابرد  ریزو  تسخن  تارظن  اب  ناهدـنامرف  هک  دـشاب  هدـش  لیکـشت  نیا  يارب  تسـشن  نیا  هک  تسین  دـیعب 
نیا  (3)« .تفاـی دـهاوخ  تاـیح  دـیدجت  کـیدزن  هدـنیآ  رد  شنارادـفرط ، هتفگ  هب  اـنب  شبنج ، نیا  دـنوش ؛ انـشآ  يروهمج  شبنج 

مناسرب هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  رد 14  دلفنرک  .دوب  ناریا  نایماظن  ياهتـسشن  نیرت  ینالوط  زا  یکی  تسـشن ،
يارب یـصخش  نونکات  .دنتـشگزاب  دوخ  تمدـخ  لحم  هب  دـندوب ، هدـمآ  مه  درگ  نارهت  رد  یماظن  سنارفنک  يارب  هک  یناهدـنامرف 

یکاح اهربخ  نیرخآ  .تسا  هدشن  هدیزگرب  گنج  ترازو  تنواعم  يدصت 

لیروآ 1924  20 ، 891.00/1277 سرام 1924 ، ات  هیوناژ  زا  دلفنرک  یلصف  شرازگ  - 1
1260-1307 ه ش)  ) یبسامهطریما هللادبع  دبهپس  - 2

لیروآ 1924 خروم 27  ، 891.20/48 هرامش 474 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 296 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_281_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_281_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_281_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:282

ناتسا رادنامرف  نیا  زا  شیپ  يو  دناشنب ؛ دنـسم  نیا  رب  ار   (1) ناخ لیعامسا  لارنژ  تسا  هتفرگ  میمـصت  گنج  ریزو  هک  تسا  نآ  زا 
هک دراد  رارـصا  ارزولا  سیئر  ور ] نیمه  زا   ] تسا و وا  هب  هاش  دـیدش  هقـالع  یباـختنا ، نینچ  لـیلد  دوش  یم  هتفگ  .دوب  ناـجیابرذآ 

هدیـسر بناجنیا  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » یم  6 (2)« .دریگب رظن  تحت  ار  وا  ًـالماک 
هلئسم نیا   (3)« .ددرگزاب ناریا  هب  درادن  دصق  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  هدرک  يرادـیرخ  سیراپ  رد  یهاگتماقا  هاش  تسا ،

هب مرختفم  : » یم 1924 رد 10  دـلفنرک  شرازگ  .دوش  رتشیب  دـهعیلو  هب  يو  ياه  راشف  هک  دـش  ثعاـب  درک و  عیجـشت  ار  ناـخاضر 
زا .دـش  رازگرب  يرابرد  مالـس  مسارم  ناضمر ] هام  مامتا  و   ] رطف دـیع  زور  اب  نامزمه  یم ، رد 6  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا 
اب نارـسفا  نیا  مامت  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  دندش و  مسارم  نیا  رد  تکرـش  هب  فظوم  یماظن  نارـسفا  زا  یکدـنا  رامـش  هک  اجنآ 

هتفر دوبهب  هب  ور  یتنطلـس  نادـناخ  ارزولا و  سیئر  ناـیم  طـباور  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـندرک ، تکرـش  مسارم  رد  یماـظن  مرفینوی 
هناصلاخ کیربت  بتارم  ات  دنداتـسرف  یهاشنهاش  خاک  هب  ار  راجت  اـملع و  زا  يرامـش  هصیقن  نیا  میمرت  يارب  ناـبلط  تنطلـس  .دـشاب 

(4) .دنناسرب » دهعیلو  هب  ار  ناریا » مدرم  »

هب مرختفم  : » دسیون یم  یم  رد 26  دلفنرک  .دش  هاش  يریگ  هرانک  راتساوخ  دش و  رت  خاتسگ  هتشاذگ و  رتارف  ار  اپ  مک  مک  ناخاضر 
ارزولا سیئر  شیپ  زور  دـنچ  تسا ، هدیـسر  بناجنیا  هب  هک  يا  هنامرحم  تاعالطا  رابخا و  ساسا  رب  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا 

وا زا  هاش  رب  شذوفن  زا  هدافتـسا  اـب  دـهاوخب  يو  زا  اـت  داتـسرف  دـهعیلو  دزن  ار  ناهفـصا ، مدرم  هدـنیامن  يداـبآ ، تلود  ییحی  خـیش 
.دنک يریگ  هرانک  دهاوخب 

لابق رد  شا  هفیظو  نینچمه  شردارب و  هب  وا  يرادافو  هب  هجوت  اب  تشاد  راهظا  تخاس و  نیگمشخ  ار  دهعیلو  تدش  هب  داهنشیپ  نیا 
(5) .تسا » هدننکزئمشم  شیارب  مه  راک  نیا  رکف  هاش 

یلضفریما ناخ  لیعامسا  رکشلرس  - 1
یم 1924 خروم 14  ، 891.20/49 هرامش 494 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
یم 1924 خروم 6  ، 891.001/53 هرامش 482 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
یم 1924  10 خروم ، 891.461/7 هرامش 491 ، دلفنرک ، شرازگ  - 4

یم 1924 خروم 26  ، 891.001/55 هرامش 517 ، دلفنرک ، شرازگ  - 5
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تفرگ رد  ایناتیرب  ياهدرل  سلجم  رد  یم 1924  رد 14  هک  یثحب  درازگ  یم  ثحب  هب  ار  یهاوخ » يروهمج  شبنج   » اـهدرل سلجم 
.تسا هتفای  شهاک  دوخ  یناریا  لماع  زا  اه  یسیلگنا  ینارگن  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش ، یناگیاب  یناملراپ  تارکاذم  نتلوب  رد  و 

: نوتگنیمل درل 

زاب ناریا  هب  هاـش  ناونع  هب  هاـگچیه  يو  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  يرایـسب  درک  كرت  ار  روشک  هاـش  هک  یناـمز  شیپ ، هاـم  هس  اـی  ود 
هلئـسم نیا  یـسررب  ددصرد  سلجم  .داتفا  هار  هب  ناریا  رد  يروهمج ، نداهن  ناینب  يارب  يدنمتردق  رایـسب  شبنج  تشگ و  دـهاوخن 

هک دندومن  مالعا  دندرک و  عمجت  سلجم  ربارب  رد  نارهت  رد  یناحور  تاماقم  يربهر  هب  ناگدـننک  رهاظت  زا  يدایز  رامـش  اما  دوب ؛
رد .دریگب  اپ  روشک  نیا  رد  دناوت  یمن  هجیتن  رد  تسا و  ناریا  مدرم  یبهذـم  ینابم  فالخرب  يروهمج  تموکح ]  ] ناشیا هدـیقع  هب 
یم اوق ، لک  هدنامرف  هپـسرادرس ، مان  اب  ار  وا  هک  تشاذگ  نادـیم  هب  اپ  یهجوت  لباق  رایـسب  هرهچ  گنراگنر  تارییغت  نیا  مامت  نایم 

یتاعالطا کیدزن  هدنیآ  رد  ترضح  یلعا  تلود  هک  مراودیما  .دریگب  مان  ناریا  روتاتکید  تسیاب  یم  نم  رظن  هب  هک  یسک  .دنسانش 
سلجم سیئر  رومراپ ، درل  .دـهدب » ناریا  ام و  نایم  طباور  ندـش  رتهب  زا  ربخ  دراذـگب و  اـم  راـیتخا  رد  روما  یلعف  عاـضوا  دروم  رد 

هک تساـم  عـفن  هب  دـهد ، یم  هزاـجا  ناریا  روـشک  رد  مظن  نوناـق و  هـک  اـجنآ  اـت  .تـسا  نـینچ  ناریا  رد  اـم  یلعف  هاـگیاج  : » اـهدرل
هداهن انب  راوتـسا  یناینب  رب  تسیاب  یم  ناریا  يداصتقا  هاگیاج  رگید  ییوس  زا  ددرگ و  رقتـسم  ناریا  رد  تموکح  لکـش  نیرترادـیاپ 

.دوش

خر یمهم ]  ] ثداوح تدـم  نیا  رد  هک  تسین  یکـش  .تسا  هتفرگ  تروص  هنیمز  ود  نیا  رد  يرایـسب  ياه  شالت  ریخا  لاس  ود  یط 
شبنج اـب  طاـبترا  رد  هک  یثداوـح  منک ؛ هراـشا  اـهنآ  هب  دـیاب  زین  هدـنب  درک و  هراـشا  اهنادـب  زین  زیزع  درل  هک  یثداوـح  تـسا ، هداد 

هب یـشخب  تاـبث  رد  مه  هتـشذگ  لاـس  ود  یط  ناریا ، لـک  رد  اـما  تسا ؛ یهاوـخ  يروـهمج  دـض  تارهاـظت  یهاوـخ و  يروـهمج 
ناتسلگنا تلود  عفن  هب  ًالماک  هک  تسا  هتفر  شیپ  یتمس  هب  دوخ ، داصقا  يارب  مکحتسم  ییانبم  ندرک  ادیپ  رد  مه  دوخ و  تموکح 

یهجوت لباق  رییغت  راچد  ریخا  لاس  ود  یط  عاـضوا  نیا  .دـندرک  هراـشا  ناریا  یـسایس  عاـضوا  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  درل  باـنج  .تسا 
تدم نیا  یط  تسا ؛ هدش 
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یگژیو اب  يدرف  .میمانب  هپسرادرس )  ) ناخاضر يروتاتکید  ار  نآ  تسیاب  یم  هدنب  رظن  هب  هک  دندوب  يزیچ  روهظ  دهاش  ناریا  روشک 
زا 22000 لکـشتم  یـشترا  تخاس  رداق  ار  وا  اه  یگژیو  نیا  .دوش  یم  هدـید  نایناریا  ناـیم  رد  تردـن  هب  هک  درف  هب  رـصحنم  ياـه 

نیا رایتخا  رد  یهرز  نیـشام  امیپاوه و  يدادعت  هارمه  هب  لسلـسم  پوت و 200  هداد و 94  لیکـشت  ماظن  هراوس  ماظن و 8000  هدایپ 
یطیارـش ندروآ  دیدپ  هب  اب  دنادرگ و  مکاح  ناریا  روشک  رـسارس  رب  ار  دوخ  هدارا  تسناوت  يو  هک  دـش  نیا  هجیتن  .دراذـگب  شترا 

تذل معط  یـسک  لاس  ياهلاس  هک  دنادرگ  مکاح  روشک  نیا  رب  ار  یعاضوا  دنک و  تیبثت  ار  ناریا  یـسایس  عاضوا  دـش  قفوم  هژیو ،
دیاب تسا و  هتفرگ  هدهع  رب  زین  ار  ارزو  تسایر  گنج ، ترازو  رب  هوالع  يو  هتـشذگ  لاس  ربتکا  هام  زا  .دوب  هدیـشچن  ار  نآ  شخب 

دیدرت یب  دندش ، رکذتم  زیزع  درل  هک  روطنمه  .تسا  هدش  سیسأت  وا  يربهر  هب  يدیدج  هناخ  ترازو  دعب  هب  یم  مهدزیس  زا  تفگ 
شلاچ هب  ار  ناریا  تلود  ام و  هنـسح ]  ] طباور هدرک و  هلمح  ریبک  يایناتیرب  هب  ًاررکم  یـصخشم  نامز  تدـم  يارب  یلحم  تاعوبطم 

نیا دنـسرت ، یم  وا  زا  تدـش  هب  ناریا  مدرم  هک  یـسک  یماظن و  روتاتکید  ناخاضر ، ندیـسر  تردـق  هب  نامز  زا  اـما  دندیـشک ؛ یم 
ناخاضر هک  ما  هدـیقع  نیا  رب  نم  ...دریگ  یمن  تروص  ایناتیرب  هیلع  یغیلبت  رـضاح  لاح  رد  تسا و  هتفای  نایاپ  یفنم  تاغیلبت  هنوگ 

ددصرد هاگچیه  يو  هک  منک  یمن  نامگ  لاح ] نیا  اب   ] .تسین هابتشا  هجو  چیه  هب  يو  زا  یقلت  نینچ  تسا و  یماظن  روتاتکید  کی 
یهاوخ يروهمج  شبنج  يراج  لاس  لیاوا  رد  دـندومرف ، هراشا  درل  بانج  هک  روطنامه  .دـشاب  تکلمم  نیا  هب  ندرک  دراو  بیـسآ 

.دسرب دوخ  راک  نایاپ  هب  سرام  هام  رد  شبنج  نیا  هک  دش  ثعاب  املع  تفلاخم  اما  داتفا ؛ هار  هب  ناریا  رد 

یبوخ هب  ار  عاضوا  منئمطم  منک و  یم  تئارق  امش  يارب  تسا ، هدیـسر  نم  تسد  هب  ناریا  زا  هک  ار  یـشرازگ  نیرخآ  هنیمز ، نیا  رد 
دوخ هب  یبهذـم  راب  نونکا  یهاوخ - يروهمج  شبنج  نایرج - نیا  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  .دومن  دـهاوخ  نشور  امـش  يارب 

تارهاـظت ماـمت  ور  نیا  زا  .دـننک  یم  لـمع  يروـهمج  دـض  ناـنامرهق  دـننامه  هداـهن و  هصرع  هب  اـپ  ینید  ياـملع  تـسا و  هـتفرگ 
رثکا .تسا  راوتسا  یمالـسا  ینابم  رب  ددرگ  یم  داریا  هک  ییاه  ینارنخـس  دراد و  یبهذم  ساسا  ددرگ  یم  رازگرب  هک  يروهمجدض 

.دنراد یبهذم  روما  هب  يرفاو  هقالع  اما  دنتسه  لهاج  داوس و  یب  مدرم  نیا 
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هجیتـن رد  دـنا ، هدـناشک  دوخ  يوـس  هب  زین  ار  لد  ود  فرط و  یب  دارفا  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  يراعـش  زا  ناـهاوخ  يروـهمج  دـض 
يروهمج یتموکح  هویـش  اب  ادص  کی  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  نارهت  یمدرم  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  رد  يا  هچراپکی  تاساسحا 

درکراک اما  دـش ، هتـشادرب  يروهمج  تموکح  يوس  هب  يدـنلب  ماگ  هکنیا  اب  مدرک ، هئارا  هک  یتاعالطا  ربانب  .دـنزرو » یم  تفلاـخم 
هتـشادرب وس  نآ  هب  یماگ  نیا  زا  شیب  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  دـش و  تکرح  نیا  ینیـشن  بقع  ثعاب  ناریا  مدرم  یبهذـم  تاساسحا 

یم رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  یتح  یـصخش و  يدازآ  نوچ  وا ، لصفالب  ناکیدزن  هاش و  دـنناد ، یم  زین  درل  باـنج  هک  روطناـمه  .دوش 
دننامه یهاوخ ، يروهمج  شبنج  تدح  تدش و  تسا ، هدرک  كرت  ار  نارهت  يو  هک  ینامز  زا  اما  .دندرک  كرت  ار  نارهت  دندید ،

، دـیدرگ داریا  زورما  هک  یبلاـطم  زا  يا  هدـمع  تمـسق  : » تخادرپ ینارنخـس  هـب  هـک  دوـب  يدـعب  رفن  نزرک  درل  .تـسین » ناـمز  نآ 
دییأت ار  بانجیلاع  ود  ره  ياه  هتفگ  .دـینادرگ  راکـشآ  ًالماک  ار  ناخاضر  ناریا ، یلعف  يارزولا  سیئر  ياه  درواتـسد  تیـصخش و 
هدوب تمدخ  لوغـشم  قازق  نویزیوید  رد  یتدـم  و  دراد - لیـصاریغ  ریقح و  يا  هداوناخ  رد  هشیر  هک  زابرـس  درمتلود  نیا  .منک  یم 

رد نونک  ات  شیپ  لاس  هاجنپ  ای  لهچ  زا  هک  تسا  هدرک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  یهاگیاج  یتلود  تامدخ  صاخشا و  هلیـسو  هب  تسا 
.تسا هدشن  هدید  ناریا 

مکاح مظن و  يرارقرب  رثؤم ، دنمتردق و  مظنم ، یـشترا  سیـسأت  نوچمه  وا  ياه  درواتـسد  تسا و  تلود  سیئر  اوق و  هدـنامرف  يو 
اب تدـم ، نیا  مامت  رد  .تسا  هجوت  لباق  رایـسب  بونج ، یناتـسهوک  قطانم  زاسرـسدرد  ریاشع  ندومن  مظنم  مارآ و  نوناـق و  ندومن 

روشک عفانم  ندروآرب  ددـصرد  ناتـسرپ  نطو  هاگن  زا  و  روشک ؛ یلم  فادـها  هب  تمدـخ  ياتـسار  رد  اهنت  يو  ياه  تسایـس  هکنیا 
، نرول یـسرپ  رِـس  ًانئمطم  ...تسا  هتـشادن  ام  هب  تبـسن  يزیمآ  تموصخ  درکیور  هاگچیه  معلطم  هدـنب  هک  اجنآ  اـت  اـما  تسا ، هدوب 
رد ام  عفانم  زا  عافد  رد  تسا و  هدرک  شالت  رایـسب  ریخا  لاس  ود  یط  هک  نارهت - رد  ناتـسلگنا ] هاشداپ   ] ترـضح یلعا  راـتخمریزو 
[، ناخاضر  ] درمتلود نیا  ياه  شالت  هب  تبسن  ایناتیرب  هاشداپ  ترضح  یلعا  تلود  زین  و  تسا ؛ هدمآ  لئان  یگرزب  تیقفوم  هب  ناریا 

.دنراد يدنم  تیاضر  زا  راشرس  تبثم و  يدرکیور 

هب دوخ  ياه  شالت  مامت  رد  يو  هک  منک  یم  وزرآ  هتسویپ و  نابانجیلاع  امش  هب  زین  نم 
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.دبای (1) تسد  تیقفوم 

.تفرگ ارف  ار  ناتسرل  راهب 1924  رد  هک  دوب  ییاه  شروش  بونج ،» یناتـسهوک  قطانم  رد  زاسرـسدرد  ریاشع   » زا نزرک  درل  روظنم 
تسوگآ 1922 رد  .دوب  رایـسب  یمارآاـن  بوشآ و  ریگرد  ناتـسرل  لاس 1920 ، ناتـسبات  رد  دـش ، رکذ  موس  لصف  رد  هک  روطناـمه 

.درک عیجـشت  ار  اهرل  تمیالم ، نیا  دشن ؛ ناشیا  اب  يدیدش  دروخرب  اما  دندرک ، ماع  لتق  ار  یتلود  ياهورین  زا  يرامـش  اه  يرایتخب 
: دسیون یم  یم 1924  خیرات 15  هب  دوخ  شرازگ  رد  دلفنرک 

یم زاب  ناتـسرل  رد  دوخ  هناتـسبات  هاـگتماقا  تمـس  هب  بونج  زا  نونکا  هک  رل  ریاـشع  هک  مناـسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم 
هدرک ناتـسرل  یهار  نارهت  زا  ار  دوخ  یماظن  گنه  ود  تلود  نیاربانب  .دنا  هدروآ  دوجو  هب  تلود  يارب  یناوارف  تالکـشم  دندرگ ،

نم هب  نینچمه  ...درک  تکرح  دابآ  مرخ  تمس  هب  زورما  گنه  نیلوا  .دننک  کمک  ناتسا  نیا  رد  رقتسم  یمئاد  ياهورین  هب  ات  تسا 
دیـشررادرس ربارب  رد  اـت  دـنا  هدـش  مازعا  ناتـسدرک  هب  هاـشنامرک  یماـظن  ياـهورین  زا  يرامـش  تـلود  روتـسد  هـب  هـک  دیـسر  ربـخ 

، سرام هام  ياهزور  نیرخآ  رد  يدورناوج  دیـشررادرس  .دـننک  کمک  ناتـسا  نیا  ياهورین  هب  ناتـسدرک ، رارـشا  ربهر  يدورناوج ،
هب نارهت  رد  ریخا  یماظن  تسـشن  زا  سپ  ارزولا  سیئر  .درک  رارف  نادـنز  زا  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  نارهت  هنیباـک  رییغت  نارحب  هک  یناـمز 

.دننک (2) یم  کیرحت  تلود  هیلع  ار  اهرل  اه ، يرایتخب  هرمحم و  خیش  هک  داد  ربخ  نم 

: دسیون یم  دلفنرک  یم  رد 19 

هب ارزولا  سیئر  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  میخو  رایـسب  ناتـسرل  لاوـحا  عاـضوا و  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  ًارختفم 
هب هک  رهـش  نیا  دـنا و  هدـش  هتـشک  یتلود  نایماظن  زا  نت  تسیود  دابآ ، مرخ  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  ساسا  رب  .دـناسر  نم  عـالطا 

ياهورین .تسا  هدـش  عطق  درجورب  دابآ و  مرخ  نایم  طابترا  .تسا  هدـمآرد  هرـصاحم  هب  دوش ، یم  بوسحم  یماـظن  ناـگداپ  یعون 
.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  اهورین  نیا  ییاجباج  يارب  دوجوم  ياه  لیبموتا  مامت  دـنا و  هدـش  هقطنم  مزاع  نارهت  زا  تعرـس  هب  یتلود 

اهرل

یم 1924 خروم 16  ، 891.00/1271 هرامش 383 ، مئامض ، گنیلرتسا و  شرازگ  - 1
یم 1924 خروم 15  ، 891.00/1275 هرامش 499 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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هقطنم نیا  رد  یماظن  ياهورین  هدنامرف  ًاریخا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهربخ  .دنا  هتشاد  ینمشد  تموصخ و  يزکرم  تلود  اب  هراومه 
اما دشاب ؛ تمحازم  نودب  رطخ و  یب  یناتـسبات  هاگتماقا  تمـس  هب  نانآ  چوک  هک  دوب  هداد  لوق  رل  ریاشع  هب  نآرق  هب  ندروخ  مسق  اب 
رس زین  رل  ریاشع  ور  نیا  زا  دناسر ؛ یم  لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  ار  ریاشع  نیا  نارس  زا  رفن  جنپ  هتسکش و  ار  دوخ  مسق  روکذم  هدنامرف 

.دنراد (1) یمرب  شروش  هب 

، يرایتخب دعسارادرس  اب  دلفنرک  دعب  یکدنا  .دوش  یم  هراشا  رل  ریاشع  نارس  هنانئاخ  لتق  یفنم  ریثأت  هب  ًاررکم  يدعب  ياهـشرازگ  رد 
لاوحا عاضوا و  هب  تبـسن  دعـسارادرس  : » دوب هدـمآ  نارهت  هب  مجنپ  سلجم  رد  تکرـش  يارب  يو  تسـشن ؛ وگتفگ  هب  ناسارخ  یلاو 

دوبن دنرادن و  مظنم  قیال و  يربهر  اما  دنتسه  عاجـش  ریلد و  رایـسب  رل  ریاشع  هکنیا  اب  تسا  دقتعم  يو  .دوب  نیبشوخ  رایـسب  ناتـسرل 
ياهورین نآ  زا  يرترب  تیاهن  رد  دننک و  یگداتـسیا  یهاتوک  تدـم  يارب  اهنت  دوش  یم  ثعاب  هتـساک و  ناشیا  ماود  زا  ینکر  نینچ 

(2) .دوب » دهاوخ  یتلود 

دنچ .دوش  یم  شرازگ  مارآان  نانچمه  تسا و  هدرکن  رییغت  ناتـسرل  رد  عاضوا  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  نئوژ 1924  رد 2  دلفنرک 
رد هک  ییاه  شرازگ  ساسا  رب  دلفنرک  نئوژ 1924   9 (3)« .درک مازعا  اه  يریگرد  هنحـص  هب  رگید  يامیپاوه  ود  تلود  شیپ  زور 

دابآ مرخ  و  دنتفای » تسد  یعطق  يزوریپ  هب  هدروآ و  دراو  اهرل  رب  ینیگنس  تسکـش  یتلود  ياهورین  : » دسیون یم  نینچ  دراد  رایتخا 
.تشگزاب (4) يداع  تلاح  هب  درجورب  اب  رهش  نیا  طابترا  دش و  دازآ  هرصاحم  زور  هن  تسیب و  زا  سپ 

رد سردـم  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  یتلود  ياهورین  تسد  هب  درک  رل و  ریاـشع  تراـغ  دـش ، دـهاوخ  رکذ  همادا  رد  هک  روطناـمه 
ههد رخاوا  رد  هک  یکاـنلوه  ثداوح  دروم  رد  يدـعب  لوـصف  رد  .دـنک  یم  هراـشا  نآ  هب  تلود  حاـضیتسا  ماـگنه  تسوگآ 1924 
ههرب نیا  رد  دسر و  یم  دوخ  جوا  هب  ات 1930  ياه 1929  لاس  رد  ثداوح  نیا  دوش ؛ یم  تبحـص  رتشیب  دش  اهرل  ریگ  نماد   1920

تسدرود قطانم  هب  رابجا  هب  رل  مدرم  زا  يرایسب 

یم 1924 خروم 19  ، 891.00/1276 هرامش 505 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
یم 1924 خروم 25  ، 891.00/1278 هرامش 515 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
نئوژ 1924 خروم 2  ، 891.00/1282 هرامش 523 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
نئوژ 1924 خروم 9  ، 891.00/1290 هرامش 534 ، دلفنرک ، شرازگ  - 4
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.دنوش یم  هدناچوک 

اضر اب  تفلاخم  شیازفا 

يالوج 1924 نئوژ 

لابند هب  .تشادـن  ینادـنچ  ریثأت  مدرم  ياه  هورگ  رگید  رب  اما  دوب ، هتخاس  بوعرم  ار  سلجم  ناگدـنیامن  یبوخ  هب  شترا  هکنیا  اـب 
هب هک  دندش  یساسا  نوناق  زا  يا  هدام  يارجا  ناهاوخ  سلجم  زا  دندرک و  تردق  ساسحا  املع  یهاوخ ، يروهمج  شبنج  تسکش 

ترازو عالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  لیروآ 1924  رد 22  دـلفنرک  .داد  یم  ار  سلجم  هبوصم  نیناوق  مامت  يوتو  تردـق  ناـشیا 
سلجم هب  ار  املع  زا  نت  تسیب  مان  تسیاب  یم  هزوح  ياـملع  لاس 1907 ، یـساسا  نوناق  ممتم  مود  دنب  ساسا  رب  هک  مناسرب  هجراخ 

رب تراظن  اب  دـنفظوم  رفن  جـنپ  نیا  دـننک ؛ باختنا  ار  رفن  جـنپ  نت ، تسیب  نیا  نایم  زا  اروش  ناگدـنیامن  دـننک و  مالعا  یلم  ياروش 
ضیوفت ناشیا  هب  ار  لماک  يوتو  تردـق  هدام  نیا  .دـننک  وتو  دنتـسه ، مالـسا  عرـش  فلاـخم  هک  ار  ینیناوق  سلجم ، هبوصم  نیناوق 

رد دندیسرن ، قفاوت  هب  رفن  تسیب  نیا  رـس  رب  زگره  اهنآ  تشاد ، دوجو  املع  دوخ  نایم  رد  هک  یتافالتخا  هب  هجوت  اب  اما  .تسا  هدرک 
یم شالت  املع  تسا ، هدیـسر  نم  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  لاح  نیا  اب  .دـش  هتـشاذگ  كورتم  یـساسا  نوناق  زا  دـنب  نیا  هجیتن 

حاـنج ربهر  اـملع و  زا  یکی  سردـم ، .دـنراذگب  ارجا  دروم  هب  سلجم ، زا  هرود  نیا  رد  ار  هداـم  نیا  ددـجم ، یهدـنامزاس  اـب  دـننک 
زا یکی  مق ، هب  ًاریخا  روکذـم  فدـه  ققحت  روظنم  هب  يو  .دراد  هدـهعرب  زین  ار  سلجم  سیئر  تباین  هک  تسا  سلجم  راک  هظفاـحم 

ار يزیچ  ره  املع  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  رطخ  نیا  دنیـشنب  راب  هب  اه  شالت  نیا  هچنانچ  .تسا  هدرک  رفـس  ناریا ، رد  سدقم  ياهرهش 
مرختفم : » دـنداد همادا  دوخ  اهراشف  هب  املع   (1)« .دننک یم  ریـسفت  یبهذم  نیناوق  فالخ  رب  دشاب ، ناش  یـصخش  عفانم  فالخرب  هک 

رد .منک  لاسرا  امش  يارب  هدش ، هتـشون  نارهت  ياملع  هب  فجن  ياملع  بناج  زا  هک  ار  یمارگلت  همجرت  شرازگ  نیا  همیمـض  هب  هک 
سلجم رد  ار  لوا  زارط  ياملع  زا  نت  جنپ  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  ینوناق  هژیو  زایتما  نیا  زا  نارهت  ياملع  هک  هدش  دیکأت  مارگلت  نیا 

، دوخ لماک  وتو  قح  زا  هدافتسا  اب  ناشیا  ات  دننک  رضاح 

لیروآ 1924 خروم 22  ، 891.01/16 هرامش 466 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
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چیه تسا ، هتفای  شیازفا  رایسب  تیناحور  رابتعا  ریخا ، هام  دنچ  یط  هک  اجنآ  زا  .دننک  وتو  تسا  مالسا  عرـش  فلاخم  هک  ار  ینیناوق 
نئوژ 1924 خیرات 9  هب  ششوک  همانزور  هک  یشرازگ  ساسا  رب  .دوش » ارجا  ایحا و  یـساسا  نوناق  كورتم  هدام  نیا  هک  تسین  دیعب 

دزشوگ يو  هب  ار  هلئسم  نیا  ناخاضر  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  فجن ، هتـسجرب  ياملع  زا  یناهفـصا ، ینیئان و  هللا  تیآ  تخاس ، رـشتنم 
دـشاب و هدـش  یلمع  هدام  نیا  هکنیا  رب  ینبم  يربخ  نونک  ات  لاح  ره  هب  : » دـسر یم  ناـیاپ  هب  تاراـبع  نیا  اـب  ناـنآ  مارگلت  .دـندرک 
هک دوب  يزیچ  نیا  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  دنـشاب ، هدـش  رـضاح  سلجم  رد  نیناوق  بیوصت  رب  تراظن  روظنم  هب  املع  زا  يرامش 
ام .میدومن  راذـگاو  نید  ناـیماح  رگید  امـش و  هتـسیاش  تامدـخ  اـه و  شـالت  هب  ار  نآ  میدرک و  اـضاقت  امـش  زا  مق  كرت  ماـگنه 

(1) .دیزاس » ربخاب  هتساوخ  نیا  ندش  یلمع  زا  ار  ام  یلاع  بانج  رتدوز  هچره  میرظتنم  هناقاتشم 

يرارقرب راب  نیا  .دـندش  راک  هب  تسد  يو  ندز  راـنک  يارب  رگید  راـبکی  ناـخاضر  نیفلاـخم  لاس 1924 ، نئوژ  هام  ندیـسر  ارف  اـب 
ناکما ناخاضر  هب  دش و  رارقرب  يدیدش  یماظن  تموکح  يربمیا  رایلوسنک  ندـش  هتـشک  زا  سپ  داد ؛ تاجن  ار  وا  یماظن  تموکح 

رد يو  هک  یناـمز  ینعی  ددرگ ؛ یم  زاـب  نئوژ 1924  هب 6  اه  تفلاخم  زا  هرود  نیا  زاـغآ  .دـنک  ریگتـسد  ار  دوخ  نیفلاـخم  هک  داد 
مرختفم : » تخادنا هار  هب  هدش  يزیر  همانرب  یعنصت و  ًالماک  یمـسارم  يو  تسا ، ییاهب  يو  هک  هعیاش  نیا  ندرک  یثنخ  يارب  شالت 

اب رفن ، رازه  تسیب  هب  بیرق  یتـیعمج  روضح  رد  ارزوـلا ، سیئر  ناـخاضر ، نئوژ ، هعمج 6  زور  مناسرب ، هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب 
عمج نیا  رد  زین  دهعیلو  دندرکن ؛ تکرـش  مسارم  نیا  رد  هاش  رادفرط  ناگدنیامن  زا  کی  چـیه  .دـیدرگ  رـضاح  یلع  ماما  زا  یلاثمت 
يواح دیسر  ناخاضر  تسد  هب  فجن  زا  هک  یمارگلت  تخاس  رـشتنم  شـشوک  همانزور  هک  یـشرازگ  ساسا  رب   (2)« .تفاین روضح 

مالـسلا هلآ  هیلع و  یلع ) ماما   ) نینمؤملا ریما  سدـقم  لاثمت  دروم  رد  ار  مزال  مارتحا  هجوت و  امـش  هک  میراودـیما  : » دوب بلاـطم  نیا 
فرشا بانج  دور  یم  دیما  .دوش  یم  يرادهاگن  هیردیح  سدقم  هنازخ  رد  ریوصت  نیا  هک  تسا  يدیدم  نامز  تدم  دیراد ؛ لوذبم 

نیسحدمحم رقحالا  .هللا  ءاش  نا  دشاب ، اشوک  تلود  نید و  ظفح  رد  ارزولا  سیئر 

نئوژ 1924 خروم 12  ، 891.01/19 هرامش 540 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
نئوژ 1924  12 ، 891.002/136 هرامش 539 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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هک مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  نئوژ  رد 16  دلفنرک   (1)« .یناهفصا يوسوملا  نسحلاوبا  رقحالا  يورغ ؛
رد رهش  ناساکع  زا  یکی  تسا ؛ هدرک  لیامح  ار  نآ  یمسارم  رد  زین  يو  هدیسر و  ارزولا  سیئر  تسد  هب  یلع  ماما  زا  یلاثمت  ًاریخا 
هدز يو  ءازهتـسا  هب  تسد  یهبا » هللا   » تسا هدش  هتـشون  نآ  يور  رب  هک  یـسابل  رد  ارزولا  سیئر  سکع  نتخادـنا  اب  بلاج  يراکتبا 

یکـش .تسا  راکـشآ  ًالماک  يزادرپریوصت  نیا  هزیگنا  دـنراد ، ناـیئاهب  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  یتوادـع  هنیک و  هب  هجوت  اـب  .تسا 
يروآ و عمج  ریواـصت  ماـمت  .تسا  هدـش  کـیرحت  اـملع  بناـج  زا  هدز  یتراـسج  نیهوت و  نینچ  هب  تسد  هک  يرگریوـصت  تسین 

(2)« .تسا هدش  ریگتسد  زین  ساکع 

زا هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دندرک هلمح  ایناتیرب  دراو  هزات  یماظن  هتسباو  هب  تدش  هب  اه  همانزور  نئوژ  هام  رد 
ناریا ياه  همانزور  بناج  زا  ًادیدش  تسا ، هتشاذگ  نارهت  هب  اپ  ایناتیرب  دیدج  یماظن  هتـسباو  رزیرف ، ماگنیناک  درگرـس  هک  يا  هظحل 

هب هک  يا  هنامرحم  رابخا  ساسا  رب  .دـنا  هدـیمان  لتاق  ار  وا  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  اه  هماـنزور  زا  یخرب  .تسا  هتفرگ  رارق  هلمح  دروم 
نئوژ رد 11  دلفنرک   (3)« .تسا هدرک  مالعا  ناریا  تلود  هب  ار  دوخ  ضارتعا  دیدش  بتارم  ایناتیرب  ترافـس  تسا ، هدیـسر  بناجنیا 
سیئر نایم  طباور  .تسا  هدـش  جنـشتم  تدـش  هب  یـسایس  عاضوا  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم   1924
تأـیه بیکرت  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  دوـش  یم  ینیب  شیپ  دور و  یم  یگریت  هب  ور  تدـش  هب  هنیباـک  ياـضعا  زا  يرامـش  ارزوـلا و 

هب دشوک  یم  دراد  دنب  دز و  ینیچ و  هئطوت  رد  هک  يدادعتسا  ددم  هب  زوریف  هدازهاش  هنامرحم ، تاعالطا  ساسا  رب  .دنک  رییغت  تلود 
رگا هک  دـناد  یم  يو  دـنک ؛ تلود  تأیه  دراو  ار  شبلط  تنطلـس  ناتـسود  رگید  دوخ و  قیرط  نیا  زا  دـنزب و  نماد  تاـفالتخا  نیا 

تیرثکا هجیتن  رد  هدنکارپ و  وا  فارطا  زا  ار  سلجم  رد  ارزولا  سیئر  هاوخ  يروهمج  تسیلایـسوس و  نایماح  دـناوت  یم  دوش  قفوم 
رد ناریا  دیدج  ریبکریفـس  یئابطابط ، ازریم و  نامیلـس  هدازهاش  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  .دـنادرگ  جراخ  وا  تسد  زا  ار  سلجم  قفاوم 

؛ دشاب تسا  هدش  هدرتسگ  وا  يارب  هک  ییاهماد  بظاوم  هک  دن  هداد ا  رادشه  ناریا ، رد  هیکرت  ریبکریفس  اشاپ ، نیدلا  نیعم  هب  هیکرت ،

نئوژ 1924  12 ، 891.01/19 هرامش 540 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
نئوژ 1924  16 ، 891.002/138 هرامش 552 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

نئوژ 1924  8 ، 701.4191/14 هرامش 533 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
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ًاریخا هـک  مناــسرب  هجراــخ  ترازو  عــالطا  هـب  مرختفم  : » نــئوژ 1924  14 (1)« .تسارزوـلا سیئر  هجوـت  دروـم  رایــسب  درف  نـیا 
لاسرا اـب  نارهت ، هتـسجرب  ياـملع  زا  يرامـش  هک  داد  ربخ  نم  هب  هناـمرحم  رایـسب  لکـش  هب  هاـش ، ياـهومع  زا  یکی  هنطلـسلارالاس ،

مالعا وا  غیرد  یب  ياه  شالت  زا  رکـشت  نمـض  ارزولا  سیئر  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  هک  دـنا  هدرک  تساوخرد  وا  زا  هاـش ، هب  یمارگلت 
سیئر هک  درک  داهنـشیپ  تسناد و  روذـعم  يراک  نینچ  ماـجنا  زا  ار  دوخ  خـساپ  رد  هاـش  .ددرگزاـب  نارهت  هب  هک  تسا  هداـمآ  دـنک 

دوخ هناـصلاخ  تیاـمح  زا  ار  هاـشنهاش  نینچمه  دوش و  نارهت  هب  هاـش  تشگزاـب  ناـهاوخ  هدز و  فارگلت  وا  هب  تسیاـب  یم  ارزوـلا 
هجراخ ترازو  يارب  دیاش  .دز  زاب  رس  یمایپ  نینچ  نداتسرف  زا  يو  اما  دش ، داهنشیپ  ارزولا  سیئر  هب  هاش  هتساوخ  نیا  .دزاس  نئمطم 

رد دلفنرک   (2)« .تسا هدرک  میکحت  ار  یتنطلس  نادناخ  هاگیاج  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  تزع  مارتحا و  دهعیلو  دنادب  هک  دشاب  بلاج 
سلجم سیئر  هب  ار  املع  زا  نت  تسیب  مان  نارهت  ياملع  هک  مناسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  نینچ  نئوژ   15

دنناوت یم  رفن  جـنپ  نیا  .دـنک  باختنا  سلجم  بوصم  نیناوق  رب  تراظن  يارب  ار  نت  جـنپ  ناشیا  نایم  زا  ناملراپ  اـت  دـنا  هدرک  هئارا 
جنپ نیا  ناملراپ  هدنیآ  زور  دنچ  یط  دوش ، یم  ینیب  شیپ  .دننک  وتو  دراد ، ضقانت  مالسا  عرش  اب  هک  ار  ینیناوق  دوخ  صیخشت  ربانب 

رد 15 نینچمه  دلفنرک   (3)« .تسین نانآ  بناج  زا  ینکشراک  هنوگچیه  نارگن  کلملا ) نمتؤم   ) سلجم سیئر  .دنک  باختنا  ار  نت 
دنزاس یم  رشتنم  ار  یبلاطم  ارزولا  سیئر  اب  تفلاخم  رد  هک  ییاه  همانزور  رامش  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًارختفم  : » دسیون یم  نئوژ 

هک دـیدرگ  رـشتنم  مان  یب  يا  هیمالعا  نئوژ  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب  .دوش  یم  رتدـیدش  زور  هب  زور  اه  تفلاخم  هتفاـی و  شیازفا 
، دنوش یم  هتخانـش  همان  بش  مان  اب  اه  هیمالعا  نیا  .دوب  هدـش  وا  يافعتـسا  راتـساوخ  هدرک و  ارزولا  سیئر  هب  ینحلا  دـیدش  تالمح 

یم مشچ  هب  نآ  ياهتنا  رد  رـسفا » لهچ   » ناونع اب  ییاضما  .دربب  دوخ  زا  یمان  اه  هیمالعا  هنوگ  نیا  رد  دنک  یمن  تأرج  یـسک  اریز 
تسد زا  ار  شترا  تیامح  ارزولا  سیئر  دهد  ناشن  هک  تسا  هدوب  نیا  هیمالعا  هدنسیون  فده  هک  تسا  راکشآ  ًالماک  .دروخ 

نئوژ 1924 خروم 11  ، 891.00/1281 هرامش 536 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
نئوژ 1924 خروم 14  ، 891.001/56 هرامش 546 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

نئوژ 1924 خروم 15  ، 891.01/20 هرامش 548 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
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رد ناخاضر  هاگیاج  فیعـضت  يارب  شـالت   (1)« .تشاد همهاو  سرت و  وا  نتـشاذگ  راـنک  زا  دـیابن  نیا  رگید  نیارباـنب  تسا و  هداد 
ساـسا رب  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  تسا « : هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  نئوژ 1924  خیرات 16  هب  یـشرازگ  رد  شترا 

ندرک نوگنرـس  يارب  ینیچ  هئطوت  لاح  رد  املع  اب  يراکمه  رد  ماـظن ، هسردـم  هدـنامرف  ، (2) قثوم ریما  لارنژ  هنامرحم ، تاـعالطا 
یمهم نادنچ  صخـش  روکذم  لارنژ  هکنیا  اب  .دوش  ناخاضر  نیزگیاج  گنج  ریزو  ناونع  هب  يو  هک  دیما  نیا  هب  تسا ، هپـسرادرس 

هبناـج همه  تیاـمح  ارزولا  سیئر  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ینمـشد  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ هجوت  لـباق  رایـسب  يو  تفلاـخم  اـما  تسین ،
سپ دوب و  ناریا  قازق  ياهورین  یسور  هدنامرف  یکـسلسوراتسا ، لارنژ  نادوجآ  قثوم ، ریما  لارنژ  گنج ، نامز  رد  .درادن  ار  شترا 

(3)« .تشاد هدـهع  رب  ار  شترا  لک  داتـس  تسایر  یهاـتوک ، ناـمز  تدـم  اوق ، لـک  یهدـنامرف  دنـسم  رب  هپـس  رادرـس  ندز  هیکت  زا 
نم تسد  هب  هک  يا  هنامرحم  رابخا  ساسا  رب  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  نئوژ 1924  رد 20  دلفنرک 

نانیمطا دوخ  تردق  هب  نادـنچ  هک  فلاخم  حانج  .تفرگ  دـهاوخن  تروص  هنیباک  رد  يرییغت  چـیه  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدیـسر 
يأر هب  دـشاب و ] هتـشاد  سوکعم  رثا   ] يراک نینچ  تسا  نکمم  اریز  دـنکن ، يراـشفاپ  هنیباـک  رییغت  رب  تسا  هتفرگ  میمـصت  درادـن ،

(4) .دماجنیب » هنیباک  هب  سلجم  ددجم ]  ] دامتعا

رد نـئوژ 1924  رد 20  ناریا  هماـنزور  .درب  یم  رـس  هب  یمیخو  عاـضوا  رد  ناـخاضر  نـئوژ ، هاـم  یناـیاپ  ياـهزور  ندیـسر  ارف  اـب 
نـسحلاوبا دیـس  ینیئاـن و  نیـسحازریم  جاـح  يرئاـح ، میرکلادـبع  خیـش  هتـسجرب ، نیدـهتجم  زا  نت  هـس  هـک  دـسیون  یم  یـشرازگ 

اب تسا  هدش  ررقم  نآ  رد  هک  دنا  هدـش  یـساسا  نوناق  زا  يا  هدام  تیاعر  راتـساوخ  هتـشون و  سلجم  سیئر  هب  يا  همان  یناهفـصا ،] ]
زین املع  زا  نت  تسیب  مان  همادا  رد  و  ددرگ ؛ ضیوفت  ناشیا  هب  وتو  لماک  قح  لیکـشت و  یتراظن  يا  هتیمک  املع ، زا  نت  جنپ  باختنا 

.دوش یم  تئارق  ناملراپ  يدعب  هسلج  رد  همان  هک  درک  مالعا  سلجم  سیئر  دنوش .] باختنا  ناشنایم  زا  رفن  جنپ  ات   ] دوب هدـش  هفاضا 
مود تسیب و  هسلج  رد  همان  هک  دنک  یم  شرازگ  نئوژ  رد 23  ناریا  همانزور 

نئوژ 1924 خروم 15  ، 891.00/1287 هرامش 550 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
ناوجخن دمحم  رکشلرس  - 2

نئوژ 1924 خروم 16  ، 891.00/1286 هرامش 551 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
نئوژ 1924 خروم 20  ، 891.002/137 هرامش 559 ، دلفنرک ، شرازگ  - 4
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نوناق رد  هک  ییاملع  زا  نت  جنپ  باختنا  رس  رب  تسا  فظوم  هک  تفرگ  رارق  يا  هتیمک  رایتخا  رد  سپس   » دش و تئارق  سلجم  نئوژ 
تسایس و همانزور  : » دسیون یم  نینچ  یسایس ، عاضوا  زا  تاعوبطم  ریـسافت  دروم  رد  دلفنرک  .دنک » ثحب  تسا ، هدش  ررقم  یـساسا 

ینابیتشپ ارزولا  سیئر  هک  دندش  یعدم  اهراب  نآ  زا  شیپ  ياهزور  نئوژ و  رد 22  راک  هظفاحم  حانج  هب  هتسباو  ياه  همانزور  رگید 
، هنیباـک هک  تـسا  یعدـم  تسایـس  هماـنزور  .دـنک  يریگ  هراـنک  تـسا  روـبجم  نیارباـنب  تـسا ، هداد  تـسد  زا  ار  سلجم  تیرثـکا 

نیا رب  یلیلد  نئوژ ، مهدزون  هسلج  رد  ار  هیلام  ریزو  يداهنـشیپ  هحیال  ندش  در  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  سلجم  تیرثکا  تیامح ] ]
هجراخ ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دسیون یم  نئوژ 1924  رد 23  دلفنرک   (1) .دش » در  ارآ  تیرثکا  اب  هحیال  نیا  .دناد  یم  یعدـم 
لاسرا اـب  دراد  دـصق  تشاد  راـهظا  يو  تفرگ ، تروص  هپـسرادرس ، ارزولا ، سیئر  نم و  ناـیم  ًاریخا  هک  ییوگتفگ  رد  هک  مناـسرب 
یجراخ لماوع  نابلط و  تنطلس  املع ، ینعی  فلاخم ، ياه  هورگ  راشف  .ددرگزاب  روشک  هب  هک  دنک  شهاوخ  وا  زا  هاش ، هب  یمارگلت 

هک اجنآ  زا  .دنک  میمرت  ار  وا  تیعقوم  يراک  نینچ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  .تسا  هدرک  راداو  يراک  نینچ  هب  ار  وا  اهسور ) )
نیا ندش  لدـب  در و  زا  سپ  .دـننک  هدـنامرد  هتـسخ و  ار  وا  هک  دنـشوک  یم  تخـس  دـننک ، فذـح  ار  وا  دـنناوت  یمن  يو  نیفلاخم 

وا هب  هدروآ و  سردم  هب  ور  مامت  يدـیماان  اب  ناخاضر   (2)« .تسا هدش  سویأم  درسلد و  رایسب  يو  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نانخس 
وگتفگ نیا  تیهام  هکنیا  اب  .تسـشن  وگتفگ  هب  سلجم ، فلاخم  حانج  ربهر  سردـم ، اـب  ارزولا  سیئر  نئوژ  رد 29  : » درک سامتلا 

هدش سلجم  ریگنماد  رـضاح  لاح  رد  هک  یتسب  نب  نتخاس  فرطرب  يارب  دنـشوک  یم  اهنآ  هک  تسین  یکـش  اما  تسا  هدـشن  نشور 
هپـسرادرس هچنانچ  تسا  هدرک  مالعا  سردم  هتفرگ ، رارق  نم  رایتخا  رد  هک  يا  هنامرحم  تاعالطا  ساسا  رب  .دـنبایب  یلح  هار  تسا ،

« .هاش تشگزاـب  ( 2  ) هنیباـک و يروـف  میمرت  ( 1 : ) دـنک یم  تیاـمح  وا  زا  هتـشادرب و  تفلاـخم  زا  تـسد  دریذـپب  ار  لـیذ  طرـش  ود 
همانزور .درادرب  تلود  اب  تفلاخم  زا  تسد  هک  تسا  هدش  باجم  سردم ، هک  دش  یعدم  نئوژ 1924  رد 30  ششوک  همانزور  (3)

رب .درک  رارکت  ار  ییاعدا  نینچ  يرتمک ، تدش  اب  خیرات ، نامه  رد  مه  تسایس 

نئوژ 1924 خروم 26  ، 891.032/16 هرامش 568 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
نئوژ 1924 خروم 23  ، 891.001/57 هرامش 563 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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« .تسا هدرک  سلجم  رد  تیلقا  حانج  ياضعا  اب  تروشم  هب  لوکوم  ار  دوخ  ییاهن ]  ] خساپ : » سردم همانزور ، نیا  ياه  هتفگ  ساسا 
رد یلعف  تتـشت  یگتفـشآ و  نامرد  هار  اهنت  هک  دراد  رارـصا  تسایـس  همانزور  : » دـیازفا یم  اه  همانزور  ياهاعدا  دروم  رد  دـلفنرک 
هک مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دسیون یم  يالوج 1924  رد 5  دلفنرک   (1)« .دشاب یم  ارزولا  سیئر  يافعتسا  سلجم 

لاـسرا اـب  ناـخاضر  تسا ، هداد  رارق  نم  راـیتخا  رد  ارزولا ، سیئر  صوصخم  رواـشم  هنازرف ، هک  يا  هناـمرحم  تاـعالطا  ساـسا  رب 
ماوق ددرگزاب ، روشک  هب  هاـش  رگا  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هنازرف  .ددرگزاـب  روشک  هب  هک  تسا  هدرک  شهاوخ  وا  زا  هاـش  هب  یمارگلت 

هب مرختفم  : » دـسیون یم  نینچ  يالوج 1924  رد 10  دلفنرک   (2)« .دوش یم  بوصنم  ارزو  تسایر  هب  هپـس  رادرـس  ياج  هب  هنطلـسلا 
در و سردـم  ارزولا و  سیئر  نایم  هک  ییاه  تبحـص  رد  تسا ، تسد  رد  هک  یقثوم  رابخا  ساسا  رب  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا 

هتـشاد تلود  هب  تبـسن  ناشیا  شرگن  رییغت  زا  تیاکح  هک  تخاسن  يزیچ  هب  مزلم  ار  دوخ  نارکفمه  اـی  دوخ و  سردـم  دـش ، لدـب 
نونکات .دهدب  وا  هب  یعطق  یخـساپ  هدنیآ  زور  دنچ  یط  دـنک و  تروشم  دوخ  ناراکمه  اب  هک  داد  لوق  ارزولا  سیئر  هب  يو  .دـشاب 
سردم تسین و  سردم  نتخاس  بولغم  هب  رداق  يو  هک  دننامگ  نیا  رب  ارزولا  سیئر  ناراداوه  زا  يرایسب  .تسا  هدشن  هداد  یخساپ 

تحت نامز  نیا  رد  سردم  شرگن   (3)« .دراد یمنرب  دوخ  ياه  تفلاخم  زا  تسد  دریگن ، تسد  هب  ار  لماک  لرتنک  هک  ینامز  ات  زین 
.تسا هدوب  لیخد  فورعم  راگن  همانزور  یقشع ، هدازریم  لتق  رد  ناخاضر  هک  دوب  یمومع  رواب  نیا  ریثأت 

يربمیا ندش  هتشک  و  ییاهب » دض   » ياه دادیور  یقشع ، لتق 

ناخاضر و هب  اه  همانزور  تالمح  دوب ؛ تاعوبطم  يارب  يرطخ  گنز  هلزنم  هب  متـسیب ، نرق  هماـنزور  ریبدرـس  یقـشع ، هدازریم  لـتق 
، یقـشع هدازریم  يالوج ،  3 هبنـشجنپ ، زور  هک  مناسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » دوب شیازفا  لاـح  رد  تدـش  هب  اـیناتیرب 

تکرش 000/30 اب  يالوج  رد 4  وا  هزانج  عییشت  مسارم  .دش  رورت  متسیب ، نرق  همانزور  ریبدرس 

يالوج 1924 خروم 5  ، 891.032/19 هرامش 581 ، همیمض ، دلفنرک و  شرازگ  - 1
يالوج 1924 خروم 5  ، 891.001/58 هرامش 578 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2

يالوج 1924 خروم 10  ، 891.00/1293 هرامش 587 ، دلفنرک ، شرازگ  - 3
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(1)« .دـننک یم  راهظا  ًانلع  ار  دوخ  رواب  نیا  هدوب و  لیخد  هدربمان  لـتق  رد  تلود  هک  تسا  دـقتعم  فلاـخم  حاـنج  .دـش  رازگرب  رفن 
سپ هدرتسگ  تارهاظت  یقـشع و  لتق  نارهت ،» رد  یبهذم  یـسایس و  تارهاظت   » ناونع تحت  يالوج 1924  رد 14  يربمیا  شرازگ 

رد شرازگ  نیا  لیـصفت  .دـندیمان  راکتیانج  لتاق و  ار  ناخاضر  مدرم  تارهاـظت  نیا  رد  دـنک ؛ یم  فیـصوت  ار  وا  هزاـنج  عییـشت  زا 
هب هیبش  رایـسب  هک  تسا ، ییاهب » دـض   » ياه تارهاظت  هب  طوبرم  يو  شرازگ  تمـسق  نیرت  بلاـج   (2) .تسا هدمآ  رگید  یـشهوژپ 

شروش دوب  یعدـم  يربمیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـش ، رکذ  لصف 6  رد  هک  روطناـمه  .تسا  ربماتپـس 1922  يدوهی » دض   » ياه شروش 
هتفرگ همشچرس  عبنم  نامه  زا  زین  ریخا  ياه  یمارآان  هک  تسین  دیعب  چیه  دمآ ، دوجو  هب  اه  یسیلگنا  کیرحت  هب  يدوهی  دض  ياه 

تارهاظت يالوج ، هبنـشود 6  زور  زا  انثا ، نیا  رد  : » دندرک مهارف  مه  ار  يربمیا  دوخ  لتق  هنیمز  دعب ، زور  دنچ  نینچمه  اهنآ  .دـشاب 
تروص تلود  تیامح  نویناحور و  يربهر  هب  هک  تارهاظت  نیا  .تسا  هداتفا  هار  هب  تیرثکا  حانج  يربهر  هب  یتوافتم  ًـالماک  ياـه 

هک تیعمج  هوبنا  .دنک  یم  قطن  مدرم  يارب  یناحور  کی  اه ، هناخ  هوهق  مامت  رد  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  ییاهبدـض  لکـش  دریگ ، یم 
اه یئاهب  هیلع  هدروآ و  موجه  اه  نابایخ  هب  دنا ، هدش  کیرحت  تدش  هب  یناحور ، نانخس  ریثأت  تحت  ردخم و  داوم  لامعتسا  رثا  رد 

، تساه یئاهب  هب  قلعتم  هک  ییاه  هزاغم  مامت  رازاب  رد  .درادـن  ار  اهنآ  لرتنک  ییاناوت  مه  سیلپ  ياهورین  یتح  دـننک ؛ یم  لاـق  داد و 
دارفا هکنیا  اـب  دـش و  رازگرب  نارهت  رد  ییاـکیرمآ  یئاـهب  ياـه  غلبم  زا  نت  ود  هیلع  زین  يا  هدرتـسگ  تارهاـظت  .تسا  هدـش  لـیطعت 
يارب بناـجنیا  تساوخرد  هب  خـساپ  رد  سیلپ  لاـح  نیا  اـب  .دـش  ناـشیا  هب  یناوارف  نیهوـت  اـما  دـنتفرگن  رارق  هلمح  دروـم  روکذـم 

« .تخاس رقتسم  ناشیا  هناخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهورین  زا  نت  دنچ  ًاروف  هداد و  تبثم  خساپ  اه ، مناخ  نیا  زا  تظفاحم 

اریز دیـسر ؛ نایاپ  هب  يالوج  مهدزاود  رد  تشاد و  همادا  هتفه  لوط  مامت  رد  اه  تارهاظت  نیا  : » دیازفا یم  يا  هژیو  دیکأت  اب  يربمیا 
هک نونکا  .دنداد  نایاپ  اه  یمارآان  هب  اذل  دنزاس ، فرحنم  یقشع  لتق  زا  ار  مدرم  ناهذا  دنتسناوت  دوب و  هدش  هدروآرب  یلصا  فده 

بلاطم نیا 

يالوج 1924 خروم 9  ، 891.00/1292 هرامش 586 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
صص 241-243  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 2
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زئاح رایـسب  ثداوح  نیا  : » دـنک یم  يریگ  هجیتن  نینچ  يربمیا  .تسا » هتـشگزاب  دوخ  يداع  تلاـح  هب  ًـالماک  نارهت  مسیون ، یم  ار 
يارب هک  ار  ییاه  هویش  رگید  فرط  زا  دنک و  یم  میسرت  ار  ناریا  رد  یسایس  یتابث  یب  یفرط  زا  هک  ارچ  تسا ، هجوت  لباق  تیمها و 

درک ینیب  شیپ  ناوت  یم  ثداوح  نیا  یـسررب  اب  نیچمه  .دـنزاس  یم  نشور  دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  یمومع  راـکفا  هب  یهد  تهج 
(1) .دهد » خر  تسا  نکمم  ییاهدادیور  هچ  مرحم  هام  رد  ینعی  هدنیآ ، هام  رد  هک 

نیا هیلع  هک  یتارهاظت  دروم  رد  يدوم  .دندوب  شراکمه  (2) و  يدوم نازوس  رتکد  مناخ  درک ، هراشا  اـهنآ  هب  يربمیا  هک  یغلبُم  ود 
دـسر یم  ربخ  يو  هب  يدوم ، مناخ  ياه  هتفگ  ساسا  رب  : » دهد یم  يرتشیب  تاحیـضوت  تفرگ ، تروص  ییاکیرمآ » یئاهب  غلبم   » ود

يرازگرب زا  شیپ  زور  دـنچ  اذـل  دـنناسرب ؛ لتق  هب  ار  وا  يـالوج  زور 12  هک  دنا  هتفرگ  میمـصت  بصعتم  ناناملـسم  زا  يرامـش  هک 
تعرس هب  يربمیا  رایلوسنک  .دنک  لصاح  نانیمطا  يو  تنوکـس  لحم  تینما  زا  دنک  یم  تساوخرد  اکیرمآ  رایلوسنک  زا  تارهاظت 

بـش .دنک  رقتـسم  يدوم  رتکد  هناخ  یگیاسمه  رد  لماک  یتینما  هورگ  کی  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  هدناسر و  سیلپ  سیئر  هب  ار  دوخ 
عمجت يو  هناـخ  فارطا  رد  دـندوب ، رفن  هاـجنپ  تسیود و  زا  شیب  يدوـم  مناـخ  نیمخت  هب  هک  مدرم  زا  يرامـش  يـالوج ، مهدزاود 

لباق هتکن  .دیآ  یمن  راب  هب  یتراسخ  هدش و  قرفتم  تعرـس  هب  تیعمج  سیلپ ، تلاخد  اب  اما  .دنیآ  یمرب  وا  نتـشک  ددصرد  هدرک و 
تیاده ییاهب  هتسجرب  ناهدنامرف  زا  یکی  طسوت  اه ، غلبم  هناخ  فارطا  رد  هدش  رقتسم  یتینما  ياهورین  هک  دوب  نیا  ارجام  نیا  هجوت 

(3) .دوب » هدامآ  ًالماک  یتیرومأم  نینچ  ماجنا  يارب  هدنامرف  نیا  کش  نودب  دندش و  یم 

ار يالوج 1924 ، خیرات 18  رد  نارهت ، رد  اکیرمآ  رایلوسنک  يربمیا ، ینتیو  تربار  لتق  زا  یلماک  دنتـسم و  حرـش  دـجم ]  ] بناجنیا
کی طسوت  وا  هارمه  يربمیا و  لماح  هکـشرد  .مینک  یم  هدنـسب  ارجام  نیا  زا  يا  هصالخ  نایب  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  .ما (4) هدرک  هیهت 

هک تسا  مزال  .دش  فقوتم  يولهپ  ناخاضر  هناخ  ظفاحم  گنه  يور  هب  ور  راوسروتوم  درم 

يالوج 1924 خروم 14  ، 891.00/1297 هرامش 59 ، يربمیا ، شرازگ  - 1
وگاکیش دلوتم  ییاهب  هغلبم  يدوم 1851-1934  نازوس  - 2

هیوناژ 1925 خروم 8  ، 891.404/1 هرامش 834 ، يروم ، شرازگ  - 3
صص 239-283.  ، Majd, Oil and the Killing of the American Consul in Tehran - 4
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برـض و دروم  ناخاضر  هناخ  ظفاحم  گنه  رارقتـسا  لحم  ربارب  رد  تسرد  قازق و  نارـسفا  تسد  هب  ییاکیرمآ  ود  نیا  منک  دیکأت 
، نارهت هیمظن  یهدنامرف  زکرم  رد  عقاو  هیمظن ، ناتسرامیب  هب  نیحورجم  .دش  دراو  نت  ود  ره  هب  يدیدش  تاحارج  .دنتفرگ  رارق  متش 
هک اـجنآ  زا  .تشذـگرد  هدراو  تاـحارج  تدـش  زا  دـش و  عقاو  هلمح  دروم  ناتـسرامیب  لـخاد  رد  هراـبود  يربـمیا  .دـندش  لـقتنم 

يربمیا لتق  رد  نایئاهب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دوب ، هدرک  راذـگاو  یئاهب  نارـسفا  هب  سیلپ  شترا و  رد  ار  یمهم  ياه  تسپ  ناـخاضر 
يولهپ گنه  رارقتـسا  لحم  يور  هب  ور  تسرد  يالوج 1924 ، رد 18  وا ، هارمه  يربمیا و  رایلوسنک  هک  ینامز  .دـنا  هتـشاد  تسد 
یماظن نارـسفا   » نیا دـش ، ضرعت  اهنآ  هب  زین  سیلپ  ناتـسرامیب  رد  نآ  زا  سپ  دـنتفرگ و  رارق  قازق  نارـسفا  زا  نت  دـنچ  هلمح  دروم 

ار یتوافتم  ًالماک  ناتـساد  ناریا ، اب  شا  یـسایس  طباور  ندش  هدـیچیپ  زا  بانتجا  يارب  اکیرمآ  تلود  دـندوب ؟ اجک  ییاهب » هتـسجرب 
درک یم  تباث  هک  تشاد  دوجو  یناوارف  ّهلدا  هکنیا  اب  تسا ؛ هدش  ناناملسم  یبهذم  بصعت  ینابرق  يربمیا  هک  درک  لوبق  تفریذپ و 

يربمیا لتق  اب  طابترا  رد  ءـالع  نیـسح ] : »] دـسیون یم  ربماون 1924  خـیرات 29  هب  دوخ  شرازگ  رد  يروـم  .تسا  سکع  رب  ارجاـم 
رد دلفنرک   (1)« .تسین ریذپ  ناکما  ناگناگیب ، کلهم  رـضم و  ياه  تلاخد  نودب  ناریا  رد  يدادـیور  نینچ  زورب  هک  تسا  یعدـم 
هب يا  هناهب  اهنت  راک  نیا  هک  دوش  یم  رکذتم  دـهد و  یم  ربخ  یماظن  تموکح  يرارقرب  زا  يالوج 1924  خیرات 19  هب  دوخ  مارگلت 
زا يدایز  رامـش  هک  دـنک  یم  مالعا  دوخ  مارگلت  رد  يو  دـعب  زور   (2) .دنک ریگتـسد  ار  دوخ  نیفلاخم  ات  دـهد  یم  ناخاضر  تسد 
زا سپ  : » دسیون یم  يالوج  رد 20  یقرت  همانزور   (3) .دنا هدش  ریگتسد  هتسجرب  ياملع  زا  يرایـسب  هداز و  یـصلاخ  هلمج  زا  مدرم 

تلود نیفلاخم  زا  يدایز  رامش  ...دنا  هتفرگ  رارق  سیلپ  تاماقم  ییوجزاب  تحت  هدش  ریگتسد  يدایز  رامـش  اکیرمآ ، رایلوسنک  لتق 
يالوج 1924،  30 (4)« .دنا هتـسشن  تسب  سردم  هناخ  رد  هدمآ و  مه  درگ  دوبن  ریذـپ  ناکما  ناشیا  يریگتـسد  هک  يرگید  دارفا  و 

هتـسشن تسب  سلجم  رد  یقـشع  لتق  زا  سپ  هک  یطـسو ، يایـسآ  نوناق و  تسایـس ، هلملارـصان ، باهـش ، ياـه  هماـنزور  ناریبدرس 
، دندوب
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ینماان و بجوم  شتامادقا  هک  یلعف  تلود  : » دننک یم  فیـصوت  نینچ  ار  قانتخا  رورت و  ياضف  ندش  مکاح  دـلفنرک  هب  يا  همان  رد 
مامت فیقوت  تیانج و  نیا  نیببسم  يریگتسد  اب  نامزمه  تلود  .تسا  هدرک  هدافتـسا  اکیرمآ  رایلوسنک  لتق  هثداح  زا  هدش ، تشحو 

، سلجم تیلقا  هطورـشم و  بازحا  مدرم ، ینعی  دوخ  یـسایس  ناـفلاخم  زا  ییوج  ماـقتنا  هب  نونکا  یلم ، هاوخیدازآ و  ياـه  هماـنزور 
دیعبت زین  ار  ناهاوخیدازآ  زا  يا  هدـع  دـنک و  یم  ریگتـسد  ار  ناوج  ریپ و  كدوک و  نز و  هداهن ، رتارف  ار  اپ  تلود  .تسا  هتـساخرب 

کچوک و ياه  همانزور  ناریدـم  زا  يرامـش  .دـنوش  یم  هتـسب  کلف  هب  سیلپ  زکرم  رد  مدرم  زا  يدایز  رامـش  زور  ره  .تسا  هدرک 
ار یتخـس  ياه  هجنکـش  هدش و  نادنز  هناور  ریگتـسد و  دـنرادن ، ریخا  يایاضق  اب  یطابترا  چـیه  هک  نارهت ، هانگیب  مدرم  زا  يا  هدـع 

یم ناریا  مدرم  هک  اه  تنوشخ  اه و  یتخـس  نیا  مامت  میناسرب  یلاـع  باـنج  راضحتـسا  هب  هک  میناد  یم  مزـال  ...دـنوش  یم  لـمحتم 
رایلوسنک لتق  نیببسم  نتفای  هناهب  هب  یگمه  دوش ، یم  دراو  تلود  نافلاخم  رب  هک  یلمحت  لباقریغ  راشف  دنوش و  نآ  لمحتم  تسیاب 

نیا زا  یلعف  تلود  هک  دنتـسین  یـضار  هجو  چـیه  هب  اـکیرمآ  بیجن  مدرم  هک  میرواـب  نیا  رب  اـم  اـما  ...دریگ  یم  تروـص  اـکیرمآ ،
مالعا ات  مینآرب  ام  ...دنزب  دوخ  نیفلاخم  يدوبان  هب  تسد  نیلتاق ، يریگتسد  تقیقح و  فشک  هناهب  هب  هدرک و  هدافتسا  ءوس  دادیور 

ام هب  زین  اکیرمآ  راوگرزب  مدرم  هک  میتسه  نئمطم  درک و  میهاوخ  یگداتسیا  بوکرـس  لباقم  رد  دوخ  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  مینک 
(1)« .درک دنهاوخ  کمک 

سیلگنا ناریا - تفن  تکرش  لماع  ریدم  نوسلیو ، .یت  دلونرآ  رس  دنتشادن ، یتیاکش  يربمیا  لتق  زا  هک  اه  یـسیلگنا  انثا ، نیمه  رد 
رب .درک  روتینوم  سنیاس  نیتسیرک  همانزور  اب  یمهم  هبحاـصم  يربمیا ، لـتق  زا  سپ  هتفه  ود  تسوگآ 1924 ، مراـهچ  رد  ناریا ، رد 

دلونرآ رـس  .دـنراد  تیاکح  ناریا  لاوحا  عاضوا و  دوبهب  زا  اه  شرازگ  : » دـش رـشتنم  ریز  ناونع  اـب  يا  هلاـقم  هبحاـصم  نیا  ساـسا 
نآ هدرک و  فیصوت  تبثم  ار  ناریا  عاضوا  دلونرآ  رـس  .درک » فیـصوت  نشور  ار  ناریا ]  ] یـسایس يداصتقا و  زادنا  مشچ  نوسلیو ،
زا دوب و  هدیـسر  لتق  هب  يربمیا  هبحاصم ، نیا  زا  شیپ  هتفه  ود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسناد ؛ دوخ  تیاـضر » ترـسم و   » بجوم ار 

دروم رد  نوسلیو  تاراهظا  هبحاصم  شخب  نیرت  هجوت  لباق  .دندش  ریگتسد  يرایـسب  دش و  رارقرب  یماظن  تموکح  دعب  هب  نامز  نآ 
: دشاب یم  ناخاضر 

تسوگآ 1924 خروم 11  ، 891.00/1298 هرامش 612 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
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دوخ هرمزور  روما  رد  هراومه  تسا ، داوس  مک  يدرم  وا  هکنیا  اب  .تسا  ینتـشاد  تسود  رایـسب  درم  تاـهج  يرایـسب  زا  هپـسرادرس  »
يو دیجمت  فیرعت و  .دراذگ » یم  مارتحا  زین  تسین  كدنا  ناشرامش  هک  دوخ  نانمـشد  هب  یتح  هدرک و  تیاعر  ار  یقالخا  نیزاوم 

دروم رد  نوسلیو  .دـمان  یم  داوـس » یب  لـهاج و  يدرم   » ار وا  دراد و  وا  زا  بیلتوـگ  لوسنکرـس  هک  تسا  یفیـصوت  سکع  تسرد 
تسایر يو  .تسا  هپسرادرس  نامه  ای  ناخاضر  ناریا ، تسایس  رد  یلعف  صخاش  هرهچ  : » دنک یم  رظنراهظا  نینچنیا  یسایس  عاضوا 

هدر نیرت  نییاپ  زا  ار  دوخ  راک  دمآ و  ایند  هب  ریقف  يا  هداوناخ  رد  يو  .دراد  هدهع  رب  ار  اوق  لک  یهدـنامرف  گنج و  ترازو  ءارزو ،
نیـسحت و لباق  یـشیدنادازآ  تین و  صولخ  زا  دیـسر و  یلعف  هاگیاج  هب  فرـص  یماظن  ياه  ییاناوت  اب  درک و  زاـغآ  یماـظن  ياـه 
اب .درک  یم  يروتاتکید  ناریا  رد  ًالمع  گنج ، ترازو  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  هتـشذگ  لاس  ات  يو  .درب  هرهب  هار  نیا  رد  دوخ ، بایمک 
زا يدـیدش  جوم  لمحتم  راچان  هب  ناخاضر  دـش ، داهنـشیپ  يو  هب  ارزو  تسایر  دنـسم  لاس 1923 ، زییاپ  رد  هک  یماـگنه  لاـح  نیا 

هیـضق رد  شتـسکش  زا  سپ  هژیو  هب  وا ، یلعف  تیعقوـم  هجیتـن ، رد  .دـنا  هدوـب  ور  هب  ور  نآ  اـب  وا  ناراـکمه  ًـالبق  هک  دـش  تاداـقتنا 
کـش نودب  و  تشاد ؛ شبنج  نیا  هب  تبـسن  يدـعاسم  رظن  يو  هک  دوب  نیا  رب  یمومع  نامگ  .تسین  قباس  ماکحتـسا  هب  يروهمج ،

يو هک  دـنراودیما  نیب  شوخ  نارظاـن  .دـش  یم  ناریا  روهمج  سیئر  نیلوا  ناونع  هب  وا  باـختنا  هب  رجنم  يروهمج  شبنج  يزوریپ 
هب کیدزن  هدـنیآ  رد  تسا  رارق  درب  یم  رـس  هب  اپورا  رد  نونکا  هک  هاش  درک ؛ دـهاوخ  ادـیپ  هاش  اب  دوخ  تاـفالتخا  لـح  يارب  یهار 

« .دنک هرادا  ار  یتکلمم  روما  دوخ ، يارزولا  سیئر  هپسرادرس ، هارمه  هب  هطورـشم ، روشک  ینوناق  سیئر  ناونع  هب  ددرگزاب و  نارهت 
دروم رد  دلونرآ  رس  هنادنمتیاضر  تاراهظا  هرابرد  نم  : » دنک یم  رظنراهظا  نینچ  يربمیا ، لتق  هب  نوسلیو  هراشا  مدع  هرابرد  يروم 

رایلوسنک لتق  زا  هتفه  ود  اهنت  نامز ، نیا  رد  دوش ؛ هجوت  هبحاـصم  نیا  خـیرات  هب  تسا  مزـال  اـما  مرادـن ؛ يرظن  ناریا ، یلعف  عاـضوا 
زا يرتشیب  ینارگن   (1)« .تسا هدرکن  هعجاـف  نیا  هب  يا  هراـشا  هنوگچیه  نوسلیو  رـس  هک  تسا  بیجع  رایـسب  درذـگ و  یم  يربمیا 

همانزور رد  ریز  بلاطم  منک  شرازگ  هک  مرختفم  : » دـش یم  سکعنم  دادـغب  نابز  یـسیلگنا  ياه  هماـنزور  رد  ناریا  هتفـشآ  عاـضوا 
تسوگآ خیرات 8  هب  زمیات  دادغب 

ربماتپس 1924 خروم 21  ، 891.00/1305 هرامش 650 ، همیمض ، يروم و  شرازگ  - 1
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هب ار  دوخ  تشگزاب  دنک ، یم  تکرح  طوقـس  یبیـشارس  رد  تعرـس  هب  هک  ناریا  : » تسا هدش  رـشتنم  ناریا  عاضوا  دروم  رد  ، 1924
ار وا  املع  سپس  داد و  ناشن  شوخ  يور  يروهمج  تموکح  هدیا  هب  هپـسرادرس  هک  ینامز  زا  .دنیب  یم  راوشد  رایـسب  یلـصا  ریـسم 

(1) .تسا » هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نیشیپ  تردق  يو  درادرب ، تسد  رکف  نیا  زا  هک  دندرک  روبجم 

تسوگآ 1924 تلود ؛ حاضیتسا  يارب  سردم  شالت 

دوخ سرتسد  رد  ياهرازبا  مامت  زا  هک  سردم ،)  ) تیلقا حانج  ربهر   » هک دوش  یم  یعدم  يالوج 1924  رد 24  ناریا  هراتس  همانزور 
هدش ریگتسد  یگمه  هک  هاگآان ، سانلا  ماوع  نایم  رد  ذوفن  اب  نارادمدرـس  زا  لکـشتم  لفاحم  نوچ  ییاهرازبا  تسا ؛ هدنام  هرهب  یب 

زا یکاح  اه  شرازگ  .دنک  حاضیتسا  نارهت ، رد  یماظن  تموکح  يرارقرب  لیلد  هب  ار  تلود  تسا  هتفرگ  میمـصت  يو  ور  نیا  زا  دنا 
نیا زا  يو  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنک  مهارف  حاضیتسا  نیا  يارب  ار  هنیمز  ات  درک  شالت  ناوت  مامت  اب  يو  هتـشذگ  زور  هک  تسا  نآ 

یقرتم دنمتردق ، یتلود  ناوت  یمن  دنهد ، یم  لیکشت  ار  سلجم  تیلقا  هک  ماندب  هدنیامن  یهارمه 13  اب  اهنت  هک  تسا  لفاغ  تقیقح 
يالوج 1924 رد 31  دلفنرک   (2)« .ددـنویپ یمن  وا  هب  یـسک  هک  تسا  هدرک  شومارف  نینچمه  و  درک ؛ حاضیتسا  ار  بلط  شمارآ  و 

ریز تاماهتا  هب  هجوت  اـب  يالوج 1924  خـیرات 29  رد  تلود  یماظن ، تموکح  مـالعا  لاـبند  هب  : » دـسیون یم  نینچ  دوخ  مارگلت  رد 
ندـنادرگزاب مدـع  سلجم ، هب  یهجوت  یب  یـساسا و  نوناـق  زا  یطخت  یجراـخ ، یلخاد و  تسایـس  رد  یتیاـفک  یب  دـش : حاـضیتسا 

: دنک هئارا  ار  دوخ  خـساپ  تسوگآ  تلود 5  هک  دـش  نیا  رب  رارق  .تسا » هدرب  اـمغی  هب  نارگید  ریاـشع و  نارـس  زا  شترا  هک  یلاوما 
رد هک  تسا  یلاوما  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  یلاوما  زا  روظنم   (3)« .دریگ یم  دامتعا  يأر  مه  زاب  تلود  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  يرایسب  »

تسوگآ رد 19  .دـش  دای  نیا  زا  شیپ  نآ  يارجام  هک  تفر  تراغ  هب  ناتـسدرک  ناتـسرل و  ریاـشع  زا  نئوژ 1924  ات  یم  ياه  هاـم 
يروم زا  همادا  رد  هک  یتاراهظا  هب  هجوت  اب  هتبلا  .دـنداد  دامتعا  يأر  تلود  هب  رفن   91 سلجم ، رد  رضاح  هدنیامن  رفن  زا 91  ، 1924

راظتنا يرگید  هجیتن  مینک ، یم  لقن 

تسوگآ 1924 خروم 8  ، 891.51A/189 هرامش 129 ، فلودنر ، شرازگ  - 1
يالوج 1924 خروم 28  ، 123Im1/220 هرامش 603 ، مئامض ، دلفنرک و  شرازگ  - 2

يالوج 1924 خروم 31  ، 891.00/1288 هرامش 76 ، دلفنرک ، مارگلت  - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 315 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_300_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_300_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_300_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:301

تـسیاب یم  تلود  : » تشاد راهظا  سلجم  نواعم  نیدـت  تسوگآ ، مهن  تسیب و  رد  ناریا  همانزور  ياه  هتـشون  ساسا  رب  .تفر  یمن 
سیئر .دـشیدنیب » يرثؤم  يدـج و  تادـیهمت  دـنا ، هدرک  نیهوت  سلجم  تیلقا  حانج  ياضعا  هب  هک  یناسک  تازاجم  نتفاـی و  يارب 

، هتـشون يو  هب  باطخ  ًاریخا  هک  يا  همان  رد  ارزولا  سیئر  هک  درک  مـالعا  تشاد و  راـهظا  ار  دوخ  رثأـت  فسأـت و  بتارم  زین  سلجم 
(1) .دنک » تازاجم  يدوز  هب  دنتسه ، بیقعت  تحت  هک   » ار روکذم  نیمرجم  تسا  هداد  لوق 

هک دش  یعدم  سردم  نارهت ، رد  یماظن  تموکح  مالعا  يربمیا و  رایلوسنک  لتق  زا  سپ  : » دنک یم  حیرشت  نینچنیا  ار  هیـضق  يروم 
زا يرایـسب  دـنک و  بوکرـس  ار  دوخ  نافلاخم  هک  تسا  ددـص  رد  طقف  یماظن  تموکح  مالعا  تیعقوم و  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  تلود 

ناگدنیامن زا  کی  چیه  يریگتسد  قح  تلود  تسا و  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  سردم  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدرک  دیعبت  زین  ار  اهنآ 
سردم هناخ  يور  هب  ور  قازق  يا  هدع  هپـسرادرس  روتـسد  هب  .دـهاکب  مدرم  رب  يو  ذوفن  زا  دـشوک  یم  اوق  مامت  اب  تلود  درادـن ، ار 
سردم تسوگآ  رد 19  هرخالاب  .دنوش  یم  ریگتـسد  دنوش ، يو  هناخ  دراو  دننک  یم  یعـس  هک  ار  یناسک  مامت  دـنا و  هدـش  رقتـسم 

نحـص ياه  غاـب  رد  يداـیز  هدـع  رگید  راـبکی  .دـنک  نوگنرـس  ار  نآ  دوش ، نکمم  هچناـنچ  حاـضیتسا و  ار  تلود  تفرگ  میمـصت 
، فلاخم حانج  گرزب  ربهر  دورو  ماگنه  .دنتسشن  حاضیتسا  هجیتن  ناگدنیامن و  دورو  راظتنا  هب  هناقاتـشم  دندمآ و  مه  درگ  سلجم 

نیا اب  هک  دوش  یم  هتفگ  دـنناروشب و  ار  تیعمج  یمارآان  داجیا  اب  هک  دـندرک  شالت  سلجم  فارطا  رد  رقتـسم  نایماظن  زا  يراـمش 
اب سردم  هداد و  تاجن  ار  وا  ناج  راکادف ، ناتـسود  اما  .دننک  هل  بوکدگل و  مدرم  ياپ  تسد و  ریز  ار  سردم  دنتـشاد  یعـس  راک 
داب هدنز  هپسرادرس ! داب  هدنز   » دنداد یم  راعش  رضاح  نایماظن  ناراداوه و  .دناسر  نادیم  رب  فرـشم  نکلاب  هب  ار  دوخ  ناوارف  یتخس 
داـب هدرم  هپـسرادرس ! داـب  هدرم   » داد یم  راعـش  يروـالد  زا  راشرــس  زادـنا و  نـینط  ییادـص  اـب  زین  سردـم  لـباقم  رد  يروـهمج ؛»

، تلود حاضیتسا  تروص  رد  ناشیا  زا  دامتعا  يأر  نتفرگ  سلجم و  ناگدـنیامن  باـعرا  روظنم  هب  سردـم .»! داـب  هدـنز  يروهمج !
حالس هدش و  رقتسم  سلجم  ياه  نالاد  اهورهار و  مامت  رد  سلجم  تاماظتنا  زا  هزاجا  بسک  نودب  هپسرادرس  لماوع  هک  دش  عیاش 

ار دوخ  ياه 
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هدنیامن ورسخیک ، بابرا  دیدرگ ، راکشآ  سلجم  تاماظتنا  رب  هلئسم  نیا  هک  یماگنه  .دنا  هدرک  سلجم  نامتخاس  دراو  هنایفخم  زین 
تینما و تسناوـت  یمن  تیعقوـم  نآ  رد  يو  ًاملـسم  هک  داد ؛ عـالطا  سلجم ، سیئر  کـلملا ، نمتؤـم  هب  ار  هلئـسم  ًاروـف  ناـیتشترز ،

هجیتن رد  هدرک  باصتعا  قافتا  هب  یگمه  تیلقا  ناگدـنیامن  داـتفا و  رگراـک  هلیح  نیا  .دـنک  نیمـضت  ار  ناگدـنیامن  ناـج  تمـالس 
يو هب  فلتخم  ياه  حاـنج  ناگدـنیامن  نآ  زا  سپ  دـنداد و  داـمتعا » يأر   » ارزولا سیئر  هب  ارآ ، قاـفتا  هب  هدـنام  یقاـب  ناگدـنیامن 

؛ تفرگ رارق  متـش  برـض و  دروم  هناخ  هار  رد  هراچیب  درمریپ  هوالع  هب  دوب و  سردم  يارب  یخلت  هبرجت  دادیور  نیا  .دنتفگ  کیربت 
(1) .دندرک » يراددوخ  سلجم  تاسلج  رد  تکرش  زا  یتدم  يارب  تیلقا  حانج  رد  شنارکفمه  يو و  هجیتن  رد  هک 

نیا دلفنرک  .دنداد  افعتسا  رفن ، کی  زا  ریغ  هب  اضر  يارزو  مامت  دامتعا ، يأر  رودص  زا  سپ  زور  کی  اهنت  تسوگآ 1924 ، رد 23 
بیرغ صاخ و  يا  هویـش  هب  ارزو  نیا  يافعتـسا  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  ار  ثداوح 

زا سپ  .دندمآ  مه  درگ  حبـص ، تعاس 8  رد  یتسـشن  يرازگرب  يارب  هنیباک  ياضعا  تسوگآ ،  23 حبص ، هبنشکی  .تفرگ  تروص 
اهنت داد و  ارزو  مامت  هب  ییاه  تشاددای  دش و  دراو  يو  تمدخشیپ  دنتـسشن ، ارزولا  سیئر  راظتنا  هب  تعاس  هس  تدم  هب  ارزو  هکنیا 
ًاروف هک  دوب  هدش  هتـساوخ  هنیباک  ياضعا  زا  تشاددای  نیا  رد  .دوب  هجراخ ، ریزو  کلملاءاکذ ، درکن  تفایرد  یتشاددای  هک  یـسک 

هب سلجم  ناگدنیامن  شیپ  زور  دنچ  هک  ارچ  دشاب ؛ ربخاب  ارجام  تلع  زا  ناشیا  زا  کی  چـیه  هک  دیـسر  یمن  رظن  هب  .دـنهد  افعتـسا 
يو نوچ  اما  دـهد ؛ افعتـسا  زین  وا  درک  داهنـشیپ  دـعب  زور  زین  هجراخ  ریزو  کلملا ، ءاـکذ  .دـنداد  داـمتعا  يأر  تلود  هب  ارآ  قاـفتا 

تسوگآ 1924  31 (2)« .دوش یمن  هتفریذـپ  يو  يافعتـسا  هک  دوب  نشور  ًالماک  دـمآ ، یم  باـسح  هب  دـمآراک  يا  هرهم  ناـنچمه 
هجراخ ریزو  ناونع  هب  کلملاراشم  .دـنک  یم  دـیکأت  اـیناتیرب  زا  هنیباـک  نیا  دـیدش  يرادـفرط  رب  يروم  .دـش  یفرعم  دـیدج  هنیباـک 
راکنا لباقریغ  ناریا ، رد  روشک  نیا  عفانم  ایناتیرب و  ترافـس  هب  وا  يرادافو  هک  ، » کلملاریدـم هک  یلاـح  رد  دـش ؛ هدـیزگرب  دـیدج 

اب اه  سور  اما  .دیدرگ  هیلام  ترازو  يدصت  دزمان  تسا ،»

ربتکا 1924 خروم 16  ، 123Im1/353 هرامش 688 ، يروم ، شرازگ  - 1
تسوگآ 1924 خروم 28  ، 891.002/143 هرامش 625 ، دلفنرک ، شرازگ  - 2
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وا هک  ارچ  دراد ؛ ناحجر  نارگید  رب  کلملا  ءاکذ  وپـسلیم ، رتکد  دـید  زا  : » دـش وا  نیزگیاج  یغورف  هدرک و  تفلاخم  يو  باـختنا 
ریزو هلودـلاراشم ، .دـنک » تلاخد  ناراشتـسم  راک  رد  هک  درادـن  مه  يا  هقـالع  نیارباـنب  دـناد ، یمن  یلاـم  روما  دروم  رد  زیچ  چـیه 

.تسایناتیرب ذوفن  تحت  قطانم  ءزج   » ناتسا نیا  .تشاد  هدهع  رب  ار  ناتـسزوخ ]  ] ناتـسبرع يرادنامرف  یتدم  فراعم ، ترازو  دیدج 
یکی فارگلت ، تسپ و  ریزو  يرایتخب ، دعسارادرس  .تسا » هتسباو  اه  یسیلگنا  هب  تدش  هب  زین  وا  هک  دنرواب  نیا  رب  مدرم  زا  يرایسب 

ار يراصنا  دومحم  ناخاضر ، .دزاس » هدروآرب  ار  اه  یـسیلگنا  ياـه  هتـساوخ  تاـینمت و  تفر  یم  راـظتنا   » هک دوب  ییارزو  زا  رگید 
رد يراصنا  .دوب  هلخاد  ترازو  يدصتم  دیـشک و  یم  كدی  ار  يرکـشلریما  هجرد  رادـتقا  ریما  .درک  هلاس  رادتقا 53  ریما  نیزگیاج 
رب فارگلت  تسپ و  ترازو  لیروآ 1924  رد  دوب و  ناهفصا  رادنامرف  ياه 1923-24  لاس  رد  نارهت و  یماظن  رادنامرف  لاس 1922 
هب زین  يو  دامتعا  دروم  یسایس  رواشم  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  ارزولا  سیئر  ناتسود  نیرت  کیدزن  زا  يو  : » دش هتشاذگ  شا  هدهع 

یمن هتخانـش  ایناتیرب  نارادفرط  ناونع  هب  اراکـشآ  هیلدع ، ریزو  هنطلـسلا ، بیدا  هماع و  دیاوف  ریزو  شاترومیت ، اهنت  .دور » یم  رامش 
سیئر  » تیعـضو نارگن  ناـنچمه  دادـغب  رد  اـیناتیرب  تاـماقم  تشاذـگ ، رـس  تشپ  زین  ار  نارحب  نیا  ناـخاضر  هـکنیا  اـب   (1) .دنوش

ربماتپس 1924 خیرات 1  هب  هک  ار  زمیات  دادـغب  همانزور  زا  يا  هدـیرب  همان  نیا  همیمـض  هب  هک  مرختفم  : » دـندوب ناریا  یماظن » يارزولا 
يو هنیباک  ارزولا و  سیئر  ینونک  تیعقوم  ناریا و  لاوحا  عاضوا و  یـسررب  هب  نآ  رد  هک  منک  لاسرا  امـش  يارب  تسا ، هدش  رـشتنم 

...دـننک یم  لقن  ناریا  لاوحا  عاضوا و  زا  یهجوت  بلاج  رابخا  دـنا ، هتـشگزاب  ناریا  زا  یگزات  هب  هک  یناسک  : » تسا هدـش  هتخادرپ 
ره هک  تسا ، هدـش  لیکـشت  نوزومان  هورگ  هس  زا  يو  هنیباـک  هک  ارچ  تسا ؛ نازرل  لزلزتم و  يا  هزادـنا  اـت  هپـسرادرس  تلود  هطلس 

.دـنناد یم  دادرتسا  لاغـشا و  لباقریغ  هنیباـک  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  ارزولا ، سیئر  صخـش  نتـشاذگ  راـنک  اـب  اـه ، هورگ  نیا  زا  کـی 
داد یبیترت  يو  .دـنک  ظفح  تلم  رب  ار  دوخ  طلـست  بیرغ ، بیجع و  ییاه  هویـش  دـشوک ، یم  ناریا  یماظن  يارزولا  سیئر  نیاربانب 
هب عقوم  نآ  ات  هک  تسا  یبهذم  ناشن  نیرتالاب  ناشن  نیا  .دننک  میدقت  وا  هب  یمسر  یمسارم  رد  ار  یلع  ماما  لاثمت  قارع  ياملع  هک 

.تشاد صاصتخا  نیطالس 
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ات دوـب  يراجاقدـض  رتـشیب  یتـکرح  تـقیقح  رد  هـک  یهاوـخیروهمج ، حالطــصا  هـب  هلئاـغ  زا  سپ  هاـم  دـنچ  مـه  نآ  هـعقاو ، نـیا 
راکفا هب  ناریا ] [ي  ارزولا سیئر  ياهوزرآ  لامآ و  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  رادانعم »  » رایسب هپـسرادرس  نارادفرط  رظن  رد  یتنطلـسدض ،

(1) .تسا » هدش  کیدزن  اشاپ  لامک  یفطصم  ياه  هتساوخ  اه و  هشیدنا  و 

متشه لصف 

ناتسزوخ يزاسدازآ » »

ربماتپس 1924 خروم 1  ، 891.51A/193 هرامش 152 ، فلودنر ، شرازگ  - 1
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ياهلاس رد  هژیوب  دندش ؛ دنم  هرهب  هرمحم  خیش  دنمشزرا  رایسب  تامدخ  زا  ایناتیرب  ياهورین  لوا ، یناهج  گنج  تخس  ياهزور  رد 
یم رـس  تشپ  ار  دوخ  يریگرد  نیزاغآ  ياهزور  ناریا ، بونج  قارع و  بونج  رد  بیترت  هب  اـیناتیرب  ياـهورین  هک  1914 و 1915 ،

ار نانآ  درک و  اهر  ار  هرمحم ، خیـش  هلمج  زا  دوخ ، یمیدق  ناراداوه  جیردت  هب  ایناتیرب  ناخاضر ، ندـمآ  راک  يور  اب   (1) .دنتشاذگ
تالکـشم و لصف  لح و  يارب  ناریا ، هب  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  دورو  اـب  .دومن  راذـگاو  نارهت  رد  دـیدج  میژر  فاـصنا  محر و  هب 

دوخ ياهیهدب  خیش  هک  دش  رارق  لاس 1923 ، زییاپ  رد  ماجنارس  تفرگ و  تروص  ییاه  شالت  تلود ، خیـش و  نایم  یلام  تافالتخا 
دسیون یم   (2) سلاد هب  نتگنـشاو ] رد  ناریا  راتخمریزو   ] ءالع هک  يا  همان  رد  ارجام  نیا  تایئزج  .دـنک  تخادرپ  ناریا  تلود  هب  ار 

زا تشگزاـب  رد  دوـب ، هتفر  ناتـسزوخ  هب  هیلاـم  تارادا  هب  یـشکرس  يارب  هـک   (3) کمرک کـم  لـنلک  : » تسا هدـش  شرازگ  نینچ 
تسا رارق  نیا  زا  روکذم  قفاوت  هصالخ  روط  هب  .تسا  هدیسر  ییاه  قفاوت  هب  هرمحم  خیش  اب  يو  .تسا  هدش  زاریش  دراو  ناتـسزوخ ،

تسا هدرک  لوبق  خیش  هک 

صص 83-97. ، Majd, Persia in World War I - 1
Dulles - 2

Mc Cormack - 3
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نآ یقبام  دقن و  تروص  هب  لوپ  نیا  زا  ناموت  هک 100000  دنک  تخادرپ  تلود  هب  دوخ  هقوعم  یهدـب  ناونع  هب  ناموت   6000/500
تسیاب یم  دوخ  میقتسمریغ  میقتسم و  ياه  تایلام  يارب  خیش  زین  هدنیآ  رد  .دش  دهاوخ  تخادرپ  هنالاس  تروص  هب  طسق  تسیب  رد 

چولب جوف  جراـخم  خیـش و  قوقح  تخادرپ  روظنم  هب  ناـموت  غلبم 20000  نیا  زا  دزادرپـب ؛ تلود  هب  ناـموت  غلبم 150000  هنایلاس 
نیا تایئزج  زا  هکنیا  اب  .دننک  خسف  ار  دادرارق  دنناوت  یم  تصرف ، هام  شش  نتفرگ  رظن  رد  اب  فرط  ود  زا  کی  ره  .ددرگ  یم  رسک 

تابث تردـق و  شیازفا  زا  لاح  ره  رد  دوب و  دـهاوخ  ناریا  تلود  عفن  هب  ًاصخـشم  دادرارق  نیا  هک  مدـقتعم  اما  متـسین ، ربخاـب  قفاوت 
رـسرب رد  یمهم  شقن  ، » ایناتیرب راتخمریزو  ، (2) نرول یـسرپ  رـس  هک  درکن  نیا  هب  يا  هراشا  ءالع  هتبلا   (1)« .دنک یم  تیاکح  ناریا 
لاوما رب  تایلام  عضو  يارب  یلام  يراشتـسم  ییاکیرمآ  تأیه  وضع  کمرک  کم  لنلک  هک  یماگنه  .درک » افیا  خیـش  ندروآ  لـقع 

يارب ار  خیش  ات  دناسر  هرمحم  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  یسرپ  رس  ، » دش هقطنم  یهار  دوب ، دنه  یسیلگنا  تلود  هیامحلا  تحت  هک  خیش ،
تمارغ دوخ ، ياهورین  ماع  لتق  لـباقم  رد  ًاریخا  ناـخاضر  نیا ، رب  هوـالع  .دزاـس » هداـمآ  هدـنهد  ناـکت  ربخ  نیا  اـب  ندـش  ور  هبور 

زا ناشن  هک  ارجاـم  نیا  کـش  نودـب   » .تفرگ لاـس 1301ش ] هب  لیلـش  هقطنم  رد  ناـیماظن  راتـشک  ربارب  رد   ] اـهیرایتخب زا  ینیگنس 
زا سپ   (3)« .دهن ندرگ  يزکرم  تلود  ياه  هتـساوخ  رب  هک  درک  دعاقتم  ار  وا  و  تشاذـگ ؛ ریثأت  خیـش  رب  تشاد ، اهیرایتخب  فعض 
زا سپ  هلـصافالب  هک  دـسیون  یم  ربماسد 1923  خـیرات 8  هب  دوخ  شرازگ  رد  اکیرمآ ] راـتخمریزو   ] دـلفنرک اهرـسدرد ، نیا  ماـمت 

: دندز يراکبارخ  ینکشراک و  هب  تسد  اه  یسیلگنا  قفاوت ، لوصح 

رد زا  يزکرم  تلود  اب  هک  تسا  هدید  تحلصم  یگزات  هب  تشاد ، هنارسدوخ  یـشنَم  ناریا ، تلود  لباقم  رد  اهتدم  هک  هرمحم  خیش 
، هیلام ترازو  یناریا  نادـنمراک  زا  نت  ود  هارمه  هب  ار  کمرک  کم  لـنلک  وپـسلیم ، رتکد  شیپ ، هتفه  دـنچ  .دـیآرد  یتشآ  حـلص و 

صخـشم هدـنیآ ، رد  ار  وا  یتایلام  فیلاکت  نینچمه  خیـش و  هقوعم  ياه  تایلام  تیعـضو  يدادرارق  داقعنا  اب  اـت  درک  هرمحم  یهار 
ترافس نامز  نیمه  رد  .دنزاس 

هیوناژ 1924 خروم 28   891.01A / 79 همیمض ، سلاد و  هب  ءالع  همان  - 1
Sir Percy Lorain - 2

ربماون 1924 خروم 14  ، 891.00/1314 هرامش 734 ، يروم ، شرازگ  - 3
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روتسد زاوها ، رد  دوخ  لوسنکرـس  ، (1) لیپ ياقآ  هب  دوش ، دـقعنم  خیـش  عفن  هب  همانقفاوت  نیا  تساوخ  یم  ًاصوصخم  هک  ناتـسلگنا ،
قفاوت دروم  داوم  کمرک ، کم  لنلک  هسلج ، نایاپ  زا  سپ  .دیوج  هرهب  قفاوت  لوصح  دنور  رب  نتشاذگ  ریثأت  يارب  دوخ  ذوفن  زا  داد 

هب ناموت  تفریذـپ 100000  خیـش  هقوعم ، ياه  تاـیلام  تخادرپ  روظنم  هب  درک : فارگلت  وپـسلیم  رتکد  يارب  هنوگنیا  ار  دادرارق  رد 
غلبم سپ  نـیا  زا  نـینچمه  .ددرگ  تـخادرپ  ناـموت ، هناـیلاس 20000  لاـس ، تسیب  تدـم  هب  یقباـم  دوش و  تخادرپ  دـقن  تروـص 

قوقح تخادرپ  روظنم  هب  غـلبم ، نیا  زا  ناـموت  هتبلا 20000  هک  ددرگ  یم  ذـخا  خیـش  زا  هنایلاس ، تایلام  ناونع  هب  ناـموت   150000
ياه تایلام  هک  تشاد  دهاوخ  ار  قح  نیا  نینچمه  خیـش  .ددرگ  یم  رـسک  ناشیا ، نامرف  تحت  نازابرـس  هنیزه  نیمأت  خیـش و  دوخ 
کم لـنلک  تامدـخ  زا  ارزولا ، سیئر  هب  يا  هماـن  رد  وپـسلیم  رتکد  مارگلت ، نیا  تفاـیرد  زا  سپ  .دـنک  يروآ  عمج  ار  دوخ  هقطنم 

ارزولا سیئر  زا  زین  نایاپ  رد  داد و  رارق  شیاتـس  دروم  دادرارق  نیا  داوم  شریذـپ  رد  ار  خیـش  یتسرپ  نطو  هدرک و  دـیجمت  کمرک 
ناسر مایپ  .دوبن  ریذـپ  ناکما  ارزولا  سیئر  تردـق  رابتعا و  نودـب  ناریا ، روشک  عفن  هب  دـح  نیا  ات  یقفاوت  لوصح  هک  درک  دـیجمت 
ارزولا سیئر  ررقم  زور  رد  تسناوتن  ناسر  مایپ  هنافـسأتم  اما  .دناسرب  ارزولا  سیئر  تسد  هب  ًاصخـش  ار  نآ  هک  دش  فظوم  همان  نیا 

.دبایب دوخ  راک  رتفد  رد  ار 

.دنامب رظتنم  دش  هداد  روتـسد  ناسر  مایپ  هب  دوب و  هسلج  رد  ارزولا  سیئر  درک ، هعجارم  يو  راک  رتفد  هب  ًاددجم  هک  ینامز  دعب  زور 
، قرش روما  رد  يو  نواعم  ، (2) ینپینام ياقآ  هارمه  هب  ایناتیرب  راتخمریزو  نرول  یسرپ  رس  ات  تسشن  راظتنا  هب  مین  تعاس و  کی  يو 

دایرف هتخادـنا و  نیمز  يور  ار  نآ  تئارق ، زا  سپ  يو  داد و  ارزولا  سیئر  تسد  هب  ار  همان  ناسر  مایپ  سپـس  .دـش  جراـخ  هسلج  زا 
هتفگ نایم  رد  .تشاد » ربخ  همان  نیا  دافم  زا  نم  زا  شیپ  دوب و  اجنیا  مین  تعاس و  کی  ایناتیرب ) راتخمریزو  هب  هراـشا   ) درم نیا  : » دز

ار دادرارق  نیا  نم  .دننک  یم  هچ  دـینک  هاگن  .منک  دامتعا  اه  ییاکیرمآ  نیا  هب  مناوت  یمن  نم  : » دـش هدینـش  زین  تالمج  نیا  وا  ياه 
قح اهنآ  .تفریذپ  مهاوخن 

Peel - 1
Monypenny - 2
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ات دراد  هاگن  هرمحم  رد  ار  کمرک  کم  لنلک  هک  داد  روتـسد  وپـسلیم  رتکد  هب  ًاروف  يو  .دننک » تلاخد  نم  شترا  روما  رد  دـنرادن 
.دوش (1) هدناجنگ  دادرارق  رد  هرکاذم و  دروم  ناخاضر ] يارب   ] لوبق لباق  طورش  هک  ینامز 

یم 1924 رد  دوخ  نارـس  ندش  هتـشک  لابند  هب  اهرل  .دش  هدهاشم  ناریا  بونج  رد  یمارآان  زا  ییاه  هناشن  لاس 1924 ، ناتسبات  رد 
تکرـش هکنیا  زا  سپ  صوصخ  هب  دـندوب ؛ یـضاران  یکاش و  زین  اه  يرایتخب  .دـندرک  یم  ینامرفان  یـشکرس و  نانچمه  لصف 7 ) )
دـسیون یم  دوخ  ياه  شرازگ  زا  یکی  رد  يروم  .درک  تخادرپ  اهنآ  هب  ررقم  نازیم  زا  رتمک  داد و  ناشبیرف  ناریا ، سیلگنا -  تفن 

.یـس .ویلبد  اـب  هدرک ، یگدـنز  بونج  رد  يراـیتخب  ریاـشع  ناـیم  رد  هتفه  شـش  تدـم  هب  هک  ییاـکیرمآ  ناراـگنربخ  زا  یکی  هک 
.تسا ییایناتیرب  مناـخ  نیا  هک  درک  رکف  ًاهابتـشا  یلریف  درک و  تاـقالم  نارهت ، رد  ناریا  سیلگنا -  تفن  تکرـش  ریدـم  ، (2) یلریف

: تفگ نینچ   (3) نوسیره مناخ  هب  یلریف 

نیا تفن  ياه  هاچ  یکیدزن  رد  ریاشع  نیا  هک  ارچ  دراد ، يراـیتخب  ریاـشع  تـالوحت  هب  يرفاو  هقـالع  ناریا  سیلگنا - تفن  تکرش 
عنام دشوک  یم  ناشیا  زا  ینابیتشپ  تیامح و  اب  تکرـش  نیا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  یم  یگدـنز  ناریا  بونج  رد  تکرش 

هک دوب  هدرک  رارقا  اراکـشآ  نوسیره ] مناـخ  اـب  وگتفگ  رد  ، ] یلریف ياـقآ  .دوش » يزکرم  تلود  لرتنک  ریز  رد  ناـشیا  ندـش  مضه 
نیا .دراذگب  هالک  اهنآ  رـس  يرایتخب  تفن  تکرـش  ياهدـمآرد  دـصرد  لوـق 3  نداد  اـب  تسناوـت  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تـکرش 

ياج 3 هب  اه  يرایتخب  اما  .دنیآ  یم  باسح  هب  ردام  تکرـش  یعرف  تکرـش  ود  ، (4) نشیرولپسکا تسرف  تکرش  هارمه  هب  تکرش 
یکی .دننک  یم  بسک  ار  تکرـش  ياهدمآرد  زا  یکدـنا  دـصرد  اهنت  دـنریگ ، یم  دـندرک  یم  رکف  دادرارق  ساسا  رب  هک  يدـصرد 

هک داد  ربخ  يروم  هب  دوب ، هدرب  رـس  هب  اه  يرایتخب  نایم  رد  یتدـم  زین  وا  هک   (5) رپوک مایرم  مان  هب  ییاکیرمآ  ناراـگنربخ  زا  رگید 
رگید اه و  يرایتخب  زا  يرادربهالک 

ربماسد 1923 خروم 8  ، 891.51A/135 هرامش 317 ، دلفنرک ، شرازگ  - 1
W.C. Fairley - 2

Harrison - 3
First Exploration - 4
Merriam Cooper - 5
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.دوش کیرحت  تدـش  هب  اهنآ  یـسیلگنادض »  » تاساسحا هدـش و  نیگمـشخ  اه  يرایتخب  اـت  تسا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لـئاسم ،
تاـیلام نداد  و  لاس 1922 ، رد  شیاهورین  ماـع  لـتق  ناربج  هب  دـنا  هداد  هزاـجا  ناـخاضر  هب  اـه  یـسیلگنا  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـنآ 

هک نئوژ 1924  لیروآ و  ياه  هام  رد  .دـنک  لیمحت  ریاـشع  رب  ار  ینیگنـس  تمارغ  ییاـکیرمآ ، یلاـم  ناراشتـسم  هورگ  هب  ناـشیاه 
هرمحم خیـش  اهرل و  يراکمه  اب  ریاشع  زا  هتـسد  نیا  هک  دوب  نیا  زا  تبحـص  درب ، یم  رـس  هب  نیـشن  يرایتخب  قطانم  رد  رپوک  ياقآ 

.دنروآ تسد  هب  یناریا  لقتسم  لیا  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هاگیاج  رگید  راب  کی  دندرک  یم  شالت 

دنتسه یعدم  دندرگ  یمزاب  زاوها  زا  یگزات  هب  هک  يدارفا  .تسوگآ   31 نارهت ، : » داد شرازگ  وکسم  میس  یب  ربماتپس 1924  رد 1 
ماظن هراوس  هدرک و  مالعا  یماظن  تموکح  زاوها  رد  يو  .تسا  هتساخ  اپ  هب  ناریا  تلود  هیلع  اراکـشآ  هرمحم ) خیـش   ) لعزخ خیش 

وا اب  هک  ار  یتلود  نادنمراک  زا  يرامش  خیش ، نمض  رد  .دننک  یم  تیامح  وا  زا  حلـسم  ًالماک  هناخپوت  یهرز و  گنه  دنچ  برع و 
خیش ...و .  هیلام  ترازو  نادنمراک  زا  یکی  هناخ ، تسپ  سیئر  كرمگ ، هرادا  لوئـسم  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  دیعبت  دنتـشاد  فالتخا 

هک تسا  عیاش  يرادا  یمـسر و  لفاحم  رد  .دنک  كرت  ار  ناتـسزوخ  هک  هدرک  هیـصوت  لحم  رد  رقتـسم  شترا  هدـنامرف  هب  نینچمه 
ینامرف رابتعا  ناریا  تلود  هک  تیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دنا  هدیـسر  شزاس  هب  هدرک و  قفاوت  رگیدکی  اب  يزکرم  تلود  خیش و 

هک ار  یکالما  تسا  زاجم  يو  .تشاد  دهاوخ  رایتخا  رد  ار  يدودحمان  تازایتما  خیـش  دنک ، یم  دـییأت  تسا  خیـش  تسد  رد  هک  ار 
ربتعم زونه  هک  ياچنمکرت  دادرارق  قبط  رب  هک  درخب  ییاهزیچ  ناگناگیب  زا  زین  و  دـشورفب ؛ ناـگناگیب  هب  دراد  رارق  ناریا  كاـخ  رد 

« .تسا عونمم  تسا ،

میـس یب  تسوگآ  خـیرات 31  رد  : » دزاس یم  رـشتنم  راـبخا  نیا  در  رد  ار  ناـخاضر  ياـه  هتفگ  ربماتپس 1924  رد 3  ناریا  هماـنزور 
نآ در  رد  يا  هیمالعا  تخاس  مزلم  ارم  نآ  ندوب  ساسا  هیاپ و  یب  هک  تخاس  رشتنم  ناتسزوخ  عاضوا  دروم  رد  ار  یشرازگ  وکـسم 
هب رضاح  لاح  رد  نیا  رب  هوالع  .تسا  هدادن  خر  ناتسزوخ  رد  هدرک  شرازگ  وکسم  میس  یب  هک  یثداوح  زا  کی  چیه  .مزاس  رشتنم 

رماوا هب  یمارتحا و  یب  یتلود  نادنمراک  هب  دناوتب  هک  تسا  هدشن  ضیوفت  يرایتخا  نینچ  یصخش  چیه 
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نیمز تلود ، هزاجا  هب  هرمحم ) خیش  بقل   ) سدقا رادرـس  هک  تسا  هدمآ  شرازگ  نیا  رد  نینچمه  .دنک  یهجوت  یب  يزکرم  تلود 
زین اه  هتفگ  نیا  هک  میوگب  دـیاب  تسا ؛ هدرک  لقتنم  ناشیا  هب  ار  اهنآ  هلماعم و  ناگناگیب  اب  تسا  ناریا  تلود  هب  قلعتم  هک  ار  ییاـه 

نینچ شورف  هدـش و  رداـص  دـیکا  روتـسد  اـه ، هتفگ  نیا  فـالخرب  .درادـن  یتـسرد  ساـسا  هیاـپ و  هجو  چـیه  هب  هتـشادن و  تحص 
(1) .اوق لک  هدنامرف  گنج و  ریزو  ارزولا ، سیئر  اضر ، .تسا  هدش  عونمم  ناگناگیب  هب  یتالغتسم 

هرمحم خیش  شروش » »

: تسا یمهم  رایسب  بلاطم  يواح  ینغ و  رایسب  ربماتپس 1924 ، خیرات 24  هب  يروم  شرازگ 

یـسایس ناگدنیامن  عمج  رد  دش ، رازگرب  زورما  هک  یکیتاملپید  ینامهیم  رد  ارزولا  سیئر  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم 
هتـشادرب و شروش  هب  رـس  هرمحم  خیـش  هک  درک  مالعا  ًامـسر  ناتـسزوخ  ناتـسا  لاوحا  عاضوا و  یـسررب  رد  یجراخ و  ياهروشک 

هناـهب هب  درک و  كرت  ار  نارهت  هرظتنمریغ  تروص  هب  ربماتپـس  مشـش  رد  ارزولا  سیئر  ...تسا  هتخاـس  جنـشتم  ار  ناتـسزوخ  عاـضوا 
دنا هتـسناوت  اهورین  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  .تفر  دابآ  مرخ  هب  دـهد ، ناماس  ار  یماـظن  ياـهورین  شیارآ  ًاصخـش  دـهاوخ  یم  هکنیا 

نایاپ تلود  عفن  هب  لماکروط  هب  هلئاغ  نئوژ  رد 9  هک  دش  یم  روصت  دننک و  بوکرس  دوب ، هدش  زاغآ  هم  هام  زا  هک  ار  اهرل  شروش 
.دنا هدرکن  كرت  ار  هقطنم  زونه  اهورین  نیا  لاح  نیا  اب  .تسا  هتفای 

يو تسادیپ  هک  روط  نیا  لاح  نیع  رد  اما  درک ؛ رفس  دابآ  مرخ  هب  دوخ  نایماظن  شیارآ  نداد  ناماس  روظنم  هب  عقاو  رد  هپـسرادرس 
هچنانچ دنک و  یضار  ار  اهنآ  ناشتایاکش ، هب  یگدیـسر  اب  هدرک و  هرکاذم  رل  ياسؤر  اب  دناوتب  رفـس  نیمه  نایرج  رد  تسا  راودیما 

نینچمه .دنک  يریگولج  هرمحم  خیش  هوک و  تشپ  یلاو  يرایتخب ، هدروخ  تسکش  ریاشع  اب  نانآ  یلامتحا  يراکمه  زا  دوش  رـسیم 
دض و رابخا  تارکاذم  نیا  هجیتن  زا  اما  تسا ، هتسشن  وگتفگ  هب  یلاو  اب  ارزولا  سیئر  هک  تسا  هدش  صخشم 

ربماتپس 1924 خروم 21  ، 891.00/1305 هرامش 650 ، همیمض ، يروم و  شرازگ  - 1
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رایسب اه  یسیلگنا  هک  داد  ربخ  نم  هب  تسا ، هدش  نارهت  دراو  یگزات  هب  هک   (1) رلوف رایلوسنک  نیا  رب  هوالع  .تسا  تسد  رد  یضیقن 
هب ار  دوخ  تعرس  هب  هک  تسا  هتفای  روتسد  نارهت  زا  زاریش  رد  ایناتیرب  لوسنکرـس  و  دنتـسه ، هپـسرادرس  زیمآدیدهت  درکیور  نارگن 

يرگیجنایم اب  ات  دنزادنیب ؛ قیوعت  هب  ار  دوخ  تایلمع  هک  دهاوخب  دنا ، هدش  هلمح  هدامآ  کنیا  مه  هک  ییاهورین  زا  هدـناسر و  هقطنم 
راکتبا هتفرگ  میمصت  و  هداتسیا ، نآ  لباقم  رد  اراکشآ  هدرک و  در  ار  اه  یـسیلگنا  داهنـشیپ  خیـش  .دبای  نایاپ  ارجام  افـص  حلـص و  و 

دروآ نوریب  دوخ  بیج  زا  ار  ییاه  مارگلت  ارزولا  سیئر  زورما ، سنارفنک  رد  .دـنک  لالقتـسا  مالعا  دریگ و  تسد  هب  دوخ  ار  لـمع 
هداد روتـسد  هدش و  ربخاب  ارجام  نیا  زا  يو  هک  تفگ  ارزولا  سیئر  .دوب  هدرک  لاسرا  نارهت  رد  فلتخم  ياه  ترافـس  هب  خیـش  هک 
فرظ اه  مارگلت  نیا  اما  دـنک ؛ حرطم  سلجم  هجراخ و  ترازو  اب  ار  عوضوم  ات  دوش  هتفرگ  اـه  مارگلت  نیا  لاـسرا  يولج  هک  تسا 

، هپسرادرس رفس  نامز  هب  هجوت  نودب  خیش  هک  دوب  نیا  هتفشآ  عاضوا  نیا  زا  رلوف  تشادرب  .دیسر  دنهاوخ  دصقم  هب  هدنیآ  زور  دنچ 
رد ار  يا  هدرتسگ  تاعیاش  يو  .تسا  هداتفا  وپاکت  هب  هقطنم ، مدرم  دزن  دوخ  ذوفن  راـبتعا و  ظـفح  يارب  تفرگ و  میمـصت  هنـالوجع 

بهذم هب  هنانمـشد  يدرکیور  تسا و  هدرک  بصغ  ار  تخت  جات و  هاش  بایغ  رد  هپـسرادرس  دـش  یعدـم  درک و  شخپ  مدرم  نایم 
مارگلت لاسرا  اب  تشگ و  نامیـشپ  دوخ  يرـسدوخ  يزاـبجل و  زا  خیـش  درک ، كرت  ار  داـبآ  مرخ  هپـسرادرس  هکنیا  ضحم  هب  .دراد 

لیالد يو  هک  ارچ  تسارجام ؛ زا  یفیعض  تشادرب  نیا  .دنک  عوجر  عفر و  ار  دوخ  ياه  يراکبارخ  درک  شالت  هنایوج ، حلـص  ياه 
هتفرگ هدیدان  تسا ، هتشگزاب  دنک ، متخ  ار  هلئاغ  هکنیا  نودب  هدش و  نامیشپ  هلمح  ماجنا  زا  ارچ  هک  نیا  هپـسرادرس و  ینیـشن  بقع 
هجوت دروم  رایسب  گنج  ریزو  هاگیاج  رد  هپسرادرس  هک  ینامز  .تسا  اه  یسیلگنا  تسد  هب  اهیرایتخب  خیش و  تشونرـس  هتبلا  .تسا 

يدوبان ثعاب  هک  ییاج  ات  هن  هتبلا  دـنداد ؛ بیرف  ار  اهنآ  دـندرک و  تنایخ  اه  يرایتخب  لعزخ و  خیـش  هب  اـه  یـسیلگنا  دوب ، اـیناتیرب 
.دنوشب اهنآ  لماک 

دنشاب هتشاد  دوخ  رایتخا  رد  نارهت  رد  ار  هپسرادرس  دنتسناوت  یم  هک  ینامز  ات  ًاملسم 
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يزاب جل  هب  تسد  هپـسرادرس  هچنانچ  .دنروآرد  ناخاضر  لرتنک  نامرف و  تحت  ار  دوخ  ناگیامحلا  تحت  هک  تشادن  دوجو  یلیلد 
اه یسیلگنا  لمعلا  سکع  رگید  ییوس  زا  ...دنناروشب  يو  هیلع  ار  خیش  دنتـسناوت  یم  یتحار  هب  اه  یـسیلگنا  دز ، یم  يرـس  هریخ  و 

« .دراد يدودح  دح و  زین  خیش  زا  ایناتیرب  تیامح  هک  داد  ناشن  ناتسزوخ  رد  خیش  یبلط » ییادج   » هب تبسن 

: دراد ربرد  یبلاج  تاعالطا  يروم  شرازگ  ینایاپ  شخب 

مدرم زا  يرایسب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتشذگ ، راهب  رد  اهرل  زیمآ  هرطاخم  شروش  دروم  رد  ترافـس ، نیـشیپ  تالـسارم  هب  فطع 
تکرـش هب  یتفن  زایتما  ياطعا  رد   ) تسا هدوب  هپـسرادرس  ینامرفان »  » هب اه  یـسیلگنا  خساپ  شروش  نیا  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  ناریا 

مارآ هب  دـیما  یـسک  هک  دوب  هتفـشآ  نانچنآ  عاضوا  دـندش و  هرـصاحم  دابآ  مرخ  رد  یتلود  ياهورین  اـه  یمارآاـن  نیا  رد  رلکنیس .)
زکرمتم هقطنم  نآ  رد  ریبک  يایناتیرب  یسایس  نارومأم  زا  يدایز  رامش  نامز  نآ  رد  هک  دوب  هدش  عیاش  نینچمه  ...تشادن  نآ  ندش 

هب نداد  ناما  نآرق و  هب  ندروخ  مسق  زا  سپ  هپـسرادرس  هکنیا  هب  رظن  لاح  نیا  اب  .دندیگنج  یم  اهرل  عفن  هب  لدبم  سابل  رد  هدـش و 
هیلع ناریا  مدرم  هک  هنوگنآ  ماهتا  دروم  نیا  درک ، مادعا  ار  ناشیا  نارـس  زا  نت  هدزناپ  یم )  ) سرام خیرات 11  رد  يراکبیرف  اب  اهرل ،

رد هپـسرادرس  درکلمع  لاـبند  هب  اـهرل  تسکـش  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  .تسین  شریذـپ  عاـفد و  لـباق  دـنا ، هدرک  حرطم  اـیناتیرب 
گنز يو ، لاوما  مامت  هرداصم  و  هنطلـسلا ) لابقا   ) وکام یلاو  نداد  بیرف  مییوگب  هکنیا  رتهب  نتخادـنا و  ماد  هب  هتـشذگ و  ناتـسبات 
ربارب رد  رگا  هک  دـندش  هجوتم  اـهنآ  .درک  رایـشوه  رایـسب  ار  ناـنآ  دروآرد و  ادـص  هب  اـه  يراـیتخب  نینچمه  خیـش و  يارب  ار  رطخ 

زا تسا و  ایناتیرب  تسد  هب  ناشیا  تشونرـس  تیاهن  رد  هتبلا  .دروخ  دـنهاوخ  تسکـش  دوز  ای  رید  دـنوشن ، دـحتم  كرتشم ، نمـشد 
.دوش (1) کیدزن  دوخ  هتشذگ  نانمشد  هب  دنک  یم  شالت  تسا ، هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  هپسرادرس  هک  اجنآ 

؛ دروم رد  ربماتپس 1924 ، خیرات 30  هب  دوخ  شرازگ  رد  يروم 

نآ ياشفا  زا  تلود  نونکات  هک  یلیلد  دنک ؛ یم  شرازگ  هتفشآ  عاضوا  نیا  یعقاو  لیلد 

ربماتپس 1924 خروم 24  ، 891.00/1303 هرامش 657 ، يروم ، شرازگ  - 1
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کم .ویلبد  .يد  لـنلک  ياـه  هتـشون  رد  دروـم  نیا  رد  یتاـعالطا  .تسین » یبوـخ  هناـشن  نادـنچ  توکـس  نیا  هک  هدرک  يراددوـخ 
رد .تسا  هدـش  زاغآ  شیپ  هام  راهچ  زا  تالکـشم  نیا  هک  دـش  مولعم  : » دوش یم  هدـید  ییاکیرمآ ، يداصتقا  تأیه  سیئر  کمرک ،

کناب هب  یتنطلس  كالما  زا  یصخشم  تمسق  يراذگاو  لاح  رد  خیش  هک  دندش  هجوتم  نارهت  رد  يزکرم  تلود  تاماقم  نامز  نآ 
اه نیمز  نیا  هاش  نیدـلارفظم  بناج  زا  ینامرف  یط  يو  هک  دوش  یم  هتفگ  .تسا  ناریا  سیلگنا -  تفن  تکرـش  ناریا و  یهاشنهاش 

عنام ات  دش  راک  هب  تسد  تعرـس  هب  يزکرم  تلود  .دراد  ار  اهنآ  يراذـگاو  رایتخا  یمیدـق  نامرف  نیا  قبط  تسا و  هدـش  کلام  ار 
نیا هب  .دـنک  وغل  ار  اهنآ  شورف  رابتعا  هتفرگ و  سپ  ار  هدـش  هتخورف  ياـه  نیمز  درک  شـالت  نینچمه  دوش ؛ اـه  نیمز  رتشیب  شورف 
وغل هاش  نیدلارفظم  صخـش  طسوت  رودص ، زا  سپ  هام  کی  دنراد  رارق  ایرد  یگیاسمه  رد  هک  ییاه  نیمز  کیلمت  نامرف  هک  هناهب 

تساخرب تفلاخم  هب  ًاروف  دیـسر ، خیـش  شوگ  هب  يزکرم  تلود  تاماقم  بناج  زا  یتامادقا  نینچ  ربخ  هک  یماگنه  .تسا  هدیدرگ 
ثحب دروم  ياه  نیمز  دندیـشوک  یم  زین  ناشیا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش و  یم  تیامح  زین  اه  یـسیلگنا  بناج  زا  کش  نودـب  هک 

هب دوخ ، يارزو  زا  کی  چیه  اب  تروشم  نودب  هلصافالب و  يو  دش ، شرازگ  هپـسرادرس  هب  عاضوا  هک  یماگنه  .دنروآ  گنچ  هب  ار 
هب هجوت  اـب  هیـضق و  نیا  رد  رظن  تقد  اـب  کـمرک  کـم  لـنلک  .تسا  هدـش  یغلم »  » يو ناـمرف  هک  تفگ  وا  هب  دز و  فارگلت  خـیش 

تلود هک  تسا  نیا  لوقعم  لح  هار  دوب  دقتعم  يو  .درک  ریـسفت  زیگنا  فسأت  رایـسب  ار  هپـسرادرس  راتفرءوس  نیا  يدعب ، تالکـشم 
سپ هدـش ، هتخورف  هک  مه  ییاـه  نیمز  نآ  بجوم  هب  و  دـنک ، مـالعا  راـبتعا  یب  دوش  یم  لـماش  یلحاـس  تالغتـسم  هک  ار  ینیمارف 

زا دـش و  نارهت  مزاـع  ًاروف  زاوـها  رد  اـیناتیرب  لوـسنک  رـس  ، (1) لیپ یلدرا  ناـتیپاک  ناـخاضر ، مارگلت  هب  خـساپ  رد  .دوـش » هـتفرگ 
هقطنم نیا  رد  شروش  زورب  زا  راک  نیا  اـب   » دـننک و دـییأت  ار  خیـش  ناـمرف  راـبتعا  هک  درک  تساوخرد  ییاـکیرمآ  یلاـم  ناراشتـسم 

.مینزب تسد  امش  اب  تفلاخم  هب  هدرک و  تیامح  وا  زا  میوش  روبجم  دیاش   » هک داد  رادشه  لیپ  ناتیپاک  .دنروآ » لمع  هب  يریگولج 
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: دهد یم  همادا  يروم 

درک هپسرادرس  هجوتم  ار  دوخ  ياهراشف  ایناتیرب  ترافـس  دننک ، بلج  ار  ناراشتـسم  تیاضر  دندشن  قفوم  اه  یـسیلگنا  هک  اجنآ  زا 
اب ربماتپس  رد 11  ایناتیرب ، ترافـس  ياهروتـسد  زا  تعاطا  رد  ناخاضر  .دـش  میلـست  دروآ و  دورف  میظعت  رـس  لومعم  قبط  زین  وا  هک 

یمیمصت نینچ  هک  تسا  نشور  ًالماک  هتبلا  .درک  مالعا  ربتعم  ار  خیش  نیمارف  وغل و  ار  دوخ  نیشیپ  میمصت  خیـش  هب  یمارگلت  لاسرا 
نیا دمایپ  اهنت  هجیتن  رد  دوش ؛ رداص  نآ  دروم  رد  سلجم  يوس  زا  يا  هبوصم  تسیاب  یم  ادتبا  تسا و  جراخ  ارزولا  سیئر  هدهع  زا 

.دوب عاضوا  ندش  رتدب  مادقا ،

داجیا ییاکیرمآ  یلام  ناراشتسم  تمواقم  یگداتسیا و  هار  رـس  رب  يرگید  عنام »  » هیـضق نیا  ایناتیرب ، يرهاظ  يزوریپ  نیا  مغر  یلع 
شورف دـناوتب  يو  قیرط  نیا  زا  ات  دـننک  راذـگاو  ناتـسزوخ  رد  دوخ  يداصتقا  لماع  هب  ار  مزال  تارایتخا  دـندشن  قفوم  اـهنآ  .درک 

اما درک  وپـسلیم  هجوتم  ار  دوخ  ياهراشف  ایناتیرب  اذل  .دنام  یقاب  هدشن  لح  لکـشم  نیاربانب  .دنک » مالعا  ربتعم  ار  خیـش ) ياه  نیمز  )
ار دوخ  برع  نایوجگنج  هدامآ و  ار  یگنج  تاودا  گنفت و  اه ، یسیلگنا  کیرحت  هب  هتبلا  خیش ، نامز  نیمه  رد  : » دیـسرن هجیتن  هب 

« .دزیخرب تمواقم  هب  يزکرم  تلود  لباقم  رد  ات  درک  زیهجت 

ياهترافـس هب  نینچمه  يو  .دننکب » يراک  رگیدکی  یتسدمه  اب  ات  ددرگزاب  ناریا  هب   » تساوخ وا  زا  هاشدمحا  هب  یمارگلت  رد  خـیش 
رد 13 خیـش  مارگلت  .تخاـس  مهتم  ینید  لوـصا  ضقن  هب  ار  وا  دـناوخ و  بصاـغ  ار  ناـخاضر  دز و  فارگلت  یجراـخ  ياـهروشک 

هناملاظ راـتفر  مدرم و  هقح  قوقح  ضقن  اـب  ناـخاضر ] ] يو : » تسا رارق  نیا  زا  دـش  فیقوت  ناـخاضر  روتـسد  هب  هک  ربماتپس 1924 
رارق راشف  تحت  ار  نویلم  تسا ؛ هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  یـساسا  نوناق  ناریا و  مدرم  یبهذم  لوصا  ریخا ، هام  دنچ  رد  صوصخ  هب  دوخ ،
هتشاد اور  یتمرح  یب  روشک  نیا  هننقم  هوق  هب  تبسن  هدرک ؛ دیعبت  ار  ینید  ناربهر  هدز ؛ زاب  رـس  شیوخ  تکلمم  هب  تمدخ  زا  هداد ؛

.تسا هداد  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  مدرم  یعقاو  ناگدنیامن  ناج  و 

يدـیماان رقف و  يوـس  هب  ار  ناریا  ياوـنیب  مدرم  جـیردت  هب  تورث ، يروآ  عـمج  هب  شنوزفازور  صرح  زا  يوریپ  اـب  يو  تیاـهن ، رد 
ار هپس  رادرس  تسا ، هتفرگ  مان  تداعس » مایق   » هک شبنج ، نیا  ناربهر  ام ، روکذم ، لیالد  هب  هجوت  اب  .دهد  یم  قوس  رتشیب 
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تنایخ و هب  نداد  نایاپ  روظنم  هب  و  مینک ؛ یم  مـالعا  ناریا  روشک  مدرم و  هقح  قوقح  ضقاـن  و  ناریا ؛ تلود  تخت  جاـت و  بصاـغ 
یساسا نوناق  ددجم  رارقتسا  ناریا ؛ يدنمتداعس  يدازآ و  ناریا ؛ مدرم  تیلم  هب  ندیـشخب  توق  روشک ؛ تاجن  درف ؛ نیا  روج  ملظ و 

ققحم يارب  یشالت  چیه  زا  داب ، وا  يادف  ام  همه  ناج  هک  ناریا ، هاشنهاش  تشگزاب  يارب  طیارش  ندرک  ایهم  هطورـشم و  تموکح  و 
.مینک (1) یمن  راذگورف  اه  هتساوخ  نیا  نتخاس 

ربخ نم  هب  یصوصخ  یتاقالم  رد  ربتکا  موس  رد  يو  : » درک تاقالم  سیراپ  رد  هاشدمحا  اب  هدحتم ، تالایا  هب  تشگزاب  رد  دلفنرک 
.تسا هدیسر  وا  تسد  هب  هوک ، تشپ  یلاو  يوس  زا  يرگید  هرمحم و  خیش  بناج  زا  یکی  مارگلت  ود  هتـشذگ  هتفه  ود  یط  هک  داد 

(2) .دنتسه هاش  تشگزاب  و  بصاغ »  » ناخاضر يرانکرب  ناهاوخ  دارفا  نیا  يود  ره 

ربماتپس 1924 رد  یسایس  عاضوا 

اب : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  كارا  رد  يا  هثداح  زا  يروم  .دـش  ناتـسرل  مزاع  ناخاضر  ربماتپـس  مشـش  رد  دـش ، رکذ  هک  روطناـمه 
رد ار  ناریا  مدرم  تشونرـس  نونکا  هک  ار  يدرم  تیـصخش  اما  دشابن ، گرزب  نادنچ  دوخ  يدوخ  هب  تسا  نکمم  هثداح  نیا  هکنیا 

چیه نارادنامرف  دوب ، هدش  دابآ  مرخ  یهار  هرظتنمریغ  تروص  هب  هپـسرادرس  هک  اجنآ  زا  .دـنک  یم  فیـصوت  یبوخ  هب  دراد ، تسد 
شوخ يارب  رهش  نیذفنتم  اهرهش و  نیا  نارادنامرف  اذل  .دندوبن  ربخاب  يو  رفـس  زا  دنتـشاد ، رارق  وا  ریـسم  رد  هک  ییاهرهـش  زا  کی 

نیا زا  هپـسرادرس  .دـننز  یم  یمادـقا  نینچ  هب  تسد  هاش  زا  لابقتـسا  رد  مدرم  ًالومعم ] [ ؛ دـندشن جراخ  رهـش  زا  يو ، هب  ییوگدـمآ 
.دندیـسر شروضح  هب  نایعا  رادـنامرف و  تفر ، یم  هار  رازاب  رد  مدرم  هوبنا  نایم  رد  هک  یماگنه  دـیدرگ و  دونـشخان  رایـسب  تلفغ 

هجاوم هپسرادرس  ییوگدب  ازسان و  اب  اما  دیناسر  هپسرادرس  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالـس  يادا  يارب  كارا ، رادنامرف  هنطلـسلا ، خروم 
هب هداد و  رارق  متش  برض و  دروم  ار  هدز  تشحو  رادنامرف  ًاصخش  هپسرادرس  .دش 

ربماتپس 1924 خروم 30  ، 891.6363/553 هرامش 665 ، يروم ، شرازگ  - 1
ربتکا 1924 خروم 6  ، 891.001/59 هرامش 4479 ، دیفس ، خاک  شرازگ  - 2
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هب يدـب  رایـسب  رثا  هثداح ، نیا  تفر ، یم  راـظتنا  هک  روطناـمه  .ددرگزاـب  نارهت  هب  ًاروف  هدرک و  كرت  ار  دوخ  تسپ  داد  روتـسد  وا 
یمن دوخ  نایم  رد  ار  تنوشخ  هک  دنتسه  یمدرم  اه  یناریا  .درک  کیرحت  هپسرادرس  هیلع  تدش  هب  ار  تاساسحا  و  تشاذگ ؛ ياج 
ياطخ زا  زین  ناگرزب  نیا  هک  یطرش  هب  اما  دننک ؛ یم  ارادم  نآ  اب  ددرگ  رداص  ینشخ  راتفر  ناشناگرزب  بناج  زا  هچنانچ  دنریذپ و 
يدرف ناونع  هب  هپـسرادرس  رابتعا  یهاوخ ، يروهمج  شبنج  ندروخ  تسکـش  زا  سپ  .دـننک  هشیپ  یگدوشخب  دـنرذگرد و  ناـشیا 

زور هب  زور  هپسرادرس ، درکلمع  دعب  هب  نامز  نآ  زا  تخیر و  ورف  تسکش و  مه  رد  دوب ، ریذپان  هشدخ  رایسب  هک  هزنم ، راکتسرد و 
ار دوخ  نیـشیپ  تردـق  نآ  زا  یکدـنا  درک  شالت  یماظن  تموکح  هب  لسوت  اب  هپـسرادرس  هکنیا  اـب  .تسا  هدز  نماد  مدرم  ترفن  هب 

هدش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  رید  رایـسب  يو  هک  دنرواب  نیا  رب  مدرم  رتشیب  اما  دهاکب ، تیناحور  تردق  زا  درک  یعـس  یتح  دبایزاب و 
« .دنک یم  یط  ار  دوخ  یسایس ]  ] رمع ینایاپ  ياهزور  نونکا  و 

، دوخ تاراـیتخا  هزوح  رد  يو  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  : » دـسیون یم  نینچ  يروم ] ، ] ناـخاضر يراوخ  هوشر  داـسف و  دروـم  رد 
هب هتشذگ  لاس  ود  رد  يو  هک  تسین  یکش  لاح  ره  رد  .تسا  هدرک  سالتخا  رالد  هب 000/000/10  کیدزن  لاس  کی  تدم  فرظ 

تأرج سک  چـیه  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  تکلمم  عاـضوا  .تسا  هدروآ  مهارف  ار  یهوـبنا  تورث  تکلمم  نیا  یگتـسکشرو  تـمیق 
ار وا  لاوـما  دنتـسین  رداـق  زین  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  تأـیه  یتـح  دوـش و  وا  يرگلواـپچ  عناـم  دـنک و  تساوخزاـب  ار  وا  دـنک  یمن 
اب ار  نآ  ناوت  یمن  اما  تسا ، نایناریا  ناریا و  یتخبدـب  هیام  لاس ، ره  رد  ناموت  رازه  دـنچ  طقف  سالتخا  هکنیا  اب  .دـننک  یـسرباسح 

لاـس 1921 ياـتدوک  ناـمز  زا  ناوج  ياـه  لاربـیل  درک ؛ هسیاـقم  تیناـحور  تردـق  رب  هپـس  رادرـس  ندـش  هریچ  زا  یـشان  یتخبدـب 
هدرک دازآ  تیناحور  دنب  زا  ار  ناریا  هک  دندرک  یم  دای  یسک  ناونع  هب  وا  زا  دنتسناد و  یم  يدازآ  يدانم  ار  هپـسرادرس  ءایـضدیس ،

هک دـش  ببـس  يو  تنایخ  .دـنناد  یم  هعجاف »  » نیا ببـسم  روشک و  هب  نئاـخ  ار  وا  نونکا  اـما  .تسا  هدناکـشخ  ار  تنطلـس  هشیر  و 
« .دماجنا لوط  هب  اهلاس  نآ  زا  نتفای  تاجن  تسا  نکمم  هک  ددرگزاب  رجحت  کیرات  نارود  هب  رگید  راب  تکلمم 

نادوجآ ناخ ]  ] هللا حور  درگرـس  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  يو  .دنک  یم  نایب  ار  ناوج » ياه  لاربیل   » نیا زا  یکی  هاگدـید  سپـس  يروم 
هک یناوج  ياه  لاربیل  هاگدید  رتشیب  حیضوت  يارب  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  هجهللا ،» حیرص  ییاهب  کی   » ناخاضر و صوصخم 
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نم ربماتپس ، رد 25  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هجراخ  ترازو  هجوت  دروم  رایسب  شرازگ  نیا  هک  متسه  نئمطم  دش ، هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد 
لتق زا  سپ  هک  تسا  یـصخش  ناـخ  هللا  حور  .میتسـشن  وـگتفگ  هـب  ارزوـلا ، سیئر  صوـصخم  نادوـجآ  ناـخ ، هللا  حور  درگرـس  و 

تیعقوم نآ  رد  ناخ  هللا  حور  درگرس  هک  دوب  بلاج  رایسب  نم  يارب  .تسا  هدش  هراشا  يو  هب  اهراب  ترافس ، تالـسارم  رد  يربمیا 
؛ تشاد راظتنا  هپس  رادرس  زا  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هک  تشاد  راهظا  يو  .درک  یم  حیرشت  نم  يارب  ار  دوخ  هدنیآ  ياه  همانرب  مامت 

يراذگ هیامرس  ییاپورا  ياه  کناب  رد  عمج و  یفازگ  لام  هک  تسا  نیا  وا  هتـساوخ  اهنت  تسا و  دیماان  نویفا و  هب  داتعم  يدرم  يو 
يو تینما  هک  تساوخ  نم  زا  یگداس  يور  زا  ناخ  هللا  حور  درگرس  .دوش  جراخ  روشک  زا  تخیر  مه  هب  عاضوا  هک  ینامز  دنک و 

زا سپ  دتفا و  یم  هار  هب  ییاتدوک  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  دوب  دـقتعم  يو  هک  ارچ  منک ؛ نیمـضت  هپـسرادرس  هشقن  يارجا  نامز  رد  ار 
هحفـص زا  یگمه  فارـشا  نایعا و  نویناحور و  هارمه  هب  هپـسرادرس  هرود  نیا  رد  ددرگ و  یم  مکاح  روشک  رب  رورت  تموکح  نآ ،

نیمه هب  اما  دـنک ، یم  دادـملق  ساسا  هیاپ و  یب  ار  ییاه  هماـنرب  نینچ  یبرغ  نهذ  کـی  هک  یلاـح  رد  .دـش  دـنهاوخ  وحم  راـگزور 
يرایـسب ایناتیرب ، يروف  تلاخد  دوبن  رگا  دـیناسر و  ماجنا  هب  ار  نآ  تیقفوم  اب  دز و  اتدوک  هب  تسد  نیدلاءایـضدیس  هک  دوب  یناسآ 

درادن ییاکتا  هطقن  چیه  هپسرادرس  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  الاب  تاعالطا  لاح  ره  هب  .دندش  یم  ماع  لتق  روشک  فارشا » نایعا و   » زا
(1)« .تسا یگرزب  رایسب  تارییغت  نتسبآ  ناریا  عاضوا  هک  تسا  نیا  رگنایب  تسا و  هدز  هیکت  لزلزتم  رایسب  یهاگیاج  رب  و 

تسد ربماتپس 1926  رد  نیدالوپ  هئطوت  يارجام  رد  ناخ  هللا  حور  درگرس  هک  ارچ  تسا ، هجوت  لباق  رایسب  یتاهج  زا  الاب  يوگتفگ 
.تسا هدش  رکذ  لیصفت  هب  لصف 11  رد  ارجام  نیا  تشاد ؛

مازعا هدامآ  زین  يرگید  رامـش  تسا و  هدرک  مازعا  ناتـسرل  هب  یماظن  رازه  هس  ناریا  تلود  هک  دنک  یم  شرازگ  يروم  دعب  یکدنا 
.دتسیاب بصاغ ،» [ » ناخاضر  ] لباقم رد  ات  هتسویپ  خیش  هب  هرمحم  رد  عولخم ، هاش  یلعدمحم  ناردارب  زا  یکی  هلودلارالاس ، .دنتسه 

هک دوب  نئمطم  هدرک و  ینارگن  زاربا  عوضوم  نیا  زا  ایناتیرب  ترافس  رادراک 

ربماتپس 1924 خروم 28  ، 891.00/1306 هرامش 663 ، يروم ، شرازگ  - 1
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ياقآ : » دـیازفا یم  هراب  نیا  رد  يروم  .دـناروشب » يزکرم  تلود  هیلع  ار  هرمحم  خیـش  تسا  نکمم  ، » خیـش هب  هلودـلارالاس  نتـسویپ 
یمن هرهب  یب  دوخ  ياه  تیامح  اه و  ییامنهار  زا  ار  خیـش  ینونک  راوشد  تیعقوم  رد  اـیناتیرب  هک  تشاد  راـهظا  اراکـشآ   (1) يووا

ناتـسزوخ رد  یمظن  یب  هنوگره  هک  ارچ  دهد ؛ یم  ماجنا  دـشاب  هتـشاد  ناوت  رد  هک  يراک  ره  وا  نتـشاد  هاگن  مارآ  يارب  دراذـگ و 
اه هاچ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دنک  دراو  ناریا  سیلگنا -  تفن  تکرـش  تفن  ياه  هاچ  هب  يریذپان  ناربج  تراسخ  تسا  نکمم 

خیـش هپـسرادرس و  هک  هتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  اـیناتیرب  هک  درک  دـیکأت  يو  .دـنراد  اـیناتیرب  تلود  يارب  یتاـیح  تیمها 
اما .تسا  هدرک  هحلاصم  هپسرادرس  اب  هدمآ و  نییاپ  دوخ  عضوم  زا  اهراب  خیش  نایم  نیا  رد  و  دنریگ ؛ شیپ  رد  يرت  لوقعم  درکیور 

هدـش و يو  یفنم  يریگ  تهج  هب  رجنم  تسا و  هتخیگنارب  ار  خیـش  نظءوـس  هک  تـسا  هدز  یتـکرح  هـب  تـسد  هپـسرادرس  راـب ، ره 
خیـش هپـسرادرس و  نایم  یطرـش  هب  اهنت  ایناتیرب  هک  دـش  رکذـتم  همادا  رد  يووا  ياـقآ  .تسا  هدرک  دـیدهت  گـنج  هب  ار  هپـسرادرس 
رابتعا ینعم  هب  نیا  هک  دنک ؛ نیمضت  دییأت و  ار  خیش  نیشیپ  تیعضو  ناریا  تلود  هک  دهد  یم  یتشآ  ار  اهنآ  دنک و  یم  يرگیجنایم 

هک دوب  قوقح  قح و  نیمه  راـکنا  دریگ ؛ یم  قلعت  خیـش  هب   (2) روکذـم نامرف  هطـساو  هب  هک  تسا  یقوقح  لماک  ارچ و  نوچ و  یب 
رد رل  ریاشع  نارـس  زا  نت  هدزناپ  مادعا  نامرف  رودص  هپـسرادرس و  تسیاشان  مادـقا  تشاد  راهظا  يو  ...تخادـنا  هار  هب  ار  عازن  نیا 
دنک شالت  هدرک و  رطخ  ساسحا  هدروخلاس  خیش  نیا  هک  دش  بجوم  یتلود ، ياهورین  زا  اهرل  تسکش  لابند  هب  هتـشذگ و  یم  هام 

، ناریا هب  يو  تشگزاب  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب   » هلودلارالاس تشگزاب  زا  سپ  .دـهد » تاجن  ار  دوخ  ناج  دوش ، رید  هکنآ  زا  شیپ  ات 
هک تسا  یناوج  یناحور  کلملا ، ماقم  مئاق  نامه  روکذم ، درف  .دشاب  یم  ارزولا  سیئر  یسایس  رواشم  باوصان  ياه  هرواشم  هجیتن 

نیا ناسوساج  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  يرازت  هیـسور  طوقـس  نامز  ات  يو  .دور  یم  رامـش  هب  یناریا  کی  هجرد  ياـه  ناـتالراش  زا 
و ددرگزاـب ؛ ناریا  هب  هک  دـنک  توعد  هلودـلارالاس  زا  هک  درک  داهنـشیپ  ناـخاضر  هب  ناوج  یناـحور  نیا  .دـش » یم  دادـملق  روشک 

هفاضا درک و  مالعا  ناریا  هب  ار  دوخ  دورو  خیرات  دادغب  زا  یمارگلت  رد  هلودلارالاس  .درک  لوبق  ًاروف  ارزولا  سیئر 

Ovey - 1
( راتساریو  ) .تشاد تسد  رد  هاش  نیدلارفظم  زا  خیش  هک  تسا  ینامرف  روظنم  - 2
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دـش ثعاب  و  [ ؛ درک روخلد  ار  هلودلارالاس  ناخاضر ، خساپ  .مینک » تاقالم  ار  فرـشا  ترـضح  هک  دـش  میهاوخ  لاحـشوخ  : » دومن
اب هک  دنراودیما  هپـسرادرس  نانمـشد  : » دیوگ یم  نینچ  يروم  هب  دروم  نیا  رد  دـهعیلو  .ددـنویپب  خیـش  هب  هتفر و  هرمحم  هب  يو  هک ]

(1)« .دنراذگب رگیدکی  تسد  رد  تسد  كرتشم  ینمشد  يدوبان  يارب  یتنطلس ، زاسرسدرد  نیا  دورو 

هجراخ ترازو  عالطا  هب  مرختفم  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  اهزور  نآ  تاعیاش  زا  ربتکا 1924 ، خیرات 23  هب  دوخ  هلسارم  رد  يروم 
هرمحم خیش  یلامتحا  شروش  زا  یـشان  تالکـشم  لح  يارب  ناریا  تلود  ایناتیرب و  ترافـس  تسا  هدش  عیاش  اهزور  نیا  هک  مناسرب 

رارق نیا  زا  هک  تسا  هدرک  حرطم  يا  هحلاصم  داهنشیپ  ارزولا  سیئر  هدیسر ، ياه  شرازگ  ربانب  .دنا  هدیـسر  قفاوت  هب  ناتـسزوخ  رد 
هب هـک  خیـش ، دـنزرف  لـجا  رادرـس  هـکنیا ، مود  دـنک ؛ مـهارف  ناریا  زا  ار  هرمحم  خیـش  جورخ  تامدـقم  اـیناتیرب  هـکنیا ، لوا  تـسا :

نیدب ات  دـنیزگ  تماقا  نارهت  رد  هدـش و  باختنا  خیـش  نیـشناج  ناونع  هب  تسا ، هدـش  سلجم  دراو  ناتـسزوخ  مدرم  زا  یگدـنیامن 
رد .دـنک  یمن  دـیدهت  ار  يزکرم  تلود  ناتـسزوخ ، رد  یـشاشتغا  ای  هناـبلط و  هیزجت  تکرح  هنوگ  چـیه  دوش  نئمطم  تلود  قیرط 
هک دنک  یم  نیمـضت  هتفریذـپ و  ار  ناریا  هیلع  ایناتیرب  يداصتقا  يواعد  زین  ناریا  تلود  ایناتیرب ، بناج  زا  تامدـخ  نیا  ماجنا  لباقم 
نم هکنیا  اب  ناریا ...) سیلگنا -  یتفن  تکرش  اب  یکارتشا  تروص  هب   ) دنک راذگاو  لیوا  درادناتسا  تکرش  هب  ار  لامـش  تفن  زایتما 

هکنیا نودـب  یتاعیاش  نینچ  هک  موش  رکذـتم  دـیاب  اما  منک  دـییأت  ار  تاعیاش  نیا  تحـص  هک  متـسین  یهاگیاج  رد  رـضاح  لاـح  رد 
هتفه ود  یط  ًاملسم  تاعیاش ، نیا  مقس  تحص و  زا  يادج  ...ددرگ  یم  شخپ  ناریا  مدرم  نایم  رد  تردن  هب  دشاب ، هتـشاد  یهیجوت 

تلود يالیتسا  هیلع  ناریا  هزرابم  همادا  هک  دندقتعم  يرایسب  هدش و  مکاح  ناریا  تلود  يرادا  لفاحم  رب  يدعاسمان  عاضوا  هتـشذگ 
نایماح هک  یعفانم  زا  هدیـشک و  تسد  اه  شـالت  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  ناریا  تلود  هک  تسا  نیا  هنـالقاع  تسا و  دـیدرتالب  اـیناتیرب 

رب .دنامب  هرهب  یب  یلاخ و  تسد  يزابجل ، تمواقم و  همادا  اب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  راک  نیا  دوش ؛ دنم  هرهب  دننک  یم  لصاح  ایناتیرب 
ماو 000/000/30 عفانم ،»  » نیا زا  روظنم  دش ، هئارا  نیا  زا  شیپ  هک  ییاه  شرازگ  ساسا 
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تسا و تلود  ود  قـفاوت  هب  طورـشم  ماو  نیا  تخادرپ  هتبلا  .تسا  هدـش  نآ  تخادرپ  هب  دـهعتم  سیلگنا  تـلود  هـک  تـسا  یناـموت 
ملـسم ددرگ  یعطق  ماو  نیا  تخادرپ  هچناـنچ  .دـشاب  یم  لاـس 1919  رد  ناریا  سیلگنا -  دادرارق  ياـیحا  یعوـن  هب  زین  نآ  تیهاـم 

تخادرپ ناریا  هب  گنج  ناـمز  رد  اـیناتیرب  تلود  هک  تسا  ییاـه  تخادرپ  شیپ  ددرگ  یم  حرطم  نآ  هیلع  هک  يواـعد  نیلوا  تسا 
هنامرحم ناریا  رد  يزار  چـیه  هک  اجنآ  زا  .دوش  یم  لماش  ار  روکذـم  ماو  زا  یهجوت  لباق  نازیم  رگید ، ياه  ماو  هوالع  هب  هک  هدرک 

ترازو هب  ار  رما  بتارم  هجیتن  رد  هک  دش  دهاوخ  هتشادرب  هدرپ  زین  زومرم  تاعیاش  نیا  زا  کیدزن  هدنیآ  رد  ًاملـسم  دنام ، یمن  یقاب 
(1) .درک » مهاوخ  شرازگ  هجراخ 

ربماون 1924 خیرات 8  هب  دوخ  هلسارم  رد  يروم  .تسا  هدوب  ساسا  هیاپ و  یب  ًالماک  تاعیاش  نیا  هک  دش  صخشم  يدنچ  زا  سپ  اما 
زاغآ ناتسزوخ  رد  اه  یمارآان  هکنیا  زا  سپ  هلصافالب  تشاذگ ، نم  رایتخا  رد  ورسخیک  بابرا  هک  یتاعالطا  ساسا  رب  : » دسیون یم 

هب یلح  هار  تالکـشم  نیا  لح  يارب  ایناتیرب  ترافـس  رادراک  دش ، رـشتنم  يا  هیمالعا  ارزولا  سیئر  دـض  رب  هکنیا  زا  سپ  دـیدرگ و 
تلاح هب  ار  عاضوا  هدرک و  مارآ  ار  خیـش  هک  دوش  یم  دهعتم  ناتـسلگنا  تسا : ریز  رارق  زا  نآ  ساسا  هک  درک  داهنـشیپ  ناریا  تلود 
یهدب نیا  .دنک  تخادرپ  ار  ریبک  يایناتیرب  هب  دوخ  هقوعم  ياه  یهدب  دوش  دـهعتم  زین  ناریا  تلود  هک  یطرـش  هب  دـنادرگزاب  يداع 

دوب رارق  تسا و  هدرک  تخادرپ  ناریا  تلود  هب  گنج  نامز  رد  ایناتیرب  تلود  هک  دوش  یم  ییاه  تخادرپ  شیپ  لماش  لصا  رد  اـه 
؛ دوب مهم  رایـسب  زایتما  ود  رابتعا  دـیدمت  ناهاوخ  اـیناتیرب  هک  نیا  رت  هجوت  لـباق  هتکن  .ددرگ  هیوست  ناریا  سیلگنا -  هماـنقفاوت  یط 

نینچ ناریا  تلود  هک  درک  هفاضا  ورسخیک  بابرا  .ناریا  یهاشنهاش  کناب  زایتما  بونج و  رد  ناریا  سیلگنا -  تفن  تکرـش  زایتما 
زاغآ زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  بیجع  رایـسب  .تسا  هدادـن  رارق  مه  یـسررب  دروم  یتح  هتفریذـپن و  یطیارـش  نینچ  اـب  ار  يدادرارق 
يارب نانچنآ  شنکاو  نیا  یتح  دنک ؛ هئارا  ناریا  تلود  تاماقم  هب  يداهنـشیپ  نینچ  ایناتیرب  يزکرم ، تلود  خیـش و  نایم  تافالتخا 

لَِبق زا  ات  تسا  هدـش  زاغآ  اه  یـسیلگنا  ریبدـت  هب  تاعزانم  نیا  مامت  هک  دـش  نظءوس  نیا  داجیا  ثعاب  هک  دومن  یم  بیجع  نایناریا 
« .دوش ایناتیرب  دیاع  يرمثرپ  عفانم  نینچ  نآ 
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درک مالعا  اراکـشآ   » يووا هک  درک  شرازگ  يروم  .دنک  ینابیتشپ  دوخ ، هیامحلا  تحت  ود  ره  زا  نامز ، کی  رد  درک  شالت  ایناتیرب 
رد ایناتیرب  ترافـس  تاماقم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندرک و  یم  دزـشوگ  خیـش  هب  ار  همزال  تامادـقا  بونجرد  ایناتیرب  تاـماقم  هک 

قیرط نیدب  دریذـپب و  ار  روکذـم  همانقفاوت  دـننک  عناق  ار  وا  هپـس  رادرـس  زا  ینابیتشپ  اب  ات  دـنتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شالت  مامت  نارهت 
تیعـضو تسا  مزال  هک  تشاد  دـیکأت  هراومه  دوخ  نخـس  ياج  ياج  رد  نینچمه  يووا  ياقآ  .دـندرگ  تخـس  یعازن  زاـغآ  عناـم 

هجوتم یتنطلس  نامرف  هطساو  هب  هک  تسا  یقوقح  مامت  نیمضت  ینعم  هب  نیا  هک  دریگ  رارق  تلود  نیمضت  دییأت و  دروم  خیش  نیشیپ 
اکیرمآ يداصتقا  ناراشتسم  .دروآ  دوجو  هب  ار  اه  يریگرد  تالکـشم و  نیا  مامت  هک  دوب  یتنطلـس  نامرف  نیمه  ياغلا  دوش ؛ یم  وا 

رد  (1)« .تسا میخو  نانچمه  عاضوا  اذل  دنا ، هدرکن  رداص  هنیمز  نیا  رد  یـصاخ  روتـسد  هدومنن و  دـییأت  ار  نیمارف  نیا  رابتعا  زونه 
نرول یـسرپ  رـس  تشگزاب  نامز  ات  دراد  میمـصت  هدرک و  در  ار  هرکاذـم  داهنـشیپ  خیـش  هک  داد  عالطا  يروم  هب  يووا  ربماون ، موس 

هدنهدرادشه رابخا  ساسا  رب  ربتکا 1924  رخاوا  رد  نینچمه  يروم  .تشگزاب  ناریا  هب  هام ، تشه  زا  سپ  یـسرپ  رـس  .دنامب  رظتنم 
، ناشیا دارفا  يرایتخب و  نارس  زا  نت  دنچ  هارمه  هب  هنطلـسلا  ماصمـص  رـسپ  دهاجمریما ، هک  دهد  یم  ربخ  دسر ، یم  نارهت  هب  هک  يا 

.دنا هتسویپ  خیش  هب 

« گنج ههبج   » يوس هب  ناخاضر  تکرح 

نامرف رد  .درک  دهاوخ  تاقالم  دربن  هنحـص  رد  ار  خیـش  هک  درک  مالعا  دـعب  زور  دـش و  بونج  مزاع  ناخاضر  ربماون 1924 ، رد 5 
نامرف شترا  هب  دیـسر ، پاچ  هب  يولهپ  هلجم  یماظن  هیرـشن  رد  دیـسر و  ناخاضر  ياـضما  هب  ربماون  رد 5  هک  هرامش 244 ، یماظن 
هجیتن رد  شترا و  هعـسوت  دشر و  عنام  هک  ار  هرمحم ) خیـش   ) يدس نیرخآ  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ياوق  عبانم و  مامت   » هک دش  هداد 

زا ناخاضر  .ما » هدش  ناهفـصا  مزاع  نونکا  رما ، نیا  ققحت  روظنم  هب  .دنکـشب  مه  رد  دوش ، یم  تکلمم  یگچراپکی  تمظع و  عنام 
ربماون رد 18  نهیم  هماـنزور  .تسا » بوـنج  رد  يو  تاـیلمع  یهدـنامرف  رقم  زاریـش  « ؛ درک تکرح  زاریـش  تمـس  هـب  زین  ناهفـصا 

لعزخ ندرب  نیب  زا  يارب  نم  : » دنک یم  رشتنم  ار  ناخاضر  هیمالعا 
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كاخ هب  شوش  ياـه  هبارخ  رد  هتـشک و  دـیاب  اـی  منک ، یم  دوباـن  ار  وا  موش و  یم  زوریپ  گـنج  رد  اـی  .موش  یم  دربن  نادـیم  یهار 
ارزولا سیئر  رگا  یتح  هک  تسا  نشور  ًالماک  لاح  نیا  اب  : » دسیون یم  نینچ  ناخاضر  ییامن  تردـق  دروم  رد  يروم  .موش » هدرپس 

يزاب بش  همیخ  کسورع  کی  زج  يزیچ  مه  زاب  یماظن ، هویـش  هب  هتبلا  دـشاب ، تکلمم  نیا  يارب  یمادـقا  ماجنا  هب  رداق  ناهاوخ و 
دهاوخ گنج  نیا  زوریپ  ًاموزل  يو  تسا ؛ بونج  رد  ایناتیرب  هشقن  زا  یئزج  دـنک و  یم  تکرح  اـه  یـسیلگنا  تساوخ  هب  هک  تسین 

رب یتلود  ياـهورین  يزوریپ »  » زا هک  ییاـه  شرازگ  مغر  یلع  .تسا  هدوب  ناـشیا  ياـه  هماـنرب  يارجا  هتـسیاش  هراومه  هک  ارچ  دوب ،
بونج عاضوا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـش ، رکذ  ـالاب  رد  هک  یماـظن  روتـسد  هب  هجوت  اـب  دـننک و  یم  تیاـکح  هرمحم  خیـش  نارودزم 
تمـس هب  ًاروف  دش و  دادغب  دراو  ربماون  رد 11  هک  دوب  نرول  یـسرپ  رـس  دورو  رظتنم  زیچ  همه  لاح ، ره  هب  .تسین » هار  هبور  نادنچ 

رد خیش  مجرتم  ناونع  هب  يو  .تسویپ  یسرپ  رس  هب  قرـش ، روما  رد  يو  نواعم  ، (1) دراواه يرفوئج  اجنآ  رد  .درک  تکرح  هرمحم 
شقن خیـش  ندروآ  لقع  رـس  يارب  یـسرپ  رـس  هک  دوبن  يراب  نیلوا  دش ، رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .تشاد  تکرـش  تارکاذـم 

، دـنک عضو  تایلام  خیـش  لاوما  رب  درک  شالت  راب  نیلوا  يارب  کمرک  کم  لنلک  هک  یناـمز  لاس 1923 ، رد  .درک  یم  اـفیا  یمهم 
یکدنا  (2)« .دنک هدامآ  هدنهد  ناکت  مهم و  قافتا  نیا  اب  ییورایور  يارب  ار  خیش  ات  دناسر  هرمحم  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  یسرپ  رـس  »
یـسراف نابز  هب  ًالماک  تسا و  هدرب  رـس  هب  ناریا  رد  لاس  هدزناپ  زا  شیب  دراواه  ياقآ  : » دوش یم  هدـناوخارف  دراواـه  يرفوئج  دـعب ،

؛ تسا هدش  لیدـبت  رهام  يداتـسا  هب  ناریا ] روما   ] رد هدرک و  كرد  یبوخ  هب  ار  ناریا  تسایـس  مهبم  هدـیچیپ و  لحارم  تسانـشآ و 
روما نواعم  ناونع  هب  اهنت  دراواه  ياقآ  يراج ، لاس  راهب  رد  نآ  كرت  نامز  ات  روشک  هب  يو  دورو  نامز  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
قرش روما  نواعم  بصنم  لاس 1922  راهب  رد   (3) ترامسا .ما  .ویلبد  ياقآ  هک  ینامز  زا  لاح  ره  هب  .تسا  هدرک  هفیظو  ماجنا  قرش ،

ترامـسا و لـیچرچ ، نوـچ  يدارفا  .تسا  هدرک  هفیظو  ماـجنا  تمـس  نیا  رد  یمـسرریغ  تروـص  هب  يو  تسا ، هتفرگ  هدـهع  رب  ار 
رظن هب  دنا و  هدرک  ناریا  لئاسم  هعلاطم  فرص  ار  دوخ  رمع  مامت  دراواه 
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مازعا یمدرم  يوس  هب  هچنانچ  دننک و  تمدـخ  دوخ  تلود  هب  نسحا  وحن  هب  دـنناوت  یم  هک  تسا  هاگیاج  نیا  رد  اهنت  هک  دـسر  یم 
تدم لوط  رد  دراواه  ياقآ  لاح ، ره  هب  .دنرب  یمن  شیپ  زا  ینادنچ  راک  دنرادن ، ییانـشآ  ناشیا  یگدنز  هویـش  نابز و  اب  هک  دنوش 
هتساوخ يارجا  رد  يو  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ناگناگیب  نینچمه  ناریا و  مدرم  نایم  رد  یندز  لاثم  یترهش  ناریا ، رد  دوخ  تمدخ 

هدوب دنبیاپ  یقالخا  لوصا  هب  هراومه  روشک ، نیا  رد  ناتسلگنا ) تلود   ) تیرتسا گنینواد  ياجبان  ياه  تسایـس  تاقوا  یهاگ  اه و 
.تشگزاب ناریا  هب  هرابود  لاس 1926  رد  يو  .دوب  هاتوک  رایسب  ناریا  زا  دراواه  ناوخارف »  » (1)« .تسا

يارب زین  ناخاضر  هدرک و  يرگیجنایم  لعزخ ] ناخاضر و   ] دوخ هیامحلا  تحت  ود  یتشآ  يارب  تسا  دـصرتم  نرول  هک  دـش  عیاش 
ساسحا ناخاضر  بایغ  رد  هک  سلجم  ناگدنیامن  درک و  رایشوه  ار  سلجم  تاعیاش  نیا  .تسا  هدش  هرمحم  مزاع  خیش  اب  هحلاصم 

رد ایناتیرب  ياج  یب  ياهتلاخد   » هب ًادیدش  سردم  هسلج  نیا  رد  .دنداد  لیکـشت  يا  هنامرحم  هسلج  ربماون  رد 16  دندرک ، یم  تردق 
[، هانپ نادزی   ] یضترم لارنژ  هب  یمارگلت  دش ، ربخاب  هسلج  نیا  يرازگرب  زا  ناخاضر  هک  یماگنه  .درک  ضارتعا  ناریا » یلخاد  روما 
وا هک  دهد  هزاجا  اه  یسیلگنا  هب  ای  دنک و  هحلاصم  خیش  اب  درادن  دصق  هجو  چیه  هب  هک  درک  مالعا  لاسرا و  نارهت ، یماظن  رادنامرف 

.دش سکعنم  تاعوبطم  رد  يا  هدرتسگ  تروص  هب  مارگلت  نیا  .دننک  ییامنهار  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار 

کلملاءاکذ ربـماون 1924 ، رد 18  .دـنهد  هحلاصم  هب  نت  يدودـح  ات  ناـخاضر  خیـش و  هک  دـش  ثعاـب  نرول  یـسرپ  رـس  تلاـخد 
خیش .درک  تئارق  دوب ، هدش  لدب  در و  خیـش  ناخاضر و  نایم  هک  ار  ییاه  مارگلت  نتم  ارزو ، تسایر  لیفک  هجراخ و  ریزو  یغورف ،

خساپ نینچ  زین  ناخاضر  .دش  ششخب  ناهاوخ  درک و  فارتعا  دوخ  هتـشذگ  تاهابتـشا  هب  هدش و  ناخاضر  میلـست  دوخ  مارگلت  رد 
میلست ناهاوخ  هتفریذپ و  ار  امش  تمادن  یهاوخرذع و  نم  .مدرک  تفایرد  زاریـش  رد  ار  امـش  مارگلت  نم  سدقارادرـس ، ياقآ  : » داد

نیا : » دـنک یم  تشادرب  نینچ  اه  مارگلت  نیا  زا  يروم   (2)« .اوق لک  هدنامرف  ارزولا و  سیئر  ناخاضر ، .متسه  امش  طرـش  دیق و  یب 
.داد خر  شیپ  لاس  کی  هک  دزادنا  یم  یثداوح  دای  هب  ارم  اه  مارگلت 
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زا تیاکح  هک  دز  ییاهتیلاعف  هب  تسد  اذل  دـنک ؛ عضو  تایلام  وا  لاوما  رب  تسا  ددـصرد  تلود  هک  دـش  هجوتم  خیـش  نامز  نآ  رد 
ربارب رد  وا  درک و  دـهاوخن  تیامح  وا  زا  ایناتیرب  ترافـس  هک  دـش  هجوتم  هدروخلاـس  خیـش  نیا  ربتکا 1923  رد 8  .تشاد  شروـش 

دنوادخ هاگرد  زا  : » درک لاسرا  هپسرادرس  هب  ار  لیذ  مارگلت  اذل  دوب ، دهاوخ  اهنت  ناتـسزوخ  هب  يزکرم  تلود  ياهورین  يور  شیپ 
اب مناد و  یم  دوخ  یماح  اهنت  ار  یلاعبانج  هک  ما  هتفگ  اهراب  اهراب و  نم  .دـنادرگ  زوریپ  امـش  هب  تمدـخ  رد  ارم  هک  مناهاوخ  ناـنم 

یمازعا و نوشق  هدنامرف  رادید  رظتنم  نینچمه  .دوب  مهاوخ  اجرباپ  امـش  هب  يرازگ  تمدـخ  رد  بلق  میمـص  زا  رایـسب و  یلاحـشوخ 
رما نیا  هک  دروآ ، گنچ  هب  ار  خیش  كالما  دوش  قفوم  يزکرم  تلود  رگا  : » دیازفا یم  يروم  .متـسه » یلاعترـضح  نیمارف  تفایرد 

دمآرد دنوپ  هنایلاس 250000  امرخ ، شورف  زا  اهنت  خیـش  هک  ارچ  دز ؛ دهاوخ  بیج  هب  یتفگنه  لوپ  ًانئمطم  تسا ، دیدرت  لحم  ًالعف 
هب زاریـش  زا  ار  لیذ  مارگلت  ناخاضر  ربماون 1924 ، رد 23  .درک  تحاران  ار  خیـش  طرـش ،» دیق و  یب  میلـست   » ياضاقت اما   (1)« .دراد

ناتـسزوخ دـصقم  هب  ار  نارهت  بناجنیا  دـیتسه  علطم  هک  روطنامه  نارهت ؛ نوشق ، لک  داتـس  : » درک لاسرا  شترا  لـک  داتـس  سیئر 
نراقم دوب ، هدرک  يرادربنامرف  نیکمت و  راهظا  نآ  رد  هک  لـعزخ  بناـج  زا  یمارگلت  تفاـیرد  اـب  زاریـش  هب  نم  دورو  .مدرک  كرت 
نودب متسرفب و  نارهت  هب  ار  وا  هک  دوب  نیا  نم  فده  دوش و  میلست  یطرش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  هک  متـساوخ  وا  زا  خساپ  رد  .دش 

دوخ رفس  نیا  زا  شیب  تسا ، هدادن  نم  هیغالبا  هب  یخـساپ  زونه  لعزخ  هک  اجنآ  زا  .موش  ناتـسزوخ  زکرم  دراو  يزیرنوخ  گنج و 
تمـس هب  ًامیقتـسم  دوخ  شترا  اـب  اـجنآ  زا  هدرک و  كرت  ههبج  دـصقم  هب  ار  زاریـش  زورما  نیارباـنب  .تخادـنا  مهاوخن  قـیوعت  هب  ار 

هدش هتـشاگن  يا  هنوگ  هب  مارگلت  نیا  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  يروم  .اوق » لک  هدـنامرف  ارزولا و  سیئر  اضر ، .تفر  مهاوخ  هرمحم 
زا هدرک و  كرت  ههبج  دـصقم  هب  ار  زاریـش  زورما  نیاربانب  : " تسا هدرک  لاسرا  هیـسور ، هب  تمیزع  ماگنه  ار  نآ  نوئلپان  ییوگ  هک 

رـشتنم ار  ریز  هیغالبا  نوشق ، لک  داتـس  سیئر  ازریم ، هللا  ناما  لارنژ  .تفر »" مهاوخ  هرمحم  تمـس  هب  ًامیقتـسم  دوخ  شترا  اب  اجنآ 
یلاع بانج  روضح  هب  زاریش  رد  لعزخ  خیـش  رگا  .تفریذپ  دنهاوخ  روضح  هب  زاریـش  رد  اهنت  ار  خیـش  فرـشا ، ترـضح  : » تخاس

نادیم رد  دیاب  دماین ،
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(1) .دوش » ور  هبور  امش  اب  گنج 

رد هک  دومن  میلـست  ناریا  تلود  هب  ار  یتشاددای  درک ، تفایرد  ندـنل  زا  هک  يروتـسد  هب  هجوت  اب  ایناتیرب  ترافـس  ربماون 1924 ، رد 
عاضوا هکنیا  اب  : » دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  نارهت  هتفشآ  عاضوا  يروم  .دوب  هدش  تفلاخم  ناتسزوخ  رد  یلامتحا  تایلمع  اب  نآ 

اما دنتـسه ، ایناتیرب  تسد  هچیزاب  ود  ره  هپـسرادرس  هرمحم و  خیـش  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  دسر و  یم  رظن  هب  كوکـشم  ینونک 
زا هدافتـسا  هدنیآ  رد  رگا  ات  دنک  یم  قیوشت  ار  بونج  هب  هپـسرادرس  یـشکرکشل  ایناتیرب  دنک  یم  تابثا  هک  دراد  دوجو  زین  یلیالد 

مدرم زا  يرایسب  .دنشاب  هتـشاد  یلوبق  لباق  هیجوت  درک ، ادیپ  ترورـض  ناتـسزوخ  رد  یتفن  ياه  هاچ  زا  تظفاحم  يارب  یماظن  ياوق 
ياه هتـشاد  زا  تظفاحم  يارب  ریبک  يایناتیرب  تسا و  گرزب  هعجاف  کی  زاغآ  بونج ، رد  اـه  تاـیلمع  نیا  ماـمت  دـنراد  نیقی  ناریا 
دوش یم  هتفگ  .دـنک  یم  نوراک  هرد  ریزارـس  ار  دوخ  يدـنه  ياهورین  مامت  ناریا ، سیلگنا - تفن  تکرـش  تفن  ياه  هاچ  رد  دوخ 
لاح ره  هب  .تفای  دهاوخ  نایاپ  ناریا  زیخرز  ياه  ناتـسا  زا  يرایـسب  رب  تلود  تیمکاح  ددنویپب ، عوقو  هب  يدادـیور  نینچ  رگا  هک 

ربماتپس خیرات 30  هب  هرامـش 665  هلـسارم  رد  هک  روطنامه  اما  .دـبای  ققحت  ناریا  يارب  موش  ياه  ینیب  شیپ  نیا  ماـمت  تسا  نکمم 
ناونع هب  لعزخ  خیش  باختنا  اب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ایناتیرب  رد  يا  هدع  هتشذگ  رد  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  مدرک ، هراشا   1924

نآ رد  زین  ناریا  سیلگنا -  تفن  تکرش  تفن  ياه  هاچ  هک  ار ، ناتـسزوخ  رمثرپ  ناتـسا  يو  هک  دوب  راودیما  ناوت  یم  قارع  هاشداپ 
(2) .دنک » قارع  همیمض  دوخ  نیباک  ناونع  هب  دراد ، رارق 

دادرارق قبط  هک  تسا  هدش  رکذتم  نآ  رد  تسا و  هدرک  ناریا  تلود  میلـست  یمود  تشاددای  ایناتیرب  هک  دش  هجوتم  نینچمه  يروم 
یب ناریا  تلود  لامعا  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  ایناتیرب  هاشداپ  ترـضح  یلعا  تلود  : » تسا ایناتیرب  هیامحلا  تحت  خیـش  ربماون 1914 ،

اه همانزور  رد  يا  هیمالعا  کلملاءاکذ  ربماسد 1924 ، رد 1  .دریذپب » ار  يو  يدوبان  ًالامتحا  خیش و  كالما  لاغـشا  هدوب و  توافت 
یم هراـب  نیا  رد  يروم  .درک » راـکنا  تسا ، ناریا  تیمکاـح  قح  فـالخرب  هک  ار  ییاـه  تشادداـی  نینچ  دوجو   » تخاـس و رـشتنم 

ربارب رد  ءاکذ  : » دسیون
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اه تشاددای  نیا  هب  یخساپ  هکنیا  نودب  ًافرص  يو  .تفرگ  راک  هب  يا  هداس  رایسب  لح  هار  دندروآ ، دوجو  هب  نیفلاخم  هک  یتیعـضو 
نینچ رگا  هک  ارچ  دنک ؛ راکنا  ار  ییاه  تشاددای  نینچ  دوجو  دناوتب  هک  فده  نیا  اب  دنادرگزاب ؛ ایناتیرب  ترافـس  هب  ار  اهنآ  دهدب ،

هب تشاد و  لابند  هب  ار  نایناریا  تیاضر  هلماعم  نیا  .تفرگ  دهاوخرد  سلجم  رد  يدـیدش  تاعزانم  دوش ، هتفریذـپ  ییاه  تشاددای 
(1) .دنک » یم  یقلت  هتسب  ار  روکذم  ثداوح  هدنورپ  رضاح ، لاح  رد  لقادح  زین ، ایناتیرب  دسر  یم  رظن 

رشتنم ربماسد  خـیرات 3  هب  شـشوک  همانزور  رد  هجدوب  بیوصت  لحارم  .دـش  بیوصت  گـنج  ترازو  هجدوب  ربماسد 1924 ، رد 2 
لاس يارب  ار  گـنج  ترازو  هجدوب  تبثم  يأر  اب 77  سلجم  دش ، رازگرب  ربماسد  مود  زور  رهظ  زا  دـعب  هک  يروف  هسلج  رد  : » دـش

گنج ترازو  هب  هتفای  صیـصخت  هجدوب  هبوصم ، نیا  ساـسا  رب  .درک  بیوصت  سرام 1925 ) ات 21  سرام 1924   22  ) یلام 1303
هجدوب نیا  بیوصت  اب  تدـش  هب  سردـم ، هداز و  يرئاح  میعز ، هلمج  زا  تیلقا ، حانج  ناگدـنیامن  .دوب  دـهاوخ  ناموت   000/200/9

هداز يرئاح  .دوب  دـهاوخ  گنج  ترازو  یعقاو  فراصم  زا  رتشیب  رایـسب  ناموت  هک 000/200/9  دندوب  یعدم  اهنآ  دـندوب ؛ فلاخم 
.دـبای شهاک  ناموت  اـت 000/600  تسیاـب  یم  مقر  نیا  تس ، 000/20 ناریا ، یماظن  ياهورین  یعقاو  رامـش  هک  اـجنآ  زا  دوب  دـقتعم 

مظعمرادرس .تسا  ناوارف  رایـسب  شترا  رد  اه  « لاشرام  » دادعت تس و  اهنت 000/18 شترا  نازابرس  رامـش  هک  دوب  یعدم  زین  سردم 
ینغ زاین و  یب  ناشیا  زا  رفن  کی  یتح  هک  دنتـسه  شترا  تمدخ  رد  عقاو 000/42  رد  هک  درک  مالعا  هماع ، دـیاوف  ریزو  یناسارخ ،

وپسلیم رتکد  ربماسد 1924  رد 3  : » دنک یم  رکذ  دوخ  شرازگ  رد  زین  ار  لیذ  هثداح  همانزور ، زا  هعطق  نیا  همیمض  اب  يروم  .تسین »
ناهفصا و رد  یکرمگ  تاماقم  یلام و  نیرومأم  زا  بونج ،» تمـس  هب  دوخ  هنادنمزوریپ  تکرح   » رد هپـسرادرس  هک  داد  ربخ  نم  هب 
، رکرکد ویـسم  .دش  زیراو  يو  باسح  هب  رظندروم  هجو  دـش و  تباجا  هتـساوخ  نیا  ًاروف  هک  درک  اضاقت  دـقن  هجو   000/27 رهشوب ،

دـش هجوـتم  هـکنیا  ضحم  هـب  .تـسا  هدرک  بـسک  یناوارف  هـبرجت  هدوـب و  ناریا  رد  يداـیز  تدـم  هـک  كرمگ ، هرادا  لماعریدـم 
يروآ عمج  یکرمگ  دیاوع  مامت  داد  روتسد  رهش  نیا  رد  كرمگ  هرادا  نیرومأم  هب  دنک ، ندید  رهشوب  زا  دراد  رظن  رد  هپسرادرس 
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هب دیاوع  نیا  زا  ناموت  دیسر و 2000  رهـشوب  كرمگ  هرادا  هب  رید  روتـسد  لاح  نیا  اب  .دننک  لقتنم  نارهت  هب  یلطعم  نودب  ار  هدش 
(1) .دش » بصغ  شترا  ياهورین  تسد 

خیش وفع  و  ناتسزوخ » يزاسدازآ  »

: دسیون یم  ربماسد 1924  رد 16  يروم 

روطنامه .مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم  ناتـسزوخ ، رد  یماظن  تایلمع  دروم  رد  ترافـس  ریخا  ياه  شرازگ  هب  هراشا  اب 
هتفرگ رارق  نایاپ  یبیـشارس  رد  گنج » ، » فرط ود  ره  بناج  زا  وربآ  ظفح  تیاعر و  اب  دوش ، یم  هدـهاشم  اـه  مارگلت  رتشیب  رد  هک 
رشتنم ربماسد 1924  مهد  ات  مجنپ  زا  هک  نارهت  ياه  هماـنزور  هعلاـطم  اـب  يروم  .تسا » هدادـن  خر  ناریا  مدرم  يارب  یقاـفتا  تسا و 

نینچ ربماسد  رد 2  شلاچ  نیا  هب  خساپ  رد  زین  وا  درک و  گنج  هب  دیدهت  ار  خیـش  ناخاضر  .تسا  هتـشاگن  ار  تیاور  نیا  دنا ، هدش 
يروط هب  هتفرگ ، تدش  ًاریخا  نم  یناوتان  يرامیب و  .دـیدناوخارف  ناجیدـنه  هب  ار -  دوخ  راثن  ناج  رازگتمدـخ  ارم -  امـش  : » تشون

هب مه  ات  متـسرف  یم  فرـشا  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  نارـسپ  زا  یکی  نم  ...تسا  هدینادرگ  مورحم  یتمدـخ  نینچ  ماجنا  زا  ارم  هک 
لئان فرشا  ترـضح  رادید  هب  هدنیآ  رد  هکنیا  دیما  هب  .دنک  نامرف  بسک  یلاع  بانج  زا  مه  دشاب و  امـش  تمدخ  رد  امنهار  ناونع 

رد هک  اجنآ  زا  .مدرک  تفایرد  شترا  هاگرارق  رد  و  ناهبهب ] عباوت  زا   ] ریگنل رد  ار  امش  مارگلت  : » همان نیا  هب  ناخاضر  خساپ  .مدرگ »
مارگلت .دوش » قحلم  نم  هب  اجنآ  رد  هک  دیراپسب  دوخ  دنزرف  هب  دیدرک ، داهنشیپ  دوخ  هک  روط  نامه  متسه ، الم  هد  هب  تمیزع  لاح 
تاراسخ لمحت  زا  سپ  نایشروش  : » دش رـشتنم  ربماسد  رد 8  نارهت ، یماظن  رادـنامرف  هانپ ،] نادزی  ناخ  ] یـضترم لارنژ  هب  ناخاضر 

هریخذ ياهورین  هارمه  هب  اهورین  نیا  سپـس  .دـمآرد  یتلود ] ياهورین   ] فرـصت هب  ناشیا  تاماکحتـسا  هدروخ و  تسکـش  نیگنس ،
نیا .مدش  الم  هد  دراو  ربماسد ،  3 هبنشراهچ ، .تسا  هدش  كاپ  رارشا  دوجو  ثول  زا  ناتسزوخ  نونکا  نیاربانب  .دندش  زمرهمار  دراو 

يارب ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  دوخ ، تساوخ  هب  لعزخ  .دوب  برع  ياهورین  هاگرارق  نیا  زا  شیپ  رهش 
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تکرح هدنیآ  زور  ود  ای  کی  فرظ  نم  .دمآ  دـهاوخ  نم  تاقالم  هب  لعزخ )  ) يو تشگزاب ، ماگنه  .درک  الم  هد  یهار  ییامنهار ،
« .درک دنهاوخ  تکرح  زمرهمار  تمس  هب  اهورین  .درک  مهاوخ 

: تفگ درک و  رظنراهظا  يدنیاشوخ  نادنچ  هن  تروص  هب  ناتسزوخ  ثداوح  دروم  رد  هیکرت  ریبکریفس  هک  دنک  یم  شرازگ  يروم 

ساوح ناگدـنناوخ ، ناگدـنزاون و  زا  هدافتـسا  اب  كاندرد ، لمع  نیا  ماجنا  ماگنه  هک  مداـتفا ؛ هیکرت  رد  ناـنک  هنتخ  مسارم  داـی  ... 
نـشج و  يزوریپ »  » مالعا دوب و  ناریا  ندرک  هنتخ  هباـثم  هب  زین  ناتـسزوخ  هثداـح  : » دوزفا يو  دـننک » یم  فرحنم  لـمع  زا  ار  راـمیب 

یمارگلت یط  ناخاضر  .دوب » هدنزاون  هدنناوخ و  کقلد و  نامه  مکح  رد  دـیدرگ ، رازگرب  ناریا  قطانم  رگید  نارهت و  رد  هک  ییاه 
تفر و مهاوخ  نوتفن  نادیم  هب  نم  : » دیازفا یم  يو  مارگلت  نیمه  رد  .دنک  یم  مالعا  ار  ناتـسزوخ  يدازآ » ، » ربماسد متـشه  رد  هک 

دهاوخ نشور  وا  يارب  ار  زیچ  همه  ًاـنئمطم  رفـس  نیا  : » تسا نینچ  رفـس  نیا  زا  يروم  ریـسفت  .تشگ » مهاوـخ  زاـب  رگید  زور  دـنچ 
ارچ تسا و  نکممریغ  یتایلمع  هدوهیب و  یـشالت  ناتـسزوخ ، رد  ییوجارجاـم  ارچ  هک  دـش  دـهاوخ  هجوتم  راـب  نیلوا  يارب  وا  .درک 
رد ًالماک  ار  نوراک  هرد  روما  مامز  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  زگره  راک ، هظفاحم  بزح  زا  هچ  رگراـک و  بزح  زا  هچ  اـیناتیرب ، تلود 

« .دزادنا هرطاخم  هب  هقطنم  نیا  تمیقیذ  تفن  هب  ار  ایناتیرب  ییایرد  يورین  یبایتسد  دنک و  ینارمکح  نآ  رب  دریگب و  رایتخا 

هک دادـن  هزاجا  وا  هب  لعزخ  يرامیب  : » تسا رارق  نیا  زا  هک  دـنتخاس  رـشتنم  ناخاضر  لوق  زا  ار  یمارگلت  ربماسد  مهد  ياه  همانزور 
( ربماسد  6  ) حبص زورما  ششخب ، بلط  نم و  ندید  يارب  يرایتخب  ناخ  یلق  یضترم  وا و  .تشگزاب  يرصان  هب  اذل  دورب ، هرمحم  هب 

هنوگره نادـقف  ناشیا و  وفع  هب  وا  هتـسبرس  هراشا  : » هنیمز نیا  رد  يروم  تاحیـضوت  .مدرک » وفع  ار  ناشیا  زین  نم  دـندمآ و  نم  دزن 
تـسکش عقاو  رد  خیـش ، رب  يزوریپ  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  نارهت  رد  يرایـسب  هک  دش  ثعاب  نت  ود  نیا  شـشخب  دروم  رد  یترابع 

.دنک هرداصم  ار  وا  لاوما  هدرب و  نایم  زا  ار  دوخ  نمشد  دندادن  هزاجا  وا  هب  هپـسرادرس  یـسیلگنا  نابابرا  و  دوب ؛ هپـسرادرس  ندروخ 
مامت نازرا  رایسب  ناریا  رد  یسولپاچ  درادن ؛ ییانعم  تسا و  شزرا  دقاف  عقاو  رد  لعزخ  خیش  میلست 
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رد 11 .دیسر  نم  عالطا  هب  شیپ  يدنچ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخرب  دش » وفع  درک و  شـشخب  تساوخرد  يو   » هک نیا  .دوش  یم 
مامت دـیاب  وا  و  تفرگ » ناما  دوخ  ناج  يارب  اـهنت   » خیـش هک  داد  ربخ  نم  هب  نارهت  یماـظن  رادـنامرف  ناـخ ، یـضترم  لارنژ  ربماـسد 
نینچ ققحت  يارب  دـسر  یمن  رظن  هب  .دـش  دـهاوخ  هرداـصم  تلود  عفن  هب  زین  وا  لاوـما  رتـشیب  هداد و  لـیوحت  ار  دوـخ  ياـه  حـالس 

.دشاب (1) هدرک  لیمحت  دراواه  يرفوئج  ياقآ  نرول و  یسرپ  رس  رب  ار  هرمحم  هب  رفس  تمحز  ایناتیرب  تلود  يدصاقم ،

رد 15 يو  فارگلت  .تفر  قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب  دروآ ، لـمع  هب  تفن  ياـه  هاـچ  زا  هک  يدـیدزاب  زا  سپ  ناـخاضر 
تابتع هب  تسا ، هدش  ناریا  مدرم  مامت  لاح  لماش  هک  یحلـص  شمارآ و  زا  ینادردـق  رکـشت و  روظنم  هب  : » تسا رارق  نیا  زا  ربماسد 

رطاخ یلـست  هیام  هراومه  هک  ار  يا  هتـساوخ  درک و  مهاوخ  فقوت  اجنآ  رد  هتفه  کی  موش و  یم  فرـشم  فجن ) البرک و   ) تایلاع
هک تسین  یکـش  : » هراـب نیا  رد  يروم  تاحیـضوت  .تفاتـش » مهاوخ  سدـقم  نکاـما  تراـیز  هب  و  درک ؛ مهاوـخ  هدروآرب  تسا  نم 

ياه تسایس  وا  قیرط  زا  دنک  یم  شالت  درک و  دهاوخ  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  ارزولا ، سیئر  دیدزاب  زا  ینونک ، عاضوا  رد  ایناتیرب 
ياـه هتـساوخ  هب  ماـمت ، رخاـفت  رورغ و  اـب  دوب ، هدیـسر  تردـق  هب  هزاـت  هک  یتقو  هپـسرادرس  ...دزاـس  هداـیپ  روشک  نیا  رد  ار  دوخ 

نویناحور هب  رتشیب  زور  هب  زور  داهن ، فعـض  هب  ور  جـیردت  هب  وا  تردـق  رابتعا و  هک  ینامز  زا  اما  درک ؛ یم  یهجوت  یب  نویناـحور 
وا دنتـسیرگن و  یم  ناخاضر  هب  نظءوس  اب  هراومه   » نویناحور اما  .دنک » تیوقت  ار  دوخ  هاگیاج  قیرط  نیدب  ات  دش  کیدزن  رجحتم 

کیدزن اب   » درک شالت  دروخ  تسکش  يروهمج  شبنج  رد  ناخاضر  هک  ینامز  زا  دوش  یم  رکذتم  يروم  .دنتسناد » یم  بصاغ  ار 
نیدـهتجم زا  يراج ، لاس  راهب  رد  هباشم ، یتکرح  رد  يو  : » دـیازفا یم  يو  .دـبایزاب » ار  دوخ  تیبوبحم  عجترم  نویناحور  هب  ندـش 

نیا زا  سپ  .دـنک  یـسایس  يرادرب  هرهب  نآ  زا  درک  یعـس  تفرگ و  هیدـه  یلع  ترـضح  زا  یلاثمت  قارع  سدـقم  ياهرهـش  گرزب 
زین روشک  لاربیل  رـصانع  هکلب  دـندناوخ ، یبلقت  ار  روکذـم  ریوصت  دـندرک و  نیهوت  وا  هب  یناریا  فلاخم  نویناحور  اـهنت  هن  تکرح 

هدناوخ و یشزرا  یب  یسایس  رونام  ار ، تکرح  نیا 
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(1) .دندومن » ریقحت  ار  وا 

يو .درک  هبرجت  ار  دوخ  يراک  هرود  ياه  یماکان  نیرت  کحضم  زا  یکی  هپـسرادرس  : » دنک یم  یبایزرا  نینچ  ار  هیـضق  نیا  يروم 
رد ار  خیـش  يو  .دروآ  راب  هب  حضتفم  رایـسب  هتفـشآ و  یعاضوا  هدش و  ناتـسزوخ  مزاع  هرمحم  خیـش  اب  گنج  يارب  دروخ و  لوگ 
دش قارع  یهار  و  تفریذپ ؛ دوخ  یصخش  نادوجآ  ناونع  هب  یگنهرس  هجرد  اب  ار  وا  رسپ  سپس  .درک  وفع  ار  وا  تاقالم و  يرـصان 

تروص اهنت  تشگزاـب و  رفـس  نیا  زا  یلاـخ  تسد  يو  .تشگزاـب  نارهت  هب  تاـیلاع  تاـبتع  تراـیز  دادـغب و  زا  دـیدزاب  زا  سپ  و 
نایم يرارـسا  هچ  هکنیا  .دنتـسه  نآ  تخادرپ  هب  مزلم  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  ًالامتحا  هک  دروآ  دوخ  هارمه  هب  ینویلیم  کی  یباـسح 
خیـش میلـست »  » طیارـش رگا  .ددرگن  شاف  زین  هدنیآ  رد  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  هدشن  شاف  زونه  دش ، لدـب  در و  خیـش  هپـسرادرس و 
هجیتن لاح  ره  هب  .دـنکن  رـشتنم  ار  اهنآ  دـنزن و  نآ  زا  یفرح  هپـسرادرس  هک  دوب  یندرکن  رواـب  دوب ، دـنمدوس  لوبق و  لـباق  یطیارش 
شاداپ ناونع  هب  اه  یسیلگنا  رگا  هک  تسین  بجعت  ياج  و  تشاد ؛ لابند  هب  ار  ایناتیرب  يدنمتیاضر  هپسرادرس ، تازرابم  اه و  شالت 

ای يروهمج  تساـیر  تساـیر ، نیا  هاوخ  دـننک ، تیاـمح  تکلمم  رد  تردـق  سأر  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  ناتـسلگنا ، هب  شتامدـخ 
(2) .دشاب » تنطلس  تباین  ای  یهاشداپ 

هدنام یقاب  لوا  یناهج  گنج  زا  هک  ار  یتامهم  تاحیلست و  هک  داد  داهنشیپ  ناریا ، شترا  هب  یمارگلت  رد  خیش  هیوناژ 1925  رد 30 
زا نت  تسا 15000  هداد  روتـسد  ارزولا  سیئر  هک  داد  ربخ  نم  هب  ءالع  نیـسح  : » دسیون یم  يروم  .دراذگب  شترا  رایتخا  رد  تسا ،
رد نینچمه  .تسا  هدش  ینثتـسم  روتـسد  نیا  زا  خیـش ، تنوکـس  لحم  هرمحم ، هتبلا  هک  دـننامب  یقاب  ناتـسزوخ  رد  یماظن  ياهورین 

، هنازجاع  » خیـش ارزولا ، سیئر  هتفگ  ساـسا  رب  .تفرگ  دـنهاوخ  تسد  هب  ار  روما  ناـیرج  یماـظن  نارادـنامرف  زین  فارطا  ياـهرهش 
یفازگ لوپ  تسا  رضاح  یتح  دنک و  ظفح  ناتسا ، فلتخم  قطانم  رد  ار  دوخ  نیشیپ  تارایتخا  دشاب  هتـشاد  هزاجا  هک  درک » سامتلا 

زیچان و رایـسب  تارمث  دز  یم  مد  نآ  زا  ارزولا  سیئر  هک  ییاه » يزوریپ   » .دش در  وا  تساوخرد  اما  دنک ، تخادرپ  روظنم  نیا  يارب 
هارمه هب  یکدنا 
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، دـنک تفاـیرد  یلوپ »  » هکنیا نودـب  يو  دـش ، یم  هپـسرادرس  میلـست  تسیاـب  یم  زین  خیـش  تفگنه  لاوـما  هکنیا  مغر  یلع  .تشاد 
هئارا سلجم  هب  بیوصت  يارب  يدوز  هب  هک  دوب  ینویلیم  کـی  باـسح  تروص  وا  رفـس  هرمث  اـهنت  ددرگزاـب و  نارهت  هب  دـش  روبجم 

ضرعم رد  زین  اهـسور  بناج  زا  ار  ناریا  تسناوت  یم  هیـضق  نیا  یلاـم ، ياـه  هنیزه  رب  هوـالع  تسا  دـقتعم  يروم   (1)« .دش دهاوخ 
لامش اهنآ  دوب  نکمم  درک و  یم  ایهم  اه  سور  يارب  ًالماک  ار  هصرع  روشک ، بونج  رد  ناریا  تلود  ندش  مرگرس  .دهد  رارق  رطخ 

.دننک لیدبت  دوخ  هگنالوج  هب  ار  ناریا 

نمکرت ینعی  ناشناگیامحلا ، تحت  هک  دندوب  هدش  هجوتم  یبوخ  هب  اه  سور  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب   » هک دوش  یم  رکذـتم  يو 
دندوب راودیما  اهنآ  .دننک  هدافتـسا  اهنآ  زا  یبوخ  هب  دنناوت  یم  هک  دنتـسه  ناریا ] تلود  يارب   ] يدج يدیدهت  یلعف  طیارـش  رد  اه ،

رد اه  یـسیلگنا  شیاـمن  هب  يرایـسب  تهابـش  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ناریا  لامـش  رد  یـشیامن  [ي ] درونجب ززعم ]  ] رادرـس قیرط  زا  هک 
رد هپـسرادرس  نمیدب  ییوجارجام  و  دش ؛ ایناتیرب  بیـصن  یمیظع  یـسایس  يایازم  ارجام  نیا  رد  هن ؟ هک  ارچ  .دشاب و  هتـشاد  بونج 

فرط ود  قیرط  نیا  زا  هدرک و  هتکید  تکلمم  نیا  رب  ار  دوخ  هدارا  تخاـس  رداـق  ار  ناتـسلگنا )  ) ناریا یبونج  هیاـسمه  ناتـسزوخ ،
دوب بیجع  و  دنتسناد ؛ یم  یبوخ  هب  ار  اهنیا  همه  اه  سور  .دهد  لزنت  راوخ  هریج  تیعر  کی  دح  ات  ار  ناخاضر ) لعزخ و   ) هعزانم

(2) .دننک » روشک  لامش  رد  ییامن  تردق  هب  راداو  ار  هپسرادرس  دندرکن  یعس  دندزن و  یهباشم  مادقا  هب  تسد  هک 

هرمحم خیش  يریگتسد 

وا هنطلسلا  بیان  ار  دوخ  هاش  يرانکرب  اب  درک  شالت  بونج  زا  تشگزاب  زا  سپ  ناخاضر  تسا ، هدمآ  يدعب  لصف  رد  هک  روطنامه 
شیپ زا  شیب  ار  ناـخاضر  تیعقوم  دـیدرگ و  متخ  هناحـضتفم  یتسکـش  هب  يروهمج ،» شبنج   » دـننامه زین ، شـالت  نیا  .دـهد  رارق 

ار دوخ  هتفر  تسد  زا  تردق  زا  یکدنا  لاس 1925 ، لیروآ  رد  لاح  نیا  اب  .درک  فیعضت 

هیروف 1925 خروم 19  ، 891.00/130 هرامش 914 ، يروم ، شرازگ  - 1
هیوناژ 1925 خروم 25  ، 891.00/1333 هرامش 868 ، يروم ، شرازگ  - 2
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رد .دشن  قفوم  اما  دروآ  نارهت  هب  هنابلطواد »  » ار خیش  درک  شالت  رایسب  ناخاضر  .دز  نیفلاخم  باعرا  هب  تسد  رگید  راب  تفایزاب و 
، دوب هتخیرگ  نآ  هب  هک  ییاـج  هرـصب ، زا  ار  وا  کـلک  زود و  هب  لـسوت  اـب  خـیرات ، نیا  هب  کـیدزن  اـی  لـیروآ 1925  موس  تسیب و 

.دیدرگ تختیاپ  دراو  يدوز  هب  دـش و  نارهت  یهار  یم 1925  رد 5  يو  .دندرک  لقتنم  زاوها  هب  يریگتـسد  زا  سپ  دـندنادرگزاب و 
هیامحلا تحت  کی  نآ  رد  هک  دوب  ایناتیرب  دیدج  تسایس  زا  یشخب  هراچیب ، خیش  هب  تنایخ  نتـشاذگ و  اهنت  هک  درادن  دیدرت  يروم 

: تساک نایناریا  دزن  رد  ناخاضر  رابتعا  زا  تدش  هب  ناتسزوخ  ثداوح  اما  دش  یم  ناخاضر  يادف  نیرید 

یهار دوش ،» هتـشک  گنج  نادـیم  رد  دوخ   » ای درادرب  نایم  زا  ار  وا  ياه  هماـنرب  ماـمت  خیـش و  اـی  داد  لوق  هک  نیا  زا  سپ  ناـخاضر 
رایشوه مدرم  مامت  دزن  رد  وا  رابتعا  زا  هدعو  فلخ  نیا  هک  تسین  یکش  دشن و  یلمع  اه  هدعو  نیا  زا  کی  چیه  اما  دش ؛ ناتـسزوخ 

ینعی ایناتیرب ، ناتـسد  رد  يریذـپان  ناربج  روط  هب  ار  دوخ  وا  هک  درک  تیوقت  شیپ  زا  شیب  ار  ینامگدـب  نیا  تساـک و  رایـسب  ناریا 
توق مدرم  نایم  رد  ساسحا  نیا  تسا ، هتـشگزاب  ناتـسزوخ  زا  ارزولا  سیئر  هک  يزور  زا  .تسا  هتخادـنا  خیـش ، ناتمعن  یلو  نامه 

چیه تسا ، هدرک  دازآ  شفازگ  لاوما  كـالما و  ماـمت  اـب  ار  وا  و  وفع »  » ار خیـش  وا  دوش  صخـشم  هک  نیا  ضحم  هب  تسا و  هتفرگ 
.دناشوپب گنج  نیا  رد  ار  وا  تسکش  دناوت  یمن  دیدرگ  رازگرب  وا  هنادنمزوریپ  دورو  نمی  هب  هک  اه  یبوکیاپ  اه و  نشج  زا  کی 

تخـس ياهزور  رد  اه  یـسیلگنا  هب  وا  هناقداص  دنمـشزرا و  تامدخ  هرمحم و  خیـش  زا  ندنک  لد  ایناتیرب و  تنایخ  دروم  رد  يروم 
: دسیون یم  نینچ  لوا ، یناهج  گنج 

تلود دروم  رد  هدرپ  یب  یلیخ  يو  .میتسـشن  وگ  تفگ و  هب  وا  هب  طوبرم  ثداوح  خیـش و  دروم  رد  نرول  یـسرپ  رـس  اـب  یم ، رد 3 
ناوـنع هـب  شراـک  زاـغآ  رد  هـک  تـفگ  یم  نروـل  .درک  یم  رظنراـهظا  لـعزخ  زا  تیاـمح  ناتـسزوخ و  رد  اـیناتیرب  عفاـنم  دوـخ و 

هب لوا ] یناهج   ] گنج لوط  رد  سکاک  یـسرپ  رـس  هک  دوب  هدـش  يروجاـن  تادـهعت  هوبنا  ثراو  نارهت ، رد  ناتـسلگنا  راـتخمریزو 
هدیچیپ تخـس و  رایـسب  يزکرم  تلود  ربارب  رد  خیـش  عضوم  هک  دوب  هدـش  بجوم  اهرارق  لوق و  تادـهعت و  نیمه  .دوب  هداد  خـیش 

.دوش
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ات دوب  هدـش  تادـهعت  نیا  وغل  راتـساوخ  هدرک و  شرازگ  تقو ، هجراـخ  روما  ریزو  نزرک ، درل  موحرم  هب  ار  عاـضوا  نیا  اـهراب  يو 
هب یتـلود  ياوق  مازعا  ناـمز  رد  یتـح  يو  .دوب  هدربـن  ییاـج  هب  هار  اـما  .دـیآرد  يا  هدـعاق  تحت  نارهت  رد  خیـش  هاـگیاج  عـضو و 
زا جـیردت  هب  خیـش  یتایلام  ياه  یهدـب  یلاـم و  روما  لـصف  لـح و  يارب  هرمحم  هب  کـمرک  کـم  مازعا  ماـگنه  هب  زین  ناتـسبرع و 

هنهک و ناریا  رد  وا  ياه  تسایس  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  گرم  زا  شیپ  یکدنا  نزرک  درل  .دوب  هتـساک  خیـش  زا  ناتـسلگنا  تیامح 
تحت زا  یکی  نتفر  نیب  زا   » .دـنک داـجیا  روـشک  نیا  هب  تبـسن  دوـخ  یـسایس  راـتفر  رد  يرییغت  تسیاـب  یم  تـسا و  هدـش  هدیـسوپ 

ياهتـسایس ناریا ، رد  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  ایناتیرب  هک  تساعدـم  نیا  رب  یلیلد  اه  یـسیلگنا  یتوافت » یب   » و یمیدـق » ياه  هیامحلا 
زا ار  دوخ  تلود  سکاـک  یـسرپ  رـس  نم ، رظن  هب  .درادـن  يزاـین  ناریا ] رد   ] یلحم رودزم  ناهدـنامرف  هب  رگید  هداد و  رییغت  ار  دوخ 

نیرت صخاش  زا  یکی  وا  گرم  اب  .تسا  ینادردق  هنوگره  قحتسم  لیلد  نیمه  هب  دیـشخب و  ییاهر  ناریا  رد  راوشد  رایـسب  یطیارش 
زاهتنا اب  لعزخ  ناریا  بونج  سراف و  جیلخ  رب  ایناتیرب  طلـست  زا  سپ  .تفر  نایم  زا  ناریا ، زورما  خـیرات  رد ] راذـگریثأت   ] ياه هرهچ 

فیعـض و يزکرم  تلود  هک  یناـمز  اـت  تفاـی و  تسد  يراوتـسا  هاـگیاج  هب  دروآ و  گـنچ  هب  یهوـبنا  تورث  تردـق و  تـصرف ،
هلیـسو هب  هک  یتسایـس  دوب ، نک » تموکح  زادنیب ، هقرفت   » تسایـس زراب  دامن  يو  ...دـشن  دراو  هاگیاج  نیا  رب  یللخ  دوب ، دـمآراکان 

ناتسلگنا یتنطلس  ياه  ناشن  نیرت  یلاع  زا  ناشن ، ود   » یسرپ رـس  هتفگ  هب  ومه  و  دش ؛ یم  لابند  ناریا  رد  نزرک ، درل  لعزخ ، قلاخ 
يدادعت برع و  نارودزم  زا  هدامآ  حلـسم و  ًالماک  یـشترا  دوخ ، ییافوکـش  نارود  رد  لعزخ ] خیـش   ] يو .درک » اطعا  لعزخ  هب  ار 

هنالاس هک  دوب  يو  راـیتخا  رد  ناتـسزوخ  ياـمرخ  ماـمت  شورف  دـیرخ و  نیا ، زا  يادـج  تشاد ؛ راـیتخا  رد  حلـسم  وراد  پوت  قیاـق 
تـسایس نم  رظن  هب  تفاـی ، تسد  یهاـگیاج  نینچ  هب  اـیناتیرب  کـمک  هب  يو  هک  اـجنآ  زا  .تـشاد  دـمآرد  وا  يارب  دـنوپ   250000

: ینوسکاـسولگنآ غوبن  تمظع  رب  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ ، نیـشیپ  هیاـمحلا  تحت  لاـبق  رد  اـه  یـسیلگنا  ياـه  تسایـس  ینونک و 
.دش هدرپس  كاخ  هب  نزرک ، درل  شراذگناینب ، هزانج  اب  هارمه  هک  دوب  یتسایس  تمدخ  رد  هناقداص  لعزخ  .شزاس 

ار هار  نم  رظن  هب  هک  درادن ؛ ربخ  اهارجام  نیا  زا  نرول  یسرپ  رس  هزادنا  هب  سک  چیه 
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كرادت مه  ار  رارف  هار  شیپاشیپ  نرول  .دـنزب  خیـش  اب  شتادـهعت  اهرارق و  لوق و  همه  ریز  زا  دـناوتب  ات  درک  زاب  ایناتیرب  تلود  يارب 
هتـسناوت هک  تسین  یکـش  اما  تسا ، لاوئـس  ياج  ریخ ، ای  تسا  هدوب  قفوم  ریخا  دروم  نیا  ققحت  رد  يو  هکنیا  .ناخاضر  دوب : هدید 

.دروآرد (1) دوخ  لرتنک  تحت  ار  وا  دیآ و  قئاف  ناریا  روتاتکید  رب  یبوخ  هب  تسا 

اب يا  هناتسود  دروخرب  زین  ناخاضر  درک و  ناخاضر  میلست  هناعشاخ  ار  دوخ  للعت  نودب   » دیسر و نارهت  هب  خیش  یم 1925 ، رد 10 
اجنآ رد  نارهت  رد  دوخ  تقوم  تماقا  تدـم  ماـمت  رد  خیـش  دوش ؛ رقتـسم  مشتحم  رادرـس  هناـخ  رد  داد  هزاـجا  خیـش  هب  تشاد و  وا 
هدـش نارهت  دراو  هک  يزور  زا  دوش ، یمن  بوسحم  ینادـنز  خیـش  هکنیا  اـب  : » تسا نینچ  هیـضق  نیا  زا  يروم  ریـسفت  .دـش » نکاـس 

یـسرپ رـس  دراد ، ار  وا  ندـید  هزاجا  هک  یـسک  اهنت  مراد ، عالطا  هدـنب  هک  اجنآ  اـت  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیدش  تراـظن  تحت  تسا ،
یماگنه .تسا » هدش  وا  لاح  لماش  ناریا  تلود  محارم  هک  داد  حیضوت  نرول  یسرپ  رـس  يارب  خیـش  .تسایناتیرب  راتخمریزو  نرول ،

هنامحر و یب  راتفر  ناخاضر و  هتـشذگ  ياهزور  روآداـی  هک  داد  خر  یقاـفتا   » دـندرک تاـقالم  رگیدـکی  اـب  ناـخاضر  خیـش و  هک 
یناقرخ هللادـسا  خیـش  مان  هب  ذوفناب  نویناحور  زا  یکی  دیـسر  ربخ  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  هثداح  نیا  يروم  .دوب » وا  هناـملاظ 

يور تکلمم  نیا  هتفرگ ، تسد  هب  ناریا  رد  ار  تردق  ناخاضر  هک  ینامز  زا   » تسا هدش  یعدم  هدرک و  حیبقت  ار  یلعف  میژر  ًاریخا 
لامتحا هب  قاـفتا و  بسح  رب  .دـننک  ریگتـسد  ار  وا  ًاروف  داد  روتـسد  ارزولا  سیئر  ور ، نیا  زا  .تسا » هدـیدن  دوخ  هب  مظن  شمارآ و 

، درک یم  وگتفگ  هرمحم  هدروخ  تسکـش  خیـش  اب  ناخاضر  هک  یماگنه  هب  یناقرخ  هدـش ، نییعت  شیپ  زا  همانرب  کی  اب  دـیاش  دایز 
نینچ زا  يرادرب  هرهب  يایهم  ار  دوخ  زین  وا  دوب و  ناخاضر  ییامنرنه  يارب  یلاع  رایسب  يا  هنحص  هنحـص ، نیا  .دش  دراو  هتـسب  تک 
شقن ار  وا  دز و  وا  تروص  هب  یمکحم  تشم  درک ، یناقرخ  هللادسا  خیش  راثن  ازـسان  شحف و  دنچ  هکنیا  زا  سپ  .دوب  هدرک  یتصرف 

فظوم نارهت ، یماظن  رادنامرف  ناخ ، یضترم  لارنژ  .دننک  لقتنم  هناخ  زا  جراخ  هب  ار  وا  هک  داد  روتسد  نیرومأم  هب  درک و  نیمز  رب 
تازاجم رگا  یتح   » دناسرب یتازاجم  ره  هب  ار  وا  یلطعم  نودب  هداد و  رارق  درگیپ  تحت  ار  وا  دش 

یم 1925 خروم 5  ، 891.00/1351 هرامش 1051 ، يروم ، شرازگ  - 1
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ندرک و ریقحت  يارب  يدادـیور  رگم  دوبن  يزیچ  دـنزیگنارب ، ار  ناخاضر  یتیاضران  هک  یناسک  اب  يراـتفر  نینچ  دـشاب »! گرم  يو 
نوشق طسوت  شلاوما  هکنیا  زا  سپ  وکام ، یـشروش ]![ ناخ  هنطلـسلا ، لابقا  : » دـیازفا یم  يروم  .هدروخلاس » خیـش  هب  ندومن  تناـها 

« .دنیب یم  زوریپ  لابقا و  شوخ  ار  دوخ  ًالامتحا  یتشونرس  نینچ  نداد  رارق  رظندم  اب  خیش  دیسر ؛ تکاله  هب  نادنز  رد  دش ، هرداصم 
(1)

رد ار  نآ  سلجم  سیئر  هتـشاگن و  لعزخ  خیـش  رـسپ  لجا ، رادرـس  هک  دـهد  یم  يا  همان  زا  ربخ  یم 1925 ، رد 15  ناریا  هماـنزور 
، فرـشا ترـضح  : » دراد تیاکح  هرمحم  خیـش  اـب  يراـتفر » شوخ   » زا زین  هماـن  نیا  .دـنک  یم  تئارق  سلجم  یم 1925  هسلج 14 
هتفریذپ و ارم  يافعتـسا  ًافطل  نیاربانب  .تخاس  روذعم  سلجم ، رد  تیوضع  شریذپ  زا  ارم  دـش ، ضراع  هک  یتلاسک  .سلجم  سیئر 

.دیمحلادبع یم 1925 ،)  3  ) لاوش .دننک 9  باختنا  سلجم  يارب  يرگید  هدنیامن  هک  دـیهد  ربخ  ناتـسزوخ ) فرط  ینب   ) هریـشع هب 
(2) لجا ».) رادرس  )

نیا رد  يروم  .درک  كرت  تلایا  نیا  دصقم  هب  ار  نارهت  ناجیابرذآ » روشرپ  افواب و  مدرم   » رادید يارب  ناخاضر  نئوژ 1925 ، رد 8 
تیاضر بلج  رفـس ، نیا  زا  ارزولا  سیئر  یلـصا  فدـه  تسا ، هدیـسر  نم  تسد  هب  هک  یقثوم  رابخا  ساـسا  رب  : » دـسیون یم  هنیمز 

ایناتیرب تاماقم  روتسد  هب  نارهت  هب  وا  تشگزاب  هرمحم و  خیش  بوکرـس  يارب  ناریا  بونج  هب  ارزولا  سیئر  تمیزع » « ؛ دوب اهـسور 
(3) .تسا » هتخیگنارب  ار  اه  سور  یتیاضران  قارع ، رد 

بونج رد  بوشآ  یمارآان و 

ًابیرقت اه  ناوراک  ریسم  : » دسیون یم  ناریا » بونج  رد  یماظن  يورین  دح  زا  شیب  عمجت   » ناونع تحت  یـشرازگ  رد  رلوف  لوسنک  رس 
.دـننز یم  اه  ناوراـک  تراـغ  هب  تسد  ناـنآ  ياـج  هب  هدرک و  رپ  ار  ـألخ  نیا  یماـظن  ياـهورین  اـما  هدـش ، كاـپ  ناـنزهار  ثول  زا 

ات 30  10 شترا » زاین   » هناهب هب  اهزابرس  ًابلاغ  .دنتسه  یکاش  ارجام  نیا  زا  تدش  هب  دننک ، یم  رفـس  زاریـش  هب  اجنیا  زا  هک  ینایراکم 
هک لیلد  نیا  هب  هن  اما  دننک ، یم  هرداصم  دارفا  نیا  ناوراک  زا  رطاق 

یم 1925 خروم 15  ، 891.00/1353 هرامش 1088 ، يروم ، شرازگ  - 1
یم 1925 خروم 31  ، 891.032/29 هرامش 1121 ، همیمض ، يروم و  شرازگ  - 2

نئوژ 1925 خروم 18  ، 891.00/1395 هرامش 1153 ، يروم ، شرازگ  - 3
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رتشیب اهرطاق  تمیق  زا  دـنروآ  یم  تسد  هب  قیرط  نیا  زا  هک  یغلبم  ًالومعم  نتفرگ و  جاب  روظنم  هب  هکلب  دـنراد ، زاـین  اـهنآ  هب  ًاـعقاو 
یمن تساوخرد  ناشیا  زا  یتباث  هجو  هک  دنتـسه  یکاش  نیا  زا  هکلب  دنتـسین ، ییاـه  ینزهار  نینچ  فیقوت  ناـهاوخ  ناـیراکم  .تسا 

لصتم ناریا  زکرم  هب  ار  هقطنم  نیا  هک  يربارت  متسیس  اهنت  تسا  هدش  ثعاب  ایاضق  نیا  .ددرگ  یم  هبلاطم  یصاخ  غلبم  راب  ره  دوش و 
ار دوخ  نیشام  رالد  ربارب 12  رد  دشن  رضاح  رهشوب  ياهژاراگ  زا  یکی  رد  يا  هدننار  .ددرگ  یتساک  یمگردرـس و  راچد  دنک ، یم 

نادنز هناور  تفرگ و  رارق  ناشیا  متش  برض و  دروم  اذل  .تشادن  ار  يراک  نینچ  تعاطتسا  هک  ارچ  دهد ، رارق  اهزابرـس  رایتخا  رد 
لیوا و درادناتـسا  تفن  تکرـش  هدنیامن  لاح  نیع  رد  هک  هقطنم  نیا  رد  یـسیلگنا  ربتعم  تکرـش  کی  نادـنمراک  زا  یکی  .دـیدرگ 
وا هعجارم  نوچ  .دهد  لیوحت  كرمگ  هرادا  هب  یتشاددای  دش  فظوم  تکرـش  ریدـم  فرط  زا  دوب ، زین  دروف  يزاس  لیبموتا  تکرش 

یکی .دندز  کتک  ار  وا  یباسح  دیـشک ، یظفل  هرجاشم  ضارتعا و  هب  راک  نوچ  و  دـندادن ؛ هزاجا  وا  هب  دوب ، رهظ  نراقم  كرمگ  هب 
عافد دوخ  زا  درک  شالت  هک  یماگنه  تفرگ و  رارق  یماظن  رـسفا  کی  يدعت  هلمح و  دروم  ایناتیرب  هنیطنرق  هرادا  یناریا  نانابهگن  زا 

مادعا تسیاب  یم  يو  هک  دنتـسه  یعدم  اهزابرـس  نونکا  .دیدرگ  نادنز  هناور  تفرگ و  رارق  حرج  برـض و  دروم  تدـش  هب  دـنک ،
یـسک اما  تشاد  همادا  نانچمه  اه  تیاکـش  .تسا » هدرک  هلمح  هتـشاد  نت  هب  مروفینوی  هک  یماـظن  رـسفا  کـی  هب  يو  هک  ارچ  دوش 

هدـش شرازگ  میخو  تدـش  هب  طیارـش  رد  فارطا  ياهاتـسور  هگنلردـنب و  رد  : » تفرگ یمن  تروص  یگدیـسر  داد و  یمن  تیمها 
عاجرا رتالاب  تاماقم  هب  تایاکش  ...دنا  هدرب  تیاکش  یلاو  هب  ًامسر  دنا و  هدمآ  رهشوب  هب  نونکا  رهش  نایعا  هوجو  زا  یتأیه  تسا و 

لرتنک تحت  ار  یماظن  ياهورین  نیا  دنناوتب  هک  دنوش  ادیپ  یقیدـص  دـنمناوت و  دارفا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  اما  تسا  هدـش  هداد 
ینیب شیپ  نیا  (1) .دوش » یم  هتـشک  هلولگ  برـض  هب  ییاپورا  کی  دوز  ای  رید  هک  دنرادن  کش  دـننارگن و  اه  یـسیلگنا  .دـنروآرد 

.دش هتشک  هلولگ  برض  هب  یسیلگنا  کی  دعب  یکدنا  دمآرد و  بآ  زا  تسرد 

: دوش یم  هتشک  سراف  رد  یسیلگنا  کی  تسا ، هدیمان  ایناتیرب » یساملپید  زا  بلاج  يا  هشوگ   » ار نآ  سلاد  هک  يا  هثداح  رد 

یم 1924 خروم 21  ، 891.20/50 رلوف ، شرازگ  - 1
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نیا زا  شیپ  زور  دـنچ  هکنیا ، زا  یکاح  .دیـسر  نارهت  هب  يرابخا  ربتکا  خـیرات 29  رد  هک  مناسرب  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  مرختفم 
تسد ناریا  بونج  رد  ینار  لیبموتا  لقن و  لمح و  روما  رد  دوب و  زاریـش  هنکـس  زا  هک  سکاک ، مان  هب  ایناتیرب  عابتا  زا  یکی  خیرات ،
هزادنا ات  لتق  نیا  يارجام  .تسا  هدیسر  لتق  هب  زاریـش ، یلیام  رد 60  هتخت ، رانک  مان  هب  ییاتسور  رد  زاریش  رهـشوب  هداج  رد  تشاد ،
درگرـس ندـش  هتـشک  زا  هام  دـنچ  اهنت  نونکا  دـسر ؛ یم  رظن  هب  بلاـج  یتیعقوم  ناـمز و  نینچ  رد  نآ  حرـش  تسا و  يداـعریغ  يا 

نیا زا  ارجام  .دشیدنا  یم  يریبدت  هچ  طیارـش  نیا  رد  هک  تسا  هدنام  هریخ  ایناتیرب  تلود  هب  اه  مشچ  نانچمه  درذـگ و  یم  يربمیا 
زا روبع  زا  سپ  .تسا  هدوب  تکرح  رد  زاریش  تمس  هب  رهشوب  زا  رگید  یـسیلگنا  کی  هارمه  هب  ربتکا  رد 27  سکاک  هک  تسا  رارق 
یم دراو  نآ  هب  ینیگنس  تراسخ  هدرک و  دروخرب  يا  هرخص  اب  اهنآ  نیشام  دش ، هتشک  زین  اجنآ  رد  تیاهن  رد  هک  روکذم ، ياتسور 

زا ددرگ و  یمزاب  اتـسور  هب  يو  .دننک  دنلب  ار  نیـشام  هقطنم  یلاها  زا  نت  دنچ  کمک  هب  دـنوش  یم  روبجم  ناشیا  هک  نانچنآ  دوش ،
یمرد يا  هرجاشم  سکاک  اه و  مرادـناژ  زا  يرامـش  نایم  .دـنک  یم  کمک  تساوخرد  دـندوب ، رقتـسم  اجنآ  رد  هک  ییاه  مرادـناژ 
سکاک ًاروف  حورجم  زابرـس  ناراطقمه  .دنک  یم  شوهیب  ار  وا  دـبوک و  یم  نانآ  زا  یکی  مکـش  هب  یمکحم  تشم  سکاک  دریگ و 

اب اه  مرادـناژ  .دوش  یم  رهاظ  وا  رد  گرم  مئـالع  یتح  دور و  یم  تماـخو  هب  ور  حورجم  مرادـناژ  تیعـضو  .دـننک  یم  فیقوت  ار 
درف هک  دعب  مین  تعاس و  کی  .دـش  دـهاوخ  هتـشک  زین  وا  دوش ، هتـشک  اهنآ  قیفر  رگا  هک  دـنیوگ  یم  سکاک  هب  لماک  يدرـسنوخ 
نیا هک  یماگنه  .دننک  یم  مادعا  يدرـسنوخ  لامک  رد  ار  سکاک  هتخاس و  یلمع  ار  دوخ  دیدهت  اه  مرادـناژ  تشذـگرد ، حورجم 

ربخاب هثداح  تایئزج  زا  هتفر و  لتق  لحم  هب  دـهد  یم  روتـسد  زاریـش  رد  دوخ  لوسنک  هب  اـیناتیرب  ترافـس  دـسر ، یم  نارهت  هب  ربخ 
.تسا هدیسرن  نارهت  هب  زونه  هدش ، لاسرا  همان  قیرط  زا  هک  تایئزج  نیا  .دوش 

: دیازفا یم  يروم 

داد ربخ  نم  هب  ربماون  رد 3  يو  .دوب  ربخاب  ارجام  نیا  زا  يدودح  ات  ایناتیرب  ترافـس  رادراک  يووا ، دنومـسا  ياقآ  دسر  یم  رظن  هب 
هتشادن تسد  رد  هثداح  زا  ینادنچ  تاعالطا  نامز  نآ  ات  هک  ارچ  تسا ، هدناسر  دوخ  تلود  عالطا  هب  ار  ارجام  یگزات  هب  هک 
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ناعذا يو  .تسا  جراـخ  وا  تاراـیتخا  تاـعالطا و  هزوح  زا  ریخ ، اـی  دوش  یم  نـالتاق  مادـعا  ناـهاوخ  يو  تلود  اـیآ  هکنیا  .تسا 
مه نادنچ  ناشیا  هیلع  تیاکـش  نیاربانب  تسا ؛ هدـش  هتـشک  اه  یناریا  تسد  هب  دـش ، بکترم  دوخ  هک  یلتق  لیلد  هب  سکاک  تشاد 
لتق هیضق  درادن  دصق  رضاح  لاح  رد  ایناتیرب  تلود  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نارهت  رد  عاضوا  .تسین  درومب  نشور و 

ایناتیرب ترافـس  .دـنک  بارخ  تسا  ناشیا  عفن  هب  رایـسب  هک  ار  ینونک  یـسایس  عاضوا  دـهاوخ  یمن  اریز  دـنک ، يریگیپ  ار  سکاـک 
ربماون رد 30   (1)« .تسا هدیماجنین  هجیتن  هب  هتفرگ ، تروص  نیلتاق  يریگتـسد  يارب  نونکات  هک  یتامادـقا  هک  داد  ربخ  حبـص  زورما 
ایناتیرب ترافـس  دـمآرد و  راـک  زا  تسرد  نم  ینیب  شیپ  هک  مناـسرب  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  مرختفم  : » دـسیون یم  يروم   1924

تـسا هتفگ  هک  ارزولا ، سیئر  هپـسرادرس و  ناخاضر ، تاراهظا  فالخرب  .دنک  متخ  ادص  رـس و  یب  ار  ارجام  نیا  هک  تسا  دـصرتم 
یلاح رد  نیا  تسا و  هتفرگن  تروص  ناشیا  يریگتـسد  يارب  يرثؤم  مادقا  چیه  نونکات  دیـسر ، دنهاوخ  دوخ  لمع  يازـس  هب  نیلتاق 

هویب و يارب  تمارغ  تفایرد  نیلتاق و  مادـعا  دروم  رد  هک  ییاه  هدـعو  زا  کی  چـیه  .تسا  صخـشم  ناشیا  یبیرقت  لـحم  هک  تسا 
نم هب  ربماون  رد 30  ایناتیرب ، ترافس  راشتسم   (2)، نوسنام دنومدا  ياقآ  .تسا  هدشن  یلمع  نونکات  دوب ، هدش  هداد  لوتقم  نادـنزرف 

(3) .دزادنیب قیوعت  هب  ار  سکاک  لتق  يریگیپ  ناریا ، بونج  عاضوا  ندش  يداع  نامز  ات  دراد  رظن  رد  ترافس  هک  داد  ربخ 

رگا : » تسا هتشاد  تحص  ربتکا 1924  رد 10  سردم  تاراهظا  هک  دش  تباث  يروم  هب  يربمیا ، لتق  زا  سپ  یکدـنا  سکاک ، لتق  اب 
هتکـس رثا  رد  يو  هک  درک  یم  دومناو  روشک  نیا  ترافـس  دـش ، یم  هتـشک  نارهت  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  ایناتیرب  راتخمریزو  صخش 

(4) .درک » یم  يریگولج  ناریا  اب  دوخ  تلود  طباور  نداتفا  رطخ  هب  زا  بیترت  نیدب  تسا و  هتفر  ایند  زا  یبلق 

سرام 1925 رد 30  رلوف  .دش  یم  شرازگ  میخو  بونج  رد  نانچمه  عاضوا 

ربماون 1924 خروم 6  ، Cox-725،391.4123 هرامش يروم ، شرازگ  - 1
Edmond Monson - 2

ربماون 1924 خروم 30  ، Cox-772،391.4123 هرامش يروم ، شرازگ  - 3
ربتکا 1924 خروم 16  ، 123Im1/353 هرامش 688 ، يروم ، شرازگ  - 4
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رابکی دندروآ ، دوجو  هب  ار  یناوارف  تالکشم  اه  یسیلگنا  لاغـشا  نامز  رد  هک  رهـشوب ، یکیدزن  رد  یناتـسگنت  ریاشع  : » دسیون یم 
مدرم زا  يرامش  لاوما  هک  تسین  يزور  هدرک و  تراغ  ار  رهشوب  فارطا  لزانم  اهاتـسور و  اهنآ  .دنا  هتـشادرب  شروش  هب  رـس  رگید 

رهـشوب فارطا  هداـتفا  رود  قطاـنم  زا  تسا  هدـش  فظوم  ییاتـسور ، ناـنابهگن  هدـنامرف  اـی  ادـخدک  .دـنربن  اـمغی  هب  ار  هقطنم  یموب 
يارب هتـشاد و  هاگن  ار  دوخ  دارفا  یتخـس  هب  يو  .تسا  هدرکن  تفایرد  یقوقح  هک  تسا  هام  هد  نونکا  هنافـسأتم  اما  دـنک  تظفاـحم 
اتـسور زا  تظفاحم  يارب  دـناوت  یمن  يو  یطیارـش  نینچ  رد  .دـشورفب  ار  دوخ  لاوما  تسا  هدـش  روبجم  یگنـسرگ  زا  ناشیا  تاجن 

نیا درک  شالت  يزکرم  تلود  دش و  ریگتسد  یناتسگنت  نایشروش  ربهر  لاس 1925  ناتسبات  رد  ماجنارس   (1)« .دهد تروص  یمادقا 
دورو ماگنه  .تسا  بلاج  رایسب  دندوب  هدش  مازعا  لحم  هب  قیقحت  يارب  هک  یناریا  زابرـس  تشونرس 20  : » دنک حالس  علخ  ار  هریشع 

یم دنرادن  رواب  رگا  و  درادن ؛ دوجو  اتـسور  نیا  رد  يرادگنفت  دنتفگ  اهزابرـس  هب  هک  دندرک  دروخرب  دیفـس  شیر  دنچ  اب  رهـش  هب 
رد هک  یناریا  نازابرـس  زا  يرگید  رامـش  .دندشن  جراخ  نآ  زا  زگره  هدش و  اتـسور  دراو  اهزابرـس  .دننک  وجتـسج  ار  اتـسور  دنناوت 

تلهم یکدنا  اهنابز  سراف  هب  ناییاتـسور  .دنداد  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ییاتـسور  نز  دنچ  دـندوب ، رقتـسم  يرگید  ياهاتـسور 
شیپ زور  دنچ  رگید  یناریا  زابرس  کی  .دندش  هتشک  هدیزرو و  للعت  يا  هدع  .دننک  كرت  ار  اتـسور  هک  دنتـساوخ  ناشیا  زا  هداد و 

یم نینچمه  رلوف  .دـندش » مازعا  هقطنم  نیا  هب  ایرد  نیمز و  زا  اتـسور  نیا  مدرم  هیبنت  يارب  یماظن  ياـهورین  زا  يرامـش  .دـش  هتـشک 
یم مازعا  اهاتـسور  نیا  رد  يوجتـسج  يارب  هک  یماـظن  ياـهورین  يارب  ار  هقطنم  دراد  تلود  اـب  هلیبـق  نیا  هـک  يا  ینمـشد  : » دـیازفا
نآ رد  .دزادـنیب  هار  هب  اـه  یناتـسگنت  هیلع  يا  هدرتـسگ  هلمح  زییاـپ  رد  يزکرم  تلود  تفر  یم  راـظتنا  .تسا » هدرک  نمااـن  دـنوش ،
علخ ار  نایشروش  دننک  یم  شالت  داد و  دنهاوخ  رارق  هلمح  دروم  یپایپ  ار  اهاتسور  نیا  ناریا ، یماظن  ياهورین  زا  نت   2000  » خیرات

هرمحم دراو  یگزات  هب  هک  ییاهورین  : » دش رقتسم  ناتسا  نیا  رد  نوشق  گنه  دنچ  ناتسزوخ ، يزاسدازآ »  » زا سپ   (2)« .دننک حالس 
هاگن زین  اهنآ  هب  دش ، یم  هاگن  دبتسم  خیش  هب  هک  هنوگنامه  .دنروفنم  ًالماک  دنا ، هدش 

سرام 1925 خروم 30  ، 891.00/1348 هرامش 91 ، رلوف ، شرازگ  - 1
تسوگآ 1925 خروم 21  ، 891.20/58 هرامش 60 ، رلوف ، شرازگ  - 2
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زا رت  لمحت  لباق  رایـسب  لعزخ ] خیـش   ] برع هداوناخ  هناهاوخدوخ  ینارمکح  هک  دنا  هدـش  هجوتم  نونکا  هقطنم  مدرم  اما  دوش ؛ یم 
، تسا رتـمک  اـجنآ  رد  بارعا  ذوفن  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسا ؛ لاوـنم  نیمه  هب  عاـضوا  زین  زاوـها  رد  .تسا  یماـظن  نارـسفا  يرـسدوخ 

شنترپ نانچمه  عاضوا  هقطنم ، نیا  رد  اهورین  تیوقت  لابند  هب  دـنک  یم  شرازگ  رلوف   (1)« .تسین هرمحم  هزادنا  هب  عاضوا  تماخو 
دنتسه و خیـش  نایماح  زا  برع و  هقطنم  نیا  بلاغ  تیعمج  هک  ارچ  تشاد ، دهاوخ  همادا  هرمحم  رد  یمظن  یب  : » دنام یقاب  میخو  و 

نایماح تسا و  هتفرگارف  ار  قارع  ناتسزوخ و  رـسارس  یطحق  یلاسکـشخ ، لابند  هب  ...دنوش  یم  تیامح  زین  قارع  بارعا  بناج  زا 
هلمح يو  .دنا » هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لغش  يو  حلسم  نیمزالم  زا  يدایز  رامـش  دننک ؛ یم  کیرحت  ار  مدرم  یتحار  هب  لعزخ  خیش 
.دندش رهش  دراو  حلـسم  درم  دودح 300  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  دریگ ، یم  تروص  هرمحم  هب  يالوج 1925  رد 24  هـک  ار  يا 

رگید یمین  قطانم و  رگید  کناب و  كرمگ ، هرادا  زا  ینابهگن  يارب  رفن  .دندرک 25  یم  تظفاحم  رهش  نیا  زا  یناریا  زابرس  اهنت 50 
یبوخ هب  ماب ، يور  رب  رقتـسم  ینـش  ياه  هسیک  تشپ  رد  نتفرگ  رگنـس  اب  یناریا  نازابرـس  .دندوب  تمدـخ  هدامآ  هریخذ  تروص  هب 

هدربن و ییاج  هب  هار  نیاربانب  .دننک  ریخست  ار  هدش  تظفاحم  نکاما  رگید  کناب و  دندشن  قفوم  برع  نایـشروش  دندرک و  تمواقم 
هدنیامن هنامرحم  شرازگ  ساسا  رب  .دندش  رهـش  كرت  هب  راداو  ای  هدرک و  كرت  ار  رهـش  دایز  يادـص  رـس و  اب  رازاب ، تراغ  زا  سپ 

رفن دندش و 100  هتشک  رهش  لخاد  برع  بش 130  نیلوا  رد  منیبب ، ار  شرازگ  نآ  مه  نم  دـنداد  هزاجا  هک  هقطنم ، نیا  رد  ایناتیرب 
یـسیلگنا هعبت  کی  اما  دشن  دراو  یناریا  نازابرـس  زا  کی  چیه  هب  يا  همدـص  .دندیـسر  لتق  هب  رهـش  زا  جراخ  ياه  گنج  رد  رگید 

کی دـش و  هقطنم  نیا  مزاع  زاوها  زا  یکمک  يورین  دـعب ، زور  .دـندوب  يدـنه  عاـبتا  نیا  يود  ره  دـش ؛ هتـشک  رگید  هعبت  یمخز و 
ياه قیاق  زا  یکی  درک و  زاوها  هناور  ار  دوخ  ياهورین  زین  اـیناتیرب  .دـش  گـنه  نیا  همیمـض  زین  يولهپ »  » گـنه نازابرـس  زا  هتـسد 

تلاخد يارب  یلیلد  دـش ، رارقرب  تعرـس  هب  هقطنم  شمارآ  هک  اـجنآ  زا  اـما  .تفرگ  تمدـخ  هب  زین  سراـف  جـیلخرد  ار  دوخ  یگنج 
اه و هداوناخ  هارمه  هب  بارعا  زا  يدایز  رامـش  نانچمه  .تسا  لیطعت  رازاب  ياـه  هزاـغم  رتشیب  مارآ و  رهـش  عاـضوا  .تشادـن  دوجو 

قارع هب  هناخدور  قیرط  زا  دوخ  ماشحا 
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تکاله هب  ناـشیا  زا  نت  دوش 100  یم  هتفگ  دندز و  یماظن  مادـقا  هب  تسد  ًاددـجم  برع  نایـشروش  شیپ  زور  دـنچ  .دـنزیرگ  یم 
.دـندروآرد دوخ  فرـصت  هب  ار  خیـش  خاک  یناریا  ياهورین  .دوش  یمخز  یناریا  ياهورین  زارفن  کی  یتح  هکنیا  نودـب  دـنا  هدیـسر 

هانپ هرصب ] رد   ] خاک نیمه  هب  زین  يو  دوخ  .دننک  یم  یگدنز  هرـصب  رد  وا  رگید  خاک  رد  زین  يو  رامـش  یب  نادنزرف  رایـسب و  نانز 
رادقم ناریا ) رد   ) خاک نیا  رد  .دندرک  ریگتسد  هدروآ و  ناریا  هب  ار  وا  کلک  زود و  هب  ندش  لسوتم  اب  یناریا  تاماقم  هک  دوب  هدرب 

هولج ارجام ، نیا  رد  ایناتیرب  تلاخد  زا  يا  هناشن  ار  نآ  دـندرک  یعـس  یناریا  تاماقم  هک  دـش ، تفای  یـسیلگنا  گنفت  الط و  يدایز 
یسیلگنا ياهورین  رایتخا  رد  هک  یناتـسرامیب  خیـش و  تامدخ  ناربج  هب  ایناتیرب  دش  یعدم  درک و  در  ار  تاراهظا  نیا  ایناتیرب  .دنهد 

روظنم هب  بونج  نوشق  هدنامرف  .تسا  هداد  رارق  خیـش  رایتخا  رد  یتشک  يدادعت  گنفت و  لوپ ، يرادقم  شیپ  لاس  دـنچ  تشاذـگ ،
(1) .درک » كرت  ار  رهشوب  يراج  هام  مهدزون  رد  تسا ، هدش  هدروآ  نوریب  هرمحم  خیش  خاک  زا  هک  ییالط ، ياه  قودنص  تفایرد 
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مهن لصف 

تنطلس تباین  يارجام 
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راد  » .دوب هتشگزاب  نارهت  هب  بونج  زا  لصفم  تافیرشت  مسارم و  اب  هیوناژ 1925  لوا  رد  ههام  ود  ًابیرقت  یتبیغ  زا  سپ  ناخ ]  ] اـضر
سیئر ناخ ، میرک  لـنلک  و  هیمظن ، سیئر  ناـخ ، دـمحم  لـنلک  نارهت ، یماـظن  رادـنامرف  ناـخ ، یـضترم  لارنژ  شیاـفو  اـب  هتـسد  و 

زا یهورگ  هک  دوب  هداد  ربخ  يروم  هب  ءـالع  نیـسح  .دـندوب  هتخادـنا  هار  هب  ار  شیاـمن  نیا  هتـسب و  ییاـه  ترـصن  قاـط   (1)« هیدلب
هاش دنربب و  يرادرهـش  نامتخاس  هب  ار  وا  ناخ ]  ] اضر تشگزاب  ماگنه  هب  هک  دـنراد  دـصق  روبزم ، درف  هس  يربهر  هب  شترا  نارـسفا 
هگن تسد  هک  دوب  هتـساوخ  اهنآ  زا  نیوزق  زا  یمارگلت  لاسرا  اب  ارجاـم ، نیا  زا  ندـش  ربخ  اـب  زا  سپ  ناـخ ]  ] اـضر .دـننک  شمـالعا 

زا سپ  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  : » تفر هرفط  دهعیلو  هب  مارتحا  يادا  زا  اراکـشآ  تشاذگ  نارهت  هب  اپ  هک  یماگنه  نیا ، دوجو  اب  دـنراد ؛
هتفر وا  رادـید  هب  ًاررکم  هدرکن و  راذـگورف  هدازهاش  نیا  دزن  دوخ  بیبحت  يارب  یـشالت  چـیه  زا  یهاوخ  يروهمج  شبنج  تسکش 
دوخ يوسنارف  یـسیلگنا و  ناراکمه  ّتیعم  رد  سور  یماظن  هتـسباو   (2)« .تسا هدوبن  لیلد  یب  زین  وا  نتفر  هرفط  دـیدرت  نودـب  دوب ،

هتفر دابآرهم  یکیدزن  ات  ناخ ]  ] اضر زا  لابقتسا  يارب 
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دنمتردق يروشک  یلادوئف ، ناریا  زا  دوب  هتسناوت  هکنیا  بونج و  رد  شیزوریپ  رطاخ  هب  هپس ، رادرس  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  زا  سپ   » و
ترافـس هک  تسین  یکـش  لاح  ره  هب  ، » يوروش ترافـس  راکنا  مغرب  یلو  .دـندوب » هتفگ  تینهت  کـیربت و  وا  هب  دزاـسب ، لقتـسم  و 

، ترصن قاط  نیا  زا  رتمهم  یلو  .تسا » هدوبن  عمط  یب  ًاملسم  ناریا  تلود  قح  رد  شراک  نیا  هداد و  ار  ترـصن  قاط  نآ  لوپ  ًاعقاو 
زا هپس  رادرس  تاجن  يارب  اه  کیوشلب  رونام  دنا ، هتسب  هاش  کی  زا  لابقتسا  يارب  هک  دوب  يرگید  ترـصن  قاط  ره  زا  رت  هناهاش  هک 

تنطلـس گنج ، ریزو  هنادنمرفظ  دورو   » ناونع اب  یـشرازگ  رد  رلوف   (1)« .دوش رید  یلیخ  رگید  هکنآ  زا  شیپ  دوب ، اـیناتیرب  شوـغآ 
: دسیون یم  تسا ،» هدرک  همهاو  سرت و  راچد  ار  نابلط 

دورو يارب  یتافیرــشت  مـسارم و  ناـنچ  اـب  هرمحم ، خیــش  بوکرــس  زا  سپ  گـنج ، ریزو  ارزوـلا و  سیئر  ناــخاضر ، تشگزاــب 
، دـندوب هدرک  نیئزت  ار  یتلود  ياه  نامتخاس  .تسا  هدـشن  رازگرب  یهاش  چـیه  يارب  ًاریخا  هک  دوب  هارمه  نارهت  هب  شا  هنادـنمزوریپ 

ماگنه دـنتخیر ، یم  مدرم  رـس  يور  رب  تینهت  کیربت و  ياهمایپ  امیپاوه  راهچ  دـندوب ، هتـسب  ییاه  ترـصن  قاط  هار  لوط  ماـمت  رد 
هدز نوریب  ناش  ياه  هناخ  زا  شندـید  يارب  رهـش  مدرم  همه  ًـالمع  و  دـندرک ، یناـبرق  شیارب  يرتش  ترـصن ، قاـط  ریز  زا  شروبع 

رتشیب ًارهاظ  اما  دیـشک  یم  اروه  هاگ  تیعمج  .دنک  هدز  ناجیه  نادنچ  ار  مدرم  هک  دوبن  یتبـسانم  وا  تشگزاب  نیا ، دوجو  اب  .دندوب 
لیبموتا کی  رب  راوس  رفـس و  مروفینوا  اب  هکلب  دشن ، نارهت  دراو  حتاف  کی  دننامه  مه  وا  دوخ  .دوب  هدش  هوکـشاب  هرظنم  نآ  بذـج 

ًالماک نایرابرد  ینارگن  .داد  یم  ناـشن  یهجوت  تیعمج  هب  اـی  ناـکت و  يرـس  تردـن  هب  درک و  یم  روبع  اـه  ناـبایخ  زا  تعرـس  هب 
نیا رد  ادابم  داد  رادـشه  هدـننار  هب  راـب  نیدـنچ  میتفر  یم  مسارم  لـحم  تمـس  هب  شلیبموتا  اـب  هک  ناـیرابرد  زا  یکی  .دوب  راکـشآ 

.دشکب شروش  هب  تسا  نکمم  دوش و  یم  هتخیگنارب  تیعمج  يرابرد  دض  تاساسحا  نوچ  دـنزب  یـسک  هب  ماحدزا  رپ  ياه  نابایخ 
دناوخارف و ار  شنایرابرد  نیرت  نیما  مسارم  همتاخ  زا  سپ  هلـصافالب  و  درک ، رـس  شخاک  رد  ینارگن  اب  ار  رهظ  زا  دعب  مامت  دهعیلو 
وا و ینوگنرس  هب  رجنم  هلصافالب  دتفیب و  یقافتا  ادابم  هک  دوب  نارگن  وا  .دیسرپ  مدرم  لابقتسا  هوحن  ناخاضر و  راتفر  هرابرد  اهنآ  زا 

رب یتاعیاش  .دوش  هاش 
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نادنورهـش زا  یکی  هب  شا  یمیمـص  نارادـفرط  زا  یکی  .دـنک  هضبق  ًـالماک  ار  تردـق  دـهاوخ  یم  ناـخاضر  هک  تساـه  ناـبز  رس 
سلجم رد  يدایز  نارادـفرط  نونکا  مه  دوب و  هتفر  البرک  هب  نویناحور  تیامح  بلج  يارب  ناخ ]  ] اضر هک  تسا  هتفگ  ییاـکیرمآ 

ندرگ مدرم  هتـساوخ  هب  مه  دعب  هام  دـنچ  و  دـننک ، یم  مالعا  هنطلـسلا  بیان  ار  وا  سرام  هام  رد  هک  تسا  هدرک  عمج  شدوخ  يارب 
.دننک (1) شهاش  دراذگ  یم  دهن و  یم 

ءاکذ هلمج  زا  هنیباک  ياضعا  زا  نت  دـنچ  تسد  زا  ناـخ ]  ] اـضر .دـندوب  هداـتفا  ساره  هب  هک  دـندوبن  ناـبلط  تنطلـس  طـقف  نیا  هتبلا 
دهاوخ ءافعتـسا  هرخالاب  وا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  يروم  هک  يدـح  ات  دوب  یـضاران  مه  هیلام ، ریزو  ارزو و  تسایر  لیفک  کلملا ،

ناگدرپسرـس زا  یکی  هک  هداد  ناـشن  نوـچ  : » دـنک رییغت  تسا  نکمم  زین  هجراـخ ، ریزو  کـلملاراشم ، هـک  دـیازفا  یم  يروـم  .داد 
تخسرس یماح  ناریا و  تسود  یسیلگنا  رایسب  يارزولا  سییر  هلودلا ، قوثو  یلومعم  یمدختسم  زا  هک  تسا  شا  یسیلگنا  نابابرا 

دارفا نیا  زا  کی  چـیه   (2)« .تساـکیرمآ عفن  هب  شا  ییاـجباج  رییغت و  دـنا ، هدـناسر  ذوفن  ماـقم و  نیا  هب  ناریا ، سیلگنا و  دادرارق 
.درکن رییغت 

« تنطلس تباین   » هب ندیسر  يارب  ناخ ]  ] اضر قایتشا  روش و 

: دوب هتفر  يوروش  راتخمریزو  رادید  هب  ورسخیک  بابرا  ناخ ،]  ] اضر تشگزاب  زا  سپ  زور  دنچ 

رد شتلود  عضوم  دنک ، رییغت  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  ناریا  میژر  هچنانچ  تسا  هدیسرپ  يوروش  راتخمریزو  زا  ًاتحارـص  مولعم  رارق  زا 
لابقتـسا يرییغت  نینچ  زا  اه  کیوشلب  هک  تسا  هداد  خساپ  لمأت  نودـب  مه   (3) یکستایموش قیفر  .دوب  دهاوخ  هچ  هلئـسم  نیا  لابق 

.تشاد دنهاوخن  نآ  اب  یتفلاخم  هنوگچیه  درک و  دنهاوخ 

: دوبن نئمطم  نادنچ  يروم  هتبلا 

ناتـسبرع هلئاغ  متخ  نامز  زا  ارزولا  سیئر  رب  اه  یـسیلگنا  لماک  هطلـس  هب  هجوت  اـب  و  یکـستایموش ، قیفر  ياـه  تنامـض  مغر  یلع 
اه سور  هک  درک  رواب  ناوت  یمن  ناتسزوخ ،] ]
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هیوناژ 1925 خروم 9  ، 145/891.002 هرامش 838 ، شرازگ  يروم ، - 2
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رد اهنآ  تسایـس  .دننک  تیامح  دهدب  ماجنا  میژر  رییغت  يارب  رـضاح  لاح  رد  تسا  نکمم  وا  هک  یمادقا  ره  زا  طرـش  دیق و  نودـب 
تـسایس نیا  .دننک  تفلاخم  دوش ، یم  تیامح  اه  یـسیلگنا  بناج  زا  هک  یفادها  اب  ًالوصا  هک  تسا  نیا  زورما  نینچمه  هتـشذگ و 

دندـش هجوتم  هکنیا  زا  سپ  هلـصافالب  اـه  سور  ناـمز  نآ  رد  .داد  ناـشن  ار  شدوخ  حوضو  هب  یهاوخ  يروهمج  شبنج  زاـغآ  رد 
.دندرک (1) تفلاخم  نآ  اب  دنک ، یم  تیامح  شبنج  نیا  زا  ایناتیرب 

رگید رابکی  ات  دـننک  یم  قیوشت  ار  وا  هنارـصم  ارزولا  سیئر  نیما  ِنارواشم   » هک دوب  هتفگ  يروم  هب  ورـسخیک  بابرا  نیا ، رب  هوـالع 
يارب شیاه  هشقن  هناحـضتفم  تسکـش  هب  هجوت  اب  نیقی ، هب  بیرق  لامتحا  هب  .دوش  ناریا  روتاتکید  دریگب و  رـس  زا  ار  شیاه  شـالت 
شلوا تروص  هب  ار  یهاوخ  يروهمج  شبنج  ددجم  نتخادنا  هار  هب  غامد  ِلد و  رگید  وا  هتـشذگ ، سرام  هام  رد  يروهمج  تسایر 

و دنک ، علخ  ار  یلعف  هاش  يا  هشقن  يارجا  اب  دراد  دصق  هپس  رادرس  هک  تسا  دقتعم  ورسخیک  بابرا  رگید ، يوس  زا  .تشاد  دهاوخن 
بیان زین  شدوخ  و  دناسرب ، تنطلـس  هب  درب  یم  رـس  هب  لوبناتـسا  رد  عولخم ، هاش  یلع  دمحم  شردـپ ، هارمه  هک  ار  وا  ریغـص  ردارب 

(2)« .دوشب ناریا  روتاتکید  هنطلسلا و 

یم هشقن  یهاشنهاش  تخت  بصغ  هاش و  دـمحا  علخ  يارب  دراد  ناـخ ]  ] اـضر هک  دوب  نئمطم  رگید  يروم  هیوناژ 1925  طساوا  رد 
تـسا راودیما  وا  دشاب ، هک  هچ  ره  تکلمم  رد  هقلطم  تردق  بحاصت  يارب  وا  ياتدوک  هشقن  هک  تسا  مولعم  نیا ، دوجو  اب  : » دشک

يا هشقن  نینچ  ندرک  یلمع  يارب  ار  شمزع  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  رگید   ... دـنیچب لبق  هعفد  زا  رت  هناطاتحم  یلیخ  ار  هنحـص  هک 
دیاب هاش  ای  .دنک  لمحت  ار  یفیلکتالب  نیا  دناوت  یمن  رگید  هک  هتفگ  سلجم  يالکو  زا  نت  دـنچ  هب  ًاتحارـص  اریز  تسا ، هدرک  مزج 

هک یطرـش  هب  هتبلا  تسیچ ، راک  تبقاع  هک  دنام  یمن  یقاب  یکـش  چـیه  رگید  تسوا ، لرتنک  تحت  شترا  زونه  نوچ  و  وا ؛ ای  دورب 
تیامح .دراذگب  ندرگ  دننک ، یم  لیمحت  وا  هب  نایناحور  اه و  سور  اه ، یسیلگنا  ًاملسم  هک  یطیارـش  هب  دشاب  رـضاح  ناخ ] اضر  ]

ًالماک يرییغت  نینچ  هب  ار  دوخ  اه  یسیلگنا  .تسا  يرورض  وا  يزوریپ  نیمضت  يارب  اه  تردق  نیا  زا  یکی 

هیوناژ 1925 خروم 10  ، 1327/891.00 هرامش 841 ، شرازگ  يروم ، - 1
هیوناژ 1925 خروم 10  ، 1328/891.00 هرامش 842 ، شرازگ  يروم ، - 2
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یسیلگنا ینلع  تیامح  هک  دنناد  یم  ًالماک  هپـس  رادرـس  مه  اهنآ و  مه  اریز  تسیا ، هنالقاع  راک  رایـسب  هک  دنهد  یم  ناشن  انتعا  یب 
يارب هک  مراد  قثوم  عالطا  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  مدرم  هدوت  تموصخ  ینامگدـب و  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  رییغت ، نیا  زا  اـه 

ریزو گربنلوش ، رِد  ُنف  تنک  شخب ، تیاضر  روط  هب  سیلگنا  ترافس  ارزولا و  سییر  هطبار  ظفح  لاح  نیع  رد  لضعم و  نیا  عفر 
یکـش ًابیرقت  راک  نیا  زا  وا  لماک  رطاخ  تیاضر  رد  و  دـنک ، یم  افیا  ود  نیا  نایم  ار  هطـساو  شقن  رـضاح  لاح  رد  ناـملآ ، راـتخم 

یم شاف  يروم  زین  نویناحور  اب  طابترا  رد  .دز  دـنهاوخ  يرهاظ » یتیاـمح   » هب تسد  طـقف  اـه  سور  هک  دوب  دـقتعم  يروم  .تسین »
ًارهاظ : » دوب هدرکن  لصاح  هعیـش  هبتر  یلاـع  نویناـحور  رظن  بلج  رد  یقیفوت  فجن  ـالبرک و  هب  شرفـس  رد  ناـخ ]  ] اـضر هک  دـنک 
یلاع عجارم  رظن  تشاد  دصق  تساه ، یسیلگنا  تردق  زکرم  هک  دادغب ، تایلاع و  تابتع  هب  شرفس  رد  هپس  رادرس  هک  تسین  یکش 

زا نیا ، دوجو  اـب  .دوش  اـیوج  نارهت  هب  شتـشگزاب  ماـگنه  هب  ناریا  میژر  رییغت  هراـبرد  ار  یـسیلگنا  تاـماقم  نینچمه  هعیـش و  ردـق 
حانج ربهر  سّردم ، هپس و  رادرس  ریخا  یتشآ  .دنا  هتفریذپن  روضح  هب  ار  وا  هعیش  رتردق  یلاع  عجارم  هک  ما  هتفای  عالطا  اه  یـسیلگنا 

سّردـم زا  لقن  هب  ًاریخا  .تسین  فلاخم  نادـنچ  میژر  رییغت  اب  مه  یناحور  رـشق  یتح  هک  دراد  نیا  زا  تیاـکح  سلجم ، نویناـحور 
« .دنامب یقاب  شیاج  رس  یهاشنهاش  میژر  هکنیا  رب  طورشم  درادن ، یتفلاخم  هپـس  رادرـس  تنطلـس  تباین  هاش و  علخ  اب  هک  دنا  هتفگ 

تکلمم نیا  رد  مه  ًالبق  دنریگب  شیپ  راک  نیا  يارب  دنهاوخ  یم  هک  ار  یـشور  ما ، هتفای  عالطا  هک  يرارق  زا  : » دهد یم  همادا  يروم 
رگید  » هک دـنک  یم  مالعا  دور و  یم  سلجم  هب  ًامیقتـسم  هپـس  رادرـس  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هداد  سپ  ار  شباوج  هتفر و  راـک  هب 

تشگزاب ناهاوخ  دنزادنا و  یم  هار  ادص  رس و  شترا  دیدهت  یتح  کیرحت و  اب  مدرم  سپس  دورب ؛» رانک  دهاوخ  یم  هدش و  هتـسخ 
طقف هک  عولخم  هاش  یلعدـمحم  ریغـص  رـسپ  ِتنطلـس  تباین  زجب  تسین  يزیچ  هک  دـنوش ، یم  شرظن  دروم  طیارـش  همه  لوبق  اب  وا 

افیا ار  يزاب  بش  همیخ  کسورع  شقن  تسا  رارق  هک  ناریا  قباس  هاش  ریغص  رـسپ  نیا  اب  طابترا  رد  اما  .دوب  دهاوخ  ناریا  هاش  ًامـسا 
، وخ قلخ و  هرابرد  یقیقد  عالطا  چـیه  ما  هتـسناوتن  ًاعقاو  هک  دراد  دوجو  یناریا  تاماقم  ناـهذا  رد  یتح  یبیجع  ماـهبا  ناـنچ  دـنک ،

نیرت کچوک  دـنناد  یم  همه  هک  اجنآ  ات  .مروایب » تسد  هب  یـصخش  نینچ  دوجو  یتح  میوگب ، مناوتب  دـیاش  ای  و  اه ، ییاـناوت  نس ،
دهاوخ هلاس  يدوزب 18  هدمآ و  ایند  هب  لاس 1907  رد  هاش  یلعدمحم  رسپ 
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، دننک رگید  ریغص  يراجاق  هدازهاش  کی  نت  رب  ار  یهاشداپ  يادر  هک  دشاب  مزال  دیاش  نیاربانب  : » دیسر دهاوخ  ینوناق  نس  هب  دش و 
، دسرب تسا  تنطلس  تباین  هک  شدوخ  يوزرآ  هب  ًاعقاو  هپس  رادرس  رگا  لاح ، ره  هب  .تسا  هدش  داهنـشیپ  مه  يراک  نینچ  ًاقافتا  هک 

هیوناژ خروـم 20  شرازگ  رد  يراـم   (1)« .تشاد دـهاوخن  يزارد  نادـنچ  رمع  هتـشاذگ ، رـس  هب  یهاش  جات  هک  کچوک ، هاـش  نیا 
هدننک مرگلد  نادنچ  هک  تسامرفمکح  ناریا  یـسایس  لفاحم  رب  یفیلکتالب  بارطـضا و  یعون  اهزور  نیا  : » دـسیون یم  دوخ   1925
يارب وا  .دوشب  هاش  ای  هنطلسلا  بیان  شدوخ  ات  دهدب  رییغت  ار  ناریا  میژر  دهاوخ  یم  ارزولا  سییر  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایسب  .تسین 

ییاتدوک نینچ  تیقفوم  تروص  رد  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  .دهاوخب  کمک  اه  یـسیلگنا  زا  دوش  روبجم  دـیاش  شا  هشقن  يارجا 
دهاوخ شهاک  يدایز  دودح  ات  نم ، رظن  زا  ناریا ، لامـش  تفن  زایتما  ندروآ  تسد  هب  يارب  اکیرمآ  تخب  اه ، یـسیلگنا  تیامح  اب 

(2) .تفای »

تفر یم  لامتحا  ای  دندوب و  املع  اب  طابترا  هب  نونظم  هک  ار  شترا  نارسفا  یخرب  تنطلس ، تباین  هنیمز  نتخاس  مهارف  رد  ناخ  اضر 
هک دوب  هلخاد  ریزو  رادتقا ، ریما  يراصنا ، دومحم  رگشل  ریما  نارسفا  نیا  زا  یکی  .تشادرب  اپ  شیپ  زا  دننک ، تفلاخم  شا  هتساوخ  اب 
اب و  يا ، همدقم  چیه  یب   » رادـتقا ریما  هیوناژ 1925  مهدفه  رد  هک  دـسیون  یم  يروم  .دوبن  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  املع  اب  شطباور 
وا یمـسر  ماهتا  .دـش  نادـنز  هناور  هجرد و  علخ  تشادزاب ، شترا  یهدـنامرف  رقم  رد  ارزولا ، سییر  نامه  ای  هپـس ، رادرـس  روتـسد 

هنیباـک ریخا  تاـسلج  زا  یکی  رد  .دـنک  یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  رادـتقا  ریما  يریگتـسد  طیارـش  يروـم  .تسا » شترا » هب  تناـیخ  »
رایسب نآ  ياوتحم  زا  عالطا  همان و  ندناوخ  زا  سپ  وا  .دیـسر  ناخ ]  ] اضر تسد  هب  دادغب  تسپ  هرادا  رهم  هب  روهمم  يا  همان  تلود ،

هب هزات  رادتقا  ریما  : » دنتفر ناشیاه  هناخ  هب  دندوب  هدش  هدز  تشحو  هک  زین  هنیباک  يارزو  .تفر  نوریب  قاتا  زا  ًاعیرـس  دـش و  هتفـشآ 
تئارق زا  سپ  اجنآ  رد  .درک  تعاـطا  هک  دـنک ، یفرعم  برح  ناـکرا  لـک  داتـس  هب  ار  شدوخ  تفاـی  روتـسد  هک  دوب  هدیـسر  هناـخ 

يا هراچ  رادتقا  ریما  يریگتسد  لیالد  نتفای  يارب  يروم  .دندرک » شتشادزاب  هجرد و  علخ  وا ، تنایخ »  » رب ینبم  یماظن  یمکح 
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خیـش اب  ناخ ]  ] اضر گنج »  » نایرج رد  رادـتقا  ریما  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  تاـعیاش  یخرب  .تشادـن  ناـمگ  سدـح و  هب  لـسوت  زجب 
هعیاش کی  قبط  رب  .تسا  هدرکن  میسقت  ناخ ] اضر  اب   ] ار نآ  و  هتفرگ ، هوشر  هرمحم ] خیش   ] وا زا  و  تسا ، هدوبن  رادافو  وا  هب  هرمحم 
تسا رکذ  هب  مزال  : » تسا هتشاد  سامت  دوب ، هدش  دیعبت  اپورا  هب  لاس 1923  رد  هک  هنطلسلا  ماوق  ناشداماد  اب  زونه  رادتقا  ریما  رگید 
سامت رد  دنا  هتفرگ  ار  هاش  رود  هک  يرگ  هنتف  نایدیعبت  نایرابرد و  اب  مادم  درب و  یم  رس  هب  سیراپ  رد  نونکا  مه  هنطلـسلا  ماوق  هک 

دنا هتخادنا  هار  هب  ار  شیامن  نیا  لک  هک   » دوب نیا  مه  رگید  لامتحا  کی  .دنیچ » یم  هئطوت  ناریا  یلعف  تلود  طوقـس  يارب  تسا و 
هیجوت دندوب  تنطلس  تباین  هب  ندیـسر  يارب  شیوزرآ  ققحت  فلاخم  هک  یناسک  دض  رب  ار  ارزولا  سییر  هنارگبوکرـس  تامادقا  ات 

یم ایهم  تخت  جات و  بصغ  يارب  ناخ ]  ] اضر هشقن  يارجا  تهج  ار  هنیمز  زین  ناریا  فلتخم  تاـیالو  رد  لاـح ، نیع  رد  (1) .دننک »
: دسیون یم  دوب ، هدروآ  تسد  هب  زیربت  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  دنمراک  فصآ ، نسح  زا  هک  یتاعالطا  ساسا  رب  رلوف  .دندرک 

يارجا يارب  ار  مدرم  دراد  تسا ، ناخ  اضر  تخـسرس  نایماح  زا  هک  رهـش ، نیا  نوشق  هدـنامرف  زیربت ، زا  هلـصاو  ياه  شرازگ  قبط 
« يزوریپ  » تبـسانم هب  یهوکـش  اب  ياه  نشج  مسارم و  .دـنک  یم  هدامآ  ناخ  اـضر  فرط  زا  تخت  جاـت و  بصغ  هاـش و  علخ  هشقن 

ییاه قطن  مامت  رد  .دنتـشاد  تکرـش  نآ  رد  یگمه  اه  يرازاب  اه و  تارکومد  نایماظن ، هک  دـش  رازگرب  هرمحم  خیـش  رب  ناخ  اضر 
.دسر یم  تخت  جات و  هب  دراد  هرخالاب  وا  هک  دـش  یم  بلطم  نیا  هب  مه  يا  هناطاتحم  تاراشا  دـش ، داریا  اه  نشج  نیا  لوط  رد  هک 
شترا طسوت  هک  ینیگنـس  ضراوع  زا  مدرم  هچرگا  .تسا  ناوارف  ياـهداقتنا  جاـمآ  میقتـسم ، ریغ  دـنچ  ره  راـجاق ، ینونک  نادـناخ 

هک یصاخشا  یلو  دنرادن ، یـشوخ  ِلد  نوشق  هنارـسدوخ  تامادقا  یخرب  زا  روطنیمه  هدش و  عضو  ینارمع  ياه  حرط  يارجا  يارب 
یهاشداپ زا  رگا  یتح  .درک  دنهاوخن  تفلاخم  نوشق  هدنامرف  تامادقا  زا  کیچیه  اب  مدرم  هک  دـندقتعم  تسانتعا  روخرد  ناشتارظن 

زا اهنآ  اریز  دننک ، دعاقتم  ار  نویناحور  دنا  هتـسناوتن  زونه  هتبلا  .درک  دهاوخن  یتفلاخم  ًانلع  یـسک  چیه  دنک  تیامح  مه  ناخ  اضر 
ناشتردق زا  ینونک  مظن  رد  يرییغت  هنوگ  ره  هک  دنسرت  یم  هلئسم  نیا 

هیوناژ 1925 خروم 25  ، 1333/891.00 هرامش 868 ، شرازگ  يروم ، - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 364 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_349_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:350

یمادـقا ره  هب  تسد  نویناحور  تفلاخم  زا  سرت  نودـب  دـنناوت  یم  شترا  نوشق  ًارهاـظ  تشر ، روطنیمه  و  زیربت ، رد  یلو  دـهاکب ،
.دننزب (1)

تاعوبطم تیلاعف 

دوخ هیوناژ 1925  خروم 25  هرامـش  رد  نطو  همانزور  .دوب  هاش  هیلع  اه  همانزور  تیلاعف  ناخ  اضر  دصاقم  زراب  ياه  هناشن  زا  یکی 
روصق يراک  نینچ  ماجنا  رد  ناخ ] اضر   ] رگا .دریگب  تروص  ناریا  تموکح  هلئـسم  لـح  يارب  یلجاـع  تامادـقا   » هک دوب  هتـساوخ 

رطاخ هب  ار  وا  هدـنیآ  ياـه  لـسن  و  تفر ، دـهاوخ  داـب  رب  تسا  هداد  ماـجنا  تکلمم  نیا  يارب  لاـحب  اـت  هک  یتامدـخ  یماـمت  دـنک ،
هیروف خروم 1  هرامـش  رد  ناریا  هراتـس  همانزور  .تخانـش » دنهاوخ  رـصقم  نآ ، تردق  ناکما و  نتـشاد  مغرب  رما ، نیا  رد  یهاتوک 

یم رابرد  جرخ  ناموت  نویلیم  کی  هنایلاس  .دوب  هدرک  ضارتعا  یجرخرپ » فرـصم و  یب   » یهاشنهاش راـبرد  نینچ  نتـشاد  هب   1925
ربهر زا  ناریا  مدرم  هک   » تسا نآ  تقو  هک  تشون  همانزور  نیا  .دنتـشاذگ  یم  شلاب  رب  رـس  یلاخ  مکـش  اب  مدرم  هکیلاـح  رد  دـش ،

هک یصاخشا  نیا ، رب  هوالع  .دنک » فذح  تکلمم  هجدوب  زا  ار  يرورـض  ریغ  جراخم  نیا  ات  دنهاوخب  هپـس ) رادرـس   ) ناشردق یلاع 
یم یجراخ  ياه  کناب  رد  ار  ناـشلوپ  اـی  و  دـنرادن ،» یناریا  ناریا و  هاـفر  هب  يا  هقـالع  چـیه  ًاـقلطم   » دوش یم  اـهنآ  جرخ  لوپ  نیا 

دمحا دوخ  هیروف  خروم 9  هرامش  رد  همانزور  نیمه  .دننک » یم  ییاپورا  ياه  لته  رد  تماقا  فرـص  ار  نآ  یجرخلو  اب   » ای دنراذگ 
ار ناریا  تداعـس  شمارآ و  ندـید  مشچ  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، تکلمم  نمـشد  وا  : » درک مهتم  تناـیخ  هب  دـیمان و  نئاـخ  ار  هاـش 

ًاریخا هک  يا  هلئاغ  .دراد  تسد  دشاب  ارزولا  سییر  يارب  لکشم  داجیا  ناریا و  رد  یمظن  یب  شفده  هک  يا  هئطوت  ره  رد  وا  ...درادن 
دیابن .دتفیب  تلم  مامت  ناج  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  یشتآ  تسشن ، ورف  هپـس  رادرـس  عطاق  هدارا  مزع و  نمی  هب  دش و  اپ  هب  بونج  رد 

تکلمم نیا  زا  رگید  هشوگ  کی  رد  یهباشم  شتآ  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  ارچ  مینک ، شوخ  هلئاغ  نیا  نتـسشنورف  هب  ار  ناـملد 
همانزور .تسا » دیدهت  ضرعم  رد  یمومع  تینما  دراد و  دوجو  رطخ  نیا  تسا ، هدماینرد  خیب  زا  داسف  هشیر  یتقو  ات  .دوش  رو  هلعش 

هیصوت هاش  دمحا  هب  هیروف 1925  مراهچ  هرامش  رد  دّدجت 
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هک ار  يا  هعیدو   » ناملآ مود  ملهلیو  رصیق  زا  دیلقت  اب  هک  درک  داهنشیپ  دریگب و  تربع  هسنارف  مهدزناش  ییول  تشونرـس  زا  هک  درک 
ار شناـج  ناـشن و  مدرم  هب  ار  دوخ  مارتحا  هعیدو »  » نیا ندـنادرگرب  اـب  وا   (1)« .دـنادرگزاب اـهنآ  هب  تسا  هدرک  ضیوفت  وا  هب  تلم 

ییاقآ نآ  دهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یکرادم   » هک درک  مالعا  دوخ  هیروف 1925  مهد  هرامش  رد  دازآ  رکف  همانزور  .داد  تاجن 
شرـس رب  جات  شیپ  لاس  هدزناش  هک  تسا  یـسک  ناـمه  تسا  ناریا  تفرـشیپ  هار  رد  يزادـنا  گنـس  تکلمم و  یناریو  لوئـسم  هک 
هرامش رد  ناریا  همانزور  .تسا » هدرک  قازترا  ام  شالت  راک و  هرمث  زا  لاحب  ات  هک  تسا  یسک  نامه  و  میدرک ، شهاش  میتشاذگ و 

: دنهدب تاجن  هدش  راتفرگ  نآ  رد  هک  یکانرطخ  تیعـضو  زا  ار  تکلمم  ات  تساوخ  سلجم  نویناحور و  زا  هیروف 1925  خروم 11 
نوناـق يارب  تکلمم  یلو  تـسا ، تـکلمم  يارب  نوناـق   (2) .تسا ینوناـق  هداـم  کـی  زا  رت  مهم  بتارم  هب  روـشک  لالقتـسا  ظـفح  »

ًاتعیبط و  دسر ، یم  همدص  مه  نآ  یمـسر  نید  هب  دنیبب ، يا  همدص  تکلمم  رگا   » هک داد  رادـشه  نویناحور  هب  همانزور  نیا  .تسین »
ياه تیحالـص  دیاب  ناملـسم  تکلمم  کی  سییر  هک  دنرـضحتسم  دـیدرت  یب  ینید  ناربهر  .دوب  دـهاوخ  يدـعب  ینابرق  تیناحور 

فالخ رب  یعرـشریغ و  یهاشداپ  نینچ  زا  عافد  هنوگ  ره  نیاربانب ، .تساهنآ  دـقاف  ًالماک  یلعف  هاـشداپ  هک  دـشاب ، هتـشاد  یـصخشم 
هیروف خروم 12  رد  ناریا  هراتـس  همانزور  .تسا » مالـسا  تکلمم و  هب  تنایخ  عقاو  رد  یهاـشداپ  نینچ  زا  عاـفد  .تسا  یتسرپ  نطو 

رد نئاخ ، هاشداپ  کی  تاکیرحت  هجیتن  رد  و  تسوربور ، تارطخ  تالکـشم و  اب  ناریا  هک  عقوم ، نیا  رد  : » تساوخ اـملع  زا   1925
نیا زا  عافد  هب  تردق  مامت  اب  هک  میراد  اعدتـسا  مهلالظا ، هللا  مادا  لضاف ، نویناحور  زا  تسا ، هدمآ  راتفرگ  يدـیما  ان  سأی و  هطرو 

« .دننک تیاده  ریطخ  تیعقوم  نیا  رد  ار  ناناملسم  و  دنزیخرب ، یمالسا  تکلمم 

سلجم اب  ناخ ]  ] اضر تّجح  مامتا 

هدرک عمج  اه  قاتا  زا  یکی  رد  ار  سلجم  يالکو  زا  يا  هدـع  هتفر و  سلجم  ناـمتخاس  هب  ناـخ ]  ] اـضر هیروف 1925 ، خیرات 8  رد 
طیارش هب  هجوت  اب  هک  تفگ  اهنآ  هب  وا  .دوب 

( راتساریو  ) .تسا لوا  یناهج  گنج  ياهزور  نیرخآ  رد  ناملآ ، رصیق  مود ، ملهلیو  رارف  افعتسا و  روظنم  - 1
.دوب هدرک  تیبثت  لـسن  دـعب  ًالـسن  راـجاق  هاـش  یلع  دـمحم  باـقعا  رد  ار  تنطلـس  هک  تسا  یـساسا  نوناـق  زا  هداـم  نآ  روظنم  - 2

( راتساریو )
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اهنآ زا  تسا ، نکمم  ریغ  شتخت  جات و  ثراو  هاش و  اب  يراکمه  رگید  هک  ییاجنآ  زا  .درادن  تمدخ  همادا  هب  یلیامت  رگید  دوجوم 
تیاـضر یلح  هار   » هب دـهاوخن  اـی  دـناوتن و  سلجم  هچناـنچ  هک  داد  رادـشه  ناـخ ]  ] اـضر .دـننک » نشور  ار  شفیلکت   » هک تساوخ 

هک داد  عالطا  سلجم  يالکو  هب  رخآ  رد  ناخ ]  ] اضر .دـبلط » یم  دادمتـسا  مدرم  زا   » دوش و یم  لمع  دراو  ًاـسأر  وا  دـسرب ، شخب »
یم رـسدرد  هب  ّالاو  دننکب  يراک  دـیاب   » هک تسا  هداد  عالطا  اهنآ  هب  ًامـسر  ارزولا  سییر  هک  لاح  : » دـنراد تلهم  هیروف  ات 12  طقف 
راهچ يروم  .دنتـسه » هرکاذم  هرواشم و  لاح  رد  مئاد  دنا و  هداتفا  شوج  بنج و  هب  عقوم  نآ  زا  سلجم  فلتخم  ياه  حانج  دـنتفا »

(، ّتیلقا هب  موسوم   ) سردـم يربهر  هب  نویناحور  حانج  لقتـسم ، حانج  دـنک : یم  یفرعم  هنوگنیا  ار  مجنپ  سلجم  رد  دوجوم  حانج 
لکـش یهاوخ  يروهمج  شبنج  هحوبحب  رد  دّدجت  بزح  .دـندوب  کچوک  ًاتبـسن  ریخا  حانج  ود  .اه  تسیلایـسوس  و  دّدـجت ، بزح 

هک دّدجت ، شردارب  و  ناریا ، همانزور  ریبدرـس  امنهر ، زا  دـندوب  ترابع  نآ  ياضعا  یخرب  .دوب  ناخ ]  ] اضر قولخم  ًالماک  و  هتفرگ ،
ندرک طقاس  يارب  یتکرح  ره  زا  دوجو  مامت  اب  ازریم  نامیلـس  يربهر  هب  اه  تسیلایـسوس  : » دندوب هتـشاذگ  بزح  يور  رب  ار  شمان 

تاعالطا قبط  .تشاد  دنهاوخن  یتفلاخم  هپـس  رادرـس  يراذـگجات  اب  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  و  دـننک ، یم  تیامح  ینونک  هلـسلس 
هتـسناد ینوناق  یلمع  ار  تنلطـس  زا  شعلخ  و  نئاخ »  » ار وا  هدرک  روصق  تکلمم  عفانم  نیمأت  رد  هاـش  هکنیا  ببـس  هب  اـهنآ  هلـصاو ،
تیاهن یب  ار  وا  اب  يراکمه  سّردـم  بصعتم  روحمدوخ و  تیـصخش  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت   » مه سّردـم  اـب  طاـبترا  رد  .دـنا »

تباین يدـصت  هاـش و  علخ  يارب  وا  شـالت  زا  هک  تسا  هدرک  راـهظا  هپـس  رادرـس  اـب  شا  یتشآ  ناـمز  زا  سّردـم  .دـنک  یم  لکـشم 
ینوناق يراجم  زا  دیاب  هاش  علخ   » هک تسا  هدرک  هلئـسم  نیا  هب  طورـشم  ار  دوخ  تیامح  ًارهاظ  الاح  یلو  دنک ، یم  تیامح  تنطلس 

زا ًـالک  تسا  رـضاح  کـنیا  مه  یناـحور  ربـهر  نیا  هک  ما  هتفاـی  عـالطا  ءـالع  ناـخ  نیـسح  زا  .تسا  يرگید  هصق  هتبلا  هک  دـشاب »
ترابع لقتـسم  حانج  ياضعا  زا  یخرب  .تسین » اه  لقتـسم  تیامح  دروم  تامادقا  زا  رت  هنایوردنت  نادنچ  هک  دنک  يوریپ  یتامادقا 

.هنطلسلا قدصم  و  ورسخیک ، بابرا  کلامملا ، یفوتسم  هلودلا ، ریشم  هداز ، یقت  ءالع ، نیسح  زا  دندوب 

هک یتامدخ  ببـس  هب  دیاب  هپـس  رادرـس  هک  دنقفاوم  اهنآ  : » دنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  لقتـسم  حانج  يداهنـشیپ  لح » هار   » يروم
يا هتسیاش  شاداپ  تسا ، هداد  ماجنا  تکلمم  يارب 
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تیماـمت و ظـفح  ناـهاوخ  هناتخـسرس  روـبزم  هورگ  هک  روـشک ، یـساسا  نوناـق  دودـح  رد  دـیاب  طـقف  یـشاداپ  نـینچ  یلو  دریگب ،
و ریـصقت ، ات  تسا  روصق  عون  زا  رتشیب  شناهانگ  هک  یلعف  هاش  علخ  روصت  ًالک  نیارباـنب  .دوش  اـطعا  وا  هب  دنتـسه ، نآ  یگچراـپکی 

یلعف مظن  شمارآ و  يا  هیور  نینچ  هک  دندقتعم  اهنآ  .تسا  رابنایز  یلمعریغ و  اهنآ  رظن  زا  هپس  رادرس  ندرک  هنطلـسلا  بیان  ای  هاش 
نکمم يداینب  تالوحت  .دـنز  یم  مه  رب  تسا  جاتحم  نآ  هب  تخـس  شا  يداصتقا  هعـسوت  هماـنرب  يارجا  يارب  ناریا  هک  ار  تکلمم 
ریــشمش ناـمه  ینعی  دـنک : قـیوشت  ناریا  یلخاد  روـما  رد  تلاـخد  هـب  ار  یجراـخ  ياـه  تردـق  دوـش و  یمظن  یب  بجوـم  تـسا 

ییاه شخب  رد  يرگنزاب  مزلتسم  مولعم  رارق  زا  هک  يرییغت  نینچ  نیا ، رب  هوالع  .تسا  نازیوآ  شرـس  يالاب  هشیمه  هک  یـسلکوماد 
دناوت یم  هک  دزاس ، یم  نکمم  ار  قوقح  سدقم  روشنم  اه ، یناریا  رظن  زا  نیا ، هب  هتفای  نامزاس  هلمح  دوب  دهاوخ  یـساسا  نوناق  زا 
هاشداپ صخـش  اب  يرحب  يّرب و  نوشق  لک  ییامرفنامرف  یـساسا  نوناق  نیمه  بجوم  هب  یلو  .دـشاب  هارمه  يزیمآ  هعجاف  بقاوع  اـب 
فالخ رب  ار  نوشق  یهدنامرف  هپس  رادرس  هتبلا  .دنک  ضیوفت  دهاوخب  شلد  هک  یـسک  ره  هب  ار  ماقم  نیا  دناوت  یم  تسا و   (1) ناریا

هاش هب  شرایع  مامت  تنایخ  هب  هجوت  اب  و  دیمان ، هدعاق  فالخ  يراک  ار  نآ  ناوت  یم  لقادح  هک  هدرک  ظفح  شدوخ  يارب  هاش  لیم 
دنم هرهب  یهاـشداپ  تاراـیتخا  هیلک  زا  ددرگزاـب و  تکلمم  هب  هاـش  هک  دـشاب  رارق  رگا  یهاوخ ، يروهمج  ماـجرفان  شبنج  لوط  رد 

ار يراک  نینچ  دـصق  مه  ًالبق  هکنانچ   ) دـنکن لزع  شترا  یهدـنامرف  زا  ار  شا  یماـظن  يارزولا  سییر  هک  تسا  دـیعب  ًـالماک  دوش ،
.دهدن تخت  جات و  هب  رادافو  يراجاق  ناگدازهاش  زا  یکی  هب  ار  بصنم  نیا  و  تشاد )

اـضر  ] يارب زیچ  نیرت  بوبحم  نیرت و  زیزع  هکنیا  ضرف  اب  هک ، تسا  نیا  هدرک  قفاوت  نآ  رـس  رب  ًاتیاهن  لقتـسم  حاـنج  هک  یلح  هار 
یلاع یهدنامرف  رگید  لاس  دنچ  ات  دهدب و  هپس  رادرـس  هب  نوشق » هیلاع  تسایر   » ریظن یتمـس  سلجم  تسا ، نآ  هافر  شترا و  ناخ ]
برـض نایاپ  ات  رگید  زور  کی  طقف  تشون ، یم  ار  شرازگ  نیا  يروم  هک  هیروف  مهدزاـی  رد  .دـنک » نیمـضت  ار  ناریا  شترا  رب  وا 

اج نیمه  هب  قوف  تیعضو  هرابرد  ام  تاظحالم  دوب ، یلقتـسم  روشک  ًاعقاو  ناریا  رگا  : » دوب هدنام  یقاب  سلجم  هب  ناخ ]  ] اضر لجالا 
همتاخ

(. راتساریو  ) هطورشم یساسا  نوناق  ممتم  مهاجنپ  لصا  - 1
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یم یمهم  قافتا  تقو  ره  .تسین  روطنیا  هنافسأتم  یلو  .دنک  نییعت  ار  شتـشونرس  ات  میتشاذگ  یم  شدوخ  لاح  هب  ار  وا  تفای و  یم 
دوخ هجو  نیرتهب  رد  یناریا  شیامن  نیا  دـننک »؟ یم  هچ  اه  سور  تسیچ ؟ اه  یـسیلگنا  رظن   » دیـسرپ دـیاب  دـتفیب  ناریا  رد  دـهاوخ 

هلئسم یلو  .دننک  یم  ارجا  ار  نآ  یبوخب  هنحـص  تشپ  ِناناوخ  کسورع  نانادرگ و  کسورع  هک  تسا  یلاع  يزاب  بش  همیخ  کی 
« .تساه کسورع  يارب  ناشهاوخلد  يویرانـس  باختنا  رـس  رب  ناـنادرگراک  ياوعد  دـنک  یم  رت  بلاـج  ار  شیاـمن  راـب  نیا  هک  يا 

هداد شاداپ  لوق  وا  هب  هرمحم  خیـش  اب  گنج »  » لوط رد  ناخ ]  ] اضر بوخ  راتفر  رطاخ  هب  ًامتح  اـه  یـسیلگنا  هک  دوب  دـقتعم  يروم 
هدـب يّرـس و  یمهافت  هب  وا  اب  ًاـعقاو  دوب ، هرمحم  رد  ارزولا  سییر  هک  یتقو  نرول ، یـسرپ  رـس  هک  درک  رواـب  ناوت  یمن  ًالـصا  : » دـنا

یم تشاد و  شدوخ  لاگنچ  رد  ار  هرمحم  خیـش  هپـس  رادرـس  .دـشاب  هدیـسرن  خیـش  اـب  اـه  تموصخ  همتاـخ  يارب  بساـنم  یناتـسب 
لاح هب  ار  وا  اه  یسیلگنا  تنامض  دهعت و  نودب  هک  دوش  یمن  مرواب  ًاعقاو  یلو  دروایب ؛ شرـس  رب  دهاوخ  یم  هک  ییالب  ره  تسناوت 
علخ نایرج  رد  اـه  یـسیلگنا  لـماک » یفرط  یب   » مـالعا زییاپ 1925 و  عیاـقو  هب  يروم  يدـعب  تاراـهظا  .دـشاب » هدرک  اـهر  شدوخ 

يایناتیرب یمـسر  عضوم  : » دـشخب یم  يرتشیب  يانعم  یهاشداپ  تخت  رب  ناخ ]  ] اضر سولج  تنطلـس و  زا  هاش  دـمحا  زیمآ  تیقفوم 
تـسناوت یمن  مه  ًاقطنم  هتبلا  .تسا  ناریا » روما  رد  تلاخد  مدـع   » یگلـصوح و یب  اب  مأوت  ییانتعا  یب  یعون  رـضاح  لاـح  رد  ریبک 

هک روطنآ  .دشاب  يزیچ  نینچ  روشک  نیا  یعقاو  عضوم  درادـن  ناکما  قطنم  نامه  رابتعا  هب  رگید ، يوس  زا  یلو  .دـشاب  يرگید  زیچ 
تـسا بلاج  هک  دـنا ، هتفگ  زوریف  هدازهاش  هب  هنامرحم  روط  هب  ار  ناش  یعقاو  عضوم  اه  یـسیلگنا  ًارهاـظ  دـیوگ ، یم  ءـالع  نیـسح 

.دنا هداد  شهار  يزاب  هب  هدیشخب و  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ  هرخالاب  مینادب 

نیا هکنیا  لوا  درک : دهاوخ  تیامح  هپس  رادرس  یهاشداپ  یتح  ای  تنطلـس و  تباین  زا  ریز  طیارـش  اب  ریبک  يایناتیرب  زوریف ، هتفگ  هب 
ایناتیرب عفانم  هب  يا  همطل  چیه  دوش و  ظفح  دیاب  مظن  هکنیا  موس  و  دشاب ؛ مدرم  تساوخ  اب  دیاب  هکنیا  مود  دـشاب ؛ یمئاد  دـیاب  رییغت 
بیترت یلم » شبنج   » حالطـصا هب  نتخادـنا  هار  اب  هک  دـش  رارق  دوبن  يربخ  مدرم  تساوخ  زا  هک  ییاـجنآ  زا  .دـیاین » دراو  روشک  رد 

قیمع سیلگنا  هپس و  رادرس  طباور  هب  ناش  نظءوس  هک  ییاجنآ  زا  نیا ، دوجو  اب  : » دندوبن یضار  اه  سور  یلو  .دنهدب  ار  هیضق  نیا 
ناریا رد  میژر  رییغت  يارب  ناش  قایتشا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نئارق  دهاوش و  تسا  هدش  رت 
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رد وا  اب  هنامرحم  ناریا  هب  هاش  ندنادرگزاب  يارب  دنراد  اهنآ  هک  تسا  عیاش  لفاحم  یخرب  رد  یتح  .تسا  هدرک  شکورف  يدودح  ات 
(1)« .دننک یم  هرکاذم  سیراپ 

يرحب يّرب و  نوشق  هیلاع  تسایر 

هیروف خـیرات 14  رد  .دوب  هارمه  لماک  ییاوسر  حاضتفا و  کی  اـب  زین  تکلمم  سأر  رد  نتفرگ  رارق  يارب  ناـخ ]  ] اـضر مود  شـالت 
هیعافد ياوق  لک  هیلاع  تسایر   » ِناونع يا  هحیال  بیوصت  اب  سلجم  ناخ ، اضر  لجالا » برـض   » ماـمتا زا  سپ  زور  ود  ینعی  ، 1925

(2)« .تسناد هپس  رادرس  ناخاضر  ياقآ  صوصخم  ار  یتکلمم  هینیمأت  و 

زا نیا ، رب  هوالع  .تشادـن  ناخ  اضر  هب  ار  رـضاح  تمـس  ضیوفت »  » اـی و  اـطعا »  » تراـسج سلجم  هک  دـنک  یم  ناـشنرطاخ  يروم 
ناخ اضر  .تسا  هاشداپ  صوصخم  قوف  ناونع  ناریا  یـساسا  نوناق  رد  اریز  درک  زیهرپ  مه  نوشق » لک  ییامرفنامرف   » ناونع ياـطعا 

، هکنیا و  تسین ، یثحب  چیه  دوشب  هاش  یتح  ای  هنطلسلا  بیان  تساوخ  یم  شلد  هپس  رادرس  هکنیا  رد  : » دوب هدش  لیلذ  راوخ و  ًالماک 
هزادنا نامه  هب  زین  تسا  هداد  نت  اوق  لک  هیلاع  تسایر  رت  هبترم  نود  ِتمس  نتشاد  هب  نآ  ياجب  تفگ ، ناوت  یم  هک  يزیچ  لقادح 

زا شعلخ  یتـح  يراـبتعا و  یب  يارب  هک  ار  هاـش  ینعی  دورب ، ار  هدـنامیقاب  هار  اـهنت  هدـش  روبجم  ارزوـلا  سییر  لاـح  ...تسا  مّلـسم 
لابند هب  هناقاتـشم  هپـس ، رادرـس  ینعی  شدوخ ، هک  ار  یتردق  ات  دنک  توعد  ناریا  هب  دوب  هدرکن  راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  تنطلس 

زور ُهن  هک  یسلجم  نامه  داد ، ناگدنیامن  هب  ار  هدعو  نیا  تشاد  سلجم  رد  هک  یقطن  نیرخآ  رد  وا  .دوش  يدصتم  دوب ، شبحاصت 
.تسا نکممریغ  هاش  وا و  نیب  يراکمه  هنوگره  هک  دوب  هدرک  مالعا  نآ  رد  شیپ 

هیروف 1925. خروم 11  ، 1339/891.00 هرامش 899 ، شرازگ  يروم ، - . 1
هپس رادرس  ناخاضر  ياقآ  هب  یتکلمم  هینیمأت  هیعافد و  ياوق  لک  هیلاع  تسایر  صاصتخا  نوناق  : » دوب نینچ  سلجم  هبوصم  نتم  - 2

ار یتکلمم  هینما )  ) هینیمأت هیعافد و  ياوق  لـک  هیلاـع  تساـیر  یلم  ياروش  سلجم  هدـحاو -  هداـم  یـسمش ، ولد 1303  بوصم 25 
دنیامن و هفیظو  ماجنا  یتکلمم  نیناوق  یساسا و  نوناق  دودح  رد  همات  تارایتخا  اب  هک  هتسناد  هپس  رادرس  ناخ  اضر  ياقآ  صوصخم 

هـسلج رد  تسا  هدام  کی  رب  لمتـشم  هک  نوناق  نیا  .دـش  دـناوتن  بلـس  ناـشیا  زا  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  نودـب  روبزم  تمس 
نمتؤم یلم -  ياروش  سلجم  سییر  .دیـسر  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  هب  یـسمش  هس  دصیـس و  رازه و  کی  ولد  مجنپ  تسیب و 

( .دش خسن  مهدزیس ) هرود   ) یـسمش هام 1320  دنفـسا  متفه  بوصم  نوناـق  بجوم  هب  نوناـق  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  « ) کـلملا
( راتساریو )
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رخآ هقیقد  رد  اه  یسیلگنا  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  يروم  درادن »!  (1) یتپماد یتپماه  هب  یتهابش  چیه  هپس  رادرس  هک  درادن  نتفگ  هتبلا 
ناش تیامح  هارکا  اب  اهنآ  .تسا  يوق  ّدح  زا  شیب  ناخ ]  ] اضر اب  اه  سور  تموصخ  یلخاد و  تفلاخم  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب 
ظفح ار  دوخ  ههجو  دـنهد  یم  یمرگلد  شناـفلاخم  هب  هکنیا  ندرک  دومناو  اـب  دـندوب  هدرک  یعـس  یتـح  هتـشاد و  غیرد  اـضر  زا  ار 

اه سور  یلخاد و  ياـه  تفلاـخم  تّدـش  زا  یهاوخ  يروهمج  شبنج  هحوـبحب  رد  هک  یتـقو  رگید  راـب  کـی  اـه  یـسیلگنا  .دـننک 
ددرگرب ناریا  هب  ات  تسا » هدرک  توعد   » هاش زا  ناـخ ]  ] اـضر هک  ربخ  نیا  مـالعا  یلو  .دـندوب  هدرک  ار  راـک  نیا  مه  دـندش  رادربخ 

تخاس رشتنم  یشرازگ  هیروف 1925  خروم 17  ِفارگلت  یلید  همانزور  زا  لقن  هب  زوین  زرتیور  .دوب  راوگان  رایـسب  اه  یـسیلگنا  يارب 
: دندوب هاش  تشگزاب  فلاخم  اه  یـسیلگنا  هک  دهد  یم  ناشن  نینچمه  هدرک و  فیرحت  ار  سلجم  مادـقا  اریز  دوب ، هجوت  بلاج  هک 

نوناق بیوصت  زا  سپ  هپس  رادرـس  هک  دنرواب  نیا  رب  یـسایس  لفاحم  یخرب  هک  دهد  یم  شرازگ  فارگلت  یلید  یـسایس  راگنربخ  »
دصق و دنک ، یم  لیدبت  ناریا  یماظن  روتاتکید  هب  ار  وا  ًالمع  هدوب و  هاشداپ  صوصخم  لاحب  ات  هک  وا  هب  اوق  لک  یهدنامرف  ضیوفت 
زا فده  یلو  .ددرگرب  روشک  هب  ات  دنک  توعد  هاش  زا  ًامسر  رگید  راب  کی  دیاب  سلجم  هکنیا  زا  ترابع  دراد ، رس  رد  یبیجع  ّتین 

یتالاوئس تشاد  دهاوخ  یبقاوع  هچ  دنک  يراددوخ  روشک  هب  تشگزاب  زا  هاش  دوجوم  طیارش  هب  هجوت  اب  رگا  تسیچ و  توعد  نیا 
« .داد خساپ  اهنآ  هب  ناوت  یم  نامگ  سدح و  اب  طقف  هک  تسا 

نامه  » اه سور  .دوب  ناخ ]  ] اضر ياه  شالت  تسکش  یلـصا  لیلد  اه  سور  تفلاخم  اب  هارمه  یلخاد  ياه  تفلاخم  يروم ، رظن  زا 
فلاخم ياه  نایرج  .تسا » هدـش  هلزاغم  دراو  بلط  تنطلـس  حانج  اب  هک  تفر  یم  نآ  ّنظ  یتح  دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  وا  يزاـب  لوا 
.دـندوب فلاخم  ناخ ]  ] اضر عفن  هب  يرییغت  هنوگره  اب  نویناحور  .سلجم  نویناحور  حاـنج  لقتـسم و  حاـنج  زا  دوب  تراـبع  یلخاد 

یلع يرییغت ، هنوگ  ره  اب  هناعطاق  نویناحور ] ، ] اهنآ اب  تاـشامم  يارب  ارزولا  سییر  هفقو  یب  ياـه  شـالت  مغرب  : » دـسیون یم  يروم 
نویناحور و تفلاخم  هب  هجوت  اب  يروم  .دنفلاخم » دنک ، دیدهت  ار  ناش  ینمیرها  تردق  هک  يرییغت  صوصخلا 

رگید دوش و  یم  هّکت  هّکت  دتفا و  یم  راوید  يالاب  زا  هک  تسا  دننام  غرم  مخت  يدوجوم  هزاغ » نامام   » هناکدوک ياه  هدورس  رد  - 1
.درک مهرس  ار  نآ  ناوت  یمن 
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هکنیا دننک و  هرسکی  ار  شراک  دنتشاد  دصق  شنافلاخم  هک  دیوگ  یم  دمان ، یم  نیلافس » یُتب   » ار وا  هک  ناخ ]  ] اضر یسایس  فعض 
یقافتا زا  هدافتسا  اب  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  لقتـسم  حانج  هک  ییاهنآ  ریظن  ناریا ، رترگن  هدنیآ  رت و  كریز  نادرمتلود  زا  هتـسد  نآ  »

، دننک بآ  رب  شقن  ار  رتالاب  جرادم  هب  ندیـسر  يارب  ارزولا  سییر  ياهدیما  یمامت  دـنراد  یعـس  طقف  هن  تسا  هداتفا  نونکا  مه  هک 
یگشیمه فذح  يارب  ار  هنیمز  دننک و  ترپ  ار  شساوح  وا  ناتـسد  رد  یقرب  قرز و  رپ  يزاب  بابـسا  نتـشاذگ  اب  دنهاوخ  یم  هکلب 

هک تسا  هتفگ  هدرک و  دـییأت  ار  اـه  لـیلحت  نیا  تحـص  ءـالع  نیـسح  .دـنزاس  اـیهم  ناریا  یـسایس  یگدـنز  یموـمع  هصرع  زا  شا 
اجنیا رد   (1)« .دریگب ارزو  تسایر  ماقم  رد  ار  هپـس  رادرـس  ياج  کلامملا  یفوتـسم  کیدزن  هدـنیآ  رد  هک  تسا  راودـیما  شحانج 

یتح هک  ینارظان  هکنانچ  دنسرپب ، دوخ  زا  دنا  هتسشن  عاضوا  ياشامت  هب  رود  زا  هک  ینارظان  دیاش  : » دسرپ یم  یهیدب  یلاوئس  يروم 
شترا همه  هک  هپس ، رادرس  دروخ ، تسکش  ینوناق  ياههار  یتقو  ارچ  دنا ، هدیسرپ  دوخ  زا  اهراب  زین  دنتـسه  تکلمم  نیا  لخاد  رد 

هداس رایـسب  نآ  خـساپ  نم  رظن  زا  .درکن  هدافتـسا  هیرهق  هوق  زا  هتـشذگ  سرام  هام  اـی  زورما  لـثم  يرارطـضا  عقاوم  رد  دوب ، شتـشپ 
لک يرادافو  ایآ  هک  هدمآ  شیپ  لاوئـس  نیا  ًاریخا  درادن ، دوجو  يدیدرت  تسا  یـصخش  یـشترا  هدنامرف  وا  هکنیا  رد  دنچره  .تسا 

ناریا شترا  هک  دـشاب  نامدای  ...دـنک  هیکت  نآ  تیاـمح  رب  ینارحب  عقاوم  رد  دـناوتب  هک  تسه  يا  هزادـنا  هب  ناـخ ] اـضر  هب   ] شترا
هک یـسناجتمان  رـصانع  ینعی  تسا : ناریا  بونج  نارادـگنفت  و  هینما ، ياـهورین  قازق ، یمیدـق  داـگیرب  ياـه  هدـنام  سپ  زا  یبیکرت 

ياه هسیـسد  نیا ، رب  هوالع  .دزاس  دـحتم  دـهدب و  شوج  رگیدـکی  اب  هتـسناوتن  زگره  تسا ، قازق  کـی  ًاـتاذ  دوخ  هک  هپـس ، رادرس 
يا هداز  بیجن  نارسفا  زا  يرایسب  هنابلط  تنطلس  تاساسحا  روطنیمه  تسا و  لومعم  رایسب  اه  یقرش  نایم  رد  هک  يا  هنابلط  تعفنم 

يرترب اهنت  هک  یقازق  ياه  یکلاپ  مه  دنتـسه ، رجزنم  شقازق  ياه  یکلاپ  مه  لباقم  رد  اـهنآ  هیلع  هپـس  رادرـس  ياـه  ضیعبت  زا  هک 
هب يروم  هیروف 1925 ، رد 18   (2)« .تسا هدش  وا  هب  نایشترا  يرادافو  فیعـضت  بجوم  تسا ، بابرا  هب  هناشنم  گس  يرادافو  ناش 

هب خساپ  رد  : » دوب هدرک  يدونشوخ  زاربا  تسا  هتفای  همتاخ  نارحب  هکنیا  زا  هتفر و  ناخ ]  ] اضر رادید 
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؛ تسا هدوب  روشک  یلخاد  عاضوا  تیبثت  يارب  شقایتشا  ناریا و  حالـص  ریخ و  طقف  سلجم  رب  راشف  زا  شفدـه  هک  داد  ناـنیمطا  نم 
ناغمرا هب  شـشترا  اب  هک  یمظن  حلـص و  دـهاوخ  یم  ًافرـص  هتـشادن و  رـس  رد  ار  یتکلمم  رت  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  ِلایخ  زگره 

هب ات  دهاوخب  ترـضحیلعا  زا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  سلجم  مادقا  هب  هجوت  اب  وا  .دنامب  ظوفحم  روشک  نیا  يارب  دبا  ات  تسا  هدروآ 
رب هوالع  ناخ ]  ] اضر  (1)« .دبای هلـصیف  ًالماک  هلئـسم  راک  نیا  اب  دیاش  ات  دریگب ؛ رـس  زا  ار  دوخ  یهاشداپ  فیاظو  ددرگرب و  روشک 

سییر هک  يزیمآربکت  ییانتعا  یب  مغر  یلع   » دـهد یم  شرازگ  يروم  .دوب  هدز  زین  دـهعیلو  اـب  یتشآ  يارب  یتامادـقا  هب  تسد  نیا 
زا هدمآ  شیپ  شیارب  هک  يراب  تّفخ  حاضتفا  نیرخآ  زا  داد ، ناشن  دهعیلو  هب  ناتسزوخ ]  ] ناتـسبرع زا  شتـشگزاب  ماگنه  هب  ارزولا 

ار ناریا  روتاتکید  هتـساوخ  ادخ  زا  زین  دهعیلو  و  تسا ، هدرکن  راذـگورف  هدازهاش  نیا  دزن  دوخ  نتخاس  بوبحم  يارب  یـشالت  چـیه 
رگیدکی اب  یتآ  لیاسم  هرابرد  طقف  ود  نآ  هک  دش  قفاوت  دهعیلو  هپس و  رادرس  تاقالم  نیلوا  رد  .دهد » رارق  شیوخ  تمحرم  دروم 

راختفا شیارزولا  سییر  هب  دیاب  هاشداپ  یناهج » موسر  مسر و  اب  قباطم   » هک دوب  هتفگ  رادید  همتاخ  رد  ناخ  اضر  و  دـننک ، تبحص 
تحت تاـعوبطم  .تفر  شندـید  هب  هیروف  زور 28  درک و  تقفاوم  وا  تساوخرد  اـب  هدازهاـش  : » دورب شرادـید  هب  ًاصخـش  دـهدب و 

نایم هب  ارزولا  سییر  یبایفرـش  تاقالم و  نیلوا  زا  یفرح  چـیه  هتبلا  دـص  و  دـندرک ، انرک  قوب و  رد  ار  قاـفتا  نیا  زین  تلود  لرتنک 
(2)« .دندرواین

زا نت  داد و 200  بیترت  یماش  تفایـض  ناخ ]  ] اـضر دوب ، ياتدوک 1921  درگلاس  نیمراهچ  اـب  فداـصم  هک  هیروف 1925 ، رد 22 
دیدرت یب  دهد  یم  دادیور  نیا  هب  رـضاح  لاح  رد  ارزولا  سییر  هک  یتیمها  : » درک توعد  مسارم  نیا  هب  ار  شترا  هیاپدـنلب  نارـسفا 

شسرتسد رد  هشیمه  ًارهاظ  لاحب  ات  اتدوک  نامز  زا  هک  تسا  یتردق  ياهدامن  زا  هتـسد  نآ  بحاصت  رد  شریخا  تسکـش  زا  یـشان 
، درک یم  تاهابم  شیاه  تیقفوم  هب  دنچ  ره  ...دنا  هتخیرگ  شلاگنچ  زا  یحبـش  نوچمه  هتخادـنا  گنچ  اهنآ  هب  هاگ  ره  یلو  هدوب 

ًالماک هکنیا  رگم  نئارق ، دهاوش و  زا  .داد  یمن  ناشن  شا  هتشذگ  ياهوزرآ  لامآ و  ققحت  يارب  اهنآ  زا  هدافتسا  هب  یلیامت  چیه  یلو 
ًالماک ناخ ]  ] اضر رپ  كرُک و  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دنشاب ، عقاو  فالخ 
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هک یسایس  شقن  يافیا  زا  هک  تخاس  دعاقتم  ار  وا  رود ، نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  ًالامتحا  ناوت ، یم  تیارد  يردق  اب  و  تسا ، هتخیر 
زا بیترت ، نیدب  .تسا  هتخاس  شدوخ  تسد  اب  هک  دسرب  یـشترا  نامه  هیحور  هافر و  هب  دـشکب و  تسد  دوبن  شا  هدـنزارب  هاگچیه 
زا ار  ناـش  یمدرم  تیبوبحم  دـنراد  نوناـق  قوف  اـم  ینوناـقریغ و  ياـهروتاتکید  ایناپـسا ، اـیلاتیا و  نوچمه  مه ، ناریا  رد  مولعم  رارق 

ییاکیرمآ یلام  تأیه  ِراک  همادا  و  ناریا ، هب  هاش  دـمحا  تشگزاب  قاحم و  هب  ناخ ]  ] اضر نتفر  اـب  يروم  رظن  زا  .دـنهد » یم  تسد 
، تسا هتفر  نیدلاء ] ایض   ] دّیـس .تسا  هتـشگرب  شقباس  عضو  هب  کنیا  مه  عاضوا  : » دوب راودیما  روشک  نیا  هدنیآ  هب  يردق  دش  یم 

رـس زا  ار  شریطخ  فیاظو  دیایب و  شا  هتفر  رد  راوهز  ياهرـصق  هب  هاش  تسا  رارق  و  تفر ، دـهاوخ  کش  نودـب  مه  هپـس  رادرـس  و 
اتسیا و ًالماک  يا  هطخ  ار  قرـش  فولأم  تداع  هب  هک  تساطخ  مدرک ، فیـصوت  الاب  رد  هک  یکیرات  ًاتبـسن  زادنا  مشچ  مغرب  .دریگب 

.تسا هتفاـی  لوحت  یـسوملم  روط  هب  ما ، هدرک  تمدـخ  تسپ  نیا  رد  هک  یلاـس  هس  نیمه  لوـط  رد  ناریا ، .مینک  ضرف  رییغت  نودـب 
.تسا هدوب  لوحت  نیا  ریـس  رد  زیامتم  يا  هطقن  شا ، هتفاین  ققحت  فادـها  اه و  بیـشن  زارف و  همه  اب  ییاکیرمآ ، یلام  تأیه  روضح 

نارادـفرط یجراخ  هاوخدوخ  ياه  تردـق  دـساف و  ياه  یناریا  یخرب  هناتخـسرس  تفلاـخم  مغرب  ییاـکیرمآ  یلاـم  تأـیه  هکنیمه 
(1)« .تسا يراودیما  هیام  نم  يارب  دراد  یتخسرس 

نادـنمراک هکنیا  رب  ینبم  دوـب  هدرک  تفاـیرد  ناریا  هجراـخ  ترازو  زا  یتـساوخرد  اـکیرمآ  ترافـس  سراـم 1924 ، خـیرات 19  رد 
لاس هب  تبـسن  ناخ ]  ] اضر عضوم  رییغت  زا  تیاکح  هک  دنبای ، روضح  هجراخ  ریزو  ارزولا و  سییر  تفایـض  رد  ًامـسر  دیاب  ترافس 

مالـس مسارم  زا  يرکذ  چیه  راب  نیا  هتـشذگ ، ياه  لاس  ياه  لمعلا  روتـسد  فالخ  رب  : » دـنک یم  هفاضا  دـلفنروک  .تشاد  هتـشذگ 
، لاس ود  تشذـگ  زا  سپ  هک ، دـناسر  یم  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دوب تواـفتم  ًـالماک  عاـضوا  دـعب  لاـس   (2)« .دوب هدشن  رابرد 

نآ زا  شیپ  هاشنهاش و  ترـضحیلعا  يراذگجات  دلوت و  زورلاس  راختفا  هب  یمـسارم  ات  داد  هزاجا  سرام ، خیرات 23  رد  ناریا  تلود 
دوب و ماش  تفایض  کی  رابرد و  مالـس  مسارم  ود  لماش  هک  اه  نشج  نیا  .دوش  رازگرب  زورون  دیع  زور  مسارم  سرام  خیرات 21  رد 

همه زا  اهنآ  یط 
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رازگرب هتـشذگ  ياه  لاس  یط  هک  دوب  یمـسارم  نیرت  هوکـشاب  دش  ییاریذپ  لابقتـسا و  ناریا  رد  یجراخ  ياه  تردـق  ناگدـنیامن 
یماظن سابل  اب  هک  دـش  یم  هدـید  مه  هپـس  رادرـس  دـندوب  هدـش  توعد  مسارم  هب  هک  یـسانشرس  ياه  یناریا  ناـیم  رد  .تسا  هدـش 

کی هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  تشاد  رواب  دش  یم  لکشم  هک  درک  ترضحیلعا  هب  يا  هناصلخم  مارتحا  يادا  نانچ  دوخ  تافیرـشت 
نیمه و  دورب ، دنک و  عمج  یتنطلـس  خاک  زا  ار  شیارـسمرح  نانز  سالپ و  لُج و  ات  دوب  هداد  روتـسد  دهعیلو  هب  هناربکتم  شیپ  لاس 

ار يروهمج  تسایر  ای  تخت  جات و  يادوس  هک  یهپـس  رادرـس  نآ  تشاد ! رـس  رد  ار  تنطلـس  تباین  يادوس  هک  دوب  شیپ  هام  کی 
يزاورپدـنلب يارای  تقوچیه  اه  لاب  نیا  هک  دـنچ  ره  دـنا ، هدـیچ  ار  شیاـه  لاـب  كاـیرت  تورث و  تسا : هدرم  رگید  تشاد  رـس  رد 

هدش حرطم  سلجم  رد  هلئـسم  نیا  و  تسا ، هداتفا  اه  نابز  رـس  رب  هاش  تشگزاب  هعیاش  رگید  راب  : » دـنک یم  هفاضا  يروم  .دنتـشادن »
هب ًاریخا  هک  ترضحیلعا  يومع  هنطلـسلا ، ترـصن  هدازهاش  زا  سرام  رد 21  .ریخ  اـی  درک  توعد  روشک  هب  ار  وا  دـیاب  اـیآ  هک  تسا 

« .دنک یم  هدامآ  نطو  هب  تشگزاب  يارب  ار  شدوخ  دراد  تسا و  سیراپ  رد  نونکا  مه  هاش  هک  مدش  رادربخ  تسا ، هتـشگزاب  ناریا 
ار يا  همان  زوریف  هلودلا  ترـصن  سرام 1925 ، خروم 15  خرـس  قفـش  همانزور  و  سرام ، خروم 9  شـشوک  همانزور  شرازگ  قبط 

طحق نیا  رد   » .ددرگرب روشک  هب  هک  دـش  یم  تساوخرد  هاـش  زا  نآ  رد  هک  دوـب  هدـناسر  سلجم  لـیکو  داتـشه  ياـضما  هب  هیهت و 
تخت رب  رگید  راـب  کـی  تسا  رارق  دـشاب ، نیمز  يور  هاـشداپ  نیرت  شزرا  یب  نیرت و  تقاـیل  یب  دـیاش  هـک  هاـش ، دـمحا  لاـجرلا ،
مسارم و  سرام 1925 ، خیرات 23  رد  رابرد  مالـس  مسارم  زا  سکع  هعطق  ود  شا  یلیمکت  شرازگ  رد  يروم   (1)« .دنیشنب یهاشداپ 

نیا حیـضوت  رد  يروم  .تشاد  هتفگان  فرح  ایند  کی  مادک  ره  هک  دتـسرف  یم  ترازو  يارب  هاش  دمحا  يراذگجات  دلوت و  زورلاس 
هناعـضاوتم هک  دـنیب  یم  ار  تشاد  تخت  جات و  يادوس  ًاریخا  هک  ارزولا  سییر  ِناـخ  اـضر  لوا ، سکع  رد  : » دـسیون یم  سکع  ود 

رب سولج  هزاجا  ناریا  ناهاشداپ  طقف  هک  رمرم  تخت  ياپ  زین  دـهعیلو  هداتـسیا و  ناریا ، دـهعیلو  ازریم ، نسح  دـمحم  هدازهاش  راـنک 
ار یسایس  ناگدنیامن  زا  یمـسر  ریغ  یهورگ  مه  سکع  نیا  رد  : » دیوگ یم  مود  سکع  هرابرد  يروم  .تسا » هتـسشن  دنراد  ار  نآ 

تهارک ًارهاظ  تسادیپ ، سکع  رد  هکنانچ  اهنآ ، زا  یخرب  هک  دینیب  یم 

سرام 1925. خروم 25  ، 3/891.415 اه ، تسویپ  هرامش 983 و  شرازگ  يروم ، - 1
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دیکأت ریخا  ياهدادیور  زا  اه  یـسیلگنا  یتحاران  رب  دهاوخ  یم  ییوگ  هک  يروم  .دـنرادن » اه  ناشن  اه و  لیامح  هب  تبـسن  ینادـنچ 
زاجم ناشیاه  تلود  يوس  زا  هک  یناگدنیامن  نایم  رد  ایناتیرب ، راتخم  ریزو  تسادیپ ، رضاح  سکع  زا  هکنانچ  : » دسیون یم  دراذگب 

ًالبق هک  زین  ار  بش  یمسر  سابل  دیناوت  یم  .درادن  دیشروخ  ریـش و  ناشن  هک  تسا  یـسک  اهنت  دنتـسه ، یجراخ  ياه  ناشن  لوبق  هب 
(1) !« دینیبب مه  اه  کیوشلب  و  اه ، ناملآ  اه ، كرت  نت  رب  الاح  دوب  اکیرمآ  هدنیامن  صوصخم  طقف  نارهت  رد 

ناخ اضر  هرابود  ندمآرب 

همانزور .دز  سلجم  يالکو  باعرا  هب  تسد  رگید  راب  کی  ناخ  اضر  لیروآ 1925 ، رد  .دنامن  قاحم  رد  يدایز  تدم  ناخ  اضر 
ات درک  رازگرب  ینلعریغ  يا  هسلج  سلجم  لـیروآ  مهن  زور  رد  هـک  دـهد  یم  شرازگ  لیروآ 1925  خروم 10  هرامش  رد  شـشوک 
دح هب  روبزم  هسلج  یلو  دـهدب ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  روشک  هب  تشگزاب  يارب  وا  زا  توعد  هاش و  هب  مارگلت  لاسرا  هلئـسم 

ِردـپ عولخم ، هاش  یلع  دـمحم  توف  تبـسانم  هب  دنتـشادن  تئرج  یتح  سلجم  يالکو  هک  دـسیون  یم  همانزور  نیا  .دیـسرن  باـصن 
تبسانم هب  یتیلست  مارگلت  سلجم  هک  دنلیام  سلجم  يالکو  زا  یخرب  هک  دوب  مولعم  : » دننک هرباخم  یتیلست  مایپ  وا  يارب  هاش ، دمحا 

دوجو اب  .دوش  يریگ  يأر  هرابنیا  رد  رازگرب و  هنامرحم  يا  هسلج  هک  دش  داهنـشیپ  لیلد  نیمه  هب  .دنک  لاسرا  وا  يارب  شردپ  توف 
مزـال باـصن  دـح  هب  قوـف  هسلج  لـیلد  نیمه  هب  و  دـندشن ، رـضاح  هناـمرحم  هسلج  نیا  رد  سلجم  يـالکو  زا  يداـیز  دادـعت  نیا ،

رد هکنآ  زا  سپ  وقتیمیـس ، لیعامـسا  فورعم ،» یـشروش   » هک دـهد  یم  شرازگ  دوخ  هم 1925  شرازگ 8  رد  يروـم   (2)« .دیسرن
زا یمک  هلـصاف  هب  هـک  وقتیمیـس ، میلـست  : » تـسا هدرک  ناریا  تـلود  میلـست  ار  دوـخ  هتـشگزاب و  ناریا  هـب  دوـب » هـتفرگ  هاـنپ   » قارع

نامز زا  هک  هدیـشخب  ارزولا ، سییر  ناـمه  اـی  هپـس ، رادرـس  هب  یتیثیح  وربآ و  ناـنچ  داـتفا ، قاـفتا  هرمحم  ِلـعزخ  خیـش  يریگتـسد 
هدازهاش ، » هلودـلارالاس هک  دوب  نیا  دـعب  ربخ   (3)« .تسا هتـشادن  لاحب  ات  سراـم 1924  هاـم  رد  یهاوخ  يروهمج  شبنج  تسکش 

تساوخرد مه  زاسرسدرد »

نئوژ 1925. خروم 5  ، 4/891.415 اه ، تسویپ  هرامش 1132 و  شرازگ  يروم ، - 1
هم 1925. خروم 5  ، 27/891.032 اه ، تسویپ  هرامش 1056 و  شرازگ  يروم ، - 2

هم 1925. خروم 8  ، 1350/891.00 هرامش 1071 ، شرازگ  يروم ، - 3
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، هدـنامن شیارب  ییوربآ  رگید  هک  هرمحم  خیـش  اب  شا  یتسدـمه  دـب و  هقباـس  هب  هجوت  اـب  : » دوب هدرک  ار  ناریا  هب  تشگزاـب  هزاـجا 
دناوت یمن  دنتـسه ، زین  هلودلا  قوثو  تشگزاب  ناهاوخ  کنیا  مه  هک  روشک ، هب  وا  تشگزاب  زا  امرفنامرف  نارـسپ  سردم و  تیامح 
غباون نیا  هشقن  : » دندوبن رادرب  تسد  زوریف ، سردـم و  هلمج  زا  ناخ ، اضر  نافلاخم  یلو   (1)« .دشاب نمی  شوخ  نادنچ  ناریا  يارب 
سییر تسپ  زا  رابجا  هب  ار  ناخ  اضر  دـننادرگرب ، ار  هاش  هک  تسا  نیا  ما ، هتفای  عـالطا  وپـسلیم  رتکد  زا  هک  روطنآ  تفـص ، ناـطیش 

نیا اه ، یـسیلگنا  ددـم  هب  یلو   (2)« .دـننک ارزولا  سییر  هراـبود  ار  هلودـلا  قوثو  و  دنتـسرفب ، شترا  هب  دنـشکب و  نییاـپ  ییارزوـلا 
نآ هب  دنناوت  یم  هن  دننک و  یم  شومارف  ار  هلئسم  نیا  هن  اه ] سور   ] اهنآ : » درک هتفشآ  ًادیدش  ار  اه  سور  و  دربن ، ییاجب  هار  هشقن » »
رد ناش  تسکـش  هک  دنناد  یمن  هتبلا  دص  و  تساه ، یـسیلگنا  نویدـم  ار  شا  يزورما  هاگیاج  يولهپ  ناخاضر  هک  دنـشاب  انتعا  یب 

تأشن روشک  نیا  رد  ناش  ناگدنیامن  هناحوبذم  يرگ  یشان  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  ارزولا  سییر  لرتنک  رس  رب  اه  یسیلگنا  اب  تباقر 
رد ناخ ]  ] اضر نتفرگ  تردـق  میالع  زا  رگید  یکی   (3)« .تسه مه  ناشبآم  تسود  نانمـشد  تیلباق  تیارد و  زا  یـشان  دریگ ، یم 

مراهچ سلجم  هب  یمومع  هفیظو  تمدخ  يارب  يا  هحیال  لیروآ 1923 ، هام  رد  .دوب  یمومع  هفیظو  ماظن  نوناق  بیوصت  راهب 1925 
سّردم هک  سرام 1925  هام  رد  هکنیا  ات  دنام  توکسم  نآ  هب  یگدیـسر  سلجم  يالکو  دیدش  تفلاخم  هب  هجوت  اب  یلو  دش ؛ هیارا 
بیوصت زا  یمومع  هفیظو  تمدـخ  هحیال  نئوژ 1925 ، مشـش  رد  .دـش  حرطم  رگید  راب   ، (4) درک تفلاخم  ناناملسمریغ  حیلـست  اب 

چیه هحیال ، نیا  عفن  هب  ارزولا  سییر  هدرتسگ  ياه  تلاخد  ببـس  هب   » هک دـهد  یم  شرازگ  هراـبنیا  رد  يروم   (5) .تشذگ سلجم 
رتشیب بتارم  هب  ناریا » یهاشنهاش  يرحب  يّرب و  ياوق  لک  هیلاع  تسایر   » ماقم رد  وا  هبترم  تردق و  لاح  .دشن  زاربا  نآ  اب  یتفلاخم 

ناش ماوقا  دنهاوخ  یمن  هک  یناریا  لومتم  ناگداز  بیجن  زا  ینالک  هوشر  دناوت  یم  نوناق  نیا  هب  لسوت  اب  وا  .دوب  دهاوخ  هتشذگ  زا 
دنورب يزابرس  هفیظو  تمدخ  هب 

هم 1925. خروم 16  ، 1354/891.00 هرامش 1091 ، شرازگ  يروم ، - 1

هم 1925. خروم 15  ، 1357/891.00 هرامش 1089 ، شرازگ  يروم ، - 2

هم 1925. خروم 15  ، 1355/891.00 هرامش 1086 ، شرازگ  يروم ، - 3
سرام 1925. خروم 24  ، 891.22 ، -/ هرامش 979 شرازگ  يروم ، - 4

نئوژ 1925. خروم 8  ، 1/891.22 هرامش 48 ، مارگلت  يروم ، - 5
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هفاضا يروم  .تشادن  یمومع  تیلوبقم  هجوچیه  هب  یمومع  هفیظو  ماظن  نوناق  دـید ، میهاوخ  یتآ  لوصف  رد  هکنانچ  .دـنک » هبلاطم 
کی ناریا  شترا  ...دشاب  ناریا  ناگیاسمه  ینارگن  هیام  دـناوت  یمن  زگره  مه  طیارـش  نیرتهب  رد  یتح  ناخ  اضر  شترا  : » دـنک یم 

؛ دـنک تعاطا  وا  زا  شیادـخ  نوچمه  هک  هداد  شزومآ  نآ  هب  هدرک و  شداجیا  ناخ  اضر  هک  تسا ، یـصوصخ  یـصخش و  شترا 
یتح يرارطـضا  عقاوم  رد  ییورین  مکح  رد  نآ  يدـمآراک  و  تسا ؛ چوپ  چـیه و  تکلمم » هاشداپ و   » نابیتشپ يورین  مکح  رد  یلو 

نئوژ 1925 متـشه  رد  ناخ ]  ] اضر دش ، رکذ  تشه  لصف  رد  هکنانچ   (2)«(1) .تسا دیدرت  کش و  ناظم  رد  ًادـیدش  شقلاخ  يارب 
لیوحت يروم  زا  هییوژ 1925  لوا  رد  ار  اهراک  هک  اکیرمآ  ترافس  دیدج  رادراک  رـسپ ، يروما  یلپاک  .دوب  هدش  ناجیابرذآ  یهار 

هکنیا دوبن و  نئمطم  نادـنچ  ناجیابرذآ  نوشق  رب  ناخ ]  ] اضر طلـست  هک  دـسیون  یم  دوخ  هییوژ  خروم 28  شرازگ  رد  دوـب ، هتفرگ 
یتدم ارزولا  سییر  هک  ، » ناجیابرذآ رگشلریما  یبسامهطریما ، هللادبع  لارنژ  ندنادرگزاب  ناجیابرذآ  هب  رفـس  زا  شا  یلـصا  دوصقم 

هب هک  هقطنم  نیا  هب  لـصفم  یـشکرس  اـب  وا  : » دـیازفا یم  يروما  .دوـب  نارهت  هب  تشاد » رظن  ریز  ار  شتیبوـبحم  شیازفا  نظءوـس  اـب 
ياـتدوک اـی  یـسایس  تکرح  ره  يارب  شمدرم  تیاـمح  و  دراد ، ترهـش  ناریا  رد  ناـمدرم  نیرت  رکفنـشور  نیرت و  یقرتم  نتـشاد 

لد و شنافلاخم  هب  نارهت  زا  ناخ ]  ] اضر ینـالوط  تبیغ   (3)« .تخاس ناهنپ  ار  شرفس  یلصا  هزیگنا  تسا ، دنمشزرا  رایـسب  یماظن 
ندرک هرـسکی  يارب  رگید  راب  ناـخ ]  ] اـضر نانمـشد  هییوژ 1925  رد  دـناوخ ، میهاوخ  هد  لـصف  رد  هکناـنچ  .دیـشخب  هزاـت  یتئرج 

یم هدامآ  دیماجنا ، ناخ ]  ] اضر یهاشداپ  هب  ًاتیاهن  هک  زییاپ 1925  زاس  تشونرس  ییورایور  يارب  ار  هنحـص  و  ایهم ، ار  دوخ  شراک 
.دندرک

راتساریو  ) .دمآرد بآ  زا  تسرد  رویرهش 1320  ثداوح  نایرج  رد  دعب  لاس  هدزناش  يروم  ینیب  شیپ  نیا  - 1
نئوژ 1925. خروم 19  ، 2/891.22 هرامش 1160 ، شرازگ  يروم ، - 2

هییوژ 1925. خروم 28  ، 1360/891.00 هرامش 1189 ، شرازگ  يروما ، - 3
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مهد لصف 

يولهپ هاش  اضر  ندمآ  راک  يور  راجاق و  هلسلس  ینوگنرس 
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دوـخ يارب  يددـجم  يوربآ  سراـم 1925  هیروف و  ياـههام  رد  تنطلـس  تباـین  يارجاـم  رد  ییاوسر  زا  سپ  ًارهاـظ  هک  ناـخاضر 
رب وا  طلـست  میدرک ، ناشن  رطاخ  باتک  ُهن  تشه و  لوصف  رد  هکنانچ  .داتفا  رـسدرد  هب  هراـبود  ناتـسبات 1925  لیاوا  رد  دوب  هدیرخ 
هب ار  هییوژ 1925  نئوژ و  ياههام  ناخ ]  ] اضر دـمآ ، باتک  ُهن  لـصف  رد  هک  روطناـمه  نیا ، رب  هوـالع  .دوبن  نئمطم  نادـنچ  شترا 

شنافلاخم هب  يا  هرابود  تئرج  لد و  شترا  رب  وا  نئمطمان  اراکـشآ  طلـست  روطنیمه  تبیغ و  .دوب  هدـنارذگ  ناجیابرذآ  زا  دـیدزاب 
تسا یندناوخ  رایسب  هک  دوخ  توا 1925  شرازگ 29  رد  ار  ناخ ]  ] اضر نوزفازور  فعض  یسایس و  تیعضو  يروما  .دوب  هدیشخب 

: دنک یم  فیصوت  روطنیا 

هب  ] مدورو ماگنه  هب  هک  یمارآ  ًاتبـسن  عاضوا  ...دـناسر  یم  ضرع  هب  اجنیا  رد  یـسایس  عاضوا  زا  ار  دوخ  تادـهاشم  یخرب  ًاـمارتحا 
رب هنیباک  رتشیب  تارییغت  هرابرد  یتاعیاش  .تسا  هدش  هتفـشآ  يردـق  ًاریخا  دوب  امرفمکح  یتلود  لفاحم  رب  نئوژ  هام  رخاوا  رد  ناریا ]

لکش ییاه  هسیـسد  ساسا  رب  يرگید ، ياج  ره  زا  شیب  تسایـس ، هک  ناریا  تختیاپ  رد  .دریگ  یم  تّوق  زور  ره  هک  تساهنابز  رس 
تسرد یبایزرا  رما  رهاوظ  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  لکشم  دننک ، یم  افیا  نآ  رد  یمهم  رایـسب  شقن  یجراخ  ياه  تردق  هک  دریگ  یم 

لیاسم یخرب  ینونک  عاضوا  رد  نیا ، دوجو  اب  .داد  هیارا  یبسانم  و 
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حانج ذوفن  .دشاب  رتدوهـشم  همه  زا  دیاش  تسار  حانج  رـصانع  ذوفن  تیلاعف و  شیازفا  اهنآ  نایم  رد  هک  دنا ، هتـسجرب  زراب و  ًالماک 
راک هنهک  ربهر  سّردم ، ارزولا و  سیئر  يراکمه  شیازفا  رد  هلودلا ، ] ماوق  زوریف و   ] هنیباک رد  ریخا  باصتنا  ود  رد  دـیاب  ار  تسار 

راکشآ نادنچ  هن  لیاسم  روطنیمه  و  دنتسه ، نامیپ  مه  دهعیلو  نایماح  نایفارطا و  اب  هک  سلجم  جراخ  لخاد و  نویناحور  ذوفن  اب  و 
شیارب ناراـک  هظفاـحم  اـب  وا  يراـکمه  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  دـهاوش و  .تسا  ارزولا  سیئر  تیعقوم  رگید  هلئـسم  .دـید  رگید 

راتفر نیا  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  .دـنک  یم  راتفر  تایـضتقم  هب  اـنب  ًاراـبجا  هک  هدارا  يور  زا  هن  وا  هکنیا  و  تسین ، دـنیاشوخ  نادـنچ 
شا یهاوخ  يروهمج  ياتدوک  تسکـش  زا  سپ  ناگمه ، قیدصت  هب  هک  دننک ، یم  ریبعت  وا  نوزفازور  فعـض  هناشن  ار  ناخ ] اضر  ]
رگا دـنیوگ  یم  یلو  .دـندرک  تیامح  وا  زا  دـندوب و  رادافو  وا  هب  شیاه  لارنژ  لقادـح  تقو ، نآ  رد  .دـش  عورـش  شیپ  هام  رد 16 
اـضر هک  تسا  مولعم  .دنداد  ناشن  زور  نآ  هک  دوب  دهاوخن  يزیچ  نامه  شناتـسدریز  خـساپ  دـیایب ، شیپ  یهباشم  تیعـضو  زورما 

هک دنهد  یم  حرـش  ار  یثداوح  شرازگ  نیا  همیمـض  دانـسا  .تسا  هداد  تسد  زا  يداع  مدرم  نایم  رد  ار  شتیثیح  تیبوبحم و  ناخ 
هار هب  تکلمم  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نایرج  رگنایب  یلو  دنـشاب ، هتـشادن  یتیمها  نادـنچ  دوخ  يدوخ  هب  دـیاش  هداـتفا و  قاـفتا  ًاریخا 

سیئر هناگ  هچب  ياهراتفر  لمع و  تدش  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  اه  یضعب  .تسا  هدش  ارزولا  سیئر  زا  مدرم  يدرـسلد  لماع  هداتفا و 
یم مه  رت  هنادبتسم  زور  هب  زور  هک  شا  هنادبتـسم  عضاوم  .دراد  دوخ  یـصخش  تینما  هرابرد  هک  تسا  ییاه  ینارگن  لیلد  هب  ارزولا 

رد هتـساخرب و  مدرم  نایم  زا  هک  یـسک  فرط  زا  مه  نآ  دریگ ، یم  دوخ  هب  يا  هناـحیقو  نینچنیا  رهاـظ  یتقو  صوصخلا  یلع  دوش ،
نشور زادنا  مشچ  دشاب ، هچ  ره  رضاح  تالوحت  یلصا  لیالد  ...تسا  هدرک  رجزنم  ار  مدرم  دش ، یم  هتخانش  اهنآ  عفانم  عفادم  ادتبا 
هراشا اهنآ  هب  رت  شیپ  و  تساه ، نابز  رـس  رب  هنیباک  رتشیب  تارییغت  هرابرد  هک  یتاعیاش  .دراذگ  یمن  يور  شیپ  يا  هدننک  مرگلد  و 

ناخ اضر  دـض  رب  یتیاضران  ّنظ و  داجیا  لاح  رد  راک  هظفاحم  یناحور و  ياـهورین  هک  دزادـنا  یم  ناـمگ  نیا  هب  ار  ناـسنا  مدرک ،
.دنروآ تسد  هب  وا  لماک  فذح  يارب  ار  یفاک  تردق  ات  دنتسه  یتصرف  دصرتم  هدوب و 

: تسا هتخادرپ  ریز  يارجام  حرش  هب  شرازگ  همیمض  رد  يروما 
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هرابرد يربخ  چیه  هتبلا  .دنا  هداد  تبسن  دهعیلو  نایفارطا  تیلاعف  شیازفا  هب  ار  نآ  هک  تساه  نابز  رس  رب  ییارجام  زا  تبحص  ًاریخا 
زا همه  هدوب و  یمهم  قافتا  هک  دـنیوگ  یم  یلو  تسا ، هدـشن  سکعنم  دـنوش  یم  روسناس  تدـش  هب  هک  اه  هماـنزور  رد  ارجاـم  نیا 

یکی تشذگرد  تبـسانم  هب  یمتخ  مسارم  توا  خیرات 13  رد  .دننک  یم  تبحـص  هتـشاذگ  ناخ  اضر  قلُخ  رب  قافتا  نیا  هک  يریثأت 
ياه تیـصخش  زا  يرایـسب  و  تلود ، تاماقم  ارزولا ، سیئر  دـهعیلو ، هک  دوب ، رارقرب  هاـش  دجـسم  رد  نارهت  ردـق  یلاـع  ياـملع  زا 
دندش دجسم  دراو  شحلسم  ناظفاحم  هارمه  هب  ارزولا  سیئر  یتقو  .دنتشاد  تکرش  نآ  رد  مدرم  زا  يریثک  لیخ  اب  هارمه  سانـشرس 
رخاوا رد  .دنداتـسرف  تاولـص  دندش و  دنلب  همه  تشاذگ  دجـسم  هب  اپ  دهعیلو  یتقو  یلو  دـندوب ، هتـسشن  ناشیاجرـس  تکاس  مدرم 

مادتـسم ار  دهعیلو  هاش و  اهلا ، راب  : » تفگ دنلب  يادـص  اب  شـضیارع  نایاپ  رد  تخادرپ و  یفوتم  حدـم  هب  یناحور  کی  زین  سلجم 
يرفن دنچ  زجب  یلو  رادب »! مادتسم  ار  ارزولا  سیئر  اهلا ، راب  : » تفگ سپس  دّیـس  .دنتفگ  نیمآ  یهلا  لد  هت  زا  تیعمج  لک  و  رادب »!
.دنزب نوریب  دجـسم  زا  هلـصافالب  ناخ  اضر  دش  ثعاب  نیمه  هک  تفگن ، نیمآ  یهلا  یـسک  دـندوب  هتـسشن  ارزولا  سیئر  فارطا  هک 

يرازاب نآ  هب  دنیوگ  یم  .دزادنا  یم  حـیبست  دراد  هک  دـید  ار  يرازاب  کی  تفر  یم  رازاب  تمـس  هب  تیعمج  نایم  زا  هک  ناخ  اضر 
وا هب  ارزولا  سیئر  .ارزولا » سیئر  فرـشا  ترـضح  هلب ، ، » داد خساپ  نانک  نم  نم  مه  يرازاب  نآ  و  دسانـش ، یم  ار  وا  ایآ  هک  تفگ 

هموح رد  شا  هناخ  هب  نآ  زا  سپ  ناخ  اضر  دنیوگ  یم  .تخاون  شتروص  هب  هدیشک  نیدنچ  و  یتشاذگن »؟ مارتحا  ارچ  سپ  : » تفگ
شلیبموتا زا  رهـش ، هب  تشگزاب  ریـسم  رد  هبنـش ، حبـص  دنیوگ  یم  .تفریذپن  روضح  هب  ار  سک  چـیه  زور  دـنچ  يارب  و  تفر ، رهش 

مه نآ  دش ، ناتـسرامیب  هناور  تفر و  شوه  زا  هراچیب  رومأم  هک  تفرگ  دگل  تشم و  ریز  نانچ  ار  هیمظن  رومأم  کی  دـیرپ و  نوریب 
، يدیهش مان  هب  یصخش  زین  کهلق  هد  رد  دنیوگ  یم  .دوب  هدزن  رانک  دندوب  هدروآ  دنب  ار  هداج  هک  ییاهرطاق  عقوم  هب  هکنیا  لیلد  هب 

ناتـسریبد نالیـصحتلا  غراـف  زا  هـک  سوروـک  و  یلخاد ، دـیاوع  هرادا  ناـسیون  نیــشام  زا  یکی  هارمه  هـب  تـسپ ، هرادا  ناروماـم  زا 
لیبموتا روبع  هجوتم  دندوب و  هدنخ  تفگ و  پگ و  لوغـشم  اه  يرهـشالاب  زا  يا  هدع  اب  تسا ، نارهت  فورعم  راّجت  زا  ییاکیرمآ و 

وا ایآ  دیسرپ  تفرگ و  ار  يدیهش  هقی  تفر و  اهنآ  فرط  هب  و  درک ، فقوتم  ار  لیبموتا  ناخ  اضر  .دندشن  ارزولا  سیئر 
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شقن ار  وا  تخاون و  شتروص  هب  یلیس  دنچ  ناخ  اضر  تسا ، تلود  تاماقم  زا  یکی  دبال  هک  تفگ  يدیهش  یتقو  .دسانـش  یم  ار 
باـسح هب  بیترت  ناـمه  هب  وا  .دراد  نزو  دـنوپ  ًالامتحا 230  دـق و  توف  ناـخ 6  اـضر  .تفرگ  دـگل  تشم و  ریز  درک و  نـیمز  رب 

(1) .تسا هدشن  شمیظعت  هجوتم  فرشا  ترضح  یلو  هدرک  میظعت  هک  دوب  یعدم  سوروک  نوچ  دیسر ، سوروک  زجب  ناشهمه 

هاش تشگزاب  مالعا  هنیباک و  تارییغت 

ود دوب  هدش  روبجم  ناجیابرذآ  زا  شتشگزاب  زا  سپ  یمک  ناخ ]  ] اضر توا 1925 ، هام  رد  دش ، رکذ  لبق  شرازگ  رد  هک  روطنامه 
ماوق دش و  هیلدع  ترازو  يدصتم  ناطلسلا  بیدا  ياجب  زوریف  هدازهاش  : » دنک شا  هنیباک  دراو  دندوب  نامیپ  مه  سردم  اب  هک  ار  رفن 
يّرـش مدآ  هک  زوریف  ندش  ریزو  هک  دوش  یم  ساسحا  ...تسـشن  هلخاد  ترازو  یلاخ  تُسپ  رد  دوب ، تیناحور  رادـفرط  هک  هلودـلا 
هحتاف يروم  شیپ  هام  دـنچ  نیمه   (2)« .دراد یپ  رد  یمهم  بقاوع  هدنیآ  رد  هک  دشاب  یکوکـشم  ياه  کیتکات  هتـسد  نآ  زا  تسا 

ار یتلود  بصانم  نیرتالاب  شا ، یـسیلگنا  نایماح  کمک  اب  ات ، دنک  رت  بل  زوریف  دوب  یفاک  طقف  يراگزور  : » دوب هدـناوخ  ار  زوریف 
نیا و هب  نداد  ضرق  نان  هوشر و  هب  هناحوبذم  مه  سلجم  یگدنیامن  یسرک  زارحا  يارب  یتح  ریخا  ياه  لاس  رد  یلو  دشاب ، هتـشاد 

هار سلجم  هب  نارهت  هیباختنا  هزوح  زا  هک  دوب  قاتـشم  رایـسب  سلجم  هتـشذگ  تاباختنا  رد  صوصخلا  یلع  .تسا  هدـش  لسوتم  نآ 
هشقن تسین ، دنلب  نادنچ  نارهت  زا  شا  یگدنیامن  تخب  دید  یم  هک  وا  .دیآ  یم  باسح  هب  سلجم  رد  ینیزو  هاگیاج  هک  دنک ، ادیپ 
هرابرد يا  هدرتسگ  تاقیقحت  هک  دش  ثعاب  هلئـسم  نیمه  .تسا  نارهت  هموح  قطانم  زا  هک  دیـشک  ناساول  ءارآ  لک  دـیرخ  يارب  يا 

یگدنیامن دریگب و  هرانک  ناساول  یـسرک  زا  درک  شروبجم  ًاتیاهن  هک  دش  وا  باختنا  هب  يدایز  تاضارتعا  دریگب و  تروص  وا  ءارآ 
زوریف ندرک  ریزو  اب  تسین  رـضاح  یتلود  سیئر  چـیه  رـضاح  لاـح  رد  .دـنک  لوبق  دراد  نآ  رد  یعیـسو  كـالما  هک  ار  هاـشنامرک 

تیصخش زونه  وا  نیا ، دوجو  اب  .دزادنیب  رطخ  هب  ار  دوخ  تیبوبحم 

توا 1925. خروم 29  ، 891.00/1364 نآ ، میامض  هرامش 1204 و  يروما ، شرازگ  - 1
توا 1925. خروم 10  ، 831.002/146 هرامش 67 ، يروما ، مارگلت  - 2
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ًاتدـمع و  ذوفن ، بحاص  نویناحور  اب  فـالتئا  قیرط  زا  ار  شیاـه  تسایـس  یلک  روط  هب  و  تسا ، سلجم  هدرپ    ِ سپ رد  يدـنمتردق 
...نئارق هتشاد ، دوجو  زوریف  ناتسلگنا و  ترافـس  نیب  لاحب  ات  لاس 1921  زا  هک  یلباقتم  تموصخ  مغرب  ...دنک  یم  یلمع  سّردـم 

هب بش  کی  هک  تسا  هدش  مولعم  .دراذگب  رانک  ناتـسلگنا  ترافـس  اب  ار  شیاه  تموصخ  تسا  رـضاح  وا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 
دیابن دننک  یم  ساسحا  هک  دنتسه  يدایز  مانشوخ  ياه  یناریا  اریز  درادن  بجعت  ياج  مه  نادنچ  هتبلا  هک  هتفر ، ناتـسلگنا  ترافس 
دوبهب رب  لاد  تسا  نکمم  هک  ینئارق  زا  رظن  فرص  .دنزادنیب  رطخ  هب  ار  ناش  کین  مان  نشور  زور  رد  ناتسلگنا  ترافـس  هب  نتفر  اب 

یم دیعب  دتفین ، يا  هرظتنمریغ  قافتا  رگا  .درادـن  یمـشپ  رگید  وا  هالک  نم  رظن  زا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اه  یـسیلگنا  اب  زوریف  طباور 
تسد هب  رگید  راب  کی  تشاد ، هلودلا  قوثو  تلود  رد  اه  یـسیلگنا  يرکون  نامز  رد  هک  ار  یتردق  تیثیح و  دناوتب  زوریف  هک  مناد 

هب هجوت  اب  .اه  سور  ای  دنک  يزاب  اه  یـسیلگنا  يارب  دـیاب  ای  بلط  هاج  رادمتـسایس  کی  هتـشذگ ، نوچمه  زورما ، ِناریا  رد  .دروایب 
اه یـسیلگنا  رگید ، يوس  زا  .تسا  لطاب  ًاتلاجع ، اه ، سور  اب  شفـالتئا  روصت  تسا ، یتنطلـس  نادـناخ  هکرت  مخت و  زا  زوریف  هکنیا 

خروـم 14 مارگلت  رد  يروـما   (1)« .دـنا هتفرگ  وا  زا  ار  ناـش  ماـقتنا  هجیتـن  رد  هداد و  ناـش  بیرف  زوریف  هک  دـننک  یم  ساـسحا  مـه 
ترازو یلاـخ  تُسپ  هب  ...تسا  نویناـحور  حاـنج  ربـهر  سردـم ، ناراداوه  زا  هک  یمطاـف ، دیـس  : » دـسیون یم  دوخ  ربماتپس 1925 

دهاوخ لمع  سّردم  يارب  ینتنآ  مکح  رد  هک  دشاب  نیا  تباب  زا  ًاتدمع  شتیمها  هک  دسر  یم  رظن  هب  ...تسا  هدش  بوصنم  فراعم 
(2)« .درک

لاس 1855 دودح  رد  سّردم  .داتسرف  هجراخ  روما  ترازو  يارب  وا  زا  یلاح  حرـش  سّردم  نوزفازور  تیمها  هب  شنکاو  رد  يروما 
هب سپـس  .دیـسر  داـهتجا  هجرد  هب  و  دـناوخ ، یگبلط  سرد  فـجن  ناهفـصا و  رد  و  دوـشگ ، ناـهج  هب  مشچ  ناهفـصا  یکیدزن  رد 

ناتـسا یتلایا  نمجنا  رد  یگدـنیامن  هب  لاس 1907  رد  ادـتبا  .دـش  هقف  سیردـت  لوغـشم  اـجنآ  هیملع  هزوح  رد  تشگرب و  ناهفـصا 
سلجم مود  هرود  یناحور  نارظان  یلاع  تأیه  رد  لوا  زارط  ملاع  ناونع  هب  فجن  ياملع  فرط  زا  سپـس  و  دـش ، باختنا  ناهفـصا 

دش نییعت 

ربماسد 1924. خروم 13  ، 701.9111/181 هرامش 787 ، يروما ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1925. خروم 14  ، 891.002/147 هرامش 69 ، يروما ، مارگلت  - 2
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هک تخاس  مهتم  ار  وا  و  تفرگ ، هدهع  رب  ار  کلملا ، رصان  هنطلسلا ، بیان  نافلاخم  يربهر  لاس 1912  رد  سّردم  (. 1909-1911)
عمج هب  لاس 1914  رد  موس  سلجم  هب  نتفاـی  هار  زا  سپ  سّردـم  .دزادـنا  یم  قیوعت  هب  ار  موس  سلجم  تاـباختنا  يرازگرب  ًادـماع 

.دنداد لیکشت  یلقتسم  تلود  دوخ  يارب  هاشنامرک  رد  دندز و  نارهت  زا  ترجاهم  هب  تسد  ربماون 1915  هام  رد  هک  تسویپ  ینّویلم 
اجنآ رد  ار  گنج  مایا  رتشیب  سّردم  دندش و  هیکرت  مزاع  ًارابجا  لقتـسم  تلود  سّردـم و  لیاوا 1916 ، رد  سور  ياوق  يورـشیپ  اب 

سّردم تفلاخم  لیلد  هب  اهنآ  فالتئا  یلو  دش  نامیپ  مه  هلودـلا  قوثو  اب  لاس 1918  رد  نارهت  هب  تشگزاب  زا  سپ  .دـندرک  يرپس 
زا سپ  یلو  درک ، بسک  دوخ  يارب  یلم  يا  ههجو  دادرارق  نیا  اـب  شتفلاـخم  ببـس  هب  وا  .دـییاپن  يرید  ناریا  سیلگنا و  دادرارق  اـب 

تیرثکا حانج  يربهر  و  ( 1923-1921  ) دنک ادیپ  هار  مراهچ  سلجم  هب  تسناوت  سّردم  .داتفا  نادـنز  هب  هیروف 1921  ياتدوک 21 
تـسد هب  دننک ، رانکرب  ار  ناخ  اضر  دـندوب  هدرک  یعـس  ربتکا 1922  رد  و  دـندرک ، یم  تیاـمح  هنطلـسلا  ماوق  هنیباـک  ود  زا  هک  ار 

تفرگ و هدـهع  رب  ار  نویـسیزوپا  يربهر  سّردـم  دـش ، بوصنم  ارزو  تسایر  هب  کـلامملا  یفوتـسم  هک  هیوـناژ 1923  رد  .تفرگ 
ناخ اضر  فلاخم  حانج  ربهر  ( 1926-1924  ) مجنپ سلجم  رد  .تخاس  مهارف  هم 1923  هام  رد  ار  یفوتسم  هنیباک  طوقس  تابجوم 
هبرض تفاین ، قیفوت  تلود  حاضیتسا  رد  هک  توا 1924  رد  یلو  .تخاس  هجاوم  تسکش  اب  ار  وا  یهاوخ » يروهمج  شبنج   » و دوب ،

هب ار  يردـص  یمطاف و  زوریف ، شناتـسود  تسا  هتـسناوت  و  دوش ، یم  هدوزفا  شذوفن  هب  زور  هب  زور  نیا ، دوجو  اب  دروخ ؛ يدـیدش 
رابرد و اب  و  دراد ، تسد  هب  ار  نویناحور  حانج  يربهر  سلجم  جراخ  لخاد و  رد  سّردم  : » دنک یم  هفاضا  يروما  .دناسرب  ترازو 

یب سردم  .تسا  هتشاد  شتلود  يولهپ و  ناخاضر  رب  ینوزفازور  ذوفن  هتشذگ  رد  و  دنک ، یم  يراکمه  کیدزن  زا  عجرتم  رـصانع 
يرونخـس سردم  .تسا  یعیبط  يرما  ناریا  یناحور  ناربهر  نیب  رد  هتبلا  هک  تسا ، راک  هظفاحم  يدرف  و  هدندکی ؛ روسج و  تیاهن 

ارگ و یلم  يدرف  ًاـبلق  وا   (1) .دراد مدرم  ياه  هدوت  نیب  رد  یقیمع  ذوفن  دـنک و  یبیرف  ماوع  هنارهاـم  دـناوت  یم  هک  تسا  لیدـب  یب 
صوصخلا یلع  و  تسا ، هناگیبدض 

ناریا یلم  عفانم  تهج  رد  هک  ار  دوخ  یـسایس  دیاقع  تحارـص  تعاجـش و  اب  هراومه  وا  .دادن  بیرف  ار  مدرم  هاگ  چیه  سردـم  - 1
سردم تقادص  یکاپ و  زا  نوحـشم  یگدنز  رد  يزیچ  هچ  يروما ) یلپوک   ) شرازگ هدنـسیون  تسین ، مولعم  تشاد ؛ یم  نایب  دوب ،

( راتساریو  ) .دناد یم  راکبیرف  ار  وا  هک  تسا  هدید 
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یم ناشن  ریقف  يدرف  ار  دوخ  سردم  .تسا  هدرک  ار  اکیرمآ  اب  یتسود  زاربا  هاگ  .دـنک  یمن  ناهنپ  اه  یـسیلگنا  اب  ار  دوخ  تموصخ 
(2)  ، (1) .دراد یهجوت  لباق  كالما  دنیوگ  یم  یلو  دهد ،

دیس ازریم  باصتنا   ... هب هجوت  اب  : » دهد یم  هنیباک  تارییغت  هرابرد  يرتشیب  حرـش  دوخ  ربماتپس 1925  خروم 15  شرازگ  رد  يروما 
یم ضرع  هب  ًامارتحا  فراعم ، ترازو  یلاـخ  تُسپ  رد  سّردـم ، قوذ  یب  رت و  لاـعف  رت ، ناوج  نارادـفرط  زا  یمطاـف ، ناـخ  يدـهم 

عجترم یناحور و  رـصانع  ارزولا و  سیئر  يراکمه  همادا  رب  هک  تسا  يریخا  ياه  هناشن  نیرتمهم  هلمج  زا  دادـیور  نیا  هک  دـناسر 
دنیوگ یم  .مدوب  هدرک  هراـشا  نآ  هب  زین  دوخ  توا 1925  خروم 29  هرامـش 1204  هنامرحم  شرازگ  رد  ًالبق  هکنانچ  دراد ، تلالد 

دنترابع هک  تسا  هدز  زاب  رس  دنراد ، سّردم  اب  ار  تموصخ  نیرتشیب  هک  شا  هنیباک  وضع  هس  رییغت  زا  ًاتلاجع  لقاال  ارزولا  سیئر  هک 
تراجت ریزو  یناسارخ ،) مظعم  رادرـس   ) شاترومیت ناخ  نیـسحلادبع  هیلام ، ریزو  کلملاءاکذ ،)  ) یغورف ناخ  یلع  دمحم  ازریم  زا 

عاضوا هک  تفگ  ناوت  یم  نیا ، دوجو  اب  .فارگلت  تسپ و  ریزو  دعـسا ) رادرـس   ) دعـسا ناخ  یلقرفعج  و  هماع ، دـیاوف  تحـالف و  و 
ناوت یمن  ار  نآ  جیاتن  اه و  کیتکات  نیا  ذاختا  زا  يولهپ  ناخ  اضر  هزیگنا  .تسا  هدش  رت  هتفشآ  هتشذگ  هتفه  هس  لوط  رد  تکلمم 
هیارا سلجم  هب  هک  یحیاول  بیوصت  يارب  هک  دنک  ساسحا  هچ  دـشاب ، هچ  ره  اهراک  نیا  يارب  شا  هزیگنا  اما  .درک  یبایزرا  یتحارب 

ار ناعجترم  نویناحور و  تیامح  دـیاب  اه  سور  ذوفن  ربارب  رد  یمکحم  دـس  داجیا  اـی  یتآ و  تاـباختنا  رد  تیقفوم  اـی  دـهد و  یم 
وا ناکیدزن  یتح  .دوش  یم  مامت  رگید  لفاحم  رد  شرابتعا  تیثیح و  شهاک  ياـهب  هب  دراد  راـک  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنک ، بلج 

نیا اب  دراد  وا  ایآ  هک  دـنناد  یمن  ًاعقاو  مه  ناخ  اضر  ناهاوخریخ  .دـنرادن  ناـخ  اـضر  ییاـهن  فادـها  زا  يروصت  چـیه  ًارهاـظ  مه 
ناهارمه ّرـش  زا  تاباختنا  زا  سپ  هک  دـشک  یم  هشقن  دراد  هکنیا  ای  و  تسا ، لاـحم  نآ  زا  تاـجن  هک  دـتفا  یم  يا  هطرو  هب  اـهراک 

مه دیاش  ای  و  درک ؟ دهاوخ  داجیا  یـشنکاو  هچ  دنور  نیا  دیدشت  همادا و  هک  دمهف  یم  ًاعقاو  ناخ  اضر  ایآ  دوش ؟ صالخ  شدیدج 
مامز هنابلطواد  هک  دراد  مه  لامتحا  دـننک ؟ يربهر  تیادـه و  ار  یـشنکاو  نینچ  شا  یماظن  ياهورین  دوخ و  هک  تسا  نآ  دـصرتم 

اب دورب و  روشک  زا  جراخ  هب  دنک و  اهر  ار  تسایس 

ربماتپس 1925. خروم 14  (، 1365/891.00  ) هرامش 1213 شرازگ  يروما ، - 1
ایند لام  هب  گرزب  درم  نآ  .دوب  نمـشد  تسود و  دزنابز  سردـم  هنادـهاز  هناریقف و  هداس و  یگدـنز  .تسا  گرزب  یغورد  نیا  - 2

.تشاذگن ياجرب  دوخ  زا  يرانید  زین  شتداهش  ماگنه  هب  دوب و  انتعا  یب 
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هتسب شقن  ناگمه  نهذ  رد  هک  تسا  ییاه  لاوئس  راورخ  زا  یتشم  اهنیا  .دنارذگب  ینارذگشوخ  هب  هدناسر  مهب  هک  یتفگنه  تورث 
يور یناراذگـشوخ  هب  ًاریخا  هک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هراشا  شراتفر  یگدـنز و  هویـش  هب  اه  یلیخ  ریخا ، لامتحا  دـییأت  رد  .تسا 
روما زا  يرایسب  هب  ار  شا  هقالع  ًارهاظ  و  تسانتعا ، یب  مهم  ياهدادیور  هب  دراد و  اه  تیصخش  هب  تبـسن  هنابدا  یب  يراتفر  هدروآ ،
درسلد وا  زا  ًالماک  الاح  دندوب  هتسب  دیما  ناخ  اضر  هب  ردقنآ  هک  ییاهنآ  .تسا  هداد  تسد  زا  دوب  شیاه  هغدغد  زا  ًالبق  هک  ییارجا 

تساهنابز و رـس  رب  نارهت  هب  هاش  تشگزاب  هرابرد  هک  تسا  یتاعیاش  هیـضق  مهم  داعبا  زا  یکی  : » دنک یم  هفاضا  يروما  .دـنا » هدـش 
هدش رت  يدـج  ًاریخا  عوضوم  یلو  دـخرچ  یم  مدرم  نیب  تاعیاش  نیا  هک  تسا  يدایز  تدـم  هتبلا  .دریگ  یم  يرتشیب  تّوق  زور  ره 
نیا روضح  هک  مینک  نامگ  هکنیا  رگم  دش  دهاوخ  رتراوگان  رت و  هدیچیپ  عاضوا  کش  نودـب  دـتفیب ، قافتا  يزیچ  نینچ  رگا  .تسا 

یعاجترا شبنج  رمع  ندش  هاتوک  عیاقو و  نتفرگ  تعرـس  بجوم  لدزب  هاوخدوخ و  تیاهن  یب  تیافک ، یب  ًالماک  یتافیرـشت  ماقم 
تاـماقم مولعم  رارق  زا  .دـننک  یمن  تیاـمح  يروهمج  حرط  زا  ًاـموزل  نارکفنـشور  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  طاـبترا  نیمه  رد  .دوـش 

نوچمه ار  وا  دـننک و  هحلاصم  دراد ، شرتگرزب  ردارب  هب  تبـسن  يرتشیب  هنادرم  تافـص  هک  دـهعیلو ، رـس  رب  دنرـضاح  رتشیب  یناریا 
(1)« .دنناشنب دودحم  تابث و  اب  یتنطلس  میژر  کی  سأر  رد  مرتحم  رطخ و  یب  یتسد  تلآ 

خساپ نینچمه  هاش و  ربماتپـس  خروم 16  مارگلت  زورما  تلود  : » دـهد یم  شرازگ  یمارگلت  لاسرا  اـب  ربماتپس 1925  رد 21  يروما 
ناریا مزاع  هسنارف  زا  ربتکا  مود  خیرات  رد  هاش  هک  هدمآ  مارگلت  نیا  رد  .داد  رارق  اه  همانزور  رایتخا  رد  ار  ارزولا  سیئر  زیمآ  تبحم 
هرامـش رد  ناریا  همانزور   (2)« .دـندوب يربخ  نینچ  ندینـش  هدامآ  دوب  اهنابز  رـس  رب  لبق  زا  هک  یتاعیاش  لیلد  هب  مدرم  .دـش  دـهاوخ 

، ارزولا سیئر  فرشا  ترـضح  : » دوب هتخاس  رـشتنم  ار  ناخ ]  ] اضر هب  هاش  دمحا  ربماتپـس  مارگلت 16  دوخ  ربماتپس 1925  خروم 21 
تکرح ناریا  دـصقم  هب  یئبمب  قیرط  زا  كرت و  ار  سیراـپ  ردـلن  یتـشک  اـب  ربـتکا  خـیرات 2  رد  لاعتم ، راگدرورپ  يراـی  هب  .نارهت 

زا ظوظحم  میدرگ و  یمرب  نامزیزع  نطو  هب  هک  میرورسم  تیاهن  یب  .درک  میهاوخ 

ربماتپس 1925. خروم 15  ، 891.00/1366 هرامش 1214 ، يروما ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1925. خروم 21  ، 891.001/62 هرامش 70 ، يروما ، مارگلت  - 2
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تفایرد زا  .سیراپ  ناریا ، هاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا  [: » ناخ ] اضر خساپ  .داد » دـهاوخ  تسد  امـش  رادـید  فرـش  يدوزب  هکنیا 
یتشک دنیامرفب  دراد  اعدتسا  ترضحیلعا  زا  .مدش  فوعشم  رایسب  دوب  ترضحیلعا  تشگزاب  راب  ترسم  ربخ  لماح  هک  امـش  مارگلت 
هعیاـش هک  تسا  یهاـم  دـنچ  : » دـهد یم  حیـضوت  هراـب  نیا  رد  يروما  .تفرگ » دـهاوخ  وـلهپ  يزرم  رداـنب  زا  کیمادـک  رد  ناـشیا 

، دوب هتفرگ  مه  يرتشیب  تّوق  هتشذگ  ياه  هتفه  لوط  رد  عجترم  رصانع  ذوفن  شیازفا  اب  و  تساهنابز ، رـس  رب  ناریا  هب  هاش  تشگزاب 
يریسفت حیـضوت و  چیه  .دشن  نآ  هب  ینادنچ  هجوت  درکن و  داجیا  مدرم  نیب  رد  ینادنچ  ناجیه  روش و  قوف  ربخ  مالعا  هک  يدح  ات 

نیب هاش  رفـس  هک  دـنیوگ  یم  هجراخ  ترازو  تاماقم  .تساهنآ  روسناس  لیلد  هب  ًالامتحا  هک  تسا  هدـشن  رـشتنم  اه  همانزور  رد  مه 
مالعا  (1)« .دوش ناریا  دراو  ربماون  هام  لوا  هتفه  ود  رد  هاش  هک  دننک  یم  ینیب  شیپ  دیشک و  دهاوخ  لوط  هب  هتفه  شـش  ات  هام  کی 
شروش نیا  .دوب  ربماتپس 1925  رد 23 و 24  نان » ياولب   » قوف ربخ  هب  شنکاو  نیلوا  .دوب  هتخیر  مهب  ار  عاضوا  هاـش  تشگزاـب  ربخ 

هار هب  هلودلا  قوثو  ندمآ  راک  يور  ًاتیاهن  هنطلسلا و  ماصمـص  هنیباک  فیعـضت  روظنم  هب  هییوژ 1918  لیاوا  رد  هک  نان  ياولب  اب  اـه 
هب نافلاخم  دض  رب  شترا  زا  هدافتـسا  يارب  يا  هناهب  هک  دوب  نآ  اه  یمظن  یب  نیا  زا  فدـه   (2) .تشاد يرایسب  تهابش  دوب ، هداتفا 

ضوع رد  و  دوبن ، زاسراک  ًالماک  قوف  کیتکات  رابنیا  یلو  .دزاس  فرـصنم  ناریا  هب  تشگزاب  زا  ار  هاش  دـهدب و  ناخ ] ] اـضر تسد 
.دوب یفاک  اپورا  رد  وا  ندنام  هاش و  ندناسرت  يارب  لاحره  هب  یلو  تخاس ، ادیوه  شیپ  زا  شیب  ار  ناخ ] ] اضر هاگیاج  فعض 

ربماتپس 1925 ياه 24-23  یمارآان 

اکیرمآ رد  وپـسلیم  هب  یمارگلت  لاسرا  اب  ییاکیرمآ  یلام  يراشتـسم  تأیه  ياضعا  زا  روگ  .چا  کنارف  هییوژ 1925 ، خیرات 15  رد 
رگا .تسا  هدیـسرن  نارحب  زرم  هب  یلو  تسا  يدـج  قازرا  دوبمک  ...قازرا  هیـضق  رد  ارزولا  سیئر  ياجبان  تلاخد  لامتحا  : » تشون

يروما ربماتپس 1925  خروم 16  شرازگ   (3)« .تشاد میهاوخن  يرسدرد  دننکن ، تلاخد  نامراک  رد 

ربماتپس 1925. خروم 28  ، 891.9111/140 هرامش 1216 ، يروما ، شرازگ  - 1
.صص 265-266.  ، Majd, Persia in World War I - 2

هییوژ 1925. خروم 15  ، 891.51A/281 هرامش 62 ، يروما ، مارگلت  - 3
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ار هجراخ  ترازو  هجوت  ًامارتحا  : » دوش یمن  هدید  نآ  رد  عاضوا  ندوب  يرارطضا  زا  یناشن  تسا و  هاتوک  رایسب  قازرا  عضو  هرابرد 
رد نآ  رتـشیب  ریثأـت  ًـالامتحا  و  نآ ، ریثأــت  و  ناریا ، بوـنج  زکرم و  رد  روـطنیمه  و  نارهت ، رد  قازرا  عـضو  نوزفازور  تماــخو  هـب 

تمیزع ربخ  مالعا  زا  سپ  زور  ود  طـقف  ربماتپس 1925 ، رد 23   (1)« .منک یم  بلج  روشک  نیا  یـسایس  تیعـضو  رب  یتآ ، ياههام 
تماخو : » دنا هتخادنا  هار  هب  ار  اه  یمارآان  نیا  يا  هدع  هک  دوب  نونظم  يروما  .دـش  زاغآ  نارهت  رد  اه  یمارآان  ناریا ، يوس  هب  هاش 

یسایس رصانع  یخرب  ًالامتحا  هک  تسا  هدش  رهش  رد  ییاه  یمارآان  زورب  بجوم  هتشذگ  تعاس  شش  یـس و  لوط  رد  قازرا  عضو 
ندرک راـبتعا  یب  ناـهاوخ  هک  ییاـهنآ  دراد  لاـمتحا  یلو  تسا  دـیعب  اـه  یمارآاـن  هـمادا  ...دـنا  هدز  نـماد  نآ  هـب  زین  لـحم  عـفنیذ 
تابث یب  ناریا  هک  دنیامن  ءاقلا  روطنیا  دـننک و  انرک  قوب و  رد  روشک  زا  جراخ  رد  ار  اه  یمارآان  نیا  دنتـسه  ییاکیرمآ  ناراشتـسم 
لیاوا رد  : » تسا هداد  حرش  دوخ  ربماتپس 1925  شرازگ 28  رد  ار  نآ  یسایس  داعبا  هزور و  ود  ياه  یمارآان  نیا  يروما   (2)« .تسا
قامچ بوچ و  اب  رفن  دص  کی  هب  بیرق  یتیعمج  نآ  تیفیک  شهاک  نان و  دیدش  دوبمک  زور  دـنچ  زا  سپ  ربماتپـس  زور 23  حبص 

هک دیآ  یم  باسح  هب  ضارتعا  یعون  اه  هرجح  نتسب  .دندنبب  ار  ناشیاه  هرجح  هک  دنتـساوخ  اه  يرازاب  زا  دنداتفا و  هار  هب  رازاب  رد 
اجنآ رد  دنتفر و  یناطلـس  دجـسم  هب  دوب  هدش  رتشیب  ناشدادـعت  الاح  هک  تعامج  .تساه  یبرغ  باصتعا  لداعم  تفگ  ناوتب  دـیاش 

نانیمطا دندوب ، هدش  لیدـبت  نیگمـشخ  یتعامج  هب  الاح  هک  مدرم  هب  یبسامهط ، ناخ  هللادـبع  لارنژ  نارهت ، یماظن  رادـنامرف  لیفک 
ار رضاح  تعامج  تسناوتن  ناخ  هللادبع  ياه  فرح  .تفای  دهاوخ  دوبهب  دوز  یلیخ  عاضوا  لامش  برغ و  زا  مدنگ  دورو  اب  هک  داد 
، دندش سلجم  هناور  یناطلس  دجسم  زا  دندوب ، هداد  هسلج  لیکـشت  سلجم  ياه  نویـسیمک  یخرب  هک  یلاح  رد  مدرم ، و  دنک ، مارآ 
هب ای  دوخ  لیم  هب  مه  راکیب  ياه  مدآ  یخرب  نانز و  و  اهرادناکد ، .دندنبب  ار  ناشیاه  ناکد  ات  دنتـساوخ  یم  اهرادـناکد  زا  هار  رد  و 

نامتخاس ياه  قاتا  هب  دوز  یلیخ  دـندش و  سلجم  طایح  دراو  یتفلاخم  عناـم و  چـیه  نودـب  اـهنآ  .دنتـسویپ  تیعمج  لـیخ  هب  روز 
سلجم سیئر  یسرک  رب  اهنز  زا  یکی  و  دندرک ، هیثاثا  بابسا و  نتسکش  هب  عورش  دندرب و  هلمح 

ربماتپس 1925. خروم 16  ، 891.5018/1 هرامش 1215 ، يروما ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1925. خروم 24  ، 891.00/1362 هرامش 71 ، يروما ، مارگلت  - 2
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نیشیپ يارزولا  سیئر  هلودلا ،) ریشم   ) اینریپ ناخ  نسح  ازریم  صیب  صیح و  نیمه  رد  .درک  مدرم  رتشیب  عیجشت  هب  عورش  تسـشن و 
ریزو نواعم  هب  تعامج  .تفرگ  رارق  متش  برض و  دروم  تسا ، یشوپ  کیـش  مرتحم و  رایـسب  صخـش  هک  سلجم ، یلعف  هدنیامن  و 
دروم ًادـیدش  ار  سانـشرس  ياه  تیـصخش  ریاس  يوربآ  تیثیح و  درک و  هلمح  مه  نامرک ، قباس  رادـنامرف  هلودـلا ، ماـظن  هیلدـع و 

هب مارآ و  ار  نیگمـشخ  تعامج  نآ  درک  یعـس  دوب  رـضاح  سلجم  ياه  نویـسیمک  زا  یکی  هسلج  رد  هک  سّردم  .داد  رارق  نیهوت 
، درک كرت  ار  سلجم  نامتخاس  جیردت  هب  تعامج  رهظ  ندش  کیدزن  اب  .تشادن  يا  هدیاف  چـیه  یلو  دـنک ، شوگ  ناشیاه  فرح 

هژیو هب  تفر ، یم  تنوشخ  زورب  لامتحا  دندوب و  هتخیر  اه  نابایخ  هب  مدرم  زا  يدایز  هدع  زور  نامه  بورغ  رهظ و  زا  دعب  رد  یلو 
قرفتم يریگرد  نودـب  هیمظن و  نارومأم  تلاخد  اب  اجنآ  رد  هک  دـش  هناور  سلجم  فرط  هب  رگید  راب  کـی  اـهنآ  زا  یهورگ  هکنیا 

ار هیقب  هک  دوب  هدش  ُرپ  ردقنآ  اه  نادنز  اههاگتـشادزاب و  .دندرک  ریگتـسد  ار  نز  درم و  يدایز  هدع  زور  نامه  رهظ  زا  دـعب  .دـندش 
بـش لیاوا  رد  .دندرک  یم  اهر  دوب ، درـس  داب  ناش  مدمه  اهنت  هک  توهرب  نابایب  رد  دندرب و  یم  رهـش  زا  جراخ  هب  نویماک  رب  راوس 

زا عنام  ییاوه  ریت  کیلش  اب  نایماظن  زا  يا  هتـسد  یلو  دوشب  سور  ترافـس  هطوحم  دراو  درک  یعـس  رفن  دصیـس  هدعاق  هب  یتعامج 
زا هک  یبوغرم  درآ  اب  دـندرک و  تخپ  هب  عورـش  تلود  روتـسد  هب  اه  ییاونان  بش  نامه  .دـش  ترافـس  ياه  هزاورد  هب  اـهنآ  موجه 

ربماتپس هبنـش 24  جنپ  حبـص  تشه  تعاس  لاوحا ، نیا  همه  اب  .دنداد  مدرم  تسد  هب  یبوخ  نان  دوب ، هدـش  كرادـت  شترا  ياهرابنا 
هب ضارتعا  هناشن  هب  مدرم  هک  تسا  مسر  اجنیا  رد  .دندش  سور  ترافس  گرزب  هطوحم  دراو  رفن  ات 1000  دودح 300  رد  یتعامج 

.دننیـشن یم  تسب  یجراخ  ياه  ترافـس  هطوحم  رد  یجراخ ، ياه  تلود  زا  يدردمه  کمک و  دادمتـسا  روطنیمه  دوخ و  تلود 
سلجم نامتخاس  زا  نوریب  رد  .دننک  يریگولج  ترافس  هب  مدرم  رتشیب  دورو  زا  ات  دندش  مازعا  لحم  هب  زابرس  هخوج  دنچ  هلصافالب 
نازابرـس هیمظن و  نارومأم  ناج  هب  گنـس  قاـمچ و  بوچ و  اـب  مدرم  سور ، ترافـس  فارطا  هپـس و  گرزب  نادـیم  رد  روطنیمه  و 

مدرم زا  يدایز  دادعت  هتـشک و  یناحور  دّیـس  کی  .دنداد  شتآ  نامرف  نازابرـس  هب  هپـس  نادـیم  رد  هک  دیـشک  ییاجب  راک  .دـنداتفا 
هیمظن و نارومأم  هک  دش  ثعاب  نیمه  .دندنادرگ  اه  نابایخ  رد  دنتفرگ و  تسد  رـس  رب  ار  یناحور  نآ  هزانج  مدرم  .دـندش  حورجم 

لمع دراو  يرت  يدج  روطب  نازابرس 
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و دهعیلو ، یـشنم  رایتخا ، بحاص  هلمج  زا  رابرد ، تاماقم  یخرب  .دـش  مارآ  رهـش  قرفتم و  تیعمج  اوه  ندـش  کیرات  اب  و  دـنوش ،
.دندش دازآ  دعب  زور  یلو  ریگتسد  مه  دندوب  هدمآ  نوریب  خاک  زا  هک  يدارفا  ریاس 

تسا نایرابرد  زا  دننک  یم  نامگ  هک  هدوب  هاش  خاک  یکیدزن  رد  ًاقافتا  تسا  روبص  مارآ و  تیاهن  یب  یصخش  هک  مه  کلملاءاکذ 
اه نز  زا  يا  هدع  : » دنک یم  هفاضا  يروما  .دوش » یم  دازآ  هدـنامرف  رـسفا  يارب  شتیوه  زارحا  زا  دـعب  یلو  دـننک  یم  شریگتـسد  و 

ياه هبنج  زا  یکی  عقاو  رد  ...دنتفرگ  یم  کتک  داب  هب  ار  لومتم  ًارهاظ  شوپ و  کیـش  ياهدرم  لفاغان  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف 
اب .تفر  یمن  مه  شنامگ  ًالـصا  هک  دـنداد ، ناشن  دوخ  زا  نارهت  یتلاجخ  باجح و  اب  ناـنز  هک  دوب  يراـتفر  ارجاـم  لـک  رگنـشور 

ارزولا سیئر  لیبموتا  لـخاد  هب  ار  شرداـچ  اـه  نز  نیمه  زا  یکی  هک  دـنیوگ  یم  یلو  مینک  دـییأت  ار  ناتـساد  نیا  مناوت  یمن  هکنیا 
يا هراوس  هدایپ و  نازابرس  ددعتم  ياه  هتـسد  زجب  هعمج  زور  ...دهدب  وا  هب  ار  شا  یماظن  هالک  هک  هتفگ  ارزولا  سیئر  هب  هتخادنا و 

هنامرحم يا  هسلج  رهظ  زا  شیپ  سلجم  .دوب  هتـشگزاب  يداع  تلاـح  هب  تختیاـپ  رد  زیچ  همه  دـندش ، یم  هدـید  اـه  ناـبایخ  رد  هک 
مه مظن و  ظفح  ثیح  زا  مه  دراد ، لرتنک  رد  ار  عاضوا  تلود  هک  داد  ناـنیمطا  ناگدـنیامن  هب  ارزولا  سیئر  نآ  یط  داد و  لیکـشت 

« .نان هضرع  ثیح  زا 

و ربماتپـس 1922 ، یمیلک » دـض   » شروش هییوژ 1918 ، ناـن » ياوـلب   » نوـچمه زین  ربماتپـس 1922  ناـن » ياولب   » هک تسین  يدـیدرت 
کیتکاـت هب  شروش  نتخادـنا  هار  هب  یحارط و  رگید  ناـمز  نیا  رد  .دوـب  هدـش  یحارط  شیپ  زا  هییوژ 1918 ، ییاهب » دـض   » شروش

يا هرظتنمریغ  ریسم  عیاقو  ریس  راب  نیا  یلو  .دوب  هدش  لیدبت  يدج  ياهرسدرد  زا  ناخ ]  ] اضر ندناهر  يارب  اه  یسیلگنا  درادناتـسا 
هب مهاوخ  یم  لاح  متخادرپ و  اه  یمظن  یب  دـنور  زا  يا  هصـالخ  حرـش  هب  اـجنیا  اـت  : » دـش جراـخ  لرتنک  زا  اـه  یمظن  یب  دومیپ و 

راـنک هشوـگ و  رد  يا  هدــع  زور  ره  هـک  ياـه 1918-1917  لاـس  یطحق  ناـیرج  رد  یتـح  هتـشذگ ، رد  .منک  هراـشا  نآ  بابـسا 
لسوتم تنوشخ  هب  قامچ  بوچ و  اب  ینارهت  یتعامج  هک  دوب  هدمآ  شیپ  ًاتردن  دنتخاب ، یم  ناج  یگنسرگ ] زا   ] تختیاپ ياهنابایخ 
دزادنیب نامگ  نیا  هب  ار  یناسنا  ره  لوا  نامه  زا  هک  دوب  یفاک  دندوب  هتفای  نامزاس  دنتخیر و  اه  نابایخ  هب  یتعامج  هک  نیمه  .دوش 
ًالاـمتحا یتیاـضران و  یگنـسرگ و  زا  رـصانع  نیا  هک  دـش  موـلعم  مـه  ًاـتیاهن  .دـنا  هدوـب  نآ  كرحم  یجراـخ  رـصنع  يا  هدـع  هـک 

رد شوج  دوخ  روط  هب  هک  یمدرم  تاساسحا 
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اه یمارآان  زور  نیمود  لوط  رد  .دنا  هتخادنا  هار  هب  دوخ  یسایس  فادها  يارب  ار  یتارهاظت  هدرک و  هدافتـسا  دندوب  هدش  عمج  رازاب 
هکلب دوب  تارهاـظت  بلاـط  ارزولا  سیئر  مولعم  رارق  زا  : » دـنک یم  هفاـضا  يروما  .دوب » دوجوم  اـه  ییاوناـن  رد  ناـن  یناوارف  ریداـقم 

هک دش  مولعم  یتقو  .دـنک  فرـصنم  هسنارف  كرت  زا  ار  وا  هاش  ندـناسرت  اب  دوش و  لیدـبت  تنطلـس  دـض  تارهاظت  هب  مدرم  ضارتعا 
ات دنتسه  تنطلس  رادفرط  رتشیب  و  دنهد ، یمن  رـس  میهاوخ » یمن  هلودلا  قوثو   » ای هاش » رب  گرم   » دایرف دوخ  ياهراعـش  رد  تیعمج 

لرتنک يارب  درک و  ضوع  ار  شیاه  کیتکات  تلود  درک ، یم  ادـیپ  يدـج  يداعبا  لفاغان  تشاد  اـه  تنوشخ  یتقو  و  نآ ، دـض  رب 
هار هب  تلود  هیلع  هاش و  زا  يرادفرط  هب  یتارهاظت  تیعقوم  نیا  زا  هدافتسا  اب  مه  رابرد  هتسد  راد و  .دش  هنحـص  دراو  هنالاعف  عاضوا 

ناگدـننکرهاظت زا  یـضعب  دـنیوگ  یم  .دوب  هجوت  لباق  دـنتفر  یم  هار  تیعمج  يولج  رد  هک  ینویناحور  اهالم و  دادـعت  .دـنتخادنا 
رد طقف  دندرک  یم  ترپ  نیرومأم  فرط  هب  رهظ  زا  دعب  هبنشراهچ  زور  مدرم  هک  ار  ییاه  گنس  دنتـشاد و  گنـس  زا  رپ  ياه  هسیک 

و دوب ، هدرک  هاش  زا  ییوگدـب  هب  عورـش  هک  دـنتخیر  نارنخـس  کی  رـس  رب  مدرم  دـنیوگ  یم  .درک  ادـیپ  دوش  یم  اه  یـشارت  گـنس 
قیفر زا  دنتـشاد  هک  يرگید  ياه  تساوخ  رب  هوـالع  دوب  هتفاـی  هار  سور  ترافـس  هطوحم  هب  هبنـش  جـنپ  زور  هک  یتیعمج  روطنیمه 
ناشن رابرد  نارادفرط  زا  ار  دوخ  هک  یفلتخم  صاخـشا  تلود  هک  متفگ  ًالبق  دـهدب .» سپ  ار  ناشهاش   » هک دـندوب  هتـساوخ  فنروی 

یمارآان : » درب یم  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  شرازگ  يروما  .دوب » هتـشاد  هگن  سبح  رد  یهاتوک  تدم  يارب  ریگتـسد و  دـندوب  هداد 
تـسا لیلد  نیا  هب  نم  حورـشم  شرازگ  یلو  .دش  دـهاوخن  رارکت  ًالامتحا  و  دوش ، یم  شومارف  دوز  یلیخ  تشاد ، یهاتوک  رمع  اه 

ات رس  ییاه  نایرج  تسا : رگنشور  صخاش و  رایسب  هک  دوب  روشک  بلاغ  یـسایس  ياه  نایرج  یقالت  هطقن  عقاو  رد  روبزم  هعقاو  هک 
ششوک همانزور   (2)« .دشاب بلاج  رایسب   (1) لوراک سییول  يارب  تسناوت  یم  ًاملسم  هک  ضیقن  دض و  يرهاوظ  اب  شامق  کی  زا  اپ 

هاـش و رداـم  یلو  تسا ، هداـتفا  قیوعت  هب  ناریا  هب  هاـش  تشگزاـب  اـه  شرازگ  قبط  : » تشون دوـخ  ربتکا 1925  خروم 5  هرامـش  رد 
حیضوت رد  يروما  .دنا » هدش  ناریا  مزاع  تنطلس  نادناخ  ياضعا  زا  یضعب 

«. بیاجع نیمزرس  رد  سیلآ   » باتک هدنسیون  - 1
ربماتپس 1925. خروم 28  ، 891.00/1370 هرامش 1218 ، يروما ، شرازگ  - 2
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اه و همانزور  .درکن  بلج  دوخ  هب  ینادـنچ  هجوت  هسنارف  زا  هاش  تشگزاب  قیوعت  هرابرد  اه  هماـنزور  شرازگ  : » دـسیون یم  ربخ  نیا 
رابخا نیا  هب  يا  هقالع  مدرم  رگید  هک  دـنا  هداد  ساـپ  رگیدـکی  هب  ار  هاـشنهاش  نویاـمه  ترـضحیلعا  راـبخا  ردـقنآ  نارادمتـسایس 

(1)« .دنرادن

سیلگنا تسایس 

: دسیون یم  دوخ  ربماتپس 1925  خروم 13  شرازگ  رد  رلوف 

.مناسر یم  ضرع  هب  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  ناریا و  هب  اـیناتیرب  هجراـخ  روما  ترازو  شرگن  هراـبرد  ار  متارظن  راـصتخا  هب  ًاـمارتحا 
تاماقم اب  هتـشذگ  مین  لاس و  کی  لوط  رد  هک  تسا  ییاه  ساـمت  ناریا و  رد  سیلگنا  تامادـقا  یـسررب  لـصاح  رـضاح  شرازگ 

رد هک  ییاه  تبحص  رد  و  تسا ، هدوب  هناتسود  رتمک  نارهت  رد  هتبلا  هناتسود و  رایـسب  تایالو  رد  هک  ما ، هتـشاد  ناریا  رد  یـسیلگنا 
...درک دییأت  ار  متارظن  ناشیا  تاراهظا  متـشاد ، نارهت  رد  سیلگنا  یلوسنک  تاماقم  زا  یکی  اب  ریخا  بلاج  رایـسب  تالوحت  هحوبحب 

هک هنامیمص  ییوگتفگ  لالخ  رد  نام و  هناتسود  رایسب  طباور  لیلد  هب  هتبلا  هک  یـسیلگنا ، ماقم  نیا  هنامرحم  تاراهظا  نم  نامگ  هب 
ایناتیرب هک  میتشاد  لوبق  ود  ره  .دوب  ناتسلگنا  هجراخ  ترازو  فادها  رگنایب  شدوخ  رظن  زا  دش ، زاربا  دیشک  لوط  بش  زا  یـساپ  ات 

ًادیدش ناریا  رب  يرگید  یجراخ  تردق  ره  يالیتسا  اب  ایناتیرب  يروتارپما  و  تسین ، دوخ  يروتارپما  هب  ناریا  ندرک  همیمض  ددص  رد 
دوخ تفلاخم  اب  ای  و  دنک ، کمک  ناریا  لالقتـسا  ییافوکـش و  هب  دـیاب  ایناتیرب  ایآ  هک  دوب  اجنیا  ام  ثحب  دروم  هتکن  .تسا  فلاخم 
رگا هکنیا  و  تسا ؛ هتفرگن  شیپ  رد  ناریا  رد  ار  یتسرد  تسایس  سیلگنا  هک  متفگ  وا  هب  .دراد  هاگن  هدنام  بقع  فیعـض و  ار  ناریا 

هک دراد  ناکما  دهدب ، ناشن  ناریا  هب  یتشادمـشچ  نودب  یتسود  تیعقوم  ره  رد  دنک و  یـشوپ  مشچ  دوخ  يروف  يداصتقا  عفانم  زا 
نمـشد يارب  يدحتم  هکنآ  ياجب  سیلگنا ، و  دوش ، هدودز  هدنیآ  لسن  ود  ای  کی  یط  سیلگنا ] زا  ناریا   ] مدرم یلعف  رفنت  راجزنا و 

عافد تمواقم و  تعاس  دـنچ  زا  سپ  یـسیلگنا  ماقم  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  سور  لـباقم  رد  مکحم  یناـبیتشپ  تسود و  دـشارتب ، دوخ 
ثحب هحوبحب  رد  ایناتیرب ، عضاوم  زا  لومعم 
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( اه یـسیلگنا   ) ام يارب  ناریا  یتسود   » .منک رارکت  ار  وا  تالمج  نیع  منک  یم  یعـس  اجنیا  رد  هک  تشاد  زاربا  ار  شا  یعقاو  تارظن 
هب و  دشاب ، هتـشاد  يا  هدیاف  شیارب  هک  دـنک  یم  یتسود  یتقو  ات  ناریا  .میناد  یم  بوخ  ار  شتمیق  نوچ  درادـن ، شزرا  مه  يزیـشپ 

، دیایب شدب  ام  زا  هک  مه  ردقچ  ره  هک  دناد  یم  ناریا  هتبلا  ...دنک  یم  تنایخ  مدآ  هب  درک  ادیپ  يرت  مرن  برچ و  همقل  هکنیا  ضحم 
دنک راتفر  لوقعم  هک  یطرـش  هب  هتبلا  میهاوخ  یم  يوق  قنوررپ و  یناریا  ام  ...دتفیب  ام  نماد  هب  دـیاب  راچان  شدوخ  زا  تظافح  يارب 

، نم رظن  زا  ایناتیرب ، هجراـخ  ترازو  تسایـس  دوب .) سیلگنا  تارظن  ربارب  رد  ندوب  عیطم  ناـمه  لوقعم  زا  شروظنم  مناـمگ  هب  هک  )
ریذپ و تیلوئـسم  یتردق  و  دزاسب ، ار  شترا  روشک و  هک  یـسک  دیایب ، راک  رـس  رب  ناریا  رد  دـنمتردق  روتاتکید  کی  هک  تسا  نیا 

ياج تصرف  نیا  رد  ات  دـشاب ، میهاوخ  یم  هدـنیآ  لاـس  هاـجنپ  اـت  ًـالثم ، هک ، تسا  يزیچ  نیا  .دـشاب  اـه )؟ یـسیلگنا  عیطم   ) لوقعم
دتفا و یمن  اه  سور  نماد  هب  روشک  نیا  مینک و  دامتعا  ناریا  هب  میناوت  یم  هک  دوش  مولعم  رگا  نآ  زا  دعب  و  مینک ، مکحم  ار  نامیاپ 

بقارم مینک و  تظاـفح  میراد  نـآلا  نیمه  هک  یقوقح  زا  دـیاب  ...میراد  یم  رب  شرـس  زا  تسد  تقونآ  دـنک ، یمن  وغل  ار  تازاـیتما 
طرـش هب  میرادن ، ناریا  رد  اهروشک  ریاس  يراذـگ  هیامرـس  اب  یتفلاخم  چـیه  هتبلا  .دـننکن  وغل  ار  يزایتما  چـیه  اه  یناریا  هک  میـشاب 

نیا هک  میراد  لوبق  دـنچره  .میتسه  نهآ  هار  لامـش و  تفن  زایتما  دوجوم و  تازایتما  یعدـم  ام  .دـشابن  داضت  رد  ام  عفانم  اـب  هکنآ 
.تسا هدادـن  لیکـشت  نآ  بیوصت  يارب  يا  هسلج  زونه  سلجم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مهنآ  هک  هدـشن ، بیوصت  زوـنه  ریخا  دروـم 

هداس نادنچ  مه  يرگید  روشک  ره  يارب  لامـش  تفن  هعـسوت  مناد  یم  دیعب  دنچ  ره  مینک ، رظن  فرـص  لامـش  تفن  زایتما  زا  دـیاش 
رگم .میفلاخم  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  باصتنا  اب  هک  تسا  حضاو  ًالماک  .میرذگب  مه  نهآ  هار  زایتما  زا  هک  درادن  یلیلد  یلو  دـشاب ،
عنام دـشابن ، ام  عفاـنم  فلاـخم  ناـشراک  همادا  هک  یتقو  اـت  یلو  دـیراد ؟ مه  يرگید  راـظتنا  درک  اـم  اـب  رتسوش  هک  يراـتفر  زا  دـعب 

ام عفانم  اب  هک  دـشابن  يزیچ  ماو  تنامـض  هک  یطرـش  هب  میرادـن  ناریا  هب  اکیرمآ  نداد  ماو  اب  مه  یتفلاخم  .دـش  میهاوخن  ناـشراک 
رد ار  یطلغ  تسایـس  مینادن  هک  دوش  یمن  لیلد  یلو  میتسه  اکیرمآ  تسود  نیرتهب  ام  .بونج  تاکرمگ  ای  تفن  ًالثم  دـنک ، یقالت 

رد دیا ، هتخانشن  ار  اه  یناریا  زونه  امش  .دیتسه  ارگنامرآ  اه  ییاکیرمآ  امش  .دیا  هتفرگ  شیپ  ناریا 
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هک میا  هتـشاد  اه ، ییاکیرمآ  امـش  لثم  یـضرغ ، یب  ياهارگنامرآ  مه  ام  .میـسانش  یم  ار  مدرم  نیا  هک  تساه  لسن  ام  هک  یتروص 
قفوم نادنچ  ًاقافتا  هک  امش ، هبرجت  اهنت  .دنتشادرب  تسد  یتدم  زا  دعب  یلو  دنا ، هدرک  حرطم  ناریا  يارب  ار  امش  ياهداهنـشیپ  نیمه 

نیا رد  هک  یتسایس  اهنت  هک  دیمهف  یم  دینک ، بسک  هبرجت  ام  هزادنا  هب  یتقو  .تسا  هدوب  نیپیلیف  رد  کچوک  یـسایقم  رد  دوبن ، مه 
هک ناریا ، رد  اه  سور  اب  یـسایس  يداصتقا و  گنج  ینعی  میا - هتفرگ  شیپ  رد  ام  هک  تسا  یتسایـس  نامه  دـتفا  یم  رگراک  روشک 

لالقتـسا تسایـس  نیا  هطـساوب  رگا  هک  تفگ  نینچمه  وا  .مینک » ظـفح  روشک  نیا  رد  ار  ناـمدوخ  ذوفن  همه  دـیاب  روظنم  نیمه  هب 
یـصخش تارظن  ًافرـص  اهنیا  هک  تفگ  ًادـعب  لوسنک  هتبلا  .تسا  شدوخ  عفن  هب  طـقف  دـنامب ، هتـسباو  اـم  هب  دـتفیب و  قیوعت  هب  ناریا 

هگن هنامرحم  دوخ  شیپ  ار  اهنآ  هک  تساوخ  نم  زا  و  یلوسنک ، ماقم  کی  هن  هدرک و  زاربا  تسود  کی  ناونع  هب  هک  تسا ، شدوخ 
(1) .مراد

: درک وگتفگ  نرول  یسرپ  رِس  اب  نان » ياولب   » زا سپ  یمک  يروما 

هب .مناسر  یم  ضرع  هب  دـشاب ، بلاج  ناتیارب  دـیاش  دـش و  حرطم  ایناتیرب  راتخم  ریزو  اـب  مریخا  يوگتفگ  رد  هک  ار  یتاـکن  ًاـمارتحا 
ضرف نیا  اب  وا  .دهدب  حیضوت  ار  ناریا  رد  شتلود  ياه  تسایس  ساسا  هناتـسود  يا  هویـش  هب  هک  دوب  ددص  رد  نرول ] ياقآ   ] منامگ
تسایس ًالامتحا  دنچ  ره  هک  تشاد  راهظا  و  دراد ، کیزکم  یبونج  ياهزرم  رد  دنمتردق  بیقر  کی  هدحتم  تالایا  هک  درک  عورش 
بظاوم ًاملسم  دوب ، دهاوخن  روشک  نیا  رد  یـسایس  قوقح  هب  نتفای  تسد  ای  کیزکم و  كاخ  هب  يزادنا  تسد  لابند  هب  نم  تلود 

ظفح ناریا  تیمامت  هک  تسا  نیا  ایناتیرب  تلود  تساوخ  ...دـنکن  ادـیپ  تسد  کـیزکم  رد  یتازاـیتما  نینچ  هب  زین  شبیقر  هک  تسا 
رد نرول  یـسرپ  رِـس  تیرومأم  عورـش  ناـمز  زا  هک  ییاـجنآ  زا  ...دـنک  يریگولج  سور  سیلگنا و  ياـهزرم  يراوجمه  زا  اـت  دوش 

، تسا هتشادن  یتردق  نادنچ  زین  اه  سور  تالیکشت  هدوب و  راک  رس  رب  سیلگنا  رادتسود  دنمتردق و  ًاتبـسن  ییارزولا  سیئر  نارهت ،
مه هک  ناریا  یلام  يزاسزاب  اب  طابترا  رد  وا  .تسا  هدوب  نکمم  يدایز  دودـح  اـت  نآ  ققحت  رت و  لهـس  شیارب  تسایـس  نیا  بیقعت 

تروص ییاکیرمآ  یلام  ناراشتسم  تسد  هب  کنیا 
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دیاب دـیاش  هتبلا  هک   ) دراد تیقفوم  يوزرآ  ناشیارب  دـشابن  ییاـکیرمآ  اـه و  یـسیلگنا  نیب  یـضیعبت  هک  یناـمز  اـت  تفگ  دریگ  یم 
هدرکن تیامح  دـیآ  یمن  شوخ  ایناتیرب  قاذـم  هب  هک  یجراخ  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  زا  تأـیه  نیا  هک  یناـمز  اـت  درک  یم  هفاـضا 
راهظا ًاقیقد  نم  اب  يوگتفگ  زا  شفده  دش  مولعم  ًادعب  هک  درک ، زاربا  ناریا  يداصتقا  هعسوت  هرابرد  ار  شتلود  رظن  سپس  وا  تسا .)
تـسا راودیما  وا  دننک ، ادیپ  ناریا  رد  يداصتقا  ياه  تیلاعف  هب  يا  هقالع  ییاکیرمآ  ياه  تکرـش  هچنانچ  ...تسا  هدوب  هتکن  نیمه 

يرایسب رد  يداصتقا  تباقر  هتبلا  .دننکن  ادیپ  یـسیلگنا  ياه  تکرـش  اب  یکاکطـصا  ای  تباقر  هک  دشاب  يوحن  هب  اه  تیلاعف  نیا  هک 
دهد یمن  هزاجا  شتلود  .دماجنا  یم  یـسایس  كاکطـصا  هب  ریزگان  تکلمم ، نیا  رد  هنافـسأتم  یلو  تسا ؛ یملاس  تباقر  عماوج  زا 

رد دـیاش  هک  دـنک  یقلت  ییاـه  تیلاـعف  ماـجنا  يارب  يا  هصرع  ار  ناریا  دـناوت  یمن  لـیلد  نیمه  هب  دـتفیب و  قاـفتا  يزیچ  نینچ  هـک 
هراشا ناریا  لامـش  رد  اکیرمآ  یتفن  تافاشتکا  لامتحا  هب  ًاصخـشم  سپـس  وا  ...دـنراذگ  یم  ملاس » تباقر   » ار شمان  رگید  ياـهاج 
یلامش تیالو  جنپ  رد  تفن  فاشتکا  يارب  يزایتما  چیه  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هک  تشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  ًاتلاجع  و  درک ،

تادیلوت هضرع  يارب  دوش  تیلاعف  هب  لوغـشم  هزوح  نیا  رد  هک  مه  يرگید  یجراخ  تکرـش  ره  تفگ  نیا ، دوجو  اب  .درادـن  ناریا 
حضاو ًالماک  روظنم  .دسرب  قفاوت  هب  ناریا  یسیلگنا و  تفن  تکرش  ای  وکاب و  رد  رقتسم  ياه  تکرـش  اب  دیاب  ًاترورـض  رازاب  هب  دوخ 

هب یتالمج  نینچ  ًالامتحا  دنک ، نایب  شباذج  هناتـسود و  شنم  هب  لسوت  نودب  ار  شروظنم  تساوخ  یم  نرول  یـسرپ  رِـس  رگا  .دوب 
اهنآ رظن  بلج  نودب  ّلقاال  ای  اه و  یسیلگنا  تکراشم  نودب  ییاکیرمآ  ياه  تکرش  رگا  هک  منک  یم  راطخا  امش  هب  : » درب یم  راک 

(1)« .درک میهاوخ  ناشیاپ  هّلک  دنوش ، ناریا  هزوح  دراو 

هب راک  نیا  يارب  هویـش  نیرتهب  و  دنک ، ظفح  ناریا  رب  ار  دوخ  يداصتقا  یـسایس و  يالیتسا  هک  دوب  ممـصم  ایناتیرب  رگید ، ترابع  هب 
اـضر ياپ  ياج  رگا  هک  دوب  هدـش  مولعم  ًالماک  ربماسد 1925  رد  ناخ .]  ] اضر ینعی  دوب ، لیفولگنا  روتاتکید  کـی  ندیـسر  تردـق 

شکمک هب  وا  تاجن  يارب  هراومه  دیاب  دنام و  یم  یقاب  لزلزتم  شتیعقوم  دننکن ، مکحم  ار  ناخ ] ]
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یلو .دـندوب  هتفاتـش  شکمک  هب  يراـج  نارحب  رد  روـطنیمه  سراـم 1925 و  لـیروآ 1924 ، ربماتپـس 1922 ، رد  هکنانچ  دنباتـشب -
[ ناخ  ] اضر یسایس  تیعقوم  اریز  دوب ، هتـشذگ  زا  رت  يدج  بتارم  هب  ربماتپـس 1925  رد  عاضوا  داد ، ناشن  نان » شروش   » هک روطنآ 

هدامآ ناخ ]  ] اضر راک  ندرک  هرسکی  يارب  ار  ناشدوخ  دنتشاد  شنادحتم ، سّردم و  هژیو  هب  شنافلاخم ، درک و  فیعضت  ًادیدش  ار 
دمحا یهاشداپ  هب  هطورشم  یتلود  .دوب  هدرک  مالعا  ناریا  هب  تشگزاب  يارب  ار  دوخ  دصق  مه  هاش  دمحا  نیا ، رب  هوالع  .دندرک  یم 

هک دش  یعدم  ًادعب  يروما  .دـش  یم  سیلگنا  يداصتقا  یـسایس و  يالیتسا  فیعـضت  بجوم  ًاملـسم  سّردـم  نتـشاد  تردـق  هاش و 
تخت رب  هاش ) دمحا  زا  ریغ   ) راجاق ناگدازهاش  زا  یکی  هکنیا  دوش - ظفح  دوجوم  تیعضو  هک  دنداد  یم  حیجرت  رتشیب  اه  یسیلگنا 

نیا همادا  هک  دوب  هدش  دعاقتم  رگید  ندـنل  لاس 1925 ، زییاپ  ندیـسر  ارف  اب  .دشاب  ناخ ]  ] اضر تسد  رد  زین  یعقاو  تردق  دنیـشنب و 
راتخم ریزو  مدرک ، هراشا  ُهن  لصف  رد  هکنانچ  .تسا  ناخ ]  ] اضر ندیـسر  تنطلـس  هب  تدمزارد  لح  هار  و  درادـن ، ناکما  تیعـضو 
.دشاب یمدرم » هدارا   » اب و  یمئاد ، یمارآان ، نودب  دیاب  : » دوب هدرمشرب  زوریف  يارب  هنوگنیا  ار  میژر  رییغت  يارب  مزال  طیارـش  سیلگنا 

يا هدارا  نینچ  ِدوجو  ِمهوت  داجیا  راک  هراچ  نیاربانب ، .درادـن  دوجو  يا » هدارا   » نینچ هک  درک  تباث  ربماتپـس  ياه 24-23  یمارآان 
تردـق و سأر  هب  ناخ ]  ] اضر ندـناسر  يارب  شالت  نیموس  نیا  هک  ییاـجنآ  زا  .دوب  یلم » شبنج   » حالطـصا هب  نتخادـنا  هار  هب  اـب 
، دندوب هتخومآ  هیروف 1925  سرام 1924 و  ماجرفان  شالت  ود  زا  هک  ییاه  سرد  زا  ًاملـسم  دوب ، ناریا  روتاتکید  هب  شندرک  لیدبت 

یماظن ياهورین  عقومب  روضح  و  یلم » شبنج   » نتخادنا هار  هب  هلمج  زا  دندیچ ، راک  يارب  يدایز  تامدقم  راب  نیا  .دـندرک  هدافتـسا 
.دندوب هدز  تمواقم  هب  تسد  ناگدنیامن  هک  یعقوم  رد  فده » یب  ریت  دنچ   » کیلش سلجم و  ياه  برد  تشپ  رد 

« یلم شبنج  »

هک دـنا  هتخادرپ  یعوضوم  هب  اه  همانزور  هتـشذگ  هتفه  ود  یط  : » دـش زاغآ  هاش  تشگزاب  اب  تفلاـخم  ربتکا 1925 ، متفه  زا  ًاـبیرقت 
سلجم تلود و  هب  فلتخم  تایالو  زا  ددـعتم  ياه  مارگلت  لاسرا  اـهرازاب و  یلیطعت  زا  ربخ  تاـعوبطم  .دـبلط  یم  ار  يرتشیب  هجوت 

راهظا راجاق  هلسلس  هب  تبسن  ضارتعا و  ناریا  هب  هاش  تشگزاب  هب  اهنآ  رد  هک  دنهد  یم 
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هـشقن نیا  مامت  مولعم  رارق  زا  یلو  دـشاب  هجوت  بلاج  تسناوت  یم  دوب  شوجدوخ  ییاه  تفلاخم  نینچ  رگا  .تسا  هدـش  یتیاضران 
هک تسا  دوز  یلیخ  زونه  .دنا  هتـشاذگ  ارجا  هب  مدرم  ناهذا  رد  مکاح  نادناخ  ندرک  رابتعا  یب  يارب  شلماوع  ارزولا و  سیئر  ار  اه 

، تساه نابز  رس  رب  يرایـسب  تاعیاش  .تسیچ  ًاقیقد  نآ  نایرجم  فادها  هکنیا  ای  تسیرگید و  هشقن  هچ  زاس  هنیمز  مادقا  نیا  مینادب 
همانور .منک » یم  لاسرا  ناتیارب  هرابنیا  رد  يرت  قیقد  رتشیب و  تاعالطا  منک  ادـج  تاـعیاش  زا  ار  قیاـقح  مناوتب  هکنیا  ضحم  هب  اـما 

ناگدـنیامن هب  باطخ  نارهت » میقم  ياه  یناجیابرذآ  زا  یعمج   » ياضما هب  ار  يا  هیناـیب  دوخ  ربتکا 1925  هرامش 8  رد  ناریا  هراتس 
مهتم ناگناگیب  يرکون  تکلمم و  روما  زا  تلفغ  يرورپ ، نت  هب  وا  تفلاخم و  هاـش  تشگزاـب  اـب  نآ  رد  هک  تخاـس  رـشتنم  سلجم 
هناشن هب  ناـجیابرذآ  ناـیرازاب  هک  دـنک  یم  هفاـضا  نینچمه  هماـنزور  نیا  .دوب  هدـش  هتخانـش  ناریا  یگداـتفا  بقع  لوئـسم  هدـش و 

هب مارگلت  قیرط  زا  ار  دوخ  ضارتعا  بتارم  زین  تیالو  نیا  ناـنکاس  هدرک و  لـیطعت  ار  دوخ  ياـه  هرجح  هاـش  تشگزاـب  هب  ضارتعا 
دیوگ یم  هک  دنک  یم  رشتنم  ار  یبلطم  هرامش  نیمه  رد  ناریا  هراتس  همانزور  .دنا  هدناسر  ارزولا  سیئر  سلجم و  ناگدنیامن  ضرع 

هاـش هچناـنچ  دوب  هدرک  دـیدهت  روبزم  هتیمک  .تسارزولا  سیئر  سلجم و  هب  باـطخ  ناـجیابرذآ » طـلتخم  یلم  هتیمک   » مارگلت نتم 
هک دـنک  یم  مالعا  شربتکا  مهن  هرامـش  رد  همانزور  نیمه  .درک  دـهاوخ  عطق »  » نارهت اب  ار  دوخ  طباور  ددرگزاب ، روشک  هب  نئاخ » »

ربتکا 1925 خیرات 14  رد  ناریا  همانزور  .دنا  هدرک  لیطعت  ار  دوخ  ياه  هرجح  هاش ، تشگزاب  هب  ضارتعا  هناشن  هب  ناهفصا  نایرازاب 
رد تسا ، هدرک  تفایرد  هاـش  تشگزاـب  هیلع  هک  ار  ییاـه  مارگلت  دراد  رظن  رد  سلجم » رد  يواـعد  يریگیپ  هتیمک   » هک دـسیون  یم 

(1) .دنک تئارق  سلجم  ینلع ] نحص  ]

26 : » دوب هدش  لدبم  راجاق  هلسلس  ینوگنرـس  يارب  اهنآ  تساوخ  هب  هاش  تشگزاب  هب  مدرم  ضارتعا » ، » ربتکا هام  رخآ  هتفه  لوط  رد 
سیئر سلجم و  يارب  یلاـسرا  ياـه  مارگلت  نتم  يواـح  هک  دوش  یم  شخپ  مدرم  ناـیم  رد  دراد  یئاـضما  یب  ياـه  هیمـالعا  .ربتکا 
زیربت زا  یلاسرا  ياه  مارگلت  رد  .دـنا  هدـش  راجاق  هلـسلس  ینوگنرـس  هاش و  علخ  ناهاوخ  اـهنآ  رد  تسا و  ناـمرک  زیربت و  زا  ارزولا 

27  ) هبنش هس  زور  ات  سلجم  هچنانچ  هک  تسا  هدش  مالعا 

ربتکا 1925. خروم 21  ، 891.9111/142 هرامش 1233 ، يروما ، شرازگ  - 1
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ناجیابرذآ ناگدـنیامن  زا  مه  يرگید  مارگلت  رد  .درک  دـهاوخ  عطق  نارهت  اـب  ار  دوخ  طـباور  ناـجیابرذآ  دریگن ، یمیمـصت  ربتکا )
رد یمیخو » بقاوع   » سلجم رد  روـضح  تروـص  رد  هک  دـنا  هدرک  دـیدهت  ار  اـهنآ  و  دـنوشن ، رـضاح  سلجم  رد  هک  دـنا  هتـساوخ 

، نیا رب  هوالع  .دـش  دـهاوخ  ماجنا  راجاق  هلـسلس  ینوگنرـس  تنطلـس و  زا  هاـش  علخ  يارب  مزـال  تامادـقا  ...دوب  دـهاوخ  ناـشراظتنا 
رد ناجیابرذآ  مدرم  .دـنهدب  مات  رایتخا  زیربت  یلم  هتیمک  هب  یـضتقم  مادـقا  ماـجنا  يارب  ناریا  تاـیالو  ماـمت  هک  دـنا  هدرک  داهنـشیپ 
هب دراد ، ار  یـساسا  نوناق  رد  يرگنزاب  تیحالـص  دـیدج  سلجم  دـنوش  نئمطم  هکنیا  رگم  درک ، دـنهاوخن  تکرـش  یتآ  تاباختنا 

ار تختیاپ  ًاتقوم  هک  دنا  هتساوخ  ارزولا  سیئر  زا  نامرک ، زا  یلاسرا  مارگلت  رد  .راجاق  هلسلس  تنطلـس  هب  نداد  همتاخ  ثیح  زا  هژیو 
رد دراد  ءاضما  یب  هیمـالعا  هس  زورما  .ربتکا  ...دنزاس 29  یلمع  ار  ناشیاه  هتـساوخ  دـنزیرب و  نارهت  هب  نامرک  مدرم  ات  دـنک  كرت 
هب هک  اـه  هیمـالعا  نیا  زا  یکی  رد  .تسا  فلتخم  تاـیالو  زا  یلاـسرا  زیمآ  ضارتـعا  ياـه  مارگلت  يواـح  هک  دوش  یم  شخپ  رهش 
زا رگید  یکی  .دنا  هدرک  لاغشا  ار  یتلود  تارادا  یلم » ياهورین   » و عطق ، نارهت  اب  ار  شطباور  زیربت  هک  هدمآ  تسا  ربتکا  خیرات 28 
هک دـش  شخپ  نارهت  رد  هیمالعا  راهچ  زورما  .ربتکا  ...دهد 30  یم  ربخ  زیربت  رد  بلطواد  یـشترا  نتفرگ  لکـش  زا  اه  هیمالعا  نیا 

هدـش راجاق  هلـسلس  ینوگنرـس  ناهاوخ  هدرک و  اضما  ار  اهنآ  ماظن ، هسردـم  نانیـشن » تَسب   » نارهت و راّجت  نارهت ، فانـصا  هیداـحتا 
، هرمحم زا  یلاسرا  ياـه  مارگلت  نتم  دوب  یعدـم  هک  تخاـس  رـشتنم  یبلاـطم  شربتکا  هرامـش 29  رد  ناریا  هراتـس  همانزور  .دندوب »

همانزور .دندوب  هدش  تنطلـس  زا  هاش  علخ  راجاق و  هلـسلس  ینوگنرـس  ناهاوخ  شناگدـننک  لاسرا  هک  تسا ، نامرک  زیربت و  تشر ،
.دندوب هدش  هاش  يرانکرب  ناهاوخ  اهنآ  رد  هک  تخاس  رشتنم  ار  يرصان  زاریش و  زا  یلاسرا  ياه » مارگلت   » ربتکا رد 30  زین  ناریا 

« دـیدهت ، » تفرگ تروـص  فـلتخم  تاـیالو  زا  مارگلت  لاـسرا  بلاـق  رد  هـک  یتاـضارتعا » : »» دـهد یم  حیـضوت  هراـبنیا  رد  يروـما 
هک تسین  یثحب  .تشاد  همادا  ربتکا  ما  یـس  هعمج  زور  اـت  یلم  شبنج  حالطـصا  هب  ياـه  تسژ  و  ناریا ، زا  ییادـج  هب  ناـجیابرذآ 
يا هتخیگنا  دوخ  قایتشا  روش و  دنور  نیا  لحارم  زا  کی  چـیه  رد  .دـندوب  هدرک  یحارط  ار  اه  هشقن  نیا  شا  هتـسد  راد و  يولهپ و 
یب ار  اهنآ  هدرک و  زاربا  یتنطلـس  نادـناخ  ياضعا  یخرب  هاش و  زا  ار  ناش  یعقاو  راجزنا  رفنت و  ناریا  رد  اـه  یلیخ  .دـش  یمن  هدـید 

کی هاشداپ  هک  دوب  نیا  یساسا 1907  نوناق  یلصا  فادها  زا  یکی  هک  دورن  نامدای  همه ، نیا  اب  .دنا  هدناوخ  تقایل 
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هک دوب  هدمآ  بناجنیا  هرامـش 1236  یتاعوبطم  شرازگ  رد  : » دهد یم  همادا  يروما   (1)« .دشابن رتشیب  تیصاخ  یب  یتافیرشت  ماقم 
هب .دوب  ارزولا  سیئر  تسد  هتخاس  يرهاظ  یشبنج  ًاتدمع  دیماجنا  ربتکا  رد 31  سلجم  یعطق  مادـقا  هب  تیاهن  رد  هک  یلم » شبنج  »

هدـمآ فرط  مادـک  زا  داب  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش و  هیهت  زیربت  رد  ناـم  يرگلوسنک  یناریا  دـنمراک  طـسوت  هک  یـشرازگ  تسویپ 
ربتکا 1925 خیرات 17  رد  هک  زیربت  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  دنمراک  شرازگ  .دشاب » هجوت  بلاج  دـیاش  هک  ددرگ  یم  لاسرا  تسا ،

سیئر « ) يولهپ داب  هدنز   » دنداد یم  راعـش  هداتفا و  هار  هب  رازاب  رد  رفن  دودح 60  زورید  : » تسا يدیفم  تاعالطا  يواح  هدـش  هیهت 
زا هک  يا ، هدـع  روطنیمه  .دـندوب  هدرک  ریجا  راک  نیا  يارب  ار  اهنآ  همه  هک  ما  هدـش  رادربخ  راـجاق .» نادـناخ  داـب  دوباـن   » و ارزولا )
یم لاسرا  نارهت  هب  یفلتخم  ياه  مارگلت  مدرم  مان  هب  دنا و  هدش  رقتـسم  هناخ  فارگلت  رد  دنتـسه ، اه  مدآ  نیرت  دساف  نیرت و  ماندب 
یم ینارنخس  راجاق  نادناخ  ینوگنرـس  هرابرد  مه  رفن  دنچ  دنا و  هدش  عمج  هناخ  فارگلت  فارطا  رد  رفن  دودح 100  بشما  .دننک 
زیچ همه  یلو  مرادن ، مدرم  قحرب  تساوخ  اب  یتفلاخم  نم   » هک نومـضم  نیا  هب  هدرک  لاسرا  یمارگلت  نارهت  زا  ارزولا  سیئر  .دننک 

رایتخا توکـس  هرابنیا  رد  ًاصخـش  هکنیا  دریگب و  تروص  یمومع  مظن  فالخرب  يراک  چیه  دیابن  دوش و  ماجنا  مارآ  ینوناق و  دیاب 
هب دـنراد  رفن  زا 100  رتمک  اـهنت  زیربت  لـثم  یگرزب  رهـش  رد  .درادـن  یـشوج  بنج و  چـیه  رهـش  تسا و  زاـب  اـهرازاب  .تسا » هدرک 

(2)« .تسا زیربت  یلعف  یعقاو و  عاضوا  رگنایب  قوف  تاراهظا  .دنور  یم  هناخ  فارگلت 

سلجم تمواقم 

تیمـسر سیئر  نتـشاد  نودـب  سلجم  تاسلج  .دـنک  بآرب  شقن  ار  ناخ ]  ] اضر ياه  همانرب  ات  دوب  هدرک  شالت  سلجم  رگید  راـب 
ياهدرگـش عون  نیا  هتبلا  .دـندوب  هدرکن  باـختنا  یـسیئر  مه  سلجم  ناگدـنیامن  اـضق  زا  و  دوـب ، راـبتعا  یب  يریگ  يأر  تشادـن و 

هک يرگید  بلطم  : » دهد یم  حیضوت  هرابنیا  رد  يروما  .دزادنیب  قیوعت  هب  ار  اهراک  تسناوت  یم  یهاتوک  تدم  يارب  اهنت  یناملراپ 
رهاظ زا  يرتشیب  تیمها  ًالامتحا  دنا و  هداد  ربخ  اه  همانزور 

ربماون 1925. خروم 4  ، 891.9111/143 هرامش 1236 ، يروما ، شرازگ  - 1
ربماون 1925. خروم 6  ، 891.01/35 هرامش 1237 ، همیمض ، يروما و  شرازگ  - 2
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هدیزرو عانتما  سلجم  تسایر  ددجم  شریذپ  زا  سلجم ، سیئر  کلملا ،) نمتؤم   ) اینریپ ناخ  نیسحازریم  هک  تسا  نیا  دراد  هیـضق 
رد .دهدب  ماجنا  يدیفم  راک  دـناوت  یمن  ًالمع  سلجم  دـیدج ] هسیئر  تأیه  باختنا  ات   ] هدیـسر و نایاپ  هب  هسیئر  تأیه  هرود  .تسا 

.دـنا هدیـسرن  قفاوت  هب  دـیدج  سیئر  باختنا  رـس  رب  زونه  سلجم  فلتخم  ياـه  حاـنج  مسیون ، یم  ار  شرازگ  نیا  مراد  هک  یلاـح 
.تسا یلعف  سلجم  ناشخرد  درکلمع  رد  لیخد  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  اینریپ  ناخ  نیسح  ازریم  ییانثتسا  تیصخش  قارغا ، نودب 
شرازگ اه  همانزور  رد  هچنآ  زا  يرت  بلاج  لیالد  هب  تساه  نابز  رـس  رب  سلجم  تسایر  زا  اینریپ  يریگ  هرانک  هرابرد  هک  یتاعیاش 

رد شـشوک  همانزور  .تشاد  اه  همانزور  رد  یـساکعنا  نینچ  سلجم  سییر  باختنا  يارب  ناگدـنیامن  شالت  .دراد » هراشا  دوش  یم 
دزمان ات  دـندوب  هتـساوخ  کـلامملا  یفوتـسم  زا  ناگدـنیامن  هتـشذگ  زور  هک  دـهد  یم  شرازگ  دوخ  ربـتکا 1925  خروم 9  هراـمش 

رد ناریا  همانزور  شرازگ  هب  .دوبن  لوبق  دروم  هک  دندرک  داهنـشیپ  ار  نیّدـت  يا  هدـع  سپـس  .تفریذـپن  وا  هک  دوش  سلجم  تسایر 
رگید رابکی  ناگدنیامن  هتـشذگ  زور  سلجم ، تسایر  ددجم  يدـصت  زا  کلملا  نمتؤم  عانتما  مغرب  ربتکا 1925 ، خروم 12  هرامش 
ربتکا مهدراهچ  رد  ناریا  همانزور  .دـندرک  باختنا  سیئر  بیان  تمـس  رد  زین  ار  ابید  ییابطابط  نیّدـت و  و  سلجم ، تسایر  هب  ار  وا 

زا يدادعت  هک  دیازفا  یم  همانزور  نیا  .تخاس  رشتنم  دوب  هدش  باختنا  سلجم  تسایر  هب  ًاریخا  هک  ار  کلملا  نمتؤم  يافعتسا  ربخ 
کلملا نمتؤم  اما  .دریگب  سپ  ار  شیافعتسا  هک  دننک  دعاقتم  ار  وا  دنتشاد  یعـس  هتفر و  کلملا  نمتؤم  هناخ  هب  سلجم  ناگدنیامن 

یتدـم يارب  رفن  کی  هطورـشم  يروشک  رد  هک  ددنـسپ  یمن  ًالـصا  هک  دوب  هتفگ  هدرک و  ّدر  ار  اهنآ  شهاوخ  شتلاسک  هب  هراشا  اـب 
سیئر نتـشادن  لیلد  هب  سلجم  تاسلج  هک  داد  شرازگ  ربتکا  مهدزناش  زور  شـشوک  هماـنزور  .دـشاب  تُسپ  کـی  رـس  رب  ینـالوط 

يا هدع  هک  داد  ربخ  ربتکا  مهدجه  رد  ناریا  همانزور  .دنهد  یم  هسلج  لیکشت  یمسر  ریغ  روط  هب  ناگدنیامن  اذل  و  درادن ، یتیمسر 
و درک ، ّدر  ار  اهنآ  ياضاقت  مه  راب  نیا  وا  .دنا  هتفر  شندید  هب  دریگب  سپ  ار  شیافعتسا  کلملا  نمتؤم  هکنیا  دیما  هب  ناگدنیامن  زا 

قباطم .دش  تئارق  سلجم  رد  ًامسر  کلملا  نمتؤم  يافعتسا  هتشذگ  زور  هک  داد  ربخ  دوخ  ربتکا  مهدزون  هرامـش  رد  ناریا  همانزور 
.دننک باختنا  يدیدج  سییر  ربتکا  متسیب  زور  سلجم  ناگدنیامن  هک  تسا  رارق  نوناق ،

زا يدایز  دادعت  هارمه  هب  دوب  نیگمشخ  رایسب  هک  ناخاضر  ربتکا 1925 ، زور 19 
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رد هتشذگ  زور  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  ربتکا 1925  متسیب  خرس  قفش  همانزور  زا  لقن  هب  يروما  .تفر  سلجم  هب  دوخ  ناظفاحم » »
هک دوب  هدیـسرپ  وا  زا  ارزوـلا  سیئر  .تخاـس  ربـخ  اـب  تشاد  ارزوـلا  سیئر  اـب  هک  ییوـگتفگ  زا  ار  سلجم  ياـضعا  نیّدـت  سلجم ،
هک دوب  هتفگ  نیّدـت  .دریگب  یمیمـصت  هچ  هدیـسر  زیربت  زا  هاش  تشگزاب  هرابرد  ًاریخا  هک  ییاه  مارگلت  هراـبرد  دـهاوخ  یم  سلجم 

ناگدـنیامن راضحتـسا  هب  زیربـت  عاـضوا  هراـبرد  ار  شا  ینارگن  هک  تساوخ  نیدـت  زا  ارزولا  سیئر  .تسا  هدـیدن  ار  اـه  مارگلت  نیا 
دناسر ناگدنیامن  عالطا  هب  نیّدت  .دریگب  یمیمـصت  تقو  عرـسا  رد  دـیاب  سلجم  هک  دوب  رواب  نیا  رب  ارزولا  سیئر  .دـناسرب  سلجم 

هب ناگدـنیامن  زا  نت  هد  هارمه  هب  وا  دـنا  هتـساوخ  نآ  رد  هـک  تـسا  هدـش  لـصاو  سلجم  سیئر  هـب  باـطخ  زیربـت  زا  یمارگلت  هـک 
ود زا  دـندش  ربخ  اب  سلجم  سیئر  يافعتـسا  زا  مارگلت  ناگدـننک  لاسرا  هک  یتقو  .دـنریگب  سامت  زیربت  اـب  دـنورب و  هناـخ  فارگلت 

یهاوخرظن ناگدـنیامن  زا  سپـس  نیّدـت  .دـنیایب  هناخ  فارگلت  هب  ناگدـنیامن  زا  نت  هد  هارمه  هب  هک  دنتـساوخ  سلجم  سیئر  بیاـن 
هد هک  تسا  هدش  اضاقت  ناشیا  زا  لاسرا و  سلجم  ناسیئر  بیان  يارب  مارگلت  هک  ییاجنآ  زا  دـنتخاس  ناشن  رطاخ  ناگدـنیامن  .درک 

، ورـسخیک بابرا  راشفا ، هداز ، یقت  ییـالع ، یفوتـسم ، زا  ور ، نیا  زا  .درادـن  یترورـض  یهاوخرظن  اذـل  دـننک ، باـختنا  ار  هدـنیامن 
زین روبزم  ناگدنیامن  .دنورب  هناخ  فارگلت  هب  سلجم  سیئر  بیان  ود  هارمه  هب  هک  دش  توعد  یلدـع  ینارهت و  تمکح ، ینامادـن ،

نتفای تیمسر  سلجم و  سیئر  باختنا  نامز  ات  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دندینـش ، ار  زیربت  زا  یلاسرا  تایاکـش  هکنآ  زا  سپ 
رد ناریا  همانزور  .تفای  همادا  مه  دـعب  هتفه  رد  سیئر  باختنا  يارب  سلجم  ناگدـنیامن  يرهاظ  شالت   (1)« .درک ربص  نآ  تاسلج 

سلجم تسایر  هب  ار  کلامملا ) یفوتسم   ) یفوتـسم نسح  ازریم  هتـشذگ  زور  سلجم  ناگدنیامن  هک  درک  شرازگ  ربتکا 1925   21
نیمه .درک  دـهاوخن  لوـبق  ار  سلجم  تساـیر  یفوتـسم  هـک  درک  ینیب  شیپ  زور  ناـمه  رد  شـشوک  هماـنزور  .دـنا  هدرک  باـختنا 
یمن ار  سلجم  تسایر  هک  تسا  هتفگ  سلجم  يالکو  زا  نت  نیدنچ  هب  ًاهافش  یفوتسم  هک  داد  ربخ  ربتکا  موس  تسیب و  رد  همانزور 

هک تسا  هتفگ  وا  سلجم  هسیئر  تأیه  هسلج  هب  یفوتـسم  توعد  زا  سپ  هک  داد  شرازگ  ربتکا 1925  رد 29  ناریا  همانزور  .دریذپ 
هفاضا ناریا  .دناد  یمن  سلجم  سیئر  ار  دوخ 

ربتکا 1925. خروم 21  ، 891.9111/142 هرامش 1233 ، يروما ، شرازگ  - 1
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.ریخ ای  دننک  یقلت  افعتـسا »  » هلزنم هب  ار  یفوتـسم  هتفگ  ایآ  هک  تفرگ  دنهاوخ  میمـصت  یمـسرریغ  يا  هسلج  رد  الکو  هک  دـنک  یم 
نتفر هرفط  سپـس  سلجم و  تسایر  شریذپ  زا  کلملا ) نمتؤم   ) اینریپ ياقآ  عانتما  ادـتبا  : » دـسیون یم  ایاضق  نیا  ریـسفت  رد  يروما 

اب ًامّلـسم  ینادرم  صاخـشا ، نیا  يود  ره  .تسا  هتـشاد  ریخا  ثداوح  دـنور  رب  یحطـس  ریثأـت  کـی  زا  رتشیب  يزیچ  یفوتـسم  ياـقآ 
تماهـش يریگ و  میمـصت  تردق  ساسح  ياه  تیعقوم  رد  دوخ ، نانطومه  زا  يرایـسب  نوچمه  اما  .دنتـسه  تسرپ  نطو  تفارش و 

تـسین مولعم  نیا ، دوجو  اب  .دـنا » هدرک  ذاختا  مهم  يا  هلئـسم  لباقم  رد  یفنم  ًالماک  يدرکیور  زین  دروم  نیا  رد  دـنرادن و  ار  یفاک 
هزاجا دنتشاد  تسد  رد  ار  ناریا  تشونرس  هک  یناسک  نیا  رب  هوالع  .دوب  هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  ًالـصا  تیـصخش  ود  نیا  ایآ  هک 
یگداس نیمه  هب  سلجم  سیئر  باختنا  مدع  هک  دنتـشاذگ  یمن  ًاملـسم  اهنآ  .دورب  شیپ  لکـش  نیا  هب  روما  نایرج  هک  دـنداد  یمن 

.دنک جراخ  شا  یلصا  ریسم  زا  ار  ناشقیقد  ياه  هشقن 

، بش هبنـش  جنپ  .دـنک  یم  شرازگ  ار  سلجم  هتـشذگ  بش  تالوحت  دوخ  ربتکا 1925  خروم 30  هرامـش  رد  ناریا  هراتـس  همانزور 
تئارق ناـهاوخ  سلجم  يـالکو  زا  يرامـش  دوب ، هدـشن  باـختنا  سلجم  يارب  یـسیئر  زونه  هکنیا  مغریلع  ربتکا 1925 ، خروم 29 
شرازگ سلجم  رد  تایاکـش  هب  یگدیـسر  هتیمک  : » دیازفا یم  همانزور  نیا  .دوب  هدیـسر  فلتخم  تایالو  زا  هک  دندش  ییاه  مارگلت 

، ناـمرک ناـسارخ ، ناـجیابرذآ ، زا  سانـشرس  صاخـشا  ياـضما  هب  يرامـشیب  ياـه  مارگلت  ربـتکا )  7  ) هاـم رهم  طــساوا  زا  هـک  داد 
یتیاضران زا  یکاح  هک  تسا ، هدیـسر  هتیمک  نیا  تسد  هب  هریغ  ریالم و  دنواهن ، هاشنامرک ، يراس ، شورفراب ، دـنجریب ، ناتـسدرک ،

هدرک و هعلاطم  تقد  هب  ار  اه  مارگلت  نیا  روکذـم  هتیمک  .تسا  هلـسلس  نیا  يرانکرب  يارب  اـهنآ  تساوخ  راـجاق و  نادـناخ  زا  مدرم 
یمادقا هب  تسد  دوخ  دیدحالـص  هب  انب  سلجم  ات  دناسرب ، زین  سلجم  ناگدنیامن  ریاس  راضحتـسا  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت 

مالعا ار  شرظن  ًاروف  سلجم  دریگ  یم  يدایز  تقو  اه  مارگلت  همه  تئارق  نوچ  هک  درک  داهنـشیپ  نیّدت  .دنزب  هنیمز  نیا  رد  بسانم 
لاح لماش  مدرم  تایاکش  هک  دش  رکذتم  وا  .درک  حرطم  ار  مودنارفر  يرازگرب  داهنشیپ  زین  ییاسای  مان  هب  ناگدنیامن  زا  یکی  .دنک 

ار تنطلـس  دنهاوخ  یم  طقف  مدرم  هک  تسا  دقتعم  وا  .دوش  یمن  سلجم  جراخ  لخاد و  رد  راجاق » نادناخ  مرتحم  ياه  تیـصخش  »
یهلا بجوم  هب  هک  تسیا  هعیدو  تنطلس   » هکنیا رب  ینبم  یساسا  نوناق  لصا 35  هب  هجوت  اب  و  دنروایب ، نوریب  اهراجاق  تسد  زا 
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هک یفیاظو  هدـهع  زا  راجاق  نادـناخ  هک  دوش  زرحم  مدرم  يارب  رگا  «، (1) تـسا هدش  ضوفم  راجاق  نادناخ  هب  ناریا  تلم  فرط  زا 
ییاسای رظن  هب  .دنریگب  سپ  اهنآ  زا  ار  هعیدو  نیا  دنناوت  یم  دنا ، هدـماینرب  یبوخ  هب  هدـش  لوحم  ناشیا  هب  هعیدو »  » نیا هطـساوب  ًاتاذ 

هلئسم نیا  هدنیامن  زا 12  لکـشتم  ینویـسیمک  هک  دش  نیا  رب  رارق  تیاهن  رد  .تسا  مودنارفر  يرازگرب  راک  نیا  يارب  شور  نیرتهب 
ندرک هلاوح  اب  ار  يولهپ  ياه  هشقن  دوب  هدرک  شالت  رخآ  هب  اـت  سلجم  نیارباـنب ، .دـنک » شرازگ  سلجم  هب  ار  هجیتن  یـسررب و  ار 
زگره شناـیماح  ناـخاضر و  یلو  .تشاد  مودـنارفر  کـی  يرازگرب  هب  لـیامت  رتـشیب  و  دزاـس ، فرحنم  قیقحت » نویـسیمک   » هب نآ 

.دوش رارکت  هیروف 1925  ییاوسر  هک  دندوبن  رضاح 

راجاق تنطلس  ینوگنرس 

کیلش سلجم و  نامتخاس  زا  جراخ  رد  یماظن  ياهورین  عمجت  زا  يروما  .درک  عیرست  ار  تالوحت  ریس  مودنارفر  يرازگرب  داهنـشیپ 
يارب و  دـمع ، يور  زا  ًالامتحا  هک  سلجم ، یکیدزن  رد  هلولگ  دـنچ  يادـص  ندینـش  اـب  سلجم  يـالکو  : » دـهد یم  شرازگ  هلولگ 

يروما .دندرک » لوکوم » يرگید  زور  هب  ار  هسلج  همادا   » همیـسارس دوب ، هدش  کیلـش  يرورـضریغ  تارکاذم  همتاخ  اهنآ و  باعرا 
خروم 30 هعمج ، زور  رهظ  زا  دعب  : » دندوب هدش  توعد  هنارـصع  ینامهیم  کی  هب  سلجم  ناگدنیامن  دعب  زور  هک  دنک  یم  شرازگ 

هحیال نیا  عفن  هب  هک  دنهدب  لوق  دـش  هتـساوخ  اهنآ  زا  اجنآ  رد  .دـنورب  ارزولا  سیئر  هناخ  هب  هک  دـنداد  ماغیپ  ناگدـنیامن  هب  ربتکا ،
سلجم ناگدنیامن  مولعم  رارق  زا  .داد  دنهاوخ  يأر  دش  هئارا  سلجم  هب  زور  نامه  يادرف  هک  تنطلـس ) زا  راجاق  نادناخ  يرانکرب  )
تنوشخ طقف  هک  دندوب ، هدش  دیدهت  عیمطت و  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  تسین  یکـش  هتبلا  و  دندرک ،» ضوع  گنر   » هنالوجع یلیخ  مه 

رد قفاوم  يأر  اب 80  سلجم  ربتکا 1925 ، رد 31  دوب ، هدشن  باختنا  سلجم  يارب  یسیئر  زونه  هکنیا  دوجو  اب  .تشاد » مک  یکیزیف 
همانزور .درک  راذگاو » يولهپ  ناخاضر  صخش  هب  ار  تقوم  تلود  روما   » لزع و ار  راجاق  نادناخ  فلاخم ، يأر  لباقم 5 

ضوفم هاشداپ  صخش  هب  تلم  فرط  زا  یهلا  بجوم  هب  هک  تسیا  هعیدو  تنطلـس   » هطورـشم یـساسا  نوناق  لصا 35  ساسا  رب  - 1
صخش رد  ناریا  هطورشم  تنطلـس   » هک تسه  زین  نوناق  نامه  لصا 36  رب  رظان  لصا 35  رب  هوالع  الاب  لوق  ًالامتحا  نیاربانب  هدـش .»

« .دوب دهاوخ  رارقرب  لسن  دعب  السن  ناشیا  باقعا  هتنطلس و  هللا  مادا  راجاق  هاش  یلعدمحم  ناطلسلا  یهاشنهاش  ترضحیلعا 
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: دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  ار  ربتکا  مکی  یس و  هحیال  بیوصت  ناریا 

( تقوم تلود  سأر  رد  يولهپ  ياقآ  باصتنا  راجاق و  نادـناخ  يرانکرب  اـب  طاـبترا  رد   ) يداهنـشیپ هحیـال  هب  سلجم  هکنیا  زا  لـبق 
: يروما  ) .دریگب تروص  هرابنیا  رد  مزال  مادقا  دوش و  تئارق  سلجم  تسایر  زا  یفوتـسم  ياقآ  يافعتـسا  هک  درک  داهنـشیپ  سردـم 

هنوگره زا  عنام  یتآ و  ياهزور  هب  سلجم  تارکاذم  ندـش  لوکوم  بجوم  ًاترورـض  هلئـسم  نیا  سلجم ، ياه  همان  نییآ  ساسا  رب  »
نیا مه  ناش  لیالد  دندرک و  در  ار  سّردم  داهنشیپ  الکو  .دش ) یم  هدنیآ  زور  هس  فرظ  رد  سلجم  سیئر  باختنا  زا  شیپ  یمادقا 

یفوتسم يافعتسا  زا  ًاعقاو  همان  نیا  اما  يروما : ، ) تسین ناشیا  يافعتسا  رب  لّاد  ًاتحارص  هتشون  یفوتسم  ياقآ  هک  يا  همان  ( 1  ) هک دوب 
سیئر هک  ینامز  ( 2 (، ) دوب هتفر  راک  هب  همان  رد  هک  دوب  یمهبم  قلغم و  تاراـبع  ساـسا  رب  طـقف  سلجم  ياـعدا  تشاد و  تیاـکح 
سلجم سیئر  اـت  دـننک  شـالت  ناگدـنیامن  هماـن ، افعتــسا  تـئارق  زا  شیپ  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  رب  لاور  هداد ، یم  افعتــسا  سلجم 

ًاروـف نآ  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هک  تسا  سلجم  هفیظو  نیا  هـتفرگ و  ارف  ار  روـشک  يدـج  ینارحب  ( 3  ) و دریگب ، سپ  ار  شیافعتـسا 
ینوناقریغ يداهنـشیپ  هحیال  هک  دنتفگ  یم  يدابآ  تلود  و  هنطلـسلا ) قدصم   ) قدصم رتکد  هداز ، یقت  سّردم ، .دوش  راک  هب  تسد 

درک داهنشیپ  هداز  یقت  .دندرک  مالعا  تکلمم  حلاصم  فالخرب  ار  هحیال  نیا  قدصم  رتکد  ییالع و  هداز ، یقت  نیا  رب  هوالع  .تسا 
اب تفلاخم  رد  ینانخس  داریا  زا  سپ  روکذم  ناگدنیامن  .دوش  لیکشت  يا  هتیمک  لکـشم  نیا  يارب  ینوناق  یلح  هار  نتفای  تهج  هک 

اهنآ .دندوب  هحیال  نیا  ناعفادم  نیرت  تخـسرس  زا  ییاسای  رواد و  بوقعیدیـس ، .دـندرک  كرت  ار  سلجم  نحـص  يداهنـشیپ  هحیال 
عاضوا تماخو  زا  دوب و  هدیـسر  فلتخم  تایالو  تالایا و  زا  هک  دندرک  هراشا  ییاه  مارگلت  هب  هحیال  نیا  ندوب  ینوناق  تابثا  يارب 

رد روشک  رانک  هشوگ و  زا  مارگلت  لاسرا  هطساوب  لاس 1909  رد  سلجم  هک  ار  یتاحالـصا  اهنآ  نیا ، رب  هوالع  .داد  یم  ربخ  روشک 
لحارم ینوناق  هاش  کی  صاخ ، دروم  نآ  رد  يروما :  ) .دـندش رکذـتم  راک  نیا  يارب  يا  هقباس  هلزنم  هب  داد  تروص  یـساسا  نوناـق 

يولهپ و ياقآ  ریظن  یب  ياـه  تیحالـص  دوب ، هدـناوخ  ینوناـقریغ  ار  یمادـقا  نینچ  قدـصم  رتکد  هکنیا  اـب  .درک ) بیوصت  ار  راـک 
رد اریز  تسین ، تسرد  يولهپ  ياقآ  ندش  هاشداپ  هک  تفگ  وا  .درکن  راکنا  ار  هدش  رانکرب  هاش  ياه  یتساک 
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مینک هاشداپ  ار  وا  رگا  .دراد  مزال  تلم  هب  تمدخ  يارب  يولهپ  ياقآ  لثم  يدرم  هک  تسا  یتارایتخا  دقاف  هاش  هطورـشم  روشک  کی 
دهاوخ امرفمکح  روشک  رب  قلطم  يدادبتـسا  دـشاب ، هتـشاد  زین  ار  نوشق  هیلاع  تسایر  ارزو و  تسایر  هک  میهدـب  هزاـجا  ناـمزمه  و 

شور هب  ندش  لسوتم  اب  هک  تسا  یتسرپ  نطو  زا  رود  هک  تشاد  راهظا  یـساسا  نوناق  زا  دیفم  رایـسب  لصا  دنچ  هب  هراشا  اب  وا  .دش 
نیا بیوصت  هک  تفگ  رواد  خـساپ ، رد  .میهاکب  نایناهج  رظن  رد  نآ  برق  جرا و  زا  یـساسا  نوناـق  حالـصا  يارب  ینوناـقریغ  ياـه 

ددـصرد طقف  سلجم  .دریگب  میمـصت  هرابنیا  رد  دـیاب  ناسـسؤم  سلجم  ...تسین  يولهپ  ياقآ  یهاشداپ  يانعم  هب  سلجم  رد  هحیال 
اب دیاب  سلجم  ...دنا  هتساوخ  ار  نیا  تکلمم  فلتخم  تایالو  تالایا و  مدرم  هکنآ  لیلد  هب  مهنآ  تسا ، راجاق  هلـسلس  ندرک  رانکرب 

یـساسا نوناق  فیعـضت  بجوم  يداهنـشیپ  هحیـال  بیوصت  هک  داد  ناـنیمطا  ناگدـنیامن  هب  وا  .دـنک  هلباـقم  كاـنرطخ  عاـضوا  نیا 
سلجم لالحنا  ینعم  هب  مادقا  نیا  هک  درک  مالعا  سلجم ، سیئر  بیان  نیّدت ، دیـسر ، بیوصت  هب  هحیال  هکنیا  زا  سپ  .دش  دـهاوخن 

.داد دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  ناسسؤم ، سلجم  لیکشت  زا  سپ  یتح  شا ، هلاس  ود  هرود  نایاپ  ات  سلجم  ...تسین 

ياقآ تاقالم  هب  ناگدنیامن  هارمه  هب  سلجم  هسیئر  تأیه  زورید  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  : » دسیون یم  هرامش  نیمه  رد  ناریا  همانزور 
تـسایر هب  ارزولا  سییر  باصتنا  هیراـجاق و  تنطلـس  ناـیاپ  رب  ینبم  ار  سلجم  هبوصم  سلجم  تساـیر  لوا  بیاـن  دـنتفر و  يولهپ 

تلود هکنیا  هـب  سلجم  ناگدـنیامن  يراودـیما  یهاـتوک  قـطن  یط  سلجم  سیئر  بیاـن  .درک  ناـخ ]  ] اـضر میدـقت  تقوـم  تـلود 
« یخیرات مهم و   » مادـقا نیا  زا  خـساپ  رد  زین  يولهپ  ياقآ  .درک  زاربا  دروایب  ناغمرا  هب  ناریا  مدرم  يارب  ار  تداعـس  هافر و  ناخاضر 

راهظا وا  .دبای  قیفوت  روشک  هب  تمدخ  رد  هتـشذگ ، نوچمه  زین ، هدنیآ  رد  مجنپ  سلجم  هک  درک  يراودیما  راهظا  ریدـقت و  سلجم 
ياقآ زا  سلجم  ناگدـنیامن  بناج  زا  نیدـت  .تسا  نایناریا  يارب  يدـیدج  یگدـنز  زاغآ  راجاق  نادـناخ  تنطلـس  ناـیاپ  هک  تشاد 

وا .دنکن  عطق  ار  ناشیا  يرمتـسم  دهد و  جرخ  هب  تفطالم  رابرد  هدش  تسدیهت  نادنمراک  تاماقم و  هب  تبـسن  هک  تساوخ  يولهپ 
يولهپ ياقآ  .دـنریگ  رارق  شـشخب  دروم  دـنوش و  دازآ  ریخا  ثداوح  رد  هدـش  ریگتـسد  یـسایس  نامرجم  هک  درک  اـضاقت  نینچمه 

هدـش موکحم  مادـعا  هب  ناـگناگیب  تیاـمح  بلج  يارب  شـالت  لـیلد  هب  ناـمرجم  نیا  زا  نت  شـش  شدوخ ، هتفگ  قبط  هکنآ ، مغرب 
دندوب
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رد ناریا  هراتـس  هماـنزور  .درک » رداـص  ار  یمومع » وفع   » روتـسد راـضحا و  ار  هیمظن  سیئر  سپـس  .تفریذـپ  ار  وا  ياـضاقت  ود  ره 
زا ار  یتنطلـس  خاـک  نارهت ، یماـظن  رادـنامرف  هاـنپ ،] نادزی   ] یـضترم لارنژ  هتــشذگ  زور  هـک  درک  شرازگ  ربـماون 1925  خیرات 1 
رد زین  ناریا  همانزور  .درک  كرت  دوخ ) یقالیی  هناخ   ) دابآ تنطلـس  دـصقم  هب  ار  نارهت  زین  دـهعیلو  تفرگ ؛ لیوحت  قباس » دـهعیلو  »
رد : » دهد یم  حیـضوت  هرابنیا  رد  يروما  .دش  اپورا  یهار  ربتکا ،  31 هبنـش ، زور  قباس  دهعیلو  هک  داد  ربخ  شربماون  خروم 2  هرامش 

لوپ چیه  ًالمع  دندرک و  یندب  شیتفت  ار  وا  هک  دنیوگ  یم  .دنداتسرف  دادغب  هب  يزیمآ  ریقحت  رایسب  طیارش  رد  ًارهاظ  ار  دهعیلو  عقاو 
، نسمایلیو دـیوید  و  سانـشرس » یناریا  کی   » نایم ییوگتفگ  رد  دـعب ، لاس  ود   (1)« .دنتشاذگن شرایتخا  رد  يرفس  بابـسا  یتح  و 

میتـشاد هک  ییوگتفگ  رد  سانـشرس  یناریا  کـی  ًاریخا  : » دوش یم  دـیدجت  ربتکا 1925 ، ثداوح 29-30  هرطاخ  اکیرمآ ، رادراـک 
شخاک هب  ار  سلجم  ناگدـنیامن  هاش  دـشاب ، يا  هحیـال  بیوصت  ناـهاوخ  تلود  هک  ناـمز  ره  درک : يدـنب  عمج  روطنیا  ار  عاـضوا 

هک ار  یتـقو  تسا  هتفرن  ناـشدای  اـهنآ  .دوـش  یم  نوناـق  هب  لیدـبت  بیوـصت و  مه  هحیـال  دـنک و  یم  ینارنخـس  ناـشیارب  توـعد و 
شندـناوخ ینوناق  تسا و  باعرا  تلود  نیا  .دـمآرد  نازابرـس  هرـصاحم  هب  سلجم  دـندرک و  یچیپرـس  تاروتـسد  زا  ناگدـنیامن 

(2)« .روآ هدنخ  کحضم و 

: دهد یم  شرازگ  يروما  .درک  رشتنم  يا  هیمالعا  دوب ، يزوریپ  تسمرس  نونکا  هک  ناخاضر 

رب ینبم  تسا ، هدرک  رـشتنم  ار  اوق  لـک  هیلاـع  تساـیر  تقوم و  تلود  سیئر  يولهپ ، ياـقآ  هیمـالعا  نتم  ربماون )  2  ) ناریا همانزور 
هافر نیمـضت  ( 2  ) و مالـسا ، سدـقم  عرـش  نیناوـق  يارچ  نوـچ و  یب  يارجا  ( 1 : ) دوب دـهاوخ  نینچ  وا  راـک  راـتفر و  ساـسا  هکنیا 

رـصع نیا  زاغآ  رد  وا  ...دندوب  هدیزرو  تلفغ    ً الماک مهم  لوصا  نیا  يارجا  زا  نیـشیپ  نایاورنامرف  هک  دوش  یم  رکذتم  وا  .یمومع 
یهاش راهچ  نان  دنوپ )  6  ) نم ره  تمیق  وا  روتـسد  هب  انب  .دـنک  یم  ینید  نیناوق  تیاعر  هب  مزلم  ًادـج  ار  دوخ  ناریا ، تایح  دـیدج 

هکنیا ضحم  هب  هک  دهد  یم  هدعو  وا  دبای و  یم  شهاک  تنس ) دودح 2  )

ربماون 1925. خروم 4  ، 891.9111/143 هرامش 1236 ، يروما ، شرازگ  - 1
ربماسد 1927. خروم 15  ، 891.00/1438 هرامش 505 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
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اه هناخرامق  یشورف ، بورشم  ياه  هزاغم  مامت  هک  دهد  یم  روتـسد  نینچمه  وا  .درک  دهاوخ  رتمک  ار  نان  تمیق  دوش ، ایهم  طیارش 
رد هک  دـنک ، یم  رـشتنم  ار  سلجم  هب  باطخ  يولهپ  ياقآ  همان  نتم  ربماون :)  3  ) ناریا همانزور  ...دوش  لیطعت  تفع  یفاـنم  زکارم  و 

راهظا دوخ  همان  رد  يولهپ  ياقآ  .تسا  هدرک  یفرعم  سلجم  هب  ارزو  تساـیر  لـیفک  ناونع  هب  ار  کـلملاءاکذ )  ) یغورف ياـقآ  نآ 
ياقآ ياریذپ  هتـشذگ  زور  سلجم  ربماون :)  6  ) ناریا همانزور  ...دنام  دـنهاوخ  یقاب  دوخ  ماقم  رد  هنیباک  ياضعا  ریاس  هک  دـنک  یم 
هدرک راذگاو  ناشیا  هب  ار  تلم  هافر  تداعـس و  هکنیا  زا  ناگدنیامن  هک  تشاد  راهظا  وا  هب  باطخ  نیدـت  هسلج  نیا  رد  .دوب  يولهپ 

یشزومآ ییاضق و  يداصتقا ، تاحالصا  هب  تسد  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  تفگ  خساپ  رد  زین  يولهپ  ياقآ  .دنا  یضار  رایـسب  دنا 
، يراختفا نامهیم  مکح  رد  يولهپ  هسلج  نیا  رد  .دش  رازگرب  سلجم  هناخباتک  دیدج  نامتخاس  رد  هسلج  نیا  حیضوت :  ) .دز دهاوخ 

یهورگ ربماون :)  5  ) خرس قفش  همانزور  .دنتشاد ) روضح  یجراخ  يارفُـس  همه  و  نیذفنتم » ، » یتلود تاماقم  سلجم ، يالکو  رثکا 
(2  ) .نهآ طخ  ناـمتخاس  عیرـست  ( 1 : ) دنتـشاد اضاقت  جـنپ  ناشیا  زا  دـندوب ، هتفر  يولهپ  ياقآ  رادـید  هب  هتـشذگ  زور  هک  راـجت  زا 
هقدـص و تخادرپ  ( 5  ) .ـالط هب  هرقن  زا  ناریا  جـیار  لوـپ  هیاـپ  لیدـبت  ( 4  ) .يراـبجا شزوـمآ  يارجا  ( 3  ) .ییاضق تلادع  نیمـضت 

طخ نامتخاس  فرـص  ياچ  دـنق و  راصحنا  زا  لصاح  دـیاوع  ات  داد  دـهاوخ  یبیترت  هک  تشاد  راهظا  يولهپ  ياـقآ  .ارقف  هب  تاریخ 
هدش و هضواعم  الط  ياه  شمـش  اب  دنک ، هنیزه  نهآ  طخ  نامتخاس  يارب  اهنآ  زا  تشاد  دصق  هک  یتنطلـس  تارهاوج  و  دوش ، نهآ 

شزومآ نتخاس  يرابجا  روظنم  هب  هک  دش  رکذتم  وا  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  یناریا  کناب  کی  هیلوا  هیامرـس  مکح  رد 
12  ) خرـس قفـش  همانزور  دندوب ...) هدش  شنیزگ »  » کش نودب  روکذم  راجت » هورگ  : » حیـضوت  ) .دوش مادختـسا  يرتشیب  ملعم  دیاب 

ندـش هاشداپ  رظتنم  هناربص  یب  مدرم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدیـسر  تالایا  یخرب  زا  يدـیدج  ياه  مارگلت  هک  دـهد  یم  ربخ  ربماون :)
، لاح نیا  اب  .تسین  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  هب  يزاین  هک  تسا  هدمآ  زیربت  زا  یمارگلت  رد  .دنتـسه  وا  يراذگجات  يولهپ و  ياقآ 

زور ربماون :)  16  ) خرـس قفـش  همانزور  .تسا  هدش  رکذتم  ار  یـسلجم  نینچ  لیکـشت  ترورـض  دوخ  هلاقمرـس  رد  روکذم  همانزور 
مسارم نیا  رد  دید ؛ ناس  نوشق  هژر  زا  يولهپ  ياقآ  هتشذگ 
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يولهپ .دریذپب  ار  ناریا  تکلمم  یهاشداپ  هک  تساوخ  يولهپ  ياقآ  زا  نارهت ، یماظن  ياهورین  هدنامرف  هانپ ،] نادزی   ] یضترم لارنژ 
هماـنزور ...درک  دـهاوخ  تبحـص  عوضوم  نیا  هراـبرد  نوشق  نارـسفا  اـب  يا  هسلج  رد  ًادـعب  هک  تفگ  درک و  در  ار  تساوخرد  نیا 

هدش تلادـع  تیاعر  هب  مزلم  یتلود  تاماقم  مامت  نآ  رد  هک  دـنک  یم  رـشتنم  تلود  سییر  يوس  زا  يا  هیمالعا  ربماون :)  16  ) ناریا
...درک دهاوخ  يریگیپ  ار  اهنآ  ًاصخش  لابقتسا و  دسرب  شتـسد  هب  یتلود  تاماقم  هیلع  هک  یتیاکـش  هنوگره  زا  تلود  سیئر  ...دنا 

، درادن دوجو  یتسپ  رتافد  هک  یقطانم  رد  دننک و  لاسرا  ار  اه  هضیرع  نیا  هجو  تفایرد  نودـب  دـنفظوم  روشک  رـسارس  یتسپ  رتافد 
هب دـننزب ، تیاکـش  هب  تسد  دروم  یب  هک  يدارفا  هتبلا  .دـش  دـهاوخ  بصن  ییاه  هضیرع  نینچ  لاسرا  يارب  يا  هژیو  ياه  قودـنص 

مکاح کی  راتفر  ات  تسا  قیتع  دهع  دبتـسم  هاشداپ  کی  یهاوخریخ  هیبش  رتشیب  تسژ  نیا  حیـضوت :  ) .دش دنهاوخ  تازاجم  تدـش 
فرـصنم هضیرع  لاسرا  زا  هدزتشحو و  ار  یلامتحا  نایکاش  همه  رخآ  دنب  نیا  ًالامتحا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  .نردم  نارود  هطورـشم 

(1)( .درک دهاوخ 

تارهاـظت : » تسا رارق  نیا  زا  ربتکا 1925  رد 30  وا  مارگلت  .دـهد  یم  هیارا  عاضوا  هب  تبـسن  يرتشیب  تخانـش  يروما  ياه  مارگلت 
هک دـنک ، یم  یحارط  ارزولا  سیئر  ار  اهنآ  مامت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  تسا  شوجدوخ  رهاظلا  یلع  راجاق  هیلع  مدرم  ریخا  ياه 

ياه تیلاعف  يارب  يا  هناهب  دـیاش  یلعف  ياه  یمارآان  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دـهاوش  و  دـنوش ، یم  مه  رتشیب  رت و  هدرتسگ  زور  ره 
زا ربتکا  رد 31  يروما  مارگلت  نیلوا   (2)« .دروآ مهارف  راجاق  هلـسلس  فذح  تمیق  هب  ارزولا  سیئر  ماقم  ندرب  الاب  تهج  ینوناقریغ 

.دـسر یم  رظن  هب  عوقولا  بیرق  روظنم  نیا  هب  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  لقادـح  ای  ارزولا و  سیئر  یهاشداپ  مالعا  : » تسا رارق  نیا 
نایم رد  رثؤم  يربهر  يراکمه و  دوبن  یلو  درادـن ، ییانتعا  اهنآ  هب  سکچیه  ارزولا  سیئر  زا  تیاـمح  رد  یعنـصت  تارهاـظت  مغرب 

هب ایناتیرب  راتخم  ریزو  طسوت  هک  یمایپ  یط  مه  نیلربمچ  .دوش  نئمطم  دوخ  يزوریپ  زا  نایرج  نیا  هک  هدـش  ثعاب  فلاخم  رـصانع 
رد ایناتیرب  تلود  لماک  یفرط  یب  رب  دش  میلست  ناریا ]  ] هجراخ ریزو 
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مه ییاپورا  ياه  ترافـس  .دننک  یم  تیامح  تکرح  نیا  زا  ناهن  رد  اه  سور  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدرک  دـیکات  نارحب  نیا 
نـشور نامز  ات  منک  یم  هیـصوت  هجراخ  ترازو  هب  .دننیب  یمن  يدیدج  میژر  نینچ  شریذپ  رد  يدج  یعنام  ار  نوناق  ضقان  دراوم 

هب ار  ریز  نوناــق  رهظ  زا  دــعب  زورما  سلجم  : » ربـتکا رد 31  يروــما  مود  مارگلت   (1)« .دـنامب توریب  رد  راتخمریزو  عاـضوا  ندـش 
عولخم ار  راجاق  نادناخ  یلم  ياروش  سلجم  مدرم ، تداعس  مان  هب   » .بیاغ و 30  فلاخم ، يأر   5 قفاوم ، يأر   80 دناسر : بیوصت 

لکش نییعت  دنک ؛ یم  راذگاو  يولهپ  ناخاضر  صخـش  هب  ار  تقوم  تلود  تسایر  نیناوق  ریاس  یـساسا و  نوناق  دودح  رد  مالعا و 
حالصا ار  یـساسا  نوناق  ممتم  و 40   38 ، 37 لوصا 36 ، روظنم  نیدـب  هک  دـش  دـهاوخ  ماجنا  ناسـسؤم  سلجم  طسوت  مئاد  تلود 
یـساسا نوناق  هب  اـنب  .ود  .درک  مـالعا  تنطلـس  هب  ار  دوخ  يراداـفو  دـناوخ و  ینوناـق  ریغ  ار  هیور  نیا  سلجم  تیلقا  .درک » دـهاوخ 

ار یـساسا  نوناـق  ناوت  یم  یعقاو  یمومع  مودـنارفر  کـی  يرازگرب  اـب  طـقف  .هس  .تسا  هدـش  ضیوـفت  راـجاق  نادـناخ  هب  تنطلس 
راجاق هلـسلس  علخ  ياضاقت  رب  ینبم  فلتخم  تایالو  تالایا و  زا  یلاسرا  ياه  مارگلت  هک  دوب  دـقتعم  تیرثکا  حاـنج  .درک  حالـصا 

رد تاباختنا  راک  زاس و  اب  طابترا  رد  یـساسا  نوناـق  رییغت  هقباـس  هب  نینچمه  اـهنآ  .دـنک  یم  ضیوفت  سلجم  هب  ار  يراـیتخا  نینچ 
مارآ یناغارچ و  رهش  زورما  رهظ  زا  دعب  .دندرک  هراشا  فلتخم  تایالو  تالایا و  زا  مدرم  یلاسرا  ياه  مارگلت  هجیتن  رد  لاس 1909 
نیا زا  هک  مدرک  تفایرد  کلملاراشم )  ) هجراخ ریزو  زا  یتشادداـی  حبـص  زورما  : » دـسیون یم  ربماون 1925  رد 1  يروـما   (2)« .دوب

هچناـنچ تفرگ ، یم  دوخ  هب  يرت  نشخ  هرهچ  زور  هب  زور  و  دوب ، راـجاق  نادـناخ  ینوگنرـس  ناـهاوخ  هک  یلم  شبنج  : » تسا رارق 
نایاپ روظنم  هب  یلم  ياروش  سلجم  .دـش  یم  يزیمآ  هعجاف  بقاوع  گرزب و  یبالقنا  هب  رجنم  میداد  یمن  ماـجنا  يرثؤم  مادـقا  ًاروف 
تلود تسایر  علخ و  تنطلس  زا  ار  راجاق  هلـسلس  ربتکا  رد 31  اذل  .دهد  خـساپ  مدرم  تساوخ  هب  هک  دـید  مزال  نارحب  نیا  هب  نداد 
نییعت مئاد  تلود  لیکـشت و  ناسـسؤم  سلجم  هک  ینامز  ات  تخاـس  لوحم  اوق ، لـک  هیلاـع  تساـیر  فرـشا ، ترـضح  هب  ار  تقوم 

رد .درک  كرت  دادغب  دصقم  هب  ار  نارهت  هتشذگ  بش  دهعیلو  .ددرگ »
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يرهاظ رتشیب  ایناتیرب  یفرط  یب  هک  ییاجنآ  زا  هژیو  هب  درادن ، دوجو  هدش  ماجنا  لمع  نیا  لباقم  رد  یفلاخم  رصنع  چیه  رضاح  لاح 
وپسلیم .دنا  هدرب  یپ  دادیور  نیا  یعقاو  تیهام  هب  نونکا  دنفلاخم  اه  شور  نیا  اب  هک  یناریا  ناتسرپ  نطو  زا  یضعب  .یعقاو  ات  تسا 
ناریفس ریاس  .تسا  نارگن  ینوناقریغ  تردق  لامِعا  دوجو و  ببس  هب  تالکشم  داجیا  لامتحا  زا  یلو  داد  دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب 

هدش ظفح  مظن  هک  ارچ  دننک ، یقلت  یلخاد  يا  هلئـسم  ار  ناریا ] رد   ] مکاح رییغت  شور  ناشیاه  تلود  هک  دـنراد  راظتنا  زین  یجراخ 
ریزو گولک ،  کنارف  يارب  یتشاددای  ربماون 1925  رد 2  اکیرمآ ، رد  ناریا  رادراک  یمظاک ، رقاب   (1)« .دنا هدشن  ضقن  تادهاعم  و 

ترضح عالطا  هب  ًامارتحا  معوبتم ، تلود  زا  هلصاو  یفارگلت  لمعلا  روتسد  رب  انب  : » تسا رارق  نیا  زا  هک  درک  لاسرا  اکیرمآ ، هجراخ 
هسلج رد  سلجم  ناریا ، تلم  يرـسارس  مایق  راجاق و  نادناخ  تنطلـس  زا  ناریا  مدرم  مومع  رفنت  راهظا  لابند  هب  هک  مناسر  یم  یلاع 
ياوق لک  هدنامرف  يولهپ ، ناخاضر  فرـشا  ترـضح  علخ و  تنطلـس  زا  ار  راجاق  هلـسلس  دوخ ، ربتکا 1925 )  31  ) نابآ 1304 مهن 

بوصنم تقوم  تلود  تسایر  هب  دریگب  میمـصت  یمئاد  تلود  دروم  رد  دوش و  لیکـشت  ناسـسؤم  سلجم  هک  یناـمز  اـت  ار  شترا ،
اب هک  ار  یمیژر  ًاتقوم   » تسا هتفای  هزاجا  اـیناتیرب  راـتخم  ریزو  : » تخانـش تیمـسر  هب  ار  دـیدج  میژر  تعرـس  هب  اـیناتیرب   (2)« .دومن

، دسانـشب تیمـسر  هب  دـنک  ذاختا  ار  ییاهن  میمـصت  ناسـسؤم  سلجم  هک  یتقو  ات  هدـمآ  راـک  يور  ناریا  یلم  سلجم  ریخا  میمـصت 
هب دسانشب و  تیمسر  هب  تسا ، رارقرب  ناریا  ایناتیرب و  نایم  رضاح  لاح  رد  هک  ار  هریغ  تادهاعم و  مامت  میژر  نیا  هکنیا  رب  طورـشم 
هب نومضم  نیا  هب  یتشاددای  زورما  وا  .دزاس » رارقرب  يراجت  طباور  تقوم  تلود  اب  تسا  زاجم  و  دنک ، لمع  اهنآ  زا  یـشان  تادهعت 

(3)« .درک میلست  تلود » سیئر  سدقا ، ترضحالاو  »

هیسور ایناتیرب و  تسایس  دروم  رد 

: تسا رارق  نیا  زا  ربماون 1925  خروم 4  شرازگ  رد  يروما  یلک  تادهاشم 

لیلد هب  .تسا  هدوب  سلجم  هجوتم  ًاتدمع  هتشذگ  هتفه  دنچ  رد  یمدرم »  » تاکرح

ربماون 1925. خروم 1  ، 891.01/24 هرامش 78 ، يروما ، مارگلت  - 1
ربماون 1925. خروم 2  ، 891.01/31 گولک ، هب  یمظاک  تشاددای  - 2
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هب تسا ، هدرک  ادـیپ  يرت   ّ داح تیعـضو  نآ  تسایر  لوبق  زا  اهدزمان  زا  نت  ود  عانتما  ًاریخا  هک  داهن ، نیا  رد  بسانم  يربهر  نادـقف 
یناریا یتاذ  یناوتان  ای  یتبغر  یب  لیلد  هب  روطنیمه  و  ارزولا ، سیئر  ياه  هشقن  اب  هتفاین  نامزاس  یلو  هجوت  لباق  ياه  تفلاخم  لـیلد 

تیلوئـسم نتخادنا  يارب  ارزولا  سیئر  ياهدرگـش  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  هظحل  نیرخآ  ات  يرارطـضا ، عقاوم  رد  رثؤم  مادـقا  يارب  اه 
رد هچ  دریگب ، تروص  یعطاق  مادـقا  دوب  رارق  رگا  و  تفای ، دـهاوخن  یقیفوت  سلجم  شود  هب  یلم » شبنج   » هراـبرد يریگ  میمـصت 

خروم 30 هعمج  زور  تسا ، هدـش  شرازگ  همادا  رد  هکنانچ  یلو  .تفرگ  یم  تروص  شدوخ  تسد  هب  دـیاب  لمع  رد  هچ  يروئت و 
فاص مه  ار  سلجم  دعب  زور  یبالقنا  همانرب  نیا  کتلغ  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هرخالاب  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یفکم  يدادـعت  ربتکا ،

یخرب همتاخ ، رد  .تسب  ار  نیفلاخم  ناهد  شزیمآرحـس  بوچ  نداد  ناکت  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مزال  يربهر  ارزولا  سیئر  .دـنک 
ياه هناشن  نیلوا  .دوب  عیرس  هاتوک و  شبنج »  » لک ( 1 : ) زا دندوب  ترابع  دنتشاد  شبنج  نیا  تیقفوم  رد  يا  هدمع  مهس  هک  یلماوع 

اهدادـیور لیلحت  يارب  یتصرف  نانمـشد  ناتـسود و  هک  دوب  ریگ  سفن  نانچ  شبنج  .درک  زورب  شیپ  هام  کـی  زا  رتمک  نآ  يرهاـظ 
هب ناگدـنیامن  تسا و  مامتا  هب  ور  یلعف  سلجم  رمع  هک  داتفا  رگراک  لیلد  نیا  هب  رتشیب  يولهپ  يوداـج  رحـس و  دـیاش  ( 2  ) .دنتفاین

، دـندوب هدرب  نیب  زا  ناوارف  تقد  اب  ار  هوقلاب  ياه  تفلاـخم  هنیمز  ( 3  ) .دندرک یم  رکف  سلجم  يدـعب  رود  رد  دوخ  ددـجم  باختنا 
یتلایا و نارازگراک  ریاس  نارادـنامرف و  زا  يرایـسب  هناکریز  باصتنا  هنیباک و  ترازو  هب  شناتـسود  زوریف و  هدازهاش  باختنا  لـثم 

(1) .یتیالو

: دهد یم  همادا  ربماون 1925  خروم 6  هرامش 1237  شرازگ  رد  ار  دوخ  لیلحت  يروما 

ياهدادیور هرابرد  ار  مزال  یتامدقم  تاحیـضوت  بناجنیا  ربماون 1925  خروم 4  هرامـش 1236  یتاعوبطم  شرازگ  منک  یم  نامگ 
.داد مهاوخ  شرازگ  ار  رییغت  نیا  زا  يرتشیب  داـعبا  شرازگ  نیا  رد  ًاـمارتحا  .تشاد  دوخ  رد  ناریا  میژر  رییغت  نوماریپ  ریخا  یـسایس 
دوخ جوا  هب  ربـتکا  خـیرات 31  رد  سلجم  یعطق  مادـقا  اـب  هک  یلم » شبنج   » هک مدرک  هراـشا  هرامـش 1236  یتاعوبطم  شرازگ  رد 

هب هک  دوب  یمچرپ  ًاساسا  دیسر ،

ربماون 1925. خروم 4  ، 891.9111/143 هرامش 1236 ، يروما ، شرازگ  - 1
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هدرک هیهت  زیربت  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  یناریا  دنمراک  هک  ار  یـشرازگ  طابترا ، نیمه  رد  .دوب  هدش  هتـشارفارب  ارزولا  سیئر  تسد 
یم بآ  اجک  زا  نایرج  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  شرازگ  نیا  .منک  یم  لاـسرا  همیمـض  هب  دـشاب  هجوت  بلاـج  ناـتیارب  دـیاش  و 

تـسایر هب  هک  یفوتـسم ، اینریپ و  لاعفنا  هک  مدرک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  ناترظن  یتاعوبطم  شرازگ  نامه  رد  نیا ، رب  هوـالع  .دروخ 
مارگلت رد  .تخاـس  خارف  ارزوـلا  سیئر  ياـهرونام  يارب  ار  هصرع  نارحب ، ندوـب  هار  رد  هب  هجوـت  اـب  دـندوب ، هدـش  باـختنا  سلجم 

زاس هنیمز  نامز  نآ  لاوحا  عاضوا و  .مدرک  شرازگ  ار  ناریا  هب  هاش  تشگزاب  یمـسر  مالعا  ربماتپس 1925 ) خروم 21  هرامش 70  )
حانج ( 1 : ) تشاد دوجو  ناریا  رد  یـسایس  حاـنج  هس  ًاـبیرقت  خـیرات  نآ  رد  .تسا  هداد  خر  هتـشذگ  هتفه  هس  یط  هک  دوب  یثداوـح 

یهاشداپ ای  و  دهعیلو ، وا ، ردارب  ینیشناج  هاش و  علخ  ناهاوخ  هک  ور  هنایم  حانج  ( 2  ) .درک یم  تیامح  دوجوم  عضو  زا  هک  رابرد ،
هک دـندوب  رواـب  نیا  رب  هـک  يا  هدـع  ( 3  ) و دـندوب ، تنطلـس  موادـت  يولهپ و  تنطلـس  تباین  هب  راـجاق  ریغـص  ناـگدازهاش  زا  یکی 

همانرب لماع  ود  .یهاـشداپ  ماـقم  هچ  يروهمج و  تساـیر  ماـقم  رد  هچ  دریگ ، رارق  يولهپ  ناتـسد  رد  تسیاـب  یم  روشک  تشونرس 
ربماون و هام  رد  هاش  تشگزاب  نامز  ات  يولهپ  لماک  يدوبان  ناشفدـه  هک  هاش  نایماح  ياـه  هسیـسد  ( 1 : ) دز مه  هب  ار  اهور » هناـیم  »

تلود اب  وا  يراکمه  ناکما  زا  تاعیاش  درب و  یم  رـس  هب  دادغب  رد  نونکا  قوثو   ) دوب ءارزو  تسایر  ماقم  رد  هلودلا  قوثو  باصتنا 
دودـح اـت  تیعـضو  نیا  .دراد  راـجاق  بسچرب  هک  يزیچ  ره  هب  يولهپ  صخـش  هدـنیازف  رفنت  ( 2 (، ) دـنهد یم  ربخ  یلاـمتحا  یمئاد 

ياه هشقن  تیقفوم  دنا و  هدرک  افیا  فلتخم  رصانع  هک  ار  یضقانتم  ًارهاظ  ياه  شقن  و  ریخا ، ثداوح  نتفرگ  لکش  تعرـس  يدایز 
هجوتم هک  یتقو  اما  .دوش  ققحم  اهور  هنایم  فادـها  دنتـشاد  تسود  اه  یـسیلگنا  هک  منک  یم  ناـمگ  .دـهد  یم  حیـضوت  ار  يولهپ 
لماـع اـهنت  طیارـش  نآ  رد  وا  هک  ارچ  دنداتـسیا ، يولهپ  تُشپ  دـنداد و  عـضوم  رییغت  تسا  نکممریغ  یفادـها  نینچ  قـقحت  دـندش 
يولهپ زا  درک  نالعا  ار  دوخ  یعطق  میمـصت  ربتکا  رد 31  سلجم  هک  یتقو  ات  مه  اه  سور  ًارهاظ  .دوب  تکلمم  رد  تاـبث  یلاـمتحا 

ياه یمارآان  هحوبحب  رد  هک  دندوب ، شنایماح  ياه  تیلاعف  هاش و  یلامتحا  تشگزاب  نارگن  اهنآ  شیپ  هام  ود  .دندرک  یم  تیامح 
علخ تنطلس  زا  راجاق  هلسلس  هکنیا  ضحم  هب  لاح ، نیا  اب  .تفای  زورب  ًالماک  هتشذگ  ربماتپس  23 و 24 
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هیـسور ایناتیرب و  یلک  عضوم  اب  طاـبترا  رد  .تفرگ  دوخ  هب  يرت  هناـطاتحم  لکـش  وا  تکرح  يولهپ و  هب  تبـسن  اـهنآ  عضوم  دـش ،
لمع رد  مه  يروئت و  رد  مه  هک  يا  يولهپ  اب  هلماعم  .دـنهد  یم  حـیجرت  ار  هنت  کی  تلود  اهنآ  هکنیا  رب  ینبم  میونـش  یم  یتاعیاش 
.دراد تسد  رد  ار  ییارجا  تردـق  لمع  رد  طقف  هک  تسا  يا  يولهپ  اب  هلماعم  زا  رت  ناسآ  رایـسب  دراد  رایتخا  رد  ار  ییارجا  تردـق 

اه یـسیلگنا  دـیاش  ...تشاد  شرگید  تسد  رد  ار  سلجم  تـسد و  کـی  رد  ار  یتنطلـس  نادـناخ  ناریا ، دـنمتردق » درم   » نوـنک اـت 
شاشتغا لماک  يدوبان  اب  دـنک و  لمحت  یمولعمان  تدـم  ات  ار  دوجوم  تیعـضو  تشاذـگ  یمن  يولهپ  تیـصخش  هک  دـندش  هجوتم 

ایناتیرب و تسایـس  ییوسمه  .دوب  بسانم  هنیزگ  اـهنت  ًـالامتحا  نیرتهب و  هنت  کـی  دـنمتردق  تلود  کـی  راـبرد ، حاـنج  ینعی  نارگ ،
يولهپ ياه  همانرب  لیهـست  عیرـست و  هب  تسا ، هدوب  یتواـفتم  ًـالماک  ياـه  ضرف  رب  ینتبم  دـنچ  ره  هتـشذگ ، هتفه  دـنچ  رد  هیـسور 

کی شقن  وا  هک  دراذگب  يولهپ  خاتـسگ  تیـصخش  هک  مناد  یم  دـیعب  یتآ ، تالوحت  اب  طابترا  رد  اما  .تسا  هدرک  یناوارف  کمک 
ار یتالکشم  ًاعقاو  دراد ، هک  يدودحم  تریـصب  يداوس و  یب  هب  هجوت  اب  ایآ ، هک  مناد  یمن  .دنک  افیا  ار  نوناق  هب  دیقم  یئارجا  ماقم 

فوطعم يا  هدنیازف  روط  هب  شنافلاخم  ياه  یبلط  هاج  اه و  هسیـسد  اریز  ریخ ، ای  دمهف  یم  دش  دهاوخ  شریگنابیرگ  هدـنیآ  رد  هک 
نیا هک  دننک  یم  ینیب  شیپ  اه  یلیخ  .تسناد  هدـش  نییعت  شیپ  زا  دـیابن  ار  ناسـسؤم  سلجم  میمـصت  .دـش  دـهاوخ  وا  طقف  وا و  هب 

یـسیلگنا رظن  قفو  يولهپ و  یبلق  هتـساوخ  مولعم  رارق  زا  هک  دیـسر  دـنهاوخ  رظن  قافتا  هب  یهاشداپ  تموکح  یعون  رـس  رب  سلجم 
هـشقن نتـشاذگ  میقع  يارب  دـنا ، یـضاران  ریخا  ثداوح  جـیاتن  زا  هک  یلخاد  لماوع  اه و  سور  تسا  نکمم  لاـح ، نیا  اـب  .تساـه 

(1) .دنوش راک  هب  تسد 

[ ناخ  ] اضر هتخانش و  تیمـسر  هب  ار  دیدج  تقوم  میژر  دوخ  ربماون 1925  خروم 3  تشاددای  رد  ایناتیرب  راتخمریزو  هک  یلاـح  رد 
.دنتخانـشن تیمـسر  هـب  ار  دـیدج  تقوـم  تـلود  اـه  سور  دوـب ، هدرک  باـطخ  تـلود » سیئر  سدـقا ، ترـضحالاو   » ناوـنع اـب  ار 

تلود  » هک دنک  یم  راهظا  دوخ  ربماون 1925  خروم 5  تشاددای  رد  يوروش  راتخمریزو 
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هک دـنک  یم  يراودـیما  زاربا  ناریا ، هجراـخ  ریزو  ربتکا 1925  خروم 31  تشادداـی  قیقد  یـسررب  زا  سپ  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 
خیرات 20 رد  هسنارف  راتخمریزو  نوزنوب ،  (1)« .دنامب یقاب  زیمآ  تّدوم  هتـشذگ  نوچمه  ناریا  يوروش و  ریهامج  داحتا  یتآ  طباور 

هدش لیکشت  يولهپ  ناخاضر  سدقا  ترضحالاو  تسایر  تحت  هک  ار  تقوم  تلود  وتکاف  ود  تروص  هب   » تفای هزاجا  ربماون 1925 
رارقرب هسنارف  ناریا و  نایم  هک  یتاقفاوت  اه و  نویسناونک  تادهاعم و  مامت  تلود  نیا  هکنیا  رب  طورـشم  دسانـشب  تیمـسر  هب  تسا ،

(2)« .تسا هدیسر  اضما  هب  توا 1900  رد 11  هک  یسانش  ناتساب  همانقفاوت  هژیو  هب  درامشب ، مرتحم  تسا 

ناسسؤم سلجم  تاباختنا 

شربماون خروم 2  هرامش  رد  ناریا  هراتس  همانزور  .دش  مالعا  تقو  توف  نودب  ناسـسؤم  سلجم  فیاظو  ءاضعا و  باختنا  همانماظن 
« يولهپ ياقآ  یهاشداپ  اب  یباختنا  یهاشداپ   » دیدج میژر  رارقتـسا  تقوم و  تلود  راک  همتاخ  تهج  لجاع  مادقا  ناهاوخ  ( 1925)

لکـش نییعت  يارب  ناسـسؤم  سلجم  راک  لیکـشت و  اضعا ، تاـباختنا  رب  رظاـن  هماـنماظن  ربماون :)  3  ) ناریا : » دـیازفا یم  يروما  .دـش 
يروـف يارجا  راـشتنا و  رب  ینبم  هلخاد  ریزو  هب  يوـلهپ  ياـقآ  روتـسد  نـینچمه  هماـنزور  نـیا  .دـنک  یم  رـشتنم  ار  تموـکح  یمئاد 
سلجم ناگدنیامن  باختنا  هویـش  نامه  هب  ناسـسؤم  سلجم  ياضعا  باختنا  روبزم  همانماظن  قبط  .دـناسر  پاچ  هب  ار  قوف  همانماظن 
سلجم رد  هزوح  نامه  ناگدنیامن  دادعت  ربارب  ود  ناسسؤم  سلجم  رد  هیباختنا  هزوح  ره  ناگدنیامن  دادعت  یلو  دریگ ، یم  تروص 

.تسا عناـمالب  ناسـسؤم  سلجم  رد  تیوضع  يارب  یلعف ) سلجم   ) مجنپ سلجم  ناگدـنیامن  يدزماـن  و  دوب ، دـهاوخ  یلم  ياروـش 
شیپ ناگدنهد  يأر  ناگدنیامن و  يارب  تاباختنا  نوناق  رد  هک  تسا  نامه  ناگدنهد  يأر  زین  ناسسؤم و  سلجم  ياهدزمان  طیارش 
تلود سیئر  روتـسد  اب  ار  دوخ  راک  دنوش ، رـضاح  نارهت  رد  شیاضعا  موس  ود  هکنیا  ضحم  هب  ناسـسؤم  سلجم  .تسا  هدش  ینیب 

لحنم مئاد  تلود  نییعت  زا  سپ  ناسسؤم  سلجم  .درک  دهاوخ  زاغآ  تقوم 
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(1) .دش » دهاوخ 

هتشاد رسدرد  یب  مارآ و  ًاتبـسن  يدنور  هتـشذگ  هتفه  ود  ياهدادیور  : » دش رازگرب  ربماون 1925  هام  رد  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا 
رتـشیب اـه  هماـنزور  .تسا  هدوـب  یمارآ  ًائانثتـسا  هرود  هک  تفگ  ناوـت  یم  یتـح  هک  دـمآ  یمرب  نینچ  رما  رهاوـظ  زا  عـقاو  رد  .تسا 

ًافرـص دنراد و  یکیناکم  یتیهام  ًالک  هرـشتنم  رابخا  یلو  دنا ، هداد  صاصتخا  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  رابخا  هب  ار  دوخ  تاحفص 
راـکفا مدرم و  ياوه  لاـح و  ینعی  رتمهم ، راـبخا  زا  يربـخ  چـیه  یلک  روط  هب  .دـنزاس  یم  سکعنم  ار  تاـباختنا  جـیاتن  تفرـشیپ و 

اب تاـباختنا  اـت  دنـشوک  یم  دـنراد  تسد  رد  ار  تردـق  هک  یناـسک  تسا  یهیدـب  .دروخ  یمن  مشچ  هب  تاحفـص  نیا  رد  یمومع ،
يارب اه  ناـمه  زین  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  زا  سپ  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  روطناـمه  تسرد  دوش ، ماـجنا  نکمم  ریخأـت  نیرتمک 

بآ رب  شقن  ار  يولهپ  هشقن  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  زا  ار  تصرف  ات  دنروایب  راشف  سلجم  ياضعا  هب  تامادقا  رتشیب  هچ  ره  عیرـست 
رد يا  هقالع  ًاعقاو  زین  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  دوب ، هتخیگناین  مدرم  رد  یقوش  روش و  یلم » شبنج   » هک روطنامه  .دنریگب  دـننک ،

نیا زج  دشاب  هدناود  هشیر  رقف  لهج و  هک  ییاج  .دندشن  رـضاح  اه  قودنـص  ياپ  يأر  قح  نیدجاو  زا  يرایـسب  .درکن  داجیا  مدرم 
هدـش تلع  رب  دـیزم  نیمه  هدـش و  نییعت  شیپ  زا  هجیتن  هک  دـننک  یم  ساسحا  مدرم  رتشیب  صاـخ  دروم  نیا  رد  یلو  تسین ، راـظتنا 

دنا هدروآ  ار  يأر  نیرتـشیب  هک  ییاـهدزمان  ناـیم  رد  .دوش  یم  مـالعا  دراد  هزاـت  نارهت  هیباـختنا  هزوح  ءارآ  شرامـش  هجیتـن  .تسا 
هک دوش  یم  ینیب  شیپ  .دـندوب  یلم » شبنج   » يدـج نایماح  زا  سلجم  زا  جراخ  لخاد و  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یناسک  یماسا 

سلجم نیا  نیبختنم  هک  دوش  یم  نشور  دراد  جیردت  هب  لک ، رد  .دنبای  هار  ناسـسؤم  سلجم  هب  ینونک  سلجم  يالکو  زا  يرایـسب 
نونکات هک  دننک  یم  هدافتسا  يرصانع  زا  دنراد  وا  شبنج  يولهپ و  هکنیا  و  دنتسه ، ناریا  تسایـس  هصرع  رد  يدیدج  هقبط  ِفّرعم 

مدرم هک  یناسک  هب  تبسن  یلو  دنتسه ، رت  يژرنارپ  ینارادمتسایس  ًالامتحا  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  دنتـشادن ، هعماج  رد  ینادنچ  ذوفن 
اه همانزور  شرازگ  زا  يا  هنومن  يروما  .دنراد » يرتمک  تلاصا  تیـصخش و  دـنا ، هدرک  تداع  اهنآ  هب  مکاح  هقبط  مکح  رد  ناریا 

10  ) ناریا همانزور  : » دنک یم  رکذ  دوخ  شرازگ  رد  تاباختنا  هرابرد  ار 
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تموکح ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  ناـیاپ  اـت  هک  دـنک  یم  رـشتنم  ار  تقوم ، تلود  سیئر  يولهپ ، ياـقآ  هیناـیب  ربماون :)
ربماون ات 14  زاـغآ و  زا 10  هک  نارهت  رد  ناسـسؤم  سلجم  تاـباختنا  ربماون :)  15  ) خرـس قفـش  همانزور  .دش  دهاوخن  مالعا  یماظن 

يأر قح  نیدجاو  موس  کی  ًابیرقت  مقر  نیا  حیـضوت :  ) .دـنداد يأر  رفن  ًالک 27501  .تفای  ناـیاپ  رهظ  زا  دـعب  زورید  تشاد ، همادا 
ياضعا باختنا  رد  نارهت  مدرم  روش  رپ  روضح  لیلد  هب  دوخ  هلاقمرـس  رد  همانزور  نیا  ربماون :)  16  ) ناریا هراتس  همانزور  .تسا ...)

،16 ياهزور 15 ، ...تسا  یلم  تیمکاح  هلئـسم  هب  مدرم  رفاو  هقالع  زا  یکاح  ءارآ  رامـش  .تفگ  کیربت  اهنآ  هب  ناسـسؤم  سلجم 
رشتنم فلتخم  تالایا  رد  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا  جیاتن  تفرـشیپ و  زا  یفارگلت  ییاه  شرازگ  اه  همانزور  همه  ربماون : 17 و 18 

قایتشا روش و  جاوما  يور  رب  ار  تکلمم  نیا  دبـسرس  ياه  لـگ  دـنراد  ییوگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اـه  شرازگ  نیا  نحل  .دـندرک 
رد هک  یمارآ  ًارهاظ  عاـضوا  : » دـسیون یم  ( 1925  ) شربماسد خروم 4  شرازگ  رد  يروـما   (1) !« دنتـسرف یم  نارهت  هب  ناریا  مدرم 

نامز ندـش  کـیدزن  اـب  نیا ، دوجو  اـب  .تشاد  همادا  زین  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  مدرک  هراـشا  نآ  هب  دوخ  یتاـعوبطم  شرازگ  نیرخآ 
یلو ...دنریگ  یم  دوخ  هب  يرت  یعطق  لکـش  دندوب  صیخـشت  لباق  يدودح  ات  مه  ًالبق  هک  ییاه  نایرج  ناسـسؤم ، سلجم  لیکـشت 

فلتخم تایالو  مدرم  یتیاضران  .میتسه  يولهپ  ریخا  لمع  هویـش  زا  مدرم  نوزفا  زور  رفنت  راـجزنا و  دـهاش  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب 
فّرعم هک  شـشترا - يوـلهپ و  هک  نوزفا  زور  ساـسحا  نیا  شترا و  نارـسفا  زا  يرایـسب  هنارّوزم  لوقعماـن و  هنارـسدوخ ، راـتفر  زا 

تلع رب  دیزم  دـننک ، یم  هدافتـسا  ناش  یـصخش  عفانم  رتشیب  هچ  ره  نیمأت  يارب  دوخ  تیعقوم  زا  تسوا - یماظن  یـسایس و  تردـق 
یلماع هب  تسا  نکمم  ردقچ  یـساسحا  نینچ  هک  درک  دهاوخ  مولعم  وا  زا  يولهپ  ناتـسدریز  تیامح  يرادافو و  نازیم  .تسا  هدـش 

رد دنا ، هتفای  نامزاس  یـشیاتس  لباق  روط  هب  نآ  یتاعالطا  سیورـس  اضق ، زا  شترا و ، ...هک  اجنآ  زا  یلو  .دوش  لیدبت  هدـننک  نییعت 
یم لوبق  رگا  .دـنا  هدـناوخ  غورد  یتشم  ار  وا  ریخا  ياه  هیمالعا  ...داد  دـنهاوخن  ار  یتباقر  ینامرفان و  هنوگچیه  هزاجا  رـضاح  لاح 

هویش هب  يرتشیب  ضامغا  اب  دش  یم  دیاش  تسا ، هبئاش  یب  ریخ و  شتّین  هک  میدرک 
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(1)« .درک هاگن  ناسسؤم  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  و  یلم » شبنج   » یحارط

لحم .تسا  کیسالک  یـشرازگ  ربماسد 1925  خـیرات 6  رد  ناخ ]  ] اضر طـسوت  ناسـسؤم  سلجم  حاـتتفا  هراـبرد  يروما  شرازگ 
: هسلج يرازگرب 

یفقـس يرجآ و  ياـهراوید  اـب  یگرزب  رایـسب  رودـم  رـالات  داد  لیکـشت  نآ  رد  ار  دوخ  تاـسلج  ناسـسؤم  سلجم  هک  تلود  هیکت 
هاش نیدلارصان  روتسد  هب  شیپ  لسن  کی  ناکم  نیا  .دننک  یم  ییامن  دوخ  نآ  يور  هدش  یـشاقن  یناریا  ياهریـش  هک  تسا  یتنزرب 
.دـش یم  هدافتـسا  یبهذـمریغ  کبـس  ياه  شیامن  يارب  رتشیب  ناکم  نیا  زا  دـنیوگ  یم  هکنانچ  اما  .دـش  هتخاس  هیزعت  يارجا  يارب 

.دنتـسشن یم  وکـس  تمـس  کـی  هب  ور  گرزب  يا  هریاد  مین  لکـش  هـب  سلجم  ياـضعا  .دراد  رارق  هـیکت  زکرم  رد  یگرزب  يوـکس 
سلجم ياضعا  رس  يالاب  تسرد  زین  کیتاملپید  ياه  تأیه  ناگدنیامن  .دنتسشن  یم  وکس  رگید  تمس  زین  یتلود  تارادا  نارومأم 

، دنتشاد تکرش  هسلج  نیا  رد  هک  یصاخشا  .تشاد  ار  وکس  يولج  مکح  هک  دنتسشن  یم  وکس  زا  تمسق  نآ  يوربور  ناسـسؤم و 
هسلج نیا  رد  زین  یتلود  تاماقم  نویناحور و  شترا ، نارسفا  .دندوب  زورما  ناریا  یسایس  یعامتجا و  راشقا  زا  یعیـسو  فیط  فّرعم 

دوخ شبنج  دربـشیپ  رد  يولهپ  هک  ناریا  رـشق  نیرت  عجترم  ناگدـنیامن  ناـمه  اـی  ززعم  ياـملع  وکـس ، فارطا  رد  .دنتـشاد  تکرش 
يارزولا سیئر  هس  .دـندوب  هتـسشن  ونازراهچ  نت  رب  ییابع  رـس و  هب  يا  همامع  هوبنا و  یـشیر  اب  دوب ، هدـید  مزال  ار  اهنآ  اب  هحلاـصم 

ای هداد و  هیکت  وکس  ياه  هدرن  هب  نیشیپ ، مظعا  ردص  هلودلادعـس ، هارمه  هب  هنطلـسلا  ماصمـص  مظعا و  رالاسهپـس  امرفنامرف ، قباس ،
هب رتشیب  الاح  هک  دوب  هداتفا  یتاقافتا  ناش  يدصت  نامز  رد  دنتشاد و  نس  لاس  داتشه  يالاب  ناشمادک  ره  .دندوب  هتسشن  اه  هلپ  يور 
رد شیپ  لاسکی  هک  هرمحم  خیـش  .دـندش  یم  هدـید  ناسـسؤم  سلجم  ياضعا  نایم  رد  يدایز  ياهالم  .تسنام  یم  ناتـساب  خـیرات 

وکس زکرم  هب  کیدزن  .دمآ  یم  مشچ  هب  ًالماک  شا  یبرع  سابل  رد  دوب  هدش  لقتنم  نارهت  هب  سراف  جیلخ  زا  یـسایس  ینادنز  مکح 
هک دندوب  هتسشن  ناریا  تلود  یجراخ  نادنمراک  همه  وکس  رگید  فرط  کی  رد  .دندوب  هداتسیا  شترا  ياه  لارنژ  زا  يدایز  دادعت 

ناش همه  زا  اکیرمآ  یلام  ناراشتسم  دادعت 

ربماسد 1925. خروم 4  ، 891.9111/145 هرامش 1251 ، يروما ، شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 418 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_403_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:404

طـسو زیم  رانک  دـندش و  هسلج  دراو  ناشراد  نابُر  یمـسر  ساـبل  رد  تلود  يارزو  رخآ ، رد  .دنتـشاد  رـس  رب  هـالک  همه  .دوب  رتشیب 
مین لوط  رد  .دش  هیکت  دراو  اهنت  ًالماک  یماظن و  مروفینوا  اب  يولهپ  ماگنه ، نیا  رد  .دـندرک  مایق  یگمه  سپـس  .دـنتفرگ  رارق  وکس 
يور رب  شهاگیاج  هب  وا  .دندوب  هداد  ربخ  همه  هب  ار  وا  ندمآ  هلولگ  کیلش  اب  اه  پوت  دوب  هیکت  یهار  شتماقا  لحم  زا  هک  یتعاس 

لحم و دب  کیتسوکآ  تیعـضو  لیلد  هب  دیاش  .تسا  هدش  لاسرا  شرازگ  نیا  همیمـض  هب  هک  درک  داریا  یهاتوک  قطن  تفر و  وکس 
وکس کیدزن  هک  دندینش  ییاهنآ  طقف  ار  شیاه  فرح  دنک ، تبحـص  دنلب  يادص  اب  تساوخ  یمن  شدوخ  هکنیا  لیلد  هب  مه  دیاش 
نییاپ ماگنه  هب  دـندوب  هدـناشن  وکـس  نییاپ  شنیـسحت  دـیجمت و  روظنم  هب  هک  ییاـهالم  يولهپ ، قطن  ماـمتا  زا  سپ  .دـندوب  هتـسشن 
جراخ لحم  زا  وا  زا  سپ  زین  هنیباک  ياضعا  تفر و  نوریب  هیکت  زا  يولهپ  هکنیا  ات  دـندرک  وا  نیـسحت  هب  عورـش  اـه  هلپ  زا  شندـمآ 

همه نآ  مدرم و  ناگدنیامن  زا  یمیظع  فیط  روضح  تمظع ، نیا  اب  يرالات  .دوب  هدننک  سویأم  يدودـح  ات  يولهپ  شیامن  .دـندش 
یقطن رتروش و  رپ  یلابقتـسا  یماـظن ، رتـسکرا  کـی  .دوب  رت  راذـگریثأت  رت و  ییاـشامت  رایـسب  یناـیاپ  هتـسیاش  وا  دورو  يارب  راـظتنا 

یلک هب  اضف  .دـندرک  هدنـسب  كدـنا  هاتوک و  یقیوشت  نیـسحت و  هب  راضح  اما  .دوب  رت  بسانم  ریوصت  نیا  لـیمکت  يارب  رت  ینـالوط 
ناگدـنیامن هیکت ، زا  يولهپ  جورخ  زا  سپ  .دـندرک  یمن  یقلت  شیب  یـشیامن  ار  دادـیور  نیا  اه  یناریا  .دوب  ناجیه  روش و  زا  یلاخ 

(1) .درک زاغآ  ار  دوخ  راک  ناسسؤم  سلجم  دندرک و  كرت  ار  نامتخاس  نایچاشامت  ریاس  کیتاملپید و 

ایناتیرب شقن  یهاشداپ و  هب  ناخاضر  باختنا 

رد درک و  حالصا  ار  یساسا  نوناق  لصا  هس  داد و  هسلج  لیکـشت  ربماسد 1925 ، ات 13  زا 6  هتفه ، کی  تدم  هب  ناسـسؤم  سلجم 
ترضحیلعا صخش  هب  ناسسؤم  سلجم  هلیسوب  تلم  فرط  زا  ناریا  هطورـشم  تنطلـس  : » لصا 36 .دش  لحنم  ربماسد  مهدزیـس  زور 

رارقرب لسن  دعب  السن  ناشیا  روکذ  باقعا  رد  هدش و  ضیوفت  يولهپ  هاش  اضر  هاشنهاش 
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هاشداپ هک  یتروص  رد  دوب  دـهاوخ  دـشاب  لصالا  یناریا  شردام  هک  هاشداپ  رتگرزب  رـسپ  اـب  دـهع  تیـالو  : » لصا 37 .دوب » دـهاوخ 
هکنآرب طورشم  دمآ  دهاوخ  لمع  هب  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  هاش و  داهنشیپ  بسح  رب  دهعیلو  نییعت  دشاب  هتشادن  روکذ  دالوا 

لصا .دوب » دهاوخ  وا  اب  دهع  تیالو  ًاقح  دیآ  دوجوب  هاشداپ  يارب  يرسپ  هک  یعقوم  ره  رد  یلو  دشابن  راجاق  هداوناخ  زا  دهعیلو  نآ 
یـسمش مامت  لاس  تسیب  ياراد  هک  دوش  يدـصتم  ار  تنطلـس  روما  ًاصخـش  دـناوت  یم  یتقو  دـهعیلو  تنطلـس  لاقتنا  عقوم  رد  : » 38
باختنا وا  يارب  دشابن  راجاق  هداوناخ  زا  هک  يا  هنطلـسلا  بیان  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  اب  دشاب  هدیـسرن  نس  نیا  هب  رگا  .دـشاب 

راک هجیتن  ناوتب  دیاش  طیارش  هب  هجوت  اب  : » دیسر بیوصت  هب  عنتمم  يأر  هس  لباقم  رد  قفاوم  يأر  اب 257  تارییغت  نیا  .دش » دهاوخ 
تیریدـم و عقاو ، رد  دـناسر ؛ ماجنا  هب  مظنم  عیرـس و  ار  شراـک  سلجم  ...درک  یقلت  شخب  تیاـضر  ًـالماک  ار  ناسـسؤم ] سلجم  ]

ياـه تروشم  زا  سلجم  هکنیا  رب  ینبم  ار  يراـج  تاـعیاش  ناوت  یم  راوـشد  هک  دوـب  هتفاـی  ناـماس  مظنم و  ردـقنآ  ثداوـح  یلاوـت 
رب اه  سور  میقتـسم  ریثأت  رب  لّاد  هک  يدهاوش  چـیه  لاحب  ات  ...درکن  رواب  تسا  هدوبن  هرهب  یب  ایناتیرب  کیتاملپید  هدـنیامن  هناتـسود 

شور اب  هسیاقم  رد  هک  دنتـسه  یکتم  ییاه  شور  هب  يزادنارب  يارب  اه  سور  .تسا  هدماین  تسد  هب  دـشاب  ریخا  ياهدادـیور  دـنور 
« .دسر یم  رظن  هب  هناگچب  هنایشان و  رایسب  هتشکراک  ياه  یسیلگنا  هنارهام  ياه 

تنطلـس تخت  رب  يو  یمـسر  سولج  خیرات  ناونع  هب  زین  ربماسد 1925  درک و 16  دای  دـنگوس  ربماسد 1925  رد 15  ناخ ]  ] اـضر
هاش اضر  جروج و  هاشداپ  ترضحیلعا  نایم  ریز  ياه  مارگلت  : » دسیون یم  شربماسد  خروم 16  هرامش  رد  ناریا  همانزور  .دش  نییعت 
یب تاکیربت  هدرمش و  منتغم  ار  تنطلـس  تخت  هب  ترـضحیلعا  سولج  نومیم  تبـسانم  .ربماسد   14 ندنل ، : » دش لدـب  در و  يولهپ 

شمارآ حلـص و  بهاوم  دیاوف و  زا  ناریا  ترـضحیلعا  تنطلـس  نارود  رد  هک  مراودـیما  هناصلاخ  مراد و  یم  میدـقت  ار  دوخ  هبئاش 
.دنک ادیپ  يرتشیب  توق  ناریا  مدرم  هب  تبسن  نم  مدرم  نم و  زیمآ  تدوم  تاساسحا  یقرت ، تفرشیپ و  نارود  نیا  رد  ددرگ و  عفتنم 

، جروج ءاضما )  ) .دشاب يرتشیب  تاراختفا  اب  مأوت  ناریا  مدرم  ترـضحیلعا و  يارب  دیدج  نارود  نیا  هک  مدـنموزرآ  بلق  میمـص  زا 
ترضحیلعا تاکیربت  زیمآ و  تدوم  تاساسحا  زا  ار  دوخ  قیمع  يرازگـساپس  بتارم  .نارهت  : » هاش اضر  خساپ  .روطارپما » هاشداپ و 

ضرع هب  تنطلس  تخت  هب  مسولج  تبسانم  هب 

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:406

شرتسگ توق و  شیپ  زا  شیب  روشک  ود  ناـیم  هنـسح  طـباور  بناـجنیا  ینارمکح  نارود  رد  هک  مراد  لـماک  ناـنیمطا  .مناـسر  یم 
هوکـش و نینچمه  یتنطلـس و  هداوناخ  ترـضحیلعا و  یبایماک  ناریا  مدرم  دوخ و  بناج  زا  هدرمـش و  منتغم  ار  عقوم  .تفای  دـهاوخ 

ایناتیرب هغدغد  : » دـسیون یم  نینچ  ربماسد 1925  رد 16  يروما   (1)« .هاش اضر  اـضما )  ) .منک یم  وزرآ  ار  ناتـسلگنا  مدرم  یگرزب 
تقفاوم بلج  يارب  ایناتیرب  راتخم  ریزو  تفگ  ناوت  یم  ...تسا  هدش  رتراکـشآ  زور  ره  دـیدج  تلود  قفوم  ندـمآ  راک  يور  يارب 

ربماسد خیرات 31  رد  وا   (2)« .تسا هدوب  قفوم  مه  ًافاصنا  هدرک و  يدایز  شالت  يولهپ  میژر  ندمآ  راک  يور  اب  اه  هناخترافس  ریاس 
ناـیاپ هب  دـیدج  مکاـح  ندـمآ  راـک  يور  اـب  ناسـسؤم  سلجم  راـک  .تسا  هدوب  ثداوح  زا  راشرـس  ریخا  هتفه  ود  : » دـسیون یم  زین 
یلـصا هصخـشم  ربتکا  هام  رد  يولهپ  یـسایس  ياهرونام  یلـصا  فادـها  ندـش  صخـشم  زا  سپ  هک  راجزنا  ای  یتوافت  یب  ...دیـسر 

« یمرگ  » نیا اما   (3)« .تسا هدییارگ  یمرگ  هب  یسایس  ياضف  هک  دوش  یم  ساسحا  ...تسا  هتـسشنورف  نونکا  دوب  یمدرم  تاساسحا 
.دوب تقوم 

یم شرازگ  ار  ءالع  نیـسح  اـب  شیوگتفگ  دوخ  توا 1926  خروم 27  شرازگ  رد  ناریا ، رد  اـکیرمآ  راـتخم  ریزو  پیلیف ، نمفاـه 
.مدوب هدـش  رکذـتم  ترازو  هب  ار  وا  تلود  هاـش و  زا  داـقتنا  هب  ییاـیناتیرب  نادنورهـش  تاـماقم و  ینونک  لـیامت  نیا  زا  شیپ  : » دـنک

ضیارع و هب  تبـسن  یتوافت  یب  زا  سیلگنا  ترافـس  تلود و  قیمع  یگدروخرـس  هب  اهراب  هنامرحم  ياهوگتفگ  رد  ایناتیرب  رادراـک 
یبدا یب  یهجوت و  یب  هک  دیوگ  یم  وا  .درادن  یئابا  اه  یناریا  لک  هب  ییوگدب  زا  هجوچیه  هب  و  تسا ، هدرک  هراشا  ایناتیرب  ياهاعدا 
رایـسب ار  وا  هاـش  اـب  يراـکمه  هیحور  مادـم و  یتسود  مغرب  روشک  نیا  زا  نرول  یـسرپ  رـس  تمیزع  ماـگنه  ناریا  یمـسر  تاـماقم 

هب ارم  هجوت  وا  متـشاد ، ءالع  ياقآ  اب  هک  يا  هناـمرحم  يوگتفگ  رد  يراـج ، هاـم  خروم 26  هتـشذگ ، زور  ...تسا  هدرک  هدروـخرس 
یفوتـسم هلمج  زا  و   ) یناریا لاجر  زا  يرامـش  نایم  رد  وا  معز  هب  هک  درک  بلج  بیجع ]»؟ ارچ  : » يروم رظن   ] یبیجع يرکف  نایرج 

زا هک  دراد ، دوجو  ایناتیرب  تلود  هاش و  نیب  یـصخش  هنامرحم و  یمهافت  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هدـش  عیاش  ارزولا ) سیئر  کلامملا ،
هب ندیسر  رد  هاش  تیقفوم  اهنآ ، رظن 
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اـضر تیبوبحم  ندـش  گنر  مک  دـهاش  ینارگن  اب  اه  یـسیلگنا  اهنآ  رظن  قبط  .تسا  هدوب  رما  نیمه  نوهرم  ًاتدـمع  یهاشداپ  تخت 
هاش يرهاظ  شیارگ  یـسیلگنا و  دض  عضوم  هک  دوش  یم  نامگ  اذل  .دنا  هدوب  ایناتیرب  تمـس  هب  وا  شیارگ  زا  اه  سور  مشخ  هاش و 
ًایناث و  روشک ، رب  هاش  هطلـس  میکحت  ًالوا  نآ  یلـصا  فدـه  هک  هدـش  ذاختا  ایناتیرب  تلود  کـمک  هب  یتح  عـالطا و  اـب  اـه  سور  هب 

نآ هب  ءالع  ياقآ  اب  وگتفگ  شرازگ  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  ...دوش  فرطرب  اهنآ  نامگ  نظ و  هک  يدح  ات  تساه  سور  نیکست 
نیا رد  ناریا  لاجر  رکفت  یلایخ  مهبم و  ياه  لاناک  هب  هراشا  باـب  زا  رتشیب  هکلب  یـسایس ، شزرا  نتـشاد  باـب  زا  هن  مرتحم  ترازو 

(1)« .تساهزور

هرامش 153 شرازگ  : » درک زاربا  نآ  هرابرد  یبلاج  رایـسب  تارظن  اکیرمآ ، هجراخ  ترازو  رد  پیلیف  شرازگ  هعلاطم  زا  سپ  يروم 
ار هتکن  دـنچ  ناریا ، رد  دوخ  تاـیبرجت  هب  هجوت  اـب  هک  منآرب  اـما  تسا  یبلاـج  رایـسب  بلاـطم  يواـح  پیلیف  ياـقآ  توا  خروم 27 

سور .ددرگ  یم  زاب  لاس 1921  ياتدوک  هب  ایناتیرب  هاش و  اضر  هطبار  تسا : رارق  نیا  زا  ناریا  رد  عاـضوا  نم  معز  هب  .موش  رکذـتم 
نارگن رایـسب  هرمحم  خیـش  بوکرـس  يارب  بونج  هب  ناخ ]  ] اضر تمیزع  ماگنه  هب  یتح  نونظم و  طابترا  نیا  هب  تبـسن  هراومه  اه 

یسیلگنا اب  هنامرحم  یمهافت  هب  وا  هک  دیـشخب  توق  ار  نامگ  نیا  نامز  نآ  رد  اه  یـسیلگنا  هدرورپ  تسد  ناج  زا  نتـشذگ  .دندوب 
يارب شا  هتـشذگ  ياه  شالت  رد  یلعف  هاش  زا  تیاـمح  هب  یلیاـمت  اـه  یـسیلگنا  دـنچ  ره  .تسا  هدرک  یناـبت  اـهنآ  اـب  هدیـسر و  اـه 

نیا زا  ناوت  یمن  .دـنداد  ناشن  وا  تنطلـس  راجاق و  نادـناخ  ینوگنرـس  يارب  يداـیز  قاـیتشا  هک  تسا  یهیدـب  دنتـشادن ، يروهمج 
یهاشداپ تموکح  فلاـخم  ًاـتعیبط  اـهنآ  اریز  دوب  دـنیآ  شوخاـن  رایـسب  اـه  سور  يارب  يدادـیور  نینچ  هک  دیـشوپ  مشچ  تیعقاو 

، دوبن نکمم  یتموکح  نینچ  رارقتسا  نوچ  یلو  .دوش  رارقرب  ناریا  رد  کیتارکومد  تموکح  یعون  هک  دنداد  یم  حیجرت  دنتـسه و 
نیمه هب  ...دنا  هدادن  ناشن  سور  دض  نادـنچ  ار  دوخ  هاگچیه  اهنآ  اریز  دـننامب  راک  رـس  رب  اهراجاق  هک  دـنداد  یم  حـیجرت  ًاملـسم 

هک ایناتیرب  رادراک  دـیاش  .تسا  یعقاو  ناریا  تلود  هاش و  یـسیلگنادض  ییاعدا  عضوم  هک  متـسین  هدـیقع  مه  پیلیف  ياقآ  اـب  لـیلد 
اکیرمآ راتخم  ریزو  دزن  ایناتیرب  هب  وا  یهجوت  یب  هاش و  اضر  زا  شتلود  قیمع  یگدروخرس  زا  ًاررکم 

تسوگآ 1926. خروم 27  ، 891.00/1382 هرامش 153 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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تـسا نکمم  هکنیا  اب  ار - ءالع  ياقآ  تاراهظا  ملیام  رتشیب  .مراد  کش  وا  تقادص  هب  ًاصخـش  یلو  دشاب ، هتفگ  تسار  دنز ، یم  مد 
يارب دنربب و  نایم  زا  ار  اه  سور  ینامگدب  ّنظ و  هک  دنا  هدید  مزال  اه  یسیلگنا  مه  هاش و  مه  هک  مریذپب  دنـسرب  رظن  هب  یقطنمریغ 

یهیدب تساه ، یسیلگنا  نویدم  ار  تخت  جات و  هب  ندیسر  هاش  اضر  دنچ  ره  .دنا  هتفرگ  شیپ  یشور  نینچ  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر 
(1)« .دیآ یمنرب  اه  یسیلگنا  تسد  زا  ینادنچ  کمک  لامش  بناج  زا  شمیژر  تیدوجوم  دیدهت  تروص  رد  تسا 

راتخم ریزو  كورب ، ینروه  .چا  مایلیو  .دـیدرگ  رتراکـشآ  ناخاضر  ياقبا  ندیـشخب و  تردـق  رد  ایناتیرب  شقن  ناـمز ، تشذـگ  اـب 
ار دوخ  تخت  جات و  ینونک  هاش  هک  تقیقح  نیمه  طـقف  : » دـسیون یم  دوخ  شرازگ  رد  ًاتحارـص  لاس 1934  رد  ناریا ، رد  اـکیرمآ 
ار یلقاع  رظان  ره  هک  تسیفاک  ییاهنت  هب  دنتسه  هاش  نویدم  ار  ناشیاه  تُسپ  دوخ  هبون  هب  مه  هنیباک  ياضعا  اه و  ییایناتیرب  نویدم 

مشچ دتسیاب و  دنا ، هداد  تسد  زا  ناریا  تختیاپ  رد  ار  ناشذوفن  نام  یسیلگنا  ياهومع  رـسپ  دنک  رواب  هکنآ  زا  شیپ  ات  دراد  نآ  رب 
یـسررب ار  اه  ییایناتیرب  اب  هنیباک  ياـضعا  طاـبترا  تقد  هب  ًاـبیرقت  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  .دـنک  زاـب  رتشیب  ار  دوخ  شوگ  و 

يور زا  هکلب  باختنا ، يور  زا  هن  هتبلا  تسناد ، ایناتیرب  یماح  ناوت  یم  ًاعطق  ار  اهنآ  مراهچ  هس  زا  رتشیب  هک  متـسه  نئمطم  .ما  هدرک 
ذوفن عوضوم  هرابرد  ار  یناریا  تاماقم  زا  يا  هظحالم  لـباق  دادـعت  ناـبز  ِریز  دـشاب ، هدوب  مه  هنارهاـم  مراودـیما  هک  تقد  اـب  .سرت 

.ما هدیشک  ایناتیرب 

هب مارتحا  تیاهن  رد  و  دنـسرت ، یم  اهنآ  زا  یلو  دـنراد ، ترفن  يرگید ، یجراخ  ره  زا  رتشیب  اـه ، ییاـیناتیرب  زا  اـهنآ  مناـمگ  هب  هتبلا 
يدمآراک هب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تاعالطا  هرادا  .دننک  یم  لمع  دوش  رداص  ایناتیرب  ترافـس  زا  هک  يا  هیـصوت  هنوگره 

یلو درادـن ، رایتخا  رد  زین  یفاک  نادـنمراک  تسین و  ناریا ، یجراخ  تسایـس  رب  ایناتیرب  راکـشآ  هطلـس  ياهزور  رد  ینعی  هتـشذگ ،
(2)« .دهد یم  ماجنا  ار  شراک  مه  بوخ  یلیخ  تسا و  راک  هب  لوغشم  زونه 

نوزنوب هیضق 

ربتکا 1926. خروم 2  ، 891.00/1385 يروم ، هیغالبا  - 1
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ربماون 1926 خروم 6  یتشاددای  رد  يروم  .دوب  تحاران  رایـسب  یهاشداپ  تخت  هب  ناخ ]  ] اضر ندناشن  رد  ایناتیرب  تیقفوم  زا  هسنارف 
ینیچ و هئطوت  ناکما  هک  یناسک  ماـمت  هک  درک  لـقن  ار  ریز  بیجع  رایـسب  قاـفتا  سپـس  ناریا ، رادراـک  يرون  ياـقآ  : » دـسیون یم 

نیـسول ياقآ  مولعم  رارق  زا  .دنهدب  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  دیاب  دـنریگ  یم  مک  تسد  کیدزنرواخ  رد  ار  نآ  زا  دـعب  ياه  ییاوسر 
یهار ناریا  یلعف  عاضوا  هرابرد  هنامرحم  یشرازگ  اب  ار  هسنارف  هناخترافـس  نادنمراک  زا  یکی  ناریا ، رد  هسنارف  راتخمریزو  نوزنوب ،

هیهت نآ  زا  یپک  دنچ  درک ، زاب  نارهت  رد  ار  همان  تسناد ، یم  هنافصنمان  ار  دوخ  سیئر  راتفر  هک  روکذم  دنمراک  .دوب  هدرک  سیراپ 
رد ایناتیرب  تسایـس  هسنارف  راتخمریزو  همان ، نیا  رد  .تخورف  ناریا  هاش  ایناتیرب و  ترافـس  کیوشلب ، ترافـس  هب  ار  اـه  یپک  درک و 

یتسایـس هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  هسنارف  تلود  هب  نایاپ  رد  دوب و  هدرب  لاؤس  ریز  ار  نآ  راتخم  ریزو  تقادص  هدرک و  حـیبقت  ار  ناریا 
تیامح دنا ، هدوب  تسود  يوسنارف  هراومه  هک  اهراجاق  ندنادرگزاب  زا  ذاختا و  ناریا  رد  یلعف  یهاشنهاش  هلسلس  لابق  رد  هنامـصخ 
ناتدوخ .دش  هجاوم  قوف  همان  اب  هاش  اب  تاقالم  رد  دعب  یکدنا  دوب ، ربخ  یب  ًالماک  دوخ  تسدریز  هسیسد  زا  هک  نوزنوب  ياقآ  .دنک 

هلـصافالب یناریا  تاماقم  ریاس  ای  ارزولا  سیئر  اب  یظفاحادخ  نودب  وا  .دـینک  روصت  هظحل  نآ  رد  ار  هسنارف  راتخم  ریزو  زور  لاح و 
دناسر یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » تسا هدـش  رکذ  سرام 1926  خروم 20  شرازگ  رد  زین  يرتشیب  تاـیئزج   (1)« .درک كرت  ار  نارهت 
نواعم هب  هسنارف ، قباس  راتخم  ریزو  نوزنوب ، ویـسوم  هنامرحم  همان  زا  یتشونور  نداد  رارق  ماهتا  هب  هُنبُد  مان  هب  يوسنارف  درم  کی  هک 

زا يوروش  ياربک  ترافـس  ایناتیرب و  ترافـس  ناریا ، هاـشداپ  ترـضحیلعا  راـیتخا  رد  سیراـپ ، رد  روشک  نیا  هجراـخ  روما  ترازو 
ترافس یسایس  نزیار  هتشذگ ، ربتکا  هام  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هصالخ  روط  هب  ارجام  .تسا  هدش  ریگتسد  هسنارف  ترافـس  يوس 
يوحن هب  هک  دناسرب ، توریب  هب  زین  ار  یکیتاملپید  هتـسب  دـش  رارق  لقتنم و  هیکرت  هب  نوزنوب  ياقآ  ياضاقت  هب  ژاگول ، مان  هب  هسنارف ،

زا سپ  درک و  زاب  ار  هتـسب  نارهت  كرت  زا  شیپ  اذـل  .تسوا  دروم  رد  دـنیاشوخان  بلاطم  اب  يا  همان  يواح  روبزم  هتـسب  دـش  هجوتم 
همان نیا  .داد  رارق  هُنبُد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  یپک  دنچ  هیهت 
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اـضر  ) ینونک هاـش  دوب و  تسود  يوسنارف  نیـشیپ  هاـش   » هکنیا ًـالثم  دوب  هاـش  هب  تبـسن  زیمآ  نیهوت  یتاراـهظا  تاـعالطا و  يواـح 
هاش هب  ار  همان  نیا  زا  یپک  کی  مه  هُنبُد  .تسا  یـشحو » یناویح  [ » يولهپ اضر   ] .پ.ر کـنیا  اـی  و  تسا » تسود  یـسیلگنا  يولهپ )

تخـس هسنارف  ترافـس  هک  یتقو  يراج ، لاس  هیوناژ  لیاوا  رد  .تخورف  ای  داد  هیـسور  ياربک  ترافـس  اـیناتیرب و  ترافـس  دـیدج ،
تفرگ هاشنهاش  ترضحیلعا  زا  یتاقالم  تقو  تمحز  هب  نوزنوب  ویسوم  دنک ، هسنارف  ِِنآ  زا  ار  ییاوه  تسپ  دادرارق  ات  تشاد  شالت 

ریزو نواعم  يارب  يا  همان  ایآ  هک  دش  لاوئـس  نوزنوب  ویـسم  زا  تاقالم  نیا  رد  .دـنک  بلج  طابترا  نیا  رد  ار  هاش  رظن  درک  شالت  و 
دنچ .دنک  یم  فارتعا  دزاب و  یم  ار  شدوخ  مه  وا  مولعم  رارق  زا  .تسا  هدرک  نآ  رد  یطوبرمان ]  ] تاراهظا هتشون و  هسنارف  هجراخ 

شتمیزع همانرب  زا  رتدوز  زور  نوزنوب 10  ویسم  .دیسر  بیوصت  هب  سلجم  رد  تفلاخم  نودب  ناملآ  تسپ  تکرش  دادرارق  دعب  زور 
لاس هس  و  دوب ، هدـش  قلعم  هسنارف  ياه  هاگداد  رد  راک  زا  شیپ  لاس  دـنچ  هک  تسا  يوسنارف  لیکو  کی  هُنبُد  .درک  كرت  ار  نارهت 

هک دندرک  شالت  نارترب  ناتیپاک  نینچمه  نوزنوب و  ویسم  درک و  هدافتـسا  وا  زا  هسنارف  ترافـس  یلیالد  هب  انب  ...دمآ  نارهت  هب  شیپ 
و تسا ، هدرکن  شالت  یفاک  ردق  هب  هسنارف  ترافـس  هک  درک  یم  رکف  هُنبُد  مولعم  رارق  زا  ...دـنناسرب  ینامثع  کناب  تنواعم  هب  ار  وا 
دنا و هدرک  ریگتـسد  هیکرت  رد  زین  ار  ژاگول  هک  تسا  عیاش  دنا و  هداتـسرف  هسنارف  هب  ظفحلا  تحت  ار  هُنبُد  ...دوب  هدیقع  مه  ژاگول  اب 

(1)« .دنتسرف یم  هسنارف  هب  ار  وا  دنراد 

يولهپ هاش  اضر  يراذگجات 

رادـید مسارم  .دـش  رازگرب  رهظ  زا  دـعب  زورما  هاـشنهاش  يراذـگجات  مسارم  : » تشون دوـخ  مارگلت  رد  پیلیف  لیروآ 1926  رد 25 
دارفا هلمج  زا  تیمـسا  .يا  يره  لارنژ   (2)« .دش ماجنا  حبـص  زورما  اکیرمآ ] روهمج  تسایر   ] لاثمت يادـها  هاش و  اب  ام  هژیو  تأیه 

: درک میدقت  دیدج  هاش  هب  الط  مامت  یباق  اب  جیلوک  روهمج  سیئر  زا  یلاثمت  هک  دوب  ییاکیرمآ  تأیه  رد  رضاح 

هیوناژ 1927 خروم 10  ، 891.00/1403 هرامش 239 ، همیمض ، پیلیف و  شرازگ  - 1
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هک دـش  ماجنا  ناتـسلگ  خاک  هزوم  رد  مسارم  .دـش  رازگرب  يراج  هام  مجنپ  تسیب و  ینعی  رهظ  زا  دـعب  زورنامه  يراذـگجات  مسارم 
مهارف نشج  زا  بسانم  يرادرب  سکع  ناکما  اضف  رون و  لکشم  لیلد  هب  ...دندوب  هداد  رییغت  ار  نآ  نویـساروکد  تبـسانم  نیا  يارب 
هلـصاو تاعالطا  ساـسا  رب  اریز  دـننک ، هیهت  یبوخ  ياـه  سکع  دنتـسناوت  روریم  یلید  ندـنل  هماـنزور  ناراـگنربخ  طـقف  و  دـماین ،

ره دوب ، قرب  قرز و  رپ  بلاج و  تیاهن  یب  مسارم  .دندوب  هداد  اهنآ  هب  یناریا  ییاکیرمآ و  ناساکع  هاگیاج  زا  رتهب  رایسب  یهاگیاج 
نامه ًاقیقد  دـیدج  هاشداپ  راتفر  .دـنک  رت  یـشیامن  رت و  جـیهم  رایـسب  ار  مسارم  تسناوت  یم  بسانم  تیریدـم  یفاک و  ياضف  دـنچ 

هاـش و دورو  .درک  یمن  یتـکرح  ًالـصا  دوب و  هتـسشن  تخت  يور  ماـمت  راـقو  اـب  وا  .دور  یم  راـظتنا  یهاـشداپ  ره  زا  هک  دوب  يزیچ 
تخت هب  موسوم   ) بوکرهاوج هوکـش و  اـب  تخت  رب  سولج  تیاـهن  رد  ترـصن و  قاـط  کـی  ریز  زا  يراذـگجات  رـالات  زا  شروبع 

رد هک  دوب  يدادـیور  نیرت  هوکـشاب  دروآ ) ناریا  هب  دـنه  زا  هاش  ردان  هک  تسا  سوواط » تخت   » نامه قثوم  عالطا  قبط  هک  يردان ،
اب تشادرب و  رس  زا  دوب  نآ  رب  يردان  ساملا  رپ  ناشن  هک  ار  دوخ  هالک  ترضحیلعا  سپـس  .دروخ  مقر  هتخاسدوخ  هاش  نیا  یگدنز 

رـصق تمیقنارگ  تارهاوج  نایم  زا  هوکـش  اب  یتارهاوج  اـب  هتخاـس و  مسارم  نیا  يارب  یگزاـت  هب  هک  ار  يولهپ » جاـت   » دوخ ناتـسد 
تسار تمس  رد  شردپ ، دننامه  یماظن  سابل  رد  زین  ناریا  لاسدرخ  دهعیلو  يولهپ ، اضردمحم  .تشاذگ  رس  رب  دندوب  هدرک  نییزت 

تسد و ریز  اهراب  هک  ارچ  دشاب ، هدنارذگ  ار  یتخـس  قیاقد  دیاب  ًامتح  و  دوب ، هداتـسیا  زیگنا  تقر  اما  هتـسارآ  یتماق  اب  تخت ، نییاپ 
هدرک و ماحدزا  تخت  فارطا  رد  نویناحور  نیا  .دش  هل  دندوب ، ینید  رشق  هدنیامن  هک  نت  رب  ابق  رـس و  هب  همامع  وشیر ، ياهالم  ياپ 

شقطن هاش  ...دندرک  یم  راهظا  دیدج  تمعن  یلو  هاشداپ و  هب  ار  دوخ  يرادربنامرف  يرادافو و  ناش  یناحور  نأش  نود  يا  هویش  هب 
ینارنخـس دنداتـسیا و  تخت  يور  رد  ور  نارگید  اـهالم و  سییر  ارزوـلا و  سیئر  سپـس  .درک  داریا  نیتـم  مکحم و  ییادـص  اـب  ار 

اهالم مه  تخت  تسار  تمس  رد  ...دندوب  رقتسم  تخت  پچ  تمـس  رد  دوخ ، لومعم  مدقت  ربانب  زین  کیتاملپید  ناگدنیامن  .دندرک 
...دـندروخ یم  مشچ  هب  زین  عولخم  هاـش  نادـناخ  ياـضعا  زا  نت  دـنچ  اـهنآ  ناـیم  رد  .دـندوب  هداتـسیا  تکلمم  لاـجر  دـهعیلو و  و 

پچ تمس  رد  زین  تلود  فلتخم  ياه  هناخترازو  لنسرپ  تسار و  تمس  رد  مه  سلجم  ناگدنیامن 
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ًالماک .دش  رازگرب  مدرم  دییأت  مارتحا و  و  یـشوخ ، اب  يولهپ  هاش  اضر  يراذگجات  مسارم  هک  تفگ  ناوت  یم  ...دندوب  هدـش  رقتـسم 
طابضنا رادفرط  يدرف  زابرس و  کی  زیچ  ره  زا  شیپ  هاش  .تسا  دنمتردق  يژرنارپ و  یمکاح  بحاص  ناریا  ًاتلاجع  هک  تسا  نشور 

هدوب ناریا  مدرم  رگ  ماهلا  هاش  هکنیا  زا  يا  هناشن  چیه  زونه  یلو  .دراد  شترا  رب  قلطم  يا  هطلـس  تیبوبحم و  رـضاح  لاح  رد  .تسا 
.درادن دوجو  دشاب  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  يرادافو  ای  و 

نادنچ دنناد  یم  یثوروم  یقح  طقف  ار  نآ  نادان  مدرم  هک  یتردق  هب  شندیسر  وا و  راو  هقعاص  تفرـشیپ  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال 
قافتا نیا  زا  دیاب  ًاتدعاق  هک  مه  رترکفنـشور  رـشق  نایم  رد  و  تسا ، هدماین  شوخ  ناریا  مورحم  راک و  هظفاحم  ياه  هدوت  قاذـم  هب 

اب ًالوصا  ناریا  لومتم  ناگداز  بیجن  گرزب و  ناکاّلم  ًالامتحا  ...دوش  یمن  هدید  رفنت  تموصخ و  زجب  یساسحا  چیه  دشاب  دنسرخ 
تفگ ناوت  یم  تئرج  هب  یلو  دنا ، هدرک  رایتخا  توکـس  ًاتلاجع  اهنآ  .دنفلاخم  نکمم  ریـسم  نیرت  بولطم  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ 
زورما هک  منک  هفاضا  مناد  یم  مزال  نینچمه  .دنراد  مه  یهجوت  لباق  تردق  هک  دورن  نامدای  و  دنفلاخم - ینیداینب  حالصا  ره  اب  هک 
یناریا نادرمتلود  ناـیم  رد  یعقاو  یتسرپ  نطو  هیحور  دوجو  هب  تبـسن  اـه ) یـسیلگنا  صوصخلا  یلع   ) نارهت میقم  ناـیجراخ  رثکا 

.دنتشاد هتشذگ  رد  هک  دنراد  دیدرت  يروابان و  ردقنامه 

نیا هب  ارم  دنک  لیدبت  رثؤم  مظنم و  یـشترا  هب  ار  هناریو  کی  لاس ، راهچ  زا  رتمک  یتدم  فرظ  تسناوت ، ینونک  هاش  هک  هلئـسم  نیا 
يا هدـنیآ  رد  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  دـهاوش  ...دوب  دـهاوخ  قفوم  هزادـنا  نامه  هب  زین  تلود  روما  ریاس  رد  هک  دزادـنا  یم  ناـمگ 

دهاوخ هدناجنگ  دوش  یم  لماش  ار  رگید  ياه  هناخترازو  نونکا  مه  هک  يا  هجدوب  ماظن  بوچراچ  رد  جیردت  هب  زین  شترا  کیدزن 
ًاعقاو زین  هاش  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  ینئمطم  تمالع  ناریا  رد  یعقاو  تفرـشیپ  زا  يا  هناشن  دـبای ، تیعقاو  ینیب  شیپ  نیا  هچنانچ  .دـش 

(1) .دشوک یم  فده  نیا  ققحت  يارب 

.تشاذگ رانک  ار  دوخ  ياه  ینیب  شوخ  پیلیف  هک  دیشکن  یلوط  اما 

مهدزای لصف 

رورت شروش و  يرگ ، یغای  داسف ، لزلزتم : یتنطلس 
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تیعضو لاس 1925  ناتـسبات  ندیـسر  ارف  اـب  دـش ، هراـشا  نآ  هب  تشه  لـصف  رد  هک  ناریا  بونج  رد  نوشق  ناهدـنامرف  يرـسدوخ 
: دندرب هانپ  رهشوب  رد  اکیرمآ  يرای  لوسنک  هب  هییوژ 1925 ، رد 25  هقطنم  ریاشع  زا  رفن  هدزاود  .درک  ادیپ  يرتدب 

تاموزلم لمح  هب  راداو  ار  اهنآ  ریگتـسد و  ار  رهـش  جراخ  لخاد و  نادرم  مامت  هک  دـنا  هتخیرگ  نوشق  ياـهورین  تسد  زا  دارفا  نیا 
، ریاشع نیا  .دـندوب  هدرک  اپرب  اکیرمآ ]  ] يرای لوسنک  کیدزن  ار  ناـشیاهرداچ  قـالیی  يارب  نانیـشن  چوک  نیا  .دـندرک  یم  یماـظن 

رطخ ندـش  عـفر  اـب  بش و  هـمین  اـهنآ  ...دـننک  یم  شاـعم  رارما  یلاـق ، نتفاـب  زب و  دـنچ  شرورپ  اـب  دنتـسه و  ییاقـشق  ياـه  كرت 
(1) .دندرک كرت  ار  يرای  لوسنک  نوشق  يارب  راک  يریگتسد و 

: دسیون یم  دهد و  یم  رهشوب  عاضوا  هرابرد  يرتشیب  تاعالطا  رلوف 

شا هرابرد  نارهت  رد  هک  تسین  یـضحم  تبهوم  نآ  ناریا  نوشق  دـهد  یم  ناشن  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ار  دادـیور  دـنچ  ًاـمارتحا 
هنارسدوخ تامادقا  اما  تسا ، هتخاس  نکمم  ار  دیاوع  رتشیب  يروآ  عمج  رت و  نما  ار  لقن  لمح و  نوشق  هتبلا  .دوش  یم  غیلبت 

توا 1925. خروم 10  ، 891.00/1363 هرامش 62 ، رلوف ، شرازگ  - 1
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درکلمع كرد  يارب  یبوخ  هنومن  رهشوب  .تسا  هدش  رت  تسدرود  تالایا  رد  يا  هدرتسگ  یتیاضران  بجوم  نآ  نارـسفا  نازابرس و 
دنچ ره  دنا ، هتفرگن  هک  تسا  هام  شش  ار  ناشقوقح  اهورین  نیا  هک  تساجنیا  یلـصا  لکـشم  .تسا  هداتفارود  تالایا  نیا  رد  نوشق 

ناشعزانمالب تردـق  زا  اذـل  دـنراکهدب ، ای  سلفم  هشیمه  نوشق  دارفا  .تسا  هداتفا  قیوعت  هب  هام  راهچ  طـقف  اهدـحاو  یخرب  قوقح 
دوخ نارـسفا  تقوم  تنوکـس  يارب  ار  رهـش  دنمتورث  راجت  زا  یکی  یلاخ  هناخ  نوشق  ًالثم  .دـننک  یم  هدافتـسا  دـمآرد  بسک  يارب 
رازاب رد  هک  ییالاک  ره  اهنآ  .دـنهدب  هک  تسین  مه  يدـیما  دـنا و  هدادـن  يا  هیارک  هنوگچیه  رجات  نیا  هب  نونک  ات  هدرک و  هرداصم 
نودب ردقنآ  یـسکات  ناگدننار  .ناش  یهدب  نتخادرپن  يارب  دوش  یم  هناهب  مه  اهورین  ییاجباج  و  دنراد ، یمرب  دریگب  ار  ناشمـشچ 

رهش حطـس  زا  اهنآ  همه  نونکا  دوب ، هداس  رایـسب  یـسکات  ندرک  ادیپ  نیا  زا  شیپ  هکنیا  اب  هک  دنا  هدرک  اجباج  ار  نوشق  دارفا  هیارک 
.تخاس لدبم  مشخ  هب  ار  مدرم  رفنت  هک  دش  رداص  ینامرف  مه  ًاریخا  .دور  یمن  یلغش  نینچ  تمـس  هب  مه  یـسک  دنا و  هدش  دیدپان 

ات دـندرک  راذـگاو  نانیمطا  لباق  نارطاق  نالامح و  هب  ار  اهنآ  اذـل  دـندوبن ، زاورپ  هب  رداق  يوسنارف  یتادراو  ياهامیپاوه  زا  يراـمش 
بلاج نادنچ  هن  داهنشیپ  نیا  زین  هبرجت  اب  ناشکراب  و  دنتشادن ، ضارتعا  ییاناوت  هک  هتـسب  نابز  ياهرطاق  .دنناسرب  زاریـش  هب  ار  اهنآ 

راک هب  راب  نیا  لمح  يارب  ار  یفاـک  دارفا  روز ، زا  هدافتـسا  اـب  هک  دـش  رداـص  روتـسد  لاـصیتسا  نیع  رد  یلو  .دـندرک  در  ار  تلود 
یم ریگتـسد  کیتارکومد  تلادـع  اب  دـمآ  یم  ناشتـسد  مد  هک  ار  یـسک  ره  هتخیر و  اـه  ناـبایخ  هب  نوشق  ياـهورین  اذـل  دـنریگب ،

، تخیر نوشق  بیج  هب  یبوخ  لوپ  لومتم  راجت  يریگتـسد  دنچ  ره  .دنموربآ  راجت  ات  هتفرگ  تلود  نادـنمراک  ریاشع و  زا  دـندرک ،
.دـننکب ناج  نازوس  باتفآ  ریز  بآ  يا  هعرج  نان و  يا  هکت  تفاـیرد  يازا  رد  هنازور  دـندوب  روبجم  ناگدشریگتـسد  یقباـم  یلو 

ناشنادنمراک يدازآ  راتـساوخ  مه  تلود  تاماقم  و  دـندرک ، مازعا  ناشنادـنمراک  تاجن  يارب  ار  يا  هدـع  یجراخ  ياه  هناختراجت 
اپرب رهـش  زا  جراخ  ار  ناشیاهرداچ  هک  ینانیـشن  چوک  .دش  یفخم  اه  مرح  رد  ای  تخیرگ و  رهـش  زا  تسناوت  هک  یـسک  ره  .دـندش 

رقتـسم رهـشوب  رد  ار  نوشق  ياهورین  ناریا  تلود  هک  مه  راـب  نیلوا  نیمه  نیارباـنب  .دـندروآ  هاـنپ  يرگلوسنک  نیا  هب  دـندوب  هدرک 
رهشوب و نیب  لقن  لمح و  ...تسا  هدرواین  تسد  هب  شدوخ  يارب  یتیبوبحم  هتخاس 
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ار ریسم  نیا  تینما  نونکا  ناریا  نوشق  .تسا  هدوب  هارمه  نیشن  چوک  نانزهار  هلمح  رطخ  اب  هراومه  روشک  لخاد  ياهرهـش  زاریش و 
هکلب دـنرب ، یمن  تقرـس  هب  ار  اهالاک  سانجا و  اهزور  نیا  .تسین  هتـشذگ  زا  رتهب  نادـنچ  ناشکراب  تیعـضو  اـما  دـنک ، یم  نیمأـت 

زا اهراداوراچ  هجیتن  رد  .دـنک  یم  دازآ  ار  اهنآ  نالک  غلابم  يازا  رد  اهنت  فیقوت و  دوخ  ياهراک  يارب  ار  اـهرطاق  اـه و  غـالا  نوشق 
ناراشتـسم تسا و  هدرک  ارزوـلا  سیئر  صخـش  هجوـتم  ار  اـهداقتنا  ماـمت  لاـمعا  نیا  .دـننک  یم  يراددوـخ  ساـنجا  ندرک  اـجباج 

تالکشم : » ربماتپس 1925 رد 14   (1)« .دنریگ یم  رارق  شنزرـس  دروم  نایماظن  قوقح  ندـشن  تخادرپ  لیلد  هب  ًاضعب  زین  ییاکیرمآ 
اریز دـننک  یم  هاـبت  هقطنم  نیا  رد  ار  راـک  بسک و  دـنراد  نوـشق  ياـهورین  ...تـسا  یلحم  نینکاـس  یتیاـضران  یلـصا  لـیلد  یلاـم 

سانجا ياهب  تخادرپ  رکف  هب  یتح  هکنیا  نودـب  دـنا  هدرک  تداع  نازابرـس  هک  تسا  هداـتفا  قیوعت  هب  يردـقب  ناـشقوقح  تخادرپ 
نارهت زا  مزال  هجدوب  .دنا  هدرک  لیطعت  ار  ناشراک  اه  یسکات  مامت  لیلد  نیمه  هب  .دننک  يزادنا  تسد  مدرم  لاوما  لام و  هب  دنـشاب 

شش ات  راهچ  نیب  اه  ناگی  زا  یخرب  قوقح  تخادرپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دسر ، یمن  يرهـشوب  تاماقم  تسد  هب  اما  هدش  لاسرا 
نیا اهنآ  رظن  هب  هک  دننک  یم  راهظا  هنامرحم  دنـشاب  ربخاب  عاضوا  زا  دیاب  ًالامتحا  هک  نارادـکناب  زا  یخرب  .تسا  هداتفا  قیوعت  هب  هام 
ياه یتشک  يدـصتم  هدرک و  تمدـخ  ناریا  ییاـیرد  يورین  رد  لاـس  هک 25  میهاربا ، ناـتیپاک  ...تـسا  هدرک  ریگ  زاریـش  رد  هـجو 

نوشق هک  دیوگ  یم  یلو  دنک ، شرازگ  ار  عوضوم  دناسرب و  نارهت  هب  ار  دوخ  دنک  یم  شالت  تسا ، هقطنم  نیا  رد  یگنج  كورتم 
هدـمآ و لحاس  هب  دارفا  نیا  و  هداتفا ، قیوعت  هب  هک  تسا  هاـم  وا 9  تسد  ریز  همدخ  قوقح 32  .دـهد  یمن  وا  هب  يراک  نینچ  هزاجا 

(2) .دنداتسرف دوخ  ياه  یتشک  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  اهنآ  نوشق  ياهورین  یلو  دندرک ، باصتعا 

: دسیون یم  نئوژ 1926  رد 30  پیلیف  .درک  رتدب  طقف  ار  عاضوا  يولهپ  نادناخ  ندمآ  راک  يور 

روشک یلام  تالیکشت  بولطمان  طیارش  هب  ارم  هجوت  وپسلیم  رتکد  شیپ  هام  دنچ 

توا 1925. خروم 22  ، 891.20/57 هرامش 59 ، رلوف ، شرازگ  - 1
ربماتپس 1925. خروم 14  ، 891.51A/304 هرامش 78 ، رلوف ، شرازگ  - 2
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هصالخ ...تسا  یلام  ياه  تراظن  لامعا  زا  نآ  عانتما  تالیکشت و  نیا  زا  گنج  ترازو  لالقتسا  شا  یلـصا  تلع  هک  درک ، بلج 
یلو تسا ، تلود  ياهدمآرد  زا  یمین  هب  کیدزن  هک  دهد  یم  صیصخت  گنج  ترازو  هب  یلک  يرابتعا  هنالاس  هیلام  ترازو  هکنیا 

یلخاد عبانم  ریاس  زا  زین  ار  یتفگنه  هوجو  نوشق  هک  تسا  علطم  هیلاـم  ترازو  نیا ، رب  هوـالع  .تسین  راـک  رد  يا  یـسرباسح  چـیه 
اهنت شیپ  يدنچ  وپسلیم  رتکد  طابترا ، نیمه  رد  .تسین  اهنآ  تبث  ییاسانـش و  هب  رداق  ًامـسر  هناخ  ترازو  نآ  هک  دنک  یم  تفایرد 
نیا تایئزج  ماـمت  دوب و  هدرک  هیهت  ربماسد 1925  رد  هک  تشاذـگ  نم  رایتخا  رد  ار  يا  هناـمرحم  عماـج و  شرازگ  زا  دوجوم  یپک 

طیارـش موادـت  رطخ  هب  ناریا  تلود  هجوت  بلج  شرازگ  نیا  هیهت  زا  وپـسلیم  رتکد  یلـصا  فدـه  ...تخاـس  یم  نشور  ار  عوضوم 
رتکد .تسا  هتـسب  راک  هب  تلود  تارادا  همه  هرابرد  وا  هک  تسیا  هجدوب  ماظن  رد  گـنج  ترازو  ندرک  لومـشم  ترورـض  یلعف و 

شرازگ نیا  زگره  هاش  تسا  دـیعب  هکنیا  اب  .دـنک  حرطم  هیلام  گنج و  دـیدج  يارزو  اب  ار  شرازگ  نیا  عوضوم  تسا  رارق  وپـسلیم 
دافم زا  یخرب  دراد  لامتحا  .دیـسر  دهاوخ  شراضحتـسا  هب  نآ  یلـصا  تاکن  ًالامتحا  الاح  اما  دشاب ، هدناوخ  ار  هنامرحم  الاب و  دنلب 

(1) !«( هن : » يروم حیضوت   ) .دمهفب ار  اهنآ  قطنم  هک  دراد  تریصب  ردقنآ  منک  یم  نامگ  یلو  دیاین ، شوخ  شقاذم  هب  شرازگ  نیا 

هاش اضر  اب  وپسلیم  تاقالم  نوشق و  رد  داسف 

: دنک یم  حرش  لیصفت  هب  ار  نوشق  عاضوا  هییوژ 1926  خیرات 13  هب  دوخ  شرازگ  رد  پیلیف 

ًامارتحا مدوب ، هدرک  شرازگ  ار  ناریا  نوشق  تیعـضو  نیرخآ  نآ  رد  دـش و  لاسرا  نئوژ  رد 30  هک  هرامش 118  شرازگ  هب  فطع 
لاسرا تسویپ  هب  ار  روشک  نیا  هیلام  ریزو  هب  ناریا ، ياه  هیلام  لک  ریدم  وپـسلیم ، .یـس  .يا  رتکد  همان  زا  یتشونور  شرازگ  نیا  رد 
ندوبن دنبیاپ  زا  یـشان  بولطمان  عاضوا  هب  هک  تسا  هنامرحم  یتشاددای  لماش  هیوناژ 1926 و  مهدجه  خـیرات  هب  همان  نیا  .منک  یم 

ياه تراظن  هب  ناریا  یماظن  داهن 

نئوژ 1926. خروم 10  ، 891.20/59 هرامش 118 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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تـشاددای نیا  زا  یتشونور  نینچمه  وپـسلیم  رتکد  .دزادرپ  یم  داهن  نیا  ناگدننک  هرادا  ینوناقریغ  ياه  هیور  نینچمه  يا و  هجدوب 
تأیه رایتخا  رد  عالطا  تهج  زین  تشونور  دنچ  .تسا  هداد  رارق  یغورف )  ) نیشیپ هنیباک  يارزولا  سیئر  گنج و  ریزو  رایتخا  رد  ار 

نیا میتشاد  رگیدـکی  اب  هک  ییوگتفگ  نمـض  هتـشذگ  سراـم  هاـم  رد  وپـسلیم  رتکد  .تسا  هتفرگ  رارق  ییاـکیرمآ  یلاـم  ناراشتـسم 
رد ار  نآ  هک  هدـنام  یقاب  شیارب  شرازگ  نیا  زا  صقان  هتفر و  ور  گنر و  هخـسن  کی  اهنت  هک  تفگ  وا  .تخاـس  حرطم  ار  عوضوم 

هخسن دنچ  ای  کی  ترافس  تاناکما  زا  هدافتـسا  اب  قوف  شرازگ  زا  تشونور  هیهت  تروص  رد  درک  اضاقت  و  دراذگ ، یم  نم  رایتخا 
وپـسلیم زا  .دوبن  نکمم  يراک  بسانم  يا  هخـسن  هیهت  زا  شیپ  دنـس  ندوب  اناوخان  ینالوط و  هب  هجوت  اب  .مهدب  رارق  وا  رایتخا  رد  مه 

هدناوخ ار  نآ  دناد  یم  دیعب  یلو  هتـشاد  ار  نآ  ندید  تصرف  ًامتح  هک  داد  خـساپ  تسا ؛ هدـید  ار  شرازگ  مه  هاش  ایآ  هک  مدیـسرپ 
نآ هرابرد  یـصخشم  مادـقا  چـیه  اهنآ  یلو  هتخاس  حرطم  قوف  يارزو  اب  هنامرحم  روط  هب  ًاصخـش و  ار  عوضوم  هک  دوزفا  وا  .دـشاب 

کی زا  نوشق  زا  يدیدش  داقتنا  نینچ  نم  نامگ  هب  هک  متفگ  .دنهدب  ماجنا  یمادقا  کیدزن  هدنیآ  رد  تسا  دیعب  دـنا و  هدادـن  ماجنا 
ناـیم رد  هاـش  اـب  ار  عوضوم  ًاصخـش  وپـسلیم  رتکد  هک  دـنک  یم  باـجیا  رگید ، يوس  زا  يا  هدرتسگ  مهم و  تاحالـصا  نینچ  وس و 
هدادن ناشن  وا  تاقالم  هب  يا  هقالع  چیه  هاش  هتشذگ  ناتسبات  رد  هدحتم  تالایا  زا  وپـسلیم  تشگزاب  نامز  زا  مولعم  رارق  زا  .دراذگب 
تخت رب  هک  ینامز  زا  هاـش  .تسا  هدرک  رییغت  ییاـکیرمآ  ناراشتـسم  هب  تبـسن  وا  شرگن  مینک  ناـمگ  هک  تشادـن  یلیلد  یلو  دوب ،

.دـنک اـهر  لاونم  نیمه  هب  ار  عاـضوا  ًاـتلاجع  هک  دوب  هدـید  رتـهب  مه  وپـسلیم  تسا و  هدوب  فلتخم  روما  ریگرد  تدـش  هب  هدز  هیکت 
هب نآ  هیارا  زا  شیپ  دـشاب  رتهب  دـیاش  مدرک  نامگ  یلو  تخاـس ، ریحتم  رثأـتم و  ارم  رایـسب  شرازگ  همیمـض  رد  جردـنم  تاـعالطا 
هب ناریا  تختیاپ  رد  يراک  نینچ  ماجنا  .منک  لـیمکت  رگید  عباـنم  زا  هدافتـسا  اـب  ار  عوضوم  نیا  زا  متاـعالطا  هجراـخ  روما  ترازو 
زا قثوم  تاعالطا  بسک  هدرک و  هطاحا  ار  امـش  هراومه  برخم  تاداقتنا  تاـعیاش و  نآ  رد  هک  یتختیاـپ  تسین ، هداـس  هجو  چـیه 

هنادبتـسم ًاتدـمع  راتفر  فلتخم و  تالایا  رد  نوشق  ناهدـنامرف  هنارـسدوخ  راتفر  زا  یکاح  تاعیاش  .تسا  راوشد  رایـسب  ربتعم  عبانم 
یتیافک یب  ینوناقریغ و  راتفر  ...دوب  ناوارف  رایسب  تالایا  نیا  رد  نایماظنریغ  لابق  رد  نوشق 
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تراغ زا  مدرم  یتیاضران  .تسا  هدش  مولعم  نآ  جـیاتن  راثآ و  یگزات  هب  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ینارحب  یطیارـش  دـشرا  نارـسفا 
یماظنریغ نارادنامرف  اب  ناهدـنامرف  شنترپ  طباور  نینچمه  و  فلتخم ، تالایا  رد  نوشق  ناهدـنامرف  زا  یـضعب  روتـسد  هب  ناشلاوما 

دوخ قوقح  هک  تسا  هام  نیدنچ  نوشق  هک  دش  مولعم  نیا ، رب  هوالع  .درک  بلج  میخو  تیعـضو  نیا  هب  ار  تاهجوت  دروم  دـنچ  رد 
( دـشن شاف  تقوچیه  ارجاـم  تاـیئزج  هک  - ) بساـمهط ریما  ناـخ - هللادـبع  هاـش و  ياوعد  ربخ  نآ  زا  دـعب  .دـنا  هدرکن  تفاـیرد  ار 

رییغت زا  سپ  یکدـنا  ...دیـسر  ناجیابرذآ  ناسارخ و  رد  شروش  یمارآان و  رابخا  تیاهن  رد  تلود و  رییغت  ناخ ، هللادـبع  يراـنکرب 
رادـفرط ًالامتحا  هک  ، ) رابرد ریزو  شاترومیت ، نیـسحلادبع  و  ارزولا ، سیئر  کـلامملا ، یفوتـسم  هک  داد  ربخ  وپـسلیم  رتکد  هنیباـک ،

یمن ناشن  اکیرمآ  هب  يا  هقالع  چـیه  اراکـشآ  دراد و  اـیناتیرب  راـتخم  ریزو  اـب  يا  هناتـسود  یلیخ  طـباور  ًاریخا  یلو  تساـه ، سور 
زا ماو  ناموت  رازه  دصیـس  هب  يروف  زاین  گنج  ترازو  ناسارخ ، عاـضوا  هب  هجوت  اـب  هک  دنتـشاد  راـهظا  هتفر و  وا  رادـید  هب  دـهد ،)
درک داهنشیپ  هتبلا  .تسین  یماو  نینچ  تخادرپ  هب  رداق  سلجم  زا  هزاجا  بسک  نودب  هک  تشاد  راهظا  وپـسلیم  .دراد  یتکلمم  هنازخ 
نیا .دزادرپـب  اـهنآ  هب  تفرگ  یم  قلعت  گـنج  ترازو  هب  هییوژ  رخاوا  رد  هک  یماو  راـبتعا  هب  ناـموت  رازه  دـص  غلبم  باـسحلا  یلع 
مین کی و  اب  نوشق  هک  تسا  هدش  رادربخ  گنج ، دیدج  ریزو  یغورف ، زا  ًاریخا  هک  تفگ  نم  هب  نینچمه  وپـسلیم  .دش  در  داهنـشیپ 

دصراهچ ای  دصیس  طقف  نوشق  هقوعم  هک  دندوب  هتفگ  وا  هب  شیپ  هام  دنچ  هک  یتروص  رد  تسا  هجاوم  هجدوب  يرسک  ناموت  نویلیم 
نیدنچ وپـسلیم  هنیباک ، رییغت  نامز  زا  .درک  دهاوخ  ادـیپ  شیازفا  تعرـس  هب  هجدوب  يرـسک  نیا  یغورف  داقتعا  هب  .تسا  ناموت  رازه 

دـنکب و ار  راک  نیا  ًاـمتح  هک  مدرک  داهنـشیپ  وا  هب  ًادـکؤم  مه  نم  .تسا  هدرک  ییوج  تحلـصم  نم  زا  هاـش  اـب  وگتفگ  هراـبرد  راـب 
متـشه رد  تاقالم  نیا  .دنک  مالعا  دوجوم  تالکـشم  عفر  هب  کمک  ار  دوخ  یگدامآ  نامزمه  دـهدب و  حیـضوت  هناقداص  ار  عاضوا 

.دوب دهاوخ  وپسلیم  راک  رد  یگرزب  زایتما  هلئسم  نیا  نم  داقتعا  هب  .دوب  شخب  تیاضر  تفرگ و  تروص  يراج  هام 

: دنک یم  فیصوت  ار  يولهپ  اب  وپسلیم  هیئوژ 1926  تاقالم 8  سپس  پیلیف 

نادنچ ار  عوضوم  ًاعطق  وپسلیم  رظن  زا  دنچ  ره  دوب ، بغار  دروخرب و  شوخ  هاش 
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وگتفگ نیا  هصالخ  همادا ، رد  .دوب  هدش  مرگرـس  وپـسلیم  ياه  فرح  ندینـش  زا  دشاب  عاضوا  نارگن  هکنآ  زا  رتشیب  هتفرگن و  يدج 
تکلمم ياه  هیلام  تیعضو  ات  تسا  هدرک  رادید  ياضاقت  هک  تفگ  وپسلیم  .دمآ  دهاوخ  تسا  هتفرگ  رارق  نم  رایتخا  رد  هک  روطنآ 

هدـننک دـیماان  رایـسب  تهج  کی  زا  عاضوا  نیا ، دوجو  اب  .دـناسرب  ضرع  هب  تسا  شخب  تیاـضر  رایـسب  تاـهج  يرایـسب  زا  هک  ار 
هیلام ترازو  هک  تفگ  وپسلیم  رتکد  .دنک  یثنخ  تسا  هداد  خر  وا  یتسرپرس  نامز  رد  هک  ار  ییاه  تفرشیپ  مامت  دناوت  یم  و  تسا ،

صیـصخت هناخ  ترازو  نیا  هب  روشک  هنازخ  زا  کنیا  مه  هک  يرابتعا  مغر  یلع  درادن ؛ یعالطا  چـیه  گنج  ترازو  ياه  هنیزه  زا 
دشر هب  ور  ًامئاد  نوشق  هجدوب  يرسک  هدشن ، ماجنا  مه  يا  یـسرباسح  چیه  تسا و  تکلمم  عبانم  زا  رتشیب  هک  يرابتعا  تسا ، هتفای 

هک ار  یتایلام  دراوم ، یخرب  رد  دنریگ و ، یم  لوپ  مدرم  زا  فلتخم  تالایا  رد  نوشق  ناهدنامرف  هک  تسین  هدیشوپ  یـسک  رب  تسا ؛
لاح نیا  اـب  یلو  دـنوش ؛ یم  نآ  ذـخا  عناـم  اـی  دـننک و  یم  يروآ  عمج  ناهدـنامرف  نیا  دـسرب  هیلاـم  ترازو  تسد  هب  تسیاـب  یم 

هب ناـیماظنریغ  نیب  رد  يداـیز  یتیاـضران  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هداـتفا  قیوعت  هب  هک  تسا  يدـیدم  تدـم  نوشق  قوـقح  تخادرپ 
دناوت یم  هکلب  دزادنیب ، رطخ  هب  ار  روشک  یلام  تیعـضو  يدج  روط  هب  دناوت  یم  طقف  هن  تیعـضو  نیا  هکنیا  و  تسا ؛ هدـمآ  دوجو 

هناخ ترازو  ریاس  دننامه  زین  گنج  ترازو  هجدوب  تخادرپ  هک  تساوخ  هاش  زا  هنارصم  وا  اذل  دهاکب ؛ ًادیدش  زین  هاش  تیبوبحم  زا 
هدز تمهت  شناهدنامرف  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نئمطم  ًالماک  هک  داد  خـساپ  هاش  .دریگ  تروص  هیلام  ترازو  رظن  تحت  تلود  ياه 

دش و دنهاوخ  رانکرب  دنوش  هتخانش  رصقم  هک  یناسک  دریگب و  تروص  هنیمز  نیا  رد  یتاقیقحت  ات  تسا  هداد  روتسد  ًاصخـش  وا  .دنا 
سیئر ینابناهج ...]  ] ازریم هللا  ناما  لارنژ  دراد  دـصق  هک  درک  هراشا  سپـس  وا  .تفرگ  دـنهاوخ  ار  اهنآ  ياج  ینانیمطا  لباق  نارـسفا 

تفگ دیاب  دشاب ، هتشاد  تحـص  هاش  هتفگ  رگا  حیـضوت :  ) .دتـسرفب رهـش  نیا  هب  دهـشم  عاضوا  یـسررب  يارب  ار  برح  ناکرا  قباس 
كدنا تالیـصحت  زا  يادـج  تسا ، راجاق  هکرت  مخت و  زا  هک  ازریم  هللا  ناما  .تسا  هدرک  باختنا  راک  نیا  يارب  ار  یفیعـض  صخش 

زا رتشیب  رایـسب  نوشق  جراخم  دـناد  یم  هک  دوزفا  هاش  .درادـن ) ار  يراک  نینچ  ماجنا  ییاراک  ناوت و  هجوچیه  هب  هسنارف ، رد  یماـظن 
صیصخت نآ  هب  هیلام  ترازو  هک  تسا  يرابتعا 
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نویلیم ود  زا  شیب  ییاهنت  هب  هک  تساپورا  زا  تاحیلست  دیرخ  ترورـض  لیالد  نیا  زا  یکی  و  دراد ، يددعتم  لیالد  هک  تسا ، هداد 
، دـنک ییوج  هفرـص  هداد و  ماجنا  یتاحالـصا  دراد  ناکما  اج  ره  هدرک  یعـس  دـنچ  ره  هک  تفگ  هاش  .تسا  هتـشادرب  هنیزه  ناـموت 

ریاس زا  نوشق  ياه  هنیزه  دبای و  شیازفا  نوشق  هجدوب  هک  هدرک  داهنشیپ  یلو  تسین ؛ یفاک  یلعف  یصیصخت  غلابم  هک  تسا  هتفایرد 
نوشق يارب  یفاضا  هجدوب  نیمأت  يارب  هک  یهار  اهنت  .دشاب  نکمم  يراک  نینچ  دـنک  یمن  رکف  هک  تفگ  وپـسلیم  .دوش  نیمأت  عبانم 

، هتفای صاصتخا  نهآ  هار  تخاس  هب  ًالبق  هک  تسا  ياچ  دنق و  راصحنا  ياهدمآرد  زا  هدافتـسا  ای  و  ماو ، ياطعا  دسر  یم  شنهذ  هب 
زا کی  ره  زا  هدافتـسا  تسا - هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یلم  فراـصم  رگید  یمومع و  شزومآ  يارب  هک  تسا  یهوجو  زا  هدافتـسا  اـی  و 

صخـش وا  نامگ  هب  هکنیا  رب  هوالع  درک ؛ دهاوخن  بیوصت  ار  يزیچ  نینچ  يو  رظن  زا  هک  تسا  سلجم  بیوصت  دـنمزاین  عبانم  نیا 
تفگ هاش  گنج ، ترازو  هجدوب  رب  هیلام  ترازو  ياه  تراظن  لامعا  داهنـشیپ  اب  طابترا  رد  .دوب  دـهاوخن  راـک  نیا  قفاوم  مه  هاـش 
عبانم راشف  هاـش  روظنم  هک  دوب  نیا  وپـسلیم  طابنتـسا  .تسین  ارجا  لـباق  ًـالعف  يرما  نینچ  دوجوم  یـسایس  تالکـشم  هب  هجوت  اـب  هک 

هاش هب  نوشق  هنامرحم  شرازگ  نداد  ناشن  ياجب  وپـسلیم  هکنیا  زا  یتموصخ ، هنوگچیه  نودب  وگتفگ ، نایاپ  رد  هاش  .تسا  یجراخ 
يو صخش  راضحتسا  هب  ًامیقتسم  ار  ییاه  شرازگ  نینچ  هدنیآ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  فسأت و  زاربا  تسا  هداد  ناشن  ارزو  هب  ار  نآ 

میـسرت و يا  همانرب  بلاق  رد  نوشق  یلام  عبانم  دوبهب  روظنم  هب  ار  شیاهداهنـشیپ  هک  درک  داهنـشیپ  وپـسلیم  هب  هاش  نایاپ  رد  .دناسرب 
یلام تیلوئـسم  سح  نودـب  يدرف  هاش  وا  رظن  زا  هک  درک  هراشا  هاش  اب  شیاهوگتفگ  لقن  ماگنه  هب  وپـسلیم  رتکد  ...دـنک  وا  میلـست 

داتـشه شا  یناتـسبات  هاگتماقا  غاب  اه و  نامتخاس  يزاسزاب  ریمعت و  يارب  ًاریخا  هاش  هک  دـش  رکذـتم  طابترا  نیمه  رد  وپـسلیم  .تسا 
ًانوناق هجو  نیا  زا  ناموت  رازه  شش  طقف  یلو  دزادرپب ، ار  هنیزه  نیا  هک  دش  هتـساوخ  هیلام  ترازو  زا  .تسا  هدرک  جرخ  ناموت  رازه 
لاوما ریخا  لاس  دـنچ  رد  اه  شرازگ  قبط  و  دـنک ، یم  تفایرد  تلود  زا  ناموت  رازه  لهچ  هناـیهام  هاـش  .دوب  ترازو  نآ  هدـهع  هب 

ریثأت شنانخـس  یلو  داد ، شوگ  شتاحیـضوت  هب  ییورـشوخ  اب  هاش  دنچ  ره  هک  دـنک  یم  نامگ  وپـسلیم  .تسا  هدروآ  درگ  یناوارف 
ياهدمایپ تیمها و  ًاعقاو  وا  .تسا  هتشاد  هاش  رب  یکدنا  رایسب 
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رد .دهدب  تبسن  اه  یسیلگنا  شالت  هب  ار  شناتـسود  قوثو و  ندمآ  راک  يور  تسا  لیام  یلو  دناد ، یمن  ار  يراج  یـسایس  عاضوا 
و دشاب ، هاش  اب  شیوگتفگ  هدننکدیماان  تارثا  رطاخب  يا  هزادـنا  ات  ینیبدـب  نیا  دـیاش  ...دیـسر  یم  رظن  هب  نیبدـب  يردـق  وا  عومجم 

.درادن یبوخ  ینامسج  تیعضو  اهزور  نیا  دنک و  یم  راک  دح  زا  شیب  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مه  دیاش 

: تشاذگ نایم  رد  ینابیش  هللا  بیبح  لارنژ  اب  ار  عاضوا  سپس  پیلیف 

نطو رظن  زا  رسفا  نیا  .مدرک  تبحـص  برح ، ناکرا  سیئر  ینابیـش ، هللا  بیبح  لارنژ  اب  يراج  هام  مهدزیـس  مهدزای و  ياهزور  رد 
رد یـشوک  تخـس  تقادـص و  هب  وا  .تسا  نوشق  نارـسفا  نیرت  دامتعا  لباق  نیرتاراک و  زا  هداز  یقت  ءالع و  نایاقآ  نوچ  یناتـسرپ 

شیپ هام  هس  دودـح  رد  برح  ناکرا  تسایر  هب  وا  باصتنا  زا  یعقاو  نابلط  حالـصا  همه  و  دراد ، ترهـش  نوشق  هب  طوبرم  لـیاسم 
وا مدقتعم  مراد و  هقالع  درم  نیا  هب  نم  .ملاحشوخ  رایـسب  دمآ ، مهارف  ینابیـش  لارنژ  اب  وگتفگ  تصرف  هک  نیا  زا  .دندرک  لابقتـسا 

ناراشتسم تامحز  ًاصخش  وا  .دنک  ضارتعا  هاش  هب  تسا  روشک  تلود  ررض  هب  هک  یلیاسم  اب  طابترا  رد  دناوت  یم  هک  تسا  یـسک 
ار شا  یصخش  رظن  نامیاه  تبحـص  لالخ  رد  .دنراد  یهباشم  ساسحا  زین  ناریا  مدرم  هاش و  هک  تفگ  دوتـس و  ار  ییاکیرمآ  یلام 

رفاو هقالع  ًاتحارـص  لارنژ  .مدـش  ایوج  دوب  هدـش  رکذ  نآ  رد  هک  یتاحالـصا  يارجا  ناکما  وپـسلیم و  هنامرحم  تشادداـی  دروم  رد 
، تسا تسرد  ًاساسا  تسا  هدـش  میـسرت  نآ  رد  هک  یتیعـضو  هک  تفگ  تشاددای ، هب  هراشا  اب  وا  .درک  زاربا  عوضوم  نیا  هب  ار  دوخ 
یلاـم و عباـنم  هک  تشادـن  ربـخ  وا  زا  رتـهب  سک  چـیه  .دـیمان  تقیقح  زا  رود  هنافـصنمریغ و  رایـسب  ار  شرازگ  تاـکن  یخرب  یلو 

نیا اب  .دراد  زاین  شیاه  هخاش  زا  يرایـسب  رد  یـصصخت  ياه  کمک  هب  نوشق  لک  هکنیا  تسا و  صقان  هزادنا  هچ  ات  نوشق  نامزاس 
رد ار  دوخ  وا  .درک  راذـگاو  هیلام  ترازو  هب  ار  نوشق  یلام  عباـنم  رب  تراـظن  یلعف  طیارـش  رد  ناوت  یمن  يرایـسب  لـیالد  هب  لاـح ،
هب دناوت  یم  هن  دهاوخ و  یم  هن  هاش  نونکا  هک  داد  لماک  نانیمطا  نم  هب  اما  دـهدب ، حیـضوت  ار  لیالد  نیا  هک  تسناد  یمن  یتیعقوم 

یناریا تاماقم  هک  میوگب  وا  هب  منالوبقب و  وپـسلیم  رتکد  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تساوخ  نم  زا  هژیو  هب  وا  .دـهد  رد  نت  یمادـقا  نینچ 
نامز رد  هک  دنراودیما  و  دنهد ، یم  ماجنا  دشاب  نکمم  هک  يراک  ره  یلعف  عاضوا  دوبهب  يارب  دنراد 
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ات یـسایس  تالکـشم  ما  هدینـش  هک  مدرک  هراشا  ...دـننک  میظنت  اه  هناخ  ترازو  رگید  دـننامه  مه  ار  نوشق  هجدوب  دـنناوتب  بساـنم 
ًاعقاو هک  تفگ  نم  هب  بجعت  لامک  رد  .دیآرد  يا  هجدوب  ياه  تراظن  تحت  نوشق  یلام  عبانم  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  يا  هزادـنا 

رد نوشق  لومـش  فلاخم  مه  یجراخ  ياه  تردـق  هک  تخاس  هجوتم  ارم  شتاملک  ات  شراتفر  اب  رتشیب  لارنژ  ...تسا  روطنیمه  مه 
زا ًـالماک  نونکا  وپـسلیم  رتکد  هک  میوگب  مناوت  یم  ...اـکیرمآ  یلاـم  ناراشتـسم  فلاـخم  مه  دنتـسه و  تکلمم  هجدوب  بوچراـچ 

تـشاددای رد  جردنم  تاحالـصا  ماجنا  رد  ریخأت  ترورـض  ای  نوشق و  تالکـشم  هب  تبـسن  یمهوت  چـیه  وا  .تسا  هاگآ  تیعـضو 
هدوب قفوم  راـک  نیا  رد  ًارهاـظ  و  دـنک ، نشور  یبوخ  هب  تلود  هاـش و  يارب  ار  ینونک  تیعـضو  هک  تساوخ  یم  وا  .درادـن  همیمض 

(1) .تسا

نوشق داسف  هرابرد  وپسلیم  شرازگ 

سالتخا هدرتسگ ، داسف  زا  دوخ  شرازگ  رد  وا  .دوب  هدش  هیهت  اهرطس  نیب  هلـصاف  نودب  یچنیا و  هحفص 14  رد 69  وپسلیم  شرازگ 
نیسحت هدناوخ و  وا  ياهدرواتسد  نیرتگرزب  زا  ار  نآ  لیکشت  هک  ناخ ]  ] اضر یلم » شترا   » .دهد یم  ربخ  نوشق  نارـسفا  يذاخا  و 

توا رد  ییورین  نینچ  یـشاپورف  لیلد ، نیمه  هب  .درک  یم  لواـپچ  ار  تلم  هک  دوب  يرگ  لاغـشا  شترا  نوچمه  عقاو  رد  دـنا ، هدرک 
لاس لیاوا  رد  .ما  هدرک  هئارا  اجنیا  رد  ار  شرازگ  نیا  زا  يا  هصـالخ  .دـشاب  هتخاـس  بجعتم  ار  یـسک  دـیابن  هیروـف 1979  1941 و 

زا یخرب  ذـخا  رایتخا  نوشق  ياه  هنیزه  تخادرپ  روظنم  هب  ناـخ ]  ] اـضر دوب ، ارزولا  سیئر  هلودلاریـشم  هک  یتدـم  لوط  رد  ، 1922
رد وپـسلیم  دورو  زا  سپ  .درک  اه  تایلام  نیا  يروآ  عمج  هب  مادـقا  ًاسار  وا  عوبتم  هناخترازو  بلـس و  هیلام  ترازو  زا  ار  اه  تاـیلام 

نیمأت ار  گنج  ترازو  هجدوب  دوب  رارق  هک  دش  راذگاو  هیلام  ترازو  هب  ًاددـجم  ییاه  تایلام  نینچ  يروآ  عمج  قح  ربماون 1922 ،
هراـبرد صحفت  قیقحت و  راـیتخا  سلجم  ربتکا 1907 ، بوصم 7  یـساسا ، نوناق  ممتم  ساسا  رب  هک  دـنک  یم  هراشا  وپـسلیم  .دـنک 

هلاس ره  دنفظوم  اه  هناخ  ترازو  مامت  لک  یسرباسح  نوناق  ساسا  رب  نینچمه  و  دراد ، ار  يا  هناخ  ترازو  ره  هجدوب 

يالوج 1926. خروم 13  ، 891.51A/325 هرامش 129 ، همیمض ، پیلیف و  شرازگ  - . 1
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هزاجا هدز و  زابرـس  یتاـعالطا  نینچ  راـشتنا  زا  گـنج  ترازو  .دـننک  هئارا  سلجم  هب  رـشتنم و  ار  دوخ  دـیاوع  اـه و  هنیزه  شرازگ 
ًالومعم دنراد  هدـهع  رب  ار  یمومع  هوجو  تیلوئـسم  هک  یناسک  : » دوب هدادـن  شا  یلام  عبانم  هرابرد  ار  یـصحفت  قیقحت و  هنوگچیه 

.دنبای ییاهر  یلامتحا  نظءوس  تیلوئسم و  نیگنس  راب  زا  ات  دوش  یسرباسح  یـسررب و  ناشیاه  باسح  هک  دننک  یم  اضاقت  دنلیام و 
ار دوخ  هدـش ، هک  مه  لیلد  کی  نیمه  هب  طقف  دـننک ، یم  تلفغ  راک  نیا  زا  ای  يراددوخ و  ناشیاه  باسح  شرازگ  زا  هک  یناسک 

نوناق حیرص  صن  مغرب  ...دنک  ناهنپ  ار  شیاه  باسح  راکتسرد  درف  کی  هک  درادن  یلیلد  .دنهد  یم  رارق  دیدش  نظءوس  ناظم  رد 
هدهع رب  ار  شتیلوئـسم  هک  یتفگنه  غلابم  دروم  رد  دنا  هتـساوخن  ای  هتـسناوتن  نونکات  نوشق  یلام  ناریدم  ررکم ، ياه  تساوخرد  و 
تـسد هک  درادـن  یبجعت  نیارباـنب  .تسا  هتخاـس  راد  هشدـخ  ار  نوشق  راـبتعا  تیثـیح و  هلئـسم  نیا  .دـنهدب  یحیـضوت  چـیه  دـنراد 

رد دیاب  نوشق  ِدوخ  رطاخ  هب  دـشاب ، هتـشادن  مه  يرگید  لیلد  رگا  یتح  .دنـشاب  هدـش  سالتخا  هب  نونظم  نوشق  هجدوب  ناراکردـنا 
زا .دراد  یبوخ  یـسرباسح  ماظن  نوشق  هک  دـنا  هداد  نانیمطا  نم  هب  .دوش  زاغآ  نآ  هوجو  باسح  هب  یگدیـسر  ( 1926  ) لاس 1305

يرظن متـسین  رداق  تسا ، هدـیدن  اهنآ  زا  یـشرازگ  نونکات  هیلام  ترازو  زا  يدـنمراک  یتح  ای  يرگید ، سرزاب  ره  ای  نم ، هک  اـجنآ 
دـب و رایـسب  گنج  ترازو  یـسرباسح  عاضوا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نم  تاعالطا  مامت  لاح ، نیا  اـب  .مهدـب  هراـب  نیا  رد  یعطق 

یتیلوئسم چیه  ًابیرقت  هناخ  ترازو  نیا  دب ، هچ  دشاب و  بوخ  گنج  ترازو  يرادباسح  ماظن  هچ  لاح ، ره  رد  .تسا  هدننک  سویأم 
ار یمومع  هوجو  تیلوئـسم  هک  يا  هناخ  ترازو  ای  ماقم  هک  تساـنعم  نادـب  يریذـپ  تیلوئـسم  يرادـباسح و  اریز  دـنک ، یمن  لوبق 

زین اه  باسح  مامت  هکلب  دراد ، هاگن  ار  هطوبرم  دنـس  اب  اه  تخادرپ  اه و  تفایرد  همه  زا  یقیقد  لـماک و  هقباـس  دـیاب  طـقف  هن  دراد 
« .دوش لرتنک  یسررب و  هناگادج  ماقم  کی  يوس  زا  دیاب 

: درک حیرـشت  ار  ناش  هنایلاس  هجدوب  همانرب  هیهت  دـیدج  هویـش  هناخ  ترازو  هیلک  هب  يا  همانـشخب  لاسرا  اب  وپـسلیم  ربتکا 1925 ، رد 
همانـشخب نیا  هب  نوشق ، يرادباسح  لک  سیئر  ییالع ، گنهرـس  خساپ  یلو  دـنتفریذپ ، ار  حرط  نیا  رگید  ياه  هناخ  ترازو  هیلک  »

ترازو هجدوب  هب  هجدوب  همانرب  هیهت  ياه  هویـش  اب  طاـبترا  رد  امـش  هرامـش 24149  همان  هک  ییاجنآ  زا  : » دوب هناـبدؤمریغ  بیجع و 
همانرب هیهت  رد  دادرارق  قبط  بناـجنیا  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اـب  .ددرگ » یم  تدوع  قوف  هماـن  هلیـسونیدب  دوش  یمن  طوبرم  گـنج 

، تلود هجدوب 
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دـصق هب  گنج  ترازو  بیجع  عضوم  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  مراد ، مات  رایتخا  تسا ، هیلاـم  ترازو  بیوصت  هب  طونم  نآ  يارجا  هک 
رد هک  میوگب  دـیاب  عضوم ، نیمه  هب  هجوت  اب  و  دـشاب ، هدـش  ذاختا  بناجنیا  اب  نآ  هطبار  دوبهب  اـی  هناـخ و  ترازو  نآ  هجدوب  دوبهب 

هدرکن یتبحـص  منارایتسد  زا  کیچیه  ای  هدـنب و  اب  هناخ  ترازو  نیا  هجدوب  هرابرد  زین  گنج  ترازو  ماقم  کی  یتح  يراج ، لاـس 
تأیه دورو  نامز  زا  : » دنک یم  رکذ  هنومن  ضحم  ار  یماقرا  رامآ و  سپس  وپسلیم  .تسا » هدننک  سویأم  هتبلا  مهم و  رایسب  هک  تسا 

نیا .تسا  هدوب  ریغتم  لاس  رد  ناـموت  ات 9400000  ناموت  زا 9000000  یلک و  هجدوب  کی  ًافرـص  گـنج  ترازو  هجدوب  ناریا ، هب 
هنازخ لحم  زا  ناریا  هب  تأیه  دورو  نامز  زا  هک  ییاه  تخادرپ  لـک  نازیم  و  میا ، هدرک  تخادرپ  لـماک  روط  هب  هلاـس  ره  ار  هجدوب 

هتخادرپ ار  گنج  ترازو  بوصم  تارابتعا  اـهنت  هن  اـم  .تسا  ناـموت  رب 32000000  غلاـب  هتفرگ  تروص  گـنج  ترازو  هب  روشک 
غلابم عقاو  رد  اه ، تخادرپ  قیوعت  هب  نام  لـیامت  مدـع  نینچمه  گـنج و  ترازو  یلاـم  شرازگ  تفاـیرد  مدـع  لـیلد  هب  هکلب  میا ،

يا هراشا  هاگچیه  هناخ  ترازو  هک  میا  هدرک  تخادرپ  نآ  هب  یـسنج  يدـقن و  تروص  هب  هناخ  ترازو  تارابتعا  رب  دازاـم  یتفگنه 
باـسح و چـیه  نوشق  ياـه  هنیزه  ...تسا  يراـک  نینچ  ماـجنا  هب  فظوم  نوناـق  قباـطم  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرکن  نآ  تدوع  هب 
هب نوشق  قوقح  تخادرپ  دراد ، هجدوب  يرـسک  نوشق  دـنور ، یم  ردـه  دـنوش و  یم  هداد  صیـصخت  اجبان  تارابتعا  درادـن ، یباتک 

یمن ساسحا  یلام  لیاسم  تباب  یتیلوئسم  عون  چیه  اراکـشآ  نوشق  نارـسفا  تسا ، هدش  رابنلت  مه  يور  نوشق  نوید  هداتفا و  قیوعت 
هب ای  دنزیر و  یم  دوخ  بیج  هب  ار  ینوناق  ياه  تایلام  ناش  یـصخش  ياه  یبلط  هاج  یـضرف و  ياهزاین  ندروآرب  يارب  اهنآ  دـننک ،

یگتفشآ هک  تسا  دب  يردقب  عاضوا  ...دنهدب  لوپ  ناشدوخ  رایتخا  هب  هک  دنهاوخ  یم  مدرم  زا  ای  و  دننک ، یم  يذاخا  مدرم  زا  روز 
دیدهت زین  ار  روشک  یمومع  عبانم  تابث  هکلب  دیآ ، یم  رامـش  هب  گنج  ترازو  ِدوخ  يارب  يدج  یلکـشم  طقف  هن  نوشق  یلام  روما 

دـنهدب و سپ  باسح  ناش  یتفایرد  هوجو  مامت  اب  طابترا  رد  دـنفظوم  اه  هناخ  ترازو  هیلک  ناریا  نیناوق  هب  انب  دـنچ  ره  ...دـنک  یم 
ترازو میلست  یشرازگ  چیه  گنج  ترازو  ییاکیرمآ  ناراشتسم  دورو  خیرات  زا  دنزاس ، رـشتنم  ار  ناشیاه  باسح  شرازگ  هنایلاس 
نویلیم رب 32  غلاب  کـنیا  مه  هک  یغلبم  هنیزه  هوحن  هراـبرد  یتاـعالطا  هنوگچیه  اـی  و  تسا ، هدادـن  ناـشن  نآ  هب  اـی  هدرکن و  هیلاـم 

و هدرک ، هتفایرد  لک  يراد  هنازخ  زا  مدرم  زا  هذوخأم  ياه  تایلام  لحم  زا  ار  نآ  و  دوش ، یم  ناموت 
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ترازو .تسا  هدادـن  رارق  هیلام  ترازو  رایتخا  رد  هدرک ، هنیزه  تفایرد و  اـی  ذـخا  ینوناـقریغ  تروص  هب  هک  یناـموت  اـه  نویلیم  اـی 
هاگن هنامرحم  ار  دوخ  یلام  روما  ات  تسا  هدیـشوک  هراومه  هکلب  هدرکن ، هئارا  دوخ  ياه  باـسح  هراـبرد  یـشرازگ  طـقف  هن  گـنج 
دوبن یجراـخ و  ياـه  یـسرزاب  تراـظن و  نادـقف  هب  هجوت  اـب  ...تسا  ماـهتا  ّنظ و  ثعاـب  هشیمه  یلاـم  روـما  رد  يراـکناهنپ  .دراد 

هب هتفای و  صیـصخت  اجبان  نوشق  لوپ  یتفگنه  غلابم  هک  تسین  یعطق  ایآ  نـالک ، غلاـبم  یلک  تفاـیرد  و  یـسرباسح ، يرادـباسح و 
، یـصخش دـصاقم  فرـص  گنج  ترازو  هوجو  زا  یغلابم  .دـننک  یم  دـییأت  ار  هلئـسم  نیا  دـهاوش  مامت  هنافـسأتم  تسا ؟ هتفر  ردـه 
زا تیاکح  دهاوش  همه  .تسا  هتفر  رده  هب  تیافک  یب  یلام  ناریدم  تسد  هب  زین  یغلابم  و  هدـش ، يرورـضریغ  روما  فرـص  یغلابم 
رد دوجوم  یتیافک  یب  فارسا و  داسف و  زا  رتشیب  بتارم  هب  نوشق  یلام  عبانم  تیریدم  رد  یتیافک  یب  فارـسا و  داسف ، هک  دراد  نآ 

يدایز یکیزیف  تردـق  قوف  هناخ  ترازو  هک  ییاجنآ  زا  ...تسا  یلام  ناراشتـسم  دورو  ماـگنه  هب  ناریا  تلود  یمومع  ياـه  هیلاـم 
یبجعت تسا ، توافت  یب  نوناق  هب  تبـسن  و  دریگب ، مدرم  زا  یفاضا  یغلابم  دـناوت  یم  دـهاوخب  تقو  ره  دـنک  یم  ساـسحا  و  دراد ،
هتـشادن هجدوب  رد  ییوج  هفرـص  اـه و  فارـسا  نیا  زا  يریگولج  يارب  يدـصق  اـی  لـیامت و  چـیه  نوشق  ناگدـننک  هرادا  هک  درادـن 

« .دنشاب

تکلمم هنازخ  زا  هوجو  تخادرپ  : » دندوب هتفرگن  قوقح  هک  دوب  اههام  نازابرـس  دش ، یم  هدـیدزد  لوپ  یتفگنه  غلابم  هک  یلاح  رد 
ار یتـفگنه  غلاـبم  نوشق  ياـه  هقوعم  نوید و  دـنا ؛ هتفرگن  قوقح  نازابرـس  تسا ؛ هداـتفا  قیوعت  هب  تـالایا  رد  نوشق  ناهدـنامرف  هب 
رد زین  ار  روشک  تینما  یتح  و  تسا ، شترا  هیحور  رابتعا و  يارب  يدج  يدیدهت  نوشق  قوقح  نداتفا  قیوعت  هب  .دـهد  یم  لیکـشت 

طابـضنا مظن و  دتفا ، یم  قیوعت  هب  ای  دوش و  یم  تخادرپ  مظنمان  روط  هب  اهزابرـس  قوقح  هک  یماگنه  .دـهد  یم  رارق  رطخ  ضرعم 
رد یماظن  ناهدنامرف  .دوب  دنهاوخ  نآ  يارب  يدیدهت  ناشدوخ  ًالامتحا  دنشاب  تکلمم  ظفاح  هکنیا  ياجب  هدش و  فیعـضت  اهنآ  رد 

هدعاسم ياضاقت  اب  رگا  دننک و  یم  ماو  هدعاسم و  تساوخرد  یلام  نارومام  زا  ناش  قوقح  نداتفا  قیوعت  هب  یپ  رد  فلتخم  تالایا 
زا نینچمه  وپـسلیم  .دـنریگ » یم  مدرم  ای  یلام و  ياه  سناژآ  زا  روز ] هب   ] ار ناشزاین  دروم  لوپ  ًالامتحا  دوشن ، تقفاوم  اهنآ  ماو  اـی 
هب هینما  ای  هیمظن  قاحلا  جراخم  ریظن  یماظن  ياه  هنیزه  نیمأت  هب  اهنآ  ندرک  راداو  یماـظنریغ و  تارادا  رب  راـشف  لاـمعا  جـیار  هیور 

رد دیوگ ، یم  نخس  گنج  ترازو 
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ياه هنیزه  هک  تسا  نیا  رت  يدج  هلئـسم  لاح  نیا  اب   » .دوب هدش  هدناجنگ  هلخاد  ترازو  هجدوب  رد  ییاهراک  نینچ  هنیزه  هک  یلاح 
ترازو تارابتعا  زا  ریغ  یتارابتعا  لحم  زا  اه و  هناخ  ترازو  ریاس  رب  راشف  اب  شیب  مک و  دنتـسه  یماظن  ًاتدـمع  هک  يرگید  ددـعتم 
هجدوب هکنیا  رگم  مرادـن ، يداقتنا  چـیه  گنج ، ترازو  هب  نارهت  هینما  هیمظن و  قاحلا  اب  طاـبترا  رد  ًـالثم  .دـنا  هدـش  نیمأـت  گـنج 

؛ تسا ددـعتم  هناگادـج  ياـه  هنیزه  يور  رب  ًاصخـشم  مدـیکأت  ...دوش  هدـناجنگ  هلخاد  ترازو  هجدوب  رد  دـیابن  رگید  نارهت  هیمظن 
طوطخ سیـسأت  هب  فارگلت  تسپ و  ترازو  ندرک  راداو  گنج ؛ ترازو  هب  یماظنریغ  هناخ  ترازو  کی  ثاثا  هینبا و  لاـقتنا  ًـالثم ،

زا یماظن  ياه  نابهگن  هب  ایازم  قوقح و  تخادرپ  یماظن ؛ روما  هنیزه  نیمأت  هب  هماـع  دـیاوف  ترازو  ندرک  راداو  یماـظن و  فارگلت 
يولهپ کناب  شترا و  هنازخ  تکارش  اه ؛ يرادرهش  ریاس  نارهت و  يرادرهـش  هجدوب  فارحنا  یماظنریغ ؛ ياه  هناخ  ترازو  هجدوب 
يزادنا تسد  اپورا ؛ هب  یماظن  نایوجشناد  مازعا  روظنم  هب  هژیو  رابتعا  لیصحت  هلـصاح ؛ دوس  میـسقت  الاک و  رفاسم و  همان ، لمح  رد 

هک دـنک  یم  شاف  وپـسلیم  ...نآ » ریاظن  و  نآ ، لحم  زا  یماـظن  ياـه  هنیزه  تخادرپ  هبقرتم و  ریغ  ثداوح  يارب  تلود  تاراـبتعا  هب 
سرام خـیرات 21  رد  کناب  نیا  .دراد  قلعت  ناخ ]  ] اـضر صخـش  هب  هک  تسا  هدـش  يولهپ » کـناب   » سیـسأت فرـص  نوشق  قوقح 
کناب راتخاس  زا  : » دوب هدـش  نیمأـت  نوشق  قوقح  لـحم  زا  نآ  دـصرد  هک 60  دـش  سیـسأت  ناموت  نویلیم  هیلوا 5  هیامرـس  اب   1925

کی مکح  رد  ای  و  گنج ، ترازو  هب  هتسباو  تاسـسؤم  زا  یکی  ای  دوب  دهاوخ  یـصوصخ  هسـسؤم  کی  ایآ  هک  تسین  نشور  زونه 
روظنم هب  نوشق  يرمتـسم  زا  هدافتـسا  تسا ، یـصوصخ  هسـسؤم  کی  کناب  نیا  رگا  .درک  دـهاوخ  تیلاعف  یتلود  لقتـسم  هسـسوم 

رارق زا  یلو  .دـنوش  يرادـهگن  لک  يراد  هنازخ  رد  دـیاب  یمومع  هوجو  مامت  نیناوق ، ساـسا  رب  .تسا  ینوناـقریغ  نآ  ماهـس  نیمأـت 
ینوناقریغ زین  يراک  نینچ  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  یلیلد  نامه  هب  .دوش  یم  يرادهگن  يولهپ  کناب  رد  نارهت  يرادرهش  هوجو  مولعم 

هجدوب لحم  زا  هیلام  ترازو  هزاجا  نودب  دناوت  یمن  ینوناق  ظاحل  زا  شترا  هنازخ  دشاب ، تلود  هب  هتسباو  روکذم  کناب  رگا  .تسا 
، نیا رب  هوالع  .دنک  رداص  ار  يزوجم  نینچ  دـناوت  یمن  سلجم  هزاجا  بسک  نودـب  زین  هیلام  ترازو  و  دـهدب ، ماو  دارفا  هب  یمومع 

ناریا ياه  هیلام  لک  تیریدم  تیلوئـسم  ما ،] هدرک  ءاضما  ناریا  تلود  اب  هک  [ي  دادرارق بجوم  هب  .تسا  یلام  هسـسوم  کی  کناب 
بناجنیا تراظن  دییأت و  عالطا ، نودب  يولهپ ، کناب  تیلاعف  .تسا  نم  هدهع  رب 
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.تسا هدـناسر  ءاضما  هب  نارهت  نیقناخ - هداج  رد  یتسپ  ياه  هلومحم  لمح  يارب  يدادرارق  يولهپ  کناب  ...تسا  دادرارق  فالخرب 
هدش تخادرپ  گنج  ترازو  هب  یماظن  فادها  يارب  هک  یمومع  هجدوب  لحم  زا  یماظنریغ  دصاقم  يارب  تازیهجت  لیبموتا و  دیرخ 
چیه یتسپ  ياه  هلوسرم  لمح  دادرارق  زا  لـصاح  دـیاوع  هنیزه  هوحن  هراـبرد  نینچمه  .درادـن  ینوناـق  ههجو  چـیه  نم  رظن  زا  تسا 
دراو ییاکیرمآ  ناراشتسم  هک  ینامز  : » دنک یم  هراشا  يولهپ  کناب  هتفای  نامزاس  ياه  يذاخا  هب  نینچمه  وپـسلیم  .مرادن » یعالطا 

.دـندرک یم  لیزنت  رازاب  راجت  دزن  ار  دوخ  ياـه  هلاوح  ناریگب  يرمتـسم  .دوب  هداـتفا  قیوعت  هب  اـه  يرمتـسم  تخادرپ  دـندش ، ناریا 
هیور نیا  ًاروف  ام  .دـندرک  یم  تفایرد  ار  نآ  لماک  هجو  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـندرب و  یم  هیلام  ترازو  هب  ار  اـه  هلاوح  نیا  راـجت 
نیمه هب  ًالوصا  زین  يولهپ  کناب  تیلاعف  مراد  ربخ  هک  اجنآ  ات  .میدرک  فقوتم  دوب  دوس  رپ  شناراکردـنا  تسد  يارب  هک  ار  فالخ 

یم تخادرپ  ار  وا  قوقح  لیزنت  اب  زین  کناب  .دور  یم  کـناب  هب  تسا  هداـتفا  قیوعت  هب  اـم  دـنچ  شقوقح  هک  يزابرـس  .تسا  لاونم 
رد .دوش  یم  ارجا  دـنا  هتخورف  تاموزلم  شترا  هب  هک  یناسک  اـب  طاـبترا  رد  هیور  نیمه  .دور  یم  کـناب  بیج  هب  شدوس  هک  دـنک 

هنازخ نامه  ًالمع  هک  دـنور ، یم  يولهپ  کناب  هب  مه  اهنآ  .تسین  هنازخ  رد  یلوپ  چـیه  هک  دـنیوگ  یم  اـهنآ  هب  شترا  يراد  هنازخ 
يارب يا  هجدوب  شترا  رگا  هک  تسا  یهیدب  .دننک  یم  لیزنت  ار  ناشیاه  هلاوح  هک  دـنیوگ  یم  کناب  تاماقم  و  تسا ، شترا  يراد 
يارب یفاـک  هوجو  ًاملـسم  سپ  دراد ، هقوعم  ياـه  یهدـب  قوـقح و  لـیزنت  لـقن و  لـمح و  سیورـس  يزادـنا  هار  کـناب و  سیـسأت 
رایتخا رد  زین  ار  نارهت  ینار  سوبوتا  سیورـس  يولهپ ، کناب  لاس 1932 ، رد  .دراد » مه  شا  هقوعم  ياه  یهدـب  قوقح و  تخادرپ 
ًابیرقت يا  هسـسؤم  کناب  نیا  : » دـهد یم  شرازگ  نینچ  کناب  تیکلام  دروم  رد  تراه ، .یـس  زلراچ  اـکیرمآ ، راـتخمریزو  .تفرگ 

رد ار  دوخ  دازام  دوس  هچرگا  زورما ، ...دش و  سیسأت  ناریا  یلعف  هاش  تردق  ندیـسر  جوا  هب  ياهلاس  لوط  رد  هک  تسا ، يداعریغ 
یماظن تیصخش  نانچمه  دهد ، یم  ماو  روشک  لخاد  یماظنریغ  صاخشا  هب  هدرک و  يراذگ  هیامرـس  نارهت  ینار  سوبوتا  سیورس 

(1)« .تسا کناب  یلصا  راد  ماهس  سیئر و  هاش  هک  تسا  نشور  و  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  شا  هیلوا 

ربتکا 1932. خروم 1  ، 891.516/61 هرامش 1240 ، تراه ، شرازگ  - 1
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رگید هدافتسا  ءوس  زا  ییاه  هنومن 

( لقاون  ) اه هداج  تایلام  اههارگرزب ، ضراوع  یماظنریغ ، ياـهالاک  تادراو  یکرمگ  ضراوع  تخادرپ  زا  نینچمه  گـنج  ترازو 
یتلود ياه  داهن  ریاـس  هب  قلعتم  كـالما  هراـجا  تباـب  نینچمه  هناـخ  ترازو  نیا  .درک  یم  يراددوخ  لـقن  لـمح و  ياـه  هنیزه  و 

یهیدـب نیاربانب ، ، » دوب هدرک  فاعم  اه  هنیزه  نیا  ماـمت  تخادرپ  زا  ار  دوخ  گـنج  ترازو  هک  اـجنآ  زا  .درک  یمن  تخادرپ  یغلبم 
« .دـسر یم  رظن  هب  هک  دـشاب  يزیچنآ  زا  رتـشیب  رایـسب  اـه ، هناـخ  ترازو  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  هناـخ ، ترازو  نیا  هجدوـب  هک  تـسا 

فراصم يارب  هک  ییاهالاک  تیفاعم ، نیا  ششوپ  تحت  : » دندوب فاعم  یکرمگ  ضراوع  تخادرپ  زا  زین  یتادراو  یماظن  تاموزلم 
نیا .دنتـشذگ  یم  كرمگ  زا  ضراوع  تخادرپ  نودـب  زین  دـندش  یم  دراو  ناشناتـسود  شترا و  نارـسفا  يارب  هکلب  دـندوبن  یماظن 

، دـننزب روشک  لخاد  هب  الاک  قاچاق  هب  تسد  دـننادب و  یـصاخ  زایتما  ياراد  ار  دوخ  قوف  نارـسفا  تسا  هدـش  ثعاب  هک  اه  تیفاـعم 
...دنتـسیاب نآ  لباقم  رد  دیدهت  راشف و  اب  یتح  دـننک و  يراددوخ  زین  یکرمگ  لومعم  تافیرـشت  ماجنا  زا  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  اهنآ 

هداد و رارق  شترا  نارـسفا  نیا  رایتخا  رد  تعفنم  بسک  يارب  یبوخ  تصرف  تردـق  زا  يرادروخرب  یکرمگ و  ضراوع  زا  تیفاعم 
هرقن قاچاق  هب  تسد  اراکشآ  روشک  یبرغ  ياهزرم  رد  شترا  نارـسفا  .تسا  هدرک  لوغـشم  الاک  قاچاق  هب  ار  اهنآ  دراوم  یخرب  رد 

نازابرـس نارـسفا و  ...تسا » هدـش  شرازگ  گنج  ترازو  هب  شترا  نارـسفا  طسوت  ـالاک  قاـچاق  زا  دروم  نیدـنچ  ًاریخا  .دـننز  یم 
يور زین  یماظنریغ  نارفاسم  الاک و  لمح  هب  جـیردت  هب  دـندرک ، یم  يراددوخ  يا  هداـج  ضراوع  تاـیلام و  تخادرپ  زا  هک  شترا 

زا اهنآ  رد  هدش و  لاسرا  گنج  ترازو  هب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياه  همان  زا  یمیجح  هدـنورپ  هیلام  ترازو  رد  : » دـندوب هدروآ 
هدش تیاکـش  دـننک  یم  يراددوخ  لقاون  هداج و  ضراوع  تخادرپ  زا  یماظنریغ  نارفاسم  الاک و  لماح  یماظن  ياه  ناوراک  هکنیا 

نارفاسم يارب  زین  تیفاعم  ياه  یهاوگ  ًاررکم  هکلب  دـنناد ، یم  فاـعم  ضراوع  تخادرپ  زا  ار  دوخ  طـقف  هن  یماـظن  نارـسفا  .تسا 
ار دوخ  هک  دـنا  هتـساوخ  یماظن  درف  زا  ضراوع  تفایرد  نارومأـم  هک  یماـگنه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  .دـنا  هدرک  رداـص  یماـظنریغ 

هاگتـسیا سیئر  یتـقو  زین  رگید  دراوـم  رد  .دـنا  هدرک  يراددوـخ  زین  يا  هداـس  تافیرــشت  نـینچ  ماـجنا  زا  دارفا  نـیا  دـنک ، یفرعم 
نارفاسم ضراوع  تخادرپ  نودب  هک  هتشاد  ار  یناوراک  روبع  زا  تعنامم  دصق  ای  هدیسرپ و  ار  نایماظن  مان  یضراوع 
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طقف نیرومأم  نیا  هک  یلاح  رد  دنا  هدش  هجاوم  متش  برض و  یتح  یشاحف و  زیمآ ، نیهوت  راتفر  اب  دندرک ، یم  اجباج  ار  یماظنریغ 
نادـنمراک زا  یکی  هب  ناخ  هللا  [ لضف ] لـسح لارنژ  نئوژ 1925 )  9  ) دادرخ 1304 هلمح 19  ناوتب  دـیاش  .دـندرک  یم  هفیظو  ماجنا 

لک هدنامرف  مولعم  رارق  زا  هک  روبزم  لارنژ  .تسناد  عون  نیا  زا  دروم  نیرت  حیقو  ار   (1) هدازسُو میهاربا  ازریم  مان  هب  نیوزق  رد  لقاون 
لقاون دـنمراک  هجیتن ، رد  هک  داد ، رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  میهاربا  ازریم  دوخ  هچناپط  اـب  تسا  لامـش  لقتـسم  گـنه  ياـهورین 

هام ود  ات  یلو  میتشاذگ ، نایرج  رد  ار  گنج  ترازو  ارجام  نیا  زا  سپ  هلصافالب  .دش  نامرد  رتکد و  ياه  هنیزه  لمحتم  حورجم و 
گنج ترازو  زا  ًاددـجم  هیوناژ 1926 )  6  ) يد 1304 خـیرات 14  رد  يا  همان  لاسرا  اب  تیاهن  رد  .میدرکن  تفایرد  یخـساپ  چـیه 

اهنآ : » هک دوب  نیا  یتامادقا  نینچ  هجیتن  و  .دـننک » ناربج  ار  تسیاشان  راتفر  نیا  لارنژ  صخـش  ای  هناخ و  ترازو  دوخ  هک  میتساوخ 
یم تایلام  يا  هدـع  زا  دـننیب  یم  هک  مدرم  و  دـننز ، یم  همطل  یلام  تاماقم  تیثیح  هب  دـننک ، یم  رابتعا  یب  ار  ینوناق  ياـه  تاـیلام 

قاچاق .دننک  یلاخ  هناش  نآ  تخادرپ  راب  ریز  زا  هدش  روط  ره  دنوش و  یم  مارتحا  یب  اه  تایلام  هب  دنتسه ، فاعم  يا  هدع  دنریگ و 
يارب يا  هدـننک  هارمگ  صخاش  هب  زین  اه  هجدوب  و  دوش ، یم  هتفـشآ  اه  باسح  دور ، یم  ناـیم  زا  اهدـمآرد  دوش ، یم  قیوشت  ـالاک 

شورف لوغـشم  یلاحـشوخ  لامک  رد  هدرک و  طبـض  ار  هقیتع  ءایـشا  يدایز  دادعت  شترا  نارـسفا  .دنوش » یم  لدبم  یعقاو  اه  هنیزه 
دیاب هفوشکم  هقیتع  ءایشا  اه و  هکس  همه  دوجوم  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  : » دهد یم  حرش  روطنیا  ار  عاضوا  وپـسلیم  .دندوب  اهنآ 

رس هفوشکم  ءایشا  یلو  .دوش » يرادهگن  تلود  هزوم  رد  دریگب و  رارق  هیلام  هماع و  دیاوف  ياه  هناخ  ترازو  كرتشم  تراظن  تحت 
، درونجب روباشین ، ياهرهـش  رد  هک  يا  هقیتع  ءایـشا  یمیدـق و  ياه  هکـس  اب  طابترا  رد  يددـعتم  ياـه  هماـن  : » دـندرواین رد  هزوم  زا 

زیچ چیه  .دش » لاسرا  گنج  ترازو  هب  دوب  هداتفا  یماظن  تاماقم  تسد  هب  هاشنامرک  ریالم و  سابع ، ردنب  نباکنت ، نادـمه ، تبرت ،
سپ تسا  هدـش  لقتنم  نآ  هب  ای  دراد و  رایتخا  رد  هک  یتلود  لاوما  هرابرد  یباسح  چـیه  گنج  ترازو  نیا ، دوجو  اـب  : » دوبن نوصم 

ای هدـناسر و  شورف  هب  ار  اـهنآ  زین  يدراوـم  رد  هکلب  تـسا ، هدرک  بحاـصت  تـلود  زا  يددـعتم  لاوـما  طـقف  هـن  شترا  .دـهد  یمن 
حرطم ار  اهنآ  شورف  داهنشیپ 

هداز سیو  میهارباازریم  - 1
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هجدوب رب  دازام  یغلاـبم  کـش  نودـب  تسا و  لـک  يرادـباسح  نیناوق  یـساسا و  نوناـق  فـالخرب  یلاوما  نینچ  شورف  .تسا  هدرک 
رجآ و شورف ، لباق  لوقنم  لاوما  اب  طابترا  رد  ًالثم  : » دنک یم  رکذ  ییاه  هنومن  وپـسلیم  .دنک » یم  گنج  ترازو  دـیاع  یـصیصخت 
رد یکیرتکلا  مزاول  هزوریف ؛ ياه  هسیک  هدوب ؛ يولهپ  ردنب  تاکرمگ  نامتخاس  يارب  هک  یحلاصم  و  نامیـس ، رجآ ، قارع ؛ رد  راولا 

؛ يولهپ رد  یتنزرب  ياهرداچ  نیوزق ؛ رد  ییانب  مزاول  هدـش ؛ هتفرگ  لیبدرا  یلحم  رازگراک  زا  هک  يا  هیثاثا  بابـسا و  كرت ؛ ناشود 
گنج ترازو  هک  ییازدـمآرد  تالغتـسم  دروم  رد  : » یتلود یـصوصخ و  تالغتـسم  شورف  بصغ و  اـب  طاـبترا  رد  .نآ » ریاـظن  و 
نیمارو ناردـنزام و  رد  یعتارم  هناخزابرـس ؛ تخاس  يارب  نالیگ  رد  ییاـه  نیمز  منک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  مناوت  یم  هدرک  بصغ 

؛ دابآرتسا رد  تسپ  رتفد  نامتخاس  جرک ؛ رد  لبطصا  هزاغم و  نیدنچ  دابآ ؛ تسیا  رد  ییارسناوراک  دوب ؛ یتلود  ماشحا  هدافتسا  يارب 
هناخزابرس شترا  ...هریغ  تاحیلست و  ریاس  گنفت و  هضبق  نیدنچ  نامرک ؛ زا  جراخ  رد  ییاه  نیمز  زیربت ؛ لامش  غاب  زیربت ؛ ياومارت 

داهنشیپ ای  هدناسر  شورف  هب  ار  نارهت  رد  يرافح  نادیم  یبونج  تمسق  رد  عقاو  ياه  نیمز  و  نورزاک ، هناخزابرـس  ياهراولا  زیربت ،
ًاتحارـص گنج  ترازو  تسادـیپ  هکنانچ  : » دـنامن نوصم  دوب  تلود  نهر  رد  هک  یلاوما  یتح  .تسا » هتخاس  حرطم  ار  اـهنآ  شورف 

و ناریا ، کناب  ینهر  لاوما  ، (1) فِزنِم هداوناخ  هب  قلعتم  تالیـش  لاوما  لثم  دنکن ، یتلاخد  تلود  ینهر  لاوما  رد  هک  تسا  دهعتم 
ترازو طقف  هن  گنج  ترازو  طسوت  یلاوما  نینچ  بحاصت  .تسا  هدـش  هرداصم  ناشنابحاص  زا  تلود  بلط  هطـساو  هب  هک  یلاوما 
ریزگان یلاوما ، نینچ  ندـید  تاراسخ  ای  ندـش  فلت  تروص  رد  هکلب  دـنک ، یم  لکـشم  راـچد  دوخ  تاـبلاطم  لوصو  رد  ار  هیلاـم 

« .دش دهاوخ  تلود  هیلع  يرایسب  تراسخ  ياعدا 

میقتسم يروآ  عمج  هناهب  هک  جارخ  يروآ  عمج  مسا  هب  : » دوب هدروآ  هراچیب  يایاعر  رس  رب  شترا  هک  تسا  ییالب  همه  زا  رت  بلاج 
ناشتـسد زا  ار  ایاعر  لوصحم  ماشحا و  لوپ ، .تسا  هدـش  اور  یناوارف  متـس  ملظ و  مدرم  هب  دـهد ، یم  شترا  هب  ار  اهاتـسور  زا  لوپ 

يزرم ياهاتـسور  یخرب  رد  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  .یباـبرا  كـالما  هن  دـنا و  هدوـب  ناـما  رد  یـصوصخ  كـالما  هن  .دـنا  هدروآرد 
.دنا هتخیرگ  هیسور  هب  شترا  يذاخا  سرت  زا  ایاعر  ناجیابرذآ 

.فوزانایل ًالامتحا  - 1
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هیلام ترازو  تایلام  رومأم  یتقو  .دـنا  هدرک  كرت  ار  ناشیاهاتـسور  لیلد  نیمه  هب  ایاعر  زین  ناریا  طاقن  ریاس  رد  اـه ، شرازگ  قبط 
تایلام تخادرپ  ناوت  هدرب و  ار  هراچیب  مدرم  نیا  لاوما  ًالبق  نایماظن  هک  دوش  یم  هجوتم  دراد  ار  ینوناق  تاـیلام  يروآ  عمج  دـصق 

هب رداـق  مدرم  دوـب  هتفرگ  اـهنآ  زا  ار  نایئاتـسور  لوـصحم  دازاـم  شترا  هک  اهاتـسور  زا  يرایـسب  رد  .دـنا  هتفرگ  اـهنآ  زا  ار  ینوناـق 
تلود و هب  تایلام  نارومأم  متس  ملظ و  اب  طابترا  رد  هک  يرامش  یب  ياه  هضیرع  تایاکـش و  .دندوبن  دوخ  ینوناق  تایلام  تخادرپ 

نیا زا  ار  ینوناـق  تاـیلام  تخادرپ  ییاـناوت  ناـشیاه ] يذاـخا  اـب   ] ًـالبق ناـیماظن  هک  هدوـب  لـیلد  نیا  هب  تـسا  هدـش  لاـسرا  سلجم 
يروآ عمج  لباقم  رد  دـنرادن  ار  یماظن  تاماقم  هیلع  تیاکـش  ای  تمواقم  تأرج  هک  نایئاتـسور  دـندوب و  هدرک  بلـس  نایئاتـسور 

ياهدمآرد زا  یهوبنا  مجح  هک  تسا  هدش  ببس  طیارش  نیا  .دنا  هدرک  تیاکش  هیلام  ترازو  زا  هدرک و  یگداتـسیا  ینوناق  تایلام 
لقن اـب  وپـسلیم  .ددرگن » تلود  یمومع  ياـه  هنیزه  فرـص  هجیتن  رد  دوشن و  یتـلود  هنازخ  دراو  میقتـسم  ياـه  تاـیلام  زا  لـصاح 

هب يریگزابرـس  يارب  یماظن  لماوع  هک  یـشور  : » دهد یم  حیـضوت  ار  يریگزابرـس  ریثأت  هیلام ، ترازو  نادـنمراک  زا  یکی  شرازگ 
یم اتسور  کی  دراو  دوخ  هدنامرف  هارمه  هب  نازابرس  زا  يدادعت  .تسا  هتخاس  راوشد  رایسب  ار  اه  تایلام  يروآ  عمج  دنا  هتـسب  راک 
یم بلغا  دنتـسه و  نازابرـس  یـسیون  مان  لابند  هب  اهنآ  .دـننک  یم  تیذا  ار  اتـسور  یلاها  ناگرزب و  فلتخم  ياه  هناـهب  هب  دـنوش و 
مه تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  مامت  هک  دنهاوخ ، یم  تمارغ  اهنآ  تباب  یتح  و  دننک ، یفرعم  ار  يرارف  نازابرـس  یلاها  هک  دنهاوخ 
زور زا 12  سپ  دوب  تایلام  يروآ  عمج  لوئـسم  هک  ام  نارومأم  زا  یکی  .تسا  هتخاس  هجاوم  هفقو  اب  ار  تاـیلام  يروآ  عمج  هداد و 
لاح رد  ام  رومأم  هک  یتقو  تسرد  .دنک  يروآ  عمج  تایلام  ناموت  دوب 100  هتسناوت  طقف  ناوارف  جنر  درد و  لمحت  شالت و  یپایپ 

ریگتـسد ار  اتـسور  ناگرزب  مامت  يرارف  نازابرـس  تمارغ  تفایرد  هناهب  هب  هتخیر و  اتـسور  هب  نایماظن  زا  يدادـعت  دوب  تایلام  ذـخا 
یهباشم تیاکش  اهاتـسور  مامت  هدش و  فقوتم  تایلام  يروآ  عمج  .دنرب  یم  رـس  هب  باذع  جنر و  رد  نانچمه  دارفا  نیا  و  دندرک ،

ایاـعر ناوارف  تایاکـش  نینچمه  تـالایا و  رثـکا  زا  ررکم  ياـه  شرازگ  : » دـسیون یم  رگید  هماـن  کـی  زا  لـقن  هب  وپـسلیم  .دـنراد »
هب تسا ؛ یمیدـق  ياه  هیور  قباوس و  ساسا  رب  يریگزابرـس  نیمه  اهاتـسور  یناریو  یلـصا  لیالد  زا  یکی  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح 

اهاتسور زا  ایاعر  دوش ، یم  لیمحت  نایئاتسور  رب  تمارغ  تخادرپ  يریگزابرس و  يارب  هک  ییاهراشف  لیلد 
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« .دنا هداتفا  یناریو  تلاح  هب  دوش  یم  يریگزابرس  اهنآ  رد  هک  یقطانم  رتشیب  هجیتن  رد  دنا ، هدرک  كرت  ار  نآ  ای  رارف و 

یخرب زا  مه  ار  یغلابم  گنج  ترازو  ، » دوش یم  يروآ  عمج  ناییاتـسور  زا  هک  یغلاـبم  رب  هوـالع  هک  دـسیون  یم  همادا  رد  وپـسلیم 
یلام عبانم  نیمأت  يارب  قوف  شور  یگژیو  نیرتدب  .دهد  یم  لیکـشت  ار  یتفگنه  لوپ  هتفر  مه  يور  هک  تسا  هتفرگ  ریاشع  ياسؤر 

(1922  ) ياه 1301 لاس  رد  هک  یغلابم  ًالثم  ...دراد  لواپچ  تراغ و  هبنج  رتشیب  ریاشع  ياـسؤر  زا  لوپ  نتفرگ  هک  تسا  نیا  شترا 
لاس رد  هک  یهوجو  دش ؛ يروآ  عمج  ناجیابرذآ  رد  دنمـشزرا  مالقا  ریاس  هیـسور و  هیکرت ، ناریا ، لوپ  بلاق  رد  ( 1923  ) و 1302

زا هتـشذگ  لاس  رد  هک  ناموت  غلبم 000/100  و  لعزخ ، خیـش  زا  ناـموت  لقادـح 000/500  غلبم  دـش ؛ هتفرگ  اه  يرایتخب  زا   1302
کی چیه  تفایرد  قح  ًانوناق  گنج  ترازو  دشن ؛ شرازگ  هیلام  ترازو  هب  مه  دراوم  نیا  زا  یکی  یتح  .دنتفرگ  یهوک  تشپ  یلاو 

نیا هنیزه  هوحن  زا  یعالطا  چیه  و  تسا ، هدادن  سپ  یباسح  چیه  غلابم  نیا  فرص  تفایرد و  زا  سپ  یتح  تشادن ؛ ار  هوجو  نیا  زا 
هک یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  هوک  تشپ  ناتـسزوخ و  وکام ، رد  ار  یغلابم  نینچ  شترا  هک  تسا  بجعت  ياج  ...تسین  تسد  رد  غلابم 

هوجو نیا  يروآ  عمج  يارب  یـشالت  مه  یماظن  تاماقم  هداتفا و  قیوعت  هب  ینوناق  ياه  تاـیلام  تخادرپ  قطاـنم  نیا  زا  کـی  ره  رد 
ام زا  گنج  ترازو  کنیا  مه  نیا ، رب  هوالع  .میا  هدـشن  اهنآ  يروآ  عمج  هب  قفوم  نونک  ات  مه  ام  و  دـنا ، هدرکن  روشک  هنازخ  يارب 

شترا هک  میریذـپب  ار  لصا  نیا  میناوت  یمن  ام  یلو  .مینکن  تفایرد  لامک  مامت و  ار  قطانم  نیا  ینوناق  ياه  تایلام  هک  دـهاوخ  یم 
...دـنک تیفاعم  لومـشم  ار  قوف  قطانم  ياه  تایلام  زا  یـشخب  زین  هیلام  ترازو  دریگب و  لوپ  قطانم  نیا  زا  دـناوت  یم  هک  اـجنآ  اـت 

درک شومارف  دیابن  .دش » دهاوخ  هقطنم  نیا  ریاشع  شروش  ببس  هرخالاب  ناجیابرذآ ، رد  شترا  یلعف  لامعا  هک  تسا  نشور  ًالماک 
رابجا روز و  هب  ًالمع  یلو  هدش ، تخادرپ  هنابلطواد  ًامسا  هک  دنا ، هتفرگ  مدرم  زا  ییاه  لوپ  شترا  نارسفا   » زین يرهش  قطانم  رد  هک 

هدابآ یلاها  زا  یلم  غاب  کی  تخاس  تباب  هک  یلوپ  درک : رکذ  طابترا  نیا  رد  ار  ریز  ياه  هنومن  ناوت  یم  .تسا  هدـش  ذـخا  اهنآ  زا 
ضراوع ذخا  ...دوب  رکشلریما  یتسرپرس  هب  هیریخ  نامزاس  کی  هب  قلعتم  هک  نادمه  هب  يدورو  ياهالاک  زا  ضراوع  ذخا  ...دنتفرگ 

و لـحم ؛ نآ  رد  هناخزابرـس  تخاـس  روظنم  هب  زیربت  یتلود  نادـنمراک  قوقح  زا  يدـصرد  ذـخا  ...زاریـش  هب  يدرورو  ياـهالاک  زا 
نارسفا ریخا  شالت 
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هک تسین  فطل  زا  یلاـخ  طاـبترا  نیمه  رد  .هاـگدورف  تخاـس  اـمیپاوه و  دـیرخ  روظنم  هب  نارهت  مدرم  زا  لوـپ  نتفرگ  يارب  شترا 
نادـنمراک درک ، رـسک  ار  دوخ  نادـنمراک  قوقح  زا  يدـصرد  یمومع  شزومآ  يارب  تلود  یتقو  (، 1923  ) لاس 1302 رد  مینادـب 

.دندش ینثتسم  رما  نیا  زا  گنج  ترازو 

یم هتشاذگ  ناش  شود  رب  ینوناق  ياه  تایلام  هک  يراب  زا  هراومه  اهنآ  .دنتـسه  يریقف  مدرم  ناریا  مدرم  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
يوس زا  یلام  ياه  کمک  يروآ  عمج  ناریا ، رد  : » دوب ینوناقریغ  مه  یلام  ياه  کمک  عون  نیا  ذـخا  یتح  نیا ، رب  هوـالع  .دـنلان »

راتـساوخ دوخ  يأر  اب  هنابلطواد و  صاخـشا  هکنیا  رگم  تسا ، ینوناقریغ  اهنآ  هب  هتـسباو  تارادا  ای  اـه و  هناـخ  ترازو  زا  کـی  ره 
چیه هب  دناوت  یمن  ینوناق ، ياه  تایلام  لحم  زا  ریغ  هب  يا  هناخ  ترازو  چـیه  نوناق ، ساسا  رب  .دنـشاب  ییاه  کمک  نینچ  تخادرپ 

یتـلود تارادا  زا  کـی  ره  رگا  هک  تسا  یهیدـب  نیارباـنب  .دریگب  مدرم  زا  یهوجو  اـی  و  دـهدب ، شیازفا  ار  دوـخ  هجدوـب  يا  هناـهب 
تـسایس دوجوم  نیناوق  یـساسا و  نوناق  ساسا  رب  هک  دناسرب  سلجم  دـییأت  هب  ار  نآ  ادـتبا  تسیاب  یم  دـنک ، هنیزه  یغلبم  دـهاوخب 

نینچ تسیاب  یم  دـشاب ، هتـشاد  ار  مدرم  زا  لوپ  نتفرگ  دـصق  يا  هناـخ  ترازو  هچناـنچ  و  دزاـس ؛ یم  صخـشم  ار  تلود  يا  هنیزه 
« .دناسرب سلجم  بیوصت  هب  ینوناق  ياه  تایلام  مان  تحت  ار  یمادقا 

ناسارخ رد  شروش 

رد .داتفا  دهاوخ  قافتا  ناسارخ  رد  گرزب  شروش  کی  بلاق  رد  يدج  یلکشم  يدوزب  هک  دوب  مولعم  وپـسلیم ، شرازگ  هب  هجوت  اب 
هیمظن سییر  وا  .دوب  هدـش  بوصنم  ناسارخ  رگـشل ) ریما   ) یماظن ياـهورین  یهدـنامرف  هب  ناـخ ، دـمحم  ناـج  لارنژ  هیروف 1925 ،

مظن و  ریگتـسد ، ناخاضر  ياه  تسایـس  زا  داقتنا  هنامرحم و  تاسلج  يرازگرب  لیلد  هب  ار  سیلپ  رـسفا  نیدـنچ  و   » رانکرب ار  دهـشم 
.دهد یمن  ار  يزکرم  تلود  ياه  تسایس  زا  داقتنا  هزاجا  یسک  هب  ...هک  تسا  نیا  دیدج  هدنامرف  تسایس  .درک  امرفمکح  ار  لماک 
رگید راـب  شردارب  جـنپ  هارمه  هب   (1) درونجب ناـخ  .تفرگ  تروص  نمکرت  لـیابق  هیلع  يدـیدش  تامادـقا  [ 1925  ] سرام هاـم  رد 

سوبحم تنایخ  ماهتا  هب  ناش  هاگداد  يرازگرب  نامز  ات  ریگتسد و 

.يدرونجب ززعمرادرس  ناخ  هللازیزع  - 1
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: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  ار  دهشم  عاضوا  دوخ  نئوژ 1926  خروم 30  شرازگ  رد  پیلیف   (1)« .دنا هدش 

يددـعتم ياه  شرازگ  .تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  مدرم  تلود و  هجوت  مامت  شترا  هلئـسم  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هناملاظ هنارگبوکرس و  راتفر  هک  تسا  هتخاس  راکـشآ  شیپ  زا  شیب  هدیدرگ  لصاو  فلتخم  تالایا  زا  هتـشذگ  هام  نیدنچ  یط  هک 

ناهدنامرف نیا  مولعم ؛ رارق  زا  .تسا  هدـش  نایم  رد  شا  یماظن  داهن  هاش و  تیبوبحم  مدـع  يرابتعا و  یب  بجوم  شترا  ناهدـنامرف 
هیلام ترازو  نارومأم  طسوت  ینوناق  ياه  تایلام  يروآ  عمج  زا  عنام  هدرک و  يذاخا  مدرم  زا  لوپ  ینـالک  غلاـبم  فلتخم  عقاوم  رد 

عالطا ًالثم ، .تسا  ینالک  غلابم  دنیوگ  یم  یلو  تسین ، تسد  رد  هتفرگ  مدرم  زا  شترا  هک  یغلابم  زا  یقیقد  عالطا  چیه  .دـنا  هدـش 
يراذـگجات مسارم  رد  تکرـش  روظنم  هب  نارهت  هب  تمیزع  زا  شیپ  هتـشذگ  لیروآ  هام  رد  دهـشم  نایماظن  هدـنامرف  هک  مراد  قثوم 

هنازخ تارابتعا  لحم  زا  هک  یتفگنه  غلابم  مغریلع  .درک  يروآ  عمج  رهش  نیا  مدرم  زا  ًاتدمع  ناموت  رازه  هاجنپ  دصیس و  غلبم  هاش ،
تـساهتدم نایماظن  زا  يدایز  دادـعت  قوقح  تخادرپ  هک  تسا  هدـش  مولعم  تسا ، گنج  ترازو  رایتخا  رد  رگید  عبانم  زا  روشک و 

تـشه ات  راهچ  زا  تختیاپ  زا  جراخ  نازابرـس  رثکا  قوقح  تخادرپ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اه  شرازگ  .تسا  هداـتفا  قیوعت  هب  هک 
ناکما هک  تسادیپ  نئارق  زا  ...دوش  یم  شترا  تارادا  همه  رد  يدایز  ياه  يراک  فارـسا  لاح ، نیع  رد  .تسا  هداتفا  قیوعت  هب  هام 

نیا زا  مه  وا  هک  دندقتعم  اه  یـضعب  هتبلا ، .دشاب  ربخ  یب  هتـشذگ  رد  شناهدنامرف  ياه  يراکفالخ  یخرب  زا  لقادـح ، هاش ، درادـن 
تسیاب یم  هاش  دشاب ، هتشاد  تحص  ارجام  نیا  رگا  .متسین  نئمطم  هرابنیا  رد  ًاملـسم  یلو  تسا ، هدنامن  بیـصن  یب  ياه  يراکفالخ 

رب طقف  هن  دبای  همادا  رگا  هدش و  مدرم  يدج  یتیاضران  بجوم  هک  دـهدب ، ماجنا  عاضوا  حالـصا  يارب  یتامادـقا  کیدزن  هدـنیآ  رد 
هدنکارپ ياه  تبحص  زا  ...تخاس  دهاوخ  رثأتم  زین  ار  وا  تخت  جات و  هدنیآ  هکلب  دراذگ ، یم  ریثأت  ًادیدش  ناریا  مدرم  رب  هاش  طلست 

ما هدیمهف  تسا ، هدادن  ناشن  دوخ  زا  یلعف  عاضوا  اب  طابترا  رد  يدایز  تقادص  هاگ  چیه  هک  ایناتیرب  رادوت  راتخم  ریزو  اب  ما 

لیروآ 1925. خروم 25  ، 891.00/1349 رلوف ، شرازگ  - 1
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نآ ببس  هب  رتشیب  ایناتیرب  تلود  ینارگن  هک  دنیوگ  یم  .تسا  هتخاس  نارگن  رایسب  ار  وا  عوبتم  تلود  شترا  یلعف  هتفشآ  عاضوا  هک 
روضح هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  .تسا  هیسور  ياهزرم  رد  دمآراک  يوق و  ًاتبسن  یشترا  روضح  همادا  ناهاوخ  روشک  نیا  هک  تسا 

، تسا یماظنریغ  هچ  یماظن و  هچ  مدرم - لیم  فالخ  رب  ًادیدش  ...یتیعقوم  نینچ  رد  مه  نآ  ناریا ، رد  یـسیلگنا  یماظن  تأیه  کی 
(1) .تساک دهاوخ  هاش  تیبوبحم  زا  تدش  هب  و 

: دسیون یم  هییوژ 1926  رد 3  پیلیف 

عباـنم زا  يراـبخا  مدرک ، شرازگ  ار  ناریا  یماـظن  عاـضوا  هک  دوخ  نئوژ 1926  خروم 30  هرامـش 118  شرازگ  شراگن  ناـمز  زا 
نیا زا  مروایب  تسد  هب  ما  هتسناوت  ًالعف  هک  یتاعالطا  .دراد  تیاکح  ناسارخ  عاضوا  تماخو  زا  هک  تسا  هدیسر  نم  تسد  هب  قثوم 

شروش هب  رس  تلود  هیلع  درونجب  رد  رقتـسم  نازابرـس  نارـسفا و  زا  لماک  گنه  ود  هتـشذگ  هام  ياـهزور 29 و 30  هک  تسا  رارق 
طقف هک  ما  هتفای  عالطا  .دنا  هداتفا  هار  هب  رهش  نیا  تمس  هب  دهشم  فرصت  دصق  هب  نایشروش  نیا  هک  تسا  هدیسر  ربخ  .دنا  هتـشادرب 

يذاخا هب  هک  تساهتدم  دهشم  نایماظن  هدنامرف  تسا ، هدش  شرازگ  هکنانچ  .دنتـسه  رقتـسم  دهـشم  یلعف  ناگداپ  رد  ورین  رازه  ود 
اجنآ رد  يرت  هدرتسگ  داعبا  شتلود  هاش و  هیلع  شروش  هک  تسین  دـیعب  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، لوغـشم  هقطنم  یماـظنریغ  مدرم  زا 

ار مدرم  یتح  و  دننک ، مازعا  دهشم  هب  يرتشیب  یکمک  يورین  نکمم  هلیسو  ره  هب  ات  دنراد  شالت  تختیاپ  یماظن  تاماقم  .دنک  ادیپ 
نازابرـس هک  دیـسر  ربخ  هنامرحم  روط  هب  شیپ  زور  دـنچ  .دـننک  کمک  اهنآ  هب  ناش  یـصخش  ياه  لـیبموتا  اـب  اـت  دـنا  هدرک  راداو 
تاعالطا .دنا  هدناسر  لتق  هب  هلولگ  برض  اب  زین  ار  رسفا  ود  ای  کی  هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  ناجیابرذآ ، رد  ساملـس ، رد  رقتـسم 

نایماظن هدـنامرف  راتفرءوس  هب  تهابـش  یب  تالایا  رد  نوشق  ناهدـنامرف  راتفر  هک  تسین  یکـش  .تسین  تسد  رد  هرابنیا  رد  يرتشیب 
هک دـنا ، یـضاران  هزادـنا  نیمه  هب  مدرم  مه  زاریـش  رد  هک  ما  هدینـش  ًاریخا  .رتکچوک  یـسایقم  رد  ًالامتحا  دـنچ  ره  تسین ، ناسارخ 

زا یماظن  ناهدنامرف  يذاخا  فرط و  کی  زا  نازابرس  قوقح  تخادرپ  نداتفا  قیوعت  هب  شلیلد 

نئوژ 1926. خروم 30  ، 891.20/59 هرامش 118 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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تـسا نآ  تقو  نونکا  و  تسا ، هتخاس  راد  هشدـخ  ار  هاش  تیثیح  تدـش  هب  لاوحا  عاضوا و  نیا  .تسا  رگید  فرط  زا  يداـع  مدرم 
فقوـتم يارب  داد  ناـشن  دوـخ  شترا  داـجیا  رد  هک  ار  یتواـکذ  يژرنا و  نآ  زا  یکدـنا  دراذـگب و  راـنک  ار  یلاـح  یب  نیا  هاـش  هک 

(1) .دریگب راک  هب  تردق  زا  شناهدنامرف  هدافتسا  ءوس  نتخاس 

: دسیون یم  دوخ  فارگلت  رد  پیلیف  هییوژ 1926  خیرات 5  رد 

لیبموتا تساوخرد  مدرم  زا  يزکرم  تلود  .دنتـشادرب  شروش  هب  رـس  شیپ  زور  جـنپ  ناسارخ  ِدرونجب  رد  رقتـسم  لـماک  گـنه  ود 
ناـجیابرذآ ِساملـس  رد  يرتکچوک  شروش  زین  شیپ  یکدـنا  .تسا  هتـشاد  مازعا  لـحم  هب  اـمیپاوه  دـنچ  یکمک و  يورین  هدرک و 

يا هدرتسگ  ياه  یتیاضران  شترا  جراخ  لخاد و  رد  روشک  رساترس  رد  .دیماجنا  رسفا  کی  گرم  لاوما و  تراغ  هب  هک  داتفا  قافتا 
تراغ شترا و  ناهدـنامرف  يراکفالخ  نازابرـس و  قوقح  تخادرپ  مدـع  لـیلد  هب  ًـالوصا  یناـهگان  ياـه  شروش  نیا  .دراد  دوجو 

(2) .تسا مدرم  لاوما 

هـسلج لیکـشت  زا  سپ  دـیاش  .تسا  هدـش  رتدـعاسمان  عاـضوا  ًارهاـظ  تسین ، تسد  رد  يرتـشیب  تاـعالطا  هچرگا  : » هییوژ زور 10 
(3)« .دوش رت  نشور  عاضوا  هییوژ  مهدزای  رد  دیدج  سلجم 

لوسنک هییوژ 1926 ، خـیرات 3  رد  .تفرگ  رد  ییاه  شروش  مه  ناتـسچولب  رد  ناـجیابرذآ ، ناـسارخ و  ياـه  شروش  اـب  ناـمزمه 
، ناخ یلع  نسح  زا  هلصاو  رابخا  ساسا  رب  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دهد یم  شرازگ  ناجیابرذآ  شروش  دروم  رد  اکیرمآ 

هدنامرف رسفا  هتشادرب و  شروش  هب  رـس  ساملـس ، رد  رقتـسم  ياهورین  نئوژ 1926 ، رد 26  زیربت ، رد  اـکیرمآ  يرگلوسنک  دـنمراک 
دنیوگ یم  .دندیسر  لتق  هب  ارجام  نیا  رد  زین  رگید  رسفا  نیدنچ  هدشن  دییأت  ياه  شرازگ  یخرب  ساسا  رب  .دندناسر  لتق  هب  ار  دوخ 

هب ناشناهدـنامرف  لرتنک  زا  عاضوا  ندـش  جراخ  زا  سپ  هدـع  نیا  .تسا  هدوب  اهورین  قوقح  ندـشن  تخادرپ  شروش  نیا  لـیلد  هک 
.دندش يوخ  مزاع  سپـس  .دـندرب  لوپ  اه  فارـص  زا  دنتـسناوت  یم  هچ  ره  دـندرک و  تراغ  دنتـسناوت  یم  ردـق  ره  دـنتخیر و  رازاب 

راوس ار  یحلسم  ياهورین 

يالوج 1926. خروم 3  ، 891.20/60 هرامش 121 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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ار یماظن  تاماقم  و  دراد ، ییازـسب  تیمها  هثداح  نیا  ...هک  تسا  هتفای  عالطا  يرگلوسنک  .دـنا  هداتـسرف  اهنآ  بیقعت  هب  لـیبموتا  رب 
ناشناهدنامرف اب  اراکشآ  زیربت  فارطا  لخاد و  هفیظو  نازابرـس  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ناخ  یلع  نسح  .تسا  هدرک  نارگن  رایـسب 

نازابرـس هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  دنتـسه و  یـشاپورف  لاح  رد  ناجیابرذآ  رد  یماظن  ياـهورین  تسا  دـقتعم  وا  .دـنراد  تموصخ 
هریت ار  هقطنم  نآ  نایماظن  هدـنامرف  رادناتـسا و  طباور  وا  .دنـشاب  هدـنامرف  نارـسفا  هیلع  شروش  يارب  یبسانم  تصرف  دـصرتم  هفیظو 

زا هییوژ  رد 15  پیلیف  فارگلت   (1)« .تسا بلط  تحار  رورغم و  ربکتم ، یصخش  روکذم  هدنامرف  هک  دنیوگ  یم  .دنک  یم  شرازگ 
یم نئمطم  ار  مدرم  داد و  یم  ناجیابرذآ  رد  یـشروش  رـصانع  لماک  بوکرـس  زا  ربخ  هتـشذگ  زور  یمـسر  هیناـیب  : » تسا رارق  نیا 

بوکرس يدوز  هب  ناجیابرذآ ، هب  تبسن  رتشیب  یـسرتسد  يراوشد  تفاسم و  مغرب  زین ، ناسارخ  رد  یـشروش  لماوع  رد  هک  تخاس 
تـسود ناتـسچولب ، رد  هک  داد  شرازگ  دیهان  همانزور  يراج ، هام  مهدـفه  رد  : » ناتـسچولب عاضوا  اب  طابترا  رد   (2)« .دش دنهاوخ 

ناهفـصا یکیدزن  رد  ًاریخا  يرایتخب  نزهار  هورگ  دنچ  هکنیا  هدز و  شروش  هب  تسد  تلود  هیلع  چولب ، ریاشع  زا  یکی  ناخدمحم ،
نایـشروش یتـلود  ياـهورین  مادـقا  یپ  رد  هک  داد  ربـخ  ناریا  هراتـس  هماـنزور  يراـج ، هاـم  موس  تسیب و  زور  ...دـنا  هدـش  هدـهاشم 

ربماتپس خروـم 9  شرازگ  رد  پـیلیف   (3)« .تسا هدـش  امرفمکح  هقطنم  رب  شمارآ  حلـص و  دـنتخیرگ و  اـهزرم  يوس  هب  ناتـسچولب 
ياه شروش  یـسایس  داعبا  یـسیلگنا ، قثوم  عبنم  کی  زا  هلـصاو  رابخا  ساسا  رب  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  : » دـیازفا یم  دوخ   1926
نامه رد  دـنه  تلود  مولعم  رارق  زا  .تسا  هتفای  ساکعنا  نارهت  ياه  همانزور  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  رت  هدرتسگ  رایـسب  ...ناتـسچولب 

، دنک مازعا  يزرم  قطانم  هب  ییاهورین  نادهاز ]  ] بادزد نینکاس  زا  تظافح  يارب  تسا  روبجم  هک  هداد  عالطا  ناریا  تلود  هب  نامز 
کی هک  ما  هتفای  عالطا  .دزاس  فقوتم  ار  رهـش  نآ  هب  یغای  ناخدمحم  ْتسود  زیمآدـیدهت  يورـشیپ  ًاعیرـس  ناریا  تلود  هکنیا  رگم 

(4)« .تسا هدش  رارقرب  ًاددجم  شمارآ  مازعا و  لحم  هب  یناریا  نایماظن  زا  گنه 

يالوج 1926. خروم 3  ، 891.00/1378 پیلیف ، هب  موسلین  همان  - 1
يالوج 1926. خروم 15  ، 981.00/1376 هرامش 45 ، پیلیف ، مارگلت  - 2
توا 1926. خروم 27  ، 891.00/1382 هرامش 153 ، پیلیف ، شرازگ  - 3
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يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 452 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_437_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_437_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_437_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_437_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:438

اکیرمآ یلام  ناراشتسم  کشزپ  شرازگ 

نآ زا  سپ  ثداوح  ناسارخ و  شروش  هرابرد  یلـصفم  تاعالطا  بلاج  يا  هلاقم  رد  دهـشم  رد  اـکیرمآ  یلاـم  ناراشتـسم  کـشزپ 
: دماین شوخ  اکیرمآ  هجراخ  روما  ترازو  قاذم  هب  نادنچ  هک  داد ، هیارا 

هب هکنیا  و  هتـشادرب ، شروش  هب  رـس  هیـسور  ياهزرم  رد  رقتـسم  یناریا  ياـهورین  هک  دیـسر  نامـشوگ  هب  یتاـعیاش  شیپ  هتفه  دـنچ 
يدرف تاعیاش ، نیمه  رب  انب  ...دنا  هدش  دهشم  ناچوق و  یهار  هدرک و  فرـصت  ار  درونجب  رهـش  نمکرت  ریاشع  زا  رفن  اهدص  کمک 

، دوب هتـشکن  ار  شا  هدنامرف  يزابرـس  چیه  .تشاد  هدـهعرب  ار  اهنآ  يربهر  دوب  فورعم  دـنمناوت و  يرـسفا  هک  گنج  رادرـس  مان  هب 
.دندرک یم  يور  شیپ  مظنم  یلیخ  دندوب و  هدش  قحلم  نازابرس  هب  اهرسفا  هکلب 

زا یـشان  يالاب  ياه  تمیق  هب  هجوت  اب  هک  دوب ، نوشق  قوقح  هام  تشه  نداتفا  قیوعت  هب  دـننک  یم  رکذ  شروش  نیا  يارب  هک  یلیلد 
یکی تشذگ  زا  سپ  ...دوب  هدرک  لیدبت  اه  کیوشلب  تاغیلبت  يارب  يدعتـسم  ناینابرق  هب  ار  اهنآ  هتـشذگ ، لاس  مدنگ  دـب  لوصحم 

و دنرادن ، هلصاف  رهش  اب  رتشیب  تعاس  ود  یکی  اهنت  یماظن  ياهورین  هک  دنتفگ  یم  اهنآ  ....دندیسر  رـس  یناچوق  ناگدنهانپ  زور  ود 
دوب و نارگن  رایسب  تسا  دهشم  رد  شا  یهدنامرف  زکرم  هک  قرش ، رگـشل  ریما  .دشاب  اهنآ  رادولج  دناوتب  یـسک  هک  دور  یمن  راظتنا 
اب دـهاوخب  هک  درادـن  يا  هدـیاف  ًالـصا  هک  دوب  دـقتعم  وا  .درک  یکمک  يورین  تساوـخرد  هنارـصم  نارهت  هب  يروـف  ماـیپ  لاـسرا  اـب 

نارهت زا  امیپاوه  راهچ  ًاروف  .تسویپ  دـنهاوخ  نایـشروش  هب  مه  اهنآ  ًالامتحا  اریز  دریگب  ار  نایـشروش  يولج  شرما  تحت  ياهورین 
نایماظن هقوعم  قوقح  هام  ود  عقوم  نامه  ًاقافتا  .دـنا  هدـش  دهـشم  مزاع  نویماک  طـسوت  ورین  رازه  هس  هک  دـش  شرازگ  دیـسر و  رس 

هدننار زا  یکی  هتفگ  قبط  دندش ؛ دهشم  دراو  ورین  دصتفه  ای  دصـشش  لوا ، هتفه  لوط  رد  .دندرک  تخادرپ  زین  ار  دهـشم  رد  رقتـسم 
ار ناچوق  یـشروش  ياهورین  انثا ، نیمه  رد  .دندوب  هدنام  اه  هداج  رد  یبارخ  تلع  هب  هک  دندوب  هار  رد  رگید  نویماک  دنچ  زونه  اه ،

.دندوب هدزن  تنوشخ  هب  تسد  هجو  چیه  هب  اهنآ  دیمهف  دش  یم  هک  اجنآ  ات  ...دندرک  فرصت  زین 

زا سپ  هلـصافالب  هک  ییاهامیپاوه  زا  یکی  .دنا  هتفرگ  سپ  ار  ناچوق  هاش  ياهورین  هک  دیـسر  ربخ  دـعب  زور  ود  یکی  نیا ، دوجو  اب 
هتفر ناچوق  هب  دهشم  هب  ندیسر 
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یناهگان نارابمب  .درک  یمخز  ار  يرایسب  تشک و  ار  نایماظنریغ  زا  رفن  یس  ای  تسیب  هک  تخادنا  رهش  يزکرم  نادیم  رد  یبمب  دوب 
هب هک  يدح  هب  درک ، فیعضت  ار  نایشروش  هیحور  تدش  هب  نارهت  زا  شوپ  هرز  امیپاوه و  سفن ، هزات  ياهورین  مازعا  ربخ  ناچوق و 

رارف لاح  رد  نایـشروش  ناربهر  هک  دش  مالعا  دعب  یکدنا  ...دـندوب  هتخیرگ  اه  یـشروش  مامت  ناچوق  هب  هاش  ياهورین  دورو  ماگنه 
ًاتردن ناریا  رد  .تسا  هدش  ادیپ  اهنآ  دزن  هیسور ، يرگلوسنکرس  ياضما  هب  یقاروا ، هک  تخاس  شاف  رگشل  ریما  و  دنا ، هدش  ریگتسد 

ریاود زا  شترا  هک  یغلابم  هکنیا  نآ  و  دـسر ، یم  رظن  هب  یهیدـب  هتکن  کـی  یلو ]  ] ...درک داـمتعا  اـه  شرازگ  ياوتحم  هب  ناوت  یم 
.تسا هدیسرن  اهورین  نیا  تسد  هب  زگره  هدرک  تفایرد  یلام 

ینالک دوس  یطحق  تیعضو  زا  هدافتسا  ءوس  اب  رکشلریما  صخش  هک  تسا  نیا  دنراذگ  یم  هحص  نآ  رب  ًامومع  هک  يرگید  تیعقاو 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  و  دنتـشاد ، ار  مدنگ  شورف  هزاجا  وا  روتـسد  هب  طقف  ناسارخ  یتلود  تاماقم  .تسا  هدز  بیج  هب 

لوئسم ار  وا  ًاصخش  زین  شرما  تحت  ياهورین  .دزیرب  شبیج  هب  ینالک  یصخش  دوس  هک  درک  یم  هدافتسا  رایتخا  نیا  زا  يوحن  هب  وا 
.تسا دهشم  مزاع  ًاصخش  يولهپ ، ناخ  اضر  ناریا ، دیدج  هاش  هک  دیسر  ربخ  سپس  .دنتسناد  یم  ناش  قوقح  تخادرپ  مدع 

، لقادح ای  دندوب و ، یضاران  رایسب  رهش  مدرم  یلو  .دیرخ  کیش  رایسب  ردنلیـس  تشه  نیـشام  کی  هاش  تاقالم  دیما  هب  رکـشل  ریما 
سپ دنتشاد ، رگیدکی  تسد  رد  تسد  روشک  تراغ  يارب  شددعتم  يارما  هاش و  رگا  .دش  دهاوخ  هچ  ناریا  هدنیآ  هک  دنتسناد  یمن 

زا سپ  زور  ود  یکی  یلو  .دتفیب  قافتا  قباس  ياه  یتخبدب  نامه  رارکت  زا  رتشیب  يزیچ  دـیدج  هلـسلس  تحت  هک  دوبن  يدـیما  رگید 
ایهم يارب  ًالامتحا  ات  دندوب ، هدناوخارف  دورهاش  هب  ار  رکشل  ریما  .درک  كرت  ار  دهشم  مد  هدیپس  رد  ییامیپاوه  نارهت  زا  هاش  تمیزع 

ار وا  دورهاش  هب  رکـشل  ریما  دورو  ضحم  هب  هک  دیـسر  ربخ  یلو  ...دنک  وگتفگ  رادید و  وا  اب  دهـشم  زا  هاش  رادید  تامدـقم  ندرک 
.تسا هتفگ  غورد  ناسارخ  شروش  هرابرد  شا  یصخش  دصاقم  يارب  دوب  مهتم  هک  ارچ  دندرک ، ریگتسد 

: دسیون یم  دهشم  هب  هاش  دورو  تامدقم  هرابرد  هدنسیون 
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صاخ تاقبط  یخرب  هک  ار  يریسم  نینچمه  و  مدرم ، فلتخم  تاقبط  رارقتسا  لحم  هک  دش  بصن  رهش  لک  رد  يددعتم  ياهرتسوپ 
ار اهرتسوپ  نیا  هک  يزور  نامه  يادرف  یلو  ...دندوب  هدرک  صخـشم  دنورب ، هاش  لابقتـسا  هب  رهـش  نوریب  رد  ات  دندرک  یم  یط  دیاب 

دور یم  راظتنا  يراوگوس ، يرادازع و  هام  مرحم ، هام  لیلد  هب  هک  دش  بصن  رهـش  رـسارس  رد  يدیدج  ياه  هیمالعا  دـندرک ، بصن 
اهالم و تفلاخم  هک  دنتفگ  یم  .دـنوشن  جراخ  رهـش  زا  هاش  ندـید  يارب  دـننک و  يراددوخ  رهـش  ندرک  نیئزت  یناغارچ و  زا  مدرم 

مدرم هک  نیا  رب  ینبم  دـش  شخپ  يرگید  ياه  هیمالعا  دـعب  زور  ...تسا  هدوب  ییاـه  هیمـالعا  نینچ  رودـص  لـیلد  رهـش  نویناـحور 
رد هک  دش  غالبا  مه  نم  هب  .دـنورب  نوریب  رهـش  زا  هاش  زا  لابقتـسا  يارب  ای  دـننک و  نیئزت  ار  رهـش  دـنهاوخ  یم  هک  روط  ره  دـندازآ 

يرادرهـش ...دوب  هدامآ  میظع  هعقاو  نیا  يارب  رهـش  ماـمت  ًارهاـظ  .مشاـب  كوروت  رد  هاـش  زا  لابقتـسا  يارب  رهظ  زا  دـعب  هس  تعاـس 
هبـسک راّجت و  ياه  هیداحتا  رهـش و  تارادا  و  دـننک ، وراـج  بآ و  ار  اـه  ناـبایخ  زور  بش و  هک  دوب  هدرک  راداو  ار  دوخ  نارومأـم 

روآ بجعت  هک  دـننک  اپ  هب  رهـش  ندرک  نییزت  یناغارچ و  يارب  يددـعتم  ياه  ترـصن  قاط  دـندوب  هتـسناوت  یهاـتوک  تدـم  فرظ 
، درک رادـید  مرح  تیلوت  زا  رفن  راهچ  ای  هس  اـب  ...دـش  هداـیپ  لـیبموتا  زا  یقیاـقد  يارب  دیـسر ، كوروت  هب  ترـضحیلعا  یتقو  ...دوب 
ار یناسک  ریسم  لوط  مامت  رد  ...میتشگرب و  رهش  هب  یگرزب  ناوراک  نوچمه  زین  ام  .دش  دهشم  یهار  تشگرب و  شلیبموتا  هب  سپس 

همه زا  شیپ  شزابور  لیبموتا  رب  راوس  هاش  ...دندوب  هدمآ  هاش  لابقتـسا  هب  هدایپ  ياپ  اب  یتح  هخرچود ، ای  غالا  ای  بسا  اب  هک  میدید 
و دـندرک ، یم  لمح  ار  یهاشنهاش  مچرپ  هتـسب و  رمک  هب  ریـشمش  هک  درک  یم  تکرح  ماـظن  هراوس  تروکـسا  وا  يولج  .دـنار  یم 

.دندنار یم  یهرز  یلیبموتا  رد  شا  یصخش  ناظفاحم  زین  وا  رس  تشپ 

دوب رکشل  ریما  تعاس  مین  هلصاف  هب  همه  ِرـس  تشپ  ...میدنار  یم  اهنآ  رـس  تشپ  ام  هیقب  و  دندوب ، رگید  لیبموتا  جنپ  ای  راهچ  سپس 
شتـُسپ هب  دوش و  یم  هئربت  وا  ایآ  هک  درادن  ربخ  یـسک  رـضاح  لاح  رد  .دش  رهـش  دراو  یلومعم  لیبموتا  کی  رد  ظفحلا  تحت  هک 

.دش دهاوخ  هتخیوآ  تازاجم  راد  هب  ای  ددرگ و  یمرب 

، هدحتم تالایا  رد  نیرتیبسرپ  ياسیلک  زا  ریپسا  .یئ  تربار  رتکد  يارب  هلاقم  نیا  زا  یتشونور  لاسرا  نمض  واش  ربتکا 1926 ، رد 19 
زاربا ار  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  يدونشخان 
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همان ناونع  تحت  توا  خیرات 2  هب  ییاضما  نودب  هلاقم   (1) دنه کیدزن و  رواخ  هیرشن  ربماتپس 1926  ما  یس  هرامش  رد  : » دوب هدرک 
نآ رد  رقتسم  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  زا  یکی  هک  تشاد  نآ  زا  تیاکح  و  دوب ، هدش  لاسرا  دهـشم  زا  هک  مدرک  هدهاشم  ناریا  زا  يا 

، نیا دوجو  اب  .دشاب  زیمآ  نیهوت  یناریا  تاماقم  يارب  هک  درادن  یبلطم  ًارهاظ  و  تسا ، یبلاج  رایسب  هلاقم  .تسا  هتـشون  ار  همان  رهش 
نم داقتعا  هب  لاح ، نیا  اب  .مرادن  ار  قوف  بلطم  زا  داقتنا  دصق  هتبلا  .تسا  ناریا  قرـش  یماظن  یـسایس و  تیعـضو  هب  یتاراشا  لماش 

زا ناـتدوخ  هتبلا  .دـینک  قـیوشت  یجراـخ  تایرـشن  يارب  یتـالاقم  نینچ  نتـشون  هـب  ار  ناریا  رد  ناـتناراکمه  هـک  تـسین  تحلـصم 
.دیرضحتسم تارظن  نیا  زا  ناشریبعت  ءوس  ًابلاغ  ناش و  یلخاد  روما  هرابرد  نایجراخ  تارظن  هب  تبسن  اه  یقرش  لومعمان  تیساسح 

(2)« .درک دیهاوخ  كرد  ًالماک  مدرک  راهظا  ار  قوف  تارظن  هدرک و  تراسج  هک  ار  هدنب  ریخ  ّتین  هک  مراد  نانیمطا 

ناسارخ عاضوا  هب  ناگمه  هجوت  تشاد  تماقا  دهـشم  رد  هاش  هک  یتدم  مامت  رد  : » دـسیون یم  رکـشل  ریما  تازاجم »  » هرابرد پیلیف 
ًالاـمتحا هک  قرـش ، نوـشق  هدـنامرف  ناـخ ، دـمحم  ناـج  لارنژ  هیلع  هاـش  دـیدش  یلو  ماـگنهرید ، تامادـقا  شرازگ  .دوـب  فوـطعم 

دمحم ناج  لارنژ  اه ، شرازگ  قبط  .دوب  هارمه  مدرم  دـییأت  اب  تشاد ، ربخ  شا  يرگ  لواـپچ  ملظ و  زا  شیپ  اهتدـم  زا  ترـضحیلعا 
.دنا هدروآ  نارهت  هب  همکاحم  يارب  شناتسدریز  زا  نت  دنچ  هارمه  هب  ار  وا  هک  دنیوگ  یم  .دش  هجرد  علخ  دوخ  ياهورین  روضح  رد 
نایم رد  ناموت  رازه  هاجنپ  دـص و  غلبم  هب  ناریا  یهاشنهاش  کناب  یـصخش  هدرپس  دیـسر  کـی  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  وپـسلیم  رتکد 
قوقح تخادرپ  روظنم  هب  هک  روکذـم  غلبم  هک  تفگ  تنطیـش  اب  نم  يربخ  عبنم  .تسا  هدـش  تفاـی  دهـشم  رد  دـمحم  ناـج  دانـسا 

، يراج هام  مهدزناش  رد  تختیاپ  هب  هاش  تشگزاب  اب  نراقم  تسرد  .تسا  هتفرگ  رارق  هاش  رایتخا  رد  دندوب  هداتسرف  دهـشم  هب  نوشق 
: دنک یم  ادیپ  همادا  ربتکا 1926  خیرات 7  هب  یشرازگ  رد  ناتساد  نیا   (3)« .دنداد روشک  لک  رد  ییاه  یمظن  یب  زا  ربخ  اه  همانزور 
، ناخ دـمحم  ناج  لارنژ  هجرد  علخ  دهـشم و  زا  هاش  رادـید  هب  نآ  رد  هک  توا 1926 ، خروم 27  هرامـش 153 ، شرازگ  هب  فطع  »

همجرت تسویپ  هب  ًامارتحا  مدوب ، هدرک  هراشا  قرش ، نوشق  قباس  هدنامرف 

.The Near East and India - * 1
ربتکا 1926. خروم 19  ، 891.00/1384a همیمض ، ریپسا و  هب  واش  همان  - 2

توا 1926. خروم 27  ، 891.00/1382 هرامش 153 ، پیلیف ، شرازگ  - 3
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لوا دنب  .تسا  هدش  رداص  شترا  نارسفا  هنامرحم  عالطا  يارب  هتشذگ  توا  خیرات 29  رد  هک  منک  یم  لاسرا  ار  هاش  یمومع  نامرف 
ذاختا دهـشم  رد  رقتـسم  ناهدـنامرف  ریاس  دـمحم و  ناج  لارنژ  ددـعتم  میارج  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتامادـقا  هب  طوبرم  نامرف  نیا 
لیدبت يدج  رایـسب  يدیدهت  هب  دوب  کیدزن  هک  درونجب  رد  یـشروش  نازابرـس  نارـسفا و  تازاجم  حرـش  هب  مود  دنب  و  تسا ، هدش 

زا ار  دوخ  یعقاو  رثا  هک  دـش  ماجنا  يا  هفقو  نانچ  اب  هاش  تسد  هب  دـمحم  ناج  لارنژ  تازاـجم  يراـنکرب و  .دراد  صاـصتخا  دوش ،
پیلیف .تسا » هدـش  بجوم  ار  يدایز  یفنم  تارظن  راهظا  نارهت  هب  شدورو  زا  سپ  یمک  سبح  زا  دـمحم  ناـج  يدازآ  .داد  تسد 

زا لقن  هب  هتشذگ  ربماتپس  خیرات 27  رد  هک  ار  يرگید  یمومع  نامرف  زا  یـشخب  همجرت  مهاوخ  یم  هزاجا  نیا  رب  هوالع  : » دیازفا یم 
زا هک  تسا  هداد  رادـشه  شترا  نارـسفا  مامت  هب  نامرف  نیا  رد  هاش  .میامن  لاسرا  تسویپ  هب  دـش  رـشتنم  اه  همانزور  رد  شترا  هلجم 
یب هرابرد  هاش  صحفت  قیقحت و  هجیتن  ار  مادقا  نیا  .دننک  زیهرپ  یصوصخ  يراجت  تالماعم  هب  تیلوغشم  يزودنا و  تورث  هسوسو 

ياضعا ریاس  دوخ و  هک  تسا  هدرک  مالعا  ًاتحارص  هاش  همادا ، رد  .دننک  یم  فیصوت  ناسارخ )  ) ناریا قرش  نوشق  ریخا  ياه  یمظن 
زا ًادـیدش  زین  شترا  نارـسفا  نیاربانب ، .دـنرادن  روشک  زا  جراخ  ای  لخاد و  ياه  کناب  رد  يزادـنا  سپ  هنوگچیه  یتنطلـس  هداوناخ 

ار یهجوت  لباق  ياه  نامگ  ّنظ و  هاش  بناج  زا  هینایب  نیا  راشتنا  هچرگا  ...دنا  هدش  عنم  تسا  یلم  حلاصم  یفانم  هک  یتامادقا  ماجنا 
يذاخا اه و  يدزد  نتخاس  فقوتم  يارب  تاـماقم  ّتین  زا  يا  هناـشن  مکح  رد  یلو  تسا ، هتخیگنارب  شمیظع  تورث  ءاـشنم  هراـبرد 

رد دـمحم  ناج  لارنژ  يرانکرب  زا  سپ  ...تفرگ  کین  لاف  هب  ار  نآ  دـیاب  یماظن  داهن  نیا  تاماقم  ریاس  شترا و  ناهدـنامرف  ياـه 
هدـش و رانکرب  دوخ  تُسپ  زا  هباشم  لـیالد  هب  زین  ناـجیابرذآ  رد  برغ  لامـش - نوشق  هدـنامرف  ناـخ ، نیـسحدمحم  لارنژ  دهـشم ،

قباس هدـنامرف  نیـشناج  ناخ ، اقآ  دـمحا  لارنژ  هک  ما  هدـش  رادربخ  ًاریخا  .درب  یم  رـس  هب  هتـسشنزاب  همین  تلاح  هب  نارهت  رد  نونکا 
رکذ هب  مزال  ...تسا  هدش  رانکرب  ای  دوش و  رانکرب  تسا  رارق  شزیگنارب  لاوئس  هنارـسدوخ و  تامادقا  لیلد  هب  زین  ناجیابرذآ  نوشق 

، دنراد شترا  رد  ییالاب  ياه  تُسپ  هکنیا  مه  هک  ینارـسفا  ریاس  نینچمه  و  دـش ، دای  اهنآ  زا  الاب  رد  هک  یلارنژ  هس  ره  هک  مناد  یم 
زا اهنآ  فذـح  هذـخاؤم و  ًالامتحا  نیاربانب  .دوب  یکتم  اهنآ  هب  تلود  رد  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  هاش  هک  دنتـسه  یناـسک  هلمج  زا 

اب طابترا  رد  .دبلط » یم  یهجوت  لباق  لمع  تقد  نامز و  هک  تسا  يا  هلئسم  شترا 
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، تسا هدرک  موکحم  مادعا  هب  هتخانش و  مرجم  ار  نازابرـس  زا  نت  یـس  یماظن  هاگداد  : » دوب هدمآ  نامرف  نیا  رد  نایـشروش  تازاجم 
، يراصنا خیش  درونجب و  هیلام  هرادا  قباس  رومأم  ناخ ، نسحدمحم  ...تسا  هدش  ارجا  نیمرجم  زا  نت  تشه  هرابرد  هاگداد  يأر  هک 

دروم رد  هاگداد  يأر  هک  دـندش ، موکحم  گرم  هب  یماظن  هاگداد  طسوت  زین  دنتـشاد  تسد  اه  شروش  رد  هک  یتلایا ، هتیمک  سیئر 
(1)« .تسا هدمآرد  ارجا  دروم  هب  زین  ناشیا 

ناتسدرک رد  شروش 

هییوژ رد  تفر ، نآ  رکذ  شش  لصف  رد  هک  روطنامه  .دیسر  ناتسدرک  تبون  ناجیابرذآ ، ناسارخ و  ياه  شروش  زا  سپ  هلـصافالب 
هن لـصف  رد  .تخیرگ  قارع  هب  دروخ و  تسکـش  اـه  قازق  زا  یلو  تشادرب ، شروش  هب  رـس  تلود  هیلع  وقتیمیـس  لیعامـسا  ، 1922

نیتسوگآ .درک  یتلود  ياهورین  میلـست  ار  شدوخ  ًارهاظ  ددرگرب و  ناریا  هب  تفاـی  هزاـجا  یم 1925  هام  رد  وقتیمیـس  هک  میدناوخ 
، گنج زا  سپ  : » دـنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  ناتـسدرک  رد  ریخا  ياه  بوشآ  هنیمز  شیپ  زیربت ، رد  اکیرمآ  لوسنک  نیرف ، مایلیو 

تلود لباقم  رد  رگید  رابکی  لاس 1922  رد  هکنیا  ات  درک ، ظفح  ار  دوخ  لالقتسا  شیب  مک و  ناتـسهوک  رد  نتفرگ  هانپ  اب  وقتیمیس 
تـسکش تسا ، روشک  نیا  هاش  نونکا  مه  دوب و  ناریا  ياوق  لک  هدـنامرف  عقوم  نآ  رد  هک  ناخاضر ، هاپـس  تسد  هب  داتـسیا و  ناریا 

زا اهدـعب  و  درب ، هانپ  هیکرت  هب  زین  شدوخ  دـش و  ناریو  قیرهچ ]  ] کـیرچ رد  وا  هعلق  دـندش ، راـم  راـت و  وقتیمیـس  ياـهورین  .دروخ 
وقتیمیـس هب  ار  قیرهچ ]  ] کیرچ هب  نتفر  هزاجا  هتبلا  .دروآ  تسد  هب  ار  ناریا  هب  تشگزاب  هزاجا  یتارکاذم  ماجنا  اب  تسناوت  اجنامه 
شدهعت هب  شیب  مک و  مه  وا  و  دوب ، راتفر  نسح  ناریا  هب  شتشگزاب  طورش  زا  یکی  .دنداتسرف   (2) نِسُح ياتسور  هب  ار  وا  دندادن و 

هب ًارهاـظ  هیمورا ، هچاـیرد  بوـنج  رد  قارع ، زرم  رواـجم  ياـهدرک  زا  يداـیز  رامـش  لاـس 1926  ناتـسبات  رد  هکنیا  اـت  دومن ، اـفو 
توا رد 25   (3)« .دـندرب هحلـسا  هب  تسد  دوب ، تخت  جات و  یعدـم  هک  عولخم ، هاش  یلع  دـمحم  ردارب  هلودـلارالاس ، زا  يرادـفرط 

ياوه لاح و  ناتسدرک  هک  تسا  هدش  شرازگ  .هنامرحم  : » تشون دوخ  مارگلت  رد  پیلیف  ، 1926

ربتکا 1926. خروم 7  ، 891.00/1389 هرامش 188 ، مئامض ، پیلیف و  شرازگ  - 1
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هک دنیوگ  یم  .دنک  یم  کیرحت  شروش  هب  ار  مدرم  عولخم ، هاش  یلع  دمحم  ردارب  هلودلارالاس ، هک  دنیوگ  یم  و  دراد ، ار  بالقنا 
.دراد تسد  اه  شروش  نیا  رد  زین  تشاد  ناجیابرذآ  رد  يدایز  ياـه  تیلاـعف  گـنج  زا  سپ  هک  درُک ، لـیابق  ياـسؤر  زا  وقتیمیس ،

ار ناش  یـصخش  ياه  لیبموتا  ات  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  تلود  رگید  رابکی  دـنا و  هتفای  زکرمت  ناتـسدرک  رد  دوجوم  ياهورین  مامت 
دعب زور  ود   (1)« .دراد عاضوا  تماخو  زا  تیاکح  زین  كدـنا  ياـه  شرازگ  نیمه  یتح  .دـنراذگب  شراـیتخا  رد  ورین  لاـقتنا  يارب 

: دنک یم  لابند  روطنیا  ار  ارجام  یشرازگ  یط  پیلیف 

...تسا هدوب  اه  ناـبز  رـس  رب  ناتـسدرک  رد  یمارآاـن  هراـبرد  یتاـعیاش  هتـشذگ  هتفه  ود  لوط  رد  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا 
تکلمم رساترس  رد  ییاه  یمارآان  يریگ  لکش  زا  زین  اه  همانزور  يراج ، هام  مهدزناش  رد  تختیاپ  هب  ترضحیلعا  دورو  اب  نامزمه 

ناتـسدرک رد  عولخم ، هاش  یلعدـمحم  ردارب  هلودـلارالاس ، هدازهاش  هک  تشون  ...خرـس  قفـش  همانزور  خـیرات ، نآ  رد  .دـنداد  ربخ 
ربخ شـشوک  همانزور  يراج ، هام  مهدجه  رد  ...تسا  هتفرگ  رـس  زا  ار  دوخ  ییایلوخیلام » زیمآ و  نونج   » ياهراک هدـش و  شیادـیپ 
ياه مارگلت  لاسرا  اب  لـیابق  ياـسؤر  هکنیا  و  تسا ؛ هدـشن  ناتـسدرک  ریاـشع  ياـسؤر  تیاـمح  بلج  هب  قفوم  هلودـلارالاس  هک  داد 

روتـسد تلود  يراـج ، هاـم  مهدزون  رد  اـنثا ، نیمه  رد  : » دـهد یم  همادا  پیلیف  .دـنا » هدـش  وا  يریگتـسد  ناـهاوخ  تلود  هب  ددـعتم 
دـیماجنا و لوـط  هب  زور  دـنچ  مادـقا  نـیا  .درک  رداـص  ار  رواـجم  قطاـنم  ینارهت و  نادنورهـش  یـصخش  ياـه  لـیبموتا  زا  هدافتـسا 
رد .دـندش  طبـض  هنارـسدوخ  هناگیب  عابتا  هب  قلعتم  ياه  لیبموتا  زا  يرایـسب  .دـش  بجوم  ار  يرایـسب  یمومع  یتحاران  یتیاضران و 

دندمآ و ترافـس  هب  دندوب ، رفن  داتـشه  هب  کیدزن  دـیاش  هک  یقارع ، ياهرفوش  زا  يرامـش  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  طابترا  نیمه 
ای هیمظن  يوس  زا  هک  يدیـسر  ضبق  نداد  نودب  ار  ناشیاه  لیبموتا  هک  دنتفگ  یم  هدع  نیا  ...دندرک  کمک  تیامح و  تساوخرد 

هدرک راداو  ای  و  هدز ، کتک  ناشیاه  لیبموتا  نتفرگ  نیح  ار  نیکلام  زا  يرایـسب  هکنیا  و  دـنا ؛ هتفرگ  اهنآ  زا  دوش  یم  رداـص  شترا 
اهنآ زا  هدش و  بارخ  هاشنامرک  هداج  رد  ناشیاه  لیبموتا  هک  دندوب  هتفگ  مه  اه  یضعب  هب  .دننک  یگدننار  شترا  يارب  هک  دنا 
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زا تیامح  رد  دناوتب  هک  تسین  یتیعقوم  رد  درک  زاربا  ترافـس  هک  درادن  نتفگ  .دنورب  ناشیاه  لیبموتا  لابند  هب  ات  دـندوب  هتـساوخ 
هدش شرازگ  ياه  شروش  لحم  هب  ار  تختیاپ  رد  دوجوم  ياهورین  همه  ًالمع  هکنیا  مغریلع  ...دهدب  ماجنا  یمادقا  یقارع  عابتا  نیا 
ًالمع خیرات  نیا  ات  دنا ، هتخاس  رقتـسم  هقطنم  نآ  رد  ناجیابرذآ  زا  مه  ار  يرتشیب  ياهورین  ًالامتحا  دـنا و  هدرک  مازعا  ناتـسدرک  رد 

زا هک  يا  هدشن  دییأت  هعیاش  ءانثتسا  اهنت  .تسا  هدیسرن  نامتسد  هب  اه  يریگرد  هنحص  زا  یمهم  ای  هجوت  لباق  ربخ  ای  شرازگ و  چیه 
ار تختیاپ  مدرم  هجوت  راجاق ، هدازهاش  هلودلارالاس ، ياه  تیلاعف  ربخ  .دهد  یم  ربخ  درُک  نایـشروش  تسد  هب   (1) اّنس رهش  فرصت 

ندرک نوگنرـس  يارب  هک  تسا  يراب  نیمهن  ای  نیمتـشه  نیا  منک  یم  نامگ  .تسا  هتخاـسن  نارگن  اـهنآ  اـی  هدرکن و  بلج  نادـنچ 
نتسویپ ربخ  .درادن  اهدرک  نیب  رد  يرابتعا  نادنچ  ایوگ  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدشن  قفوم  مه  تقوچیه  دنک و  یم  شالت  ناریا  تلود 

، دنتسه شرادفرط  هیکرت  ياهدرُک  زا  يرایسب  دراد و  كرت  یتّیلم  هک  درُک  يوجگنج  فورعم و  ياسؤر  زا  وقتیمیـس ، اقآ  لیعامـسا 
زا جراـخ  رد  هچ  لـخاد و  رد  هچ  تلود  عضاوم  لـک ، رد  ...تسا  هتـشاد  عاـضوا  تماـخو  رب  يرتشیب  بتارم  هب  ریثأـت  نایـشروش  هب 
هک هاشنامرک ، زا  طابترا  نیا  رد  یهجوت  لباق  ربخ  چـیه  .تسا  ناتـسدرک  عیاقو  هب  تبـسن  اهنآ  رطاخ  شمارآ  رگنایب  یماظن  لـفاحم 

نادـقف شترا و  لماک  يراک  ناـهنپ  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدـشن  تفاـیرد  دـشاب ، ساـمت  رد  قوف  ثداوح  اـب  کـیدزن  زا  دـیاب  ًاتدـعاق 
مامت يوق  لامتحا  هب  تلود  هک  منک  یم  نامگ  .تسا  عاضوا  ندز  سدـح  نکمم  راک  اهنت  ثداوح ، هنحـص  زا  قثوم  ياـه  شرازگ 

.دناشنب ناشیاجرس  دنک و  بدا  مه  ار  اهدرُک  دراد  دصق  نامزمه  یلو  تسا ، هتسب  راک  هب  هلودلا  رالاس  يریگتسد  يارب  ار  شـشالت 
يارب یهجوت  لباق  عبانم  ای  ناتـسدرک و  رد  یتخـسرس  ناراداوه  هلودلا  رالاس  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  دوجوم ، تاعالطا  ساسا  رب 

(2) .دشاب هتشاد  تلود  هب  هلمح  همادا 

: دیازفا یم  دوخ  ربماتپس 1926  شرازگ 9  رد  پیلیف 

.تسا روظنم  جدننس  قباس  مان  ًالامتحا  - 1
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دنداد ربخ  زقـس  زا  تاعوبطم  يراج  هام  زور  نیلوا  رد  .دسر  یم  نامتـسد  هب  يزیچان  رایـسب  رابخا  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
یلامتحا هلمح  اب  هلباقم  يارب  اهورین  هکنیا  و  دنا ، هداد  تسکش  رگید  هطقن  نیدنچ  تشدرس و  رد  ار  نایـشروش  یتلود  ياهورین  هک 

و برح ، ناکرا  لک  سییر  ینابیش ، هللا ] بیبح   ] لارنژ دیدزاب  ربخ  زا  يادج  نیا ، رب  هوالع  .دنا  هتفای  زکرمت  تشدرس  رد  نایشروش 
مـشرازگ نیرخآ  نامز  زا  نارهت ، هب  اهنآ  تشگزاب  تایلمع و  هنحـص  زا  نارهت ، نوشق  هدـنامرف  هاـنپ ،] نادزی   ] ناـخ یـضترم  لارنژ 

دنا هدرک  بیذکت  ًادیدش  یماظن  تاماقم  هک  تسا  هدـش  شرازگ  مه  زیربت  زا  ...تسا  هتفاین  راشتنا  تاعوبطم  رد  يا  هزات  ربخ  چـیه 
ياـهورین هک  تسا  نیا  نم  طابنتـسا  .تسا  هقطنم  نیا  رد  یمارآاـن  لـیلد  هب  ناتـسدرک  تمـس  هب  ناـجیابرذآ  ياـهورین  تکرح  هک 
...دنتـسه عاضوا  رد  يرتشیب  تالوحت  رظتنم  دـننزب  اهدرُک  هیلع  عطاـق  یمادـقا  هب  تسد  هکنآ  زا  شیپ  ناتـسدرک  رد  رقتـسم  یماـظن 

، رابت كرت  درُک  يوجگنج  وقتیمیـس ، ياه  تیلاعف  شرازگ  ما ، هدرک  رکذ  هجراخ  ترازو  هب  ما  یلبق  ياه  شرازگ  رد  هک  روطنامه 
(1) .تسا هدرک  نارگن  يردق  یلعف  عاضوا  اب  طابترا  رد  ار  مدرم  هک  تسا  يزیچ  اهنت 

: دسیون یم  وقتیمیس  تسکش  هرابرد  نیرف 

تخب زا  یلو  تفرگ ، رـس  زا  ار  دوخ  هنامـصخ  تایلمع  هلودـلارالاس ) هب  اـهورین  ندـش  مرگرـس   ) تلفغ نیا  زا  هدافتـسا  اـب  وقتیمیس 
.داتـسرف وقتیمیـس  بیقعت  هب  امیپاوه  اب  ار  دوخ  دنمزوریپ  ياهورین  ناخاضر  دش و  بوکرـس  یتحارب  بونج  ياهدرُک  شروش  شدب 

ای رکـشل  ریما  يدـمحاریما ،]  ] ناخ اقآ  دـمحا  .دـنکفا  بعر  درُک  هدـنامرف  كاب  یب  لد  رب  یمنهج  ياه  نیـشام  نیا  هک  دـنیوگ  یم 
تشگزاـب و زیربـت  هب  ارـسا  هارمه  هـب  ربـماون 1926  رد 2  وقتیمیـس ، بوکرـس  زا  سپ  ناجیابرذآ ، یماـظن  ياـهورین  هدـنامرف  ناـمه 

درک داهنشیپ  شکشیپ و  تلود  هب  ار  نِسُح ، هب  موسوم  وقتیمیس ، ياتسور  وا  هک  دنیوگ  یم  و  دش ، لابقتسا  وا  زا  حتاف  کی  نوچمه 
لوسنک هب  یصخش  ییوگتفگ  رد  وا  .دنزاسب  درُک  ناکدوک  يارب  يا  هسردم  وقتیمیس  هناخ  رد  هدش  ریخـست  رهـش  ياهدمآرد  اب  هک 

.درک رارف  زرم » فرط  نآ  هب   » شنارادفرط زا  رفن  اب 25  طقف  وقتیمیس  هک  تفگ 
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ًاتلاجع اهدرُک  هلئـسم  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ، .تسا  هدوب  قارع  زرم  نامه  زرم »  » زا شروظنم  هک  ما  هتفای  عالطا  رگید  عبانم  زا 
دهاوخ هچ  وقتیمیـس  اـب  اـیناتیرب  هک  دـناد  یمن  سکچیه  .دـشاب  هدـش  نیرهنلا  نیب  تمومیق  تحت  هقطنم  ریگناـبیرگ  عفر و  ناریا  رد 
لرتنک هلئـسم  رد  يا  هرهم  مکح  رد  وا  زا  هک  دـنراد  همهاو  ناریا  لـفاحم  یخرب  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  لاـح ، نیا  اـب  .درک 
هکنیا هدرک و  افیا  یهباشم  شقن  زین  نیا  زا  شیپ  وقتیمیس  دندقتعم  هک  دنتسه  مه  ییاه  یناریا  هتبلا  .دوش  هدافتـسا  ناتـسدرک  ییاهن 

(1) .تسا هتفرگ  تروص  هناگیب  لماوع  کیرحت  هب  شتالمح  یخرب 

هـشقن هک  تسا  نکمم  لاح ، نیا  اـب  ...دراد  مه  ار  لـصوم  اـیناتیرب  ـالاح  : » دـیازفا یم  دوخ  شرازگ  رد  ربماسد 1926  رد 22  نیرف 
، درُک یشروش  ربهر  وقتیمیس ، رارف  یخرب  طابترا ، نیمه  رد  .دوش  لماش  زین  ار  هیمورا  ینعی  رواجم  هقطنم  نیرهنلا  نیب  يارب  ناشیاه 
هب وا  رارف  يارب  یخرب  هک  یتیمها  فالخ  رب  یلو  دـنناد ؛ یمن  لیلد  یب  ناریا  یماـظن  ياـهورین  زا  ریخا  تسکـش  زا  سپ  قارع  هب  ار 

رارکت شرازگ  نیا  هدنـسیون  يارب  ًاـنیع  ار  نآ  زین  وا  هک  تسا  شا  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  هب  وقتیمـس  ِدوـخ  هتفگ  دـنلئاق ، قارع 
(2)« .دریگب ار  یسیلگنا  دنچ  ناج  هک  تسا  نآ  گرم  زا  شیپ  شیوزرآ  نیرتگرزب  هک  نومضم  نیدب  تسا ، هدرک 

هیروف خروم 26  شرازگ  رد  نیرف  لوسنک  .دوب  شنترپ  نانچمه  ناتـسدرک  ناـجیابرذآ و  عاـضوا  وقتیمیـس ، رارف  زا  دـعب  اهتدـم  اـت 
تاـعمجت شترا  ...تسا  هدـیچیپ  رایـسب  عاـضوا  نیا  یـسایس  ریثأـت  : » دـنک یم  فیـصوت  روطنیا  ار  ناـجیابرذآ  عاـضوا  دوخ   1927

نوناق ریظن  يزکرم ، تلود  هیلع  ضارتعا  هنوگره  دراد و  تسد  رد  ار  هقطنم  لماک  لرتنک  و  تسا ، هدرک  عونمم  ار  یـسایس  یمومع 
ریدم : » دـسیون یم  هیمورا  عاضوا  هرابرد  نیرف   (3)  « .تسا هدرک  مالعا  عونمم  ار  دـنرفنتم ، نآ  زا  زیربت  مدرم  هک  يریگزابرـس  ریخا 
هتفگ ًانلع  اهالم  .تسا  هدش  مهتم  ناگناگیب  زا  يرادـبناج  هب  هدرک  لیـصحت  روشک  زا  جراخ  رد  هک  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  لک 

طیارش ایوگ  دسر ، یم  رظن  هب  شخب  تیاضر  ًاتبسن  هیمورا  یسایس  عاضوا  هچرگا  ...دننک  شجارخا  هک  درک  دنهاوخ  يراک  هک  دنا 
نیا .درادن  یبوخ  يداصتقا 

ربماون 1926. خروم 9  ، 891.00/1395 هرامش 1 ، نیرف ، شرازگ  - 1
ربماسد 1926. خروم 22  ، 891.00/1402 هرامش 5 ، نیرف ، شرازگ  - 2
هیروف 1927. خروم 26  ، 891.00/1412 هرامش 11 ، نیرف ، شرازگ  - 3
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یط ناـجیابرذآ  رکـشلریما  تسادـیپ  هک  روطنیا  ...دـنک  اـهر  گـنج  ياـه  یناریو  بقاوـع  زا  ار  دوـخ  تسا  هتـسناوتن  زگره  هقطنم 
شرازگ نیا  تلایا  یلام  ریدم  یلو  تسا ، هداد  رادـشه  هاش  هب  يراج  لاس  راهب  رد  اهدرک  ددـجم  شروش  لامتحا  هرابرد  یـشرازگ 

رد یماظن  رادـنامرف  هاگیاج  تیوقت  روظنم  هب  یـسایس و  ياه  هزیگنا  اب  شرازگ  لاسرا  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  راـبتعا  دـقاف  ار 
رد 13 نیرف  .دراپـسب  لاـبقا  تخب و  هـب  ار  يزیچ  تساوـخ  یمن  تـلود  یلو   (1)« ...تسا هتفرگ  تروص  یماظنریغ  رادـنامرف  لباقم 

عفن هب  هک  تفرگ  تروص  ناـجیابرذآ  یماـظنریغ  یماـظن و  لـماوع  نیب  یـسایس  يدروـخرب  ...ًاـمارتحا  : » دـسیون یم  لیروآ 1927 
: دـسیون یم  لـیروآ 1927  رد 21  نیرف  .دوـب  هدرک  اـهدرک  حالـس  عـلخ  هب  عورـش  نینچمه  تـلود   (2)« .تسا هتفای  همتاـخ  شترا 

ریـسم رد  رگید  رابکی  اهدرُک  تسا ، هدیـسر  نامتـسد  هب  زیربت  رد  هک  یقثوم  ياـه  شرازگ  ساـسا  رب  هک  دراد  یم  راـهظا  ًاـمارتحا  »
یخرب هک  یلاح  رد  دنا ، هدرب  هحلـسا  هب  تسد  لالقتـسا  فده  هب  دیما و  اب  اهنآ  هک  دنیوگ  یم  يا  هدع  و  دنا ، هتـشاذگ  ماگ  گنج 
تردق هب  راجاق  هلـسلس  ندنادرگزاب  تساه  نابز  رـس  رب  شتاعیاش  هک  ییاه  تیلاعف  زا  اهنآ  یلـصا  فدـه  ...هک  دـنا  یعدـم  رگید 

رهاط خیـش  وقتیمیـس و  هک  دنیوگ  یم  ...تسا  هدمآ  لصوم  زا  ریاشع  يربهر  يارب  یجنزرب ]  ] دومحم خیـش  هک  دـنیوگ  یم  ...تسا 
لک اـب  طاـبترا  رد  يرایـسب  يراـکناهنپ  زیربـت  رد  یهدـنامرف  زکارم  .دنتـسه  وا  هارمه  دراد  اـه  درک  ناـیم  رد  يداـیز  ذوـفن  هک  مه 
میا هتفای  عالطا  یتکلمم  يالاب  رایـسب  تاماقم  زا  یلو  تسا ، هدـش  رکنم  ار  یقافتا  هنوگره  رکـشلریما  دـنهد و  یم  جرخ  هب  عوضوم 

ار اهرطاق  اه و  بسا  هرداـصم  ورین و  زکرمت  نیا ، رب  هوـالع  و  هدرک ، شرازگ  میخو  هاـش  يارب  ار  ناتـسدرک  عاـضوا  رکـشل  ریما  هک 
یلو تفر ، برغ  هب  زیربت  زا  لـیبموتا  اـب  رگید  رـسفا  دـنچ  هارمه  هب  لیروآ 1927  رد 18  رکـشل  ریما  .درک  ناـهنپ  دوـش  یمن  رگید 

کیدزن ياهاتسور  زا  یکی  هب  وقتیمیـس  هک  داد  ربخ  يرگلوسنک  هب  هیمظن  نارومأم  زا  یکی  حبـص  زورما  .دوب  صخـشمان  شدصقم 
هنامرحم قثوم  عبنم  کی  زا  یلو  دـنا ، هدـش  مازعا  وا  بوکرـس  يارب  ییاـهورین  تسا و  هدرک  هلمح  هیمورا  هقطنم  رد   (3)* کینشوا

دنراد و يراکمه  رگیدکی  اب  وقتیمیس  رهاط و  خیش  دومحم ، خیش  هک  دنک  یم  دییأت  هک  میا  هدرک  تفایرد  ییاهربخ 

.1927 لیروآ ، خروم 7  ، 891.00/1413 هرامش 45 ، نیرف ، شرازگ  - 1
لیروآ 1927. خروم 13  ، 891.00/1416 هرامش 48 ، نیرف ، شرازگ  - 2
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يردقب ناریا  یماظن  ياهورین  كرحت  هدش ، شرازگ  هاشنامرک  زا  هک  روطنامه  نیا ، رب  هوالع  .تسین  اهاتـسور  تراغ  طقف  ناشفده 
تاماقم شالت  اه  یمارآاـن  نیا  لـیالد  زا  رگید  یکی  ...تسناد  اهاتـسور  هب  نایـشروش  هلمح  طـقف  ار  نآ  لـیلد  دوش  یمن  هک  تسا 

قباـس رکـشلریما  یبساـمهطریما ،]  ] ناـخ هللادـبع  .دوب  حرطم  لـبق  اهتدـم  زا  هک  تساـهدرُک  حالـس  علخ  هماـنرب  يارجا  يارب  یناریا 
، درب یم  رس  هب  داباهم ]  ] غُالب جواس  رد  هک  تسا  هام  نیدنچ  تسا ، هاش  اضر  قیفش  قیفر  و  دیـسر ، گنج  ترازو  هب  هک  ناجیابرذآ 

ایند زا  گنفت  اب  دـیآ و  یم  ایند  هب  گنفت  اب  درُک  کی  .تساهدرُک  حالـس  علخ  شیاه  همانرب  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  هاـگ  و 
رتشیب ناریا  ياهورین  كرحت  هک  تفگ  ناوت  یم  دشاب و  يزیر  نوخ  نودب  وا  تسد  زا  گنفت  يرابجا  نتفرگ  تسا  دـیعب  دور ؛ یم 

(1)« .دشاب هتشاد  یطایتحا  هبنج 

مولعم رارق  زا  ...اهدرُک  مایق  اب  طاـبترا  رد  دوخ  لیروآ 1927  خروم 21  هرامش 49  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا  : » نئوژ 1927 رد 17 
تلود همانرب  زا  یـشخب  عقاو  رد  مدوب  هدرک  هراشا  نآ  هب  قوف  شرازگ  رد  هک  ناریا  ياهورین  تاکرحت  دنا و  هدرکن  شروش  اهدرُک 
ياعدا هب  هکنیا  زا  دعب  ناجیابرذآ ، رکشل  ریما  هک  دنیوگ  یم  دنا  هدمآ  غالبجواس  زا  ًاریخا  هک  يدارفا  .تسا  هدوب  حالـس  علخ  يارب 

هناخزابرـس نتخاس  لوغـشم  دش ، زوریپ  يزیرنوخ  نودب  وا  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  دـندنامن و  شرظتنم  تشدرـس  رد  اهدرُک  شدوخ 
هییوژ خیرات 11  هب  یشرازگ  رد  نیرف   (2)« .دنک لیدبت  ناریا  یمئاد  یماظن  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  هب  ار  نآ  ات  تسا  رهش  نیا  رد  ییاه 
تسد اجنآ  رد  دش و  ناتـسدرک  بونج  مزاع  ناجیابرذآ  نوشق  زا  یمظعا  شخب  هارمه  هب  رکـشل  ریما   » هک دنک  یم  شرازگ   1927
رکـشل ریما  ناخ ، اقآ  دمحا  ًاریخا  : » دـیازفا یم  نیرف  توا 1927  رد 24   (3)« .درادـن ربخ  اهنآ  تیهام  زا  یـسک  هک  دز  یتاـیلمع  هب 
خیرات رد  راـب  نیلوا  يارب  هک  تسا  هدرک  مـالعا  هتـشگزاب و  تشدرـس  زا  تخاـس ، يزکرم  تلود  عیطم  ار  ناتـسرل  هک  ناـجیابرذآ 

دـنا و هدـش  بوکرـس  اه  نوسهاش  هک  دـسر  یم  ربخ  لیبدرا  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  مارآ  بوکرـس و  ار  هقطنم  نآ  ياـهدرُک 
(4)« .تفرگ دهاوخ  تروص  یتحار  هب  هقطنم  نیا  رد  تایلام  يروآ  عمج  رگید 

لیروآ 1927. خروم 21  ، 891.00/1415 هرامش 49 ، نیرف ، شرازگ  - 1
نئوژ 1927. خروم 17  ، 891.00/1420 هرامش 64 ، نیرف ، شرازگ  - 2

يالوج 1927. خروم 11  ، 891.00/1421 هرامش 68 ، نیرف ، شرازگ  - 3
توا 1927. خروم 24  ، 891.51A/410 هرامش 72 ، نیرف ، شرازگ  - 4
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همین هراومه  یلخاد  تسایـس  گید  : » دـسیون یم  ربماون 1927  خروم 25  یـشرازگ  رد  نیرف  .دـنام  یقاب  مارآان  ناجیابرذآ  عاـضوا 
لابند هب  ًالامتحا  و  اهدرُک ، شروش  زا  تبحـص  یماظن  لفاحم  رد  ...دتفیب  لغلغ  هب  ات  تسیا  هلعـش  نیرتکچوک  رظتنم  تسا و  شوج 
کی زا  سپ  هک  درُک  لیابق  تخسرس  ياسؤر  زا  وقتیمیس ، تشگزاب  دروم  رد  يرایـسب  تاعیاش  تسا و  راهب ، رد  اه  كرت  هلمح  نآ 

ربماسد 1927 رد 15   (1)« .تساـهنابز رـس  رب  تخیرگ ، قارع  هب  هتـشذگ  لاـس  یبرغ  ناـجیابرذآ  رد  تشحو  بعر و  داـجیا  هـهد 
هناخزابرـس تایلام و  نارومأم  درُک  لیابق  زا  یکی  دراد ، يرتمک  قوثو  هک  هاـشنامرک  زا  هلـصاو  راـبخا  قبط  : » دـسیون یم  نسماـیلیو 

يربهر هب  هیکرت و  تیامح  اب  اهدرُک  شروش  هرابرد  زیربت  مدرم  ینارگن  زا  نیرف  لوسنک  .تسا  هدرک  تراغ  ار  رواجم  قطاـنم  ياـه 
روطنامه  (2)« .دننک عیرست  ار  يریگزابرس  دنور  ات  دنا  هتخاس  ار  ناتساد  نیا  دیاش  هک  دیازفا  یم  لاح  نیا  اب  .دهد  یم  ربخ  وقتیمیس 

.تخادنا هار  هب  ار  دوخ  شروش  نیرخآ  تشگرب و  ناریا  هب  لاس 1928  ناتسبات  رد  وقتیمیس  دمآ ، دهاوخ  مهدراهچ  لصف  رد  هک 

هاش اضر  رورت  هشقن 

: دسیون یم  ربماتپس 1926  خروم 23  شرازگ  رد  پیلیف 

نتشاد تسد  ماهتا  هب  رگید  صاخشا  شترا و  رسفا  دنچ  يریگتـسد  اب  طابترا  رد  يا  هنامرحم  رابخا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
: دروخ یم  مشچ  هب  ریز  دارفا  مان  هدش  ریگتسد  نارسفا  نایم  رد  .تسا  هدیسر  متسد  هب  هتشذگ  زور  هس  لوط  رد  هاش  رورت  هئطوت  رد 

یم میلعت  اه  يدئوس  رظن  تحت  هک  يرمرادناژ  يورین  رد  نیا  زا  شیپ  روبزم  صخش  .يولهپ  گنه  هدنامرف  نیدالوپ ، دومحم  لنلک 
هک يولهپ  گنه  نارـسفا  زا  یکی  .ناخ  دمحا  درگرـس  .تسا  دزنابز  يرادافو  تقادص و  هب  صخـش  نیا  .درک  یم  تمدـخ  دـندید 

.تسا نارهت  رد  اـکیرمآ  یماـظن  هتـسباو  قباـس  مجرتم  ردارب  وا  .دوب  هدـش  بوصنم  هداـیپ  ياـه  گـنه  زا  یکی  یهدـنامرف  هب  ًاریخا 
ناریا تلود  فرط  زا  لاس 1924  رد  وا  .ییاکیرمآ  جلاک  نالیصحتلا  غراف  زا  و  يولهپ ، گنه  زا  ناخ  هللا  حور  درگرس 

ربماون 1927. خروم 25  ، 891.00/1436 هرامش 52 ، نیرف ، شرازگ  - 1
ربماسد 1927. خروم 15  ، 891.00/1438 هرامش 505 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
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یتشک هب  دورو  ینوناق  ياه  تیدودـحم  لیلد  هب  یلو  .دـنک  تعیاشم  هدـحتم  تالایا  ات  ار  يربمیا  روژام  هزانج  هک  تفای  تیرومأم 
هدش ربخاب  شتشادزاب  زا  یگزات  هب  هک  يرگید  صخش  .تفرن  رفس  نیا  هب  درک ،] یم  لمح  ار  يربمیا  هزانج  هک   ] نوتنرت ییاکیرمآ 

ریگتـسد افخ  لامک  رد  یناهگان و  روط  هب  صاخـشا  نیا  .تسا  ناریا  همانزور  ریبدرـس  ردارب  الم و  کـی  هک  تسا  نیقارعلا  خیـش  ما 
هب اه  يریگتـسد  نیا  ایوگ  .دنتـسه  كانمیب  رایـسب  ناشناتـسود  هداوناخ و  یلو  دنرادن ، ربخ  ناشیریگتـسد  زا  مدرم  زونه  دنا و  هدش 

شخپ هعیاش  هک  تسا  یتدـم  .تسا  هتفرگ  تروص  شا  یگداوناخ  گنه  نارـسفا  نایم  رد  يا  هئطوت  دوجو  هب  هاـش  نظ  ءوس  لـیلد 
ار اه  هگرب  نیمه  زا  یکی  هاش  هک  دنیوگ  یم  یتح  .تساهنابز  رـس  رب  تسا  هاش  هیلع  یبلاطم  يواح  هک  رهـش  حطـس  رد  ییاه  هگرب 

یمن دـییأت  ار  اهنآ  يا  هدـننک  عناق  یعطق و  لیلد  چـیه  تسا و  مهبم  رایـسب  اه  شرازگ  نیا  مامت  .تسا  هدرک  ادـیپ  شدوخ  هناخ  رد 
همانزور زیمآ  داقتنا  ياه  شرازگ  هب  هاش  دح  زا  شیب  تیساسح  .دشاب  هدید  ار  اه  هگرب  نیا  شدوخ  هک  مسانش  یمن  ار  یـسک  .دنک 

نیا هب  .تسوا  هیلوا  یگبرجت  یب  یگنهرف و  یب  جـیاتن  زا  یکی  تیـساسح  نیا  ًارهاـظ  و  تسا ، روهـشم  هک  مه  تایرـشن  ریاـس  اـه و 
نیا کش  نودـب  .دوب  دـنهاوخ  یمهم  تالوحت  همدـقم  ًـالامتحا  هک  مدـناسر  ترازو  عـالطا  هب  ار  قوف  ياـه  يریگتـسد  ربخ  لـیلد 
رظن هب  کنیا  مه  .دز  دـهاوخ  نماد  لفاحم  ریاس  نایماظن و  نایم  رد  هاش  زا  هدـنیازف  يدونـشخان  یتیاضران و  سح  هب  اه  يریگتـسد 

یشان يدودح  ات  هلئسم  نیا  دیاش  .دهد  یم  تسد  زا  دوب  شنامرهق  يزور  هک  نوشق  رب  ار  دوخ  طلـست  يا  هزادنا  ات  وا  هک  دسر  یم 
شوهاب نتخاس  رجزنم  ندنار و  رد  یبیجع  دادعتسا  هاش  ًارهاظ  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  ...دشاب  یفاک  شالت  تسایـس و  نادقف  زا 

رد يدایز  یفیلکتالب  سرت و  و  ّنظءوس ، هکنیا  هجیتن  .دراد  اهنآ  هناهاوخریخ  حیاصن  نتفرگ  هدیدان  شنارـسفا و  نیرترادافو  نیرت و 
هب هدیجنـسن  یمادـقا  ای  یقافتا و  يرظن  راهظا  رطاخ  هب  هک  دـسر  یم  مه  اهنآ  تبون  تقو  کی  هک  دراد  دوجو  شترا  نارـسفا  ناـیم 
زا هاش  هب  تبسن  يدیدش  ياهداقتنا  هنامرحم  روط  هب  نم  يربخ  عبنم  هک  ینایماظنریغ  نایم  رد  هاگ  ساسحا  نیمه  .دنـسرب  ناشباسح 

(1) .دراددوجو دونش  یم  اهنآ 
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ار مارگلت  نیا  اکیرمآ ]  ] هجراخ ترازو  ربتکا 1926 ، رد 2  .دوب  هدرک  ادیپ  هار  زین  زمیات  كرویوین  همانزور  تاحفص  هب  ناتساد  نیا 
يا هئطوت  فشک  زا  نارهت  زا  سرپدتیـشوسآ  يرازگربخ  زا  لـقن  هب  شربـتکا  لوا  خروم  هرامـش  رد  زمیاـت  كرویوین  : » درک لاـسرا 
ناخ هللا  حور  درگرـس  نیدالوپ و  لنلک  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نینچمه  .داد  ربخ  تکلمم  رگید  لاجر  دـهعیلو و  هاـش ، رورت  يارب 

(1)« .دینک لاسرا  نامیارب  فارگلت  قیرط  زا  دوخ  تاحیضوت  ًافطل  .دنا  هدش  مادعا 

هئطوت تیهام  زا  یعالطا  چیه  زونه  دنا ، هدش  ریگتـسد  يا  هدـع  مه  زاب  هکنیا  زج  : » تسا رارق  نیا  زا  پیلیف  ربتکا 1926  شرازگ 5 
تاعوبطم نیا ، رب  هوالع  .میا  هدرواین  تسد  هب  دـنوش  یم  همکاحم  نآ  رد  هک  یناـمهتم  هراـبرد  یماـظن  هاـگداد  مکح  اـی  یـضرف و 

ره دنا ، هدشن  مادعا  نونک  ات  ناگدـش  ریگتـسد  زا  کیچیه  هک  منئمطم  ًالماک  ...دـنا  هدرکن  ارجام  نیا  هب  يا  هراشا  چـیه  مه  نارهت 
هک روطنامه  .دراد  رارق  یتازاجم  نینچ  ضرعم  رد  رگید  نامهتم  همه  زا  رتشیب  نیدـالوپ  گنهرـس  هناـمرحم  راـبخا  ساـسا  رب  دـنچ 

مـسانش یمن  ار  یـسک  چـیه  و  تسین ، تسد  رد  یـضرف  هئطوت  نیا  هرابرد  یعطق  رابخا  هنوگچیه  مدوب ، هدرک  شرازگ  نیا  زا  شیپ 
نیمه رد  .دشاب  هدـید  تساه  صحفت  قیقحت و  اه و  يریگتـسد  یلـصا  لیلد  دـنیوگ  یم  هک  ار  اه  هیمالعا  نیا  شدوخ  مشچ  هب  هک 
کی يریگتـسد  هرابرد  دهاوخ  یم  هک  تفگ  نوسلکین  ياقآ  .دمآ  متاقالم  هب  ایناتیرب  رادراک  يراج ، هام  مراهچ  خـیرات  رد  طابترا ،

: يروم حیضوت   ] .دریگب کمک  نم  زا  هئطوت ، نیا  رد  یتسدمه  ییاذک  ماهتا  هب  سلجم ، قباس  هدنیامن  مییح ، لیئومش  مان  هب  یمیلک 
نارهت رد  مسینویهـص  غیلبت  يارب  ایناتیرب  نمجنا  هدنیامن  مییح  ياقآ  هک  درک  هراشا  وا  .دـنناد ] یم  سیلگنا  لماوع  زا  ار  مییح  ًامومع 

نم زا  نوسلکین  ياقآ  .تشاد  دهاوخ  روشک  زا  جراخ  رد  یبولطمان  شنکاو  وا  هیلع  يدـیدش  ای  هنالداعریغ  مادـقا  هنوگره  و  تسا ،
راب هب  ییاعدا  هئطوت  اب  طابترا  رد  اهنآ  یطارفا  تامادقا  هجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یکانفسا  جیاتن  لیامت  تروص  رد  هک  تساوخ 

تـشاذگ مهاوخ  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  ارزولا  سیئر  اب  ما  يدـعب  تاـقالم  رد  هک  متفگ  .مناـسرب  تلود  اـی  هاـش  عـالطا  هب  دـیایب 
هراشا وا  هب  نوسلکین  ياقآ  هک  مییح  ياقآ  هک  مدرب  یپ  تاقالم  نیا  زا  دعب  يورن ...]! دنت  ردقنیا  تسا  رتهب  يروم : حیضوت  ]
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سنجیلتنیا هک  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  دنـسانش ، یم  اـیناتیرب  سوساـج  ار  وا  درادـن و  یبوـخ  ترهـش  نارهت  ناـیمیلک  ناـیم  رد  تـشاد ،
نآ شرازگ  طابترا  نیا  رد  یتآ  تالوحت  زا  ترافـس  عالطا  ضحم  هب  .دوب  هتفرگ  تمدخ  هب  ار  وا  گنج  نامز  رد  ایناتیرب  سیورس 

نارسفا اب  هاش ]  ] شدولآ بضغ  راتفر  دیدش و  ّنظءوس  رـضاح ، لاح  رد  : » ربتکا متفه   (1)« .دش دهاوخ  لاسرا  هجراخ  ترازو  يارب 
هئطوت اب  طابترا  رد  نایماظن  ریغ  نایماظن و  يریگتـسد  .تساهنآ  نیب  رد  یتیاـضران  يدونـشخان و  یلـصا  لـیلد  ًارهاـظ  یلک  روط  هب 

نیا تایئزج  هک  ییاجنآ  زا  یلو  .دراد  همادا  نانچمه  تسا ، هتفای  عالطا  نآ  زا  تاعیاش  قیرط  زا  هاش  دنیوگ  یم  هک  وا  هیلع  ییاذـک 
(2)« .دوب يرتشیب  تالوحت  رظتنم  دیاب  داد  هرابنیا  رد  تسرد  يرظن  ناوتب  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدشن  شاف  ارجام 

زور هد  زا  ًابیرقت  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا  هاـش  هیلع  هئطوت  دوجو  شرازگ  اـب  طاـبترا  رد  : » ربتکا 1926 خروم 21  شرازگ 
هدش زاغآ  ریخأت  اب  هک  یسرداد  لحارم  .دوب  دهاوخ  ینلع  تامکاحم  دنا و  هداد  لیکو  نتشاد  هزاجا  نامهتم  هب  هک  دش  مولعم  شیپ 
لاح رد  ًافرص  لاحب  ات  اهنآ  هک  مدش  رادربخ  یصوصخ  عبنم  کی  زا  .تسا  هدشن  رشتنم  نآ  زا  یـشرازگ  چیه  هدوب و  هنامرحم  تسا 

یماظن هاگداد  هک  دندقتعم  عفادم  يالکو  مولعم  رارق  زا  .دنا  هدوب  هدنورپ  نیا  هب  یگدیسر  يارب  یماظن  هاگداد  تیحالـص  یـسررب 
ناخ و دمحا  درگرـس  نیدالوپ ، دومحم  لنلک  هک  دنا  هدرک  هراشا  طابترا  نیمه  رد  و  درادن ، ار  هدنورپ  نیا  هب  یگدیـسر  تیحالص 

نینچمه .دنا  هدش  جارخا  شترا  زا  هدش و  هجرد  علخ  تشادزاب  نامز  رد  دنا ، همکاحم  تحت  نونکا  مه  هک  ناخ ، هللا  حور  درگرس 
هدـش ناخ  هللا  حور  درگرـس  يارب  دـبا  سبح  و  لوا ، رفن  ود  يارب  گرم  مکح  رودـص  ناـهاوخ  تلود  ناتـسداد  هک  میدـش  هجوتم 
یلوق قبط  .تفرگ  دهاوخ  تروص  یماظنریغ  هاگداد  رد  هئطوت  نیا  رد  تکرـش  هب  مهتم  نایماظنریغ  همکاحم  هک  دـنیوگ  یم  .تسا 

نامهتم مادـعا  کش  نودـب  هک  متفگ  مدرک و  حرطم  ار  مییح ]  ] عوضوم ارزولا  سیئر  اب  وگتفگ  رد  مدوب  هداد  ایناتیرب  رادراک  هب  هک 
رما نیا  هجوتم  گنج  ترازو  هک  تفگ  وا  .درک  دـهاوخ  داجیا  روشک  زا  جراخ  رد  یبولطماـن  ریثأـت  هناـمرحم  تاـمکاحم  هجیتن  رد 

هک تسا  هتفرگ  میمصت  تسه و 
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کی زا  .تسا  نیگنس  رایسب  ناگدش  تشادزاب  ماهتا  هیمظن  سیئر  هتفگ  قبط  هک  تشاد  راهظا  ارزولا  سیئر  .دشاب  ینلع  تامکاحم 
دومحم لـنلک  هکنیا  دوب ؛ ققحت  فرُـش  رد  روبزم  هئطوت  دـش  ماـجنا  اـه  يریگتـسد  نیا  یتـقو  هک  ما  هتفاـی  عـالطا  قثوم  ًاتبـسن  عـبنم 

اب لاح ، نیا  اب  .رخآ  یلا  و  دنک ، ریگتـسد  ار  وا  هاش  خاک  هب  يولهپ  گنه  تیاده  اب  تشاد  دصق  دوب و  هداد  ار  هئطوت  حرط  نیدالوپ 
دامتعا لیبق  نیا  زا  ییاـه  شرازگ  هب  دوش  یمن  دـنراد ، یـسرتسد  قثوم  تاـعالطا  هب  هک  یتاـماقم  همه  لـماک  يراـکناهنپ  هب  هجوت 
یمادـقا اب  دـهاوخ  یمن  تلود  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  تسا  هتفرگ  تروص  راـک  نیا  رد  هک  یللعت  دور  یم  ناـمگ  لـک ، رد  .درک 

علطم شرازگ  نیا  نایاپ  رد  .دـنک  ذاختا  تسا  هدیـشوپ  مدرم  مومع  رب  نآ  تایئزج  هک  هدـنورپ  نیا  اب  طابترا  رد  دـیدش  ای  هنالوجع 
هللارـصن لنلک  صخـش  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  همکاحم  تحت  زین  یمراهچ  رـسفا  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  یـصاخشا  زا  ریغ  هب  هک  مدـش 

ماظن نوناق  يارجا  نویـسیمک  ياضعا  زا  ربتکا ) مهد  رد   ) يریگتـسد نامز  رد  هک  تسا  ناتـسدرک ، ياـهورین  قباـس  هدـنامرف  ناـخ ،
دناسر یم  عالطا  هب  ًامارتحا  هاش  هیلع  ییاعدا  هئطوت  ...هب  فطع  : » ربماون 1926 خیرات 6   (1)« .دوب گنج  ترازو  رد  يرابجا  هفیظو 

رداص ییأر  چیه  زونه  دنک  یم  یگدیـسر  هدنورپ  نیا  هب  هک  يا  همکحم  هدادـن ، خر  ارجام  نیا  رد  يدـیدج  لوحت  چـیه  ًارهاظ  هک 
دوب هدـش  داجیا  مومع  نیب  رد  هک  مه  يا  هقالع  رادـقم  نامه  .دـنا  هتـشا  دـن  عوضوم  نیا  هب  يا  هراشا  چـیه  زین  تاـعوبطم  هدرکن و 

یتاعالطا هچ  همکاحم  نایرج  رد  هکنیا  هرابرد  شسرپ  عقاو ، رد   (2) .تسا هدش  بلج  سردم  ماجرفان  رورت  هب  لماک  روط  هب  ًاتلاجع 
یپ رد  ضیقن  دـض و  مهبم و  رایـسب  ییاه  خـساپ  دوب ، دـهاوخ  هچ  اه  یـسرداد  همادا  اب  طاـبترا  رد  تاـماقم  تسایـس  هدـش و  شاـف 
واش ربماون  مهدزناش  خیرات  رد   (3)« .تسا هدوب  ناردنزام  هب  هاش  هزور  هد  رفس  لیلد  هب  هدنورپ  نتشاذگ  توکسم  دیاش  .دش  دهاوخ 

بلاج رایـسب  هاش  ناج  هیلع  هئطوت  هرابرد  ناتیاه  شرازگ  ریاس  ربتکا 1926 و  خروم 5  هرامـش 186  شرازگ  : » دسیون یم  پیلیف  هب 
لاحب ات  ًالامتحا  هکنانچ  .دوب 

ربتکا 1926. خروم 21  ، 891.001P15/44 هرامش 196 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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.دندرک حورجم  ار  وا  ياهتسد  دنتفر و  هناشن  ار  ابع  نایم  وا  بلق  ياج  هب 
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حور درگرـس  ینعی  نامهتم ، زا  نت  ود  هکنیا  زجب  دراد ، يرظن  هبنج  شیب  مک و  هدنورپ  نیا  هب  هجراخ  ترازو  هقالع  دیا  هدز  سدح 
اب طابترا  رد  نات  ییایناتیرب  راکمه  هک  ما  هدش  هجوتم  .دندرک  کمک  ترافس  هب  يردق  يربمیا  هیـضق  رد  نیدالوپ  لنلک  ناخ و  هللا 
رد هک  دیا  هداد  لوق  زین  امـش  تسا و  هتـساوخ  کمک  امـش  زا  سلجم ، رد  نایمیلک  قباس  هدنیامن  مییح ، لیئومـش  يریگتـسد  هیـضق 

تسد هب  مییح  هرابرد  ًابقاعتم  هک  یتاعالطا  هب  هجوت  اب  منک  یم  نامگ  .دینک  حرطم  ار  عوضوم  ارزولا  سیئر  اب  نات  يدعب  يوگتفگ 
.تسین نایم  رد  اکیرمآ  عفانم  هجوچیه  هب  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  صوصخ  هب  دینک ، تطاسو  وا  عفن  هب  هک  دشابن  تحلـصم  دیا  هدروآ 

(1)« .منادب ار  راک  هجیتن  مدنمقالع 

مییح نیدالوپ و  مادعا 

یلکـشم ًاریخا  هکنیا  اب  : » داد ربخ  نامهتم  ریاس  تازاجم  نیدالوپ و  لنلک  مادـعا  زا  دوخ  هیروف 1928  خروم 21  شرازگ  رد  پیلیف 
یب مادـعا  .دراذـگب  نایماظن  هیحور  رب  یبرخم  ریثأت  دـناوت  یم  هک  تسا  هداتفا  یقاـفتا  یگزاـت  هب  هدـشن ، شرازگ  شترا  رد  يدـج 

، دوب هدش  ریگتـسد  هاش  هیلع  هئطوت  ماهتا  هب  شیپ  هام  هدجه  هک  هاش ، یگداوناخ  گنه  قباس  هدنامرف  نیدالوپ ، دومحم  لنلک  همدقم 
مارتحا دروم  سییر  ینابیش ، ناخ  هللا  بیبح  لارنژ  يافعتسا  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  و  تشاد ، لابند  هب  ار  يا  هدرتسگ  ياهداقتنا 

خروم 21 هرامـش 196  ربتکا و  خروم 5  هرامـش 186  ياه  شرازگ  رد  .تسا  هدوب  لیلد  نیمه  هب  زین  برح  ناـکرا  لـک  ياـناوت  و 
زا .دـندوب  مهتم  هاش  هیلع  هئطوت  رد  تکراشم  هب  هک  مدرک  هراشا  یـصاخشا  نیدالوپ و  لنلک  همکاـحم  يریگتـسد و  هب  ربتکا 1926 

نیلوا يأر  زا  هاش  هک  ما  هتفای  عالطا  .دـندرب  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  دـندوب  ریگرد  ارجام  نیا  رد  هک  یناسک  مامت  نونکات  خـیرات  نآ 
هب ًاددـجم  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  دوبن و  یـضار  درک  موکحم  سبح  هب  طقف  ار  نامهتم  یگدیـسر و  هدـنورپ  هب  هک  یماظن  هاـگداد 

عالطا نینچمه  .درک  موکحم  سبح  هب  ار  رگید  نامهتم  مادـعا و  هب  ار  نیدالوپ  لـنلک  مود  هاـگداد  .دـننک  همکاـحم  هناـمرحم  روط 
ناـیرج رد  ار  ینابیـش  لارنژ  لوـمعم  لاور  هب  هـکنیا  نودـب  دنداتـسرف ، هاـش  دزن  ًامیقتـسم  دـییأت  يارب  ار  روـبزم  مـکح  هـک  ما  هتفاـی 

دوخ يافعتسا  تفر و  هاش  دزن  ًاروف  زین  ینابیش  لارنژ  هک  دنیوگ  یم  .دنراذگب 
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يریثأت نانچ  نیدالوپ  لنلک  هرظتنمریغ  مادعا  هک  دـنیوگ  یم  .درک  مالعا  یماظن  هاگداد  يأر  اب  ار  شتفلاخم  نمـض  رد  میلـست و  ار 
هب ار  هاش  هک  دـنهاوخ  یم  ادـخ  زا  نانز  دـنزیر و  یم  کشا  نآ  زا  تبحـص  ماگنه  هب  اهدرم  هک  تسا  هتـشاد  ناریا  يالاب  تاقبط  رب 

: دـهد یم  حرـش  دـش  رداـص  نیدـالوپ  مادـعا  زا  سپ  زور  ود  هک  ار  يا  هیعـالطا  شرازگ  ناـمه  رد  پیلیف  .دـناسرب » شلمع  يازس 
ناراکتیانج مادعا  سپ  نیا  زا  هک  درک  مالعا  زیمآدیدهت  يا  هیعالطا  رودـص  اب  يراج  هام  مهدزناش  خـیرات  رد  يرتسگداد  ترازو  »

نیلوا .دـنام  دـهاوخ  نازیوآ  راد  يالاب  تعاس  کی  تدـم  هب  اهنآ  داـسجا  و  دریگ ، یم  تروص  يرتنـالک ) زا  جراـخ   ) ماـع ـألم  رد 
يدایز تیعمج  هک  ما  هدینش  .تفرگ  تروص  رازاب  زاب  ياه  نادیم  زا  یکی  رد  مد  هدیپس  ماگنه  هب  شیپ  زور  ود  ماع  ءالم  رد  مادعا 

هتفای عویـش  رهـش  هیـشاح  رد  ًاریخا  هک  ییاه  ینزهار  اه و  تنوشخ  فقوت  روظنم  هب  تاماقم  دـیاش  .دـندوب  هدـش  عمج  اـشامت  يارب 
نآ هب  تسا  نکمم  یلعف  میژر  هک  تسا  يزیمآ  تنوشخ  تامادقا  رگنایب  راک  نیا  نم ، رظن  هب  یلو  .دنا  هدز  یمادـقا  نینچ  هب  تسد 

(1)« .دوشب لسوتم 

یهاگداد رد  ار  وا  : » دـهد یم  نیدالوپ  لـنلک  مادـعا  هراـبرد  يرتشیب  تاحیـضوت  ربماسد 1931  خـیرات 12  هب  یـشرازگ  رد  تراه 
سبح لاس  نیدـنچ  .دوب  هاگداد  نیا  ياضعا  زا  یکی  برح ، ناکرا  لـک  تقو  سیئر  ینابیـش ، لارنژ  هک  دـندرک  همکاـحم  یماـظن 

دیاب یماظن  تاررقم  قبط  .دش  یم  نارگید  يارب  یتربع  هنیآ  تسیاب  یم  مرجم  .درک  ضارتعا  هرداص  يأر  هب  ...هاش  .دندیرب  شیارب 
هب موکحم  دـیاب  رـسفا  نآ  .دوب  هدـش  لئاق  فیفخت  وا  تازاجم  رد  دـح  زا  شیب  هاگداد  .دـندرک  یم  رداص  مهتم  يارب  مادـعا  مکح 
.دش مالعا  دوب ] هداد  روتـسد  هاش  هک   ] مکح لیکـشت و  يدـیدج  هاگداد  .دیـسر  تاضق  عالطا  هب  هناهاش  روتـسد  .دـش  یم  نارابریت 
لک سییر  ناونع  هب  وا ، ءاضما  هب  هکنیا  رگم  دوبن  ارجا  لباق  مادـعا  مکُح  .درک  ضارتعا  هرداص  يأر  هب  ینابیـش  لارنژ  راب  نیا  یلو 

دنیوگ یم  .درک  يراددوخ  نآ  ياضما  زا  و  تسا ، نیگنـس  دـح  زا  شیب  هرداص  مکح  هک  دوب  دـقتعم  وا  .دیـسر  یم  برح ، ناکرا 
[ ینابیش  ] برح ناکرا  سیئر  هب  مکح  نداد  ناشن  اب  تفر و  گنج  ترازو  هب  یلبق  مالعا  نودب  ًاصخـش  دش و  ینابـصع  رایـسب  هاش 
ار مکح  نیا  مناوت  یمن  اما  .متـسه  مه  ترـضحیلعا  رکون  نم  : » داد خـساپ  ینابیـش  دـنیوگ  یم  نک .» ءاضما  ار  نیا  هللااـی   » هک تفگ 

رگا .منک  ءاضما 
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لومعم قبط  هاش  اضر  .مهدب » افعتـسا  دنا  هدرک  رختفم  نآ  هب  ار  هدـنب  ناشدوخ  هک  یتُسپ  زا  مروبجم  دـنیامرفب  رارـصا  ترـضحیلعا 
اـضما ار  مکح  شدوخ  و  مریگ » یم  هدهع  رب  ار  تیلوئـسم  مدوخ  نم  .یتسین  برح  ناکرا  سیئر  رگید  .تسا  لوبق  دـشاب ، : » تفگ

(1)« .دنارذگ ار  شا  یگتـسشنزاب  نارود  یهاتوک  تدم  يارب  مه  ینابیـش  لارنژ  .دش  نارابریت  دـعب  زور  حبـص  روکذـم  رـسفا  .درک 
اعدا هک  یماظن  يا  هئطوت  رد  یتسدمه  ماهتا  هب  ناخ  هللا  حور  درگرس  : » تشون واش  هب  سرام 1928  خیرات 24  هب  يا  همان  رد  پیلیف 

رد نیدالوپ  لنلک  .تسا  هدش  موکحم  سبح  لاس  جنپ  هب  یماظن  هاگداد  کی  فرط  زا  تسا  هدوب  نیدالوپ  لنلک  شربهر  دـننک  یم 
اجنیا رد  يدایز  ناتسود  هللا  حور  درگرس  ...دش  ارجا  هتـشذگ  هیروف  خـیرات 14  رد  هرداص  مکح  موکحم و  گرم  هب  هاگداد  نامه 

(2)« .دوش وا  مکح  فیفخت  بجوم  ًاتلاجع  یمادقا  چیه  هک  تسا  دیعب  یلو  دراد 

: دهد یم  حرش  ار  هئطوت  رد  یتسد  مه  نامهتم  زا  رگید  یکی  تشونرس  ربماسد 1931  خیرات 30  هب  یشرازگ  رد  تراه 

تکراشم ماهتا  هب  لاس 1926  رد  هک  سلجم ، رد  نایمیلک  قباس  هدـنیامن  میاح ، ای  مییح ، لیئومـش  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هب نارهت  رد  ینادنز  رد  همکاحم  ای  یسرداد و  لحارم  لوط  رد  هدش و  ریگتسد  هاش  اضر  هتفای  رارقتسا  هزات  میژر  هیلع  يا  هئطوت  رد 

رایـسب ار  نارهت  نایمیلک  هعماج  وا  مادـعا  .دـش  مادـعا  نارهت  یماظن  هاگداد  يأر  بجوم  هب  ربماسد  مهدراـهچ  زور  رد  درب ، یم  رس 
یـسیلگنا نابز  داتـسا  گنای ، .یب  کیره  ياقآ  .دشاب  هتـشاد  روشک  زا  جراخ  رد  یتاعبت  منک  یم  نامگ  هک  تسا  هتخاس  برطـضم 

یهاتوک يربخ  فارگلت  لاسرا  اب  تسه ، مه  فارگلت  دوهی  يرازگربخ  سرپدتیانوی و  راگنربخ  ًاقافتا  هک  نارهت ، ییاکیرمآ  جـلاک 
لاسرا ناشیارب  فارگلت  قیرط  زا  ار  ارجام  تاـیئزج  هک  تسا  هتـساوخ  وا  زا  دوهی  یفارگلت  يرازگربخ  .درک  شرازگ  ار  هثداـح  نیا 

فارگلت دوهی  يرازگربخ  یگدـنیامن  زا  یتح  دـیاش  درک و  دـهاوخ  يراددوخ  لصفم  شرازگ  لاـسرا  زا  گـنای  ياـقآ  هتبلا  .دـنک 
لفاحم شنکاو  دنک ، شرازگ  ار  ارجام  تقیقح  شدوخ  معز  هب  رگا  هک  دنک  یم  ساسحا  وا  .دهدب  افعتسا 
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دوب نکمم  گنای  ياقآ  هک  یـشرازگ  هک  منک  یم  ضرع  هنامرحم  ًالماکروط  هب  .دوب  دهاوخ  جـلاک  وا و  ررـض  هب  يروف و  یمـسر ،
ربهر ناریا و  سلجم  رد  نایمیلک  قباس  هدـنیامن  مییح ، لیئومـش  : » دوب نیا  هیبش  يزیچ  دتـسرفب  راکتـسرد  راـگنربخ  کـی  مکح  رد 

سلجم هب  ددجم  نتفاین  هار  زا  سپ  هک  دوب  مهتم  وا  .دش  مادعا  نادنز  رد  سبح  لاس  جنپ  زا  سپ  ناهگان  ناریا ، یتسینویهص  شبنج 
تروص ینلع  همکاحم  نودب  هجنکش  اب  رارقا  نتفرگ  لابند  هب  وا  مادعا  هک  دنرواب  نیا  رب  ًامومع  .تسا  هدز  هئطوت  هب  تسد  هاش  هیلع 

لاحشوخ رایسب  دادن  ار  مایپ  نآ  خساپ  هکنیا  زا  و  ملاحـشوخ ، درک  تروشم  هدنب  اب  هراب  نیا  رد  گنای  ياقآ  هکنیا  زا  .تسا » هتفرگ 
دراد ییاکیرمآ  جـلاک  رد  هک  یتیعقوم  هب  هجوت  اب  .دـش  یم  یناریا  تاماقم  مشخ  بجوم  يراک  نینچ  هک  مقفاوم  وا  اـب  ًـالماک  .مرت 

هب دراد ، تحـص  ًـالماک  نم  رظن  زا  دـیوگ  یم  ارجاـم  نیا  هراـبرد  وا  هک  یتاـیئزج  ماـمت  .دوـبن  رودـقم  شیارب  يراـک  نینچ  ًاملـسم 
.تسا گنای  ياقآ  یـصخش  مدختـسم  مییح  ياه  هداز  ردارب  زا  یکی  .تسا  هدرک  رارقا  هاـنگ  هب  هجنکـش  ریز  مییح  هکنیا  صوصخ 

اب ما  هتسناوت  هک  یناتـساد  هصالخ  یلو  .دنا  هدرک  دییأت  ار  اعدا  نیا  تحـص  ًاسأر  مه  یناریا  علطم  ًالومعم  عبانم  ریاس  نیا ، رب  هوالع 
لوا خیرات  رد  ار  مییح  هک  تسا  نیا  مزاسب  نیریاس  ناراکمه و  اب  تبحص  ترافـس و  ياه  هدنورپ  رد  دوجوم  تاعالطا  يدنب  عمج 

هاش و صخش  هیلع  هئطوت  رد  یتسدمه  هب  و  ربتکا 1926 ) خیرات 5  هب  ترافس  هرامش 186  شرازگ   ) ریگتسد نارهت  رد  ربتکا 1926 
رد .دوب  هدـش  رازگرب  لاس  نامه  لـیروآ  رد 25  هوکـش  اب  یتافیرـشت  یط  هاش  اضر  يراذـگ  جاـت  مسارم  .دـندرک  مهتم  وا  تنطلس 

خیرات 23 هب  ترافس  هرامش 178  شرازگ  هب  ار  امش  رظن  دندوب ، شترا  نارسفا  زا  بلغا  هک  نارگ ، هئطوت  يریگتـسد  ربخ  اب  طابترا 
گنه هب  نامز  نامه  رد  هک  دوب  يولهپ  هدـبز  گـنه  هدـنامرف  نیدـالوپ  دومحم  لـنلک  یلـصا  مرجم  .منک  یم  بلج  ربماتپس 1926 

هاش یتیاضران  يارجام  تیاکح  نامز  رد  نم  يربخ  عبنم  هک  تسا  يرـسفا  نامه  نیا  منک  یم  رکف  .تشاد  ترهـش  هاش  یگداوناخ 
.ما هداد  حیـضوت  ربماسد 1931  خروم 12  هرامـش 970  شرازگ  رد  ار  قوـف  يارجاـم  .تشاد  هراـشا  وا  هب  ینابیـش  لارنژ  تـسد  زا 

نیدالوپ لنلک  مادـعا  هب  رگید  بلاـطم  رب  هوـالع  نآ  رد  هک  هیروف 1928  خـیرات 21  رد  پیلیف  نمفاه  ياـقآ  هرامش 543  شرازگ 
ًالبق هک  ییاه  شرازگ  رورم  ماگنه  هب  .دنک  یم  دییأت  ار  بناجنیا  شرازگ  یبوخب  تسا  هدش  هراشا 
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دوخ ربتکا 1926  خروم 5  هرامـش 186  شرازگ  زا  یـشخب  رد  پیلیف  ياقآ  هک  مدـش  هجوتم  دوب  هدـش  لاسرا  عوضوم  نیا  هراـبرد 
تفگ نوسلکین  دلوره )  ) ياقآ .دـمآ  متاقالم  هب  ایناتیرب  رادراک  يراج ، هام  مراهچ  خـیرات  رد  طابترا ، نیمه  رد  هک « : تسا  هتـشون 

، هئطوت نیا  رد  یتسدمه  ییاذک  ماهتا  هب  سلجم ، قباس  هدنیامن  مییح ، لیئومش  مان  هب  یمیلک  کی  يریگتسد  هرابرد  دهاوخ  یم  هک 
مادـقا هنوگره  و  تسا ، نارهت  رد  مسینویهـص  غیلبت  يارب  ایناتیرب  نمجنا  هدـنیامن  مییح  ياقآ  هک  درک  هراشا  وا  .دریگب  کمک  نم  زا 

هرادا یکیژلب  لک  ریدـم  ، (1) ریهککد ياقآ  .تشاد  دـهاوخ  روشک  زا  جراخ  رد  یبولطمان  شنکاو  وا  هیلع  يدـیدش  اـی  هنـالداعریغ 
یم رـشتنم  یلخاد  تاعوبطم  رد  ًامومع  اهزور  نیا  هک  ار  ییاه  شرازگ  درک  یم  راک  شتـسد  ریز  مییح  يزور  هک  ناریا  تاکرمگ 

یفخم تاعالطا  سیورـس  هب  دـش و  لصفنم  ناریا  تلود  ِتمدـخ  زا  یناهج  گـنج  عورـش  زا  سپ  یمک  : » دـنک یم  دـییأت  ار  دوش 
، تخادنا هار  هب  یتسینویهـص  ینمجنا   » نیدلاءایـض دیـس  ياـتدوک 1921  زا  سپ  هـکنیا  و  تسوـیپ » سیورـس ) سنجیلتنیا   ) سیلگنا
اب ار  دوخ  یمیلک  نانطومه  دوب  کیدزن  درک و  عورـش  ار  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  و  داد ، راـشتنا  يربع  یـسراف و  ناـبز  هب  يا  هماـنزور 

یبلطم روبزم  ياه  شرازگ  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  .دبیرفب » نیطسلف  نازوس  مرگ و  نابایب  هب  نتفر  ناشروشک و  كرت  ِکحضم  هشقن 
حرـش روبزم  شرازگ  .منک  یم  لاسرا  تسویپ  هب  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  خرـس  قفـش  همانزور  هتـشذگ  ربماسد  هرامـش 17  رد  هک  ار 

مییح دـندوب ، ددرم  ناش  هناشاک  هناخ و  كرت  يارب  زونه  ناریا  نایمیلک  هک  اجنآ  زا  یلو  : » دـهد یم  همادا  هنوگنیا  ار  مییح  تایانج 
[. 1922  ] درک يزیر  هشقن  ار  نارهت  ناـیمیلک  هلحم  هثداـح  نیرت  تشز  دـناروشب ، ناـش  ناملـسم  ناـنطومه  هیلع  ار  اـهنآ  هکنآ  يارب 

نایمیلک زا  يدادعت  اریز  تفرگ ، مه  يدودـح  ات  وا  هشقن  و  دـش ، مکاح  هلحم  لک  رب  یمظن  یب  تشحو و  هتفه ، کی  تدـم  فرظ 
باختنا [ 1926-1924  ] مجنپ سلجم  یگدـنیامن  هب  دوب  هتفای  یتیبوبحم  ترهـش و  ناـیمیلک  ناـیم  رد  هک  وا  .دـندش  نیطـسلف  یهار 

لوبق سلجم  یگدـنیامن  هب  ار  وا  ًالـصا  اهتدـم  يارب  دنتـسناد ، یم  ار  وا  هقباس  سلجم  يـالکو  هک  ییاـجنآ  زا  نیا ، دوجو  اـب  .دـش 
سلجم یگدنیامن  يارب  و  دنتشادن ،

.Mr. Dekeckheer - 1
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« .دیـشک ار  شکاـنرطخ  یبـالقنا  هئطوـت  هشقن  دوـب  هدـمآ  مشخ  هب  رما  نـیا  زا  هـک  مـییح  .دـشن  باـختنا  مـه  [ 1928-1926  ] مشش
ًالامتحا هچ  رگا  .دننک  یم  شرازگ  هنوگنیا  ًامومع  دش  لاس 1926  زییاپ  رد  مییح  يریگتسد  هب  رجنم  هک  ار  یعیاقو  نارهت  تاعوبطم 

هرابرد ...درب .  یمن  لاوئس  ریز  ار  نآ  تحـص  یـسک  ًارهاظ  یلو  تسا ، هدش  ّولغ  لاس 1922  رد  نایمیلک  شروش  یحارط  ماـهتا  رد 
رد رـسکی  ار  هتـشذگ  لاس  جـنپ  مییح  .دـنراد  رظن  قافتا  یگمه  ًابیرقت  تسا ، هداتفا  قافتا  مییح  يریگتـسد  نامز  زا  هک  مه  یعیاقو 

لامتحا ًادج  هک  ما  هدرکن  ادیپ  ار  سک  چیه  .دـننک  قاطنتـسا  ای  همکاحم و  ات  دـنا  هدرب  یماظن  هاگداد  هب  ار  وا  ًاررکم  و  هدوب ، سبح 
ییوجزاب « ] موس هجرد   » نامه ام  يارب  هک  ار  يزیچ  نآ  لداعم  اه  یناریا  تامکاحم  نیب  هلصاف  رد  هک  دنک  ّدر  ار  هلئسم  نیا  راکشآ 

تمواقم شنایوجزاب  ربارب  رد  هتـسناوت  ینالوط  تدـم  نیا  ات  مییح  هکنیا  هتبلا  .دنـشاب  هدرواین  شرـس  رب  مادـم  تسا ، نشخ ] هدرـشف 
هتکن نیا  اب  طابترا  رد  یلو  .تسین  یکـش  نم  رظن  زا  هدوب  راـک  رد  يا  هجنکـش  هکنیا  رد  .تسا  یتفگـش  تریح و  هیاـم  ًادـج  دـنک 

ناتـساد هک  میوگب  مناوت  یم  ًاصخـش  دنچ  ره  منک ، هدنـسب  تفر  نآ  رکذ  الاب  رد  هک  گنای  ياقآ  تاراهظا  هب  هک  مهد  یم  حـیجرت 
عیاقو زا  يا  هجیتن  مناوتب  رگا  ...ما و  هدینـش  نارهت  تاج  هقیتع  شرف و  یمیلک  نـالالد  نیرت  مرتحم  نیرتدیفـس و  شیر  زا  یهباـشم 

رتـمکحم و هشیمه  زا  يوـلهپ  اـضر  تیعقوـم  ناریا  ناـهاشنهاش  تخت  رب  سوـلج  لاـس  شـش  زا  سپ  هک  تـسا  نـیا  مریگب  ینوـنک 
(1) .تسا رتراوتسا 

مهدزاود لصف 

1926-1928 رگبوکرس ، يروتاتکید 

ربماسد 1931. خروم 30  ، 891.00/1537 هرامش 998 ، تراه ، شرازگ  - 1
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هاشاضر زا  اه  یتیاضران  شیازفا 

هاشداپ : » دـش مالعا  ربماسد 1925  خـیرات 20  رد   (1) يولهپ نادـناخ  يارزولا  سیئر  نیلوا  تَمِـس  هب  یغورف  یلعدـمحم  باـصتنا 
فرط زا  رهاظ  رد  اهنآ  دـنچ  ره  تسا ، هدرک  باختنا  هاش  ار  هنیباـک  ياـضعا  هتبلا  ...دراد  یغورف  ياـقآ  هب  یـصاخ  هقـالع  اراکـشآ 

رد هک  دنک  یم  هئارا  اه  تیصخش  یخرب  یگدنز  هرابرد  یبلاج  تاعالطا  دوخ  شرازگ  رد  يروما  .دنا » هدش  باختنا  ارزولا  سیئر 
اریز دنام ، یقاب  هجراخ  ترازو  دنـسم  رب  ایناتیرب ، نارادفرط  زا  راشم ، نسح  .دندش  لیدـبت  تکلمم  ذوفن  اب  لاجر  هب  دـعب  ياه  لاس 
مان یگزات  هب  هک  ، » بسامهطریما لارنژ  .دـننک » اقبا  ترازو  دنـسم  رب  ار  وا  هکنیا  زا  ریغ  درک  ایناتیرب  وا و  اب  يرگید  راک  دـش  یمن  »

ار يرکفنشور  گنهرف  تقادص و  هک  تسین  یکدنا  ياه  یناریا  هتسد  نآ  زا  ًالصا  و  تسا ، هداد  رییغت  یبسامهط »  » زا ار  دوخ  لیماف 
یلبق هنیباک  رد  یمطاف  : » دش بوصنم  هیلدع  ترازو  هب  یمطاف  يدهم  دیس  .تسا  هدش  گنج  ترازو  راد  هدهع  دنراد » اجکی  مه  اب 
ذوفن اراکـشآ  شیپ  هام  دـنچ  هک  دنتـسناد  یم  سّردـم ، راک ، هنهک  یناحور  ناگتـسباو  زا  ار  وا  .تشاد  هدـهعرب  ار  فراعم  ترازو 

تلود روما  رب  یطلسم 

( راتساریو  ) .دوب ءارزو  تسایر  لیفک  یغورف  - 1
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یمن باسح  هب  یتکلمم  لیاسم  رد  يذوفن  اب  نادـنچ  تیـصخش  ریخا ، یلم » شبنج   » زا تیامح  مدـع  لـیلد  هب  نونکا ، یلو  تشاد ،
هک تسا  هدـش  یلعف  هنیباک  رد  ترازو  تُسپ  نتفرگ  هب  قفوم  لیلد  نیا  هب  یمطاف  .تسا  رظن  تحت  ینونک  هاش  هیمظن  طسوت  دـیآ و 
مه اهنآ  اب  هتـشذگ  رد  هک  یناحور  رـصانع  زا  ًالامتحا  هداد و  قباطت  يولهپ  ياه  تسایـس  اب  هنالاعف  ار  شدوخ  ریخا  هتفه  دـنچ  یط 
رب تسین و  يروسج  صخش  وا  : » دیسر يرایتخب  دعـسا  رادرـس  یلقرفعج  هب  فارگلت  تسپ و  ترازو  .تسا » هتفرگ  هلـصاف  دوب  رکف 

نیـسح هلخاد ، ریزو  .درادـن » اهنآ  نایم  رد  ینادـنچ  ذوفن  رگید  تشاد ، شناراـطق  مه  ناـیم  رد  يذوفن  ًارهاـظ  هک  هتـشذگ  فـالخ 
یلعف تلود  رد  الاح  دندوب و  راد  هدهع  ار  ریخا  یلم » شبنج   » يربهر هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  هنیباک و  دـیدج  ياضعا  زا   » رگداد
نیدنچ ...مجنپ و  مراهچ و  موس ، سلجم  هدنیامن  : » دوب نویناحور  ذوفن  دض  ًادیدش  دمآ و  ایند  هب  لاس 1881  رد  وا  .دنراد » یبصنم 
سیئر بیان  وضع و  1925 ؛ مجنپ ، سلجم  سیئر  بیان  .دوب  ارزولا  سیئر  نواـعم  (، 1921  ) نیدلاءایض دیـس  هنیباک  رد  هژیو  هب  راب ،

ناریدم زا  رواد  : » دوب هدناوخ  قوقح  سیئوس  رد  هدـمآ و  ایند  هب  لاس 1887  رد  رواد ، ربکا  یلع  ربماسد 1925 ». ناسسؤم ، سلجم 
زا هک  درک  تباث  سلجم ، جراخ  رد  مه  لخاد و  رد  مه  زییاپ ، لوط  رد  ...دوب  مجنپ  مراهچ و  سلجم  هدـنیامن  ...تاـعوبطم و  لاـعف 

هیهت نویـسیمک  ربُخم  ربماـسد 1925 . ناسـسؤم ، سلجم  رد  نارهت  مدرم  هدـنیامن  ...تسا  يولهپ  ناراداوـه  نیرتاـناوت  نیرتدـیفم و 
عافد اهنآ  زا  یبوخب  ناسسؤم  سلجم  هب  قوف  هحیال  میلست  نامز  رد  دوب و  یساسا  نوناق  ممتم  زا  يداوم  حالصا  سیون  شیپ  هدننک 

دـض  ) هاوخ یقرت  لاعف و  شوهاب ، يدرف  .دش  بوصنم  تراجت ، تحالف و  هماع ، دئاوف  ترازو  هب  ربماسد 1925  خیرات 20  رد  .درک 
« .تشاد يرثؤم  شقن  دـش  راجاق  نادـناخ  ینوگنرـس  هب  رجنم  هک  یلم » شبنج   » رد .تسا  روآ  ناـبز  ییوگنخـس  .تسا  تیناـحور )

دنناـمه زین  وا  ...تسا  هدـش  هناـخترازو  نیمه  لـیفک  نونکا  هک  یلبق  تلود  رد  فراـعم  ریزو  نواـعم  ، » مظعا راـشم  راـشم ، فسوی 
ار وا  ...تسوا  هب  شاداپ  یعون  عقاو  رد  ...تُسپ  نیا  رد  شباصتنا  و  دوب ، يولهپ  يارب  دیفم  رثؤم و  يرصنع   (1) زییاپ لوط  رد  رواد ،

رارق هتـسد  نیمه  رد  ناوت  یم  مه  ار   » تایب یلق  یـضترم  .دنـسانش » یم  تیناحور ) دـض   ) هاوخ یقرت  يژرنا و  رپ  تواکذ ، اب  یمدآ 
.داد

زییاپ 1304. رد  یلم  شبنج  حالطصا  هب  رد  وا  تیلاعف  هب  هراشا  - 1
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هدنیامن تایب  .دنـسانش » یم  صاخـشا  نیمه  هتـسد  زا  ار  وا  رخاوا  نیا  یلو  دراد ، رواد  نیدت و  هب  تبـسن  يرتمک  تیفورعم  دنچ  ره 
يولهپ همانرب  دربشیپ  رد  دـیفم  یـشقن  ربماـسد 1925 . ناسـسؤم ، سلجم  ياـضعا  زا  سیئر و  بیاـن  : » دوـب مجنپ  مراـهچ و  سلجم 

یمن يدنمناوت  نادنچ  ای  يژرنارپ و  درف  ار  وا  .تسا  لومتم  نیکلام  زا  .دش  بوصنم  هیلام  ترازو  هب  ربماسد 1925 ، رد 20  .تشاد 
ناوتب دیاش  : » دنک یم  مامت  یبلاج  تارظن  اب  ار  شـشرازگ  يروما  .دـش  بوصنم  رابرد  ترازو  هب  هک  شاترومیت  هرخالاب  و  .دـنناد »
...دنا هدـش  باختنا  راذـگ  هرود  کی  يارب  تقوم  روطب  نآ  ِءارزو  زا  یخرب  ًالامتحا  درک و  فیـصوت  ناربج » هنیباک   » ار یلعف  هنیباک 
یتسود مه  اه  سور  هک  تفگ  ناوت  یم  ...لاح  ره  رد  یلو  .دراد  یـسیلگنا  ییاوه  لاح و  هنیباک  لـک ، رد  هک  ...دوش  یم  ساـسحا 

.دراد نانیچ  هئطوت  عمج  رد  هنیباک  يداع  ءارزو  هب  تبسن  يرتشیب  ذوفن  تسا و  رت  کیدزن  رایسب  هاش  هب  شهاگیاج  دیاش  هک  دنراد 
هاشاضر ندـمآ  راک  يور  اب  هک  تسا  هماع  دـئاوف  قباس  ریزو  یناسارخ ،) مظعمرادرـس   ) شاـترومیت ناـخ  نیـسحلادبع  صخـش  نیا 

دوش و یم  رداص  هاش  بناج  زا  ًامیقتـسم  رماوا  ًـالامتحا  ...تسا  طاـبترا  رد  هاـش  اـب  کـیدزن  زا  مادـم  هجیتن  رد  و  دـش ، راـبرد  ریزو 
یعقاو سیئر  ات  دوب  دهاوخ  هاشنهاش  زار  مرحم  رتشیب  زین  هدنیآ  رد  و  تسا ، هدمآ  راک  رـس  رب  مدرم  نانیمطا  بلج  يارب  اهنت  یغورف 

(1)« .شتلود

هلودلا قوثو  تشگزاب  کلامملا و  یفوتسم  هنیباک 

خروم فارگلت  رد  پیلیف  .داد  ءافعتسا  نئوژ 1926  خیرات 5  رد  وا  دوب و  هجاوم  یناوارف  تالکشم  اب  هنیباک  رب  یغورف  تسایر  هرود 
.تسا هدادن  لیکشت  يدیدج  هنیباک  زونه  دیدج ، يارزولا  سیئر  کلامملا ، یفوتسم  : » دنک یم  یفرعم  ار  وا  نیـشناج  دوخ  نئوژ   7

هتفرگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم  دش  لاسرا  نئوژ 1926  خیرات 12  رد  هک  یبلاج  شرازگ  رد  هنیباک  رییغت   (2)« .تسا يداع  عاضوا 
اه سور  فرحنم و  هاش  اضر  نوزفازور  تیبوبحم  مدع  زا  ار  مدرم  هجوت  هک  دندرک  ءافعتـسا  هب  روبجم  نیا  دیما  هب  ار  یغورف  .تسا 

: دننک مارآ  يردق  ار 

ربماسد 1925. خروم 31  ، 891.002/150 هرامش 1263 ، مئامض ، يروما و  شرازگ  - 1
نئوژ 1926. خروم 7  ، 891.002/152 هرامش 32 ، پیلیف ، مارگلت  - 2
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تقوم یلیطعت  ماگنه  .دریگب  هرانک  هنیباک  تسایر  تیلوئسم  زا  دراد  لیامت  یغورف  ياقآ  هک  تسا  هدش  عیاش  هاگ  ریخا  هام  دنچ  رد 
تفگ نام  یمسرریغ  ياهوگتفگ  رد  دوب ، هتفرگ  الاب  رزخ  يایرد  تالیش  هحیال  رس  رب  ثحب  هک  یتقو  هیروف 1926 ،)  ) ریخا سلجم 

یغورف هاش و  نایم  هک  يدامتعا  زا  هدـنکآ  هناتـسود و  طباور  ...تسا  هتفریذـپن  ار  نآ  هاش  یلو  هدرک  هاـش  میلـست  ار  شیافعتـسا  هک 
زا یخرب  ًاریخا  هـک  تـفگ  دــیاب  هـتبلا  .تـسا  هتخاـس  لدــبم  هاـش ] يارب   ] لوـبق لــباق  يارزوـلا  سیئر  کــی  هـب  ار  وا  دراد  دوـجو 
اب طابترا  رد  شتارظن  ندـناشن  یـسرک  هب  يارب  مزال  تیـصخش  تبالـص  دـقاف  یغورف  هکنیا  لـیلد  هب  روشک  ذوفن  اـب  نارادمتـسایس 
زا يریگ  هرانک  هب  ار  وا  اهداقتنا  نیا  زا  یغورف  ياقآ  عالطا  هک  تسین  دیعب  .دنا  هدرک  داقتنا  وا  زا  ًادیدش  تسا  یتکلمم  مهم  لئاسم 

، عقاو رد  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ینونک  نارحب  يرگید  لئاسم  ای  هلئـسم و  نیا  ایآ  هک  تسین  مولعم  زونه  .دـشاب  هتـشاداو  شتـُسپ 
، دنتـسه هلئـسم  ریگرد  ًامیقتـسم  هک  یتاماقم  تلود و  ِدوخ  زا  ریغ  هب  تختیاپ ، لفاحم  ریاـس  کـیتاملپید و  لـفاحم  هک  میوگب  دـیاب 

یماح تالیامت  هک  يزیچ  زا  ار  تیاکش  نیرتشیب  يوروش  ترافـس ]  ] هک میناد  یم  هتبلا  ...دنناد  یمن  ار  ینونک  نارحب  یعقاو  لیالد 
دیابن ناریا  هک  دـنیوگ  یم  يوروش ] راـتخمریزو   ] زا لـقن  هب  طاـبترا ، نیمه  رد  ...تسا  هتـشاد  دـمان ، یم  یغورف  تلود  رد  اـیناتیرب 

هراـبرد یتـقو  دوب ...! دـهاوخ  ناریا  یلامـش  هیاـسمه  ناـنچمه  روشک  نیا  دوش  ضوع  يوروش  میژر  رگا  یتـح  هک  دـنک  شوـمارف 
هاش هک  درک  دیکأت  هلئـسم  نیا  رب  وا  مدرک  یم  تبحـص  ناریا ، رد  سیلگنا  راتخمریزو  نرول ، یـسرپ  رـس  اب  دوجوم  یـسایس  عاضوا 

ترازو يارب  هک  يرگید  زیچ  نرول  .دیآرب  لئاسم  هدهع  زا  یبوخ  هب  دـناوتب  ات  دـهد  رارق  شتلود  سأر  رد  ار  يدـنمتردق  درف  دـیاب 
گنج ریزو  هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  یتاعیاش  نارهت  رد  هنیباک  ینوگنرـس  زا  شیپ  هتفه  کی  دودح  ...درکن  رکذ  دشاب  بلاج  هجراخ 
هللادبع لارنژ  هاش و  نیب  يدج  ییاوعد  مولعم  رارق  زا  تشادـن ، تحـص  روبزم  هعیاش  هکنیا  اب  .دـنا  هدرک  ریگتـسد  هاش  روتـسد  هب  ار 
هجیتن یلصا و  لیلد  زا  یـسک  زونه  .دوب  هداتفا  قافتا  شبوبحم  نک و  شوگ  فرح  راکرپ ، ناوج ، گنج  ریزو  بسامهط ، ریما  ناخ 
يارب هاش  داهنـشیپ  لـیلد  هب  رگید  نارـسفا  زا  يا  هدـع  بساـمهط و  ریما  هک  دـنیوگ  یم  اـه  یـضعب  .تسا  هدـشن  ربخ  اـب  قاـفتا  نیا 

کی .دندوب  هدرک  ضارتعا  وا  هب  ًادیدش  شترا  رد  یسیلگنا  یماظن  يراشتسم  تأیه  کی  مادختسا 
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ریما هناخ  ات  دوب  هداد  روتـسد  هدش و  رادربخ  شترا  نارـسفا  نایم  رد  يا  هئطوت  يریگ  لکـش  زا  هاش  هک  دوب  رارق  نیا  زا  مه  شرازگ 
زا گنج  قباس  ریزو  هک  تسادـیپ  دـشاب ، هک  هچ  ره  قیاـقح  .رخآ  یلا  دـندرکن و  ادـیپ  يزیچ  هتبلا  هک  دـننک ، شیتفت  ار  بساـمهط 

رگید یکی  يربخ ، عبنم  نامه  ياه  هتفگ  ساسا  رب  ...درک  دهاوخ  كرت  یصخرم  هب  نتفر  يارب  ار  روشک  يدوزب  هداتفا و  هاش  مشچ 
نیا رثـکا  تسد  هک  دوـش  یم  ساـسحا  .دراد  شترا  ناهدـنامرف  لرتـنک  رد  اراکـشآ  هاـش  هک  تسا  یتالکـشم  از  نارحب  لـئاسم  زا 

بوکرـس راتفر  هنارـسدوخ و  ياه  يذاخا  اـه ، شرازگ  قبط  .تسا  هدولآ  مدرم  زا  هدرتسگ  ياـه  يذاـخا  هاـنگ  هب  یتلاـیا  ناـمکاح 
يارب لـئاسم  نیا  رطخ  هجوتم  هاـش  هک  دور  یم  ناـمگ  .تسا  هدـناسر  شروـش  زرم  هب  ار  مدرم  قطاـنم  یخرب  رد  نارـسفا  نیا  هنارگ 

هب مزال  نایاپ  رد  .دـنک  یم  شالت  رایـسب  نآ  نتخاس  فقوتم  تهج  یلح  هار  نتفای  يارب  تسه و  شنادـناخ  دوخ و  تیثیح  رابتعا و 
تخت رب  وا  سولج  .تسا  هتفای  شهاک  رایـسب  تکلمم  رـسارس  رد  هاش  تیبوبحم  عباـنم ، زا  يرایـسب  داـقتعا  هب  اـنب  هک  مناد  یم  رکذ 

.دنشاب هتشادن  شتسود  رگید  ناریا  مدرم  هک  تسا  هدش  بجوم  یهاشداپ 

: دنک یم  ینیب  شیپ  تقوم  ار  ارزو  تسایر  هب  کلامملا  یفوتسم  باصتنا  شرازگ  همادا  رد  پیلیف 

هتفرگ تروص  هاـش  تیاـضر  لقادـح  اـی  توعد و  اـب  ًـالامتحا  هک  دوش ، یم  طوبرم  ناریا  هب  هلودـلا  قوثو  تشگزاـب  هب  هلئـسم  نیا 
هک دـنرواب  نیا  رب  ناگمه  ًارهاظ  .دوشب  هنیباـک  سیئر  رگید  راـبکی  دـهاوخ  یم  هک  دـش  عیاـش  ناریا  هب  شدورو  ماـگنه  رد  ...تسا 

یکچوک ماقم  رد  ادتبا  قوثو  هک  تفر  یم  نامگ  .دننک  یم  تیامح  وا  زا  شفده  هب  قوثو  ندیسر  رد  زین  ایناتیرب  ترافـس  تلود و 
قوثو ...دنک  شکورف  دراد  دوجو  وا  هیلع  لفاحم  زا  یخرب  نایم  رد  زونه  هک  ییاه  نظ  ءوس  اه و  تموصخ  ات  دوش  راک  هب  لوغـشم 

شناتسود زا  نت  نیدنچ  وا و  هک  دهد  یم  ناشن  اه  یجنس  رظن  نیرخآ  و  دش ، سلجم  تاباختنا  دزمان  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  یکدنا 
ِیلعف نارحب  هحوبحب  رد  مولعم  رارق  زا  .تفاـی  دـنهاوخ  هار  سلجم  هب  ءارآ  تیرثکا  اـب  نیدـلا  ءایـضدیس  زوریف و  هدازهاـش  هلمج  زا 
هدیدع لئاسم  ِسپ  زا  دناوتن  ًاتیاهن  کلامملا  یفوتـسم  هک  دور  یم  نامگ  ...درک  دنهاوخ  داهنـشیپ  قوثو  هب  ار  هیلام  ترازو  هنیباک ،

، دیآ رب  دیدج  سلجم 

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 480 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:466

الاح نیمه  سردم  هک  دیوگ  یم  ترافـس  يربخ  عبنم  .دش  دـهاوخ  زاب  هنیباک  تسایر  هب  هلودـلا  قوثو  ندیـسر  يارب  هار  تقونآ  و 
رد شللعت  هدوب و  هنیباک  سیئر  راب  جـنپ  ًالبق  کلامملا  یفوتـسم  هک  دـنیوگ  یم  ...تسا  هدروآ  هوتـس  هب  ار  کـلامملا  یفوتـسم  مه 

نیرتدنمتردق و زا  یکی  ...درادن  یصاخ  هدنزاس و  ییاناوت  ای  دادعتـسا  درمتلود  کی  هاگیاج  رد  وا  ...تسا  فورعم  يریگ  میمـصت 
جراخ لخاد و  نایناحور  نایم  رد  ییـالاو  هاـگیاج  سردـم  .تسا  سردـم  نسح  دیـس  اـقآ  ناریا  زورما  نارادمتـسایس  نیرت  كریز 

يرایسب رابتعا  روشک  یسایس  ياه  نوناک  رد  یلک  روط  هب  و  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  وا  شوه  تیصخش و  تبالـص  دراد و  سلجم 
ار يویندریغ  ياه  نامرآ  اب  هداس  تسرپ  نطو  کی  ههجو  هراومه  هدوبن و  ناگناگیب  یماح  هاگچیه  مراد  عـالطا  هک  اـجنآ  اـت  .دراد 
اه شرازگ  .تسا  هدوـب  تلود  رییغت  یلـصا  نارادـفرط  نیرت  هتـسجرب  هلمج  زا  سردـم  مـه  رخاوا  نـیا  رد  .تـسا  هتـشاد  مدرم  نـیب 

باصتنا يارب  هکلب  دوش ، یم  مالعا  يدوزب  شجیاـتن  هک  نارهت  رد  سلجم  تاـباختنا  رد  طـقف  هن  سردـم  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح 
مک طباور  هک  دنا  هدش  هلئـسم  نیا  هجوتم  یخرب  بیترت ، نیمه  هب  .تسا  هدرک  تیامح  وا  زا  ًادـیدش  تلود  هنیباک  تسایر  هب  قوثو 

کی یلو  تسا ، هدرکن  هدهاشم  اجنیا  رد  يزیچ  نینچ  یسک  هتبلا  .تسا  هدش  رارقرب  ایناتیرب  ترافـس  سردم و  نیب  یکیدزن  شیب  و 
لماوع ای  نایجراخ و  اب  یـصخش  ياه  سامت  زا  زیهرپ  هب  سردم  ترهـش  هب  هجوت  اب  هک  هدش  رکذتم  هداد و  ار  قوف  ربخ  قثوم  عبنم 

.تسا بیجع  ًاتبسن  يزیچ  نینچ  یجراخ 

(1)« .دنا هتفرگ  يزاب  هب  ار  تیناحور  هشیمه  اه  یسیلگنا  .تسین  راظتنا  زا  رود  مه  یلیخ  : » هراب نیا  رد  يروم  حیضوت 

ریزو ارزولا و  سیئر  یفوتسم  تسا : ریز  رارق  هب  هنیباک  ياضعا  یمسر  تروص  : » دسیون یم  دوخ  نئوژ 1926  مارگلت 16  رد  پیلیف 
قباس هدـنیامن  یکباتا  هماع ؛ دـئاوف  ریزو  تیادـه ] یلق  يدـهم   ] هنطلـسلا ربخم  هجراخ ؛ ریزو  هداز  یقت  گنج ؛ ریزو  یغورف  هلخاد ؛

تـُسپ فراـعم ؛ ریزو  قوـثو  نز  ردارب  قباـس و  ریزو  هلودـلا  رـصان  فارگلت ؛ تسپ و  ریزو  سردـم  یمیمـص  ناتـسود  زا  سلجم و 
نیلرب زا  هداز  یقت  هک  ینامز  ات  حاتفم  .تسا  یلاخ  هیلدع  ترازو 

نئوژ 1926. خروم 12  ، 891.00/1377 هرامش 105 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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رد : » داد خساپ  ًاروف  اکیرمآ ]  ] هجراخ ترازو  .دوب  هدـشن  قوثو  هب  يا  هراشا  چـیه   (1)« .دوب دـهاوخ  هجراخ  ترازو  لیفک  ددرگرب 
ترازو هب  هلـصاو  عالطا  قبط  .تسا  هدـشن  هیلام  ترازو  هب  يا  هراـشا  رهظ ، زا  دـعب  تعاس 6  نئوژ ، خروم 16  هرامش 34  شرازگ 

ار دوخ  رظن  هاتوک  یلیخ  دـییأت و  ار  بلطم  نیا  تحـص  مارگلت  لاسرا  اـب  .تسا  هدـش  بوصنم  تُسپ  نیا  هب  هلودـلا  قوثو  هجراـخ ،
خساپ نئوژ  رد 20  پیلیف   (2)« .دـینک نایب  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  راک  رب  شا  یلامتحا  تاریثأت  باصتنا و  نیا  تیمها  هراـبرد 

هنحص هب  قوثو  تشگزاب  .دوب  هداتفا  هدنب  هرامش 34  مارگلت  زا  هتساوخان  ربخ  نیا  هنافسأتم  هک  تسا ، هیلام  ریزو  هلودلا  قوثو  : » داد
هدمع لیلد  ایناتیرب  تلود  دیدش  راشف  هک  دور  یم  نامگ  ًامومع  .تسا  هدـش  يرایـسب  ياه  نامگ  سدـح و  بجوم  روشک  تسایس 
هنیباک تسایر  هب  شندیـسر  يارب  ار  هار  کچوک  هناخترازو  کی  دنـسم  رب  هلودـلا  قوثو  باصتنا  هکنیا  و  تسا ؛ هدوب  باصتنا  نیا 

نآ زا  دـعب  هام  ود  یکی  زین  یفوتـسم  هنیباک  دـنک و  زاغآ  يالوج  لوا  رد  ار  شراـک  سلجم  هک  دور  یم  ناـمگ  ...دـنک  یم  راومه 
ینونک دـنور  ییاهن  ریثأت  اب  طابترا  رد  دـیابن  دـنچ  ره  .دوش  زاب  هنیباـک  تساـیر  هب  ندیـسر  يارب  قوثو  هار  بیترت  نیدـب  و  لـحنم ،

ررض هب  ناریا  تلود  ياه  تسایس  رییغت  رب  ّلاد  يا  هناشن  چیه  زونه  دوب ، نیبشوخ  نادنچ  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتسم  راک  رب  عاضوا 
ندــمآ راـک  يور  هنیباـک و  ریخا  تارییغت  : » میناوـخ یم  گـنج  ترازو  هـب  یغورف  باـصتنا  هراـبرد   (3)« .درادـن دوجو  تأـیه  نیا 
باصتنا .تسا  هتخاس  مهبم  هدیچیپ و  تهج  همه  زا  ار  ناریا  یلخاد  یسایس  عاضوا  دنتـشاد ، يراکمه  قباس  میژر  اب  هک  یـصاخشا 

دوجو شترا  هب  تبـسن  مومع  ناهذا  رد  هک  ار  یماهبا  گنج  ترازو  هب  یغورف  ناخ  یلع  دـمحم  ازریم  ینعی  قباس ، يارزولا  سیئر 
یکی فرظ  دراد  دصق  هتفرگ و  یـصخرم  هک  داد  ربخ  نم  هب  یغورف  ياقآ  شیپ  زور  دـنچ  .تسا  هدرکن  فرط  رب  هجوچیه  هب  دراد 
دـشاب هتـشاد  دصق  هاش  دیاش  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ، .دورب  اپورا  هب  تالیطعت  نارذگ  يارب  هام  دنچ  تدـم  هب  هدـنیآ  هتفه  ود 

هب شترا  هرادا  رد  يدج  یتاحالصا  هک  دوب  راودیما  لد  هت  زا  دیاب  و  دریگب ، هدهع  رب  ار  گنج  ترازو  روما  ًاصخش 

نئوژ 1926. خروم 16  ، 891.002/154 هرامش 34 ، پیلیف ، مارگلت  - 1
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(1)« .دروآ دوجو 

ترازو تُسپ  هداز  یقت  هک  دیسر  ربخ  ًامـسر  هتـشذگ  زور  : » دوب هتفر  اکیرمآ  هب  زین  هداز  یقت  دوب ، اپورا  مزاع  یغورف  هک  یلاح  رد 
يرگید دیدج  باصتنا  .تسا  هدش  هدحتم  تالایا  مزاع  ایفلدالیف  رد  ناریا  هاگـشیامن  تیریدـم  يدـصت  يارب  هتفریذـپن و  ار  هجراخ 

رد هجراخ  ترازو  لیفک  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـهد یم  همادا  يرگید  شرازگ  رد  وا   (2)« .تسا هدشن  مالعا  هنیباک  رد 
هنیباک رد  ار  هجراخ  ترازو  تُسپ  هک  تسا  هداد  عـالطا  ءارزولا  سیئر  هب  هداز  یقت  نسح  دیـس  هک  داد  ربخ  يراـج  هاـم  زور  نیلوا 

...تسا هدرک  کحـضم  يردق  ار  هیـضق  دراد  دوجو  هداز  یقت  ياقآ  باصتنا  اب  طابترا  رد  هک  یمهبم  لئاسم  ...دریذـپ  یمن  دـیدج 
تقوم تلود  کی  ریزگاـن  هک  یتلود  رد  تشادـن  دـصق  ًالـصا  وا  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  هداز  یقت  ياـقآ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی 

رد هتـسجرب  يا  هرهچ  کش  نودـب  تسا و  هدـش  باـختنا  یتآ  سلجم  یگدـنیامن  هب  هداز  یقت  ياـقآ  ...دـشاب  هتـشاد  یماـقم  تسا 
اب سپس  وا  : » درک تبحـص  ایفلدالیف  رد  هداز  یقت  اب  ًاصخـش  ربماون 1926  خیرات 5  رد  يروم   (3)« .دوب دهاوخ  ناریا  یتآ  تفرـشیپ 

، هلودلاریـشم زا : لکـشتم  یناریا  ناتـسرپ  نهیم  زا  یهورگ  راجاق ، نادـناخ  ینوگنرـس  نامز  رد  هک  تفگ  هاش  اب  شطباور  هب  هراشا 
دندرک تفلاخم  تقو ، يارزولا  سیئر  ناخاضر ، ياه  همانرب  حرط و  اب  کلامملا  یفوتـسم  ییالع و  قدصم ، رتکد  کلملا ، نمتؤم 

قفوم ینوناق  ياه  تیدودـحم  مغرب  یلعف ]  ] هاش هکنیا  زا  سپ  .تسا  یـساسا  نوناق  ضقان  وا  دـصاقم  هک  دوب  نیا  مه  ناـش  لـیلد  و 
ياهراک رد  تکراشم  هنوگره  زا  یلعف  سلجم  رمع  نایاپ  ات  دنتفرگ  میمـصت  قوف  هورگ  وا و  دنک ، نوگنرـس  ار  راجاق  نادناخ  دـش 

روط هب  دـنهاوخ  یم  هک  دـنداد  عالطا  هاش  هب  ییـالع  ياـقآ  وا و  هاـش ، يراذـگجات  زا  سپ  لاـح ، نیا  اـب  ...دـننک  يراددوخ  تلود 
ًاـصخش درک ، لابقتـسا  اـهنآ  زا  یمیمـص  هناتـسود و  یلیخ  هاـش  هک  تفگ  وا  .دـنوش  بایفرـش  هاـش  روضح  یمـسر  هن  یـصوصخ و 

بحاصت اب  ار  ناش  تفلاخم  لیالد  اهنآ  .درک  ناش  هقردـب  هکـسلاک  ياپ  ات  درک و  نشور  ار  ناشیاهراگیـس  تخیر ، ياـچ  ناـشیارب 
هک دنک  تابث  یب  ار  تکلمم  دناوت  یم  یمادقا  نینچ  اهنآ  رظن  زا  هک  دنتفگ  دنداد و  حیضوت  وا  تسد  هب  ناریا  یلاع  تردق 

نئوژ 1926. خروم 30  ، 891.20/59 هرامش 118 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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الاح تساوخ  اهنآ  زا  یلو  تفریذپ  ار  ناش  تاحیضوت  دهدب  هار  لد  هب  يا  هنیک  هکنیا  نودب  هاش  .تشاد  دهاوخ  یکانرطخ  بقاوع 
.دیـشک لوط  هام  ود  ًابیرقت  هجراخ  ریزو  باصتنا   (1)« .دننک تیامح  وا  زا  یتح  ای  دنـشاب و  فرط  یب  تسا  هدیـسر  شفادها  هب  هک 
وکسم رد  ناریا  ریبک  ریفـس  ًاریخا  هک  کلامملارواشم )  ) يراصنا یلقیلع  : » داد عالطا  یمارگلت  لاسرا  اب  پیلیف  هییوژ 1926 ، رد 28 

(2)« .تسا هدرک  عورش  ار  شراک  بوصنم و  هجراخ  ترازو  هب  دوب 

مشش سلجم  راک  زاغآ 

هییوژ 1926 رد 11  مشـش  سلجم  حاتتفا  هنیمز  شیپ  تفر ، اهنآ  حرـش  مهدزای  لصف  رد  هک  ناـجیابرذآ ، ناـسارخ و  ياـه  شروش 
زا .درک  زاغآ  ار  دوخ  راک  هاش  روضح  اب  يراـج  هاـم  مهدزاـی  زور  حبـص  رد  مشـش  سلجم  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دوب

دوب هاتوک  هاش  قطن  .دوب  هدش  توعد  دنتفای ، روضح  مسارم  نیا  رد  یمـسر  سابل  اب  یگمه  هک  زین ، یجراخ  کیتاملپید  ناگدنیامن 
ناجیه روش و  نادـقف  دروخ  یم  مشچ  هب  عمج  نآ  رد  هک  يا  هتکن  نیرتزراب  ...دـش  داریا  ترارح  روش و  یب  ینحل  اب  هشیمه  لثم  و 

مکح سلجم  لـک  رب  سفن  هـب  داـمتعا  مدـع  یتواـفت و  یب  یعوـن  هـک  دیـسر  یم  رظن  هـب  .دوـب  سلجم  دـیدج  ناگدـنیامن  نـیب  رد 
ياه تسایـس  هرابرد  یفیلکتالب  هدش ، بلقت  نآ  رد  دـندقتعم  اه  یلیخ  هک  تاباختنا  جـیاتن  زا  داقتنا  راظتنا  تلود ، رییغت  ...تسامرف 

توهبم جیگ و  ار  دیدج  ناگدـنیامن  نهذ  یگمه  دـننک ؛ افیا  یلعف  ياه  تسایـس  يارجا  رد  دـیاب  صاخـشا  هک  ار  یـشقن  تلود و 
شا یهاشداپ  نامز  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح  ...هدوب  لوغشم  شدوخ  ياهراک  هب  ًاتدمع  يراذگجات  نامز  زا  مه  هاش  ...تسا  هتخاس 
رما نیا  رب  ییازس  هب  ریثأت  نوشق  زا  یمومع  یتیاضران  .تسا  هداد  تسد  زا  روشک  رسارس  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  تیبوبحم  کش  یب 

هب رگید  هتـشاذگ ، رـس  هب  یهاش  جاـت  هدرک و  عمج  یناوارف  تورث  هک  ـالاح  هک  دنتـسه  لوقلا  قفتم  مدرم  رثکا  ًارهاـظ  یلو  هتـشاد ،
مهبم و يردـق  یـسایس  زادـنا  مشچ  : » میناوخ یم  یـسایس  عاضوا  اب  طابترا  رد  .درادـن » يراک  شا  یلم  فادـها  ناریا و  تاجایتحا 

هدیچیپ

ربماون 1926. خروم 6  ، 891.00/1391 يروم ، تشاددای  - 1
يالوج 1926. خروم 28  ، 891.002/158 هرامش 46 ، پیلیف ، مارگلت  - 2
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هک تسا  نیا  یلعف  يامعم  .سردم  نسح  دیـس  قوثو و  نسح  هاش ، دـنیآ ؛ یم  مشچ  هب  نارگید  زا  شیب  رفن  هس  نایم  نیا  رد  .تسا 
نیا زا  کی  ره  هک  میوگب  دیاب  .تفرگ  دـهاوخ  تسد  رد  ار  تکلمم  یـسایس  عاضوا  لرتنک  هزادـنا  هچ  ات  صاخـشا  نیا  زا  کی  ره 

هب ...تسین  ربخ  اـب  اـهنآ  زا  یـسک  هک  یلیـالد  هب  مهنآ  دراد ؛ رـس  رد  ار  کـیدزن  هدـنیآ  رد  ناریا  تشونرـس  لرتنک  يادوس  رفن  هس 
ثعاب ار  يرایـسب  نامگ  سدـح و  سیلگنا ، نایماح  زا  قباـس و  يارزولا  سیئر  قوثو ، نسح  هب  تُسپ  ياـطعا  ندـناوخارف و  روشک 
ترازو هب  قوثو  باصتنا  هک  هدرک  مالعا  تسا  تسایس  هنحص  رد  يذوفن  اب  یناحور  اهزور  نیا  هک  سردم  نسحدیـس  .تسا  هدش 

شقن اه ، یسیلگنا  رظن  بلج  يارب  هاش ]  ] لیامت اب  هارمه  وا  هیـصوت  دایز ، لامتحا  هب  و  ، (1) تسا هدوب  وا  ياه  هیصوت  رطاخ  هب  هیلام 
رگید رابکی  دهاوخ  یم  قوثو  هک  دننک  یم  نامگ  يرایـسب  .تسا  هتـشاد  قوثو  تشگزاب  هب  تبـسن  هاش  ندرک  دعاقتم  رد  ییازـسب 
تـسا رارق  هک  هدش  شرازگ  طابترا  نیمه  رد  .دوب  دهاوخ  دـنم  هرهب  سردـم  دنمـشزرا  تیامح  زا  هار  نیا  رد  دوش و  هنیباک  سیئر 
هجراـخ ترازو  .دوـش  هدـناوخارف  دــیعبت  زا  یلعف  هنیباـک  رد  هـلخاد  ترازو  يدــصت  يارب  هیلاـم ، یلعف  ریزو  ردارب  قوـثو ، دــمحا 

هاش ناج  هیلع  ینیچ  هئطوت  ماهتا  هب  ربتکا 1923  رد  هکنیا  دوب و  ارزولا  سیئر  ًالبق  هنطلسلا ،) ماوق   ) قوثو دمحا  هک  دراد  راضحتـسا 
رد هرهچ  نیرتمهم  نونکا  سردـم  نسح  دیـس  : » دـسیون یم  سردـم  هراـبرد  .دـش » ریگتـسد  دوب - گـنج  ریزو  تقونآ  هک  یلعف - 

دراد و فلتخم  تالایا  رد  يرایـسب  ناراداوه  هک  ما  هدینـش  ...دنـسانش  یم  یبوخب  ار  وا  هک  یناـسک  زا  .تسا  ناریا  تسایـس  هصرع 
و تسا ، یلخاد  تسایـس  هصرع  رد  تیـصخش  نیرتمهم  وا  رـضاح  لاح  رد  ...دنناد  یم  يدـهاز  یناحور  تسرپ و  نهیم  ار  وا  مدرم 

هطلـس اب  تسا  ممـصم  دیدج  سلجم  هک  ما  هدینـش  ءالع  ياقآ  زا  ...دـنتخاس  رـشتنم  وا  زا  يا  هبحاصم  يراج  هام  مهدزای  تاعوبطم 
لیکـشت ار  ناگدنیامن  زا  فلتخم  هورگ  جنپ  نافلاخم  نم ، يربخ  عبنم  ياه  هتفگ  ساسا  رب  .دـنک  هلباقم  سلجم  رب  سردـم  یـسایس 

نیا ربهر  ریز  دارفا  .دـنراد  رایتخا  رد  ار  ءارآ  تیرثکا  بیترت  نیدـب  هک  دـسر ؛ یم  رفن  شـش  هاـجنپ و  هب  نآ  عومجم  هک  دـنهد  یم 
تقوم سیئر  نیدت ، دمحمدیس  : » دنوش یم  هتخانش  اه  هورگ 

هب اپ  هک  يزور  زا  وا  .تشادن  ناتـسلگنا ، هلمج  زا  یجراخ ، تردق  جیه  تیاضر  بلج  هب  یلیامت  چیه  سردم ، دیهـش  هللا  تیآ  - 1
هزرابم نیمه  رـس  رب  ار  دوخ  ناـج  ماجنارـس  و  تساـخرب ؛ هزراـبم  هب  ناتـسلگنا ، هژیو  هب  یبنجا ، ذوفن  اـب  تشاذـگ ، تسایـس  هصرع 

( راتساریو  ) .تشاد يرگید  لیالد  نامز  نآ  رد  هلودلا  قوثو  زا  وا  تیامح  .تشاذگ 
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رد هماع  دـئاوف  ریزو  ًاریخا  هک  رواد ، ربکا  یلع  ییاکیرمآ ؛ یلام  ناراشتـسم  نافلاخم  زا  هیلام و  قباس  ریزو  کـلملا ، میهف  سلجم ؛] ]
ربهر یـصاخ  درف  هک  زاریـش ، ناگدـنیامن  نامه  ای  اه  يزاریـش  و  تسا ؛ یناحور  کی  هک  ینایتشآ  مشاه  ازریم  دوب ؛ یغورف  هنیباـک 

رد  (1)« .دنا هدیـسر  قفاوت  هب  رگیدکی  اب  ...سردم  هدش  هتخانـش  فادـها  اب  هلباقم  يارب  هورگ  جـنپ  نیا  هک  دـنیوگ  یم  .تسین  اهنآ 
قوثو اب  متفای  تصرف  هتـشذگ  هتفه  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  (: » تسا یلـصا  نتم  هب  قلعتم  دـیکأت   ) میناوخ یم  هلودـلا  قوثو  دروم 
رادرس ام - رجوم  كالما  ینونک  لوئسم  نز و  ردپ  وا  .منک  رادید  هناخ  ترافـس  ياه  نامتخاس  هراجا  دروم  رد  هیلام ، ریزو  هلودلا ،

سلجم دراو  دـنک و  اهر  ار  ترازو  تُسپ  دـهاوخ  یم  هک  دراد  تحـص  ایآ  هک  مدیـسرپ  وا  زا  اـه  تبحـص  لـالخ  رد  .تسا  مرکا -
نیا لیکشت  رد  وا  هناحـضتفم  تسکـش  زا  ات  هدش  هنیباک  دراو  ارزولا ، سیئر  کلامملا ، یفوتـسم  رارـصا  هب  طقف  هک  تفگ  وا  .دوش 

وا .تسا  هتـشگزاب  روشک  هب  یـسایس  تالوحت  دیما  هب  یـصخش و  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ًاصخـش  وا  .دنک  يریگولج  هناخ  ترازو 
(2)« .تفرگ دهاوخ  میمصت  هلئسم  نیا  هرابرد  يدوزب  وا  دنکن و  اهر  ار  ترازو  تُسپ  وا  هک  دراد  رارصا  ارزولا  سیئر  هک  تفگ 

ربماتپس 1926 رد  هنیباک  نارحب 

رد هاـش  : » دـسیون یم  یمارگلت  رد  پیلیف  ربماتپس 1926 ، رد 3  .داد  افعتـسا  هک  دوبن  هنیباک  سیئر  رتشیب  هام  ود  کـلامملا  یفوتـسم 
رادربخ لاح ، نیع  رد  .تسا  هتفریذـپ  ار  ءارزولا ، سیئر  کلامملا ، یفوتـسم  يافعتـسا  هارکا  اب  روشک  لخاد  یـسایس  عاـضوا  هجیتن 

لیکـشت يدیدج  هنیباک  یفوتـسم  هک  دور  یم  راظتنا  اذل  .تسا  هداد  دامتعا  يأر  یفوتـسم  هب  ءارآ  تیرثکا  اب  سلجم  ...هک  ما  هدـش 
تسایر زا  ًاعطق  دنک و  یفرعم  سلجم  هب  ار  دوخ  دیدج  هنیباک  تسناوتن  زورما  یفوتسم  : » دسیون یم  ربماتپس 1926  رد 9   (3)« .دهدب

قباس سیئر  اینریپ ، نیـسح  مان  و  دـنک ، یم  يریگیپ  ار  دـیدج  هنیباک  ثحب  ینلع  ریغ  تاسلج  رد  سلجم  .تسا  هداد  افعتـسا  هنیباـک 
(4)« .تسا هدش  حرطم  هنیباک  تسایر  تُسپ  یلامتحا  زارحا  يارب  سلجم ،
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رد هاش  هک  دش  مالعا  ًامسر  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دهد یم  حرش  روطنیا  ار  عاضوا  خیرات  نامه  هب  رگید  یـشرازگ  رد  و 
لوبق هاش  هک  دوب  رارق  نیا  زا  یلـصا  شرازگ  .تسا  هتفریذـپ  ار  ارزولا ، سیئر  کلامملا ، یفوتـسم  يافعتـسا  هتـشذگ  هام  خیرات 31 

؛ دوب هدش  راتساوخ  دیدج  هنیباک  دروم  رد  ار  سلجم  رظن  هدناسر و  سلجم  سیئر  عالطا  هب  خیرات  نآ  رد  ار  ارزولا  سیئر  يافعتـسا 
يأر کـلامملا  یفوتـسم  هب  ناگدـنیامن  زا  رفن  هن  تصـش و  دـش و  هتـشاذگ  ثحب  هب  سلجم  ینلعریغ  تاـسلج  رد  عوـضوم  هـکنیا 
تسا هدش  شرازگ  لاح  نیع  رد  .دنراد  روضح  نارهت  رد  سلجم  ناگدنیامن  زا  رفن  هن  داتـشه و  نونکا  مه  اه  شرازگ  قبط  .دنداد 

هاـم موس  زور  رد  .درک  دـهاوخ  یفرعم  سلجم  هب  يراـج  هاـم  زور  نیمود  رد  يرییغت  چـیه  نودـب  ار  شا  یلعف  هنیباـک  یفوتـسم  هک 
لوغـشم زین  سلجم  ناگدنیامن  یبهذم  تالیطعت  لیلد  هب  هدشن و  رازگرب  يا  هسلج  چیه  روکذم  خـیرات  رد  هک  مدـش  هجوتم  يراج 

نیا اب  يددـعتم  ياه  شرازگ  تاعوبطم  ًابقاعتم  .دـش  دـهاوخ  رازگرب  ربماتپـس  مهن  رد  يدـعب  يراک  هسلج  دوب و  دـنهاوخ  يرادازع 
هدوب وگتفگ  ثحب و  لوغـشم  هنیباک  بیکرت  دروم  رد  سلجم  فلتخم  ياه  هورگ  ناربهر  اب  یفوتـسم  هک  دـنتخاس  رـشتنم  نومـضم 

ترازو طقف  دـش و  دـهاوخن  داجیا  هنیباک  رد  يرییغت  هک  تشاد  راهظا  يراج  هام  موس  زور  رد  ارزولا  سیئر  اه  شرازگ  قبط  .تسا 
...درک دهاوخ  باختنا  سلجم  هیصوت  هب  دنتسه ) یلاخ  زونه  هک   ) ار هلخاد  هیلام و  يارزو  و  درپس ، دهاوخ  قوثو  نسح  هب  ار  هیلدع 

هب هنیباک  تسایر  تُسپ  زا  افعتـسا  يارب  ار  شلیامت  اهراب  هتـشذگ  هتفه  دـنچ  یط  ارزولا  سیئر  هک  ما  هتفای  عالطا  هنامرحم  عباـنم  زا 
.تسا هتفریذـپن  دوش  یم  تلود  روما  رد  ریخأت  بجوم  هنیباک  ددـجم  رییغت  هک  لیلد  نیا  هب  ار  وا  ياضاقت  هاش  .تسا  هدرک  زاربا  هاش 
تلود تسایر  تُسپ  رد  راک  همادا  شا  هنیباک  اب  سلجم  ناگدـنیامن  رثکا  تفلاخم  هب  هجوت  اب  هک  هتـشاد  رارـصا  یفوتـسم  مه  ًاریخا 

زا نانیمطا  سپ  هاش  یلو  دوش ، هتفریذپ  طورـشم  تروص  هب  یفوتـسم  يافعتـسا  هک  دـش  هداد  یبیترت  نیاربانب  .تسین  نکمم  شیارب 
طوقس هنیباک  هک  دش  مالعا  بش  نامه  نیاربانب  .دنک  باختنا  هنیباک  تسایر  هب  ار  وا  ًاددجم  یفوتـسم  هنیباک  هب  سلجم  دامتعا  يأر 

هک دریگ  یم  تروص  یلاح  رد  يراج  هام  متـشه  خروم  شرازگ  نیا  شراگن  .دـمآ  دـهاوخ  راک  يور  دـیدج  هنیباک  هکنیا  هدرک و 
هک ما  هدینـش  یقثوم  عبنم  زا  ...درادـن  ربخ  دـیدج  هنیباک  بیکرت  زا  سکچیه  ًارهاظ  .دراد  رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  نانچمه  عاضوا 

، دنشاب ناشیاج  رس  شا  هنیباک  ياضعا  مامت  دهاوخ  یم  کلامملا  یفوتسم 
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تفلاخم لیلد  هب  يراج  هاـم  زور  نیمود  رد  سلجم  هسلج  ندـشن  رازگرب  هک  ما  هتفاـی  عـالطا  نینچمه  .تسا  فلاـخم  سلجم  یلو 
قوثو نسح  نتفرگ  رارق  مه  رانک  اب  ًادیدش  سلجم  هک  تسادیپ  .تسا  هدوب  قوثو  اب  سلجم ، ذوفن  اب  ناگدـنیامن  زا  قدـصم ، رتکد 
بوخ یلیخ  ار  زیچ  کی  عاضوا  نیا  هتبلا  ...تسا  فلاـخم  فراـعم  ترازو  رد  شنز ، ردارب  ردـب ، ناـخ  دـمحا  هیلاـم و  ترازو  رد 

یم نامگ  ًامومع  .دـنک  لحنم  یلک  هب  ار  سلجم  هاش  دراد  ناکما  ًادـج  هک  ما  هدینـش  ...ار  سلجم  رد  هاش  تردـق  ینعی  داد - ناـشن 
ار ششرازگ  پیلیف  .دنتسه » نویدم  هناکولم  تایانع  هب  میقتسمریغ  ای  میقتسم و  ار  دوخ  ياه  یسرک  سلجم  ياضعا  رتشیب  هک  دوش 

هیکت سلجم  یسرک  رب  ای  دنام و  یم  یقاب  هنیباک  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  هب  ًارهاظ  قوثو  تیعقوم  یلعف  تیمها  : » دهد یم  نایاپ  روطنیا 
تـسد سلجم  تسایر  ای  هنیباک و  تسایر  هب  وا  هک  تسا  تحار  شنافلاخم  لایخ  قوثو ، هب  هاش  يدامتعا  یب  هب  هجوت  اـب  .دـنز  یم 
تأـیه فیعـضت  اـب  دراد  دـصق  هک  ما  هدینـش  ءـالع  ياـقآ  زا  .تسا  یبساـنم  تصرف  رظتنم  قوثو  هک  تسین  یکـش  .تفاـی  دـهاوخن 

(1)« .دنک زیزع  هاش  دزن  ار  دوخ  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتسم 

و درک ، عانتما  هنیباک  تساـیر  نتفریذـپ  زا  راـب  نیمدـنچ  يارب  اـینریپ  نسح  : » دـسیون یم  دوخ  ربماتپس 1926  مارگلت 18  رد  پـیلیف 
.دهدب هنیباک  لیکـشت  دوخ  باختنا  هب  هک  درک  تقفاوم  يراج  هام  رد 13  هاش  رارصا  سلجم و  دامتعا  يأر  اب  رگید  رابکی  یفوتـسم 

هب روبزم  تارییغت  هک  درک ، یفرعم  سلجم  هب  یکدـنا  تارییغت  اب  یلبق و  بیکرت  نامه  اـب  ار  دـیدج  هنیباـک  زورما  ساـسا ، نیمه  رب 
رد وا   (2)« .هلخاد ریزو  هنطلسلا ، ماشتحا  هیلام ؛ ریزو  هنطلسلا ) مشتحم   ) يرایدنفـسا نسح  هیلدع ؛ ریزو  قوثو ، نسح  تسا : ریز  رارق 
لح هک  دـناسر  یم  هجراخ  ترازو  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دـهد یم  حرـش  روطنیا  ار  عاـضوا  دوخ  ربماتپس 1926  خروـم 22  شرازگ 

تالکشم اهرسدرد و  تلود  لیکـشت  رد  یلومعمان  ریخأت  نینچ  زورب  .تسا  هدش  لفاحممامت  رطاخ  یگدوسآ  بجوم  هنیباک  نارحب 
باـنج  ) اـینریپ نیـسح  ياـقآ  بیغرت  يارب  یـشالت  چـیه  زا  ًارهاـظ  ...تسا  هدروآ  دوجو  هب  فلتخم  ياـه  هناـخترازو  يارب  یناوارف 

ییاج هب  هار  یلو  دشن ، راذگورف  هنیباک  لیکشت  تهج  کلملا ) نمتؤم 
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...تشاد ابا  تسا  هارمه  ناوارف  تالکـشم  یفیلکتالب و  اب  وا  معز  هب  هک  یتیلوئـسم  شریذـپ  زا  ...اـینریپ  نیـسح  هک  ما  هدینـش  .دربن 
دیدـج هنیباک  لیکـشت  هار  رـس  رب  یلـصا  عناوم  زا  یکی  مولعم  رارق  زا  ...تفریذـپن  وا  هک  دـش  داهنـشیپ  ءالع  ياـقآ  هب  هیلاـم  ترازو 

نیا رد  کلامملا  یفوتـسم  هک  تسادیپ  .تسا  هدوب  هنیباک  بیکرت  رد  قوثو  نتفرگ  رارق  اب  تیلقا  ياه  حانج  یخرب  دیدش  تفلاخم 
نویـسیزوپا ربهر  .تسا  هداد  سردـم ، نسح  دیـس  وا ، یماح  قوثو و  هب  هک  ینیمـضت  لیلد  هب  دـیاش  تسا ؛ هتـشاد  يدـهعت  طاـبترا 

مالعا سلجم  رد  باصتنا  نیا  اب  ار  شتفلاخم  تصرف  نیلوا  رد  هدرک  مالعا  هک  تسا ، فورعم  ِقدـصم  دـمحم  رتکد  نامه  سلجم 
دوجوم هنیزگ  نیرتهب  هک  هدرک  تباث  وا  هنیباـک ، بیکرت  رد  قوثو  نتفرگ  رارق  يارب  یفوتـسم  رارـصا  مغرب  نیارباـنب ، .درک  دـهاوخ 
یـسایس لفاحم  .دـنا  هدیـسر  هحلاصم  هب  نیفرط  هیلدـع ، ترازو  رت  تیمها  مک  تُسپ  هب  قوثو  لاقتنا  اب  .تسا  هنیباـک  تساـیر  يارب 

رد تلود  طوقـس  تروص  رد  هک  دـندقتعم  يا  هدـع  .دـننک  یم  یقلت  سردـم  نسح  دیـس  يزوریپ  مکح  رد  ار  راـک  هجیتن  فلتخم 
رد ار  هنیباک  تسایر  سلجم  جراخ  لخاد و  رد  شنایماح  کمک  اب  قوثو  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  نیا  لامتحا  زونه  کـیدزن  هدـنیآ 

رادروخرب نآ  زا  ًاتلاجع  هک  تسا ، دـنمزاین  هاش  تیامح  دامتعا و  هب  شفدـه  ققحت  يارب  قوثو  هک  تسا  نیا  رب  رواـب  .دریگب  تسد 
ما هدینش  .دراد  ییازـسب  تیمها  دنربب  یعفن  شندمآ  راک  يور  اب  دنراد  راظتنا  هک  یناسک  نینچمه  شناوریپ و  يارب  قوثو  ...تسین 

تفر و تسا ، هدش  هیبش  دنمتردق  بلط و  هاج  رایسب  ناسنا  کی  لزنم  هب  رتشیب  هک  شلزنم ، هب  يرایسب  صاخشا  نارادمتسایس و  هک 
(1)« .دنراد دمآ 

قدصم قطن 

: دنک یم  شرازگ  پیلیف  .درک  داریا  وا  هیلع  ینحلا  دیدش  قطن  تشاد  ربخ  قوثو  اب  هاش  ینمشد  زا  هک  قدصم 

رد .درک  داجیا  یبلاج  رایسب  تیعضو  يراج  هام  خروم 21  هسلج  رد  سلجم  ناگدنیامن  تارکاذم  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
رد قوثو  نسح  ياقآ  نتفرگ  رارق  هب  تصرف  نیلوا  رد  دراد  دصق  قدصم  دمحم  رتکد  هک  مدرک  هراشا  ما  یلبق  شرازگ 
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زا سپ  .دـش  ایهم  تصرف  نیا  سلجم  هب  ارزولا  سیئر  همانرب  هئارا  اب  نامزمه  يراج  هام  خیرات 21  رد  .دنک  ضارتعا  هنیباک  بیکرت 
رارـصا يزیچ  نینچ  رب  هنادنمـشوه  یلیخ  مه  قوثو  هک  دـنک ، يریگولج  یلاـمتحا  ياـه  داـقتنا  زا  درک  شـالت  ارزوـلا  سیئر  هکنیا 

ار یلعف  گنج  ریزو  قباس و  يارزولا  سیئر  یغورف ، ياقآ  قوثو و  یمومع  درکلمع  ینحللادـیدش  قطن  یط  قدـصم  رتکد  تشاد ،
شتاماهتا بات و  بآ و  رپ  یغورف  ياقآ  هرابرد  شنانخـس  .تفرگ  داـقتنا  داـب  هب  درب  یم  رـس  هب  روشک  زا  جراـخ  رد  نونکا  مه  هک 

حیرـص رایـسب  قوثو  زا  داقتنا  رد  قدصم  رتکد  ...دوب  هدرکن  يا  هراشا  اهنآ  هب  سکچیه  ًالبق  اریز  دوب ، روآ  بجعت  ناگدنیامن  يارب 
نماـض هک  تساوخ  ارزولا  سیئر  زا  ناـیاپ  رد  وا  ...تخاـس  مهتم  هناراـکبیرف  هناـنئاخ و  لاـمعا  هب  ار  قوثو  اراکـشآ  و  دوب ، هجهللا 

زا ای  هک  داد  ناشن  شا  هنیباک  رد  قوثو  باصتنا  اب  یفوتـسم   » هک درب  نایاپ  هب  تارابع  نیا  اب  ار  شقطن  دشاب و  یـساسا  نوناق  يارجا 
یـشکدوخ قوثو  تسد  هب  هتفرگ  میمـصت  هک  تسا  هدـش  سویأم  دـیما و  ان  ینونک  عاضوا  زا  ردـقنآ  ای  تسا و  لفاغ  یلعف  طـیارش 

زا یلاخ  یلومعم و  وا  تاراهظا  .تفر  نوبیرت  تشپ  وا  زا  عافد  يارب  قوثو ، يدـج  نایماح  زا  سردـم ، نسح  دیـس  سپـس  ...دـنک »
قوف تاثحابم  : » دـیازفا یم  پیلیف  .درک » در  هدراو  تاماهتا  ًالک  قدـصم  هب  دوخ  نیتم  رثؤم و  خـساپ  اب  قوثو  ...دوب  لالدتـسا  توق 

نیا هرابرد  وگتفگ  ثحب و  مه  شرازگ  نتشون  ماگنه  رد  یتح  .تسا  هدرک  داجیا  تختیاپ  یـسایس  لفاحم  همه  رد  یناجیه  روش و 
رییغت دادـیور  نیا  هجیتن  رد  هتبلا  .دـننک  یم  رظن  راهظا  هلئـسم  نیا  هراـبرد  هناراـک  هظفاـحم  رایـسب  نارادمتـسایس  .دراد  همادا  هلئـسم 

ار يا  هلئسم  دنهاگآ  نآ  زا  همه  هک  مامت  تعاجش  اب  قدصم  رتکد  هک  تسا  نیا  یلک  تشادرب  .تسا  هدادن  خر  عاضوا  رد  یـصاخ 
یهجوت لباق  تیثیح  رابتعا و  مادـقا  نیا  اب  و  دـش ، یم  تبحـص  نآ  هرابرد  یـصوصخ  روط  هب  اهنت  نیا  زا  شیپ  ات  هک  تخاـس  ینلع 

قوثو و  داد ؛ تسد  زا  سلجم  رد  ار  دوخ  ذوفن  رابتعا و  شفیعض  شیامن  اب  سردم  لباقم ، رد  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  شدوخ  يارب 
رد یناوارف  دـهاوش  هک  دور  یم  نامگ  اریز  دوبن ، هدـننک  عناق  هتبلا  هک  دـنک ، در  ار  هدراو  تاـماهتا  درک  شـالت  هنارهاـم  مارآ و  مه 

(1) .دراد دوجو  تاماهتا  نیا  تابثا 
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موس تسیب و  رد  سلجم  يدعب  هسلج  رد  ارزولا  سیئر  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » میناوخ یم  ربماتپس 1926  شرازگ 24  رد 
طابترارد ایناتیرب  تلود  هک  دـنیوگ  یم  : » دـنک یم  هفاضا  وا  .درک » داریا  یغورف  ياقآ  تاماهتا  زا  یکی  ّدر  رد  یتاراهظا  يراج  هام 

شقطن رد  قدـصم  رتکد  کش  نودـب  ...تسا  هتخادرپ  قوثو  نسح  ياقآ  هب  لوپ  یغلاـبم  ناریا  سیلگنا و  دادرارق 1919  ياضما  اب 
یغورف ياقآ  دنـشورفب و  ار  روشک  نئاخ  يا  هدـع  هک  دراد  لمأت  ياج  ًاعقاو  : » تفگ یتقو  تشاد  هراشا  هلئـسم  نیمه  هب  سلجم  رد 

(1) «« .دنک لوبق  ناریا  یلم  یهدب  مکح  رد  شدوس  هارمه  هب  هدش  تخادرپ  صاخشا  نیا  هب  هک  ار  یلوپ  مه 

قوثو رب  ینادنچ  ریثأت  قدصم  رتکد  قطن  هک  دسر  یمن  رظن  هب  : » دسیون یم  ناریا  رب  مکاح  یسایس  عاضوا  روما و  حیرشت  رد  پیلیف 
لباـقم رد  قوـثو  تیعقوـم  دوـبهب  ندـش و  نشور  هب  سلجم  ینلع  تاـثحابم  هـک  دـندقتعم  قوـثو  ناتـسود  عـقاو  رد  .تـسا  هتـشاد 
قوـثو یعقاو  تیعقوـم  رب  ینادـنچ  ریثأـت  سلجم  ثداوـح  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  هچرگا  ...تسا  هدرک  یناـیاش  کـمک  شناـفلاخم 

هکلب وا  يولج  طقف  هن  هک  دنتـسه  سلجم  ناگدنیامن  نایم  رد  یتأرج  اب  ِنافلاخم  هک  تسا  هداد  ناشن  دادـیور  نیا  دـشاب ، هتـشاذگ 
نوچ یثداوح  .دشاب  وا  تایونم  عبات  مهم  روما  مامت  رد  مشش  سلجم  تشاد  راظتنا  هاش  هک  تسین  یکش  .دنتسیا  یم  مه  هاش  يولج 

هب هک  دراد  تیاـکح  يا  هیحور  دوجو  زا  نآ  ریاـظن  قدـصم و  حیرـص  ضارتعا  یفوتـسم ، قباـس  هنیباـک  شریذـپ  زا  سلجم  عاـنتما 
یگرزب رطخ  تسا  شیاتس  لباق  تاهج  يرایسب  زا  هک  عاضوا  نیا  .دناد  یمن  نوناق  زا  رتالاب  ار  هاش  تایونم  تسین و  عیطم  هجوچیه 

ار سلجم  دوش و  زیربل  ناراذـگنوناق  تسد  زا  هاـش  ربـص  هساـک  يزور  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هراومه  .دوش  یم  لـماش  زین  ار 
تـسه يردـقب  زونه  سلجم  رد  هاش  ذوفن  رگید ، ترابع  هب  .دراد  تسد  رد  ار  عاضوا  لرتنک  ًاتلاجع  هاش  نم ، رظن  هب  ...دـنک  لـحنم 

رب هاـش  يـالیتسا  اـیآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا ، دوجو  اـب  .دـنک  لرتنک  دـنراد  رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  هک  ار  یلئاـسم  دـناوتب  هک 
، هنیباک ریخا  نارحب  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  دنک ؟ باسح  نآ  يور  دناوتب  هک  تفای  دهاوخ  همادا  ردقنآ  سلجم  ناگدنیامن  تیرثکا 

تقفاوم بلج  فورـصم  هک  ینامز  تدم  یلو  .دنهدب  دامتعا  يأر  یفوتـسم  هب  سلجم  ناگدنیامن  رثکا  دـش  ثعاب  هک  دوب  هاش  نیا 
هنیباک ياضعا  ریاس  قوثو و  و  یفوتسم ، شریذپ  يارب  ناگدنیامن 
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نیب رد  دراد  هیحور  نیا  هک  دور  یم  نامگ  .دـنک  لمع  شلیم  فالخ  رب  درک  راداو  ار  سلجم  ناوت  یمن  هک  داد  ناشن  دـش  شقباس 
ریخا تاباختنا  اب  دندوب  لیام  هک  تسیا  هدع  نآ  راظتنا  فالخ  رب  ًالماک  هلئـسم  نیا  هک  ما  هدش  هجوتم  دریگ و  یم  توق  ناگدنیامن 

ای ایناتیرب و  تلود  هک  تسا  نیا  نم  تشادرب  .دشاب  شـصاخ  ناکیدزن  زا  يا  هدـع  هاش و  تسد  رد  روما  عیمج  رد  تلود  تارایتخا 
عفانم ياتسار  رد  دیدج  هاش  هک  دوب  هدش  دعاقتم  نیرول  یسرپ  رس  منامگ  هب  .دنتشاد  يراظتنا  نینچ  نارهت  رد  ایناتیرب  ترافس  لقاال 

ياه هتفگ  ...دوب  دهاوخ  تلود  يداصتقا  ياه  تسایـس  یـسایس و  عاضوا  رب  لماک  يالیتسا  هب  رداق  تشاذگ و  دهاوخ  ماگ  ایناتیرب 
نامز زا  هاش  .تسا  هدرک  سویأـم  رایـسب  ار  سیلگنا  ترافـس  ریخا  ياـه  دادـیور  دـنور  هک  تشاد  نآ  زا  تیاـکح  اـیناتیرب  رادراـک 
هجوم تلم  تلود و  رب  وا  يالیتسا  هب  دیما  شنوزفازور  تیبوبحم  مدع  هب  هجوت  اب  هتشادن و  یتافتلا  ایناتیرب  عفانم  هب  شا  يراذگجات 

ناتـسود هک  دـسر  یم  رظن  هب  لـک ، رد  .تـسا  هدـیچیپ  ماـهبا  زا  يا  هلاـه  رد  ار  وا  عـضوم  شیاوزنا  یـشوماخ و  سکعلاـب ، .تـسین 
هدـنزاب بسا  يور  ینعی  یمیدـق ! يزاب  نامه  مه  زاب  : » يروم حیـضوت  .دنتـسین » یـضار  عاضوا  نیا  زا  هجو  چـیه  هب  نام  ییایناتیرب 

یم دیعب  ًاصخش  یلو  دروایب ، ماود  یلیخ  یفوتسم  یلعف  تلود  هک  درادن  رواب  یـسک  : » دسیون یم  نایاپ  رد  پیلیف  دنا »؟ هتـسب  طرش 
یم هک   ] دـیدج تلود  سفن  هب  دامتعا  مدـع  تیبوبحم و  مدـع  زجب  نیا ، رب  هوالع  .دـنک  طوقـس  اه  يدوز  نیا  هب  وا  تلود  هک  مناد 

(1)« .دشاب هنیباک  نیا  ندز  رانک  یپ  رد  رضاح  لاح  رد  هک  مسانـش  یمن  يرگید  یـسایس  بیکرت  دوش ،] نآ  ینوگنرـس  لماع  دناوت 
یسیلگنا رادفرط  هلودلا  قوثو  هب  قدصم  رتکد  ریخا  هلمح  هرابرد  سپـس  هداز ] یقت   ] وا : » ایفلدالیف رد  يروم  هب  هداز  یقت  تاراهظا 

قدصم رتکد  هداعلا  قوف  تعاجـش  زا  یکاح  هدرک  دراو  قوثو  هب  قدـصم  هک  یتاماهتا  تشاد  زاربا  درک و  تبحـص  سلجم  رد  اه ،
قوثو ندز  رانک  يارب  یبسانم  هناهب  لابند  هب  هک  هاش ، هک  دوب  دقتعم  وا  ...دندرک  شیاتس  ار  نآ  یناریا  ناتـسرپ  نهیم  همه  هک  تسا 

هک ار  گـنج ، ریزو  یغورف ، صخـش  ناـمزمه  قدـصم  رتکد  درکن : لابقتـسا  قوثو  هب  قدـصم  هلمح  زا  لـیلد  کـی  هب  طـقف  تسا ،
زا يروم   (2)« .دوب هداد  رارق  هلمح  دروم  زین  تسا  هاش  بوبحم  رواشم  تسود و 
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.دنام لفاغ  تشاد  دوجو  اجنیا  رد  هک  يراکشآ  ضقانت 

سردم ماجرفان  رورت 

نافلاخم ریاـس  لد  ندرک  یلاـخ  و  تخـسرس ، ناـفلاخم  زا  یکی  فذـح  فدـه  اـب  ربـتکا 1926  رد 30  سردــم  رورت  يارب  شـالت 
: دوب يولهپ  لتق  يارب  يدج  هئطوت  کی  زا  ناهذا  فارحنا  شرگید  فده  .تفرگ  تروص 

شیب مک و  ذوـفن  هـک  سلجم  هدـنیامن  يژرنا و  رپ  یلو  راـک  هـنهک  یناـحور  سردـم ، ناـج  هـب  هـک  دـناسر  یم  عـالطا  هـب  ًاـمارتحا 
زوـنه هتخادـنا و  هار  هب  يداـیز  يادـص  رـس و  هثداـح  نیا  .تسا  هدـش  دـصق  ءوـس  دراد ، تختیاـپ  تسایـس  هصرع  رد  يریگمـشچ 
تروص یسایس  فادها  اب  روبزم  دصق  ءوس  هک  راکشآ  لامتحا  نیا  .دننک  یم  تبحص  نآ  هرابرد  يداع  مدرم  سلجم و  ناگدنیامن 

زگره ًـالبق  هک  دـنیوگ  یم  سردـم  زا  لـقن  هب  .تسا  هدرک  بلج  نآ  هب  ار  يرتشیب  یمومع  هجوت  یـصخش  ياـه  هزیگنا  هن  هتفرگ و 
نیا رد  لوئسم  تاماقم  صحفت  قیقحت و  هدش و  رشتنم  هلمح  نیا  هرابرد  یضیقن  دض و  رایسب  ياه  شرازگ  .دوب  هدیدن  ار  نامجاهم 

.تسا هدیـسرن  مومع  عـالطا  هب  اـهنآ  کـیرحت  نـالماع  ناـمجاهم و  تیوه  زورما  هب  اـت  .تسا  هدوبن  يدـج  نادـنچ  ًارهاـظ  طاـبترا 
دجسم رواجم  رد  یکیراب  هچوک  زا  سردم  ربتکا ،  30 هبنش ، زور  حبص  شـش  تعاس  شوح  لوح و  دوب : رارق  نیا  زا  هلمح  يارجام 

یـصخش .دورب  دجـسم  هب  هقف  سیردـت  يارب  ات  درک  یم  روبع  سلجم ) لاکیدار  حانج  ربهر   ) رواد لزنم  یگیاسمه  رد  رالاسهپس و 
ار مجاـهم  تسد  دوب  سردـم  هارمه  هک  دـمحا  خیـش  ماـن  هب  يدرف  .دروخن  فدـه  هب  شریت  اـما  درک  کیلـش  وا  تمـس  هب  تشپ  زا 

ایوگ دندش و  رهاظ  سردم  يور  هب  ور  تسرد  يرگید  هچوک  رس  رفن  ود  نیح  نیمه  رد  .دش  وا  ددجم  يزادناریت  زا  عنام  تفرگ و 
دروخ و شتـسار  تسد  هب  موس  هلولگ  تسکـش ، ار  سردـم  پچ  يوزاب  ناوختـسا  هلولگ  ود  .دـندرک  کیلـش  هلولگ  ود  مادـک  ره 

بیقعت هب  دـندناسر و  هثداـح  لـحم  هب  ار  دوـخ  ًاروـف  هیمظن  نارومأـم  دـنیوگ  یم  .درک  تباـصا  رباـع  کـی  ياـپ  هب  مراـهچ  هلوـلگ 
لها و يرمتـسم  هلئـسم  یتقو  یلو  دش ، هتـشک  هیمظن  نارومأم  زا  یکی  دنیوگ  یم  .دندرک  ریگتـسد  ار  رفن  ود  دنتخادرپ و  نامجاهم 

دندرب و رواد  هناخ  هب  ادتبا  ار  سردم  .تسا  هدشن  هتشک  سکچیه  هک  دندرک  مالعا  دش ، حرطم  سلجم  رد  شلایع 
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لقتنم یتلود  ناتسرامیب  هب  سپس  دندرب و  هیمظن  نامتخاس  هب  ار  وا  هیمظن  دشرا  تاماقم  ندیسر  رس  اب  هیلوا و  ياوادم  ماجنا  زا  سپ 
نیا هجیتن  رد  دندوبن ، سردم  ناتسود  لیم  قباطم  نادنچ  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  ییانج  ییوجزاب  تیلوئـسم  ادتبا  هک  يرفن  ود  .دندرک 

مولعم رارق  زا  .دش  راذگاو  سردم ) قباس  نادرگاش  زا   ) يداوج فسوی  ازریم  مان  هب  هاگداد )  ) هیلدـع ياه  ناتـسداد  زا  یکی  هب  راک 
هک زیزع  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یکی  .تسا  هدـماین  تسد  هب  دـنا  هدـش  ریگتـسد  هیمظن  نارومأـم  طـسوت  هک  يرفن  ود  هیلع  یکردـم  زوـنه 

لاقب درگاش  هک  رگید  رفن  و  درب ، یم  رـس  هب  تشادزاب  رد  نانچمه  تسا  هیلام ، ریزو  قباس  نانواعم  زا  ترـضح ، قداـص  راکتمدـخ 
سردم هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  رابخا  تسا و  يدوبهب  هب  ور  ًاعیرس  سردم  لاح  نمـض ، رد  .تسا  هدش  دازآ  تنامـض  دیق  هب  تسا 

نارادمتـسایس و عمجت  لحم  هب  تسا  يرتسب  نآ  رد  سردـم  هک  یماظن  ناتـسرامیب  دـنیوگ  یم  .تفای  دـهاوخ  دوبهب  لماک  روط  هب 
شیور هک  تسا  یتخت  نامه  طقف  شقاتا  ثاثا  اـهنت  هک  دراد  یتاـقالم  ردـقنآ  راـمیب  و  تسا ، هدـش  لدـبم  اـهنآ  يوگتفگ  ثحب و 

.دشاب هتشاد  تسناوت  یم  سردم  هک  دشاب  ییوراد  نیرترثؤم  مومع  هجوت  نوناک  رد  نتفرگ  رارق  دیاش  .تسا  يرتسب 

: دنک یم  هفاضا  يروما 

هب تیانج  نیا  اب  طابترا  رد  هک  ار  یلاوئس  هجراخ  ترازو  عالطا  تهج  .دراد  دوجو  هلمح  نیا  لیالد  هرابرد  یتوافتم  ياه  شرازگ 
جازم یمدمد  ربکت ، مغریلع  سردم  تسا ؟ هدش  ماجنا  هاش  روتسد  هب  دصقءوس  ایآ  منک : یم  رارکت  اجنیا  رد  دوش  یم  هدینش  تارک 

تختیاـپ رد  یلومعم  رما  هک  دراد ، ترهـش  تقادـص  نتـشاد  هب  اـجنیا  رد  ، (1) شرجحت تاـهج  يرایـسب  زا  یبلط و  تردـق  ندوب ،
زا هدافتـسا  رد  شتراـهم  شا ، هنادـهاز  یگدـنز  هبذاـج  شا ، يرونخـس  هـبتر ، یلاـع  یناـحور  کـی  ماـقم  رد  شهاـگیاج  .تـسین 

.دنزاسب ذوفن  اب  يدرف  وا  زا  ات  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  همه و  دندنب ، یم  راک  هب  بیرف  ماوع  نارادمتـسایس  هک  ییاهدـنفرت 
یمدمد هاگ  دنچ  ره  لقتسم ، تسرپ  نطو  ارگ و  یلم  کی  ار  وا  دراد ، دوجو  سردم  هب  تبسن  هک  یتاساسحا  زا  رظن  فرص 

دوب هاوخیقرت  یلجر  زربم و  يرادمتسایس  يو  هکنآ  لاح  و  تسا ؛ هدش  رارکت  سردم  هب  تاماهتا  نیا  ییاکیرمآ  دانـسا  همه  رد  - 1
(. راتساریو  ) .تسا هدش  فارتعا  نآ  هب  تحارص  هب  دانسا  نیمه  رد  هک 
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هاـش زا  یناـمز  اـت  هک  دوـب  نیا  شا  هجیتـن  هک  درک  داریا  یتاراـهظا  سلجم  رد  ًاریخا  سردـم  هـک  دورن  ناـمدای  .دنـسانش  یم  جازم ،
رب ینبم  دنا  هداد  تبـسن  وا  هب  سلجم  ياه  یبال  رد  ار  یتاراهظا  و  دشاب ، دنبیاپ  یـساسا  نوناق  هب  ترـضحیلعا  هک  دنک  یم  تیامح 
ءوس تیمها  .هاش  هن  دـشاب و  سلجم  دـیاب  اراکنآ  وکـسم و  رد  شاترومیت  ییاعدا  ياـهدادرارق  هراـبرد  يریگ  میمـصت  عجرم  هکنیا 
رطاخ هب  هک  دـنک  ساسحا  دـیاش  دـنیوگ  یم  یخرب  .تشاد  دـهاوخ  یگتـسب  ثداوح  یتآ  دـنور  هب  ًالامتحا  سردـم  ناج  هب  دـصق 
هدنیآ رد  هکنیا  و  دراد ؛ زاین  ترایز  هب  دوخ  حور  نیکست  يارب  هکنیا  ای  دیوج ، يرود  تسایـس  هنحـص  زا  دیاب  شتمالـس  تیعـضو 

يروئت بسانم  يا  هویش  هب  هک  تشاد  دهاوخ  ار  نیا  تصرف  لقاال  وا  .دشاب  هتشاد  تسایس  هنحص  رد  لبق  هب  تبـسن  يرتمک  تیلاعف 
ییاه فرح  زا  ناشدوخ  مدرم  دراذـگب  ات  تشاد  دـهاوخ  تصرف  نینچمه  .دـنک  ّدر  تسا  هدـش  حرطم  نونکا  مه  زا  هک  ار  تیانج 

اجنیمه ارجام  رگا  .دوشن  شاف  زگره  ارجام  نیا  یعقاو  ناتـساد  دیاش  .دنریگب  هجیتن  دنز  یم  هک  ییاه  فرح  زا  رتشیب  دـنز  یمن  هک 
ره شهاک  نآ  هجیتن  دنوش - یم  هدرپس  یـشومارف  هب  ارجام  طسو  رد  تکلمم  نیا  رد  یـسایس  ثداوح  یهاگ  ًاقافتا  و  دـبای - همتاخ 
رد .دوشب  هاش  زا  یلعف  سلجم  رد  دوب  رارق  هک  تسیا  هناناج  ياه  تیاـمح  فیعـضت  مدرم و  نیب  رد  هاـش  تیثیح  راـبتعا و  رتشیب  هچ 
هب سلجم ، نحـص  رد  يریگ  يأر  ثحب و  يارب  یجراخ  لئاسم  ندـش  حرطم  اب  هک  دـننک  یم  نامگ  یـسایس  نارظان  طابترا ، نیمه 

(1) .دریگب لکش  سلجم  رد  یفلتخم  ياه  يدنب  حانج  اه ، سور  اب  هاش  هژیو  هداتسرف  ياه  همان  تقفاوم  اب  طابترا  رد  هژیو 

هنیباک رد  رگید  نارحب »  » کی

هنیباک راکـشآ  فعـض  یلعف  عاضوا  یگژیو  نیرتزراب  تفگ  ناوتب  دیاش  : » دوب هدرک  كرت  ار  هنیباک  ربماون 1926  رد  هلودلا  قوثو 
سلجم یگدـنیامن  یـسرک  رب  شنتفرگ  رارق  هیلدـع و  ترازو  زا  قوثو  نسح  ياقآ  يادـص  رـس و  یب  يریگ  هرانک  .تسا  یفوتـسم 

ار قوثو  همانرابتعا  تشاد  شالت  سلجم  ادتبا  رد  هچرگا  .دوب  هنیباک  رتشیب  فیعضت  يارب  یتکرح  دیاش 
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ثداوـح و نداد  خر  رظتنم  هدز و  هـیکت  سلجم  یگدـنیامن  یــسرک  رب  نوـنکا  مـه  وا  .دوـب  تقوـم  اـه  شـالت  نـیا  یلو  دـنک ، در 
زا قوثو ] هب   ] هاش صخـش  داـمتعا  مدـع  مدـناسر ، هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمه  ...تساـهنآ  زا  نتـسجدوس 

يربهر .تسا  هدش  هتساک  هلئسم  نیا  تیمها  زا  هاش  تیبوبحم  دیدش  شهاک  اب  تفگ  ناوتب  دیاش  یلو  تسوا ، تالکشم  نیرتگرزب 
دننادب يداح  تالکشم  لح  يارب  مزال  یگتسیاش  دقاف  ار  یلعف  هنیباک  ًامومع  هک  تسا  هدش  ثعاب  کلامملا  یفوتـسم  تیـصاخ  یب 

، هنومن يارب  .دروآ  دـهاوخ  ماود  رگید  هتفه  دـنچ  ات  طقف  هنیباک  هک  دـندقتعم  مه  يا  هدـع  .تسا  تکلمم  ریگنابیرگ  کنیا  مه  هک 
یقرـش روـما  ریبد  دراواـه ، ياـقآ  هک  تفگ  نم  هب  زورید  هک  مـنک  یم  لـقن  اـجنیا  رد  ار  اـیناتیرب  دـیدج  راـتخم  ریزو  رـسمه  هـتفگ 

یم ینیب  شیپ  اریز  دزادنیب ، قیوعت  هب  ار  هنیباک  زا  توعد  موسرم و  تفایـض  يرازگرب  ًاتلاجع  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  وا  هب  ترافس ،
توعد نآ  هب  هنیباک  ياضعا  مامت  هک  متـسه  هناتـسمز  ياه  ینامهیم  كرادت  رد  هک  میوگب  دیاب  .دـنک  رییغت  يدوزب  هنیباک  هک  دوش 

رتدوز دننک  یم  ینیب  شیپ  ار  نآ  زین  ناریا  یسایس  لفاحم  ًاقافتا  هک  يرییغت  نینچ  منک  یمن  رکف  دیهاوخب ، ار  شتسار  .دش  دنهاوخ 
نآ هب  هک  تلود  دـض  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  : » میناوخ یم  شرازگ  نیا  یناـیاپ  شخب  رد  .دـتفیب » قاـفتا  رگید  يدـنا  هاـم و  کـی  زا 
دنک یم  شالت  يا  هنیباک  لیکـشت  يارب  دراد  دنیوگ  یم  هک  تسا ، هلودلا ) ترـصن   ) ازریم زوریف  هدازهاش  تامادـقا  دوش  یم  هراشا 

نامگ .دنتـسه  نآ  ياضعا  ددرگ ، یمزاب  وکـسم  زا  هدنیآ  زور  دـنچ  فرظ  هک  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، نیـسحلادبع  شدوخ و  هک 
قوثو و  دشاب ؛ هتشاد  ار  هنیباک  تسایر  تُسپ  شاترومیت  و  دنـشاب ، يداهنـشیپ  تلود  نیا  ياضعا  زا  شاترومیت  زوریف و  هک  دور  یم 

ره هار  هب  مشچ  ناجیه  اب  دنناوت  یم  دنتـسه  اکیرمآ  عفانم  لوئـسم  هک  ییاهنآ  میوگب  مناوت  یمن  ...ددـنویپب  هنیباک  هب  دوز  ای  رید  زین 
(1)« .دنشاب هنیباک  تسایر  یلامتحا  ماقم  رد  مدرب  الاب  رد  ار  ناشمان  هک  یصاخشا  زا  کی 

: دسیون یم  دوخ  هیوناژ 1927  خروم 11  هنامرحم » رایسب   » شرازگ رد  پیلیف 

هدوب امرفمکح  تختیاپ  یسایس  لفاحم  رب  يدرسلد  اب  مأوت  راظتنا  سح  یعون  هتـشذگ  زور  ود  یط  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
لیکشت يارب  هلودلا  قوثو  زا  توعد  لامتحا  یفوتسم و  هنیباک  عوقولا  بیرق  طوقس  يوق  لامتحا  شا  یلصا  لیلد  هک 
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یتدـم ات  یلعف  هنیباک  هکنیا  هب  رواب  هدـش و  فرطرب  نامگ  ّنظ و  نیا  ًارهاظ  يراـج ، هاـم  مهدزاـی  زورما ، یلو  .تسا  دـیدج  هنیباـک 
ینعی عاضوا ، یلعف  دنور  هک  مدش  هجوتم  ءالع  نیـسح  ياقآ  اب  وگتفگ  رد  ...تسا  هتفرگ  توق  داد  دهاوخ  همادا  دوخ  راک  هب  رگید 

نارگن درـسلد و  ار  وا  ییاکیرمآ ، یلام  ناراشتـسم  تأیه  تشونرـس  رب  نآ  یلامتحا  تاریثأـت  مه  روشک و  یـسایس  زادـنا  مشچ  مه 
تکلمم لاجر  زا  یخرب  هکنیا  رب  ینبم  ییاهربخ  درک ، دـییأت  مدوب  هدینـش  رگید  لفاحم  رد  هک  ار  يرابخا  ءالع  ياقآ  .تسا  هتخاـس 

ندرک نوگنرـس  يارب  ّتیدـج  اب  کلملا ،) میهف   ) یمیهف ياـقآ  زوریف و  هدازهاـش  شاـترومیت ، نیـسحلادبع  هلودـلا ، قوثو  هلمج  زا 
هب ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  تأیه  تیلاعف  همادا  اب  روکذـم  هورگ  ًاقافتا  .دـننک  یم  شالت  قوثو  ندروآ  راـک  يور  یلعف و  تلود 
هب هک  یتارایتخا  اب  ًاتحارص  تسا ، هورگ  وضع  نیرت  كریز  نیرت و  شوهاب  ًالامتحا  هک  زوریف ، هدازهاش  .دنتـسه  فلاخم  یلعف  هویش 

...دراذگ یم  هاش  رب  یهجوت  لباق  ریثأت  دراد  هورگ  نیا  هک  تسا  دقتعم  ءالع  ياقآ  ...دنک  یم  تفلاخم  هدـش  ضیوفت  وپـسلیم  رتکد 
یسایس زادنا  مشچ  یلعف  يرادیاپان  یتابث و  یب  هب  تبسن  ار  ما - یگدروخرس  میوگن  رگا  ما - يدیماان  سأی و  بتارم  مناد  یم  مزال 

ینیب شیپ  دوـش و  یم  رت  هدـننک  جـیگ  ثداوـح  دـنور  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  تسیا  هنوـگ  هب  طیارـش  .مـنک  زاربا  ترازو  هـب  ناریا 
هک يزیچ  نآ  همه  ییاکیرمآ و  یلام  ناراشتسم  تأیه  تشونرـس  طقف  هن  نم ، نامگ  هب  .دزاس  یم  نکمم  ریغ  ار  هدنیآ  ياهدادیور 

.دروخب مقر  رفن  کی  هناقمحا  لایما  ای  سوه و  يوه و  اب  هبش و  کی  دیاش  زین  ناریا  دوخ  تشونرس  هکلب  تسا ، نآ  دامن  تأیه  نیا 
یم نامگ  لاح ، نیع  رد  .میدـنبب  هاش  صخـش  هناتـسرپ  نطو  تاّین  تیارد و  هب  ار  دوخ  دـیما  همه  دـیاب  نم  رظن  هب  رـضاح ، لاح  رد 

زادـنا مشچ  هب  هجوت  اب  ناریا  تشونرـس  نییعت  رد  یجراخ  ياه  هئطوت  نتفرگ  مک  تسد  اـی  وا و  تیـصخش  نتفرگ  ـالاب  تسد  منک 
(1) .تسا یگرزب  هابتشا  روشک ، نیا  رد  اکیرمآ  یتآ  یلامتحا  ياه  تیلاعف 

هب تسا  لوحت  رییغت و  لاح  رد  زور  هب  زور  یـسایس  عاـضوا  ...هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » میناوخ یم  هیوناژ 1927  رد 27 
ار هراب  نیا  رد  یعطق  رظنراهظا  هنوگ  ره  هک  يوحن 
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تاجن عوقولا  بیرق  طوقـس  زا  یفوتـسم  هنیباک  ًارهاظ  يراج ، هام  متـسیب  ات  یلبق  شرازگ  لاـسرا  ناـمز  زا  .تسا  هتخاـس  نکممریغ 
هب سلجم  رد  هک  یتالمح  يراج ، هام  متـسیب  خیرات  رد  .رگید  تدم  هچ  ات  تسین  مولعم  دنچ  ره  دهد ، یم  همادا  شتایح  هب  تفای و 

تلود حاضیتسا  ناهاوخ  هک  دنداد  عالطا  سلجم  سیئر  هب  ناگدنیامن  زا  نت  تفرگ و 46  دوخ  هب  يرت  يدج  لکش  دش  یم  هنیباک 
هک تشاد  دیکأت  سلجم  هتسجرب  يالکو  زا  یکی  .درک  رت  میخو  ار  تختیاپ  یسایس  هصرع  ینارحب  تیعضو  یمادقا  نینچ  ...دنتسه 

تلود هب  هلمح  اـب  تسین ، قوثو  ناـیماح  زا  هکنیا  اـب  تفگ  وا  .تسا  هدـش  نایـسلجم  مومع  یتیاـضران  بجوـم  یلعف  تلود  لاـعفنا 
ناوارف هقالع  اب  ناگمه  ...دـنا  هدـیقع  مه  وا  اـب  زین  سلجم  رگید  يـالکو  زا  نت  تصـش  لـقاال  هک  دـنک  یم  ناـمگ  و  تسا ، قفاوم 

تالاوئـس هـب  دوـش و  رـضاح  سلجم  رد  اـت  تـسا  هتـساوخ  نآ  زا  سلجم  سیئر  هـک  دنتـسه ، تـلود  یلاـمتحا  مادـقا  ندـید  رظتنم 
ًامتح هنیباک  هک  داد  عالطا  ارزو  زا  یکی  یلو  تسا ، هدرکن  یتکرح  چیه  زونه  تلود  زور  شش  تشذگ  اب  .دیوگ  خساپ  ناگدنیامن 

سیئر کلامملا ، یفوتـسم  عوقولا  بیرق  يریگ  هراـنک  زا  اـه  شرازگ  یخرب  هچرگا  .تفر  دـهاوخ  سلجم  هب  هدـنیآ  زور  دـنچ  رد 
یم رظن  هب  .دنام  دهاوخ  یقاب  راک  رـس  رب  هنیباک  بیکرت  رد  یتارییغت  داجیا  اب  وا  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  دـنراد ، تیاکح  ارزولا ،

مکح رد  هلودلا  قوثو  نتفر  رانک  ریخا  یسایس  تالوحت  نیرت  بلاج  زا  ...دنتـسه  يا  هدمع  رییغت  ناهاوخ  نایـسلجم  رتشیب  هک  دسر 
وا داقتعا  هب  هک  تفگ  یم  یناریا  هتسجرب  لاجر  زا  یکی  شیپ  هتفه  ود  یلو  .تسا  کلامملا  یفوتسم  ینیشناج  هنیزگ  نیرت  لمتحم 

هدناشن شیاجرـس  ار  قوثو  هک  دش  مولعم  دعب  هتفه  کی  .درک  دنهاوخ  تیامح  هنیباک  رب  قوثو  تسایر  زا  سلجم  ناگدـنیامن  رثکا 
قوثو يدزمان  هرابرد  نایـسلجم  رظن  رییغت  تلع  دروم  رد  ار  شرظن  یغورف  یلع  دـمحم  ياـقآ  اـب  وگتفگ  رد  شیپ  زور  دـنچ  ...دـنا 

ات تفگ  یغورف  ياقآ  .تسا  هدوب  رما  نیا  تلع  قوثو  يدزمان  اب  هاش  مادـم  تفلاخم  هک  تفگ  وا  .مدـش  ایوج  هنیباک  تساـیر  يارب 
لیلد هلئـسم  نیمه  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  نیاربانب ، .تسا  هدوبن  قفاوم  هنیباک  رب  قوثو  تسایر  اب  تقوچیه  هاش  دـناد  یم  هک  اجنآ 

(1)« .دوب اهنابز  رس  رب  هنیباک  یلامتحا  تارییغت  اب  طابترا  رد  قوثو  زا  تیامح  رد  هک  تسا  یتاعیاش  همتاخ  یعقاو 
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« تردق ثلثم   » هنیباک و تارییغت 

هیوناژ مهن  تسیب و  رد  هنیباک  يافعتـسا  تلود ، حاضیتسا  یپ  رد  : » داد عالطا  یمارگلت  لاسرا  اب  پیلیف  هیروف 1927 ، لوا  خیرات  رد 
هرامـش 5 مارگلت  هب  فطع  : » درک یفرعم  ار  دـیدج  هنیباـک  ياـضعا  مارگلت  لاـسرا  اـب  پیلیف  هیروف 1927 ، رد 9   (1)« .دش هتفریذپ 
تـسپ و ترازو  یمطاـف ؛ هـلخاد ، ترازو  رواد ؛ هیلدــع ، ترازو  نیدــت ؛ فراـعم ، ترازو  زوریف ؛ هیلاـم ، ترازو  .هیروـف  خروم 1 

یم هیروف 1927  و 25   12 خروم 11 ، ياه  شرازگ  رد  ار  ارجاـم  تاـیئزج   (2)« .دـنا هدرکن  رییغت  ارزو  ریاس  ریزو ؛ نودـب  فارگلت 
حاضیتسا هب  خـساپ  سلجم و  رد  یفوتـسم  هنیباک  روضح  يارب  هتـشذگ  هیوناژ  خـیرات 30  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » میناوخ

ارزولا سیئر  هکنیا  و  دش ؛ دهاوخن  رـضاح  سلجم  رد  تلود  هک  دش  مولعم  هیوناژ  ما  یـس  زور  حبـص  ...دوب  هدش  نییعت  ناگدنیامن 
زا شیپ  بش  هک  تسا ، هدرک  هاش  میلـست  ار  شیافعتـسا  و  هداد ؛ رارق  سلجم  سیئر  رایتخا  رد  ار  قوف  حاضیتسا  هب  شا  یبتک  خـساپ 

و دش ، مکاح  ناریا  رب  هزور  تشه  یترتف  یفوتـسم  هنیباک  يافعتـسا  لابند  هب  ...تسا  هدش  هتفریذپ  سلجم  رد  هنیباک  روضح  خـیرات 
هتشاد رارصا  هنیباک  رب  یفوتسم  ددجم  تسایر  رب  هاش  هک  دش  مولعم  دنچ  ره  داتفا ، اه  نابز  رس  رب  یناوارف  تاعیاش  زور  دنچ  نیا  رد 

عفن هب  ار  ناگدنیامن  هجوت  لباق  تیرثکا  يأر  افخ  رد  تسناوت  دش و  نایسلجم  ءارآ  يروآ  عمج  لوغشم  روظنم  نیمه  هب  هاش  .تسا 
هک يرگید  دارفا  ...دنتـسه  هلودـلا  قوثو  هب  لیامتم  سلجم  يالکو  رثکا  هک  دوب  هدـش  شرازگ  نیا  زا  شیپ  .دـننک  بلج  یفوتـسم 

ياقآ و  هانپ ] نادزی   ] ناخ یـضترم  لارنژ  زا  دـندوب  ترابع  دوب  هدـش  حرطم  هنیباـک  تساـیر  یلاـمتحا  ياـهدزمان  ناونع  هب  ناـشمان 
یمن رظن  هب  لوقعم  شباصتنا  تسین  رادروخرب  سلجم  یفاک  تیامح  زا  یغورف  ياقآ  هک  اجنآ  زا  لاح ، نیا  اـب  .یغورف  یلعدـمحم 

نم رظن  زا  هک  میوگب  دیاب  تسا  هدش  حرطم  گنج  ترازو  رب  شا  يدـصت  لامتحا  هک  مه  ناخ  یـضترم  لارنژ  اب  طابترا  رد  .دـسر 
همادا رد  : » میناوـخ یم  هیروـف  شرازگ 12  رد   (3)« .تسا هاش  یـصخش  دامتعا  دـنمزاین  ًـالماک  رتـالاب  تاـماقم  هب  ندیـسر  يارب  وا 

یم عالطا  هب  ًامارتحا  رهظ ، تعاس 12  هیروف  خروم 9  هرامـش 8  مارگلت  دییأت  رد  و  يراج ، هام  مهدزای  خروم  هرامش 266  شرازگ 
هک دناسر 
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رد تسا ، رـضحتسم  هجراخ  ترازو  هکنانچ  .دش  لیکـشت  کلامملا  یفوتـسم  تسایر  هب  رگید  راب  دیدج  هنیباک  هیروف  خیرات 9  رد 
یلق یلع  یغورف و  شاترومیت ، ...دـنا  هدرک  رییغت  هلخاد  هیلدـع و  فراعم ، هیلاـم ، هناـخ  ترازو  راـهچ  يارزو  طـقف  دـیدج  هنیباـک 

ناشن هنیباک  هب  تبسن  يدایز  يواکجنک  مدرم  مومع  ...دنا  هدش  هجراخ  گنج و  رابرد ، ریزو  بیترت  هب  کلامملا ) رواشم   ) يراصنا
نایم رد  ...درب  دهاوخن  شیپ  زا  ینادنچ  راک  دـیدج  هنیباک  هک  دـشاب  نیا  رب  رتشیب  ناشرظن  قافتا  هک  منک  یم  نامگ  یلو  دـنا ، هداد 

، نیدت دمحم  دیس  ...تسا  زار  زمر و  رپ  يامعم  کی  تسا  هتسشن  هیلام  ترازو  تُسپ  رد  هک  زوریف  هدازهاش  ...هنیباک  دیدج  ياضعا 
نارهت ییاکیرمآ  هسردـم  رد  شنارـسپ  زا  نت  ود  تشاد ؛ ار  شیوزرآ  دـنناد  یم  همه  هک  هتفای  تسد  يزیچ  هب  ًاقیقد  فراـعم ، ریزو 
تُسپ رد  وا  باصتنا  رب  یتبثم  ریثأت  ًالامتحا  ناریا  رد  نویناحور  یسایس  ياه  یبلط  هاج  اب  نیدت  راکـشآ  تفلاخم  .دنناوخ  یم  سرد 

هدرک زاغآ  نامزاس  نیا  رد  لوئـسم  تاماقم  مامت  جارخا  اب  هیلدـع  ترازو  رد  ار  دوخ  راک  مه  رواد  ...تسا  هتـشاد  فراعم  ترازو 
دح هب  نآ  داسف  یتیافک و  یب  هک  دـشاب  ینامزاس  حالـصا  ددـص  رد  رواد  هک  دور  یم  نامگ  .نییاـپ  هب  ریزو  نواـعم  زا  ینعی  .تسا 

هلخاد ترازو  رد  روما  یلامتحا  دـنور  یمطاف  ناـخ  يدـهم  دیـس  ازریم  يربهر  تحت  هک  تسین  مولعم  زونه  .تسا  هدیـسر  ییاوسر 
هدز هیکت  يراصحنا  يدنسم  رب  شخب  تیاضر  ناشخرد و  نادنچ  هن  يا  هقباس  مغرب  هک  تسین  شیب  يدنچ  وا  .دوب  دهاوخ  هنوگچ 

، يراج هام  مهدزاود  زورما ، هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  ناـیاپ  رد  ...دوب  رت  هبتر  یلاـع  نارادمتـسایس  صوصخم  طـقف  ًـالبق  هک  تسا 
یناملراپ ماظن  یعقاو  ناهاوخریخ  زا  کیچیه  هک  تسا  یمادقا  نیا  .دـش  باختنا  سلجم  تسایر  هب  کلملا ) نمتؤم   ) اینریپ نیـسح 

(1)« .دشابن دونشخ  یضار و  نآ  زا  دناوت  یمن  ناریا  رد 

هناخ ترازو  هک  رواد ، ربکا  یلع  ياقآ  : » دهد یم  شرازگ  تردق  ثلثم  نیا  ياضعا  زا  نت  ود  دروم  رد  پیلیف  هیروف 1927 ، رد 25 
میمرت يزاس و  نردم  ار  روبزم  هناخ  ترازو  ات  هتفای  مات  رایتخا  سلجم  فرط  زا  تسا ، هدرک  يزاسکاپ  شلنـسرپ  زا  ار  هیلدع  ماندـب 

، نیا رب  هوالع  .دوب  دـهاوخن  يا  هداس  راک  دـنچ  ره  دـسرب ، رمث  هب  هجو  نیرتهب  هب  رواد  ياقآ  ياـه  شـالت  هک  دور  یم  دـیما  .دـنک 
ریزو شاترومیت ، نیسحلادبع  شیپ  زا  شیب  روضح  تیلاعف و 
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، دراد یگتـسب  هاـش  تیاـضر  هب  طـقف  شترازو  هرود  هک  ریزو  نیا  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  زین  روـشک  یموـمع  هصرع  رد  راـبرد ،
رد هک  تسا  یماـقم  یعدـم  وا  طاـبترا ، نیمه  رد  .تسا  هدروآ  تسد  هب  شفالـسا  هب  تبـسن  يرت  مهم  بتارم  هب  یمـسر  تیعقوـم 
زا يا  هقباس  راک  نیا  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  مه  ًالومعم  و  تسا ، رت  نییاپ  ارزولا  سییر  زا  هلپ  کی  طـقف  یمـسر  ياـه  تیعقوم 

ياقآ رظن  بلج  یپ  رد  ایناتیرب ، هلمج  زا  نارهت ، رد  یجراـخ  ياـه  تلود  ناگدـنیامن  رـضاح ، لاـح  رد  ...تسا  هتـشاذگ  اـجب  دوخ 
، ثلثم موس  علض  زوریف ،  (1)« .دنـسانش یم  یللملا  نیب  روما  رد  هاش  دامتعا  دروم  درف  وگنخـس و  ار  وا  ًامومع  و  دنتـسه ، شاـترومیت 
، رواد شاترومیت و  میناوخ ، یم  هدزیس  لصف  رد  هکنانچ  .دوب  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتسم  راک  یلیطعت  وپسلیم و  جارخا  یناب  ثعاب و 

.دندش راچد  یکانلوه  تشونرس  هب  رفن  هس  ره  اضق ، زا  .دندوب  تیناحور  اب  گنج  یلـصا  ياه  هرهم  نیدت ، غیرد  یب  ياه  کمک  اب 
.داد همتاخ  شا  یگدنز  هب  كایرت  يدایز  رادقم  ندروخ  اب  رواد  و  دندناروخ ، دیفس » ّبح   » زوریف شاترومیت و  هب  نادنز  رد 

تیاده یلق  يدهم  باصتنا  کلامملا و  یفوتسم  يافعتسا 

نیا زا  شیپ  هک  ار  يددـعتم  تارییغت  تمـسق  نیا  رد  .دوب  لاس 1927  لوا  همین  هثداح  نیرتمهم  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  جارخا 
ازریم هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دیوگ یم  افعتسا  زا  پیلیف  هم 1927 ، رد 2  .درک  میهاوخ  فیصوت  داد  خر  هنیباک  رد  هثداح 

هداد افعتسا  یفوتـسم  هنیباک  رد  دوخ  تمـس  زا  زیمت  یلاع  ناوید  تسایر  يدصت  روظنم  هب  هنطلـسلاربخم )  ) تیاده ناخ  یلق  يدهم 
تردـق هب  اـت  دوب  فورعم  یمـسر  تراـسج  يژرنا و  نتـشاد  هب  رتـشیب  هماـع  دـئاوف  ترازو  يدـصت  نارود  رد  هنطلـسلاربخم  .تسا 

رد تایب  ناخ  یلق  یفطـصم  ياجب  ناریا ، همانزور  کلام  ریدـم و  امنهر ، ناخ  نیدـباعلا  نیز  باـصتنا  اـب  وا  .یگدـنزاس  ییارجا و 
زا سپ  هتفه  کی  ...تخیگنارب  زین  ار  يدایز  داقتنا  هکلب  درکن  باختنا  ار  یبسانم  هنیزگ  اهنت  هن  هماع  دـئاوف  ترازو  تنواـعم  تمس 
هب یلیامت  هک  تفگ  وا  .دنا  هداد  ار  هماع  دئاوف  ترازو  يدـصت  داهنـشیپ  وا  هب  هک  مدینـش  ءالع  ياقآ  زا  هنطلـسلاربخم ، يریگ  هرانک 

زا .تسا  هتفرگن  یعطق  یمیمصت  زونه  یلو  درادن ، هفیظو  نیا  لوبق 
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دنک و تلود  هب  يرتشیب  تمدخ  دـناوت  یم  یماقم  نینچ  رد  وا  هدـنب  رظن  زا  هک  ارچ  دریذـپب ، ار  تمـس  نیا  هک  متـساوخ  ءالع  ياقآ 
.تسا هتفریذپن  ار  ترازو  ماقم  وا  هک  دـنا  هداد  شرازگ  تاعوبطم  یلو  .دـشاب  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  يارب  یگرزب  کمک  نینچمه 

زا یکی  نم ، رظن  زا  : » میناوخ یم  نینچ  هم  رد 8   (1)« .تسا هدش  هماع  دئاوف  ترازو  لیفک  ًاتقوم  امنهر  نیدباعلا  نیز  لاح ، نیع  رد 
...تسا سلجم  تسد  زا  ناریا  یـسایس  لفاحم  نیرتذوفناب  نوزفا  زور  یتیاضران  دوجوم  تیعـضو  ياه  یگژیو  نیرت  هدـننک  نارگن 

لوقلا قفتم  مناراکمه  همه  ًارهاظ  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  رکذ  لباق  هاش  دزن  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، راـبتعا  شیازفا  طاـبترا ، نیا  رد 
ره زا  شاترومیت  اهنآ  رظن  زا  .تسا  ناریا  یسایس  تایح  رـضاح  لاح  تیـصخش  نیرتذوفناب  نیرتدنمتردق و  شاترومیت  هک  دنتـسه 

راتخمریزو ءالع ، نیسح  ياقآ  : » دسیون یم  دوخ  هم 1927  خروم 10  مارگلت  رد  پیلیف   (2)« .تسا رت  کیدزن  هاش  هب  يرگید  سک 
دئاوف ترازو  يدصتم  هتفرگ ، هدهع  رب  ار  روشک  یلاع  ناوید  تسایر  هک  تیاده  یلق  يدـهم  ياجب  هدـحتم ، تالایا  رد  ناریا  قباس 

.دوب هاتوک  رایسب  ءالع  يدصت  نارود   (3)« .تسا هدش  تراجت  تحالف و  هماع ،

.درک تقفاوم  يراج  هام  رد 28  یفوتـسم ، ارزولا ، سیئر  یناهگان  يافعتـسا  اب  هاش  : » تسا رارق  نیا  زا  پیلیف  یم 1927  مارگلت 30 
شرازگ رد  پیلیف   (4)« .تسا تلود  طوقس  یلـصا  لیالد  ًارهاظ  يوروش  اب  تارکاذم  تفرـشیپ  مدع  سلجم و  تیرثکا  ینکـشراک 

: دهد یم  يرتشیب  حیضوت  دوخ  دعب  زور 

يراج هام  متـشه  تسیب و  زور  رهظ  زا  دعب  رد  ار  دوخ  يافعتـسا  ارزولا ، سیئر  کلامملا ، یفوتـسم  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
سلجم مادـم  ياـه  تفلاـخم  لـیلد  هب  یفوتـسم  تلود  میدرک  یم  ساـسحا  ًاـمومع  هکنیا  اـب  .دـش  هتفریذـپ  هک  درک  میلـست  هاـش  هب 

.دوب هرظتنمریغ  ًالماک  تختیاپ  نارادمتـسایس  رثکا  يارب  منک ، یم  نامگ  و  مناراکمه ، همه  يارب  وا  يافعتـسا  دراد ، يدـب  تیعـضو 
رتشیب لاس  کی  کلامملا  یفوتسم  هنیباک  هک  داد  حیضوت  شا  يراج  هام  مهن  تسیب و  خروم  هرامش  رد  خرس  قفش  همانزور 
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دور یم  نامگ  ًامومع  هک  همانزور  نیا  .تسا  هدرک  ضوع  ار  شتامیمصت  اهراب  هداد و  افعتـسا  راب  هس  تدم  نیا  رد  هتـشادن و  رمع 
دـسر یم  رظن  هب  ...دهد  یم  تبـسن  نآ  زا  سلجم  تیرثکا  تیامح  مدع  هب  طقف  ار  تلود  طوقـس  دریگ ، یم  روتـسد  هدرپ  تشپ  زا 

سلجم مهم  رایسب  ياه  حانج  زا  یکی  ًاریخا  هک  یعضوم  نیا ، دوجو  اب  .دشاب  هتفریذپ  ار  یفوتسم  يافعتـسا  رایـسب  فسأت  اب  هاش  هک 
نیا دش  یم  هتشاذگ  يریگ  يأر  هب  يا  هحیال  هاگره  .تسا  هتخاس  نکممریغ  ًالمع  ار  تلود  يداهنـشیپ  حیاول  بیوصت  هدرک  ذاختا 

رد یناسک  هچ  هکنیا  .تخادـنا  یم  مزال  باصن  دـح  زا  ار  سلجم  بیترت  نیدـب  درک و  یم  كرت  ار  سلجم  نحـص  فلاخم  حاـنج 
روطنیمه و  یسایس ، نانیچ  هسیسد  نافلاخم و  زا  یهورگ  صاخشا  نیا  دیاش  .تسین  مولعم  زونه  دنا  هتـسشن  تفلاخم  نیا  هدرپ  سپ 

ریزو رواد ، هک  یصاخشا  ریاس  نویناحور و  لوئـسم ، تاماقم  ًالثم  دنتـسین ، یـضار  روما  یلعف  دنور  زا  هک  دنـشاب  يرگید  صاخـشا 
تسد هب  یسایس  زایتما  چیه  ناشناربهر  هک  سلجم  فلتخم  ياه  حانج  تسا ؛ هتخادنا  نوریب  هیلدع  ترازو  زا  ار  اهنآ  هیلدع ، دیدج 

رتکد هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  نینچمه  .تسا  یلعف  تلود  طوقـس  ناهاوخ  یمولعمان  لیالد  هب  انب  هک  سردم  نایماح  دـنا ؛ هدرواین 
تلود اب  سلجم  ياه  تفلاخم  هدمع  لیالد  زا  یکی  وا  دادرارق  دیدجت  رد  تلود  للعت  زا  یتیاضران  هک  تسا  دـقتعم  ًارهاظ  وپـسلیم 

هب ...تسا  هدرک  رکذ  دوخ  مادقا  نیا  لیلد  ار  سلجم  ياضعا  زا  يا  هدع  نیگنن » عضوم  ، » کلامملا یفوتـسم  هک  دـنیوگ  یم  .تسا 
نیا و  دـشاب ، هدیـسر  قفاوت  هب  ارزولا  سیئر  باـختنا  رـس  رب  سلجم  هک  تسا  هدوب  نآ  قوف  عاـضوا  يروف  هجیتـن  هک  دـسر  یم  رظن 

نونکا مه  دوب و  هماع  دئاوف  ریزو  یفوتسم  هنیباک  رد  ًاریخا  هک  هنطلـسلا ) ربخم   ) تیاده ناخ  یلق  يدهم  زج  تسین  یـسک  یـصخش 
هب ار  دوخ  لـیامت  هتفاـی و  عـالطا  باـختنا  نیا  زا  یـضتقم  روط  هب  زین  هاـش  هک  تسا  هدـش  مـالعا  .تسا  روشک  یلاـع  ناوـید  سیئر 
رـس رب  ییاـهنت  هب  تسیاـب  یم  هک  تسا  هداد  روتـسد  سلجم  هب  هاـش  هک  دـنیوگ  یم  لاـح ، نیع  رد  .تـسا  هدرک  زاربا  نآ  شریذـپ 

هـسلج هراب  نیا  رد  يریگ  میمـصت  يارب  سلجم  يراج ، هام  مکی  یـس و  خروم  زورما ، .دـسرب  قفاوت  هب  تلود  تأیه  سیئر  باختنا 
سردـم و منک  یم  نامگ  .دـنداد  دامتعا  يأر  هنطلـسلاربخم  هب  سلجم  يالکو  مامت  ًابیرقت  هک  ما  هدـش  هجوتم  .تشاد  ینلعریغ  يا 

اب مه  یتفلاخم  دنچره  دندادن ، يأر  هک  دندوب  یناسک  هلمج  زا  راونا ]  ] بوقعیدیس
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تقفاوم هنیباک  تسایر  لوبق  اب  سلجم  تساوخ  تروص  رد  مه  هنطلـسلاربخم  هک  دـنیوگ  یم  نیا  رب  هوالع  .دـندرکن  هنطلـسلاربخم 
ءالع نیـسح  ياقآ  هک  بیترت  نیدـب  درک ، دـهاوخ  رییغت  هنیباک  زا  یـشخب  اهنت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اـهربخ  نینچمه  .تسا  هدرک 

رب زین  ار  قوف  هناخ  ترازو  يدـصت  هنیباک  تسایر  رب  هوالع  هنطلـسلا  ربخم  دـش و  دـهاوخن  بوصنم  هماع  دـئاوف  ترازو  هب  ًاددـجم 
هک دنیوگ  یم  ...دش  دنهاوخ  اقبا  هیلام  فراعم و  هیلدع ، ترازو  رد  بیترت  هب  زوریف  هدازهاش  نیدت و  رواد ، تشاد ؛ دـهاوخ  هدـهع 

ءاـکذ  ) یغورف یلعدـمحم  ياـقآ  ياـجب  دراد ، یمک  داوـس  یلو  تسا ، هاـش  میدـق  ناـیماح  ناتـسود و  زا  هک  ناـخ ، رایادـخ  لارنژ 
، رهظ زا  دعب  زورما  ات  یلو  دنرب ، یم  مان  هجراخ  ترازو  یلامتحا  هنیزگ  ناونع  هب  یغورف  ياقآ  زا  .دش  دهاوخ  گنج  ریزو  کلملا )
، تسا هدـشن  لصاح  هنیباک  رد  يرکذ  لباق  دوبهب  قوف  تارییغت  اب  .تسا  هدـشن  وا  هب  يداهنـشیپ  نینچ  زونه  يراج ، هام  مکی  یس و 
، یفوتـسم يافعتـسا  مالعا  زا  سپ  یکدـنا  .تسا  فسأت  هیام  تاهج  يرایـسب  زا  هماع  دـئاوف  ترازو  تُسپ  رد  ءالع  ياقآ  دوبن  یلو 

روصت ناوت  یمن  ًالـصا  .تسا  هتفریذپن  ار  داهنـشیپ  نیا  وا  یلو  هدش  داهنـشیپ  شاترومیت  هب  هنیباک  تسایر  هک  دـنداد  ربخ  تاعوبطم 
تـسایر تابث  یب  ماقم  دـنک و  اهر  هنابلطواد  رابرد ، ترازو  ینعی  هاـش ، دزن  ار  شا  یمئاد  شیب  مک و  هاـگیاج  شاـترومیت  هک  درک 

.دنا هدرک  ادیپ  سلجم  نتخاس  رابتعا  یب  هب  ینوزفازور  لیامت  یتلود  لفاحم  هک  ما  هدش  هجوتم  بجعت  لامک  رد  ...دریذپب  ار  هنیباک 
یب یـسایس و  هدـیاف  یب  ياه  ثحب  رج و  حـیاول ، بیوصت  رد  للعت  اـب  هتـشذگ  يدـنا  هاـم و  کـی  رد  سلجم  هک  یفیعـض  شیاـمن 

...تسا هدروآ  مهارف  تاداقتنا  نیا  يارب  یهجوم  لیالد  کش  یب  هداد  ناشن  دوخ  زا  يدـج  يربهر  نادـقف  نینچمه  شا و  یتیاـفک 
دهاوخ هطورـشم  ماظن  يزادـنارب  سلجم و  لالحنا  هب  میمـصت  هرخالاب  هاش  هک  دـننک  یم  نامگ  يا  هدـع  هاگیب  هاـگ و  ور ، نیمه  زا 

یمادـقا نینچ  ریقح ، نیا  رظن  زا  .دنـشاب  هداد  داهنـشیپ  وا  هب  ار  یمادـقا  نینچ  شنایرابرد  زا  یخرب  هک  دور  یم  نامگ  یتح  .تفرگ 
(1) .دوب دهاوخ  ناریا  حلاصم  فالخ  رب  ًالماک 

: دنک یم  یفرعم  ار  دیدج  هنیباک  ياضعا  يالوج 1927  خیرات 2  هب  یمارگلت  رد  پیلیف 
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ریزو دعـسا ؛ گنج ، ریزو  دندرکن ؛ رییغت  فراعم  هیلدـع و  هیلام ، هجراخ ، روما  يارزو  تیادـه ؛ هماع ، دـئاوف  ریزو  ارزولا و  سیئر  »
یم حیضوت  ار  عاضوا  یشرازگ  رد  وا   (1)« .تسا هدشن  باختنا  فارگلت  تسپ و  ترازو  يدصت  يارب  یسک  زونه  یعیمـس ؛ هلخاد ،

ار کلامملا  یفوتسم  نیشناج  هنطلسلا ) ربخم   ) تیاده ناخ  یلق  يدهم  تسایر  هب  دیدج  تلود  لیکشت  ...هلیسونیدب  ًامارتحا  : » دهد
هب یتلود  بصانم  يراذگاو  هب  يرفاو » هقالع   » ...تسا و يژرنا  رپ  يدرمریپ  دیدج ، يارزولا  سیئر  تیاده ، ياقآ  ...منک  یم  دـییأت 

هماع دئاوف  ترازو  دنسم  ءالع  ياقآ  نتشاذگ  رانک  اب  تیاده  ياقآ  تفر ، یم  راظتنا  هکنانچ  ...دراد  شناراداوه  یسایس و  ناتسود 
ءالع ياـقآ  هتـسیاش  تامدـخ  زا  تلود  ندـش  مورحم  زا  ار  مفـسأت  بتارم  داد  تسد  هک  یتصرف  رد  ...تفرگ  هدـهع  رب  دوخ  زین  ار 
هنیباک رد  هماع ) دـئاوف  ترازو  زا  ریغ  یهاـگیاج  ًـالامتحا   ) یتُسپ هک  تفگ  و  درک ، فسأـت  راـهظا  هلئـسم  نیا  زا  زین  وا  .مدرک  زاربا 

ار شداهنـشیپ  دـهد  یم  حـیجرت  ار  روشک  زا  جراخ  رد  تیرومأم  هکنیا  لیلد  هب  وا  یلو  تسا ، هدرک  داهنـشیپ  ءالع  ياقآ  هب  دـیدج 
لیامت تلود  هاش و  هک  مدـش  علطم  شیپ  يدـنچ  .ریخ  ای  تسا  هدـش  تقفاوم  وا  میمـصت  اب  اـیآ  هک  مناد  یمن  زونه  .تسا  هتفریذـپن 

هماع دـئاوف  ترازو  رد  ءالع  ياقآ  تمدـخ  هرود  هک  دـسر  یمن  رظن  هب  .دـشاب  للم  هعماج  رد  ناریا  هدـنیامن  ءالع  ياـقآ  هک  دـنراد 
لمحت بات  رگید  هک  مییوگن  رگا  دش ، یم  زیربل  تشاد  سلجم  تسد  زا  شربص  هساک  دنیوگ  یم  .تسا  هدوب  يرسدرد  یب  نارود 

ار ذوفناب  لفاحم  تموصخ  هلئـسم  نیمه  دوبن و  یـسک  لاـح  تاـعارم  اـی  تاـشامم  هب  رـضاح  دـنیوگ  یم  نینچمه  .تشادـن  ار  نآ 
یم نم  زا  هشیمه  وا  هک  دوـب  یتافـص  ناـمه  دـقاف  ًاـقیقد  ءـالع  ياـقآ  يدـصت  هاـتوک  هرود  هک  تسا  بیجع  یلیخ  .دوـب  هتخیگنارب 

ياقبا لیلد  : » دـهد یم  حیـضوت  اـه  باـصتنا  یخرب  هراـبرد  سپـس  پیلیف  .منک » هیـصوت  شروما  هرادا  رد  وپـسلیم  رتکد  هب  تساوخ 
لفاحم یخرب  نامگ  هب  هک  دنناد  یم  وپسلیم  رتکد  هار  رـس  رب  یعنام  ار  وا  ...دیاش  .تسین  صخـشم  ترازو  تُسپ  رد  زوریف  هدازهاش 
یقیمع یتسود  هک  دور  یم  نامگ  نینچمه  .دنک  زواجت  هدش  ضیوفت  وا  هب  شدادرارق  بجوم  هب  هک  یتارایتخا  زا  دـیآ  یمن  شدـب 
راکـشآ ياه  تیلاعف  صوصخ  رد  .دراد  دوجو  شاترومیت ، نیـسحلادبع  رابرد ، دـنمتردق  رایـسب  اورپ و  یب  ًاتبـسن  ریزو  زوریف و  نیب 

تارایتخا هیلع  زوریف  هدازهاش 
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هناعطاق شنکاو  بجوم  هک  هدوب  هنارصم  دیدش و  نانچ  تامادقا  نیا  هک  مدقتعم  ناریا  ياه  هیلام  لکریدم  تمـس  رد  وپـسلیم  رتکد 
یم ار  گنج  ترازو  يارب  یلامتحا  ياه  هنیزگ  نایم  زا  ناخ  رایادخ  لارنژ  فذـح  نم  رظن  هب  .تسا  هدـش  وپـسلیم  رتکد  عفن  هب  يا 

هک ما  هدـش  هجوتم  یلو  دـندرک ، یم  یقلت  ایناتیرب  يدـج  نایماح  زا  یکی  ار  دعـسارادرس  هتـشذگ  رد  ...تفرگ  کین  لاف  هب  تسیاب 
دیدج ریزو  هنطلسلا ،) بیدا   ) یعیمس ناخ  نیـسح  ازریم  .دراد  وا  هب  يرفاو  هقالع  اراکـشآ  هاش  .دنک  یمن  رکف  روطنیا  یـسک  رگید 

هجراـخ ترازو  هکناـنچ  ...تسا  هاـش  کـیدزن  ناتـسود  زا  برـشم و  شوخ  يرادمتـسایس  وا  .دوب  نارهت  یلاو  نیا  زا  شیپ  هلخاد ،
زا یکی  ...دندرک  يراددوخ  تیاده  دیدج  هنیباک  هب  دامتعا  يأر  نداد  زا  سلجم  سانـشرس  يالکو  زا  يرامـش  ...دراد  راضحتـسا 

- تسا تلود  هعومجم  زا  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  تأیه  یعقاو  نایماح  زا  نت  هس  فذح  دیدج  هنیباک  بیکرت  نُمی  دـب  بناوج 
هار نونک  ات  هک  ار ، زوریف  هدازهاش  تارظن  تلود  هنیباک  هک  دشاب  نآ  هناشن  هلئـسم  نیا  دیاش  .ءالع  یغورف و  یفوتـسم ، نایاقآ  ینعی 

(1)« .دشاب هتفریذپ  وپسلیم  رتکد  تارایتخا  ندرک  دودحم  هرابرد  دوب ، هدربن  ییاجب 

يولهپ کبس  هب  یسایس » بازحا  »

هک ون » ناریا   » بزح .دزاس  فرحنم  ار  یمومع  ناهذا  یسایس » بازحا   » داجیا اب  ات  دیشوک  یمدرمریغ  تلود  وپسلیم ، جارخا  بقاعتم 
رد .دش  لیکشت  زیخاتسر »  » مان اب  لاس 1975  رد  ناشنیرخآ  هک  دوب  یبازحا »  » هلـسلس زا  بزح  نیلوا  دمآ ، دوجو  هب  لاس 1927  رد 

: دسیون یم  پیلیف  يالوج 1927   29

دیاش هک  ار  هچنآ  ...تسا  هدـش  لیکـشت  ون » ناریا   » مان هب  یـسایس  بزح  کی  یگزات  هب  هک  ...دـناسر  یم  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا 
نیرت کـیدزن  زا  بزح  نیا  .تسا  یقرت » يارب  يراکادـف  هاـش و  هب  يراداـفو   » درک فیـصوت  بزح  نـیا  راعـش  اـی  دـنگوس ، ناوـتب 

یضترم لارنژ  و  هاش ) یصوصخ  یشنم   ) یمارهب هیلدع ،) ریزو   ) رواد زوریف ، شاترومیت ، تسا و  هدش  لیکـشت  هاش  ینونک  ناتـسود 
ياه لآ  هدیا  هب  یعقاو  یقایتشا  اهنآ  زا  کیچیه  .دنتسه  بزح  ياضعا  نیرت  فورعم  زا  نارهت ) نوشق  هدنامرف   ) ناخ
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نامگ .دنتسه  يوق  یلام  يراشتسم  تأیه  کی  فلاخم  لقادح  ای  ییاکیرمآدض و  ناشرثکا ، ًالامتحا  و  دنا ، هدادن  ناشن  ییاکیرمآ 
لود اب  یناـهنپ  ياـه  یگتـسباو  دـیدج  هاـشداپ  هب  يراداـفو  یتسرپ و  نطو  ياول  تحت  اـهنآ ، زا  يا  هدـع  لاـح  ره  هب  هک ، منک  یم 

و دندنبب » ور  زا  ار  اهریشمش   » دنناوت یم  هاش  مان  هب  اهنآ  نیا ، دوجو  اب  .دنتـسه  دوخ  یـصخش  عفانم  لابند  هب  ًاساسا  دنراد و  یجراخ 
هک مرادـن  یکـش  ...دـننک و  یم  لمع  هنارـسدوخ  یلیخ  مه  الاح  نیمه  زا  و  دـنریگب ، شیپ  دوخ  ياه  تسایـس  رد  ار  باـعرا  هویش 

لتخم ار  تأیه  راک  شیاه  تسایـس  یلام و  يراشتـسم  تأیه  سیئر  هب  تبـسن  هاش  نهذ  نتخاـس  مومـسم  اـب  هک  تسا  هورگ  نیمه 
دـض تاساسحا  داجیا  اب  دنـشوکب  تسا  نکمم  هدـع  نیا  نم  رظن  زا  هک  مهدـب  رادـشه  هجراـخ  ترازو  هب  مناد  یم  مزـال  .تخاـس 

اب ناشفالخ  يداصتقا  یـسایس و  ياهدتـس  داد و  يارب  يرت  بسانم  تیعـضو  دـنربب و  نایم  زا  ار  ام  رابتعا  روشک  نیا  رد  ییاـکیرمآ 
هک دنیوگ  یم  .تسا  مولعمان  دیدج  بزح  نیا  یلصا  فادها  رـضاح  لاح  رد  ...دننک  رارقرب  ناشرترورغم  رت و  کیدزن  ناگیاسمه 
هب نتـسویپ  هب  ار  اهنآ  هیلدـع  هتفای  لکـش  هزات  ترازو  رد  ناوج » ناریا   » ياضعا رب  ًالثم  دایز  راشف  لاـمعا  اـب  دـشوک  یم  بزح  نیا 
رد ار  هنیباک  تسایر  يادوس  هیلدع ، ریزو  رواد ، ربکا  یلع  هک  دـنیوگ  یم  .دـنک  راداو  تسا  هدـش  موسوم  هاش » بزح   » هب هک  یبزح 

سیئر نیلوا  يزور  دراد  وزرآ  رواد  هک  دـنیوگ  یم  یتح  .تسا  فراعم ، ریزو  نیدـت ، دـمحم  دیـس  هار  نیا  رد  شبیقر  و  دراد ، رس 
یهورگ .تسین  رود  یلیخ  تلود  هنیباک  رب  شاترومیت  تسایر  دـنیوگ  یم  زین  يا  هدـع  .نیا  ریاظن  ییاـهزیچ  و  دوش ، ناریا  روهمج 
فادهاو دصاقم  هب  ناریا  یعقاو  ناتـسرپ  نهیم  نم ، نامگ  هب  درادـن و  مدرم  نایم  رد  یتیبوبحم  رـضاح  لاح  رد  مدرب  مان  الاب  رد  هک 

ناشرـس تشپ  شترا  هدع و  نیا  لرتنک  رد  یلام  عبانم  هک  ینامز  ات  نیا ، دوجو  اب  .دنرگن  یم  دیدرت  ّنظ و  هدید  هب  هاش  هورگ و  نیا 
ًارهاظ لیلد ، نیمه  هب  .دشاب  هتشاد  ناشیارب  ینادنچ  تیمها  میلـس  لقع  ای  یتسرپ و  نهیم  يادن  ای  تلم و  هدارا  هک  تسا  دیعب  تسا ،

وا .دش » دهاوخ  هجاوم  تسکش  اب  يرگید  لفحم  ره  رد  هچ  سلجم و  رد  هچ  یلعف  تلود  ندرک  نوگنرس  يارب  يدج  شـشوک  ره 
دارفا هـک  یقرت ،»  » بزح ( 1 : ) دـنا هدرک  تیدوجوم  مالعا  یگزات  هب  دودـحم  تیوضع  اـب  زین  رگید  بزح  ود  : » دـیازفا یم  نینچمه 

نیسح هجراخ ،) ترازو  لیفک   ) ناورکاپ کلملا ، میکح  دنتسه : نآ  ياضعا  هلمج  زا  ریز 
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«(1) ناوج ناریا   » بزح ( 2  ) و تکلمم ، نارادمتـسایس  نیرت  دامتعا  لباق  زا  يرگید  دادـعت  ًالامتحا  هلودلاریـشم و  هداز ، یقت  ءالع ،
(2) .دنتسه یمانشوخ  هتسجرب و  صاخشا  نانآ  زا  يرایسب  دنهد و  یم  لیکشت  ناوج  راشقا  ار  نآ  ياضعا  رتشیب  هک 

عاضوا رد  ینادـنچ  رییغت  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا  : » درک كرت  ار  ناریا  تسوگآ 1927  رد 4  وپسلیم 
هب ربماتپس  مشش  ات  يراج  هام  موس  زا  سلجم  تاسلج  هقباس ، یب  يامرگ  لیلد  هب  هک  دش  مالعا  .تسا  هدشن  لصاح  روشک  یـسایس 

بیوصت رظتنم  هدنام و  فیلکتالب  سلجم  رد  يرگید  ددعتم  ینوناق  حـیاول  هجدوب و  حـیاول  هک  تسیلاح  رد  نیا  و  دـتفا ، یم  قیوعت 
دـصق ءوس  دروم  زابرـس  کی  يوس  زا  رهـش  هموح  رد  شلزنم  رد  هاش  هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  يا  هعیاش  شیپ  هتفه  ود  ...تسا  ییاهن 
.دندرک مادعا  ًاروف  ار  وا  و  دوب ، هجیتن  یب  هک  درک  يزادناریت  هاش  تمـس  هب  راب  نیدنچ  زابرـس  نیا  هک  دنیوگ  یم  .تسا  هتفرگ  رارق 

تسوگآ 1927، رد 27   (3)« .دـنراد رواب  ار  نآ  ًامومع  هک  ما  هدـش  هجوتم  دـنا ، هدرکن  دـییأت  ار  هعیاش  نیا  يرگید  عباـنم  هکنیا  اـب 
يالوج 1927، خیرات 29  هب  هرامـش 398 ، شرازگ  رد  : » دهد یم  همادا  روطنیا  ناریا  یـسایس  هصرع  دروم  رد  ار  شتادهاشم  پیلیف 

رفن دـنچ  و  ناخ ، یـضترم  لارنژ  رواد و  زوریف ، شاترومیت ، هک  مداد ، عالطا  ار  ون » ناریا   » مان اـب  يدـیدج  بزح  يریگ  لکـش  ربخ 
دراو ار  يرتشیب  دارفا  دننک  یم  شالت  تخـس  هورگ  نیا  دنمتردق  ناربهر  مولعم  رارق  زا  .دنتـسه  نآ  ناربهر  ناراذگناینب و  زا  رگید 
بزح نیا  تیوضع  هب  هک  تسا  هدـش  توعد  اه  هناخترازو  ریاس  هیلام و  هیلدـع ، ياـه  هناـخترازو  نادـنمراک  زا  .دـننک  دوخ  بزح 

، یلعف طیارـش  هب  هجوت  اب  ...تسا  هدمآ  لمع  هب  توعد  بزح  نیا  رد  تیوضع  يارب  زین  هریغ  ناراد و  لته  راجت ، زا  یتح  دـنیآرد ؛
رت تخـس  نارهت  رد  یـسایس  عاضوا  ...دنوش  بزح  نیا  رد ) تیوضع  هب  راداو  ای  و   ) بذج يدایز  دادعت  هک  تشاد  دهاوخن  یبجعت 

راظتنا دـیدرت و  ياضف  .مدرک  فیـصوت  يراج  هام  مهدزیـس  خـیرات  هب  هرامـش 409  شرازگ  رد  هک  تـسا  یتیعـضو  زا  رت  مارآاـن  و 
ار عاضوا  ًارهاظ  شاترومیت ، شا ، یلـصا  رواشم  هاش و  .تسا  هدـش  مکاح  فورعم  يرکفنـشور  یـسایس و  لفاحم  رتشیب  رب  هنالعفنم 

ياه هنادرُد  زا  یکی  .درادن » ار  اهنآ  هب  نتفگ  هن  تأرج  یسک  چیه  و  دننک - یم  لرتنک 

.تشاذگ ناینب  یسایس  ربکا  یلع  رتکد  ار  بزح  نیا  - 1
يالوج 1927. خروم 29  ، 891.00/1422 هرامش 398 ، پیلیف ، شرازگ  - 2
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یناهگان يرانکرب  هدش  یفلتخم  ياه  نامگ  سدح و  ثعاب  هک  یسایس  عاضوا  ياه  بیـشن  زارف و  زا  یکی  : » داتفا رـس  درد  هب  قباس 
اه شرازگ  قبط  هداتفا و  هاش  مشچ  زا  قیفش  قیفر  نیا  هک  هلئسم  نیا  زا  يادج  .تسا  نارهت  نوشق  یهدنامرف  زا  ناخ  یضترم  لارنژ 

دوب یناسک  زا  یکی  ناخ  یـضترم  لارنژ  .میرادن  یعالطا  چیه  ارجام  نیا  تلع  زا  زونه  تسا ، هدرک  كرت  اپورا  دـصقم  هب  ار  ناریا 
دودـح ات  ًـالامتحا  و  دـیزرو ، یم  تفلاـخم  شترا ، رد  هچ  هاـش و  دزن  هچ  وپـسلیم ، رتکد  یلاـم  تیریدـم  اـب  نکمم  قیرط  ره  هب  هک 

زوریف و شاترومیت ، هورگ  اب  یکیدزن  طابترا  ًاریخا  وا  .دوب  وپسلیم  تسد  زا  هاش  رابکی  تقو  دنچ  ره  ياه  تینابـصع  ببـسم  يدایز 
هب يدوز  هب  زین  شاـترومیت  هک  تسا  هدز  نماد  هعیاـش  نیا  هب  شا  يراـنکرب  و  دـنا ، هدز  هقلح  هاـش  فارطا  یگمه  هک  تـشاد  رواد 

رابکی تقو  دنچ  ره  هاش  هک  تسا  فورعم  .درادن  دوجو  يزادـنا  مشچ  نینچ  ًارهاظ  نیا ، دوجو  اب  .دـش  دـهاوخ  راچد  وا  تشونرس 
نارـسفا يارب  زین  نیا  زا  شیپ  داتفا  ناخ  یـضترم  لارنژ  يارب  هک  یقافتا  .دـهد  یم  رییغت  ار  شیاه  هنادرُد  زیزع  کـیدزن و  ناتـسود 

تردـق و زا  يرتشیب  مهـس  دـنا  هدرک  یعـس  دارفا  نیا  هک  دور  یم  نامگ  .دوب  هداـتفا  دـندوب  هاـش  فطل  دروم  هک  شترا  هبتر  یلاـع 
، نیدت دمحم ]  ] دیس هک  دش  مالعا  نارهت ، زا  وپسلیم  جورخ  زا  سپ  یکدنا  ...دنرادرب  ناشدوخ  يارب  ار  ناشیاه  هناخ  ترازو  تورث 

هفاضا دیاب  و  مدوب ، هدرک  هراشا  رواد  نیدت و  نایاقآ  یسایس  تباقر  هب  زین  نیا  زا  شیپ  ...تسا  هدش  ناجیابرذآ  مزاع  فراعم ، ریزو 
مهارف روظنم  هب  نیدـت  .تسا » نیدـت ]  ] یلعف تالکـشم  هدـمع  لـماع  دراد  هاـش  فارطا  رد  هک  یناتـسود  رواد و  تفلاـخم  هک  منک 
مالعا نودب  هدنیآ  زور  دنچ  ای  کی  رد  هاش  هک  مدش  علطم  : » دوب هدرک  تمیزع  زیربت  هب  ناجیابرذآ  هب  يولهپ  رفـس  تامدقم  ندرک 
دهاوخ یهارمه  ار  وا  شاترومیت ، ياـقآ  شرـضاح ، هشیمه  هدنزرـس و  راـبرد  ریزو  رفـس ، نیا  رد  .درک  دـهاوخ  رفـس  زیربت  هب  یلبق 

موزل تروص  رد  و  لامـش ، رکـشل  هدـنامرف  يدـمحاریما ،]  ] ناخاقآدـمحا لارنژ  تاماهتا  یـسررب  هک  ما  هتفای  عالطا  نینچمه  .درک 
نامز رد  هاش  نایماح  نیرت  سانشرس  زا  ناخاقآدمحا  لارنژ  .تسا  رفـس  نیا  مهم  فادها  زا  یکی  رکـشل ، یهدنامرف  زا  وا  يرانکرب 

و تسا ، عازن  رد  ًامئاد  یماظنریغ  رادـنامرف  اب  یلو  دراد ، شترا  رد  يدایز  نایماح  هک  ما  هدینـش  .دوب  تلود  لرتنک  نتفرگ  تسد  هب 
یلام ریدم  يارب  يدایز  تالکـشم  نینچمه  وا  .تسا  هدز  هریغ  ینوناقریغ و  یفاضا  ياهتایلام  ذـخا  هب  تسد  شا  ینونک  بصنم  رد 

يژرنا و هک  تسین  یکش  .تسا  هدرک  داجیا  تسا  ییاکیرما  کی  هک  زیربت  رد  رقتسم  یتلایا 
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هب هاش  هک  دش  مالعا  شیپ  هام  کی  .دیآ  یم  هاش  کمک  هب  رایسب  عون  نیا  زا  یـصخش  تالداعم  رد  شاترومیت  هداعلا  قوف  تراسج 
(1)« .درک بیذکت  ًامسر  ار  ربخ  نیا  دوز  یلیخ  ناجیابرذآ  یماظنریغ  رادناتسا  اما  درک ، دهاوخ  رفس  زیربت 

ناجیابرذآ هب  هاش  اضر  رفس 

تسوگآ 1927 خروم 27  هرامش 418  شرازگ  رد  هکنانچ  : » دوب تنطلس  تخت  رب  نتسشن  زا  سپ  ناجیابرذآ  هب  هاش  رفس  نیلوا  نیا 
ًاقباس خیش  هلمج  زا  يا  هدع  هارمه  هب  هتشذگ  هام  مهن  تسیب و  خیرات  رد  هاش  مدرک ، هراشا  ناریا  یلعف  یـسایس  عاضوا  اب  طابترا  رد 

شترا ياه  لارنژ  زا  دنچ  ینت  سراف ؛ ناتسا  نیذفنتم  زا  کلملا  ماوق  ییاقشق ؛ لیا  سیئر  ریاشع ، رادرـس  رهـشمرخ ؛]  ] هرمحم یغای 
هب دعب  زور  دنچ  درب ، یم  رـس  هب  نارهت  رد  نانچمه  یتلود  روما  یخرب  ماجنا  يارب  هک  شاترومیت ، ياقآ  .دـش  زیربت  مزاع  نارگید  و 

، تسا هدشن  تفایرد  ناجیابرذآ  رد  هاش  تامادقا  زا  یشرازگ  چیه  زونه  .دش  قحلم  هاش  هب  دناسر و  زیربت  هب  ار  دوخ  امیپاوه  هلیسو 
هدوبن مرگ  نادنچ  یعون  هب  هاش  زا  مدرم  لابقتـسا  هک  مدـش  هجوتم  هدـمآ ، اجنآ  زا  یگزات  هب  هک  یـصخش  ياه  هتفگ  هب  هجوت  اب  اما 

نامدرم نیا  رب  ییازـسب  ریثأت  هناکولم  رادـید  دـیدرت  نودـب  دنتـسه و  هاش  عیطم  هقطنم  ریاـشع  هک  تسا  هدـش  شرازگ  ًانمـض  .تسا 
دیس دش  یم  روصت  هک  مدناسر  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دهد یم  ربخ  يدیدج  یسایس  بزح  لیکـشت  زا  نینچمه  پیلیف  .تشاد » دهاوخ 
نیا مولعم  رارق  زا  اما  .دنک  ظفح  ار  دوخ  ترازو  دناوتب  هک  دور  یمن  راظتنا  تسا و  يرهم  یب  دروم  فراعم ، ریزو  نیدت ، دـمحم ] ]

اب هتشگزاب و  شا  هناخترازو  هب  نارهت و  هب  نونکا  زیربت  رد  هاش  اب  تاقالم  زا  سپ  نیدت  ياقآ  .تسا  هتشادن  تحص  نامگ  سدح و 
یسایس بزح  کی  میکحت  تیوقت و  لاح  رد  وا  هک  تسا  هدش  عیاش  نیا ، رب  هوالع  .تسا  راک  هب  لوغشم  قباس  ناوت  يژرنا و  نامه 

تساهنابز رس  رب  يرگید  هعیاش  نینچمه  ...داد  دهاوخ  لیکشت  سلجم  رد  ون » ناریا   » لباقم رد  ینویسیزوپا  هک  تسا  ددجت »  » مان هب 
رب ینبم  شا  هدـعو  ارچ  هک  هدرک  خـیبوت  ار  وا  هاـش  اریز  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  هاـش  بضغ  دروم  يدوز  هب  زین  شاـترومیت  ياـقآ  هک 

یلمع دنک ، یم  ادیپ  تیبوبحم  روشک  لک  رد  ًاروف  ون  ناریا  دیدج  یسایس  بزح  هکنیا 
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مزال .دش  دهاوخ  لیدبت  تکلمم  لوا  بزح  هب  تسا ، هاش  یماح  هک  ون ، ناریا  بزح  هک  دـندوب  هتخاس  دـعاقتم  ار  هاش  .تسا  هدـشن 
قیوشت ار  اهنآ  ناوج  ناریا  ياضعا  يارب  ینارنخـس  داریا  اب  شاترومیت  دوب  اـه  ناـبز  رـس  رب  زونه  هعیاـش  نیا  هک  یتقو  تسا  رکذ  هب 

.تخادرپ هاـش  دـیجمت  میرکت و  هب  شا  ینارنخـس  نمـض  رد  و  دـنوش ، قـحلم  هاـش ) بزح  هب  فورعم   ) وـن ناریا  بزح  هب  هـک  درک 
کی ًاتاذ  وا  .تسا  روشک  یلعف  یـسایس  تاـیح  تیـصخش  نیرت  دـنمتردق  کـش  یب  هاـش و  هقـالع  دروم  زونه  شاـترومیت  نیارباـنب 

نیا اما  .دنتـشاد  دـیکأت  اه  سور  هب  وا  شیارگ  رب  ًاتحارـص  دوخ  تاراهظا  رد  ایناتیرب  ترافـس  ياضعا  هتـشذگ  لاس  .تسا  زاـبرامق 
ًارهاظ ایناتیرب ، ترافـس  یقرـش  روما  ریبد  دراواه ، ياقآ  هکنیا  اـب  .دـنناد  یم  ناریا  یـسایس  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  ار  وا  ًارهاـظ  اـهزور 

رد ایناتیرب  عفانم  هب  ینادنچ  یگتسباو  شاترومیت  هک  دسر  یمن  رظن  هب  اما  دراد ، شاترومیت  اب  يا  هنامیمـص  کیدزن و  رایـسب  طباور 
و درادـن ، ییاکیرمآ  دـض  ياه  شیارگ  زوریف  فالخرب  وا  هک  ما  هدینـش  شاـترومیت  ناـکیدزن  زا  یکی  زا  .دـشاب  هتـشاد  روشک  نیا 

(1)« .درک دهاوخ  تابثا  ار  نیا  هدنیآ  رد  ًالامتحا 

یم نارهت  رد  هاش  دوبن  ياهدـمایپ  حرـش  هب  دـنک و  یم  شرازگ  ار  هاـش  زا  ناـجیابرذآ  مدرم  لابقتـسا  پیلیف  ربماتپس 1927 ، رد 20 
: دزادرپ

هک دـنناد  یم  یهیدـب  اریز  دـننک ، یم  یقلت  وا  تسایـس  نسح  هناشن  ار  ناجیابرذآ  رد  هاـش  راذـگو  تشگ  ندـش  ینـالوط  يا  هدـع 
مدرم دامتعا  بلج  و  تکلمم ، مهم  یلو  هداتفارود  ناتـسا  نیا  رد  شیاـیاعر  هاـفر  هب  دوخ  یـصخش  هقـالع  نداد  ناـشن  هاـش  فدـه 

هنامرحم عبانم  اما  تسا ، هدیسرن  نم  تسد  هب  زیربت  رد  اکیرما  يرگلوسنک  فرط  زا  هاش  رفس  دروم  رد  یمسر  یشرازگ  زونه  .تسا 
.تسا هدوب  ینانچنآ  شوجدوخ و  ناجیه  روش و  دقاف  هاش  زا  زیربت  مدرم  لابقتسا  هک  دنا  هداد  ربخ 

: دنک یم  هفاضا  وا 

دوخ هب  ار  یفیرظ  تارییغت  تختیاپ ]  ] یسایس عاضوا  ناجیابرذآ ، هب  شرفـس  هاش و  تبیغ  تدم  رد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هناشن دندرک  یم  لمع  هناراک  هظفاحم  رایسب  نیا  زا  شیپ  هک  ینارادمتسایس  زا  هتسد  نآ  طسوت  تلود  زا  راکـشآ  داقتنا  .تسا  هدید 

لاجر دیدش  داقتنا  اهزور  نیا  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  رییغت  نیا  زراب 
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یم داقتنا  ًادیدش  مه  رواد  شاترومیت و  زا  .تسا  هدش  لدـبم  يداع  يرما  هب  زوریف  هدازهاش  ياه  شور  فادـها و  زا  ناریا  هتـسجرب 
تیلاعف یـضرغ  یب  هب  تبـسن  ار  نارادمتـسایس  نانیمطا  دنا  هدشن  قفوم  دارفا  نیا  تسادیپ ، هک  روطنیا  .زوریف  هزادنا  هب  هن  یلو  دننک 

دیدج بزح  زا  مدرم  لابقتـسا  مدع  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نمـض  رد  ...ار  هاش  نانیمطا  ًالامتحا  رگم  دننک ، بلج  ناش  یـسایس  ياه 
یـسایس ياه  تیلاعف  مینک  رواب  هک  تسیفاک  لیلد  دننک  یم  يربهر  ار  نآ  رگید  يرامـش  زوریف و  رواد ، شاترومیت ، هک  ون ،» ناریا  »

هن دیازفیب ، ددجت »  » ینعی ون ، ناریا  بیقر  بزح  نایماح  رب  دنک  یم  شالت  تخس  اهزور  نیا  هک  فراعم ، ریزو  نیدت ، دمحم ]  ] دیس
دنداد یم  نانیمطا  هک  دوب  هدروخ  ار  ییاهنآ  بیرف  دنیوگ  یم  هک  دریگ ؛ یم  تروص  وا  بیغرت  قیوشت و  اب  هکلب  هاش  عالطا  اب  اهنت 
لفاحم رد  رواب  نیا  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  ...دـش  دـهاوخ  لیدـبت  یـسایس  ياـه  تیدوجوم  همه  يارب  یلم  ییاول  هب  ون » ناریا   » بزح

قوثو هکنیا  لامتحا  و  دـش ، دـهاوخ  لوحت  رییغت و  راچد  تلود  نارهت  هب  هاش  تشگزاـب  زا  سپ  یمک  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  یـسایس 
اب دنیوگ  یم  هک  زوریف ، هدازهاش  هعیاش  نیا  قبط  ...تسا  هتفرگ  توق  رگید  تاعیاش  زا  شیب  دوش  بوصنم  هنیباک  تسایر  هب  هلودلا 

زونه .دوش  راـنکرب  تسا  رارق  تسا  هدوزفا  شا  ییاراد  هب  يداـیز  تورث  تدـم  نیا  رد  هیلاـم ، ترازو  رد  دوخ  تیعقوم  زا  هدافتـسا 
میژر ياه  هزیگنا  ضارغا و  زا  مدرم  هدرتسگ  یتیاضران  لـصاح  ار  نآ  ناوت  یم  اـما  منک ، فشک  ار  تاـعیاش  نیا  عبنم  ما  هتـسناوتن 
لباـق شیارب  هیلاـم  ترازو  رد  زوریف  فادـها  هک  تفگ  نم  هب  هلودـلا  قوـثو  شیپ  هاـم  دـنچ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .تـسناد  یلعف 

هک دنتسه  لوقلا  قفتم  ناگمه  هک  دسر  یم  رظن  هب  ...دنک  یمن  دییأت  ار  اهنآ  هجو  چیه  هب  هک  دوب  نیا  نم  طابنتـسا  و  تسین ، كرد 
نیا تسد  رد  هدارا  یب  بغار و  یلعف  تلآ  زج  تسین  يزیچ  یلعف ، يارزولا  سیئر  هنطلـسلاربخم ،)  ) تیادـه ناخ  یلق  يدـهمازریم 

یناسک تردق  راتتسا  يارب  يا  هلیـسو  رتشیب  ًارهاظ  یلو  تسا ، هاوخریخ  تین و  شوخ  يدرف  هکنیا  اب  .هنیباک  ذوفن  اب  ياضعا  زا  هدع 
ناوت یم  يدایز  دودح  ات   (1) .دنراد تسد  رد  ار  عاضوا  لرتنک  ًالمع  هک  تسا 

هب يرایـسب  تاراشا  شتارطاخ  رد  هنطلـسلاربخم  .تسا  هلودلا  ترـصن  شاترومیت –  رواد –  ياریومویرت  ای  تردق  ثلثم  روظنم  - 1
( راتساریو  ) .دراد روبزم  تردق  ثلثم  ربارب  رد  دوخ  يرایتخا  یب 
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تلود عوـقولا  بیرق  رییغت  راـظتنا  یطیارـش ، نینچ  هب  هجوـت  اـب  .تفگ  زین  یلعف  هنیباـک  هلخاد  ریزو  گـنج و  ریزو  هراـبرد  ار  نیمه 
هب وا  تشگزاب  يارب  یخیرات  چـیه  زونه  زیربت ، هب  یلعف ) هیئاضر   ) هیمورا زا  هاـش  تشگزاـب  ربخ  زجب  ...تسین  هجومریغ  مه  نادـنچ 

(1) .دوش نارهت  دراو  هدنیآ  هتفه  دور  یم  راظتنا  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدشن  مالعا  تختیاپ 

نارهت هب  يراـج  هاـم  مشـش  تـسیب و  زور  هاـش  : » دـنک یم  شرازگ  روـطنیا  ار  هاـش ] ] اـضر تشگزاـب  ربماتپـس 1927  رد 29  پـیلیف 
اینریپ نیـسح  کـلامملا ، یفوتـسم  هلودـلا ، قوـثو  تساـیر  لاـمتحا  هنیباـک و  رد  عوـقولا  بیرق  تارییغت  هعیاـش  زوـنه  ...تشگزاـب 
هرابرد .تسا » هدـشن  مالعا  يا  یعطق  رییغت  چـیه  زونه  یلو  تساهنابز ، رـس  رب  هنیباک  رب  شاترومیت  نیـسحلادبع  ای  و  هلودلاریـشم ) )

اجنیا رد  ًاـمارتحا  ناـجیابرذآ ، هب  هاـش  رفـس  هب  یـسایس  ياـه  شرازگ  رد  ما  یلبق  تاراـشا  هب  فـطع  : » میناوـخ یم  نینچ  هاـش  رفس 
هک يدادیور  نیرتمهم   » .دناسر یم  عالطا  هب  تسا ، هدرک  شرازگ  يراج  هام  مهدزون  خـیرات  هب  زیربت  رد  ام  لوسنک  هک  ار  يدراوم 

ياهرهش مزاع  ربماتپس  خیرات 14  رد  و  زیربت ، دراو  ربماتپـس  خیرات 1  رد  هک  دوب  ترضحیلعا  رفـس  داد  خر  زیربت  رد  ربماتپـس  هام  رد 
مین ود و  رد  يا  هطقن  هب  هاـش  زا  لابقتـسا  يارب  هک  دـندوب  هداد  عـالطا  اـه  لوـسنک  هب  .دـندش  يوـخ  هـیمورا و  غـالبجواس ، هـغارم ،

تعامج سپـس  ...میتفر  اجنآ  هب  یگمه  و  دندوب ، هدرک  اپ  هب  اجنآ  رد  ییاهرداچ  هک  دنورب  نارهت ، هداج  رد  رهـش ، جراخ  یخـسرف 
رـس و یب  تکاس و  دندوب  هدمآ  لابقتـسا  هب  هک  یتیعمج  زین  هداج  فرط  ود  رد  و  درک ، تکرح  رهـش  فرط  هب  هاش  لابند  هب  رـضاح 

هاش رظتنم  وپاق  یلاع  رد  رهـش  گرزب  ياملع  و  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هک  رفن  کـی  زا  ریغ  هب  نیدـهتجم ، ماـمت  .دـنداتفا  هار  هب  ادـص 
هک دور  یم  ناـمگ  دوب و  هدـیدن  دوخ  هب  یـشمارآ  نینچ  اـهلاس  زیربت  هک  دـیازفا  یم  دوخ  شرازگ  همادا  رد  نیرف  ياـقآ  ...دـندوب »

شرازگ هناکولم  رادید  اب  طابترا  رد  یـشروش  یمارآان و  هنوگچیه  نونک  ات  .دـشاب  امرفمکح  مه  ناتـسا  رـسارس  رب  یـشمارآ  نینچ 
یصخش يروف  باصتنا  ناسارخ و  يرگیلاو  زا  هلودلا ) فیرـش   ) مدآ ینب  ناخ  دمحم  یلع  ازریم  همدقم  یب  يرانکرب  ...تسا  هدشن 

.تسا هدش  يدایز  ياه  ثیدح  فرح و  بجوم  وا  ياج  هب  مهم  نادنچ  هن 
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روضح تدم  رد  هاش  ًالامتحا  هتفرگ و  تروص  هلخاد  ریزو  عالطا  نودب  ییاجباج  نیا  هک  ما  هدینش  قثوم  یعبنم  زا  هنامرحم  روط  هب 
وا اه  یلیخ  هک  ناجیابرذآ  یماظن  رادنامرف  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نینچمه  .تسا  هدرک  رداص  ار  نآ  روتـسد  ًاصخـش  زیربت  رد  دوخ 

و دـنناد ، یم  ناسارخ  هب  وا  لاقتنا  شیپ و  هام  دـنچ  رد  ناجیابرذآ  يرگیلاو  زا  هلودـلا ) فیرـش   ) مدآ ینب  يرانکرب  یلـصا  لماع  ار 
تمـس رد  هاـش  روتـسد  هب  ًارهاـظ  نونکا  تسا ، هدـش  وا  زا  ییاـکیرما  یلاـم  ناراشتـسم  تأـیه  يوـس  زا  هژیو  هب  يداـیز ، تاـیاکش 

(1)« .تسا هدش  اقبا  برغ ]  ] لامش رکشل  یهدنامرف 

يریگزابرس تامدقم  يارجا  : » دسیون یم  ربماون 1927  رد 25  نیرف  .دوبن  شخب  تیاضر  نادـنچ  ناجیابرذآ  عاضوا  نیا ، دوجو  اب 
وپسلیم و رتکد  جارخا  نینچمه  و  تسا ، هدش  یناوارف  یتیاضران  بجوم  الاح  هتشادن ، یپ  رد  يراکـشآ  تفلاخم  نیا  زا  شیپ  ات  هک 

هتخاس نارگن  برطضم و  رایسب  ار  ناریا  رجات  ناگرزاب و  رـشق  دش  هیلام  هرادا  ریگ  اپ  تسد و  نآ  بقاعتم  هک  يا  هدیدع  تالکـشم 
.تسا

یلو تسا ؛ هداد  شهاک  تدش  هب  ار  یماظن  رصانع  يرادافو  هدرکن  تیاعر  ار  تلادع  میانغ  میسقت  رد  هاش  هکنیا  نامگ  دنیوگ  یم 
رییغت و یلصا  هزیگنا  ار  هاش  بزح  تیوقت  نیا ، دوجو  اب  .دناد  یمن  یسایس  ار  اهرکشلریما  ریخا  ییاجباج  رییغت و  هزیگنا  یسک  ًابلاغ 

طخ میظع  هژورپ  هرابرد  ار  يزکرم  تلود  ياهفرح  زونه  زیربت  مدرم  .دننک  یم  یقلت  یماظنریغ  بصانم  زا  یخرب  رد  ریخا  تالوحت 
باصتنا اب  یلو  تفر ؛ دهاوخ  رده  هب  یـسوملم  هجیتن  چیه  نودب  راک  نیا  يارب  یـصیصخت  هجدوب  دندقتعم  اهنآ  دنرادن ، رواب  نهآ 
يروتوم لقن  لمح و  هعسوت  يارب  اریز  دبای ، دوبهب  اههارگرزب  تیعـضو  دور  یم  دیما  هماع  دیاوف  ترازو  هب  رکـشلریما  ناخ  هللادبع 

« تکرح رگزاغآ   » يارب زیربت  مدرم  هتشذگ  لیامت  ...دراد  هوقلاب  یتیعـضو  رتشیب  ناجیابرذآ  هکنیا  هصالخ  ...تسا  يرورـض  رایـسب 
بالقنا هداج  هب  اپ  ناریا  قطانم  ریاس  مدرم  هک  دـنهدب  هزاجا  دننیـشنب و  راـظتنا  مشچ  دـنلیام  رتشیب  اـهنآ  اـهزور  نیا  هتفر و  ناـیم  زا 

.دش عورش  ناتسا  نیا  رد  اه  یمارآان  دعب  یکدنا   (2)« .دنراذگب

هیسور هب  تالیش  زایتما  ياطعا 

ربماتپس 1927. خروم 29  ، 891.00/1430 هرامش 447 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
ربماون 1927. خروم 25  ، 891.00/1436 هرامش 52 ، نیرف ، شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 514 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_499_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_499_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:500

[ لامش  ] تالیـش رـس  رب  هیـسور  ناریا و  رظن  فالتخا  تاعیاش ، قبط   » هک دنک  یم  شرازگ  تسوگآ 1927  رد 25  اـکیرمآ  لوسنک 
سیئر تیاده ، یلق  يدـهم  ياقآ  زا  هک  دـیوگ  یم  رنـِسلف  ياقآ  .دوش  لح  يریگیهام  رد  روشک  ود  يواسم  تکراشم  اب  تسا  رارق 

هب ربتکا 1927  رد 1  دادرارق  نیا   (1)« .دش دهاوخ  اضما  روشک  ود  نایم  نوضم  نیمه  هب  يدادرارق  يدوز  هب  هک  تسا  هدینش  ارزولا ،
عاضوا هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـسیون یم  پیلیف  ربتکا 1927 ، رد 19  .تشاد  یپ  رد  يدایز  ياهداقتنا  هک  دیـسر ، اضما 

رب .تسا  هدش  یمومع  ینارگن  اهداقتنا و  اه ، ثیدح  فرح و  بجوم  نانچمه  تسا ، هدرکن  يرییغت  ًاساسا  دنچ  ره  روشک ، یـسایس 
تیبوبحم مدـع  مغرب  مه  نآ  تسا ، هدادـن  خر  هنیباک  رد  يرییغت  ناجیابرذآ  رفـس  زا  هاش  تشگزاب  نامز  زا  یمومع ، رواـب  فـالخ 

ینعی هاـش ، تردـق  ثلثم  تسد  رد  تسا  یلعف  تلآ  ًافرـص  ارزولا  سیئر  هک  روصت  نیا  و  یناـحور ، ور و  هناـیم  لـفاحم  دزن  هنیباـک 
هاش و یحیولت  تیاضر  اب  هک  تسا  نیدت  دمحم ]  ] دیس نانچمه  اهنآ  هجهللا  حیرص  یسایس  فلاخم  اهنت  .رواد  زوریف و  شاترومیت ،

یفوتـسم هک  میونـش  یم  یتاعیاش  هاگهگ  زونه  ...دـهد  یم  همادا  فراـعم  ترازو  رد  شیاـه  تیلاـعف  هب  رگید  ریزو  هس  زا  لقتـسم 
هجیتن تلود  رییغت  هکنیا  يارب  دندقتعم  اه  یـضعب  یلو  تفرگ ، دهاوخ  هدـهع  رب  ار  هنیباک  تسایر  يرگید ، صخـش  ای  و  کلامملا ،

رد دـنریگ  یم  روتـسد  تلود  زا  هک  یتاعوبطم  هچرگا  .تسا  هداتفا  قیوعت  هب  دوشن  ریبعت  يوروش  اب  دادرارق  ياضما  اب  اـه  تفلاـخم 
دهشم زاریش و  ناهفصا ، نارهت ، راجت  .دننک  یم  داقتنا  نآ  زا  ًادیدش  مدرم  مومع  دنتخادرپ ، دادرارق  نیا  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  ادتبا 

مدرم ضارتعا  هب  ادـتبا  رد  ار  اه  یمارآان  نیا  .دـندرک  لیطعت  ار  اهرازاب  زور  دـنچ  تدـم  هب  ناشراکـشآ  ضارتعا  نداد  ناـشن  يارب 
هک دـنیوگ  یم  الاح  اما  .تسا  ارجا  لاح  رد  یلاوتم  لاس  نیمود  يارب  هک  دـنداد ، یم  تبـسن  يرابجا  يریگزابرـس  نوناق  هب  تبـسن 

دیدش بوکرس  يارب  ار  نابژد  ياهورین  تلود  .تسا  تاضارتعا  نیا  یلـصا  ياه  تلع  زا  زین  يوروش  ناریا و  ریخا  يراجت  دادرارق 
دادرارق اب  مدرم  تفلاخم  تاعوبطم  .دنتـسه  یـضاران  عاضوا  نیا  زا  ناـنچمه  راـجت  یلو  تسا ، هتفرگ  تمدـخ  هب  اـه  یمارآاـن  نیا 

اما دنهد ، یم  تبسن  ایناتیرب )  ) ناگناگیب هئطوت  هب  ار  يوروش  ناریا و  يراجت 
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هجوچیه هب  دنتـسه  نآ  ریگرد  هک  یناسک  همه  نم و  رظن  زا  روشک  رد  ینونک  یـسایس  عاضوا  ...تسا  هدـشن  دـییأت  یتاراهظا  نینچ 
تدم هاتوک  جیاتن  هب  دنراد  تسد  رد  ار  روشک  عاضوا  هک  شنادرم  زا  يدودـعم  دادـعت  هاش و  دـیاش  .تسین  شخب  تیاضر  ملاس و 

دنک یم  داجیا  روشک  رـسارس  رد  تامادقا  نیا  هک  يدامتعا  مدع  راجزنا و  سح  هب  ًاملـسم  یلو  دنا ، هدرک  شوخ  لد  دوخ  تامادقا 
ششالت ياهتنم  تسا  هدرک  عمج  شدوخ  يارب  یناوارف  تورث  هاش  هک  الاح  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  هک  ما  هدینـش  .دنفقاو  یبوخب  زین 

هک تسا  نیا  ممهفب  مناوت  یمن  هک  يزیچ  اما  منک ، لوبق  ار  فرح  نیا  ملیام  .ددـنب  یم  راک  هب  تلم  تلود و  عفاـنم  دربشیپ  يارب  ار 
پیلیف .تسا » هتفر  ناشیاه  نیرت  ماندب  غارـس  هب  دنک  باختنا  اه  یناریا  نیرت  مانـشوخ  نایم  زا  ار  شنارواشم  هکنیا  ياج  هب  هاش  ارچ 
ياعدا هب  یگدیسر  يارب  یصحفت  قیقحت و  نویسیمک  شیپ  هتفه  ود  هاش ، روتـسد  هب  : » دسیون یم  شترا  رد  هدرتسگ  داسف  دروم  رد 

و نویسیمک ؛ سیئر  بسامهط ، ریما  ناخ  هللادبع  لارنژ  زا  دندوب  ترابع  شیاضعا  هک  دش ، لیکشت  يزکرم  رکشل  رد  یلام  سالتخا 
لارنژ نوشق ؛ ياه  هیلام  ریدـم  هنطلـسلا ، جاهتبا  يرهمجرذوب و  اقآ  میرک  لنلک  و  اقآ ، یلقرفعج  لارنژ  ناخ و  نیـسح  دـمحم  لارنژ 
هیمظن رظن  تحت  اه  سالتخا  نیا  رد  نتـشاد  تسد  ماهتا  هب  زین  رکـشل ، نیمه  قباس  هدنامرف  هاش و  قباس  نیدمتعم  زا  ناخ ، یـضترم 

دراو صحفت  قیقحت و  نویـسیمک  ياـضعا  یخرب  هب  یتاـماهتا  همکاـحم  لـالخ  رد  ناـخ  یـضترم  لارنژ  مولعم  رارق  زا  .تفرگ  رارق 
هاجنپ زا  هدـش  سالتخا  هک  یغلابم  تاعیاش ، قبط  .تفرگ  رارق  هیمظن  رظن  تحت  زین  ناـخ  نیـسح  دـمحم  لارنژ  هجیتن  رد  تخاـس و 

زا یلبق ، ياه  شرازگ  فالخ  رب  ناخ ، یـضترم  لارنژ  هک  تسا  عیاش  نینچمه  .دوش  یم  رکذ  ناموت  رازه  دصـشش  اـت  ناـموت  رازه 
هک تسا  نیا  تشاد  تاعیاش  نیا  زا  دوش  یم  هک  یطابنتسا  .درب  یم  رس  هب  نادنز  رد  یتخس  رایسب  طیارـش  رد  هدشن و  جراخ  روشک 
یم شرازگ  ار  يدعب  دادیور  نینچمه  پیلیف  .دیوگب » دناد  یم  هچ  ره  دنک و  زاب  ناهد  ات  دـنروآ  یم  راشف  ناخ  یـضترم  هب  دـنراد 
.دوب هتـشذگ  هتفه  هثداح  نیرتمهم  يراج  هام  مهدزناش  رد  هاـش  صخـش  تسد  هب  يرـسارس  نهآ  هار  تخاـس  هژورپ  حاـتتفا  : » دـنک

کیتاملپید و ناگدنیامن  دهعیلو ، دـندوب ؛ هداد  بیترت  نارهت  نهآ  هار  هاگتـسیا  تخاس  لحم  رد  هژورپ  حاتتفا  يارب  یلـصفم  مسارم 
هنافـسأتم ...دز  نیمز  رب  دوـب  هرقن  سنج  زا  هک  ار  هژورپ  نیا  گـنلک  نیلوا  هاـش  ...دنتـشاد  تکرـش  مسارم  نیا  رد  زین  نارهت  لاـجر 

هک درک  اپ  هب  يدایز  كاخ  درگ و  دیزو و  يدیدش  داب  ناهگان 

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:502

ار روکذم  نافوط  اه  همانزور  زا  یکی  و  درک ، شکورف  مسارم  لوط  رد  نافوط  نیا ، دوجو  اب  .دش  یتافارخ  يا  هدـع  ینارگن  بجوم 
ییاهن يزوریپ  دامن  ار  باتفآ  ندـمآ  نوریب  نآ و  ندرک  شکورف  زا  تسناد و  هژورپ  نیا  يور  شیپ  یـسایس  تالکـشم  زا  يداـمن 

ربتکا رد 1  هک  رزخ  يایرد  تالیش  نویـسناونک  هک  دنک  یم  شرازگ  پیلیف  ربتکا 1927 ، رد 21   (1) !« تسناد نافلاخم  مامت  رب  هاش 
: دوب هدرک  تفلاـخم  نآ  اـب  وپـسلیم  هک  دوب  يدادرارق  ناـمه  ًـالمع  هماـنقفاوت  نیا  .دـش  سلجم  میلـست  دوب ، هدیـسر  اـضما  هب   1927

یم شا  يدـعب  شرازگ  رد  پیلیف   (2)« .دیـسر دهاوخ  سلجم  بیوصت  هب  رزخ  يایرد  تالیـش  دادرارق  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  »
هنالوجع بیوصت  هک  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  «: » دناسر بیوصت  هب   » ار زایتما  نیا  ياطعا  هنالوجع »  » ربتکا رد 23  سلجم  هک  دسیون 

عمج رد  هاش  هتـشذگ  هام  مود  تسیب و  رد  هک  تسا  هدش  شرازگ  .دوب  سلجم  ناگدنیامن  رب  هاش  هطلـس  زا  یـشان  ًاتدمع  هحیال  نیا 
هب باوخ  ، » دـسرن بیوصت  هب  همانقفاوت  نیا  هکیناـمز  اـت  هک  درک  هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا  رگید  راـب  دوخ  خاـک  رد  سلجم  يـالکو 

هدرک تبحص  سلجم  يالکو  زا  نت  دنچ  اب  شاترومیت  تسا  هدش  مولعم  هک  دیوگ  یم  زین  ناراکمه  زا  یکی  دور .» یمن  شنامشچ 
مارتحا و ظفح  اب  نادـنچ  ییاهدادرارق  نینچ  هنالوجع »  » بیوصت رد  سلجم  هیور  .تسا  هدـنامهف  اهنآ  هب  ًـالماک  ار  هاـش  تاـیونم  و 

يرت سوملم  عفانم  هب  يوروش  دادرارق  نیا  بجوم  هب  هک  دـننک  یم  نامگ  يرایـسب  ًارهاـظ  .درادـن  بساـنت  ناـملراپ  داـهن  لالقتـسا 
هب يوروش  تلود  تسا  هدینش  هک  داد  ربخ  هنامرحم  ایناتیرب  راتخمریزو  : » ربماون 1927 رد 12   (3)« .تسا هتفای  تسد  ناریا  هب  تبسن 

(4)« .تسا هداد  هیده  ینالک  غلبم  يوروش  ناریا و  دادرارق  دقع  روظنم 

: دـسیون یم  پیلیف  ربـماون 1927  رد 5  .تفرگ  تروـص  تلود  هنیباـک  رد  یتـالوحت  رییغت و  هدـنیازف  ياـه  یتیاـضران  هـب  خـساپ  رد 
يوس زا  بسامهط  ریما  ناخ  هللادبع  لارنژ  باصتنا  هتـشذگ  هتفه  یـسایس  عاضوا  دادیور  نیرتمهم  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  »

یتقو شیپ  لاس  کی  هک  ناخ ، هللادبع  لارنژ  .دوب  تراجت  تحالف و  هماع ، دیاوف  ترازو  هب  هاش 
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...تسا هتفرگ  رارق  هاـش  داـمتعا  دروم  رگید  راـبکی  دـش ، شرازگ  هجراـخ  روما  ترازو  هب  شندـش  بوضغم  ربخ  دوب  گـنج  ریزو 
رد يا  هدرتسگ  تاحالصا  هب  تسد  زیربت  زکرم  رد  تسرد  نابایخ  کی  ثادحا  اب  شیپ  لاس  دنچ  هک  دوب  ناخ  هللادبع  لارنژ  نیمه 

فرح و هک  هتشذگ ، هتفه  رد  هاش  مهم  تامادقا  زا  رگید  یکی  .تشاذگ  اپ  ریز  ار  نیکلام  زا  يرایسب  قوقح  هتبلا  و  دز ، رهش  حطس 
رتفد سیئر  هاش و  دـمتعم  یـشنم  مظعاریبد ،)  ) یمارهب ناخ  هللا  جرف  ازریم  یناـهگان  يراـنکرب  تشاد ، یپ  رد  يداـیز  ياـه  ثیدـح 

یمارهب ياقآ  هب  یناوارف  دامتعا  هاش  هک  اجنآ  زا  .تشاد  هاش  ياه  تسایـس  رد  یکرابمان  ازـسب و  شقن  صخـش  نیا  .دوب  یهاشنهاش 
زا یکی  نینچمه  وا  .تشاد  ییاکیرمآ  یلام  ناراشتـسم  تأـیه  نتخاـس  راـبتعا  یب  رد  ییازـسب  شقن  وا  هک  دور  یم  ناـمگ  تشاد ،

ترـسم لاـیخ و  یتـحار  بجوم  هاـش  نیدـمتعم  عمج  زا  شجارخا  نم  رظن  هب  .دوـب  رواد  زوریف ؛ شاـترومیت ؛ ثلثم  ذوفناـب  ناـیماح 
راذگاو فارگلت ، تسپ و  ترازو  لیفک  کلملا ، هوکـش  هب  یمارهب  ياقآ  بصنم  هک  دنا  هدرک  مالعا  .تسا  هدوب  ناریا  ناهاوخریخ 
يدوزب هیلدـع ، ریزو  رواد ، ناـخ  ربکا  یلع  ازریم  و  هیلاـم ، ریزو  زوریف ، هدازهاـش  هک  تسا  هدـش  عیاـش  شیپ  يدـنچ  زا  .تسا  هدـش 
صخـش تایونم  زا  هلئـسم  نیا  منک  یم  نامگ  ما  هدرک  تفایرد  هک  يا  هنامرحم  تاعالطا  ساسا  رب  .درک  دـنهاوخ  كرت  ار  هنیباـک 

روضح ًاریخا  هک  نویناحور ، ضارتعا  ًامارتحا  .تسا  هدـنام  توکـسم  ًاتقوم  تسین ، صخـشم  زونه  هک  یلیالد  هب  انب  اـما  دـشاب ، هاـش 
لفاحم زا  يرایـسب  رد  زوریف  .تسا  هدوبن  ریثأت  یب  يراک  نینچ  ماـجنا  يارب  هاـش  دـصق  رب  دـنا ، هتـشاد  یـسایس  لـفاحم  رد  یگنررپ 
تقیقح نیا  رب  ار  مدرم  مشچ  هتـسناوتن  مه  وا  تواـکذ  شوه و  .دـنناد  یم  سیلگنا  لـماع  ار  وا  و  تسا ، روـفنم  نوـنظم و  یـسایس 

ًارهاظ لاح ، نیع  رد  .دوش  یم  کیدزن  هدننک  نارگن  هتفـشآ و  یتیعـضو  هب  تعرـس  اب  وا  يدصت  نارود  رد  هیلام  ترازو  هک  ددـنبب 
رواد  » هک مدینـش  یـصخش  زا  شیپ  اهتدم  .دـنک  داجیا  هیلدـع  رد  دز  یم  مد  نآ  زا  هک  ار  یمیظع  تاحالـصا  هدـشن  قفوم  مه  رواد 

یم جارخا  ار  وا  دـنراد  نویناحور  الاح  و  دـنادرگرب - ار  ناشرتشیب  دـش  روبجم  سپـس  درک - زاغآ  نویناـحور  جارخا  اـب  ار  شراـک 
هب رگید  هتفه  ود  ات  دنیوگ  یم  درک و  كرت  ناردنزام ، ناتـسا  شهاگداز ، دصق  هب  ار  نارهت  يراج  هام  زور  نیموس  رد  هاش  .دـننک »
یب رـضاح  لاح  رد  هک  شاترومیت ، .دـهد  خر  هنیباک  رد  يرییغت  وا  تشگزاب  زا  شیپ  ات  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  .ددرگ  یمنرب  نارهت 

قبط .دنک  یم  یهارمه  رفس  نیا  رد  ار  هاش  دراد ، ار  هنیباک  تسایر  ًالمع  دشاب  ءارزولا  سیئر  هکنآ 
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هللادبع لارنژ  هب  ار  هماع  دیاوف  ترازو  ینعی  دوخ ، مود  بصنم  هک  یلعف ، يارزولا  سیئر  تیادـه ، ناخ  یلق  يدـهم  ازریم  تاعیاش ،
بوصنم زیمت  یلاع  ناوید  تسایر  هب  رگید  راب  هنیباک  تسایر  زا  نتفر  رانک  زا  سپ  هک  دراد  رارـصا  هدرک ، راذگاو  بسامهطریما ] ]

هرابرد تاقیقحت  جیاتن  زا  ...دیآ  یم  نایم  هب  نخس  یتآ  هنیباک  یلامتحا  سیئر  ناونع  هب  کلامملا  یفوتسم  زا  یهاگهگ  زونه  .دوش 
، دشابن نادـنز  رد  رگا  ناخ  یـضترم  لارنژ  هک  تسادـیپ  ...تسا  هدـماین  تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا  زکرم  رکـشل  رد  سالتخا  ماهتا 

یـسایس عاضوا  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دـسیون یم  ربماون 1927  رد 12  پـیلیف   (1)« .تسا هیمظن  تبقارم  تحت  ًاـنئمطم 
ریزو هارمه  هب  هاش  .مدرک  فیـصوت  هجراـخ  ترازو  هب  دوخ  یلبق  شرازگ  رد  هک  دراد  ار  یفیلکتـالب  تیعـضو  ناـمه  زونه  روشک 

زگ و ردنب  اراتـسآ ، ياهرهـش  زا  وا  اه ، شرازگ  قبط  .درب  یم  رـس  هب  ناردـنزام  رد  نانچمه  یتکلمم  ياه  تیـصخش  ریاس  رابرد و 
هقطنم رد  نهآ  طخ  ثادحا  هژورپ  ترواجم  رد  ار  يدایز  رایـسب  كالما  هاش  هک  دور  یم  نامگ  .تسا  هدرک  ندید  رگید  ياهرهش 
رایـسب یتشاددای  رد  اـیناتیرب  ترافـس  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزـال  یلاـمجا  شرازگ  نیا  ناـیاپ  رد  ...تسا  هدرک  بحاـصت  ناردـنزام 

شیواعد هب  فاعم و  نارهت  رد  يرابجا  تماـقا  زا  هرمحم  خیـش  ( 1 : ) تسا هدرک  حرطم  ار  ریز  ياـضاقت  هس  ارزولا  سیئر  هب  يروـف 
ییاــضق تینوـصم  وـغل  يداهنــشیپ  حرط  ( 3  ) و دوــش ؛ هیوــست  ناریا  تــلود  زا  اــیناتیرب  هقوــعم  تاــبلاطم  ( 2 ( ؛ دوـش یگدیـسر 

(2)« .دوش حالصا  نویسالوتیپاک ] ]

هرمحم خیش  اب  طابترا  رد  ایناتیرب  تساوخرد 

هتخاس رشتنم  هدرک  میلست  ناریا  تلود  هب  ایناتیرب  هک  ار  یتشاددای  نارهت  پاچ  ياه  همانزور  : » دسیون یم  ربماون 1927  رد 25  نیرف 
هب یقح  هچ  اب  ایناتیرب  تلود  هک  ممهف  یمن  یلو  تسا ، كرد  لباق  ییامیپاوه  کناب و  یهدـب ، اب  طاـبترا  رد  اـهنآ  ياـضاقت  ...دـنا 

ناریا عابتا  زا  عقاو  رد  یلو  هدوب  ایناتیرب  هیامحلا  تحت  میدق  زا  دـنچ  ره  هک  یـصخش  تسا ، هدرک  هلخادـم  لعزخ  خیـش  زا  تیامح 
هام رد  خیـش  .دور  یم  شهارمه  هب  اج  همه  هاـش  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  هدوب و  هاـش  یـصخش  ینادـنز  مه  هتـشذگ  لاـس  ود  تسا و 

رد هاش  هارمه  هب  ربماتپس 

ربماون 1927. خروم 5  ، 891.00/1434 هرامش 480 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
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بسک اجنیا  رد  یناوارف  تیبوبحم  شا ، هناقفشم  راتفر  نینچمه  و  شک ، تمحز  رشق  هب  ناوارف  ياه  شـشخب  لذب و  اب  و  دوب ، زیربت 
اریز دندوبن ، هاش  یعقاو  یماح  تقوچیه  اه  یناجیابرذآ  .دشاب  رت  بوبحم  شدوخ  زا  هاش  ینادنز  زیربت  رد  هک  دور  یم  نامگ  .درک 

ندوب تلاصا  هشیر و  یب  .دـنناد  یم  راجاق  تخت  جات و  بصاغ  ار  وا  نابلط  تنطلـس  ناشنامرآ و  هب  نئاـخ  ار  وا  ناـهاوخ  هطورـشم 
هب لبطصا  رد   » دننک یم  اعدا  ّولغ  هب  هک  دندرک  یم  میظعت  یسک  لباقم  دیاب  ناشیا  ییامرف  فیرشت  ماگنه  هب  هک  یفارـشا  يارب  هاش 

...هک دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـهد یم  شرازگ  ایناتیرب  تشاددای  هرابرد  زین  نسمایلیو   (1)« .دوب دنیاشوخان  رایسب  هدمآ » ایند 
روکذـم تشاددای  هکنیا  اب  .تسا  هتخاس  حرطم  ار  ییاه  تساوخرد  ناریا  هنیباـک  سیئر  هب  باـطخ  یتشادداـی  رد  اـیناتیرب  تراـفس 

ياه هتساوخ  مولعم  رارق  زا  .تسا  هتخاس  هتفشآ  ار  ناریا  تسایس  هصرع  ًارهاظ  هدنامن و  هدیشوپ  یسک  رب  نآ  ياوتحم  هدشن ، رـشتنم 
دازآ هرمحم و  خیش  تابلاطم  هب  یگدیـسر  ( 2 ( ؛ دوب هداد  قوثو  تلود  هب  اـیناتیرب  هک  یماو  تخادرپزاـب  ( 1 : ) دـنرارق نیا  زا  ایناتیرب 

هب دورف  هزاـجا  ( 5 ( ؛ نیرحب ریازج  هراـبرد  ناریا  تلود  يواـعد  لیدـعت  ( 4 ( ؛ ناریا تلود  يوـس  زا  قارع  ییاسانـش  ( 3 ( ؛ وا ندرک 
زا تظافح  يارب  نویسالوتیپاک  قح  ياجب  تقوم  متسیس  کی  رارقتـسا  ( 6 ( ؛ ناریا بونج  ياه  هاگدورف  رد  دادـغب  یئبمب  ياهزاورپ 

(2) .« یم 1928 خیرات 10  رد  نویسالوتیپاک  نوناق  وغل  زا  سپ  ایناتیرب  عابتا 

نیا رد  يرتشیب  تاعالطا  دسیون  یم  واش  دنلواه  هب  ربماسد 1927  رد 22  ندـنل ، رد  اکیرمآ  راتخم  ریزو  نترتا ، ير  هک  يا  همان  رد 
تلود میلست  ربماون  هام  رد  ایناتیرب  راتخمریزو  هک  یتشاددای  هرابرد  ...هجراخ  ترازو  یفارگلت  تساوخرد  هب  فطع  : » میبای یم  هراب 
نارهت رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو  هکنیا  زا  اـهنآ  مدـش ، اـیوج  اـیناتیرب ]  ] هجراـخ ترازو  زا  ار  عوـضوم  هـک  یناـمز  تـسا ، هدرک  ناریا 
ترازو تاماقم  اب  وگتفگ  لالخ  رد  ...دـندرک  بجعت  راـهظا  دوب  هدرکن  يریگیپ  اـجنآ  رد  اـیناتیرب  راـتخمریزو  قیرط  زا  ار  عوضوم 

شومارف ار  نآ  هک  دنتـساوخ  نم  زا  وگتفگ  زا  سپ  دـش و  هراشا  نآ  هب  هتـساوخان  ًارهاظ  هک  مدـش  یعوضوم  هجوتم  ایناتیرب  هجراخ 
هک ییاجنآ  زا  نیاربانب ، .منکن  لقن  يرگید  ياج  هدرک و 

ربماون 1927. خروم 25  ، 891.00/1436 هرامش 52 ، نیرف ، شرازگ  - 1
ربماون 1927. خروم 28  ، 891.00/1437 هرامش 496 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 520 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_505_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_505_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:506

روشک نیا  زا  ناریا  تلود  هب  دوخ  تشادداـی  رد  اـیناتیرب  هک  منک  یم  ضرع  عـالطا  تهج  طـقف  دـسر ، یمن  رظن  هب  یمهم  عوضوم 
ات منک  صحفت  یلیخ  دوبن  مزال  و  هدرک ، تفایرد  ایناتیرب  هاشداپ  زا  رِـس  بقل  هک  یناریا ، عاـبتا  زا  یکی  هب  تبـسن  هک  تسا  هتـساوخ 
رِس بقل  اه  یـسیلگنا  زا  هک  خیـش ، هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  .دریگ  شیپ  رد  هنافـصنم  يراتفر  تسا ، هرمحم  خیـش  نامه  منادب 
رد ناتـسرامیب  ناونع  هب  ار  شترامع  هتـشاد و  اه  یـسیلگنا  اب  يا  هناتـسود  رایـسب  راتفر  لوا ] یناهج   ] گـنج لوط  رد  تسا ، هتفرگ 
نم نامگ  هب  هک  دش ، هبلاطم  خیش  زا  تایلام  ناونع  هب  یغلابم  یلعف  هاش  ندمآ  راک  يور  اب  .دوب  هداد  رارق  ییایناتیرب  ياهورین  رایتخا 

وا زا  تسنادـن  ناریا  نیناوق  زا  ینثتـسم  یناریاریغ و  يا  هعبت  ار  خیـش  تقوچیه  هکنیا  مغریلع  ایناتیرب  یلو  دوب ، وا  ندرک  دوباـن  يارب 
هکنیا اب  دنک و  یم  یگدنز  تختیاپ  رد  وا  نونک  ات  نامز  نآ  زا  دندناوخارف و  نارهت  هب  ار  خیـش  هک  دـش  نیا  هجیتن  و  درک ، تیامح 
نوریب هب  خیـش  زا  تیامح  ربخ  هچنانچ  دـنک  یم  ساسحا  ایناتیرب ]  ] هجراـخ ترازو  .تسا  رظن  تحت  شیب  مک و  اـما  تسین  ینادـنز 
بیسآ هدروآ و  مهارف  ار  خیش  تسد  زا  ناریا  تلود  یتیاضران  بابسا  ای  دزاس و  رت  میخو  وا  يارب  ار  عاضوا  تسا  نکمم  دنک  زرد 

زرد نوریب  هب  اهنآ  تاراهظا  هک  مداد  نانیمطا  یـسیلگنا  تاماقم  هب  نایاپ  رد  .دـنک  دراو  اه  یـسیلگنا  مّلـسم  تسود  نیا  هب  يرتشیب 
(1)« .دنشاب نارگن  هراب  نیا  رد  تسین  مزال  درک و  دهاوخن 

رباـنب : » دــهد یم  يرتـشیب  تاحیــضوت  سیلگنا  ناریا و  طــباور  هراــبرد  هیروــف 1928 ، خــیرات 21  هـب  دوــخ  شرازگ  رد  پـیلیف 
ار سیلگنا  ناریا و  طباور  روشک  نیا  تلود  شیپ  هام  ود  دودـح  رد  هک  منک  یم  نامگ  یناریا ، تاماقم  زا  نت  دـنچ  ياـهرظنراهظا 
هب هتـشذگ  ربماون  رد  اـیناتیرب  ترافـس  هک  دوب  یتشادداـی  دـمایپ  عاـضوا  نیا  هک  منک  یم  روصت  .تسا  هدرک  یم  یقلت  میخو  رایـسب 

ایناتیرب هک  یماو  تخادرپزاب  رد  ریخأت  هلمج  زا  دوب ، هدرک  تیاکش  لیاسم  یخرب  ندوب  فیلکتالب  زا  نآ  رد  و  میلست ، ارزولا  سیئر 
هب دورف  زوجم  ياطعا  هرمحم ، خیـش  تیعـضو  قارع ، نتخانـش  تیمـسر  هب  دوب ، هداد  رارق  ناریا  رایتخا  رد  گـنج  زا  سپ  هلـصافالب 

ربماسد هام  لیاوا  رد  تسا ، هدـش  شرازگ  ترازو  هب  مه  ًـالبق  هکناـنچ  .هریغ  ناریا و  ياـههاگدورف  رد  زیوریا  لاـیرپما  ياـهامیپاوه 
زور هب  زور  ود  نیا  نایم  طباور  هک  دوش  یم  روصت  نامز  نآ  زا  و  تفرگ ، ایناتیرب  ترافس  اب  ییاه  سامت  ناریا  تلود 

ربماسد 1927. خروم 22  ، 791.003/69 نترتا ، همان  - 1
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لثم الاح  مه  ایناتیرب  راتخمریزو  لاح ، نیع  رد  ...تسا  هدـش  هارمه  یهجوت  لباق  یـسایس  يایازم  اـب  اـیناتیرب  عفاـنم  رتزیمآ و  تدوم 
الاح اریز  دنز ، یم  شاترومیت  اب  ار  ایناتیرب  یلم  عفانم  هرابرد  شمهم  ياه  فرح  اه  ترافس  ریاس  ناملآ و  ترافس  رد  دوخ  ياتمه 

تربار رـس  تشگزاب  تیرت  ربماون 1928 ، رد 26   (1)« .تسا یلعف  تلود  رد  يژرنا  تردـق و  یلـصا  عبنم  شاترومیت  هک  دـناد  یم 
دش مریگتسد  روطنیا  راتخمریزو  تشگزاب  زا  شیپ  راپ  ياقآ  تاراهظا  زا  : » دنک یم  شرازگ  نارهت  هب  ار  ایناتیرب ، راتخمریزو  ویالک ،
زا ار  تصرف  قارع  ناریا و  طـباور  هب  طوـبرم  لـیاسم  یخرب  تادـهاعم و  زیوریا ، لاـیرپما  ییاوـه  طوـطخ  هلئـسم  حرط  يارب  وا  هک 
رد تیرت  .تسا  هدـشن  دوب  شراظتنا  رد  یکاـنلوه  تشونرـس  هک  خیـش  هب  يا  هراـشا  چـیه  شرازگ  نیا  رد   (2)« .داد دهاوخن  تسد 

: تسا ماـجنا  تسد  رد  یـسراد  یتـفن  زاـیتما  وغل  يارب  هک  دراد  یم  رب  هدرپ  یتامادـقا  زا  ربماسد 1928  و 9  خروم 7  ياـه  شرازگ 
هتکن نیا  هب  ار  هجراخ  ترازو  هجوت  ...منک  یم  لاسرا  ار  ربماون  رد 20  ارزولا  سیئر  نانخس  لماک  نتم  همجرت  تسویپ  هب  ًامارتحا  »

نابحاص  » هک دـنک  یم  يراودـیما  راهظا  هدـنیآ  زادـنا  مشچ  هراـبرد  شنانخـس  زا  ییاـه  شخب  رد  ارزولا  سیئر  هک  منک  یم  بلج 
تأرج هب  .تسا » یتازایتما  نینچ  دافم  حالصا  يرگنزاب و  تلود  لماک  يراکمه  بلج  يرورـض  طرـش  هک  دنتـسه  هجوتم  اهزایتما 

اب ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  زا  یتیاضران  رد  زین  تلود  هک  دهدب  نانیمطا  مدرم  هب  دراد  یعـس  نانخـس  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم 
ار هجراخ  ترازو  هجوت  : » دیازفا یم  وا   (3) (« .تسا يرگید  هلئسم  دوخ  ریخ  ای  تسه  روطنیا  ًاعقاو  ایآ  هکنیا  لاح   ) تسا هارمه  اهنآ 

نمـض رد  ...تسا  هدرک  بلج  دوـخ  هب  ار  ینوزفازور  هجوـت  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  روـما  هک  ...منک  یم  بلج  هتکن  نیا  هـب 
سیئر نسنیکلیو ، ياقآ  زا  مه  و  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش  لک  ریدم  سکج ، ياقآ  زا  مه  هک  دشاب  بلاج  ترازو  يارب  دیاش 

یم تروص  سور  لماوع  یلام  هناوتشپ  اب  دوش  یم  اهنآ  هب  اه  همانزور  رد  هک  يددعتم  تالمح  اهنآ  داقتعا  هب  هک  ما  هدینـش  کناب ،
راهظا ...ترافس  زا  یمـسرریغ  يرادید  رد  ًاریخا  سکج  ياقآ  .دنتـسین  ناریا  مدرم  یمومع  راکفا  یعقاو  ساکعنا  هجیتن ، رد  دریگ ،

هک تساهلاس  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرش  هک  ...تشاد 
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هک تشادـن  یبجعت   (1)« .دـنک بلج  رتدـمآراک  یمهاـفت  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناریا  تلود  يراـکمه  دـنک  یم  شـالت  هجیتن  نودـب 
.دشاب وپسلیم  يرانکرب  قاتشم  رایسب  ایناتیرب 

بوبحمریغ رایسب  یتلود 

رد یلعف  هنیباک  هک  دسر  یم  ربخ  فرط  ره  زا  : » دسیون یم  ربماسد 1927  رد 15  اکیرمآ ، ترافس  تقوم  رادراک  نسمایلیو ، دیوید 
عوقولا بیرق  هرابرد  يرتشیب  تاعیاش  زور  هب  زور  لیلد  نیمه  هب  و  درادن ، یتیبوبحم  چیه  سلجم  ناگدـنیامن  نینچمه  مدرم و  نایم 

رد یتلود  حیاول  زا  کی  چـیه  هتـشذگ  هتفه  دـنچ  رد  هک  تسا  نیا  رگنـشور  مهم و  هتکن  .دـتفا  یم  اهنابز  رـس  رب  نآ  طوقـس  ندوب 
ثلثم ياضعا  زا  یکی  و  هیلدع ، ریزو  رواد ، ًاریخا  .تسا  هدادـن  خر  هنیباک  رد  يرییغت  زونه  لاح ، نیا  اب  تسا ، هدرواین  يأر  سلجم 

هن رواد و  هب  دوخ  ضارتعا  نداد  ناشن  يارب  سلجم  يالکو  یلو  درک ؛ میلـست  سلجم  هب  تیروف  کی  دـیق  اب  ار  يا  هحیـال  تردـق ،
هـس ای  ود  قافتا  نیا  دوب ؛ هداتفا  باصندح  زا  هسلج  يریگ  يأر  ماگنه  هجیتن  رد  و  دندرک ، كرت  ار  سلجم  نحـص  هنایفخم  هحیال ،

: درک نایب  روطنیا  يراج  عاضوا  هرابرد  ار  شرظن  نم  اـب  وگتفگ  رد  یناریا  هتـسجرب  لاـجر  زا  یکی  ًاریخا ، .تسا  هدـش  رارکت  هبترم 
و دنک ؛ یم  رپ  ار  ناششوگ  توعد و  شخاک  هب  ار  سلجم  يالکو  هاش  دشاب ، يا  هحیال  بیوصت  ناهاوخ  ًاعقاو  تلود  هک  تقو  ره  »

نازابرـس دـندرک  یچیپرـس  تاروتـسد  يارجا  زا  سلجم  ناگدـنیامن  یتـقو  هک  تسا  هتفرن  ناـشدای  اـهنآ  .دوش  یم  بیوصت  هحیـال 
هدنخ کحضم و  شندناوخ  ینوناق  هطورشم و  درب و  یم  شیپ  باعرا  اب  ار  شراک  تموکح  نیا  .دندروآرد  هرصاحم  هب  ار  سلجم 

يراـج لاـس  زا  هاـم  هن  هکنیا  اـب  .تسا  هدـش  هئارا  سلجم  هب  یتکلمم  لاـس 1306  هجدوب  هحیـال  هتـشذگ ، هتفه  ود  یط  .تسا » راد 
ثعاب سردم  نحلادیدش  ینارنخس  .تسا  راکشآ  ًالماک  نآ  اب  ناگدنیامن  تفلاخم  هدیسرن و  بیوصت  هب  هجدوب  نیا  زونه  هتـشذگ 

هیروف 1928 خروم 21  شرازگ  رد  ار  عاـضوا  پیلیف   (2)« .دریگب سپ  رتشیب » یـسررب   » يارب ار  روکذم  هجدوب  هحیال  تلود  هک  دش 
ناریا رد  یسایس  یلک  عاضوا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » تسا هدرک  فیصوت  روطنیا  دوخ 

ربماسد 1928. خروم 9  ، 891.00/1459 هرامش 723 ، تیرت ، شرازگ  - 1
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راشقا مامت  هدرتسگ  یتیاضران  یلعف و  تلود  راکشآ  تیبوبحم  مدع  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدرکن  ینادنچ  رییغت  هتشذگ  هام  کی  یط 
چیه هب  هک  هدرک  مکاح  هعماج  رب  یفیلکتالب  بارطضا و  زا  ینیگنس  ياضف  دنتـسه ، هاش  تیامح  فنک  رد  هک  یناسک  زجب  هعماج ،
هدش لیدـبت  زومرم  يدرم  هب  شیپ  زا  شیب  ...هدـیزگ  تولخ  شا  یتنطلـس  ياه  خاک  رد  ًالومعم  هک  هاش  .تسین  هدـننکراودیما  هجو 

ار هنیباک  تساـیر  عقاو  رد  نونکا  دراد و  تسد  هب  ار  روشک  ییارجا  روما  ماـمت  ماـمز  راـبرد ، ریزو  شاـترومیت ، نیـسحلادبع  .تسا 
رد كدنا  یشقن  نتشاد  هب  هک  تسا  هداد  ناشن  یلعف ، يارزولا  سیئر  تیاده ، ياقآ  .دراد  هدهع  رب  دشاب  ارزولا  سییر  هکنیا  نودب 

رواد زوریف ، .تسا  یضار  دنک ، مهارف  شرایـسب  نادنواشیوخ  يارب  یبصنم  ماقم و  دناوتب  هک  ردقنیمه  و  دراد ، تیاضر  یتلود  روما 
يارب نانچمه  هماع ، دـیاوف  ریزو  ناخ ، هللادـبع  لارنژ  .دـنا  هدرک  ظـفح  ناـنچمه  تلود  رب  ار  دوخ  هطلـس  رت  غورف  مک  ناگراتـس  و 
هنیباک ارزو  ریاس  دـسر  یم  رظن  هب  .تسین  تسد  رد  یعالطا  چـیه  هراب  نیا  رد  هک  درب ، یم  رـس  هب  ناتـسدرک  رد  روما  یخرب  ماـجنا 
ًالمع حـیاول  بیوصت  رد  سلجم  .تسا  هاـش  یلـصا  هدـنیامن  هک  دنتـسه ، شاـترومیت  ياـه  تسایـس  يربـهر و  وریپ  عیطم و  ًـالماک 

اهنآ هب  تبسن  هاش  هک  دراد  دوجو  یحیاول  بیوصت  يارب  قاتشم  یتیرثکا  هشیمه  یلو  دهد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  يا  هدنزاس  لالقتسا 
هک تفگ  ناوتب  دیاش  و  دراد ، ار  یقرش  دادبتسا  يوب  گنر و  ًادیدش  ناریا  ینونک  تموکح  هکنیا ، هصالخ  .تسا  هدرک  هقالع  زاربا 

هتـشگزاب شیپ  نرق  کی  هب  تاهج  يرایـسب  زا  روشک  نیا  ناریا ، ياه  هیلام  ییاکیرمآ  لک  ریدـم  وپـسلیم ، رتکد  يرانکرب  ناـمز  زا 
؛ تسا هدادـن  تسد  زا  هناـخ  ترازو  نیا  هب  ار  شا  هقـالع  زونه  هاـش  .تسا  شترا  تموـکح  نیا  تردـق  یلـصا  لـماع  هتبلا ، .تسا 

لارنژ باصتنا  ...درادـن  یماظن  روما  رد  یـشقن  چـیه  دـشک و  یم  كدـی  ار  ریزو  ناونع  اهنت  گـنج ، ریزو  يراـیتخب ، دعـسا  رادرس 
لارنژ .تسا  هدـش  مالعا  تمـس  نیا  زا  ینابیـش  لارنژ  يرانکرب  برح و  ناکرا  لک  تسایر  هب  قثوم ) ریما   ) ناوجخن ِناـخ  دـمحا ] ]
لارنژ دـش ، رکذ  مهدزای  لصف  رد  هک  روطناـمه   (1)« .تسا هاش  تخـسرس  ناراداوه  زا  نارهت و  سانـشرس  ياـه  هرهچ  زا  ناوجخن 

سرام 1928، هام  ینایاپ  ياـهزور  رد  .داد  افعتـسا  دوخ  ماـقم  زا  هیروف 1928  رد 14  نیدالوپ  لنلک  مادـعا  هب  ضارتعا  رد  یناـبیش 
، تسا هدمآ  مهدزیس  لصف  رد  هکنانچ 
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هعیاش نیا  یگزات  هب  : » دسیون یم  پیلیف  لیروآ 1928 ، رد 7  .دز  کتک  ار  هدروخلاس  یناحور  کی  مق ، سدـقم  مرح  رد  ناخاضر 
ار زوریف  هدازهاش  نینچمه  ...داد  دهاوخ  ءافعتـسا  هنیباک  تسایر  زا  دوز  یلیخ  تیاده  ناخ  یلق  يدـهم  ازریم  هک  تسا  هتفرگ  توق 

راتخاس هک  تسین  نآ  ياـنعم  هب  قوف  تاـعیاش  زا  کـی  چـیه  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزـال  ...دـنناد  یم  یتآ  یلاـمتحا  يارزولا  سیئر 
دهاوخ یقاب  شرابرد  ریزو  هاـش و  لرتنک  تحت  ًـالمع  ناـنچمه  ناریا  .دـش  دـهاوخ  قیمع  لوحت  رییغت و  راـچد  تلود  لرتنک  یلعف 

(1)« .دنام

ناتسرل رد  لیروآ 1928 ، هام  لیاوا  رد  هماع ، دیاوف  ریزو  بسامهط ، ناخ  هللادـبع  لارنژ  ما ، هداد  حرـش  مهدراهچ  لصف  رد  هکنانچ 
ناـکرا لـک  قباـس  سیئر  ینابیـش ، هللا  بیبح  : » دـنک یم  یفرعم  ار  وا  نیـشناج  دوخ  یم 1928  مارگلت 4  رد  پیلیف  .دیـسر  لـتق  هب 

یم هراب  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  یم  خروم 6  یشرازگ  رد  وا   (2)« .دش بوصنم  هماع  دیاوف  ترازو  هب  يراج ، هام  موس  زور  برح ،
.تسا هدـش  لابقتـسا  ناخ  هللادـبع  لارنژ  ياج  هب  هماـع  دـئاوف  ترازو  هب  ینابیـش  ناـخ  هللا  بیبح  لارنژ  باـصتنا  زا  ًاـمومع  : » دـهد

مرتحم و رـسفا  نیا  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  هک  ار  یناسک  زا  يرایـسب  برح  ناکرا  لک  تسایر  زا  ینابیـش  لارنژ  یناـهگان  يافعتـسا 
روطنیا ار  یسایس  عاضوا  زین  پیلیف  .دوب » هتخاس  دیماان  نارگن و  تفرگ ، دهاوخ  رارق  هاش  بضغ  دروم  شیافعتـسا  هجیتن  رد  شوهاب 

اه و یناغارچ  ...دـش  رازگرب  لیروآ  مراهچ  تسیب و  رد  هتـشذگ  تاونـس  قبط  هاش  يراذـگجات  درگلاس  نشج  : » دـنک یم  شرازگ 
نیا اـب  ار  شـشرازگ  پیلیف  .دـش » یمن  هدـید  مدرم  رد  ناـجیه  روش و  زا  يرثا  درواـین و  دـجو  هب  ار  مدرم  نادـنچ  اـه  يزاـب  شتآ 

دوجو هب  هیلدـع ، ریزو  رواد ، هاش و  نایم  یمهافت  ءوس  هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  هعیاـش  نیا  هتـشذگ  هتفه  : » دـهد یم  همتاـخ  تـالمج 
، رواد هک  دوش  یم  روصت  یلو  تسین ، تسد  رد  هعیاش  نیا  دییأت  رد  يدهاوش  .دنامب  هناخ  رد  رواد  هک  تسا  هدـش  بجوم  هدـمآ و 

دهاوخن ترازو  دنسم  رب  يدایز  تدم  هم  مهد  زا  سپ  تسا ، هدوب  هدننک  سویأم  رایسب  هیلدع  رد  شیادص  رس و  رپ  تاحالـصا  هک 
خروم هرامـش 598  شرازگ  رخآ  فارگاراپ  رد  : » دنک یم  ادـیپ  همادا  نئوژ 1928  خیرات 2  هب  یـشرازگ  رد  ناتـساد  نیا   (3)« .دنام

هدرک هراشا  هیلدع ، ریزو  رواد ، هاش و  نیب  مهافتءوس  زورب  هعیاش  هب  هم ، مشش 

لیروآ 1928. خروم 7  ، 891.00/1444 هرامش 578 ، پیلیف ، شرازگ  - 1
یم 1928. خروم 4  ، 891.002/187 هرامش 45 ، پیلیف ، مارگلت  - 2
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نارذـگ يارب  هم  رد 23  هکنآ  زا  شیپ  اـیناتیرب  راـتخمریزو  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزـال  .تـسا  هدـشن  دـییأت  هجوـچیه  هـب  هـک  مدوـب ،
رثکا هدنب و  اما ]  ] .دمآ رانک  درک و  هلماعم  رواد  اب  دوش  یم  بوخ  یلیخ  تسا  هدیمهف  هک  تفگ  نم  هب  دورب  ناتـسلگنا  هب  تالیطعت 

نیا رد  هک  یمـسر  تفایـض  کـی  رد  شیپ  بش  دـنچ  : » دـیازفا یم  پیلیف  .میا » هتـشادن  يا  هبرجت  نینچ  مناراـکمه  قاـفتا  هب  بیرق 
...ینابیـش لارنژ  رظن  ...مدیـسرپ  هماع  دئاوف  ترازو  رد  شراک  تفرـشیپ  زا  مدرک و  تبحـص  ینابیـش  لارنژ  اب  دش ، رازگرب  ترافس 

هجوتم درادن ؛ نآ  زا  یتخانـش  چیه  هک  دنا  هدرک  راذگاو  وا  هب  ار  یتُسپ  تفگ  .دوب  هنانیبدـب  یلیخ  هناخترازو  نیا  رد  شراک  هرابرد 
اب عاضوا  لرتنک  رد  ار  وا  ناوت  اهحرط  نیا  هنیـشیپ  زا  وا  يربخ  یب  هدـش و  زاغآ  نارگید  تسد  هب  یمهم  ياه  هژورپ  هک  تسا  هدـش 
هک ییاه  نامرآ  ًارهاظ  و  تسا ، هدش  هدروخرس  رایسب  مدرک  ساسحا  درک ، شتیعقوم  زا  هک  یفیصوت  اب  .تسا  هتخاس  هجاوم  لکشم 
هب موکحم  ًاـتلاجع ، لـقاال  دنتـشاد ، رظن  رد  دوـخ  يارب  ناریا  یقرت  حالـصا و  يارب  گرزب  گـنج  زا  سپ  لاـس  دـنچ  نیریاـس  وا و 

(1)« .تسا تسکش 

متفه سلجم  راک  زاغآ  تاباختنا و 

: دسیون یم  تاباختنا  هرابرد  نئوژ 1928 ، خروم 2  یشرازگ  رد  پیلیف 

يارب تلود  راکشآ  ًالماک  شالت  هتشذگ  زور  هد  رد  روشک  یسایس  عاضوا  رد  هجوت  لباق  هتکن  اهنت  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هتفه ود  ای  کی  ات  ًالامتحا  دـش و  زاغآ  نارهت  رد  یم  هام  مود  تسیب و  رد  تاباختنا  نیا  .تسا  هدوب  سلجم  تاـباختنا  جـیاتن  لرتنک 

زا دـننک  یم  شـالت  هدـش و  هیهت  تلود  دـییأت  دروم  ياـهدزمان  زا  یتسرهف  نیا  زا  شیپ  هک  دـنیوگ  یم  .تشاد  دـهاوخ  همادا  رگید 
اینریپ ناردارب  مان  هک  داد  ربخ  اه  همانزور  زا  یکی  دعب  هتفه  کی  .دوش  يریگولج  دنتـسین  تلود  دییأت  دروم  هک  ییاهدزمان  باختنا 
هتفرگ رارق  هدـنیآ  سلجم  يارب  تلود  دـییات  دروم  ياـهدزمان  تسرهف  رد  زین  سلجم ) یلعف  سیئر  کـلملا  نمتؤم  هلودلاریـشم و  )

رد تکرـش  هب  یلیاـمت  هک  دـنا  هتفگ  اـهنآ  هدرک و  تاـقالم  ناـیاقآ  نیا  اـب  زین  رگید  هماـنزور  کـی  ریدـم  اـه ، شرازگ  قبط  .تسا 
نومضم نیمه  هب  يربخ  هک  تسا  هدش  شرازگ  نینچمه  .دنرادن  تاباختنا 

نئوژ 1928. خروم 2  ، 891.00/1447 هرامش 605 ، پیلیف ، شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 526 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_511_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:512

هاش و ًالامتحا  .تسا  هدش  فذح  همانزور  هحفص  زا  پاچ  زا  شیپ  روسناس و  هیمظن  طسوت  دوش  رـشتنم  همانزور  نآ  رد  دوب  رارق  هک 
ياضعا زا  کلامملا  یفوتسم  کلملا و  نمتؤم  هلودلاریشم ، نوچ  یمارتحا  دروم  بلق و  شوخ  دارفا  هک  دنقاتشم  رایـسب  وا  نارواشم 

نیرت دنمتردق  عفن  هب  هشیمه  یتلایا  تاباختنا  هک  تسا  هدوبن  یکـش  چـیه  مه  هتـشذگ  رد  لاح ، ره  هب  .دنـشاب  سلجم  يدـعب  هرود 
ًالومعم هجیتن  رد  و  تسا ، هدوب  رتدودـحم  رایـسب  نآ  هموح  نارهت و  رد  هیور  نیا  .تسا  هدـش  یم  يراکتـسد  تقو  یـسایس  تردـق 

هب تسد  ًانلع  مدرم  ءارآ  بلج  يارب  دـندازآ  اهدزمان  .دـنا  هتفای  هار  سلجم  هب  مدرم  يأر  اب  لقتـسم  ياهدزمان  زا  یلوبق  لباق  دادـعت 
یهورگ رتشیب  يراودیما  بجوم  گنج  زا  سپ  ياهلاس  رد  یتیعضو  نینچ  و  رخآ ، یلا  دننک و  ینارنخـس  دننزب ، یتاباختنا  تازرابم 

، یغورف ياقآ  قدصم ، رتکد  هداز ، یقت  ياقآ  هب  ناوت  یم  اهنآ  نایم  زا  هک  دوب  هدش  هاوخ  یقرت  تسرپ و  نطو  شیب  مک و  لاجر  زا 
نآ رد  هک  دارفا ، نیا  زا  يدادعت  تسشن ، تخت  رب  یلعف  هاش  هک  یتقو  .درک  هراشا  هریغ  ءالع و  ياقآ  ینابیـش ، لارنژ  اینریپ ، ناردارب 

اب دعب ، هب  نامز  نآ  زا  .دندرک  تفلاخم  نآ  اب  هتسناد و  یـساسا  نوناق  فالخ  ار  راک  نیا  دندوب ، یلم  ياروش  سلجم  هدنیامن  نامز 
، شیپ لاس  ود  .دنا  هدوبن  گنهامه  وا  ياه  شور  ای  اه  تسایـس  اب  ًالماک  هاگچیه  دـندرک ، مالعا  هاش  زا  ار  دوخ  تیعبت  ًاتیاهن  هکنیا 

نیمه هجیتن  رد  .دننک  یم  تیلاعف  لقتـسم  ياهدزمان  نیا  هیلع  تدش  هب  یتلود  لماوع  هک  دـش  مولعم  نارهت ، تاباختنا  یلبق  رود  رد 
ریاس قدـصم و  رتکد  هداز ، یقت  ياقآ  ددـجم  باختنا  هب  مدرم  هقالع  مغریلع  .درواین  يأر  تاباختنا  نآ  رد  ءالع  ياقآ  اـه  تلاـخد 

ینامهیم رد  .داد  دـنهاوخ  تسد  زا  سلجم  رد  ار  دوخ  یـسرک  يراج  تاباختنا  رد  اهدزمان  نیا  يوق  لامتحا  هب  لقتـسم ، ياهدزمان 
رگید يوـس  زا  هیمظن  سیئر  شاـترومیت و  وـس و  کـی  زا  قدـصم  رتـکد  ناـیم  یغاد  ثحب  هدـنب ، رـسمه  یناـبزیم  هب  هتـشذگ  هتفه 

اهدزمان زا  يدادعت  هیلع  اراکـشآ  هیمظن  سیئر  هراشا  اب  سیلپ  نارومام  هک  دراد  تیاکـش  قدصم  رتکد  هک  مدـش  هجوتم  .تفرگرد 
رد یـسایس  تارظانم  یمومع و  ینارنخـس  هنوگره  هیمظن  نارومأم  هک  تسا  هدش  شرازگ  نینچمه  .دـننک  یم  تلاخد  تاباختنا  رد 
هک دنوش  باختنا  یناگدنیامن  دنتسه  ممصم  شاترومیت  هاش و  هک  تسادیپ  ًالماک  تاحیـضوت  نیا  زا  .دنا  هدرک  عونمم  ار  ماع  ءالم 

زا زاسرسدرد  داقتنا  نودب  ات  دنشاب ، رادربنامرف  عیطم و  ًالماک 
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(1) .دنک لمع  تلود  یحیولت  ياه  هیصوت  هب  میتسه ، شدهاش  یلعف  سلجم  رد  يدودح  ات  هکنانچ  تلود ، ياه  تسایس 

نایرج رد  ناجیابرذآ  رد  سلجم  تاـباختنا  : » دـسیون یم  ناـجیابرذآ  تاـباختنا  هراـبرد  نـئوژ 1928  خروـم 7  یـشرازگ  رد  نیرف 
ءارآ يروآ  عمج  يارب  لحم  کی  طقف  ناتـسا  نیا  ياهرهـش  زا  کی  ره  رد  و  تشاد ، دـهاوخ  همادا  نئوژ  ات 21  يریگ  يأر  تسا ؛

ناگدـنیامن زا  ناـشرتشیب  هک  تسا ، هداتـسرف  ناتـسا  نیا  هب  ار  شرظندروم  ياـهدزمان  زا  یتسرهف  يزکرم  تلود  .تسا  هدـش  نییعت 
لقتـسم ياهدیدناک  هب  نداد  يأر  يارب  مدرم  قیوشت  رد  یـضاران  نویناحور  يادص  رـس و  یب  شالت  مغریلع  .دنتـسه  سلجم  یلعف 

یم لاسرا  ار  يدیدج  رابخا  نیرف  نئوژ 1928 ، رد 29   (2)« ...دوش زوریپ  تاباختنا  نیا  رد  روکذم  تسرهف  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ 
رتشیب جیاتن  هک  دور  یم  نامگ  یلو  تسا ، هدشن  مالعا  زونه  جیاتن  .دیسر  نایاپ  هب  نئوژ  رد 21  سلجم  تاباختنا  يریگ  يأر  : » دنک

زا اتـسور  نیدـنچ  مدرم  .دـنا  هدادـن  ناشن  تلود ] اب   ] يراکـشآ تفلاخم  چـیه  لاـحب  اـت  هک  دـشاب  سلجم  یلعف  ناگدـنیامن  عفن  هب 
ءارآ قودنـص  زا  تلود  تساوخ  اب  فلاخم  ییأر  هک  تسا  دـیعب  یلو  دـنا ؛ هدرک  تیاکـش  يریگ  يأر  رد  شترا  هیمظن و  تلاـخد 
ریخا تاـباختنا  زا  هژیو  هـب  تـسا ، یـضاران  یلو  مارآ  زیربـت  : » میناوـخ یم  تسوـگآ  خـیرات 14  هـب  یـشرازگ  رد   (3)« .دیایب نوریب 
دیعب هتبلا  .دراد  تیمومع  میژر  زا  راجزنا  و  دـنا ، هدرک  يراکتـسد  ار  تاباختنا  جـیاتن  هنامرـشیب  يا  هدـع  دوش  یم  اعدا  هک  سلجم ،

هک تسین  اهالم  زجب  یسک  درادن و  یتیلاعف  رگید  ًارهاظ  تارکومد  هب  موسوم  بزح  .دماجنایب  یتکرح  هب  اه  تفلاخم  نیا  هک  تسا 
طلست هاش  هک  ینامز  ات  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  .دنک  یهدنامزاس  ار  اهنآ  دریگب و  هدهع  رب  ار  یضاران  رـصانع  يربهر  نایم  نیا  رد 
جیاـتن زا  يـالوج 1928  خـیرات 14  هب  یـشرازگ  رد  پـیلیف   (4)« .دـبای یم  هـمادا  شمارآ  نـیا  دـنک  ظـفح  شترا  رب  ار  دوـخ  یلعف 

دروم ناگدـنیامن  طقف  مدوب  هدرک  ینیب  شیپ  یـسایس  عاضوا  هب  عجار  ما  یلبق  شرازگ  رد  هکنانچ  : » دـهد یم  ربخ  نارهت  تاـباختنا 
لاونم نیمه  هب  روشک  رسارس  رد  تاباختنا  هجیتن  .دنا  هتفای  هار  متفه  سلجم  هب  تلود  دییأت 
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ترازو يارب  عوضوم  یلاـمتحا  تیمها  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدـشن  مـالعا  اـه  ناتـسا  ماـمت  رد  ءارآ  هجیتـن  زونه  دـنچ  ره  تسا ، هدوـب 
یم لاسرا  تسویپ  هب  دـش ، رـشتنم  ناریا  همانزور  رد  يراج  هام  مود  زور  رد  هک  ار  نارهت  بختنم  ناگدـنیامن  مان  ًاـمارتحا  هجراـخ ،

یکاح جیاتن  نیا  .دش  دهاوخ  هئارا  هدش  مالعا  نئوژ  ات 24  ناش  یماسا  هک  اه  ناتسا  ریاس  ناگدنیامن  مان  زا  یتسرهف  نینچمه  .منک 
زاغآ ار  دوخ  راک  تسوگآ  هاـم  رخاوا  رد  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  متفه ، سلجم  تاـباختنا  رب  تلود  دـیدرت  نودـب  هک  تسا  نآ  زا 

دنتـسه نارهت  یلعف  ناگدنیامن  نیرت  تسود  نطو  نیرت و  سانـشرس  زا  قدصم ، رتکد  هداز و  یقت  .تسا  هتـشاد  لماک  طلـست  دنک ،
.دندرواین يأر  تاباختنا  زا  هرود  نیا  رد  تلود  ياه  تلاخد  لیلد  هب  هک 

تفلاخم لیلد  هب  سردـم   ) دـنداد تسد  زا  ار  نارهت  یگدـنیامن  یـسرک  زین  تایب  خیـش  یجاح  یناـهبهب و  ارعـشلا ، کـلم  سردـم ،
راکفا نداد  رارق  ریثأت  تحت  روظنم  هب  تلود  هک  تسا  راکشآ  ًالماک  داد .) تسد  زا  ار  شا  یـسرک  تلود  اب  شراکـشآ  هناروسج و 

دراد نآ  زا  تیاکح  ررکم  ياه  شرازگ  ...تسا  هدروآ  مهارف  ار  اینریپ  ناردارب  کلامملا و  یفوتسم  ددجم  باختنا  بابسا  یمومع 
دادعت .داد  دهاوخ  فارصنا  سلجم  یسرک  شریذپ  زا  تیاهن  رد  زین  یفوتسم  دنا و  هتفریذپن  ار  یگدنیامن  یسرک  اینریپ  ناردارب  هک 

.تسا هدش  شرازگ  رفن  هاجنپ  ات  لهچ  زا  دنا  هداد  تسد  زا  سلجم  رد  ار  دوخ  یسرک  اه  ناتسا  ریاس  رد  هک  یناگدنیامن 

(1)« .دنا هتفاین  هار  سلجم  هب  هک  دنتسه  یناسک  هلمج  زا  یقرتم  لقتسم و  صاخـشا  ای  راگزاسان و  یناحور  رـصانع  تلود ، نافلاخم 
عاضوا تاباختنا و  اب  طابترا  رد  يالوج 1928  خروم 14  هرامـش 640  شرازگ  هب  فطع  : » دسیون یم  يالوج 1928  رد 25  پیلیف 

یفوتـسم و  هلودلاریـشم ) کلملا و  نمتؤم  بیترت  هب   ) اینریپ نسح  نیـسح و  نایاقآ  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  روشک ، یـسایس 
« .دـنا هدرک  فارـصنا  مالعا  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  تلود  تیامح  اب  هک  متفه ، سلجم  رد  دوخ  یـسرک  شریذـپ  زا  ًامـسر  کلامملا 

یـسایس کیتاملپید و  لفاحم  مامت  رب  یلومعمریغ  یگ  هرمزور  شمارآ و  اپورا ، هب  شاترومیت  تمیزع  لاـبند  هب  : » دـیازفا یم  پیلیف 
تیصخش يازسب  ریثأت  زا  تیاکح  هلئسم  نیا  .تسا  هدش  امرفمکح 
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هنیباک يارزو  رابرد ، ریزو  بایغ  رد  هک  دـنا  هدرک  مالعا  یگداس  اب  مه  تاعوبطم  .دراد  یلعف  تلود  لمع  راـکتبا  درکلمع و  رد  وا 
یلفحم رد  کلامملا  یفوتـسم  یتلود ، دـض  عبانم  هتفگ  رباـنب  درک ...! دـنهاوخ  یگدیـسر  هطوبرم  ياـه  هناـخترازو  روما  هب  ًاـصخش 

(1)« .داد دهاوخ  خر  تلود  رد  یساسا  يرییغت  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  راهظا  یصوصخ 

سلجم دش  هتفرگ  میمـصت  ناهگان  ارچ  هکنیا  دروم  رد  : » دـهد یم  ربخ  سلجم  حاتتفا  زا  ربتکا 1928  خروم 18  یشرازگ  رد  تیرت 
.تسا هدشن  هئارا  یصخشم  حیضوت  دنک  زاغآ  ربتکا  مجنپ  رد  ار  دوخ  راک 

ناگدـنیامن زا  سلجم  حاتتفا  زا  لبق  زور  هس  طقف  .تسا  هدوب  ناریا  هب  شاترومیت  تشگزاب  زا  دـعب  بسانم  تصرف  نیلوا  نیا  دـیاش 
زا سپ  رابرد  ریزو  .دـش  رازگرب  یندوتـس  یتناتم  تعرـس و  اب  هیحاتتفا  مسارم  .دـمآ  لمع  هب  توعد  یجراـخ  لاـجر  کـیتاملپید و 

هدرک و یفرعم  هجراـخ  ترازو  تاـماقم  هب  ار  اـهنآ  سلجم  ناـمتخاس  يدورو  ياـه  هـلپ  يور  رب  یجراـخ  ناگدـنیامن  زا  لابقتـسا 
دش سلجم  دراو  حبص  تعاس 9  سأر  ًاقیقد  هاش  .دندرک  یم  ییامنهار  کیتاملپید  ناگدنیامن  نلاس  هب  ار  اهنآ  زین  روکذـم  تاماقم 
رد ...درک  مالعا  ار  متفه  سلجم  راک  زاـغآ  ًامـسر  تعاس 9:30  رد  مامت  یـسانش  تقو  اـب  دوب  هدـش  نییعت  شیپ  زا  هک  روطناـمه  و 

همتاخ زین  مسارم  دـمآ  رانک  نوبیرت  تشپ  زا  ترـضحیلعا  هکنیا  زا  سپ  هلـصافالب  و  دـندز ، فک  یمارآ  هب  راـضح  هاـش  قطن  ناـیاپ 
ناگدننک تکرش  کیتاملپید و  ناگدنیامن  هناتخبشوخ  هک  درک  راد  هشدخ  ار  مسارم  نیا  تناتم  شمارآ و  قافتا  کی  اهنت  ...تفای 

زا یکی  رد  دوخ  خاک  تمـس  هب  تکرح  سلجم و  ناـمتخاس  زا  ندـش  جراـخ  زا  سپ  هاـش  .دـندنام  مورحم  نآ  ندـید  زا  یجراـخ 
مالـس وا  هب  هک  ار  یلاس  نس و  مک  ناوج  دش و  هدایپ  شلیبموتا  زا  تشادـن  سلجم  اب  ینادـنچ  هلـصاف  هک  رهـش  یلـصا  ياه  نابایخ 

نآ ندز  کـتک  يارجاـم  هک  دـش  مولعم  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دوب ، لکـشم  شرواـب  ادـتبا  رد  .تفرگ  دـگل  تشم و  ریز  دوـب  هدادـن 
هک تسا  دـیعب  نیارباـنب  درادـن ، یگزاـت  ناریا  مدرم  يارب  یتاـقافتا  نـینچ  .تـسا  هتـشاد  تحـص  شیب  مـک و  نآ  لـیلد  کـناوج و 

(2)« .دشاب هتخیگنارب  یشنکاو 
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نافوط زا  لبق  شمارآ 

هیلع دوخ  گنج  يولهپ  میژر  لاس 1928 ، زییاپ  رد  متفه ، سلجم  حاتتفا  زا  سپ  یکدنا  ما ، هداد  حیضوت  مهدزیس  لصف  رد  هکنانچ 
شروش هب  رـس  فلتخم  قطاـنم  رد  روـشک  ریاـشع  لاس 1929 ، ناتـسبات  رد  دادـیور ، نیا  لاـبند  هب  .درک  زاـغآ  ار  هعیـش  نویناـحور 

رد 14 پیلیف  .دوب  مارآ  ًاتبـسن  روشک  عاضوا  نافوط ، زاغآ  زا  شیپ  ياه  هام  رد  .مزادرپ  یم  نآ  هب  مهدراهچ  لصف  رد  هک  دنتـشادرب 
لماک هطلـس  نانچمه  هیمظن  شترا و  زا  نتـسج  هرهب  اب  تلود  روشک ، مدرم  هدرتسگ  یتیاضران  مغریلع  : » دـسیون یم  يالوج 1928 

دوخ ياج  رد  دنا و  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  اه  یناریا  صاخ  هویـش  هب  مه  نیفلاخم  نادـقتنم و  هدرک و  ظفح  عاضوا  رب  ار  دوخ 
هتخادرپ يرهش  روما  هعـسوت  هب  هدش و  رهاظ  يژرنارپ  تلود  تیعمجرپ ، قطانم  ریاس  نارهت و  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنا  هتـسشن 

یقلت يرهش  ياه  لآ  هدیا  هافر و  دوجو  هناشن  ار  اهنآ  نارظان  تسا  نکمم  تسا ، هناراک  فارسا  ًاساسا  یحطس و  دنچره  هک  تسا ،
هداج تسا ، تخاس  تسد  رد  يدایز  ياه  نامتخاس  دنا ، هدرک  ضیرعت  ار  رهش  رسارس  ياه  نابایخ  نارهت ، رد  لاثم  ناونع  هب  .دننک 

رابکی پیلیف  تسوگآ 1928 ، رد 30   (1)« .رخآ یلا  تسا و  هدش  هفاضا  رهـش  کیفارت  هب  يدیدج  ياه  لیبموتا  دـنا ، هتفای  دوبهب  اه 
: دنک یم  شرازگ  ار  ناریا  یسایس  عاضوا  رگید 

نآ زراب  یگژیو  هتـشذگ  هام  کی  یط  هک  دراد  ار  يدـکار  تیعـضو  نامه  روشک  یـسایس  عاضوا  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
دوش یم  دراو  الاب  زا  هک  يدایز  راشف  دـنچ  ره  دوش ، یم  رتشیب  زور  هب  زور  هتفاـین  زورب  زونه  هک  تلود  تیبوبحم  مدـع  .تسا  هدوب 

يداصتقا و ياه  تیلاعف  دـهاش  تختیاـپ  ياـج  همه  رگید ، ییوس  زا  ...دـنک  یم  ناـهنپ  رگن  یحطـس  نارظاـن  دـید  زا  ار  ترفن  نیا 
لیمکت هب  ور  ياه  هژورپ  .دوش  یم  تختیاپ  يراجت  لفاحم  ینیب  شوخ  ثعاـب  کـش  نودـب  هک  تسا ، يرهـش  ياـهزاس  تخاـس و 

دقع زا  تاعوبطم  ریاس  اـه و  هماـنزور  .تسا  هدرک  داـجیا  رهـش  رد  یقرت  تفرـشیپ و  زا  ییاـضف  دـیدج ، ياـه  حرط  هیارا  يرهش و 
ییایلاتیا و  اه ، یناملآ  اه ، يوسنارف  اه ، یکرامناد  اه ، یکیژلب  ًارهاظ  دـنهد ؛ یم  ربخ  ییاپورا  ياه  تکرـش  اب  فلتخم  ياهدادرارق 

تسا نآ  زا  یکاح  تاعیاش  .دنا  هدش  هلماعم  دراو  ناریا  تلود  اب  یگمه  اه 
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هک تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  لاثم ، ناونع  هب  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  تارکاذـم  رثکا  يانبم  صاخـشا  هب  تناسروپ  ایادـه و  هدـعو  هک 
لذب و بیترت  نیمه  هب  ناموت  رازه  هاجنپ  دودح  يزیچ  هتشذگ  لاس  کی  یط  ناملآ  نهآ  هار  ياه  تکرـش  ياکیدنـس  ناگدنیامن 

هدرک لابقتـسا  شاترومیت  زا  یمرگ  هب  ییاپورا  مهم  ياه  تختیاپ  ریاس  ندنل و  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  رد  ...دنا  هدرک  شـشخب 
يارب ییاهدادرارق  دقع  لوغـشم  هتـشاد و  هریغ  هنیباک و  ياسؤر  اب  یمهم  تارکاذم  رفـس  نیا  رد  شاترومیت  هک  دـنیوگ  یم  و  دـنا ،

رظن بونج  ياههاگدورف  رـس  رب  ناریا  قفاوت  لیلد  هب  ناتـسلگنا  تلود  هک  دـنیوگ  یم  .رخآ  یلا  تسا و  هعفنملا  هماـع  ياـه  ژورپ ه 
هک منک  یم  نامگ  ایناتیرب ، راتخم  ریزو  هتشذگ  لاس  یقافتا  تاراهظا  هب  هجوت  اب  ...تسا  هدرک  ادیپ  ناریا  هب  تبسن  يدعاسم  رایـسب 

هاشداپ راختفا  هب  هک  ییاه  ینامهیم  زا  یکی  رد  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  اپورا  هب  هاش  رفـس  يارب  يا  همانرب  دـیاش 
هک دیـسرپ  وا  زا  مجرتم  کمک  هب  دوب ، هتـسشن  ناریا ]  ] هاش رانک  هک  پیلیف  مناخ  دوب ، هدش  رازگرب  هتـشذگ  نئوژ  هام  رد  ناتـسناغفا 

رانک هک  شاترومیت  .دش  دهاوخ  اپورا  مزاع  هدنیآ  لاس  ًالامتحا  هک  تفگ  خـساپ  رد  وا  دـننک ؟ رفـس  اپورا  هب  دـنرادن  دـصق  هاش  ایآ 
! دورب يرفس  نینچ  هب  هاش  دنک  یمن  نامگ  هک  تفگ  وا  شوگ  رد  دوب  هتسشن  هدنب  رسمه 

و درک ، ندـید  تشر  زا  هرظتنمریغ  يرفـس  رد  هاش  شیپ  هتفه  دـنچ  : » دـنک یم  شرازگ  نینچ  هاـش  رفـس  نیرت  هزاـت  دروم  رد  پیلیف 
یلو .تشگزاب  نارهت  هب  هزور  دنچ  یتماقا  زا  سپ  دوش ، مالعا  شرفس  يارب  لامش  رکشل  هب  یشکرس  زجب  یصاخ  لیلد  هکنیا  نودب 

هاش تسایس  زا  یـشخب  ( 1 : ) هک رارق  نیا  زا  تسا ، هتـشاد  هدـمع  لیلد  ود  تشر  هب  هاش  رفـس  هک  دـنرواب  نیا  رب  هاـگآ  عباـنم  یخرب 
تیاهن اـت  دراد  یماو  ار  اـهنآ  بیترت  نیدـب  دـنک و  یم  دـیدزاب  تلود  شترا و  فلتخم  ياـه  شخب  زا  هرظتنمریغ  روط  هب  هک  تسا 
هدنامرف فرط  زا  مهس »  » تخادرپ هب  ندیـشخب  تعرـس  روظنم  هب  ( 2  ) و دـندنبب ؛ راک  هب  ناشفیاظو  ماجنا  رد  ار  دوخ  شـالت  یعس و 

هناخزابرس زا  دیدزاب  ماگنه  هب  وا  یهارمه  ای  هاش و  زا  رکشل  هدنامرف  لابقتسا  زا  یفرح  اه  همانزور  هک  اجنآ  زا  .هقطنم  نیا  رد  نوشق 
مامت نارگ  شیارب  هناکولم  رادـید  دـشاب  روطنیا  رگا  دـشاب و  هدـش  ریگلفاغ  اهنآ  هدـنامرف  هک  دور  یم  نامگ  دـنا ، هدزن  تشر  ياـه 

يراذگاو دروم  رد  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  : » دهد یم  ربخ  زوریف  يارب  عوقولا  بیرق  رـسدرد  زا  يدهاوش  هئارا  اب  پیلیف  .دش » دهاوخ 
دوجو هب  ییاه  مهافتءوس  میس  یب  تاسیسأت  دادرارق 
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قیوعت هب  تعاس  راهچ  تسیب و  ییاهن  يریگ  میمصت  اما  دوب ، نیریاس  زا  رتهب  اه  يوسنارف  داهنشیپ  اه ، شرازگ  نیاربانب  .تسا  هدمآ 
، عوضوم نیا  هرابرد  تلود  تأیه  هسلج  رد  هکنیا  و  دش ؛ تفایرد  اه  ناملآ  زا  يرتهب  داهنـشیپ  هلـصاف ، نیا  رد  هک  دنیوگ  یم  .داتفا 

زوریف دوب ؛ رت  نییاپ  مه  یلبق  داهنـشیپ  زا  هک  دروآ  نوریب  اه  ناـملآ  فرط  زا  يرگید  تمیق  داهنـشیپ  دوخ  بیج  زا  زوریف  هدازهاـش 
نیا تلود  هنیباک  هجیتن  رد  درک و  ضارتعا  ًادیدش  يوسنارف  تکرش  هدنیامن  ًارهاظ  .تسا  هدوب  هدیدن  ار  داهنشیپ  نیا  هک  دش  یعدم 

راذگاو يوسنارف  تکرش  هب  دادرارق  نیا  هک  دور  یم  نامگ  .هیلام  ریزو  کمک  نودب  هتبلا  درک ؛ دهاوخ  یسررب  رگید  راب  ار  هلئـسم 
لاربیل تسرپ و  نطو  رـصانع  و  تسا ؛ ریخا  تاباختنا  هب  فوطعم  رتشیب  مدرم  یتیاضران  اهزور ، نیا  : » دـیازفا یم  ناـیاپ  رد  وا  .دوش »
ترفن مشخ و  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  یلو  .دنناد  یمن  ییاوسر  کی  زا  رتمک  يزیچ  ار  تاباختنا  رب  تلود  زیمآ  مکحت  لرتنک 

تارهاظت و هنوگ  ره  لباقم  رد  تلود  دیدش  عضوم  .رـضاح  لاح  رد  لقادـح ، دـشاب ؛ هتـشاد  هارمه  هب  ینوریب  جـیاتن  راثآ و  ینورد 
ربارب رد  يرثؤم  رایـسب  عنام  شترا  هیمظن و  نارومأم  هبناج  همه  روضح  تاعوبطم و  لماک  لرتنک  و  لقتـسم ، یـسایس  ياـه  تیلاـعف 

(1)« .دنتسه وسرت  یسایس  ظاحل  زا  یسایس و  شنیب  دقاف  هک  هدروآ  دوجو  هب  یمدرم 

نامرهق کی   » دـننامه : » دـنک یم  شرازگ  ار  زوریف  يدـعب  ياهرـسدرد  اپورا و  زا  شاترومیت  تشگزاـب  تیرت  ربتکا 1928 ، رد 18 
ناونع هاـش  هک  دوب  یتقو  لابقتـسا  جوا  ...دوب و  روطنیمه  مه  تهج  ره  زا  ًاـعقاو  هک  ارچ  دـش ، لابقتـسا  شاـترومیت  ياـقآ  زا  حـتاف »

لباق رابتعا  دسر  یم  رظن  هب  ...دنتسه  نآ  هب  رختفم  سلجم  سیئر  ارزولا و  سیئر  طقف  هک  درب ، راک  هب  وا  يارب  ار  فرشا » ترضح  »
ًاتبـسن یعبنم  ياه  هتفگ  ربانب  ...تسا  هتفای  شیازفا  تعرـس  هب  دوب  بیاغ  هک  یتدـم  لالخ  رد  روشک  زا  شجورخ  نامز  رد  وا  هجوت 

هک دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  یفلتخم  ياه  ناتساد  .دش  هجاوم  ساسح  رایسب  یلکـشم  اب  تشگزاب  ضحم  هب  شاترومیت  ياقآ  قثوم ،
رـسپ دـنتفرگ ؛ يراوخ  هوشر  کی  نایرج  رد  ار  هیلام ، ریزو  زوریف ، هدازهاش  چـم  شیپ  هتفه  دـنچ  .تسا  ریز  رارق  زا  ناش  نیرتربتعم 

رد هک  دوب  هدرک  دعاقتم  ار  زوریف  دوخ  ردـپ  بایغ  رد  سلجم ، هدـنیامن  رهـش و  فورعم  راجت  زا  برـضلا ، نیما  اقآ  نیـسح  یجاح 
، تلود هب  شردپ  یناموت  نویلیم  کی  یهدب  هظحالم  لباق  فیفخت  لباقم 
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راداو ار  برضلا  نیما  رسپ  دش و  ارجام  هجوتم  هیمظن  سیئر  قافتا ، بسح  رب  .دریگب  هوشر  ناموت ) یلوق 15000  هب  انب   ) یفازگ غلبم 
ترازو روما  هرابرد  هک  درک  رومأم  دوب  هتـشگزاب  رفـس  زا  یگزات  هب  هک  ار  شاترومیت  هلـصافالب  زین  هاش  .دهد  شرازگ  هاش  هب  درک 

تـسا هدرک  ار  دوخ  شالت  تیاهن  شاترومیت  هک  تاعیاش  نیا  زا  يادج  .دـنک  صحفت  قیقحت و  دروم  کی  نیا  صوصخ  هب  هیلام و 
زوریف و يراکبارخ  زا  هک  علطم ، صاخـشا  یخرب  .تسا  هدشن  صخـشم  زونه  وا  تامادقا  هجیتن  دراذـگب ، شوپرـس  هیـضق  نیا  رب  ات 

دهاوخ مهب  ریزو  ود  نیا  یتسود  هک  دـندرک  ینیب  شیپ  هلـصافالب  دـندش ، رادربخ  صحفت  قیقحت و  يارب  شاـترومیت  ندـش  رومأـم 
هدـش ّولغ  لومعم  قبط  نآ  زا  یـشخب  ای  ارجام و  ِلک  رد  هک  لاـمتحا  نیا  هب  هجوت  اـب  .دراد  دوجو  ناـنچمه  لاـمتحا  نیا  هک  دروخ ،
يزیچ نینچ  لامتحا  نم  رظن  هب  هدوب ، هتسباو  رگیدکی  هب  هراومه  زوریف  نتفای  تردق  زا  سپ  ریزو  ود  نیا  عفانم  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،
ربماون رد 26   (1)« .دراد دوجو  شاترومیت  يارب  هنیباک  رد  زوریف  نتشاد  هاگن  يارب  یلیالد  زونه  رضاح  لاح  رد  لقاال  .تسا  فیعض 

ناگدـنیامن زا  رفن  هب 80  کـیدزن  ربـماون ، رد 18  .تسا  وـسمه  تلود  ياـه  هتـساوخ  اـب  ًـالماک  سلجم  : » دـیازفا یم  تیرت  ، 1928
نیا عوضوم  .دـندرک  تفایرد  رابرد  ریزو  زا  ییاـه  لمعلاروتـسد  دـندمآ و  مه  درگ  گـنج ، ریزو  دعـسا ، رادرـس  لزنم  رد  سلجم 

« ندوزفا لمع  هب  نتساک و  فرح  زا  : » دنا هدرک  لقن  اه  همانزور  هک  روطنامه  سلجم و  تلود و  کیدزن  يراکمه  اه  لمعلاروتـسد 
رب انب  دیاب  هک  يا  هنیباک  هک  دش  مالعا  نینچمه  .دش  صخـشم  دوش  هیارا  سلجم  هب  تسیاب  یم  هک  تلود  همانرب  هسلج  نیا  رد  .دوب 

یجاـح  ) تیادـه ناـخ  یلق  يدـهم  فرــشا  ترــضح  .دـنام  دـهاوخ  یقاـب  رییغت  نودــب  دوـش  یفرعم  سلجم  هـب  ینوناـق  تاـمازلا 
بسک 100 اب  تلود  .درک  حیرـشت  ار  دوخ  تلود  همانرب  یفرعم و  ار  دوخ  هنیباک  ربماون 1928  رد 20  ارزولا ، سیئر  هنطلسلاربخم ،)

(2)« .تفرگ دامتعا  يأر  سلجم  زا  يأر  عومجم 102  زا  قفاوم  يأر 

مهدزای هاش  : » دوب هتفای  تاجن  هکلهم  زا  ًاتلاجع  زوریف  .دهد  یم  ربخ  ار  هنیباک  تارییغت  ربماسد 1928 ، خروم 21  یشرازگ  رد  تیرت 
هب یشکرس  تهج  هک  يرفس  زا  ربماسد 

ربتکا 1928. خروم 18  ، 891.00/1456 هرامش 697 ، تیرت ، شرازگ  - 1
ربماون 1928. خروم 26  ، 891.00/1458 هرامش 710 ، تیرت ، شرازگ  - 2
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هب ًابیرقت  .دنتفاتـش  هاش  لابقتـسا  هب  مق  رد  لاجر  زا  یعمج  هنیباـک و  ياـضعا  ریاـس  هارمه  هب  راـبرد  ریزو  .تشگزاـب  دوب  هتفر  نوشق 
: تفر رانک  هنیباک  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ینابیـش  .داتفا » اـهنابز  رـس  رب  مه  هنیباـک  يارزو  رییغت  هعیاـش  نارهت  هب  هاـش  دورو  ضحم 
هب تقو  چیه  وا  هک  تسا  نیا  شا  یعطق  ًابیرقت  لیلد  تسا ، هداد  ءافعتـسا  هماع  دیاوف  ترازو  زا  تلود ، داهنـشیپ  هب  ینابیـش ، لارنژ  »

ناورب رِه  .دادـن  ناشن  دوخ  زا  تفر  یم  راظتنا  وا  زا  هک  ار  یتقایل  مه  ییارجا  ياـه  هنیمز  رد  هکنیا  نمـض  تشادـن ، هقـالع  نهآ  هار 
طخ همانرب  تفرشیپ  یلصا  عنام  ینابیـش  هک  دوب  هتفگ  شاترومیت  هب  اریز  هدش  ینابیـش  يافعتـسا  ثعاب  وا  ياه  فرح  هک  دیوگ  یم 

ياکیدنـس تلود و  تساوخ  فالخ  رب  دروم  دنچ  رد  ینابیـش  اریز  دشاب ، تسرد  يا  هزادنا  ات  گرزب  ياعدا  نیا  دیاش  .تسا  نهآ 
هک عون ، نیا  زا  يزیمآ  کیرحت  ياه  فرح  هک  يدـح  ات  دوب ، هداتفا  شاـترومیت  مشچ  زا  لـیلد  نیمه  هب  و  هدرک ، لـمع  نهآ ] هار  ]

رادـنامرف کلملاریدـم ،)  ) مج ناخ  دومحم  ازریم  .تسا  هتـشاذگ  ریثأـت  شیور  یتحار  هب  تسا ، داتـسا  ناـش  نتفگ  رد  نوارب  ًاـقافتا 
هناقاتشم تعاطا  ترازو  تُسپ  زارحا  يارب  صخش  نیا  یگژیو  نیرتمهم  ًارهاظ  .دش  دهاوخ  ینابیش  لارنژ  نیزگیاج  دهـشم ، ینونک 

دوب و هدش  راذگاو  مج  هب  هیلام  هجراخ و  هناخ  ترازو  ود  زین  نیا  زا  شیپ  .دـشاب  شاترومیت  ياقآ  ترـضحیلعا و  زا  زیمآ  تدوم  و 
شقن وا  ندیشک  الاب  رد  اه  یسیلگنا  هکنیا  زا  يا  هناشن  زونه  .تسایناتیرب  ترافـس  نادنمراک  زا  باون  ياقآ  ماوقا  زا  هک  دنیوگ  یم 

ار شدوخ  صاخ  تمیق  مه  دیدج  ریزو  هک  تسادیپ  .تسا  هدوب  روطنیمه  هک  دوش  مولعم  ًاتیاهن  دیاش  یلو  درادن ، دوجو  دنا  هتشاد 
هللا حـتف  نیا ، رب  هوـالع  .تسا » هتـشادن  ینابیـش  لارنژ  نیـشناج  باـختنا  رد  یـشقن  چـیه  اکیدنـس  هـک  متـسه  نـئمطم  ًـالماک  .دراد 

تیـصاخ یتح  هک  داد  ناشن  ناورکاپ  : » دوب هداد  دـیمع ] مساقلاوبا   ] کلملا ماظتنا  هب  ار  دوخ  ياج  هجراخ ، ترازو  لیفک  ناورکاپ ،
شوـخ يدرف  هک  دـنیوگ  یم  دـنطابترا  رد  وا  اـب  دنـسانش و  یم  ار  ماـظتنا  هک  یناـسک  .درادـن  مه  ار  تسد  تلآ  کـی  شقن  ياـفیا 

یلامجا یهاگن  اب  : » دـسیون یم  نایاپ  رد  تیرت  .تسا » يروخن  درد  هب  شیب  مک و  مدآ  مه  وا  یلو  تسا ، دروخرب  شوخ  برـشم و 
هار هبرـس  عیطم و  شیپ  زا  شیب  يا  هنیباک  ناهاوخ  لـک  رد  شاـترومیت  هک  تسا  نآ  رد  تارییغت  نیا  تیمها  هک  تفاـیرد  ناوت  یم 

کمک زا  اهنت  دریگب و  تسد  رد  ًاصخـش  ار  نهآ  طخ  هب  طوبرم  روما  مامت  دـهاوخ  یم  هکنیا  صوصخلا  یلع  تسا ، شدوخ  يارب 
میکحت و دنور  تفگ  ناوت  یم  شاترومیت ، درکلمع  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دیوجب  هرهب  هماع  دیاوف  ترازو  یکینکت  ياه 

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 535 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:521

(1)« .دور یم  شیپ  تعرس  اب  يزاس  تسد  کی 

هتـشذگ زور  : » دنک یم  یفرعم  ار  دهـشم  رد  مج ] دومحم   ] کلملاریدـم نیـشناج  دوخ  هیوناژ 1929  خروـم 20  شرازگ  رد  تیرت 
دـیجمت و دروم  ار  هاش  يأر  باـختنا و  نسُح  نیا  دـندرک و  مـالعا  ناـسارخ  رادناتـسا  تمـس  هب  ار  هداز  یقت  باـصتنا  اـه  هماـنزور 

يرادناتسا تُسپ  داهنشیپ  اب  طابترا  رد  هک  دناسر  یم  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » هیروف خیرات 2  رد   (2)« .دنداد رارق  نیسحت 
نیا لوبق  يارب  ار  شا  یعطق  میمصت  زونه  وا  قثوم ، عبنم  کی  هتفگ  هب  انب  .تسا  هدش  بایفرش  هاش  تمدخ  وا  هداز ، یقت  هب  ناسارخ 

اب هاش  هک  تسا  نئمطم  دراد و  زاین  دریگ  یم  قوقح  تمِـس  نیا  تباب  هک  يا  هنایهام  ناموت  هب 1000  دنچره  تسا ، هتفرگن  داهنشیپ 
تلود زا  داـقتنا  هب  بـل  هاـگچیه  هدرک  كرت  ار  سلجم  هـک  یناـمز  زا  هداز  یقت  .تـسا  هدرک  وا  قـح  رد  یفطل  نـینچ  تـین  نـسح 

زا هداز  یقت  نتـشاد  هگن  رود  روظنم  هب  ًادـمع  هاش  هک  دور  یمن  نامگ  نیاربانب  تسا ، هدرکن  تلاخد  نآ  روما  رد  زگره  هدوشگن و 
دهشم هب  دوخ  هداوناخ  هارمه  هب  ...هداز  یقت  : » سرام خیرات 2   (3)« .دشاب هدرک  راذگاو  وا  هب  ار  ناسارخ  يرادناتسا  تسایس  هصرع 

رارق اه  شرازگ  رب  انب  : » دسیون یم  هیوناژ 1929  رد 5  تیرت  .تفرگن  رارق  فطل  دروم  نادنچ  ینابیـش   (4)« .تسا هدرک  ناکم  لقن 
.دوش راذگاو  وا  هب  شتسایر  ترازو ، دنسم  زا  ینابیـش  يریگ  هرانک  ناربج  رد  لیکـشت و  گنج  یلاع  ياروش  مان  هب  ییاروش  تسا 
هدرک لوبق  نارهت  زا  جراخ  يرگید  هطقن  ره  رد  ای  زیربت و  رد  یتُسپ  وا  هکنیا  هرابرد  دوجوم  تاعیاش  هک  تفگ  نم  هب  ًاصخش  لارنژ 

دننامه زین  وا  یلو  .درک  افیا  یمهم  شقن  ناتسبات 1929  رد  روشک  بونج  ياهشروش  بوکرس  رد  ینابیش   (5)« .درادن تحص  تسا 
.دش ینادنز  درط و  يولهپ ، میژر  هب  ناوارف  تامدخ  زا  سپ  زوریف ،

ربماسد 1928. خروم 21  ، 891.002/193 هرامش 728 ، تیرت ، شرازگ  - 1
هیوناژ 1929. خروم 20  ، 891.00/1462 هرامش 747 ، تیرت ، شرازگ  - 2

هیروف 1929. خروم 2  ، 891.918/8 هرامش 760 ، تیرت ، شرازگ  - 3
سرام 1929. خروم 2  ، 891.00/1466 هرامش 783 ، تیرت ، شرازگ  - 4

هیوناژ 1929. خروم 5  ، 891.4051/9 هرامش 736 ، تیرت ، شرازگ  - 5
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مهدزیس لصف 

هعیش نویناحور  هیلع  گنج  زاغآ 
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شبنج حالطـصا «  هب  اب  نویناحور  تفلاخم  اجنآ  رد  .میتفگ  نخـس  يولهپ  میژر  اب  نویناحور  تفلاـخم  زا  هتـشذگ  ياـه  لـصف  رد 
هداتفا و هار  هب  اـه  ییاـهب  کـیرحت  هب  شبنج  نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  يرایـسب  هک  میدرک  دـیکأت  میداد و  حرـش  ار  یهاوخیروهمج »

یم یجیار  رواـب  فیـصوت  هب  تسوگآ 1924  خـیرات 10  هب  دوخ  شرازگ  رد  يروـم  .تسا  ییاـهب  کـی  زین  ناـخ ]  ] اـضر صخش 
، هک تسا  ناخ  اضر  يزارفارـس  هیام  هک  تفگ  دـیاب  : » دـیازفا یم  دـناد و  یم  ناییاهب  هئطوت  ار  یهاوخیروهمج » شبنج   » هک دزادرپ 

لها ناریا ) يارب  هناتخبـشوخ  ، ) شیا هفرح  یگدـنز  ياه  نارحب  مامت  رد  روآ  فسأت  یقالخا  فعـض  شیامن  يداوس و  یب  مغریلع 
، اه ییاهب  هنادنمـشوه  تامدخ  زا  يرکـشل  يروشک و  روما  زا  يرایـسب  رد  وا  .تسا  نشور  يرکف  ياراد  ینید و  حـماست  لهاست و 

اـضر یـسایس  نانمـشد  نونک  ات  نامز  نآ  زا  .تسا  هتفرگ  هرهب  رایـسب  مینک ، یقلت  مالـسا  دـیما  اهنت  ار  اهنآ  رگا  تسین  لوقعمان  هک 
هک دنا ، هدرک  انرک  قوب و  رد  ار  نآ  هتخاس  مهتم  يرگ  ییاهب  هب  ار  وا  دوب  هتفایزاب  ار  شتردق  هک  یتیناحور  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ناخ 

رتدب ار  عاضوا  املع  اب  نوشق  يراتفردـب   (1)« .تفرگ مک  تسد  ار  شرطخ  اـه  یناریا  هدرتسگ  لـهج  هب  هجوت  اـب  دـیابن  هجوچیه  هب 
.درک

تسوگآ 1924. خروم 10  ، 123Im1/298 هرامش 1 ، يروم ، شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 538 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_523_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:524

تدش هب  دراد و  تسد  رد  ار  عاضوا  ًالماک  نوشق  : » دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  ار  زاریش  عاضوا  تسوگآ 1924  رد 21  رلوف  لوسنک 
ياهالم ظعو  سلجم  رد  روضح  اب  حلسم  نادرم  .دوش  یم  هدافتسا  اهالم  ذوفن  زا  نتساک  يارب  یتیعقوم  ره  زا  .تسا  تیناحور  دض 

دننک و یمن  دـیدرت  يا  هظحل  نویناحور  تشادزاب  يارب  اهزابرـس  .دوش  جراخ  ناشناهد  زا  تلود  هیلع  ینخـس  ادابم  دـنبقارم  نونظم 
ياه هتـسد  هک  دـنراذگ  یمن  دـننز و  یم  مه  هب  تسا  یبهذـم  هنیرید  ياـه  تنـس  نیرت  تمرحاـب  زا  هک  ار  يرادازع  سلاـجم  یتح 

، تسا یماظن  یتیصخش  هک  رهش ، یلعف  یلاو  : » دسیون یم  نینچ  تشر  عاضوا  دروم  رد  رلوف   (1)« .دنتفیب هار  اه  نابایخ  رد  يرادازع 
تفلاـخم وا  هنادبتـسم  درکلمع  یلو  دراد ، دوـخ  لرتـنک  تحت  ًـالماک  ار  یناـحور  رـشق  ًارهاـظ  و  تسا ، يژرنارپ  دـنمتردق و  يدرف 

نابایخ نیا  زا  یکی  .دنک  یم  ثادحا  دیدج  ياه  نابایخ  یلعف  ياه  نابایخ  حالصا  میمرت و  ياج  هب  وا  .تسا  هتخیگنارب  ار  يرایسب 
یم ناتـسربق  کی  هب  تیاهن  رد  دـنک و  یم  روبع  تمیقنارگ  یـصوصخ  كـالما  ناـیم  زا  رهـش و  طـسو  زا  هک  تسا  ینهپ  راولب  اـه 
نایم رد   (2)« .دـش دـهاوخ  هژورپ  نیا  همادا  عنام  دایز  لاـمتحا  هب  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یناوارف  یتیاـضران  روبق  بیرخت  .دـسر 

نادوجآ لاـس 1924  رد  هک  تسا  يولهپ  گـنه  زا  هللا  حور  درگرـس  دـندش ، ریگتـسد  نیدـالوپ  هئطوـت  اـب  طاـبترا  رد  هک  یناـسک 
هب ارزولا  سیئر  روتـسد  هب  ناخ  هللا  حور  درگرـس  باصتنا  لیلد  هب  : » دسیون یم  نینچ  وا  لاح  حرـش  رد  يروم  .دوب  اضر  صوصخم 

يارب منک ، دای  وا  زا  مه  زاب  يربمیا  هیضق  اب  طابترا  رد  هکنیا  لامتحا  و  نارهت ، رد  وا  تماقا  تدم  رد  زلیام  درگرـس  نادوجآ  ناونع 
ناتسریبد زا  هللا  حور  .منک » یم  لاسرا  تسویپ  هب  ار  دوخ  یـصخش  تادهاشم  رـسفا و  نیا  زا  يا  همانیگدنز  هجراخ ، ترازو  عالطا 

بصعتم و ییاهب  کی   » هللا حور  هک  دسیون  یم  يروم  .دوب  هلاس  ًادودح 35  لاس 1924  رد  و  دش ، لیصحتلا  غراف  نارهت  ییاکیرمآ 
رد يرـسفا  هجرد  اب  وا  لوا ، یناهج  گنج  رد  .دنک » یم  راکـشآ  ار  دوخ  هدیقع  سرت  نودـب  نارهت  رد  هک  تسا  يدارفا  دودـعم  زا 

يدرگرـس هجرد  هب  تعرـس  هب  تسویپ و  اه  قازق  هب  گنج  زا  سپ  وا  دوب ، هدرک  تمدخ  ناریا  بونج  ییایناتیرب  نارادـگنفت  ناکی 
يرادنامرف تفرگ ، هدهع  رب  ار  هنیباک  تسایر  لاس 1923  رد  ناخ ] ] اضر هک  یماگنه  .دش  لئان 
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هک یبـصنم  دـیدرگ ، بوـصنم  ارزوـلا  سیئر  ینادوـجآ  هب  یلزنا  زا  تشگزاـب  زا  سپ  : » دـیدرگ راذـگاو  هللا  حور  هب  یلزنا  یماـظن 
لباـقم رد  ءارزولا  سیئر  هاـگیاج  هک  یماـگنه  ناریا و  رد  يروهمج  حرط  داهنـشیپ  زا  لـبق  ياـه  هاـم  رد  .دراد  هدـهع  رب  ناـنچمه 
هیلدـع ترازو  ماـکحا  يارجا  هریاد  رد  ارزولا  سیئر  هدـنیامن  ناونع  هب  ناـخ  هللا  حور  درگرـس  دوب ، مکحتـسم  نوصم و  تیناـحور 

نامز نآ  ات  هک  يا  هویـش  هب  ماکحا  يارجا  ءارآ و  رد  رظن  دیدجت  اب  طابترا  رد  يا  هتـسجرب  تامدخ  تمِـس  نیا  رد  و  دش ، بوصنم 
يادـص کی  تساوخ  لابند  هب  و  یهاوخیروهمج ، شبنج  تسکـش  زا  سپ  .داد  ماجنا  دـندوبن ، انـشآ  نآ  اب  روشک  یناحور  تاـضق 

هک یتدم  رد  دش  رومأم  ارزولا  سیئر  بناج  زا  [ » ناخ  ] هللا حور  سپـس ] « ] .دش رانکرب  هیلدع  ترازو  رد  دوخ  ماقم  زا  وا  تیناحور ،
هک دوب  یمارتـحا  دراـگ  نارـسفا  زا  یکی  نینچمه  وا  .دـشاب  وا  صوصخم  نادوجآ  درب ، یم  رـس  هب  نارهت  رد  زلیاـم  نمرـش  درگرس 

نتگنـشاو ات  ار  يربمیا  هزانج  هک  دوب  هتفای  تیرومأم  ارزولا  سیئر  روتـسد  هب  نینچمه  وا  .درک  یهارمه  رهـشوب  ات  ار  يربمیا  هزانج 
هللا حور  جارخا  رد  نویناـحور  تیقفوم  هتبلا   (1)« .تفاین ار  يراک  نینچ  هزاجا  اکیرمآ  تلود  میمـصت  لـیلد  هب  یلو  دـنک ، یهارمه 

« حالصا  » هب تسد  هاش  اضر  تسا ، هدمآ  همادا  رد  هک  روطنامه  يولهپ ، تنطلس  عورش  اب  .تفاین  ماود  نادنچ  هیلدع  ترازو  زا  ناخ 
.درک نوریب  داهن  نیا  زا  ار  نویناحور  دز و  ییاضق  ماظن 

عالطا نارهت  سانشرس  ناییاهب  زا  : » دنک یم  حیرـشت  ار  ناییاهب  اب  يولهپ  طابترا  هیوناژ 1925 ، خـیرات 8  هب  دوخ  شرازگ  رد  يروم 
راکشآ ار  دوخ  تدارا  نیا  یـسایس ، تاظحالم  هب  انب  یلو  تسا ، لئاق  تیئاهب  يارب  يدایز  مارتحا  افخ  رد  ارزولا  سیئر  هک  ما  هتفای 

ینابهگن دوب ، ناییاهب  هب  قلعتم  هک  ینـشور ، ناتـسرامیب  رد  هداس  قازق  زابرـس  کی  توسک  رد  هک  ینامز  دوش  یم  هتفگ  .دنک  یمن 
نیا هلئـسم  اذـهعم ، .دربن  دای  زا  ار  نآ  زگره  تفرگ و  رارق  ییاهب  ناراتـسرپ  یتسود  ناسنا  ینابرهم و  ریثأت  تحت  تدـش  هب  داد  یم 

يروم .دنبای » تسد  شترا  یلاع  تاجرد  هب  تسین  يدیدرت  ناش  تقایل  رد  هک  ییاهب  نارسفا  زا  هدع  نآ  تسا  هتشاذگ  وا  هک  تسا 
رتکد .تسا  گنج  ترازو  لک  رادـباسح  یئالع ، نیدـلا  عاعـش  لنلک  اهنآ ، هلمج  زا  .درب  یم  مان  زین  هتـسجرب  ییاـهب  رـسفا  دـنچ  زا 

زا ًاررکم  تفرگ ، رارق  ثحب  دروم  مهدزای  لصف  رد  هک  شترا ، داسف  دروم  رد  شا  هنامرحم  ياه  تشاددای  رد  وپسلیم 
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هب هسنارف  زا  یگزات  هب  هک   » تسا سانـشرس  ياه  ییاـهب  زا  رگید  یکی  زین  یئـالع  هللاءاـطع  لـنلک  دـنیوگ  یم  .درب  یم  ماـن  درف  نیا 
زین یئالع  هللا  تمحر  درگرـس  مان  .دوب » هدش  مازعا  هسنارف  رد  ریـس  نس  هب  یناریا  نارـسفا  تأیه  هارمه  هب  وا  .تسا  هتـشگزاب  نارهت 

، یهاگرد دـمحم  لنلک  هک  دوش  یم  رکذـتم  نینچمه  يروم  .دراد  رارق  سانـشرس  ياه  ییاهب  تسرهف  رد  تسا  نوشق  سرزاـب  هک 
.دوب هدرک  ییاهبدض  ياه  شروش  ندناشنورف  رومأم  ار  روهشم » ییاهب  رـسفا  کی   » يالوج 1924 بش 12  رد  نارهت ، هیمظن  سیئر 

ای يولهپ ، گنه  هدنامرف  نیدالوپ ، دومحم  لنلک  و  زکرم ، پیت  هدنامرف  نارهت و  یماظن  رادـنامرف  هانپ ،] نادزی  ناخ   ] یـضترم لارنژ 
.تسا ییاهب  يارب  يریبعت  نسح  ًابلاغ  هک  دنـشاب ، یم  یناحور » دض   » ًادـیدش صاخـشا  ود  ره  ناخ ،]  ] اضر یگداوناخ  گنه  نامه 

[، ناخ یلقیلع   ] هلودـلا لیبن  دـش : یم  ریز  دارفا  لماش  دوب  هدرک  هیهت  نوشق » زا  جراخ  سانـشرس  ياه  ییاهب   » زا يروم  هک  یتسرهف 
هرادا زا  یئـالع ، هللا  تزع  دوـب ؛) ییاـکیرمآ  هـک  [ ) سنروـلف  ] هنطلـسلا حورم  ماداـم  وا ، رــسمه  اـکیرمآ و  رد  ناریا  قباـس  رادراـک 
ياربـک ترافـس  لوا  مجرتـم  اـقرو ، هللا  یلو  ناریا ؛ یهاـشنهاش  کـناب  وضع  یئاـیحا ، نسح  فارگلت ؛ تسپ و  ترازو  يرادـباسح 

نآ هب  تبـسن  رجزنم و  ناییاهب  اـب  يولهپ  دـنویپ  زا  مدرم  اـیناتیرب ، اـب  اـه  ییاـهب  طاـبترا  لـیلد  هب  .زرواـشک  اـقرو ، هللازیزع  و  هیکرت ؛
هب نیطـسلف  فرـصت  یناهج و  گنج  زا  سپ  : » دسیون یم  نینچ  ایناتیرب  اه و  ییاهب  کیدزن  طابترا  دروم  رد  يروم  .دندوب  نامگدب 

لاـس 1921 رد  وا  درک ، تفاـیرد  رـِـس »  » راـختفا ناـشن  بـقل و  اــیناتیرب  تـلود  فرط  زا  لاـس 1920  رد  ءاهبلادـبع  اـیناتیرب ، تسد 
هرابرد يروم  .دنک  یم  هئارا  يرتشیب  تاعالطا  ناییاهب  اه و  یـسیلگنا  طابترا  دروم  رد  يروم  رگید ، یـشرازگ  رد   (1)« .تشذگرد

وا : » دسیون یم  نینچ  هپـسرادرس » قیفـش  قیفر   » سلجم و ناگدنیامن  زا  یکی  راشفا ، اضر  دروم  رد  یئالع  نیـسح  اب  دوخ  يوگتفگ 
هدـش رکذـتم  وپـسلیم  رتکد  هب  فلتخم  عقاوم  رد  زین  ترافـس  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  وپـسلیم ، رتکد  یناریا  نیمجرتم  دروم  رد  یئالع ] ]

، درک هراشا  راشفا  ناخ  اضر  هب  شدوخ  وا  .دنتسه  راکتنایخ  دراوم  يرایـسب  رد  و  تیافک ، یب  دارفا  نیا  بلاغ  هک  درک  هراشا  تسا ،
ار نآ  تسا و  ییاهب  هک  ناوج  درم  نیا  .تسا  هدرک  دای  شنایماح  نیرتافواب  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  هراومه  وپسلیم  رتکد  هک  یـسک 

دوخ هیلوا  تالیصحت  دنک ، یمن  ناهنپ 

هیوناژ 1925. خروم 8  ، 891.404/1 هرامش 834 ، يروم ، شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 541 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_526_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:527

هک یماـگنه  لاـس 1921 ، رد  و  تفر ، اـکیرمآ  هب  شتالیـصحت  لـیمکت  يارب  سپـس  دـنارذگ و  هـیمورا  ییاـکیرمآ  هسردـم  رد  ار 
راشفا هک  دنا  یعدم  يا  هدـع  و  تشاد ، کیتنامر  یبالقنا  نآ  اب  یکیدزن  طابترا  تشادرب ، شروش  هب  رـس  نالیگ  رد  ناخ  کچوک 
ناونع هب  وا  ناگمه ، بجعت  نایم  رد  ، » ربماون 1922 رد  ناریا  هب  وپسلیم  دورو  اب  ...دوب » طابترا  رد  مه  اه  یسیلگنا  اب  نآ  اب  نامزمه 

ترافـس ياه  هیـصوت  هک  مدینـش  یئالع  ياقآ  نابز  زا  راب  نیلوا  يارب  ...دـش  بوصنم  وپـسلیم ] رتکد   ] لک ریدـم  یناریا  لوا  نواعم 
هک یتدـم  مامت  رد  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدوب  رت  هنارـصم  یتح  وپـسلیم  رتکد  تنواـعم  هب  راـشفا  باـصتنا  يارب  سیلگنا 

يارب لک  ریدـم  تامادـقا  هرابرد  دـمآ و  یمن  رانک  اه  یـسیلگنا  اب  رگا  هک ، درک  روصت  ناوت  یمن  ...دوب  وپـسلیم  رتکد  نواعم  راشفا 
سپ دننکن  روصت  ییاهب  کی  ار  وا  هکنیا  يارب  یئالع  نیسح   (1)« .دنامب تُسپ  نیا  رد  تسناوت  یم  زگره  درک ، یمن  ینیچربخ  اهنآ 

.داد رییغت  ءالع  نیسح  هب  ار  شمان  لاس 1925  رد  نتگنشاو  زا  تشگزاب  زا 

: یلامش ياکیرمآ  رد  تیئاهب  غیلبت 

هاش اضر  زا  تساوخرد 

رد نویناحور  هیلع  يا  هدرتسگ  تاغیلبت  دـنوش ، یم  عقاو  تیذا  رازآ و  دروم  ناریا ] رد   ] هک اـعدا  نیا  اـب  اـه  یئاـهب  لاس 1926 ، رد 
ربـماون 1926، رد 5  .دـنتخاس  رت  هریت  ار  يولهپ  تیناـحور و  ناـیم  طـباور  هلیـسو  نیدـب  هتخادـنا و  هار  هب  اداـناک  هدـحتم و  تـالایا 

هجراخ روما  ریزو  گولک ، .یب  کنارف  هب  يا  همان  رد  اداـناک ،» هدـحتم و  تـالایا  ناـیئاهب  یلم  يونعم  لـفحم  ریبد  ، » یلوه ساروه 
ناریا هاش  هب  لفحم  نیا  بناج  زا  يا  همان  دـش ، مـالعا  اـه  هماـنزور  رد  هتـشذگ  تسوگآ  مهن  هک  روطناـمه  : » دـسیون یم  اـکیرمآ ،

تیذا و دروم  يا  هنایشحو  روط  هب  ناش  ناملسم  بصعتم  نانمشد  طسوت  رگید  راب  هک  ناریا  نایئاهب  اب  هک  هدش  تساوخرد  لاسرا و 
هک مراودـیما  ددرگ و  یم  میدـقت  تسویپ  هب  همان  نیا  زا  یتشونور  .دوش  تظافح  ناـنآ  زا  راـتفر و  تلادـع  هب  دـنا  هتفرگ  رارق  رازآ 

يراب فسا  درد  جنر و  زا  ناوارف  هارکا  اب  همان  نیا  رد  .دنادرگ  هاگآ  ناریا  رد  كرابمان  طیارش  ثداوح و  زا  ار  امش  نآ  تاحیضوت 
نخس دنا  هتشاد  اور  ناریا  ياه  ییاهب  رب  مادم  هتشذگ  لاس  داتشه  رد  ًابیرقت  هک 
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هک یمدرم  ناـیم  رد  ریگارف  تـلود  کـی  لیکـشت  رد  دـیدج  یلم  مـیژر  هـک  میتـسه  يا  هدـیدع  تالکـشم  هجوـتم  اـم  .مـیا  هـتفگ 
.تسا هجاوم  نآ  اب  دنا ، هدرک  تداع  هنارسدوخ  یبهذم  لرتنک  هنالوئسمریغ و  تیمکاح  هب  تساهتدم 

نادنورهـش هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  اب  هکلب  ناشهدیدمتـس ، يونعم  نارهاوخ  ناردارب و  زا  تیاـمح  روظنم  هب  اـهنت  هن  دوجو ، نیا  اـب 
شیپ لاس  ود  .ددرگ  راکشآ  دیاب  یفخم  قیاقح  نیا  هک  میا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتسه ، ریگرد  لکشم  نیا  اب  ًامـسر  زین  ییاکیرمآ 

دوخ ناج  درکن ، لرتنک  ار  نآ  ناریا  تلود  هک  بصعتم  هدـع  کی  طسوت  یهباشم  شروش  رد  يربمیا ، ویلبد  تربار  راـیلوسنک  زین ،
زا اـهروشک ، ریاـس  اـکیرمآ و  یمومع  راـکفا  ناربـهر  هدـحتم و  تـالایا  نادرمتلود  يارب  هماـن  نیا  لاـسرا  اـب  اـم  ...داد  تسد  زا  ار 

کی زا  تسا  ترابع  روکذم  تسویپ  .میتسین » یسایس  دصاقم  یپ  رد  هجو  چیه  هب  میبلط و  یم  دادمتسا  ایند  هتفخ  یقالخا  ياهورین 
(1)« .يولهپ هاـش  اـضر  نویاـمه  ترـضحیلعا  زا  هژیو  دادمتـسا  ناریا : رد  ناـیئاهب  تیذا  رازآ و   » ناونع تحت  يا  هحفـص  هوزج 31 
ربماون 1926 خروم 5  یلاسرا  همان  : » داد خساپ  ربماون  مهد  خیرات  رد  واش  دنلواه  .دادـن  ناشن  يدایز  قایتشا  اکیرمآ  هجراخ  ترازو 
« .دش تفایرد  تسا ، بهذم  ییاهب  یناریا  عابتا  تیعضو  هرابرد  هدش و  لاسرا  ناریا  هاش  يارب  امش  هتفگ  هب  هک  نآ  تسویپ  و  امش ،

دوخ یتیاضران  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  يا  همان  رد  اداناک ، هدـحتم و  تالایا  ياه  ییاهب  یلم  يونعم  لفحم  ربماون 1926 ، رد 11 
هب ار  ناریا  ياه  ییاهب  رازآ  تیذا و  دـیدج  رود  اب  طابترا  رد  لفحم  نیا  تامادـقا  میلیاـم  هلیـسو  نیدـب  : » درک مـالعا  وپـسلیم  زا  ار 
هک ییاه  تسویپ  رد  ناریا  رد  نام  هدیدمتس  يونعم  نارهاوخ  ناردارب و  هب  ندناسر  يرای  يارب  ام  ياه  شالت  .میناسرب  امـش  عالطا 

تاّین ساسا  رب  اـم  دادمتـسا  هک  دزاـس  یم  راکـشآ  دانـسا  نیا  ياوتحم  ...تسا  هدـش  حیرـشت  ددرگ ، یم  لاـسرا  هماـن  نیا  هارمه  هب 
تـسا نکمم  اوران  تامادـقا  نیا  هب  نداد  همتاخ  يارب  هک  یمیقتـسمریغ ، ای  میقتـسم  ذوفن ، هنوگره  زا  ًاقیمع  ...تسا و  هناتـسودرشب 

، وپـسلیم .یـس  .يا  تاراهظا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  میلیام  طاـبترا ، نیمه  رد  .دوب  میهاوخ  رازگـساپس  نادردـق و  دوش  لاـمِعا 
يداصتقا یلام و  تیعضو   » ناونع اب  یشرازگ  زا  هتفرگرب  هک  هوزج  نیا  هحفص 5  رد  ناریا ، ياه  هیلام  لک  ریدم 

ربماون 1926. خروم 5  ، 891.404/5 مئامض ، گولک و  هب  یلوه  همان  - 1
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هدـش هداد  رارق  ناریا  مدرم  مومع  رایتخا  رد  رـشتنم و  ناریا  یهاشنهاش  تلود  طـسوت  يالوج 1926  لوا  خـیرات  رد  و  تسا ، ناریا »
رب ناریا  مدرم  هقباس  یب  یمحر  یب  و  تسا ؛ عقاو  فـالخ  ًـالماک  ناریا ، مدرم  ناـیم  رد  یبهذـم  بصعت  دوبن  ياـعدا  رب  ینبم  تسا ،
ماع ءالم  رد  ناش  ینید  ياهرواب  رس  رب  كدوک  نز و  درم و  رازه  تسیب  زا  شیب  تداهش  و  هتـشذگ ، لاس  داتـشه  رد  اه  ییاهب  دض 

« .تساعدم نیا  رب  يدهاش 

همانزور شرازگ  و  يالوج 1926 ، خـیرات 31  هب  اداناک ، اکیرمآ و  تاعوبطم  هب  ام  همان   » زا تسا  یتشونور  اـه  تسویپ  نیا  زا  یکی 
هک یتساوخرد  زا  یحورـشم  شرازگ  همان  نیا  تسویپ  هب  ریبدرـس : باـنج  : » میناوخ یم  هماـن  نیا  رد  .ناـییاهب » تیذا  رازآ و  زا  اـه 
رب ناریا  ياه  ییاهب  ددـجم  ماع  لتق  زا  میا  هدرک  اضاقت  ناریا  هاش  زا  تساوخرد  نیا  رد  ددرگ ؛ یم  همیمـض  هدـش  ناریا  هاش  میلـست 

رظن هب  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناریا  رد  یطیارـش  زا  شرازگ  نیا  رد  .دروآ  لمع  هب  يریگولج  ناش  هناهاوخ  یقرت  لوصا  رس 
هک دراد  ار  یتیهام  نامه  ًاقیقد  اه  تیذا  رازآ و  دیدج  رود  .تسا  هدنام  یفخم  رقتـسم  يربخ  سیورـس  هنوگ  ره  دید  زا  هراومه  ام 

« .لفحم ریبد  یلوه ، ساروه  امـش ، دنمتدارا  .دش  رجنم  نارهت  ياه  نابایخ  رد  يربمیا  تربار  روژام  رایلوسنک  لتق  هب  شیپ  لاس  ود 
.هانگ یب  ياه  ییاهب  ماع  لتق  فقوت  يارب  ناریا  هاـش  زا  تساوخرد  : » دـش رـشتنم  ناونع  نیا  تحت  تسوگآ 1926  خروم 9  ربخ » »
هدرک اضاقت  هناسمتلم  ناریا ، دـیدج  هاشداپ  يولهپ ، هاش  اـضر  زا  ییاـکیرمآ ، نارازه  زا  یگدـنیامن  هب  ناـیئاهب ، یلم  يونعم  لـفحم 

رد .دنک » يریگولج  دوخ  تکلمم  رد  جرم  جره و  ندـش  مکاح  نینچمه  و  ناش ، ییاهب  ناشیک  مه  لاوما  تراغ  لتق و  زا  هک  تسا 
اضر هب  يا  همان  لاسرا  اب  ییاکیرمآ ، نارازه  زا  یگدنیامن  هب  اکیرمآ ، نایئاهب  یلم  يونعم  لفحم  : » میناوخ یم  رابخا  نیا  زا  یـشخب 

شتکلمم رد  ناش  ناشیک  مه  لاوما  تراغ  ماع و  لتق  هب  هک  تسا  هدرک  اضاقت  ناشیا  زا  هناسمتلم  ناریا ، دـیدج  هاشداپ  يولهپ ، هاش 
لتق هب  رجنم  شیپ  لاس  ود  هک  ناییاهب ، تیذا  رازآ و  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ناریا  زا  یلاسرا  ياه  شرازگ  نیرت  هزات  .دـهدب  ناـیاپ 
نیا يربهر  اهالم  نامه  ای  بصعتم  نایناحور  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يرتشیب  تدش  تعـسو و  دـش ، يربمیا  تربور  روژام  رایلوسنک 

کیرحت ار  مدرم  اهالم  نیا  .دنرجزنم  نایدا  یناهج  يراکمه  رب  ینبم  اه  ییاهب  هدیقع  زا  اهنآ  دـنراد ؛ هدـهع  رب  ار  اه  تیذا  رازآ و 
دنزادرپب دوخ  ناینابرق  لاوما  لواپچ  ماع و  لتق  هب  نید  مان  هب  دنا  هتفای  تصرف  هکنیا  زا  مه  مدرم  دـنروآ و  یم  مشخ  هب  دـننک و  یم 

رایسب
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لتق اه و  شروش  هحوبحب  رد  هک  ییاه  يراکفالخ  ریاس  بقاوع  شریذپ  زا  ًابلاغ  یلحم  تاماقم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنلاحشوخ 
نیرگ رد  عقاو  ناییاهب  یلم  يونعم  لفحم  ریبد  یلوه ، ساروه  زیمآ  ضارتعا  همان  رد  .دـننک  یم  یلاخ  هناـش  دریگ ، یم  تروص  اـه 
هراشا بصعتم  هعیـش  نویناحور ]  ] کیرحت هب  لاوما  تراغ  ندز و  شتآ  لتق ، زا  صاخ  دروم  دـنچ  هب  نیِم ، تلایا  رد  تویلا ، رکیا ،

نیرت هزات   » هک تسا  هدمآ  همان  نیا  رد  .دنناشک  یم  رابگرم  یبهذم  نونج  کی  هب  ار  دوخ  لهاج  نیبطاخم  هنادماع  هک  تسا ، هدـش 
ياه تنوشخ  رد  تسا ، هدـش  شرازگ  ام  هب  قثوم  ًالماک  ینیع  دـهاش  کی  طسوت  هک  ناریا ، ناـییاهب  هاـکناج  جـنر  درد و  زا  هنومن 
زرط هب  سپس  هتفرگ و  رارق  هجنکش  دروم  ییاهب  تشه  زور  نآ  رد  .تسا  هداتفا  قافتا  مرهج  رهش  رد  هتـشذگ  لیروآ  متفه  یمومع 

حورجم تدـش  هب  زین  يدایز  دادـعت  دـندش ، هتـشک  هک  ییاهنآ  رب  هوالع  ...دندیـسر  لتق  هب  تسا  لکـشم  شرواـب  هک  يا  هنایـشحو 
هک یعیاجف  نایم  رد  .دش  ناریو  تخوس و  شتآ  رد  ای  دـش و  تراغ  تفرگ ، رارق  هلمح  دروم  هناخ  باب  تسیب  هب  کیدزن  دـندش و 
رد .دوب » ییاهب  كدوک  کی  ندرک  هکت  هکت  و  نکمم ، وحن  نیرتروآ  مرش  هب  ییاهب  نز  نیدنچ  لتق  تفرگ  تروص  رهش  نامه  رد 

همق شتآ و  اـب  هک  ییاـهنآ  زا  رتشیب  دـیاب  يزیمآ  بصعت  ياـه  تنوشخ  نینچ  ناگدـنامزاب  يارب   » تسا هدـمآ  هاـش  زا  اـضاقت  همادا 
یناتـسا یلحم و  ياه  هاگداد  مامت  تیامح  هدش و  اهنآ  ینوناق  تازایتما  قوقح و  رکنم  روشک  تاماقم  .درک  يزوسلد  دندش  دیهش 

هدـش هدرپس  دنتـسه  هعماج  رـصانع  نیرت  یناج  زا  هک  نونجم  یتعامج  تسد  هب  ناشناج  لام و  هناخ ، ...دـنا  هدرک  غیرد  اـهنآ  زا  ار 
ناشن رطاخ  دـیدج  هاش  هب  .تسا » مکاح  امـش  تکلمم  رد  ناجیابرذآ ، ناتـسا  رد  هغارم ، رهـش  رد  نونکا  مه  یطیارـش  نینچ  .تسا 

راکـشآ يدیدهت  ناریا و  یهاشنهاش  رد  جرم  جره و  یلامتحا  زورب  يدـج  رایـسب  ياه  هناشن  ياراد  یطیارـش  نینچ  هک  تسا  هدـش 
هتفرگ تروص  اـه  تیذا  رازآ و  نآ  لوط  رد  هک  میا  هدرک  هراـشا  ینـالوط  رایـسب  ینارود  هب  اـم   » .تسا يزکرم  تلود  رادـتقا  يارب 
هکلب تسا ، هتفرگن  هشیر  مدرم  لد  زا  اه ، ییاهب  سپـس ، اه و  یباب  اب  هیلوا  تموصخ  هک  میا  هتخاس  ناـشن  رطاـخ  نینچمه  اـم  .تسا 

زیمآ نونج  هیحور  هاگچیه  دوبن ، اهنآ  تیادـه  هنادـماع و  کیرحت  رگا  .دـنا  هدرک  داجیا  ار  یتموصخ  نینچ  تلود  نید و  ناگرزب 
یم ناریا ، یعقاو  ناتسود  ماقم  رد  و  هناعضاوتم ، ام  ...دروآ  یمن  مشخ  هب  ار  اهنآ  تفرگ و  یمن  لکش  مدرم  رد  يزیرنوخ  بصعت و 

هدش لیدبت  مهم  نانچنآ  يا  هلئسم  هب  امش  روشک  ياه  ییاهب  تشونرس  هک  مییوگ 
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قح رد  هک  یملظ  .تشذـگاو  تقایل  یب  ضرغم و  دارفا  هب  اـی  تخادـنا و  قیوعت  هب  نیا  زا  شیب  دـیابن  ار  نآ  هب  یگدیـسر  هک  تسا 
« ربخ  » نیا ...دوش » یم  رجنم  روشک  نیا  رد  نوناق  نتـشاذگ  اپ  ریز  قلطم و  جرم  جره و  هب  دراد  هدـش ، هتـشاد  اور  هانگ  یب  دارفا  نیا 

ددـعتم ياه  شخب  رد  ینوناقریغ  ياه  تنوشخ  هک  یبولطمان  ياهدـمایپ  هب  هاش  هب  ریخا  یلاـسرا  هماـن  رد  : » دـبای یم  همتاـخ  روطنیا 
يراکمه لباقتم  هیحور  هنامیمص و  طباور  موزل  ًادیدش  ام  : » تسا هدش  هراشا  زین  تشاد  دهاوخ  روشک  يداصتقا  هعـسوت  يارب  ناریا 

همانرب هنوگره  ددرگن ، مکاح  ناریا  رب  یعقاو  تابث  هک  ینامز  اـت  اـما  ...میا  هدرک  ساـسحا  ار  تلم  ود  نیا  نیمزرـس و  ود  نیا  ناـیم 
نادقف لیلد  هب  ًاریخا  ییاکیرمآ  ياه  تکرش  هک  میراد  عالطا  ًامیقتسم  ام  .تسا  نکممریغ  ناریا  ام و  تلم  نایم  يداصتقا  يراکمه 

هدش هدرب  مان  ییاکیرمآ  ییاهب  زکرم  داتفه  زا  همان  نیا  رد  .دنا » هدیشک  رانک  مهم  يداصتقا  حرط  کی  تکراشم  زا  ینیمـضت  نینچ 
نآ رد  همان  نتم  هک  دوخ  ریخا  هسلج  رد  یلم  لفحم  میمـصت  ساسا  رب  .دنا  هدرک  تیامح  ناییاهب  یلم  لفحم  مادقا  نیا  زا  هک  تسا 

دهاوخ عیزوت  مدرم  نایم  رد  رـشتنم و  هوزج  کی  بلاق  رد  ًاروف  تسا  هملک  رازه  تشه  زا  شیب  هک  دنـس - لـک  دیـسر ، بیوصت  هب 
(1)« .دوش بلج  ناریا  ياه  ییاهب  كانفسا  تیعضو  هب  مومع  هجوت  ات  دش 

لیلد هب  يربمیا  هک  دنک  دـعاقتم  ار  تاماقم  تسناوتن  تشاذـگن و  هدـحتم ] تالایا   ] هجراخ ترازو  رب  ینادـنچ  ریثأت  قوف  تاراهظا 
ربماون خروم 11  همان  : » دهد یم  خساپ  نینچ  یلوه  هب  واش  ربماسد 1926 ، رد 1  .تسا  هدیسر  لتق  هب  ییاهب  کی  اب  وا  نتفرگ  هابتشا 

هب : » تشون نارهت  رد  پیلیف  هب  يا  همان  رد  واش  خیرات  نیمه  رد  .دش » تفایرد  ییاهب  یناریا  عابتا  تیعضو  اب  طابترا  رد  امـش   1926
راتفرءوس ياعدا  اب  طابترا  رد  اداناک  هدحتم و  تالایا  نایئاهب  یلم  يونعم  لفحم  هب  موسوم  یلفحم  هک  ییاه  همان  تشونور  تسویپ 

همان تفایرد  .ددرگ  یم  دافیا  امش  عالطا  يارب  تسا ، هدرک  لاسرا  هجراخ  ترازو  هب  ربماون  رد 5 و 11  ناریا  رد  هقرف  نیا  ناوریپ  اب 
رد 20 .تسا  هدش  لابند  نارهت  زا  ارجام  نیا  همادا  .تسا » هدش  دییات  هجراخ  ترازو  فرط  زا  یحیـضوت  چـیه  نودـب  روکذـم  ياه 

هاش اضر  هب  يا  همان  رد  لـفحم  نیا  هتـشذگ ، يـالوج  مهدزناـش  رد  : » تشون نارهت  رد  اـکیرمآ  راـتخمریزو  هب  یلوه  ربماون 1926 ،
ياه ییاهب  دروم  رد  ار  تلادع  درک  اعدتسا  وا  زا  يولهپ 

ربماون 1926. خروم 11  ، 891.404/6 مئامض ، اب  هارمه  اکیرمآ  هجراخ  ترازو  هب  یلوه  همان  - 1
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اه ییاهب  زا  يرایسب  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  نیمز  قرـشم  زا  هک  یتاعالطا  ساسا  رب  .دنک  تظافح  اهنآ  زا  هدرک و  تیاعر  ناریا 
زا ًاتراسج  لیلد  نیمه  هب  دـنا ، هدرکن  مالعا  ار  همان  نیا  لیوحت  تُسپ  تاماقم  نونکات  .دـندوب  هدیـسر  تداهـش  هب  لـیروآ  متفه  رد 

يولهپ هاش  اضر  تسد  هب  ام  بناج  زا  تسا  هدش  همیمـض  شرازگ  نیا  هب  هک  ار  روکذـم  تساوخرد  زا  یتشونور  میراد  اضاقت  امش 
زا يرایـسب  يارب  ار  تساوخرد  نیا  زا  ییاه  هخـسن  میا ، هدـناسر  اکیرمآ  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  .دـیناسرب 

نامیاه شالت  تیوقت  يارب  دوش  یم  نشور  قیرط  نیدـب  هک  زین  یمومع  راکفا  زا  ات  میا  هدرک  لاسرا  ذوفناب  ياه  ناـمزاس  لاـجر و 
رد .میریگب » کمک  تسا ، مکاح  ناریا  یهاشنهاش  رادافو  عابتا  نیا  رب  تساهلاس  هک  يا  هنالداعان  یناـسناریغ و  طیارـش  عفر  تهج 

رازآ و  » ناونع اب  هوزج  کی  زا  یتشونور  هارمه  هب  امش  ربماون  خروم 20  همان  : » دسیون یم  یلوه  خساپ  رد  پیلیف  ربماسد 1926 ،  28
نیا میلـست  تساوخرد  نینچمه  و  تسا ، هدش  کمک  تساوخرد  ناریا  هاشنهاش  ترـضحیلعا  زا  نآ  رد  هک  ناریا » رد  نایئاهب  تیذا 

زا هزاجا  بسک  نودـب  دوجوم ، تاررقم  ربانب  هک  مناسرب  عـالطا  هب  دـیاب  هنافـسأتم  .دیـسر  متـسد  هب  لـفحم  نآ  فرط  زا  هاـش  هماـن 
وا تلود  تاماقم  ای  هاشنهاش و  ترضحیلعا  تسد  هب  یمـسر  ریغ  ياه  نامزاس  بناج  زا  ار  يا  همان  چیه  مناوت  یمن  هجراخ  ترازو 

نیا همادا  پیلیف  .دش » دهاوخ  يرادهگن  هناخ  ترافس  نیا  یناگیاب  رد  امـش  تساوخرد  زا  تشونور  ود  همان و  لاح ، نیا  اب  .مناسرب 
هام لوا  خروم  هجراـخ  ترازو  هرامش 517  لمعلاروتـسد  ًامارتحا  : » دریگ یم  یپ  هیوناژ 1927  خیرات 13  هب  یـشرازگ  رد  ار  ارجام 
ریبد ًاریخا  هک  مناد  یم  رکذ  هب  مزال  .دـش  تفایرد  اداناک ، هدـحتم و  تالایا  نایئاهب  یلم  يونعم  لفحم  ياه  همان  هارمه  هب  هتـشذگ ،

تـسویپ هب  هیبـش  ناریا ، هاـش  هـب  زیمآ  ضارتـعا  هماـن  کـی  تشوـنور  هارمه  هـب  ار  هرامـش 1 ) تسویپ   ) يا هلوـسرم  روکذـم  لـفحم 
درک مالعا  خساپ  رد  زین  ترافس  .مناسرب  دصقم  هب  ات  دوب  هتساوخ  نم  زا  هدرک و  لاسرا  ترافس  نیا  هب  ترازو ، روبزم  لمعلاروتسد 

لیروآ رد  مرهج  ثداوـح  ناـمز  زا  هرامـش 2 .) تسویپ   ) دـنک يراک  نینچ  دـناوت  یمن  هجراخ  ترازو  زا  هزاـجا  بسک  نودـب  هک 
(1)« .تسا هدیسرن  ترافس  تسد  هب  دشاب  ناریا  ياه  ییاهب  تیذا  رازآ و  زا  یکاح  هک  يرگید  شرازگ  ، 1926

تیناحور تلود و  نایم  شنت  شیازفا 
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عاضوا دوخ  لیروآ 1927  خروم 13  شرازگ  رد  نیرف  .دوب  هدـش  رت  میخو  تیناحور  تلود و  شنترپ  طـباور  لاس 1927  لیاوا  زا 
حاـنج ناـیم  زین  يدـیدج  دروخرب  یماـظنریغ ، یماـظن و  رئاود  یـساسا  تاـفالتخا  زا  يادـج  : » دـنک یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  زیربـت 

ات تسا ، هدرک  لیصحت  ناتسلگنا  رد  هک  تسا  زیربت ]  ] فراعم هرادا  ریدم  رس  رب  اوعد  .تسا  هتفرگرد  رهش  رت  یقرتم  رشق  یناحور و 
یـسک متفر  شندـید  هب  هـک  لـیروآ  مـجنپ  زور  یلو  دراذـگب ، ناـبهگن  وا  هناـخ  يارب  دـش  روـبجم  یناـمز  سیلپ  یتـح  هـک  يدـح 

رهش نارتخد  يارب  یسرادم  نانز و  يارب  ییارسشناد  یگزات  هب  وا  ...دیسر  یمن  رظن  هب  لاحـشوخ  وا  دنچ  ره  دوب ، هدشن  شـضرعتم 
یمومع سرادم  رد  نانز  لیـصحت  هک  دنراد  داقتعا  اهنآ  اریز  تسا ، هتخیگنارب  ًادـیدش  ار  اهالم  تموصخ  هک  تسا ، هدرک  سیـسأت 

هب ًامارتحا  : » دنک یم  شرازگ  ار  زاریش  ياه  یمارآان   1927 لیروآ خیرات 30  هب  یشرازگ  رد  پیلیف   (1)« .تسا مالسا  عرش  فالخرب 
خیرات نامه  رد  .دوب  اه  نابز  رـس  رب  زاریـش  رهـش  رد  یمارآان  هرابرد  یتاـعیاش  يراـج  هاـم  مود  تسیب و  رد  هک  دـناسر  یم  عـالطا 
دـصقم هب  ار  نارهت  هژیو  یتیرومأم  ماجنا  روظنم  هب  نارهت ، رکـشل  هدـنامرف  ناخ ، یـضترم  لارنژ  هک  دـندرک  مـالعا  زین  اـه  هماـنزور 

رهش  (2) هتسجرب نویناحور  زا  یکی  جارخا  رد  زاریش  یماظن  رادنامرف  مادقا  هک  تسا  هدش  صخشم  ًابقاعتم  .تسا  هدرک  كرت  زاریش 
شناهارمه زا  دـنیب و  یم  یتسم  لاح  رد  ار  يزابرـس  یناحور  نیا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  .تسا  هدوب  اه  یمارآان  نیا  یلـصا  لیلد 

دندش رادربخ  یماظن  رادنامرف  مادقا  زا  رهش  مدرم  هکنیا  زا  سپ  .دننک  کلف  مالسا  عرش  راکشآ  ضقن  لیلد  هب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم 
نینچمه .دنتـشک  ار  ناگدننکرهاظت  زا  يدادعت  دندوشگ و  شتآ  مدرم  يور  هب  زین  نایماظن  دـندز و  تارهاظت  هب  تسد  شترا  هیلع 

شرازگ روسناس  تاعالطا و  ندوب  زیچان  لیلد  هب  .دنا  هدش  رقتسم  زاریش  رد  رهـشوب  ياهورین  زا  ییاه  ناکی  هک  تسا  هدش  شرازگ 
رایسب ياه  شرازگ  .تسین  مولعم  زونه  زاریش  عاضوا  تماخو  نازیم  اه 

لیروآ 1927. خروم 13  ، 891.00/1416 هرامش 48 ، نیرف ، شرازگ  - 1
زاریـش رد  سیلگنا  يرگلوـسنوق  یناریا  ریبد  یتـقو   » هک تسا  هدـش  لـقن  .تسا  يزاریـش  نیدلاروندیـس  جاـح  هللا  تیآ  دوـصقم  - 2
یعرـش دح  ار  وا  دنریگ  یم  میمـصت  دیامن  یم  یـشک  هدبرع  غارچ ) هاش   ) یـسوم نبدمحا  مرح  یکیدزن  رد  هدومن و  رمخ » برـش  »

يریگرد مدرم و  تارهاظت  ضارتعا و  رهـشوب و  هب  يو  دیعبت  بجوم  رما  نیمه  دناسر و  یم  ماجنا  هب  راظنا  رد  ار  لمع  نیا  دـننزب و 
.يزاریش یمشاه  نیدلاروندیس  هللا  تیآ  یناسر  عالطا  هاگیاپ  ك.ر : .دوش  یم  مدرم  راتشک  و 
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تلاخد تهج  نویناحور  يارب  یقح  چیه  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش  رشتنم  نارهت  ياه  همانزور  رد  هراب  نیا  رد  هک  یهاتوک 
(1)« .دنتسین لئاق  دنراد  دوجو  روظنم  نیمه  هب  هک  ییاه  هاگداد  زا  جراخ  ییاضق  روما  رد 

: دنک یم  شرازگ  ار  ییاضق  ماظن  رد  ریخا  تالوحت  دوخ  یم 1927  شرازگ 2  رد  پیلیف 

رازگرب هاش  روضح  اب  هیلدع  ترازو  دیدج  ياههاگداد  حاتتفا  مسارم  هتشذگ  هام  مشش  تسیب و  رد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
نیا دراد ، هدهعرب  ار  هیلدع  ترازو  کلامملا  یفوتـسم  دیدج  تلود  رد  هک  هماع ، دیاوف  قباس  ریزو  رواد ، ناخ  ربکا  یلعازریم  .دش 
رداق ار  وا  رواد  هب  هژیو  تارایتخا  نداد  اب  سلجم  دش ، شرازگ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .تسا  هدرک  نامزاس  دیدجت  ار  هناخترازو 

داسف و نیا  زا  شیپ  ات  هک  دشخبب ، ناماس  ًاددجم  ار  نامزاس  نیا  دـهدب و  تروص  هیلدـع  ترازو  رد  ار  یـساسا  تاحالـصا  تخاس 
هدوب رادروخرب  هاش  هبناج  همه  تیامح  زا  راک  نیا  ماجنا  رد  رواد  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تشاد  یکانفسا  تیعـضو  نآ  یتیـصاخ  یب 
قفوم شراک  رد  وا  هک  نیا  یلو  دـنک ، هدافتـسا  قداص  دـنمناوت و  دارفا  زا  ات  تسا  هتفرگ  راک  هب  ار  شـشالت  مامت  رواد  ياقآ  .تسا 
دیاوف ترازو  دنـسم  زا  تسا ، هدروخلاس  يدرم  هک  هنطلـسلاربخم )  ) تیاده ناخ  یلق  يدـهم  ازریم  .تسین  مولعم  زونه  ریخ  ای  هدوب 

یلاع ناوید  تسایر  هب  ناموت  هاجنپ  دـصتفه و  هنایهام  قوقح  اب  رواد  ياقآ  فرط  زا  درک و  يریگ  هرانک  یفوتـسم  هنیباـک  رد  هماـع 
دارفا ندروآ  راک  يور  ییاضق و  فلتخم  تارادا  زا  نویناحور  نتـشاذگ  رانک  ...دـش  بوصنم  ییاضق ) بصنم  نیرت  هبتریلاع   ) زیمت

دوخ هب  ار  بصاـنم  رثکا  قباـس  ییاـضق  ماـظن  رد  اـهالم  هکنیا  اـب  .تسا  ییاـضق  ماـظن  تیمها  زئاـح  تارییغت  زا  یکی  یناـحور  ریغ 
ترازو رد  یبصنم  نینچمه  .تسا  هدیـسر  مهم  بصانم  لک  موس  کی  زا  رتمک  هب  اهنآ  دادـعت  نونکا  یلو  دـندوب ، هداد  صاـصتخا 

وا هب  قطنتـسم  بصنم  .تسا  هتفریذـپ  ار  نآ  مه  وا  هدـش و  داهنـشیپ  هناخترافـس ، نیا  مجرتم  حـلاص ، رایهللا  ياقآ  هب  دـیدج  هیلدـع 
یم دیعب  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  وپـسلیم  رتکد  ...تسا  ربارب  دریگ  یم  ام  زا  هک  یغلبم  اب  زین  وا  هنایهام  قوقح  تسا و  هدـش  داهنـشیپ 

دناد
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نیا رب  وپـسلیم  رتکد  دبلط ، یم  یناوارف  هجدوب  ییاضق  نامزاس  دیدجت  هکنیا  زا  يادج  .دشاب  زیمآ  تیقفوم  رواد  ياه  تیلاعف  جـیاتن 
ماجنا يارب  مزال  ياه  ییاناوت  دـقاف  هبرجت و  یب  دـنا  هدـش  بوصنم  ییاـضق  بصاـنم  رد  یگزاـت  هب  هک  يدارفا  رثکا  هک  تسا  رواـب 

رازگرب هنیباک  ياضعا  هاش و  روضح  رد  ناتسلگ و  خاک  رد  دیدج  ياههاگداد  حاتتفا  مسارم  .دنتسه  رادیاپ  دنمـشزرا و  تاحالـصا 
.درک میلـست  اهنآ  هب  ار  ناشماکحا  سپـس  و  داریا ، یهاتوک  قطن  فلتخم  ياه  شخب  ياسؤر  دـیدج و  تاضق  هب  باطخ  هاـش  .دـش 
دوخ یگتـسیاش  دیدج ، تاماقم  هک  درک  يراودـیما  راهظا  وا  .تسا  لئاق  ییاضق  ماظن  حالـصا  يارب  يدایز  تیمها  درک  مالعا  هاش 

(1) .دنناسرب تابثا  هب  تسا  هدش  راذگاو  اهنآ  هب  هک  ینیگنس  تیلوئسم  رد  ار 

ناهفصا مهم  ياهرازاب  .دراد  يا  هنامصخ  رایـسب  عضوم  نانچمه  تیناحور  : » دسیون یم  ربماون 1927  خروم 12  شرازگ  رد  پیلیف 
نانچمه دندوب ، هدش  هتسب  يرابجا  هفیظو  تمدخ  نوناق  هیلع  تارهاظت  اه و  شروش  هجیتن  رد  شیپ ، هام  کی  زا  ًابیرقت  هک  زاریـش  و 

هتفر یبهذم  رهـش  نیا  هب  مق  نویناحور  هب  نتـسویپ  يارب  شیپ  هتفه  دنچ  هک  ناهفـصا  هتـسجرب  ياهالم  زا  يدادعت  .دـنرادن  یتیلاعف 
عقاو رد  يرابجا  هفیظو  ماظن  نوناق  اب  تفلاخم  رد  نویناحور  هنامـصخ  عضوم  مولعم ، رارق  زا  .دنرب  یم  رـس  هب  اجنآ  رد  زونه  دـندوب 

، شیپ هتفه  ود  هب  کـیدزن  اـه ، شرازگ  قبط  .تسا  هنیباـک  یلـصا  ياـضعا  هاـش و  یتسیلانویـسان  ياـه  شیارگ  اـب  تفلاـخم  یعون 
وا .دـنک  مازعا  رهـش  نیا  هب  تروـشم  يارب  ار  شنارواـشم  نیرتداـمتعا  دروـم  هـک  دـندرک  تساوـخرد  هاـش  زا  مـق  ياـملع  ياروـش 

نیا قیرط  زا  اهالم  هک  ییاضاقت  اهنت  دوش  یم  هتفگ  .دـشن  وا  هب  ییانتعا  نادـنچ  یلو  درک ، مق  مزاـع  یماـیپ  هارمه  هب  ار  شاـترومیت 
: دیازفا یم  پیلیف  ربماسد 1927  رد 15   (2)« .دنک رانکرب  شتلود  زا  ار  رواد  زوریف و  شاترومیت ، هک  دوب  نیا  دندرک  هاش  زا  هداتسرف 

ًارهاظ هتبلا  هک  ددرگ  یم  تلود  هیلع  نویناحور  تاکیرحت  لوح  نانچمه  ناریا  یـسایس  عاـضوا  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  »
شکورف يدودـح  ات  هداتفا  هار  هب  مکاح  هورگ  هیلع  تیناحور  يربهر  اب  هک  يا  هنالاعف  هزرابم  .دوش  یم  هتـساک  نآ  تدـش  زا  دراد 

اه و همانزور  شرازگ  رب  انب  و  تسا ، هدرک 
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خیـش مان  هب  هعیـش  گرزب  نویناحور  زا  یکی  .دـنا  هدرک  عورـش  ار  ناشتیلاعف  ًاددـجم  ناهفـصا  زاریـش و  ياـهرازاب  یـسیلگنا  عباـنم 
زا يا  هتیمک  ًابقاعتم  .دـش  رهـش  نیا  دراو  ربماـسد  لوا  خـیرات  رد  دـش و  مق  مزاـع  قارع  رد  ـالبرک  سدـقم  رهـش  زا  ، (1) میرکلادبع

مهدزای رد  سپـس  .دـننک  حرطم  هاـش  اـب  ار  ناـشیاه  هتـساوخ  رادـید  نیا  رد  ًـالامتحا  هک  دـنتفر ، هاـش  رادـید  هب  مق  زا  ینید  ناربهر 
نآ رد  نویناحور  زا  يریثک  عمج  هک  دنتـشگزاب ، مق  هب  هتیمک  نیا  اب  هارمه  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، هارمه  هب  ارزولا  سیئر  ربماسد ،
هک دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  لاح  نیا  اب  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  دروم  نیا  رد  ینادنچ  قثوم  تاعالطا  زونه  .دـندوب  هدرک  عامتجا 

و يرابجا ؛ هفیظو  تمدـخ  نوناق  خـسف  رواد ؛ زوریف و  شاترومیت ، یلعف ، نادرمتلود  يرانکرب  تسا : ریز  دراوم  ناـهاوخ  تیناـحور 
صخشم زونه  تسا  هدادن  ای  هداد  اهنآ  هب  ییاهزایتما  هچ  اهالم  رارـصا  ربارب  رد  هاش  هکنیا  .یتکلمم  روما  رد  تیناحور ]  ] رتشیب مهس 
تیناحور ریثأت  تحت  تدش  هب  هدش و  کیرحت  نویناحور  طسوت  هک  نایرازاب  ندرک  مارآ  يارب  درادـن  ربخ  یـسک  نینچمه  تسین ؛

ربخ نیا  رد  هدش  ذاختا  تیناحور  لابق  رد  هک  يا  هنایوج  یتشآ  تامادـقا  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدـش  هدیـشیدنا  يریبدـت  هچ  دنتـسه 
تراظن یندم  نوناق  يداهنشیپ  حرط  رب  سلجم  هتیمک  رد  تیوضع  اب  یناحور »  » راهچ هدش  رارق  هک  تسا  هتفای  ساکعنا  اه  همانزور 

رد هک  روطنامه   (2)« .دندش قرفتم  دندوب  هدرک  عمجت  مق  رد  هک  ییاهالم  مق  زا  ارزولا  سیئر  رادید  لابند  هب  هکنیا  و  دنشاب ، هتشاد 
مهم و راـک  کـی  زا  ار  نویناـحور  هلیـسو  نیدـب  بیوصت و  ار  تبث » نوناـق  ، » هیروـف 1928 رد 11  سلجم  تـسا ، هدـش  رکذ  هـمادا 

سدح ناوت  یمن  هتشذگ  هام  کی  ثداوح  هب  هجوت  اب  : » دسیون یم  دوخ  هیروف 1928  شرازگ 21  رد  پیلیف  .درک  مورحم  ازدمآرد 
ياهالم اب  هاش  یتامدقم  تاقفاوت  تسا  نکمم  .درک  دهاوخ  ذاختا  تلود  ربارب  رد  یعـضوم  هچ  تیناحور  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دز 

زا رواد  تسد  هب  نیا  زا  شیپ  هک  هیلدع ، ترازو  هب  دارفا  نیا  زا  يرایسب  ندنادرگزاب  .دشاب  هدرک  مارآ  ار  اهنآ  ًاتقوم  مق  رد  فلاخم 
.دشاب تیناحور  ندرک  مارآ  يارب  یشالت  دسر  یم  رظن  هب  دندوب ، هدش  جارخا  اجنآ 

یناحور ياهرتفدرس  هب  يدج  يا  همطل  كالما  تبث  نوناق  بیوصت  رگید ، ییوس  زا 

.تسا مق  هیملع  هزوح  سسؤم  1238-1315 ه ش )  ) يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  دوصقم  - 1
ربماسد 1927. خروم 15  ، 891.00/1438 هرامش 505 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
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(1)« .دراد لابند  هب  ار  اهنآ  دیدش  تفلاخم  کش  نودب  دنک و  یم  دراو 

مق هثداح 

مق رد  یمهم  هثداح  زا  دوخ  لیروآ 1928  خروم 7  شرازگ  رد  پیلیف  .تفاین  ماود  نادنچ  تیناحور  تلود و  طباور  يرهاظ  دوبهب 
عاضوا دروم ، کی  زا  ریغ  هب  یناریا ، يون  لاس  تدـم  دـنلب  تالیطعت  لوط  رد  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـهد یم  شرازگ 

ًاصخش اجنآ  رد  دنیوگ  یم  هک  دوب ، مق  سدقم  مرح  هب  هاش  يزورون  هدزباتش  رفس  قوف  يانثتسا  .دیدن  دوخ  هب  یمهم  هثداح  یسایس 
رد دادیور  نیا  زا  یـشرازگ  چیه  .تفرگ  دگل  بوچ و  ریز  مرح  دجـسم  رد  ار  یقفاب ] یقتدـمحم  خیـش   ] هتـسجرب ياهالم  زا  یکی 
رد مق  هب  رفـس  اب  دهعیلو ) ردام   ) هکلم هک : دننک  یم  فیرعت  رارق  نیا  ار  ارجام  ًامومع  یلو  تسا ، هدـشن  رـشتنم  نارهت  ياه  همانزور 
ات دنتشاد  یم  رب  ار  ناش  یکشم  ياهرداچ  مرح ، نحص  رد  رضاح  نانز  هک  ینامز  .دوب  هدرک  تکرش  مرح  رد  ون  لاس  نشج  مسارم 

نانز هیلع  ینحلادیدش  قطن  دش و  هجوتم  درک  یم  ارجا  ار  مسارم  هک  ییالم  .دش  ادـیوه  هکلم  هرهچ  دـننک  رـس  هب  یگنر  ياهرداچ 
تارهاظت هب  تسد  بصعتم  تعامج  نانخـس ، نیا  یپ  رد  .درک  داریا  دنراذگب ، رانک  ار  یمالـسا  ننـس  دنـشوک  یم  هک  ناریا  نردم 

هب ار  شیاهورین  زا  نت  دصراهچ  دـش  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  هاش  هک  یتقو  .دوب  هدز  رـس  وا  زا  اطخ  طبخ و  نیا  هک  دـندنز  یـسک  هیلع 
هک تفرگ ، ار  یطاخ  يالم  غارـس  مق  هب  دورو  ضحم  هب  هاش  .دـش  مق  مزاع  دـعب  زور  زین  دوخ  درک و  مق  هناور  شوپ  هرز  ود  هارمه 
مرح هب  دورو  ماگنه  موسر ، بادآ و  رب  انب  .داتفا  الم  نآ  ناج  هب  دگل  یتح  بوچ و  اب  ًاصخش  هاش  دوب و  مرح  دجسم  رد  دنیوگ  یم 

هک ار  ینیمرجم  زا  نت  هس  داد  روتـسد  دش و  مرح  دراو  همکچ  اب  عوضوم  نیا  هب  هجوت  نودـب  هاش  یلو  دـنروآ ، یم  رد  ار  اه  شفک 
اعدا هک  ار  اهنآ  زا  یکی  دندنادرگزاب و  نارهت  هب  ار  دارفا  نیا  یماظن  ياهورین  .دنروایب  نوریب  اجنآ  زا  دندوب  هتسشن  تسب »  » مرح رد 

.دندرک مادعا  هلصافالب  تسا  لتاق  دش  یم 

لاجر ریاس  کیتاملپید و  ناگدـنیامن  زا  شمارآ  تناتم و  اب  دوب و  نارهت  رد  هقباس  یب  تخـس و  يارجام  نیا  زا  سپ  زور  کی  هاش 
بایفرش يزورون  مالس »  » مسارم يارب  هک 
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تیناحور و زا  هاش  یـسایس  راجزنا  هک  دور  یم  نامگ  دشاب و  هدش  تیناحور  تهب  ثعاب  دیاب  راتفر  نیا  .درک  ییاریذپ  دندوب  هدـش 
(2) .دشاب (1) » هتشاداو  راک  نیا  هب  ار  وا  شرسمه  اب  يراتفردب  زا  وا  یعیبط  مشخ  نینچمه 

ًاریخا هتسجرب  نیدهتجم »  » زا یکی  : » دسیون یم  نئوژ 1928  خیرات 7  هب  یـشرازگ  رد  نیرف  .تشادنرب  تسد  تمواقم  زا  تیناحور 
دننک راداو  ار  وا  دراد  ار  زیربت  هب  دورو  دصق  ناتـسناغفا  هکلم  هچنانچ  هک  تسا  هدرک  اضاقت  اهنآ  زا  هتـشون و  تاماقم  هب  يا  هضیرع 
هبنج طقف  دهتجم  نیا  ضارتعا  دنتشادن ، ار  زیربت  زا  رادید  دصق  ناتسناغفا  یتنطلس  هداوناخ  هک  اجنآ  زا  .دنک (3)  رس  رب  باجح  هک 
نیا .دراپسب  رابرد  ترازو  هب  ار  یتنطلس  تافیرشت  روما  و  دشاب » شدوخ  راک  هب  شرس   » هک دش  مالعا  وا  هب  ًامـسر  اما  تشاد ؛ رکذت 

تردق رابتعا و  نیا  مرحم  لاح  روش و  ندش  عورش  اب  دیاش  .تسا  تیناحور  رصنع  تردق  رابتعا و  ندش  هتـساک  رب  يدهاش  دادیور 
مرحم مسارم  : » دنک یم  فیصوت  ار  زیربت  رد  مرحم  ياه  نییآ  نئوژ 1928  رد 29  دوخ  يدعب  شرازگ  رد  نیرف   (4)« .دوش ایحا  زین 
دنیوگ یم  دنتخیر و  دنتخیر ، یم  دـیاب  ًالومعم  هک  ار  ینوخ  رادـقم  نامه  اه  نز  همق  .دـندش  رازگرب  یمهم  هثداح  نودـب  ...لاسما 
هکنیا نودب  یبهذـم ، ناغلبم  هلمج  زا  یجراخ ، عابتا  زا  يرایـسب  دـندرکن و  نارگید  هب  یـضرعت  چـیه  یلو  دـنا ، هدرم  زین  رفن  تفه 
رتشیب نارادازع  لاح  روش و  مرحم  لوا  زور  ُهن  رد  لاح ، نیا  اب  .دندوب  يرادازع  ياه  هتسد  ییامیپهار  دهاش  دوش ، ناشضرعتم  یسک 

دندیسر و یم  دجاسم  هب  رتشیب  دوب ، يداع  عقاوم  زا 

دراو يزورون ، مسارم  رد  روضح  يارب  رابرد ، نانز  زا  یهورگ  ناـخاضر و  رـسمه  لاس 1306 ، زور  نیرخآ  هبنـش ، هس  زور  رد  - 1
خیش مظان ، دیس  مان  هب  یظعاو  مدرم و  هک  یتقو  .دنتسشن  رداچ  یب  هنییآ  ناویا  يالاب  هفرغ  رد  دندش و  (س ) هموصعم ترـضح  مرح 

درک و ضارتعا  عضو  نادب  مرح ، رد  نانآ  روضح  هب  داتـسرف و  نانز  يارب  یماغیپ  دـندرک ، هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  یقفاب  یقت  دـمحم 
نیا دنتفر و  تیلوت  هناخ  هب  ًاروف  هاش  هداوناخ  .دـننک  كرت  ار  مرح  ات  تساوخ  ناشیا  زا  دـمآ و  اجنآ  ًاصخـش  دـشن ، عقاو  رثؤم  نوچ 

رد ار  نایماظن  دـش ، مق  هناور  نارهت  زا  یهرز ، جوف  کی  رابرد و  ریزواب  هارمه  گنرد ، یب  ناـخاضر  .دـنداد  ربخ  نارهت  هب  ار  هعقاو 
مرح دراو  همکچ  اب  ناخاضر  دندرک و  هرـصاحم  ار  مرح  .دـش  رهـش  دراو  دراگ ، زا  يا  هدـع  هارمه  دوخ ، درک و  رقتـسم  مق  هیرظنم 

.دندرک ریگتسد  ار  یقفاب  بورضم و  ار  یعمج  دراگ ، دارفا  دیدرگ و 
لیروآ 1928. خروم 7  ، 891.00/1444 هرامش 578 ، پیلیف ، شرازگ  - 2

یب ار  ایرث  هکلم  دوخ  نز  دـمآ و  ناریا  هب  اپورا  زا  تشگزاـب  رد  هک  تسا  ناتـسناعفا  هاـشداپ  ناـخ  هللا  ناـما  ریما  رفـس  هب  هراـشا  - 3
هتـشاذگ اپ  تفرـشیپ » یقرت و   » هداج هب  دوخ  یناریا  ياتمه  زا  رتدوز  یتح  ناتـسناغفا ، هاشداپ  نیا  دـنادرگ ؛ یم  لـفاحم  رد  باـجح 

( راتساریو  ) .دش اقس  هچب  هللا  بیبح  راتفرگ  ماجنارس  و  دوب ؛
نئوژ 1928. خروم 7  ، 891.00/1448 هرامش 110 ، نیرف ، شرازگ  - 4
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بوکرـس ياعدا  نوچ  يراج  لـئاسم  تشاد و  هتـشذگ  هب  تبـسن  يرتشیب  ناـجیه  روش و  اـهالم  ظـعاوم  هک  دـنتفگ  یم  ناناملـسم 
بلاج قارع  هب  مدرم  رفـس  زا  ناریا  تلود  تعنامم  طاـبترا ، نیمه  رد  .دـش  یم  لـماش  مه  ار  اـه  یـسیلگنا  تسد  هب  قارع  ناـیعیش 

هب ات  دنک  دهـشم  یهار  فرـصنم و  البرک  هب  رفـس  زا  ار  نیرئاز  هک  دهاوخ  یم  راک  نیا  اب  تلود  هک  دـنیوگ  یم  اهرادژاراگ  .تسا 
نیرئاز نتفر  زا  تعنامم  دیاش  .دـنناد  یم  یـسایس  لئاسم  ار  نآ  هزیگنا  نارگید  اما  دـنامب ، تکلمم  لخاد  رد  مدرم  لوپ  هلیـسو  نیا 

يارب اهالم  قایتشا  مه  دیاش  .تسا  هدش  البرک  يادهـش  يارب  زیربت  مدرم  لاسما  يرادازع  ندوب  رت  هناصلاخ  اب  لیلد  البرک  هب  یناریا 
هک دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  .دـننک  داـجیا  مدرم  رد  يرتـشیب  روـش  هک  هدـش  بجوـم  ناـش  هـتفر  تـسد  زا  تیعقوـم  ندروآ  تسدـب 

رگا یتـح  دریگب ، تروص  میژر  نیا  هیلع  یتـکرح  هچناـنچ  دوـش و  یم  رتـشیب  زور  هب  زور  يوـلهپ  میژر  هب  تبـسن  اـهنآ  تموـصخ 
هبوـن هب  : » دـسیون یم  پیلیف  يالوج 1928 ، خـیرات 25  رد   (1)« .دوب دـنهاوخ  قفاوم  نآ  اب  ًـالامتحا  دـننکن ، تیاـمح  نآ  زا  هنـالاعف 

رگا نم  رظن  هب  .دنک  داجیا  تلود  رد  يدج  يرییغت  دـناوت  یم  هک  منادـب  يرـصنع  نیرت  دـنمتردق  ار  تیناحور  حانج  ملیام  مدوخ ،
شا یلعف  هنادبتـسم  ياه  تسایـس  رییغت  هب  ار  هاش  دناوت  یم  هک  تشاد  دهاوخ  یتردق  نانچ  تسین ، هک  دشاب ، دحتم  ًاعقاو  تیناحور 
نوچ يدارفا  ذوفن  ببـس  هب  ًالامتحا  دوش  یم  تلود  اب  نویناحور  فرط  زا  هک  يا  هنالاعف  تفلاخم  اهنت  رـضاح ، لاح  رد  .دنک  راداو 

رد کشخ  ياه  لالدتـسا  تاثحابم و  هب  ار  ناشیاه  تیلاعف  قدصم  هداز و  یقت  نوچ  ینارادمتـسایس  ...تیناحور  حانج  رد  سردم 
جنک دنوش ، یم  هجاوم  هاش  ینونک  ياه  تسایس  ریظن  هنادبتسم ، زیمآ و  تنوشخ  ياه  تسایس  اب  یتقو  و  دنا ، هدرک  دودحم  سلجم 

(2)« .دش دنهاوخ  عاضوا  رییغت  رظتنم  هدیزگ و  تلزع 

اه همانزور  رد  نهوم  تالاقم  رشن 

یتالاقم اه  همانزور  متفه ، سلجم  تاباختنا  لوط  رد  ناتسبات 1928 ، رد 

نئوژ 1928. خروم 29  ، 891.404/12 هرامش 45 ، نیرف ، شرازگ  - 1
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رـشتنم تیناحور  هیلع  يا  هلاقم  هاگ  دنچ  زا  ره  دنتـسه ، تلود  لرتنک  تحت  ًالماک  هک  اه ، همانزور  : » دنتخاس رـشتنم  تیناحور  هیلع 
اب .ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  هب  نآ  همجرت  هک  درک  هراـشا  دـیهان  هماـنزور  هلاـقم  رد  اـهنآ  زا  هنومن  ود  هب  ناوت  یم  هک  دـنزاس ، یم 

ریثأت نیمه  اب  و  دنتـسین ، مه  ریثأـت  یب  یلو  دـننک ، یمن  اـفیا  ناریا  مدرم  یمومع  یگدـنز  رد  یمهم  رایـسب  شقن  اـه  هماـنزور  هکنیا 
تسوگآ رد 28  ناشورف »! نازرا   » ناونع اب  روکذم  هلاقم  .دـننک » جـیورت  ار  تیناحور  زا  ترفن  دـنا  هدیـشوک  هراومه  زین  ناشزیچان 

نایقتم نانموم و  يدبا  شمارآ  لحم  هک  ار ، تشهب  نارق  دنچ  يارب  هک  دنتسه  یمک  هدع  : » دوب هدش  رشتنم  دیهان  همانزور  رد   1928
هکنآ زا  شیپ  دـیقف و  هاش  نیدـلارفظم  نامز  رد  دنـشورف ! نازرا  اهنآ  ...دنـشورف  یم  یناـبایخ  ناـنز  یتح  نزهار و  دزد و  هب  تسا ،

کباتا ناخ  رغصا  یلع  ازریم  اب  مه  یکیدزن  یتسود  یسایس ، طباور  زا  يادج  هک  سور ، کناب  سیئر  دوش ، بیوصت  یساسا  نوناق 
تقد اب  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  شتسد  هب  يدنس  رایسب  یناشیرپ  یتحاران و  اب  دناوخارف و  ار  شمجرتم  تشاد ، تقو ) مظعا  ردص  )

.تسا هدناوخ  رفاک  ار  وا  ریفکت و  ار  کباتا  هک  تسا  ییاوتف  هک  داد  حیـضوت  سیئر  هب  دناوخ و  ار  دنـس  مجرتم  .دنک  همجرت  ار  نآ 
ار دوخ  تدارا  ریدم  بانج  .درک  وغل  ار  ینید  ياوتف  نیا  ناوتب  هک  دراد  دوجو  یهار  ایآ  هک  دیسرپ  شمجرتم  زا  سور  کناب  ریدم 

دراذگ یم  هحـص  کباتا  يرادنید  رب  هک  نآ  فالخ  ییاوتف  رودـص  يارب  هک  درک  هفاضا  تشاد و  راهظا  کباتا  صخـش  هب  تبـسن 
تـشاد يرتشیب  رابتعا  هک  ییالم  هب  ار  وا  مجرتم  .دوش  مامت  سور  کناب  هیامرـس  لـک  تمیق  هب  رگا  یتح  درک ، دـهاوخ  يراـک  ره 

هک دش  رارق  هیلوا  ياهوگتفگ  زا  سپ  .دندرک  تکرح  الم  نآ  هناخ  تمس  هب  شمجرتم  هارمه  هب  هلـصافالب  کناب  ریدم  .داد  عاجرا 
رد .دـنک  قفاوت  وا  اب  هدـش  ریفکت  کباتا  يرادـنید  ندـنادرگزاب  تمیق  دروم  رد  دـسرب و  ـالم  روضح  هب  یـصوصخ  روط  هب  مجرتم 

بایغ رد  یـصوصخ و  يا  هسلج  رد  کناب  سیئر  صخـش  اذل  دنـسرب ، قفاوت  هب  تمیق  رـس  رب  دنتـسناوتن  الم  مجرتم و  مود  تاقالم 
یناحور دنچ  رهُم  هک  ار  يدنس  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  شمجرتم  کناب  سیئر  موس ، زور  .تسشن  وگتفگ  هب  الم  اب  مجرتم 

ردص دیدج  دنس  نیا  رد  هک  درک  هفاضا  دنک و  یم  خسن  ار  یلبق  مکح  يوتف ، نیا  هک  داد  حیـضوت  مجرتم  .دنک  تئارق  دوب  نآ  ياپ 
اب ِدنـس  نیا  شرظن  هب  هک  دیـسرپ  شمجرتم  زا  کناب  سیئر  .تسا  رت  كاپ  مه  لبق  زا  یتح  هک  هدش  هدـناوخ  كاپ  یناملـسم  مظعا 
هک دوب  نارگن  دشاب و  هدش  مامت  کناب  هیامرـس  مامت  تمیق  هب  دیاش  هک  درک  یم  نامگ  مجرتم  .تسا  هتـشادرب  هنیزه  ردـقچ  شزرا 

نابحاص هب  ار  کناب  ياه  ییاراد  مامت  دوش  روبجم  سیئر  ادابم 
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ًاعقاو هلب ، : » داد خـساپ  دـیدنخ و  سیئر  .تسا  هدـش  تخادرپ  نآ  تباب  یفازگ  هنیزه  ًـالامتحا  هک  داد  خـساپ  و  دـنک ، میلـست  اـهرهم 
کی یـشورف ! نازرا  هنومن  کی  نیا  دروخ »! بآ  ناموت  دـصراهچ  طـقف  سور  يروطارپما  نم و  يارب  دنـس  نیا  دوب ، یفازگ  هنیزه 
حرط نیا  اب  طابترا  رد  .دـش  هتخورف  ناگناگیب  هب  وکابنت  زایتما  ياطعا  بلاـق  رد  روشک  لالقتـسا  هک  داـتفا  قاـفتا  یتقو  رگید  هنومن 

رد مدرم  دـش  مالعا  يوتف  نیا  یتقو  .درک  مالعا  مارح  ار  وکابنت  لامعتـسا  عیـشت ، ناـهج  گرزب  دـهتجم  يزاریـش ، يازریم  هناـنئاخ ،
هب تسد  مه  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  .دش  بلاغ  مدرم  هدوت  رب  هناتـسرپ  نطو  ینید و  تاساسحا  .دندرک  تیعبت  نآ  زا  روشک  رـساترس 

کناـب راـیتخا  رد  نوـنکا  هک   ) وکاـبنت زاـیتما  هرادا  رد  يا  هسلج  رهظ  زا  دـعب  زور  کـی  هک  دوـب  اـنثا  نیمه  رد  .دربـن  ناـیلق  قـپچ و 
(، متـسین نئمطم  نآ  تسرد  هتکید  زا  هک   ) نسرآ ياقآ  دنتـشاد : روضح  نآ  رد  رفن  جنپ  نیا  دـش و  رازگرب  تسا ) ناریا  یهاشنهاش 
الم هک  یتقو  .دوب  دنوخآ  يرگید  دّیس و  یکی  هک  وا ، دنمراک  ود  الم و  کی  يو ؛ مجرتم  ناخ ، یلعنـسح  وکابنت ؛ زایتما  هرادا  ریدم 

هب طوبرم  دانـسا  دش ؟ هتخورف  یتمیق  هچ  هب  ار  نایلق  نیا  دـینک  یم  رکف  تساوخ !! نایلق  هوهق ، ندروخ  زا  شیپ  درک ، لیم  ار  شیاچ 
هک ینیگنـس  تمارغ  زا  رظن  فرـص  هک  داد  دـهاوخ  ناشن  ًالامتحا  تسا ، یناگیاب  ناتـسلگنا ]  ] هجراخ ترازو  رد  هک  وکاـبنت  زاـیتما 
زا کی  ره  هب  ناخ  یلعنسح  دش ! میسقت  الم  نیب  مه  ناموت  ای 12400  هب 7400  کیدزن  دش ، تخادرپ  زایتما  نیا  زا  وغل  تباب  اهدعب 

هجو رادقم  نآ  يوتحم  تکاپ  ره  هک  درک  مالعا  دنلب  يادص  اب  دوب و  دقن  لوپ  ناموت  تسیود  يواح  هک  داد  تکاپ  کی  یشنم  ود 
کی طبـض  ای  ملیف و  کی  رد  يزاب  تباب  اـیند  يوس  نآ  رد  رگیزاـب  اـی  دـنمرنه و  کـی  : » میناوخ یم  یناـیاپ  شخب  رد  .تسا » دـقن 

هب دروخ ! یم  بآ  لباقان  ناموت  دـنچ  اهنت  يراک  نینچ  ام  روشک  رد  اما  دریگ ، یم  لوپ  رالد  ای  کنارف  اه  نویلیم  نوفاـمارگ  هحفص 
یتمیق هب  هداد و  بیرف  ار  نز ) هدـنناوخ  ود   ) مناخ كولم  مناخ و  رمق  اه  یبنجا  هک  تسا  یـشورف  نازرا  هب  اـم  تداـع  نیمه  رطاـخ 
نیدنچ اهدعب  و  درک ، کمک  یلیخ  اهنآ  هب  میتخاس  رـشتنم  هراب  نیا  رد  ام  هک  یتالاقم  لاح ، نیا  اب  .دننک  طبـض  ار  ناشیادص  زیچان 

رانک نیلعن  همامع و  ابق و  ابع و  اب  ...ام  هبتر  یلاع  ياـملع  زا  یکی  دـنزرف  هداز ، یبن  یلو  .دـنداد  لوپ  نادـنمرنه  نیا  هب  ناـموت  رازه 
نیا همه  وا  .دروآرد  ار  وئاز  نز  داد  غیج و  رگید و  تاـناویح  گـس و  غـالا و  يادـص  اـه  تعاـس  داتـسیا و  توص  سبح  هاگتـسد 

دیاب .داد  ماجنا  دیسر ، نداد  اب  مهنآ  يدوهی ، هچب  رسپ  کی  زا  ناموت  هدزاود  نتفرگ  لابق  رد  طقف  ار  اهراک 
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« .میهدب همتاخ  اه  یشورف  نازرا  نیا  هب 

یم همان  نیا  همجرت  رد  .دوب  هدش  رشتنم  ریبدرـس » هب  يا  همان   » ناونع تحت  ییاضما  نودب  تشاددای  دیهان  همانزور  هرامـش  نیمه  رد 
اریز دینکن ، تیبرت  دیا ، هدـش  تیبرت  دوخ  هک  هنوگنآ  ار  ناتنادـنزرف   » هکنیا رب  ینبم  یلع  ماما  هتفگ  زا  امـش  بئاص  ریـسفت  : » میناوخ

زورما هب  ات  اریز  .تسا  هدرک  داجیا  دولآ  باوخ  لسک و  هعماج  نیا  رب  يروآ  طاشن  ریثأت  دـنا » هدـش  دـلوتم  یتوافتم  ناـمز  رد  اـهنآ 
لمع ناشنید  یعقاو  ناربهر  تاروتسد  هب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  زا  هدع  نیا  یتخبدب  تفر و  سپ  یلـصا  لیلد  هک  میا  هدوب  دهاش 

زا ناش  یمزج  ریـسافت  اب  ام ، نید  سدقم  نیزاوم  فالخ  رب  اراکـشآ  الم ، توسک  رد  ّتیندب  بلط و  هاج  ناسنا  يا  هدع  .دننک  یمن 
رد تعرـس  هب  ندمت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هدش  ام  یگداتفا  بقع  ثعاب  اهنآ  .دنا  هدرک  هارمگ  ار  مدرم  هدوت  ربمایپ  ثیداحا 
زا و  میتسه ، الاو  يوخ  قلخ و  کی  یگدنز و  لیاسو  همه  دـقاف  ام  للم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  هزورما  هجیتن ، رد  ...تسا  تفرـشیپ  لاح 

هدـع هدـیاف  یب  یهاو و  تامیلعت  دوبن  رگا  هک  درک  دـیهاوخ  دـییأت  ًامتح  .میرت  بقع  مه  يدوهی  هعماج  زا  یتح  لمع  ناوت و  ثیح 
تاروتـسد نیرت  لـماک  نیرتیلاـع و  یلاـعتم و  میلاـعت  زا  هک  يا  هزاوآرپ  نید  نینچ  ناوریپ  هک  تشادـن  یلیلد  هاوخدوخ ، ناـسنا  يا 

ندرک هاگآ  يارب  یقیاقح  نینچ  راشتنا  زا  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  .دـننامب  مورحم  تورث  تراهم و  ملع ، زا  تسا  دـنمرهب  ینامـسآ 
ینامز ات  و  مدرم ، هالک  نتشادرب  يارب  تسیا  هلیسو  همامع  : » مرب یم  نایاپ  هب  ریز  رعش  اب  ار  منانخـس  ...دیـشکن  تسد  یمومع  راکفا 

(1) «« .دوب دهاوخن  ناما  رد  سک  چیه  دنراذگب ، ناشرس  هالک  دنوشن  روبجم  اهدنوخآ  هک 

زیربت رد  یمارآان  سردم و  دیعبت  يریگتسد و 

ربتکا خروم 18  یشرازگ  رد  تیرت  .دش  رت  عیرـس  ثداوح  دنور  نآ ، زا  سپ  .درک  زاغآ  ار  شراک  ربتکا 1928  رد 5  متفه  سلجم 
ات و  دش ، ریگتسد  مشش  سلجم  ذوفن  اب  ناگدنیامن  زا  یکی  سردم ، شیپ  زور  دنچ  : » دنک یم  شرازگ  ار  سردم  يریگتـسد   1928

ای دننک  یم  شدیعبت  ًالامتحا  هک  دنیوگ  یم  یخرب  .درب  یم  رس  هب  نادنز  رد  نانچمه  میراد  ربخ  هک  اجنآ 

هیوناژ 1929. خروم 16  ، 891.405/4 هرامش 739 ، همیمض ، تیرت و  شرازگ  - 1
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« ياه همان  بش   » زا یکی  راشتنا  اب  ًاریخا  هک  دـنناد  یم  هلئـسم  نیا  ار  شا  يریگتـسد  لـیلد  یخرب  .دـنروآ  یم  شرـس  يرتدـب  يـالب 
.تسا هداد  رارق  داـقتنا  دروم  ًادـیدش  ریخا ، تاـباختنا  يرازگرب  هوحن  صوصخ  هب  فـلتخم ، ياـه  هبنج  زا  ار  تلود  هاـش و  روهـشم 

مه تقو  کی  .تسا  نحللادـیدش  رایـسب  نآ  ياوتحم  هک  تفگ  نم  هب  دوب  هدـید  ار  اه  هماـن  بش  نیا  زا  یکی  هک  هیکرت  ریبک  ریفس 
تاعیاش هچرگا  تسا ، هتشادن  تحـص  هک  دش  مولعم  یلو  دنا ، هدش  راچد  هباشم  یتشونرـس  هب  زین  هداز  یقت  قدصم و  هک  دش  عیاش 

يریگتـسد بوشآ و  زا  ربتکا 1928  رد 22  زیربـت » رد  یمارآاـن   » ناوـنع تحت  یـشرازگ  رد  نیرف   (1)« .دوبن يوق  مه  نادـنچ  قوف 
هفیظو تمدخ  دیدج  نوناق  يارجا  یپ  رد  هک  دناسر  یم  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دیوگ یم  نخـس  رهـش  ذوفن  اب  ياهالم 

هیمـالعا زیربـت ، يرگلوسنک  دـنمراک  فـصآ ، ناـخ  یلعنـسح  شرازگ  رب  اـنب  .دـمآ  دوـجو  هب  زیربـت  رد  یکدـنا  یمارآاـن  يراـبجا 
عمجت دجـسم  کی  رد  مدرم  دش و  لیطعت  اهرازاب  دـعب  زور  حبـص  .دـش  شخپ  رهـش  نیا  رد  ربتکا  رهظ 12  زا  دـعب  رد  يریگزابرس 

.دـندمآ مه  درگ  زیربت ، ینید  ناگرزب  اقآ ، نسحلادـبع  ازریم  یجاح  اقآ و  قداص  ازریم  نیدـهتجم ، تیب  رد  مه  يا  هدـع  دـندرک و 
رد 14 .دش  لاسرا  نارهت  هب  نانز  باجح  فشک  داهنشیپ  يولهپ و  هالک  نینچمه  يریگزابرس و  اب  تفلاخم  رد  يدایز  ياه  مارگلت 

.تخاس قرفتم  ار  تیعمج  ییاوه  کیلش  اب  نوشق  ياهورین  هک  دنداتفا  هار  هب  يریگزابرس  هاگرارق  تمس  هب  مدرم  زا  يا  هدع  ربتکا ،
دوخ دنتشاد  دصق  ًارهاظ  یلو  دوبن ، صخشم  ناشفده  هک  دندرک ، تکرح  هیسور  يرگلوسنک  تمـس  هب  يرگید  هدع  ربتکا ، رد 17 

نیدهتجم بش  نامه  .دوش  قرفتم  زین  تیعمج  نیا  ات  دوب  یفاک  ییاوه  هلولگ  دـنچ  کیلـش  .دـنهد  رارق  اه  سور  تیامح  تحت  ار 
هب تفرگ و  رـس  زا  ار  شراک  رازاـب  ربتکا ، رد 18  .دندش  ریگتـسد  زیربت ،  (2) رکیماناو یـسابرک ، هلمج  زا  رهـش ، ذوفناب  راجت  قوف و 

رامشرپ و رهش  نیا  رد  رقتسم  یماظن  ياهورین  و  دنتسه ، حلـسم  ریغ  زیربت  مدرم  .تسا  هتفای  همتاخ  مدرم  تکرح  هک  دیـسر  یم  رظن 
هک دـنچ  ره  تسا ، مارآ  نارهت  عاضوا  : » دـیازفا یم  نیرف  .دوش » عورـش  يدـج  یـشروش  هک  دور  یمن  ناـمگ  نیارباـنب  .دـندمآراک 

نسح دیس  شیپ ، زور  هد  و  دنیوگ ، یم  دب  سابل  حالصا  يزابرس و  نوناق  زا  نایرازاب 

ربتکا 1928. خروم 18  ، 891.00/1456 هرامش 697 ، تیرت ، شرازگ  - 1
( راتساریو  ) .تسا هدوب  هعیاش  دح  رد  دیاش  قارع  هب  سردم  دیعبت  - 2
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رد لاس 1924  رد  وا  .دش  دیعبت  قارع  هب  ریگتـسد و  يرگبوشآ  ماهتا  هب  سلجم ، قباس  هدنیامن  رهـش و  ياهالم  زا  یکی  ، (1) سردم
دنناوت یم  هک  دنتسه  رقتسم  نارهت  رد  یماظن  يورین  دودح 10000  .تفرگ  ار  نابلط  تنطلس  بناج  یهاوخ  يروهمج  شبنج  ربارب 

اه یمارآاـن  دروم  رد  : » دـیازفا یم  تیرت  ربماون 1928  رد 26   (2)« .دـننک بوکرـس  تعرـس  هب  ار  تلود  اب  ینلع  تفلاخم  هنوگره 
اب تفلاخم  .تسا  هداتفین  یمهم  قاـفتا  ربتکا 1928 ، خـیرات 22  هب  نیرف  ياقآ  هرامـش 20  شرازگ  لاسرا  نامز  زا  هک  میدـش  علطم 

(3)« .دوش یمارآان  بجوم  هک  تسین  يدح  هب  یلو  دراد ، همادا  نانچمه  يریگزابرس 

ندیـسر ارف  اب  .دوب  هداد  ربخ  تشر  رد  ناتـسروگ  کی  بیرخت  اب  مدرم  تفلاخم  زا  رلوف  لوسنک  دـش ، هراـشا  ـالاب  رد  هک  روطناـمه 
تـسایس : » دسیون یم  نیرف  هب  زیربت  زا  ربماسد 1928  خـیرات 6  رد  فصآ  یلعنـسح  .دوب  هدرک  رییغت  یلک  هب  عاضوا  ربماسد 1928 

تسرد  ) يرجآ دجسم  زا  هک  تسا  هدش  زاغآ  یضیرع  رایسب  نابایخ  تخاس  راک  .تسا  رهـش  ياه  نابایخ  ضیرعت  يرادرهـش  یلک 
ادخ دنک و  یم  بیرخت  ار  رازاب  زا  یشخب  و  دوش ، یم  هدیشک  رازاب  تمس  هب  تسرد  دوش و  یم  عورـش  ناریا ) یلم  غاب  يور  هب  ور 

يرگید ياه  نابایخ  .دنک  روبع  هاشغاب  زا  دوش و  ضیرعت  زین  نالکشش  هارگرزب  تسا  رارق  نینچمه  .دوش  متخ  اجک  هب  هک  دناد  یم 
هقطنم نیا  زا  یعیسو  شخب  هک   ) (4) لیجگ ناتسروگ  .دننکب  یضارتعا  هک  دنـسرت  یم  رهـش  ياهالم  .دنوش  ضیرعت  تسا  رارق  مه 

نیا رد  تسا  رارق  هک  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هدش  هدنکارپ  فارطا  هب  ناگدرم  يایاقب  هدش و  فاص  تسا ) هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار 
يور هب  ور  هک  يرجآ  دجسم  : » دیازفا یم  نیرف  هب  يرگید  همان  رد  فصآ  ربماسد 1928 ، رد 20   (5)« .دوش انب  یلم  غاب  کی  ناکم 
يارب مه  رگید  دجـسم  نیدـنچ  .دزاسب  هداج  ات  درک  بارخ  ار  نآ  يرادرهـش  ًاریخا  نیمه  تسه : ناتدای  تشاد  رارق  ناریا  یلم  غاـب 

(6)« .دنزب دجاسم  بیرخت  هب  تسد  تسناوت  یمن  یسک  ًالبق  هک  دیناد  یم  .دنا  هدش  ناریو  هداج  نتخاس 

( راتساریو  ) .تسا هدوب  هعیاش  دح  رد  دیاش  قارع  هب  سردم  دیعبت  - 1
ربتکا 1928. خروم 22  ، 891.00/1257 هرامش 20 ، نیرف ، شرازگ  - 2

ربماون 1928. خروم 26  ، 891.00/1458 هرامش 710 ، تیرت ، شرازگ  - 3
.تسا هتشاد  ترهش  افرع  نفدم  هب  هک  تسا  یمیدق  ياهناتسروگ  زا  ناتسربق  نیا  - 4

ربماسد 1928. خروم 14  هرامش 891.405/2 ، نیرف ، تشاددای  - 5
ربماسد 1928. خروم 20  هرامش 800 ، لیاف  نارهت ، يرگلوسنک  یناگیاب  نیرف ، هب  فصآ  همان  - 6
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« سابل حالصا   » هنیمز شیپ 

شـشوپ ياج  هب  دـیاب  نادرم  نآ  ساسا  رب  هک  درک ، زاغآ  ار  سابل  حالـصا »  » هماـنرب تیناـحور  تردـق  شهاـک  يارب  يولهپ  میژر 
اب .دنراذگب  رانک  ار  ناشیاه  هیشوپ  دندوب  مزلم  زین  نانز  دنتشاذگ و  یم  رـس  رب  يولهپ » هالک   » دندرک و یم  نت  هب  تک  یناریا  یتنس 

ناگدـنیامن و مامت  ـالم ، يدادـعت  زج  هب   » هک داد  شرازگ  تیرت  هاـش ، اـضر  روتـسد  هب  ربتکا 1928  رد 5  متفه  سلجم  راـک  زاـغآ 
هب هاش  اضر  ًارهاظ  هکنیا  اب  .دندرک » نت  هب  تک  هتشاذگ و  رـس  رب  يولهپ  هالک  تلود ، یجراخ  نانکراک  همه  روطنیمه  و  اه ، یناریا 

رگا : » تسناد یم  قطنم  یب  ار  تامادقا  نیا  زا  یخرب  مه  هیکرت  ریبکریفـس  یتح  دوب ، هدز  یمادقا  نینچ  هب  تسد  كروتاتآ  زا  دیلقت 
ار نارهت  یناودبسا  تاقباسم  ندید  يارب  هتـشذگ  هتفه  لیاوا  دوب ، ضیرم  هک  فارگلت  تسپ و  ریزو  زا  ریغ  هب  هنیباک ، يارزو  هاش و 
مه شناهارمه  هاش و  .میدوب  یلخاد  تسایـس  هصرع  رد  يرتشیب  تالوحت  دهاش  دیاش  دندرک ، یمن  كرت  نمکرت  تشد  دـصقم  هب 

تاقباسم نیا  ندید  يارب  کیتاملپید  ناگدنیامن  مامت  زا  دوب  یناودبسا  تاقباسم  لوئـسم  هک  یلارنژ  .دنا  هتـشگزاب  نارهت  هب  کنیا 
ریفس .دندرک  تکرـش  مسارم  نیا  رد  دنتـسناوت  هسنارف  ترافـس  ناگتـسباو  زا  یکی  هیکرت و  ریبکریفـس  طقف  یلو  دوب ، هدرک  توعد 

ناراکراوس سابل  ندش  نیزگیاج  هک  درک  هفاضا  یلو  دناوخ ، ییاشامت  بلاج و  رایسب  ار  نآ  تاقباسم  نیا  فیصوت  رد  هیکرت  ریبک 
قایتشا هب  هراشا  شروظنم  ًاملـسم  هتبلا  هک  دوب ، هتـساک  تاقباسم  نیا  تیباذـج  زا  نمکرت  گنراگنر  ياه  ساـبل  ياـج  هب  يا  هفرح 

يا هلاقم  ناریا  هراتس  همانزور  ریبدرس  ربماتپس ، لیاوا  : » دیازفا یم  تیرت  شرازگ  نیمه  رد  .دوب » سابل »  » حالـصا هلئـسم  هب  هاش  اضر 
نیا هلاقم  عوضوم  .تخاس  یم  سکعنم  ار  ناریا  ینونک  عاضوا  یبوخ  هب  هک  تخاس  رـشتنم  هعماج » رد  نانز  هاـگیاج   » ناونع تحت 
دوب هدـش  عورـش  یگزات  هب  هک  ار  یتاحالـصا  ریبدرـس  .دـندش  یم  یقلت  لزنم  بابـسا  زا  یئزج  ناریا  ناـنز  رخاوا  نیمه  اـت  هک  دوب 

ور ياه  هکسلاک  رد  و  دننک ، تبحص  نادرم  اب  نابایخ  رد  دنورب ، هناخاشامت  هب  داد  یم  هزاجا  نانز  هب  هک  یتاحالصا  درک ؛ نیـسحت 
دمحم لارنژ  روتـسد  هب  درک ، دای  زاس  خیرات  تاحالـصا  ناونع  هب  نآ  زا  دیاب  و  دش ، هراشا  نادب  هک  یتاحالـصا  .دنوش  راوس  هتـسب 

رد نانز  صوصخم  هاگیاج  هیمظن  سیئر  تاروتـسد  قبط  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  نارهت  هیمظن  سیئر  یهاگرد ،]  ] ناـخ
« هیشوپ  » نودب نانز  روضح  نینچمه  .دوش  یم  فذح  هریغ  اه و  ناروتسر  اه و  هناخاشامت  یمومع ، هیلقن  طئاسو 
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تالایا ریاس  رد  نونک  ات  دریگ  یم  تروص  يزاس  نردم  تهج  هک  مادقا  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .درادن  يداریا  یمومع  نکاما  رد 
هب زور  تامادقا  نیا  هجیتن  نارهت ، رد  سکعلاب  .دنرگن  یم  تاحالـصا  نیا  هب  دـیدرت  ّنظ و  اب  مدرم  عقاو  رد  و  تسا ، هتـشادن  يدُرب 
هک ار  هیشوپ  اهنآ  زا  يرایسب  دنوش و  یم  هدید  اه  هفاک  رد  یتح  اه و  نابایخ  رد  يرتشیب  نانز  اهزور  نیا  .ددرگ  یم  رت  راکشآ  زور 

مناخ کی  قوف ، ياـه  لمعلاروتـسد  راـشتنا  زا  سپ  زور  کـی  .دـننک  یم  هدافتـسا  تنیز  ناونع  هب  دوب ، کـسام  یعون  نیا  زا  شیپ 
سیئر تیاده ، یلق  يدـهم  ربماون 1928 ، رد 20   (1)« .تفر کین  کیپ  هب  ناملآ  ترافـس  نادـنمراک  زا  رفن  دـنچ  هارمه  هب  یناریا 
نخـس ددـعتم  تاحالـصا  اب  طابترا  رد  یحیاول  داهنـشیپ  زا  نینچمه  ارزولا  سیئر  : » درک مـالعا  ار  تلود  هماـنرب  یقطن  یط  ارزولا ،

(2)« .داد دهاوخ  عالطا  هجراخ  ترازو  هب  ًاروف  ار  جیاتن  هدرک و  يریگیپ  کیدزن  زا  ار  دراوم  نیا  ترافس  .تفگ 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  سابل  حالصا  ناریا » رد  دم  رییغت   » ناونع تحت  یشرازگ  رد  ربماون 1928 ، خیرات 30  رد  نیرف  لوسنک 

رارق هک  يراد  هبل  ِلکش  يا  هناوتسا  هالک  دوش ، یم  هدید  يولهپ »  » هالک نتخادنا  اج  رد  یهجوت  لباق  تفرشیپ  هتـشذگ  هام  دنچ  رد 
رس هب  و  تسا ، هدشن  يرابجا  روکذم  هالک  نونکات  .دوش  ناناملـسم  همامع  هبل و  یب  ياه  هالک  یتنـس و  ياهراتـسد  نیزگیاج  تسا 

سیلپ هاگ  دنک و  بیغرت  نآ  ندیشوپ  هب  ار  مدرم  دشوک  یم  تلود  یلو  تسا ، يرابجا  تلود  نادنمراک  يارب  اهنت  هالک  نیا  ندرک 
دـنتفرگ و ناـبایخ  رد  ار  یجراـخ  هعبت  کـی  زپـشآ  ًاریخا  لاـثم ، ناوـنع  هب  .دـهد  یم  ماـجنا  طاـبترا  نیا  رد  يرت  هنادـجم  تامادـقا 
ار شیاه  نابهگن  همدخ و  تلود ، تساوخ  قباطم  زین  هناخترافـس  نیا  .درخب  يولهپ »  » هالک کی  یـشورف  هالک  زا  دندرک  شروبجم 

چیه نونکات  .دوب  تربلآ » هدازهاش   » ياه تک  هب  هیبش  هک  هدـش  يدـنلب  ياـه  تک  نیزگیاـج  هک  هدرک  سبلم  هاـتوک  ياـه  تک  هب 
يدوز هب  اه  یلیخ  نامگ  هب  هک  ینامرف  زا  اـهنآ  هک  دوش  یم  هتفگ  دـنا و  هدـشن  تک  هـالک و  نیا  ندیـشوپ  هب  راداو  اـهالم  زا  کـی 

رد هک  روطنامه  .دنتسه  ینثتسم  دنک  یم  يرابجا  اه  یناریا  همه  يارب  ار  رظن  دروم  سابل  ندیشوپ  دوش و  یم  رشتنم 

ربتکا 1928. خروم 18  ، 891.00/1456 هرامش 697 ، تیرت ، شرازگ  - 1
ربماسد 1928. خروم 7  ، 891.00/1460 هرامش 719 ، همیمض ، تیرت و  شرازگ  - 2
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نوناـق اـب  تفلاـخم  رد  هک  رهـش  نیا  مدرم  ًاریخا  تـسا ، هدـش  شرازگ  ربـتکا 1928  رد 22  زیربـت  يرگلوـسنک  هرامـش 20  شرازگ 
کیرحت هب  دوش  یم  هتفگ  هک  تکرح  نیا  .دـندرک  ضارتعا  زین  هالک  نیا  ندیـشوپ  هب  دـندوب  هدز  تارهاـظت  هب  تسد  يریگزاـبرس 

.دندش دیعبت  ناتـسدرک  هب  اهنآ  زا  یخرب  ریگتـسد و  هتـسجرب  ياهالم  زا  يدادعت  دش و  بوکرـس  تعرـس  هب  دوب  هدـش  زاغآ  اهالم 
هچ یحیـسم و  هچ  زیربت ، نادرم  مامت  نالا  هک  تسا  یعدـم  درب ، یم  رـس  هب  نارهت  رد  کنیا  مه  هک  زیربت ، ياه  هیلاـم  یتلاـیا  ریدـم 

يروتـسد رودص  اب  مج ] دومحم   ] ناسارخ رادناتـسا  هک  تسا  هدش  شرازگ  .دننک  یم  نت  هب  هاتوک  تک  و  يولهپ ]  ] هالک ناملـسم ،
دناوتب هک  دیما  نیا  هب  تسا ، هدرک  عنم  دنلب  ياه  تک  نتخود  زا  ار  اه  یطایخ  مامت  هبل و  یب  هالک »  » نتخود زا  ار  اهزود  هالک  مامت 

، مدوب هدرک  رفـس  اجنآ  هب  امیپاوه  اب  هتفه  رخآ  تالیطعت  رد  ًاریخا  هک  ناهفـصا ، رد  .دزادنیب  اج  ار  دـیدج  شـشوپ  نیا  شمارآ  رد 
رابجا زاریش  رد  هک  ما  هدش  رادربخ  اما  تسا ؛ مدرم  بلاغ  شـشوپ  نانچمه  ابع  ابق و  دوب ، هدیـشوپ  دیدج  هالک  تک و  یـسک  رتمک 

ریخا تارییغت  هیلع  زین  هرمحم  ياـه  برع  هکنیا  و  تسا ، هدـش  یکچوک  شروـش  هب  رجنم  دـیدج  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  يارب  مدرم 
يارب شربماون  قطن 27  رد  تسا ، روشک  بونج  زا  رادـید  لاح  رد  نونکا  هک  هاـش  .دـش  بوکرـس  هک  دـندوب  هدز  شروش  هب  تسد 

رد سابل  تیعـضو  زا  .درک  يدونـشوخ  راهظا  دـنا  هدیـشوپ  يولهپ  سابل  اهالم ، زا  ریغ  هب  راضح ، مامت  هکنیا  زا  رهـشوب ، رد  یعمج 
یم ناشن  تمواقم  يدودـح  ات  تارییغت  نیا  ربارب  رد  اهرهـش  نیا  مدرم  هک  دور  یم  ناـمگ  یلو  میرادـن ، يربخ  رتکچوک  ياـهرهش 

ًامومع ینارهت  نانز  .دوش  یم  شالت  زین  هیـشوپ  نتـشاذگ  رانک  هب  ناملـسم  نانز  بیغرت  يارب  نادرم ، سابل  رییغت  اب  ناـمزمه  .دـنهد 
ار ناشیاه  هیشوپ  نانز  زین  زیربت  رد  .دنناشوپب  ار  ناشمادنا  ات  دننک  یم  رس  هب  رداچ  نانچمه  یلو  دنا  هتشاذگ  رانک  ار  ناشیاه  هیشوپ 

هایـس ياکوت  کی  هب  هیبش  ار  ناش  هفایق  ناهنپ و  ار  ناشتروص  هک  دنـشوپ  یم  مه  يا  هچراپ  یباقن  رداچ  اـب  اـما  دـنا ، هتـشاذگ  راـنک 
، دنزادنا یم  ناشتروص  يور  يدنلب  دیفس  هیشوپ  رداچ  ندیـشوپ  رب  هوالع  زونه  هدروخلاس  نانز  ناهفـصا ، رد  .دنک  یم  زارد  كون 

تیـصخش ساـبل  رییغت  هک  دـنک  یم  ناـمگ  ناریا  تلود  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنیبب  ار  نوریب  اـت  تـسا  زاـب  شنامـشچ  يوـلج  هـک 
هب ص و  دنک ، یم  رت  هدامآ  رگید  تاحالصا  ماجنا  يارب  ار  اهنآ  هجیتن  رد  و  دهد ، یم  رییغت  زین  ار  شنادنورهش 
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هب تسد  تلود  ایآ  هک  دنراد  کش  نایجراخ  لاح ، نیا  اب  .دوش  یم  هتساک  دنتسه ، ناریا  عجترم  رشق  هک  اهالم ، ذوفن  زا  هکنیا  هژیو 
ینید رـصنع  هب  تبـسن  تلود  عضوم  .تسا  هدـیرخن  ناج  هب  ار  هعماج  لداعت  ندز  مه  رب  رطخ  راک  نیا  اب  هدزن و  يا  هنالوجع  مادـقا 
زونه یلو  دنـسر ، یم  رظن  هب  لعفنم  رـضاح  لاح  رد  اهالم  هکنیا  اب  دوش و  یم  رت  زیمآ  کیرحت  زور  هب  زور  دـنمتردق  رایـسب  ًاقباس 

نآ لباقم  رد  حلسمریغ  نادنورهش  اهالم و  تسد  زا  يراک  تسا و  هاش  رایتخا  رد  شترا  قلطم  مامز  ًارهاظ  .دنا  هدشن  بولغم  ًالماک 
ياهرواب هب  هکنیا  نودب  تسا ، هدش  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  يدج  روط  هب  روشک  طاقن  رتشیب  رد  يریگزابرـس  نوناق  اما  دیآ ؛ یمنرب 

اهر ینید  دیاقع  دـیق  زا  ًالماک  زونه  دنتـسه  هعماج  رت  نییاپ  تاقبط  زا  هک  ینازابرـس  .دوش  هجوت  اهزابرـس  نیا  دـیاقع  ریاس  ینید و 
رذب یماظن  هصرع  رد  دنهاکب و  ناشناراطقمه  يرادافو  زا  تسا  نکمم  دـنوش ، یم  شترا  دراو  يدارفا  نینچ  هک  ینامز  .دـنا  هدـشن 

تسرد مه  شسفن  هب  نانیمطا  دیاش  درادن و  اهزیچ  نیا  زا  یسرت  چیه  ییوگ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تلود  درکلمع  .دنراکب  بوشآ 
(1) .دتفیب قافتا  تسا  نکمم  یبلاج  ياهزیچ  ًاملسم  هک  تسا  يروط  عاضوا  یلو  دشاب ،

رفس ربماون 1928  خروم 26  یشرازگ  رد  تیرت  .تخیگنارب  ار  مدرم  تفلاخم  تاحالصا »  » نیا دوب ، هدرک  هراشا  نیرف  هک  روطنامه 
تیاضر زورما  هب  ات  شرفـس  لوط  مامت  رد  هاش  زا  لابقتـسا  هک  دنا  هدرک  شرازگ  قثوم  عبانم  : » دهد یم  حرـش  ار  ناتـسزوخ  هب  هاش 

اب هاش  ات  داتسیا  یم  ریـسم  لوط  رد  یتنطلـس  ناوراک  هک  یطاقن  همه  رد  ناشدادعترپ  روضح  اب  ناتـسزوخ  ریاشع  .تسا  هدوب  شخب 
ندیماجنا لوط  هب  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هدادن  خر  يدنیاشوخان  دادخر  چـیه  نونک  ات  دـندرک و  لابقتـسا  وا  زا  دـنک  تبحـص  ریاشع 

تفر یم  نامگ  درک ، یم  كرت  ار  نارهت  یتقو   ) .تسا هتـشاد  یپ  رد  نآ  لیالد  هرابرد  ار  يرایـسب  ياه  نامگ  سدـح و  هاـش  رفس 
رد زاوـها ، برغ  لامـش  ياهاتـسور  رد  یمارآاـن  هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  اـه  شرازگ  یخرب  .دـشکب ) لوـط  هـتفه  ود  اـهنت  وا  رفس 

یلو دـنا ، هتخاسن  رـشتنم  هراب  نیا  رد  يربخ  نارهت  ياـه  هماـنزور  .تسا  هدوب  هاـش  رفـس  ندـش  ینـالوط  لـیلد  قارع ، زرم  یکیدزن 
دنیوگ یم  یناریا  ياه  نیچربخ  .دنک  یم  دییأت  ار  ییاه  یمارآان  نینچ  قثوم  عبانم  زا  هلصاو  تاعالطا 

ربماون 1928. خروم 30  ، 891.4051/6 هرامش 13 ، نیرف ، شرازگ  - 1
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یتالکشم نینچ  زورب  ببـس  تایلام  ای  تاحالـصا  هک  دننک  یم  نامگ  اه  یجراخ  اما  تسا ، بارعا  کیرحت  لیلد  هب  اهرـسدرد  هک 
تایئزج نونک  ات  یلو  هدیـسر ، لتق  هب  هیلام  ترازو  نارومأم  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  مولعم  ریخا  عوضوم  اب  طاـبترا  رد  .تسا  هدـش 

.دوش یم  رهشوب  دراو  دراد  هاش  اه  شرازگ  قبط  اریز  تسا  هتفای  دوبهب  عاضوا  ًارهاظ  لاح ، نیع  رد  .تسا  هدشن  شرازگ  هیـضق  نیا 
ربماسد 1928، رد 9   (1)« .دوش یم  ناهفـصا  زاریـش و  یهار  ای  دور و  یم  ناتـسچولب  هب  رهـشوب  زا  هاـش  اـیآ  هک  تسین  مولعم  زونه 

شرازگ هحفص 4  رد  هتشذگ ، ربماون  خروم 26  ترافس ، هرامـش 710  شرازگ  رد  : » دـهد یم  هراب  نیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  تیرت 
عالطا هب  ًامارتحا  نونکا  .دشاب  نآ  فارطا  قطانم  زاوها و  هب  هاش  رفـس  ندش  ینالوط  لیلد  ریاشع  یمارآان  شروش و  ًالامتحا  هک  دش 

مدرم زا  يدادـعت  قثوم  عبنم  کی  رابخا  رب  اـنب  .ما  هدروآ  تسد  هب  هراـبنیا  رد  يدودـحم  تاـعالطا  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو 
هب رـس  دـننک ، یم  یگدـنز  قارع  زرم  یکیدزن  رد  زاوـها و  برغ  رد  هزیوـه  ياتـسور  شوـح  لوـح و  هک  روـه ، بارعا  هب  روهـشم 

یتحار هب  کچوک  یماظن  ناگی  کی  .تسا  هدوب  دیدج  سابل  لیمحت  تایلام و  اهنآ  یتیاضران  یلصا  لیلد  و  دنا ، هتـشادرب  شروش 
(2)« .درک رداص  ار  نآ  لماوع  تازاجم  نامرف  ًاصخش  هاش  هک  دنیوگ  یم  بوکرس و  ار  شروش 

دم رییغت   » ناونع اب  يرگلوسنک  هرامـش 13  شرازگ  اب  طابترا  رد  : » دسیون یم  ربماسد 1928  خروم 14  یتشادداـی  رد  نیرف  لوسنک 
دنمراک فصآ ، ناخ  یلعنـسح  .دـشاب  هجوت  بلاج  هجراخ  ترازو  يارب  دـیآ ، یم  همادا  رد  هک  يا  همان  دور  یم  نامگ  ناریا ،» رد 

ذوفن راـبتعا و  یگمه  یبهذـم  رـصانع  : » تسا ربماـسد 1928  فصآ 6  هماـن  خـیرات  .تسا » هتـشون  ار  هماـن  نیا  زیربـت ، يرگلوسنک 
تلود شیپ  زور  ود  .دنراذگ  یم  رس  رب  يولهپ  هالک  اهالم  زا  يرایـسب  .دنرادن  یتیمها  رگید  و  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  ناش  هتـشذگ 
نونکا .دننک  هلجع  اهالم  يارب  هریغ  راولـش و  هاتوک و  تک  نتخود  رد  داد  روتـسد  اهنآ  هب  درک و  راضحا  ار  رهـش  ياه  طایخ  مامت 
خیرات رد  راب  نیلوا  يارب  زورید  : » دیازفا یم  فصآ  .دور » یم  شیپ  یبوخ  هب  مه  يریگزابرس  دنشوپ و  یم  يولهپ  هالک  همه  ًابیرقت 
اب دش و  هتشاذگ  شیامن  هب  ناوناب  صوصخم  یملیف  ناریا  یلم  غاب  رد  .دنورب  هناخاشامت  هب  دنتفای  هزاجا  ًامسر  نانز  ناجیابرذآ ،

ربماون 1928. خروم 26  ، 891.00/1458 هرامش 710 ، تیرت ، شرازگ  - 1
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.دوش یم  دازآ  تابصعت  دیق  زا  دراد  زیچ  همه  اجنیا  .دنتسشن  ملیف  نیا  ياشامت  هب  رهـش  نانز  زا  يدایز  دادعت  هطوبرم  تاماقم  هزاجا 
یم فصآ  ربماسد 1928 ، رد 20   (1)« .دـشک یم  تسد  نانز  نتخاس  يوزنم  تسایـس  زا  یلک  هب  دراد  تلود  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
لوپ يروآ  عمج  راک  نیا  زا  فدـه  .دنتـشاذگ  شیامن  هب  ناریا  رتأت  نلاس  رد  ار  یـشیامن  یمـسر  تاماقم  شیپ  زور  دـنچ  : » دـیازفا
ياه یلدنـص  نانز و  يارب  الاب  ياه  یلدنـص  .دنیایب  شیامن  نیا  ندید  هب  دـنتفای  هزاجا  مه  نانز  .دوب  نانز  ناتـسرامیب  تخاس  يارب 
دوخ شرازگ  رد  تیرت   (2)« .دنا هدش  دازآ  تابـصعت  دیق  زا  ردقچ  اجنیا  هک  دینک  روصت  دیناوت  یم  نیاربانب  .دوب  نادرم  يارب  نییاپ 

زا دیدزاب  يارب  ار  هتفه  راهچ  ًاریخا  اکیرمآ ، ناوج  نانز  یحیسم  نمجنا  زا  لامسدوو  ثور  مناخ  : » دسیون یم  ربماسد 1928  رد 21 
.دـنک یم  هعلاطم  ار  ناریا  یعامتجا  طیارـش  رلفکار  نملپـسا  ارول  داـینب  فرط  زا  و  تسا ، هدرک  فرـص  ناریا  قطاـنم  ریاـس  نارهت و 
روحم لوح  ًاساسا  لامسدوو  مناخ  تاقیقحت  .تسا  هدش  رهشوب  دراو  ناتسناغفا  دنه و  هب  شرفـس  ریـسم  رد  نونکا  لامـسدوو  مناخ 

، تسا دویق  زا  يدازآ  لابند  هب  ًاتلاصا  یناریا  نز  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  ًالک  وا  .ددرگ  یم  ناریا  یندم  هعماج  رد  نز  هاگیاج 
(3)« .دنک یم  نیسحت  ار  ناریا  رد  تاحالصا  هلئسم  هکنیا  و 

« سابل تدحو  نوناق  »

: دسیون یم  ربماسد 1928  رد 28  ناریا » رد  سابل  حالصا   » ناونع اب  یشرازگ  رد  نیرف 

هرامش شرازگ  ربماون 1928 و  خیرات 30  هب  هرامـش 13  یلوسنک  شرازگ  رد  ناریا ، مدرم  دیدج  شوپرـس  يولهپ ،» هالک   » يارجام
هجیتن تسا  هدش  هراشا  نادب  اه  شرازگ  نآ  رد  هک  یتیعضو  .دش  هداد  حرـش  تسا ] هدشن  تفایرد   ] ربماسد 1928 خیرات 27  هب   54

يرابجا يروشک  نادـنمراک  يارب  اهنت  هاتوک  تک  هارمه  هب  دـیدج  هالک  ًالبق  تسا ؛ تاماقم  نداد  قشمرـس  هناکولم و  ياه  هیـصوت 
رد سرام 1929  ات 22  يولهپ  سابل  نآ  ساـسا  رب  هک  ربماسد 1928 )  27  ) تسا هدـناسر  بیوصت  هب  ار  ینوناق  سلجم  نونکا  .دوب 

يرهشریغ قطانم  مامت  رد  سرام 1930  ات 22  اهرهش و  مامت 

ربماسد 1928. خروم 14  ، 891.405/2 همیمض ، نیرف و  تشاددای  - 1
ربماسد 1928. خروم 20  هرامش 800 ، لیاف  نارهت ، يرگلوسنک  یناگیاب  نیرف ، هب  فصآ  همان  - 2
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اهرهـش رد  هک  تسا  تازاـجم  بجوتـسم  نوناـق  نیا  زا  فلخت  .ددرگ  یم  لاـسرا  تسویپ  هب  هبوصم  نیا  همجرت  .دوش  یم  يراـبجا 
هب تازاجم  اهاتـسور  رد  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نادـنز  هتفه  کی  اـت  زور  کـی  همیرج و  ناـموت  ات 5  یطخت 1  دروم  ره  تباـب 

دیسرن ییاج  هب  نوناق  نیا  زا  فلخت  يدعب  دراوم  فلخت و  نیلوا  قادصم  نییعت  هلئسم  رـس  رب  ییاهن  تاثحابم  .دوش  یم  متخ  سبح 
همیرج و تسا  نکمم  ددرگ  رهاظ  نابایخ  رد  قوف  سابل  نودب  هک  راب  ره  يرهـش  درم  کی  ًارهاظ  دشن ؛ هداد  نآ  هب  یبسانم  خساپ  و 
زا کی  چـیه  .دـتفیب  نادـنز  هب  ًاررکم  یـسابل  نینچ  ندیـشوپ  زا  درمت  لیلد  هب  تسا  نکمم  زین  ییاتـسور  درم  کـی  دوش و  ینادـنز 
هک یتاماقم  ریاس  ناـیماظن و  نویناـحور و  زا  صخـشم  هورگ  تشه  زج  هب  دنتـسین  ینثتـسم  اـه  تازاـجم  نیا  زا  رکذـم  نادـنورهش 
رـس رب  هک  يا  هنادرم  هـالک  .دوـش  یم  هدیـشوپ  اـپورا  رد  هـک  تـسا  یمروـفینوی  هباـشم  ناـشهاگیاج ، اـب  بساـنتم  اـهنآ ، مروـفینوی 

هناوتسا هالک  ینعی  دنناوخ ، یم  زف »  » ار نآ  هابتشا  هب  اه  یجراخ  هک  تسا ، قباس  يدمن  هالک »  » نامه تسا ، هدش  یمازلا  شنتـشاذگ 
.دـنام یم  اکیرمآ  رد  يرهـش  ياومارت  هدـننار  هالک  هب  هیبش  رایـسب  ولج  رد  کچوک  حطـسم  هبل  کی  اب  يدـمن  کچوک  لکـش  يا 
نیرت جـیار  هک  یکاـخ  ییاـنح و  يرتسکاـخ ، ًـالثم  دـشاب ، هتـشاد  یگنر  ره  دـناوت  یم  يولهپ »  » یلو دوـب ، یکـشم  هشیمه  هـالک » »

هب هک  تسا  بدا  زا  رود  اریز  دنراذگ ، یم  رس  رب  نکاما  زا  جراخ  رد  مه  لخاد و  رد  مه  هالک »  » دننامه زین  ار  يولهپ »  » .تساهگنر
یم رب  ار  ناشهالک  هاگ  ارگددـجت  يا  هدـع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش ، رـضاح  هنهرب  رـس  اب  رگید  نکاـما  رد  باوخ  قاـتا  زا  ریغ 

هدرک یمازلا  زین  ار  ییاپورا  هاتوک  تک  ندیـشوپ  دـیدج  هالک  هارمه  هب  نوناق  .دوش  یم  ادـیپ  ناشـساط  رـس  اـی  ناـشیاهوم  دـنراد و 
نیا زا  شیپ  هک  دزادنا  یم  دم  زا  مه  ار  یقرـش  »ي  ابع  » نینچمه .دوب  دـم  نیا  زا  شیپ  هک  دوش  یم  ییابق  نیزگیاج  تک  نیا  تسا ؛

هک ءانثتسا  نیا  اب  دنشوپب ، سابل  رگید  نادنورهش  لثم  دیاب  الاح  زین  هدع  نیا  .دندیشوپ  یم  اهدیـس  ًاصوصخ  یطارفا و  نایارگ  تنس 
رد هک  دننک  رـس  هب  زبس  هالک  یتح  ای  و  دنتـسه ، دیـس  هک  دنهدب  ناشن  ات  دندنبب  ناشهالک  رود  یگنرزبس  راون  دنراد  هزاجا  اهدـیس 

اهنآ دسر  یم  رظن  هب  هک  دوب ، تیناحور  هعماج  فرط  زا  ًاساسا  سابل  رییغت  اب  تفلاخم  .دراد  اپورا  رد  هک  درادن  ار  ییانعم  نآ  ناریا 
روبجم هدش و  هتخانش  ًالماک  ياهالم  نیدهتجم و  ندرک  ینثتسم  اب  دنا و  هدناسرت  یباسح  ار 
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رارق زا  .دنا  هداد  نیکـست  ار  اهنآ  يردق  سابل ، نیا  ندیـشوپ  اب  تسین  مک  مه  ناشدادعت  هک  تسردان  هدناوخدوخ و  ياهالم  ندرک 
ار دوخ  دنچیپب و  ناشرس  رود  یگنر  دیفـس  هچراپ  دنتـسناوت  یم  ینید  مولع  لوصا و  هقف و  بالط  هک  دوب  مسر  نیا  زا  شیپ  مولعم ،

هفرح کی  دراو  دـهاوخ  یم  هک  يرگید  بلطواد  ره  لثم  دـیاب  مه  اـهنآ  یناونع  نینچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  نونکا  .دـنناوخب  ـالم 
دادعت تسا  رارق  نیا ، رب  هوالع  .دنراذگب  بالط  رـس  رب  دنناوت  یم  یعقاو  ینید  ناداتـسا  اهنت  ار  همامع  دـنهدب و  ناحتما  دوش  یملع 

یناحور تعامج  فذـح  اب  ًـالامتحا  هدـش و  يزاـس  كاـپ  مالـسا  قیرط  نیدـب  .دوش  هلحم  نآ  زاـین  هب  دودـحم  هلحم  ره  رد  اـهالم 
.دریگ یم  زین  توق  تسا  هدوب  يدج  مادم و  اهنآ  زا  مدرم  تیاکش  هک  یتفصولاز 

: دهد یم  همادا  نیرف 

ار ناملـسم  نانز  ینوناق  بیوصت  اب  سلجم  دش و  دهاوخ  زین  فیطل  سنج  لاح  لماش  يدوز  هب  سابل  حالـصا  هک  تسا  هدـش  عیاش 
رتشیب نارهت  رد  .دنراذگب  رانک  دنناشوپ ، یم  ار  ناشمادنا  تروص و  نآ  اب  هناخ  زا  جراخ  هک  ار  ناشگنر  هایـس  رداچ  دزاس  یم  مزلم 

ندیشوپ .دوش  یم  هدافتـسا  اه  هیـشوپ  نیا  زا  مه  زونه  یقرتم  رتمک  قطانم  رد  یلو  دنا ، هتـشاذگ  رانک  ار  ناشهیـشوپ  هنابلطواد  نانز 
یخرب رد  ناشرداچ و  هک  تسیفاک  طقف  دنـشوپب ، یبرغ  سابل  نانز  دوش  رارق  رگا  اذل  تسا ، لومعم  يرما  رداچ  ریز  ییاپورا  سابل 

زیربت و نارهت ، ناملسم  نانز  تسا و  هدش  هتشاذگ  رانک  زین  یتیـسنج  کیکفت  سابل ، رییغت  اب  نامزمه  .دنرادرب  ار  ناش  هیـشوپ  طاقن 
رد اهنآ  رـضاح  لاح  رد  دنچ  ره  دنبای ، روضح  یمومع  نکاما  اه و  كراپ  رد  ای  دنورب و  امنیـس  هب  دنا  هتفای  هزاجا  لقادح  ناهفـصا 
عنم نوناق  تسا  نکمم  دوش  یم  هتفگ  درادن و  ار  هتـشذگ  قنور  زین  اهارـسمرح  .دننیـشنب  نادرم  زا  يادـج  تسیاب  یم  رتائت  امنیس و 

.دریگب رارق  سلجم  راک  روتسد  رد  زین  يرسمه  دنچ 

يا هناشن  ار  يرابجا  کنیا  مه  دـیدج و  سابل  نیا  ناریا  تلود  هک  دـسر  یم  رظن  هب  : » درب یم  ناـیاپ  هب  نینچنیا  ار  شـشرازگ  نیرف 
هاش اضر  هک  دـناد ، یم  اشاپ  لاـمک  یفطـصم  ریـسم  رد  مهم  ماـگ  نیلوا  ار  نآ  و  دـنک ، یم  یقلت  ینورد  رییغت  زا  راکـشآ  ینوریب و 

ار مدرم  دنلب ، يادر  ياج  هب  راد  هبل  هالک  ندرک  رس  هب  تک و  ندیشوپ  هک  دوش  یم  نامگ  ًارهاظ  .دنک  یم  لابند  ار  وا  هار  اراکـشآ 
، هاش هراشا  هب  ًالامتحا  اه ، همانزور  هک  ییاه  يروآون  ریاس  لوبق  يارب 
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.تسا هتخاس  رت  هدامآ  دننک ، یم  غیلبت 

جاودزا ياه  تنس  یقشع و  طباور  يزاس  نردم  تسایس ، زا  نید  لماک  ییادج  نیتال ، فورح  نتفرگ  راک  هب  لماش  اه  تعدب  نیا 
.دوش یم  هریغ  و 

زا دنا  هدرک  هرصاحم  هعلق  کی  رد  دوب  هدز  اه  تنس  نتـسکش  هب  تسد  هک  ار  ناتـسناغفا  ریما  عجترم  نایـشروش  هک  هعیاش  نیا  یتح 
نابایخ ندیشک  روظنم  هب  زیربت  رد  ار  دجسم  کی  رسدرد  یب  ندرک  ناریو  اهنآ  .تسا  هتـساکن  یناریا  نابلط  حالـصا  قایتشا  روش و 

« .دنناد یم  هنامز  یساسا  رییغت  زا  يا  هناشن 

رد ربماسد 1928  [ 27  ]= رد 28 هک  دـنک  یم  همیمـض  ار  سابل  تدـحو  نوناق  زا  هدام  راهچ  همجرت  شرازگ  نیمه  تسویپ  هب  نیرف 
، دنتـسین یـصوصخم  سابل  ياراد  یتلود  لغاشم  بسح  رب  هک  ناریا  عابتا  هیلک  : » لوا هدام  دوب : هدیـسر  پاچ  هب  تاعالطا  هماـنزور 

فلکم يرادا ، ییاـضق و  زا  معا  تلود ، نیمدختـسم  هیلک  دـنوشب و  لکـشلادحتم  ساـبل  هب  سبلم  هک  دـنفلکم  تـکلمم  هـلخاد  رد 
ساـبل هـب  دـیاب  عـقوم  نآ  ریغ  رد  .دـنوش  سبلم  يرادا  اـی  ییاـضق  صوـصخم  ساـبل  هـب  یتـلود  راـک  هـب  لاغتـشا  عـقوم  رد  دنتــسه 
عجارم زا  زاجم  نیدهتجم  ًالوا  دنتـسه : ینثتـسم  نوناق  نیا  تاررقم  زا  لیذ  هناگ  تاقبط 8  : » مود هدام  .دندرگ » سبلم  لکـشلادحتم 
ناحتما هدهع  زا  ندمآرب  زا  سپ  تابصق  تاهد و  هیعرـش  روما  عجارم  ًایناث  .دنـشاب  هتـشاد  یناحور  روما  هب  لاغتـشا  هک  مَّلـسم  دیلقت 

ياراد نازامنشیپ  ًاعبار  .دنـشاب  هتـشاد  اوتف  هزاجا  تنـس  لها  نایتفم  زا  رفن  ود  فرط  زا  هک  تعامج  تنـس و  لها  نایتفم  ًاثلاث  .هنیعم 
رد هک  لوصا  هقف و  هب  نیلغتـشم  بالط  ًاسداس  .دنـشاب  هتـشاد  هزاجا  زاجم ، نیدهتجم  رفن  ود  فرط  زا  هک  نیثدحم  ًاسماخ  .بارحم 

: موس هدام  .ملـسم » یناریاریغ  نویناحور  ًانماث  .یهلا  تمکح  لوصا و  هقف و  نیـسردم  ًاـعباس  .دـنیآرب  ناـحتما  هدـهع  زا  دوخ  هجرد 
زور و تفه  ات  کی  زا  سبح  هب  ای  ناموت و  جنپ  ات  کی  زا  يدقن  يازج  هب  دنشاب ، نیـشنرهش  هک  یتروصرد  نوناق  نیا  زا  نیفلختم  »
زا هذوخأم  مئارج  هوجو  .دـش » دـنهاوخ  موکحم  همکحم  مکح  هب  زور  تفه  ات  کی  زا  سبح  هب  دنـشابن ، نیـشنرهش  هک  یتروصرد 

هدام .دوب  دـهاوخ  لحم  نآ  نیکاـسم  يارب  لکـشلادحتم  ساـبل  هیهت  صوصخم  اـجنآ  هیدـلب  طـسوت  لـحم  ره  رد  هداـم  نیا  يارجا 
یطرش هب  نآ ، ندش  یلمع  ناکما  دودح  رد  اهرهش  زا  جراخ  رد  نیدرورف 1308 و  لوا  زا  تابصق  اهرهش و  رد  نوناق  نیا  : » مراهچ

يارجا همانماظن و  میظنت  رومام  تلود  دش و  دهاوخ  هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  دنکن ، زواجت  نیدرورف 1309  لوا  زا  هک 
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(1)« .دشاب یم  نوناق  نیا 

ترافس نسم  نادنمراک  زا  یکی  هیوناژ ، لوا  رهظ  زا  دعب  : » دنک یم  فیصوت  ار  ریز  هثداح  هیوناژ 1929  خروم 5  شرازگ  رد  تیرت 
دنمراک .درک  ادص  ار  وا  هیمظن  رومأم  کی  هک  دز  یم  مدق  هناخ  ترافس  رانک  کچوک  نابایخ  رد  تشاد ، رـس  رب  هالک »  » هک ناملآ 

.داتفا شناج  هب  موتاب  اب  يرگید  حیضوت  ای  لاؤس و  چیه  نودب  سپس  دیسرپ و  شراک  لحم  زا  طقف  رومأم  و  تفر ، رومأم  تمـس  هب 
گربـنلوش تنک  رادـید  هب  قفوم  زونه  بش  نآ  زا  .درب  نادـنز  هب  ار  وا  هیمظن  رومأـم  دورب ، شوه  زا  دوـب  کـیدزن  نسم  درم  یتـقو 

.دوب ینابـصع  تدش  هب  راتخمریزو  .دنک  دازآ  نادنز  زا  ار  شدنمراک  تسا  هدشن  قفوم  زونه  وا  یلو  ما ، هدـشن  ناملآ ] راتخمریزو  ]
نآ خـساپ  هک  دوب  هتفگ  تاماقم  هب  هنارـصم  و  تسا ، هدرکن  یچیپرـس  رومأم  نامرف  زا  هجو  چـیه  هب  شمدختـسم  هک  تفگ  یم  يو 

تهج یب  متش  برض و  زا  و  هیجوت ، ار  لکشلا  دحتم  سابل  نتشادن  دیاب  تسا  ناملآ  ترافس  دنمراک  هکنیا  رب  ینبم  هدروخلاس  درم 
يور هداـیز  هب  سیلپ  قیوشت  اـب  تلود  هک  دـنک  یم  طابنتـسا  هدـمآ  شیپ  هک  ییارجاـم  زا  گربـنلوش  تنُک  .درک  یم  يریگولج  وا 
لماک یعطق و  نداتفا  اج  زا  شیپ  هک  دـنک  یم  ینیب  شیپ  نینچمه  و  دـنک ، لیمحت  مدرم  رب  ار  هریغ  يولهپ و  هالک  دـنک  یم  شـالت 

بتارم دراد  دصق  هک  تفگ  نم  يارب  ارجام  نیا  لقن  ماگنه  هب  ناملآ  راتخم  ریزو  .داد  دهاوخ  خر  يرتشیب  ثداوح  تاحالـصا  نیا 
دیوگب وا  هب  ًاتحارص  دهاوخ  یم  هک  درک  هفاضا  دناسرب و  شاترومیت  ياقآ  عالطا  هب  ار  تردق  زا  هدافتسا  ءوس  هب  شدیدش  ضارتعا 

دوخ هناخ  رد  ار  مظن  دنناوت  یم  تلود ]  ] اه یناریا  هک  دهدب  نانیمطا  مدرم  هب  دناوت  یمن  یقطنم  چـیه  اب  تسد  نیا  زا  یتامادـقا  هک 
دروم رد  تسناوت  یم  دیاش  دوب ، هدادن  خر  هتـشذگ  لاس  ناتـسبات  رد  يرگید  يدـج  هیـضق  رگا  هک  تفگ  نینچمه  وا  .دـننک  ظفح 

راتساوخ هحلسا  ندیشک  اب  هدش و  ناملآ  ترافس  یقالیی  نامتخاس  دراو  هینما  رومأم  کی  راب  نیا  .دنک  رکف  يرگید  روط  ارجام  نیا 
زا روز  اب  حالس و  علخ  ار  قوف  رومأم   ) .دوب تلود  يریگزابرـس  تسرهف  رد  شمان  هک  دوب  هدش  ترافـس  نادنمراک  زا  یکی  لیوحت 

و دندرک ، بلج  ار  شتیاضر  ًالماک  داتفا  قافتا  ناتـسبات  رد  هک  ییارجام  لابق  رد  هک  تفگ  تنُک  .دـندوب ) هتخادـنا  نوریب  هعومجم 
هراب نیا  رد  يزیچ  هک  دوب  هداد  لوق  یناریا  تاماقم  سامتلا  لباقم  رد 

ربماسد 1928. خروم 28  ، 891.4051/7 هرامش 20 ، همیمض ، نیرف و  شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 569 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_554_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:555

هام راهچ  رد  زین  اه  هناخترافـس  ریاس  .دـنکن  ینلع  ار  نآ  هک  تسا  هتـشاذگن  شیارب  يا  هناهب  چـیه  رگید  ریخا  هثداـح  یلو  دـیوگن ،
رانک ار  ناش  یمیدق  دنلب  ياه  تک  و  هالک »  » هک دنا  هداد  هزاجا  ناشنامدختـسم  هب  یثداوح  نینچ  عوقو  زا  يریگـشیپ  يارب  هتـشذگ 

لکـشلا دحتم  سابل  هب  سبلم  زین  هناخترافـس  نیا  نیمدختـسم  .دننک  نت  رب  ار  لومعم  لکـشلادحتم  تک  يولهپ و  هالک  دنراذگب و 
(1)« .دنا هدش  نردم 

تیناحور ذوفن  ندرک  دودحم 

: دنک یم  رظنراهظا  نینچ  نیا  سابل  نوناق  دروم  رد  دوخ  شرازگ  رد  تیرت  هیوناژ 1929 ، رد 16 

ار نوناق  نیا  دودـح  فدـه و  ًالماک  هک  دـندرک  داریا  یتاراهظا  ناملآ  راتخم  ریزو  اب  وگتفگ  رد  ًاریخا  شاترومیت  فرـشا  ترـضح 
رب تیناحور  کسام  هک  یناسک  مینارب ، ناـمیاه  هناـخ  زا  نوریب  هب  ار  تیناـحور  میهاوخ  یم  اـم  : » هک رارق  نیا  زا  .دزاـس  یم  نشور 

يدهـشم و يزیربت ، تیوه  دارفا  هب  یناریا ، تیوه  تیوقت  ياج  هب  هک  یعونتم  ياه  سابل  فذـح  اـب  مینک ، فذـح  دـننز  یم  هرهچ 
و کحضم ، دیدج  سابل  منک  یم  فارتعا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  دوخ  : » دوزفا وا  .مینک » میکحت  ار  یلم  تدحو  دهد ، یم  هریغ 

لدـم هک  دـشاب  دازآ  يدرف  ره  سابل  عون  نیا  نداتفا  اج  سپ  تسا  رارق  هک  تسا  نیا  نم  یلـست  هیام  یلو  تسا ، تشز  رایـسب  یتح 
رد تلود  کیتکات  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  ًانمـض ، .دـنک » باختنا  نردـم  یـسابل  هک  طرـش  نیا  هب  دـنک ، باختنا  شدوخ  ار  شـسابل 

هدرک تباـث  هتـشذگ  ربماون  رد  روه  بارعا  شروش  هکناـنچ  اریز  تسین ، تسرد  نادـنچ  مدرم  رب  تاحالـصا  نیا  هدزباتـش  لـیمحت 
كرد ار  یسابل  ترورض  ییابیز و  هرابکی  هب  دنناوت  یمن  دنتسه ، يودب  رایـسب  زونه  داوس و  یب  هک  تکلمم  نیا  نادنورهـش  تسا ،
يارب هک  دروخب  بآ  مه  نارق  دنچ  تارییغت  نیا  هک  ینامز  صوصخ  هب  درادن ، ناش  یگشیمه  ياه  سابل  هب  یتهابـش  چیه  هک  دننک 

رد ار  تلود  اهالم ، ریثأت  تحت  روشک  رـسارس  رد  فلتخم  رـصانع  هک  تسین  یکـش  ًالمع  .تسا  تفگنه  تورث  کی  هلزنم  هب  اـهنآ 
زا .تخاس  دنهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  نوناق  نیا  دربشیپ 

هیوناژ 1929. خروم  ، 891.4051/9 هرامش 736 ، تیرت ، شرازگ  - 1

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 570 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_555_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:556

لثم درادـن ، یفاک  تردـق  دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  هک  یعـضو  ره  اـب  هلباـقم  يارب  هاـش  مینک  کـش  هک  درادـن  یلیلد  رگید ، يوس 
نوناق بیوصت  زا  شیپ  .دمآ  دوجو  هب  زیربت  رد  هتشذگ  ربتکا  هام  رد  يرابجا  يریگزابرس  نوناق  يارجا  اب  طابترا  رد  هک  یتالکـشم 

یتح رگا  .تفرگ  یم  تروص  تلود  يراکردـنا  تسد  ای  کـیرحت و  هب  یگمه  دـش  یم  دـیدج  ساـبل  زا  هک  یتیاـمح  ره  دـیدج ،
.میا هدرک  هغلابم  زین  دندرک  یم  ار  راکنیا  شوجدوخ  روط  هب  یکدنا  هدع  هک  مییوگب 

: دیازفا یم  تیرت 

رد اهنآ  لماک  ییاهر  يارب  يا  همانرب  ًاتلاجع  هاش  تسا  دـیعب  هک  میوگب  دـیاب  ًامارتحا  ناریا ، نردـم  هعماج  رد  نز  هاـگیاج  دروم  رد 
، اه ناروتـسر  هب  دنناوت  یم  اه  نز  نآ  بجوم  هب  هتـشاذگ و  ارجا  دروم  هب  ار  دیدج  تاررقم  هیمظن  هک  ینامز  زا  .دشاب  هتـشاد  نهذ 

یمسر رظن  راهظا  چیه  درادن ، ار  اهنآ  هب  ضرعت  قح  سکچیه  دنتسه  باجح  یب  رگا  دنورب و  یمومع  نکاما  ریاس  اه و  هناخاشامت 
یم رتشیب  زور  هب  زور  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  مدرم  هقالع  دوجو ، نیا  اب  .تسا  هدشن  زاربا  تاحالـصا  نیا  رتشیب  دربشیپ  هب  يدهعت  ای 

هب سلجم  رد  نانز  روضح  يارب  ینلاس  صاصتخا  رـس  رب  یکدـنا  یتحاران  متفه  سلجم  راک  زاغآ  اب  نامزمه  لاـثم ، ناونع  هب  دوش ؛
هیوناژ رد 10  .میتسه  هعماج  نینچمه  یمومع و  نکاـما  رد  یناریا  ناـنز  زا  يرتشیب  دادـعت  دـهاش  اـهزور  نیا  هوـالعب ، دـمآ ؛ دوجو 

دنچ هک  دش  هدید  بجعت  لامک  رد  دیسر  اه  باقن  نتـشادرب  نامز  یتقو  .درک  ارجا  ار  شا  هنایلاس  هکـساملاب  ناریا  پولک  هتـشذگ ،
كرت ار  سلجم  کـسام  نتـشادرب  زا  شیپ  اـه  مناـخ  زا  يدادـعت  هک  دوـش  یم  هتفگ  نـینچمه  .دنتـسه  یناریا  صاـقر  ناـنز  زا  رفن 

رد یناریا  نانز  روضح  رب  ًاعطق  تلود  دوخ  هک  دـهد  یم  ناشن  هلئـسم  نیمه  هک  دوب ، شاترومیت  ياقآ  هکـساملاب  نیا  یناب  .دـندرک 
يزیربت نانز  روضح  نیلوا  ًالثم  هتفرگ ، تروص  هک  ییاه  تفرـشیپ  فالخرب  هک  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هداـهن  دـییأت  رهم  مسارم  نیا 

يدازآ يارب  هک  ییاه  تصرف  هب  نانچمه  رگید  ياـه  ناتـسا  رد  ناـنز  ربماسد 1928 ،) رد 14  نیرف  لوسنک  شرازگ   ) اهامنیـس رد 
نودب هک  تسا  هدرک  راهظا  هراب  نیا  رد  یناریا  هتـسجرب  تاماقم  زا  یکی  .دنتـسه  انتعا  یب  شیب  مک و  هدمآ  مهارف  اهنآ  يارب  رتشیب 
یلوتم شدوخ  هنالاعف  هناعطاق و  تلود  هکنیا  ای  دـباین ، دوبهب  یهجوت  لباق  تروص  هب  یـشزومآ  ياهدرادناتـسا  هک  ینامز  ات  کـش 

نیا
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نازیم ناـمز و  ندوب  بساـنم  هب  هتـسب  دوز ، اـی  رید  تلود  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  .دوب  دـهاوخ  لاونم  نیمه  هب  عاـضوا  دوشن ، رما 
.تفرگ دهاوخ  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  شدوخ  ًالامتحا  تاحالصا ، ریاس  ماجنا  رد  تیقفوم 

و تسا ، هدش  ذاختا  تیناحور  تردق  ندرک  دودحم  يارب  هک  دیوگ  یم  نخـس  یتامادـقا  زا  هاتوک  یلیخ  تیرت  شرازگ ، نامه  رد 
: دنک یم  هئارا  ار  شا  یبایزرا 

رایـسب تسایـس  زا  تیناحور  فذـح  يارب  ار  هاش  اضر  راک  تیناحور ، نایم  رد  نامزاس  نادـقف  اه و  یناریا  یتاذ  لاـعفنا  نم  رظن  هب 
رد یلادوئف  ماظن  رمک  هاش  تیناحور ، یتنـس  رادتقا  یجیردـت  بوکرـس  اب  نامزمه  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هتکن  .دـنک  یم  لیهـست 

ینایجراخ یحیسم و  ناغلبم  ًارهاظ  .دنتـشاد  ییازـسب  تیمها  ماظن  نیا  رد  هشیمه  اهالم  .تسا  هتـسکش  زین  ار  يا  هلیبق  یگدنز  بلاق 
یقیمع داقتعا  نامیا و  اه  یناریا  دوش ، فذح  اهالم  یصخش  ذوفن  رگا  هک  دنتسه  لوقلا  قفتم  دنراد  تماقا  اجنیا  رد  تساهتدم  هک 
هیحور زا  هبنج  نیا  اب  هاش  ییانشآ  .دنتـسه  حماست  لهاست و  لها  رایـسب  رگید  نایدا  ای  دوخ و  نید  هب  تبـسن  ًالک  و  دنرادن ، نید  هب 

رد .دـیآ  یم  باسح  هب  هاش  تسد  رد  یـشزرا  اب  رایـسب  هیامرـس  مینک ، تواـضق  تاحالـصا  يارجا  يارب  وا  هویـش  زا  رگا  شمدرم ،
تسا و هدرک  نیهوت  هکلم  هب  الم  کی  مق  رد  دـش  هجوتم  هاش  هک  ینامز  هتـشذگ  زورون  هک  دـنیوگ  یم  قثوم  عباـنم  طاـبترا ، نیمه 

راـک نیا  زا  ار  هاـش  درک  یعـس  شاـترومیت  دراذـگب ، شتـسد  فک  ار  روکذـم  يـالم  باـسح  ًاصخـش  هک  تفرگ  میمـصت  ناـهگان 
متش برض و  هکنیا  و  داتفین ، رثؤم  شاترومیت  ياه  شالت  و  درک ، یلمع  ار  شمیمصت  هاش  هک  دیراد  راضحتسا  ًامتح  .دنک  فرصنم 

شور و  تشادـن ، هقباس  ناریا  خـیرات  رد  هک  ارجام  نیمه  زا  .تشادـن  یپ  رد  يزیمآ  تنوشخ  شروش  یمارآان و  هاش  تسد  هب  ـالم 
ار وا  ناوت  یم  و  دسانـش ، یم  شنایفارطا  زا  رتهب  ار  ناریا  مدرم  هاش  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتب  دـیاش  هلئـسم ، نیا  لـح  يارب  هاـش 

رابتعا زا  نتـساک  يارب  تلود  ياه  شـالت  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ریز  ثداوح  یـسررب  اـب  ...دـناوخ  يدادعتـسا  اـب  یبرجت  سانـشناور 
نوناق  » ناونع تحت  ینوناـق  بیوصت  اـب  سلجم  هیروف 1928 ، رد 11  ( 1  ) .تسا هدوب  یقطنم  يریـس  ياراد  دنمـشور و  تیناـحور 

كرادـم دانـسا ، تلاـصا  دـییأت  عجرم  اـهنت  هک  دروآ ، دوجو  هب  هیلاـم  ترازو  رد  دانـسا  كـالما و  تبث  يارب  يدـیدج  هرادا  تبث »
قوف تامدخ  نیا ، زا  شیپ  .تسا  هریغ  تیکلام و  هب  طوبرم 
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رد دش  یم  هشیمه  هتبلا  دمآ و  یم  باسح  هب  ناش  یصخش  لاوما  اهالم  نیا  تبث  رتافد  هک  اجنآ  زا  و  دوب ، اهالم  تسد  رد  ًاراصحنا 
هم 1928، رد 30  سلجم  ( 2  ) .دـندز یم  بیج  هب  یتفگنه  لوپ  زایتما  نیا  زا  هدافتـسا  اب  اـهالم  داد ، یتارییغت  نآ  رد  یغلبم  لـباقم 

ارجا دروـم  هب  ار  دـیدج  یندـم  نوناـق  زا  هداـم   955 سلجم ، ییاـضق  روـما  نویـسیمک  یعطق  مادـقا  اـت  هک  تسناد  زاـجم  ار  تـلود 
هداهن انب  یمالـسا  عرـش  يارجا  يارب  يدحاو  ساسا  قوقح ، نردم  ملع  لوصا  یخرب  دربراک  رب  هوالع  هک  دـش  نیا  هجیتن  .دراذـگب 

روما نویسیمک  ( 3  ) .دیدرگ خوسنم  نویناحور  طسوت  ماکحا  يارجا  ضیقن و  دض و  ًابلاغ  یـصخش و  ریـسفت  هلیـسو  نیدـب  و  دـش ،
نآ فدـه  و  دراد ، ار  نوناـق  راـبتعا  ًاـتقوم  هک  دـناسر ، بیوـصت  هب  ار  كـالما  نوناـق  ممتم  ربماـسد 1928  رد 27  سلجم  ییاـضق 

(4  ) .تسا هدرک  نویناـحور  دـیاع  يرایـسب  دـمآرد  هتـشذگ  رد  هک  تسا  كـالما  نهر  زا  یـشان  ياـه  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج 
تیناحور هب  تلود  هک  دوب  يا  هبرض  نیرتراذگریثأت  نیرتمهم و  رظن  ره  زا  نوناق  نیا  ربماسد ؛ رد 28  سابل  تدحو  نوناق  بیوصت 

رد هژیو  هب  تیناحور ، ذوفن  زا  ات  تسا  هدرک  شالت  يرت  سوسحمریغ  بابسا  هب  نتسج  لسوت  اب  تلود  نینچمه  ...تسا  هدرک  دراو 
اهالم راصحنا  رد  شیب  مک و  نوناق  يارجا  ریسفت و  اه ، ناتـسا  ریاس  رد  صوصخ  هب  نیا ، زا  شیپ  هکیلاح  رد  .دهاکب  ییاضق ، روما 

تفرـشیپ هک  تسا  یهیدب  .تفرگ  دنهاوخ  هدهع  رب  يدوزب  ای  و  دنراد ، هدهع  رب  ار  هفیظو  نیا  ینوناق  ياه  هاگداد  نونکا  یلو  دوب ،
دیدـجت اـب  .تسا  هتخاـس  رت  هتـسجرب  ار  اـهنآ  ریخا  لاـس  ود  ثداوح  یلو  ددرگ ، یم  زاـب  تیطورـشم  ناـمز  هب  تسد  نیا  زا  ییاـه 

ییاضق یناحور  ماقم  کی  اهنت  زورما  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  شهاگیاپ  تیناحور  هیلدـع ، ترازو  يرادا  روما  تفرـشیپ  ناـمزاس و 
لیاسم هب  و  دنک ، یم  تیلاعف  هیلدع  ترازو  رظن  ریز  هک  تسا  يدزی  نیـسح  خیـش  اقآ  تسایر  هب  ینید  هاگداد  کی  هک  دراد  دوجو 

شیپ اجنآ  ات  زونه  ییاضق  تاحالـصا  دوجو ، نیا  اب  .دـنک  یم  یگدیـسر  یناریا  عابتا  هداوناـخ  نوناـق  هیـصخش و  لاوحا  هب  طوبرم 
کی دزن  شتواضق  ای  رظن  یتقو  دراد ، یناحور  ییاضق - یمـسر  ماقم  کـی  هک  یمارتحا  راـبتعا و  ترهـش ، هب  هتـسب  هک ، تسا  هتفرن 

.دشاب هتشادن  ینزو  دوش ، یم  حرطم  یمسر  هاگداد 

هک يریوصت  رد  یبوخب  ریز  تاکن  : » درب یم  نایاپ  هب  هنوگنیا  ار  دوخ  شرازگ  تیرت 
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رد اهنآ  ینونک  دادعت  .دندوب  یناحور  هبش  ای  یعقاو و  یناحور  مشـش  سلجم  يالکو  زا  دصرد  دودح 40  دتفا : یم  اج  دش  میسرت 
رد هک  ییاهالم  .دنتـسه  شوپ  همامع  مَّلـسم و  يالم  رفن  شـش  اهنت  نایم  نیا  زا  هک  تسا  هتفای  شهاک  دـصرد  هب 30  یلعف  سلجم 
رد .دنتسین  تلود  فلاخم  رصانع  زا  اذل  دنا ، هتفرگ  رارق  تلود  دییأت  دروم  تاباختنا  زا  شیپ  دنراد  روضح  سلجم  رد  رـضاح  لاح 

يرادازع مسارم  اه و  یناوخ  هیزعت  رد  اه  نرق  هک  ار  یلیاسو  اهدامن و  هیمظن  نارومأم  ربتکا ، هاـم  رد  زیربت  ياـه  یمارآاـن  بوکرس 
بقاوع ای  زیمآ  ضارتعا  يدج  شنکاو  چیه  نایـشروش  ناربهر  دیعبت  يریگتـسد و  نیا ، رب  هوالع  .دندرک  هرداصم  دش  یم  هدافتـسا 

ای ضارتـعا  هنوـگ  چـیه  نودـب  دوـب  ناـبایخ  کـی  ضیرعت  عناـم  هـک  ار  يدجـسم  زیربـت  يرادرهــش  ًاریخا  .تشادـن  یپ  رد  يرگید 
ناسارخ هب  یـضارتعا  چیه  نودب  مورحم و  سلجم  رد  دوخ  یـسرک  زا  فورعم  سردم  نسح  دیـس  نینچمه  .درک  ناریو  يدروخرب 

هب یمئاد ، یتاحالـصا  دـنک  یم  شـالت  هاـش  اـضر  هک  تسا  راکـشآ  ًـالماک  تاـظحالم ، نیا  ماـمت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ...دـش  دـیعبت 
یفطـصم ياهراک  اب  هسیاـقم  رد  عومجم و  رد  .دـنک  داـجیا  روشک  رد  دوش ، یم  طوبرم  تیناـحور  هب  هک  هچنآ  دروم  رد  صوصخ 

یم نامگ  ًامومع  .دنک  یم  ارجا  ار  قوف  تاحالـصا  دراد  لادتعا  ربص و  اب  وا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  ناتـسناغفا ، هاشداپ  اشاپ و  لامک 
رتشیب طایتحا  اب  هاـش  اـضر  هک  دـش  دـهاوخ  ثعاـب  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  هاـش  هللا  ناـما  يارب  عجترم  لـماوع  هک  یتالکـشم  هک  دور 

(1)« .دنک تکرح 

ناتسناغفا رد  یمارآان 

.تسناد زین  ناریا  ياهدادیور  تبقاع  ار  نآ  دـش  یم  هک  دوب ، هتخیگنارب  يزیمآ  تنوشخ  ياه  تفلاخم  ناتـسناغفا  رد  تاحالـصا » »
لک سیئر  نسنیکلیو ، ياقآ  ماش  تفایض  رد  هتـشذگ  زور  رهظ  زا  دعب  : » دسیون یم  دوخ  ربماسد 1928  خروم 9  شرازگ  رد  تیرت 

شوه و اب  رایسب  يربهر  ار  ناتسناغفا  هاشداپ  نم ، هسنارف و  ایناتیرب ، راتخم  ریزو  هب  باطخ  شاترومیت  ياقآ  ناریا ، یهاشنهاش  کناب 
هب دشاب ، شرس  تشپ  مکحتسم  یـشترا  هکنیا  نودب  ناتـسناغفا ، هاشداپ  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا  .دناوخ  هبرجت  یب  رایـسب  اما  يژرنارپ ،

یتالکشم یلصا  لماع  ار  هلئسم  نیا  شاترومیت  .تسا  هدز  یتامادقا  نینچ  هب  تسد  ییاهنت 

هیوناژ 1929. خروم 16  ، 891.405/4 هرامش 739 ، همیمض ، تیرت  شرازگ  - 1
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هنازوـسلد زیمآ و  محرت  يدودـح  اـت  تراـهظا  نیا  داریا  ماـگنه  هب  وا  نحل  .تسا  ناتـسناغفا  تلود  ریگناـبیرگ  نوـنکا  هـک  تـسناد 
.دوش یم  هدینـش  ناتـسناغفا  عاضوا  دروم  رد  يرایـسب  تاعیاش  هتـشذگ ، هتفه  ود  رد  [: » دـسیون یم  تیرت   ] ربماسد رد 21   (1)« .دوب

یسایس عاضوا  هجیتن  رد  هدرب و  شیپ  هنالوجع  رایـسب  ار  شتاحالـصا  روشک  نیا  هاشداپ  هک  دنک  یم  نامگ  شاترومیت  ياقآ  ًارهاظ 
ریگارف جرم  جره و  کی  ار  تیعضو  نیا  هجیتن  ایناتیرب  ترافس  نادنمراک  هک  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  یلعف  میخو 

زیمآ هغلابم  قوف  تاعیاش  هک  دـننک  یم  نامگ  دـنراد ، یـسرتسد  میـس  یب  تازیهجت  هب  هک  هسنارف ، ناملآ و  راـتخمریزو  .دـنناد  یم 
ناطلـس .دـننک  هیلخت  ار  رهـش  روتـسد  تفایرد  ضحم  هب  دـنا  هدامآ  لباک  رد  یجراخ  ياه  تأیه  یخرب  هک  دـنیوگ  یم  یلو  .تسا 

رظن هب  یلو  تساه ، یمارآان  نیا  یلصا  هشیر  عاجترا  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  یصوصخ  روط  هب  ناتسناغفا ...، ریبک  ریفـس  ناخ ، دمحا 
يالم نیدنچ  مادعا  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  عبانم  یخرب  ...دـشخب  همتاخ  ارجام  نیا  هب  دـناوت  یم  زین  فراعتمان  شالت  نودـب  هاش  وا 

هیوناژ 1929 رد 5   (2)« .تسا هدـشن  شرازگ  بلطم  نیا  دـییأت  رد  یتاعالطا  چـیه  یلو  تسا ، هدوب  یمارآان  نیا  هیلوا  لماع  عجترم 
ریبکریفـس اما  .تسا  هدیـسرن  نامتـسد  هب  لباک  عاضوا  زا  یقثوم  رابخا  هناخترافـس ، نیا  ربماـسد  شرازگ 21  زا  سپ  : » میناوــخ یم 

تسا رواب  نیا  رب  ریبکریفس  .دنادرگ  یم  زاب  ناتسناغفا  هب  ار  مظن  ًاعیرس  دراد  روشک  نیا  هاشداپ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ناتـسناغفا 
(3)« .درک یقلت  هتفای  نایاپ  ًالمع  ار  اه  یمارآان  ناوت  یم  نونکا  هک 

هاـشداپ يریگ  هراـنک  ندـنل ، رد  اـکیرمآ  ياربـک  ترافـس  زا  نترتا  ير  هیوـناژ 1929 ، رد 15  .دوـب  اـج  یب  ریبکریفـس  ینیب  شوـخ 
: درک شرازگ  ار  ناتسناغفا 

رظن تحت  کیدزن  زا  ار  ناتـسناغفا  عاضوا  ناتـسودنه  تلود  هک  متفای  عالطا  متـشاد  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  رد  هک  ییاهوگتفگ  رد 
لوپ و يرادقم  وکـسم  هک  دوش  یم  هتفگ  لاح ، نیا  اب  .دورن  لاوئـس  ریز  نآ  یفرط  یب  هک  دشوک  یم  نکمم  وحن  ره  هب  یلو  دراد ،

تاغیلبت رد  اه  سور  نینچمه  .تسا  هداتـسرف  وا  کمک  هب  ار  شیاهامیپاوه  نینچمه  هداد و  رارق  هاش  هللا  ناما  راـیتخا  رد  تازیهجت 
دنا هدش  یعدم  يا  هدرتسگ 

ربماسد 1928. خروم 8  ، 891.00/1459 هرامش 723 ، تیرت ، شرازگ  - 1
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ترازو رد  هک  ینامز  و  دننک ، یم  رواب  ار  وکـسم  ياعدا  نیا  يرتشیب  مدرم  زور  هب  زور  .دـنک  یم  تیامح  نایـشروش  زا  ایناتیرب  هک 
ات تسا ؛ هللا  ناما  نمـشد  ایناتیرب  هک  دـننک  یم  نامگ  ًامومع  ناتـسناغفا  مدرم  هک  متفای  عالطا  هنامرحم  روط  هب  مدوب  ایناتیرب  هجراـخ 

ریزو تینما  دروم  رد  هجراخ  ترازو  ایآ  هک  مدیسرپ  مدرک و  وج  سرپ و  هللا  ناما  هتشذگ  زور  يریگ  هرانک  هرابرد  یتقو  هک  يدح 
اب تلود ، نتفرگ  تسد  هب  اهالم و  ندیسر  رس  اب  سکعلاب ، هک ، متفای  عالطا  دنک ، یمن  ینارگن  ساسحا  لباک  رد  روشک  نیا  راتخم 
یم نامگ  هابتشا  هب  اهنآ  تسا ، هدرک  عیاش  وکسم  هک  هچنآ  هب  انب  اریز  دش ، دهاوخ  دروخرب  زیرفماه  سیسنارف  رـس  اب  مارتحا  تیاهن 

هتـشذگ زور  يریگ  هرانک  دروم  رد  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  تاماقم  زا  یکی  ...تسا  هدوب  نایـشروش  قفاوم  ایناتیرب  تلود  هک  دـننک 
دهاوخ نایم  زا  دوب  هتفرگ  تروص  ًاریخا  هک  یتاحالـصا  مامت  يدـنمتردق ، تیـصخش  نینچ  نتفر  راـنک  اـب  هک  تفگ  هاـش  هللا  ناـما 

.تشگ دهاوخ  زاب  دوخ  نیشیپ  ياوزنا  یسایس و  تیعضو  هب  یلعف  یهاشداپ  تفر و 

هب واش ، نمریا  مان  اب  سنرول ، لنلک  دیـسر ، زین  هجراخ  ترازو  راضحتـسا  هب  هک  روطنامه  شیپ ، يدنچ  : » دیازفا یم  نینچمه  نترتا 
هداد ماجنا  یمادقا  نینچ  ناریا  رد  يوروش  ذوفن  یسررب  فده  اب  وا  قثوم  ًامومع  یعبنم  هتفگ  هب  انب  .تسویپ  ناتسناغفا  ییاوه  ناگی 

(1)« .تسا

ییاه شرازگ  ...هک  دناسر  یم  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دهد یم  شرازگ  ناتسناغفا  دروم  رد  تیرت  هیوناژ 1929 ، رد 20 
روشک نیا  رد  عاضوا  ندوب  ینارحب  زا  دوش  یم  هرباخم  نارهت  هب  ناتسناغفا  عاضوا  دروم  رد  میس  یب  متـسیس  قیرط  زا  یگزات  هب  هک 

ناتسهل ناملآ و  ياه  هناخترافـس  میـس  یب  ياه  هاگتـسیا  طسوت  هیوناژ ، رد 16  هک  یمیـس  یب  ياه  مایپ  ساسا  رب  .دـنراد  تیاـکح 
دش شرازگ  هیوناژ  مهدجه  مهدفه و  رد  سپـس  درک ، يریگ  هرانک  هللا ، تیانع  شرتگرزب ، ردارب  عفن  هب  هاش  هللا  ناما  دش ، تفایرد 

.تسا هتسشن  یهاشداپ  تخت  رب  یـشروش  ناربهر  زا  یکی  هدرک و  كرت  ار  لباک  ییایناتیرب  يامیپاوه  کی  هلیـسو  هب  هللا  تیانع  هک 
.دنا هدرب  هلمح  نایـشروش  هب  هللا ، ناما  ياهومع  زا  یکی  رمع ، دمحم  يربهر  هب  یتلود  ياهورین  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ 

یپ رد  دوخ  زین  رمع  دمحم 
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شرازگ کـی  هیهت  دنتـسه و  ضیقن  دـض و  مهبم  رایـسب  دـسر  یم  نارهت  هب  هک  يددـعتم  ياـه  ماـیپ  .تسا  تخت  جاـت و  بحاـصت 
تفایرد تاعیاش  نیا  هرابرد  یمـسر  يربخ  زونه  مه  ناریا  تلود  هک  مدـش  علطم  ...درادـن  یهیجوت  ترازو  يارب  اـهنآ  زا  یفارگلت 

هب شتاحالصا ، همانرب  يارجا  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هللا  ناما  تالکشم  هک  دنتـسه  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  مامت  ...تسا  هدرکن 
ود مادعا  اب  تالکشم  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  ناتـسناغفا  ریبکریفـس  .تسا  هدرک  لمع  هنالوجع  نانز ، يزاسدازآ  دروم  رد  صوصخ 
هدز مدرم  کیرحت  هب  تسد  فلتخم  قطانم  رد  دارفا  نیا  .دـش  زاغآ  اهنآ  زا  رگید  رفن  کی  ندـش  ینادـنز  لباک و  رد  اـهالم  زا  نت 

یگزات هب  دوب و  هدرک  رفس  لباک  هب  ناریا ، رد  روشک  نیا  قباس  راتخمریزو  اشاپ ، طاشن  هارمه  هب  هک  رـصم  ترافـس  یـشنم  ...دندوب 
(1)« .تشاد لباک  رد  اهالم  مادـعا  هرابرد  یهباشم  ربخ  اه و  شروش  لـیالد  هراـبرد  یهباـشم  ًاـساسا  رظن  تسا ، هتـشگزاب  نارهت  هب 
زا یکی  هک  دـناسر  یم  راضحتـسا  هب  ًامارتحا  ناتـسناغفا ، ثداوح  ...اب  طاـبترا  رد  : » دـسیون یم  هیوناژ  رد 20  رگید  راب  کـی  تیرت 

همانزور زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  رایسب  یلخاد  یسایس  عاضوا  رد  هتـشذگ  هتفه  ود  رد  هک  یتاکن  نیرت  بلاج 
شلماک يالیتسا  اب  تلود ، هک  تسا  نیا  زین  نآ  یمتح  لیلد  .دنا  هدرکن  رشتنم  یبلطم  ناتـسناغفا  ياه  یمارآان  دروم  رد  نارهت  ياه 
هیاسمه روشک  رد  تاحالـصا  هجیتن  رد  هک  یتالکـشم  هب  تبـسن  ار  ناریا  مدرم  دـشوک  یم  اهنآ ، بلاطم  روسناس  اـه و  هماـنزور  رب 

بلاغ رواب  یلو  .تسا  هتفرگ  تروص  لماک  طایتحا  يور  زا  ًافرـص  مادقا  نیا  هک  تشادنپ  ناوت  یم  .دراد  هاگن  ربخ  یب  هدش ، داجیا 
ياـه یمارآاـن  ور  نیا  زا  تسا ، ناریا  زا  رتدـنمتردق  رایـسب  ناتـسناغفا  رد  تیناـحور  هـک  تـسا  نـیا  یجراـخ  یناریا و  لـفاحم  رد 
خروم هرامش 739  شرازگ  ینایاپ  فارگاراپ  رد  هک  روطنامه  دوجو ، نیا  اب  .تشاد  دهاوخن  ناریا  رب  ینادنچ  یفنم  ریثأت  ناتـسناغفا 
تعرـس اب  شتاحالـصا  ماجنا  رد  هللا ، ناما  هبرجت  نداد  رارق  رظندـم  اـب  هاـش  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  متـشون ، دوخ  هیوناژ 1929   16

(2)« .درک دهاوخ  تکرح  يرتمک 

روسناس هک  دـناسر  یم  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـهد یم  ربخ  یناهگان  تسایـس  رییغت  کـی  زا  هیروف 1929  رد 2  تیرت 
ات هک  ناتسناغفا  عاضوا  هب  طوبرم  بلاطم 

هیوناژ 1929. خروم 20  ، 890h.00/46 هرامش 746 ، تیرت ، شرازگ  - 1
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یحطس رایسب  دنتشون و  هاش  هللا  ناما  تالکشم  زا  هلـصافالب  اه  همانزور  .دش  هتـشادرب  هیوناژ  رد 20  هرابکی  هب  دـش  یم  لامعا  لاحب 
ياـه یمارآاـن  هب  طوبرم  ياـه  شرازگ  هب  يرتـشیب  ياـضف  دـعب  هب  خـیرات  نآ  زا  و  دـنتخادرپ ، هراـب  نیا  رد  ثحب  هب  هنازوسلد  یلو 
لمأت هب  ار  نارهت  تلود  ناتـسناغفا  رد  شروش  هک  میتفگ  هجراـخ  ترازو  هب  زین  نیا  زا  شیپ  ...دوش  یم  هداد  صاـصتخا  ناتـسناغفا 
يارب دـناوت  یمن  دوب  نئمطم  تلود  هک  اـجنآ  زا  هک  تسا  نیا  روسناـس  فذـح  لـیلد  اـهنت  هک  دـننک  یم  ناـمگ  يرایـسب  .تشاداو 

رب انب  .دش  دهاوخ  ریبعت  تلود  فعـض  هناشن  تاعوبطم  روسناس  همادا  هک  درک  یم  باسح  دراد ، هاگن  يربخ  یب  رد  ار  مدرم  هشیمه 
یگدرکرـس هب  کچوک  هورگ  کی  زجب  یـشروش ، لیابق  ماـمت  اـب  هاـش  هللا  ناـما  دـسر ، یم  نارهت  هب  هک  ییاـه  شرازگ  نیرت  هزاـت 

لوط رد  یـسایس  عاضوا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » هیروف رد 17   (1)« .تسا هدرک  یتشآ  هللا ، بیبحریما  هب  موسوم  یـصخش 
تدـم نیا  رد  .تفای  دـهاوخ  همادا  سرام  ات 12  دـش و  زاغآ  ناضمر  هاـم  هیروف ، رد 11  .تسا  هدوب  مارآ  ًـالماک  هتـشذگ  هتفه  ود 
شهاک ناتـسناغفا  ياه  یمارآان  هب  هجوت  دسر  یم  رظن  هب  .دوب  دهاوخ  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  ات  رهظ  زا  تلود  تارادا  يراک  تعاس 

ياقآ .دوش  یم  هدینـش  لـفاحم  رد  هراـبنیا  رد  یمک  تارظن  و  دـننک ، یم  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  ارذـگ  یلیخ  تاـعوبطم  .تسا  هتفاـی 
ره نتـشادرب  زا  لبق  ناریا  رد  هک  دوزفا  وا  .درک  تقامح  تاحالـصا  هنالوجع  دربشیپ  اـب  هللا  ناـما  هک  تفگ  نم  هب  ًاریخا  شاـترومیت 

ناتسبات ياه  شروش  نیاربانب   (2)« .درادـن دوجو  یکانرطخ  شنکاو  هنوگچیه  لامتحا  اذـل  دوش ، یم  لمأت  نآ  هرابرد  ًالماک  یماگ 
هللا ناما  يورـشیپ  زا  میـس  یب  ياه  شرازگ  : » دیازفا یم  سرام 1929  رد 16  تیرت  .دشاب  هدرک  هکوش  رایـسب  ار  تلود  دـیاب   1929

ياهدـمآ تفر و  زا  یکی  رد  ناتـسناغفا  ریبکریفـس  .تسا  هدـشن  دـییأت  زوـنه  شرازگ  نـیا  یلو  دـنهد ، یم  ربـخ   (3) اقـس هچب  هیلع 
وا .درک  فسأت  راهظا  درادن  طابترا  راهدـنق  اب  ًامیقتـسم  تسا  یتدـم  هکنیا  زا  هناخترافـس ، نیا  هب  شا  یمـسرریغ  ررکم و  هناتـسود 

روطنآ و  دنا ، هتشگزاب  نارهت  هب  هزات  رفن  ود  نیا  .داتـسرف  ناتـسناغفا  هب  امیپاوه  اب  ار  ترافـس  یماظن  هتـسباو  ناریبد و  زا  یکی  ًاریخا 
ریفس زا  هک 

هیروف 1929. خروم 12  ، 8\891.918 هرامش 760 ، تیرت ، شرازگ  - 1
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.دش مادعا  نابآ 1308  رد 10  دش و  زوریپ  هاش  هللا  ناما  رب  هامید 1307ه ش  رد 25  ناتسناغفا  هاشداپ  یناکلک  هللا  بیبح  - 3
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(1)« .دنورب رت  فرط  نآ  تاره  زا  دنا  هتسناوتن  تسین  مولعم  هک  یلیالد  هب  ما  هدش  علطم  ریبک 

ابفلا رییغت  يداهنشیپ  حرط 

.درک فرـصنم  هیکرت  زا  دیلقت  هب  ابفلا  رییغت  زا  ار  تلود  لصف 14 )  ) ناریا مدرم  شروش  ناتـسناغفا و  ياه  یمارآان  هک  تسین  یکش 
دروم رد  شاترومیت  ياقآ  کـیب و  تکوش  حودـمم  دـسر  یم  رظن  هب  : » دـسیون یم  دوخ  ربتکا 1928  خروـم 18  شرازگ  رد  تیرت 
رایـسب شروشک  رد  هدیا  نیا  يارجا  زا  ًاتعیبط  هک  ریبکریفـس ، .دنا  هدرک  تبحـص  رایـسب  ناشیاهروشک ، رد  نیتال  يابفلا  زا  هدافتـسا 
بولطم نکمم و  زین  ناریا  يارب  قوف  رییغت  هک  دنک  بلج  هلئـسم  نیا  هب  ار  شاترومیت  رظن  ات  درک  شالت  تیاهن  یب  دوب ، هدز  ناجیه 

ندرک فرطرب  يارب  درک  یم  ساسحا  یلو  تفرگ ، رارق  ریثأـت  تحت  شیب  مک و  راـبرد  ریزو  هک  دـهد  یم  شرازگ  وا  .دوب  دـهاوخ 
هداد ماجنا  اه  كرت  هک  يراک  دـننامه  دوش ؛ ابفلا  نیا  دراو  تسیاب  یم  زین  یـسور  فورح  زا  يدادـعت  هریغ ، میالع و  یخرب  هب  زاین 

(2)« .دنا

يریگیپ ناریا  رد  ار  نیتال  فورح  ینیزگیاج  ابفلا و  رییغت  عوضوم  رایـسب  هقالع  اب  ترافـس  : » دـیازفا یم  تیرت  ربماسد 1928  رد 9 
الاب و نادنچ  كرد  اب  ار  هلئسم  نیا  یسک  زونه  اما  دندرک ، هراشا  ناریا  رد  هیکرت  هبرجت  رارکت  ناکما  هب  اه  همانزور  ًاریخا  .دنک  یم 

.تسا هدرکن  یسررب  هدننک  مرگلد 

نیتال فورح  زین  ناریا  رد  يدوز  هب  هک  درک  مالعا  تیعطاق  اب  رابرد  ریزو  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  هیکرت  ریبکریفـس  دوجو ، نیا  اب 
هب یکرت  دـیدج  يابفلا  زا  يا  هنومن  نارهت  ياه  همانزور  رد  ًاریخا  : » دـیازفا یم  تیرت  هیوناژ 1929  رد 5   (3)« .تفر دهاوخ  راک  هب 
مه اب  هک  یهاتوک  يوگتفگ  رد  شاـترومیت  ياـقآ  .دـش  ناونع  يا  هناـنیب  شوخ  ياـه  ینیب  شیپ  نآ  اـب  طاـبترا  رد  دیـسر و  پاـچ 

يردق اب  هیکرت  ییابفلا  متـسیس  لاح ، ره  هب  یلو  دهاوخ ، یم  نامز  طقف  ناریا  رد  نیتال  فورح  زا  هدافتـسا  هک  دش  یعدـم  میتشاد ،
(4)« .دش دهاوخ  هدافتسا  ناریا  رد  تارییغت 

سرام 1929. خروم 16  ، 891.00/1469 هرامش 790 ، تیرت ، شرازگ  - 1
ربتکا 1928. خروم 18  ، 891.00/1456 هرامش 697 ، تیرت ، شرازگ  - 2
ربماسد 1928. خروم 9  ، 891.00/1456 هرامش 723 ، تیرت ، شرازگ  - 3

هیوناژ 1929. خروم  ، 891.4051/9 هرامش 736 ، تیرت ، شرازگ  - 4
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هرابرد تشاددای  کـی  زا  یتشونور  تسویپ  هب  ًاـمارتحا  : » دـنک یم  لاـبند  ار  عوضوم  نیا  دوخ  هم 1929  شرازگ 14  رد  نسماـیلیو 
رد یعطق  مادقا  چیه  نونک  ات  ناریا  تلود  هکنیا  اب  .ددرگ  یم  لاسرا  ناریا  يابفلا  يزاس  نیتال  زا  تیامح  رد  هداز  یقت  ياقآ  هوزج 

ناربهر رظندم  هراومه  يزاس  یبرغ  زا  هلحرم  نیا  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  یلو  تسا ، هدادـن  تروص  يراتـشون  ماظن  يزاس  نردـم 
« .تـسا رییغت  نـیا  اـب  یموـمع  راـکفا  يزاسانــشآ  يارب  لوا  ماـگ  ًارهاـظ  هداز  یقت  ياـقآ  روـشورب  .تـسا  هدوـب  یناریا  هاوـخ  یقرت 

ترافـس مجرتم  حـلاص ، اشاپ  یلع  طسوت  یـسراف » ياـبفلا  يزاـس  نیتـال  هراـبرد   » ناونع تحت  تشادداـی  نیا  ییادـتبا  تاحیـضوت 
ربماون 1928) ربتکا -  ) نابآ 1307 رد  هک  ناسارخ ، یلعف  رادناتسا  هداز ، یقت  ياقآ  ملق  هب  يا  هوزج  رد  : » تسا هدش  هتـشون  اکیرمآ ،
ار يا  هدیا  نامه  هداز  یقت  ياقآ  دش ، رشتنم  نارهت  هناخباتک  طسوت  ندمت ،» نیزاغآ  لصف  ای  یمومع  شزومآ  همدقم   » ناونع تحت 

طـسوت برغ  ندمت  طرـش  دیق و  نودب  لماک و  شریذپ  موزل  هرابرد  نیلرب  رد  هواک  هیرـشن  رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  دزاس  یم  حرطم 
ای زورون  نشج  ًالثم  دوش ، ظفح  ررض  یب  یلم  ًاعقاو  ننس  زا  یخرب  نانچمه  هک  درادن  یـضارتعا  چیه  وا  .دوب  هدش  رـشتنم  اه  یناریا 

.روشک یمیلقا  تائاضتقا  رب  انب  اه  ماب  تشپ  يور  نآ  ياه  بش  ندرک  حبص  اه و  نیمزریز  رد  ناتسبات  ياهزور  ندرک  يرپس 

ناش یلم  یخیرات  ياه  تنـس  لاح  نیع  رد  هک  نردم ، ندمت  یـساسا  دراوم  مضه  شریذپ و  يارب  ار  اه  ینپاژ  شور  وا  لاح  نیا  اب 
ناشن يارب  یفورح  نتـشادن  ار  یبرع  يابفلا  ياه  داریا  زا  یکی  هداز  یقت  ياقآ  .دهد  یم  حیجرت  اه  كرت  رب  دننک ، یم  ظفح  زین  ار 
دشاب فرح  لماش 40  هک  نیتال  يابفلا  زا  لماک  هدش و  حالـصا  یلکـش  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  وا  ...دناد  یم  رادادـص  فورح  نداد 
فرح ُهن  .دنوش  هداد  میلعت  ییادـتبا  لوا  لاس  راهچ  رد  هدـش و  یـسراف  یعیبط  تاوصا  رگناشن  هک  یلـصا  فرح  .دوش 31  باختنا 

.دش دنهاوخ  هداد  شزومآ  رتالاب  حوطس  رد  یبرع ، هژیو  هب  هناگیب ، فورح  نداد  ناشن  روظنم  هب  رگید 

دنور وا  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  نیتال  يابفلا  همدقم  یب  يروف و  شریذـپ  هجیتن  رد  هک  یلیـصحت  دوکر  رطخ  زا  يریگولج  روظنم  هب 
هدرک داهنـشیپ  نینچمه  هداز  یقت  ياقآ  ...دبلط  یم  نامز  لاس  لقادح 20  هک  دنک  یم  داهنشیپ  ار  يا  هتـسویپ  یلو  یجیردت  لماکت 

رد هداز  یقت  ياقآ  ...مینک  هعومجم  نیا  دراو  زین  دوش  یمن  تفای  یـسراف  ناـگژاو  هریاد  رد  هک  ار  هناـگیب  تاـملک  یخرب  هک  تسا 
هنالوجع هویش  زا  اجیب  دیلقت  زا  ار  تاماقم  شا  هوزج  نایاپ 
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(1)« .تسا هدرک  یهن  نیتال  فورح  زا  هدافتسا  رد  اه  كرت 

دوخ ربماتپس 1929  شرازگ 20  رد  نسمایلیو  .دـش  هتـشاذگ  رانک  لماک  روط  هب  ابفلا  رییغت  ياه  حرط  ناتسبات 1929  ندیسر  ارف  اب 
ناتیارب نیتال  هب  یـسراف  يابفلا  رییغت  داهنـشیپ  دروم  رد  نسنتـسیرک  روترآ  رتکد  زا  يا  هلاقم  همجرت  تسویپ  هب  ًامارتحا  : » دسیون یم 

یم تسد  یتالکشم  رب  و  دوش ، یم  رکذتم  ار  يرییغت  نینچ  بیاعم  نساحم و  هنادنمشیدنا  هلاقم  نیا  رد  هدنسیون  .ددرگ  یم  لاسرا 
تیهام رتشیب  يراک  نینچ  بیاعم  نسنتسیرک ، رتکد  هتـشون  هب  انب  .دش  دنهاوخ  هجاوم  نآ  اب  راک  نیا  ماجنا  لوئـسم  داهن  هک  دراذگ 

رییغت تسا ؛ هدش  هتشون  یبرع  يابفلا  اب  هک  دنتسه  روشک  نیا  تایبدا  رد  یتاذ  يرصنع  ناریا  یتنـس  گنهرف  نید و  دنراد ؛ یگنهرف 
اب .تسا  هدشن  یسراف  يابفلا  يزاس  نیتال  يارب  یتکرح  هنوگچیه  هجوتم  نونک  ات  ترافس  .درک  دهاوخ  دوبان  ار  روکذم  تنس  ابفلا 

تیاهن رد  هک  دور  یم  نامگ  و  تسه ، زین  نابز  يزاـس  نردـم  لـماش  یلعف  میژر  تاحالـصا  هماـنرب  هک  تسادـیپ  ًـالک  لاـح ، نیا 
(2)« .دنوش هتشاذگ  رانک  یبرع  فورح 

هعیش تیناحور  مئاد  تیذا  رازآ و 

یلو داتفین ؛ قافتا  لاسما  يزورون  تـالیطعت  لوط  رد  یهجوت  لـباق  هثداـح  : » دـسیون یم  دوخ  سرام 1929  شرازگ 29  رد  تـیرت 
هکلم هب  یمارتحا  یب  لیلد  هب  ار  یناحور  کی  تفر و  مق  هب  هاش  مایا ، نیمه  رد  هتـشذگ  لاـس  دروآ ، دـیهاوخ  داـی  هب  هک  روطناـمه 
هلئـسم نیا  بلاج  ياه  هناشن  زا  یکی  .تسا  مکاح  روشک  رب  تبحم  رهم و  ياضف  اهزور  نیا  هتـشذگ  لاس  فالخرب  اـما  .درک  هیبنت 

زا هک  یصاخ  هدع  زا  ریغ  هب  سرام 1929 ، بوصم 21  نوناق  دافم  بجوم  هب  .تفای  زورب  سابل  تدـحو  نوناق  يارجا  اب  طابترا  رد 
نیا .دنارذگب  رـس  رب  يولهپ  هالک  هدرک و  نت  هب  نردم  سابل  دنتـسه  مزلم  رهـش  نکاس  ياه  یناریا  هیلک  دندش ، ینثتـسم  نوناق  نیا 

هتشادن زین  ینادنچ  دمایپ  هتبلا  هک  هدش ، شرازگ  تاماقم  هب  يرایسب  تافلخت  یلو  تسا  هدش  هتشاذگ  ارجا  هب  یمومع  روط  هب  نوناق 
ثداوح هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دیسر ، هجراخ  ترازو  عالطا  هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .تسا 

یم 1929. خروم 14  ، 891.402/6 هرامش 826 ، همیمض ، نسمایلیو و  شرازگ  - 1
ربماتپس 1929. خروم 20  ، 891.402/7 هرامش 938 ، همیمض ، نسمایلیو و  شرازگ  - 2
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تاماقم هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ، زاب  شفادها  زا  ًالماک  ار  وا  هک  نیا  نودـب  هتـشاداو  لمأت  هب  يا  هزادـنا  ات  ار  هاش  ناتـسناغفا 
هک دنا  هداد  ربخ  قثوم  عبانم  مق ، رد  هتـشذگ  لاس  ثداوح  هب  فطع  .دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  میالم  يدرکیور  شـشوپ  حالـصا  يرجم 

هتفگ .دـش  هجاوم  نویناحور  زیمآ  مارتحا  رایـسب  مرگ و  لابقتـسا  اب  راب  نیا  درک و  رفـس  مق  هب  يزورون  تالیطعت  رد  رگید  راب  هکلم 
، تشاذـگ اـپ  دوب  هداد  خر  نآ  رد  هتـشذگ  لاـس  هثداـح  هک  (س ]) هموصعم ترـضح  مرح   ] يدجـسم هب  هکلم  هک  یناـمز  دوـش  یم 

نویناحور زا  درک و  ینایم  رد  اپ  ترـضحایلع  .دنورب  نوریب  دجـسم  زا  هک  دنتفگ  ناگدننک  تدابع  ریاس  هب  طایتحا  يور  زا  ًالامتحا 
قافتا یصاخ  دادیور  هکلم  رادید  لوط  رد  دنام و  یقاب  مرح ]  ] دجـسم رد  تیعمج  اذل  .دنوشن  لئاق  انثتـسا  وا  دروم  رد  هک  تساوخ 

(1)« .داتفین

: دسیون یم  هم 1929  خیرات 2  هب  کیسالک  یشرازگ  رد  نسمایلیو 

یلو شوماخ  گنج  هب  نانچمه  دراد  هاش  ...دوب  مارآ  رایسب  هتـشذگ  هام  رد  یلخاد  یـسایس  عاضوا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
یم تشادزاب  یناهنپ  ار  ذوفن  اب  ِشیوارد  ای  اهالم  .تسا  شور  نیرت  هداـس  وا  شور  .دـهد  یم  همادا  یناـحور  رـشق  دـض  رب  شرثؤم 

دنوش یم  هدوبر  بیترت  نیا  هب  هک  یـصاخشا  ًابلاغ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنرب  یم  ناش  تنوکـس  لحم  زا  رود  ینادـنز  هب  دـننک و 
اورپ یب  يالم  نامه  درک ، هراشا  سردم  هب  ناوت  یم  دنا  هدش  دـیدپان  هنوگنیا  هک  یـسانشرس  لاجر  نایم  رد  .دـندرگ  یمنرب  زگره 

بونج يزرم  ياهرهـش  زا  یکی  دابانگ ، رد  وا  هک  تسا  هدش  شرازگ  .درک  یم  زاربا  ار  شدـیاقع  ًاتحارـص  سلجم  رد  هک  یفورعم 
ًالامتحا  ] Helat رد دنیوگ  یم  هک  یناسک  ریاس  نایم  رد  .تسین  تایح  دیق  رد  رگید  وا  هک  تسا  هدش  عیاش  دنچ  ره  تسا ؛ دهـشم 

هک ، (2) مالسارصن و  هیکرت ، رد  ناریا  قبسا  ریبک  ریفس  یئابطابط ، قداصدمحمدیس  اقآ  مان  دنتـسه  ینادنز  دهـشم ، کیدزن  تالک ،]
سکچیه رب  اهنآ  ماـهتا  هتبلا  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  دنتـسه  تلود  ناـفلاخم  سأر  رد  هتـسجرب و  یناـحور  نارادمتـسایس  زا  ود  ره 

راک هب  نیا  زا  شیپ  هک  يراکـشآ  ياه  هویـش  اب  هسیاقم  رد  ناریا  عجترم  نویناحور  اب  هزرابم  رد  یلعف  تسایـس  ًارهاظ  .تسین  مولعم 
رد يرتهب  جیاتن  دش  یم  هتفرگ 

سرام 1929. خروم 29  ، 891.00/1470 هرامش 800 ، تیرت ، شرازگ  - 1
( راتساریو  ) .تسا لمأت  لباق  مالسارصن  مان  هب  يدرف  ییابطابط و  قداصدمحمدیس  هب  طوبرم  ربخ  - 2
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هدش امرفمکح  ناریا  رب  یناتـساب  دبتـسم  ماظن  نیا  هک  ینامز  زا  مهدب  جرخ  هب  ینیبدـب  مشاب  هتـساوخ  هکنیا  نودـب  .تسا  هتـشاد  یپ 
یفنم تاریثأت  زا  سرت  تفگ  ناوتب  دیاش  نیا ، رب  هوالع  .دـشاب  هداد  ار  تلود  اب  تفلاخم  تأرج  دوخ  هب  ییالم  هک  ما  هدینـشن  تسا 

هک تسا  راکشآ  .دشاب  هدرک  هتکید  تلود  هب  ار  اه  تفلاخم  بوکرـس  رد  یلعف  ینوناقریغ  شور  ناریا ، رب  ناتـسناغفا  ياه  یمارآان 
تکاس اب  .تسا  ناریا  مدرم  یلیصحت  یعامتجا و  یگدنز  رد  ریگارف  تاحالـصا  ماجنا  لیهـست  تیناحور  هیلع  گنج  یلـصا  فده 

ور هب  ور  یتفلاخم ، چـیه  اب  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  ینادـنچ ، تفلاخم  اب  فادـها  زا  يرایـسب  يوس  هب  يورـشیپ  ذوفناب  ياهالم  ندـش 
اهنآ رب  یقالخا  نیناوق  ناونع  هب  تیناحور  هک  يددعتم  ياه  تداع  رییغت  و  كالما ، تبث  یـشزومآ ، ماظن  سابل ، رییغت  .دش  دهاوخن 

سوبحم نیا ، دوجو  اب  .داتفا  دهاوخ  اج  مدرم  نیب  رد  ًاملسم  دوش ، رتراکشآ  یتارییغت  نینچ  شریذپ  يایازم  هک  یتقو  تشاد ، دیکأت 
زا شیب  یـضتقم ، ینوناق  لاور  ندرک  یط  نودب  نارگبوشآ  مادم  ندرک  تکاس  و  همکاحم ، نودـب  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  ندرک 

شوماخ و رجنخ  هب  نتـسج  لسوت  ینعی  قرـش ، رد  تموکح  هنیرید  ياه  شور  .دـنک  یم  راکـشآ  ار  هاش  هناعجترم  تـالیامت  شیپ 
یتح دربب ، يدوس  تلادع  نوناق و  هب  یهجوت  یب  زا  تلم  کی  هک  تسا  دیعب  اما  .دنا  هدـش  هتفرگ  راک  هب  رگید  رابکی  هدنـشک ، رهز 

دناوت یم  دراد ، رایتخا  رد  ار  شترا  مامز  هاش  هک  ینامز  ات  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یبوخ  رایـسب  جـیاتن  تردـق  زا  هدافتـسا  ءوس  رگا 
دهاوخن ینادنچ  ماود  دوش  یم  داجیا  هزینرـس  هب  هک  یتاحالـصا  یلو  دنک ؛ بوکرـس  ار  اه  تفلاخم  دشخب و  ماکحتـسا  ار  شتردق 

اذل دننک ، دامتعا  وا  تاحالـصا  هاش و  هب  دنناوت  یمن  دننک ، دامتعا  ناشروشک  ینوناق  ياهداهن  هب  دنناوتن  مدرم  هک  ینامز  ات  .تشاد 
.دمآ دهاوخن  دوجو  هب  يرادیاپ  تین  نسح  چیه 

رازگرب لیروآ 1929  رد 24  هک  هاش  يراذـگ  جات  درگلاس  مسارم  : » دـناسر یم  نایاپ  هب  ریز  تاراهظا  اب  ار  دوخ  شرازگ  نسمایلیو 
ار ناتـسهل  تلود  زا  ار  دیفـس  باقع  راختفا  ناشن  ادتبا  کیتاملپید ، ناگدـنیامن  زا  لابقتـسا  زا  سپ  هاش  .دوب  هوکـش  اب  رایـسب  دـش ،
رد .درک  هاش  میلـست  ار  شا  همانراوتـسا  تسا ، هتفای  تیرومأم  زین  ناریا  رد  نونکا  هک  وکـسم ، رد  دئوس  راتخمریزو  سپـس  .تفریذپ 
درک مالعا  زین  هاش  درک و  هاش  میلست  شروشک  هاشداپ  بناج  زا  ار  يا  همان  قارع ، هاشداپ  هژیو  هداتـسرف  ردیح ، گیب  متـسر  تیاهن ،

قارع هک 
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يزکرم تلود  ياه  هیاپ  هک  دیـسر  نایاپ  هب  یلاح  رد  يولهپ  هاش  اضر  ینارمکح  لاـس  نیموس  نیارباـنب  .دسانـش  یم  تیمـسر  هب  ار 
یبرغ ياهروشک  هاگن  رد  ناریا  رابتعا  و  هتـشاذگ ؛ شیامن  هب  دوخ  زا  زوریپ  يا  هرهچ  کیتاملپید  هصرع  رد  هدش ، مکحتـسم  ًالماک 

(1)« .تسا هتفای  اقترا 

قافتا ناجیابرذآ  رد  هک  ار  يا  هثداـح  يوخ » رد  یبهذـم  شروش   » ناونع تحت  نئوژ 1929 خیرات 6  هب  یـشرازگ  رد  نیرف  لوسنک 
عاـضوا هب  هجوت  اـب  ًـالامتحا  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ار  يا  هثداـح  زیربت  يرگ  لوسنک  زا  ًاـمارتحا  : » دـنک یم  فیـصوت  دوب  هداـتفا 
یلعنـسح بناج  زا  هک  يا  همان  ساسا  رب  .دوب  دهاوخ  هجوت  بلاج  ناملـسم ، تیناحور  اب  طابترا  رد  ًاصوصخ  ناریا  یـسایس  هدیچیپ 

تفایـض رد  يوخ ، رادـنامرف  يرولب ، اقآازریم  یجاح  تسا ، هدیـسر  اـم  تسد  هب  زیربت ، يرگ  لوسنک  یناریا  لوئـسم  فصآ ، ناـخ 
کی همامع  .تفرگ  هرخـسم  هب  ار  مرحم  يرادازع  مسارم  شنانامهیم  ندرک  مرگرـس  يارب  دوب ، هدرک  رازگرب  شغاـب  رد  هک  یماـش 
غالا لابند  هب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  البرک  يادهش  زا  یکی  شقن  کی  ره  مه  شوخرس  نانامهیم  دنتشاذگ و  یغالا  رـس  يور  ار  الم 
هلولگ دـنچ  نآ  رد  هک  تفرگ  رـس  ییاوعد  درک و  ضارتعا  یتمرح  یب  نیا  هب  دوب  هنحـص  دـهاش  هک  یـصخش  .دـندش  نابایخ  دراو 

نآ هب  هک  دش  داهنـشیپ  دندرک و  عمجت  اجنآ  رد  رادنید  نادنورهـش  زا  یتعامج  نآ  زا  سپ  .دـیدن  همدـص  یـسک  یلو  دـش ، کیلش 
عالطا هاش  هب  ار  ارجام  یمارگلت  لاسرا  اب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  تیاهن  رد  اـما  .دـنناسرب  لـتق  هب  ار  اـهنآ  دـننکب و  هلمح  شاـیع  هدـع 

دهد یم  همادا  فصآ  ناخ  یلعنسح  .درک  يوخ  هناور  عوضوم  یسررب  يارب  ار  ناجیابرذآ  رکـشلریما  مه  هاش  دنیوگ  یم  و  دنهدب ،
ینادنز رهش  نیا  هناخزابرس  رد  لقتنم و  زیربت  هب  ار  اهنآ  شیاه  نامهیم  رادنامرف و  يریگتسد  زا  سپ  تفر و  يوخ  هب  رکشلریما  هک 

یم مکاح  مرحم  هام  رد  هراومه  هک  ار  یبصعت  تسا و  هتخیگنارب  ناتسا  رـساترس  رد  ار  يدیدش  یبهذم  تاساسحا  هیـضق  نیا  .درک 
ریاس نارهت و  رد  مرحم  هام  ياه  يرادازع  : » دسیون یم  نئوژ 1929  خروم 26  یشرازگ  رد  نسمایلیو   (2)« .تسا هدرک  دیدشت  دوش 

ناجیه روش و  نادقف  هجوت  لباق  هتکن  .تفای  نایاپ  يا  هثداح  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یمارآ و  هب  گرزب  ياهرهش 

یم 1929. خروم 2  ، 891.00/1472 هرامش 821 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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ياه هتسد  هب  یصاخ  هولج  هوکش و  تنس  نیا  دوب ؛ هدش  عونمم  راب  نیلوا  يارب  زین  ینز  همق  .دوب  يرادازع  ياه  هتسد  رد  یگـشیمه 
يدوز هب  هک  دنرواب  نیا  رب  ماوع  .دوب  سوسحم  ًالماک  اهنآ  تبیغ  دنتشادن و  تکرش  مسارم  نیا  رد  اهزابرـس  .دیـشخب  یم  يرادازع 

ریاس رد  لاح ، نیا  اب  .دشن  ارجا  شا  یتنـس  بلاق  لکـش و  رد  لاسما  مرحم  مسارم  هک  ارچ  دـش  دـهاوخ  لزان  ناریا  رب  گرزب  ییالب 
سیلپ تراظن  تحت  هک  دیـسر  ییاهاج  هب  اهنت  هاش  تاحالـصا  .دـش  رازگرب  هتـشذگ  نوچمه  ینز  همق  كانلوه  مسارم  اـه ، ناتـسا 
دادـعت اهنت  دـندرک  دوخ  هب  ندز  مخز  ینز و  همق  هب  عورـش  یمومع  راظنا  رد  یبهذـم  نابـصعتم  هک  یناـمز  زین  نارهت  رد  یتح  .دوب 

هتفر لـیلحت  ًـالماک  زیمآ  نوـنج  ياـه  يرادازع  يرازگرب  هب  مدرم  جـییهت  يارب  اـهالم  تردـق  .دـندرک  ریگتـسد  ار  اـهنآ  زا  یکدـنا 
(1)« .تسا

« شنکاو ياه  هناشن  »

هک دشاب  یتموصخ  ناریا  ریخا  ياه  تبیـصم  هجیتن  نیرت  يدج  دیاش  : » دسیون یم  يالوج 1929  خروم 25  یشرازگ  رد  نسمایلیو 
دنوادخ بناج  زا  ًامیقتسم  تلود  ینید  یب  لیلد  هب  ریخا  ياه  تبیـصم  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  مدرم  هدوت  تسا ؛ هدش  داجیا  هاش  هیلع 

دننام ینید  مسارم  بوکرس  هک  تسا  نیا  دننز ، یم  نماد  نآ  هب  یکریز  اب  زین  اهالم  هک  مدرم  شوجدوخ  ساسحا  .تسا  هدش  لزان 
دوش یم  هتفگ  .دنوش  تازاجم  ناریا  مدرم  هک  تسا  هدش  ثعاب  همامع ، نوچ  یتاسدقم  زیمآ  نیهوت  فذح  و  مرحم ، ياه  يرادازع 

هک تکلمم ، لیصا  فارـشا  اهالم و  هک  تسا  یعیبط  .تسا  يوق  رایـسب  ساسحا  نیا  روشک  یبونج  قطانم  ناهفـصا و  زیربت ، رد  هک 
هناشن  » ناونع تحت  یشرازگ  رد  نیرف  لوسنک   (2)« .دننک هدافتساءوس  یتاساسحا  نینچ  زا  دنتسه ، تکلمم  رصانع  نیرت  یضاران  زا 

ناتـسناغفا ریما  هتفه  دـنچ  هک  ناخ ، هللا  ناما  ردارب  ناخ ، هللا  تیانع  : » دـسیون یم  تسوگآ 1929  خروم 3  ناریا » رد  شنکاو  ياـه 
شخب هک  ناریا  موسر  بادآ و  يزاس  یبرغ  دض  رب  یمیالم  شنکاو  زورب  اب  وا  دورو  .دـش  ناریا  دراو  تلود  نامهیم  ناونع  هب  دوب ،

هداد ناملسم  نانز  هب  هتشذگ  لاس  رد  هک  یفلتخم  تازایتما  .دوب  نامزمه  تسا ، يولهپ  تلود  تاحالصا  همانرب  زا  یمهم 

نئوژ 1929. خروم 26  ، 891.00/1483 هرامش 869 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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رد درم  کی  اب  درادن  قح  يراد  هیـشوپ  نز  چیه  و  تسا ، هدش  وغل  درم ، کی  هارمه  هب  یمومع  نکاما  هب  دورو  هزاجا  هلمج  زا  دـش ،
زا یخرب  لیلد  هب  نارهت ، یقالیی  هقطنم  ناریمـش ، رد  هفاک  نیدـنچ  .دـشاب  دـهاوخ  یم  هچ  ره  ناـش  هطبار  لاـح  دـنزب ، مدـق  ناـبایخ 

مـسینتیرویپ هب  کیدزن  هک  دنک  یم  ذاختا  یباهو  یعـضوم  دراد  لک  رد  تلود  دسر  یم  رظن  هب  دـنا و  هدـش  لیطعت  ییاعدا  دـسافم 
تسوگآ رد 1  هاش ، تخسرس  نایماح  ناتـسود و  زا  یکی  خرـس و  قفـش  همانزور  ریبدرـس  یتشد ،] یلع   ] یتشد .تسا  ینید ] كاپ  ]

، تسا يدوبان  هاگترپ  هبل  رب  هک  هدش  یقالخا  طاطحنا  راچد  نانچ  ام  روشک  : » دسیون یم  طاطحنا »  » ناونع تحت  يا  هلاقم  رد   1929
، يزور هایـس  رقف و  راـشف  ناوج ، ناـنز  یحول  هداـس  ناوـج ، نادرم  داـسف  ...تسا  راوـشد  رایـسب  دـشابن  نکمماـن  رگا  نآ  تاـجن  و 

همه همه و  سرادـم ، رد  شزومآ  ندوب  تیـصاخ  یب  بویعم و  دولآ ، توهـش  قشع  اشحف و  هعاـشا  يرورپ ، نت  لـمجت و  شرتسگ 
دوش یم  هتفگ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دـنربب » هاگترپ  هب  تسا  یمومع  تیبرت  هک  ار  یـسورع  ات  دـنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  ییوگ 

هب ار  اه  يرایتخب  اه و  ییاقـشق  شروش  ناجیابرذآ و  رد  لیـس  ناـسارخ ، رد  خـلم  هلمح  ریخا و  هلزلز  رتدـقتعم  ناناملـسم  زا  یخرب 
(1)« .دنا هتسناد  نآ  لماع  ار  لاسما  مرحم  ياه  يرادازع  ندش  دودحم  هژیو  هب  نید و  رد  یتسس  دنا و  هداد  تبسن  دنوادخ  مشخ 

: دریگ یم  یپ  دوخ  تسوگآ 1929  شرازگ 9  رد  ار  ارجام  نیا  نسمایلیو 

هب .تسا  هدـش  نارهت  یـسایس  لفاحم  یجیگ  تهب و  بجوم  ناریا  تلود  ریخا  هناـعجترم  تکرح  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا 
هب هکنیا  زا  نانز  نینچمه ، دـندش ؛ لیطعت  يالوج  مکی  یـس و  رد  اه  هفاک  اه و  ناروتـسر  هنابـش ، ياه  پولک  ماـمت  هیمظن ، روتـسد 
یم نامگ  نیرظان  زا  یخرب  .دنوش  هدید  اه  نابایخ  رد  دـیابن  زین  بش  تعاس 8  زا  سپ  هدش و  عنم  دـنیایب  اه  نابایخ  هب  نادرم  هارمه 

هراشا نیا  زا  شیپ  .تسا  یمالـسا  نهک  موسر  بادآ و  دـیدجت  تمـس  هب  يور  سپ  یلک  تسایـس  زا  اه  هناشن  نیلوا  نیا  هک  دـننک 
تاحالصا دروم  رد  هک  تسین  یکش  و  تسا ، هدرک  تاقالم  هاش  اب  یگزات  هب  ناتسناغفا ، قباس  هاش  ردارب  هللا ، تیانع  رادرس  هک  دش 

یخرب .تسا  هداد  رادشه  وا  هب  دش ، ینارود  هلسلس  ینوگنرس  هب  رجنم  ناتسناغفا  رد  هک  هاش ، ینید  دض 

تسوگآ 1929. خروم 3  ، 891.405/8 هرامش 91 ، نیرف ، شرازگ  - 1
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تیاعر هب  مدرم  ندـناروش  دـیدهت  اب  ار  هاش  نارهت ، زا  نوشق  ياهورین  لک  ًابیرقت  تبیغ  زا  هدافتـسا  اب  اـهالم  هک  دـندقتعم  زین  رگید 
یلک فالتئا  هجیتن  ار  تکرح  نیا  تسا ) ناطیش  هداتسرف  رتشیب  نم  رظن  هب  هک   ) ویالک تربار  رس  .دندوب  هدرک  راداو  مالسا  تعیرش 

ساره هب  ار  شاترومیت  هاش و  هک  - اه کیوشلب  راجاق ، ياـه  هدازهاـش  اـهالم ، ینعی  دـید - یم  یعاـمتجا  یـسایس و  نایـضاران  همه 
نارهت رد  داسف  یناهگان  شیازفا  نم  رظن  هب  لاح ، نیا  اب  .دـندرک  يزاس  نردـم  دـنور  نتخاس  سوکعم  هب  راداو  ار  اـهنآ  هتخادـنا و 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  رهـش  رـسارس  نانز  يور  هب  اه  هناخیم  ياهرد  ندـش  زاب  لابند  هب  هک  يداسف  هدـش ؛ ریخا  تامادـقا  ذاختا  بجوم 

هدش قاشع  تاقالم  لحم  هب  لیدبت  اه  هفاک  .دوب  ریزگان  دوب  هدش  اطعا  نانز  هب  هک  يدـیدج  ياه  يدازآ  زا  نای  یپسور  ییوجدوس 
رایـسب رهـش  ناناوج  اـهزور  نیا  .دـنراذگب  مدـق  یمومع  ياـه  ناروتـسر  هب  دـنهد  یم  تأرج  دوخ  هب  ًاتردـن  یناریا  مرتحم  ناـنز  و 

زا یکی  رد  يا  هشیپ  قشاع  ناوج  هک  لنلک  کی  .دننک  رارقرب  هطبار  دنهاوخ  یم  دریگب  ار  ناشمـشچ  هک  ینز  ره  اب  هدش و  خاتـسگ 
شتـسد فک  ار  ناوج  نآ  قح  یباـسح  دوـب ، هدرک  تدارا  راـهظا  شناوـج  رـسمه  هب  هدرک و  تأرج  کـهلق  یلـصا  ياـه  ناـبایخ 

قیقحت هرابنیا  رد  سوسحمان  روط  هب  ًاصخش  هاش  اذل  دهد ، یم  حیضوت  هاش  هب  ار  عاضوا  مرتحم  يالم  کی  هک  دنیوگ  یم  .تشاذگ 
ار دیدج  دسافم  نیا  دنک  یم  شالت  رداص و  ار  نادرم  زا  نانز  ییادج  اه و  هفاک  یلیطعت  روتـسد  شتادـهاشم  هجیتن  رد  دـنک و  یم 

نکاما نیا  هب  نانز  دورو  زا  نانچمه  یلو  دنا ، هتفرگرـس  زا  ار  ناشراک  اه  ناروتـسر  اه و  هفاک  اهزورنیا  .دـنک  نک  هشیر  هعماج  رد 
جوز نینچمه  و  دنتـسه ، نارگید  اب  هطبار  يرارقرب  لابند  هب  هک  ار  ینانز  ای  نادرم  دنراد  هزاجا  هیمظن  نارومأم  .دوش  یم  يریگولج 

نابایخ رد  مه  اب  هارمه  هکنیا  زا  زین  اـهرهاوخ  ردارب و  و  اـهرهوش ، نز و  یتح  هجیتن  رد  .دـننک  ریگتـسد  ار  فـالخ  لـمع  هب  نونظم 
اهنت ار  بلطم  نیا  .دشاب  یـصاخ  ياه  لحم  هب  دودحم  هدوب و  یتقوم  تامادقا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  .دنراد  همهاو  دـنوش  هدـید 

(1) .مدرک شرازگ  دنا  هداد  نآ  هب  مناراکمه  یخرب  هک  يزیمآ  هغلابم  تیمها  لیلد  هب 

یشرازگ رد  نیرف  .دنا  هدش  فیصوت  هدراهچ  لصف  رد  ناتسبات 1929  ياه  شروش 
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تفلاخم هناشن  اـه  شروش  نیا  روشک ، بونج  ياـه  یمارآاـن  زیمآ  هئطوت  هبنج  زا  يادـج  : » دـسیون یم  تسوگآ 1929  خروم 20 
ریاشع نادرم  دنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  هارکا  هب  يرهـش  نادرم  هک  تسا ، يولهپ  هالک  صوصخ  هب  يولهپ و  تاحالـصا  اب  مدرم  هنالاعف 

هنوگ چیه  دنتـسین  رداق  نونکا  مه  ناشیاه  شروش  هجیتن  رد  اه  يرایتخب  اه و  یئاقـشق  زا  يدایز  دادعت  .دـنا  هدرک  در  ار  نآ  ًامومع 
هچ ات  مالسا  هکنیا  .دنراد  هالک  يرابجا  رییغت  هب  هتشذگ  هب  تبسن  يرتدعاسم  رظن  ناگدنامزاب  دنیوگ  یم  دنراذگب و  رس  رب  یهالک 
هب زور  يولهپ  ینارمکح  تحت  ناشذوفن  دوش  یم  هتفگ  هک  اهالم ، اما  تسین ، راکـشآ  یـسک  رب  هدوب  لیخد  اه  شروش  نیا  رد  دح 

يرایـسب راک  هظفاحم  ناوریپ  هکنیا  رب  هوـالع  دـننک ، یمن  اـبا  دریگب  ار  ناشتردـق  لوفا  يولج  هک  يزیچ  ره  زا  دوش ، یم  رتمک  زور 
(1)« .دراد تیمها  یساسا  نوناق  زا  شیب  نارق  اهنآ  يارب  زونه  هک  دنراد 
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مهدراهچ لصف 

ریاشع هیلع  گنج  زاغآ 
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.دوـبن هداـس  مه  نادـنچ  يوـلهپ  میژر  يارب  اـهنآ  زا  یخرب  بوکرـس  هک  دـش ، زاـغآ  ناتـسدرک  زا  لاـس 1929  رد  ریاـشع  شروش 
یقاب هدشن  لح  اهدرک  هلئسم  قارع ، هب  وا  نتخیرگ  زییاپ 1926 و  رد  وقتیمیس  تسکش  زا  سپ  دش ، رکذ  لصف 11  رد  هک  روطنامه 
برغ لامـش  رکـشلریما  هک  دـناسر  یم  هجراخ  ترازو  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـسیون یم  یـشرازگ  رد  نئوژ 1928  رد 7  نیرف  .دـنام 
هتفرگ رظن  ریز  ار  اهکرت  اهدرک و  ياه  کیتکات  ًالامتحا  و  هدـش ، رقتـسم  وکام  رد  یناریا  ياهورین  زا  يداـیز  دادـعت  هارمه  هب  ناریا 
تروص هراب  نیا  رد  يدج  یمادقا  نونکات  اما  دسر  یم  شوگ  هب  ییاهربخ  يرابجا  هفیظو  تمدـخ  دـیدج  نوناق  يارجا  زا  ...تسا 
ناوتان مدرم  دنمتردق و  شترا  اما  دنک ؛ لیمحت  ناتـسا  نیا  رب  ار  يریگزابرـس  شمارآ  رد  دناوتب  تلود  هک  تسا  دیعب  .تسا  هتفرگن 

: دـسیون یم  نیرف  نئوژ 1928  رد 29   (1)« .درادـن دوجو  رگید  زورما  دوب ، مکاـح  زیربـت  رب  يزور  هک  یـسارکومد  نآ  و  دنتـسه ،
هجوت ًامارتحا  : » يالوج 1928 رد 11   (2)« .تسا هدیسرن  هقطنم  نیا  زا  يدیدج  ربخ  و  درب ، یم  رس  هب  وکام  رد  نانچمه  رکـشلریما  »

ربماون 1926 خروم 9  هرامش 1  شرازگ  هب  ار  امش 
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طسوت ربماتپـس 1926  رد  ...درُک  فورعم  یـشروش  وقتیمیـس ،»  » اـقآ لیعامـسا  هک  دوب  هدـش  مـالعا  شرازگ  نآ  رد  منک ؛ یم  بلج 
نادنچ هن  یگدـنز  وقتیمیـس »  » نونک ات  نامز  نآ  زا  هلـصاو ، تاعالطا  ساسا  رب  .دـش  هدـنار  قارع  هب  ناریا  برغ  لامـش  رکـشلریما 

ار اهنآ  یثوروم  تسایر  هک  یکاکش  ياهدرک  اب  ار  شا  هطبار  یلو  دنک ، یم  يرپس  لصوم  رد  شنادنواشیوخ  نایم  رد  ار  یلقتـسم 
هزاجا بسک  روظنم  هب  اقآ  لیعامسا  هک  داد  ربخ  نم  هب  ینمرا  مظعا  فقـسا  هتـشذگ ، هتفه  .تسا  هدرکن  عطق  ًالماک  دراد ، هدهع  رب 

هک داد  خساپ  زین  وا  مدش و  ایوج  رادناتـسا  زا  ار  شرازگ  نیا  تحـص  .دـنک  یم  هرکاذـم  ناریا  تلود  اب  دراد  ساملـس  هب  تشگزاب 
نیا زین  زیربت  سیلپ  سیئر  .تسا  هتفرگن  تروص  یقفاوت  زونه  یلو  هدش  لدـب  در و  یناریا  تاماقم  اقآ و  لیعامـسا  نایم  یتالـسارم 
ادیپ ار  ناریا  هب  تشگزاب  هزاجا  راتفر  نسح  نیمـضت  طرـش  هب  وقتیمیـس »  » هک تسین  دیعب  چیه  هک  دوزفا  و  درک ، دـییأت  ار  تاراهظا 
نیا زا  هلـصاو  تاعالطا  رابخا و  ساسا  رب  هک  دـیوگ  یم  دراد  يربخ  عبنم  دـنچ  يزرم  طاقن  رد  هک  زیربت ، رد  ایناتیرب  لوسنک  .دـنک 

تراغ ار  ناشتالوصحم  هلمح و  اهاتـسور  هب  و  دـنک » یم  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ   » هیمورا برغ  رد  کـنیا  مه  وقتیمیـس » ، » عباـنم
هب وقتیمیـس »  » ندنادرگزاب اب  دـشوک  یم  ناریا  تلود  دـشاب و  هتـشاد  تحـص  اه  شرازگ  نیا  يود  ره  هک  تسین  دـیعب  .تسا  هدرک 

ياهزرم رد  دـنمتردق  یماظن  يورین  رارقتـسا  ترورـض  رگید  ییوس  زا  دریگب و  ار  رتشیب  ياه  تراغ  يولج  فرط  کـی  زا  روشک ،
هنوگ هب  شتاطابترا  یلو  دشاب ، كدـنا  دـننک  یم  یهارمه  ار  وا  هک  يریاشع  دادـعت  دور  یم  نامگ  هکنیا  اب  .دـهد  شهاک  ار  قارع 

تشدرس و نایم  زرم  رد  ینز  تشگ  نیگنـس  هنیزه  دزاس و  هجاوم  لکـشم  زورب  زا  سرت  اب  هراومه  ار  ناریا  تلود  دناوتب  هک  تسیا 
، نیا دوجو  اب  .تسا  رتهب  یتیعضو  نینچ  همادا  زا  ًارهاظ  ناریا  هب  وا  زیمآ  حلص  نتـشگزاب  نیاربانب ، .دنک  لیمحت  تلود  رب  ار  ساملس 

دننک یم  نامگ  دنروآ ، یم  دای  هب  ار  یکاکش  ياهدرک  قباس  سیئر  اقآ و  لیعامسا  رتگرزب  ردارب  اقآ ، رفعج  تشونرـس  هک  یناسک 
وفع و هدعو  اب  دوب  هتـشادرب  شروش  هب  رـس  هک  اقآ  رفعج  .دتفیب  هلت  نیا  هب  اقآ  لیعامـسا  هک  دنناد  یم  دیعب  تسا و  هلت  کی  نیا  هک 

وکام ِرادرس  زومرم  گرم  سپس  .دیسر  لتق  هب  وا ، زا  لابقتسا  ياجب  یلو  دش ، توعد  زیربت  هب  شراتخمدوخ  همین  تیعضو  ییاسانش 
رایـسب زین  وقتیمیـس »  » هک دسر  یم  رظن  هب  ًالامتحا  .تسا  هدشن  هئارا  اهنآ  هرابرد  یلوبق  لباق  حیـضوت  زگره  هک  نآ  هباشم  ثداوح  و 

.داد دهاوخن  رارق  ناریا  شترا  رایتخا  رد  ار  دوخ  یناسآ  هب  درک و  دهاوخ  لمع  هناطاتحم 
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رد شروضح  ایآ  هک  تسین  مولعم  یلو  درب ، یمرـس  هب  هیمورا  رد  نونکا  تسا ، هدوب  رقتـسم  وکام  رد  هام  ود  زا  شیب  هک  رکـشلریما 
ناغلبم هورگ  سییر  رگروب ، درفلآ  شیـشک  هک  يا  همان  رد  .ریخ  ای  دراد  وقتیمیـس »  » اب ییاعدا  تارکاذم  اب  یطابترا  چـیه  رهـش  نیا 

یم قرف  اه  یکاکـش  اب  هک  هقطنم ، نآ  ياـهدرک  هک  تسا  هدـش  شرازگ  هدرک ، لاـسرا  غـالبجواس  رد  ییاـکیرمآ  يرتول  یبهذـم 
نیا هب  یناریا  ياهورین  زا  يرتشیب  دادعت  دنچره  تسا ، هدینشن  تشدرـس  رد  یمارآان  زا  يربخ  وا  هکنیا  دنتـسه و  مارآ  ًالماک  دننک ،
نایم يزرم  قطانم  زا  هطقن  نیا  رـس  رب  هیکرت  ناریا و  هک  دور  یم  نامگ  .تسا  مارآ  ًارهاظ  وکام  رد  عاـضوا  .دـنا  هدـش  مازعا  هقطنم 

(1)« .دنا هدیسر  قفاوت  هب  دوخ 

اقآ لیعامسا  تشگزاب  هعیاش  هلیسونیدب  يالوج 1928 ، هخروم 11  هرامـش 113  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا  : » يالوج 1928 رد 16 
ناشدادعت هک  یکاکش  ياهدرُک  هارمه  هب  کنیا  مه  وا  .منک  یم  دییأت  دوب ، هدش  دیق  روکذم  شرازگ  رد  هک  ار ، ناریا  هب  وقتیمیس » »

نتسویپ يارب  اهدرُک  ریاس  زا  توعد  اب  و  تسا ، رقتسم  هیمورا  برغ  ياه  ناتسهوک  رد  تسا ، هدش  دروآرب  رفن  رازه  دنچ  ات  زا 600 
ياهدرُک بقارم  وکام  رد  هام  هس  هک  رکـشلریما ، .دـهدب  بیترت  ناجیابرذآ  یبرغ  قطانم  هب  يدـج  يا  هلمح  دراد  دـصق  ًارهاظ  وا  هب 

رد 13 زین  لیبدرا  گـنه  دـنا و  هدـش  هقطنم  نآ  هناور  زیربت  زا  یکمک  ياـهورین  رگید ، يوس  زا  .تسا  هتفر  هیمورا  هب  دوب ، تارارآ 
زا تشگزاب  هار  رد  ییاکیرمآ  نز  یحیسم  غلبم  کی  .تسا  هیمورا  تمس  هب  تکرح  لاح  رد  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  زیربت  يالوج 
هب دادغب  زا  ار  دوخ  هک  یماگنه  نیا  زا  شیپ  وا  .دناسرب  زیربت  هب  ار  دوخ  هاشنامرک  دادغب و  ریـسم  زا  تسناوت  ناریا  هب  هدحتم  تالایا 
وا .دش  هدنادرگزاب  یسیلگنا  ياهورین  طسوت  دناسرب ، غالبجواس  هب  ار  دوخ  زودناور  لیبرا و  ریـسم  زا  تساوخ  یم  دناسر و  لصوم 

عوقو فرُـش  رد  ناتـسدرک  رد  یمهم  ثداوح  هک  تفگ  يو  هب  لصوم ، رد  اـیناتیرب  یماـظن  لـماع  گـنیک ، ناـتیپاک  هک  دـیوگ  یم 
هچنانچ تسین ؛ مولعم  ریخ  ای  دـنک  یم  تفایرد  کمک  مه  يرگید  عبنم  زا  یکاکـش  ياـهدرُک  زا  ریغ  هب  وقتیمیـس  اـیآ  هکنیا  .تسا 

نیب رد  ار  لاس  ود  هب  کـیدزن  وقتیمـس  .دوش  تخـس  رایـسب  اـهنآ  اـب  هلباـقم  تسا  نکمم  دـندنویپب  تکرح  نیا  هب  زین  ریاـشع  ریاـس 
هدرک عورش  اج  نیمه  زا  مه  ار  دوخ  تکرح  و  درب ، رس  هب  دیعبت  رد  نیرهنلا 
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دنک و ریگرد  مه  ار  هیکرت  ياهدرُک  وا  هچنانچ  .تسا  هتشاذگ  دوب ، هریت  مه  لبق  زا  هک  قارع ، ناریا و  طباور  رب  یفنم  رثا  هک  تسا ،
رد وا  روضح  رگا  یتح  .دروآ  دهاوخ  دوجو  هب  روشک  ود  نیا  نایم  ار  يدیدج  تالکشم  دوش ، هیکرت  هب  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ای 

عالطا هب  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  .دوب  دـهاوخن  كدـنا  ًاملـسم  نآ  یـسایس  بقاوع  دـشاب ، مه  ییامندوخ  کی  اهنت  يزرم  قطاـنم 
نیدنچ و  درک ، یم  ینیب  شیپ  ار  لیبق  نیا  زا  یثداوح  زورب  لبق  اهتدـم  زا  ناریا  تلود  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دیـسر ، هجراخ  ترازو 
تاماقم رـضاح  لاح  رد  .دـهدب  گنج  نیا  هرابرد  یحیـضوت  هکنیا  نودـب  درک  مالعا  یگنج » هقطنم   » ار یبرغ  ناجیابرذآ  لبق  هاـم 

ای بوکرـس  اهدرک و  یمومع  شروش  زا  يریگولج  يارب  یلو  دـنک ، یمن  دـیدهت  ار  ناتـسا  يرطخ  هک  دـننک  یم  اـعدا  ناـجیابرذآ 
یم یپ  ار  یلبق  شرازگ  نــیرف  تسوگآ 1928  رد 14   (1)« .دنا هدرکن  راذگورف  یمادـقا  چـیه  زا  تقو  عرـسا  رد  وقتیمیـس  جارخا 

یـشان باهتلا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  دشاب ، زیربت  زا  نم  یـسایس  شرازگ  نیرخآ  تسا  نکمم  هک  شرازگ  نیا  رد  ًامارتحا  : » دریگ
عاضوا تسا ؛ هدرک  شکورف  دوب  هدـش  هراشا  نآ  هب  بناجنیا  هرامش 113 و 114  ياه  شرازگ  رد  هک  وقتیمیـس  ددجم  تشگزاب  زا 
ناتـسا رـسارس  رد  ًارهاـظ  شمارآ  نیا  دـسر و  یم  رظن  هب  مارآ  ًاـبیرقت  دوـب  هدـش  مارآاـن  تارارآ  ياـهدرُک  ببـس  هب  هـک  زین  وکاـم 

رد نونکا  مه  وقتیمیـس  هک  داد  عـالطا  نم  هب  رادناتـسا  .دوـش  یم  ساـسحا  يرارق  یب  یفیلکتـالب و  ناـنچمه  یلو  تساـمرفمکح ،
.دنا هدرک  دییأت  ار  اعدا  نیا  زین  رگید  عبانم  درب و  یم  رس  هب  ساملس  برغ  رد  هیکرت  كاخ 

مامت زا  دنا و  هدش  رقتسم  یبرغ  ياهزرم  رد  ناجیابرذآ  نوشق  مامت  ًالمع  اما  دنا ، هتسویپ  وقتیمیس  هب  رگید  درُک  خیـش  ود  یگزات  هب 
.دربب شیپ  زا  يراک  دناوت  یم  یتخس  هب  یجراخ  کمک  نودب  وقتیمیس  هک  يروطب  دوش ، یم  تظفاحم  یبوخ  هب  کیژتارتسا  طاقن 
یقیقد تاعالطا  هنوگچیه  دنا ، هدرک  رایتخا  توکس  زین  یماظن  تاماقم  دنرادن و  ار  وکام  هب  دورو  قح  یماظنریغ  دارفا  هک  اجنآ  زا 
رضاح لاح  رد  لقادح  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یم  رکـشلریما  دوخ  اهورین و  كرحت  هب  هجوت  اب  یلو  تسین ، تسد  رد  هقطنم  نیا  زا 

(2)« .تسین تاماقم  ینارگن  هیام  وکام  عاضوا 

اهدرک شروش 
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ههام هس  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا  : » دسیون یم  هیوناژ 1929  رد 25  یبرغ » ناجیابرذآ  رد  شروش   » ناونع تحت  یشرازگ  رد  نیرف 
شرتسگ يریگ و  لکش  لاح  رد  یبرغ  ناجیابرذآ  رد  ییاه  شروش  ًارهاظ  هک  منک  یم  هفاضا  هیوناژ 1929 ... خروم 14  هرامش 25 

نم تسد  هـب  زورید  هـک  هیوناژ 1929  خـیرات 14  هب  يا  هماـن  رد  زیربت ، يرگلوسنک  یناریا  دـنمراک  فصآ ، ناـخ  یلعنـسح  .تسا 
هناور ار  دوخ  ياهورین  یـصخش  ياه  لیبموتا  زا  هدافتـسا  اـب  یماـظن  تاـماقم  .تسا  مارآاـن  ًاـبیرقت  ناتـسدرک  : » دـسیون یم  دیـسر ،

شروش هب  رس  يریگزابرس  هالک و  رییغت  حالس ، علخ  هیلع  اهدرُک  نآ  رواجم  قطانم  تشدرس و  رد  دنیوگ  یم  .دنا  هدرک  غالبجواس 
یلـصا دهتجم  دنیوگ  یم  .دننک  تکرح  غالبجواس  فرط  هب  اجنآ  زا  ات  دنوش  یم  زیربت  دراو  دـنراد  یکمک  ياهورین  .دـنا  هتـشادرب 

زا .دورب  مق  هب  هک  تسا  هتفای  روتـسد  الاح  دوب ، هدش  دـیعبت  ناتـسدرک  هب  رهـش  نیا  رد  ربتکا  هام  ياه  یمارآان  لیلد  هب  هک   (1) زیربت
هتشک و 100 اب 35  یلو  درک ، هلمح  غالبجواس  هب  درُک ، خویش  زا  یکی  لیلخ ،] ] فیلح الم  هیوناژ  ای 9  رد 8  هک  ما  هدینش  رجات  کی 
زا هتشذگ  زور  .دندش  حورجم  زابرس  هس  هتشک و  رسفا  طقف 1  یناریا  ياهورین  زا  هک  یلاح  رد  دش ، ینیشن  بقع  هب  روبجم  حورجم 
رد ناریا  شترا  ياهورین  هلـصاو ، یفارگلت  راـبخا  ساـسا  رب  هک  متفاـی  عـالطا  نارهت ، رد  اـیناتیرب  یماـظن  هتـسباو  دراودوو ،  درگرس 

هرامش 39 شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا  : » دیازفا یم  وا  سرام 1929  رد 16   (2)« .دنا هدروخ  تسکش  تشدرس  کیدزن  ياه  يریگرد 
نیا زیربت  زا  هلـصاو  ياهربخ  نیرخآ  ساسا  رب  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ناتـسدرک ، رد  شروش  اب  طابترا  رد  هیوناژ 1929  خروم 25 

هب هک  دوخ ، هیروف 1929  خروم 21  همان  رد  زیربت ، يرگلوسنک  یناریا  دنمراک  فصآ ، ناخ  یلعنسح  .تسا  هدش  بوکرـس  شروش 
غالبجواس یکیدزن  رد  هک  روگنم  ياهدرُک  هک  تسا  هتـشون  دیـسر ، نم  تسد  هب  زورید  زیربت  نارهت و  هداـج  تیعـضو  يدـب  لـیلد 
هرـصاحم ار  تشدرـس  رد  رقتـسم  یناریا  ياهورین  اهدرک  ریاس  نامزمه  دندرک و  هلمح  رهـش  نیا  هب  هیوناژ  هام  رد  دننک  یم  یگدنز 

هزمح اهروگنم ، سیئر  رسپ  هلمج  زا  هتشک  نداد 40  زا  سپ  روگنم  ياهدرُک  غالبجواس ، رد  .دن  هدرک ا 
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نت هلمج 5  زا  نایشروش  زا  نت  نتشک 90  اب  دندش و  مازعا  تشدرس  هب  یکمک  ياهورین  سپـس  .دندش  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  اقآ ،
شرازگ دندش و  میلست  اهدرُک  نیا  زا  سپ  .دندنار  بقع  هب  ار  اهدرُک  دندروآرد و  هرـصاحم  زا  ار  یناریا  ياهورین  اهنآ ، ياسؤر  زا 

هب ناجیابرذآ  رکـشلریما  لاح ، نیا  اب  .تسا  مارآ  ًالماک  تشدرـس  غالبجواس و  رهـش  ود  ره  رد  عاـضوا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  اـه 
نایـشروش هتـسدرس  ناـخ ،] ] دـمحم تسود  هک  تسا  هدـش  شرازگ  .دـنام  دـهاوخ  یقاـب  هقطنم  نآ  رد  شترا  زابرـس  هارمه 4000 

هیـسور ناتـسنمکرت  هب  دندوب  هدرک  هلمح  ناسارخ  یقرـش  لامـش  هب  هک  ینمکرت  نینچمه 300  تسا و  هدش  میلـست  زین  ناتـسچولب ،
، اتدوک درگلاس  رد  .تسا  هدش  رپ  دیدج  یمیدق و  نازابرس  زا  نارهت  دور و  یم  شیپ  شمارآ  اب  يریگزابرـس  دنور  ...دنا  هتـشگزاب 

ینونک عاضوا  لک ، رد  .دش  یبایزرا  لوبق  لباق  رایسب  یجراخ  نیرظان  دید  زا  اهنآ  رونام  هک  دید ، ناس  حلـسم  زابرـس  زا 8000  هاش 
(1)« .ددرگ یم  یقلت  شخب  تیاضر  شترا 

: دهد یم  حیضوت  نینچ  ار  ناتسدرک  رد  ریخا  شروش  سرام 1929 ، رد 29  یشرازگ  رد  تیرت 

غالبجواس و ياهدرک  شروش  دروم  رد  یتاعیاش  هاگهگ  هتـشذگ  هتفه  دـنچ  رد  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  ًاـمارتحا 
هک تسا  هدرک  تفایرد  زیربت  يرگلوسنک  دنمراک  فصآ ، یلعنسح  زا  یـشرازگ  ترافـس  کنیا  مه  .دیـسر  یم  نارهت  هب  تشدرس 

یکیدزن رد  نکاـس  روـگنم  ياـهدرک  شرازگ ، نیا  رد  جردـنم  تاـعالطا  رباـنب  .تسا  هدـش  هئارا  نآ  رد  یمارآاـن  نیا  زا  یتاـیئزج 
ینیب شیپ  هک  روطنآ  ات  دنداد  رارق  ناتـسمز  تخـس  ياه  هام  اب  نراقم  ار  دوخ  هلمح  نامز  دندرک و  زاغآ  ار  شروش  نیا  غالبجواس 

هب رجنم  یتلود  ياهورین  لاعف  عیرـس و  درکلمع  لاـح ، نیا  اـب  .دـنزاس  هجاوم  يراوشد  اـب  ار  یتلود  ياـهورین  يورـشیپ  دـندرک  یم 
ار هقطنم  نآ  ياهدرک  ات  تخاس  رداق  ار  یتلود  ياهورین  تشدرـس ، هب  یمازعا  یکمک  ياهورین  مازعا  ...دـش  اهدرک  لماک  تسکش 

يارب هاش  زا  وفع  شـشخب و  بلط  اب  اه  شروش  نیا  .دننک  دراو  اهنآ  رب  ینیگنـس  تافلت  اه ، شرازگ  قبط  نینچمه ، دنزاس و  قرفتم 
ار روکذم  شرازگ  تحص  نارهت  رد  قثوم  عبانم  .تفای  همتاخ  دش ، عقاو  لوبق  دروم  هک  نایشروش 
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روط هب  شاترومیت  ياقآ  .دنا  هتـشاد  تسد  یمارآان  نیا  رد  دنتـسه ، الم  ًاتدمع  هک  رگبوشآ ، نیدنچ  هک  ما  هدینـش  .دننک  یم  دـییأت 
دوجوم ياه  یتیاضران  زا  یهجوت  لباق  شخب  نینچمه  ناتـسدرک و  رد  ریخا  تالکـشم  یلـصا  لیلد  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  هنامرحم 

ناـیم رد  دوخ  نشخ  درکلمع  هنارـسدوخ و  راـتفر  لـیلد  هب  هک  تسا ، هقطنم ، نیا  رکـشلریما  یعازخ ، ناـخ  اـقآ ]  ] نیـسح زیربت ، رد 
درکلمع هرابرد  صحفت  قیقحت و  رومأم  یهورگ  نونکا  هک  ما  هدـش  رادربخ  .تسا  روفنم  رایـسب  هقطنم  نیا  درُک ]  ] تیلقا ناـیناریا و 
شرازگ نیا  ًارهاظ  هتبلا  .تسا  هدش  رورت  رکـشلریما  هک  دـش  شرازگ  نارهت  هب  هتـشذگ  زور  .دـنا  هدـش  تلایا  نیا  روما  هرادا  رد  وا 

هدـنام ماجرفان  وا  دـصق  ءوس  یلو  هدرک ، هلمح  وا  هب  شتـسدریز  دارفا  زا  یکی  هک  هدـش  مولعم  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هتـشادن  تحص 
دوخ و ناتسد  ریز  اب  رکـشلریما  نیا  نشخ  راتفر  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما  تسین  تسد  رد  ارجام  نیا  زا  یتایئزج  زونه  هکنیا  اب  .تسا 

(1) .دشاب هدوب  تکرح  نیا  یلصا  لماع  شنایفارطا 

ياه یمارآان  هب  طوبرم  تاعیاش  ...هب  فطع  ًاـمارتحا  : » دـسیون یم  لیروآ 1929  رد 12  نیرف  .دـنام  یقاب  شنترپ  نانچمه  عاـضوا 
رکشلریما هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  شترا  ياهورین  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  اهنآ  نیرت  عیاش  زا  یکی  ناجیابرذآ ، رگید  طاقن  زیربت و 

، زیربت يرگلوسنک  دنمراک  هیوناژ ،) خروم 1   ) فصآ ناخ  یلعنسح  مایپ  .تسا  هدیـسر  لتق  هب  یعازخ  [ اقآ نیـسح   ] (2) نیسحلادبع
نانچمه هقطنم  نیا  رد  عاضوا  .درب  یم  رـس  هب  غالبجواس  رد  رکـشلریما  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدیـسر ، اـم  تسد  هب  ریخأـت  اـب  هک 

يارب ًالامتحا  گنج ، ترازو  زا  ناخ ، یضترم  پیترس  و  هماع ، دئاوف  نیشیپ  ریزو  ینابیـش ، ناخ  هللا  بیبح  پیترـس  اذل  تسا ، میخو 
زیربت رد  مدرم  نایغط  ای  لتق  شروش ، دروم  رد  فصآ  یلعنسح  .دنا  هدش  هقطنم  نیا  یهار  اهدرُک  بوکرس  رد  رگشلریما  هب  کمک 

رب قازرا  هرادا  هیلام و  هرادا  رظن  فالتخا  هداج و  دب  تیعضو  .تسا  هدرک  دیکأت  رهـش  نیا  رد  نان  دوبمک  رب  اما  تسا ؛ هتفگن  يزیچ 
تخادرپ نودـب  یـصوصخ  لاوما  هرداـصم  .تسا  هدـش  اـهنآ  هجوت  لـباق  یتیاـضران  مدرم و  رب  راـشف  بجوم  هلغ  یتلود  تمیق  رس 

حرط يارجا  روظنم  هب  تمارغ 
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هنیزه تسین ، شخب  تیاضر  ًالـصا  يداصتقا  طیارـش  تسا ، هدروآ  مهارف  يرایـسب  یتیاضران  زین  اـه  ناـبایخ  ضیرعت  رد  يرادرهش 
.دوش یم  هدینش  اج  همه  هیلام  ترازو  یناملآ  ناراشتسم  درکلمع  زا  داقتنا  و  تسا ، شیازفا  هب  ور  يرایـسب  تعرـس  اب  یگدنز  ياه 

زا تشاد  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  نامز  رد  هک  ار  يرابتعا  دوش و  یم  رتدـمآراکان  مادـم  هیلام  ترازو  : » دـیوگ یم  فصآ  یلعنـسح 
ربخ هدـش و  بوکرـس  ناجیابرذآ  زا  هدـش  شرازگ  ياـه  شروش  : » دـسیون یم  هم 1929  رد 2  نسماـیلیو   (1) «« .تسا هداد  تـسد 

، ینابیش لارنژ  هلمج  زا  هبتر  یلاع  یماظن  نارـسفا  یخرب  لیروآ ، هام  لوا  ياهزور  رد  .تسا  هدیـسرن  نارهت  هب  هراب  نیا  رد  يدیدج 
هک تسا  هدرک  شرازگ  زیربـت ، يرگلوسنک  زا  فـصآ ، یلع  نسح  .دـندرک  رادـید  غـالبجواس  زیربـت و  زا  یماـظن ، ياروـش  سیئر 

نیع رد  : » دـسیون یم  نسمایلیو  هم 1929 ، رد 31   (2)« .تسا هدـشن  لح  زونه  اهدرُک  هلئـسم  یلو  هتفای ، همتاخ  ناتـسدرک  ثداوح 
هدش مازعا  جدننس ،]  ] هنس یلاوح  ًالامتحا  ناتسدرک ، تمس  هب  هاشنامرک  زیربت و  ياهورین  زا  نت  هک 1300  تسا  هدش  شرازگ  لاح ،
لمح ياهزاین  نیمأت  يارب  ار  یصوصخ  هیلقن  طئاسو  نینچمه  .تسا  هقطنم  نیا  رد  يدج  ياه  شروش  بوکرـس  اهنآ  فده  و  دنا ،

لیبموتا هراجا  ای  ناگدننار  تامدخ  تباب  هک  ارچ  دوش ، یم  تیاعر  نوناق  قطانم  نیا  رد  ًارهاظ  یلو  دـنا ، هتفرگ  راک  هب  دوخ  لقن  و 
هدـشن تفاـیرد  زیربت  زا  یمهم  ربخ  چـیه   » هک دـنک  یم  شرازگ  نیرف  نئوژ 1929  رد 6   (3)« .دوش یم  تخادرپ  تمارغ  ناـشیاه 

یکیدزن رد  شترا  ياهامیپاوه  هک  تسا  هدـش  شرازگ  .دراد  همادا  نانچمه  روگنم  ياهدرک  هیلع  یماظن  تایلمع  هکنیا  زجب  تسا ،
(4)« .دنا هدرک  ریگتسد  زین  ار  اهنآ  ياسؤر  زا  یکی  هتخاس و  دراو  اهدرک  نیا  رب  ینیگنس  تاراسخ  غالبجواس 

رکـشلریما هک  تسا  هداد  ربخ  يا  همان  رد  زیربت ، يرگلوسنک  دنمراک  فصآ ، یلعنـسح  : » دـسیون یم  نئوژ 1929  رد 26  نسمایلیو 
تفرگ و رد  یتخـس  گنج  نئوژ  رد 6  وا ، تاراهظا  ساسا  رب  .تسا  هدرک  مالعا  ار  روگنم  ياهدرک  رب  يزوریپ  ًامـسر  ناـجیابرذآ 

یشروش ناربهر  .دنام  ياجب  اهنآ  زا  يدایز  تافلت  و  دنتخیرگ ، دندروخ و  تسکش  اهدرُک  تیاهن  رد 

لیروآ 1929. خروم 12  ، 891.00/1471 هرامش 59 ، نیرف ، شرازگ  - 1
یم 1929. خروم 2  ، 891.00/1472 هرامش 821 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2

یم 1929. خروم 31  ، 891.00/1475 هرامش 847 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 3
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،(1) لیلخ الم  هک  دور  یم  نامگ  .دـنداتفا  یتلود  ياـهورین  تسد  هب  ناـشیاه  بسا  تارفن و  زا  يرایـسب  یلو  دـندش ، رارف  هب  قفوم 
رب هقطنم  نیا  رد  ناش  یعارز  لوصحم  اهاتـسور و  ندز  شتآ  اب  زین  ناریا  رگید  رکـشل  کی  .تسا  هتخیرگ  لصوم  هب  اهدرک ، ربهر 
هک تسا  هدرک  شرازگ  زیربت  يرگلوسنک  : » دـسیون یم  تسوگآ 1929  رد 7  نیرف   (2)« .دـندش زوریپ »  » روگنم ناگروپ  ياهدرک 

ساملـس ياهزرم  رد  ًاریخا  دوب ، هدش  هدنهانپ  هیکرت  قارع و  هب  لاس  ود  تدم  هک  كاکـش ، ياهدرُک  ربهر  وقتیمیـس ، اقآ  لیعامـسا 
تقادص هب  تلود  هک  اجنآ  زا  یلو  دنک ، هرکاذم  یتلود  تاماقم  اب  روشک  هب  هنایوج  حلص  تشگزاب  يارب  هدرک  شالت  هدش و  هدید 

(3)« .دـنار هیکرت  كاخ  هب  هرابود  ار  وا  اـقآ  لیعامـسا  بیقعت  اـب  درک و  مازعا  هقطنم  نیا  هب  ار  دوخ  یماـظن  ياـهورین  دوب  نونظم  وا 
رفس ربتکا 1929  خروم 31  یـشرازگ  رد  نسمایلیو  .دش  نما  یفاک  هزادـنا  هب  ناجیابرذآ  زا  هاش  اضر  دـیدزاب  يارب  عاضوا  نیاربانب 

دـش و عورـش  غالبجواس  زا  هتـشذگ  هتفه  ود  لوط  رد  ناریا  هاش  رفـس  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دـنک یم  شرازگ  ار  هاـش 
، تشر يولهپ ، رزخ ، ياـیرد  هیـشاح  رد  اراتـسآ  لـیبدرا ، زیربـت ، هیمورا ،) هچاـیرد  لامـش   ) يوخ ياهرهـش  زا  سپـس  ترـضحیلعا 

میناوخ یم  اه  همانزور  شرازگ  رد  هکنیا  اب  .دنارذگ  يراس  رد  ار  ربتکا  مکی  یس و  بش  وا  .دندرک  دیدزاب  زین  يراس  رـسیدهشم و 
رد لقادـح  ترـضحیلعا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هنامرحم  رابخا  تسا ، هتفرگ  تروص  هاش  اضر  زا  یمرگ  لابقتـسا  رهـش  ره  رد  هک 

دوخ زا  ار  تشذگاب  ردپ  فوئر و  هاشداپ  کی  ههجو  هکنیا  ياجب  دـنیوگ  یم  .تسا  هدوب  قلُخ  دـب  رایـسب  شرفـس  لوط  زا  یتمـسق 
تـسد کی  رد  جارخ  جاب و  هساک  تسد و  کی  رد  یقالـش  دـمآ ، یم  دورف  اهرهـش  رب  بصاغ  دبتـسم  کی  نوچمه  دـهدب ، ناـشن 

رد هک  ار  یتشز  راک  ناـمه  دراد  هاـش  زین  اـجنیا  رد  .وج  بیع  سک  همه  زیچ و  همه  زا  نونظم و  سک  همه  زیچ و  همه  هب  شرگید ،
ریاشع ياسؤر  هنالقاعریغ  هنابدا و  یب  یلیخ  زین  نامز  نآ  رد  .دنک  یم  رارکت  داد  ماجنا  روشک  یبونج  تایالو  هب  ربماون 1928  رفس 

يارب ار  تصرف  و  تفریذپن ، روضح  هب  ار 

هاشاضر یبهذمدض  ياهراتفر  هب  ضرتعم  يو  .هدوب  توافتم  وقتیمیـس  لاثما  تاکرحت  هتـشاد و  یبهذـم  هبنج  لیلخالم  تکرح  - 1
«. هاشاضر نامرف  ّدر  لیلخالم و  مایق  : » ك.ر .تسا  هدوب 

نئوژ 1929. خروم 26  ، 891.00/1483 هرامش 869 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
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(1)« .داد تسد  زا  اهنآ  مارتحا  يرادافو و  بلج 

رد يداصتقا  یسایس و  عاضوا   » ناونع تحت  ربماتپس 1930  خروم 15  شرازگ  رد  نارهت ، رد  اکیرمآ  رایلوسنک  درـالیو ، سا  يرنه 
يارب زیربت  هب  مریخا  رفـس  رد  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـنک یم  فیـصوت  روطنیا  ار  زیربت  زا  شریخا  رادـید  ناـجیابرذآ ،»
نکمم هک  زین  ار  ناجیابرذآ  ناتسا  يداصتقا  یسایس و  عاضوا  لامجا  روطب  ات  متفای  تصرف  رهش ، نیا  رد  اکیرمآ  يرگلوسنک  نتسب 

رگا ناتسا  نیا  مدرم  هک  تسا  نآ  دیؤم  هصالخ  روط  هب  متادهاشم  هجیتن  .منک  یسررب  دشاب  هجوت  بلاج  هناخترازو  نآ  يارب  تسا 
يدیدهت رگا  هک  دندقتعم  ناتسا  نینکاس  زا  يرایسب  دنا و  یضاران  تلود  تسد  زا  اراکشآ  لقادح  دنـشابن  شروش  فرُـش  رد  ًاعقاو 

یلـصا لـیلد  ًـالعف  .درک  دـنهاوخ  تیاـمح  تکرح  نآ  زا  هلـصافالب  ًاملـسم  نآ  عـباوت  زیربـت و  دوـش ، ینوـنک  تلود  تاـبث  هجوـتم 
يداع ياه  مدآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًارهاظ  تسا ، هتـشاذگ  روشک  لک  رب  يدـب  ریثأت  هک  تراجت  دوکر  زا  يادـج  اه ، یتیاـضران 

، دیاب تلود  ارچ  هکنیا  زا  ترفن  سأی و  و  تسا ، سلاجم  همه  لقن  نیگنـس  ياه  تایلام  زا  تبحـص  .دنناوخ  یم  نکـشرمک  تایلام 
یم ساسحا  مدرم  .تسا  مدرم  بلاغ  ساسحا  دشکب  نوریب  ناش  تسد  زا  ار  ناشتادیاع  همه  ًالمع  دـننک ، یم  اعدا  مدرم  هک  روطنآ 

هک تسا  يا  هدهاشم  لباق  تموصخ  یلصا  لیلد  نم ، رظن  زا  هک  تسا ؛ هدیاف  یب  یطیارـش  نینچ  رد  تفرـشیپ  يارب  شالت  هک  دننک 
فقوتم ناجیابرذآ  هقطنم  رد  هژیو  هب  ناریا  تارداـص  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  و  دـید ، ناوت  یم  یناریا  ياـهالاک  ناگدـننکدیلوت  رد 

هب هک  یتموصخ  رب  هوالع  .دـنز  یم  نماد  رفنت  نیا  هب  مدرم  مومع  راب  فسا  تیعـضو  اب  شترا  نارـسفا  یگدـنز  عضو  هسیاقم  .دوش 
تلع رب  دـیزم  زین  ناجیابرذآ  هیلام  هرادا  داسف  یتیافک و  یب  ماهتا  تسا ، هدـش  داجیا  مدرم  نیب  رد  تلود  یتایلام  ياه  هماـنرب  لـیلد 

ناشیاه هناخ  ماب  تشپ  يالاب  زا  مدرم  هدـنام  طقف  هک  تسا ، تاماهتا  نیا  یلـصا  جامآ  ناجیابرذآ  هیلام  یلعف  سیئر  عقاو  رد  .تسا 
هب نئاخ  وپـسلیم  تأـیه  جارخا  نیببـسم  هک  دـندقتعم  همه  ًاـبیرقت  .تسا  سلاـجم  همه  لـقن  نآ  زا  تبحـص  نوچ  دـننزب  راـج  ار  نآ 
زا ًاررکم  .دـنراد  ناعذا  دوخ  هابتـشا  هب  الاح  دـندوب  ییاکیرمآ  تأیه  جارخا  ناهاوخ  ًـالبق  هک  مه  ییاـهنآ  یتح  و  دـندوب ، تکلمم 

يدوزب وا  ددرگزاب و  ناریا  هب  هدرک  اضاقت  وپسلیم  رتکد  زا  تلود  هک  ما  هدینش  لد  هداس  مدرم 

ربتکا 1929. خروم 31  ، 891.00/1495 هرامش 967 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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تأیه طسوت  تکلمم  یلام  عبانم  هرادا  زا  مدرم  نوزفازور  يرادـفرط  تیامح و  زا  تیاـکح  رما  نیا  هک  تشگ ، دـهاوخزاب  ناریا  هب 
ِلد نادـنچ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـننک ، یم  رظن  زاربا  لیاسم  یخرب  هرابرد  يرتشیب  طاـیتحا  اـب  مدرم  هچرگا  .دراد  ییاـکیرمآ 

نادنچ هتشادن ، ناجیابرذآ  رد  یتیبوبحم  ًاعقاو  تقوچیه  هک  ترـضحیلعا  .دنرادن  يولهپ  هاش  اضر  نویامه  ترـضحیلعا  زا  یـشوخ 
یباسح تسرد و  یگداوناخ  بسن  لصا و  هک  تسا  نیا  مه  شتیبوبحم  مدـع  لیالد  زا  یکی  و  درادـن ؛ زیربت  مدرم  نیب  رد  یمارتحا 

یم اه  یلیخ  زونه  نیا ، دوجو  اـب  .دوب  دـهاوخ  هنوگچ  ناریا  رد  یـسارکومد  هدـنیآ  دز  سدـح  ناوت  یم  ـالاح  نیمه  زا  هک  درادـن ؛
« .دوش رتدـب  مه  دوب  راجاق  نارود  رد  هچنآ  زا  عضو  دـنامب ، یلاـخ  رگید  لـیالد  اـی  گرم و  لـیلد  هب  یهاـش  تخت  رگا  هک  دنـسرت 
، متـشاد فقوت  زیربت  رد  هک  یهاتوک  تدـم  رد  : » دـنک یم  هراشا  یتلود  ياهورین  تسد  هب  وقتیمیـس  ندـش  هتـشک  هب  سپـس  درالیو 
زا ییاکیرمآ  يرتول  یحیـسم  ناغلبم  تقوم  ییاـجباج  یلو  .دـشاب  هدیـسرن  نارهت  هب  هک  دوبن  اـهدرک  شروش  هراـبرد  يربخ  ًارهاـظ 
رد .دراد  اه  شروش  نیا  شرتسگ  زا  تاماقم  سرت  زا  تیاکح  ًارهاظ  زیربت  هب  تسین ، رود  تایلمع  زکرم  زا  نادـنچ  هک  غالبجواس ،

نیا هب  مدرم  زا  يرایـسب  شنکاو  ًارهاظ  یتلود ، ياـهورین  تسد  هب  درُک ، یـشروش  فورعم  ربهر  وقتیمیـس ، ندـش  هتـشک  اـب  طاـبترا 
وا دوب ، یلاـها  تشحو  بجوم  هراومه  وقتیمیـس  هنارگتراـغ  تـالمح  هچرگا  .تسا  هدوب  یگدنکفارـس  یگدنمرـش و  یعون  هلئـسم 

یلاحـشوخ ثعاب  دنتخانـش  یم  ار  وا  ًالماک  هک  یقطانم  رد  یتح  شندرم  عون  و  تشاد ، ماوع  یخرب  نهذ  رد  ار  نامرهق  کی  ههجو 
(1)« .دشن یسک 

دش هتشک  ناتسرل  رد  هماع  دئاوف  ریزو 

سرام رد 16  پیلیف  .دـیدن  دوـخ  هـب  شمارآ  يور  زگره  ناتـسرل  لصف 7 ،)  ) راهب 1924 رد  ُرل  ریاـشع  هنایـشحو  بوکرـس  زا  سپ 
مرح ترایز  يارب  ًارهاظ  شدـلوت ، زورلاس  رد  يراج ، هاـم  مهدزناـش  رد  هاـش  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دـسیون یم   1927

متسیب رد  سپس  و  ناهفصا ، هب  وا  هک  تسیکاح  هاش  رفـس  هرابرد  اه  شرازگ  نیرخآ  ...درک  رفـس  رهـش  نیا  هب  لیبموتا  اب  مق  سدقم 
.تسا هدش  ناتسرل  رد  دابآ  مرخ  راپسهر  اجنآ  زا  يراج  هام 
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رد شکالما  هب  یـشکرس  نینچمه  سور و  يزاس  هار  سدنهم  کی  هب  ُرل  ریاشع  هلمح  يارجام  یـسررب  روظنم  هب  وا  هک  دـنیوگ  یم 
زا اه  همانزور  شرازگ  زا  يادـج  : » تشگزاب لیروآ 1927  رد 1  اضر   (1)« .تسا هتخاس  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  تمحز  هقطنم  نیا 

، نـیا زا  سپ   (2)« .تسا هدـشن  رکذ  رفـس  نیا  يارب  یمهم  فدـه  چـیه  ناتـسدرک ، هاشنامرک و  دابآ ، مرخ  ریـالم ، مق ، هب  هاـش  رفس 
بونج برغ و  لامـش ، رد  ریاشع  دیدج  شروش  ربخ  : » دسیون یم  نسمایلیو  ربماسد 1927  رد 15  .تشاذـگ  تماخو  هب  ور  عاضوا 

دوخ هب  یگزات  هب  یلو  دندرک  یم  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  اهُرل  هک  دوب  هتفه  نیدـنچ  .تسا  هدوزفا  تلود  هدـیدع  تالکـشم  رب 
تیقفوم هلمح  هک  دـیوگ  یم  هدرک و  دـییأت  تالمح  نیا  زا  یکی  سیروم  لنلک  .دـنا  هدرک  هلمح  یتلود  ياهورین  هب  هداد و  تأرج 

زا یکی  لقادـح  اهُرل  .تسا  هتخاـس  فقوتم  ًـالمع  ار  داـبآ  مرخ  - لوفزد هداـج  تخاـس  هژورپ  يزاـسهار  نارگراـک  هب  ریاـشع  زیمآ 
زور رد  : » دـسیون یم  یفارگلت  رد  پیلیف  لیروآ 1928  رد 6   (3)« .دنا هدرک  تراغ  ریخـست و  ار  هداج  نیا  رد  یماظن  تاماکحتـسا 
رارق هلولگ  فده  دروم  اهُرل  تسد  هب  دابآ  مرخ  یکیدزن  رد  هماع ، دئاوف  ریزو  یبسامهطریما ،]  ] ناخ هللادبع  لارنژ  يراج ، هام  موس 

هاش يراج ، هام  مراهچ  زور  : » دنک یم  هئارا  لیروآ 1928  خروم 7  یشرازگ  رد  ار  ارجام  نیا  تایئزج  يو   (4)« .دش هتشک  تفرگ و 
رفـس زین  داـبآ  مرخ  هب  هاـش  هک  دـنیوگ  یم  .دـنام  نارهت  رد  شاـترومیت  نیـسحلادبع  .درک  كرت  روشک  بونج  دـصقم  هب  ار  نارهت 

هاش .دنا  هدروآ  دوجو  هب  رهش  نیا  رد  یماظن  ياهورین  يارب  ار  یناوارف  تالکشم  هتشذگ  هام  دنچ  رد  شکرـس  ياهرل  درک ؛ دهاوخ 
ره دنک ، یم  روبع  ناتسرل  یناتسهوک  قطانم  زا  هک  لوفزد ، دابآ  مرخ  هداج  تخاس  راک  هک  هتشاد  رارصا  رایسب  هتشذگ  هام  دنچ  رد 

نیا ماجنا  يارب  شترا ، يزور  هنابـش  تبقارم  و  سیروم ، لنلک  تیاده  تحت  رگراک  سدنهم و  يدایز  دادعت  .دوش  مامت  رتدوز  هچ 
هلمح دهاش  هنیع  هب  درک و  رفـس  لحم  هب  هژورپ  زا  دیدزاب  روظنم  هب  شیپ  هتفه  هس  سیروم  لنلک  .دـنا  هدـش  هتفرگ  تمدـخ  هب  راک 

ناهورگ ود  اهُرل  هک  دیسر  شرازگ  شیپ  هتفه  کی  نینچمه ، .دوب  لحم  رد  رضاح  یماظن  ياهورین  هب  ُرل  ریاشع 
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هدرکن دییأت  ار  شرازگ  نیا  یمـسر  عبانم  دنچ  ره  دنا ، هتفرگ  ریـسا  سور  يزاس  هار  سدـنهم  نیدـنچ  هارمه  هب  ار  ماظن  هدایپ  لماک 
يدنچ وا  دیـسر ؛ هماع  دئاوف  ریزو  یبسامهط ، ریما  ناخ  هللادبع  لارنژ  ندش  هتـشک  ربخ  نارهت  زا  هاش  تمیزع  زا  سپ  زور  کی  .دنا 

رهلک لپ  مان  هب  يا  هطقن  رد  يراج  هام  موس  زور  رد  هقطنم  ياهرل  هک  دش  مولعم  .دوب  هدرک  رفـس  لوفزد  دابآ - مرخ  هقطنم  هب  شیپ 
مرخ هب  ار  وا  .دـش  حورجم  مکـش  هیحان  زا  تدـش  هب  لارنژ  نامجاهم  یتلود و  ياهورین  ناـیم  يریگرد  رد  .دـنا  هدز  نیمک  ریزو  هب 

رد ار  هاش  کش  نودـب  بلط  هاج  يژرنارپ و  رـسفا  نیا  زیگنا  مغ  گرم  .تشذـگرد  لـیروآ  مراـهچ  رد  یلو  دـندرک ، لـقتنم  داـبآ 
نایم رد  دوب و  هاش  دامتعا  دروم  رایـسب  ناـخ  هللادـبع  لارنژ  هک  دوش  یم  ناـمگ  .درک  دـهاوخ  رت  ممـصم  ناتـسرل  شروش  بوکرس 

(1)« .تشاد يدایز  تیبوبحم  رابتعا و  زین  مدرم 

رایسب ُرل  یـشروش  ریاشع  اب  دروخرب  رد  هاش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یلعف  ياه  شرازگ  : » تشگزاب ناتـسرل  زا  هم 1928  رد 6  اضر 
هللادـبع لارنژ  لتق  يارجام  هرابرد  صحفت  قیقحت و  هب  دابآ  مرخ  هب  دورو  ضحم  هب  هاش  هک  دـنیوگ  یم  .تسا  هدرک  لمع  هناکریز 

زا شیب  دنیوگ  یم  هک   ) هقطنم رد  رقتسم  ياهورین  هدنامرف  تامادقا  هاش  هب  هلصاو  تاعالطا  رب  انب  .تخادرپ  هماع ، دئاوف  ریزو  ناخ ،
هب ار  دابآ  مرخ  هدرک و  روبع  ناتـسرل  یناتـسهوک  قطانم  زا  هک  یتخاـس  لاـح  رد  هداـج  زا  تظفاـحم  يارب  دنتـسه ) رفن  رازه  راـهچ 

هقطنم نیا  رد  ور  لیبموتا  هداج  کی  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  دـنمقالع  رایـسب  ناریا  هاش  .تسا  هدوبن  یفاک  دـنک ، یم  لصتم  لوفزد 
ناتسهوک ریاشع  هیلع  یماظن  تایلمع  ماجنا  دزاس و  یم  ناسآ  رایسب  ار  یبونج  ياه  ناتسا  هب  یسرتسد  يا  هداج  نینچ  .دشاب  هتشاد 
یهدنامرف زا  ار  مج ]  ] ناخدومحم لارنژ  دوخ ، مادقا  نیمود  رد  هاش  .دـنک  یم  لیهـست  رایـسب  ار  اه  ناتـسا  نیا  نارهت و  نیب  ام  ياه 
یهدنامرف .دش  نادنز  هناور  دیدرگ و  هجرد  علخ  دش ، هدناوخارف  هاش  روضح  هب  وا  هک  دنیوگ  یم  .درک  رانکرب  هقطنم  نیا  ياهورین 

رد برغ  لامـش  رکـشل  یهدنامرف  هتـشذگ  لاس  لارنژ  نیا  .تسا  هدش  راذگاو  يدمحاریما ]  ] ناخ دمحا  لارنژ  هب  روکذم  ياهورین 
رب دراد ، رارق  نارهت  رد  نآ  یهدنامرف  زکرم  هک  ار  هینما )  ) هداج تینما  ياهورین  یهدنامرف  سپـس  و  تشاد ، هدهع  رب  ار  ناجیابرذآ 

ياسؤر زا  تامادقا ، نیا  زا  سپ  .تفرگ  هدهع 
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تسد یبسن  یمهافت  هب  نیفرط  هجیتن  رد  هک  دننک ، حرطم  ار  دوخ  تایاکش  دنوش و  رـضاح  يا  هسلج  رد  هک  دش  هتـساوخ  ُرل  ریاشع 
همادا هفقو  نودب  لوفزد  دابآ  مرخ  هداج  تخاس  دوش و  هتـساک  یماظن  تیعـضو  تیـساسح  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  مهافت  نیا  .دنتفای 

رد رقتـسم  یماظن  ياهورین  هب  اهُرل  ددـجم  هلمح  زا  تیاکح  اه  شرازگ  هتـشذگ  هتفه  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  لاح ، نیا  اـب  .دـبای 
میلـست زا  يا  هدـننک  مرگلد  ياه  شرازگ  ًاریخا  نارهت  ياه  هماـنزور  : » دـیازفا یم  پیلیف  نئوژ 1928  رد 2   (1)« .تشاد هقطنم  نیا 

سیئر تیاده ، یلق  يدـهم   (2)« .دـنا هتخاس  رـشتنم  تلود  ياهورین  هب  لوفزد  دابآ - مرخ  هقطنم  رد  ُرل  ریاـشع  ياـسؤر  زا  يدادـعت 
هراشا تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ُرل  ریاـشع  يارب  تلود  هک  ییاـه  هماـنرب  زا  یخرب  هب  سلجم ، رد  ربماون 1928  رد 20  یقطن  یط  ارزولا ،
ریاشع ناکسا  يارب  ییاتسور  لزانم  یماظن و  ياه  ناگداپ  تخاس  ناتـسزوخ ؛ هب  ناتـسرل  مهم  هارگرزب  کی  تخاس   » هلمج زا  درک 

(3)« .ناتسرل دوبهب  ُرل و 

لدب در و  : » دـسیون یم  سرام 1929  خروم 2  یـشرازگ  رد  تیرت  .دوب  هتفای  دوبهب  يردـق  زین  ناتـسچولب  عاضوا  ناـمز ، نیمه  رد 
هجوت بلاج  یـسایس  ثداوح  زا  یکی  يو  میلـست  اب  طابترا  رد  ناخ  دمحم  تسود  هاشنهاش و  ترـضحیلعا  نایم  مارگلت  دنچ  ندش 

.دوب هدروآ  دوجو  هب  تلود  يارب  یتالکـشم  ناتـسچولب  رد  دوخ  ياه  تیلاعف  اب  درف  نیا  هک  دیراد  راضحتـسا  .دشاب  یم  اهزور  نیا 
نیا بوکرـس  يارب  شیپ  هاـم  تفه  هک  ناـمرک  یماـظن  گـنه  اـب  ناـخ  دـمحم  تـسود  ياـهورین  يریگرد  یپ  رد  هـک  دـنیوگ  یم 
.دش یتلود  ياهورین  میلست  ًالماک  تیاهن  رد  و  دربب ، هانپ  يزرم  تاعافترا  هب  دش  روبجم  دمحم  تسود  دندوب ، هدش  مازعا  یـشروش 
هداد رارق  وفع  دروم  ار  وا  هک  هاش  مارگلت  نتم  ًامارتحا  دریگ ، رارق  هجراخ  ترازو  هجوت  دروم  ربخ  نیا  مهد  یم  لامتحا  هک  اجنآ  زا 

زا هکنیا  هب  هجوت  اب  .دیـسر  ضرع  هب  نات  یفارگلت  تساوخرد  : » منک یم  لقن  اجنیا  رد  هدـش  رـشتنم  نارهت  ياه  همانزور  رد  تسا و 
نیا بجوم  هب  .میدرک  تباجا  ار  امـش  هتـساوخ  زین  ام  دـیا ، هدرک  شـشخب  بلط  ام  زا  هدرک و  تمادـن  راـهظا  دوخ  هتـشذگ  لاـمعا 

رارق هناکولم  وفع  دروم  امش  طختسد 
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یم نسمایلیو  هم 1929  خیرات 2  رد   (1)« .تسا نارهت  مزاع  تروکـسا  اب  نونکا  مه  دمحم  تسود  هک  تسا  هدش  شرازگ  .دیتفرگ »
قوقح .تسا  هدـش  بایفرـش  هاش  روضح  نارهت و  دراو  یگزاـت  هب  ناتـسچولب ، ياـه  یـشروش  ربهر  ناـخ ، دـمحم  تسود  : » دـیازفا

لیکـشت ار  هاش  نامزالم  زا  یـشخب  هک  یـشروش  ناربهر  ریاس  عمج  هب  زین  وا  هدش و  ررقم  وا  يارب  ناموت  دصیـس  اب  ربارب  يا  هنایهام 
(2)« .تسا هتسویپ  دنهد  یم 

ناتسرل رد  شترا  تنایخ  هسیسد و  ددجم و  ياه  یمارآان 

یم قافتا  ناتسرل  رد  دراد  یتاکرحت  : » دهد یم  ربخ  ناتسرل  رد  ددجم  ياه  یمارآان  زا  نیرف  سرام 1929 ، خروم 16  یشرازگ  رد 
هتفرگ تمدـخ  هب  ار  هقطنم  رد  دوجوم  یـصخش  هیلقن  لیاسو  مامت  زین  تاماقم  هدـش و  مازعا  اجنآ  هب  يدایز  یماظن  ياـهورین  .دـتفا 

روـظنم هب  ناریا  تلود  ياـه  یـشکرکشل  هک  دور  یم  ناـمگ  .دنـشاب  هدز  یمادـقا  هب  تسد  ًاـعقاو  اـهُرل  هک  تسین  موـلعم  یلو  دـنا ،
يالوج 1929 رد 11  نسمایلیو   (3)« .دریگ یم  تروص  نهآ  طخ  هژورپ  راک  رد  هفقو  زا  يریگولج  اهُرل و  حالس  علخ  دنور  لیمکت 
ار نارهت  هب  هواس  دابآزید و  ریالم ، درجورب ، دابآ ، مرخ  نهآ  طخ  ریـسم  ًامـسر  هاـش  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دـسیون یم 

نونکا مه  هک  درذـگ  یم  يا  ییاتـسور  قطانم  زا  نهآ  طـخ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دـیدج  ریـسم  اـب  تفلاـخم  ...تسا  هدرک  دـییأت 
نیرتهب ریـسم ، نیا  دندقتعم  ییاکیرمآ  ناسدنهم  ...دزادـنا  یم  قنور  زا  ار  نادـمه  يدـیلوت  تیعمج و  رپ  زکرم  دـنرادن و  يدـیلوت 

روبع نآ  زا  تسیاب  یم  نهآ  طخ  هک  ناتسرل ، ریاشع  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ترسم  اب  ًامارتحا  : » دیازفا یم  وا  .تسین » نکمم  ریسم 
هژورپ رد  ُرل  ریاشع  زا  نت  رازه  هب  کیدزن  .دنا  هدادن  ناشن  دوخ  زا  سراف ]  ] ياه یشروش  هب  نتسویپ  يارب  یلیامت  نیرتکچوک  دنک ،

تاریثأت زا  يرگید  هنومن  مه  نیا  .تسا  زیزع  رایـسب  ناشیارب  دـیدج  دـمآرد  عبنم  نیا  و  دنتـسه ، راک  هب  لوغـشم  نهآ  طخ  تخاس 
رارق نـیا  زا  يالوج 1929  رد 13  نسماـیلیو  مارگلت  .دوب  اـجبان  ینیب  شوـخ  نیا   (4)« .تسا ندـمت  شرتسگ  رد  نهآ  طخ  تخاـس 

يرادرب هشقن  تأیه  : » تسا
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(1)« .دنتـسه ناما  رد  ملاس و  اه  ییاکیرمآ  دش ؛ هتفرگ  ناگورگ  یـسیلگنا  سدـنهم  کی  تفرگ ؛ رارق  نانزهار  هلمح  دروم  ناتـسرل 
هجراخ ترازو  اب  فیلکت  بسک  روظنم  هب  هک  تفگ  هثداح ، نیا  زا  ندش  رادربخ  زا  سپ  ایناتیرب  راتخمریزو  : » يالوج 1929 رد 18 

، روشک ینماان  هب  هجوت  اب  .دش  دهاوخ  دازآ  ندنل  زا  روتـسد  ندیـسر  زا  شیپ  نوسیروم  کش  نودـب  .تفرگ  دـهاوخ  سامت  ایناتیرب 
تینما یماظن  تاماقم  هکنیا  رگم  دـنک ، جراخ  ناتـسرل  زا  ار  شا  یـسدنهم  ياـه  هورگ  همه  هک  دراد  دـصق  ءاکرـش  نلوا و  تکرش 

مهدجیه رد  نوسیروم  سدـنهم  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » يالوج 1929 رد 25   (2)« .دننک نیمـضت  ار  اهنآ  قلطم  لماک و 
یکیدزن رد  دنتـسه ، عراوش  قرُط و  ترازو  مادختـسا  رد  هک  سور ، سدنهم  ود  هک  دیـسر  ربخ  زور  نامه  رد  ...دـش  دازآ  يالوج 

متـش برـض و  هلمح و  دروم  دـندوب ، هدرک  هلمح  يرادرب  هشقن  هورگ  هب  هک  يرـصانع  نامه  طسوت  درجورب  برغ  رد  ناکـشک  لپ 
ياههورگ زا  نونکا  ماظن  هراوس  ناـگی  دـنچ  : » تسوگآ 1929 رد 9   (3)« .تسا هتفر  تراغ  هب  ناـشلاوما  دـنتفرگ و  رارق  ناـنزهار 

مهد .تسا  هدـش  هرـصاحم  تلود  هب  رادافو  ریاشع  یماظن و  ياهورین  طـسوت  ناـنزهار  ورملق  و  دـننک ، یم  تظاـفحم  يرادرب  هشقن 
یناتـسهوک قطانم  زا  يرادرب  هشقن  ياه  هورگ  هکنیا  زا  سپ  دور  یم  نامگ  و  دیـسر ، دـهاوخ  نایاپ  هب  يرادرب  هشقن  راک  تسوگآ 

دـصراهچ هک  نانزهار  نتخاس  قرفتم  هیبنت و  هقورـسم و  تازیهجت  اهرطاق و  نتفرگ  سپزاب  روظنم  هب  شترا  ياهورین  دنوش ، جراخ 
هب نسمایلیو  تسوگآ 1929 ، خروم 9  يرگید  شرازگ  رد   (4)« .دز دنهاوخ  تایلمع  هب  تسد  دنوش  یم  هدز  نیمخت  رفن  دـصناپ  ای 

ار نآ  ناوت  یمن  یلو  تسا ، مارآان  ناتـسرل  رد  عاضوا  : » دنک یم  هراشا  يالوج 1929  ات  نئوژ  ياه  هام  رد  ییاقـشق  ریاشع  شروش 
صوصخ هب  ُرل  ریاشع  لاح  لماش  کش  نودـب  دراد  دوجو  اه  يرایتخب  اه و  ییاقـشق  نایم  هک  یمهاـفت  .درک  یقلت  هدـنهد  رادـشه 

نیمه هب  و  دننیبب ، ار  ناش  ناگیاسمه  شروش  هجیتن  ات  دـنا  هتـسشن  رظتنم  اهنآ  لاح ، نیا  اب  .دوش  یم  زین  اهدـنو ] ماریب   ] اهدـنو مارهب 
.دـنا هداد  تسد  زا  ار  رثؤم  یمادـقا  ماجنا  تصرف  كرتشم ، مادـقا  کی  ندـش  ایهم  ناـمز  اـت  دوخ  تکرح  نتخادـنا  بقع  اـب  لـیلد 

دبهپس
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یمارآ ًاتبـسن  عاضوا  اه ) یپاپ  هژیو  هب   ) هتفای ناکـسا  ریاشع  کمک  هب  تسا ، ناتـسرل  تایلمع  هدنامرف  هک  ناخدمحا ، لارنژ  یناریا ،
(1)« .تسا هتخاس  امرف  مکح  رسدرد  رپ  رایسب  هقطنم  نیا  رب  ار 

تنایخ هسیسد و  هب  رگید  رابکی  اهُرل  اب  هلباقم  رد  ناریا  تلود  هک  دنک  یم  شرازگ  ربماتپس 1929  خروم 21  شرازگ  رد  نسمایلیو 
یمارآان دروم  دـنچ  مغرب  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًاـمارتحا  ناریا  بونج  رد  ریاـشع  تاـکرحت  اـب  طاـبترا  رد  : » تسا هدـش  لـسوتم 

.تسین هدـننک  مرگلد  ًالـصا  ناتـسرل  هب  طوـبرم  راـبخا  .تسا  هتفاـی  همتاـخ  ناریا  تلود  هیلع  گـنهامه  تامادـقا  ًارهاـظ  هدـنکارپ ،
نیا دش و  تراغ  شتازیهجت  تفرگ و  رارق  نانزهار  هلمح  دروم  هتـشذگ  يالوج  رد  يرادرب  هشقن  هورگ  کی  هک  دـیراد  راضحتـسا 

نتفرگ راک  هب  اب  یناریا ، دبهپـس  ناخ ، دمحا  لارنژ  .دندوب  ینز  تشگ  لاح  رد  يرگید  قطانم  رد  شترا  ياهورین  هک  دوب  یلاح  رد 
، ناخ هللا  حـتف  شیپ  هتفه  ود  هب  کیدزن  لاح ، نیا  اـب  .تسا  هتفاـی  تسد  یبوخ  جـیاتن  هب  ًارهاـظ  یهیبنت  هنارگ و  بوکرـس  یتساـیس 

ناخ هللا  حتف  دـعب  زور  .دورب  شا  یهدـنامرف  زکرم  هب  دبهپـس  اب  تاقالم  يارب  هک  دـندرک  دـعاقتم  ار  دنوگـس ، دـنمتردق  لیا  سیئر 
ياهزیچ مه  اـه  یـضعب  و  دـندناروخ ، مس  وا  هب  اـی  دـندز  راد  ار  وا  دـنیوگ  یم  یخرب  درک ؛ هتکـس  دـنیوگ  یم  یخرب  تشذـگرد :

هب رـس  اهُرل  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ، تنایخ  هسیـسد و  کی  نشور  هنومن  ریاشع  يارب  ارجام  نیا  لاـح  ره  هب  یلو  .دـنیوگ  یم  يرگید 
يردق هب  هداج  نیا  عقاو ، رد  .تسا  هدـش  شرازگ  دابآ  مرخ  یلـصا  هداج  رد  تراغ  ینزهار و  دروم  نیدـنچ  .دـنا  هتـشادرب  شروش 

هب دادغب  قیرط  زا  هک  دش  هیصوت  دننک  رفس  نارهت  هب  زاوها  زا  دنتشاد  دصق  هک  اکیدنس  ناسدنهم  یخرب  نارـسمه  هب  هک  تسا  نماان 
یم ریاشع  .دروآ  یم  راب  هب  یخلت  هرمث  دراد  تنایخ  هسیـسد و  اـب  شنانمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  دبهپـس  نیا  تسایـس  .دـنورب  نارهت 

دنمهف یم  ردقنآ  و  درک - دهاوخ  هیبنت  دـنا  هدرک  هلمح  اکیدنـس  يرادرب  هشقن  هورگ  هب  هک  ار  ینانزهار  يدوزب  تلود  هک  دنتـسناد 
زا یکی  هک  یناـمز  یلو  .دـننکب  یکمک  اـهنآ  هب  هکنیا  نودـب  دـنوش ، ریگرد  تلود  ياـهورین  اـب  ناـشدوخ  ناـنزهار  دـنراذگب  هـک 

شناگدـنیامن تلود و  اب  اهنآ  ياه  يراکمه  مامت  هک  تسین  بجعت  ياج  دـسر ، یم  لتق  هب  هلیح  رکم و  اب  اهنآ  ياسؤر  نیرتگرزب 
زا هداج  نیا  هک  اجنآ  زا  ...دسرب  نایاپ  هب 
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هناتـسود رایـسب  یطباور  ریاشع  مدرم  اسؤر و  اـب  هک  تسا  هدوب  نیا  اکیدنـس  تسایـس  درذـگ ، یم  ُرل  فیاوط  هب  قلعتم  قطاـنم  بلق 
شکچوک رسپ  گرزب و  رتخد  ود  رسمه ، هارمه  هب  دز و  یـشیامن  ًاتبـسن  یمادقا  هب  تسد  ًاریخا  سیوبود  روترآ  ياقآ  .دشاب  هتـشاد 

داد ناشن  ًاحیولت  ییوس  زا  دوخ  مادـقا  نیا  اب  سیوبود  ياقآ  .تفر  شهاگودرا  رد  یپاپ ] هفیاط  ناخلیا   ] ناخ یلق  نیـسح  ندـید  هب 
تکرح عون  نیا  یلو  .دوشب  هداج  تخاس  تایلمع  رد  اهنآ  لالخا  عنام  تسا  راودیما  رگید  يوس  زا  دراد و  دامتعا  هفیاط  نیا  هب  هک 

رابتعا و دزاس ، یم  نیگمشخ  زین  ار  اهُرل  نیرت  مارآ  یتح  هک  دبهپس ، خوسنم  فیعـض و  هنانئاخ و  تسایـس  لباقم  رد  هناتـسود  ياه 
طخ لوط  رد  درجورب و  لوفزد و  لصاف  دح  رد  هک   » درب یم  مان  ار  ُرل  یلصا  فیاوط  نسمایلیو  شرازگ ، نیمه  رد  .درادن » یـشزرا 

زا یلاخ  ریز  تاعالطا  تسا ، هدش  فیصوت  همادا  رد  هک  فیاوط ، نیا  يرابجا  ناکسا  اب  طابترا  رد  .دنتسه » نکاس  يداهنشیپ  نهآ 
زا یپاپ  لیا  فیاوط  ریاس  .دراد  يربهر  تحت  ار  رفن   000/35 ناخ » لیا   » ِیلق نیسح  رفن : اب 000/125  یپاپ  لیا  لوا ، .تسین  فطل 

لماش رتکچوک  فیاوط  ریاس  رفن ؛  000/25 دورالب ، کیدزن  اه ، دـنو  هللا  رفن ؛  000/55 لوفزد ، کیدزن  اهدنوالق ، دـندوب : رارق  نیا 
ناتـسرل ياهدب » مدآ   » میدـق زا  اهنیا  : » رفن  000/40 دـنوناریب ، لیا  مود ، .دـنوش  یم  رفن  اهدـنوازریم 5000  و  رفن ، اهدنوراهم 5000 

: دنوگـس لیا  موس ، .دـننک » یم  یگدـنز  نارذـگ  فیاوط  ریاـس  تراـغ  يرادـماد و  قیرط  زا  دنتـسه و  نیـشنرداچ  اـهنآ  .دـنا  هدوب 
یم یگدـنز  هوک  تشپ  هب  یهتنم  قطانم  رد  هک  یفیاوط   » مراهچ .تسا » هتـشذگرد  یگزات  هب  ناـخ ، هللا  حـتف  سیئر ، : » رفن  000/35

رومام دنا  هدش  هقطنم  نیا  دراو  هک  مه  ییاهنآ  دنا و  هدرک  ذوفن  هقطنم  نیا  هب  يدودعم  ياه  ییاپورا  .دـنا  هتخانـشان  ًالمع  دـننک و 
رد ار  نیـشن  چوـک  تیعمج  نیا  زا  یـشخب  دـنک  یم  شـالت  تلود  .تسا  كدـنا  هقطنم  نیا  رد  تـیعمج  مـکارت  .دـنا  هدوـب  یفخم 
زا یبیکرت  ای  برع  ًاتدـمع  تیعمج  ناتـسزوخ ، رد  ، » تیاهن رد  و  .دـهدب » ناکـسا  تسا  هتخاس  هوک  تشپ  رد  تلود  هک  ییاـهرهش 

زاوها برغ  رد  قارع  ناریا و  یبادرم  قطانم  رد  هک  دنتـسه  فرُط  ینب  میمت و  ینب  لیابق  ناشنیرتزاسرـسدرد  تساهرل .  اـه و  برع 
تمواقم دـندرک ، هرـصاحم  ار  دادـغب  هک  ایناتیرب  یماظن  ياـهورین  لـباقم  رد  دـندش  قفوم  هک  دـندوب  اـه  نیمه  .دـننک  یم  یگدـنز 

(1)« .دننک
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ُرل ریاشع  ییاجباج » »

روظنم هب  ار  فیاوط  زا  يدادعت  دنراد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـسیون یم  ربماسد 1929 خروم 13  یشرازگ  رد  نسمایلیو 
دنا هدش  ترجاهم  هب  روبجم  هک  ییاهنآ  قیقد  دادعت  زونه  .دـنهد  یم  چوک  ناتـسرل  زا  رابجا  هب  ناریا  رگید  ياه  ناتـسا  رد  ناکـسا 
نیا اب  .دنا  هدش  لقتنم  نیوزق  کیدزن  ياهاتسور  هب  رفن ، دودح 600  ای  هداوناخ ، هک 110  دنا  هدرک  مالعا  اه  همانزور  .تسین  مولعم 
یم نامگ  .دنا  هدرک  مالعا  رفن  رازه  هس  ات  رازه  ود  ار  يرابجا  نیرجاهم  دادعت  هدرک و  رکذ  ار  يرتالاب  رایسب  مقر  عبانم  ریاس  لاح ،

نوناق زا  رابکی  تقو  دنچ  هک  یـشروش  رـصانع  هک  دیراد  راضحتـسا  .تسا  هدش  اهدـنوناریب  لاح  لماش  رتشیب  تسایـس  نیا  هک  دور 
ناتـسرل يا  هفیاط  راتخاس  هک  تسا  نیا  تلود  راکـشآ  فده  .دنا  هفیاط  نیمه  زا  دننز  یم  مه  رب  ار  ناتـسرل  مظن  دننک و  یم  دّرمت 

هک دنیوگ  یم  لاح ، نیا  اب  .دسر  یم  شفده  هب  رت  تحار  یلیخ  قیرط  نیا  هب  فیاوط  نیرتدب  نتخاس  هدنکارپ  اب  و  دربب ، نایم  زا  ار 
هار کشخ  همین  ياه  نیمز  رد  ناتسمز  لصف  رد  ار  لیام  دنا 300  هدوب  روبجم  اهنآ  ماشحا  .تسا  كانفسا  رایسب  نایدیعبت  تیعضو 

رایـسب ناشیارب  تافلت  نیا  تسوا ، ماشحا  نیـشن  چوک  کی  تورث  عبنم  اهنت  هک  اجنآ  زا  و  دنا ، هدش  فلت  ماشحا  زا  يرایـسب  .دنورب 
تـسا نکمم  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  اهرل  نایم  رد  یتیاضران  زا  یجوم  ًاتعیبط  يرابجا  ياه  ییاـجباج  نیا  .تسا  هدوب  هدـنهدرازآ 

هتفه ود  قافتا  نیرتمهم  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » هیوناژ 1930 رد 11   (1)« .دوش ناتـسا  رد  يددعتم  ياه  شروش  هب  رجنم 
، مق ياهرهش  زا  دش و  مزاع  نارهت  زا  ربماسد 1929  خیرات 29  رد  ترضحیلعا  .تسا  هدوب  روشک  یبرغ  بونج  هب  هاش  رفس  هتـشذگ 

ناسدـنهم دوخ و  نامزالم  روضح  رد  وا  هیوناژ 1930 ، خـیرات 5  رد  .درک  ندـید  زاوها  لوفزد و  دابآ ، مرخ  درجورب ، دابآ ، ناطلس 
دـصق هک  تسا  هدرک  مالعا  ترـضحیلعا  .درک  حاتتفا  ار  لوفزد  نهآ  هار  دـیرب و  ار  نابور  ییالط  یچیق  اـب  ءاکرـش  نلوا و  تکرش 

و دور ، یم  رهـشوب  هب  قیاق  اب  اجنآ  زا  درک و  دهاوخ  تمیزع  روپاشردنب  تمـس  هب  وا  .دهد  همادا  هیوناژ  رخاوا  ات  ار  دوخ  رفـس  دراد 
نارهت هب  ناتـسرل  رد  شیایاعر  هب  هاش  رفـس  ریثأت  زا  یـشرازگ  رتمک  یلو  .ددرگ  یمزاـب  نارهت  هب  ناهفـصا  زاریـش و  قیرط  زا  سپس 

روضح یحور  ریثأت  .تسا  هدش  هرباخم 
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هداوناخ ریخا  يرابجا  ییاجباج  .دشاب  قیمع  رایسب  دیاب  راچان  دنا  هدوب  یـضاران  تموکح  زا  زابرید  زا  هک  ییاهرل  نایم  رد  هاشنهاش 
ار ساسحا  نیا  شا  هناربدـم  تفأر  اب  دـناوت  یم  ترـضحیلعا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  ار  یناوارف  یتیاـضران  قطاـنم  ریاـس  هب  ُرل  ياـه 

دوخ مشچ  هب  ار  نهآ  هار  هژورپ  طقف  هن  هک  تسا  هتفر  رفـس  هب  فدـه  نیا  اب  هاش  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  دـهاوش  .دـهدب  نیکـست 
رد ناگداپ  نیدنچ  زا  زاوها  هب  شرفس  ریـسم  لوط  رد  وا  .دنک  تیوقت  ار  نیـشنریاشع  قطانم  رد  رقتـسم  ياهورین  هیحور  هکلب  دنیبب ،

هتفه دـنچ  رد  .تشاذـگ  ناخ  اقآدـمحا  دبهپـس  یهدـنامرف  تحت  دارفا  هیحور  رب  یتبثم  ریثأـت  کـش  نودـب  درک و  دـیدزاب  ناتـسرل 
زا ار  وا  يراـنکرب  ربـخ  رگا  درک  دـهاوخن  بجعت  نارهت  نیارباـنب  تسا ، هتفر  رد  دـب  اوـق  لـک  هدـنامرف  دزن  لارنژ  نیا  مـسا  هتـشذگ 

(1)« .دونشب شماقم 

: دبای یم  همادا  تراه  هیروف 1931  خروم 4  کیسالک  شرازگ  رد  ارجام  نیا 

نارمع يارب  رگید  ناموت  رازه  صیـصخت 50  تهج  ار  یتیروف » ود   » يا هحیال  هیلام ، ریزو  هداز ، یقت  یتقو  هیروف 1931 ، لوا  بش 
طقف هن  روبزم  هجدوب  هک  داد  حیـضوت  وا  .دـش  نشور  سلجم  رد  اهُرل  يراـبجا  چوک  کـیرات  ياـیاوز  زا  یـشخب  داد  هیارا  ناتـسرل 

هب هک  تسین ، تسد  رد  اهنآ  قیقد  رامآ  هتبلا  هک  تسا  ریاـشع  نارازه  هب  کـمک  يارب  هکلب  دـش ، دـهاوخ  ناتـسا  نیا  نارمع  فرص 
رد  » هک داد  شرازگ  هداز  یقت  .تفرگ  دهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  زین  دنا  هتفای  لاقتنا  ناسارخ ، ناتـسا  هب  ًاتدـمع  هداتفا ، رود  قطانم 

صاصتخا ناتـسُرل  نارمع  هب  ناـموت  رازه  اـب 100  ربارب  یغلبم  سرام 1931 ) سراـم 22-1930   21  ) یتـکلمم لاـس 1309  هجدوب 
لیـصحت یفاضا  يا  هجدوب  ربماتپس 1930 ،)  30  ) هامرهم 1309 متـشه  نوناق  بجوم  هب  غلبم ، نیا  ندوب  یفاـکان  هب  هجوت  اـب  .تفاـی 

هناخ تخاس  ناتسا ، نیا  نارمع  يارب  هتـشذگ  لاس  ود  لوط  رد  هک  یتامادقا  لیمکت  يارب  مه  یفاضا  هجدوب  نیا  نیا ، دوجو  اب  .دش 
همین تلاح  هب  ار  رکذـلا  قوف  تایلمع  میناوت  یمن  هک  ییاجنآ  زا  .تسین  یفاک  هتفرگ  تروص  اهُرل  ناکـسا  چوک و  ییاتـسور ، ياه 

یفاضا 50 هجدوب  یلم  ياروش  سلجم  هدـحاو : هدام  .ددرگ  یم  میدـقت  سلجم  هب  تیروف  دـیق  اب  لیذ  هدـحاو  هدام  مینک ، اهر  مامت 
.دش دهاوخ  تشادرب  یتکلمم  هریخذ  زا  نارق  هب  هک  دناسر  بیوصت  هب  ناتسرل  نارمع  جراخم  يارب  ار  ناموت  رازه 
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لیکو یئاسای ، .داد  تسد  هب  دوب ، ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  اهتدم  هک  اهُرل  يرابجا  چوک  هرابرد  یتاعالطا  سلجم  هب  روبزم  هحیال  میلست 
هرابرد يددعتم  تایاکـش  اه ، شرازگ  قبط  ، » دوزفا وا  .دنا » هدرک  اه  تیعر  رابرـس  دنا  هدـش  اجباج  هک  ار  ییاهُرل  : » تفگ سلجم ،

بوخ .تسا  هدیـسر  تاماقم  تسد  هب  رگید  یبنج  ياه  هنیزه  لقن و  لمح و  هنیزه  ناش ، هریج  ندشن  تخادرپ  اهُرل ، يرابجا  چوک 
تایاکش نیا  هب  هناخترازو  مادک  منادب  ملیام  .تسیک  نآ  ياه  هنیزه  عضو و  نیا  لوئسم  هک  دنهدب  حیـضوت  هیلام  ریزو  ياقآ  تسا 

راک نیا  هب  سلجم  ًالبق  هک  یغلابم  دـییامرفب  ًاـفطل  تسیک ؟ مدرم  نیا  داد  هب  ندیـسر  يارب  حالـصیذ  عجرم  و  دـنک ، یم  یگدیـسر 
تاعالطا همانزور  .دوش » یمن  هنیزه  دـیاب  هک  روط  نآ  هبوصم  تارابتعا  نیا  دـنیوگ  یم  .تسا  هدـش  جرخ  هنوگچ  هداد ، صاصتخا 

نیا هدـش  ثعاـب  هک  دـنهد  یمن  لوپ  دـنا  هدرک  لـمح  ار  اـهنآ  هیثاـثا  هک  اـهرادرتش  هب  ًـالثم  ، » دـسیون یم  یئاـسای  لوق  زا  نینچمه 
نیا راک  رـس و  هک  دنهدب  حیـضوت  متـساوخ  یم  .هدشن  هداد  لاح  ات  باوج  اهنآ  هب  دـنا و  هدرک  تیاکـش  تاماقم  مامت  هب  اهرادرتش 

جراخم : » تفگ یئاسای  تالاوئـس  هب  خـساپ  رد  هداز  یقت  هیلام »؟ ترازو  ای  تسا  گـنج  ترازو  اـب  .تسا  یـسک  هچ  اـب  اـهرادرتش 
شرازگ مناوت  یم  .دـنهد  یم  شرازگ  نم  هب  هتفه  ره  هک  دوش  یم  یلاـعف  تفارـشاب و  نیرومأـم  رظن  تحت  هیلاـم و  ترازو  طـسوت 

هدش دنا  هدش  هدناچوک  هک  يریاشع  یگدنز  یحـص و  جراخم  تخادرپ  يارب  تبقارم  یلیخ  .منک  سلجم  میدـقت  هرابنیا  رد  یلماک 
.ما هداد  ماجنا  اهنآ  هب  کمک  يارب  هدـمآ  یمرب  متـسد  زا  هچ  ره  ما و  هدرک  اهنآ  نارامیب  ضرم  عفر  هب  يداـیز  هجوت  ًاصخـش  .تسا 
یلو .دـنوش  وپاق  تخت  اهنآ  دـیاب  هکنآ  يارب  تساـهنیا  روما  زا  رت  لکـشم  یلیخ  راـک  ناتـسرل  رد  یلو  .برع  لـیابق  يارب  روطنیمه 

جراخم ، » داد حیضوت  هداز  یقت  .دوش » یم  اهنآ  تیاکش  عفر  هک  تسا  یهیدب  دیهدب ، عالطا  نم  هب  دیا ، هدینش  هک  یتایاکش  هرابرد 
هدش هدناچوک  راوخ  هواس و  دنرز و  هب  يا  هدـع  ناسارخ و  هب  راولا  زا  هدـع  کی  .دوش  یم  يرکـشل  يروشک و  نارومام  رظن  تحت 

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

مخت و رذب و  هدش و  هیهت  یضارا  دنکب و  ار  جراخم  نآ  تلود  دوخ  هک 
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هدناچوک راوخ  هواس و  دنرز و  هب  هک  راولا  بارعا و  يارب  تسا و  هدیدرگ  مهارف  اهنآ  یتحار  لیاسو  هدـش و  هداد  ناسارخ  رد  واگ 
يارب ینایعا  مه  دعب  داد و  نیتسوپ  سابل و  اهنآ  هب  درک  يدایز  کمک  مه  خرـس  دیـشروخ  ریـش و  هدش و  هداتـسرف  بیبط  دنا  هدـش 
يارب یفاک  هزادنا  هب  بیبط  مه  هیحـص  هدش و  اهنآ  یحـص  روما  ظفح  يارب  تبقارم  یلیخ  دندش و  اجباج  دیدرگ و  يرادیرخ  اهنآ 

دنوش و وپاق  تخت  اهنآ  دیاب  هکنآ  يارب  تساهنیا  روما  زا  رت  لکشم  یلیخ  راک  ناتـسرل  رد  یلو  .تسا  هتـشاد  مازعا  اهنآ  ضرم  عفر 
تیاکـش دـش و  دـنهاوخ  مه  هتبلا  دـنکب و  یگدـنز  هب  انـشآ  ار  اـهنآ  هک  دراد  یعـس  تلود  دنتـسین و  يراد  هناـخ  هب  سوناـم  چـیه 

تـشاد زاربا  نیمارو ، راوخ و  هدنیامن  یناجیرال ، طیحم  .دوش » یم  اهنآ  تیاکـش  عفر  هک  تسا  یهیدـب  .هدیـسرن  هدـنب  هب  اهرادرتش 
هیـضق نیا  تسا  بوخ  ، » تفگ یناجیرال  .تسا  هدـش  یموب  نینکاس  شمارآ  شیاـسآ و  بلـس  بجوم  قطاـنم  نیا  هب  اـهُرل  لاـقتنا 

یتکلمم و تاـماظتنا  ظـفح  يارب  : » تفگ خـساپ  رد  هلـصافالب  هیلدـع ، ریزو  رواد ، هک  .دوش » یلاـها  تمحز  عفر  هدوب و  رظن  روظنم 
« .دننکب لمحت  دیاب  مه  اه  ینیمارو  هتبلا  دوشب و  اهراک  لیبق  نیا  هک  تسا  مزال  یلاها  هافر 

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

دروآرب .تسا  هدوبن  تسد  رد  یتلود  عبانم  زا  عوضوم  نیا  هرابرد  یتاعالطا  چـیه  دـش ، عورـش  اهُرل  ییاجباج  هک  شیپ  هام  دـنچ  زا 
ناتـسُرل هداج  هدایپ  ياپ  هک  دـنا  هدـید  ار  اهنآ  زا  یمیظع  ياههورگ  هک  هتفرگ  تروص  ینارفاسم  هتفگ  ساـسا  رب  زین  ریاـشع  دادـعت 

رگید یخرب  و  رفن ، ات 15000  ار  اهنآ  دادعت  اه  یخرب  .دنا  هدنکارپ  دهشم  هداج  لوط  رد  لیام  دصیس  ات  ای  دننک و  یم  یط  ار  نارهت 
هک دور  یم  نامگ  یلو  .تسیچ  ناتـسرل  ناتـسا  نارمع  يانعم  هک  دـناد  یمن  ًاقیقد  یـسک  زونه  هتبلا  .دـنا  هدرک  دروآرب  رتشیب  یتح 
هک داد  دـنهاوخ  ینیـشن  چوکریغ  یناریا  ياـیاعر  هب  هدوب  ُرل  ریاـشع  تسد  رد  ًـالبق  هک  ار  ییاـه  نیمز  رثکا  هک  دـشاب  نیا  نآ  ینعم 
هب يرتـشیب  لـیامت  هک  ییاـهنآ  نیب  ریاـشع  نیا  لاـقتنا  رد  تلود  هک  ما  هدینـش  نینچمه  .دـنراد  يزرواـشک  ینیـشن و  اتـسور  هبرجت 

هدش لیاق  توافت  دنا ، هدوب  ینیشناجکی  هب  لیام  رتشیب  هک  ییاهنآ  هتشاد و  ینزهار 
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دناوت یمن  يُرل  چـیه  اهُرل ، ینونک  رکف  حطـس  هب  هجوت  اب  اریز  دـنکب ، ار  راک  نیا  هتـسناوت  روطچ  ناریا  تلود  مناد  یمن  هتبلا  .تسا 
(1) .دشاب روصتم  شدوخ  يارب  ینزهار  نودب  يا  هدنیآ 

سراف رد  شروش 

هک هدش  شرازگ  سراف  ناتـسا  رد  ییاه  یمارآان  : » دهد یم  شرازگ  سراف  رد  یمارآان  زا  دوخ  هم 1929  شرازگ 2  رد  نسمایلیو 
نیا رد  هک  یتیعمج  هب  راب  نیدنچ   (2) ییاقشق ناخ  یلع  يربهر  هب  ییاقشق  ریاشع  .تسا  هتشادن  لابند  هب  یمیخو  نادنچ  ياهدمایپ 

دیدج نادنز  رد  هک  دور  یم  نامگ  دندش و  ریگتسد  تعرـس  هب  ییاقـشق  ریاشع  ياسؤر  ...دنا  هدرک  هلمح  دنا  هتفای  ناکـسا  ناتـسا 
یکیدزن رد  يزور » هنابش  هسردم   » رد ریاشع  گرزب  ياسؤر  نادنزرف  نمض ، رد  .دنا  هدش  ینادنز  نارهت ، زا  جراخ  رد  راجاق ، رصق 

...دننزن یتسیاشان  راتفر  هب  تسد  ناشنیدلاو  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنراد  ار  ناگورگ  شقن  ًالامتحا  هک  دـنوش ، یم  يرادـهگن  دابآ  مرخ 
تاماقم روتـسد  هب  ناش  نویماک  ای  لیبموتا  هک  يا  هدـع  تسا و  هدیـسر  نارهت  رد  یجراخ  ياـه  هناـخ  ترافـس  هب  یتایاکـش  ًاریخا 
تمدـخ رد  شلیبموتا  هارمه  هب  دـیاب  مه  هدـننار  دوخ  زیربت  رد  .دـنا  هدـش  ضرتعم  هلئـسم  نیا  هب  تسا  هدـش  هرداصم  ناریا  یماـظن 

اه لیبموتا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  سراف  زا  اما  .دـنک  یمن  تفایرد  يا  هنالداع  غلبم  راک  نیا  لابق  رد  دریگب و  رارق  یماظن  تاـماقم 
ًالومعم .دننادرگ  یمرب  شنابحاص  هب  ار  اهنآ  یکانفـسا  رایـسب  طیارـش  رد  و  دنـشک ، یم  راک  تخـس  اهنآ  زا  دـننک ، یم  هرداصم  ار 

، هدـننار تقو  ندـش  فلت  تباب  هشیمه ، مییوگن  رگا  ًالومعم ، یلو  دـنهد ، یم  هدـننار  هب  لیبموتا  هرداصم  يارب  یمـسر  دیـسر  کی 
ار يدج  یمارآان  کی  نسمایلیو  هم 1929  رد 31   (3)« .دوش یمن  هتفرگ  رظن  رد  یغلبم  چیه  لیبموتا  ریمعت  هنیزه  هدراو و  تاراسخ 

: دنک یم  شرازگ 

زاریـش و يدج  یـشروش  سراف ، ياه  یمارآان  هب  هراشا  زا  ناریا  تاعوبطم  هنادجم  يراددوخ  مغرب  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
هدش هراشا  اهنآ  هب  ترافس  ددعتم  ياه  شرازگ  رد  اهراب  هک  ُرل  ییاقشق و  دنمتردق  ریاشع  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  نآ  فارطا 

هیروف 1931. خروم 4  ، 891.001515 هرامش 338 ، تراه ، شرازگ  - 1
.تمشحرالاس هب  بقلم  ییاقشق  ناخ  یلع  - 2
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رد اب  یلو  تسین ، صخـشم  شروش  نیا  قیقد  هنماد  زونه  اه ، همانزور  دـیدش  روسناس  ببـس  هب  .دنتـسه  اه  یمارآان  نیا  لماع  تسا 
تـسد رد  هک  یعبانم  نیرت  قثوم  .دشاب  يدج  رایـسب  دیاب  دنا  هدش  مازعا  هلئاغ  نیا  بوکرـس  يارب  هک  ییاهورین  دادـعت  نتفرگ  رظن 

رثؤم یگنج  ياه  يورین  زا  یمین  ًابیرقت  دادعت  نیا  هک  دنا ، هدـش  مازعا  سراف  ناتـسا  هب  ورین  لقادح 11000  دنا  هداد  عالطا  دنتـسه 
یم روبع  هداج  نیا  زا  هک  یلیبموتا  ره  .تسا  هدافتـسا  لباق  ریغ  ًالمع  زاریـش  هب  رهـشوب  هداـج  هک  دـنیوگ  یم  نارفاـسم  .تسا  ناریا 

و تسا ، نماان  هزادنا  نامه  هب  ًابیرقت  زین  ناهفصا  هب  زاریش  هداج  .دننک  یم  کیلـش  شفرط  هب  ای  دننک  یم  شفقوتم  ای  رارـشا ] ، ] دنک
زین زاریـش  دوخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدشن  دییأت  تاعیاش  .دنوش  هداج  نیا  دراو  اهبـش  دـهد  یمن  هزاجا  اه  لیبموتا  هب  ناریا  سیلپ 
دور یم  نامگ  .دنا  هدناسر  لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  هدرک و  فقوتم  ار  نویماک  هدـننار  هس  .دراد  رارق  نانیـشن  هوک  هرـصاحم  رطخ  رد 

.تسا هدوب  هیروس  عابتا  زا  دنیوگ  یم  هک  هتفرگ  رارق  هلولگ  فده  مه  نویماک  هدننار  کی  .دندوب  ناریا  عابتا  زا  هدـننار  هس  نیا  هک 
یم رت  يوق  ار  مود  لامتحا  .یناریا  نازابرـس  ای  اه  ییاقـشق  تسا  هدرک  يزادـناریت  وا  هب  یـسک  هچ  هک  تسین  مولعم  زونه  لاحنیا  اب 

نودب ای  هدننار  اب  ار ، اه  لیبموتا  اه و  نویماک  .تسا  هتـشذگ  دح  زا  شترا  ياهورین  طسوت  هیلقن  طئاسو  عاونا  مامت  هرداصم  .دـنناد 
زا اهزابرـس  لاقتنا  يارب  هک  ییایلاتیا  هدننار  يدادعت  .دننک  یم  هرداصم  تیکلام  قوقح  نوناق و  هب  یهجوت  نیرتمک  نودـب  هدـننار ،

هتفای روتسد  دندیسر  دصقم  هب  یتقو  دنا ) هدرک  تخادرپ  شیپ  ناموت  مادک 6  ره  هب  هک  هدننار   30  ) دنا هتسب  دادرارق  زاریش  هب  نارهت 
هنوگنیا ار  ناشلام  ناج و  دنهاوخ  یمن  ًاتعیبط  اهرفوش  .دنورب  شیپ  رهشوب  نماان  هداج  رد  دیوگ  یم  یماظن  هدنامرف  هک  ییاج  ات  دنا 

هک دور  یم  نامگ  نیاربانب ، .دـننک  یم  تمواقم  تاروتـسد  نیا  لـباقم  رد  دنـشاب  هتـشاد  تأرج  هک  ییاـج  اـت  و  دـنزادنیب ، رطخ  هب 
راثآ .تسا  هتفرگ  رارق  هلولگ  فده  نازابرس  طسوت  رارف  يارب  شالت  ماگنه  هدز و  زابرس  تاروتسد  نیا  ماجنا  زا  مه  يروس  هدننار 

یم هدهاشم  دنیآ  یم  زاریـش  يوس  نآ  زا  هک  ییاه  لیبموتا  زا  يرایـسب  هندب  يور  رب  ناتـسهوک  رهام  ياهزادـناریت  کت  يزادـناریت 
هلمح زا  رت  يدـج  رایـسب  شروش  نیا  هک  تسا  هدرک  تباث  نارهت  تاماقم  هب  یتحایـس  لیبموتا  کـی  هندـب  يور  هلولگ  ياـج  .دوش 

ياه هندرگ  زا  و  تسا ، مخ  چیپ و  رپ  کیراب و  رهشوب  زاریش - هداج  .تسا  راهب  رد  ریاشع 
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نایم رد  گرزب  گنـس  کی  ای  يراگ  راهچ  ای  هس  نتـشاذگ  .دنک  یم  ناسآ  ًاتبـسن  ار  نآ  ندرک  دودسم  هک  دنک  یم  روبع  ینالوط 
اه و گنس  هتخت  تشپ  دنناوت  یم  یتحار  هب  زین  اه  نیـشن  هوک  و  تسا ؛ یفاک  يروتوم  هیلقن  هلیـسو  کی  نتخاس  فقوتم  يارب  هداج 

یم زین  دنک  بیقعت  ار  اهنآ  يرت  دنمتردق  يورین  هچنانچ  .دـننکب  دـهاوخب  ناشلد  هک  يراک  ره  دـنوش و  یفخم  هوک  رانک  ياهرایش 
يوق نیرتگرزب و  زا  ییاقـشق  لیا  هک  دیراد  راضحتـسا  .دـنرادرب  مخز  کی  یتح  هکنیا  نودـب  دـنوش ، یفخم  ناتـسهوک  رد  دـنناوت 

.تسا هدنکارپ  لیام ، تعـسو 600  هب  يا  هنهپ  رد  ینعی  رهـشوب ، ات  ناهفـصا  بونج  لصاف  دح  رد  لیا  نیا  .تسا  ناریا  تالیا  نیرت 
، ناخ یلع  ردارب  هلودلا ، تلوص  .تسا  شروش  نیا  ربهر  ییاقشق ، ناخ  یلع  .دنسر  یم  رفن  ات 20000  هب 10000  نآ  یگنج  نادرم 

تلود زا  هتساوخ  نیدنچ  اه  ییاقشق  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هاش  ناگورگ  نارهت  رد  کنیا  مه  تسا ، ییاقشق  لیا  یثوروم  سیئر  هک 
و دنشاب ، فاعم  يرابجا  يزابرس  تمدخ  زا  ( 3 دننک ، لمح  هحلسا  ( 2 دنشوپب ، دنراد  تسود  هک  یسابل  ره  دهدب  هزاجا  ( 1 دنراد :

رـس رب  مه  يددـعتم  تاعیاش  .تسا  هدرک  تقفاوم  لوا  هتـساوخ  هس  اـب  ًاـحیولت  هاـش  اـه  شرازگ  قبط  .دوش  دازآ  ناـشلیا  سیئر  ( 4
يدج نونک  ات  دوخ ، شروش  اب  اه ، ییاقـشق  .تفر  دهاوخ  زاریـش  هب  ریاشع  هیلع  تایلمع  میقتـسم  تیادـه  يارب  هاش  هک  تساهنابز 

هک تسین  یکـش  دـنوش ، قفوم  مه  يا  هزادـنا  ات  رگا  یتح  .دـنا  هتخاس  دراو  ناریا  تلود  يزاـسزکرمتم  تسایـس  هب  ار  هبرـض  نیرت 
اهنآ همه  .تسویپ  دـنهاوخ  اهنآ  هب  تلود  ییارگ  نردـم  هنارگبوکرـس و  تسایـس  اب  تفلاخم  رد  زین  اـهدرک  اـهُرل و  اـه ، يراـیتخب 

تردق ناریا  شترا  .دنوش  فاعم  يرابجا  تمدخ  زا  دنشاب و  هتشاد  حالـس  دنـشوپب ، ار  ناش  یتنـس  ياه  سابل  هک  تساوخ  دنهاوخ 
یب مه  ناتـسناغفا  ياه  یمارآان  هتبلا  .تسا  هدرک  عیرـست  ار  نارحب  زورب  اه  ییاقـشق  شروش  نیاربانب  .درادـن  ار  ریاـشع  ندرک  مارآ 

ناریا یماظن  ياهورین  .دـنرب  یمن  نامرف  يزکرم  تلود  زا  روشک  فلتخم  طاـقن  دـنمتردق  یلو  داوس  یب  فیاوط  .تسا  هدوبن  ریثأـت 
هدامآ گنج  يارب  اهدرک  و  دنا ؛ هدشن  بوکرس  ًالماک  اهُرل  دننک ؛ یم  بوکرس  ار  مدرم  تظافح و  اهزرم  زا  ناتسیس  ناسارخ و  رد 
کی داجیا  يارب  یلعف  ياهدیما  مامت  هک  دور  یم  نآ  میب  دوشن ، لح  یـشخب  تیاضر  روط  هب  اه  ییاقـشق  هلئـسم  هچنانچ  .دنوش  یم 

هتفرگ شیپ  رد  تکلمم  يزاس  یبرغ  يارب  تلود  هک  یتاحالصا  مامت  دورب و  نایم  زا  دحتم  یناریا 
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وا .دـنک  تظفاـحم  اـیناتیرب  عفاـنم  زا  اـت  تسا  هتـساوخ  ناریا  تلود  زا  ویـالک  تربار  رـس  ...دـنامب  رثا  یب  نارهت  زا  جراـخ  رد  تسا 
هتفای زکرمت  اج  کی  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  نارگراک  هک : تسا  هتخاس  ناـشن  رطاـخ  هنوگنیا  ار  یلعف  تیعـضو  تارطخ 
ندش عطق  تسا ؛ ناسآ  رایـسب  یلام  تاراسخ  ندـش  دراو  دـنیآ ؛ یم  مشخ  هب  دـنوش و  یم  کیرحت  یتحار  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنا و 

زا تظفاحم  يارب  ییاهورین  ات  دنا  هتساوخ  تلود  زا  اهنآ  .دراد  لابند  هب  یمیخو  رایسب  بقاوع  هاگشیالاپ  کی  راجفنا  ای  هلول و  طخ 
هب .دنشاب  هتشاد  رظن  تحت  ًادیدش  ار  کیوشلب  هدش  هتخانش  نارگبوشآ  یخرب  هک  دنا  هداد  رادشه  نینچمه  درامگب ، تکرـش  لاوما 

ییایناتیرب تاماقم  اب  هرکاذم  يارب  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  هنیزه  هب  هژیو  زاورپ  کی  رد  نارهت  رد  ایناتیرب  لوسنک  هکنیا  هژیو 
کی زا  یگمه  سراف  ناتسزوخ و  ناتسدرک ، ياه  یمارآان  هک  دراد  دوجو  زین  نیا  لامتحا  ...درک  رفس  رهش  نیا  هب  زاوها  رد  رقتسم 
تفن تکرـش  هاش ، ثداوح  نیا  همه  لاـح ، ره  هب  .مرادـن  تسد  رد  یکردـم  چـیه  اـعدا  نیا  يارب  هتبلا  .دـنریگ  یم  همـشچرس  عبنم 
هیکرت ریبکریفـس  هتبلا  ...تسا  هتخاس  هجاوم  لکـشم  اـب  ًادـج  ار  ناریا  بونج  رد  لاـعف  ییاـیناتیرب  ياـه  تکرـش  ناریا و  سیلگنا و 

هب هتخیگنادوخ  یـضارتعا  اه  ییاقـشق  شروش  هک  تسا  دقتعم  وا  ...درادـن  دوجو  ثداوح  نیا  نایم  یطابترا  چـیه  هک  تسا  دـقتعم 
دروـم رد  زین  یتاـعیاش  لوـمعم ، قـبط  .تسین  يا  هزاـت  زیچ  ناتـسدرک  ياهرـسدرد  هک  دوزفا  نینچمه  وا  .تسا  ناریا  دـیدج  مـیژر 

علخ  » هتشذگ لاس  هک  اه  ییاقشق  هک  دوش  یم  اعدا  هعیاش  نیا  تابثا  رد  دراد ؛ دوجو  روشک  بونج  ياه  شروش  زا  ایناتیرب  تیامح 
زا هک  تسا  لاس  نیدـنچ  هک  تسین  رکذ  هب  مزال  .دـنراد  رایتخا  رد  یـسیلگنا  کی  هجرد  تامهم  گـنفت و  لاـسما  دـندش ، حـالس »
هدز بیـسآ  رایـسب  ناریا  رد  ایناتیرب  يراجت  ياه  تیلاعف  هب  اه  شروش  نیا  هکنیا  و  دوش ، یم  قاچاق  هحلـسا  ناریا  بونج  هب  تیوک 

(1) .تسا

زاریش هک  تسا  هداد  ربخ  قثوم  عبنم  کی  هم ، خروم 31  شرازگ  همادا  رد  : » دهد یم  ربخ  یمارگلت  رد  نسمایلیو  نئوژ 1929 ، رد 8 
هزادنا هب  ار  دوخ  هک  ییاه  نیـشن  هوک  شترا و  ياهورین  نایم  یتخـس  گنج  .تسا  هدش  عطق  رهـش  نیا  اب  طابترا  هدـش و  هرـصاحم 

یفاک
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نیا رب  یخرب  .دراد  هدـهعرب  ار  شترا  ياهورین  یهدـنامرف  ینابیـش  .تسا  نایرج  رد  دـنا  هدـمآ  نییاپ  اههوک  زا  هتـسناد و  دـنمتردق 
خروــم 14 شرازگ  رد  وا   (1)« .داتفا دـهاوخ  رطخ  هب  تلود  تاحالـصا  ياه  همانرب  دـنوشن ، بوکرـس  ًاعطق  ریاشع  هچنانچ  دـنرواب 

: دهد یم  همادا  روطنیا  نئوژ 1929 

: تسا هتفرگ  تروص  ههبج  ود  رد  يرکذ  لباق  تالوحت  .تسین  مارآ  ًالصا  تکلمم  یـسایس  عاضوا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
نیا رد  دوب و  عطق  زور  جـنپ  ای  راهچ  اپورا  دـنه و  یناپمک  فارگلت  طوطخ  .میراد  زاریـش  زا  ار  اهربخ  نیرتمک  .ناتـسزوخ  زاریش و 

هب هناخ  فارگلت  روتارپا  دـش ، رارقرب  ًاددـجم  رهـش  نیا  اب  یفارگلت  طابترا  هک  ینامز  .دیـسرن  نارهت  هب  زاریـش  زا  يربخ  چـیه  تدـم 
یتلود و ياهورین  نیب  یتخس  يریگرد  هطقن  نیدنچ  رد  دنا و  هدرک  هرصاحم  ار  رهش  اه  ییاقـشق  هک  داد  ربخ  نارهت  رد  دوخ  سیئر 
رد دوب ، هدش  مازعا  ناتسا  نیا  هب  سراف  رد  رقتسم  ياهورین  یلاع  یهدنامرف  روظنم  هب  هک  ینابیـش  لارنژ  .تسا  هتفرگرد  اه  ییاقـشق 

تمـسق نیرت  بیجع  .دوش  رهـش  دراو  دـش  قفوم  ًاتیاهن  یلو  دـننک ، شریگتـسد  دوب  کیدزن  درک و  دروخرب  ریاشع  اب  زاریـش  هداـج 
رد هک  دنا  هتفای  دنمتردق  ار  دوخ  ردقنآ  هدرک و  اهر  ناتسهوک  رد  ار  ناش  عضاوم  اه  نیـشن  هوک  هک  تسا  نیا  زاریـش  ياه  یمارآان 

يرگید عوضوم  .دنراد  رایتخا  رد  زین  یفاک  تامهم  ًارهاظ  دنتـسه و  حلـسم  ًالماک  اهنآ  .دـنا  هدـمآ  شترا  ياهورین  گنج  هب  تشد 
رگا .دنا  هتسویپ  اهنآ  هب  بوشآ  نیا  رد  زین  اه ، ییاقشق  هنیرید  نمشد  هسمخ ، بارعا  هک  تسا  نیا  هدز  نماد  عاضوا  تماخو  هب  هک 
يارب ار  دوخ  عبانم  شالت و  مامت  ًاملـسم  هاش  .دـناوخ  ار  هاش  يزاـس  نردـم  هماـنرب  هحتاـف  دـیاب  دـنوش ، دـحتم  ناریا  بونج  ریاـشع 
يارب .دنک  بوکرـس  ار  دحتم  ریاشع  یهاتوک  تدم  رد  دـناوت  یمن  ًالامتحا  شترا  .تفرگ  دـهاوخ  راک  هب  ریاشع  شروش  بوکرس 

هک تسین  دیعب  یتح  .دبلط  یم  یناوارف  هنیزه  يژرنا و  هک  تسا  زاین  یتدمزارد  هنارگبوکرس  تایلمع  ماجنا  هب  هلئاغ  نیا  ندناشنورف 
یناوارف تاعیاش  .دش  دـهاوخ  مکاح  روشک  رب  جرم  جره و  تروص  نآ  رد  هک  دـنروخب ، تسکـش  دـحتم  ریاشع  زا  تلود  ياهورین 

ترافس زا  ریغ  هب  اه ، هناخ  ترافس  زا  کی  چیه  .تساهنابز  رس  رب  نارهت  رد 
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دهاوخ ریاشع  هتـساوخ  ربارب  رد  میلـست  هب  روبجم  هاش  تاعیاش ، نیا  زا  یکی  قبط  .دنرادن  رایتخا  رد  هرابنیا  رد  یقثوم  رابخا  ایناتیرب ،
بوشآ نیا  هک  دنیوگ  یم  رگید  یخرب  .دهد  تسد  زا  ار  دوخ  تخت  جات و  دوش و  بولغم  گنج  نیا  رد  تسا  نکمم  یتح  و  دش ،

.دـنا هدرک  ینیـشن  بقع  اه  ناتـسهوک  هب  ریاشع  هکنیا  و  دـش ، دـهاوخ  بوکرـس  یتحار  هب  تسین و  یلحم  شروش  کی  زج  يزیچ 
یتاساسحا تالمج و  عون  هب  هجوت  اب  هتبلا  هک  ...دـنا  هتخاسن  رـشتنم  تیعـضو  نیا  هرابرد  يربخ  چـیه  دروم  کی  زجب  زین  تاعوبطم 

ناتسا هدنیامن  خرـس  قفـش  همانزور  ریدم  .تسا  هدش  هتـشون  تلود  کیرحت  هب  هک  تسین  یکـش  دوب ، هتفر  راک  هب  هلاقم  نیا  رد  هک 
هک یـشروش  .تسا  هدش  فیـصوت  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت  كانرطخ  رایـسب  شروش  نیا  نم ، داقتعا  هب  .تسا  سراف 

و تسا ، بهتلم  ًالماک  هقطنم  .تسین  یتیمها  یب  شروش  هجو  چیه  هب  تسا  زاین  یماظن  يورین  ات 12000  نآ 10000  یبوکرس  يارب 
نایشروش هب  تلود  رد  لزلزت  ياه  هناشن  نیلوا  هدهاشم  اب  هک  دنا  هدامآ  دنتـسه  رقتـسم  هقطنم  نیا  فارطا  رد  هک  يدنمتردق  ریاشع 

رامش هب  ناریا  لک  يارب  هوقلاب  يرطخ  یلعف  عاضوا  تسا ، هقطنم  کی  ریاشع  شروش  لصاح  یلعف  ياه  یمارآان  هکنیا  اب  .دندنویپب 
زا اه  شروش  ندرک  مارآ   » روکذم هلاقم  رد  هک   ) نایـشروش ناربهر  هب  هوشر  تخادرپ  ای  ندـیرخ  يارب  شالت  دـنیوگ  یم  .دور  یم 

ینامگدب تداسح و  رذب  ندنکفا  هارمه  هب  یمیدق ، تسایـس  نیا  .تسا  هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  هدـش ) هدـیمان  زیمآ  هحلاصم  قرط 
ار اهنآ  یکرتشم  هدارا  ای  اه  یتیاضران  هک  دسر  یم  رظن  هب  نونکا  یلو  .دـش  یم  عقاو  رثؤم  هتـشذگرد  ًابلاغ  یـشروش ، ناربهر  نایم 

يوعد رگیدکی  اب  هراومه  هفیاط  جـنپ  نیا  .دوش  یم  میـسقت  هدـمع  هفیاط  جـنپ  هب  ییاقـشق  لیا  .تسا  هداد  شوج  رگیدـکی  هب  ًاعقاو 
عازن و رد  هیاسمه  فیاوط  رگیدکی و  اب  هراومه  فیاوط  نیا  .دنا  هتـشادن  قفاوت  عوضوم  کی  رـس  رب  هفیاط  جنپ  ره  زگره  هتـشاد و 

يرایتخب هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اه  شرازگ  اما  .دنتـسه  اهنآ  تخـسرس  نمـشد  اه  يرایتخب  هک  دور  یم  نامگ  .دـنا  هدوب  يریگرد 
.دنهد یم  يرای  دنتسه  زین  تلود  نمشد  نونکا  هک  دوخ  نانمشد  يونعم  یحور و  ظاحل  هب  یکیزیف ، روط  هب  هن  رگا  اه ،

یم هام  مود  همین  رد  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرش  یهاگشیالاپ  عیانص  زکرم  نادابآ ، رد  : » میناوخ یم  ناتسزوخ  ثداوح  دروم  رد 
لوط هب  زور  ود  هک  داتفا  هار  هب  یشروش 
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ارجام نیا  تایئزج  .دندوب  هدش  نآ  تاسیسأت  هب  هلمح  شروش و  هب  کیرحت  تکرش  ياههاگراک  اه و  هناخراک  نارگراک  .دیماجنا 
لماوع هناراکبارخ  تیلاـعف  .تسا  هدـشن  دراو  تاسیـسأت  هب  يریذـپان  ناربج  تراـسخ  هک  تسادـیپ  لـک  رد  یلو  تسین ، تسد  رد 

مظنم یسیلپ  يورین  هناریگـشیپ  یمادقا  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  مولعم  ناگمه  رب  نادابآ  رد  کیوشلب 
سیلپ شترا و  ياـهورین  .دـندرک  یم  بوکرـس  ار  اـه  بوشآ  ناربهر  زین  یلحم  تاـماقم  .داد  ناـماس  دوخ  يارب  يا  هدـید  میلعت  و 
زاوها رادنامرف  ...دنا  هدـش  ریگتـسد  مه  رفن  نیدـنچ  هک  دـنیوگ  یم  دـندنادرگزاب و  تکرـش  هب  ار  مظن  یهاتوک  تدـم  رد  تکرش 
نتـشاد هاگن  رود  يارب  دریگ و  تروص  نهآ  هار  هب  تراسخ  ندـمآ  دراو  زا  تعناـمم  يارب  يا  هناریگـشیپ  تامادـقا  اـت  داد  روتـسد 

: دهد یم  همتاخ  روطنیا  ار  دوخ  شرازگ  نسمایلیو  .درک » يراکمه  سیروم  لنلک  اب  ظاحل  ره  زا  نهآ  طخ  نارگراک  زا  نایـشروش 
هک تسا  نیا  نارهت  مدرم  ریگارف  ًابیرقت  یلک و  ساسحا  هک  درب  نایاپ  هب  هلئـسم  نیا  رکذ  نودب  ناوت  یمن  ار  سراف  عاضوا  شرازگ  »
هک تسا  نیا  مدرم  بلاغ  داـقتعا  ...دـننک  شروش  اـت  دـنا  هداد  لوپ  اـهنآ  هب  هدرک و  کـیرحت  ار  اـه  ییاقـشق  يروشک  اـی  يا  هدـع 

هحلسا اه  ییاقـشق  هک  دنیوگ  یم  مدرم  .تسا  هداتفا  هار  هب  اه  یـسیلگنا  میقتـسم ،  تلاخد  اب  مییوگن  رگا  کیرحت ، هب  قوف  شروش 
یمن اه  یسیلگنا  نیا ، رب  هوالع  تسا ؛ ایناتیرب  ییایرد  يورین  لرتنک  تحت  هک  هدش  دراو  سراف  جیلخ  قیرط  زا  اه  حالس  نیا  دنراد :

تـسد اه  یـسیلگنا  میوش  عناق  هکنیا  يارب  یلو  دنـسر ، یم  رظن  هب  یلوقعم  لیالد  اهنیا  هچرگا  ...دوش  قفوم  نهآ  هار  هژورپ  دهاوخ 
عاضوا هرامش 27 . مارگلت  هب  فطع  : » دز فارگلت  نسمایلیو  نئوژ 1929  رد 22   (1)« .تسین یفاک  دنا  هدز  هنامرحم  ياه  تیلاعف  هب 

(2)« .تسا هدش  شرازگ  رفن  دصیس  تلود  تافلت  تسا ، جنشتم  زاریش 

اه ییاقشق  رب  تلود  يزوریپ 

هک یکدنا  ياه  شرازگ  : » دـیوگ یم  نخـس  عاضوا  یلامتحا  رییغت  زا  نئوژ 1929  خروم 26  شرازگ  رد  نسمایلیو  نیا ، دوجو  اـب 
نحل دسر  یم  نارهت  هب  زاریش  زا  ًاریخا 
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نایرج رد  یتخـس  گنج  اه  شرازگ  قبط  دنا و  هدنار  بقع  هب  رهـش  ياه  هزاورد  تشپ  زا  ار  اه  نیـشن  هوک  .دراد  يرت  هنانیب  شوخ 
هب تلود  یلامتحا  ياه  تیقفوم  مامت  هدـش و  اهورین  هیحور  تیوقت  بجوم  زاریـش  رد  ینابیـش  لارنژ  روضح  دایز  لامتحا  هب  .تسا 

قیرط زا  تسا  لیام  هجراخ  ترازو  : » درک رداص  یلمعلاروتـسد  هجراخ  ترازو  يالوج 1929 ، رد 2   (1)« .تسا هدوب  نیمه  ببس 
دعب زور  کی   (2)« .دـبای عالطا  نهآ  هار  تخاس  اه و  هیلام  رب  نآ  یلاـمتحا  ریثأـت  ناریا و  بونج  عاـضوا  زا  یفارگلت  هاـتوک  راـبخا 

اب يا  هداج  طابترا  .دـنا  هدرک  جراخ  هرـصاحم  زا  ار  زاریـش  یتلود  ياهورین  هک  دـنا  هداد  ربخ  فلتخم  عبانم  : » داد خـساپ  نسماـیلیو 
هدوب نیگنـس  رایـسب  تلود  يارب  اه  يریگرد  نیا  هنیزه  .دوش  یم  روسناس  تدش  هب  رابخا  یلو  تسا ، هدش  رارقرب  ًاددـجم  ناهفـصا 
يارب قاـیتشا  هک  نهآ  طـخ  هژورپ  رب  یئوس  ریثأـت  چـیه  دـبای و  یم  شیازفا  شراـبتعا  تیثیح و  دوش ، زوریپ  تلود  رگا  یلو  تسا ،

: دهد یم  همادا  يالوج 1929  رد 13  وا   (3)« .تشاد دهاوخن  تسا ، هشیمه  زا  رتشیب  شتخاس 

ربخ ددـعتم  عبانم  يالوج  هام  لوا  هتفه  رد  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  رهظ ، تعاس 12  يالوج ، خروـم 13  مارگلت  همادا  رد 
هب رابخا  هک  ییاجنآ  زا  .دـناشنبورف  ار  سراـف  ناتـسا  رد  شروش  تقوم ، روط  هب  لقادـح  تسا ، هدـش  قفوم  ًاتبـسن  تلود  هک  دـنداد 

ياضما هب  يا  هینایب  يالوج ، مجنپ  رد  .دوش  یم  رـشتنم  زاریـش  عاضوا  هرابرد  یکدـنا  رایـسب  رابخا  طـقف  دوش ، یم  روسناـس  تدـش 
مهن زا  شیپ  هک  يریاشع  مامت  و  هدش ، مالعا  يا  هتفه  ود  یـسب  شتآ  هک  نومـضم  نیا  هب  دش  رـشتنم  اه  همانزور  رد  ینابیـش  لارنژ 

يریگرـس زا  ثعاب  سب  شتآ  .دـش  دـنهاوخ  تازاجم  هنامحریب  یقبام  و  دـنریگ ، یم  رارق  وفع  دروم  دـننک  میلـست  ار  دوخ  يـالوج 
هدش رشتنم  ياه  شرازگ  یخرب  قبط  .دمآ  زاریش  هب  رهشوب  زا  لیبموتا  يدادعت  یتح  و  دش ، ناهفصا  زاریـش - هداج  رد  رورم  روبع و 

مالعا نایـشروش  ربارب  رد  هاش  زا  ار  دوخ  تیامح  هیولیکهک ) ینـسمم و   ) هفیاـط ود  هدـش و  میلـست  ریاـشع  نارـس  زا  نت  نیدـنچ  زین 
هک داد  شرازگ  تشگزاب ، زاریش  زا  امیپاوه  اب  هتشذگ  هتفه  هک  ندنل ، زمیات  راگنربخ  زوراب  كروب - .يد  ياقآ  نینچمه  .دنا  هدرک 

ياه شرازگ  شرازگ و  نیا  .دوش  یمن  هدید  ینیشن  هوک  چیه  رهش  فارطا  ياه  هپت  رد 
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رد هک  ینئمطم  نادـنچ  هن  كدـنا و  تاعالطا  ساـسا  رب  .منک  لاـسرا  ناـتیارب  ار  هرامـش 32  مارگلت  هک  دـش  ثعاب  رگید  یعطقریغ 
هب نایـشروش  اب  دـنناوتب  ناگدـننک  هرکاذـم  هکنیا  لامتحا  و  دـنراد ، هقطنم  رد  ار  الاب  تسد  لـک ، رد  یتلود  ياـهورین  تسا ، تسد 

رگا .دننک  لیدبت  حلص  تیعـضو  هب  ار  سب  شتآ  الط  يدایز  رادقم  هدعو و  دنچ  اب  دنناوت  یم  اهنآ  تسا ؛ دایز  یلیخ  دنـسرب  قفاوت 
هداد ناشن  هاش  لاـح  ره  هب  دـشاب  یعطق  ریغ  لزلزتم و  تلود  يزوریپ  مه  دـنچ  ره  و  دوش ، یم  هدوزفا  هاـش  راـبتعا  رب  دـشاب ، روطنیا 

فیاوط ریاس  و  دنکب ، گنج  نادیم  دراو  ار  ورین  رازه  هدزاود  ای  هد  دنک ، بوکرـس  ار  يدرمتم  دنمتردق و  لیا  دـناوت  یم  هک  تسا 
.تساهنابز رـس  رب  نارهت  رد  يدـنیاشوخان  موش و  تاعیاش  هتـشذگ  زور  هس  لوط  رد  لاح ، نیا  اب  .دراد  هاگن  فرط  یب  ار  یـضاران 

نارگن .دنا  هدشن  میلست  هب  رضاح  لیا  نیا  یلصا  ياسؤر  اریز  هدروخ ، تسکش  اه  ییاقـشق  اب  حلـص  تارکاذم  هک  تسا  هدش  مولعم 
، دعـسارادرس .دنا  هتخاس  حرطم  تلود  زا  ار  یگرزب  ياه  هتـساوخ  تصرف  نیا  زا  هدافتـسا  اب  زین  اه  يرایتخب  هکنیا  همه  زا  رت  هدننک 
« یِگیب لـیا   » وا ردارب  .درک  كرت  ناهفـصا  دـصقم  هب  ار  نارهت  تعرـس  هب  يراـیتخب ، لـیا  هتـسجرب  ياـسؤر  زا  یکی  گـنج و  ریزو 
ار ردارب  ود  نیا  اه  يرایتخب  هک  تسا  هدش  مولعم  دـنراد ؛ رایتخا  رد  ار  لیا  یثوروم  يربهر  ناخلیا »  » هارمه هب  هک  تسا  اه  يرایتخب 

شترا هک  تسا  هدیسر  ربخ  .دنک  لرتنک  ار  نآ  هتفای و  طلست  لیا  رب  اهنآ  کمک  هب  تشاد  دیما  تلود  هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  درط 
.تسا هداد  تکرح  ناهفصا  فارطا  یحاون  تمس  هب  تعرس  هب  ار  دوخ  ياهورین  هدرک و  عورش  ار  یصوصخ  هیلقن  طئاسو  هرداصم 

گنج هیحور  ناریا ، دنمتردق  لیا  نیمود  اه ، يرایتخب  دنا و  هدشن  مارآ  زونه  اه  ییاقـشق  هک : میناد  یم  رادقم  نیا  لقادـح  نیاربانب 
نیا ندـناباوخ  تفگ  وا  هب  یتحاران  اب  شاترومیت  فرـشا  ترـضح  يالوج  مهن  رد  هک  دـیوگ  یم  هسنارف  راـتخمریزو  .دـنراد  یبلط 

ناکم لقن  دوخ  یقالیی  هاگودرا  هب  اه  ییاقـشق  هک  دـش  رکذـتم  ایناتیرب  ترافـس  لوا  ریبد  .دـشک  یم  لوط  هام  تشه  ای  تفه  هلئاغ 
قفاوت هب  رگیدکی  اب  گنهامه  مادـقا  رـس  رب  ود  نیا  هک  تسین  دـیعب  تساه و  يرایتخب  یقالیی  هاگودرا  ترواجم  رد  هک  دـنا  هدرک 

.دنسرب

: دنک یم  هفاضا  ار  ریز  بلاج  تاحیضوت  سپس  نسمایلیو 

همامع نتشاذگرس  تیعونمم  مدرم  هکنیا  رب  ینبم  هدش  رشتنم  اه  همانزور  رد  هک  يربخ 
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زا مدرم  مومع  ياه  یتیاضران  یلصا  تلع  نینچمه  يرگ و  نایـصع  هیحور  هناشن  دنا  هدرک  ضقن  ًانلع  ناهفـصا  رد  مرحم  هام  رد  ار 
ییاقـشق هباشم  اه  يرایتخب  یلـصا  ياه  هتـساوخ  .دـنا  هدرک  مهتم  تاسدـقم  هب  نیهوت  ینید و  یب  هب  ار  تلود  ریاـشع  .تسا  تلود 
تخادرپ جارخ  ًالبق  هک  یفیاوط  زا  تلود  هیلام  نارومأم  تسد  هب  تاـیلام  يروآ  عمج  ( 1 : ) دنتسه ریز  دراوم  فلاخم  اهنآ  .تساه 

هدام نیا  قاچاق  تشک و  اریز  كایرت ، راصحنا  نوناق  يارجا  ( 4 ( ؛ سابل رییغت  ( 3 ( ؛ يرابجا هفیطو  تمدخ  هب  نتفر  ( 2 ( ؛ دندرک یم 
، تسا رتزیزع  زین  شرسمه  زا  وا  يارب  یتایلیا  کی  گنفت  اریز  حالس ، علخ  ( 5 ( ؛ دور یم  رامش  هب  لیا  نیا  يارب  یبوخ  دمآرد  عبنم 

تابصعت ندرک  کیرحت  ناملسم  لیا  کی  ندناروش  یتنس  شور  هک  تسا  نشور  ًالماک  لاح  .اهنآ  ياهالم  راک  رد  تلاخد  ( 6  ) و
ماظن دیدهت  اب  تلود  .دینیبب  ار  ناتـسناغفا  جنـشتم  عاضوا  هک  تسا  یفاک  دیهاوخ ، یم  اعدم  نیا  رب  يدـهاش  رگا  و  تسوا ، یبهذـم 

توافت یب  مدرم  یتحار  هب  ات  تسا  هداد  ریاشع  ناربهر  تسد  هب  ار  یفاک  هناهب  تسا ، یمالـسا  عرـش  هراصع  هک  یبهذم  یعامتجا -
هتفرگ رارق  دـیدهت  دروم  ناش  یلادوئف  لالقتـسا  ساسا  هک  بلطم  نیا  كرد  اب  فیاوط ، ياـسؤر  .دـننک  کـیرحت  نآ  هیلع  ار  دوخ 

و دنشاب ، هدش  دحتم  اه  ییاقشق  اه و  يرایتخب  رگا  نیاربانب ، .دنزاس  یم  دحتم  ار  دوخ  نادرم  یگنج  راعـش  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تسا ،
تلود هک  یلکـشم  نیرت  يدج  دننک ، ادف  تلود  اب  تفلاخم  هار  رد  ار  ناشزیچ  همه  هک  دنـشاب  ممـصم  و  دنوش ، دحتم  هدنیآ  رد  ای 
شروش جوم  ندـناشنورف  تردـق  ًالـصا  یتـلود  ياـهورین  اـیآ  هک  تسین  مولعم  .تسا  هار  رد  دوش  هجاوم  نآ  اـب  تسا  نکمم  یلعف 

یلام تیعـضو  یلعف  یمظن  یب  هب  هجوت  اب  و  تسا ، نیگنـس  رایـسب  تلود  يارب  یماظن  تایلمع  همادا  هنیزه  .دنـشاب  هتـشاد  ار  ریاشع 
ریثأت تحت  رایسب  زین  هاش  يزاس  نردم  همانرب  هک  تسا  راکشآ  .دوش  تلود  لوپ  یمامت  ندیشک  هت  بجوم  دیاش  هلئـسم  نیا  روشک ،
ریاشع رگا  لاح ، نیا  اب  دنک ؛ لیمحت  درمتم  شیب  مک و  یمدرم  رب  ار  دوخ  ياه  تسایـس  هتـسناوت  هاش  نونک  ات  .تفرگ  دهاوخ  رارق 

شدهاش اجک  چیه  رد  ًالبق  هک  دوش  یم  هجاوم  یتفلاخم  اب  و  دش ، دهاوخ  دوبان  وا  هقلطم  تردـق  هناسفا  دـنوش ، دـحتم  هاش  ربارب  رد 
يرتشیب بتارم  هب  همطل  هتفای ، شهاک  اه  ییاقـشق  زیمآ  تیقفوم  تمواقم  لیلد  هب  هک  شراـبتعا ، تیثیح و  هجیتن  رد  هک  تسا ، هدوبن 

نیا مراد  هک  مه  الاح  نیمه  نیا ، دوجو  اب  .دید  دهاوخ 
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رب رتشیب  شرازگ  نیا  بلاطم  و  تسین ، لوصح  لباق  روشک  یعقاو  عاضوا  هرابرد  یقیقد  تاعالطا  هنوگچیه  مسیون ، یم  ار  شرازگ 
قیقد و يریوصت  میـسرت  هک  دراد  راضحتـسا  هجراخ  ترازو  .تسا  راوتـسا  قثوم  رابخا  قیاقح و  ساسا  رب  رتمک  تاـعیاش و  ساـسا 

تحـص مه  تاعیاش  نیا  زا  يا  هشوگ  رگا  یتح  نیا ، دوجو  اب  .تسا  راوشد  ردقچ  ناریا ، رد  هژیو  هب  عون ، نیا  زا  یثداوح  زا  یعقاو 
دنتـسه ییاهورین  نامه  ًاساسا  ناریا  رد  لاعف  نک  ناینب  ياهورین  هک  میمهفب  ات  تسین  زاین  يا  هداعلا  قوف  لیخت  هوق  هب  دـشاب ، هتـشاد 

رب ار  دنیاشوخان  یتاحالصا  شلاربیل  ياه  تسایس  اب  یهاشداپ  روشک ، ود  ره  رد  .دندرک  نوگنرـس  ار  ناتـسناغفا  يزکرم  تلود  هک 
، دندوب زیتس  رد  رگیدـکی  اب  ًالومعم  هک  دـنمتردق ، ریاشع  .تشادـن  ار  شـشریذپ  یگدامآ  هک  تسا  هدرک  لیمحت  لادوئف  ماظن  کی 

یگتسب هاش  یساملپید  هب  طقف  نیاربانب  .دنا  هدش  دحتم  نید » یب   » مکاح کی  هیلع  هتـشاذگ و  رانک  نکمم  دح  ات  ار  ناش  تافالتخا 
یلو .ریخ  ای  تسا  هحلسا  نتفرگ  تسد  هب  نآ  زا  جورخ  هار  اهنت  هک  دش  دهاوخ  لیدبت  یتسب  نب  هب  جنرغب  تیعضو  نیا  ایآ  هک  دراد 

ناـمه هباـشم  ار  شروـشک  ینوـنک  تیعـضو  دـبال  هتفرگ و  سرد  هللا  ناـما  تشونرـس  زا  هاـش  اـضر  هک  تسا  نیا  رت  يوـق  لاـمتحا 
ماگ يرایـشوه  طاـیتحا و  اـب  هاـش  هک  تسا  یقطنم  ًـالماک  نیارباـنب  .تخاـس  نوگنرـس  ار  هیاـسمه  هاـشداپ  هک  دـناد  یم  یتیعـضو 

نادرم و  دش ، دهاوخن  ارجا  ریاشع  هیلع  یتایلمع  چیه  داد ، دهاوخن  خر  یتخـس  دربن  چـیه  هک  منک  یم  ینیب  شیپ  .تشاد  دـهاوخرب 
ییاقـشق و دـحتم  یگنج  ياهورین  عمج  ًالامتحا  هکنیا  اب  .تفر  دـنهاوخن  هژر  نارهت  ناهفـصا و  لخاد  هب  هناحتاف  ریاـشع  يوجگنج 

يداژن ياه  تموصخ  نیا ، رب  هوالع  .دنتسه  یفاک  تامهم  یهدنامزاس و  دقاف  ریاشع  یلو  تسا ، یتلود  ياهورین  زا  رتشیب  يرایتخب 
یم وا  .دنک  يریگولج  نایشروش  داحتا  زا  لماوع  نیا  زا  هدافتسا  اب  دناوت  یم  کش  یب  هاش  .تسا  راد  هشیر  اهنآ  نیب  رد  یـصخش  و 
ياه هتـساوخ  رثکا  لوبق  اب  هک  دـنک  میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  تسایـس  ناـشقالیی ، لوط  رد  ریاـشع  نتـشاد  هاـگن  مارآ  يارب  دـناوت 

رد ار  ناتسمز  ات  دننک  یم  چوک  اههوک  فرط  نآ  هب  جیردت  هب  اه  يرایتخب  زییاپ  رد  .دراد  هاگن  زاب  ار  زاریـش  رهـشوب - هداج  ریاشع ،
زا هدافتـسا  اب  شترا  .دننک  یم  چوک  رهـشوب  تمـس  هب  بونج و  هب  اه  ییاقـشق  هک  یلاح  رد  دننارذگب ، رتشوش  کیدزن  ياه  تشد 

نیا زا  کی  ره  اب  دناوت  یم  دوخ  مکحم  عضاوم  هدامآ و  ياهورین 
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زارد و رود و  یلح  هار  تلود  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرایـسب  .اهنآ  يات  ود  ره  اب  نامزمه  ات  دـگنجب  رتهب  هناگادـج  تروص  هب  لـیا  ود 
ینبم منک  هراشا  يررکم  ياه  شرازگ  دوجو  هب  هرابود  دیاب  نینچمه  .درک  دهاوخ  ادـیپ  هلئـسم  نیا  اب  طابترا  رد  یعطقریغ  ًالامتحا 
.دـنک راچد  تیعـضو  نامه  هب  زین  ار  ناریا  دـشوک  یم  تسا ، هتخیـسگ  مه  زا  ناتـسناغفا  کی  ناهاوخ  هک  یـسیلگنا  نامه  هکنیا  رب 
نیمه مه  نارهت  یماـظنریغ  مدرم  کـیتاملپید و  ناگدـنیامن  زا  یمین  منک  یم  ناـمگ  دراد و  يا  هدـیقع  نینچ  ًاـحیولت  ناریا  شترا 

شروش کیرحت  يارب  يرادفده  تسایـس  ندنل  هک  مزاس  دعاقتم  ار  دوخ  مناوت  یمن  ًاصخـش  لاح ، نیا  اب  ...دنـشاب  هتـشاد  ار  هدیقع 
(1) .دشاب هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  رد 

مارآ ًالماک  درب  یم  رس  هب  قالیی  رد  کنیا  مه  هک  ییاقـشق  لیا  هک  تسا  هدش  شرازگ  : » دیازفا یم  نسمایلیو  يالوج 1929  رد 19 
سیئر .نایشروش  ربهر  ییاقـشق ، ناخ  یلع  ِرـسپ  هلمج  زا  دنا ، هدرک  ینابیـش  لارنژ  میلـست  ار  دوخ  ریاشع  ياسؤر  زا  نت  دنچ  .تسا 

هتشگزاب زاریش  هب  هدش و  دازآ  دوب  تبقارم  تحت  نارهت  رد  هک  هلودلا ) تلوص  ریاشعرادرس ،  ) ییاقشق ناخ  لیعامسا  ییاقـشق ، لیا 
یلصا ياه  شروش  هک  اجنآ  زا  اما  دنتسه ، نآ  لماع  هسمخ  بارعا  ًالامتحا  هک  دراد ، دوجو  نورزاک  رد  ییاه  یمارآان  زونه  .تسا 

.دننک تظفاحم  نآ  زا  زاب و  ار  زاریش  رهـشوب - هداج  دنناوتب  يدوز  هب  شترا  ياهورین  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا ، هدرک  شکورف 
ناتـسزوخ عاضوا  نامز  نیمه  رد   (2)« .تسین تلود  هیلع  اهنآ  كرتشم  تیلاعف  ای  يراـیتخب ، ییاقـشق و  لـیا  داـحتا  زا  يربخ  چـیه 

رد یـصوصخ  لاوما  زا  تظفاحم  يارب  يدـج  یمادـقا  رد  ناریا  تلود  ًارهاـظ  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » دوب لرتنک  تحت 
نهآ طخ  نارگراک  لوصحم ، تشادرب  نامز  نتفای  نایاپ  اب  .تسا  هدرک  بوکرـس  هقطنم  نیا  رد  ار  اه  کیوشلب  شروش  ناتـسزوخ 

هرمحم نادابآ و  رد  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  تاسیـسأت  زا  نینچمه  دنتـسه ؛ زین  شیازفا  لاح  رد  هکلب  دـنا ، هدـشن  مک  اهنت  هن 
هک تسین  تسد  رد  یحیرـص  دهاوش  كردم و  هنوگچیه  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ...تسا  هدـشن  تفایرد  یمارآان  رب  ینبم  یـشرازگ 

(3)« .دنا هتشاد  تلاخد  ناریا  بونج  ياه  یمارآان  رد  یعون  هب  اه  سور  دهدب  ناشن 

يالوج 1929. خروم 13  ، 891.00/1485 هرامش 880 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1

سالوج 1929. خروم 19 ، 891.00/1486 هرامش 889 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
يالوج 1929. خروم 13  ، 891.00B/23 هرامش 882 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 3
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اه يرایتخب  شروش 

یمارگلت رد  نسمایلیو  يالوج 1929  رد 16  .دنتشادرب  شروش  هب  رس  اه  يرایتخب  هک  دندوب  هدشن  بوکرس  ًالماک  اه  ییاقشق  زونه 
یلو دنا  هتشادرب  شروش  هب  رس  اه  يرایتخب  هک  دیوگ  یم  قثوم  عبنم  کی  .تسا  یکانرطخ  ثداوح  نتـسبآ  ناریا  عاضوا  : » داد ربخ 

تـسد زا  شاترومیت  هب  تبـسن  ار  دوخ  نانیمطا  ًالماک  تسا و  هدرـسفا )؟  ) هاش اـه ، شرازگ  قبط  .دـنا  هتـسویپن  اـه  ییاقـشق  هب  زونه 
، دـش هراشا  بش  تعاس 10  يـالوج ، خروم 16  هرامـش 36  مارگلت  رد  هک  روطناـمه  : » دـیازفا یم  يالوج 1929  رد 19   (1)« .هداد

نیا .دراد  تحص  دزادنیب  اپ  زا  یناور  ظاحل  زا  ار  وا  تسا  نکمم  هک  هاش  یحور  دب  تیعضو  هعیاش  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا 
یتح هک  تفگ  نم  هب  شاترومیت  فرـشا  ترـضح  هکنیا  ات  متـشادن  رواب  ار  نآ  یلو  تشگ ، یم  ناهد  هب  ناـهد  زور  دـنچ  شرازگ 
لیلد یب  ای  دنور و  یم  رد  هروک  زا  ای  تکلمم  عاضوا  لیلد  هب  ناشیا  اریز  دنک  تبحص  ترـضحیلعا  اب  یلاوتم  هقیقد  جنپ  دناوت  یمن 

هب نونکا  دناسر  یم  هاش  ضرع  هب  ًاصخش  شاترومیت  نیا  زا  شیپ  هک  تلود  روما  زا  يرایسب  .دوش  یم  ناشضراع  یگدرسفا  تلاح 
اهنت  (2) اقآ میرک  نیا  ًارهاظ  .دـسر  یم  ضرع  هب  وا  یلام  هدـنیامن  هاشنهاش و  یکدوک  نارود  تسود  رادرهـش و  اقآ ، میرک  هطـساو 

هاش هک  دننک  یم  نامگ  علطم  لفاحم  زا  يرایـسب  رد  نیا ، رب  هوالع  .دهدب  نیکـست  ار  ناریا  هاشداپ  ناور  دناوت  یم  هک  تسا  یـسک 
وا زا  فیلکتـالب  تیعـضو  نـیا  رد  هـک  دـنبقارم  رایــسب  یجراـخ  ياـهروشک  راـتخم  يارزو  ...درادـن  داـمتعا  شاـترومیت  هـب  رگید 

تیاکح يرایسب  دهاوش  دنتسه و  عاضوا  بقارم  لفاحم  زا  يرایسب  .دشاب  هتشادن  ار  شماجنا  ناوت  هک  دنهاوخن  يزیچ  شاترومیت ] ]
هک دنا  هتفگ  ًاررکم  .دنوشن  تسود  دـح  زا  شیب  دـشاب  لاوز  هب  ور  تسا  نکمم  هک  يا  هراتـس  اب  دـنبظاوم  اه  یلیخ  هک  دراد  نآ  زا 
زین هلودـلا  قوثو  مان  .دوش  یم  بوصنم  رابرد  ترازو  هب  یغورف  و  تفر ، دـهاوخ  اراـکنآ  هب  ناریا  ریبک  ریفـس  ماـقم  رد  شاـترومیت 

اجنیا رد  مناراـکمه  رثـکا  هک  روطنآ  مناوـت  یمن  هک  میوـگب  هناـقداص  .تسا  هدـش  حرطم  شاـترومیت  ییارجا  بصنم  يدـصت  يارب 
و دوب ، تردق  ثلثم  علض  کی  زوریف و  هدازهاش  قیفش  قیفر  شاترومیت  هتبلا  .منک  رواب  ار  اه  ناتساد  نیا  دنراد ، رواب  ًاحیولت 
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لثم یقفوـم  اـناوت و  درم  هک  یناـمز  اـت  یلو  .دـشاب  هدـش  مه  شاـترومیت  هب  وا  يداـمتعا  یب  ثعاـب  زوریف  زا  هاـش  یتیاـضران  دـیاش 
ینارحب عطقم  نیا  رد  ار  دوخ  راذگتمدخ  نیرتهب  دشاب ) هدشن  هناوید  رگا   ) هاش هک  مناد  یم  دیعب  ًاعقاو  تسا ، هدشن  ادـیپ  شاترومیت 

(1)« .دراذگب رانک 

رد ریاـشع  شروش  دروم  رد  يالوج 1929 ، خروم 13  هرامـش 880  شرازگ  همادا  رد  : » دسیون یم  يالوج 1929  رد 19  رگید  راب 
دیاش .تسا  هدـش  دـییأت  نونکا  يزکرم  تلود  هیلع  اه  يرایتخب  شروش  ربخ  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  ناریا ، بونج  زکرم و 

لاس 1907، رد  يرایتخب  ياتدوک  نامز  زا  .تسناد  اه  يراـیتخب  یتیاـضران  یلـصا  لـیلد  ار  يراـیتخب  لـیا  ياـسؤر  تامادـقا  ناوتب 
هدهع اهنآ  زا  يرایـسب  .تسا  هدش  یم  نیمات  لیا  زا  ناش  یلام  عبانم  هتـشاد و  يا  هدوسآ  هفرم و  یگدـنز  نارهت  رد  لیا  نیا  ياسؤر 

تیبوبحم زا  نامزمه  تفای و  شیازفا  جیردت  هب  دـنتفرگ  یم  لیا  زا  گرزب  ياسؤر  هک  یجارخ  جاب و  .دـنا  هدوب  یتلود  بصانم  راد 
نوناق .دندرک  یچیپرس  اهنآ  نامرف  زا  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  رت  کچوک  ياسؤر  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دش و  هتساک  ناش 

تیکلام دنـس  هک  اجنآ  زا  تسا ؛ هدروآ  مهارف  ار  لیا  ياپ  هدرخ  ناراد  نیمز  زا  يرایـسب  يروخلد  یتحاران و  تابجوم  كالما  تبث 
یعدـم لیا  گرزب  ياسؤر  ًاریخا  اما  .تسا  هدیـسر  ثرا  هب  رـسپ  هب  ردـپ  زا  نیمز  لیا  تنـس  ساـسا  رب  تسین ، جـیار  اـهنآ  ناـیم  رد 

، اه يرایتخب  یماظنریغ  رادنامرف  .دـنک  تبث  دوخ  مان  هب  ار  اهنآ  دـنا  هدرک  شالت  هدـش و  لیا  کچوک  ناراد  نیمز  كالما  تیکلام 
نتفرگ اب  و  دنک ، یم  بلط  اهنآ  زا  يدایز  لوپ  و  هدرک ، رامثتسا  هنامحریب  ار  دوخ  مدرم  تسا  گنج ، ریزو  دعسا ، رادرـس  ردارب  هک 

اب زین  يرایتخب  رت  کچوک  ياه  ناـخ  زا  یهورگ  .دـهد  یم  تیاـمح  تظفاـحم و  هدـعو  دـنک و  یم  قحاـن  ار  قح  هنامرـش  یب  لوپ 
تسا هدش  ببس  هلئسم  نیا  .دنروشب  دوخ  یثوروم  نابابرا  هیلع  دنتفرگ  میمصت  اه  ییاقشق  شروش  اب  تلود  یلوغـشملد  زا  هدافتـسا 

هب تسد  هورگ  ود  نیا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اه  شرازگ  .دنوش  ادج  دندنام  رادافو  دوخ  ياسؤر  هب  هک  یهورگ  زا  نایشروش  هک 
ظفح يارب  شتردـق  زا  ًاتعیبط  تسا ، لـیا  نیا  یلـصا  ياـسؤر  زا  یکی  گـنج  ریزو  هک  اـجنآ  زا  .دـنا  هدز  رگیدـکی  راتـشک  لـتق و 
.دـنا هدـش  مازعا  ناهفـصا  برغ  بونج و  هب  عاضوا  ندرک » مارآ   » يارب یماظن  يورین  رازه  ود  .درک  هدافتـسا  لیا  رد  دوخ  تیعقوم 

مهدزناش رد  ایناتیرب  راتخمریزو 
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هکنیا و  تفرگرد ، یتلود  ياهورین  ریاشع و  نایم  یتخـس  گنج  ناهفـصا  بونج  یلیاـم  هلـصاف 80  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  يـالوج 
لمع دب  رایسب  دنداد  یم  لیکشت  ار  یتلود  يورین  هک  یناوج  نازابرس  و  دندروآ ؛ هانپ  رهش  هب  نیحورجم  ههبج و  زا  يرارف  نازابرس 

، ناگمه بجعت  نایم  رد  اما  .تشگزاـب  نارهت  هب  تشادـن ، لوبق  ار  وا  شلیا  رگید  هک  دعـسا ، رادرـس  ناـمز  نیمه  رد  .دـندوب  هدرک 
ریاشع هب  هوشر  ناونع  هب  تمـس  نیا  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدرک  لابقتـسا  وا  زا  هتفریذـپ و  روضح  هب  ار  وا  ترـضحیلعا  هک  دـش  مـالعا 

وا تسا  هدش  جراخ  وا  تسد  زا  لیا  لرتنک  هک  الاح  تفر  یم  نامگ  دوب ، هدش  هداد  لیا  نیا  سیئر  ینعی  دعسا ، رادرس  هب  يرایتخب ،
(1)« .دنراذگب رانک  گنج  ترازو  زا  ار 

یم ربخ  يولهپ  یحور  تیعـضو  دوبهب  زا  دیـسر ، یم  هک  يدـب  ياـهربخ  مغریلع  يالوج 1929 ، خروم 25  شرازگ  رد  نسماـیلیو 
تیعـضو قثوم  رابخا  ساسا  رب  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  يالوج 1929 ، خروم 19  هرامـش 888  شرازگ  هب  فطع  : » دـهد

فرـشا ترـضح  هب  هاـش  يداـمتعا  یب  زا  هک  ار  یتاـعیاش  تمالـس  لاـح  هـب  وا  تشگزاـب  و  تـسا ، هتفاـی  دوـبهب  رایـسب  هاـش  یناور 
هب شا  یمگردرـس  یجیگ و  دـح  ات  هاش  ینارگن  ناریا ، لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  .تسا  هتخاس  رابتعا  یب  داد  یم  ربخ  شاـترومیت 

ار روشک  سیئر  ینارگن  تابجوم  هک  تسه  زیمآدـیدهت  ردـقنآ  عاـضوا  و  دـیآ ، یمن  یـشوخ  ربخ  چـیه  .تسین  بیجع  هجو  چـیه 
رد دنچ  ره  بلط ، گنج  ياه  ییاقشق  .تسا  مارآان  یکانرطخروط  هب  ناریا  برغ  بونج و  ریاشع  تیعضو  هکنیا  لوا  .دروآ  مهارف 

بارعا .دنتـسه  حلـسم  اه  يرایتخب  .دـنا  هدـشن  حالـس  علخ  ای  هدروخن و  تسکـش  هجوچیه  هب  دنـسر ، یم  رظن  هب  مارآ  رـضاح  لاح 
زا نت  ود  يرادرب و  هشقن  هورگ  کی  هب  ریخا  هلمح  .دنتـسه  دوخ  ورملق  عزانمالب  کلام  زونه  و  دـندشن ، عیطم  ًـالماک  زگره  هسمخ 

اهدرک یقرـش و  بونج  رد  چولب  ریاشع  هک  تسا  هدش  شرازگ  هکنیا  رتدـب  .دراد  تیاکح  ناتـسرل  رد  یمارآان  زا  تلود  ناسدـنهم 
زا هریاد  مین  کـی  رد  اـه  شروش  هک  دـهد  یم  ناـشن  هشقن  هب  هاـتوک  یهاـگن  .دـنا  هتـشادرب  شروش  هب  رـس  غـالبجواس  یکیدزن  رد 

فلتخم طاقن  رد  یعیبط  يایالب  لوزن  رابخا  هک  دوبن  یفاک  ریاشع  شروش  ییوگ  .تسا  هدـش  هدیـشک  هیکرت  ياهزرم  ات  ناتـسچولب 
اه خلم  هلمح  هدرک ، دراو  ناسارخ  هب  يرتشیب  تاراسخ  رگید  هلزلز  کی  .تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  روشک 
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واـگ و سأر  نارازه  ندـش  فـلت  و  رفن ، گرم 200  هب  رجنم  زیربـت  رد  لیـس  و  هدرب ، نـیب  زا  ار  مدـنگ  لوـصحم  زا  یهوـبنا  مـجح 
هدـش مولعم  .تسا  هدـنامن  هیلام  ترازو  يارب  يا  هیحور  رگید  هکنیا  همه  زا  رتدـب  .تسا و  هدـش  رهـش  زا  یمین  یناریو  دنفـسوگ و 

رد .دوش  هجاوم  نان  دوبمک  اب  ناتسمز  لصف  رد  روشک  دیاش  نیاربانب  دراد ، دوبمک  مدنگ  راورخ  قازرا 25000  هرادا  رابنا  هک  تسا 
نیاربانب رالد ،) ره  يازا  هب  نارق   41/11 زورما : خرن   ) تسا شهاک  هب  ور  تعرـس  هب  زین  زرا  يربارب  خرن  هک  منک  هفاضا  دیاب  تیاهن 

یم شوشم  ار  هاش  اضر  نوچ  یمدآ  نهذ  ًاملـسم  تالکـشم  نیا  نتخیر  مه  يور  ...دروخ  یم  همطل  مدرم  رابتعا  داـمتعا و  هب  دراد 
رد .ار  شریزو  نیرتدمتعم  یتح  دنک ، دیدهت  ار  شنایفارطا  دورب و  رد  هروک  زا  ناهگان  دـیاب  ارچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ًالماک  .دزاس 

هاـشداپ شوگ  هب  وا  ار  دـب  ياـهربخ  دوب  روـبجم  ًاررکم  شماـقم  رطاـخ  هب  اریز  درک ، يدردـمه  مه  شاـترومیت  اـب  دـیاب  لاـح  نیع 
(1)« .دناسرب

يالوج 1929 خروم 31  شرازگ  رد  نترتا  .تشاد  اضر  یحور  تیعضو  دوبهب  رد  ییازـس  هب  ریثأت  ندنل  زا  شخب  نانیمطا  ياهربخ 
اب یمسرریغ  ییوگتفگ  رد  نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  نئوژ 1929  خروم 14  هرامـش 862  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا  : » دسیون یم 
رب ینبم  کیدزن  رواخ  لئاسم  هب  دنمقالع  ياه  تیصخش  یخرب  جیار  رواب  هب  هجوت  اب  هک  مدش  رادربخ  علطم ، رایسب  يارزو  زا  یکی 

نیمه رد  ماوـع  سلجم  رد  يـالوج  خـیرات 25  رد  تسا  رارق  تسا ، هدرک  تلاـخد  ناریا  یلخاد  لـئاسم  رد  اـیناتیرب ]  ] تلود هـکنیا 
لجنآ ياقآ  : » منک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  خساپ  لاؤس و  طابترا ، نیا  رد  .داد  دـهاوخ  خـساپ  زین  تلود  دوش و  لاؤس  تلود  زا  طابترا 

هب یتاحیـضوت  ناریا  بونج  عاـضوا  دروم  رد  دـنناوت  یم  ناـشیا  اـیآ  هک  دیـسرپ  هجراـخ  روـما  ریزو  زا  یـصوصخ ) یتشادداـی  رد  )
ریاشع شروش  رب  ینبم  يرابخا  ایناتیرب ] هاشداپ   ] ترـضحیلعا تلود  نوتلاد :) ياقآ   ) هجراخ روما  ریزو  نواـعم  دـننک ؟ هئارا  سلجم 

هب ایناتیرب  لماوع  کیرحت  هب  اه  شروش  نیا  هک  نومضم  نیا  هب  میا  هدینـش  یتاعیاش  نینچمه  .تسا  هدرک  تفایرد  ناریا  بونج  رد 
هدوب و ساسا  هیاـپ و  یب  ًـالماک  تاـعیاش  نیا  هک  منک  مـالعا  اـت  ما  هتفاـی  تصرف  هک  ملاحـشوخ  طاـبترا  نیا  رد  و  تسا ؛ هداـتفا  هار 

هلخادم مدع  تسایس  هب  نانچمه  ایناتیرب ] هاشداپ   ] ترضحیلعا تلود  و  دنرادن ، تحص 
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اهراب هتـشذگ  لاس  دـنچ  لوط  رد  هک  ناریا ، تلود  هک  دراد  نانیمطا  هجراخ  روما  ریزو  .تسا  دـنبیاپ  ًادـیدش  ناریا  یلخاد  روما  رد 
يور رب  دـناوت  یم  یـشروش  ریاـشع  اـب  یلعف  تالکـشم  لـباقم  رد  هک  تسا  هجوتم  هدوـب ، ریبـک  ياـیناتیرب  هناتـسود  عـضاوم  دـهاش 
کی تیمکاح  تحت  مارآ  دنمتداعـس و  یناریا  يوزرآ  طقف  هک  یتلود  دـنک ؛ باسح  ایناتیرب ] هاشداپ   ] ترـضحیلعا تلود  یهارمه 

،(1) دعاـسم ناـخ  سناوآ  هـک  داد  ربـخ  زورما  ناریا  ترافـس  : » دـسیون یم  ناـیاپ  رد  نـترتا  .دراد »» ار  لقتـسم  دـنمتردق و  تـلود 
تسا هدش  وا  نیشناج  هک  ناسارخ  قباس  رادناتسا  هداز ، یقت  ياقآ  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  هداد و  افعتسا  ندنل ، رد  ناریا  راتخمریزو 

، يرهمجرذوب میرک  و  دش ، ناسارخ  رد  هداز  یقت  نیشناج  هماع ، دئاوف  ریزو  مج ، دومحم   (2)« .دوش ندنل  دراو  هدنیآ  زور  دنچ  رد 
دوجو اب  : » دسیون یم  ناسارخ  يرادناتـسا  هب  مج  ددجم  باصتنا  هرابرد  نسمایلیو  .دش  مج  نیـشناج  هاش » یکدوک  نارود  تسود  »

هب کیدزن  تسا ؛ هداتفا  هار  هب  یکچوک  شروش  هیسور ، زرم  هب  کیدزن  ناسارخ ، لامش  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  قثوم  عبنم  کی  نیا ،
نیا زا  شیپ  مج  هک  اجنآ  زا  دور  یم  نامگ  نیاربانب  .دنا  هتشادرب  شروش  هب  رـس  يزکرم  تلود  هیلع  نمکرت  ریاشع  زا  نت  دصتـشه 

هب وا  مازعا  دـنک و  بوکرـس  ار  تکرح  نیا  ات  هدـش  مازعا  هقطنم  نیا  هب  ًاعیرـس  دراد  ییانـشآ  عاـضوا  اـب  هدوب و  ناـسارخ  رادناتـسا 
(3)« .درادن هماع  دئاوف  ترازو  رد  ییاوسر  اب  یطابترا  چیه  ناسارخ 

ییاقـشق و ریاـشع  شروش  دروم  رد  ریخا  راـبخا  اـه و  شرازگ  هب  فطع  : » دـسیون یم  تسوگآ 1929  خروـم 7  شرازگ  رد  نیرف 
هدرک و بوکرـس  ار  اهنآ  يود  ره  هک  تسا  هدرک  مالعا  ناریا  تلود  هک  دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  يراـیتخب ،

هنامرحم تاعالطا  .تسا  هدش  رارقرب  ًاددـجم  تسوگآ 1929  خیرات 3  زا  نارهت  ناهفصا - زاریـش - رهـشوب - هداج  رد  رورم  روبع و 
یلو هداد ، جرخ  هب  ینیبشوخ  دـح  زا  شیب  اه  یمارآان  بوکرـس  ندـناوخ  یمئاد  لـماک و  رد  تلود  دـیاش  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح 

رد 9 نسمایلیو   (4)« .دنک یم  دییات  تسا  هدیسر  نایاپ  هب  اه  یمارآان  ًاتلاجع  هک  ثیح  نیا  زا  ار  تلود  هینایب 

.نارهت رد  دلوتم 1241  یناریا  ینمرا  لاجر  زا  هنطلسلادعاسم  نایسام  سناوآ  - 1
يالوج 1929. خروم 31  ، 891.00/1481 هرامش 113 ، نترتا ، شرازگ  - 2

ربماتپس 1929. خروم 6  ، 891.77/306 هرامش 926 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 3
تسوگآ 1929. خروم 7  ، 891.00/1490 هرامش 79 ، نیرف ، شرازگ  - 4
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نـشور فاص و  يدایز  دودح  ات  ریخا  هتفه  ود  رد  ناریا  یـسایس  وج  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دـسیون یم  تسوگآ 1929 
هدش بوکرـس  یـشخب  تیاضر  روط  هب  ًارهاظ  دوب ، هدش  هتخادرپ  نآ  هب  یلبق  ياه  شرازگ  رد  هک  اه ، ییاقـشق  شروش  .تسا  هدوب 

خروم هرامـش 36 ، مارگلت  رد  هک  اه  يرایتخب  شروش  ...تسا  هدوب  ینابیـش  ناخ  هللا  بیبح  لارنژ  تسارف  ناوت و  نوهرم  ًاتدمع  هک 
هدـش یتلود  ياهورین  اب  ریاشع  نیا  دـیدش  يریگرد  هب  رجنم  دوب ، هدـش  هراشا  نآ  هب  يدـعب  ياـه  شرازگ  رد  يالوج 1929 و   16
عبنم کـی  و  دـننک ، یم  دـییأت  ار  اـهنآ  زین  رگید  عباـنم  هک  دـنا  هداد  ربخ  یتـلود  ياـهورین  یعطق  يزوریپ  ود  زا  اـه  هماـنزور  .تسا 

اه يرایتخب  نیمزرـس  بلق  هب  یتلود  ياهورین  .تسا  هداد  شترا  ياهورین  تسد  هب  رتمهم  يزوریپ  کی  زا  ربخ  زین  قثوم  هناـمرحم و 
ياهورین فیرح  ًالـصا  اـه  يراـیتخب  ًارهاـظ  .دـنا  هدرک  حـتف  ار  درکهد  هلمج  زا  اـهنآ  عضاوم  زا  یخرب  هدرک و  ذوفن  لاـحمراهچ ) )

هدش هتشک  اهنآ  زا  نت  يریگرد 400  نیرت  هزات  رد  هک  دنیوگ  یم  و  دنا ، هدـش  لمحتم  یهجوت  لباق  رایـسب  تافلت  دنتـسین و  شترا 
ًالماک ار  اهنآ  زونه  دنتـسه و  يرایتخب  نایـشروش  اب  هزرابم  لاح  رد  یتلود  ياهورین  زا  يدایز  دادـعت  زونه  هکنیا  اـب  نیارباـنب ، .دـنا 

اب .دراد  رایتخا  رد  ًالماک  ار  عاضوا  هاش  هدـش و  عفد  اه  يرایتخب  هلمح  رطخ  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  اـما  دـنا ، هدرکن  بوکرس 
ناربهر هک  تسین  يدیدرت  .دوب  يدج  رایسب  اه  يرایتخب  اه و  ییاقشق  ندش  دحتم  رطخ  هک  دنام  یمن  یقاب  یکش  هتـشذگ ، هب  هاگن 
یشروش فیاوط  نایم  یگنهامه  دوبن  لومعم ، قبط  یلو  .دندوب  هداد  لباقتم  تیامح  لوق  هدیسر و  مهافت  هب  رگیدکی  اب  لیا  ود  نیا 

هفیاط زا  تیامح  رد  اه  ییاقـشق  هک  روطنامه  .دوش  ور  هب  ور  اهنآ  زا  کی  ره  اب  هناگادـج  روط  هب  هک  داد  هزاجا  تلود  هب  فلتخم ،
.تفر لیلحت  اه  ییاقـشق  ناوت  ات  دنتـسشن  رظتنم  ردقنآ  مه  اه  يرایتخب  دـندرک ، للعت  دـندوب ) ارجام  یلـصا  رگزاغآ  هک   ) ولاخ یک 

یک هفیاط  دروم  رد  .تشاد » هارمه  هب  يدج  یبقاوع  هک  دتفیب  ریاشع  تسد  هب  ناهفصا  زاریش و  هک  دوبن  دیعب  دش ، یمن  روطنیا  رگا 
یضارا طسو  رد  ناشیاه  نیمز  .دنناد  یم  ییاقشق  لیا  زا  ار  اهنآ  ًالومعم  یلو  دنتسه  لقتسم  يا  هفیاط  ولاخ  یک  : » میناوخ یم  ولاخ 

(1)« .تسا لیلد  نیمه  هب  مه  ناش  کیژتارتسا  تیمها  و  دریگ ، یم  رارق  اه  يرایتخب  اه و  ییاقشق  رت  عیسو 

تسوگآ 1929. خروم 9  ، 891.00/1491 هرامش 906 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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: دنک یم  هرباخم  يدیدج  رابخا  نسمایلیو  ربماتپس 1929 ، خروم 21  یشرازگ  رد 

یقالیی هاگتماقا  رد  اه  ییاقـشق  .تسا  هدوب  ناتـسرل  رد  وا  راطقمه  تیقفوم  زا  رتشیب  رایـسب  سراف  رد  ینابیـش  لارنژ  تیقفوم  ًارهاـظ 
چوک رد  هک  یتدم  لوط  رد  .دننک  تکرح  بونج  تمـس  هب  دنروبجم  دوش ، عورـش  ناتـسمز  يامرـس  یتقو  دـنرب و  یم  رـس  هب  ناش 

هک دشاب  تحار  شلایخ  دـناوت  یم  زین  لومعم  ياه  طایتحا  اب  یتح  تلود  .دـبای  یم  شهاک  لقادـح  هب  اهنآ  شروش  رطخ  دنتـسه ،
سراف ناتسا  باراد  رهش  رد  اهولراهب  هفیاط  تسکش  شرازگ  ربماتپـس  رد 13  اه  همانزور  .داد  دهاوخن  خر  هقطنم  نیا  رد  یـشروش 

هب دـننک و  یم  لمع  يرایتخب  ییاقـشق و  رتدـنمتردق  لیا  ود  نایم  یلئاح  نوچمه  اـه  يا  هیولیگهک  اـهولراهب و  .دـنتخاس  رـشتنم  ار 
زا مه  اهولراهب  و  دنتخادنا ، هار  هب  ار  لیروآ  هام  شروش  هک  دندوب  هیولیگهک  یلاها  نیمه  .دنراد  یمهم  رایسب  تیعقوم  لیلد  نیمه 

فیاوط رب  هبلغ  تسا : هتفرگ  شیپ  رد  هنالقاع  یتسایـس  ینابیـش  .دـندش  تسدـمه  اـهنآ  اـب  دـندرک و  تیاـمح  اـهنآ  زا  ادـتبا  ناـمه 
یتلود ياهورین  عضاوم  نتخاس  مکحتسم  و  دنتسه ؛ مارآ  رتگرزب  یلصا و  فیاوط  هک  ینامز  تدم  رد  اهنآ  حالـس  علخ  رتکچوک و 

لاس 1930، راهب  رد  تردق  یعقاو  نومزآ  .دـنا  هدرک  چوک  هقطنم  نیا  زا  اهنآ  هک  یتدـم  رد  اه  ییاقـشق  یقالـشق  هاگتماقا  بلق  رد 
رد هاش  دـش ، هداد  ربخ  هرامـش 889  شرازگ  رد  هک  روطنامه  .دوب  دـهاوخ  دوش ، یم  زاغآ  لامـش  تمـس  هب  اـهنآ  چوک  هک  یناـمز 
وا يرابجا  تبیغ  تدـم  رد  هک  تشگزاب ، دوخ  لیا  هب  وا  و  درک ، دازآ  ار  هلودـلا ) تلوص   ) ییاقـشق ناخ  لیعامـسا  يـالوج  لـیاوا 

چیه هب  دوب  هدرک  افیا  اه  شروش  لوط  رد  تلوص  هک  یـشقن  زا  لیا  مدرم  اما  .دـش  یم  يربهر  ییاقـشق  ناـخ  یلع  شردارب  طـسوت 
تسا هدیرخ  ار  رفن  ود  نیا  هاش  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  .دنسانش  یمن  دوخ  گرزب  سیئر  ار  ناخ  یلع  زین  و  دندوبن ؛ یـضار  هجو 
راکتبا ینابیـش  .دـنراد  تموصخ  رگیدـکی  اب  مه  ردارب  ود  نیا ، رب  هوـالع  .دریذـپ  یمن  ار  يزیچ  نینچ  اـهنآ  یبلط  لالقتـسا  حور  و 

دیدج و سیئر  نیا  .تسا  هدرک  ییاقشق  ناخلیا  شردپ  ياجب  ار  هلودلا ، تلوص  مود  رسپ  ناخ ، روصنم  کلم  هداد و  جرخ  هب  لمع 
تسا هدرک  شالت  ینابیش  .دننک  تعاطا  وا  زا  هک  تسین  مولعم  زونه  لیا و  مدرم  ات  تسا  تلود  نویدم  رتشیب  ار  دوخ  تسایر  ناوج 

رتهب حلص ، تبهوم  هک  دنزاس  دعاقتم  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  هک  تسا  دیما  .دنک  داجیا  رت  هار  هبرس  فیاوط  ناکسا  يارب  يزکارم 
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هقطنم رد  عرز  تشک و  يرایبآ و  ياه  هژورپ  ثادحا  روظنم  هب  ناموت  غلبم 20000  هب  يا  هجدوب  ًاریخا  .تسا  تلود  اب  تموصخ  زا 
اب هک  دـنا  هتفای  روتـسد  اپورا  رد  یتشک  تشه  .تسا  بیوصت  تسد  رد  زین  يرتشیب  هوجو  و  تسا ، هدیـسر  بیوصت  هب  اـه  ییاقـشق 

هحلسا قاچاق  یتقو  .دشاب  اه  ییاقـشق  نتخاس  مارآ  رد  يریگمـشچ  کمک  دناوت  یم  هک  دننک ، هلباقم  سراف  جیلخ  قیرط  زا  قاچاق 
تلود تراظن  ندش  رتدیدش  .دننک  هلباقم  تلود  ياه  تساوخ  اب  دنهاوخب  هک  دنوش  یمن  زهجم  ردقنآ  مه  ریاشع  دوش ، رت  لکـشم 
هکنیا رگم  .دنک  یم  بلس  اهنآ  زا  ار  حالس  دیرخ  ییاناوت  مورحم و  شدمآرد  یلصا  عبنم  زا  ار  ییاقشق  لیا  زین  كایرت  تارداص  رب 

رد زین  اه  يرایتخب  .تسا  هتسکش  اه  ییاقـشق  تمواقم  رمک  هک  تفگ  ناوت  یم  ِالا  دتفیب و  قافتا  هتفای  نامزاس  یناهگان و  یـشروش 
ناگداپ .تشگزاب  هقطنم  هب  تعرـس  هب  شمارآ  و  دندرک ، هبلغ  اهنآ  رب  یتحار  هب  یتلود  ياهورین  .دـنا  هدـش  بوکرـس  رـضاح  لاح 
تمسق رد  دراد ، فارـشا  زاریـش  هداج  رب  هک  لاحمراهچ  رد  هژیو  هب  تسا ؛ هدش  سیـسأت  هقطنم  کیژتارتسا  قطانم  رد  یگرزب  ياه 
فیاوط ریاس  تیعـضو  دروم  رد  یـشرازگ  چـیه  ًاریخا  .اهیا  هیولیگهک  رارقتـسا  لحم  یلامـش  شخب  اه و  يراـیتخب  هاـگتماقا  یقرش 

هدش ینابیش  لارنژ  میلست  اهیا ، هیولیگهک  یلـصا  هفیاط  اه ، يدمحاریوب  هک  دوش  یم  هتفگ  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  سراف  ناتـسا 
(1) .دنتسه مارآ  تسم  شیم  ینشل و  فیاوط  هسمخ ، بارعا  ینسمم ، ریاشع  و  دنا ؛

: درک ندید  روشک  بونج  زا  هاش  اضر  هیوناژ 1930  رد 

یم ندید  تسا ، هدوب  ریاشع  اب  ریخا  ياه  يریگرد  هنحص  هک  زین ، سراف  ناتـسا  یلـصا  ياه  ناگداپ  زا  دوخ  رفـس  رد  ترـضحیلعا 
بلج ار  ییاقـشق  لیا  ياسؤر  يرادافو  تسرد  شـشخب  لذـب و  لاح  نیع  رد  یفاک و  لمع  تدـش  اب  دـناوت  یم  هاش  ًالامتحا  .دـنک 

(2) .تسا هتخاس  راومه  ار  يا  هحلاصم  نینچ  هب  ندیسر  ریسم  يا  هتسیاش  روط  هب  ینابیش  ناخ  هللا  بیبح  لارنژ  .دنک 

ناریا بونج  رد  اه  یمارآان  همادا 

ربماتپس 1929. خروم 21  ، 891.00/1493 هرامش 941 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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زا سپ  ناملآ  راتخمریزو  : » دهد یم  ربخ  ناریا  بونج  رد  ریاشع  یمارآان  همادا  زا  دوخ  لیروآ 1930  خروم 18  شرازگ  رد  تراه 
هک دـندوب  هتفگ  وا  هب  .دنتـسین  مارآ  هقطنم  نیا  ریاشع  لومعم  قبط  هک  داد  ربخ  نم  هب  ناریا  بونج  هب  ینـالوط  يرفـس  زا  تشگزاـب 
(، ریاشع رادرـس   ) هلودـلا تلوص  هک  دـنیوگ  یم  .دـنرب  یم  رـس  هب  هقطنم  نیا  رد  یکیژلب  ياه  گـنفت  هب  حلـسم  ییاقـشق   100000
رـس هب  نارهت  رد  هک  هلودـلا ، تلوص  رـسپ  .دوش  یم  یهارمه  شناراکراوس  نیرتهب  زا  نت  طسوت 1000  هراومه  ییاقـشق  لیا  سیئر 

هتـسباو .تسا  ناگورگ  اجنیا  رد  شردـپ  راتفر  نسح  نیمـضت  يارب  ًـالامتحا  دـنک ، یم  اـفیا  ار  هاـش  رواـشم  شقن  ًاررکم  درب و  یم 
ياسؤر زا  یکی  شیپ  هتفه  ود  فارگلت ، تکرش  تاماقم  زا  یکی  ياه  هتفگ  ساسا  رب  هک  داد  ربخ  هناخترافس  نیا  هب  ایناتیرب  یماظن 

یم روبع  ناهفصا  زاریش - هداج  زا  هدوبن و  اهنآ  هارمه  يرسفا  ًارهاظ  هک  ار ، حلسم  نازابرـس  زا  هرفن  یـس  هورگ  کی  یلحم  فیاوط 
هرـصاحم و ار  اهنآ  یتایلیا   200 دنتفر ياچ  فرـص  يارب  دنتفریذپ و  وا  توعد  نازابرـس  یتقو  .درک  توعد  ياچ  فرـص  هب  دندرک 

تاعوبطم رد  ارجام  نیا  هتبلا  .دندش  یمخز  رفن  تفه  هتـشک و  رفن  کی  دـندرک ، تمواقم  هک  یناسک  نایم  زا  .دـندرک  حالـس  علخ 
یم عالطا  هب  ًامارتحا  : » دنک یم  شرازگ  ار  سراف  ناتـسا  رد  دیدج  ياه  یمارآان  تراه  تسوگآ 1930  رد 25   (1)« .دشن شرازگ 

هب ایناتیرب ، یماظن  هتـسباو  داد ، لنلک  زا  ار  ناریا  بونج  رد  ریاشع  یمارآاـن  دروم  رد  دوخ  تاـعالطا  رتشیب  ترافـس  نیا  هک  دـناسر 
شروش هب  رـس  سراف  رد  نونکا  مه  هک  يا  هفیاـط  اـهنت  .تسا  رارق  نیا  زا  یلعف  عاـضوا  وا  ياـه  هتفگ  قبط  هک  تسا ، هدروآ  تسد 

لارنژ یهدـنامرف  هب  يراـیتخب  ییاقـشق و 1000   2000 یناریا ، زابرـس  زا 8000  شیب  .دنتــسه  يدـمحاریوب   3000 تسا ، هتـشادرب 
، تسا هدرکن  زورب  اهُرل  ای  اه  يرایتخب  اه ، ییاقشق  نایم  رد  يرگید  یمارآان  هنوگچیه  ًارهاظ  .دنا  هتـساخرب  اهنآ  اب  هلباقم  هب  ینابیش 

دراوان ياهورین  هلیسو  هب  ریاشع  اب  هلباقم  هچرگ  تسا ، هجاوم  يدج  یلکشم  اب  تلود  هک  تفگ  ناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد  نیاربانب 
نآ رد  هک  تسا  هتفرگرد  گرزب  ًاتبـسن  يریگرد  کـی  لقادـح  تدـم ، نیا  رد  .تسا  هنیزهرپ  راوـشد و  رایـسب  عاجـش  نادـنچ  هن  و 

هک داد ، خر  يالوج  رد 14  يریگرد  نیا  .دنا  هدروخ  تسکش  یتلود  ياهورین 
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دـنک 3000 یم  شالت  تلود  رـضاح  لاـح  رد  ...دـندش  حورجم  رگید  رفن  هتـشک و 80  یتلود  ياـهورین  زا  رفن  دادـعت 80  نآ  یط 
تساوخرد ایناتیرب  تاماقم  زا  ناریا  تلود  .دنک  هرصاحم  دنتـسه ، رقتـسم  ناهبهب  قرـش  رد  هیولیگهک  هقطنم  رد  هک  ار  يدمحاریوب 

تامهم نیا  کش  نودب  .دراذـگب  ناریا  شترا  رایتخا  رد  ییارحـص  ياه  پوت  يارب  يدـنوپ   10 هلولگ راطق  هک 3000  تـسا  هدرک 
لیلد نامه  ًارهاظ  مه  ریخا  ياه  یمارآان  لیلد  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  بونج  ههبج  روطنیمه  اهدرُک و  اـب  هلباـقم  يارب 
.اهنآ رب  یلم  سابل  لیمحت  نینچمه  ریاشع و  حالس  علخ  يریگ و  يزابرس  تایلام ، نتفرگ  يارب  تلود  شالت  ینعی  تسا ، یگشیمه 

تکرـش نیا  دش ؛ رهـشوب  یهار  هدزباتـش  زورید  ناریا ، سیلگنا و  تفن  تکرـش  میقم  ریدم  سکج ، لا  .یت  ياقآ  طابترا ، نیمه  رد 
ساـسا رب  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـندناوخ و  ارف  هجراـخ  ترازو  هب  شیپ  زور  دـنچ  ار  وا  .دراد  يراـفح  پمک  دـنچ  رهـشوب  یکیدزن  رد 

ساسا و یب  ار  ماهتا  نیا  خساپ  رد  سکج  ياقآ  .دننک  یم  یلام  کمک  اه  يدمحاریوب  هب  تکرـش  نادنمراک  زا  یخرب  اه  شرازگ 
پمک هب  اه  يدـمحاریوب  هکنیا  تسا ؛ شمارآ  حلـص و  ناهاوخ  يزیچ  ره  زا  شیب  وا  تکرـش  هک  درک  هفاـضا  و  دـناوخ ؛ لوقعماـن 

باختنا هب  ار  يدرف  هک  تساوخ  ناریا  تلود  زا  يو  .دراد  تراسخ  ياعدا  دـنوپ  تباب 6000  نیا  زا  وا  هدرک و  هلمح  تکرـش  ياه 
ار یـسک   » ناریا تلود  هک  درک  مالعا  وا  هب  خـساپ  رد  هجراخ  ریزو  .دـننک  یـسررب  ار  هلئـسم  ات  دـنک  مازعا  هقطنم  هب  وا  هارمه  دوخ 

ایوج بونج  هب  ار  وا  رفس  تلع  ترافس  یتقو  .دهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  اهنت  هک  تفگ  سکج  ياقآ  اذل  دنتسرفب ،» وا  اب  هک  درادن 
يدایز ار  دوخ  ناهد   » شنادنمراک زا  یخرب  هک  دراد  میب  اریز  دور  یم  رفس  نیا  هب  صحفت  قیقحت و  ماجنا  روظنم  هب  هک  تفگ  دش ،

نیا ربخ  دـنا و  هتفرگ  داـقتنا  داـب  هب  ار  روشک  بونج  ریاـشع  اـب  هلباـقم  يارب  تلود  شور  روکذـم  دارفا  ًـالامتحا  .دنـشاب » هدرک  زاـب 
(1)« .تسا هدیسر  یناریا  تاماقم  شوگ  هب  تاداقتنا 

شروش هرابرد  تسوگآ 1930 ، خروم 25  شرازگ  هب  فطع  : » دوش یم  يریگیپ  ربماتپس 1930  خروم 19  شرازگ  رد  ناتساد  نیا 
ًارهاظ تسا  هدروآ  تسد  هب  هناخترافـس  نیا  هک  یتاعالطا  ساسا  رب  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  سراـف ، رد  اـه  يدـمحاریوب 

زور دنچ  نیمه  ات  اه ، همانزور  شرازگ  تاعیاش و  زا  يادج  .تسا  هتفای  همتاخ  اه  يریگرد 
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هداد رادشه  دنتـسه ، يرافح  يارب  یبونج  قطانم  یـسررب  لاح  رد  هک  ناریا  سیلگنا و  تفن  تکرـش  یفاشتکا  ياه  پمک  هب  شیپ 
هب ربماتپس  رد 13  .دنا  هدش  ریگرد  هقطنم  نیا  رد  اه  يدـمحاریوب  شترا و  ياهورین  اریز  دـنوشن ، هیولیگهک  هقطنم  دراو  هک  دـندوب 

تـساوخرد هب  نیا ، رب  هوالع  .دـهد  همادا  دـهاوخ  یم  هک  يا  هقطنم  ره  رد  ار  دوخ  تایلمع  دـناوت  یم  هک  دـش  مـالعا  تکرـش  نیا 
رادرـس اه ، همانزور  رابخا  ربانب  .دندش  جراخ  هقطنم  زا  تکرـش  نیا  ياه  نویماک  اب  یناریا  ياهورین  زا  يدایز  دادعت  ینابیـش ، لارنژ 

رد هک  هداد  لوق  اه  يدمحاریوب  هب  شترا  هک  تسا  هدمآ  اه  شرازگ  رد  .تشگ  دهاوخ  زاب  نارهت  هب  يدوز  هب  گنج  ریزو  دعـسا ،
مادـقا نیا  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  یـصخشم  يرمتـسم  اـهنآ  يارب  هدروآ و  نارهت  هب  ار  اـهنآ  ياـسؤر  زا  نت  هس  و  دوب ، دـنهاوخ  ناـما 

چیه هک  دـیوگ  یم  ایناتیرب  ترافـس  اریز  هفیاط ، نیا  ياسؤر  میلـست  هناشن  اـت  تسا  شدوخ  يوربآ  ظـفح  يارب  رتشیب  ًارهاـظ  تلود 
یب ًالمع  هک  تسا  يدـمحاریوب  گرزب  يالم  کی  اهنآ  زا  یکی  .دنتـشادن  روکذـم  ياه  شروش  رد  یمهم  شقن  دارفا  نیا  زا  کـی 

تیمها مک  کچوک و  ًاتبـسن  ياسؤر  زا  ناشرگید  یکی  .دش  هرکاذم  دراو  یتلود ، ياهورین  هدـنامرف  ینابیـش ، لارنژ  اب  دوب و  فرط 
، شروش نیا  هجیتن  اب  طابترا  رد  .دراد  قلعت  اهنآ  هیاسمه  هفیاط  هب  تسین و  يدمحاریوب  ًالصا  مه  رفن  نیموس  تساه و  يدمحاریوب 
دودـح 500 هدـمآ  تسد  هب  ایناتیرب ، یماظن  هتـسباو  داد ، لنلک  زا  هک  یتاعالطا  هب  انب  تسا ، هدرک  مالعا  هتفای  همتاخ  ارنآ  تلود  هک 

دراو اهنآ  هب  ینیگنس  تافلت  ًارهاظ  یلو  تسین ، مولعم  ریاشع  تافلت  دادعت  .دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  شترا  رـسفا  زابرس و 30 
يرایتخب نایم  رد  یتلود  گـنفت  هضبق  عیزوت 1000  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ناهفـصا  رد  ایناتیرب  يرگلوسنکرـس  لیفک  .تسا  هدش 

رادرـس هک  اه  يرایتخب  زا  يدادعت  شرازگ ، نیا  ربانب  .دوب  اه  يدمحاریوب  اب  هزرابم  يارب  ریاشع  نیا  یـسیون  مان  رد  یمهم  لماع  اه 
دنتفر و اه  يدمحاریوب  اب  گنج  هب  شترا  ياهورین  رانک  رد  اه ، ییاقشق  زا  يدایز  دادعت  و  درک ، یم  يربهر  ار  اهنآ  ًاصخـش  دعـسا 

هتخادنا هار  هب  تلود  هیلع  يدج  یـشروش  هتـشذگ  لاس  ناتـسبات  رد  روکذـم  لیا  ود  ره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـندیگنج  تلود  يارب 
مادقا هب  تسد  اه  يدـمحاریوب  بوکرـس  يارب  ریاشع  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تلود  دـشاب ، هتـشاد  تحـص  شرازگ  نیا  هچنانچ  دـندوب ،
سابل لیمحت  يارب  تلود  راشف  هک  دـیراد  راضحتـسا  : » دـیازفا یم  تراـه  .تسا » هدوب  هارمه  تیقفوم  اـب  هتبلا  هک  هدز  يا  هناروسج 

نیا یلصا  لیالد  يزابرس  تمدخ  تایلام و  تخادرپ  هب  اهنآ  نداد  نت  ریاشع و  حالس  علخ  یلم ،
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هک تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  تیعـضو  نیاربانب ، هدـشن و ، ققحم  تلود  فادـها  زا  کی  چـیه  داد ، لنلک  هتفگ  هب  انب  .دـندوب  شروش 
ار ما  یـصخش  رظن  نیا  دـیاب  نایاپ  رد  .دـش  دراو  فرط  ود  ره  هب  هک  یناـج  یلاـم و  ياـه  هنیزه  زجب  هتبلا  دوب ، اـه  شروش  زا  شیپ 

(1)« .دشاب شروش  يارب  یفاک  لیلد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  شدوخ  يولهپ  هالک  ندیشوپ  رد  رابجا  هک  منک  هفاضا 

مهدزناپ لصف 

روشک رسارس  رد  تشحو  تموکح 
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زین ار  روشک  یـسایس  لاـجر  ناـبیرگ  يدـعب  ماـگ  رد  دوب ، هتفرگ  فدـه  ار  ریاـشع  تیناـحور و  نیا  زا  شیپ  هک  تشحو  تموکح 
نینچمه و  شردارب ، هیلام و  ریزو  : » دـش هرباخم  نئوژ 1929  خروم 22  مارگلت  یط  رگید  يا  هدـع  زوریف و  يریگتـسد  ربخ  .تفرگ 

(1)« .دندش ینادنز  هاش  روتسد  هب  تنایخ  ماهتا  هب  یگمه  ًالامتحا  روشک  ياه  لارنژ  زا  يرگید  دادعت  سراف و  رادناتسا 

یـسایس هثداح  نیرتمهم  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دریگ یم  یپ  ار  ارجام  نیا  نئوژ 1929  خروم 26  شرازگ  رد  نسمایلیو 
ریخا لاس  ود  رد  هک  دوب  یتردـق  ثلثم  علـض  هس  زا  یکی  و  هیلام ، ریزو  هلودـلا ،) ترـصن   ) ازریم زوریف  يریگتـسد  هتـشذگ  هتفه  ود 

نیا .دنا  هدش  ریگتسد  هینما  سیئر  يدهاز ، لارنژ  سراف و  رادناتسا  هلودلا ، مراص  هدازهاش  ًانمض  .دنا  هدرک  تموکح  ناریا  رب  ًالمع 
تأیه هاش  هک  دوش  یم  هتفگ  .دـندش  ریگتـسد  اروشاـع ، يرادازع  مسارم  يرازگرب  زا  سپ  نئوژ )  18  ) مرحم مهد  زور  رد  رفن  هـس 

رد رگید  درف  ود  .دننک  ریگتـسد  ار  زوریف  هدازهاش  داد  روتـسد  ًانلع  یلبق  رادشه  هنوگره  نودب  درک و  عمج  دوخ  خاک  رد  ار  تلود 
نیا .دندش  نادنز  هناور  ریگتسد و  دوخ  ياه  هناخ 
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ترـضح هک  هعیاش  نیا  صوصخ  هب  تساهنابز ، رـس  رب  يدایز  تاعیاش  .تسا  هدرک  نارهت  رد  يدایز  يادـص  رـس و  اـه  يریگتـسد 
تحص هعیاش  نیا  هک  تسا  هدش  مولعم  هتبلا  .تسا  هدش  راچد  تردق  ثلثم  رد  شقیفـش  قیفر  تشونرـس  هب  مه  شاترومیت  فرـشا 
ماهتا هب  روکذم  ياه  لارنژ  زوریف و  هک  دور  یم  نامگ  اما  .تسا  هدـشن  مالعا  هاش  مادـقا  نیا  يارب  یلیلد  چـیه  ًامـسر  زونه  .درادـن 

نیـسحدمحم لارنژ  زوریف ، ردارب  هدشن ، دییأت  ياه  شرازگ  قبط  .دـنا  هدـش  ریگتـسد  سراف  رد  هنانئاخ  يا  هلماعم  رد  نتـشاد  تسد 
زا یکی  دـهاجم ، ریما  هک  دـنیوگ  یم  نینچمه  .دـنا  هدـش  ریگتـسد  زین  ناخ  نسحلاوبا  مان  هب  سراـف  رد  رگید  لارنژ  کـی  و  زوریف ،

عفر و ار  هیلام  ترازو  روما  ًاتقوم  ارزولا  سیئر  .تسا  هدش  ینادـنز  گنج ، ریزو  دعـسارادرس ]  ] يومع يرایتخب و  هدروخلاس  نارس 
زا يرایـسب  اـب  وا  .تسا  ناریا  يارب  گرزب  یتـبهوم  عـفن و  هب  زوریف  فذـح  هـک  دـندقتعم  رظن  بحاـص  لـفاحم  ...دـنک  یم  عوـجر 

دوخ يالوج 1929  تشاددای 2  رد  يروم   (1)« .دمآ یم  باسح  هب  وپسلیم  رتکد  نمشد  نیرت  گرزب  دوب و  فلاخم  هاش  تاحالصا 
: دسیون یم 

رد ینونک  نارحب  هراـبرد  تصرف  نیا  رد  اـت  درک  توعد  نئوژ 1929  هبنـش 29  زور  رد  راهان  فرـص  يارب  نم  زا  ناریا  راتخمریزو 
هرصاحم ار  سراف ، ناتسا  زکرم  زاریش ، هتشادرب و  شروش  هب  رـس  يزکرم  تلود  هیلع  ییاقـشق  لیا  هک  مینک ، تبحـص  ناریا  بونج 

: تسا هدـش  مـالعا  وا  هب  مارگلت  قـیرط  زا  زین  لـیذ  دارفا  ندـش  ینادـنز  يریگتـسد و  ربـخ  هک  تشاد  راـهظا  ًاـقافتا  وا  .تـسا  هدرک 
، هلودلا مراص  هدازهاش  زوریف ؛) ناردارب  زا  یکی   ) بونج هاپـس  هدـنامرف  زوریف ،]  ] نیـسحدمحم هدازهاش  هیلام ؛ ریزو  زوریف ، هدازهاش 

يریگتسد زین  نارهت  رد  ام  ترافس  .بونج  هاپس  ناهدنامرف  زا  يدهاز ،]  ] هللا لضف  لارنژ  و  زوریف ؛) شیوخ  موق و   ) سراف رادناتـسا 
نامه اب  ناریا ، راتخمریزو  اه ، یناریا  يوخ  قلخ و  اب  ما  یلبق  ییانـشآ  ببـس  هب  .تسا  هدرک  دـییأت  ار  تنایخ  ماهتا  هب  روکذـم  دارفا 

رد ایناتیرب  هک  تفرگ  هجیتن  دنتـسه و  لیفولگنا  ًادیدش  روکذم  مهتم  دارفا  مامت  هک  دنامهف  هدـنب  هب  ًاحیولت  اه ، یناریا  صاخ  شرگن 
نادناخ ینوگنرـس  يارب  ناخاضر  شالت  اب  اه  یـسیلگنا  دوب : حرـش  نیا  هب  ارجام  نیا  لک  زا  وا  تشادرب  .تسا  عیاقو  نیا  همه  سپ 

ار دوخ  تیامح  نینچمه  تشادن و  یتفلاخم  راجاق 
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دهاوخ رظن  رد  ار  ایناتیرب  عفانم  تنطلس  هب  ندیسر  زا  سپ  ناخاضر  هک  رواب  نیا  اب  درک ، عطق  ناریا  بونج  ریاشع  نارس  خویـش و  زا 
هاش اضر  هک  ینامز  زا  لاح  نیا  اب  .دریگب  ار  سیلگنا  بناـج  سور  سیلگنا و  یلاـمتحا  دروخرب  رد  هک  دوب  راودـیما  یتح  تشاد و 

یمن رگید  زین  اه  یناریا  هتفای و  شرتسگ  یجراخ  ياه  تردق  مامت  زا  لالقتسا  راعش  اب  یناریا  مسیلانویسان  تسا  هدیسر  تنطلـس  هب 
ایناتیرب مسیلایرپما  تردق  هک  دوش  یم  تیوقت  زور  هب  زور  هدیقع  نیا  هک  هژیو  هب  دـنهنب ، ندرگ  ایناتیرب  ياه  ییوگروز  هب  دـنهاوخ 

ًالمع رابرد و  ریزو  شاترومیت ، ناخ  نیـسحلادبع  يراذـگریثأت  ذوفن و  عاضوا  نیا  رد  مهم  رایـسب  لماوع  زا  یکی  .تسا  لوفا  هب  ور 
هک تسا  یتیعقوم  رد  يوروش ، هچ  يرازت و  هچ  هیـسور ، هک  تسا  هدوب  رواـب  نیا  رب  هراومه  ...شاـترومیت  .تسا  هاـش ، مظعاردـص 

هجیتن رد  .دشاب  ناریا  یلـصا  تسایـس  دیاب  هیـسور  ناربهر  اب  ندمآ  رانک  و  دـنک ، دوبان  ای  دزاسب  ار  ناریا  دـناوت  یم  دـنک  هدارا  رگا 
ربتکا لوا  رد  و  درک ؛ اطعا  روشک  نآ  هب  وکـسم  هاوخلد  طیارـش  اب  ار  رزخ  يایرد  تالیـش  زاـیتما  ناریا  شاـترومیت ، ِتسایـس  نیمه 

، هیسور لابق  رد  طباور  دیدجت  یتسود و  تسایس  نیا  ...دناسر  اضما  هب  هیـسور  اب  یفرط  یب  نامیپ  یتینما و  هماندهع  کی  زین   1927
یم حاتفم  ياقآ  هک  روطنآ  نیا ، دوجو  اب  ...دناجنر  تخس  ار  اه  یسیلگنا  دشن  ایناتیرب  بیصن  يریگ  نادند  زیچ  زگره  نآ  تباب  هک 

رایسب اهنآ  اب  عقاو  رد  و  دراد ، هگن  مارآ  زین  ار  اه  یسیلگنا  هک  درک  یم  شالت  مامت  یکریز  اب  شاترومیت  تدم  نیا  مامت  رد  دیوگ ،
اه یـسیلگنا  اـب  شدوسرپ  طـباور  هک  دوب ، هیلاـم  ریزو  زوریف ، هدازهاـش  شقیفـش  قیفر  يزاـب ، نیا  رد  وا  هدـنرب  گرب  .دوب  یمیمص 

يزیچ نآ  زا  شیب  شاترومیت  هشقن  هک  دهد  یم  ناشن  ًارهاظ  هدـش  شراتفرگ  نونکا  مه  زوریف  هدازهاش  هک  یتبیـصم  .تسا  روهـشم 
لماع ریبک  ياـیناتیرب  هک  تسا  نئمطم  ناریا  راـتخمریزو  هک  مرادـن  یکـش  هکنیا  هصـالخ  .تسا  هتفر  شیپ  تشاد  ار  شراـظتنا  هک 

زا شیب  هک  دنامهفب  ناریا  هب  دهاوخ  یم  تامادـقا  نیا  اب  ایناتیرب  وا  نامگ  هب  تسا و  ناریا  بونج  رد  یلعف  ياه  شروش  هدرپ  تشپ 
(1) .تسا هدش  کیدزن  هیسور  هب  دح 
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اه يریگتسد  هرابرد  رتشیب  تایئزج 

مارگلت هب  فطع  : » دـنک یم  هرباـخم  زوریف  يریگتـسد  دروم  رد  يرتشیب  تاـیئزج  يالوج 1929  خروم 13  یـشرازگ  رد  نسمایلیو 
یلـصا لیلد  اـهزور  نیا  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  ازریم ، زوریف  يریگتـسد  هراـبرد  رهظ ،  12 نـئوژ ، خروـم 22  هرامش 29 
ًاحیرـص هک  تفگ  ایناتیرب ، راتخمریزو  ویالک ، تربار  رـس  .تسا  نارهت  رد  اه  تبحـص  یلـصا  عوضوم  هیلام  ریزو  یناهگان  لاـصفنا 

و دـناد ، یمن  ار  تلع  هک  هداد  خـساپ  لماک  تقادـص  اـب  وا  ًارهاـظ  یلو  تسا ، هدـش  اـیوج  شاـترومیت  فرـشا  ترـضح  زا  ار  تلع 
دانسا بجوم  هب  اهنآ  دییأت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  زوریف  دروم  رد  يدیدش  ياه  نظءوس  هک  تسا  هتفگ  وا  هب  طقف  ترضحیلعا 

یناهگان يریگتسد  نیا  حیضوت  رد  دنهد  یم  ربخ  زوریف  تنایخ  زا  یگمه  هک  یفلتخم  ياه  ناتـساد  .دش  دنهاوخ  ینلع  كرادم ، و 
یم بلج  ریز  ناتساد  هب  ار  نات  هجوت  تساهنابز ، رس  رب  رـضاح  لاح  رد  هک  یتاعیاش  عون  زا  امـش  یهاگآ  يارب  .دسر  یم  شوگ  هب 

.دندوب یقاب  نارهت  رد  نانچمه  هینما  ياهورین  اهنت  دندوب و  هدش  زکرمتم  زاریش  فارطا  رد  شترا  هریخذ  ياه  ورین  مامت  ًابیرقت  .منک 
يارب یبسانم  تصرف  هکنیا  نامگ  هب  سراـف ،]  ] زاریـش یلاو  هلودـلا ، مراـص  هدازهاـش  هینما و  سیئر  يدـهاز ، ناـخ  هللا  لـضف  لارنژ 

هدنامن يزیچ  .دزاس  نوگنرـس  ار  تموکح  دنریگب و  ار  هاش  صخـش  ات  دندش  تسدـمه  زوریف  هدازهاش  اب  تسا  هدـش  مهارف  اتدوک 
نیا هب  زاریـش  ياهورین  یهدـنامرف  يارب  هاش ، قداص  راداـفو و  نارـسفا  زا  یکی  ینابیـش ، لارنژ  هک  دنیـشنب  رمث  هب  هشقن  نیا  هک  دوب 

هب اه  ییاقـشق  زا  یهورگ  هک  دـنداد  یبیترت  دـندش و  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  زوریف  هراـشا  هب  زاریـش  رد  نارگ  هئطوت  .دـش  مازعا  هقطنم 
.دریگب ار  هسیـسد  نیا  يولج  عقوم  هب  تسناوت  درب و  رد  هب  ملاس  ناـج  هکلهم  نیا  زا  تمحز  هب  لارنژ  .دـننزب  نیمک  لارنژ  لـیبموتا 
نیهوت بلاطم  اه  همانزور  .درک  رواب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دنوشن  دییأت  یتقو  ات  یلو  دنشاب ، هتـشاد  تحـص  ًاساسا  اه  ناتـساد  نیا  دیاش 

.دنا هتخاس  رشتنم  درب ، یم  رس  هب  نتگنشاو  رد  هک  رفظم ، شرسپ  لوزعم و  ریزو  دروم  رد  يزیمآ 

ًالبق هک  زوریف  مادـعا  ربخ  يارب  ار  اهنآ  زوریف  دـض  رب  یمومع  تاـساسحا  کـیرحت  اـب  دراد  شـالت  تلود  هک  دـندقتعم  اـه  یـضعب 
دوش نارابریت  زوریف  هچ  .تسا  هدش  دیعبت  روشک  زا  جراخ  هب  وا  هک  دـنیوگ  یم  یخرب  لباقم  رد  .دـننک  هدامآ  تسا ، هتفرگ  تروص 

نایاپ هب  وا  یسایس  یگدنز  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایسب  ددرگ ، دازآ  یفاک  دهاوش  دوبن  لیلد  هب  هچ  و 
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يـالوج 1929، خروـم 13  هرامـش 881  شرازگ  هب  فـطع  : » دـهد یم  همادا  نسماـیلیو  يـالوج 1929 ، رد 25   (1)« .تسا هدیسر 
هب ینادـنز  نیا  هرابرد  هاش  میمـصت  ای  و  ازریم ، زوریف  يریگتـسد  تلع  هرابرد  يدـیدج  تاعالطا  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا 

سیئر يدـهاز ، لارنژ  .تسا  هدـش  دازآ  دـندش  ریگتـسد  مرحم  مهد  رد  هک  ینونظم  هس  زا  یکی  لاـح ، نیا  اـب  .تسا  هدـماین  تسد 
لارنژ دـنیوگ  یم  .تسا  هتفرگ  رارق  هاـش  تیاـنع  فـطل و  دروـم  هتفرگ و  سپ  ار  شقباـس  ماـقم  هجرد و  تسا و  هدـش  دازآ  هـینما ،

يارزولا سیئر  کلامملا ، یفوتـسم  هارمه  هب  هاش ، کیدزن  ناتـسود  زا  يرابجا و  هفیظو  ماظن  نوناق  يارجا  يدـصتم  ناخ ، رایادـخ 
ار وا  يدازآ  روتسد  تعرـس  هب  هدش و  نئمطم  لارنژ  یهانگ  یب  زا  هاش  ًارهاظ  .دنا  هدرک  هاش  دزن  ار  يدهاز  لارنژ  تعافـش  نیـشیپ ،
رد زین  زوریف  هدازهاش  هلودلا و  مراص  هدازهاش  تسا  نکمم  هک  دننک  نامگ  یخرب  هک  دـش  ثعاب  لمع  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  رداص 

نیا يود  ره  ًالوا ، .تسا  یفتنم  زوریف ]  ] ریخا درف  دروم  رد  لقادـح  وفع ، عوضوم  ددـعتم ، لیالد  هب  .دـنریگب  رارق  وفع  دروم  تیاهن 
یتیمها دـنرادن  شیارب  يا  هدـیاف  قباس  ناگداز  بیجن  هک  یتقو  بصاغ  کی  .دنتـسه  قباس  یتنطلـس  نادـناخ  هب  قلعتم  اـه  ینادـنز 

دروـم نیدـنچ  زا  دراد  ناـیرج  هیلاـم  ترازو  رد  کـنیا  مه  هک  یـصحفت  قـیقحت و  اـه ، شرازگ  رباـنب  ًاـیناث ، .تسین  لـئاق  ناـشیارب 
( نت  000/8  ) مدنگ راورخ  دوبمک 000/25  هب  طوبرم  هدش  دییأت  هک  يدراوم  زا  یکی  .تسا  هتـشادرب  هدرپ  تفگنه  رایـسب  سالتخا 

ینامز زا  دـنیوگ  یم  تسا ؛ هدـش  شرازگ  وکابنت  كایرت و  راصحنا  اب  طابترا  رد  زین  رگید  دروم  نیدـنچ  .تسا  تلود  هلغ  رابنا  رد 
هک دـندقتعم  يرایـسب  .تسا  هدـشن  تفایرد  تایالو  یلام  ياه  سناژآ  زا  مه  رالد  کی  یتح  تسا ، هتفر  ناریا  زا  وپـسلیم  رتکد  هک 

ًاصخش مه  هاش  هک  تسا  هدش  عیاش  .تسا  هتشاد  ناریا  تیعضو  رب  یکانفـسا  تارثا  زوریف ، کیرحت  هب  ییاکیرما  ناراشتـسم  جارخا 
يارب دوب  یـشالت  هیلام  ترازو  یلکریدـم  هب  يالوج  هام  رد   (2) دنیوینشا رتکد  باصتنا  .تسا  هدش  نامیشپ  وپـسلیم  رتکد  جارخا  زا 
زوریف يریگتـسد  نیاربانب  ...تسا  تلود  یلام  راشتـسم  نانچمه  وا  نمـض  رد  .هیلام  ترازو  هتفـشآ  تیعـضو  هب  نداد  ناـماس  رس و 

هبرجت .دوش  هتشامگ  ییارجا  يدنسم  رب  یجراخ  یلام  صصختم  کی  هک  تسا  هدش  نیا  هب  رجنم 
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نیا رد  .درواین  ماود  مه  لاس  ود  یتح  هک  تسا  هدـش  مامت  نارگ  رایـسب  تلود  يارب  یناریا  کی  هب  روشک  یلاـم  روما  هرادا  ندرپس 
ترازو لیفک  نیزرف ، .م  ياقآ  بانج  ...دـش  دوبان  دـساف و  داد  یم  ماجنا  ار  شراک  یناور  یبوخب و  هک  یلام  نامزاس  کـی  تدـم ،

ینیب شیپ  ناوت  یم  تحار  یلیخ  یعیطم  درف  نینچ  ندـمآ  راک  يور  اب  .تسا  هدـش  راد  هدـهع  زین  ار  هیلام  ترازو  تلافک  هجراخ ،
فرشا ترـضح  ار  یلک  ياه  تسایـس  هتبلا  و  دریگ ، یم  رارق  دنیوینـشا  رتکد  رظن  تحت  زین  هیلام  ترازو  روما  نیرت  یئزج  هک  درک 

(1)« .درک دنهاوخ  هتکید  شاترومیت 

« هتفـشآ رایـسب   » هیلام ترازو  روما  هک  دراد  ناعذا  تلود  : » دـسیون یم  نیرف  يالوج 1929 ، ناـمه 25  خروم  يرگید  شرازگ  رد 
زا ناموت  نویلیم  هک 3  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدشن  دییأت  تاعیاش  .تسا  یـسررب  لاح  رد  هوجو  يرـسک  ماهتا  دروم  نیدـنچ  تسا و 

رایـسب اه  ییاقـشق  اـب  هلباـقم  .دنتـسه  نیبدـب  رایـسب  یلاـم  روما  یلعف  تیعـضو  هب  تبـسن  مدرم  و ]  ] ...تسا هدـش  مگ  یمومع  هوجو 
نویلیم دودـح 7  طقف  هتخودـنا  نیا  زا  اما  تسا ؛ هدـش  نیمأت  هنازخ  هتخودـنا  زا  گنج  نیا  ياه  هنیزه  نونکاـت  .تسا  هدوب  هنیزهرپ 

هتبلا  (2)« .دراد هجدوب  يرـسک  ناموت  رازه  دصتـشه  نویلیم و  راهچ  زا  تیاکح  يراـج  يداـع  هجدوب  و  تسا ، هدـنام  یقاـب  ناـموت 
تسوگآ 1929 رد 9  .دوش  یم  يراذگ  هدرپس  ندـنل  ياه  کناب  رد  هک  تسا  روشک  یتفن  ياهدـمآرد  هنازخ » هتخودـنا   » زا روظنم 
هب ًامارتحا  دنتـسه ، مهتم  ریاـشع  شروش  رد  نتـشاد  تسد  هب  شیب  مک و  هک  یناینادـنز  تیعـضو  هب  فطع  : » دـسیون یم  نسماـیلیو 

نیـسحدمحم هدازهاش  هک  تسا  هدـش  مولعم  هدـماین ، تسد  هب  زوریف  هدازهاـش  هراـبرد  يرتشیب  ربخ  دـنچ  ره  هک  دـناسر  یم  عـالطا 
یم رـس  هب  سبح  رد  هدش و  ریگتـسد  زاریـش ، یماظن  هقطنم  رد  رقتـسم  ياهورین  قباس  ناهدنامرف  زا  هیلام و  قباس  ریزو  ردارب  زوریف ،
هدش اه  همانزور  رد  شیاه » هلوت  امرفنامرف و   » هب يددعتم  تالمح  .درب  یم  رـس  هب  نادنز  رد  نانچمه  هلودـلا  مراص  هدازهاش  .دـنرب 
یم یقلت  هنتف  نوناک  هک  ار ، راجاق  نادـناخ  زا  شخب  نیا  دراد  میمـصت  هتفاـی و  بساـنم  ار  تصرف  هاـش  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا 

گس ود  يالوج  هام  رد  ترضحیلعا  .تسا  هدش  تیبثت  ًالماک  رگید  راب  شاترومیت  فرشا  ترضح  تیعقوم  ًارهاظ  .دنک  دوبان  دوش ،
ردان رایسب  ناریا  رد  هک   ) ار یسیلگنا  لیصا  يراکش 

يالوج 1929. خروم 25  ، 891.002/199 هرامش 890 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
يالوج 1929. خروم 25  ، 891.51/426 هرامش 89 ، نیرف ، شرازگ  - 2

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 641 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_626_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_626_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:627

لیفک نیزرف ، ياقآ  نونکا  مه  هک  مه ، هیلام  ترازو  روما  هک  تسا  صخشم  ًالماک  .داد  هیده  وا  هب  یتشآ  هناشن  هب  ًالامتحا  دنتسه )
(1)« .تسا هتفرگ  رارق  وا  رظن  تحت  زین  دنک  یم  هرادا  ار  نآ  ترازو ، يونش  فرح 

: دهد یم  حرش  ار  هلودلا  مراص  زوریف و  تیعضو  بونج » ياه  شروش   » ناونع تحت  دوخ  تسوگآ 1929  شرازگ 20  رد  نیرف 

رد ًالومعم  هک  دراد  دوخ  رد  يزنط  رصانع  ریخا  هئطوت »  » یلو تسا ، کحضم  يارپا  کی  ًالومعم  ایناپـسا ، دننامه  ناریا ، رد  تسایس 
و دنهد ، یم  تبسن  اه  یسیلگنا  هب  ار  نآ  یناریا  هشتآ  ود  ناتـسرپ  نطو  هک  اه  ییاقـشق  شروش  .دوش  یمن  هدید  اهدادیور  عون  نیا 

ياه تسایـس  رد  هشیر  يدایز  دودح  ات  ًارهاظ  دـنناد ، یم  رـصقم  ار  سیلگنا  درابب  مه  ناراب  ای  فرب  گرگت ، نامـسآ  زا  رگا  یتح 
روترآ رتکد  هک  یلاح  رد  تساه ، ییاقشق  زا  تایلام  يروآ  عمج  يارب  ینارومأم  نتـشامگ  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد ، یلخاد 
دندرک یم  لاسرا  يروآ و  عمج  ار  تایلام  اه  ناـخ  نآ  قبط  هک  ار  ریاـشع  هنیرید  تنـس  دوب و  فلاـخم  مادـقا  نیا  اـب  وپـسلیم  .یس 

تموکح ناراداوـه  .تشاد  يرتـمک  تیمها  هک  دوـب  مه  شترا  يریگزابرـس  اـب  تفلاـخم  هتبلا  .تسناد  یم  شخب  تیاـضر  ًـالماک 
طقاس ار  سوواط  تخت  ات  دناروش  ار  اهنآ  ًادمع  اه  ییاقشق  نایم  هب  یتایلام  نارومأم  مازعا  اب  ازریم  زوریف  هدازهاش  هک  دنتسه  یعدم 

رادناتـسا هلودـلا ،) مراص   ) دوعـسم ازریم  ربکا  شیومع  رـسپ  ای  شدوخ  ًالامتحا  راجاق ، نادـناخ  ياـضعا  زا  یکی  عفن  هب  اـی  و  دـنک ،
تفرگ دوخ  هب  يزیمآ  هرطاخم  داعبا  اه  ییاقـشق  شروش  .دزاس  رانکرب  ار  یلعف  هاشداپ  تسا ، هدـش  مهتم  تنایخ  هب  زین  وا  هک  سراف 

يارب ار  ینابیش  لارنژ  تفرگ  میمصت  تلود  هکنیا  ات  دنک ، هلباقم  نآ  اب  يراکشآ  یتح  ای  رثؤم  روط  هب  دوعسم  هدازهاش  هکنیا  نودب 
رد دوب ، هدـش  ذاختا  ینابیـش  تکرح  ریـسم  نتـشاد  هاگن  هنامرحم  يارب  هک  يریبادـت  مغرب  .دتـسرفب  هقطنم  هب  یمارآان  نیا  بوکرس 

« ربخ  » لقادـح ای  هداد و  بیترت  ار  قوف  هلمح  وا  هک  دنتـسه  یعدـم  دوعـسم  نانمـشد  و  دـندز ، نیمک  وا  هب  زاریـش  ناهفـصا - هداـج 
ینابیش دنتـسشن ، وا  نیمک  هب  ییاقـشق  هکنیا 400  اـب  لاـح ، ره  هب  .دوب  هدـناسر  اـه  ییاقـشق  شوـگ  هب  ار  ناهفـصا  زا  لارنژ  جورخ 

تسناوت
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نارهت رد  یمـسارم  رد  هک  زوریف  نیح ، نیمه  رد  .دتـسرفب  نارهت  هب  امیپاوه  اب  دنک و  ریگتـسد  ار  دوعـسم  دناسرب و  رهـش  هب  ار  دوخ 
، دروآ لقع  رس  رب  ار  اه  ییاقشق  شمرن  روز و  همغلم  اب  ینابیـش  لارنژ  .دش  تشادزاب  درک  یم  يرادازع  البرک  يادهـش  يارب  ًارهاظ 

يارب هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  دندرک  یم  یگدنز  اه  ییاقـشق  یگیاسمه  رد  هک  يرایتخب  فیاوط  زا  یکی  نامز ، نیمه  رد  یلو 
هک دوش  یم  اعدا  اریز  دنتـشاد ، ضارتعا  كالما  تبث  دـیدج  نوناـق  هب  اـه  يراـیتخب  هک  دـنیوگ  یم  .دـندید  هیهت  تلود  اـب  گـنج 

ياه نیمز  دیدج  نوناق  زا  هدافتساءوس  اب  دنراد  یعس  لیا  گرزب  نارس »  » ریاس و  گنج ، ریزو  دعسا ،) رادرس   ) دعسا ناخ  یلقرفعج 
یـشروش ياه  ناخ  اب  دعـسا  رادرـس  ِدوخ  داتفا  اهنابز  رـس  رب  هک  يرگید  هعیاش  قبط  لاح ، نیمه  رد  .دـننک  تبث  دوخ  مان  هب  ار  لـیا 

هقلح زوریف  هک  دمآ  یم  باسح  هب  هاش  اضر  ندرک  نوگنرس  هئطوت  زا  یشخب  مه  اه  يرایتخب  اه و  ییاقشق  شروش  دوب و  تسدمه 
مایق هئطوت ، شاترومیت  ینابیش و  کمک  هب  هاش  اضر  دش ، دهاوخن  صخشم  هاگچیه  ًالامتحا  هک  دشاب ، هچ  ره  تیعقاو  .دوب  نآ  رخآ 

هک تسا  هدش  مولعم  دـنرب و  یم  رـس  هب  تشادزاب  رد  نانچمه  دوعـسم  زوریف و  : » دـیازفا یم  نیرف  .درک » هفخ  هفطن  رد  ار  شروش  و 
یم بونج  ياه  شروش  دروم  رد  هک  ار  ییاهزیچ  طـقف  هن  اـت  دـنریگ  یم  رارق  زیمآ  تنوشخ  ياـه  ییوجزاـب  دروم  ًادـیدش  زور  ره 

سـالتخا زا  دراد ، یگنراـگنر  تاـماهتا  یمـسرریغ  روط  هب  لقادـح  زوریف  .دـننک  شاـف  دـنراد  هک  مه  يرگید  زار  ره  هکلب  دـنناد ،
مالعا دوعـسم  هیلع  یماهتا  چیه  ًانلع  زونه  .سیلگنا  هب  روشک  شورف  يارب  شالت  ات  هتفرگ  قازرا  هرادا  هلغ  رابنا  زا  مدنگ  نت   000/8
هارمه هب  هک  دوب  یثلثم  ياضعا  زا  یکی  وا  لاح  ره  هب  یلو  یلام ، هن  تسا و  یـسایس  ًارهاظ  دشاب ، هتـشاد  یمرج  رگا  و  تسا ، هدـشن 

هب اـیناتیرب  تـلود  ...دـناسر  اـضما  هـب  هـیهت و  ار  ناریا  سیلگنا و   1919 فورعم »  » داد رارق  هلودــلا ) قوـثو   ) قوـثو نـسح  زوریف و 
نیا شلالدتـسا  درک و  هبلاـطم  ناریا  تلود  زا  ار  نآ  دادرارق  وغل  زا  سپ  هک  تخادرپ ، دـنوپ  رازه  غلبم 130  دادرارق  ناگدننکاضما 
سک چـیه  ناریا  رد  یلو  دوب ، هدـش  دـیق  دادرارق  رد  هک  تسا  هدوب  یماو  هریل  نویلیم  ود  تخادرپ  شیپ  مکح  رد  قوف  غلبم  هک  دوب 
نیمه مه  رفن  هس  نیا  ًارهاـظ  و  تسا ، هدوـب  زوریف  مراـص و  قوـثو و  هب  ضوعـالب  شاداـپ  زجب  يزیچ  لوـپ  نیا  هک  دـنک  یمن  رواـب 

هدادن و تلود  هب  ار  لوپ  نیا  زا  ینارق  ناش  مادک  چیه  اریز  دنا ، هتشاد  ار  تشادرب 
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یتیعقوم نانچ  زین  دوعسم  و  دوب ، هاش  تسار  تسد  هس  زا  یکی  زوریف  هک  نیا  اب  .دنا  هدرکن  هیارا  نآ  نتفرگ  هوحن  هرابرد  یحیـضوت 
یکی و  دماین ، نوریب  هریل  رازه  نیا 130  رکف  زا  زگره  هاش  دوش ، بوصنم  شبهاوم  مامت  اب  سراف  يرادناتـسا  هب  هک  تشاد  هاش  دزن 

، نیا رب  هوالع  .دـشکب  نوریب  ناـنآ  موقلح  زا  ار  لوپ  تسا  نیا  هتـشاذگ  راـشف  تحت  رـضاح  لاـح  رد  ار  اـهنآ  هکنیا  زا  شفادـها  زا 
سیلگنا لـماوع  زا  هک  داد  یم  رارق  نظءوس  نیا  ضرعم  رد  ار  ناـنآ  هراومه  اـه  یـسیلگنا  زا  یتـفگنه  لوـپ  نینچ  ظـفح  نتفرگ و 

ات 130 هدوب ، شناتـسدمه  زوریف و  کیرحت  هب  اه  يرایتخب  اه و  ییاقـشق  شروش  هک  دـش  زین  هدـیقع  نیا  ساسا  ًالامتحا  و  دنتـسه ،
(1) .دننیچب يرتشیب  هویم  سیلگنا  رابرپ  تخرد  زا  ای  دننک و  ظفح  دوب  هدش  تخادرپ  ًالبق  هک  يا  هریل  رازه 

دروم رد  يرتشیب  حیـضوت  ربماتپس 1929  خروم 30  یـشرازگ  رد  نسمایلیو  هک  دـش  ثعاب  هلودـلا  مراـص  زوریف و  تشادزاـب  همادا 
: دهدب ناگدشریگتسد 

يریگتـسد لاـبند  هب  هک  ار  ناریا  ریخا  عاـضوا  بناوـج  یخرب  ًاـمارتحا  يـالوج 1929 ، خروـم 13  هرامـش 881 ، شرازگ  هب  فـطع 
ًاررکم زین  نیا  زا  شیپ  هک  روطناـمه  .دـناسر  یم  هجراـخ  ترازو  عـالطا  هب  تـسا  هدـش  نـشور  نآ  لـیلد  هـب  اـی  زوریف و  هدازهاـش 
روشک هنازخ  زا  ًامیقتـسم  هک  دوب  شوهاب  ردقنآ  وا  .تسا  هدیـشک  یهابت  هب  ار  هیلام  ترازو  زوریف  داسف  عمط و  تسا ، هدش  شرازگ 
یناریا هنیرید  تنس  اب  ترضحیلعا  هتبلا  ...دزاس  یلمع  ار  شیاه  هتساوخ  اهنآ  رب  راشف  اب  هناخترازو و  لنسرپ  قیرط  زا  دنکن و  يدزد 
تورث زین  ترضحیلعا  دوخ  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  تسین ؛ انـشآان  تمحز  مک  دمآردرپ و  بصانم  اه و  تمـس  شورف  رد  اه 
تیلاعف بقاوع  ًاقیقد  هاش  مینک  رواب  هک  دراد  دوجو  يا  هدـننک  عناق  لـیالد  نیا ، دوجو  اـب  .تسا  هدروآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  یگرزب 

هکنیا نودـب  تلود  دـمآرد  زوریف  هنادنمـشوه  تیریدـم  تحت  هک  دوب  هداد  لوـق  ...شاـترومیت  ...دوـب  هدرکن  كرد  ار  زوریف  ياـه 
تردـق زا  هاش  یفخ  سرت  ًالامتحا  شاترومیت و  ياعدا  نیا  ًارهاظ  .دیـسر  دـهاوخ  ناموت  نویلیم  هاجنپ  هب  دوش  دراو  مدرم  رب  يراشف 

هب هک  دیسر  مه  زوریف  زا  ماقتنا  هب  تبون  نئوژ 1929 ، رد  لاح  نیا  اب  .دنامب  راک  رس  رب  یتدم  زوریف  هک  دش  ثعاب  اهناتسا  رد  زوریف 
نم رظن 
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یمن ار  هاش  یناهگان  میمـصت  لیلد  ًاقیقد  یـسک  زونه  درذـگ ، یم  وا  يریگتـسد  زا  هام  هس  زا  شیب  نونکا  مه  هکنیا  اب  .دوب  ریزگاـن 
رد زوریف  یتسدمه  زا  یکاح  یتاعیاش  یلو  تسا ؛ هدشن  رشتنم  يو  يریگتسد  لیالد  هرابرد  یمسر  يا  هینایب  لیلد ، نیمه  هب  ...دناد 
هک زور ، نامه  رد  هلودلا  مراص  يریگتـسد  .دنراد  رواب  ار  اهنآ  مدرم  رثکا  دـیخرچ و  ناهد  هب  ناهد  سراف  رد  هنانئاخ  ياه  تیلاعف 

روفنم دادرارق  دـقع  رد  ار  صخـش  نیا  زوریف و  يراکمه  ًامتح  .دیـشخب  توق  تاعیاش  نیا  هب  دوب ، تسدـمه  ریاشع  اب  کش  نودـب 
یم هک  یلاح  رد  درک  یم  اتدوک  کی  ياه  بیـشن  زارف و  ریگرد  ار  دوخ  دـیاب  زوریف  ارچ  یلو  .دـیروآ  یم  داـی  هب  ناریا  سیلگنا و 

، هاش مینک  ضرف  هک  تسین  رت  یقطنم  ایآ  دنک ؟ شتـسدمه  ار  رابتعا  یب  فیعـض و  يدارفا  دیاب  ارچ  دـپاچب ؟ ار  ناریا  مامت  تسناوت 
تازاجم هیرظن ، نیا  زا  عافد  رد  درک ؟ هدافتسا  وا  رش  زا  ییاهر  يارب  تصرف  نیا  زا  دوب ، هدرب  یپ  شریزو  داسف  یتیافک و  یب  هب  هک 

دنک یم  یگدنز  دوخ  هناخ  رد  شیاسآ  لامک  رد  زوریف  ...دشاب  یعدم  نیا  رب  يدهاش  دناوت  یم  هدش  نییعت  زوریف  يارب  هک  یکبس 
هریغ ماقم و  زا  هدافتـساءوس  نوناق ، زا  فلخت  هب  مهتم  زوریف  رگا  سپ  دیـسرپب : دیاش  .دوش  یم  ناسآ  جـیردت  هب  شـسبح  یتخـس  و 
یمن همکاحم  هدمآ ، دوجو  هب  ییاه  هدنورپ  نینچ  يارب  هک  روشک  یلاع  ناوید  رد  دریگ و  یمن  رارق  ینوناق  درگیپ  تحت  ارچ  تسا ،

، درادن يدوس  هرابنیا  رد  نامگ  سدح و  هتبلا  دراد ؛ زوریف  يارب  يرگید  ياه  هشقن  هاش  هک  تسا  نیا  خساپ  منکن  هابتـشا  رگا  دوش ؟
ناج نیگنس  تازاجم  زا  تسا  نکمم  هکنیا  اب  .تسا  هتفرگن  رارق  باقع  دروم  تهج  یب  لوزعم  هدازهاش  نیا  ًاعطق  دهاوش  ربانب  یلو 
هدرک شالت  وا  يدازآ  يارب  يدـنمتردق  ياه  هرهچ  .ددرگزاب  یـسایس  یگدـنز  هب  رگید  راب  هک  تسا  دـیعب  یلو  دربب ، رد  هب  ملاـس 

لزع و هک  دنا  هدش  رکذـتم  مه  یجراخ  ياه  تاملپید  تسا ؛ هدرک  شراکمه  تسود و  نیا  تعافـش  کش  نودـب  شاترومیت  .دـنا 
عیاش نینچمه  .تسا  یتردـق  شدوخ  يارب  زونه  امرفنامرف  دراد ؛ نایناهج  یمومع  راکفا  رب  يدـب  ریثأت  هچ  ریزو  کی  نتخاـس  اوسر 

(1) .دنا هتفرگ  سپ  وا  زا  ادص  رس و  یب  ار  زوریف  عورشمریغ  لاوما  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  تسا  هدش 
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یم .دراد  طابترا  زوریف  سبح  اب  ناتسدرک  هب  هاش  اضر  رفس  هک  تسا  هدش  عیاش  : » درک ندید  ناتسدرک  زا  هاش  اضر  ربتکا 1929  رد 
زین هاش  و  تسا ؛ هدرک  هاش  مان  هب  ار  هاشنامرک  لامـش  رد  اتـسور  دنچ  هلابق  شرـسپ ، يدازآ  يارب  زوریف ، ردـپ  امرفنامرف ، هک  دـنیوگ 

نارهت هب  تشگزاب  زا  سپ  هلـصافالب  دوب ، یـضار  رگا  و  دنک ، یبایزرا  ار  كالما  نیا  شزرا  زوریف  ندرک  دازآ  زا  شیپ  دراد  دـصق 
(1)« .تسا ناموت  نویلیم  کی  اب  ربارب  یتنطلس  هوشر  نیا  شزرا  هک  دوش  یم  اعدا  .دنک  دازآ  ار  زوریف 

هب ًالبق  هک  ینابیـش  لارنژ  زج  دوبن  یـسک  دش  ینادنز  درط و  همدقم  یب  درک و  تمدخ  يولهپ  میژر  هب  هناقداص  هک  يرگید  صخش 
دهد یم  ربخ  دوخ  ربماون 1931  شرازگ 27  رد  تراه  .میدرک  هراشا  سراف  ناتـسدرک و  ياه  شروش  بوکرـس  رد  شرثؤم  شقن 

روهشم لاس 1929  رد  اه  ییاقـشق  هیلع  شزیمآ  تیقفوم  تایلمع  تباب  و  دوب ، هاش  هقالع  دروم  دارفا  زا  ًالبق  هک  ینابیـش ، لارنژ   » هک
خروم 12 يرگید  شرازگ  رد   (2)« .دش رانکرب  راک  زا  شترا  رد  یـصاخ  حانج  نایم  رد  شدـح  زا  شیب  تیبوبحم  رطاخ  هب  تسا ،

تیاکح دناد  یمن  نآ  هرابرد  يدایز  زیچ  یسک  ًاقافتا  هک  ناتـساد  نیرت  غاد  : » دنک یم  هئارا  يرتشیب  تایئزج  تراه  ربماسد 1931 ،
ناتیپاک رظن  هب  .منک  هئارا  یناریا  زاتمم  لارنژ  نیا  زا  یلماـک  لاـح  حرـش  شرازگ  نیا  رد  هک  منیب  یمن  يزاـین  .تسا  ینابیـش  لارنژ 
ترازو ياناوت  ریزو  هداز ، یقت  رظن  هب  .تسا  هدـید  ار  هسنارف  گنج  هدکـشناد  هرود  نونکات  هک  تسا  یناریا  نیرت  قیال  وا  دـیوید ،

لباق نیرترادافو و  نیرت ، قیال  مییوگن  رگا  ینابیش ، لارنژ  تسا ، فورعم  اکیرما  زا  يرادفرط  هب  هک  يا  هدنیامن  سنایازریم ، هیلام و 
رد اه  ییاقشق  شروش  نامز  رد  .دور » یم  رامش  هب  اهنآ  زا  یکی  لقادح  تسا ، یناریا  ناتسرپ  نطو  کچوک  هورگ  درف  نیرتدامتعا 

تلود يارب  مه  هابتشا  ياج  یتح  .دوب  ینارحب  عاضوا  : » دش بوصنم  سراف  رد  شترا  ياهورین  یهدنامرف  هب  ینابیش  یم 1929 ، هام 
لقادح نیمک ، کی  رد  .دوب  گرزب  هابتـشا  کی  تسکـش ، مییوگن  رگا  لارنژ ، لوا  تکرح  یلو  .تسکـش  هب  دسر  هچ  دوب  هدـنامن 

رکذ نیبانیب  یمقر  دیوید ، ناتیپاک  .دـنا  هدرک  رکذ  نت  اـت 900  ار  نازیم  نیا  نیدـقتنم  زا  یخرب  .داد  تسد  زا  ار  شدارفا  زا  نت   500
زا عافد  رد  وا  .دش  راضحا  لارنژ  .دنک  یم 
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وا خساپ  ًارهاظ  .درک  دانتـسا  شدهاوش  هب  وا  .تسا  هدوب  نکمم  راک  نیرتهب  شرظن  هب  هک  هدرک  ار  يراک  نامه  هک  درک  مالعا  دوخ 
.دناباوخورف ار  شروش  اما  دوبن ، زیمآ  تیقفوم  یماظن  ياه  کینکت  ظاحل  زا  دیاش  هچ  رگا  وا ، يدعب  تکرح  .دـش  عقاو  لوبق  دروم 

هرامـش شرازگ  رد  هک  روطنامه  اما  درک .» شکورف  ًارهاظ   » شروش .دـندرک  تیامح  وا  زا  شتـسدریز  نارـسفا  همه  ءانثتـسا  نودـب 
رگید گرزب  هانگ  نیا  .دوب  هدش  بوبحم  دح  زا  شیب  ینابیش  .دشخبب  ار  وا  دوبن  رضاح  هاش  مداد ، ربخ  ربماون 1931  خروم 27   947

زین یماظن  هاگداد  کی  سپـس  و  زاغآ ، شیپ  هام  دـنچ  زا  يدـیدج  تاقیقحت  .دـش  یم  رانکرب  دـیاب  وا  نیاربانب  .دوبن  شـشخب  لـباق 
ود دیاب  وا  هک  دنا  هداد  ربخ  قثوم  عبنم  هس  یلو  .تسا  هدـشن  رـشتنم  زونه  یلو  رداص  هاگداد  مکح  هک  ما  هتفای  عالطا  .دـش  لیکـشت 

« .درکن يراشفاپ  مادعا  تازاجم  رب  وا  دروم  رد  هاش  هک  ارچ  دنادب ، یلابقا  شوخ  مدآ  ار  شدوخ  دیاب  وا  .دنارذگب  سبح  رد  ار  لاس 
و تسا ، هاش  میدـق  ناراـطقمه  زا  یکی  هک  يدـمحاریما ،]  ] اـقآ دـمحا  رالاسهپـس  رگید : یماـظن  ناتـساد  کـی  : » دـیازفا یم  تراـه 
هک تسا  یسک  نامه  وا  .دش  رانکرب  ناسارخ  رکشل  یهدنامرف  زا  یتیافک - یب  ماهتا  هب  دراد - اه  یـشترا  نایم  رد  يدایز  تیبوبحم 

رارقرب لوـفزد  درجورب  نادــمه  هداـج  رد  ار  یموـمع  تـینما  درک و  مارآ  ار  اـهُرل  شا  یندوتــس  تامادــقا  اـب  شیپ  لاـس  ود  یکی 
(1)« .تخاس

شاترومیت تقوم  لوفا 

تـشگزاب زا  ییاه  هناشن  تسوگآ 1929 ، رد  دـش  رکذ  ًالبق  هک  روطنامه  .دـش  لزلزتم  شاـترومیت  تیعقوم  لاس 1929  ناتسبات  رد 
یم ربماتپس 1929  خروم 18  یشرازگ  رد  نسمایلیو  .دوب  هاتوک  رایـسب  وا  تشگزاب  یلو  .دروخ  یم  مشچ  هب  شاترومیت  هنادنمتردق 

: دسیون

نکمم تسا و  هتـشاد  روشک  نیا  یلخاد  تسایـس  رب  یبرخم  راـثآ  ناریا ، تلود  رد  ریخا  تارییغت  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا 
رکذ ربماتپس 1929  خروم 6  هرامش 926  شرازگ  رد  هک  روطنامه  .دهد  رارق  عاعشلا  تحت  ًادیدش  زین  ار  ناریا  یجراخ  طباور  تسا 
هاـش روتـسد  هب  هک  باـصتنا ، نیا  .دـش  بوصنم  هماـع  دـئاوف  ترازو  هب  ربماتپـس 1929  رد 1  يرهمجرذوـب ، اـقآ  میرک  لارنژ  دـش ،

زا یکی  تفرگ ، تروص 
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یـشم طخ  شاترومیت  فرـشا  ترـضح  نیا  زا  شیپ  ات  .داد  رارق  یلعف  تلود  رد  يدـیلک  یبصنم  رد  ار  هاش  اضر  ناـگدرورپ  تسد 
دیاوف ترازو  دنـسم  هب  اقآ  میرک  باصتنا  درک ؛ یم  ارجا  ار  اهنآ  مج  ياقآ  باـنج  شکلـسم  مه  تسود  نییعت و  ار  هناـخترازو  نیا 

هدرتسگ ياهدـمایپ  میژر  رد  مهم  رییغت  نیا  ...تخاس  مورحم  زین  هناـخ ] ترازو  نیا   ] رودارود لرتنک  زا  یتح  ار  شاـترومیت  هماـع ،
مهم روما  مامت  رد  وا  .تسا  هتـشاد  رارق  روما  نایرج  رد  کیدزن  زا  نهآ  طخ  تخاس  هژورپ  زاغآ  زا  شاترومیت  .تشاد  دـهاوخ  يا 
هدرک يریگولج  دهاکب  راک  تعرس  زا  یئزج  عناوم  هناهب  هب  تراظن  تأیه  هکنیا  زا  هدوب و  طابترا  رد  اکیدنس  اب  ًامیقتسم  هژورپ  نیا 
ریزو رب  هاش  دننک  نامگ  يرایـسب  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نهآ  طخ  هب  طوبرم  روما  رد  میقتـسم  تلاخد  زا  وا  دـی  عطق  نیاربانب  .تسا 

رد اه  ینیب  شیپ  نیا  .دنک  یم  طوقس  يدوز  هب  شاترومیت  هک  تسا  نیا  رب  یمومع  راکفا  زا  یشخب  .تسا  هتفرگ  مشخ  دوخ  رابرد 
شخب راکشآ ، یلیـس  نیا  مغرب  میـشاب .» یم  رابرد  ریزو  زیگنا  مغ  طوقـس  دهاش  ام  : » تسا هدش  هصالخ  هسنارف  راتخمریزو  نانخس 

لباق نازیم  هب  شاترومیت  راـبتعا  هک  تسین  یکـش  ...هدـشن  دوخ  باـبرا  بوضغم  شاـترومیت  هک  تسا  نیا  رب  یمومع  راـکفا  رگید 
ریزو هاگیاج  دوب ، شاترومیت  هب  نظءوس  زا  یکاح  هک  مادقا  نیا  نآ  بقاعتم  زوریف و  یناهگان  ییاوسر  .تسا  هتفای  شهاک  یهجوت 

یم میمـصت  يرتشیب  دیدرت  اب  هدش ، هتـساک  وا  تاراهظا  تیعطاق  زا  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  يرایـسب  .تسا  هداد  لزنت  رایـسب  ار  رابرد 
رد وا  اب  ار  تادهاعم  هب  طوبرم  لئاسم  هک  یجراخ  ياه  روشک  راتخم  يارزو  .دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ریثأت  شیاهروتسد  دریگ و 

میظنت هب  دوخ  تیلوئـسم  اب  سلجملا و  یف  هک  درادـن  ینادـنچ  لیامت  رـضاح  لاـح  رد  يو  هک  دـنا  هدـش  هجوتم  دـنراذگ  یم  ناـیم 
نم .دـنک  یمن  باسح  هاش  هبناج  همه  کمک  يور  نیا  زا  شیب  هک  دـهد  یم  ناـشن  تهج  ره  زا  وا  راـتفر  و  دزادرپب ؛ یلم  تساـیس 

هوالع وا  دنک ؛ یم  تمدخ  شبابرا  هب  یبوخب  نانچمه  وا  .دنراذگب  رانک  ار  شاترومیت  تسا  رارق  هک  منک  رواب  مناوت  یمن  مه  زونه 
هک يرگید  تیصخش  چیه  هک  اجنآ  زا  .دنک  یم  تیاده  زین  ار  فارگلت  تسپ و  هلخاد و  هجراخ ، ياه  هناخترازو  رابرد ، ترازو  رب 
هب ار  دوخ  هاگیاج  شوهاـب  يژرنارپ و  درم  نیا  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  تسا ، هدـشن  ادـیپ  دـنک  لـمع  دـنمتردق  روطنیا  دـناوتب 

يوخ قلخ و  .تسا  زومرم  بیجع و  يدوجوم  اقآ  میرک  .دنک  ظفح  هاش  ییارجا  ریدم  ناونع 
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وا .دور  یمن  شکیدزن  دنک ، مخا  وا  هب  تقو  ره  دیوگ و  یم  ار  شقلمت  دنزب ، دنخبل  یـسک  هب  هاش  رگا  دراد ؛ ار  میدق  ياه  يرابرد 
اب تسا ، یـشیدنا  تیفاع  درم  هک  وا  .دـنک  یم  هکوش  ار  هدرک  لیـصحت  ياه  یناریا  شتکازن  زا  رود  هب  نانخـس  اـب  تسا و  داوس  یب 

هکنیا اب  .تسا  هدیـشک  الاب  هاش  اب  ار  دوخ  تسا ، يراکم  مدآ  نوچ  و  تسا ؛ هداد  قیبطت  هاش  ياه  سوه  اوه و  اب  ار  دوخ  مامت  تقد 
دیابن .تسا  یهاگرد ] پیترس   ] شاترومیت نانمـشد  نیرتزوت  هنیک  قیفـش  قیفر  یلو  دهد ، یمن  ناشن  شاترومیت  نمـشد  ار  شدوخ 

ار يا  هلئسم  رگا  دنیوگ  یم  نیا ، دوجو  اب  .دیآرب  نهآ  طخ  هژورپ  یکینکت  تالکـشم  هدهع  زا  دناوتب  یمدآ  نینچ  هک  دوب  راودیما 
فلاخم ای  قفاوم  رظن  نتفرگ  يارب  ار  نآ  دناوت  یم  بیترت  نیدب  و  دوش ؛ یم  هجوتم  ار  بلطم  لصا  ًاروف  دنهدب  حیضوت  وا  هب  ًاهافش 

یم رت  هدیچیپ  ار  عاضوا  دوش و  یم  ارجام  دراو  هک  میتسه  ور  هبور  یتیـصخش  یلماع  اب  اجنیا  رد  .دـنک  حرطم  ترـضحیلعا  دزن  هاش 
ره هب  هاش  .تسا  هتشاد  هاش  دزن  هیمظن ، سیئر  یهاگرد ، لارنژ  نأش  مه  یهاگیاج  هراومه  اقآ  میرک  نونک ، ات  اتدوک  نامز  زا  .دنک 

هدرک بسک  راختفا  هتفای و  عیفرت  هزادنا  کی  هب  نونکات  اهنآ  يود  ره  و  دـهد ، یم  شوگ  ناشفرح  هب  دراد و  دامتعا  دارفا  نیا  يود 
دریگب میمـصت  هاش  رگا  هتبلا  .دـشاب  یهاگرد  يارب  هلئـسم  نیا  ناربج  رکف  دـیاب  هاش  تسا ، هداتفا  ولج  اقآ  میرک  هک  ـالاح  یلو  .دـنا 

اریز دراد ؛ دوجو  هار  نیا  رد  یگرزب  رایسب  تالکشم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دوش ؛ یم  لیهـست  راک  نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  شاترومیت 
دیدرت بارطضا و  زا  ییاضف  هک  تسا  هدش  ثعاب  شاترومیت  تردق  فیعضت  نیاربانب  .تسا  شاترومیت  نمشد  نیرتگرزب  یهاگرد 
نداتفا ضحم  هب  ات  دـنا  هدامآ  هدـنرد  ياه  گرگ  لثم  اهنآ  .دـننز  یم  نوباص  ناشلد  هب  دـنراد  شاـترومیت  نانمـشد  .ددرگ  مکاـح 

ار ناشروما  اـهنآ  اریز  تسا ، یجراـخ  ياـه  تاـملپید  يارب  نکمم  عضو  نیرت  هتفـشآ  عاـضوا  نیا  .دـنردب  مه  زا  ار  وا  هورگ  ربهر 
یتیافک و یب  للعت ، قباـس  لاور  ناـمه  شاـترومیت ، رییغت  اـب  هک  دـنراد  نآ  میب  و  دـنداد ، یم  ماـجنا  شاـترومیت  قیرط  زا  ًاراـصحنا 

.تسا (1) مکاح  عاضوا  رب  یفیلکتالب  بارطضا و  تهج  همه  زا  نیاربانب  .دوش  مکاح  زاب  يدمآراکان 

زا رتمهم  هتبلا  : » دنک یم  هفاضا  دوخ  ربماتپس 1929  خروم 30  شرازگ  رد  نسمایلیو 
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تکلمم روما  ًاصخش  هک  تسا  ممصم  هاش  هکنیا  مینک : شومارف  ار  نآ  دیابن  هک  ناریا  یلعف  عاضوا  یلـصا  لماع  تایئزج ، نیا  همه 
ای دهد  یمن  روتـسد  ناریا  تلود  رد  يرگید  سک  چیه  ترـضحیلعا ، زا  ریغ  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  نونکا  .دنک  لرتنک  ار 

هدش لیدبت  يرادربنامرف  هب  شا  یهد  نامرف  یگتـسباو و  هب  شاترومیت  هتـشذگ  لالقتـسا  .دریگ  یمن  میمـصت  مهم  لئاسم  دروم  رد 
هک یلیالد  زا  یکی  ًالامتحا  .دریگ  یم  روتـسد  هاش  زا  الاح  درک ؛ یم  نیودـت  ار  یلم  تسایـس  دوخ  تیلوئـسم  اـب  نیا  زا  شیپ  .تسا 

.دزاس یم  راوشد  وا  يارب  ار  هیلام  ترازو  لرتنک  كریز ، ریزو  کی  درک  یم  نامگ  هاش  هک  دوب  نیا  دـش  زوریف  ینوگنرـس  هب  رجنم 
زا وا  .تسوا  يالتعا  ریـس  رد  یقطنم  یماگ  عقاو  رد  هاش  تسد  هب  تکلمم  روما  هیلک  تیادـه  هک  منک  یم  دـیکأت  ًامارتحا  رخآ ، رد 

ياه تیدودـحم  یتقو  .دـش  لیدـبت  هطورـشم  هاـشداپ  تیاـهن  رد  ارزولا و  سیئر  گـنج ، ریزو  لارنژ ، کـی  هب  هداـس  زابرـس  کـی 
تموکح کی  ریسم  رد  وا  ماگ  نیرت  هزات  .دیایب  راک  رـس  وگ  نابرق  هلب  سلجم  کی  هک  درک  يراک  دش ، وا  شجنر  ثعاب  یناملراپ 

هب يرگید  نامز  ره  زا  شیب  هاش  اضر  .دـنک  ضوع  يزاـب  بش  همیخ  ياـه  کـسورع  اـب  ار  لقتـسم  همین  يارزو  هک  دوب  نیا  هقلطم 
هب هاش  رفس  هرابرد  دوخ  شرازگ  رد  نسمایلیو  ربتکا 1929 ، رد 31   (1)« .تسا هدش  هیبش  ناریا  هاوخکین - دیاش  و  گرزب - نادبتسم 

.تسا هداد  رارق  ریثأـت  تحت  زین  ار  یلخاد  یـسایس  عاـضوا  یللملا  نیب  رازاـب  رد  نارق  شزرا  شهاـک  : » دـهد یم  ربخ  روشک  لاـمش 
نتفر تسد  زا  مکح  رد  هتشذگ ، هام  دنچ  رد  نارق  هب 60  زا 48  گنیلرتسا  دنوپ  شزرا  شیازفا  هک  دنا  هدرک  ناشنرطاخ  اه  همانزور 
هدـش مدرم  مومع  یتیاضران  هب  رجنم  یتادراو  سانجا  يالاب  تمیق  دـنا و  هدـش  لصأتـسم  راجت  .تسا  ناریا  یلم  تورث  مشـش  کـی 

یسایس عاضوا  عقاو  رد  .تسا  هدشن  هدید  شروش  یمارآان و  زا  يا  هناشن  چیه  نونکات  هتفر  نوریب  نارهت  زا  هاش  هک  یتقو  زا  ...تسا 
هام مشـش  رد  ...هاـش  : » دریگ یم  یپ  ار  ارجاـم  دوخ  ربماون 1929  شرازگ 15  رد  وا   (2)« .تسا مارآ  ًـالماک  ینوریب  مشچ  هاـگن  زا 

عورـش اقآ ] میرک  شاترومیت و   ] رفن ود  نیا  نایم  ییادـص  رـس و  یب  يریگرد  تسا  يدـنچ  ...تشگزاب  نارهت  هب  لیبموتا  اب  يراـج 
دنمتردق ریزو  هک  هاش  هک  تسین  دیعب  چیه  هدش و 
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.دنک میکحت  ار  دوخ  تیعقوم  شاترومیت  ررـض  هب  تسا  هدیـشوک  زین  اقآ  میرک  .دـشاب  هدز  نماد  هعزانم  نیا  شتآ  هب  دـهاوخ  یمن 
هک يا  هماـنرب  هژورپ و  ره  هب  دـشوک  یم  هنادـجم  تـسا ، هدیـشخب  هاـش  هـب  ار  شتورث  ماـمت  اـقآ  مـیرک  هـک  هعیاـش  نـیا  زا  يادـج 

یناسکی ًابیرقت  يوزاب  روز  ناش  ینونک  هعزانم  رد  رادمتـسایس  ود  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  ...دریگب  داریا  هدرک  بیوصت  شاترومیت 
نافلاخم و همه  قوشم  وا  دنک ؛ یم  تیامح  وا  زا  شترا  تسا و  یماظن  کی  وا  تسا ؛ هاش  یکدوک  نارود  تسود  اقآ  میرک  .دنراد 
و امرفنامرف ، دنمتردق  هداوناخ  شاترومیت  رانک  رد  اما  .تسا  هخوجرـس  کی  دـح  رد  يرکف  ظاحل  زا  اما  .تسا  شاترومیت  نانمـشد 

رایسب ییاراد  هک  تسا  يژرنارپ  شوهاب و  رایسب  يدرف  شاترومیت  هکنیا  رب  هوالع  .دنا  هدیشک  فص  دوجوم  یسایس  ماظن  نامزاس و 
(1)« .دوش یم  بوسحم  هاش  يارب  يدنمشزرا 

: داد ربخ  یمارگلت  یط  نسمایلیو  ربماون 1929  رد 23  .دوب  عیرس  رایسب  عاضوا  دنور 

ریزو تخسرس  نمشد  هیمظن و  سیئر  یهاگرد ، لارنژ  ...دراد  شیارگ  یفوتسم  هب  هاش  ًارهاظ  .تسا  مطالتم  رایـسب  یـسایس  عاضوا 
زا هاش  رادید  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  رارق  هاش  يرهم  یب  دروم  چولب  ياه  یشروش  هدرکرـس  ناخ ،] ] دمحم تسود  رارف  زا  سپ  رابرد ،
یم عالطا  هب  ًامارتحا  : » تسا هدمآ  ربماون 1929  شرازگ 27  رد  ارجام  نیا  تایئزج   (2)« .تسا هداتفا  قیوعت  هب  زین  بونج  نهآ  طخ 

هرامـش 51 مارگلت  رد  هک  دـش ، مطالتم  ناـهگان  ربماون  ات 24  زا 17  ینعی  هتـشذگ  هتفه  لوط  رد  ناریا  یـسایس  عاـضوا  هک  دـناسر 
خاـک هب  هیلاـم  هیلدـع و  يارزو  هارمه  هب  روشک  یلاـع  ناوید  ياـضعا  ربماون  رد 18  .دـیدرگ  هراـشا  نآ  هب  ربماون 1929  خروم 23 

ياهرابنا رد  هلغ  دوبمک  یتقو  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  .تخاس  مهتم  نوناـق  زا  فلخت  هب  ار  اـهنآ  هاـش  دـندش و  راـضحا  یتنطلس 
مدنگ راورخ  هک 000/24  درک  شرازگ  هیلام ، ترازو  یسرزاب  تراظن و  نامزاس  یناملآ  ریدم  رییش ، رتکد  دیدرگ ، راکـشآ  تلود 
هیلام ریزو  ازریم ، زوریف  يریگتـسد  هب  رجنم  فشک  نیا  هک  میناد  یم  بوخ  و  تسا ؛ هدـش  دوقفم  رـالد  رازه  یبیرقت 300  شزرا  هب 

دروآ راب  هب  یگرزب  ییاوسر  دش و  تقو 
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تراـظن تحت  هناـخترازو  نیا  تـالوحت  رییغت و  لوـط  رد  دـعب ، هتفه  دـنچ  .تفرگ  ار  روـشک  یلاـع  تاـماقم  زا  یخرب  ناـبیرگ  هک 
ای 000/30 هک 000/25  دـش  هجوتم  هیلام  ترازو  یـسرزاب  تراظن و  نامزاس  یناریا  نادـنمراک  زا  یکی  هیلام ، دـیدج  ریزو  نیزرف ،
زا یتـشونور  و  داد ، شرازگ  روشک  یلاـع  ناوید  هب  ًامیقتـسم  ار  ارجاـم  وا  نوناـق ، قبط  .تسا  هدـش  دوـقفم  مه  رگید  مدـنگ  راورخ 

هتسد راد و  هنیک  تساوخ  یمن  دیسرت و  یم  هاش  مشخ  زا  اراکشآ  هک  روشک  یلاع  ناوید  .داتـسرف  هیلام  ریزو  يارب  ار  دوخ  شرازگ 
هریت سرزاب  هکلب  درکن ؛ يریگیپ  ار  ارجام  دـیاب  هک  روطنآ  دـنک ، دوخ  هجوتم  دـندوب  هداد  ماجنا  ار  اه  سالتخا  نیا  هک  يدـنمتردق 

هاش شوگ  هب  ًاریخا  ناتساد  نیا  یلو  دندرک ! راک  یب  راک  زا  درک  یم  شرازگ  هیلام  ریزو  هب  تسیاب  یم  ادتبا  هکنیا  هناهب  هب  ار  تخب 
ارجام اهنآ  روضح  رد  هک  داد  روتسد  روکذم  سرزاب  هب  درک و  راضحا  ار  هطوبرم  يارزو  یلاع و  ناوید  ياضعا  هلصافالب  وا  دیسر ؛

ترضحیلعا سپس  دش ؛ مکاح  يرابگرم  توکـس  هظحل  دنچ  يارب  درک ، فیرعت  ار  شناتـساد  سرزاب  هکنیا  زا  سپ  .دنک  وگزاب  ار 
ناشءابآ دج و  و  درک ، یم  دیفـس  ار  ناراداوراچ  يور  هک  درک  رـضاح  تاماقم  راثن  يرادبآ  ياه  شحف  نانچ  تفر و  رد  هروک  زا 

یم تازاجم  نکمم  وحن  نیرتدـب  هب  ار  اهنآ  دـننکن  یگدیـسر  هلئـسم  هب  ًاروف  رگا  هک  درک  ناشدـیدهت  دروآ و  ناشمـشچ  يولج  ار 
مجرتم حلاص ، اشاپ ] یلع   ] ياقآ کیدزن  ماوقا  زا  یکی  روکذـم  سرزاب  هک  دراد  ربخ  ارجام  تایئزج  زا  لیلد  نیا  هب  ترافـس  .دـنک 

.دـش بوصنم  هجراخ  ترازو  هب  لصفنم و  هیلام  ترازو  زا  نیزرف  ياقآ  ...از  تنحم  هسلج  نیا  زا  سپ  هلـصافالب  .تسا  هناخترافس 
کلملاراشم ...دـش  بوصنم  هیلام  ترازو  هب  دوب و  هجراخ  ترازو  لیفک  زوریف ، تشاددزاب  ماـگنه  هب  نیزرف  هک  دـیراد  راضحتـسا 

یمیمـص ناتـسود  زا  ...تشاد  هدـهع  رب  ار  هجراخ  ترازو  کلملاءاکذ ، هنیباک  رد  درف  نیا  .دـش  هیلام  ریزو  وا  ياجب  راشم ] نسح  ]
رادفرط هک  دوش  یم  هتفگ  .دوب  فلاخم  وپـسلیم  رتکد  اب  زین  هتـشذگ  رد  هک  تسا ، شاترومیت  نانمـشد  زا  و  هلودـلا ، قوثو  یـسایس 

تباث .دوب  هریت  رایـسب  هاگ  کلملاراشم  اب  ترافـس  طباور  دوب ، ترافـس  رادراک  يروما  یلپوک  ياقآ  هک  یناـمز  رد  و  تساـیناتیرب ؛
ناهنپ نیرظاـن  زیت  دـید  زا  تارییغت  نیا  تیمها  .تسین  داـمتعا  لـباق  قداـص و  ًـالماک  یلو  تسا ، دـمآراک  يریدـم  هک  تسا  هدرک 

رد ار  دوخ  میقتسم  ذوفن  شاترومیت  کلملاراشم ، ندمآ  راک  يور  اب  .تسا  هدنامن 
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زا نتفرگ  روتـسد  زا  ناـخاقآ  میرک  هزادـنا  ناـمه  هـب  مـه  کـلملاراشم  هـک  ارچ  دـهد ، یم  تـسد  زا  اـه  هناـخترازو  زا  رگید  یکی 
ماـمت يزور  هک  راـبرد  ریزو  اـب  ًامیقتـسم  شیب  مـک و  هـک  دـنراد  روـضح  رفن  ود  یلعف  هنیباـک  رد  نیارباـنب  .دراد  ترفن  شاـترومیت 

یم دـیهدب  هزاجا  رگا  ...تسا  هدرک  فیعـضت  اراکـشآ  ار  وا  هاگیاج  ریخا  تارییغت  و ]  ] ...دـنفلاخم درک  یم  لرتنک  ار  اه  هناخترازو 
هب ردـقنآ  ود  نیا  و  دوب ، زوریف  ییاوـسر  ادـتبا  .منک  میـسرت  ار  شاـترومیت  تفر  سَپ  ریـس  موـش و  رود  عوـضوم  زا  يردـق  مهاوـخ 

هماع دیاوف  ریزو  ماقم  رد  اقآ  میرک  ندمآ  راک  يور  سپـس  .دش  راد  هکل  مه  شاترومیت  رابتعا  ریزگان  هک  دـندوب  کیدزن  رگیدـکی 
هنیک نمـشد  باصتنا  ًاـتیاهن  و  دوش ؛ هاـتوک  نهآ -  طـخ  ینعی  تکلمم -  هژورپ  نیرتمهم  زا  شاـترومیت  تسد  دـش  ثعاـب  هک  دوب 

شاترومیت ذوفن  تردـق و  زا  هک  دـنک  یم  شالت  اراکـشآ  هاش  زوریف ، ییاوسر  ناـمز  زا  .هیلاـم  ترازو  هب  کـلملاراشم  نوچ  يزوت 
ترازو زا  شاـترومیت  تسد  يدـعب  ماـگ  رد  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم  یتـحار  هب  .هدوب  قـفوم  مه  رایـسب  هار  نیا  رد  هک  دـهاکب 

.دش دهاوخ  هاتوک  هجراخ 

: درب یم  نایاپ  هب  ریز  تاراهظا  اب  ار  بلاج  شرازگ  نیا  نسمایلیو 

تسود هک  دیراد  راضحتسا  .داد  خر  روشک  نیا  ییارجا  ياهشخب  زا  رگید  یکی  رد  يرگید  یناهگان  لوحت  ارجام ، رپ  هتفه  نیا  رد 
تبقارم تحت  نارهت  رد  نونکاـت  ناـمز  نآ  زا  دـش و  هاـش  میلـست  سرام 1929  رد  چولب ، یـشروش  ریاشع  هدرکرـس  ناخ ،]  ] دـمحم
نابهگن هب  ناهگان  درب ، یم  رس  هب  نیمارو  یکیدزن  رد  راکش  يودرا  کی  رد  هک  یماگنه  ربماون  رد 17  اما  .تسا  هتشاد  رارق  دیدش 

ایهم وا  يارب  هک  دـنیوگ ) یم  هزامج »  » نآ هب  یـسراف  رد  و  اراهم »  » نآ هب  برع  نابز  رد   ) وردـنت رتش  کـی  اـب  درک و  کیلـش  دوخ 
يامیپاوه کی  هک  ینامز  و  دوبن ، هارمه  تیقفوم  اب  نیمارو  هموح  قطانم  رد  سیلپ  يوجتـسج  تایلمع  .تخیرگ  ریوک  هب  دوب  هدـش 

راظتنا دیاب  دـناسرب ، ناتـسچولب  هب  ار  دوخ  دـمحم  تسود  رگا  .درک  طوقـس  هاگدورف  رد  تشاد  زاورپ  دـصق  وجتـسج  يارب  یگنج 
، یهاگرد لارنژ  هب  تبـسن  هاش  هک  دـش  ثعاب  دـمحم  تسود  رارف  .دـنرادرب  شروش  هب  رـس  هقطنم  نآ  ریاـشع  رگید  راـب  هک  تشاد 

نیـشنریقف ياه  هلحم  زا  یکی  رد  دـعب  زور  ود  هک  یعیجف  لتق  .دوش  نیگمـشخ  دوخ ، نامزالم  نیرتدامتعا  دروم  زا  هیمظن و  سیئر 
کی رس  هثداح ، نیا  رد  درک : رت  میخو  ار  عاضوا  داد  خر  نارهت 
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دروخ مسق  دش و  ادصمه  مدرم  اب  زین  هاش  دمآ و  شوج  هب  مدرم  نوخ  .دندش  هتشک  وقاچ  اب  زین  وا  دنزرف  ود  دش و  ادج  شنت  زا  نز 
رد هک  تسین  رکذ  هب  مزال  .دـنک  مادـعا  هثداح  لحم  رد  ار  یهاگرد  لارنژ  دوشن ، ریگتـسد  لـتاق  هدـنیآ  تعاـس  فرظ 48  رگا  هـک 

لارنژ هک  تسا  تهج  نیا  زا  هیمظن  سیئر  هب  تبسن  هاش  مشخ  یسایس  تیمها  .دندرک  ادیپ  یگتخاس  مهتم  کی  روکذم  تدم  لوط 
زا یتیاضران  لاحنیا ، اب  .دـنادرگ  یم  ار  هاش  یـصخش  روما  اقآ  میرک  هارمه  هب  تسا و  شاترومیت  نمـشد  نیرت  تخـسرس  یهاگرد 

شیپ زا  شیب  هک  تسا  هدـش  مامت  اقآ  میرک  عفن  هب  رتشیب  هکلب  تسا ، هدرکن  رت  نشور  ار  شاترومیت  لابقا  تخب و  هراتـس  یهاـگرد 
عاـضوا ریوصت  ...دوش  یم  رت  کـیدزن  تسا  شاـترومیت  ینیـشناج  هک  شفدـه  هب  جـیردت  هب  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  هاـش  داـمتعا 

هک دوش  یم  شاترومیت  نانمشد  نیرت  تخسرس  زا  نت  ود  لماش  یلعف  هنیباک  درک : میسرت  هنوگنیا  ناوت  یم  ًالامجا  ار  ناریا  یـسایس 
حاـنج ربهر  هیمظن ، سیئر  دروآ ؛ تسد  هب  روما  ریاـس  نهآ و  طـخ  هژورپ  رب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ذوفن  دراد  شـالت  ناوت  ماـمت  اـب 

زور هک  هاش ، .تسا  ینارحب  تیریدـمءوس  لیلد  هب  ناریا  داصتقا  عضو  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  شبابرا  مشخ  دروم  شاـترومیت  فلاـخم 
رارصا تنوشخ و  اما  .دهاکب  عاضوا  تماخو  زا  اه  هناخترازو  رد  رییغت  ییوگ و  ازـسان  اب  دنک  یم  شالت  دوش ، یم  رتدبتـسم  زور  هب 

یم زین  یتلود  ياه  نامزاس  عاضوا  ندـش  رتدـب  ثعاب  هکلب  دـهاک ، یمن  عاضوا  تماخو  زا  طقف  هن  ناتـسد ، ریز  ضحم  تعاـطا  رب 
(1) .دنک فیعضت  ار  یلمع  راکتبا  هنوگره  هک  تسا  یتسایس  نیا  .دوش 

هنحص هب  شاترومیت  تشگزاب 

تیاده رگید  راب  دمآ و  رد  هب  زوریپ  یسایس  نارحب  نیا  زا  شاترومیت  : » دهد یم  ربخ  یمارگلت  یط  نسمایلیو  ربماسد 1929  رد 10 
ار ارجام  حرش  ربماسد 1929  خروم 12  یـشرازگ  رد  وا   (2)« .دـش ینادـنز  مه  سیلپ  سیئر  .تفرگ  تسد  رد  ار  نهآ  طـخ  هژورپ 

زا لصاح  یسایس  هتفشآ  عاضوا  رد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دهد یم  همادا  هنوگنیا 

ربماون 1929. خروم 27  ، 981.00/1497 هرامش 982 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
ربماسد 1929. خروم 10  ، 891.002/207 هرامش 53 ، نسمایلیو ، مارگلت  - 2
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: تسا هدرک  روهظ  ریگمـشچ  تیعقاو  کی  نونکا  دش ، فیـصوت  ربماون 1929  خروم 27  هرامـش 982  شرازگ  رد  هک  ییاهدادیور 
هرهچ نیرتذوفن  اـب  هب  رگید  راـب  هدروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  راـبتعا  فرگـش  یتعرـس  اـب  شاـترومیت  فرـشا  ترـضح 

هک تسین  یکـش  ...دـش  راذـگاو  شاترومیت  هب  هرابود  نهآ  طـخ  روما  ربماون ، مجنپ  تسیب و  رد  .تسا  هدـش  لیدـبت  ناریا  یـسایس 
هب ار  ناریا  هژورپ  نیرتمهم  تیلوئـسم  رگید  راب  هک  هدید  تحلـصم  زین  هاش  دنک و  دعاقتم  ار  هاش  هتـسناوتن  يرهمجرذوب ]  ] اقآ میرک 
راد هنازخ  راک و  هنهک  هدنیامن  ورـسخیک ، بابرا  هاش  میقتـسم  روتـسد  هب  هک  دش  مالعا  دعب  هتفه  .دنک  راذـگاو  ناریا  درم  نیرتاناوت 
نیا ریثأت  .تفرگ  دهاوخ  هدهع  رب  ار  نهآ  طخ  هژورپ  رب  تراظن  تأیه  تیریدم  تیلوئسم  شاترومیت ، کیدزن  ناتسود  زا  سلجم و 
یم رارق  یـسک  تسد  رد  ًالمع  دوش و  یم  جراخ  اقآ  میرک  رایتخا  زا  ًالماک  نهآ  طخ  هب  طوبرم  روما  تسا : نشور  ًالماک  باـصتنا 

یناگدـننک سالتخا  هتـسدوراد  يارب  يدـب  جـیاتن  روشک  یلاع  ناوید  نامزاس  دـیدجت  .تسا  شاترومیت  کـیدزن  تسود  هک  دریگ 
هیلام ترازو  رد  ناگدـش  تشادزاب  دادـعت  زا  یفلتخم  ماـقرا  اـه  هماـنزور  .دـندوب  هتفرگ  لکـش  زوریف  ترازو  نارود  رد  هک  تشاد 

هک هدــش  شرازگ  و  تـسا ، مکاــح  هناــخ  ترازو  نـیا  رب  لــماک  جرم  جره و  .دــسر  یم  رفن  هب 80  ًاـعمج  هـک  دـنا  هدرک  رـشتنم 
يراج ياه  هنیزه  يارب  یفاک  هجدوب  تسا ؛ يدـج  نانچمه  یلاـم  نارحب  .تسافعتـسا  ددـص  رد  هیلاـم ، دـیدج  ریزو  کـلملاراشم ،

ترازو هیفـصت »  » اب نامزمه  .دـنا  هدرکن  تفایرد  ار  دوخ  قوقح  هک  تسا  هام  ود  ای  کی  تلود  نادـنمراک  تسین ؛ تسد  رد  تلود 
دور یم  نامگ  درادـن ، يا  هدـنیامن  تأیه  نیا  رد  رابرد  ترازو  هکنیا  اـب  .تسا  هدـش  لیکـشت  دـیدج  یـسرزاب  تأـیه  کـی  هیلاـم ،
دهاش ربماسد  موس  رد  : » میناوخ یم  شرازگ  نیا  ینایاپ  تمـسق  رد  .دـشاب » هتـشاد  ذوفن  زین  داـهن  نیا  رد  رواد  قیرط  زا  شاـترومیت 

کیتاملپید ناگدنیامن  زا  هیمظن ، سیئر  یهاگرد ، لارنژ  ربماسد ، مود  زور  رد  .میدوب  هاش  ییارجا  ياه  شور  نیرت  بلاج  زا  یکی 
یلاع نادنز  نیا  هب  اهنآ  هک  یماگنه  .دنورب  نادنز  نیا  هب  راجاق ، رصق  دیدج  نادنز  زا  دیدزاب  يارب  دعب  زور  حبص  هک  درک  توعد 

اهنآ هب  ار  هیمظن  دـیدج  سیئر  ماظن ،) رادرـس   ) لاپوک ناخ  قداص  لارنژ  شاترومیت  اهنآ ، بجعت  لاـمک  رد  دـندش ، دراو  نردـم  و 
نییعت هلصافالب  وا  نیـشناج  نادنز و  هناور  تعرـس  هب  یهاگرد  لارنژ  زور  نامه  حبـص  تعاس 10  رد  هک  دـش  مولعم  درک ! یفرعم 

ناعذا يرایسب  .دندش  راچد  دوخ  سیئر  تشونرس  هب  مه  هیمظن  هبتر  یلاع  تاماقم  یخرب  .تسا  هدش 
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یناـهگان رییغت  رد  یناریا  رایـسب  یقرـش و  یتیـصوصخ  .تسا  یناـهگان  تازاـجم  نیا  یلـصا  لـیلد  دـمحم  تسود  رارف  هـک  دـنراد 
تردـق زا  شاترومیت  ماگ  هب  ماـگ  تفر  سپ  هب  ربماون 1929  خروم 27  هرامـش 982  شرازگ  رد  .دراد  دوجو  شاترومیت  تیعـضو 

راوخ و ار  شرابرد  ریزو  شیپ  يدـنچ  هک  هاش  .تسا  هدـش  خوسنم  ًـالماک  نونکا  تشاد ، تیعقاو  شیپ  هتفه  ود  هچنآ  دـش ؛ هراـشا 
هب نهآ  طخ  هژورپ  روما  رگید  راب  اقآ ، میرک  شبیقر  تساوخ  فالخرب  .درب  یم  تذل  وا  ندرمـش  مرتحم  زا  ییوگ  الاح  درک ، لیلذ 

؛ تسا رواد ، شراـکمه ، اـی  وا و  رظن  تحت  نونکا  یـسرزاب  دـیدج  ناـمزاس  روشک و  یلاـع  ناوید  تسا ؛ هداـتفا  شاـترومیت  تسد 
مـسق نمـشد  هک  دـنک  یم  داجیا  ار  راظتنا  نیا  زین  هیلام  ترازو  رد  تارییغت  .درب  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  یهاگرد ، شیلـصا ، نمـشد 
يارب درم  نیا  راتفر  رکفت و  رب  یلابقا  شوخ  نیا  ریثأت  .دوش  رابتعا  یب  اـی  لوزعم  يدوز  هب  راـشم ، ینعی  هنیباـک ، رد  شرگید  هدروخ 

طاـتحم و هتـسخ ، عقومنآ  میدروخ ؛ ماـش  رگیدـکی  اـب  ربماون  موس  تسیب و  رد  .تسا  هدوبن  هدیـشوپ  دنـسانش  یم  ار  وا  هک  ییاـهنآ 
نامه دوب ؛ هدـش  رت  ناوج  لاس  هد  ییوگ  درک ، یم  یفرعم  ام  هب  ار  ماظن  رادرـس  یتقو  ربماسد  موس  رد  یلو  .دـمآ  یم  رظن  هب  هتفوک 

یم شا  هرهچ  رد  يزوریپ  .دـش  یم  تعاطا  ًاعیرـس  شنامرف  داد و  یم  نامرف  رگید  راب  کی  دوب ؛ شیادـص  رد  تساـیر  قباـس  نحل 
(1)« .دیبات

تبیغ تدـم  رد  : » ددرگزاب نارهت  هب  هیوناژ  نایاپ  ات  تفر  یمن  راظتنا  دـش و  بونج  یهار  هاش ] ] اضر هرخالاب  ربماسد 1929 ، رد 29 
نیا .تسا  هدزن  مه  رب  ار  یلعف  شمارآ  يراوگان  هثداح  چیه  .دنک  یم  یگدیسر  تختیاپ  روما  هب  شاترومیت  فرـشا  ترـضح  هاش ،

لومعمان رایسب  مدرک  فیـصوت  ربماسد 1929  خروم 12  هرامـش 990  شرازگ  رد  هک  ییارجا  روما  یگتفـشآ  هب  هجوـت  اـب  شمارآ 
نم هب  وا  .تسا  تکلمم  هجدوب  میظنت  هتخاـس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  فرـشا  ترـضح  نهذ  اـهزور  نیا  هک  يا  هلئـسم  نیرتمهم  .تسا 

دنک و یلمع  دوب  هداد  هاش  هب  زوریف  هک  ار  يا  هدعو  دهاوخ  یم  شاترومیت  ...دوش  عضو  يدیدج  ياه  تایلام  تسا  رارق  هک  تفگ 
روطنیا ار  هیوناژ 1930  رد 30  نارهت  هب  هاش  تشگزاـب  تراـه   (2)« .دـناسرب ناموت  نویلیم  هاجنپ  هب  لاس 1933  اـت  ار  ناریا  هجدوب 

: دنک یم  شرازگ 

ربماسد 1924. خروم 12  ، 891.00/1498 هرامش 990 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
هیوناژ 1930. خروم 11  ، 891.00/1500 هرامش 1006 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 2
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ود رد  ...درادـن  دوجو  دـهد  یم  تسد  زا  هاش  دزن  ار  دوخ  تیبوبحم  دراد  شاترومیت  هکنیا  رب  لاد  يا  هناشن  چـیه  رـضاح  لاـح  رد  »
هداد عالطا  ناریا  یهاشنهاش  کناب  سیئر  .دـنتخاس  رـشتنم  نارق  شزرا  ندـش  مک  هرابرد  يدایز  بلاطم  اه  هماـنزور  هتـشذگ  هتفه 

دنربب الاب  ًاروف  ار  نارق  شزرا  دیاب  هک  هداد  روتسد  شنارواشم  هب  یقرش  ًاعقاو  يا  هویـش  هب  بونج  زا  تشگزاب  زا  سپ  هاش  هک  تسا 
تـسود هک  دـش  عیاش  دوش  نارهت  دراو  هاش  هکنآ  زا  شیپ  ...دـننک  هدامآ  ار  نآ  حرط  ات  تسا  هداد  تقو  اهنآ  هب  هیروف  متـشه  اـت  و 

دمحم تسود  هک  دراد  راضحتـسا  هجراخ  ترازو  .تسا  هدـش  نارابریت  هیوناژ  رد 27  چولب ، ياه  یشروش  هدرکرـس  ناخ ،] ] دمحم
رخاوا رد  دوـب ، هدـش  يراوـتم  شراکتمدـخ  هارمه  هب  اـه  ناـبهگن  زا  یکی  نتـشک  زا  سپ  راکـش  يودرا  کـی  رد  شیپ  يدـنچ  هک 

هک تسا  نیا  دوش  یم  هدینش  دمحم  تسود  مادعا  دروم  رد  هک  یتاعیاش  زا  یکی  ...دش  ریگتسد  ًاددجم  نانمس  یکیدزن  رد  ربماسد 
فارگلت هاـش  هب  ار  روبزم  مکح  هکنآ  زا  سپ  دـندش ؛ موـکحم  مادـعا  هب  شراکتمدـخ  دـبا و  سبح  هب  یماـظن  هاـگداد  کـی  رد  وا 

مادعا نارهت  هب  هاش  تشگزاب  زا  شیپ  دیاب  تسین و  شـشخب  نیا  قحتـسم  چولب  ياه  یـشروش  هدرکرـس  هک  داد  خساپ  هاش  دندرک ،
هک دش  مالعا  خیرات  نیا  رد  .دنتخاسن  رشتنم  شمادعا  همکاحم و  دمحم ، تسود  دروم  رد  یبلطم  چیه  هیروف  ات 6  اه  همانزور  .دوش 

(1)« .تسا هدش  مادعا  یماظن  هاگداد  مکح  ربانب  دمحم  تسود 

هلودلا مراص  زوریف و  ندش  دازآ  همکاحم و 

يرسک ربماون 1929  رد  دـش ، هراشا  ًالبق  هک  روطنامه  .دوب  عقوم  هب  سوبحم  هلودـلا  مراـص  زوریف و  يارب  شاـترومیت  ددـجم  روهظ 
راکـشآ : » درک رت  میخو  ار  وا  عضو  اما  تشادن ، زوریف  هدـنورپ  هب  یطبر  عوضوم  نیا  هکنیا  اب  .دـش  فشک  هلغ  ياهرابنا  رد  يرتشیب 

هک روطنامه  .تخاس  فوطعم  زوریف  هدازهاش  ًاتعیبط  یلبق و  ياه  سالتخا  هب  ار  هاش  نهذ  ًاملسم  هلغ  رابنا  رد  دیدج  یسالتخا  ندش 
زوریف هاش و  یتشآ  دیما  لوزعم  هدازهاش  زا  دیدش  ياه  تبقارم  شهاک  دش ، رکذ  ربماتپس 1929  خروم 30  هرامش 946  شرازگ  رد 

هدش شرازگ  .تسا  هدش  زوریف  سبح  طیارش  دیدشت  هب  رجنم  ریخا  ثداوح  اما  دوب ، هدرک  هدنز  ار 
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(1)« .دـباوخ یم  وا  قاتا  رد  اه  نابهگن  زا  یکی  یتح  دوش ، رود  ناشمـشچ  يولج  زا  دـنراذگ  یمن  زگره  شیاـه  ناـبهگن  هک  تسا 
یلو هدش ، دازآ  سبح  زا  زوریف ، هیلام ، قباس  ریزو  هک  تسا  هدـش  عیاش  : » دـیازفا یم  هیوناژ 1930  خروم 11  شرازگ  رد  نسمایلیو 
راب وا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رابرد ، ریزو  هناقداص  ياه  تیامح  مغرب  .دـشاب  هتـشاد  هدوارم  شا  هداوناخ  اـب  درادـن  هزاـجا  زونه 

روطنیا ار  زوریف  همکاـحم  اـکیرما ، ترافـس  مود  ریبد  درـالیم ، ویه  سرام 1930 ، رد 22   (2)« .دریگب رارق  هاـش  داـمتعا  دروم  رگید 
هب سرام 1930  رد 18  هیلدع ، ریزو  رواد ، طسوت  هک  منک  لاسرا  ناتیارب  ار  يا  هحیال  همجرت  تسویپ  هب  ًامارتحا  : » دـنک یم  شرازگ 

روشک یلاع  ناوید  طسوت  ءاشترا  ماهتا  هب  هیلام ، قباس  ریزو  زوریف ، همکاحم  اـب  تسا  هدـش  اـضاقت  سلجم  زا  نآ  رد  هئارا و  سلجم 
دهد یم  ناشن  هک  تسا  هدش  هیارا  زوریف  هیلع  يدهاوش  لماش  هدیچیپ  ًاتبسن  ینالوط و  یـشرازگ  هحیال  نیا  هارمه  هب  .دوش  تقفاوم 
یلاع ناوید  رد  سلجم  هزاجا  تروص  رد  اهنت  ارزو  یـساسا ، نوناق  ربانب  .تسا  هدرک  تفایرد  ناموت  غلبم 5000  هب  يا  هوشر  زوریف 
ناـمز رد  هک  تسا  مهتم  وا  اریز  دوـش  یم  وا  لاـح  لـماش  نوناـق  نیا  تسین ، ریزو  نوـنکا  مه  زوریف  هکنیا  اـب  .دـنوش  یم  همکاـحم 

شاترومیت ناتسود  نیرت  یمیمص  زا  ود  ره  رگیدکی و  کیدزن  ناتسود  زوریف  رواد و  هک  اجنآ  زا  .هدش  مرج  نیا  بکترم  شترازو 
سلجم هب  يا  هحیال  نینچ  هاش  صخش  هراشا  اب  هک  دنرواب  نیا  رب  يرایـسب  تسا ، هداد  تاجن  ار  زوریف  اهراب  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه ،

يانبم يزیچان  غلبم  نینچ  ارچ  هکنیا  .دراد  ار  هدیقع  نیمه  زین  ایناتیرب  ترافـس  یقرـش  روما  ریبد  دراواه ، .یت  .یج  .تسا  هدش  هیارا 
لیلد نیا  هب  دیاش  .تسین  مولعم  زونه  تساهنیا ، زا  رتشیب  رایسب  وا  ياه  سالتخا  دور  یم  نامگ  هک  هتفرگ ، رارق  زوریف  هیلع  تاماهتا 

داد ربخ  هناخترافس  نیا  هب  دراواه  ياقآ  هراب  نیا  رد  .تسا  هتشاد  دوجو  دنسپ  همکحم  هلدا  دهاوش و  ناموت  نیا 5000  دروم  رد  هک 
یناریا يوخ  قلخ و  اب  ًاعطق  هک  يرگید ، ریـسفت  .تسا  هدش  دروآرب  ناموت  رازه  دصهن  ًابیرقت  هلغ  ياهرابنا  زا  سالتخا  لک  غلبم  هک 

یم یتحار  هب  زوریف  هک  ارچ  دـنا ، هدـش  باختنا  سوکعم  لیالد  هب  زوریف  هیلع  روکذـم  ماهتا  هک  تسا  نیا  دراد ، يراـگزاس  مه  اـه 
يارب تقیقح  رد  یماهتا  نینچ  دنک و  عافد  دوخ  زا  ماهتا  نیا  ربارب  رد  دناوت 

ربماون 1929. خروم 27  ، 891.00/1497 هرامش 982 ، نسمایلیو ، شرازگ  - 1
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...یلو مینیـشنب ، تواضق  هب  هیـضق  نیا  دروم  رد  هک  تسا  دوز  یلیخ  نآلا  .تسا  هدـش  باختنا  وا ، ندرک  موکحم  هن  و  ندـش ، هئربت 
هناشن نونک  ات  هکنیا  اب  .دنروایبرد  شتسد  زا  ار  زوریف  تورث  زا  یـشخب  هک  تسا  نآ  يارب  طقف  هیـضق  نیا  هک  منک  یم  ساسحا  نم 

هب اهراب  وا  هک  دـنیوگ  یم  دـش ، رکذ  الاب  رد  هک  روطنامه  یلو  تسا ، هدـشن  هدـهاشم  هلئـسم  نیا  رد  شاترومیت  تلاـخد  رب  لاد  يا 
(1)« .دوب دهاوخن  شاترومیت  عفن  هب  ًانئمطم  دوش ، موکحم  زوریف  رگا  و  هتفاتش ، شتسود  کمک 

دناسر یم  عالطا  هب  ًامارتحا  : » دسیون یم  یم 1930  خروم 3  هاتوک  شرازگ  رد  ناریا ، رد  اکیرما  دـیدج  راتخمریزو  تراه ، زلراچ 
سبح هام  راـهچ  یتلود ، بصاـنم  ماـمت  زا  لاـصفنا  هب  يراوخ  هوشر  ماـهتا  هب  یم  لوا  رد  ناریا ، هیلاـم  قباـس  ریزو  ازریم ، زوریف  هک 

موکحم هدرک ، تفایرد  ینوناقریغ  روط  هب  هک  تسا  یغلبم  ربارب  هس  دـنیوگ  یم  هک  يدـقن ، همیرج  ناموت  تخادرپ 5808  یبیدأت و 
نئوژ شرازگ 17  رد  هلودـلا  مراص  يدازآ  دروم  رد  تراه  .دـندش  دازآ  نئوژ 1930  رد 7  ود  ره  هلودـلا  مراص  زوریف و   (2)« .دش

تسوا و یببس  ناگتسب  زا  هک  ار  هلودلا  مراص  تسناوت  یفوتسم  شیپ  هتفه  ود  ای  کی  هک  تسا  هدش  عیاش  : » دسیون یم  دوخ   1930
.دنتشادنرب زوریف  رس  زا  تسد  تقوچیه  هتبلا   (3)« .دروایبرد سبح  زا  دندوب  هدرک  میظنت  ار  دادرارق 1919  قوـثو  زوریف و  هارمه  هب 

یم عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » تـسا رارق  نـیا  زا  زوریف ، يدازآ  زا  سپ  لاـس  کـی  زا  شیب  ینعی  يالوج 1931 ، رد 11  تراـه  شرازگ 
یم طابنتـسا  نآ  ياوتحم  زا  هک  هتخاس  رـشتنم  يا  هلاقم  زوریف  هیـضق  هرابرد  شـشوک  مان  هب  نارهت  ياه  همانزور  زا  یکی  هک  دناسر 
هتبلا .نآ  دوبمک  هن  تسا و  مدـنگ  دازام  یتلود  بصانم  ماـمت  زا  وا  لاـصفنا  قازرا و  هرادا  رد  زوریف  ندوب  راـک  يور  قرف  هک  دوش 

تارداص رب  ینبم  یجراخ  تکرـش  کی  تساوخرد  هراـبرد  یتاراـهظا  یط  یلو  تسا ، هدربن  زوریف  هدازهاـش  زا  یماـن  هماـنزور  نیا 
هک میا  هدـش  هجوتم  تسا ، هدـمآرد  هدـعاق  مظن و  هب  قازرا  روما  هک  ینامز  زا  : » تسا هتـشون  ناملآ  هب  ناریا  مدـنگ  لشوب   000/50
رد شـشوک  ...دور » یم  رده  هب  ای  دوش و  یم  دـساف  ای  یفاضا  نازیم  نیا  هکنیا  و  تسا ، نامفرـصم  زا  رتشیب  ربارب  نیدـنچ  ام  دـیلوت 

طیارش و  هتشذگ ، ياهلاس  رد  قازرا  هتفشآ  طیارش  : » دسیون یم  همادا 

سرام 1930. خروم 22  ، 891.002/212 هرامش 37 ، درالیم ، شرازگ  - 1
یم 1930. خروم 3  ، 891.002/217 هرامش 77 ، تراه ، شرازگ  - 2
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فافک ناریا  رد  هلغ  دیلوت  هک  دوب  هدـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  همه  ات 1919 ،] ياه 1917  لاس  یطحق   ] یطحق نارود  رد  نآ  كانفسا 
خر تسا  نکمم  يروشک  ره  رد  یطحق  یلاسکـشخ و  هک  تسا  یهیدـب  : » دـیازفا یم  همانزور  نیا  .دـهد »» یمن  ار  یلخاد  فرـصم 

مدـنگ شا  یلخاد  ياهزاین  ندروآرب  يارب  دـناوت  یمن  هک  تسین  لیلد  نیا  هب  هدـش ، ایالب  نیا  راچد  هتـشذگ  رد  ناریا  رگا  و  دـهد ،
، دش سالتخا  هب  موکحم  تشاد و  ار  قازرا  هرادا  تسایر  هک  زوریف  هدازهاش  : » میناوخ یم  نینچ  زوریف  دروم  رد  .دنک » دـیلوت  یفاک 

هدید اه  نابایخ  رد  تردن  هب  و  دنک ، یم  یگدـنز  نارهت  قرـش  لامـش  یلیام  تشه  رد  هینامرف ، رد  شا  هداتفارود  غاب  رد  نونکا  مه 
تفر یم  شراظتنا  هک  يزیچ  ناونع  هب  ار  مدرم  نایم  زا  دـیعبت  ًارهاظ  دـنک و  یمن  تکرـش  یمومع  مسارم  زا  کیچیه  رد  .دوش  یم 

ار زوریف  لتق  یمارگلت  یط  هیوناژ 1938  رد 15  ترگنا   (1)« .دناد یمن  تازاجم  نیا  قحتـسم  ار  دوخ  زگره  هچ  رگا  تسا ؛ هتفریذپ 
یکوکشم تروص  هب  شیپ  زور  دنچ  امرفنامرف ، گرزب  رـسپ  زوریف ، هدازهاش  قثوم ، ًالماک  عبنم  کی  رابخا  ربانب  : » دنک یم  شرازگ 

هب هراوـمه  هاـش  هک  دـش  يدرم  فذـح  هب  رجنم  هثداـح  نیا  .تشاد  رارق  تلود  رظن  تحت  وا  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا  دیـسر ؛ لـتق  هب 
(2)« .تشاد ساره  شا  هوقلاب  ذوفن  زا  درک و  یم  تداسح  شا  ییاناوت 

سردم تبیصم  نتفای  همادا 

تیعضو ربماون 1931  خروم 27  یبلاج  شرازگ  رد  تراه  .دوب  سبح  رد  نانچمه  سردم  دـندش ، دازآ  نارگید  زوریف و  هک  ینامز 
: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  سردم  راب  فسا 

لفاحم ثحب  عوضوم  هتفای و  هار  یلخاد  ياه  همانزور  رتیت  هب  رگید  راـب  ًاریخا  ماـن  نیا  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  .سردـم » »
نیا هب  ار  تاهجوت  رگید  راب  کی  هک  دوب  ربماون  موس  پاچ  خرس  قفـش  یلخاد  همانزور  هلاقمرـس  .تسا  هدش  نارهت  رد  کیتاملپید 

هب لـیذ  رد  .درک  بلج  دوب ، هتخانـش  تختیاـپ  نکاـس  یجراـخ  یناریا و  بصنم  بحاـص  يرازاـب و  ره  يارب  يزور  هک  تیـصخش 
همانزور کی  هک  تسین  نیا  دوب  هلاقمرس  نیا  رد  هک  یهجوت  لباق  هتکن  نم ، رظن  زا  .درک  مهاوخ  هراشا  هلاقمرس  نیا  نومضم 

يالوج 1931. خروم 11  ، 691.6217/4 هرامش 722 ، تراه ، شرازگ  - 1
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ندوب هدـنز  زت  زا  زونه  ناریا  رد  یمومع  راکفا  هکنیا  ای  و  تسا ، هدـش  هتـسب  دـش  یم  رـشتنم  ناملآ  رد  هک  نابز  یـسراف  یتسینومک 
، رظاـن کـی  ار  عـضو  نـیا  مـنک  یم  ساـسحا  ار  یتـالوحت  تـیمها  رگید  راـب  تاـثحابم  نـیا  رد  هـکلب  .دـنک  یم  تیاـمح  سردـم 

.تسا هدش  داجیا  روشک  نیا  رد  تکلمم  یلعف  هاش  طسوت  هک  هدناوخ  هنابآم » نابهورگ  يروتاتکید  »

زا هک  سردم  .دشاب  رـصاعم  ناریا  خیرات  لوحت  ریـس  دناوت  یم  مینک ، هاگن  نآ  هب  یلک  یلیخ  رگا  سردم ، نسحدیـس  یگدـنز  ریس 
نویسکارف یلصا  يوگنخس  سلجم و  لیکو  لاس 1927  رد  مشش  سلجم  هرود  همتاخ  ات  لاس 1908  رد  مود  سلجم  لیکشت  نامز 

هک نیدلاءایض ، ياتدوک 1921  زا  سپ  ههد  کی  لوط  رد  ...درک  افیا  تکلمم  نیا  یسایس  یگدنز  رد  یـساسا  یـشقن  دوب  یناحور 
گنج و ترازو  هب  وا  نتفای  تسد  سپس  و  نیوزق ، رد  نویبالقنا  هاگودرا  زا  ناخ  اضر  لابقا  تخب و  هراتـس  شـشخرد  دهاش  ناریا 

.درک ظفح  ار  راک  هظفاحم  نویناحور  يربهر  نانچمه  سردم  دوب ، یهاش  تخت  ًاتیاهن  ییارزولا و  سییر 

لاس 1924 رد  ناخ  اضر  یهاوخیروهمج  شبنج  تسکـش  رد  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب  وا  دیاش  .دیـسر  شطوقـس  هب  تبون  سپس 
هنیک هاش  لاس 1928 ، رد  یلو  .دـنا  هدرک  یتشآ  رگیدـکی  اب  ود  نآ  ًارهاظ  هک  داد  شرازگ  ترافـس  لاـس 1925 ، رد  .تشاد  شقن 
ادیپ هار  متفه  سلجم  هب  سردـم  تشاذـگن  دوب  هدرک  میکحت  ار  دوخ  هنایوج  هطلـس  ذوفن  شتموکح  لوا  لاس  ود  لوط  رد  هک  زوت 

تفلاخم لیلد  هب  ، » منک هدافتـسا  دوب  هتفر  راک  هب  هلئـسم  نیمه  هراـبرد  لاـس  نآ  شرازگ  رد  هک  ار  یتراـبع  مهاوخب  رگا  هک  دـنک ؛
.دوب تلود » اب  شحیرص  ینلع و 

طیارـش نامز  نآ  رد  .دش  دیعبت » ، » ناتـسناغفا زرم  کیدزن  دهـشم  بونج  یلیام  دنچ  رد  یکچوک  رهـش  هب  سردـم  دـعب ، لاس  کی 
یلو شوماخ  گـنج  هب  ناـنچمه  دراد  هاـش  : » دوب هدـش  فیـصوت  هنوگنیا  دـش  لاـسرا  ترافـس  يوس  زا  هک  یـشرازگ  رد  تکلمم 
یم تشادزاب  یناهنپ  ار  ذوفن  اب  ِشیوارد  ای  اهالم  .تسا  شور  نیرت  هداـس  وا  شور  .دـهد  یم  همادا  یناـحور  رـشق  دـض  رب  شرثؤم 

دنوش یم  هدوبر  بیترت  نیا  هب  هک  یـصاخشا  ًابلاغ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنرب  یم  ناش  تنوکـس  لحم  زا  رود  ینادـنز  هب  دـننک و 
دنا هدش  دیدپان  هنوگنیا  هک  یسانشرس  لاجر  نایم  رد  .دندرگ  یمنرب  زگره 
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« .تسین تایح  دیق  رد  رگید  وا  هک  تسا  هدش  عیاش  هچرگا  درک ؛ هراشا  سردم  هب  ناوت  یم 

رد گنج  زا  سپ  ِناریا  یـسایس  تالوحت  گنرف  رهـش  زا  مهبم  هرطاخ  کی  زجب  سردـم  زا  لاحب  اـت  شرازگ  نآ  شراـگن  ناـمز  زا 
ياهدادـیور روآدای  زونه  سردـم  مان  دـنا  هدرک  تماقا  اجنیا  رد  يرتشیب  تدـم  هک  ینایجراخ  يارب  هتبلا  .تسا  هدـنامن  یقاب  ناهذا 

يایلاتیا رد   (1) یتین هب  تبـسن  يرتـمک  تیمها  سردـم  یقیبـطت ، تسایـس  ملع  نایوجـشناد  نادراو و  هزاـت  يارب  یلو  .تسا  یمهم 
.دراد زورما  یتسیشاف 

لیلد هب  نم  نامگ  هب  نیا ، دوجو  اـب  .درک  هدـنز  ار  هتـشذگ  تارطاـخ  هک  دوب  نیا  روبزم  هماـنزور  هلاقمرـس  رد  مهم  هتکن  نیارباـنب ،
هک راکیپ  یتسینومک  همانزور   » .منکب هلاقمرـس  نومـضم  هب  یهاتوک  هراشا  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  رگید  تاـکن  یخرب  هتکن و  نیمه 

شرازگ دوخ  ياه  هرامش  نیرخآ  زا  یکی  رد  دش ، هتسب  ناملآ  تلود  يوس  زا  دیسر و  یم  پاچ  هب  نیلرب  رد  یسراف  نابز  هب  ًاقباس 
بذک شرازگ  نیا  ام  .تسا  هدش  هفخ  ناسارخ  رد  ینادنز  رد  سردم ، نسحدیس  نویسیزوپا ، سانـشرس  قباس و  ربهر  هک  دوب  هداد 

هدش دیعبت  نآ  هب  تلود  روتـسد  هب  هک  فاوخ  ياتـسور  رد  تسا و  هدنز  زونه  سردم  هک  مییامن  یم  دییأت  و  مینک ؛ یم  بیذکت  ار 
رد هرهاق  پاچ  امن  هرهچ  نابز  یـسراف  همانزور  نینچمه  .دسر  یم  شا  هداوناخ  تسد  هب  شیاه  همان  هتفه  ره  درب و  یم  رـس  هب  دوب 

هدرک بیذکت  هدیمان  سردم » ندرک  هفخ  هعیاش   » ار هچنآ  هدـناسر و  پاچ  هب  راگنربخ  کی  زا  ار  يا  همان  ًاریخا  کحـضم  یمادـقا 
بجوم سردـم  دـیعبت  ترورـض  هک  مینک  ناعذا  دـیاب  ...تسا  هتخاب  ناج  یعیبط  گرم  هب  سردـم  هک  هتفگ  نانیمطا  اب  یلو  تسا ،

دراد يرتشیب  تیمها  هچنآ  نیا ، دوجو  اب  .دنامن  تختیاپ  رد  سردـم  هک  درک  یم  باجیا  تکلمم  حـلاصم  یلو  دـش ؛ مه  ام  فسأت 
يا هبرح  ره  هب  لـسوت  اـب  مدرم  ياـه  هدوـت  بیرف  يارب  دـنرادن  ار  ناریا  تفرـشیپ  ندـید  مشچ  هک  يا  هدـع  میناد  یم  هک  تسا  نیا 

.دننز یم  بذک  ياهربخ  نتخاس  هب  تسد 

[ يو هب   ] هکنآ زا  دـعب  : » دـهد یم  حرـش  ار  قرـش  روما  رد  ایلاتیا  ترافـس  هتـسباو  هتروف ، هتنوم  تنک  اب  شیاهوگتفگ  سپـس  تراه 
مومع رظن  زا  هک  دهد  یم  ناشن  الاب  دادیور  متفگ 

.دوب يروتاتکید  مسیشاف و  تخسرس  نافلاخم  زا  هک  ییایلاتیا  فورعم  رادمتسایس  یتین ؛ الوئاپ  وکسچنارف  - 1
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میژر دـض  رب  ناهنپ  ًـالماک  هئطوت  فلاـخم و  ناـیرج  کـی  هک  دـنک  یم  ساـسحا  ًاـیوق  هک  تفگ  تسا ، هدرمن  زونه  سردـم  مدرم 
ینلع ياه  تفلاـخم  همه  ًـالعف  هک  تفگ  وا  .دریگ  یم  لکـش  یماـظنریغ  یماـظن و  یلاـع  لـفاحم  رد  دراد  هاـش  اـضر  يروتاـتکید 

صخـش رتـمک  دوب ، نآ  ناـینابرق  زا  یکی  مه  سردـم  هک  [، 1928  ] لاس 1929 ياهدیعبت  حالطـصا  هب  زا  سپ  .دـنا  هدـش  بوکرس 
هدنامیقاب زوریف  ذوفن ، اب  ياه  تیصخش  نایم  زا  .دشابن  هاش  تخسرس  رادفرط  رهاظ  هب  لقادح  هک  تسا  هدنامیقاب  نارهت  رد  يذوفناب 

هاش هجوت  دروم  يزور  هک  مه  ار  ینابیش  لارنژ  و  دنارذگ ؛ یم  راگزور  دوخ  تولخ  جنک  رد  دنا  هدرک  وربآ  یب  مه  ار  وا  هک  تسا 
ادیپ اه  یـشترا  نیب  رد  یتیبوبحم  هکنیا  تلع  هب  دز ، مه  هب  یترهـش  لاس 1929  رد  اه  یئاقـشق  دـض  رب  شا  یماظن  تایلمع  اب  دوب و 

.دنا هدیشک  ریز  هب  دوب  هدرک 

مکحم ياه  هیاپ  رب  هاش  اضر  نارود  رد  نردـم  ناریا  تفرـشیپ  هک  دوب  نیا  تفرگ  اـه  فرح  نیا  زا  هتروف  هتنوم  تنک  هک  يا  هجیتن 
اریز دنک  ادـیپ  همادا  تسا  نکمم  اه  تفرـشیپ  دـنور  هک  دوزفا  نیا  دوجو  اب  .تسین  مدرم  یتلود و  تاماقم  هاش ، هنابلطواد  يراکمه 

نایماح و  تسا ، هدیمد  شا  هبتر  یلاع  تاماقم  لقادح  رد  يا  هزات  هیحور  کش  یب  دراد ؛ دوخ  لماک  لرتنک  رد  ار  شترا  زونه  هاش 
، رواد و  رابرد ، ریزو  شاترومیت ، ریظن  يدـنمناوت  ًاعقاو  لاجر  هکلب  شقباس ، یـشترا  ناراـطق  مه  ناـیم  رد  طـقف  هن  دراد ، یتخـسرس 

تـسایس اب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  داد  دای  اهنآ  هب  دیاب  داد ، روتـسد  اه  یناریا  هب  دیاب  .تسا  يروطنیا  ناریا  رد  : » تفگ وا  .هیلدـع  ریزو 
دهاش ًاملـسم  یلو  دشاب ، هتـشاد  مه  ییاهرـسدرد  دـیاش  هتبلا  .دـننک  راگزاس  تسا  برغ  زا  هتفرگ  ماهلا  هک  هاش  يزاس  نردـم  ياه 

باختنا هک  يدید  هیواز  هب  هتسب  .تسا » یتفرشیپ  تالوحت و  هچ  مناد  یمن  نآلا  هک  دوب ؛ میهاوخ  یمیظع  ياه  تفرـشیپ  تالوحت و 
(1) .دوس مه  دشاب و  هتشاد  ررض  مه  ناریا  يارب  دناوت  یم  هنابآم » نابهورگ  يروتاتکید   » نیا مینک ، یم 

: دوزفا دوخ  ربماون 1931  خروم 28  شرازگ  رد  دعب  زور  تراه 

، سردم نسحدیـس  تشونرـس  هب  اه  یناریا  ریخا  هجوت  اب  طابترا  رد  ربماون 1931  خروم 27  هرامـش 947  شرازگ  هب  فطع  ًامارتحا 
ار یتشاددای  طابترا  نیمه  رد  هلیسونیدب  روشک ، دنمتردق  یسایس  لاجر  زا  سلجم و  ياه  نویسکارف  قباس  ناربهر  زا  یکی 

ربماون 1931. خروم 27  (، 1534/891.00  ) هرامش 947 تراه ، شرازگ  - 1
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ضرع هب  ریز  رد  تسا ، هدرک  هیهت  سردم  سبح »  » ینوناق لحارم  یخرب  هرابرد  حلاص ، اشاپ  یلع  ياقآ  ترافس ، ياناوت  مجرتم  هک 
سردم ...تسین  سوبحم  نادنز »  » کی يراویدراهچ  رد  سردم  دوش  یم  روصت  هکنانچ  تفگ  دیاب  رت  قیقد  ترابع  هب  : » مناسر یم 

فاوخ ای  نئاق  ریظن  یکچوک  رهش  هملک ، ماع  يانعم  رد  ...تسا  هدرکن  رداص  شیارب  یمکح  یهاگداد  چیه  هدشن و  هتخانش  مرجم 
نوچ يزاورپ  دنلب  درم  يارب  اهنآ ، زا  رتگرزب  ياهرهش  یتح  ای  و  تسا ، هدش  دیعبت  نآ  هب  سردم  دنیوگ  یم  هک  ناسارخ ، ناتسا  رد 

مورحم يدازآ  زا  و  شترا ، اـی  سیلپ  مئاد  رظن  تحت  يدراوم  نینچ  ِلوـمعم  قـبط  رگا  هژیو  هب  تسین ، نادـنز  زجب  يزیچ  ًاملـسم  وا 
هن تسا و  ینادنز  هن  سردـم  هملک ، صاخ  يانعم  رد  نم  نامگ  هب  ...دوش  جراخ  نآ  کچوک  گنت و  هدودـحم  زا  دـناوتن  دـشاب و 

ینف تاظحالم  زا  يادج  .يدیعبت  مه  تسا و  ینادنز  مه  ًالمع  یلو  .تسا  هدشن  رداص  وا  تیموکحم  رب  لاد  یمکح  اریز  يدیعبت ،
رت نشور  ار  سردم  تیعضو  نم  نامگ  هب  ما  هدرک  باختنا  ربتکا 1907  بوصم 7  ناریا  یساسا  نوناق  ممتم  زا  هک  ریز  دراوم  قوف ،

ضرعتم دنتسه و  ضرعت  عون  ره  زا  نوصم  ظوفحم و  فرـش  نکـسم و  لام و  ناج و  ثیح  زا  مدرم  دارفا  مهن : لصا  : » درک دهاوخ 
هحنج و باـکترا  عـقاوم  زاریغ  مهد : لـصا  « » .دـیامن یم  نیعم  تکلمم  نیناوـق  هک  یبـیترت  مکح و  هب  رگم  دـش  ناوـت  یمن  يدـحا 
رد نوناق و  قبطرب  هیلدع  همکحم  سیئر  یبتک  مکح  هب  رگم  دومن  ریگتـسد  ًاروف  ناوت  یمن  ار  سکچیه  هدمع  تاریـصقت  تایانج و 

مکح و مهدزاود : لصا  « » .دوش راعشا  مالعا و  وا  هب  تعاس  راهچ  تسیب و  فرظ  رد  یهتنم  ای  ًاروف  رصقم  هانگ  دیاب  زین  تروص  نآ 
تماقا زا  عنم  ای  داد  یفن  ناوت  یمن  ار  نایناریا  زا  کیچیه  مهدراهچ : لصا  « » .نوناق بجوم  هب  رگم  دوش  یمن  یتازاجم  چیه  يارجا 

ناوت یم  هک  يزیچ  نیرتمک  نیاربانب ، .دنک » یم  حیرصت  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دومن  ینیعم  لحم  تماقا  هب  روبجم  ای  یلحم  رد 
اب طاـبترا  رد  هک  يا  هیور  هب  هیبـش  تسرد  هدوب ، ینوناـقریغ  حوضو  هب  سردـم  دروـم  رد  هدافتـسا  دروـم  هیور  هک  تسا  نیا  تفگ 

دهاوخ قفاوم  دیفم  تشاددای  نیا  يریگ  هجیتن  اب  زین  هجراخ  روما  ترازو  هک  منک  یم  نامگ  .تسا  هدش  هتفرگ  راک  هب  رگید  دراوم 
(1) .دوب

ربماون 1931. خروم 28  (، 1535/891.00  ) هرامش 948 تراه ، شرازگ  - 1
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رد تخاس  شاف  ربماون 1941  رد 3  رـسپ ، سوفیرد  .یج  سیئول  .دیـسر  لتق  هب  نادنز  رد  لاس 1938  رد  زوریف  دننامه  زین  سردـم 
لتق هب  ار  وا  هاش  اضر  صخـش  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  تسا ، هدـش  ریگتـسد  سردـم  لتق  ماهتا  هب  هیمظن  تاماقم  زا  یکی  هک  یلاح 

یباهتلا هاش  تسد  هب  شلتق  ياعدا  هک  سلجم ، نویسکارف  ربهر  سردم ، لتق  ماهتا  هب  مق ، سیلپ  سیئر  يزوسناهج ، : » تسا هدناسر 
متـشگزاب ناریا  هب  هک  یماگنه  : » تشگزاـب ناریا  هب  وپـسلیم  هیوـناژ 1943  رد   (1)« .تسا هدـش  ریگتـسد  درک ، داجیا  مدرم  نایم  رد 

هب شدوخ  ناتـسد  اب  ار  ریخا  دارفا  زا  يدادعت  و  هدناسر ، لتق  هب  ار  رفن  اهدـص  هدرک و  ینادـنز  ار  رفن  نارازه  هاش ]  ] هک متفای  عالطا 
(2)« .تسا هدناسر  لتق 

متشه سلجم  راک  هب  زاغآ  رخآ : نخس 

هارمه یثداوح  اـب  ناریا  قطاـنم  زا  یخرب  رد  سلجم  ریخا  تاـباختنا  : » دـش رازگرب  لاس 1930  ناتـسبات  رد  متـشه  سلجم  تاباختنا 
هب يا  هدع  دش و  يریگرد  مدرم ، بختنم  درف  شریذپ  زا  تلود  نتفر  هرفط  یپ  رد  یلزنا ،]  ] يولهپ رد  قثوم ، رابخا  ربانب  .تسا  هدوب 
رد .دندیـسر  لتق  هب  رگید  رفن  ود  ای  کـی  لارنژ و  کـی  زین  ناتـسزوخ  رد  یتلود  تاـماقم  اـب  مدرم  يریگرد  یپ  رد  .دندیـسر  لـتق 
زا تلود  رظن  دروم  درف  مان  دیـسر ، ناتـسا  تاماقم  هب  يریگ  يأر  ماـمتا  زا  سپ  رظندروم  درف  باـختنا  روتـسد  هکنیا  اـب  زین  نادـمه 

تلود هک  دشن  نآ  زا  عنام  دوب ، هدـش  باختنا  يرگید  درف  هک  هلئـسم  نیا  .دوش  اپ  هب  یبوشآ  هکنیا  نودـب  دـمآ ، نوریب  اه  قودـنص 
ار مدرم  ءارآ  تاباختنا  يرازگرب  لوئـسم  تاماقم  دندرک و  زاب  ار  يریگ  يأر  ياه  قودنـص  .دنکن  لیمحت  ار  دوخ  رظن  دروم  دزمان 
رد ءارآ  شرامـش  هجیتن  .دیـسر  يزوریپ  هب  ءارآ  قافتا  هب  روکذم  درف  دش و  شرامـش  ءارآ  .دـندرک  تئارق  رظندروم  صخـش  مان  هب 
ادخ يأر ؛  150 تسا ) هدش  توف  شیپ  هام  شـش   ) هاش دمحا  يأر ؛  300 نامز ، ماما  : » تسا هدش  شرازگ  هدـنب  هب  هنوگنیا  روباشین 

ربماسد رد 11  تراه   (3) «« .درک یم  تیافک  سلجم  یسرک  زارحا  يارب  هک  دوب  شاترومیت  مان  هب  مه  ءارآ  یقبام  يأر ؛  200

ربماون 1941. خروم 3  ، 891.00/1809 هرامش 146 ، سوفیرد ، شرازگ  - 1
ص 37. ، 1946 زگنیکورب ، هسسؤم  نتگنشاو : .ناریا  رد  اه  ییاکیرمآ  وپسلیم ، .یس  روترآ  - 2

ربماتپس 1930. خروم 22  ، 891.00/1509 هرامش 169 ، تراه ، شرازگ  - 3
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یماسا زا  یتسرهف  تاـعالطا  هماـنزور  ربماسد 1930 ، رهظ 9  زا  دـعب  : » دـنک یم  هـئارا  تاـباختنا  دروـم  رد  يرگید  شرازگ   1930
سلجم هتشذگ  ياه  هرود  مهم  ياه  تیصخش  مان  .تخاس  رـشتنم  دندوب ، هدروآ  يأر  سلجم  تاباختنا  رد  نامز  نآ  ات  هک  یناسک 

یخرف هداز ، تعیرـش  بوقعیدیـس  هلودـلا ،) قوثو   ) قوثو ناـخ  نسحازریم  دوش : یمن  هدـید  تسرهف  نیا  رد  دـیآ  یم  لـیذ  رد  هک 
رالاس  ) زوریف رتکچوک  ردارب  ود  نینچمه  عولط ، اـضردومحم  يداـبآزوریف ، دـش ،) یم  رـشتنم  ًاـقباس  هک  ناـفوط  هماـنزور  ریبدرـس  )

یم عالطا  هب  ًامارتحا  : » دسیون یم  دندروخ  تسکش  تاباختنا  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  یخرب  هرابرد  وا   (1) (.« ازریم یلودمحم  رکشل و 
نیا زا  یخرب  هزاوآ  ماـن و  .دـندرواین  يأر  ًاددـجم  متــشه  سلجم  تاـباختنا  رد  ناریا  هتــسجرب  لاـجر  زا  يدادــعت  ...هـک  دــناسر 

قوثو ناخ  نسحازریم  تفرگ  ياج  تسرهف  نیا  رد  هک  یسک  نیلوا  .دهد  یم  حیضوت  ار  ناشددجم  باختنا  مدع  تلع  ناگدنیامن 
فرح ناگدنیامن  يارب  اج  ات  دندرک  فذـح  ار  ناگدـنیامن  نیا  همه  ًارهاظ  هک  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  ...تسا  هلودـلا ) قوثو  )

لوا هسلج  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  ًاـمارتحا  : » میناوخ یم  نینچ  متـشه  سلجم  حاـتتفا  ياـه  هماـنرب  دروـم  رد   (2)« .دوش زاـب  رتونش 
نارهت ياه  همانزور  .درک  دهاوخ  حاتتفا  ار  هسلج  نیا  یقطن  داریا  اب  هاش  .دـش  دـهاوخ  لیکـشت  ربماسد 1930  رد 16  متشه  سلجم 

دوخ ربماسد 1930  هرامـش 9  رد  ناهج  هراتـس  همانزور  دنا : هتخادنا  هار  هب  دیدج  سلجم  هیحاتتفا  اب  طابترا  رد  يدایز  يادص  رس و 
رد 31 هک  راجاق  طحنم  هلسلس  ياجب  يولهپ  نادناخ  تنطلس  عورـش  زور  ار  ربماسد 1925  زور 16  ناریا  مدرم  عطاق  هدارا  : » تشون

يارب تسا  تنطلس  رییغت  زورلاس  هک  ار  ربماسد  ینعی 16  هدنخرف  زور  نیمه  زین  تلود  .درک  نییعت  دوب  هدش  طقاس  لاس  نامه  ربتکا 
هدنخرف هعقاو  زورلاس  نیمشش  اب  ربارب  ربماسد 1930 ،  16 هبنش ، هس  زور  رد  نیاربانب ، .تسا  هتفرگ  رظن  رد  متـشه  سلجم  راک  زاغآ 

، دـندرک راذـگاو  يوـلهپ  هاـش  اـضر  نویاـمه  ترـضحیلعا  هـب  ار  روـشک  تشونرـس  تیادـه  هچراـپکی  ناریا  تـلم  نآ  یط  هـک  يا 
(3) «« .درک دنهاوخ  حاتتفا  ار  متشه  سلجم  ًامسر  دوخ  قطن  اب  حبص  تعاس 10  ترضحیلعا 

رد شاترومیت  یناهگان  تشادزاب  .تفاین  ماود  نادنچ  یسایس  عاضوا  يرهاظ  شمارآ 

ربماسد 1930. خروم 11  ، 891.032/36 هرامش 227 ، تراه ، شرازگ  - 1
سرام 1931. خروم 24  ، 891.00/1520 هرامش 471 ، تراه ، شرازگ  - 2
ربماسد 1930. خروم 11  ، 891.032/36 هرامش 227 ، تراه ، شرازگ  - 3
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هدـع ناج  هک  تشحو  تموکح  دـیدج  لصف  زاغآ  زا  دوب  يا  هناـشن  نادـنز  رد  ربتکا 1933  رد  شندیـسر  لـتق  هب  ربماسد 1932 و 
ورـسخیک بابرا  هرمحم ، خیـش  ییاقـشق ، ناـخ  یلع  ییاقـشق ، هلودـلا  تلوص  يراـیتخب ، دعـسا  رادرـس  هلمج  زا  تفرگ ، ار  يداـیز 

یتشد نوچ  يرت  سناش  شوخ  دارفا  .دیـسر  زین  سردم  زوریف و  رواد ، هب  تبون  .يوضر  سدـق  ناتـسآ  تیلوت  و  يدـسا ، خرهاش و 
اهاتسور رد  دوخ  كالما  رد  ای  هداز  یقت  رگداد و  امنهر ، قدصم ، نوچ  ناش  نیرت  لابقا  شوخ  .دنتفر  لیلحت  یناور  ناتسرامیب  رد 

نئوژ خروم 1  يا  همان  رد  سانـش  ناتـساب  ِدلفـستره  تسنرا  .دنداد  نت  یجراخ  ياه  روشک  رد  تماقا  هب  ای  دندیزگ و  تلزع  جـنک 
ناریا رب  ریذـپان  فصو  تشحو  تموکح  ریزو ، نیدـنچ  ندـش  دـیدپان  ریخا و  ياه  هام  ثداوح  زا  سپ  : » تشون يا  همان  رد   1934

جوا هب  يالوج 1935  مهن  متشه و  رد  دهـشم  مدرم  نینوخ  ياه  تفلاخم  اب  هلباقم  رد  تشحو  تموکح  نیا   (1)« .تسا هدش  مکاح 
زا ربماتپس 1941  رد  هاش  اضر   (2)« .داتفا هار  هب  یکانتشحو  راتشک  ناگدننک ، تارهاظت  هیلع  لسلسم  زا  هدافتـسا  اب  هک  دیـسر ؛ دوخ 

يالوج رد 26  دـنارذگ و  اه  یـسیلگنا  تیامح  تحت  ار  شرمع  ینایاپ  ياـه  لاـس  وا  .درک  رارف  روشک  زا  تفرگ و  هراـنک  تنطلس 
(3) .تشذگرد گروبسناهوژ  رد  ، 1944

مالعا تسرهف 

يالوج 1934. خروم 2  ، 891.927Perspolis/83 مئامض ، يروم و  هب  دتسیرب  همان  - 1
يالوج 1935. خروم 21  ، 891.00/1611 هرامش 512 ، كورب ، ینروه  شرازگ  - 2

صص 365-386. ، Majd, Great Britain and Reza Sha - 3

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 667 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_652_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_652_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/11590/AKS BARNAMEH/#content_note_652_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:653

.آ ا

608 , 603 , 602 نادابآ /

432 هدابآ /

545 كروتاتآ /

579 , 578 , 450 یبرغ / ناجیابرذآ 

,282 , 248 , 214 , 212 , 211 , 210 , 193 , 140 , 121 , 120 , 117 , 102 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 , 90 , 69 , 46 , 25 ناجیابرذآ /
,499 , 498 , 496 , 495 , 494 , 469 , 450 , 448 , 447 , 446 , 445 , 444 , 443 , 442 , 437 , 436 , 435 , 432 , 430 , 418 , 388

613 , 612 , 587 , 584 , 583 , 582 , 581 , 577 , 571 , 569 , 530 , 513

578 , 577 تارارآ /

541 نسرآ /

583 , 504 , 97 , 96 اراتسآ /

452 , 216 يرازگربخ /)  ) سرپدتیشوسآ

297 همانزور /)  ) یطسو يایسآ 

471 مشاه / ازریم  ینایتشآ ،

582 , 581 , 580 , 579 , 569 , 550 , 549 , 544 , 543 , 541 , 437 , 436 , 216 , 215 ناخ / یلعنسح  فصآ ،

17 اقیرفآ /

86 لنلک /)  ) ناخ هللا  لضف  یلو ، قآ 

551 , 546 هدازهاش /)  ) تربلآ

644 , 196 , 193 , 94 , 92 , 82 , 60 , 38 , 17 , 16 ناملآ /

,112 , 93 , 89 , 85 , 83 , 82 , 81 , 79 , 65 , 63 , 62 , 61 , 59 , 57 , 56 , 55 , 37 , 36 , 35 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 19 , 18 اکیرمآ /
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,268 , 246 , 240 , 229 , 227 , 225 , 199 , 198 , 197 , 177 , 174 , 165 , 164 , 161 , 158 , 153 , 152 , 147 , 146 , 141 , 113
631 , 577 , 551 , 531 , 527 , 468 , 451 , 440 , 427 , 417 , 408 , 406 , 315

612 لجنآ /

224 اراکنآ /)  ) هرقنآ

193 ناخ / نیسحدمحم  مریآ ،

136 , 131 , 130 , 129 , 119 لارنژ /)  ) دیاسنوریآ

501 , 183 هنطلسلا /) جاهتبا   ) نیسحمالغ جاهتبا ،

415 ناتیپاک /)  ) میهاربا

21 دوعس / نبا 

622 لارنژ /)  ) ناخ نسحلاوبا 

540 کباتا /) ناخ  رغصا  یلع  ازریم   ) کباتا

466 یکباتا /

613 , 561 , 560 , 505 ير / نترتا ،

473 هنطلسلا / ماشتحا 

650 , 395 , 315 , 314 , 264 , 258 , 240 , 239 , 190 , 183 , 181 , 155 , 103 , 39 , 38 , 37 , 34 , 26 راجاق /)  ) هاش دمحا 

213 وقتیمیس /) اقآ  لیعامساردارب   ) اقآدمحا

533 غارچ /) هاش   ) یسوم نبدمحا 

453 , 450 درگرس /)  ) ناخ دمحا 

526 نسح / یئایحا ،

151 , 141 , 111 , 87 , 79 همانزور /)  ) رتیور رابخا 
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68 هیرشن /)  ) زرتیور رابخا 
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459 ناریا / كرمگ  هرادا 

95 زلراچ / زدراودا ،

303 هنطلسلا / بیدا 

315 كارا /

652 , 640 , 387 , 320 , 302 89 , 83 , 62 خرهاش /)  ) ورسخیک بابرا 

212 , 145 , 126 , 101 , 96 , 95 , 94 , 60 , 40 ناتسلگنا / شترا 

618 , 600 , 599 , 579 , 576 , 464 , 435 , 415 , 248 , 191 , 190 , 189 , 174 , 148 , 129 , 75 , 28 , 15 ناریا / شترا 

121 , 97 , 96 خرس / شترا 

441 ناریا / قرش  شترا 

214 , 73 دنه / شترا 

583 , 577 , 449 , 430 , 96 لیبدرا /

21 ندرا /

173 ناخ / کشرا 

52 یقرش / ناتسنمرا 

211 , 209 ناتسنمرا /

,259 , 258 , 257 , 256 , 239 , 204 , 192 , 190 , 183 , 169 , 150 , 130 , 115 , 109 , 104 , 103 , 87 , 80 , 59 , 37 , 34 اپورا /
616 , 551 , 518 , 517 , 514 , 494 , 468 , 426 , 420 , 392 , 299 , 264 , 260

577 , 576 , 498 , 448 , 447 , 216 , 213 , 212 , 211 , 210 , 122 , 120 , 90 هیمورا /

627 ایناپسا /

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 671 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:655

440 رتکد /)  ) يا تربار  ریپسا ،

292 , 144 , 143 , 135 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 40 لارنژ /)  ) یکسلسوراتسا

لوبناتسا   لوبماتسا

216 , 215 , 121 , 88 , 83 , 38 , 20 لوبناتسا /

245 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 199 , 198 یتفن /) تکرش   ) لیوا درادناتسا 

23 سوینیتتسا /

430 , 102 , 36 دابآرتسا /

652 يدسا /

473 هنطلسلا /) مشتحم   ) نسح يرایدنفسا ،

290 , 220 , 196 هدازهاش /)  ) ازریم نامیلس  يردنکسا ،

226 , 137 , 95 رنیکسا /

322 , 162 , 161 ما / ویلبد  ترامسا ،

201 , 197 , 181 , 170 , 164 , 162 , 158 , 157 , 110 , 108 , 74 لنلک /)  ) ژاتیمرآ تیمسا ،

410 لارنژ /)  ) يا يره  تیمسا ،

626 , 625 دنیوینشا /

,585 , 570 , 552 , 549 , 547 , 536 , 535 , 437 , 326 , 321 , 279 , 220 , 189 , 180 , 172 , 108 , 45 , 44 , 43 , 42 ناهفصا /
627 , 614 , 611 , 607 , 606 , 605 , 604 , 593

292 , 290 , 289 هللا /) تیآ   ) نسحلاوبادیس یناهفصا ،

651 , 553 همانزور /)  ) تاعالطا
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173 روضح / دامتعا 

15 اقیرفا /

527 , 526 , 387 اضر / راشفا ،

608 , 599 , 570 , 568 , 567 , 564 , 563 , 562 , 561 , 560 , 559 , 550 , 538 , 95 , 51 , 30 ناتسناغفا /

335 , 312 هنطلسلا / لابقا 

261 , 220 همانزور /)  ) مادقا

163 تنافیُلا /

274 ع /)  ) نیسح ماما 

542 , 303 , 290 , 289 , 275 , 274 ع /)  ) یلع ماما 

205 , 204 ع /)  ) مشاه هداز  ماما 

607 , 570 , 563 , 562 , 561 , 560 , 559 هاش / هللا  ناما 

541 وکابنت / زایتما 

108 , 107 ناریا / نهآ  طخ  زایتما 

109 بونج / تفن  زایتما 

246 , 224 لامش / تفن  زایتما 

507 یسراد / یتفن  زایتما 

,479 , 463 , 461 , 406 , 403 , 402 , 401 , 400 , 397 , 396 , 395 , 394 , 392 , 390 , 389 , 388 , 194 , 193 یلپاک / يروما ،
637 , 482
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632 , 594 , 591 , 587 , 494 , 449 , 446 , 442 رکشلریما /)  ) دمحا يدمحاریما ،

214 ول / یلع  جاح  دشراریما 

215 رهلک / مظعاریما 

172 ناخ / هاش  ناهج  ازریم  راشفاریما ،

173 هلودلا / ریما 

587 , 586 , 510 , 509 , 504 , 503 , 502 , 501 , 464 , 461 , 449 , 418 , 281 , 193 ناخ / هللادبع  یبسامهطریما ،

282 رکشلرس /)  ) ناخ لیعامسا  یلضفریما ،

321 يرایتخب /)  ) دهاجمریما

622 دهتجمریما /

45 مرکمریما /

292 دمحم /) ناوجخن ،  ) قثومریما

519 , 518 اقآ /) نیسح   ) برضلا نیما 

520 کلملا /) ماظتنا   ) ماظتنا

527 اداناک / هدحتم و  تالایا  ياه  ییاهب  یلم  نمجنا 

485 , 469 کلامملارواشم /)  ) یلقیلع يراصنا ،

303 , 280 , 279 رادتقاریما /)  ) دومحم يراصنا ،

90 هیسور / بالقنا 

,205 , 204 , 197 , 195 , 190 , 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 182 , 181 , 180 , 165 , 162 , 161 , 148 , 130 , 129 , 123 ترگنا /
645 , 225 , 220 , 219 , 215 , 214 , 213 , 208 , 207
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تاحفص رثکا  رد  ایناتیرب /) سیلگنا -  ) ناتسلگنا

448 هقطنم /)  ) کینشوا

250 , 249 , 21 سنوا /

337 , 321 , 318 دنومسا / يووا ،

600 , 594 , 593 , 591 , 549 , 340 , 332 , 309 , 251 زاوها /

اکیرمآ   هدحتم تالایا 

182 , 78 راپساک / نایکپیا ،

,264 , 223 , 219 , 215 , 207 , 200 , 188 , 185 , 184 , 183 , 182 , 180 , 177 , 173 , 172 , 171 , 158 , 79 , 53 همانزور /)  ) ناریا
514 , 486 , 451 , 405 , 394 , 393 , 392 , 391 , 390 , 387 , 335 , 301 , 309 , 292

238 , 220 همانزور /)  ) دازآ ناریا 

تاحفص رثکا  رد  ناریا /

430 دابآ / تسیا 

,528 , 524 , 455 , 451 , 338 , 337 , 317 , 301 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 289 , 232 , 229 , 27 ینتیو / تربار  يربـمیا ،
531 , 529

ب

388 لباب /)  ) شورفراب

260 ویه / رس  سنراب ،
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83 موطاب /

549 , 544 ناریا / یلم  غاب 

544 هاشغاب /

537 یقتدمحم / خیش  یقفاب ،

101 , 96 , 95 , 81 , 52 وکاب /

160 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 103 , 21 ما / یج  روفلاب ،

430 ناریا / کناب 

427 , 426 يولهپ / کناب 

173 سنایناموت / کناب 

540 سور / کناب 

642 , 541 , 526 , 441 , 313 , 260 , 253 , 199 , 189 , 149 , 123 , 39 ناریا / یهاشنهاش  کناب 

410 ینامثع / کناب 

17 ندنل / کناب 

123 هیسور / یتلود  کناب 

443 , 442 , 438 , 436 , 435 , 429 درونجب /

505 نیرحب /

611 , 605 , 218 , 217 , 43 , 42 ریاشع /)  ) يرایتخب

652 , 619 , 611 , 610 , 605 , 519 , 509 , 491 , 462 , 303 , 287 , 43 دعسارادرس /)  ) یلقرفعج يرایتخب ،

328 ناخ / یلق  یضترم  يرایتخب ،
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473 ناخ / دمحا  ردب ،

183 دومحم / ردب ،

514 , 511 اینریپ / ناردارب 

410 ناتیپاک /)  ) نارترب

202 کیردرف / درب ،

448 , 211 دومحم / خیش  یجنزرب ،

565 , 466 نیلرب /

520 رِه / ناورب ،

593 , 590 , 589 , 287 , 286 , 118 , 45 , 43 , 42 , 36 درجورب /

122 رالاس /) ایرد   ) لوتسیرب

341 , 332 , 103 , 27 هرصب /

303 , 299 همانزور /)  ) زمیات دادغب 

592 , 577 , 505 , 398 , 395 , 392 , 322 , 303 , 299 , 259 , 249 , 242 , 183 , 138 , 129 , 103 , 101 , 99 , 96 , 88 , 19 دادغب /

80 کیژلب /

638 , 611 , 588 , 549 , 437 , 436 ناتسچولب /

569 ناخاقآ / ازریم  جاح  يرولب ،

505 , 162 , 15 یئبمب /

51 نوئلپان / تراپانب ،

650 , 583 , 525 , 430 , 200 , 140 , 128 , 127 , 101 , 99 , 98 , 97 , 96 , 94 , 88 , 83 , 79 قباس /) يولهپ   ) یلزنا ردنب 

593 روپاش / ردنب 
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429 , 79 سابع / ردنب 

504 زگ / ردنب 
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336 هگنل / ردنب 

498 هلودلا /) فیرش   ) دمحم یلع  مدآ ، ینب 

641 , 640 , 639 , 638 , 636 , 635 , 634 , 633 , 632 , 613 , 609 , 501 , 192 اقآ /) میرک  ، ) يرهمجرذوب

577 شیشک /)  ) درفلآ رگروب ،

604 كروب / يد  زوروب ،

,607 , 604 , 593 , 550 , 549 , 547 , 533 , 525 , 414 , 341 , 337 , 336 , 326 , 270 , 252 , 218 , 217 , 180 , 173 , 79 رهشوب /
618

280 , 279 اتسور /)  ) نهموب

410 , 409 , 400 نیسول /) ، ) نوزنوب

275 هللاءاهب /

615 ریاشع /)  ) ولراهب

618 , 327 ناهبهب /

68 هللا /) تیآ   ) دمحمدیس یناهبهب ،

514 نسحدیسازریم / یناهبهب ،

503 , 491 مظعاریبد /)  ) هلا جرف  یمارهب ،

514 نیقارعلا / خیش  تایب ،

463 , 462 ناطلسلا /] ماهس   ] یلق یضترم  تایب ،

486 یلق / یفطصم  تایب ،

388 دنجریب /
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409 , 395 , 259 , 202 توریب /

276 نایئاهب /) هب  قلعتم   ) ییانشور ناتسرامیب 

297 نارهت /)  هیمظن (  ناتسرامیب 

80 , 72 , 44 , 21 نیرهنلا / نیب 

پ

592 هلیبق /)  ) یپاپ

212 , 211 92 , 91 , 62 , 57 نودروگ / كوداپ ،

173 ناهفصا /)  ) تشهب تشه  كراپ 

95 ناتسلگنا / ناملراپ 

283 درل /)  ) رومراپ

409 , 315 , 282 , 212 , 177 , 104 , 80 , 74 , 69 , 61 , 59 , 56 , 55 سیراپ /

559 , 552 , 304 كروتاتآ /)  ) لامک یفطصم  اشاپ ،

290 نیدلا / نیعم  اشاپ ،

520 , 492 هلا / حتف  ناورکاپ ،

210 سورتپ /

198 , 184 , 171 لنلک /)  ) ناخ یقتدمحم  نایسپ ،

206 ناخیسپ /

592 , 432 هقطنم /)  ) هوک تشپ 

204 نالیگ /)  ) امسک لپ 

235 , 203 , 201 , 200 , 198 , 186 , 184 , 134 , 124 , 45 , 42 ناریا / بونج  سیلپ 
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161 ناریا / قرش  سیلپ 

,458 , 456 , 455 , 454 , 453 , 452 , 450 , 317 , 28 لنلک /)  ) دومحم نیدالوپ ،
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526 , 509

,181 , 173 , 170 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 160 , 158 , 75 , 31 , 30 , 28 , 27 , 26 , 25 , 17 , 16 , 15 ناخاضر / يولهپ ،
,221 , 219 , 218 , 217 , 217 , 208 , 205 , 202 , 199 , 197 , 193 , 192 , 191 , 190 , 188 , 187 , 186 , 185 , 184 , 183 , 182
,251 , 249 , 248 , 247 , 246 , 244 , 240 , 239 , 238 , 237 , 236 , 235 , 233 , 232 , 231 , 230 , 228 , 227 , 226 , 223 , 222
,276 , 275 , 274 , 270 , 269 , 268 , 267 , 266 , 265 , 264 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 253 , 252
,309 , 308 , 306 , 305 , 303 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 292 , 289 , 285 , 284 , 282 , 281 , 280 , 278 , 277
,389 , 338 , 335 , 334 , 332 , 331 , 329 , 328 , 327 , 324 , 323 , 322 , 321 , 319 , 318 , 317 , 316 , 315 , 314 , 313 , 312
,427 , 422 , 412 , 410 , 408 , 407 , 405 , 404 , 403 , 402 , 400 , 399 , 398 , 396 , 395 , 394 , 393 , 393 , 392 , 391 , 390
,531 , 529 , 528 , 527 ,, 526 , 524 , 523 , 510 , 498 494 , 478 , 468 , 463 , 458 , 457 , 523 , 446 , 443 , 442 , 439 , 433
,651 , 650 , 635 , 633 , 631 , 628 , 623 , 622 , 616 , 612 , 611 , 609 , 607 , 586 , 583 , 569 , 559 , 557 , 552 , 545 , 532

,652

185 سمش / يولهپ ،

411 , 15 دهعیلو /)  ) اضردمحم يولهپ ،

473 , 240 هلودلاریشم /) کلملاریشم –   ) نسح اینریپ ،

,511 , 485 , 474 , 473 , 471 , 468 , 398 , 388 , 302 , 291 , 273 , 267 , 221 , 220 , 169 , 59 کلملا /) نمتؤم   ) نیـسح اینریپ ،
514 , 512

313 , 307 ناتیپاک /)  ) یلدرا لیپ ،

206 رازاب / هلیپ 

ت

205 , 52 شلات /

270 , 242 هیرشن /)  ) میات

604 , 242 , 201 , 200 , 182 , 96 , 71 همانزور /)  ) زمیات

,194 , 193 , 189 , 184 , 151 , 123 , 122 , 121 , 120 , 117 , 101 , 94 , 93 , 92 , 91 , 90 , 79 , 76 , 69 , 62 , 57 , 42 , 38 زیربت /
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,498 , 496 , 495 , 494 , 448 , 446 , 443 , 437 , 432 , 430 , 393 , 387 , 248 , 234 , 233 , 222 , 216 , 215 , 210 , 209 , 200
,585 , 584 , 583 , 582 , 581 , 579 , 578 , 577 , 570 , 569 , 559 , 556 , 553 , 552 , 547 , 544 , 543 , 538 , 533 , 521 , 505
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612 , 597

627 , 411 سوواط / تخت 

500 , 497 , 495 , 494 , 492 , 489 , 486 , 485 , 484 , 470 , 463 , 393 , 391 , 388 , 387 , 301 , 272 , 269 دمحمدیس / نیدت ،

216 یشادرآ / نایناهوا ، رت 

429 هیردیح /)  ) تبرت

297 همانزور /)  ) یقرت

580 ناتسنمکرت /

583 , 578 , 577 , 564 , 443 , 410 , 409 , 328 , 216 , 209 , 193 , 92 , 20 هیکرت /

,558 , 557 , 556 , 555 , 554 , 550 , 549 , 548 , 546 , 545 , 544 , 543 , 542 , 521 , 520 , 519 , 518 , 515 , 508 , 507 تیرت /
588 , 580 , 567 , 566 , 564 , 563 , 562 , 561 , 560 , 559

,652 , 631 , 613 , 565 , 543 , 539 , 521 , 514 , 512 , 493 , 477 , 468 , 466 , 421 , 390 , 387 نسحدیس /) ، ) هداز یقت 

429 , 205 نباکنت /

129 , 90 ناخ / یلودمحم  ینباکنت ،

188 , 20 لنادراد / هگنت 

20 وکیپ / سکیای  قفاوت 

165 ياچنمکرت / همانقفاوت 

222 همانزور /)  ) نافوت

,73 , 71 , 70 , 68 , 65 , 64 , 62 , 57 , 51 , 49 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 27 , 26 , 19 , 16 , 15 نارهت /
,111 , 110 , 106 , 105 , 104 , 102 , 101 , 100 , 99 , 98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 , 89 , 88 , 87 , 86 , 83 , 79 , 78 , 76
,149 , 148 , 146 , 144 , 141 , 140 , 138 , 136 , 133 , 132 , 131 , 130 , 128 , 127 , 123 , 121 , 119 , 118 , 116 , 115 , 113
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,186 , 182 , 181 , 178 , 176 , 172 , 171 , 169 , 167 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 159 , 157 , 156 , 155 , 153 , 150
,242 , 239 , 234 , 233 , 229 , 228 , 225 , 221 , 220 , 218 , 217 , 214 , 209 , 208 , 202 , 200 , 199 , 198 , 194 , 192 , 189
,311 , 310 , 300 , 299 , 296 , 295 , 291 , 290 , 287 , 286 , 285 , 283 , 281 , 280 , 276 , 272 , 267 , 264 , 263 , 260 , 251
,409 , 405 , 403 , 402 , 400 , 395 , 392 , 338 , 337 , 335 , 334 , 332 , 331 , 330 , 328 , 327 , 324 , 321 , 319 , 316 , 313
,498 , 497 , 496 , 495 , 494 , 493 , 486 , 472 , 465 , 464 , 459 , 458 , 452 , 444 , 442 , 441 , 439 , 438 , 415 , 412 , 410
,550 , 548 , 547 , 546 , 545 , 544 , 543 , 537 , 531 , 526 , 525 , 524 , 521 , 520 , 517 , 516 , 513 , 512 , 511 , 504 , 503

,589 , 587 , 586 , 585 , 582 , 581 , 580 , 572 , 570 , 569 , 563 , 562 , 561 , 552
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,637 , 635 , 631 , 628 , 624 , 622 , 619 , 617 , 611 , 610 , 608 , 607 , 605 , 603 , 601 , 600 , 599 , 598 , 597 , 593 , 591
642 , 641 , 638

387 یلعدمحم /] خیش   ] ینارهت

,493 , 492 , 491 , 490 , 489 , 487 , 486 , 485 , 482 , 481 , 480 , 463 , 418 , 326 , 303 , 30 , 29 نیـسحلادبع / شاترومیت ،
,555 , 554 , 536 , 535 , 520 , 519 , 518 , 517 , 515 , 514 , 512 , 509 , 507 , 503 , 502 , 500 , 498 , 497 , 496 , 495 , 494
,630 , 629 , 628 , 626 , 624 , 623 , 622 , 612 , 611 , 610 , 609 , 605 , 586 , 581 , 572 , 564 , 563 , 560 , 559 , 557 , 556

623 , 651 , 644 , 643 , 642 , 641 , 640 , 639 , 638 , 637 , 636 , 635 , 634 , 633 , 632

ج

353 , 214 , 193 , 88 , 55 رتکد /)  ) نوسداج

490 , 269 , 139 , 96 , 81 , 80 للم / هعماج 

442 , 441 , 433 لارنژ /) [ ) ییالعریما  ] ناخ دمحم  ناج 

268 , 267 , 266 , 264 , 263 , 258 , 218 , 217 ناورس /)  ) اکیلدج

405 ناتسلگنا /) هاشداپ   ) جرج

137 دیول / جرج ،

173 زمرهمار / هریزج 

15 سیروم / هریزج 

576 , 210 وقتیمیس ) اقآ  لیعامسا  ردارب   ) اقآرفعج

501 لارنژ /)  ) اقآ یلقرفعج 

628 ,, 45 , 44 دعسارادرس /)  ) دعسا ناخ  یلقرفعج 

618 , 507 لا / یت  سکج ،
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633 , 613 , 547 , 521 , 520 , 302 , 258 , 185 , 177 کلملاریدم /)  ) دومحم مج ،

216 ناتسدرک / يروهمج 

102 نالیگ / يروهمج 

524 , 332 , 330 , 305 , 22 , 21 , 20 لوا / یناهج  گنج 

193 , 23 مود / یناهج  گنج 

479 فسویازریم / يداوج ،

51 دروف / دراه  رس  زنوج ،

324 , 193 ازریم / هللا  ناما  ینابناهج ،

650 روای /)  ) مظاکدمحم يزوسناهج ،

532 , 530 مرهج /

چ

322 نوتسنیو /)  ) لیچرچ

616 , 614 لاحمراهچ /

202 کیچ /

225 نوتلیچ /
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ح

536 , 292 هللا /) تیآ   ) میرکلادبع خیش  جاح  يدزی ، يرئاح 

326 هداز / يرئاح 

173 , 62 راجتلا / نیعم  جاح 

543 اقآ / نسحلادبع  ازریم  جاح 

252 زاجح /

496 , 493 , 492 ناوج / ناریا  بزح 

497 , 496 , 495 , 493 , 491 ون / ناریا  بزح 

497 , 495 , 269 ددجت / بزح 

یقرت 492 بزح 

182 كانشاد / بزح 

222 , 69 ناجیابرذآ / تارکومد  بزح 

513 تارکومد / بزح 

491 زیخاتسر / بزح 

328 ناتسلگنا /)  ) رگراک بزح 

592 ناخ / یلقنیسح 

158 (ص /) دمحم ترضح 

222 همانزور /)  ) تقیقح

387 رخاف /] رادرس   ] اضر تمکح ،
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492 , 169 کلملا / میکح 

222 , 221 , 220 همانزور /)  ) تایح

64 , 63 همانزور /)  ) دیواج تایح 

459 , 458 , 457 , 455 , 452 لئوماس / مییح ،

خ

252 , 250 هللا /) تیآ   ) يدهمدمحم یصلاخ ،

297 هللا /) تیآ   ) دمحم هداز ، یصلاخ 

205 , 204 نابرقولاخ /

104 نیقناخ /

441 , 70 هیرشن /)  ) دنه کیدزن و  رواخ 

107 هیرشن /)  ) هنایمرواخ

200 , 146 , 52 , 51 , 23 , 22 , 21 , 20 هنایمرواخ /

625 , 491 , 489 لارنژ /)  ) ناخ رایادخ 

184 , 171 , 118 , 102 , 93 , 28 ناسارخ /

334 هللادسا / خیش  یناقرخ ،

597 , 593 , 589 , 587 , 586 , 585 , 315 , 312 , 311 , 310 , 287 , 286 , 45 , 36 دابآ / مرخ 

581 رکشلرس /)  ) نسحلادبع یعازخ ،

333 , 332 , 331 , 328 , 327 , 324 , 323 , 321 خیش /)  ) لعزخ

208 لاخلخ /

616 , 603 , 403 , 340 , 333 , 148 , 95 , 35 , 18 سراف / جیلخ 
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172 هسمخ /

30 ماما /) ، ) هللا حور  ینیمخ ،

339 , 332 , 331 , 330 , 328 , 327 , 325 , 324 , 320 , 319 , 318 , 314 , 312 , 310 , 309 , 305 , 303 , 217 , 192 , 26 ناتسزوخ /
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650 , 608 , 602 , 601 , 600 , 592 , 588 , 548 , 432 , 340 , 

36 ایراتشوخ /

583 , 569 , 498 , 436 , 214 , 213 , 212 , 120 يوخ /

234 , 222 , 121 , 120 دمحم / خیش  ینابایخ ،

د

652 , 462 نیسح / رگداد ،

615 باراد /

203 , 202 رآ / ناج  سوسپ ، ساد 

612 نوتلاد /

336 , 305 , 264 , 246 , 245 , 241 , 226 , 216 , 112 نلآ / سلاد ،

55 وگاکیش / هاگشناد 

,503 , 500 , 497 , 494 , 493 , 492 , 491 , 489 , 488 , 486 , 485 , 484 , 478 , 471 , 463 , 462 , 391 , 390 , 29 ربکا / یلع  رواد ،
652 , 643 , 641 , 640 , 536 , 535 , 534 , 510 , 509 , 508

410 , 409 هُنبُد /

52 دنبرد /

640 , 639 , 638 , 636 , 634 , 545 , 526 , 185 پیترس /)  ) دمحم یهاگرد ،

583 , 443 , 213 هیمورا / هچایرد 

583 , 140 , 135 , 127 , 97 , 96 , 94 , 88 , 52 رزخ / يایرد 

650 , 15 یج / سیئول  رآ ، یج  سوفیرد 
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437 , 217 نادهاز /)  ) بادزد

593 , 592 , 587 لوفزد /

545 نمکرت / تشد 

212 ساملس / تشد 

652 , 571 یلع / یتشد ،

459 , 326 ویسم /)  ) ریهککد

279 , 235 دنوامد /

208 هوک / لاود 

592 روترآ / سیوبود ،

620 , 619 , 617 لنلک /)  ) دود

205 , 204 ناخ / هللا  ناسحا  رادتسود ،

642 , 641 , 638 , 636 , 589 , 588 , 580 , 437 چولب /]  ] ناخدمحم تسود 

390 , 282 ییحی / خیش  يدابآ ، تلود 

614 درکرهش /]  ] درکهد

249 , 225 , 224 گنیرید /

589 دابآزید /

164 , 162 , 161 , 153 , 131 , 127 , 74 , 73 لارنژ /)  ) نوسکید

97 لکینورک / یلید 

631 ناتیپاک /)  ) دیوید

97 , 76 , 58 , 57 سیوید /
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ر

89 , 88 دوم / نراو ، دروفدار 
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550 نملپسا / ارول  رلفکار ،

328 , 327 زمرهمار /

200 رلتوب / تیار ،

45 , 44 , 43 , 42 روهشم /) نزهار  ، ) یلعبجر

568 ردیح / گیب  متسر 

,208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 144 , 140 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 101 , 100 , 99 , 97 , 96 , 94 , 79 , 46 , 41 , 40 تشر /
544 , 524 , 517 , 209

193 لنلک /) [ ) ولناوق  ] ناخ یلقاضر 

174 , 158 , 155 , 78 , 74 , 61 , 55 همانزور /)  ) دعر

525 , 524 , 455 , 453 , 452 , 450 , 317 , 316 , 187 درگرس /)  ) هللا حور 

204 رابدور /

205 هقطنم /)  ) ناخدور

204 رسدور /

23 نیلکنارف / تلوزور ،

,242 , 215 , 205 , 201 , 200 , 193 , 147 , 140 , 127 , 100 , 95 , 80 , 72 , 52 , 51 , 29 , 23 , 22 , 20 , 16 يوروش /)  ) هیسور
623 , 608 , 561 , 502 , 500 , 487 , 435 , 430 , 405 , 399 , 258

58 , 57 يرازگربخ /)  ) زرتیور

652 , 487 , 486 , 264 نیدباعلا / نیز  امنهر ،

18 دلانور / ناگیر ،

ژ.ز
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625 , 624 , 622 , 621 , 86 لارنژ /)  ) هللا لضف  يدهاز ،

326 میعز /

51 ناتسناغفا /) مکاح   ) هاش نامز 

185 , 180 , 172 ناجنز /

640 , 185 رصق /) نادنز   ) رجق رصق  نادنز 

652 , 15 گروبسناهوژ /

س

269 , 260 چا / فلار  رپاس ،

88 همانزور /)  ) تسپ گنینویا  يدرتاس 

583 , 388 يراس /

205 , 204 هلودلا / دعاس 

207 کلملا / دعاس 

72 تمشحرالاس /

446 , 445 , 444 , 443 , 319 , 318 , 317 , 235 هلودلا / رالاس 

291 , 259 هنطلسلارالاس /

172 , 169 , 86 هدازهاش /)  ) رگشلرالاس

180 لنلک /)  ) ماظنرالاس

104 ارماس /

188 , 187 لنلک /)  ) زردناس

611 , 585 , 583 , 582 , 581 , 580 , 579 , 577 , 498 , 449 , 214 , 213 غالبجواس /
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ص:665

589 هواس /

72 راوزبس /

403 , 172 , 169 , 168 , 160 , 144 , 132 , 129 , 109 , 86 مظعا / رادهپس 

205 , 204 ینباکنت / رالاسهپس 

,402 , 400 , 392 , 388 , 300 , 238 , 237 , 234 , 233 , 220 , 219 , 215 , 214 , 203 , 202 , 201 , 200 همانزور /)  ) ناریا هراـتس 
545 , 437

651 همانزور /)  ) ناهج هراتس 

220 همانزور /)  ) قرش هراتس 

215 دیشر / رادرس 

495 ریاشع / رادرس 

43 مشتحم / رادرس 

193 ریالج /] رکشلرس   ] تحدم رادرس 

70 دضتعم / رادرس 

433 , 331 ناخ / هللازیزع  يدرونجب ، ززعم  رادرس 

286 يدورناوج / دیشررادرس 

580 , 579 , 577 , 576 , 449 , 446 تشدرس /

403 , 169 , 116 , 67 هلودلا / دعس 

554 , 546 , 507 نارهت /)  ) ناملآ ترافس 

,125 , 124 , 107 , 100 , 88 , 79 , 78 , 76 , 73 , 72 , 68 , 67 , 64 , 63 , 61 , 59 , 58 , 57 , 55 , 51 , 33 نارهت /)  ) اکیرمآ ترافس 
643 , 612 , 455 , 229 , 225 , 164 , 162 , 161 , 160 , 156 , 153
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119 ندنل /)  ) اکیرمآ ترافس 

104 ویکوت /)  ) ناتسلگنا ترافس 

,130 , 125 , 124 , 121 , 110 , 108 , 99 , 89 , 83 , 74 , 68 , 66 , 60 , 44 , 41 , 40 , 37 , 35 , 34 , 15 نارهت /)  ) ناتسلگنا ترافس 
,258 , 251 , 246 , 242 , 241 , 179 , 178 , 174 , 170 , 169 , 168 , 162 , 161 , 160 , 158 , 157 , 156 , 155 , 153 , 149 , 141

602 , 579 , 520 , 506 , 505 , 504 , 496 , 477 , 466 , 465 , 643 , 410 , 409 , 302 , 290

225 نتگنشاو /)  ) ناتسلگنا ترافس 

38 نتگنشاو /)  ) ناریا ترافس 

464 , 410 , 409 , 269 , 258 , 222 , 89 نارهت /)  ) يوروش ترافس 

99 , 61 , 410 نارهت /)  ) هسنارف ترافس 

446 زقس /

591 هفیاط /)  ) دنوگس

651 , 448 , 419 , 259 , 27 راجاق / هلسلس 

560 ناتسناغفا /) ریبکریفس   ) ناخ دمحا  ناطلس 

593 , 36 دابآ / ناطلس 

392 دابآ / تنطلس 

576 , 436 , 435 , 216 , 213 , 212 , 211 , 210 , 120 ساملس /

211 هینامیلس /
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ص:666

642 نانمس /

490 هنطلسلا /] بیدا   ] نیسح یعیمس ،

526 , 193 هسنارف /)  ) ریس نس 

445 ًالامتحا /) جدننس -   ) انس

462 , 450 , 56 , 37 سیئوس /

165 هوکداوس /

80 , 21 , 20 هیروس /

185 , 166 لنلک /)  ) ناخ مظاک  حایس ،

297 , 294 , 293 همانزور /)  ) تسایس

211 هطدیس /

211 دومحمدیس /

488 , 390 بوقعیدیس /

599 , 148 ناتسیس /

وقتیمیس   وکمیس

,448 , 447 , 446 , 445 , 444 , 443 , 228 , 217 , 216 , 214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 209 , 120 , 93 , 92 اقآ / لیعامسا  وقتیمیس ،
585 , 583 , 578 , 577 , 576 , 575 , 450

ش

119 , 40 لارنژ /)  ) نیپماش

531 , 528 , 505 , 454 , 440 دنلواه / واش ،
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253 , 252 , 222 (ع /) میظعلادبع هاش 

439 دورهاش /

205 ناطلسلا / عاجش 

198 کلملا / عاجش 

,602 , 600 , 507 , 319 , 313 , 308 , 298 , 252 , 225 , 224 , 203 , 198 , 186 , 110 , 109 , 35 ناریا / سیلگنا - تفن  تـکرش 
619 , 618 , 608 , 603

336 دروف / يزاس  لیبموتا  تکرش 

336 , 319 , 112 لیوا / درادناتسا  تکرش 

111 اپورا / دنه و  فارگلت  تکرش 

312 ، 269 ، 260 ، 245 ، 241 , 229 , 228 , 227 لیوا / رلکنیس  تکرش 

308 نشیرولپسکا / تسرف  تکرش 

39 تسارت / یتناراگ  تکرش 

224 ناریا / سیلگنا  تفن  تکرش 

201 زاوها / تفن  تکرش 

651 , 109 , 107 بوقعی / دیس  هداز ، تعیرش 

180 هلودلا / فیرش 

110 هداز / فیرش 

602 , 571 , 487 , 444 , 402 , 393 , 238 همانزور /)  ) خرس قفش 

503 , 183 نیسح / کلملا ، هوکش 

214 يزایرکش /

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


52 هقطنم /)  ) یکش

217 ارسناوراک /)  ) لیلش

571 ناریمش /

607 , 217 , 201 , 134 , 81 , 74 , 55 ناگروم / رتسوش ،

554 تنک /)  ) گربنلوش
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ص:667

242 ما / یکستایموش ،

297 همانزور /)  ) باهش

,581 , 563 , 521 , 520 , 512 ، 511 , 510 , 509 , 458 , 457 , 456 , 455 , 446 , 421 , 216 , 193 , 30 لارنژ /)  ) هللا بیبح  ینابیش ،
632 , 631 , 628 , 627 , 624 , 619 , 617 , 616 , 615 , 614 , 608 , 604 , 601 , 582

478 دمحا / خیش 

451 نیقارعلا / خیش 

443 يراصنا / خیش 

,330 , 328 , 325 , 324 , 321 , 319 , 318 , 315 , 311 , 310 , 309 , 306 , 305 , 286 , 217 , 27 , 26 هرمحم /) خیش   ) لعزخ خیش 
652 , 506 , 505 , 504 , 495 , 432 , 407 , 403 , 340 , 335 , 333 , 332

448 رهاط / خیش 

448 هط / خیش 

636 رتکد /)  ) رییش

,549 , 547 , 536 , 535 , 533 , 524 , 435 , 432 , 415 , 414 , 337 , 335 , 324 , 321 , 305 , 202 , 118 , 79 , 68 , 45 , 43 زاریش /
626 , 624 , 622 , 621 , 614 , 608 , 604 , 603 , 601 , 600 , 599 , 598 , 597 , 593

533 هللا /) تیآ   ) نیدلاروندیس جاح  يزاریش ،

253 يزاریش /) يازریم   ) نسح ازریم  جاح  يزاریش ،

52 ناوریش /

296 , 88 وگاکیش /

500 لامش / تالیش 

ص
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641 , 640 ماظنرادرس /)  ) لاپوک ناخ  قداص 

,625 , 624 , 622 , 621 , 172 , 171 , 162 , 116 , 110 , 109 , 108 , 107 , 86 , 85 , 36 , 35 , 30 دوعسم /) ازریمربکا   ) هلودلا مراص 
644 , 642 , 630 , 628 , 629 , 627 , 626

534 رایهللا / حلاص ،

565 , 230 , 229 اشاپ / یلع  حلاص ،

19 , 18 نیسح / مادص ،

173 هنطلسلا / قیدص 

403 , 270 هنطلسلا / ماصمص 

.ط ظ

290 ناریا /) ریبکریفس  [ ) قداصدمحمدیس ، ] یئابطابط

,177 , 176 , 174 , 173 , 171 , 170 , 167 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 158 , 157 , 156 , 155 نیدلا / ءایـضدیس  ییابطابط ،
465 , 317 , 316 , 202 , 198 , 195 , 190 , 186 , 183 , 182 , 181 , 178
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ص:668

651 اضردمحم / عولط ،

208 شلاوط /

651 , 261 , 260 , 238 , 220 همانزور /)  ) نافوط

109 ناطلسلا / لظ 

.ع غ

621 , 538 اروشاع /

258 باون /)  ) یلق سابع 

526 ءاهبلادبع ,

419 لارنژ /)  ) ازریم هللادبع 

387 يزیربت /] ماقم  مئاق   ] ناخ فسوی  ازریم  لدع ،

,276 , 274 , 252 , 251 , 250 , 216 , 214 , 209 , 188 , 147 , 123 , 118 , 112 , 104 , 99 , 98 , 88 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 قارع /
583 , 578 , 577 , 576 , 575 , 544 , 539 , 536 , 507 , 506 , 450 , 443 , 430 , 340 , 330 , 325

333 ناتسزوخ /)  ) ناتسبرع

21 , 20 يدوعس / ناتسبرع 

221 هدازهاش /)  ) ناطلسلادضع

,406 , 390 , 387 , 330 , 306 , 305 , 297 , 264 , 260 , 250 , 246 , 245 , 227 , 226 , 225 , 224 , 113 ییالع /)  ) نیـسح ءالع ،
527 , 526 , 512 , 493 , 491 , 490 , 489 , 487 , 482 , 474 , 473 , 468 , 470 , 408 , 407

526 درگرس /)  ) هللا تمحر  یئالع ،

525 لنلک /)  ) نیدلا عاعش  یئالع ،

526 هللا / تزع  یئالع ،
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526 , 423 لنلک /)  ) هللا ءاطع  یئالع ،

615 , 599 ییاقشق /)  ) ناخ یلع 

183 کلملا / دیمع 

571 , 570 , 561 هاش /)  ) ناخ هللا  تیانع 

172 , 169 , 93 هدازهاش /)  ) هلودلا نیع 

290 نیسحدمحم / يورغ ،

ف

110 یفطصم / حتاف ،

,621 , 618 , 617 , 616 , 615 , 604 , 601 , 600 , 597 , 495 , 173 , 171 , 121 , 168 , 118 , 70 , 86 , 69 , 68 , 38 , 30 سراف /
631 , 630 , 622

485 , 462 , 461 يدهم / دیسازریم  یمطاف ،

592 , 591 دنوگس /] لیا  سیئر   ] ناخ هللا  حتف 

605 , 526 , 419 , 410 , 409 , 400 , 177 , 85 , 80 , 57 , 55 , 37 , 36 , 28 , 24 , 22 , 21 , 20 هسنارف /

651 , 222 , 220 یخرف /

294 هنازرف /

637 , 627 , 626 , 183 یلعدمحم / نیزرف ،

,68 , 38 ازریم /) نیسحلادبع  ، ) امرفنامرف
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ص:669

,645 , 636 , 631 , 630 , 626 , 403 , 271 , 193 , 172 , 171 , 170 , 169 , 168 , 118 , 86 , 70 , 69

645 ناریمش /)  ) هینامرف

,467 , 466 , 464 , 463 , 461 , 418 , 417 , 393 , 323 , 305 , 303 , 302 , 258 , 246 , 241 کلملاءاکذ /)  ) یلعدـمحم یغورف ،
609 , 512 , 491 , 489 , 485 , 484 , 483 , 477 , 476 , 475 , 471 , 468

290 درگرس /)  ) ماگنیناک رزیرف ،

208 رتکد /)  نوسدیوید (  میرف ،

,543 , 539 , 538 , 533 , 513 , 505 , 504 , 499 , 498 , 450 , 449 , 448 , 447 , 446 , 443 , 213 , 210 ماـیلیو / نیتسوگآ  نیرف /
,583 , 582 , 581 , 580 , 579 , 578 , 577 , 575 , 573 , 571 , 570 , 569 , 556 , 554 , 553 , 552 , 550 , 549 , 548 , 546 , 544

628 , 627 , 626 , 613 , 589

526 , 20 نیطسلف /

222 , 64 , 63 اقآ / ازریم  یناهفصا ، یفسلف 

500 رنسلف /

544 , 524 , 413 , 340 , 339 , 338 , 335 , 311 رلوف /

206 نموف /

482 , 471 کلملا /) میهف  [ ) ناخ لیلخازریم   ] یمیهف

308 , 110 یس / ویلبد  یلریف ،

183 یلع / دمحم  زوریف ،

626 , 622 لارنژ /)  ) نیسحدمحم زوریف ،

,172 , 171 , 170 , 169 , 113 , 112 , 110 , 109 , 108 , 80,107 , 69 , 68 , 38 , 35 , 30 , 29 هلودلا /) ترـصن   ) زوریف ازریم  زوریف ،
,502 , 500 , 497 , 496 , 494 , 493 , 491 , 490 , 489 , 486 , 485 , 484 , 482 , 481 , 465 , 397 , 290 , 245 , 219 , 196 , 193
,635 , 633 , 631 , 630 , 629 , 628 , 627 , 625 , 624 , 622 , 621 , 609 , 536 , 535 , 521 , 519 , 518 , 517 , 510 , 509 , 503
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652 , 650 , 645 , 644 , 643 , 642 , 641 , 638 , 637 , 636

651 يدابآزوریف /

477 , 468 ایفلدالیف /

,446 , 445 , 444 , 443 , 441 , 437 , 436 , 435 , 434 , 422 , 421 , 418 , 416 , 415 , 412 , 410 , 407 , 406 , 45 نمفاه / پیلیف ،
,481 , 477 , 476 , 475 , 474 , 473 , 471 , 469 , 468 , 467 , 466 , 465 , 463 , 459 , 458 , 456 , 455 , 454 , 453 , 451 , 450
,509 , 508 , 507 , 506 , 504 , 502 , 501 , 500 , 499 , 498 , 496 , 495 , 493 , 491 , 489 , 487 , 486 , 485 , 484 , 483 , 482

588 , 586 , 585 , 539 , 538 , 537 , 536 , 535 , 534 , 532 , 531 , 518 , 517 , 516 , 515 , 514 , 513 , 511 , 510
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ص:670

45 لنلک /)  ) فپیلیف

ق

318 عیفراضراقآ /] جاح   ] کلملا ماقم  مئاق 

627 , 626 , 622 , 468 , 462 , 407 , 398 , 396 , 395 , 391 , 390 , 389 , 388 , 273 , 268 , 266 , 24 راجاق /

271 هاش / یلعحتف  راجاق ،

403 , 253 هاش / نیدلارصان  راجاق ،

297 همانزور /)  ) نوناق

214 هرهاق /

52 غابارق /

214 نارابسرا /)  ) غاد هچارق 

142 , 29 هیسور / سیلگنا  دادرارق 1907 

,146 , 142 , 138 , 110 , 107 , 106 , 98 , 94 , 93 , 83 , 81 , 80 , 79 , 74 , 73 , 72 , 64 , 63 , 58 سیلگنا /) ناریا و   ) دادرارق 919
644 , 630 , 628 , 235 , 186 , 181 , 176 , 150 , 148

309 ياچنمکرت / دادرارق 

85 , 24 , 22 ومر / نس  یتفن  دادرارق 

294 همانزور /)  ) متسیب نرق 

,156 , 155 , 152 , 148 , 144 , 140 , 136 , 135 , 133 , 130 , 127 , 126 , 101 , 99 , 94 , 91 , 79 , 77 , 42 , 41 , 40 , 33 نیوزق /
430 , 181 , 172 , 170 , 169 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158 , 157

622 , 616 , 615 , 608 ,, 602 , 599 , 597 , 590 , 495 , 210 , 209 , 202 لیا /)  ) ییاقشق

652 , 617 , 615 , 608 , 599 هلودلا /) تلوص   ) ناخ لیعامسا  ییاقشق ،
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652 , 615 , 608 , 597 ناخ / یلع  ییاقشق ،

71 نیریشرصق /

188 , 101 , 88 , 46 زاقفق /

443 , 216 قیرهچ / هعلق 

572 کهلق /

593 , 586 , 585 , 579 , 567 , 566 , 557 , 537 , 536 , 535 , 520 , 510 , 289 , 288 , 276 , 275 , 274 , 252 , 251 , 196 مق /

541 هدنناوخ /)  ) مناخ رمق 

563 راهدنق /

,214 , 205 , 204 , 202 , 199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 190 , 187 , 186 , 171 , 162 , 69 , 45 , 26 هنطلـسلا /) ماوق   ) دمحا ماوق ،
294 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 243 , 242 , 241 , 240 , 232 , 230 , 229 , 228 , 227 , 226 , 219 , 217 , 216

495 کلملا / ماوق 

439 , 438 , 198 ناچوق /

41 لگنج / مایق 

ك

562 , 561 , 560 لباک /
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ص:671

177 نویسالوتیپاک /

535 , 411 ناتسلگ / خاک 

608 , 430 نورزاک /

396 رقاب / یمظاک ،

250 نیمظاک /

214 , 212 , 198 رس /)  ) یسرپ سکاک ،

213 , 183 , 178 , 177 , 176 , 175 , 173 , 167 لودلاک /

527 , 15 اداناک /

565 هیرشن /)  ) هواک

543 یسابرک /

539 , 536 , 279 , 275 , 252 , 250 البرک /

430 , 170 جرک /

211 هیکرت / ناتسدرک 

,579 , 577 , 575 , 547 , 509 , 454 , 449 , 448 , 447 , 446 , 445 , 444 , 443 , 388 , 286 , 215 , 214 , 184 , 180 , 30 ناتسدرک /
631 , 600 , 586 , 582 , 581 , 580

201 درل /)  ) نزرک

430 , 388 , 180 نامرک /

631 , 586 , 450 , 449 , 445 , 444 , 429 , 388 , 286 , 221 , 216 , 197 , 172 , 171 هاشنامرک /

,231 , 230 , 229 , 228 , 227 , 226 , 223 , 219 , 218 , 217 , 216 , 215 , 214 , 204 , 202 , 190 , 189 , 165 فزوج / دلفنرک ،
,261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 251 , 250 , 249 , 248 , 246 , 245 , 244 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237 , 232
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,288 , 287 , 286 , 282 , 281 , 280 , 279 , 278 , 277 , 275 , 274 , 272 , 271 , 270 , 269 , 267 , 266 , 265 , 264 , 263 , 262
315 , 306 , 302 , 300 , 298 , 297 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290

566 رتکد /)  ) روترآ نسنتسیرک ،

298 همانزور /)  ) روتینوم سنیاس  نیتسیرک 

241 یگیرک /

202 ریاشع /)  ) یلوکشک

624 , 600 , 572 , 507 تربار / ویالک ،

556 ناریا / پولک 

527 , 396 یب / کنارف  گولک ،

440 ناتستورپ / ياسیلک 

212 اکیرما / حلص  نویسیمک 

413 رهشوب /)  ) اکیرما يرگلوسنک 

436 , 398 , 215 زیربت /)  ) اکیرما يرگلوسنک 

21 دادغب /)  ) اکیرما يرگلوسنک 

21 ياسرو / حلص  سنارفنک 

407 , 255 , 22 دنفسا 1299 / موس  ياتدوک 

644 , 444 , 387 , 326 , 293 , 289 همانزور /)  ) ششوک

410 جیلوک /،

600 تیوک /
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619 , 618 , 616 , 615 , 604 هیولیگهک /

104 ناتسلگ / خاک 

23 یمیج / رتراک ،

116 , 106 , 78 , 76 , 62 , 46 , 42 ناشاک /

103 نیمظاک /

333 , 332 , 138 , 119 , 80 , 76 , 51 , 50 , 49 , 27 رس /)  ) یسرپ سکاک ،

,85 , 82 , 79 , 76 , 75 , 74 , 73 , 72 , 70 , 68 , 67 , 64 , 63 , 62 , 61 , 60 , 58 , 57 , 56 , 55 , 51 , 50 , 49 , 27 لا / ناج  لودلاک ،
,147 , 145 , 133 , 131 , 128 , 127 , 126 , 123 , 118 , 117 , 115 , 105 , 104 , 103 , 102 , 101 , 99 , 96 , 95 , 94 , 92 , 89 , 88

165 , 164 , 161 , 158 , 156 , 155 , 151 , 150 , 148

104 البرک /

211 قارع / ناتسدرک 

333 , 286 , 285 , 242 , 231 , 200 , 163 , 162 , 161 , 143 , 142 , 141 , 138 , 137 , 135 , 78 , 68 درل /)  ) نزرک

79 نامرک /

162 , 118 , 116 , 79 , 72 , 71 , 69 , 42 هاشنامرک /

333 , 322 , 313 , 308 , 307 , 306 , 305 لنلک /) ) ویلبد يد  کم ، کمرک ،

42 يردان / تالک 

164 لنلک /)  ) هژرلک

563 هللا / بیبح  یناکلک ،

601 اپورا / دنه  یناپمک 

72 دمحم / دیس  يا ، هرمک 
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123 اکیرما / هناعا  هتیمک 

129 , 102 , 101 , 100 ناریا / خرس  بالقنا  هتیمک 

73 ناریا / تاجن  هتیمک 

82 , 81 , 56 , 55 , 53 حلص / سنارفنک 

159 , 120 ناورس /) وان   ) یثرونک

111 مایلیو / رپوک ،

گ

52 ناتسجرگ /

76 , 52 درل /)  ) يرگ

180 ناگیاپلگ /

160 لنلک /)  ) پورلگ

567 دبنگ /

52 هجنگ /

299 , 270 , 268 , 267 , 262 , 257 بیلتوگ /

544 لیجگ / ناتسروگ 

122 ناورس /)  ) دریگ

527 , 430 , 207 , 206 , 205 , 204 , 199 , 152 , 133 , 132 , 129 , 124 , 102 , 101 , 100 , 97 , 94 , 44 , 40 , 39 , 36 , 24 نالیگ /
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ل

561 لنلک /)  ) سنروال

222 , 216 , 215 درگرس /)  ) یتوهال

204 ناجیهال /

464 رزخ / يایرد  تالیش  هحیال 

21 نانبل /

615 , 611 , 594 , 593 , 591 , 590 , 589 , 588 , 587 , 586 , 585 , 510 , 449 , 317 , 315 , 287 , 286 , 45 , 44 , 42 , 36 ناتسرل /

283 درل /)  ) نوتگنیمل

411 همانزور /)  ) روریم یلید  ندنل 

,517 , 505 , 405 , 325 , 260 , 242 , 198 , 182 , 174 , 162 , 153 , 123 , 110 , 109 , 107 , 97 , 76 , 70 , 51 , 40 , 39 , 17 ندنل /
626 , 613 , 612 , 608 , 590

82 , 63 , 61 , 56 , 53 , 21 گنیسنل /

204 دورگنل /

477 , 464 , 406 , 334 , 333 , 332 , 329 , 323 , 322 , 321 , 307 , 306 , 285 , 243 , 242 , 225 , 224 , 110 رس /)  ) یسرپ نرول ،

410 , 409 ژاگول /

76 , 73 تربوه / رس  نیلول ،

م

233 راجتلا / نمتؤم 

59 هلودلا / نمتؤم 
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38 یتربیل / هسسؤم 

153 , 25 سدژ / يارجام 

211 , 210 اهیروشآ /) ربهر   ) نومیشرام

,504 , 503 , 454 , 430 , 204 , 165 , 128 , 102 , 97 , 45 , 44 , 36 ناردنزام /

208 لاسام /

206 هلوسام /

613 هنطلسلادعاسم /)  ) سناوآ نایسام ،

46 , 44 , 45 , 42 نزهار /)  ) ناخ هللاءاشام 

578 , 577 , 575 , 432 وکام /

615 ناخ / روصنم  کلام 

338 دنومدا / نوسنام ،

307 ینپینام /

525 , 524 درگرس /)  ) نمرش زلیام 

212 , 197 , 82 نیقفتم /

579 , 543 اقآ / قداصازریم  يزیربت ، دهتجم 

283 , 200 , 141 اهدرل /) سلجم   ) ناتسلگنا نایعا  سلجم 

396 , 395 , 288 , 265 , 264 , 233 یلم / ياروش  سلجم 

612 , 137 ناتسلگنا / ماوع  سلجم 

462 , 396 , 391 , 280 , 271 ناسسؤم / سلجم 

442 شترا / هلجم 
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321 یماظن /) هیرشن   ) يولهپ هلجم 

501 لارنژ /)  ) ناخ نیسح  دمحم 
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561 رمع / دمحم 

443 ناخ / نسحدمحم 

622 , 501 , 442 , 193 زوریف / ناخ  نیسحدمحم 

192 , 185 گنهرس /)  ) ناخدمحم

109 راجاق /)  ) هاشدمحم

235 , 38 راجاق /)  ) هاش یلعدمحم 

651 زوریف /)  ) ازریم یلودمحم 

608 , 547 , 340 , 339 , 334 , 333 , 330 , 329 , 328 , 324 , 323 , 322 , 319 , 317 , 308 , 306 , 35 رهشمرخ /)  ) هرمحم

587 , 171 درگرس /)  ) ناخدومحم

,294 , 293 , 288 , 287 , 274 , 272 , 271 , 269 , 236 , 235 , 234 , 233 , 232 , 169 , 68 , 29 , 28 هللا /) تیآ   ) نسحدیس سردم ،
,514 , 508 , 488 , 480 , 479 , 478 , 475 , 474 , 471 , 470 , 466 , 461 , 454 , 390 , 338 , 326 , 323 , 302 , 301 , 300 , 297

652 , 650 , 645 , 559 , 544 , 542 , 539

530 , 498 هغارم /

169 هلودلا / راشتسم 

,390 , 388 , 387 , 258 , 256 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 169 , 116 , 28 کلامملا /) یفوتسم   ) نسح یفوتـسم ،
,490 , 489 , 488 , 487 , 485 , 484 , 483 , 481 , 476 , 475 , 474 , 473 , 472 , 471 , 468 , 466 , 465 , 463 , 418 , 406 , 398

644 , 636 , 625 , 534 , 515 , 514 , 512 , 504 , 498 , 491

544 یتشخ / دجسم 

478 رالاسهپس / دجسم 

182 , 158 درگرس /)  ) ناخ دوعسم 
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561 , 560 , 480 , 469 , 200 , 107 , 98 , 97 وکسم /

461 نسح / راشم ،

462 فسوی / راشم ،

303 هلودلاراشم /

640 , 638 , 637 , 395 , 302 , 199 کلملا / راشم 

539 , 521 , 442 , 441 , 440 , 439 , 438 , 435 , 434 , 419 , 253 , 252 , 249 , 189 , 151 , 148 , 79 , 69 دهشم /

,221 , 220 , 219 , 215 , 169 , 145 , 143 , 142 , 139 , 132 , 131 , 126 , 123 , 117 , 116 , 115 , 110 , 107 , 106 هلودلا / ریشم 
514 , 512 , 511 , 493 , 468 , 422 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 247 , 246 , 245 , 230 , 227 , 226 , 225 , 224

543 , 539 , 514 , 512 , 477 , 476 , 475 , 474 , 473 , 468 , 390 , 171 هنطلسلا /) قدصم   ) دمحم قدصم ،

201 , 88 , 81 , 80 , 61 , 20 رصم /

624 رفظم /
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540 , 313 , 275 , 235 , 109 راجاق /)  ) هاش نیدلارفظم 

21 سروس / هدهاعم 

52 ناتسلگ / هدهاعم 

173 کلامملا / لدعم 

173 , 169 راجتلا / نیعم 

52 ناغم /

466 حاتفم /

171 کلملا / مخفم 

212 کلملا / مرکم 

583 , 579 درک /) خیش   ) لیلخالم

589 , 586 , 429 , 388 ریالم /

514 راهب /)  ) یقتدمحم ارعشلا ، کلم 

250 قارع /) هاشداپ   ) لصیف کلم 

51 ناتیپاک /)  ) مکلم

541 هدنناوخ /)  ) مناخ كولم 

169 هلودلا / زاتمم 

169 کلملازاتمم /

564 کیب / تکوش  حودمم 

616 , 604 , 173 ینسمم /

يولهپ هب  راجاق  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 730زکرم  هحفص 718 

http://www.ghaemiyeh.com


130 , 127 لیجنم /

296 رتکد /)  ) نازوس يدوم ،

315 هنطلسلا / خروم 

,193 , 192 , 191 , 190 , 187 , 186 , 185 , 184 , 170 , 169 , 161 , 160 , 112 , 110 , 109 , 107 , 27 تیمـسا / سالاو  يروم ،
,316 , 315 , 314 , 312 , 308 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 297 , 296 , 277 , 276 , 275 , 274 , 253 , 252 , 236 , 233 , 232
,406 , 338 , 337 , 335 , 334 , 332 , 331 , 330 , 329 , 328 , 327 , 326 , 325 , 324 , 323 , 322 , 321 , 320 , 319 , 318 , 317

527 , 526 , 525 , 524 , 523 , 478 , 477 , 468 , 466 , 459 , 452 , 416 , 409 , 407

603 , 586 لنلک /)  ) سیروم

590 نوسیروم /

583 , 577 , 448 , 447 لصوم /

122 رلوم /

540 کباتا / ناخرغصا  یلع  ازریم 

297 , 295 , 294 یقشع / هدازریم 

527 , 241 , 214 , 209 , 208 , 206 , 205 , 204 , 129 , 102 , 97 , 46 , 42 , 41 یلگنج / ناخ  کچوکازریم 

541 هر /)  ) يزاریش يازریم 

631 , 169 سنایازریم /

643 ویه / درالیم ،

,415 , 396 , 326 , 314 , 308 , 307 , 306 , 303 , 260 , 239 , 228 , 218 , 197 , 185 , 113 , 112 , 108 , 29 , 28 روترآ / وپسلیم ،
,488 , 486 , 482 , 441 , 433 , 432 , 431 , 430 , 429 , 427 , 426 , 425 , 424 , 423 , 422 , 421 , 420 , 419 , 418 , 417 , 416

535 , 534 , 529 , 528 , 527 , 526 , 525 , 509 , 508 , 502 , 499 , 494 , 493 , 491 , 490
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650 , 637 , 627 , 625 , 622 , 

321 , 220 همانزور /)  ) نهیم

ن

292 , 289 هللا /) تیآ   ) نیسح ازریم  جاح  ینیئان ،

411 راشفا / هاشردان 

297 همانزور /)  ) هلملارصان

542 , 540 , 437 همانزور /)  ) دیهان

71 , 46 نزهار /) [ ) یشاک  ] نیسح بیان 

541 هداز / یبن 

526 هلودلا / لیبن 

220 , 219 همانزور /)  ) ناریا تاجن 

289 , 279 , 275 , 252 , 250 , 104 فجن /

68 هللا /) تیآ   ) رقاب خیش  يدابآ ، مجن 

122 رهش /)  ) ناوجخن

292 رکشلرس /)  ) دمحم ناوجخن ،

387 مالسالارصان /]  ] ییحیدیس ینامادن 

562 اشاپ / طاشن 

Bath)/ 80  ) ثب ناشن 

454 لنلک /)  ) ناخ هللارصن 
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79 دابآ / ترصن 

171 , 34 هنطلسلا / ترصن 

466 هلودلا / ریصن 

185 هلودلا / مظن 

215 , 214 ناورس /)  ) لیئون

520 , 258 یلقسابع / باون ،

203 , 162 , 148 , 147 , 119 , 105 , 104 , 80 نمرون /

565 دیع /)  ) زورون

409 يرون /

388 دنواهن /

42 لگنج /) مایق   ) لگنج تضهن 

415 ناریا / ییایرد  يورین 

603 ایناتیرب / ییایرد  يورین 

650 , 429 روباشین /

459 , 452 نوسلکین /

198 یسرجوین /

452 همانزور /)  ) زمیات كرویوین 

39 , 17 كرویوین /

و

624 , 527 , 525 , 260 , 224 , 198 , 169 , 113 , 112 , 70 نتگنشاو /
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36 , 35 لنلک /)  ) سالاو

211 , 210 , 91 , 90 , 44 , 43 , 42 , 41 , 39 , 37 , 35 , 34 , 33 سیسنارف / تیاو ،

470 دمحا / قوثو ،

,85 , 83 , 81 , 77 , 73 , 69 , 66 , 65 , 64 , 54 , 50 , 49 , 44 , 39 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 25 هلودلا ) قوثو   ) ناخ نسحازریم  قوثو ،
,138 , 133 , 132 , 126 , 125 , 124 , 118 , 117 , 116 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 102 , 93 , 90 , 86
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,477 , 476 , 474 , 473 , 471 , 470 , 467 , 466 , 465 , 398 , 234 , 196 , 195 , 174 , 169 , 158 , 155 , 144 , 143 , 142 , 139
651 , 644 , 637 , 628 , 609 , 498 , 497 , 484 , 483 , 482 , 481 , 480

638 , 430 نیمارو /

526 هلازیزع / اقرو ،

526 هلا / یلو  اقرو ،

,188 , 147 , 113 , 97 , 90 , 88 , 83 , 82 , 75 , 70 , 68 , 63 , 58 , 57 , 56 , 47 , 38 , 24 , 17 , 16 , 15 اکیرمآ / هجراخ  روما  ترازو 
467 , 452 , 407 , 264 , 260 , 242 , 241 , 227 , 226 , 250

561 , 560 , 541 , 506 , 505 , 174 , 152 , 151 , 148 , 112 , 76 , 58 ناتسلگنا / هجراخ  روما  ترازو 

485 , 484 , 470 , 303 , 245 , 230 , 74 هلخاد / روما  ترازو 

490 , 484 , 462 , 426 , 303 فارگلت / تسپ و  ترازو 

,236 , 234 , 227 , 222 , 221 , 219 , 203 , 202 , 195 , 184 , 183 , 181 , 165 , 158 , 132 , 86 , 26 , 25 ناریا /)  ) گنج ترازو 
,430 , 429 , 428 , 426 , 425 , 424 , 423 , 422 , 420 , 419 , 418 , 416 , 299 , 284 , 281 , 272 , 255 , 246 , 242 , 239 , 237

611 , 581 , 491 , 484 , 467 , 461 , 456 , 454 , 453 , 434 , 433 , 432

456 , 29 يرتسگداد / ترازو 

108 ناتسلگنا / ییاراد  ترازو 

640 , 633 , 609 , 538 , 489 , 485 , 463 , 271 , 30 رابرد / ترازو 

558 , 536 , 535 , 534 , 525 , 489 , 488 , 485 , 484 , 480 , 474 , 472 , 466 , 461 , 261 هیلدع / ترازو 

473 , 461 مولع / ترازو 

633 , 632 , 613 , 534 , 520 , 511 , 510 , 504 , 502 , 499 , 490 , 489 , 488 , 487 , 486 , 462 , 426 هماع / دیاوف  ترازو 

,424 , 423 , 422 , 421 , 420 , 419 , 416 , 302 , 258 , 246 , 234 , 232 , 230 , 185 , 183 , 181 , 177 , 175 , 74 هیلام / ترازو 
,582 , 581 , 557 , 519 , 503 , 497 , 484 , 474 , 473 , 471 , 470 , 467 , 465 , 463 , 434 , 432 , 431 , 430 , 428 , 427 , 426
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303 فراعم / ترازو   640 , 637 , 636 , 635 , 631 , 629 , 626 , 625 , 621

160 لهادتسو /

550 ثور / لامسدوو ،

579 درگرس /)  ) دراودوو

429 میهارباازریم / هداز ، سیو 

161 مود /)  گنهرس  ماهکیو ( 

299 , 298 دلونرآ / نوسلیو ،
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585 , 584 , 299 , 298 , 252 , 212 , 153 , 103 , 70 , 61 , 58 , 56 , 53 , 25 , 24 لارنژ )  ) سا يرنه  نوسلیو ،

559 , 507 نسنیکلیو /

,589 , 586 , 584 , 583 , 582 , 572 , 571 , 570 , 569 , 568 , 567 , 566 , 565 , 536 , 508 , 505 , 450 , 392 دیوید / نسمایلیو /
,621 , 616 , 615 , 614 , 613 , 612 , 611 , 610 , 609 , 608 , 605 , 604 , 603 , 601 , 600 , 597 , 594 , 593 , 592 , 591 , 590

643 , 639 , 638 , 636 , 635 , 634 , 632 , 629 , 626 , 625 , 624

ه

650 , 645 , 644 , 641 , 632 , 631 , 620 , 619 , 618 , 617 , 597 , 460 , 594 , 457 , 456 , 427 یس / زلراچ  تراه /

153 , 25 گنیدراه /

159 , 120 , 95 لیسس / ثروزمراه ،

103 رس /)  ) رلمیآ نیدلاه ،

561 رس /)  ) سیسنارف زیرفماه ،

643 , 496 , 481 , 329 , 323 , 322 , 161 يرفوئج / دراواه ،

103 رزیاه /

,510 , 509 , 504 , 500 , 497 , 490 , 489 , 488 , 487 , 486 , 466 , 222 , 121 , 120 , 117 هنطلـسلاربخم /)  ) یلق يدهم  تیاده ،
588  , 546 , 534 , 519

564 تاره /

652 تسنرا / دلفستره ،

650 , 589 , 432 , 429 , 210 , 198 , 189 , 171 , 164 , 135 , 99 , 96 , 79 , 72 , 71 , 41 , 40 , 36 نادمه /

550 , 506 , 437 , 411 , 184 , 153 , 148 , 105 , 58 , 51 , 20 دنه /

408 چا / مایلیو  كورب ، ینروه 
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532 , 531 , 530 , 529 , 527 ساروه / یلوه ،

هزیوه 549

170 , 161 , 156 , 74 لنلک /)  ) ویلبد یت  گیه ،

226 زویه /

ي

390 , 388 ییاسای /

458 , 457 یب / کیره  گنای ،

42 دزی /

,533 , 526 , 504 , 501 , 494 , 493 , 491 , 484 , 446 , 394 , 392 , 327 , 323 , 192 , 191 رکشلرس /) ، ) یضترم هانپ ، نادزی 

558 نیسح / خیش  اقآ  يدزی ،

457 يرازگربخ /)  ) سرپدتیانوی
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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