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تساکولوه هدرپ  سپ 

باتک تاصخشم 

1339 یقتدمحم - ، روپ ، یقت  هسانشرس : 

روپ یقت  یقتدمحم  تساکولوه / هدرپ  سپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 یسایس ،  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

ص 176 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر  712000-69-5645-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

1939 م 1945 -  نایدوهی ، ماع  لتق  عوضوم : 

1939 م 1945 -  مود ، یناهج  گنج  عوضوم : 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

D804/3/ت 7پ 5 هرگنک :  يدنب  هدر 

940/5318 ییوید :  يدنب  هدر 

م 2775-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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رشان نخس 
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رشان نخس 

یم يرایسب  بلاطم  نآ ، یخیرات  لعج  هناسفا و  نیا  هرابرد ي  تسا . هتفرگ  مان  تساکولوه » هدرپ  ِسَپ  تسامـش « ، يور  شیپ  هک  یباتک 
. دنا هتشون  يرایسب  تالاقم  اه و  باتک  دوخ  نیغورد  ياعدا  دییأت  رد  زین  اه  تسینویهص  یتاغیلبت  هاگتسد  هک  روط  نامه  تشون . ناوت 

لـصا رد  دـیدرت  لاؤس و  هنوگره  برغ ، يرادا  یـسایس و  ياه  ماظن  رب  طلـسم  یتسینویهـص  لفاحم  هدـمآ ، باتک  نیا  رد  هک  هنوگناـمه 
، شیدنادازآ نادنمشناد  نارگشهوژپ و  رگید  هزورما  دنام . دهاوخن  هدنامن و  ناهنپ  هشیمه  يارب  تیعقاو  اما  دنبات ، یمنرب  ار  دوخ  ییاعدا 
؛ دـنا هداد  رـس  اعدا  نیا  در  رد  ییاـه  همزمز  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  مارآ  مارآ  هدـیناهر و  اـه  تسینویهـص  یتاـغیلبت  هرطیـس  زا  ار  دوخ 

. دش دهاوخ  افوکش  هدنیآ  رد  تسا و  هار  يادتبا  رد  زونه  اه  شالت  نیا  دنچره 

یسررب اب  یتسینویهص و  لفاحم  ياه  باتک  زا  هدافتسا  اب  هژیو  هب  دنتـسم ، یملع و  قیقد ، اما  یلک ، هاگن  کی  رد  ات  تسا  نآرب  باتک  نیا 
. دزاس مولعم  ناگدنناوخ  رب  شیپ  زا  شیب  ار  اعدا  نیا  ندوب  غورد  اهنآ ، ینورد  تاضقانت  جارختسا  راثآ و  نیا 
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رمث هب  ناشیا  نقتم  رایـسب و  تاقیقحت  یپ  رد  هصرع و  نیا  ناگدنـسیون  زا  روپ  یقت  یقتدمحم  ياقآ  تمه  هب  هک  باتک  نیا  تسا ، دـیما 
. دریگ رارق  نف  لها  هقادم  دروم  هتسشن ،

دندرک يراـکمه  اـم  اـب  رثا  نیا  راـشتنا  پاـچ و  رد  هک  ینازیزع  ریاـس  رثا و  نـیا  هدنـسیون  زا  یـسایس ، ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  هسـسؤم 
. تسا رازگساپس 

یسایس ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 

نخس زاغآ 
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نخس زاغآ 

زورما جیار  يربع  نابز  رد   (2)« آوش  » نآ لداعم  یـسراف و  تایبدا  رد  يزوس » همه   » يانعم هب  یناـنوی ، بکرم  هژاو ي   (1)« تساکولوه »
. تسا

ياعدا دش . ناهج  یخیرات  یسایس و  گنهرف  دراو  يدوهی  ياه  نوناک  صاخـشا و  یـضعب  يوس  زا  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  هژاو  نیا 
هفخ زاگ » ياه  قاتا   » هلیسو هب  يزان  ناملآ  رد  یگنج  ناریسا  ياه  هاگودرا  رد  يدوهی  نویلیم  شش  هک  دوب  راوتسا  هیـضرف  نیا  رب  اه  نآ 

. دنا هدش  لیدبت  رتسکاخ  هب  هدنازوس و  يزوس » مدآ  ياه  هروک   » رد سپس  هدش و 

ياـه لایرـس  اـه ، هماـن  شیاـمن  اـه ، ملیف  رد  يدوهی  ياـه  ناـمزاسو  اـه  هورگ  يوس  زا  عوـضوم  نیا  هتـسویپ ي  رارکت  هدرتـسگ و  غـیلبت 
نامزاس دیکأت  هب  انب  زورما  هک  يروط  هب  دـبای ؛ يراصحنا  دربراک  ترابع  نیا  ات  دـش  بجوم  گنج ، زا  سپ  ياه  نامر  هوبنا  ینویزیولت و 

10 نینچمه اه  نآ  درادن . يا  هعقاو  چیه  يارب  ار  هژاو  نیا  زا  هدافتسا  قح  یتلم  موق و  چیه  یتسینویهص ، ياه 

Holocaust - 1
Shoah - 2
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ره يدادیور ، چیه  هوالع ، هب  دوش و  هتشون  گرزب  « H  » فورح اب  صاخ ، یماسا  دننامه  نیتال ، نابز  رد  تساکولوه »  » هک دنراد  رارصا 
ماع لتق  زا  يا ، هدنـسیون  ای  خروم  رگا  لاـثم ، يارب  دوش . هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا  نآ ، درکداـی  رد  اـی  ساـیق ، نآ  اـب  دـیابن  گرزب ، دـنچ 

ياهزور رد  اکیرما  یمتا  نارابمب  رثا  رب  هک  یکازاکان »  » و امیـشوریه »  » ینپاژ رهـش  ود  عاـفد  یب  ناـسنا  رازه  اهدـص  روهـشم  هنایـشحو و 
ناونع هب  ناتـسناغفا و ...  قارع ، نیطـسلف ، ینـسوب ، مانتیو ، رد  رگید  هباشم  دراوم  ای  دندش و  لیدبت  رتسکاخ  هب  مود  یناهج  گنج  ینایاپ 

نیا زا  هدافتسا  ءوس  هب  مهتم  دریگ و  یم  رارق  شهوکن  هذخاؤم و  دروم  ینویهـص  ياه  نوناک  يوس  زا  هلـصافالب  دنک ، دای  تساکولوه » »
مود یناهج  گنج  رد  اه  يدوهی  راتـشک  عوضوم  هب  زورما  هک  آوش »  » ای تساـکولوه » . » دوش یم  موق ! کـی  هب  قلعتم  يراـصحنا  هژاو ي 

فلتخم ياه  نابز  هب  باتک  دلج  اهدص  نونکات  هراب  نیا  رد  تسا . ناهج  ریخا  لاس  تصش  هاجنپ  یلاجنج  ثحابم  زا  یکی  هدش ، رصحنم 
رـسارس یمومع  راکفا  دزن  رد  ناهج و  رـصاعم  خیرات  رد  تساکولوه » . » تسا هدش  هیهت  لایرـس  ملیف و  اهدص  ینویلیم ، ناگرامـش  ایند و 

. تسا هدش  لیدبت  رگید  يوس  زا  يزان  ناملآ  تایانج  یلدگنس و  تواسق ، وس و  کی  زا  دوهی  تیمولظم  دامن  هب  ایند ،

راکفا هک  هتفای  نامزاس  نانچ  ریخا ، ههد ي  دنچ  رد  ینویهص ، ياه  نوناکو  يدوهی  ياه  نامزاس  ریذپان  فقوت  ریگارف و  هتسویپ ، تاغیلبت 
تدـش يریگ و  تخـس  رثا  رب  رگید ، يوس  زا  تسا . هتفاین  ار  هلأسم  نیا  مقـس  تحـص و  نازیم  هرابرد ي  هشیدـنا  لـمأت و  لاـجم  یمومع 

هک یـشهوژپ  یملع و  يوگو  تفگ  ثحب و  هنوگره  هک  هدـمآ  دوجو  هب  یتیعـضو  زورما ، ناهج  رد  ینویهـص  عماجم  اه و  نامزاس  لمع 
ای دیدرت  ماهبا ، لاؤس ، داجیا  رب  ینتبم 
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برض و نآ  يازـس  هدوب و  مسینویهـص » یناهج  نامزاس   » زمرق طخ  زا  روبع  هعونمم و  میرح  هب  دورو  هلزنم  هب  دشاب ، تساکولوه »  » راکنا
یتلود یمـسر  لغاشم  زا  ندـش  مورحم  هوالع ي  هب  يدـقن ، نیگنـس  ياه  همیرج  زین  سبح و  همکاـحم ، تشادزاـب ، یکیزیف ، رورت  متش ،
زورید ات  رگا  اهروشک  نیا  رد  تسا . هدـش  لیدـبت  زین  ییاضق  یقوقح و  هدـعاق  کی  هب  ییاـپورا ، ياـهروشک  یـضعب  رد  زورما  هک  تسا 

نآ نوناق ! یمسر  ششوپ  رد  زورما  دندرک ، یم  بوکرس  رورت و  دیدهت ، یمـسر  ریغ  ینلع و  ریغ  روط  هب  ار  نارکنم  نافلاخم و  نادقتنم ،
. دننک یم  ینادنز  همیرج و  همکاحم ، ریگتسد ، ار  اه 

هتفرگ و رارق  تسادـق  زا  يا  هلاه  رد  تساکولوه » ، » برغ ناهج  رد  يدوهی  راشف  ياـه  هورگ  ینویهـص و  ذوفن  يذ  ياـه  نوناـک  رظن  زا 
. تسا هدش  رصاعم  ناهج  یسدق » هلأسم  هناگی  »

ءوـس نوناـق و  زا  یطخت  هلزنم ي  هب  دوـش ، یهتنم  رجنم و  تساـکولوه »  » راـکنا یفن و  کیکـشت ، هب  هک  وـگ  تـفگ و  ثـحب و  هنوـگره 
، یخیرات تیعقاو  کی  ناونع  هب  تساکولوه »  » نتشاد هگن  هدنز  يارب  تسا . هعونمم  میرح  هب  دورو  ملق و  نایب و  يدازآ  نوناق  زا  هدافتسا 
، ییاپورا ییاکیرما و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  ملیف ، باـتک و  دـیلوت  زا  ریغ  هب  تسا . هتفرگ  تروص  يا  هدرتسگ  ناوارف و  ياـه  شـالت 

. تسا هدش  داجیا  سیسأت و  هراب  نیا  رد  دوبدای  ياه  هزوم  اهانب و 

یم یلام  تیامح  تشادگرزب  نیا  زا  اکیرما ، تلایا  هاجنپ  رد  دـیآ . یم  رامـش  هب  یلم  دادـخر  تساکولوه »  » دوبدای ياهزور  اکیرما ، رد 
« تساکولوه  » صوصخم داهن  دصکی  زا  شیب  روشک  نیا  رد  دوش . یم  رازگرب  یتلایا  يراذـگنوناق  ياهداهن  رد  بلغا  نآ  مسارم  دـننک و 

رد يزکرم ، تلود  یتسرپرس  هجدوب و  اب  يزوس  يدوهی  هزوم  کی  دراد . دوجو  گرزب  هزوم ي  تفه  و 
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ياه هرود  نالیـصحتلا  غراف  رثکا  اـکیرما  ياـه  هاگـشناد  ناداتـسا  زا  يرایـسب  فارتعا  هب   (1). دراد دوجو  نتگنـشاو  رد  هرگنک  تراـمع 
قیقد رتشیب و  تاعالطا  هعلاطم و  اکیرما ، یلخاد  گرزب  ياهدادخر  اب  هسیاقم  رد  تساکولوه »  » ماقرا رامآ و  خیرات ، هرابرد  یسانشراک ،

. دنراد يرت 

زین (2) و  اه هاگـشناد  سرد  ياه  سالک  رد  هزورما  يرابجا  یـسرد  داوم  ناونع  هب  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  یخیرات  عجرم  اهنت  عوضوم  نیا 
هژیو ي تاعلاطم  یـسرک  یـصصخت و  ياه  همانرب  اکیرما ، ياه  هاگـشناد  زا  يرامـش  دوش . یم  سیردت  اکیرما  ياه  تلایا  رثکا  سرادم 

. دنراد تساکولوه » »

نیا دهاش  تسا . راکشآ  حضاو و  تیعقاو  کی  اکیرما ، رد  تساکولوه »  » تیزکرم یبرغ ، ياه  هناسر  ناگدنـسیون و  يا  هراپ  حیرـصت  هب 
هب هچ  رگا  هلأـسم  نیا  دوش . یم  بوسحم  اـکیرما  تلم  لبمـس  هک  تسا  نتگنـشاو  رد   (3)« لام  » هقطنم ي رد  نآ  دوبداـی  هزوم ي  هیـضق ،

هـسنارف ای  دـنله  ناتـسهل ، ناملآ ، رد  دراد ، دوجو  نتگنـشاو  رد  هچ  نآ  هباشم  ییانب  ناوت  یمن  نیا ، دوجو  اـب  تسا ، طوبرم  اـپورا  خـیرات 
. تسین هسیاقم  لباق  اـکیرما  رد  تساـکولوه  دوبداـی  هزوم ي  تیعقوم  اـب  سدـقملا  تیب  رد  مشاوداـی »  » دوبداـی ياـنب  یتح  تفرگ ؛ غارس 

تالایا یلم  یخیرات و  ياه  تبـسانم  اهدادـیور و  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  رادروخرب  اـکیرما  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  ناـنچ  زا  تساـکولوه 
یم رازگرب  تساکولوه »  » تشادـگرزب دوبداـی و  مسارم  لاـس  ره  زین  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد   (4). دنتـسین ربارب  نآ  اب  هدحتم 

نیلوا يارب  تسا . يدیدج  ًاتبسن  هدیدپ ي  اپورا  رد  تساکولوه »  » دوبدای زور  دوش .

داـشرا گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  هداز ، میلـس  نسوس  همجرت  يزوس ، يدوهی  تعنـص  نیاتـشلکنیف ، یج  نمرون  - 1
صص 75 76. راهب 1381 ، لوا ، پاچ  یمالسا ،

صص 17 18. نامه ، - 2
Mall - 3

نابآ 1380.  24 ربماون 2001 /   15 هسنارف ،) پاچ   ) نویساربیل - 4

نخس www.Ghaemiyeh.comزاغآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :

، اکیرما هدـحتم  تالایا  زین  اـپورا و  روشک  دودـح 40  ناربـهر  نادرمتلود و  هیوناژ 2000 م . رد 27  نامز ، مه  گـنهامه و  روط  هب  راـب ،
زا یـشخب  ناونع  هب  ار  تساکولوه »  » ات دـندرک  رازگرب  دـئوس  تختیاپ  ملهکتـسا  رد  تساکولوه » یللملا  نیب  عمجم   » ناونع اـب  یـسالجا 

يدوهی و ذوـفن  يذ  ياـه  ناـمزاس  هدـش  يزیر  هماـنرب  یعاـسم  رثا  رب  هک  سنارفنک  نیا  دنـسانشب . تیمـسر  هب  ناـشروشک  یلم » خـیرات  »
تقو ریزو  تسخن  نپسوژ » لنویل   » هلمج زا  ییاپورا ، تاماقم  زا  يرایسب  تکراشم  دئوس و  تقو  ریزو  تسخن  نوسریپ » ناروگ   » ششوک

ییاپورا و ياهروشک  يوس  زا  نایدوهی  هب  تمارغ  تخادرپ  هرابرد ي  دش ، رازگرب  ناملآ  تقو  مظعا  ردـص  ردورـش » دراهرگ   » هسنارف و
زور  » ناونع هب  لاـس  ره   (2) هیوناژ زور 27  نییعت  زین  یـشزومآ و  زکارم  رد  هژیو  هب  اـهروشک ، نآ  رد   (1)« تساکولوه  » غیلبت شزومآ و 

هدـنکارپ و روط  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  دـمآ . لمع  هب  قفاوت  ناهج  کلامم  همه ي  رد  تساـکولوه » یلم 
. دنداد یم  صاصتخا  تساکولوه »  » هب هژیو ، مسارم  يرازگرب  اب  ار  يا  هتفه  ای  زور  ییاپورا  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  گنهامه  ریغ 

زور  » ار لاس  ره  هیوناژ  زور 27  ماجنارس  يدوهی ، ذوفن  يذ  ياه  نوناک  راشف  تحت  زین  دحتم  للم  نامزاس  2005 م . لاس 1384 ش / . رد 
، للم نامزاس  رد  یتسینویهص  میژر  ریفـس   (3)« نمرلیگ ناد  ، » یهورگ ياه  هناسر  شرازگ  قبط  درک . يراذـگ  مان  تساکولوه » دوب  داـی 

باختنا نامزاس  نیا  یمومع  عمجم  تسایر  تنواعم  هب  دادرخ 1384 ش . نئوژ 2005 م /. رد 

. دمآرد نیقفتم  فرصت  هب  ناتسهل  رد  ستیوشآ  هاگودرا  يزور ، نینچ  رد  لاس 1945 م . رد  دوش  یم  هتفگ  - 1
. ادن یملع  یسایس  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  هسسؤم  ، 16/11/1381 هرامش 166 ، شرازگ ، دادیور و  هیرشن  ك : ر . - 2

.Dan Gillerman - 3
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تدعاسم اب  نمرلیگ » . » تفای یم  تسد  تمس  نیا  هب  یتسینویهص  ماقم  کی  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  هتـشذگ ، لاس  دنچ  هاجنپ و  رد  دش .
دوبدای یتامدـقم  حرط  دادرم 1384 ش . تسوگآ 2005م /. رد  ینعی  دـعب ، هام  ود  اکیرما ، رد  یتسینویهـص  لاعف  عماـجم  اـه و  ناـمزاس 

رهم 1384  6 م /.  رد 282005  دوب . هارمه  ایلارتسا  هیـسور و  اداناک ، اکیرما ، تقفاوم  اب  هک  درک  رـشتنم  للم  ناـمزاس  رد  ار  تساـکولوه 
تحت  (1)« لاتنزیو نومیاس  زکرم   » مان هب  یتسینویهـص  نامزاس  کی  رقم  رد  ینارنخـس  اب  دـحتم  للم  نامزاس  لک  ریبد  ناـنع » یفوک  . » ش

رد 26 بیترت  نیا  هب  دش . تساکولوه »  » تشادگرزب یللملا  نیب  زور  داجیا  راتساوخ  یتسینویهص ، يدوهی و  ياه  نوناک  صاخشا و  ریثأت 
نیمتصش رد  یـسررب  يارب   A/60/L.12 هرامـش هب  تساـکولوه »  » دوبداـی هماـنعطق  سیون  شیپ  نتم  نابآ 1384 ش .  4 م /. ربتکا 2005 

ثحب زور  ود  زا  سپ  همانعطق  نیا  نابآ 1384 ش .  10 ربماون 2005 م / . لوا  رد  زین  تیاهن  رد  دیسر . بیوصت  هب  یمومع  عمجم  سالجا 
تبیغ روضح و  مدـع  اب  فلاخم ،) رظن  يریگ و  أر ي  نودـب  همانعطق  بیوصت  « ) Consensus  » عامجا اب  یمومع  عمجم  رد  یـسررب  و 

. دیسر بیوصت  هب  یمالسا ، ياهروشک  زا  يرامش 

. دیسر بیوصت  هب  یمومع  عمجم  يوس  زا  هک  دوب  ریخا  لاس  هاجنپ  یط  یتسینویهص  میژر  يداهنشیپ  همانعطق ي  نیلوا  نیا 

تـسا فظوم  هتـسناد و  دودرم  ار  تساکولوه »  » راکنا یفن و  هنوگره  همانعطق ، نیا  ساسارب  للم ، ناـمزاس  یمومع  عمجم  بیترت ، نیا  هب 
« تساکولوه  » هرابرد یـشزومآ  یملع  زکارم  سرادم و  رد  یـشزومآ  ياه  همانرب  ندناجنگ  هب  ار  وضع  ياهروشک  یناهج ، ناوخارف  یط 

نینچمه دنک . راداو 

Simon Visintal - 1
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هدش و ارجا  تساکولوه » للم و  نامزاس   » ناونع تحت  يریگارف  ياه  همانرب  روبزم ، همانعطق ي  بیوصت  خیرات  زا  سپ  هام  شش  تدم  رد 
(1). ددرگ مالعا  هیارا و  یمومع  عمجم  هب  یشرازگ  یط  هجیتن 

هرطاخ ي نهذ و  رد  هژیو  هب  یمومع ، ناهذا  رد  تساکولوه »  » دای مان و  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  يدوهی  عماجم  اه و  نامزاس  يور ، ره  هب 
نآ دنا . هدرک  زاغآ  برغ  تیزکرم  اب  ناهج ، رـسارس  رد  يا  هبناج  همه  يدج و  هدرتسگ ، ياه  شالت  اپورا ، اکیرما و  ناناوج  ناکدوک و 

یتاغیلبت و مجاهت  دـنبات . یمن  رب  ار  تساکولوه  راکنا  یفن و  رب  ینبم  یعوضوم  ای  نخـس  چـیه  دوخ ، فادـها  اه و  همانرب  ياتـسار  رد  اه 
نادرمتلود تاماقم و  زا  يرامـش  یتح  اه و  تسینویهـص  اب  طبترم  ینویزیولت  ياه  هکبـش  یتاعوبطم و  يربخ ، ياه  هناسر  يرـالاساغوغ 

مأوت لمعلا  سکع  زا  يا  هنومن  اهنت  هراب ، نیا  رد  ناریا ، یمالسا  روهمج  سیئر  داژن  دمحا ي  دومحم  تاراهظا  هیلع  ییاکیرما  ییاپورا و 
ناققحم و ناخروم ، ناگدنسیون ، لباقم ، هطقن ي  رد  تسا . يدوهی  ياه  نامزاس  یتسینویهص و  ياه  نوناک  یگمیسارس  یگتفشآرب و  اب 

. دندرک مالعا  نآ  اب  ار  دوخ  تقفاوم  هدرک و  لابقتسا  نانخس  نیا  زا  شیدنا  دازآ  لقتسم و  نادنم  هشیدنا 

يایـسآ ناتـسکاپ ، ات  سراف  جیلخ  هیـشاح ي  هقطنم ي  ياهروشک  اقیرفآ ؛ لامـش  رد  ریازجلا ، شکارم و  ات  رـصم  زا  زین  مالـسا  ناهج  رد 
رد يدوهی  نویلیم  شش  راتشک  يارجام  و  تساکولوه »  » عوضوم یلاغـشا ، نیطـسلف  ات  ناریا  زا  يزنودنا و  ریازجلا  عمجم  ات  زاقفق  هنایم و 

يواکجنک و نیا  تفرگ . رارق  ناوج  لسن  هژیو  هب  مدرم ، يواکجنک  هجوت و  زکرم  مود ، یناهج  گنج  رد  ناملآ  ناریـسا  ياـه  هاـگودرا 
روصت فالخ  رب  هجوت ،

.25/8/1384 هرامش ي 95 ، نامه ، - 1
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اب هناهاگآ ، هنادنمـشوه ، یملع ، ًالماک  تسا ؛ یتسینویهـص  ياهاعدا  تاـغیلبت و  قفاوم  گـنهامه و  وسمه ، ًاـبلاغ  هک  برغ  ناـهج  جـیار 
، تاماهبا زا  يرایـسب  دناوت  یم  رظن  دروم  ياه  لاؤس  هب  لدتـسم  دنتـسم و  خساپ  تسا . يدج  یلوصا و  یـساسا ، ياه  لاؤس  اه و  هیـضرف 

مک ای  هتفگان و  ياه  تیعقاو  قیاقح و  هتخاس و  فرطرب  ار  یلعج  یگتخاس و  یعقاو ، ریغ  ياه  هداد  و  اه ، ناتـساد  بیذاـکا ، تاـفیرحت ،
: تسا نینچ  اه  لاؤس  اه و  هیضرف  نیا  هراصع ي  هصالخ و  دزاس . راکشآ  ار  مود  یناهج  گنج  هب  طوبرم  ياه  هتفگ 

؟ دش زاغآ  یناسک  هچ  يوس  زا  یخیرات و  هچ  رد  و  هنوگچ ، مود  یناهج  گنج 

؟ دوب هچ  گنج  زاغآ  فده  هزیگنا و  تلع ،

؟ دوب هنوگچ  اپورا  اکیرما و  رد  هژیو  هب  نارود ، نآ  رد  اه  يدوهی  شقن  تیعقوم و  هاگیاج ،

؟ دوب نازیم  هچ  گنج  زا ) دعب  لبق و   ) نایاپ عورش و  نامز  رد  ناهج  ياه  يدوهی  تیعمج  رامآ  توافت 

؟ دوب ردقچ  نارود  نآ  رد  اپورا  میقم  ياه  يدوهی  لک  تیعمج 

؟ دوب هنوگچ  گنج  زا  سپ  اپورا  ياه  يدوهی  تیعضو  رامآ و 

؟ دوب هچ  دوهی  هب  تبسن  رلتیه  تسایس  عضاوم و  هاگدید ،

؟ دش ادیپ  هنوگچ  تساکولوه »  » يارجام

رد صوصخم ، يزوس » مدآ  ياه  هروک   » و زاگ » ياه  قاتا   » داجیا اب  ات  تشاد  ار  نآ  ناوت  ناـکما و  گـنج ، ناـمز  رد  يزاـن  ناـملآ  اـیآ 
رتسکاخ هب  هدـنازوس و  يا  هژیو  نکاما  رد  سپـس  هدرک و  هفخ  ادـتبا  ار  رفن  نویلیم  شـش  لاس ، دـنچ  یط  یگنج  ناریـسا  ياـه  هاـگودرا 

؟ دنک لیدبت 
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؟ تسیچ یناملآ  ياه  هاگودرا  رد  يزوس » مدآ  ياه  هروک   » و زاگ » ياه  قاتا   » دوجو دهاوش  لیالد و 

؟ دوب اه  ناسنا  ماع  لتق  راتشک و  لحم  ًاعقاو  ناملآ  ياه  هاگودرا  ایآ 

هب ناملآ  رد  دوخ  ناسوساج  قیرط  زا  هک  يرابخا  تاعالطا و  همه  اب   ) نیقفتم هژیو  هب  گنج ، نیفرط  زا  کی  چـیه  گنج ، ناـمز  رد  ارچ 
؟ دندادن ناشن  لمعلا  سکع  هراب ، نیا  رد  دندروآ ) یم  تسد 

ییاکیرما و هبترم  دنلب  تاماقم  ناربهر و  نارادـمتلود ، تارطاخ  رد  هژیو  هب  نامز ، نآ  ناخروم  ناگدنـسیون و  یخیرات  تارطاخ  رد  ارچ 
؟ درادن دوجو  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  ربخ و  نخس ، چیه  ییاپورا ،

اه و هاگتـشادزاب  رد  ار  یتدـم  هک  دنتـسه  یعدـم  ًاضعب  دـندوب و  موس  شیار  ورملق  رد  گـنج ، ناـمز  رد  هک  یناـیدوهی  زا  يرایـسب  ارچ 
؟ دنا هدرک  یعالطا  یب  راهظا  عوضوم  نیا  هب  تبسن  دنا ، هدرب  رس  هب  ناملآ  ياه  هاگودرا 

رد اه  تسینویهـص  رظن  اب  مود ، یناهج  گنج  ناگدنامزاب  زا  دادعت  هچ  ای  هدش و  رـشتنم  هراب  نیا  رد  ربتعم  كردـم  دنـس و  دـنچ  نونکات 
؟ دنا هدرک  تقفاوم  هراب  نیا 

يراددوخ هداتفا  اهنآ  تسد  هب  گنج  زا  دـعب  هک  ایلاتیا  يزان و  ناملآ  نادرمتلود  نارـس و  تارطاخ  راشتنا  اشفا و  زا  نونکاـت  نیقفتم  ارچ 
؟ دننک یم 

نارگشهوژپ ناخروم و  رایتخا  رد  يوروش  يریهامج  داحتا  طوقس  زا  سپ  نیلمرک ، یناگیاب  رد  مود  یناهج  گنج  هب  طوبرم  دانـسا  ارچ 
؟ دش ناهنپ  هدرپ  سپ  رد  راشتنا  ياج  هب  تفرگن و  رارق 

؟ دراد یخیرات  تیعقاو  نازیم  هچ  ات  اپورا  رد  مسیتیمس » یتنآ   » ناونع تحت  ییارجام 
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؟ تساجک نآ  أشنم  هشیر و  تسیچ و  اپورا  خیرات  رد  دوهی  زا  يرازیب  رفنت و  هدیدپ ي 

؟ دراد ینوناق  تیعونمم  دوش و  یم  یقلت  مرج  ناهج  ياهروشک  یضعب  رد  نآ  هرابرد ي  قیقحت  و  تساکولوه »  » راکنا ارچ 

؟ تسیچ تساکولوه »  » رکنم فلاخم و  ناخروم  نادنم و  هشیدنا  تشادزاب  بیقعت و  تلع 

غراف دـیاب  هک  دراد  دوجو  ناهج  فلتخم  عماوج  رد  واکجنک ، ناوج  لسن  نایم  رد  زین  يرگید  ياه  هیـضرف  اه و  لاؤس  اه ، نیا  رب  هوـالع 
، دنتـسم روط  هب  يراـک  ناـهنپ  یگدزباتـش و  يرواد ، شیپ  تاـساسحا ، هنوگره  زا  زیهرپ  یـسایس و  ضغب  ّبح و  اـی  بصعت  هنوـگره  زا 

. تفگ خساپ  اه  نآ  هب  یخیرات  ياه  تیعقاو  اب  قبطنم  لدتسم و 

یخیرات هنیشیپ ي  يرظن و  ینابم 

هراشا
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یخیرات هنیشیپ  يرظن و  ینابم 

عباـنم و هدـمع ي  رد  هک  تسا  دوهی  موق  تیمولظم  جـنر و  ياـعدا  دـنک  یم  رظن  بلج  هراومه  دوهی  خـیرات  لوط  رد  هک  یتاـعوضوم  زا 
يرایـسب رد  عوضوم  نیا  ات  هدش  ببـس  خیرات ، فلتخم  راودا  رد  دوهی  تیمولظم  هتـسویپ ي  رارکت  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  يدوهی  نوتم 

یعقاو و رما  کی  تروص  هب  دوش و  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  برغ ، يراگن  خیرات  رد  هژیو  هب  يدوهی ، ریغ  یخیرات  عبانم  نوتم و  زا 
هب یثحابم  نینچ  یخیرات ، عطاقم  يا  هراپ  رد  لقادـح  زین ، یمالـسا  ياهروشک  یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب  رد  دـنک . هولج  دـیدرت  لـباقریغ 

. یبرغ يراگن  خیرات  نامجرت  ای  تسا و  يدوهی  نوتمو  عبانم  ریثأت  تحت  ای  ًاتدمع  هک  دراد  دوجو  نشور  روط 

زا ترفن  راجزنا و  یعون  هراومه  فلتخم ، عماوج  بهاذـم و  اه ، تلم  ماوقا ، نایم  رد  هک  درک  راـکنا  اـی  ناـمتک  ناوت  یمن  ار  تیعقاو  نیا 
رد  (1)« دوهی »

ترـضح یهلا  تلاـسر  توـبن و  هب  خـسار  داـقتعا  اـب  هدـنراگن ، هک ؛ دـیامن  یم  رورـض  هتکن  نـیا  يروآداـی  یلـصا ، ثـحب  زاـغآ  رد  - 1
یبن نآ  دقتعم  نمؤم و  ناوریپ  یهلا و  تعیرـش  باتک ، ربارب  رد  مزعلاولوا ؛ ربمایپ  نآ  ینامـسآ  نید  باتک و  هب  لماک  نیقی  و  (ع ،) یـسوم

نوتم و هب  دانتسا  اب  هچ  نآ  راتشون ، نیا  رـسارس  رد  نیاربانب ، دراد . یم  زیزع  ار  اه  نآ  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  مارتحا  لامک  رد  یمارگ ،
هتـشذگ و خـیرات  رد  يدوهی  ← → ياه نایرج  اه و  نامزاس  اه ، هورگ  صاخـشا ، درکلمع  هرابرد ي  يدوهی ، یبرغ و  یخیراـت ، عباـنم 
اه و فیط  صاخـشا ، هکلب ، ناهج ؛ نایدوهی  همه ي  و  (ع ) هللا میلک  ترـضح  ناوریپ  هن  دوصقم ، هدش ؛ لیلحت  حیرـصت و  هراشا ، رـصاعم ،
يرگمتس و یهاوخ ، نوزف  یبلط ، يرترب  يرالاسرز ،» ، » یتسرپداژن يزیتس ، نید  صیاصخ  اب  يدوهی  تیفارشا  ینعی  صاخ ، ییاه  نایرج 

. تسا ینویهص  تاشیارگ 
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يرواد اـی  هدـمآ و  ناـیم  هب  ینخـس  رتمک  رفنت  نیا  تلع  أـشنم و  هراـبرد ي  هتبلا  تسا . هتـشاد  دوجو  فلتخم  تاـجرد  بتارم و  حوطس ،
. تسا هدش  یحیحص  حیرص و 

، عماوج ناـیم  رد  هکلب  خـیرات ، فلتخم  راودا  رد  طـقف  هن  دوهی »  » زا راـجزنا  رفنت و  عون  ینوگمه  هجوت ، بلاـج  زیگنا و  تفگـش  هتکن ي 
هنوگ ا ي هب  طاقن  یـصقا  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  خـیرات ، لوط  رد  ترفن  يرازیب و  نیا  تسا . فلتخم  بهاذـم  ماوقا و  اه ، تلم 
قفاوت و هکلب  رظن و  كارتشا  مه  اب  خـیرات ، راودا  همه ي  رد  ایند ، فلتخم  طاقن  رد  مدرم ، همه ي  ییوگ  هک  هدوب  مه  هب  هیبش  كرتشم و 

. دنا هتشاد  صاخ  هلأسم ي  نیا  رد  مهافت 

رکفت و ار  نآ  هدولاـش  اـه و  يدوهی  كرتـشم  تلـصخ  يوخ و  زا  یـشان  ار  عوضوم  نیا  يدوهی ، دـنم  هشیدـنا  هدنـسیون و  رازـال  دراـنرب 
: دیوگ یمو  هتسناد  دوهی  ياه  هصیصخ 

نآ لیالد  حیرـشت  نایب و  دـش ، یم  اه  يدوهی  هجوتم  هناگادـج ، رهـش  کی  رد  راب و  کی  ًافرـص  راـجزنا ، ترفن و  اـی  تموصخ ، نیا  رگا 
اج نآ  زا  نیاربانب ، تسا . هتشاد  تنوکـس  نانآ  نایم  رد  هک  هدوب  وربور  ییاه  تیلم  یمامت  راجزنا  ترفن و  اب  دوهی  سکع ، هب  دوب ؛ ناسآ 

هویـش موسر و  بادآ ، هتـشاد و  تنوکـس  رگیدـکی  زا  رود  ییاه  نیمزرـس  رد  هدوب و  يداژن  ياه  هنوگ  نیرت  عونتم  زا  دوهی  نانمـشد  هک 
هویـش ي هب  روما  همه ي  هرابرد ي  دنا  هتـسناوت  یمن  هک  دنا  هدوب  نوگانوگ  يرکف  ياه  شور  عبات  هکلب  هتـشادن  يا  هباشم  دـحاو و  ياه 

لیالد و هجیتن ، رد  دنیامن ؛ يرواد  ناسکی  هباشم و 
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(1) نارگید . هن  دشاب  هتشاد  رارق  لیئارسا  ینب  دوخ  نورد  رد  دیاب  دوهی  هب  تبسن  ترفن  راجزنا و  ياه  هزیگنا 

لیـالد هدرک و  هراـشا  هلأـسم  نیا  هب  زین  يرگید  ناگدنـسیون  نارکفتم و  دوهی ، نادـنم  هشیدـنا  ناـخروم ، یـضعب  فارتـعا  زا  رظن  فرص 
رد فلتخم  بادآ  دـیاقع و  اـه ، شیارگ  اـب  مدرم  فلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  خـیرات و  فلتخم  ياـه  هرود  رد  ار  دوهی  زا  راـجزنا  ینیبدـب و 
زا هتـسد  نیا  رظن  زا  دـنا . هتـسناد  دوهی  درف  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  بادآ و  اـه ، تلـصخ  یـضعب  زا  یـشان  ناـهج ، نوگاـنوگ  یحاوـن 

هدعاق تیاعر  هب  لیاق  نوچ  تسین ، رادافو  نامیپ  دهع و  هب  دـناد . یم  رترب »  » و هدـیزگرب »  » ار دوخ  نارگید  نایم  رد  يدوهی  ناگدنـسیون ،
تاـین ندرک  ناـهنپ  يارب  دوش . یم  لـسوتم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  يا  هویـش  ره  هب  دروآ . یم  رد  یگنر  ره  هب  ار  دوخ  وا  تسین . يزاـب 

. تسا یششوپ  ره  زا  هدافتسا  هب  زاجم  شیوخ 

، يروحم لوپ  يراوخاـبر ، تسا . نارگید  اـب  تواـفتم  ـالاب و  رایـسب  فـلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  طـیحم و  رد  ناـنآ  يریذـپ  قاـبطنا  تردـق 
(2). تسا هدش  دادملق  دوهی  ياه  تلصخ  یگژیو و  هلمج ي  زا  يرگ  هلیح  بلقت ، ، ییارگ موق  يرالاسرز ،

؛) (ع حیـسم یـسیع  ترـضح  و  (ع ،) یـسوم ترـضح  ربارب  رد  ناـنآ  يراـتفر  ياـه  هویـش  صوـصخ  هب  مـیرک  نآرق  رد  ناـیدوهی  ناتـساد 
ضقن زین  و  (ص ) دّمحم ترضح  هیلع  اه  نآ  اب  ینابت  نانمشد و  کیرحت  يرگ ، هنتف  تموصخ ،

یگنهرف هسسؤم  ینیدلاءایض ، دیرفلاوبا  دیـس  رتکد  همجرت  هناسفا ؟ ای  تیعقاو  مود ) یناهج  گنج  رد   ) زاگ ياه  قاتا  نوسیروفربور ، - 1
.1381 لوا ، پاچ  هشیدناءایض ، یشهوژپ 

يرنه لـلملا ، نیب  دوهی  1384 ؛ یقاس ، رـشن  ، نایمـساق میحر  همجرت ي  نردـم ، يداصتقا  تایح  ناـیدوهی و  تراـبموس ، رنرو  ر.ك : - . 2
هس نیگنس  راب  دوهی (  بهذم  دوهی  خیرات  كاهاش ، لیئارـسا  1382 ؛ هشیدناءایض ، یشهوژپ  یگنهرف  هسـسؤم  شرآ ، یلع  همجرت  دروف ،

.1376 لوا ، پاچ  شخپاچ ، تاراشتنا  فیرش ، دیجم  رتکد  همجرت ي  هرازه )
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. تسا خیرات  هدش ي  طبض  تبث و  ياه  تیعقاو  زا  ییاه  شخب  مالسا  گرزب  ربمایپ  اب  ناشدهع 

نوتم و رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  صاخ  شرگن  هاگن و  اب  ثداوح  نیا  هب  برغ  یمـسر  يراگن  خـیرات  زین  يدوهی و  عباـنم  نوتم و  رد  هتبلا 
مولظم دهد ؛ یم  ناشن  شرگن  نیا  تسا . هدـش  هداد  ناشن  متـس  رازآ و  دروم  مولظم و  خـیرات  راودا  همه ي  رد  دوهی  موق  هدـش ، دای  عبانم 

. تسا هدوب  دوهی  نایم  رد  رثؤم  نهک و  یتاغیلبت  درگش  ییامن 

ناتساب ناریا 

ناتساب ناریا 

تابثا و حضاو ، لماک ، روط  هب  ار  درگـش  نیا  ییاراک  تردـق و  یـشنماخه ، رابرد  يذوفن  یفخم و  يدوهی  ود  ياخدُرم ، رتسا و  ناتـساد 
ياـشرایاشخ راـبرد  هب  ذوـفن  دورو و  زا  سپ  يدوـهی  ياـخدرم  تـسا : هدـش  ناـیب   (1)« رتـسا  » باـتکرد هک  هنوگ  نآ  دـنک . یم  راکـشآ 

ماقم یبیرفلد ، اب  وا  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  رابرد  دراو  هناـکریز  يدـنفرت  اـب  زین  ار  دوخ   (2) ردارب رتخد  رتسا »  » نامه ای  هسَدَه  یـشنماخه ،
رد ماجنارـس  دـنهد و  یم  شرتسگ  شیازفا و  اـشرایاشخ  دزن  راـبرد و  رد  ار  دوخ  ذوفن  ياـخدرم  رتـسا و  دزاـس . یم  دوخ  ِنآ  زا  ار  هکلم 
اب تیدض  ماهتا  هب  وا  هداوناخ ي  ياضعا  نادنزرف و  زا  یعمج  هارمه  هب  ار  یشنماخه  رابرد  مظعا  ریزو  ناماه  كانمهـس ، يا  هئطوت  بلاق 

. دنناسر یم  لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  یشنماخه  تلود  تختیاپ  شوش  رد  يزیتس ، دوهی  ای  دوهی 

. دراد صاصتخا  رتسا  باتک  هب  قیتع ، دهع  زا  یشخب  - 1
. تسا هدشدای  ياخدُرم  يومع  رتخد  ناونع  هب  رتسا  زا  يدوهی ) ریغ  يدوهی و   ) عبانم نوتم و  یخرب  رد  - 2
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علق و رب  ینبم  ار  دوخ  تساوخ  رگید ، يا  هسیسد  اب  زور ، نامه  نایاپ  رد  هدرکن ، هدنـسب  كانلوه  تیانج  نیا  هب  ياخدرم  رتسا و  هکلم ي 
يدوهی ناشیک  مه  يرای  هب  رگید ، زور  رد  ماجنارـس  وا  تقفاوم  بلج  اب  لـیمحت و  اـشرایاشخ  هب  روشک ؛ رـسارس  رد  دوهی  ناـفلاخم  عمق 

. دننک یم  ماع  لتق  ار  ناریا  مدرم  زا  رفن  رازه   75 روشک ، رسارس  رد  دوخ 

رهم اب  يا  هماـن  یط  عیجف ، راتـشک  نیا  زا  سپ  دـندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  راـبرد  تردـق  ياـه  مرها  هک  اـشرایاشخ  راـبرد  يدوهی  ود  نیا 
زا شیب  راتشک  وس و  کی  زا  وخ  یناریا  نافلاخم  تسد  زا  تاجن  هن ي  ارکش  هب  هک  دنداتسرف  ماغیپ  ناریا  رـسارس  ياه  يدوهی  هب  هناهاش ،

يارب ار  نآ  دای  دنوش و  لوغـشم  ینامداش  نشج و  هب  دیع  ناونع  هب  ار  روبزم  ياهزور  سپ ، نیز  رگید ، يوس  زا  یناریا  رازه  جنپ  داتفه و 
. دش راگدنام  دوهی  خیرات  میوقت و  رد  یمسر  دایعا  زا  یکی  تروص  هب   (1)« میروپ دیع   » بیترت نیا  هب  دنراد . هگن  هدنز  خیرات  هشیمه ي 
زا شیب  عیجف  نینوخ و  راتشک  مان  هب  هن  اما  دیع ،»  » ناونع هب  ار   (2)« رادآ  » هام ياهزور 14 و 15  اه  يدوهی  هلاس  همه  هعقاو ، نیا  ساسارب 
. دننک یم  یبوکیاپ  دنریگ و  یم  نشج  یلایخ  نافلاخم  تینءوس  زا  ییاهر  ششوپ  هناهب و  تحت  هکلب  عافد ، یب  یناریا  رازه  جنپ  داتفه و 

: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  دوهی  عبانم  رد 

هب هک  ناریا  مظعا  ریزو   ] ناماه كالما  مامت  اشرایاشخ  زور  نامه  رد 

رد میروپ  اکونح و   ] دیع ود  تیمها  هرابرد ي  دوُملَت  هاگدید  دنا : هتـشون  هک  يروط  هب  تسا . دوهی  ریذپان  لیطعت  ياهدیع  زا  میروپ » - » 1
دیابن میروپ  اکونح و  دنوش ، خوسنم  اهدیع  مامت  رگا  : » دوش یم  هصالخ  نایب  نیا  رد  اناشه ،] ُشور  تُوکوس ، حِسپ ، مهم  دایعا  اب  هسیاقم 

، لوا پاچ  بهاذـم ، نایدا و  تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم  یباراد ، رقاـب  همجرت ي  دوملت ، رد  يریـس  زتلاـس ، نیاتـشا  نیدآ  دـندرگ :». وغل 
ص 1912. ، 1383

. تسا نآ  هام  نیلوا  ناسین »  » يربع و میوقت  يانبم  رب  یمور  لاس  هام  نیرخآ  رادآ » - » 2
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اب یتبسن  هچ  هک  تفگ  هاشداپ  هب  رتسا  یتقو  سپس  دیشخب . رتسا  هکلم  هب  ار  دوهی  نمشد  دوب ،] هدش  هتخیوآ  راد  هب  ياخدرم  رتسا و  تسد 
رتسا و هکلم  هب  اشرایاشخ  هاـگ  نآ  داد ]...[  ياـخدرم  هب  ار ]...[  دوخ  رتشگنا  تفریذـپ و  روضح  هب  ار  ياـخدرم  هاـشداپ  دراد ، ياـخدرم 

مکح دـیناوت  یم  امـش  دـنزیوایب ]...[  راد  هب  دـنک ، دوبان  ار  نایدوهی  امـش  تساوخ  یم  هک  ار  ناـماه  مداد  روتـسد  نم   : » تفگ ياـخدرم 
(1) دینک ». رهم  هاشداپ  رتشگنا  اب  ار  نآ  دینک و  رداص  نایدوهی  يارب  هاشداپ  مان  هب  دوخ ، لیم  قباطم  يرگید 

تکلمم نامکاح  تاماقم و  زین  نایدوهی و  همه ي  يارب  ار  نآ  رداص و  ینامرف  اشرایاشخ  رهم  ماـن و  اـب  يدوهی  ياـخدرم  بیترت ، نیا  هب 
زا ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  دوخ   » هک هدـش  يروآداـی  ناـیدوهی  هب  ناـمرف  نیا  رد  دـنک . یم  لاـسرا  هشبح  اـت  دـنه  زا  ناریا  تیـالو  رد 127 

(2) .« دننک هدامآ  دوخ  نانمشد ]![ 

روضح زا  و  تشاذـگ ...  رـس  رب  الط  زا  گرزب  یجات  دیـشوپ و  دوب  دیفـس  یبآ و  ياه  گنر  هب  هک  ار  يا  هناهاش  سابل  ياخدرم  سپـس  »
. دـنتخادرپ رورـس  نشج و  هب  شوش  مامت  رد  دوب  هدـش  ناشیا  بیـصن  هک  یمارتحا  تیقفوم و  نیا  رطاخ  هب  ناـیدوهی  تفر . نوریب  هاـشداپ 

(3) .« دنتفرگ یم  نشج  دندش و  یم  يداش  قرغ  اج  نآ  نایدوهی  دیسر  یم  هک  یناتسا  رهش و  ره  هب  هاش  نامرف 

دـصق هک  یناسک  هب  اـت  دـندش  عمج  دوخ  ياهرهـش  رد  ناـیدوهی  ناریا ،]  ] تکلمم رـسارس  رد  دـندش . زوریپ  دوخ  نانمـشد  رب  ناـیدوهی  »
ار ناشرازآ 

باب 8 رتسا ، باتک  قیتع ،) دهع   ) سدقم باتک  - 1
. نامه - 2
. نامه - 3
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(1) .« دنتسیاب ناشربارب  رد  دندرک  یمن  تأرج  دندیسرت و  یم  نایدوهی  زا  مدرم  همه  دننک . هلمح  دنتشاد ]![ 

تیـصخش زا  ياخدرم  اریز  دـندرک . یم  کمک  نایدوهی  هب  ياخدرم  سرت  زا  نایرابرد  یتکلمم و  تاماقم  نارادناتـسا ، نامکاح و  ماـمت 
نایدوهی بیترت  نیا  هب  دش . یم  هدوزفا  شتردق  رب  زوربزور  تشاد و  ناوارف  ترهـش  تکلمم  رـسارس  رد  دوب و  هدش  رابرد  هتـسجرب  ياه 

ار رفن  دصناپ ]  ] 500  . دوب تختیاپ  هک  شوش  رهـش  رد  اهنآ  دنتـشک . هدنارذگ ، ریـشمش  مد  زا  ار  اه  نآ  دـندرک و  هلمح  دوخ  نانمـشد  هب 
هاشداپ ضرع  هب  تختیاپ  ناگدش  هتشک  رامآ  زور  نآ  رد  دندوب ]...[  ناگدش  هتشک  نیا  وزج  زین  نایدوهی  نمشد  ناماه ، رسپ  هد  دنتشک .
دندوب اه  نآ  وزج  زین  ناماه  رـسپ  هد  هک  ار  رفن  تختیاپ 500  رد  اهنت  نایدوهی  تفگ : تساوخ و  ار  يدوهی ]  ] رتسا هکلم  وا  سپس  دیـسر .
حالـص رگا  اـهاشداپ ، تفگ : رتسا  يراد ]...[ ؟ زین  يرگید  تساوخرد  اـیآ  دـنا ؟ هدرک  هچ  تکلمم  ياهرهـش  ریاـس  رد  سپ  دـنا ؛ هتـشک 

عمج تختیاپ  نایدوهی  دعب ، زور  سپ  دنهد و .]...[  همادا  مه  ادرف  دنا ، هدرک  زورما  هک  ار  يراک  دیهد  هزاجا  تختیاپ  نایدوهی  هب  دـینادب 
داتفه  ) اهنآ 75000 دندرک .]![  عافد  دوخ  زا  دندش و  عمج  زین  اه  ناتسا  ریاس  رد  اه  يدوهی  هیقب  دنتـشک .]...[  ار  رگید  رفن  دندش و 300 

اب ار  دوخ  يزوریپ  رادا  مهدراهچ  رد  ینعی  دعب ، زور  اه  نآ  دنتفای ]![  ییاهر  اه  نآ  رش  زا  دنتـشک و  ار  دوخ  نانمـشد  زا  رفن  رازه ) جنپ  و 
دوخ نانمشد  مهدراهچ  مهدزیس و  ياهزور  رد  اریز  دنتفرگ  نشج  ار  رادا  مهدزناپ  زور  شوش ، نایدوهی  اما  دنتفرگ . نشج  ناوارف  يداش 

(2) .« دنتشک یم  ار 

باب 9. نامه ، - 1

باب 9. نامه ، - 2
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هلاس همه  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  ناریا  رسارس  نایدوهی  هب  يا  همان  یط  ، » يرسارس ماع  لتق  نیا  زا  سپ  ياخدرم  يدوهی ، عبانم  هتـشون ي  هب 
دوهی موق  دـنیامن ]...[  يداش  دـنریگب و  نشج  ناشنانمـشد ، گنچ  زا  دوهی ]![  تاجن  تبـسانم  هب  ار  رادآ  مهدزناپ  مهدراهچ و  ياـهزور 

هک دندروآرد  مسر  تروص  هب  ار  زور  نیا  نایدوهی  دنتفرگ ]...[  نشج  ار  زور  نیا  هلاس  همه  سپ  نآ  زا  دنتفریذپ و  ار  ياخدرم  داهنـشیپ 
نیا هب  دنریگب ]...[ . نشج  ياخدرم  روتـسد  قبط  هلاس  ره  ار  زور  ود  نیا  دـنورگ  یم  دوهی  نید  هب  هک  یناسک  همه  ناشنادـنزرف و  دوخ و 

(1) .« دیدرگ تبث  دوهی  خیرات  رد  دش و  دیئأت  رتسا  نامرف  هب  میروپ ]  ] مایا مسارم  بیترت 

نوتم و رد  هچ  نآ  قباطم  اما  دنتـشاد ، رارق  رازآ  ًـالامتحا  تینءوس و  ضرعم  رد  ناریا  رد  تیمولظم  جوا  رد  هک  دـننک  یم  اـعدا  ناـیدوهی 
. دندوب ناریا  رد  هرطیس  ذوفن و  تردق ، جوا  رد  یخیرات ، عطقم  نآ  رد  اه  نآ  تسا ؛ هدش  حیرص  فارتعا  نادب  يدوهی  عبانم 

تسا تیرشب  خیراتراتشک  ماع و  لتق  نیرتگرزب  زا  یکی  زورلاس  عقاو  رد  تسا ، دوهی  موق  یمسر  دایعا  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  میروپ  دیع 
هنازادرپ ي لایخ  یهاو و  ياعدا  ءوس و  نامگ  لیلد  هب  اهنت  دنـشاب ، هدـش  بکترم  یمرج  هک  نآ  نودـب  عافد ، یب  ناـسنا  رازه  اـه  هد  هک 

سیئوـل لوـق  هـب  دــندش . ماـع  لـتق  يا  هناـمحر  یب  زرط  هـب  زور  ود  یط  ناریا ، هاـش  راــبرد  ذوـفن  يذ  يدوـهی  ناربـهر  نارــس و  یخرب 
، رتسا ياخدرم و  نادنزرف  تسا ، هتشذگ  هیلوا  میروپ  زا  لاس  دصناپ  رازه و  ود  دودح  هک  زورما  رابت ، يراجم  هدنسیون ي   ، (2) وکلاشرام

نییزت ادوهی  ریش  اب  ار  دوخ  کیک  ياه  ینیریش  مه  زونه 

پاچ ین ، رـشن  رایـس ، زوریپ  همجرت ي  یناث ) ینوناق  ياه  باتک  ، ) قیتع دـهع  زا  ییاـه  باـتک  هب : دوش  عوجر  نینچمه  هراـب ، نیا  رد  - 1
.1380 لوا ،

Louis Marchalko - 2
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شیوخ ییوجماـقتنا  سح  ياـضرا  زا  لـصاح  دـجو  روش و  رد  اـت  دـنوش  یم   (1) تـسم يربع  رادآ  هاـم  مهدراـهچ  زور  رد  دـننک و  یم 
(2). دنراد هگن  هدنز  یشوخرس  لامک  رد  ار  گرزب  ماع  لتق  کی  نیریش  هرطاخ  دیاب  هک  ارچ  دنشاب  شوخرس 

تیعمج سایقم  رد  ار  ناینابرق  ماقرا  زور ، نآ  ناریا  رد  تیانج  تعـسو  هعجاف و  داعبا  قمع و  كرد  يارب  دیابن  هدنـسیون ؛ نیا  هتفگ ي  هب 
هدیمهف و یعقاو  روط  هب  هعجاف  تعـسو  قمع و  ات  درک  یعادت  نهذ  رد  ار  زور  نآ  تیعمج  رامآ  دیاب  هکلب  دروآ (3) رظن  رد  ناهج  زورما 

. دوش كرد 

ًافرـص نامز  نآ  رد  یناریا  نارازه  ماع  لتق  دوش ، یم  تفای  قیتع  دـهع  تاجردـنم  يدوهی و  عباـنم  نوتم و  رد  هچ  نآ  قباـطم  يور  ره  هب 
تـشذگ زا  سپ  زورما  تفرگ و  تروص  ییامن » مولظم   » روحم لوح  هنایارگ  موق  یهاو و  ياعدا  کی  یلیئارـسا و  ینب  ماـهوا »  » ساـسارب

هیجوت ییامن » مولظم   » روحم لوح  ار  كانلوه  میظع و  راتـشک  نآ  يدوهی  عبانم  اه و  يدوهی  نامز ، نآ  زا  لاس  دصناپ  رازه و  ود  دودـح 
. دننک یم 

دیاقع شیتفت  ياه  هاگداد  نویسیزیکنا ؛

دیاقع شیتفت  ياه  هاگداد  نویسیزیکنا ؛

نویـسزیکنا ای  دیاقع  شیتفت  هاگتـسد  قیرط  زا  یطـسو  نورق  رد  اه  يدوهی  راتـشک  هناسفا ي  دوهی ، یخیرات  ییامن  مولظم  رگید  هنومن ي 
عبر رد  هک  دوب 

رداق رگید  هک  دوش  میروپ  تسم  نانچ  دـیاب  یـسک  ره   » هک هیرظن  نیا  ناـیب  اـب  ناـمیکح  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  دوملت » رد  يریـس  - » 1
یگژیو اب  ار  يدعب  ياه  نامز  ِيداش  ياه  لاوانراک  يانبم  عقاو  رد  دوش ؛» لیاق  یتوافت  كرابم » ياخدُرم   » و نوعلم » ناماه   » نایم دـشابن 

ص 190. دوملت ، رد  يریس  زتلاس ، نیاتشا  نیدآ  دنا : هتشاد  ررقم  دیع ، نیمه  ياه 
صص 149  1377 ناـیبت ، یتاراـشتنا  هسـسؤم  نارهت ، یهاوگ ، میحرلادـبع  رتکد  همجرت  یناـهج ، نیحتاـف  وکلاـشرام ، سیئول  ك : ر . - 2

.150
. نامه - 3
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(1). دیدرگ ریاد  مراهچ  سوتسکیس  پاپ  نامز  رد  لبازیا  مجنپ و  دنانیدرف  هلیسو ي  هب  ایناپسا  رد  مهدزناپ  نرق  رخآ 

هدش تباث  زورما  نارود ، نآ  رد  دوهی  تیمولظم  روحم  لوح  یبرغ ، يدوهی و  یخیرات ، فلتخم  عبانم  تاغلبت  اهاعدا و  همه ي  فالخ  رب 
داـجیا رد  دوهی  دـنمتردق  تیفارـشا  ذوفن و  يذ  ناربهر  یـضعب  هکلب  دـندوب ، هدـشن  عقاو  متـس  ملظ و  دروم  اـه ، يدوهی  اـهنت  هن  هک  تسا 
تیادـه داجیا و  رد  اه  يدوهی  زومرم  شقن  هرابرد ي  ناخروم  ناققحم و  یـضعب  دـندرک . افیا  دـنمفده  یـساسا و  شقن  روبزم  هاگتـسد 

داجیا هب  ار  مر  ياسیلک  دوخ ، کیرحت  اب  هک  دـندوب  اهونارام )  ) یحیـسم رهاظ  هب  نایدوهی  نیا  : » دـنا هتـشون  دـیاقع  شیتفت  ياـه  هاـگداد 
یتسدـمه اـب  هک  دوب  اـنیپساوسنوفلآ  ماـن  هب  لـصالا  يدوهی  شیـشک  کـی  نویـسیزیکنا  راـمعم  حارط و  دنتـشاداو . نویـسیزیکنا  هاگتـسد 

رد . ) درک عورش  دیردام  رهش  ناناملـسم  هیلع  يدیدش  تیلاعف  دوب ، لصالا  يدوهی  مه  وا  هک  مورج  نس  تقیرط  سیئر  ازپوروا ، وسنوفلآ 
دنانیدرف لبازیا و  رابرد  هک  يردتقم  نایدوهی  ریاس  رفن و  ود  نیا  تیلاعف  رثا  رد  هرخالاب  و  دندوب ). ناملـسم  دیردام  هنکـس  رثکا  نامز  نآ 

. درک رداص  ار  دیاقع  شیتفت  همکحم  سیـسأت  زوجم  يدالیم  ربماون 1478  رد  مراهچ  سوتسکیس  پاپ  دنتـشاد ، دوخ  لماک  لرتنک  رد  ار 
اب هک  تسا  ییاه  پاپ  هلمج  زا  مراهچ  سوتـسکیس  پاپ  هک  نیا  بلاج  دوب . يربیا  هریزج  هبـش  زا  مالـسا  لماک  ندرک  نک  هشیر  فدـه ،

ریزو يول )  ) يوال يدوهی  نادـناخ  زا  اـیرلاواک ، ـالدوسنوفلآ  لاس 1486  رد  پاپ ، ناـمرف  رودـص  زا  سپ  تشاد . هنـسح  هطبار  ناـیدوهی 
شیتفت همکحم  دنانیدرف ، ردتقم 

ص 650. ، 1381 موس ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  هسسؤم ي  لوا ، ج  یسراف ، فراعملاهریاد  بحاصم ، نیسحمالغ  - 1
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(1) .« درک اپرب  انولسراب  رد  ار  دیاقع 

باسح هب  نآ  گنن  ءوس و  راثآ  هک  دوب  دوهی  تیفارـشا  دیاقع ، شیتفت  هاگتـسد  هدننک  لرتنک  یماح و  يرجم ، راذـگناینب ، ساسا ، نیا  رب 
: دندوب يربیا  هریزج  هبش  ناناملسم  زین  نآ  یلصا  ینابرق  دش و  هتشاذگ  راگدای  هب  هتشون و  کیلوتاک  تیحیسم 

مان هب  زین  نآ  یماندـب  تفرگ و  یم  پاپ  زا  اردوخ  تیعورـشم  هک  دـش  یم  یقلت  ییاسیلک  یمـسر  داـهن  کـی  نویـسیزیکنا  سپ ، نآ  زا  »
رـسارس رد  نویـسیزیکنا  لک  ناتـسداد  ادم ، هیوکروت  ساموت  دوب . هنارگتراغ  فادها  تمدخ  رد  لمع  رد  یلو  دـش  یم  مامت  مر  ياسیلک 

(2) دندوب ». لصالا  يدوهی  ودره  يدعب ، ناتسداد  ازدوگ ، هید  ایناپسا و 

زا هک  یطسو  نورق  رد  نویسیزیکنا  ای  دیاقع  شیتفت  ياه  هاگداد  عوضوم  هک  دننک  یم  تابثا  یبوخ  هب  یقیقحت  نقتم  ياه  هتفای  دانـسا و 
زا ناتساد ، نیا  ششوپ  رد  اه  نآ  تسا . هدوب  اه  يدوهی  هتخادرپ  هتخاس و  هناسفا ي  دننک ، یم  دای  زین  کیرات  هایـس و  نورق  ناونع  هب  نآ 
هب هکلب  دـنا  هدـش  ناگدنـسیون  ناخروم و  زا  يرایـسب  بیرف  خـیرات و  فیرحت  ثعاب  طقف  هن  دوهی  تیمولظم  ياعدا  اب  نونکات ، نامز  نآ 
هن رظن ، دروم  ياه  هداد  اه و  هتفای  قبط  رب  دنا . هدرک  يرادرب  هرهب  دوخ  عماطم  ياتسار  رد  یگتخاس  هناسفا ي  نیا  ِلَِبق  زا  فلتخم  لاکـشا 
هک دندوب  مولظم  ناناملسم  زین  ارجام  نیا  یلصا  یعقاو و  ینابرق  هکلب  دنتشاد ، رارق  زیمآرارسا  دادیور  نیا  هدرپ ي  سپ  رد  اه  يدوهی  اهنت 

: تسا هدش  هجوت  ای  هراشا  تیعقاو  نیا  هب  یخیرات  نوتم  عبانم و  رد  رتمک 

نابآ لوا ، پاچ  نیطسلف ، تاعلاطم  زکرم  مود ، باتک  تینویهـص ، ههوژپ  دوهی ، یـسایس  هشیدنا  یخیرات  ياه  ناینب  يزابهـش ، هللادبع  - 1
ص 466. ، 1381

. نامه - 2
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یخرب تسا . هدـش  رکذ  رفن  اهدروآرب 912/31  نیرتشیب  رد  دندیـسر ، لتق  هب  ایناپـسا  دـیاقع  شیتفت  مکاحم  رد  هک  یناـسک  هیلک  رامـش  »
راهچ اهنت  ، هلاس ینالوط 278  هرود  کی  رد  ینعی  ياه 1480 1758م . لاس  یط  ار  ناینابرق  دادعت  دـنناد و  یم  هفازگ  ار  مقر  نیا  نیققحم 

لاس 1808، ات  زاغآ  زا  ار  ایناپـسا  دـیاقع  شیتفت  مکاحم  تسد  هب  نیلوتقم  لک  دادـعت  دوهی [...]  فراعملاةریاد  دـننک . یم  رکذ  رفن  رازه 
(1) . « تسا هدرک  رکذ  مقر ) نیرتالاب   ) رفن  912/31

كدنا و رایـسب  ناناملـسم  اب  هسیاقم  رد  اه  يدوهی  تبـسن  هراشا ، دروم  ناینابرق  نایم  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  یتاقیقحت  ياه  هتفای  دانـسا و 
. دنا هدش  اهنآ  یهاوخ  نوزف  ییوج و  يرترب  ینابرق  دوهی  تیفارشا  اب  تفلاخم  لیلد  هب  زین  كدنا  دادعت  نآ  هوالع  هب  هدوب و  زیچان 

ار ناناملـسم  مقر  مینادـب و  يربیا  هریزج  هبـش  نایدوهی  ناناملـسم و  تیعمج  تبـسن  ناـمه  هب  ار  يدوهی  ناملـسم و  ناـینابرق  رامـش  رگا  »
نویسیزیکنا ناملسم  يدوهی و  ناینابرق  تبسن  مینک ؛ هبـساحم  رفن ) رازه   330  ) مقر نیرتشیب  ار  ناـیدوهی  و  رفن ) نویلیم  هس  مقر (  نیرتمک 

طوقـس 500 نامز  رد  هطاـنرغ  رهـش  هنومن ، يارب   ) دوب رتشیب  رایـسب  ناناملـسم  تبـسن  مه  اریز  تسین ؛ یملع  شور  نیا  تسا . هد  هب  کـی 
نآ رد  يربیا  هریزج  هبش  يدوهی  عماوج  نیرت  هوبنا  زا  ای  نیرت  هوبنا  نیا  دندوب . يدوهی  ناشرفن  رازه  اهنت 20  هک  تشاد  تیعمج  رفن  رازه 
ياج يدوهی  یـشراگیلا  نیفلاخم  هرمز  رد  هک  دـنتفرگ  رارق  نویـسیزیکنا  درگیپ  دروم  ینایدوهی  نآ  اهنت  ام ، نامگ  هب  مه  و  تسا ) ناـمز 

(2) دنتشاد ».

پاچ مود ، ج  یـسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  ناریا ، ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  يزابهـش ، هللادـبع  - 1
ص 62. ، 1377 لوا ،

ص 63. نامه ، - 2

دیاقع شیتفت  ياه  هاگداد  www.Ghaemiyeh.comنویسیزیکنا ؛ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


31 ص :

هـس لباقم ، رد  دراد . میظع  یهاگیاج  برغ  یمـسر  يراگنخیرات  رد  هدـس  هس  هب  بیرق  هلـصاف  رد  رفن  رازه  راهچ  هس  لتق  ، » لاـح نیا  اـب 
دوخ يدادجا  ءابآ و  نیمزرس  كرت  هب  روبجم  ناش  يدوهی  ناتسدمه  رابت و  یناملآ  نانارمکح  متس  لیلد  هب  ایناپسا  یموب  ناملسم  نویلیم 
همه نیا  و  دنوش ]...[.  یم  هدیـشک  شتآ  هب  دـیاقع  شیتفت  مکاحم  رد  يدادـعت  و  دنـسر ، یم  لتق  هب  ناشیا  زا  نت  رازه  اه  هد  دـنوش ، یم 

(1) درادن ». یساکعنا  چیه 

ذوفن رثا  رب  دوهی  تیفارـشا  هکلب  دندوب  هدـشن  عقاو  ملظ  متـس و  دروم  نارود  نیا  یط  رد  اه  يدوهی  اهنت  هن  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
ياعدا رب  ینتبم  یتاغیلبت  درگـش  تشاد . ایناپـسا  زا  ناملـسم  اه  نویلیم  جارخا  ماع و  لـتق  رد  یـساسا  شقن  هدرپ ، سپ  تردـق  هنازومرم و 

ینونک نارود  ات  ریخا و  ياه  هدس  رد  هدوبن و  رـصحنم  میدق  نارود  هب  نکیل  دوب ، دوهی  خیرات  رد  نهک  يا  هویـش  هچ  رگا  موق ، تیمولظم 
. تسا هتشاد  همادا  زین 

ص 63. نامه ، - 1
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راجزنا ياه  هشیر  لیالد و 
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راجزنا ياه  هشیر  لیالد و 

فارتعا زین  يدوهی  رازال  درانرب  هک  روط  ناـمه  تفرگ . هدـیدان  درک و  ناـهنپ  ناوت  یمن  ار  خـیرات  فلتخم  راودا  رد  هتفهن  ياـه  تیعقاو 
هشیر و لاح ، نیا  اب  تسا . هدوب  ملـسم  تیعقاو  کی  دوهی  هیلع  فلتخم ، عماوج  رد  خـیرات ، لوط  رد  ترفن  راـجزنا و  یعون  دوجو  هدرک ،

. تفرگ غارس  لیئارسا  ینب  دوخ  نورد  زا  دیاب  ار  نآ  یلصا  ياه  هزیگنا  لیالد و  و  زیتس ) هنیک و  هن   ) رفنت يرازیب و  نیا  أشنم 

نارس يوس  زا  (ع ) حیسم یسیع  ترـضح  تلاسر  راکنا  بیذکت و  رب  ینبم  اه ، کیلوتاک  هژیو  هب  نایحیـسم ، نایم  رد  جیار  عیاش و  داقتعا 
يریگرد تموصخ و  عازن ، یلصا  عوضوم  هراومه  یهلا ، ربمایپ  نآ  ندیشک  بیلـص  هب  همکاحم و  يریگتـسد ، سپـس  دوهی و  تیفارـشا  و 

نآ يراک ، ناهنپ  رهاظت و  هلمج ، زا  دوهی ، زا  يرامـش  ناـیم  رد  اـه  یگژیو  يا  هراـپ  عوضوم ، نیا  رب  هوـالع   (1). تسا هدوب  نیفرط  ناـیم 
بهاذم ماوقا و  نایم  رد  هک  نانچ 

. انحوی اقول و  سقرم ، یتم ، لیجانا  دیدج ،) دهع   ) سدقم باتک  ر.ك : رتشیب ؛ تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
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نوگانوگ عماوج  رد  مدرم  رفنت  لـماوع  زا  دـندوب ، دـنبیاپ  دوخ  بادآ  نییآ و  رب  اـفخ  رد  دنتـسارآ و  یم  اـه  نآ  نییآ  هب  ار  دوخ  فلتخم 
. دنداد یم  رارق  اه  یحیسم  ششوپ  رد  ًالماک  ار  دوخ  یماسا ، رییغت  دیمعت و  لسغ  اب  یحیسم ، عماوج  رد  اه  نآ  تسا . هدوب  نانآ  هب  تبسن 

یم هیراع  دوخ  یحیـسم  نارهوش  زا  زین  ار  دوخ  یلیماف  مان  هک  نادـنزرف  مان  طقف  هن  دـندرک و  یم  جاودزا  یحیـسم  نادرم  اب  يدوهی  نانز 
رما نیا  دنداد و  یم  شزومآ  ییاه  هویـش  نینچ  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دندنام و  یم  دنبیاپ  يدوهی  مارم  لوصا و  هب  ناهنپ  رد  اه  نآ  دـنتفرگ .

، دوجوم تادنتـسم  ساسارب  دش . یم  رجنم  ییاه  يریگرد  هب  اشفا ، زا  سپ  هک  دز  یم  نماد  اه  نآ  يداع  یگدنز  رد  یگناگود  یعون  هب 
تیدوهی هب  دقتعم  يدوهی و  نطاب  رد  اما  یحیـسم  رهاظ  رد  هک  دنا  هدش  هدهاشم  يدایز  راذگریثأت  ذوفن و  يذ  دارفا  ریخا ، نرق  دـنچ  یط 

. تسین راکنا  لباق  هدیشوپ و  یسک  رب  خیرات ، لوط  رد  اه  دوهی ي  يوس  زا  نییآ  رییغت  لیبق  نیا  دنا . هدوب 

هدوب ناوارف  اپورا  يداـصتقا  یـسایس و  تردـق  زکارم  رد   (1)« اهونارام  » هب فورعم  هدـش ، یحیـسم  رهاـظ  هب  ياـه  يدوهی  ذوفن  روضح و 
. تسا

اه هد  هسنارف و ،...  شیرتا ، ناـملآ ، هژیو  هب  اـپورا ، ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  مهدزون ، نرق  رخآ  ههد ي  دـنچ  هب  یهتنم  ياـه  لاـس  یط 
. دندروآ يور  تیحیـسم  هب  هتـسش و  تسد  تیدوهی  نییآ  زا  رهاظ  هب  یماسا ، رییغت  دـیمعت و  لسغ  ماجنا  اب  یهورگ  روط  هب  يدوهی  رازه 

داصتقا اه ي  هصرع  رد  ناوارف  ریثأت  أشنم  دندرک و  لیهست  عیرـست و  یـسایس  لفاحم  یلام و  عماجم  رد  ار  دوخ  روضح  قیرط  نیدب  اه  نآ 
اب هک  زین  ار  يدوهی  نانز  زا  هتسد  نآ  هوبنا ، تیعمج  نیا  زا  رظن  فرص  دندش . یناهج  تسایس  زین  و 

Marano - 1
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هوـبنا تیعمج  نیا   (1). دوزفا اـه  نآ  هب  دـیاب  دـندوبن  يدوـهی  رگید  یگداوناـخ  ماـن  رظن  زا  مک  تسد  دـندرک و  جاودزا  یحیـسم  نادرم 
رد اه  نآ  دنا . هدرک  يزاب  خیرات  رد  یمهم  شقن  هدع  نیا  دندوب ؛ هدنام  يدوهی  افخ  رد  نید ، يرهاظ  كرت  مغر  یلع  هک  دـنا  ینایدوهی 
هب دوخ  نارـصاعم  نایم  رد  یتح  هک  دـندرک  یم  يزاب  یتراهم  نانچ  اـب  ار  شقن  نیا  دـنتفرگ و  یم  يدوهیریغ  تسژ  ناـنچ  راودا ، یخرب 

دندرک یم  ارجا  تیدج  تفارظ و  تقد و  اب  نانچ  لاس  نایلاس  یط  ار  دوخ  شقن  اه  نآ   (2). دندش یم  هتخانش  ناملسم  ای  یحیسم  ناونع 
مهدزناش مهدزناپ و  ياه  هدـس  یط  هسنارف ، بونج  ياه  يدوهی  هراـبرد ي  دـندرک . یم  بلج  ار  یلومعم  يداـع و  دارفا  هجوت  رتمک  هک 

رد اه  نآ  ریم  گرم و  اه ، جاودزا  اهدـلوت ، دـندروآ ، یم  ياج  هب  ار  اه  کیلوتاک  يرهاظ  بادآ  یمامت  اه  نآ  هک «  دـنا  هتـشون  يدالیم 
هب یتح  اه  نآ  زا  یخرب  دـش . یم  ماجنا  اسیلک  ردریهطت  بادآ  جاودزا و  دـیمعت و  لسغ  مسارم  یمامت  دیـسر و  یم  تبث  هب  اـسیلک  دانـسا 

هراپ رد  زین  ار  ناخروم  یتح  هدش ، يزیر  همانرب  دیدش و  رایسب  يراک  ناهنپ  نیا   (3) .« دندش شیشک  دندروآ و  يور  ینید  ياه  شزومآ 
. تسا هدومن  دیدرت  کش و  راچد  عقاوم  يا 

رد تسا ، زونه  هک  زونه  دوهی  خیرات  هصرع ي  ناصـصختم  یتح  هک  دـندرک  یم  یفخم  ار  دوخ  يداژن  أشنم  لصا و  هنارهام  نانچ  اه  نآ 
هدیچیپ راک  ، دنداهن یم  دوخ  رب  مه  یحیسم  یماسا  دارفا  نیا  هک  يدراوم  رد  هن . ای  دندوب  يدوهی  هرخالاب  یـصخشم  هداوناخ  هک  دندیدرت 

(4). دش یم  رت 

صص 9 10. ترابموس ، رنرو  ر.ك : - 1
ص 11. نامه ، - 2

. نامه - 3

. نامه - 4
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رابت و أشنم ، لصا  رد  دندیچوک ، هسنارف  هب  مهدفه  نرق  رد  هک  ناتـستورپ  ناگدـنهانپ  زا  يدایز  رامـش  هشیدـنا ، ورظن  نابحاص  هدـیقع  هب 
. دوب اهنآ  يارب  یبسانم  ششوپ  مسیتناتستورپ  اما  دنتشاد ، يدوهی  تیهام 

ییاسانـش لباق  مان  يور  زا  طقف  هک  تشاد  دوجو  يدوهی  يریثک  دادـعت  يدالیم  مهدـفه  نرق  رد  هسنارف  ناتـستورپ  ناگدـنهانپ  ناـیم  رد 
(1). دندوب

قلعتم تراجت  مایا ، نآ  رد  دندرک . یم  یگدـنز  نیو  رد  يدوهی  رازه  هدزاود  مک  تسد  لوقعم ، نیمخت  کی  ساسارب  يدالیم  رد 1845 
نارجات یمسر  تسرهف  رد  لاح ، نیا  اب   (2). دوب نایدوهی  هب  قلعتم  اه  هزاغم  بلغا  رهـش ، قطانم  لک  رد  دوب و  اه  نآ  تسد  رد  هچراـپ  هب 

نیلرب نایدوهی  زا  یمین  دودح   1820 ههد رخاوا  رد   » هک هدش  هتفگ  نینچمه  دوب . هدش  رکذ  يدوهی  هس  تصش و  مان  اهنت  لاس 1845 ، رد 
تیحیـسم هب  هدـش  هداد  دـیمعت  لـسغ  نیلرب  رد  يدوـهی  رازه  تسیب  دـص و  دودـح  عوـمجم ، رد  اـی  دـندش ؛ یحیـسم  هدرک و  نید  كرت 

(3) دندوب ». هدیورگ 

نرق ینایم  ياه  لاـس  رد  یتموکح  تاـماقم  یحیـسم و  ناـناگرزاب  رظن  زا  دوب . دوهی  زا  رفنت  یتیاـضران و  لـیالد  زا  یـشخب  روبزم  دراوم 
راصحنا اب  اه  نآ  دوب . مدرم  هماع ي  هدمع ي  ياه  ینارگن  تالکشم و  رسدرد ، بجوم  دوهی  ياه  هویش  يربیا ، هریزج  هبـش  رد  مهدفه ،

، داـصتقا لوپ و  رازاـب  رب  هبناـج  همه  هرطیـس  لـیلد  هب  لاـح  نیع  رد  دـندز . یم  بیج  هب  ار  اـه  کـیلوتاک  لوـپ  يداـصتقا ، ياـه  تیلاـعف 
ياهزاین يارب  یـساسا  ياهالاک  نیمأت  هیهت و  يدـیلوت و  يراجت ، ياه  شخب  همه ي  رد  اریز  دـش ، یم  لمحت  اه  نآ  صاـخ  ياـهدرگش 

باسح هب  مهم  رصنع  نایدوهی  هرمزور ،

. نامه - 1
ص 12 نامه ، - 2

ص 10. نامه ، - 3
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. دندمآ یم 

هتفرگ تسد  رد  ار  ههـال  هژیو  هب  دـنله ، ماهـس  رازاـب  اـه  يدوهی  يدـالیم ، مهدـفه  نرق  یناـیاپ  ياـه  لاـس  رد  دوـجوم ، تادنتـسم  قـبط 
(1). دندوب

رد نیا  درک . دوخ  نآ  زا  ار  اپورا  یلام  روما  زکرم  نیرتمهم  ناونع  دش و  دنله  مادرتسمآ  نیزگیاج  ندنل  فرط ، نیا  هب  مهدجیه  هدـس  زا 
دوب هتشذگ  رد  مادرتسمآ  ماهس  رازاب  رب  اه  نآ  هرطیـس ي  زا  رت  نشور  خیرات ، نیا  زا  ندنل  ماهـس  رازاب  رب  اه  يدوهی  هطلـس  هک  دوب  یلاح 

. دندوب هدش  نکاس  ناتسلگنا  رد  جیردت  هب  هدرک و  چوک  دنله  زا  ًاتدمع  هک 

نیرتـگرزب نارود  نیا  رد  دـندوب . هدـید  كرادـت  هدرک و  اـپ  تسد و  ناتـسلگنا  رد  مهدـفه  نرق  طـساوا  زا  ار  تیعقوـم  نیا  اـه  يدوـهی 
(2). دندوب اه  يدوهی  ندنل  نازاب  سروب  نارادماهس و  ناناگرزاب ،

رد ار  ندـنل  ماهـس  رازاب  هدـمع  مهـس  دـلیچور ، نادـناخ  هب  قلعتم  یندـنل  تکرـش  کی  مهدزون  نرق  لوا  ههد ي  ود  ینایم  ياه  لاـس  رد 
. تشاد دوخ  رایتخا 

نآ هب  هتـسباو  ياه  تکرـش  دلیچور و  هاگنب  ياه  تیلاعف  هعـسوت  اب  نامزمه  ار  ات 1850  نیب 1800  ياهلاس  رد  ندنل  ماهس  رازاب  هعـسوت 
رازاب ياه  تیلاعف  هعومجم ي  رب  اه  يدوهی  ذوفن  لک  رب  رظان  هکلب  دوبن  درف  کی  ای  تکرش  کی  تیلاعف  ینعم  هب  دلیچور  مان  دنا . هتسناد 

. دوب ماهس 

دانـسا رازاب  رد  ار  دوخ  تیعقوم  تردـق ، نیمه  اب  اه  نآ  دوب . هناـگی  هکلب  هدرتسگ و  يا  هنوگ  هب  دـلیچور  هداوناـخ  ذوفن  یلاـم و  تردـق 
سیئر رگا  قطانم  زا  يرایسب  رد  هک  دندوب  هداد  ناماس  يروط  هب  یتموکح  يرابتعا 

ص 97 نامه ، - 1
. نامه - 2
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. داد یم  لیوحت  يرگید  درف  هب  ار  دوخ  ياج  يراد و  هنازخ  دـیلک  دـیاب  دـمآ  یمن  رانک  دـلیچور  هب  قلعتم  تکرـش  اب  یتلود  يراد  هنازخ 
دلیچور هاگنب  نآ  دراد و  دوجو  تردق  نوناک  کی  اهنت  اپورا  رد  دـنتفگ : یم  هک  دوب  نانچ  یمومع  هاوفا  رد  هدرتسگ  ذوفن  تردـق و  نیا 

. تسا

رد دلیچور  نادناخ  يداصتقا  یلام و  هریجنز ي  دندرک . یم  تیلاعف  روبزم  هاگنب  رظن  تحت  هعومجم ، ریز  ناونع  هب  فلتخم ، کناب  اه  هد 
رگیدـکی یگنهامه  اب  دـندوب و  لاعف  رقتـسم و  لپان  نیو و  تروفکنارف ، سیراپ ، ندـنل ، رد  نامزمه  روط  هب  مهدزون ، نرق  لوا  ياه  ههد 

(1). دندرک یم  مادقا 

، دوب رگید  درف  هب  يدرف  زا  ماهـس  دوس و  هداس ي  لاقتنا  لقن و  طقف  هک  ادـتبا  رد  ماهـس  يراک  هعطاقم  ای  یلالد و  یبرغ ، عبانم  فارتعا  هب 
الاب و دوخ  لیم  اب  ار  اه  تمیق  هک  يروط  هب  دندیـشخب  يزابرامق  هبنج  يزاب  سروب  هب  نارازگراک  نالالد و  تفاـی . ماـع  جاور  جـیردت  هب 
رد دـعب ، مهدـفه و  نرق  ینامز  عطقم  رد  نیا ، زا  شیپ  اهدرگـش  اه و  هویـش  نیا  نیع  دندیـشک  یم  الاب  ار  مدرم  لوپ  دـندرک و  یم  نییاپ 

(2). دوب مکاح  زین  تروفکنارف  سروب  رازابو  ناملآ 

ناداتـسا زا  یکی  هسنارف و  رد  ماهـس  سروـب و  رما  رد  راذـگ  هیامرـس  نیلوا  ناوـنع  هب  وا  زا  هک  يدرف  دوـب . لاوـنم  نیمه  هب  زین  هسنارف  رد 
(4). دوب مهدراهچ  ییول  یلام  ياهزاین  سانشرس  ناگدننک  نیمأت  زا  هک  تشاد  مان  درانرب (3) لئوماس  دش ، یم  دای  يرادربهالک 

صص 108 110. نامه ، - 1
ص 100. نامه ، - 2

Samuel Bernard - 3
ص 102. نامه ، - 4
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ریدم هس  تسیب و  عومجم  زا  تسا . هدوب  يدوهی  داهن  کی  سیسأت  ودب  زا  رهـش  نیا  سروب  رازاب  هک  دنا  هتفگ  مه  ناملآ  نیلرب  هرابرد ي 
اما دنتشاد  فارتعا  نآ  هب  دندوب و  هدش  هتخانش  يدوهی  ناونع  هب  اراکشآ  رفن  هد  نیا  ینعی  دندوب . يدوهی  رفن  هد  عومجم  رد  ماهـس ، رازاب 

هرهچ و هب  ار  دوخ  نییآ ، رییغت  اب  رفن  دنچ  ای  دنتشاد و  يدوهی  دادجا  هدوب و  لصالا  يدوهی  دارفا  هیقب  زا  رفن  دنچ  هک  دوبن  راکشآ  نادنچ 
. دندوب هتسارآ  يدوهی  ریغ  دیدج  مان 

رد دنتشاد  ناکسا  نآ  رد  يدایز  ياه  يدوهی  هک  روهشم  رهش  ود  گروبماه  تروفکنارف و  ياهرهش  ماهس  رازاب  ناملآ  رد  یلک ، روط  هب 
(1). دوب اه  نآ  تسد 

اب هباشم  ياهالاک  اه  نآ  دوب . تراجت  تالماعم و  رازاـب  رد  ینکـش  خرن  درگـش  هب  فورعم  هصیـصخ ي  رفنت ، راـجزنا و  لـماوع  رگید  زا 
لرتنک دنتخاس و  یم  جراخ  تباقر  زا  ار  صاخ  يالاک  نآ  هضرع  رازاب  دندرک و  یم  هضرع  يرتشم  هب  رت  نییاپ  تمیق  اب  ار  صخشم  خرن 

دندرک و یم  فرصت  دندوبن  دوخ  یهدب  تخادرپزاب  هب  رداق  هک  ار  یمدرم  ییورگ  لاوما  يدوهی  ناناگرزاب  دنتفرگ . یم  تسد  هب  ار  نآ 
ار اه  نآ  قیرط  نیا  هب  هدـیرخ و  ار  هدـش  تسکـشرو  ياه  تکرـش  ماهـس  ای  دـندیرخ ؛ یم  اه  یجارح  رد  ار  یمیدـق  هنهک و  ياهالاک  ای 

(2). دنتفرگ یم  دوخ  راصحنا  رد  ار  رازاب  دنتخورف و  یم  رازاب  لومعم  خرن  زا  رت  نازرا  تمیق  هب  اهدعب 

راجت يوس  زا  لزاـن  تیفیک  اـب  ییاـهالاک  هضرع ي  دـش ، یم  یحیـسم  ناـناگرزاب  ضارتعا  بجوم  هک  يرگید  هلأـسم ي  نیا ؛ رب  هوـالع 
. دوب جیار  یپاچ  ياه  هچراپ  یفاب و  مشیربا  تعنص  رد  صوصخ  هب  هویش  نیا  دوب . يدوهی 

ص 103. نامه ، - 1
صص 158 159. نامه ، - 2
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(1). دنداد یم  رارق  يرتشم  رایتخا  رد  نییاپ  تمیق  اب  لاح  نیع  رد  ییارآرهاظ و  اب  ار  بسانمان  مزال و  تیفیک  دقاف  سانجا  اه  نآ 

سنج مرگ  دـص  دوب  رارق  رگا  دوب . يدوهی  ناـناگزاب  يوـس  زا  یـشورف  نازرا  شـشوپ  رد  یـشورف  مک  عوـضوم  رگید ، هباـشم  هلأـسم ي 
یمن یتیاکـش  دندیرخ  یم  نازرا  ار  سنج  نوچ  اما  دنتـشاد ، یهاگآ  هلأسم  نیا  رب  یحیـسم  نایرتشم  دـنداد . یم  مرگ   95 دنهد ، لیوحت 

(2). دندرک

ناهج رد  يراد  هیامرـس  ماظن  ییاغ  فدـه  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تسا . يروحم  لوپ  ییارگ و  لوپ  فلتخم ، راودا  رد  رگید  هصخاش ي 
. تسا رصاعم 

رد رصانع  نیرت  صخاش  نیرت و  هتسجرب  زا  یکی  نیاربانب ، تسا . لوپ  يراد  هیامرـس  ماظن  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  یمامت  تیاغ  فده و 
تیمها رگید ، يوس  زا  دراد . رارق  نایدوهی  هجوت  دروم  همه  زا  شیب  هک  تسا  يرـصنع  ناـمه  ًاـقیقد  نیا  تسا و  تیقفوم  یماـظن ، نینچ 

نآ نوچ  دوش ، یم  ییاغ  فده  الط  دتفا . یم  گنهامه  نایدوهی  برـشم  اب  تسا ، لئاق  لوپ  يارب  يراد  هیامرـس  ماظن  هک  يا  هداعلا  قوف 
(3). داد رارق  هدافتسا  دروم  یفده  ره  هب  لین  يارب  ناوت  یم  ار 

. تسا ود  نیا  نایم  نوگمه  رایسب  بیجع و  هباشت  نامه  نیا  درادن و  یهاگیاج  چیه  یناسنا ، طباور  اه و  شزرا  يراد  هیامرس  ماظن  رد 

اه نآ  دنتـشاد . ییانـشآ  نآ  زیمآرارـسا  ياه  تردـق  اب  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  نآ  ياه  یگژیو  لوپ و  رد  هتفهن  رارـسا  ماـمت  ناـیدوهی 
زا لوپ و  ناطلس 

صص 159 160. نامه ، - 1
ص 161. نامه ، - 2
ص 286. نامه ، - 3
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(1). دندش ناهج  ناطلس  نآ ، لالخ 

تفگـش هتکن ي  تسا . هدوب  فلتخم  راودا  رد  موق  نیا  زا  مدرم  مومع  ینیبدـب  بجوـم  هراوـمه  اهدرگـش ، صیاـصخ و  نیا  هعوـمجم ي 
راودا رد  اه  تلم  ماوقا و  همه ي  ییوگ  تسا . نایدوهی  اـب  فلتخم  راودا  رد  نوگاـنوگ  لـلم  ماوقا و  ناـسکی  هباـشم و  دروخرب  زین  زیگنا 

. دنا هتشاد  یگنهامه  دوهی  زا  ترفن  يرازیب و  یگنوگچ  رس  رب  مه  اب  فلتخم ،

ریخا نورق  يویرانس  مسیتیمس » یتنآ  »

هراشا

ص 249. نامه ، - 1
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ریخا نورق  يویرانس  مسیتیمس » یتنآ  »

ریخا نورق  يویرانس   (1)« مسیتیمس یتنآ  »

کی رد  دوهی  ناکـسا  یتسینویهـص  ياه  همزمز  هک  ینامز  ینعی  مهدزون ، نرق  نیزاغآ  ياه  ههد  زا  لقادـح  هتفگ ، شیپ  ثحابم  ساسارب 
. دندوب رادروخرب  یبولطم  یعامتجا  يداصتقا و  تیعقوم  زا  اه  يدوهی  تفرگ ، جضن  لکـش و  اپورا  رد  يدوهی ، تلود  ییاپرب  نیمزرس و 

تلود لیکـشت  یتسینویهـص  هشیدنا ي  یبرغ ، ناخروم  ناگدنـسیون و  یـضعب  یتسینویهـص و  ياه  نوناک  جیار  تاغیلبت  فالخ  رب  ینعی 
لباق تازایتما  زا  ییاپورا  کلامم  رد  اه  نآ  هک  دش  ینلع  حرط و  ینارود  رد  هکلب  نایدوهی ، جنر  فعـض و  تیمولظم ، نامز  رد  هن  دوهی 

هطلـس ي نیا  دوب . ناـگمه  يارب  یهیدـب  حـضاو و  يرما  نارود  نآ  رد  اـه  يدوهی  یلوپ  یلاـم و  هرطیـس ي  دـندوب . رادروـخرب  یهجوـت 
لاح نیا  اب  دوب . هدـش  يریگ  میمـصت  يراذـگنوناق و  يراذگتـسایس ، ساسح  لفاحم  زکارم و  رد  اه  نآ  ذوفن  روضح و  بجوم  يداصتقا 

دوهی تیمولظم  جـنر و  مان  هب  ییاه  هژوس  زا  یمومع ، راکفا  دزن  دوخ  فادـها  نییبت  هیجوت و  يارب  ینویهـص ، هشیدـنا ي  ناربهر  نارس و 
. دندرک یم  يرادرب  هرهب 

 : يرازآ دوهی  ای  يزیتس  دوهی ي   Antisemitism - 1
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: تسا هدرک  فارتعا  هراب  نیا  رد  مسینویهص  یمیدق  ناربهر  زا  یکی 

زگره بئاصم  هنوگ  نیا  تسا . هدوبن  نایدوهی ...  یگدیدمتـس  هب  ندیـشخب  نایاپ  زگره  یتسینویهـص ، شبنج  نتخادنا  هار  هب  زا  فدـه  »
(1) . « تسین مسینویهص  يدوجو  تلع 

ریغ هکلب  دـندرک  یم  کیرحت  ار  هماع  تاساسحا  اهنت  هن  موق ، تیمولظم  متـس و  تبرغ ، غیلبت  جـیورت و  اب  ینویهـص ، ناربهر  اه و  نوناک 
ریغ یتح  ياناوت  نارعاش  ناگدنـسیون و  یـضعب  نتفرگ  تمدـخ  هب  اـب  اـه  نآ  دـنداد . یم  رارق  دوخ  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  زین  ار  ناـیدوهی 

هنارت  » فورعم راعشا  هک  تسا  دارفا  نیا  هلمج ي  زا  یـسیلگنا  فورعم  رعاش  نوریاب  درل  دنتـشاد . دوخ  فادها  دربشیپ  رد  یعـس  يدوهی ،
ماجنا مسینویهـص  نامرآ  هب  یگرزب  تمدخ  دوهی ، تیمولظم  نوماریپ  ییاه  هعطق  ندورـس  اب  وا  تسا . ماع  صاخ و  دزنابز  وا  يربع » ياه 
هدورـس نیرتاـبیز  ینویهـص  نارـس  ناربهر و  رظن  زا  هک  هعومجم  نیا  تفرگ . رارق  يدوهی  ناربـهر  نارـس و  ریدـقت  قیوشت و  دروم  داد و 

ای يربع  ياه  هنارت  ناونع  تحت  نوریاب  ياه  هدورس  زا  یـشخب  ریز  تایبا  تسا . هدش  رـشتنم  همجرت و  يربع  نابز  هب  هدش ، دادملق  نوریاب 
: تسا رادروخرب  دایز  ترهش  زا  يدوهی  ياه  همغن 

دراد يا  هنایشآ  دوخ  يارب  زا  یشحو  رتوبک 

دراد يا  هنال  دوخ  يارب  زین  هابور  و 

دنراد ینهیم  دوخ  يارب  اه  ناسنا 

دنرادن چیه  روگ  زج  نایدوهی  و 

درل يدوهی  ياه  همغن  رعش  لاس 1815م . رد  يدوهی  ناربهر  نارس و 

ص ، 1377 لوا ، پاچ  ناریا ، رـصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  مود ، ج  يردیح ، دواد  همجرت  مسینویهـص ، خیرات  فولوکوس ، موهان  - 1
.54
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« يدوهی ياه  هنارت   » گنهآ رعش و  يراصحنا  قح  ناتان ، دندرک . رشتنم  كازیا  مان  هب  يدوهی  زاسگنهآ  کی  یقیـسوم  اب  هارمه  ار  نوریاب 
يرگید يدوهی  اب  روظنم  نیا  يارب  وا  دنک . مهارف  كارتشا  قح  قیرط  زا  ار  نآ  راشتنا  پاچ و  هنیزه  تفرگ  میمـصت  درک و  يرادـیرخ  ار 

، فینـصت میظنت ، ود  نیا  يوس  زا  رعـش  یقیـسوم  بیترت  نیدـب  تخادرپ . يراکمه  هب  دوب  زاوآ  شوخ  هدـنناوخ ي  هک  ماهارب  ناج  مان  هب 
(1). دیدرگ رشتنم  لاس 1815 م . رد  نیودت و 

« ادـنورد لیناد   » نامر زین  یلیئارزید و  نیماینب  هتـشون ي  يورلآ » دـیوید   » لیبق زا  ینویهـص ، ياه  نامر  هدرتسگ ي  راـشتنا  نیا ، رب  هوـالع 
یبدا يوپاکت  زا  رگید  یـشخب  مهدزون ، نرق  رد  اـه  يدوهی  ناـیم  اـه  نآ  ناوارف  عیزوت  فلتخم و  ياـه  ناـبز  هب  تویلا ، جرج  هتـشون ي 

، ییاکیرما نابز  یسیلگنا  يدوهی  رعاش ه ي  سورازالاما ، راعـشا  رد  نیطـسلف  هب  ترجاهم  هشیدنا ي  ساکعنا   (2). دوب مسینویهص  یغیلبت 
قوذ شوخ  زا   » سورازالاما مسینویهص ، ناربهر  رظن  زا  دوب . نارود  نآ  رد  اه  تسینویهص  یتاغیلبت  یگنهرف  ياه  شالت  رگید  زا  یتمسق 

تایبدا رد  دوهی  یلم  نامرآ  ناغلبم  نیرت 

صص 143 144. نامه ، - 1
، دوش بوصنم  ناتسلگنا  ریزو  تسخن  ناونع  هب  هک  نآ  زا  شیپ  لاس 1833 م ، رد  ار  يورلآدیوید »  » نامر يدوهی ، یلیئارزید  نیماینب  - 2

رگید نایم  رد  دوهی  ماغدا  هشیدنا ي  هنوگره  هک  هدش  ریوصت  میسرت و  يروط  نآ ، تسینویهـص  يدوهی و  نامرهق  نامر ، نیا  رد  تشون .
هار اهنت  ار  نیمزرـس  نآ  رد  اه  يدوهی  ناکـسا  نیطـسلف و  رد  يدوهی  تلود  داجیا  هناتـسرپ  داژن  یطارفا و  عضوم  دـنک و  یم  یفن  ار  للم 

هیامتـسد ي اـب  ار  ادـنورد » لـیناد   » ناـمر یلیئارزید ، نیماـینب  هتـشون ي  ناـمر و  ریثأـت  تحت  زین  تویلا  جروج  دـنک . یم  مـالعا  بوـلطم 
داجیا هب  زج  نامر  نیا  نامرهق  ياخدُرم  دنک . یم  میـسرت  نیودت و  مسینویهـص  يارب  یلمع  همانرب  کی  نآ  رد  دـسیون و  یم  یتسینویهص 

، جدـیب یـسوم  همجرت ي  مسینویهـص ، تایبدا  هب  یهاـگن  یناـفنک ، ناـسغ  ر.ك : درادـن ؛ نیا  زج  یناـمرآ  دـشیدنا و  یمن  يدوهی  تلود 
.1365 لوا ، پاچ  گرب ، تاراشتنا 
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. دش اکیرما  نایدوهی  نایم  رد  ینویهص  هشیدنا ي  نامرآ و  جّورم  تفرگ و  رارق  مسینویهص  فادها  تمدخ  رد  هک   (1)« دوب سیلگنا 

تاساسحا ناهذا و  کیرحت  رد  یبوخ  درکراکو  دوب  بسانم  هچ  رگا  اه  ـالت ش  لـیبق  نیا  تسینویهـص ، نارـس  ناربهر و  یـضعب  رظن  زا 
لیمکت يارب  اذل  دوبن . یفاک  ینویهـص  ياه  همانرب  فادـها و  عیرـس  دربشیپ  يارب  اما  تشاد  دوهی ، هماع ي  نایم  رد  صوصخ  هب  یمومع ،
تیلاعف همه ي  اب  اریز  تفرگ ؛ رارق  اه  نآ  راک  روتسد  رد  اراک  یتاغیلبت  هبرح ي  ناونع  هب  مسیتیمس » یتنآ   » مان هب  يا  هدیدپ  ویرانـس ، نیا 

تاناکما تازایتما و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  اه  يدوهی  زا  يرایـسب  ینویهـص ، ياه  نوناک  ناربهر و  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس ، ياـه 
. دنتـشادن ار  يرگید  نیمزرـس  هب  ندرک  چوک  يارب  یگداـمآ  لـیامت و  دوـخ ، تسیز  طـیحم  لـحم و  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  بساـنم 

لحم بسانم و  تسیز  طیحم  نطو ، بسانم ، تیعقوم  طیارـش و  همه ي  اب  ناهج ، ياجک  چـیه  هک  دـش  یم  اقلا  اه  نآ  هب  دـیاب  نیارباـنب ،
دوهی هماع ي  هیلع  يدولآزمر  ياه  هسیسد  یکیزیف و  تاکرحت  هک  دوب  هیضرف  نیا  يانبم  رب  دیآ . یمن  باسح  هب  نانآ  يارب  ینما  ناکسا 
یتنآ هب  طوبرم  ثداوح  نیرتمهم  زا  تفای . شیازفا  تفرگ و  جضن  جیردت  هب  دش و  عورش  اپورا  صوصخ  هب  ناهج ، فانکا  فارطا و  رد 

یسوساج مرج  هب  لاس 1894  رد  وا  تسا . سوفیرد  درفلآ  ماـن  هب  يوسنارف  يدوهی  رـسفا  کـی  يارجاـم  هدزون ، نرق  رخاوا  رد  مسیتیمس 
رد دوهی  ذوفن  يذ  لفاحم  هبناج ي  همه  هدرتسگ و  ياه  شالت  اه و  هسیـسد  اـب  اـّما  دـش ، موکحم  دـبا  سبح  هب  ریگتـسد و  ناـملآ ، يارب 

، دوهی تیمولظم  روحم  لوح  اه  تسینویهص  هیضق ، نیا  ِلَِبق  زا  تشگزاب . دوخ  تمدخ  لحم  هب  دش و  دازآ  هئربت و  تیاهن 

ص 347. ج 1 ، فولوکوس ، موهان  - . 1
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یخرب رظن  زا  دندرک . يرادرب  هرهب  دوخ  یتسینویهـص  دصاقم  يارب  عوضوم  نیا  زا  ، فلتخم لاکـشا  هب  دنتخادنا و  هار  هب  یناوارف  تاغیلبت 
هدس رد  مسیتیمـس » یتنآ   » هدیدپ خیرات  رد  یفطع  هطقن  سوفیرد  هیـضق  يرازت ، هیـسور ي  رد  اه  مورگوپ  ناتـساد  زا  دـعب  ناگدنـسیون ،

. تسا هتشاد  مسینویهص  نامرآ  ریسم  رد  تبثم  رایسب  ياهدمایپ  هک  دوب  ریخا 

تراـبع مورگوپ ، تسا . هدـش  یناوارف  يرادرب  هرهب  نآ  زا  یتسینویهـص ، تاـغیلبترد  هک  تسا   (1) مورگوپ مان  هب  یناـیرج  مود ، عوضوم 
. تسا رگید  يا  هتسد  ای  یعمج  هلیسو ي  هب  یعمج  ای  يا  هتسد  راتشک  ینعم  هب  یسور و 

هیسور رد  اه  مورگوپ 

هیسور رد  اه  مورگوپ 

هراپ يوس  زا  نرق ، نیا  رخآ  عبر  صوصخ  هب  مهدزون و  نرق  مود  همین  رد  يزیتس  دوهی  مان  هب  یعوضوم  یخیرات ، نوتم  تاجردنم  قباطم 
هب يدالیم  لاس 1881  زا  صخشم  روط  هب  مورگوپ  مان  هب  ینایرج  لاح ، نیا  اب  دوب . حرطم  هیـسور  رد  يدوهی  ياه  نوناکو  صاخـشا  يا 
زا يرایـسب  یتلود و  لفاحم  دـش و  رورت  يزومرم  روط  هب  سور  رازت  مود  ردـناسکلا  هک  ینامز  تسرد  ینعی  داتفا ؛ اـه  ناـبز  رـس  رب  دـعب 

رایسب یکیزیف  تالمح  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ  دندرک . یفرعم  هعقاو  نیا  یلصا  لماع  ار  اه  دوهی ي  یسور ، ياه  هناسر  ناگدنسیون و 
. درک لیمحت  اه  يدوهی  هب  طاـقن  یخرب  رد  یلاـم  یناـج و  ياهررـض  اـه و  ناـیز  تفرگ و  تروص  هیـسور  رد  اـه  يدوهی  هیلع  يزومرم 
، هاـگ چـیه  نکیل  دـنتفرگ  هناـشن  يرازت  تموکح  هژیو  هب  هیـسور ، مدرم  يوس  هب  ار  ماـهتا  تشگنا  زین  يدوهی  ناگدنـسیون  اـه و  نوناـک 

اه نامزاس  ناهاگآ ، زا  يرایسب  رگید ، يوس  زا  دشن . هیارا  هراب  نیا  رد  یمکحم  نشور و  دنس  كردم و 

Pogrom - 1

هیسور رد  اه  www.Ghaemiyeh.comمورگوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :

. دندرک یفرعم  اه  مورگوپ  نایرج  هدرپ ي  سپ  ناهنپ و  لماع  ار  هیسور  ینویهص  يدوهی  ذوفن  يذ  ياه  هورگ  و 

یخرب دـندوب . هتفای  تسد  یهجوت  لباق  تازایتما  تاـناکما و  هب  هیـسور  رد  اـه  يدوهی  زا  يرایـسب  ناـمز  نآ  رد  یبرغ ، عباـنم  فارتعا  هب 
، یتیعقوم نینچ  هب  هجوت  اب  دندوب . هتخاس  دوخ  رادماو  ار  یتموکح  هاگتـسد  رازت ، تموکح  هب  ماو  نداد  قیرط  زا  يدوهی  نازودـنا  تورث 

هیـسور اه ي  يدوهی  یگدامآ  لیامت و  مدـع  رب  ینبم  ینویهـص  ياه  شیارگ  ياراد  يدوهی  عماجم  اه و  نوناـک  ناـیم  رد  ینارگن  یعون 
. دش یم  هدهاشم  ترجاهم  چوک و  يارب 

 ]...[ دنتـسه للم  ریاس  رد  بذـج  نتفر و  لیلحت  لاح  رد  جـیردت  هب  ناـیدوهی  هک  دوب  تسد  رد ]  ] نیا رب  لاد  يدـهاوش  مهدزون  نرق  رد  »
(1) .« تفرگ هدهع  هب  ار  يا  هدمع  شقن  مسینویهص  هطبار  نیا  رد  داد و  رییغت  ار  قوف  عضو  یمسیتیمس  یتنآ  ياه  هشیدنا 

يزیتس دوهی  یلصا  لماع  ار  ینویهص  لاعف  ذوفن و  يذ  صاخشا  اه و  نوناک  حیرص ، ریغ  روط  هب  يدوهی  ناگدنـسیون  یـضعب  همه  نیا  اب 
اب راگزاسان  يدوهی  ياه  نامزاس  ناربهر و  اهنت  هن  مسینویهص ، بصعتم  ناربهر  زا  یکی  یکسنیتوباژ  ریمیدالو  دندرک . یفرعم  هیسور  رد 
زا تسد  رگا  : » درک یم  دزـشوگ  تحارـص  هب  هکلب  درک ، یم  دیدهت  هراومه  ار  نیطـسلف  هب  اه  يدوهی  ندـناچوک  یتسینویهـص  همانرب ي 

(2) .« دنشاب نایدوهی  تراغ  لتق و  يارب  يرگید  مجاهت  رظتنم  دیاب  يدوز  هب  دنرادنرب ، ناشیاهراک 

یناهج نامزاس  ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  یکی  هک  یکسنیتوباژ 

یقت دمحم  1376 ؛ ریبکریما ، تاراشتنا  هسـسؤم  يرذآ ، وطـسرا  همجرت  لیئارـسا ، بارعا و  ياه  گنج  ياـه  هشیر  لـید ، نوا  یچیر  - 1
ص 338. ، 1376 لوا ، پاچ  هشیدناءایض ، یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  لوا ،) باتک   ) تینویهص ههوژپ  هدیزگرب ، موق  هصق  روپ ، یقت 

ص 27. ، 1374 تاعالطا ، هسسؤم  تاراشتنا  نایبارتوبا ، نیسح  رتکد  همجرت  نینهآ ، تشم  رنرب ، ینل  - 2
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ناهاگآ زا  يرایـسب  بجعت  ثعاـب  مادـقا  نیا  درک و  يریگ  هراـنک  دوخ  تمـس  زا  هیوناژ 1923  زور 18  رد  دوب ، هیـسور  رد  مسینوـیهص 
يدوهی لـماوع  زا  یکی  اـب  شطباور  هراـبرد  دوش و  رـضاح  قیقحت  هژیو  نویـسیمک  کـی  لـباقم  رد  يو  دوـب  رارق  زور  نآ  اریز  دـیدرگ ؛

(1). دوش ییوجزاب  ارویل  تپ  نومیس  مان  هب  نیارکوا  رد  يزیتس 

هب یحیولت  روط  هب  هیسور  هلخاد  روما  ریزو  هب  یتشاددای  یط  زین  مسینویهـص  یناهج  هرگنک  نیلوا  راذگناینب  لصتره  رودوئت  نیا ، زا  شیپ 
(2). دوب هدرک  فارتعا  هراشا و  هیسور  يزیتس  دوهی  يارجام  رد  یتسینویهص  ياه  نوناک  اه و  نامزاس  یضعب  تلاخد  شقن و 

دانـسا و تسا . هیـسور  رد  يزیتس  يدوهی  يارجام  ِلصا  هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  رتمک  ناهج  رـصاعم  خیرات  رد  هک  یمهم  رایـسب  هتکن ي 
دروم طقف ، هن  اه  يدوهی  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  نارود  نآ  هب  طوبرم  ضرغ  یب  نقتم و  ياه  تشاددای  یـضعب  زین  دوجوم و  كرادـم 
تحت فلتخم ، لاکـشا  هب  هیـسور  مدرم  مه  یتـموکح و  هاگتـسد  سکع ، هب  هکلب  دـندوبن ، يرازت  تموکح  اـی  اـه و  سور  تیذا  رازآ و 

هب انـشآ  زین  دـنم و  هشیدـنا  هاگآ ، دارفا  يارب  نامز  نامه  رد  هک  تسا  یتیعقاو  عوضوم  نیا  دنتـشاد . رارق  اه  يدوهی  تراغ  متـس و  رازآ ،
يرکف لالقتسا  هک  یسور  روهشم  گرزب و  نادنم  هشیدنا  ناگدنـسیون و  زا  یکـسفیاتساد  دوب . یهیدب  نشور و  ًالماک  دوهی ، ياهدرگش 

ار يزیتس  يدوهی  رب  ینتبم  تاغیلبت  نامز ، نامه  رد  یـسایس ، ضغب  بح و  ای  صاخ و  شیارگ  چـیه  نودـب  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  وا 
اه يدوهی  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  یخیرات ، راکشآ  غورد  کی  ماهتا و  کی 

. نامه - 1
ص 19. نامه ، - 2
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: تشون درک و  مالعا 

یتلم چیه  نیقی  هب  ناهج  مامت  رد  هک  مناد  یم  هزادنا  نیا  ًالوا  اما  راوشد ؛ سب  تسا  يراک  دوهی  نوچ  یتلم  خیرات  نرق  لهچ  اب  ییانـشآ  »
تفخ و زا  دشاب ، هدرک  هوکـش  دوخ  تشونرـس  زا  هتـشادرب  هک  یمدق  ره  هدرک و  هک  یتکرح  ره  زا  سپ  مادم  دوهی ، هزادـنا  هب  هک  تسین 

تسد دننک و  یم  تموکح  اپورا  رد  هک  دنتسین  اهنآ  نیا  هک  دنک  رکف  تسا  نکمم  مدآ  دشاب . هتشاد  نخـس  شتیمولظم  جنر و  يراوخ و 
 ]...[ دنا هتفرگ  تسد  رد  ار  اهروشک  قالخا  یلخاد و  روما  یجراخ و  تسایـس  مامز  نآ ، هطـساو  اب  دـننک و  یم  هرادا  ار  سروب  رازاب  مک 

(1) .« منک رواب  دنا  هدیشک  تفخ  هدید و  متس  لاماپ و  همه  نیا  هک  نیا  زا  یکاح  ار  نایدوهی  دایرف  داد و  مناوت  یمن  نم 

یحاون رد  يدوهی  ًابیرقت 000/000/3  هک  یناـمز  ینعی  شیپ ،) لاـس   129 ، ) يدالیم لاس 1877  دودـح  رد  ار  بلاطم  نیا  یکـسفیاتساد 
اـه و يدوهی  دـندوب ، تیمورحم  رقف و  جـنر و  جوا  رد  هیـسور  مدرم  دوخ  هک  یناـمز  تسا . هتـشون  دـندرک  یم  یگدـنز  هیـسور  فلتخم 

نمض اه ، يدوهی  هب  باطخ  يا  هتشون  رد  یکـسفیاتساد  دندوب . هدروآرد  دایقنا  تحت  هدیـشک و  یگدرب  هب  ار  اهنآ  يدوهی  ناراد  هیامرس 
: دسیون یم  هیسور  مدرم  هیلع  اه  نآ  متس  ملظ و  هب  تبسن  اه ، نآ  یگدیدمتس  تیمولظم و  ياعدا  ندناوخ  یهاو 

نیا ياه  فعـض  زا  ًاتدمع  هک  دوب  یـسک  هچ  دمآ ؟ دورف  مدرم  نیا  يور  رب  دشاب  هدمآ  دورف  همعط  يور  رب  راگنا  هک  دوب  یـسک  هچ  »... 
ار قباس  نیکالم  ياج  تشاد  ناکما  هک  هاگ  ره  و  درک ؟ دیقم  دوخ  رز  یگشیمه  ياه  هتـشر  اب  ار  اه  نآ  یـسک  هچ  درک ؟ هدافتـسا  مدرم 

نیا اب  تفرگ ؟ یسک  هچ 

ص ، 1370 لوا ، پاچ  رهمگرزب ، تاراشتنا  مود ، ج  یـسنوی ، میهاربا  همجرت  هنازور ، ياه  تشادداـی  رتفد  یکـسفیاتساد ، ما . رودوئف  - 1
.929
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وا دنناشنن و  هایس  زور  هب  ار  ناناقهد  دوخ ) عفن  هب  دندرک (  یم  یعـس  دندرک ، یم  رامثتـسا  تدش  هب  ار  مدرم  هچ  رگا  نیکالم  هک  توافت 
ار هچ  نآ  تسین : هیـسور  راک  يورین  ندیـشک  هت  دـیقم  تسا  هتفرگ  ار  وا  ياج  هک  يدوهی  هک  نآ  لاح  دـننادرگن ؛ یهت  راک  يورین  زا  ار 

غورد نیا  هک  داد  دـنهاوخ  رـس  دایرف  بلاـطم  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  ناـیدوهی  هک  مناد  یم  یتفر . هک  ورب  دـعب ، دریگ و  یم  وا  زا  دراد  هک 
(1) .« میوگ یم  غورد  نم  تسا و  ناتهب  نیا  تسا ؛

هب ار  اهنآ  نیمزرـس  نیا  رـسارس  رد  دنتـشاد  یعـس  هکلب  دندوبن  یـضار  هیـسور  ریقف  مدرم  ناناقهد و  یگدرب  رامثتـسا و  هب  اهنت  اه  يدوهی 
. دننک ییاقآ  يرورس و  اهنآ  رب  رتهب  رت و  تحار  ات  دنناشکب  يرگ  یلاباال  داسف و 

یناوتیل مدرم  رب  نانچ  نایدوهی  : » هک نومضم  نیا  هب  مدناوخ   (2) ونووک زا  یبلاج  رایسب  ربخ  لاس 1877 م ]  ] دیدج رصع  هرامش 371  رد  »
باذع هب  ناگراوخیم  دیدهت  اب  هک  دندوب  کیلوتاک  ناشیـشک  اهنت  دنا و  هدـناشن  هایـس  زور  هب  ار  همه  ًابیرقت  اکدو  اب  هک  دـنا  هدرب  شروی 
تباین هب  همانزور  رکفنـشور  راگنربخ  تسا ، تسار  دندرک . هللا  قلخ  تاجن  هب  مادقا  یگراوخیم » اب  هزرابم  ياه  نمجنا   » لیکـشت منهج و 

رکفنـشور نانادداصتقا  هک  دیازفا  یم  اما  دنک ، یم  یگدنمرـش  ساسحا  دنراد  داقتعا  منهج  باذع  دوخ و  ناشیـشک  هب  زونه  هک  مدرم  زا 
رش زا  ار  مدرم  هک  فده  نیا  اب  ًاصوصخم  دندز ، ییاتسور  ياهرازاب  اه و  کناب  سیسأت  هب  تسد  ناشیشک  قشمرس  زا  يوریپ  اب  زین  لحم 
هک ییاـه  تمیق  هب  هن  یعقاو ، ياـه  تمیق  هب  ار  دوخ  يرورـض  يـالاک  شکتمحز  دنمتـسم و  هدوت  هک  دـننک  يراـکو  دـنناهرب  ناـیدوهی 

(3) .« دننک يرادیرخ  اهرازاب  نیا  زا  دننک ، یم  نییعت  نایدوهی 
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اه يدوهی  راب  تناها  زیمآریقحت و  ياهراتفر  وس و  کی  زا  اه  يدوهی  اب  هیسور  مدرم  هنامیمـص  ملاس و  دروخرب  هب  هراشا  اب  یکـسفیاتساد 
: دسیون یم  ود  نیا  نیب  هسیاقم  رد  هیسور ، مدرم  فلتخم  راشقا  هیلع 

نویلیم داتـشه  دـندوب و  سور  نویلیم  هس  هکلب  دـندوبن ، يدوهی  نویلیم  هس  هیـسور  رد  رگا  مدرک : یم  رکف  دوخ  شیپ  تاقوا  یهاـگ  نم  »
قوقح دنداد  یم  هزاجا  اه  نآ  هب  ایآ  دندرک ؟ یم  راتفر  اه  نآ  اب  هنوگچ  دـندروآ و  یم  رد  لکـش  هچ  هب  ار  اه  سور  تقو  نآ  يدوهی ...

یمن ار  همه  تسوپ  ایآ  دندرک ؟ یمن  لدب  ناگدرب  هب  ار  اهنآ  ایآ  دننک ؟ تدابع  ناشنایم  رد  هنادازآ  دنداد  یم  هزاجا  دننک ؟ لیصحت  ربارب 
یمن رفن  نیرخآ  ات  مه  ار  اه  نآ  دندرک  یم  راتفر  هناگیب  ماوقا  اب  ناش  یناتساب  خیرات  یط  رد  یناتـساب  مایا  رد  هک  روط  نامه  ایآ  دندنک ؟

(1) »؟ دندرب یمن  نیب  زا  یلک  هب  دنتشک و 

مدرم و زا  يا  هراپ  نایم  رد  ترفن  يرازیب و  هکلب  دنتشادن ، هنیک  اه  يدوهی  هب  تبسن  اهنت  هن  هیسور  مدرم  یکسفیاتساد  حیرـص  فارتعا  هب 
: دوب اه  يدوهی  دوخ  راتفر  بادآ و  اه ، تلصخ  زا  یشان  دوهی ، هیلع  قطانم  یضعب 

دوهی زا  ترفن  دیاش  اما  درادـن ، دوجو  نایدوهی  هب  تبـسن  يا » هدیـشیدنا  شیپ  زا   » هنیک سور  مدرم  رد  هک  مهد  یم  نانیمطا  امـش  هب  نم  »
چیه هب  اما  دراد ؛ دوجو  يزیچ  نینچ  تسا ، ریذپان  بانتجا  نیا ، و  دـشاب . دـیدش  مه  دـیاش  ترفن  نیا  قطانم  یـضعب  رد  و  دـشاب ، دوجوم 

یموب مدرم  هن  اهنآ ، تباب  زا  هک  تسا  يرگید  للع  زا  یـشان  هکلب  تسین  یبهذـم  اـی  يداژن  هنیک  تلع  هب  اـی  ندوب  يدوهی  زا  یـشان  هجو 
نایدوهی دوخ  هکلب  سور 
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(1) .« دنرصقم

تبسن دوهی  ییوج  يرورس  یبلط و  يرترب  رب  ینتبم  ینامزاس و  نورد  یهورگ و  نورد  هشیدنا  زا  یشان  ترفن ، نیا  یکسفیاتساد ، رظن  زا 
يوس زا  دشیدنا و  یمن  دوخ  زج  تیدوجوم  عفانم و  تایح ، هب  وس  کی  زا  يدوهی  ینعی  تسا ؛ هدوب  موق  نیا  خیرات  لوط  رد  دوهی  ریغ  هب 

رد زین  نارگید  تیدوجوم  تایح و  هک  نآ  رگم  دـناد ، یم  دوخ  اـب  ضراـعت  رد  ار  رگید  لـلم  ماوقا و  تیدوجوم  عفاـنم و  تاـیح ، رگید ،
. دریگ رارق  دوهی  عفانم  فادها و  تمدخ 

يدوهی ای  یـسور  کی  مادـک  ات  ود  اما  تسا . كاندرد  رایـسب  نایـسور  ام  يارب  تسا و  يدوهی  شنم  ياـه  یگژیو  زا  رورغ  ینیبدوخ و  »
یبهذـم هنیک  مک  تسد  درادـن ؛ ینادـنچ  هاـنگ  ناـیم  نیا  رد  یـسور  هک  مروخ  یم  مسق  نم  تسین ؟ يرگید  كرد  مهف و  هب  رداـق  رتشیب 

یم هار  وهایه  مادـم  نایدوهی  اما  دـنراد ؟ يرگید  عون  ياه  يروادـشیپ  تابـصعت و  کی  مادـک  و  درادـن .) ًاقلطم   ) درادـن دوهی  هب  تبـسن 
. ]...[ دنرازآ بیذعت و  دروم  زین  نونکا  دنا و  هدوب  رازآ  بیذعت و  متس و  دروم  رایسب  ياه  نرق  هک  دنزادنا 

هیـسور مدرم  هب  دوخ  هک  ار  ییاهرازآ  اه و  بیذعت  نآ  مامت  دنهد ، یم  رـس  هوکـش  اهنآ  هیلع  دننک و  یم  شنزرـس  ار  اه  سور  یتقو  ایآ 
نایدوهی زا  رتمک  یتاقشم  بئاصم و  دوخ  خیرات  لوط  رد  هیـسور  مدرم  هک  دش  یعدم  ناوت  یم  ایآ  دنریگ ؟ یم  رظن  رد  دنا  هدرک  لیمحت 

دنا و هدرکن  یکی  هب  تسد  هیـسور  مدرم  ناگدنهد  رازآ  اب  بلغا  نایدوهی  هک  دش  یعدـم  ناوت  یم  ایآ  دـنا ؟ هدـنارذگ  رـس  زا  یلحم  ره 
؟ دنا هدشن  لدب  ناشناگدنهدرازآ  هب  دوخ  و  دنا ، هدرکن  هراجا  نارگمتس  زا  ار  اونیب  مدرم  نیمه 

. نامه - . 1

هیسور رد  اه  www.Ghaemiyeh.comمورگوپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

زگره اما  تسا . یخیرات  تقیقح  کی  نیا  تسا ، خیرات  نیا  تقیقح ، رد  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  هداتفا و  قافتا  همه  اهزیچ  نیا  تقیقح ، رد 
هک دـنناد  یم  نیا  هب  مهتم  ار  هیـسور  مدرم  ناـنچمه  همه  نیا  اـب  دنـشاب و  هدرک  ینامیـشپ  زاربا  تباـب  نیا  زا  دوـهی  مدرم  هک  مـیا  هدینـشن 

(1) .« دنراد یمن  تسود  یفاک  ردق  هب  ار  نایدوهی 

یهتنم و اه  مورگوپ  نایرج  هب  دوهی  تیمولظم  ياعدا  دـش و  راگدـنام  خـیرات  رد  یتسینویهـص  غورد  تاغیلبت  اه ، تیعقاو  نیا  همه ي  اـب 
هدنبیرف ي تاغیلبت  رثا  رب  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاکح  اهرامآ  دـش . ناهج  قطانم  رگید  هب  هیـسور  زا  اه  يدوهی  یتیعمج  ییاج  هباج  بجوم 

زاـغآ زا  ینعی  . ) لاس 1914 م اـت  لاـس 1881 م . زا  هک  يدوـهی   ( 000/500/2  ) نوـیلیم مین  ود و  عوـمجم  زا  روـبزم ، يارجاـم  رب  ینتبم 
دصیس اکیرما ، هب  رفن  ( 000/000/2  ) نویلیمود دودح  دندرک ، ترجاهم  اپورا  قرش  زا  لوا ،) یناهج  گنج  عورش  ات  اه  مورگوپ  يارجام 

ریاـس نیتناژرآ و  هب  يرامـش  رگید ، رفن  ( 000/150  ) رازه هاـجنپ  ودـصکی  ینعی  هیقب  یبرغ و  ياـپورا  هـب  رفن  ( 000/350  ) رازه هاـجنپ  و 
(2). دنتفر نیطسلف  هب  یمک  رایسب  دادعت  اهروشک و 

نیطسلف ياه  يدابآ  لاغشا  اه و  مورگوپ 

نیطسلف ياه  يدابآ  لاغشا  اه و  مورگوپ 

زاس هنیمز  درک و  داجیا  هیـسور  رد  دوهی  هماع ي  نایم  رد  سرت  بعر و  زا  ییاضف  اه  مورگوپ  يارجام  ساکعنا  یخیرات ، عبانم  تیاور  هب 
اه و هورگ  نکیل  دندش  راپـسهر  اپورا  اکیرما و  ياهروشک  هب  نایدوهی  نیا  تیرثکا  هچ  رگا  دش . يدوهی  رازه  اهدص  ییاج  هباج  چوک و 

هب زین  ییاه  هتسد 

ص 945. نامه ، - 1
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تیعـضو هب  ناهج  یمومع  راکفا  هجوت ي  بلج  مهم  لماع  ار  روبزم  ثداوح  یتسینویهـص  عبانم  دـندرک . چوک  ای  دـندش  لقتنم  نیطـسلف 
هطقن ي روبزم  ياه  لاس  عبانم ، نیمه  فارتعا  اعدا و  هب  هک  نیا  رت  بلاـج  دـنا . هدرک  دادـملق  ياه 1881 و 1882 م . لاـس  رد  دوهی  موق 

ياه يدوهی  يارجام  زا  تدش  هب  تسینویهص  ناربهر  دوب . نیمزرس  نآ  ياه  يدابآ  لاغشا  نیطسلف و  هب  نایدوهی  چوک  خیرات  رد  یفطع 
دودـحم و طقف  اه  مورگوپ  عوضوم  هدرتسگ  هدـنیازف و  غیلبت  دـندرک . يرادرب  هرهب  مسینویهـص  نامرآ  عفن  هب  اـه ، لاـس  نیا  یط  هیـسور ،
، هیـسور ثداوح  ییامن  گرزب  اب  یـسیلگنا ، ياـه  هماـنزور  قیرط  زا  ناتـسلگنا ، هژیو  هب  اـپورا ، رـسارس  رد  هکلب  دوبن  هیـسور  هب  رـصحنم 

ياه همانزور  مامت  هک ؛ دندرک  فارتعا  مسینویهـص  ناربهر  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ ، کیرحت  مسینویهـص  عفن  هب  یمومع  تاساسحا 
رـسارس رد  اه ، همانزور  نیا  هدـننک  کـیرحت  ياـه  شرازگ  اـه و  هلاـقم  دـنتخادرپ . ناـیدوهی  اـب  يدردـمه  زاربا  ییوجلد و  هب  یـسیلگنا 

نمـض ناتـسلگنا ، رد  ددـعتم  ياه  شیامه  يرازگرب  اب  اه  تسینویهـص  تخیگنارب . ار  مدرم  يدردـمه  محرت و  ساـسحا  یعون  سیلگنا 
راداو مسینویهـص  ناـمرآ  ریـسم  رد  كرحت  هب  ار  یـسیلگنا  نارادـمتلود  یتـح  ناـیعا و  ماوـع و  سلجم  ناگدـنیامن  هناـعا ، يروآ  عـمج 

(1). دندرک

هرهب اه  مورگوپ  نایرج  زا  تدش  هب  مسینویهص ، نامرآ  عفن  هب  دوهی  یموق  تاساسحا  کیرحت  يارب  يدوهی  ناگدنسیون  ناربهر و  یخرب 
هدهع رب  ار  نویهص »  » يدوهی یسور  هیرـشن ي  يریبدرـس  هک  یکـشزپ  لیاسم  رد  رظن  بحاص  يدوهی و   (2)« رکسنیپوئل . » دندرک يرادرب 

سور کی   » راعتسم مان  اب  یناملآ و  نابز  هب  يا  هوزج  راشتنا  اب  لاس 1881 م . رد  تشاد 

ص 308. ، 1 ج . فولوکوس ، موهان  ك :  . ر - 1
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مایپ نییبت  غیلبت و  اب   » هلحرم نیا  رد  يو  درک . مادـقا  اه  مورگوپ  عوضوم  هیـسور و  ناـیدوهی  يارجاـم  عیـسو  ساـکعنا  هب  تبـسن  يدوهی »
ناقــشاع  » یتسینویهــص هورگ  شیادــیپ  روـهظ و  رد  یهجوـت  لـباق  شقن  شناراـطق  مـه  نارکف و  مـه  زا  يا  هراــپ  نوـچ  مسینوـیهص ،»

هعومجم ي اه  لاس  نیمه  رد  داد . ماجنا  يا  هدمع  ياه  تیلاعف  هورگ  نیا  ینویهص  يوپاکت  ریسم  رد  درک و  افیا  هیـسور  رد   (1)« نویهص
. دش رشتنم  ندنل  رد  یسیلگنا  نابز  هب  مسینویهص  نامرآ  تهج  رد  ییاهردوخ »  » ای  (2)« يدازآدوخ  » باتک بلاق  رد  وا  ياه  هاگدید 

هتسه ناونع  هب  لکشت  نیا  زا  تشاد ، نویهص » ناقشاع   » هورگ زا  تیامح  تیاده و  رد  يربهر  یتح  یساسا و  شقن  دوخ  هک  رکـسنیپوئل 
(3). درک یم  دای  دوهی  یلم  هدارا  مزع و  هار  رد  تسخن  ماگ  یتسینویهص و  نامزاس  کی  هیلوا 

دوخ تیلاعف  تیدوجوم و   (4)« ولیب شبنج   » مان هب  هیسور  يدوهی  ناناوج  نایم  زا  يرگید  هتفای ي  نامزاس  ياه  هتسد  هورگ ، نیا  لابند  هب 
نیشن يدوهی  کچوک  قطانم  داجیا  ناماگـشیپ  زا  ار  هورگ  ود  نیا  ناققحم ، ناخروم و  درک . ینلع  مالعا و  مسینویهـص  نامرآ  هار  رد  ار 
نیلوا هک  دندوب  اه  هورگ  اه و  هتـسد  نیمه  دـنناد .  یم  هیـسور  رد  اه  مورگوپ  یگتخاس  هکلب  زومرم و  يارجام  هدـییاز ي  نیطـسلف و  رد 

دنتسناوت یتسینویهص  ناربهر  اه و  نوناک  یلام  یتاغیلبت و  یسایس ، هناوتشپ  زا  يرادروخرب  اب  لاغشا و  ار  ینیطسلف  ياه  يدابآ  اهاتسور و 
ياه عمتجم  نیلوا  دننک و  هراوآ  ای  هدیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  اه  يدابآ  نآ  ینیطسلف  یلصا و  نانکاس  نابحاص و 

: [ یسیلگنا لداعم   Hibbath (Hovevi or Choveve)Zion [Lovers of Zion - 1
Auto emancipation - 2

صص 314 328. ج 1 ، فولوکوس ، موهان  ك : ر . - 3
Bilu - 4
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« هراق نویع   » ینیطسلف ياتسور  هک  دوب  اه  هتسد  اه و  هورگ  نیا  تامادقا  رثا  رب  نامز و  نیمه  رد  دننک . داجیا  نیطسلف  رد  ار  نیشن  يدوهی 
. تفای مان  رییغت   (3)« بوکای نورشیز   » هب نیرامز »  » »(2) و اوکت حَِتپ   » هب سبلم »  ، » (1)« نویِصل نوشیر   » هب

تأرج هب  نیاربانب ، دروآ . مهارف  زین  ار   (4)« هرطق  » و رقاع » «، » هریضخ  » لیبق زا  ینیطسلف ، رگید  ياهاتسور  لاغـشا  ياه  هنیمز  تامادقا  نیا 
هرمث ي نیشن ، يدوهی  یتسینویهص و  اه ي  هتسه  نیتسخن  داجیا  ینیطـسلف و  ياهاتـسورو  اه  يدابآ  نیلوا  لاغـشا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم 

هیامرـس تیامح  اـب  دوهی ) موق  ییاـمن  مولظم  رب  ینتبم   ) هیـسور رد  اـه  مورگوپ  روحم  لوح  مسینویهـص  یتاـغیلبت  یـسایس و  ياـه  شـالت 
. دوب يرویف  هتنوم  هشوم  دلیچور و  نوچ  يدوهی ، نارالاس 

هسنارف رد  سوفیرد 

هسنارف رد  سوفیرد 

هب اپورا ، رد  یمومع  تاساسحا  راکفا و  دوهی ، يارب  ییامن  مولظم  روحم  لوح  هیسور ، رد  اه  مورگوپ  يارجام  زا  سپ  هک  يرگید  نایرج 
دولآزمر ناتساد  دوب ؛ سوفیرد »  » يارجام تخیگنارب ، درک و  کیرحت  یتسینویهص  ياه  نامرآ  مسینویهـص و  عفن  هب  ار  هسنارف  صوصخ 

زا سپ  يدوهی  رسفا  نیا  يدالیم . لاسرد 1894  ناملآ  يارب  یسوساج  مرج  هب  يوسنارف  يدوهی  رسفا  کی  دیعبت  همکاحم و  يریگتـسد ،
ذوفن يذ  ياه  نوناکو  دارفا  تلاخد  اب  سپس  دش و  موکحم  ناطیش  هریزجرد  دیعبت  دبا و  سبح  هب  همکاحم 

[ يربع نابز  هب  مسینویهص  ِرَد  نیلوا   ] Richon Le Zion - 1
[ يربع نابز  هب  دیما  هزاورد  ( ] Petah Tiqva (Tikvah - 2

Zichron Jacob - 3
صص 36 ، 1366 لوا ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  مالک ، رهاوج  دمحم  همجرت  نیطسلف ، نیون  خیرات  یلایک ، باهولادبع  رتکد  ك : ر . - 4
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ای و  الوز » لیما   » لیبق زا  يدوهی ، ناگدنسیون  تاعوبطم و  هبناج ي  همه  هدرتسگ و  رایـسب  یـسایس  تاغیلبت  وس و  کی  زا  هسنارف  رد  دوهی 
، يدالیم لاـس 1906  رد  هک  يروط  هب  تفاـی . همتاـخ  درک و  ادـیپ  وس  تمـس و  سوفیرد  عفن  هب  ارجاـم  رگید ؛ يوـس  زا  اـهنآ  هب  هتـسباو 

تفایرد هب  هیلاوش »  » ناونع اب  تفرگ و  رارق  قیوشت  دروم  دعب  يدنچ  رداص و  ًامسر  سوفیرد  تئارب  مکح  تشادزاب ، زا  سپ  لاس  هدزاود 
(1). تفای ءاقترا  زین  وا  یماظن  هجرد  دمآ و  لیان  رونود » نویژل   » ناشن

هرهب نآ  زا  یبوخ  هب  اه  تسینویهص  هک  داتفا  هار  هب  نامز  نآ  ياپورا  هکلب  هسنارف و  رـسارس  رد  یعیـسو  تاغیلبت  سوفیرد  يارجام  رثا  رب 
اب تقفاوم  يراگزاس و  يارب  اپورا  ياه  يدوهی  قیوشت  بیغرت و  يارب  یفطع  هطقن  سوفیرد  هیضق  یتسینویهـص  باتزاب  دندرک . يرادرب 

نایب هب  دیدرگ . نارود  نآ  رد  ولیب » شبنج   » و نویهص » ناقشاع   » هورگ هژورپ ي  لیمکت  نیطسلف و  هب  دوهی  چوک  یتسینویهـص  هشیدنا ي 
ریـسم رد  هیـسور ، رد  اـه  مورگوپ  هکـس ي  رگید  يور  دوـهی و  ییاـمن  موـلظم  زا  يرگید  هقلح ي  هسنارف ، رد  سوـفیرد  هلأـسم ي  رگید 

. دوب نیطسلف  رد  اه  يدوهی  ناکسا 

يزیتس دوهی  « ) مسیتیمس یتنآ   » شـشوپ تحت  یتسینویهـص  ياغوغ  سوفیرد و  عوضوم  هک  تسین  نامتک  لباق  یخیرات  مهم  تیعقاو  نیا 
نیرتالاب نیرتهب و  رد  اه  يدوهی  دوب . دوهی  يارب  هافر  يدازآ و  دهم  هسنارف  هک  درک  یم  ییامندوخ  یطیارش  نارودرد و  يرازآ ) دوهی  ای 

روشک يداصتقا  یلام و  زکارم  زا  يرایسب  دنتشاد . رارق  یسایس  يداصتقا و  ياه  تیعقوم 

نآ یعامتجا  یسایس و  یگنهرف ، ياهدمایپ  سوفیرد و  يارجام  ینوماریپ  ياهدادیور  جیاتن و  تیهام ، تیمها ، یگنوگچ ، هرابرد ي  - 1
ههوژپ سوفیرد ، يارجام  يرگنزاب  بیط ، دمحم  هب : دوش  هعجارم  دادیور ، نیا  زا  یتسینویهـص  يرادرب  هرهب  نازیم  هسنارف و  هعماج ي  رد 

لوا 1376. پاچ  هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  لوا ،] باتک   ] تینویهص
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يدوهی روضح  ذوفن و  شترا  ات  یتلود  ریاود  زا  يرایسب  رد  دش . یم  لرتنک  هرادا و  اهنآ  يوس  زا  هسنارف  سروب  رازاب  دوب . اهنآ  تسد  رد 
رد دوهی  زاتمم  رایـسب  تیعقوم  هب  يا  همان  رد  سوفیرد ، هعقاو ي  زا  شیپ  لاس  نیدـنچ  يدوهی ، ناگدنـسیون  زا  یکی  دوب . هجوت  لباق  اـه 

دنرادروخرب هسنارف  يراذگنوناق  ییارجا و  يرادا ، ، یـسایس ناکرا  رد  يذوفن  تردق و  نانچ  زا  اهنآ  هک  هدرک  حیرـصت  فارتعا و  هسنارف 
رگا هک  تسا  هدش  یعس  هاگدید  نیا  ياقلا  تابثا و  نییبت ، رد  روبزم  همان ي ، رد  دنا . هداد  لیکـشت  تموکح » رد  تموکح  ، » عقاو رد  هک 
عفانم هکلب  دننیب ، یمن  ینایز  ررـض و  اهنت  هن  دنهدب ، تردـق  تلهم و  تصرف و  اه  يدوهی  هب  هسنارف ، مدرم  دـننام  يدوهی ، ریغ  ياه  تلم 

: دش دهاوخ  نیمضت  زین  اه  نآ 

هک نیا  زا  و  راک ، رد  تراهم  راک و  هب  تداـع  ینـالوط  هقباـس  اـب  یلم  دـنمورین  ياـه  تلم  اـج  نآ  رد  دـینکفیب ؛ اـپورا  عضو  هب  یهاـگن  »
ینایز  (1) نایدوهی تموکح » رد  تموکح   » نایرج زا  هسنارف  رد  هک  تباب  نیا  زا  یـسک  ایآ  دنرادن ! یمیب  دـننک  اطعا  نایدوهی  هب  یقوقح 

(2) »؟ دونش یم  يزیچ  دشاب  هدش  روشک  هجوتم 

يدونشخ تیاضر و  هلزنم ي  هب  روشک  نآ  رد  اه  يدوهی  هطلس ي  هب  تبسن  ار  هسنارف  مدرم  توکـس ! روبزم ، همان ي  يدوهی  هدنـسیون ي 
نوچ و یب  هطلس ي  میلست  اه  يوسنارف  نوچ  هک  دنک  یم  هیصوت  ماوقا  رگید  هب  هدرک و  دادملق  دوخ  نیمزرسرب  دوهی  تیمکاح  زا  اه  نآ 
دنم و هلگ  تدش  هب  اپورا ، هکلب  هسنارف و  یموب  مدرم  نامز ، نآ  نارکفتم  نادنم و  هشیدـنا  هدـیقع ي  هب  هک  یلاح  رد  دـنوش . دوهی  يارچ 

دوهی هطلس ي  هیحان ي  زا  ضرتعم 

. تسا هدش  هتشون  يدالیم  لاس 1877  رد  همان  - 1
صص 939 940. نیشیپ ، یکسفیاتساد ، ما . رودوئت  رد ] جردنم  يدوهی  هدنسیون ي  کی  همان ي  - ] 2
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نارود نآ  نارکفتم  هلمج ي  زا  یکـسفیاتساد  دوب . هدرک  طوقـس  هداتفا و  هرطاخم  هب  اـه  نآ  تیدوجوم  ندـمت و  گـنهرف ، اریز  دـندوب ؛
: تسا هتشون  هدش  دای  يدوهی  هب  خساپ  رد  هک  تسا 

هدوبن ناـیز  یب  تموکح » رد  تموکح   » عضو نیا  زین  اـج  نآ  رد  تفگ  دـیاب  دوـش ، یم  هراـشا  هسنارف ، هب  لـثم  رد  اـپورا ، هب  هک  نوـنکا  »
زا هکلب  نایدوهی  زا  هن  رما  نیا  هانگ  و  دـنک ، یم  طوقـس  نانچمه  هدرک و  طوقـس  یحیـسم  هشیدـنا ي  تیحیـسم و  اج  نآ  رد  هتبلا  تسا .
هک ار ، تیدوهی  گرزب  يزوریپ  مه  اپورا  رد  تسین  نکمم  همه  نیا  اب  تسا ؛ ناش ] میلـست  توکـس و  لیلد  هب   ] اـه يوسنارف  اـه  نآ  دوخ 

(1) .« تفرگ هدیدان  هدیدن و  تسا ، هدرک  تیحیسم ]  ] قباس ياه  هشیدنا  نیزگیاج  ار  دوخ  هشیدنا 

برخم رابنایز و  ياهدـمایپ  راثآ و  تفگ  ناوت  یم  تیعطاق  تأرج و  اب  ناـمز ، نآ  زا  لاـس  یـس  دـصکی و  بیرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما 
. تسا دیدهت  رطخ و  رازآ ، جنر ، هیام ي  ماوقا ، اه و  تلم  همه ي  يارب  هکلب  اپورا ، ای  هسنارف و  مدرم  يارب  طقف  هن  دوهی  هطلس ي  ذوفن و 

مود لوا و  یناهج  ياه  گنج 

هراشا

ص 941. نامه ، - 1
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مود لوا و  یناهج  ياه  گنج 

لمع هماج ي  ار  مسینویهـص  ناربهر  يایؤر  تسناوتن  شداعبا ، قمع و  همه ي  اب  هسنارف ، هیـسور و  هژیو  هب  اپورا ، رد  هتفگ  شیپ  يوپاکت 
رتگرزب و يا  هبرح  نیاربانب ، دزاـس . ققحم  دوهی  تلود  ییاـپرب  يارب  نیطـسلف  رد  ار  نآ  ناکـسا  اـه و  يدوهی  لاـقتنا  يوزرآ  دـناشوپب و 

. دنک نوگرگد  مسینویهص  عفن  هب  ار  زیچ  همه  ات  دوب ؛ مزال  رتاراک 

لوا گنج 

لوا گنج 

تارطاخ رد  لصتره  رودوئت  دوب . رظن  دروم  نامرآ  ریـسم  رد  مسینویهـص  کفنیال  يازجا  زا  گنج  شتآ  نتخورفارب  راتـشک و  تنوشخ ،
رد وا  هچ  رگا  تسا . مسینویهص  يژتارتسا  رد  مزال  يرـصنع  یماظن  راشف  هک  دوب  هدرک  دیکأت  لصا  نیا  هب  دوخ  هنامرحم ي  یـصوصخ و 

سپ اه  لاس  هک  وا  تارطاخ  اما  تشاد  هشیدنا  نیا  نتشاد  هگن  یفخم  رد  یعـس  مامت  يراک  ناهنپ  اب  شیاه  ینارنخـس  یمومع و  تاسلج 
يزیچ رارسا  نیا  تخاس . راکشآ  ار  یگرزب  رارسا  دش ، رشتنم  لاس 1904 م . رد  شگرم  زا 
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ققحت اه و  همانرب  دربشیپ  رد  هکلب  تشادـنرب  رد  مسینویهـص  يارب  يررـض  اهنت  هن  هک  اـپورا  رد  يریگارف  دـیدج و  گـنج  حرط  زج  دوبن 
هک هنوگ  نامه  دش و  اپرب  لوا  یناهج  گنج  مان  هب  یگرزب  دادیور  هک  دوب  نینچ   (1). تشاد یساسا  شقن  دوب و  رورض  رایسب  نآ  نامرآ 

تدـم هرابرد ي  گـنج  ریگرد  ياـهروشک  ياـسؤر  زا  رتشیب  هکلب  دـندوب  گـنج  زورفا  شتآ  طـقف  هن  ناـیدوهی  دوب ، هداد  ربخ  لـصتره 
(2). دنتشاد عالطا  نآ  نایاپ  ای  رارمتسا و  یبیرقت 

، دننک یم  ارچ  نوچ و  لوا  یناهج  گنج  ياه  تلع  هرابرد  مه  زونه  ناخروم  : » یسیلگنا راگن  خیرات  رلیت  لیویـسرپ  ناج  نلآی  هتـشون  هب 
؟(3) دوب هدرک  يزیر  حرط  ار  نآ  یسک  ًالصا  ایآ  دوب ؟ هتخیر  ار  نآ  حرط  یسک  هچ  دنا . هتفاین  تسد  یناسآ  ياه  خساپ  هب  اّما 

: دراد زیگنا  تفگش  يریبعت  لوا  یناهج  گنج  هرابرد ي  مسینویهص  یناهج  نامزاس  روهشم  هتسجرب و  ناربهر  زا  یکی  ولوکوس  موهان 

تشاذگ رس  تشپ  ار  ینارود  تیرشب  اه . نایاپ  اه و  زاغآ  لاس  تفر . دهاوخ  رامش  هب  رـصاعم  خیرات  رد  یمهم  فطع  هطقن  لاس 1914  »
رید زا  هک  ییاپورا  گنج  دوش . ون  تسیاب  یم  زیچ  همه  دوب و  هتفر  نایم  زا  دوب  یمیدق  هچ  نآ  ره  نآ  رد  هک  دـش  يا  هزات  نارود  دراو  و 

(4) .« دیسر هار  زا  هرخالاب  دندوبن ، شراظتنا  رد  ًادج  زگره  اّما  دنتشاد ، تشحو  نآ  زا  دندرک و  یم  ییوگ  شیپ  نآ  هرابرد  زاب 

نایم زا  ون  میظع و  هعجاف  نیا  هب  زین  نایدوهی  « ؛ ولوکوس هتشون ي  هب 

ص 12. ، 1370 لوا ، پاچ  داینب ، تاراشتنا  پاچ و  ، نایمساق میحر  همجرت  نوتیز ، هخاش  گنفت و  ، تسره دیوید  ك : ر . - . 1
ص 159. دروف ، يرنه  ر.ك : - 2

ص5. ، 1374 لوا ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  ینیما ، دادرف  مارهب  همجرت  مود ، یناهج  گنج  رلیت ، یپ . . یج يا . - 3
ص 7. ج 2 ، فولوکوس ، موهان  - 4
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دادـیور نیا  لابق  رد  مسینویهـص ] یناهج  نامزاس   ] یتسینویهـص ناـمزاس  . » (1)« دنتـشاذگ مدـق  دـیدج  يایند  کـی  يوس  هب  جرم  جره و 
(2) »؟ داد یم  ناشن  هجوت  گنج  هب  نایدوهی ، رگید  شخب  ره  زا  شیب  نامزاس  نیا  ارچ  درک ؟ ذاختا  يدرکیور  هچ  گرزب 

زاغآ زا  سپ  « ؛ ولوکوس فارتعا  هب  دـندرک . زاغآ  يا  هدرتسگ  يوپاکت  اـه  تسینویهـص  گـنج ، كانتـشحو  ياـه  ههبج  هدرپ ي  ِسَپ  رد 
یلک روما  هب  یگدیـسر  تقوم  هتیمک  دوب ، شرتسگ  لاح  رد  اکیرما  رد  يدایز  تعرـس  اب  مسینویهـص  شبنج  هک  لاس 1914 ، رد  گنج 
یمن نیطـسلف )  ) دادما صوصخ  رد  ار  نآ  ياه  شالت  هک  تخادرپ  شبنج  هب  طوبرم  هرادا  هب  رایـسب  تراهم  اب  دش و  لیکـشت  مسینویهص 

(3) .« تسا مسینویهص ]  ] شبنج خیرات  رد  تاحفص  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  نیا ]  ] درک و نایب  ینابز  چیه  اب  ناوت 

هب تبـسن  هک  یناسک  اب  ات  دندرک  شالت  سیلگنا  رد  یتسینویهـص  ناربهر  گنج ، زاغآ  زا  سپ  هلـصافالب  « ؛ یتسینویهـص عبانم  فارتعا  هب 
ار مهافت  يراکمه و  هنیمز  مسینویهص ، لوصا  زا  ندیشک  تسد  نودب  دندوب ، تسینویهص  دض  حالطصا  هب  ای  توافت و  یب  اه  نآ  نامرآ 

رتـکد هلمج  زا  یتسینویهـص ، نارـس  زا  بکرم  يا  هتیمک  بیترت  نیا  هب   (4) .« دننک مهارف  نیطـسلف  رد  یلمع  حرط  کی  نیودـت  تهج  رد 
يارب  ] یتسینویهـص همانرب  یتامدقم  حرط  لاس 1916 ، رخاوا  رد  ولوکوس  موهان  نئوک و  فزوج  چـیوتنب ، تربره  نمزیاو ، رتکد  رتساـگ ،

(5). درک نیودت  ار  نیطسلف ] لاغشا 

ص 9 نامه ، - 1
ص 12. نامه ، - 2
ص 51. نامه ، - 3
ص 77. نامه ، - 4
ص 79. نامه ، - 5
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هلأسم « ؛ یتسینویهـص ناربهر  هاگدـید  زا  تخاس . ایهم  مسینویهـص  فادـها  ققحت  يارب  ار  تصرف  تیعقوم و  نیرتهب  لوا  یناـهج  گـنج 
(2) .« دش لیدبت  تیعقاو  کی  هب  مسینویهص  ینامز  عطقم  نیا  رد   » »(1) و درک ادیپ  تیمها  گنج  زاغآ  اب  مسینویهص ،

یناهج گنج  ياهدرواتسد  زا  یکی  نیا  دش و  ققحم  یتسینویهص  ياه  همانرب  فادها و  زا  یکی  هیسور  رد  يرازت  يروتارپما  یشاپورف  اب 
. دوب لوا 

موهان هتـشون ي  هب  دوش . یم  بوسحم  مسینویهـص  يژتارتسا  رد  مهم  رایـسب  فطع  هطقن ي  دادـیور  نیا  یتسینویهـص  يراـگن  خـیرات  رد 
یبالقنا نارود  هب  هیسور  تسا . ناهج  خیرات  ياهدادیور  نیرتگرزب  زا  یکی  دیدرت  یب  هیـسور ، رد  يرازت  تموکح  ینوگنرـس   » ولوکوس

ینعی  ] ماوقا اه و  تیلم  دروم  رد  هک  ییاه  تیدودـحم  دروآ . یم  ناغمرا  هب  دوخ  اب  ار  يدازآو  قح  بهاوم  یماـمت  ًارهاـظ  هک  داـهن  ياـپ 
هب دیدش  یـشزیگنا  دیدج  يدازآ  نیا  هکلب  درکن  دوبان  ار  مسینویهـص  اهنت  هن  هیـسور  بالقنا  دش . هتـشادرب  نایم  زا  دش  یم  لامعا  دوهی ]

.(3)« تفرگ یم  رب  رد  ار  اـه  ناتـسا  زا  يرایـسب  هک  دـش  سیـسأت  يا  هقطنم  یتسینویهـص  هتیمک  کـی  وکـسم  رد  درک . اـطعا  شبنج  نـیا 
نیا دـش . رازگرب  يدوهی  تلود  ییاپرب  مسینویهـص و  نامرآ  ریـسم  رد  هیـسور  قطانم  زا  يرایـسب  رد  يا  هدرتسگ  تارهاظت  اه و  شیامه 
ادیپ شرتسگ  تفای و  شیازفا  جیردت  هب  دش و  زاغآ  گنج  يادتبا  زا  اپورا  اکیرما و  هژیو  هب  ناهج ، قطانم  زا  يرایـسب  رد  تاکرحت  لیبق 

یسایس و تختیاپ  هکلب  یلوپ ، یلام و  زکرم  طقف  هن  ندنل  دوب . یتسینویهص  ياه  تیلاعف  ریثأت  تحت  اهرهش  زا  يرایسب  ناتسلگنا  رد  درک .
لامآ هبعک ي 

ص 96. نامه ، - 1
ص 70. نامه ، - . 2

ص 59. نامه ، - 3
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(1). دوب مسینویهص 

نمزیاو مّییح  درک . یم  افیا  تشاد و  هدـهع  رب  مسینویهـص  يژتارتسا  ریـسم  رد  یـساسا  رایـسب  شقن  سیلگنا  تلود  رابرد و  همه ، نیا  اـب 
گنج تیمها  هب  هراـشا  اـب  هم 1917 ، رد 20  ندـنل  یتسینویهـص  شیاـمه  رد  ینانخـس  یط  سیلگنا ، میقم  تسینویهـص  ناربهر  زا  یکی 

: دوزفا مسینویهص  نامرآ  ناهج و  نایدوهی  تشونرس  رد  لوا  یناهج 

هب یبایتسد  هار  اما  تسا ، یتسینویهـص  ياه  شالت  یلـصا  فدـه  ام و  ییاـغ  فدـه  نیطـسلف  رد  نیـشن  يدوهی  روشک  سیـسأت  هچ  رگا  »
تیامح دیآ ، دوجو  هب  گنج  نیا  رثا  رب  مراودیما  نم  هک  هطساو  لحارم  نیا  زا  یکی  دراد . رارق  هطساو  لحارم  هتشر  کی  ورگ  رد  فده 

دـشر دنناوت  یم  یتردـق  نینچ  رپ  لاب و  ریز  رد  نایدوهی  تسا . نیطـسلف  رد ] دوهی   ] قح رب  روشک  زا  سیلگنا  نوچمه  يدـنمتردق  روشک 
تموکح هک  منک  مالعا  شیامه  نیا  رد  ات  مزاجم  نم  دننک . ارجا  ار  یتسینویهـص  همانرب  سیـسأت و  ار ... دوخ  يرادا  تالیکـشت  دـننک و 
یگنهامه اب  سیلگنا  هک  منک  هفاضا  دـیاب  زین  ار  هتکن  نیا  دـنک . تیامح  ام  ياه  هماـنرب  زا  اـت  تسا  هداـمآ  سیلگنا  هاـشداپ  ترـضحیلعا 
يویرانــس یلیمکت  شخب  گـنج ، هـب  اـکیرما  نتخاـس  راداو  ندرک و  دراو  . (2)« تساخ دـهاوخرب  اـم  زا  تیاـمح  هب  قفتم  ياـه  تردـق 

لایناد خوراب و  درانرب  هلمج  زا  يدوهی ، ذوفن  يذ  صاخشا  اه و  نوناک  یضعب  مسینویهص و  یناهج  نامزاس  يوس  زا  هک  دوب  یتسینویهص 
رد خوراـب ، دراـنرب  تسا  ینتفگ  تفرگ . تعرـس  مسینویهـص  عفن  هب  لـماک  روط  هب  گـنج  هخرچ ي  دـش و  یلمع  ارجا و  قاحـسا  وـفور 

گنج نارود 

ص 68. نامه ، - 1

ص 86. نامه ، - 2
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یم لامعا  اکیرما  تراجت  عیانص و  رب  يا  هناردتقم  هطلـس ي  تلود ، عضوم  زا  تشاد و  رارق  گنج  عیانـص  ياروش  سأر  رد  لوا  یناهج 
درل هب  نیا  زا  سپ  هک  گاتنوم  لیئوماس  مان  هب  يدوهی  گرزب  راد  هیامرس  کی  زین  ناتـسلگنا  رد  نامز ، نیمه  رد  هک  نیا  بلاج   (1). درک

تـسد یـصوصخ و  رواشم  ژرژ و  دـیول  هنیباک ي  رد  تاـمهم  ریزو  دوب ، فورعم  تفن  هاـشداپ  ناونع  هب  دـش و  موسوم  گـنل  تیوکـسا 
(2). دش ریزو  تسخن  تسار 

هداتفا قیوعت  هب  گنج ] هدرپ  تشپ  یلـصا و  نازورفا  شتآ   ] یللملا نیب  گرزب  ناراد  هیامرـس  روتـسد  هب  راب  نیدـنچ  لوا  یناـهج  گـنج 
ور نیا  زا  دـندش . یمن  نآ  ریگرد  دـندوب ، اـه  نآ  رظن  دروم  هک  ییاـهروشک  دـش ، یم  عورـش  دـعوم  زا  شیپ  گـنج  نیا  رگا  اریز  دوـب .
ورف دوب  هتخیگنارب  اـه  نآ  دوخ  تاـغیلبت  هک  ار  یماـظن  ناـجیه  روـش و  راـب ، نیدـنچ  دـندش  راـچان  ناـهج  ناـبابرا  ینعی  ـالط ، ناـبحاص 

(3). دنناشنب

دنتفرگ رارق  هداعلا  قوف  راشف  تحت  نیقفتم  هک  ینامز  تسرد  نیاربانب ، دندوب . اکیرما  ناتـسلگنا و  لصو  هقلح ي  ذوفن ، اب  دارفا  لیبق  نیا 
اه نآ  دندرک ، رطخ  ساسحا  يدج  روط  هب  قرش ، تمس  رد  ینابلآ  ناتسهل و  هایـس ، يایرد  هیـسور ، هسنارف ، رد  اه  یناملآ  يورـشیپ  اب  و 

. دندرک نیگنس  نیقفتم  عفن  هب  ار  گنج  هفک ي  دندناشک و  گنج  هب  نیقفتم  عفن  هب  ار  اکیرما 

روما ریزو  يوس  زا  روفلاب »  » هیمالعا ي دـش و  لاغـشا  ینبلآ »  » مان هب  يدوهی  لارنژ  کـی  یهدـنامرف  هب  سیلگنا ، شترا  يوس  زا  نیطـسلف 
تقفاوم مالعارب  ینبم  لاس 1917  ربماون  رد  ریبک ! يایناتیرب  تقو  هجراخ ي 

ص 88؛ ، 1371 لوا ، پاـچ  اـسر ، یگنهرف  تامدـخ  هسـسؤم  ییازریم ، میرک  هـمجرت ي  تردـق ، ياـه  هیاـس  فـالرپ ، زمیج  ر.ك : - 1
ص 75. ، 1332 هلالک ، پاچ  طاشن ، لیعامسا  همجرت ي  ناتسلگنا ، نارادمامز  نهک ،) درل   ) مالک تسنرا 

ص 72. مالک ، تسنرا  ر.ك : - 2
ص 235. دروف ، يرنه  - 3
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تمومیق هحیال ي  دـیدرگ . یـشالتم  زین  ینامثع  يروتارپما  رداص و  نیطـسلف  رد  دوهی  یلم  نوناک  داجیا  اـب  سیلگنا  یهاـشداپ  تموکح 
دوخ هک  للم  قافتا  هعماج ي  دش . بلج  زین  اکیرما  هژیو  هب  تقو  ياه  تردق  تقفاوم  نیودت و  تسینویهـص  دادـعت ي  يوس  زا  نیطـسلف 
شیپ هک  يدوهی  لیئومس  تربرهرس  درک . بیوصت  ار  روبزم  هحیال ي  هیضق ، نداد  شیامن  ینوناق  يارب  دوب ، لوا  یناهج  گنج  لصحام 
ناماس نآ  هب  بوصنم و  نیطـسلف  تموکح  یتسرپرـس  هب  لک  رادـنامرف  ای  یلاع  رـسیمک  ناونع  هب  دوب ، ایناتیرب  هنیباـک  روشک  ریزو  نیا  زا 
يارب طیارـش  اه و  هنیمز  همه ي  دنک . هدامآ  يدوهی  تلود  داجیا  يارب  نیطـسلف  رد  ار  اه  يدوهی  ناکـسا  لاقتنا و  تامدقم  ات  دـش  هناور 

تردق مسینویهـص و  ناربهر  هدمع ي  عنام  لکـشم و  دش . یم  هدامآ  نیطـسلف  رد  يدوهی  تلود  داجیا  رب  ینبم  مسینویهـص  نامرآ  ققحت 
رد مدرم  یب  نیمزرـس  نیطـسلف ، : » یتسینویهـص ياهراعـش  مغر  یلع  هک  دوب  نیا  اکیرما  ناتـسلگنا و  هژیو  هب  اه ، نآ  یماح  یناهج  ياـه 

هـشیر تنوکـس و  نیمزرـس  نآ  رد  يدامتم  نورق  هک  نآ  یلـصا  نانکاس  نابحاص و  نیطـسلف و  لیـصا  مدرم  نیمزرـس ،» یب  مدرم  راـظتنا 
نیمزرـس هناخ و  زا  هناناج  عافد  تمواقم و  هب  ینویهـص  یـسیلگنا و  رگلاغـشا  نامجاهم  دوهی و  نانیـشن  چوک  لباقم  رد  دنتـشاد ، یخیرات 

نالوارقشیپ ناربهر و  يورشیپ  عنام  نامجاهم ، لباقم  رد  نیطسلف  مدرم  نینوخ  هنانامرهق و  دربن  هناعاجش و  لمعلا  سکع  دنتساخرب . دوخ 
ناهج فانکا  فارطا و  ياه  يدوهی  ناکـسا  لاقتنا و  رب  ینبم  ینویهـص  يوپاکت  هخرچ ي  ناینیطـسلف  یخیرات  تمواقم  دـش . مسینویهص 

دش نیطسلف  هب  نتفر  يارب  اه  يدوهی  هزیگنا ي  بلس  بجوم  طقف  هن  ناینیطـسلف  تمواقم  روضح و  دوب . هدرک  دنک  رایـسب  ار  نیطـسلف  رد 
یگدوسآ شمارآ و  رد  نیملسم ، تفأر  تمحر و  هیاس ي  هانپ و  رد  یمالسا  ياهروشک  رد  هک  يدادعت  نآ  هچ  اه ، نآ  زا  يرایـسب  هکلب 

یگدنز
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لد يارب  يا  هقالع  لیم و  مادـک  چـیه  دنتـشاد ، رارق  يدازآ  تاناکما و  هاـفر و  جوا  رد  اـکیرما  اـپورا و  رد  هک  اـه  نآ  هچ  دـندرک و  یم 
. دنداد یمن  ناشن  دوخ  زا  نیطسلف ، هب  نتفر  دوصقم  هب  شیوخ ، تسیز  طیحم  تیعقوم و  زا  ندنک 

. تشاد یم  رب  هار  رس  زا  ار  دوجوم  عناوم  هک  دمآ  یم  شیپ  يدیدج  طیارش  تیعضو و  دیاب  نیاربانب ،

ار اـپورا  یمومع  ياـضف  اـه ، يدوهی  يراـصحنا  يرادـم  تردـق  یبـلط و  يرترب  لـیلد  هب  نارود ، نیا  رد  رگید ، يوس  زا  نیا ، رب  هوـالع 
نوزفا زور  روط  هب  جاوـما  نیا  زین ، ناـملآ  رب  مکاـح  يرکف  یـسایس و  طیارـش  رثا  رب  دوـب . هتفرگ  ارف  دوـهی  هیلع  رفنت  راـجزنا و  زا  یجوـم 

ياه نوناک  مسینویهـص و  ناربهر  فادـها  اـه و  هماـنرب  سکع  تهج  رد  ًـالماک  ییاـضف  طیارـش و  نینچ  تفاـی . یم  شیازفا  شرتسگ و 
نایم رد  هچ   ) یناهج عاـضوا  رییغت  يارب  هنیزگ  نیرتبـسانم  نیرتهب و  مود  یناـهج  گـنج  ییاـپرب  حرط  دوب . يدوهی  ذوفن  يذ  دـنمتردق و 

1918 1914  ) لوا یناهج  گنج  نیب  ياه  لاس  لـالخ  رد  دوب . مسینویهـص  يژتارتسا  ریـسم  رد  يدوهیریغ ،) عماوج  رد  هچ  اـه و  يدوهی 
اه تدم  ات  ناملآ  دوب . هتفای  شیازفا  یکانمهس  روط  هب  دوهی  یسایس  ذوفن  یلام و  هطلـس ي  1939 م ،).  ) مود یناهج  گنج  عورش  ات  م ).

یناسک نامه  دوب . یهیدب  حضاو و  هسنارف  ناتسلگنا و  اکیرما ، رد  دوهی  هرطیس ي  دوب . اه  نآ  زات  تخات و  هنحـص ي  لوا ، گنج  زا  سپ 
. دندش نآ  ياه  همانرب  كرادت  مود و  گنج  هشقن ي  هیهت ي  لوغشم  دندوب ، یناهج  گنج  نیلوا  زیر  همانرب  حارط و  هک 

؟ ناملآ ارچ 
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؟ ناملآ ارچ 

هک هاگ  نآ  ات  دـندرک  یم  یـسررب  ار  اه  تیعقوم  یبایزرا و  هظحل  هب  هظحل  ار  عاـضوا  طیارـش و  هدرپ ، سپ  رد  يدوهی ، نارـالاس  گـنج 
يزان ناملآ  مسینویهص ، ناربهر  نارس و  دوب . دوهشم  هطلس  تحت  ياپورا  رد  دوهی  زا  راجزنا  رفنت و  ياضف  هتبلا  دش . ایهم  طیارـش  همه ي 
یفرعم دادـملق و  اپورا  لک  هکلب  ناملآ و  مدرم  نایم  رد  ترفن  يرازیب و  نیا  لماع  أشنم و  ار  موس  شیار  هاگتـسد  رلتیه و  نآ  سأر  رد  و 

هزات روشک  هب  ناملآ  هب  قلعتم  قطانم  زا  ییاه  شخب  لاس 1919 م . رد  لوا ، یناهج  گنج  زا  سپ  ياسرو ،»  » هدهاعم ي یط  دندرک . یم 
لباقم فرط  هب  تراسخ  ناونع  هب  الط  كرام  دراـیلیم  هک 132  دندرک  لیمحت  ناملآ  هب  نیا  رب  هوالع  دوب . هدش  راذگاو  ناتسهل  سیـسأت 

هب دوب  يدوهی  ناراد  هیامرـس  تخپ  تسد  لوا و  گـنج  ياهدـمایپ  جـیاتن و  هلمج  زا  هک  هدـهاعم  نیا  هب  تبـسن  اـه  یناـملآ   (1). دزادرپب
. دندوب رجزنم  ضرتعم و  تدش 

نیا هب  ار  حلص  نامیپ  تسا . هدش  هنالداعان  يراتفر  ناشروشک  اب   1919 ياسرو ] نامیپ   ] رد هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ناملآ  مدرم  همه  ًابیرقت 
ياه شخب  تفر و  تسد  زا  شکاخ  زا  یـشخب  دـیدرگ ؛ حالـس  علخ  ًارابجا  دزادرپب ، تمارغ  دـش  ریزگان  ناملآ  دـندرک . لـیمحت  روشک 

(2). دندوب ياسرو  نامیپ  ندز  مه  رب  راتساوخ  ناملآ  مدرم  همه  ًابیرقت  دمآرد . نیقفتم  لاغشا  هب  نآ  رگید 

يرادرب هرهب  يداصتقا  حالـس  زا  راچان  هب  دز ، یم  اپ  تسد و  ياسرو  نامیپ  راـشف  ریز  زونه  ههد 1930  ياه  لاس  نیتسخن  رد  هک  ناـملآ 
درک و

ص 140. زییاپ 1375 ، لوا  پاچ  اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسسؤم  فیرش ، دیجم  مجرتم  دادترا ، کی  خیرات  يدوراگ ، هژور  - 1
صص 5 6. ، مود یناهج  گنج  رلیت ، . یپ . یج يا . - . 2
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ناملآ نارادمامز  دوزفا . دندوب  هدرک  لیمحت  روشک  نیا  رب  اهدادیور  هک   (1)« یکراتوا  » اب ناهج  زا  دوخ  ییادج  تدـش  رب  بیترت  نیا  هب 
قلطمریخ ناونع  هب  ار  یکراـتوا  دیـسر ، ناـملآ  يرادـمامز  هب  رلتیه  هک  هیوـناژ 1933  رد  دـندز .  راـک  نیا  هب  تسد  یلیم  یب  اـب  ادـتبا  رد 

هدروخ مه  هب  تردق  نزاوت  تسایـس  نیا  اب  دوب . یـسایس  ياه  يزوریپ  هب  نتفای  تسد  يارب  ناملآ  ندرک  دنمورین  هار  یکراتوا  تفریذپ .
(2). رود رواخرب  زین  نپاژ  دوب و  هدنکفا  هیاس  اپورا  رب  ناملآ  دوب .

، رلتیه زا  شیب  نانآ  دشاب . رفنتم  نآ  زا  دوهی  یناهج  هعماج  هک  دوبن  یلماع  اهنت  رلتیه  دنراد ؛ هدیقع  لقتسم  ناققحم  ناگدنسیون و  یضعب 
دوهی هدمع  یلصا و  فده  درک . یم  زاب  اپورا  ياه  تلم  نایم  رد  دیدج  كرد  مهف و  کی  يارب  ار  هار  هک  دندیسرت  یم  ییاه  تکرح  زا 

. دیامن روفنم  ناهج  هیقب  مشچ  رد  ار  اه  نآ  دزاس و  رابتعا  یب  ار  دیدج  تالیامت  مهف و  هاگدید ، نیا  هک  دوب  نیا 

اپورا ناگدـیزگرب  ناگبخن و  نیب  ات  دـندرب  یم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  نیرتشیب  اه  یناـملآ  هک  تسا  تسد  رد  یعطق  لـیالد  دـهاوش و 
ماظن یـشک  هرهب  رامثتـسا و  راب  ریز  زا  اپورا  میظع  ياه  هدوت  رگا  دنتـشاد  داقتعا  نانآ  دـنیامن . داجیا  يرکف  تکراشم  يراکمه و  یعون 
هعماج يرکف  ناگبخن  دش . دهاوخ  رارقرب  حلـص  ینالوط  یتدم  يارب  تروص  نآ  رد  دنوش ، صالخ  دوهی  هرطیـس ي  تحت  يراد  هیامرس 

. دنبای تسد  ناملآ  هیاسمه  ياهروشک  نیب  رد  يراکمه  حلص و  هب  بیترت  نیدب  دندوب  راودیما  ناملآ 

ینانوی هژاو ي  زا  هتفرگرب  )autarkeia( ییافکدوخ ای  یگدنسبدوخ  ینعم  هب   : autarky - 1
صص 10 11. نامه ، - 2
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هب ياهب  هب  دنچ  ره  یتمیق ، ره  اب  دـیاب  دوهی ، یناهج  هعماج  هک  يزیچ  نامه  ًاقیقد  دوب و  ندـش  هتخاس  لاح  رد  ِدـیدج » ياپورا   » کی نیا 
سپ نآ  زا  تفای  یم  قیفوت  يا  هشقن  حرط و  نینچ  ماجنا  رگا  اریز  درک . یم  يریگولج  نآ  داجیا  زا  اپورا ، یحیسم  ندمت  ندناشک  كاخ 

(1). دش یم  جراخ  دوهی  هطلس  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  ییاپورا ، ياهروشک 

ياه هناسر  طقف  هن  هک  درک  یم  ادیپ  فوقو  تیعقاو  نیا  هب  تبـسن  جیردت  هب  اپورا  یمومع  راکفا  گنج ، عورـش  زا  لبق  ياه  لاس  نآ  رد 
اکیرما و رد  اه  کناب  يراجت و  يدیلوت ، یتعنـص ، گرزب  تاسـسؤم  هکلب  ملیف ، دـیلوت  زکارم  یتاراشتنا ، ياه  هاگنب  یتاعوبطم ، يربخ و 

نیا هدـمع ي  شخب  دوهی ، ذوفن  يذ  دـنمتردق و  ياـه  نوناـک  اـه و  ناـمزاس  رظن  زا  تسا . هتفرگ  رارق  اـه  يدوهی  هطلـس ي  تحت  اـپورا 
هچ ره  دیاب  دوبن و  يدوهی  نارالاس  هیامرـس  عفن  هب  هجو  چیه  هب  اپورا  رد  دـنور  نیا  دوب . يرلتیه  ناملآ  هیحان  زا  یناسر  عالطا  یهاگآ و 

. درک یم  ادیپ  رییغت  ایند  هکلب  برغ ، ناهج  اپورا و  هن  يرکف  ياضف  رتدوز 

یهورگ اهنت  اه  یناملآ  هک  دـندرکدومناو  نینچ  دوهی ، موق  هناـیارگراصحنا  يداژن  میهاـفم  فیرحت  اـب  ناـیدوهی ، هک  دوب  بیترت  نیدـب  »
نتخاس شودـخم  هب  نانآ  دنـشاب . یم  ایند  ماوقا  للم و  ریاس  رب  ییاـیرآ ) داژن  عقاو  رد  اـی  نمرژ   ) دوخ موق  داژن  يرترب  یعدـم  هک  دنتـسه 

(2) .« دنک حتف  ار  ایند  دهاوخ  یم  ناملآ  هک  دنداد  اج  نآ  رد  ار  بلطم  نیا  هتخادرپ و  داژن  يروئت 

یمومع راکفا  يارب  راکـشآ و  ار  تیعقاو  دـنریگب و  ار  يدوهی  تاغیلبت  لیبق  نیا  يولج  ات  دـندرک  شـالت  فلتخم  لاکـشا  هب  اـه  یناـملآ 
المرب ناهج 

صص 85 86. وکلاشرام ، سیئول  - 1
ص 86. نامه ، - . 2
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. دندوبن راک  نیا  هب  رداق  ییاهنت  هب  نانآ  ناهج ، یهورگ  ياه  هناسر  رب  اه  يدوهی  هرطیس ي  لیلد  هب  اما  دننک 

یعس ناملآ  تلود  هک  مه  یماگنه  دش . یم  ارجا  ناهج  همه  حطس  رد  اسآ  لوغ  روط  هب  عیسو و  رایسب  سایقم  رد  ناهذا  نتخاس  مومـسم 
(1). دش مهتم  يروتاتکید  دادبتسا و  ملظ و  هب  هلصافالب  دریگب  روشک  لخاد  رد  ار  بذک  لئاسم  نیا  ولج  درک 

، نازورفا گنج  هاگودرا  دوش . هتخادنا  اه  ناملآ  نیمز  رد  گنج  پوت  ات  دـندوب  یبسانم  ياه  هناهب  دـعاسم و  ياه  هنیمز  اه ، نیا  همه ي 
هب دوب . هدـش  اپرب  اکیرما  اپورا و  رد  راکـشآ  همین  روط  هب  يدوهی ، ذـفنتم  صاخـشا  دـنمتردق و  ياه  نامزاس  ناراد ، هیامرـس  زا  لکـشتم 

دوجو ناملآ  رد  ًـالمع  گـنج  هب  لـیامتم  رادـفرط و  هاـگودرا  [ 1939  ] ههد 1930 یناـیاپ  ياـه  لاـس  لـالخ  رد  دـنا : هتـشون  هک  يروط 
بزح . » دـندوب وپاـکت  رد  تدـش  هب  هسنارف  ناتـسلگنا و  اـکیرما ، رد  ناـملآ ، فلاـخم  بلط  گـنج  دارفا  رگید ، يوس  رد  هکلب  تشادـن ،

ییاکیرما ییاپورا و  هتفای ي  نامزاس  ياه  يدوهی  یمامت  تفای . تسد  زین  دوخ  هتساوخ  نیا  هب  دوب و  کیتارکمد  يدربن  ناهاوخ  گنج »
(2). دوب زیامتم  صخشم و  نایوج ، گنج  نیا  نایم  رد  هجوت ، روخرد  ياهانثتسا  زا  يدودعم  دراوم  و 

عورـش نامز  هرابرد ي  مه  تسا . هدـش  هارمه  طولخم و  ناوارف  تافیرحت  اه و  غورد  اـب  مود  یناـهج  گـنج  یمـسر  خـیرات  دـیدرت ، یب 
گنج هک  تسا  نآ  تیعقاو  دراد . دوجو  يربتعم  هدـشن ي  رـشتنم  دانـسا  هتفگان و  ياه  فرح  گنج ، رگزاغآ  صوصخ  رد  مه  گنج و 

كرادم دانسا و  دوب . هدش  اپرب  لوا  یناهج  گنج  هک  دش  زاغآ  الط  نابحاص  نامه  يوس  زا  مود  یناهج 

ص 87. نامه ، - 1
ص 24. نوسیروفربور ، - 2
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، ناهج گرزب  لوغ  راهچ  اب  هسیاقم  رد  دودحم ، ورملق  تاناکما و  زا  رظن  فرـص  نپاژ  ایلاتیا و  ناملآ ، هک  دنهد  یم  ناشن  ربتعم  یخیرات 
کچوک و رایـسب  يوروش  یتسیلایـسوس  يریهامج  داحتا  شتارمعتـسم و  مامت  اب  هسنارف  ایناتیرب ، يروتارپما  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  ینعی 

روط هب  یـسک  هچ  زورما  دـندمآ . یم  باسح  هب  فرـص » ییاه  هلوتوک  هلزنم  هب  « ؛ یبرغ ناـققحم  ناگدنـسیون و  یـضعب  لوق  هب  زیچاـن و 
هـس  » نیا هک  دنک  رواب  هدش ، اعدا  گنج  نیحتاف  يوس  زا  بولغم ، ياه  نیمزرـس  رد  گربنرون  هاگداد  رد  هک  هنوگ  نآ  دناوت  یم  يدـج 

یناهج گنج  شتآ  نتخورفارب  کیرحت و  یپ  رد  هناـهاگآ  يدـمع و  روط  هب  يدـالیم  ههد ي 1930  لالخ  رد  هراـشا  دروم  هلوتوک ي »
؟(1) دندوب

ناتسلگنا رد  نازورفا  گنج 

ناتسلگنا رد  نازورفا  گنج 

دوخ و دوفن  اب  اهدعب  وا  مه  دـندوب و  هدادربخ  نآ  عوقو  زا  يدوهی  خوراب  درانرب  نوچ  يدارفا  لوا ، یناهج  گنج  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه 
، زین یناهج  مود  گنج  رد  دـنک ، گنج  ریگرد  ار  روشک  نآ  روهمج  سیئر  اکیرما و  تسناوت  قاحـسا  وفور  لایناد  نوچ  یناـسک  يراـی 
. دوب يا  هثداح  نینچ  راظتنا  رد  ییوگشیپ ! اب  لبق ، اه  هام  زا  ناتسلگنا ، تقو  گنج  ریزو  رابت ، یبرغم  يدوهی  ياشیلبروه  نوچ  یـصاخشا 
، ناتـسلگنا ناملراپ  هب  يا  هشقن  هیارا ي  یحارط و  اب  گنج ، یمـسر  زاـغآ  زا  لـبق  هاـم  شـش  دودـح  ینعی  يدـالیم ، سراـمرد 1939  وا 
شرازگ و درک . دای  نآ  زا  مامت  رورغ  راـختفا و  اـب  مـالعا و  یگنج ، رکـشل  مازعا 19  گرزب و  گنج  يارب  ار  سیلگنا  یماـظن  یگداـمآ 

يارب ناتسلگنا ، گنج  ریزو  يدوهی ، ياشیلبروه  تاراهظا 

ص 27. نامه ، - 1
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گنج ریزو  هراب . نیا  رد  يا  همزمز  هن  دوب و  گنج  تبحـص  هن  اریز  دوب ؛ زیگنارب  لاؤس  روآ و  تفگـش  ناـملراپ  ناگدـنیامن  زا  يرایـسب 
ناشیک و مه  سیلگنا ، شترا  هبتر  یلاع  ياسؤر  ناهدنامرف و  زا  يرایـسب  رییغت  اب  وا  دوب . هدرک  ینیب  شیپ  ار  زیچ  همه  ناتـسلگنا  يدوهی 
اب شترا  داتـس  سیئر  لرود  لیریـسرس  هلمج  زا  شترا  هیاپ ي  دـنلب  تاماقم  زا  يرایـسب  درک . اه  نآ  نیزگیاـج  ار  دوخ  يدوهی  ناتـسود 

اوق و ینابیتشپ  سأر  رد  گاتنوم و  مان  هب  يدوهی  کی  یماظن  تازیهجت  سأر  رد  دش . افعتسا  هب  راداو  زومرم  تادهیمت  تامادقا و  یخرب 
. دش بوصنم  نامیلس )  ) نُُملاس رودیزیا  مان  هب  يدوهی  ناتسود  زا  یکی  یماظن ، نوشق 

هب گنج ، ریزو  اشیلبروه  هقباس  یب  تاکرحت  دـمآرد . يدوهی  نوسماس  هرادا ي  تساـیر و  تحت  هدـنگنج  ياـهامیپاوه  ییاوه و  يورین 
عاونا اب  وا  دندرک . حاضیتسا  ار  وا  يروف  هک  دش  ناتسلگنا  سلجم  ناگدنیامن  یتلود و  تاماقم  زا  يرایـسب  مدرم و  بجعت  هیام ي  يردق 

. دوب هداد  رارق  دوخ  هدارا ي  ریثأت و  تحت  ار  لـیچرچ »  » یتح وا   (1). داد همادا  دوخ  راک  هب  دامتعا  يأر  بسک  اب  ًاددجم  اهدـنفرت ، لیح و 
مکاح یعاضوا  نینچ  زین  یتسیلایـسوس  يوروش  داحتا  رد  هک  نیا  رت  بلاج  تشادن . ناتـسلگنا  اب  یتوافت  نادـنچ  تیعـضو  زین  هسنارف  رد 

. رابت يدوهی  دندوب و  يدوهی  هیاپ ، دـنلب  نارـسفا  سیلپ و  ياهورین  ياسؤر  خرـس و  شترا  لک  ناهدـنامرف  زا  يدادـعت  هک  يروط  هب  دوب .

. دوب يراج  يراس و  راذگ »  » تیعقوم طیارـش و  روشک  نآ  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  تشادن . يرتهب  تیعـضو  زین  اکیرما  هدحتم ي  تالایا 
نوناک ذوفن  تحت  هیقب  زا  شیب  اکیرما  عاضوا  نیاربانب ، دوب . اـکیرما  هب  ناتـسلگنا  زا  لاـقتنا  لاـح  رد  مسینویهـص  یناـهج  تیزکرم  ینعی 

ياه

صص 86 99. مالک ، تسنرا  - 1
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. دندوب تصرف  دصرتم  يرامش  هظحل  اب  ناتسلگنا  هسنارف و  رد  گنج  ناهنپ  ياه  هاگودرا  ناگدننک  اپرب  تشاد . رارق  هدرپ  سپ  تردق 

زومرم مجاهت 

زومرم مجاهت 

روما ریزو  کب  فزوی  لنلک  داتـسرف . ناتـسهل  هب  يا  همان  تنامـض  نیلربمچ  گنج ، زاغآ  زا  لبق  هاـم  جـنپ  دودـح  سرام 1939 ، رد 30 
زا رظن  فرص  رلتیه  دیماجنا . اپورا  رد  گنج  هب  ًامیقتسم  داد  ناتسهل  هب  ناتـسلگنا  هک  ینیمـضت  تفریذپ . ار  نیمـضت  نیا  ناتـسهل  هجراخ 
رد و  درمـش . دنهاوخ  مرتحم  دنا  هداد  هک  ار  ینیمـضت  یبرغ  ياه  تردق  هک  دندرک  یم  رکف  اه  یناتـسهل  ًانیقی  دش . زین  نیگمـشخ  سرت ،

، ور نیا  زا  دنداد . لاب  رپ و  اه  یناتـسهل  مهوت  نیا  هب  هک  دندوب  هسنارف  ناتـسلگنا و  نیا  دوب . دـهاوخ  نانآ  زا  مه  زاب  يزوریپ  تروص  نیا 
(1). دندناشک هعجاف  هب  دمع  هب  ار  ناتسهل  يوسنارف  یسیلگنا و  نادرمتلود 

نیقی دـننک ، یم  ناشمهتم  نآ  هب  ًاـبلاغ  هک  یناـهج ، گـنج  کـی  حرط  نتخیر  زا  ادـج  نپاژ ؛ نارادـمامز  مه  رلتیه و  مه  رگید ، يوس  زا 
کی هب  رایع  مامت  یگنج  نودب  دنتشاد  رظن  رد  اه  ینپاژ  مه  رلتیه و  مه  دناشن . دهاوخ  هایس  كاخ  هب  ار  اه  نآ  یناهج  گنج  هک  دنتشاد 

(2). دندوب هتسب  دیما  گنج ، هب  مادقا  رد  یناهج  ياه  تردق  یلیم  یب  هب  ًاعقاو  اه  نآ  دنبای . تسد  کچوک  عفانم  هتشر 

. دندرک یم  يزیر  همانرب  دندیشیدنا و  یم  رگید  يا  هنوگ  هب  هدرپ  تشپ  نارالاس  گنج  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

ص 39. مود ، یناهج  گنج  رلیت ، یپ . . یج . يا - 1
ص 11. نامه ، - 2
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هیلع ناتـسهل  كاخ  لخاد  زا  يزومرم  زواجت  مجاهت و  دـمآ و  نوریب  نیتسآ  زا  ییرمان  ییاه  تسد  هک  دوب  طیارـش  تیعـضو و  نیمه  رد 
زرط هب  یناملآ  نارازه  نآ  رثا  رب  هک  دـش  زاـغآ  توا 1939  دادـماب 31  هیلوا ي  تاـعاس  رد   ، (1)« زتیویلگ  » يزرم هقطنم ي  رد  ناـملآ ،

عافد و هب  ریزگان  هک  دوب  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  وا  اریز  دـندوب ؛ رلتیه  خـساپ  رظتنم  همه  دـندش . هدیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  یکانتـشحو 
. دش یم  ارجا  همانرب  قبط  اه  هشقن  همه ي  دوب . لثم  هب  هلباقم 

شتآ هب  ییوگ  خـساپ  يارب   (2) گاتـشیار رد  روشک ، تینما  تیمامت و  زا  تسارح  تهج  رد  اه و  یناـملآ  یلم  رورغ  هب  خـساپ  رد  رلتیه 
وا مان  هب  گنج  زاغآ  هناهب ، نیمه  هب  دـندش و  ناتـسهل  كاخ  دراو  ربماتپس 1939  زور 31  رد  یناملآ  ياوق  درک . یگدامآ  مالعا  نمـشد 
اب یعافد  نامیپ  دهعت و  هناهب ي  هب  ربماتپـس ، موس  رد  زور ، ود  زا  رتمک  هلـصاف  هب  راظتنا ، لاح  رد  ناتـسلگنا ِ  هسنارف و  دـش . طبـض  تبث و 

تسا یفاک  زیگنا ، تفگش  هتکن ي  نیا  گنج ، يارب  هسنارف  ناتسلگنا و  یلبق  یگدامآ  هرابرد ي  دنداد . گنج  نالعا  ناملآ  هب  ناتـسهل ،
ییاوه تالمح  رطخ  رد  تفر  یم  ناـمگ  هک  یقطاـنم  زا  ار  هدروخلاـس  كدوک و  نز و  رفن  نویلیم  ود  زور ، دـنچ  یط  ناتـسلگنا  رد  هک 

(3). دندرک هدامآ  پوت  کنات و 1600   3286 رکشل ،  110 تدم ، نیمه  فرظ  زین  اه  يوسنارف  دندرب . نما  قطانم  هب  دنراد  رارق 

دوش یم  دراو  اکیرما 

زومرم مجاهت 

يوروش اکیرما و  دورو  يارب  هنیمز  ، گنج ناگدننک  اپرب  رظن  زا 

Glewitze - 1
Reichstag - 2
ص 45. نامه ، - 3
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هچ رگا  اـکیرما  تقو  روهمج  سیئر  تلوزور » . » دوب مهارف  روـشک ) ود  نآ  یـسایس  یماـظن و  راـتخاسو  اـه  هاگدـید  تواـفت  مغر  یلع  )
هب درک و  یم  هرادا  ار  وا  هک  دوب  يدوهی  خوراب  درانرب  نیا  دیفس ، خاک  هدرَپ ي  ِتشپ  ِرارـسا  هب  ناهاگآ  رظن  زا  اما  دوب  يدوهی  رابت  ياراد 

، وزودراک نیماینب ن .  یضاق  روینیس ، وهتنگروم  يرناه  نمزور ، لیئومس  یضاق  نوچ ؛ يرگید  دارفا  دوب . روهمج  سیئر  یمسر  ریغ  روط 
فلتخم ياه  هزوح  رد  روهمج  سیئر  یمـسر  ریغ  نارواشم  هک  دندوب  ینایدوهی  هلمج  زا  رمیاهنپا  نیتشینا و  تربلآ  رتروفکنارف ، سکیلف 

(1). اکیرما مدرم  دصرد  تفلاخم 83  مغر  یلع  مه  نآ  دندوب ؛ گنج  هب  اکیرما  دورو  ناهاوخ  همه  و 

تلوزور نیلکنارف   (2). دندوب يدوهی  ناشرفن  ( 53  ) هس هاـجنپ و  تلوزور ، نارواـشم  زا  رفن  ( 72  ) ود داتفه و  نایم  زا  هک  دـنامن  هتفگاـن 
بیوصت نودب  وا  درک . یم  کیرحت  هلمح  هب  ار  روحم  ياه  تردـق  يزومرم  زرط  هب  مود ، گنج  رد  هدـحتم  تالایا  یفرط  یب  مغر  یلع 

اکیرما ياه  یتشک  هب  داتـسرف و  ایناتیرب  يارب  تامهم  هلولگ  نویلیم  اهدـص  نینچمه  تلوزور  داد . ایناتیرب  هب  هچواـن  ( 50  ) هاجنپ هرگنک ،
بانتجا يریگ  ماقتنا  زا  اه  یناملآ  اما  دش . فرـصتم  ار  ناملآ  ياه  ییایردریز  تامهم  یتح  دـنوش و  یگنج  قطانم  دراو  هک  داد  روتـسد 
نوگرگد اه  نآ  ررـض  هب  ار  زیچ  همه  گنج  هب  اکیرما  دورو  دندوب  نآ  دـهاش  لاس 1917  رد  هک  نانچ  نآ  دنتـسناد  یم  اریز  دندرک  یم 

دورو مدـع  هب  دـهعت  رب  ار  دوـخ  مود  رود  یتاـباختنا  تازراـبم  ياـنبم  نوـسلیو ، وردوو  دـننامه  تلوزور ، نـیلکنارف   (3). تخاس دهاوخ 
اکیرما

صص 96 98. وکلاشرام ، سیئول  ك : ر . - 1
ص 110. نامه ، - 2
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: درک مالعا  روشک  نیا  مدرم  هب  باطخ  تحارص  هب  ربتکا 1940  رد 30  ینارنخس  کی  رد  یتح  تشاذگ و  یم  گنج  هب 

هدـحتم تالایا  جراخ  رد  یگنج  چـیه  هب  هک  تسین  رارق  امـش  نارـسپ  تفگ : مهاوخ  ار  نآ  هرابود  هرابود و  اما  ما ، هتفگ  ار  نیا  ًالبق  نم  »
فلاخم اکیرما  مدرم  دصرد  ( 83  ) هس داتشه و  پولاگ ، هسـسؤم  طسوت  هدش  ماجنا  یهاوخرظن  قباطم  نیا ، رب  هوالع   (1) .« دنوش هداتسرف 

اب درک  یم  نیمأت  ار  اه  نآ  عفانم  گنج  هک  يذوفن  يذ  دنمتردق  نایرج  نامه  لاح ، نیا  اب   (2). دندوب اپورا  گنج  رد  روشک  نیا  تکرش 
مان هب  زمر  لؤسم  دـنمراک  ندـنل ، رد  اکیرما  ترافـس  رد  لاس 1940 ، رد  دـننک . گنج  دراو  ار  اکیرما  ات  دـندمآرب  ددـصرد  وپاکت  ماـمت 

هدحتم تالایا  نداد  تکرش  يارب  تلوزور  میمصت  زا  هک  درک  فشک  تلوزور  لیچرچ و  نیب  ار  يا  هنامرحم  ياه  مایپ  زمر   (3) تنکرلیت
رطخ گنز  هک  دیما  نیا  هب  دنک ، لقتنم  ترافس  زا  جراخ  هب  هنایفخم  ار  دنس  زا  یشخب  هک  درک  شالت  تنک  درک . یم  تیاکح  گنج  رد 

(4). دـنام سوبحم  ایناتیرب  ياه  نادـنز  زا  یکی  رد  گنج  تدـم  لوط  رد  دـش و  ریگتـسد  وا  اـما  دروآرد ، ادـص  هب  اـکیرما  مدرم  يارب  ار 
تشاد و اکیرما  روهمج  سیئر  اب  يّرـس  رایـسب  يا  هطبار  هک  زنیکپاه  يره  تلوزور ، رواشم  نیرتکیدزن  تنک ، يریگتـسد  زا  دعب  يدنچ 
ام هک  تسا  هتفرگ  میمصت  روهمج  سیئر  : » تفگ تفر و  لیچرچ  نوتسنیو  تاقالم  هب  هیوناژ 1941  رد  درک ، یم  یگدنز  دیفس  خاک  رد 

ره اب  میوگب  امش  هب  ات  تسا  هداتسرف  اج  نیا  هب  ارم  وا  يوش . هابتشا  راچد  دروم  نیا  رد  ادابم  میشاب . گنج  هدنرب  مه  اب 

ص 96. نامه ، - 1

ص 98. نامه ، - 2
Tyler kent - 3
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(1) .« دیآ شیپ  هار  نیا  رد  شیارب  هچ  تسین  مهم  درک و  دهاوخ  یهارمه  راک  نایاپ  ات  ار  امش  يا  هنیزه  ره  اب  یتمیق و 

لـصف نیلمرک ، رد  اه  يدوهی  ذوفن  روضح و  نازیم  اما  دوب  یتسینومک  یتسیلاتیپاک ، ياکیرما  فـالخ  رب  تیمکاـح  راـتخاس  يوروش ، رد 
. درک یم  ذاختا  ار  تامیمصت  ریبادت و  همه ي  هدرپ ، سپ  رد  هک  دوب  ود  نیا  نایم  یکرتشم 

گنج رد  يوروش 

گنج رد  يوروش 

رد ار  تیعقاو  نیا  هتـشذگ  لاس  دون  دودـح  یط  نارگراک » تموکح   » و قلخ » يدازآ   » رب ینبم  یتسینومک  هدـنبیرف  ياهراعـش  تاغیلبت و 
(56  ) شش هاجنپ و  یلـصا ، وضع  رفن  ( 59  ) هن هاجنپ و  زا  تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک ي  رد   » هک تسا  هتـشاد  هگن  رارـسا  زا  يا  هلاه 

ياراد اما  دـندوبن  يدوهی  رهاظ  هب  دوخ  هچ  رگا  نیلاتـسا  فزوژ  لـثم  رگید  یخرب  دـندوب و  يدوهی  اـه  نآ  دـصرد  جـنپ  دون و  ینعی  رفن 
زا يوروش ، فلتخم  قطانم  رد  يداژن  یموق و  میظع  ییاج  هباج  يزاـسکاپ و  ناـمز  ینعی  يدـالیم  لاس 1936  رد  دندوب . يدوهی  رـسمه 

، دنتـشاد هدهع  هب  ار  تسینومک  بزح  یلک  ریبد  تمـس  یگمه  هک  يرفن  ( 49) هن لهچ و  ناـیم  زا  يوروش ، ياـه  يروهمج  هعومجم ي 
زا لاس 1933 ،) دودح  ینعی  مود (  یناهج  گنج  زاغآ  زا  لبق  لاس  نیدنچ  اهرامآ ، یخرب  هیاپ  رب  دـندوب . يدوهی  رفن  ( 41  ) کی لهچ و 

. دندوب يدوهی  اه  نآ  رفن  ( 406  ) شش دصراهچ و  يوروش ، ریهامج  داحتا  تادحرس  تایالو و  ماکح  رفن  ( 503  ) هس دصناپ و  نایم 

طقف وکسم ، یلحم  تاماقم  رفن  ( 23 هس (  تسیب و  نایم  زا  نینچمه 

ص 97. نامه ، - 1
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، مود یناهج  گـنج  لـالخ  رد  ینعی  لاـس 1941 ، رد  نینچمه  دـندوب . يدوهی  رفن  ( 19  ) هدزوـن ینعی  هـیقب  يدوـهی و  ریغ  رفن  ( 4  ) راهچ
تیهام هب  تبـسن  يدراوم ، اه و  تیعقاو  نینچ  هدهاشم ي  اب  يوروش ، ياهزرم  زا  رذگ  ماگنه  ییاپورا  ياه  شترا  ناهدنامرف  تاماقم و 

روط هب  اه  يدوهی  دارگنیلاتـسا »  » اـت تاـیالو  ماـمت  رد  فرط ، نیا  هب  ناتـسهل  زرم  زا  دـندش . یم  كوش  راـچد  يوروش  تموکح  يدوهی 
ًاتدـمع سیلپ ، ياـهورین  ناهدـنامرف  یکارتشا و  عرازم  لوؤسم  ياهرـسیمک  دنتـشاد .  تسد  رد  ار  اهرهـش  هرادا ي  يربهر و  يراـصحنا 

نیا هب  ًاتدمع  دندش ، یم  ریگتسد  اه  یناملآ  طسوت  هک  يوروش  يربهر  تاماقم  یفخم و  سیلپ  نارـسفا  ناهدنامرف ، مامت  دندوب . يدوهی 
(1). دنتشاد قلعت  موق 

ود زا  رتمک  ینعی  ربماتپس 1939 ، موس  زور  رد  ناتـسلگنا  هسنارف و  ارچ  هک  درک  لالدتـسا  ناوت  یم  یبوخ  هب  اه ، تیعقاو  نیا  هب  دانتـسا  اب 
داحتا یتقو  اما  دـنداد ، گنج  مالعا  ناـملآ  هب  ناتـسهل ، اـب  يزرم  اـی  یعاـفد  ناـمیپ  هناـهب  هب  يرلتیه ، ناـملآ  لـمعلا  سکع  زا  دـعب  زور 

نآ كاـخ  زا  یعیـسو  شخب  دومن و  زواـجت  ناتـسهل  هب  دـعب ، هتفه  ود  ینعی  ربماتپـس 1939  مهدفه  رد  يوروش  یتسیلایـسوس  يریهامج 
یهارمه اه  سور  تامادقا  اب  هکلب  دندرک  توکس  اهنت  هن  روشک  ود  نیا  دش ، بکترم  یناوارف  راتشک  دروآرد و  دوخ  لاغشا  هب  ار  روشک 

. دـنداد همادا  دربن  هب  اـکیرما  هسنارف و  ناتـسلگنا ، ناـمیپ  مه  نیقفتم ، كرتشم  ههبج  رد  اـه  سور  یتـح  دـنداد و  ناـشن  تقفاوم  هدرک و 
ماو تروص  هب  کمک  رالد  درایلیم  زا 11  شیب  هدحتم  تالایا  هک  دوب  يدـح  هب  گنج  لالخ  رد  يوروش  اکیرما و  ییوسمه  يراکمه و 

. تشاذگ يوروش  ریهامج  داحتا  رایتخا  رد  هراجا  و 

صص 106 107. وکلاشرام ، سیئول  ك :  ر . - 1
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طیاسو ریاس  نویماک و  کـنات ، هاگتـسد  ( 000/500 نویلیم (  مین  دادـعت  ًابیرقت  اـمیپاوه ، يوروش 14000  هراـجا ،» ماو و   » شـشوپ تحت 
ناملآ شترا  ندز  سَپ  رد  اه  سور  ییاناوت  سانجا ، لیاسو و  همه  نیا  قیرزت  نودـب  درک . تفاـیرد  یگنج  یتشک  زا 400  شیب  هیلقن و 

زا سپ  دـش . یم  ماجنا   (1) زنیکپاه يرَه  تلوزور ، نیلکنارف  دـشرا  رواشم  رظن  ریز  اه  کـمک  نیا  همه  تسا . دـیدرت  دروم  ناـشکاخ  زا 
هشقن يا و  هتسه  داوم  يو  دوب ؛ نآ  زا  یکاح  هک  دنتخادرپ  یکرادم  دانسا و  یسررب  هب  هرگنک  ياضعا  زا  لکـشتم  نویـسیمک  ود  گنج ،

(2). تسا هداد  اه  سور  هب  زین  یمتا  بمب  هدش  تقرس  ياه 

زورفا شتآ  یناهج ، هصرع ي  رد  يدوهی  ناراد  هیامرـس  نارادـکناب و  هک  درک  مالعا  تحارـص  هب  رلتیه  فلودآ  يریگرد ، يوس  نآ  رد 
زین تایبدا و  رتائت ، ، ییویدار تاغیلبت  امنیـس ، تاعوبطم ، رب  دوهی  يراصحنا  هطلـس ي  هب  هراـشا  اـب  وا  دنتـسه . مود  یناـهج  گـنج  یلـصا 

اه نآ  تیقفوم  زمر  ناهج و  ياهروشک  یضعب  رد  ییاذیا  رازراک  کی  بیقعت  يارب  ار  اه  نآ  تردق  ياه  مرها  اهدرگش و  اپورا ، داصتقا 
ینارنخس رد  وا  درک . اشفا  راکـشآ و  للملا  نیب  دوهی  عفانم  يارب  دنمدوس  اما  چوپ  ًالماک  یناهج  يریگرد  شکمـشک و  کی  داجیا  رد  ار 

: دوزفا نازورفا  گنج  هب  رادشه  نمض   (3) گاتشیار رد  هیوناژ 1939   30

، دنناشکب رگید ]  ] یناهج گنج  کی  هب  ار  نامدرم  دـنوش  قفوم  تسیاب  یم  اپورا  جراخ  لخاد و  رد  يدوهی  یللملا  نیب  یلام  لفاحمرگا  »
دهاوخ اپورا  رد  اه  نآ  ِدوخ  يدوبان  هکلب  لوا ،] گنج  دننامه   ] تیدوهی يزوریپ  نآ  هارمه  هب  نیمز و  هرک  يزاس  کیوشلب  هن  نآ  هجیتن 

هک يا  هرود  اریز  دوب ...

Harry Hopkins - 1
ص 104. فالرپ ، زمیج  - 2

Reichstag - 3
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(1) .« تسا هتشذگ  دندش  یم  اه ] نآ   ] تاغیلبت میلست  عافد  یب  يدوهی ، ریغ  نامدرم 

هنوگ چـیه  روشک ، نآ  هیاپ  دـنلب  تاماقم  ناملآ و  مدرم  هک  دـنراد  نآزا  تیاکح  مود  یناهج  گـنج  هب  طوبرم  یخیراـت  عباـنم  دانـسا و 
زا سپ  زور  ینعی 34   ) ربتکا 1939 مشش  رد  رلتیه  ناتسهل ، تسکش  لابند  هب  هنومن ، يارب  دنتـشادن . یگنج  نینچ  يارب  يا  هقالع  لیامت و 

تبسن هک  تفگ  تحارص  هب  ینارنخس  نیا  رد  رلتیه  تسا . حلص  يرارقرب  قاتشم  هک  درک  مالعا  ناملآ  ناملراپ  رد  گنج ) یمسر  عورش 
ثحب و يارب  یـسنارفنک  ره  زا  تشاد  راهظا  نینچمه  وا  تسا . هناتـسود  طباور  ناهاوخ  زین  ناتـسلگنا  اب  درادـن و  ییاعدا  چـیه  هسنارف  هب 
، دعب يدنچ   (2). دندرک در  ًانلع  ار  رلتیه  داهنـشیپ  گنرد ، یکدنا  زا  سپ  هسنارف  ناتـسلگنا و  ياه  تلود  درک . دهاوخ  لابقتـسا  هرکاذـم 

ناونع هب  دادیور  نیا  زا  ناراگن  خیرات  داتسرف . اه  یـسیلگنا  دزن  حلـص  داهنـشیپ  هیارا  هرکاذم و  يارب  ار  دوخ  صوصخم  هدنیامن ي  رلتیه 
هم هام  مهد  رد  درک : جـیگ  ار  همه  يزور  دـنچ  و  تخیـسگ . مه  زا  ار  عیاقو  هتـشر  هک  دـنا  هدرک  دای  يزیگنا  تفگـش  رایـسب  هعقاو  کـی 

، دوب هدـمآ  حلـص  ریفـس  ناونع  هب  وا  دـمآ . دورف  امیپاوه  زا  يدنلتاکـسا  هعرزم  کی  رد  اوشیپ  هدـنیامن  ماـقم  رد   (3) سه فلدور   1941
هک كود ، تفریذـپ . دـنهاوخ  ار  وا  نوتیز  هخاـش  هناقاتـشم   (4) نتلیمه كود  يربهر  تحت  لـیچرچ  دـض  ياـهورین  هک  تشاد  ناـنیمطا 

ار سه  دورو  ناتساد  ادتبا  لیچرچ  دادن . سه  ياه  هتساوخ  هب  یخساپ  درک ، یم  تمدخ  یتنطلس  ییاوه  يورین  رد  يرسفا  هبتر  اب  نونکا 
درک رارکت  ار  یمیدق  ياه  فرح  نامه  سه  درک . یمن  رواب 

ص 107 108. دادترا ، کی  خیرات  يدوراگ ، هژور  - 1
ص 55. مود ، یناهج  گنج  رلیت ، لاویسرپ  ناج  نلآ  - 2

Rudolf Hess - 3
Hamilton - 4
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کی نوچ  وا  اب  دـنتفرگن و  يدـج  ار  سه  دـنرادن . ندـیگنج  يارب  یلیلد  ناتـسلگنا  ناملآ و  هک  درک  یم  رارکت  زین  رلتیه  دوخ  ًاـبلاغ  هک 
(1). دوب ناملآ  ناتسلگنا و  نایم  حلص  داهنشیپ  شیعقاو  تیانج  دش . موکحم  یگنج  راکتیانج  ناونع  هب  اهدعب  دندرک . راتفر  یگنج  ریسا 

اه و نآ  تیهام  هدرپ و  سپ  نازیر  همانرب  مود ، یناهج  گنج  زورب  ياه  هنیمز  هک  دوب  رورـض  ثیح  نآ  زا  دانـسا  ثحابم و  نیا  هب  هراشا 
دورو هراشا ، دروم  يایاضق  نییبت  نودب  اریز  دوش . نشور  ناگدـنناوخ  يارب  يدودـح  ات  لقادـح  نارود ، نآ  ینوماریپ  لئاسم  یـضعب  زین 

یم ياج  هب  بطاخم  نهذ  رد  ناوارف  تاماهبا  اه و  لاؤس  نآ ، زا  یـشان  رگید  ثداوح  اهدـمایپ و  ای  تساـکولوه »  » هلوقم ي هب  یناـهگان 
. تشاذگ

ص 148. نامه ، - 1
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« تساکولوه  » مان هب  ییارجام 

هراشا
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« تساکولوه  » مان هب  ییارجام 

و زاگ » ياه  قاتا   » رد يزان ، ناملآ  طسوت  يدوهی  نویلیم  شـش  راتـشک  ناتـساد  ناـمه  ینعی  آوش ،»  » اـی تساـکولوه »  » هراـبرد ي ثحب 
اهدـصرد تسا . هدـش  رارکت  هراومه  هتـشذگ ، لاس  تصـش  یط  نونکات ، مود  یناهج  گنج  نایاپ  زا  لقادـح  يزوس ،» مدآ  ياه  هروک  »

غیلبت و تسا . هدش  هتخادرپ  هلأسم  نیا  هب  گنهامه  روط  هب  ینویزیولت ، لایرـس  ییامنیـس و  ملیف  اهدص  یناتـساد ، ای  یخیرات  باتک  ناونع 
(1) و یسرد داوم  رد  نآ  ندناجنگ  ناهج ، یمـسر  عبانم  خیرات و  رد  نآ  طبـض  تبث و  یناهج و  ياه  هناسر  قیرط  زا  عوضوم  نیا  رارکت 

هدـش يزیر  همانرب  دـیدزاب  صوصخ و  نیا  رد  دوبدای  ياهانب  اه و  هزوم  داجیا  اکیرما ، اپورا و  ياه  هاگـشناد  سرادـم و  رد  نآ  سیردـت 
ملـسم تیعقاو  کی  ار  روبزم  هلأسم ي  دارفا ، مومع  ات  هدـش  ببـس  نکاما ، نیا  زا  ییاپورا  ییاکیرما و  ناوج  ناوجون و  كدوک ، اهنویلیم 

، ینویهص یبرغ و  تاغیلبت  نامه  ياه  هیاس  زین  ناریا  رد  دنرادنپب .. یخیرات 

Studying the Holocaust تساــپورا : اــکیرما و  یــشزومآ  زکارم  رد  یــسرد  باــتک  اــه  هد  زا  يا  هنوــمن  لــیذ  عــبنم  - 1
(issues.Readings and Doucuments): Ronnie S.Landau; 1998. London and NewYork
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. تسا هتشاد  ریثأت  يدایز  دودح  ات  ام ، هعماج ي  رد  تاغیلبت  نیا  دوش . یم  هدش و  هدهاشم  ناوارف 

عوضوم يزاـن و  ناـملآ  رلتیه ، اـب  تسا  يواـسم  مود  یناـهج  گـنج  مدرم ، مومع  هلیخم  رد  هک  هدوب  ناـنچ  روبزم  تاـغیلبت  یناور  ریثأـت 
يدوهی راتشک   ] يرلتیه زاگ  ياه  قاتا  هک  دننک  یم  نامگ  ًامومع  مدرم  يوسنارف ؛ هتـسجرب ي  ققحم  کی  هتفگ ي  هب  اه . يدوهی  راتـشک 

تباث كرادم ، لیالد و  نیا  یسررب  هعلاطم و  اب  لاح ، نیا  اب  . دراد دوجو  دروم  نیا  رد  دنس  كردم و  لیلد ، نارازه  هتـشاد و  تیعقاو  اه ]
(1). دنرادن یساسا  هیاپ و  چیه  اه ، نامگ  نیا  هک  ددرگ  یم 

تافیرحت تابثا  هتفگان و  ياه  تیعقاو  تابثا  مود ، یناهج  گنج  هدرپ ي  سپ  رارسا  ياشفا  یناور ، یسایس و  ياضف  طیارـش و  نینچ  رد 
. تسا راوشد  يدودح  ات  یخیرات ، گرزب  ياه  غورد  و 

ورملق رد  ناریـسا  يرادهگن  يارب  ییاه  هاگودرا  ملاع ،) ياه  گنج  همه ي  دننام  ، ) مود یناهج  گنج  ریگرد  نیفرط  هک  تسین  يدیدرت 
رب دـندوب . گنج  رد  ریگرد  فیاوط  اه و  تلم  اـهداژن ، ماوقا ، اـه ، هورگ  همه ي  لـماش  زین  ناـملآ  ياـه  هاـگودرا  ناریـسا  دنتـشاد . دوخ 

هیاپ دنلب  تاماقم  رلتیه و  فلودآ  يربهر  هب  يزان  ناملآ  هک  هدیدرگ  تابثا  یبوخ  هب  زورما  عوضوم  نیا  جـیار ، تاغیلبت  اهاعدا و  فالخ 
هلمج زا  یموق ، ای  تلم  يدوبان  يارب  یصخشم  نودم و  همانرب ي  حرط و  چیه  تشاد ، دوجو  دوهی  زا  هک  یترفن  مغر  یلع  روشک ، نآ  ي 

. دنتشادن دوهی ،

يدوهی گنج ، مامتا  يزوریپ و  تروص  رد  دنتفرگ  میمصت  ناملآ  نارس  گنج ، لالخ  رد  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  یتاقیقحت  ياه  هتفای 
هب ار  اه 

ص 62. نوسیروف ، ربور  - 1
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دیدجت دوخ  همانرب ي  رد  اه  نآ  يوروش ، نیمزرـس  رد  یناملآ  ياهورین  يورـشیپ  اب  نکیل  دـنهد . ترجاهم  دـننک و  لقتنم  راکـساگادام 
نیلرب تاماقم  هب  وپاتشگ  سیئر   (1) شیردیه دراهنیر  هیوناژ 1942  رد  دندرب . راک  هب  ار  قرش  ترابع  راکساگادام  ياج  هب  دندرک و  رظن 

ار هماـنرب  نیا  بیترت ، نیا  هب  تسا و  هـتفرگ  میمـصت  ار  قرـش  ياـه  نیمزرـس  بناـج  هـب  ناـیدوهی  یماـمت  لاـقتنا   (2) اوشیپ هک  داد  ربـخ 
(3). تسا هدرک  دوب ، هدش  يزیر  حرط  نیا  زا  شیپ  هک  اهایرد  ياروام  هب  نانآ  نداد  ترجاهم  نیزگیاج 

نبیر هب  شیردیه  نئوژ 1940  رد 24  تسا : هدش  هراشا  نینچ  دـحاو ، نیمزرـس  کی  رد  نایدوهی  ناکـسا  همانرب ي  هب  يرگید ، دنـس  رد 
هاجنپ تسیود و  نویلیم و  هس  دودـح  یلعف  روضح  رثا  رد  : » دـیامن یلمع  ار  ییاـهن  لـح  هار  رتدوز  هچ  ره  دراد ، لـیم  هک  داد  ربخ  پورت 

نیا ددرگ ؛ یم  حرطم  يریگارف  هلأسم  دـنراد ، رارق  ناملآ  تیمکاح  تحت  زورما  هک  ییاـه  نیمزرـس  رد  يدوهی  ( 000/250/3  ) رفن رازه 
، هرود نامه  رد   (4). دبای یم  ترورـض  ینیمزرـس  ییاهن  لح  هار  کی  سپ ، نیز  درک : لح  ترجاهم  هلیـسو  هب  ناوت  یمن  رگید  ار  هلأسم 
هب نایدوهی  یماـمت  ترجاـهم  فطل  هب  هک  مراودـیما  : » دوب هدـش  يریگ  هجیتن  نینچ  نآ  رد  هک  داتـسرف  رلتیه  هب  باـطخ  یـشرازگ  رلمیه 

زور 10 هچ  درک ؛ تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  رلتیه  ددرگ .» لح  ییاهن  یعطق و  تروص  هب  دوهی  هلأسم  هرمعتـسم ، کی  رد  اـی  اـقیرفآ  بناـج 
گنج هلصاف ، نیا  رد  : » تشون یمسر  همان  کی  رد  هجراخ ، روما  ترازو  رد  « III ناملآ  » لوؤسم ، Rademacher هیروف 1942 ،

Reinhard Heydrich - 1
Fuhrer - 2

ص 127. دادترا ، کی  خیرات  يدوراگ ، هژور  - 3
. میلشروا رد  نمشیآ  همکاحم  هرامش 464  كردم  زا  لقن  هب  ص 129 ، نامه ، - 4
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اوشیپ هجیتن  رد  میـشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  ییاهن  لـح  هار  يارب  ار  يدـیدج  ياـه  نیمزرـس  هک  تسا  هداد  ناـکما  اـم  هب  يوروش  داـحتا  اـب 
(1) دنک ». هناور  قرش  بناج  هب  هکلب  راکساگادام ، يوس  هب  هن  ار  نایدوهی  هک  تسا  هتفرگ  میمصت 

زا سپ  مه  گربـنرون و  هاـگداد  رد  روـشک ، نآ  ریـسا  نارـسفا  زین  هیاـپ و  دـنلب  تاـماقم  نارـس و  همکاـحم ي  لـالخ  رد  مه  هلأـسم  نـیا 
نادـهاش و تاراهظا  مود و  یناـهج  گـنج  هناـمرحم ي  ياـه  ویـشرآ  هدـش ي  یناـگیاب  دانـسا  كرادـم و  يا  هراـپ  راـشتنا  یناوخزاـب و 

دانـسا یـسررب  ناـیرج  رد  یتسیلایـسوس ، يوروـش  ریهاـمج  داـحتا  یـشاپورف  زا  سپ  یتـح  تسا . هدـش  تباـث  اـه  هاـگودرا  ناگدـنامزاب 
دیوید  » دـش و یباـیزاب  يزاـن ، ناـملآ  تاـغیلبت  ریزو  زلبوـگ » فزوـج   » يا هحفـص  رازه  تارطاـخ 75  نیلمرک ، هناـمرحم ي  ياهویـشرآ 

راشف ياه  هورگ  اما  درک . مادقا  نآ  راشتنا  هب  تبـسن  شیاریو ، یـسررب و  هعلاطم ، زا  سپ  یـسیلگنا  هتـسجرب ي  رگـشهوژپ   (2)« گنیوریا
ناهج رد  یعیسو  تاغیلبت  نآ ، راتساریو  باتک و  ییاکیرما  رشان  هب  هبناج  همه  تالمح  اب  برغ  ینویهص  دنمتردق  ياه  نوناک  يدوهی و 
هنازور ياه  تشاددای  دـندرک . دادـملق  يدوهی ) دـض  « ) یتسیتیمـس یتنآ   » تکرح کـی  ار  یـشهوژپ  یملع  مادـقا  نیا  دـنتخادنا و  هار  هب 
راتـشک رب  ینبم  اه  تسینویهـص  ياهاعدا  اب  داضترد  ًـالماک  دنتـسم  ربتعم و  دـهاش  كردـم و  اهدـص  هلمج  زا  رلتیه  تاـغیلبت  ریزو  زلبوگ 

. تسا یناملآ  ياه  هاگودرا  رد  اه  يدوهی  هدش ي  يزیر  همانرب 

رد هک  يرگید  هباشم  نقتم  ربتعم و  دهاوش  كرادم و  اتسار ، نیمه  رد 

ص 130. نامه ،  - 1
روشک رد  تشادزاب  یتدم  زا  سپ  هتشذگ ، دنفسا  رد  تساکولوه ، در  یفن و  مرج  هب  یـسیلگنا  رگـشهوژپ  خروم و  گنیوریا ، دیوید  - 2

رد ار  دوخ  تیموکحم  نارود  نونکا  مه  یـسیلگنا  هدنـسیون ي  نیا  . دش موکحم  نادنز  لاس  هس  هب  تفرگ و  رارق  همکاحم  دروم  شیرتا ،
. دنک یم  يرپس  شیرتا  ياه  نادنز  زا  یکی 
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يوحن هب  مادک  ره  تسا ، هدش  رـشتنم  ناخروم  ناققحم و  ناگدنـسیون ، یخرب  يوس  زا  نونکات  تساکولوه »  » يارجام ياشفا  بیذـکت و 
اه نآ  ناگدـنهد  راـشتنا  ناگدنـسیون و  اـب  هدـش و  يروآ  عمج  فـیقوت و  اـپورا  اـکیرما و  رد  يدوـهی  ذوـفن  يذ  ياـه  نوناـک  يوـس  زا 

. تسا هتفرگ  تروص  ییاضق  یسایس و  دیدش  ياهدروخرب 

سوفیت راهم  يارب  وپاکت 

سوفیت راهم  يارب  وپاکت 

دنراد نآ  زا  تیاکح  ربتعم  دوجوم و  هدناماج ي  هب  ياه  تشاددای  دانـسا و  تساکولوه ،»  » يارجام ییادـیپ  یگنوگچ  نامز و  هرابرد ي 
رد  (1)« ستیوشآ  » هاـگودرا هلمج  زا  ناـملآ ، هب  قلعتم  ياـه  هاـگودرا  یـضعب  رد  سوفیت  يراـمیب  يدـالیم ، لاـس 1942  طـساوا  رد  هک 
هب لاس ، ناـمه  رد  هاـگودرا  تقو  کـشزپ  رمرک » لـپ  ناـهوی   » رتکد هنازور ي  تارطاـخ  دوب . هتفاـی  عویـش  رهـش  لـخاد  یّتح  ناتـسهل و 

هدشن مالعا  یفخم و  تروص  هب  گنج ، عوقو  زا  لبق  یتح  سوفیت  يرامیب  دـنا : هتـشون  هک  يروط  هب  تسا . تیعقاو  نیا  يایوگ  تحارص 
رد يدالیم  لاس 1943  رد  اه  ییاکیرما  دوب . هدـش  هدـهاشم  زین  يزکرم  ياپورا  رد  نامز  نامه  رد  يرامیب  نیا  تشا . دوجو  يوروش  رد 

یمدیپا کی  لاس 1945 ، رد  گنج ، ياه  هام  نیرخآ  رد  یتح  دـندش . نارحب  لکـشم و  راچد  سوفیت ، يرامیب  راـهم  يارب  اـیلاتیا  بونج 
رایـسب ناملآ  یمومع  عاضوا  نامز  نآ  رد  هتبلا  دـندوبن . نآ  راهم  هب  رداق  اه  یناملآ  هک  يروط  هب  تفای  عویـش  نسلب » نگرب   » هاگودرا رد 

هار لبق ، اه  هام  زا  نیقفتم  ییاوه  يورین  دیسر . یمن  هاگودرا  هب  ییوراد  ییاذغ و  داوم  هنوگ  چیه  دوب . زیگنا  مغ  رابفسا و  هدیشاپ ، مه  زا 
راطق ياهریسم  اه و  هداج  اه ،

Auschwits - 1
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سوفیت عویـش  هب  طوبرم  دـندید ، هاگودرا  هب  یبایتسد  زا  سپ  اه  یـسیلگنا  هک  یکانتـشحو  ياه  هنحـص  درک . یم  ناراـبمب  ار  نهآ ) هار  )
رد ستیوشآ  رهـش  رد  دوب . هتفرگ  تروص  لحم  هنیطنرق  يارب  يدـیدش  تامادـقا  نیاربانب  دـندوبن . ینثتـسم  رما  نیا  زا  زین  اه  یناملآ  دوب .

(1). دندوب هدش  كاله  سوفیت  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  یلک  هب  مدرم  اه  هچوک  یخرب 

هرـصاحم لیلد  هب  هچ  رگا  دوخ ، ياه  هاگودرا  رد  سوفیت  يرامیب  راهم  يارب  اه  یناملآ  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاکح  لقتـسم  ربتعم و  عباـنم 
ریبادـت و یخرب  ذاختا  اب  لاح ، نیا  اب  دـندوب ، هجاوم  اه  تیدودـحم  تاناکما و  دوبمک  ماـسقا  عاونا و  اـب  نیقفتم  يوس  زا  ییاوه  ینیمز و 
زا هدافتـسا  تادیهمت ، هلمج ي  زا  دنربب . نیب  زا  دننک و  راهم  ار  يرـسم  کلهم و  يرامیب  نیا  رودقملا  یتح  دندرک  یم  شالت  تادـیهمت 

هاگودرا طیحم  يزاس  ملاس  يزاسکاپ و  يرامیب و  لقان  تارـشح  ندرب  نیب  زا  يارب   (2)« نولکیز  » لیبق زا  هدننک  ینوفع  دض  داوم  یخرب 
هاگداد ویـشرآ  رد  گنج ، نایاپ  زا  سپ  هیلوا  ياه  لاـس  ناـمه  رد  ناـققحم  یـضعب  اهدـعب  هک  یکرادـم  ساـسارب  دوب . اـه  كولب  اـه و 

ریغ یماظن و  ياه  نامتخاس  هکلب  ناریـسا ، ياه  هاگودرا  طقف  هن  اه  یناملآ  هک  تسا  هدش  تباث  هلأسم  نیا  دـندروآ ، تسد  هب  گربنرون 
(3). دندرک یم  يزاس  ملاس  يزاسکاپ و  قیرط  نیا  زا  زین  ار  دوخ  ياه  هناخزابرس  اه و  نامتراپآ  یماظن ،

دوب و سوفیت  زا  یشان  يرغال  فعـض و  هب  طوبرم  دش ، رـشتنم  هیهت و  اه  هاگودرا  نیا  داسجا  دارفا و  زا  نیقفتم  يوس  زا  هک  ییاه  سکع 
، دندش رایسب  تالکشم  راچد  نآ  راهم  رد  زین  دوخ  اه  یسیلگنا  دوبن . نایم  رد  يراتشک 

ص 129. نوسیروف ، ربور  - 1
Zyklon - 2
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سوفیت نیا  هکلب  دنتشک  یم  نسلب » نگرب   » رد هک  دندوبن  اه  یسیلگنا  اه و  یناملآ  نیاربانب ، دندرم . یم  ناریـسا  زا  يرایـسب  هک  نانچ  نآ 
لماع زین  هیذغت  ءوس  دندش و  یم  عیاش  نامزمه  هک  دنتشاد  دوجو  زین  يرگید  يرسم  ریگاو و  ياه  يرامیب  هتبلا  درک . یم  راتـشک  هک  دوب 

(1). دوب اه  نآ  عویش  رد  يرگید 

زین ناکـشزپ  یتح  اه و  هاگودرا  یناملآ  ناراکردـنا  تسد  نالوؤسم و  تاـماقم و  یتح  هکلب  اـه ، هاـگودرا  یـضعب  ناریـسا  طـقف  هن  هتبلا 
. دندوب يرامیب  نیا  ینابرق 

دراو صوصخم  کشزپ  ناونع  هب  ناتسبات  طساوا  ینعی  توا 1942 ، خـیرات 30  رد  هک  رمرک » لپ  ناهوی   » رتکد هنازور  تارطاخ  ساسارب 
نیب زا  دـنک و  راهم  ار  سوفیت  يراـمیب  اـت  دـندرک  یم  شـالت  یناـملآ  تاـماقم  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  هاـم  راـهچ  دـش ؛ ستیوشآ  هاـگودرا 

وـشرو زا  یکـسوولپیس » نایرام   » رتکد دـنتخادرپ . سوفیت  هب  ار  دوخ  جاب  زین  دـندوب  هدـش  مادختـسا  هاگودرا  رد  هک  یناکـشزپ   (2). دنربب
لپ ناهوی   » رتکد یلبق  راکمه  شریپوپ »  » رتکد تخاب . ناج  سوفیت  يرامیب  رثا  رد  هک  دوب  يوروش  یگنج  ناریسا  هب  یگدیسر  راد  هدهع 

(3). دندرپس ناج  يرامیب  نیمه  زا  زین  هاگودرا  نیا  کیشک  تسرپرس  رزیک »  » رتکد و  رمرک ،»

اکیرما و ییاوه  تالمح  اب  دمآ ، دوجوب  سلب  نگرب  هاگودرا  رد  سوفیت  يرامیب  شرتسگ  رثا  رب  هک  يا  هعجاف  دوجوم ، كرادم  ساسارب 
دیدشت دوب ، یندیماشآ  بآ  ياه  هلومحم  لیوحت  عنام  همه  زا  رتمهم  اذغو و  وراد  ياه  هلومحم  ندیـسر  عنام  يدج  روط  هب  هک  سیلگنا 

يوس زا  دش . یم 

. نامه - 1
ص 75. نامه ، - 2
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هک دوخ  نیمزرس  یقرش  شخب  ناگراوآ  لیس  ربارب  رد  تسناوت  یمن  رگید  تشاد ؛ رارق  يرادیاپ  لحارم  نیسپاو  رد  هک  زین  ناملآ  رگید ،
رداق یتح  روشک  نیا  دیآ . رب  اهنآ  هدهع ي  زا  دنک و  تمواقم  دندیسر  یم  هار  زا  ینویلیم  ياه  هورگ  تروص  هب  يوروش  مجاهت  لیلد  هب 

تیعـضو يارب  یتح  اه  یناملآ  دـنک . نیمأت  ار  زاـین  دروم  ییاذـغ  داوم  يداـع  مدرم  يارب  مهارف و  مزـال  تاـناکما  دوخ  شترا  يارب  دوبن 
یم مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  سوفیت  يرامیب  تیارـس  تلع  هب  زین  نآ  نالوؤسم  نابهگن و  هک  دوخ  فلتخم  ياـه  هاـگودرا  زیمآ  هعجاـف 

رارقرب سامت  اه  یسیلگنا  اب  هژیو  هب  نیقفتم و  اب  داد  هزاجا  یناملآ  نارـسفا  هب  رلمیه  نیاربانب  دننک . یـشیدنا  هراچ  دنتـسناوت  یمن  دندرک ،
یم يور  يرـسم  ینوفع و  ياه  يرامیب  زا  یکانرطخ  هطرو  يوس  هب  ناشدوخ  يورـشیپ  ناـیرج  رد  هک  دـنهد  رادـشه  اـه  نآ  هب  دـننک و 

. دنروآ

سب شتآ  یعیـسو  هقطنم  رد  سلب  نگرب  هاگودرا  فارطا  رد  بیترت  نیا  هب  تفرگ و  تروص  نیفرط  نایم  یتارکاذـم  مادـقا ، نیا  زا  سپ 
. دش مالعا 

كرتشم روط  هب  میسقت و  دوخ  نیب  ار  روبزم  هاگودرا  زا  تبقارم  لرتنک و  هفیظو  هبناج  ود  قفاوت  کی  قیرطزا  یسیلگنا  یناملآ و  نایماظن 
(1). دندرک شالت  هنیمز  نیا  رد 

زا یبوـخ  هب  نیقفتم  ههبج  رد  لوؤـسم  تاـماقم  ناهدـنامرف و  اـه و  یـسیلگنا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  دوـجوم  تاـعالطا  دانـسا و 
. دنتشاد یفاک  تاعالطا  دوب ، هدش  یعیسو  راتشک  بجوم  هک  ناملآ  ياه  هاگودرا  رد  سوفیت  کلهم  يرامیب  يارجام 

ص 36. نامه ، - 1
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لفاحم رب  دوخ  هطلـس ي  ذوفن و  قیرط  زا  گنج ، زا  سپ  ینویهـص  ياه  هکبـش  دـنا ؛ هدرک  حیرـصت  زین  ناخروم  ناققحم و  هک  هنوگ  نآ 
روظنم هب  نولکیز »  » زا هدافتسا  عوضوم  زا  هکلب  دندراذگ ، شوپرس  هدش ، هتفگ  ياه  تیعقاو  رب  اهنت  هن  برغ ، يویـشرآ  زکارم  یـسایس و 

یگنج و يارـسا  راتـشک  هب  نآ  زا  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  سوفیت  يرامیب  اب  هلباقم  هزرابم و  تهج  رد  اه  هاگودرا  ياه  كولب  ینوفع  دض 
عیاش ایند  رد  زورما  هک  يا  هنوگ  هب  ار  لئاسم  اه  تیعقاو  فیرحت  قیرط  زا  اهنآ  دـندرک . دای  زاـگ » ياـه  قاـتا   » هلیـسو ي هب  ناـیدوهی  اـی 
یملع شور  اهنت  اهنآ ، هب  قلعتم  يایشا  هسبلا و  زین  سوفیت و  يرامیب  ناینابرق  ناگدرم و  داسجا  ندنازوس  نینچمه ، دنتخاس . دومناو  تسا 

رد یکـشزپ  ياـه  میت  نیارباـنب  دـیامن . يریگولج  سوفیت  يراـمیب  رتشیب  تیارـس  زا  تسناوت  یم  هک  دوب  ناـمز  نآ  رثؤم  هدـش ي  زیوجت 
. دنتـسناد یم  سوفیت  يرامیب  هب  التبم  ناگدرم  داسجا  ندـنازوس  ار  هراچ  هار  اهنت  روبزم ، يرامیب  شرتسگ  زا  يریگولج  يارب  اه  هاگودرا 

ياه هروک   » هلأسم ي دوخ ، یتاغیلبت  صاخ  ياهدرگـش  اه و  هویـش  اب  اه و  تیعقاو  فیرحت  اب  یتسینویهـص  لفاحم  گـنج ، زا  سپ  نکیل 
رد سپـس  دـنا و  هدـناسر  تکاله  هب  هدرک و  هفخ  زاگ » ياه  قاتا   » رد ادـتبا  ار  يدوهی  ناریـسا  هک  دـندرک  اعدا  حرطم و  ار  يزوس » مدآ 

(1). دنا هدرک  رتسکاخ  هدنازوس و  يزوس  مدآ  ياه  هروک 

عقاو رد  دش ، فورعم  يزوس » مدآ  ياه  هروک   » هب برغ  یتاغیلبت  زکارم  یتسینویهـص و  ياه  نوناک  يوس  زا  اهدعب ، هک  ینکاما  نیاربانب ،
قیرط زا  دندوب و  هدید  كرادت  سوفیت  يرامیب  تیارس  زا  يریگ  شیپ  يارب  ، اه یناملآ  هک  دندوب  ییاه  هناخزوس  هدرم  ای  اه  ناکم  نامه 

داسجا اه  نآ 

.1372 لوا ، پاچ  لالهرشن ، نیدلا ) یحموبا   ) قیدص نیدباعلا  نیز  دوهی ، ماع  لتق  هناسفا  ك : ر . رتشیب ؛ تاعالطا  بسک  يارب  - 1
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. دندرک یم  رتسکاخو  دندنازوس  یم  ار  سوفیت  يرامیب  هب  نایالتبم  هسبلا  ناگدرم و 

ناگدرم داسجا  دروم  رد  ار  یتاکرادت  نینچ  گنج ، ریگرد  ياپورا  رـسارس  رد  زین  اه و  هاگودرا  رد  يرـسم  ددعتم و  ياه  يرامیب  عویش 
(1). تخاس یم  یمازلا  سوفیت  هب  التبم 

، عوضوم نیا  رد  هبتر  یلاع  ناسانـشراک  هدیقع ي  هب  . دراد ار  دوخ  صاخ  یملع  ياه  شـسرپ  اه و  هیـضرف  زاگ » ياه  قاتا   » ناتـساد هّتبلا 
رد يزاگ  عون  هچ  زا  تسا »؟ ییاج  هنوگچ  « ؟» تسیچ زاگ  قاتا  کی  : » دیسرپب دندرک ، تبحـص  امـش  اب  زاگ  ياه  قاتا  صوصخ  رد  رگا 

ندرک جراـخ  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  : » دـینک لاؤـس  صوـصخ  هب  و  دـننک »؟ یم  دراو  نآ  رد  ار  زاـگ  هنوـگچ  « ،»؟ دـننک یم  هدافتـسا  نآ 
ار نآ  ياه  هبارخ  هدـنامزاب و  راثآ  لقادـح  ای  دـید ؛ کیدزن  زا  ار  زاگ  ياه  قاتا  تفر و  لحم  هب  دـیاب  دـش »؟ دراو  زاـگ  قاـتا  هب  داـسجا 
ار اه  هنیزه  تروص  تاروتسد ، اه ، هشقن  ریظن  يدانسا  دیاب  دومن . يریگ  هزادنا  تفرگ و  سکع  درک ، زاب  ار  اه  مشچ  دیاب  درک . هدهاشم 

لیاسو رازبا و  هب  دـیاب  درک . هعلاطم  ار  فلتخم  ياهزاگ  دروم  رد  یـصصخت  ياـه  باـتک  درک و  لاؤس  نآ  ناگدـنزاس  زا  درک . یـسررب 
(2). درک هجوت  داسجا  ندنازوس  ياه  هروک  ریظن  هدافتسا ، دروم 

هب هتـسباو  ناـخروم  ناگدنـسیون و  برغ ، لقتـسم  ناـققحم  ناـخروم و  ناگدنـسیون ، یـضعب  يوس  زا  اـه  تیعقاو  نیا  یجیردـت  ياـشفا 
شخب هب  فارتعا  اب  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  يروط  هب  درک ؛ هدنمرش  اوسر و  یناهج  هصرع ي  رد  ار  يدوهی  ياه  نوناک  نیقفتم و  هاگودرا 

. دندرک مادقا  دوخ  ریهطت  هئربت و  ددصرد  روبزم  ياه  تیعقاو  زا  ییاه 

ص 127. نوسیروف ، ربور  - 1
ص 62 63. نامه ، - 2
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وـضع تازتورب  نیترام  رتکد  ملق  هب  يا ، هلاقم  پاچ  اب  تیاس » يد   » یناملآ همان  هتفه  زور  نیا  رد  داد . خر  یبیجع  قافتا  توا 1960 ، رد 
شیپ تسا  بصعتم  يزان  دض  کی  هک  يو  درک . مادقا  وئاخاد » رد  زاگ  اب  راتـشک  عوقو  مدع   » ناونع تحت  خینوم  رـصاعم  خـیرات  وتیتسنا 

لاس رد  يو  دوب . هدیـسر  ترهـش  هب  ستیوشآ ، هاگودرا  هدنامرف  هس  زا  یکی  سه ، فلُدُر  هب  بستنم )  ) ییاعدا تارطاخ  راشتنا  اب  نیا  زا 
. دش باختنا  خینوم  رصاعم  خیرات  وتیتسنا  ریدم  تمس  هب  زین   1972

هن اه ، ناسنا  راتشک  يارب  »ي  زاگ قاتا  زگره  : » درک مالعا  تحارص  هب  هراشا  دروم  یناملآ  همان  هتفه  يارب  يا  هتـشون  رد  تازتورب  نیترام 
(1). تسا هتشادن  دوجو  قباس  شیار  ياه  هاگودرا  زا  کی  چیه  رد  هن  وئاخاد و  رد 

شیب هداس  شود  قاتا  کی  وئاخاد  هاگودرا  رد  ییاعدا  زاگ  قاتا  هک  دوب  هدرک  مالعا  نیارنوا  مان  هب  ییاکیرما  لارنژ  کی  ماـیا  ناـمه  رد 
يوس زا  هن  زین  دـنا  هدادرارق  مومع  دـیدزاب  ضرعم  رد  هک  وئاخاد  هاگودرا  يزوس  مدآ  هروک  هک  دوب  هتفگ  لاح  نیع  رد  يو  تسا . هدوبن 

(2). دنا هدش  هتخاس  ییاکیرما  نانابنادنز  روتسد  هب  و  نیقفتم ) تسد  رد  یناملآ  ریسا  نایماظن   ) سا سا . ناینادنز  طسوت  هکلب  اه ، يزان 

نادهاش راکنا 

نادهاش راکنا 

نایاپ ات  زاغآ  زا  موس ، شیار  ياه  هاگودرا  رد  زاگ » ياه  قاتا   » مان هب  يزیچ  هک  دنک  یم  تباث  یبوخ  هب  زورما  دوجوم ، كرادم  دانسا و 
، گنج

ص 213. نامه ، - 1

ص 214. نامه ، - 2
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خرس بیلـص  ناگدنیامن  ای  اه و  هاگودرا  نآ  ناریـسا  زا  کی  چیه  تسا . هتـشادن  تیعقاو  هدشن و  هدهاشم  یهاگودرا  چیه  رد  هاگ ، چیه 
لالخ رد  هک  یناریـسا  زا  دادعت  نآ  یتح  دنا . هدرکن  راهظا  صوصخ  نیا  رد  ینخـس  هاگ  چیه  دنتـشاد ، دمآ  تفر و  اه  نآ  لخاد  رد  هک 

« زاگ ياه  قاتا   » مان هب  يزیچ  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  تحارـص  هب  ًامومع  دـندش ، جراخ  ناملآ  ياه  هاـگودرا  زا  نآ ، زا  سپ  اـی  گـنج و 
هکلب اه و  هاگودرا  زا  جراخ  رد  مه  نآ  گنج ، زا  سپ  روبزم ، ناتـساد  نیاربانب ، دنا . هدرک  هدـهاشم  هن  هدینـش و  هن  ناریـسا  راتـشک  يارب 

کیتاملپید و یسایس  لفاحم  رد  مه  هک  يدوهی ، روهشم  نارکفتم  نازادرپ و  هیرظن  یـضعب  دش . هتخادرپ  هتخاس و  ناملآ  روشک  زا  جراخ 
تحارص هب  اهدعب  دنتـشاد ، دوخ  نوماریپ  ناهج  اب  هدرتسگ  ورمتـسم  طابترا  يدج و  روضح  يربخ  یتاعوبطم و  یگنهرف ، عماجم  رد  مه 

. تسا هتشادن  دوجو  هراب  نیا  رد  يا  همزمز  تبحص و  ای  ربخ  چیه  گنج  ياه  لاس  یط  هک  دندرک  فارتعا 

تسا هتفگ  تحارص  هب  دنا ، هدرک  یفرعم  يدروفسکآ » نافوسلیف  هتسجرب  ياه  هنومن   » زا اروا  هک   (2) يدوهی  (1) نیلربایازیآ هنومن ، يارب 
نیا رد  یتاـعالطا  چـیه  يربـخ ، یملع و  یگنهرف ، یـسایس ، فلتخم  لـفاحم  صاخـشا و  اـب  یجراـخ  یلخاد و  تاـطابترا  همه ي  اـب  هک 

. تسا هدوبن  حرطم  یعوضوم  نینچ  هتشادن و  دوجو  نامز  نآ  رد  صوصخ ،

دنـشاب لیام  هک  نآ  زا  شیب  اه  يزاـن  هک  متـسناد  یم  ياه 1943 1944  لاـس  رد  یتح  مدینـشن . يزیچ  هراـب  نیا  رد  لاس 1945  اـت  نم  »
یسک تقو  چیه  ارچ  مناد  یمن  دننک ... دوبان  ار  نایدوهی  هک  دنقاتشم  دنربب ، ار  گنج 

Isaia Berlin - 1
، مّود یناهج  گنج  لالخ  رد  يو  دش . دلوتم  يدوهی  يردام  ردپ و  زا  هیـسور  رد  اگیر  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1909  رد  نیلرب  ایازیآ  - 2

. دوب وکسم  نتگنشاو و  رد  روشک  نآ  ياه  هناخترافس  رد  سیلگنا  هجراخ ي  روما  ترازو  یسایس  رگشرازگ  تاغیلبت و  رومأم 
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هیاـپ دـنلب  ناـیدوهی  اـب  هاـگ  هب  هاـگ  تسا . هتـشاد  رارق  لـماک  تبقارم  تحت  هناخترافـس  طـیحم  رد  یگدـنز  دـیاش  تفگن . نم  هـب  يزیچ 
(1) .« دشن هدز  یفرح  هراب  نیا  رد  اما  متشاد ، رادید  ییاکیرما 

اه و یـسیلگنا  هن  هبتر و  یلاع  ياه  يدوهی  هن  ییاکیرما و  هیاپ ي  دنلب  تاماقم  هن  هک  دـنک  یم  فارتعا  تحارـص  هب  يدوهی  نیلرب  ایازیآ 
هرباخم و گنج  ینایاپ  ياه  لاس  ات  هراـب  نیا  رد  یفرح  اـی  شرازگ و  ربخ ، چـیه  مادـک ، چـیه  اـه  يرازگربخ  یهورگ و  ياـه  هناـسر  هن 

رـسارس رد  هک  هتـشکراک  هربخ و  سوساج  اه  هد  یتح  يوروش و  سیلگنا ، اکیرما ، اه ، نآ  سأر  رد  نیقفتم و  ینعی  دـنا . هدرکن  شرازگ 
نیا رد  يا  همزمز  ای  ربخ و  نیرتکچوک  دندوب ، گنج  ساسح  نارود  رد  صوصخ  هب  یتاعالطا ، یسوساج و  ياه  تیلاعف  لوغشم  ناملآ 

. دنا هدرک  رشتنم  هن  دنا و  هدینش  هن  هراب 

ناـیدوهی دـهد . یم  خر  ناـیدوهی  يارب  يراوگاـن  عیاـقو  هک  مدز  یم  سدـح  ناتـسهل  هب  ناـملآ  هلمح  زا  سپ  : » دـیازفا یم  نـیلرب  اـیازیآ 
يربخ درذگ . یم  هچ  ًاعقاو  میتسناد  یمن  مادک  چیه  اما  دنناسر  یم  لتق  هب  دیاش  دنهد و  یم  ناش  هجنکش  دنوش ، یم  بوکرس  ریگتسد و 

چیه زاگ  ياه  قاتا  يزوس  مدآ  هرابرد  ات 1944  ياه 1939  لاس  رد  میدز . یم  سدح  ار  يراوگان  ثداوح  عوقو  طقف  دیـسر . یمن  ام  هب 
ناکت راـبخا  نیا  هک  يراـب  نیتسخن   . مدـناوخن هراـب  نیا  رد  مه  یبلطم  تفگن . نم  هب  يزیچ  یـسک  اـکیرما  ناتـسلگنا و  رد  میتسناد . یمن 

دوب كرویوین  میقم  هک  يدوهی  ماخاخ  کی  هب  يدرم  دـندمآ . سیئوس  زا  هک  دوب  یناسک  شرازگ  داـتفا ، نوریب  هدرپ  زا  ماجنارـس  هدـنهد 
يراک اما  تفر . تلوزور  تندیزرپ  ندید  هب  ماخاخ  داتسرف . یمارگلت 

، لوا پاچ  راتفگ ، رـشن  ایک ، هتـسجخ  همجرت  نیلربایازیآ ، اب  ولگبناهج  نیمار  ياه  هبحاـصم  يدازآ ، يوج  تسج و  رد  نیلرباـیازیآ ، - 1
ص 38. ، 1371
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دندوب هسنارف  نایدوهی  زا  هک  منز  هداوناخ  منک  یم  رکف  متـشادن . هراب  نیا  رد  يربخ  هجو  چـیه  هب  نم  دـیدرگن . شخپ  ربخ  دـشن و  ماجنا 
دنتـسناوت یم  ار  نآ  عوقو  هک  یناسک  دندوب  كدنا  دندرک . یمن  رواب  زین  اه  نآ  اما  دـندوب ، هدینـش  ییاهربخ  ياه 1942 1943  لاس  رد 

.« دندرک یم  در  دنتشادنپ و  یم  ییوگ  هفازگ  ار  نآ  ًارثکا  دنریذپب .

هجراـخ ي روما  ترازو  تاـغیلبت  رومأـم  هکلب  يدوـهی  یلوـمعم  دنورهـش  کـی  هن  ناـمز  نآ  رد  نیلرب  اـیازیآ  هک ، نیا  هجوـت  لـباق  هتکن 
زین ییاکیرما و  یـسیلگنا و  یتاعالطا  یـسایس و  فلتخم  ياه  تیـصخش  اب  هک  دوب  ایناتیرب  هناخترافـس ي  یـسایس  رگـشرازگ  سیلگنا و 
یم فارتعا  نینچ  نیا  ، مود یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  لاس  ینعی 43  یگلاس ، رد 79  لاس 1988  ردوا  ًایناث ، تشاد . طابترا  اه ، تاملپید 

. دنک

رب يدروفـسکآ » هتـسجرب ي  هنومن و  فوسلیف   » نیا رگید ، نایب  هب  دـهد . یم  ناشن  تقفاوم  تساـکولوه »  » هیـضرف ي اـب  وا  لاـح ، نیا  اـب 
نآ یتسینویهـص ، ياه  نوناک  ياه  هداد  تاغیلبت و  ریثأت  تحت  گنج ، نامز  رد  دوخ  یـصخش  تاعالطا  تارطاخ و  تادـهاشم ، فالخ 

! دنک یم  ادیپ  رواب  تیعقاو  کی  ناونع  هب  تساکولوه »  » يارجام هب  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  لاس  اه  هد  مه 

عورش زا  شیپ  سانیول  تسا . هسنارف  نبروس  هاگشناد  هفسلف  داتسا  يدوهی  سانیول  لئوناما  تافارتعا  هراب  نیا  ردرگید  هجوت  بلاج  هنومن 
رهش رد  لاس 1939  رد  هسنارف  تسکـش  زا  سپ  دمآرد و  هسنارف  شترا  تمدخ  هب  یناملآ  یـسور و  مجرتم  ناونع  هب  مود  یناهج  گنج 
یم فارتعا  نینچ  یناملآ  ياه  هاگودرا  رد  دوخ  تراسا  یگدـنز و  نارود  هرابرد  سانیول  دـش . لقتنم  ناملآ  هب  داـتفا و  نادـنز  هب  نر » »

: دنک
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. داد تاجن  گرم  زا  ارم  هسنارف  شترا  مروفینوا  اما  متسه ، يدوهی  هک  دنتسناد  یم  اه  یناملآ  نوچ  متشاد . یـصاخ  رایـسب  تیعـضو  نم  »
رد نم  میدـش . یم  دـنم  هرهب  ونژ  نویـسناونک  تاررقم  زا  همه  نیا  اـب  اـما  دنتـشاد ، یم  هگن  ادـج  هسنارف  نازابرـس  زا  ار  يدوهی  نازاـبرس 

. مینک راک  لگنج  رد  میدوب  راچان  زور  مامت  اما  دنداد  یمن  رازآ  مدوب  يدوهی  هک  نیا  رطاخ  هب  ارم  اه  نآ  مدوب . روناه  رد  یهاگودرا 

رد یتح  یسک . هچ  زا  اجک و  زا  مناد  یمن  هتبلا  دیسر . یم  متسد  هب  مه  باتک  میتشاد . همان  هتـسب و  تفایرد  قح  طقف  اه  ینادنز  هیقب  لثم 
لباق اما  دوبن  لا  هدـیا  یتیعـضو  مدـناوخ . زین  ار  وسور  تسورپ و  لگه و  متـشاد . زین  ار  رگدـیاه  یناوخزاـب  تصرف  تراـسا ، نارود  نیا 

(1) .« مدرکن فلت  ار  متقو  ریدقت  ره  هب  دوب . لمحت 

ناینادنز و رگید  وا و  يارب  هاگودرا  نوریب  زا  هکلب  هدشن ، يراتفردب  وا  اب  يدوهی  ناونع  هب  نادنز  رد  اهنت  هن  هک  دنک  یم  فارتعا  سانیول 
هعلاطم و يارب  یفاک  تصرف  یتح  اه  نآ  تسا . هدیسر  اه  نآ  تسد  هب  هدش و  لاسرا  باتک  نوچ  ییایاده  هتـسب و  همان ، یگنج ، ناریـسا 
رد هداد و  تبسن  يزان  ناملآ  هب  یبرغ  یتسینویهص و  تاغیلبت  هک  یتواسق  تنوشخ و  نآ  يانبم  رب  دنا . هتشاد  یبنج  یملع و  ياه  تیلاعف 
زین ار  نمـشد  یماظن  سابل  هک  يدوهی  سانیول  لئوناما  نوچ  يدرف  هک  تسا  نیا  ینآ  هّیلوا و  روصت  دنا ، هدرک  اقلا  یمومع  رواب  ناهذا و 

ناشن ار  نآ  سکع  تیعقاو  اما  دش  یم  نارابریت  یناملآ  نایماظن  يوس  زا  دیاب  تراسا ، ای  يریگتسد و  هیلوا  نامز  نامه  رد  تشاد ، نت  رب 
هلأسم ي هرابرد ي  يدوهی  سانیول  زا  یتقو  یتح  تسا . هداد 

هرامش نایک ، همانهام  زا  لقن  هب  یمالـسا ،) تاغیلبت  نامزاس   ) اه هناسر  رتفد  ، 1375 هرامش 6 ، باتک ،) هژیو   ) یـسررب دقن و  همان  هژیو  - 1
.22
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رد تراسا ]  ] نامز نآ  رد  امـش  ساسحا  : » هک دوش  یم  شـسرپ  یناملآ  ياـه  هاـگودرا  رد  اـه  يدوهی  راتـشک  يزوس و  مدآ  ياـه  هروک 
: دهد یم  خساپ  نینچ  دوب »؟ هچ  ارسا  ياه  هاگودرا  رد  اه  يزان  یکافس  دروم 

ام اب  دـنچ  ره  یگنج ]...[ . يارـسا  يارب  یتح  دوبن ؛ روصت  لباق  مدـیمهف . هک  دوب  اهدـعب  میتسناد . یمن  ار  اه  نیا  زا  زیچ  چـیه  نادـنز  رد  »
(1) .« درک یم  تیامح  ام  زا  یللملا  نیب  نیناوق  زابرس ، ناونع  هب  اما  دندرک  یم  يراتفردب  اه ) یناملآ  نادنز  رد  سوبحم  يدوهی  نازابرس  )

يا هلاه  رد  يزان  ناملآ  ياه  نادنز  اه و  هاگودرا  رگا  دنا ، هدرک  اقلا  تیرشب  هب  نونکات  اه  يدوهی  برغ و  یناهج  تاغیلبت  هک  هنوگ  نآ 
هنوگچ سپ  درک ، یمن  زرد  نوریب  هب  اـج  نآ  زا  يدادـیور  اـی  ربـخ  چـیه  هک  دـش  یم  هرادا  يرادـهگن و  زومر  رارـسا و  يراـکناهنپ و  زا 

؟ دندوب يدوهی  یتح  یگنج  ناریسا  ناج  ظفح  يارب  یللملا ، نیب  نیناوق  هب  تبسن  دهعتم  دیقم و  اه  یناملآ 

هسنارف روشک  ریزو  تسخن  هدنـسیون و  رادمتـسایس ، 1872 1950م ،).  ) يدوهی  (2)7 مولب نوئل  رگید ، روهـشم  هتـسجرب و  هنومن ي  کـی 
اه تسیلایسوس  لاکیدار  اه ، تسیلایسوس  داحتا  زا  هک  دوب  ياه 1936 و 1937  لاـس  رد  مدرم ، ههبج ي  تلود  نیتسخن  سیئر  وا  تسا .
. درک تشادزاب  فیقوت و  ار  وا  یشیو  تلود  لاس 1940 ، رد  مود ، یناهج  گنج  عورش  زا  سپ  يدنچ  دوب . هتفای  لیکشت  اه  تسینومک  و 

زا يدازآ  گنج و  ماـمتا  زا  سپ  يدوهی  مولب  نوئل  دوب . اـه  یناـملآ  ینادـنز  لاس 1945  ات  دـش و  همکاـحم  مویر  هاـگداد  رد  مولب  نوئل 
، تراسا

. نامه - 1
Leon blom - 2
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(1). دوب هسنارف  تسیلایسوس  تلود  سیئر  ياه 1947 و 1947 ) لاس  یط  یهاتوک  تدم  يارب  تمالس ، تحص و  لامک  رد 

وا كاهاش ، لیئارسا  همانیگدنز  ساسارب  تسا . یلیئارسا  يدوهی  فورعم  نادقوقح  هدنسیون و  كاهاش  لیئارـسا  رگید ، فورعم  هنومن ي 
نئوژ نایاپ  ات  لـیروآ 1943  زا  درک . یگدـنز  وشرو  رد  لیروآ 1943  ات  لاس 1939  نایاپ  زاو  دـمآ  ایند  هب  ناتـسهل  تختیاـپ  وشرو  رد 

لیروآ ات  نئوژ 1943  نایاپ  زا  سپـس  درب . رـس  هب  وشرو  رد  هاگ  یفخم  کـی  رد  و  ناتـسهل ) رد  «) ُووتاـینوپ  » تراـسا هاـگودرا  رد   1943
. دوب اه  یناملآ  ریسا  نسلب  نگرب  هاگودرا  رد   1945

زا سپ  دهد و  یم  همادا  یگدنز  هب  يدوهی  ناشیک  مه  زا  يرایسب  نوچ  تمالس ، تحص و  لامک  رد  گنج  زا  سپ  زین  كاهاش  لیئارـسا 
( سدـقملا تیب   ) میلـشروا يربع  هاگـشناد  رد  تیلاعف  اـه  لاـس  زا  سپ  لاس 1986 م . رد  وا  دـنک . یم  چوک  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  يدـنچ 
، هدنز دهاوش  اه و  هنومن  نیا  دنک . یم  يرپس  ار  دوخ  یگتسشنزاب  نارود  تلاکو  یگدنسیون و  قیرط  زا  نونکا  مه  دوش و  یم  هتـسشنزاب 

يزان ناملآ  ياه  هاگودرا  رد  اه  يدوهی  راتـشک  رب  ینبم  ینویهـص ، یبرغ  جـیار  ياهاعدا  عیاش و  تاغیلبت  اب  داضت  ضراـعت و  رد  ًـالماک 
. تسا

ناهوی فقـسا  دوش . یم  افتکا  رگید  دروم  کی  هب  اهنت  هنومن  ناونع  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناوارف  تافارتعا  دانـسا و  هراـب  نیا  رد 
مغر یلع  هدش ، یفرعم  خینوم ) یبرغ  لامش  يرتمولیک  رد 13  يا  هقطنم   ) وئاخاد هاگودرا  هرامش 26680  ینادنز  ناونع  هب  هک  رلزیوهیون 

یبرغ و یتاغیلبت  ماظن  رد  جیار  تنس  قبط  اه  يزان  تنوشخ  تواسق و  هب  هراشا 

ص 445. ریبکریما ، تاراشتنا  لوا ، ج  یسراف ، فراعملا  ةریاد  بحاصم ، نیسحمالغ  ك : ر . - 1
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دیوگ یم  تحارـص  هب  اما  دنک  یم  یفرعم  هدکمتام  کی  ار  وئاخاد  نادـنز  دـنچ  ره  نئوژ 1960 ،  17 رد فارتعا  کی  یط  یتسینویهص ،
: تسا هتسناد  یمن  يزیچ  نآ  لخاد  ياه  تیعقاو  هرابرد  سک  چیه  هک 

نادنز تقیقح  دنناد  یمن  دنا  هدرب  رـس  هب  هدکمتام  نیا  رد  نآ  زور  نیرخآ  ات  وئاخاد  حاتتفا  زور  نیلوا  زا  هک  ییاه  نآ  یتح  ، سک چیه  »
(1) .« تشذگ یم  هچ  وئاخاد  نادنز  رد  دنیوگب  لماک  روط  هب  دنناوت  یمن  دوب و  هچ  وئاخاد 

مدرب رس  هب  اج  نآ  رد  لیروآ 1945  زور 24  ات  دنداد و  لاقتنا  وئاخاد  نادـنز  هب  ارم  هیئوژ 1941  زور 12  : » دـیازفا یم  نینچ  همادا  رد  وا 
(2) .« درذگ یم  هچ  منهج  نآ  رد  متسناد  یمن  مدوب  ادج  ناینادنز  ریاس  زا  نوچ  ]...[ 

«، تساکولوه  » عفادم یتسینویهص  یبرغ و  جیار  يرارکت و  عبانم  نارگید و  ياه  هتشون  هب  دانتـسا  اب  هچ  رگا  وئاخاد  هاگودرا  ینادنز  نیا 
هب اجک  ره  اما  دزاس ؛ الم  رب  راکـشآ و  دوخ  هتـشون ي  رد  ار  اه  یناملآ  یمحر  یبو  تواـسق  اـشفا و  ار  اـه  يزاـن  تیاـنج  اـت  هدرک  یعس 

تیانج راتـشک و  زا  ییوب  گنر و  اهنت  هن  دنک ، یم  هعجارم  دانتـسا و  وئاخاد  هاگودرا  رد  دوخ  یـصخش  تادهاشم  اه و  هدـید  تارطاخ ،
دروخرب راتفر و  زا  وا  لاثم ، يارب  دروخ . یم  مشچ  هب  یناملآ  ياه  هاگودرا  زا  زین  یناوارف  تبثم  تاکن  هکلب  دوش  یمن  مولعم  هدـهاشم و 

: دنک یم  دای  نینچ  يرلتیه  ناهدنامرف  زا  یکی  بوخ 

ناهدـنامرف نیا  نیب  هاـگ  هک  درک  تباـث  درم  نیا  دوب .  (3) سیاو شمان  منک . يدای  يزاـن ]  ] ناهدـنامرف زا  یکی  زا  مریزگاـن  اـج  نیا  رد  »
مه ییاه  ناسنا 

باتک تاراشتنا  یبارض ، رهچونم  همجرت  وئاخاد ، هاگتشادزاب  رلسیوهیون  ناهوی  تسوروکین و  وئاخاد ، هاگتشادزاب  زا : لقن  هب  نامه ، - . 1
ص 7. ، 1369 لوا ، پاچ  ارس ،

ص 6. نامه ، - 2
Weiss - 3
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ار یندب  تاهیبنت  يولج  ًادیدش  سیاو  دوش . ارجا  وم  هب  وم  شتاروتـسد  دوب  بقارم  داد و  هاگودرا  رد  يدایز  تارییغت  وا  دـنوش . یم  ادـیپ 
نازیم یگدیسر و  هلـصاو  ياه  شرازگ  میارج و  هب  ًاصخـش  داد . یمن  ار  تاهیبنت  عون  نیا  لامعا  هزاجا  اه  شخب  ياسؤر  هب  دوب و  هتفرگ 
لامعا یصخش  تارظن  تاهیبنت  يارجا  رد  ات  درک  یم  تراظن  دش . یم  رـضاح  تاهیبنت  يارجا  مسارم  رد  درک و  یم  نییعت  ار  هیبنت  عون  و 

ياـه هناـخراک  رد  هک  یناینادـنز  تمواـقم  نازیم  ینامـسج و  يورین  هک  نیا  يارب  درک و ]...[  فوقوم  ار  ناینادـنز  رـس  ندیـشارت  دوشن .
ام هب  بلغا  دنهد ...  لیوحت  اه  هاگراک  رد  دننک و  يدنب  هتـسب  ار  اه  نآ  ياذغ  داد  روتـسد  دوش ، تیوقت  دـندرک  یم  راک  يزاس  تامهم 

(1) .« درک یم  هدروآرب  ار  ام  نوگانوگ  تاجایتحا  تشاد و  یم  لوذبم  يدایز  هجوت  هقالع و  صوصخم » ناینادنز  »

اب يا  هناخزپشآ   » زا طقف  هن  دوخ  تادـهاشم  تارطاخ و  هب  هراـشا  اـب  وئاـخاد ، هرامـش 26680  ینادنز  ناونع  هب  رلزیوهیون  ناهوی  فقـسا 
ياه باتک  زا  هتـشابنا  هناـخباتک   » یتح و  یکـشزپنادند » شخب   » و يرادـهب » «، » نردـم لـیاسو   » زا هکلب  وئاـخاد  رد  لـیاسو » نیرتدـیدج 

زا تحارتسا  تاعاس  رد  یطیارـش  اب  دنداد  هزاجا  ناینادنز  هب  جـیردت  هب  لاس 1941  زا  سپ  :» دیازفا یم  دـنک و  یم  دای  هاگودرا  فلتخم »
(2) .« دننک هدافتسا  هناخباتک 

، دـنا هدرک  یفرعم  یناملآ ، ياه  هاگودرا  ینادـنز  ای  ریـسا  ار  دوخ  هک  يدوهی  یتح  سانـشرس  روهـشم و  دارفا  زا  دادـعت  نآ  يور ، ره  هب 
هتـشاد هن  هاگودرا  نیا  رد  اه  ناسنا  راتـشک  صوصخ  رد  یتاعالطا  ای  ربخ  هنوگ  چیه  تراسا  تدم  لوط  رد  دـنا : هدرک  فارتعا  یگلمج 

نامه دنا . هدینش  هن  دنا و 

صص 37 38. نامه ، - 1
21 و 22. صص 17 ، نامه ، - 2
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: تسا هتشاد  راهظا  زین  نوسیروف  ربور  هک  هنوگ 

هدـید ار  زاگ  ياه  قاتا  دوخ  مشچ  هب  هک  مدوب  گنج  ياه  هاگودرا  ناگدـنامزاب  زا  هدـنامزاب  کی  طـقف  لاـبند  هب  هدوهیب  اـما  اـه ، لاـس  »
.« متفاین ار  كردم  کی  نیمه  اما  مدوب  یضار  كردم  کی  طقف  كردم ، کی  یتح  هب  دشاب ...

ناهدنامرف نارسفا و  نازابر ، همه س(1) نآ  نایم  زا  زین  فلتخم و  فیاوط  ماوقا و  زا  یناملآ ، نادنورهـش  همه  نآ  نایم  زا  نیا ، رب  هوالع 
یتح مادک ، چیه  دندوب ، راد  هدـهع  ار  ییاه  تیلوؤسم  فیاظو و  زین  ناریـسا  ياه  هاگودرا  لخاد  رد  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  ناملآ  یماظن 

ناریـسا راتـشک  ناتـساد  هرابرد  يربخ  تاعالطا و  ای  هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  ییاعدا  زاگ  ياه  قاتا  هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  نونکات  رفن  کی 
رارـسا ظفح  هب  دـهعتم  دـیقم و  ار  دوخ  اهنآ  همه ي  ای  دـندش ؟ دوقفم  ای  دوباـن  گـنج  ناـیاپ  اـب  دارفا  نیا  همه ي  اـیآ  دـشاب . هدرک  هیارا 

دهاش نینچ  رگا  ًاعطق  تسا ؟ هدوشگن  فارتعا  رارقا و  هب  نابز  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  نونکات  هک  دـنا  هتـسناد  يرلتیه  ناملآ  ياه  هاگودرا 
لاس تصـش  هاجنپ  یط  برغ ، رد  اه  نآ  نادـحتم  یتسینویهـص و  ياه  نوناک  اه و  ناـمزاس  اـت  دوبن  یموزل  تشاد  یم  دوجو  یکردـم  و 

. دنوش لسوتم  رابتعا ، دقاف  ِیلعج  هتخاس و  دوخ  كرادم  ای  ماهوا و  يرس  کی  هب  هتشذگ 

! نیقفتم يربخ  یب  توکس و 

! نیقفتم يربخ  یب  توکس و 

تاماقم یـسیلگنا ، ییاکیرما ، هیاـپ ي  دـنلب  تاـماقم  صوصخ  هب  نیقفتم ، حیرـص  تاـفارتعا  تساـکولوه ،»  » در رد  رگید  مکحم  هلدا ي 
هک  ) ناکیتاو

ص 10. نوسیروف ، ربور  - 1
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رد نآ  ناگدنیامن  هک   ) یناهج خرس  بیلص  نامزاس  زین  و  دنتـشاد ) گنج  نارود  رد  ناملآ  ناتـسهل و  عاضوا  زا  عماج  لماک و  تاعالطا 
اه نآ  تسا . ناملآ  ياه  هاگودرا  رد  زاگ » ياه  قاتا   » دوجو ای  راتشک  عوضوم  زا  عالطا  مدع  رب  ینبم  دنتـشاد ،) دمآ  تفر و  اه  هاگودرا 

تحارص هب  يدوهی ، ذوفن  يذ  صاخشا  اه و  نوناک  ياهاعدا  لابق  رد  يربخ  یب  یعالطا و  یب  راهظا  نمـض  گنج ، نایاپ  زا  سپ  یگمه 
. دنتـسناد تسردان  دندرک و  بیذکت  ار  اهاعدا  لیبق  نیا  انثتـسا  الب  اه ، نآ  رگید ، نایب  هب  دنناد . یمن  هراب  نیا  رد  يزیچ  هک  دندرک  مالعا 

یخرب هتفگ ي  هب  دـندرک . یم  تفایرد  تاعالطا  ربخ و  یناملآ  ياه  هاگودرا  یتح  ناملآ و  لخاد  عاضوا  زا  همه ، زا  شیب  نیقفتم  اریز ،
وا ياـه  يرگ  یـشحو  ياـشفا  هب  دـندش و  هریچ  وا  رب  هک  ییاـه  نآ  رلتیه و  ناگدـننک  مـهتم  زا  مادـک  چـیه  دزن  رد  « ؛ برغ ناگدنـسیون 

عجار يا  هملک  یتح  گنج ، نیا  نارس  نیرتروهـشم  تارطاخ  رد  دوش . یمن  هدید  یناسنا  ریغ  راتـشک  لیاسو  زا  يا  هناشن  چیه  دنتخادرپ ،
رد یبیلـص  گنج  ، » باتک رد  هن  لگ و  ود  لارنژ  تارطاخ  رد  هن  لیچرچ ، تارطاخ »  » باتک رد  هن  تسا . هدـشن  هتـشون  زاگ  ياه  قاتا  هب 

(1). تسا هدشن  هتفگ  هراب  نیا  رد  ینخس  اکیرما ) روهمج  سیئر   ) رواهنزیآ هتشون  اپورا »

یتاعالطا و یـسایس ، فلتخم  عبانم  اه و  لاناک  زا  یتاعالطا  ربخ و  هنوگ  چـیه  گنج ، نارود  رد  نیقفتم  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ 
ههد دنچ  ات  برغ  يایند  هتبلا  دنا ؟ هتـشادن  یناملآ  ياه  هاگودرا  تیعـضو  تیعقوم و  ناملآ و  یلخاد  عاضوا  هرابرد ي  دوخ ، یـسوساج 

يا هراپ  راشتنا  ریخا ، ياه  لاس  رد  اما  دومن . رارصا  دیکأت و  يربخ » یب   » نیا هب  تبسن  مود  گنج  نایاپ  زا  سپ 

، لوا پاچ  رـصاعم ، هشیدنا  یگنهرف  هسـسؤم  زاپ ، رفعج  نیتسخندمحا و  هداز ، لیلخ  دـیجم  همجرت  يدازآ ، همکاحم  يدوراگ ، هژور  - 1
ص 30. ، 1377
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گرب دصراهچ  دودح  1379 ش . لاس 2000 م / . دودح  رد  دش . اهنآ  ییاوسر  یگدنمرش و  هیام ي  مود ، یناهج  گنج  هب  طوبرم  دانسا 
دانسا نیا  دش . رشتنم  هدحتم  تالایا  یلم  ویشرآ  يوس  زا  ( CIA فلس نامزاس  « ) کیژتارتسا سیورس  هرادا   » ياه تیلاعف  هرابرد ي  دنس 

، هک نیا  نآ  دـش و  فارتعا  مهم  رایـسب  عوضوم  کی  هب  اما  تفای ، راشتنا  اـکیرما  رد  ایـس »  » ناـمزاس يراکتـسد  رظن و  لاـمعا  اـب  هچ  رگا 
بیقعت دوخ  ناسوساج  لاـمع و  قیرط  زا  ار  يزاـن  بزح  ( SD  ) تینما نامزاس  تامادـقا  اه و  همانرب  طقف  هن  ایناتیرب  یـسوساج  سیورس 

هک دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  اکیرما  یلم  ویشرآ  دانسا  دش . یم  دونش  ندنل  رد  ناملآ ) ایلاتیا و   ) نیلرب مر و  نایم  تاملاکم  هکلب  درک ، یم 
، نیاربانب تسا . هدوب  يزان  ناملآ  ناهنپ  ياه  همانرب  رارسا و  هب  نیقفتم  یسرتسد  ینعم  هب  ایلاتیا ، ناملآ و  نایم  هدش  ییاشگزمر  تاملاکم 

لاؤس نیا  لاح   (1). دش یم  ییاشگزمر  اه  یسیلگنا  هژیو  هب  نیقفتم ، يوس  زا   SS تینما هرادا ي  زمر  ياهدک  هک  درادن  دوجو  يدیدرت 
رد اه  یسیلگنا  ارچ  دوب ، هتـسویپ  عوقو  هب  ناملآ  ياه  هاگودرا  رد  موسرم  ریغ  هبقرتم و  ریغ  دادیور  ای  راتـشک  رگا  هکدنک  یم  ییامندوخ 

هـسنارف يوروش و  اکیرما ، ینعی  دوخ  نانامیپ  مه  هب  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  ربخ و  ای  دـندادن و  ناشن  یلمعلا  سکع  هنوگ  چـیه  ناـمز  نآ 
؟(2) دندرکن رشتنم  یمومع  راکفا  يارب  ای  دندادن و 

دوهی تیعمج  رامآ 

1379  . دادرم  12 توا 2000 /   2 ناملآ ،) پاچ   ) تلو يد  - 1
يوـس زا  لاـس 1998 م  ربتکا  رد  هک  دریگ  یم  تروص  ینوناـق  ساـسارب  مود ) یناـهج  گـنج  هب  طوبرم   ) اـکیرما یلم  دانـسا  راـشتنا  - 2

لیکشت قوف  نوناق  يارجا  يارب  تقو  روهمج  سیئر  نوتنیلک  لیب  روتسد  هب  يراک  هورگ  کی  هیوناژ 1999  رد  دیسر . بیوصت  هب  هرگنک 
نیا رد  هک  نیا  بلاج  درک . مالعا  روبزم  نوناق  لومشم  ار  دنس  گرب  نویلیم  دودح 600  لاس 1999 م . ناتسبات  ات  يراک  هورگ  نیا  دش .

. دروخ یمن  مشچ  هب  تساکولوه »  » مان هب  ییارجام  هرابرد  دنس  گرب  کی  یتح  روبزم ، هورگ  يوس  زا  راشتنا  لباق  دانسا  نایم 
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دوهی تیعمج  رامآ 

گنج زا  دعب  لبق و  ياه  لاس  رد  ناهج  رد  دوهی  تیعمج  ماقرا  رامآ و  تساکولوه ، ندوب  غورد  تابثا  رد  رگید  مکحم  لیلد  كردم و 
رد يرامآ  زکارم  يوس  زا  هدـش  رـشتنم  دانـسا  زین  اکیرما و  لاس  باتک  اه و  همانلاس  رد  جردـنم  يرامـشرس  ساـسارب  تسا . مود  یناـهج 
اب گنج ، زاغآ  زا  لبق  ياه  لاس  ینعی  1938 و 1939 ، ياه 1937 ، لاس  رد  اه  يدوهی  تیعمج  رامآ  هدـحتم ، تالایا  رد  هژیو  هب  برغ ،
دص دنچ  دودحرد  یمقر  عبانم ، یـضعب  ناعذا  هب  هکلب   (1)، درادن یتوافت  نادنچ  اهنت  هن  ياه 1946 و 1947  لاس  رد  تیعمج  نیا  راـمآ 

طقف هن  روبزم ، رامآ  قبط  نیاربانب  تسا . هدـش  هفاضا  اه  يدوهی  تیعمج  هب  گنج ، زا  دـعب  ياه  لاس  رامآ  قبط  رفن ، نویلیم  کی  اـت  رازه 
نآ رد  هچ  اه ، يدوهی  دلو  داز و  زیچان  مک و  رایـسب  دصرد  هب  هجوت  اب  دوب . هدش  مه  هفاضا  هکلب  هدشن ، مک  اه  يدوهی  تیعمج  زا  يزیچ 
هدش هتـشک  ییاعدا  مقر  نآ  بیترت  نیا  هب  تسا . ینتفریذپ  مه  قطنم  لقع و  رظن  زا  ًالماک  رظن  دروم  رامآ  ، ینونک نارود  رد  هچ  نارود و 

. تسا دودرم  ًالماک  درادن و  یهاگیاج  چیه  رامآ  دانسا و  لیبق  نیا  رد  مود  یناهج  گنج  رد 

گنج نامز  ياپورا  رد  دوهی  تیعمج  راـمآ  دومن ، هیارا  ناوت  یم  تساـکولوه  هیـضرف ي  نـالطب  رد  هک  يرگید  مکحم  دنتـسم و  لـیلد 
نایدوهی یتاراشتنا  تکرـش  يوس  زا  هک  ربماتپس 1942 ) ات 11  ربماتپس 1941  زا 22  ، ) اکیرما نایدوهی  هنالاس  باـتک  تسا . مود  یناـهج 

زا اپورا  لاغشا  زا  سپ  يدالیم ، لاس 1941  رد  هک  دنک  یم  هراشا  دوب ، هدش  رشتنم  اکیرما 

، یـسوم میلعلادـبع  تسا . تابثا  لباق  ریذـپان و  هشدـخ  نامز ، نآ  رد  هدـش  رـشتنم  ياه  همانلاس  عبانم و  یـسررب  هعلاطم و  اب  ماقرا  نیا  - 1
رامآ هب  دانتسا  اب  هرامش 269 ، ، 1373 سدق ، همان ي  هژیو  بالقنا ، دیما  هیرـشن ي  اب  ییوگ  تفگ و  رد  ییاکیرما ، ناملـسم  دنم  هشیدـنا 

. تسا هتسناد  تساکولوه  در  یفن و  رد  مکحم  ناهرب  مهم و  لیلد  ار  نآ  مود ، یناهج  گنج  زا  دعب  لبق و  رد  اه  يدوهی  تیعمج 
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تسیب دصکی و  نویلیم و  هس  ناملآ ، يدوهی  تیعمج )  ) نانکاس هبساحم  اب  اپورا  نایدوهی  لک  رامآ  هیسور ، رد  ناملآ  ذوفن  رلتیه و  يوس 
(2). دوب  (1) رفن ( 022/120/3  ) ود تسیب و  رازه و 

نیمخت رفن  نویلیم  دودـح 4  رد  گنج  رخآ  ياه  لاس  یط  يزان ، ناملآ  رامآ  زا  سابتقا  ساسارب  اپورا  ياه  يدوهی  راـمآ  رگید ، عبنم  رد 
. تسا هدش  هدز 

هداد هیارا  ار  مقر  نیا  موـس ، شیار  يراـمآ  تاـقیقحت  سیئر   (3)، ررهروک زا  سابتقا  اب  نیرفن » هیعدا   » ماـن هب  یباـتک  رد  فکاـیلوپ  نوئل 
هرابرد  (4). دوب هدرک  دروآرب  یمقر  نینچ  هیئوژ 1944 ، سرام 1943 و 7  خـیرات 27  رد  رلتیه  هب  دوخ  ياـه  شرازگ  رد  ررهروک  تسا .

. دراد دوجو  مهم  هتکن  دنچ  رامآ  نیا  ي 

زا لبق  لاس  کی  دودح  ینعی  لاس 1944 ، رد  رفن  نویلیمراهچ  مقر  نیمه  نایدوهی  رامآ  هک  دوش  تباث  هتفریذـپ و  رگا  یتح  لوا : هتکن ي 
رد اه  یناملآ  هک  گنج  هدـنام ي  یقاب  لاس  کی  ًاـبیرقت  یط  هک  دـنک  یم  ییاـمندوخ  لاؤس  نیا  تسا ؛ هدوب  مود  یناـهج  گـنج  ناـیاپ 

رارق یتخس  هقیـضم  رد  ییاذغ  ییوراد و  رظن  زا  یتح  دنتـشاد و  رارق  يراب  تکالف  فیعـض و  رایـسب  يداصتقا  یـسایس و  یماظن ، طیارش 
تیعمج نیا  دـنناوتب ، هک  دوب  نکمم  هنوگچ  دـندوب ، هدـش  عقاو  نیقفتم  دـیدش  هرـصاحم  تحت  اهزرم  اه و  ههبج  همه  زا  دـندوب و  هتفرگ 

رد سپس  هفخ و  زاگ  ياه  قاتا  رد  ادتبا  ار  هوبنا 

هتفرگ رارق  ناملآ  ورملق  ذوفن و  تحت  نارود  نآ  رد  هک  دنناد  یم  اپورا  زا  ییاه  نیمزرس  هب  طوبرم  ار  رامآ  نیا  نارگشهوژپ ، یضعب  - 1
. دوب

هرامـش 5702، اکیرما ، نایدوهی  هنالاس  باتک  زا : لـقن  هب  ص 77 ، هرامش 66 ، ، 1375 حبـص ، نایمظان ، اضر  همجرت  يدوراـگ ، هژور  - 2
ص 666.

Korherr - 3
ص 54. نیشیپ ، يدازآ ، همکاحم  يدوراگ ، هژور  - 4
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نینچ ماجنا  تیعقوم  ییاناوت و  تاناکما ، اه  یناملآ  ینایاپ ، ياـه  لاـس  نآ  رد  اـیآ  دـننک ؟ رتسکاـخ  هدـنازوس و  يزوس  مدآ  ياـه  هروک 
؟ دنتشاد یتایلمع  مادقا و 

يدوهی رامآ  زا  طقف  هن  گنج ، لوا  لاس  جنپ  ات  ینعی  لاسات 1944  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دوش ، هتفریذـپ  روبزم  مقر  رگا  مود : هتکن ي 
. تسا هدش  هفاضا  اه  نآ  تیعمج  هب  رفن  رازه  دص  نآ ، لبق  لاس  دنچ  اب  هسیاقم  رد  هکلب  هدشن  مک  يزیچ  اه ،

يدوهی رفن  اپورا 022/120/3  رسارس  رد  ، 1941 لاس رد  اکیرما  نایدوهی  لاس  باتک  يوس  زا  هدـش  هیارا  ماـقرا  عومجم  زا  موس : هتکن ي 
دراو ًالـصا  دـندوب و  فرط  یب  مود  یناهج  گنج  رد  ییاپورا  ياـهروشک  زا  يرامـش  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب ، تسا . هتـشاد  دوجو 
گنج ياهزور  نیرخآ  ات  دنتـشاد و  رارق  یناملآ  ياوق  سرتسد  زا  رود  زین  ییاپورا  ياهروشک  زا  یـضعب  هوالع  هب  دـندوب ، هدـشن  گنج 

زا یمین  لقادح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دـندوب ؛ ناما  رد  یبیـسآ  دـنزگ و  عون  ره  زا  اه  يدوهی  هلمج  زا  قطانم  نآ  رد  نکاس  تیعمج 
مقر نیا  زا  هنوگچ  نیاربانب  دنا . هدرب  رد  هب  تمالس  هب  ناج  هدرب و  رس  هب  لماک  تینما  رد  گنج  رخآ  ات  یعیبط  روط  هب  هراشا  دروم  رامآ 

؟ دنا هدش  هتشک  رفن  نویلیم  شش  رفن ،) دودح 000/550/1  ینعی   ) هدنام یقاب 

یـسررب دریگ ، رارق  نادـنم  هشیدـنا  ناققحم و  همه ي  هجوت  دروم  دـناوت  یم  تسا و  تیمها  زئاح  رایـسب  هک  یعوضوم  مراـهچ : هتکن ي 
، يدوهی عبانم  تاجردـنم  قبط  تسا . اه  نآ  ترجاهم  تیعقوم و  تیعـضو و  زین  گنج و  نایاپ  ات  زاغآ  زا  اـپورا  ناـیدوهی  راـمآ  رت  قیقد 

قرش ربماتپس 1939 ،  17 رد ناتسهل  كاخ  هب  یتسیلایسوس  يوروش  ریهامج  داحتا  مجاهت  زا  سپ 
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نیب هک  دوب  رفن  نویلیم  هدزیس  رب  غلاب  یـضارا  نیا  تیعمج  تشاد . رارق  يوروش  ياوق  لاغـشا  تحت  نئوژ 1941  ات  خیرات  نآ  زا  ناتـسهل 
سرتسد ورملق و  رد  هن  هراشا  دروم  تیعمج   (1). دندوب نکاس  یناتسهل  يدوهی  ( 000/570/1  ) رازه داتفه  دصناپ و  نویلیم و  کی  اه  نآ 

. دندوب نکاس  يوروش  هرادا ي  لاغشا و  تحت  یضارا  رد  هکلب  یناملآ  ياهورین 

يدوهی ( 000/500  ) نویلیم مین  جارخا  روتسد  ناملآ ، يوس  زا  ناتـسهل  برغ  یـضارا  فرـصت  زا  دعب  يدوهی ، عبانم  ياعدا  قبط  نینچمه 
ياه نیمزرـس  زا  روبزم  تیعمج  (2) و  دیدرگ رداص  سا  . سا هدـنامرف  رلمیه  طسوت  یـضارا ، نیا  يدوهی  رازه  هاـجنپ  دصـشش و  عمج  زا 

. دندش جراخ  ناملآ  هرادا  تحت 

رامآ و مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  زمیات  كرویوین  ییاکیرما  هیرـشن  تسا . هدـش  هتـشون  یهباشم  دروم  زین  ییاکیرما  ییاپورا و  عبانم  رد 
هب راداو  شیار  نیمزرـس  زا  ار  ناـملآ  ناـیدوهی  زا  رفن  رازه  دـصراهچ  دودـح  رلتیه  : » دوـب هدـش  هتفگ  نآ  رد  هـک  درک  رـشتنم  یتاـعالطا 

دندش قفوم  ناملآ  نایدوهی  رثکا  : » دوب هتشون  یگدنکارپ » رد  تدحو   » مان هب  دوخ  هیرشن  رد  زین  دوهی  یناهج  هرگنک   (3) .« دومن ترجاهم 
(4) دننک ». كرت  ار  روشک  نآ  گنج  عورش  زا  لبق  ات 

جراخ ناـملآ  ورملق  زا  اـج و  هباـج  اـپورا  رد  يدوهی  رفن  ( 000/500/2  ) نوـیلیم مین  ود و  لاس 1943  ات  هک  تسا  یکاـح  يرگید  راـمآ 
رقتسم نیطسلف  رد  رفن )  500/212  ) دصرد دادعت 5/8  نیا  زا  دندش .

ص 212. زییاپ 1977 ، اکیرما ، پاچ  مود ، دلج  یناریا ، نایدوهی  یهافش  خیرات  زکرم  رصاعم ، خیرات  رد  یناریا  نایدوهی  - 1
. نامه - 2

ص 172. وکلاشرام ، سیئول  - 3
ص 172. نامه ، - 4
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زا 3 رتمک   ) رفن هب 000/67  ناتـسلگنا  درک و  دودحم  دصرد ) زا 7  رتمک   ) رفن هب 182000  ار  نانآ  شریذپ  اکیرما  هدحتم  تالایا  دـندش .
(1). دنتفرگ هانپ  يوروش  هیسور  رد  دصرد ) زا 75  شیب   ) رفن ینعی 000/930/1  نانآ  هدرتسگ  تیرثکا  درک . افتکا  دصرد )

هیـسور زا  دـیدزاب  نمـض  مود ، یناهج  گنج  نایاپ  زا  سپ  يدوهی ، نادـهاش  زا  یکی  اکیرما و  نایدوهی  ياروش  سیئر  نیول (2) سیئول 
سیئول درک . هیارا  روشک  نآ  میقم  ناـیدوهی  تیعـضو  دوخ و  دـیدزاب  زا  یعماـج  شرازگ  نیـشن ، يدوهی  یحاون  هب  یـشکرس  يوروش و 

زا هک  دندوب  ییاه  هورگ  نیلوا  هرمز  رد  نایدوهی  گنج  يادتبا  رد  : » تفگ وگاکیش  رد  یسنارفنک  رد  ربتکا 1946 ، رد 30  يدوهی ، نیول 
لاروا ياـه  هوـک  قرـش  نما  قطاـنم  هب  یتـشک  اـب  هیلخت و  تشاد ، رارق  يرلتیه  ناـمجاهم  دـیدهت  ضرعم  رد  هک  يوروـش  یبرغ  یحاوـن 

راهب زییاـپ 1945 و  رد  هک ، نیا  رت  بلاـج   (3). دـیدرگ ظفح  يدوهی  رفن  [ 000/000/2  ] نویلیم ود  ناـج  بیترت  نیا  هب  دـندش . هداتـسرف 
هک نانچ  نآ  دـندش ، رهاظ  ناتـسراغلب  ناتـسراجم و  ناتـسهل ، یکاولـسا ، کچ  رد  يدوهی ، هوبنا  میظع و  تیعمج  نیا  هراـب  کـی  ، 1946

(4). دنتسه هجاوم  گنج ) زا  سپ   ) مود لاغشا  کی  اب  هک  دندرک  ساسحا  اهروشک  نیا  یموب  تیعمج 

ترازو تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  یمکح ، نیرـسن  رتـکد  همجرت  یـسایس ، مسینویهـص  لیئارـسا و  هدـنورپ  يدوراـگ ، هژور  ر.ك : - 1
هار راهچ  باـتک  رد  هدـش  تبث  كرویوین ، ناـیدوهی  روما  هسـسؤم  زا  لـقن  هب  ص 126 . ، 1369 مود ، پاچ  یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و 

.165 ندنل ، پاچ  سکیس ، رفوتسیرک  هتشون  لیئارسا 
Louis Levine - 2

ص 187. وکلاشرام ، سیئول  - 3
. نامه - 4
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يانثتسا هب  لاس 1946 ، رد  دوجوم  راـمآ  قباـطم  مود ، یناـهج  گـنج  زا  سپ  هک  دـنا  هدرک  دـییأت  لقتـسم  عباـنم  یـضعب  رگید  يوس  زا 
، دـیآ یم  تسد  هب  اه  هتفای  اـه و  هداد  نیا  زا  هچ  نآ  نیارباـنب ،  (1). دـندرک یم  یگدـنز  اپورا  رد  يدوهی  رفن  زونه 600/559/1  هیسور ،

لاس زا  ، مود یناهج  گنج  لـالخ  رد  اـپورا ، ناـیدوهی  لـک  هکلب  ناـملآ و  ذوفن  ورملق و  تحت  ناـیدوهی  عومجم  زا  هک  دـنک  یم  تاـبثا 
. تسا هدشن  مک  یمقر  چیه  ات 1945 ،  1939

ینویهـص و لفاحم  يوس  زا  هدـش  رـشتنم  ماقرا  رامآ و  تساکولوه ، ناتـساد  در  رد  تیمها  اب  هجوت و  لـباق  رگید  عوضوم  مجنپ : هتکن ي 
هدنز ي ناگدـنامزاب   » رامـش ریخا ) ياه  لاس   ) یگزات هب  لیئارـسا  ریزو  تسخن  رتفد  : » يدوهی عبانمزا  یکی  هتـشون ي  هب  تسا . یلیئارـسا 
زا سپ  هک  دنک  یم  فارتعا  لیئارـسا  يریزو  تسخن  رتفد  رامآ   (2) .« تسا هدرک  مالعا  رفن  ( 00/000/1  ) نویلیم کـی  ار  يزوس » يدوهی 

تسا ینعم  نادب  نیا  دنرب . یم  رس  هب  تمالس  رد  دنتـسه و  هدنز  دادعت  نیا  زونه  مود ، یناهج  گنج  نایاپ  زا  لاس  ( 60  ) تصش تشذگ 
. دنا هدنام  هدنز  دادعت  نیا  موس ، شیار  ذوفن  ورملق و  تحت  ياه  يدوهی  ای  اپورا  ياه  يدوهی  عومجم  زا  هک 

غلاب يدالیم  لاس 1997  ات  هک  ضرف  نیا  اب  گنیلدرون ؛ وا . لراک . مان  هب  دئوس  روشک  زا  رامآ  سانـشراکو  صـصختم  کی  هبـساحم  قبط 
نامز رد  هک  درک  يریگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تساکولوه »  » يدوهی هدنامزاب  رفن ) ای 000/000/1  رفن (  رب 000/900 

. تسا هتشاد  دوجو  يدوهی  هدنامزاب  ( 000/000/3  ) نویلیم هس  زا  شیب  یکدنا  اپورا ، رد  لاس 1945 ، رد  مود  یناهج  گنج  نایاپ 

ص 182. نامه ، - 1
ص 95. نیاتشلکنیف ، نمرون ج ،  ك : ر . - 2
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رد كرویوین  پاچ  (1) وئابفوَارِد )  ) یناربع همانزور  تساکیرما . پاچ  يربع  هیرـشن  کی  فارتعا  يریگ ، هجیتن  نیا  دنتـسم  دهاش  لیلد و 
دصیـس و نویلیم و  هس  « ؛ نامز نآ  ات  نآ ، ساسارب  هک  درک  رـشتنم  ار  يربخ  مود ) یناهج  گنج  زا  سپ  لاـس  تسیب  . ) نئوژ 1965 م  30
[ تمارغ « ] میمرت  » ياضاقت دنا ، هدش  لّمحتم  رلتیه  هطلـس  هرود  رد  هک  یتاراسخ  رطاخ  هب  يدوهی ،]  ] رفن [ 000/375/3  ] رازه جنپ  داتفه و 

(2) دنا ». هدرک 

رد تساکولوه »  » ناگدـنامزاب زا  لکـشتم  ياـه  نمجنا  اـه و  هورگ  اـه ، ناـمزاس  زا  ینوگاـنوگ  عونتم و  هرتسگ ي  زورما  نیا ، رب  هوـالع 
هداوناخ ياضعا  نتـسویپ  مه  هب  هدـنیازف  دـنور  زا  ناوارف ، روط  هب  ییاکیرما ، ياه  هناسر  دـننک . یم  دوجو  زاربا  ییامندوخ و  ایند  رـسارس 
یعدم ینامز  هک  نز  ای  درم  زا  معا  يدارفا  دننک ؛ یم  دادـملق  تساکولوه »  » ناگدـنامزاب زا  ار  دوخ  یگمه  هک  دـنهد  یم  شرازگ  ییاه 

(3). دنا هتفر  نیب  زا  ای  هدش  مگ  اه  نآ  هداوناخ  ياضعا  مامت  دندوب 

رامآ دنک ؟ یم  نشور  تباث و  ار  يا  هلأسم  هچ  یبرغ ، یتسینویهـص و  لفاحم  دوخ  يوس  زا  دـیئات  دروم  هدـش و  هیارا  رامآ  نیا  یتسار ! هب 
ياه هاگودرا  رد  اه  يدوهی  ماع  لتق  عوقو  رب  لاد  یکردـم  هک  نآ  زا  شیب  شیپ و  مود ، یناهج  گـنج  زا  هدـنامزاب  ناـیدوهی  رامـش  یب 

تروص يراتشک  یـشک و  لسن  هنوگ  چیه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  تابثا  رد  يا  هدنز  هاوگ  دهاش و  دنـس ، سکع ، رب  دشاب ، يرلتیه  ناملآ 
صوصخ هب  اه ، يدوهی  زا  يرایـسب  يدوهی و  عماجم  اه ، نامزاس  يارب  زورما  مهم  نیا  تسا . هناسفا  کـی  ًافرـص  تساـکولوه »  » هتفرگن و

ناونع هب  هک  اهنآ 

Der Aufbau - 1
ص 119. دادترا ، کی  خیرات  يدوراگ ، هژور  - 2

صص 45 46. نوسیروف ، ربور  - 3
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ناونع هب  هناهام  يرمتـسم  ناملآ ، لثم  ییاپورا  ياه  تلود  یـضعب  ای  سیئوس  روشک  رد  فلتخم  ياه  هاگنب  اـه و  قودنـص  زا  هدـنامزاب ،
. تسا هدش  یگداوناخ  یصوصخ و  یخوش  هکحضم و  کی  دنریگ ، یم  تمارغ 

مه يزان ، ناملآ  ياه  هاـگودرا  هدـنامزاب  ناونع  هب  شمـسا  هک  دوخ  يدوهی  رداـم  زا  لـقن  هب  كرویوین ، لـها  يدوهی  هدنـسیون ي  کـی 
: دنک یم  فارتعا  نینچ  دراد  رارق  ناملآ  ای  سیئوس و  زا  ناگدنریگ  تمارغو  ناریگب  يرمتسم  تسرهف  رد  نونکا 

هچ رلتیه  سپ  دشاب ، تسرد  دنتـسه ، اه  هاگودرا  اه و  هاگتـشادزاب  نیا  هدنامزاب  دنیوگ  یم  هک  ینایدوهی  ياعدا  رگا  تفگ « : یم  مردام 
(1) »؟ تشک ار  یناسک 

. دزاس یم  راکـشآ  تساکولوه »  » یفن رد  ار  يرگید  لیالد  مود ، یناـهج  گـنج  نارود  هب  طوبرم  هدـش ي  رـشتنم  تاـعالطا  كرادـم و 
ساسارب هک ؛ دوب  هدش  اعدا  نینچ  دـش ، رـشتنم  ناملآ  هیلع  گنج ، نامز  نامه  رد  نیقفتم  يوس  زا  هک  يرابخا  ریواصت و  دانـسا ، ساسارب 

فظوم ناملآ  روشک  رد  نکاس  ياه  يدوهی  گنج ) زاغآ  نامز  زا  سپ  لاـس  ود  ینعی  ، ) ربماتپس 1941 لوا  خیرات  زا  ناملآ  سیلپ  هینایب 
خیرات 19 زا  ناملآ  نکاس  ياه  يدوهی  هینایب  نیا  ساسارب  دنا . هدش  دوخ  ياه  سابل  هنیس ي  لحم  هب  گنر  درز  رپ  شش  هراتس  بصن  هب 
اب ار  خینوم و ... ياه  رهش  نایدوهی  زا  يریواصت  طقف  هن  هدش  رـشتنم  دانـسا  دندوب . روبزم  لمعلاروتـسد  يارجا  هب  فظوم  ربماتپس 1941 ،

هدرک و مـالعا  رفن  نامز 696/163  نامه  رد  ار  ناملآ  میقم  نایدوهی  رامآ  هکلب  دـهد ، یم  ناـشن  اـه  ساـبل  يور  رب  درز  هراتـس  تمـالع 
. دنا هتخیرگ  روشک  نآ  زا  رفن )  000/400  ) ناملآ نایدوهی  هیقب  هک  هدش  یعدم 

ص 93. نیاتشلکنیف ، ج  نمرون ، - 1
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هک درک  تابثا  ناوت  یم  زاب  دندرب ، یم  رس  هب  یتیعضو  طیارش و  نینچ  رد  نامز ، نآ  رد  ناملآ  ياه  يدوهی  رگا  اه  هداد  نیمه  دانتـسا  هب 
مه نآ  ناملآ ، سیلپ  دیابن  ًاتدعاق  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگا  تسا . هتـشادن  دوجو  اه  يدوهی  هیلع  يزان  ناملآ  يوس  زا  يدـیدهت  رطخ و  چـیه 

. دنشاب هتشاد  دمآ  تفر و  رهش  رد  هنادازآ  یناملآ  نادنورهش  هیقب  لثم  اه  نآ  هک  داد  یم  هزاجا  گنج  جوا  رد 

نیا يارب  اه  یناملآ  تاناکما  تصرف و  دـنک ، یم  ییاـمندوخ  يدوهی  نویلیم  شـش  راتـشک  عوضوم  نوماریپ  هک  ییاـه  شـسرپ  هلمج  زا 
فرص یمادقا  نینچ  يارب  هک  دنتـشاد  ینارحب  تیعـضو  نآ  رد  تاناکما  ورین و  همه  نیا  اه  یناملآ  ایآ  تسا . گرزب  هدرتسگ و  تایلمع 

؟ دنریگ راک  هب  یگنج  لیاسو  دیلوت  تاجناخراک  رد  ار  دارفا  نیا  یناسنا  ياهورین  دوبمک  هب  هجوت  اب  دنتـسناوت  یمن  اه  یناملآ  ایآ  دننک ؟
دنچ تدـم  فرظ  اه ، هاگودرا  زا  يرامـش  رد  يزوس  مدآ  ياه  هروک  ای  زاگ و  صوصخم  ياـه  قاـتا  قیرط  زا  رفن  نویلیم  شـش  راتـشک 

؟(1) تسا یلمع  یملع و  هیجوت  لباق  هنالوقعم ، یقطنم ، دح  هچ  ات  ینارحب  ریغ  یگنج و  ریغ  طیارش  کی  رد  یتح  لاس ،

نیمز يزان ، ناملآ  رد  ناریسا  ياه  هاگودرا  رد  هک  دنهد  یم  ناشن  يدهاوش  دانسا و  یبرغ ، ینویهـص و  جیار  عیاش و  تاغیلبت  فالخ  رب 
هب زهجم و ،... يروخاذغ  ياه  نلاس  هایگ ، لگ و  زا  ولمم  زبسرـس  ياه  غاب  هناخباتک ، یتشادهب ، ینامرد و  زکارم  یـشزرو ، ياه  ناکم  و 

ههبج ناهدنامرف  لاس 1945 ، رد  گنج  نایاپ  رد  هدش ، دیئأت  زین  عبانم  یضعب  رد  هک  هنوگ  نآ  تشاد . دوجو  کچوک  رهش  کی  هباثم ي 
یخیرات و عبانم  نوتم و  هدش ، هیارا  لیالد  رب  هوالع  دننک . بیرخت  ار  روبزم  نکاما  ات  دنداد  روتسد  نیقفتم ، ي 

ص 179. وکلاشرام ، سیئول  - 1
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ماـهوا و نآ ، نوگاـنوگ  ياـیاوز  و  تساـکولوه »  » هناـسفا ي فلتخم  داـعبا  یـسررب  نمـض  هک  دراد  دوجو  يدنتـسم  ربـتعم و  یتاـقیقحت 
يدوهی نویلیم  شش  راتـشک  نیغورد  تیهام  هدرب و  لاؤس  ریز  نقتم  ياه  لیلحت  مکحم و  هلدا ي  اب  ار  یتسینویهـص  ياه  نوناک  تاغیلبت 

(1). دنا هدرک  راکشآ  اشفا و  ار 

« تساکولوه  » ياهدروآ یپ  اهدرکراک و 

هراشا

Dissecting the Holocaust (The Growing Critique of, Truth, and, Memory(, Edited by - 1
.Ernst Gauss, July 2000
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« تساکولوه  » ياهدروآ یپ  اهدرکراک و 

رد اه  تسینویهـص  هتخادرپ ي  هتخاس و  یخیرات و  گرزب  غورد  کـی  تساـکولوه »  » هک دـنراد  تلـالد  دـهاوش  راـثآ و  دانـسا ، همه ي 
نازادرپ هیرظن  ناگدنـسیون و  اه ، لکـشت  اه ، نوناک  هدـش ي  يزیر  همانرب  هتـسویپ و  هدرتسگ ، تاغیلبت  لاح ، نیا  اب  تسا . رـصاعم  ناهج 

نیا ياقلا  رد  ناوارف  یناور  ریثأت  دوبدای ، نکاما  اه و  هزوم  زین  اه و  نامر  ینویزیولت ، ياـه  لایرـس  اـه ، ملیف  اـه ، هناـسر  قیرط  زا  يدوهی 
ییاعدا متـس  ملظ و  لابق  رد  ار  دوخ  اـکیرما ، اـپورا و  رد  یمومع  تاـساسحا  راـکفا و  تسا . هتـشاد  یمومع ، رواـب  ناـهذا و  رد  عوضوم 

ات دش  بجوم  جیردت  هب  هتشذگرد  یلیمحت ، یناور  طیارش  ساسحا و  نیا  دنک . یم  درک و  یم  یقلت  راکهدب  راکهانگ و  دوهی  هب  تبـسن 
اه و ییاپورا  دنهدب . ناشن  قفاوم  شوخ و  يور  يدوهی  تلود  داجیا  نیطسلف و  هب  اه  يدوهی  لاقتنا  رب  ینبم  مسینویهص ، نامرآ  اب  اه  نآ 
، نیطسلف نیمزرس  رد  ار  ناهج  فانکا  فارطا و  ياه  يدوهی  ناکسا  دوب ، هداتفین  قافتا  زگره  هک  یمتس  ملظ و  ناربج  يارب  اه  ییاکیرما 

، اه ینیطسلف  ینعی  نیمزرس ، نآ  یلصا  نابحاصو  نانکاس  یگراوآ  جارخا و  راتشک ، تمیق  هب  مه  نآ 
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هدرتـسگ و جارخا  یگراوآ و  راتـشک ، نیطـسلف و  عاـفد  یب  مدرم  تیمولظم  جوا  رد  ساـسا  نیا  رب  دـندرک . یقلت  تبهوم  کـی  ناونع  هب 
راـکفا لیئارـسا ، تلود  و  یمول » ياوز  «، » نرتشا «، » اـناگاه «، » نوگریا  » یتسیرورت یماـظن و  هبـش  ياـه  هورگ  يوس  زا  اـه  نآ  كاـنمهس 

دوب یخیرات  كانتشحو  ثداوح  نیا  رگ  هراظن  دوخ  توکس  اب  هکلب  دادن ، ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  چیه  اهنت  هن  برغ ، رد  هژیو  هب  یناهج ،
. دومن يدردمه  نیطسلف  نارگلاغشا  اه و  تسینویهص  اب  یتح  و 

« لیئارسا  » سیسأت

« لیئارسا  » سیسأت

همانرب ي کی  ناونع  هب  لوا ، یناهج  گنج  درک . شومارف  تفرگ و  هدیدان  دیابن  ناونع  چیه  هب  ار  رـصاعم  خـیرات  هدرپ  سپ  ياه  تیعقاو 
لیکـشت اب  نآ ، لاـبند  هب  دـش . ریبک ! ياـیناتیرب  يوس  زا  نیطـسلف  لاغـشا  یناـمثع و  يروتارپما  یـشالت  ثعاـب  هدـش ، باـسح  زیمآ  هئطوت 

مود یناهج  گنج  دش . مهارف  یتسینویهـص  تلود  ییاپرب  ياه  هنیمز  لاس ، ًابیرقت 30  تدم  هب  نیطسلف ، رد  سیلگنا  یتسرپرـس  تموکح 
. تشاد یپ  رد  ار  لیئارسا  تلود  سیسأت  نآ ، ممتم  هژورپ ي  ناونع  هب  تساکولوه »  » یسایس یناور و  هناوتشپ ي  حالس و  اب  زین 

یتاغیلبت حالـس  نودـب  نکیل  دوب  یتسینویهـص  ًالماک  هئطوت ي  کی  هچ  رگا  مود  یناهج  گـنج  هک  درک  اـعدا  ناوت  یم  تأرج  هب  زورما 
تیدوجوم موادـت  هک  دومن  ناعذا  دـیاب  یتح  دوش ؛ نیطـسلف  نیمزرـس  رد  لیئارـسا »  » تلود سیـسأت  بجوم  تسناوت  یمن  تساکولوه » »

. تسا هدوب  تساکولوه  یتاغیلبت  هژوس  نوهرم  نونکات  نیطسلف ، رد  یتسینویهص  تلود 
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هرهب یگنوگچ  دوهی و  موق  ییاعدا  مالآ  ملظ و  هب  هراشا  نمض   (1)« دیدج یبهذم  آوش   » ناونع اب  يا  هلاقم  رد  نویساربیل  يوسنارف  هیرشن 
: دیازفا یم  تساکولوه »  » يارجام زا  اه  نآ  يرادرب 

زورید زورما و  هب  طوبرم  يرما  یخیرات  ياعدا  نیا  تسا ]...[ .  هدش  هداهن  انب  یـشک  لسن  خلت  هبرجت  هیاپ  رب  سپ  نیا  زا  نایدوهی  خیرات  »
لـسن هعقاو  دوبدای  تشادـیمارگ و  هک  یماگنه  نامه  دـسر . یم  لاـس 1951  هب  تیدوهی  خـیرات  هب  شرگن  عوـن  نیا  هقباـس  هکلب  تسین ،
حرطم لاس 1948  رد  لیئارسا  تلود  سیسأت  مسینویهص و  ییاهن  هیجوت  ناونع  هب  یشک  لسن  نیا  دعب  هب  ماگنه  نآ  زا  دش . رازگرب  یشک 

اـسپ  » ناخروم اه  نآ  هب  هک  یلیئارـسا  دـیدج  ناـخروم  دـیدرگ . یقلت  ناـیدوهی ]![  راـب  تبیـصم  خـیرات  شوخ  ناـیاپ  هلزنم  هب  دـیدرگ و 
هنایارگ یلم  تاساسحا  تیوقت  يارب  يرازبا  هب  هعقاو  نیا  هرطاخ  هنوگچ  هک  دـندرک  تاـبثا  دوخ  هبون  هب  دوش  یم  هتفگ  مه  یتسینویهص »

(2) .« دیدرگ لیدبت  لیئارسا  بارعا و  هشقانم  رد  لیئارسا  يولج  هب  ور  تکرحو  يدوهی 

برغ رد  ینویهص  دادبتسا  دیدشت 

برغ رد  ینویهص  دادبتسا  دیدشت 

یتاقیقحت و راثآ  راشتنا  اب  اپورا  رد  خیرات  هزوح ي   (3) نابلطرظندیدجت یضعب  هک  ینامز  ینعی  يدالیم ، ههد ي 1960 و 1970 

La Shoah Comm Religon - 1
رهم 1379.  20 ربتکا 2000 /   11 هسنارف ،) پاچ   ) نویساربیل - 2

اه و هتشون  نوسرفوتـسیرک ،» ت .  » هتـشون ستیوشآ ، » غورد  «، » هینیـسار لپ   » هتـشون ي سیلوا » غورد  :» باتک هب  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  - 3
ملهلیو  » هتـشون ستیوشآ » هناسف ي  ای ا« هروطـسا » ، » ییاکیرما زتوب » تربار  روترآ   » هتـشون ي متـسیب » نرق  غورد  «، » شدراب سیروم   » راثآ

نبوت کیردرف  یسیلگنا ، گنیوریا  دیوید  یسیئوس ، فارگ  نگروی  ییاداناک ، لدنوز » تسنرا   » نوچ یناگدنسیون  راثآ  زین  و  چیلگاتسا »
. درک هراشا  ریخا  ههد ي  ود  یکی  رد  يوسنارف و ...  نوسیروف  ربور  لصالا ، یناملآ  ییایلارتسا 
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ناهج رد  يدوهی  لاعف  ياه  نامزاس  یـضعب  یتسینویهـص و  ياه  نوناک  دـندومن ، شالت  تساکولوه  هناسفا ي  ياـشفا  رد  دوخ  یخیراـت 
دنتساخرب و ناخروم  ناگدنسیون و  زا  هتسد  نیا  اب  هلباقم  هب  فلتخم  لاکشا  هب  اه  نآ  دنداتفا . ساره  هب  دندش و  همیسارس  تدش  هب  برغ 
رد نروبلم  رهـش  نیکید »  » هاگـشناد هشتآ ي  ود  تسینویهـص  يدوهی  نیاتـشنبور  مایلیو د . دـندمآرب . نانآ  باـعرا  بوکرـس و  ددـصرد 

: تشون نینچ  تساکولوه ، غورد  هدننک ي  اشفا  راثآ  راشتنا  لابق  رد  اه  يدوهی  دیدش  يدج و  ینارگن  هب  تبـسن  فارتعا  نمـض  ایلارتسا ،
یتاغیلبت هناـخدارز  کـی  هرامـش  هحلـسا  تروص  نآ  رد  تسا ، گـنرین  غورد و  کـی  تساـکولوه  هک  دوش  هداد  ناـشن  نیریاـس  هب  رگا  »

(1) دوش ». یم  رثا  یب  یثنخ و  لیئارسا 

: درک مالعا  زین  دعب  يدنچ  يدوهی ، داتسا  نیا 

رثا یب  لیئارسا  یتاغیلبت  هناخدارز  دوجوم  حالس  نیرتیوق  تروص  نآ  رد  تسا ، یتسینویهص  هناسفا ي  کی  تساکولوه  دوش  مولعم  رگا  »
(2) .« دور یم  نیب  زا  هدش و 

ینعی تسا . لیئارـسا  رپـس »  » لاـح نـیع  رد  و  ریـشمش » «، » تساـکولوه ، » ینویهـص لـفاحم  يدوـهی و  ياـه  نوناـک  اـه و  ناـمزاس  رظن  زا 
؛» تساکولوه  » هناسفا ي رب  لیئارـسا  تیدوجوم  ناکرا  ساسا ، نیا  رب  تسا . یعفادت  هبرح ي  کی  یمجاهت و  حالـس  کی  تساکولوه » »

. تسا راوتسا  دوهی ! موق  یگدیدمتس  تیمولظم و  راعش  ینعی 

هعونمم میرح  هب  دورو  هلزنم ي  هب  برغ  ناهج  رد  عوضوم  نیا  هراـبرد ي  قیقحت  یـسررب و  ثحب ، هک  تسین  لـیلد  یب  نادـنچ  نیارباـنب 
اه نوناک  تسا .

ص 34. نوسیروف ، ربور  - 1
. نامه - 2

برغ رد  ینویهص  دادبتسا  www.Ghaemiyeh.comدیدشت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :

ره دـنا . هدرک  نییعت  زمرق » طخ   » هراب نیا  رد  یبرغ  ياهروشک  ییاضق  یتلود و  ياه  هاگتـسدرد  ذوفن  لامعا  قیرط  زا  ینویهـص  لفاحم  و 
فده سپـس  يا و  هناسر  یتاغیلبت و  مجاهت  دروم  لوا  هلهو ي  رد  دـنک ، روبع  طخ  نیا  زا  هک  نارنخـس  رـشان و  دـنم ، هشیدـنا  هدنـسیون ،
دروم ياهروشک  ییاضق  ياه  هاگتـسد  مجاهت ، نیا  لابند  هب  دریگ . یم  رارق  يدوهی  یماظن  هبـش  ياه  هتـسد  اه و  هورگ  یکیزیف  هلمح ي 

. دننک یم  رداص  ار  مهتم  همکاحم  سپس  تشادزاب و  روتسد  دننز و  یم  مادقا  هب  تسد  رظن 

موق و کی  يارب  زاـیتما  یعون  هک   (1) وسگ سویباف  مان  هب  تسا  ینوناق  اه  تسینویهـص  یقوقح  ییاضق و  هناوتـشپ  هسنارف  رد  هنومن ، يارب 
. تسا صاخ  ینایرج  عفن  هب  يداژن  ضیعبت  یعون  هورگ و 

ندرب لاؤس  ریزو  راکنا  دـیدرت ، نآ ، دافم  ساسارب  هک  دـش  عضو  هسنارف  رد  اه  هناسر  يدازآ  زرم  هراـبرد ي  ینوناـق  هیئوژ 1990  رد 13 
 : ینعی نآ ، هب  طوبرم  یساسا  هیضرف ي  هس  رد  تساکولوه »  » هلأسم ي

یناهج گنج  رد  هدش  هتشک  يدوهی  نویلیم  شـش  ییاعدا  رامآ  زاگ 3  اب  راتـشک  ییاعدا  ياه  قاتا  اه 2  يدوهی  ییاعدا  راتـشک  لصا   1
همیرج و تخادرپ  زین  نادـنز و  لاس  کی  ات  هام  کـی  هب  دـنک  فلخت  نوناـق  نیا  زا  هسنارف  روشک  رد  سک  ره  دوش . یم  یقلت  مرج  مود ،

. دوش یم  موکحم  کنارف  ( 000/300  ) رازه دصیس  ات  ( 2000  ) رازه ود  نیب  تراسخ 

تلود وضع  ینامز  سویباف  دش . عضو  هسنارف  قبـسا  ریزو  تسخن  يدوهی ، سویباف » نارول   » راکتبا هب  يدالیم و  لاس 1990  رد  نوناق  نیا 
هدرکن راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  مسینویهـص  مارم  دوهی و  نامرآ  هار  رد  هراومه ، وا   (2). دوـب هسنارف  یلم  سلجم  سیئر  یتسیلایـسوس و 

. تسا

Gayssot Fabius - 1
ص 21. نامه ، - 2
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هسنارف و يوس  زا  هدـش  هیارا  ياـهوگلا  لاـبند  هب  یللملا ، نیب  یلحم و  يدوـهی  ياـه  ناـمزاس  هبناـج ي  همه  يوپاـکت  راـشف و  لاـمعا  اـب 
، کـیژلب شیرتا ، ناـملآ ، نوچ  ییاـهروشک  رد  تساـکولوه ،»  » هراـبرد لاؤس  هنوـگره  دـیدرت و  راـکنا ، ینوناـق  عـنم  رب  ینبم  لیئارـسا ،

مه زین  ایلارتسا  اداناک و  دـنله ، رد  ینیناوق  نینچ  دـش . بیوصت  عضو و  وسگ ) سویباف   ) لدـم هباـشم  ینیناوق  زین  یناوتیل  ایناپـسا ، سیئوس ،
. دوش یم  لامعا  نونکا 

راطخا و اب  ای  ینادنز و  همکاحم ، تشادزاب ، يدایز  نادـنم  هشیدـنا  ناققحم و  ناخروم ، ناگدنـسیون ، نونکات  روبزم ، نیناوق  هب  دانتـسا  اب 
يارب تشاد . دوجو  ییاپورا  ياهروشک  یـضعب  رد  اه  تیدودـحم  نیا  زین  ینیناوق ، نینچ  بیوصت  زا  لبق  یتح  دـنا . هدـش  هجاوم  دـیدهت 

« ستیوشآ غورد   » باـتک هدنـسیون ي  نوسرفوتـسیرک  زا ت . تیاـمح  رد  تساوـخ  یم  سک  ره  1359 ش . م / . لاـس 1978  رد  هنومن ،
(1). دش یم  موکحم  ناینابرق » هرطاخ  هب  نیهوت   » مرج هب  دهد ، تداهش 

باتک و تساکولوه »  » غورد هیلع  هک  دندوب  یناتوسکشیپ  نامدقـشیپ و  زا  هینیـسار » لپ   » و شدراب » سیروم   » نوچ یفورعم  ناگدنـسیون 
ذوفن يذ  ياه  هورگ  هک  دـندش  راچد  راتفرگ و  ییاه  تبیـصم  تالکـشم و  هب  اما  دـندز  هراب  نیا  رد  يرگاشفا  هب  تسد  دنتـشون و  هلاقم 
ناهج رد  ناگدنـسیون ، نیا  يرادـیاپ  تعاجـش و  تمواقم ، لاح  نیا  اـب  دـندروآ . دوجو  هب  اـه  نآ  يارب  یبرغ  ناـهنپ  دادبتـسا  يدوهی و 

(2) تسا . صاخ  ماع و  دزنابز  زورما 

ص 11. نامه ، - 1
ص 12 نامه ، - 2
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1358 ش. لاس 1979 م /. رد  (1) ستیوشآ » هناسفا   » باتک هدنسیون ي  يوسنارف ، چیلگاتسا  ملهلیو  زا  برغ ، ناهج  ناگدنـسیون  نایم  رد 
اه یتخس  دوخ  هبون ي  هب  مادک  ره  1355 ش . لاس 1976 م /. رد  متسیب » نرق  غورد   » باتک هدنـسیون ي  ییاکیرما ، زتوب  تربار  روترآ  ات 

. دنا هدش  لمحتم  یتامدص  و 

، متـش برـض و  نآ ، زا  رتـمهم  و  هسنارف ، روشک  رد  نیا ، زا  شیپ  لاسدـنچ  رد  يوـسنارف  ناملـسم  هدنـسیون ي  يدوراـگ  هژور  همکاـحم 
ياه هنومن  زا  روشک ، نآ  روهشم  هدنسیون ي  هسنارف و  ياه  هاگشناد  هتـسجرب ي  داتـسا  نوسیروف  ربور  روسفورپ  همکاحم ي  تشادزاب و 
رسپ رتخد و  ياه  هورگ  راو  نونج  مجاهت  هب  هراشا  اب  نوسیروف  ربور  تسا . برغ  ناهج  رد  یتسینویهص  روسناس  ناقفخ و  دادبتـسا ، زراب 

: دسیون یم  دوخ ، هیلع  يدوهی 

نم شوگ  رد  ات  دندمآ  دیدهت  هوکـش و  اب  مأوت  نحل  اب  راو ، هناوید  اه  نآ  دندرک ... یم  تلاخد  نم  یگدنز  هدودـحم ي  رد  اه  يدوهی  »
تـسردان ما  یتاقیقحت  يریگ  هجیتن  هک  دوب  نیا  اهنآ  فرح  تسا . هدرک  هتفـشآ  ینابـصع و  ار  اهنآ  متاقیقحت  تاعلاطم و  هک  دننزب  دایرف 

نم هب  مهد ...  ناشن  یهارمه  تقفاوم و  مود  یناهج  گنج  هچخیراـت  زا  اـه  نآ  تشادرب  ریـسفت و  اـب  يا  هنارمآ  روط  هب  دـیاب  نم  هدوب و 
. مدش هدناشک  هاگداد  هب  نآ  زا  دعب  یمک  داد . مهاوخ  تسد  زا  ار  ما  یگدنز  راک و  مریذپن ، ار  اهنآ  هتـساوخ ي  هچنانچ  دش  هداد  رادشه 

هزرابم يدوهی ، هتـسجرب  صخاش و  ياه  هرهچ  رگید  ناکـشزپ و  نویناحور ، زا  لکـشتم  گرزب » نیردهنـس   » هب موسوم  هعومجم  مه  دعب 
(2) .« دندرک تیامح  نم  هیلع  تنوشخ  لامعا  زا  زاغآ و  نم  هیلع  یهورگ  ياه  هناسر  قیرط  زا  ار  يا  هنازوت  هنیک  دیدش و 

Wilhelm Staglich. Le Mythed Auschwitz - 1
صص 17 18. نوسیروف  ربور  - 2
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هقرفتم ياه  تیلاعف  تامادقا و  ای  اه و  هاگداد  ياه  هدنورپ  يریگ  یپ  فرص  هک  یتاعاس  اهزور و  : » دیازفا یم  يوسنارف  هدنـسیون ي  نیا 
راثآ زا  یشان  اه  نیا  همه  تسا و  هدش  يرپس  يدوبهب  اوادم و  يارب  اه  ناتسرامیب  تخت  رد  هک  دوش  هفاضا  یتاعاس  اهزور و  هب  دیاب  دش ،

. تسا هدوب  يدوهی  راکبارخ  حلـسم و  رـصانع  اه و  هورگ  یکیزیف  مجاهت  زا  یـشان  ياهدـمایپ  ای  یـشیاسرف  هدـننک و  هتـسخ  هزرابم  کـی 
يارب روشک ، نیا  نایدوهی  هعماج  يارب  زج  هسنارف ، رد  حلـسم  نایماظن  هبـش  تیلاعف  یهدـنامزاس و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 

(1) .« تسا عونمم  ًادیکا  اه  لکشت  اه و  هورگ  ریاس 

ًارـصحنم : » دـیازفا یم  دوخ ، يدوهی  نافلاخم  یکیزیف  مجاهت  یتح  يداصتقا و  یعامتجا ، یناور ، ییاضق ، ياهراشف  هب  هراشا  اب  نوسیروف 
هب منارذگ و  یم  ار  یتخـس  یگدنز  مه  زونه  نم  تسا . هدوب  راوشد  رایـسب  هتـشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  یط  نم  یگدـنز  لیالد ، نیمه  هب 

(2) .« دنام دهاوخ  یقاب  تروص  نیمه  هب  زین  هدنیآ  رد  نم  یگدنز  دنور  دایز ، رایسب  لامتحا 

يروط هب  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  یبرغ  ياهروشک  یـضعب  رد  ار  ناهنپ  دادبتـسا  باعرا و  یعون  اهراشف ، اهدیدهت و  اهدـیدحت ، لیبق  نیا 
ینالوط تخس و  ياه  تیموکحم  راتفرگ  ینخس ، ای  هتـشون  ماهتا  هب  ناملعم ، یتح  ناگدنـسیون و  هاگـشناد ، ناداتـسا  یـضعب  طقف  هن  هک 

زا رود  یفخم ، یگدنز  هدش و  ناهنپ  راظنا  زا  ریزگان  هب  دارفا  نیا  زا  يرامـش  هکلب  دنا ، هدش  لغـش  نداد  تسد  زا  یتح  دـیعبت و  نادـنز ،
اهراشف اه و  يریگ  تخـس  لیبق  نیا   (3). دنراد يرابفسا  خلت و  رایسب  طیارـش  تیعـضو و  هتفرگ و  شیپ  رد  هداوناخ  نادنزرف و  رـسمه و 

توکس و زا  يا  هلاه  رد  لومعم ، روط  هب  هچ  رگا 

ص 23. نامه ، - 1

ص 53. نامه ، - 2
نامه - 3
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. درادن دوجو  ینلع  راکشآ و  مادقا  زج  یهار  عقاوم  يا  هراپ  رد  اما  دوش  یم  یلمع  ارجا و  برغ  ناهج  رد  روسناس 

رد زراب  هنومن  کی  شیرتا  رد  رذآ 1384  ربماسد 2005 / رد  یسیلگنا  روهشم  خروم  هدنسیون و  گنیوریا  دیوید  تشادزاب  يریگتـسد و 
. تسا هنیمز  نیا 

شـالت و هلمج  زا  گرزب ، غورد  نیا  تاـبثا  و  تساـکولوه »  » هناـسفا ي ياـشفا  رد  يراـثآ  نیودـت  فیلأـت و  ماـهتا  هب  گـنیوریا  دـیوید 
دارفا اـما  تسا . ینادـنز  شیرتا  رد  نونکا  مه  يزاـن ، ناـملآ  تاـغیلبت  ریزو  زلبوگ »  » تارطاـخ راـشتنا  يراتـساریو و  میظنت ، رد  شمادـقا 
يارب ای  دنا و  هدش  راتفرگ  تلزع  جـنک  هب  هدـش و  شوماخ  تکاس و  ای  یتسینویهـص  ياه  نوناک  باعرا  دـیدهت و  اب  هک  دنتـسه  يرگید 

لاح نیا  اب  دـنا . هدرک  دراو  هشدـخ  نآ  ماقراو  رامآ  رد  دـیئات و  ار  تساکولوه  لصا  فیفخت ، هجرد  کی  اـب  اـه  تسینویهـص  دـنیاشوخ 
تسا هتسناوت  نونکات  یخروم  ققحم و  ای  هدنسیونرتمک  عومجم  رد  دنا . هدش  تسین  هب  رس  يزومرم  رایـسب  زرط  هب  هک  دنتـسه  زین  یناسک 

. دشاب هدرب  رد  هب  تمالس  هب  ناج  تساکولوه »  » هعونمم ي میرح  هب  دورو  یتسینویهص و  زمرق  طخ  زا  روبع  زا  سپ 

لیئارسا یمتا  زیهجت 

لیئارسا یمتا  زیهجت 

ششوپ رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  اه و  نوناک  تساکولوه »  » گرزب ياهدرواتسد  زا  یکی  یمتا  حالس  هب  لیئارـسا »  » زیهجت
فظوم دهعتم و  ار  اه  نآ  رگید  يوس  زا  دـننک و  یم  دادـملق  اه  يدوهی  راکهدـب  ار  برغ  ناهج  وس  کی  زا  یخیرات ، گرزب  غورد  نیا 

. دنناد یم  یتسینویهص  میژر  تیدوجوم  عفانم و  زا  ینابهگن  تسارح و  هب 
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ياه تلم  بلق  رد  نیطسلف و  رد  اه  يدوهی  ناکسا  عیمجت و  هب  تساکولوه ،»  » هناسفا ي نداد  رارق  زیواتسد  اب  اه  نآ 

هولج رطخ  دیدهت و  ضرعم  رد  هراومه  ار  نارگلاغـشا  لیئارـسا و  تیدوجوم  رگید ، يوس  زا  دندرک و  مادقا  یمالـسا  کلامم  ناملـسم و 
هب لیئارسا  سیسأتلادیدج  تلود  ندرک  زهجم  زج  یهار  رگید ! یتساکولوه  زا  يریگولج  يارب  هک  دوب  نیا  هیجوت  نیاربانب ،  (1). دنا هداد 

ياـه لکـشت  ناربـهر و  ناـیم  هدـش  يزیر  هماـنرب  ًـالماک  قفاوت  لـماعت و  یط  بیترت  نیا  هب  تشاد . دـهاوخن  دوجو  يا  هتـسه  تایحلـست 
هلـصافالب ناملآ ، هسنارف و  سیلگنا ، اکیرما ، تلود  اب  دوهی  یناـهج  هرگنک  مسینویهـص و  یناـهج  ناـمزاس  اـهنآ  سأر  رد  یتسینویهص و 

لیئارسا يا  هتـسه  ياه  همانرب  ماجنا  تامدقم  1328 ش . رد 1949 م /. 1327 ش ،). 1948م /.  ) لیئارسا سیـسأت  مالعا  زا  سپ  لاس  کی 
هسسؤم رد  لاس  نیمه  رد  تسا . مویناروا  يواح  تافـسف  ياراد  هقطنم  نیا  هک  داد  ناشن  بقن  يارحـص  یندعم  عبانم  یـسررب  دش . مهارف 

. دش هتخیر  لیئارسا  يا  هتسه  همانرب ي  هدولاش  یپوتوزیا و  تاقیقحت  شخب  ویوآ ، لت  رد  نمزیاو 

ياضاقت هب  هسنارف  لاس  نیمه  رد  دهد . رارق  لیئارـسا  رایتخا  رد  زاین  دروم  تاسیـسأت  ینف و  تاناکما  دـش  فظوم  دـهعتم و  هسنارف  تلود 
دعب  ) هسنارف یمتا  نادنمشناد  ناصصختم و  نایم  رد  هک  اج  نآ  زا  داد . تبثم  خساپ  لیئارـسا  تقو  عافد  ریزو  ریزو و  تسخن  نویروگ  نب 

اب ینلعریغ  یمسرریغ و  ياه  سامت  یلاغشا  یضارا  لخاد  نادنمشناد  اه و  نآ  نایم  دندوب ، يدوهی  يرایسب  دادعت  مود ) یناهج  گنج  زا 
نامزمه دش . زاغآ  ریگمشچ  تعرس 

، یـسایس ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم  لیئارـسا ، ینوماریپ  يژتارتسا  روپ ، یقت  یقتدـمحم  ك : ر . رتشیب ، تاـعالطا  بسک  يارب  - 1
. لوا پاچ  ، 1383
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اکیرما و یمتا  زکارم  اه و  هاگورین  رد  لغاش  یمتا  نادنمـشناد  ناصـصختم و  دنتفاتـش ؛ لیئارـسا  کمک  يرای و  هب  زین  سیلگنا  اکیرما و 
، یمتا يژرنا  نویسیمک  لیکـشت  اب  نویروگ ، نب  تسایر  هب  لیئارـسا  تلود  دندرک . زاغآ  ار  اه  یلیئارـسا  اب  هبناج  همه  يراکمه  سیلگنا 

. درک بوصنم  نویسیمک  نیا  تسایر  هب  ار   (1) نمگرب تسنرا  مان  هب  يدوهی  ناصصختم  زا  یکی 

هلدابم دیـسر و  اضما  هب  لیئارـسا  هسنارف و  ناـیم  يا  هتـسه  ياـه  شهوژپ  هنیمز ي  رد  يراـکمه  یمـسر  دادرارق  1332 ش . م /. رد 953 
نیطسلف یلاغشا  یضارا  لخاد  يدوهی  هعماج ي  يارب  یتح  لاس  ود  ات  هک  دوب  يرـس  يردق  هب  همانرب  نیا  دش . زاغآ  ًامـسر  ینف  تاعالطا 

؛ لیئارسا هب  هسنارف  يوس  زا  امیپاوه  هحلـسا و  لیبق  زا  یماظن  تازیهجت  يدایز  ریداقم  شورف  زا  رظن  فرـص  دوب . هدش  هتـشاد  هاگن  یفخم 
تلود هب  رـالد  نویلیم  شزرا 75  هب  يا  هتـسه  روتکار  اـه  يوسنارف  هحلـسا ، رـالد  نویلیم  لداعم 600  یماظن و  ياـمیپاوه  هلمج 300  زا 

يراکمه اب  بقن  يارحص  رد   (2) انومید رد  يا  هتسه  روتکار  تخاس  رب  ینبم  لیئارسا  تلود  میمصت  يور  ره  هب  دنداد . لیوحت  لیئارـسا 
میژر عفن  هب  هقطنم  رد  تردـق  نزاوترییغت  يا و  هتـسه  ياه  همانرب  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  سیلگنا ، اکیرما و  زبس  غارچ  هسنارف و  یمـسر 

، لیئارسا یمتا  يژرنا  نویـسیمک  سیـسأت  یپ  رد  1331 ش . م / . لاـس 1952  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا  دوب . یتـسینویهص 
لحن دزاسب . هنارتیدم  لحاس  یکیدزن  رد  قروس  لحن  رد  یتاو  ولیک  کچوک 5000  روتکار  کی  ات  دوب  هدرک  کمک  لیئارـسا  هب  اکیرما 

دادرارق اریز  دوب ، توافتم  انومید  روتکار  اما  دوب . رواهنزیآ  تلود  حلص » يارب  متا   » همانرب زا  یشخب   (3) قروس

Ernest Bergman - 1
Dimona - 2

Nahal Soreq - 3
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بیترت نیا  هب  دوـب . یتاووـلیک  روتکآر 24000  کـی  ناـمتخاس  يارب  يرـس و  ًـالماک  1336 ش . م /. لـیاوا 1957  رد  لیئارـسا  هسنارف و 
(1). دش هتشادرب  اه  تسینویهص  يوس  زا  نیطسلف  رد  يا  هتسه  یمتا و  ياه  حالس  نتخاس  يارب  اه  ماگ  نیتسخن 

رد هسنارف  هتبلا  دندرک . زاغآ  ژاریم  هدنگنج  ياهامیپاوه  یحارط  يارب  ار  دوخ  كرتشم  يراکه  1336 ش . زا 1957 م /. لیئارسا  هسنارف و 
يا هتسه  بمب  باترپ  لمح و  هب  رداق  اهامیپاوه  نیا  تخورف . لیئارـسا  هب   C 3 ژاریم نکفا  بمب  هدنگنج   72 1340 ش ،. لاس 1961 م /.

روتکار هدش  فرـصم  تخوس  زا  ریذپ  تفاکـش  داوم  ندرک  ادـج  هنیمز  رد  يا  هتفرـشیپ  تاناکما  نارود ، نآ  رد  زین  یبرغ  ناملآ  دـندوب .
هب دنزاسب . يا  هتسه  حالس  موینوتولپ ، يزاسادج  هناخراک  نتشاد  نودب  تخاس  یم  رداق  ار  اهنآ  هک  دادرارق  لیئارسا  رایتخا  رد  يا  هتـسه 

، يوروش اکیرما ، زا  سپ  لیئارـسا  یبرغ ، ياه  تلود  هژیو  هب  یناهج  ياه  تردـق  میقتـسم  تلاخد  ینابیتشپ و  يراکمه و  اـب  بیترت  نیا 
هقطنم رد  متا  بمب  زا  رادروخرب  تلود  نیلوا  ناهج و  رد  يا  هتسه  حالس  هدنراد ي  تلود  نیمـشش  تسرهف  رد  نیچ  هسنارف و  سیلگنا ،

(2). تفرگ رارق  هنایمرواخ  ي 

نیا زین  زورما  هکلب  دوبن ، اه  لاس  نآ  هب  رـصحنم  هراشا ، دروم  یبرغ  ياه  تلود  لیئارـسا و  ناـیم  يا  هتـسه  يراـکمه  هک  دـنامن  هتفگاـن 
. دراد همادا  هتشذگ  نوچ  يراکمه  طابترا و 

هتسه ناوت  تیوقت  لاح  رد  ناملآ  ینف  یلام و  هدرتسگ  تیامح  اب  ینونک ، طیارش  رد  لیئارسا ، هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  دوجوم  كرادم 
دوخ يا 

.1368 لوا ، پاچ  داینب ، رشن  پاچ و  یناحور ، لیهس  همجرت  لیئارسا ،) اکیرما و  يرس  طباور   ) يرادبناج نیرگ ، نویتسا  ك : ر . - 1
. نامه - 2
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زا یـشخب  هتفرگ ، رارق  لیئارـسا  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  يا  هتـسه  کـهالک  ياراد  ياـه  کـشوم  هب  زهجم  اـموکت »  » ییاـیردریز تسا .
تخاـس دادرارق  تسا . هدـش  ارجا  ریخا  ياـه  لاـس  رد  نآ  هژورپ  هک  تـسا  یتسینویهـص  مـیژر  اـب  ناـملآ  يا  هتـسه  يراـکمه  کـمک و 
طـسوت اه  ییایرد  ریز  نیا  تسا . اه  نآ  نایم  یگنج  یماظن و  ياه  هژورپ  رگید  زا  ناملآ  لیئارـسا و  نایم  نیفلد »  » هب موسوم  ییاـیردریز 

هب دنرداق  اه  ییایردریز  نیا  تسا . هدرک  زیهجت  ار  اه  نآ  ناملآ  نسوت »  » یناپمک هدش و  هتخاس  لیک »  » ردنب رد  ناملآ  تلاوه »  » هناخراک
« نوپراه  » ياه کشوم  هب  زهجم  نیفلد »  » ییایردریز دننک . یط  تفاسم  رتمولیک  رازه  هدزناپ  زا  شیب  دـننامب و  ایرد  رد  هتفه  راهچ  تدـم 

هتشون هب  دنراد . ایرد  حطس  رد  دوخ  یمتا  یماظن و  ناوت  تیوقت  رد  یعس  يا  هتـسه  ياه  کهالک  هب  نآ  زیهجت  اب  اه  یلیئارـسا  هک  تسا 
نیا هک  تـسا  نآ  لیئارـسا  يوـس  زا  يا  هتـسه  دـصاقم  يارب  یناـملآ  ياـه  ییاـیردریز  زا  هدافتـسا  ياـه  هناـشن  زا  یکی  یبرغ ؛ عباـنم  ي 

يرتمیلیم اه 533  ییایردریز  نیا  یلومعم  ياه  نکفاردژا  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  زهجم  يرتمیلیم  ياه 650  نکفاردژا  هب  اه  ییایردریز 
(1). تسا

. دراد رایتخا  رد  يا  هتسه  کهالک  دصیس  دودح  نونکا  یتسینویهص  میژر  يا ، هتسه  تاحیلست  ناسانشراک  ناصصختم و  هتفگ ي  هب 

رد یتسینویهص  هعماج ي  يریذپ  بیسآ  و  تساکولوه »  » هناهب ي فراعتم ، ریغ  ياه  حالس  هب  دوخ  زیهجت  هیجوترد  هراومه  اه  یلیئارـسا 
رگ هیجوت  هراومه  اه ، لاس  نیا  یط  دوهی ، تیمولظم  ياعدا  روحم  رب  یتسینویهص ، یتاغیلبت  درگش  دنا . هدیشک  شیپ  ار  یلاغـشا  نیطـسلف 

، اه تیانج 

9/8/1379 ش. ربتکا 2000 /   30 ناملآ ) پاچ   ) لگیپشا ك : ر . - 1
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لیدبت هروظنم  دنچ  حالس  کی  هب  تساکولوه » ، » نیاربانب تسا . هدوب  یتسینویهص  میژر  ياه  یبلط  يرترب  تازواجت و  اه ، یبلط  هعـسوت 
. تسا هدش 

هب يا  همان  یط  یمتا ، ياهرازفا  گنج  دـیلوت  يارب  لیئارـسا  ياه  تیلاعف  تامادـقا و  هیجوت  رد  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نیلوا  نویروگ  نب 
هلزنم ي هب  نیطـسلف  يدازآ  يارب  ار  نیطـسلف  مدرم  یمالـسا و  ياـهروشک  ياـه  شـالت  اـکیرما ، تقو  روهمج  سیئر  يدـنک  فا . . ناـج

: تشون درک و  مالعا  رگید  تساکولوه »  » کی ینعم  هب  ار  نیطسلف » يدازآ   » ریسفت و لیئارسا » يدوبان  »

یب يدوهی  نویلیم  شـش  راب  تکالف  طیارـش  رد  لیئارـسا  مدرم  اما  درادـن ؛ ناکما  لیئارـسا  مدرم  لـماک  يدوباـن  نودـب  نیطـسلف  يدازآ  »
شفادـها زا  یکی  هک  درک  مالعا  نایناهج  هب  شیپ  لاس  لـهچ  دودـح  رلتیه  دـنرادنرارق ... دـندش  دوباـن  يزاـن  ناـملآ  طـسوت  هک  یعاـفد 

. تسا نایدوهی  مامت  يدوبان 

رد هک  دوب  تساکولوه  نآ  هجیتن  درک . دروخرب  تمیالم  يدرـسنوخ و  اب  يریگ  عضوم  نیا  لابق  رد  اـکیرما  اـپورا و  رد  ندـمتم ، ناـهج 
(1) تشادن ». ریظن  يرشب  خیرات 

ییوج و يرترب  یبلط ، هعـسوت  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  اه  نآ  دـندوب . فقاو  دوخ  یناهنپ  تانونکم  هب  همه  زا  رتهب  دوخ  اه  تسینویهص 
ياه حالس  یلیئارسا  سانـشراک   (2) نوروا ریئاـی  درک . هیجوت  ناوت  یمن  تساـکولوه »  » نیغورد حالـس  اـب  زج  ار  لیئارـسا  یهاوخ  نوزف 

: درک نییبت  نینچ  لاس 1974  رد  ار  يا » هتسه  رابجا   » موهفم لیئارسا ، فادها  هب  هراشا  اب  يا  هتسه 

،1381 لوا ، پاچ  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  يدمحم ، دیعـس  اضر  همجرت  يا ، هتـسه  ياه  حالـس  لیئارـسا و  نهوکرنوآ ، - 1
ص 178.

Yair Evron - 2
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[ نیطسلف نوماریپ  ياهروشک   ] رگید فرط  ندرک  راداو  يارب  اه  نآ  زا  هدافتسا  ناکما  يانعم  هب  يا ] هتـسه   ] رترب ياه  حالـس  هب  یبایتسد  »
.« تسا لیئارسا  یسایس  ياه  تساوخ  شریذپ  هب 

: تسا هدرک  فارتعا  نینچ  هراب  نیا  رد  زین  تساکولوه »  » هیضرف ي رادفرط  ییاکیرما  يدوهی  هدنسیون ي  کی 

ییوگ تسا . هدش  هراشا  يزوس  يدوهی  سوباک  هب  يا ، هتسه  ياه  حالس  هعسوت  يارب  لیئارسا  میمـصت  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  همه  رد  »
(1) .« تشاد یمن  رب  ماگ  ندش  يا  هتسه  تمس  هب  لیئارسا  تروص  نیا  ریغ  رد 

يرادروخرب هژیو  هب  ، هقطنم رد  یتسینویهص  میژر  یماظن  يرترب  نیطـسلف و  رد  نآ  تیمکاح  موادت  تیدوجوم و  لیئارـسا ، هک ؛ نیا  هجیتن 
هب تساکولوه »  » هناسفا ي یتاغیلبت  یسایس و  یناور ، هناوتـشپ  اب  ًامامت  يا ، هتـسه  بمب  هلمج  زا  فراعتم ، ریغ  ياه  حالـس  زا  نارگلاغـشا 

. تسا هدمآ  تسد 

هنوگره اب  تفلاخم  رد  لیئارـسا  یماح  یناهج  ياه  تردـق  اه و  تسینویهـص  يریگ  هناهب  يانبم  تساکولوه »  » هناسفا ي رگید ، يوس  زا 
نوناک یتاغیلبت  یسایس و  هیجوتروحم  ناتساد  نیا  تسا . هدش  هنایمرواخ  هقطنم ي  یمالسا  ياهروشک  يروآ  نف  ینف و  یملع ، تفرـشیپ 

، زیمآ حلص  يا  هتسه  يروآ  نف  هنوگره  اب  ناریا  یمالسا  يروهمج  نوچ  ییاهروشک  یبایتسد  اب  تیدض  رد  یتسینویهـص  ذوفن  يذ  ياه 
. تسا ینف  یملع و  ياه  هصرع  رد  تفرشیپ  عون  ره  ای 

Yair Evron in Israel and the Atom: The Uses and Misuses of زا : لـقن  هـب  ص 180 ، نـیرگ ، نویتـسا  - 1
.Ambiguity , 1957-1967, orbis, Volum17 (Winter, 1974), P. 1331
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هن قارع ، هب  لیئارـسا  کیژتارتسا  دـحتم  ناونع  هب  اکیرما  یـشکرکشل  هدـمع ي  یلـصا و  تلع  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  تیعقاو  نیا  رد 
یملع يداصتقا ، ياه  تخاس  ریز  ییانبریز و  تاناکما  تاسیسأت ، مادهنا  هکلب  نیـسح ، مادص  صخـش  ای  یثعب  میژر  اب  هزرابم  تفلاخم و 

ياهراشف تسا . هدوب  ینویهص  رگلاغشا  میژر  نانمشد  دایقنا  میلست و  فیعضت و  ریـسم  رد  یمالـسا  نیمزرـس  نآ  ناملـسم  مدرم  یماظن  و 
ياه هام  یط  لیئارـسا ، اب  هزرابم  مدقم  طخ  ياهروشک  زا  یکی  ناونع  هب  هیروس  هیلع  هدحتم  تالایا  یبرغ  رامقا  اکیرما و  یـسایس  دـیدش 
هلمج زا  یناهج  ياه  ناـمزاس  برغ و  ناـهج  یتاـغیلبت  یـسایس و  ياهدـیدهت  اهدـیدحت و  اـهراشف ، تسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  ریخا ،

شالت هناهب ي  تحت  یمالـسا ، يروهمج  هیلع  ینویهـص ، ذوفن  يذ  ياـه  ناـمزاس  صاخـشا و  يربهر  هب  یمتا  يژرنا  یللملا  نیب  سناژآ 
میژر لاـبق  رد  ناریا  حیرـص  يّدـج و  عـضاوم  لـیلد  هب  ًافرـص  يا ، هتـسه  ياـه  يروآ  نف  تاـناکما و  تازیهجت ، هب  یباـیتسد  يارب  ناریا 

فدـه هزیگنا و  هک  دـننک  یم  فارتعا  ناعذا و  هدرپ  ِسَپ  رد  مسینویهـص ، ذوفن  تحت  یبرغ  ياه  تردـق  لاح ، نیا  اب  تسا . یتسینویهص 
! تسا رگید  تساکولوه »  » زا يریگشیپ  اه ، نآ 

اه تورث  تراغ  جارات و  يریگ ، جاب 

اه تورث  تراغ  جارات و  يریگ ، جاب 

ياه يدوهی  زا  يرامـش  یب  ياه  هورگ  زین  یتسینویهـص و  ياه  نوناـک  اـه ، تسینویهـص  يارب  تساـکولوه »  » هناـسفا ي رگید  درواتـسد 
. تسا یبایزرا  یسررب و  لباق  یلوپ  يداصتقا و  هزوح ي  رد  ناهج ،

یخیرات تیعقاو  کی  تروص  هب  هناراکبیرف  تاغیلبت  اه و  هلیح  عاونا  اب  ار  تساکولوه »  » ناتساد دنتـسناوت  هک  نیا  زا  سپ  اه  تسینویهص 
نیزگیاج
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. دندرمش تمینغ  ییاپورا  ياه  تلم  اهروشک و  زا  يا  هراپ  تورث  تراغ  جارات و  يارب  ار  تصرف  دننک ، تقیقح 

ارجا ضرعم  هب  دـندید و  كرادـت  نیودـت و  اهروشک  نیا  زا  يریگ » جاب   » ياتـسار رد  ار  يا  هدـش  باسح  اه ي  همانرب  اه و  حرط  اـه  نآ 
تکرـش عمجم و  هتیمک ، اه  هد  سیئوس و  رد  يزوس » يدوهی  قودنـص   » تمارغ و تفایرد  ياه  هاگنب  اه و  نامزاس  اه ، هکبـش  دندراذگ .

ياه لاس  نامه  رد  اه  نآ  دـندرک . دنلبرـس  چراق  لـثم  هلـصافالب  هک  دنتـسه  يزکارم  عماـجم و  هلمج  زا  ناـیدوهی  تیمومیق  یعدـم  همیب 
تمارغ تخادرپ  هب  فظوم  دهعتم و  ار  روشک  نآ  ًامـسر  ناملآ  اب  ییاه  همان  قفاوت  تارکاذـم و  یط  1329 ش . ههد ي 1950 م /. لیاوا 

عون هس  ساسارب  دـندومن . لیئارـسا  تلود  زین  مود و  یناهج  گنج  زا  هدـنامزاب  حالطـصا  هب  ناـیدوهی  يدوهی ، ياـه  ناـمزاس  یـضعب  هب 
ناونع هب  ار  يدوهی  رازه  اهدص  دـیدرگ  دـهعتم  روشک  نیا  دـش ، دـقعنم  1332 ش . م / . لاس 1953  رد  ناملآ  اـب  هک  هناگادـج  دادرارق 

نیا زا  يرایسب  روبزم ، دادرارق  ساسارب  دزادرپب . تمارغ  اه  نآ  هب  هداد و  رارق  شـشوپ  ریز  مود ، یناهج  گنج  ياه  هاگودرا  هدنامزاب ي 
هب لیئارـسا  تلود  هب  دـیاب  ناملآ  تلود  رگید ، دادرارق  رد  نینچمه  دـننک . تفایرد  يررقم  تمارغ  ناملآ  زا  رمعلا  مادام  دـیاب  اه  يدوهی 

. دـنک زیراو  تلود  نآ  باسح  هب  تخادرپ و  یهجوت  لباق  غلابم  لاس  ره  مود ، یناهج  گنج  زا  هدـنامزاب  يدوهی  رازه  اهدـص  میق  ناونع 
. تشادن یجراخ  تیدوجوم  لیئارسا »  » مان هب  يا  هدیدپ  مود ، یناهج  گنج  نامز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

نیا هلمج  زا  تسا . یتسینویهص  يدوهی و  ياه  نامزاس  یخرب  هب  رمتسم  روط  هب  لوپ ، تخادرپ  هب  فظوم  ناملآ  تلود  موس ، دادرارق  رد 

اه تورث  تراغ  جارات و  يریگ ، www.Ghaemiyeh.comجاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


134 ص :

نایدوهی هتیمک   » لثم يددـعتم  يدوهی  ياه  نوناـک  اـه و  ناـمزاس  هک  تسا   (1)« ناملآ زا  نایدوهی  يدام  تابلاطم  عمجم  ، » اـه ناـمزاس 
رارق شـشوپ  تحت  دنک و  یم  ینابیتشپ  ار  »(3) و ...  كرتشم عیزوت  هتیمک   » (2)« ثیرب يانب  هسـسؤم  «، » اکیرما نایدوهی  هرگنک  «، » اکیرما

(4). دهد یم 

ییامهدرگ «، » يزوس يدوهی  هرود  تابلاطم  یللملا  نیب  عمجم  « ؛ لیبق زا  رگید  یتسینویهـص  يدوهی و  نامزاس  اه  هد  دـیاب  یماسا ، نیا  هب 
«، ارتفا دـض  نمجنا  «،، » دوهی سناژآ  «، » لاتنزیو نومیاس  زکرم  «، » اکیرما نایدوهی  گرزب  ياه  نامزاس  ناریدـم  عمجم  «، » ناهج ناـیدوهی 

هکلب ناـملآ ، هـب  ار  دوـخ  ياـه  هماـنرب  فادـها و  طـقف  هـن  روـبزم  ياـه  ناـمزاس  اـه و  نوناـک  دوزفا . زین  ار  و ...  دوـهی » یناـهج  هرگنک  »
زا رالد  اهدرایلیم  نونکات ، ههد ي 1950  هیلوا ي  ياه  لاس  زا  اه  نآ  دـندرک . لیمحت  زین  سیئوس و ...  شیرتا ، لثم  يرگید  ياـهروشک 

. دنا هتفرگ  جاب  اهروشک  نیا 

نآ هب  رالد  اهدرایلیم  اهنت  هن  اه  نامزاس  لیبق  نیا  یتاغیلبت  یسایس و  ياهراشف  تحت  هک  دنتـسه  ییاه  همعط  هلمج  زا  سیئوس  ياه  کناب 
زکارم یقیقح و  یقوقح ، ياه  تیـصخش  هدـش ي  دودـسم  یکناب  باسح  اهدـص  يدوجوم  رالد  اـهدرایلیم  هکلب  دـنا  هدرک  تخادرپ  اـه 
رایتخا ردریزگان  دندوب ، هدش  ینابرق  مود ، یناهج  گنج  رثارب  اه  نآ  ناریدـم  ناکلام و  هک  ار  ناملآ  يدـیلوت  يراجت و  یتعنـص ، گرزب 

بزح ود  رب  راشف  لامعا  قیرط  زا  دوهی » یناهج  هرگنک  ، » اه نآ  همه ي  سأر  رد  اه و  ناـمزاس  نیا  دـنا . هداد  رارق  روبزم  يدوهی  عماـجم 
ناگدنیامن و سلجم  زین  اکیرما و  مکاح 

.The Conference on Jewish Material Claims Against Germany - 1
Bnai Brith - 2

the Joint Distribution - 3
(World Jowish Congress (W.J. C - 4
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تفرگ و راک  هب  سیئوس  ياه  کناب  ناریدم  نارادکناب و  هیلع  ار  اکیرما  رد  تردق  ياهرازبا  همه ي  روهمج ، سیئر  یتح  انس و  سلجم 
. دش لیان  يریگمشچ  ياه  تیقفوم  هب  هار ، نیا  رد 

یکی و  دوهی » یناهج  هرگنک   » سیئر  (1) نمفنارب راگدا  1374 ش . رخاوا 1995 م /. رد  ییاکیرما ، يدوهی و  عبانم  یضعب  تاجردنم  قبط 
ماخاخ هارمه  هب  تسا ، رالد  داـیلیم  هس  رب  غلاـب  شا  یـصخش  تورث  هک   (2) مارگیس یلکلا ) بورـشم  یعون   ) روکیل نارجات  نیرتگرزب  زا 

نیاتـشا نِالا   » یهارمه اب  دوهی » یناهج  هرگنک   » لک ریبد  هدـحتم و  تـالایا  یکلم  تـالماعم  دـنمتورث  ياـه  لوغ  زا   ، (3) رگنیس لیئارسا 
سیئوس ياه  کناب  نانچنآ  اکیرما ، يانس  سلجم  یکناب  هتیمک ي  مرها  زا  يریگ  هرهب  اب  دوهی ،» یناهج  هرگنک   » ییارجا ریدم   (4)« گرب

ییاسانـش ار  رالد  نویلیم  اهدص  يدوجوم  اب  يوعد  نودب  یکناب  باسح  اهدص  ماجنارـس  هک  دنداد  رارق  باعرا  دیدهت و  راشف ، تحت  ار 
. دنتفرگ دوخ  رایتخا  رد  و 

اه ي هدرپس  رالد  اهدرایلیم  اه  یـسیئوس  هک  دندرک  یم  تاغیلبت  یـسیئوس ، ياه  کناب  ناریدم  ندرک  مهتم  ماندـب و  يارب  اه  نامزاس  نیا 
یکناب یلوپ و  گرزب  زکارم  کمک  اب  اه  نآ  دـنا . هدرک  بحاـصت  هدیـشک و  ـالاب  ار  مود  یناـهج  گـنج  یناـبرق  ییاـپورا  ياـه  يدوهی 

اب دوخ  تالماعم  قیلعت  هب  ار  هدحتم  تالایا  نارادماهس  یتح  دندرک و  یلوپ  هرـصاحم  میرحت و  هب  دیدهت  ار  یـسیئوس  نارادکناب  اکیرما ،
خـساپ يزاس و  یثنخ  يارب  رالد  نویلیم  اهدص  اه  لاس  نیا  یط  اه  یـسیئوس  دنا ؛ هتفگ  هک  يروط  هب  دـندرک . روبجم  کیرحت و  سیئوس 

. دنا هدرک  هنیزه  یتسینویهص  ياه  نامزاس  هناراکبیرف ي  تاغیلبت  هب 

Edgar Bronfman - 1
Seagram - 2

Israel singer - 3
Elan Steinberg - 4
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هب ییوگ  خـساپ  ریـسم  رد  رـالد  نویلیم  دـصناپ  دودـح  رد  یغلبم  یـسیئوس  نارادـکناب  1376 ش . م /. لاـس 1997  رد  طـقف  لاـثم ، يارب 
. دندش اهراشف  نیا  میلست  اه  یسیئوس  ماجنارس  لاح  نیا  اب  دندرک . جرخ  یتسینویهص  ياه  نامزاس  ناربهر  تاغیلبت  تاماهتا و 

تالایا یلام  يراـجت و  گرزب  تاسـسؤم  زکارم و  زا  يرایـسب  یـسایس ، یتاـغیلبت و  ياـهراشف  رثا  رب  1377 ش . توا 1998 / طـساوا  رد 
هک اج  نآ  ات  دـندرک ؛ میرحت  ار  اه  نآ  دـندروآرد و  قیلعت  تلاح  هب  یـسیئوس  ياه  کناب  اب  ار  دوخ  طباور  تالماعم و  اـکیرما ، فلتخم 

هتیمک  » زین و  دوهی » یناهج  هرگنک   » لثم یتسینویهص ، ياه  نوناک  تابلاطم  اب  هطبار  رد  لقادح  هک  تفریذپ  دش و  میلست  ریزگان ، سیئوس 
. دزادرپب  (1) رالد درایلیم  غلبم 25/1  نمسکاف ، ماهاربا  تسایر  هب  ارتفا » دض 

صاخشا تلود و  هب  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دوبن  هدش  دودسم  دکار و  ياه  باسح  هب  رصحنم  سیئوس  زا  يدوهی  ياه  نامزاس  يریگ  جاب 
اهدص اه  نآ  هکلب  تشاد ؛ قلعت  یلام و )...  يدیلوت ، یتعنص ، زکارم  اه و  تکرش  نابحاص  نادنمتورث ، یتلود ، تاماقم   ) یناملآ فلتخم 

هلیح عاونا  اب  دش ، یم  يرادهگن  سیلگنا  لثم  ییاپورا  ياه  کناب  یـضعب  یتح  سیئوس و  ياه  کناب  رد  هک  ار  ناملآ  صلاخ  يالط  نت 
رد بحاصالب  تورث  رالد  درایلیم  اهدـص  تراغ  يارب  هدـش  يزیر  همانرب  یپرد و  یپ  مجـسنم ، ياـه  هئطوت  نیا  دـنا . هدرک  بحاـصت  اـه 

صاوخ ینعی  ناهاگآو ، ناققحم  ناخروم ، یـضعب  يارب  هن  رگید  زورما  تساکولوه ،»  » هناسفا ي شـشوپ  تحت  یللملا ، نیب  ياه  کـناب 
رب مولعم و  نآ  هدرپ ي  سپ  نارگیزاب  تیهام  فادها و  راکشآ و  زین  يداع  نادنورهش  مدرم و  زا  يرایسب  يارب  هکلب  یناهج ، هعماج ي 

.114 113 صص نامه ، - 1
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: دیازفا یم  تیعقاو  نیا  هب  فارتعا  نمض  ییاکیرما  يدوهی  هدنسیون ي  نیاتشلکنیف  تسا . هدش  الم 

(1) .« تسا هدش  یللملا  نیب  هسیسد  یعون  ینابرق  ناشروشک  هک  دنرواب  نیا  رب  اه  یسیئوس  زا  يرایسب  ارچ  تفایرد  ناوت  یم  یگداس  هب  »

تسا هدوبن  رداق  هتسناوتن و  يا  هسسؤم  نامزاس و  ای  خروم و  ققحم ، هدنسیون ، چیه  نونکات  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  تحارـص  تأرج و  هب 
، صاخشا یـضعب  يوس  زا  نونکات  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  هک  ار  نارگید  اه و  یناملآ  يدقن  ریغ  يدقن و  ياه  هیامرـس  اه و  لوپ  مقر 

. دنک یسرباسح  یبایزرا و  یسررب ، قیقد  حیحص و  روط  هب  هدش ، فرصت  بحاصت و  يدوهی  ذوفن  يذ  ياه  هورگ  اه و  نامزاس 

مالعا ياه  هیامرس  هک  دوب  هدیسر  تبث  هب  سیئوس  روشک  رد  یللملا  نیب  تکرـش  دادعت 2278  لاس 1939م . رد  یمسر ، ماقرا  بجوم  هب 
هجوت ي ات  دـش  یم  يراک  تسد  اه  همانزارت  ًالومعم  تشاد . ار  خـی  هوک  کـی  ناـیامن  تمـسق  مکح  یعقاو و  ریغ  ًاـبلاغ  اـه  نآ  هدـش ي 
دادـعت 256 مود ، یناهج  گنج  زاـغآ  ینعی  ربماتپـس 1939 ، زا  لبق  هام  تفه  تدـم  رد  دـیامنن . بلج  ءادـبم  ياهروشک  رد  ار  اه  تلود 
، يراذگ هیامرس  تکرش  یللملا و 2026  نیب  تاطابترا  هیامرـس و  اب  کناب  نامز 214  نآ  رد  تفای . لاقتنا  سیئوس  هب  یناگرزاب  هسـسؤم 

(2). دندوب یسیئوس  ریغ  اه  نآ  ماهس  نابحاص  تیرثکا  هک  تشاد  دوجو  یصوصخ  یناما و  تاسسؤم 

دوجو یناملآ  یللملا  نیب  لتراک  تکرش و  هسسؤم ، اه  هد  اه ، نیا  نایم  رد 

ص 103. نامه ، - 1
ص 188. ، 1369 لوا ، پاچ  همه ، يارب  باتک  تاراشتنا  يدرانرب ، تربلآ  همجرت ي  سیئوس ، ياه  کناب  رارسا  خابرهف ، رآ . یت . - 2
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میظع ياه  تکرش  زا  لکشتم  یتعنـص ، میظع  يروتارپما  ناونع  هب   (1)« ِنبراف عیانص  یللملا  نیب  تکرش  ، » روهـشم هنومن ي  کی  تشاد .
دای يزان  ناملآ  تموکح » لخاد  رد  تموکح   » کی ناونع  هب  نآ  زا  هک  دوب  دنمتورث  گرزب و  يردق  هب  تکرش  نیا  دوب . ددعتم  يرامقا 

يراذـگ هیامرـس  سیئوس  روشک  رد  اه  لاس  نآ  رد  یناملآ  یتعنـص  یلام و  میظع  ياه  يروتارپما  اه و  تکرـش  لـیبق  نیا   (2). دنا هدرک 
لیلد هب  ناملآ ، يدـیلوت  يراجت و  ياه  تکرـش  نابحاصو  ناریدـم  نادـنمتورث ، صاخـشا ، زا  يرایـسب  اـه ، نیا  رب  هوـالع  دـندوب . هدرک 

. دندرک یم  يراذگ  هیامرس  سیئوس  رد  یناملآ  ریغو  یششوپ  ياه  مان  اب  یناملآ ، دض  یتاغیلبت  یسایس و  ياضف  یسایس و  صاخ  طیارش 
نابحاص ناریدم ، لتق  ریم و  گرم و  زین  روشک و  نآ  يداصتقا  یسایس و  راتخاس  یشالت  گنج و  رد  ناملآ  تسکش  زا  سپ  همه ، نیا  اب 

امغی جارات و  هب  هراشا  دروم  ياه  هدرپس  یمامت  نآ ، زا  سپ  ای  گنج و  لـالخ  رد  یناـملآ  ياـه  تکرـش  زا  يرایـسب  ناراذـگ  هیامرـس  و 
نآ ياهالط  اه و  هدرپس  ندـش  دـیدپان  یلوپ و  ریاخذ  هرابرد ي  گنج ، زا  سپ  اه  لاـس  ینعی  لاس 1963 ، رد  یناملآ  ياه  هناـسر  تفر .

. دندرک رشتنم  یکرادم  دانسا و  دندز و  يرگاشفا  هب  تسد  روشک 

یلته رد  ناملآ  هدمع ي  گرزب و  عیانـص  نابحاص  زا  یهورگ  1323ش . توا 1944 /  مهد  رد  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  دوجوم  دانـسا 
 ، (3)« پورک  » ناگدـنیامن هب  سـالجا  نیا  رد  ناـملآ  شترا  هیاـپ ي  دـنلب  لارنژ  کـی  دـندمآ . مه  درگ  هسنارف  گروبـسارتسا »  » رد عقاو 

رسِم  ، » (4)« گنیلچور »

.Internationale Gesellschaft Farbenindustnie AG - 1
ص 190 نامه ، - . 2

krupp - 3
Rochlig - 4
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تلود دروخ و  دـهاوخ  تسکـش  گنج  رد  ًـالامتحا  ناـملآ  هک  درک  دزـشوگ  »(3) و ...  نگاو سکلوف  ، » (2)« لاـتم نیار   ، » (1)« تیمشا
زا یناملآ  گرزب  يروتارپما  کی  گنج ، زا  سپ  تفگ : لارنژ  نیا  دنک . وغل  ار  جراخ  هب  هیامرـس  رودص  تیعونمم  تسا  ددـصرد  يزان 

میمـصت گروبـسارتسا ، تسـشن  رد  ناگدننک  تکرـش  دوب . دـهاوخ  اه  هیامرـس  نیا  دـنمزاین  هک  دروآ  یم  نوریب  رـس  گنج  ياه  هبارخ 
شیار هاگتسد  راد  هنازخ  عقاو  رد  سیئوس  هک  هدش  هتفگ  دننک . لقتنم  سیئوس  ینعی  ثلاث ، روشک  کی  هب  يراشرس  ياه  هیامرس  دنتفرگ 

رد اما  دندرک  یم  در  دوخ  روشک  رد  ار  مسیزان  نارود  زا  هدنامزاب  ییاراد  هنوگره  یتدم  ات  سیئوس  نارادکناب  یضعب  هچ  رگا  دوب . موس 
ربارب رد  دنتـشادرب و  هدرپ  گنج  نارود  هب  طوبرم  یکناب  باسح  دوجو 755  زا  مک  تسد  سیئوس  ياه  کناب  1374 ش . هیروف 1995 /

(4) «. میدوب هتفگ  غورد  ام  میفسأتم ، : » دنتشاد راهظا  یمومع  راکفا 

تارابتعا کناب   » و سیئوس » کناب   » هک دراد  نآ  زا  تیاکح  اکیرما  یتاـعالطا  ناـمزاس  لاس 1944  ياه  شرازگ  هلمج  زا  نیقفتم  دانـسا 
رد گنیروگ » نمره   » هلمج زا  ناملآ  ناربهر  یضعب  تسا . هتـشاد  يرلتیه  ناملآ  اب  یلوپ  تفگنه  تالدابم  يراجت و  تاطابترا  سیئوس »

. دوب هدرک  زیراو  روشک  نیا  یکناب  ياه  باسح  هب  ار  یتفگنه  ریداقم  هدرک و  رفس  سیئوس  هب  اهراب  گنج  لالخ 

Messrschmitt - 1
Rheinmetal - 2

Volks Wagen - 3
نئوژ 1996.  24 کیوزوین ، - 4
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هـشیمه سیئوس  ياه  کناب  ناریدـم  دوب . يراج  الط  هلماعم  هراومه  سیئوس  ياـه  کـناب  (1) و  کناب شیار  نیب  روبزم ، دانـسا  ساسارب 
. دندوب دوخ  ياه  قودنص  هنازخ و  رد  يرادهگن  يارب  ناملآ  ياهالط  ياریذپ 

تورث اه و  هیامرس  اه  نیا  دوب . هدرک  هریخذ  سیئوس  ياه  کناب  رد  هدروخ  شارت  ياه  ساملا  یهجوت  لباق  ریداقم  ناملآ  نیا ، رب  هوالع 
تـشاد قلعت  ناملآ  روشک  مدرم و  هب  هکلب  یناملآ ، تقو  تاماقم  رگید  گنیروگ و  زلبوگ ، رلتیه ، فلودآ  هب  قلعتم  هن  هک  دـندوب  ییاـه 

يدوهی و ياه  نامزاس  نوگانوگ ، ياهدـنفرت  اهدـیدهت و  اهراشف ، زین  یناور و  یـسایس و  تاغیلبت  رثا  رب  مود ، یناهج  گـنج  زا  سپ  هک 
جاب تروص  هب  ای  دندرک و  تراغ  سیئوس  ياه  کناب  هلمج  زا  یناهج  ياه  کناب  زا  ار  اه  نآ  هدمع ي  شخب  یتسینویهـص ، ياه  هورگ 

. دندرب امغی  هب  يدوهی  ناگدنامزاب  ياه  هیامرس  ای  تمارغ و  ناونع  هب  و 

نامزاس لیئارـسا ، هب  ناـملآ ، مدرم  بیج  زا  وروشک  یمـسر  هنازخ  زا  ناـملآ  تلود  نونکاـت  هک  تسا  ییاـه  لوپ  زا  ریغ  هب  روبزم ، دراوم 
. تسا هدرک  تخادرپ  گنج  هدنامزاب  ناونع  هب  يدوهی  رازه  اهدص  ای  ینویهص و  يدوهی و  ياه 

نآ رد  لیئارـسا  ریفـس  روضح  اب  ینویزیولت  درگزیم  کـی  یط  1377 ش . م /. رد 1998  ناملآ  هجراـخ  روما  ریزو   (2)« لکنیک سوالک  »
تلود خـیرات ، نآ  ات  هک  درک  فارتعا  تحارـص  هب   A.R.D هکبـش لاؤس  هب  خـساپ  رد  يدوهی ، ياه  تیـصخش  زا  يدادـعت  زین  روشک و 

. تسا هدرک  تخادرپ  اه  يدوهی  هب  تمارغ  ناونع  هب  كرام  درایلیم  دصکی  ناملآ 

 / هم 1997 رد  ناتسلگنا ، تقو  هجراخ  روما  ریزو  كوک » نیبار  »

Reicsh Bank - 1
. تسا یلیئارسا  کی  لکنیک  سوالک  رتخد  رهوش  - 2
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بزح درک . مـالعا  ناتـسلگنا  يزکرم  کـناب  رد  يزاـن  ناـملآ  ياـهالط  فیلکت  نییعت  يارب  ار  روـشک  نیا  یگداـمآ  تشهبیدرا 1376 ،
هدـنامیقاب ي تردـق ، هب  ندیـسر  يزوریپ و  تروص  رد  هک  دوب  هداد  هدـعو  نارود  نآ  رد  دوخ  یتاباختنا  تاغیلبت  رد  ناتـسلگنا  رگراـک 

گنج يدوهی  ناینابرق  ياه  هداوناـخ  ناگدـنامزاب و  هب  تمارغ  تخادرپ  فرـص  ار  ناتـسلگنا  يزکرم  کـناب  رد  يزاـن  ناـملآ  ياـهالط 
. درک دهاوخ  مود  یناهج 

اهروشک یضعب  دئوس و ،...  ناتسلگنا ، سیئوس ، ياه  کناب  رد  اه  یناملآ  يالط  شمش  نت  اهدص  زا  ریغ  هب  هدش ، رشتنم  دانـسا  ساسارب 
زا ریخا  ياه  لاس  رد  اه  نآ  زا  يدادعت  طقف  هدیزرو و  يراددوخ  دوخ ، ياه  کناب  رد  يزان  ناملآ  ياه  هدرپس  رارـسا  ياشفا  زا  نونکات 

يزان ناملآ  يالط  نت  هک 270  درک  مالعا  لاس 1996  رد  لاغترپ  روشک  لاثم  يارب  دـنا . هداد  ربخ  دوخ  روشک  رد  ناملآ  ياهالط  دوجو 
روشک نیا  ياه  کناب  زا  يرایسب  نیقفتم ، يوس  زا  ناملآ  لاغـشا  زا  سپ  اهنیا ، رب  هوالع  تسا . هدش  فشک  روشک  نیا  يزکرم  کناب  رد 
يالط نت  دـصکی  گنج ، رخآ  ياهزور  رد  نینچمه  تفر . تقرـس  هب  زین  ناملآ  يزکرم  کـناب  ياـهالط  دـش و  تراـغ  نیقفتم  يوس  زا 

. دش طبض  نیقفتم  يوس  زا  فشک و  کمن  ندعم  کی  رد  ناملآ  هب  قلعتم  هدش ي  يزاساج 

تـشونرس يریگ  یپ  هک  هتخاس  زکرمتم  یتاعوضوم  رب  ار  دوخ  هجوت  هک  دراد  دوجو  هتفای  نامزاس  ًالماک  يایفام »  » کی رـضاح  لاـح  رد 
. تساهنآ هلمج ي  زا  يزان  ناملآ  هب  قلعتم  ياه  تورث  و  الط » ریاخذ  »

بلاق رد  ناهاوخ  جاب  لالدتسا  اهنت  دنتسه . همیب و ...  تاسسؤم  اه ، هزوم  اه ، کناب  اه ، تلود  زین  اهاعدا  نیا  یلـصا  هدمع و  ياه  فده 
نیا هب  خـساپ  رد  دـنرادن  تأرج  مادـک  چـیه  همیب ، ياه  تکرـش  اه و  کناب  هن  اه و  تکرـش  هن  اـه ، تلود  هن  تسا . آوش » ، » هملک کـی 

اه و نامزاس  تابلاطم  اهاعدا و 
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ینعم هدـشن  ماجنا  هک  یتایانج  ماـن  هب  تمارغ  تخادرپ  تسا و  هناـسفا  کـی  هدـش ، حرط  عوضوم  هک  دـنیوگب  يدوهی  راـشف  ياـه  هورگ 
پاپ نیلاتسا ، لگود ، تلوزور ، لیچرچ ، هیلع  هکلب  اه ، یناملآ  هیلع  اهنت  هن  ار  دوخ  ییاعدا  تاماهتا  هتسویپ  يدوهی  ياه  نامزاس  درادن .

نیارظن زا  دـننک . یم  رارکت  اـهروشک  ریاـس  و  سیئوس ) لـثم   ) فرط یب  ياـه  تلود  خرـس ، بیلـص  یللملا  نیب  هتیمک  مهدزاود ، سوـیپ 
، دوش بکترم  ار  یشک !» لسن   » نیا ات  دنا  هداد  هزاجا  ناملآ  هب  هک  نآ  لیلد  هب  یگمه  اهروشک ، ریاس  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اه ، نامزاس 

(1). دنیآ یم  باسح  هب  یلام  ياه  تمارغ  تخادرپ  لومشم  بیترت ، لیلد و  نیمه  هب  هجیتن ، رد  دنتسه . رصقم 

زا يرایـسب  یلام  ياه  يرادرب  هرهب  هب  هراشا  اب  تساکولوه ،»  » نوماریپ يا  هلاـقم  رد  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  سرپسکا »  » يوسنارف هیرـشن ي 
يا هزات  داعبا  ریخا  ياه  لاس  رد  یلام » تمارغ   » هلأسم ي : » تشون روبزم ، هناسفا ي  ششوپ  تحت  يدوهی ، نارالاس  هیامرـس  اه و  نامزاس 
لک زا  دوهی ، ناینابرق  مامت  مان  هب  يدوهی  تاسـسؤم  اه و  نمجنا  نآ  رد  هک  يروشک  تسا ؛ هدـحتم  تـالایا  رد  شا  هشیر  هک  هدرک  ادـیپ 

(2) .« دنهاوخ یم  جاب ] و   ] باسحاپورا

ربارب رد  دناوت  یمن  يدوهی  ریغ  ناهج  : » تسا هدـمآ  تساکولوه »  » یماح يدوهی  هدنـسیون ي  گربلیه ،» لوئار   » زا لقن  هب  هتـشون  نیا  رد 
(3) .« دشاب ینوناق  ریغ  رگا  یتح  دش ، دهاوخ  میلست  اهراشف  ربارب  رد  دنک و  تمواقم  نایدوهی  تمارغ  ياضاقت 

رد دوب  راد  هدهع  ار  يدوهی  نامزاس  تسیب  یگدـنیامن  هک  ناملآ » زا  نایدوهی  يدام  تابلاطم  عمجم   » لیئارـسا و ناملآ ، نایم  تارکاذـم 
لاس

صص 49 50. نوسیروف ، ربور  - 1
.26/8/1380 ربماون 2001 /   17 سرپسکا ، - 2

. نامه - 3
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ردـص وئاندا  دارنک  يوس  زا  همانقفاوت  نیا  دـیدرگ . رجنم  گروبمازکول  همانقفاوت  هب  لاس  ناـمه  دـش و  زاـغآ  دـنله  رد  ًارهاـظ  و  1952م .
(1)، نمدـلگ موحان  لیئارـسا و  تقو  هجراـخ ي  روما  ریزو  تراـش ) هب  فورعم   ) كوترـش هشوم  وس و  کـی  زا  یبرغ  ناـملآ  تقو  مظعا 

. دش ءاضما  دوهی  یناهج  هرگنک  تقو  سیئر 

ناملآ زا  هیلوا  ياه  لاس  نامه  رد  لیئارـسا  هک  ییاه  کمک  اه و  لوپ  اکیرما ، رد  یخیرات  يرگنزاب  هسـسؤم  ریدم  ربو  كرام  هتـشون  هب 
هرابرد نمدـلگ  زا  لـقن  هب  ربو  تشاد . يا  هیاـپ  یـساسا و  شقن  لیئارـسا  يداـصتقا  تینما  ییافوکـش و  هعـسوت ، دـشر ، رد  درک  تفاـیرد 

: دیازفا یم  درک  تفایرد  ناملآ  زا  تمارغ  ناونع  هب  لیئارسا  هک  ییاه  لوپ  تیمها 

نآ نودـب  درک . نیمـضت  ار  میژر  نآ  يداصتقا  تینما  فرطرب و  هیلوا  ياه  لاس  نامه  رد  ار  لیئارـسا  یلام  نارحب  گروبمازکول  دادرارق 
یتعنـص و ییانبریز  ياه  هژورپ  يرایبآ و  ياه  حرط  يارجا  ییایرد و  تاسیـسأت  نفلت ، نهآ ، هار  طوطخ  داجیا  هب  رداق  لیئارـسا  اه ، لوپ 

. دوبن دوخ  يزرواشک 

دادرارق بلاـق  رد  یبرغ  ناـملآ  هک  ییاـه  تمارغ  اـه و  لوپ  هدـننک  نییعت  ریثأـت  شقن و  هراـبرد ي  يدوـهی  راـگن  خـیرات  ریئوکـال  رتـلاو 
: تسا هتشون  درک  تخادرپ  لیئارسا  هب  گروبمازکول 

نفلت و ياه  هکبـش  يزاسون  يزاسزاب و  قرب ، دـیلوت  هاگورین  جـنپ  سم ، دالوف و  بوذ  گرزب  هناخراک  هلمج  زا  اه  هناخراک  زا  يرایـسب 
نامز نآ  رد  لیئارـسا  ياه  تخاـس  ریز  زا  یمظعا  شخب  بآ و ...  لاـقتنا  هلول  رتمولیک  اهدـص  نهآ ، هار  هکبـش  مظعا  تمـسق  فارگلت ،

. دوب

سیئر ات 1958  ياه 1956  لاس  یط  دوهی و  یناهج  هرگنک  سیئر  ات 1971  ياه 1951  لاس  یط  رابت  یناملآ  يدوهی  نمدلگ  موحان  - 1
. دوب مسینویهص  یناهج  نامزاس 
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تلود هب  نامز  نآ  ات  یبرغ  ناملآ  هک  ییاه  لوپ  عومجم  1355 ش . لاس 1976 م /. رد  دوهی ،» یناهج  هرگنک   » سیئر نمدلگ  فارتعا  هب 
کمک تلود  نیا  هب  ناهج  ياه  يدوهی  هعماج ي  يوس  زا  هک  دوب  یغلاـبم  زا  رتشیب  ربارب  هس  اـی  ود  عومجم ، رد  درک ، تخادرپ  لیئارـسا 
ناونع هب  اه  يدوهی  لیئارـسا و  هب  كرام  درایلیم  نامز 80  نآ  ات  هک  درک  مـالعا  1366 ش . م / . لاس 1987  رد  ناملآ  تلود  دوب . هدـش 

. تسا هدرک  تخادرپ  تساکولوه »  » تمارغ

نتشاد هگن  موتکم  تسینویهص ، ذوفن  يذ  رالاس و  هیامرس  ياه  نوناکو  صاخشا  يارب  تساکولوه »  » هناسفا ي رگید  ياهبنارگ  درواتسد 
هب ناهج و  فلتخم  کلامم  رد  نآ ، زا  یشان  كانتشحو  تایانجو  مود  یناهج  گنج  شتآ  نتخورفارب  رد  اه  نآ  فادها  همانرب و  شقن ،

. تسا مود  یناهج  گنج  یلصا  رگزاغآ  تیهام  هرهچ و  ندرک  ناهنپ  رگید  ینایب 

مود یناهج  گنج  ناهنپ  تایانج  اه و  هتفگان 

مود یناهج  گنج  ناهنپ  تایانج  اه و  هتفگان 

. دنکفا هدرپ  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  مدرم  ینویلیم  اه  هد  تافلت  ینعی  گنج ، ياه  تیعقاو  يور  رب  تساکولوه »  » هصق ي بیترت  نیدب 

روـط هب  مه  نآ  نیقفتم ، تسد  هب  گـنج  نیا  لـالخ  رد  ناـملآ  مدرم  زا  رفن   000/400/9 مود ، یناهج  گنج  یعقاو  راـمآ  دانـسا و  قبط 
گنج نیا  رد  نارسفا و ...  ناراد ، هجرد  نازابرـس ، زا  معا  ناملآ ، نایماظن  زا  رفن   000/600/3 دندش . ماع  لتق  هنامحر  یب  عیجف و  رایـسب 

. دنتخاب ناج 

ینامز رد  ناملآ  مدرم  زا  رفن   000/200/3 دندش . هتشک  نیقفتم  يزور  هنابش  ياه  نارابمب  رد  ناملآ  یماظن  ریغ  مدرم  زا  رفن   000/200/1
ماع لتق  نیقفتم  طسوت  هنایشحو  زرط  هب  دوب ، هتفای  نایاپ  گنج  هک 
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.( دندوب رابت  یناملآ  رفن  ناملآ و 000/200  یبونج  یلاها  زا  رفن   00/600 یقرش ، ناملآ  یلاها  زا  رفن  دادعت 000/400/2  نیا  زا  دندش ( .

ریهامج داحتا  سیلگنا و  اکیرما ، ینعی  نیقفتم ، یگنج  ناریـسا  ياه  هاگودرا  اه ، نادنز  رد  اه  یناملآ  زا  رفن   000/400/1 نیا ، رب  هوالع 
(1). دندش هتشک  ای  دنتخاب  ناج  يوروش 

رب يا  هدرپ  نانچ  تساکولوه »  » هناسفا ي نداد  هولج  یعقاو  يارب  ناهج ، رد  هتشذگ  لاس  تصش  هاجنپ  یط  هبناج ، همه  رمتسم و  تاغیلبت 
دنناد یمن  نوگانوگ  عماوج  صاوخ  یتح  ناهج ، فلتخم  طاقن  رد  مدرم  زا  يرایسب  زونه  هنافسأتم  هک  تسا  هدنکفا  اه  تیعقاو  نیا  يور 

تـشپ نازورفا  گنج  هک  دـندش  يا  هئطوت  ینابرق  رفن  رازه  دـصراهچ  نویلیم و  ُهن  مود ، یناهج  گنج  رد  ناملآ  تلم  ناـیم  زا  طـقف  هک 
لقادـح ناتـسراجم ، کچوک  تیعمج  زا  اهنت  ناـملآ ، مدرم  زا  رظن  فرـص  دـندوب . نیگمهـس  تیاـنج  راتـشک و  نیا  یلـصا  لـماع  هدرپ ،

نیارکوا رد   (2). دنتخاب ناج  یگنسرگ  زا  ای  هدش و  هتـشک  يربیـس  گرم  ياه  هاگودرا  رد  ای  ییاوه و  ياه  نارابمب  رد  رفن   000/000/1
یگنسرگ زا  ناماس  نآ  یلاها  زا  رفن   000/000/6 نیلمرک ، نایدوهی  يوس  زا  رگید  ياهروشک  هب  ییاذغ  داوم  شورف  ياه  هشقن  ببس  هب 

یمتا راتـشک  صوصخ  هب  دـندش ، بکترم  نپاژ  هرک و  رد  اـکیرما  اـه  نآ  سأر  رد  نیقفتم و  هک  یتاـیانج  نیا ، رب  هوـالع  دـنتخاب . ناـج 
میلـست میالع  هک  یطیارـش  رد  گنج و  ینایاپ  ياهزور  رد  مه  نآ  یکازاـکان ، امیـشوریه و  رهـش  ود  عاـفد  یب  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدـص 

. تسا هدنز  ناهذا  رد  زونه  دوب ، راکشآ  ًالماک  اه  ینپاژ 

صص 170 و 183. وکلاشرام ، سیئول  - 1
صص 173 و 180. نامه ، - 2
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خـیرات و دـندش . ینابرق  مود  یناهج  گـنج  لـالخ  رد  ناـهج  مدرم  زا  رفن  نویلیم  ات 60  دودـح 50  رد  یمقر  عوـمجم ، رد  يور ، ره  هـب 
زکرمتم تساکولوه »  » هناسفا ي ینعی  یعقاو ، ریغ  یگتخاس و  عوضوم  کی  روحم  لوح  هتسویپ  نونکات ، گنج ، زا  سپ  یمـسر  تاغیلبت 

هب یمومع ، ناهذا  رب  يزیگنا  تفگش  ریثأت  هک  هدش  رارکت  ارجا و  هبناج  همه  هتسویپ و  هدش ، باسح  يا  هنوگ  هب  تاغیلبت  نیا  تسا . هدوب 
ود اهنت  مود » یناهج  گنج   » ترابع نامز ، نآ  زا  لاس  تصش  بیرق  تشذگ  زا  سپ  زورما  تسا . هتـشاذگ  ياج  رب  برغ  ناهج  رد  هژیو 

نیرتگرزب زا  نیا  دنک . یم  یعادت  ار  يزان  ناملآ  رلتیه و  یکافـس  یبلط و  هعـسوت  يزورفا ، گنج  و  تساکولوه »  » ینعی یلعج ، عوضوم 
، سیلگنا اکیرما ، ینعی  نیقفتم ، تایانج  داعبا  قمع و  زا  یـسک  رتمک  تسا . ناهج  رـصاعم  خـیرات  ياه  یتفگـش  اه و  فیرحت  اـه ، غورد 

. دراد عالطا  اه  نآ  ینویلیم  ياهراتشک  يوروش و  ریهامج  داحتا  هسنارف و 

گربنرون هاگداد  رارسا 

گربنرون هاگداد  رارسا 

یتسینویهـص ياه  نامزاس  يدوهی و  ياه  نوناک  يزیر  همانرب  ذوفن و  تحت  نیقفتم  هک  یتایانج  هرابرد ي  زونه  ناهج ، مدرم  زا  يرایـسب 
ذوفن يذ  عماجم  صاخـشا و  شقن  زونه  درادـن . یتسرد  عالطا  ربخ و  دـنداد  ماجنا  ناملآ  رد  نآ  زا  سپ  گربنرون و  هاـگداد  لـالخ  رد 

. تسا هدشن  حیرشت  نییبت و  یتسرد  هب  نایناهج  يارب  گربنرون  هاگداد  هرادا ي  ییاپرب و  رد  ینویهص 

نارادـمتلود و اسؤر ، ناربهر ، ناملآ ، نادرمتلود  تاماقم و  رب  هوالع  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاکح  مود  یناهج  گـنج  ناـهنپ  ياـه  هتفگاـن 
ناریزو تسخن 
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لکـش هب  گنج  زا  سپ  دـندوب  نیقفتم  تایانج  یـشکرکشل و  فلاخم  دوهی و  اه ي  همانرب  اب  راـگزاسان  هک  ییاـپورا  روشک  هن  اـت  تشه 
. دندش مادعا  نارابریت و  فلتخم  ياه 

يزان اب  يراکمه  هب  مهتم  وا  دش . یـشالتم  شزغم  تفرگ و  رارق  شتآ  هخوج ي  فدـه  رـس  تشپ  زا  هسنارف  ریزو  تسخن  لاوال » ری  یپ  »
. دش موکحم  یماظن  ناگداپ  کی  رد  رمعلا  مادام  نادنز  هب  نتپ » لاشرام  . » دوب اه 

ربهر  (2)« یـسالاز کنرف  . » دیدرگ ناراب  ریت  نیـشتآ  ياه  هلولگ  اب   (1)« سوشرکآ  » نادنز هطوحم  رد  ژورن  ریزو  تسخن  گنیلـسیئوک » »
و  (5)« ياـجوتز مود  ، » (4)« يدر مـیا  ـالب   ، » (3)« یـسودراب ولزـال  . » دـندرک مادـعا  روـشک  نآ  ناریزو  هـمه ي  هارمه  هـب  ار  ناتـسراجم 
هبوچ ي ياپ  هب  هتشذگ ، رد  گنج  ناحتاف  اب  يراگزاسان  ماهتا  هب  ناتسراجم  روشک  نیـشیپ  ناریزو  تسخن  زا  رفن  راهچ   (6)« یسولزونژ »

تسرهف رد  ییاسانـش و  نیا  زا  شیپ  هک  مسینویهـص  یناهج  همانرب ي  اب  راگزاسان  نارـسو  نافلاخم  همه ي  هک  دوب  نیا  همانرب  دنتفر . راد 
(7)« وکـسنوتنآ لاـشرام  . » تشادرب هار  رـس  زا  ار  عـناوم  هـمه ي  زین  گربـنرون  هاـگداد  دـنوش . هتـشادرب  هار  رـس  زا  دنتـشاد ، رارق  هایـس » »

فزوژ  » رتکد يوالـسگوی ، تسرپ  نهیم  ياه  نازیتراپ  ربهر   (8)« هداجیپ زجوم  ، » ینامور روشک  نامرهق  بوبحم و  تیـصخش  نیرتگرزب 
رد گنج  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  رگید  زا  یکاولسا  لقتسم  ریزو  تسخن  زین  شیشک و   (9)« وسیت
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« وسیت فزوژ   » گرم يولج  تسناوتن  زین  پاپ  تطاسو  یناـیم و  رد  اـپ  یتح  هک  دوش  یم  هتفگ  دـندرپس . ناـج  نیقفتم  راد  هبوچ ي  ياـپ 
، ناراگن همانزور  کیلوتاک ، نویناحور  ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ، هاگـشناد ، ناداتـسا  نادمـشناد ، نایم  زا  دریگب . ار  یحیـسم  یناـحور 

سپ اه ، نآ  هدرپ ي  سپ  ناربهر  نارالاس و  گنج  اب  تفلاخم  مرج  هب  رفن  اهدص  زین ، رگید  لقتـسم  هدازآ و  ياه  تیـصخش  ناکـشزپ و 
نیحتاف مشخ  دروم  هک  تسا  ییاپورا  فلتخم  ياهروشک  هیاپ ي  دنلب  یماظن  رـسفا و  اهدـص  زا  ریغ  هب  مقر ، نیا  دـندش . مادـعا  گنج  زا 

هدحتم تالایا  هیاپ  دنلب  یماظن  یسایس و  ياه  تیصخش  نایم  رد  یتح  دندیدرگ . نارابریت  گنج ، زا  سپ  هدرکان ، مرج  هب  دنتفرگ و  رارق 
اه تفلاخم  اه و  يراگزاسان  يا  هراپ  لیلد  هب  اما  دنتـشاد ، تکراشم  نیقفتم  ياـپ  هب  اـپ  گـنج  رد  هچ  رگا  هک  دـندوب  يدارفا  زین  اـکیرما 

یگتخاس گرم  دندش . تسین  هب  رـس  هتـشک و  يزومرم  زرط  هب  گربنرون ، هاگداد  هدرپ ي  سپ  ناگدننادرگ  رابتیانج  درکلمع  هب  تبـسن 
نامرهق ناملآ و  هب  ییاکیرما  مجاهم  ياهورین  هدـنامرف ي  هچ  رگا  وا  تسا . نآ  کچوک  هنومن ي  کی  اـهنت  ییاـکیرما   (1)« نوتپ  » لارنژ

ياه نوناک  رهق  بضغ و  دروم  گنج  زا  سپ  اه ، ینامرفان  يا  هراپ  لیلد  هب  اما  دش ، یم  بوسحم  مود  یناهج  گنج  رد  اکیرما  یسامح 
(2). دش هتشک  يزومرم  زرط  هب  تفرگ و  رارق  گنج  هدرپ ي  سپ  يدوهی 

. دـندوب يدوهی  رفن  دـصراهچ  رازه و  ود  دودـح  گربنرون ، هاگداد  ناـنکراک  زا  رفن  رازه  هس  ناـیم  زا  هک  دـنراد  نآ  زا  تیاـکح  دانـسا 
ناینابرق  (3). دندوب يدوهی  مادعا ، ماکحا  يارجا  نیرومأم  تاضق ، اهوجزاب ، زا  يرایسب 

Patton - 1
صص 164 166. نامه ، ك : ر . - . 2
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نادنمشیدنا ناصصختم و  یتح  یماظن و  یسایس ، ياه  تیصخش  زا  يرامـش  هکلب  دوبن ، ناملآ  یماظن  یـسایس و  تاماقم  هب  رـصحنم  زین 
. دندوب ناتسراجم و ...  يوالسگوی ، ، ینامور ژورن ، هسنارف ، ناملآ ، هلمج  زا  اپورا ، فلتخم  ياهروشک  زا  هبتر  یلاع 

نیا ای  دوب  يوروش  هیـسور  هسنارف و  ریبک ، يایناتیرب  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  رظن  ریز  فرط  یب  همکحم  کی  ًاعقاو  گربنرون  هاگداد  اـیآ  »
يارآ ياـنبم  ینعی  دـیدج ،» نیناوق   » نیا اـیآ  دوـبن ؟ دز  یم  ار  هدروـخ  تسکـش  مدرم  ندرگ  هک  هَوُـهَی  ریـشمش  زج  يزیچ  راـک ، لـک  هک 

؟(1) ییوج ماقتنا  ای  دوب  امرف  مکح  تلادع  اج  نآ  رد  ایآ  دندوب ؟ یحیسم  ًاتیهام  ًاعقاو و  هاگداد ،

شوماخ ياه  ماع  لتق 

شوماخ ياه  ماع  لتق 

رد ناتـسلگنا  هسنارف و  يوروش ، اکیرما ، يوس  زا  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  شیپ و  هک  یکانتـشحو  تایانج  اـه ، نیا  همه ي  رب  هوـالع 
. تسا هتفرگ  رارق  نایسن  قاحم  رد  تساکولوه »  » هناسفا ي هیاس ي  رد  دش ، ماجنا  ناهج  فلتخم  طاقن 

اکیرما و روهمج  سیئر  تلوزور  نیلکنارف  ناتسلگنا ، ریزو  تسخن  لیچرچ  نوتـسنیو  نایم  هیروف 1945 ،  11 4  ) (2)« اتلای  » سنارفنک رد 
ینعی دـنا  هتخیرگ  دوخ  ناکم  اج و  زا  گنج  رثا  رد  هک  ییاه  سور  مامت  دـش ، تقفاوم  يوروش ) يریهامج  داحتا  ربهر  نیلاتـسا  فزوژ 

. دنوش هدنادرگزاب  هیسور  هب  نانامیپمه ) و   ) نیقفتم طسوت  دندوب  هدرک  رارف  یبرغ  ياپورا  هب  نیلاتسا  متس  زا  هک  ییاه  نآ  مامت 

ص 154 نامه ، - 1
( یبونج نیارکوا   ) همیرک یبونج  لحاس  رد  يرهش   Yalta - 2
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اب اکیرما  ایناتیرب و  شترا  ياهدحاو  طسوت  هیسور  عابتا  زا  رفن  [ 000/000/2  ] نویلیم ود  لقادح  دش ؛ ارجا  ًالمع  همانرب  نیا  گنج  زا  دعب 
رد يا  هنامحر  یب  ماقتنا  هک  هیـسور  هب  دندومن و  يراب  ياه  نگاو  راوس  رابجا  اب  ار  اه  نآ  دـندش . هدـنادرگزاب  هیـسور  هب  روز ) و   ) رابجا

راکفا زا  یتمرح  یب  نیا  دندز . یـشکدوخ  هب  تسد  دنوشن ، هدـنادرگزاب  هک  نآ  يارب  اه  نآ  زا  يرایـسب  دـندنادرگزاب . دوب  اه  نآ  راظتنا 
(1). دیدرگ الم  رب  اشفا و  رخاوا  نیمه  اهنت  دش و  هتشاد  هاگن  ناهنپ  اپورا ) و   ) اکیرما یمومع 

نوـیلیم کـی  زا  شیب  كانتـشحو  راتـشک  ریازجلا و  رد  هـسنارف  یقرـش ، ياـپورا  ياـهروشک  یــضعب  ناتــسناغفا و  رد  يوروـش  تاـیانج 
شقن اه  يدوهی  اه  نیا  زا  يرایسب  رد  هک  اکیرما  طسوت  مانتیو  مدرم  راتشک  ملاع ، طاقن  یصقا  رد  ناتـسلگنا  هدرتسگ  تایانج  يریازجلا ،

. تسا هدش  هتشاد  هگن  یفخم  نایناهج  دید  زا  دنا ، هتشاد  ناهنپ  لاح  نیع  رد  هتسجرب و 

دوجو يدیدرت  تیعقاو  نیا  لصا  رد  تسا ، هدـشن  تبث  یخیرات  یمـسر  نوتم  رد  ریازجلا  مدرم  راتـشک  رد  يدوهی  ياه  نوناک  شقن  رگا 
. دنا هدش  هتشک  نیچ  دنه و  رد  هدحتم  تالایا  ياه  گنج  تلع  هب  كدوک  نز و  درم و  رفن  نویلیم  جنپ  ات  راهچ  دودح  دنا  هتـشون  درادن .

لگنج بیرج  نویلیم  هدزاود  يزرواشک و  یـضارا  بیرج  نویلیم  جنپ  تسیب و  يدابآ ، رازه  هدزناپ  عومجم  زا  هدکهد  رازه  هن  مانتیو  رد 
ییاکیرما ياهامیپاوه  روک  نارابمب  فدـه  يا  هنامحر  یب  زرط  هب  زین  رفن  اه  نویلیم  دـندش و  دوباـن  یلک  هب  اـکیرما  يزورفا  شتآ  رثا  رب 

(2). دندش نارابریت  اکیرما  یماظن  ياه  هخوج  نارسفا و  هلیسو  هب  ای  دنتفرگ  رارق 

ص 105. فالرپ ، زمیج  - 1
ص 96. نیاتشلکنیف ، نمرون ج . - 2
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ذوفن يذ  يدوهی  کی  مانتیو  گنج  یلصا  حارط  هک  دنناد  یم  زورما ، ناهج  ناگدنسیون  نارگـشهوژپ و  ناخروم ، زا  رفن  دنچ  یتسار ! هب 
«، اکیرما یجراخ  طباور  ياروش  ، » یفخم همین  داهن  لاعف  وضع   (1)« وتسار تلاو   » مان هب  اکیرما  یجراخ  تسایس  يریگ  میمـصت  زکرم  رد 

؟(2) دوب هدحتم  تالایا  یلم  تینما  رواشم  و  هجراخ » روما  ترازو  يزیر  همانرب  ياروش   » سیئر

مدرم زا  يرایـسب  زونه  هک  تسا  ناریا  رد  یـشک  لسن  عوضوم  ریخا ، هدـس ي  رد  یناهج  ياـه  تردـق  تاـیانج  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی 
زا هدافتـسا  اب  اکیرما ، میقم  لصالا  یناریا  خروم  هدنـسیون و  دـجم  یلقدـمحم  دـنرادن . یتاعالطا  هنوگ  چـیه  نآ  هرابرد ي  ناهجو  ناریا 
 ، (3)«1919 1917 ناریا ، رد  یـشک  لسن  گرزب و  یطحق   » باتک رد  یـسیلگنا ، یناریا و  عبانم  زین  اکیرما و  هجراـخ  روما  ترازو  دانـسا 

دودح ياه 1917 1919 ، لاس  یطحق  نایرج  رد  باتک ، نیا  تادنتسم  ساسارب  تسا . هدومن  راکشآ  اشفا و  ار  نرق  گرزب  هعجاف ي  نیا 
رصاعم خیرات  رد  هعجاف  نیرتگرزب  ناونع  هب  هثداح  نیا  نییبت  رد  هدنسیون  دنتخاب . ناج  يرامیب  یگنسرگ و  رثا  رد  یناریا  نویلیم  ات 10   8

زا یـشان  ياه  يرامیب  هیذغت و  ءوس  یگنـسرگ ، یطحق ، رثا  رد  ناریا  زور  نآ  تیعمج  زا  دـصرد  هنوگچ 40  هک  دنک  یم  راکـشآ  ناریا ،
نیا هب  دـندش . روحم  راگزور  هنحـص ي  زا  دوب ، گنج  یلـصا  نازورفا  شتآ  تخپ  تسد  لوا و  یناهج  گـنج  لـصحام  یگمه  هک  نآ 

هدـش ي يدـنب  هقبط  کـیتاملپید و  ياـه  شرازگ  هب  دانتـسا  اـب  روبزم ، رثا  رد  داد . خر  ناریا  رد  متـسیب  نرق  ماـع  لـتق  نیرتـگرزب  بیترت 
لاس رد  ناریا  تیعمج  اه ، ییاکیرما 

Walt Rostow - 1
ص 179. فالرپ ، زمیج  ك : ر . - . 2

The Great Famine and Genocide, 1917-1919, Mohammad Gholi Majd, University Press of - 3
.America,2003
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رد ناریا  تیعمج  یعقاو  مقر  فصو ، نیا  اب  تسا . هدـش  دروآرب  رفن  نویلیم  دودح 20  رد  لوا ، یناهج  گنج  عورـش  نامز  ینعی  ، 1914
تیعمج یتسیاب  یم  هراشا ، دروم  مقر  ساسارب  هک  تسا  دقتعم  يدـهاوش ، هیارا ي  اب  هدنـسیون  دـسر . یم  رفن  نویلیم  هب 11  لاس 1919 ،

یگنسرگ و یطحق ، رثا  رد  رفن  نویلیم  ( 10  ) هد مک  تسد  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دشاب . هدوب  رفن  نویلیم  دودح 21  لاس 1919 ، رد  ناریا 
ییاذغ جاتحیام  داوم و  رگید  هلغ و  هدرتسگ ي  يروآ  عمج  دیرخ و  گنج ، زا  یشان  ياه  یبارخ  باتک ، نیا  رد  دنا . هتخاب  ناج  يرامیب 

لـسن نیا  دوب . ماع  لتق  هجیتن  رد  یطحق و  نیا  یلـصا  لماع  یلام ، عبانم  دوبن  زین  ناریا و  رـسارس  رد  اه  یـسیلگنا  يوس  زا  جنرب و ...  لثم 
خیرات هدشن و  تبث  برغ  يایند  یمـسر  خیرات  رد  ماع  لتق  نیا   (2). دوب روشک  نیا  رد   (1) اه یسیلگنا  درکلمع  لصحام  ریظن ، یب  یشک 

دنا هدرک  يراددوخ  مود  لوا و  یناهج  گنج  ود  ياه  تیعقاو  راشتنا  زا  یناهج  مسینویهص  برغ و  هاگودرا  هب  هتسباو  یمـسر و  ناراگن 
رد یمومع  راکفا  هدـش و  هدیـشاپ  ناهج  رد  زورما  یهاگآ  رذـب  همه ، نیا  اب  دـنامب . ناهنپ  ریخا  هدـس ي  یلـصا  نازورفا  شتآ  تیهام  اـت 

. دش دهاوخ  انشآ  خیرات  هتفگان ي  ياه  تیعقاو  اب  جیردت  هب  ناهج ، طاقن  یصقا 

رب یناوج  كاپ  نوخ  نیمزرس ، نیا  رد  هک  تسین  یتعاس  زور و  درک . هفاضا  زین  ار  نیطـسلف  عافد  یب  مدرم  راتـشک  دیاب  اه  نیا  همه ي  هب 
نیمز

تشاد عزانمالب  هرطیس ي  ناتسلگنا  رب  دوهی  تیفارشا  نارود ، نیا  رد  هک  تسا  رورض  هتکن  نیا  يروآدای  - 1
، یخیرات تاعلاطم  همانلصف  ناریا ، رد  یشک  لسن  گرزب و  یطحق  باتک : یفرعم  یمیرک ، دمحم  ر.ك : رتشیب ، تاعالطا  بسک  يارب  - 2

یقرواپ تاجردنم  ساسارب  . 1383 صص 271 283 ، ناتسبات 1384 ، متشه ، هرامش  مود ، لاس  یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم 
همجرت تسد  رد  یسایس  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  يوس  زا  ناریا » رد  یـشک  لسن  گرزب و  یطحق   » باتک هتـشون ، نیا  ص 283 

. تسا راشتنا  و 
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نیطسلف رد  ریخا  لاس  تصش  هاجنپ  یط  ینویهص  نارگلاغـشا  هک  یتایانج  ددرگن . مدهنم  يا  هناخ  هک  تسین  یتعاس  زور و  دوشن . يراج 
نایماح کمک  اب  اه  تسینویهص  تسا . ریظن  مک  ملاع  خیرات  رد  دنا  هدش  بکترم  نیمزرـس  نیا  یموب  یلحم و  نانکاس  نابحاص و  هیلع  و 
ناسکی كاخ  اب  ار  نیطـسلف  يداـبآ  رهـش و  دـصناپ  زا  شیب  1327ش . م / . لاـس 1948  رد  هتفه  دـنچ  یط  طـقف  دوخ  یبرغ  نادـحتم  و 
تایانج نیا  دـندرک و  جارخا  شنیمزرـس  هناخ و  زا  هراوآ و  ای  دندیـشک و  نوخ  كاـخ و  هب  ار  ینیطـسلف  نویلیم  کـی  زا  شیب  دـندرک و 

يا هدرپ  نوچ  دـنک و  یم  ینیگنـس  نایناهج  رـسرب  نانچمه  هک  تسا  تساکولوه »  » هیاس ي نیا  زاب  همه ، نیا  اب  دراد . رارمتـسا  ناـنچمه 
. دوش یم  یناهج  هصرع ي  رد  یعقاو  ناراکتیانج  یفرعم  اه و  تسینویهص  تایانج  تسرد  ياشفا  زا  عنام  دولآ  زار 

رخآ نخس 

رخآ نخس 

عبانم و نوتم ، رد  رـضاح  نرق  تایانج  اه و  گنج  ناهنپ  ياـه  تیعقاو  هک  تسا  هدـش  نآ  زا  عناـم  نونکاـت  تساـکولوه »  » هایـس هدرپ ي 
، مالک کی  رد  ناداتـسا و  ، ناگدنـسیون نارکفتم ، زا  يرایـسب  هکلب  ناهج ، مدرم  مومع  طقف  هن  دوش . طبـض  تبث و  ناهج  یمـسر  خـیرات 

یناهج گنج  لوا و  یناـهج  گـنج  هلمج  زا  ریخا ، هدـس ي  تاـیانج  هرتسگ ي  قمع و  هب  تبـسن  زونه  یناـهج ، فلتخم  عماوج  صاوخ 
كانتـشحو ثداوح  نوگانوگ  داـعبا  رگا  نیقی  هب  دـنرادن . یقثوم  تسرد و  تاـعالطا  هنوگ  چـیه  اـه ، نآ  هدرپ ي  تشپ  نـالماع  مود و 

دهاوخ رییغت  زورما  ناهج  لیاسم  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  اه  لیلحت  اه و  هاگدید  دوش ، نشور  نایناهج  يارب  اه  نآ  نوماریپ  رارـسا  روبزم و 
هتشادرب ماگ  نیلوا  هک  داتفا  دهاوخ  قافتا  ینامز  مهم ، نیا  تفای .
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154 ص :

دنمتردـق ذوفن و  يذ  ياه  نایرج  اه و  نوناـک  هتخادرپ ي  هتخاـس و  هناـسفا ي  کـی  تساـکولوه »  » هک دوش  تباـث  یبوخ  هب  ینعی  دوش ؛
. تسا رصاعم  يایند  يدوهی 
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115 ص :

اه هیامن 

صاخشا
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صاخشا

آ

21 یلع /  شرآ ،

48 وطسرا /  يرذآ ،

127 ، 105 رواهنزیآ / 

45 دیوید /  يورلآ ،

66 لارنژ / )  ) ینبلآ

147 لاشرام / )  ) وکسنوتنآ

87 نمشیآ / 

فلا

48 نیسح /  نایبارتوبا ،

نیدباعلا نیز  قیدص  نیدلا ←  یحموبا 

77 رمیاهنپا / 

15 دومحم /  داژن ، يدمحا 

142 دارنک /  وئاندا ؛

28 وسنوفلآ /  انیپسا ،

123 ، 119 ملهلیو /  چیلگاتسا ،

149 ، 141 ، 79 فزوژ /  نیلاتسا ،

26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 رتسا / 

135 نالا /  گرب ، نیاتشا 
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47 مود /  ردناسکلا 

45 جرج /  تویلا ،

77 نیتشینا / 

28 وسنوفلآ /  ازپوروا ،

130 ریئای /  نوروا ،

48 یچیر /  لید ، نوا 

95 نیارنوا / 

125 ، 119 ، 82 دیوید /  گنیوریا ،

28 لبازیا / 

147 الب /  يدر ، میا 

ب

122 ، 119 سیروم /  شدراب ،

147 ولزال /  یسودراب ،

77 ، 73 ، 65 درانرب /  خوراب ،
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45 ، 44 درل / )  ) نوریاب

135 راگدا /  نمفنارب ،

45 ناج /  ماهارب ،

127 تسنرا /  نمگرب ،

96 ، 68 ، 67 ایازیآ /  نیلرب ،

38 لئوماس /  درانرب ،

137 تربلآ /  يدرانرب ،

48 ینل /  رنرب ،

95 نیترام /  تازتورب ،

75 فزوی /  کب ،

100 نوئل /  مولب ،

74 ، 73 روه /  اشیلب ،

63 تربره /  چیوتنب ،

130 ، 127 ، 126 دیوید / ] نویروگ [  نب 

123 ، 119 تربار /  روترآ  زتوب ،

45 یسوم /  جدیب ،

پ

141 پاپ / 

105 رفعج /  زاپ ،

49 نومیس /  ارویل ، تپ 
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146 لاشرام / )  ) نتپ

148 لارنژ / )  ) نوتپ

151 ، 81 ، 66 زمیج /  فالرپ ،

99 لسرام / ]  ] تسورپ

91 رتکد / )  ) شریپوپ

108 نوئل /  فکایلوپ ،

147 زجوم /  هداجیپ ،

13 ناروگ /  نوسریپ ،

88 ، 87 اوشیپ / 

56 ، 55 وئل /  رکسنیپ ،

ت

87 نبیر /  پورت ،

126 ، 48 ، 43 یقتدمحم /  روپ ، یقت 

119 کیردرف /  نبوت ،

29 ساموت /  ادم ،  هیوکروت 

147 رتکد / )  ) فزوژ وسیت ،

82 ، 75 ، 69 ، 62 لیویسرپ / ) ناج  نلآ  رولیت   ) یپ . یج . يا رلیت 

ج

57 دمحم /  مالکرهاوج ،
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97 نیمار /  ولگبناهج ،

چ

149 ، 141 ، 105 ، 82 ، 78 ، 74 نوتسنیو /  لیچرچ ،

75 نیلربمچ / 

ح

111 نیرسن /  یمکح ،

44 دواد /  يردیح ،

خ

24 ، 23 ، 21 اشرایاشخ / 

105 دیجم /  هداز ، لیلخ 

د

23 رقاب /  یباراد ،

60 ، 59 ، 53 ، 52 ، 50 ، 49 ما /  . رودوئف یکسفیاتساد ،

45 لیناد /  ادنورد ،

58 ، 57 ، 47 ، 46 درفلآ /  سوفیرد ،

29 وگ /  هید  ازد ،

28 وسنوفلآ /  ایرلاواکالد ،

74 لریسرس /  لرود ،

141 ، 105 لاشرام / ) لارنژ   ) لگود

45 نیماینب /  یلیئارزید ،
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ر

122 ، 119 لپ /  هینیسار ،

139 ، 112 ، 108 ، 95 ، 69 ، 17 موس /  شیار 

الب يدر ، میا  میاالب ←  يدر ،

120 د / . مایلیو . نیاتشنبور ،

57 ، 38 ، 37 دلیچور / 

128 لیهس /  یناحور ،

77 لیئومس /  نمزور ،

149 ، 141 ، 97 ، 81 ، 78 ، 77 نیلکنارف /  تلوزور ،

99 وسور / 

65 لیناد /  قاحسا ، وفور 

ز

45 الاما /  سوراز ،

147 کنرف /  یسالاز ،

147 مود /  ياجوتز ،

147 ونژ /  یسولز ،
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58 لیما /  الوز ،

119 تسنرا /  لدنوز ،

ژ

48 یکسنیتوباژ / 

13 لنویل /  نیپسوژ ،

س

27 ، 23 نیاتشا /  نیدآ  زتلاس ،

74 نامیلس / )  ) نُُملاس

74 نوسماس / 

130 اضر /  يدمحمدیعس ،

111 رفوتسیرک /  سکیس ،

12 نسوس /  هداز ، میلس 

67 تربره /  لیئومس ،

64 ، 63 ، 62 ، 55 ، 46 ، 44 ، 21 موحان / )  ) موهان فولوکوس ، )  ) ولوکوس

35 رنرو /  ترابموس ،

26 زوریپ /  رایس ،

91 رتکد / )  ) نایرام یکسوولپیس ، 

28 پاپ / ) ) مراهچ سوتسکیس 

135 مارگیس / 

173 ماخاخ / )  ) لیئارسا رگنیس ،
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ش

هشوم كوترش ، هشوم ←  تراش ،

101 ، 21 لیئارسا /  كاهاش ،

142 هشوم /  كوترش ،

13 دراهرگ /  ردورش ،

69 ، 21 رتکد / )  ) دیجم فیرش ،

54 ، 30 ، 29 هللادبع /  يزابهش ،

ص

131 نیسح /  مادص 

93 نیدلا / ) یحموبا   ) نیدباعلا نیز  قیدص ،

ض

102 رهچونم /  یبارض ،

21 رتکد / )  ) دیرفلاوبادیس ینیدلاءایض ،

ط

58 دمحم /  ّبیط ،

ع

14 یفوک /  نانع ،
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33 ، 21 ع / )  ) یسیع

ف

121 نارول /  سویباف ،

136 ماهاربا /  نمسکاف ،

77 سکیلف /  رتروفکنارف ،

62 مارهب /  ینیما ، دادرف 

28 مجنپ /  دنانیدرف 

62 يرنه /  دروف ،

104 ، 90 ، 86 ، 21 ربور /  نوسیروف ،

137 رآ /  یت  خابرهف ،

136 ، 134 ، 114 ، 112 ، 12 .ج /  نمرون نیاتشلکنیف ،

ق

62 ، 21 میحر /  نایمساق ،

ك

77 ن /  نیماینب . وزودراک ،

91 ، 89 رتکد / )  ) لپ ناهوی  رمرک ،

122 ، 119 ت /  نوسرفوتسیرک ،

152 دمحم /  یمیرک ،

66 تسنرا /  مالک ،

106 لیب /  نوتنیلک ،
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78 رولیت / )  ) رلیت تنک ،

130 فا /  . ناج يدنک ،

45 ناسغ /  ینافنک ،

147 گنیلسیئوک / 

108 ررهروک / 

140 نیبار /  كوک ،

130 رنوآ /  نهوک ،

63 فزوج /  نئوک ،

97 هتسجخ /  ایک ،

57 باهولادبع /  یلایک ،

91 رتکد / )  ) رزیک

140 سوالک /  لکنیک ،

گ

113 ، 111 ، 108 ، 105 ، 87 ، 82 ، 69 هژور /  يدوراگ ،

63 رتکد / )  ) رتساگ

119 نگروی /  فارگ ،

131 ، 128 نویتسا /  نیرگ ،

143 ، 142 موهان / )  ) موحان نمدلگ ،

27 میحرلادبع /  یهاوگ ،

139 ، 125 ، 88 فزوج /  زلبوگ ،
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139 نمره /  گنیروگ ،

14 ، 13 ناد /  نمرلیگ ،

ل

23 ، 20 درانرب /  رازال ،

45 اما /  سورازال ،

143 رتلاو /  ریئوکال ،

146 ری /  یپ  لاوال ،

لئوماس گاتنوم ، گنل ←  تیوکسا  درل 

66 جرج /  دیول ،

111 سیئول /  نیول ،

99 ، 98 لئوناما /  سانیول ،

38 مهدراهچ /  ییول 

م

144 ، 115 ، 111 ، 27 ، 26 سیئول /  وکلاشرام ،

151 رتکد / )  ) یلقدمحم دجم ،

21 ص / )  ) دمحم

27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ياخدُرم /

101 ، 45 ، 28 نیسحمالغ /  بحاصم ،

77 يرناه /  روینیس  وهتنگروم ،

21 ، 20 ، 19 ع / )  ) یسوم
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107 میلعلادبع /  یسوم ،

74 ، 66 گنل / ) تیوکسا  درل   ) لئوماس گاتنوم ،

57 هشوم /  يرویف ، هتنوم 

66 میرک /  ییازریم ،

ن

45 كازیا /  ناتان ،

108 اضر /  نایمظان ،

105 دمحا /  نیتسخن ،

66 لیعامسا /  طاشن ،

112 وا /  . راک گنیلدرون ،

103 ، 102 ، 101 ناهوی /  فقسا  رلزیوهیون ،

و

63 نمزیاو / 

65 مّییح /  نمزیاو ،

103 ، 102 سیاو / 

143 كرام /  ربو ،

77 وردوو /  نوسلیو ،
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163 ص :

ه

81 ، 78 يره /  زنیکپاه ،

27 ، 25 ، 24 ، 23 ناماه / 

99 رگدیاه / 

رتسا هسده ← 

62 ، 61 ، 49 رودوئت /  لصتره ،

62 دیوید /  تسره ،

95 ، 83 ، 82 فلدُر /  سه ،

99 لگه / 

82 نتلیمه / 

146 ، 139 ، 130 ، 114 ، 113 ، 108 ، 105 ، 88،102 ، 87 ، 86 ، 83 ، 82 ، 81 ، 76 ، 75 ، 70 ، 69 ، 16 فلودآ /  رلتیه ،

87 دراهنیر /  شیردیه ،

142 لوئار /  گربلیه ،

92 ، 87 رلمیه / 

ي

50 میهاربا /  یسنوی ،

26 ادوهی / 
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ایفارغج
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ایفارغج

آ

95 ، 91 ، 90 ، 89 ستیوشآ / 

تاحفص رثکا  ناملآ / 

37 مادرتسمآ / 

فلا

134 ، 125 ، 122 ، 88 ، 34 شیرتا / 

تاحفص رثکا  اپورا / 

122 ، 31 ، 30 ، 29 ایناپسا / 

80 دارگنیلاتسا / 

139 ، 138 گروبسارتسا / 

122 ، 120 ، 14 ایلارتسا / 

13 ملهکتسا / 

142،143 ، 140 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 122 ، 120 ، 119 ، 118 ، 112 لیئارسا / 

150 ، 10 ناتسناغفا / 

150 ، 15 ریازجلا / 

15 يزنودنا / 

سیلگنا ناتسلگنا ← 

تاحفص رثکا  سیلگنا / 

101 ، 87 میلشروا / 
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145 ، 49 نیارکوا / 

( تاحفص رثکا   ) اکیرما هدحتم ←  تالایا 

36 ، 30 هریزج / ) هبش   ) يربیا

106 ، 89 ، 73 ، 17 ایلاتیا / 

151 ، 132 ، 85 ، 27 ، 26 ، 24 ، 23 ، 22 ، 15 ناریا / 

ب

29 انولسراب / 

101 ، 109 ، 89 نسلب /  نگرب 

106 ، 87 ، 39 ، 36 نیلرب / 

سیلگنا ایناتیرب ← 

122 کیژلب / 

111 ناتسراغلب / 
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نیلرب نب ← 

10 ینسوب / 

101 ، 12 سدقملا /  تیب 

پ

38 سیراپ / 

15 ناتسکاپ / 

57 اوکت /  حتپ 

141 لاغترپ / 

101 هاگودرا / )  ) ووتاینوپ

ت

126 ویوآ /  لت 

ج

57 ناطیش /  هریزج 

چ

147 ، 111 یکاولسا /  کچ 

150 ، 128 نیچ / 

ح

24 هشبح / 

خ

57 هریضخ / 
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د

103 ، 102 ، 101 ، 95 هاگودرا / )  ) وئاخاد

66 هایس /  يایرد 

127 انومید / 

ر

81 ، 76 كاتشیار / 

106 مر / 

تاحفص رثکا  هیسور / 

148 ، 147 ینامور / 

57 نویصلوشیر / 

96 اگیر / 

100 مویر / 

ز

57 نیرامز / 

57 بوکای /  نورشیز 
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ژ

145 ، 75 ، 73 ، 70 ، 10 نپاژ / 

99 ونژ / 

س

141 ، 13 دئوس / 

141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 133 ، 122 ، 114 سیئوس / 

134 ، 132 هیروس / 

145 يربیس / 

ش

106 ، 97 ، 91 ، 89 ، 88 ، 87 ، 81 ، 80 ، 79 ، 76 ، 74 ، 73 يوروش / 

25 ، 24 ، 22 شوش / 

111 وگاکیش / 

ع

57 رقاع / 

131 ، 10 قارع / 

57 هراق /  نویع 

غ

30 هطانرغ / 

ف

( تاحفص رثکا   / ) هسنارف
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39 ، 38 تروفکنارف / 

تاحفص رثکا  نیطسلف / 

ق

57 هرطق / 

15 زاقفق / 

ك

81 دیفس /  خاک 

122 ، 14 اداناک / 

145 ، 88 ، 77 نیلمرک / 

145 هرک / 

111 لاروا /  ياه  هوک 

گ

76 زتیویلگ / 

www.Ghaemiyeh.comایفارغج ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


168 ص :

ل

37 ههال / 

106 ، 80 ، 65 ، 64 ، 56 ، 38 ، 37 ندنل / 

143 ، 142 گروبمازکول / 

111 ، ، 110109 ، 89 ، 82 ، 80 ، 76 ، 75 ، 69 ، 66 ناتسهل / 

122 ، 51 یناوتیل / 

م

88 ، 87 راکساگادام / 

28 دیردام / 

12 لام /

148 ، 147 ، 145 ، 111 ناتسراجم / 

127 هنارتیدم / 

15 شکارم / 

96 ، 79 ، 64 وکسم / 

15 رصم / 

57 سبلم / 

120 نروبلم / 

114 ، 101 ، 95 خینوم / 

ن

38 لپان / 
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145 ، 10 یکازاکان / 

127 قروس /  لحن 

127 ، 126 بقن / 

148 ، 88،146 ، 73 گربنرون / 

114 ، 113 ، 97 كرویوین / 

و

104 ناکیتاو / 

96 ، 12 نتگنشاو / 

101 ، 91 وشرو / 

150 ، 10 مانتیو / 

38 ، 36 نیو / 

ه

39 گروبماه / 

99 روناه / 

142 ، 122 ، 37 دنله / 

150 ، 24 دنه / 

145 ، 10 امیشوریه / 
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169 ص :

ي

149 اتلای / 

148 ، 147 يوالسگوی / 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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