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  يوروش داحتا یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت

 ناروصنم سابع طسوت

 زا یگرب" ناونع اب ناروصنم سابع زا ییهتشون 1399 ریت 17 خیرات هب ناریا تسینومک بزح تیاس رد

 یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت تافیرحت تلع هب .تسا هدیدرگ جرد "هیسور تسینومک بزح خیرات
 ریز هتشون .ددرگ نایب راکشآ يوروش داحتا ياهدادیور تیعقاو ات دیآیم مزال ،هلاقم نیا رد يوروش داحتا

  .دشابیم رما نیا تمدخ رد

 یخیرات ياهدادیور لعج و فیرحت ،یتسیکستورت تانایرج كرتشم و یساسا تایصوصخ زا یکی

 زا ییهدرپ سپ رد دوخ یتسینومک دض ياهتسایس دربشیپ تهج یعامتجا فلتخم تاقبط و اهروشک

 ناروصنم سابع لثم شامدق تباث ای و تابث یب ناوریپ و یکستورت دوخ .دشابیم لاکیدار ياهراعش

 يوروش رد مسیلایسوس نامتخاس خیرات هژیو هب یخیرات عیاقو و ثداوح نداد هولج نوگژاو زا هاگچیه

 .دناهدنامن لفاغ

 بزح خیرات ،هنیمز دنچ رد "هیسور تسینومک بزح خیرات زا یگرب" ناونع اب ییهلاقم رد ناروصنم سابع
 دروخرب تافیرحت نیا هب مجسنم الماک ریز رد نم .تسا هدرک لعج و فیرحت ار يوروش تسینومک

 :منکیم

   :نینل "همانتیصو" هلأسم -1

 لاس رد .دش باختنا هیسور تارکمد لایسوس بزح هتیمک نیلوا تیوضع هب 1901 لاس رد نیلاتسا

 ،هیسور یسارکمد لایسوس شبنج رد یکیوشنم و یکیوشلب نویسکارف ود يریگ لکش نایرج رد 1903

 وا .تفرگ شیپ رد اهکیوشنم تسایس و يژولوئدیا هیلع ار ییهبناج همه هزرابم و تسویپ اهکیوشلب هب

 زا .دیدرگ ور هب ور نینل اب دنالنف رد اهکیوشلب سنارفنک رد 1905 لاس رد یگلاس 26 رد راب نیلوا يارب

 تاساسحا زا یتسرد ریوصت هدنناوخ هک نیا يارب .دشن ادج نینل زا هاگچیه شاگرم هظحل ات خیرات نیا

 :.میروآیم ار نینل زا یئاهراتفگ ،دشاب هتشاد نیلاتسا هب تبسن نینل

 نینل .تسا هتفرگ هدهع هب بزح رد ار تیلوئسم نیدنچ وا ارچ هک دریگیم داریا نیلاتسا هب یکسنژاربوئرپ

 ود رد نیلاتسا تیلوئسم يدج رکفت کی نودب احنیا رد یکسنژاربوئرپ« :دهدیم باوج نینچ وا هب

 تیعقوم ات ،مینکب دیاب هچ نونکا ؟درک دوشیم هچ نیا زا ریغ ...تسا هدیشک شیپ ار قلخ يایراسیمک

 ،اهنمکرت لئاسم همه هدهع زا ات دوش میکحت نانچ اهتیلم هیضق يارب قلخ يایراسیمک ینونک

 ياهتلود هک یلئاسم ،لئاسم نیا و !دنتسه یسایس لئاسم اجنآ روما همه ؟دیآرب نارگید و اهيزاقفق

 ،نآ زا يزیچان شخب طقف زین کیتارکمد ياهيروهمج رد و تسا هدرک لوغشم لاس اهدص ار یئاپورا
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 هدنیامن هک ،میراد جایتحا ار یناسنا و ،میتسه لئاسم نیا لح نایرج رد ام .دنوش لح دیاب ،هدیدرگ لح

 نینچ میناوتیم ام اجک .دهن نایم رد حورشم درذگیم شبلق رد هچنآ و دیایب وا دزن دناوتب یتلم ره

 ار نیلاتسا قیفر زج هب يرگید دیدناک دناوتیمن زین یکسنژاربوئرپ منکیم رکف نم ؟مینک ادیپ ار یناسنا

  1.»دربب مان

 نیا ،دریگب ار نآ يورشیپ يولج ناملآ تلود اب يدادرارق دقع اب ات دوب ممصم اهاروش تلود هک ینامز

 .دومن راذگاو یکستورت هب ار مهم

 تبحص امش اب نینل«:تفگ نینچ نینل ،درک نفلت نینل هب تروشم يارب شاتیرومأم لحم زا یکستورت

 هب ار همان مناوتیمن نم و ،تسین اجنیا نیلاتسا .ماهدرک تفایرد ار امش هژیو همان نونکا مه نم .دنکیم

 هلهو رد هک متسه لیام نم .داد مهاوخ ناشن وا هب ار امش همان ،نیلاتسا ندمآ درجم هب ...مهد ناشن وا

 هرابرد هملاکم - نینل راثآ( ».،منک تروشم نیلاتسا اب ،مهد باوج امش لاوئس هب هک نیا زا شیپ لوا

 )421 هحفص - 26 دناب - کسفوتیل تسرب رد يوروش حلص یگدنیامن تأیه لوئسم اب میقتسم تبحص

 .دزاسیم هتسجرب ار نیلاتسا و نینل قیمع تابسانم و دامتعا رگید هنومن اههد دننامه لوق لقن ود نیا

 هب شود نیلاتسا ،نینل گرم زا شیپ ات تشاد نایرج نآ رد زین قوف هملاکم هک 1918 ياهلاس مامت رد

 1903 ياهلاس زا یکستورت هک "روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما مدع“ زت هیلع وا شود

 لیدبت تسینومک بزح رد داح ثحب هب ار نآ هرابود 1924 ات 1918 زا و دوب هدرک حرط نینل تارظن هیلع

 هعماج و بزح رد تدش اب 1927 ات زین نینل گرم زا دعب ثحب نیا .تشاد رارق نینل رانک رد ،دومن

 .تفای نایرج يوروش

 يوروش کیوشلب تسینومک بزح لک ریبد ناونع هب 1922 لیروآ 23 رد نینل داهنشیپ يانبم رب نیلاتسا

 بزح هناخریبد رد مه و یسایس رتفد رد مه ،نیلاتسا هک نیا زا لماک یهاگآ اب نینل .دش باختنا

 .دش عقاو زین بزح لوبق دروم هک ،دومن ار داهنشیپ نیا ،دراد روضح کیوشلب

 لاس نیمه ربماسد رد زین هتکس نیمود و دش يزغم هتکس راچد 1922 هم هام رد ینعی دعب هام کی نینل

 و دندوب هدرک عونمم ار دیدرگیم وا شنت ثعاب هک یسایس هرجاشم هنوگ ره ناکشزپ .تشگ ضراع ار وا

 .دنک هتکید شرسمه هب ار شیاهتساوخ هقیقد 10 رثکادح زور ره رد تشاد هزاجا نینل

 رایسب یتیرومأم .درک باختنا شناکشزپ و نینل اب طبار صخش ناونع هب ار نیلاتسا ،بزح یسایس رتفد

 .دنیاشوخان و تخس

 هارمه هب گرم رطخ شیارب هک يراک ،دریگ رارق تارجاشم و تاثحابم همه نایرج رد تساوخیم نینل

 رسمه ،ایاکسپورک یتقو .دندرک عونمم شیارب زین ار هقیقد هد نآ یتح يدعب هلحرم رد ناکشزپ .تشاد
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 هجاوم نیلاتسا دیدش داقتنا اب ،دوب هتشون ار نینل هدش هتکید راتفگ ناکشزپ زیوجت فالخرب - نینل

 هچ هک منادیم رتهب اهکشزپ زا نم هک تسا مولعم«:دنکیم تیاکش وا زا فپنماک و نینل هب و دوشیم

 ار وا يزیچ هچ هک تسا نشور نم يارب نینچمه ،تفگ دیابن ار هچ و تفگ چیلیا هب ناوتیم ار يزیچ

  2».منادیم رتهب نیلاتسا زا نم لاح ره رد .هن يزیچ هچ و دنکیم ناشیرپ و هتفشآ

 نیلاتسا .دش رتمیخو نینل يرامیب هرابود ربماسد طساوا« :درک فیرحت نینچ ار هعقاو نیا یکستورت اهدعب

 تاعالطا زا یگرزب شخب و هدش لمع دراو هلصافالب ،دنک بسک يزایتما هلئسم نیا زا هک نیا يارب

 ره ایاکسپورک .دنک يوزنم ار نینل درکیم یعس وا .درک ناهنپ  نینل زا ار بزح هناخریبد رد زکرمتم

 يارب یکستورت 3».دیامن عافد هنانمشد سئاسد نیا لباقم رد رامیب زا ات داد ماجنا تسناوتیم هک ار يراک

 .دیامن بیرخت ار نیلاتسا تیصخش ات دنک لعج ار ياهعقاو ره تسنادیم قحم ار دوخ نیلاتسا زا ماقتنا

 اهدعب هک تشون ار نینل ياههتفگ ایاکسپورک 1923 هیوناژ 5 ات ربماسد 23 ياهزور رد بیترت ره هب

 يزاوژروب لفاحم ،اهتلود ،اهتسیشاف و .دندناوخ نینل "همانتیصو" ار نآ اهتسیکستورت و یکستورت
 .دنتفرگ راک هب نیلاتسا هرهچ بیرخت تهج و یکستورت عفن هب ار اههتشون نیا ،اوژروب نارکفنشور و

 يدج حیحصت و يزکرم هتیمک رادتقا تیوقت يارب نیا« :دنانینچ “همانتیصو“ نینل ياههتشون بلاطم

 کچوک ياههورگ زا یضعب نیب هشقانم ندش تیمها رپ زا يریگولج يارب نینچمه ،نامیبزح هاگتسد

  يزکرم هتیمک يارب وضع 100 ات 50 رگراک هقبط زا دناوتیم ام بزح .تسیرورض ،يزکرم هتیمک

 .»دیامن تساوخرد

 ،تدحو اب هطبار رد هتکن نیرتمهم« .تسا » باعشنا زا يریگولج تهج یتامادقا ماجنا« يارب رما نیا

 یلصا رطخ باعشنا يارب ود نیا تابسانم نم رظن هب .تسیزکرم هتیمک هب یکستورت و نیلاتسا قلعت

 عوقو هب دناوتیم نیلاتسا و یکستورت یصخش دروخرب زا یشان هک باعشنا رطخ زا اجنیا ات نینل .»تسا

 .درادیم تبحص ددنویپب

 :دهدیم رارق لیلحت دروم ار بزح یلصا ربهر 5 وا سپس

 نم و تسا هدرک زکرمتم دوخ ناتسد رد ار یبسانتمان تردق ،دوشیم هدیمان لک ریبد هک نیلاتسا قیفر«

 .دنک هدافتسا یفاک تریصب اب هشیمه نآ زا دناوتب وا هک ،متسین نئمطم

 هلئسم رد يزکرم هتیمک هیلع شاهزرابم نونک ات هک يروط نآ ،یکستورت قیفر رگید بناج زا

 ،تسا هجوت لباق شایلاع یئاناوت هطساو هب طقف هن ،هداد ناشن یطابترا ياههار يارب قلخ يایراسیمک

 و هزادنا زا هدایز سفن هب دامتعا وا لاکشا اما .تسا ینونک يزکرم هتیمک درف نیرتدادعتسا اب دیاش هکلب
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 درف ود نیا تیصوصخ ود نیا ساسا رب .تسا تاعوضوم يرادا الماک بناج هب شزیمآ قارغا هقالع

 عوضوم نیا هب ار دوخ نم(....) . دماجنایب باعشنا هب راک یعقاوم رد دناوتیم ،يزکرم هتیمک هتسجرب

 .دادن خر یقافتا الماک ربتکا رد فنماک و فیوونیز يارجام ًانئمطم هک ،موشیم روآ دای و منکیم دودحم

 نیمه رد ».دنک رتهتسجرب یکستورت مسیوشلب دوبمک زا ار اهنآ یصخش تافلخت تسیابن ناسنا اما

 .تسا هدرک نایب زین فونماک ،فیونیز ،نیراخوب دروم رد ار شرظن نینل هتشون

  :اهنآ هسیاقم و تیصخش ود نیا دروم رد نینل رظن هب میزادرپیم لاح

 .دش هتفریذپ هرگنک طسوت و دومن داهنشیپ بزح یلک ریبد يارب ار نیلاتسا شايرامیب زا شیپ ،دوخ نینل

 یلو .تسا هتشادن ییهلأسم نآ اب و هدوب هاگآ الماک بزح رد نیلاتسا يالاب تردق رب نینل عقاو رد

 .دیامن هدافتسا تریصب اب هشیمه ناوتب تردق نیا زا وا هک تسین نئمطم

 هب دامتعا ،يزکرم هتیمک هیلع وا هزرابم :درامشیم رب ار یساسا لاکشا راهچ یکستورت دروم رد نینل یلو

 و .مسیوشلب دوبمک ،رخآ رد و تاعوضوم يرادا الماک بناج هب زیمآ قارغا هقالع ،دح زا هدایز سفن

 هک مینادب تسین دب .تسین یکستورت مسیوشلب دوبمک زا رتهتسجرب فنماک و فیوونیز تافلخت دیوگیم

 .تسا رتشیب اهنآ زا یکستورت دوبمک هک تسا هدوب هچ کیوشلب بزح وضع ود نیا تافلخت

 ول يزاوژروب ینلع تایرشن رد ار مایق عقوم دروم رد کیوشلب بزح زکرم هتیمک یفخم میمصت رفن ود نیا

 ۀناتسآ رد ،هداعلا قوف تیمها اب ،غاد ياهلأسم لابند هب« :دسیونیم نینچ اضعا هب ياهمان رد نینل .دنهدیم

 مه نآ ،دننکیم هلمح بزح زکرم ۀتفاین راشتنا میمصت هب »هتسجرب کیوشلب« ود ،ربتکا 20ساسح زور

 هیلع يزاوژروب تسد رد تسد ،هلأسم نیا دروم رد هک ياهمانزور رد هوالع هب و یبزح ریغ تاعوبطم رد

 !تسا نارگراک بزح

 تاعوبطم رد فناخلپ ًالثم هک تسا ییاه هینایب زا رترضم راب اه نویلیم و رتریقح راب نارازه نیا

 اهنت هلأسم ،عطقم نآ رد !درک موکحم هلصافالب زین بزح و درک رشتنم 1907-1906 لاس رد یبزحریغ

 !تسا تردق ریخست يارب مایق ۀلأسم نونکا هک یلاحرد ،دوب تاباختنا

 هیلع هرجاشم ،هدش هتفرگ زکرم يوس زا میمصت هک نیا زا سپ مه نآ ،ياهلأسم نینچ کی ةرابرد

 تروص یبزح ریغ تاعوبطم رد یکسنرک و وکنایزدور نایماح ناگدید ربارب رد هدشن رشتنم میمصت

 ؟دینک روصت نیا زا رتدب يرت هنانکش باصتعا ای رت هنانئاخ یمادقا دیناوت یم .هتفرگ

 تیموکحم رد يا هظحل ،اهنآ اب دوخ نیشیپ قباس طباور رطاخ هب هک مناد یم روآ مرش ار نیا ًاصخش

 و مناد یمن قیفر ار ود نیا زا کی چیه رگید هک منک یم مالعا ًاتحارص نم .منک دیدرت قباس ياقفر نیا
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 هزرابم بزح زا اهنآ يود ره جارخا نیمضت يارب ،هرگنک رد مه و يزکرم ۀتیمک رد مه ناوت مامت اب

 4»...درک مهاوخ

 هک ار یسک هاگچیه نینل هک دشاب نشور یسایس لئاسم هب هاگآ هدنناوخ کی يارب هک دوشیم روصت

 دوبمک وا رد و دراد تاعوضوم ندرک يرادا هب زیمآ قارغا هقالع ،دنکیم هزرابم يزکرم هتیمک هیلع

 اب شاتردق زا هشیمه الامتحا هک تسین نانیمطا و تسا نشخ هک یسک هب ،دوشیم هظحالم مسیوشلب

 ناشن ار یلکشم و ماهبا جیه نیلاتسا یسایس همانزارت ،نینل هتشون رد .دهد حیجرت ،دنک هدافتسا تریصب

 .دهدیم ناشن ار ماهبا راهچ یکستورت کیژولوئدیا یسایس همانزارت یلو .دهدیمن

 اب نیلاتسا ،درک نفلت نیلاتسا هب تاعالطا یضعب ددجم تفایرد يارب ایاکسپورک یتقو« 1923 لاس رد

 .درب هانپ نینل هب وا زا تیاکش يارب کشا رپ ینامشچ اب ایاکسپورک .داد ار وا باوج يزیمآ نیهوت نایب

  5».دشکب بقع ار دوخ تسناوتن رگید .دوب هدش کیرحت دح نیرخآ ات نینل باصعا

 ریغ و دینکیم نفلت نم مناخ هب امش !مرتحم نیلاتسا قیفر« :دسیونیم نیلاتسا هب ياهمان نینل اذل

 :منک شومارف دوز ،دریگیم ماجنا نم هیلع هک ار هچنآ ،مرادن رظن رد نم .دیئامنیم راطخا وا هب هناتسود

 زا انبم نیا رب .دریگیم ماجنا نم هیلع ،دوشیم ماجنا نم رسمه هیلع هچنآ ره هک تسین دیکآت هب جایتحا

 ترذعم و دیریگب سپ ار ناتتاراهظا هک دیشیدنایم نیا هب يدج روط هب امش ایآ هک منکیم لاوئس امش

 6»نینل .دیئامن عطق ار نیبام یف طباور دینیبیم رتهب ای و دینک یهاوخ

 :درک هتکید »یلیمکت« کی نینل دعب زور هد

 لمحت لباق الماک اهتسینومک ام نیب طباور و ام نیب رد هک ار دوبمک نیا و تسا نشخ يدایز نیلاتسا«

 يردق هک ،منکیم داهنشیپ اقفر هب نم تهج نیا هب .درک لمحت لک ریبد درکلمع رد ناوتیمن ،تسا

 اههنیمز یمامت زا هک ،دناشن وا ياج رد ار يرگید سک و درک رانکرب ار نیلاتسا ناوتیم هنوگچ ،دننک رکف

 ربارب رد و رتبدا اب ،رترادافو ،رتریذپ شمرن ینعی ،دشاب هتشاد ناحجر نیلاتسا قیفر رب دروم کی رد اهنت

 .دننک هولج یئزج یبناج ياهزیچ دنناوتیم تایصوصخ نیا .دشاب جازم یمدمد رتمک و رتهظحالم اب اقفر

 قوف رد نم هک ار هچنآ ،یتاظحالم نینچ تحت و .تسا باعشنا زا ام ظفح يانعم هب نیا نم رظن زا اما

 تسا یعرف ياهلئسم ای و تسین يایعرف هلئسم ،ماهتشون یکستورت و نیلاتسا نیب تابسانم اب هطبار رد

 ».دنک بسک ياهدننک نییعت تیمها دناوتیم هک

 ار نیلاتسا تایفیک مامت هک دینک باختنا نیلاتسا ياجب ار یسک هک تسا ینعم نیدب اقیقد نینل عضوم

 نینل ویتانرتلآ دوشیم هظحالم هچنانچ !ندوب هظحالم اب و بدا ،يریذپ شمرن هوالع هب دشاب هتشاد

 
 )تخبون مارآ نادرگرب - نینل ویشرآ زا - کیوشلب بزح ياضعا هب همان - نینل - 4
 261 هحفص ،هدش دای رثا .2 ،نیلاتسا ،یکستورت -5
 179 هحفص ،هدش دای رثا ،يرگ نای -6
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 .تسا مسیوشلب وا دوبمک و دنکیم هزرابم يزکرم هتیمک هیلع هک تسین يایکستورت هاگچیه

 .درک عادو یگدنز اب 1924 هیوناژ 21 رد وا .تفاییم تدش زور ره شايرامیب .تشونن يزیچ رگید نینل

 تخس طیارش رد نینل « :دیوگیم هچ دروم نیا رد ناروصنم سابع بانج تسیکستورت ياقآ مینیبب لاح

 ای هرگنک هب »نینل ياههمان« هب هک همان هس ،زور 9 رد شیوخ یگدنز ياهزور نیسپاو رد ،يرامیب

 .میم( »اوچیدولوو ایرام« و )دوخ مزرمه و هارمه( ایاکسپورک ادژدان کمک هب دندش فورعم »همانتیصو«

 هک تشاد رارصا ادژدان .داتسرف تسینومک بزح مهدزاود هرگنک يارب رگید یشنم کی و دوخ یشنم )واو

 ،دشن هدناوخ اما ،دوب هدش میظنت بزح هرگنک نیمهدزاود رد هئارا يارب هک ار همان هس نآ هعومجم

 و دشیم رازگرب نینل گرم زا سپ مهدزیس هرگنک .دناوخب )نینل گرم زا دعب( مهدزیس هرگنک رد مکتسد

 اب )نیلاتسا ،فنماک ،فیوونیز( بزح هرفن هس ناربهر .تشاد تسد  رد ار یلرتنک لباق ریغ تردق نیلاتسا

 .دوشن هدوشگ ات دش رهُم و كال ،هرگنک هب نینل ياههمان و دندرک تفلاخم ایاکسپورک ادژدان تساوخرد

 مان هب یکستورت ناراداوه زا یکی طسوت 1926 ربتکا 18 رد ،وا گرم زا سپ لاس ود نینل ياههمان

 »...دیسر پاچ هب )یسیلگنا نابزهب( زمیات كرویوین رد ،»نمتسیا سکام«

  .تسا گنراگنر ياهتسیکستورت مامت عضوم ،ناروصنم زا قوف راتفگ

 .تسا هتفگ هچ نینل تاجشون نیا دروم رد موس هرگنک زا دعب رد یکستورت هک مینادب تسین دب اجنیا رد

 زورما هب ات اهتسیکستورت و اهادعب یکستورت یتحاقو هچ اب و هزادنا هچ ات هک ددرگیم نشور تقونآ

 .دننکیم فیرحت ار يوروش داحتا خیرات

 ]تسا هدش دیق 1926 ناروصنم سابع هتشون رد[ 1925 لاس رد هک نمتسیا سکام باوج رد یکستورت

 رد نمتسا اهاج یضعب رد« :تشون نینچ ،دوب هدناسر پاچ هب ار “همانتیصو“ و هدرک لیلجت یکستورت زا

 رد نینل هک ،ار یئانثتسا مهم كرادم يرس کی يزکرم هتیمک هک ،دنکیم تبحص نیا زا شاهچباتک

 زا )هریغ و همانتیصو حالطصا هب ،یلم هلئسم هراب رد یئاههمان( تسا هتشون شایگدنز تاظحل نیرخآ

 طسوت هدش هتسجرب( .تسین ،بزح يزکرم هتیمک هب تمهت زج يزیچ نیا : تسا هدومن یفخم „بزح

 اب وا تابسانم رتکاراک و .تسا هتشاذگن یقاب دوخ زا ياهمانتیصو چیه چیلیا ریمیدالو )....( )نیلاتسا

 نیرجاهم تایرشن رد .دزاسیم یفتنم ار ییهمانتیصو نینچ ناکما بزح دوخ رتکاراک دننام هب بزح

 )لصا زا صیخشت لباق ریغ دح ات نداد رییغت( الومعم یکیوشنم و يرادهیامرس یجراخ تایرشن دننامه

 13 هرگنک .تسا یهدنامزاس عون رد وا حیاصن لماش هک دنمانیم همانتیصو ار چیلیا ریمیدالو زا ياهمان

 ره تیعقوم و طیارش هب هجوت اب و تشاد لوذبم يرایسب هجوت اههمان رگید و همان نیا هب تبسن بزح

 ،هدش ضقن يهمانتیصو ای و ندرک یفخم هراب رد اهیفارح مامت .درک ذاختا یضتقم تامیمصت مادک

 یبزح حلاصم هیلع نینچمه و  چیلیا ریمیدالو یعقاو هدارا هیلع رب لامک و مامت و هناریرش تسیعارتخا
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  7.»تسا فوطعم ، هداهن انب وا هک

 هب عورش ،دنک هضبق ار کیوشلب تسینومک بزح يزکرم تردق دوشیمن رداق یکستورت نیمه یتقو یلو

 بزح طسوت نینل همان تیصو یفرعم يریگولج زا یگتفشآرب اب شاهمانیگدنز رد و دنکیم قیاقح لعج

 هزرابم هب يزکرم هتیمک هیلع “٬همانتیصو“ رطاخ هب فنماک و فیونیز اب 1927 لاس رد و .دناریم نخس
 تسینومک بزح رد هدرک هنال ناروصنم سابع هلمج زا ینطو ياهتسیکستورت زین زورما .دنزیم تسد

 .دوب لوغشم یکستورت ناشدشرم هک دنلوغشم يوروش داحتا عیاقو فیرحت هب هنوگ نامه ،ناریا

 لوذبم رایسب هجوت نینل ياههتشون هب تبسن بزح هرگنک نیمهدزیس هک دوشیم نشور الاب لوق لقن رد

 یمهم دانسا نیلاتسا هک دنزیم راج یکستورت دوخ ادعب یلو تسا هدرک ذاختا یصتقم تامیمصت و هتشاد

 یتاعالطا نامزاس هبرض ریز شایسوساج هکبش هک دعب ياهلاس رد و .تسا هدرک یفخم نینل زا ار

 دننامه ناروصنم سابع هزورما .دناریم نخس نیلاتسا طسوت نینل ندرک مومسم زا ،دریگیم رارق يوروش

 نینچ هتبلا .دناریم نخس ».دوشن هدوشگ ات دش رهُم و كال ،هرگنک هب نینل ياههمان« زا شدشرم

 رگراک هقبط هب قلعتم اقافتا هک دراد مزال یتاقبط نادجو کی یتسینومک شبنج خیرات رد یتافیرحت

 یتاعالطا سیورس سوساج ،تسووکنک ياقآ نادجو ،تسا یتسیشاف يرادهیامرس نادجو هکلب .تسین

 رد ناملآ و نیئارکوا زا يرارف ياهتسیشاف نامزاس زا هک یتاعالطا و تفگنه هجدوب اب وا .تسایناتیرب

 تشاد هفیظو تسووکنک .تخادرپیم ،ینیلاتسا دض و یتسینومک دض تاغیلبت هب ،دروآیم تسدب ،اکیرمآ

 اب اهتسیکستورت دننامه ار راک نیا وا .دزاسب ناهج مدرم راکفا رد راکتیانج کی و لتاق کی نیلاتسا زا

 رایمه و هارمه اهتسیکستورت اب نیلاتسا هیلع زین یتسیلایرپما ياه تلود .دربیم شیپ هب دانسا لعج

 :لاثم يارب .دندرکیم اهنآ هب ینایاش ياهکمک و دندوب

 یناسنا نایناهج هب ار نیلاتسا ات دش رومأم ایناتیرب یتاعالطا متسیس سوساج و هاگشناد داتسا ،تسووکنک

 نمرخ" مان هب یباتک رد ار ینیئارکوا ياهيزان یخیرات حرط اذل .دیامن یفرعم رلتیه دننامه و لتاق

 مجاهت شفارطا هب اسآ نافوط یطحق" ناونع اب باتک نیا زا یتمسق رد .درک يدنب بلاق "هودنا

 ،دندوب هدرک رشتنم ینیئارکوا ياهتسیشاف هک "نیلمرک هایس لامعا" مان هک یباتک زا راب 55 "دنکیم
 اکیرمآ رد ،اردناب ناپتسا یتسیشاف نامزاس طسوت 1953 لاس رد تسووکنک باتک .دروآیم لوق لقن

 .دیدرگ رشتنم

 

 

 
 

 153-152 هحفص ،1953 نلرب ،10 راثآ ،نیلاتسا :زا هدش لوق لقن -7
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  بزح تردق و نیلاتسا -2

 هب 1922 لاس نیلاتسا « :دهدیم همادا  نینچ ،تسیکستورت کی نأش رد یتحاقو اب ناروصنم سابع

 هیوناژ رد ،دوش رانکرب يزکرم هتیمک زا دیاب هک يرادشه مغریلع نینل گرم زا سپ و دیسر یلک ریبد

 »دش لیدبت بالقنا رگناریو ياهماکدوخ هب 1924

  .تسا هداد ساکعنا ار گنراگنر ياهتسیلایرپما و ینیئارکوا ياهتسیشاف رظن ناروصنم بانج قوف رد

 :دیباییم ریز لوق لقن رد ار تیعقاو ؟تسیچ تیعقاو یلو

 اب تسیابیم هک ،تسا هدرک داهنشیپ بزح يزکرم هتیمک هب “همانتیصو„ نیا رد نینل قیفر ،دنیوگیم«

 نیلاتسا ياج هب لک ریبد ناونع هب ار يرگید سک تسیابیمن ایآ ،دنشیدنایب ،نیلاتسا “تنوشخ„ هب هجوت

 یشالتم ار بزح هنانئاخ و نشخ هک یئاهنآ هیلع نم ،اقفر ،يرآ :تسا تسرد الماک نیا .دننک باختنا

 نامه رد (....) .منکیمن و هدرکن یفخم ار هلئسم نیا نم .متسه نشخ ،دنیامنیم بعشنم و دننکیم

 هتیمک مونلپ هک مدرک اضاقت امسر ،بزح هرگنک نیمهدزیس زا دعب يزکرم هتیمک مونلپ تسشن نیلوا

 ار هلئسم نیا ناگدنیامن کت کت و هرگنک دوخ .دیامن بیوصت یلک ریبد هفیظو زا ارم يرانکرب يزکرم

 يأر دص رد دص اب ار نیلاتسا ،فیوونیز و فنماک و یکستورت هلمجنم همه ،دنداد رارق یسررب دروم

 هک مداد مونلپ هب یتساوخرد اددجم نم دعب لاس کی (....) .دنامب یقاب دوخ ماقم رد هک دندرک فظوم

  8.»منامب یقاب دوخ تیلوئسم رد ات دندرک فظوم اددجم ارم اما .دیامن اغلم ارم تیلوئسم

 راب ود بزح يزکرم هتیمک مونلپ رد و دبلطیم شزوپ ایاکسپورک زا شانشخ دروخرب رطاخ هب نیلاتسا

 فویونیز و فونماک و یکستورت هلمجنم ءارآ دص رد دص اب هرگنک ياضعا راب ود و دهدیم افعتسا

 .دنیامنیم ءاقبا دوخ ماقم رد ار وا و دنریذپیمن ار شیافعتسا

 زین ار یکستورت و نیلاتسا دروم رد )نینل رسمه( ایاکسپورک عضوم ام هک دوب دهاوخن عونت زا یلاخ

 .مینک یسررب

 

 یکستورت و نینل رسمه -3

 اب شایحطس هلاقم رطاخ هب یکستورت زا 1925 لاس طساوا رد ،نینل رسمه ،ایاکسپورک

 قیفر توق هطقن زگره یتسیسکرام لیلحت« :دسیونیم و دنکیم داقتنا ادیدش ،"ربتکا ياهسرد"ناونع

 9».تسا يرسرس و یحطس اقلطم و صلاخ "يرادا" هاگدید نیا ...تسا هدوبن یکستورت

 
 153 ،151 هحفص ،1953 نلرب ،10 راثآ -نیلاتسا -8
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 ناونع اب ییهلاقم رد ایاکسپورک ،تفر ول سیلگنا و ناملآ مسیلایرپما اب یکستورت طباور هک نیا زا سپ

 و اهتسیکستورت« :تشون ،"دهدیم رارق دوخ تظافح تحت ار یکستورت مود لانویسانرتنا ارچ"

 تردق ندرک هضبق رکف هب اهنت اهنآ مامت .دننکیمن اههدوت تشونرس نارگن ار دوخ اهتسیفیوونیز

 ایراتلورپ يروتاتکید نانمشد نیرتیشحو و ناملآ تلود یفخم سیلپ کمک هب رما نیا رگا یتح ،دنتسه

 رد شکتمحز ياههدوت زا يرادهیامرس رامثتسا و یئاوژروب تلود يایحا قاتشم اهنآ .دسرب ماجنا هب

 ار ایراتلورپ يروتاتکید یساسا تلصخ زگره هک یکستورت هک تسین یفداصت .دنتسه اهاروش نیمزرس

 مسیلایسوس دوب دقتعم هک یکستورت ،درکن كرد ار مسیلایسوس نامتخاس رد اههدوت شقن و دیمهفن

 هیلع یتسیرورت تامادقا یهد نامزاس هار هب مرجال ،دوش هتخاس الاب زا تاروتسد رب هیکت اب دناوتیم

 يرای اههدوت هب مسیلایسوس نامتخاس رد هک یسایس يوروب رگید ياضعا و فولیشورو و نیلاتسا

 ».دوش هدیشک ،دنناسریم

 نیرتمهم« :دسیونیم نینچ "نینل زا یتارطاخ" ناونع اب شاباتک رد نیلاتسا دروم رد لاح نیع رد

  10»ربتکا يزوریپ و یبزح هدنامزاس صخش

 فیرحت رد ار ناروصنم سابع شامق زا یئاهتسیکستورت یتسینومک دض یعقاو هرهچ دوشیم لاح

 نیا یفطاع دنویپ زونه .تسین نشور زونه ریوصت نیا یلو .دومن هراظن یخیرات ياهدادیور

 تیفافش نیا يارب .تسین فافش تسینومک دض لاکیدار رصانع و يرلتیه مسیشاف اب اهتسیکستورت

 .تسا مزال یسررب زونه

  :دسیونیم نینچ ناروصنم سابع

 

 یکستورت ندش هتشک -4

 اهلاس و هیکرت رد ییوج هانپ یتدم و جارخا يوروش زا سپس و دیعبت ناتسقازق هب ،دعب یمک یکستورت«

 هتشک ،دوب نیلاتسا يهدرپسرس “تسینومک“ کی هک یسک ربت اب نیلاتسا روتسد هب کیزکم رد دعب

 ».دوشیم

 .مینکیم لابند ار هیضق نیا یعقاو ریس ام لاح

 نیلاتسا یتسینومک دض طخ .تفریم شیپ هب تدش اب ،ندرک یتعنص تهج کیوشلب بزح نورد هزرابم

 لباقم رد يار 6000 طقف يریگ يأر کی رد تفریم ولج یتسیکستورت نویسیزوپا طسوت هک یئادز

 یکستورت نویسیزوپا هک دوب يأر نیرتشیب نیا .دروآ تسد هب ،دش هداد نیلاتسا هب هک يأر 725000

 ،فومیکودفی ،فونماک ،فویونیز ینعی شناوریپ و یکستورت .دروآ تسدب شرمع مامت رد تسناوت

 
 نینل زا یتارطاخ - ایاکسپورک -10
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 رد ناشتارظن غیلبت يارب ار يدح یب تاناکما یلو دندش جارخا بزح زا فوکاتایپ و كادار  ،یکسنشاربوِرِپ

 زا هک یسک اهنت .دنتشگ بزح دراو هرابود و دندرک داقتنا دوخ زا تسیکستورت ناربهر .دنتشاذگ ناشرایتخا

 اجنآ رد و تفر هیکرت هب وا .دش دیعبت يوروش زا 1929 هیوناژ 22 رد هک دوب یکستورت درکن داقتنا دوخ

 شا هرابرد و درک كرد ار وا دادعتسا لیچرچ .دومن نهپ مامت يژرنا اب ار يوروش دض تاغیلبت طاسب

 یئایفام ياهورین مامت یهدنامزاس رد یعس ،يوروش شترا ندروآ رد وناز هب تهج یکستورت« :تشون

 11».دراد ار یئاپورا

 يادص و رس يوروش دض ناسوساج و نارشان« و تشون ار "نم یگدنز" باتک دعب یتدم یکستورت

 عاضوا دشیم هتفگ هک ،ناهج حطس رد باتک نیرتشورف رپ ناونع هب یکستورت باتک دروم رد يدیدش

 یگدنز ناتساد رلتیه فلدآ .تخادنا هار هب تسا هداد رارق لیلحت و هیزجت دروم "لخاد زا" ار يوروش

 يربهر" رد رلتیه یگدنز ناتساد يهدنسیون ندیاه دارنک .دناوخ نآ راشتنا زا سپ هلصافالب ار یکستورت

- Der Führer" دوخ ناتسود روضح رد یناهگان هنوگچ 1930 لاس رد اهيزان ربهر هک دسیونیم، 

 دایرف رلتیه "!ابیز رایسب" .درب راک هب "نم یگدنز" یکستورت باتک دروم رد ار ابیز تاملک زا یجوم

 امش و متخومآ نآ زا يرایسب ياهزیچ نم" درک دنلب تسد رس رب دوخ ناتسود لباقم رد ار نآ و دیشک
 12».تخومآ دیهاوخ نآ زا زین

 ياهباتک نآ زا دعب .دوب یکستورت نیلاتسا دض و يوروش دض تاغیلبت زاغآ “نم یگدنز“ باتک راشتنا

 يرطخ لباقم رد يوروش داصتقا“ ای و “دش تنایخ نادب هک یبالقنا“ لثم تشون تهج نیا رد يدایز

  .“عوقولا بیرق

 ار دوخ نیلاتسا ،بزح نورد رد« :میروآیم ار نیلاتسا و يوروش هیلع وا تاغیلبت عون زا ییهنومن لاح

 يرانکرب يارب يرگید هار نیلاتسا ندناسر لتق هب زج هب .تسا هداد ياج تلود و اهداقتنا مامت زا رتالاب

 ام میناوتیم« هرخالاب و 13».دوشیم تسیرورت کی عقاو رد نافلاخم زا مادک ره .تسین تردق هکیرا زا وا

 نیا هب ؟دیآرب تاراسخ لمحت نودب هدنیآ عوقولابیرق گنج يهدهع زا يوروش هک میشاب هتشاد راظتنا

 طوقس تروص نیا رد ،دنامب یقاب گنج طقف تساوخیم گنج رگا :میراد حیرص یباوج ام حیرص لاؤس

 هسیاقم لباق ریغ يوروش اب مسیلایرپما ،یماظن و يداصتقا یکینکت تردق .تسا ریذپان بانتجا يوروش

 دهاوخ بوراج ار یلعف میژر مسیلایرپما ،دوشن جلف برغ رد بالقنا يهلیسو هب اهيرترب رگا .تسا

 
 39 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -11
 42 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -12
 كرویوین ،فلودنار مایلیو يهمانزور يارب ینارنخس( 44 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -13
 )1937 هیوناژ 26 - لانروژ گنینیویا
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 بالقنا کی داجیا يارب ار هار دیدج گنج نیا رگا ،تسا ریذپان بانتجا يوروش یشاپورف« ،14».درک

 دیاب ]تسا یکستورت يوزرآ هک[ بالقنا نودب گنج يروئت نتفریذپ تروص رد ... - دنکن راومه دیدج

  15».تسا ریذپان بانتجا يوروش ریهامج داحتا تسکش هک تفریذپ نینچ مه

 هزوپ ،دوش بالقنا اپورا رد هک نیا نودب مود یناهج گنج رد يوروش داحتا تردق هک مینادیم ام یلو

 .دیلام كاخ هب ار ناملآ مسیلایرپما

 یکستورت ياهيراکبارخ و عضاوم دنناوتیم ناروصنم سابع بانج هلمجنم گنراگنر ياهتسیکستورت

 رد ار وا یعاجترا و یبالقنا دض نورد دوب دنهاوخن رداق یلو دنیامن فیرحت ار خیرات و دننک یشوپ هدرپ ار

 و - دوشن بالقنا هک دنکیم  ادخ ادخ هک - ،دوشن بالقنا رگا دیوگیم وا .دنناشوپب رخآ لوق لقن ود نیا

 بوراج يوروش میژر دوشن عطق بالقنا طسوت و دنامب گنج دناوتب يوروش هیلع یتسیلایرپما گنج

 ناملآ یسوساج ياهنامزاس رپ و لاپ ریز هب زین تهج نیمه هب .دوب یکستورت يوزرآ نیا و دش دهاوخ

  .دیزخ یتسیشاف

 ناشن دوخ بناج هب وا ندیشک رد يرتشیب لیامت یسوساج ياهنامزاس ،یکستورت تیلاعف دیدشت اب

  .تشاد يرتشیب لیامت اهناملآ هب یلبق هقباس يانبم رب یکستورت یلو .دنداد

 تاقالم تکز نوف سناه لارنژ اب و تفر ناملآ هب يوروش ریفس تمس هب تسیکستورت یکسنیتسرک

 )21 هحفص - 3 دلج - گرزب هئطوت( .دش لیدبت اهناملآ ياهفرح سوساج کی هب سپ نآ زا و درک

 رازه 250 هنایلاس ام 1930 ات 1923 لاس زا« :دیوگیم نینچ ناملآ تلود اب یکستورت هطبار دروم رد وا

 هک ینامز زا ینعی[ .میدرک تفایرد الط كرام نویلیم 2 دودح عومجم رد رگید ترابع هب ،الط كرام

 طوطخ 1927 لاس نایاپ ات ]نم - هدرکیم یسوساج اهناملآ يارب یکستورت تسا هدوب هدنز نینل زونه

 نایاپ زا نآ زا سپ ،دیسر ماجنا هب وکسم رد هدمع تروص هب دادرارق نآ رد جردنم و قفاوت دروم یلصا

 مسیکستورت هک نیا لیلد هب ،لوپ تخادرپ نایرج رد هام هد تدم هب ابیرقت 1928 نایاپ ات 1927 لاس

 یکستورت ياههشقن دروم رد يزیچ .دش داجیا هفقو ،مدوب هدش يوزنم نم و دوب هدروخ تسکش

 1928 لاس ربتکا ات نایرج نیا .مدرکن تفایرد وا زا زین یسوساج تاعالطا و لمعلاروتسد و متسنادیمن

 دربیم رس هب دیعبت رد اتآ املآ رد نامز نآ رد هک یکستورت زا ياهمان نم هک نیا ات ،درک ادیپ همادا

 ناملآ زا ار لوپ دیاب نم اهنآ ساسا رب .دوب یکستورت ياهلمعلاروتسد يواح همان نیا ...مدرک تفایرد

 ياقفر هب ای و منک لقتنم وکسم هب ای ار اهنآ هک دوب هداد داهنشیپ نم هب سپس و هدرک تفایرد اه

 رد تکز نوف لارنژ .متفرگ سامت تکز نوف لارنژ اب نم .مهدب نارگید و زاپ نیلدام ،رمور ،وا يوسنارف

 داد ناشن لیامت وا .تشادن ياهنیمز چیه رد یتیلوئسم چیه و دوب هدرک يریگ هرانک دوخ راک زا نامز نآ

 
 )1937 سرام - يروکرم نکیرمآ همانزور رد هلاقم( 44 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -14
 )1937 لیروآ ،وکسم رد تداهش( 45 هحفص - اجنامه - 15
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 رد .درک مهارف ار لوپ وا .دروآ مهارف ار لوپ و هدرک تبحص )Hammertstein( نیاتشا رماه اب هک

 یهدنامرف تمس هب 1930 لاس رد وا . تشاد هدهع هب ار یماظن ياوق لک تسایر نیاتشا رماه نامز نآ

 ».دش بوصنم یماظن ياوق لک

 دنتخاسیم رهاظ رتشیب زور ره ار دوخ یتسیشاف هرهچ هک یئاهتلود يرای اب اهروشک مامت رد یکستورت

 هژیو هب و يوروش داحتا هیلع یعیسو روط هب ،ایلاتیا و نپاژ رد مکاح میژر و 1933 زا دعب ناملآ میژر الثم

 ار کیوشلب ناربهر دیاب هک یئاهتسیرورت و ناسوساج .درکیم یهدنامزاس ،کیوشلب بزح تیزکرم

 .دندوب رایسب يوپاکت رد دندرکیم رورت

 يریگتسد و يوروش رد اهتسیکستورت یتسیرورت و یسوساج تالیکشت ماگ هب ماگ نتفر ول زا دعب

 زین اجنآ رد .دریگ شیپ رد ار کیزکم هار دش روبجم یکستورت ،مهلاثما و نیراخوب ،فوکاتایپ ،فویونیز

 نامزاس یگدرتسگ اب نیلاتسا رورت و نیلاتسا هژیو هب کیوشلب بزح ناربهر هیلع ار يرایسب ياههئطوت

  .دادیم

 هک دوب ییهعلق هیبش لصا رد ،دوب هدرک اپرب نآ رد ار دوخ یکیزکم یهدنامرف رقم یکستورت هک یئالیو«

 ،نامتخاس يهشوگ راهچ رد رقتسم ياهجرب رد .دوب هدش هرصاحم رتم شش عافترا هب يراوید طسوت

 هفیظو ماجنا يارب طقف هک کیزکم سیلپ زا یشخب زج هب .دندادیم ینابهگن زور و بش حلسم نانابهگن

 رد مئاد یتروص هب یکستورت دوخ صوصخم و حلسم نانابهگن ،دندوب هدش باختنا الیو زا جراخ رد

 هب و هدرک صخشم ار دوخ تیوه دیاب ناگدننک دیدزاب مامت .دندادیم ینابهگن وا یهدنامرف رقم فارطا

 .دندادیم باوج ،دندشیم حرطم يزرم ياهتسپ رد ًالومعم هک دوب یتالاؤس یتخس هب هک یتالاؤس

 ياهسابل .تفرگیم رارق دییأت دروم هرابود دیاب اهءاضما نآ و ،دشیم ءاضما دیاب اهنآ روبع كردم

 ،الیو يدورو رد رانک رد ،دنلب ياهراوید هلیسو هب هدش هرصاحم يهزاورد زا روبع زا سپ ناگدننک دیدزاب

 16»تفرگیم رارق شیتفت دروم قاچاق يهحلسا فشک يارب

 نیا هب دنتسناوتیم یناسک طقف .دبای هار اجنادب تسناوتیمن تسد رد ربت کی اب نیلاتسا رومأم عقاو رد

 .دندوب یکستورت دامتعا دروم دارفا و ناکیدزن زا هک دنوش لخاد الیو

 .دوب نوسکج کنارف ،دنک يراکبارخ يوروش رد تسیابیم هک دامتعا دروم ياهتسیکستورت نیا زا یکی

 )Frank Jacson( نوسکج کنارف مان اب هک یئاپورا تسیکستورت سوساج کی 1939 ربماتپس رد"

 نوسکج 17.دمآ اکیرمآ هدحتم تالایا هب )ceFran ed He( سنارف .د .هه یتشک اب درکیم ترفاسم

 مان هب یئاکیرمآ تسیکستورت کی طسوت هک دوب اج نامه رد و درکیم لیصحت سیراپ نوبروس رد
 

 159 هحفص - اجنامه -16
 زا يرگید ياهمان زا وا .دوب )Jacqes Mornard van den Dresche( هشرد ند ناف درانروم كاژ ،نوسکج یلصا مان -17
 .درکیم هدافتسا زین )Leon Kaikys( زیکیاک نوئل و )Leon Jacome( موکاژ نوئل لیبق
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 طسوت 1939 لاس رد .دمآ رد اهتسیکستورت شبنج تیوضع هب )Sylvia Ageloff( فولگا ایولیس

 زا یکی" ناونع هب هفیظو ماجنا يارب دیاب هک دش هداد عالطا وا هب مراهچ لانویسانرتنا ناگدنیامن زا یکی

 مان هب یئاداناک درف کی هب قلعتم لصا رد هک یتروپساپ اب وا .دورب کیزکم هب "یکستورت ياهیشنم

 طسوت و هدرک تمدخ ایناپسا ناهاوخ يروهمج شترا رد هک ،)Tony Babich( شیباب ینوت

 لابقتسا دروم كرویوین هب دورو زا سپ نوسکج ...دش هداد ،دوب هدیسر لتق هب ایناپسا رد اهتسیشاف

 يارب دوب رارق وا هک یلحم ،ناکاویوک هب ار وا اهنآ .تفرگ رارق اهتسیکستورت رگید و فولگآ ایولیس

 يوروش هب ارم هک تشاد دصق یکستورت" :تفگ کیزکم سیلپ هب اهدعب وا .دندرب ،دنک راک یکستورت
 هب ینیچ ینابداب یتشک کی اب هک تفگ نم هب وا .دتسرفب اهتیرومأم زا يرس کی یهدنامزاس يارب

 کی اب یتسیاب دعب و هدرک تاقالم ار يرگید ناسوساج نم هک دوب رارق اجنآ رد ،منک ترفاسم ياهگناش

 ار خرس شترا هیحور هک دوب نیا ام تیرومأم .میدشیم يوروش دراو و میدرکیم روبع يروچنم زا رگید

  18".مینک يراکبارخ تاجناخراک ریاس و يزاس هحلسا تاجناخراک رد و فیعضت

 دوخ ربهر وا 1940 تسوگآ 20 رصع رد .تفرن يوروش هب دوخ تیرومأم ماجنا يارب زگره نوسکج

 هب ربت کی يهبرض ندرک دراو اب دشیم ینابهگن تدش هب هک ناگاویوک رد وا يالیو رد ار یکستورت

 ایولیس اب هک تساوخیم وا هک تفگ ،دش ریگتسد کیزکم سیلپ يهلیسو هب نوسکج یتقو .دناسر لتق

 ثحب و وگتفگ عوضوم نیا رس رب .دوب هدرک مالعا عونمم ار جاودزا نیا یکستورت و دنک جاودزا فولگا

 و "منک ادف الماک ار دوخ یگدنز هک متفرگ میمصت نم ایولیس رطاخ هب" .دوب هتفرگ رد اهنآ نیب يدیدش

 يدازآ يارب هک منک تاقالم ار یسایس ربهر کی هک نیا ياج هب نم ..." :تفگ وا يدعب فارتعا رد دعب

 هک ،دوخ ياهزاین ءاضرا زج هب يزیچ لابند هب هک مدرک دروخرب یمدآ هب ،دنکیم هزرابم رگراک هقبط

 ندرک یفخم زج هب يزیچ يارب رگراک هقبط هزرابم زا وا .دوبن ،دوب یئوج ماقتنا و رفنت ساسحا نامه

 هب وا هک ،متخانش ار هناخ نیا نم هک يزور زا .درکیمن هدافتسا شدوخ زیگنا رفنت تابساحم و یگیامورف

 نیا اجک زا ،مدیسرپیم مدوخ زا بلغا نم ،تسا هدرک لیدبت هعلق کی هب ار نآ هک درکیم اعدا یتسرد

 یباوج دنکیم تاقالم بلغا ار وا هک یگرزب تلود ریفس دیاش ...دسریم اهراک نیا ماجنا يارب اهلوپ

 وا .درک دوبان ارم ياهیگتسبلد و ارم يهدنیآ ،ارم هک دوب یکستورت نیا ...دشاب هتشاد لاوئس نیا يارب

 هدیسر تسبنب هب نم .دوب هدرک لیدبت دوخ تسد رد ییهلیسو هب و روشک نودب ،مان نودب يدرم هب ارم

 19»".درک هلاچم شدوخ ياهتسد رد يذغاک لثم ارم يو .مدوب

 
  163 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -18
 164 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام -19
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 اجرب هک یکرادم اب .دش هتشک تسیکستورت کی تسد هب یکستورت هک تسا نیا ،یعقاو خیرات خلت زنط

 .درک کیزکم یئاضق هاگداد رد هک یتافارتعا اب ،تشاذگ

 « :مینکفایم رظن ناروصنم سابع تسیکستورت طسوت خیرات نیمه فیرحت هب رگید راب ام لاح

 نیلاتسا يهدرپسرس »تسینومک« کی هک یسک ربت اب نیلاتسا روتسد هب کیزکم رد دعب ... یکستورت

 نونک ات هک تسا نینچ و .یخیرات عیاقو یتسیکستورت فیرحت دنیوگیم ار نیا ».دوشیم هتشک ،دوب

 شبنج رد ار یمگردرس  و لالخا نیرتالاب ،افتخا رد یتسینومک دض نایرج کی ناونع هب اهتسیکستورت

 .دناهدروآ دوجو هب ناریا و ناهج یتسینومک و يرگراک

 

 دندش مادعا شناتسدمه و نیراخوب ارچ -5
 هزانج نآ رد هک سکع نیا دروم رد نیلاتسا دض ياهتسیکستورت همه دننامه ناروصنم سابع

 و نیلاتسا« :دهدیم حیضوت نینچ ،دننکیم لمح ار یکسنیژرزد

 روتسد هب کیزکم رد ...یکستورت ...دناهدیشوپ دیفس ود ره یکستورت

 ،دوب نیلاتسا يهدرپسرس »تسینومک« کی هک یسک ربت اب نیلاتسا

 هب ...1936 لاس رد ...ریپ فونماک یکستورت رس تشپ .دوشیم هتشک

 ردناسکلا ،فونماک رس تشپ ...دش نارابریت نیلاتسا روتسد

 يالکین ،نیلاتسا رس تشپ ...دش نارابریت نیلاتسا روتسد هب 9371 لاس رد فونماک زا سپ ...فوکینپایلش

 ربهر یکسموت لیئاخیم ،هزانج شیپاشیپ رد ....دش نارابریت نیلاتسا روتسد هب 1938 لاس رد ...نیراخوب

 دوب نیا »....درک یشکدوخ یشیامن ياهفارتعا و هجنکش زا ساره رد ...يرگراک ياههیداحتا لک

 .ناروصنم سابع هتشون زا تمسق نیا هدرشف

 و نینل “همانتیصو“ ینعی لوا تمسق هب دروخرب رد ام ار ناروصنم سابع یتقادص یب و یئوگلغد هجرد

 .میدید نایع هب یکستورت ندش هتشک

 .نیلاتسا طسوت نیراخوب ندش هتشک ینعی ،هتشون هیقب دروم رد قیقحت هب میزادرپیم لاح

 .مرگنب بقع هب يردق متسه روبجم نم نامز نآ طیارش زا رتشیب یئانشور تهج

 ،يرازت يورین ياههدنام یقاب طسوت هک )1922 ربتکا -1917 ربماون( يوروش داحتا رد یلخاد گنج

 یتسیلایرپما روشک تفه ینابیتشپ اب نیکیند و كاچلک ،دیفس دراگ ،اهرنویسولور لایسوس ،اهکیوشنم

 هتشگ اهنویلیم رب هوالع ،دیماجنا هایس ياهورین نیا تسکش هب و دوب هدش اپرب ایراتلورپ يروتاتکید هیلع

 رب هدش ناریو یعیانص و يزرواشک ،هتخیر مهرد يداصتقا ،ناریو يروشک ، یطحق و گنج زا یشان

 .تشاذگ ياج
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 يربهر هب کیوشلب تسینومک بزح تیاده تحت تسناوت يوروش داحتا هاگآ و لکشتم رگراک هقبط

 حطس لاس نیا رد هک يروط هب .دهد یناماس و رس روشک داصتقا هب 1928 لاس ات ،نیلاتسا دعب و نینل

 هک دیدرگ ثعاب تیقفوم نیا .دیسر گنج زا شیپ حطس هب روشک زاین دروم ياهالاک زا يرایسب دیلوت

 بزح .درادرب ار ینکممان ارهاظ و هناعاجش ماگ نیلاتسا و بزح يربهر تحت يوروش رگراک هقبط

 رد - 1933 ات 1928 زا - لوا هلاس 5 همانرب رد ار هدش ناریو روشک نیا عیرس ياهماگ اب ندرک یتعنص

 اب تسیابیم يوروش ناشکتمحز رگید و رگراک هقبط نیرفآ هسامح شرام عقاو رد .داد رارق راک روتسد

 .دومیپیم لاس 10 رد ار هلاس دص هار هقبط نیا لاثمیب يراکادف

 و دریگ رارق هبرض دروم ام یتسیلایسوس نهیم دیهاوخیم ایآ« :تفگ نینچ 1931 هیروف 4 رد نیلاتسا

 دیاب ام .میاهدنام بقع لاس 100 ات 50 هتفرشیپ ياهروشک سپ رد ام (....) ؟دهدب تسد زا ار شلالقتسا

 میهاوخ هل ای دوب میهاوخ نآ ماجنا هب رداق ام ای .میراذگب رس تشپ لاس هد ضرع رد ار هلصاف نیا

 20.»دش

 ندش یتعنص زا يریگولج يارب یتسیلایرپما ياهتلود و روشک رد یعاجترا و نهک ياهورین مامت

 دننام هب یئاهبسچرب تروص هب اهنآ شارخ شوگ تاغیلبت .دندیزای تسد یشالت ره هب ،يوروش

 ریغ ود تواضق ام .دوب هدرک درک ار کلف شوگ “یکروز ندرک یتعنص“ ،“یتسینیلاتسا ندرک یتعنص“

 :میروآیم ،دناهدوب دهاش دوخ هک ندش یتعنص دروم رد ار ناهج فلتخم هطقن ود زا تسینومک

 و درکیم یگدنز هیسور رد 1914 ات 1877 زا تیسینومک دض [Dilon] نولید فزوج لیما رتکد ياقآ«

 شبنج رد“ :تشون 1918 رد ]يوروش هب[ شاتشگزاب رد .دومنیم سیردت هیسور ياههاگشناد یضعب رد

 يور نآ ،مسیوشلب .تسین یعامتجا و هدنزاس هشیدنا زا مه ياهیاس راب کی يارب یتح یکیوشلب

 “دنتشاد ناشاهفرس اب اهرازت هک دراد دب دروخرب هزادنا نامه هب يرادهیامرس اب مسیوشلب .تسا مسیرازت

 مدرم" :دش ور هبور يزیگنا تفگش تیعقاو اب تفر هیسور هب هرابود نولید رتکد یتقو دعب لاس هد اما
 .دنزادرپیم یتعنص و یملع تافاشتکا هب ،دنهدیم نامزاس ار دوخ ،دننکیم راک ،دننکیم رکف اج همه

 هدوبن ،دنک لابند زکرمتم و هبناج همه ار شیاهلآهدیا هک يزیچ ،يزیچ نینچ دهاش ناسنا هاگچیه

 قلخ کی رد ار توافتم ياهشخب و درادیمرب اپ شیپ زا ار هداعلاقوف عناوم ،یبالقنا ياهشالت .تسا

 قلخ کی هب طوبرم هکلب ،تسین نهک ناهج موهفم اب تلم کی هب طوبرم ًاعقاو نیا .دنکیم دحتم دحاو

 ار یئاهزیچ نآ زا یلیخ اهکیوشلب .تسا یعقاو بهذم کی قوش و روش طسوت هدش هتفات مه رد ،يوق

 رظن هب ققحت لباق یناسنا نامزاس کی يارب هک نآ زا رتشیب یتح دندرک ققحتم دندوب هدرک نالعا هک

 ناسنا نویلیم 150 اهنآ .دندرکیم راک یلکشم رایسب طیارش تحت تسیابیم اهنآ هک هژیو هب ،دسریم

 
 36 هحفص ،1953 نلرب ،13 راثآ ،نیلاتسا -20
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 21.»"دندیمد ياهزات حور اهنآ هب و ،دندرک جیسب ار دولآ باوخ ءهدنز همین طیارش رد و توافت یب

 :دسیونیم ینپاژ ي ایموروک یکاوریه

 اهنت هن ،عیرس تکرح کی رد هتفای ققحت تشابنا یلو ،دیآ رظن هب سکداراپ هلئسم نیا هزادنا ره«

 داحتا ِناوج ون .دوب يوروش داحتا ینامرهق  ءهمشچرس نینچمه هکلب ،یئاسران و تیمورحم ءهمشچرس

 و کسروگوتینگام لثم یئاههناخراک رد و يزاس نامتخاس رد ،راک رد ،ار یمرگلد نیا يوروش

 تسا یفده لبمس ،لوا هلاس جنپ همانرب رد ندرک یتعنص عیرس ماجنا« ،»دروآیم تسد هب کستنستوک

 هعماج نتم رد دوجوم ياهدوت يراکیب و یگدرسفا دوجو اب .دیدج ءهعماج نامتخاس رد شخب ماهلا و یلاع

 قوف و قوش و روش رپ ،کیتنامر ،هنانامرهق شالت ،ندرک یتعنص تهج رد يوروش داحتا تکرح ،برغ

 22.»دیدرگ ثعاب ار يرشب

 روشک ندش یتعنص هیلع نیعجترم هیلک ،دیسریم شرا هب هک ياهیحور نینچ و همانرب نینچ اب لباقت رد

 .دندرک زاغآ ار ياهدرتسگ و نوزفازور شالت اهاروش

 تردق هدرک هضبق و تردق زا نینل ندیشک نیئاپ تهج 1923 زا  ،میدید هک روط نامه ،یکستورت

 یکینکت و يدام نایاش ياهکمک ییهدش ءاضما  دادرارق قبط ناملآ یتسیلایرپما تلود زا ،بزح يزکرم

 روشک دندوب ممصم هک نارگراک یبالقنا هیحور فیعضت تهج نینل گرم زا دعب وا .درکیم تفایرد

 ناکما مدع“ هنابلط میلست زت ثحب هب ،دنهد همادا ار مسیلایسوس نامتخاس و دننک يزاس زاب ار ناشناریو

 یتعنص هب اهنآ لاح نیع رد .دز نماد بزح رد يرتشیب تدش اب“روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس

 زا اهتسیکستورت .دندرکیم ینکشراک و دندزیم یسارکوروب رهم ،كالوک هقبط هیلع هزرابم و ندرک

 .دننکیم یئاسرفملق رایسب هرود نیا رد ینیلاتسا قانتخا

 1927 ات 1924 لاس زا« :دنتشون "؟دیدج یندمت تسینومک هیسور" باتک رد بو سیرتانب و یندیس

 يدرف يهلیسو هب يوروش ریهامج داحتا هک دندرکیم نامگ هک یناسک رظن رد دیاب هک داد خر ياهلأسم

 ،اهلدج نیا .هلاس هس لدج و داضت کی ینعی ،دمآیم رظن هب روآ بجعت ،دوشیم هرادا روتاتکید

 يزکرم هتیمک لیبق زا ،بزح يربهر فلتخم حوطس رد يرایسب تالداجم .تشاد یفلتخم ياهلکش

 رد و یلحم ياهسور نایم رد يرایسب ثحابم .داد خر تسینومک بزح يزکرم هتیمک و يوروش یئارجا

 چیه نودب ،نویسیزوپا هب قلعتم تاوزج و اهباتک زا يرایسب دادعت .تفرگرد یبزح ياه نامزاس نایم

 یتروص هب ار اهنآ هک يدرف تاعالطا قبط رب و یتلود ياههناخپاچ رد عقاو رد ،روسناس نودب و یعنام

  23» .دیسریم پاچ هب یئات 0010 تاحفص رد باتک يدایز دادعت هب ،دوب هدنوخ يرسرس

 
 ودول - نیلاتسا زا يرگید يامیس“ باتک رد / 811 هحفص 1988 جیربماک هاگشناد رشن ،نیلاتسا یتعنص بالقنا ،ایموروک یکاوریه -21
 79 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - زنترام

 82 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - زنترام ودول - نیلاتسا زا يرگید يامیس“ باتک رد / 306-305 هحفص ،هدش دای رثا ،ایموروک -22
 ؟دیدج یندمت تسینومک هیسور - بو سیرتائب و یندیس زا هدش لوق لقن - گرزب يهئطوت - ناک تربلآ و زریس لکیام -23
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 سپ اقیقد .دش وربور بزح رد ياهناحصتفم تسکش اب اهتسیکستورت و یکستورت  ياهزت ،تهج ره هب

 ،یکستورت ،تفای يدام نایب ،فلاخم يأر 000257 لباقم رد قفاوم يأر 6000 اب هک ،تسکش نیا زا

 یفخم نویسکارف کی یهدنامزاس هب عورش و دنداد داحتا تسد بزح يربهر هیلع فونماک و فویونیز

 تسد يوروش دض ياهورین و رصانع اب دش مولعم هک اهتسیکستورت زا یضعب .دندرک بزح نورد رد

 هک یکستورت .دنتشگزاب بزح هب دوخ زا داقتنا نایرج رد هرابود و دندش جارحا بزح زا ،دناهداد يراکمه

 زا و هدنام دوخ عضوم رس رب ،دوب هدش لیدبت بزح حطس نیرتالاب رد اهیناملآ سوساج هب 1923 لاس زا

 ناربهر رورت و يوروش داحتا يدیلک عیانص رد يراکبارخ يارب یهدنامزاس دعب هب نیا زا .دش دیعبت روشک

 .دیدرگ زاغآ بزح

 هک رواب نیا« :تسا نینچ نیلاتسا و کیوشلب بزح ،یتسیلایسوس ماظن هیلع یکستورت دومنهر

 ياهشور .تسا هناگچب الماک ،دورب نایم زا يوروش هرگنک کی ای و بزح کمک اب ینیلاتسا یسارکوروب

 روبجم تیوشخ اب دیاب ار اهنآ .دنکیمن تیافک همکاح تیربهر ندرب نایم زا يارب رگید ،ینوناق و يداع

 24».درک ورشیپ نارگراک هب تردق ندرک راذگاو هب

 نامرد دناوتیمن نهآ هک يزیچ و ،دننکیم نامرد نهآ اب ،دوشیمن نامرد ،وراد يهلیسو هب هک يزیچ«

 25».دنکیم نامرد شتآ ،دنک

 :دسیونیم نینچ كدار هب ياهحفص تشه همان کی رد 1930 رد ژورن رد یکستورت

 ناکما و گنج زا لبق لوا ناکما ،دراد دوجو ام يارب ناکما ود تردق هب ندیسر يارب«

 تسکش تروص رد طقف ام ،هک مینک فارتعا نونکا مه زا دیاب .دشابیم گنج یط مود

 تقد هب دیاب ام كولب هک تسا یتسایس نیا و میسرب تردق هب میناوتیم گنج رد يوروش

  26».دنک لابند

 هنامحر یب راتشک و هدرتسگ ياهيراکبارخ اهدومنهر نیا يانبم رب یتسیکستورت یفخم ياهنامزاس

 .دندرک زاغآ ار بزح ناربهر

 رد« :دسیونیم نینچ دعب هب 1928 لاس عیاقو زا يربیس و لاروا نداعم رد لوؤسم صصختم جیپلتیل

 زا روبع ماگنه رد .متفر  [Koschkar] راکشوک ندعم روتارنژ لحم هب 1928 لاس ياهزور زا یکی

 ياههتخل رد متسد هک مدرک ساسحا .مدرک ورف نآ یلصا فرظ رد ار متسد ،گرزب لزید روتوم کی رانک

 تسناوتیم طقف هک ،زتاوک نش رتیل کی دودح ام .متشادهگن ياهظحل ار نیشام .تسا هتفر ورف نغور

 هناخراک دیدج تاسیسأت رد ام يرایسب دراوم رد .میدرک جراخ نآ زا ،دشاب هدش هتخیر نآ رد ًادمع

 طقف و دوب هدش لفق اهشخرچ دادعت هدننک میظنت هک يروط هب ،میتفای اهنیشام رد نش ،راکشوک

 
 1933 ربتکا ،نافلاخم نتلوب - یکستورت -24
 موس دلج - گرزب هئطوت باتک رد - 1933 سیراپ - مور ریمیدالو هب یکستورت - 25
 115 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت - 26
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 یتعنص راجنهان يراکبارخ نیا .دوش زاب تسناوتیم ،میدرکیم دنلب تردق مامت اب ار شوپرس هک یماگنه

 27»...هک دشیم لامعا هدرتسگ نانچنآ يوروش داحتا تعنص ياههخاش مامت رد

 بوذ يهروک تیفرظ ،مانیشیپ تماقا لوط رد« :دسیونیم نینچ سم نداعم رد يراکبارخ دروم رد وا

 یلا 40 ینعی رتشیپ حطس هب دیلوت عومجم ،نونکا .میدوب هدرب الاب زور و  عبرم رتم رد نت 78 ات ار سم

 دوخ رد برس یئالاب هجرد هک ار یندعم گنس نت نارازه ، هک نیا نآ زا رتدب .دوب هدرک تفا نت 45

 28».دندوب هدرک بارخ يریذپان تشگرب روط هب تشاد

 کسروگوتینگام رد هک يدارفا« :دسیونیم ،کسروگوتینکام ندعم رد یئاکیرمآ سدنهم ،تاکسا ناج

 يداع نایناج و نارادربهالک ،نادزد اهنآ .دناهدرک دراو همدص میژر هب دندوب هدش مهتم و ریگتسد

 .29»دندوبن

 زا یکچوک ياههورگ يارب الاب رادتیلوئسم داهن کی هک مدوب نئمطم نم« :دسیونیم جیپلتیل

 بزح ذوفن اب ياضعا هب تبسن یکسفربرس هب متسناوتیمن اتعیبط نم هک ،تشاد دوجو اتالاک ياهناسنا

 30».مهدب رادشه شاتسینومک

 نارگید و نیراخوب تشونرس هب ات میریگیم یپ ار برخم نایرج نیا یهدنامزاس یگنوگچ اجنیا رد ام

 .میسرب

 هب و دش کیوشلب بزح دراو هرابود يرهاظ  ِدوخ زا داقتنا زا دعب یکستورت سوساج کی فنیریمسا

 نینچ وا هب فودس .درک تاقالم یکستورت رسپ ،فودس اب و تفر نلرب هب بزح يراجت هدنیامن ناونع

 لایسوس ،اهتسیفیوونیز ،اهکیوشنم ،اهتسینیراخوب ،اهتسیکستورت مامت هک تسا نیا هشقن :تفگ

 هرخالاب .دنوش دحتم بزح زکرم هیلع و دنراذگب رانک ار تافالتخا یضاران ياههورگ رگید و اهرنویسولور

 نیراخوب و يوروش رد یکستورت یفخم تالیکشت لوؤسم فوکاتایپ ،یکستورت نامرف اب 1932 لاس رد

  .دندیدرگ نیلاتسا دض نویسیزوپا يربهر لوؤسم

 زا درکیم یعس وا .دیدرگ اپرب نیراخوب کیتارکمد لایسوس طخ هیلع 1927 لاس رد رگید گرزب هزرابم

 یعاجترا رایع مامت طخ کی نیا .دنک رارقرب حلص اهكالوک اب یعون هب و دهاکب ندرک یتعنص تعرس

 فنماک اب 1928  هیئوژ  11  رد ،دیدش هلداجم کی زا سپ نیراخوب هک دوب هزرابم نیا همادا رد .دوب

  31».درک ینابیتشپ ،نیلاتسا يرانکرب يارب فیونیز و فنماک اب ياههبج« زا هنایفخم و تفرگ سامت

 
 218 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - نیلاتسا زا يرگید يامیس - زنترام ودول - 27
 یسررب) Ala recherche des mines d‘or de Siberie 1928-1937 ،(John D. Littlepage) چیپلتیل .د ناج -28
 96-95 هحفص ،Ed, Payot، Paris 1939 ،(يربیس يالط نداعم

29- John Scott، Au-dela‘ de I‘Oural، Ed, Marguerat، Lausanne، 1945، 194-183 هحفص 
 222 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - نیلاتسا زا يرگید يامیس - زنترام ودول -30
31- Carr, Foundations of a Planned Economy, 1926-1929,   )65  هحفص  ،11 دلج ،)همانرب اب داصتفا ساسا 
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 و یجراخ يایراسیمک نواعم ،یفخم تسیکستورت نیرت تخسرس[ یکسنیتسرک هب هسنارف رد یکستورت

 شترا هدنامرف نواعم هک یکسفنچاخوت لارنژ اب ،تشگزاب هیسور هب یتقو ؛درک هیصوت ]ناملآ سوساج

 ،هجیتن رد .تسویپ یکستورت هب وا ،یکسفنچاخوت اب یکسنیتسرک سامت زا دعب 32.دریگب سامت دوب خرس

 لکش یکسفنچاخوت لارنژ يربهر هب اهیفیوونیز و اهتسیکستورت نیب يداحتا خرس شترا يربهر رد

 یتسینومک داقتعا وا هک درک دامتعا خرس شترا هیاپ دنلب لارنژ نیا هب لیلد نیا هب یکستورت .تفرگ

 هاگچیه نم .دوب عون هچ زا یکسفنچاخوت اب نم طباور هک ،مهدب حیضوت دیاب اج نیا رد نم« :تشادن

 داحتا نیا يهتسجرب دارفا .33»متفرگن يدج ار يرازت یمیدق دراگ نارسفا نیا یتسینومک تاداقتعا

 دادعت و یکسموت و هسدیکونی ار داحتا نیا یماظن هورگ .انتوپ و فوکامیرپ زا دندوب ترابع یعاجترا

 34دزاس هارمه دوخ اب زین ار ،نوسرتپ ،نیلمرک هدنامرف دش قفوم یتح هسدیکونی .دنتشاد هدهع هب يرگید

 یحارط دنمفده ياهئطوت 1934 لاس رد« :دوب هدش هداد نامزاس يرتگزرب هئطوت ،اههئطوت نیا همادا رد

 اپرب نایرج نیا رد و ،دندوب هدرک تکرش بزح هرگنک رد هک یئاهتسینیلاتسا همه يریگتسد ؛دوب هدش

 رارق ثحب دروم و هدیا نیا حرط ... .دش ضارتعا هدیا نیا هیلع بناوج همه زا« 35»بالقنا ندرک

 36»تالیکشت نیا یئانج و یئالویه تیصوصخ رب تسيدهاش لماک تیفافش اب ،شانتفرگ

 جارخا مامت تفرگ میمصت بزح ،ندش یتعنص ياسآ نافوط تفرشیپ و اهكالوک رب يزوریپ زا دعب

 و دندرک تکرش هرگنک رد اهنآ 1934 رد .دریذپب بزح هب ،دناهدرک داقتنا دوخ زا هک ار بزح زا ناگدش

 فوکاتایپ دننام تسیکستورت یفخم نارس زا يدادعت هورگ نیا رد .دندومن مه ینارنخس

], atakowPj[ كدار ]Radek[ نیراخوب و فنماک ،فیوونیز نینچمه یکسنژاربوئرپ و  ,فونریمسا، 

 .دنتشاد روضح زین ،دننک رورت ار هرگنک ياضعا دنتساوخیم هک

 و هتسکش مهرد تسار فارحنا یتسینینل دض هورگ« :دیوگیم نینچ یلد هداس اب نیلاتسا هرگنک نیا رد

 دننکیم شالت و دناهدش ادج دوخ شنیب زا هک تسا یتدم اهنآ ناگدنهد نامزاس .تسا هدش هدنکارپ

 37.»دننک ناربج ار ناشیبزح دض ناهانگ

 زا و هدربمان صاخشا هک تسنادیمن وا .تسا هدوب هناقداص اهنآ دوخ زا داقتنا هک دوب هدرک رواب نیلاتسا

 هرگنک هب دنتساوخیم هک دنتسه یکستورت يراکبارخ یفخم نامزاس نیلوئسم وزج زین هدرک داقتنا دوخ

 یصخش ار هزرابم يرایشوه اب هرگنک نیا رد نیلاتسا یلو  .دنناسرب لتق هب ار يدادعت و هدرب شروی

 
 72 هحفص - مراهچ دلج - گرزب هئطوت باتک - ناک تربلآ و زریس لکیام - 32
 201 و 197 هحفص - )مسینیلاتسا یسیلپ هاگتسد( L‘appareil policier du stalinisme ،یکستورت -33
 248 و 247 تاحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - نیلاتسا زا يرگید يامیس - زنترام ودول تاعالطا زا -34
 37 هحفص ،اج نامه -35
 رازگرب 1934 هیوناژ 26 رد مهدفه هرگنک  /  248 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - نیلاتسا زا يرگید يامیس - زنترام ودول -36
 .دیدرگ

 ،ستید تاراشتنا .308 هحفص ،13 دلج ،راثآ ،نیلاتسا .ژ .)1934 هیوناژ شش و تسیب( KPdSU بزح هرگنک نیمهدفه هب شرازگ -37
 1955 نلرب
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 و گنراگنر نابلط تصرف ،بزح نانمشد« :درکیم دروخرب نادب کیژولوئدیا و یتاقبط هکلب دیدیمن

 يژولوئدیا يایاقب زونه نکیل .دناهدش هتسکش مهرد فرحنم و هارمگ ياهتسیلانویسان ماسقا و عاونا

 رهاظ تاقوا بلاغ و دهدیم همادا دوخ تایح هب بزح ءاضعا درف درف رکفت و هشیدنا يالهبال رد اهنآ

 همادا يارب یترورض چیه رگید و تسا هتفای نایاپ هزرابم هک تفگ ناوتیمن لیالد نیا هب ...دوشیم

 38.»درادن دوجو مسیلایسوس یمجاهت تسایس

 ياهاگتسد و اهنیشام دیرخ يارب دوب یکستورت نادیرم زا هک يوروش يراجت تأیه کی ربهر فوکاتایپ

 نآ رد فکاتایپ ...« :میونشب جیپ لتیل نابز زا ار ارجام نیا همادا .دش نلرب دراو یتأیه سأر رد یندعم

 رد .مدش دراو نیلرب هب تأیه اب نامزمه ابیرقت نم .دوب گرزب عیانص يارب قلخ رسیمک ماقم مئاق عقوم

 نیا .دوب زین راخب بسا 1000 ات 100 ندعم لاقثارج ددع هد دنچ ،دیرخ دروم سانجا همه نایم

 رد راولا زا ياهیاپ يور همه هک هریغ و اههدند هبعج ،لقان ،هندب ،اهردنلیس زا دوب هدش لیکشت اهلاقثارج

 کینف 6 ات 5 نیب رایسب توافت اب ار دوخ ياهتمیق تکرش نیدنچ .. .دندوب هدش ژاتنوم H ای و I لکش

 نم هک دش ثعاب توافت نیا .دوب هیقب زا رتنیئاپ یهجوت لباق روط هب  تکرش ود تمیق .دندرک هضرع

 هدافتسا کبس تازلف زا ،یندچ هیاپ ياج هب تکرش ود نیا هک متفایرد و .منک یسررب ار اهنآ تایصوصخ

 هچ نآ زا رتشیب یلیخ تیعقاو رد ،دندوب هدرک تقفاوم اهنآ تمیق اب اهسور هک نیا دوجو اب .دناهدرک

 اهنآ بجعت لامک اب .مداد شرازگ يدونشوخاب یسور ياضعا هب ًامسر ار هلئسم نیا نم ....دنتخادرپ ،دیاب

 الصا نم هک دنتفگیم و منک دییأت ار هلماعم نیا هک دندروآ راشف نم هب یتح اهنآ .دندشن لاحشوخ الصا

 دیاش هک مدرکیم رکف و منک كرد متسناوتیمن ار اهنآ راتفر نم .دنهاوخیم هچ اهنآ هک ممهفیمن

 .39»دشاب نایم رد یلوپ هوشر هلئسم

 ياهتمیق ندرب الاب هک دوب نشور ًالماک ...« :تفگ نینچ نوبیرت تشپ رد هاگداد هسلج رد فکاتایپ

 دض فادها يارب وا هک ،دشیم زیررس یکستورت بیج هب ًاشخب ای و امامت يوروش داحتا تاشرافس

 40.»دربیم راک هب شیبالقنا

 .دش رورت تسیکستورت فیالوکین طسوت شراک رتفد رد بزح مود رفن فوریک 1934 ربماسد 1 رد

 :هک درک رارقا یماظن هاگداد رد .دشن قفوم یلو دنک یشکدوخ يریگتسد ماگنه رد درک یعس فیالوکین

 کی ای و شروش کی تمالع زاغآ دیاب گنشف نیا هک متفگ دوخ هب مدرک يزادناریت فوریک هب یتقو«

 ام هورگ 1934 زا شیپ ،دیوگیم فیاکوت ».دشاب يوروش میژر هیلع و مسینومک هیلع روشک رد بالقنا

 اب ام هک يرگید هورگ ماجنارس .درک يریزهمانرب ار يوروش داحتا روهمج سیئر ،نینیلاک و فوریک لتق

 
 309-310 هحفص ،اج نامه -38
 92-91 هحفص ،اج نامه -39
40 -Le proces du centre antisovietique trotskiste  - دنت شرازگ ( يوروش دض و یتسیکستورت زکرم همکاحم 
 )28 ،24 ،23 ،22 هحفص ،1937 ،وکسم ،یسیون
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 41.دومن ارجا ار فوریک هیلع تایلمع ،میدوب طابترا رد نآ

 نانمشد هک داد ناشن هعقاو نیا .درب ورف گرزب كوش کی رد ار يوروش هعماج فوریک ندش هتشک

 لتق هب یکروگ و فشیبیوک ،یکسنیشنم دعب یتدم .دناهتسشن نآ ناربهر و راتلورپ نیمک رد یکانفوخ

 .دندیسر

 هک ،دروآ تسد هب یکرادم سیلپ« دعب هام 16 رد یلو .دماین تسدب یمکحم خن رس هیلوا تاقیقحت رد

 درکیم لاسرا یفخم ياههمان نارگید و یکسنژاربوئرپ ،فکینلوکوس ،كدار هب 1932 زاغآ زا یکستورت

 42».درک ادیپ یکستورت ویشرآ رد ار كرادم نیا یتگ .دنک کیرحت نیلاتسا هیلع لاعف مادقا رد ار اهنآ ات

 ،دننک لصو نیراخوب هب ار دوخ دندرکیم یعس هک اهیفیوونیز و اهتسیکستورت همکاحم نایرج رد

 ،فوکیر ،نیراخوب اب هک دسیونیم شاباتک رد فیاکوت هرخالاب .دماین تسد هب نیراخوب هیلع یکردم

 43.تسا هتشاد طابترا شایبالقنا دض ياهتیلاعف رد فونالگوا و یکسموت

 یفخم یتسیکستورت نامزاس کی رد لاح نیع رد وا .دش تسینومک بزح دراو 1931 لاس رد فیاکوت

 رد ار وا فیاکوت . تشاد رارق يوروش هبتر یلاع نارسفا زا یکی نآ سأر رد هک دوب وضع زین

 ناونع تحت یباتک و تفر ناتسلگنا هب 1948 لاس رد وا .دنکیم باطخ سکیا قیفر شیاههتشون

 .دروآرد ریرحت هتشر هب “سکیا قیفر“

 نیا هتشذگ هام 9 ضرع رد .تسویپ عوقو هب راجفنا يرس کی يربیس نداعم رد 1936 ربماتپس 23 رد

 44.دندش هتشک رفن  12نآ رد هک دوب تاراجفنا يرس نیمود

 روشک يداصتقا و دیلوت ياههخاش رگید و نهآ هار و نداعم رد يراکبارخ لوئسم ناونع هب فکاتایپ

 و فکاتایپ رارقا .دندیدرگ ریگتسد اهتسیکستورت زا يدادعت و هزدیکینژدرا ،نامز نیمه رد دش ریگتسد

 .دش هزدیکینژدرا یشکدوخ ثعاب ،یکستورت تامادقا و اهراجفنا اب طابترا رد اهتسیکستورت رگید

 ،لاروا رد بزح لوئسم ینعی بوکاباک اب فیوونیز یکروئگ و فوکاتایپ هطبار ،تاقیقحت نایرج رد

 رد .دش ریگتسد فوکابوک و دیدرگ نشور ،تشاد رارق يوروش داحتا سم و برس نداعم هک یئاجنامه

 رد هک دنتشگ مادعا ناگدش ریگتسد زا يدادعت و ریگتسد ،يزاسکاپ رفن نارازه 1937 يزاسکاپ نایرج

  .دندوب هانگ یب يدادعت اهنآ نیب

 تسا ینعم نادب نیا ایآ« :تفگ نینچ 1937 سرام 4 ینارنخس رد ،دش علطم عوضوم نیا زا هک نیلاتسا

 اما دندرکیم ناسون یکستورت بناج رد یتقو کی هک یناسک هکلب ،یعقاو ياهتسیکستورت اهنت هن هک

 هنوگ تفآ ناسوساج ًاعقاو هک یئاهنآ اهنت هن ،دندیزگ يرود اهتسیکستورت زا ،رتشیپ یلیخ ،دعب
 

 2 هحفص ،اج نامه -فیاکوت -41
 245  هحفص Origins of the Great Purges ،یتگ شرآ -42
 61-60  هحفص ،1956 ندنل ,Comrade X (GenosseX) Harvill Press ,فیاکوت -43
 217 هحفص - يوترپ اضرمالغ همجرت - نیلاتسا زا يرگید يامیس - زنترام ودول -44
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 ینامز کی هک دندرک رذگ ینابایخ زا یطیارش رد ینامز کی هک زین یئاهنآ هکلب ،دنتسه یتسیکستورت

 یئاهاون نینچ لاح ره رد ؟دنریگ رارق يدوبان و برض دروم دیاب ،تسا هدرک رذگ نآ زا تسیکستورت کی

 تسرد نیا .هن ؟تسناد حیحص ار همانعطق زا یکرد نینچ ناوتیم ایآ .تسا هدیسر شوگ هب مونلپ رد

 .درک دروخرب توافتم و صخشم اهناسنا اب تسا مزال ،يرگید هلئسم ره لثم ،هلئسم نیا رد .تسین

 هیلع هزرابم هب دناوتیم طقف يزیامت یب دروخرب نینچ .دنارب بوچ کی اب ار همه تسین زاجم ناسنا

 45»دناسرب ررض ،ناسوساج و یعقاو یتسیکستورت ياهتفآ

 هدیئارگ تسار هب هک بزح ياهقطنم يربهر زا يوضع نیتویر لیئاشیم .دش رهاظ نیتویر هورگ سپس

  :تشون نینچ ار دوخ یسایس همانرب ،رادفرط ياهدع ندرک روج و عمج زا سپ ،دوب

 ؛وا ءهتساد و راد و نیلاتسا يروتاتکید ندرب نیب زا -1«

 ...؛یبزح هاگتسد يربهر هعومجم ندرک لحنم -2  

 ؛تینوناق دیدش يارجا و یئاضق هوق نیشام لالحنا -2    :اهاروش دروم رد

 .دناهدش لیکشت رهق اب هک یئاهزوخلک همه لالحنا -1 :يزرواشک دروم رد

 کلمت تدم ینالوط ندومن زاجم و یصخش نابحاص طسوت نیمز هدافتسا میظنت -4                 

  46.»نیمز رب اهنآ

 لامعا يزاوژروب تینوناق و تیکلام ،دوشیم هدز بزح زکرم ،همانرب نیا رد دوشیم هظحالم هک نانچ

 هد رب اهكالوک ددجم تیمکاح رگید نایب هب .دوشیم رارقرب نیمز رب یصخش تیکلام و ددرگیم

 :دیوگیم نینچ1938 لاس رد شاهمکاحم نایرج رد نیراخوب طابترا نیا رد .دوشیم نیمضت

 ،دندناوخ ارف ار یسنارفنک 1932 ناتسبات نایاپ رد فوکپلس راکتبا و وا تقفاوم اب ناوج ياهتسینیراخوب«

 مامت و مدرک مالعا قفاوم رظن مرفتالپ نیا اب نم “ .دش عقاو لوبق دروم نیتویر مرفتالپ نآ رد هک

 47.»“مریگیم هدهع هب ار نآ تیلوئسم

 نینچ وا هب یکستورت رادید نیا رد .درک رادید یکستورت اب و تفر ولسا هب نلرب زا فوکاتایپ 1935 رد

 دوب نئمطم فوکاتایپ “.تسا گنج زاغآ لاس 1937 لاس .تسا هدش نییعت نونکا زا گنج نامز“« :تفگ

 اب ار یمهم تارکاذم لبق یتدم زا وا هک درک ءاشفا وا يارب یکستورت .تسین یگتخاس تاعالطا نیا هک

 هک داد حیضوت نینچمه وا .تسا هدرک زاغآ )Hess( سه ،اهتسیلایسوس لانویسان بزح ربهر نواعم

 ءاضما ناملآ تلود اب ار "تنامض اب دادرارق کی" يدادرارق ،رلتیه فلودآ نیشناج اب شتارکاذم لابند هب

 
 مونلپ رد ینایاپ نخس و هلاقم ،هریغ و تسیکستورت ياهياهرهچود لالحنا تهج تامادقا و یبزح راک دوبمک هرابرد ،نیلاتسا فزوژ -45
 1954 نلرب ،Dietz تاراشتنا ،1937 سرام راهچ و هس ، B(KPdSU( يزکرم هتیمک

46- Nouvelles de Moscou، 233 هحفص - نیلاتسا زا يرگید يامیس -)1990 هم هام 27( 1990 / 21 هرامش 
47- Le oroce‘s du centre antisovie‘tique  )416 هحفص ،اج نامه ،)يوروش دض و یتسیکستورت زکرم همکاحم - 
 233 هحفص - نیلاتسا زا يرگید يامیس
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 ...دادرارق دافم ....دننک کمک تردق هب ندیسر يارب ار اهتسیکستورت هک دناهدامآ اهيزان .تسا هدرک

 رد و دنشاب هتشاد ناملآ تلود اب یبوخ دروخرب هک -1 دندوب هدش دهعتم اهتسیکستورت:...دوب تمسق جنپ

 یضرا تازایتما نداد اب هک -2 .دننک يراکمه یللملانیب مهم لئاسم لح يارب اهنآ اب موزل تروص

 )رگید یتروص هب( ای و زایتما تروص هب یناملآ عیانص دنهد هزاجا هک -3 .)نیئارکوا( دننکن تفلاخم

 ،زنگنم ،نهآ گنس ،الط ،تفن( ناملآ داصتقا يهدننک لیمکت هک دننک جارختسا يوروش رد ار يداوم

  .دننک هدامآ یناملآ یصوصخ ياهتکرش تیلاعف يارب ار طیارش هک -4 .دشاب ،)هریغ و هریغ و یبوچ هدام

  دننک دیدشت ههبج رد یگنج تاجناخراک رد ار دوخ يهناراکبارخ تیلاعف ،گنج زورب تروص رد هک -5

 ...دوش یهدنامزاس یناملآ ياهلارنژ اب تروشم اب و یکستورت طسوت دیاب هناراکبارخ ياهتیلاعف نیا

 يارب ،ار اهیناملآ اب وا يارچ و نوچ یب يراکمه دوشیم یتخس هب هک دیسر هجیتن نیا هب فوکاتایپ

 48».داد حیضوت اهتسیکستورت يههبج و اهیتسار تسد فراعتم ناربهر

 تکرح هب ار شاكانمهس یگنج نیشام يوروش ریهامج داحتا هب هلمح تهج رلتیه هک ینامز رد

 تامکاحم نایرج رد یتسیکستورت یفخم ياهنامزاس ینعی يوروش داحتا رد اهنآ مجنپ نوتس ،دروآیم

 هدرشف .دندرک موکحم ار تنایخ نیا ترفن اب يوروش مدرم .تفر ول تسیکستورت نارس زا یضعب هیلوا

 :تسا هتفای ساکعنا نینل رسمه ایاکسپورک نایب رد يوروش تمحز و راک ياههدوت تاساسحا

 یفخم سیلپ اب و هداد ناملآ مسیشاف تسد رد تسد ،ناشلتاق دناب مامت و فونماک ،فیوونیز ،یکستورت«

 نیا“ :هک دندش ادص کی اضاقت نیا رب روشک لک ور نیا زا سپ .دنتسب داحتا نامیپ ناملآ تلود

 دنتساوخیم .دنناشفیب یمگردرس رذب اههدوت نیب رد دنتساوخیم اهنآ “!دنوش نارابریت دیاب هناوید ياهگس

 49»....دننک کیلش هلولگ بالقنا زغم و بلق ،نیلاتسا قیفر هب

 نیا .دش تایبدا رد یئادز تسایس هب دقتعم ،دوب رادروخرب یبوخ ههجو زا نارکفنشور نیب رد هک نیراخوب

 تشپ زا نیلاتسا نتسکش مهرد يارب نیلاتسا اب وا تدحو هک دهدیم ناشن نیتویر اب وا داحتا و عضوم

 و "یتسیلایسوس یتسود ناسنا" تدش اب اهكالوک اب ریقف ناناقهد داضت فیفخت يارب وا .تسا هدوب رس
 هک دیوگیم یتاقبط مش اب ،تسا هرهش مسینومک اب وا ینمشد هک نهوک .درکیم غیلبت ار یتاقبط یتشآ

 50.تسا فچشورخ طخ دمآرد شیپ نیراخوب طخ

 وا هب و دومن تاقالم [Dan] ناد رودویف اهکیوشنم سیئر اب نیراخوب سیراپ رد« :دیوگیم نهوک

 هب دقتعم نیراخوب 51».تسا ناطیش کی هکلب تسین ناسنا نیلاتسا وا نامشچ رد هک تفگ و درک دامتعا

 
 120-119 هحفص - موس دلج - گرزب يهئطوت - ناک تربلآ و زریس لکیام -48
 1162 هحفص - 42 هرامش - 16 هرود - 1936 ربماتپس 12 - "لانویسانرتنا تاعوبطم تابتاکم" - ایاکسپورک -49
 ,Vintage Books )یکیوشلب بالقنا و نیراخوب( Bucharin and the Bolshevik revolution نِهوک .ف نفتسا -50

New York 
 236 هحفص - نیلاتسا زا يرگید يامیس - 365 هحفص ،اج نامه ،نهوک -51
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 رگید اهنآ« :دیوگیم یکسفیالوکین هب نیراخوب .دوب یکیوشلب دض ینلع بزح کی دوجو ترورض

 هک یئاهناسنا لماک ندرک یناسنا ریغ .دناهدش یمنهج ینیشام رازبا اعقاو اهنآ ،دنتسین یناسنا دوجوم

 52.»تسا ماجنا فرش رد ،دننکیم راک يوروش هاگتسد شوغآ رد

 نآ رد هک دنداد هئارا ياهمانرب کیوشلب بزح همانرب لباقم رد 1927 لاس زا یکسموت و فوکیر ،نیراخوب

 ياهنیمز ندرک یکارتشا اب . دندرک تفلاخم باتشرپ ندرک یتعنص اب ،دندش پن همانرب همادا ناهاوخ

 داحتا لماک تسکش ياهمانرب نینچ يارجا .دندومن تفلاخم اهكالوک اب يرهق دروخرب و يزرواشک

 نیراخوب اب هک فیاکوت هورگ لاح نیع رد .تشاد یپ رد رلتیه میظع یگنج يورین لباقم رد ار يوروش

 ندناشن و نآ ياههشیر ات مسینیلاتسا ندرب نیب زا شفده هک« هسدیکونی همانرب اب دوب طابترا رد زین

 هب ًاروف تسیابیم روشک .دنتشاد مهافت ،دوب نیلاتسا یعاجترا .س.ش.ج.ا ياج هب “دازآ ياهقلخ عمجم„

 يروهمج ،نیئارکوا کیتارکومد يروهمج ،زاقفق لامش ءهدحتم تالایا ؛دوش میسقت یعیبط هقطنم هد

 .دوب طابترا رد ،53.»هریغ و يربیس ،وکسم کیتارکومد

 يدوز هب شترا نیا هک دوب هجوتم و تشاد رظن ریز ار ناملآ شترا تایلمع الماک يوروش تینما نامزاس

 .درک دهاوخ هلمح يوروش هب

 اب یتسیابیم وا هب رادافو ياهیماظن زا هتسد کی« :تفگ ستلوگنزور هب یکسفنچاخوت 1937 هم هام رد

 لاغشا ار لمرک نفلت زکرم ،دننک زاب لمرک فرط هب دوخ يارب ار هار ،دنوش عمج وا لزنم رد ياهناهب کی

 54».دنشکب ار تلود و بزح ءاضعا ،دنیامن

 هلمح رد اهنآ یگدامآ و یناملآ ياهتسیشاف دیدج تاکرح زا دوخ یتاعالطا متسیس اب هک يوروش تلود

 و كدار يریگتسد .دوبن لفاغ زین روشک نورد هناراکبارخ ياهتیلاعف زا ،دوب هدش هاگآ يوروش هب

 .دوب هدرک راکشآ ار يدیدج ياهخنرس يوروش یتاعالطا متسیس يارب وا تافارتعا

 ،نئوژ 11 رد و لزع شماقم زا فیاکوت هورگ هتسجرب ياضعا زا یکسفنچاخوت 1937 هم هام 11 رد

 .دش موکحم گرم هب یماظن هاگداد کی رد رگید لارنژ تفه هارمه

 ،نیریشاک لارنژ ،سینسکلآ لارنژ ،نایپسوا لارنژ ،سیر ،سکیا قیفر :زا دندوب ترابع ناگدش ریگتسد

 .یکسنایمدومسوک گنهرس ،دش هتشک يریگتسد نایرج رد هک ياگ گنهرس

 ار نویسیزوپا یفخم تالیکشت ناربهر هرگنک ام 1939 لیروآ رد« :هک تسا هدروآ شباتک رد فیاکوت

 نویسیزوپا( یتسار تسد یماظن ود و تسیلایسوس ود یبالقنا ياهتارکومد بناج رد .میداد نامزاس

 مسیشاف ناونع هب مسینیلاتسا نآ رد هک ،میدرک رداص ياهمان عطق راب نیلوا يارب ام .دندوب )ینیراخوب

 
52- Blanc et Laisergrüber, 73 هحفص ،اج نامه  
 21 هحفص ،اج نامه - فیاکوت -53
 145 هحفص - موس دلج - گرزب هئطوت باتک - 54
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 ياهتیصخش هب ًامیقتسم همان عطق نیا .دش فیرعت ،رگراک هقبط هب یتسیشاف تنایخ کی ،یبالقنا دض

 ام .دش هداد نامزاس زین يرگید زکارم رد عون نیا زا یئاهسنارفنک .دش هداد عالطا تلود و بزح مهم

 یبایزرا و هدادرارق یسررب دروم کیدزن ياهدنیآ رد ار نیلاتسا هیلع هناحلسم مایق کی ناکما نینچمه

 55.»میدرک

 هب تسد يوروش شترا ههبج تشپ رد هک دنکیم داهنشیپ شاهورگ یفخم تسشن کی رد فیاکوت

 ام« :دنکیم تفلاخم نینچ داهنشیپ نیا اب سکیا قیفر .دننزب خرس شترا هیلع ینازیتراپ تایلمع

 میژر ندیشاپ مه زا تروص رد ،میشاب هدامآ ات مینامب یلصا زکرم رد ،ناکما تروص رد ،تسیابیم

 .»میریگب تسد رد ار تردق نیلاتسا

 تشپ زا نانیمطا لوا هجرد رد ،يرلتیه حلسم نادند هب ات شترا هیلع يزوریپ يهمزال هک تسا نشور

 شترا و بزح يزاسکاپ اذل .دشاب كاپ نینئاخ و ناراک تیانج و ناسوساج زا ههبج تشپ دیاب .تسا ههبج

 .دوب يدج ناراک هابتشا و ناراکبارخ و تسیکستورت ناسوساج هئطوت زین يزاسکاپ نیا رد .دیدرگ زاغآ

 دوجو اب« :دسیونیم نینچ ياهینایب رد اهدوبمک نیا ندودز تهج1938 هیوناژ رد يزکرم هتیمک

 هابتشا الماک راتفر ،يرایسب دراوم رد یبزح ياهنامزاس ،يزکرم هتیمک ررکم ياهراطخا و اهلمعلاروتسد

 (....) .دنیامنیم جارخا بزح زا ياهناراک تیانج یهجوت یب اب ار اهتسینومک و دننکیم ذاختا ار يزیمآ

 یمارآ ان ،دنهد رارق هبرض دروم ار ام تسینومک ياهرداک هنارگبوکرس تامادقا طسوت دنهاوخیم اهنآ

  56.» دننزب نماد ام فوفص رد ار يزیمآ قارغا نظءوس و دنروآ دوجوب

 هیلع دوخ هنارگلاغشا و یتسینومک دض شرام ناملآ نیگمهس شترا هک یکانرطخ طیارش نینچ تحت رد

 هئطوت و يراکبارخ لوغشم يوروش داحتا لخاد رد نآ مجنپ نوتس ياهنامزاس و هدرک زاغا ار يوروش

 هک دندرک شاف ار يرارسا همکاحم نایرج رد ریخا هورگ و كدار ،دندوب یتسینومک و يرگراک زکرم هیلع

 نیراخوب نآ ساسا رب هک درک ور ار یمهم كرادم كدار« :تشون فیاکوت .دیماجنا نیراخوب يریگتسد هب

 ،میتشاد عالطا نیراخوب يریگتسد زا شیپ هتفه ود كدار تنایخ زا ام .دش نارابریت و موکحم ،ریگتسد

 دعب" : میدرک ینشور و قیقد داهنشیپ وا هب .میهد تاجن ار نیراخوب میدرک شالت و ،1936 ربتکا 16 رد
 یسایس همکاحم ات درک دنهاوخ ریگتسد ار وت يدوز هب یکسنیشیو و فوشی ،وت هیلع كدار یبتک مادقا زا

 نآ يارب و مینکیم هیصوت نینچ ام .ینک رارف تقو عفد نودب مینکیم داهنشیپ .دننیبب كرادت ار يرگید

 ،فنماک هب هاگداد رد ار نیراخوب ،روشک ترازو رگا اریز (.....) " .میرادن وت هب يایسایس طرش چیه

 
 156 هحفص ،اج نامه - “سکیا قیفر“ باتک رد  -فیاکوت  -55
56- Resolutions and Decisions of the CPSU )تامیمصت و اههمانعطقKPdSU( 
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 .س.ش.ج.ا مامت رد نویسیزوپا ءهدیا و دوبیم يرابگرم هبرض ،دومنیم لیدبت يرگید كدار و فیوونیز

 57.»دومن در ار نآ یلو درک نایب داهنشیپ نیا يارب ار دوخ ساپس نیرتقیمع نیراخوب .دشیم ماندب

  :تفگ نینچ هاگداد رد نیراخوب

 هک نیا نودب ، ]Karakchan[ناشکاراک :تفگ نم هب یکسموت 1935 لاس رد هک مروآیم رطاخ هب«

 دش قفوم (....) یکسموت دوخ يانثتسا هب ،دشاب هتشاد هدننک يربهر زکرم ياضعا اب شیپ زا یتبحص

 .دناسرب ءاضما هب ناملآ اب یکستورت دادرارق زا رتهب ،ار يدوس رپ داد رارق

 یعقوم هچ ،دیدرک يزیرهمانرب ار ناملآ يارب ههبج ندرک زاب ،نآ رد هک امش تارکاذم :یکسنیشیو

 ؟دوب

 :داد باوج نم هب ،دراد اتدوک مسیناکم زا يروصت هچ وا :مدیسرپ یکسموت زا نم یتقو :نیراخوب

 .دنک زاب ار ههبج تسیابیم هک تسا یییماظن نامزاس راک رما نیا

 ؟درک هدامآ ههبج ندرک زاب يارب ار دوخ یکسموت ًادعب ایآ :یکسنیشیو

 .تفگن ار نیا وا  :نیراخوب

 .مینک زاب ار ههبج  :تسا هتفگ یکسموت :یکسنیشیو

 .تفگ مهاوخ قیقد امش هب نم  :نیراخوب

 ؟تسا هتفگ هچ وا :یکسنیشیو

 زاب ار ههبج تسیابیم هک یماظن نامزاس هب تسا طوبرم نیا هک :تسا هتفگ یکسموت :نیراخوب

 .دنک

  ؟دنک زاب ار ههبج تسیابیم یماظن نامزاس ارچ :یکسنیشیو

 .دنک زاب ار ههبج تسیابیمن نامزاس نیا نم رظن هب  :نیراخوب

 ؟تسا هنوگچ یکسموت رظن هطقن زا :یکسنیشیو

 نآ يارآ[ مراهچ هس اب قباطت رد وا هک ،تسا لمتحم ،دمآیمن شیپ راکرد یعنامرگا :نیراخوب

  58.»تفرگیم رارق ]یماظن نامزاس

 دض و ایراتلورپ عفانم هب نینئاخ ،نارگاتدوک اب هدرشف و هناهاگآ طابترا نیراخوب هک دوشیم نشور اجنیا ات

 :دوشیم نایب رتنشور رما نیا ریز رد .تسا هتشاد اهکیوشلب

 و تاطابترا ،نآ لابندب .مدش کیدزن الماک فوکیر و یکسموت هب نم 1929-1928 ياهلاس یلاوح رد«

 رد هک تفرگ ماجنا یفخم ياهسنارفنک يارب ،نامز نآ يزکرم هتیمک ياضعا زا يدارفا ینیچتسد

 ادتبا رد .دش عورش ینیچتسد ،كولب کی داجیا يارب دعب ).....( دندوب ینوناق ریغ ،يزکرم هتیمک اب هطبار

 
 69-68 هحفص ،سکیا قیفر - فیاکوت  -57
58- Le Proces du vloc des Droitiers et des Trotskistes، 462-461 هحفص 
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 مه فنماک هک دوب یناتسرامیب رد فوکاتایپ اب متاقالم نیمود ،دوب شنامتراپآ رد فنماک اب نم تاقالم

 1931 رخاوا رد )...( .دوب تیمشا رهش زا جراخ هناخ رد فنماک اب متاقالم نیموس ،تشاد روضح اجنآ

 ،[Woronesch] شنورو هب دشیم هدیمان “نیراخوب هسردم„ هک یئاج زا ناگدننک تکرش زا يدارفا

 اهنآ لاقتنا و لقن ،هلحرم نیا رد .دندش هاتسرف [Nowosibirsk] کسریبیسوون و دارگنینل ،اراماس

 (....) تفرگ رارق هدافتسا دروم یبالقنا دض فادها تمدخ رد ]دوب نآ رد قوف ياهرهش هک ي[ناتسا رد

 ینوگنرس کیتکات هب راذگ ینعی ،دش عورش اهتسار تالیکشت لماکت رد يرگید هلحرم 1932 زیئاپ رد

 نیتویر يهمانساسا حالطصا هب هک ياهظحل ار هلحرم نیا زاغآ نم (....) .رهق هلیسو هب يوروش تردق

 (....) .منکیم يراذگ خیرات ،دش نیودت

 .دیدرگ رداص اهتسار زکرم مان هب هک (....) .دوب تسار یبالقنا دض تالیکشت کی ءهمانساسا نیا

 رد ار اهتسیکستورت اب میقتسم داحتا تهج رد يریگ تمس ،مسیرورت ،خاک رد بالقنا ،نیتویر همانساسا

 طسوت هدیا نیا ادتبا رد .تفای شرورپ  “خاک رد بالقنا„  ءهدیا ،ینامز عطقم نیا رد  .تشاد رظن

 یمسر تیعقوم زا هک ،دیدیم ار ناکما نیا یکسموت .دش نایب ،دوب هطبار رد هسدیکونی اب هک یکسموت

 خاک رد بالقنا ماجنا يارب  .دنک هدافتسا ،تشاد الاب تسد نیلمرک دراگ رد نامز نآ رد هک هسدیکونی

  .دومن مادختسا ار اهمدآ  تسیابیم

 هسدانیمول و فوستریس اب یتاقالم نامز نیا رد .دش هتخاس فیوونیز و فنماک اب یسایس كولب سپس

 ياهدومنهر و فودس اب شتاقالم هب عجار 1932 ناتسبات يهرکاذم لوط رد فوکاتایپ (....) .داد تسد

 زا هدیا نیا هک میدش هجوتم نم و فوکاتایپ هظحل نیا رد .درک تبحص نم اب مسیرورت هرابرد یکستورت

 رد ار اهیگنهامنهان و مینک ادیپ یکرتشم نابز رتعیرس هچ ره هک میتفرگ میمصت ام اما :تسین ام نآ

 (....) .میرادرب اپ شیپ زا يوروش تردق هیلع هزرابم اب هطبار

 یکسموت زا ار هلئسم نیا نم .تسا نامز نیا هب طوبرم خرس شترا رد رگهئطوت هورگ کی لیکشت

 هسدیکونی و یکسموت (....) .دوب هدش علطم ،تشاد طابترا وا اب هک هسدیکونی زا امیقتسم زین وا هک متفایرد

 هب اهتسیکستورت و اهیفیوونیز ،اهتسار نیب يداحتا خرس شترا يربهر رد هک دنداد عالطا نم هب

 انتوپ و [Primakow] فوکامیرپ ،[Kork] كروک ،یکسفنچاخوت یماسا اهنآ .تسا هدمآ دوجو

[Putna] دوب رارق نیا زا اهتسار زکرم اب طابترا .دنتفگ نم هب ار: 

 مهرد اهكالوک هقبط 1933- 1934ياهلاس رد«.59 »نارگید و یکسموت ،هسدیکونی ،یماظن هورگ

 نآ نایرج رد هک ،دیدرگ کیدزن ياینامز عطقم ،اذل .تفر نیب زا یشروش تاکرح هنیمز و دش هتسکش

 .تفرگرارق یبالقنا دض ياتدوک کی نداد نامزاس و هئطوت کی هیاپ رب اهتسار تالیکشت يزکرم ءهدیا

 
59- Le Proces du bloc des Droitiers dt des Trotskistes، 419-411 هحفص ،اج نامه 
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 نیلمرک رد ناشیاهنامزاس ،ادوگای هفاضا هب هسدیکونی ياهورین :زا دندوب ترابع هئطوت نیا ياهورین (....)

 .يوروش داحتا یلخاد ترازو و

 نوسرتپ ،نیلمرک هدنامرف ،دش قفوم ،مراد رطاخ هب نم هک روط نآ ،هسدیکونی هظحل نیا رد

[Peterson]، راطق هدنامرف نوسرتپ هک دش هتفگ زین یبناج روط هب .دنک بلج دوخ يوس هب ار 

 و كروک ،یکسفنچاخوت ،نوچ دوب ینارگهئطوت یماظن تالیکشت ،نیا سپ .تسا هدوب یکستورت

  60.»نارگید

 اب یکستورت هک ،تسا هدیسر یکستورت بناج زا یئاهدومنهر هک ،تفگ نم هب كدار 1934 ناتسبات رد«

 .تسا هدش هداد لوق نیئارکوا هلمج زا ياهقطنم تازایتما یضعب اهنآ هب هک ،هداد ماجنا یتارکاذم اهناملآ

 هدیا نیا رب ،ام ياهدروخرب رد وا .مدومن یتاضارتعا  كدار هیلع عقوم نیا رد نم هک میوگب دیاب (....)

 شتارکاذم رد وا هک دناسرب یکستورت عالطا هب  ًابتک كدار تسیرورض هک ،مدوب دقتعم نم .درک يراشفاپ

 و تسا هدرک کسیر شنیدحتم مامت يوربآ اب هکلب ، شدوخ يوربآ دروم رد اهنت هن و تسا هتفر يدایز

 یمتح ار ام تسکش هک يزیچ ،درب دهاوخ وربآ ،تسار نارگهئطوت زا ،نارگید زا هژیو هب ، ام زا رتشیب

 رظن هطقن زا اههدوت یلعف یتسرپ نهیم تلع هب یکستورت راتفر نیا هک ،مدوب دقتعم نم .درک دهاوخ

 (....) تسین هنالقاع یکیتکات و یسایس

 هب نارگهئطوت یماظن هورگ شقن ،دشیم حرطم یماظن ياتدوک هلئسم نامز ره ،دعب هب هظحل نیا زا

 ماگنه نآ رد هک ،یبالقنا دض ياهورین زا شخب نیا اقیقد .تفاییم ياهژیو تیمها یقطنم ظاحل

 ار یتراپانب رطخ یعون تسناوتیم ،تشاد رایتخا رد یسایس هجوت لباق ياهورین ًاتجیتن و يدام ياهورین

 ناشهتساوخ نیلوا - متشاد مشچ شیپ رد ار یکسفنچاخوت نم - اهتسیتراپانب اب هطبار رد .دروآ دوجو هب

 ،دناهدوب اهنآ شخب ماهلا حالطصا هب هک ار یناسک ،ار ناشدوخ نیدحتم نوئلپان لثم هک دوب دهاوخ نیا

 ناونع   “یلامتحا کچوک نوئلپان„  هژاو اب هشیمه ار یکسفنچاخوت ،میاهتبحص رد نم .دننک دوبان

  .درک هچ ،دندشیم هدیمان گولوئدیا هک یئاهنآ اب نوئلپان هک مینادیم  :ماهدرک

 ؟دیروآیم باسح هب گولوئدیا ار ناتدوخ امش و :یکسنیشیو

 هک یناسنا ناونع هب و یبالقنا دض ياتدوک گولوئدیا ناونع هب ،رگید ياهزیچ رب هوالع :نیراخوب

 ناونع هب ار دوخ نم ،میوگب هک دیدادیم حیجرت امش هک تسا راکشآ .دروآیمرد لمع هب ار نآ

  .مرگنیمن نینچ ار دوخ ناونع چیه هب نم اما .منک یفرعم سوساج

 .دوبیم رتقیقد نیا هتبلا :یکسنیشیو

 61.»نم هدیقع هن و تسامش هدیقع نیا :نیراخوب

 
60- Le Proces du bloc des Droitiers dt des Trotskistes، 447 هحفص ،اج نامه 
61-  Le Proces du bloc des Droitiers dt des Trotskistes، 460-458- هحفص ،اج نامه 
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 و قوب اب یتسیلایرپما و یتسیشاف ياههورگ ماسقا و عاونا ،ناروصنم سابع ياقآ هلمجنم ،اهتسیکستورت

 .دننک یفرعم هجنکش لامعا رثا رب ار نیراخوب تافارتعا دننکیم یعس انرک

 تلود يارب ار تامکاحم نایرج تاًیعقاو دنکیم یعس تقد تیاهن اب هک یسک ،سیوید فزوج زا ام

 ،دنتسه نیلاتسا دض و تسینومک دض اقیمع شعوبتم تلود مه و شدوخ مه اقافتا و دهد حرش شعوبتم

 دوجو اب« .دش هداتسرف نتگنشاو رد شتلود یشنم هب 1938 سرام 17 رد يرس مایپ نیا :مینکیم لقن

 مهتم يارب یتینما چیه هک ،يایئاضق متسیس و تافارتعا كرادم شزرا هیلع هک یئاهطرش و دیق

 هجوت دروم ار اهنآ تاراهظا یگنوگچ و دوهش زور ره هک نیا زا دعب ،اما ،متشاد منهذ رد ،درکیمن نیمضت

 ار یسرداد نیا هک يرگید ياهتکاف و دشیم زاربا هک ياهتساوخان ياهدییأت زا نینچمه و مداد رارق

 دییات ناوتیم ار مکح هک منکیم رکف ،رگید ياهتکاف اب قباطت رد ،مدرک يرادرب تن ،درکیم صخشم

 بکترم يدایز تایانج يوروش نوناق يانبم رب اهنآ ،تسا طوبرم نیمهتم هب هک هچنآ هتبلا . دومن

 نکمم اهنآ هب تبسن ینالقع کش چیه هک یکرادم ،تسا هدش تباث كرادم طسوت هک یتایانج ،دناهدش

 ساسا رب هک یمکح و دنادیم رصقم ناشتنایخ تلع هب ار اهنآ هک یهاگداد مکح هک نیا رگید .تسین

 یمومع تشادرب نیا .دشابیم هناقحم ،تسا هدرک نیعم ار تازاجم .س.ش.ج.ا یئازج نوناق

 یب يهئطوت کی تیدوجوم زا یشان تسا یکردم و ،دناهدوب همکاحم نیا نایرج رد هک تسیئاهتاملپید

 62.»يدج هزادنا

 دیدهت ار ایند رلتیه نامز نآ رد هک دنوش ضرتعم ام رب اه تسیشاف و اهتسیکستورت دراد ناکما یلو

 لوق لقن یسک زا ریز رد ام .تسین یلکشم .دشاب هدش هداد تمس الاب لوق لقن دناوتیم اذل ،درکیم

 دض رلتیه زا .رلتیه :دوب هداتسیا مسیلایرپما دض و مسیشاف دض ،یقرتم ناهج همه هیلع هک میروآیم

 ناراکبارخ ،نارگهئطوت هیلع يزکرم هتیمک  هزرابم دروم رد ار رلتیه رظن ریز رد ام .درادن دوجو رتینیلاتسا

  .میروآیم 1938-1937 يزاسکاپ و

 ربهر« :تسا هدرک تشاددای هنوگنیا ،خرس شترا يزاسکاپ زا ار رلتیه ینارگن 1943 هم هام 8 رد زلبوگ

 هک  ینامز  :دومن  نایب  نینچ ار شاهدیقع لاح نیا رد و درک حیرشت ار یکسفنچاخوت دروم رگید راب کی

 .میتشاد  هابتشا يریگتمس ،دنکیم دوبان  ار  خرس شترا نایرج  نیا رد  نیلاتسا هک  میدوب  دقتعم ام

 دازآ  خرس شترا  رد نویسیزوپا تاجتسد  مامت زا ار دوخ  ندرگ  نیلاتسا .تسا سکع  ًالماک  هلأسم

 ،نینچ مه .درادن دوجو شترا نیا لخاد رد هنابلط میلست نایرج کی رگید هک دیسر اجنآ هب و درک

 ....تسا هدراذگ تبثم ریثأت ياهداعلاقراخ روط هب خرس شترا هزرابم يورین رب ،یسایس رسیمک يزاسزاب

 
  244-243 هحفص ،Ed. de l‘Arbre. Montreal, 1944 ،)وکسم رد نویسیم( Mission a Moscou ,سیوید فزوج -62
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 زا عقوم هب ار رطخ نیا ، مسیوشلب ....تسا هتشادرب نایم زا لاس 25 لوط رد ار نویسیزوپا ،مسیوشلب

 63.»دهد  تمس نمشد  لباقم رد ار دوخ يورین  مامت دناوتیم تهج نیا هب  ،تشادرب دوخ شود

 نیلاتسا اهنآ مادعا رد .دندش مادعا يرلتیه ناسوساج و ایراتلورپ عفانم هب نینئاخ زا يرایسب و نیراخوب

 مادعا يوروش ریهامج داحتا یساسا نوناق قبط اهنآ اریز دنک لامعا تسناوتیمن يذوفن نیرتکچوک

 هنومن ناونع هب یکسموت و نیراخوب تیموکحم دنور ،تسا هدیدرگ یعس هاتوک هتشون نیا رد .دندش

 .دوش هداد حرش نارگید تشونرس

 .مینکیم انشآ یخیرات عیاقو زا يرگید یتسیکستورت فیرحت اب ار هدنناوخ نایاپ رد

 یبالقنا کی ناونع هب و دش دلوتم ووولبمیزوا رد 1877 ربماتپس 11 رد یکسنیژرزد

 راد هدهع هیسور یسارکمد لایسوس شبنج رد ار یمهم ياه تیلوؤسم یسور -یناتسهل

 نامزاس نیلوا رد يراکبارخ و بالقنا دض هیلع هزرابم هتیمک لوئسم و هدنهدنامزاس وا .دوب

 .درک عادو یگدنز اب 1926 یلوی 20 رد وا .دوب يوروش داحتا یفخم سیلپ

 طخ هیلع 27 ات 1924 لاس زا نیلاتسا يربهر هب بزح يزکرم هتیمک هزرابم ،دش هتفگ هک روط نامه

 همادا رب ینبم یکسموت و نیراخوب و "روشک کی رد مسیلایسوس نامتخاس ناکما مدع" یکستورت تسار
 رتفد وضع قباسلایفامک یکسموت و دوب هتفرگن تروص اههیفصت زونه .دوب پن حرط هسورپ عطق ای

 رد یکسموت هک يزور نآ رد هجیتن رد .دوب هناتسود و هناقیفر نیلاتسا اب شتابسانم و دوب بزح یسایس

 .تشاد شیپ رد ار يزاسکاپ رطخ هن و دوب شراظتنا رد یگرم رطخ هن ،تفریم یکسنیژرزد هزانج يولج

 .تسا هتشاد نایرج هشیمه طخ ود نیب هزرابم بزح رد

 زونه یلاسنهک رد رگراک یکسموت ،یخیرات سکع نیا رد« :دسیونیم یتقو ناروصنم سابع اذل

 لعج هب » .تسا هشیدنا رد و نارگن یتخس هب و دشکیم شود هب ار شیوخ رکیپ ییوگ ،تسا شیپاشیپ

 یشک دوخ يریگتسد زا شیپ یتاظحل و 1934 رد یکسموت .تسا هتخادرپ یخیرات عیاقو یتسیکستورت

 .دشابیم 1926  هب قلعتم هزانج عییشت نیا یلاح رد .درک

 هب ام .یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت نداد ناشن رد رگید هنومن نارازه زا دوب ياهنومن اهنیا

 .مینکیم هدنسب كدنا نیمه هب تاحفص تلق تلع

 نم« :میروایم ،دوب هدرک يزیر حرط ار نیلاتسا نتشک هک هقباس اب ینیلاتسا دض کی زا یلوق لقن رخآ رد

 ام .دوب مکاح متاساسحا و هشیدنا رب نیلاتسا رورت رکف .مدوب يدقتعم ینیلاتسا دض یگلاس هدفه زا

 لاس رد ارم اهنآ رگا ...میدومن زاغآ یلمع تاکرادت اب ار راک و میدرکیم هعلاطم ار رورت یکینکت تاناکما

 
 K.G. Sauer ،1943 نئوژ - لیروآ ،متشه دلج ،1945-1941 ياههتشون ،مود تمسق ،زلبوگ فزوج هنازور تارطاخ - 63

München, New Providence، 233-234 هحفص ،1993 ،سیراپ ،ندنل 
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 حرط ار نیلاتسا نتشک هشقن نم ..دندوب هدومن ذاختا هناقحم یمیمصت ،دندرکیم موکحم گرم هب 1939

 اّما .مدیدیم يرگید روط ار وا نم ،دوب هدنز نیلاتسا هک ینامز ات ؟هن ای ،دوب تیانج کی نیا و مدرک

 نیا تیصخش نیرتگرزب نیلاتسا :میوگیم ،منارذگب رظن زا ار نرق مامت مناوتیم هک یلاح رد ،نونکا

 ًامتح تسیابیمن ،یسک لابق رد یملع عضوم .غوبن رپ یسایس تیصخش نیرتگرزب ،تسا هدوب نرق

 .»دشاب وا یصخش راتفر رب یکتم

 )نیلاتسا زا يرگید يامیس باتک زا( - 1993 هیروف Sinowjew[  25[ *فیوونیز ردناسکلآ
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 عبانم نیا .دیامن بسک ار يرتهبناج همه تاعالطا ریز عبانم هعلاطم اب دناوتیم مرتحم رگوجتسج

online دنتسه: 

  :يوترپ اضرمالغ همجرت - نیترام ودول هتشون - نیلاتسا زا يرگید يامیس باتک -1

http://www.ketabkhaneh.net/images/bucher/partovi/stalin418-ohne%20Bilder.pdf 

  :نینل رسمه ،ایاکسپورک - یکستورت عضاوم هب دقن -2

http://nashrehafteh.com/images/bilder/pdf/uber%20trotzki/kropskaya.pdf 

 :).ك .ف( یلوسر یلع - یخیرات ياهدادیور یتسیکستورت فیرحت -3

http://nashrehafteh.com/images/bilder/pdf/uber%20trotzki/tahrif-komplett.pdf 

 میسن .م همجرت - ناک تربلا - زریس لکیام - موس دلج - گرزب هئطوت -4

https://toufan.de/?p=2436 

 !دنموصعم ردقچ تاملک -5

http://www.ketabkhaneh.net/images/sosialism/kalamat tcheghadr maasumand.pdf 

 

 


