
لئاسم زا یضعب هرابرد

يربهر هویش هب طوبرم

 یکی :مینک هدافتسا هویش ود نیا زا دیاب ،میهدیم ماجنا هک يراک ره رد اهتسینومک ام -1
.تساههدوت اب يربهر نداد دنویپ يرگید و صاخ اب ماع نداد دنویپ
 ار مدرم عیسو ياههدوت ناوتیمن یناگمه و ماع توعد کی نودب يراک ره هب مادقا رد -2
 هب طقف ار دوخ راک ،دناهتسشن يربهر ياهماقم رد هک يدارفا رگا یلو .درک جیسب لمع يارب
 روط هب اهنامزاس زا یضعبرد اصخش ار دوخرگا ینعی - دننکدودحم یناگمه ياهتوعد
 نیعم هطقن کیرد ،دنزاسن لوغشم ،دن اهدرک تدوعد نادب هک يراک اب قیمعو صخشم
 ،دننکن هدافتسا اهدحاو ریاس تیاده يارب تایبرجت نیا زاو دنزودناین هبرجت ،دننکن زاب فاکش
 نیا زا و تفای دنهاوخن نآ نتحاس ینغ ای و یناگمه توعد تحص ندومزآ يارب یناکما چیه
 حالصا شبنج نایرجرد لثملایف .تفر دهاوخ یناگمه تدوعد نیا هب ندادن خساپ رطخ ور
 هارمه هژیو و صخشم ياهدومنهر اب یناگمه توعد هک یئاج رد ،1943 لاس رد راک کبس
 .دماین تسد هب یتیقفوم ،دوب هدش لودع هویش نید زا هک یئاج رد و ،دش لصاح تیقفوم ،دوب
 و نآ زا ياهبعش ره ای يزکرم هتیمک يوروب ره 1943 لاس رد راک کبس حالصا شبنج رد
 ياهتوعد رب هوالع يزودنا هبرجت روظنم هب دیاب ،)( یتیالو ای ياهقطنم یبزح هتیمک ره
 دوخ ناگرا زا )رتدایز هن یلو( دحاو هس ای ود ،)راک کبس حالصا يارب هنایلاس همانرب( یناگمه
 ،دناعقاو دوخ لحم یکیدزن رد هک ار شترا ياهدحاو ای و اههاگشزومآ ،رگید ياهناگرا زا و
 کبس حالصا شبنج دشر نایرج زا ،دهد رارق قیقد هعلاطم دروم ار اهدحاو نیا ،دنک باختنا
 هب هقالع طرف ،کیژولوئدیا تایصوصخ ،یسایس هچخیرات زا نینچ مه و اهدحاو نآ رد راک
 عالطا کیپیت ياهرداک زا )دشاب دایز تسین مزال زاب( یضعب راک یفنم و تبثم طاقن و هعلاطم
 صخشم لح هار نتفای تهج ار اهدحاو نیا نیلوئسم دیاب ،نیا رب هوالع ؛دروآ تسد هب قیقد
 زا شترا دحاو و هاکشزومآ ،ناگرا ره  .دنک یئامنهار ًاصخش دوخ ياهدحاو یلمع لئاسم
 دیاب زین یشترا ياهدحاو و اههاگشزومآ ، اهناگرا نیا ناربهر ،دوشیم لیکشت عبات ياهدحاو
 ناربهر هک تسا ياهویش نیا .دننک لمع رکذلاقوف لوصا قبط دوخ عبات ياهدحاو هب تبسن
 نودب يربهر ياهراک زا کی چیه .دنهدیم دنویپ مه اب ار شزومآ و يربهر رما هلیسو نادب
 هبرجت ،دهدیم يور دوخ عبات ياهدحاو رد هک ياهژیو عیاقو زا و دارفا کت کت زا هک نیا



 هویش نیا .تشاد دهاوخن ار دوخ ياهدحاو هیلک یمومع تیاده تیحالص ،دریگب صخشم
 نآ زا هدافتسا زرط فلتخم جرادم يربهر ياهرداک هک نیا ات دبایب تیمومع عیسو روط هب دیاب
 .دنزومآیب ار
 رطاخ هب هک دنکیم تباث نینچ مه1942 لاس رد راک کبس حالصا شبنج تایبرجت -3
 درگ هب نیلاعف زا یلیلق دادعت زا بکرم يربهر هورگ کی ،دحاو ره رد دیاب شبنج یبایماک
 ،دنراد تکرش شبنج رد هک یئاههدوت اب و دوش لیکشت هورگ نآ هتسه هباثم هب هدمع يربهر
 تیلاعف اب شاتیلاعف هک یتروصرد ،دشاب لاعف يربهر هورگ هک مه ردقره .دبایب کیدزن دنویپ
 رگید يوس زا .دوب دهاوخن يرگید زیچ دودعم ياهدع رمثیب شالت زجب ،دزیماین مهرد اههدوت
 هب ار ناشتیلاعف دناوتب هک يدنمورین يربهر هورگ نتشاد نودب یئاهنت هب عسو ياههدوت رگا
 ماود ینالوط یتدم دناوتیم هن یتیلاعف نینچ ، دننز تیلاعف هب تسد ،دهد نامزاس بسانمروط
 هب اههدوت .دبای اقترا یلاع حطس کی هب ای و دور شیپ حیحص تمس کی رد دناوتیم هن و دنک
 و ور هنایم شخب ،لاعف ًاتبسن شخب  دنوشیم لیکشت تمسق هسزا اج همهرد یلک روط
 يربهر درگب ار لاعف لیلق رصانع تراهم اب دیاب ناربهر تهج نیدب .هدنام بقع ًاتبسن شخب
 بقع رصانع و دنرب الاب ار ورنایم رصانع یسایس یهاگآ حطس اهنآ هب هیکت اب و دننادرگ دحتم
 هتفای دنویپ اههدوت اب و هتشگ دحتم ًاعقاو هکیايربهر هورگ .دنیامن بلج دوخ يوس هب ار هدنام
 .دبای لیکشت دناوت یم ،نآ زا ادج هن ،ياهدوت هزرابم هسورپ رد یجیردتروط هب طقف ،تسا
 دناوتیمن مه و دیابن دراوم زا يرایسب رد يربهر هورگ بیکرت ،گرزب هزرابم کی هسورپرد
 نایرجرد هک ینیلاعف  دنامب رییغتالب ًالماک رخآ هلحرم و طسو هلحرم ،لوا هلحرم رسارسرد
 اب هسیاقم رد هک يربهر هورگ هیلوا ياضعا نآ ضیوعت يارب ًامئاد دیاب ،دننکیم دشر هزرابم
 نیا یساسا للعزا یکی .دنوش هدرب الاب ،دنا هتفای طاطحنا ای و دنراد يرتمک یگتسی اش اهنآ
 يربهر هورگ کی نادقف ،دور شیپ هب دناوتیمن اهناگرا و اهلحم زا يرایسب راک ارچ هک
 .دشاب هدرک ظفح ار دوخ تمالس ًامئاد و دشاب هتفای دنویپ اههدوت ابو هتشگ دحتم هک تسا
 زا شیب ای رفن دنچ زا بکرم يربهر هورگ کی هب جایتحا يرفن دص هاگشزومآ کی هرادا يارب
 مهرس یعونصم روط هب هک نیا هن( دشاب هدش لیکشت دوجوم تیعضو قبط هک تسارفن هد
 نایوجشناد و نادنمراک ،ناراگزومآ نیرتشوه اب و نیرتراکتسرد ،نیرتلاعفو )دشاب هدش يدنب
 و ،ناگرا ره رد دیاب ام . دش دهاوخن هرادا یبوخ هب ًانئمطم هاگشزومآ نیا الاو ،دریگ رب رد ار
 12 زا طرش نیمهن - کچوک هچ و گرزب هچ - هدکهد ای هناخراک ،یشترا دحاو ،هاگشزومآ
 کی رارقتسا هراب رد ینعی ،تسا هدش لیاق بزح ندرک یکیوشلب يارب نیلاتسا هک ار یطرش



 راهچ دیاب يربهر هورگ نینچ کی شجنس رایعم . میروآرد ارجا هلحرم هب ،)(يربهر هتسه
 يراکادف  - تسا هدرمشرب اهرداک تسایس هب عجار دوخ ثحب رد فرتمید هک دشاب يرایعم
 . )( طابضنا تیاعر و لقتسم روط هب اهراک ماجن ا رد یئاناوت ،اههدوت اب کیدزن سامت ،لماک
 حالصا هلمجنم و( شزومآ ،يدیلوت راک ،گنج - يزکرم فیاظو يارجا رد  هچ دراوم مامترد

 ،رگید ياهتیلاعف رد ای و اهرداک هچخیرات یسرربرد ،راک رب تراظن رد هچ و – )راک کبس
 هورگ نتخیمآ رد هویش ،صخشم ياهدومنهر اب ین اگمه توعد نداد دنویپ رب  هوالع دیاب
  . درب راک هب زین ار اههدوت اب يربهر

 "اه هدوت هب ،اههدوت زا" لصا قبط دیاب نیتسار يربهر ،ام  بزح یلمع ياهراک مامت رد  -4
 و درک عمج دیاب )مظنم ریغ و هدنکارپ تارظن( ار اه هدوت تارظن هک ینعم نیدب .دنک لمع
 ،)دروآ رد مظنم و هدرشف تروص هب یسررب قیرط زا ار اهنآ( دروآرد هدرشف  لکش هب ار اهنآ
 دوخ زا ار اهنآ اههدوت ات درک حیرشتو غیلبت ار تارظن نیا و تفر اه هدوت نایم هب سپس
  .دنیامزایب یلمع نینچ رد ار تارظن نیا تحص و دنروآرد لمع هب ،دننک لابند هن اریگیپ ،دنادب
 اه هدوت نایم هب هرابود و درو آرد ياهدرشف تروص هب ار اه هدوت تارظن رگید راب دیاب سپس
 هسورپ نیا ررکم رد ررکم ناس نیدب و .دنبای ققحت هنارگیپ دنناوتب تارظن نیا هک نآ ات تفر
 و رتهدنز ،رت حیحص تارظن نیا راب ره و دب اییم همادا تیاهن یب ات یچیپرام تکرح کی رد
 . تخانش یتسیسکرام يروئت تسا نینچ .دندرگیم رتینغ
 رد ای و نامزاس کیرد عیسو ياه هدوت و يربهر هورگ نیب تسرد هطبار يرارقرب هشیدنا -5

 هب ،اه هدوت زا" لصا قبط دناوتیم طقف يربهر حیحص تارظن هک هشیدنا نیا ،هزرابم کی
 دهاوخب يربهر تارظن هک یماگنه یناگمه توعد هک هشیدنا نیا زاب و دوش لصاح "اه هدوت
 يارب دیاب اههشیدنا نیا مامت  ـ دبای دنویپ صخشم ياهدومنهر اب دیاب ،دیآرد لمع هلحرم هب
 راک کبس حالصا ینونک شبنج نایرج رد لیاسم نیا دروم رد اهرداک تسردان تارظن حالصا
 يربهر هتسه کی رطاخ هب نیلاعف یئآمهدرگ يارب اقفر زا يرایسب   .دوش غیلبت اج همهرد
 هتسه نیا کیدزن دنویپ تیمها اهنآ ،دنرادن یگدیزرو راک نیا رد ای و دنتسین لیاق یتیمها
 هک تسور نیا زا ،دنرادن یتراهم راک نیا رد ای و دننک یمن كرد عیسو ياههدوت اب ار يربهر
 تیمها اقفر زا يرایسب .ددرگیم ادج اههدوت زا و دوشیم مسیتارک وروب راچد يربهر
 سکع هب یلو ،دنرادن یگدیزرو راک نیا رد ای و دنمهفیمن ار ياهدوت هزرابم براجت يدنبعمج
 شیوخ یتسیویتکژبوس تارظن راهظا هب يدایز هقالعو دناگنرز یلیخ دوخ هک دننکیم رکف



 .دتفایم رود هب تیعقاو زا و دوشیم یلاخ وت و چوپ ناشتارظن بیترت نیدب و دنهدیم ناشن
 ار نیا تیمها و دننک یم افتکا یناگمه توعد هب طقف فیاظو  يارجا رد اقفر زا يرایسب
 و صخشم ياهدومنهر دیاب یناگمه توعد زا سپ هلصافالب هک دنتسین دلب ایو دنمهفیمن
 سنارفنک نلاس رد ای و ذغاک يور رب ای و بل يور رب ناشتوعد تهج نیدب ،دنهدب مه هژیو
 کبس حالصا ینونک شبنج رد .ددرگیم مسیتارکوروب راچد اهنآ يربهر رما و دنامیم یقاب
 یسرب رد و اهراک رب  تراظن رد ،دوخ شزومآ رد و دندرگ فرط رب صیاقن نیا دیاب راک
 و ددرگ هتفرگ ارف صاخ اب ماع دنویپو اه هدوت اب يربهر نتخیمآرد ياههویش اهرداک هچخیرات
 . دوش هدرب راک هب یتآ ياهراک  مامت رد
 و نتفر هدوت نایم هب سپس ،ندروآ رد هدرشف یلکش هب و  ندرک عمج ار اههدوت تارظن  -6
 نداد لکش ار يربهر حیحص تارظن قیرط زا و ندیشخب ققحت رگیپ روط هب تارظن نیا اب

 زا دیاب اهنآ ریگیپ يارجا و تارظن زکرمت هسورپ رد .يربهر یساسا بولسا تسا نینچ –
 زا یکفنیال شخب نیا ،دوش هدافتسا صخشم ياهدومنهر اب یناگمه توعد دنویپ هویش
 زا  هجرختسم ) یناگمه توعد( یمومع تارظن دیاب . تسا يربهر  یساسا بولسا
 رد ار اهنآ و درک يدنب لومرف ،دوشیم هداد فلتخم دراوم رد هک ار صخشم ياهدومنهر
 دیاب هکلب درک لمع نینچ دوخ دروم رد دیاب طقف هن( داد رارق شیامزآ دروم  فلتخم ياهدحاو
 عمج( دروآرد هدرشف تروص هب ار نیون براجت سپس ،)دومن هیصوت زین  نارگی د هب ار نآ
 دیاب اقفر .دیشک نوریب يدیدج ياهدومنهر اههدوت یمومع ییامنهر يارب نآ زا و )درک يدنب
 هدافتسارد .دننک لمع نینچ يرگید راک ره رد نینچ مهو راک کبس حالصا ینونک شبنج رد
. دوشیم رتهب يربهر راک ،دشاب رتشیب تراهم و یگدیزرو هچ ره ییولسا نینچ زا

 و ،یتیبرت ای يدیلوت راک ،یبالقنا گنج درومرد هچ( عبات دحاو کی هب ياهفیظو هک یتقو  -7
 رد هچ و ،اهرداک هچخیر ات یسررب ایو ،راک رب تراظن ،راک کبس حالصا شبنج دروم رد هچ
 ناگرا ،دوش یم عاجرا )رگید ياهراک ای و یسوساج دض راک ،ینامزاس راک ،یتاغیلبت راک دروم
 دننک لمع ینیئاپ هطوبرم ناگرا ربهر قیرط زا دراوم مامت رد دیاب نآ تابعش و يربهر یناقوف
 يربهر و راک میسقت هک تسا قیرط نیا زا ،دشاب تیلوئسم رادهدهع دناوتب ربهر نیا هک نآ ات
 نییاپ رد دوخ هنیرق تابعش اب ًامیقتسم طقف دیابن الاب تابعش .دیآیم تسد هب )زکرمت( دحاو
 دض ای و  یت اغیلبت ،ین امزاس روما لوغشم  هک رتالاب  هبعش  کی ،َالثم( دننک هدوارم
 نیدب و )دشاب هتشاد هطبار نییاپ رد دوخ هنیرق هبعش اب ًامیقتسم طقف دیابن ،تسا یسوساج
 عالطا نودب ار )هریغو هسردم سیئر ،سیئر ،ردص ،ریبد( نییاپ ناگرا لک لوئسم بیترت



 عقاو رد و علطم دیاب ءزج لوئسم و لک لوئسم .دیامن تیلوئسم نودب ًالمع ار يو و دراذگب
 هک دهدیم ناکما ،دحاو  يربهر اب راک میسقت دنویپ ینعی ،زکرمتم هویش نینچ .دنشاب لوئسم
  مامت  یهاگ  یتح و اهرداک زا يدایز دادعت هک لک لوئسم هلیسو هب صخشم فیاظو
 رب هناگادج تابعش رد  اهرداک دوبمک قیرط نیا زا و دنبای  ماجنا ،دنکیم جیسب ار نادنمراک
  لاعف  ياهرداک تروص هب ،دنراک نآ  مرگرس هک دارفا زا یهجوت لباق دادعت و ددرگ فرط
  یسرب ،هنومن ناونع هب .اههدوت اب يربهر نتخیمآرد  يارب  تسا یقیرط زین نیا . دنیآرد
 یتالیکشت هبعش رد ،يدارفنا روط هب راک نیا هچ نانچ .دیریگب رظن رد ار  اهرداک  هچخیرات
 زا راک نآ رگا اما ،تفای دهاوخن ماجنا یبوخ هب ًاملسم ،دبای  ماجنا رفن دنچ هلیسوب هطوبرم
 و  نادنمراک  مامت یهاگ یتح ای يرایسب هک هاگشزومآ ای ناگرا کی يرادا ردص قیرط
 ياضعا لاح نیع رد و دریگ  ماجنا ،تسا هدرک جیسب راک نیا رد تکرش يارب ار نایوجشناد
 دنویپ لصا زا و دننک ییامنهار حیحص روط هب ار راک نیا رتالاب یتالکشت  هبعش يربهر
 هچخیرات یسرب هفیظو دیدرت و کش نودب تقو نآ ،دنیامن هدافتسا زین  اههدوت  اب  يربهر
  . تفرگ دهاوخ ماجنا یشخب تیاضر وحن هب اهرداک
 نامز کیرد .دشاب  هتشاد دوجو يزکرم هفیظو دنچ لاح نیع رد دناوتیمن لحم کی رد  -8
 لیمکت موس و مود هجرد فئاظو اب هک دراد  دوجو  يزکرم  هفیظو  کی  طقف  نیعم
 ،دوخ لحم هزرابم عضو و هچخیرات هب  هجوت اب دیاب لحم کی لک لوئسم ور نیا زا .دوشیم
 رتالاب نامزاس زا هک ار يروتسد ره دیابن وا ،دنک میظنت بسانم روط هب ار فلتخم  فیاظو
 کی بیترت نی دب و دراذگ ارجا هلحرمب ،دشاب  هتشاد یصخشم همانرب هک نیا نودب ،دیآیم

 ناگرا کی .ددرگ عاضوا یمظن یب و شاشتغا بجوم و  دنیرف ایب "يزکرم فیاظو" يرس
 ن آ تیروف و یبسن تیمها هجرد هک نیا نودب ار يددعتم فی اظو نامز کی رد دیابن رتالاب
 ناگرا هب ،تسا يزکرم اهنآ زا کی مادک دنک نییعت  هک نیا  نودب ای و دنک صخشم ار
 یمظن یب راچد دوخ راک بیترت رد رتنییاپ ناگرا تروص نیا ریغ رد هچ ،دنک لوحم رت نییاپ
 زا یعون نیا .دمآ دهاوخن تسد هب مه بولطم هجیتن ناس نیدب و دوشیم یمگردرس و
 عضو هب هجوت اب نینچ مهو لحم ره دوجوم عضو و یخیرات طیارش قبط هک تسا يربهر
 نییعت یتسرد هب ار فلتخم فیاظو يارجا بیترت و يزکرم هفیظو هرود ره يارب ،یمومع
 هب یطیارش ره تحت دناوتب ات دروآرد لمع هلحرم هب هناریگیپ ار هذختم میمصت سپس و دنک
 دیاب هک تسا يربهر هویش هب طوبرم ياهلئسم زین نیا .دبای تسد هدش ینیب شیپ جیاتن
 یفاک تقد نآ لحرد ،صاخ اب ماع دنویپ و اههدوت اب يربهر دنویپ لصا ندرب راکب ماگنه



     .ددرگ لوذبم
 هک تسا دیما ،تسین ثحب دروم يربهر ياههویش هب طوبرم لیاسم تایئزج اج نیارد  -9
 يورین و دنشیدنایب تایئزج هب ًاصخش رکذلاقوف لوصا ساسا رب فلتخم ياهلحم رد اقفر
 جایتحا اهتسینومک يارب ،دوشیم رتتخس هک هزادنا ره هزرابم .دشخب لماکت ار دوخ قالخ
 کیدزن دنویپ نینچ مه و مدرم عیسو ياههدوت ياهتساوخ اب يربهر رما نتخیمآرد هب
 و ینهذ يربهر ياههویش لماک وحم يارب صخشم ياهدومنهر اب یناگمه ياهتوعد
 هب هاکتا اب هراومه دیاب ام بزح يربهر ياقفر مامت  .دوشیم رتنوزفا زین کیتارکوروب
 هب کیتارکوروب و ینهذ يربهر ياههویش لباقم رد یتسیسکرام و یملع يربهر ياههویش
 و اهتسیویتک ژبوس .دنرادرب نایم را ار يربهر مود هویش یلوا هویش کمک هب و دنزیخاپ
 عنام تخس ،دنمهفیمن ار صاخ اب ماعو اههدوت اب يربهر دنویپ لصا هک اهتارکوروب
 دیاب کیتارکوروب و ینهذ يربهر ياههویش اب هزرابم يارب .دندرگیم یبزح راک تفرشیپ
 .داد هعسوت و طسب قیمع و عیسو روط هب ار یتسیسکرام و یملع يربهر ياههویش
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اهتشاددای
 زا و رتنیئاپ ياهقطنم ای ناتسا یبزح هتیمک زا شاهجرد هک تسا بزح يربهر ناگرا یتیالو یبزح هتیمک -1

مجرتم - .تسا رتالاب یناتسرهش یبزح هتیمک
.»ندرک یکیوشلب هلئسم و ناملآ تسینومک بزح يامنرود هرابرد« :نیلاتسا هب دوش عوجر -2
 هقبط تدحو يارب« ناونع تحت نرتنیمک هرگنک نیمتفه رد فرتمید یکروگ نخس نایاپ هب دوش عوجر -3

.»اهرداک هرابرد« 7 تمسق ،»مسیشاف هیلع رگراک

 زا يرتویپمک شیاریو
گروبماه - يوترپ اضرمالغ


