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 تایبدا و رنه هب وا یتسیسکرام درکیور و یکستورت

 یفیس شرآ :هدنسیون

 

 
 
 رد نیلاتسا فزوژ ِبوبحم تسیژولوئدیا و یوروش تسینومک بزح مود ریبد ،فونادژ یردنآ

 یس ی ههد رد یوروش یسارکوروب و وا رظن دروم »یتسیلایسوس مسیلائر« .دوب یگنهرف لئاسم
 یا همجه ؛دوب هنیشیپ یب رشب خیرات یازارد رد هک دز مقر ار تایبدا و رنه هب یتخات نانچ ،لهچ و
 روشک نآ یارگ هبرجت و ورشیپ نادنمرنه زا یرایسب مادعا و هجنکش ،بوکرس ،یشکدوخ هب هک
 رد i)یپ.یپ.یا.رآ( هیسور یرتلورپ ناگدنسیون یرسارس ی هیداحتا لالحنا اب ،نیلاتسا .دیماحنا

 مسر و هار اهنت ار یتسیلایسوس مسیلائر ،iiیوروش ناگدنسیون ی هیداحتا یراذگناینب و ۱۹۳۲ لاس
 راشتنا یارب ار نآ رد نادنمرنه ی همه تیوضع و هدرک یفرعم بزح یوس زا هدش هتفریذپ یرنه
 یهاگن ناونع هب هناروزم ،یتسیلایسوس مسیلائر ،نیا یپ رد .تسناد یرابجا یرنه ای یبدا رثا ره
 میژر نانامرهق زا کیتنامر و هنانیبشوخ یزاسریوصت و ،دش هتشاگنا تایبدا هب یتسیسکرام
 یوروش رنه و تایبدا رس رب ار رارکت و تلاسک ،روسناس نوگشدب ی هیاس ،اه نآ درکلمع و نیلاتسا
 یاه تسایس نافلاخم زا یرامش اهنت ،یگنهرف -یخیرات ِضیضح نیا رد ،یهگناو .دنارتسگ
 یاه هدروآرف و خیرات هب یتسیلایرتام هاگن و یتسیسکرام یژولودوتم رب هیکت اب هک دندوب نیلاتسا
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 زا .دندز تسد مسینیلاتسا زا داقتنا و یرگنشور هب کیتارپ و یرظن ی هصرع رد هناتخسرس ،نآ
 هتشون نیا رد هچ نآ .دوب یکستورت نوئل ،تسیسکرام رکفتم و یبالقنا ،دارفا نیا نیرت هتسجرب

 اب ییانشآ یارب ،رنه ی هرابرد یکستورت تارظن هطقن زا یخرب تخانش رد یماگ دید میهاوخ
  .تسا یتسیسکرام یبدا دقن رد وا یاشگهار و یبالقنا ًاقیمع عضاوم

 
 ییافوکش و دازآ شیبامک یاوه و لاح هیسور رد رنه و گنهرف ی هنهپ ،۱۹۱۷ ربتکا بالقنا زا سپ
 ی هصرع رد یتیدودحم و تراظن چیه ۱۹۲۸ لاس ات بالقنا زا سپ کیوشلب بزح .درک هبرجت ار
 یارب بالقنا زا سپ گنرد یب iiiتلوک تلورپ مان هب یمدرم یداهن دنچره .درک یمن لامعا رنه
 و زیچان ،داهن نیا یاه تیلاعف ذوفن ی هنماد اما ،تفرگ لکش »بان ییایراتلورپ گنهرف جیورت«
 و یگنهرف نامزاس نیدنچ ۲۰ ی ههد زاغآ نامه رد .دوب تلود یاه یراذگ تسایس زا لقتسم
 نوچمه هدنلاب یرنه یاه نایرج شرتسگ .دنتفرگ لکش تلود زا لقتسم یتاراشتنا ی هسسوم
 یبسن یدازآ ی هدنهد ناشن ،نآ نوچ و viiمسیویتکارتسناک ،viمسیژامیا ،vمسیلامرف ،ivمسیروتوف
 کیوشلوب بزح یزکرم ی هتیمک ،۱۹۲۸ لاس رد هک نیا ات .دوب نارود نآ تایبدا و رنه ی هصرع
 هک درک مالعا یمکح رد ،دید یم دوخ رس یالاب ار ینیلاتسا یسارکوروب موش ی هیاس نونکا هک
 رشتنم »viiiبالقنا و رنه« مان اب هک یا هلاقم رد یکستورت .دشاب بزح عفانم تمدخ رد دیاب تایبدا

 :دسیون یم نینچ ینیلاتسا ناقفخ  و ربتکا بالقنا ی هرود ود رد رنه عضو ی هرابرد ،تسا هدش
 

 فرط زا .دیشخب یریگ مشچ ییافوکش و قنور اه هصرع ی همه رد یوروش رنه هب ربتکا بالقنا«
 یا هدیدپ .درک هفخ ار یرنه شنیرفآ ،دوخ هنادبتسم یاه یریگتخس اب کیتارکوروب عاجترا ،رگید
 دنمزاین لماک تقادص هب هک تسا یبصع درکراک یعونً اساسا رنه .تسین بیجع هجو چیه هب هک
 ».تسا

 
 شیردیرف و سکرام لراک ِدوخ راثآ رد نآ یرظن یزیر هیاپ هب تایبدا رد یتسیسکرام دقن تنس
 ییابیز ماظن ات دنتفاین هتسیاب تصرف هاگ چیه دوخ سلگنا و سکرام ،یفرط زا .ددرگ یم رب سلگنا

 نیا ،همه نیا اب ؛دنهد شرتسگ و هدرک نیودت هناگادج یا هنوگ هب ار تایبدا و رنه رد ناش یتخانش
 .دنا هتشون یهاگآ لاکشا و ،گنهرف ،خیرات هب یتسیلایرتام هاگن و تایبدا درومرد اج نآ و اج
 هعماج یانبور و گنهرف رد یدج یا هصرع ار رنه ،دورس یم ییانغ رعش یناوج رد دوخ هک سکرام
 ی هسامح و رنه ،ixکازلاب هب وا یگتسبلد ،ریپسکش زا وا فرژ تخانش هب دیرگنب ؛تسناد یم
 دقن و یژولوئدیا درکراک هب سکرام هاگن ،هتشذگ نیا زا .رعش ی هملکد و ،رتائت یاشامت ،ینانوی
 روآدای ام هب یژولوئدیا لاقتنا و یروآراب یاه هنهپ زا یکی ناونع هب ار تایبدا تیمها ،نآ ی هدنبوک
 :دنسیون یم نینچ »یناملآ یژولوئدیا« باتک رد سلگنا و سکرام .دوش یم
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 یورين هک یا هقبط ،ینعی ؛تسا ]هعماج رب[ مکاح دياقع ،مکاح ی هقبط دياقع ،یا هرود ره رد«
 ديلوت لیاسو هک یا هقبط .تسه زين مکاح یرکف یورين لاح نيع رد ،تسا هعماج رد مکاح یدام
 هک یناسک نآ دياقع هک یروط هب ،دنک یم لرتنک زين ار ینهذ ديلوت لیاسو ،دراد رايتخا رد ار یدام
 ینامرآ نايب زا شيب یزيچ مکاح دياقع .تسا نآ عبات عومجم رد ،دنتسه ینهذ ديلوت لیاسو دقاف
 هجيتن رد و دنوش یم هتفرگ دياقع ناونع هب هک یی یدام طلسم تابسانم ،یدام طلسم تابسانم
 مزال یاه هديا و دياقع هجيتن رد و دنزاس یم مکاح ی هقبط ار هقبط کي هک یتابسانم ینامرآ نايب
  ».تسين ،دنروآ یم دوجو هب زين ار نآ یاليتسا یارب

 
 ،یراد هیامرس ی هعماج رد ار نآ درکراک و )سوکعم ای( بذاک یهاگآ ار یژولوئدیا سکرام
 سکرام هک ،هعماج رد طلسم یژولوئدیا .تسناد یم مکاح ی هقبط تردق هب ندیشخب تیعورشم
 و ،یتاقبط رامثتسا زا یشان یعامتجا تابسانم ،دنک یم یفرعم مکاح ی هقبط یژولوئدیا ار نآ

 .دنک یم تنامض ار اه نآ یراگدنام و هداد ناشن یعیبط ار هناراد هیامرس دیلوت تابسانمْ ماحنارس
 ؛تسا طلسم یژولوئدیا باتزاب ،یهاگآ یاه هنوگ نیرتدنمتردق زا یکی ناونع هب تایبدا ،نیاربانب
 تحتً ابلاغ اه تسیسکرام زا یرایسب دزن یژولوئدیا و تایبدا طابترا .تسین ارجام ی همه نیا اما
 .تسا هتفرگ رارق ،دش هدناوخ یتسیلایسوس مسیلائر هچ نآ و رنه هب یتسینیلاتسا تفایهر ریثأت
 هداس یساکعنا ناوت یمن ار تایبدا رد طباور نیا زا هدمآرب یعامتجا تابسانم و یدیلوت طباور باتزاب
 سکرام .داد یم هعاشا ار یا هیعاد نینچ یتسیلایسوس مسیلائر هک نانچ ،درک دادملق یکیناکم و
  :دنیوگ یم نینچ یناملآ یژولوئدیا نامه رد سلگنا و

 
ی ه  ،ديآ یم نيمز هب نامسآ زا هک ناملآ ام یم نامسآ هب نيمز زا اجنيا رد« فسلف فالخرب تسرد

ناسنا هک هچ نآ زا ار هلئسم ،رگيد ترابع  ،دننک یم روصت ،دننک یم لايخ ،دنيوگ یم اه  هب .ميور
ی یمن زاغآ ،دوش یم روصت و لايخ ،هشيدنا ناش هرابرد ،دنوش یم لوق لقن هک ی اه ناسنا زا اي 

یعقاو یاه ناسنا  هک دنتسه یلاعف و  عوضوم ساسا هکلب :ميسرب یعقاو یاه ناسنا هب ات ،مينک
ی  درگارف نيا یاه کاوژپ و یکيژولوئديا یاه باتزاب لماکت ،ناش یعقاو یگدنز درگارف ه  ياپ رب

ی ه  اه یژولوئديا يقب و ،هعيبطلادعبام ،نيد ،قالخا ،بيترت نيدب  .... دنهد یم ناشن ار یگدنز 
نآ .دننک یمن ظفح ار دوخ یرهاظ لالقتسا رگيد ،اه  اه نآ هب طوبرم یهاگآ فلتخم لاکشا زين و 

ی هدوارم  یم لماکت ار دوخ یدام ت هن و یدام ديلوت هک ،اه ناسنا نکيل ؛یلماکت هن و دنراد یخيرا
 نيا .دنهد یم رييغت ار دوخ ۀشيدنا تالوصحم و هشيدنا زين و یعقاو یايند ،نآ اب هارمه ،دنشخب

« .تسا یهاگآ ی هدننک    نييعت هک تسا یگدنز هکلب ،دنک یم نييعت ار یگدنز هک تسين یهاگآ
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 ار یژولوئدیا و تایبدا طابترا ی هرابرد یمهف جک مخت هک دشاب یناملآ یژولوئدیا زا هراپ نیمه دیاش
 لاکشا و یژولوئدیا و دنورب »نامسآ هب نیمز زا« دنهاوخ یم سلگنا و سکرام  .تسا هتشاک
 دننک یم یراشفاپ نآ رب اه نآ هک هچ نآ .دننک هاگن یعامتجا -یخیرات طیارش رتسب رد ار یهاگآ
 هب ،یعامتجا یهاگآ و خیرات هب یتسیلایرتام دید اب نیاربانب .یعقاو ناسنا :تسا تمیزع ی هطقن
 رصانع ،سکرام معز هب تابسانم نیا و میسر یم وا یعقاو یگدنز رتسب رد ناسنا یدیلوت تابسانم
 تیمها هب سلگنا و سکرام ،نیاربانب .دنتسه رنه و یژولوئدیا یاه لکش رد یا هدننک نییعت
 انبریز یحنایم یب و هداس باتزاب ار انبور اما ،دننک یم هراشا ناسنا یدیلوت طباور و یداصتقا یانبریز
 طابترا و دندش لفاغ یلک هب انبریز رب انبور ریثأت زا ًادعب تسیسکرام نادنمشیدنا زا یخرب .دنناد یمن
 زادرپ هیرظن ،xنوتلگیا یرت .دندرک فیصوت یکیناکم و هفرط کی یطابترا ار انبور-انبریز
 ،یژولوئدیا زج دناد یمن چیه ار رنه هک تسا هناراگنا هداس تشادرب نیا ِنادقتنم زا هک تسیسکرام
  :دسیون یم نینچ »یبدا دقن و مسیسکرام« باتک رد

 
 زا و »یژولوئدیا« هب »نتم« زا یکیناکم روط هب یتسیسکرام دقن مییوگب هک تسا هابتشا«
 یتسیسکرام دقن .دنک یم تکرح یدیلوت یاهورین هب سپس و »یعامتجا طباور« هب یژولوئدیا
 ،دشاب انبور زا یشخب دناوت یم تایبدا .دراد راک و رس هعماج رد »حوطس« نیا یگناگی اب رت شیب
 ».تسین یداصتقا یانبریز ی هنالعفنم باتزاب ًافرص اما

 
 زا سپ ار یژولوئدیا و تایبدا عوضوم هک یرگید یاه تسیسکرام هب ،باتک نامه رد نوتلگیا

 xiیرشام ری یپ و رسوتلآ ییول نایم نیا زا هک ،دنک یم هراشا دنا هداد شرتسگ و هدرک لابند سکرام
 ی هنالعفنم باتزاب ار رنه رسوتلآ .دنا هتشاد یریگمشچ و دنمدوس یاه تفایهر ،وا راکمه
 یم رتارف هبرجت نیا زا رنه ،وا هاگن زا هکلب ،دناد یمن ،ناهج ی هبرجت یاهرازبا هباثم هب ،یژولوئدیا
 رتهب کرد و دقن یارب ،ور نیا زا .دهد یم تسدب ار »یژولوئدیا تفایرد و ساسحا ناکما« و دور
 »یبدا دیلوت ی هیرظن« باتک رد زین یرشام .میتسه رنه و تایبدا دقن و هعلاطم هب ریزگان یژولوئدیا
 نآ زا هدنسیون هک تسا ینیزاغآ ی هدام اه ناسنا ی هرمزور یکیژولوئدیا ی هبرجت هک دنک یم نشور
 و لکش نآ هب و دنک یم لدب نوگرگید یزیچ هب ار نآ هدام نیا اب راک ماگنه یلو ؛دریگ یم هرهب

 هلصاف یژولوئدیا زا تسا رداق یژولوئدیا هب نیعم یلکش نداد اب رنه نیا ربانب .دهد یم راتخاس
 ،رکفتم ود نیا زا شیپ .دزاس راکشآ ام رب ار یژولوئدیا نیا یاه تیدودحم ناس نیدب و دریگب
 لاربیل«ِ مانشد وا هب یپ.یپ.یا.رآ رد شنافلاخم ،هیسور رد ۲۰ ی ههد نامه رد هک یکستورت
 وا .داد یم هعاشا تایبدا و رنه ی هرابرد یناشخرد و هناروهتم یاه هاگدید ،دنداد یم »یگنهرف
 و یمسر تایبدا تخسرس دقتنم ،تشاد یزاسمه نینل اب رتشیب ،گنهرف و رنه ی هنیمز رد هک
 .دوب یوروش یتسینیلاتسا ماظن یبزح
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 یلوصا و ریذپ شمرن یهاگدید دش رشتنم ۱۹۲۴ لاس رد هک »بالقنا و تایبدا« باتک رد یکستورت
 رد ار یرنه رثا« هک تشاد رواب هک نیا رب نوزفا وا .تخیر یپ یبدا یاه نایرج یتسیسکرام دقن رد
 زا ییالاب رایسب ی هجرد« یاراد ار رنه ،»درک یرواد نآ صاخ نوناق اب دیاب تسخن ی هلهو
 یفرعم دنم یحنایم و هدیچیپ یدنویپ یدیلوت تابسانم و خیرات اب ار تایبدا ی هطبار و »یراتخمدوخ
 نیا رد سکرام یاه هاگدید نیداینب تخانش اب یکستورت .هطساوالب و هداس یباتزاب هن و ،درک یم
 هب ندیسر ی هلیسو ار دوخ رثا هدنسیون« هک دوب هدرب یپ سکرام ی هتفگ نیا تیمها هب ،هطبار
 یژولودوتم ،ییوس زا xii».دنادوخ رد یفده دوخ ]یرنه و یبدا[ راثآ ... دناد یمن فده
 و رنه واکودنک رد یتسیسکرام یتفایهر هب ار وا سلگنا و سکرام رظن دم یخیرات-یتسیلایرتام
  :تسا یعقاوِ ناسنا ،سکرام نوچمه ،وا تمیزع ی هطقن .دوب هدناسر تایبدا
 

 رتدودحم یحطس رد ای و یدعب هس یدام یایند نیمه زج زاب ،دشاب زیگنا لایخ هک مه ردقره رنه«
 منهج ای تشهب دنمرنه هک یتقو یتح .درادن رایتخا رد یرگید داوم یتاقبط ی هعماج نیمه زا ریغ
 ی هناخ هراجا ریظن ییزج روما یتح و ،شیوخ یگدنز براجت زا دوخ لیخت رد زاب ،دنک یم قلخ ار
 xiii».دریگ یم هرهب شا هدشن تخادرپ

 
 رنه نیتسخن« ار مسیروتوف هک لاح نیع رد ،»مسیسکرام و مسیلامرف« ی هلاقم رد یکستورت
 اه نآ یاهدرواتسد و هتسناد »رنه یسررب یملع بتکم نیلوا« ار مسیلامرف و ،»خیرات رد هناهاگآ
 رنه« :دنک یم دیکأت و دهد یم رارق رتالاب یهاگیاج رد ار »یتسیلایرتام کیتکلاید« ،هدوتس ار
 تیلوئسم ،دننام مک یغوبن و شنیب اب وا .»تسا یخیرات -یعامتجا طیارش لوصحم هراومه
  :دناد یم رتارف »دهعتم رنه« و »بان رنه« نایم یاوعد هب ندش دراو زا ار مسیسکرام

 
 و »بان« یاهرنه یعامتجا یاه هشیر فشک لابند هب یملع شهوژپ ی هنهپ رد مسیسکرام«
 دنا هدومن نایب هک یتاساسحا و اه هشیدنا رطاخ هب هجو چیه هب ار نارعاش .تسا »دهعتم«
 اب یرنه نیعم مرف کی :دزاس یم حرطم یرت قیمع رایسب یاه شسرپ هکلب ،دنک یمن تساوخزاب
 هنوگچ تاساسحا و اه هشیدنا نیا یعامتجا تانیمت ؟دبات یمرب ار یتاساسحا هچ شیاه یگژیو مامت
 هیثرا رصانع مادک :رت شیب و ؟دنراد یهاگیاج هچ هقبط ای هعماج یخیرات لماکت دنور رد اه نآ ؟دنا
 یهاگآ تمواقم هک دندوب یخیرات یاه هزیگنا مادک ؟دنا هدش دراو هزات مرف کی هزوح هب یبدا

 اه شهوژپ نیا ؟دندرک زاب دیدج تاساسحا و راکفا یارب ار هار و دنتسکش مه رد ار دوجوم یرعش
 دنور رد رنه شقن اما ،دریگب دوخ هب یراد هنماد و عونتم لاکشا و دوش رت هدیچیپ دناوت یم

 ».دنام دهاوخ یقاب نآ یساسا روحم هراومه یعامتجا



 6 

 
 رنه رب هک اه کیندوران هب مه و دنراد ار بان رنه ی هیعاد هک اه لاربیل هب مه یکستورت ،ناس نیدب
 هن و ،دناد یم مسیلآ هدیا یور هلابند ار ود ره نیا و دریگ یم هدرخ ،دننک یم یراشفاپ دهعتم
 رنه هک دنک یم یروآدای ام هب ،یکستورت معز هب تایبدا و رنه هب یتسیلایرتام هاگدید .مسیلایرتام
 هن ،دوش یسررب یخیرات ی هدیدپ کی ناونع هب دیاب و تسا یعامتجا لماکت دنور کی زا یشخب
 یکستورت .»قلطم ی هدیا« ای »ناهج حور« لماکت ی هلوقم ِتحت ،لگه مسیلآ هدیا وریپ
 رد ،دوب هملک ادتبا رد تسا دقتعم هک دناد یم یی ینید رکفت و مسیلآ هدیا زا هتفرگ تئشن ار مسیلامرف
 و هنایماع مسیسکرام دقن رد نینچ مه وا .تسا هدوب لمع ادتبا رد اه تسیلایرتام یارب هک یلاح
 یاعدا دنیرفایب ار دوخ رنه ییاهنت هب دوخ دناوت یم یا هقبط ره هکنیا هک دنک یم حیضوت ،یملعریغ
 زا .تسا هتسویپ و موادم یا هدیدپ ًالوصا یخیرات ِناسنا ِشنیرفآ هک ارچ ،تسین شیب یا هناکدوک
 رد یوروش تسینومک بزح هک هنوگ نآ( یا هدع یاهروتسد و اه نامرف اب رنه ِتیاده ،رگید یوس
 شنیرفآ یارب ار هار و تسا گرزب ییاطخ )دز یم راج ار »بزح تمدخ رد تایبدا« نیلاتسا نامز

  .ددنب یم یدازآ یورملق رد یرنه
 
 ینابرق ار یرنه »مرف« هک دزادرپ یم ینارکفنشور دقن هب هلاقم نامه رد نینچمه یکستورت

 ار نانآ یاهدیما و اه جنر ،یحنایم یب و تساررس یوحن هب ات دننک یم ناگدیدمتس هب ناش»دهعت«
 و یگزات ،نردم یبدا نادقتنم کبس هب و ناشخرد یرظن تعسو اب وا .دننک وگزاب ناشراثآ رد
 هب ار ایند« هک دناد یم یسک ار نیتسار رعاش و دیاتس یم ار تایبدا رد ییاوتحم و یمرف تیقالخ
 ار ام نیمز زا هشوگ کی اهنت دیابن نردم رنه ِنهآواگ « وا دید هب .»دنک ساسحا و دنیبب هزات یا هنوگ
 دنمرنه یکستورت ،نخس رگید هب ».دنک ور و ریز ار هعرزم یاج همه تسا مزال هکلب ،دنزب مخش
 هدام هک تسا یسک وا هکلب ،دیوگ یم نخس نارگراک ی هرابرد اهنت هک دناد یمن یدنمرنه ار یبالقنا
 ؛هتخادنارد ون یمرف ،هزات یاهزاین هب یهاگآ اب و هتفای دوخ یعامتجا طیحم رد ار دوخ یگدننیرفآ
 xiv»اووتامخآانآ« راعشا رد حیسم ی هنهک ریواصت دربراک نوماریپ یکستورت دقن هب دیرگنب هنومن یارب
 هب یکستورت هجوت تیمها هک تسا اج نیا .نیون ناسنا یارب وا لزان یرنه و یعامتجا تیمها و
 رب هدش لیمحت یرصنع ار مرف ،شیدنا مزج یاه تسیسکرام هک ینامز مه نآ ،دوش یم نشور مرف
  :دنتشادنپ یم تیمها دقاف و اوتحم

 
 یم راکشآ ،دوش یم فشک یعمج یتخانش ناور تساوخ کی و ینورد یزاین راشف ریز ون لکش«
 هک تسا نیمه و دراد ار دوخ یعامتجا یاه هشیر …رگید زیچ همه دننام هک دبای یم لماکت و ددرگ
  xv»دنک یم نییعت ار اوتحم و لکش طابترا
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 و رنه ی هرابرد« ی هلاقم رد ،یرنه شنیرفآ رد یدازآ رصنع تیمها رب یراشفاپ یارب نینل
 ی هنماد نیمضت ]،یبدا یاه تیلاعف ی[ هطیح نیا رد هک تسین یکش« :دسیون یم »تایبدا

 یکستورت xvi.»تسا یمازلا ًالماک اوتحم و لکش و ،لیخت و هشیدنا یارب یا هدرتسگ هبسنلاب لمع
 رنه یارب لماک یدازآ تیمها رب اهراب نوگانوگ یاه هلاقم و اه هتشون رد ،نینل قایس هب زین
 ،اکیرما یاقفر هب یخساپ« ناونع اب هک ،یا همان رد و ۱۹۳۳ نئوژ رد وا .تسا هدرک یراشفاپ
 هفسلف و رنه یاه هزوح رد بزح لمع ی هرتسگ دروم رد »سیروم .م و سار یره و یلیگ نیترام
 نینچمه .دنک یم هژیو دیکأت »یرگ شنیرفآ یارب یرورض یدازآ زا تنایص« رب ،تسا هدش رشتنم
 یمن شیب ییاه هوای ار اه نآ و دنک یم تفلاخم »یمسر تایبدا« و »یتلود رنه« هنوگره ابً ایوق وا
 .درادنپ یم نآ »لاوز« ار رنه نتفای تیمسر ینشور هب »بالقنا و رنه« رد وا ،ور نیمه زا ؛دناد
 یم دودرم ار رنه ی هنهپ رد یسایس تلاخد هنوگره ینشور هب اج نامه رد نینچمه یکستورت

 :درامش
 

 ،دریگب هدهع هب ار رنه تیاده ی هفیظو هک دهاوخ یم هن و دناوت یم هن یبالقناً اعقاو بزح کی«
 یوج هرطیس و هنامرش یب ،دساف تینهذ رد اهنت یتراسج نینچ .تردق فرصت زا دعب هن و لبق هن
 ».دنا هتفرگ رارق یرتلورپ بالقنا لباقم ی هطقن رد هک دراد دوجو اه تارکوروب

 
 زا هک ییاه نایرج ؛تس یمسر و طلسم یرنه یاه نایرج دقتنم یکستورت هک تسا نشور
 یاه شبنج دننک یم ششوک و هدرک هیذغت رگید ِیسایس تردق هنوگره ای یبزح تردق روخشبآ

 هاوخ ،دشاب ییاوژروب یبزح هب هتسباو هاوخ ؛دنروآرد ناشدوخ راهم ریز ار »هنارگ شروش«ِ یرنه
 رنه« هک تفایرد هاتوک ی هلمج نیا رد ناوت یم هطبار نیا رد ار وا مالک ی هرشفا .یرتلورپ یبزح هب
 رنه« ،دوجو نیا اب xvii».دنامب رادافو دوخ هب لوا هک دشاب بالقنا نامیپ مه دناوت یم ییاج ات اهنت

 رنه یوس هب شیپ :تسفینام« رد هک هنوگ نآ ،تسا یبالقناً اساسا یرنه یکستورت دزن »یقیقح
  :دسیون یم xviii»یبالقنا و دازآ
 

 ینورد یاه هتساوخ دنک یم شالت ،تسین عناق هتخاس شیپ یاهوگلا رارکت هب هک یقیقح رنه«
 یبالقنا دناوت یمن یا یقیقح رنه نینچ .دزاس یلجتم ار یزورما یاه ناسنا ی همه و ناسنا
 قفوم هار نیا رد ینامز اما .دهدن رارق دوخ جامآ ار هعماج یساسا و لماک یزاسزاب دناوت یمن و دشابن

 »…دزاس اهر یدنب و دیق ره زا ار دارفا تیقالخ هک دش دهاوخ
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 نوماریپ دیورف ی هناواکناور یاه هاگدید زا دوخِ فرژ تفایرد زا نینچمه اج نامه رد یکستورت
 ور ی هعماج رد رنه واکودنک یارب مسیسکرام اب دنویپ رد ار یواکناور و هتفرگ هرهب یرنه شنیرفآ
  :دریگ یم راک هب یراد هیامرس لاوز هب
 

 هک دنک یم یعس و دیآ یم رد نایرج هب دیعصت دنیارف دنا هتفایرد ناواک ناور هک نانچ نآ«
 ،تسا هدیشوک اه نآ درط هب هک یجراخ طیحم زا یرصانع و »نم« نایم ار هتسسگ یاهدنویپ
 مامت هک تسا »یصخش لآ هدیا« نیا .دریذپ یم نایاپ »یصخش لآ هدیا« نیا .دیامن میمرت
 یم جیسب دوجوم ]تعیضو[ ریذپان لمحت تیعقاو هیلعرب )تسوا هب قلعتم هک( ار ینورد یاهورین
 لاح رد ًامئاد و هدوب کرتشم اه ناسنا ی همه نایم رد هک تسا ینامه xix»داهن / دیا« نیا و .دنک
 یعیبط یارجم رد دراد ندش دازآ هب صخش حور هک یزاین تسا یفاک .تسا هعسوت و ییافوکش
 »…دتفیب دوخ

 
 رنه ی هنهپ رد دوخ یتسیسکرام یرگن ناهج یزاسراوتسا تهج رد یواکناور زا یکستورت هچ نآ
 لایخ و قالخ ناگدنسیون« رد دیورف .تسا یرنه تیقالخ هب تبسن یملع شرگن ،دریگ یم راکب
 یارب رشب راکهار ار »رنه« و درادنپ یم هتفاین ققحت یاهوزرآ ار هناقالخ راتشون کرحم »یزادرپ

 تذل لصا« ی هناتخسرس داضت دیورف ،نخس رگید هب .دراگنا یم »دنیاشوخان تیعقاو« ناربج
 ییاضف ِقلخ هب ار یمدآ نهذ ،نآ یپ رد هک دناد یم یا هزیگنا ار »ییارگ تیعقاو لصا« و »ییوج
 رنه« رد ار یعامتجا داضت نیا ءاشنم یکستورت .دوش یم نومنهر یرنه راثآ رد شنت زا غراف و دازآ
 ،نآ رب مکاح ی هناراد هیامرس طباور لیلد هب هک دناد یم نیزورما ییاوژروب ی هعماج »بالقنا و
 ؛تسین ریذپ ناکما بالقنا اب زج اه نآ لح هک تسا ینیگمهس و یمئاد یعامتجا یاهزیتس دجاو
  .تسا هدروخ هرگ بالقنا هب رنه تشونرس و تشرس یکستورت دزن ،ور نیا زا
 

 ،سکرام یاهبنارگ ِگیر هدرم رب هیکت اب ،رنه هب دوخ درکیور رد یکستورت ،هکنیا نخس ماجرف
 ،رگید یوس زا .تسا هداد شرتسگ ار اه نآ و هتسب راک هب ار یتسیسکرام یبدا دقن یلیلحت یاهرازبا
 یتشرس زا ًاتاذ ار نیتسارِ رنه ،متسیب نرق یبالقنا یاه تیصخش نیرتگرزب زا یکی ناونع هب وا
 بناج ،مسیروتوف و یسور مسیلامرف هب تبسن وا ی هناجنس هتکن دقن .دناد یم یقرتم و هدنورارف
 یماجرف یگدنز زا رنه ندرکرود :دراد جیار یظفل یاه لدج زا رتالاو یا هغدغد و هتفرگ ار فاصنا

 یگمیسارس زا ار رنه طاطحنا وا .تشاد دهاوخن دوخ ی هیام نب زا نآ ندرک یهت و رنه نتشک زج
 تروص هب ار یعامتجا تیعقاو و رنه دنویپ و دناد یمن ادج نآ تحت ی هعماج و ییاوژروب گنهرف
 اب راکیپ ناراد مچرپ نیرتریگیپ زا یکی ناونع هب یکستورت ،ییوس زا .دهد یم حیضوت یکیتکلاید
 زا ناسنا لماک یدازآ نودب ار یرنه یروآون ،نآ ی هنایارگسپاو یاه تسایس و مسینیلاتسا
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 هک یرنه شنیرفآ یارب دازآ ی هعماج ققحت ترورض رب و دناد یمن یندش ،روز و هطلس هنوگره
 .دزرو یم یراشفاپ دشاب زورما ناسنا یخیرات -یعامتجا یاهزاین یوگخساپ
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 .۱۳۸۳ ،نارهت ،رگید .یگیب موصعم ربکا یلع ی همجرت ،یبدا دقن و مسیسکرام :ت ،نوتلگیا
 
  .۱۳۸۵ ،نارهت ،رفولین .مود پاچ .یسارکومد و یبدا دقن :ح ،هدنیاپ
 
 ،یکستورت زا رنه ی هرابرد هلاقم هس .ناوج نیمار ی همجرت ،»مسیسکرام و مسیلامرف« :ل ،یکستورت
 .تنرتنیا رد اه تسیسکرام ویشرآ
 
 ویشرآ ،یکستورت زا رنه ی هرابرد هلاقم هس .ناوج نیمار ی همجرت ،»بالقنا و رنه« :ل ،یکستورت
 .تنرتنیا رد اه تسیسکرام
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 هلاقم هس .ناوج نیمار ی همجرت ،»یبالقنا و دازآ رنه یوس هب شیپ« :د ،ارویر ؛آ ،نوترب ؛ل ،یکستورت
 .تنرتنیا رد اه تسیسکرام ویشرآ ،یکستورت زا رنه ی هرابرد

 
 ۱۹۳۳ .تخبون مارآ ی همجرت ،»هفسلف و رنه ی هزوح رد بزح« :ل ،یکستورت
 

 ،۱۳۹۳ :تایبدا هام باتک .رفدنمهرف دوعسم ی همجرت ،»یزادرپ لایخ و قالخ ناگدنسیون« :ز ،دیورف
 .۱۴ -۱۱ صص ،۸۵ هرامش

 
 ۱۳۶۰ .نامرهق نیبوز ی همجرت ،یناملآ یژولوئدیا :ف ،سلگنا ؛ک ،سکرام

 
 ،اکیرمآ ،رگخا رشن .)رگزرب .ا( یراصنا قداص ی همجرت ،یسایس داصتقا دقن رب یا همدقم :ک ،سکرام
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