
  
  

 
 )لماک نتم(مسیشاف یتاقبط تشرس

 
 مورتستیلوپ تیاس

 
 یدیون رودامآ :نادرگرب

 
 

 
 :تسرھف
 
 ؟دوش یم لیدبت مسیشاف ھب یرادھیامرس ھنوگچ و ینامز ھچ .١
 

 دوجوب ھنوگچ توافت نیا ؟دراد دوجو مسیشاف و )نویسازیشاف مسیشاف یریگ لکش هرود نیب یفیک توافت ھچ .٢
 ؟دیآیم
 

 ؟میوش نآ زا عنام میناوتیم ھنوگچ ام و دوش یم قفوم مسیشاف ھنوگچ .٣
 
 
 زا ات ،دنا هدومیپ ار یروصت لباق و نکمم ریسم رھ ،مسیشاف یزاس هروطسا تھج اھنآ ناغلبم و ییاوژروب ناخروم
 ھنیشیپ ،یتاقبط درکیور رھ بیذکت اب اھنآ .دننک زیھرپ ،دزادنیب رطخب ار اھنآ عفانم دناوتب ھک یرادانعم فیرعت
 یاھ یژولوئدیا زیر رصانع ھب ،یخیرات فادھا زا یراددوخ اب اھنآ .دنریگیم هدیدان ار مسیشاف یداصتقا و یعامتجا
 هدیا نیجروخ نیا نورد زا ،دنمانب مسیشاف تیھام دنراد تسود ھک ار یا ھفسلف رھ و ،دننکیم ھعجارم تسیشاف یخیرات
  .دننکیم یروآدرگ ،اھ
 
 ھک ار شدوخ ھنارھام تریصب ھکیسک ،دوشیم هراشا نآ ھب بلغا ھک تسا تسیشاف خیرات سانشراک کی  نیفیزگ رجار
 ،تسنردم یگدنز لاوزبور رصانع فذح یارب یلم )هرابود دلوت ،ای( »لکش رییغت « تھج یشالت اساسا مسیشاف
 ،یگنھرف مسینردم ای ییارگون ریظن  ،دھدیم حرش ارنآ  نیفیرگ ھک ھنوگنامھ ،مسیشاف تفرشیپ .تسا هدرک هزیروئت

 .تسیداصتقا و ،یسایس
 
 ھکیناسک .دنیوگیم ناشدوخ درومرد تسیشاف یاھگولوئدیا ھک دیآیم ییاھچپ چپ لیلحت و ھیزجت زا نیفیرگ جاتنتسا
  .دنشک یم ریوصتب ھنھک یناھج مظن ھیلع ھبلغ لاح رد ھنانامرھق ار یتسیشاف هژورپ
 



 اھنآ .دننکیم هدافتسا نیفیرگ دننامھ ییاھ هوبشزا ،نیاپ .یج یلناتساو وکا وتربُما ،دنلُما سایردنآ دننام یناگدنسیون
 .دننکیم یریگ ھجیتن یمجاھت یظافل و ییابیز ،ناشدوخ هدناوخدوخ تاین زا ار مسیشاف یساسا تشرس
 
 و یناطیش مئالع ،لعشم اب هارمھ زیگنا تقر یاھییامیپھار اب تیاھن رد مسیشاف یسایس تیعقاو ،اھنآ ھمانرب رد
 اھنت ھک تسا هدیسر یسایس ھجیتن ھب یوق یدرم هدارا اب یژولوئدیا نیا .دوشیم صخشم ییارگ یرترب یاھقیوشت
  .تسا دیدج مظن ساساو ھیاپ شنامرآ
 
 ارنآ یلخاد بیکرت ھن و ،أشنم ھن ،دھدیمن ھئارا ار مسیشاف زا یعقاو یتیفیک چیھ انعم رظن زا شھوژپ زا عون نیا

 ناھنپ ار دش مسیشاف دوعص ھب رجنم لوا ھلحرم رد ھک ار یراد ھیامرس عماوج یخیرات ھکل اھنآ ناتساد .دنکیم نشور
 قلعت نآ ھب ناگدنسیون ھک تسا لاربیل تمالس ھعماج اب داضت رد یعونب مسیشاف ھک دننک تباث دنراد دصق اھنآ !دنکیم
 طقف دنسپ هدوت یاھیروتاتکید نیا .تسا یا هدوت یتیاضران و یربخیب نایغط یانعمب  طقف مسیشاف ،اھنآ یارب .دنراد
 .دننک روھظ اددجم دیابن میشاب بقارم »مدرم ام« طقف رگا و ،دنا خیرات رد راوگان فداصت کی
 
 نآ و داد ھئارا امب مسیشاف زا یگرزب یتسیسکرام فیرعت ،لآ هدیا لیلحت و ھیزجت رھ زا تکرح اب فورتیمید یگروئگ
 :زجب تسین یزیچ
 
 ... یلام ھیامرس رصانع نیرتیتسیلایرپما و ،نیرتیتسینیوش ،نیرتیعاجترا زا یتسیرورت ینلع یروتاتکید «
 
 .یلام ھیامرس رب ایراتلورپ نپمول ای یزاوژروب هدرخ تلود ھن و ،هداتسیا تاقبط یالاب ھک تسیتردق ھن مسیشاف
 
 یبالقنا شخب و رگراک ھقبط ھیلع یتسیرورت یوجماقتنا نامزاس کی مسیشاف .تسا یلام ھیامرس تردق دوخ مسیشاف
 ترفن ھک ،تسنآ لکش نیرت ھنایشحو رد بصعتم یتسرپنطو ،یجراخ تسایس رد مسیشاف .تسا یرکفنشور و یناقھد
  .» دنکیم کیرحت رگید للم ھیلع ار یناویح
 
 اب یراد ھیامرس روشکرھ رد شیارگ نیا .تسنآ یتسیلایرپما ھلحرم رد یراد ھیامرس تباث تاشیارگ ھمھ جوا مسیشاف
 .تسا هدرک دشر مسیشاف یوسب اھراب ،نآ یاھنارحب قیمعت
 

 
 
 ؟دوشیم لیدبت مسیشاف ھب یرادھیامرس ھنوگچ و ینامز ھچ .١
 

 یخیرات ھعسوت اب یسایس رظن زا و دش صخشم دازآ رازاب تباقر اب یداصتقا رظن زا یراد ھیامرس نارود یریگلکش
 کرتشم عفانم ،دنمتورث ناکلام نوگانوگ یاھهورگ نیب کیتارکمد هزرابم قیرط زا .دیدرگ فیصوت مسیراتناملراپ
 کرتشم یتاقبط تیعقوم زا ھک ،تاقفاوت کرتشم تاکن نیا .دش لیدبت سیدقت نوناق ھب ھجیتنرد و تشگ ادیوھ اھنآ
 ماجنا ھب ار کرتشم یتلود تسایس کی و دنیآ مھدرگ ات دزاسیم رداق ار اھنآ و ،دنکیم روھظ متس تحت تاقبط زارفرب
 مارآ یاھ ھناخ رد ،اھنآ ناگدنیامن و نادحتم ،مکاح ناراد ھیامرس زا کرتشم یا ھتیمک ھلیسوب نیناوق نیا .دنناسرب
  .میراذگیم مارتحا اھنآ ھب زورما ام ھک دنا هدش عضو یسارکمد
 



 .دوشیم نایامن کیتارکمد یداینب لوصا نیا یجیردت لاوز رد یتسیشاف جوا ھطقن ھب یراد ھیامرس راذگ
 
 :دوشیم صخشم ریز دراوم اب ،یراد ھیامرس ھلحرم نیرخآ ،مسیلایرپما
 

 ،یراصحنا یلام یاھهورگ یاھتسد رد ھیامرس زکرمت )١
 

 ،دازآ رازاب رد تباقر فذح )٢
 

 .یراد ھیامرس یاھروشک نیب اھداضت طرفم دیدشت )٣
 
 
 ھلحرم نیرخآ مسیلایرپما ارچ ھک دننکیم راکشآ ،دنتسھ لومشناھج و زیمآتموصخ ینامزلارخآ روطب ھک ،اھیگژیو نیا

   .تسیراد ھیامرس
 
 یاھنامزاس رگید و یناملراپ یاھداھن شقن .دنکیم روھظ یسایس و یمومع یگدنز ندش هزیشاف ھک تسا ھلحرم نیا رد
 یاھ ھمانرب .تسا لآ هدیا ھتشذگ ھب تبسن یلاخوت یاھ عاجرا زین بازحا یماسا یتح .دبای یم شھاک یسارکمد هدنیامن
 لحنم یگنھرف ھنیمز رد اھنآ تافالتخا .دنرگیدکی هدننک سکعنم لمع رد نویسزوپا رھاظ ھب یسایس یابقر حالطصاب
 ییارجا هدرتسگ تردق تھج یھیجوت تاراشتنا ھب و هدش هداس ینوتراک یتروصب یسایس یمسر یاھثحب .دوشیم
 .دوش غالبا قفوم یتلود ھب یناوخارف اب اراکشآ دناوتیم یتح اھتسیشاف طسوت تردق فرصت .دبای یم شھاک
 یراصحنا زکارم نیرتگرزب اب و ،دسریم ییارجا یاھهاگتسد دوخ ھب امیقتسم یگدنیامن یاھنامزاس یاھدرکلمع
 .دننکیم هرادا ار یمومع تسایس ھک دنتسھ اھتردق نیا .دوشیم ماغدا ھیامرس
 
 رتشیب تردق نیا .تسا هدشرامثتسا تاقبط رتشیب بوکرس تھج هدش ادھا ھقباس یب یاھتصرف یتلود هاگتسد ،نیاربانب
 نینچ ھکینامز ،یداصتقا یاھنارحب لوط رد اصوصخ ،دھدیم ھئارا یرتھب تمدخ تاراصحنا نیرتگرزب عفانم ھب
 و )گرزب یاھتکرش(یتاروپروک راصحنا نیب نشور یدام عناوم .تسزاین دروم یزیچرھ زارتشیب یسایس مھم مادقا
 ھکلب ،یتراظن و هدننک میظنت ،یداصتقا فیاظو اھنت ھن تاراصحنا دوخ ھکنیا یارب ،دننکیم ندش وحم ھب عورش تلود
 یللملا نیب یابقر نیب اھداضت دیدشت ھبرجنم رتشیب دوس بسک ھب یگتسبلد .دننکیم ھتکید زین ار یجراخ تسایس
  .دوشیم
 

 ھعسوت ،یتعنص یلام روما رد یتارپروک و یتلود راصحنا شرتسگ و یگدنیامن یاھتردق فیعضت و راھم رب هوالع
 و ایراتلورپ کانرطخ یاھ یتیاضران و نایب بوکرس تھج .دوشیم صخشم بوکرس یاھداھن تردق تیوقت اب مسیشاف

 عمج مھدرگ هدش یماظن سیلپ زا ولمم یمتسیس ،دنا هدش تراغ دودحمان گرزب یاھ سنزیب طسوت ھک یزاوژروب هدرخ
 .دنا هدش
 
 
 تاساسحا کیرحت تھج ،دنتسھ ناشدوخ یگدنز طیارش زا نارگراک یاھیتیاضران فذح لابندب ھک ییاوژروب یاھورین
 زا ھک ،یداژن تدحو دننام ،تسا یعقاو کرتشم فدھ کی زا یگتخاس یدیلقت نیا .دننکیم راک »یلم عفانم« کرتشم
 ،ودرھ عفنب ،ھنادنمزوریپ یاھگنج ھک دراد تقیقح نیا .دنک لصو نادنمتورث ھب ار ارقف ات دنکیم دیلقت یعامتجا دنویپ

 زاین رگناشن ،تسایس رد یتسیلانویسان یاھیظافل اما ،دنشاب رباربان تیعقوم رد رگا یتح ،تسا بابرا و راکتمدخ
 .دشابیم کانرطخ تیعقوم رد یسایس تدحو ظفح تھج تاقبط نیب یراکمھ ھب )راد ھیامرس(
 
 رما نیا .تسا یمومع یگدنز و داصتقا ندرک هزیراتیلیم ،یعامتجا ماجسنا تھج مسیشاف هژورپ یتایح رصانع زا یکی
 ای یداژن یاھورگ ھیلع ،روشک نورد رد نامزمھ بلغا اھگنج نیا .دریگیم ماجنا گنج یارب یگدامآ تھج رھاظ رد
 یاھگنج اب ار شتالکشم ھمھ ،گرم فُرُش رد یراد ھیامرس کی .دنریذپیم تروص نآ نودب و ،نیعم یسایس
 .دنکیم لح ھنادنمزوریپ
 
 میژر رھ رد اتیھام لیامت نیا ھعسوت .تسیراصحنا یراد ھیامرس ھعماج یناھج لیامت نویسازیشاف ،نیاربانب
 میناوتیم ،مینک یسررب ناھج رد ام ھک ار یروشکرھ .دوشیم رادیدپ یصوصخ تیکلام رب ینبم یتسیلایرپما
 .مینیبب نآ ھعسوت فلتخم لحارم رد ار نویسازیشاف
 



 ،دوشیم امرفمکح ریگارف مسیراتیلیم ،دھدیم تسد زا ار دوخ تیمکاح ییآراک یسارکمد یگدنیامن ھکییاج رھ رد
 تیوقت سیلپ تردق رد ییارگھبناجکی ،نافلاخم بوکرس تھج و ،دراد دوجو رگراک تیعمج زا یا هدنیارف رامثتسا
 ھیامرس یداصتقا طباور نآ أشنم ھک تسا یدام طیارش یعامتجا یھدنامزاس رد ینیع ھسورپ اھنیا ھمھ و .دوشیم
 .تسا یراد

 
 

 
 
 

 ؟دراد دوجو مسیشاف و )نویسازیشاف (مسیشاف یریگ لکش هرود نیب یفیک توافت ھچ .٢
 ؟دیآیم دوجوب ھنوگچ توافت نیا
 
 ھک دتسھ ییاھروشک اھنیا .تسا یساسا ناھج یتسیلایرپما یراد ھیامرس ریجنز ھقلح نیرت فیعض یارب مسیشاف
 نیا زیمآ تنوشخ یسایس لوحت نودب .دنکیم دیدھت ار یراد ھیامرس تردق یاھ ھیاپ هدشرامثتسا تاقبط نویسزوپا
 .دش دنھاوخن یسایس یگدنز ھمھ بوکنم ھب رداق تاراصحنا ،تیعضو
 
  ؟تسیچ تیعضو نیا قیقد یاھیگژیو 
 
 دنوشیم نیزگیاج یگدنز طیارش نآ اب اھنآ .دوشیم یشالتم یتنس یعامتجا طباور ،یراد ھیامرس گرزب یتخبهایس رد
 راک و بسک ھقبط زا یدایز دادعت .دروآ یم ناغمرا ھب )اھتاروپروک ( گرزب یاھتکرش یارب ار دوس نیرتشیب ھک
 یعامتجا یاھ یتیاضران .دنا هدش ریقف الماک نارگراک و ،تسا دیدش رامثتسا ،دنا هدش دوبان یلکروطب کچوک )سنزیب(
 .ددرگیم زاربا تنوشخ و ضارتعا یمومع تلاحب عیسو سایقم رد
 
 یروتاتکید نایرع لاکشا ھب زیت یراذگ ،دنک ظفح ار رامثتسا رادیاپ لدُم دشابن رداق یراصحنا ھیامرس ھکیماگنھ
 یبالقنا تیعضو ھب یضارتعا یاھشبنج غولب ھب یخساپ یروتاتکید نیا ندش رادیدپ .دتفا یم قافتا - مسیشاف  – ھیامرس
 .دربیم شیپ ھب ار لصف و لح تھج مسیراتناملراپ یاھ ییاناوت زا رتارف ار یا هدوت یاھ ھتساوخ ھک ،تسا کیسالک
 .اتدوک – تسدوجوم یسایس ھلئسم نیا تھج لح هار کی طقف
 
 .تسینومک بزح – میدرگب یبالقنا تیعضو ینھذ لماع لابند ھب دیاب ام اجنیا رد
 
 مسینومک هداز مسیشاف ھکنیاو ،دوشیم رارکت ءاحنا زا یوحنب ھک ،دنکیم ثحب ھیرظن نیا هرابرد ،ھلتون تسنرا ،خروم
 لاحرد یتسینومک شبنج کی یاھتیلاعف ھب تسا یلمعلا سکع مسیشاف ھک دنکیم اعدا بیرفماوع یروئت نیا .تسا
 .دریگب تردق تسناوتیمن یتسیشاف تردق ،مسینومک حبش نودب ھکنیا و ،تفرشیپ
 
 یروآمھدرگ تھج ھک تسیزیچ اھنت فیثک نویبالقنا رادشیر یاھ ھفایق ھک مینک لوبق دیاب ام ،اھنآ تیاور ھب ھجوت اب
 .تسا مزال مسیشاف نینھآ ریشمش تشپ رد اھتاروپروک ناریدم و کلام هدرخ یدام و قوذ یب و گنھرف یب دارفا
 
 تسینومک بزح فرط زا دیدھت نیا اما ،تسا یبالقنا دیدھت زا یراد ھیامرس تاجن تھج ھلیسو نیرخآ مسیشاف ،عقاورد
 .تسا یتاقبط یاھداضت هدشن نامرد دشر و یتعنص یژولونکت تفرشیپ زا یشان ھکلب ،تسین دایز یلیخ
 



 یاھورین یدوبان قرط زا( اھنآ تقوم ھیفصت نیا و ،دنکیم فیعض ار یراد ھیامرس ھعماج تابث اساسا اھتفرشیپ نیا
 .تسا مسیشاف فدھ ھک )دشابیم یشروش تاقبط نتخاس عیطم و تورث دلوم
 

 لیدبت اھزیچ ینونک تیعضو یارب یدوجو یدیدھت ھب ،تردقب دوعص و رگراک ھقبط عفانم فیصوت اب ،تسینومک بزح
 ار بالقنا ھب یبالقنا تیعضو لیدبت هوقلاب یورین ھک(یتسینومک یاھنامزاس ،تسیشاف زیمآ تنوشخ ھطلُس یط .دوشیم
 .دنوشیم قرغ عاجترا جوم دوعص اب ھک دنتسھ یفادھا نیلوا )دنراد
 
 روز اب ھک دننکیم دیدھت و ،دننکیم باصتعا عاجترا ھیلع ،دننکیم یربھر ار ایراتلورپ ،یتسینومک بازحا ھکییاجرھ
 رد هاگآ یراتلورپ ھبرض ریز رد و ،دروخیم تسکش مسیشاف ھک تساجنآ طقف ،دننک نوگنرس ار یراد ھیامرس طباور
 .دوشیم یشالتم مسیلایسوس یوسب یورشیپ
 

 
 
 و دندش دحتم کیوشلب تسینومک بزح لوح ناقھد و رگراک ھقبط ھکییاج ،داتفا قافتا ھیسور یروھمج رد تیعضو نیا
 .دندومن یثنخ ،دھد تاجن ار ھیسور یراد ھیامرس دناوتب ھک یدادبتسا یرارقرب تھج ار یزاوژروب یاھششوک
 
 و ،کور الود لنلک »سیراپ یوسب یورشیپ« حالطصاب ،١٩٣۴ لاس رد ،ھسنارف تسینومک بزح ،تروصنیمھ ھب
 ار کیتارکمد تلود و دز مھرب یتسیشافدض تارھاظت زا یمیظع ھعومجم اب ار ،ویف ود سکورک یتسیشاف یاھنویژل
 ار یناملراپریسم یناسآ ھب کور ال ود ،نیا زا سپ .دنزب یتامادقا ھب تسد نیعجترم ندرک قرفتم تھج ات دومن راداو
 و رلتیھ تیعقوم دننام یتیعقوم تھج ،لبق زا اما ،داد لیکشت ار )فا سا یپ(ھسنارف تسیلایسوس بزح و دومن یط
  .دوب هدش هدامآ ینیلوسوم
  
 تسینومک بزح و ،تسا هدشن یھدنامزاس و تسا مُگردرس یبالقنا شورخ و شوج رطاخب رگراک ھقبط ھکییاجرھ رد
 رد ،دیامن یربھر تردق بسک تھج ار اھنآ و دروآ مھدرگ ار نارگراک ھک تسین رداق )دوخ بولطم طیارش مغریلع(
 .دوشیم لئان طرشودیق نودب یزوریپ کی ھب مسیشاف اجنآ
 

*** 
 

 ؟میوش نآ زا عنام میناوتیم ھنوگچ ام و دوش یم قفوم مسیشاف ھنوگچ .٣
 

 ھیامرس بازحا زا یسارکمد لایسوس .دنکیم یزاب نویسازیشاف ھسورپ رد ار دوخ شقن اجنیا رد یسارکمد لایسوس
 هدنھدناشن ،دوخ لاکشا زا یرایسب رد راطقمھ یرگراک یاھنامزاس رگید ات ھتفرگ  تسیلایسوس -کیتارکمد یراد
 و ایراتلورپ یگدیشاپمھزا یوسو تمس رد امیقتسم یراد ھیامرس ھعماج رد کیتارکمد لایسوس یاھورین .تسا مسیمرفر
.دننکیم راک نآ یژولوئدیا  
 

 نتخاس نازیوآ اب ،دربیم نیبزا ار یلخاد گنج تشحو دوخ تسیشاف یتاباختنا نایاتمھ اب ھکیلاحرد یسارکمد لایسوس
 یعامتجا مظن ظفح ناھاوخ یسارکمد لایسوس .دنکیم حالس علخ ار نارگراک ،نارگتعنصزیم هزمشوخ یاھ هدنامھت
 ھقبط اھورین نیا .تسیداصتقا هزرابم رب لماک زکرمت و تسینومک ناگدننک جییھت ھیلع هزرابم ،)یزاوژروپ ھطلُس(
 هدامآ نآ یعطق تسکش تھج ار ھنیمز ات دننکیم ھیلخت ارنآ یبالقنا یژرنا و ،هدومن ینثخ کیژولوئدیا رظنزا ار رگراک
.دنزاس  

 
 ھکنیا یاجب .دوشیم طورشم ،یبالقنا ساسح تیعضو زا یتایح ھظحل ھب ندش کیدزن نامز رد تسرد ایراتلورپ
 رداق اھتسیشاف و نیعجترم تالمح ربارب رد و هدش هدرسفا الماک ،دننک هدافتسا ناشدوخ یارب تصرف نیا زا نارگراک
   .دنتسین تمواقم ھب
 
؛تسا ھسورپ نیا دیٔوم خیرات  



 
 هزرابم و دندرک راھم ار ایراتلورپ شبنج راشف ھک ییاھتارکمد لایسوس »ھناتسودحلص« ھنانئاخ یاھتسایس فطل ھب
 ،ناتسھل و ینوتل ،شیرتا ،ایلاتیا ،ناملآ رد ٢٠ نرق یاھتسیشاف ،دنتخادنا هارب نرتنیمک و اھ ھیداحتا ھیلع یا ھنامحریب
 لایسوس بازحا یماظن ھبش یاھنامزاس ھک دندوب ییاھاج ، ناملآ و ناتسھل رد اھ ھنومن نیرتھتسجرب .دندیسر تردقب 
 اھتسینومک ھیلع ،یسارکمد و یدازآ راعش یاول تحت ،)بیترتب ،»یرگراک یاشیلیم« و »نینھآ ھھبج«(تارکمد
 فزوژ یتسیشاف میژر زا تارکمد لایسوس یاھ تناتیلیم ،١٩٢۶ لاس رد ،ناتسھل رد .دندرک یمیقتسم تالمح
.دندرک ینابیتشپ یکسدوسلیپ  
 
 هژاو اب ار دنور نیا ،اھتارکمد لایسوس یاھتیقفوم زا دوخ لیلحت و ھیزجت رد ،موس لانویسانرتنا ھک تسین یقافتا

 مسیشاف یبیرفماوع رد »یتسیلایسوس« لوادتم یاھکبس مامت ھک تسین یفداصت مھزاب .درک فیصوت مسیشاف لایسوس
 ھیامرسدض قارطمطُرپ و ،چوپ یاھلدج و »یعامتجا یاھلگنا« تازاجم ،رگراک یارب یلاخوت راعش ھب ھقالع(
.دنا هدش ھتفرگ ماو یسارکمد لایسوس زا یگمھ ،)یراد  
 

 یارب یعامتجا یھاگیاپ ،یتاقبطارف تلود رد یتاقبط تدحو تامھوت اب هدز ینشاچ ،یظافل یابروش کی اب مسیشاف
 رگراک ھقبط رتیعاجترا رصانع و طسوتم یزاوژروب ،یزاوژروب هدرخ ریقف راشقا ھک ،دنکیم داجیا یلم بالقنا
.دریگیمرب رد ار ناناقھد هژیوب ،لاحناشیرپ  
 

 
 
 یزاوژروب ،دنا هداد تسد زا یعامتجا راتخاس طوقس رد لماک روطب ار دوخ ناربھر ھک ھعماج رادبت رصانع نایم زا
 ھبش زا ھکینامز .دننک لمع روتاتکید یارب حلسم رایتسد ناونعب هاوخلد ھب ات دنکیم یھدنامزاس ار ینوگانوگ یاھدناب
 مروتسا ای ،بلطواد )سپروک یارف (یتسینومکدض یماظن ھبش یاھورین ای ،ایلاتیا یاھ )تسیرداوکسا( تسیشاف نایماظن
 ای ھئوگراکین )بالقنادض(یاھارتنک ،ینوتل یاھ یگاژیا ،یدنالنف دیفس یاھدراگ ،یناملآ یماظن ھبش )آ سا(رپورت
 .دننکیم عوجر یساسا زیچ کی ھب اھنآ ھمھ ،مینزب فرح ھیکرت یرتسکاخ یاھگرگ
 
 لقتسم مسا رد ھک ،مظن  ظفح تھج ار اھراک نیرت ھبآمرکون و نیرتفیثک ،ینوناق تیدودحم چیھ نودب اھنامزاس  نیا
 یاھ )روتاتیژآ (رگبوشآ ناونعب ھک اھورین نیا زا .دنھدیم ماجنا یراد ھیامرس محریب میژر تیبثت تھج ،دنتسھ
 اھتارکمد لایسوس ھب ھک ار ینئاخ ناناقھد و نارگراک ،تسرپنھیم ناونعب ات دوشیم ھتساوخ ،دننکیم لمع یزاوژروب

 .دنزاس دوبان ،دنا هدز کمشچ
 
 مظن )سیلپ و شترا(یا ھفرح نایماح یور دناوتیمن رگید مکاح ھقبط ھکیتقو ،یبالقنا یگتفشآ یاھ هرود نیرتداح رد
 ھنماد نیرتعیسو تلود بلطواد حانج یاھتیلاعف ،دنک باسح هدرتسگ نارحب نارود رد و یشاپورف لاحرد یراد ھیامرس
 .دروآ یم تسدب ار دوخ

 

 



 
 
 یتاقبط هزرابم نازورف یاھشتآ رد ات دنوشیم هدناوخارف دوخ راد ھیامرس نابابرا زا یگدنیامن ھب اھشوپ ھمکچ
 ھلیسوب دیاب و ،دنتسین مزال شابوا و لزارا نیا ،تعرس ھب نآ رد ھک دراد دوجو یا ھطقن ،لاحنیا اب .دننک ییامیپھار
 .دنوش هدروآرد دایقنا ھب یتسیشاف ھیامرس عفانم فالتئا یاھورین
 
 یا هوقلاب تشرس یراد ھیامرس هدننک تیبثت یژولوئدیا اب ھک ،یتسیشاف شبنج زا یزاوژروب هدرخ نویطارفا یزاسکاپ
 نیا اھاج زا یرایسب رد .دوشیم هدید ناھج یاج ھمھ رد ابیرقت ھک تسا مسیشاف یاھتفرشیپ زا رگید یکی ،دنراد
 سا(مار تسنرا یناملآ یزاسکاپ طسوت مان نیمھ ھب ھک یا ھسورپ ،ھلمجزا ،دبای یم ھعسوت یا هدوت مادعا ھب یزاسکاپ
 تسیشاف میژر ھلیسوب ناتسراجم ناکیپ بیلص بزح ھجنکش هژیوب و ،نینچمھ .دوشیم ھتخانش دنلب یاھ ھنشد بش ؛)آ
 بوکرس نامزمھ ،رازالاس طسوت لاغترپ تسیلاکیدنس -یلم شبنج تسکش ،)یناتسراجم یھاشداپ رادمتسایس(یتروھ
 لیاوا رد تسکش نامز ات یناتسھل یطارفا تسار یاھنامزاس رگید و گرزب ناتسھل پمک یکسدوسلیپ تلود ھلیسوب
 یاھگرگ بوکرس و١٩٣٧ لاس رد ساگراو میژر ھلیسوب لیزرب )یتسیلارگتنا( ھچراپکی مادقا فذح ،١٩٣٠ ھھد
 ... و ،١٩٨٠-٨١ یاھلاس رد ناروا نانک یاتدوک  طسوت یرتسکاخ
 
 یدازآ و یردپ نیمزرس ییایلیش نامزاس .دنزیم  یرتمیالم ھبرض دوخ رسوخ نادنزرف ھب یزاوژروب ،رگید یاھاج رد
 رد وتراھوس یاتدوک ھلیسوب تروصنیمھب یزنودنا »ییوجشناد مادقا ھیداحتا« ،دش لحنم روزب ١٩٧٣ یاتدوک زا سپ

 .دش لحنم ١٩۶۶ لاس
 
 یارب مزال تابث ھب دنتسناوتن یناسآ ھب اھراد ھیامرس ،٢٠ نرق رخاوا رد نیتال یاکیرمآ دننام ،رگید یاھاج رد و
 ھیلع هریخذ یورین کی ناونعب بلطواد تسیشاف یاھهورگ عون ھمھ ،طیارش نیا رد .دننک ادیپ یسرتسد دوخ یاھمیژر
 .دنا هدرک مادقا دیدش یبالقنا دیدھت

 
 
 یاھھخسن رد الومعم ،مسیشاف ناکرا ،یمجاھت یبلط ھعسوت .تسیتسیشاف مادقا زا صخشم  یگژیو نیرخآ مسیراتیلیم
 .دوشیم هدیچیپ یخیرات تلادع یارب ھناتسرپنھیم قشع و نیئاپ ھجرد یغیلبت
 
 ینالوط یارب دوخ لاوز لاح رد یراد ھیامرس ھک اریز ،تسا قداص اعقاو ،»تسا گنج مسیشاف« یمیدق نابز مخز
 ،یبایمک  عارتخا اب .دزاس مھارف ار اھنآ دیلوت هویش و اھالاک هدمع یدوبان زجب یرگید رازبا دناوتیمن دوخ رمع ندرک
 لبقزا ھک ار یناھج رازاب یدوبان میسقت  قیرط زا ار اھالاک تمیق لماک ددجم یبایزرا ییاوژروب زکرمتم یاھورین
 .دنھدیم ماجنا هدش کیکفت
 
 .دوشیم یمومع یگدنز رد یا ھفرح حلسم یاھورین شقن تیوقت ھب رجنم یعامتجا مسیراتیلیم تیوقت ھک درادن یبجعت

 لباقتم خساپ یمومع تبقارم نیا ھب ،تسا هدش بیکرت مکاح ھقبط اب یداصتقا رظنزا ھک دوخ یربھر اب ،شترا دوخ
 تھج ار یسایس ناربھر تسین رداق یزاوژروب ھکییاج ،یراد ھیامرس »ھعسوت لاحرد« یاھروشک رد ،هوالعب .دھدیم
 ،قیرطنیا زا و – دریگیم هدھعب ار مظن ظفح تیلوئسم ھک تسا یماظن یھدنامرف نیا ،دنک حرطم یراد ھیامرس تاجن
 .دنکیم یمسر ار تسیشاف یروتاتکید امیقتسم
 
 :تسا ناوارف نآ یاھ ھنومن
 



 نویلیمکی ھک(وتراھوس لارنژ ییایزنودنا دناب ،ھیکرت شترا رمتسم یاھاتدوک اھ ھھد ،نانوی ناگنھرس یاتدوک
 و ماندب ھشونیپ ،١٩۶٠-١٩٨٠ یاھلاس یط یویلوب یاھلارنژ زا یلسن ،)دندرک ماعلتق ١٩۶۶ لاس رد ار تسینومک
 .هریغ و هریغ و هریغ ،٧٠ و ۶٠ یاھ ھھد رد ایسآ یقرش بونج یاتنوخ ،نیتال یاکیرمآ رساترس رد یو دننامھ
  
 لانویسان .دندوب نآ یعقاو لکش فیصوت اب مسیشاف مسجت اعقاو ،تیلم ای و مان زا غراف اھشبنج و اھمیژر نیا ھمھ
 یاھنایرج ھلمج زا اچودوک و ،اوتودنھ ،مسیفلس ،مسیراجم ،کیتارکمد مسیرازس ،مسیدراگ ،مسیژنالاف ،مسیلایسوس
 نیا ،دنراد دوجو  اعقاو ھک یگنھرف ای یلم موسر زیامت ماد مغریلع .دنتسھ مسیشاف تفرشیپ ددعتم کیژولوئدیا
 ،دنکیم دیدشت ار نارگراک رامثتسا هرابکی ھب .یراد ھیامرس مظن تیبثت :دننکیم یوریپ  ھباشم یفدھزا اھیژولوئدیا
 .مسیشاف تشرس تسنیا .دوشیم هدامآ گنج تھج و ،دنکیم ھفخ ار ایراتلورپ یبالقنا یژرنا
 
 ینوناق میژر یارب یزیوآتسد ناونعب ،یسارکمد یماح ناونعب دوخ غیلبت تھج ،یزاوژروب ھک تسا هدومن تباث خیرات
 ،میتخادرپ نادب الاب رد ھک یکسدولیپ یاقآ نامھ .دنکیم هدافتسا یتسیشافدض راک روتسد زا یتح ،دوخ یتسیرورت

 –درک رارقرب  یناتسھل مسیشاف زاغآ زا یروھمج و یسارکمد زا عافد مالعا اب ناتسھل رد ار دوخ یتسیشاف تموکح
 تردق اب هزرابم ھناھب ھب ھکییاج ،تفای ھعسوت ینوتسا رد یھباشم تیعضو .دیمان یماظن یسارکمد ار دوخ تموکح
 سیسأت )Päts(تآاپ یروتاتکید ،١٩٣۴ لاس رد )یتسینومکدض شبنج کی -سپاو شبنج(»vaps -سپاو« شیازفا ھبور
 .دش
 
 .تسا ھتفھن یسایس و یعامتجا تشرس نیمھ ،تسیشافدض دوخ یتح و ،یردپ نیمزرس ،اوقت باقن تشپ
 
 و تسا ھناوید رادربهالک دارفا زا یخرب هدارا ھن مسیشاف .بیرغ و بیجع هدیدپ کی ھن و تسا ھفاضا یزیچ ھن  مسیشاف
 نیا .تسا یراد ھیامرس لاوز نارود رد ھعسوت لاحرد یاھداضت ھعسوت یقطنم لوصحم مسیشاف .خیرات زا یفداصت ھن
 لایما ھمھ ندرک  هدروآرب  تھج و دنکیم ءاشفا ار یراد ھیامرس یناھنپ لامعا نیرت یعاجترا ،یکیتکلاید ھعسوت

 .دنکیم شالت مکاح ناراد ھیامرس
 
 تسد اب ھکیلاحرد ،دوشیم مومغم مسیشاف تایانج زا و ،دنکیم کاپ ار دوخ حاسمت کشا تسد کی اب مکاح ھقبط نیا
 - یبھذم یشیدنا کیرات و عاجترا تسایس نیرت ھناملاظ و دربیم دوس یشک لسن زیگنا ترفن یاھگنج زا رگید
 روزب ار اھنآ زا نکمم دوس نیرتشیب ،ناشکتمحز ندرگ ھفخ اب اھنآ .دنکیم لیمحت هدزتشحو مدرم رب ار کیزیفاتم
 ھکیت ھکیت ،دھد هزاجا اھنآ تالیکشت ھب دناوتب و دشاب یگدنیامن یسارکمد زا ھک هدنامیقاب سابل رھ و دنروآیم تسدب
 و یعامتجا هزوح رد لاعف یاھشبنج اھ ھھد  لوصحم ھک ار ییاھدروآتسد جیردتب ،صیرح ھقبط نیا .دننکیم
 هدرتسگ  هاگتسد ھب و دننکیم هدنز ناما یب ار ھنارگبوکرس نیناوق ،اھورین نیا .دنادرگیمرب بقعھب ار تسیداصتقا
 اھر نارود نیرتکانسرت رد دنک رواب تسنکمم درف  ھکیروطب دنکیم ءادھا اھنآ یارجا تھج ھیوریب تارایتخا سیلپ

 .تسا هدش
 
 یدیما چیھ ،دوشِیم یشان یراد ھیامرس دیلوت هویش زا اقیقد ،دوشیم مسیشاف روھظ ھب رجنم ھک ییاھداضت ھکییاجنآ زا
  .داد ھلصیف زیمآ تملاسم روطب تیعضو نیا ھب  ھک تسین
 

 هاگآ مدرم )ھمھزارتمھم( ھلمجزا ،تسا نادنمتورث یھافر تاناکمازا رتارف تعرسب یعامتجا دعاوق ھکیلاحرد یتح
 .تسیعامتجا تفرشیپ زا عنام ھک ھتشگ لیدبت یھاگهرگ ھب یلعف یداصتقا متسیس اما ،دنراد ار دوخ ھقبط شکتمحز
 
 ھب شیارگ و ،یرگنشور اب تفلاخم ،سیلپ شرتسگ ،مسیراتیلیم ؛شا هدنھد لیکشت یازجا ھمھ اب ،نویسازیشاف طقف
 هدیدپ نیا .دھد تاجن لماک طوقس زا ار یزورما متسیس دناوتیم شیدنا کیرات یزاوژروب زا یلیلق هدع یروتاتکید
 هدیچیپ یامیس ات دوشیم ھیزجت دوخ یاھ ھقلح نیرتکیراب رد ھعماج  .دنکیم دیدشت ار قیمع نارحب طقف یعاجترا
 .دھد لکش ار نایرع مسیشاف
 
 یاسآ لیس یورشیپ زا عنام دناوتیم یلکشرھ رد هزرابم یارب هدامآ و دوخ عفانم زا هاگآ ،لکشتم یایراتلورپ کی طقف
 تینونصم اب لبق اھتدم ھک ار یزاوژروب یرشبدض یاھتشا دنناوتیم نارگراک نیا ،تدم هاتوکرد .ددرگ نویسازیشاف
 ،ھتخاس ارنآ ھک یمتسیس و مسیشاف رب ھک دنتسھ نارگراک نیا ،تدمزارد رد .دننک راھم ار هدش ھناوید دوخ تازاجم زا
 .دش دنھاوخ زوریپ
 



 جاع یاھخاک دناوتیم اھنآ تردق طقف ،دنکیم ظفح ار یراد ھیامرس دساف ترامع ایراتلورپ تمحز ھک ییاجنآزا
 تیرفع ھب و دنروایب ناغمرا ھب ار یبایماک و هافر دوخ یارب دنناوتیم نارگراک طقف .دزاس دوبان ار یراد ھیامرس
 .دنراذگب نایاپ ھطقن رامثتسا و گنج یتسیشاف
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