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   مرداد٢٨تجربھ 

  نظری بھ تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایران
  جوانشیر. م. ف

  
  پیش گفتار

   
  کناره می رفتند آن کھ اھل نظر بر شد                                                                                

  دھان و لب خاموش گونھ سخن بر ھزار
  حافظ

   
با تاریخ معاصر نھضت کارگران و زحمتکشان ایران زیر رھبری حزب توده ایران ھمان رفتھ است کھ با تاریخ ھمھ نھضت ھای 

خداوندان زر و زور ھربار کھ بھ ضرب شمشیر و . ان از جنبش مزدکی تا بھ امروزخلقی و قیام ھای زحمتکشان و ستم دیدگان ایر
فتح "تازیانھ و تزویر بر این جنبش ھا پیروز شده اند مشتی کاتب دیوان خود فروختھ را در کنار جوی خون مبازران نشانده اند تا 

خشان ستم دیدگان بھ پاخاستھ تاریخ ساز را با دروغ و بنویسند، تاریخ را بھ سود ستم گران پیروز تحریف کنند و چھره در" نامھ
" آریامھر"لقب دارند و کوتولھ ھای ناقص الخلقھ تاریخ " عادل"در این تاریخ تحریف شده پردروغ قاتلش دیوانان . بھتان بیاالیند

  .ولی مزدک ھا، ارانی ھا، و روزبھ ھا بھ ھزار عیب و علت متھم اند
، امروز با دیروز وجود دارد این است کھ امروز تحریف تاریخ جنبش ھای انقالبی منظم تر و طبق نقشھ  تفاوتی کھ در این مسالھ   

تحریف تاریخ جنبش ھای کارگری و احزاب کارگری کمونیستی بخش مھمی است از جنگ روانی کھ . دقیق تری انجام می گیرد
ده ھا دانشگاه و موسسھ بھ اصطالح علمی با . تھ استسرمایھ داری امپریالیستی جھان علیھ طبقات ستم کش بھ راه انداخ

 جنبش کارگری  ھزاران کارمند و با دستگاه عظیم تبلیغاتی و رسانھ ھای گروھی ماموریت دارند تا جنبش ھای انقالبی و بھ ویژه
  .و کمونیستی را بکوبند، گذشتھ آن را سیاه و آینده آن را بی دورنما معرفی نمایند

 مرداد تا بھ امروز ده ٢٨با این حال از فردای . مسالھ و مشغلھ روز است. ھل سالھ اخیر ایران ھنوز تاریخ نیست تاریخ سی ـ چ   
کرده " بررسی"ریز و درشت بھ تحریف حقایق آن پرداختھ و از دیدگاه دشمنان نھضت توده ای و خلقی این تاریخ را " مورخ"ھا 

این . بھ دست داده اند" تحلیل"عنی جنبش ملی شدن نفت و پایان غم انگیز آن صدھا اند و درباره یکی از گره گاه ھای اصلی آن ی
.  مرداد و ادامھ مستقیم این کودتا است٢٨تالش خستگی ناپذیر و پی گیر برای تحریف تاریخ جنبش، جزئی است از ھمان کودتای 

یدند بھ درستی می دانستند کھ تا وقتی اندیشھ ھای سازمان ھای جاسوسی امپریالیستی کھ این کودتای جنایت بار را بھ ثمر رسان
انقالبی در میان خلق ریشھ و روح پیکارجویی در مردم زنده باشد، پیروزی آنان موقتی است، باید روح مردم را شکست و توده ھا 

ده باشد معیوب و مشکوک باید آنچھ را کھ می تواند مایھ پیروزی آین. را نسبت بھ راھی کھ رفتھ اند دچار تردید و بدبینی ساخت
  .جلوه گرساخت و بی راھھ ھا را شاھراه

 جلد کتاب و جزوه بھ زبان فارسی در ارتباط بھ دوران ملی شدن نفت نوشتھ شده ١٠٠ سالی کھ ازکودتا می گذرد قریب ٢۵ طی    
در خارج و چھ در داخل کشور بھ عالوه در اکثر مقالھ ھای روزنامھ ھای فارسی زبان ـ چھ . و یا بھ فارسی ترجمھ شده است

اکثریت قریب بھ اتفاق این نوشتھ ھا و این اشاره ھا تکراری و از موضع . بھ مسایل جنبش ملی شدن اشاره می کنند" معموال
در برخی از این کتاب ھا بحث ھای فنی درباره مذاکرات مربوط بھ . بورژوازی وابستھ و سازمان ھای سیاسی ضد توده ای است

ولی ھربار کھ . ی مختلف انحصارات نفتی در طول حکومت مصدق مطرح شده کھ این جا و آن جا قابل استفاده استپیشنھادھا
نویسندگان بھ بحث پیرامون مسایل سیاسی و مناسبات نیروھای سیاسی پرداختھ اند از حقیقت دوره شده و دشمنی طبقاتی خود را با 

  .جای واقعیت خارج گذاشتھ اندجنبش کارگری ایران و جنبش جھان کمونیستی بھ 
بخشی است از پیکار عمومی علیھ جنبش ھای رھایی بخش و کارگری کھ سازمان ھای .  چنان کھ گفتیم این امر تصادفی نیست   

و کافی است یادآوری کنیم کھ فرمانداری نظامی تیموربختیار . جاسوسی امپریالیستی و شعبھ ھای آن ھا در ایران بھ راه انداختھ اند
 تاریخ حزب توده ایران را در پیوند با –! بخوان تحریف" بررسی"بودند کھ " آکادمی ھای علوم اجتماعی"ساواک نخستین 

اینان نھ تنھا آغازگران و پیش . حزب توده ایران را برشمردند" خیانت ھای"و " اشتباھات"جنبش ملی شدن نفت آغاز کردند و 
 مرداد از جانب اینان بھ طور ٢٨ سال پس از کودتای ٢۵در . ین بخش آن ھسنندکسوتان تحریف این تاریخ بلکھ فعال تر

غیرمستقیم ده ھا جلد کتاب و جزوه و ھزاران مقالھ و بھ طور مستقیم و رسمی الاقل سھ جلد کتاب قطور و یک دوره مجلھ درباره 
  فرمانداری نظامی بختیار و ساواک در باره ھیچ سازمان سیاسی دیگری چنین وظیفھ. ]1[تاریخ حزب توده ایران منتشر شده است

  .برعھده نگرفتھ و برای ھیچ سازمان دیگری تاریخ ننوشتھ اند
 رھایی بخش مردم ایران و نقش واقعی حزب توده ایران در این  طبیعی است کھ قصد مامورین رژیم کودتا بررسی تاریخ جنبش   

آنان برای پنھان کردن دست ھای خون آلود جنایت کاران کودتا گر و بھ قصد منحرف کردن و متوجھ نمودن . جنبش نبوده است
ه ھا و سلب اعتماد آنان، گام نفرت و کینھ خلق از این جنایت کاران بھ سوی نیرو ھای راستین انقالب و ایجاد و تقویت یاس در تود

ھای آنان ـ ھمانند آرای داد گاه ھای نظامی شاه ـ از پیش تعیین شده و بھ " بررسی " نتیجھ . نھاده اند " تاریخ نویسی " بھ میدان 
  . ھدف مورد نظر خدمت می کند 

ن توده ای را گروه گروه بھ زندان کشیده، ـ زمانی کھ مبارزا" سیا" مرداد دژخیمان دربار پھلوی و ٢٨بال فاصلھ پس از شکست    
در . می نوشتند کھ جنایات خود را در افکار عمومی توجیھ کنند" تاریخ" با این روح –شکنجھ کرده و بھ جوخھ اعدام می سپردند 
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برد ، ولی ب" پرده آھنین "این زمان حزب توده ایران سازمان مخوف و پر قدرتی مجسم می شد کھ کم مانده بود ایران را پشت 
  .یافت " نجات "کودتا رسید و ایران 

تالش برای استقرار جمھوری "، "قیام علیھ سلطنت مشروطھ "  در این زمان دژخیمان کودتاچی حزب ما را بھ اتھام    
ھزار و " ساختن و انبار کردن اسلحھ "، "نقض انضباط ارتش و ایجاد سازمان نظامی" ، "تدارک قیام مسلحانھ " ، "دموکراتیک

چھره ای کھ در ... نابخشودنی دیگر می کوبیدند و چنان است کھ، ھدفی جز استقرار بالواسطھ سوسیا لیسم در ایران ندارد" جرم"
این زمان از حزب ما ترسیم می شده، چھره سازمان توطئھ گری بود کھ گویا کارھای وسیع توده ای آن فقط برای فریب ساده 

  .صد دیگری دنبال می شود لوحان است و در پشت پرده مقا
چند سال بعد، زمانی کھ کودتاچیان موفق شدند جنبش انقالبی زحمتکشان ایران و بھ ویژه پیشاھنگ آن حزب توده ایران را با      

 بدل سازند، لحن و جھت نوشتھ ھای ضد انقالبی عمال پنھان و آشکار  خون و تازیانھ سرکوب کرده کشور ما را بھ گورستان
ھرگز بھ فکر قیام "  حزب توده ایران  انواع گروھک ھای خرابکار پدید آمدند کھ ادعا کردند،.  درجھ تغییر کرد١٨٠ساواک 

بھ رو " ، "با قدرت حاکم ھر چھ باشد می ساخت "، "مدافع سلطنت مشروطھ بود " ، "ھمواره از اسلحھ می ترسید" ، "مسلح نبود 
  ...و " ب طبقھ کارگر نبود ھرگز حز" ، "یزیونیسم تاریخی دچار بود 

 بسیاری از این گروھک ھا ما ئوئیست بودند و از نظر ایده ئولوژی از پکن سرچشمھ می گرفتند ولی ریشھ آن ھا از محافل ضد     
 نمونھ ھای فراوانی از پیوند مستقیم این گونھ گروھک ھای ضد. انقالبی ایران و سازمان ھای خرابکار امپریالیستی آب می خورد

این . اما مھم تر از این رابطھ مستقیم، رابطھ عمیق روحی است کھ میان آنان برقرار است. توده ای با ساواک و سیا وجود دارد
    :گروھک ھا در آنچھ مربوط بھ تاریخ جنبش انقالبی ایران است 

اس و بد بینی حاصل از شکست و جو ، از محیط ی)و می کنند ( ، از سفره ضد کمونیستی کھ ساواک گسترد تغذیھ می کردند "اوال
        ).و ھست (ضد کمونیستی کھ ساواک بھ وجود آورد مایھ می گرفتند و اکثر استدالل ھای ساواک بود 

سرکوب جنبش انقالبی، لجن مال کردن تاریخ آن، افشاندن بذر یاس و بی اعتمادی و جلو گیری از : ، ھدف آنان عین ساواک" ثانیا  
فعالیت خرابکارانھ این گروھک ھا برای لجن مال کردن تاریخ جنبش انقالبی ایران و تاریخ حزب توده . ستی بودرشد جنبش کمونی

  . ای ما جزء مھمی از جنگ روانی ضد کمونیستی محافل امپریالیستی را تشکیل می داد 
ذھن گرا، غرض ورز و کینھ :  ساواکمنطبق است بر شیوه" وابستھ بھ این گروھک ھا عینا" مورخین " ، شیوه بررسی " ثالثا  

  ... برای اثبات نتیجھ از قبل اعالم شده و " سند " و یافتن " بررسی" توز، پرونده ساز، تعیین نتیجھ قبل از
  متفاوتی کھ عرضھ" این گروھک ھا بستھ بھ نظریھ ھای از پیش ساختھ ظاھرا   

بود ادعا می کرد " محاصره شھر از روستا " آن کھ مامور تبلیغ . دمتفاوتی می گرفتن" می کردند، از تاریخ جنبش نتایج ظاھرا
کھ عیب حزب توده ایران بود کھ شھرھا را از طریق روستا محاصره نکرد، و آن کھ می کوشید جوانان را وادار کند جھان را از 

        .گریستلولھ تفنگ ببینند علت شکست را در این شناخت کھ حزب توده ایران از این لولھ بھ جھان نن
ھیچ یک از آنان .  ولی در واقع امر میان این گروھک ھا از نظر برداشتی کھ از تاریخ جنبش انقالبی ایران دارند تفاوتی نیست      

ھیچ کدام حتی یک صفحھ کھ بوی جدی بودن بدھد و یا ساعتی زحمت پژوھش . کاری جز لجن مال کردن این تاریخ نداشتھ است
  . داشتھ باشد و چند صباحی دوام بیاورد منتشر نکرده استعلمی در پشت سر 

جنبشی است کھ قشرھای وسیعی از طبقات مختلف مردم زیر .  جنبش ملی شدن نفت ایران، جنبش یکسره توده ای نیست      
در تاریخ خالصھ کردن تاریخ این جنبش . رھبری سازمان ھا و جریان ھای فکری و سیاسی گوناگون، در آن شرکت کرده اند

این جنبش را با ھمھ بزرگی و اھمیت آن باید شناخت و آن را از زیر آوار . حزب توده ایران بھ ھیچ وجھ پایھ علمی و واقعی ندارد
در جریان مبارزه عظیم . باید اجزای گوناگون شرکت کننده در جنبش را ھم شناخت و معرفی کرد.  مرداد بیرون کشید٢٨کودتای 

 طبقات و قشرھای گوناگون جامعھ ایران ھدف ھا، سیاست ھا، مشی ھا و شیوه ھای مبارزه ای را کھ پیشنھاد برای ملی شدن نفت،
باید دید این مشی ھا چھ بوده و در عمل چھ نتایجی بھ بار . می کنند و قادربھ از پیش بردن آنند ارائھ داده و بھ محک تجربھ زدند

     .توشھ ای است از گذشتھ برای آینده.  ضروری استچنین بررسی ھمھ جانبھ ای بسیار. آورده است
 متاسفانھ غیر از حزب توده ایران ھیچ یک از احزاب و سازمان ھای شرکت کننده در جنبش ملی شدن نفت، بررسی آن را جدی    

ه بودند پس از بسیاری از این سازمان ھا و احزاب کھ برای انجام وظایف ویژه ای مانند قارچ در ھمان لحظھ رویید. نگرفت
. شکست موقت جنبش از میان رفتند، طبیعی است کھ عالقھ ای ھم بھ بررسی واقعی گذشتھ نداشتند تا دست تبھ کارشان رو نشود

 مرداد از ھم پاشید و آن بخش از سازمان ٢٨این جبھھ پس از . در جنبش ملی شدن نفت جبھھ ملی ایران نقش بسیار موثری داشت
را حفظ کنند بھ ھیچ رو خود را در کشف حقایق " جبھھ ملی" افراد و عناصری نیز کھ کوشیدند موجودیت ھا و دقیق تر بگوییم

بسیارند کسانی کھ از نام مصدق برای خود سرمایھ سیاسی می سازند، اما ھنوز حتی یک نفر از آنان . تاریخی گذشتھ ذینفع ندانستند
باالی " راه مصدق"غباری بھ نام . بت و منفی کار جبھھ ملی را روشن سازدنکوشیده است تاریخ جنبش را بررسی کند و جوانب مث

ھیچ کدام از آنان نیز تمایلی احساس نمی کند کھ این گنگی را از میان بردارد . گنگ و آشفتھ است" سرآنان پرسھ می زند کھ مطلقا
  .و صاف و روشن بیان کند کھ راه مصدق کدام است

د کسانی کھ خود را عضو جبھھ ملی و ادامھ دھنده راه مصدق معرفی می کردند دو بار در اروپا  مردا٢٨درسال ھای پس از     
اعالمیھ ھای پرزرق و برق دادند ولی درباره گذشتھ جنبش و مشی جناح . جبھھ ملی دوم و سوم پدید آوردند. کنگره تشکیل داند

و ضمن خودستایی پرطمطراق دور از فروتنی درعین حال سکوت کدند " ھای گوناگون جبھھ ملی در زمان ملی شدن نفت مطلقا
  .کھ خود را ھمھ کاره جنبش اعالم می کردند مسئولیت شکست را طبق روش ساواک بھ گردن حزب توده ایران انداختند

شتھ دو  حزب ایران کھ در سال ھای ملی شدن نفت از مھم ترین سازمان ھای ترکیب کننده جبھھ ملی ایران بود در یک سال گذ   
منتشر کرده کھ بھ بررسی بخشی از تاریخ جنبش ملی » تاریخچھ جبھھ ملی ایران«و » برای آگاھی نسل جوان«جزوه بھ نام ھای 

ولی بیش از آن کھ بھ روشن شدن تاری گذشتھ کمک کند، سرعت درجھ تنزل اخالقی و سیاسی این . شدن نفت اختصاص دارد
در این دو کتاب محض نمونھ ھم شده یک سند، یک اندیشھ، و یا حتی یک اشاره کھ . کندسازمان در حال فروپاشی را برمال می 
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جز این کھ جزوه ھای حزب ایران ناقص تر و .  مائوئیستی منشا نگرفتھ باشد وجود ندارد–تازگی داشتھ و از انتشارات ساواک 
  .مبتذل ترند

این . ظھارنظرھای گسیختھ و در مواردی دفاعیات در دادگاه باقی است از رھبران سابق جبھھ ملی تنھا برخی خاطرات پراکنده، ا   
سند حوادث معینی را روشن می کنند و طرز تفکر و برداشت نویسنده و جناحی را کھ وی نماینده آن است بیان می دارند کھ بھ 

  .جای خود قابل استفاده اند و ما از آن بھره گرفتھ ایم
و چریکی نیز در سال ھای اخیر مطالبی درباره تاریخ دوران ملی شدن نفت ایران " چپ نو" وه ھای  برخی از افراد وابستھ بھ گر   

. نوشتھ حسن ضیاء ظریفی"  مرداد و حزب توده ٢٨" نوشتھ بیژن جزنی و" تاریخ سی سالھ ایران: "از آن جملھ است. نوشتھ اند
کارمایھ آنان نوشتھ ھا و اظھارات دیگران است کھ . عمیق نداشتھ اندنویسندگان این گونھ جزوه ھا متاسفانھ امکان بررسی مستقل و 

قضاوت ھای آنان نیز . در زندان و آزادی شنیده و خوانده اند ولی امکان و فرصت تحقیق درصحت و سقم آن ھا را نداشتنھ اند
  . آنان درھیچ موردی سندیت نداردلذا نوشتھ ھای. خواه ناخواه توام با پیش داوری و برای اثبات نظرازپیش پذیرفتھ ای است

 پس از پیروزی انقالب بھمن محافل ضدکمونیستی با حرارتی دوچندان جنگ روانی ضد توده ای را آغاز کرده اند و برای پیش    
در ھمین یک سال ده ھا کتاب و جزوه و صدھا مقالھ . برد مقاصد خویش طبق معمول بھ تحریف تاریخ جنبش روی آورده اند

تکراری است با کمی تغییر شکل از پرونده .  یافتھ کھ متاسفانھ حتی یکی از آن ھا نیز حاصل پژوھش مستقل و عمیق نیستانتشار
این گونھ نویسندگان کھ بر سرسفره ساواک نشستھ اند و از غذاھای مسموم آن تغذیھ می کنند، بسیاری .  مائوئیستی–سازی ساواکی 

با این ھدف کھ بھ عنوان امر مسلمی کھ نیازی بھ اثبات ندارد از صبح تا شب تکرار می کنند،  مائو را –از ادعاھای ساواک، سیا 
از طریق تحریف تاریخ جنبش، ھرگونھ اتحاد حزب توده ایران و جنبش اسالمی زحمتکشان را امکان ناپذیر اعالم نمایند و مشی 

  . مرداد را در شکل نو تکرار کنند٢٨ید فاجعھ تا شا. کنونی حزب توده ایران را فرصت طلبانھ و سطحی جلوه دھند
  . مرداد از ویژگی ھای جنگ روانی لحظھ کنونی است٢٨ مرداد برای تکرار ٢٨ جدل بر سر    
زحمتکشان ایران باید تاریخ .  در برابر تمام این انحراف ھا و این موج بزرگ جھانی روانی بھترین پاسخ نشان دادن واقعیت است   

ژه تاریخ معاصر را کھ این چنین طبق نقشھ و سازمان یافتھ تحریف می شود از نو بنویسند و واقعیت ھا را چنان کھ کشور و بھ وی
  . مردادھا جلو گیرند٢٨ھست نشان دھند تا بتوانند از گذشتھ بیاموزند و از تکرار 

یت ھای تاریخ معاصر ایران کوشیده و می  حزب توده ایران تنھا سازمان سیاسی است کھ با احساس مسئولیت در راه کشف واقع   
شرط پیروزی نیز . پیروز خواھیم شد" ما می خواھیم پیروز شویم و قطعا. حزب توده ایران نفعی در تحریف تاریخ ندارد. کوشد

 مورد حزب ما تنھا حزبی است کھ گذشتھ خود را. دیدن واقعیت ھا، کشف اشتباھات و دریافت جنبھ ھای مثبت و منفی مبارزه است
پلنوم ھای .  تشکیالتی گرفتھ و اجرا کرده است–بررسی دقیق قرار داده و ھربار برای اصالح مسیر، تصمیمات مشخص سیاسی 

بھ عالوه در نشریات حزب از جملھ . کمیتھ مرکزی حزب توده ایران در اتخاذ تصمیمات معتبر و رسمی نقش اساسی ایفا کرده اند
یاسی کمیتھ مرکزی حزب تاکنون نوشتھ ھا و تحقیقات علمی فراوانی درباره گذشتھ حزب و جنبش درمجلھ دنیا نشریھ تئوریک و س

  .منتشر شده است
 بررسی ھای شادروان رفیق عبدالصمد کامبخش درباره تاریخ حزب کھ تحت عنوان شمھ ای درباره تاریخ جنبش کارگری ایران    
جداگانھ نیز منتشر شده برجستھ ترین نمونھ این گونھ نوشتھ ) زب توده ایرانسوسیال دموکراسی انقالبی، حزب کمونیست ایران، ح(

  .ھا و تجلی وجدان علمی مبارزان توده ای است
 کتابی کھ اینک بھ خوانندگان تقدیم می شود بھ یکی از پرماجراترین دوره ھای تاریخ معاصر ایران کھ بیش از ھمھ تحریف شده و    

از آن جا کھ این دوره تاریخ معاصر ایران . نفت ایران و دوره حکومت ملی مصدق اختصاص داردمی شود یعنی جنبش ملی شدن 
 ارتجاعی روی –موضوع اختالف و بحث و جدل سازمان ھای گوناگون است و کوھی از لجن و گرد و غبار تبلیغات امپریالیستی 

اما ادعا می کنیم کھ ھیچ کس . مورد پذیرش خوانندگان باشدآن را پوشانیده، ما انتظار نداریم کھ نتیجھ گیری ھای آن بھ یکسان 
  .نمی تواند در صحت اسناد و مدارکی کھ در این کتاب ارائھ شده و منطق سالمی کھ در تحلیل این اسناد بھ کار رفتھ تردید کند

تا حدالمقدور مدارک و اسناد ضرور  درباره مدارکی کھ در این کتاب مورد استفاده قرارگرفتھ شایان ذکر است کھ ما کوشیده ایم    
  .تمام نتیجھ گیری ھای ما بھ اسناد معتبر انکارناپذیر متکی است. برای بررس را جمع آوری کنیم

 چنان کھ می دانیم یکی از اساسی ترین راه ھای تحریف تاریخ جنبش کاربرد شیوه نادرست و غیرعلمی در جمع آوری اسناد    
. و پرونده سازی است" شبھ اسناد"در این زمینھ عبارت از جمع آوری اسناد نیست بلکھ جدا کردن کار محافل ضدانقالبی . است

ھرگز بھ اسناد رسمی حزب توده ایران و عمل کردھای مشخص " اگر بھ نوشتھ ھای این محافل بنگریم خواھیم دید کھ آنان تقریبا
طبوعات حزبی جملھ ھایی را کھ ناموفق بوده و گاه نقطھ مقابل اسناد آن ھا از میان انبوه انتشارات و م. حزب ما استناد نمی کنند

نمونھ ھای مشخصی وجود دارد کھ نشان می دھد آنان نوشتھ ھای کسانی را . رسمی حزبی و عمل کرد حزب است گرد می آورند
ھ ھایی وجود دارد حاکی از نمون. کھ حزب ده ھا سال پیش از صفوف خود رانده، ھنوز ھم بھ حساب حزب توده ایران می گذارند

 سال تمام در ھمھ انتشارات ضدانقالبی بھ عنوان سند علیھ حزب ما مورد ٢٠این کھ یک جملھ ناموفق و یا حتی اشتباه چاپی مدت 
استفاده قرار گرفتھ و تمام اسناد رسمی حزبی و اقدامات مشخص عملی حزب در ھمان مورد، کھ صدھا برابر بیشتر و معتبرتر 

درحالی کھ این یا آن جملھ درنوشتھ یک رفیق حزبی کھ با اسناد رسمی و عمل حزب تطبیق نکند در . ادیده گرفتھ شده استاست، ن
  بدترین حالت نشانھ وجود اختالف نظر میان آن فرد و حزب است و نھ چیز دیگر و در حالت عادی 

و تاریخ نویسی برپایھ " مدارک"جمع آوری این گونھ . شدمی تواند دلیل عدم توجھ، عدم درک سیاست حزب و یا حتی غلط چاپی با
  .آن چیزی نیست جز پرونده سازی

 ما بررسی خود را برپایھ اسناد معتبر گذاشتھ ایم حتی در مورد دشمنان انقالب ایران و توطئھ گران نیز ما بھ خود اجازه نداده ایم    
است و مشی واقعی آنان نباشد، بھ عنوان مدرک و سند مورد استفاده کھ نوشتھ ھا و اظھارات درجھ دوم را کھ منعکس کننده سی

  .قرار دھیم
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حزب ما خود در پنھانی ترین شرایط .  درباره اسناد رسمی حزب، باید یادآوری کنیم کھ این اسناد بھ طور عمده منتشر شده است   
 و تصمیمات مربوط بھ مسایل فنی و طرز اجرای تنھا برخی اسناد. نیز اسنادی را کھ بیان گر مشی آن باشد پنھان نمی کرد

با این حال اگر ھمھ این گونھ اسناد حزبی و صورت جلسات ارگان ھای مسئول حزبی . تصمیمات رھبری بود کھ منتشر نمی شد
ی داد کھ ھمھ متاسفانھ شرایط کار پنھانی اجازه نم. در آن زمان باقی مانده بود اثبات حقانیت حزب ما آسان تر و قاطع تر می بود

بھ عالوه ھجوم مکرر پلیس ما را مجبور می کرد کھ این گونھ اسناد را اگر ھم وجود داشت از میان . بحث ھا و مذاکرات ثبت شود
  .در این گونھ موارد ما از خاطرات برخی از رفقای مسئول و از جملھ رفیق نورالدین کیانوری بھره گرفتھ ایم. ببریم

  .د پیرامون شیوه تحلیل و منطق بررسی بگوییم چند کلمھ ای ھم بای   
 ما در این کتاب حوادث کشورمان را در ارتباط با حوادث بین المللی، حوادث سیاسی را در پیوند با مناسبات اجتماعی و نبرد    

 را در مسیر طبقاتی، روش ھر حزب و سازمان و طبقھ اجتماعی را در رابطھ با روش سایر سازمان ھا و طبقات و ھمھ این ھا
  .تکاملی شان درنظر گرفتھ و بررسی کرده ایم

دشمنان جنبش کارگری برای این کھ این جنبش را بھ لجن بکشند و .  بھ نظر ما، این شیوه تنھا شیوه صحیح و علمی است   
، بھ جای بورژوازی سازشکار و ترسوی ایران را از زیر ضربھ بیرون آورند بھ جای بررسی تاریخ جنبش درمجموع خویش

بررسی مناسبات میان طبقات و سازمان ھای مختلف و بھ جای گذاشتن ھر حادثھ در جای خود و در جمع حوادث دیگر، بھ جای 
فقط و فقط جوانب " بررسی"حزب توده ایران، بھ " بررسی"ارائھ مشی ھمھ سازمانھای سیاسی کھ امکان مقایسھ را بدھد، فقط بھ 

ھرکس از جایش بر . ن ھم بھ استناد این یا آن جملھ گسیختھ از متن حوادث و مشی حزب می پردازندمعینی از فعالیت این حزب، آ
می خیزد درباره روش حزب توده ایران بحث می کند اما ھیچ کس بھ بررسی و بحث پیرامون مجموع حوادث تاریخی و نقش ھمھ 

اشتباھات شمرده می شود و سایر " توده ایران، مسئولبا این شیوه غیرعلمی است کھ حزب . سازمان ھای سیاسی نمی پردازد
محافل بورژوایی در عین حال کھ از بررسی تاریخ .  ستوده می شوند– با تمام نادرستی آن ھا –سازمان ھا و سایر مشی ھا 

  .د کنداز حزب توده ایران می خواھند کھ از خودش انتقا!! امتناع می کنند، بھ استناد لنینیسم" فعالیت خویش مطلقا
ھم .  حزب ما در گذشتھ، و در مراجع مسئول حزبی نقش خود را در دوران ملی شدن نفت بھ طور جداگانھ بررسی کرده است   

ما در این زمینھ آنقدر قاطع بوده ایم کھ تا کنون ھیچ کسی نتوانستھ است انتقاد . جوانب مثبت کار و ھم نقایص آن را برشمرده است
 گفتھ بیفزاید، اما اینک جای آن است کھ نھ فقط فعالیت حزب ما بلکھ مجموعھ جنبش و سیر تکاملی و سالمی برآنچھ خود حزب
  .ما در این نوشتھ چنین کرده ایم. تحولی آن بررسی شود

 مرداد را بردوش کشیده و چون کوه استوار ایستادند، بھ ٢٨ این کتاب را بھ مبارزان توده ای کھ بار مصایب بعد از شکست    
سربازان گمنام توده ای کھ بھ رغم ھمھ دشواری ھای دھشتناک اجاق حزب را در دورافتاده ترین نقاط کشور روشن نگاه داشتند 

امید است نسل جوان توده ای از تجربھ غنی گذشتھ بیاموزد و در نبرد آینده برافتخارات عظیم حزب خود بیفزاید و . تقدیم می کنیم
  .کارگری مان را تا پیروزی نھایی پیش بردپرچم خونین و پرافتخار حزب 

  
   

 
کتاب سیاه درباره سازمان افسران توده، با مقدمھ . ١٣٣۶ تا فروردین، تھران، ١٣٢٠سرکمونیسم درایران، از شھریور ـ  [1] 

جنایت (یی کمونیزم در ایران یا تاریخ مختصر کمونیست ھا در ایران منتسب بھ سرھنگ علی زیبا. ١٣٣۴تیموربختیار، تھران، 
 . و مجلھ عبرت١٣۴۴، تھران)کار معروف ساواک
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  فصل اول  

  ١٩٣٣ پایھ ھای قرارداد  تزلزل
 

  تکوین مبارزه علیھ شرکت امپریالیستی نفت انگلیس و ایران. ١
رداری و ، دوران زبونی کامل دولت قاجار و آغاز تدارک انقالب مشروطھ ایران، امتیاز اکتشاف و استخراج و بھره ب١٩٠١ در   

براساس این .  واگذار شدمدت شصت سال بھ ویلیام دارسی انگلیسی، برای "تمام وسعت ممالک ایران"فروش مواد ئیدروکربور در 
امتیاز یک انحصار جھانی سرمایھ داری پدید آمد کھ ھم اکنون نیز از ارکان اصلی کارتل بین المللی نفت و یکی از قدرت ھای 

  .جھانی سرمایھ داری است
طرف شاه خودکامھ واگذار  این امتیاز نامھ در مجلس ھای پس از مشروطھ تصویب نشد و لذا بھ عنوان این کھ قبل از انقالب و از     

امتیازنامھ . را برطرف کرد" نقص" این رضاشاه) ١٩٣٣ (١٣١٢در سال . گیرد شده ھمواره می توانست زیر عالمت سئوال قرار
کھ بسیاری از آن ھا بھ زیان ایران و بھ مراتب بدتر از امتیازنامھ دارسی بود ــ بھ تصویب مجلس دارسی را با برخی تغییرات ـ 

فرمایشی رسانید و برای تحمیق مردم ایران چراغانی بھ راه انداخت کھ گویا امتیازنامھ استعماری دارسی را لغو کرده و داد مردم 
  .ایران را از شرکت نفت انگلیس ستانده است

زمان رضا شاه، ھنگامی کھ این خیانت بھ منافع ملی ایران انجام شد ھیچ سازمان سیاسی و یا شخصیت ملی نبود کھ علیھ آن   در    
اعتراض کند جز کمونیست ھای ایران کھ بھ تنھایی با شرکت استعماری انگلیس مبارزه می کردند و ماھیت آن را بھ مردم ایران می 

 غیراز حزب کمونیست ایران ھیچ حزب و سازمان دیگری حتی یک سطر ھم در افشای این ١٣٢٠تا سوم شھریور . شناسانیدند
تنھا حزب کمونیست ایران بود کھ با تکیھ بھ تئوری لنینی امپریالیسم، ماھیت شرکت . شرکت ننوشت و یک گام ھم علیھ آن برنداشت
مناطق نفت خیز بھ کار سازماندھی پرداخت و کارگران و فقط این حزب بود کھ در . نفت انگلیس را شناخت و بھ مردم توضیح داد

کارگری را کھ خصلت ضدامپریالیستی داشت در صنایع نفت جنوب  نخستین اعتصاب بزرگ ١٣٠٨نفت را متشکل کرد و در 
  .سازمان داد

تلیجنس سرویس انگلیس  با توجھ بھ گسترش فعالیت ضدامپریالیستی و ملی حزب کمونیست ایران بود کھ رضاشاه بنا بھ توصیھ ان   
در ھمان سالی " دقیقا) ١٩٣١ (١٣١٠، ھجوم گسترده ضدکمونیستی را آغاز کرد و در ١٩٣٣درست در موقع تدارک قرارداد خائنانھ 

ھمان قانونی کھ در روزھای پس از ( را بھ تصویب رسانید قانون سیاه ضد کمونیستی تدارک می شد ـ ١٩٣٣کھ امضای قرارداد 
 ١٩٣٣با امتیاز " آن قانون ضد کمونیستی مستقیما) م برخی ھا مدعی بودند کھ تا لغو نشده بھ قوت خود باقی استانقالب ھنوز ھ

  .مربوط است و ھر دو با یک مرکب نوشتھ شده اند
ن  با ورود قوای متفقین بھ ایران رژیم رضاخانی یک شبھ فرو ریخت، مردم با بسیاری حقایق تلخ دورا١٣٢٠ در سوم شھریور   

کینھ و .  ـ برای آن چراغانی مفصلی ھم شده بود ـ قرارداد خائنانھ ای است١٩٣٣رضاشاھی آشنا شدند و از جملھ دریافتند کھ قرارداد 
در کار روشن گری مردم و افشای استعمارانگلیس نقش اصلی را حزب توده . نفرت علیھ شرکت نفت انگلیس رفتھ رفتھ اوج گرفت

  .ایران برعھده داشت
در نیمھ جنگ دوم جھانی، زمانی کھ استعمارگران انگلیسی احساس کردند کھ پیروزی متفقین بر ماشین جنگی ھیتلری محتمل و     

 را کشیدند کھ مرکز آن می بایست در خلیج فارس باشد و مرکز ثقل آن را نفت امپراطوری نوین بریتانیایینزدیک است، نقشھ تشکیل 
ظواھر امر بھ سود آن ھا بود، در عراق، سواحل عربی خلیج فارس، .  ایران را تشکیل دھدخلیج و قدرت شرکت نفت انگلیس و

نفت ایران بھ طور کامل در دست آن ھا بود و دربار و دولت ایران را زیر . عدن، یمن، مصر، اردن و فلسطین تسلط بالمنازع داشتند
  .و لبنان را می توانستند بھ چنگ آورندترکیھ، منطقھ نفوذ آنان بھ حساب می آمد، سوریھ . نفوذ داشتند

استعمارگران انگلیس تحولی را کھ در .  اما ھمھ این حساب ھا فقط در روی کاغذ و یا دقیق تر بگوییم برای مدت کوتاھی درست بود   
ا می توان از اینجا در مورد ایران این کھنھ اندیشی ر. کھنھ اندیشی آنان شگفت آور بود. جھان بھ وقوع می پیوست درک نمی کردند

دریافت کھ آنان رشد جنبش ملی ضد انگلیسی ـ ضد شرکت سابق نفت ـ مردم ایران را کھ روزافزون بود نمی دیدند، رقیب پرقدرتی 
  .مانند امپریالیسم آمریکا را درست ارزیابی نمی کردند و امیدوار بودند کھ بر ھمھ نیروھای مخالف چیره خواھند شد

" اینان کھ در دوره رضاشاھی الزاما. کین فئودال ایران و اشراف روشنفکر پیوندھای عمیقی با استعمارانگلیس داشتند بسیاری از مال   
بھ النھ خزیده و فقط بھ دریافت سھم خود از غارت رعایا اکتفا کرده بودند پس از سوم شھریور از النھ ھا بیرون آمدند و کرسی ھای 

 و ملک ھا در صحنھ سید ضیاءالدین طباطبائی را از فلسطین آوردند   حضور این دولھ ھا و ملھ ھابا. مجلس و دولت را اشغال کردند
از کاله پوستی بھ " عنعنات"این . مردم ایران حمایت خواھد کرد" عنعنات ملی"پا بھ خاک وطن گذاشت کھ از " بشارت"و او با این 

خط نستعلیق و چای نعنا بھ جای چای معمولی پایان می یافت، بازگشتی شروع می شد و بھ ) اصطالحات خود سید" (کاله لگنی"جای 
  .بود بھ ظواھر رسوم کھنھ و کھنھ پرستی با مضمون استعماری

.  مھم ترین نیرویی کھ پس از شھریور علیھ استعمارانگلیس قد علم کرد و توطئھ ھای آن را نقش برآب ساخت حزب توده ایران بود   
برخی از رجال و . ف مبارزه حزب کمونیست ایران علیھ شرکت نفت انگلیس ـ حزب ما تنھای تنھا نبوددر این مبارزه ـ برخال

شخصیت ھای سیاسی و برخی سازمان ھا نیز در مبارزه علیھ استعمارانگلیس با حزب ما ھمصدا شدند کھ از آن جملھ است دکتر 
ستعمار انگلیس و شرکت سابق نفت در این سال ھا بھ دوش ولی بھ ھر صورت سنگینی اصلی مبارزه با ا. مصدق و حزب ایران

  .حزب توده ایران افتاد کھ آن را با صداقت و افتخار پیش برد
 مھمترین پیامد سوم شھریور و فروپاشی دیکتاتوری رضاخانی بیداری توده مردم و تشکل و حرکت طبقاتی و ملی ـ ضدامپریالیستی    

بسیاری از روشنفکران نیز ھنوز در . ر ھنوز توده ھا متشکل نشده و بھ حرکت در نیامده بودندنخستین ماه ھای پس از شھریو. بود
ولی فعالیت پرثمر حزب توده ایران و انتخاب شعارھای درست از جانب این . زیر نفوذ اندیشھ ھای فاشیستی و ضدکمونیستی بودند
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ھ طوری کھ ھنوز سھ سال از تشکیل حزب ما نگذشتھ بود کھ حزب و فداکاری و از جان گذشتگی مبارزین حزبی سدھا را شکست ب
جنبش عظیم دھقانی مسئلھ نابودی فئودالیسم و جنبش عظیم کارگری . موج عظیم توده ای بسیاری از مناطق ایران را فرا گرفت
  .ضرورت نوسازی نظام اقتصادی کشور را مطرح ساخت

  .کار ضد استعماری و از جملھ ضد انگلیسی بھ خود گرفت زیر رھبری حزب توده ایران جنبش توده ھا سمت آش   
 حزب توده ایران موفق شد توطئھ استعمارانگلیس را کھ با علم کردن سید ضیا قصد فریب توده ھا و تحکیم مواضع شرکت سابق    

ن سال ھا حزب توده ایران عمده ترین، پی گیرترین و آگاه ترین نیروی ضد سید ضیا یعنی ضد انگلیسی ـ در آ. نفت را داشت بشکند
  .بود کھ از این نبرد پیروز و سربلند بیرون آمد

 حزب توده ایران از نخستین روزھای تشکیل خود متوجھ اھمیت نفت ایران بود کھ از جانب شرکت استعماری انگلیسی غارت می    
لذا از ھمان نخستین . شکل شده استحزب توجھ داشت کھ در صنایع نفت جنوب بزرگ ترین گردان پرولتاریای ایران مت. شد

زیرا . این کار ابتدا در شرایط بسیاردشوار پنھانی انجام می گرفت. روزھای مبارزه بھ متشکل ساختن کارگران نفت پرداخت
انگلستان منطقھ نفت خیز جنوب را زیر سلطھ خود می دانست و با ھر نوع فعالیت سیاسی و صنفی در میان کارگران نفت بھ شدت 

با این حال، حتی در سخت ترین شرایط دوران جنگ کھ مناطق نفتی زیر اشغال نیروھای انگلیس یود تحت کنترل . الفت می نمودمخ
کامل انتلیجنس سرویس بود، حزب ما در میان کارگران نفت کار کرد و سازمان ھای پنھانی خود را بھ وجود آورد و شرایطی ایجاد 

ان ھیتلری و با وجود این کھ مناطق جنوب ایران زیر کنترل عشایر مسلح، تحت رھبری روسای کرد کھ بالفاصلھ پس از شکست آلم
 توسط نیروھای عشایر ١٣٢۵ تیرماه ٢٣این اعتصاب بزرگ کھ در . شرکت نفت بود، بزرگ ترین اعتصاب کارگران نفت انجام شد

 خون کشیده شد بزرگ ترین ضربتی بود کھ آن زمان بھ و اوباش مسلح و زیرفشار نیروھای نظامی دولتی و قوای نظامی انگلیس بھ
جنایاتی . براثر این اعتصاب خونین مسئلھ شرکت نفت و ضرورت طرد آن در سرتاسر ایران مطرح شد. شرکت سابق نفت وارد آمد

   ]1[.کھ این انحصار امپریالیستی در حق مردم و بھ ویژه کارگران نفت مرتکب می شد در مقیاس کشورافشا گشت
  . می توان گفت کھ نطفھ جنبش مردم ایران علیھ شرکت استعماری نفت در این اعتصاب بستھ شد   
تصاب یک اقدام جداگانھ و یک اعتصاب فقط صنفی و  کارگران نفت خوزستان در این بود کھ این اع١٣٢۵ اھمیت ویژه اعتصاب    

جزیی بود از کل جنبش انقالبی ضد امپریالیستی و دمکراتیک مردم ایران کھ در ھمان وقت سرتاسر . مجزا و منفرد کارگری نبود
ناطق کشورتوده  بھ وجود آورد، در سایر مآذربایجان و کردستان حکومت ھای ملی محلیکشور را فرا گرفتھ و موفق شده بود در 

ھای وسیع کارگران و دھقانان را بھ میدان نبرد بکشاند و چنان مسایل ریشھ ای و شعارھای طبقاتی و ضدامپریالیستی مطرح سازد 
رھبری این جنبش عظیم با حزب توده ایران بود و موفقیت آن می توانست بھ معنای محو کامل و بی . کھ تاریخ ایران بھ یاد نداشت

  .پایگاه ھای امپریالیسم و ارتجاع در کشور ما باشدبازگشت ھمھ 
 از این جا بود کھ امپریالیست ھای انگلیسی با اعتصاب کارگران نفت تنھا بھ عنوان یک اعتصاب کارگری برخورد نکردند، آنان    

بھ اقدامات وسیع سیاسی ـ خطری را کھ از این جانب منافع استعمارانگلیس را در ایران و منطقھ تھدید می کرد دریافتند و دست 
عشایر فارس و خوزستان بنابھ اشاره شرکت استعماری . نظامی زدند کھ از حدود مقابلھ با یک اعتصاب بھ مراتب فراتر می رفت

. نفت بھ حرکت آمدند و بھ بھانھ این کھ در آذربایجان حکومت ملی بھ وجود آمده در فارس حکومت عشایری جنوب تشکیل دادند
یسی نفت در این زمان از یک شانس بزرگ برخوردار بود و آن این بود کھ در نبرد علیھ جنبش انقالبی و ضد استعماری شرکت انگل

لذا . مردم ایران متحدین استواری از میان طبقات حاکم ایران داشت و امپریالیسم آمریکا نیز با تمام قوا در این صف قرارداشت
در پرده بماند و بھ عنوان " حفظ و تحکیم مواضع خود، بھ عمل می آورد می توانست موقتامبارزه ای کھ شرکت انگلیسی نفت برای 
  . تلقی شود و از حمایت کامل امپریالیسم آمریکا برخوردار باشد" نجات آذربایجان عزیز"جزئی از مبارزه ھیات حاکمھ ایران برای 

 ھجوم بھ کلوپ ھای حزب توده ایران و شورای متحده مرکزی ١٣٢۵ تیرماه ٢٣ بھ دنبال سرکوب اعتصاب کارگران نفت جنوب ـ    
مالکین و اوباش علیھ جنبش انقالبی ضد امپریالیستی ایران مسلح شدند، چماق بھ دستان مزدور بھ راه . در سرتاسر کشور آغاز شد

بود با پول و نیروی دولت و مالکین افتادند، قوام السلطنھ نخست وزیر، حزب دموکرات خود را کھ از باال و طبق دستور تشکیل داده 
. دولتی بود مبدل کرد" و کمک امپریالیست ھا گسترش داد و بھ یک سازمان ضد انقالبی کھ ظاھر غیردولتی داشت ولی عمال

موضوع شرکت استعماری نفت انگلیس و غارت منابع نفت ایران در میان جنجال و ھیاھوی ناسیونالیسم ارتجاعی طبقات حاکم کھ 
و در واقع برای نجات امتیازات پلید طبقاتی خود بھ راه انداختھ بودند گم شد و شرکت استعماری " نجات آذربایجان"برای " اظاھر

  .انگلیس با دقت تمام از این فرصت بھره گرفت تا خود را از انظار پنھان کند
یکایی و کمک شرکت نفت انگلیس جنبش دموکراتیک ، زمانی کھ ارتش شاه مخلوع با دخالت مستقیم مستشاران آمر١٣٢۵ در آذرماه    

آذربایجان را سرکوب کرد چنان محیط ضد دموکراتیک و خفقان ارتجاعی در سراسر کشور پدید آمد کھ برای مدتی جایی برای طرح 
  .مسئلھ نفت باقی نماند

   
   

 
در آن سال ھا عمال ارتجاع و امپریالیسم برای این کھ جنبش کارگری را بکوبند تمامی نیروی خود بھ کار می بردند تا پیوندھای ـ   ]1[

اھی کتاب ھا و از طرف شرکت استعماری نفت انگلیس و وزارت شاھنش. این جنبش را با حزب توده ایران کشف کرده و اعالم کنند
می " افشا"جزوه ھا و نشریھ ھای گوناگونی چاپ می شد، کھ در آن ھا اسناد فعالیت پنھانی حزب توده ایران در مناطق نفت خیز 

نویسندگان این نشریھ ھا می کوشیدند اثبات کنند کھ فعالیت شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران در مناطق نفت . گشت
 .ی است برای فعالیت پنھانی حزب توده ایران و لذا ھر چھ ھست و نیست زیر سر این حزب استخیز فقط پوشش

 بعدھا کھ ورق برگشت و امپریالیسم و ارتجاع بھ دستاویزھای دیگری نیازمند شدند، عمال آن ھا نیز صفحھ را برگردانیده و ادعا    
 نمی کرده و گویا این منطقھ را جزو مناطق نفوذ استعمارانگلیس پذیرفتھ در خوزستان فعالیت" کردند کھ حزب توده ایران گویا اصوال

  .بوده و ھزارھا دروغ و بھتان دیگر از این دست، کھ خود بحث مفصل دیگری است

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٧

 ماده قانونی استیفای حقوق ملی ایران از نفت جنوب. 
مردم ایران . موقتی داشت" دم ایران جنبھ کامال گم شدن مسالھ نفت در محیط وحشت و ارعاب پس از شکت جنبش دموکراتیک مر   

 با غارت گری شرکت استعماری نفت انگلیس و بھ طورکلی با جنایت ھای استعمارانگلیس در میھن ٢٠در سال ھای پس از شھریور 
مشخص سلطھ شرکت بھ عالوه سلطھ استعمارانگلیس و بھ طور. ما بیش از آن آشنا شده بودند کھ بتوانند این مسئلھ را فراموش کنند

ھیچ کس قادر نبود این مسالھ را از . اثر شوم آن ھر روز و ھر لحظھ احساس می شد. استعماری نفت انگلیس بر میھن ما تداوم داشت
  .دستور روز خارج کند

شکست و .  کرد تحول بنیادی ھم کھ در اوضاع جھان پدید آمده بود بھ زیان استعمار و بھ سود مبارزات ملی مردم ایران عمل می   
فروپاشی کامل فاشیسم ھیتلری و متحدانش کھ ارتش سرخ در آن نقش اصلی بازی کرد، چنان اوضاع بین المللی را تغییر داده بود کھ 

  .ھیچ یک از مناسبات پیش از جنگ نمی توانست تغییر ناپذیر بماند
 دوم جھانی پیش آمد، یعنی زمانی کھ ھنوز نتایج ، بالفاصلھ پس ازپایان جنگ١٣٢۵ شکست نھضت دموکراتیک ایران در سال    

ھر دو گروه محافل ارتجاعی امپریالیستی کھ این جنگ را آغاز کردند . این واقعھ بزرگ جھانی بھ درستی جمع بندی نشده بود
حت یک صلح امیدوار بودند کھ در این جنگ اتحاد شوروی نابود شود و یا تا آن حد ضعیف گردد کھ آنان بتوانند با خیال را

سوسیالیسم از مرزھای . اما نتایج واقعی جنگ دوم جھانی درست عکس این آرزو از آب در آمد. امپریالیستی را بھ جھان تحمیل کنند
انقالب ھای ضد فاشیستی و دموکراتیک توده ای در کشورھای شرق اروپا بھ پیروزی رسید و این کشورھا را . شوروی فراتر رفت
  . سوسیالیسم فراھم آمد زمینھ برای تشکیل ارودگاه.  کرداز جھان سرمایھ جدا

 جنبش کارگری و کمونیستی و ھم جنبش دموکراتیک در زمان جنگ و بالفاصلھ پس از آن در مقیاس جھانی اوج گرفت و بھ یکی    
ودگذر در این حرکت شکست موقت جنبش در کشوری مانند ایران تنھا یک حادثھ ز. از عوامل ھای تعیین کننده سیاست بدل گشت

  .قانونمند جھانی بود
 جنبش ھای ملی و رھایی بخش کھ طی دوران جنگ جان گرفتھ بود پس از جنگ سازمان یافتھ تر و آگاه تر از ھمیشھ وارد    

یسم درست در ھمین سال ھا بود کھ این جنبش ھا جھش عظیم بھ جلو، بھ سوی محو کامل سیستم مستعمراتی امپریال. عرصھ نبرد شد
  .و تشکیل دولت ھای مستقل و ملی و ھم چنین سمت گیری سوسیالیستی را تدارک دید

نھ فقط دولت ھای سرمایھ داری امپریالیستی .  سرمایھ داری بھ عنوان یک نظام اجتماعی، در جنگ دوم جھانی بسیار تضعیف شد   
مردم جھان .  سرمایھ داری ضرباتی جبران ناپذیر وارد آمدبخشی از قدرت خود را از دست دادند، بلکھ بھ ویژه بھ اعتبار و حیثیت

  این مسئلھ را بھ طور مشخص برای خود مطرح کردند کھ آیا نظام سرمایھ داری می تواند خوشبختی دلخواه انسان را تامین کند؟
تیک مردم ایران را آغاز می ، زمانی کھ امپریالیسم جھانی و ارتجاع داخلی ایران ھجوم علیھ جنبش دموکرا١٣٢۵ در نیمھ دوم    

ولی فقط مدت کوتاھی الزم بود تا معلوم شود کھ تناسب . کردند، ھنوز گمان می کردند کھ می توانند آب رفتھ را بھ جوی بازگردانند
 قوای طبقاتی چھ در مقیاس جھانی و چھ در درون ایران بھ مراتب بیش از آن تغییر کرده است کھ بتوان وضع قبل از جنگ و از

  . را دست نخورده حفظ کرد١٩٣٣جملھ قرارداد استعماری 
در این جنگ گروھی از .  یکی از مھمترین نتایج جنگ دوم جھانی، تغییر تناسب نیروھا میان خود کشورھای امپریالیستی بود   

روه پیروزمند نیز تغییرات در درون گ. آلمان، ایتالیا و ژاپن شکست خورده برای مدتی از جرگھ خارج شدند: کشورھای امپریالیستی
امپریالیسم آمریکا در طی جنگ برقدرت خود افزود و در عوض امپریالیست ھای انگلیسی و فرانسوی مواضع . عمیقی حاصل شد

  .مھمی را از دست دادند
یکایی نتایج و بالفاصلھ پس از آن ھنوز امپریالیست ھای انگلیسی و آمر) ١٣٢۵( در سال ھای شکست نھضت دموکراتیک ایران    

امپریالیست ھای انگلیسی امیدوار بودند کھ . جنگ را در معاملھ میان خود جمع بندی نکرده و حساب خود را تسویھ نکرده بودند
بتوانند مواضع خود را در ایران ھم در مقابل جنبش ملی و دموکراتیک، ھم در برابر فشار امپریالیسم آمریکا حفظ کنند، ولی 

ریکایی با قدرتی کھ بھ ھم زده بودند اصرار داشتند کھ بخشی از مواضع انگلستان را در ایران و خاورمیانھ اشغال امپریالیست ھای آم
  .کنند
 این تضاد کھ آن زمان بسیار حاد بود، در مجموعھ سیاست کشور و از جملھ در مناسبات میان جناح ھای مختلف ھیات حاکمھ    

  .ایران منعکس می شد
 ١٩٣٩ تا ١٩٣۵رضاخان مدت قریب چھارسال از . آمریکا قبل از جنگ دوم جھانی نفوذ چندانی در ایران نداشت امپریالیسم    
پس از سوم . در این زمان نفوذ آلمان ھیتلری در ایران بھ سرعت افزایش می یافت. روابط با آمریکا را قطع کرد) ١٣١٨ -١٣١۴(

ی از گردانندگان دربار پھلوی کھ امید فراوانی بھ ھیتلر داشتند مدتی با شھریور، وقتی حکومت رضاخانی یک شبھ فرو ریخت بخش
اما جریان جنگ در جبھھ شوروی و بویژه شکست ارتش آلمان در . این امید مجھول می زیستند کھ پیروزی از آن ھیتلر خواھد بود

  :استالینگراد ضربت روحی سنگینی بھ آنان وارد آورد کھ حاصل آن دوگانھ بود
  شتوح. ١
  .نیاز بھ تکیھ گاه جدید. ٢
   

در مدت کوتاھی قراردادھای اقتصادی ـ نظامی بین .  آنان این تکیھ گاه را در وجود امپریالیسم تازه نفس و درنده آمریکا پیدا کردند   
از . مریکایی درآمدایران و آمریکا منعقد شد و ارتش و شھربانی و ژاندارمری و امور مالی و اقتصادی ایران زیر سلطھ مستشاران آ

  . مرداد را تدارک و رھبری کنند٢٨ در ایران النھ کردند و بعدھا توانستند کودتای شوارتسکف ھااین زمان بود کھ 
 عالوه بر بخشی از محافل درباری و فئودال ھای ایران، بخش قابل مالحظھ ای از محافل بورژوایی و روشنفکران بورژوا نیز بھ    

این ھا در گذشتھ نزدیک زیر نفوذ افکار فاشیستی بوده و شوونیسم نژاد پرستانھ ضد کمونیستی را بھ جای . شدندسوی آمریکا کشیده 
وقتی فاشیسم رسوا شد و ھیتلر از تخت . ناسیونالیسم ضد امپریالیستی پذیرفتھ بودند و بھ این معنا عناصر ملی بھ حساب می آمدند

وشنفکری ھوادار فاشیسم بھ واقعیت گردن نھادند، در عقاید خود بھ سود توده مردم تجدید قدرت بھ زیر کشیده شد، برخی از محافل ر
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ولی بسیاری از آنان در موضع طبقات . نظر کرده و در سنگر نبرد ضدامپریالیستی قرار گرفتند و بھ معنای واقعی ملی شدند
 بستند و ھرچھ جنبش انقالبی ملی و دمکراتیک ایران بیشتر بورژوایی ضدکمونیستی باقی ماندند و بھ جای آلمان، اینک بھ آمریکا دل
  .اوج گرفت بیشتر بھ وحشت افتاده، بیشتر زیر دامن آمریکا پنھان شدند

برجستھ ترین نمایندگان این قشر از محافل روشنفکری و بورژوایی مظفربقایی، حسین مکی ، و سرلشکرزاھدی ھستند کھ بعدھا     
  . خائنانھ ای ایفا کردنددر جنبش ملی شدن نفت نقش

بھ جرم جاسوسی برای  از کسانی بود کھ در زمان رضاشاه با جاسوسان ھیتلری کار می کرد و زمان جنگ  سرلشکر زاھدی   
و مدتی توقیف شد اما بعدھا بھ سازمان ھای جاسوسی آمریکا منتقل شده از زندان آزاد شد و در ارتش پست آلمانی ھا دستگیر 

  .حساسی گرفت
بھ دامن آمریکا خزیده بودند در آن زمان ھا " کمونیسم" روشنفکران بورژوا کھ در نبرد طبقاتی علیھ زحمتکشان و از ترس    

تنھا راه نجات ایران را توسل بھ امپریالیسم " و علنا" آن ھا رسما. ضرورتی برای پنھان داشتن اندیشھ خویش احساس نمی کردند
سلطھ آمریکا در خاورمیانھ با ھلھلھ و شادی استقبال می کردند و در این باره مطالبی می گفتند کھ آمریکا می دانستند و از گسترش 

  .تا دنیا دنیاست عرق شرم آن از پیشانی حضرات پاک نخواھد شد
نھ و  کھ در زمان ملی شدن نفت دبیر جبھھ ملی ایران شد گسترش سلطھ خونبار امپریالیسم آمریکا را در خاورمیا حسین مکی   

  :با این جمالت بیان می کند) و بھ طور کلی سرتاسر جھان(ایران 
لشکرھای آمریکایی ... از روزی کھ ویلسن طلسم مونرو را شکست و !! مشعل فرشتھ ای کھ در مدخل نیویورک ایستاده است "    

زلت و انزوای آمریکای بزرگ را بھ اروپا فرستاد عمل او روزنھ امیدی بھ روی ملل ضعیف شرق گشود کھ ممکن است عھد ع
پرتو ضعیف امید کھ از افق . منتفی شده و عواطف بشردوستی و نوع پروری آمریکا ملل ضعیف شرق را زیر حمایت خود بپذیرد

تازه جدید می درخشید ملیون ایران را آنقدر جرات و جسارت داد کھ بھ انتظار مساعدت آمریکا با بحران و احتضار مبارزه کنند و بھ 
  .یروی امید مجھز شوندن

  ".]1[زمینھ مساعدی در دماغ ملیون ایران یافت...  این فکر کھ آمریکای صلح جوی بشر دوست را بھ ایران عالقمند ساخت    
بھ ایران بھ اندازه ای در محافل روشنفکری بورژوا رسوخ داشت کھ حتی حزب " بشردوست"اختن آمریکای  اندیشھ عالقمند س   

 در مجموع در موضع درستی قرارداشت ـ و با حزب توده ایران متحد شد ـ از حضور مستشاران آمریکایی ١٣٢۵ایران کھ در سال 
  .در ایران حمایت می کرد

دخالت امپریالیسم آمریکا را در امور ایران " خدمت بھ میھن" مھم کھ زیر ماسک ملی و برای  وجود این نیروی احتیاط بسیار   
  .تجویز می کرد و از موضع سیاسی خود شرمی نداشتھ آن را تبلیغ می کرد، بھ امپریالیسم آمریکا امکان مانور وسیعی می داد

امپریالیسم . تیک ایران نتایج مطلوب امپریالیسم را بھ بار نیاورد در چنین محیط بین المللی و داخلی، سرکوب جنبش ملی و دموکرا   
  :و ارتجاع

، بھ دلیل تضادھای درونی و با توجھ بھ محیط بین المللی نتوانست دیکتاتوری یک دست پرقدرتی را برسرتاسر کشور مسلط " اوال   
یاالت آزادی نسبی مطبوعات باقی ماند و حزب توده با وجود سرکوب خشن جنبش در آذربایجان، کردستان، خوزستان و سایر ا. کند

  .ایران ولو در چارچوب بسیارمحدود بھ فعالیت خود ادامھ داد
، سرکوب جنبش با گلولھ و تازیانھ، نتوانست افکار توده ھا را تغییر دھد و مسائلی را کھ جنبش ملی و دموکراتیک مطرح "ثانیا

یران در مدت کوتاه فعالیت خود توانستھ بود ضرورت تامین استقالل و دموکراسی، حزب توده ا. ساختھ است از دستور خارج کند
ضرورت انجام تحول بنیادی اجتماعی، سیاسی، ضرورت صنعتی شدن و رفع عقب ماندگی، ضرورت بھبود وسایل زندگی مردم، 

قتصاد سالم طبق نقشھ و نظایر این ھا تامین نان، فرھنگ و بھداشت، برابری ھمھ، ضرورت انجام اصالحات ارضی بنیادی، ایجاد ا
ھر کدام از شعارھا را بگیرید، اگر پذیرفتھ می شد و اجرا می گردید خواه ناخواه . را بھ میان توده ھا ببرد و بھ نیروی مادی بدل کند

  .با محو سلطھ استعمار مالزمھ می داشت و در شرایط مشخص آن روز پای شرکت نفت انگلیس را بھ میان می کشید
 ھیات حاکمھ ایران و بھ ویژه جناح آمریکایی آن پس از سرکوب جنبش، این اندیشھ را مطرح کردند کھ باید بھ رفرم از باال دست    

پیشبرد این اندیشھ ھم خواه ناخواه با منافع شرکت نفت . زد و برخی از خواست ھای مردم را پذیرفت تا زمینھ انقالب از میان برود
  .زیرا ھر اصالحی نیازمند سرمایھ است و ایران سرمایھ ای جز نفت نداشت. کردانگلیس برخورد می 

.  میلیون دالر اعالم می کردند٢۵٠آمادگی خود را برای واگذاری وام بھ مبلغ "  در آن سال ھا امپریالیست ھای آمریکایی ظاھرا   
را بھ دریافت درآمد بیشتر از نفت و یا ضمانت پرداخت وام موضوع ) و باالخره ھم ندادند(اما در عمل از پرداخت آن امتناع ورزیده 

  .از درآمد نفت موکول می کردند
 بھ این ترتیب با وجود شکست جنبش ملی و دموکراتیک مسئلھ نفت جنوب الاقل بھ صورت دریافت درآمد بیشتر از آن در محافل    

  .ن در دستور روز بودمختلف ـ از نیروھای ملی گرفتھ تا بخشی از ھیات حاکمھ ـ ھم چنا
 موضوع مھم دیگری کھ امکان نمی داد مسئلھ نفت جنوب مسکوت بماند قرارداد ھمکاری ایران و شوروی برای بھره برداری از    

درباره نفت شمال محافل ضد کمونیستی بسیاری مطالب دور از واقع گفتھ اند و می گویند کھ بررسی آن ھا خارج از . نفت شمال بود
آنچھ بھ خاطر ضرورت بحث باید یادآوری کرد این است کھ در سال . نی ماست و باید در فرصت دیگری بھ آن پرداختبحث کنو
این موافقت .  بین ایران و شوروی یک موافقت نامھ ھمکاری برای تشکیل شرکت مختلط بھره برداری از نفت شمال منعقد شد١٣٢۵

بھ .  نظام غارت گرانھ کارتل بین المللی نفت را در خلیج فارس بھ ھم می ریختنامھ اگر بھ تصویب می رسید و اجرا می شد تمام
این دلیل ھیات حاکمھ ایران کھ در زمان اوج جنبش ملی مجبور بھ امضای چنین موافقت نامھ ای شده بود پس از شکست جنبش از 

دانست اما رد این موافقت " کان لم یکن" ھ را  این موافقت نام١٣٢۶ مھرماه ٣٠مجلس ایران در تاریخ . تصویب آن امتناع ورزید
نمی شد چنین روشی را در . نامھ و دست نخورده گذاشتن مواضع شرکت استعماری انگلیسی در نفت جنوب بھ ھیچ روی ممکن نبود

کار خود را می بھ عالوه تضادھای درون امپریالیست ھا و ھیات حاکمھ نیز کھ از آن در باال یاد کردیم . افکار عمومی توجیھ کرد
  :با ماده واحده ای بھ شرح زیر توام شد" نتیجھ این کھ رد موافقت نامھ ایران و شوروی الزاما. کرد
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دولت مکلف است در کلیھ مواردی کھ حقوق ایران نسبت بھ منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع  "   
وب بھ منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات الزم را بھ عمل آورد و مجلس واقع شده است، بھ خصوص راجع بھ نفت جن

   "]2[.شورای ملی را از نتیجھ آن مطلع سازد
   

  
   

 
 ] ١[.٧۶ تا ٧۵،ص ١٣٢۴جلد دوم، مقدمات تغییر سلطنت، چاپ تھران، . رانحسین مکی، تاریخ بیست سالھ ای ـ 
  ] ٢[١٣٢۶ مھرماه ٣٠ روزنامھ اطالعات،  ـ 
   
 تالش امپریالسیم انگلیس برای مسکوت گذاشتن قانون. ٣

ضع خود را در ایران استعمارگران انگلیس موا. امپریالیسم انگلیس در برابر آنچھ اتفاق افتاد، خوشدالنھ بود  نخستین واکنش   
لذا وقتی . بسیارمحکم می دانستند و ضرورتی احساس نمی کردند کھ در مناسبات شرکت نفت با ایران تغییری بھ سود ایران وارد کنند

این ماده قانونی تصویب شد آن را بھ مثابھ پارسنگی در برابر رد موافقت نامھ ایران و شوروی تلقی کردند کھ فقط جنبھ تبلیغاتی 
زمانی ھم کھ احساس نمودند نیروھایی وجود دارند کھ ممکن است این ماده قانونی را جدی بگیرند . اشتھ و اثر واقعی نخواھد داشتد

  .و طالب اجرای آن باشند بھ مقابلھ سریع دست زدند تا آن ھا را تار و مار کرده و از سر راه خود بردارند
   

  الف ـ روی کارآوردن کابینھ حکیمی
قوام مواضع . بھ محافل آمریکایی وابستھ بود"  نقش کثیف و فعالی در سرکوب جنبش ملی ایران ایفا کرده و شدیداقوامینھ  کاب   

ھمین مستشاران اصرار می ورزیدند، برنامھ ھفت . مستشاران آمریکایی را در ارتش و ژاندارمری و سازمان برنامھ تقویت می کرد
بھ .  دریافت و از پول نفت پرداخت شود میلیون دالری از آمریکا٢۵٠وام ود و برای اجرای آن سالھ ای کھ تدوین کرده اند اجرا ش

تاکید می شد کھ باید از شرکت نفت انگلیس . عالوه تقویت نیروھای نظامی مورد عالقھ خاص آنان بود کھ آن ھم نیاز بھ پول داشت
امپریالیسم آمریکا خوابیده بود کھ می خواست سھم قابل مالحظھ ای در پشت سر این توصیھ و تاکید ھدف واقعی . پول بیشتری گرفت

  .از نفت ایران را بھ چنگ آورد
 ماده مربوط بھ استیفای حقوق ملی ایران از نفت جنوب را در چارچوب توصیھ ھای مستشاران آمریکایی قوام بھ این دالیل بود کھ    

فت و بھ وزارت دارایی ماموریت داد کھ طریقھ استیفای حقوق ایران از نفت  ن و منافع فئودال ھای ایران جدی گرفت و بھ اداره
در این پاسخ توجھ داده شده است .  بھ نخست وزیر قوام داده جالب است١٣٢۶پاسخی کھ اداره نفت در آذرماه . جنوب را بررسی کنند

  :کھ کشورھای مختلف در مورد امتیازھای نفتی رفتارھای متفاوتی داشتھ اند
با شرکت ھای دارنده امتیاز قراردادھایی " برخی از کشورھا مانند مکزیک با تقدیم طرح قانونی صنعت نفت را ملی نموده بعدا "   

در ونزوئال طرح " مثال. برخی دیگر بھ درآمدھای مالی اکتفا نموده اند. برای جبران خسارت از قبیل تحویل نفت منعقد ساختھ اند
قبل از پرداخت مالیات بھ دولت ھای (تصویب رسیده کھ مالیات بر درآمد شرکت ھای استخراج کننده را جدید مالیات بر درآمد بھ 

مبلغی کھ ونزوئال از این بابت حصول می نماید عالوه بر مبلغ حق االمتیاز .  درصد تعیین نموده است٢/٣١) انگلیس و آمریکا
  ".]1[است
را از استیفای حقوق " ھدف و نظر دولت" در این نامھ از نخست وزیر خواستھ شده است کھ با توجھ بھ تنوع امکانات و اقدامات     

  .ملی تعیین کند تا بستھ بھ این ھدف مطالعاتی انجام گیرد
و از متن نامھ معلوم می شود کھ از اوایل آبان .  نوشتھ شده محرمانھ و مستقیم خطاب بھ قوام است١٣٢۶ه  این نامھ کھ در آذرما   

  .ماه، یعنی بالفاصلھ پس از تصویب ماده قانونی در مجلس، قوام برای اجرای آن در چارچوبی کھ خود می خواست اقدام کرده است
چنان کھ گفتیم امپریالیست ھای انگلیسی ممکن می شمردند و الزم می .  باشد چنین رفتاری نمی توانست مطلوب شرکت سابق نفت   

از این جا بود کھ فکر ساقط کردن .  و بھ طور کلی مناسبات ایران و شرکت نفت انگلیس بدون تغییر بماند١٩٣٣دانستند کھ قرارداد 
  .وت گرفتدولت قوام کھ ماموریت پلید خود را در سرکوب مردم بھ پایان رسانیده بود ق

.  کابینھ قوام سقوط کرد١٣٢۶آذرماه   ١٩تضادھای درونی ھیات حاکمھ از جملھ اختالف شاه و قوام نیز سبب ساز شد و در نتیجھ 
حکیم چند روزی صحبت از این بود کھ مجلس بھ نخست وزیری مصدق تمایل دارد ولی سرانجام اکثریت برای مصدق فراھم نشد و 

بایگانی " بھ طوری کھ بعدھا معلوم شد، حکیمی پرونده نفت را عمال. ھ جای قوام بھ نخست وزیری رسید ب)ابراھیم حکیمی (الملک
  کرد و ھیچ گونھ اقدامی برای استیفای حقوق ملی ایران 

  .در نفت ـ حتی در حدودی کھ طبقات حاکم بدان نیاز داشتند ـ بھ عمل نیاورد
   

  ب ـ توطئھ انشعاب در حزب توده ایران
امپریالیسم انگلیس در مقامات حاکم ایران آنقدر نفوذ داشت کھ بتواند عناصر مورد . ییر کابینھ در آن زمان کار دشواری نبود تغ   

خطری کھ شرکت نفت را . برکناری قوام و برگماری حکیمی نیز آسان انجام گرفت. اعتماد خود را در مقامات حساسی قرار دھد
گردانندگان شرکت نفت انگلیس ھنوز وحشت حاصل از اعتصاب تیرماه . از سوی مردم بود. نبودتھدید می کرد از سوی ھیات حاکمھ 

  . را برتن داشتند و احساس می کردند کھ اگر جنبش ملی دوباره پا بگیرد مقابلھ با آن آسان نخواھد بود١٣٢۵
 و ٢۵ حزب با وجود شکست سنگین آذرماه این.  امپریالیست ھای انگلیسی خطر عمده را در وجود حزب توده ایران می دیدند   

بھ عالوه این حزب، تنھا . خفقان بعد از آن توانست صفوف خود را از نو سازمان دھد و بر یاس روحی حاصل از شکست فائق آید
ای سازمان ھ. حزب و سازمان سیاسی ایران بود کھ مسئلھ نبرد با امپریالیسم را بھ طور قاطع و سازش ناپذیر مطرح می ساخت
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بزرگترین سازمان سیاسی بورژوا ـ مالک ایران . سیاسی بورژوازی ایران بسیار پراکنده، لخت، دور از توده مردم و جبان بودند
حزب دموکرات قوام السلطنھ بود کھ ترکیب بسیار ناھمگونی داشت، بھ زور و از باال ساختھ شده بود و پس از سقوط قوام قدرت خود 

  . سازمانی شرکت نفت انگلیس می توانست کنار بیاید و نیازی بھ رویارویی نداشتبا چنین. را از دست داد
 حزب توده ایران با ھمھ این گونھ سازمان ھا تفاوت ریشھ ای داشت و با وجود نقاھت حاصل از شکست بالقوه قدرت بزرگی بود    

ا اگر می توانستند این حزب را از درون پوسانده و از آن ھ. کھ نظر سازمان ھای اطالعاتی امپریالیسم را بھ سوی خود جلب می کرد
  .جوھر انقالبیش تھی سازند خطر بزرگی را خنثی می کردند

باقی بماند، " ممکنات"حزبی کھ در حد . بدل کنند" واقع بین" نقشھ این بود کھ حزب توده ایران را بھ یک حزب رفرمیست، حزب    
برای " مناسب"ور ما بپذیرد تا مانند بچھ ھای خوب سر بھ راه در پی یافتن راه حل ھای را در کش امپریالیست ھا " منافع مشروع"

اگر . تجربھ ای کھ انحصارات انگلیسی در خود انگلستان و در برخی از کشورھای مستعمره داشتند دل گرم کننده بود. اختالفات باشد
نینی زحمتکشان باشد از قماش احزاب وابستھ بھ انترناسیونال حزب توده ایران ھم بھ جای این کھ جزء تفکیک ناپذیر اردوگاه ل

  .سوسیالیست و شعبھ ای از حزب کارگر انگلیس می بود خطر رفع می شد
مھره ای کھ نظر آنان . خرابکاری سیستماتیک آغاز شد. مھره مناسب را ھم پیدا کردند.  مامورین اطالعاتی انگلیس بھ کار افتادند   

 تبریزی بود کھ از آغاز پیوستن بھ حزب توده ایران گرایش ھای انحرافی از خود نشان می داد و این لیل ملکیخرا تامین می کرد 
خود خلیل ملکی در دادگاه عقیده ای را کھ . مطلب از چشم ھیات حاکمھ ایران و بھ طریق اولی شرکت نفت انگلیس دور نمی ماند

  : شرح زیر بیان کردعناصر فعال ارتجاع ایران نسبت بھ او داشتند بھ
بھ من ]!![ ورھرام قدری با عصبانیت . سخنانم تظاھر بھ خط مشی حزبی بود" طبعا... روزی تیمسار ورھرام را در تبریز دیدم "   
من و ما خوب می دانیم کھ نھ شما آن ھا را می پسندید نھ ان ھا شما را قبول . آقای ملکی بھ من چھ می گویی و تظاھر می کنی: گفت
   "]2[.اما آنچھ ما نمی فھمیم این است کھ شما منتظر چھ ھستید... ارندد

ھ او ابتدا بھ لندن دعوت شد و از این رو بود ک. زمینھ ای را کھ در خلیل ملکی وجود داشت خوب تشخیص می دادند" من و ما "   
نتیجھ ای کھ ملکی از این سفرھا گرفت این بود کھ حزب توده ایران باید منافع . ]3[پس از چندی از طرف شرکت نفت انگلیس بود

  :ستان و شرکت نفت را در ایران بپذیرد و قبول کند کھ شرکت نفت انگلیس با دستگاه عظیم صنعت نفت در جنوبمشروع انگل
از شرکت نمی توان انتظارداشت " فعال... مجبور است کھ برای خودش یک حکومت، یک دستگاه وسیع حکومتی بھ وجود آورد "   

   "]4[.انی کھ احتیاج بھ معرفی ندارند واگذار نمایدکھ سرنوشت و مسایل نفتی عظیم خود را بھ دست پاسبان
 در  ملکی وجود موسسات پلیسی شرکت نفت را کھ تابع دولت ایران نبودند می پذیرفت و شرط استقرار حاکمیت ایران را   

  :شرکت نفت می دانست و می نوشت" منافع قانونی"خوزستان موکول بھ جلب رضایت بریتانیای کبیر و حفظ 
مورد سوء ظن ]!![ دولتی می تواند حاکمیت ایران را در خوزستان مستقرسازد کھ عالوه بر اصالح طلبی و میھن پرستی  "   

  "]5[. در حدود پیمان ھا و قوانین حفظ نمایدبریتانیای کبیر نباشد و بتواند منافع قانونی شرکت را
  "]6[.در آبادان ھر کار مثبتی بوده بھ دست مامورین شرکت و تمام حیف و میل ھا بھ دست مامورین دولت می باشد "   
از عواید سرشار " وقتی کھ دولت ایران نمی خواھد از حاکمیت خود استفاده نموده و ادارات دولتی منظم بھ وجود آورد و ضمنا "   

موسسھ اقتصادی، خواھی نخواھی خودش برای پیشرفت و استخراج نفت باید این شرکت بھ عنوان ]!![ نفت صرف نظر می نماید 
  "]7[]!![ را بھ وجود آورد [ منظور ادارت پلیسی شرکت نفت است ـ جوانشیر] موسسات 

این طرز تفکر . ھا جملھ ھای جداگانھ ای است کھ فقط گوشھ ھایی از طرز تفکر منظم و پی گیر خلیل ملکی را بیان می کند این    
ملکی با این شیوه تفکر، پس از شکست نھضت در . سازشکارانھ بود" چنان کھ می دانیم در نقطھ مقابل تفکر انقالبی و عمیقا

یت خرابکارانھ خود افزود بھ این امید کھ ھمھ حزب را از راه بھ در کند و زمانی کھ با آذربایجان و سرتاسر ایران، برشدت فعال
مقاومت توده حزبی روبرو شد دست بھ کار فراکسیونی زد تا شاید بخشی از حزب را با خود ببرد و در صف واحد طبقھ کارگر 

  .شکاف اندازد
خواست ھرگونھ صدای مخالف را خفھ کرده مواضع خود را تحکیم کند،  ھمزمان با تالش توطئھ گرانھ شرکت نفت انگلیس کھ می    

 بخش بزرگی از انرژی و وقت حزب صرف مبارزه با آن ١٣٢۶پائیز . تالش خرابکارانھ گروه ملکی نیز بھ اوج خود رسید
حزب "ھ می خواھد  با تنی چند از یاران صفوف حزب را ترک گفت و ادعا کرد ک١٣٢۶ دی ماه ١۴خرابکاری شد و سرانجام در 

  بھ وجود آورد کھ گویا بھتر از حزب توده ایران" سوسیالیست توده
. دستگاه ھای تبلیغاتی امپریالیستی جنجال بزرگی، بر سر انشعابی کھ گویا در حزب توده ایران رخ داده، بھ راه انداختند. خواھد بود

  ملکی و یارانش از نفت و تاثیر آن در تصمیم شان 
  . می دادبوی نفت" انشعاب"اما سرا پای این . نمی زدندکمترین حرفی 

   
در قرار ھیات اجرائیھ موقت حزب توده ایران در این . را شناخت و افشا کرد" انشعاب" حزب توده ایران محرکین اصلی و واقعی   

    :باره گفتھ شده است
 بوده کھ با کلیھ وسایل مستقیم و غیرمستقیم خود ماھرانھ این انشعاب مربوط بھ فعالیت مخفی و مرموز امپریالیسم در داخل حزب ما"

   "]8[.عمل کرده است
  :شود در سرمقالھ نامھ مردم کھ بھ عنوان سند آموزشی حوزه ھای حزبی تدوین شده گفتھ می    
" کھ مسلما" انشعاب"چنانچھ جریان این بھ اصطالح ... امپریالیسم انگلستان در سیاست ایران بھ ھجوم عمومی پرداختھ است "   

این موضوع نیز در نظم عمومی تھاجم اخیر امپریالیسم " محرک ھرعلت اصلی آن در داخل حزب نبود در نظر گرفتھ شود مسلما
در مبارزه بر ضد امپریالیسم و ارتجاع با ھرگونھ اعمال نفوذ ... حزب توده ایران ... کندجای مخصوصی برای خود باز می 

امپریالیسم بریتانیا با استفاده از ستون پنجم ھای آگاه و ناآگاه خویش می ... امپریالیسم اعم از آمریکا و انگستان آشتی ناپذیر است
  "]9[.خواھد، مھارت خود را در خرابکاری ثابت نماید
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  :منتشر کرد رابطھ آن را با تالش ھای امپریالیسم انگلیس برمال ساخت و گفت" انشعاب" رادیوی مسکو نیز در خبری کھ درباره    
محافل صالحیت ...  نفاق افکنانھ امپریالیسم بھ وسیلھ دارودستھ خلیل ملکی انجام شده است تحت تاثیر تحریکات" این عمل مسلما "   

دار معتقدند کھ خلیل ملکی با انگلیسی ھا مربوط است و با اطالع و رضایت آن ھا اقدام کرده و می خواھد نھضت دموکراسی ایران 
  "]10[.را از ھم بپاشد

   
  

   
 

  ]١[٧١ ص ١٣۴٠، چاپ تھران، ١٣٢١-٣١پیرنیا، ده سال کوشش در راه حفظ و بسط حقوق ایران در نفت، ـ ١ 
   ]٢[.١٣۴۴ اسفند ماه ١۵دفاعیات خلیل ملکی در دادگاه نظامی تھران، روزنامھ کیھان، ـ ٢ 
درمسافرت بھ انگستان آقای الکھارت از طرف وزارت اطالعات مھماندار مھربان و با عطوفت ما : "بنا بھ نوشتھ خود ملکی  ـ٣

، نام مردم، ."بودند و درمسافرت بھ آبادان نیز آقای الکھارت بھ عنوان رئیس اطالعات شرکت نفت دعوت کننده و میزبان ما بودند
  .١٣٢۶ فروردین ماه ٢٣
   ]٤[. ١٣٢۶ اردیبھشت ماه ٢٧، ٨۵مردم، شماره ـ نامھ  ٤
   ]٥[.ھمان جاـ ٥ 
گروھی از ضدکمونیست ھای حرفھ ای در سال ھای اخیر ضمن این کھ با . ١٣٢۶ اردیبھشت ماه ٢٧، ٨۵ ـ نامھ مردم، شماره ۶

کاری می نمایند، این جملھ با آن ھا ھم" ھواداران ملکی روابط بسیار نزدیک دارند و در فعالیت ضدتوده ای و ضدشوروی وسیعا
ھا ملکی را از روزنامھ ھا بیرون کشیده بھ حساب حزب ما می گذارند و مدعی اند کھ گویا حزب توده ایران منافع مشروع انگلیس 

برای مثال مراجعھ کنید بھ کارنامھ مصدق و حزب توده، چاپ مزدک در خارج از کشور در ایران در سال ... را می پذیرفت و غیره
   . زیرنام کارنامھ مصدق نگارش پارسا، یمگانی از طرف انتشارات رواق تجدید چاپ شده است١٣۵٧

   ]٧[.ھمان جاـ ٧ 
   ]٨[ ١٣٢۶ دی ماه ٢۴نامھ مردم، ـ ٨ 
   ]٩[ ١٣٢۶ دی ماه ٢٧نامھ مردم، ـ ٩ 
   ]١٠[.١٣٢۶ دی ماه ٢٨نامھ مردم، ـ ١٠ 
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 تعبیر انگلیسی استیفای حقوق ایران از نفت. ۴

   ـ تشدید تضادھاالف
نخستین عکس العمل شرکت نفت انگلیس در جھت مخالفت جدی با مطالبھ حقوق ایران از نفت بی تاثیر نبود ولی اثر موقت     

با روی کارآمدن حکیمی و تغییرات متناسب دیگری کھ از طرف دربار پھلوی در مقامات حساس دولتی و ارتشی داده شد، . داشت
" انشعاب. "محکم کردند و چنان کھ گفتیم پرونده نفت را بھ طورکلی بایگانی کردند"  را در حکومت کامالعمال انگلیسی جای خود

و انرژی حزب را بھ خود مشغول کرد تا  در حزب توده ایران ھم اگر چھ شکست خورد ولی بھ ھر صورت چند ماھی وقت 
 العمل تند شرکت نفت و خرابکاری عمال آن در داخل عکس. صفوف حزب از نو تحکیم شده برای نبرد برون حزبی آماده شود

حزب دموکرات قوام السلطنھ و سایر سازمان ھای بورژوایی، سبب شد کھ این سازمان ھا ھم برای مدت قابل مالحظھ ای بھ خود 
اما این . مسکوت ماندنتیجھ این کھ برای مدت کوتاھی پرونده نفت . و قھر و آشتی سرکنند" انحالل"و " انشعاب"مشغول باشند و با 

  .وضع نمی توانست دوام بیاورد
مردم ایران حق خود را از امپریالیسم انگلیس می . موضوع نفت جنوب فقط یک ماده قانونی نبود کھ بتوان آن را بایگانی کرد

 زمان زیادی و با وجود این کھ از شکست نھضت) ماده واحده فقط جزء کوچکی از خواست مردم را منعکس می کرد ( خواستند 
  .نمی گذشت احساس می شد کھ مردم ازنو بھ پا می خیزند و خود را برای مقابلھ جدی تر آماده می سازند

این حزب در مدت کوتاھی پس از انشعاب بر .  آغاز قوس صعودی نھضت را در پیشرفت کار حزب توده ایران ھم می شد دید   
  . برگزار کند١٣٢٧کرد تا جایی کھ توانست دومین کنگره حزبی را در بھار تمام عواقب آن پیروز شد، صفوف خود را مستحکم 

 مسالھ ١٣٢٧روزنامھ ھای تھران در بھار و تابستان .  نظیر چنین وضعی کم و بیش در صفوف سایر نیروھا ھم احساس می شد   
 ایران از نفت ـ کھ شرکت نفت انگلیس نفت جنوب را بھ یکی از دفاع ترین مسایل روز بدل کرده بودند و درباره استیفای حقوق

  .قصد بایگانی کردن آن را داشت ـ مطالب فراوان می نوشتند
مسکوت ماندن موضوع .  اعمال فشار امپریالیسم آمریکا و عالقھ ھیات حاکمھ ایران بھ افزایش درآمد نفت را ھم نباید نادیده گرفت   

ھر یک از این دو از زاویھ معینی . اطنی ھیات حاکمھ ایران را تامین می کردنفت جنوب نھ مورد تمایل آمریکا بود و نھ خواست ب
  .خواستار طرح مسالھ بودند

دو ھفتھ قبل از آن کھ موافقت نامھ ھمکاری ایران و شوروی در مجلس رد شود، بین آمریکا ) ١٣٢۶ مھرماه ١۴ (١٩۴٧ اکتبر ۶    
بھ موجب این .  معروف استجم ـ آلنھ بھ نام امضا کنندگانش بھ قرارداد و قوام قرارداد نظامی محرمانھ ای بھ امضا رسید ک

این قرارداد با ماھیت آشکار استعماری و تجاوزکارانھ . قرارداد ارتش ایران بھ دست مستشاران نظامی آمریکایی سپرده می شد
 یاسی بھ مستشاران آمریکاییواگذاری مصونیت س زمان نخست وزیری حسنعلی منصور با ١٣۴٣ھمان قراردادی است کھ در 

 مناسبات ١٣۵٧   خرداد را بوجود آورد و تا قبل از انقالب بھمن١۵تکمیل گردد و آن موج عظیم اعتراض و نبرد معروف بھ 
  .ارتش ایران و آمریکا براساس آن تنظیم می شد

آمریکایی ھا موضوع پیوستن ... ر افزایش یافت و  بھ دنبال انعقاد این قرارداد اسارت بار نفوذ امپریالیسم آمریکا در ایران بسیا   
رسمی ایران بھ اردوگاه امپریالیسم را مطرح ساختند و درست زمانی کھ می بایست کشور ما علیھ استعمار بھ نبرد برخیزد این 

دیکی با دربار داشت تھران مصور کھ پیوند نز. اندیشھ را بھ وسعت تبلیغ کردند کھ گویا تنھا با کمک آمریکا می توان زنده ماند
  :می نوشت

را بھ حال ایران مفید (!) از طرفداران سیاست موازنھ منفی کم کم کاستھ می شود و کسانی کھ سیاست یک طرفھ، قوی، قطعی  "   
  "]1[.ایران باید بھ طور قطع وارد یکی از بلوک ھای سیاسی دنیا شود... می دانند رو بھ تزاید است 

   "]2[.افتخار ما غروب کرداز وقتی خانھ نشین شدیم آفتاب ... مملکتی زنده بودیم (!!) تا وقتی ما جنگ می کردیم  "   
عالوه بر تھران مصور و . نام دفاع از افتخارات ایران ھوادار نوکری آمریکاستاو ب.  نظر واقعی تھران مصور روشن است   

امثال آن کھ نظر دربار را منعکس می کردند روزنامھ ھایی ھم کھ منعکس کننده نظر جناح آمریکایی بورژوازی وابستھ ایران 
روزنامھ آزاد می " مثال. دفاع می کردند" ا صریحابودند ـ و بعدھا در جبھھ ملی نقش مھمی ایفا کردند از وابستگی ایران بھ آمریک

  :نوشت
  "]3[.در دنیای امروز بی طرفی و سیاست موازنھ منفی دیگر معنا و مفھومی ندارد "   
از ضرورت "  در ھمین زمان در مجلس شورا قرضھ برای خرید تسلیحات از آمریکا بھ تصویب می رسید و ضمن آن صریحا  

 داده شد کھ یکی از شرایط در ھمین زمان ھم بود کھ برنامھ ھفت سالھ بھ مجلس. پیوستن ایران بھ بلوک آمریکا سخن می رفت
  .دادن سھمی از نفت بھ انحصارات آمریکایی بود" اجرای آن وابستگی بھ آمریکا، دریافت وام از آن کشور و طبعا

.  امپریالیسم انگلستان علی رغم این فشار مقاومت می کرد و خود را تا آن حد قوی می دانست کھ حتی بھ حملھ متقابل دست بزند   
 انگلستان قرارداد جدید نظامی ـ سیاسی با عراق منعقد کرد کھ گفتھ می شد نخستین قرارداد از سلسلھ ١٣٢۶اواخر پاییز 

  .قراردادھایی است کھ انگلستان می خواھد با کورھای عربی منعقد کند
برجستھ حزب محافظھ ایدن یکی از رھبران . سردمداران سیاست انگلیس گمان می کردند کھ نیازی بھ عقب نشینی در ایران ندارند 

  . بھ ایران آمد از آبادان دیدن کرد و بھ این نتیجھ رسید کھ ضرورتی برای تغییر وضع نیست١٣٢٧کار انگلیس کھ در سال 
   

  ب ـ ضرورت تغییر در مناسبات ایران و انگلیس
ھ بھ مخالفت مردم با شرکت غارت  تالش امپریالیسم انگلیس برای حفظ و تحکیم مواضع خویش در ایران و خاورمیانھ و عدم توج   

  .گر نفت، با تناسب قوای واقعی در عرصھ جھان و ایران تطبیق نمی کرد
.  بھ روشنی احساس می شد کھ امپریالیسم انگلیس نمی تواند رھبری ارتجاع بین المللی را برعھده داشتھ باشد١٣٢۶ در ھمان سال    

وامی کھ انگلستان از . زوھای واھی استعمارگران انگلیس در این سال برباد رفتبسیاری از آر. این سال، سال بویژه دشواری بود
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. آمریکا گرفتھ بود بھ جای پنج سال پیش بینی شده فقط در یکسال مصرف شد، توازن پرداخت ھای انگلیس بھ شدت منفی بود
جنبش ھای رھایی بخش . ھده آن برنمی آمدھزینھ سیاست خارجی امپریالیستی، آن چنان سنگین بود کھ اقتصاد ویران انگلیس از ع

انگلستان مجبور شده بود در ھندوستان، برمھ و سیالن، در برابر این جنبش ھا . نیز در سرتاسر مستعمرات انگلستان رشد می کرد
در یونان  انگلستان جای خود را ١٣٢۵زمستان سال . بین المللی خود را محدودتر سازد" تعھدات"عقب بنشیند و مجبور شده بود 

 مجبور شد طبق نقشھ مارشال امتیازات مھمی بھ آمریکا واگذار کند و اجازه دھد کھ در خاک  ١٣٢٧بھ آمریکا داد و در سال 
  .انگلستان پایگاه ھای ھوایی آمریکایی ساختھ شود

  .بل مالحظھ ھیات حاکمھھم از طرف توده مردم و ھم از طرف بخش قا.  در داخل ایران ھم انگلستان با مقاومت روبھ رو بود  
بھ ویژه در آن .  ھیات حاکمھ ایران با احساس ضعف استعمارانگلیس بیشتر بھ سوی امپریالیسم تازه نفس آمریکا کشیده می شد   

بھ عالوه پیشنھادھایی . جناح از دربار کھ قبل از سوم شھریور زیر دامن ھیتلر خزیده بودند، کشش بھ سوی آمریکا بسیار شدید بود
می داد نظر بسیاری از محافل باال را جلب می ) نواستعمار ( کشور " مدرنیزاسیون"ھ امپریالیسم آمریکا در جھت نظامی گری و ک

  .کرد و وسیلھ مناسبی برای مقابلھ با انقالب از پایین تلقی می شد
آمد و مسایل نوینی مطرح می شد کھ سابقھ اشکال نوینی از مبارزه پدید می .  مقاومت در میان مردم ایران نیز بسیار شدید بود   

عده ای از . از جملھ پیدایش حس ھمدردی با مردم فلسطین و مقابلھ با دولت صھیونیستی اسرائیل اھمیت فزاینده ای داشت. نداشت
 در سال ھای ھمین سازمان ھا،. روحانیون، ازجملھ آیت اهللا کاشانی جنبش ھمدردی با فلسطین را سازمان داده و رھبری می کردند

  .بعد نقش معینی در جنبش ملی شدن نفت ایفا نمودند
 ٢۶این کابینھ در اسفند ماه .  بغرنجی اوضاع سیاسی و تشدید تضادھا سبب شد کھ کابینھ حکیمی بیش از چند ماه دوام نیاورد   

 و استیفای حقوق ایران از نفت مسئلھ نفت.  سقوط کرد و جای خود را بھ عبدالحسین ھژیر داد٢٧ترمیم شد و در آخر خرداد 
  .ھیچ کس نمی توانست ضرورت تغییر در مناسبات ایران و شرکت نفت انگلیس را انکار کند. مطرح شد" جنوب الزاما

   
  پ ـ غیرقانونی کردن حزب توده ایران

ن را در حد دلخواه خویش کنترل  امپریالیسم انگلیس با احساس ضرورت تغییر بھ فکر افتاد کھ ابتکار را بھ دست خود بگیرد تا آ   
می بایست چنان شیوه ای اتخاذ شود کھ الاقل پر . بازی بسیار بغرنجی توام با تضادھا، پیشرفت ھا و عقب نشینی ھا آغاز شد. کند

م بھ عبارت دیگر می بایست بھ جای توجھ بھ مسئلھ واحد نفت جنوب، مجموعھ مسایل بھ ھ. نفوذترین محافل حاکمھ را قانع کند
  :این طرح بھ صورت کلی زیر تدوین شد. پیوستھ ای مطرح و حل شود تا بتوان یکی را بھ حساب دیگری معاملھ کرد

   
  :دیکتاتوری دربار تحکیم گردد و ھر نوع آزادی سرکوب شود تا بدین وسیلھ. ١

  ،، محافل قدرت طلب درباری قانع شده با انگلستان ھمکاری نزدیک تری داشتھ باشند" اوال   
  .، قدرت مقاومت و مقابلھ از توده مردم سلب شود" ثانیا   
  . تغییرات جزئی وارد آید کھ بر درآمد ایران شندرغازی بیفزاید و در ضمن پایھ قرارداد را تحکیم کند١٩٣٣در قرارداد . ٢

او ابتدا بھ عنوان . ت انگلیس بود اجرای این طرح بھ عھده عبدالحسین ھژیر گذاشتھ شد کھ مورد اعتماد دو جانبھ دربار و سفار   
 را تدارک دید و سپس بھ مقام نخست وزیری گمارده شد تا ١٣٢٧ وارد کابینھ شد و سھ ماھھ بھار ١٣٢۶وزیر مشاور در اسفند 

  .اجرا کند" نقشھ را مستقیما
ده ایران در رادیوھا و  خبرھای مربوط بھ احتمال حملھ بھ آزادی خواھان و در صف نخست حزب تو٢٧ از ھمان فروردین    

  :مطبوعات منتشر می شد خبرگزاری ھای آمریکایی و انگلیسی این خبرھا را با لحن تاییدی منتشر می کردند و می گفتند
در سھ شھر مازندران حکومت نظامی برقرار گردیده و قریب سھ ھزار نفر توقیف شده اند کھ با حزب : لندن، آسوشیتدپرس "    

  .ط داشتھ اندتوده ایران ارتبا
 یکی از سخنگویان ارتش خاطرنشان ساختھ است کھ عالوه بر توقیف شدگان ھر کس از این پس امنیت کشور را متزلزل کند    

  .و حکومت نظامی ھرجا کھ الزم باشد برقرار خواھد شد. توقیف خواھد شد
یکی از منابع . ست ھا در سرتاسر کشور بھ عمل آید محافل دولتی تایید می کنند کھ در نظر است اقدامات شدیدی بر ضد کمونی   

 تن از اشخاص مظنون منجملھ چند تن استاد دانشگاه و عده زیادی ٩٠٠" نزدیک بھ دولت بھ خبرنگار آسوشیتدپرس گفت کھ تقریبا
   "]4[.از کارمندان دولت برای توقیف نام نویسی شده اند

ا می یکی از رونامھ ھ.  محافل وسیع اجتماعی احساس می کردند کھ حملھ بھ حزب توده ایران مقدمھ ھجوم بھ ھمھ آزادی ھاست   
  :نوشت

ھمھ می دانند کھ اگر امروز شمشیری برای زدن گردن فالن افراطی باال می رود برای این است کھ دست جالد ورزیده شود و  "   
فردا وقتی نوبت گردن زدن اصالح طلبان معتدل و باقی طرفداران خرده بورژوازی رسید بھتر و زودتر بتواند کار خود را انجام 

   "]5[.دھد
. رون ھیات حاکمھ نیز یکپارچگی وجود نداشت در د بھ عالوه.  وحشت از دیکتاتوری دربار قشرھای وسیعی را فرا می گرفت   

  تضادھای شدید آمریکا و انگلستان، تضادھای جناح ھای
مختلف طبقات حاکم و حتی تضادھای فردی شخصیت ھای سیاسی دست بھ دست ھم می داد و چنان محیطی ایجاد می کرد کھ مساعد 

  .برای استقرار دیکتاتوری یک جناح علیھ جناح دیگر نبود
 دور ٢۵ مطبوعات تھران از گروه ھای سیاسی بسیار متفاوت برای نخستین بار پس از شکست سال ١٣٢٧خر فروردین ماه  اوا   

 فروردین ماه تشکیل شد و از آن پس جلسات دیگری ٢٩نخستین جلسھ . علیھ دیکتاتوری مبارزه کنند" ھم جمع شدند تا مشترکا
 این ترتیب بھ وجود آمد طیف بسیار وسیعی از مخالفان دربار را در برمی جبھھ مطبوعات ضد دیکتاتوری کھ بھ. تشکیل یافت

برخی از مطبوعات ھوادار آمریکا کھ با انگلستان در تضاد بودند و حتی برخی از مطبوعات وابستھ بھ فئودال ھای ھوادار . گرفت
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 در این جبھھ شرکت می کردند و لذا جبھھ انگلیس کھ از تشدید دیکتاتوری شاه و بازگشت بھ دوره سیاه رضاخانی وحشت داشتند
جلو اجرای نقشھ شرکت نفت . اما ھمین اتحاد بسیار اھمیت داشت. موقت و محدود بود" مطبوعات ضد دیکتاتوری اتحادی کامال

  .سد می کرد" انگلیس و مقامات قدرت طلب درباری را موقتا
ده ایران نشان می داد و ثابت می کرد کھ با وجود ضربات سنگینی  امکان ھمکاری قشرھای وسیع مبارزین سیاسی را با حزب تو   

کھ بھ حزب توده ایران وارد آمده این حزب صفوف خود را چنان بھ سرعت سازمان داده کھ در این لحظھ نیروی بسیارموثر 
  .سیاسی است و بدون شرکت آن نمی توان کار بزرگی از پیش برد

ت ضد دیکتاتوری کھ لبھ تیز آن علیھ دربار متوجھ بود، بھ اضافھ تضادھای شدید آمریکا و  مقابلھ مردم، تشکیل جبھھ مطبوعا   
برای اجرای پرقدرت تر و بی تزلزل تر این نقشھ . نقشھ استقرار دیکتاتوری را بھ عقب انداخت ولی منتفی نکرد" انگلیس موقتا

این . شاه را بھ انگلستان تدارک دید" غیررسمی"او سفر . محافل درباری خود عبدالحسین ھژیر را بھ نخست وزیری برگماشتند
  : انجام پذیرفت و در جریان آن قرار و مدار کامل گذاشتھ شد کھ دو رکن اصلی آن عبارت بود از١٣٢٧سفر تابستان 

  .١٩٣٣ استقرار دیکتاتوری، تجدید نظر در قرارداد    
 مذاکرات پنھانی با شرکت نفت را آغاز کرد و ھم زمان با ١٣٢٧ مھرماه او ھشتم.  ھژیر ھر دوجانب نقشھ را با ھم پیش می برد   

  .آن ھجوم بھ حزب توده ایران را تشدید کرد
 و اجرای ھر چھ ١٩٣٣ درباره این مذاکرات بعدھا اطالعات بیشتری منتشر شد و نشان داد کھ ھژیر تنھا در چارچوب قرارداد    

چیزی کھ خواست دربار بود و می توانست بھ طور کلی مورد . مذاکره می کرده استدقیق تر آن و افزایش نسبی درآمد ایران 
  .توافق شرکت نفت قرار گیرد

 در مورد سرکوب حزب توده ایران، ھر دو نیروی امپریالیستی انگلوآمریکن با وجود تضاد شدید در سایر عرصھ ھا توافق کامل    
از اینجا بود کھ کار . مجموع جنبش ضد امپریالیستی مردم ایران می دانستندداشتند و آن را بھ حق نخستین گام برای سرکوب 

  .ھجوم بھ حزب توده ایران با سرعت بیشتری جلو می رفت
 کم تر از یک ماه روزنامھ مردم توقیف شد، عده زیادی از دانشگاھیان و فرھنگیان روشنفکر و مبارز تبعید شدند، نقشھ  در مدت    

و سازمان ھای تروریست پنھانی با شرکت گروھبانان درباری و اوباش بھ رھبری مستشاران شیده شد ترور رھبران حزبی ک
، دانشجویان تحت فشارقرار گرفتند کھ در محیط دانشگاه در امور سیاسی دخالت نکنند و در این باره التزام آمریکایی پدید آمد

روزنامھ زندگی . نونی کردن حزب توده ایران را تدوین کرده استسرانجام در آبان ماه افشا شد کھ ھژیر الیحھ غیرقا. بدھند
  :نوشت

در کریدورھای مجلس مطالبی از طرف بعضی وزرای کابینھ آقای ھژیر و چندتن از نمایندگان مخصوص و شناختھ شده عنوان  "   
الیحھ قانونی با قید دو فوریت بھ بھ قراری کھ می گویند دولت آقای ھژیر در نظر دارد دو . شد کھ موجب حیرت و تعجب گردید

دوم الیحھ غیرقانونی . یکی قانون تحدید مطبوعات بھ چھار روزنامھ در تھران و یک روزنامھ در شھرستان: مجلس تقدیم کند
   "]6[.شمردن حزب توده ایران و اجازه گرفتن دولت برای بستن این حزب و تعقیب کلیھ عناصر موثر آن

   
  ت ـ مرحلھ نھایی اجرای توطئھ

صداقت او در . او دشمنان سیاسی و شخصی فراوانی داشت.  بردھژیر نمی توانست نقشھ انگلیسی ـ درباری را تا پایان پیش    
نیروھای . فاسد درباری بھ حد گستاخی و وقاحت می رسید) اشرف خواھی شاه(خدمت بھ دربار پھلوی و تسلیمش در برابر بانوان 

ری آیت اهللا کاشانی بھ طور محافل روحانی نیز زیر رھب. مترقی جامعھ و جناح ھایی از ھیات حاکمھ در برابر او صف بستھ بودند
بھ این دلیل بود کھ اجرای نھایی عملیات بھ عھده ساعد گذاشتھ شد کھ الاقل در محافل . آشکار و قاطع با ھژیر دشمنی می کردند

  .حاکمھ زمینھ نفوذ گسترده تری داشت
 دیکتاتوری دربار را جلو انداخت تا او سرکوب جنبش دموکراتیک و تحکیم.  ساعد اجرای عملیات را با دقت و سرعت آغاز کرد   

این کار " حسن. "زمینھ برای مذاکرات نفت و تجدید نظر در قرارداد، موافق تعبیر شرکت نفت از استیفای حقوق ایران، فراھم آید
ت کھ نظر طبیعی اس. کھ مرحلھ اول یعنی سرکوب نیروھای دموکراتیک را می شد با توافق امپریالیسم آمریکا پیش برد در این بود

امپریالیست ھای آمریکایی می کوشیدند . آمریکا و انگلیس حتی در مورد چگونگی رژیم دیکتاتوری کھ باید روی کارآید یکی نبود
کھ دربار را بھ سوی خود جلب کنند و دیکتاتوری موافق میل خویش بر سر کار آورند اما اختالف بر سر این مسالھ مانع از وحدت 

  .در مبارزه با مردم ایران و قبل از ھمھ حزب توده ایران نبودنظر امپریالیست ھا 
کند، ھرنوع جنایت علیھ حزب توده ایران و جنبش " انقالب" امپریالیست ھا با این دستاویز، کھ گویا شوروی می خواھد در ایران    

رتش و ژاندارمری و مشاورین پنھانی ھای ملی و آزادی خواھانھ در میھن ما را قانونی می شمردند و مستشاران آمریکایی در ا
  .آمریکا در دربار، از ھیچ نوع جنایتی علیھ حزب توده ایران روگردان نبودند

نمایندگان وابستھ بھ دربار و امپریالیسم . اما نقشھ غیرقانونی کردن حزب توده ایران از دستور خارج نشد.  کابینھ ھژیر سقوط کرد   
، کھ از طرف دربار وکیل مجلس بود، ٢٠، یکی از فاسدترین چھره ھای سیاسی دھھ دعلی دھقانمحم. آن را بھ شدت دنبال کردند

او ! با کابینھ ساعد از این نظر مخالفت کرد کھ چرا غیرقانونی کردن و بستن حزب توده ایران را در برنامھ خود قرار نداده است
 بسیار زشت بھ حزب توده ایران، پیشنھاد کرد کھ این حزب ، پس از دشنام ھای)١٣٢٧ آذرماه ١٧( طی سخنرانی خود در مجلس 

او این مسئلھ را با مجموع سیاست کشور مربوط کرد و گفت کھ بی طرفی معنی ندارد و . گردد" موقوف"و فعالیت آن " بستھ شود"
  .بھ بلوک غرب بپیوندد" و علنا" ایران باید رسما

گلیسی غیرقانونی کردن و یا بستن حزب توده ایران، بھ طور رسمی افشا شد و بھ  بھ این ترتیب نقشھ درباری ـ آمریکایی ـ ان   
در کارخانھ ھا، مدارس، دانشگاه ھا و وزارت . ھمزمان با آن، فشار بھ اعضای حزب توده ایران از حد گذشت. مجلس شورا آمد

اعضا و ھواداران حزب، کھ فعالیت آن ھا در ھمھ شھرھا ھجوم بھ . خانھ ھا اعضای حزب را از کار اخراج و تبعید می کردند
اسناد و مدارکی کھ . نیمھ علنی بود ـ بھ امر عادی بدل شده بود و ھر چند روز سروکلھ یک مسئول حزبی را می شکستند" الزاما
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ی آن ھا، دربار، ارتش، و پشتیبانان آمریکایی ـ انگلیس: در اختیار حزب بود، نشان می داد کھ ھمھ این توطئھ ھا از یک مرکز
، دبیرکل کمیتھ مرکزی حزب، بسیاری از این اسناد را در یک مصاحبھ مطبوعاتی رو کرد و ١٣٢٧ آذرماه ٢١. رھبری می شود

نشان داد کھ از وزارت جنگ و ستاد ارتش، طی نامھ ھای محرمانھ ای بھ وزارت خانھ ھا و کارخانھ ھا و غیره، دستور اخراج و 
  .ودتبعید توده ای ھا صادر می ش

  احساس .  در آغاز زمستان، محیط سیاسی کشور بغرنج تر و تضادھا شدیدتر شد   
، جرج آلن معاون وزارت خارجھ آمریکا بھ ایران آمد و بھ طوری کھ ١٣٢٧در نیمھ آذر . می شد کھ لحظھ قطعی فرا می رسد

. این مالقات دو نفری بود. شاه مخلوع مالقات کردمستقیما و محرمانھ با " برخالف آداب و رسوم بین المللی"روزنامھ ھا نوشتند، 
  .در آن حتی وزرا شرکت داده نشدند

بھ عبارت " ! دموکراسی"ایران و " استقالل" بنا بھ نوشتھ روزنامھ ھا ـ از جملھ روزنامھ آتش ـ مسایل مورد بحث عبارت بود از    
اگر سیاست عمومی امپریالیسم آمریکا و بھ ویژه ھیستری . دیگر، ھم سیاست داخلی و ھم سیاست خارجی ایران مطرح شده بود

شدید ضد کمونیستی و ضدشوروی آن را در آن سال ھا در نظر بگیریم، می توانیم تصمیماتی را کھ در این جلسھ محرمانھ گرفتھ 
  .شده است، حدس بزنیم

 توده ایران و ھجوم عمومی بھ دموکراسی در ایران آشکار بود کھ تصمیم دایر بھ غیرقانونی کردن حزب"  در آغاز دی ماه، تقریبا   
عمال ارتجاع و امپریالیسم بھ این فکر بودند کھ حادثھ ای بسازند و آن . قطعی شده و بھ اصطالح شمارش معکوس آغاز شده است

این حادثھ .  کشتھ شدند آذرماه، در جلو دانشگاه انفجارھایی رخ داد کھ براثر آن عده ای٢٨. را بھ حساب حزب توده ایران بگذارند
ستاد ارتش اعالمیھ ای صادر کرد و ماجرا را این طور توضیح داد کھ گلولھ ھا از اسلحھ ضد ھوایی . عجیب، توضیح ناپذیر بود

در ارتفاع الزم منفجر نشده و بھ سطح زمین نزدیک شده " بھ دالیل نامعلوم" شلیک شده و قرار بود در آسمان منفجر شود، ولی 
. گفتھ می شد کھ حوادثی در پس پرده می گذرد. ستاد ارتش کسی را قانع نکرد" توضیح " اما این ) ١٣٢٧ دی ماه ۶ردم م! (است

  : ، نوشت١٣٢٧ دی ماه ۵روزنامھ وظیفھ، مورخ 
عده ای ... ندتصمیم این بود کھ اغتشاش و تیراندازی و اخالل امنیت را بھ حزب توده منتسب ساختھ و افکار را علیھ آن برانگیز "   

  ."از نمایندگان مطبوعات را ترور کنند و الیحھ غیرقانونی بودن حزب توده ایران را بھ قید دو فوریت بھ مجلس تقدیم نمایند
  : بھ استناد رادیوی مسکو نوشت) ١٣٢٧ دی ماه ١۵( روزنامھ کیھان    
این جریانات برای خفھ کردن ... ست، یک خیانت بزرگ بود، بھ وقوع پیو١٣٢٧ آذرماه ٢٨گلولھ باران ھایی کھ در تھران، در  "   

  ."مردم، از بین آزادی خواھان و تشکیل حکومت نظامی است
دشوار بود مردم باور کنند کھ حزب توده ایران توپ .  این نقشھ آن روز اجرا نشد، زیرا حادثھ انفجار در دانشگاه خیلی ناشیانھ بود   

از جملھ این کھ ھنوز . حوادث دیگری ھم پشت پرده می گذشت" احتماال. ن در اختیار داردضد ھوایی و اسلحھ و مھمات سنگی
بھ نوشتھ . شاه ھمچنان بھ مالقات ھای محرمانھ ادامھ می داد. دعوای آمریکا و انگلیس حتی در این مورد بھ پایان نرسیده بود

  :روزنامھ ھا
گویا نقشھ . نی و آقای تقی زاده و میس لمیتون مالقات محرمانھ ای دست دادچند روز قبل در مبارک آباد بین اعلیحضرت ھمایو "   

   "]7[.زمامداری تقی زاده در میان است
لمیتون، جاسوس سرشناس انگلیس و وابستھ فرھنگی سفارت انگلیس درتھران بود، کھ سیاست ویژه استعمارانگلیس را . ن. میس آ   

ضع دربار، دراین مالقات محرمانھ، فقط زمامداری تقی زاده مطرح نبود، بلکھ تقویت موا" احتماال. در ایران رھبری می کرد
  .تغییرقانون اساسی، مسالھ نفت و تشدید ترور در داخل کشور نیز مطرح بوده است

حزب توده .  در این روزھا محیط سیاسی کشور بھ شدت علیھ استعمار و بھ ویژه علیھ شرکت نفت انگلیس برانگیختھ شده بود   
 توطئھ گری ھای دربار و امپریالیست ھا، بھ روشن گری ایران متشکل ترین نیروی دموکراتیک و ضد استعماری بود، کھ بھ رغم

مطالب روزنامھ مردم، در آن روزھا، بھ طور . و سازماندھی انقالبی می پرداخت و عمال امپریالیسم و ارتجاع را افشا می کرد
  .عمده بھ نبرد ضدامپریالیستی و ضد درباری اختصاص داشت

پنجم بھمن ماه، دولت ساعد در مورد مذاکرات پشت پرده نفت استیضاح . ھ اوج رسید در آغاز بھمن ماه، ھیجان افکار عمومی ب   
حزب توده ایران، در ھمکاری با حزب ایران، نخستین تظاھرات . شد و مذاکرات مجلس بھ وسعت در میان مردم انعکاس یافت

. غاز شد و بھ میدان بھارستان خاتمھ یافتراه پیمایی بزرگی جلو دانشگاه تھران آ. گسترده ضد شرکت سابق نفت را سازمان داد
حزب توده ایران نھ تنھا امپریالیسم انگلیس . شعارھای این راه پیمایی بزرگ، قاطع و روشن علیھ امپریالیسم انگلیس و آمریکا بود

این راه .  می شدرا، کھ می خواست جای خود را تحکیم کند، افشا می کرد، بلکھ خطر امپریالیسم تازه نفس آمریکا را ھم متذکر
پیمایی، کھ از ھر نظر در زندگی سیاسی کشور بی سابقھ بود، خبر از گسترش عظیم نفوذ و قدرت حزب توده ایران و تاثیر 

  .شعارھای ضد امپرپالیستی آن می داد
کرد کھ این قرارداد ، در پشت تریبون مجلس اعتراف ١٩٣٣ زیر فشار افکارعمومی، روز نھم بھمن ماه، تقی زاده، عاقد قرارداد    

تقی زاده خود را مامور مسلوب االختیاری نامید کھ طبق دستور رضا شاه . در شرایط غیرعادی و ترور بھ ایران تحمیل شده است
او گفت کھ حوادثی در پشت پرده گذشتھ و خود رضا شاه ھم، کھ گویا راضی بھ تمدید مدت . مجبور بھ امضای قرارداد شده است

  .سابق نفت نبوده، در آخرین لحظھ بھ دالیلی نظر خود را تغییر داده استقرارداد شرکت 
ضد امپریالیستی و ضد دربار پھلوی چگونھ .  این اعتراف نشان می دھد کھ آن روز چھ محیط سیاسی ای در کشور ما حاکم بود   

  .اوج می گرفت
ولی دربار و دولت بھ فکر تمدید . پایان یافت) س در ایرانبانک استعماری انگلی(، امتیاز بانک شاھنشاھی ١٣٢٧ بھمن ماه ١١    

در این " مردم"ھمھ سرمقالھ ھای . مدت آن بودند و حزب توده ایران طرد استعمار انگلیس را از ھمھ عرصھ ھا طلب می کرد
  .روزھا، ضد امپریالیسم و ضد دیکتاتوری دربار پھلوی بود
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ینده درباری معلوم الحال مجلس، سوالی از دولت بھ رئیس مجلس داد و با تھدید بھ ، محمدعلی دھقان، نما١٣٢٧ بھمن ماه ١۴    
  :استیضاح، پرسید

اشاعھ مرام کمونیسم ممنوع شده و مرتکبین مجرم و قابل تعقیب کیفری (!) طبق قوانین و مقرراتی کھ بھ قوت خود باقی است  "   
می دھند و مورد تعقیب قرار نمی ...  شود و احزابی نشریھ ھای مخصوصبھ چھ مناسبت از تبلیغ این مرام جلوگیری نمی. ھستند
   "]8[گیرند؟

. ترتیب داد" ارانی"، روز جمعھ، حزب توده ایران برای تحلیل از شھدا، میتینگی در این بابویھ برسر مزار ١٣٢٧ بھمن ماه ١۵    
ھنگام بازگشت بھ شھر، خبر رسید . ھمھ مبارزان توده ای و ھواداران حزب و بسیاری از عناصر دموکرات در آن جا جمع بودند

ازی شده و پلیس و ارتش، بھ بھانھ آن، بھ کلوب مرکزی حزب و ھمھ سازمان ھای حزبی و اتحادیھ ھا ھجوم کھ بھ شاه تیراند
  .آورده است

  :بھ شاه را منتشر کرده با تیترھای درشت نوشتند" تیراندازی"، روزنامھ ھای تھران خبر ١٣٢٧ بھمن ماه ١۶    
   "]9[!مسجل استمعلوم و انتساب بھ حزب توده " ھویت مرتکب کامال "   
مقداری "، " نامھ ھایی از طرف حزب توده و روزنامھ مردم"ھ در جیب او  روزنامھ کیھان، بھ نقل از مقامات دولتی افزود ک   

      !یافتھ اند" یک دشنھ زھرآلود"و در زیر جورابش " فرمول شیمیایی
فعالیت احزاب و "بھ شاه، دولت طی اعالمیھ ای حکومت نظامی برقرار نمود و " تیراندازی" بھمن، بالفاصلھ پس از ١۵ھمان شب 

  .اعالم و انتشار مطبوعات را منع کرد" ممنوع" لقااجتماعات را مط
دکتر منوچھر اقبال، وزیر کشور، دفترچھ ای را، کھ آن را دفتر یادداشت و . ، جلسھ مجلس شورا تشکیل شد١٣٢٧ بھمن ماه ١۶    

حزب توده ایران می نامید، از پشت تریبون مجلس خواند و ادعا کرد کھ فخرآرایی منتسب بھ ) ناصرفخرآرایی(خاطرات ضارب 
این حرف ھا مربوط : "سردار فاخر حکمت رئیس مجلس گفت. (محمدعلی دھقان و صفوی حزب توده ایران را خائن نامیدند. است

  مطالبی است کھ سوء قصد کننده در دفتر . بھ مجلس نیست
  ").خاطرات خود نوشتھ است

 بھمن ھیئت وزیران راجع بھ انحالل ١۵ و تصمیم فوق العاده شب  سرانجام دکتر اقبال متن اعالمیھ دولت درباره حکومت نظامی   
  :او از جملھ گفت. حزب توده ایران را قرائت کرد

از چند سال پیش در داخل کشور عناصر مفسده جویی بھ نام حزب توده ایران دورھم جمع شده و یک عده مردمان ساده لوح را  "   
اینک . غتشاش، ھرج و مرج نموده و در صدد واژگون کردن بنیان و اساس کشور بودندبا کلمات فریبنده اغفال و ھر روز ایجاد ا

(!) حزب مزبور را منافی استقالل ... بنابراین. زمینھ انقالب در کشور را فراھم می سازند... صرف نظر از ترویج مرام اشتراکی
اد خائنی کھ مدارک الزم علیھ آن ھا موجود کشور تشخیص و دستور می دھد سازمان حزب مزبور در تمام کشور منحل و افر

   "]10[.است طبق مقررات قوانین مربوطھ تحت تعقیب قرار گرفتھ و مجازات شوند
 بھمن، پلیس و ارتش تنی چند از محافل مذھبی از جملھ آیت اهللا کاشانی و داماد وی فقیھی شیرازی ١۶ و ١۵ درھمان روزھای    

  .نداختندرا دستگیر و تبعید کردند و تعداد کثیری از رھبران و فعالین حزب توده ایران را دستگیر و بھ زندان ا
، سازمان ھای حزب را درھم کوبیدند و تابلوھای کلوب ھا را ھرجا باقی مانده بود، ٢ اجامر و اوباش و پلیس و مامورین رکن    

  .شد" قانونی" ضرب و شتم و دستگیری و تبعید و شکنجھ اعضا و ھواداران حزب در سراسر کشور. پایین کشیدند
را بھ مجلس تقدیم کرد، کھ بھ " تحدید مطبوعات و مجازات مرتکبین جرایم مطبوعاتی" انونی ، دولت الیحھ ق١٣٢٧ بھمن ماه ١٩    

توھین کند، از طرف !" نسبت بھ پادشاه مملکت و خانواده سلطنتی و شعایر مقدس ملی" موجب آن ، ھر روزنامھ یا نشریھ ای 
) سرلشکر خسروانی فرماندار نظامی تھران بود(ی  حکومت نظام–شھربانی توقیف و مدیرمسئول و نویسنده بازداشت می شود 

  .عالوه بر اعضا و فعالین حزب، تعداد کثیری از روزنامھ نگاران و رجال سیاسی غیرتوده ای را نیز دستگیر و بازداشت کرد
ا از طریق وزرات دولت آمریک.  امپریالیست ھای امریکایی و انگلیسی اقدامات آزادی کش دولت ایران را با ھلھلھ تایید کردند   

  تمامیت ارضی و "خارجھ آن کشور اعالم کرد کھ از 
وزیر خارجھ انگلیس " بوین. "استفاده شود! و ممکن است از پیمان آتالنتیک برای دفاع از ایران! خواھد کرد" دفاع... استقالل ایران 
  .ایران را برای منافع انگلیس تاکید کرد" جدی"نیز اھمیت 

، شاه روی دیگر مدال را نشان داد و در مالقاتی با عده ای از نمایندگان سرسپرده مجلس، درباره لزوم ١٣٢٧ ھفتم اسفند ماه    
قانون اساسی صحبت کرد و دستور داد دولت اعالمیھ تشکیل مجلس موسسان را صادر " اصالح"تشکیل فوری مجلس موسسان و 

  .کند
  .را تغییر داد و بر اختیارات شاه افزودقانون اساسی .  بالفاصلھ مجلس موسسان تشکیل شد   
   

   الیحھ الحاقی-ث 
از جانب دولت ایران گلشاییان . شدن حزب توده ایران مذاکرات پنھانی نفت آغاز شد" غیرقانونی" بھمن و ١۵ دو روز پس از    
ز آنجا کھ تصمیم گرفتھ شده ا. و از طرف شرکت نفت گس ریاست ھیات ھای نمایندگی دوطرف را بھ عھده داشتند) وزیر دارایی(

  .بود ھر طور شده مسالھ نفت پایان یابد این دوره از مذاکرات را مذاکرات نھایی نامیدند
با . در این مدت دشواری ھایی در مذاکرات پدید آمد ولی طول مذاکرات ارتباطی با آن نداشت.  سھ ماه طول کشید  مذاکرات نھایی   

حساب انگلیسی ھا این بود کھ .  بھ پایان می رسید١٣٢٨ مرداد ماه ۶لت قانونی مجلس پانزدھم، مھ. پایان دوره مجلس مربوط بود
نتیجھ مذاکرات را بھ صورت الیحھ قانونی در آخرین روزھای دوره پانزدھم بھ مجلس بدھند کھ فرصت بررسی نباشد و با فوریت 

  . بھ مجلس تقدیم شد١٣٢٨ تیرماه ١٨معروف است "  گلشاییان–الیحھ الحاقی گس "این الیحھ قانونی کھ بھ نام . بھ تصویب رسد
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 از آنجا کھ ما در این کتاب مسایل فنی نفت و مواد قراردادھای نفتی ومذاکرات مربوط بھ آن ھا را بررسی نکرده ایم الیحھ الحاقی    
می " استیفای حقوق ایران" ایران از تنھا برای نشان دادن تعبیری کھ شرکت سابق نفت و عمال آن در. را ھم بررسی نمی کنیم

  :کردند بھ چند نکتھ اشاره می کنیم
مجلس ایران با تصویب این .  بھ حساب می آمد١٩٣٣الیحھ الحاقی از آن رو الحاقی نامیده می شد کھ تکملھ ای برقرارداد     .١

  .ویب می کرد و بھ آن قوت قانونی می داد را ھم کھ در دوران رضاشاھی بھ زور منعقد شده بود تص١٩٣٣قرارداد " الیحھ عمال
برعکس ھمھ آن ھا را تثبیت و تحکیم .  تغییری وارد نمی کرد١٩٣٣الیحھ الحاقی در ھیچ کدام از جوانب استعماری قرارداد     .٢

  .می کرد
حق االمتیاز ایران را از تنی بھ سود ایران می داد و " الیحھ الحاقی تنھا از نظر مالی و میزان حق االمتیاز تغییراتی ظاھرا    .٣

اما از آنجا کھ درآمد ایران بھ لیره انگلیس پرداخت می شد و ارزش لیره از ھمان وقت بھ . چھارشلینگ بھ شش شلینگ می رسانید
  .درآمد ایران از ھر بشکھ نفت سال بھ سال پایین تر می آمد" سرعت در حال کاھش بود عمال

  .امتیازنامھ دارسی کھ یادگار استبداد قاجار و ھجوم استعماراست گامی بھ عقب بودالیحھ الحاقی حتی نسبت بھ     .٤
  

١٣٢٧ فروردین ماه ٧تھران مصور، ـ   [1]  
.١٣٢٧ فروردین ماه ١۴تھران مصور، ـ   [2]  
١٣٢۶ بھمن ماه ٢٩آزاد ـ   [3]  
١٣٢٧ فروردین ماه ٢۴نامھ مردم، ـ   [4]  
١٣٢٧ فروردین ماه ٢٩مردم، ارگان حزب دموکرات، نقل از نامھ ـ   [5]  
١٣٢٧ آبان ماه ١٣نامھ مردم، ـ   [6]  
١٣٢٧ دی ماه ١٢کسری، ـ   [7]  
١٣٢٧ بھمن ماه ١۴روزنامھ کیھان، ـ   [8]  
١٣٢٧ بھمن ماه ١۶روزنامھ کیھان، ـ   [9]  

١٣٢٧ بھمن ماه ١۶روزنامھ کیھان، ـ   [10]  
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  فصل دوم
  ملی شدن نفتاز الیحھ الحاقی تا تصویب اصل 

  
 نیروھای مقاومت

   
 بھمن با وجود خشونتی کھ نشان می ١۵دیکتاتوری پس از . دربار ـ انگلستان با موفقیت بزرگی روبھ رو نشد بھمن ١۵ کودتای    

احساس می شد کھ تضادھای حل نشده فراوانی حتی در باالترین سطوح ھیات . داد اعتماد بھ نفس و استواری الزم را نداشت
بھ عالوه، توده مردم بھ ادعاھای توطئھ گران باور نداشتند و . مھ وجود دارد کھ مانع از تحکیم پایھ ھای دیکتاتوری استحاک

چندین نیروی مقاومت بھ وجود می آمد و . خیانتی را کھ پشت پرده علیھ منافع ملی ایران در حال انجام بود احساس می کردند
  .گسترش می یافت

وجودی کھ مورد شدیدترین یورش ھا قرارگرفت بھ  این حزب با. گیرترین نیروی مقاومت حزب توده ایران بود قاطع ترین و پی   
ارتجاع حاکم امیدوار بود کھ بر اثر این حمالت حزب توده ایران را از . سنگر قاطع مقاومت در برابر رژیم دیکتاتوری بدل شد

حزب توده . زیادی از رھبران و فعالین آن دستگیر و یا تبعید شدند ی تعدادبھ دستور رسمی مقامات دولت. میدان سیاست خارج کند
سازمان ھای .  مطبوعات حزبی بھ طورکامل تعطیل شدند.اعالم گردید و عضویت در آن جرم شناختھ شد غیرقانونی ایران

ید ارتجاع این بود کھ بر اثر این ام. ای منحل شده فعالین آن ھا نیز تحت پیگرد قرار گرفتند کارگری و ھمھ سازمان ھای توده
فشارھا فعالیت حزب توده ایران برای ھمیشھ متوقف می شود و یا این کھ حزب بھ یک گروه بسیار کوچک غیرفعال بدل می 

  .گردد
مخفی حزب توده ایران کھ از مدتی قبل آمادگی روحی و تا حدودی فنی برای آغاز کار .  اما ھمھ این حساب ھا غلط از آب درآمد   

نخستین اعالمیھ ھای حزبی بھار .  بھمن سازماندھی مخفی خود را آغاز کرد و با موفقیت پیش برد١۵داشت بالفاصلھ پس از 
 مرداد ادامھ یافت و ٢٨ انتشار منظم روزنامھ مردم آغاز شد کھ تا مدت ھا پس از ١٣٢٨ انتشار یافت و از دھم مھرماه ١٣٢٨

  .ھرگز نظم آن بھ ھم نخورد
 اول ١٣٢٧ اسفندماه ١٨(ی از رھبران حزبی ھم کھ دستگیر شده بودند در دادگاه ھایی کھ برای محاکمھ آنان تشکیل شده بود گروھ 

بھمن را بھ عنوان رژیمی ضدملی ١۵از حزب و جنبش با صراحت دفاع کردند و دیکتاتوری پس از توطئھ) ١٣٢٨اردیبھشت ماه 
  .ردندکھ با شرکت نفت انگلیس مربوط است افشا ک

 در این دادگاه رھبری حزب تصمیم گرفت کھ یک دفاعیھ جمعی تدوین کند کھ ھر یک از رھبران حزب بخشی از آن را در دادگاه    
جای بسیار بزرگی بھ نفوذ استعمار انگلیس در ایران داده شده و جنایات استعمارگران انگلیس " دفاعیھ جمعی"در این . قرائت کند

در این دفاعیھ تاریخچھ ننگین شرکت نفت انگلیس نیز . با ایران تا لحظھ حاضر مورد بررسی قرار می گیرداز نخستین روز تماس 
رھبران حزب توضیح می دھند کھ چھ گونھ .  بھمن بھ تفصیل بررسی می شود١۵از زمان واگذاری امتیاز رویتر تا توطئھ 

 را در قرارداد دارسی سیدحسن تقی زاده ورضاخان  دست استعمار انگلیس سلطھ ننگین پھلوی را روی کارآورد، چگونھ بھ
 کند و چگونھ ھم اکنون تجدید   تجدید کرد، چگونھ شرکت نفت انگلیس و ایران منابع ثروت کشور ما را غارت کرده و می١٩٣٣

  . را تدارک می بیند١٩٣٣نظر در قرارداد 
  :ایشان بود از جملھ می گوید ـ کھ بحث از این مطالب در دادگاه بھ عھده رفیق کیانوری    
در دوره بیست سالھ چون وقت بیشتر بود با دقت و مراقبت بیشتر این عملیات انجام می شد و حاال چون عجلھ در کار است با  "    

  .کمک علنی امپریالیست ھا و بدون مالحظھ عملی می شود
امروز ھم برای . اھان را در مستراح زندان خفھ می کردند آن روز برای جلوگیری از فاش شدن آن نقشھ ھای خائنان آزادی خو   

جلوگیری از فعالیت آزادی خواھان کھ بزرگ ترین مانع عملیات ھیات حاکمھ است آن ھا را بھ زور سرنیزه ھایی کھ تاکنون فقط 
آن روز خیانت تجدید . دبا خون ملت رنگین شده است بھ زندان می افکنند و دھان آن ھا را می بندند و قلم آن ھا را می شکنن

امروز کھ سیل . قرارداد نفت جنوب را ماھرانھ و با حقھ بازی انجام می دادند و با جشن و چراغانی از چشم مردم می پوشانیدند
اعتراضات مردم خیانت ھا را فاش می کند دستگاه حاکمھ ما برای اجرای دستورات اربابان امپریالیست اقدامات مفتضحانھ ای می 

 و چون مانند دوره سابق امکان این نیست کھ حقوق ملت ایران را با جشن و چراغانی بھ امپریالیست ھای انگلیسی بفروشند نماید
  .بھ سرنیزه و زندان، بھ حکومت نظامی و تبلیغات مفتضح کنونی متوسل می شوند

  :قا ملی و ضداستعمار بود می گوید رفیق کیانوری در بحث از تشکیل حزب توده ایران کھ از ھمان آغاز سازمانی عمی   
   

. حزب توده ایران محصول تمایالت تمام میھن پرستان ایرانی است کھ تامین استقالل ایران ھدف زندگی آنان را تشکیل می داد "   
ود بھ کلیھ افراد شرافتمندی کھ از فشار چندین صدسالھ استعمارانگلیس بھ تنگ آمده و مایل بودند سرنوشت کشور خویش را خ

دست گیرند، ھمھ کسانی کھ می خواستند بھ جنایات چندین صدسالھ امپریالیسم در ایران پایان دھند برای رسیدن بھ مقصود راھی 
  ."نمی یافتند جز این کھ بھ دور یکدیگر جمع شده و دستھ جمعی برعلیھ ھرگونھ استعمار کشور ایران مبارزه نمایند

  :دارد آنگاه رفیق کیانوری اعالم می    
   

  !آقایان قضات "   
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دولت و سرمایھ داران انگلیس تنھا از شرکت .  جرم ما این است کھ علیھ چپاول ثروت ملی بھ دست استعمارچیان قد علم کردیم   
چرا این ثروت عظیم بدون حساب از دست ما . نفت جنوب ھر سال بیش از ده میلیارد ریال سود خالص بھ کیسھ خود می ریزند

  !دخارج شو
  ! آقایان قضات    
 جرم ما این است کھ ملت ایران را از این غارت گری راھزنان قرن بیستم آگاه ساختیم و بھ ھمین جھت بود کھ استعمارطلبان از    

  ."ھیچ گونھ مبارزه علیھ ما کوتاھی نکردند و ما را ھدف تیرھای زھرآلود تھمت و افترا قرار دادند
  :وذ امپریالیسم تازه نفس آمریکا و افشای آن می گویدو سپس با اشاره بھ گسترش نف

ما تحمل نکردیم کھ دولت ھای بی شخصیت ما تحت . جرم ما این است کھ برعلیھ نفوذ استعمارطلبان در ایران مبارزه کردیم "   
 آلن با قرارداد ننگین –رداد جم مابین قرارداد نظامی ایران و آمریکا معروف بھ قرا. تاثیر بیگانگان منافع ملی ما را زیرپا گذارند

  ]1[."این است جرم ما.  وثوق الدولھ ھیچ گونھ تفاوتی قابل نیستیم١٩١٩
ر انسانی آن با کارگران ایران را در دادگاه بھ عھده داشت رفیق جودت کھ بررسی چپاول گری شرکت نفت جنوب و مناسبات غی

امتیاز استعماری نفت جنوب را جزء بھ جزء و بھ تفصیل مورد بررسی قرارداد و ثابت کرد کھ شرکت نفت جنوب یک شرکت 
رگ ترین راھزنان این ھا بز. از ارکان امپریالیسم انگلیس است چیزی مثل کمپانی ھند شرقی و بدتر از آن است. تجارتی نیست

  :عصر خود ھستند
   

شرکت نفت جنوب برای مناطق مختلف کار خود در ایران مامورین مخصوصی در انگلستان می پروراند و آنان را کارآزموده و  "   
  .مجرب بار می آورد و مدت معینی برای ھر یک از آنان تعیین می کند

 عملیات خود ادارات سیاسی و پلیس اورنیفورمھ مسلح و بندرھای رسمی  برخالف اصول تمامیت و استقالل وطن ما در ناحیھ   
  ."برقرار نموده است

   
  !آقایان قضات"

در معرض انواع امراض قرار . این ھا در جھنم بھ سر می برند...  یکصد ھزار کارگر در موسسات نفت جنوب کار می کنند   
رطوبت زاغھ ھا .  آنان مانند بدویان در زیر چادر و حصیر مسکن دارند... ریال بود١۴ و ١٢ بین ١٣٢۵مزدشان تا سال . دارند

حمام آن ھا رود کارون و لباسشان گونی ھای پاره پاره . آنان را مفلوج و تاریکی دخمھ ھا قوه بینایی را از آنان سلب نموده است
ی و ناموسی وخانواده کارگران را در غارت گران نفت جنوب حتی احساسات مذھب. در آغاجاری حتی یک حمام ھم نیست... است

نظر نگرفتھ و حاضر نشده اند دیواری دور کلبھ ھای مقوایی آنان بکشند تا الاقل زنان و دختران عریان کارگران از انظارغیر، 
  .محفوظ بماند و بتوانند در کلبھ خود خواب راحتی نمایند

  ." می کند ده ھا ھزار کارگر بھ خشم آیند این تضییقات این چپاول ھا و این جنایت ھاست کھ وادار   
  : رفیق جودت در دفاعیھ جمعی نتیجھ می گیرد   
. ملت ایران درباره امتیاز نفت جنوب قضاوت خود را کرده و تجدید امتیاز را خائنانھ و غاصبانھ و استقالل شکنانھ دانستھ است "   

  ."ناختملت، ھرگز این قرارداد را بھ رسمیت نشناختھ و نخواھد ش
ما متھمیم زیرا کھ شرکت نفت را بھ خوبی شناختھ بھ ملت ایران بھ خوبی شناسانده و برضد منافع استعماری آن با کمال شدت  "   

  ما بھ این اتھامات افتخار . مبارزه کرده ایم
  ]2[."می کنیم

 رھبران حزب توده ایران ضمن تاکید روی اعمال استعماری بسیار طوالنی انگلیس در ایران امپریالیسم تازه نفس آمریکا را ھم    
در ھمین دادگاه بود کھ چند شخصیت برجستھ اجتماعی از جملھ دکتر سیدعلی شایگان از یاران نزدیک مصدق و . افشا می کردند

  .مجاھدین برجستھ جنبش ملی شدن نفت از حزب توده ایران و رھبران آن دفاع کردند
این عناصر در آن روزھا قدرتی .  بعد از حزب توده ایران باید از نیروی مقاومت عناصر ملی بھ رھبری دکتر مصدق نام برد   

مصدق . رابر رژیم جان می گرفت خبر می دادندنداشتند ولی ھمین قدر کھ عرض وجودی می کردند از نیروی بالقوه ای کھ در ب
آن روزھا وکیل مجلس نبود، حزب و سازمانی ھم نداشت ولی از بیرون نمایندگان مجلس پانزدھم را بھ پایداری دعوت می کرد و 

  .می کوشید جلو تصویب الیحھ الحاقی را بگیرد و موضوع نفت را بھ مجالس بعدی بکشاند
 بھمن، دولت، آیت اهللا کاشانی و چندتن از یارانش را ١۵پس از . اشانی ھم از نیروھای مقاومت بودندروحانیون ھودار آیت اهللا ک

گفتھ می شد کھ در این امر خالف قانون و انسانیت بھ ویژه سرلشکر رزم آرا کھ رئیس ستاد ارتش بود دست . دستگیر و تبعید کرد
  .یان بازاریان داشتایراد فشار بھ کاشانی تاثیر بسیار شدیدی در م. دارد

 بھمن ایستاد جناح بقایی، حایری زاده، مکی ـ سھ تن ١۵ آخرین ولی جنجالی ترین نیروی مقاومت کھ در برابر دیکتاتوری پس از    
اینان از اعضای حزب دموکرات قوام السلطنھ بودند و با کمک مستقیم قوام از صندوق بیرون آمدند . از وکالی مجلس پانزدھم بود

 بھمن اینان وارد میدان شدند ١۵اما پس از توطئھ . در دو سالھ گذشتھ نیز فعالیتی از آنان بھ چشم نمی خورد.  مجلس راه یافتندو بھ
  .و دولت را استیضاح کردند، در برابر الیحھ الحاقی مقاومت کردند و درجلوگیری از تصویب آن نقشی ایفا نمودند

 متحد می شدند، در این صورت می شد دیکتاتوری را بھ طور کامل شکست داد و توطئھ  اگر ھمھ این نیروھای مقاومت با ھم   
ولی متاسفانھ چنین اتحادی بھ . ھای انحصارات امپریالیستی نفت را خنثی کرد و حقوق ایران را از نفت بھ طور کامل استیفا نمود

تشکیل شده "  بھمن عمال١۵رکت نفت کھ در آستانھ وجود نیامد و از تجربھ جبھھ مطبوعات ضد دیکتاتوری و جبھھ واحد ضد ش
  .بود بھره گیری نشد

  : از میان مجموعھ علل و عواملی کھ اتحاد نیروھا را دشوار می کرد باید سھ علت را بھ ویژه ذکر کرد   
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ر کھ اتحاد با این حزب را اعالم انحالل و غیرقانونی کردن حزب توده ایران بھانھ ای می داد بھ دست عوامل سازش کا: اول این کھ 
  .غیرعملی و خطرناک قلمداد کنند

  . بھمن و آغاز فعالیت پنھانی سبب شد کھ عناصری از سکتاریسم در مشی حزب توده ایران راه یابد١۵ضربت : دوم این کھ
با حزب توده ایران را بھ عوامل خرابکار وابستھ بھ امپریالیسم آمریکا از ھمان زمان با شدت تمام دشمنی : سوم و مھم تر این کھ

آن ھا می کوشیدند چنین وانمود کنند کھ . روی نقاط افتراق تکیھ می کردند" مثابھ یکی از شعارھای اصلی خود اعالم کرده و عمال
این محافل چنین استدالل می کردند کھ !! ھمکاری با حزب توده ایران مانع موفقیت است و دشمنی با این حزب عامل موفقیت

  . مردم موکول بھ کمک امپریالیسم آمریکا است و برای جلب کمک امپریالیسم آمریکا باید خصلت ضد کمونیستی داشتموفقیت
می توان گفت کھ این .  بھمن در زیر می آوریم١۵ برای روشن شدن موضوع اظھارات دکتر بقایی را در مجلس پانزدھم، پس از    

  .ی بعد استاظھارات برنامھ کار این جناح در طول سال ھا
  : درباره حزب توده ایران عقیده بقایی این است   
   

 بھمن کھ بھ حمداهللا و بھ کوری چشم دشمنان ایران و بھ کوری چشم آن کسانی کھ می خواستند ایران ١۵در اثر حوادث بعد از  "   
را حفظ فرمود، بعد از آن سانحھ شوم  بھ خیر و خوشی خاتمھ پیدا کرد و خداوند پادشاه محبوب ما  بی سرپرست و بی پدر شود،

یک جریانی در این مملکت پیش آمد کھ می بایستی پیش آمد ھم بکند، حزب توده ایران غیرقانونی اعالم شد و می بایستی ھم 
ایشان (بروید جناب آقای ساعد حضور اعلیحضرت ھمایونی شرفیاب شوید و بپرسید کھ من در چند وقت قبل از این . بشود

  ]3[."این نظریھ را بھ ایشان دادم) را معین خواھند کردتاریخش 
سخن می گوید  بقایی ضمن این کھ روی ضرورت غیر قانونی کردن حزب توده ایران تاکید می کند و حتی از کشتن توده ای ھا    

  :انشعابیون از حزب توده ایران را مورد حمایت قرار می دھد و می گوید
دستور دھید ھمھ توده ای ھا را بکشند ولی ھرکس حق گفت ! آقایان برای خدا... این ھا جزء مبارزین با حزب توده بوده اند "   

  ]4[."نگویید توده ای است
  :درباره نفت عقیده بقایی این است

   
 شلینگ تجدید قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس را براساس شالوده قراردادھای دنیا پسندی ١۶ یا ١٢دولت باید بھ این مرافعھ  "   

 ۴٩ و ۵١دولت باید خواستار شود کھ این شرکت براساس " مثال. کرده اند خواھان بشودکھ شرکت ھای جدید در خاورمیانھ تنظیم 
  ]5[." گیرد سھم قرار

  :او می گوید. م آمریکا است راه رسیدن بھ این ھدف بھ نظر بقایی تکیھ بر امپریالیس   
  ]6[."ولی شرطش این است کھ از وضعیت فعلی دنیا استفاده کنیم. دولت ایران می تواند با تدبیر الزم سھام دار عمده شود "   
کھ استفاده از آن را حالل مشکالت می داند، گسترش سلطھ امپریالیسم آمریکا در سال ھای " وضعیت فعلی دنیا"قایی از  منظور ب   

  .پس از جنگ دوم جھانی و بھ ویژه گسترش آن در خاور میانھ است
ترومن رئیس . ال می کرد در این سال ھا امپریالیسم آمریکا مواضع امپریالیسم ضعیف شده انگلیس را یکی پس از دیگری اشغ   

  ]7[.جمھور آمریکا سیاست خاورمیانھ ای خود را برمبنای جانشینی بھ جای انگلیس قرارداده بود
  :صریح می کند بقایی رو بھ نمایندگان ھیات حاکمھ ایران ت   
   

مگر آن ھا چھ کار کردند؟ این ھا ھمان ترک ھایی ھستند کھ تا چند سال پیش . آقایان، ترک ھا را بروید تاریخشان را ببینید "   
در این دایره . آخر بروید این ھا را یک قدری مراجعھ کنید. خودتان می دانید چھ طور بودند اما حاال دارند اینقدر استفاده می کنند

  ]8[."وتاه فکری نمانیدک
آن برای " کمک"از . بنابراین توصیھ، ھیات حاکمھ ایران نیز مانند ھیات حاکمھ ترکیھ می بایست بھ امپریالیسم آمریکا روی آورد 

  .خلیج فارس استفاده کند" دنیا پسند" در چارچوب قراردادھای حل مسالھ نفت
 جھت اصلی حملھ بقایی متوجھ سرلشکر رزم آرا بود و می کوشید حساب شاه را تا حد مقدور ازدیگران جدا کند و این امید را در    

بقایی در عین حال از . ار خواھد شددل سلطنت طلبان بھ وجود آورد و تقویت کند کھ پایھ ھای سلطنت تنھا با کمک آمریکا استو
  .آیت اهللا کاشانی تجلیل فراوان می کرد و می کوشید کھ ھواداران او را ھم جلب کند

 بھ این ترتیب محافل آمریکایی از زبان بقایی استراتژی معینی را اعالم می کردند کھ عبارت بود از طرد حزب توده ایران و    
دنیا "ھای دیگر و از جملھ دربار پھلوی زیر پرچم آمریکا و از این طریق تامین یک قرارداد جناح چپ جنبش، گردآوری ھمھ نیرو

  ]9[. کھ ھمان وقت عربستان سعودی با آمریکا منعقد کرده بود۵٠ - ۵٠از نوع " پسند
طیف وسیعی از روشنفکران بورژوا با این استراتژی موافق بودند و آن را بدون احساس .  بقایی در ارائھ این استراتژی تنھا نبود   

را بھ راه انداخت و دکتر حسین " شاھد"بقایی روزنامھ ) ١٣٢٨مرداد (پس از پایان مدت مجلس پانزدھم . شرم تبلیغ می کردند
ھر دوی این روزنامھ ھا مدافع صریح . را منتشر کرد" باختر امروز"ن وقت از اروپا برگشتھ بود روزنامھ فاطمی نیز کھ ھما

  .بودند" بھبود زندگی مردم"ھمکاری با امپریالیسم آمریکا، تقویت پایھ ھای سلطنت و از این راه افزایش درآمد ایران و 
نھ ضد امپریالیستی برخی از مواضع خود را تغییر داد و تکامل بخشید، در  زنده یاد دکتر حسین فاطمی کھ در جریان نبرد صادقا   

  :آن روزھا معتقد بود
اگر اتازونی با قدرت بزرگ صنعتی و نظامی کھ دارد بتواند مقام شایستھ ای را بھ دست آورد و تمام نیروی خویش را صرف  "   

  ]10[."عمومی جھان تشنھ عدالت و آزادی را بھ خود جلب خواھد کردمسلم است افکار. }!!{مبارزه با دیکتاتوری سرخ و سیاه کند 
  : فاطمی در جریان نبرد مردم ایران علیھ شرکت انگلیسی نفت چشم امید بھ آمریکا داشت و می نوشت   
  .این روزھا پیام محبت بھ گوش ما می رسد" ژرژ واشنگتن " از آن سوی اقیانوس اطلس، از کنار مجسمھ آزادی و از وطن  "   

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٢١

 اتازونی آمریکا کھ با کمک ھای مادی و معنوی گران قیمت خودش بسیاری ازملت ھای جھان را از مرگ و فنا نجات داده و    
  ... کمونیسم بیرون کشیده، امروزمی رود کھ مسئولیت بھ مراتب سنگین تری راقبول کنداروپای ویران و گرسنھ را از آغوش

ما این کمک آمریکا را جز با احساسات بشردوستی و عواطف عالیھ انسانی بھ ...  آمریکا باید در دھانھ آتش فشان ما را یاری کند   
  ]11[."چیز دیگری تعبیر نمی کنیم

گزارش "از آن کھ در کمک بھ آمریکا بھ ایران تاخیری حاصل شده نگران است ولی اظھار امید می کند کھ " باختر امروز "   
رک مجلس آمریکا پس از مطالعھ گزارش ھای مجلس سنا وکمیتھ مشت"زودتر برسد و " ژنرال کوئیک فرستاده مخصوص ترومن

  ."جدیدی کھ از روابط ایران و شوروی بھ واشنگتن می رسد تصمیمات جدیدی برا ی کمک بھ ایران اتخاذ کنند
را درباره علت تاخیر در کمک نظامی آمریکا تکمیل می کند و می گوید ریشھ اصلی تردید " باخترامروز"نظر" شاھد" روزنامھ    

  .ایران اگر کمک می خواھد باید بی طرفی را کنار بگذارد و بھ بلوک آمریکا بپیوندد. ر کمک بھ ایران بھ جای دیگر استآمریکا د
ھمان طوری کھ من چندیدن دفعھ در مجلس تذکر داده ام با اذعان بھ این کھ در دنیای امروز بی طرفی ممکن نیست نمی بایستی  "   

  ]12[." بدھیمموقعیت سیاسی خود را مفت از دست
می آورند و درواقع شرایط اسارت باری را کھ مطرح می کنند " کمک" بقایی بھانھ ھایی را کھ آمریکایی ھا برا ی تاخیر در    

  ."کمک نمی کند"با وضع کنونی، آمریکا حق دارد کھ . ھ را باید پذیرفتبرمی شمارد و می گوید ھم
  ]13[.ما چھ بدی از آمریکا دیده ایم} !!{بھانھ ھایی کھ آمریکا می آورد منطقی است } !!{تا چشم ما کور شود  "   
پول خون جوانان ماست ما در صف اول مبارزه با  کھ بھ ایران می کنند " کمکی" بقایی می گوید آمریکایی ھا باید بدانند کھ    

  : بقایی درپاسخ اعتراض مردم بھ این حرف جنایت بار می گوید.کمونیسم قرار داریم
کیھ مقایسھ کرده ایم ازجھت آن است کھ وجھ مشترک ما ھرسھ کشور قرارگرفتن اگر ما موقعیت ایران را با دانمارک و تر "    

  ....درپشت دیوار آھنین می باشد
 اگر صحبت خون بھای جوانان ایران در میان آمد و بعضی دوستان غیور و زود رنج ما را متاثر کرد از بابت این است کھ ما      

  ]14[."ستیماولین سنگر مبارزات کمونیست وغیر کمونیست ھ
لذا باید از ھم ... بزرگ ترین ضربت جنگ بر پیکر فرسوده این مملکت وارد خواھد شد ما در خط مقدم آتش خواھیم بود "...    

  ]15[."پس از وارد آمدن خسارت کسی جبران نخواھد کرد. مطالبھ کنیماکنون جبران آن خسارات را 
قایی مسالھ مبارزه با امپریالیسم و  مالحظھ می کنید کھ در گرما گرم نبرد مردم ایران علیھ شرکت نفت انگلیس برای امثال دکتر ب   

مسالھ مبارزه کمونیسم با غیر کمونیسم مطرح است کھ در آن جا ھم بھ نظر بقایی جای مردم . دفاع از حقوق ملی مطرح نیست
یکا در جنگ بھ خاطر آمر" ایران را کھ قطعا" خون بھای جوانان"ایران در کنار امپریالیسم آمریکا قرار دارد و ھم اکنون باید 

    .کشتھ خواھند شد ازآمریکا گرفت و گرنھ فردا دیر است
آن بھ بھای " کمک"امپریالیسم آمریکا بھ ایران و جلب " عالقھ مند کردن" وقتی رکن اصلی اسیاست خارجی گروھی تالش برای    

  .سیاست داخی آن نیز متناسب با این برداشت خواھد بود" خون جوانان باشد، طبعا
مقابلھ با "الیسم آمریکا ھمواره غارت گرانھ و ضد مردمی بود و این روش بھ ویژه پس از جنگ جھانی دوم زیر بھانھ  روش امپری   

  .اعمال می شد" جلوگیری از دیکتاتوری سرخ"، " کمونیسم
می دانست کھ دخالت  درھر نقطھ دنیا کھ توده مردم برای تامین حقوق خویش بھ پا می خواستند امپریالیسم آمریکا حق مسلم خود    

جنگ کره کھ آمریکا در خرداد . در چین، ویتنام، کره، اروپا و خاورمیانھ ھمھ و ھمھ جا امپریالیسم آمریکا ھمواره حاضر بود. کند
  . آغاز کرد ھیستری ضد کمونیستی را بھ اوج خود رسانید ١٣٢٩

ولی .  شکستھ و بھ نسبت آن روزھا محتاط تر عمل می کندبھ عالوه شاخش.  امروز سیمای این درنده خونخوار شناختھ شده است   
آن روزھا کم تر شناختھ بود و چنان کھ گفتیم بخش قابل مالحظھ ای از محافل بورژوایی ایران و کشورھایی نظیر آن رھبری و 

 را برای واگذاری امنیت آمریکا آمادگی خود" کمک"در قبال پذیرش " باختر امروز" "مثال. می پذیرفتند" دخالت آمریکا را صریحا
  :داخلی ایران بھ امپریالیسم آمریکا اعالم می کرد و از آن ابراز خرسندی می نمود

بھ . نطق ترومن و سایر زمامداران آمریکا راجع بھ لزوم کمک بھ ایران انعکاس زیادی در اوضاع سیاسی ایران داشت "   
 و ذکر این کھ این کمک باید صرف تقویت ژاندارمری ایران، کھ خصوص اشاره زمامداران آمریکا بھ کمک نظامی بھ ایران

محافل آمریکایی با توجھ خاصی ناظر تحوالت ... مامور حفظ امنیت داخلی است، بشود در تھران با توجھ مخصوص تلقی گردید 
  ]16[."جدیدی کھ در مورد نفت ایران رخ می دھد، ھستند

است ھمان چیزی است کھ پای شوراتسکف ھا را بھ " باختر امروز" تقویت ژاندارمری توسط آمریکائیان کھ این ھمھ مورد توجھ    
را " امنیت داخلی" ماندند و چھره وحشتناک  سال زیر آوار آن٢۵ مرداد قرار گرفت و مردم ما ٢٨ایران باز کرد و پایھ کودتای 
  .در وجود ساواک مشاھده کردند

 شادروان فاطمی ھم مانند بقایی آن روزھا گمان می کرد کھ تناقضی میان سلطنت و تکامل ملی ایران و مبارزه برای حقوق    
بھ عنوان نمونھ می توان . خود جلب کنداو ھم بھ نوبھ خویش می کوشید تا نظر مساعد شاه را نسبت بھ . اجتماعی وجود ندارد

 بھمن زمانی کھ دیکتاتوری خشن دربار ھمھ آزادای ھا و حقوق ١۵را کھ درماه ھای دشوار پس از " باختر امروز"جملھ ھایی از 
  .انسانی مردم ایران را لگد مال می کرد و با شرکت نفت انگلیس مشغول معاملھ بود آورد

  : باختر امروز می نوشت   
شاه جوان در یک . امروز نھمین سال سلطنت اعلیحضرت محمدرضا شاه پادشاه جوان رئوف و دموکرات ایران آغاز می شود "   

موقع حساس و مشکل زمام امور کشور را بھ دست گرفت و اگر ثبات قدم و مقاومت و بیداری شبانھ روزی او نبود طوفان 
عشق زایدالوصف او بود کھ ایران را از غائلھ آذربایجان، سخت ... م می پیچید حوادث، تاریخ و ملیت و استقالل وطن ما را بر ھ

  ]17[."ترین مھلکھ ھای ایران نجات داد
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بیانگر استراتژی نادرست یاد شده است کھ سرانجام نھضت . تشریفاتی نیست" احتماال خواھیم دید کھ این جملھ ھا تصادفی و یا    
  .ملی ایران را بھ شکست کشانید، اگر چھ خود فاطمی از آن استراتژی فاصلھ گرفتھ بود

کا در صحنھ بین  نیروی مقاومت مردم ایران در برابر ھجوم دیکتاتوری ارتجاعی شاه و امپریالیسم انگلیس و امپریالیسم آمری     
حتی یک صدای کوچک ھمدردی بھ سوی . کمونیستی حمایت می شد المللی تنھا و تنھا ازجانب اتحاد شوروی و جنبش جھانی 

آمریکای جھان خوار کھ درآن روزھا از سوی بخشی از نیروھای ملی با چنان حرارتی تجلیل می . مردم ایران از جای دیگر نبود
مستشاران نظامی آمریکا در .  بھمن بھ سرعت مواضع خود را در ایران تحکیم می کرد١۵وم پس از شد، با استفاده از جو مسم

 کارشناسان آمریکایی و ھواداران آن ھا اقتصاد ملی ما را فلج می کردند تا  ارتش کشور ما را بھ پایگاه جنگی خود بدل می کردند،
ریکا شاه و رژیم قلدر او را می ستودند، درست در ششم فروردین ماه محتاج وام آمریکایی باشیم، عالی ترین مقامات دولتی آم

سفیر ایران در آمریکا در این مراسم شرکت .  برنامھ صدای آمریکا بھ زبان فارسی با تشریفات و با تمجید فراوان افتتاح شد١٣٢٨
  .و ھمین صدای جغد چھ نقش شومی کھ در کشور ما ایفا نکرد... کرده و 

بھ " ین زمان مطبوعات و رادیوھای شوروی از مردم ایران کھ دیکتاتوری شاه صدای آن ھا را خفھ می کرد، صریحا و اما ھم    
حتی درباره مجلس موسسان ھم " پراودا. "دفاع پرداختند و بلندگوی نیروی مقاومت مردم ایران علیھ رژیم دیکتاتوری وابستھ شدند

  :اظھار نظر می کرد و می نوشت
این مجلس موسسان در محیط .  می خواھند مجلس موسسان تشکیل دھند و باقی آزادی و مشروطیت را از بین ببرنددرایران "   

  ]18[."وحشت تشکیل می شود تا دیکتاتوری نظامی سلطنتی در ایران برقرار سازد
 شدت حمالت افشاگرانھ مطبوعات و رادیوھای شوروی بھ رژیم ارتجاعی ایران و حمایت آن ھا از مبارزات ترقی خواھانھ مردم    

بدین صورت کھ تذکاریھ ای بھ دولت شوروی داد و رونوشت ! ایران بھ حدی بود کھ دولت ایران از ترس بھ آمریکا شکایت کرد
  .یر خارجھ آمریکا فرستادآن را برای وز

  :متن تذکاریھ چنین است
این انتشارات بھ سھ قسمت تقسیم . مدتی است کھ رادیوھا و روزنامھ ھای شوروی اخبارخالف واقع علیھ ایران انتشار می دھند "   

  .می شود و ھر سھ قسمت مورد اعتراض و گلھ ایران است
ھ آمریکا قرار گرفتھ و مستشاران آمریکایی قصد دارند ایران را بھ صورت پایگاه  یکی این کھ می گویند ایران تحت نفوذ و سلط   

تکذیب می کند و خاطرنشان می سازد کھ افسران " دولت ایران این شایعھ را قویا. نظامی علیھ اتحاد جماھیر شوروی درآورند
  .ھستند} !!{آمریکایی فقط مشاورین فنی 

دولت . ران را با الفاظ زشت متھم می کنند کھ عمال بیگانھ بوده و یا بھ نفع بیگانھ کار می کنند دوم این کھ، خدمتگزاران دولت ای   
  ...ایران این گونھ تبلیغات را یک عمل غیر دوستانھ تلقی می کند

وم بھ بھ علت دسیسھ و توطئھ برضد حکومت ملی محک"  سوم این کھ، عملیات دولت ایران را نسبت بھ احزاب سیاسی کھ اخیرا   
  ]19[این مطلب نیز برخالف انتظار بوده مداخلھ در امور داخلی ایران تلقی می . انحالل شده اند انتقاد می کنند

   
   
 سال در سخت ترین شرایط ٣٠یکی از رفقای حزبی این دفاعیھ را {نقل از متن کامل دفاعیھ رھبران حزب توده ایران در دادگاه ـ  

   ]١[} استدر آرشیو خصوصی خود حفظ کرده
   ]٢[ـ ھمان جا 
   ]٣[۶۴ص ) تاریخ چاپ ندارد(استیضاح مکی، بقایی، حائری زاده در مجلس پانزدھم، بھ صورت جزوه جداگانھ چاپ شده ـ  
   ]٤[.ھمان جاـ  
   ]٥[. ـ تکیھ از ما است١٣٢٨ تیرماه ١۵، روزنامھ رسمی کشور، ١٣٢٨ تیرماه ۴سخنرانی بقایی درمجلس شورای ملی، ـ  
   ]٦[.ھمان جا ـ 
پیامی بھ کنگره آن کشور فرستاد و اعالم کرد کھ ) ١٣٢۵اسفند ماه  (١٩۴٧ مارس ١٢ترومن رئیس جمھوروقت آمریکا در ـ  

ھمین پیام کھ بھ معنای اعالم . شود" کمک"بھ یونان و ترکیھ نیست و آمریکا باید عھده دار این " کمک"انگلستان دیگر قادر بھ 
و سال ھای یکی از ارکان اصل سیاست خارجی . نامیده شد" دکتری ترومن"سم آمریکا در خاورمیانھ بود یورش وسیع امپریالی

   ]٧[.آمریکا محسوب می گردید
   ]٨[١٣٢٨ تیرماه ١۵ھمان سخنرانی یاد شده بقایی، روزنامھ رسمی کشور، ـ  
درآمد نفت بھ کشور صاحب نفت می % ۶فقط " ال عم۵٠-۵٠کارشناسان اوپک بعدھا نشان دادند کھ در این بھ اصطالح تقسیم ـ  

  .دیگر سھم انحصارات امپریالیستی و دولت ھای امپریالیستی است% ٩۴رسد و 
]٩[   
   ]١٠[.١٣٢٨ تیرماه ١٣، ۴باختر امروز، سال اول، شماره ـ  
   ]١١[.، تکیھ از ما است١٣٢٨ مرداد ماه ١٠باختر، بھ جای باختر امروز، ـ  
   ]١٢[. ، تکیھ از ما است١٣٢٨ر ماه  شھریو٢٧شاھد، ـ  
   ]١٣[.ھمان جاـ  
   ]١٤[١٣٢٨ شھریور ماه ٣١شاھد، . ـ  
   ]١٥[١٣٢٨ مھرماه ٧شاھد، ـ  
   ]١٦[. تکیھ از ما است١٣٢٨ مرداد ماه ١٨باختر، بھ جای باختر امروز، ـ  
   ]١٧[١٣٢٨ شھریور ماه ٢۶باختر بھ جای باختر امروز، ـ  
   ]١٨[١٣٢٧ اسفند ماه ١۵روزنامھ کیھان، ـ  
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   ]١٩[ ١٣٢٧ اسفند ماه ٢۴روزنامھ کیھان، ـ  
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  انتخابات مجلس شانزدھم، تشکیل جبھھ ملی ایران. ٢

  
امپریالیست ھای انگلیسی کھ بھ ھیچ وجھ قصد عقب نشینی .  در چنین جوی انتخابات مجلس شانزدھم بھ گره تضادھا بدل شد   

. کلی شده اکثریت قاطع مجلس شانزدھم را بھ دست داشتھ باشند تا الیحھ الحاقی را بھ تصویب رسانندنداشتند می خواستند بھ ھر ش
 بھمن می کوشیدند انتخابات مجلس شانزدھم را بھ پیکار ١۵مخالفین دیکتاتوری پس از " مخالفین قرارداد الحاقی و اصوال" متقابال

امپریالیسم آمریکا بنا بھ حساب ھای ویژه خویش . یی در مجلس تامین نمایندگسترده سیاسی ضددیکتاتوری بدل کنند و برای خود جا
  . از این جناح حمایت می کرد و عمال آن خود را در این صف قرار می دادند

انتخابات شھرستان ھا دشواری .  مدت ھشت ماه بھ طول انجامید١٣٢٩ آغاز شد و تا اردیبھشت ماه ١٣٢٨ انتخابات از مردادماه    
اما مخالفین رژیم ھمھ نیروی خود را در تھران . در ھمان تابستان بھ سود ارتجاع و شرکت سابق نفت پایان یافت. ی نداشتخاص

  .متمرکز کرده بھ پایداری برخاستند
ھ  رھبری پایداری را دکتر محمد مصدق برعھده گرفت و زمانی کھ آزادی انتخابات از طرف دربار بھ طور کامل پایمال می شد ب   

عنوان اعتراض بھ جریان انتخابات احزاب سیاسی، علمای اعالم، رجال مبرز، تجار و اصناف را بھ تحصن در دربار دعوت کرد 
ھژبر وزیر دربار بود و نسبت بھ متحصنین مجبور بھ خروج از دربار شده و در نشستی کھ اول آبان ماه ). ١٣٢٨ مھرماه ٢٢(

ھدف ھای جبھھ ملی تامین آزادی مطبوعات، .  تاسیس جبھھ ملی ایران را اعالم کردند در منزل دکتر مصدق تشکیل دادند١٣٢٨
این جبھھ . اصالح قانون انتخابات و اصالح قانون حکومت نظامی تعیین شده بود کھ ھر سھ شعار مربوط بھ تامین دموکراسی بود

نفت برنامھ و ھدفی اعالم نمی کرد ولی از ترکیب موسسین با آن کھ ملی نامیده می شد در مورد مبارزه با امپریالیسم و مسالھ حاد 
آوردیم " امروزباختر "و " شاھد"جملھ ھایی کھ در صفحات پیش از . ]1[آن گرایش آشکار بھ امپریالیسم آمریکا بھ چشم می خورد

درست در آستانھ تشکیل جبھھ ملی ایران نوشتھ و منتشر شده و جوی را کھ در آن زمان در مرکز این سازمان مسلط بوده نشان 
ولی بھ ھر صورت این سازمان در آن زمان ھمھ نیروھای مقاومت را کھ در صفحات پیش یاد کردیم فرا می گرفت بھ .  دھد می

اما شاید . غیرقانونی شدن حزب این راه را می بست. ت مستقیم و رسمی حزب در این جبھھ مقدر نبودشرک. جز حزب توده ایران
  .ما بھ این موضوع توجھ نکردیم. می شد علی رغم جناح خرابکار جبھھ ملی نوع ھمکاری با این جبھھ را تامین کرد

ھ خوبی استفاده کرد و با تاکید بر روی تشدید تضاد خلق با  جبھھ ملی از فرصت انتخابات برای تبلیغ افکار خود و تھییج مردم ب   
امپریالیسم مسلط انگلستان توانست بھ خصوص بازار و پیشھ وران و قشرھای متوسط تھران را بھ حرکت آورد و بھ پای صندوق 

بی و طالب علوم جوانان مذھ. اما دولت صندوق ھا را عوض کرد کھ بر اثر آن موجی از اعتراض برخاست. ھای رای بکشاند
 عبدالحسین ھژیر وزیر دربار بھ دست سازمان فدائیان ١٣٢٨ آبان ماه ١٣دینی نیز در این اعتراض شرکت کردند و سرانجام 

محافل آمریکایی از فرصت استفاده کرده و شاه را تشویق نمودند .  انتخابات بھ آن صورت نامقدور گشت اسالم کشتھ شد و ادامھ
کھ از ھمان وقت از جاسوسان سرشناس آمریکا بود بھ ریاست شھربانی تھران برگمارد انتخابات تھران سرلشکر زاھدی را ـ 

چندتن از آنان و از جملھ مصدق، . زاھدی بھ نفع کاندیداھای جبھھ ملی از تعویض صندوق ھا جلوگیری کرد. ابطال و تجدید شد
  .شایگان، نریمان، بقایی و مکی بھ مجلس رفتند

ما در آن زمان نسبت بھ . ھ حزب توده ایران انتخابات مجلس شانزدھم را ھم مانند انتخابات مجلس پانزدھم تحریم کردمتاسفان    
  .استفاده از تریبون مجلس و مخالفت با انتخابات فرمایشی روش چپ روانھ ای داشتیم

   
  :مین شماره اش نوشت آغاز شد در سو١٣٢٨ روزنامھ مردم کھ انتشار منظم مخفی آن از دھم مھرماه    
تنھا بھ وسیلھ تحریم انتخابات می توان شدت خشم و اعتراض ملت را نسبت بھ عوام فریبی ھای ھیات حاکمھ ایران نمایش  "   

  ."]2[داد
باید بساط انتخابات . مبارزه ملت ما برای درھم شکستن این صندوق ھا است... ان بھ این صندوق ھا امیدوار نیستملت ایر "   

  ".]3[فرمایشی را برای ھمیشھ برچید
از طریق شرکت در انتخابات بھتر می شد مردم را تجھیز کرد و بھ . ظریات در شرایط آن روز ایران روشن است نادرستی این ن   

تریبونی علیھ ھیات حاکمھ و بھ سود مردم تسخیر نمود و علی رغم نفاق افکنان گامی بھ " انتخابات فرمایش ضربھ زد و احتماال
لی کھ تحریم انتخابات فاصلھ ما را از سایر نیروھای پایداری کھ در جبھھ ملی در حا. سوی اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی برداشت

  .متشکل می شدند بیشتر کرد
   
  نفت در دوره فترت پس از مجلس پانزدھم. ٣

 چنان کھ گفتیم انتخابات مجلس شانزدھم قریب ھشت ماه طول کشید و فاصلھ تعطیل مجلس پانزدھم تا افتتاح مجلس شانزدھم حدود    
  .این مدت فرصت مناسبی برای محافل امپریالیستی بود کھ پشت پرده و دور از چشم مردم مشغول بند و بست باشند.  ماه شد٩
این دولت کھ بھ خدمت شرکت نفت انگلیس کمر بستھ بود و احساس می کرد .  در این فاصلھ وضع دولت ساعد بسیار دشوار بود   

امپریالیسم انگلیس را در این می دید " مصلحت"حھ الحاقی را بدون تغییر بھ تصویب برساند، کھ در مجلس آینده نمی تواند ھمان الی
  .کھ گذشت ھایی بکند تا دولت بھ استناد آن بتواند از الیحھ دفاع کند

 کھ تا دیروز بھ ثبوت رسیده بود بھ طوری کھ مقامات حاکم نیز"  از سوی دیگر در این فاصلھ بی فایده بودن الیحھ الحاقی کامال   
مدافع قرارداد بودند امروز خود را مغیون احساس می کردند زیرا در عمل با کاھش ارزش لیره سھم ایران از درآمد نفت حتی کم 

درعین حال رشد آگاھی عمومی مردم براثر فعالیت افشاگرانھ حزب توده ایران و سایر نیروھای مقاومت . تر از گذشتھ می شد
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الزم بود دولت چیزی در صندوق داشتھ باشد تا .  نسبت بھ دولت سخت گیر باشند و از حقوق خود دفاع کنندسبب شده بود کھ آنان
      .بتواند الاقل فئودال ھا و بخشی از سرمایھ داران را راضی نگاه دارد و مردم را بھ نوعی قانع کند

گستان فرستاد کھ با وزیر خارجھ و وزیر دارایی انگلیس بھ ان"  ساعد را شخصا١٣٢٨ بھ این دلیل بود کھ شاه اواخر تابستان    
  .استغاثھ ھا نکردنداما مقامات انگلیسی توجھی بھ این . و ترتیبی بدھد کھ شاید درآمد ایران را کمی افزایش دھند  ]4[مالقات کند

  : ساعد در یکی از گرارش ھایش بھ شاه می نویسد   
گفتم امید این بود کھ ... را تشریح کردم... وضع عمومی کشور، خشکسالی و... با وزیر خارجھ انگلیس دوستانھ مذاکره نمودم  "   

      ...تنزل نرخ لیره از قیمت واقعی آن کاستترتیباتی با شرکت دادیم ولی . از عواید نفت تا درجھ ای وضع را اصالح نماییم
  ... موضوع را مطالعھ کند"  در جواب با لحن دوستانھ ای اھمیت ایران را در سیاست انگلیس اظھار کرده و وعده نمود دقیقا     
گفتم این موضوع وضعیت ... تمام مسایل را آزادانھ حالی کردم. بسیار دوستانھ و گرم بود...  وزیر دارایی را مالقات کردم     

       .دولت را در مقابل مجلس شورا مشکل و حمالت مخالفین را شدید تر خواھد کرد
     ..."]5[ولی موضوع از قوه شرکت خارج است} !!{ جواب داد خیلی متاسفم      

نماینده شرکت . وزیر دارایی ایران از نماینده شرکت در تھران تمنا کرد کھ از شرکت خواھش کند بلکھ راه گریزی بھ او بدھند
       :تلگراف زیر را از قول وزیر دارایی ایران بھ لندن مخابره کرد

 می داند کھ محرمانھ با شرکت مذاکراتی در لندن بشود و یک از لحاظ تسھیل تصویب این الیحھ در مجلس این طور صالح "...      
  ."]6[امتیازات بیشتری بدون این کھ معلوم باشد از چھ قبیل است داده شود تا تصویب الیحھ آسان تر شود

  : جواب شرکت برای ابالغ بھ دولت ایران چنین است   
  ."]7[شرکت حداکثر گذشت را کرده و دیگر موجبی برای گذشت نمی بیند "...    
عدم رضایت  " ]8[.اقدامی بھ عمل نیاید تا افتتاح مجلس" فعال" دولت ساعد تصمیم گرفتند  وقتی این جواب ھا رسید دربار و    

  .تصمیم گیرندگان آشکار است
روز روسای شرکت و مقامات دولتی انگلیس را مورد انتقاد قرار داده و آن را  برخی از ھواداران سیاست انگلیس مقاومت آن    

اما نباید . در این کھ این مقامات نتوانستند نیروی واقعی خود را بھ درستی بسنجند تردیدی نیست. دلیلی برکوتھ نظری دانستھ اند
ن پرداخت ھای خارجی بود و آنان می کوشیدند بھ فراموش کرد کھ ضعیف ترین نقطھ امپریالیسم انگلیس در آن روزھا عدم تواز

  .ھر وسیلھ ای شده درآمد نفت ایران را تمام و کمال برای خود حفظ کنند
مک گی معاون وزیرخارجھ آمریکا و از .  در این موقع امپریالیست ھای آمریکا محیط را از ھر نظری برای خود مساعد یافتند   

 آبان ماه روز مرگ ھژیر وارد تھران شد و با شاه مالقات کرد و چند روز بعد سفر ١٣کا روز خادمین بنام کمپانی ھای نفتی آمری
در جریان این سفر طوالنی امپریالیست ھای .  ادامھ یافت١٣٢٨طوالنی شاه بھ آمریکا آغاز شد کھ تا دوازدھم دی ماه سال 

ود را ھوادار جبھھ ملی نشان می دادند ولی در واقع امر آنان در ظاھر خ. آمریکایی کوشیدند تا شاه را بھ سوی خود جلب کنند
حساب می کردند کھ تکیھ گاه اصلی آن ھا باید دربار سلطنتی باشد و جنبش ملی و ضد امپریالیستی مردم ایران ـ حتی زیر رھبری 

  .جبھھ ملی ایران ھم باشد ـ رشد نکند
. ر مسالھ نفت تنھا سازمانی کھ عکس العمل نشان داد حزب توده ایران بود درباره سفرشاه بھ آمریکا و آغاز دخالت فعال آمریکا د   

در آن زمان نخستین شبنامھ ھای حزب برای افشای شاه و امپریالیسم آمریکا بھ مقیاس وسیع پخش شد کھ خبر از آغاز فعالیت 
  .ھ فال نیک گرفت و از آن استقبال کردجبھھ ملی سفر شاه و آغاز دخالت آمریکا را ب. گسترده و سازمان یافتھ پنھانی می داد

   
، دکتر محمدحسن )مدیر روزنامھ ستاره(دکتر محمد مصدق، احمدملکی :  نفر بودند کھ عبارتند از١٩ھیات موسس جبھھ ملی ـ  

مھ مدیر روزنا(، عمیدی نوری )مدیر روزنامھ اقدام(کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مھندس غالمحسین زیرک زاده، عباس خلیلی 
، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعالیی، محمود نریمان، ارسالن خلعت بری، آیت اهللا غروی، ابوالحسن حایری )داد

ھنگام (، دکتر حسین فاطمی، مشاراعظم )مدیر روزنامھ کشور(زاده، حسین ملکی، مظفربقایی، عبدالقدیرآزاد، جالل نایینی 
بقیھ یا کناررفتند و یا آشکارا علیھ جنبش ملی ایران قیام کردند .  نفر با مصدق بودند۴ا  ی٣ مرداد از این گروه فقط ٢٨کودتای 

  ]١[).و بھ دشمن پیوستند
   ]٢[.١٣٢٨ مھرماه ٢۴نامھ مردم، دوره چھارم چاپ محقق، شماره دوم، . ـ  
ھد کھ اتھام وارده بھ حزب ما از طرف این جملھ ھا نشان می د{. ١٣٢٨ آبان ماه ١۵نامھ مردم دوره چھارم، چاپ محقق شماره ـ  

بوده و غیره تا " پارلمانتاریست"داشتھ، " اپورتونیسم تاریخی"گروھک ھای مائوئیستی در این باره کھ گویا حزب توده ایران 
حضرات ھمان چیزی را کھ رھبران پکن علیھ برخی احزاب اروپایی گفتھ اند در ایران نیز . چھ حدی نادرست و وارداتی است

تکرار می کنند، غافل از این کھ اصل اتھام حتی درباره آن احزاب اروپایی درست نیست تا چھ رسد بھ کشور ما کھ در آن اشتباه 
حزب بیشتر چپ روانھ است و نھ بھ اصطالح پارلمانتاریستی ازبیش از ده دوره انتخاباتی پس از سوم شھریور حزب ما فقط د 

   ]٣[.}رسھ دوره انتخابات شرکت کرد
 حسین مکی، تھران  کتاب سیاه ، شامل مذاکرات کمیسیون مخصوص نفت بھ انضمام اسناد محرمانھ از پرونده نفت، گردآورنده 

  ۵۴٧، ص ١٣٣٠
]٤[   
   ]٥[۵۴٣ھمان جا ، صفحھ ـ 
   ]٦[۵۴٧ھمان جا، صفحھ ـ  
   ]٧[.۵۴٨ھمان جا، صفحھ ـ  
   ]٨[ ۵۴٣ھمان جا، صفحھ ـ  
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  شبھ کودتای رزم آرا. ۴

  
بھ تصویب رسانیدن الیحھ الحاقی را در مجلس آینده ممکن .  شاه پس از بازگشت از آمریکا در موضع بسیار دشواری قرار داشت   

سفر . نمی دید و در عین حال برای حفظ سلطنت مطلقھ و امتیازات آن تسلیم در برابر امپریالیسم انگلیس را ضرور می دانست
از امپریالیست ھا بھ وجود آورد کھ دربار پھلوی تکیھ گاه " کنسرسیومی"ت کرده بود کھ شاید بتوان آمریکا در او این فکر را تقوی

اگر می شد تضاد دو نیروی امپریالیستی انگلیس و آمریکا را در وجود دربار پھلوی آشتی داد ـ چنان کھ . و خادم ھمھ آنان باشد
  .ی شد وضع دربار تحکیم م- مرداد کرد٢٨رژیم پس از کودتای 

امپریالیسم انگلیس با وجود نیاز شدید بھ امپریالیسم آمریکا و با وجود . نامقدور بود"  حل تضاد آمریکا و انگلیس در آن زمان عمال   
بھ صف دوم رانده می شد، در نقاط حساس و بھ ویژه در ایران با تمام قوا و با " این کھ در برابر فشار این نیروی برتر الزاما

  .ان مقاومت می کرد و حاضر بھ عقب نشینی نبودچنگ و دند
 آمادگی خود را برای رفع این مشکل و آشتی سپھبد رزم آرا با این حال یکی از مھره ھای حساس سیاست آن روز ایران یعنی    

د قدرت طلبی بود با رزم آرا مر. دادن آشتی ناپذیرھا و ایجاد دولتی کھ مورد حمایت ھر دو نیروی امپریالیستی باشد اعالم می کرد
مھم . او از مدت ھا پیش جای خود را در ارتش محکم کرده و پیوندھای سیاسی مستحکمی بھ وجود آورده بود. آرزوھای دور برد

حوادث بعدی نشان داد کھ رزم آرا، در لحظات قاطع فقط بھ سود امپریالیسم انگلیس و . ترین پیوند او با امپریالیسم انگلیس بود
  .ماری نفت انگلیس تصمیم می گیردشرکت استع

او توانستھ بود نظر مساعد مستشاران نظامی آمریکا را در .  ولی رزم آرا پیوندھای قابل مالحظھ ای نیز با محافل آمریکایی داشت   
ند، بھ این  کرد بخشی از ماموران سفارت آمریکا نیز نسبت بھ او خوشبین بودند و از او حمایت می. ارتش نسبت بھ خود جلب کند

  .امید کھ او نیز بھ نوبھ خود ھمھ مسایل و از جملھ مسالھ نفت را با شرکت انحصارات آمریکایی حل کند
 مورخ الدولھ سپھر کھ از آشنایان نزدیک رزم آرا بود درباره شخصیت او و طریق نامزد شدنش بھ مقام نخست وزیری چنین می    

  :نویسد
با اتاشھ نظامی آمریکا طرح " مخصوصا. وانستھ بود دل وابستھ ھای نظامی غرب را بھ دست آورددر مقام ریاست ستاد ارتش ت "   

از جملھ . مقامات مھمھ آمریکایی تقویت از رزم آرا را از وظایف الزمھ خویش می شمردند... دوستی بسیار صمیمانھ انداختھ بود
  !"]1[برای ارتقا بھ صدارت تصمیم اتخاذ کردمستر دوھر دبیر سفارت کبرای آمریکا در تھران بھ مساعدت وی 

درباره صدارت رزم ) سفارت آمریکا بود!! او دبیر سفارت نبود مشاور سیاسی و وابستھ عشایری (تر دوھر  این ادعا کھ گویا مس   
آن ھا بودند کھ او را پیش . چنان کھ گفتیم رزم آرا پیوندھای محکم تری با محافل انگلیسی داشت. آرا تصمیم اتخاذ کرده دقیق نیست

ولی در این ادعا سھمی از . را تحکیم کرده مواضع شرکت سابق نفت را تثبیت کنندمی کشیدند تا بھ دست او پایھ ھای دیکتاتوری 
حقیقت وجود دارد و آن این کھ بخشی از مقامات آمریکایی کھ وابستھ عشایری سفارت، دوھر، نماینده آن ھا بود امیدوار بودند بھ 

بھ این دلیل بود کھ .  برقرار کردندزاھدیتا بھ دست دست رزم آرا ھمان نوع حکومتی را برقرار کنند کھ در سال ھای پس از کود
تا جایی کھ برای . آنان بھ روی کار آمدن رزم آرا کمک کردند و رزم آرا برای جلب نظر آنان از ھیچ خوشخدمتی فروگذار نکرد

ت در محافل این مطلب ھمان وق. انتخاب وزیران بھ سفارت آمریکا مراجعھ کرد و فھرست وزیران را از مستر دوھر گرفت
  .]2[سیاسی شناختھ شده بود

یکائیان ھنگام سفرشاه بھ آمریکا بھ او تاکید کرده بودند ضرورت انجام اصالحات از باال و گسترش  یکی از مسایل اصلی کھ آمر   
رزم آرا از این حیث نیز خود . این مطلب را شاه بارھا در مصاحبھ ھا و نوشتھ ھایش تکرار کرده است. سرمایھ داری وابستھ بود

  . الزم را بھ عمل آوردرا آماده نشان می داد و مدعی بود کھ می تواند اصالحات
پس از افتتاح مجلس شانزدھم ساعد استعفا کرد و .  با این بند و بست ھای پشت پرده رزم آرا گام بھ گام بھ سوی قدرت می خزید   

با . پشت سر او رزم آرا پیش می آمد. نخست وزیر شد کھ مرد میدان چنان روزھای حساسی نبود) منصورالسلطنھ (علی منصور
 ١٣٢٩پنجم تیرماه . دق و یارانش کوشیدند منصور را مدت طوالنی تری در مقام نخست وزیری حفظ کنند نتیجھ ندادآن کھ مص

  .منصور استعفا داد و شاه با یک فرمان بدون کسب رای تمایل مجلس ، رزم آرا را بھ نخست وزیری گماشت ـ کھ نوعی کودتا بود
   

  رابر رزم آرا پیدایش زمینھ جبھھ وسیع مقامات در ب–الف 
در برابر نیروھای ملی و مترقی از ھر .  رسیدن رزم آرا بھ نخست وزیری تغییر محسوسی در آرایش قوای سیاسی وارد کرد   

  .سازمان و گروھی کھ بودند ھدف مشترک، مبارزه با دیکتاتوری رزم آرا، قرارگرفت
زمینھ واقعی برای . اشانی آشکارا در مقابل رزم آرا موضع گرفتند حزب توده ایران، جبھھ ملی، روحانیون زیر رھبری آیت اهللا ک   

  .وحدت نیروھا فراھم آمد
 حزب توده ایران از مدت ھا پیش کھ رزم آرا بھ سوی قدرت می خزید خطر او را متذکر می شد و ضرورت مقابلھ متحد ھمھ        

 یک ماه پیش از اعالم رسمی نخست وزیری رزم آرا، کمیتھ ھنوز در خرداد ماه یعنی. نیروھا را با این خطر یادآوری می کرد
مرکزی حزب توده ایران اعالمیھ ای منتشر کرد و در آن مردم را بھ رستاخیز عمومی علیھ دیکتاتوری سفارت انگلیس و رزم آرا 

  .دعوت نمود
  : دراعالمیھ کمیتھ مرکزی حزب توده ایران گفتھ می شد  
   

رزم ... ت جنوب، انتلیجنت سرویس انگلیس در ایران عضو حساس مورد نظر خود را پیدا کرده است سفارت انگلیس، شرکت نف "   
  .آرا کاندید دیکتاتوری آینده است
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خیلی بھ ملت ایران و حزب توده ایران بد کرده اند، آقای دکتر مصدق حتی ) در کابینھ دکتر مصدق وزیر کشور بود( زاھدی ھا    
ان توده ای کھ طبق دستور ھمین رزم آرا برای مرگ تدریجی بھ جنوب اعزام شده اند یک کلمھ حرف حاضر نشد درباره زندانی

ولی ما ! این ھا بھ جای خود محفوظ! باشد. بزند، بقایی در مجلس و خارج از مجلس خیلی بھ حزب توده ایران دشنام داده است
م مردم علیھ دیکتاتوری متحد شوند و در قدم اول و بھ عنوان ما دعوت می کنیم کھ تما... وظیفھ داریم حقایق را بازگو کنیم

  ."حداقل عزل و محاکمھ رزم آرا را بخواھند
  : این اعالمیھ با شعارھای زیرین پایان می یافت   
  .ھمھ قوای ملت باید برضد استعمار و دیکتاتوری تجھیز شوند                                 -
  ."]3[زنده باد حزب توده ایران الھام دھنده ملت علیھ دیکتاتوری                                 -

و این خود نشان ( بھمن تبعید شده بود بھ کشور بازگشت ١۵  آیت اهللا کاشانی کھ پس از توطئھ) ١٣٢٩خرداد ماه ( در ھمین زمان    
حزب توده ایران از ورود او ابراز خرسندی کرد و ) می داد کھ پایھ ھای دیکتاتوری رزم آرا از ھمان آغاز چندان استوار نبود

  . اتحاد با نیروھایی کھ پیرامون آیت اهللا کاشانی حلقھ زده اند اعالم داشتآمادگی خود را بھ
  :با اشاره بھ استقبال پرشوری کھ مردم از کاشانی کرده بودند نوشت" بسوی آینده "   
قبال دشمنان آزادی در میان مستقبلین چھ بسا مردم پاک دلی دیده می شوند کھ تنھا بھ این امید کھ آقای کاشانی، آشتی ناپذیر در  "   

  .برپای خواھند ماند و از ھمگامی و ھمراھی با معاندین ملت سرباز خواھند زد و ایشان را مورد حمایت قرار می دھند
  ... ما بھ این مردم احترام می گذاریم   
نیاید کھ میان اضداد  امروز ھمھ آزادی خواھان باید یک دل و یک جھت علیھ دشمنان آزادی برخیزند و خدای نخواستھ روزی    

  .بھ ضد مبارزین سرسخت و آشتی ناپذیر بھ وجود آید" اتحاد مقدسی"آشتی شود و 
  ... ما از پایان یافتن دوران تبعید ناروای آقای کاشانی خرسند و شادیم   
تبعید آقای کاشانی شدند و  ما ھماھنگ با آقای کاشانی و یارانشان تعقیب جدی آن کسانی را کھ بھ خالف حق سبب آزار و ایذا و    

  ."]4[علیھ آزادی و مشروطھ توطئھ چیدند و با دشمنان استقالل و حاکمیت ملی ھمداستانی کردند خواستاریم
 بھ این ترتیب حزب توده ایران با وجودی کھ بھ شدت تحت فشار بود، با وجودی کھ اکثریت رھبران با تجربھ آن در این زمان    

بھ ھر دو نیروی . تخاذ کرددر مھاجرت و یا در تبعید گاه ھای دور دست بودند، تصمیم صحیح موافق ضرورت زمان ا" اجبارا
. اما این پیشنھاد پذیرفتھ نشد. جبھھ ملی و آیت اهللا کاشانی پیشنھاد ھمکاری و اتحاد داد: اصلی پایداری ضد دیکتاتوری رزم آرا

بلکھ برعکس کمی پس از آغاز نخست وزیری رزم آرا حمالت بسیار تند رھبران جبھھ ملی بھ اتحاد شوروی و حزب توده ایران 
    .ز شد کھ صف متحد خلق را شکست و دشواری ھای بزرگی در آینده جنبش ایجاد کردآغا

    
   تفرقھ جانشین اتحاد–ب 
 علت این امر را باید در استراتژی جبھھ ملی ایران جست کھ تامین ھدف ھای خود را از طریق تشدید فعالیت ضد کمونیستی و    

زمانی کھ رزم آرا با کمک بخشی از مامورین سفارت آمریکا روی کار آمد . حل ھمکاری امپریالیسم آمریکا ممکن می شمرد
 کھ - رھبران جبھھ ملی بھ جای این کھ عمق خطر را درک کنند، بھ جای این کھ متوجھ ماھیت جنایت کار امپریالیسم آمریکا شوند

 بفھمانند کھ جبھھ ملی بھتر از رزم آرا می تواند  بھ این فکر افتادند کھ بھ آمریکاییان- در این مورد فقط گوشھ ای از آن نمایان بود
آن ھا کوشیدند با عرضھ خدمت، خود را بھ مثابھ جانشین مناسب بھ سفارت آمریکا بقبوالنند و . منافع آمریکا را در ایران حفظ کند

الیستی و بھ ویژه، ماموران برای این کھ بھ این ھدف نایل آیند حاضر شدند در جلسات پنھانی با ماموران سفارت خانھ ھای امپری
  .آمریکایی تماس بگیرند

و یکی از موسسین جبھھ ملی ایران بعدھا از این رابطھ پنھانی پرده برداشت و در روزھای " ستاره" احمد ملکی مدیر روزنامھ    
  :وشت مرداد کھ جاسوسی برای آمریکا جزء افتخارات بھ حساب می آمد خاطرات خود را منتشر کرد و ن٢٨پس از 

سیاست ھای انگلیس و آمریکا جبھھ ملی را یک دستھ افراطی چپ و متمایل بھ سیاست شمال می دانستند و چون طرز نگارش "    
روزنامھ ھای توده ای حقیقت را بر ما مکشوف ساختھ بود، کمیسیون سیاسی جبھھ ملی قرارشد تماسی با عمال سیاست خارجی 

  !"]5[ این عده فقط یک جمعیت ملی استگرفتھ و بھ ھر دو طرف ثابت کند کھ
بھ خصوص وقتی قوت گرفت کھ سفارت شوروی در یک ضیافت فیلمی " عمال خارجی"دیشھ تماس با  بنا بھ نوشتھ احمد ملکی ان   

در این ضیافت ھمان مستر دوھر کھ رزم آرا را روی کار آورده . بھ نمایش گذاشت و از ھمھ روزنامھ نگاران و رجال دعوت کرد
  ".ایان جبھھ ملی در ضیافت ھا دستھ جمعی حرکت می کنندآق! بد نیست"بود خود را بھ روزنامھ نگاران جبھھ ملی رسانید و گفت 

  : ملکی اضافھ می کند   
   "]6[سرصحبت باز شد و معلوم شد کھ آقا بھ طور کامل ما را کمونیست دانستھ است "   
این روزنامھ دو سال قبل از انتشار خاطرات ملکی . تائید می کند" باختر امروز" درستی اظھارات احمد ملکی را نوشتھ روزنامھ    

  :عین واقعھ را با جمالت دیگری بھ شرح زیر نوشتھ بود
آنجا . بود" سقوط برلن"سھ چھار روز پس از روی کارآمدن رزم آرا در سفارت شوروی یک مجلس ضیافت برای تماشای فیلم  "   

پس منظور از تمام مخالفت ھای شما با دولت رزم آرا : "آمد و گفت} رزم آرا{" سپھبد مفقود" پیش روزنامھ نگاران مخالف دوھر
  ."]7[تشکیل دھیداین است کھ این جا جلسھ خود را 

ھ خشم نمی آیند، علیھ دخالت آشکارا او حتی در امور داخلی جبھھ ملی  این گروه از اعضای جبھھ ملی از اظھارات دوھر ب   
  :برآشفتھ نمی شوند بلکھ بھ گفتھ ملکی

ولی معلوم نبود کھ این توضیح چقدر ایشان را قانع } !!{آن شب مذاکراتی با دوھر بھ عمل آمد و این سوء تعبیر توضیح داده شد  "    
  ."]8[کرده باشد

  :موضوع در حضور مصدق مورد بررسی قرار می گیرد
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این صحبت شد . وع مالقات مان را با ھر دو مستشار سفارت آمریکا در میان گذاشتیمدر جلسھ ای دیگر کھ مصدق ھم بود موض "   
کھ کشورھای غربی ما را کمونیست می دانند و این مانع از آن است کھ حکومت ھای فاسد سرنگون شوند زیرا مورد پشتیبانی 

  ."]9[غرب قرار می گیرند
ی ملک.  جریان بحث درون جبھھ ملی ادامھ می یابد تا بھ این نتیجھ می رسد کھ بروند و پنھانی با عمال خارجی تماس بگیرند   

اما جریان . تصریح نمی کند کھ آیا مصدق ھم از این مالقات ھای پنھانی اطالع داشتھ یا نھ و آیا آن را تائید می کرده است یا نھ
  :جریان داشتھ و خود او در آن شرکت می کرده می نویسد" مالقات ھا و میھمانی ھای شبانھ را کھ منظما

   
یکا و آقای دیشر اتاشھ مطبوعاتی سفارت برحسب دعوت آقای دکتر فاطمی حضور پیدا شب اول آقایان ویلز مستشار سفارت آمر "   

  ... کمیسیون مطبوعات و تبلیغات و سیاسی جبھھ ملی حضور داشتند اعضای. کردند
زل آقای جلسھ بعد در من.  ھمان شب قرار شد این جلسات دوستانھ ھفتھ ای یک بار ادامھ یافتھ ولی ھر شب در منزل یک نفر باشد   

جلسات . تشکیل شد... }مترجم سفارت آمریکا{جلسھ بعد منزل آقای دیشر، شبی ھم در خانھ آقای دکتر گرنی ... ویلز حضور یافتند
  ...بعدی در باغ صبا منزل میراشرافی مدیر روزنامھ آتش تشکیل می شد

توده ای است بھ کلی از دماغ خارجیان کھ در آن وقت در اثر این رفت و آمدھا بود کھ توھم این کھ جبھھ ملی کمونیست است یا     
  ."]10[در دستگاه دولتی بسیار موثر بودند خارج گردید

  :اضافھ می کند" ستاره" در جای دیگر مدیر روزنامھ    
تماس افراد جبھھ ملی با آمریکاییان و انگلیسی ھایی مانند . جبھھ ملی بھ غلط و دروغ وابستھ بھ حزب توده معرفی شده بود "   

  "]11[. بھ کلی از میان بردمسترپایمن، کلنل پای بوس و مسترفیلیپ پرایس این شایعھ را
 و انگلیسی داشتھ اند نھ فقط کوشش می شده  ان با ماموران سفارت و جاسوسان آمریکایی در این جلسات کھ رھبران جبھھ ملی ایر  

است کھ شائبھ کمونیست بودن جبھھ رفع شود بلکھ بھ طور آشکار درباره ضرورت مبارزه با حزب توده ایران و راه ھای عملی 
  .این مبارزه بررسی می شده است

  :  ملکی می نویسد   
 بنا بھ پیشنھاد خلیل ملکی تبریزی توجھ دکتر بقایی را جلب کرد تاسیس حزب زحمتکشان ملت ایرانبود کھ فکر در ھمین زمان  "   

و او از توجھ آمریکایی ھا بھ لزوم تشکیل این حزب و تقویت آن در مقابل تبلیعات شدید کمونیست ھا و توده ای ھا حداکثر استفاده 
  ...را نمود

وابستھ مطبوعاتی سفارت آمریکا و خان شان کھ در اوایل خیابان پھلوی بود قدری وسیع تر و جنبھ  پذیرایی منزل آقای دیشر    
ھمھ مدعوین ھفتھ کھ ھمان اعضای کمیسیون ھای تبلیغاتی و سیاسی جبھھ ملی بودند پس از شام گرد . رسمی تری بھ خود گرفت

  .میزی نشستھ و سرگرم مذاکرات سیاسی گردیدند
ایی کھ بھ زبان فرانسھ با خانم آقای دیشر سرگرم صحبت و از مشکالت کار و گرفتاری ھای روزانھ خود کھ حتی  آقای دکتر بق   

  .برای تحصیل آزادی اقدام بھ افتراق با ھمسر خود نموده اند مذاکره می کردند
عتباری محروم و جراید ضد توده ھم سازمان ھای مبارزه با حزب توده از داشتن ھر نوع ا...  خالصھ این طور نتیجھ گرفتند کھ    

  ...با سرمایھ ھای قلیل شخصی اداره می شود
   با این وضع چگونھ ممکن است در مقابل تبلیغات حاد و شدید حزب توده قد علم کرد و مبارزه نمود؟   
ست و حزب ھم ھمھ می  خالصھ دکتر بقایی ثابت کرد کھ اصالح این امور فقط در سایھ یک حزب قوی و مترقی امکان پذیر ا   

باید بھ قدر کافی پول در اختیار باشد تا بتوانند پھلوانان و رویین تن جوانان را بھ ... }!!{دانند بدون پول محال است رشد کند 
عضویت در آورده با پول از زور و قدرت عضالت آن ھا استفاده نمود و در تظاھرات چشم دشمن را ترسانیده، در مصاف با 

 و سنگ آنان را از میدان بھ در کرد و توضیح داد با تجربیاتی کھ از عضویت در حزب دموکرات قوام السلطنھ کھ چاقو و چوب
در سایھ ھمان حزب دست توده را بھ کلی بازکرد و باعث بازگشت آذربایجان گردید و ھم چنین رفاقت با جوانان تحصیل کرده و 

 با توده ای ھا نقشھ ھای خود  کن است حزبی در ایران علم نمود و بھ اسم مبارزهمطلعی کھ از حزب توده ایران اخراج شده اند مم
  ...را عملی ساخت

  ." تمام اعضای جبھھ ملی در آن جلسھ بیانات ایشان را تصدیق نمودند قرار براین شد کھ ھمگی مطالعھ کنند تا جلسھ بعد   
. دیشر و بانو و دکتر گرنی و خانم و ویلز و بانو ھمھ از صبح آمدندآقایان . جلسھ بعد در حصارک و کباب میھمان من بودند "   

  ...سپس مذاکرات سیاسی... گردش و نھار در محیط دوستانھ انجام شد
چھ ضرری دارد کھ آقای دکتر بقایی را از ھمھ جھت یاری و کمک نماییم کھ اقدام بھ تاسیس ... ھمگی اظھار عقیده نمودند"  تقریبا   

   "]21[... ھم ملت را از دست یک مشت توده ای بیگانھ پرست نجات دھند و ھم حزب نموده و
عده ای در حضور کارمندان سفارت آمریکا کھ جاسوس بودن شان محرز است، نشستھ و .  این نوشتھ نیازی بھ توضیح ندارد   

  .موافقت ھم شده است کھ پول و کمک بھ این حزب برسد. تشکیل دھند" بیگانھ پرستان"تصمیم گرفتھ اند کھ حزبی برای مقابلھ با 
برای مبارزه با حزب توده ایران، از ھمان آغاز " پھلوانان رویین تن" اضافھ کنیم این است کھ استخدام  آنچھ باید بھ این نوشتھ   

تشکیل حزب زحمتکشان بقایی آغاز شد و آنان با چماق و دشنھ بھ تظارات مردم حملھ می کردند و خود بقایی ھشت سال پس از 
  انتشار خاطرات ملکی 

  :لب اعتراف می کند و با تفاخر توضیح می دھد کھدر دادگاه نظامی تھران بھ این مط
  .گفتم مردم اجازه نخواھند داد بیگانھ پرستان در سرمزار شھدای سی ام تیر حاضر شوند... چھلم شھدای سی ام تیر بود"

ند و بردند  ھمان شب عده ای را فرستادم از سازمان ھای حزب در ورامین و کرج و اطراف عده ای افراد با چوب و چماق آورد   
   " ]13[.ابن بابویھ گفتم بھ مسئولیت خودم، ھر توده ای خواست بیاید این جا قلمش را خورد کنید
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خودشان را در حزب دموکرات قوام السلطنھ ومبارزه با حزب " خدمات" بقایی و امثال او نھ فقط در جلسات شبانھ با عمال بیگانھ    
  .را برمی شمردند" افتخارات"توده ایران بھ رخ می کشیدند بلکھ در جلسات مجلس و صفحات روزنامھ ھا این 

ھ این ترتیب بود کھ پیشنھاد حزب توده ایران برای ھمکاری با جبھھ ملی ایران نھ فقط پذیرفتھ نشد بلکھ ھرچھ تالش توده ای ھا  ب   
مقابلھ با . شود کھ حضرات توده ای نیستند" ثابت"برای نزدیکی بیشتر می شد بر تالش خرابکارانھ نفاق افکنان نیز می افزود تا 

اما بھ دلیل روش نادرست جبھھ . زمینھ بسیار مساعدی برای ھمکاری ھمھ نیروھای آزادی خواه بود" تادیکتاتوری رزم آرا قاعد
حتی مصدق کھ با بقایی ھا تفاوت زیادی داشت مخالفت با رزم . ملی ھمین امر مشترک از موضع جدایی و تفرقھ نیروھا مطرح شد
او درمجلس !  رزم آرا راه را برای دیکتاتوری سرخ باز می کند؟آرا را از این جھت ضرور اعالم می کرد کھ دیکتاتوری سیاه

  :خطاب بھ آمریکاییان می گفت
بر فرض کھ قشون . ایران بھ چین شبیھ تر است... ما را با یونان مقایسھ می کند... آمریکا فریب سیاست انگلیس را خورده است "   

دخالت ... یاورد فاتح کسی است کھ ھزاران کیلومتر مرز مشترک داردبیش از حریف داشتھ باشد چون نمی تواند بھ ایران قشون ب
چنان کھ چین . برخی از دول در ایران سبب خواھد شد کھ دیگران ھم دخالت کنند و دیکتاتوری سیاه بھ دیکتاتوری سرخ تبدیل شود

   "]14[...بھ ھمین درد دچار شد
 این جمالت زمانی گفتھ می شد و جلسات شبانھ با عمال بیگانھ زمانی در محیط دوستانھ جریان می یافت کھ امپریالیسم آمریکا با

دو روز بعد از اعالم نخست . درندگی وصف ناپذیری در مقیاس جھانی بھ ھجوم علیھ صلح جھانی و منافع ملت ھا دست زده بود
 و جنگ کره کھ یکی از وحشیانھ ارتش آمریکا وارد کره شودوزیری رزم آرا ترومن رئیس جمھور وقت آمریکا فرمان داد کھ 

. در این زمان محیط سیاسی بین المللی بی نھایت متشنج بود. م جھانی است آغاز شدترین جنگ ھای امپریالیستی پس از جنگ دو
با این حال بخشی از رھبران ملی در تھران این ھجوم جھانی . امپریالیسم آمریکا سر از پا نمی شناخت و ھمھ جا ھجوم می برد

  .امپریالیسم را خوش آمد می گفتند
فقط این حزب بود . ریالیسم آمریکا و جنگ جھانی را احساس می کرد حزب توده ایران بود تنھا سازمان سیاسی کھ این خطر امپ   

جمعیت ایرانی "کھ امپریالیسم آمریکا را بھ طور ھمھ جانبھ افشا می کرد، ضرورت مبارزه با آن را بھ مردم تفھیم می نمود و بھ 
  .کمک می کرد تا مردم را بیدار و تجھیز کند" ھواداران صلح

 ١٣٢٩ھم زمان با تجاوز آمریکا بھ کره تشکیل شد و نخستین اعالمیھ خود را در پنجم مرداد ماه " جمعیت ایرانی ھواداران صلح "   
اوضاع داخلی کشور ما را در ارتباط با مجموع اوضاع بین . حزب توده ایران بھ این جمعیت کمک ھمھ جانبھ می کرد. منتشر کرد

 ھم زمانی روی کارآمدن رزم آرا، تغییر اوضاع یونان و ترکیھ بھ سود آمریکا، آغاز جنگ کره المللی می سنجید و می دانست کھ
  .تصادفی نیست... آمدن جنایت کاری ھمچون گریدی بھ ایران بھ عنوان سفیر آمریکا و 

  :حزب ما می گفت 
یبانی آنان روی کار آمده در این رھگذر با آن دولت رزم آرا کھ با پشت. فعالیت جنگ طلبان آمریکایی در کشور ما تشدید می شود "   

وظیفھ ماست کھ برای خوشبختی خود و خانواده و ھمنوعان خود صمیمانھ برای صلح، برای مبارزه با . ھا ھمکاری خواھد کرد
  ."]15[تبلیغات و اقدامات جنگ طلبان بکوشیم

جمع آوری امضا برای بیانیھ استکھلم را کھ سندی ضدامپریالیستی بود در مقیاس کشور آغاز کرد و " جمعیت ایرانی ھواداران صلح"
کمک بسیار موثری . ضد امپریالیستی" مبارزه ھواداران صلح مبارزه ای بود عمیقا. اه، نیم میلیون امضا جمع کردفقط طی دو م

" ناجی"بود برای افشای ماھیت امپریالیسم آمریکا و در زمانی کھ حتی بخشی از رھبران جنبش ملی ایران امپریالیسم آمریکا را 
فراموش نکنیم کھ مبارزه برای صلح و جمع آوری امضا در این . بی نھایت بزرگ بودملل اسیر معرفی می کردند ارج این مبارزه 

مقیاس گسترده کھ توام با کار توضیحی و افشاگرانھ بود، دشمنی با امپریالیسم و بھ ویژه امپریالیسم آمریکا را تا عمق جامعھ 
  .گسترش می داد

بارزات توده ای مد روز شد و کسانی برای این کھ ابراز وجودی کرده  مرداد کھ ارتداد و نفی تاریخ م٢٨ درسال ھای پس از    
داد سخن دادند، جنبش صلح نیز مورد انتقاد قرار گرفت و ادعا شد کھ در آن " اشتباھات رھبری حزب توده ایران"باشند درباره 

ن کھ رویارویی امپریالیسم ایستاده زمان امر صلح گویا فقط بھ کشورھای سوسیالیستی مربوط می شد و گویا کشورھایی مثل ایرا
  .وقتی مسالھ نفت مطرح بود گویا دفاع از صلح بھ معنای انحراف افکار می بود" بودند نمی توانستند دم از صلح بزنند و اصوال

در آن زمان جنبش صلح در ایران جنبشی بود آشکارا ضدامپریالیسم و بھ ویژه .  این گونھ اظھارفضل ھا عین جھل است   
دامپریالیسم آمریکا کھ در تجھیز توده ھای مردم علیھ آن و در جھت قطع دست امپریالیسم از منابع نفت، نقش موثری ایفا می ض
  .کرد

مامورین سفارت آمریکا کھ جناحی از رھبران جبھھ ملی پیشھ کرده بودند زمانی " اقناع" مالقات ھای پشت پرده، کوشش برای    
آنان می بایست در عمل و بھ طور جدی از حزب توده . کھ آنان درعمل ثابت کنند کھ راست می گویندمی توانست موثر واقع شود 

برای رسیدن بھ این مقصود جناح نفاق افکن جبھھ ملی دست بھ حادثھ آفرینی زد و . ایران و کشورھای سوسیالیستی فاصلھ بگیرند
روی در جریان بود یک واقعھ عظیم آفرید و چنین وانمود کرد کھ در از مذاکرات عادی بازرگانی کھ میان دولت ایران و اتحاد شو

و ھزار بدبختی دیگر برای " ١٩٠٧احیای قرارداد "، "مسالھ تقسیم ایران"پشت پرده مذاکرات بازرگانی ایران و شوروی گویا 
  .]16[مردم ما خوابیده است

 مطبوعات جناح سازشکار جبھھ ملی مذاکرات ساده بازرگانی ایران و شوروی را دستاویز شدیدترین حمالت بھ حزب توده ایران    
ما "وروی قرار دادند کھ درواقع ھدف از شکستن وحدت صفوف مردم و قانع کردن امپریالیسم آمریکا بود بھ این کھ و اتحاد ش

این حملھ ھای شدید کوشش ھای حزب توده ایران را در جھت اتحاد نیروھا " بھتر از رزم آرا می توانیم با کمونیسم مبارزه کنیم
  .عقیم گذاشت

  .بھ حملھ شدید پرداختند"  متقابالمطبوعات حزب توده ایران نیز 
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ما بھ حق از ضرورت گسترش مناسبات ایران با .  مطالبی کھ در مطبوعات حزب ما نوشتھ می شد محتوای درستی داشت   
کشورھای سوسیالیستی دفاع می کردیم و آن را برای مقابلھ با امپریالیسم ضرور می دانستیم ولی این محتوای درست می بایست 

   چارچوبی در چنان
  .مطرح شود کھ بھ اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی و منفرد کردن دشمنان ماسک دار آن کمک کند

 امروز وقتی بھ حوادث این سال ھا بر می گردیم بدون تردید احساس می کنیم کھ حزب ما می بایست در سیاست خود برای تامین    
سیاست جا افتاده و پختھ امروز حزب .  افکنان در خرابکاری خود موفق گردنداتحاد نیروھا پی گیرتر باشد و اجازه ندھد کھ نفاق

ما امروز می کوشیم جناح ھای گوناگون را با دقت از ھم . ما نشان می دھد کھ برای ما تجربھ آن سال ھا، بی اثر نگذشتھ است
یر مبارزه ضد امپریالیستی خواه ناخواه ھر جناحی را در حال تکامل و حرکت بنگریم و توجھ داشتھ باشیم کھ مس. تمیز دھیم

ما ھمھ جبھھ ملی . ولی آن روز در سیاست ما این باریک بینی و ظرافت وجود نداشت. عناصر صدیق را بھ راه راست می کشاند
در . ایران را یک واحد کل تلقی می کردیم و خرابکاری بقایی ھا را بھ حساب مصدق ھا، نریمان ھا و شایگان ھا ھم می گذاشتیم

  .حالی کھ این عناصر علیرغم گرایش بھ سازش کاری زمینھ مساعد ضد امپریالیستی داشتند
   

  
  ]١[١٣۴١مورخ الدولھ، سپھبد رزم آرا آن طور کھ تاکنون نشناختھ اید، خواندنی ھا، سوم مھرماه ـ  
   ]٢[.ھمان جاـ  
 رھبران حزب بھ نقاط بد آب و ھوا، –تبعید زندانیان توده ای درباره {. ١٣٢٩ خردداد ماه ١٠، )محق(فوق العاده نامھ مردم . ـ  

باید یادآوری کنیم کھ این جنایت با نظر مشترک رزم آرا رئیس ستاد ارتش و سرلشکر زاھدی رئیس شھربانی و طبق دستور 
   ]٣[}مایت کنددربار انجام گرفت و جبھھ ملی کھ شعارش دموکراسی و حقوق بشر بود حاضر نشد از حقوق این زندانیان ح

   ]٤[ ، تکیھ از ما است١٣٢٩ خرداد ماه ١٩بسوی آینده، ـ  
   ]٥[١٩، ص ١٣٣٢احمد ملکی، تاریخچھ جبھھ ملی، انتشارات روزنامھ یومیھ ستاره ، تھران، چاپ تابان، آذرماه ـ  
   ]٦[۵٠ھمان جا، صفحھ ـ  
   ]٧[١٣٣٠ ماه  اردیبھشت٣٠، )بھ قلم دکتر حسین فاطمی(باختر امروز، سرمقالھ ـ  
   ]٨[۵، ص١٣٣٢احمد ملکی، تاریخچھ جبھھ ملی، انتشارات روزنامھ یومیھ ستاره، تھران، چاپ تابان، آذرماه ـ  
   ]٩[ ، تکیھ ازماست۵٧ھمان جا، صفحھ ـ  
   ]١٠[١٠٧-١٠۵ھمان جا، صفحات ـ  
 امپریالیسم انگلیس بود کھ در شھریور ماه فیلیپ پرایس نمایند ھپارلمانی انگلستان و دالل سیاسی{، ١٠٨ھمان جا، صفحھ ـ  

فیلی پرایس ششمین بار .  برای پنجمین بار بھ ایران آمد و ھمین موقع بود کھ با رھبران جبھھ ملی ایران تماس گرفت١٣٢٩
ا فراھم  بھ ایران آمد تا زمینھ را برای بھره برداری امپریالیسم انگلیس از کودت١٣٣٢ مرداد در آبان ماه ٢٨پس از کودتای 

   ]١١[}کند
   ]١٢[١٠-١٠٨ھمان جا، صفحات ـ  
   ]١٣[ ، تکیھ از ما است١٣۴٠روزنامھ اطالعات، دوم دی ماه ـ  
   ]١٤[١٣٣٩ تیرماه ۶سخنران مصدق در مجلس شورا، روزنامھ اطلعات، ـ  
   ]١٥[١٣٢٩ تیرماه ١٢بسوی آینده ـ  
الع بیشتر از این حادثھ آفرینی نفاق افکنانھ بھ جزوه افسانھ طالھای برای اط{.  و شماره ھای بعد١٣٢٩ مرداد ماه ٣٠شاھد، ـ  

   ]١٦[.} بھ بعد مراجعھ کنید١۴ صفحات ١٣۵٨ایران، انتشارات حزب توده ایران، تھران 
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  جھش در شعار، در جا در استراتژی. ۵

  
ل قریب بھ یقین امیدوار بود کھ وقتی بر سرکار رزم آرا بھ احتما.  گره ھمھ مسایل سیاسی آن روز ایران سرنوشت نفت جنوب بود   

سھ چھارماه اول نخست وزیر رزم آرا بھ مذاکرات . آمد منافع آمریکا و انگلیس را آشتی دھد و نفت ایران را میان آنان تقسیم کند
ش ریاست مشاوران رزم آرا دالل معروف نفتی آمریکا ترن برگ را کھ در ایران زیر پوش. پشت پرده برای تحقق این امر گذشت

. ماورای بحار فعالیت می کرد از طرف خود بھ لندن فرستاد اما سران شرکت نفت انگلیس حتی حاضر بھ مالقات با او نشدند
از او می خواستند کھ قرارداد الحاقی را بھ تصویب " محافل انگلیسی کھ رزم آرا نزدیک ترین پیوند را با آن ھا داشت مصرا

  .رساند
موافق وظیفھ ای کھ از طرف شرکت نفت انگلیس برعھده داشت پس از مدتی دست بھ دست کردن، موافقت خود را با  رزم آرا    

  .الیحھ الحاقی اعالم کرد و دفاع از آن را برعھده گرفت
بود کھ الیحھ رزم آرا مدعی .  مخالفین از این فرصت حداکثر استفاده را کردند و بھ افشای او در برابر افکار عمومی پرداختند   

الحاقی بھترین چیزی است کھ ایران می تواند بھ دست آورد و گویا شرایط ایران و جھان امکان نمی دھد کھ قراداد بھتری منعقد 
  .فقط نفی الیحھ کافی نبود. مخالفین می بایست در برابر الیحھ الحاقی پیشنھاد مثبت خود را مطرح سازند. شود

 بھمن مطرح کرده بود وفادار بود و طلب می کرد ١۵ شعاری کھ جنبش ضداستعماری ایران تا توطئھ حزب توده ایران بھ قاطع ترین
حزب توده ایران معتقد بود کھ برای این کار اتحاد نیروھای ضد امپریالیستی و استقرار حاکمیت ملی .  لغو شود١٩٣٣کھ قرارداد 

  .ضروری است
  :می نویسد" بسوی آینده"

معتقد بوده ایم و " ما جدا. دم ایران طلب کرده ایم کھ در راه مبارزه با این قرارداد خائنانھ ھمدست و ھمگام شوندما بارھا از مر "   
  .معتقدیم کھ با وجود قدرت استعمار در کشور، اراده ملت عامل مھم و اساسی است

اره کرد بلکھ بھ بسی پیروزی ھای دیگر نیز می  اگر قوای ضد استعمار متمرکز شوند نھ تنھا می توان قرارداد الحاقی را پاره پ   
  ...توان نایل شد

   "]1[. حل مسالھ نفت مانند بسی مسایل دیگر موکول بھ استقرار حاکمیت ملت ایران و محو عوامل و طفیلی ھای استعماری است   
بھ ویژه از زمانی کھ گروه بقایی انعقاد قرارداد .  بھمن بھ بعد بارھا در مطبوعات حزبی تکرار و تاکید شده بود١۵ این نظر از    
 تاکید ١٩٣٣را بھ جای قرارداد الحاقی مطرح می کرد، حزب توده ایران بیش از پیش روی ضرورت الغای قرارداد " دنیا پسندی"
  .ی کردم
شرکت کنندگان در آن ھر یک نظر جداگانھ ای ابراز می .  جبھھ ملی ایران ـ چنان کھ گفتیم درباره نفت نظر رسمی نداده بود   

ولی نظر مسلط عبارت بود از انعقاد قراردادی از نوع قراردادھای . کردند و یا فقط بھ مخالفت با قرارداد الحاقی اکتفا می نمودند
  .تان سعودیونزوئال و عربس

  :در مقابل اعتراضی کھ بھ این نظریھ می شد می نویسد" شاھد" روزنامھ    
در پاسخ می گوییم اصل . قرارداد باید لغو گردد. بھ ما اعتراض می کنند کھ چرا می خواھید قرارداد دنیا پسندی امضا شود "   

ما ھم با الغای قرارداد . امکان بھ کار انداختن تاسیسات نیستمسالھ این است کھ اگر قرارداد را لغو کنیم با ھیات حاکمھ کنونی 
  .اما، با وضع فعلی ما خواھان نتیجھ مثبت برای ملتمان ھستیم... موافقیم ١٩٣٣دارسی 

  : ما معتقدیم کھ در درجھ اول با ھمین شرکت نفت فعلی قراردادی منعقد سازیم کھ   
  .متعلق بھ ایران باشدپنجاه و یک درصد سھام " اقال... ، " اوال   
  .، گذشتھ از منافع، مالیاتی شرکت بپردازد و ھم حقوقی الاقل برابر حقوق عربستان سعودی و یا ونزوئال دریافت داریم" ثانیا   
  "]2[.، در اداره شرکت ما باید سھیم باشیم" ثالثا   

  .این نظر بھ طوری کھ بعدھا از طرف بقایی تصریح شد، تا پذیرش اصل ملی شدن، برنامھ او و یارانش بوده است
 می شناختند تا جایی کھ مھندس حسیبی ۵٠ -۵٠ سایر رھبران جبھھ ملی نیز تنھا جانشین قرارداد الحاقی را قراردادی از نوع   

مقایسھ قرارداد نفت ایران با قراردادھای "اس نفتی جبھھ ملی و مشاور نفتی دکتر مصدق، در سلسلھ مقاالتی کھ برای کارشن
  :نوشتھ بود بھ این نتیجھ می رسید" خاورمیانھ

   "]3[.نفت استخراجی بگذارد% ۵٠ایران بایستی مبنای حقوقی خود را براساس  "   
  : سال بعد دکتر مصدق با درنظر گرفتن جوی کھ آن روزھا حاکم بود گفت   
   درصد را قبول می کرد ھیچ اختالفی پیش ۵٠اگرشرکت در دوره پانزدھم ھمین  "   

  ".]4[نمی آمد
قانع نمی " اما توده مردم ایران را قطعا.  می توانست مقامات حاکم و بخش بزرگی از بورژوازی را قانع کند۵٠ -  ۵٠ قرارداد    

مردم ایران طی سال ھای مبارزه بھ این . گلیس را نداشت قدرت مقابلھ با شعار لغو قرارداد و طرد استعمار ان۵٠ - ۵٠شعار . کرد
نتیجھ رسیده بودند كھ تا وقتی شركت نفت جنوب بھ نحوی از انحا بر صنایع نفت ایران مسلط باشد بر سیاست واقتصاد ملی، مسلط 

  .طرد شركت سابق نفت خواست گسترده تر قشرھای مردم بود. خواھد بود
. مصدق و یارانش بھ شعار ملی شدن نفت رسیدند" لغو قرارداد و طرد شركت"می در تكمیل شعار  با توجھ بھ این خواست عمو   

زیرا شعار لغو قرارداد در واقع دشواری ھای حقوقی ایجاد می كرد و اگر چھ امپریالیست ھا وقتی پای منافعشان بھ میان آید كاری 
یاز در مجامع آن روزی دنیا كم تر قابل دفاع بود و ملی كردن بھ صورت حقوقی اختالف ھا ندارند، ولی بھ ھر صورت لغو امت

صنعت نفت از ھر نظر بر لغو قرارداد رجحان داشت و طرز اداره صنایع نفت را پس از لغو قرارداد نیز برای ھمیشھ روشن می 
  .كرد
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یادش .  نخستین بار پیشنھاد كرد مصدق بعدھا گفت كھ شعار ملی كردن نفت را دكتر حسین فاطمی در منزل آقای نریمان برای   
  !گرامی باد

 در شورای عالی جبھھ ملی بھ تصویب رسید كھ یكی از ١٣٢٩ آبان ماه ۵ شعار ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر كشور    
  . مردم ایران است پیروزی ھای بزرگ نھضت ضدامپریالیستی

رفتھ نشد و جناح ھای گوناگون جبھھ ملی نسبت بھ این اصل  اصل ملی شدن نفت در سرتاسر كشور در جبھھ ملی بھ آسانی پذی   
اقلیتی كھ دور مصدق و فاطمی بودند اصل ملی شدن را صادقانھ پذیرفتند ولی اكثریت جبھھ ملی . روش ھای گوناگونی پیش گرفتند

  . نظر در قرارداد باقی ماندنداین اصل را با تاخیر و غیر صادقانھ تایید كردند و د ر واقع در مواضع سابق خویش دایر بھ تجدید
 آبان ماه منتشركرد و ٢٢سخنگوی آن بود اصل ملی شدن را با یك ھفتھ تاخیر در " شاھد" جناح راست جبھھ ملی كھ روزنامھ    

  :توضیحی بر آن افزود كھ نكتھ قابل توجھی دارد
  : شاھد درباره نفت دو برنامھ داشتھ است روزنامھ"
برنامھ حداقل یعنی احقاق حقوق ملت در كادر دستگاه حاكمھ فعلی و در حدود امكان وضع اجتماعی امروز                             .١

  . صفیر بھ آن اشاره شده است٩٠كھ صریح تر از ھمھ جا در شماره 
ر دستگاه حاكمھ می رفت از تاكنون با امكان حسن نیتی كھ د. برنامھ حداكثر یعنی ملی كردن صنعت نفت                            .٢

بھ آن برخوردیم ـ با سماجتی كھ شركت و رزم آرا در گذراندن الیحھ الحاقی " برنامھ حداقل دفاع می شد ولی با وضعی كھ فعال
  "]5[.برنامھ ما ناچار حداكثر خواھد بود و از این نظر دفاع خواھیم كرد. نشان می دھند ـ ھیچ جای حسن نیتی باقی نمانده

 فتوایی صادر نمود و از ملی ١٣٢٩ آذرماه ٢٢ آیت اهللا كاشانی درباره شعار ملی شدن نفت مدت درازی سكوت كرد و فقط در    
  .شدن نفت حمایت كرد

جھش از تجدید نظر و :  در شورای عالی جبھھ ملی واعالم آن جھش بزرگی بود در سیاست این جبھھ تصویب اصل ملی شدن نفت   
  .ولی متاسفانھ این جھش فقط در شعار انجام گرفت و نھ در استراتژی.  و غیره بھ طرد شركت استعماری نفت۵٠ - ۵٠شعارھای 

او و امثال او .  ملی شدن نفت دیگری تجدید نظر برنامھ داشتھ یكیدروغ می گوید كھ گویا از اول دو " شاھد" بقایی در روزنامھ    
. ھمواره فقط یك برنامھ داشتند كھ عبارت بود از تجدید نظر در قرارداد با شریك كردن آمریكایی ھا با اندكی افزایش درآمد ایران

اكمھ موجود و وضع اجتماعی موجود مطرح ولی او حق دارد وقتی یاد آوری می كند كھ تجدید نظر در قرارداد در كادر دستگاه ح
بقایی موافق ملی كردن نیست، لذا سر و تھ مسالھ را درز می گیرد و . و ممكن است ولی ملی كردن از این كادر بیرون می رود

بر موافقین . توضیح نمی دھد كھ ملی كردن چھ شرایطی را طلب می كند و چھ تغییرات اجتماعی ـ سیاسی را ملزم می سازد
اقعی ملی كردن بود كھ این مسالھ را با عمق تمام بررسی كنند و توجھ نمایند كھ دیگر برمبنای استفاده از تضاد آمریكا وانگلیس و و

  .عالقھ مند كردن آمریكا بھ ایران و مبارزه با كمونیسم و غیره ملی كردن صنایع نفت عملی نیست
نقالب ملی و دموكراتیك، انقالبی علیھ وابستگی ایران بھ امپریالیسم و علیھ ا.  ملی كردن صنایع نفت در نھایت یك انقالب است   

  .مناسبات فئودالی
 مرداد نیز حاضر نشدند بپذیرند كھ ٢٨ متاسفانھ جبھھ ملی این شعار را با تمام ژرفای آن درك نكرد ومصدق و یارانش حتی تا    

    .عار ملی كردن نفت در شرایط ایران قابل اجرا نیستبدون یك تحول اجتماعی و بدون یك تغییر بنیادی سیاسی ش
  . مرداد شد٢٨ ھمین تطابق ناپذیری شعار ملی شدن با استراتژی اجرای آن ریشھ اصلی شكست       

برخی از محافل آمریكایی نیز بھ این سھل انگاری دامن می زدند و چنین .  در آغاز شعارملی شدن بھ نظر گروھی آسان می آمد   
یكی از " مثال. شما نفت را از انگلیسی ھا بگیرید ما كمك می كنیم كھ خودتان استخراج كنید. مود می كردند كھ چیز مھمی نیستوان

  :مدیران بانك صادرات و واردات آمریكا پیام می فرستاد
 صدور آن بھ دنیای آزاد و بھ استخراج و با" امید است دولت ایران بتواند با قرضھ ھای تازه ای منابع نفتی خود را مستقال "   

   "]6[.خصوص آمریكا دالر كافی بھ دست آورد
وان بود و دالالن نفت از نوع ترن برگ فرا"  نظایر این نوع تشویق ھای مستقیم و غیرمستقیم كھ در واقع پشتوانھ ای نداشت نسبتا  

 كشور را ترك كنند، با ایجاد دسیسھ ھا آمریكا را پشتیبان ملی شدن معرفی  كھ با وجود اخراج از خدمت دولتی ایران حاضر نشدند
ك انقالب چنان كھ در روزنامھ ھای خود درج کردیم کھ ی. ولی در عمل معلوم شد كھ ملی كردن نفت كار آسانی نیست. می كردند

     .است و استراتژی و تاكتیك انقالبی می خواھد
ما نخستین بار اعالمیھ آیت اهللا كاشانی را كھ بھ پذیرش ملی شدن نفت . حزب توده ایران در پذیرش شعارملی شدن نفت تاخیر كرد

انتشار این . ن اعالم داشتیمفتوا می داد، در روزنامھ ھای خود چاپ كردیم و از این طریق موافقت ضمنی خود را شعار ملی شد
از آن پس نیز مدتی طول كشید تا شعارملی شدن از . اعالمیھ چنان كھ گفتیم یك ماه پس از تصویب شعار از طرف جبھھ ملی بود

  .طرف حزب ما تمام و كمال پذیرفتھ شود
ای قرارداد و جلوگیری از ھرگونھ نفوذ ما كھ ھوادار جدی طرد شركت نفت، الغ" منطقا.  این تاخیر بدون تردید نقص بزرگی است   

 بودند بھ این شعار  "دنیا پسند "۵٠ - ۵٠امپریالیستی در كشور بودیم می بایست بھ مراتب زودتر از كسانی كھ دنبال قراردادھای 
  .برسیم

  .دید نظر قرار داد اصل ملی شدن نفت بیان درست و كامل ھمان چیزی بود كھ ما خواستار آن بودیم و نھ تكامل درخواست تج   
  . بنابراین تاخیر ما در پیدا كردن این شعار و بھ طریق اولی تاخیر ما در پذیرش آن اشتباھی بود كھ عواقب دوربردی داشت   
 درباره علت بروز این اشتباه محافل ضد كمونیستی و خائنین بھ نھضت انقالبی ایران تا كنون خروارھا كاغذ سیاه كرده و كوشیده    

 آنچھ در واقع شایستگی ما بوده و ھست مایھ اشتباه قلمداد كنند و آنچھ مایھ اشتباه بوده بھ مثابھ روشی انقالبی از راه دیگر بھ اند
  .جنبش انقالبی بقبوالنند و بھ نیروھای جوان تلقین كنند

یل مخالف اصل ملی شدن بود كھ در اصل  دشمنان انقالب و محافل ضد كمونیست ادعا می كنند كھ حزب توده ایران گویا بھ این دل   
تصویب شده جبھھ ملی، ملی شدن نفت در سرتاسر كشور درنظر گرفتھ شده بود و حزب توده ایران گویا می خواست نفت شمال 
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ھند آنان می خوا. مبلغین این دروغ، انترناسیونالیسم پرولتری حزب ما را نشانھ گرفتھ اند. ملی نشود و بھ شوروی ھا واگذار شود
این فكر را بھ مبارزین تلقین كنند كھ گویا اگر حزب توده ایران جزو اردوگاه جھانی كارگری و كمونیستی نبود و در ورطھ ضد 

  .بھ مسالھ نفت شمال ارتباطی نداشت" درحالی كھ ملی كردن نفت اصوال. شوروی می غلطید راه درست تری می رفت
  :ھره وری از نفت شمال  قرارداد ھمكاری ایران و شوروی برای ب   
، اگر اجرا می شد، با ملی شدن نفت تناقضی پیدا نمی كرد زیرا این قرارداد بھ حاكمیت ملی ایران بھ طور كامل احترام می "اوال    

  .گذاشت
 ایران بھ دیگر نفت شمالی وجود نداشت كھ حزب توده. ، این قرارداد چندین سال پیش رد شده و موضوع آن پایان یافتھ بود"ثانیا

این نوع ادعاھای دروغین را دشمنان نھضت و نفاق افكنان حرفھ ای ساختھ اند تا . خواھد بھ اصطالح برای شوروی ھا حفظ كند
  .تبلیغات ضد كمونیستی را دامن زنند و مانع اتحاد نیروھا شوند

  : علت اصلی تاخیر حزب ما در درك اھمیت شعارملی شدن نفت بھ طرح زیر است    
سوابق گروھی از رھبران جبھھ ملی در ھمكاری با ارتجاع . بی اعتمادی نسبت بھ رھبران جبھھ ملی ایران                            .١

مخالفت آنان با طرد شركت نفت و تماس ھایی كھ با محافل آمریكایی داشتند، حزب ما را مدتی دچار این تردید كرده  و امپریالیسم، 
  .جدید آن ھا نیز كاسھ ای زیر نیم كاسھ باشدبودند كھ در شعار 

كم توجھی بھ امكانات كوتاه مدت كھ می توانست جنبش را گامی بھ جلو برد ولو این كھ بھ پیروزی نھایی                             .٢
 بنیادی در سیاست خارجی و این نظر حزب ما كھ ملی كردن صنایع نفت با كمك امپریالیسم آمریكا مقدور نیست و بھ تحول. نرساند

  .داخلی نیازمند است، نظر درستی بود ولی ما توجھ نداشتیم كھ از تضاد امپریالیست ھا می توان برای یك گام بھ جلو استفاده كرد
. ر ایرانقشر كمپرادور و قشر ملی در كشورھایی نظی: بی توجھی بھ تفاوت اساسی بین دو قشر بورژوازی                            .٣

بی توجھی بھ این نكتھ كھ قشر بورژوازی ملی نیز یكپارچھ نیست و جناح ھای گوناگون آن حامل درجات مختلفی از سازش كاری 
  .ھستند

عدم آشنایی كافی با اندیشھ ھای درخشان لنینی كھ ضرورت یافتن متحدین را . بیماری كودكی كمونیسم                            .٤
این بیماری بھ طوركلی از كم تجربگی حزب ما ناشی می شد ولی علل و عوامل مشخصی ھم . موقتی باشند می آموزندھرقدر ھم 

از جملھ این كھ پس از غیرقانونی شدن حزب، زندگی عادی آن مختل شد، رھبری حزب . وجود داشت كھ آن را تشدید می كرد
پیوند مستقیم رھبری با توده ھای مردم، سازمان ھا و . ھاجرت شدندپراكنده، عده ای بھ زندان افتاده و گروھی مجبور بھ م

  .شخصیت ھای سیاسی بریده شد
  . در آن سال ھا ھنوز آثار ماركسیستی نیز بسیار كم بھ زبان فارسی درآمده و در اختیار مبارزین قرار گرفتھ بود   
احزابی نظیر . طوری بود كھ سكتاریسم را تشدید می كرد متاسفانھ جو حاكم در جنبش جھانی رھایی بخش نیز در آن سال ھا    

حزب ما كھ در كشورھای شرقی استعمار زده مبارزه می كردند در مجموع ارزیابی درستی از جنبش ھای ملی بورژوایی كھ پس 
. آن ارزیابی می كردنداز جنگ جھانی دوم اوج گرفتھ بودند نداشتند و امثال نھرو و گاندی و سوكارنو را بیشتر از جنبھ ھای منفی 

می توان گفت كھ توصیھ ھای خردمندانھ ھفتمین كنگره كمینترن كم تر مورد توجھ قرار می گرفت و گرایشی بھ سوی مصوبات 
ھر جنبشی كھ بھ سركردگی پرولتاریا . سكتاریستی ششمین كنگره كمینترن درباره جنبش ھای ملی مستعمرات بھ وجود آمده بود

ھ می شد و بھ جای این كھ برای سركردگی پرولتاریا از طریق تعمیق جنبش تالش شود، این امر بھ مثابھ شرط نباشد معیوب شناخت
  .نخستین تلقی می گشت و سد راه می شد

.  نكتھ ای كھ در بیان این مقالھ باید گفت این است كھ در ھمان زمان در صفوف حزب توده ایران نظریات درست وجود داشت   
توصیھ می كردند كھ شعار ملی شدن نفت " رھای حزبی كھ در مطبوعات و امور ایدئولوژیك كار می كردند مصراگروھی از كاد
  .پذیرفتھ شود

ملی و ضد امپریالیستی آن سبب شد كھ حزب ما بھ رغم این دشواری "  ماھیت توده ای و انقالبی حزب توده ایران و خصلت عمیقا   
در حالی كھ اكثریت رھبران جببھ ملی از .  درنگ بھ طور كامل بپذیرد و تا پایان از آن دفاع كندھا شعار ملی شدن را ولو با اندكی

  .ھمان روزی كھ بھ ناچار این شعار را پذیرفتند بھ آن خیانت كردند و از اجرایش جلوگیری نمودند
  
  ]١[.١٣٢٩ آبان ماه ٢۶بسوی آینده، ـ 
  ]٢[١٣٢٩ ماه  فروردین٢٣، ٩٠روزنامھ صفیر، بھ جای شاھد ـ 
  ]٣[١٣٢٩ شھریور ماه ١٢روزنامھ شاھد،ـ 
  ]٤[١٣٣٠ آذرماه ١٩مصدق سخنرانی در مجلس شورای ملی، باختر امروز ـ 
  . ، تكیھ ازما است٣٢٩ آبان ماه ٢٢آھنگ شرق بھ جای شاھد، ـ 
  ]٥[.} كتاب حاضر آمده است٩٩ صفیر كھ در این جا بھ آن اشاره شده در صفحھ ٩٠مطالب شماره {
  ]٦[١٣٢٩ آذرماه ١۶روزنامھ اطالعات ـ 

 
  تصویب اصل ملی شدن نفت. ۶

  
 جنبش ملی و ضد امپریالیستی مردم ایران كھ بھ طور عمده علیھ شركت نفت انگلیس متوجھ بود بسیار ١٣٢٩ پاییز و زمستان    

ضعیفی داشتند و حتی   بسیارسران جناح انگلیسی ھیات حاكمھ ایران در دفاع از غارت گری شركت نفت موضع. گسترش یافت
جمال امامی یكی از كارگردانان مجالس آن روز ایران . خودشان قانع نبودند كھ الیحھ الحاقی حداقل منافع خود آنان را تامین كند

  :نظر خائنانھ و درعین حال عدم رضایت ھیات حاكمھ را در مورد الیحھ الحاقی در جمالت زیر بھ بھترین شكل بیان می كند
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نمی گوییم . بفرمایید كھ آقا ما قبول داریم و نمی گوییم كھ از نفت ما استفاده نكنید} سران استعمارانگلیس{بھ این آقایان  "   
ما قبول داریم كھ شما . می دانیم كھ عظمت امپراطوری شما استوار بر چاه ھای نفت ایران است. امپراطوری انگلیس متالشی شود
ولی عوایدش را یك كمی بھ خودمان بدھید تا این لخت و برھنھ ھای كشور خود را از این وضع . نیدامپراطوری خودتان را حفظ ك

   "]1[!شما استفاده سیاسی و اقتصادی خودتان را بكنید ولی حق ما را ھم بدھید. خارج سازیم
جمال امامی ھا نیز نمی . با وجود وقاحتی كھ در این جملھ ھا وجود دارد، نارضایتی از شركت نفت انگلیس نیز در آن مشھود است

با این حال رزم آرا طبق دستور شركت نفت دفاع از الیحھ الحاقی را . را بدھند" لخت و برھنھ ھا"توانستند با وضع موجود جواب 
ان صورتی كھ بود برعھده گرفت و از موضع بسیارضعیف بھ دفاع از آن پرداخت و تا آن جا پیش رفت كھ برای اثبات بھ ھم

ضرورت تسلیم در برابر شركت نفت از تریبون مجلس بھ مردم ایران توھین كرد و ادعا نمود كھ این ملت ھنوز لولھ را ھم بھ 
ھمان وقت كھ رزم آرا چنین نطقی در مجلس ایراد . ]2[غرنجی مانند صنعت نفتزحمت می سازد تا چھ رسد بھ اداره امور صنعت ب

 كھ در آن زمان رئیس اداره كل منوچھر فرمانفرماییان. كرد شایع بود كھ سخنرانی او توسط شركت نفت انگلیس تنظیم شده است
امتیازات نفت و درآمد معادن در وزارت دارایی بود بعدھا تصریح كرد كھ اطرافیان رزم آرا ھمان وقت می دانستند كھ این 

  :فرمانفرماییان می نویسد. سخنرانی را مامورین شركت نفت انگلیس نوشتھ بھ دست رزم آرا داده اند
  "]3[. داد علیھ ملی شدن كھ شركت نفت برای وی تنظیم كرده بودرزم آرا یادداشتی بھ من "   
تن نطق رزم آرا نیز  پس از ملی شدن نفت كھ بخشی از اسناد و مدارك اداره اطالعات شركت نفت بھ دست دولت مصدق افتاد، م  

  .]4[در میان اسناد شركت پیدا شد
 نشان می دھد كھ در بررسی آرایش قوا و تناسب نیروھا این مطلب بھ ویژه از این جھت اھمیت دارد كھ درجھ انفراد رزم آرا را    

نطق او را ھم می . او در چنان وضعی بود كھ حتی چند تن كارشناس معتقدی كھ بتوانند از سیاست او دفاع كنند در اختیار نداشت
این فاكت در عین حال حاكی از آن است كھ موضع آشتی ناپذیر شركت نفت جنوب بھ پایگاه اجتماعی . بایست شركت نفت بنویسد

كھ تازه معلوم . متكی نبود و فقط از طریق یك كودتای نظامی و رژیم كودتایی می توانست نظر خود را تحمیل كندقابل مالحظھ ای 
  .نیست چنین كودتایی با فقدان پایگاه اجتماعی و سیاسی چگونھ می تواند پیروز شود

ح سالم مصدقی آن در میان بازاریان و محافل  در این زمان كھ دولت رزم آرا رو بھ انفراد كامل می رفت جبھھ ملی و بھ ویژه جنا   
برای . افزایش احتمالی درآمد نفت كھ از ملی شدن حاصل می شد بازاریان را بھ وجد می آورد. حاكم بسیار خوب كار می كرد

 بورژوازی ضعیف و توسری خورده ایران حتی تصور این كھ روزانھ چندین ده میلیون دالر بھ صندوق دولت و از آن جا بھ
جبھھ ملی كم ترین ایرادی بھ . مالكین بزرگ ھم احساس خرسندی می كردند. صندوق سرمایھ داران خواھد ریخت، نشئھ آورده بود

مالكیت ھای عظیم چند صد پارچھ آبادی را تائید می كرد و امید می داد كھ از درآمد نفت برای آبادی . نظام ارباب ـ رعیتی نداشت
  . موجود كمك خواھد شددھات برمبنای ھمین مناسبات

 زمانی كھ مبارزه برای ملی شدن نفت اوج می گرفت مالكین بزرگ با استفاده از فرصت، ١٣٢٩ در پاییز و زمستان سال     
ھم شاه و ھم جبھھ ملی، ھم آمریكا و ھم انگلیس از آن ھا دلجویی می كردند و فقط حزب توده . مواضع خود را تحكیم می كردند

بھ دنبال كوشش مستمر نمایندگان جبھھ ملی در مجلس سرانجام در دی ماه سال . علیھ مالكیت ھای بزرگ می رزمیدایران بود كھ 
محیط طوری بود كھ ھمھ مالكین . ]5[ پارچھ آبادی فارس را بھ خانواده قشقایی پس داد۴٠٠ وزارت دارایی بھ دستور شاه ١٣٢٩

  .بھ طمع افتاده بودند
  : بھادری مالك بزرگ آذربایجان در مجلس می گفت   
حاال كھ بھ حمداهللا دولت صد تا و دویست . عریضھ ای از وراث مرحوم عشایر خلخالی رسیده است راجع بھ استرداد امالكشان "   

  "]6[.ا ده می بخشد این دو دانگ آقای امیر عشایر خلخالی و ساالر رشید را ھم بھشان بدھید بروند و دعاگو باشندتا و چھارصد ت
بھ " شورای عالی كشاورزی"رین مالكین ایران متشكل شده و سازمانی بھ نام  بود كھ بزرگ ت١٣٢٩سال ) آذرماه( درھمین پاییز    

  .بازپس گرفتن امالك بزرگ یكی از نخستین كارھای این سازمان بود. وجود آوردند
در این محیط بغرنج سیاسی، وقتی دستگاه حاكم بھ سوی انفراد می رفت وظیفھ نیروھای ملی و مترقی بود كھ طبق برنامھ روشنی 

حد و متشكل شوند و ترتیبی بدھند كھ جنبش ملی ایران از نزدیك ترین راه سوی پیروزی برود و دشمنان جنبش از تفرقھ مت
  .نیروھای ملی و ناروشنی ھدف ھای اجتماعی و سیاسی آن ھا سوء استفاده نكنند

 جبھھ ملی بود ولو با اندكی درنگ ما شعار ملی شدن نفت را كھ از آن. از جانب حزب ما كوشش ھایی در این جھت انجام گرفت
پذیرفتیم و از راه ھای گوناگون كوشش ھایی برای نزدیكی بھ جبھھ ملی بھ عمل آوردیم ولی ھمھ كوشش ھای ما بی ثمر ماند و ھر 

ھ دنبال با كمال تاسف جناح سالم جبھھ ملی ھم ب. اقدام آشتی طلبانھ ما با شدیدترین حمالت جناح خرابكار جبھھ ملی روبھ رو شد
  .خرابكاران رفت

را تشكیل داد " جمعیت ملی مبارزه با شركت نفت" حزب توده ایران برای گسترش كار علنی مبارزه با امپریالیسم ١٣٢٩دی ماه سال 
و بیانیھ تشكیل جمعیت چنان لحنی داشت كھ در آن شرایط و علی رغم محیط متشنج موجود میان حزب و جبھھ ملی، بوی آشتی و 

  .جناح سالم جبھھ ملی در آغاز ندای آشتی و ھمكاری حزب ما را بھ درستی درك كرد.  ھمكاری می داددعوت بھ
  :نوشت" باختر امروز"

تشكیل شده و طی اعالمیھ ای " جمعیت ملی مبارزه با شركت نفت ایران و انگلیس"جمعیتی از جوانان تحت عنوان " اخیرا "   
ملی شدن نفت و آزادی احزاب، الغای حكومت نظامی، آزادی نطق و بیان و قلم را خواستار مخالفت با امتیاز نامھ و ھواداری از 

   "]7[.شده و ھم آھنگی خود را با سایر مجامع ملی كھ ھدفشان این ھا است اعالم داشتھ است
خبرھای مربوط بھ مبارزات كارگری و دانش آموزی را كھ زیر رھبری . گام ھای دیگری پیش آمد" باخترامروز"در ھمین روزھا 

حزب توده ایران بود با لحن موافق درج كرد و از جنبش صلح كھ امپریالیسم آمریكا آشكارا و كینھ توزانھ با آن مخالفت می كرد 
  .حمایت نمود

  :بھ خصوص بھ جنگ كره ـ جنگ امپریالیسم آمریكا در كره اشاره شده است" باخترامروز"از خبرھای در یكی 
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... معاریف و روزنامھ نگاران شركت داشتند... بر اثر نبودن جا عده زیادی ایستاده بودند. دیشب واریتھ صلح با موفقیت برگزار شد"
بسیارجالب } دوگالس امریكایی{و كوه نورد گیاه شناس } جنگ كره{پیش پرده " مخصوصا. برنامھ بھ بھترین وجھی اجرا شد

  ."]8[بود
خود حسین فاطمی می " عموالدر عرصھ طبقاتی ھم گامی بھ جلو گذاشت و سرمقالھ خود را كھ م" باخترامروز"در ھمین روزھا 

" تحول از باال" درست است كھ این مقالھ بیشتر بھ اصالحات ارضی . نوشت بھ مخالفت با مالكیت ھای بزرگ اختصاص داد
اختصاص داشت و از تز شاه ـ امریكا درباره فروش اراضی سلطنتی و تجدید مالكیت دفاع می كرد كھ مبادا انقالب از پایین رشد 

  .]9[ف نظر از این جنبھ بھ ھر صورت ضد مالكین و در جھت محدود كردن مالكیت ارضی بودولی صر. كند
 ضدامپریالیستی جلو برد و تا شھادت در راه این ھمان كشش سالمی است كھ در فاطمی و نظایر او وجود داشت و آنان را در جنبش

  .آرمان ھای ملی پیش راند
این حركت خوشایند محافل امپریالیستی و ارتجاعی و جناح . حركت بھ سوی تفاھم در درون جنبش انقالبی ایران متاسفانھ دیری نپایید

استراتژی خود را روی كمك آن ھا بنا كرده بود با امپریالیست ھای آمریكایی كھ جبھھ ملی . سازش كار و نفاق افكن جبھھ ملی نبود
  .چنین تفاھمی بھ ھیچ روی نمی توانستند موافق باشند

مھم ترین .  كنفرانس دیپلمات ھایی آمریكایی مقیم كشورھای خاورمیانھ و نزدیك در اسالمبول گشایش یافت١٣٢٩ بھمن ماه سال ٢۵
در .  آمریكا در خاورمیانھ و بھ ویژه راه ھای استفاده از اوضاع ایران بودمسالھ این كنفرانس راه ھای گسترش نفوذ ھمھ جانبھ

نقش قاطع آمریكا را در ایران تعیین كرده " خبرھای كنفرانس كھ با وسعت در ایران منعكس می شد گفتھ می شد كھ كنفرانس 
  ."است

 جوش بیشتری افتادند و الزم دانستند كھ یك بار دیگر محافلی كھ در تھران بھ امید كمك آمریكا نشستھ بودند در این لحظھ بھ جنب و
این بار .  برسانند و خود را متحد مطمئنی معرفی كنند دشمنی قاطع خود را علیھ كمونیسم در حرف و عمل بھ اطالع آمریكا

بارزه با شركت جمعیت ملی م"آنان تشكیل . دستاویز خاصی وجود نداشت ولی بھ ھر صورت دنیا برای حادثھ آفرینان تنگ نیست
یعنی گسترش فعالیت علنی حزب توده ایران را بھانھ كردند و درست سھ روز پس از گشایش كنفرانس دیپلمات ھای " نفت

آمریكایی كھ خبرھای آن با تحلیل فراوان در مطبوعات جبھھ ملی درج می شد یورش ھای تبلیغاتی گسترده و حساب شده علیھ 
  . زمینھ تفاھم برای مدتی از میان رفت]10[.حزب توده ایران را آغاز كردند

رفتھ و  را پذی۵٠ - ۵٠گفتھ می شد كھ شركت نفت انگلیس اصل تقسیم . جناح انگلیسی ھیات حاكمھ از بھمن ماه تدارك كودتا می دید
نقشھ رزم آرا این بود كھ این قرارداد را بھ عنوان برگ برنده در . با ایران منعقد كند" دنیا پسندی"آماده است بر این اساس قرارداد 

طرح انحالل مجلسین . دست خود داشتھ باشد و پس از انجام كودتا و سركوب مخالفین آن را اعالم و گروه زیادی را راضی كند
در چنین لحظھ . لیكن شاه از ترس این كھ كودتا گران خود او را ھم كنار بگذارند در اتخاذ تصمیم قاطع مردد بودتھیھ شده بود، 

ابتکار عمل در .(با مرگ رزم آرا ھمھ نقشھ ھا بھ ھم ریخت. حساسی خلیل طھماسبی از فداییان اسالم رزم آرا را بھ قتل رسانید
 با اطمینان از اینکھ خود قربانی کودتا نخواھد شد، پس از آن ھمین نقشھ را اجرا کرد و شاه. ھمین زمینھ بدست شاه و دربار افتاد

 اسفند ماه شاه، حسین عال را كھ از خادمین بنام استعمار بود ٢١پنج روز پس از قتل رزم آرا در)  راه توده-علیھ مصدق کودتا کرد
ھیات حاكمھ قدرت مقاومت . اما این تالش بی فایده بود. اد كندبھ نخست وزیری گماشت تا سد مقاومتی در برابر جنبش ملی ایج

مجلس شورایی كھ تا دو ماه پیش اكثریت قاطع آن مخالف ملی شدن  بر روی امواج جنبش وسیع ملی، . خود را از دست داده بود
تنھا توشیح . تصویب رسانید اسفند ماه نیز مجلس سنای مرتجع تر از شورا این اصل را بھ ٢٩در . نفت بود، آن را تصویب كرد

اما شاه از توشیح خودداری می كرد، بھ این امید كھ بتوان آن را بھ مجلس . شاه الزم بود تا تمام تشریفات قانونی بھ انجام رسد
مصدق شاه را بھ . امضای شاه پای اصل ملی شدن یك ماه و نیم بعد، وقتی مصدق بھ نخست وزیری رسید گذاشتھ شد. برگردانید

  . كار مجبور كرداین
   
   

 
  ]١[١٣٢٩ آذرماه ۵روزنامھ اطالعات،  ،١٣٢٩ آذرماه ١٢سخنرانی جمال امامی در مجلس شورای ملی، روزنامھ رسمی كشور، ـ  
   ]٢[١۴٢، ص ١٣٣٣منوچھرفرمانفرماییان، مالحظاتی چند درباره نفت، چاپ مسعود سعد، تھران ـ  
   ]٣[١٣٣٠ تیرماه ١٨، باختر امروز ١٣٣٠ماه  تیر٧گزارش مصدق بھ مجلس شورای ملی، ـ  
   ]٤[ ھمان جاـ  
   ]٥[١٣٢٩ بھمن ماه ٣ روزنامھ رسمی كشور،ـ  
   ]٦[ ھمانجاـ  
   ]٧[  تكیھ از ما است ،١٣٢٩ بھمن ماه ۵باخترامروز، ـ  
ریكا بود كھ در زمان طرح دوگالس قاضی آمریكایی از مامورین ویژه آم{.  تكیھ از ما است١٣٢٩ بھمن ماه ١٩باختر امروز، ـ  

   ]٨[}الیحھ الحاقی در مجلس پانزدھم بھ بھانھ كوه نوردی بھ كشور ما آمد و در اقدامات پشت پرده نقش موثری ایفا كرد
   ]٩[١٣٢٩ بھمن ماه ٢۵سرمقالھ باختر امروز، ـ  
   ]١٠[  باختر امروز و شاھد مراجعھ كنید١٣٢٩بھمن ماه   ٣٠ - ٢٨بھ شماره ھای ـ  
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  كابینھ محكوم عالء. ٧

  
جنبش ضد امپریالیستی بھ سرعت گسترش می یافت و .  تناسب نیروھا بھ شدت بھ زیان ھیات حاکمھ درباری بود١٣٢٩در پایان سال 

با قانون ملی شدن نفت بحران . قاطع تر می شد و در عوض تضاد، تزلزل و آشفتگی سرتا پای حکومت را دچار بحران نمود
لحظھ ای فرا . ی رسید کھ دیگر جایی برای ادامھ حکومت نوکران شرکت نفت انگلیس و خادمین دربار باقی نماندحکومتی بھ حد

می بایست زمام حکومت بھ دست نیروھای . رسید کھ باالیی ھا نمی توانستند بھ شیوه سابق حکومت کنند و پایین ھا نمی خواستند
ولی متاسفانھ نیروھای . ری را الزام آور کرده بودتناسب قوای سیاسی چنین تغیی. ملی و ھواداران صدیق ملی شدن نفت سپرده شود

حزب توده ایران ھنوز آنقدر قوی نبود کھ بھ . ملی آمادگی بھ دست گرفتن حکومت را نداشتند و جبھھ متحدی وجود نداشت
ود از چیدن آن می ترسید و امتناع می حکومت برسد و جبھھ ملی ایران کھ حکومت چون میوه رسیده ای در دسترسش قرارگرفتھ ب

گردانندگان جبھھ ملی ایران مدعی بودند کھ این جبھھ برای تشکیل دولت و اداره کشور تشکیل نشده بلکھ فقط می تواند نقش . کرد
استند و طبقات بھ این ترتیب آن ھایی کھ می توانستند دولت تشکیل دھند می ترسیدند و نمی خو. منفی و فشار از پایین را بازی کند

  .ارتجاعی کھ اصرار داشتند ھمچنان حکومت کنند منفرد از مردم بودند و نمی توانستند
عال بھ حساب نیروھای عمال موجودی کھ در آن لحظھ بھ طور جدی از او حمایت کنند . کابینھ حسین عال محصول این وضع بود 

 بر سر کار آورده شد کھ شاید طبقات حاکم و امپریالیست ھای عال با این حساب. چنین نیرویی وجود نداشت. برسرکار نیامد
. آمریکایی و انگلیسی بتوانند با اغتنام فرصت برای خروج از بحران چاره ای بیاندیشند و نیرویی برای حمایت از عال پدید آوردند

رک تضادھای سیاسی گروه ھای چنین نیرویی پدید نشد و عال حدود یک ماه و نیم در فصل مشت. این حساب غلط از آب درآمد
  .حاکم بندبازی کرد و سرانجام استعفا داد و بھ آنجا رسید کھ از نخستین روز محکوم بدان بود

زمان کوتاه حکومت عال از نظر مبارزات سیاسی بسیارغنی است و مواضع سازمان ھا و گروه ھای مختلف را درباره مسایل 
از این نظر روی برخی از اساسی ترین حادثھ ھای این .  آینده روشن می کند ماه ھایاساسی انقالب ایران و سیر تکاملی آن در 

  .دوران کوتاه مکث می کنیم
امپریالیسم انگلیس کھ در سیمای رزم آرا بزرگ ترین امید خود را از دست داده و با تصویب اصل ملی شدن نفت ضربت سنگینی 
  دیده بود بھ دخالت مستقیم نظامی 

ھربرت موریسن وزیر خارجھ انگلیس با لحنی کھ بوی . کشتی ھای جنگی انگلیسی بھ سوی خلیج فارس حرکت کردند. می اندیشید
   :قرن نوزدھم می داد، در مجلس آن کشور گفت

   "]1[.ما حق اتخاذ ھر نوع تدبیری کھ برای دفاع از جان و مال اتباع انگلیسی الزم بدانیم برای خود محفوظ می داریم"
امپریالیست ھای انگلیسی شش سال بعد، وقتی مصر کانال سوئز .  اما چنین اقدامی بدون موافقت و کمک جدی آمریکا مقدور نبود   

اما در مورد ایران با وجود این کھ از شدت خشم افسار می . ھجوم بردندرا ملی کرد، دست بھ دخالت نظامی زدند و بھ مصر 
دخالت .  را با شوروی داشت١٩٢١ایران ھمسایھ دیوار بھ دیوار شوروی بود و قرارداد دوستی . جویدند، قدرت عمل نداشتند

تری انجام پذیرد و حداقل شرط نظامی در این نقطھ می بایست با حساب ھای بھ مراتب بغرنج تر و پذیرش خطر بھ مراتب جدی 
آمریکا ھم با انگلستان تضاد داشت و ھم از دست زدن بھ ریسک . آن موافقت و ھمکاری عملی آمریکا بود کھ تامین نمی شد

ولی در عوض حاضر بود کھ در صورت موافقت انگلستان با تقسیم نفت ایران و دادن سھم . بزرگ نظامی در ایران می ترسید
تشدید مبارزه مردم ایران و قاطع تر شدن شعارھای . یکا، نیروی خود را برای مھارکردن جنبش بھ کار اندازدمناسبی بھ آمر

  .مبارزه منافع غارت گرانھ انحصارات امپریالیستی آمریکا را نیز در خلیج فارس بھ خطر انداختھ بود
از ھر دو طرف مدیران انحصارات نفتی بھ عنوان . د نمایندگان آمریکا و انگلیس در واشنگتن مالقات کردن١٣٣٠نیمھ فروردین 

مذاکرات واشنگتن، با آن کھ بھ نتیجھ قاطع نرسید، آغاز آن . نمایندگان وزارت خارجھ و دولت در این مذاکرات شرکت داشتند
 المللی نفت  مرداد و سپس تشکیل کنسرسیوم بین٢٨اقدامات مشترک امپریالیست ھای آمریکایی در انگلیس بود کھ بھ کودتای 

  . انجامید
دولت آمریکا در برابر اعتراض مردم ایران بھ این کھ چرا امپریالیست ھا می کوشند سرنوشت ایران را در واشنگتن حل کنند، بھ 

در تذکاریھ رسمی کھ از طرف دولت آمریکا صادر شد . جای عقب نشینی حق خود را برای دخالت در امور ایران تسجیل کرد
  :اکرات واشنگتن ناشی از مسئولیت جھانی آمریکا و انگلیس استگفتھ شد کھ مذ

 بھ بسیاری از نقاط دنیا کھ در آن ذی نفع  مسئولیت جھانی کھ دولت انگلیس و آمریکا دارند پیوستھ راجع بھ مسایل مختلف مربوط
  .ھستیم، با یکدیگر مشاوره می کنند

متوجھ است کھ مسالھ نفت ایران فقط بھ وسیلھ " مطمئن سازد کھ کامال وزارت امور خارجھ آمریکا مایل است دولت ایران را  
  ."]2[مقاماتی کھ ذی عالقھ می باشند باید حل شود
مسالھ ای بود . ن نفت ایران کھ مسالھ داخلی، مربوط بھ ایران و شرکت سابق نفت نبودبنابراین بھ عقیده دولت آمریکا مسالھ ملی کرد

مربوط بھ مسئولیت جھانی انگلیس و آمریکا کھ ھر دو در آن ذی نفع بودند و این مسالھ می بایست بھ وسیلھ ھمین مقامات ذی نفع 
  !حل شود

ملی !! یس وزیر خارجھ آمریکا نیز بیانیھ ای منتشر کرد و در آن از طرزبھ دنبال مذاکرات واشنگتن و توافق ھای کلی آمریکا و انگل
  :کردن نفت ایران انتقاد نمود و اعالم داشت

متاسفم اظھار دارم کھ دولت ایران بھ طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام است کھ پاالیشگاه بزرگ آبادان را بھ متوقف "
ات وضع ایران و مشکالت اقتصادی آن را موجب گردیده و برای مردم ایران نیز اثرات و این امر عدم ثب. شدن تھدید می کند
  .سویی خواھد داشت
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تاکید نموده است کھ ھرگونھ تغییراتی در مناسبات بین المللی دولت ایران و موسسات ذی نفع انگلیس براساسی کھ " آمریکا قویا
  ...ھم گرددموافق مسئولیت ھای بین المللی ھر دو کشور باشد فرا

ما مایوس شدیم از این کھ پیشنھاد اخیر انگلیس بھ ایران کھ اصل ملی شدن را قبول نمود و نظریات پیشنھادی مساعدی را نیز 
  .از طرف ایران رد شد... و بدون مطالعھ " دربرداشتھ غفلتا

جرای قانون ملی کردن نفت نتیجھ ای در بر این محیط بیم و تھدید کھ ناشی از اقدامات عجوالنھ ای است برای اجبار ھمکاری در ا
  ...نخواھد داشت

امیدوارم کھ ایران در اقدامات کنونی خود تجدید نظر نموده و طریقی را اتخاذ خواھد کرد کھ از مخاطرات خط مشی فعلی " قویا
  ...احتراز و ادامھ عمل صنعت نفت را ممکن سازد
  "]3[... ترتیبات مناسب تری داده شود" تا این کھ بعدا... یت طرفین لطمھ وارد نسازدامیدوارم ترتیبات موقتی بھ عمل آید کھ بھ موقع

با ملی کردن نفت موجی از اعتراض در ایران دخالت رسمی و علنی امپریالیسم آمریکا در امور داخلی ایران و مخالفت صریح آن 
برانگیخت تا جایی کھ حتی محافل ھوادار آمریکا، آن ھایی کھ طی چندین سال اخیر امپریالیسم آمریکا را فرشتھ رحمت می دانستند 

م آمریکا را می حزب توده ایران کھ ھمواره ماھیت درنده امپریالیس. و معرفی می کردند مجبور شدند در این اعتراض شرکت کنند
ملی جبھھ ملی ایران ھم بھ رھبری دکتر " جناح واقعا. شناخت و معرفی می کرد در این لحظھ بھ حق درصف مقدم نبرد بود

" باخترامروز"دکتر حسین فاطمی در . مصدق با وجود کش ھایی کھ ھنوز بھ سوی آمریکا داشت از این دخالت علنی خشمگین بود
  . این، آغاز پایان توھماتی بود کھ امثال فاطمی نسبت بھ حسن نیت و بشردوستی امپریالیسم آمریکا داشتند.از آمریکا انتقاد می کرد

از پیشرفت جنبش ملی ایران " توافق کلی کھ آمریکا و انگلیس در کنفرانس واشنگتن بھ آن دست یافتند مبتنی براین بود کھ فعال
نخستین گام مشترک می توانست تقویت دولت . یم نفت ایران را بین خود حل کننددعوا بر سر تقس" جلوگیری کنند تا بتوانند بعدا

جنبش . ولی دولت عال قادر بھ ادامھ حکومت نبود. عال باشد کھ ھم نسبت بھ انگلیس و ھم نسبت بھ آمریکا نظر مساعدی داشت
  . داشت و تشدید می شدبحران عمومی سیاسی ادامھ. ملی ایران علی رغم اقدامات خشن این دولت پیش می رفت

 اسفند ٢٧این اعتصاب از . حادثھ تعیین کننده داخلی کھ امکان نداد دولت عال تثبیت شود، اعتصاب بزرگ کارگران نفت جنوب بود
اعتصاب بھ این . پایان یافت) ١٣٣٠ اردیبھشت ماه ۶(ھم زمان با آغاز نخست وزیری عال شروع شد و تنھا پس از استعفای عال 

در برابر این رفتار غیرانسانی ابتدا . از مزایای کارگران را کسر و قطع کرد% ٣٠ز شد کھ شرکت انگلیسی نفت دلیل آغا
  .کارگران بندر معشور و دانشکده فنی آبادان و سپس کارگران نفت در سرتاسر مناطق نفت خیز دست بھ اعتصاب زدند

از این بود کھ محیط سیاسی را متشنج کند، ملی شدن نفت را تحت بدون تردید حساب امپریالیسم انگلیس از حادثھ سازی عبارت 
ھم زمان با فشار بھ کارگران و آغاز . الشعاع قرارداده و برای دست زدن بھ اقدامات خشن ضد جنبش ملی ایران زمینھ چینی کند

 نفت خیز اعالم حکومت اعتصاب، حرکت ناوگان جنگی انگلیس بھ سوی خلیج فارس شروع شد و دولت عال در تھران و مناطق
  .بھ این امید کھ ھم اعتصاب را سرکوب کند و ھم بھ جنبش ملی ضربھ وارد سازد. نظامی کرد

 در  در برابر این توطئھ و تحریک امپریالیستی کھ یک سر آن در لندن و سردیگرش در واشنگتن بود جنبش انقالبی ایران یک راه
رآمدن یک دولت ملی کھ قادر باشد ھمھ نیروھای ملی را برای تداوم انقالب سرنگون کردن دولت عال و روی کا: پیش داشت
  .برای این کار نخستین گام عبارت از وحدت نیروھا بود. تجھیز کند

حزب توده ایران با وجود سوء تفاھم ھا و اختالفات زیادی کھ طی سال گذشتھ با جبھھ ملی ایران پیدا کرده بود در این لحظھ احساس 
طی اعالمیھ رسمی ) حزب توده ایران" (جمعیت ملی مبارزه با استعمار. "کرد و این تنھا راه پیشرفت انقالب را نشان دادمسئولیت 

  :جبھھ ملی ایران، فداییان اسالم، آزادی ایران، حزب ایران و حزب استقالل دعوت کرد: از ھمھ نیروھای ملی
نظور تنظیم یک نمایش و دمونستراسیون بزرگ مشترک بر ضد حکومت کمیتھ ای با شرکت نمایندگان ھمھ این جمعیت ھا بھ م"

نظامی تشکیل شود و نمایندگان اقلیت با تمام قوا و اختیارات خود برضد دولت عال و حکومت نظامی وی بھ اقدام پارلمانی مبادرت 
   "]4[.ورزند

داده شده بود بی جواب ماند زیرا عالوه براختالفاتی کھ از قبل وجود " اما این پیشنھاد ھم مانند ھمھ پیشنھادھای وحدت طلبانھ کھ قبال
  :داشت دو اختالف عمده دیگر میان حزب ما و جبھھ ملی پدید آمده بود

  .جنوب، و اختالف در ارزیابی دولت عال و رفتار نسبت بھ آناختالف درباره اعتصاب کارگران نفت 
   

  الف ـ اعتصاب کارگران نفت
روزنامھ ھای جبھھ ملی فقط بھ این بھانھ کھ گویا . جبھھ ملی بھ اعتصاب کارگران نفت با بی اعتمادی و نگرانی مطلق می نگریست

 بودند، ولی در واقع این وحشت جنبھ طبقاتی داشت و حساب اعتصاب را خود شرکت نفت بھ راه انداختھ از عواقب آن وحشت زده
با حرکت عظیم اعتصابی کارگران نفت جنوب و موج بزرگ ھمدردی کھ از طرف کارگران سرتاسر . ھای آنان را بھ ھم می زد

یرو و افزایش جبھھ ملی از حضور این ن. کشور آغاز شد، نیروی عظیم پرولتاریای ایران در جنبش ملی کردن نفت قد علم کرد
بھ عالوه چنان کھ . و کسبھ تکیھ داشت از کارگران می ترسید" بازار"این جبھھ کھ ھمواره بھ . تاثیر آن برحوادث خرسند نبود

اعتصاب کارگران . خواھیم دید جبھھ ملی خواستار حفظ و تثبیت دولت عال بود، از سرعت پیشرفت انقالب نگران شده بود
  .و در جھت خالف مشی سیاسی جبھھ ملی بودبرسرعت انقالب می افزود 

آن را تایید ننمود، بھ کمک آن نشتافت و در بھترین . بھ این دلیل جبھھ ملی نسبت بھ اعتصاب کارگران رفتار ناشایستی پیشھ کرد
  .توصیھ کرد کھ دست از اعتصاب بردارند مبادا دشمن سوء استفاده کند" کارگران عزیز"حالت بھ 

کھ نزدیک ترین روزنامھ بھ مصدق بود، اعتصاب کارگران و نقش حزب توده " باختر امروز" جبھھ ملی و در در مطبوعات رسمی
  .ایران در سازماندھی آن با بدترین کلمات مورد حملھ قرار می گرفت

  :نوشت" باخترامروز" وقتی حکومت نظامی شاه شرکت نفت کارگران آبادان را بھ گلولھ بست    
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باالخره کار خود را کرد و صحنھ خونین کھ روح ملت ایران از آن خبر ندارد " پیشتازان"پانی و آتش افروزی تحریکات کم "    
   "]5[.پریروز در آبادان بھ وجود آمد

مسلحانھ "ود بھ دام تحریکات کمپانی افتاده و این دروغ بزرگ را شایع می کرد کھ گویا اعتصاب کارگران خ" باختر امروز "   
  :می کنند" محاصره"آن ھا ھستند کھ سربازان را " است

ھ کھ منجر ب.  از میان آنان شنیده می شد   در دو نقطھ شھرآبادان کارگران ازدحام و اطراف کارگران را محاصره و صدای تیر"
  . نفر مقتول و عده ای مجروح شده اند٨بدین طریق . جوابگویی سربازان شده است

بین اعتصاب کنندگان مقداری .  یک مرجع رسمی گفت کھ در چند نقطھ شھر کارگران توانستھ بودند سربازان را محاصره کنند   
   "]6[.اسلحھ وجود داشتھ است

 این گونھ مطالب دروغ در واقع شاه و حکومت عال و شرکت نفت انگلیسی را کھ کارگران ایرانی را بھ گلولھ بستھ بودند و قصد    
  .حکم قتل آنان را صادر می نمود" حادثھ سازی داشتند تبرئھ می کرد و عمال

 شخصیت برجستھ دموکرات انقالبی تنھا کسی بود کھ بھ طور قاطع و علنی بدون اگر و اما از محمد نریمانبران جبھھ ملی  از رھ   
  !یادش گرامی باد. کارگران نفت دفاع می کرد و از حضور آنان در صحنھ نبرد خرسند بود

    طبیعی است کھ حزب توده ایران نمی توانست بھ اعتصاب کارگران نفت جنوب   
حزب ما کھ با توده ھای کارگر در پیوند بود می دانست کھ کارگران قادرند . با آن چشم نگاه کند کھ جبھھ ملی نگاه می کرد

اعتصاب خود را با قدرت و نظم اداره کنند و نھ فقط دستاویزی برای تحریک و توطئھ بھ شرکت نفت انگلیس ندھند بلکھ این 
خرسند بود و با تمام " حزب ما از ورود طبقھ کارگر بھ میدان نبرد ضد امپریالیستی عمیقا. داسلحھ را بھ سوی خود شرکت برگردان

زیر . نیرو از اعتصاب کارگران حمایت می کرد و در سرتاسر کشور نھضت حمایت از کارگران نفت را بھ وجود می آورد
موج . دفاع از کارگران نفت بھ پا خاستندرھبری حزب توده ایران کارگران سایر استان ھای ایران و بخصوص اصفھان بھ 

حزب ما توانست اعتصاب خوزستان . کمک بھ صندوق اعتصاب وسعت گرفت. اعتصاب ھای ھمدردی از سرتاسر کشور گذشت
  .و اعتصاب ھای ھمدردی سرتاسر کشور را در طول فروردین ماه و آغازاردیبھشت اداره کند و بھ پیروزی رساند

   
  ابینھ عالءب ـ دو ارزیابی از ک

حزب می خواست از این .  کمک بھ گسترش مبارزات کارگری در این لحظھ جای زندگی در حساب سیاسی حزب ما می گشود   
طریق حکومت نظامی را بشکند، جلو تثبیت دولت عال را کھ مخالف ملی شدن نفت و فراھم کننده زمینھ برای حکومتی خشن تر 

  .از آن بود، بگیرد
 اختالف بزرگ وجدید حزب توده ایران با جبھھ ملی آغاز می شد زیرا جبھھ ملی آشکار و نھان از حکومت عال دفاع  این جا دومین 

می کرد و از آنجا کھ خود بھ فکر بھ دست گرفتن دولت نبود و امکان تشکیل یک دولت ملی اجرا کننده اصل ملی شدن را نمی دید 
دتر از عال خواھد بود و یا جنبش انقالبی آنقدر رشد خواھد کرد کھ از کنترل آن حکومتی ب" گمان می کرد کھ جانشین عال حتما

بھ عبارت دیگر بین ھیات حاکمھ ارتجاعی امپریالیستی ایران با جبھھ ملی در مورد مھارکردن جنبش . جبھھ خارج خواھد شد
  .انقالبی توافقی ضمنی پدید می آمد کھ در حمایت مشترک از دولت عال تجلی می کرد

   
  : حزب توده ایران درباره عال عقیده داشت 

 در مذاکرات مربوط بھ ١٩٣٣این شخص در سال . عال واسطھ آلوده مطامع امپریالیسم انگلستان و عوامل مزدور داخلی آن است "   
   "]7[.ام کندامروز بھ میدان امده است تا کار نیمھ تمام خود را تم...  شرکت مستقیم داشتھ ١٩٣٣انعقاد قرارداد باطل 

  :را می پذیرفت و می گفت" مامور معذور" اما دکتر مصدق در دفاع از عال تا جایی پیش می رفت کھ نظریھ کامال غلط    
عال عیبی ندارد ...  دخالت داشتھ ولی از روی عمد خیانت نکرده بلکھ مطلع نبوده است١٩٣٣د اگر چھ عال در جریان قراردا "   

ھمھ می دانند کھ در دوره دیکتاتوری ھرکس متصدی کار بود نمی توانست از امر ... جز این کھ از تقی زاده حرف گوش می کند
  ."]8[دولت تخلف کند

  : حزب توده ایران می گفت   
از ھمان سلسلھ ای است کھ سال ھا مردم را بھ نام فراش سلطان . آشکار است کھ عال از ھمان خانواده ده ھزار نفری است "   

  .ز روزگار خلق می کشندمستبد چاپیده اند و اینک ھم در لباس حکومت مشروطھ دمار ا
  "]9[.اما ملت ھمھ قوای خود را جمع می آورد تا حکومتی آزاد و خدمتگزار پدید آورد ...    
من این کھ می پذیرفت عال از دایره ھزار فامیل بیرون نیست و در این لحظھ در تائید سیاست جبھھ ملی ض" باخترامروز" ولی   

  :انقالبی ناتوان است می گفت
اما این وحشت نیز از ناحیھ او در میان نیست کھ برضد منافع وطنش با اجنبی سازش و کودتا . در ناتوانی عال کسی تردید ندارد "   

  "]10[.}!!{کند 
ولی مصدق عقیده .  حزب توده ایران می گفت می توان عال را برداشت و با تکیھ بھ نیروی مردم حکومت ملی برسرکارآورد 

  :داشت
   "]11[.جای آن کابینھ قوام و یا کسی مثل او زمامدار گرددمخالفت جبھھ ملی سبب می شود کھ کابینھ عال سقوط کنند و بھ  "   
  : حزب توده ایران می گفت حاال کھ اصل ملی شدن نفت تصویب شده   
وی با فشار دربار روی . عال سوابقی دارد کھ امید از او منتفی است. از ملت روی کار باشددر این موقع باید دولتی منبعث  "   

   "]12[.کارآمده و با فشار دربار برسرکار است
  :یک خروار ناسزا بھ حزب توده ایران می گفتپس از " باختر امروز "   
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انتظار مردم از دولت عال این است کھ بتواند احساسات عمومی را درک کند و با صمیمیت و ایمان بھ خواستھ ھای ملت جواب  "   
   "]13[.دھد

  :ما می گفتیم
در تصمیمات خود صمیمی است باید بی درنگ " مجلس شورای ملی ایران کھ بھ طرح ملی شدن نفت رای داده است اگر واقعا "   

  ...بھ دولت عال رای عدم اعتماد دھد و دولت را ساقط نماید
آن را واژگون خواھد " ال شدت ادامھ خواھد یافت و محققا مبارزه ملت با دولت عال و سایر ایادی کمپانی نفت جنوب با کم   

   "]14[.کرد
  :نتیجھ می گرفت" باختر امروز "    
  "]15[}!!{و استقالل بکشانند } !!{ و مرج و زوال تاریخ توده ای ھا می خواھند از راه اغتشاش ما را بھ ھرج "    
ی برسر کار آورد  در پاسخ این پیشنھاد حزب توده ایران کھ می توان با اتحاد نیروھا عال را سرنگون کرد و حکومتی مردم   
  :از جانب جبھھ ملی ایران پاسخ می داد" باختر امروز"
آیا ما خواھیم توانست با یک انقالب خونین این ننگ و فساد را از دامان مملکت بشوییم و حکومتی عدالت پرور برسرکار  "   

  آوریم؟
رافیایی و تحریکات سیاسی دول بزرگ طوری ما را  بھ اصالحات اكنون بر این عقیده اند کھ وضع جغ افراد دلسوز صمیمی ...    

بھ خود مشغول داشتھ کھ حدوث یک انقالب مقدس امکان پذیر نخواھد بود و اگر نھضتی شبیھ بھ انقالب خودنمایی کند کپیھ نھضت 
  ...آذربایجان و کردستان خواھد بود

بنابراین جز این کھ تغییر و تحول از راه . تا بھ حال ایرانانقالب ایران بھ حال اجنبی مفید تر خواھد بود ...  در وضع کنونی    
   "]16[.چاره دیگری نیست... اصالح تدریجی باشد

پیشنھاد ما اتحاد نیروھا و استفاده از امکانات سیاسی موجود . مثال آن را نداشتیمو ا" انقالب خونین" البتھ ما در آن زمان پیشنھاد    
ما تصریح می کردیم کھ جبھھ ملی در پارلمان اقدام کند، مجلس رای عدم اعتماد بھ دولت بدھد، نیروھای سیاسی دست بھ . بود

نباید فرصت داد کھ جای عال رژیم ارتجاعی . م نیستما می گفتیم وضع قابل دوا... و . دمونستراسیون علیھ حکومت نظامی بزنند
اما جبھھ ملی از بھ دست گرفتن حکومت می ترسید، از رشد انقالب وحشت داشت، ترجیح می داد کھ عال برسر . تری بیاید

  .کارباشد، شاه و رژیمش بمانند اما جنبش قاطع تر نشود
  : فاطمی می نوشت   
 قابل دوام نیست، و این ھیات حاکمھ مملکت را بھ این روز انداختھ است من ھم صد درصد بھ آن ھایی کھ می گویند اوضاع "   

   "]17[.موافقم ولی آیا عالج کار این خواھد بود کھ بگذاریم تجزیھ طلبان و عوامل کمینفرم جان بگیرند
 ھمین وحشت از گسترش یافتن مبارزه مردم و قدرت گرفتن زحمتکشان، ترس از انقالب بود کھ ھمواره در لحظات حساس پای    

دفاع کند، از دولت عال حمایت کند، در لحظات ) ١٣٢٨بھار(او را واداشت کھ از دولت منصورالسلطنھ . جبھھ ملی را سست کرد
  . پیروزی کودتای زاھدی را بھ دعوت مردم بھ قیام ترجیح دھدحساس دید ـ

 آخرین نکتھ ای کھ باید درباره حکومت عال بگوییم این است کھ در داخل جبھھ ملی ھم برخی از رھبران با سیاست عمومی جبھھ    
  .مخالفت می کردند" موافق نبوده با عال و دربار صریحا

  :جناح بود کھ در مجلس می گفت نریمان برجستھ ترین شخصیت این    
. بزرگ ترین دلیل مخالفت من با دولت عال این است کھ از مجلس رای اعتماد نگرفتھ بلکھ بھ فرمان شاه روی کار آمده است "   
  .}نریمان توضیح می دھد کھ شاه چنین حقی ندارد{
 را کھ نتیجھ اعمال ھیات حاکمھ ناالیق است در لباس مخالفم کھ آثار عصبانیت و تشنج افکار عمومی مردم ایران" من جدا ...    

  .معرفی کنند... تمرد و عصیان 
 مردمانی کھ بھ مصداق جھاد فی سبیل اهللا جان در کف می گذارند و ملتی را از شر مردمی خیانت کار می رھانند دارای روح    

د شما آماده کردن مردم بھ سواری است ھم خودتان اگر قص... خیر جناب آقای نخست وزیر تحمیلی ... تمرد و عصیان نیستند
  ."]18[اشتباه می کنید و ھم کسانی کھ شما را نخست وزیر کرده اند

زب توده ایران نزدیک می کرد و ھرگز میان ما و این مبارز برجستھ کدورتی پدید این روح انقالبی بود کھ نریمان را ھمواره بھ ح
  .نیامد

   دکتر شایگان نیز با سیاست جبھھ ملی درباره حکومت عال مخالف بود و فکر    
  :می کرد

   "]19[.شان جبھھ ملی این است کھ با تمام دولت ھا مخالفت کند تا خود دولت تشکیل دھد "   
 از آن جا کھ مخالفت دکتر شایگان با سیاست جبھھ ملی آن زمان در مطبوعات منعکس نشد، نگارنده چند سال پیش از این، کھ    

ایشان در پاسخ مخالفت خود را تایید کرده و طی نامھ . ر ایشان را خواستمقدمات تدارک این کتاب فراھم می شد توسط دوستی نظ
  :ای نوشتند

   
  ١٩٧٠ نوامبر ١۴

  دوست محترم
  : معروض می دارد١٩٧٠ اکتبر ٣١ در جواب نامھ شریف بھ تاریخ    
 گذرد درست بھ خاطرم  مخالفت این جانب با کابینھ عال برای خود من محرز است ولی چون از آن زمان قریب بیست سال می   

یا در جلسھ } کھ بعید بھ نظر می رسد{آیا در جلسھ رسمی مجلس بوده . نیست کھ در کجا و بھ چھ صورت مخالفت کرده ام

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٤٠

تصور می کنم علت مخالفتم اطاعت بی چون و چرای او از دستگاه و بخصوص . خصوصی و یا در جبھھ ملی در خارج از مجلس
  ." کار ملی شدن نفت اخالل کنندانگلیس ھا بود کھ مبادا در

او ھم ھمواره در جناح سالم جبھھ ملی قرار داشت و عالوه بر این کھ از حزب توده .  این روش دکتر شایگان نیز تصادفی نبود   
  .ایران در دادگاه نظامی دفاع کرده بود، در چندین سازمان سیاسی با حزب ما ھمکاری می کرد

   
  ]١[٢۴۶، متن انگلیسی، صفحھ ١٩۵۶ چاپ لندن، الول ساتن، نفت ایران،ـ  
   ]٢[۴٨، ص١٣۵٨اسناد نفت، نطق ھا و نامھ ھای تاریخی دکتر محمد مصدق، انتشارات راستین، تھران ـ  
   ]٣[۵٠- ۴٩ھمان جا، ص ـ  
   ]٤[١٣٣٠  فروردین ماه٧اعالمیھ جمعیت ملی مبارزه با شرکت ھای استعماری نفت، نوید آینده بھ جای بسوی آینده، ـ  
   ]٥[١٣٣٠ فروردین ماه ٢۴باخترامروز، ـ  
   ]٦[١٣٢٩ فروردین ماه ٢۴باختر امروز، ـ  
   ]٧[١٣٣٠ فروردین ماه ٨نوید آینده بھ جای بسوی آینده ، ـ  
   ]٨[١٣٣٠ فروردین ماه ٢٢سخنرانی مصدق در مجلس شورای ملی، باختر امروز، . ـ  
   ]٩[١٣٢٩ اسفندماه ٢٩نوید آینده بھ جای بسوی آینده ، ـ  
   ]١٠[١٣٢٠ فروردین ماه ٢٢باختر امروز ـ  
   ]١١[١٣٣٠ فروردین ماه ٢٢ سخنرانی مصدق در مجلس، باختر امروز، ـ 
   ]١٢[١٣٣٠ فروردین ماه ١٨کھ پشت سرھم توقیف می شدند، ... مجازات بھ جای بسوی آینده و نوید آینده ـ  
   ]١٣[١٣٣٠ فروردین ماه ٢٢باخترامروز، ـ  
   ]١٤[١٣٣٠ فرردین ماه ١٨مجازات ،  ـ  
   ]١٥[  تکیھ از ما است–، سرمقالھ بھ قلم دکتر حسین فاطمی ١٣٣٠ فروردین ماه ٢٧باختر امروز، ـ  
   ]١٦[ ھمان جاـ  
   ]١٧[ ، سرمقالھ١٣٣٠ فروردین ماه ٢٧باختر امروز، ـ  
   ]١٨[١٣٣٠ فروردین ماه ٢٧ و ٢۶سخنرانی محمود نریمان در مجلس شورای ملی، باختر امروز، ـ  
   ]١٩[٢٩، صفحھ ١٣٣٢احمد ملکی، تاریخچھ جبھھ ملی، انتشارات روزنامھ یومیھ ستاره، تھران، چاپ تابان، آذرماه ـ  
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 فصل سوم 

   
  دولت مصدق

  الی چرخ دنده دربار مجاھدین اسالم و ھمراھان خائن
   
  روی کارآمدن مصدق، استقرار حکومت دوگانھ. ١

این مطلب در خود جبھھ ملی و ھمچنین . تشکیل دولت بدھد احساس می شد کھ جبھھ ملی می تواند"  کامال١٣٣٠ در فروردین ماه    
  :اما سران جبھھ ملی باور نمی کردند کھ می توانند حکومت کنند تا جایی کھ خود مصدق می گفت. در مطبوعات مطرح بود

 سالھ شرکت نفت در این مملکت اجازه خواھد داد کھ من ۵٠تشکیل دولت بدھم، آیا دخالت این کھ بعضی ھا می گویند این جانب  "   
   "]1[.و امثالھم دولتی تشکیل دھند و موفقیتی در کار پیدا کنند؟ اگر این کار شدنی بود در این ھمھ سال می شد

 با وجود ناباوری و مقاومت جبھھ ملی در برابر پذیرش مسئولیت دولتی، ضرورت استقرار حاکمیت مردم و ضرورت انتقال    
بحران . قدرت از دست مھره ھای سرشناس ھزار فامیل بھ دست عناصر مترقی و ملی مورد اعتماد مردم ھمھ جا احساس می شد

 کارگران و زحمتکشان کشور از  اعتصاب کارگران نفت و ھمدردی. ی باال گرفتھ و وضع انقالبی پدید آمده بودعمومی سیاس
این اندیشھ درست حزب توده ایران کھ اصل ملی شدن نفت را نمی توانند مخالفین آن . اعتصابیون کمر دولت عال را می شکست

لحظھ تغییر آن چنان فرارسیده . یق این اصل باشد در ھمھ جا رسوخ می کرداجرا کنند و باید دولتی روی کار بیاید کھ مدافع صد
 سردستھ مرتجعین مجلس ـ ١٣٣٠بود کھ نمایندگان ھیات حاکمھ نیز مجبور بھ اعتراف بودند تا جایی کھ روز ھفتم اردیبھشت 

او . ین پیشنھاد قصد خبیثانھ ای داشتبدون تردید جمال امامی از ا.  مقام نخست وزیری را بھ مصدق پیشنھاد کرد-جمال امامی 
بھ . گمان می کرد کھ مصدق نخواھد پذیرفت و روی کارآمدن مھره سیاه دیگری از ھیات حاکمھ در نظر مردم توجیھ خواھد شد
ولی . عالوه او گمان می کرد کھ اگر مصدق بھ فرض این مقام را بپذیرد از عھده کار برنیامده اعتبار خود را از دست خواھد داد

بھ ھر صورت و صرف نظر از ھدف ھا و مکنونات قلبی امامی و امامی ھا در این نکتھ تردید نیست کھ وقت چنین پیشنھادی از 
  .مدت ھا پیش رسیده بود

از بحران عمومی سیاسی کھ کشور را فراگرفتھ بود استفاده کرد ومجلس را .  سرانجام مصدق پیشنھاد نخست وزیری را پذیرفت 
 ماده ای مربوط بھ طرز اجرای اصل ملی شدن نفت را تصویب کند و اجرای آن را بھ عنوان برنامھ دولت ٩ قانون واداشت کھ

  .بپذیرد
مصدق برگزاری این روز را آزاد اعالم کرد و در اول ماه .  فردای نخست وزیری مصدق اول ماه مھ، روز جھانی کارگران بود   

 ترین تظاھرات کارگری پس از شکست آذربایجان، بھ رھبری حزب توده ایران بزرگ) ١٣٣٠ اردیبھشت ماه ١١ (١٩۵١مھ 
  .برگزار شد

بلکھ فقط بخش کوچکی از آن را بھ اتکای افکار عمومی و با .  مصدق با پذیرش نخست وزیری قدرت حاکمھ را بھ دست نگرفت   
اکثریت مجلس و سنا کھ بھ نخست . اقی ماندب دربار بخش بزرگ تر قدرت در دست. بھره گیری از بحران سیاسی تصاحب کرد

وزیری مصدق رای داده بود در واقع مخالف او بود، ارتش و نیروھای مسلح، مالکین بزرگ و حتی اکثریت رھبران جبھھ ملی 
 از فردای پذیرش نخست وزیری، رھبران جبھھ. مصدق سازمان سیاسی استواری کھ از او پشتیبانی کند نداشت. مخالف او بودند

  .تعطیل شد" جبھھ ملی عمال. ملی یکی پس از دیگری از مصدق جدا شدند و در برابر او صف بستند
 مصدق کھ با این وضع روی کارآمده بود کوشید تا کابینھ خود را از کسانی تشکیل دھد کھ ھر یک جناحی از ھیات حاکمھ را    

مکراتیک، عدم باور بھ نیروی مردم، امید بھ حل مسالھ نفت در بھ عالوه ترس از انقالب قاطع ضد امپریالیستی و د. راضی کند
مصدق کابینھ ای بھ مجلس . چارچوب مناسبات حاکم و در پیوند با امپریالیسم آمریکا در ترکیب نخستین کابینھ مصدق منعکس شد

ای قبلی وزیر و صاحب مقام ھمھ اعضای آن در کابینھ ھ" تقریبا. معرفی کرد کھ بھ ھیچ روی در سطح وظایف انقالبی اش نبود
پست وزارت جنگ در دست نماینده شاه بود و پست وزارت کشور بھ . چھار نفر از آنان در کابینھ عالء عضویت داشتند. بودند

  .سپھبد زاھدی کودتاچی سپرده شده بود کھ از مدت ھا پیش علیھ جنبش انقالبی ایران و شخص مصدق توطئھ می کرد
پرده از مالقات ھای محرمانھ ای " بسوی آینده"ت وزیری مصدق، در آغاز کار جبھھ ملی روزنامھ  یک سال پیش از نخس   

  .برداشت کھ میان زاھدی و برخی از سران جناح راست جبھھ ملی انجام می گرفت
  : بسوی آینده نوشت   
سرھنگ بازنشستھ دیھیمی دارد چھ سرلشکر زاھدی در مالقات ھایی کھ با آقای دکتر بقایی و آقای حسین مکی در منزل  "   

  "]2[مذاکراتی می کند و چرا این مالقات ھای دوستانھ چندین ساعت بھ طول می انجامد؟
  : مرداد فاش کرد و نوشت٢٨ از  احمد ملکی موضوع این نوع مالقات ھا را بعد   
من و آقای حسین ملکی کھ سوابق زیادی از وطن پرستی و آزادی خواھی تیمسار سرلشکر زاھدی آن وقت و سپھبد زاھدی  "   

با ایشان تماس گرفتھ و غالبا ھفتھ ای دو سھ بار با معظم لھ در حصارک شمیرانات و یا در شھر نھار ... نخست وزیر فعلی داشتیم
  ...ف می کردیم، مشکالت را بھ اطالع ایشان می رساندیم و مدد می خواستیمصر

 خوب بھ خاطر دارم کھ در حصارک شمیران در منزل تیمسار زاھدی با حضور آقای ملکی و یکی دو تن دیگر از اعضای جبھھ    
ھ ملی و عدم ھمبستگی اعضای تیمسار زاھدی بھ ناجوری اعضای جبھ. صرف می کردیم) کوفتھ ھمدانی(ملی غذای اختصاصی 

آن اشاره نمود و متذکر شد کھ اگر بتوانید تصفیھ موثری در جبھھ ملی بنمایید این جبھھ خواھد توانست ھستھ یک کانونی قوی ملی 
  .باشد

  "]3[.می خواھد دیکتاتور شود.  ما توضیح دادیم کھ مصدق با تمام حسن نیتش آدم لجوج و یک دنده ای است   
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 بھ این ترتیب الاقل از یک سال پیش از آغاز نخست وزیری مصدق عناصر راست این جبھھ در پشت سر او توطئھ می کردند و    
وقتی مصدق روی کارآمد و . رده و برای زاھدی جاسوسی می کردندجلسات محرمانھ داشتند، پیرامون تصفیھ جبھھ ملی بحث ک

زاھدی را وارد کابینھ کرد و مقام مھم وزارت کشور را بھ او سپرد این ھستھ توطئھ گری ضد ملی در درون جبھھ ملی بسیار 
 ٢٨ ادامھ یافت تا بھ و در تمام طول حکومت مصدق. ارتباطات آن محکم تر و فعالیت خرابکارانھ اش شدیدتر گشت. تقویت شد
بھ عبارت دیگر زمانی کھ مصدق و یارانش خوشدالنھ بھ کمک امپریالیسم آمریکا در امر ملی شدن نفت چشم دوختھ . مرداد رسید

  .عمال خود را در درون کابینھ جا می داد و سقوط آن راتدارک می دید" سیا"بودند 
   
   
   تیر٢٣توطئھ . ٢

       صف ھا جدا می شود –الف 
 ماده می ٩توافق این .  ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت، اصل کلی ملی شدن نفت را بھ طور مشخص بیان می کرد٩ قانون    

بایست ھیات مختلطی مرکب از نمایندگان منتخب مجلس شورا و سنا، وزیر دارایی و نماینده دولت تشکیل شود کھ دولت با نظارت 
  . و ایران خلع ید کنداین ھیات از شرکت سابق نفت انگلیس

 در بقیھ ماده ھا طرز پرداخت غرامت، نظارت بر بھره برداری، تبدیل تدریجی متخصصین خارجی بھ ایرانی، فروش نفت بھ    
  نرخ عادالنھ بین المللی و حق تقدم

  ]4[.خریداران سابق ذکر می شد
 بھ جای بحث در کلیات مربوط بھ ملی کردن صنعت نفت در سرتاسر کشور ـ کھ در واقع بھ   ماده ای این بود کھ٩ ویژگی قانون    

 معادن مشخص طرز کار نسبت بھ" جز منطقھ جنوب در ھیچ نقطھ دیگری صنعت نفتی وجود نداشت کھ ملی شود ـ بھ طور کامال
این ھمان چیزی بود کھ ما در آغاز ملی شدن می گفتیم . نفت مورد بھره برداری شرکت سابق نفت انگلیس و ایران را نشان می داد

و متذکر می شدیم کھ ھر وقت بخواھند صنعت نفت را در ایران ملی کنند، تنھا بھ نفت جنوب و شرکت نفت انگلیس و ایران 
ولی وقتی خودشان . دند کھ توده ای ھا گویا می خواھند نفت شمال را برای روس ھا نگاه دارندپاسخ می دا. مربوط خواھد شد

ما . خواستند از کلیات دست برداشتھ وارد عمل شوند، چاره ای نبود جز این کھ بھ معادن نفتی کھ مورد بھره برداری بود بپردازند
تیم کھ بھ جای ابراز تردید خواستار اجرای اصل ملی شدن می می بایست در آغاز طرح شعار ملی شدن، آن پختگی را می داش

شدیم کھ در عمل بھ ھمان نتیجھ ای می رسید کھ نفع نھضت ملی ایران در آن 
                                                                        .بود

یم قاطع مصدق بھ اجرای آن بر نگرانی محافل امپریالیستی و  ماده ای طرز اجرای ملی شدن نفت و تصم٩ باری تصویب قانون    
با این حال . در آن زمان ھنوز تضاد میان این دو نیروی امپریالیستی بسیار شدید بود. انحصارات انگلیسی و آمریکایی نفت افزود

  .عالیم آشکاری از ھمکاری آنان در قبال نھضت ملی ایران بھ چشم می خورد
تن کھ چند روز پیش از آغاز نخست وزیری مصدق پایان یافت این نتیجھ را داشت کھ مقامات رسمی آمریکا بھ  کنفرانس واشنگ   

طور صریح با ملی شدن نفت ایران مخالفت کرده و با طرح نقشھ جانشینی سایر منابع و بھ ویژه نفت کویت بھ جای نفت ایران 
کھ نیاز بازارھای خود را تا حدود زیادی از کویت تامین کند و بتواند در شرکت نفت انگلیس و ایران امکان یافت . موافقت کردند

  .برابر ایران مقاومت نماید
 در عرصھ داخلی بالفاصلھ پس از تشکیل دولت مصدق جناح راست و خرابکار جبھھ ملی بھ ایجاد سازمان ھای مستقل از این    

 آن در مالقات ھای شبانھ با عمال آمریکا گذاشتھ شده بود تشکیل داد و را کھ قرار" حزب زحمتکشان"دکتر بقایی . جبھھ آغاز کرد
  بھ

در این حزب دکتر بقایی با انشعابیون از حزب توده ایران بھ رھبری خلیل ملکی تبریزی . استخدام چماق بھ دستان پرداخت
یق با اتحاد شوروی و حزب توده ھمکاری می کرد کھ وجھ مشترک آن دو عبارت بود از مخالفت با ملی شدن نفت و دشمنی عم

دفاع می کرد و بھ " منافع قانونی شرکت نفت انگلیس" از ١٣٢۶خلیل ملکی، چنان کھ در صفحات پیش نشان دادیم از سال . ایران
یل حزب زحمتکشان را کھ این دو تشک. بود" دنیا پسندانھ" مدافع قرارداد ١٣٢٨بقایی از . این دلیل از حزب توده ایران اخراج شد

خود ملکی بعدھا اعتراف کرد کھ برنامھ این حزب و فعالیت . می دادند فقط می توانست مورد تایید امپریالیسم و دربار پھلوی باشد
  .]5[قرارداشتھ است" نیروھای انتظامی"و روسای " اعلیحضرت"آن مورد تایید 

. بود کھ از فداییان اسالم جدا شدند و سازمان مستقلی تشکیل دادند" مجاھدین اسالم. " سازمان دیگری کھ در این زمان تشکیل شد   
ت کردند، شمس قنات آبادی، احمد عشقی و چند تن دیگر از چاقوکشانی کھ بعدھا در انواع توطئھ ھای ضد حکومت مصدق شرک

ھستھ راستین فداییان اسالم بھ رھبری .  مرداد بھ دربار پیوستند و نصیب بردند٢٨آنان قبل از . در راس این جریان قرارداشتند
 مرداد مورد پیگرد قرار گرفت و سرانجام نیز ھمراه تنی چند از اعضا و فعالین آن ٢٨نواب صفوی از اینان جدا ماند و پس از 

  .اعدام شدند
ھم از درون کابینھ، ھم از درون جبھھ ملی، ھم : ا تشکیل این گروه ھا و سازمان ھا فشار از ھمھ طرف متوجھ دولت مصدق شد ب   

امپریالیسم انگلیس آشکارا . فشار از جانب امپریالیسم نیز بسیار تشدید شد. از طرف این گونھ سازمان ھا و ھم از طرف دربار
دو . دفاع خواھد کرد" منافع اتباع خود"ان را نمی پذیرد و با توسل بھ قوای نظامی ھم شده از اعالم می کرد کھ ملی شدن نفت ایر

ھفتھ از تشکیل دولت مصدق نگذشتھ بود کھ خبر تدارک ترور او شایع شد و مصدق برای حفظ جان خویش در مجلس متحصن 
ده کردن چترباز در مناطق نفت خیز را از مرحلھ حرف بھ در ھمان زمان امپریالیسم انگلیس تھدید بھ اعزام قوای نظامی و پیا. شد

  . قوای نظامی انگلیس در قبرس بھ حال آماده باش درآمد. مرحلھ تدارک درآورد
کشتی ھای جنگی انگلیسی درخلیج فارس و بحرین و بصره آماده شدند و در مجلس عوام انگلیس بحث از پیاده کردن قوا در 

  . شدایران، موضوع دایمی و روزمره

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٤٣

 مانند ھمھ لحظات حساس دیگر مشی قاطع ضد امپریالیستی و انقالبی حزب توده ایران برھمھ سوء تفاھم - در چنین لحظات حساس 
  .حزب توده ایران از دولت مصدق اعالم پشتیبانی کرد. ھایی کھ از مدت ھا پیش بین حزب و مصدق وجود داشت فائق آمد

  :ر خویش آمادگی حزب را برای دفاع از میھن در قبال تجاوز امپریالیسم اعالم داشت و نوشتدر شماره ھای مکر" بسوی آینده "   
   "]6[...زحمتکشان ایران برای دفاع از میھن در قبال ھرگونھ تھاجم امپریالیستی چون یک تن واحد آماده اند "   
و سایر روزنامھ ھای وابستھ بھ حزب توده ایران با وجود این کھ رسوب " بسوی آینده" شماره ھای اردیبھشت ماه و خرداد ماه    

  .سوء تفاھمات گذشتھ را با خود دارند گرایش روزافزون بھ ھمکاری را گام بھ گام منعکس می کنند
   

  رکت سابق نفت خلع ید از ش–ب 
 خرداد ماه ھیاتی بھ ریاست جکسن از طرف شرکت سابق نفت انگلیس وارد تھران شد تا پیرامون طرز ٢١ و ٢٠ روزھای    

حزب توده ایران با اعتماد بھ این کھ مذاکرات در چارچوب ملی شدن نفت . اجرای ملی شدن نفت ایران با دولت ایران مذاکره کند
  . از دولت مصدق اعالم داشتخواھد بود حمایت خود را

  : خرداد ماه نوشت٢٠در " بسوی آینده "    
  ...برضد استعمار بردارد تشویق می نماییم" او را در ھر قدمی کھ احتماال. ما بھ دولت دکتر مصدق میدان عمل می دھیم"

   "]7[.م عملی مبذول دارد ما از دولت می خواھیم کھ وعده خود را عملی سازد و برای راندن شرکت غاصب نفت اقدا   
در جریان مذاکرات معلوم شد کھ این ھیات پیشنھادھایی منافی ملی شدن دارد .  مذاکرات با ھیات جکسن یک ھفتھ بھ طول انجامید   

  ور ھیات جکسن در ایران ایادی شرکتدر موقع حض
سابق در دربار و دولت و مجلس و مطبوعات از طرف راست بھ مصدق فشار می آوردند و او را از محاصره اقتصادی و حملھ 

حزب توده ایران در این موقع بھ دفاع از مصدق پرداخت و تاکید کرد کھ وظیفھ . نظامی می ترسانیدند تا پیشنھادھا را بپذیرد
  !وعات دفاع از دولت است و نھ ترساندن آن از مانورھای اقتصادی و خطرات موھوممطب

  :در این باره نوشت" بسوی آینده "   
نھ این کھ دولت را از . بھ نظر ما در این وضع وظیفھ ھمھ جراید این است کھ برای خلع ید از کمپانی غاصب نفت اصرار کنند "   

   "]8[.وورھای اقتصادی و خطرات موھوم تحت فشار بگذارند و بھ تسلیم وا دارندو با ترسانیدن از مان" راست"طرف 
 موجب آن از شرکت سابق نفت  از طرف دولت و ھیات مختلط تصمیماتی در شش ماه گرفتھ شد کھ بھ١٣٣٠ خرداد ٢٩ روز    

در این ) یعنی دست شرکت از منابع ایران قطع می شد(انگلیس و ایران پس از پنجاه سال سلطھ استعماری خلع ید می شد 
تصمیمات گفتھ می شد کھ دستورھای ھیات مدیره شرکت سابق قابل اجرا نیست مگر این کھ بھ امضای ھیات مدیره شرکت ملی 

ھمھ جا نام شرکت انگلیس، بھ شرکت ملی نفت ایران تغییر کند و عواید فروش نفت فقط بھ شعبات بانک . اشدنفت ایران رسیده ب
  ...ملی تحویل شود

  : خرداد دکتر مصدق طی پیامی کھ از بھترین و انقالبی ترین پیام ھای اوست اعالم کرد٢٩در ساعات آخر شب 
من مکرر اعالم کرده ام کھ بھ ھیچ وجھ نمی توانم در اجرای قانونی کھ ! بفھمندنخواستھ اند زبان ما را } شرکت سابق{آن ھا  "   

  .مظھر آرزو و اراده ملت ایران است قصور و مسامحھ بھ کار برم
  .]9[دستور دادم عملیات اجرایی ادامھ داده شود

 ٢٩و از آن پس نیز ھمھ سالھ ( حزب توده ایران قطع مذاکرات با میسیون جکسن و اعالم و اجرای خلع ید را با خرسندی پذیرفت    
  .]10[)خرداد را جشن گرفت و بھ این خاطر چندین شھید داد

  :فردای آن روز در سی ام خردادماه نوشت" بسوی آینده"
اقدام دولت مبنی بر رد قطعی پیشنھادھای مسخره ھیات نمایندگی شرکت سابق نفت و قطع مذاکرات تحمیلی کھ براثر فشار  "   

  ...می است صحیح و قابل تائیدسیاست ھای امپریالیستی بھ میھن ما تحمیل شده بود اقدا
  "]11[. تصمیمات اجرایی دولت بھ منزلھ ضربات قابل توجھی بر شرکت غاصب نفت است   
   

  ز دکتر مصدق پشتیبانی مادی و معنوی حزب توده ایران ا -پ 
 خرداد سرعت گرفت و تا بھ آنجا رسید کھ حزب ٢٩گرایش بھ سوی ھمکاری با مصدق و حمایت از اقدامات مثبت او پس از     

توده ایران بھ اعضا و ھواداران خود دستور داد کھ در برابر محاصره اقتصادی و توطئھ ھای امپریالیسم بھ قصد ایجاد مضیقھ 
  .ندمالی تعھدات مالی بپذیر

  :  از جملھ گفتھ می شود١٣٣٠مورخ دوم تیرماه " جمعیت مالی مبارزه با استعمار"در بیانیھ 
ولی آنان تا آخرین لحظھ دست از توطئھ ... مبارزین پر شور و پی گیر ملت ایران امپریالیست ھا را در بن بست گذاشتھ است "   

ی دامن می زند و ھر دو نیروی امپریالیستی پرداخت وام و مساعده را بھ امپریالیسم انگلیس بھ ایجاد مضیقھ مال. برنخواھند داشت
  .خیال خود وسیلھ انحراف مبارزه ملی و ضداستعماری قرار می دھند

و برای این کھ نقشھ دشمنان را در ایجاد مضیقھ مالی .  جای بسی مباھات است کھ ملت ما برکلیھ این دسایس وقوف کامل دارد   
  . درنگ آمادگی خویش را برای ھرگونھ فداکاری مالی اعالم داشتھ استنقش برآب کند بی

 تعھدھای مالی کھ در ظرف ھمین چند روزه از طرف زنان، مردان، کارمندان ادارات، کارگران و بازرگانان بھ عمل آمده نمونھ    
  . ھر روز بلندتر و پردامنھ تر شوداین امواج باید. بارزی از شور و شوق فراوانی است کھ در سراسر کشور ما موج می زند

 باید ملت ایران با فدا کردن آخرین بقایای مایملک خویش بھ دنیا نشان دھد کھ مبارزه با امپریالیسم را بھ قیمت ھستی خویش ادامھ    
  .خواھد داد
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 تضییقات مالی بھ ملت ما حملھ  ما تعھدات و فداکاری ھای مالی را در این موقع خطیر کھ شرکت سابق راھزن نفت از راه ایجاد   
ور شده است وظیفھ ھر ایرانی شرافتمندی می دانیم و یقین داریم کھ فرزندان ھوشیار وطن ما در این امر ملی بر یکدیگر سبقت 

  .خواھند جست
  ! مردان، زنان شرافتمند ایران، کارگران، دھقانان، پیشھ وران، روشنفکران و بازرگانان وطن خواه   
بول تعھدات مالی بھ منظور جلوگیری از ھر نوع مضیقھ اقتصادی بھ دنیا نشان دھید کھ ھیچ عاملی قادر نخواھد بود شما را  با ق   

   "]12[.از راه پرافتخاری کھ درمبارزه با امپریالیسم در پیش گرفتھ اید باز دارد
 چنان کھ می بینید این فکر کھ گویا حزب توده ایران قرضھ ملی را تحریم کرد و از این جھت بھ دولت مصدق ضربھ زد غلط    

حزب ما نخستین سازمان متشکل سیاسی بود کھ پذیرش تعھد مالی را در قبال دولت مصدق یک وظیفھ انقالبی . مشھود است
منتھا در آن زمان مصدق این کمک مالی را نپذیرفت و اعالم کرد کھ در موقع مقتضی . نست و ھمھ ھواداران خود را بسیج کرددا

  .قرضھ ملی منتشر خواھد کرد
  : مصدق در پیامی خطاب بھ مردم ایران در این باره گفت   
ناگھان بدون ھیچ گونھ توقع و انتظاری ... مضیقھ مالی استبسیاری از ھم میھنان ارجمند توھم کرده اند کھ دولت اینجانب در  "   

پشتیبانی خود را با فرستادن نقدینھ تا تعھد پرداخت حقوق ... روی این گمان کھ از دولت این خدمت گزار تقویت عملی کرده باشند
  .اثبات کرده اند... و 

تی از حقوق ناچیز خود را در راه این مقصود بزرگ  روزی نیست کھ کارگران و زحمتکشان با وجود عسرت و تنگ دستی قسم   
  .تخصیص ندھند

   "]13[...ھر وقت الزم شد اوراق قرضھ ملی منتشر خواھد شد....  دولت ھنوز محتاج نیست    
  ی حزب توده ایران بھ سوی حمایت روزافزون از دولت مصدق پیش  بار   

یعنی تایید ھمھ اقدامات ضد استعماری دولت و انتقاد از جوانب منفی سیاست " حمایت مشروط"از" بسوی آینده"روزنامھ . می رفت
  :دولت، سخن می گفت و بھ مصدق ندا می داد

دارای آرای نیرومندی است از پشتیبانی مشروط افکار عمومی نیز در موضوع دولت کنونی گذشتھ از این کھ در مجلس و سنا  "   
   "]14[.خلع ید می تواند اطمینان داشتھ باشد

   
   جنایت خونین نفاق افکنان  -ت 
غییر تناسب نیروھای سیاسی ایران، این حرکت سالم بھ سوی اتحاد نیروھای انقالبی مواضع امپریالیسم و عمال آن را در  این ت   

  عوامل امپریالیسم . داخل کشور بھ شدت متزلزل می کرد
  و دشمنان خلق در برابر این سیر سالم حوادث متحد می شدند جبھھ ضد خلق بھ مراتب زودتر

میان دربار و فئودال ھا و جناح خرابکار جبھھ ملی و عناصر ضد انقالبی کھ ماسک مذھب بھ . تشکیل می شداز جبھھ متحد خلق 
در جلوی صحنھ، حزب زحمتکشان بقایی، مجاھدین اسالم قنات آبادی و حزب . چھره زده بودند روابط محکمی برقرار می شد

را اعالم کرد و حملھ تجاوزکارانھ بھ تظاھرات نیروھای !! اع ملی تشکیل کمیتھ دف١٣٣٠ایران قرار داشتند کھ در آغاز تیرماه 
آن ھا دختران و پسران جوان را کھ بھ تبلیغ صلح جھانی و روشن گری ضدامپریالیستی می پرداختند در . مترقی را آغازکردند

 تیرماه ٢٣اوج توطئھ در . ندکوچھ و بازار مورد ھجوم قرار می دادند و می کوشیدند محیط ناامنی و وحشت در کشور ایجاد کن
 زیر رھبری حزب ١٣٢۵ با سالگرد نخستین اعتصاب عظیم کارگران نفت جنوب کھ در سال  این روز مصادف بود.  بود١٣٣٠

توده ایران علیھ شرکت سابق برخاستند، مورد ھجوم نیروھای مسلح دولتی ایران و عشایر مسلح وابستھ بھ شرکت سابق 
حزب توده ایران می خواست این روز را در سرتاسر کشور برگزار کند و توده . ادی کشتھ و زخمی دادندقرارگرفتند و تعداد زی

 تیر کھ از ٢٣شعاراصلی تظاھرات . مردم، بھ ویژه طبقھ کارگر ایران را در نبرد ضد امپریالیستی بیش از پیش وارد میدان کند
سابق، دفاع از ملی شدن نفت و حمایت از تمام اقدامات قاطع مصدق علیھ قبل اعالم شده بود عبارت بود از نبرد قاطع علیھ شرکت 
  .آن ھا برنامھ و ھدف دیگری داشتند. امپریالیسم، این شعارھا عوامل امپریالیسم را خوش نمی آمد

آن بھ سود " حل " امپریالیسم آمریکا زمینھ را برای دخالت مستقیم در مسالھ نفت ایران و١٣٣٠ توضیح این کھ درست در تیرماه    
  .با میانجی گری رئیس جمھور آمریکا در اختالف ایران و شرکت سابق موافقت کرده بود" مصدق رسما. خویش مناسب می یافت

 محافل دولتی آمریکا الزم دیده بودند کھ قبل از میانجی گری مخالفت خود را با سیاست قاطع مصدق علیھ شرکت نفت اعالم    
  .دارند

  :وزیر خارجھ آمریکا طی بیانیھ ای خلع ید از شرکت سابق را تقبیح کرده و با تکرار حرف ھای گذشتھ اعالم داشتھ بود از جملھ    
نگرانی کھ من درھفتھ گذشتھ درباره تحوالت ایران اظھار نمودم با آنچھ کھ در ظرف چند روز گذشتھ درآن کشور بھ وقوع  "   

ر دارم دولت ایران بھ طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام است کھ پاالیشگاه متاسفم اظھا. پیوستھ افزایش یافتھ است
و این امر عدم ثبات وضع ایران و مشکالت اقتصادی آن را موجب گردیده و برای . بزرگ آبادان را بھ متوقف شدن تھدید می کند
  "]15[مردم ایران ھم اثرات سوء دربرخواھد داشت

متھم " محیط بیم و تھدید"و ایجاد " عجوالنھ"، تصمیمات "بدون مطالعھ و تشخیص" وزیرخارجھ آمریکا دولت ایران را بھ اقدامات    
  ".نتیجھ ای نخواھد داشت"ھایت دشوار شده و می کرد و اعالم می نمود کھ اداره کردن دستگاه تولید بی ن

 با این حال مصدق این مخالفت ھا و اظھارات صریح را بھ حساب بازی سیاسی می گذاشت و امیدوار بود کھ آمریکا در عمل    
می بھ کھ بیانیھ وزارت خارجھ آمریکا منتشر شده بود طی پیا)  تیرماه۵(روش دیگری داشتھ باشد و لذا درست در ھمان روز 

نامید و بیستم تیرماه طی "  ]16[}!!{طرفدار جدی آزادی و حاکمیت ملل " رئیس جمھور آمریکا ـ آن دولت امپریالیستی را  -ترومن 
  .د کھ میان ایران و انگلیس میانجی گری کندنامھ رسمی از ترومن دعوت کر

  :او بھ ترومن می نوشت
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  .از توجھ آن جناب کھ نسبت بھ مصالح ایران ھمواره ابراز فرموده اید تشکر می کنم "   
  ...چنان کھ در پیام سابق معروض داشتم دولت و ملت ایران، دولت و ملت آمریکا را طرفدار آزادی ملل و حق و عدالت می شناسند

 در باب تمایل آن حضرت راجع بھ کمک بھ کشور ما باید بگویم کھ دولت و ملت ایران این نیت عالی را صادقانھ و صمیمانھ    
  ]17[..." حسن استقبال می کند ... کھ بھ سمت نمایندگی ان جناب بھ تھران می آید... از آوریل ھریمن ... تقدیر می کند

 تیرماه ، سالگرد بھ خون کشیدن اعتصاب کارگران نفت، روزی کھ از مدت ھا پیش از طرف حزب ما ٢٣ ھریمن درست در    
گروه ھای چاقوکش و :  را تدارک می دیدند و عمال امپریالیسم ورود او-برگزاری مراسم آن اعالم شده بود، وارد تھران می شد

چماق بھ دست استخدام می شد، مالقات ھای پشت پرده برای ھماھنگی عملیات توطئھ گرانھ انجام می گرفت و نیروھای شھربانی 
  .و ارتش تجھیز می شدند

ابتدا ھمھ چیز عادی . داشت آغاز شدبزرگ ترین راھپیمایی ضد امپریالیستی کھ تاریخ ایران بھ یاد.  تیر فرا رسید٢٣ سرانجام    
توده مردم و حتی مسئولین برگزاری راه پیمایی کھ ھدفی جز تظاھرات مسالمت آمیز نداشتند حتی زنان و کودکان خود را بھ . بود

در باشگاه اما در پایان کار، وقتی صف راه پیمایان بھ میدان بھارستان رسید چماق بھ دستان و چاقوکشان کھ . ھمراه آورده بودند
ھای حزب زحمتکشان و حزب ایران، ھمان ھایی کھ با تصویب و پول سفارت آمریکا بھ وسیلھ مظفر بقایی گرد آورده شده بودند ـ 

چند صد نفر کشتھ و زخمی . از قبل جا گرفتھ بودند، بھ مردم ھجوم آوردند و پشت سر آن ھا تانک ھا و مسلسل ھا بھ کار افتاد
.  در خیابان ھا بھ راه افتاده و ادارات روزنامھ ھا وباشگاه ھای سازمان ھای مترقی را بھ آتش کشیدندچماق بھ دستان. شدند

نخستین سخنران تیرخورد . زیر رگبار مسلسل قطعنامھ میتینگ خوانده شد. قھرمانی و مقاومت مردم در این روز باورنکردنی بود
مطالب این قطع نامھ بھ خون آغشتھ عبارت .  خون آلود را بھ پایان رسانیدو افتاد، مبارز دیگری جای او قرار گرفت و قطع نامھ

بود از افشای امپریالیست ھای آمریکایی و انگلیسی، دفاع از ملی شدن نفت و دعوت از توده مردم بھ حمایت از اقدامات مثبت 
  .دولت و آمادگی فداکاری مالی وکمک مالی بھ دولت

  :فتھ می شد در این قطع نامھ از جملھ گ   
ملت ایران می خواھد کھ دولت دراجرای ماده دوم ا زقانون خلع ید، اقدام قاطع و جدی بھ عمل آورد و کلیھ                                 -

  ...افراد انگلیسی کھ جاسوسان شرکت سابق و امپریالیسم انگلیس اند از شرک طرد کند
یران برای رفع ھرگونھ اشکال مادی کھ براثر اجرای قاطع و بدون تزلزل و سازش خلع ید از ملت ا                                -

  .شرکت سابق بھ وجود آید حاضر است با تمام قوای مادی و معنوی خود فداکاری نماید
ا ھر روز توسعھ می دھند ملت ایران نسبت بھ مزدوران امپریالیسم کھ دسایس خطرناک ضد ملی خود ر                                -

در مجلس شورا و سنا و در محیط اجتماعی ھر روز تحریک می کنند کھ توجھ مردم را از مسالھ حساس نفت بگردانند ابراز 
  .نفرت می کند

 الزم  دولت درصورتی کھ بخواھد می تواند با تکیھ بھ نیروی عظیم ضد استعماری ملت ایران دسیسھ ھا را خنثی کند تا شرایط       
  ]18[.برای پیروزی ملت ایران در جھاد مقدس فراھم آید

لی بھ دولت مصدق و برای کمک ما.  این قطع نامھ، چنان کھ می بینیم نکات برجستھ و صریحی در حمایت از دولت مصدق دارد   
فداکاری، اعالم آمادگی می کند، مسالھ امکان ھمکاری حزب و مصدق را در نبرد ضد امپریالیستی از طرف خود حل شده دانستھ 

  و تصمیم 
      .می تواند بھ نیروی عظیم ملی تکیھ کند" در صورتی کھ بخواھد" را بھ عھده مصدق می گذارد کھ 
امپریالیسم آمریکا و دریدن ماسک " میانجی گری"ان انگلیسی و تصرف کامل تاسیسات نفت، طرد بھ عالوه تقاضای طرد کارشناس

 است کھ در آن زمان تنھا از طرف حزب ما –این درنده خونخوار، از نکات بسیارمھم قطع نامھ و سیاست و حزب توده ایران 
  .مطرح و دفاع می شد

برای اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی بود کھ محافل وابستھ بھ امپریالیسم را بھ درست ھمین سیاست قاطع ضد امپریالیستی و تالش  
برا ی تضعیف این سیاست سالم و تشدید تفرقھ نیروھا بود کھ آن ھا دست بھ جنایت ھای عظیم مانند کشتار . دست و پا می انداخت

  . تیر می زدند٢٣
تین کودتای ضد حکومت ملی مصدق است بھ دست سرلشکر زاھدی  ـ کھ در واقع نخس١٣٣٠ تیرماه ٢٣ رھبری جنایت بزرگ    

ھمھ محافل خرابکار جبھھ ملی چنان کھ گفتیم دور او حلقھ . بود کھ ھمان وقت مقام وزارت کشور کابینھ مصدق را اشغال می کرد
ی وابستھ بھ دربار نیز دوش تحقیقات رسمی کھ بعدھا انجام گرفت نشان داد کھ در این روز سیاه ترین نیروھای ارتجاع. می زدند

  .بھ دوش زاھدی ھا و بقایی ھا در توطئھ علیھ جنبش ضدامپریالیستی مردم ایران شرکت داشتھ اند
  : تیر حاکی است٢٣ گزارش ھیات ویژه دولتی مامور بررسی حادثھ    
خود آن ھا انتصاب خود را بھ آن . شرکت کرده اند" نھضت ملی" عده ای از افراد منتسب بھ حزب ١٣٣٠ تیرماه ٢٣در روز  "   

   "]19[.از طرف رھبر حزب تیمسار سرلشکر ارفع ھدایایی دریافت داشتھ اند... حزب انکار می کنند ولی 
   
   
   ]١[١٣٣٠ فروردین ماه ٢٢ باخترامروز، سخرانی مصدق در مجلس،ـ  
   ]٢[١٣٢٩ خرداد ماه ۵بسوی آینده ، ـ  
   ]٣[١٢، صفحھ ١٣٣٢احمدملکی، تاریخچھ جبھھ ملی، انتشارات روزنامھ یومیھ ستاره، تھران، چاپ تابان، آذرماه ـ  
   ]٤[۵١ گزارش کمیسیون مخصوص نفت بھ مجلس شورای ملی، اسناد نفت، انتشارات راستین، صفحھـ  
   ]٥[١٣۴۴ اسفند ماه ٢۵- ١٧مدافعات خلیل ملکی در دادگاه نظامی، روزنامھ کیھان، ـ  
   ]٦[١٣٣٠ اردیبھشت ماه ٣١بسوی آینده، ـ  
   ]٧[١٣٣٠ خرداد ماه ٢٠بسوی آینده ، ـ  
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   ]٨[١٣٣٠ خرداد ماه ٢٧بسوی آینده، ـ  
   ]٩[١٣٣٠ خرداد ماه ٣٠روزنامھ اطالعات،  ـ  
   ]١٠[  نام برد کھ درتظاھرات سالگرد خلع ید درشھربابل پنج تن ازمبارزین توده ای شھید شدند١٣٣١ خرداد ماه ٢٩زمی توان اـ  
   ]١١[١٣٣٠ خردادماه ٣٠بسوی آینده ـ  
   ]١٢[ ، تکیھ از ما است١٣٣٠ تیرماه ٢بسوی آینده ـ  
   ]١٣[١٣٣٠ تیرماه ١٢پیام رادیویی مصدق، باخترامروز، ـ  
   ]١٤[  تکیھ از ما است– ١٣٣٠ تیرماه ٣١ده بسوی آینـ  
   ]١٥[  ، تکیھ از ما است١٧٠اسناد نفت، انتشارات راستین، صفحھ ـ  
   ]١٦[١٧۴اسناد نفت، انتشارات راستین، صفحھ ـ  
   ]١٧[٣٠٩-٣٠٨ھمان جا، صفحات ـ  
   ]١٨[۵٠- ۴٩، صفحات ١٣٣٠ تیر، نشریھ جمعیت ملی مبارزه با شرکت ھای استعماری نفت، چاپ ٢٣ـ  
   ]١٩[١٣٣٠ شھریور ماه ١٣باختر امروز ، ـ  
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  ١٣٣١بھ سوی سی ام تیر . ٣

   تیر٢٣الف ـ آرایش نیروھای سیاسی پس از 
   

نخست این کھ روند اصالح و تکمیل مشی درست انقالبی را در حزب .  دو اثر مھم در صف بندی نیروھا داشت تیر٢٣ حادثھ    
دوم این کھ شکاف . جھ ساخت و پلی را کھ می رفت میان حزب توده ایران و مصدق بستھ شود شکستتوده ایران با دشواری موا

  .داخل جبھھ ملی ایران را بزرگ تر کرد و مصدق را بیش از پیش متوجھ خطری ساخت کھ درون او را تھدید می کند
ش جریان داشت و موضوع اصلی آن ماھیت جبھھ این بحث از ماه ھا پی.  تیر بحث تند و داغی در درون حزب ما برانگیخت٢٣    

اکثریت رھبری حزب و عده ای از مسئولین حزبی تنھا جنبھ ھای منفی سیاست جبھھ ملی و دولت . ملی و دولت مصدق بود
مصدق را مالک می گرفتند، جناح گوناگون درون جبھھ را تشخیص نمی دادند و از آن جا کھ مصدق نخست وزیر بود و موافق 

 اساسی ایران و ریاست قوه مجریھ را داشت ھر جنایتی کھ در کشور اتفاق می افتاد بھ حساب او می گذاشتند و بھ واقعیت قانون
بخش دیگری از رھبری حزب و کادرھای حزبی نظریاتی ابراز می داشتند کھ ھستھ ھای صحیح   حکومت دو گانھ توجھ نداشتند

  . ضد امپریالیستی دکتر مصدق را توصیھ می کردندآن ھا ضرورت حمایت از موضع گیری ھای. داشت
ضمن بررسی این مسالھ بھ این )  مرداد و در خارج از کشور٢٨پس از کودتای ( پلنوم چھارم کمیتھ مرکزی حزب توده ایران    

  :، بھ عالوه"از ھمان ابتدا نظریاتی ابراز داشتند کھ ھستھ صحیحی داشت"نتیجھ رسید کھ عده ای از کادرھا 
 و سایر رفقای ھیات اجرائیھ رفیق کیانوریبین ) فرار تاریخی رھبری حزب از زندان قصر(چند ماه پس از خروج از زندان "   

بھ طور کلی نظر رفیق کیانوری در این . مقیم ایران اختالف نظری درباره روش نسبت بھ جبھھ ملی و مصدق بروز کرده است
 تیر ٢٣طبق گزارش سیاسی ھیات اجرائیھ مسلم است کھ این رفیق در تحلیل حادثھ زمینھ در جھت مثبتی سیر می کرده و نیز 

  "]1[.درک صحیح تری داشتھ است
. حزب و مندرجات مطبوعات حزبی منعکس بود، در نظر گرفتھ بودند تیر این اختالف نظر را کھ در مشی ٢٣ طراحان جنایت    

در عمل . حساب آن ھا این بود کھ با انجام این جنایت و انداختن آن بھ گردن مصدق آب بر آسیاب نظریات نادرست خواھند ریخت
رفیق . اقعی آن را درک کند تیر را بھ حساب مصدق گذاشت و نتوانست ماھیت و٢٣اکثریت ھیات اجرائیھ حادثھ . نیز چنین شد

.  تیر را درست تحلیل می کرد و آن را توطئھ امپریالیستی علیھ حزب ما و مصدق می دانست تنھا ماند٢٣کیانوری کھ حادثھ 
 تیر ٢٣گرایشی کھ بھ سوی اجرای مشی پختھ تر و در جھت اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی در ھیات اجرائیھ پدید آمده بود پس از 

  . تیر است٢٣پیروزی ھای بزرگ حادثھ سازان و این یکی از . دتی عقب زده شدبرای م
او .  اما مصدق کھ خود از کم و کیف کارھا و عدم دخالتش در این جنایت اطالع کامل داشت، حادثھ را بالنسبھ درست تحلیل کرد   

 و کوشید مردم را متوجھ کند کھ خود او در این جنایت دست نداشتھ و نظامیان ]2[ را از وزارت کشور بیرون راندسرلشکر زاھدی
تحت فشار دربار سرلشکر بقایی مصدق با کنایھ، شاه را مسئول دانست و گفت کھ . ]3[بدون دستور و اطالع او تیراندازی کرده اند

  .و بنا بھ توصیھ شاه بھ ریاست شھربانی منصوب شده بود
  : مصدق گفت  
  * " ]4[.ر دربار ـ ھمھ جا وجود دارندعمال انگلیس در مجلس، عمال انگلیس در دولت، عمال انگلیس در جامعھ، عمال انگلیس د " 

ول  اما دکتر مصدق نمی دید و یا نمی توانست ببیند کھ ھمھ جا دوش بھ دوش عمال انگلیس، عمال امپریالیسم ھا و آمریکا ھم مشغ   
  .دسیسھ چینی و خرابکاری بودند

   
  ب ـ اخراج کارشناسان و کارمندان انگلیسی از صنایع نفت

، ھریمن وارد تھران شد و مورد استقبال گرم قرار گرفت و میانجی گری پرتالشی را ١٣٣٠ تیر٢٣ با وجود حادثھ جنایت بار    
در این زمینھ بیش از دو ماه طول کشید و دراین مدت طوالنی مذاکرات و فعالیت ھریمن . میان مصدق و دولت انگلیس آغاز کرد

اما . ھریمن بارھا با مصدق مالقات خصوصی داشت و در تھران و لندن با مقامات دولت انگلیس و شرکت سابق نفت مذاکره کرد
ایران و شریک کردن بھ طوری کھ بعدھا معلوم شد در این زمان انگلیسی ھا ھنوز حاضر بھ تقسیم نفت . نتیجھ ای حاصل نشد

  .بھ عقیده ترومن مشکل در این جا بوده و گرنھ بھ نظر او موافقتی حاصل می شد. آمریکایی ھا در آن نبوده اند
 وقتی مصدق در آمریکا ١٣٣٠ ایدن کھ چند ماه بعد وزیر خارجھ انگلیس شد در خاطراتش می نویسد کھ او و چرچیل در پاییز    

نھاد تقسیم نفت ایران را بھ آمریکایی ھا داده اند و ھریمن کھ نماینده آمریکا بوده گفتھ است کھ اگر این بوده برای نخستین بار پیش
     .پدید آید" وضع رضایت بخش تری "پیشنھاد را در تابستان داده بودید ممکن بود 

  :ایدن می نویسد
آن وقت من پیشنھاد خودمان را . ملی و قابل قبول می دانیمع} انگلیسی ھا{ آمریکایی ھا از ما پرسیدند چھ راه حل دیگری را ما "  

       .مطرح کردم} در بھره برداری از نفت ایران { برای شریک کردن آمریکایی ھا 
امکان داشت کھ } یعنی وقتی کھ ھریمن میانجی بود ـ جوانشیر{ آقای ھریمن معتقد بود کھ اگر پیشنھاد در تابستان مطح شده بود      

   "]5[.من نیز براین عقیده بودم.  تفکر ایرانی ھا اثر بگذارد و بھ وضع رضایت بخش تری منتھی شوددر طرز
 ھنوز حاضر بھ تقسیم نفت ایران با آمریکایی ھا نبودند و بھ ، زمانی کھ ھریمن میانجی بود١٣٣٠ ولی انگلیسی ھا در تابستان    

نیروی خود در ھیات حاکمھ ایران غره بوده، امید داشتند کھ مصدق را سرنگون کرده و با جانشین او قراری، حدود قرار آمریکا با 
  .عربستان سعودی بگذارند

او متوجھ شد کھ . کست نتایج الزم را برای خودش گرفتاما مصدق از این ش.  میانجی گری ھریمن با شکست رو بھ رو شد   
بھ احتمال قریب بھ یقین او . آمریکا و انگلیس توافق نظر ندارند و لذا امکان دارد کھ فشار بیشتری بھ شرکت سابق نفت وارد آورد

  .در این مورد نظر ھریمن را جلب کرده و یا الاقل مزه دھن او را فھمیده بود
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 مھرماه ١١آخرین کارمند انگلیسی روز .  دستور اخراج کارمندان انگلیسی نفت را داد١٣٣٠صدق در اول مھرماه  با این حساب م   
حزب توده . این پیروزی بزرگی برای جنبش ملی ایران و بھ طورکلی ملل خلیج فارس بود.  خاک میھن ما را ترک گفت١٣٣٠

  .م دولت مصدق را بھ طور کامل مورد حمایت قرار داد تیر این اقدا٢٣ایران با وجود جو تفرقھ و نفاق پس از 
محافل درباری و . قطع مذاکرات با شرکت سابق نفت و اخراج کارمندان انگلیسی از ایران تناسب قوای نوینی را بھ وجود آورد

شکاف درونی جبھھ . و مسالھ سقوط کابینھ را مطرح کردند. وابستھ بھ استعمار انگلیس بھ طور آشکارتری علیھ مصدق برخاستند
ملی نیز تشدید شد و جناح سازشکار بیش از پیش از مصدق فاصلھ گرفت و در عوض حزب توده ایران و اردوگاه سوسسیالیستی 

  . تیر شکستھ بود از نو بستھ شود٢٣ می رفت تا پلی کھ در ١٣٣٠پاییز . بھ مصدق نزدیک تر شد
  . خالصھ جریان وقایع از این قرار است   
ھریور ماه گروھی از نمایندگان درباری انگلیس مجلس شورا طی نامھ ای خطاب بھ رئیس مجلس تشکیل اقلیت مخالف  ش١٧    

  :دولت را اعالم و اظھار داشتند
   "]6[.تا زمانی کھ محیط آزاد خالی از ھرگونھ ارعاب بھ وجود آید از شرکت در جلسات مجلس خودداری خواھند کرد "   
 اقلیت كھ جاسوسان سرشناسی چون جمال امامی، دولتشاھی و پیراستھ در راس آن بودند، امیدوار بود کھ با ایراد فشار بھ دولت    

 ماده ای طرز اجرای ملی شدن ـ یعنی در ٩ کرد کھ مصدق از قانون اقلیت طلب می. مصدق او را وادار بھ تسلیم و یا ساقط کند
  دستاویز تبلیغاتی این جناح جاسوس و. واقع از اصل ملی شدن دست بکشد و بھ طریقی با شرکت نفت کنار بیاید

باید ھر چھ . فت اندمنتظر درآمد ن" مردم"بھ عالوه . می شود" کمونیستی"خادم شرکت نفت این بود کھ اگر غیر از این باشد کشور 
  .زودتر مسالھ را حل کرد

  : امامی می گفت   
چرا ریشھ حزب توده را نمی کنید؟ این تنھا من بودم کھ ده دفعھ در این مجلس ھی گفتم و داد زدم کھ چرا ریشھ اش را نمی  "   

  ...حاال اوضاع طوری شده کھ حزب توده بیاید و مسلط شود... کنید، 
می دانید مفھوم . واخر رادیوی مسکو از جناب آقای دکتر مصدق تعریف می کند و ایشان را وطن پرست می داند شنیده ام این ا   

  وطن پرستی در قاموس رادیو مسکو یعنی چھ؟
  "]7[.آنچھ من می بینم این مملکت چھار نعل بھ سوی کمونیسم و انقالب کمونیستی می رود ...   
  : درست در ھمین زمان روزنامھ فیگارو چاپ پاریس خبر می داد   
سیدضیا و قوام السلطنھ در میان : برای جانشین مصدق فقط نام دو نفر. انگلیس ھا منتظر یک تحول ناگھانی در ایران ھستند "   

   "]8[.است
مصدق با روش قاطعی . حوادث بھ زیان آنان کار می کرد.  اما بستر کمیسیون اقلیت ارتجاعی مجلس کم تر از یک ماه دوام آورد   

بیرون راندن کارمندان انگلیسی شرکت نفت، موج بزرگ ھواداری .  بھ سرعت شکستکھ در این مورد بھ کاربرد صف مخالف را
از مصدق را بھ وجود آورد و او با استفاده از این فرصت روز چھارم مھرماه کھ مخالفین مجلس را تعطیل کرده بودند بھ میان 

در این وقت استعمارانگلیس .  شده اندمردم آمد و گفت مجلس ھمین جاست و نھ آنجایی کھ گروھی مخالف مصالح مملکت جمع
اختالف با ایران را با شورای امنیت مراجعھ کرده بود و مصدق آمادگی خود را بھ دفاع از منافع ایران در این مجمع بین المللی 

لذا .  نبودساقط کردن مصدق در این لحظھ مقدور. این وضع آخرین مقاومت مخالفین را در این لحظھ از میان برد. اعالم می داشت
مخالفین بھ مذاکراتی کھ مصدق می بایست در آمریکا داشتھ باشد دل بستند و از او خواستند کھ در ھمان آمریکا مسالھ نفت را در 

  :اصرار اقلیت این بود. خارج از چارچوب اصل ملی شدن فیصلھ دھد
این مطلب را از طرف ملت ) بھ آمریکا(اال کھ می روند یک ماده واحد بگذرانیم و اختیاراتی بدھیم و بھ آقای دکتر مصدق کھ ح "   

   "]9[.ایران بھ ھر نحوی ھست خاتمھ دھند
  :بھ مصدق توصیھ می کرد" روانشناس"خواجھ نوری سناتور خائن و 

ھرحقی را با نرمی و منطق مالیم بھتر می شود بھ حریف ! ر برابر معضالت باید روی مماشات داشت و نھ گردن شقید "   
  "]10[.زورمندتر از خود قبوالند تا با خشکی و قلدری

آن حالت عدم اعتماد بھ .  مصدق تا حدود زیادی جای خود را در حکومت محکم کرده بود١٣٣٠ در این موقع یعنی در آغاز پاییز    
محافل درباری و " نفس و متزلزلی کھ مصدق در آغاز کار دچارش بود جای خود را تا حدود زیادی بھ اعتماد و امید داده و متقابال

حاال دیگر مصدق ترس ترور و اجبار . ختھ بود کھ دولت مصدق را نمی توان بھ این آسانی سرنگون کردامپریالیستی را متوجھ سا
 تیر، چندین مذاکره بسیار دشوار با ھیات ھای نمایندگی شرکت نفت و میانجی گری طوالنی ٢٣بھ تحصن در مجلس، حادثھ خونین 

  . انداختھ و با اطمینان نسبی بھ آینده می نگریستھریمن را پشت سر گذاشتھ، امثال زاھدی را از کابینھ بیرون
 احساس کرد کھ با دشمنی قوی درگیر است و ١٣٣٠شاه از ھمان تابستان . این وضع دربار و محافل امپریالیستی را نگران می کرد

    کھ در دست شاهاو و مشاورینش ھمان زمان تصمیم گرفتند عالوه بر نیروھای مسلح موجود . مبارزه ای طوالنی در پیش دارد
 بھ فرماندھی گارد جاویدان منصوب شد و ماموریت فردوستسرگرد .  تشکیل دھندگارد جاویداناست نیروی ویژه ای تحت عنوان 

یافت کھ افسران مورد اعتماد را در ھر واحد نظامی کھ باشند دست چین کند و در نقاط مختلف کشور بھ استخدام سربازان داوطلب 
سازمان افسری حزب توده ایران از ھمان آغاز افسرانی را مامور خدمت در .  آماده خدمت بود٣١یرو در آغاز سال این ن. بپردازد

  .این واحد کرد کھ در آینده نقش ارزنده ای بھ سود جنبش انقالبی ایران ایفا کردند
  . اشت امپریالیسم آمریکا نیز از وضعی کھ در ایران پیش آمده بود نگرانی فزاینده ای د   

اما گسترش مبارزات .  بھ سود خود حل کنند۵٠ - ۵٠انحصارات آمریکایی در آغاز امیدوار بودند کھ مسالھ نفت را با قرارداد جدید 
میانجی گری ھریمن بی نتیجھ ماند و آمریکایی ھا احساس کردند کھ وضع دشواری . ملی در ایران این امید را بھ یاس مبدل کرد

  .در پیش دارند
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  مرداد٢٨فرمانده عملیات کودتای کھ بعدھا ( رئیس شعبھ خاورمیانھ سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا ـ سیا ـ میت روزولت کر   
  :نگرانی محافل آمریکایی را در آن روزھا این طور توضیح می دھد) شد

بھ . ر کامل وفادار شاه بود تلفن زدمبھ نصراهللا انتظام سفیر ایران در واشنگتن کھ بھ طو) ١٣٣٠نیمھ شھریور (اوایل سپتامبر  "   
  ...این نخستین مالقات ما بود... دیدارش رفتم

راستش از آنچھ رفقای من : بھ سفیر گفتم...  ما ھر دو از آنچھ در ایران می گذرد نگران بودیم و تصور روشنی از اوضاع نداشتیم   
آیا شما می توانید . وانم تصور روشنی از آنچھ می گذرد بسازماز ایران و یا ھمکاران دولتیم در این جا گزارش می دھند نمی ت

  ...چیزی بگویید کھ قوت قلبی بدھد
  : لبخند تلخی زد و گفت   

نخست وزیر مصدق دارد قدرت و اعتماد ... خواھش می کنم آنچھ می گویم پیش خودتان بماند. در بھترین حالت وضع دشواری است
مصدق دیر یا زود بھ آلتی در دست دشمنان ایران بدل ... ویات او درباره شاه بی اعتمادم اما من نسبت بھ من... کسب می کند
  "]11[... خواھد شد

  : روزولت نتیجھ می گیرد   
  "]12[.ھ باورھای شخصیم توسط یک ایرانی زیرک تایید می شدخرسند بودن از این ک "   
لھ با جنبش انقالبی ایران و  این مالقات محرمانھ جاسوس حرفھ ای آمریکا با سفیر شاه در واشنگتن و توافق نظر آن ھا درباره مقاب   

 در سازمان ھا ی دولتی ١٣٣٠آنچھ این جا گفتنی است این کھ از شھریور . حکومت مصدق، بسیار چیزھا را روشن می کند
  .آمریکا نگرانی از مصدق پدید آمده بود و رشد می کرد و آنان از ھمان زمان وارد تماس ھایی با مخالفین مصدق شده بودند

انواع . جناح راست جبھھ ملی از مصدق فاصلھ می گرفت. ر مشی نیروھای سیاسی وابستھ بھ آمریکا منعکس می شد این وضع د   
تنگ نظری ھا و خودخواھی ھای . پشت پرده آب می خورد" نگرانی ھای"بھانھ ھا عنوان می شد اما در واقع بھانھ گیری ھا از 
برای .  و بھ دشمنان ملت امکان می داد کھ تفرقھ را دامن زنند افھ می شدحقیر برخی از رھبران ملی ھم بھ اختالفات اساسی اض

  .مثال می توانیم از قھر مکی کھ چرا بھ حد کافی مورد احترام قرار نگرفتھ یاد کنیم
داخل  نظیر این نوع چیزھای بھ ظاھر کوچک و در واقع زیاد بود و محافل درباری حداکثر کوشش را بھ کار می بردند تا شکاف    

  .جبھھ ملی را تشدید کنند، بھ ویژه آیت اهللا کاشانی را از مصدق جدا کنند و بھ سوی خود بکشند
اتحاد ضد مصدقی بھ ھم نزدیک می کرد،   و سازشکاران وابستھ بھ امپریالیسم را در در مقابل این جریان ضدانقالبی کھ مرتجعین

در مطبوعات کشور خبرھای مکرری از مراجعھ کشورھای .  می شدندحزب توده ایران و اردوگاه سوسیالیسم بھ مصدق نزدیک
بھ . سوسیالیستی برای خرید نفت ایران و دفاع مقامات رسمی و مطبوعات کشورھای سوسیالیستی از ملی شدن نفت چاپ می شد

   .ع گرفتندویژه زمانی کھ انگلستان بھ شورای امنیت مراجعھ کرد محافل شوروی از ھمان ابتدا بھ سود ایران موض
  

 
  ]١[ قطعنامھ پلنوم چھارم کمیتھ مرکزی حزب توده ایران، بایگانی مرکزی حزبـ  
   ]٢[  مصدق امیرعالیی را بھ وزارت کشور منصوب و بھ مجلس معرفی کرد١٣٣٠ مردادماه ١٣ـ  
   ]٣[١٣٣٠ مھرماه ۴ مجلس، روزنامھ رسمی کشور، ١٣٣٠ شھریور ١٧سخنرانی مصدق در جلسھ . ـ  
حزب ایران وابستھ بھ جبھھ ملی کتابی تحت عنوان برای آگاھی نسل  *. ١٣٣٠ھمان سخنرانی، روزنامھ رسمی کشور، مھرماه  ـ 

 تیر حتی یک کلمھ اشاره ٢٣درباره واقعھ . جوان منتشر کرده کھ ھدف از آن در واقع پنھان کردن حقایق از نسل جوان است
  :ن ھنوز ھم با احساس محبت نسبت بھ امپریالیسم آمریکا می نویسدنکرده و راجع بھ فعالیت خرابکارانھ ھریم

پس از چندماه گفت و گو بین ایران و انگلیس و پا درمیانی آوریل ھریمن نماینده آمریکا، دولت انگلیس اصل ملی شدن نفت  "   
مذاکرات شکست } !!{ھ دالیل مفصل اما ب. را بھ رسمیت شناخت و بھ دنبال آن میسیون استوکس برای رفع اختالف بھ ایران آمد

  .٢۶، کتاب یاد شده، ص ." }!!{خورد کھ اکنون جای بحث آن نیست 
درآخرین لحظاتی کھ این کتاب زیر چاپ بود از طرف مقامات مسئول دولتی اعالم شد کھ ابوالفضل قاسمی دبیر کل حزب ایران 

   ]٤[ نیاز بیشتری بھ توضیح نیست" قاعدتا. عامل ساواک بوده است
   ]٥[٢٨٩خاطرات ایدن، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، نشر اندیشھ، صفحھ ـ  

   ]٦[١٣٣٠ مھرماه ۴روزنامھ رسمی کشور، . ـ  
   ]٧[١٣٣٠، مھرماه ١٠، روزنامھ رسمی کشور، شماره ١٣٣٠ مھرماه ٢کرات مجلس، ـ مذا 
   ]٨[١٣٣٠ شھریور ماره ٣٠خواندنیھا، ـ  
   ]٩[١٣٣٠ مھرماه ٢۵، روزنامھ رسمی کشور، ١٣٣٠ مھرماه ١١درباری مجلس در جلسھ پیشنھاد آقا رضا رفیع وکیل ـ  
   ]١٠[١٣٣٠ مھرماه ١۶سخنرانی سناتور خواجھ نوری در سنا، روزنامھ رسمی کشور، ـ  
و ٩٩،متن انگلیسی، ص١٩٧٩کرمیت روزولت، ضربھ متقابل، نبرد برای کنترل ایران، چاپ شرکت کتاب مک گراویل، نیویورک ـ  

١١[١٠٠  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٥٠

   
 مصدق

  !پایان غم انگیز رویاھا و خوش باوری ھا
  

   
  پ ـ سفر مصدق بھ آمریکا 

برای شرکت در شورای امنیت و دفاع از ایران ولی در واقع بھ قصد مذاکرات و اقدامات وسیع "  مصدق چھاردھم مھرماه رسما   
در این زمان مصدق از بھترین موقعیت در میان مردم . تری برای حل مسالھ نفت با کمک آمریکا، بھ سوی نیویورک حرکت کرد

انتظار بر . مقاومت مخالفین تا حدود زیادی شکستھ و سازشکاران و خائنین ماسک دار موقتا ساکت شده بودند. برخوردار بود
  مصدق از آمریکا چھ سوقاتی خواھد آورد؟: محیط سیاسی حاکم بود

 توانست افکارعمومی جھان را تا حدودی متوجھ جنایات  مصدق. د ایران تمام شد مذاکرات شورای امنیت در مجموع بھ سو   
استعمار انگلیس و شرکت سابق نفت در ایران بکند قطعنامھ پیشنھادی نماینده انگلیس مبنی بر این کھ ملی کردن ایران و طرد 

بھ آن در صالحیت شورای امنیت قرارگیرد شرکت سابق بھ عنوان اختالف میان دو دولت ایران و انگلیس تلقی شود و رسیدگی 
  :در مقابل این قطعنامھ فقط نماینده شوروی بھ طور قاطع مقابلھ می کرد و معتقد بود. تصویب نشد

   "]1[.این مسالھ داخلی ایران است. شورای امنیت حق دخالت در این اختالف را ندارد "   
 از آن جا کھ قطعنامھ پیشنھادی انگلیس اصول سازمان ملل را آشکارا نقض می کرد و دعوای یک دولت با یک شرکت تجاری    

نده شوروی در جلسھ، و را بھ مثابھ اختالف میان دو دولت مطرح می ساخت کھ با ھیچ منطقی جور در نمی آمد و با حضور نمای
نیز بر اثر وجود تضاد بین خود کشورھای امپریالیستی کھ رای دادن بھ آن، حتی برای متحدین انگلیس ھم دشوار بود، لذا مکانیسم 

س این بدان معنا بود کھ شورای امنیت بھ سود انگلی. پشت پرده بھ کارافتاد و فرانسھ پیشنھاد کرد کھ قطعنامھ انگلیس مسکوت بماند
اکثریت قاطع شورای امنیت کھ آن روزھا بھ طور کامل در دست . رای نداده ولی مسالھ را در دستور کار خود حفظ کرده است
  .امپریالیسم آمریکا و متحدینش بود بھ این پیشنھاد رای دادند

  :جریان شورای امنیت را بھ شرح زیرنوشت" باختر امروز" روزنامھ    
   

گفت " تنھا نماینده شوروی با این نظر مخالف بود وصریحا.  رای داد کھ قطعنامھ انگلیس مسکوت بمانددیروز شورای امنیت "   
حق رسیدگی بھ کار ایران را " در حالی کھ شورا اصال. کھ این بدان معناست کھ قطع نامھ انگلیس در دستور شورای امنیت بماند

   "]2[.ندارد
  .در این موقع اتحاد شوروی بھ طور کامل و قطعی از مواضع ایران در نبرد با امپریالیسم حمایت می کرد

  مطبوعات شوروی با صراحت تمام از حقانیت ایران در ملی کردن نفت دفاع 
و سایر مقامات مراجعھ کرده و اعالم می ) وزیر خارجھ وقت(چندین بار بھ مصدق و کاظمی سفیر شوروی در تھران . می کردند

  .حل کند) افسانھ طالھا(داشت کھ آماده است اختالفات مالی خود را ھم با ایران 
  : وزیر خارجھ ایران بدین مناسبت با سفیر شوروی مالقات کرد   
   "]3[.و ھم در مورد رای در شورای امنیت از دولت شوروی تشکر کرد} مالیحل اختالفات {آقای کاظمی ھم در این باب  "   
د امید داشتند کھ با مصدق در خارج از  محافل وابستھ بھ امپریالیسم آمریکا کھ بھ مسکوت ماندن قطع نامھ انگلیس رای داده بودن   

 بھ نوبھ خود قول داده بود کھ از بھانھ شرکت در  این مسالھ از مدت ھا پیش در نظر گرفتھ شده و مصدق. شورای امنیت کنار بیایند
 آمریکایی شورای امنیت استفاده کرده و مدت طوالنی تری در ایاالت متحده آمریکا بماند و موضوع نفت ایران را با مقامات

  .بررسی نماید
 بار با مقامات رسمی آمریکایی مالقات کرد و انواع ٢٠او در این مدت قریب .  روز طول کشید۴٠ اقامت مصدق در آمریکا    

محافل نزدیک بھ مصدق تا تشکیل یک شرکت بین المللی توزیع نفت ایران یعنی . پیشنھادھا را برای حل مسالھ نفت بررسی نمود
  .حصاری فروش نفت ایران بھ انحصارات بین المللی پیش رفتندواگذاری ان

  : دکتر سیف پورفاطمی در آمریکا گفت   
  ...تنھا راه حل مسالمت آمیز اختالف ایران و انگلیس تشکیل شرکت بین المللی خرید است "   
   "]4[. اگر کوشش در حل مسالمت آمیز منجر بھ شکست شود شوروی بھ ایران مسلط خواھد شد   
  : دکترحسین فاطمی سخنگوی دولت ایران این پیشنھاد را تائید کرد و در یک مصاحبھ مطبوعاتی گفت   
 بین المللی توزیع نفت ایران کھ نماینده فروش شرکت نفت ملی ایران حاضر است پیشنھاداتی را کھ درباره ایجاد یک شرکت "   

ایران حاضر است یک مدیر عامل آمریکایی یا از یک ... ایران بھ مذاکره با انگلیس نیز حاضر است. باشد مورد مطالعھ قرار دھد
  کشور

   "]5[.بی طرف استخدام کند 
  آن ھا خواستار .  ولی حتی این پیشنھادھا برای انحصارات نفتی قانع کننده نبود   

بھ عالوه موضوع نفت ایران ھنوز میان انحصارات . آن بودند کھ نھ فقط بر توزیع نفت بلکھ بر تولید آن نیز تسلط کامل داشتھ باشند
  .لذا مقامات آمریکایی مصدق را سر می دواندند. ل حل نشده بودعضو کارت

چرچیل نخست وزیر و .  چھارم آبان ماه، زمانی کھ مصدق در آمریکا بود انتخابات انگلیس بھ سود حزب محافظھ کار پایان یافت  
صارات آمریکایی آمادگی بیشتری دولت جدید انگلیس برای ھمکاری با آمریکا و تقسیم نفت ایران با انح. ایدن وزیر خارجھ شد

ایدن نخستین کارش این بود کھ بھ دیدار وزیر خارجھ آمریکا شتافت و درست زمانی کھ مصدق در نیویورک و واشنگتن . نشان داد
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ایدن . بھ دیدار با محافل آمریکایی وقت تلف می کرد، مذاکره آمریکا و انگلیس در پاریس بر سر تقسیم نفت ایران انجام گرفت
نخستین سنگ بنای ھمکاری  و ]6[.آمادگی دولت خود را بھ تقسیم نفت ایران و شریک کردن آمریکائی ھا در نفت ایران اعالم داشت

  . انگلیسی را برای سرنگون کردن دولت مصدق کار گذاشت آمریکایی وتوطئھ گرانھ امپریالیست ھای
آن ھا بیش از .  پس از این توافق کلی برسر تقسیم نفت ایران، محافل آمریکایی در روش خود با مصدق تغییراتی وارد کردند   

عاون وزارت خارجھ مصدق بھ گمان خویش در میان دوستانش بھ سر می برد و از م. پیش بھ ظاھرسازی و بازی با او پرداختند
اما درست در .  خادم معروف انحصارات آمریکایی نفت بسیار متشکر بود کھ مثل برادر با او رفتار می کند–آمریکا مگ گی 

ھمان زمان ھریمن، آچسن و ایدن برای مصدق و ترومن اعالمیھ پایان مذاکرات می نوشتند و تصمیم می گرفتند کھ مصدق را از 
  .آمریکا بیرون کنند

  : ایدن وزیرخارجھ انگلیس می نویسد   
تشویق مصدق بیانیھ مربوط بھ اصولی را کھ در لندن طرح کرده بودند بھ آمریکایی ھا دادم و موافقت شد کھ دیگر موضوع  "   

ود ما درباره اعالمیھ ای کھ می بایست ھنگام عزیمت مصدق از آمریکا منتشر ش. مطرح نباشد برای اقامت بیشتر در واشنگتن
   "]7[.ومسالھ ای بھ شمار می رفت بحث کردیم

 از ھمان وقت کھ مصدق را با این وضع از آمریکا بیرون کردند، در مطبوعات آمریکا و انگلیس موضوع جانشین مصدق بیش از
با آن کھ ھنوز توافق دو درنده، کامل و قطعی نبود فقط پس از یک ھفتھ کھ ایدن سھیم شدن آمریکا را در نفت . پیش مطرح شد

  :ایران پذیرفت مجلھ تایم چاپ آمریکا نوشت
 در نظر گرفتھ  را- سالھ ـ قوام السلطنھ٧٧انگلیسی ھا پیرمرد میلیونر . اختالف آمریکا و انگلیس بر سر جانشین مصدق است "   
   "]8[.اند
او آماده سازش برسرملی شدن نشده .  تایم این مطلب را درست زمانی نوشت کھ مصدق آمریکا را با دست خالی ترک می گفت   

  :بھ قول دکتر حسین فاطمی" و آمریکا متقابال
   "]9[.روش مرموز و بغرنجی در مورد ایران پیش گرفتھ بود "   
 مجبور شد اعتراف کند کھ چون آمریکا در نفت  مصدق در گزارشی کھ از نتایج سفر خود بھ آمریکا و مجموعھ اقداماتش داد   

  :او می گفت. خاورمیانھ ذی عالقھ است مایل نیست نفت ایران ملی شود
این نکتھ را ناگفتھ نگذارم کھ عالقھ و منافعی کھ پاره ای از دول بزرگ در نفت خاور میانھ دارند بی تاثیر در مشکالت کار  "   
    "]10[.نبود

 
  

  ]١[١٣٣٠ مھرماه ٢۴باختر امرزو، ـ  
   ]٢[١٣٣٠ مھرماه ٢٧باختر امروز، ـ  
گروه ھای خرابکار ضد کمونیست از پیروزی ایران در شورای امنیت کھ بر اثر حمایت {. ھمان جاـ  

روی از ایران حاصل شده بود، بھ شدت نگران بودند و می کوشیدند از تاثیر آن درافکار اتحاد شو
 بقایی اصرار داشت –از جملھ جناح راست جبھھ ملی در سیمای گروه خلیل ملکی . عمومی بکاھند
  : می نوشت١٣٣٠ مھرماه ٢٩روزنامھ شاھد، .  کھ رای شوروی مھم نبود مردم را قانع کند

رای نماینده ... }!!{ شوروی در این مورد تا اندازه ای بی معنی بھ نظر می رسدرای مخالف "   
  ."رای ھا بود} !!{یوگسالوی بھ مسکوت ماندن صحیح ترین و اصول ترین 

یوگسالوی ابتدا بھ قطع نامھ . قابل دفاع نبود"  درحالی کھ موضع یوگسالوی در آن زمان اصال   
 باالخره بھ مسکوت ماندن رای داد، کھ بھ معنای حفظ تقاضای انگلیس روی خوش نشان داد و بعدھا

  .انگلیس علیھ ایران در دستور شورای امنیت بود
  : خود نماینده یوگسالوی در سازمان ملل می گفت   
اگر چھ من . دولت متبوع من پس از تحقیقات بھ این نتیجھ رسید کھ شورای امنیت صالحیت ندارد "   

ھ انگلیس روی خوش نشان داده ام ولی تحقیقات بعدی مرا بھ نتیجھ دیگری در اوایل بھ قطع نام
  .١٣٣٠ مھرماه ٢٧باختر امروز، ." رسانیده است

 ادامھ دھندگان راه بقایی ھا کھ بھ دروغ خود را ادامھ دھنده راه مصدق معرفی می کنند ھنوز ھم بھ   
یران در کتاب برای آگاھی نسل جوان حزب ا. کھ موضع یوگسالوی عالی بود" می آموزند"نسل جوان 

اسمی از شوروی نمی برد و موضع شوروی را بیان نمی کند ولی " در بحث از شورای امنیت اصال
  :می نویسد

   ]٣[.}١٩کتاب برای آگھی نسل جوان صفحھ " } !!{عالی بود " سخنان نماینده یوگسالوی واقعا "   
   ]٤[١٣٣٠ مھرماه ٢٧باختر امروز، ـ  
   ]٥[١٣٣٠ مھرماه ٣٠تر امروز، باخـ  
   ]٦[١۴٨، درھمین کتاب ص ٢٨٩خاطرات ایدن، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، نشراندیشھ، ص ـ  
   ]٧[ ھمان جاـ  
   ]٨[١٣٣٠ آبان ماه ٢۶باختر امروز، ـ  
   ]٩[١٣٣٠ آبان ماه ٣٠ امروز،  باخترـ  
   ]١٠[١٣٣٠ آذرماه ٣گزارش مصدق بھ مجلس باختر امروز، ـ  
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  درباره امریکا می پنداشت مصدقخود غلط بود آنچھ
 

 

  اقتصاد بدون نفت–ت  

تاکنون بی نتیجھ بوده و " مساعی او در جلب موافقت دیگران" مصدق از سفر طوالنی خود بھ آمریکا نتیجھ گرفت کھ    

.مسالھ نفت بھ این زودی ھا حل شدنی نیست  

: مصدق در گزارش خود بھ مجلس اعالم داشت     

مگر نفت در "     میلیون لیره بوده و این عایدات ١١٠این چھل سال عایداتی بھ ما داده است؟ در مدت چھل سال عایدات  

ما باید بگوییم مثل افغانستان و. اغلب بھ دستور دھندگان وجھ مصرف شده و از جملھ صرف خرید اسلحھ سایر دول اروپا  

.فزاییم، ملت تحمل کند تا طوق بندگی و رقیت را بھ گردن نگذاردعایدات بیا نفت نداریم، از مخارج بکاھیم بر [1]" 

 بھ ١٣٣١ه  در فروردین ما– اندیشھ آن را بھ میان آورد چھارماه بعد ١٣٣٠ اقتصاد بدون نفت کھ مصدق در آذرماه    

 از - گارنر - در این چھارماه مصدق یک بار دیگر آزموده را آزمود و با ھیات آمریکایی. سیاست رسمی دولت بدل شد

:ولی مسلم شد کھ ھمھ این ھیات ھا در اصل یک پیشنھاد دارند. بانک بین المللی مذاکره کرد  

  

. لغو قانون ملی شدن نفت و انعقاد قرارداد امتیازی نوین     

  

 اعالم شعار اقتصاد بدون نفت در واقع بھ معنای اعالم شکست این سیاست جبھھ ملی و دولت مصدق بود کھ ملی شدن    

.نفت را در چارچوب ھمکاری با امپریالیسم آمریکا ممکن می شمرد  

: شادروان حسین فاطمی این واقعیت را با مصرعی از سعدی بیان کرد     

یمخود غلط بود آنچھ ما پنداشت [2]. 
  

طبقات و قشرھای اجتماعی کھ . آرایش نوینی از قوای طبقاتی بھ وجود می آورد" منطقا" اقتصاد بدون نفت" شعارنوین    

گیری فوری از آن دور مصدق جمع شده بودند ممکن نبود با اقتصاد بدون بھ بوی کباب و افزایش سریع درآمد نفت و بھره 

بھ عالوه این اقتصاد وقتی می . این اقتصاد فقط می توانست بھ طبقات زحمتکش و متوسط جامعھ تکیھ کند. نفت موافق باشند

ری ملی از منابع نفت توانست موفق باشد و حمایت مردم را جلب کند کھ مردم مطمئن شوند کھ راھی برای بھره بردا

.موجود نیست  

:متاسفانھ مصدق در این مورد ھمان اشتباھی را مرتکب شد کھ در موقع پذیرش شعارملی شدن نفت مرتکب شده بود  

.جھش در شعار، درجا در استراتژی  

  

دون نفت را ھم  و بھ اتکای طبقات دارا ملی کند، اقتصاد ب مصدق ھمان طوری کھ می خواست نفت را بھ کمک آمریکا    

او پس از بازگشت از آمریکا، .  باورکردنی نیست ولی واقعیت است.می خواست با کمک آمریکا و ھمان طبقات اجرا کند

ھمان وقتی کھ بھ نتیجھ رسیده بود با کمک آمریکا ملی کردن نفت ممکن نیست از ترومن خواستھ بود کھ بھ او کمک کند تا 

.دبتواند مدتی بدون نفت زندگی کن  

: مصدق می گوید     

شما چطور تصور می کنید ملتی .  میلیون کسر دارد۴٠٠ تا ٣٠٠آقا بودجھ ما : از نظراقتصادی بھ ترومن عرض کردم "   

}!!{ترومن حرف مرا تصدیق کرد نظامات را حفظ کند؟  کھ این قدر بودجھ اش کسر دارد می تواند امنیت و [3]" 
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واقع ترومن حرف مصدق را تصدیق نکرده بلکھ تاکید کرده بود کھ راه چاره دست کشیدن از ملی شدن نفت و   در   

 زبان  طالب بھمنتھا این م. واگذاری امتیاز بھ انحصارات آمریکایی و یا کنسرسیومی از انحصارات بین المللی است

او امید داشت کھ آمریکا در. نمی خواست بھ روی خود بیاورد دیپلماتیک بیان شده بود کھ مصدق برابر وثیقھ نفت مبلغی  

 میلیون دالر و صندوق بین  ٢٣" بالعوض" میلیون دالر، اصل چھار ٢۵از جملھ بانک بین الملللی . ارز بھ ایران وام بدھد

و اصل .  میلیون دالری را نداد٢۵بانک وام . ھا انجام نشد" کمک"اما در عمل این .  و غیره میلیون دالر٨المللی پول 

اعتبار خود را صرف تدارک توطئھ کرد و انحصارات آمریکایی با ھمکاری سرمایھ داران بزرگ ایرانی مبالغ کالنی  چھار

 ١٣٧۵صدق، بازرگانی ایران و آمریکا موافق آمار رسمی در ھمان نخستین سال حکومت م. ارز از کشور خارج کردند

در حالی کھ در ھمان سال اصل چھار. کسری داشت)  میلیون دالر۴٢برابر (میلیون ریال   ھزار دالر ارز وارد ۵٠٠فقط  

 نیز کسری بازرگانی ایران و آمریکا بھ زیان ٣٢ و ٣١در سال ھای . کشور کرده و بیشتر در امالک شاه خرج کرده بود

. می کرد از ایران ارز می برد" ھدیھ"یافت و آمریکا بھ مراتب بیش از ارزی کھ از طریق اصل چھار بھ ایران ایران ادامھ 

).بھ نمودار بازرگانی ایران و آمریکا در این کتاب توجھ کنید(  

 در سال سال ھای بعد یک باند قاچاقچی ارز کشف شد و ثابت گردید کھ سرمایھ داران ایرانی با کمک دالالن آمریکایی 

:  مبلغ صد میلیون دالر نیز ارز قاچاق از کشور خارج کرده اند١٣٣٢ تا ١٣٣١ھای   

.بازرگانان، نمایندگان مجلس و سنا در این امر دخالت داشتند "  [4]" 

 میلیون و ۴٠ میلیون دالر پیش ترومن التماس می کرد دالالن آمریکایی ٨ درست زمانی کھ مصدق برای بھ عبارت دیگر

:صدمیلیون می بردند و تازه مقامات وزارت خارجھ آمریکا و صدای آمریکا تاکید می کردند  

نھ ای با ھم بستھ و از منابع مالیات دھندگان آمریکایی متحیرند کھ اگر انگلستان و ایران نمی توانند قرارداد عادال "   

.سرشار نفت منصفانھ استفاده کنند، چرا آن ھا جریمھ آن را بپردازند [5]"  

سمی آمریکایی و از جملھ رئیس جمھور آمریکا نیز  این حرف سخیف و توھین آمیز بعدھا چندین بار از زبان مقامات ر   

.شنیده شد  

 سرمایھ داران و مالکین ایران نیز شعار اقتصاد بدون نفت را با اعتراض و خشم استقبال کردند و در برابر آن جبھھ    

یھ داران ولی سرما. مصدق برای پیشبرد سیاست خود اوراق قرضھ ملی را کھ مدت ھا صحبتش بود منتشر کرد. گرفتند

در جلسھ اتحادیھ بازرگانان تھران کھ بالفاصلھ پس از ابراز یاس مصدق از حل مسالھ . آن را تحریم کردند" بزرگ عمال

: یکی از بازرگانان بزرگ وارد کننده گفت -نفت و اعالم انتشار اوراق قرضھ منتشر شده بود، بھبھانی   

 اثر گرفتاری دولت در کار نفت دچار وقفھ گردیده مایوس شده وظیفھ بازرگانان از پیشرفت اموراقتصادی کھ در " 

...است [6]"  

نھ مصدق وزیر اقتصاد  مرداد و عاقد قرارداد کنسرسیوم کھ در آن زمان در کابی٢٨ دکتر علی امینی وزیر کابینھ کودتای    

.اصرار می کرد کھ آقایان بازرگانان کمک کنند ولی پاسخ ھمھ آنان سرباال بود" ملی بود ظاھرا  

بخشی از ھواداران خود را کھ بھ امید بھره گیری از درآمد نفت " اقتصاد بدون نفت" بھ این ترتیب مصدق با اعالم شعار    

ولی مصدق از اعالم . ین بخش بھ سوی ھمکاری با نیروھای ارتجاعی متمایل گردیدا. از او پشتیبانی می کردند از دست داد

برعکس بار. و انجام اقداماتی کھ می توانست از طرف توده ھا پایگاه او را گسترش دھد سرباز زد اقتصاد بدون نفت را از  

مواضع خود را در میان آنان نیز تا لذا  طریق افزایش مالیات ھای غیرمستقیم و تشدید تورم بھ دوش زحمتکشان گذاشت و

.حدود زیادی تضعیف کرد  

. ملی کردن نفت نشده بود با تفاھم برخورد کرد  حزب توده ایران بھ وضع دشوار دولت مصدق کھ حاضر بھ سازش در 

  نامھ سرگشاده ای خطاب بھ آقای دکتر مصدق نخست وزیر١٣٣٠ دی ماه ٢٧کمیتھ مرکزی حزب توده ایران در تاریخ 

در. نوشت این نامھ از وجود بحران اقتصادی و پولی ابراز نگرانی شده، علل پیدایش بحران ذکر شده و در پایان  
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حزب توده ایران در نامھ خود توضیح می دھد کھ عمال انگلیس و مزدوران آمریکا این . پیشنھادھای روشنی ابراز شده است

:آن ھا. ن صنایع نفت استطور وانمود می کنند کھ بحران کنونی نتیجھ ملی شد  

بحران کنونی را" .با تمام قوا در تشدید آن می کوشند" خیلی بزرگ تر از آنچھ است جلوه می دھند و ثانیا" اوال  [7]"  

ان علت بحران را در سیاست غلط دولت در مورد نفت، بازرگانی خارجی و سیاست داخلی  کمیتھ مرکزی حزب توده ایر   

نیازی نیست کھ در . می داند و توضیح می دھد کھ می شد نفت را بھ مشتریان دیگر غیر از انحصارات امپریالیستی فروخت

:ابتدای کار از ارقام بزرگ شروع کنیم  

 میلیون تن نفت استخراج و تصفیھ کند کھ یک میلیون تن آن در داخلھ مصرف ۴ط اگر درابتدای کار صنایع نفت ما فق "   

 میلیون تومان درآمد ٢۶٠" مجموعا... شده و فقط برای سھ میلیون تن نفت تصفیھ شده مشتری داشتھ باشد خواھیم توانست

. دھدکسب کنیم کھ ھم مخارج صنایع نفت را تامین می کند و ھم معادل حق السھم سابق سود می [8]"  

و با "  حزب توده ایران بازرگانی خارجی کشور و غارتی را کھ محافل امپریالیستی از این راه مرتکب می شوند دقیقا   

:کر می شد کھ تبعیت از سیاست محافل امپریالیستی موجب می شود کھارقام و اعداد نشان می داد و درعین حال متذ  

پیشنھادات کشورھای لھستان و مجارستان و چکسلواکی در مورد عقد قرارداد تجارتی براساس . وضع کنونی ادامھ یابد "   

کھ پرنفع ترین و طبیعی ترین پایاپای ماه ھا بھ تعویق انداختھ شده و در راه توسعھ روابط تجارتی پایاپای با اتحاد شوروی 

قراردادھا برای تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی و مورد عالقھ بسیار شدید آن ھاست ھر روز سنگ تازه ای انداختھ می 

.شود [9]"  

:ن متذکر می شدحزب توده ایرا  

اوضاع کنونی جھان وضع بسیار! آقای دکتر مصدق" با این شرایط بین المللی . مناسبی برای کشور ما بھ وجود آورده است 

.و با آمادگی ملت ایران بھ ھر گونھ فداکاری می توان ھر مشکلی را از میان برداشت  

دم ایران است  دولت شما با انجام اقدامات زیر کھ فوری ترین مطالبات مر     

..."می تواند اعتماد ملت ایران را برای خرید اوراق قرضھ جلب کند  

: پیشنھادھای حزب توده ایران بھ شرح زیر بود     

.طرد کلیھ مستشاران آمریکایی از ارتش و ادارات. ١  

برچیدن کلیھ سازمان ھای اقتصادی و جاسوسی استعمارگران انگلیسی و . ٢  

. انگلیس،اداره اصل چھارم ترومن و سایر موسسات نظیر آن آمریکایی یعنی بانک   

. قطع مذاکره با امپریالیست ھای آمریکایی در مورد گرفتن وام از آن ھا-٣  

.اقدام فوری برای انعقاد قرارداد فروش نفت بھ مشتریانی کھ با احترام بھ حاکمیت ملی، خریدار نفت ھستند. ۴ [10]"  

 تیرکھ طی چند ماه زمینھ آن رفتھ رفتھ در رھبری حزب ٢٣ این نامھ سرگشاده نشانھ بازگشتی بود بھ سیاست پیش از    

مینھ برای اتحاد نیروھای ضد در این نامھ حزب توده ایران بھ پیداکردن زبان مشترک با مصدق و ایجاد ز. فراھم آمد

 تیر بھ زحمت بستھ و ٢٣بھ عبارت دیگر می کوشید تا پلی را کھ حزب ما قبل از . امپریالیستی عالقھ بیشتری نشان می داد

.عمال خرابکار استعمار آن را شکستھ بودند، از نو بنا کند  

 جبھھ ملی و بھ ویژه جناح راست آن پیشنھادات . متاسفانھ این بار ھم ندای حزب توده ایران انعکاس مساعدی نیافت   

 النھ –اصل چھار آقایان گمان می کردند کھ طرد مستشاران آمریکایی و برچیدن . حزب توده ایران را تصور ناپذیر دانستند

. امری باورنکردنی و گناھی مافوق تصور بشری است -  مرداد شد ٢٨جاسوسی امپریالیسم آمریکا کھ ستاد کودتای   

یکی روش حزب توده ایران در قبال . ارتباط با نامھ سرگشاده حزب توده ایران باید روشن کنیم مطلب را ھم در  دو  

جای کشورھای " قرضھ ملی و دیگری فروش نفت بھ مشتریان جدید و از جملھ بھ ویژه کشورھای سوسیالیستی و اصوال

در. سوسیالیستی در اقتصاد ملی آن روز ایران  –محافل خرابکار و دشمنان اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی ھر دو مورد  
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 تبلیغات گسترده ای علیھ حزب ما و کشورھای –برخی آشکارا و برخی با ماسک ماورای انقالبی و ماورای چپ 

.سوسیالیستی کرده اند  

ان سیاسی است کھ مورد اوراق قرضھ ملی، چنان کھ اسناد آن را ارائھ دادیم حزب توده ایران نخستین سازم  در   

ضرورت پذیرش تعھد مالی را مطرح ساخت و از مردم دعوت کرد کھ برای جلوگیری از مضیقھ مالی دولت بھ آن کمک 

) ١٣٣٠خرداد و تیرماه (توده مردم زحمتکش ھم این دعوت را پذیرفتند ولی متاسفانھ مصدق از آن لحظھ مناسب . کنند

 ساخت کھ بسیاری از اقشار زحمتکش مردم نسبت بھ قاطعیت و استعداد او در استفاده نکرد و قرضھ ملی را وقتی منتشر

علی رغم این تاخیر باز. حل مسالھ ملی کردن نفت دچار نگرانی و تردید شده بودند ھم این حزب توده ایران بود کھ در  

ھ می تواند اعتماد ملت را دوران بحرانی آمادگی خود را بھ کمک و فداکاری اعالم داشت و بھ مصدق نشان داد کھ چگون

قرضھ ملی را حزب توده ایران دچار شکست . متاسفانھ این توصیھ ھا ھم پذیرفتھ نشد. برای خرید اوراق قرضھ جلب کند

.نکرد سرمایھ داران و مالکین دچار شکست کردند  

رد تایید کامل ھمھ قرضھ ملی اگر بھ فرض مو.  مھم تر از قرضھ ملی، موضوع فروش نفت بھ مشتریان تازه است   

توده مردم ایران فقیرتر از آنند کھ بتوانند مبالغ قابل توجھی بھ دولت قرض . قشرھا ھم قرار می گرفت چاره درد نمی بود

پول پیش سرمایھ داران بزرگ و مالکین بود کھ خود را . حتی سرمایھ داران ملی ایران نیز سرمایھ بزرگی نداشتند. بدھند

ق معرفی می کردند و دردر ظاھر ھوادار مصد .واقع از پشت خنجر می زدند و ارز قاچاق می کردند   

مصدق نتوانست در این زمینھ موفقیت زیادی پیدا کند زیرا امید . چاره واقعی درد عبارت بود از گشودن راه فروش نفت 

فروش آزاد . مریکا قرارگیرداصلی او بھ امپریالیسم آمریکا بود و نمی خواست و نمی توانست کاری کند کھ مورد خشم آ

نفت و بھ طریق اولی فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی با این سیاست و با تعھدات دولت ایران در قبال دولت آمریکا 

.تناقض آشکار داشت  

  کھ دولت مصدق بھ–جریان تالش کشورھای سوسیالیستی برای خرید نفت ایران و مخالفت محافل امپریالیستی با این امر  

.  بدین قرار است–تبعیت از اینان حاضر بھ فروش نفت نشد   

 اسفند در مجلس سنا بھ تصویب رسید یک اصل کلی ٢٩ در مجلس شورا و در ٢٩ اسفند ٢۴ اصل ملی شدن نفت کھ در  

بھ این دلیل در صفحات پیش گفتیم کھ کمیسیون مخصوص نفت . بود و چگونگی ملی شدن صنایع نفت را مشخص نمی کرد

 ماده تدوین کرد کھ مصدق تصویب آن را ٩را مرکب از " ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت"ھ ریاست مصدق قانون ب

ماده ھفتم این قانون تصریح .  بھ تصویب مجلس رسانید١٣٣٠شرط نخست وزیری خود قرارداد و در نھم اردیبھشت ماه 

کھ طی سھ سال قبل از ملی شدن از آن شرکت خریداری می کند کھ مشتریان سابق شرکت نفت انگلیس ھر مقدار نفتی را 

برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم ." کرده اند می توانند از این بھ بعد ھم خریداری کنند

 "[11]خواھند داشت

موافق این ماده اتحاد شوروی حق خرید نفت .  مصدق با این ماده قانونی دست خود را در انتخاب مشتری بستھ بود   

نداشت زیرا مشتری سابق نبود و از میان کشورھای اروپای شرقی ھم فقط چکسلواکی و لھستان کھ از مشتریان سابق 

.ضای خرید کنندشرکت نفت انگلیس بودند می توانستند تقا  

ھر  ھم لھستان و ھم چکسلواکی بالفاصلھ بھ مقامات مسئول دولت ایران مراجعھ کرده آمادگی خود را برای : دو کشور 

آن ھا اطالع دادند کھ آماده اند ھمان مقدار نفتی را کھ تا قبل از ملی . خرید نفت و استفاده از این ماده قانونی اعالم داشتند

از ایران بخرند و آماده اند کھ از حق تقدم خود برای خرید مقادیر بیشتر نفت " ی خریدند مستقیماشدن از شرکت سابق م

.استفاده نمایند  

در. سکوت کرد"  دولت مصدق مدت ھا درباره دریافت پیشنھاد از طرف کشورھای سوسیالیستی مطلقا    شھریور ماه  

در) دکتر فاطمی( سخنگوی رسمی دولت ١٣٣٠ :البرابر این سو   
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اگر دولت لھستان و "    .دولت شرقی دیگر تقاضای خرید نفت کند خواھند فروخت یا نھ؟ سکوت کرد یا ھر  [12]"  

: این مقام رسمی یک ماه بعد در مصاحبھ دیگری گفت     

.درباره فروش نفت بھ لھستان ھنوز تصمیمی اتخاذ نشده است"     [13]"  

: سھ ماه بعد سخنگوی دولت مصدق سرانجام تایید کرد     

ارت دارایی مالقات کرد و راجع بھ قرارداد خرید و فروش نفت ایران کاردار سفارت چکسلواکی با آقای پیرنیا معاون وز"

.بھ دولت چکسلواکی مذاکرات الزم بھ عمل آورد  

قرارشد برای عقد قرارداد .  کاردار سفارت چکسلواکی اظھارداشت کھ دولت چکسلواکی از خریداران سابق نفت می باشد 

. طرف دولت چکسلواکی وارد تھران شودبین دو دولت برای فروش نفت ھر چھ زودتر ھیاتی از [14]" 

:گفت" باختر امروز" سخنگوی سفارت چکسلواکی در توضیح موضع دولت متبوع خود بھ خبرنگار      

.رید نفت از ایران چند ماه قبل بھ ایران تسلیم شده استپیشنھاد دولت چکسلواکی برای خ "    [15]"  

ین سخنگوی سفارت چکسلواکی گفت کھ خود دولت چکسلواکی کلیھ تعھدات حمل و نقل را عھده دار خواھد شد و از ا " 

.نگرانی بھ خود راه نخواھد داد" بابت از تھدیدات شرکت سابق ابدا [16]"  

عالوه بر. ولی جوابی نشنید. تقاضای خود را بارھا تجدید کرد  دولت چکسلواکی از آن پس نیز    چکسلواکی، لھستان نیز  

از مشتریان سابق شرکت نفت بود و اولین دولتی بود کھ تقاضای خرید مستقیم نفت بھ دولت ایران داده ماه ھا صبر کرد و 

کھ بھ تقاضای دولت متبوع او ترتیب اثر داده " گلھ کرد" "تھران رسما  سفارت لھستان در١٣٣٠ دی ماه ١١باالخره در 

ھم در وزارت   باز١٣٣١ لھستان در تھران تقاضای دولت خود را دنبال کرد و در اول خرداد وزیر مختار. نمی شود

اقتصاد ملی حضور یافت و با دکتر مفخم سرپرست وزارت اقتصاد ملی مصدق مالقات و مذاکره کرد و تاکید نمود کھ از 

.ترتیب اثر داده نشدولی بازھم بھ تقاضای او . لحاظ نفت کش و بیمھ و غیره اشکالی در میان نیست [17] چند ماه بعد نام دکتر  

.مفخم در فھرست اسامی کسانی کھ قصد کودتا علیھ دولت مصدق داشتند بیرون آمد  

ھمان آغاز دست اندر کار مسایل نفت بود و از طرف مصدق بارھا بھ فواد روحانی کھ در زمان حکومت مصدق از     

 مرداد مقام حساسی در شرکت ملی نفت ایران پیدا کرد و بھ این ترتیب از افراد مطلع ٢٨ماموریت رفت و پس از کودتای 

:کھ درباره پیشنھادھای کشورھای سوسیالیستی می نویسد است  

 بعضی ممالک اروپای شرقی یعنی لھستان و چکسلواکی و مجارستان رسیده بود پیشنھادھایی ھم از طرف دولت ھای "   

کھ در مورد آن ھا تھدید انگلیسی ھا تاثیری نداشت و پیشنھاد دھندگان اظھارکرده بودند کھ وسیلھ حمل و نقل را خود فراھم 

 دی ماه دولت لھستان ١١در تاریخ .. .با این حال نسبت بھ این پیشنھادھا دولت ایران دست بھ دست می کرد . خواھند کرد

.از ایران گلھ کرد کھ ترتیب اثری بھ پیشنھادش نداده اند  

در اواسط بھمن ماه جراید آمریکا با اشاره بھ قراردادی کھ دولت ایران با مجارستان منعقد نموده بود نوشتند کھ از  ...    

ولی اضافھ کردند کھ دولت . ورھای پشت پرده آھنین جدی استقرار معلوم قصد دولت ایران بھ انجام معامالت نفتی با کش

.نمی تواند از ایران نفت بخرد" مجارستان بھ علت نداشتن نفت کش عمال [18]"  

ی تاکید می کردند کھ وسایل حمل و نقل را خودشان تھیھ خواھند کرد اما جراید  کشورھای سوسیالیستی بھ طور رسم   

صدای آمریکا نوشتھ جراید آمریکا را می خواند و روزنامھ ھای مزدور ! آمریکا می نوشتند کھ آن ھا نفت کش ندارند

.لیستی پوشیده بماندآمریکایی در تھران آن را تکرار می کردند تا علت اصلی عدم فروش نفت بھ کشورھای سوسیا  

 زمانی کھ دولت مصدق بھ تقاضاھای مکرر و مستقیم دولت ھای سوسیالیستی درباره خرید نفت پاسخ ١٣٣١سال   در   

سرباال می داد و امروز و فردا می کرد، دولت لھستان متوجھ امکان غیرمستقیمی شد کھ برای خرید نفت ایران پدید آمده 

.اما محافل امپریالیستی این امکان را نیز از میان بردند. الفاصلھ اقدام کرداین دولت ب. بود  
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 توضیح این کھ محافل اقتصادی ایتالیایی بھ خرید نفت ایران ابراز عالقھ می کردند و حاضر بھ معاملھ بودند اما دولت    

در. ایتالیا از ورود نفت ایران بھ داخل خاک ایتالیا جلوگیری می کرد نفتی کھ ایتالیایی ھا موفق می شدند از ایران نتیجھ  

این دشواری بھ خصوص برای شرکت سوپر. خریداری کنند در بنادر ایتالیا انبار می شد و بازاری برای فروش نداشت  

. این شرکت امیدوار بود کھ نفت ایران را در ایتالیا و یا برخی دیگر از کشورھای اروپایی بفروشد. ایتالیایی پیش آمد

 تن نفت از ایران بھ مقصد ایتالیا بارگیری کرد ۵٠٠٠ مقدار ١٣٣١ستین کشتی این شرکت بھ نام میرییال روز اول بھمن نخ

دولت ایتالیا پروانھ ورود نفت . اما این نفت در بندر ماند.و سپس چند کشتی دیگر ایتالیایی مقادیری نفت بھ ایتالیا حمل کردند

:کردایران را بھ داخل ایتالیا صادر ن  

در مورد معامالتی کھ با خریداران ایتالیا صورت گرفت ھر چند دادگاه ھای ایتالیا رای بھ نفع شرکت سابق صادر "    

و بھ ھمین علت برای ورود نفت . انگلستان مخالفت نکند ننمودند ولی دولت ایتالیا خودرا ناچار می دید کھ با نظر دولت

.دایران بھ ایتالیا پروانھ صادر نمی کر [19]" 

دولت ھای سوسیالیستی کھ متوجھ دشواری فروش نفت ایران در      ایتالیا بودند و 

ید این شرکت حاضر شود نفت ایران را می دانستند کھ این نفت در بندرگاه می ماند با شرکت سوپر وارد مذاکره شدند کھ شا

.خبر مذاکرات میان لھستان و شرکت سوپر در مطبوعات ایران انتشاریافت. بھ آن ھا بفروشد  

:بھ نقل از خبرگزاری یوگسالوی نوشت" باختر امروز "     

 "[20] .لھستان برده خواھد شدنفت میر ییال پس از تصفیھ بھ . بین ایتالیا، ایران و لھستان قرار داد نفت بستھ شده است "   

متاسفانھ تالش کشورھای سوسیالیستی کھ نفت ایران را الاقل از دست دوم و بھ طور غیر مستقیم خریداری کنند، با     

مخالفتی نداشت کھ نفت انبار شده در بندر را بھ لھستان بفروشد ولی دست ھای " ر ظاھراشرکت سوپ. شکست مواجھ شد

.قوی تر انحصارات امپر یالیستی نفت و دولت ھای امپریالیستی جلو انجام معاملھ را گرفت  

بھ کار می بردند بھ  با وجود این ھمھ عالقھ مندی و تالشی کھ کشورھای سوسیالیستی برای خرید نفت ایران داشتند و        

یکی پاسخ رسمی ولی غیرواقعی یعنی . چھ دلیل دولت مصدق از معاملھ با آن ھا سرباز می زد؟ این پرسش دو پاسخ دارد

بھانھ و دیگری پاسخ واقعی کھ ھنوز ھم ھیچ مقام رسمی دولت مصدق و این ھمھ مدعیان ھواداری از مصدق حاضر بھ 

.بیان آن نشده اند  

سمی و یا بھانھ عدم فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی در آغاز کار آن بود کھ قانون طرز اجرای ملی  پاسخ ر      

.شدن راه معاملھ را مسدود کرده است  

: سخنگوی دولت می گفت        

ده  راه را سد کر٧ھمانطوری کھ پرسیدید چرا در خواست ھای چک و لھستان قبول نشده برای آن کھ ماده  "            

."است   

بھ .  نمی شدند٧ این ادعا البتھ بھانھ ای بیش نبود زیرا چکسلواکی و لھستان از مشتریان سابق بودند و مشمول ماده       

 آذر ماه از میان رفت و دولت با انتشار یک آگھی رسمی و ارسال نامھ ھای رسمی ١۶عالوه محدودیت این ماده باالخره در 

: ضرب االجل ده روزه ای برای مشتریان سابق قایل شد و پس از آنبھ سفارت خانھ ھای مربوطھ  

.ھیات مختلط طی نامھ ای بھ نخست وزیر نوشت کھ ایران در فروش نفت بھ ھر مشتری آزاد است "        [21] " 

ولی تا پایان . از آن پس می بایست نفت را آزادانھ بھ ھر کشوری و از جملھ کشوری سوسیالیستی فروخت" قاعدتا      

علت چیست؟ در مقابل این پرسش منطقی مقامات . حکومت مصدق حتی یک قطره ھم نفت بھ این کشورھا فروختھ نشد

ھنوز ھم از طرف مقامات رسمی و رھبران .  نشکستندمسئول دولت مصدق سکوت کردند و تا پایان نیز سکوت خود را

جبھھ ملی کھ آن روزھا مقام دولتی داشتند و دست اندر کار بودند و از واقعیت آگاه بودند علت حقیقی امتناع دولت مصدق 

 محافل در عوض. از فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی اعالم نشده و آقایان حاضر نشده اند واقعیت را بھ مردم بگویند
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ضد کمونیست و دشمنان ھمکاری ایران و کشورھای سوسیالیستی با آمادگی تمام میدان داری می کنند و با دروغ و تحریف 

می کوشند چنین وانمود سازند کھ گویا مصدق حاضر بھ فروش نفت بوده و کشورھای سوسیالیستی حاضر بھ خرید نشده 

.اند  

آن ھا ھمان زمان ادعاھای دروغ جراید . زمان حکومت مصدق وجود داشت سم پاشی محافل ضد کمونیستی از        

آمریکا و صدای آمریکا را بزرگ کرده و پخش می کردند کھ کشورھای سوسیالیستی کشتی نفت کش ندارند و گویا نمی 

 -حیح باشد بھ فرض محال کھ ص- و این مطالب را طوری می نوشتند کھ انگار نداشتن کشتی نفت کش. توانند نفت بخرند

نداشتن کشتی جرم " اما در واقع اوال. کشورھای سوسیالیستی با جنبش ملی ایران است" مخالفت"جرم نابخشودنی و دلیل 

کشورھای سوسیالیستی امکان داشتند کھ وسایل حمل مقادیر قابل مالحظھ ای از . این دشواری قابل حل بود" نیست و ثانیا

زمان می شد راه حل ھای مناسب پیدا کرد، کشتی فراھم نمود و یا از راه ھای دیگری در طول . نفت ایران را فراھم کنند

برای مقادیر کم در آغاز کار حتی از راه آھن می شد استفاده کرد و برای مقادیر بیشتر و . برای حمل نفت استفاده کرد

. ھمکاری دراز مدت از لولھ کشی نفت  

.ھمین می ترسیدآیزنھاور رئیس جمھور آمریکا درست از      

: ایدن در خاطراتش می نویسد     

:بھ آیزنھاور گفتم "     

... روس ھا از منابع ایران نمی توانند استفاده کنند       

:گفت  

. "دو سھ سال می توان لولھ نفت کشید  کارشناسان بھ او گفتھ اند کھ از آبادان تا قفقاز در     

 بھ کشورھای سوسیالیستی مربوط بھ فقدان وسایل حمل نفت بود، ادعای  بنابراین، ادعای این کھ عدم فروش نفت   

.نادرستی است  

 در سال ھای اخیر کھ زیر حمایت ساواک میدان سم پاشی ضد کمونیستی فراخ تر شده بود، وابستگان بھ امپریالیسم و    

ھم پول، ھم کشتی، ھم : ھمھ چیز داشتندمرتدان جنبش ملی کار را بھ آنجا رسانیدند کھ ادعا کردند کشورھای سوسیالیستی 

متاسفانھ حتی پس از پیروزی انقالب ھم . نفت ایران را حتی بھ نصف قیمت ھم نخریدند" و عمدا" لولھ نفت ولی مخصوصا

.محافل و عناصر معینی بھ این سم پاشی ادامھ می دھند  

ران را کھ آن ھمھ مورد نیازشان بود نمی  بھ چھ دلیل کشورھای سوسیالیستی بھ خودشان ضرر می زدند و نفت ای   

خریدند؟ بھ چھ دلیل نمی خواستند در شرایط دشوار پس از جنگ کھ زیرفشار نوعی محاصره اقتصادی از جانب کشورھای 

کجا رفت؟" آب ھای گرم"امپریالیستی قرارداشتند، در جبھھ تعیین کننده ای مانند نفت محاصره را بشکنند؟ پس تئوری   

آنچھ دستاویز محافل ضد کمونیستی قرار .  است کھ برای این ادعای مسخره حتی شبھ دلیلی ھم نمی توان یافت طبیعی   

ذکر کرده و سرود یاد مستان داده اند کھ گویا سفیر " سفیر رومانی"گرفتھ اظھاراتی است کھ چند مرتد و تفالھ جنبش از 

یالیستی نیازی بھ نفت ندارند زیرا خود بھ اندازه کافی نفت کشورھای سوس"رومانی بھ آیت اهللا کاشانی گفتھ است کھ 

!!"دارند  

کسانی کھ آماده پذیرش و انتشار تبلیغات ضد کشورھای سوسیالیستی و خرابکاری در مناسبات ایران و این کشورھا   

ود را روی آن بنا کرده و ھستند، این دروغ مرتدان را با کمال میل پذیرفتھ و تمام استدالل و نظریھ و حتی سیاست و مشی خ

بھ سفیر رومانی چھ مربوط بود کھ از طرف سایر کشورھای سوسیالیستی اظھار نظر کند، " از خود نپرسیده اند کھ اوال

خود را از خرید نفت بھ او خبر دھند؟ و سفیر " امتناع"کاشانی چھ مقامی داشت کھ کشورھای سوسیالیستی الزم دیدند 

در حالی کھ بھ جز " کشورھای سوسیالیستی بھ اندازه کافی نفت دارند"ین بزرگی گفت کھ رومانی چگونھ دروغ بھ ا

 شوروی و رومانی سایر کشورھای سوسیالیستی یک قطره ھم نفت ندارند؟
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 ھرانسان جوینده حقیقت موظف بود کھ این پرسش ھا و نظایر آن را برای خود مطرح کند و دنبال حقیقت برود ولی    

.چھ چیزھا کھ نمی نویسند" سفیر رومانی" پذیرش سم ضد کمونیستی، دنبال حقیقت نرفتند و ھنوز ھم از قول محافل آماده  

.ببینیم حقیقت چیست  

 حقیقت این است کھ وزیر مختار رومانی ماموریتی برای ابالغ امتناع کشورھای سوسیالیستی از خرید نفت نداشتھ و    

ھ می گویند پشتیبانی دولت رومانی را از جنبش ملی ایران اعالم کرده، از ملی ضمن صحبت عادی با کاشانی برخالف آنچ

شدن نفت ایران دفاع کرده و آمادگی دولت متبوع خود و کشورھای سوسیالیستی را بھ ھمکاری با ایران در عرصھ نفت 

.ابراز داشتھ است  

الش شبانھ روزی خود تغذیھ می کنند و در پیش  برای این کھ چھره زشت مرتدانی کھ الشخورھای ضد کمونیست را با ت   

پای آنان چراغ نگاه می دارند بھتر افشا شود ما عین خبری را کھ در این باره روزنامھ ھای تھران منتشر کرده اند با وجود 

.طوالنی بودن آن می آوریم  

ید و برای آشنایی با مقامات ایرانی و می آ  موضوع از این جا آغاز می شود کھ از رومانی وزیر مختار جدیدی بھ ایران    

. ابراز مراتب دوستی و مودت بھ دیدار مصدق، وزیر خارجھ، و سایر مقامات و از جملھ بھ دیدار آیت اهللا کاشانی می رود

اعالمیھ رسمی و یا خبر رسمی از این صحبت و مطالبی کھ . در این مالقات وزیر مختار و کاشانی با ھم صحبت می کنند

جمالت و کلمات آن دقیق نیست ولی موضع " ده منتشر نمی شود اما خبرنگاری یادداشتی از صحبت برداشتھ کھ طبعاگفتھ ش

      .روشن است" و نظر وزیر مختار رومانی در آ ن دقیقا

: را از این صحبت بھ شرح زیر آورده است" پ .ان.پ"  روزنامھ کیھان یادداشت ھای خبرنگار         

. مختار عقب ماندگی ایران را از نفوذ امپریالیسم دانستوزیر "         

: حضرت آیت اهللا گفت                    

   . امپریالیسم ریشھ کن خواھد شد-                

: وزیر مختار گفت                  

رم کھ ایران در صورت ادامھ  اطمینان می دھم کھ ملت رومانی در ھمھ حال دوست و پشتیبان ایران می باشد و من یقین دا-

.مبارزه ای کھ آغاز کرده توفیق کامل خواھد یافت   

   : حضرت آیت اهللا پرسیدند             

    نفت رومانی اکنون در چھ حال است؟-         

:  وزیر مختار گفت           

 ٧اکنون سالی . است کھ رو بھ ترقی است از پایان جنگ بھ این طرف مقدار تولید کم شده بود ولی چھار سال -          

.و تمام آن بر خالف سابق متعلق بھ خود ملت است. میلیون تن است  

. امپر یالیست ھا می گفتند رومانی نمی تواند نفت خود را اداره کند اما ملت ما نشان داده است کھ این طور نیست            

   : آیت اهللا کاشانی گفت        

. ما خواھیم توانست بھ خوبی اداره کنیم.  ایران نیز ھمین وضع را داشتھ و حاال نفت را ملی کرده است ملت-           

: وزیر مختارگفت          

. ملت ایران باید مراقب دسیسھ ھای امپریالیست ھا باشد-           

   : آیت اهللا گفت       

ین کھ آمریکایی ھا از سیاست انگلیسی ھا پشتیبانی می کنند ما موفق با ا. ملت ما ھمواره بیدار است.  مطمئن باشید-         

. خواھیم شد  

: وزیر مختار گفت         

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٦٠

امیدوارم ملت ایران راھی را کھ در پیش گرفتھ ادامھ .  پیروزی نھایی با مردمی است کھ در راه حقیقت مبارزه کنند-       

.دھد و بھ حفظ منافع خویش موفق گردد  

: یت اهللا فرمودند آ         

. قوام فقط چھار روز سر کار ماند. بیداریم"  ما کامال-           

: وزیر مختار گفت         

بھ شما اطمینان می دھم کھ ملت ایران ھمیشھ خوشحال خواھد .  ما ھم از دور ناظر و از سقوط قوام خوشحال شدیم-        

    .شد

. مطرح شد در واقع فروش نفت بھ بلوک شرق          

   : آیت اهللا گفت      

ما اعالن دادیم کھ نفت . در صورتی کھ چنین نیست.  گویا اظھار شده کھ ایران با فروش نفت بھ بلوک شرق مخالف است-

.خود را می فروشیم ولی با وجود این کسی از بلوک شرق برای خرید نیامد  

:  وزیر مختار گفت             

واال دولت .  چون بلوک شرق و بخصوص شوروی بھ مقدار زیاد نفت دارد اقدامی نکرده است من گمان می کنم-      

.من تصور می کنم کھ از بلوک شرق ھم پیشنھادھایی رسیده بود. شوروی ھم طرفدار مبارزه مردم ایران است  

: آیت اهللا گفت     

. ما ھم گفتھ ایم حاضریم-      

:وزیر مختار گفت  

.ھای شرقی روابط تجاری دارد ایران با کشور-      

:آیت اهللا  

. البتھ روابط تجاری ھست ولی ما می گوییم نفت بخرند-      

:وزیر مختار گفت  

.با بسط بازرگانی مسالھ نفت ھم حل خواھد شد.  البتھ از صفر نمی توان شروع کرد-      

: آیت اهللا   

.ست نیاز آنان بھ نفت ایران بیش از نیاز ما بھ پول آن ھا-      

:وزیرمختارگفت  

 شما مطمئن باشید کھ دولت ھای غربی ھرگز بھ دولت ھای ضعیف کمک نمی کنند در صورتی کھ دولت ھای شرقی -    

.ھمیشھ حاضر بھ ھمکاری ھستند  

... در این موقع سفیر آمریکا وارد شد و وزیر مختار رومانی بی اعتنا از کنار او گذشت    [22] "  

ھر .  چنین است متن خبری کھ یک خبرنگار خارجی یادداشت کرده و ترجمھ آن در مطبوعات ایران درج شده است   

وی ھمکاری و پشتیبانی تاکید خواننده بی غرض از خواندن این خبر درک می کند کھ وزیر مختار رومانی در این دیدار ر

پیشنھادھایی داده "می کرده، ازامکان ملی شدن نفت ایران سخن می گفتھ و در مورد خرید نفت نیز اظھار می کرده است کھ 

..." با بسط بازرگانی مسالھ نفت ھم حل خواھد شد، ھمیشھ حاضر بھ ھمکاری ھستیم و ... روابط بازرگانی ھست... شده 

!!با بسط بازرگانی امید است مسالھ حل شود. داد بازرگانی ھست، پیشنھاد ھست، اما اجرا نمی شودخالصھ این قرار  

کشورھای سوسیالیستی از خرید نفت ایران نزده و جملھ " امتناع" تردیدی نیست کھ وزیر رومانی کم ترین حرفی درباره    

. آن معنا را نمی دھدای ھم کھ مورد استناد ضد کمونیست ھای حرفھ ای است بھ ھیچ وجھ  
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در بدترین حالت آنچھ نوشتھ شده بھ این معناست کھ از میان کشورھای سوسیالیستی شوروی چون نفت دارد تقاضای    

خرید نکرده است و در واقع نیز اتحاد شوروی در آن روزھا نھ بھ خاطر این کھ نفت داشت یا نداشت بلکھ بھ خاطر این کھ 

ای وای شوروی بھ آب ھای گرم "شار امپریالیست ھا نگذارد و بھانھ بھ جنجال گران ندھد کھ مصدق را بیش از آن زیر ف

 ١٣٣٢در سال . بود" ھمیشھ حاضر بھ کمک"با احتیاط عمل می کرد ولی چنان کھ وزیر مختار رومانی نیز گفتھ " رسید

ن می داد، دولت شوروی پیشنھاد خرید زمانی کھ مصدق بھ شدت در مضیقھ بود و بھ شکستن محاصره نفتی عالقھ جدی نشا

بنزین ھواپیما بھ ایران داد بھ این حساب کھ صدور بنزین ھواپیما نیاز بھ وسایل حمل دریایی ندارد و ھواپیماھای حمل و 

.مصدق این پیشنھاد را ھم رد کرد. بھ حمل آن بپردازند" نقل شوروی می توانند مستقیما  

نکرد نفت بھ کشورھای سوسیالیستی بفروشد فشار مداومی بود کھ از طرف ارتجاع و  علت واقعی این کھ مصدق جرات    

.امپریالیسم در داخل و خارج بھ او وارد می شد و تعھداتی بود کھ در قبال آمریکا داشت  

. مصدق تا پایان حکومت خود نتوانست بر این نیروی ارتجاعی و بھ گرایش ھای باطنی خود چیره گردد     

 قانون اجرای ملی شدن و فروش آزادانھ نفت مطرح شد صدای آمریکا بھ ٧صلھ کھ موضوع لغو محدودیت ماده  بالفا   

:دخالت آشکار و تھدید دولت مصدق آغاز کرد و اعالم داشت  

.فروش نفت بھ شوروی باعث تشدید نفوذ آن دولت در ایران خواھد شد "    [23]"  

:تیمورتاش وکیل مجلس گفت.  عمال دربار و امپریالیسم نیز در مجلس بھ صدا درآمدند     

.خوب بود دکتر مصدق از روز اول می گفت کھ می خواھد بھ کمونیسم نزدیک شود.  شان نزول داشت٧ماده  "     

ما باید سیر طبیعی خودمان یعنی دادن نفت بھ انگلستان را ادامھ دھیم . د بھ شوروی نفت بفروشد دکتر مصدق نبای   

}!!{ [24]" 

: جمال امامی وکیل دیگر مجلس گفت     

 در این مملکت زحمت کشیده و تاسیساتی درست کرده اند ما چطور می توانیم بھ آن ھا بگوییم کھ انگلیسی ھا پنجاه سال "   

.از نفت استفاده نکنید [25]"  

نظامی از " کمک"رد می آمد تعھدی بود کھ دولت ایران در قبال دریافت  موثرتر از ھمھ فشارھایی کھ از ھمھ طرف وا   

توضیح این کھ، پس از جنگ جھانی دوم آمریکا بھ فکر افتاد کھ بھ اتحاد شوروی و کشورھای دمکراسی . آمریکا داشت

در آغاز .  لغو کردقراردادھای مشترک تجاری میان دو کشور را بھ طور یک جانبھ ای. توده ای فشار اقتصادی وارد آورد

 ١٣٣٠در سال . فھرستی تھیھ کرد کھ بھ موجب آن صدور اکثر کاالھا بھ شوروی قدغن می شد) ١٩۴٨مارس  (١٣٢٧

 آمریکا اصالحیھ ای بر این فھرست افزود کھ   سنای -یعنی درست ھم زمان با استقرار حکومت مصدق در ایران ) ١٩۵١(

این اصالحیھ واگذاری اعتبار و پرداخت ھر نوع کمک بھ دولت ھایی کھ بھ موجب . مشھور است" اصالحیھ بتل"بھ 

.نفت از مھم ترین کاالھای استراتژیک بود. کاالھای استراتژیک بھ شوروی و دمکراسی توده ای بفروشند قدغن می شد  

فت بفروشد می ھای آمریکا برخوردار می شد و اگر می خواست بھ شوروی ن" کمک" ایران از کشورھایی بود کھ از    

ھا گذاشتھ بود نمی توانست با " کمک"ھا چشم بپوشد و مصدق کھ پایھ استراتژی خود را روی این " کمک"بایست از این 

.صدور نفت بھ شوروی و کشورھای سوسیالیستی اروپا موافقت کند  

مدتی ھم .  را تجدید نکندمصدق می توانست آن.  مدت قرارداد نظامی ایران و آمریکا بھ پایان رسید١٣٣٠ زمستان    

فرمولی تھیھ کردند کھ بھ موجب آن ایران از ورود . و در اسفند ماه قرارداد تجدید شد. مقاومت کرد ولی باالخره تسلیم شد

کھ بھ جای خود با ارزش است ولی سایر تعھدات ناشی از قرارداد بھ جای خود . بھ بلوک ھای نظامی غرب احتراز می کرد

.باقی ماند  

 داد و بر تعداد مستشاران نظامی اش در ایران  ھای نظامی خود را بھ ایران ادامھ" کمک" این واقعیت کھ جانب آمریکا    

محافل آمریکایی در ھر . را مراعات می کرده است" قواعد بازی"افزود حاکی از آن است کھ مصدق نیز بھ نوبھ خویش 
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 کھ احتمال فروش ١٣٣٠از جملھ زمستان سال . ران امتناع نمی کردندمورد کھ ضرور می دانستند از تذکر خشن تعھدات ای

:نفت بھ کشورھای سوسیالیستی قوت گرفتھ بود  

آمریکا بھ ایران اولتیماتوم داد کھ اگر دولت ایران بھ کشورھای دمکراسی توده ای و شوروی نفت بفروشد کمک آن  "   

است کھ خاطر نشان می کند کھ آمریکا بھ کشورھایی کھ " امنیت متقابل"دلیل این امر قانون . دولت بھ ایران قطع خواھد شد

.مواد جنگی بھ دولت ھای شوروی و اروپای شرقی می فروشند کمک نخواھد کرد [26]"  

انکار می کردند کھ بھ این گونھ اولتیماتوم ھا ترتیب اثر می دھند و ادعا می شد کھ "  ایران معموال محافل رسمی دولتی   

. اما خود می دانستند کھ چنین نیست. گویا ھیچ گونھ تعھدی را در قبال آمریکا برعھده نگرفتھ اند  

:شتر روشن می کند نامھ محرمانھ کھ وزارت اقتصاد ملی خطاب بھ مصدق نوشتھ واقعیت امر را بی     

١٣٣٢- ٢- ١٣ تاریخ      

١٣٧- ٨۶٠ شماره      

 وزارت اقتصاد ملی

 اداره آمار و مطالعات اقتصادی

 محرمانھ

.جناب آقای نخست وزیر  

: مراتب ذیل را بھ استحضار می رساند٣٢- ١- ١٢ مورخ ۴٠٣٠٢٢بھ نامھ محرمانھ شماره "  معطوفا     

شاھنشاھی ایران در واشنگتن و رونوشت یادداشت وزارت امور خارجھ  در مورد گزارش محرمانھ سفارت کبرای    

آمریکا و ضمائم آن راجع بھ صورت موادی کھ بھ موجب قانون معاضدت در کنترل دفاع مشترک صدور آن ھا بھ کشور 

می شوروی و کشورھای دست نشانده آن ممنوع می باشد در این وزارت مطالعات بھ عمل آمده کھ بھ استحضار عالی 

:رساند  

بطورکلی معامالت این کشور با کشور شوروی و کشورھای دست نشانده آن بھ طریق قراردادھای                             .١

 کھ بھ امضای دولت رسیده است انجام می گیرد و فقط در این قراردادھا ممکن است بعضی کاالھای منع شده وجود  تھاتری

تاکنون معاملھ انجام نگردیده است و فقط مقداری آھن قراضھ صادر شده کھ صدور آن ھم " داشتھ باشد کھ روی آن ھم عمال

.ممنوع گردیده است"  بعدا٣١-٩-۵ مورخ ٢۵۵٣٢موجب تصویب نامھ شماره   

ا منعقد خواھد با این کشورھ" تصمیم گرفتھ شد از این پس دقت کافی بھ عمل آید در قراردادھایی کھ بعدا                            .٢

.شد حتی المقدور از درج مواد ممنوعھ در متن آن ھا جلوگیری شود  

صادر می گردد در " مقدار كاالھای صدوری كھ بھ كشور شوروی و كشورھای دست نشانده آن احیانا                            .٣

مع ذلک در آینده . قابل توجھ نمی باشد" مقابل موجودی ھمان کاالھا در کشورھای مزبور بھ حدی ناچیز است کھ اصوال

.سعی خواھد شد از صدور مقدار كم آن نیز جلوگیری بھ عمل آید  

.وزیر اقتصاد می، دکتر اخوی [27]" 

       

:ا می توان دید از این نامھ رسمی آشکار   

مواد " ھم دولت مصدق یادداشت ھایی از وزارت خارجھ آمریکا درباره جلوگیری از صدور ٣٢، در آغاز سال " اوال   

:بھ شوروی و کشورھای سوسیالیستی کھ حتی آھن قراضھ ھم جزء آن بوده است دریافت می کرده" ممنوعھ  

:کھ دولت ایران متعھد بھ اجرای آن بوده استناد می کرده" تقابلامنیت م"، وزارت خارجھ آمریکا بھ قانون " ثانیا     
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، وزارت اقتصاد ایران موظف بوده است کھ جلو صدور این گونھ کاالھا را بگیرد و از این کھ در قراردادھای " ثالثا   

از این : و می گویدروی آن معاملھ نشده معترض است " تھاتری با کشورھای سوسیالیستی برخی کاالھا درج شده ولی عمال

:پس حتی از درج آن ھا جلوگیری خواھد شد  

.، فقط مقداری آھن قراضھ بھ شوروی صادر شده کھ ادامھ آن ھم طبق تصویب نامھ قدغن شده است" رابعا     

 بھ  از این نامھ بھ روشنی دیده می شود کھ درج نفت در لیست کاالھای صادراتی ایران بھ کشورھای سوسیالیستی ھنوز    

ھیچ وجھ بھ معنای آمادگی واقعی برای فروش نفت نبوده و در این زمینھ صدور تصویب نامھ جداگانھ ھیات وزیران و 

 کمیسیون نفت و غیره الزم بوده و 

. است دایر بھ این امر" باید قرارداد جداگانھ ای با کمیسیون نفت ببندید"و اشاره وزیر اقتصاد ھم دراین باره کھ   

در مورد کشورھای سوسیالیستی نشانھ ای است " کشورھای دست نشانده شوروی"مھ و بھ کاربردن کلماتی نظیر  لحن نا   

.از جوی کھ در آن وزارت دستگاه حکومتی ایران حاکم بوده است  

کھ از شوروی " اقتصاد جھانی و مناسبات بین المللی"انستیتوی .  در خاتمھ بھ یک سند از منابع شوروی اشاره می کنیم   

معتبرترین مراجع شوروی است در کتابی کھ برای تحلیل اوضاع بین المللی پس از جنگ منتشر کرده تصریح می کند 

ھمان چیزی کھ در برنامھ وزارت اقتصاد ھم بھ آن (قراردادھایی برای فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی وجود داشتھ 

از اجرای آن سرباز زده استولی دولت مصدق بر اثر تھدید آمریکا ) اشاره شده [28]. 

 چنین بود ماجرای فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی کھ عقیم ماند و اقتصاد ملی ایران بھ جای اتکا بھ نفت ملی شده    

با این حال الزم است تاکید کنیم کھ کشورھای سوسیالیستی بھ رغم این روش نادرست . بدل شد" بدون نفتاقتصاد "بھ " عمال

دولت مصدق برای این کھ اقتصاد ملی ایران در قبال فشار محافل امپریالیستی پایداری کند از ھیچ گونھ کمکی کھ مقدور 

.بود امتناع نکردند  

  

مورد نیاز عموم و کاالھای ضرور صنعتی از کشورھای سوسیالیستی وارد ایران  در زمان مصدق بخش اعظم کاالھای    

:می شد  

  

دولت آمریکا ھرگز حاضر نشد کھ حتی قند و شکر مورد نیاز کشور را بھ اقساط یا در مقابل قبول مواد صادراتی  "   

. قرض بھ ایران بکندیا آن کھ براساس اعتبار نفت کم ترین مساعدت مالی بھ صورت. ایران تحویل نماید [29]"  

حتی قند وشکر بھ ایران نمی داد بازرگانی ایران با کشورھای } !!{ درست در این زمان کھ آمریکا دوست بزرگ ایران    

آن ھا علیرغم محدودیت ھایی کھ از جانب ایران فراھم می آمد از انجام ھیچ گونھ کمکی سوسیالیستی گسترش یافت و 

فروگذار نکردند، در کتاب حاضر نمودار بازرگانی ایران و شوروی و ایران و آمریکا از زمان فرار رضاشاه تا کودتای 

ارجی ایران ھم با ادوار جنبش انقالبی چنان کھ در این نمودار می بینیم مناسبات بازرگانی خ.  مرداد چاپ شده است٢٨

ھر بار کھ جنبش رھایی بخش و دموکراتیک ایران اوج گرفتھ مناسبات بازرگانی ایران و شوروی نیز . ایران مربوط است

بھ سود مردم ایران گسترش یافتھ و بالعکس ھر بار کھ جنبش فروکش کرده سیل زیان بار کاالھای آمریکایی بھ بازار ایران 

 ١٣٣٠ و سال ھای ١٣٢۵اوج مناسبات سالم بازرگانی ایران و شوروی مصادف است با اوج نھضت در سال .  استریختھ

. و بالعکس اوج مناسبات ایران و آمریکا مصادف است با سال ھای شکست نھضت١٣٣٢تا   

. بزرگ ترین رقم واردات از آمریکا مصادف است با سال غیرقانونی شدن حزب توده ایران     

 از ھمین نمودار روشن است کھ ھر قدر ھم کھ مصدق کوشید تا توازنی میان صادرات و واردات کشور بھ وجود آورد    

 ۵۶بیش از ( میلیون ریال ١٨٠٠و در دوسالھ حکومت مصدق . ھمواره فروش آمریکا بھ ایران بیش از خرید از ایران بود

 اتحاد شوروی بالفاصلھ بھ استقبال خواست دولت ملی مصدق رفت ولی. کسری بازرگانی ایران و آمریکا بود) میلیون دالر
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. و در ھمان نخستین سال حکومت مصدق آنقدر بر خریدش از بازار ایران افزود کھ توازن نھایی بھ سود ایران بھ ھم خورد

. میلیون ریال بر واردات از شوروی فزونی داشت٧٧٩ صادرات ایران بھ شوروی ٣٢در سال   

  است کھ ھمھ کاالھایی کھ از شوروی بھ ایران وارد می شد نیاز درجھ اول اقتصادی ملی بود و نھ کاالی لوکس قابل ذکر   

  

   

 
، تکیھ از ما است١٣٣٠ آذرماه ١٩سخنرانی مصدق در مجلس شورا، باختر امروز،   [1]  

١٣٣٠ شھریور ماه ٣٠باختر امروز، شنبھ   [2]  

١٣٣٠ آذرماه ١٩امروز، سخنرانی مصدق در مجلس شورا، باختر  [3]  

١٣٣٧ دی ماه ١١روزنامھ کیھان،   [4]  

١٣٣٠ آذرماه ١١گفتارصدای آمریکا نقل از باختر امروز،   [5]  

١٣٣٠ دی ماه ٢٨، ٩٣مجلھ عصر اقتصاد، ارگان رسمی اطاق بازرگانی تھران، شماره   [6]  

١٣٣٠بسوی آینده اول بھمن ماه   [7]  

.ھمان جا  [8]  

کیھ از ما استھمان جا، ت  [9]  

  [10] ھمان جا

۵٢اسناد نفت، صفحھ   [11]  

١٣٣٠ شھریور ماه ٢باختر امروز،    [12]  

١٣٣٠ شھریور ماه ٣٠باختر امروز،   [13]  

١٣٣٠ ماه   دی٣باختر امروز،   [14]  

١٣٣٠ دی ماه ۴باختر امروز،   [15]  

١٣٣٠ دی ماه ۴باخترامروز؛   [16]  

١٣٣١ خردادماه ١نده ؛ آخرین نبرد بجای بسوی آی  [17]  

٣٩٨، ص ١٣۵٣فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، چاپ تھران، انتشارات شرکت سھامی کتاب ھای جیبی،   [18]  

۴٠١ھمان جا، صفحھ   [19]  

١٣٣١اسفند ماه ٢باختر امروز،   [20]  

ی ، مصاحبھ مطبوعاتی دکتر حسین فاطم١٣٣٠ آذر ماه ١٣باختر امروز ،   [21]  

، تکیھ از ما است١٣٣١ مرداد ماه ٢٩روزنامھ کیھان،      [22]  

١٣٣٠ آذرماه ١٨باختر امروز،   [23]  

١٣٣٠ آذرماه ١۶باختر امروز،   [24]  

١٣٣٠ آذرماه ٢٧باختر امروز ،   [25]  

١٣٣٠ بھمن ماه ٨بسوی آینده   [26]  

  [27]  است، تکیھ از ما١٣٣٢ تیرماه ٣روزنامھ شھباز، شماره مخصوص،  

١۶٨، انتشارات سیاسی، جلد دوم، صفحھ ١٩۶٣مناسبات بین المللی پس از جنگ دوم جھانی، چاپ مسکو،   [28]  

درآن زمان ھنوز برخی از مسئولین حزب ایران ھر از گاھی {. ١٣٣٣ حزب ایران، تھران، پل کپی، خردادماه ١٨نشریھ شماره    
.}دعوت می کردند" انصاف" بھ مراعات از دوست بزرگ خود گلھ می کردند و آن را [29]  
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  شاخھ ھای درخت جبھھ و جنبش ملی نفت پلیدیو خیانت
 

 

  
  انتخابات مجلس ھفدھم-ث 

.  آذرماه آغاز شود٢۶موافق قانون می بایست انتخابات .  مصدق بالفاصلھ پس از بازگشت از آمریکا انتخابات مجلس را پیش کشید   

 انگلیس و دربار خواستار تعویق انتخابات بودند تا نیروی خود را بھتر تجھیز کنند ولی مصدق گمان می برد کھ ھواداران شرکت نفت

.لذا اصرار داشت کھ انتخابات بھ موقع انجام شود. لحظھ بھ سود اوست  

فق کلی و پنھانی آمریکا و زیرا پس از سفر بی نتیجھ وی بھ آمریکا و پس از توا.  اما در واقع امر لحظھ بھ سود مصدق نبود   

بین .  بسیار فعال شده و سھم مھمی از امکانات را بھ خود اختصاص داده بودجناح راست جبھھ ملیانگلیس برای تقسیم نفت ایران 

سیاست اقتصاد بدون نفت کھ مصدق پس از . این جناح و ارتجاع رسمی درباری تماس ھا و ھمکاری ھای پنھانی جریان داشت

آمریکا بھ طور روز افزونی بھ فکر اجرای آن بود بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی مصدق را از او جدا کرده و یا دچار بازگشت از 

.تردید کرده بود  

نوعی ھمکاری میان او و "  تنھا امید مصدق می توانست این باشد کھ پایگاه او از سمت توده ھای مردم گسترش پیدا کند و احتماال   

زمینھ چنین ھمکاری .  برقرار شودحزب توده ایران  

.اگر چھ وسیع نبود ولی وجود داشت  

از جملھ اخراج .  حمایت کرده بود١٣٣٠ تیر از بسیاری اقدامات مصدق در تابستان و پاییز ٢٣ حزب توده ایران با وجود ضربھ    

قلیت مجلس کھ ھوادار دربار و انگلیس بودند، مورد کارمندان انگلیسی از آبادان، دفاع از منافع ایران در شورای امنیت و مبارزه با ا

.حمایت حزب ما قرارگرفت  

می شد امکان ھمکاری دو .  بھ عالوه مصدق بھ ھر صورت در آمریکا تسلیم انحصارات آمریکایی نشده و دست خالی برگشتھ بود   

.مصدق بھ چشم می خورددر حزب توده ایران عالیم آشکاری از تفاھم با . نیروی اساسی جنبش را تصور کرد  

 برای این کھ این پل احتمالی ھمکاری کھ بھ زحمت بستھ می شد در ھمان آغاز بشکند، نیروھای خرابکار درباری و سازشکاران    

دستاویز آن تظاھراتی بود .  آذر پیاده شد١۴این نقشھ روز .  طرح کردند تیر٢٣ نقشھ مشترکی نظیر نقشھ خائنین عضو جبھھ ملیو 

.انشجویان دانشگاه تھران در این روز برپا کردندکھ د  

 نھ فقط بھ تظاھرکنندگان سومکا و مجمع مسلمانان مجاھد، حزب ایران، حزب پان ایرانیست، چاقوکشان حزب زحمتکشان بقایی    

دمکراتیک یورش بردند بلکھ بھ ھجوم وحشیانھ ای علیھ سازمان ھای علنی حزب توده ایران، مطبوعات حزب و سازمان ھای 

.پلیس و ارتش بھ طور کامل از این چاقوکشان حمایت می کرد. پرداختند  

: گزارش ھیات ویژه دولتی مامور رسیدگی بھ این جنایت حاکی است     

 بعد از ظھر با آزادی کامل در شھر گشتھ و با نظارت پلیس مشغول ۵/۵ تا ١١دستھ ھای مخالف میتینگ دھندگان از ساعت  "   

... اندغارت بوده  

 ساعت ۵/۶خالصھ این کھ در مدت .  پلیس ناظر جریان بوده و یا با اطالع از جریان از حضور در محل خودداری کرده است   

مقامات پلیس حاضر نشده اند اسامی غارت گران را اگر چھ بھ . حتی یک تصادم بین این غارت گران و پلیس روی نداده است
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اما از اشخاص . بدھند} مقام رسمی دولتی{د و پلیس آن ھا را می شناختھ بھ ھیات بازرسی صورت دستھ جمعی حرکت می کرده ان

: اسامی افراد زیر شنیده شده استضرر دیده  

...، عشقی، عباس کاوسی، حسن عرب، شھمیرزادی، حسین نافی و}بی مخ{ شعبان جعفری  [1]" 

بھ .  نیز نقش اصلی را بازی کردند مرداد٢٨کودتای بعدی و از جملھ نھم اسفند و  این چاقوکشان درست ھمان ھایی ھستند کھ در    

 و اجرا شد کھ  از طرف ھمان مقامات و محافلی تدارک١٣٣٠ آذر ١۴ عبارت دیگر حملھ بھ سازمان ھای علنی حزب توده ایران در

. مرداد را تدارک کرده و بھ انجام رسانیدند٢٨کودتای   

با وجود این کھ در مطبوعات .  تیر ھشیاری بھ مراتب بیشتری نشان داد٢٣ آذر نسبت بھ توطئھ ١۴حزب توده ایران در برابر توطئھ 

حزب دریافت کھ سرنخ جای .  تر بودحزبی شاید بتوان جمالت تندی خطاب بھ مصدق پیدا کرد، ولی مجموع سیاست حزب آرام

 تیر از ٢٣بحث تند و داغی کھ از یک سال پیش در رھبری حزب درباره مشی حزب جریان داشت و بر اثر حادثھ . دیگری است

.مسیرسالم منحرف شده بود اینک بھ تفوق نظریات درست تر می انجامید  

شایان ذکر است کھ اقلیت ضد مصدقی . رتر و پی گیرتر می شد سیاست حزب در جھت اتحاد نیروھای ضدامپریالیستی استوا   

 آذر کھ در واقع خود این اقلیت از رھبران توطئھ بود در مجلس تحصن کرد و کوشید از این توطئھ ھر چھ ١۴مجلس بھ بھانھ حادثھ 

:در این باره نوشت" ندهبسوی آی. "اما حزب در این دام نیفتاد. بیشتر بھره برداری کند و آن را بھ حساب مصدق بگذارد  

 وزیر دربار عال.  عامل سرشناس انگلیس در جریان تحصن دخالت داردعلی دشتی آذر اقلیت در مجلس متحصن شده ١۴پس از  "   

سفیر . علیھ دولت مصدق تحریک می کنندشاه و مادرش .  در ارتباط استجمال امامیاقلیت را تقویت می کند و بھ طور دایمی با 

. در پی با شاه و عال مالقات می کندانگلیس پی [2]"  

 دولت مصدق نیز در برابر دخالت ھای علنی دولت انگلیس در امور داخلی ایران یادداشت اعتراضی فرستاد و چون مورد توجھ    

رفت، دستور داد کھ تمام نمایندگی ھای کنسولی انگلیس در خاک ایران منحل شودقرار نگ [3] اما نسبت بھ امپریالیسم آمریکا مماشات . 

.ھمچنان ادامھ داشت  

این کنسول گری ھا در شھرستان . مربوط بھ جریان انتخابات مجلس ھفدھم بود" ی انگلیس مستقیما خشم مصدق از کنسول گری ھا   

.ھا آشکارا در انتخابات دخالت می کردند و دولت مصدق آن چنان مسلط بر اوضاع نبود کھ جلوی آن ھا را بگیرد  

برعکس .  آذر نتایج الزم را نگرفتند١۴ری نظیر متاسفانھ محافل نزدیک بھ مصدق در جبھھ ملی از توطئھ ھای امپریالیستی دربا

زیر فشار این توطئھ گری مرعوب شده و از ترس این کھ متھم بھ ھمکاری با کمونیسم شوند در برابر جناح سازشکار عقب نشستند و 

د حاضر شدند در جریان آنان با وجود اختالف آشکاری کھ با جناح سازشکار جبھھ ملی داشتن. میدان را برای این خائنین بازگذاشتند

انتخابات زیر پرچم دشمنی با حزب توده ایران با این جناح و ھمھ احزاب و سازمان ھای مدعی ھمکاری با جبھھ ملی متحد شوند و 

این نامزدھا بھ طور عمده وابستھ بھ جناح سازشکار و در اکثر موارد آشکارا ھمکار دربار و امپریالیسم . نامزدھای مشترک بدھند

.ندبود  

 کھ بھ منافع  نفر آن ھا کسانی بودند١٠ نفری دادند کھ از این عده الاقل ١۵ در تھران سازمان ھای وابستھ بھ جبھھ ملی فھرست    

اکثریت قاطع نامزدھا . در شھرستان ھا وضع از تھران ھم بدتر بود.  مرداد شرکت نمودند٢٨ایران خیانت کرده و در تدارک کودتای 

جبھھ ملی و دولت مصدق تمام نیروی خود را در این جھت بھ کار انداختھ .  و یا از جناح سازشکار خیانت پیشھ بودندوابستھ بھ دربار

آن ھا ھم از قدرت حزب و ھم از سرزنش امپریالیسم آمریکا . بودند کھ ھیچ یک از نامزدھای حزب توده ایران بھ مجلس راه نیابند

.زدھای حزب ما سبب شد کھ ھر جا امکان پیروزی ما بود انتخابات متوقف ماندنتیجھ دشمنی آنان با نام. می ترسیدند  

 اگر با تجربھ امروز بھ حوادث آن روز بنگریم شاید بھ این نتیجھ برسیم کھ الاقل در برخی از حوزه ھای انتخاباتی صالح در این    

ثریت نامزدھای جبھھ ملی چنان شخصیت ناسالمی داشتند کھ ولی صادقانھ بگوییم کھ اک. بود کھ حزب ما بھ نامزد جبھھ ملی رای دھد

پذیرش مسئولیت انتخاب آنان . اغلب آنان وقتی بھ مجلس راه یافتند از پشت بھ نھضت خنجر زدند. رای دادن بھ آنان بسیار دشوار بود

.آسان نبود [4] 
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 ١٣٣١مجلس ناقص بھ طور رسمی در ھفتم اردیبھشت . باری مصدق موفق نشد انتخابات مجلس را در سرتاسر کشور انجام دھد

: نمایندگان ملی ھستند در کمتر از یک ماه بعد مجبور شد اعتراف کند% ٨٠آغاز بھ کار کرد و با آن کھ مصدق در آغاز گفتھ بود   

بعضی اشخاص عنوان نمایندگی بر خود بستند کھ یا معروفیت محلی نداشتند و ھیچکس بھ ھیچ عنوان نمی تواند آنان را بھ حوزه  "   

 کھ مدعی نمایندگی آن ھستند ارتباط دھد و یا دارای چنان سوابقی ھستند کھ مردم نھ فقط راضی بھ نمایندگی آنان نیستند بلکھ از  ای

.د چیز دارندنتیجھ این انتخابات چن [5]"  

از نتیجھ این .  زورآزمایی بسیاربزرگی بود کھ ضعف درونی جنبش ملی ایران را آشکارا نشان دادمجلس ھفدھم انتخابات    

:انتخابات چند چیز مسلم می شد  

 مصدق دارای نفوذ زیادی در دستگاه دولت و بھ ویژه در شھرستان ھا نیست و دربار با در دست داشتن نیروھای مسلح بیش از  ـ١

.مصدق بر اوضاع مسلط است  

. ـ جبھھ ملی از درون پوسیده و بخش اصلی رھبری آن آشکار و نھان بھ دشمن پیوستھ است٢  

مخالفت حزب توده ایران با مصدق تنھا بھ سود ارتجاع و امپریالیسم "  ایران و متقابالـ تفرقھ نیروھای ملی، دشمنی با حزب توده ٣

.است  

.متاسفانھ نیروھای صدیق ملی از این انتخابات نتایج الزم را نگرفتند  

  

 عمومی خود کھ مصدق و یارانش با وجود تجربھ طوالنی و تلخی کھ از دخالت امپریالیسم آمریکا در امور ایران داشتند از استراتژی

حزب توده ایران نیز ھنوز . را بھ عنوان تنھا برگ برنده حفظ کردند" خطر کمونیسم"پیشرفت بھ اتکای آمریکا بود دست برنداشتند و 

.آن دقت نظری را کھ برای جدا کردن جناح ھای مختلف جبھھ ملی الزم بود کسب نکرد  

ع بینی و ضرورت کمک بھ نگاھداری حکومت مصدق علی رغم نقایص جدی  با وجود این، در روش حزب توده ایران عالئم واق   

گرایش بھ سوی سیاست پختھ تر و حساب شده تر در رھبری حزب تشدید می شد و حزب ضمن کوشش برای . آن روزافزون بود

، بیش از پیش درک می بسیج توده ھا معایب زیاده روی در تظاھرات را کھ بھانھ ای برای حادثھ آفرینی بھ دست ارتجاع می داد

 نفر از ٢٠ در تھران کھ منجر بھ زد و خورد و قتل قریب  سازمان جوانان١٣٣١ فروردین ٨تظاھرات بھ ھمین دلیل بود کھ . کرد

مبارزین جوان شد، مورد تایید رھبری حزب قرار نگرفت و بھ دنبال آن اقدامات کم و بیش جدی تری برای کنترل دقیق سازمان 

.ل آمدجوانان بھ عم  

  

بھ سوی " زیرا جوانان طبعا.  ضرورت استقرار کنترل ھر چھ بیشتر حزب بر سازمان جوانان از مدت ھا پیش احساس می شد   

بیماری "بھ عبارت دیگر جوانان آسان تر بھ . اقدامات تند بیشتر گرایش دارند و پذیرش مشی پختھ بغرنج برای آنان دشوارتر است

ھمین امر زمینھ ای فراھم می آورد کھ سازمان جوانان در بحث درون حزبی بیشتر آن جانبی را بگیرد کھ دچار می شوند و " کودکی

 است می توانند رھبری سازمان جوانان را با چپ رویآن دستھ از رھبران حزبی ھم کھ چنین روش " متقابال. دچار چپ روی است

 وجود داشت و لذا برای تامین مشی درست کنترل سازمان یک بیمارید در آن سال ھا این وضع در حزب ما تا ح. خود ھمراه سازند

.جوانان ضرور بود  

  

 متاسفانھ تالش حزب برای کنترل دقیق تر سازمان جوانان چندان موفقیت آمیز نبود و مرکز ثقل نظریات چپ روانھ بیش از پیش    

با این حال نفس آغاز .  مواقع در برابر حزب می گذاشتبھ رھبری سازمان جوانان منتقل می شد و این سازمان را در بسیاری

.اقدامات جدی علیھ این پدیده نشانھ آشکاری بود از دقیق تر شدن و پختھ تر شدن مشی حزب  
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. شکست مذاکرات با بانک بین المللی توسعھ و ترمیم -.ج  

مسالھ نفت " حل"المللی از جملھ شرکت سابق برای  ما در این کتاب بھ بررسی مذاکرات و پیشنھادھای گوناگون انحصارات بین    

ولی بھ مذاکرات مصدق با بانک بین المللی بھ دلیل تاثیری کھ در آرایش . چنین کاری در وظیفھ این کتاب نیست. ایران نپرداختھ ایم

. داشت باید اشاره ای بکنیم١٣٣١نیروھای سیاسی و تدارک توطئھ تیرماه   

یکا بود، با وجودی کھ بھ ماھیت سیاست امپریالیسم آمریکا در عرصھ نفت تا حدود زیادی آشنا شد،  مصدق، زمانی کھ در آمر   

برای این کھ رشتھ الفت را قطع نکند موافقت کرد کھ ھیاتی از بانک بین المللی توسعھ و ترمیم را در ایران بپذیرد و با این ھیات 

...د و برای اداره تاسیسات نفت ایران قرار و مداری بگذار  

 گرفتھ شد وسپس نامھ نگاری ھا، ارائھ پیشنھادھای متقابل و آمد و رفت ھیات ھا و ١٣٣١نخستین تماس ھا در تھران اول دی ماه     

این سھ ماه درست مصادف . نمایندگی ھا آغاز شد و بیش از سھ ماه ادامھ یافت بدون این کھ کم ترین نتیجھ مثبتی از آن حاصل آید

بات مجلس ھفدھم و بھ نظر ما مذاکرات با بانک بین المللی در نتایج انتخابات اثر مستقیمی داشت چرا کھ عالوه بر است با انتخا

مخالفین سنتی مصدق، بھ سرمایھ داران و قشرھای فرصت طلبی کھ ھر لحظھ منتظر درآمد نفت بودند، نشان داد کھ پول نفت بھ این 

.شدآسانی ھا بھ جیب آن ھا سرازیر نخواھد   

 در جریان مذاکرات با بانک بین المللی، جناح سازشکار حبھھ ملی و متحدین آن ھا از گروه مذھبی، مواضع خود را با صراحت    

آن ھا بھ مصدق فشار می آوردند کھ این پیشنھادھا را بپذیرد و نمایندگان بانک بین المللی را دست خالی . زیادی اعالم داشتند

.برنگردانند  

:مھ شاھد کھ سخنگوی جناح بقایی ـ مکی بود با این بھانھ روزنا     

.فروش مقادیری از نفت ایران بھ قیمت عادلھ، کمک بزرگی بھ نھضت است "     [6]" 

بود " گام بھ گام"این روزنامھ از ھمان زمان ھوادار سیاست . نفت بھ بانک بین المللی بفروشد اصرار می کرد کھ دولت مقادیری    

:باید گام بھ گام پیش رفت. و ادعا می کرد کھ نفت را یک سره نمی توان ملی کرد  

.ملی کردن صنعت نفت مراحل مختلف دارد کھ بعضی طی شده و بعضی دیگر باید طی شود "    [7]"  

ھمھ نفت یک جا "بھ قول این روزنامھ چون . ملی کردن کنار آمدن با بانک بین المللی بود" مراحل" بھ نظر این گروه یکی از این    

.فروشیمپس باید مقداری بھ بانک بین المللی ب" قابل فروش نیست [8] 

 میان ایدن و ھریمن انجام شده ١٣٣٠پس از توافق کلی بر سر تقسیم نفت ایران کھ در آبان ماه .  صراحت این محافل تصادفی نبود   

لیس و آمریکا با وجود تضادھای شدیدی کھ داشتند روز بھ روز بھ ھم نزدیک تر می شدند اندیشھ بود، وابستگان بھ سیاست ھای انگ

بھ ویژه پس از . سیاسی روز بھ روز قوت بیشتری می گرفت" کنسرسیوم" ھم کنسرسیوم بین المللی نفت و ھم –تشکیل کنسرسیوم 

.محافل ضد ملی و ھمکاری آن ھا علیھ مردم آشکارتر شدمالقات چرچیل و ترومن و اعالمیھ مشترکی کھ صادر کردند نزدیکی   

:و ھمان وقت باختر امروز با احساس خطر نوشت.  چرچیل ھشتم دی ماه بھ سوی آمریکا حرکت کرد     

.اگر آمریکا با نظریات استعماری چرچیل موافقت کند شرق بھ آتش و خون کشیده خواھد شد "    [9]"  

اگر درنگی در کار بود مربوط بھ نوع تقسیم نفت ایران بود کھ در . ولی این تھدیدھای توخالی امپریالیسم آمریکا را نمی ترسانید

.مذاکرات پشت پرده آمریکا و انگلیس حل می شد  

:بھ گفتھ ایدن. رمبنای موافقت پنھانی آمریکا و انگلیس بر سر تقسیم نفت ایران بھ کشور ما آمده بودندنمایندگان بانک بین المللی ب  

موافقت کردیم کھ بھ اتفاق آمریکا این فکر ... من معتقد بودم کھ سھیم شدن آمریکایی ھا در نفت ایران تنھا راه حل مسالھ است  "   

.ترتیبی برای نفت ایران داده شود" مللیبانک بین ال"را دنبال کنیم کھ بھ وسیلھ  [10]"  

. چرچیل و ترومن ھم در اعالمیھ مشترکی کھ صادر کردند حمایت خود را از وساطت بانک بین المللی ابراز داشتند     

س این توافق و ھماھنگی نسبی آمریکا و انگلیس بود کھ در تھران بھ صورت توافق دربار و اقلیت انگلیسی مجلس با جناح  انعکا   

.سازشکار و خائن جبھھ ملی تجلی می کرد و ھر روز اظھار نظرھای صریح تری از جانب آنان علیھ مصدق شنیده می شد  
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حزب توده ایران .  کودتای نظامی علیھ حکومت ملی مصدق بھ گوش می رسید در ھمین زمان بود کھ خبرھای مربوط بھ تدارک   

 نامھ سرگشاده ای خطاب بھ مصدق نوشت و در آن خبر کودتا را داد ١٣٣٠بھ اتکای خبرھای موثقی کھ در اختیار داشت دھم بھمن 

مصدق از راھی رفت کھ خواه ناخواه بھ . دمتاسفانھ این ھشدار اثر نکر. و مصدق را بھ مقابلھ با توطئھ ھای دربار دعوت می کرد

.سقوط او منجر می شد  

 و اما در مورد مذاکرات با بانک بین المللی، مصدق علی رغم فشارھایی کھ از طرف آمریکا و انگلیس و عمال ایرانی شان وارد    

از توافق کلی با انحصارات آمریکایی می شد نمی توانست پیشنھادھای این بانک را بپذیرد زیرا موضع شرکت سابق نفت انگلیس پس 

. سخت تر شده بود تا جایی کھ پیشنھادھای بانک بین المللی نسبت بھ پیشنھادھایی کھ قبل از آن بھ ایران رسیده بود گامی بھ عقب بود

 ایران بھ دست گیرد از جانب شرکت ملی نفت ایران و دولت" بانک بین المللی حتی حاضر نشد قبول کند کھ اداره نفت ایران را موقتا

و ادعا می کرد کھ مالکیت این صنایع و این کھ نفت ایران متعلق بھ شرکت سابق نفت انگلیس است و یا متعلق بھ دولت ایران ھنوز 

.حل شده و معلوم نیست  

این . شود" حل"وعی باوجود این جناح سازشکار جبھھ ملی و جناحی از محافل روحانی نما می خواستند مسالھ نفت با ھمین بانک بھ ن

محافل در میان بازاریان و اصناف بھ شدت مشغول تحریک بودند و چنین می نمایاندند کھ پول نفت دم دست است، اما مصدق منفی 

 نخستین خبرھا دایر بھ وجود تزلزل در بازار تھران و مخالفت گروه ھایی از سرمایھ داران و ١٣٣٠در اسفند ماه . بافی می کند

.کومت مصدق در مطبوعات درج گردیداصناف با ح  

بریتانیا بود درباره اوضاع " دوستان ثابت قدم قدیمی"کھ بھ قول ایدن از ) علی سھیلی( در ھمین زمان بود کھ سفیر شاه در لندن    

:ایران پس از دخالت بانک بین المللی بھ ایدن گفتھ بود  

بدبختانھ نخست وزیر کنونی ایران از لحاظ خصوصیات ... بدی نیستاین خبر ... وضع دکتر مصدق بھ استحکام سابق نیست "   

.منفی است" و ذاتا" روحی و فکری و اخالقی اساسا [11]"  

 وزیر خارجھ و ھمکار دکتر حسین فاطمی،ترمیم و انتخابات مجلس ھفدھم بود کھ  درجریان مذاکرات با بانک بین المللی توسعھ و    

 اعالم می کرد فاطمی را تیر زد و بھ شدت فداییان اسالم یکی از وابستگان ١٣٣٠ بھمن ماه ٢۴روز . نزدیک مصدق ترور شد

.) ا است.  رئیس سازمان گردشگری در جعبدخدائی کھ اکنون رھبر فدائیان اسالم درجمھوری اسالمی است و برادرش.(زخمی نمود

.تصادفی جان سالم بھ در برد ولی بھ ھر صورت چندین ماه بیمار شد و از صحنھ سیاست بھ دور ماند" فاطمی کامال  

خائنین بھ . این ترور از عمق تضاد در رھبری جبھھ ملی و دشمنی محافل وابستھ دربار و امپریالیسم با مصدق حکایت می کرد

.خواستند مصدق را از ھر سو تضعیف کنندنھضت می   

 
١٣٣٠ دی ماه ٩باختر امروز،   [1]  

١٣٣٠ دی ماه ٢٢بسوی آینده ،   [2]  

  [3]  دی ماه است٢١ نامھ وزارت خارجھ مورخ – ١٣٣٠ دی ماه ٢٣بسوی آینده،  

ش و کاندیدای حزب توده ایران قرار داشت دکترشاپور بختیار کاندیدای جبھھ ملی از آبادان بود و در برابر علی امید کارگر زحمتک 

روزنامھ ھای حزب توده ایران درباره خیانت . و چون زمینھ امید بھ طور آشکاری بھتر از بختیار بود انتخابات آن حوزه تعطیل شد
در کابینھ مصدق  شاپوربختیار معاون وزیرکار ٣١و جاسوسی بختیار ھشدار دادند اما جبھھ ملی توجھ نکرد و چند ماه بعد مھرماه 

.شد و بھ رغم تذکرات مکرر حزب ما در جبھھ ملی باال رفت تا بھ این جا رسید کھ می دانیم [4]  

١٣٣١ اردیبھشت ماه ١۴بسوی آینده ،   [5]  

١٣٣٠ اسفند ماه ١٠شاھد،   [6]  

ھمان جا   [7]  

١٣٣٠ اسفند ماه ١۶شاھد،   [8]  
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١٣٣٠ دی ماه ٩باختر امروز ،   [9]  

٢٨٩دن، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، نشر اندیشھ، صفحھ خاطرات ای  [10]  

٢٩١خاطرات ایدن، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، نشراندیشھ، صفحھ   [11]  
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  تیر٣٠قیام 

  در بازگشت مصدق بھ نخست وزیرینقش حزب توده ایران
 

   

قیام سی ام تیر. ۴  

ترکیب مجلس ھفدھم بھ شدت بھ زیان او بود، بخش بزرگی از . نبود" بھ استحکام سابق" وضع مصدق ١٣٣١ در آغاز سال    

کوشش ھای نفاق افکنانھ توطئھ گران نیز کھ می کوشیدند آیت اهللا کاشانی را از . متحدین سابق در جبھھ ملی او را ترک می گفتند

.مصدق جدا کنند رفتھ رفتھ بھ ثمر می نشست و این دو رھبر از ھم فاصلھ می گرفتند  

از میان قشرھای اجتماعی کھ پایگاه مصدق بودند ـ بھ طور عمده بازار و کسبھ صداھای مخالف شنیده می شد، محافل آمریکایی     

از جملھ در مسالھ بسیار مھم و حساسی نظیر . نیز با صراحت روز افزونی عدم رضایت خود را از روش مصدق اعالم می داشتند

 عرضھ کرده بود، پس از رد ارمغان سفر آمریکا دل بستھ و بھ صورت بھترین اقتصادی کھ مصدق آن ھمھ بھ آن" کمک"

وزارت خارجھ آمریکا در یک اعالمیھ رسمی . پیشنھادھای بانک بین المللی محافل رسمی آمریکا آشکارا موضع مخالف گرفتند

:نوشت  

و کمک مالی مستقیم کرده است کھ مشکالت ناشی دولت ایران چند بار کتبا و شفاھا از کشورھای متحده آمریکا درخواست وام  "   

..از قطع عواید نفت را حل کند  

بھ دست آورد این نوع کمک را ...  دولت آمریکا نمی تواند مادام کھ برای ایران مقدور است درآمد شایستھ ای از صنعت نفت خود   

.وجھ سازد [1]"  

مقامات رسمی آمریکا و از جملھ شخص ترومن بھ مصدق " این اعالمیھ وزارت خارجھ آمریکا نقض صریح تعھداتی بود کھ ظاھرا

:نقض این تعھد. داده بودند  

موقعیت مصدق را در میان وابستگان بھ آمریکا متزلزل تر می کرد، ،"اوال  

.افل بورژوایی و اصناف را کھ بھ درآمد نفت و دالرھای آمریکایی چشم دوختھ بودند دچار تردید می نمود، مح"ثانیا  

جلسھ مجلس از ھمان آغاز . اکثر حوزه ھای انتخاباتی وکیلی در مجلس نداشتند.  مجلس ھفدھم در اردیبھشت ماه رسما افتتاح شد   

در چنین .  بود و دربار از این فرصت برای تقویت مواضع خود استفاده می کرددچار تشنج بود در تھران حکومت نظامی اعالم شده

ولی محافل امپریالیستی ھنوز موقع را مناسب . جوی مجلس ھفدھم از ھمان ابتدا بالقوه آمادگی داشت کھ جانشین برای مصدق پیدا کند

.ان استعجلھ کارشیط"ایدن می گفت . نمی دانستند و می خواستند مصدق منفردتر شود [2] او حساب می کرد کھ زمان بھ سودش  " 

.کار می کند  

یست بھ شکایت  تا مجلس اعتبارنامھ ھا را تصویب کرده و بھ طور کامل آماده کار شود موعد اجالس دادگاه الھھ رسید کھ می با   

مصدق برای جلب افکار عمومی و تحکیم موقعیت خویش، شخصا روانھ الھھ شد تا . انگلیس علیھ ملی کردن نفت ایران رسیدگی کند

بھ عبارت دیگر قریب یک ماه از . او ھفتم خردادماه ایران را ترک گفت و سوم تیرماه بھ کشور بازگشت. از حقوق ایران دفاع کند

ر این مدت آرایش قوای داخلی مجلس شورا و سنا بھ زیان مصدق و نھضت ملی ایران بھ پایان رسیده و شرایط د. کشور دور بود

بھ این ترتیب کھ اوال تعداد قابل مالحظھ ای از نمایندگان مجلس آشکارا در صف دربار و . برای مقابلھ با مصدق فراھم شده بود

.  درونی جبھھ ملی باز شده و نمایندگان وابستھ بھ آن بھ دو جناح تقسیم شده بودندکھ مھم تر است شکاف" مخالف مصدق بودند و ثانیا

.جبھھ ملی نتوانست نامزد واحد معرفی کند. این امر در جریان انتخاب رئیس مجلس برمال شد  
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شانس بیشتری کسب جناح راست جبھھ ملی دکتر معظمی را نامزد کرد و جناح چپ دکتر شایگان را، در نتیجھ امامی نامزد دربار 

در .  نفر بھ شایگان١۶ نفر بھ معظمی و ١٧ نفر بھ امامی رای دادند، ٣٣ نماینده مجلس کھ در رای گیری شرکت کردند ٧٣از . کرد

.دور دوم، با آن کھ شایگان اجبارا بھ سود معظمی کنار رفت، امامی برنده شد  

نخست این کھ موقعیت مصدق در مجلس حتی بیش از : روشن می کرد زور آزمایی در موقع انتخاب ریاست مجلس چند نکتھ را    

تقسیم آشکار نمایندگان جبھھ ملی بھ دو جناح کھ جناح راست آن مخالف مصدق بود . آن ضعیف است کھ در آغاز بھ نظر می رسید

در درون مجلس، مصدق و دیگر این کھ با وجود چنین ضعفی .  نفر تقلیل می داد١۶ تا ١۵ھواداران واقعی مصدق را بھ حدود 

نامزد کردن شایگان بھ ریاست مجلس، با آن کھ پیش نرفت، . یارانش ھنوز آمادگی داشتند کھ بھ طور جدی مقاومت و مقابلھ کنند

سوم این کھ نتیجھ آرای مجلس در انتخاب ریاست مجلس بھ دربار امید می داد کھ می تواند با رای . نشانھ ای است از این آمادگی

.مصدق را بردارد و فرد دیگری را بھ جای او بنشاند" قانونی"ان و بھ طور پارلم  

 کھ چند ماه پیش از کشور اخراج شده بود در نیمھ تیر بھ تھران بازگشت و در تدارک اشرف پھلوی با توجھ بھ این امکان،    

 پس از اعالم آمادگی مجلس بھ آغاز کار، طبق سنن پارلمانی مصدق می بایست.  بھ جای مصدق فعاالنھ شرکت نمودقوامجانشینی 

.استعفا دھد  

معلوم . برای تعیین نخست وزیر رای تمایل گرفتھ شد. ھمان روز نیز مصدق استعفا داد.  تیرماه مجلس اعالم آمادگی کرد١۴ روز    

 سناتور فقط ٣۶از . موجود استشد در مجلس و بھ ویژه سنا کھ شاه آن را از عمال اجانب پرکرده بود جبھھ محکم مخالفت با مصدق 

 تیرماه نخست وزیری را ١٩با این حال مصدق روز . اکثریت رای سفید داد.  نفر بھ نخست وزیری مصدق اظھار تمایل کردند١۴

توضیح این کھ تا آن وقت وزیر جنگ و ھمھ . پذیرفت و سھ روز بعد تقاضا کرد کھ وزیر جنگ کابینھ را ھم خودش تعیین کند

با این پیشنھاد او می خواست . بھ عالوه مصدق خواستار اختیارات بود. لی نظامی و پلیس را شخص شاه منصوب می کردمقامات عا

موقعیت خود را در آن واحد ھم در برابر دربار و ھم در برابر مجلس و سنا تقویت کند و اختیار امور را چھ قانونگذاری و چھ 

.مصدق افشا کرد کھ یک کودتای نظامی در شرف تکوین بودبعدھا . اجرایی در دست خود متمرکز نماید  

با تصدی وزارت جنگ نیروھای . من برای آن پست وزارت جنگ را خواستم کھ می دانستم کودتایی در شرف تکوین است "   

.و نطفھ کودتا را در جنین خفھ کردم. متمرکز در مرکز را متالشی نمودم [3]"  

برای مخالفت با اختیارات .  بھ نظر می رسد کھ شاه تقاضای اختیارات از جانب مصدق را فرصت مناسبی برای سرنگونی او یافت   

مومی نیز چنین جلوه داد کھ مصدق تقاضایی ممکن بود تعداد بھ مراتب بیشتری از نمایندگان مجلس را تجھیز کرد و در افکار ع

شاه تقاضای مصدق را . در واقع نیز چنین شد. خالف قانونی اساسی و موازین دموکراتیک داشتھ کھ شاه نتوانستھ است آن را بپذیرد

 نفر از ۴٢(جلس فردای آن روز اکثریت م.  تیر ماه استعفا داد٢۵و او . دایر بھ تصدی مقام وزارت جنگ توسط خود مصدق نپذیرفت

این تعداد رای برای . جلسھ جداگانھ ای تشکیل داد و نسبت بھ نخست وزیری قوام اظھار تمایل کردند)  نفر حاضر در تھران٧۶

ولی شاه بالفاصلھ فرمان بھ نام قوام نوشت و او نیز بالفاصلھ اعالمیھ گستاخانھ و تندی علیھ مردم منتشر . نخست وزیری کافی نبود

:ی شدکرد و مدع  

"کشتی بان را سیاستی دگرآمد "     

: در این اعالمیھ قوام با شدیدترین لحن مردم را تھدید می کرد و می نوشت     

... آشوب گران با شدیدترین عکس العمل من رو بھ رو خواھند شد... وای بھ حال کسانی کھ در اقدامات مصلحانھ من اخالل نمایند"

زده روزی صدھا تبھ کار } !!{ممکن است تا جایی بروم کھ دست بھ تشکیل محاکم انقالبی ..  گذارمکیفر اعمالشان را در کنارشان می

."را از ھر طبقھ بھ موجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرین تیره روزی سازم  

 است مجلس را منحل حتی نزدیکان او گمان می کردند کھ قوام با اختیارات کاملی آمده و قادر.  صدای قوام از جای گرمی می آمد   

 کھ در این روزھا از ھمکاران نزدیک قوام بود در این باره می نویسد کھ حسن ارسنجانی. کرده و تھدیدھای خود را عملی سازد

:حرف می زد و بھ طوری کھ نیک پور گفت" محکم"ھنوز قبل از صدور فرمان نخست وزیری قوام خیلی   
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:نیک پور گفت... بد حساب ھایی کرده و بی خود حرف نمی زندگفتم ال" یاور خیلی محکم حرف می زند "     

."دیروز قوام السلطنھ پیش واالحضرت اشرف بود حتما امروز ھم در شمیران کسی را دیده کھ این طور محکم حرف می زند "     

. گفتم البد    [4]"  

 ارسنجانی بھ رابطھ مستقیمی کھ میان قوام و سفارت خانھ ھای آمریکا و انگلیس وجود داشتھ و او مراوده میان آنان را بھ چشم    

:دیده اشاره می کند و می نویسد  

از ... سابقا کنسول ایران در نیویورک بوده گفتند . پرسیدم مھبد کیست. گفتند االن مھبد پیش اوست. خواستم با قوام صحبت کنم "   

.سفارت آمریکا پیغام می آورد  

:اسدی گفت.  چند دقیقھ بعد جوانکی کھ صبح آمده بود بازھم آمد     

پیغام ھای مھم ! نھ: " گفت... گفتم این چھ مطالبی است کھ پیغام آورش این شخص است .  او از طرف انگلیسی ھا پیغام می آورد   

."می آورد  

چھار صفحھ . پاکت را باز کرد. پاکت مارک واالحضرت اشرف پھلوی را داشت.  پیشخدمت آمد و پاکتی بھ دست قوام السلطنھ داد   

...پشت و رو نامھ واالحضرت اشرف بھ خط خودشان نوشتھ شده بود  

. ی ھم رفتھ مالقات رضایت بخش بودرو... ل کشیدمذاکرات یک ساعت طو...  قوام السلطنھ منتظر ھندرسن سفیر آمریکا بود   

...ھندرسن اطمینان داده بود کھ دولت آمریکا مبلغ قابل توجھی کمک بالعوض خواھد کرد [5]"  

 روی کار آمد کھ چون حمایت مراکز قدرت داخلی و خارجی را دارد و با پایداری  بھ این ترتیب قوام السلطنھ با این اطمینان   

شاه بھ قوام قول انحالل مجلس و واگذاری " ظاھرا. چندانی از طرف مردم رو بھ رو نخواھد شد و اگر ھم شد با قدرت خواھد شکست

: تیرماه قوام بھ نزدیکانش می گفت٢٨روز . اختیارات وسیع را داده بود  

در این صورت تسلط بر ... اعلیحضرت با پیشنھاد من موافقت فرموده و پیغام داده است کھ صدور فرمان انحالل مانعی ندارد "   

.فورا اقدام خواھم کرد. اوضاع کاری بسیار ساده است [6]"  

 اما تسلط بر اوضاع برخالف تصور قوام کار ساده ای نبود و با گذشت زمان و با شرکت ھرچھ وسیع تر مردم در مبارزه ضد    

.دولتی این کار دشوار و دشوارتر می شد  

ا تعطیل ولی  تیرماه در تھران و برخی شھرھا بخشی از بازار و دکان ھ٢٨ تا ٢۶در روزھای .  پایداری مردم آرام آغاز شد   

صحبت از این بود کھ گروھی از . سران بازار می کوشیدند مسالھ را در پیوند و ھمکاری با شاه حل کنند. پایداری اوجی نداشت

 .[7]بازاریان در دربار متحصن شوند

 کند در   نماینده را بھ خود ھمراه٢٨بھ زحمت توانست ) جبھھ ملی(فراکسیون وطن .  پایداری در مجلس بھ ھیچ وجھ قوی نبود   

این احساس .  نفر می رسید٣۵حالی کھ مجموع آرای جناح راست و چپ جبھھ ملی دو ھفتھ پیش از آن موقع انتخاب رئیس مجلس بھ 

خبرھای موثقی . و قشرھای تازه ای از آن بھ اردوی دشمن می پیونددملی از درون آب می شود جبھھ بیش از پیش تقویت می شد کھ 

می رسید دایر بر این کھ برخی از رھبران جبھھ ملی با دربار وارد معاملھ شده اند تا دکتر معظمی را بھ جای قوام و مصدق بھ 

نصف این . ل قوام ھنوز بھ معنای دفاع قاطع از مصدق نبود نفری فراکسیون وطن در قبا٢٨لذا مقاومت . نخست وزیری برسانند

.رابطھ میان این فراکسیون و شاه منظم بود. گروه راه معاملھ را باز گذاشتھ بودند .آنان مدام مردم را دعوت بھ آرامش می کردند   

در ھمان دو سھ روز اول نخست اما .  اگر کار بھ ھمین منوال پیش می رفت کامال محتمل بود کھ قوام بر اوضاع مسلط شود   

.گذشت کھ حساب ھا را بھ ھم زد" پایین"و چھ در " باال"وزیری قوام حوادثی چھ در   

 خبرھایی کھ از حوادث پشت پرده در باال می رسید، حکایت از آن می کرد کھ ھنوز تضاد آمریکا و انگلیس بھ طور کامل حل    

ھ و اربابانش بر سر قوام و وظایفی کھ در پیش دارد بھ توافق کامل نرسیده اندنشده و گروه ھای متضاد و متناقض ھیات حاکم و لذا  

.شاه آماده نیست کھ اختیارات کامل را کھ قوام بدان نیاز دارد، بھ او واگذار کند  
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ه ایران بھ  تیرماه با ورود حزب تود٢٨عصر .  از جانب دیگر مقاومت مردم ادامھ می یافت، نضج می گرفت و تشدید می شد   

.صحنھ نبرد، اوضاع در پایین عمیقا تغییر کرد و چنان وضعی ایجاد شد کھ ھیچ کس از قبل، پیش بینی و یا تصور آن را نکرده بود  

از یک .  نسبت بھ حکومت مصدق وجود داشتبرخورد دوگانھ ای در صفوف حزب توده ایران، چنان کھ در صفحات پیش گفتیم    

بازی مداوم و پایان ناپذیر او با آمریکا، گذشت فراوانش بھ شاه، بی توجھی مطلقش بھ نیازھای اجتماعی سو عدم قاطعیت مصدق، 

 می کرد و از سوی دیگر مقاومتش در امر ملی شدن نفت و طرد انحصارھای نفتی زمینھ توده زحمتکش، حزب را از مصدق دور

 ھفدھم و ماه ھای پس از آن بھ دالیلی کھ ذکر شد جانب نخست تشدید در چند ماھھ انتخابات مجلس. ای برای اتحاد فراھم می آورد

حزب توده ایران در پیدایش چنان مجلسی مصدق را ھم گناھکار . شده و مناسبات حزب توده ایران با مصدق رو بھ سردی رفتھ بود

بھ عالوه حزب توده ایران تمدید . و بھ زور از ورود نمایندگان حزب توده ایران بھ مجلس جلوگیری کرد" می دانست کھ عمدا

. قرارداد نظامی ایران و آمریکا را کھ مصدق ولو با کمی مقاومت بدان تن در داد ضربھ سنگینی بھ نھضت ملی ایران می دانست

محافل خرابکار و جناح راست جبھھ ملی ایران نیز کھ در لباس دوستی ظاھری با مصدق کودتای ضد مصدقی را تدارک می دیدند 

روزنامھ ھای . در آستانھ حوادث تیر ماه فشار این محافل بھ حزب توده ایران بسیار شدت گرفت. این سردی مناسبات می افزودندبر 

امروز می توان با صراحت . وابستھ بھ این جناح و اظھارات رھبران آن در این ماه ھا پر از بدترین دشنام ھا بھ حزب توده ایران بود

.زب ما جزئی از نقشھ کودتا بود تا تشکیل جبھھ واحد ملی را نامقدور کنند مصدق را تنھا بگذارند و بکوبندگفت کھ این حمالت بھ ح  

.  با وجود ھمھ این ھا وقتی لحظھ خطر و حساس رسید مشی سالم انقالبی در حزب توده ایران بر ھمھ سوء تفاھمات فائق آمد   

 تیرماه ٢٧رفت و نخستین تماس ھا با حزب ایران و جناح مصدق جبھھ ملی ازحزب تصمیم بھ دفاع از مصدق و مقابلھ با قوام گ

. تیر بھ نتیجھ رسید٢٨برقرار شد و عصر   

  

:طی اعالمیھ ای" جمعیت ملی مبارزه با استعمار" تیر ٢٩ صبح      

شانی، جبھھ ملی و سازمان از کلیھ احزاب، سازمان ھا، جمعیت ھا و شخصیت ھای ضد استعمار، از دکتر مصدق، آیت اهللا کا "   

[8]ھای وابستھ بھ آن برای تشکیل یک جبھھ واحد ضد استعمار  .دعوت بھ عمل آورد"   

شم انقالبی توده ھا بھ آنان ھشدار . ھبری کمک فراوان کرد در اتخاذ این تصمیم درست، توده مردم زحمتکش و بدنھ حزب بھ ر   

توده مردم . می داد کھ علی رغم ھمھ کاستی ھا کھ مصدق دارد، در قبال مزدوران شناختھ شده ای چون قوام باید از او حمایت کرد

:علی رغم توصیھ ھای رھبران جبھھ ملی کھ از آن ھا می خواستند  

با "    .در این جنبش مقدس ملی شرکت فرمایندنھایت آرامش و متانت   [9]"  

این روح . تعطیل بازار وسعت می یافت و با تظاھرات توده ای در می آمیخت.  بھ روش ھای قاطع و انقالبی روی می آوردند   

.در تصمیم رھبری حزب ما منعکس شدانقالبی   

 آیت اهللا کاشانی کھ قبل از تیرماه از مصدق فاصلھ گرفتھ بود و جناح راست جبھھ ملی می کوشید او را بھ سوی خود جلب کند در    

ی کھ قوام در اعالمیھ ا. خود قوام نیز بھ این امر کمک کرد. مورد نخست وزیری قوام موضع درستی اتخاذ کرد و علیھ او برخاست

.صادر کرد حملھ ھای آشکاری بھ شخص کاشانی و جناح او وجود داشت  

: قوام اعالم می کرد     

... ارتجاع سیاه لطمھ شدیدی بھ آزادی وارد ساختھ و زحمات بانیان مشروطیت را ... در محافل مذھبی از ریا و سالوس منزجرم "   

.ه خواھد داشتدیانت را از سیاست دور نگا... بھ ھدر داده است  [10]" 

:، با قاطعیت بیشتری بھ میدان آمد و در پیامی خطاب بھ سربازان و افسران نوشت" آیت اهللا کاشانی متقابال     

اعمال احمد قوام کھ تنھا برای جاه طلبی و برگشت انگلیسی ھا و استعمار . ل استامروز جنگ جدل بین دو صف حق و باط "   

.است نباید بھ دست شما انجام و شما را در مقابل خون ھا و حق کشی ھا مسئول کند [11]"  

:انی در اعالمیھ دیگری خطاب بھ مردم تاکید کردکاش  
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کھ ملت ایران بھ ھیچ ... ثابت کنند... بر عموم برادران مسلمان الزم است کھ در راه این جھاد اکبر کمرھمت محکم بربستھ و  "    

.دیک بھ بیگانگان اجازه نخواھند داد کھ بھ دست مزدوران آزمایش شده استقالل آن ھا را پایمال نماین [12]"  

 در پشت پرده کوشش ھایی از طرف محافل ارتجاعی و خیانت پیشھ انجام گرفت تا شاید قوام و کاشانی را بھ ھم نزدیک کنند اما    

نی بھ جای پذیرش سازش با قوام دعوت حزب توده ایران را برای وحدت پذیرفت و طی یک آیت اهللا کاشا. نتیجھ ای حاصل نشد

:مصاحبھ مطبوعاتی گفت  

در مبارزه با اجنبی باید ھمھ یک . امروز روزی است کھ این ملت از مرد و زن و ھر جمعیت باید ھمدست و ھمداستان باشند "   

. ن و مرد و بزرگ و کوچک در تمام احزاب در این مقصد مقدس، ھم مقصد ھستندامروز ملت ایران تمام افراد از ز... رنگ باشیم

.ھر جمعیتی در این باب قیام کند ما بھ صمیم قلب می پذیریم [13]"  

.حزب توده ایران را درچارچوب معینی پذیرفت حزب ایران نیز اتحاد با      

ابتدا کارگران نفت آبادان بھ میدان .  در چنین وضعی بود کھ مقاومت در برابر حکومت قوام بھ یک نبرد وسیع توده ای بدل شد   

  تیر ماه، زمانی کھ موضع قاطع حزب٢٩روز . آمدند

. خود را بھ کار انداختند، در آبادان تظاھرات وسیعی بھ وقوع پیوستتوده ایران اعالم شد و اعضا و ھواداران حزب ھمھ نیروی 

.اما مقاومت مردم نشکست بلکھ برعکس تشدید شد. چندین نفر کشتھ و زخمی شدند. پلیس و ارتش بھ مقابلھ برخاستند  

فقط بازار و دکان ھا تعطیل زیر رھبری جبھھ ملی .  کارگران تھران نیز زیر رھبری حزب توده ایران بھ وسعت وارد نبرد شدند   

ترکیب طبقاتی جبھھ . با پیوستن حزب توده ایران اعتصاب سیاسی تمام کارخانھ ھا و موسسات تولیدی را فرا گرفت. می کردند

.پایداری بھ طور کیفی تغییر کرد و بھ ھمین نسبت شعارھای مبارزه و خواست مبارزین نیز تکامل یافت  

در این روز توده مردم بھ کوچھ و خیابان . بود کھ از دو روز پیش تعطیل عمومی اعالم شده بود اوج مقاومت روز سی ام تیر  

:آنان. موتور واقعی و سازمانده اصلی نبرد اعضا و فعالین حزب توده ایران بودند. ریختند  

. میدان آورده بودند، با تعطیل کارخانھ ھا و دانشگاه ھا ده ھا ھزارکارگر و دانشجو و جوان مبارز را بھ" اوال     

، چنان روح پیکار جوی انقالبی بھ جنبش می دمیدند کھ در فعالیت ھای ھواداران مصدق چھ قبل و چھ بعد از سی ام تیر " ثانیا   

 ھرگز وجود نداشت،

و سرانجام . ھای مسلح بروند، از لحاظ فنی بھ نبرد خیابانی و سازماندھی انقالبی آشنایی داشتند و می توانستند بھ مقابلھ نیرو" ثالثا   

اعضا و ھواداران حزب توده ایران . این کھ با ورود حزب توده ایران بھ صحنھ نبرد نخستین آثار تزلزل در صفوف ارتش راه یافت

واحد تانک بھترین تجلی این کار پرثمر پیوستن . کار تبلیغی و عملی وسیعی را در درون ارتش آغازکردند) سازمان افسری حزب(

 ھدایت حاتمی ھمان راھی را رفت کھ برادرش ١٣٣١این افسر توده ای در سی ام تیر .  بھ تظاھرکنندگان بودھنگ حبیب پرمانسر

ھدایت حاتمی بعداز انقالب بھ ایران .( سال پیش از آن رفتھ و بھ فرمان حزب توده ایران بھ قیام مردم آذربایجان پیوستھ بود۶

پرمان از تانک بیرون آمد، سردوشی ھای شاھنشاھی را کند !) توده ایران دستگیر و اعدام شدبازگشت و در جریان یورش بھ حزب 

و بھ مردم پیوست و با این اقدام متھورانھ و قھرمانانھ ولولھ در کاخ سلطنتی انداخت و درباریان را نسبت بھ وفاداری ارتش در 

. صورت ادامھ نبرد دچار تردید کرد و بھ عقب نشینی واداشت  

 خبرھایی کھ بعدھا منتشر شد، نشان داد کھ پس از ورود حزب توده ایران بھ نبرد آشکار ضد قوام عناصر سازشکار و خائنی کھ    

در میان ھواداران مصدق جا گرفتھ بودند بیش از پیش بھ تکاپو افتاده و با قوام و دربار برای سازش ھر چھ سریع تر و سرکوب 

.ره شدندقاطع تظاھرات مردم وارد مذاک  

[14] تیرماه دکتر عیسی سپھبدی را محرمانھ بھ مالقات قوام فرستاد٢٩حزب زحمتکشان بقایی ھمان روز      این حزب کھ با . 

:ا تشکیل شده بودتوصیھ، تصویب و پول ماموران جاسوس آمریک  

ما از ھمان ... تنھا سازمان متشکل در جبھھ ملی آن روز بود کھ صریحا و با دالیل مسلم و متقن پیشنھاد کمونیست ھا را رد کرد "   

.اول گفتیم کھ کسانی کھ دستورالعمل خود را از بیگانھ می گیرند نمی توانیم بھ آنان اجازه دھیم با ما ائتالف کنند [15]"  
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" وابستھ"کھ در واقع شعبھ ای از سازمان جاسوسی آمریکا در ایران بود، بھانھ می تراشید کھ با احزابی کھ " حزب زحمتکشان "   

. نمی تواند ائتالف کند!! بیگانھ اند  

شرکت حزب توده ایران در مبارزه و وسعت تظاھرات مردم . ود تالش ھمھ جانبھ ضد انقالب، قیام مردم گسترش یافت با وج   

:محافل ضدانقالبی را چنان غافل گیر کرد کھ فرصتی برای تفکر و تصمیم گیری نداشتند  

... با آمپول کمی حالش بھتر شد... را می گرفتندحالش بھ قدری بد بود کھ زیر بغلش . قوام خیلی خستھ و ناتوان بھ نظر می رسید "   

...  است گفت شھر شلوغ شده. ناصر ذوالفقاری عرق ریزان از شھر رسید... گیج کننده بود" واقعا. خبرھای ضد و نقیضی می رسید

 پیدا کند وضع ما بھ این کھ کار نمی شود اگر قرار باشد با سھل انگاری کار صورت دیگری. ما با ھمھ چیز خودمان بازی کرده ایم

.باید از دربار تقاضا کنیم کار یکسره شود.... خطر خواھد افتاد   

ضربان قلبش نامنظم و ضعف فوق العاده بر او مستولی بود بھ طوری کھ کسی ... قوام السلطنھ در تمام این مدت در حال اغما بود

:عال گفت...  بعد از ظھر۵/٢ساعت . بار و یزدان پناه آمدندعال وزیر در... موفق نمی شد جریانات شھر را بھ اطالع او برساند  

زد و خورد . در تھران جوی خون جاری شده است... شھر خیلی شلوغ و خطرناک است. قربان نزدیک پانصد نفر کشتھ شده اند    

.شدید بوده، وضع شھر انقالبی و خیلی وخیم است و باید چاره ای کرد [16]"  

بھ " مصدق با رای مردم مجددا. قیام سی ام تیر پیروز شد.  بعد ازظھر سی ام تیر خبر استعفای قوام از رادیو خوانده شد۵ساعت     

.نخست وزیری رسید  

دادگاه بھ نفع ایران رای داده و عدم صالحیت . ی دادگاه بین المللی الھھ بھ تھران رسید آن روز، سی و یکم تیرماه خبر را  فردای   

.خود را برای رسیدگی بھ اختالف ایران و شرکت سابق نفت اعالم کرده بود  

    

 
.٢۵٧فواد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران،تھران، شرکت سھامی کتاب ھای جیبی، صفحھ   [1]  

٢٩١ن، ترجمھ کاوه دھگان، تھران، نشر اندیشھ ، صفحھ خاطرات اید  [2]  

١٣٣١ اسفند ماه ٢٨سخنان مصدق خطاب بھ فراکسیون نھضت ملی در مجلس، نقل از بانک مردم بھ جای بسوی آینده،   [3]  

١٣۴١ تیرماه ٣٠، ٨٧خاطرات حسن ارسنجانی، خواندنیھا، شماره   [4]  

ھمانجا   [5]  

ھمان جا   [6]  

١٣٣١ تیرماه ٢٧ کیھان، روزنامھ  [7]  

١٣٣١ تیرماه ٢٩روزنامھ کیھان،   [8]  

١٣٣١ تیرماه ٢٨روزنامھ کیھان،   [9]  

١٣٣١ تیرماه ٢۶اعالمیھ قوام، روزنامھ کیھان،   [10]  

١٣٣١ تیرماه ٢٨روزنامھ کیھان،   [11]  

ھمان جا   [12]  

١٣٣١ تیرماه ٣٠روزنامھ کیھان،   [13]  

١٣٣١ مھرماه ٢٢کشان، روزنامھ کیھان، بحث ھای درون حزب زحمت  [14]  

١٣۴٠ آذرماه ٣٠دفاع دکتر مظفر بقایی در دادگاه روزنامھ اطالعات   [15]  

١٣۴١ سال ٩٠خاطرات ارسنجانی، خواندنیھا، شماره    [16]  
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  تیر٣٠پس از

  از دولت ملی دکتر مصدق حزب توده ایرانتدارک دفاع مسلحانھ
 

تیر نتایج قیام سی ام -۵  

: او توانست ھر دو خواست خود را بھ کرسی نشاند.  نخستین نتیجھ مستقیم قیام سی ام تیر بازگشت مصدق بھ نخست وزیری بود   

" ھم وزارت جنگ را از دست شاه خارج کرده خود بھ دست گیرد و ھم اختیارات وسیع قانون گذاری از مجلس کسب کرده عمال

 شاه، کھ از آغاز روی –مصدق : در نبرد میان دو قطب حکومت دو گانھ.  خود را باز کندمجلس ھفدھم را کنار بگذارد و دست

مصدق توانست کفھ ترازو را بھ سود خود بھ طور چشم گیری . کارآمدن کابینھ مصدق آغاز شده بود سی ام تیر نقطھ عطفی بود

.مایدسنگین کند و بخش قابل مالحظھ ای از قدرت حاکمھ را در دست خود متمرکز ن  

نظر بگیریم کھ مصدق این بار نھ از طریق بازی ھای پارلمانی، بلکھ آشکارتر از گذشتھ   اھمیت این مسالھ بیشتر می شود اگر در   

بر روی امواج قیام توده مردم و بھ ویژه طبقات زحمتکش پیروز شد و در نتیجھ بیش از ھر وقت دیگر نسبت بھ دربار و مجلس و 

.رای دیوان داوری الھھ نیز موقعیت مصدق را بیش از پیش تحکیم کرد. ھ دار وابستھ استقالل یافتطبقات مالک و سرمای  

قیام . دومین نتیجھ بسیار مھم سی ام تیر این بود کھ ضرورت و امکان اتحاد نیروھای ضد امپریالیستی را در عرصھ نبرد نشان داد

نمایندگان جناح سالم حزب . بود و اھمیت کارآیی این اتحاد را ثابت می کردسی ام تیر حاصل اتحاد نیروھای ضد امپریالیستی ایران 

پسر آیت اهللا کاشانی در میتینگ با شکوه جمعیت ملی . ایران و آیت اهللا کاشانی دعوت حزب توده ایران را برای وحدت پذیرفتند

:اعالم کرد) حزب توده ایران(مبارزه با استعمار   

کھ دعوت بھ تشکیل جبھھ واحد ضد استعمار از طرف آیت اهللابھ شما بشارت می دھیم  "     

.کاشانی پذیرفتھ شده است [1]"  

ان ھای مختلف مطرح می شد بھ قضاوت  در قیام سی ام تیر ھدف ھا، شعارھا و شیوه ھای گوناگون مبارزه کھ از طرف سازم   

مردم با پوست و گوشت خود احساس کردند کھ ملی کردن .  نظریات حزب توده ایران بھ اثبات رسید توده مردم گذاشتھ شد و صحت

 تواند نفت در واقع یک انقالب ضد امپریالیستی است و تنھا در نبرد قاطع با نیروھای امپریالیستی چھ انگلیسی و چھ آمریکایی می

 نسبت بھ امپریالیسم آمریکا کھ جبھھ خوش بینی. مردم دست خون آلود امپریالیسم آمریکا را در کشتار سی ام تیر دیدند. پیروز شود

نقش خائنانھ دربار پھلوی نیز بیش از پیش . ملی و حکومت مصدق بھ مردم تلقین می کرد در سی ام تیر بدل بھ تردید و ناباوری شد

. شرھای ھوادار مصدق بھ درک این واقعیت آغاز کردند کھ تا این دربار باقی است دست از توطئھ برنخواھد داشتآشکار گشت و ق

.در این قیام دست سازشکاران رو شد  

کسانی کھ در پشت پرده با شاه می ساختند تا امثال معظمی را بھ جای مصدق برسرکار آورند، کسانی کھ بھ مردم توصیھ می کردند 

تا حدود زیادی " در پشت بام ھا قاشق بزنند"ظاھرات خونین برداشتھ و برای رویارویی با توطئھ امپریالیستی قوام ـ شاه دست از ت

... با شیوه ھای قاطع نبرد در آمیخت" مرگ بر امپریالیسم آمریکا"؛ "مرگ برشاه"شعارھای . مردم دنبال آن ھا نرفتند. رسوا شدند

این، تحول کیفی در جنبش ملی شدن نفت، برجستھ ترین خصلت این قیام و مھم . نشان توده ای خوردقیام سی ام تیر آشکارا مھر و 

.ترین عامل پیروزی آن بود  

 شعارھای ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی کھ در سی ام تیر از طرف مردم داده شد و پس از آن با وجود مخالفت جبھھ ملی در    

سی ام تیر تنھا با حضور حزب توده ایران بود کھ روز . منحصرا شعارھای حزب توده ایران بودصفوف نھضت ماند و ریشھ دوانید 

.قیام ملی شد و در تاریخ ماند  
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.  سومین نتیجھ قیام سی ام تیر تشدید دشمنی با مصدق در محافل حاکم مالک بورژوایی و تضعیف موقعیت مصدق درآن محافل بود   

ول عجیب بنماید زیرا سی ام تیر ظاھرا موجب آن شد کھ دو جناح جبھھ ملی کھ قبل از برکناری این نتیجھ گیری شاید در نظر ا

بھ عالوه گروه قابل مالحظھ ای از وکالی درباری مجلس شورا . مصدق آشکارا از ھم جدا شده بود برای مقابلھ با قیام بھ ھم بپیوندند

جباران . اما این نوع ھمکاری ظاھری بود. و اختیارات او را تصویب کردندو سنا نیز پس از سی ام تیر بھ مصدق رای اعتماد داده 

نھ فقط دربار و وکالی درباری وابستھ بھ امپریالیسم با وجود رایی کھ . از جلو صحنھ بھ پشت پرده رفتھ و توطئھ گری تشدید شده بود

، بلکھ عده ای از نمایندگان ھوادار مصدق نیز بھ طوری در ظاھر بھ مصدق می دادند بر اثر قیام سی ام تیر از او دورتر شده بودند

قاطعیتی کھ مردم در سی ام تیر نشان . کھ بعدھا معلوم شد در این روزھا از مصدق جدا شده در پشت سر بھ صف دشمن پیوستند

ینھ ای بھ دست دربار و ھمین وحشت محافل بورژوایی از توده ھا زم. دادند، این رفیقان نیمھ راه را بھ شدت وحشت زده کرده بود

.محافل امپریالیستی می داد کھ پس از عقب نشینی سریع سی ام تیر ھجوم جدیدی را بالفاصلھ تدارک ببینند  

 از میان احزاب و سازمان ھای سیاسی ملی و یا مدعی ملی بودن، متاسفانھ ھیچ یک بھ جز حزب توده ایران حوادث سی ام تیر را    

از طرف ھیچ یک از احزاب و سازمان ھای وابستھ بھ جبھھ ملی و ھوادار مصدق تاکنون . ایج الزم را نگرفتتحلیل نکرد و از آن نت

.سندی، تحلیلی، تصمیمی در این باره منتشر نشده و در واقع چنین چیزی وجود ندارد  

بود کھ پیروزی سی ام تیر قطعی  تنھا حزب توده ایران بود کھ این حوادث را تحلیل کرد و مھمترین نتیجھ ای کھ گرفت این    

نیست، ارتجاع و امپریالیسم دست از توطئھ برنخواھند داشت و این بار نمی توان مانند سی ام تیر با تاخیر در اتحاد نیروھا و با دست 

.خالی جلو تانک رفت و پیروز شد  

: این مطلب در انتشارات فرمانداری نظامی و ساواک بھ شرح زیر منعکس شده است     

 کمیتھ مرکزی حزب توده طی یکی از جلسات خود تصمیم بھ مسلح کردن حزب گرفت و چون ١٣٣١ تیر ٣٠بعد از جریانات  "   

خریدن سالح چھ از نظر مادی و چھ از نظر اختفا اشکاالتی بھ وجود می آورد تصمیم گرفتھ شد کھ حزب بھ موازات خرید تفنگ و 

.را در دستور کار خود قرار دھد... فشنگ و بطری آتش زا و فشنگ و مسلسل و غیره ساختن نارنجک و  [2]"  

لی می کرد کھ کیانوری چنین استدال... بنا بھ ابتکار دکتر کیانوری، کمیتھ مرکزی حزب توده دست بھ تھیھ سالح جنگی زد "   

 تیر نمی توان بر ٣٠این بار با دست خالی مانند . باز ساکت نخواھد نشست و حملھ خود را بھ آزادی از سر خواھد گرفت" ارتجاع"

.او فائق آمد [3]"  

اد و صورت جلسات ھیات اجرائیھ از میان رفتھ و برای بازسازی دقیق حوادث آن روز چاره ای جز مراجعھ بھ متاسفانھ اسن

: کھ در تصمیمات آن روزھای ھیات اجرائیھ نقش اساسی داشتھ بھ یاد می آورند رفیق کیانوری. خاطرات رفقای مسئول نیست  

وم تدارک مقاومت مسلحانھ در برابر کودتای احتمالی بھ خاطر دارم این آنچھ من درباره تصمیات ھیات اجرائیھ در زمینھ لز "   

 دیگر ١٣٣١ درباری آخر شھریور ماه - و بعد از آن افشا شدن تدارک کودتای آمریکایی١٣٣١ تیرماه ٣٠است کھ پس از رویداد 

وھای سرسپرده بھ آنان و بھ دست ارتش، مسلم بود کھ امپریالیست ھای آمریکایی و انگلیسی بھ کارگردانی دربار پھلوی و ھمھ نیر

     .شھربانی ژاندارمری و اوباش در تدارک سرنگون کردن دکتر مصدق ھستند

 مسالھ اساسی برای رھبری حزب عبارت بود از ایجاد و تحکیم جبھھ نیرومندی از ھمھ نیروھای ضد امپریالیستی و در درجھ اول    

ھمان طور کھ می دانیم تمامی تالش ھای حزب ما در این راه کھ . وھای حزب توده ایراناز نیروھای وفادار بھ دکتر مصدق و نیر

 تیر ماه ھمواره جدی تر می شد بر اثر امتناع دکتر مصدق و ھوادارانش از یک سو و خرابکاری آگاھانھ گروه ٣٠پس از رویداد 

    .ه مظفر بقایی و خلیل ملکی بی نتیجھ ماندھای وابستھ بھ امپریالیسم آمریکا و دربار در درون جبھھ ملی یعنی گرو

 نظر حزب ما این بود کھ تنھا در صورت بھ وجود آمدن چنین جبھھ ای می توان ھمھ نیروھای ضدامپریالیستی را در برابر توطئھ    

ھ قرار گرفت بھ موازات این خطر اساسی در رھبری حزب این مطلب ھم مورد بحث و مطالع. ھای روزافزون دشمنان تجھیز کرد

کھ با درنظر گرفتن این کھ مرکز اصلی تدارک کودتا در ارتش و سایر نیروھای مسلح خواھد بود، حزب باید برای مقابلھ با کودتا در 
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ولی بر سر راه عملی کردن این تصمیم یک مانع . در این باره تصمیماتی گرفتھ شد. فکر تدارک وسایل فنی و حداقل سالح باشد

.ود داشتسیاسی بزرگ وج  

 امپریالیست ھا و نفاق افکنان کھ خوب می دانستند اتحاد نیروھای توده ای و سایر نیروھای راستین ضد امپریالیستی و ضد    

استبدادی کھ از دکتر مصدق پشتیبانی می کردند بزرگ ترین ضربھ را بھ نقشھ ھای جنایت کارانھ آن ھا وارد خوھد ساخت تمام 

خطر "ینھ متمرکز کرده بودند کھ درست ھمان طوری کھ امروز شاھدش ھستیم در زیر پرچم دروغین تالش خود را در این زم

و نظایر آن ھا نیروھای ملی گرا را در مواضع دشمنانھ نسبت بھ " نقشھ ھای شوروی برای رسیدن بھ آب ھای گرم"، "کمونیسم

یا ھر سازمان مخفی کار دیگر در صورتی کھ گوشھ ای از مسلح شدن مخفیانھ حزب توده ایران و . نیروھای توده ای نگھ دارند

فعالیتشان در این زمینھ رو می شد می توانست بھ صورت عاملی شدیدا منفی در جریان تالش حزب بھ منظور تشکیل جبھھ متحد اثر 

.بگذارد  

آن ھا را برداریم و یا این کھ در بازار  از آنجا کھ تھیھ و تدارک سالح از دو راه بیشتر میسر نبود یا می باید از ذخایر ارتش    

این ھر دو راه دشوار و ھم بسیار خطرناک بود و می توانست نتایج . قاچاق با پول بسیار زیاد کھ حزب ما فاقدش بود خریداری نماییم

.سیاسی خیلی منفی بھ بار آورد  

 مرداد ٢٨یار کوچک عملی گردد و آنچھ حزب ما در  با توجھ بھ این مشکالت تصمیم تدارک سالح خیلی بھ کندی و در مقیاس بس   

 بازوکای ضد تانک، مسالھ ساختن ١۵٠در اختیار داشت منحصر می شد بھ چند تفنگ، ده دوازده سالح کمری، مقداری نارنجک و 

ب توانست در حز.  مرداد بھ طورجدی دنبال شد٢٨ مرداد از حدود تدارک مقدماتش فراتر نرفتھ بود و تنھا پس از ٢٨نارنجک تا 

 ھزار نارنجک قابل استفاده تھیھ کند ولی تغییر شرایط سیاسی و ١٢شرایط بسیار دشوار حاکم بھ کمک گروه فنی مامور این کار 

این کھ گفتھ شده است کھ گویا حزب . ضرباتی کھ بر اثر تثبیت رژیم کودتا بھ سازمان حزب ما وارد آمد ادامھ کار را غیرمقدور کرد

. ھزار نارنجک ساخت خود داشتھ است بھ کلی دروغ است١٢  مرداد٢٨در   

 مرداد شعار حزب افشای توطئھ ھای کودتا، تجھیز مردم برای مقابلھ با این خطر و واداشتن ٢٨ بھ طورکلی در ماه ھای پیش از    

.دکتر مصدق بھ اقدامات جدی برای خنثی کردن توطئھ ھا بود  

ی تھیھ پنھانی سالح برای دفاع از دولتی کھ روی کار است، چھ دشواری ھای سیاسی و فنی  دراین باره کھ برای یک حزب مخف   

 این نتیجھ ١٣٣١آنچھ اکنون باید گفت این است کھ حزب توده ایران از حوادث تیرماه . بزرگی دارد، نیازی بھ توضیح بیشتری نیست

تدابیری . مت مصدق را با پیگیری بھ مراتب بیشتری دنبال کرداصلی را گرفت کھ باید شعار تشکیل جبھھ واحد ملی و دفاع از حکو

بھ ھمین دلیل ھم تا .  برای مسلح کردن حزب اتخاذ می شد برای دفاع از حکومت مصدق بود و نھ برای سرنگون کردن آن ھم کھ

. مرداد اجرای آن مقدور نشد٢٨  

   

 
  ]١[١٣٣١ مرداد ١دژ بھ جای بسوی آینده،  

  ]٢[۵٧١ ص ١٣٢۶ایران، از انتشارات فرمانداری نظامی تھران، چاپ کیھان، تھران سیرکمونیسم د ر 

  ]٣[۵٧١ ص ١٣۴٣  تھران،) جنایتکار معروف ساواک(کمونیزم درایران، منتسب بھ سرھنگ ستادعلی زیایی  
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  مرداد٢٨

  با جنبش پراکنده ملیجدال شاه و ارتش
 

   

  

١٣٣١مھر  -ام شھریور از سی ام تیر تا کودتای نافرج– ۶    

 چندین ضربت ٣١او طی دو ماھھ مرداد شھریور.  پس از سی ام تیر ماه نفرت مصدق از امپریالیسم انگلیس بازھم بیشتر شد   

 سال فعالیت خرابکارانھ تعطیل شد، مواضع عمال بریتانیا در ۶٣بانک شاھنشاھی انگلیس پس از : کاری بھ انگلستان وارد آورد

ود زیادی آسیب دید، عده ای از افسران ارشد نزدیک بھ انگلستان از کارھای حساس برکنار شدند، صحبت قطع ارتباط با مجلس تا حد

.انگلستان رفتھ رفتھ سرزبان ھا افتاد  

.مناسبات با امپریالیسم آمریکا نیز مصدق پس از سی ام تیر ماه کمی خشن تر شد  در     

مریکا در تھران، در حوادث تیر ماه، مصدق را نسبت بھ او بھ حدی خشمگین کرده بود کھ دخالت مستقیم و علنی ھندرسن، سفیر آ

گفتھ می شد ممکن است مصدق پس از بھ دست گرفتن زمام . یا حتی اخراج او از تھران بھ روزنامھ ھا راه یافت و خواندن شایعھ فرا

ن کھ، این فقط یک شایعھ بود، حزب توده ایران از چنین احتمالی با ای. امور ارتش بھ کار مستشاران آمریکایی در ایران پایان دھد

می نوشت کھ مصدق ممکن است بھ کار مستشاران آمریکایی پایان دھد ولی شاه با تمام قوا برای " بسوی آینده. "استقبال می کرد

.ایفای آن ھا می کوشد [1] 

مصدق از استراتژی دور برد خود دست نمی کشید، حاضر نبود بپذیرد . اقدامات ضد آمریکایی مصدق بسیار با احتیاط و محدود بود

 کھ امپریالیسم آمریکا در مجموع خویش دشمن ایران

نند ھندرسن سفیر آمریکا در ایران ابراز عدم رضایت می کرد او در عین حال کھ از روش کسانی ما. و دشمن شماره یک ایران است

مصدق در این زمان بھ شرکت آمریکایی . امیدوار بود کھ افراد دیگری در آمریکا پیدا شوند کھ بھ ملی شدن نفت ایران کمک کنند

آ. سیتز سرویس دل بستھ بود ه انجمن نفت ایاالت متحده لتون جونز رئیس این شرکت انحصاری کھ در عین حال رئیس ھیات مدیر 

بھ کشور " کمک و راھنمایی جھت بھ کار انداختن صنایع نفت ایران"آمریکا بود بالفاصلھ پس از سی ام تیر از طرف مصدق برای 

 بھ ایران آمد و چند ھفتھ در کشور ما ماند و بھ آبادان سفر کرد، و وعده میانجی گری ١٣٣١وی در آغاز شھریور ماه . ما دعوت شد

.داد  

کارتل نفت می خواست مسالھ را بھ .  کوشش ھای امثال جونز برای انحصارات امپریالیستی نفت جنبھ فرعی و غیرجدی داشت   

. بنابراین در پشت پرده حوادث دیگری می گذشت. کند سوی خود و در چارچوب امتیازھای استعماری موجود در خلیج فارس حل

مبارزه مردم ایران در سی ام تیر، گسترش شعارھای ضد. اس بودندلندن و واشنگتن بھ طور مداوم در تم آمریکایی و ضد سلطنتی و  

مقاوم تر شدن مصدق آنان را بھ این نتیجھ می رسانید کھ باید لحن خود را علیھ او شدیدتر کنند و مسالھ نفت را، نھ با خود مصدق 

 عقیده خود را بھ ھمھ محافل ارتجاعی و سازشکار ایران و خاورمیانھ آن ھا می کوشیدند این نظر و. بلکھ با جانشین او حل نمایند

.بفھماند تا روح مقابلھ و مخالفت با مصدق بیش از پیش تشدید شود  

 شھریور سفیر آمریکا و کاردار سفارت انگلیس در تھران پیش مصدق رفتند و پیام مشترک رئیس جمھور آمریکا و نخست ۵روز     

این پیام با این روح و بھ این قصد تنظیم شده بود کھ مصدق نتواند آن را بپذیرد ولی . را بھ او دادند) و چرچیلترومن (وزیر انگلیس 

!بفھمد کھ در برابر نوعی اولتیماتوم قرارگرفتھ و ھمین است و بس  
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:یکا و انگلیس گفتاو طی اعالمیھ ای کھ برای خبرنگاران خواند ضمن رد پیشنھاد مشترک آمر. کرد مصدق این مطلب را درک  

پیام نشان می دھد کھ اولیای امور انگلستان در لفافھ عبارات تازه، عینا و بلکھ شدیدتر ھمان مقاصد سابق خود را دنبال می  "   

...کنند  

 داخلی را می خواھند مسالھ... بھ مراتب از راه حل ھای سابق شدیدتر و غیرعملی تر است...  راه حلی کھ در این پیام پیشنھاد شد   

.بھ صورت اختالف بین المللی درآوردند...  [2]"  

ود او از یک اما از این واقعیت کھ دولت آمریکا بھ گناه خود مصدق و بنا بھ دعوت خ.  مصدق می کوشید نام آمریکا را نیاورد   

این خود مصدق بود کھ آوریل . سال پیش در مسالھ اختالفات ایران و شرکت نفت انگلیس رسما دخالت داشت نمی شد فرار کرد

این. ھریمن نماینده رئیس جمھور آمریکا را در مذاکرات با شرکت نفت رسما دخالت داد مصدق بود کھ بھ طور مداوم موضوع  

بھ رئیس جمھور آمریکا کھ یک مقام دولتی است گزارش می داد و این مصدق بود کھ درباره مسالھ اختالف خود با شرکت نفت را 

.نفت کھ یک مسالھ داخلی ایران است بھ طور مداوم با مقامات دولتی آمریکا مذاکره می کرد  

" میانجی"آمریکای . او برمی گشت باری اسلحھ ای کھ مصدق بھ خیال خود علیھ انگلستان بھ کار انداختھ بود اینک بھ سمت خود    

.رسمی در کنار انگلستان از مصدق می خواست کھ بالشرط تسلیم شود بھ طور  

 چنان کھ گفتیم نھ ترومن و نھ چرچیل پیام خود را با این قصد و این روح تدوین نکرده بودند کھ راھی پیش پای مصدق بگذارند و    

علت اتخاذ این لحن تصمیمی بود کھ امپریالیست ھای . بود" غیرعملی تر"و " شدیدتر"پیام بلکھ برعکس این . او بتواند آن را بپذیرد

 در زمانی کھ ترومن و چرچیل   گرفتھ بودند و درستتغییر مصدقآمریکایی و انگلیسی برای 

.پیام می فرستادند عمال آنان کودتای جدیدی را تدارک می دیدند  

خطر"توده ایران، با جنجال بر سر  با حملھ بھ حزب کودتا طبق معمول     و الطائالتی از این دست کھ " آب ھای گرم"، "کمونیسم 

.ھنوز ھم متاسفانھ عده ای آن را بھ کار می گیرند تدارک می شد کمونیستی پرده دودی برای استتار خطر واقعی  این جنجال ضد 

.می کرد ایجاد  

: دیلی تلگراف می نوشت     

بدین .  ای زمام امور ایران را بھ دست گیرد دولت شوروی بھ آب ھای خلیج فارس دست خواھد یافتھرگاه یک دولت توده "   

.بعد از جنگ روبرو خواھد شد} !!{طریق دنیای غرب با بزرگ ترین خطر  [3]" 

:اردین اضافھ می کرد گ     

.اگر دولت جدید نتواند اوضاع را بھبود بخشد یک دولت توده ای روی کار خواھد آمد "    [4]"  

: فرانس پرس از واشنگتن خبر می داد     

کمونیست ھا ضرب شصتی برای بھ دست گرفتن قدرت در ) ١٩۵٢(رت خارجھ آمریکا تا آخر سال جاری میالدی بھ عقیده وزا "   

}!!{تلگراف ھای ناراحت کننده و پی درپی از سوی ھندرسن بھ واشنگتن می رسد } !!{ایران نشان خواھند داد   

.بھ واشنگتن اعالم خطر می کند"  ھندرسن مرتبا     

وضع فعلی ایران راه خلیج فارس . نومید شده و قصد دارد این کشور را بھ حال خود بگذارد"  اوضاع ایران کامال آمریکا از تثبیت   

.گذاشتھ است و نفت آبادان را بھ روی روس ھا باز [5]"  

مطبوعات ایران نیز بھ . امھ ھای آن روز کشورھای سرمایھ داری را کھ نگاه کنیم پر از این جنجال ضد کمونیستی است روزن   

.وسعت آن را بازگو می کنند  

کھ می خواستند ضرب شصت نشان داده و برای بھ   در پشت سر این جنجال ضدکمونیستی در واقع خود محافل امپریالیستی بودند   

.رت کودتا کننددست گرفتن قد  
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از بعد از ظھر سی ام تیر، زمانی کھ حضور قاطع .  آغاز شد١٣٣١ می توان گفت کھ تدارک کودتا از ھمان عصر سی ام تیر    

حزب توده ایران مردم را بھ سوی قیام برد و شعارھای حزب ھمھ جا رسوخ کرد، دربار و محافل امپریالیستی کھ پشت سر قوام 

.ی سریع در مقابل مصدق، حملھ گسترده ضد حزب توده ایران را آغاز کردندبودند، ضمن عقب نشین  

: مظفر بقایی عامل سیا در ایران چنین می گوید     

در غروب سی ام تیر کھ کمونیست ھا و موتلفین آن ھا می خواستند دامنھ جریان را بھ تغییر رژیم بکشانند من و دوستانم ترمزی  "   

شعار دادند کھ حاال قوام رفتھ باید رژیم . در جلو حزب زحمتکشان توده ای ھا ھم بودند... ی خود نشاندیم بودیم کھ آنان را بھ جا

. ما سوگند خوردیم کھ بھ مقام سلطنت وفادار باشیم   ...عوض شود [6]"  

 از ھمان غروب سی ام تیر کھ بقایی از آن یاد می کند مامورین بھ اصطالح انتظامی تا جایی کھ می توانستند بھ حزب توده ایران    

فردای سی ام تیر دست مامورین پلیس و ارتش در مضروب کردن توده ای ھا کھ شعار ضد سلطنت داده و شاه را در . می تاختند

تا جایی کھ رئیس شھربانی در پیامی علیھ حزب توده ایران کھ از رادیوی دولتی زیر . ستند کامال باز بودتوطئھ قوام شریک می دان

:نظر مصدق چندین بار بخش شد بدترین ناسزاھا را نثار حزب توده ایران می کرد و می گفت  

.دبھ انجام مقاصد شومی اشتغال ورزیده ان... } !!{عده ای از عناصر و عمال اجانب  "     

در آینده بھ ... بھ مقدسات ملی توھین می کنند... عملیات خائنانھ فقط مطلوب خائنین است ... منویات آن ھا فقط وطن فروشی است 

... سرکوب... کم ترین تظاھر مخالف مصلحت و حیثیت کشور. احدی اجازه تحقیر و اھانت داده نخواھد شد [7]" 

}!!چھ کسانی را عامل اجنبی و وطن فروش می نامند! چھ دنیایی داریم {     

.را امضا کرده و برای او فرستاده بود پشت قرآن در روزھای آخر تیر ماه برای جلب اطمینان خاطر شاهمصدق       

:نوشت مصدق در این قرآن تقدیمی      

و ھمچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را تغییر . دشمن قرآن باشم اگر بخواھم برخالف قانون اساسی عمل کنم "   

.دھند من ریاست جمھوری را قبول نمایم [8]"  

 مصدق با چنین تعھدی کھ داشت الزم می دید دست پلیس را در سرکوب مخالفین شاه باز گذارد تا مبادا بھ اقدام خالف قانون    

اکثریت قاطع اطرافیان او، رھبران جبھھ ملی نیز سلطنت طلب بودند و از این کھ شعار ضد شاه از طرف حزب . اساسی متھم شود

آنان نیز فشار پلیس شاه را بھ مردم تایید کرده و یا الاقل در برابر آن سکوت . برده می شود نگران می شدندتوده ایران بھ میان مردم 

آنان نیروھای پلیسی نظامی را بھ نام مقابلھ با شعارھای . توطئھ گران درباری از این فرصت حداکثر استفاده را می بردند. می کردند

ان، برای کودتا تجھیز می کردند و محیط فشار و تشنج ضدکمونیستی پدید می آوردند کھ ضدسلطنتی و ضد آمریکایی حزب توده ایر

.مناسب ترین محیط برای پیروزی یک کودتای ضد ملی است  

ھم زمان با پیام اولتیماتوم ترومن و چرچیل بھ مصدق کھ روز پنجم شھریور .  بسیار تشدید شد٣١ این تشنج در آغاز شھریور ماه    

چھلم شھدای سی ام تیر کھ می بایست روز جمعھ شھریور . ه شد، محافل خرابکار و توطئھ گر دست بھ تحریک علنی زدندبھ او داد

قرار بود در این روز مراسم مشترکی از جانب توده ای ھا و مصدقی ھا در ابن بابویھ . برگزار شود دستاویزی در دست آن ھا شد

این روند .  بر تشکیل جبھھ واحد ضد استعماری باشد و پایھ ھای آن را مستحکم تر کنداین مراسم می توانست تاکیدی. برگزار شود

 تیر دیگری بدل کنند، اتحاد را ٢٣آن ھا دست بھ کار شدند تا چھلم شھدا را بھ . سالم مورد کینھ خرابکاران و عوامل امپریالیسم بود

.تای نظامی کھ در پشت پرده تدارک می شد فراھم نمایندبشکنند، مصدق را تضعیف نمایند، و زمینھ را برای موفقیت کود  

چھارشنبھ پنجم شھریور چند ساعت پس از تسلیم پیام ترومن و چرچیل بھ مصدق، مظفر بقایی لیدر حزب زحمتکشان پیامی منتشر 

.کرد و اعالم داشت کھ بھ بھای خونریزی از شرکت توده ای ھا در این مراسم جلوگیری خواھد کرد  

:می نوشت! ین پیام خطاب بھ مردم و مبارزاناو در ا  

را ولو با ریختن خون باشد از این مقبره مقدس جانبازان راه آزادی و استقالل } !!{بیگانھ پرستان! شما بروید مقاومت کنید "   

.برانید [9]"  
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 بقایی بعدھا در دادگاه چگونگی تدارک این خونریزی را تا حدودی توضیح داد و روشن کرد کھ طرف خطاب او کھ بروند و خون    

.بریزند چھ کسانی بوده اند  

: مظفر بقایی می گوید     

این . ھلم شھدای سی ام تیر شرکت کنندخبر شدم کھ توافق محرمانھ ای شده است کھ توده ای ھا ھم بھ طور رسمی در مراسم چ "   

اجازه } !!{مبنی بر این کھ مردم ... ھمان شب با حالت کسالت اعالمیھ ای بھ دست خودم نوشتم. مطلب برای من غیرقابل تحمل بود

.بر سر مزار شھدای سی ام تیر حاضر شوند} !!{نخواھند داد کھ بیگانھ پرستان   

اول آن موتلفین با حزب توده کھ من می دانستم، آمدند کھ این اعالمیھ چیست؟ این ھا . راجعین شدم پس از انتشار اعالمیھ گرفتار م   

.ھم ایرانی ھستند و می خواھند از شھدا تجلیل کنند و برعظمت تجلیل خواھد افزود  

در ورامین و کرج و این اصرار علتی داشت و آن این کھ از ھمان شب افراد حزب زحمتکشان را فرستادم از سازمان ھای حزب 

اطراف عده ای را با چوب و چماق آوردند و بردند ابن بابویھ و گفتم بھ مسئولیت خودم، ھر توده ای خواست بیاید اینجا قلمش را خرد 

.فرستادگان مصدق آمدند کھ این کار تو ایجاد جنجال می کند و االن یک محیط آرام الزم داریم... کنید  

زرا آمدند کھ نظر آقای دکتر مصدق این است کھ اعالمیھ را لغو کنید و اجازه دھید کمونیست ھا بیایند و  چند نفر از وکال و و   

از طرف ھیات دولت ... ھر چھ گفتند زیر بار نرفتم... نصیحت و التماس و تھدیدم کردند کھ فردا خون می ریزد... عزداری کنند

.آمدن رسما درخواست کردند زیر بار نرفتم  

 ساعت ملغی می شود و سپس ١٢شب ھیات دولت نشست و تصویب نامھ صادر کرد کھ مقررات حکومت نظامی برای  آن    

. اعالمیھ حزب توده ایران کھ تظاھرات در میدان فوزیھ است [10]" 

لت این کھ بقایی با چنین اعتمادی دستور ھیات وزیران را ھم زیر پا می گذاشت و جرات می کرد روز روشن چماق دار  ع   

درست در ھمان . استخدام کند و بھ جان مردم بیاندازد، حوادث پشت پرده بود کھ در آن وظیفھ ای ھم بھ عھده بقایی گذاشتھ شده بود

.و گروھی از افسران خائن کودتایی را تدارک می کنند علی رضا پھلویداد کھ خبر " بسوی آینده"ھفتم شھریور ماه  [11] 

. بقایی در این کودتا دست داشت و می خواست زمینھ آن را فراھم کند     

.سی ام تیر حزب توده ایران درایت و انعطاف فراوانی از خود نشان داد روز چھلم شھدا      

جمعیت ملی مبارزه با "در اعالمیھ ای کھ از طرف . از رفتن بھ ابن بابویھ خودداری کرد و میتینگی در میدان فوزیھ برگزار کرد

:منتشر شده بود تصریح می شد" استعمار  

.اھند کھ امکان اخالل گری بھ بقایی ھا و اربابان آن ھا بدھندمبارزان حقیقی ضد استعمار ھرگز نمی خو "  [12]"  

:می کرد و توضیح می دادباز و باز ھم ھمھ نیروھای صدیق ضد امپریالیست را بھ اتحاد دعوت " جمعیت ملی مبارزه با استعمار "   

مقصود بھ ھیچ وجھ این نیست کھ جمعیت ھا و احزاب متشکل در جبھھ واحد ملی خط مشی سیاسی و ھدف مبارزه خود را تغییر  "   

. است پیشنھاد ھمکاری ما فقط روی موارد معینی است کھ جمعیت پیشنھاد کرده. دھند [13]"  

.عبارت بود از ملی کردن واقعی نفت، تامین آزادی ھای دموکراتیک، بھبود وضع مردم" جمعیت ملی مبارزه با استعمار"موارد       

 رویارویی با آن متاسفانھ آن چنان کھ  تذکرات مکرر حزب توده ایران درباره تدارک کودتا و ضرورت اتحاد نیروھای ملی برای   

 کمیتھ مرکزی حزب توده ایران الزم دید کھ این مسایل مھم را طی یک نامھ ١٣٣١ شھریور ماه ١۶. باید مورد توجھ واقع نمی شد

. بھ اطالع مصدق برساند و او را در برابر مسئولیت ھای خود قرار دھد رسمی سرگشاده  

 توضیح ھدف ھای عمومی امپریالیست ھا و عمال کودتاچی آنان در کشورھایی مثل ایران گفتھ می  در این نامھ سرگشاده پس از  

کودتاھای مکرر تدارک می شود ولی مصدق توجھ کافی نمی . شود کھ از مدت ھا پیش تالش برای برکناری دولت مصدق وجود دارد

ی قوام توجھ نشد، در نتیجھ شبھ کودتا.  ھشدار دادیم١٣٣٠ه کمیتھ مرکزی حزب توده ایران متذکر می شود کھ ما در بھمن ما. کند

.پیش آمد، امروز ھم خبر می دھیم، اگر توجھ نشود نھضت ملی در خطر خواھد بود  

:در نامھ سرگشاده کمیتھ مرکزی حزب توده ایران سپس خطاب بھ مصدق گفتھ می شود  
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امپریالیست ھا از ھم اکنون بھ . سخن پردازی می کنند" دتای چپکو"امپریالیست ھا بھ منظور مشوش کردن اذھان در اطراف  "   

دست مستشاران نظامی نقشھ مفصلی درباره سرکوب نمایش ھا، تظاھرات توده ای از راه برادرکشی طرح کرده و برای اجرا آماده 

...ساختھ اند  

در  ... جازی، سرھنگ بختیار، سرھنگ اخویسرلشکر ارفع، سرلشکر ح...  کودتا با موافقت آمریکا و انگلیس تدارک می شود   

."توطئھ دخیل اند  

 کمیتھ مرکزی حزب توده ایران پس از افشای کودتاگران و یادآوری بی توجھی ھای مصدق بھ ھشدارھای مکرر حزب می    

:نویسد  

ه شود، اگر چھ ظاھرا مقارن ھرگونھ دستبرد جدیدی کھ از طرف امپریالیست ھا بھ حقوق ملت ایران زد: ما باز ھم می گوییم "   

.برکناری شما از نخست وزیری باشد مسئولیت آن مستقیما متوجھ شخص شماست [14]"  

نای واقعی کلمھ با تمام قوا می رزمید و بدون توجھ بھ فشارھایی  در این روزھا حزب توده ایران برای جلوگیری از کودتا بھ مع   

کھ بر حزب وارد می آمد با شھامتی شایان تحسین بھ افسران و سربازان ارتش شاھنشاھی خطاب می کرد و از آن ھا می خواست کھ 

.انضباط کورکورانھ را بشکنند و دستورات ضد ملی مافوق را اجرا نکنند  

ھ مرکزی حزب توده ایران خطاب بھ سربازان و افسران کھ درھمین زمان منتشر شد و بھ وسعت در سربازخانھ ھا  در بیانیھ کمیت   

:پخش شد از جملھ گفتھ می شود  

  

!برادران سرباز و افسر  

وی خود او ھرکس بھ شما فرمان حملھ و ھجوم بھ ملت بدھد قاتل است دستورش را اجرا نکنید، بی درنگ سرنیزه ھا را بھ س ...    

.برگردانید، چنین شخصیتی پاداشی جز گلولھ ندارد [15]" 

:مالتی از نوعدر این روزھا ج.  در مطبوعات حزبی از مردم و سربازان دعوت می شد کھ کودتا را بھ ضد کودتا بدل کنند     

.باید کودتا را بھ جنگ برضد کودتاچیان مبدل ساخت "    [16]"  

.جنگ بر ضد کودتا از ھم اکنون باید شعار ھمھ باشد "    [17]"  

 مرداد کارشناسان جنگ روانی و مرتدین و دوستان نیمھ راه، رھبری حزب را بھ باد ٢٨پس از .  در مطبوعات حزب فراوان بود   

 این گونھ حرف ھا را اگر از کینھ ضد توده ای و .شعار می داد جنگ برضد کودتا اما خود کاری نمی کرد" ناسزا گرفتند کھ دایما

.قصد تخریب روحیھ مبارزان خالی کنید چیزی جز حرف مفت در آن ھا باقی نمی ماند  

، حزب توده ایران در ھمین زمان و بعدھا ضمن تاکید ضرورت بدل کردن کودتا بھ" اوال     

می کرد کھ این کار جز از طریق اقدام مشترک ھمھ نیروھا و جز از جنگ برضد آن این نکتھ را ھم بھ طور مداوم و ھم زمان تاکید 

.دشمنان، طبق معمول ال الھ را از االاهللا جدا کرده اند. طریق تامین آزادی مقدور نیست  

: حزب توده ایران می نوشت     

کاخ قدرت پوشالی ...  توانیم بھ اتفاق ھم ما می! برادران نظامی... مردم را آزاد بگذارید تا بساط کودتا و کودتاچیان را در ھم ریزند"

.شما می توانید در کنار فرزندان ملت دشمنان ایران را سرکوب کنید. کودتاچیان را در ھم بریزیم [18]"  

بھترین پاس بھ توطئھ گران ...  استعمار جواب دندان شکن بھ امپریالیست ھای انگلیسی و آمریکایی است تشکیل جبھھ متحد ضد "   

.تشکیل جبھھ متحد ضد استعماراست [19]"  

وجھ داشت کھ یک حزب پنھانی، حزبی کھ از ھمھ طرف مورد ھجوم است و کودتاچیان برای موفقیت در  ثانیا، حزب توده ایران ت   

 می کنند، نمی تواند در زیر حکومت مصدق کھ مورد حمایت است مخفیانھ مسلح !!متھم بھ تدارک کودتاتوطئھ ھای خویش آن را 

بنابراین حزب توده ایران در نامھ . ای اجرای آن را یاد کردیمما در صفحات پیش تصمیمات حزب را در این باره و دشواری ھ. شود

.چرا کھ اقدامی برای سرکوب آن نکردید!! متوجھ شماست" مسئولیت آن مستقیما. بھ مصدق تاکید کرد کھ اگر کودتایی موفق شود  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٨٥

دل کردن کودتا بھ جنگ بر ضد  با در نظر گرفتن مجموعھ این مطالب و در رابطھ متقابل آن ھاست کھ حزب توده ایران از ب   

 مردادی ٢٨دعوت است، ھشدار است، کھ اگر مورد توجھ قرار می گرفت . کودتا سخن می گوید کھ حرفی منطقی و درست است

.پیش نمی آمد  

ر  ھم اطرافیان مصدق و رھبران جبھھ ملی ھشدا١٣٣١در شھریورماه .  ولی متاسفانھ این ھشدارھا مورد توجھ قرار نمی گرفت   

جناح . بھ جای توجھ بھ ھشدار آزاد گذاشتن حزب برای دفاع از نھضت بر فشار خود افزودند. حزب توده ایران را بھ ھیچ گرفتند

راست جبھھ ملی کھ در کودتا شرکت داشت و یا از آن بدش نمی آمد بھ ھشدار حزب توجھ نکرد، ھیچ، کھ طلبکار ھم شد و حزب ما 

و بھ خبرھایی کھ . مصدق ھوشیارتر شد. با این حال ھشدار حزب بھ ھر صورت اثر بخش بود.  کردرا بھ تحریک افکار مردم متھم

این خبرھا حاکی از این بود کھ لشکر گارد شاھنشاھی نیروی بزرگی در اطراف تھران . از ارتش می رسید توجھ بیشتری کرد

روزھای آخر شھریور مصدق دستور انحالل لشکر گارد و در . قصد حملھ بھ تھران دارد" مانورنظامی"متمرکز کرده و زیر پوشش 

 مھرماه ٢١اما توطئھ ادامھ یافت تا این کھ سرانجام . تقسیم آن بھ سھ تیپ را صادر کرد و موقتا نیروی متمرکز کودتا را پراکند

جار بازار کھ با  از تبرادران رشیدیان آجودان مخصوص شاه و سرلشکر حجازی. اعالم شد"  وجود توطئھ کودتا رسما١٣٣١

دکتر از جملھ ( نماینده مجلس ۴، )سرلشکر زاھدیاز جملھ ( سناتور ٧اعالم شد کھ . سفارت انگلیس رابطھ داشتند دستگیر شدند

. افسر ارشد و چند تن از اعضای خانواده سلطنتی در توطئھ کودتا شرکت داشتھ اند۵، )بقایی  

بنا بھ اصرار مصدق اشرف پھلوی و ملکھ مادر از کشور بیرون رفتھ بھ . ھ کردمصدق در آغاز با این کودتا بھ طور قاطع مقابل

مصدق در دشمنی با . وسایل تبعید شاھپور علی رضا و چند تن دیگر از اعضای خاندان سلطنتی نیز فراھم شد. آمریکا پناه بردند

ادداشتی رابطھ سیاسی ایران با دولت انگلیس را  طی ی١٣٣١ مھر ماه ٣٠امپریالیسم انگلیس گام بزرگ دیگری بھ جلو برداشت و در 

ماده واحده ای بھ تصویب مجلس رسانید کھ بھ موجب آن دوره مجلس سنا مانند ) ١٣٣١اول آبان ماه (در فردای آن روز . قطع کرد

تلقی شد و سنا تعطیل بنابراین دوره کنونی مجلس سنا کھ بیش از دوسال طول کشیده بود پایان یافتھ . مجلس شورا دو سال تعیین شد

انگلیس و لشکر گارد کانون ھای کودتا را کوبید و     بھ این ترتیب مصدق در چند ضربت متوالی بھ دربار، سنا، سفارت . گردید

.وضع خود را موقتا تثبیت کرد  

مورد تایید ...)  نریمانفاطمی، شایگان،( این اقدامات فقط از جانب حزب توده ایران و تنی چند از نزدیک ترین یاران مصدق    

.کامل قرار گرفت  

 اکثریت قاطع رھبران جبھھ ملی و احزاب و سازمان ھای وابستھ بھ جبھھ ملی آشکار و نھان از مصدق فاصلھ گرفتھ و با قاطعیت    

.بیشتری بھ صف مخالفان او پیوستند  

 این اقدام دولت مصدق، خطر امپریالیسم آمریکا را متذکر  در برابر قطع رابطھ ایران و انگلیس حزب توده ایران ضمن تایید کامل   

جمعیت ملی مبارزه . "می شد و دشواری ھایی را کھ از بازگذاشتن دست امپریالیسم آمریکا در کشور ما حاصل می شود برمی شمرد

:طی بیانیھ ای از مردم دعوت می کرد کھ از دولت بخواھند" با استعمار  

.آمریکا از کشور ما طرد شوند ـ نمایندگان مداخلھ جوی ١  

 ـ کلیھ جاسوس ھای آمریکایی را کھ بھ نام مستشار نظامی و اصل چھار و غیره سراسر کشور ما را اشغال کرده اند اخراج نماید و ٢

.موسسات جاسوسی آن ھا را برچیند  

. ـ با تامین آزادی ھای دموکراتیک امکان دھد کھ ملت تمام نیروی خود را تجھیز کند٣  

... ـ صنایع ملی نفت را بھ راه اندازد۴ [20]"  

  آمریکا و انگلیس و موسسات وابستھ بھ آن ھا در  حزب توده ایران توضیح می داد کھ سفارت خانھ ھای کشورھای امپریالیستی   

این النھ ھای جاسوسی را باید . واقع موسسات دیپلماتیک نیستند، کانون ھای خرابکاری و جاسوسی ھستند کھ پوشش دیپلماتیک دارند

.تعطیل کرد  

:می نوشت" بسوی آینده"  
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ی تحریک و توطئھ سفارتخانھ ھای انگلستان و آمریکا کانون ھا. جاسوسان دیپلمات نمای انگلیسی و آمریکایی را از ایران برانید "   

...باید این النھ ھای فساد را تعطیل کرد. و جنایت اند  

سفارتخانھ ھای دول آمریکا .  ما بھ حفظ روابط سیاسی با امپریالیست ھای انگلیسی و آمریکایی بھ ھیچ وجھ عالقھ مند نیستیم   

.وانگلیس مراکز جاسوسی، فساد، توطئھ و تحریک است  

.ل امپریالیستی جز خرابکاری و کارشکنی و مداخلھ در امور داخلی ایران وظیفھ ای ندارندمامورین نظامی و سیاسی دو  

!این است خواست ملت.  باید این النھ ھای جاسوسی و فساد را بست و جاسوسان بیگانھ را اخراج کرد    [21]" 

جاسوسان و النھ ھای جاسوسی امپریالیستی مورد حمایت ھم قرار گرفتند و چنان .  متاسفانھ آن روز بھ این خواست ملت توجھ نشد   

. مرداد را بھ ثمر رسانیدند٢٨کودتای " کھ خواھیم دید مستقیما  

 
  ]١[١٣٣١ مرداد ماه ١٧دژ بھ جای بسوی آینده  

  ]٢[١٣٣١ شھریور ماه ١۶ھان، روزنامھ کی 

  ]٣[١٣٣١ مرداد ماه ١۶روزنامھ کیھان،  

  ]٤[.ھمان جا 

  ]٥[١٣٣١ مھرماه ۵روزنامھ کیھان،   

  ]٦[١٣۴٠ دی ماه ٩مظفر بقایی، دفاع در دادگاه روزنامھ اطالعات  

  ]٧[١٣٣١روزنامھ کیھان چھارم مرداد ماه  

  ]٨[ ، روزنامھ اطالعات، ھمان روز١٣٣٢ فروردین ماه ١۶پیام رادیویی مصدق،  

  ]٩[١٣٣١شاھد، ششم شھریور ماه   

  ]١٠[١٣۴٠ دی ماه ٢دفاعیات دکتر بقایی، روزنامھ اطالعات، .  

رھبر مردم دھمین روزنامھ ای بود کھ پس از سی ام تیر بھ جای {. ١٣٣١ شھریور ماه ٧رھبر مردم بھ جای بسوی آینده ،  

اما شاھد با وجود خیانت آشکار مسئولین مظفر بقایی . صلھ از طرف فرمانداری نظامی توقیف می شدندبسوی آینده منتشر و بالفا
  ]١١[} مرداد با خیال راحت منتشر می شد و کسی مزاحمش نبود٢٨تا روز کودتای 

  ]١٢[ ھمان جا 

  ]١٣[١٣٣١ شھریور ماه ١٣آخرین عالج بھ جای بسوی آینده  

  ]١٤[ ، تکیھ ازما است١٣٣١ شھریورماه ١۶ینده، رزم آوران، بھ جای بسوی آ 

 روزنامھ بھ جای بسوی آینده ٢٠تا این زمان نزدیک {.  تکیھ از ما است١٣٣١ شھریور ماه ٢١پیوند ما بھ جای بسوی آینده،   

  ]١٥[}واندتنھا بھ این دلیل کھ کودتا را افشا می کرد و سربازان را بھ دفاع از منافع ملی فرا می خ. توقیف شده بود

  ]١٦[١٣٣١ شھریور ماه ١۶رزم آوران ،  

  ]١٧[١٣٣١ شھریور ماه ١٧سرانجام بھ جای بسوی آینده  

  ]١٨[ ھمان جا 

  ]١٩[١٣٣١ھمھ شماره ھای بسوی آینده در شھریورماه " تقریبا 

 دکتر ١٣٣١درمھرماه {. ١٣٣١ه  مھرما٢۵) بیست و دومین جانشین بسوی آینده(بیانیھ جمعیت ملی مبارزه با استعمار نغمھ نو  

  ]٢٠[}قطع رابطھ با انگلیس نخستین اقدام سیاسی او در این مقام بود. حسین فاطمی بھ وزارت امور خارجھ منصوب شد

  ]٢١[  ١٣٣١ مھر ماه ١٣، )بیست و چندمین جانشین بسوی آینده ( دموکراسی نوین  
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  بھار کودتا- زمستان جنبش-پائیز مصدق

برای حکومت مطلقھ گام ھای بلند دربار عھبسوی فاج  

 

 

  میلیونرامریکائی، کھ پشت فاشیسم مکارتی پنھان١٧

بودند، پس از کتابد سوزان ھا و سرکوب جنبش کارگری   

  دالس را برای تھاجم جھانی بر سر -دولت آیزنھاور

. مرداد از دل آن بیرون آمد٢٨کار آوردند و کودتای   

  
سفندبھ سوی توطئھ نھم ا. ٧  

محیط بین المللی کم تر از ھمیشھ بھ سود استراتژی مصدق بود کھ می خواست با کمک آمریکا و ) ١٩۵٢ ( ١٣٣١پاییز سال 

سیاست امپریالیسم آمریکا کھ پس از جنگ دوم جھانی بھ . ، نبرد خود را با استعمار انگلیس پیش ببرد"خطر کمونیسم"ترسانیدن آن از 

انحصارات امپریالیستی آمریکا حتی سیاست خشن .  تر می شد، در این لحظات بھ نقطھ عطفی می رسیدطور مداوم خشن تر و درنده

می نامیدند و طلب می کردند کھ در سیاست خارجی بھ جای دکترین " ناپی گیر" آن را . و تجاوزکارانھ ترومن را کافی نمی دانستند

تئوریسین ھای سیاست خارجی آمریکا . پیش گرفتھ شود"  کمونیسماز چنگ} !!{رھایی "سیاست " جلوگیری از گسترش کمونیسم"

را پیش گرفت کھ مبتنی " رھایی"باید سیاست . است" تدافعی"کافی نیست چرا کھ بھ ھر صورت " جلوگیری"مدعی بودند کھ سیاست 

.باشد" یورش"و " تھاجم"بر   

است " کمونیسم"ھر جا .  ھمھ جبھھ ھا بھ تھاجم دست زندنمایندگان انحصارات امپریالیستی آمریکا می خواستند کھ آمریکا در

و ) بود و ھست" کمونیستی"ھمھ جنبش ھای رھایی بخش ملی، ھمھ حرکات ضد امپریالیستی ھم در قاموس این محافل (سرکوب کند، 

دوگاه سوسیالیسم این ھدف را در برابر خویش قرار دھد کھ سیستم سوسیالیستی را بشکند، کشورھایی را کھ پس از جنگ بھ ار

   .کند" خفھ" عقب براند در درون این مرزھا ١٩٣٩  مرزھای کند، سوسیالیسم را بھ " آزاد " پیوستھ اند 

 فاشیست مآبی کھ انحصارات امپریالیستی در درون ایاالت متحده سیاست داخلیھار و بی مالحظھ، از سیاست خارجی  این       

این سیاست خشن داخلی بھ نام سناتور مرتجع و فاشیست مک کارتی، کھ معروفیت .  گرفتآمریکا پیش گرفتھ بودند سرچشمھ می

مک کارتی مرتجع ترین نیروھای جنایت کار و نژاد . ، نامیده می شد"مک کارتیسم"نامیمون در تاریخ معاصر آمریکا کسب کرده، 

مک . ھ آثار دمکراسی بورژوایی را زیر ضربھ گرفت، ھم"مبارزه با کمونیسم" پرست آمریکا را دور خود جمع کرد و بھ بھانھ 

کتاب سوزان، تفتیش عقاید، سرکوب جنبش ھای کارگری و مترقی، عدم تحمل در . شناختھ شد فاشیسم نوع آمریکایی کارتیسم بھ مثابھ

            .برابر ھر عقیده مخالف، ایجاد شبکھ وسیع خبرچینان و جاسوسان، روش روزمره مک کارتیسم بود

ھواداران آن طلب . درباره سیاست خارجی، مک کارتیسم، خواستار جنگ مداوم بود  

   .بر اردوگاه سوسیالیسم بھ دست آورد" مطلق"می کردند کھ آمریکا مسابقھ تسلیحاتی را با چنان سرعتی ادامھ دھد کھ برتری 

. این سیاست تجاوز کارانھ رو بھ اوج بود) ١٣٣١ (١٩۵٢در پاییز   

الیسم آمریکا شبکھ پایگاه ھا و پیمان ھای تجاوزکارانھ را بھ دور اتحاد جماھیر شوروی و کشورھای سوسیالیستی می  امپری   

در ھمان زمان جنگ . در ھمان وقت ترکیھ و یونان بھ پیمان تجاوز کارانھ ناتو جلب شدند و سپس آلمان غربی بھ آن پیوست. گسترد
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 شدت و با تمام قوا ادامھ داشت و انحصارات امپریالیستی ھنوز امیدوار بودند کھ با افزایش تجاوزکارانھ آمریکا در کره با وسعت و

    .تھاجم نظامی بھ پیروزی دست یابند

ھیچ .  امپریالیستی جھانی دچار شگفتی می شویم  امروز کھ بھ این تاریخ از فاصلھ زمان می نگریم از کوتھ بینی سیاست سازان   

مارش پیروزمند . آنان نتوانستند با تھاجم خود جلو پیشرفت انقالب جھانی را بگیرند. ن در طول زمان تعبیر نشدیک از خواب ھای آنا

   .انقالب جھانی با گام ھای شتابنده پیش رفت و پیش می رود

انتخابات ریاست . شتند اما در آن زمان ھنوز کوتھ بینان آرزومند سلطھ جھانی در آمریکا و ھمھ کشورھای امپریالیستی قدرتی دا   

محافل ارتجاعی و . انجام شد تحت تاثیر مستقیم ھمین سلطھ جویان قرار داشت) ١٣٣١ (١٩۵٢جمھوری آمریکا کھ در پاییز 

 با وجود آن ھمھ تالش تجاوزکارانھ، با وجود ھیروشیما، جنگ کره، محاصره -تجاوزگر امپریالیستی ترومن و حزب دموکرات را

 -آنان گروه آیزنھاور.  بھ حد کافی جنگ طلب و مھاجم نمی دانستند- ...وسیالیسم، ایجاد پیمان ھای تجاوز کاراقتصادی اردوگاه س

 معروف است و در سیاست  میلیونر١٧کابینھ دالس از حزب جمھوری خواه را بر سر کار آوردند کھ در تاریخ معاصر آمریکا بھ 

 مرداد شھرت پلیدی ٢٨و انجام کودتاھایی چون " سیا" ھای نظامی، تقویت جھانی با تشدید بی سابقھ جنگ سرد و گسترش پیمان

           .دارد

 در چنین محیط بین المللی بود کھ مصدق ضمن اقدامات قاطع و جسورانھ علیھ امپریالیسم انگلیس می کوشید ھنوز ھم امپریالیسم    

مصدق کھ یک سال پیش مقابلھ خود را با انقالب . ا جلب و حفظ کنددر ایران بترساند و حمایت آن ر" خطر کمونیسم"آمریکا را از 

: قابل تقدیس دانستھ و بھ ترومن نوشتھ بود  

!پرزیدنت عزیزم"   

 از آن حضرت انصاف می خواھم آیا ملت بردبار ایران کھ با تحمل شداید و محرومیت ھای یاس آور تاکنون توانستھ است در     

!" بی ایستادگی کرده و اسباب زحمت دنیا را فراھم نیاورد قابل تحسین و تقدیر ھست یا نیست؟مقابل تبلیغات قوی و انقال [1] 

: اینک در پاسخ پیام مشترک ترومن و چرچیل می نوشت     

یا باید کوشش و سعی در اصالح اوضاع اجتماعی و : ت ایران دو راه در پیش دارد کھ باید یکی را اختیار کنددر وضع کنونی مل "   

بھبود حال طبقات محروم کند کھ غیر از تحصیل عواید نفت بھ طریق دیگری میسر نیست یا اگر این راه ھمچنان مسدود بماند باید بھ 

."  تمام خواھد شد تسلیم گرددحوادث احتمالی آینده کھ بھ زیان صلح جھانی [2] 

 مرداد وقتی در زندان تیپ زرھی اسیر بود تازه فھمید کھ منظور امپریالیست ھا از خطر کمونیسم، ٢٨ مصدق پس از کودتای    

.خطر کمونیسم بھانھ ای است برای سرکوب نھضت ھای استقالل طلبانھ. خود او ھم ھست  

: او در زندان نوشت     

 سال دیگر از معادن نفت ما ۴٠زیرا کمونیسم را بھانھ کرده اند برای این کھ . باید تردید کرد} !!{در حسن نیت دول بزرگ  "   

." سوء استفاده کنند [3] 

با شدت ادامھ می داد ولی در لندن و " خطر کمونیسم" باری مصدق استراتژی جلب حمایت امپریالیسم آمریکا را با تھدید بھ    

.تھدید نمی کند" خطری"واشنگتن می دانستند کھ ایران را   

:د منچستر گاردین نوشتھ بو     

خطر کمونیسم را بزرگ کند تا ھر موقع کھ با سفیر آمریکا مواجھ می شود " مبنای سیاست فعلی دکتر مصدق این است کھ مرتبا "   

:بگوید  

."یا پول بدھید یا ما کمونیست خواھیم شد "     

." }!!{ولی تا بھ حال نھ آمریکایی ھا پول داده اند و نھ ایران کمونیست شده است  [4] 

.  تالش مصدق برای جلب ھمکاری آمریکا، چنان کھ گفتیم، در این زمان بیش از ھر وقت دیگری در گذشتھ بی فایده بود   

ھ در مورد خاص ایران بھ توافق ھای پایداری با امپریالیسم انگلیس امپریالیسم آمریکا نھ فقط در مقیاس جھانی مھاجم تر می شد بلک
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 و قطع رابطھ ایران و انگلیس، شرکت نفت انگلیس بیش از گذشتھ آماده ١٣٣١پس از شکست توطئھ قوام در تیرماه . نزدیک می شد

 ٢٨ولت رھبر عملیات کودتای کرمیت روز. سازش با انحصارات آمریکایی بود و پیشنھادھای روشن تری برای ھمکاری می داد

بررسی " مرداد اعتراف می کند کھ درست در ھمین زمان شرکت سابق نفت از او خواستھ است کھ نقشھ سرنگونی مصدق را مشترکا

.کنند  

:روزولت می نویسد  

ھنگام بازگشت از } آبان {ماه نوامبر... یک ھفتھ بعد من در تھران بودم ... مصدق مناسبات دیپلماتیک با انگلستان را قطع کرد "   

. بود} سرجون کوچران{سخنگوی آن ھا کوچران . شرکت نفت ایران و انگلیس با من تماس گرفت. تھران بھ کشورم از لندن گذشتم

...آن ھا بھ ھیچ چیز جز برانداختن مصدق نمی اندیشیدند  

گفتند این مسایل بارھا در این جا و آن جا ... سی شود توضیح دادم کھ این جا برخی از مسایل مھم است کھ باید با دولت من برر   

.بررسی شده است  

بعدھا تعداد شرکت کنندگان در بررسی روز بھ روز . با دقت بررسی کردیم.  آنان ھمان وقت نقشھ آماده ای برای نبرد داشتند   

...زیادتر می شد  

و نھ علیھ او، مامورین اصلی آن ھا در ایران رابطھ نزدیکی با  نقشھ آن ھا این بود کھ بھ ھمراه اعلیحضرت ھمایون کار کنند    

..." درباره ارتش ارزیابی آن ھا شبیھ ارزیابی من بود... دربار داشتند [5] 

مکاری ھمھ جانبھ و حفظ روابط ویژه با امپریالیسم آمریکا و حفظ منافع استعماری انگلیس از  ایدن کھ ھ- سیاست عمومی چرچیل   

در مالقات ھا . طریق تقسیم آن با انحصارات آمریکایی بود، در این زمان در مورد نفت ایران وارد مرحلھ اجرایی مشخص تری شد

ھ کنسرسیومی از انحصارات آمریکایی و شرکت سابق انگلیسی و تماس ھای مکرر میان محافل آمریکایی و انگلیسی، توافق شد ک

.نفت و شرکت شل برای تسلط نفت ایران تشکیل شود  

:موافقت انگلستان با این نقشھ تصمیم آمریکا را درباره مصدق قطعی کرد  

. یا مصدق با این پیشنھاد موافقت می کند و یا سرنگون می شود     

مصدق، . خارجی بلکھ در سیاست داخلی نیز وجود داشت و صدمات سنگینی بھ جنبش می زدناپی گیری مصدق نھ فقط در سیاست 

گروھی : چنان کھ گفتیم پس از سی ام تیر چندین ضربھ سنگین بھ محافل ارتجاعی و ضد ملی کھ در دربار جمع آمده بودند وارد کرد

چی را پراکند، تنی چند از امرای لشکر را بازنسشتھ کرد، از درباریان توطئھ گر را از کشور راند، بخشی از نیروھای نظامی کوتا

آن ھایی را کھ دستگیر کرده بود آزاد کرد، . ولی در ھمین جا ایستاد و حتی گامی چند عقب نشست ... در مجلس سنا را بست و 

ھای ناراضی ھیات حاکمھ و امکان داد کھ مجلس سنا با حضور گروه . بازنشستگان را بھ پست ھای سفارت و نان و آب دار گماشت

.جلسات منظمی در منازل خصوصی تشکیل دھد و بھ توطئھ گری بپردازند  

 درباره گذشت و عدم قاطعیت مصدق طی قریب سی سال اخیر بسیاری چیزھا گفتھ شده اما باید توجھ داشت کھ مصدق ضعیف    

گذشت او از منافع طبقاتی و از محاسبات . و قوی عمل کنداو آن جا کھ می خواست می توانست بسیار ھم قاطع . النفس و حلیم نبود

.واداشتھ بود... سیاسی اش سر چشمھ می گرفت، ھمان محاسباتی کھ او را بھ حمایت از منصور، و   

با توجھ بھ این توافق ھای پنھانی و طبق ھمان نقشھ ھا بود کھ پس از قطع رابطھ با انگلستان توطئھ ضد مصدقی در مقامات باالی 

حکومت شدت یافت، محیط سیاسی متشنج تر شد و پس از انحالل مجلس سنا و مرکز ثقل پنھانی توطئھ ھا عالوه بر دربار بیش از 

سیاست ارتجاع و امپریالیسم دراین لحظھ . پیش بھ سفارت آمریکا و اداره اصل چھار و مرکز ثقل علنی آن بھ مجلس شورا منتقل شد

   :عبارت از این بود کھ

." بھ مصدق امان ندھیم و آسوده اش نگذاریم "    [6] 

زیرا ھر روز تعداد جدیدی از رھبران جبھھ ملی و نمایندگان .  مجلس برای آسوده نگذاردن مصدق کانون بسیار مناسبی بود   

برای نشان دادن . ار مصدق از او جدا شده بھ اردوی دشمن می پیوستند و با انواع بازی ھای پارلمانی مانع کار مصدق می شدندھواد
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جو حاکم در مجلس و طرز رفتار آن با مصدق کافی است کھ یادآوری کنیم کھ روز قطع رابطھ با انگلیس اکثریت مجلس از حضور 

 تعطیل کرد تا گزارش مصدق در جلسھ علنی و رسمی خوانده نشود و قطع رابطھ رسمیت در مجلس خودداری ورزید و مجلس را

.مصدق گزارش خود را از رادیو برای مردم خواند. پیدا نکند  

وقتی بر اثر پیروزی قیام سی ام تیر .  باید توجھ داشت کھ جبھھ قوی علیھ مصدق در مجلس از ھمان فردای سی ام تیر تشکیل شد   

خست وزیری رسید جناح راست جبھھ ملی کھ قبل از حوادث تیرماه در برابر مصدق صف بستھ بود، از فرصت استفاده مصدق بھ ن

بقایی، رئیس کمیتھ تحقیق درباره حوادث سی تیر شد، : کرد و در اتحاد با درباری ھا مواضع حساس مجلس را بھ دست گرفت

بھ عبارت دیگر پیروزی سی ام تیر میان مصدق و . ات رئیسھ مجلس جا گرفتندبھادری، میراشرافی، ذوالفقاری و امثال آن ھا در ھی

دشمنان با زرنگی خاصی آیت اهللا کاشانی را بھ ریاست . مخالفین او در جبھھ ملی تقسیم شد و جناح مخالف در مجلس سنگر گرفت

این امر بھ ویژه پس از آن کھ . دق درآورندمجلس انتخاب کردند تا بتوانند مقابلھ مجلس و دولت را بھ صورت مقابلھ کاشانی مص

زیرا موافق اختیارات، مصدق مجلس را کنار می گذاشت و آن ھایی کھ . مصدق از مجلس اختیارات گرفت اھمیت بیشتری کسب کرد

اعتنایی کاشانی را بھ قبول ریاست مجلس برانگیختھ بودند می توانستند ھر بی اعتنایی مصدق بھ مجلس ارتجاعی را بھ صورت بی 

.مصدق بھ شخصیت کاشانی جلوه دھند  

برعکس، آیت اهللا کاشانی در برانداختن قوام و .  در روزھای بالفاصلھ پس از سی ام تیر جدایی این دو جبھھ چندان آشکار نبود   

 تیر می بایست روی کارآوردن مصدق بیش از ھمھ محافل جبھھ ملی رزمیده و قاطعیت نشان داده بود و لذا پس از پیروزی سی ام

اما نفاق افکنان و خرابکاران مجال نمی دادند و از اختالف سلیقھ ھا و تفاوت در مشی و حتی مالحظات . اتحاد آن دو محکم تر باشد

برای امپریالیسم خطری بزرگ تر از اتحاد نیروھای . شخصی بھ حداکثر استفاده می کردند تا مصدق و کاشانی را از ھم جدا کنند

.پریالیستی نیست و این اتحاد فقط با درک و مراعات اختالف سلیقھ ھا ممکن می شود و نھ تحمیل یکی بر دیگریملی ضد ام  

برعکس، . ما از این کھ کاشانی از جنبش ملی دور شود خرسند نبودیم.  حزب توده ایران در این زمینھ ھم تالش صادقانھ ای داشت   

مطبوعات حزبی ما بھ آیت اهللا کاشانی توجھ می کردند و ھر اقدام مثبت او را مورد . م کنیممی کوشیدیم کھ پیوند او را با جنبش تحکی

 یاد کرد کھ مصاحبھ آیت اهللا ١٣٣١ شھریور ماه ٢۵) بسوی آینده(برای مثال می توان از روش خلق . تایید جدی قرارمی دادند

.م فراوان چاپ کردکاشانی را بھ روزنامھ احرام چاپ دمشق در جای برجستھ و با احترا  

: بسوی آینده نوشت   

...مداخلھ انگلیس را در امر نفت ایران مجاز نمی دانند. آیت اهللا کاشانی با شرکت در اتحادھای دفاعی خاورمیانھ مخالفند "     

:آیت اهللا در مصاحبھ با احرام گفتند  

دیانت اسالم ملت را بھ مشورت و حکومت مشورتی . ید آزادی باالترین نعمتی است کھ خداوند متعال بر ملت اعطا می فرما     

...دعوت کرده است  

را جانشین استثمار قدیم ) آمریکا(چھ طور ممکن است یک استثمار جدید ...  ما ھنوز از زیر تاثیر کابوس انگلیس آزاد نشده ایم      

...سازیم  

..." دول اسالمی نباید در اتحادیھ ھای تجاوزکار مداخلھ و مشارکت کنند [7] 

ما مسلمانان متعھد ضد .  مراجعات مکرر حزب ما ھم برای تشکیل جبھھ متحد ضد استعمار فقط متوجھ مصدق و ھوادارانش نبود   

.ند بھ اتحاد دعوت می کردیماستعماری را ھم کھ زیر رھبری کاشانی بود  

 می کوشید آیت اهللا کاشانی را بھ ١٣٢٧ بھمن ماه ١۵ زاھدی از فردای توطئھ - دشواری کار آن جا بود کھ جناح کودتاچی بقایی   

 در. آنان کوچک ترین فرصتی را برای جدا کردن مصدق و کاشانی از دست نمی دادند. سوی خود جلب کند و از نفوذ او بھره گیرد

روزھای پس از سی ام تیر نیز با این کھ دست خود اینان تا مرفق بھ خون شھیدان سی ام تیر آغشتھ بود با زرنگی خاصی دور 

.کاشانی را گرفتند و کوشیدند او را در برابر مصدق بگذارند  

.شد بھانھ جدیدی برای تشدید خصومت مصدق و کاشانی ١٣٣١ کشف توطئھ کودتای نظامی در شھریور مھر     
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 زاھدی و بقایی کھ در این کودتا دخالت مستقیم داشتند کوشیدند پای آیت اهللا کاشانی را بھ میان کشیده او را در کنار خود مقابل    

.مصدق بگذارند  

زد  سرلشکر زاھدی وقتی بھ شرکت در کودتا متھم شد ضمن این کھ با اعالمیھ شدیدالحنی مصدق را کوبیده و خود را بھ مثابھ نام   

دربار نیز فرصت را . نخست وزیری برجستھ می کرد طلب کرد در کمیسیونی با شرکت آیت اهللا کاشانی بھ اتھامات او رسیدگی شود

.بی اعتنایی مصدق بھ مجلس و آیت اهللا کاشانی زمینھ مناسبی بود برای تفتین. از دست نداد  

:ر می دادند خبکاشانی با وزیر دربار روزنامھ ھا از تماس ھای مداوم      

جاسوس مشھور انگلستان مقیم دربار پھلوی کھ بعدھا در لندن { سوئیسی ارنست پروناز ده روز پیش حسین عال وزیر دربار و  "   

.بھ فعالیت ھا و مالقات ھای مشکوکی مبادرت ورزیده اند} نشان امپراطوری گرفت  

ھت مطلعین عقیده دارند کھ درباره می خواھد بلوکی در پارلمان برای بھ ھمین ج.  بیشتر این مالقات ھا با نمایندگان مجلس است   

." خود تشکیل دھد تا در موقع لزوم بھ عنوان حربھ ای علیھ دولت از این جبھھ استفاده شود [8] 

اغلب اوقات عال حامل پیام ھای شاه ... اغلب مالقات ھایی صورت می گیرد. حسنھ است" کامال کاشانی و آیت اهللا شاه رابطھ "   

." است [9] 

ایی و انگلیسی و عمال ایرانی آن ھا سبب انشقاق و انشعاب در سازمان ھای وابستھ بھ  فعالیت نفاق افکنانھ امپریالیست ھای آمریک   

اتحاد حزب ایران و حزب بھ اصطالح زحمتکشان شکست و از ھر یک جناحی آشکارا بھ سوی دربار رفتند و خود را . جبھھ ملی شد

. خیانت کنندتا در فرصت دیگری. ھودار کاشانی نامیدند و جناحی موقتا با مصدق ماندند  

جناح بقایی کھ در کودتا شرکت داشت متھم بود کھ با سرلشکر زاھدی .  اعالم شد١٣٣١ مھرماه ٢١ انشعاب در حزب زحمتکشان    

و قوام بند و بست دارد و جناح مقابل آن کھ با نام خلیل ملکی شناختھ می شد متھم بود کھ با توماس مامور انتلیجنس سرویس انگلیس 

در.  استتماس گرفتھ چنان کھ خواھیم دید ملکی نیز بھ نوبھ خود (لحظھ موجود بقایی ظاھرا با کاشانی بود وملکی ظاھرا با مصدق  

در بھمن ماه بخشی از آن جدا شد و بھ . انشعاب در حزب ایران نیز روی داد) چند ماه بعد با شاه مالقات کرد و بھ کودتاچیان پیوست

.با مصدق مانددنبال کاشانی رفت و بخشی دیگر   

 یکی از رھبران جبھھ ملی کھ در این زمان بھ مصدق پشت کرد و سر و صدایی بھ راه انداخت یوسف مشارکت است کھ در جلسھ    

 مجلس، درستی تصمیماتی را کھ بھ سود مصدق و علیھ دربار و انگلستان گرفتھ شده بود مورد تردید قرارداد و ١٣٣١ آبان ماه ١١

.و لذا تصمیمات مجلس معتبر نیست" مجذوب"و یا " مرعوبند"ندگان مجلس یا مدعی شد کھ نمای  

را گذاشتھ بودند " جبھھ ملی ایران" سال پیش پایھ ٣شدن مشارکت از صف مصدق، تا آن لحظھ اکثریت قاطع کسانی کھ   با جدا   

اری مقدماتی آنان از ملی شدن نفت و مبارزه با آشکارا از آن جدا شده و در سنگر دشمن قرار می گرفتند و نشان می دادند کھ ھواد

.با ھمکاری آمریکا ارزش داشتھ است" افزایش درآمد"امپریالیسم فقط در چھارچوب معین و بھ معنای محدود   

 تجزیھ جبھھ ملی و جدا شدن تدریجی و گروه گروه رھبران آن از مصدق و پیوستن شان بھ سنگر دشمن بازتابی بود از تغییری    

. در پایھ طبقاتی حکومت مصدق حاصل می شدکھ  

مالکین لیبرال و عناصر بورژوایی کھ در آغاز با جبھھ ملی ھمکاری کرده بودند با درک این مطلب کھ تاکید اصل ملی شدن نفت بھ 

نھضت کارگری بھ ویژه گسترش . معنای انجام انقالب ملی و دموکراتیک است، بھ وحشت می افتادند و حساب خود را جدا می کردند

.و آغاز جنبش ھای دھقانی بر نگرانی آن ھا می افزود  

% ١٠از بھره مالکانھ را بھ سود دھقانان تخفیف داده بود کھ % ٢٠ مصدق پس از سی ام تیر با استفاده از اختیارات قانون گذاری    

م قانونی با مقاومت مالکین رو بھ رو می اجرای این تصمی. بھ مصرف عمران دھات برسد% ١٠بھ سود دھقان کسر شود و " مستقیما

از حدود بازار و اصناف " جبھھ ملی ایران و سازمان ھای وابستھ بھ آن معموال. جنبش دھقانی را تقویت می کرد" شد و متقابال

مجاھدات فداکارانھ در دھات نیز مانند کارخانھ ھا ھر فعالیتی بود فقط بر اثر . بیرون نمی آمدند و نفوذی در میان توده ھا نداشتند
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تخفیف و تاکید بر غیر کافی بودن آن و سوق % ٢٠شعار حزب در این مورد عبارت از گرفتن . حزب توده ایران شکل می گرفت

.دھقانان بھ سوی اصالحات ارضی بنیادی بود  

نامھ ای خطاب بھ مصدق  طی ١٣٣١کھ زیر نظر حزب توده ایران بود، در ھمین پاییز سال " انجمن کمک بھ دھقانان ایران "   

:پیشنھاد می کرد  

قروض دھقانان ملغی ... کلیھ امالک مزروعی فئودال ھا، خان ھا و مالکین بزرگ بالعوض و مجانی میان دھقانان تقسیم شود "   

..." شود [10] 

: بھ طور مداوم از گسترش مبارزات دھقانی خبر می داد و می نوشت١٣٣١در شماره ھای شھریور و مھر ماه " بسوی آینده "     

." موج نھضت دھقانی سراسر ایران را فرا می گیرد "    [11] 

شاه در سخنرانی خود ھنگام افتتاح مجلس سنا با توجھ بھ این جنبش .  گسترش جنبش دھقانی مالکین را بھ شدت نگران می کرد   

:دھقانی تاکید کرد  

ا باید از تبلیغات مضره کھ مقصود آن ناتوانی مالک و اختالل امور کشور و سلب امنیت عمومی و اغتشاش دھات است شدید "   

." جلوگیری نمایند [12] 

می بایست حکومت . و گسترش مبارزات دھقانی در آن زمان جلوگیری کند" تبلیغات مضره" ولی البتھ ھیچکس نمی توانست از    

از این جا بود کھ مالکین بھ طور آشکار در برابر حکومت مصدق و . ھمھ چیز را بھ سود مالکین برگردانددیگری بر سر کار آید کھ 

خبرھایی کھ می رسید از تشکیل جلسات پنھانی مالکین . بھ ویژه در برابر حزب توده ایران صف می بستند و با دربار متحد می شدند

:یکی از نشریات وابستھ بھ عشایر می نوشت. حکایت می کرد" لشویسمب"شدن خوانین برای جلوگیری از " ھم قسم"بزرگ و   

و با راھنمایی ... سران ایالت بختیاری و قشقایی ھم قسم شده اند کھ بھ طور موثری از شاھنشاه محبوب خویش پشتیبانی نمایند "   

." شاھنشاه محبوب، کشور را از بالی بلشویکی نجات بخشند [13]     

 جدا شدن جناح راست جبھھ ملی از مصدق و نزدیک شدن آن بھ دربار، زمینھ مساعد تری برای نزدیکی حزب توده ایران و    

ریالیسم انگلیس، علیھ دربار و انواع توطئھ گران تایید حزب توده ایران ھمھ اقدامات مصدق را علیھ امپ. مصدق بھ وجود می آورد

در این زمینھ نامھ سرگشاده کمیتھ مرکزی حزب توده ایران . نموده و در عرصھ اقتصاد ملی توصیھ ھای سودمند و درستی می کرد

. تمنتشر شد شایان دقت اس) بسوی آینده( در نغمھ نو ١٣٣١ مھر ماه ٢٣بھ دکتر مصدق نخست وزیر کھ روز   

  با این حال روند نزدیکی حزب توده ایران و مصدق با دشواری ھای فراوانی   

را با استفاده " امنیت اجتماعی"از جملھ اول آبان ماه مصدق الیحھ . حوادثی پیش می آمد کھ این روند را کند می کرد. رو بھ رو بود 

در چھارم آبان ماه . حمتکشان کشور و حزب توده ایران متوجھ شداز اختیارات بھ تصویب رسانید کھ در آن زمان لبھ تیز آن علیھ ز

در امجدیھ در حضور خود او بھ پا )  آبان۴( با یک اقدام بسیار جسورانھ و فداکارانھ در روز جشن تولد شاه مبارزین توده ای ١٣٣١

بق ھمین قانون امنیت اجتماعی بھ بھ شدت مضروب و سپس ط" انتظامی"خاستھ و شعارھای ضد سلطنت دادند کھ از طرف مامورین 

 گردیده بھ مقامات حساس گمارده می شدند و  آزاد دستگیر شدهکودتاچیان شدند، در حالی کھ در ھمین زمان تبعیدجزایر خلیج فارس 

ال کنند بھ بھ کسانی کھ تدارک سرنگونی مصدق را می دیدند امکان داده می شد بھ بھانھ مختلف، کارخانھ ھا را بھ دست نظامیان اشغ

        :می نوشت" بسوی آینده"طوری کھ در آغاز دی ماه 

راه آھن، . کلیھ کارخانجات و موسسات کھ مرکز زبده ترین و فعال ترین نیروھای ضد استعماری است تحت تسلط نظامی ھاست "    

" .دخانیات، سیلو، چیت سازی تھران و شھر ری و حتی بی سیم تبدیل بھ سرباز خانھ شده اند [14] 

زمینھ را برای یورش مجدد امپریالیست ھای آمریکایی و انگلیسی " میلیتاریزاسیون کارخانجات" این روزنامھ تذکر می داد کھ    

.فراھم می کند  

!  مرداد شد٢٨کارخانھ ھا آن قدر در اشغال ماندند کھ . این ھشدارھا بدھکار نبود ولی گوش مصدق بھ      
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 مجموعھ این نوع حوادث مناسبات حزب توده ایران را با مصدق رو بھ سردی می برد ولی این خط اصلی کھ اگر مصدق از    

.ھمچنان بھ جای خود باقی بودجانب نیروھای راست بھ خطر افتاد، باید مورد حمایت حزب قرار گیرد در حزب ما   

  فراھم شده بود در آغاز١٣٣١پائیز مقدماتی کھ برای توطئھ ضدملی در طول     

نمایندگان درباری و . با دقت تمام اجرا می شد" مصدق را آسوده نگذاریم"شیوه پیشنھادی ایدن کھ .  محصول می داد١٣٣١زمستان  

.  و امپریالیسم در نیروھای مسلح و در میان عشایر لحظھ ای آرام نمی گرفتندجناح راست جبھھ ملی در مجلس و عوامل دربار

اشتباھات و نا پیگری ھای مصدق زمینھ ای بھ دست می داد کھ خرابکاران با ماسک عوام فریبانھ پیش آیند و نقاط ضعف مصدق را 

   .دستاویز قرار دھند

 مصدق تقاضا کرد کھ اختیارات ١٣٣١لذا زمستان .  نمی شد کار کردبا چنین مجلسی. مجلس شورای ملی کانون تشنج مداوم بود

قانون گذاری او یک سال دیگر تمدید شود و این بدان معنا بود کھ مصدق می خواست یک سال دیگر مجلس را از کارھای اساسی 

اگذاری اختیارات بھ او بھ مراتب بھتر با وجود این کھ مصدق در گذشتھ از اختیارات خود بھ خوبی استفاده نکرده بود، و. کنار بگذارد

   .از آن بود کھ اختیار قانون گذاری بھ دست مجلس آلت دست دربار و جناح راست جبھھ ملی بیفتد

 جناح خرابکار و وابستھ مجلس تمام نیروی خود را بھ کار برد تا شاید از تصویب اختیارات جلوگیری کند، ولی مصدق با تھدید       

. یر سی ام تیر آنان را عقب راند و سرانجام اختیارات را بھ تصویب رسانیدبھ حوادثی نظ  

 با علنی شدن اختالفات و آشکار شدن صف بندی ھا، محافل امپریالیستی این امید را کھ می توانند با مصدق بھ زیان مردم ایران    

.  خواه مصدق را بھ سوی روش ھای قاطع تر سوق می دادسیر منطقی حوادث خواه نا. کنار بیایند تقریبا بھ طور قطع از دست دادند

." ایرانی ھا خر نیستند و دیگر نمی توان آن ھا را با اظھارات دوستانھ فریب داد: " گفت" او در آغاز پاییز بھ سفیر آمریکا صریحا
[15] 

چیزی کھ با ماھیت امپریالیسم آمریکا . اظھارات فریبنده عمال بھ ایران کمک کند" مصدق از آمریکا طلب می کرد کھ بھ جای    

. ھر چھ دست آمریکایی ھا در مقابل مصدق بازتر می شد آن ھا با وقاحت و گستاخی بیشتری علیھ او توطئھ می کردند. تناقض داشت

 کھ مصدق امکان دریافت کمک واقعی داشت اتحاد شوروی و کشورھای سوسیالیستی بودند کھ بھ طور مداوم آمادگی خود تنھا جایی

   .را اعالم می کردند و امکان خرید نفت ایران را مطرح می ساختند

 زمینھ گسترش مناسبات  بیش از ده بار مالقات و مذاکره میان ایران و کشورھای سوسیالیستی در١٣٣١ طی پاییز و زمستان    

[16]صورت گرفت، و بھ رغم پایداری جدی آمریکا و اولتیماتومی کھ داده بود  ایران در آستانھ .  ، موفقیت ھای چشم گیری حاصل شد

. کا و فروش نفت بھ کشورھای سوسیالیستی قرار گرفتشکستن سد مقاومت آمری [17] 

ار دیگر با  در تھران گذشتھ با اظھارات کرمیت روزولت مقایسھ کنیم یک ب١٣٣١اگر حوادثی را کھ در اواخر پائیز، اوایل زمستان 

این حقیقت تلخ آشنا می شویم کھ سرنخ توطئھ ھا در واشنگتن و لندن بوده و ھمان وقت کھ گروھی در مجلس بھ اصطالح شورای 

می تاختند از آنجاھا " کمونیسم بین المللی"ملی علیھ مصدق گلو پاره می کردند و یا در مطبوعات بھ حزب توده ایران و بھ اصطالح 

. و فعالیت خرابکارانھ آن ھا جای معینی را در نقشھ ھای امپریالیستی پر می کرددستور می گرفتند  

:بھ گفتھ ھای روزولت توجھ کنید      

ھیاتی از شرکت نفت انگلیس و ایران بھ } ١٣٣١آخر پاییز و اول زمستان  {١٩۵٣ و یک بار اوایل ١٩۵٢یک بار اواخر  "   

اول منحصرا برای بحث درباره طرح عملیاتی بود بین سیا و رفقای بریتانیایی از جانب ما آلن ھیات . واشنگتن آمد تا با ما مذاکره کند

...دالیس فقط مدت کوتاھی شرکت کرد  

.جلسھ عملیاتی بود... باز ھم ھیات انگلیسی بھ واشنگتن آمد} بھمن{ در آغاز فوریھ      

بھ نظرم عاقالنھ ... باشم" فرمانده عملیات" ھا پیشنھاد کردند کھ من ھمین جا بود کھ انگلیسی... }  بھمن١۴{ دوشنبھ سوم فوریھ    

انگلیسی ھا روی روحانیون ...بھ شاه وفادار بودند و یا بی طرف" افسران اکثرا... بحث شد پیرامون نقشھ ھا و نیروھا... }!!{بود 

...از دانشگاھیان و مدارس بھ کلی ناامید بودیم... حساب می کردند  
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ھمکاران ... گفتم کھ باید جانشین مصدق را تعیین کنیم... با فرماندھی من موافقت کرد} وزیر خارجھ آمریکا{ن فوستردالس جا ...    

کوچران شروع بھ معرفی ھمکاران برجستھ . فوستردالس و میدل اسمیت سکوت کردند... من گفتھ اند فضل اهللا زاھدی مناسب است

..." اش در ایران کرد [18] 

 موقعی کھ این نقشھ ھا در واشنگتن کشیده می شد و در بررسی و اجرای آن ھا نھ فقط جاسوسان حرفھ ای سازمان جاسوسی    

مات رسمی دولتی آمریکا و انگلیس شرکت می کردند، دیپلماسی مرکزی آمریکا و انتلیجنس سرویس انگلستان بلکھ عالی ترین مقا

.بھ مصدق می داد!! آمریکا در تھران مشغول بازی بود و پیشنھادھایی برای حل درست مسالھ نفت  

شرکت مستقیم وزرای خارجھ و سایر  ما در این باره بعدھا باز ھم سخن خواھیم گفت، اما توجھ خواننده را بھ خصوص بھ    
 ٢٨ت عالی انگلیسی و آمریکایی در طرح نقشھ ھای توطئھ گرانھ و اجرای آن ھا جلب می کنیم تا معلوم شود کھ کودتای مقاما

دست پخت چرچیل، آیزنھاورھا، ایدن ھا، دالس ھا و سایر مقامات عالی دولت . مرداد فقط کار سیا آن طور کھ مشھور شده نیست

ھ خاطر منافع انحصارات امپریالیستی کھ ارباب واقعی آن ھا ھستند تا حد یک جاسوس ھای امپریالیستی است کھ در لحظات حساس ب

.ما نمونھ ھای مشخص آن را نشان خواھیم داد. خبرچین تنزل می کنند  

او در این مدت با صاحبان .  باری سفیر توطئھ گر آمریکا، لوی ھندرسن روز سوم دی ماه از سفر یک ماه خود بھ آمریکا بازگشت   

بھ . دید کاخ سفید آیزنھاور و دالس تماس گرفتھ و نظر قاطع آن ھا را دایر بر این کھ با مصدق نمی توان کنار آمد با خود آورده بودج

طوری کھ بعدھا معلوم شد این پیشنھاد در عین حال کھ نسبت بھ پیشنھاد ھای پیشین کمی بھتر بود زیر عنوان پرداخت غرامت، 

بھ " عدم النفع" را بھ رسمیت می شناخت و از ایران می خواست کھ تا پایان مدت امتیاز ١٩٣٣قرارداد حقانیت امتیاز دارسی و 

.شرکت غاصب بپردازد کھ بھ قول مصدق بھ معنای آن بود کھ ایران تمام درآمد نفت را بابت غرامت بھ انگلستان بدھد  

: در میان اطرافیان مصدق ھنوز این امید وجود داشت مذاکرات ھندرسن و مصدق در دی و بھمن چندین بار تکرار شد و     

اگر پرزیدنت آیزنھاور و مشاورینش تھدید کمونیسم را برای ایران خطرناک بدانند حتی ممکن است پیشنھادھای بھتری نیز  "   

." بدھند [19] 

مدت ھا است کھ دیگر اثر خود را از دست داده و ھندرسن و سایر جاسوسان آمریکایی " خطر کمونیسم" غافل از این کھ بازی با   

.انگلیسی در ھمین زمان مشغول تدارک کودتای تازه ای ھستند  

 نفر از آنان را ١٣۶مصدق . ول توطئھ اند از ھفتھ اول بھمن حوادث بھ سرعت پیش رفت، خبر رسید کھ امرای ارتش مشغ   

[20]بازنشستھ کرد . بود بھمن ماه با آیت اهللا کاشانی مالقات کرد و آشتی نمود کھ متاسفانھ عمیق و پردوام ن٨و برای رسیدن بھ توافق   

 بھمن ماه نامھ دبیر دوم سابق سفارت آمریکا در تھران بھ دیویس چایلدز وزارت خارجھ آن کشور، در روزنامھ ھا درج شد کھ ٢٢

:در آن توصیھ می کرد  

دولت آمریکا با تشکیل دولتی طرفدار غرب در جنوب ایران موافقت نموده و در صورت لزوم در آن منطقھ قوای نظامی پیاده  "      

." کند [21] 

ولی دو روز پس از انتشار آن خبر رسید کھ ایل بختیاری با " مھم نیست" سفارت آمریکا در تھران توضیح می داد کھ این نامھ    

.و ابوالقاسم بختیاری با قوای دولتی درافتاده استقوای ارتش بھ زد و خورد پرداختھ  [22] ھمان روز خبر دیگری رسید کھ مرزھای  

. در مرزھا اغتشاش می کنند" دزدان عراقی"ایران و عراق نا آرام است و  [23] 

. اطالعات انکارناپذیر حاکی از آن بود کھ این توطئھ ھا از کانال دربار ھدایت می شود       

صحبت از مراجعھ . ست حقایق را بھ مردم بگویدمصدق در مالقات ھایش با شاه توضیح می داد کھ اگر این وضع ادامھ یابد مجبور ا

.بھ مردم از طرف مصدق بھ مطبوعات راه می یافت  

:نوشت" باختر امروز "     

." مردم از حکومت مصدق انتظار دارند موانع اصالحات و کانون ھای تحریک را رسوا سازد "    [24] 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ٩٥

بایستی عامھ ملت نظر خود را درباره وضع موجود کشور ابراز نمایند روشی پیش گرفتھ خواھد شد کھ این مقصود را در  "   

." برخواھد داشت [25] 

مقادیر قابل .  دخالت امپریالیسم آمریکا، شاه و زاھدی در توطئھ بختیاری ھا و تدارک کودتا در تھران روشن تر از آفتاب بود   

مالحظھ ای اسلحھ و مھمات توسط افسران درباری از واحدھای نظامی بھ سرقت می رفت و برای شورشیان بختیاری فرستاده می 

).ششم اسفندماه( را دستگیر کرد زاھدی. مصدق سرانجام گامی قاطع برداشت. کار بوددست زاھدی آش. شد  

: اصرار می کرد کھ این قاطعیت بیشتر شود و می نوشتحسین فاطمی شادروان      

 ما اکنون وقت آن است کھ دکتر مصدق در روش مسالمت آمیز خود تجدید نظر کلی نماید و برای حفظ افتخارات و شرافت ملی "   

." از گزند این توطئھ ھای خائنانھ ھرجا دست اجنبی را دید، از آستین ھر کس کھ بیرون آمده باشد آن دست را بالفاصلھ قطع کند [26] 

" باخترامروز"پیدایش این ندا در . ان بود کھ از دو سال پیش مصدق را بھ قاطعیت دعوت می کرد این ندا ھمان ندای حزب توده ایر  

.زمینھ آن اتحادی را فراھم می کرد کھ باید میان حزب ما و سایر مبارزین راستین نھضت ضد امپریالیستی ایران وجود داشتھ باشد  

مقدمات . مقامات انتظامی اطالعات کافی بھ او نداده بودند" ظاھرا. ی نبود با این حال اقدامات مصدق برای جلوگیری از کودتا کاف   

در نتیجھ مصدق فقط پس از آغاز توطئھ از عمق آن با خبر شد و می . کودتا بھ خوبی از چشم دولت و نیروھای ملی پنھان شده بود

 توان گفت کھ

.بر اثر تصادف و با کمک یک افسر توده ای از دست کودتاچیان رست  

 
  ]١[ ، روزنامھ کیھان، ھمان تاریخ١٣٣٠ خرداد ماه ٣٠پیام مصدق بھ ترومن، مورخ  

  ]٢[١٣٣١ مھرماه ۵پیام مصدق بھ ترومن و چرچیل، روزنامھ کیھان،  

  ]٣[  تکیھ از ما١١ و ۵۴، صفحات ١٣۵٧دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرھی، تدوین حسن صدرانتشارات امیرکبیر،  

  ]٤[ ، تکیھ از ما است١٣٣١ مھرماه ٢٩، خواندنیھا 

  ]٥[١١٠-١٠۶کرمیت، روزولت، کتاب یاد شده، صفحات  

  ]٦[٢٩۶خاطرات ایدن، چاپ یاد شده، صفحھ  

  ]٧[١٣٣١ شھریور ماه ٢۵روش خلق بھ جای بسوی آینده ،  

  ]٨[١٣٣١ آبان ماه ٢٧روزنامھ خبر، نقل از خواندنیھا،  

  ]٩[١٣٣١ آذرماه ١۴ خواندنیھا، روزنامھ مرد آسیا، نقل از 

  ]١٠[١٣٣١ مھرماه ۶وحدت آسیا بھ جای بسوی آینده  

  ]١١[١٣٣١ شھریورماه ٣٠ھمان روزنامھ  

  ]١٢[١٣٣١ مھرماه ١٧بسوی آینده، .  

  ]١٣[١٣٣١آذر ماه ۴شیر شوق، نقل از خواندنیھا،  

  ]١٤[١٣٣١ دی ماه ١بسوی آینده،  

  ]١٥[ ٢٩۵ھگان، تھران، نشر اندیشھ، صفحھ خاطرات ایدن، ترجمھ کاوه د 

  ]١٦[  مراجعھ کنید١٧٩ھمین کتاب بھ صفحھ  

محافل خرابکار می خواستند از این موضوع ھم دست آویزی .  مدت قرار داد شیالت بھ پایان رسید١٣٣١در بھمن ماه ھمین سال  

 اتحاد شوروی طبق روش اصولی خود وقتی طرف ایران اما. برای جنجال ضد کمونیستی و ایجاد محیط ضرور برای کودتا بسازند
آمادگی خود را برای خاتمھ قرارداد و تسویھ حساب اعالم کرد و این دست آویز را از دست " حاضر بھ ادامھ قرارداد نبود فورا

چیزی شبیھ نفت ولی محافل ضد کمونیستی و عمال امپریالیسم ھنوز ھم کھ ھنوز است از شیالت شمال بھ عنوان . دشمنان گرفت
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اگر چھ این موضوع وارد بحث . جنوب سخن می گویند و مصدق را بھ نام این کھ گویا شیالت را ھم ملی کرده بھ دروغ می ستایند
:اصلی ما نیست در حاشیھ توضیح کوتاھی می دھیم   

این شرکت یک .  کار کرد بھمن ماه شروع بھ١١ تشکیل شد و از ١٣٠۶ شرکت شیالت با ھمکاری ایران و شوروی در سال    
اقتصادی بود کھ چھ از نظر وسعت قدرت و چھ از نظر ماھیت ربطی بھ انحصار امپر یالیستی " موسسھ تولیدی کوچک و صرفا

با در آمد ساالنھ .  میلیون تومان بود٩جمع کل سرمایھ شیالت اعم از نقد و منقول و غیر منقول نزدیک . نفت جنوب نداشت
 % ( ۴٢/ ۵ می شد و  سھم ایران)  ھزار تومان۴٠٠متوسط ساالنھ حدود ( آن % ۵/۵٧ ھزار تومان کھ ٧٠٠متوسطی در حدود 

). شیالت برخی سال ھا ضرر می داد. (سھم شوروی)  ھزار تومان٣٠٠متوسط ساالنھ کم تر از   

 بھ ایران پرداخت  %٨کھ فقط (  بھ عبارت دیگر در آمد شرکت نفت جنوب در سال ملی شدن دوھزار برابر در آمد شیالت بود    

) .می شد   

اگر .  بھ عالوه شیالت بر خالف شرکت نفت جنوب ثروت ملی ایران را غارت نمی کرد، آن را حفظ می نمود و افزایش می داد   

ر این شرکت و ھمکاری صمیمانھ متخصصین شوروی نبود و نظم علمی و فنی در صید ماھی ایجاد نمی شد بدون شک نسل ماھی د
. سواحل شمال ایران برافتاده بود  

 ھمکاری ایران وشوروی در این زمینھ آنقدر سودمند بود کھ پس از پایان مدت قرارداد ھم از ھمان زمان مصدق، ھمکاری    
.طرفین بھ اشکال دیگر ادامھ یافت  

.مدت عادی قراردادش پایان یافت.  شیالت ملی نشد     

اقتصادی و براساس " طلب اساسی و ماھوی تفاوت ماھیت این دو موسسھ است کھ یکی کامال اما مھم ترین در واقع تنھا م   
.ھمکاری و برابر حقوق می باشد ودیگری براساس اصول استعماری کھ استقالل ایران را برباد می دھد  

ی نفت جنوب سلسلھ سلطنتی ولی کمپان) حتی صحبت از آن خنده دار است( شیالت ھرگز در امور داخلی ایران دخالت نمی کرد    

می آورد، مجلس تشکیل می داد، سیاست داخلی و خارجی برای ایران تعیین می کرد و در زمان مصدق آنقدر توطئھ کرد کھ این 
  ]١٧[.حکومت ملی را سرنگون ساخت

  ]١٨[١٢۴ تا ١١٩کرمیت روزولت، اثر یاد شده، صفحات  

  ]١٩[١٣٣١ بھمن ماه ٧باختر امروز، .  

  ]٢٠[١٣٣١ بھمن ماه ١١تر امروز، باخ 

  ]٢١[ }متن نامھ در نیویورک تایمز چاپ شد و در مطبوعات ایران انعکاس یافت{. ١٣٣١ بھمن ماه ٢٢باختر امروز،  

  ]٢٢[١٣٣١ بھمن ماه ٢۵باخترامروز، .  

  ]٢٣[ ھمان جا 

  ]٢٤[١٣٣١ اسفند ماه ٢باختر امروز، .  

  ]٢٥[١٣٣١ اسفند ماه ۶باختر امروز، .  

  ]٢٦[١٣٣١ اسفند ماه ٧باختر امروز،  
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 نھم اسفند
از ناکامي ھای شاهعبرت ھای بیت رھبری   

 

  
توطئھ نھم اسفند. ٨  

گامي "  جریان واقعھ از این قرار بود کھ شاه در مقابل مصدق از دخالت ھاي علني و توطئھ گري دربار در امور دولت، ظاھرا     

.  براي مدتي بھ خارج از کشور سفر کند تا در این مدت دولت با فراغ بال بتواند بھ اداره امور بپردازدعقب نشست و قول داد کھ

شاه در . او با این روش خود مصدق را خام مي کرد تا بھ دام اندازد. اما در واقع شاه قصد رفتن نداشت. مقدمات سفر نیز فراھم شد

کرد کھ در روز سفر شاھانھ مشتي اوباش بھ بھانھ مخالفت با این سفر بر سر مصدق پیوند با سایر محافل کودتاچي وسایلي فراھم 

.این توطئھ با دقت تمام انجام شد و فقط یک مو از موفقیت فاصلھ داشت. بریزند و او را از میان ببرند  

:مصدق واقعھ را بھ شرح زیر بیان مي کند  

من ھم سھ نفر از نمایندگان . شاه آقایان عال و حشمت الدولھ واالتبار را فرستادند. مبھ شاه پیغام دادم کھ خیال دارم رفراندومي بکن "   

بھ شاھد شاه گفتم تصمیم دارم رفراندومي بکنم و مردم را از . دولت خود را تعیین کردم کھ بھ عنوان شاھد حضور داشتھ باشند

ي وقتي این جا بودند چھ کارھایي در حق من کردند و بھ مردم بگویم کھ واالحضرت اشرف پھلو. جریانات کشور مستحضر نمایم

.ھمچنین قضایاي بختیاري را مي گویم.  چھ موانعي سر کارھاي من تراشیدندملکھ مادرعلیاحضرت   

قرار شد صبح روز پنج شنبھ حرکت . من حضور شاه شرفیاب شدم. اعلیحضرت ھمایوني اظھار تمایل بھ مسافرت کردند"  بعدا   

. مبدل شد١٠بعد بھ ساعت . قرار صبح زود بود. غام دادند کھ روز شنبھ حرکت مي کنندبعد پی. کنند  

این پول را بھ آقاي عال .  ھزار دالر حوالھ بانک ھاي خارجي و ھزاردالر نقد٩:  براي انجام مسافرت ده ھزار دالر آماده کردم   

من با دست خودم عکس ھا را بھ پاسپورت ھا چسباندم و . مدستور صادر کردم پاسپورت ھاي مسافرت را بیاورند پیش خود. دادم

.بھ دربار فرستادم. مھر کردم  

."  دستور داده بودم کھ نیروھاي انتظامي مسیر ایشان را تقویت کنند و نگذارند کسي در منزل شاه یا منزل من جمع شود    [1] 

عال از جانب شاه از نمایندگاني کھ بھ عنوان شاھد حضور .  در ظاھر تاکید خود شاه بر این بود ھیچ کس از جریان با خبر نشود   

مي بایست خبر ولي از پشت سر و در خفا بھ کساني کھ ن. داشتھ و از جریان با خبر بودند قول شرف گرفتھ بود کھ بھ کسي نگویند

.داشتھ باشند خبر داده شد و تعداد زیادي از اوباش و چاقوکشان اجیر شدند تا صبح شنبھ در محل حاضر باشند  

:روزنامھ کیھان جریان وقایع را بھ شرح زیر نوشت  

واستند بازار را بالفاصلھ خ. خبر مسافرت شاھنشاه و شایعھ استعفاي ایشان بھ روساي اصناف رسید...  صبح١١مقارن ساعت  "   

بھ منزل آیت اهللا بھبھاني رفتند و از ایشان خواستند بھ دربار بروند و مانع حرکت . تا نزدیک ظھر کلیھ دکاکین تعطیل شد. تعطیل کنند

.شاھنشاه بشوند  

  

ازار فریاد مي زدند عده اي در ب... آیت اهللا را بھ روي دست از اطاق خارج کردند. عده اي با صداي بلند گریھ مي کردند ...    

غیرت : "در نزدیکي کاخ مرمر زنان تظاھرات مي کردند و خطاب بھ سربازان و مردم مي گفتند... بجنبید مملکت از دست رفت

."حمیت کجاست؟ مملکت از دست رفت! کجاست  

:ون آورد و گفتیکي از متظاھرین کھ لباس سیویل داشت وقتي مامورین انتظامي جلویش را گرفتند سردوشي ھایش را بیر  

. وطن از دست رفت. من افسرم.  ھموطن مرا نمي شناسي   [2] 
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.نقشھ کودتاچیان این بود کھ مصدق را در دربار بھ دام اندازند و دستگیر کرده یا از میان ببرند  

 افسر توده اي گارد جاویدان کھ نمي  خیرخواهسرگرد.  در این لحظھ حساس یکي از افسران توده اي بھ کمک مصدق شتافت   

.خود را معرفي کند بھ طور غیرمستقیم مصدق را نجات داد) از ترس خود مصدق(توانست   

: خیرخواه در خاطراتش پیرامون این روز مي نویسد     

 بھ کاخ سلطنتي، تعدادي از امرا و افسران بازنشستھ از قبیل امیر احمدي، شاه بختي، عزیز امیررحیمي، پس از ورود مصدق "    

ملکھ  نفر از اعضاي حزب آریا نیز بھ سرپرستي سپھر جمع شدند، ۶٠حدود . بتدریج در خیابان پاستور گرد آمدند... خسرواني و

.خبر رسید کھ مي خواھند ھنگام خروج بھ مصدق حملھ کنند... ھ شددر نرده اي کاخ بست...  بھ جمع آن ھا پیوستاعتضادي  

خطر را متذکر .  رئیس تشریفات دربار کھ بھ مصدق احترامي نشان مي داد مراجعھ کردمپیرنیا بھ دنبال راه حل مي گشتم بھ آقاي    

.  واقع بود رفتھ از آنجا بھ منزلش برودشدم و پیشنھاد کردم کھ دکتر مصدق از کاخ اختصاصي بھ کاخ شمس پھلوي کھ در شمال آن

." دکتر مصدق را تا درب اصلي کاخ شمس مشایعت کردیم) راننده مخصوص شاه(پیرنیا و من و اصغرامیرصادقي . پیشنھاد قبول شد
[3] 

قتي مصدق از چنین راھي نجات داده شد اوباش و افسران کودتاچي بھ منزلش ریختند در آھني منزل را شکستند، تا جایي کھ  و   

با نردبان بھ خانھ ھمسایھ فرار ) زنده یاد ھمواره در مواقع سخت تکیھ گاه مصدق بود(مصدق مجبور شد بھ ھمراه دکتر حسین فاطمي 

.اما کودتاچیان تا دیر وقت شب در خیابان ھا حاکم بودند.  ارتش برساندکند و از آن جا خود را بھ ستاد  

:در این باره مي نویسد" باخترامروز"  

ظھر سرتاسر ... قواي انتظامي بھ وسیلھ سرنیزه و قنداق تفنگ بھ مردم حملھ مي کردند و عکس ھاي مصدق را پاره مي نمودند "   

... افسران بازنشستھ با لباس ارتشي آمده و سربازان را تحریک مي کردند. .. شغال نمودندمیدان بھارستان را نیروي ارتش سربازان ا

دستجات متظاھر کھ بھ منزل مصدق حملھ کرده بودند بھ خیابان ھاي شھر ... پس از حملھ بھ منزل مصدق و تظاھر عده اي اوباش

کثر خیابان ھاي یوسف آباد و اسالمبول و اللھ زار و شاه آباد ا. روي آورده و با چوب و چماق بھ مغازه ھاي سر راه حملھ مي کردند

ھرجا بھ طرفداري از مصدق تظاھري مي شد مامورین . بستھ و صاحبان آن ھا در مقابل مغازه ھاي خود ناظر بر اوضاع بودند

.بکشید! انتظامي و افسران بازنشستھ مي گفتند بزنید  

.تظاھرات مي کردند و از در و دیوار مجلس باال مي رفتند" باشگاه تاج"، "بازنشستھافسران "، "آوارگان" نیروھاي انتظامي،      

." مھم است...  در خیابان ھا صداي افسران شنیده مي شد کھ رادیو را بگیرید    [4] 

 شد ضمن خاطرات خود معاون سیاسي سرلشکر زاھديکھ بھ دشمن پیوستھ بود و  جبھھ ملي از موسسین عمیدي نوريال بعد چند س

:نوشت  

."  مرداد نمي رسید و ھمان روز موضوع خاتمھ مي یافت٢٨اگر در نھم اسفند مردم رادیو را تصرف مي کردند کار بھ  "    [5]  

نیروھاي مسلح تا آن حد خارج از اختیار نخست وزیر بودند کھ حتي نمي خواستند جلو مھاجمین .  در این گفتھ حقیقتي نھفتھ است   

 کند و بھ عنوان وزیر دفاع ملي حکم کند کھ مصدق مجبور شد دستور کتبي صادر. بھ منزل او را کھ قصد کشتنش را داشتند بگیرند

اگر رادیو تصرف مي شد و از آنجا صداي شاه، زاھدي و امثال آن ھا بر مي آمد بھ احتمال قریب . در مقابل مھاجمین ایستادگي شود

.بھ یقین حکومت مصدق سرنگون شده بود  

  

 
  ]١[١٣٣١روزنامھ کیھان، اسفند ماه  

  ]٢[١٣٣١ ماه اسفند٩روزنامھ کیھان، .  

  ]٣[ از خاطرات منتشر نشده سرگرد خیرخواه 

  ]٤[١٣٣١اسفندماه ١٠باختر امروز،  
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  ]٥[ نوري  ، خاطرات عمیدي١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧روزنامھ کیھان، اطالعات،  
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  مرداد٢٨نقش آفریني دو آیت اهللا، تا 

  اسفند٩کودتای

  مصدق باز ھم درس نگرفتشاه از شکست آموخت
  

نتایج توطئھ نھم اسفند. ٩  

.  توطئھ نھم اسفند ھم از نظر تکنیک کودتا و ھم از نظر تناسب نیروھای اجتماعي سیاسي قابل توجھ بود     

 مرداد را ٢٨در این توطئھ ھمھ عناصر و اجزاي کودتاي .  است مرداد٢٨عمومي تمرین نھم اسفند  از نظر تکنیک و فن کودتا،    

او در نھم اسفند از ھمان اجزا و . بھ خوبي خوانده مي شود" فرمانده عملیات"کرمیت روزولت " خط "در اینجا. مي توان دید

در.  مرداد٢٨عناصري استفاده کرد کھ در  نھم اسفند ھم کار کودتا در آغاز بھ دست مشتي اوباش سپرده شد و نیروھاي نظامي پشت  

تکاي نیروي نظامي، شھر غافل گیر و غیرمتشکل و ھاج و واج را قرق اوباش تجھیز شده و متشکل، بھ ا. آن حرکت مي کردند سر

کردند، محیط وحشت آفریدند و از گیجي و سردرگمي کھ بر اثر سیاست ھاي ناروشن دولت و خیانت ھاي دوستان نیمھ راه جنبش 

.فراھم شده بود براي بھ دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده کردند  

ھیچ سازمان متشکل حزبي و دولتي کھ در ھر لحظھ خطر بھ آن مراجعھ کند . ھ تھران ھم مسلط نبودمصدق نھ فقط بھ کشور، حتي ب

احزاب وابستھ بھ جبھھ ملي در حال فرو پاشیدن بودند و نیرویي نداشتند و از نظر سیاسي نیز فلج بوده، پس از این ھمھ سال . نداشت

مقامات دولتي ھم کھ در لحظات حساس .  مي رسید نمي دانستند چھ باید کردھمکاري با سیاست آمریکا وقتي لحظھ مخالفت با آن فرا

نیروي متشکل مدافع دولت مي توانست حزب توده . از کنترل دولت مصدق خارج بوده و گوش بھ دربار و سفارت آمریکا داشتند

را گرفتھ است " خطر کمونیسم"ن کھ جلو ایران و سندیکاھاي کارگري باشند کھ مصدق رابطھ خوبي با آن ھا نداشت و براي اثبات ای

حزب توده ایران ھنوز . از مراجعھ بھ آن ھا امتناع مي ورزیده و ادامھ فعالیت آن ھا را فقط در چارچوب معیني مجاز مي دانست

ھ بھ جاي روزنامھ ھایي ک. مسئولین مرکزي حزب در حال اختفا زندگي مي کردند و ھمیشھ در خطر بازداشت بودند. غیرقانوني بود

بسوي آینده و بعنوان ناشر افکار حزب منتشر مي شدند یکي پس از دیگري از طرف حکومت نظامي توقیف مي شدند و مامورین 

.فرمانداري نظامي و پلیس ھر جا دستشان مي رسید فعالین حزب را بھ زندان مي افکندند  

ش مرحلھ جدیدي مي کرد و آن این کھ در این روز بازار تھران ھم  از نظر تناسب نیروھاي طبقاتي نیز نھم اسفند حکایت از پیدای   

!بازار مدتي بالتکلیف ماند کھ حرف مصدق را بپذیرد و یا حرف کاشاني و بھبھاني را. دیگر بھ طور در بست مدافع مصدق نبود  

:وضع بازار را در فرداي نھم اسفند بھ شرح زیر توصیف مي کند" باختر امروز "     

 ١٠مقارن ساعت . ر تھران وضع متشنجي داشت و مردم ھمھ در یک حالت انتظار آمیختھ با اضطراب بھ سر مي بردندبازا "   

شایع شد کھ سران اصناف براي اتخاذ تصمیم ساعت سھ بعد از ظھر جلسھ اي تشکیل خواھند داد و اعالمیھ . قسمتي از بازار بستھ شد

. داداي مبني بر پشتیباني از دولت مصدق خواھند  

مي گفتند بھ ما خبر .  چون اصناف و تجار تصمیمي نگرفتھ بودند دائما تلفني از باختر امروز جویاي نظر مجلس و دولت بودند   

." قطعي بدھید تا تکلیف خود را فھمیده براي پشتیباني از مصدق دست بھ مبارزه بزنیم [1] 

 یکي از ویژگي ھاي مھم توطئھ نھم اسفند کھ تناسب نیروھاي سیاسي را بیان مي کرد بھ میان آمدن علني پاي برخي از رھبران    

نھ قرار گرفت و نقش  در صف مقابل قوام السلط١٣٣١چنان کھ مي دانیم آیت اهللا کاشاني در سي ام تیر . مذھبي بھ سود شاه بود
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در ماه ھاي بعد نیز با وجود مخالفت با مصدق از شرکت در توطئھ ھاي ضد او خودداري مي . قاطعي در دفاع از مصدق ایفا کرد

اما اینک توطئھ گران موفق شده بودند پاي آیت اهللا کاشاني و بھ ویژه بھبھاني را علنا بھ میان بکشند و خود را بھ جناح مذھبي . کرد

در روز نھم اسفند بھبھاني در جلو کاخ مرمر روي دست کودتاچیان سخنراني مي کرد و آیت اهللا کاشاني در این . کي نشان دھندمت

دو نامھ و اعالمیھ در دفاع آشکار از شاه و بھ قصد جلوگیري از سفر . یک روز سھ نامھ و اعالمیھ در ارتباط با توطئھ منتشر کرد

.ات بھ سود شاه دعوت مي کردوي بود و مردم را بھ تظاھر  

: در یکي ازنامھ ھا آیت اهللا کاشاني مي نوشت     

!ھموطنان! برادران دیني! مردم"  

 با تقدیر از احساسات میھن دوستي مردم از ھمھ خواھانم کھ با نمایندگان مجلس و علما و روحانیون و سایر طبقات ھمکاري نموده    

کھ منتھي بھ آشفتگي این کشور و باعث ندامت مي شود باالتفاق جلوگیري ... م اعلیحضرت و متفقا درخواست تجدید نظر در تصمی

.نمایند  

"  سیدابوالقاسم کاشاني     [2] 

یگر مصدق از منزل فرار کرده و کودتا شکست خورده بود ولي اوباش ھم چنان منزل او  تنھا دیروقت روز نھم اسفند، زماني کھ د   

.را غارت مي کردند آیت اهللا کاشاني حاضر شد نماینده اي پیش آنان بفرستد و دستور دھد کھ دست از ادامھ غارت بردارند  

: آیت اهللا کاشاني نوشتھ بود     

خواھشمندم متفرق شوید و از تعرض .  در خانھ جناب آقاي دکتر مصدق حملھ نموده اندبرادران عزیز مسموع شد عده اي بھ "      

.جناب آقاي موسوي را براي ابالغ این مطلب فرستادم. خودداري نمایند  

" سیدابوالقاسم کاشاني  [3] 

بسیاري از .  ولي باید توجھ داشت کھ جدایي آیت اهللا کاشاني از مصدق بھ معناي جدایي ھمھ روحانیت از نھضت ملي ایران نبود     

از جملھ آقایان انگجي، میالني، زنجاني و دیگران کھ در مجلس بودند و تا آخر عھد خود را . روحانیون مبارز تا پایان نھضت ماندند

.نشکستند  

حزب توده ایران بھ رغم سردي .  یکي از مھم ترین نتایج توطئھ نھم اسفند نزدیک کردن مجدد حزب توده ایران بھ مصدق بود   

در نھم اسفند نیز، زماني کھ خبر توطئھ . مناسبات کھ پیش مي آمد ھربار کھ وضع مصدق متزلزل مي شد بھ دفاع از او برمي خاست

بھ خیابان ھا آمدند و بھ سود مصدق و علیھ دربار بھ تظاھر " مامورین انتظامي"در زیر ضربات در شھر پیچید مبارزین توده اي 

.پرداختند  

:درباره تظاھرات توده اي ھا و رفتار مامورین انتظامي با آنان از جملھ نوشتھ بود" روزنامھ کیھان "     

ھرکس از آن ... مامورین انتظامي دخالت کردند... گرد آمدجمعیت زیادي ... در میدان توپخانھ جمع شدند} !!{عناصر افراطي چپ "

 ھا کھ بھ دست مي آمد از طرف پاسبان ھا و جمعي کھ

}...مضروب شدند بھ طوري کھ خون از سر و روي آنان جاري گردید" شدیدا} یعني کودتاچیان{نزدیک ایشان بود    

دفاع آن ھا از مصدق با شدیدترین و خشن ترین حمالت پاسخ .  کردندبھ توده اي ھا رحم نمي"  عمال امپریالیسم و دربار، واقعا   

.با این حال توده اي ھا در حالي کھ خون از سر و رویشان مي ریخت از مصدق دفاع مي کردند. داده مي شد  

. نھم اسفند نقطھ عطف قطعي شد در مناسبات حزب توده ایران و مصدق     

 روش بي نھایت ناجوانمردانھ سازمان ھاي ھوادار جبھھ ملي، قاطع تر از ھمیشھ در کنار  از آن پس حزب توده ایران با وجود   

.مصدق قرار گرفت  

در واقع در آن روز ھمھ شھرستان ھا .  نھم اسفند امکانات وسیعي را کھ براي پیروزي کودتا در شھرستان ھا وجود دارد نشان داد   

شھرستان . وي تھران در مي آمد کھ مصدق سرنگون شد، کار شھرستان ھا تمام بودعمال در دست کودتاچیان بود و اگر صداي رادی

.ھا تازه دو روز بعد بھ حرکت در آمدند  
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 مصدق طي دو سال حکومت خود نتوانستھ بود پایھ ھاي قدرت دربار و مالکین را در شھرستان ھا متزلزل کند و براي ابراز    

.اراده توده مردم روزني بگشاید  

رین نکتھ اي کھ درباره نھم اسفند باید گفت این است کھ این توطئھ بھ رابطھ دربار و مصدق، و آمریکا و مصدق بھ شدت لطمھ  آخ   

مصدق از آن پس در برابر شاه آشکارتر از گذشتھ ایستاد، و در مورد آمریکا، با آن کھ ھنوز امیدھایي داشت در برابر کساني . زد

:خود ھندرسن بھ برخي از نزدیکانش گفتھ بود. ا جبھھ گرفتنظیر ھندرسن سفیر وقت آمریک  

." ممکن است در ھر لحظھ دولت ایران از آمریکا تقاضاي احضار او را بکند "    [4] 

:دن نیز در خاطراتش از قول آیزنھاور بیان داشت و نوشت این مطلب را سال ھا بعد ای     

رئیس جمھور گفت کھ بر سر مداخالت ھندرسن بر سرھواداري از شاه موقعیت او نزد مصدق بسیار ضعیف شده است و امکان  "   

." قطعي دارد کھ گذرنامھ اش را بھ دستش بدھند و روانھ اش کنند [5] 

سفیر توطئھ گر آمریکا و ھمھ عمال جاسوسي آن کشور . مصدق جرات نکرد کھ این چنین قاطع عمل کند.  متاسفانھ این اتفاق نیفتاد   

.در ایران ماندند و سرانجام حکومت ملي او را سرنگون کردند  

  

١٣٣٢ مرداد ٢۵ تا ١٣٣١فند سال از نھم اس. ١٠  

 شکست توطئھ نھم اسفند بھ ھیچ وجھ بھ معناي پیروزي نھایي نھضت ملي ایران نبود بلکھ آغاز مرحلھ قطعي نبرد رویاروي    

ھ ب. جایي براي آشتي نماند. در نھم اسفند پرده ھاي مالحظھ و تعارف دریده شد. نھضت ملي ایران با امپریالیسم و عمال آن بود

با سخنراني افشاگرانھ مصدق مسالھ دربار و . دستور مصدق عده زیادي از امراي توطئھ گر ارتش و سران اوباش توقیف شدند

با آن کھ مصدق اسم آمریکا را نمي برد نفرت نسبت . دخالت ھاي ناروایش بھ سود امپریالیسم انگلیس در میان توده مردم مطرح گشت

 در شیراز مردم بھ اداره اصل چھار ترومن ھجوم برده آن را در ھم ١٣٣٢ فروردین ماه ٢٩. گرفتبھ امپریالیسم آمریکا اوج مي 

در تظاھرات ضدآمریکایي کھ رفتھ رفتھ اوج مي گرفت حوادث شیراز نقطھ عطفي بود و نشان مي داد کھ چھره کریھ . کوبیدند

د و مبارزه ضد آمریکایي کھ حزب توده ایران چند سال آمریکاي جنایت کار براي بخشي از ھواداران مصدق نیز شناختھ مي شو

.متوالي بھ تنھایي آن را پیش مي برد بھ سایر نیروھاي ملي نیز سرایت مي کند  

:مصدق در ھمان شبي کھ توطئھ شکست از مجلس خواست کھ تکلیف کار را یک سره کند  

. یا او حکومت مي کند یا شاه     

راني کھ توطئھ شکستھ و مردم بھ شدت علیھ دربار خشمگین بودند حل مي شد، تردیدي نبود کھ کار  این مسالھ اگر در آن لحظھ بح   

.بھ زیان دربار خاتمھ مي یافت  

 نفر تشکیل ٨این کمیسیون از .  متولیان مجلس پا درمیاني کرده پیشنھاد کردند کھ کمیسیوني بھ اختالف شاه و مصدق رسیدگي کند   

کي نیز عضو آن بودند و براي این کھ فعال مصدق را راضي کرده حل مسالھ را بھ تعویق اندازند بخشي از شد کھ امثال بقایي و م

در این کمیسیون اصول مورد اختالف قانون اساسي کھ بھ علت دو پھلو بودن ھم بھ . خواست ھاي مصدق را علي الحساب پذیرفتند

 در حکومت پھلوي ھمواره بھ سود سلطنت مطلقھ تعبیر شده بود بررسي سود سلطنت مطلقھ و ھم بھ سود مشروطھ تعبیرپذیر بود و

شد و طرحي متضمن تغییر این اصول بھ سود مشروطھ تھیھ شد کھ اگر بھ تصویب مجلس مي رسید و در عمل اجرا مي شد شعار 

.مصدق کھ شاه باید سلطنت کند و نھ حکومت اجرا مي گردید  

سلطھ امپریالیسم در ایران تنھا بھ دست . ي آن قصد آن نداشتند کھ بر چنین چیزي تن در دھند اما دربار و امپریالیست ھاي حام   

حتي عده اي از . عمال امپریالیسم و ارتجاع در مجلس از تصویب طرح جلوگیري کردند. حکومت دیکتاتوري وابستھ مقدور مي شد

. تصویب بگذردکساني کھ طرح را خود تدوین و امضا کرده بودند حاضر نشدند کھ از  

 مبارزه ضد درباري کھ در روزھاي پس از نھم اسفند بھ کوچھ و خیابان کشیده شده بود، پس از تدوین این طرح و وعده تصویب    

.آن از طرف اطرافیان مصدق بھ مجلس کشانیده شد  
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حزب توده ایران کھ بازي ھاي . ندخود مصدق و سازمان ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي اعالمیھ دادند کھ مردم دست از تظاھرات بردار

تظاھرات ضد شاه از طرف . درباریان را باور نمي کرد از طرف ھواداران مصدق مورد شدیدترین ھجوم ھا قرار مي گرفت

: اسفند ماه ادعا مي کرد١٣در شماره " باخترامروز. "سرکوب مي شد" ملیون"  

زیرا ھدف آن ھا مخالفت با نھضتي است کھ بھ ھیچ وجھ با . نیستمبارزات ضد درباري عناصر افراطي مورد حمایت مردم  "   

.مباني مشروطھ مغایرت ندارد  

 انتظار این کھ مردم این عناصر را در مبارزه ضد سلطنتي تقویت کنند مادام کھ ھدف مبارزه ساقط کردن رژیم مشروطھ باشد بي    

." مورد است [6] 

 براساس مذاکرات پشت پرده و در برابر وعده حل مسایل، مصدق عده زیادي از سران توطئھ و از جملھ سرلشکر زاھدي را از    

 جلسات مجلس و با دست زدن بھ توقیف آزاد کرد و امکان داد کھ محافل توطئھ گر اغتنام فرصت کرده و با کشاندن بحث و جدل بھ

اقلیت ھوادار دربار در مجلس از شرکت در جلسات خودداري مي کرد و ھربار کھ جلسھ . انواع بازي ھاي پارلماني وقت بگذرانند

.علني تشکیل مي شد با یک تحریک کار را بھ زد و خورد کشانده مجلس را تعطیل مي کرد  

 
  ]١[١٣٣١ اسفندماه ١٠باختر امروز،  

  ]٢[١٣٣١ اسفند ماه ٩ روزنامھ کیھان،  

 بعدھا کھ فھرست حملھ کنندگان بھ منزل مصدق منتشر شد اسامي افراد زیرین در آن فھرست ١٣٣١ اسفند ماه ٩روزنامھ کیھان،  

:دیده مي شد  

مراجعھ کنید ." ..، طیب حاج رضایي، احمد عشقي، مسحن محرر، سرھنگ نقدي، سرگرد خسرواني و )بي مخ(شعبان جعفري  "   

  ]٣[١٣٣٢ مرداد ماه ١٠بھ روزنامھ اطالعات ، 

  ]٤[١٣٣١ اسفندماه ١٩نیوزویک، نقل از خواندنیھا،  

  ]٥[٢٩٩خاطرات ایدن، چاپ یاد شده ، صفحھ  

  ]٦[١٣٣١ اسفند ماه ١٣باختر امرزو،  
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  لحظھ بھ لحظھ تا فردای کودتابازی بزرگ
 

 

  

.یعني تکلیف مناسبات دربار و دولت معلق مانده بودتکلیف طرح کمیسیون ھشت نفري   

در این باره . الزم بود امر مبارزه از صحنھ مجلس بیرون کشیده شود و با کمک مردم براي عقب راندن دربار اقدامي بھ عمل آید

ود از ھمھ احزاب و منتشر شده ب" جمعیت ملي مبارزه با استعمار"حزب توده ایران پیش قدم شد و طي اعالمیھ اي کھ از سوي 

عین دعوت نامھ را از نظر اھمیتي کھ در روشن کردن مناسبات سیاسي . سازمان ھا خواست کھ در یک اجتماع بزرگ شرکت کنند

:آن روز دارد در زیر مي آوریم  

  
 دعوت عام

 از تمام مردم ضداستعمار تھران

ان ھا و مردم ضد استعمار تھران از کارگران، دھقانان،  جمعیت ملي مبارزه با استعمار از کلیھ احزاب، دستھ ھا، سازم   

 صبح در میدان ١١ فروردین ماه ساعت ٢۵روشنفکران، پیشھ وران، کسبھ و سرمایھ داران ملي دعوت مي نماید کھ روز سھ شنبھ 

:بھارستان براي تحقق شعارھاي زیر اجتماع کنند  

. و لشکري و از بین بردن امکان این مداخالت براي ھمیشھ خاتمھ دادن بھ مداخالت شاه و دربار در امور کشوري-١  

 خاتمھ دادن بھ مداخالت استقالل شکنانھ امپریالیست ھاي انگلیسي و آمریکایي و اخراج جاسوسان و برچیدن موسسات جاسوسي -٢

.آن ھا در سراسر کشور  

.یھ حاکمیت ملي ما ترتیب مي دھند محاکمھ و مجازات مزدوران انگلیسي و آمریکایي کھ ھر روز توطئھ جدید عل-٣  

.تامین امکان فعالیت ضد استعماري براي مردم ضد استعمارایران    -٤  

 [1]جمعیت ملي مبارزه با استعمار 

  

این خواست . ي بینید ھیچ چیز خالف مصالح ملي و یا کلمھ اي تند و خواستي بلند پروازانھ وجود ندارد در این دعوتنامھ چنان کھ م   

بھ عالوه دعوت مردم بھ تظاھرات خیاباني نیز در آن زمان . ھا حداقل آن چیزي است کھ در آن زمان انقالب ایران بدان احتیاج داشت

.لي ایران و ھم متاسفانھ محافل ھوادار مصدق با شدت علیھ این دعوت برخاستنداما ھم دشمنان آشکار نھضت م. ضروري بود" واقعا  

:آیت اهللا کاشاني طي نامھ اي از مصدق خواست  

 ."الزم است دستور فرمایید از تظاھرات و تعرض بھ آقایان نمایندگان محترم جلوگیري شود تا مسئولیتي متوجھ ھیات دولت نباشد "   

[2] 

: حجت االسالم شمس قنات آباد در مجلس بھ شدت بھ حزب توده ایران و مصدق تاخت     

این ھا .  میان ببرندرا از} !!{آقا این ھا مي خواھند دین و فضیلت ... این دولت توده اي ملي مصدق مورد حمایت توده اي ھاست "   

... " سازشي شده است براي از بین بردن ھستي و استقالل وطن ... بھ وکال و مقدسات ملي ما فحش مي دھند [3] 
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تانک ھا و زره پوش ھاي شاه و . ھرات خیاباني را کھ بھ سود خود او بود قدغن کردتظا.  در برابر این فشار مصدق عقب نشست   

عده اي سرباز با تجھیزات کامل در نقاط مختلف شھر گماشتھ شدند، فراکسیون نھضت ملي اعالمیھ داد و مردم را از شرکت در 

.رات شرکت ندارنددر تظاھ" ملیون"روزنامھ ھاي طرفدار دولت اعالم کردند کھ . میتینگ منع کرد  

منتھا براي جلوگیري از درگیري و ایجاد تشنج بھ برگزاري میتینگ ھاي .  با وجود ھمھ این ھا تظاھرات مردم انجام گرفت   

.موضعي و پخش اعالمیھ اکتفا گردید  

 ایران رد کرده بودند  دو روز بعد، آن گروه از سازمان ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي کھ پیشنھاد تظاھرات را از طرف حزب توده   

با این تفاوت کھ بھ جاي کمک بھ . خودشان ھمان پیشنھاد را مطرح نموده اعالم تظاھرات خیاباني بھ پشتیباني از دولت مصدق دادند

.وحدت در جھت تفرقھ کوشیدند  

ظاھرات شرکت کند و از  حزب توده ایران با وجود تمام این احوال، براي تحکیم وحدت جنبش اعالم کرد کھ حاضر است در ت   

بنابراین اگر وحدت صفوف جنبش حفظ مي شد این تظاھرات مي . ھمھ اعضا و ھواداران خود دعوت کرد کھ بھ تظاھرات بپیوندند

 توانست بھ یک

" عناصر چپ"اما سازمان ھاي مزبور تصریح کردند کھ از حضور . ابراز راي وسیع توده مردم بدل شود و شاه را بھ عقب براند

فرستادند تا کارگران " انتظامي"بھ جلو کارخانھ ھا نیروي بھ جاي این کھ کارگران را دعوت بھ تظاھر کنند، . لوگیري خواھند کردج

.بیرون نیایند  

 ھرجا ھم کھ ھواداران حزب توده ایران مي کوشیدند در تظاھرات شرکت کنند با ھجوم مدعیان ھواداري از مصدق روبھ رو مي    

.شدند  

:روش این سازمان ھا را بھ شرح زیر نوشتھ است" روزنامھ کیھان "     

در این ... عناصر چپ بھ طرف میدان بھارستان حرکت کردند... رھبري تظاھرات امروز با حزب ایران و پان ایرانیست ھا بود "   

نزدیک بود زد. موقع جمعیتي با چوب بھ طرف آن ھا حملھ کردند . جا خالي کردنداما توده اي ھا. و خورد شود   

. حزب ایراني ھا و پان ایرانیست ھا امروز چوب ھاي مخصوص بھ دست داشتند کھ نوک آن ھا آھني بود     

 عالوه بر این درخت ھاي خیابان شاه آباد و میدان بھارستان را شکستھ شاخھ ھاي آن را بھ دست گرفتھ آماده بودند اگر توده اي ھا    

." د مورد حملھ قرار دھندبھ جمعیت آن ھا نزدیک شون [4] 

"  و ظاھراچوب نوک آھني بھ این ترتیب درست در زماني کھ وحدت صفوف جنبش بیش از ھر وقت دیگري الزم بود کساني با    

ھمین ھا . مي دانستند" خطر کمونیسم"دق بھ جنگ کارگران و زحمتکشان مي رفتند و خطر اصلي را زیر شعار ھواداري از مص

).چھ قدر با اوضاع امروز شباھت دارد؟(بودند کھ در لحظھ حساس بھ اردوي دشمن پیوستند   

وھاي جنبش و بھ ویژه نیروھاي یا مي بایست ھمھ نیر.  در این موقع جنبش انقالبي ایران در لحظھ قاطع تصمیم قرار گرفتھ بود   

مصدقي و توده اي متحد شوند، دست دربار و عوامل امپریالیسم را قطع کرده بھ خرابکاري جاسوسان آمریکایي و انگلیسي پایان دھند 

.راه میانھ اي وجود نداشت. و یا دشمنان نھضت پیروز مي شدند  

بخش بزرگي از این . اري از مصدق تزلزل شدیدتري ایجاد کرد ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع در صف سازمان ھاي مدعي ھواد   

سازمان ھا چنان کھ در صفحات پیش گفتیم از مدت ھا پیش آشکارا بھ صف ارتجاع و امپریالیسم پیوستھ بودند و آن بخش کوچکي ھم 

با :  بود پاسخ صریح و روشن بدھندکھ ھنوز باقي بودند نمي توانستند و نمي خواستند بھ پرسش روشني کھ تاریخ در برابرشان گذاشتھ

 دربار و امپریالیسم اند یا با مردم؟

بودن را از پایش گشود و در خفا با شاه و محافل " سوم"ھم سرانجام سنگ " نیروي سوم" در این زمان بود کھ رھبري حزب    

.آمریکایي تماس گرفت  

 بھ خوبي روشن مي کند و نشان مي دھد کھ میان انقالب و ضد  اعتراف ھاي خلیل ملکي از آن جا کھ وضع سیاسي آن روزھا را   

:ما در زیر عین این اعتراف ھا را مي آوریم. انقالب راه سومي نیست، بسیار جالب است  
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 مرداد دو نفر از اعضاي ھیات اجرائیھ حزب نیروي سوم مبارزه ما را در حدود قانون اساسي و تا ٢۵در ھفتھ ھاي قبل از  "   

 نفري محدود کند غیرکافي دانستھ و مي گفتند کھ دولت ملي باید شاه و دربار را از میان ٨ربار را در حدود گزارش ھیات حدي کھ د

. بردارد  

.البتھ بنا بھ ادعاي آنان دولت مجبور خواھد شد این کار را بکند و تغییر رژیم دھد  

گفتند بي شک کار بھ این جا خواھد کشید و حزب ابتکار این کار را آن دو نفر مي .  براي ھیات اجراییھ این حرف قابل قبول نبود   

ولي ھیات اجراییھ . در دست خواھد گرفت و خوب است خود ما زودتر از حزب توده شروع کنیم و ابتکار را ما در دست بگیریم

}!!{طبق رسم ھمیشگي خود معتقد بود کھ ابتکار خرابکارانھ را ما نباید از دست حزب توده بگیریم   

 [5] ."چون نمي توان باور کرد کھ دولت نھضت ملي در صدد تغییر رژیم باشد نباید ابتکار خرابکاري را بگیریم

عنصر ...  سیاسي در ھیات اجرائیھ اختالف نظري وجود داشت در تحلیل اوضاع و احوال١٣٣٢ در ماه ھاي تیر و مرداد    

منحصر بھ فرد خیانت کار ھیات اجراییھ عقیده داشت کھ دکتر مصدق باالخره مجبور است تغییر رژیم بدھد و شاه را محاکمھ و 

.مجازات نماید  

و احتیاجي بھ تغییر .  بر مشکالت غلبھ شوداکثریت ھیات اجرائیھ معتقد بودند کھ با جلب نظر آمریکا از لحاظ سیاست خارجي باید

." رژیم پیدا نشود [6] 

یھن پرستانھ ما در از مبارزات موثر و م" اعلیحضرت ھمایوني بدوا.  این جانب براي اولین بار بھ حضور شاھنشاه شرفیاب شدم   

فصلي} !!درجھ وقاحت را ببینید} {!!{نھضت ملي ایران و ھمچنین از مبارزه ما علیھ کساني کھ از بیگانھ الھام مي گیرند  بیان فرموده  

...و از حزب ما کھ بھ نام نیروي سوم مي نامیدند قدرداني فرمودند  

این جانب در صدد بودم تا حدودي کھ ... ده اي ھا نیفتد مالقات علني نشود قرار بر این بود کھ براي این کھ بھانھ اي بھ دست تو   

حفظ کنم } !!{امکان دارم از شکاف بین دربار و دکتر مصدق جلوگیري کنم و وحدت جبھھ داخلي نھضت ملي را در برابر بیگانگان 

ه و آقاي دکتر مصدق و نھضت را تایید زیرا اعلیحضرت ھمایوني بھ خصوص در آن اواخر نسبت بھ نھضت ملي خیلي خوشبین بود

." }!!{مي فرمودند  [7] 

لحظھ تصمیم " قعااما قصد ما فقط یادآوري این نکتھ است کھ در آن زمان وا.  از این اعتراف روشن خیلي چیزھا مي توان دریافت   

اتحاد با حزب توده ایران، سرنگوني شاه، طرد امپریالیسم و نجات کشور و یا اتحاد با عمال ارتجاع : بیشتر وجود نداشت دو راه. بود

.آمریکا، سرنگوني مصدق و اسیر کردن کشور!! و امپریالیسم و جلب نظر  

. دیگر نمي شد اداي خط وسط درآورد" نیروي سوم" اجراییھ حزب تا جایي کھ در ھیات.  این مطلب در ھمھ جا مورد بحث بود   

از وابستگان بھ جبھھ ملي بودند کھ از آستانھ دربار گذشتند ) آخرین کساني(امثال خلیل ملکي . شاه یا مردم را انتخاب کرد: مي بایست

.و با شاه علیھ مردم پیمان بستند  

ا بھ اتخاذ تصمیم قاطع و یک سیر حوادث بھ طور بي امان نیروھاي سیاسي ر    امپریالیسم آمریکا . طرفھ شدن وادار مي کرد 

با شدت تمام و با وحشي گري " مصدق را آسوده نگذاریم"سیاست . تصمیم خود را گرفتھ و جایي براي چانھ زدن باقي نگذاشتھ بود

.باور نکردني اجرا مي شد  

شش روز بعد جنازه او، کھ بھ طرز فجیعي بھ . ني کل کشور ربوده شد رئیس شھرباافشار طوس شب اول اردیبھشت ماه سرتیب    

نخستین تحقیقات نشان داد کھ در این جنایت ھم ھمان کساني شرکت دارند کھ . قتل رسیده بود، در کوه ھاي اطراف قزوین کشف شد

، شورش ابوالقاسم ١٣٣١ آذر ١۴، جنایت ١٣٣١، کودتاي شھریور و مھر ١٣٣١، توطئھ سي ام تیر ١٣٣٠ تیرماه ٢٣در جنایت 

.١٣٣١ اسفند ٩ و توطئھ ١٣٣٢ و بھار ١٣٣١بختیاري در زمستان   

 با اردشیر زاھديدر رابطھ .  از میان ھمھ جنایت کاران، اسامي مظفر بقایي، سرلشکر زاھدي و پسرش اردشیر زاھدي اعالم شد   

با گروھي از " سیا"  رابطمعاون اداره اصل چھار ترومن واردشیر زاھدي . اصل چھارترومن نیز کم ترین تردیدي وجود نداشت

.کودتاچیان بود  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ١٠٧

 سرلشکر زاھدي با حمایت وکالي خیانت کار مجلس، در آنجا متحصن شد و مورد پذیرایي بسیار گرم نایب رئیس مجلس محمد    

عکس مالقات ھاي آنان در . قرار گرفتو رئیس مجلس کاشاني ) از شرکت کنندگان فعال توطئھ تیر ماه قوام السلطنھ(ذوالفقاري 

.روزنامھ ھا چاپ شد تا تردیدي در وجود پیوند میان آن ھا و حمایت آشکار دربار از جنایت کاران باقي نماند  

در سفري کھ دالس اواخر اردیبھشت .  محافل امپریالیستي آمریکا مي کوشیدند تا چھره خشن خود را ھر چھ صریح تر نشان دھند   

روزنامھ ھاي آمریکایي ابتدا اعالم کردند کھ . از سفر بھ ایران خودداري نمود"  خرداد بھ کشورھاي خاورمیانھ کرد عمداو اوایل

:چون اوضاع ایران بسیارمغشوش است و   

." بیم خطر جاني براي دالس مي رود، او طبق توصیھ مقامات امنیتي آمریکا از مسافرت بھ ایران خودداري خواھد کرد "    [8] 

و " مضروب ساختن آمریکاییان در ایران"، از "گسترش فعالیت کمونیست ھا"، از "روش دولت ایران" اما بعد گفتند کھ دالس از    

در واقع دالس . نظایر آن ناراضي است  

.ست بھ سیاست بازان تھران بفھماند کھ فقط با جانشین مصدق سخن خواھد گفتمي خوا  

 بھ جاي این کھ دالس بھ ایران بیاید ھندرسن سفیر آمریکا در تھران و وارن رئیس اداره اصل چھار ترومن در ایران بھ دیدار او    

) ١٣٣٢نھم خرداد ماه ( بھ ایران بھ دیدار شاه رفت ھندرسن پس از بازگشت. رفتند و چند روزي در کراچي و آنکارا مشورت کردند

بھ طوري کھ بعدھا روشن شد در این فاصلھ جاسوسان . و یک ساعت و نیم با او بھ گفتگو نشست و پس از چندي ایران را ترک گفت

 آمریکایي کھ در ارتش عالوه بر صدھا مامور رسمي. آمریکایي و انگلیسي مقدمات کودتا را با حرارت و دقت تمام فراھم مي کردند

بھ ایران آمدند و نظارت بر اجراي " سیا"و ژاندارمري و اصل چھار و سفارت آمریکا مشغول فعالیت بودند تني چند مامور ویژه 

.کودتا را بھ عھده گرفتند  

عي از مرتجع ترین طیف بسیار وسی.  در خرداد ماه جبھھ متحد ضد خلق بھ طور کامل و با تمام حدود و ثغور تشکیل شده بود   

تناقض ھایي کھ توطئھ . مي گرفتند بھ وجود آمده بود" مترقي"و " مستقل"نیروھاي جامعھ تا عناصر میانھ اي کھ تا دیروز ژست 

لیدر بالمنازع کودتا سرلشکر زاھدي انتخاب شده و ھمھ با او بیعت کرده . تیرماه سال قبل را بھ شکست کشانید دیگر وجود نداشت

کساني % ٩٠ن فکر کھ باید از ملي شدن نفت دست کشید و منابع نفتي را بھ آمریکا و انگلیس واگذار کرد از طرف بیش از ای. بودند

پذیرفتھ " رسما) ولي ھمان وقت ھوادار قرارداد دنیاپسندانھ بودند(کھ دو سال پیش خود را قھرمان ملي شدن نفت معرفي مي کردند 

گ ترین سرمایھ داران و نمایندگان آن ھا از میان رھبران سیاسي و روحاني بھ دور قطب دربار بزرگ ترین مالکین و بزر. شده بود

مکانیسم کودتا ھم کھ بارھا بھ کار افتاده و تکمیل شده بود در . گرد آمده بودند) در واقع سفارت آمریکا و اداره اصل چھار( زاھدي -

در دست افسران مرتجع سلطنت طلب و مستشاران " ي و شھرباني کھ عمالعالوه بر واحدھاي ارتش، ژاندارمر: دسترس قرار داشت

آمریکایي بودند، سازمان ھاي گوناگوني چون باشگاه افسران بازنشستھ، اتحادیھ کشاورزان، باشگاه ورزشي تاج و چندین زورخانھ، 

این مکانیسم . ان را دور خود گرد مي آوردندعده قابل مالحظھ اي از اوباش و روسپی... و غیره" آوارگان"و " آریا"گروه ھایي چون 

سر دستھ ھایي کھ در .  چندین بار بھ کار افتاده و کارآمد بودن آن آزمایش شده بود١٣٣١ اسفند ٩ تا ١٣٣٠ تیر ٢٣از : طي دو سال

.قرار بودبر" شرکت کرده و کارآزموده بودند آزادانھ در شھر مي گشتند و ارتباطات میان آنان دقیقا" عملیات"چندین   

وفاداري نسبت : مصدق و اطرافیانش اسیر تعھداتي بودند کھ خود براي خویش بھ وجود آوردند.  اما جبھھ متحد خلق وجود نداشت   

محافل امپریالیستي و ارتجاعي کھ خود متحد و متشکل . بھ سلطنت، اتحاد با آمریکا و امتناع مطلق از ھمکاري با حزب توده ایران

 این نقطھ ضعف مصدق و ھوادارانش حداکثر استفاده را مي کردند و با تھدید و شانتاژ مانع از اتحاد نیروھاي خلق مي شده بودند، از

و . مي کردند کھ خواستار تغییر رژیم و خواستار اتحاد با توده اي ھا ھستند" متھم"آنان ھر روز مصدق و ھوادارانش را . شدند

اعالم "  واقعیت زندگي تن در داده و با سربلندي و افتخار صف خود را روشن کنند و صریحاھواداران مصدق نیز بھ جاي این کھ بھ

 وجود ندارد، -نمایند کھ براي دفاع از منافع ملي ایران راھي جز تغییر رژیم و اتحاد ھمھ نیروھاي خلق از جملھ حزب توده ایران 

سوگند "، بھ "حافظ استقالل میھن"ثابت کنند کھ بھ مقام منیع سلطنت و تسلیم شانتاژ مي شدند و با ھزار دلیل و برھان مي کوشیدند 

.دارند، ھمچنان وفا دارند" خطر کمونیسم"خورده اند و بھ تعھداتي کھ براي مقابلھ با " وفاداري کھ بھ قانون اساسي و شاه  
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اسي آن روز مي تواند بھ درک محیط آن  ساختھ شد و انعکاس این حادثھ در جو سی١٣٣٢ یادآوري حادثھ اي کھ اردیبھشت ماه    

در روزھاي داغ اردیبھشت ماه، زماني کھ قتل افشار طوس و توطئھ ھاي پشت سر آن تمام افکار را بھ خود جلب . روز کمک کند

 دادسراي تھران قرار منع تعقیب سران حزب توده ١٢خبري درج کرد حاکي از این کھ بازپرس شعبھ " روزنامھ کیھان"مي کرد 

.یران را صادر کرده استا  

روي حساب سیاسي معیني در چنان روزھایي بھ صفحھ اول "  اوال، اصل این خبر مربوط بھ ماه ھا پیش از آن بود و مسلما   

.روزنامھ ھا آمد  

یران تصویب  ثانیا، تصمیم بازپرس کامال جنبھ قضایي داشت یعني بازپرس گفتھ بود کھ قانوني براي غیرقانوني کردن حزب توده ا   

 ھم نمي تواند شامل این حزب باشد کھ ده سال پس از تصویب این قانون تشکیل شده و بھ رسمیت شناختھ ١٣١٠قانون . نشده است

بھ ھر صورت این راي بازپرس دادسرا ھم مانند سایر آراي قضایي مي بایست در مراجع قضایي . شده، وکیل و وزیر داشتھ است

.مراحل خود را طي کند  

مناسبات خارجي ایران دچار . قتل افشار طوس بھ صف دوم رفت.  اما انتشار این خبر یک باره محیط سیاسي کشور را برھم زد   

مقامات رسمي . مطبوعات آمریکا و انگلیس و وابستگان ایراني آن ھا چنان قشقرقي بھ پا کردند کھ آن سرش ناپیدا بود. تزلزل شد

: واداري از مصدق ھم بھ جاي این کھ از دستگاه قضایي کشور دفاع کنند بھ دست و پا افتادنددولت مصدق و سازمان ھاي مدعي ھ

معذرت خواست، سخنگوي دولت در این باره توضیح رسمي داد و " تقریبا" سوء تفاھم"سفیر ایران در آمریکا مصاحبھ کرد و از 

:گفت  

." ن مورد اجرا بوده بھ ھیچ وجھ تاثیري نداردجریانات قضایي ھرچھ باشد در سیاست صریح دولت کھ تاکنو "    [9] 

واھد بھ عبارت دیگر دولت اعتباري براي قوه قضایي قائل نیست و بھ حزب توده ایران علیرغم قانون ھم شده اجازه فعالیت نخ (   

بحث بھ مجلس و ھیات وزیران کشید، دولت برخالف نص صریح قانون اساسي دو قاضي دادگستري را کھ آن راي را داده ). داد

روشنفکران حقوق بشري ھم کھ از صبح تا شب از فقدان آزادي در جامعھ کمونیستي داستان مي بافند، . بودند از کار برکنار کرد

چنین اتفاقي در ایران رخ داده " آمریکایي معذرت خواستند کھ تصادفا" دوستان"قت کردند و از صاف و ساده با اخراج قضات مواف

...است  

 این وضع امپریالیسم را جري مي کرد و بھ ستون پنجم امپریالیسم امکان مي داد کھ اقدامات خرابکارانھ خود را زیر نام ھواداران    

را ھم " مرده باد حزب توده ایران"، "زنده باد شاھنشاه. "فاوتي در شعارھاي آنان نبودمصدق پنھان کند چرا کھ در این گونھ مسایل ت

عوامل امپریالیسم مي گفتند و ھم گروه قابل مالحظھ اي از مدعیان ھواداري از مصدق، بھ مالقات شاه و زاھدي ھم عمال امپریالیسم 

.مي رفتند و ھم کساني چون خلیل ملکي  

واقعیت قوي تر از آن است کھ ساختھ ھاي ذھني مدت طوالني جلو پیشرفت . ف ھا خواه ناخواه جدا مي شد با ھمھ این احوال ص   

حکومت مصدق روز بھ روز براي آمریکا و عمالش تحمل ناپذیرتر مي شد تا جایي کھ در خرداد ماه، ھندرسن سفیر . آن را بگیرد

عوض مقامات سیاسي شوروي اعالم کردند کھ سفیر تازه اي بھ ایران کودتا ساز آمریکا ایران را بھ عالمت قھر ترک گفت و در 

روزنامھ ھاي تھران از عالقھ اتحاد شوروي . خواھند فرستاد کھ بھتر بتواند منویات دوستانھ آن دولت را نسبت بھ ایران اجرا کند

[10] ،"پیشنھادھاي شوروي براي بھبود وضع اقتصادي ایران"براي کمک بھ ایران  امضاي پروتکل جدید بازرگاني ایران و  "

"شوروي [11] " ارضي بین دو دولت حل مسایل مالي و"،  [12] . مطالب زیادي مي نوشتند  

سالھ خبر مي رسید کھ اتحاد شوروي براي شکستن سد فروش نفت ملي ایران پیشنھاد خرید بنزین ھواپیما بھ ایران داده است، کھ م

در خرداد ماه دادگاه . حل کرد زیرا این بنزین توسط ھواپیما و یا راه آھن و کامیون نیز قابل حمل است" حمل آن را نیز مي توان فورا

.توکیو نیز بھ سود ایران راي داد و از نظر قضایي راه براي فروش نفت ملي ایران در ژاپن باز شد  
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امالک پھلوي، کھ بخشي از درآمد : ن ضربھ جدید بھ محافل درباري و ضد ملي وارد کند در جبھھ داخلي مصدق موفق شد کھ چندی   

این فکر . آن صرف ھزینھ خرابکاري مي شد، از شاه پس گرفتھ شد، بودجھ دولتي کھ متعادل و امیدوار کننده بود بھ تصویب رسید

.مھ ھا راه یافتکھ مجلس اگر بھ کارشکني خود ادامھ دھد ممکن است تعطیل گردد بھ روزنا  

 دو تظاھرات وسیع ملي بھ وقوع پیوست کھ در تصمیم محافل متزلزل پیرامون مصدق اثر ١٣٣٢ خرداد ماه و سي ام تیر ٢٩ در    

توده وسیع مردم زحمتکش کھ زیر شعارھاي جمعیت ملي .  خرداد ماه بھ مناسب خلع ید از شرکت سابق بود٢٩تظاھرات . گذاشت

.حرکت مي کردند، در خیابان شاه آباد جمع شدند) حزب توده ایران(مبارزه با استعمار   

مامورین انتظامي . خطر زد و خورد بھ وجود آمد. عده اي از پان ایرانیست ھا و اعضاي حزب نیروي سوم جلو آن ھا را گرفتند "   

." مراقب بودند [13] 

خوانده و از ) جمھوري اسالمي( در این روز مبارزین توده اي براي جلوگیري از تصادم، قطع نامھ خود را در خیابان شاه آباد    

 امپریالیستي در تردیدي نبود خرابکاراني کھ مانع از بھ ھم پیوستن ھمھ نیروي خلق مي شدند با محافل. ھمان جا پراکنده شدند

.نمي بایست بھ آنان امکان خرابکاري داد. ارتباطند  

و سعدي بودند و سازمان ھاي ) جمھوري اسالمي( جدا بودن صفوف ھواداران حزب توده ایران کھ در خیابان ھاي شاه آباد    

مي شد با چشم دید کھ نیروھاي .  دادھوادار مصدق کھ در میدان بھارستان جمع آمدند، زمینھ اي براي ارزیابي نیروھا بھ دست مي

.طرفدار حزب توده ایران بھ مراتب بیشترند  

در این روز کھ بھ یاد شھداي سي ام تیر سال پیش تظاھراتي صورت گرفت .  این ارزیابي بخصوص در سي ام تیر برجستھ تر شد   

جنبش ملي و با تھدید بھ " استقالل"بھ بھانھ حفظ ) فشا شدهکھ اینک اسناد ارتباط آنان با دربار ا(پان ایرانیست ھا و نیروي سومي ھا 

صبح حزب ایران، نیروي سوم و : تظاھرات جداگانھ اي انجام شد" اجبارا. خونریزي از برگزاري تظاھرات مشترک جلوگیري کردند

ھ مراتب انبوه تر، پرشورتر تظاھرات عصر با جمعیت ب). حزب توده ایران(پان ایرانیست ھا، عصر جمعیت ملي مبارزه با استعمار 

رفیقان نیمھ راه جنبش ملي، کساني کھ از قدرت خلق مي ترسند و از این ترس ھر لحظھ آماده سازش با . و باشکوه تر برگزار شد

دکتر غالمحسین صدیقي نایب نخست وزیر و وزیر کشور مصدق . ارتجاع و امپریالیسم اند، از تظاھرات سي ام تیر بھ وحشت افتادند

: است  یاد آورده  در یک مصاحبھ مطبوعاتي مطالب زیر را از آن روزھا بھ۵٧س از انقالب پ  

زیرا .  آماده شده بود٣٢در سي تیر } !!و نھ کودتاي خائنانھ!  حرکتھنوز ھم مي گویند{ مرداد ٢٨بھ نظر من خمیر مایھ حرکت  "   

 و دل او را مي ستودند ولي خلیل ملکي و عده اي دیگر اصرار ھمھ مردم از کلیھ طبقات، طرفدار دکتر مصدق بودند و از جان

.کردند کھ عناصر وابستھ بھ حزب توده در یک تظاھر جداگانھ شرکت کنند و ملیون در یک زمان دیگر  

ي  در نتیجھ یک و نیم روز چپ ھا با نظم و ترتیب خاص و قدرت تشکیالتي فراوان و یک نیم روز عناصر ملي با ضعف تشکیالت   

.دست بھ تظاھر زدند  

 این تقسیم قوا نشانھ اي بھ وجود آورد کھ دولت ھاي غربي اوال، در ارزیابي قدرت دکتر محمد مصدق بھ تضعیف پایگاه دولت    

.چند برابر طرفداران نھضت ملي بود" معتقد شوند، زیرا تظاھرات توده اي ھا در آن روز ظاھرا  

...ت نظر موافق دولت آمریکا را براي آغاز یک حرکت ضد ملي در ایران آماده سازد بھ این ترتیب دولت انگلیس توانس     

 بھ نظر من پیام آیزنھاور کھ با آن بشدت دولت آقاي مصدق را مورد تھدید قرارداده بود متاثر از برداشت رئیس جمھوري جدید    

." آمریکا از نمایشات سي ام تیر در میدان بھارستان بود [14] 

از ماه ھاي .  البتھ برکسي پوشیده نیست کھ امپریالیسم آمریکا از تظاھرات سي ام تیر و قدرت توده اي ھا بھ اندیشھ کودتا نیفتاد   

 دشمن ملي شدن نفت و استقالل ایران بود و مصدق را بھ جرم سیاست مستقل و ملي اش امپریالیسم آمریکا. پیش نقشھ کودتا مي کشید

.سرنگون کرد  

: ھمان وقت این مطلب را با صراحتي وقیحانھ بیان کرد و گفتآیزنھاور      

...رورت را داردمنابع خام آسیا، از جملھ منابع ھندوچین، اندونزي، بیرماني و غیره براي حفظ امنیت دنیاي آزاد کمال ض "     
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  ایران از این لحاظ با سایر کشورھاي آسیا در یک ردیف و داراي ھمان وضعیت    

اگر جبھھ دموکراسي کشورھاي آسیا و منابع مواد خام کشورھایي نظیر ھندوچین را از دست بدھد چطور ممکن است . مي باشد

"  دنیاي آزاد کمال اھمیت را دارد نگاه داري نماید؟سرزمین پر ثروت اندونزي و مواد خام ھنگفت آن کشور را کھ براي [15] 

جھان  "،"دموکراسي"، "کمونیسم" از سخنان آیزنھاور سخنگوي گستاخ انحصارات امپریالیستي آمریکا روشن است کھ کلمات    

و نظایر این ھا روپوشي است براي پنھان کردن سیاست جنایت بار امپریالیسم کھ ھدفش غارت منابع ثروت کشورھاي دیگر و " آزاد

  از مرز عراق گذشتھ)  تیرماه٢٨در (کودتا، دو روز پیش از سي ام تیر " فرمانده عملیات"کرمیت روزولت . اسیر کردن آن ھاست

. یات شده بودو وارد ایران صحنھ عمل  

کودتا نتیجھ چشم گیر بودن فعالیت توده اي ھا نبود، بلکھ جدا کردن توده اي ھا از مصدقي ھا و اصرار و تاکید بر روي قدرت توده 

بود کھ بھ دست مدعیان دروغین ملي گرایي و ) نام رمز کودتاي ضد مصدقي" (آژاکس"اي ھا و ترساندن مردم از آن، جزیي از نقشھ 

.عملي مي شد" راه سوم"  

بر این نکتھ استوار بود کھ توده اي ھا را جدا کنند و مردم را از قدرت " آژاکس" کرمیت روزولت تصریح مي کند کھ پایھ طرح    

.آن ھا بترسانند  

: روزولت مي نویسد     

درت بھ واقع دست حزب توده است مي گفت ق... ھرمن خیلي مطمئن بود. در پایان، مالقاتي ھم در بیروت با کویھ و ھرمن داشتم "   

[16] ."و روس ھا، باید ارتش این دست را ببیند صف واحد مردم را شکستن براي " نیروي سوم" چوب و چماق برداشتن و بھ نام    

کساني کھ حزب توده ایران را بھ میدان راه نمي دادند و صف آن را جدا مي کردند . بود!!  و نشان دادن این دستاجراي این نقشھ

.بودند" آژاکس"مجري طرح   

در تیر ماه حساب کودتاچیان ھنوز این بود کھ با کمک شاه و مجلس بھ سقوط حکومت مصدق شکل ظاھرا قانوني بدھند و "  ظاھرا   

بھ عالوه مجلس مدت . از نخست وزیري بردارند" قانوني"ھ مجلس راي عدم اعتماد بھ دولت داده، مصدق را بھ طور مثال بنام این ک

ھا بود کھ النھ جاسوسان شده بود و ھمھ جنایت کاران توطئھ گر از زاھدي گرفتھ تا بقایي در آن متحصن شده و خود را از مجازات 

.گري مشغول بودندنجات داده بودند و از ھمان جا بھ توطئھ   

:در برابر این وضع مصدق تصمیم بھ رفراندوم گرفت و طي پیامي خطاب بھ مردم ایران گفت  

دولت ناچار است از شما مردم وطن پرست . با وضع کنوني مجلس ھفدھم امید ھیچ گونھ موفقیتي در مبارزه ملت ایران نیست "   

مجلس در ماه ھاي اخیر بھ صورت ھستھ مرکزي و پایگاه ... اظھار کنید" س صریحاتقاضا کند و عقیده خود را در ابقا یا انحالل مجل

." اصلي اخالل گران درآمده است [17] 

.درست و انقالبي بود"  این تصمیم کامال     

 ھزار نفر و در شھرستان ھا یک میلیون ١۶١در تھران .  مرداد در شھرستان ھا انجام شد١٩ مرداد ماه در تھران و ١٢وم  رفراند   

مصدق در دادگاه نظامي براي نشان دادن اھمیت این آرا، . آراي مخالف ناچیز بود.  ھزار نفر بھ انحالل مجلس راي دادند٧۴٠و 

ت مجلس در دوره ھاي گذشتھ مقایسھ کرد و نشان داد کھ آراي رفراندوم با وجود این کھ امکان کمیت و کیفیت آن را با آراي انتخابا

و این . راي گیري از دھقانان نبود، بھ مراتب بیشتر از انتخابات دوره ھاي گذشتھ مجلس و بھ مراتب آزادتر از آن ھا بوده است

 این انتخابات بھ ھر صورت ھمھ صاحبان آرا حتي در شھرھا شرکت ولي نباید از نظر دور داشت کھ در. حقیقت انکارناپذیري است

تبلیغات گسترده ضد توده اي و ضد انقالبي و تبلیغات گسترده طرفداران دربار و ھمچنین جدا شدن گروھي از رھبران جبھھ . نکردند

جو غالب در . نظاره را ترجیح دھندملي و مذھبي از جنبش و تحریم رفراندوم از جانب آنان، سبب شد کھ قشري از مردم سکوت و 

مردم مي دیدند کھ دربار و ارتش و پلیس سرجاي خود ھستند و معلوم . تمام شھرستان ھا و حتي در تھران، جو وحشت از فردا بود

ا کھ کھ در زمان خود مصدق مردم را بیچاره کرده اند پس از او چھ بالھ" نیروھاي انتظامي"نیست کھ فردا ورق برنگردد و ھمین 
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این وحشت، عدم اعتماد بھ فرداي جنبش، فشار جو ضد توده اي بسیاري از . بر سر کساني کھ راي بھ رفراندوم داده اند، نیاورند

.مردم را فلج کرده بود  

بھ طوري کھ روزولت تصریح مي کند نقشھ آن .  در پشت پرده کودتاگران ھمچنان با خیال راحت سرگرم اجراي نقشھ خود بودند   

:ا از چھار خط حملھ تشکیل مي شدھ  

." روحاني نمایان، ارتشي ھا، اوباش، زاھدي ھا "    [18] 

شتھ اند و با آن کھ سازمان جاسوسي انگلیس نسبت  سازمان ھاي جاسوسي آمریکایي و دربار تھران بھ روحانیون اعتماد زیادي ندا   

در مورد ارتش خیال روزولت . از آیت اهللا کاشاني زیاد آب نمي خورده است" ظاھرا" سیا"بھ آن ھا نظر مساعدي مي داده، چشم 

کھ مستشار نظامي راحت تر بوده زیرا افسران مرتجع ھوادار سلطنت مقامات حساس ارتشي را بھ دست داشتند و از آن مھم تر این 

.آمریکایي بھ نام پیتراستونمن در موقع عملیات نیز بھ افسران ایراني فقط در حدود حداقل ضرور اطالعات مي داد  روزولت بھ [19]

مي بایست آن ھا را تجھیز کنند خیلي امیدوار بود و در تجربھ دیده بود ) برادران رشیدي( جاسوس آمریکا اوباش کھ دو برادر ایراني

.با پول کم آدم مي خرند، نشریھ پخش مي کنند و غیره. از اوباش دارند" تیم مجھزي"کھ این دو برادر   با این حال روزولت با [20]

." ما بھ میھن پرستان نیازمند بودیم نھ بھ مزدوران "    : مردادي اضافھ مي کند٢٨وقاحتي برابر وقاحت تمام اوباش  [21] 

 حلقھ مرکزي این چھار ستون حملھ شخص شاه بود کھ مي بایست بھ عملیات جاسوسي امپریالیستي ظاھر قانوني و ایراني بدھد و    

اما شاه بھ شدت مي ترسید و . از شاه در واقع نامش الزم بود. را بھ ھم بپیوندد... اوباش و افسران مرتجع و مالکین غارت گر و

سازمان مرکزي جاسوسي آمریکا و انتلیجنس سرویس . آماده کردن او بھ اقدامات قاطع آسان نبود. ضعیفي داشتروحیھ بسیار 

 جاسوس -  اشرف و گوردونمالقات میان . تصمیم گرفتند کھ با اشرف پھلوي مالقات کنند و او را پیش شاه بفرستند" انگلیس مشترکا

اما موفق بھ . بالفاصلھ بھ دیدن شاه رفت. اشرف سوم مرداد وارد تھران شد. رفت و ھمتاي آمریکاییش در سویس انجام گ- انگلیسي 

او پیش شاه . بھ ایران آمده بود استفاده کند" جھانگردي" کھ براي شوارتسکفروزولت تصمیم گرفت از ژنرال . تقویت روحي او نشد

: روزولت گفتولي او ھم موفق بھ جلب اطمینان شاه نشد و پس از مالقات با شاه بھ. رفت  

..."باید خودت او را ببیني. کیم، تو از طریق ھیچ رابطي نمي تواني موضوع را با شاه حل کني "     

: روزولت ادامھ مي دھد     

." اما فقط من و شاه مي توانستیم مسالھ را حل کنیم... مي ترسیدند) یعني روزولت با شاه( در واشنگتن ارباب ھا از مالقات ما     [22] 

 دزدانھ بھ دیدار   مرداد ماه١١ مرداد ماه بھ یکشنبھ ١٠ در این وقت روزولت تصمیم بھ مالقات با شاه مي گیرد و نیمھ شب شنبھ    

در این مالقات روزولت . مریکا و انگلیس کھ در دربار کار مي کرده ترتیب مي دھدمالقات را یک جاسوس مشترک آ. شاه مي رود

:براي جلب اعتماد شاه و تاکید این کھ از جانب آیزنھاور و چرچیل نمایندگي دارد عالمات رمزي بھ شاه مي دھد و بھ او مي گوید  

 ساعت آینده در سانفرانسیسکو ایراد خواھد کرد، ٢۴خود پرزیدنت آیزنھاور عبارات زیر را در یک سخنراني کھ بھ زودي  "   

از طرف چرچیل ھم امشب رادیو بي بي سي تغییري در برنامھ ھمیشگي خود داده و بھ جاي این کھ بگوید االن نیمھ ... خواھد آورد

." درست نیمھ شب است) کمي مکث(شب است خواھد گفت االن  [23] 

. بھ عنوان نماینده چرچیل و آیزنھاور وارد مذاکره با شاه مي شود" فرمانده عملیات آژاکس" بھ این ترتیب روزولت، جاسوس سیا،    

 امپریالیستي و جاسوسان حرفھ اي از میان در این نیمھ شب دیگر ھرگونھ فاصلھ اي میان ظاھر اطو کشیده مقامات رسمي و دولتي

. عالمت رمز سازمان جاسوسي را پخش مي کند" بي طرف"برداشتھ مي شود و بي بي سي   

در این مالقات پیرامون عملکرد ھر چھار ستون حملھ بحث مي شود و چون مجلس در کار نیست، قرار مي شود عزل مصدق بھ 

 ھاي شاه را خطاب بھ نخست وزیر و ارتش تھیھ کند و بفرستد کھ شاه امضا کند و سپس بھ استناد فرمان شاه باشد و روزولت فرمان

.سایر نقاط کشور بنا بھ گفتھ روزولت براي شاه مساعد نبوده است. رامسر برود  

رمز او .  در این مالقات اسم رمز و لقب جاسوسي شاه ھم بھ او ابالغ مي شود    K.G.Savok  [24] .است" پیشاھنگ" و لقبش 
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در این نطق کھ .  روز چھاردھم مرداد آیزنھاور سخنراني را کھ قرار بود عبارت رمز خطاب بھ شاه ھم در آن باشد ایراد کرد   

: شده بود آیزنھاور رفراندوم را بھانھ کرد و گستاخانھ گفتبرنامھ اش قبل از پایان رفراندوم تھیھ  

در ضمن اخبار ایران کھ در جراید صبح چاپ شده است البتھ خوانده اید کھ آقاي دکتر مصدق باالخره بر پارلمان فائق آمد و  "   

م خود از حزب کمونیست استفاده کرد و آقاي دکتر مصدق البتھ در این اقدا. توانست خود را از مخالفت پارلمان خالص و آسوده سازد

. نسبت بھ کشورھاي آسیا اساسا براي آمریکا شوم و خطرناک است} !!{بھ طوري کھ اشاره کردم تھدید کمونیست ھا . کمک گرفت

." آمریکا ناچار بایستي این راه را در ھر جا باشد مسدود کند و این کار دیر یا زود بایستي انجام گیرد [25] 

 مرداد ماه کھ نتایج رفراندوم کل کشور اعالم شد شاه طبق قراري کھ با روزولت داشت تھران را بھ سوي رامسر ترک ٢٠ روز    

.و از ھمان وقت اجراي مشخص کودتا آغاز شد. کرد  

افسران توده اي کھ در این واحدھا بودند خبر . رار بر این بود کھ واحدھاي گارد سلطنتي با حملھ نظامي تھران را فتح کنندابتدا ق

.تدارک کودتا را دادند و این خبر بھ اطالع مصدق رسانیده شد و در مطبوعات حزبي درج گردید  ولي متاسفانھ مورد توجھ قرار [26]

.نگرفت  

 خائنین و قاتلیني نظیر بقایي کھ ھنوز آزادانھ و با گردن شق راه مي رفتند و روزنامھ منتشر مي کردند، طبق نقشھ آژاکس مامور    

   :ردبودند شایع کنند کھ گویا خود حزب توده ایران قصد کودتا دا

اخبار بسیار موثق کھ بھ } !!{توده اي ھا قصد کودتا دارند و نظرشان از انتشار خبر کودتاي جعلي انحراف افکار عمومي است  "   

." دست ما رسیده حاکي است کھ حزب توده در نظر دارد دست بھ یک کودتاي کمونیستي بزند [27] 

 مرداد سرھنگ نصیري فرمانده گارد با تانک و نیروي نظامي بھ نام این کھ ٢۵نیمھ شب .  سرانجام کودتاي واقعي اتفاق افتاد   

اطالعاتي کھ از قبل بھ مصدق حزب توده ایران با . ولي ناکام ماند. فرمان عزل مصدق را ابالغ مي کند، بھ منزل مصدق یورش برد

.داده بود و با شرکت فعال افسران توده اي کودتا را شکست  

زحماتي کھ افسران توده اي در آن شب کشیدند و شگردھایي کھ براي رساندن خبر بھ کار بردند نشانھ اي است از نفوذ عمیق مشي  

.اتحاد حزب توده ایران در تک تک اعضاي آن  

.ان خود مي خواستند دولت مصدق را نجات دھند و نجات دادندتوده اي ھا بھ بھاي ج  

چند تن از آنان کھ . افسران توده اي بھ طور مضاعف تحت پیگرد بودند. یادآوري کنیم کھ حزب توده ایران مخفي و تحت پیگرد بود

. اد برخي از آنان اعدام شدند مرد٢٨ مرداد در زندان فلک االفالک اسیر بودند و پس از ٢۵زمان مصدق دستگیر شدند ھمان شب 

از سوي .  مرداد مي بایست از حکومتي دفاع کنند، بھ بھاي جان، کھ با حزب آن ھا چنین رفتاري دارد٢۵افسران توده اي در شب 

حفظ افسر آمریکایي فرمانده کودتا، استونمن، اسرار را پیش خود . دیگر کودتاچیان اصلي، کودتا را کامال پنھاني تدارک مي دیدند  

رابطھ واحدھایي کھ مي بایست در عملیات شرکت کنند از مدتي پیش با خارج قطع مي . دستورات او تکھ تکھ و پنھاني بود. مي کرد

: مي نویسدافسر توده اي فیاضي سروانچطور؟ ! با این حال توده اي ھا مي بایست خبر را برسانند. شد  

یافتم کھ سرھنگ دادستان بھ فرماندھي پادگان منصوب شده و چند تانک در اختیارش اطالع .  مرداد در باغ شاه بودم٢۵قبل از  "   

. راھي براي تماس نبود. بالفاصلھ بخش نامھ محرمانھ اي رسید کھ افسران و افراد حق ندارند از سربازخانھ خارج شوند. گذارده اند

...دم کھ امشب کودتا مي شودناچار بھ چند عضو سازمان جوانان کھ حوالي در باغ شاه بودند خبر دا  

پس از رفتن آن ھا بھ مصدق تلفن . از رفتن و بردن واحد مربوط خودداري کردم.  نصیري دستور حرکت بھ خانھ مصدق را داد   

." زدم [28] 

: افسرگارد شاھنشاھي و عضو فعال حزب توده ایران مي نویسد خیرخواهردسرگ      

سربازان مورد تاکید   مرداد عدم خروج افسران و٢۴روز .  مرداد دستور بود کھ از سعدآباد خارج نشویم٢۵روزھاي قبل از  "   

م شب مجھز و آماده انجام ماموریت نزدیک غروب نصیري جلو آسایشگاه گارد جاویدان آمد دستور داد کھ در تما. قرار گرفت
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رفقایي کھ با من در ارتباط بوند ھیچ کدام تلفن . بھ علت عدم امکان خروج از کاخ خبر دادن بھ سازمان حزب مقدور نبود... باشند

.نداشتند  

او مرفھ بود . شت خبر دادم اجبارا خود را بھ خطر انداختم و بھ سرگرد فوالدوند کھ طرفدار مصدق بود و با نزدیکان او ارتباط دا   

  بھ عنوان رئیس بھ عالوه. و تلفن داشت

. کسي را خواستیم کھ با موتور آمد. سرانجام بھ منزل مھندس فریور تلفن کردیم... ستاد بھ تلفن دفتر نصیري ھم دسترسي داشت

.یادداشتي دادیم برد  

. مرا بھ ویالیي فرستادند و گفتند کسي خواھد آمد. رکت دادفرمان عزل شاه را خواند و دستور ح.  نصیري آمد٢١ حدود ساعت    

." اما کودتا شکست خورد و کسي نیامد. گمان مي کردم زاھدي است و مي توانم دستگیرش کنم [29] 

ا چنین زحمتي مي رسید، در شرایط دشوار مخفي دست بھ دست  خبرھایي کھ ب     

رفیق . ولي بھ ھر صورت خبر کودتا از طریق سایر افسران بھ موقع بھ رھبري حزب ھم رسید. مي شد تا بھ رھبري حزب مي رسید

 او را از خواب بیدار کرد بھ رئیس ستاد ارتش تلفن کرد و. کیانوري بھ مصدق تلفن کرد و عالوه بر خبر، پیشنھاد مشخص کمک داد

.و بھ ستاد ارتش فرستاد  

 مرداد حزب توده ایران ھشدار داده بود کھ جبھھ متحدي از شریرترین دشمنان ملت بھ وجود آمده و دربار و سفارت ١٨روز  "   

.آمریکا مرکز توطئھ اي است کھ ھدفش برانداختن دولت است  

ه کھ مامور تدارک کودتا بودند ھواداراني داشت و از طریق آن ھا اطالعاتي بھ دست  حزب ما در میان نظامیان ھوادار رژیم شا   

روز بیست و یکم مرداد ماه بھ ما اطالع رسید کھ مقدمات اجراي کودتا در لشکر گارد و سایر واحدھاي مورد اطمینان شاه . مي آورد

 در ساعت ھاي نزدیک بھ نیمھ شب بھ منزل من ھنگ مبشريسراین اطالع را . فراھم شده و در انتظار تعیین ساعت عمل مي باشند

براي این کھ اطمینان او را بھ درستي مبداء خبر مطمئن سازیم، . از ھمان منزل کوشش کردم با دکتر مصدق تماس بگیرم. آورد

واست و بھ وسیلھ خانم  کھ بستگي و آشنایي با دکتر مصدق و خانم دکتر مصدق داشت بھ اندرون تلفن کرد و خانم را خمریمھمسرم 

. مرداد حفظ کردیم٢٨این راه ارتباط را تا آخرین ساعات روز . دکترمصدق، دکتر را پاي تلفن خواستیم  

روز بیست و سوم .  روز بیست و سوم مرداد باز ھم حزب ما در نشریات صبح خود خطر کودتاي قریب الوقوع را منتشر ساخت   

 منزل من آمد و خبر آورد کھ براي شب قرار قطعي حملھ گارد گذاشتھ شده است و ضمنا بعد از ظھر باز ھم سرھنگ مبشري بھ

 ھم بود کھ خواھر سرتیب دفتريدر میان این اسامي نام . اسامي برخي افسران باال رتبھ اي را کھ گرداننده کودتا بودند با خود آورد

.شھرباني کل کشور منصوب شده بودزاده دکتر مصدق و مورد اطمینان او بود و از طرف او بھ ریاست   

: من در ھمان ساعت باز از راه اندروني با دکتر مصدق ارتباط گرفتم و بھ او گفتم     

سرتیپ دفتري کھ شما ... نام کودتاگران چنین است. کودتاچیان در کنار شما ھم جا گرفتھ اند.  آقاي دکتر توطئھ کودتا قطعي است   

ما اطمینان داریم کھ دوستان شما در ارتش کھ در پست ھاي فرماندھي ھستند عرضھ و لیاقت .  ارتباط داردبھ او اعتماد دارید با آنان

ما . ما دوستان بسیار با ارزش و فداکاري در میان افسران داریم کھ پست ھاي حساس فرماندھي ندارند. ھیچ اقدامي را ندارند

.  ھا براي دفاع از خانھ خودتان و براي پست ھاي مھم فرماندھي استفاده کنیدحاضریم این افراد را بھ شخص شما معرفي کنیم، از آن

.تنھا از این راه مي شود جلو خطر را گرفت  

: دکتر مصدق سپاس گزاري کرد ولي گفت     

من خیانت او بھ . من بھ سرتیپ دفتري اعتماد کامل دارم. آن ھا کاري از پیش نخواھند برد.  نگراني شما بیش از اندازه است   

.اگر باز ھم چیزي پیدا کردید از ھمین راه مرا مطلع سازید. نخواھد کرد  

کودتاچیان نیم ساعت پس از نیمھ شب با پرتاب موشک سفید بھ واحدھاي .  بر اثر این اطالع، روز بیست و سوم کودتا عقیم ماند   

.کودتاچي انصراف از کودتا را اطالع دادند  
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براي این کھ غافل گیر نشویم بھ واحدھاي حزبي دستور داده . وزھا مسالھ کودتاي نظامي شبانھ مطرح بود براي حزب ما در آن ر   

شده بود کھ در پشت بام خانھ ھایي کھ بر سر راه ھاي حرکت واحدھاي نظامي بھ تھران قرار دارند پست ھاي شبانھ بگذارند و رفقاي 

یدار کردن مردم مجھز باشند تا در صورت مشاھده حرکت واحدھاي نظامي، حزبي با طشت و شیپور و ھمھ وسایل خبر کردن و ب

.مردم را بیدار کنند و خود بھ خیابان ھا بریزند و مردم را بھ مقابلھ با کودتا دعوت کنند  

دھاي خود  مرداد ماه، دو ساعت قبل از عمل بھ واح٢۴ مرداد ماه را فھمیده بودند روز ٢٣ کودتاچیان کھ فاش شدن توطئھ روز    

 مرداد ماه سرھنگ دوم مبشري بھ منزل من آمد و خبر آورد کھ ھمان شب ٢۴ شب روز ١٠ساعت . شروع عملیات را اطالع دادند

از ھمان راه بھ دکتر مصدق اطالع دادم و با عصبانیت بھ او گفتم کھ حرف ما را " من فورا.  عملیات شروع خواھد شد١٢ساعت 

من باز ھم ھمھ پیشنھادات شب پیش را بھ او تکرار . او البتھ با لحن دوستانھ تر سپاس گزاري کرد. اشباور نکردید، این ھم نتیجھ 

او باز ھم از پذیرش این . کردم و از او خواھش کردم موافقت کند ما چند نفر از دوستان خود را براي حفاظت خانھ او بفرستیم

.او نپذیرفت.  الزم است فرد مبارزي را بھ ریاست ستاد ارتش بگماریدمن بھ او پیشنھاد کردم آقاي دکتر. پیشنھاد سرباز زد  

فکر مي کردیم کھ .  رئیس ستاد را پیدا کنیم و او را از جریان آگاه سازیمسرتیپ ریاحيکوشش کردیم سرھنگ مبشري  با کمک     

ناب تیمسار در منزل خود در شمیران ولي با تعجب گیج کننده اي معلوم شد کھ ج. او در این لحظات حساس در ستاد ارتش است

و ھمین امر باعث شد کھ او از خطر بازداشتي کھ ھمان شب از . از او خواستیم کھ بالفاصلھ بھ شھر حرکت کند. استراحت مي کند

.طرف کودتاچیان انجام گرفتھ بود بجھد  

مھندس  وزیر راه و ھندس حق شناسم وزیر خارجھ، دکتر حسین فاطمي.  شب دست بھ کار شدند١١ کوتاچیان از ساعت    

.ھمکاران کودتاچیان ھمھ تلفن ھاي ستاد ارتش را بریده بودند.  را بازداشت کردند و بھ سعدآباد بردندغالمحسین زیرک زاده  

تر  کھ خود در میان کودتاچیان بود دستور دھیم کھ مراجعھ کنندگان بھ خانھ دکستوان شجاعیان ما از طرف دیگر توانستیم بھ    

یک بار دیگر توطئھ کودتا تنھا بھ . مصدق را کھ مامور ابالغ عزل دکتر مصدق از نخست وزیري و بازداشت او بودند بازداشت کند

." کمک حزب توده ایران عقیم ماند [30] 

: افسران محافظ منزل دکتر مصدق نیز در خاطراتي کھ پس از انقالب منتشر کرده اند بھ این حقایق اعتراف کرده و نوشتھ اند     

 بھ طرف منزل مصدق براي ابالغ فرمان عزل نخست وزیري سرھنگ نصیريقرار بود، طبق نقشھ کودتا، مقارن با حرکت  "   

. در جلو کاخ ھر یک برنامھ اي اجرا کنندبا ھمان گروھان مستقر... واحدھایي نیز   

 -ھمدست کودتاچیان و در حقیقت عضو سازمان نظامي حزب توده ایران بود "  کھ ظاھراستوان شجاعیان واحد تحت فرمانده    

ي و  بھ دستور حزبش بھ جاي کشتن ما، نصیرستوان شجاعیانولي . بود) افراد گارد محافظ خانھ مصدق(مامور از بین بردن ما 

." افرادش را محاصره کرد [31] 

   

 
  ]١[١٣٣١ فروردین ماه ٢۴بانگ مردم بھ جاي بسوي آینده، دوشنبھ  

  ]٢[١٣٣١ فروردین ماه ٢۵روزنامھ کیھان،   

  ]٣[ مان جاازمذاکرات مجلس، ھ 

  ]٤[١٣٣٢ فروردین ماه ٢٧روزنامھ کیھان، .  

  ]٥[١٣۴۴ اسفند ماه ١٧دفاع خلیل ملکي در دادگاه، روزنامھ کیھان  

  ]٦[١٣۴۴ اسفند ماه ١٨دفاع خلیل ملکي در دادگاه، روزنامھ کیھان  

 دیگري از سخنان خود ادعا مي کند کھ آن خلیل ملکي در جاي{.١٣۴۴ اسفند ماه ١٩دفاع خلیل ملکي در دادگاه، روزنامھ کیھان  

آن ھا گویا مخفیانھ از . دو نفر ھم کھ موافق تغییر رژیم بوده و شعارجمھوري مي دادند در واقع توده اي بودند و نھ نیروي سومي
یم نمي  و گرنھ نیروي سومي کھ تغییر رژ–!! طرف حزب توده ایران ماموریت یافتھ در صفوف نیروي سوم رخنھ کرده بودند
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 ملکي توضیح داد کھ خود سرلشکر مزیني رئیس شھرباني سند محرمانھ رخنھ توده اي ھا در نیروي سوم را بھ او نشان –خواھد 
  ]٧[.}بھ شما نشان مي دھم" مصلحت شما ومصلحت کشور در اغلب موارد یکي است"داده وگفتھ بود سند محرمانھ است ولي چون 

  ]٨[١٣٣٢ اردیبھشت ماه ٢٧ کیھان، مجلھ تایم، نقل از روزنامھ.  

  ]٩[١٣٣٢ اردیبھشت ماه ٢٧روزنامھ کیھان، .  

  ]١٠[١٣٣٢ خرداد ماه ١۶روزنامھ کیھان،  

  ]١١[١٣٣٢ خرداد ماه ٢٠روزنامھ کیھان،  

  ]١٢[ ھمان جا 

  ]١٣[١٣٣٢ خردادماه ٣١روزنامھ کیھان،  

ھنوز ھم تقصیر از انگلیس ھا است کھ آمریکا را . ( غالمحسن صدیق، مصاحبھ با دکتر١٣۵٨ شھریور ماه ٢٠روزنامھ دنیا،  

  ]١٤[!!).موافق نظر خود کرده اند

  ]١٥[.١٣٣٢مرداد ماه ١۵  روزنامھ اطالعات،.  

  ]١٦[١٣۴کرمیت روزولت، اثریاد شده ، صفحھ  

  ]١٧[ ، روزنامھ کیھان ھمان روز١٣٣٢ مردادماه ۵پیام رادیویي مصدق خطاب بھ مردم،  

  ]١٨[١۶۴کرمیت روزولت، اثریادشده، صفحھ . 

  ]١٩[ ھمان جا 

  ]٢٠[ ھمان جا 

  ]٢١[ ھمان جا 

  ]٢٢[١۴٩ھمان جا، صفحھ  

  ]٢٣[١۵۶ھمان جا، صفھ  

  ]٢٤[١۶٣ھمان جا، صفحھ  

  ]٢٥[١٣٣٢ مردد ماه ١۵روزنامھ اطالعات،  

  ]٢٦[١٣٣٢ مرداد ماه ١٨شجاعت بھ جاي بسوي آینده  

  ]٢٧[١٣٣٢رداد ماه  م٢۴شاھد  

  ]٢٨[.از خاطرات منتشر نشده سروان اسماعیل فیاضي 

  ]٢٩[ از خاطرات منتشر نشده سرگرد خیرخواه 

  ]٣٠[٣۶ ص ١٣۵٩نورالدین کیانوري، حزب توده ایران و دکتر محمدمصدق، انتشارات حزب توده ایران، تھران.  

  ]٣١[۴، ص ١٣۵٨ مرداد ماه ٢٨طالعات، افشاگري سروان داورپناه و سروان فشارکي، روزنامھ ا 

 

 

  

  تعلل ھای تاریخي در حساس ترین روزھامصدق
 

  

١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۵: سھ روز تعیین کننده. ١١  

  راز سر بھ مھر–الف 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ١١٦

فرار مصدق امکان داشت کھ از .  مرداد کھ خبر شکست کودتا منتشر شد، شاه از رامسر یکسره بھ سوی بغداد فرار کرد٢۵ صبح    

در این باره خاطرات ایرج داورپناه بسیار با ارزش . اما از این کار امتناع کرد. او جلوگیری کند و با قاطعیت ریشھ کودتا را براندازد

:او مي نویسد. است  

رار بھ ق: با صداي ھیجان زده ای گفت...  مرداد سرتیپ سپھ پور فرمانده نیروی ھوایي بھ مصدق تلفن زد٢۵ صبح ۶ساعت  "   

ھواپیما را مجبور بھ فرود : چھ دستور مي فرمایید. اطالع، شاه بھ اتفاق ثریا و آتابای و سرگرد خاتم از کالردشت پرواز کرده است

.کنیم یا در آسمان سرنگون کنیم  

ھاي سرتیپ سپھ وقتي حرف         ... در این جا من ناظر راز سر بھ مھري بودم کھ بیست و پنج سال آن را در سینھ حفظ کرده ام

اي کاش چنین " بگذارید برود: "دکتر مصدق گفت. چند لحظھ اي بھ سکوت گذشت. پور تمام شد و منتظر دستور دکتر مصدق بود

." دستوري نمي داد  

  

  جمھوري یا سلطنت-ب 

. ي بھ دل آسودگي نمي داد مرداد با وجود این کھ پیروزي بزرگي براي مردم ایران بود میدان زیاد٢۵ فرارشاه و شکست کودتاي    

اما مجموعھ اطالعات خبر از . مردم از خبرھایي نظیرامکان سرنگون کردن و یا اسیر کردن شاه و احتراز از آن با خبر نبودند

در سفارت آمریکا و اداره اصل " سیا"عمال . مراکز توطئھ بھ جاي خود باقي بودند. تزلزل و سازشکاري مي داد و ھشدار دھنده بود

پست ھاي فرماندھي ارتش در دست ھاي نامطمئني بود و کسي بھ . ار با خیال راحت توطئھ مي ساختند و کسي معترض آنان نبودچھ

مھم تر از ھمھ، صف . اوباش کودتاچي کھ در ھمھ حوادث نظیر شرکت مي کردند آسوده خاطر گشت مي زدند. این کار نمي پرداخت

.ھ متفرقدشمن متحد بود و صف دوست بیش از ھمیش  

 منطقا کمک ذي قیمت حزب توده ایران کھ چنان خطر عظیمي را از سر دولت ملي مصدق دور کرد مي بایست نیروھاي مصدقي    

و توده اي را بھ ھم نزدیک تر کند و بھ اتحاد نیروھا یاري رساند و یا الاقل نوعي محبت و حق شناسي نسبت بھ حزب توده ایران در 

.اما با کمال تاسف عکس العمل آقایان درست برعکس شد.  برانگیزددل سازمان ھاي مصدقي  

.  مرداد ماه کھ شاه فرار کرد با حزب توده ایران بیش از گذشتھ در افتادند و بھ تفرقھ نیروھا بیش از پیش دامن زدند٢۵آنان از صبح 

بقایاي . ھ طرز برجستھ اي بھ چشم مي خورداین نفاق افکني از ھمان نخستین میتینگ بزرگي کھ بھ مناسبت پیروزي تشکیل شد ب

از شرکت حزب توده ایران در ...) و پان ایرانیست ھا و ) نیروي سوم(زحمتکشان : از قبیل(ناچیز سازمان ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي 

.درا اجرا مي کردن" آژاکس"نقشھ " آنان عمال. این دیگر حد اعالي وقاحت بود. میتینگ عمومي جلوگیري مي کردند  

 حزب توده ایران براي جلوگیري از تفرقھ و خرابکاري بھ اعضا و ھواداران خود دستور داد علي رغم تحریکات نفاق افکنان    

. صفوف ھواداران حزب بر اثر مقاومت نفاق افکنان در پشت دروازه ھاي میدان بھارستان متوقف ماند. آرامش خود را حفظ کنند

" اجازه"دیق مصدق کساني پیدا شدند کھ تاثیر نامطلوب این وضع را در توده مردم درک کردند و خوشبختانھ در میان ھواداران ص

. دادند کھ حزب توده ایران در میتینگ شرکت کند   

 مرداد ماه تشدید شد طبق معمول ٢۵ در صفوف جنبش را کھ از   تفرقھ  کوشیده اند  از محافل خرابکار در سال ھاي اخیر  برخي   

کردیم و شعارھاي " چپ روي"بھ ما بیاموزند کھ در آن روزھا " تئوریسین ھاي بزرگ" حزب توده ایران بیاندازند و از مقام بھ گردن

مخترع آن ھم مرتدین جنبش و مامورین سازمان امنیت . بي ربط است" این ادعا کامال. تند دادیم وگرنھ وضع طور دیگري مي شد

.ن نوع ادعاھا را مطرح کرده دانستھ یا ندانستھ از این منبع سیراب شده استشاه ھستند و ھرکس دیگر کھ بعدھا ای  

: چنین استسازمان امنیت نوشتھ      

حزب توده سعي کرد در میتینگ . ھتاکي نسبت بھ مقام سلطنت را آغاز کردند"  مرداد میتینگي تشکیل شد کھ در آن علنا٢۵روز  "   

وارد صفوف مصدقي ھا شوند و } !!{نظر توده اي ھا این بود کھ با فشار . .. ن راه ندادندآن روز شرکت کند اما آنان را بھ میدا

جمھوري خواھي نموده نقشھ " ھیجان عمومي"خود را در میان آنان قرارداده میتینگ را تبدیل بھ یک } !!{شعارھاي خانمان برانداز 
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در سیاست } !!{" مانند لھستان" ه و با شعار جمھوري دموکراتیک حزب توده را علني نمود... ایران برباد ده خود را عملي سازند

و غیره مي چسبانید و مجسمھ " جمھوري"توده اي ھا نام خیابان ھا را عوض کرده بھ جاي خیابان شاه خیابان ... کشور مداخلھ نمایند

."ھا را واژگون مي کردند  

ھیچ . عالم شعار جمھوري دموکراتیک و کوشش براي علني کردن حزب مالحظھ مي کنید کھ بزرگ ترین گناه ما عبارت بود از ا   

منحلھ " اعلیحضرت"حزب توده ایران بھ جرم سوء قصد علیھ جان . حداقل، ضرورت لحظھ بود. نبود" چپ روانھ"کدام از این کارھا 

 فرار مي کرد، دیگر چھ دلیلي حاال کھ خود اعلیحضرت با ارتکاب بزرگ ترین جرم ھا از کشور. اعالم شد کھ جرمي ساختگي بود

براي جلوگیري از فعالیت حزب توده ایران وجود داشت؟ این کھ محافل امپریالیستي و کودتاگران با علني شدن حزب توده ایران 

اما مخالفت سازمان ھاي سیاسي مدعي ملي و سوسیالیست و دموکرات بودن را چگونھ مي توان . مخالفت مي کردند البتھ مفھوم بود

)بھ عبارت دیگر خودشان چگونھ مي توانند توجیھ کنند؟(وجیھ کرد ت  

 در واقع مسالھ اصلي براي این سازمان ھا، علني شدن خشک و خالي حزب توده ایران نبود، آن تحول بنیادي بود کھ انقالب انجام    

سالف شان در تاریخ در چنین لحظات آن را در سیاست داخلي و خارجي طلب مي کرد و این سازمان ھا، مانند تمام اخالف و ا

طرز رفتار با . اختالف واقعي بر سر علني شدن یا نشدن حزب نبود. حساسي از آن مي ترسیدند و بھ ترمز انقالب بدل مي شدند

سلطنت و امپریالیسم آمریکا و اختالف نظر بر سر این مسایل بود کھ بھ صورت مخالفت با علني شدن حزب و جلوگیري از فروش 

.لني روزنامھ مردم و غیره تجلي مي کردع  

 درباره رفتار با سلطنت، بالفاصلھ پس از فرارشاه اختالف نظر در جنبش کھ از مدت ھا پیش وجود داشت بھ طور مشخص    

 را بھ میان حفظ سلطنت و از این راه  شوراي سلطنتيشھ تشکیل بخش اعظم ھواداران مصدق اندیمصدق و حزب ایران و. مطرح شد

.کشیدند  

: خود مصدق درباره راه حلي کھ در نظر داشت چنین مي گوید     

تصمیم داشتم بھ ھیات وزیران پیشنھاد کنم آن ھا تلگراف کنند و نظر اعلیحضرت را از مسافرت بخواھند و بھ عرض برسانند  "   

ر تشریف فرما شوند و از مقام سلطنت چنانچھ مورد تکذیب باشد ھر چھ زودت. کھ در تھران شایع شده است قصد استعفا دارند

.سرپرستي فرمایند  

تصویب نامھ اي صادر شود کھ مردم خودشان طرز انتخاب شوراي سلطنت را معلوم کنند تا ھر وقت ... چنانچھ جوابي نرسید

لعاده ھیات  مرداد جلسھ فوق ا٢٧نظر این بود کھ عصر سھ شنبھ . اعلیحضرت خواستند در تصمیم خودشان تجدید نظر فرمایند

وزیران براي این کار تشکیل شود چون آقاي سفیر کبیر آمریکا از مسافرت آمده بودند و ظھرسھ شنبھ براي عصر ھمان روز وقت 

 مرداد ھم کھ روز عادي ھیات وزیران بود آن وقایع پیش آمد و خانھ این ٢٨روز چھارشنبھ . خواستند از آقایان وزرا دعوت نشد

.." .جانب بمباران گردید [1] 

این مطلب از منابع دیگر .  بھ طوري کھ مي بینید اندیشھ مصدق در آن زمان در حدود طرز انتخاب شوراي سلطنت دور مي زد   

شعار ) نیروي سوم(فقط حزب زحمتکشان .  بودند حفظ سلطنتخواستارنیست ھا ھم حزب ایران و پان ایرا. نیز تایید شده است

.جمھوري مي داد کھ آن ھم بنا بھ تصریح خلیل ملکي کار دو نفر بوده و بقیھ ھیات اجراییھ حزب با شعار جمھوري مخالف بوده اند  

  

: بھ گفتھ خلیل ملکي     

بھ خصوص پس از عزیمت ... }!!زب توده ایران و در رھبري نیروي سوم بودندکھ گویا مامور مخفي ح{آن دو نفر ماجراجو  "   

 مرداد، تلفن پشت تلفن مي شد کھ آقاي ملکي چرا اجازه نمي دھید شعار ضد ٢٧روز . اعلیحضرت تمام اختیارات را بھ دست گرفتند

 دربار بدھیم؟ 

. ما ھزاران کیلومتر سرحد داریم. بھ مصدق ھم توصیھ مي کردم... من شاھنشاه را مظھر استقالل کشور مي دانستم. باالخره دادند

." مقام سلطنت حافظ تمامیت و استقالل ایران است  
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" بر سر این بود کھ اصوال. خواستھ باشیم نبود" مانند لھستان"ما کھ جمھوري " چپ روي" بنابراین اختالف بر سر بھ اصطالح    

نیروي "ده اي ھا شعار مرگ بر شاه مي دادند نھ فقط با مقاومت اوباش و ارذل درباري و ھر جا کھ تو. شعار ضد دربار بدھیم یا نھ

حزب توده ایران، برخالف . بلکھ با مخالفت شدید ھواداران سلطنت از سازمان ھاي جبھھ ملي روبھ رو مي شدند" ھاي انتظامي

. ي ھاي دموکراتیک مي خواستجمھوري با آزاد. ادعاي سازمان امنیت، جمھوري مانند لھستان نمي خواست  

: در بیانیھ کمیتھ مرکزي کھ ھمان وقت منتشر شد گفتھ مي شود     

.گردانندگان اصلي کودتا آمریکا و انگلیس و در داخل شاه، دربار، مالکین بزرگ و سرمایھ داران وابستھ بھ امپریالیسم اند "     

.دیل کشور بھ پایگاه سوق الجیشي استسرکوب جنبش ملي، غارت منابع نفتي و تب:  ھدف آن ھا     

... باید بکوشیم تا بساط سلطنت را از میان برداریم و رژیمي کھ اساس آن بر راي مردم استوار باشد در کشور برقرار سازیم ...    

 بود ولي سازشکاران و عوامل استعمار مي کوشند با منحرف کردن افکار عمومي مردم این طور وانمود کنند کھ این شاه خائن

نھضت ضد استعماري باید پایگاه اصلي استعمار را "... باید آن را نگھ داشت، سلطنت مظھر ملیت است. اساس سلطنت خوب است"

.در ھم شکند و سلطنت را براندازد  

."باید بالدرنگ برافکندن سلطنت و برقراري جمھوري بھ رفراندوم گذاشتھ شود ...      

  

      درباره ماھیت حکومت-پ 

 بساط اصل چھار ترومن و کنسول گري   حزب توده ایران خواستار قطع نفوذ امپریالیسم، طرد مستشاران نظامي آمریکا، برچیدن   

و بھ این معنا جمھوري را دموکراتیک . ھاي آمریکا، لغو قراردادھاي نظامي و سیاسي اسارت آور، تامین آزادي زندانیان سیاسي بود

. یران ھمھ نیروھا را بھ تشکیل یک جبھھ واحد دعوت مي کردحزب توده ا. مي نامید [2] 

نین تلقین کنند کھ  اما آنھایي کھ مي خواستند سلطنت را حفظ کنند و توده اي ھا را در زندان نگاه دارند، کوشیدند بھ مردم چ   

.است" دیکتاتوري کمونیستي"جمھوري ھمانا   

 درباره ماھیت حکومت بود کھ ضد   اختالف نظر، نھ فقط درباره شکل حکومت کھ جمھوري باشد یا سلطنت، بلکھ بھ ویژه   

مھوري الاقل دو نفر بھ اصطالح امپریالیست بھ تمام معناي کلمھ و متکي بھ جبھھ واحد نیروھاي ملي باشد یا نھ؟ اگر درباره شعار ج

از حزب توده !! پیدا مي شدند کھ علي رغم بقیھ رھبري و بھ خاطر جلو افتادن" نیروي سوم"مامور حزب توده ایران در رھبري 

ایران، چنین شعاري بدھند، در مورد شعارھاي ضد امپریالیسم آمریکا، ضرورت وحدت نیروھاي ملي وگسترش آزادي ھاي 

آنان کلمھ اي علیھ آمریکا بر زبان . ساکت بودند" ام سازمان ھا و شخصیت ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي و مصدق مطلقادموکراتیک تم

. نمي آوردند  

 سال ٢۵کھ سرانجام ھم خیابان شاه پس از ( بنابراین اختالف بر سر کودکي این یا آن سازمان، اسم خیابان عوض کردن یا نکردن    

سازمان ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي از فرار شاه دچار وحشت شده .  بر سر اساسي ترین مسایل انقالب بودنبود) خیابان جمھوري شد

 آنان مي توانستند ولي نمي خواستند زمام ١٣٣٠در فروردین . در وضعي بھ مراتب بدتر از زمان حکومت عال قرار داشتند. بودند

.حکومت را بھ دست بگیرند زیرا از انقالب مي ترسیدند  

امروز عمق انقالبي صد بار بیشتر از زمان عال بود و ترس آن ھا از . براي این کھ انقالب نشود حاضر بودند از عال حمایت کنند

.آن ھا براي ترمز کردن انقالب بھ اقداماتي دست مي زدند کھ نتیجھ اش پیروزي زاھدي بود!! گسترش انقالب صد بار بیشتر  

، "پس از شاه نوبت حزب توده ایران است":  مرداد رفتھ رفتھ این شعارھا٢۶ مرداد و بھ ویژه ٢۵ از این جا بود کھ از صبح    
، بھ شعاراصلي گروه ھاي وابستھ بھ جبھھ ملي و بھ ویژه نیروي سومي ھا و جناح راست پان ایرانیست "مرگ برحزب توده ایران"

 پاره کردن روزنامھ ھاي حزبي و مترقي پرداختند و شروع بھ حادثھ کودتاچي بھ" نیروھاي انتظامي"آنان با کمک مستقیم . ھا بدل شد

.سازي کردند تا بتوانند پاي نیروھاي نظامي را کھ اغلب در خدمت کودتا بودند بھ میان کشند  
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  حزب توده ایران متوجھ بود کھ این وضع متشنج زمینھ را براي کودتا فراھم    

تاي جدیدي دارد تدارک مي شود لذا حزب دایما ھشدار مي داد و اعضاي خود را بھ مواظبت کود. کودتاچیان آرام نشستھ اند. مي کند

:و مراقبت دعوت مي کرد  

!عناصر درباري اخالل مي کنند، خودشان مغازه ھا را غارت مي کنند و مي گویند دیدید شاه رفت شلوغ شد "     

..." مي حوادث خونیني بھ وجود آمده استبھ تحریک درباریان و عده اي از چاقوکشان نیروي سو ...     [3] 

گردانندگان گروه ھاي پان ایرانیست ھا  "     [4] قصد دارند با ایجاد آشوب و ھرج و مرج و حملھ بھ ادارت و خانھ " نیروي سوم" و 

.ھدف این است کھ مردم را بھ آشوب طلبي متھم کنند. ھاي مردم زمینھ توطئھ جدیدي را فراھم کنند  

باید ... یم کھ مواظب تحریکات عمال درباري باشند بھ تمام رفقا و دوستان و ھمقدمان خود ھشدار مي دھیم و جدا طلب مي کن   

." ھشیار بود [5] 

و انتلیجنس " سیا" متاسفانھ گوش ھا بدھکار ھشدار نبود، چرا کھ سرنخ اصلي ایجاد تشنج و آشوب در سفارت آمریکا و مقر    

 ٢٨ تا ٢۵کیم روزولت فعالیت ھایش در روزھاي . سرویس قرار داشت کھ در این لحظات با دقت تمام و طبق برنامھ کار مي کردند

از جملھ او . مرداد را بالنسبھ مفصل تر از سایر روزھا نوشتھ و با آن کھ آنچھ نقل کند مخفي کرده، بسیار چیزھا را گفتھ است

 مرداد وقتي خبر شکست کودتاي نظامي و دستگیري نصیري را شنیده نخستین کاري کھ کرده عبارت ٢۵د کھ صبح تصریح مي کن

."شمردن اقداماتي کھ پس از آن باید کرد"بوده است از   

 طرف  آنچھ موفقیت روزولت را تضمین مي کرد امنیت کامل سفارت آمریکا و ھمھ آمریکاییان مقیم تھران بوده، کھ اگر چھ از   

 مرداد ٢۵لذا روزولت ھمان صبح . مردم نسبت بھ آن ھا ابراز نفرت مي شد، از طرف دولت کم ترین مزاحمتي متوجھ آنان نبود

.دستور مي دھد کھ یک بھ اصطالح مصاحبھ مطبوعاتي تشکیل دھند  

:زھا از جملھ گفتھ شده است با تایید ستاد ارتش نوشتھ شده درباره حوادث پشت پرده این رو١٣٣٧ در کتابي کھ سال       

 مرداد ساعت یک بعد ازظھر سرتیپ مدبر رئیس شھرباني وقت روساي کالنتري ھا را بھ اداره کل شھرباني احضار ٢۶روز  "   

بعدھا روشن شد کھ محرمانھ نیز دستور داده بود کھ ... کرد و بھ آن ھا دستورات الزم براي حفظ آرامش و استقرار نظم صادر کرد

، پنج روز رستاخیز ملت ایران، نوشتھ منصور علي اتابکي، "المقدور از تظاھرات، مخصوصا تظاھرات توده اي جلوگیري شودحتي 

.١١۶، صفحھ ١٣٣٧احمد بني احمد، چاپ تھران   

:گفتم: او مي نویسد. و فرمان عزل مصدق و نخست وزیري زاھدي را توسط روزنامھ نگاران آمریکایي بھ ھمھ جا ابالغ کنند  

آنجا مصاحبھ . بیل مي رود بھ سراغ دو روزنامھ نگار آمریکایي کھ در تھران ھستند و آن ھا را مي آورد بھ منزل دیک مانویل "   

بعد . مطبوعاتي کوتاھي با مصطفي تشکیل مي دھند و او مي گوید کھ شاه مصدق را عزل کرده و زاھدي را بھ جاي او نشانده است

." تمصطفي را مي برد بھ سفار [6] 

.، جاسوسان و سفارت آمریکا نیست"روزنامھ نگاران" چنان کھ مي بینید کم ترین فاصلھ ایي میان      

. فرد زیمرماناین جاي امن منزل یک آمریکایي است بھ نام  دستور دوم روزولت این است کھ زاھدي را بھ جاي امن ببرند و    

خود روزولت بھ . نزدیک است" سیا"حسن این منزل این است کھ در خطر نیست، زیر زمین خوبي دارد، بھ سفارت آمریکا و مقر 

بھ " سیا" بود با ماشین سراغ زاھدي مي رود و او را کھ قیافھ فالکت باري داشتھ و اونیفورم سرلشکري را در چمدانش مخفي کرده

" منزل زیمرمان مي برد [7] 

رس با داشتند و از طریق پایگاه انگلیس در قب دستگاه فرستنده و سفارت آمریکا" سیا"دستور سوم برقراري رابطھ با خارج بود کھ 

. واشنگتن و لندن تماس مي گرفتند [8] 

وه را قانوني جل" سیا" نسخھ ھایي از فرمان شاه بود تا بتوان آن را پخش کرد و بھ اتکاي این فرمان جنایت   دستور چھارم، تھیھ   

. مجبور شدیم ماشین بزنیم. روزولت مي نویسد کھ این امر تھیھ نسخھ کمي دشوار شد. داد [9] 
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عمیدي کھ مدیر آن " روزنامھ داد"ر این روزھا  در مورد انتشار فرمان و کلیشھ کردن آن نکتھ جالبي ھم ھست و آن این کھ د   

.آن را کلیشھ و منتشر کرد" مرکز" با کودتاچیان مربوط بود، آزادانھ منتشر مي شد و لذا طبق دستور نوري  

: نوري در خاطراتش مي نویسد  عمیدي     

صندوق مراسالت کلیشھ اي ھم با یادداشتي  مرداد آقاي مصطفي الموتي بھ من با تلفن اطالع داد کھ در میان محتویات ٢٧ظھر  "   

کلیشھ متن فرمان اعلیحضرت دایر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر زاھدي بھ نخست وزیري : گفتم چیست؟ گفت. رسیده است

.است یادداشت ھم بھ خط آقاي اردشیر زاھدي است کھ من این کلیشھ را بھ صندوق انداختھ ام  

."  اول بگذارند توي کادر با عنوان درشتدستور دادم فرمان را وسط صفحھ [10] 

 مرداد در آمد و سندي شد در دست افسران ٢٨با کلیشھ این فرمان روز " داد" عمیدي نوري سپس توضیح مي دھد کھ روزنامھ    

بھ این ترتیب در روزھایي کھ سازمان ھاي بھ اصطالح ملي تمام کینھ خود را متوجھ حزب توده ایران کرده بودند و . دتاچيکو

با خیال راحت " داد"توقیف بود، روزنامھ کودتاچي " بسوي آینده"روزنامھ ھاي حزبي را پاره پاره مي کردند و در روزھایي کھ حتي 

آن را . پاره نمي کرد" نیروي سومي"کودتاچي را " داد!! "نب آن متوجھ انقالب ایران نمي دیدندچاپ مي شد و حضرات خطري از جا

!!را پاره مي کرد کھ ضد کودتا بود" مردم"اما . خودي مي دانست  

 ٢۶این افراد دوشنبھ . دستور بعدي روزولت اعزام افرادي با فرمان شاه پیش فرماندھان نظامي اصفھان و کرمانشاھان است

توانستند فرمانده نیروھاي اصفھان را حداقل بي طرف کنند وموافقت قطعي تیمور بختیار فرمانده پادگان . رداد ماه حرکت کردندم

. مرداد با تمام نیروي خود بھ سوي تھران حرکت کند٢٨کرمانشاه را با کودتا جلب کرده و از او بخواھند کھ روز چھارشنبھ   

داد، زماني کھ تھران در دست نیروھاي ضد توده اي و نظامیان ھوادار شاه بود و از حرکت ھنگ  مر٢٧ سرانجام عصر سھ شنبھ    

 مرداد ماه ٢٨سرکردگان اوباش فرمان داد کھ چھارشنبھ " برادران باسکو"کرمانشاھان و غیره اطمینان حاصل شده بود روزولت بھ 

.روز موعود است  

  

.آماده ایم و عمل خواھیم کرد:  گفتند      

باشد، مي داند کھ نیروي " مردم" روزولت در عین حال کھ مي داند کودتا را باید بھ دست اوباش آغاز کند تا ظاھر آن حرکت    

:اصلي نظامي است  

از اصفھان، . بھترین چیزي کھ مي توانستیم امیدوار باشیم این بود کھ ترتیب ورود نیروھایي از بیرون صحنھ داده شود "   

... ھر دوکرمانشاه، یا  

ما آنچھ را کھ مي ... اگر مجبور شود خواھد جنگید... با تانک حرکت مي کند.  خبر از کرمانشاه رسید کھ سرھنگ آماده است   

." خواستیم داشتیم [11] 

.  عباس فرزانگانسرتیپزاھدي در خاطراتش مي نویسد کھ بھ اصفھان خود او رفتھ بود و بھ کرمانشاھان  اردشیر     [12] 

  

 مرداد بھ بھانھ این کھ گویا عشایر اورامانات مقاصد ٢٨پیش از سرھنگ بختیار کھ فرمانده لشکر کرمانشاھان بود از مدت ھا    

شومي دارند و براي جلوگیري از اقدامات احتمالي آنان تقویت ارتش و مانور نظامي ضروري است و ھمواره واحدھاي زیر فرمان 

تش مصدق گزارش مي داد ولي ارتباط خود را براي حملھ بھ تھران و نھ مقابلھ با اقدامات عشایر آماده نگاه مي داشت و بھ ستاد ار

. واقعي او با ستاد مخفي کودتا بود [13] 

دولت "اھان این بود کھ زاھدي  اردشیر زاھدي و سرتیپ گیالنشاه نوشتھ اند کھ ھدف از تماس با فرماندھان اصفھان و کرمانش   

خود را در یکي از شھرستان ھاي مذکور تشکیل داده و با اعالم استقالل واحدھاي ارتشي و انتظامي کرمانشاه و اصفھان و !" قانوني

 از راجنوب سایر واحدھاي اھواز و خرم آباد و کرمان را ھم کھ در شاه دوستي فرماندھان آن تردیدي نبود با خود ھمدست کرده 

."  مجزا کنیم و آن جا تکلیف دولت مصدق را معین کرده تھران را تصرف نماییممرکز [14] 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 ١٢١

     

  یک مالقات تعیین کننده-ت 

ھر مخالف شاه را . حساب اصلي او چنان کھ گفتیم این بود کھ جبھھ را بشکند.  ترسیدھنوز از مردم مي" فرمانده عملیات کودتا "   

بھ عالوه او مي بایست ترتیبي بدھد کھ دست اوباش شاه پرست وي در دفاع از شاه باز باشد و نیروھاي نظامي . بھ نام توده اي بکوبد

 واقع فرمانده کل قوا بود فلج کند تا او نتواند فرمان رویارویي با او مي بایست مصدق را کھ در. کودتاچي بتوانند آزادانھ عمل کنند

.کودتا را صادر کند  

، در نظر  مرداد براي شرکت در عملیات کودتا بھ تھران وارد شده بود٢۶کھ روز لوي ھندرسن  براي انجام این کار سفیر آمریکا    

مصدق چنان کھ در صفحات پیش گفتیم .  مصدق تقاضاي مالقات کرد مردادماه از٢٧او بنا بھ توصیھ کیم روزولت روز . گرفتھ شد

براي این مالقات چنان اھمیتي قائل شد کھ جلسھ ھیات دولت را کھ قرار بود ھمان روز بعد از ظھر براي تعیین تکلیف شاه تشکیل 

 از مالقات با ھندرسن تصمیمي ھندرسن چنین درخواستي از او کرده بود ومصدق نمي خواست قبل" قطعا. شود، بھ تاخیر انداخت

.علیھ شاه بگیرد  

. مرداد ماه انجام گرفت٢٧ مرداد تعیین کرد عصر چھارشنبھ ٢٨ و ٢٧ این مالقات کھ روزش را مصدق در      

  طبق قراري کھ ھندرسن با روزولت داشت مي بایست در این مالقات مصدق را تھدید کند و بھ او اطالع دھد کھ آمریکا زاھدي را   

کیم روزولت کھ در . نخست وزیر مي شناسد و باقي ماندن او در نخست وزیري بھ معناي رویارویي با آمریکا و جنگ داخلي است

کتاب یاد شده اش بسیاري مطالب را پنھان مي کند در مورد این مالقات مي گوید کھ دوشنبھ شب بھ دیدار ھندرسن رفتھ و بھ او 

و در این باره کھ ایراني ھا بھ آمریکاییان مقیم ایران توھین مي کنند، بھ ماشین ھا آن ھا حملھ ور توصیھ مي کند کھ مصدق را ببیند 

:مي شوند و غیره بھ مصدق اعتراض کند و در ضمن در مورد حکومت ایران بھ او بگوید کھ آمریکایي ھا  

" از شاه کھ سلطان قانوني است ھواداري مي کنند "    [15] 

ھجرت  روزولت توضیح مي دھد کھ ھندرسن ھنگام مالقات با مصدق بھ مراتب تندتر از این ھا حرف زده و سفر شاه را نظیر    

کھ اگر جلو مردم در مخالفت با آمریکاییان گرفتھ نشود دولت ھندرسن سپس اولتیماتوم داده .  دانستھ کھ بھ قصد اعتالي او بودمحمد

آیا اولتیماتوم ھمین بوده یا بیشتر و آیا ھندرسن مطالب دیگر ھم گفتھ یا نھ، از . آمریکا تمام وابستگان خود را از ایران فرامي خواند

:اما در مورد عکس العمل مصدق روزولت مي گوید. توضیحات روزولت معلوم نیست  

بھ التماس افتاد کھ نھ " آشکارا یکھ خورده بود، دست و پاي خود را گم کرد و تقریبا} ھندرسن{جنتلمن پیر کھ از لحن شدید لوي "    

اجازه بدھید کھ رئیس پلیس را صدا کنم خواھید دید، ترتیبي خواھم داد کھ ھم میھنان شما . آقاي سفیر مایل نیستم شما این کار را بکنید

." ژه قرار بگیرندمورد حافظت وی [16] 

: روزولت اضافھ مي کند     

.قبل از این کھ لوي منزل مصدق را ترک کند پلیس را صدا زدند و دستورات الزم را بھ او دادند "     

."  بر آن بودیم کھ این اقدام سودمند بود و نیروي پلیس طرفدار شاه را جري کرد بعدھا من و لوي    [17] 

اه ایران این مالقات را با جمالت روشن تري صعود مقاومت ناپذیر محمدرضا ش:  نویسنده فرانسوي ژراردو ویلیھ در کتابي بھ نام   

:تصویر مي کند  

از او مي پرسد، آیا واقعا میل دارد . ھندرسن بھ مصدق نشان داد کھ چھ دامي برایش تھیھ کرده اند و چگونھ در آن خواھد افتاد "   

}!!{ببیند کھ تانک ھاي روسي بر کشورش حکومت و فرماندھي کنند   

... و نگذارد زیر تسلط حزب توده قرار گیرد" بازگرداند"درسن توانست مصدق را از راھي کھ مي رفت  گفتھ مي شود کھ ھن   

.کھ براي مقابلھ با کودتایي کھ بر ضد او در شرف تکوین است از حزب توده کمک نگیردمصدق مي پذیرد   

)البتھ مصدق نمي داند کھ تاریخ کودتا براي ھمان فردا تعیین شده است(      
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پس اکنون مي . دو مرد آمریکایي اوضاع را بررسي مي کنند. ھندرسن نزد کیم روزولت مي رود و ھمھ چیز را نقل مي کند...     

." توان کار را آغاز کرد [18] 

:ات عمیدي نوري از خدمھ کودتا روایت ساده تر و بي پیرایھ تري دارد درباره این مالق     

 مرداد در روزنامھ ھا خواندم ٢٧عصر ... اردشیر زاھدي فرمان عزل مصدق و نخست وزیري زاھدي را داده بود کھ چاپ کنم "   

یھ دکتر مصدق داشتم تصور نمودم باز ھم با آگاھي کھ از روح. کھ آقاي ھندرسن سفیر کبیر آمریکا بھ مالقات دکتر مصدق رفتھ است

.ترتیب مالقات را خود او داده است زیرا این نوع مالقات ھا براي تاثیر در افکار و محافل سیاسي است  

 از این جھت با تلفن با سفارت آمریکا با آقاي علي پاشا صالح تماس گرفتم و گفتم پیغام مرا بھ آقاي سفیر کبیر برسانید کھ باز ھم    

 مالقاتي نمودید تا از آن بھره برداري براي تثبیت دولت یاغي شود؟

یک ربع بعد بھ من تلفن کرد کھ آقاي سفیر کبیر در پاسخ پیغام شما گفتند این مالقات از آن .  او گفت پیغام شما را مي رسانم   

ریکا ایران را در کام کمونیسم مي بینید زیرا مالقات ھا نبود بلکھ خودم از ایشان وقت گرفتم و صریحا اعالم نمودم چون دولت آم

.کشورش دراختیار توده اي ھاست دیگر رابطھ اي با شما نخواھد داشت  

خیال مي کنم این استنباط شما صحیح .  دکتر مصدق جواب داد من االن دستور مي دھم جلوي تظاھرات توده اي ھا را بگیرند   

." نباشد [19] 

غروب بود کھ یکي از دوستان تلفن نمود االن در چھار راه مخیرالدولھ پاسبان ھا را دیدم اجتماع توده اي ھا را کھ در آنجا علیھ  "   

." شاه نطق مي کردند و تقاضاي تغییر رژیم داشتند متفرق نمودند [20] 

کشور مصدق و نایب نخست وزیر بود   درباره این مالقات حساس مصدق و ھندرسن، دکتر غالمحسین صدیقي ھم کھ وزیر   

:اطالعاتي درھمین حدود مي دھد  

 مرداد ماه لوي ھندرسن سفیر کبیر آمریکا در ٢٧عصر روز .  نفوذ عناصر کمونیست سخت ناراحت شده بودندآمریکایي ھا از "   

:آمده بود با مشاھده تظاھرات توده اي ھا بھ دیدار نخست وزیر آمد و اظھار داشت} !!{تھران کھ تازه از مرخصي   

شما در برابر این وضع چھ . ھا ابتکار عمل را بھ دست گرفتھ اند شما وضع خوبي ندارید با این جریاناتي کھ مي بینم کمونیست    

 اقدامي خواھید کرد؟

!"البتھ آقاي دکتر مصدق دستور جلوگیري از این تظاھرات را دادند ولي دیر شده بود ...     [21] 

این است کھ گویا اگر مصدق قبال توده اي ھا و در حقیقت مردمي را کھ، شاه را نمي " دیر شده بود" منظور صدیقي از این کھ    

بالفاصلھ . صادر شد! در واقع دستور حملھ بھ مردم ضد سلطنت بسیار بھ موقع. خواستند مي کوبید، آمریکایي ھا کودتا نمي کردند

امنیت . ندرسن مصدق فرمانداري نظامي فرمان صادر کرد و ھر نوع تظاھرات ضد درباري را قدغن اعالم کردپس از مالقات ھ

کودتاچیان درست منتظر چنین دستوري بودند زیرا بھ این ترتیب ھمھ . سفارت آمریکا و خانھ ھاي آمریکاییان بیش از پیش تامین شد

.ساب فرمانداري نظامي مصدق گذاشتھ مي شدجنایات آنان علیھ مردم و براي انجام کودتا بھ ح  

پاسبانان و نظامیان بھ مردمي کھ فرار شاه را .  مرداد ماه کامال تغییر کرد٢٧ با صدور این فرمان، اوضاع تھران از غروب    

نھم و آذر چھارده اوباش آماده بھ خدمت دوره دیده . سرکوب مردم محیط وحشتي بھ وجود آورد. جشن گرفتھ بودند ھجوم بردند

. شب تقریبا بھ دست آنان افتاد١١از حدود ساعت .  بھ میدان آمدنداسفندھا  

.کودتا آغاز شد  

: مرداد ماه را این طور ثبت کرده است٢٧ گزارشگر کیھان حوادث بعد از ظھر      

یھ شاه و براي برقراري رژیم دستھ ھاي مختلف با شعارھایي کھ در دست داشتند در خیابان ھاي مرکزي شھر بھ راه افتاده عل "   

مقارن ھمین ساعت جمع کثیري از جوانان وابستھ بھ حزب توده .  شب ادامھ داشت٨این وضع تا ساعت ... جمھوري شعار مي دادند

.بھ وسط میدان آوردند" زنده باد حزب توده ایران"در میدان سپھ جمع شدند و یک پارچھ سفید کھ روي آن نوشتھ شده بود   

... نکشید کھ چند کامیون پاسبان و سرباز وارد میدان شدند و بھ جمعیت اخطار کردند متفرق شوید طولي     
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 ھر چند دقیقھ یک بار بھ جمعیت ھجوم مي آوردند و مردم را تا داخل خیابان ھاي اطراف تعقیب مي کردند و عقب ماندگان را با    

... آور بھ کار بردند و عده اي از آنان را سخت مضروب کردندتفنگ و باتون مي کوبیدند و باالخره مامورین گاز اشک  

 سربازھا در جلو صف تظاھر کنندگان قرار گرفتھ و درحالي کھ تفنگ خود را روي دست بلند مي کردند زنده باد شاه مرده باد    

رکنندگان را تعقیب مي کردند و ھرکس در این وقت مامورین تظاھ. خائنین، برقرار باد مشروطھ، نابود باد حزب توده شعار مي دادند

. یک جوان کھ شعار ضد شاه مي داد بر اثر اصابت سرنیزه نقش زمین شد و از پاي درآمد. را کھ علیھ شاه شعار مي داد مي گرفتند

.در این جریان عده کثیري بازداشت شدند. سپس بھ تعقیب پرداختند بھ ھرکس کھ مي رسیدند مي زدند  

مامورین انتظامي و افراد . ب توده ارگان رسمي حزب را علنا مي فروختند و علیھ رژیم سلطنتي شعار مي دادندجوانان حز ...    

حزب پان ایرانیست و نیروي سوم ھنگام فروش روزنامھ مردم بھ توده اي ھا حملھ مي کردند و روزنامھ آنان را گرفتھ پاره مي 

.کردند  

 یافت تا جایي کھ سربازھاي طرفدار سلطنت کلیھ روزنامھ ھاي عصر را ھم کھ مقاالتي  کار پاره کردن روزنامھ کم کم توسعھ   

.علیھ شاه نوشتھ بودند از دست روزنامھ فروش ھا گرفتھ پاره مي کردند  

بھ دنبال "  در خیابان ھاي اللھ زار، اسالمبول، نادري، فردوسي، منوچھري و شاه آباد دستھ ھاي نیروي انتنظامي مرتبا   

:اھرکنندگان مي دویدند و فریاد مي زدندتظ  

."برقرار باد سلطنت"      

 مدت سھ ساعت وضع خیابان ھاي شھر یکپارچھ جنجال شده بود و مردم این طرف و آن طرف مي دویدند و طوري شده بود کھ    

.ھیچکس بھ وضع خود اطمینان نداشت و اغلب زیر دست و پا مي افتادند و مصدوم مي شدند  

بھ چند مرکز توده اي ھا حملھ شد .  این وضع طرفداران شاه در خیابان ھا بھ راه افتادند و بھ جمعیت ھاي چپ حملھ ور شدند در   

چند مغازه مربوط بھ توده اي ھا را غارت . و اثاثیھ و اموال آن ھا را بھ تاراج بردند و ھر یک از توده اي ھا را مي دیدند مي زدند

." کردند [22] 

 مرداد با احساس شعف و لذت از این کھ بھ خوبي توانستھ اند جو شدید ضد توده اي را وسیلھ ٢٨ کودتاچیان پس از پیروزي در   

از جملھ مي نویسند کھ در روزھاي " پنج روز رستاخیز ملت ایران"دگان کتاب نویسن. انجام جنایت خود قرار دھند بھ خود مي بالیدند

 مرداد افسران و درجھ داران شاه پرست در پادگان ھا جلسات محرمانھ داشتند و سربازان را علیھ مصدق و بھ سود شاه ٢۶ و ٢۵

 علیھ مصدق شعار مي دادند و براي شاه  مرداد نظامیان مدت یک ربع ساعت٢۶دراردوگاه شمس آباد شامگاه . تحریک مي کردند

سرھنگ اشرفي کھ فرماندار نظامي ( کوھستاني خواست ماجرا را با تلفن بھ فرمانده تیپ ٣وقتي رئیس ستاد تیپ . ھورا مي کشیدند

ي ھا گزارش کند، او مجال گزارش نداد و گفت کھ بھ جاي این حرف ھا عده اي سرباز براي مقابلھ با توده ا) تھران ھم بود

     .بفرست

:بھ نوشتھ خود کتاب توجھ کنید  

سرھنگ اشرفي مجال صحبت بھ او نداد و پشت سر ھم تاکید مي کرد کھ تعداد زیادي سرباز بھ خیابان ھاي اسالمبول و نادري  "   

ھ فرماندھي آن با وقتي این خبر بھ تیپ رسید دو گروھان از ھنگ نادري ک. و میدان توپخانھ براي سرکوبي توده اي ھا بفرستد

وقتي سرگرد زند از این ماموریت اطالع یافت خوشحال شد و بھترین سربازان و درجھ .  بود مامور خیابان اسالمبول شدسرگرد زند

این دو گروھان وقتي بھ خیابان ھاي شھر رسیدند توده اي ھا را ... داران و افسران شاه دوست خود را انتخاب و از ھنگ خارج شد

 نفر را دستگیر کردند و دو نفر ھم در اثر زخم ھاي مھلکي کھ برداشتھ بودند کشتھ ٧٠تواري ساختھ و ھمان شب قریب بھ شدت م

." شدند [23] 

.اد نیز نقش بسیار فعالي در پیشبرد کودتا ایفا کردند و در اشغال رادیو شرکت نمودند مرد٢٨ واحدھاي ھمین سرگرد زند در روز      

: مرداد مي نویسد٢٧ رفیق کیانوري در خاطرات مربوط بھ      
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سربازان و پلیس با .  مرداد حملھ وحشیانھ پلیس و فرمانداري نظامي بھ نمایش دھندگان ضد رژیم آغاز شد٢٧عصر روز  "   

در آن عصر تنھا در تھران بیش . ه باد شاه مردم را وحشیانھ مي زدند و زخمي مي کردند و بازداشت مي نمودندشعارھاي زند

نفر از مبارزان حزبي بازداشت شدند و این بازداشت ھا صدمھ زیادي بھ ارتباطات حزب ما کھ بھ علت مخفي بودن تنھا  ۶٠٠از

."سرپایي و در خیابان بود وارد آورد  

                                                                           

 
درباره مالقات عصر سھ شنبھ با ھندرسن کھ بھ {. ٣٨، انتشارات تالش، صفحھ ١٣٣۶محاکمھ و دفاع دکتر مصدق، چاپ تھران  

  ]١[}وضیح بیشتري خواھیم دادخاطر آن دکتر مصدق چنان جلسھ پراھمیت ھیات وزیران رابھ تاخیر انداخت، در صفحات بعد ت

  ]٢[١٣٣٢ مردادماه ٢٧شجاعت،  

  ]٣[١٣٣٢ مرداد ماه ٢شجاعت،  

 داریوش فروھر در حزب ملت ایران  بخش سالم و ملي آن زیر رھبري.  مرداد گروه ھاي پان ایرانیست ھا تجزیھ شدند٢٨پس از  

  ]٤[ گرد آمد کھ در انقالب امروز ایران نقش مثبتي ایفا مي کند

  ]٥[١٣٣٢ مرداد ٢٨، )بسوي آینده ھنوز ھم توقیف بود(شجاعت  

.}بیل، دیک و مصطفي ھمکاران روزولت ھستند. ١٧۶کرمیت روزولت، کتاب یاد شده ، صفحھ    

 این مصاحبھ در آن زمان بھ حساب خود سرلشکر زاھدي گذاشتھ شد و روزنامھ ھاي مدافع کودتاچیان ادعا کردند کھ گویا    
در ایران بود " سیا"پسر زاھدي اردشیرزاھدي کھ از مھره ھاي شناختھ . خارجي مصاحبھ کرده است! ا خبرنگاران داخليزاھدي ب

:بعدھا مطالب راست و دروغي بھ ھم آمیخت و بھ نام خاطرات منتشر کرد و در آن ادعا نمود کھ  

یم و در تپھ ھاي ولنجک جمع کردیم و تیمسار زاھدي  از خبرنگاران داخلي و خارجي را کھ دردسترس بود پیدا کرد عده اي "   

، پنج روز "فرمان نخست وزیري خود را بھ آنان ارائھ داد و بعد عکس ھاي فرمان را میان خبرنگاران توزیع نمودیم" بدوا
.١٧٢، صفحھ ١٣٣٧رستاخیز ملت ایران، نوشتھ منصورعلي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تھران   

یک . مصاحبھ با شخص زاھدي نبود، خبرنگار داخلي در آن شرکت نداشت. ادت روزولت سرتا پا دروغ است این ادعا بھ شھ  
  ]٦[.صحنھ ساختگي بود با حضور و خبرنگار جاسوس آمریکایي 

  ]٧[ ١٩١ تا ١٧٨ھمان جا، صفحات 

  ]٨[١٧٨ھمان جا، صفحھ  

  ]٩[١٣۵٣ مردادماه ٢٧خاطرات عمیدي نوري، روزنامھ اطالعات، یکشنبھ  

]١٠[ ھمان جا   

  ]١١[ کرمیت روزولت ، اثر یاد شده 

  ]١٢[١٧٢، صفحھ ١٣٧٧پنج روز رستاخیز ایران، نوشتھ منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تھران  

  ]١٣[ ١٧۵ھمان جا، صفحھ 

  ]١٤[١٧٩ھمان جا، صفحھ  

  ]١٥[١٨۴ھمان جا، صفحھ  

  ]١٦[١٨۵ھمان جا، صفحھ  

  ]١٧[ ھمان جا 

  ]١٨[١١۶-١١۵ صفحھ  ،١٣۵٨مصدق ، نفت، کودتا، ترجمھ و تالیف محمود تفضلي، تھران، موسسھ انتشارات امیرکبیر،  
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" شنیدني است کھ در آن روزھا روزنامھ داد کودتاچي علنا{. ١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧خاطرات عمیدي نوري، روزنامھ اطالعات،  

وزنامھ بسوي آینده و چندین روزنامھ دیگر کھ جاي آن منتشر مي شدند توقیف بود ور" غیرقانوني"منتشر مي شد اما مردم 
  ]١٩[}بودند

  ]٢٠[١٣۵٣ مرداد ماه ٢٧خاطرات عمیدي نوري، روزنامھ اطالعات،  

  ]٢١[١٣۵٨ شھریور ماه ٢٠دکتر غالمحسین صدیقي، مصاحبھ با روزنامھ دنیا،  

  ]٢٢[١٣٣٢ مرداد ماه ٢٩روزنامھ کیھان،  

٢٣[١٩٢- ١٩٣ صفحھ  ،١٣٢٧وز رستاخیز ملت ایران، نوشتھ منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تھران پنج ر   
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 مصدق

جسارت نداشت -صداقت داشت  

  طرح ھمیشگي امریکاجدا کردن خوزستان
 

  

   مرداد٢٨ روز  .١٢

دستگاه . یدان آمده باشند انجام نگرفت مرداد برخالف مشھور فقط بھ دست یک مشت اوباش کھ صبح آن روز بھ م٢٨ کودتاي    

حکومت نظامي بھ کودتاچیان امکان داد کھ از شب پیش تمام شھر . دولتي و بھ ویژه پلیس و ارتش از قبل در دست کودتاچیان بود

  . را اشغال کنند) چھ تھران و چھ شھرستان ھا(

مال کودتا ایجاد کرده بودند، دست کودتاچیان را باز مي  جو ضد توده اي کھ سازشکاران و مدافعین دروغین مصدق بھ ھمراه ع   

مامورین "دستور فرمانداري نظامي بھ .  مرداد ماه ھر صداي مخالف شاه را در کوچھ ھا خفھ کنند٢٧ شب ٨گذاشت کھ از ساعت 

 یاد مستان مي داد و بھ کھ پس از مالقات مصدق با ھندرسن براي جلوگیري از تظاھرات توده اي ھا صادر کرده بود سرود" انتظامي

  .بخشید" قانوني"فعالیت کودتاگران جنبھ 

کینھ ضد توده اي و عالقھ عمیقي کھ سازمان .  شب در واقع شھر اشغال شده و محیط وحشت بر ھمھ جا حکمفرما شده بود١١ساعت 

ایران و آمریکا " دوستي"لطنتي و نسبت بھ رژیم س) مدافع مصدق" ظاھرا(ھایي مانند نیروي سوم و جناح راست پان ایرانیست ھا 

  .داشتند آن ھا را در کنار کودتاچیان قرار مي داد

و .  ھیچ نیرویي مدافع واقعي مصدق و دشمن شاه در خیابان ھا وجود نداشت جز توده اي ھا کھ آن ھم با چنین شدتي کوبیده شدند   

  .ت ندارنداعالمیھ فرمانداري نظامي مصدق علیھ آن ھا صادر شد کھ حق تظاھرا

ما در صفحات پیش . در کارخانھ ھا بود" نیروھاي انتظامي" مرداد نقش بسیار جدي ایفا کرد سلطھ ٢٨ موضوع مھمي کھ در    

 کودتاچي از ماه ھا پیش بھ بھانھ جلوگیري از اعتصاب و غیره بھ طور ثابت واحدھایي را در کارخانھ ھا -گفتیم کھ نیروھاي نظامي 

  .اشغال کرده بودند" ستقر کرده و کارخانھ ھا را عمالو مناطق کارگري م

مصدق بھ مالکین و . فشار عمده اقتصاد بدون نفت بھ دوش آنان بود.  ناراضي باشند  کارگران دالیل کافي و بھ حقي داشتند کھ   

اد با مصدق پي گیرتر مي شد، با این حال حزب توده ایران بھ ھمان نسبت کھ در مشي اتح. سرمایھ داران کم ترین فشاري نمي آورد

از نفوذ خود در میان کارگران براي جلوگیري از اعتصاب ھا استفاده بیشتري مي کرد و چون نفوذ معنوي و سازماني بسیار عمیقي 

 در کارخانھ ھا و مناطق کارگري روح حمایت از دولت مصدق و ٣٢در میان کارگران داشت موفق شد از چند ماه قبل از مرداد 

با این حال سیاست نظامي . در این چند ماه ھیچ اعتصابي در کارخانھ ھا رخ نداد.  گرفتن مبارزه با امپریالیسم را مسلط کنداصلي

  .کردن کارخانھ ھا با شدت دنبال شد

و  فرمانداري نظامي واحدھاي خود را در مناطق کارگري تقویت کرد و دولت مصدق براي این کھ آمریکا را قانع کند کھ جل   

بھ ویژه در مرداد ماه کھ تدارک کودتا وارد مرحلھ عملي شده کارخانھ ھا در . را گرفتھ است این روش را تایید نمود" کمونیست ھا"

 مرداد کار بھ جایي رسیده بود کھ خروج کارگران از کارخانھ ھا بسیار دشوار ٢٧- ٢۵واقع بھ سربازخانھ بدل شده و در روزھاي 

در "  مرداد از صبح زود کارخانھ ھاي اشغال شده عمال٢٨این وضع بازھم شدیدتر شد تا جایي کھ روز  مرداد ٢٧از عصر . بود

  .دست کودتاچیان بود کھ کارگران مبارز را مي کوبیدند
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توده اي ھا بھ حق مي ترسیدند کھ اگر تظاھرات ضد .  مرداد خیابان ھا خالي و در آن ھا وحشت مرگ حاکم بود٢٨ صبح    

 بھ سود مصدق را ادامھ دھند برخالف دستور فرمانداري نظامي مصدق است و مي تواند موجب تقویت بیشتر ھواداران درباري و

در چنین وضعي فقط دست ھواداران شاه . شور و شوق حاصل از فرار شاه جاي خود را بھ نگراني و بالتکلیفي داده بود. شاه گردد

در " مرگ بر حزب توده"را با " زنده باد شاه"آن ھا مانند شب پیش شعار . غاز کردند صبح کار خود را آ٩آنان از ساعت . باز بود

آمیختند تا بھ این ترتیب آن بخش از ھواداران مصدق را کھ کینھ ضد توده اي آنان بھ مراتب بیش از اختالف شان با شاه بود با خود 

. مگر این کھ توده اي ھا بھ تنھایي بھ مقابلھ برخیزند. ستان خالي بوددر نتیجھ میدان براي شاه پر. ھمراه کرده یا حداقل بي طرف کنند

کھ آنان نیز بر اثر دستور فرماندار نظامي و سرکوب شدید شب پیش، نگران بودند کھ چھ گونھ از مصدق حمایت کنند تا بیش از پیش 

  .موجب تفرقھ نیروھاي ملي نشوند و بھ اتحاد نیروھا کمک کنند

  .ن شاه با حمایت علني ارتش حرکت مي کردند چماق بھ دستا   

  :از خیابان ھا بھ شرح زیر گزارش داده است" گزارشگر کیھان حوادث را مستقیما

 دست بھ   ابتدا از طرف نقاط جنوب شھر در میدان سپھ اجتماع کرده و با شعار زنده باد شاه، مرگ بر توده اي٩مقارن ساعت  "   

  .تظاھرات زدند

چھار کامیون سرباز و پاسبان نیز کھ در جلو ...  با چوب دستي ھاي بزرگ مجھز بودند بھ جمعیت مزبور اضافھ شدند عده اي کھ   

مقارن . ھر یک مسلسلي قرار داشت از جلو و عقب تظاھر کنندگان حرکت مي کردند و شعارھاي تظاھرکنندگان را تایید مي کردند

در و پنجره را شکستند وچند نفري را کھ ... از دیوارھاي حزب ایران باال رفتند" ده مرگ بر تو-زنده باد شاه " با شعار ١٠ساعت 

را آتش " شھبار"روزنامھ ... حملھ کردند و آتش زدند، " باختر امروز"طولي نکشید کھ بھ روزنامھ ... در حزب بودند مجروح کردند

  .رادیو تھران برخالف معمول خبر نداد و ساکت بود. زدند

  . بعد از ظھر شھرباني و ستاد ارتش از طرف شش تانک و چند کامیون حامل سرباز محاصره شد٢ ساعت    

در واقع سرتیپ دفتري طبق ( سرتیپ دفتري با چند جیپ از گارد مسلح گمرک بھ شھرباني کل کشور آمد و آن جا را اشغال کرد    

 کودتاچیان مربوط بود و فرمان ھم از سرلشکر زاھدي داشت فرمان خود مصدق بھ ریاست شھرباني گمارده شده بود در حالي کھ با

.([!!]  

 بعد از ظھر چندین کامیون ۵/١ساعت . مردم سوار بر تانک بھ طرف بي سیم حرکت کردند. اداره پست و تلگراف را گرفتند ...   

 تمام وسایل، بھ عالوه چند کامیون و حامل سربازان مسلح و عده اي پاسبان و ھمچنین تعداد زیادي اتومبیل ھاي زره پوش مجھز بھ

حرکت " زنده باد شاه"اتومبیل بارکش کھ ھمگي چندین عکس شاه و شاه سابق را جلو و عقب خود حمل مي کردند با شعارھاي 

  .کردند

  . نکتھ قابل توجھ این کھ در این موقع تقریبا کلیھ تظاھرات توسط قواي انتظامي انجام مي شد   

ھمھ در آستانھ مغازه خود بدون این کھ بھ کسب و کار مشغول باشند در انتظار حوادثي . وضع مضطربي داشت بازار از صبح    

  .بودند براي جلوگیري از اتالف مال و سرمایھ خود، تا صدایي مي آمد محل کسب را مي بستند و جلو آن مي ایستادند

دستھ ھایي از جمعیت مقارن ... محافظ ھمھ راه ھا را بستھ بودندقواي .  تا حدود ظھر اطراف منزل آقاي دکتر مصدق آرام بود   

تانک ھا آماده .  چند تانک دیگر نیز بھ کمک تظاھرکنندگان آمدند۵/۴حدود ساعت . چند تیر شلیک شد و عقب نشستند... ظھر آمدند

و گلولھ سنگین از تانک ھا خالي شد و د... شلیک رگبار مسلسل ھا قسمتي از باالي خانھ را خراب کرد. حملھ بھ خانھ مصدق بودند

عده اي سرباز نیز جلو و .  را گرفتھ بودنداطراف خانھ مصدق تانک ٢٧در این موقع ... قسمتي از باالي ساختمان را ویران کرد

تش مي آمد ھر کس ھر چھ بھ دس. تانک ھا وارد باغ شدند... مسلسل ھاي تانک ھا نیز مرتبا کار مي کرد... عقب این تانک ھا بودند

  ]1[."چند دقیقھ بعد خانھ خالي و بھ کلي ویران شد. از منزل مصدق مي برد
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ودتاچي بھ میدان توپخانھ رسیدند، ابتدا بھ یاد مي آورند کھ وقتي تظاھرکنندگان ک" پنج روز رستاخیز ایران" نویسندگان کتاب    

ولي بعد متوجھ موضوع شده بھ . افسران واحدھاي مستقر در شھر بھ خیال این کھ تظاھرات توده اي ھا است دستور تیراندازي دادند

  :کمک کودتاچیان شتافتند

ایي خالي شد و در اثر این تیراندازي عده جمعیت از ناصریھ وارد توپخانھ شد اما در ھمین لحظھ از طرف سربازان چند تیر ھو "   

. جناب سروان مي گویند ببخشید! آقایان: در این موقع یک نفر از سربازان مسلح با حالت دو آمد فریاد زد... اي پا بھ فرار گذاشتند

  ]2[." ري مي خواھید بکنیدحاال آزادید ھر کا... ما خیال کردیم کھ شما توده اي ھستید واال تیراندازي نمي کردیم. معذرت مي خواھم

بھ کودتا ظاھر مردمي بدھند و مصدق و اطرافیانش را نسبت بھ عمق حادثھ حرکت مي کردند تا  اوباش و فواحش  در صف جلو   

  .اغفال کنند

، ھدایت مي شدندمرکز سفارت آمریکا و اداره مستشاري سر فواحش واحدھاي نظامي کھ توسط افسران آمریکایي از اما در پشت 

  :عمل مي کردند

اما نمي دانستند مرکز اصلي . رو بھ رو بودند] اوباش کودتاچي[قواي انتظامي طرفدار مصدق در چند نقطھ با چنین مردماني  "   

کز اصلي فعالیت خبر نداشتند تنھا کاري کھ مي توانستند بکنند این بود کھ اطراف خانھ مصدق را و چون از مر. فعالیت کجا است

  ]3[." قرق کنند

ھشت تانک و چند ... ل صداي چند تانک و ارابھ بھ گوش رسیدبھ سمت شمال حرکت کردند در این حا] بخوان اوباش[مردم  "   

  !نترسید. زنده باد شاه! ولي سربازان از داخل تانک ھا سربلند کرده و گفتند اي مردم. مردم متوحش شدند... کامیون

  :مردم را مخاطب قرار داد و گقت...  فرماندھي تانک ھا   

  ]4[." نترسید. ي دشمنان شاھنشاه بھ ھرکجا کھ مي خواھید برویددرپناه این تانک ھا براي نابود!  اي مردم   

  : مرداد ماه را بھ شرح زیر توصیف کرده اند٢٨ افسران محافظ خانھ دکتر مصدق از آن سوي سنگر حوادث    

سرتیپ ... ماموریت خلع سالح گارد شاھنشاھي بھ سرھنگ علي محمد روحاني کھ با کودتاچیان ارتباط داشت محول شد"...     

  :تیمسار ریاحي مي گفت. دفتري بھ ریاست شھرباني کل کشور منصوب شد

 و باید بازداشت ]5[ ارتباط دارد آقا این عمل صحیح نیست در بازجویي از افسران کودتاچي معلوم شده است کھ او با کودتاچیان "   

  ."شود

حکم ریاست شھرباني بھ نام دفتري صادر شد در حالي کھ در ھمان لحظھ در جیب او یک حکم .  ولي دکتر مصدق مجاب نشد   

  :سروان ھوشنگ امیرقھاري آجودان سرتیپ دفتري براي ما تعریف کرد.  از طرف سرلشکر زاھدي ھم وجود داشتریاست شھرباني

  .سرتیپ دفتري کلیھ گزارش ھاي خانھ مصدق را بھ سرلشکر زاھدي مي داد مرداد، ٢٨ تا ٢۵ در فاصلھ    

حوالي .  بودیم١٠٩از، سروان مھران و من در خانھ سرھنگ ممت.  مرداد تظاھرات بھ خیابان کاخ کشیده شد٢٨از نیمروز  ...    

در ھمین وقت از داخل کامیوني در مقابل دانشکده افسري و از داخل کامیوني .  از کاخ شمس بھ روي ما آتش گشودند١١ساعت 

  .دید ھر دو کامیون منھدم گرستوان شجاعیاندیگر جلوي سر در سنگي بھ سوي ما تیراندازي شد کھ بھ کمک واحد مستقر 

  .وادار بھ تسلیم کردیم...  آمدند١٠٩ تانک از سھ راه شاه بھ سوي خانھ ٣مقارن ظھر  ...    

 در ھمین ساعت چند تن از سران حزب توده جھت مذاکره با دکتر مصدق در مورد تحویل اسلحھ و مقاومت در برابر کودتاچیان با    

  . ھا مخالفت کرددکتر مصدق مالقات کردند کھ دکتر مصدق با پیشنھاد آن

در ... تا موقعي کھ رادیو بھ تصرف کودتاچیان درآمد .  بعد از ظھر ادامھ داشت۵ زد و خوردھاي اطراف خیابان کاخ تا ساعت    

زیرا او . شاید این دردناک ترین اشتباه بود... این وقت دکتر مصدق بھ سرھنگ ممتاز دستور داد نفرات خودش را بھ سربازخانھ ببرد

  ... بود جرات حملھ بھ آن خانھ نمي کردند١٠٩ده تیپ کوھستاني بود و تا وقتي درخانھ فرمان
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افسران کودتاچي از قبیل . زندان دژبان بھ تصرف کودتاچیان درآمد... پشت بام بھ دفاع پرداختیم.  نفر بودیم۶٠ ما جمعا    

مصدق گفت با ملحفھ پرچم سفید درست کنید تا ...  حملھ کردندآن ھا ھم با دو تانک... آزاد شدند... باتمانقلیچ، نصیري، خسروپناه

  .ولي فایده نداشت. این کار را کردیم. مھاجمان دست از کشتار بردارند

یگ گلولھ توپ دیوار اتاق را شکافت و از دیوار ...  لحظھ اي قطع نمي شد١٠٩بھ خانھ ] ترومن[شلیک گلولھ از باغ اصل چھار  

ھاد خودکشي دستھ جمعي مرحوم نریمان نیز عملي نشد ناچار براي این کھ بھ دست اراذل و فواحش نیفتیم پیشن... مقابل خارج شد

  ]6[." مصدق را حاضر بھ ترک منزل نمودیم

 آن روزھا با درجھ ستوان دومي در ھنگ زرھي بود و تدارک بخش کوچکي از کودتا را بھ چشم  کھھوشنگ قربان نژاد رفیق    

  :دید، در خاطراتش مي گوید

با .  مرداد آمد٢۵روز . سرھنگ روحاني رئیس ستاد لشکر بھ بھانھ سرکشي ھر چند گاھي مي آمد... ما را بھ اقدسیھ برده بودند "   

جاویدپور بھ دوستانش توضیح . آماده باش بي موقع نگراني آور بود.  داد کھ آماده حرکت باشندسرگرد جاویدپور بھ گردانش دستور

  !آماده باش بھ خاطر بیماري زن؟. داده بود کھ زنش حاملھ است و مي خواھد بھ شھر برود

  .سرعت شکست بھ حدي بود کھ کار بھ شرکت جاویدپور نکشید.  نصف شب خبر شکست کودتاي نصیري رسید   

 مرداد از ستاد ارتش چند سرھنگ بھ پادگان آمدند ٢٨صبح روز . دستور دادند بھ سلطنت آباد برگردیم.  وضع در لشکر ناآرام بود   

امیرخلیلي با یک دستھ تانک روانھ شھر شد و بھ من ھم گفت با یک دستھ تانک برو . و بھ سرگرد امیرخلیلي دستوراتي دادند

  .ستور رسید دو تانک را مقابل در ورودي بي سیم مستقر کن و دو تانک را بھ لشکر ببروسط راه از لشکر د... لشکر

سرھنگ نوذري فرمانده لشکر .  حوالي ظھر بود کھ یک اتوبوس پر زنده باد شاه گویان در جاده قدیم شمیران مقابل لشکر رسیدند   

. فرمانده لشکر شما را مي خواھد: شکر پیش من آمد و گفتدر این موقع یکي از افسران ل. در اطاقش بود و دستور صادر مي کرد

وقتي . گفتند خبري نیست بھ بي سیم برگرد. مدتي معطل ماندم. از فرمانده خبري نبود. مسئولیت بي سیم را بھ استواري سپردم و رفتم

  :بھ آنجا رسیدم استوار مسئول پیش من آمد وگفت

فھمیدم احضار من از لشکر طبق نقشھ .  با یک تانک آمدند و از رادیو پیام فرستادندسرلشکر زاھدي بھ اتفاق شاھپور غالمرضا "  

  .بوده است

از لشکر .  مرداد آفتابي نبودند پیدا شد و بھ دستھ ھاي زنده باد گو اضافھ شد٢۵ کم کم سر و کلھ سربازان و افسران گارد کھ از    

دادند بھ فرمانده لشکر کھ رسیدم گفت با دو تانک بھ ستاد ارتش برو و . بي خواستماین بار دستور کت. دستور رسید کھ پیش فرمانده بیا

  .در اختیار تیمسار ریاحي باش

دستھ اي مرکب از نظامي و غیرنظامي در نادري .  بھ خیابان شاه کھ رسیدم صداي تیراندازي از خیابان کاخ بھ گوش مي رسید   

، ھمدوره ام در میان شان بود، گفت برویم جلو خانھ مصدق گفتم اول باید بھ ستاد ارتش سر ستوان امیر خسروداد. راه را بر من بستند

  .قول بازگشت حتمي دادم و خودم را بھ ستاد ارتش رساندم. بزنم گفت این ھا نمي گذارند بروي

ا را بھ داخل دژبان ببر و منتظر خودم را معرفي کردم و گفتم چھ دستور مي فرمایید؟ گفت تانک ھ. تیمسار ریاحي در دفترش بود    

  ...گفت ھمین کھ گفتم. گفتم اگر درھاي دژبان را ببندند داخل چھار دیواري قادر بھ انجام کاري نیستم. دستورباش

  .گروھبان ھاي دژبان در حیاط شعار مي دادند.  بھ دژباني کھ رسیدم وضع غیرعادي بود   

امیرعالیي استاد دانشکده .  بعد از ظھر ناگھان در شمال دژبان باز شد٣ ساعت ... سرھنگ رحیمي آن ھا را تھییج مي کرد   

: افسران کودتاچي. در زندان ھا را بھ رویشان بازکردند. افسري ھمراه ده بیست نفر زنده باد شاه گویان بھ دژبان ھجوم آورد

  . ارتش بردند و جاي ریاحي نشاندند ھ ستادب" نصیري، باتمانقلیچ و دیگران را روي دست بردند و باتمانقلیچ را مستقیما

خود . گفتند چاره اي نداري. گفتم دستور حرکت ندارم.  درجھ داران دژبان سوار تانک ھایم شدند و خواستند کھ حرکت کنم   

چند تانک در تلسکوپ دیدم . تیراندازي اطراف خانھ مصدق شدید بود... حرکت کردیم " اجبارا. سرھنگ رحیمي سوار تانک اول شد

M9رئیس ستاد لشکر سرھنگ روحاني در مقابل ستاد ارتش بود و تانک ھا را ھدایت مي ...  مقابل خانھ مصدق مستقر ھستند
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قربان نژاد، پس از انقالب از اعضاي مرکزیت رھبري حزب توده ایران شد و درجریان قتل عام زندانیان سیاسي در سال ..."( کرد

  ) راه توده-!ال زندان و شکنجھ اعدام شد س٧ او نیز پس از حدود ١٣٧۶

 ٢٨ولي از ھمین گوشھ کوچک مي توان دید کھ در روز .  آنچھ در خاطرات رفیق قربان نژاد آمده فقط گوشھ اي از ماجراست   

 ظاھري کودتا در آشفتگي. مرداد، اراذل و فواحش و چماق بھ دستان وسیلھ نیروي اصلي نظامي بودند کھ از پشت سرآن ھا مي آمد

رادیو را . آن ھا ابتدا خانھ مصدق را محاصره و از شھر جدا کردند. کودتاچیان گام بھ گام جلو مي رفتند. خود نظم و ریتم داشت

  .سپس بھ خانھ مجزا و منفرد مصدق یورش بردند. حکومت خود را بھ سرتاسر کشور اعالم کردند. گرفتند

) کھ خود مصدق بھ آمریکایي ھا اجاره داده بود(کاخ شمس، در ساختمان اصل چھار  در تمام خانھ ھاي اطراف خانھ مصدق، در    

شگفت . و در سایر ساختمان ھاي اطراف خانھ مصدق واحدھاي نظامي کودتاچي مستقر بود کھ از آن ھا خانھ مصدق را مي کوبیدند

د و در شھر حرکت مي کرد در ھیچ جا بھ این کھ این افسر آماده بھ دفاع از حکومت مصدق کھ از صبح در اختیار ارتش بو

کودتاچیان ھمھ جا چراغ . او ھیچ کجا مقاومتي در برابر کودتا ندید. فرماندھي کھ بھ او دستور دفاع از حکومت را بدھد برنخورد

زارتومان وقتي زاھدي بھ رادیو رفت با آن کھ سرش ده ھ. کسي معترض آنان نبود. کسي آن ھا را دستگیر نمي کرد. سبز داشتند

  .جایزه داشت نیروھاي مسلح مصدق او را توقیف نکردند

پشت سرش نیرو داشت کھ در صورت مقاومت مردم .  مرداد بھ ھیچ روي سازمان نیافتھ و اهللا بختکي نبود٢٨ بنابراین کودتاي    

  :براي مقابلھ با چنین کودتایي مي بایست. کار بھ جنگ خانگي مي کشید

رد میدان شود و مصدق با تکیھ بھ اختیارات قانوني خود و با استفاده از تمام وسایل مردم را مسلح کند و  جبھھ متحد خلق وا   

 و بھ مراجعات مکرر حزب ما پاسخ مصدق از انجام این وظیفھ میھني سرباز زد. نیروھاي نظامي وفادار بھ مردم را بھ حرکت آورد

  .ھ مصدق چنین خواھد کردبھ احتمال قوي کودتاچیان مي دانستند ک. رد داد

  : رفیق کیانوري تماس ھاي رھبري حزب و شخص مصدق را دراین روز تاریخي این طور بھ خاطر مي آورد   

بھ سفارت آمریکا انتقال یافتند و اقدامات کودتاچیان از پرتو ) زاھدي( مرداد ستاد کودتاچیان و رھبر کودتا ٢۵با شکست کودتاي  "   

کودتا دوباره شروع خواھد شد ولي دیگر نتوانستیم خبر " در عین این کھ ما مي دانستیم کھ حتما. ا خارج گردیددید ھواداران حزب م

  .بگیریم کھ از کجا و در چھ لحظھ و بھ چھ صورت شروع خواھد شد

شوري را در دست  دستگاه عریض و طویل ستاد ارتش، شھرباني، و افراد وابستھ بھ جبھھ ملي کھ ھمھ مقامات مھم لشکري و ک   

  .داشتند مثل این کھ در مورد توطئھ ھاي کودتاچیان ھمھ کور و کر و الل شده بودند

 مرداد ٢۵ مرداد شب ھنگام از محافل کودتاچیان بھ دست ما رسید این بود کھ کودتاچیان پس از شکست کودتاي ٢٧ تنھا خبري کھ    

دولت زاھدي را در ھ بھ عنوان جانشین کودتا داشتند بھ موقع عمل گذارند و در تھران و فرار شاه مي خواھند نقشھ اي را کھ ھمیش

  .علم کنند و آمریکا آن را بھ رسمیت بشناسدخوزستان 

 براي ما مسلم بود کھ آمریکا اگر نتواند در تھران بھ تغییر دولت مصدق موفق شود مرکز ثقل تحریکات را بھ خوزستان خواھد    

  . مرداد، این نقشھ عملي مي شد٢٨ھ در صورت عدم موفقیت توطئھ ما تردید نداریم ک. برد

خبر رسید کھ .  مرداد، ما از حرکت اوباش و فواحش در شھر با خبر شدیم٢٨ در مجموعھ ھمھ این شرایط بود کھ صبح روز    

ولي با . اید با این جریان مقابلھ کنیماولین فکر ما این بود کھ ب. پاسبان ھا و مامورین فرمانداري نظامي از آن ھا پشتیباني مي کنند

توجھ بھ دستور روز گذشتھ دکتر مصدق دایر بھ سرکوبي تظاھرات ضد درباري و با عمل وحشیانھ فرمانداري نظامي و پلیس قرار 

  .با دکتر مصدق تماس گرفتھ شود" شد فورا

  : من با دکتر مصدق از ھمان راه ھمیشگي تماس گرفتم و بھ او گفتم   

ما حاضر ھستیم براي مقابلھ با این جریان کھ از .  اسفند مقدمھ یک شکل تازه اقدامات کودتایي است٩بھ نظر ما این جریان مانند  "   

دستور دیروز شما مانع بزرگي . طرف نظامي ھا و پلیس ھم پشتیباني مي شود بھ خیابان ھا بریزیم و مردم را بھ مقابلھ دعوت کنیم

  ."نیم فورا طي اعالمیھ کوتاھي از رادیو مردم را بھ کمک و پشتیباني دعوت کنیدخواھش مي ک. براي ماست
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  : دکتر مصدق با تمام صراحت پاسخ داد   

ھمھ نیروھاي امنیتي وفادارند و این جریان بزودي . این جریان بي اھمیتي است. آقا شما را بھ خدا کاري نکنید کھ پشیماني بیاورد "   

خون ھا ریختھ . ا بھ میدان بیایید زد و خورد و برادرکشي مي شود و من مجبورم دستور سرکوبي بدھماگر شم. برطرف مي شود

  ."خواھد شد و من مسئولیت ھیچ چیز را بھ عھده نمي گیرم

از پادگان .  مدتي بعد نزدیک ظھر خبرھاي گوناگون بھ ما مي رسید کھ وضع شھر متشنج تر مي شود و از آرام شدن خبري نیست   

  .ھا خبر رسید کھ حرکاتي در حال تکوین است

خبر رسید کھ تنھا اوباش و فواحش نیستند، بھ طور مسلم گروھبان ھاي لباس شخصي پوشیده و آدمکش ھاي تربیت شده ارتش در 

  . اسفند ماه شعبان بي مخ و ھمپالکي ھایش آن ھا را رھبري مي کنند٩داخل آن ھا ھستند وھمان دارو دستھ ھاي 

  دیو تھران بھ جاي آن کھ مردم را از جریان توطئھ مطلع سازد بھ الطائالت  را   

 دکتر عالمي یکي از وزرا پشت میکروفن رفت و درباره مسالھ بي معنایي بھ سخنراني پرداخت مثل این کھ ١٣مي پرداخت، ساعت 

  .آب از آب تکان نمي خورد

 ھم در آن محمدرضا قدوهتي از جمعیت ملي ضد استعمار را کھ رفیق فقید  ما باز ھم با مصدق تماس گرفتیم و از طرف دیگر ھیا   

شرکت داشت بھ نزد مصدق فرستادیم و از او خواستیم کھ دستور دھد بھ نیروھاي توده اي اسلحھ داده شد تا مھاجمان را سرکوب کنیم 

  .و قبل از ھر چیز طي اعالمیھ کوتاھي مردم را بھ کمک فراخواند

سروان داورپناه کھ از افسران وابستھ بھ جبھھ ملي و از محافظین خانھ مصدق . بھ ھیات اعزامي ما پاسخ رد داد دکتر مصدق    

  .بود، در این باره شھادت داده است

  : در تلفن دوم، دکتر مصدق بھ من گفت   

یست، و جریاني کھ در شھر مي گذرد بھ فرماندھان نیروھاي انتظامي ھمھ بھ من اطمینان داده اند کھ از ناحیھ ارتش ھچ خطري ن "   

  ."نباید نفت روي آتش ریخت. زودي خاموش مي شود

" پانیک"آقا این ھا : آقاي دکتر از واحدھاي ارتش خبرھاي نگران کننده مي رسد او بھ من پاسخ داد:  وقتي من با اصرار گفتم   

  .است

بستھ بھ جبھھ ملي و رئیس ستاد ارتش، سرتیپ امیني رئیس فرماندھان نیروھاي نظامي کي ھا بودند، سرتیپ ریاحي وا    

ژاندارمري از بستگان مصدق، سرتیپ دفتري خواھر زاده دکتر مصدق، سرھنگ ممتاز از افسران وابستھ بھ جبھھ ملي و فرمانده 
  .تیپ زرھي، سرھنگ شاھرخي از افسران جبھھ ملي و فرمانده تیپ دوم زرھي

باید یادآوري (یر از سرھنگ ممتاز کھ خود راسا گارد حفاظت منزل دکتر مصدق را در دست داشت، ھمھ این ھا غ"  ولي ظاھرا   

کرد کھ سرھنگ زند کریمي و رئیس ستاد و سرھنگ خسروپناه فرمانده یکي از ھنگ ھاي آن تیپ از کودتاچیان بودند کھ سرھنگ 

 بودند، یا با کودتاچیان ھمکاري مي کردند و یا منتظر بودند ببینند بقیھ فرماندھان نیروھاي انتظامي یا خواب) ممتاز فرمانده آن بود

  .کدام طرف پیروز مي شود، بھ او ُکرنش کنند

 بعد از ظھر بھ ما خبر رسید کھ واحدھاي منظم ارتش بھ ھواداري از کودتاچیان در گوشھ ھاي شھر وارد عمل ٢ در حدود ساعت    

  .شده اند

یم کھ نیروھاي وفادار مصدق در ارتش وارد عمل شوند بازھم با مصدق تماس گرفتیم این بار او بھ ما  ما کھ ھر لحظھ منتظر بود   

  :گفت

شما بھ وظیفھ میھن پرستانھ خود ھر طور صالح مي . شما اگر کاري از دستتان بر مي آید بکنید. آقا ھمھ بھ من خیانت کرده اند "   

  ."دانید عمل کنید

  ."من کھ الاقل پیامي بھ مردم بفرستید و کمک بخواھید، تلفن قطع شد وما دیگر نتوانستیم با او تماس بگیریم در پاسخ خواست مبرم    
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ھمھ از وجود این "  ما نمي دانیم کھ پیشنھادھاي حزب توده ایران چگونھ در ھیات وزیران مصدق مطرح مي شده ولي مسلما   

  .بوده اند" شدت عمل"پیشنھادھا خبر داشتھ اند، منتھي اکثریت مخالف 

 مرداد پیش مصدق بوده در یک ٢٨ دکتر غالمحسین صدیقي وزیر کشور و نایب نخست وزیر در کابینھ مصدق کھ بعد از ظھر    

  :مصاحبھ مطبوعاتي درباره مخالفت مصدق و یارانش با شدت عمل چنین توضیح مي دھد

  :مي گذشتم، ایشان مرا مخاطب قرارداد و گفتوقتي از خیابان کاخ جلو منزل حشمت الدولھ واالتبار  "   

  . بھ جناب آقاي دکتر مصدق بگویید یک اعالمیھ از رادیو پخش کنند کھ دولت با شاه مخالفتي ندارد و بھ این جنجال خاتمھ دھند   

آقاي نخست وزیر .  ھنگامي کھ براي راه حل در اطاق آقاي دکتر مصدق صحبت مي شد نظر آقاي واالتبار را ھم مطرح کردیم   

  ...گفتند ما کھ با شاه اصال حرفي نداریم، کھ در این مورد اعالمیھ بدھیم

  ]7[." راه حل دیگر ھم این بود کھ شدت عمل بھ خرج داده شود کھ نھ آقا و نھ ما موافق نبودیم   

 حشمت الدولھ واالتبار نابرادري دکتر مصدق و از افراد کامال مورد اعتماد شاه بود کھ ماه ھاي اخیر از طرف او در مذاکرات با    

  ]8[.  مرداد ھم جلسات دستھ اي از مخالفان در منزل ھمین حشمت الدولھ تشکیل شده بود٢٨در روز . مصدق شرکت مي کرد

 مرداد در موقع زد و خورد جلو پنجره بیاید و اتفاقا درست در لحظھ اي کھ آقاي ٢٨عجیب است کھ آقاي واالتبار در بعد از ظھر

بدون تردید رابطھ از نوع دیگري وجود داشتھ و . ي بیان کندصدیقي با ماشین از آن جا عبور مي کند چنین جملھ فصیح و طوالن

کودتاچیان بھ وسیلھ آقاي دکتر غالمحسین صدیقي ھم راه حل ھاي پیشنھادي خود را کھ عبارت از تسلیم بود بھ ھیات دولت مصدق 

  .ابالغ کرده اند

آقایان وزراي مصدق ھنوز ھم حقیقت .  از تصمیمات ھیات دولت مصدق و مواضع تک تک اعضاي ھیات خبري در دست نیست   

اما یک نکتھ مسلم است و آن این کھ مصدق و یارانش علي رغم توصیھ ھاي مکرر حزب توده ایران مایل بھ . را بھ مردم نمي گویند

ستورات مصدق در آن روز فعال نبوده بھ فرماندھان نظامي د. مقاومت جدي و نشان دادن شدت عمل در برابر کودتاچیان نبوده اند

  .سریع صادر نکرد و از تجھیز مردم و دفاع از رادیو مي ترسید

 ٢٨ کیم روزولت با گستاخي نفرت آوري خرسندي خود را از موضع مصدق در این روز اظھار مي کند و درباره حوادث روز    

  :مرداد مي نویسد

خیلي دور از محلي کھ ما با .  کردند و از بازار شروعبرادران باسک. با تق و تق شروع نشد]  مرداد٢٨[حوادث صبح چھارشنبھ  "   

  ...آنان پشتیباني غول ھاي زورخانھ را جلب کرده بودند ]رادیو و منزل مصدق[بي صبري انتظارش را مي کشیدیم 

  ...بختیار ھم از کرمانشاه حرکت کرده بود...  صبح مي گفت زنده باد شاه ٨ رادیوي تبریز از ساعت    

گفتم صبر ... دیک پرسید آیا وقتش رسیده کھ زاھدي را آزاد کنیم کھ بھ طرف جمعیت برود... افق میل ما سیر مي کرد حوادث مو   

  .ظاھر شود باید لحظھ مناسبي پیدا کنیم!!] [براي این کھ قھرمان ما. کن

  .سر تکان دادم و گفتم طبق برنامھ است.  محسن خبر داد کھ مي رود رادیو را بگیرد   

بیدل . اپراتور، فرستنده خودمان را بھ راه انداخت: اعت یازده و ربع بود و رادیوي تھران ھمچنان از مظنھ غلھ سخن مي گفت س   

  ...اسمیت پیامي براي من داشت

صداي رادیوي ... نھار خوبي خوردم و ودکا... رادیو تھران ھنوز ھم از قیمت غلھ صحبت مي کرد.  رفتم بھ سفارت آمریکا   

  !!].[بھ انگلیسي مي گفتند کھ منھم بفھمم " ن بلند شد کھ ھم بھ فارسي و ھم بھ انگلیسي مي گفت زنده باد شاه قاعدتاتھرا

منتظر . اونیفورمش روي صندلي افتاده بود. ھنوز لباس نپوشیده بود" نخست وزیر قانوني ایران. "زود رفتم زاھدي را بیاورم ...    

  ...شدیم پوشید

اما ھمین کھ شایعھ حرکت او در تھران پخش شده بود .  از کرمانشاه بھ تھران مي آمد، ورودش تا شب طول کشید سرھنگي کھ   

  .کفایت مي کرد

  ]9[." افزود!!] [ ورودش بھ شادي عمومي    
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 مرداد، اعتماد بھ این کھ دستوري از طرف مصدق علیھ کودتا داده نخواھد شد، ھیچ واحد نظامي ٢٨ز لحن عمومي روزولت در  ا   

از مصدق دفاع نخواھد کرد، رادیو از حدود مظنھ غلھ جلوتر نخواھد رفت، بھ روشني احساس مي شود و معلوم مي گردد کھ چرا 

 گرفتھ شود و مصدق اگر ھیچ کاري نمي کند الاقل دستور دیروزش را دایر بھ سرکوب تالش پرتب و تاب حزب ما کھ جلو کودتا

    .توده اي ھا لغو کند تا اقدام ما براي دفاع از او و مقابلھ با کودتا خالف دستور صریح خود او نباشد، بي نتیجھ و بدون پاسخ مي ماند

این چنین در تالش یافتن راه حل، کمک بھ مصدق، و کوشش براي دفاع  مرداد کھ حزب توده ایران ٢٨ در این روز پر تب و تاب    

و دم دستگاھش حتي یک صدا بھ سود مصدق " جبھھ ملي"مشترک بود از آن ھمھ سازمان و گروھک مدعي ھواداري از مصدق، از 

و زمینھ کودتا را چیده بودند در این آنان کھ در دو روز گذشتھ بھ جاي مبارزه با دشمن بھ نبرد با دوست پرداختھ . و انقالب برنخاست

رھبري ھیچ یک از این سازمان ھا و احزاب جلسھ اي تشکیل نداد و تصمیمي . روز تاریخي معلوم نشد کجا ھستند و چھ مي کنند

 روز  سالي کھ از این٢۵طي . براي مقاومت نگرفت، کم ترین اقدامي بھ عمل نیاورد، و حتي پیشنھادي براي مقاومت بھ مصدق نداد

حزب توده ایران در درباره روش رھبري " تحلیلي"شوم مي گذرد و بسیاري از رھبران این سازمان ھا انواع جزوه ھا و نشریات 

 زیر ذره بین عیب جویي خصمانھ این روز نوشتھ و ھر ثانیھ از فعالیت حزب ما را موافق میل خویش و بھ استناد اطالعات ساواکي

ز آنان نتوانستھ و البتھ نخواستھ است بگوید کھ آن روز خودش کجا بود و چھ مي کرد؟ چھ طور شد کھ گذاشتھ اند ولي حتي یکي ا

) اکثر آنان مقام رسمي دولتي داشتند(جلو بازار نرفت و بازار را بھ مقاومت دعوت نکرد؟ چھ طور شد کھ بھ مثابھ یک مقام رسمي 

د کھ مردم نسبت بھ حکومت مصدق آنقدر بي تفاوت شدند کھ مشتي اوباش و چطور ش" بھ رادیو نرفت و حرفي با مردم نزد و اصوال

  گویان تواتسند شھر را بگیرند؟" مرگ بر حزب توده"و " زنده باد شاه"اراذل 

جز این است کھ ھواداران آن ھا در طول حکومت دو سالھ بھ این کارھا عادت کرده بودند و ناسزا بھ حزب توده ایران را امري  

   دانستند؟خودي مي

 برخي از محافل امروزین مدعي ھواداري از مصدق و ادامھ راه مصدق بھ جاي پاسخ بھ پرسش ھاي فوق و صدھا پرسش نیز،    

 مرداد مصدق را تنھا ٢٨مرتبا این ادعاي دروغین خرابکاران و شرکاي کودتاچیان را تکرار مي کنند کھ گویا حزب توده ایران در 

یار تلخ این است کھ نھ ما مصدق را بلکھ مصدق ما را و بھ ویژه سازمان ھاي ھوادار مصدق ما را تنھا اما واقعیت بس!! گذاشت

نھ فقط آن روز بلکھ روزھا و سال ھاي شوم بعد زماني کھ ھزاران توده اي اعدام، شکنجھ، زندان و تبعید و بي خانمان شدند . گذاشتند

  .ع مبارزین توده اي را کوبیدند اگر تشویق نکرده باشند سکوت را ترجیح دادندتنھا گذاشتند و ھربار کھ امپریالیسم و ارتجا

  : مرداد وقتي کھ صداي مصدق با این جملھ کوتاھش در تلفن قطع شد کھ٢٨ در نیم روز    

  ."شما بھ وظیفھ میھن پرستانھ خود ھر طور کھ صالح مي دانید عمل کنید "   

تنھا بود ولي نھ بھ تقصیر ما بلکھ بھ تقصیر مدعیان دروغین ھواداریش کھ بھ قول خودش ھمھ بھ  ما تنھاي تنھا بودیم و مصدق ھم    

تکیھ گاه او . او خیانت کردند و او را تنھا گذاشتند و بھ تقصیر خودش کھ نمي خواست بھ طبقھ کارگر و دھقانان زحمتکش متکي باشد

  !منتظر و مضطرب، مراقب اموالشان بودندبازار بود کھ بھ قول گزارشگر کیھان جلو دکان ھایشان 

 در این لحظھ دشوار کھ شھر اشغال شده، ھواداران مصدق روي برگردانده، مصدق بدون کلمھ اي پیام بھ مردم از صحنھ خارج   

ا آن اعالم گردید، کودتاچیان رادیو را گرفتھ و فرمان نخست وزیري زاھدي را بھ امضاي شاه بھ اطالع ایران و دنیا رسانیدند و ب

حزبي " غیرقانوني"ھمھ واحدھاي مسلح کشور در ھمھ شھرستان ھا بھ کودتاچیان پیوستھ اند، حزب توده ایران بدون اسلحھ، حزب 

سرکوب مي شده و علیھ فعالیت آن از طرف فرمانداري دولت مصدق اعالمیھ " ملي"کھ تا چند ساعت پیش از طرف سازمان ھاي 

. در این وضع حزب چھ مي توانست بکند. تنھا رھا شده است... وصیھ شده کھ با آن ھمکاري نکنندصادر شده و بھ مصدقي ھا ت

ھیات اجراییھ و گروھي از اعضاي کمیتھ مرکزي و کمیتھ ایالتي (براي بررسي این وضع بالفاصلھ جلسھ گسترده ھیات اجرائیھ 

  .تشکیل شد) تھران

کرده اند براي رھبري حزب کھ ھمھ در ھمان محل کمیتھ ایالتي تھران جمع شده بودند از این گفتار مصدق کھ ھمھ بھ او خیانت  "   

در این لحظھ مسلم شد کھ تمام واحدھاي مھم نظامي کھ فرماندھان آن ھا از ھواداران مصدق بودند خیانت کرده و بھ کودتاچیان 
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ھوادار مصدق در واحدھا کھ اکثرا فرماندھي را در حقیقت ھم ھمین طوربود، کوچک ترین مقاومتي از طرف افسران . پیوستھ اند

مسلم بود کھ ھرگونھ عمل جداگانھ حزب، در مقابل چنین نیروي مسلطي بدون حتي ھمکاري اسمي دکتر . دست داشتند انجام نشد

  .مصدق تنھا با یک قتل عام پایان خواھد یافت

ید برخي از رفقا ولي سرانجام بھ اتفاق آرا تصمیم گرفت کھ سازمان  بر این پایھ بود کھ رھبري گسترش یافتھ حزب، ابتدا با ترد   

  ."حزبي را از زیر اولین ضربھ ھاي خردکننده کودتاچیان مسلط شده و خونخوار در آورد

چنان کھ مي . پاسخ مي دھد" چھ طور شد ارتباطات قطع شد" در این جا رفیق کیانوري بھ آن پرسش ساختھ و پرداختھ دشمنان کھ    

بینیم ارتباط برخالف آنچھ گروھي شایع کرده اند بھ طرز مرموزي بدون نظر رھبري قطع نشده، رھبري حزب، رھبري گسترش 

لذا بخشي از ارتباط ھا از دسترس . یافتھ حزب ارزیابي کرده است کھ در این لحظھ، سازمان حزبي را از زیر ضربھ بیرون کشد

یده کھ چندان درست ھم نبوده نیاز بھ ارتباط پدید آمده و جاي خالي آن احساس شده کمي بعد خبرھاي دیگري رس. خارج شده است

  .است

  : رفیق کیانوري در ادامھ خاطرات آن روزش مي نویسد   

کمي بعد از ابالغ این تصمیم و متفرق شدن رفقاي مسئول خبر بھ ما رسید کھ در خانھ دکترمصدق مبارزه درگیري شده است و  "   

ھمراه با این خبر این شایعھ ھم بھ ما رسید کھ واحدھاي نظامي ھوادار دکتر مصدق وارد عمل . خانھ مصدق دفاع مي کنندمدافعان 

تصمیم گرفتیم کھ حاال کھ یک گروه از ھواداران مصدق بھ دفاع پرداختھ است " ما فورا. شده و بھ مقابلھ با کودتاچیان قدم گذاشتھ اند

مایت از مدافعان خانھ مصدق و بھ یاري واحدھاي ھوادار مصدق تجھیز کنیم ولي تا ما این خبر را بھ باید ھمھ نیروھا را براي ح

  شبکھ حزبي برسانیم

 مرداد و تصمیم قبلي ارتباطاتش بھ میزان زیادي پاره شده بود خبر رسید کھ مقاومت خانھ ٢٧شبکھ اي کھ در نتیجھ توقیف ھاي روز 

  .ز تیر خورده و شایعھ وارد عمل شدن واحدھاي نظامي ھوادار مصدق دروغ بوده استمصدق خاتمھ یافتھ و سرھنگ ممتا

 فرار دکتر مصدق و این کھ او و دکتر فاطمي جان سالم بھ دربرده اند براي ما امید بخش بود و مصمم شدیم با تمام نیرو براي    

ادگي جبھھ ملي بھ ھر شکلي از مقاومت، حزب ما را در تجھیز مقاومت مردم وارد عمل شویم ولي خبر تسلیم دکتر مصدق و عدم آم

  ."صحنھ مبارزه با کودتاچیان بھ کلي تنھا گذاشت

با وجود این کھ حزب توده ایران تنھا ماند و مسلح نبود، از ھر نوع پشتیباني اسمي مصدق ھم شده محروم بود و :  گاه مي پرسند  

 مبارزان توده اي مي بود، آیا با وجود ھمھ این ھا بھتر نبود حزب دست بھ اقدام بزند و اقدامش براي مقابلھ با کودتا بھ معناي قتل عام

  شکست روحي بعد از کودتا را الاقل تخفیف دھد؟

 با آن کھ ١٨٧٠از قیام کارگران پاریسي در " تاکتیک مبارزه طبقاتي پرولتاریا" لنین در اثر داھیانھ خود کارل مارکس در بخش    

  .پس از شروع، مارکس بھ آن تھنیت گفت یاد مي کند و مي آموزدبي موقع بود 

در چنین شرایطي، و نیز در بسیاري از موارد دیگر، از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک مارکس در مسیر عمومي و فرجام نھایي  "   

چنین تسلیمي :  شده، تسلیم بدون نبردنبرد پرولتاري شکست اقدام انقالبي پرولتاریا شر کم تري است تا دست کشیدن از موضع اتخاذ

  ]10[." روحیھ پرولتاریا را مي شکند و توان پیکار را از او سلب مي کند

.  مرداد ھنوز پایان کار نبود٢٨ولي فراموش نکنیم کھ . ھا سودمند مي بود شاید بھ این معنا و بھ این مقصود دست زدن بھ اقدام تن   

در برابر چنین دورنماي احتمالي، تصمیم گیري براي قتل . امید مي رفت کھ با عقب نشیي منظم بتوان تھاجم قاطع تري را تدارک دید

جود نداشت و چھ بسا مي بایست پیشاھنگ را بھ تنھایي بھ عالوه در این روز قیام کارگري و. عام مبارزان توده اي واقعا دشوار بود

  .بھ میدان فرستاد

بسیاري از محافل خرابکار و عناصر .  نکتھ اي کھ باقي مي ماند جاي سازمان افسري ماست کھ گویا در آن روز وارد میدان نشد   

حزب توده ایران سازمان افسري داشت چرا "ھ سازش کاري کھ یک عمر حزب توده ایران را کوبیده و تازه طلبکار ھم درآمده اند ک

قدرت این سازمان را دانستھ باال مي برند تا از ارزش واقعي آن و رھبران و رزمندگان قھرمان آن بکاھند و آن را " از ما دفاع نکرد
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 کورکورانھ ارتش این حضرات ھرگز نخواستھ اند خدمت عظیم حزب توده ایران را کھ براي نخستین بار انضباط. لجن مال سازند

آنان . شاھنشاھي را شکست و افسران جوان را آگاه ساختھ علیھ آن برانگیخت و متشکل کرد ببینند و این افتخار بزرگ را بشناسند

بود پیوستند و خطر " غیرقانوني"نخواستند بھ این پرسش پاسخ دھند کھ چرا این ھمھ ارتشي بھ حزب توده ایران کھ حزب مخفي 

ن خریدند ولي بھ احزاب سازشکار نپیوستند و چرا این گونھ احزاب و سازمان ھا با آن ھمھ ادعا نتوانستند یک صدم مرگ را بھ جا

  .حزب توده ایران در صفوف ارتش شاه نفوذ کنند

" ا اصوالآیا جز این بود کھ مشي حزب توده ایران انقالبي و صحیح و لذا جاذب و نیروبخش بود؟ آیا جز این بود کھ این سازمان ھ 

  .مي دانستند" اعلیحضرت"نمي خواستند در ارتش فعالیت کنند و آن را قرق 

 مرداد حزب توده ایران از سازمان افسري بھ ٢٨ کساني کھ این افتخارات را نمي بینند، فقط در این باره سخن مي گویند کھ در    

  :در پاسخ باید بگوییم کھ. درستي استفاده نکرد

نمودھاي حزب افسران توده اي در دوران مصدق بزرگ ترین خدمات ھا را بھ نھضت ملي ایران کردند و ھر  طبق دستور و رھ   

  .تاریخ این خدمت بزرگ را ارج خواھد گذاشت. چھ از دستشان برمي آمد براي حفظ حکومت مصدق بھ عمل آوردند

    :تا را نگرفت باید تاکید کنیم کھ و اما در این باره کھ چرا سازمان افسران حزب علي رغم مصدق جلو کود   

   حزب توده ایران کھ قصد پشتیباني از حکومت مصدق را داشت صادقانھ در این راه    

افسران توده اي را با این روح پرورش مي داد و لذا سازمان افسري را براي یک اقدام نظامي علي رغم مصدق آرایش . مي کوشید

     .نمي داد

  .اسر کشور و در پادگان ھاي مختلف پراکنده بودندافسران توده اي در سر

 تازه داشت ٣١-٣٠ در سال ھاي ١٣٢۵ بھ عالوه فراموش نکنیم کھ سازمان افسري حزب توده ایران پس از ضربات سنگین سال    

 نفر ١٢٠ه  نفر عضو داشت کھ از این گرو۴۶۶ کھ لو رفت ١٣٣٣سازمان افسري حزب توده ایران در سال . از نو جان مي گرفت

این سازمان بھ علت خصلت انقالبي آن نمي توانست در افسران رده ھاي باالي .  مرداد بھ حزب پیوستھ بودند٢٨پس از کودتاي 

اعضاي % ٩٠ قریب ١٣٣٢ مرداد ٢٨بھ طوري کھ در. افسران جوان و خلقي بھ سوي آن مي آمدند. ارتش شاھنشاھي نفوذ کند

فني و پزشکي و شھرباني و ژاندارمري : یل مي دادند و بخش اعظم آنان از افسران غیر صفيسازمان را درجات زیر سرگرد تشک

بودند و حزب بھ دلیل این کھ سال ھا پنھان و تحت پیگرد بود مي بایست عده اي از افسران رده بالنسبھ باال را در پست ھاي اداري و 

      .زب بھ وجود آورنداطالعاتي و دادرسي ارتش و غیره نگاه دارد تا سپري براي ح

   

  پي گفتار

این جنبش آن چنان پربار و .  مرداد را جمع بندي کنیم٢٨ ما را قصد آن نیست کھ در این پي گفتار جنبش ملي شدن نفت و تجربھ    

  . ن پند آموختاین تجربھ آنچنان غني است کھ باید نتیجھ گیري از آن را باز گذاشت و در زندگي زنده و روزمره، موافق شرایط از آ

مبادا نھضت . بھ ھم مي پیوندد اشاره مي کنیم"  در این جا فقط بھ آن رشتھ اصلي کھ نبرد دیروز را با انقالب امروز مستقیما   

متاسفانھ کساني در این جھت مي کوشند و پي گیرانھ و آزادانھ . انقالبي ما یک بار دیگر دچار ھمان سرنوشتي شود کھ در گذشتھ شد

  .کوشندھم مي 

 جنبش ملي شدن نفت ایران، بیش از ھمھ از تفرقھ نیروھاي ملي، از ناروشني شعارھا، و عدم شناخت درست دوست و دشمن    

محافل امپریالیستي و عوامل خرابکار آن ھا توانستند از این وضع استفاده کرده، خود را در صف نیروھاي ملي جا بزنند، . زیان دید

  . لحظھ حساس نیروھا انقالبي را فلج سازند و دروازه ھا را بھ روي دشمن بگشایددو بھ ھمزني کنند و در

ھدف و مقصود را دقیقا روشن کرد و در صداقت کساني کھ .  باید از تجربھ گذشتھ پند گرفت، دوست و دشمن انقالب را شناخت   

ر کھ زمینھ ایجاد وحدت نیروھاي انقالبي فراھم مي شود دانستھ و طبق نقشھ شعارھاي انحرافي مي دھند، نفاق افکني مي کنند و ھر با
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ھم از کوتاھي حافظھ نیروھاي صدیق ) ۵٧(متاسفانھ امپریالیست ھا دراین انقالب . با حادثھ سازي خصومت مي آفرینند، تردید کرد

  یگر بھ دام خواھیم افتاد؟یک بار د" آیا ما واقعا. انقالبي بھره گرفتھ و بسیاري از شگردھاي زمان مصدق را تکرار مي کنند

.  حلقھ مرکزي تالش ھاي خرابکارانھ دشمنان انقالب ایران ایجاد فاصلھ میان حزب توده ایران و سایر نیروھاي انقالبي است   

 سال علیھ حزب توده ایران ٢۵محافل امپریالیستي مي کوشند با استفاده از آن زمینھ روحي کھ ساواک و جاسوسان رسمي آمریکا طي 

بھ وجود آورده اند، از ارزش ھمکاري حزب ما با سایر نیروھاي ضد امپریالیستي بکاھند و صداقت ما را در این امر زیر عالمت 

آن ھا این دروغ بزرگ را ھر روز تکرار مي کنند کھ گویا حزب توده ایران در مبارزه علیھ انحصارات امپریالیستي . سئوال بگذارند

  .دق چنان کھ باید دفاع نکردنفت فعال نبود و یا از مص

 واقعیت ھاي تاریخي کھ ما گوشھ اي از آن را نشان دادیم ثابت مي کند کھ ما توده اي ھا مبارزه قاطع علیھ شرکت استعماري نفت    

. ردیموجود نداشتند شروع ک" انگلیس را سال ھا و سال ھا پیش از سازمان ھاي دیگر زماني کھ سازمان ھاي وابستھ بھ مصدق اصال

 در   برخاستند و زندان و تبعید و شکنجھ را بھ جان خریدند کھ ھیچ کس دیگري١٩٣٣کمونیست ھاي ایران زماني علیھ قرارداد 

  .ایران و از جملھ مصدق حتي یک کلمھ علیھ آن نمي گفت

رکت سابق رزمید، بھ خاطر آن  حزب توده ایران نیز کھ راه حزب کمونیست ایران را ادامھ مي داد سال ھا تنھاي تنھا علیھ ش   

  .صدمات سنگین دید، مجبور بھ کار پنھاني شد، و با وجود این نیروي توده ھا را علیھ استعمار تجھیز کرد

حقیقت ھمان بود کھ در این کتاب .  در مورد تاخیر حزب ما در پذیرش شعارملي شدن نفت مطالب خصمانھ فراواني گفتھ اند   

باید مورد توجھ قرار گیرد این است کھ حزب توده ایران ملي شدن نفت را جدي مي گرفت و " مھمي کھ حتمااما نکتھ . توضیح دادیم

  .مي دانست کھ نفت را نمي توان با کمک فئودال ھا و امپریالیست ھاي آمریکایي ملي کرد

  .م آن استراتژي متناسبي مي داشتیم، یعني انقالب ملي و دموکراتیک و لذا باید براي انجا٣٠ ملي کردن نفت در ایران سال    

حزب ما تنھا حزبي بود کھ ملي .  حزب ما شعار ملي شدن نفت را بھ این معنا پذیرفت و بھ ھمین مناسبت تا آخر از آن دفاع کرد   

ایھ داري شدن نفت را در ارتباط با مبارزه طبقاتي درون جامعھ و با مناسبات عمومي اقتصادي سیاسي جامعھ ایران با جھان سرم

مطرح ساخت براي متشکل کردن کارگران و دھقانان، براي بھ میدان کشیدن توده مردم در مبارزه ضد امپریالیستي کوشید و موفق 

  .شد

 متاسفانھ اکثریت قریب بھ اتفاق کساني کھ در آغاز شعار ملي شدن نفت را پذیرفتھ بودند، آن را وسیلھ جلوگیري از انقالب وسیلھ    

  . توده مردم مي دانستند و زماني کھ مبارزه ضد امپریالیستي چھره واقعي توده اي خود را نشان داد از آن روي برتافتندمھارکردن

اما .  دکتر محمد مصدق بدون تردید سیاستمدار بزرگي بود کھ در بازي ھاي سیاسي کوتاه مدت موفقیت ھاي بزرگي کسب کرد   

  .مرداد را در بطن خود داشت ٢٨بود و شکست  نادرست مشي دوربرد او

 این اختالف در استراتژي و تاکتیک بدون تردید میان ما و مصدق دشواري ھایي بھ وجود مي آورد کھ عناصر خرابکار معموال    

ا ولي حقیقت این است کھ ما و فقط م. ھمھ گناه آن را بھ گردن ما مي گذارند و در این باره دروغ ھاي غرض آلودي بھ ھم مي بافند

  .بودیم کھ براي رفع این دشواري ھا کوشیدیم و بھ طور یک جانبھ از مصدق حمایت کردیم

 ما در سرتاسر دوران مصدق با وجود این کھ حزبي مخفي بودیم و کم ترین حمایتي از طرف مصدق و جبھھ ملي نمي دیدیم کھ    

کنار مصدق ایستادیم، از ھمھ کارھاي مثبت او حمایت سھل است از جانب ھمان ھا ھم سرکوب مي شدیم، ھمواره در لحظات حساس 

 ما مصدق را از سقوط ١٣٣٢ مرداد ماه ٢۵، و ١٣٣١، در نھم اسفند ماه ١٣٣١، کودتاي شھریور مھر ١٣٣١در سي ام تیر . کردیم

انش دست اتحاد ما را  مرداد ھم با تمام قوا آمادگي خود را اعالم کردیم، اصرار ورزیدیم، ولي مصدق و یار٢٨نجات دادیم و در 

باید دانست کھ نمایندگان بورژوازي ملي در این لحظات حساس . باید علت طبقاتي این امر را دریافت. نفشردند و ما را تنھا گذاشتند

  .نتوانستند و نخواستند گام بزرگي بھ جلو بگذارند

 جبھھ متحد خلق و با شرکت فعال زحمتکشان مسلح  مرداد طبق پیشنھاد حزب توده ایران با٢٨ فراموش نکنیم کھ اگر کودتاي    

جنبش ملي شدن نفت چنان کھ در . شکستھ مي شد کھ تنھا راه شکستن کودتا بود انقالب ایران وارد مرحلھ کیفي نویني مي گشت
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 ١٣٧

 شکست، ستون فقرات ارتش محمدرضا خاني و نظام پلیسي آن مي. ماھیتش بود بھ یک انقالب ملي و دموکراتیک فرا مي رویید

دربار براي ھمیشھ سرنگون مي شد و نفوذ امپریالیسم آمریکا بھ دنبال امپریالیسم انگلیس طرد مي شد، محو فئودالیسم و اجراي تحول 

  ...بنیادي در مناسبات اجتماعي بھ سود دھقانان، بھره برداري ملي از نفت و صنعتي شدن کشور در دستور روز قرار مي گرفت

  .  بھ طریق اولي سازشکاران اطراف او حاضر نشدند در این راه گام بردارند مصدق و یاران و   

  : مسئول تشکیالت سازمان افسري در موقع بازجویي و زیر حکم اعدام در پاسخ بازپرس نظام کھ مي پرسدسرھنگ مبشري    

  ]11[." موافق بودمگر مصدق داراي رویھ و مرام حزب توده بود کھ مي گویید حزب منحلھ توده با مصدق  "   

  :پاسخ مي دھد

مصدق داراي رویھ و مرام حزب توده نبود ولي حزب توده ایران نسبت بھ حکومت او موافق بود بھ علت این کھ مصدق  "   

  ]12[."  حزب توده موافق بودکارھایي انجام داد کھ

  : در پاسخ پرسش نظیر مي گوید ستوان بختیاري   

  ]13[." تاکتیک حزب توده ایران ھمین بود کھ از حکومت مصدق پشتیباني کند "   

  . در برابر این ھمھ صداقت ما از متحدین بالقوه خود تاکنون چیزي جز ناسزا تحویل نگرفتھ ایم   

بعد بھ زندان افتاده و محاکمھ شده اند، دفاع    مرداد و یا سال ھاي٢٨ معدودي از رھبران و مسئولین جبھھ ملي کھ تصادفا پس از    

خود را براین اساس استوار کرده اند کھ دشمن کمونیسم اند، با حزب توده ایران مبارزه کرده اند و بھتر از رژیم شاه مي توانند با 

  : آنان است کھ در دادگاه گفتبقایي حرف دل اکثریت" دفاعیھ"این جملھ . مقابلھ کنند و لذا نباید در زندان شاه بمانند" کمونیسم"

  ]14[." ھیچکس در ایران بھ اندازه من و دوستانم بر ضد انقالب مبارزه نکرده است "   

ندگان بورژوازي با ناسزا رد مي شود گالیھ اي نداریم، ما رسالت تاریخي  ما از سرنوشت خود کھ دست دوستي مان از طرف نمای   

خود را مي شناسیم و مي دانیم کھ براي پیروز شدن بر امپریالیسم، و انجام تحول بنیادي در جامعھ باید بھ این محدودیت طبقاتي، بھ 

  .ا متحد ساختاین وحشت از انقالب ھم پیروز شد، ضد انقالب را منفرد کرد و انقالبیون ر

حتي در لحظاتي کھ حزب ما در .  حزب توده ایران ھمواره آگاه ترین، صادق ترین و جوینده ترین بخش جنبش ملي شدن نفت بود   

جلسھ مي " سیا"مشي کوتاه مدت خود مرتکب اشتباه مي شد یک سر و گردن از سیاست بازان پختھ اي کھ پشت سر مردم با ماموران 

 سال است با بوق و کرنا ٢۵در برابر ھر اشتباه تاکتیکي ما کھ دشمنان انقالب و نوکران سرمایھ داري بین المللي . کردند باالتر بود

بر سر کوي و برزن جار مي زنند، ھزاران قھرماني و فداکاري صادقانھ، صدھا تالش پي گیر براي آموختن و بھتر رزمیدن، ده ھا 

ا در آنسوي سنگر، در قبال ھر اشتباه ما ده ھا خیانت استراتژیک آشکار و دانستھ مي توان و ام. نبرد براي اصالح مسیر وجود دارد

                  .دید

  

  ]١[١٣٣٢ مرداد ماه ٢٩روزنامھ کیھان،  

   ]٢[  تکیھ از ما است٢٠١، صفحھ ١٣٣٧پنج روز رستاخیز ملت ایران، نوشتھ منصور علي اتابکي، احمد بني احمد، چاپ تھران  

   ]٣[٢٠۴ھمان جا، صفحھ  

   ]٤[٢٠۶ھمان جا، صفحھ  

   ]٥[ رفیق نورالدین کیانوري ھم وجود رابطھ میان دفتري و کودتاچیان را بھ مصدق اطالع داد اما او ایجاب نشد 

   ]٦[١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩ و ٢٨خاطرات افسران محافظ خانھ مصدق، روزنامھ اطالعات،  

   ]٧[١٣۵٨ شھریور ماه ٢٠ روزنامھ دنیا، دکتر غالمحسین صدیقي، مصاحبھ با 

   ]٨[١٣۵٨ مرداد ماه ٢٩خاطرات ایرج داورپناه، افسر محافظ خانھ مصدق، روزنامھ اطالعات،  

   ]٩[١٩٣ تا ١٩٠کرمیت روزولت، کتاب یاد شده ، صفحات   

   ]١٠[۵٣، صفحھ ١٣۵٨ران  تھ جوانشیر،. م.لنین، کارل مارکس،زندگینامھ کوتاه با فشرده اي از مارکسیسم، ترجمھ ف 
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 ١٣٨

   ]١١[ ٢٩٠-٢٨٩، صفحھ ١٣٣۴کتاب سیاه درباره افسران توده، تھران  

   ]١٢[٢٩٠-٢٨٩، صفحھ ١٣٣۴کتاب سباه درباره افسران توده، تھران  

   ]١٣[٢٩٠-٢٨٩، صفحھ ١٣٣۴کتاب سباه درباره افسران توده، تھران  

   ]١٤[ ١٣۴٠ه  دي ما٧دفاعیات بقایي در دادگاه روزنامھ اطالعات،  

   

 

حزب توده ایران انتشارات   

١٣۵٨:نتشار اسال   
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	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﮫﺑ دﺎﻨﺳا ﻦﯾا ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ یروآدﺎﯾ ﺪﯾﺎﺑ ،بﺰﺣ ﯽﻤﺳر دﺎﻨﺳا هرﺎﺑرد . ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ رد دﻮﺧ ﺎﻣ بﺰﺣ دﺮﮐ ﯽﻤﻧ نﺎﮭﻨﭘ ﺪﺷﺎﺑ نآ ﯽﺸﻣ ﺮﮔ نﺎﯿﺑ ﮫﮐ ار یدﺎﻨﺳا ﺰﯿﻧ . دﺎﻨﺳا ﯽﺧﺮﺑ ﺎﮭﻨﺗ یاﺮﺟا زﺮﻃ و ﯽﻨﻓ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ و ﺪﺷ ﯽﻤﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ یﺮﺒھر تﺎﻤﯿﻤ
	رد ١٩٠١ ﺑ هﺮﮭﺑ و جاﺮﺨﺘﺳا و فﺎﺸﺘﮐا زﺎﯿﺘﻣا ،ناﺮﯾا ﮫﻃوﺮﺸﻣ بﻼﻘﻧا کراﺪﺗ زﺎﻏآ و رﺎﺟﺎﻗ ﺖﻟود ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻧﻮﺑز نارود ، و یرادﺮ رد رﻮﺑﺮﮐورﺪﯿﺋ داﻮﻣ شوﺮﻓ " ناﺮﯾا ﮏﻟﺎﻤﻣ ﺖﻌﺳو مﺎﻤﺗ " یاﺮﺑ ، ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﯽﺳراد مﺎﯿﻠﯾو ﮫﺑ لﺎﺳ ﺖﺼﺷ تﺪﻣ ﺪﺷ راﺬﮔاو . ﻦﯾا سﺎﺳاﺮﺑ یﺎھ ترﺪﻗ زا ﯽﮑﯾ و ﺖﻔﻧ ﯽﻠﻠﻤﻟ
	. رﻮﯾﺮﮭﺷ مﻮﺳ رد ١٣٢٠ ارود ﺦﻠﺗ ﻖﯾﺎﻘﺣ یرﺎﯿﺴﺑ ﺎﺑ مدﺮﻣ ،ﺖﺨﯾر وﺮﻓ ﮫﺒﺷ ﮏﯾ ﯽﻧﺎﺧﺎﺿر ﻢﯾژر ناﺮﯾا ﮫﺑ ﻦﯿﻘﻔﺘﻣ یاﻮﻗ دورو ﺎﺑ ن دادراﺮﻗ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد ﮫﻠﻤﺟ زا و ﺪﻧﺪﺷ ﺎﻨﺷآ ﯽھﺎﺷﺎﺿر ١٩٣٣ ﺖﺳا یا ﮫﻧﺎﻨﺋﺎﺧ دادراﺮﻗ ـ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢھ ﯽﻠﺼﻔﻣ ﯽﻧﺎﻏاﺮﭼ نآ یاﺮﺑ ـ . و ﮫﻨﯿﮐ ﺖﻓﺮﮔ جوا ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر ﺲﯿ
	ﺑ ﺖﺴﮑﺷ ار ﺎھﺪﺳ ﯽﺑﺰﺣ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ﯽﮕﺘﺷﺬﮔ نﺎﺟ زا و یرﺎﮐاﺪﻓ و بﺰﺣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﺘﺷﺬﮕﻧ ﺎﻣ بﺰﺣ ﻞﯿﮑﺸﺗ زا لﺎﺳ ﮫﺳ زﻮﻨھ ﮫﮐ یرﻮﻃ ﮫ ﺖﻓﺮﮔ اﺮﻓ ار ناﺮﯾا ﻖﻃﺎﻨﻣ زا یرﺎﯿﺴﺑ یا هدﻮﺗ ﻢﯿﻈﻋ جﻮﻣ . یﺮﮔرﺎﮐ ﻢﯿﻈﻋ ﺶﺒﻨﺟ و ﻢﺴﯿﻟادﻮﺌﻓ یدﻮﺑﺎﻧ ﮫﻠﺌﺴﻣ ﯽﻧﺎﻘھد ﻢﯿﻈﻋ ﺶﺒﻨﺟ ﺖﺧﺎﺳ حﺮﻄﻣ ار رﻮﺸﮐ یدﺎﺼﺘﻗا مﺎﻈﻧ یز
	یﺎھﺪﻧﻮﯿﭘ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﺑ ﯽﻣ رﺎﮐ ﮫﺑ دﻮﺧ یوﺮﯿﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺪﻨﺑﻮﮑﺑ ار یﺮﮔرﺎﮐ ﺶﺒﻨﺟ ﮫﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا لﺎﻤﻋ ﺎھ لﺎﺳ نآ رد ﺪﻨﻨﮐ مﻼﻋا و هدﺮﮐ ﻒﺸﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ ار ﺶﺒﻨﺟ ﻦﯾا . ﺸﻨھﺎﺷ ترازو و ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﮐﺮﺷ فﺮﻃ زا و ﺎھ بﺎﺘﮐ ﯽھﺎ ﺰﯿﺧ ﺖﻔﻧ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ناﺮﯾا هدﻮ
	ﺮﻣ ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد ﺶﺒﻨﺟ ﺖﮑﺷ زا ﺲﭘ بﺎﻋرا و ﺖﺸﺣو ﻂﯿﺤﻣ رد ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ نﺪﺷ ﻢﮔ ﻼﻣﺎﮐ ﮫﺒﻨﺟ ناﺮﯾا مد " ﺖﺷاد ﯽﺘﻗﻮﻣ . ناﺮﯾا مدﺮﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ زا ﺲﭘ یﺎھ لﺎﺳ رد ٢٠ ﻦﮭﯿﻣ رد ﺲﯿﻠﮕﻧارﺎﻤﻌﺘﺳا یﺎھ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﺎﺑ ﯽﻠﮐرﻮﻃ ﮫﺑ و ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﮐﺮﺷ یﺮﮔ ترﺎﻏ ﺎﺑ ﺪﻨﻨﮐ شﻮﻣاﺮﻓ ار ﮫﻠﺌﺴﻣ ﻦﯾا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ 
	ﺪﻧدﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ هﺪﻧرد و ﺲﻔﻧ هزﺎﺗ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا دﻮﺟو رد ار هﺎﮔ ﮫﯿﮑﺗ ﻦﯾا نﺎﻧآ . ﻦﯿﺑ ﯽﻣﺎﻈﻧ ـ یدﺎﺼﺘﻗا یﺎھدادراﺮﻗ ﯽھﺎﺗﻮﮐ تﺪﻣ رد آ نارﺎﺸﺘﺴﻣ ﮫﻄﻠﺳ ﺮﯾز ناﺮﯾا یدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻟﺎﻣ رﻮﻣا و یﺮﻣراﺪﻧاژ و ﯽﻧﺎﺑﺮﮭﺷ و ﺶﺗرا و ﺪﺷ ﺪﻘﻌﻨﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﺪﻣآرد ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣ . زا ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﻣز ﻦ
	ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﯽﻌﻗاو یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣاﺪﺿ دﺮﺒﻧ ﺮﮕﻨﺳ رد و هدﺮﮐ ﺮﻈﻧ . تﺎﻘﺒﻃ ﻊﺿﻮﻣ رد نﺎﻧآ زا یرﺎﯿﺴﺑ ﯽﻟو لد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ ﮏﻨﯾا ،نﺎﻤﻟآ یﺎﺟ ﮫﺑ و ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐﺪﺿ ﯽﯾاوژرﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺮﯾا ﮏﯿﺗاﺮﮑﻣد و ﯽﻠﻣ ﯽﺑﻼﻘﻧا ﺶﺒﻨﺟ ﮫﭼﺮھ و ﺪﻨﺘﺴﺑ ﺪﻧﺪﺷ نﺎﮭﻨﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻦﻣاد ﺮﯾز
	" ﻊﯿﯿﻀﺗ درﻮﻣ نآ ﺮﯿﻏ و ﯽﻨﯿﻣزﺮﯾز ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﻢﻋا رﻮﺸﮐ توﺮﺛ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﺮﯾا قﻮﻘﺣ ﮫﮐ یدراﻮﻣ ﮫﯿﻠﮐ رد ﺖﺳا ﻒﻠﮑﻣ ﺖﻟود ﻨﺟ ﺖﻔﻧ ﮫﺑ ﻊﺟار صﻮﺼﺧ ﮫﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﻗاو ﺲﻠﺠﻣ و دروآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ ار مزﻻ تﺎﻣاﺪﻗا و تاﺮﮐاﺬﻣ ،ﯽﻠﻣ قﻮﻘﺣ یﺎﻔﯿﺘﺳا رﻮﻈﻨﻣ ﮫﺑ بﻮ دزﺎﺳ ﻊﻠﻄﻣ نآ ﮫﺠﯿﺘﻧ زا ار ﯽﻠﻣ یارﻮ
	ﺶﻨﮐاو ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ دﻮﺑ ﮫﻧﻻﺪﺷﻮﺧ ،دﺎﺘﻓا قﺎﻔﺗا ﮫﭽﻧآ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا . اﻮﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ناﺮﯾا رد ار دﻮﺧ ﻊﺿ ﺪﻨﻨﮐ دراو ناﺮﯾا دﻮﺳ ﮫﺑ یﺮﯿﯿﻐﺗ ناﺮﯾا ﺎﺑ ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ رد ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻤﻧ سﺎﺴﺣا ﯽﺗروﺮﺿ و ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ ﻢﮑﺤﻣرﺎﯿﺴﺑ . ﯽﺘﻗو اﺬﻟ ﯽﺗﺎﻐﯿﻠﺒﺗ ﮫﺒﻨﺟ ﻂﻘﻓ ﮫﮐ ﺪ
	ﺑﺎﮐ ﮫﻨﯿ ماﻮﻗ اﺪﯾﺪﺷ و هدﺮﮐ ﺎﻔﯾا ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ بﻮﮐﺮﺳ رد ﯽﻟﺎﻌﻓ و ﻒﯿﺜﮐ ﺶﻘﻧ " دﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑاو ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﺑ . ﻊﺿاﻮﻣ ماﻮﻗ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ نﺎﻣزﺎﺳ و یﺮﻣراﺪﻧاژ و ﺶﺗرا رد ار ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﺸﺘﺴﻣ . ﺖﻔھ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ،ﺪﻧﺪﯾزرو ﯽﻣ راﺮﺻا نارﺎﺸﺘﺴﻣ ﻦﯿﻤھ ﺷ اﺮﺟا ﺪﻧا هدﺮﮐ ﻦﯾوﺪﺗ ﮫﮐ
	ﻐﺗ دﻮﺒﻧ یراﻮﺷد رﺎﮐ نﺎﻣز نآ رد ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ ﺮﯿﯿ . درﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﮫﮐ ﺖﺷاد ذﻮﻔﻧ رﺪﻘﻧآ ناﺮﯾا ﻢﮐﺎﺣ تﺎﻣﺎﻘﻣ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪھد راﺮﻗ ﯽﺳﺎﺴﺣ تﺎﻣﺎﻘﻣ رد ار دﻮﺧ دﺎﻤﺘﻋا . ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا نﺎﺳآ ﺰﯿﻧ ﯽﻤﯿﮑﺣ یرﺎﻤﮔﺮﺑ و ماﻮﻗ یرﺎﻨﮐﺮﺑ . ار ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﮐ یﺮﻄﺧ ﮫﻤﮐﺎﺣ تﺎﯿھ یﻮﺳ زا دﺮﮐ ﯽﻣ
	ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﺒﺟ و مدﺮﻣ هدﻮﺗ زا رود ،ﺖﺨﻟ ،هﺪﻨﮐاﺮﭘ رﺎﯿﺴﺑ ناﺮﯾا یزاوژرﻮﺑ ﯽﺳﺎﯿﺳ . ناﺮﯾا کﻼﻣ ـ اوژرﻮﺑ ﯽﺳﺎﯿﺳ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾﺮﺘﮔرﺰﺑ دﻮﺧ ترﺪﻗ ماﻮﻗ طﻮﻘﺳ زا ﺲﭘ و دﻮﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﺧﺎﺳ ﻻﺎﺑ زا و روز ﮫﺑ ،ﺖﺷاد ﯽﻧﻮﮕﻤھﺎﻧ رﺎﯿﺴﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ تاﺮﮐﻮﻣد بﺰﺣ داد ﺖﺳد زا ار . ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﺖ
	ﯽﻌﻗاو و ﯽﻠﺻا ﻦﯿﮐﺮﺤﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ " بﺎﻌﺸﻧا " دﺮﮐ ﺎﺸﻓا و ﺖﺧﺎﻨﺷ ار . ﻦﯾا رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﻗﻮﻣ ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ راﺮﻗ رد ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﻔﮔ هرﺎﺑ : " ﺎﻣ بﺰﺣ ﻞﺧاد رد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا زﻮﻣﺮﻣ و ﯽﻔﺨﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ بﺎﻌﺸﻧا ﻦﯾا ﮫﻧاﺮھﺎﻣ دﻮﺧ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻞﯾﺎﺳو ﮫﯿﻠﮐ ﺎﺑ ﮫﮐ هدﻮ
	هرﺎﺑرد ﮫﮐ یﺮﺒﺧ رد ﺰﯿﻧ ﻮﮑﺴﻣ یﻮﯾدار " بﺎﻌﺸﻧا " ﺖﻔﮔ و ﺖﺧﺎﺳ ﻼﻣﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ شﻼﺗ ﺎﺑ ار نآ ﮫﻄﺑار دﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ : " ﺎﻤﻠﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﻦﯾا " تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ ﮫﺘﺳدوراد ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻧﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ... ﺖﯿﺣﻼﺻ ﻞﻓﺎﺤﻣ ناﺮﯾا ﯽﺳاﺮﮐﻮﻣد ﺖﻀﮭﻧ ﺪھا
	ﺖﻗﻮﻣ ﺮﺛا ﯽﻟو دﻮﺒﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺑ ﺖﻔﻧ زا ناﺮﯾا قﻮﻘﺣ ﮫﺒﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ یﺪﺟ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺖﮭﺟ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ﺖﺷاد . ،ﺪﺷ هداد ﯽﺸﺗرا و ﯽﺘﻟود سﺎﺴﺣ تﺎﻣﺎﻘﻣ رد یﻮﻠﮭﭘ رﺎﺑرد فﺮﻃ زا ﮫﮐ یﺮﮕﯾد ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ تاﺮﯿﯿﻐﺗ و ﯽﻤﯿﮑﺣ نﺪﻣآرﺎﮐ یور ﺎﺑ دﻮﺧ یﺎﺟ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا لﺎﻤﻋ ﻼﻣﺎﮐ ﺖﻣﻮﮑﺣ رد ار 
	ﺟﻮﺗ مﺪﻋ و ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ و ناﺮﯾا رد ﺶﯾﻮﺧ ﻊﺿاﻮﻣ ﻢﯿﮑﺤﺗ و ﻆﻔﺣ یاﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا شﻼﺗ ترﺎﻏ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ مدﺮﻣ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﮫﺑ ﮫ دﺮﮐ ﯽﻤﻧ ﻖﯿﺒﻄﺗ ناﺮﯾا و نﺎﮭﺟ ﮫﺻﺮﻋ رد ﯽﻌﻗاو یاﻮﻗ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺎﺑ ،ﺖﻔﻧ ﺮﮔ . لﺎﺳ نﺎﻤھ رد ١٣٢۶ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد هﺪﮭﻋﺮﺑ ار ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ عﺎﺠﺗرا یﺮﺒھر ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺲﯿﻠﮕﻧا 
	دﻮﺑ ﯽﻔﻨﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا یﺎھ ﺖﺧادﺮﭘ نزاﻮﺗ ،ﺪﺷ فﺮﺼﻣ لﺎﺴﮑﯾ رد ﻂﻘﻓ هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﺞﻨﭘ یﺎﺟ ﮫﺑ دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺎﮑﯾﺮﻣآ . ﻋ زا ﺲﯿﻠﮕﻧا ناﺮﯾو دﺎﺼﺘﻗا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ نﺎﻨﭼ نآ ،ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﯽﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﻨﯾﺰھ ﺪﻣآ ﯽﻤﻧﺮﺑ نآ هﺪﮭ . ﺶﺨﺑ ﯽﯾﺎھر یﺎھ ﺶﺒﻨﺟ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺪﺷر نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا تاﺮﻤﻌﺘﺴﻣ ﺮﺳ
	آ ﺎﺗ دﺮﯿﮕﺑ دﻮﺧ ﺖﺳد ﮫﺑ ار رﺎﮑﺘﺑا ﮫﮐ دﺎﺘﻓا ﺮﮑﻓ ﮫﺑ ﺮﯿﯿﻐﺗ تروﺮﺿ سﺎﺴﺣا ﺎﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا لﺮﺘﻨﮐ ﺶﯾﻮﺧ هاﻮﺨﻟد ﺪﺣ رد ار ن ﺪﻨﮐ . ﺪﺷ زﺎﻏآ ﺎھ ﯽﻨﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ و ﺎھ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ،ﺎھدﺎﻀﺗ ﺎﺑ ماﻮﺗ ﯽﺠﻧﺮﻐﺑ رﺎﯿﺴﺑ یزﺎﺑ . ﺮﭘ ﻞﻗاﻻ ﮫﮐ دﻮﺷ ذﺎﺨﺗا یا هﻮﯿﺷ نﺎﻨﭼ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﻨﮐ ﻊﻧﺎﻗ ار ﮫﻤﮐﺎﺣ ﻞﻓﺎ
	١ . ﮫﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ بﻮﮐﺮﺳ یدازآ عﻮﻧ ﺮھ و ددﺮﮔ ﻢﯿﮑﺤﺗ رﺎﺑرد یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد : ﻻوا " ﺪﻨﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد یﺮﺗ ﮏﯾدﺰﻧ یرﺎﮑﻤھ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺎﺑ هﺪﺷ ﻊﻧﺎﻗ یرﺎﺑرد ﺐﻠﻃ ترﺪﻗ ﻞﻓﺎﺤﻣ ، ، ﺎﯿﻧﺎﺛ " دﻮﺷ ﺐﻠﺳ مدﺮﻣ هدﻮﺗ زا ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ و ﺖﻣوﺎﻘﻣ ترﺪﻗ ، . ٢ . دادراﺮﻗ رد ١٩٣٣ ﺪﻨﮐ ﻢﯿﮑﺤﺗ ار دادراﺮﻗ ﮫﯾﺎﭘ ﻦ
	ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﺸﺣو ﯽﻧﺎﺧﺎﺿر هﺎﯿﺳ هرود ﮫﺑ ﺖﺸﮔزﺎﺑ و هﺎﺷ یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﺪﯾﺪﺸﺗ زا ﮫﮐ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﮫﮭﺒﺟ اﺬﻟ و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﮭﺒﺟ ﻦﯾا رد ﻼﻣﺎﮐ یدﺎﺤﺗا یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﺪﺿ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ " دﻮﺑ دوﺪﺤﻣ و ﺖﻗﻮﻣ . ﺖﺷاد ﺖﯿﻤھا رﺎﯿﺴﺑ دﺎﺤﺗا ﻦﯿﻤھ ﺎﻣا . ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﺸﻘﻧ یاﺮﺟا ﻮﻠﺟ ﺎﺘﻗﻮﻣ ار یرﺎﺑرد ﺐﻠﻃ ترﺪﻗ تﺎﻣﺎﻘﻣ
	ﺶﯿﭘ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ار یرﺎﺑرد ـ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﺸﻘﻧ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺮﯾﮋھ دﺮﺑ . ﺖﺷاد ﯽﻧاواﺮﻓ ﯽﺼﺨﺷ و ﯽﺳﺎﯿﺳ نﺎﻨﻤﺷد وا . رد وا ﺖﻗاﺪﺻ ناﻮﻧﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺶﻤﯿﻠﺴﺗ و یﻮﻠﮭﭘ رﺎﺑرد ﮫﺑ ﺖﻣﺪﺧ ) هﺎﺷ ﯽھاﻮﺧ فﺮﺷا ( ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﺖﺣﺎﻗو و ﯽﺧﺎﺘﺴﮔ ﺪﺣ ﮫﺑ یرﺎﺑرد ﺪﺳﺎﻓ . یﺎھوﺮﯿﻧ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑ ﻒﺻ وا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﮫﻤﮐﺎ
	ﺰﮐﺮﻣ ﮏﯾ زا ﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا ﮫﻤھ ﮫﮐ داد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ،دﻮﺑ بﺰﺣ رﺎﯿﺘﺧا رد : ﺴﯿﻠﮕﻧا ـ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﺎﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و ،ﺶﺗرا ،رﺎﺑرد ،ﺎھ نآ ﯽ دﻮﺷ ﯽﻣ یﺮﺒھر . ٢١ هﺎﻣرذآ ١٣٢٧ و دﺮﮐ ور ﯽﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ ﮏﯾ رد ار دﺎﻨﺳا ﻦﯾا زا یرﺎﯿﺴﺑ ،بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ﻞﮐﺮﯿﺑد ، و جاﺮﺧا رﻮﺘﺳد ،هﺮﯿﻏ و ﺎھ ﮫﻧﺎﺧ
	١۴ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ ١٣٢٧ ﺎﻤﻧ ،نﺎﻘھد ﯽﻠﻋﺪﻤﺤﻣ ، ﮫﺑ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎﺑ و داد ﺲﻠﺠﻣ ﺲﯿﺋر ﮫﺑ ﺖﻟود زا ﯽﻟاﻮﺳ ،ﺲﻠﺠﻣ لﺎﺤﻟا مﻮﻠﻌﻣ یرﺎﺑرد هﺪﻨﯾ ﺪﯿﺳﺮﭘ ،حﺎﻀﯿﺘﺳا : " ﺖﺳا ﯽﻗﺎﺑ دﻮﺧ تﻮﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﺗارﺮﻘﻣ و ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﻖﺒﻃ (!) یﺮﻔﯿﮐ ﺐﯿﻘﻌﺗ ﻞﺑﺎﻗ و مﺮﺠﻣ ﻦﯿﺒﮑﺗﺮﻣ و هﺪﺷ عﻮﻨﻤﻣ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ماﺮﻣ ﮫﻋﺎﺷا ﺪﻨﺘﺴھ . ﯽﻤﻧ 
	زا ﺲﭘ زور ود ١۵ و ﻦﻤﮭﺑ " ﯽﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ " ﺪﺷ زﺎﻏآ ﺖﻔﻧ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ تاﺮﮐاﺬﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺪﺷ . نﺎﯿﯾﺎﺸﻠﮔ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﺐﻧﺎﺟ زا ) ﯽﯾاراد ﺮﯾزو ( ﺪﻨﺘﺷاد هﺪﮭﻋ ﮫﺑ ار فﺮﻃود ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ یﺎھ تﺎﯿھ ﺖﺳﺎﯾر ﺲﮔ ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ فﺮﻃ زا و . ا هﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﮫﮐ ﺎﺠﻧآ ز ﺪﻧﺪﯿﻣﺎﻧ ﯽﯾﺎﮭﻧ تاﺮﮐاﺬﻣ ار تا
	ﯽﻗﺎﺤﻟا ﮫﺤﯾﻻ ﻢﯾا هدﺮﮑﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ار ﺎھ نآ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ تاﺮﮐاﺬﻣو ﯽﺘﻔﻧ یﺎھدادراﺮﻗ داﻮﻣ و ﺖﻔﻧ ﯽﻨﻓ ﻞﯾﺎﺴﻣ بﺎﺘﮐ ﻦﯾا رد ﺎﻣ ﮫﮐ ﺎﺠﻧآ زا ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻤﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻢھ ار . رد نآ لﺎﻤﻋ و ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﮐ یﺮﯿﺒﻌﺗ نداد نﺎﺸﻧ یاﺮﺑ ﺎﮭﻨﺗ زا ناﺮﯾا " ناﺮﯾا قﻮﻘﺣ یﺎﻔﯿﺘﺳا " ﯽﻣ ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ هرﺎﺷا ﮫﺘﮑﻧ ﺪﻨﭼ
	یﺎﺗدﻮﮐ ١۵ ﻦﻤﮭﺑ ﺪﺸﻧ ور ﮫﺑور ﯽﮔرﺰﺑ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﺎﺑ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ـ رﺎﺑرد . زا ﺲﭘ یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ١۵ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﮫﮐ ﯽﺘﻧﻮﺸﺧ دﻮﺟو ﺎﺑ ﻦﻤﮭﺑ ﺖﺷاﺪﻧ ار مزﻻ یراﻮﺘﺳا و ﺲﻔﻧ ﮫﺑ دﺎﻤﺘﻋا داد . تﺎﯿھ حﻮﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ رد ﯽﺘﺣ ﯽﻧاواﺮﻓ هﺪﺸﻧ ﻞﺣ یﺎھدﺎﻀﺗ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ سﺎﺴﺣا ﮐﺎﺣ ﺖﺳا یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد یﺎھ ﮫﯾﺎﭘ ﻢﯿﮑﺤﺗ زا 
	" داد ﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ار نﺎﻧآ ﯽﮔﺪﻧز فﺪھ ناﺮﯾا لﻼﻘﺘﺳا ﻦﯿﻣﺎﺗ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﻧاﺮﯾا نﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﮭﯿﻣ مﺎﻤﺗ تﻼﯾﺎﻤﺗ لﻮﺼﺤﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . ﺧ ار ﺶﯾﻮﺧ رﻮﺸﮐ ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ ﺪﻧدﻮﺑ ﻞﯾﺎﻣ و هﺪﻣآ ﮓﻨﺗ ﮫﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧارﺎﻤﻌﺘﺳا ﮫﻟﺎﺳﺪﺻ ﻦﯾﺪﻨﭼ رﺎﺸﻓ زا ﮫﮐ یﺪﻨﻤﺘﻓاﺮﺷ داﺮﻓا ﮫﯿﻠﮐ ﮫﺑ دﻮ ﯽھار دﻮﺼﻘﻣ ﮫﺑ نﺪﯿﺳر یاﺮﺑ ﺪﻨھد 
	" تﺎﻀﻗ نﺎﯾﺎﻗآ !
	ﻢﯾدﺮﮐ ﻢﻠﻋ ﺪﻗ نﺎﯿﭼرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﺳد ﮫﺑ ﯽﻠﻣ توﺮﺛ لوﺎﭙﭼ ﮫﯿﻠﻋ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺎﻣ مﺮﺟ . ﺖﮐﺮﺷ زا ﺎﮭﻨﺗ ﺲﯿﻠﮕﻧا ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ و ﺖﻟود ﺪﻧﺰﯾر ﯽﻣ دﻮﺧ ﮫﺴﯿﮐ ﮫﺑ ﺺﻟﺎﺧ دﻮﺳ لﺎﯾر درﺎﯿﻠﯿﻣ هد زا ﺶﯿﺑ لﺎﺳ ﺮھ بﻮﻨﺟ ﺖﻔﻧ . ﺎﻣ ﺖﺳد زا بﺎﺴﺣ نوﺪﺑ ﻢﯿﻈﻋ توﺮﺛ ﻦﯾا اﺮﭼ ﻮﺷ جرﺎﺧ د ! تﺎﻀﻗ نﺎﯾﺎﻗآ ! زا نﺎﺒﻠﻃ
	" و هدﻮﻣزآرﺎﮐ ار نﺎﻧآ و ﺪﻧاروﺮﭘ ﯽﻣ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا رد ﯽﺻﻮﺼﺨﻣ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ناﺮﯾا رد دﻮﺧ رﺎﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ یاﺮﺑ بﻮﻨﺟ ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ نﺎﻧآ زا ﮏﯾ ﺮھ یاﺮﺑ ﯽﻨﯿﻌﻣ تﺪﻣ و دروآ ﯽﻣ رﺎﺑ بﺮﺠﻣ . ﮫﯿﺣﺎﻧ رد ﺎﻣ ﻦﻃو لﻼﻘﺘﺳا و ﺖﯿﻣﺎﻤﺗ لﻮﺻا فﻼﺧﺮﺑ ﯽﻤﺳر یﺎھرﺪﻨﺑ و ﺢﻠﺴﻣ ﮫﻣرﻮﻔﯿﻧروا ﺲﯿﻠﭘ و ﯽ
	" تﺎﻀﻗ نﺎﯾﺎﻗآ ! ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ رﺎﮐ بﻮﻨﺟ ﺖﻔﻧ تﺎﺴﺳﻮﻣ رد ﺮﮔرﺎﮐ راﺰھ ﺪﺼﮑﯾ ... ﺪﻧﺮﺑ ﯽﻣ ﺮﺳ ﮫﺑ ﻢﻨﮭﺟ رد ﺎھ ﻦﯾا . راﺮﻗ ضاﺮﻣا عاﻮﻧا ضﺮﻌﻣ رد ﺪﻧراد . لﺎﺳ ﺎﺗ نﺎﺷدﺰﻣ ١٣٢۵ ﻦﯿﺑ ١٢ و ١۴ دﻮﺑ لﺎﯾر ... ﺪﻧراد ﻦﮑﺴﻣ ﺮﯿﺼﺣ و ردﺎﭼ ﺮﯾز رد نﺎﯾوﺪﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ نﺎﻧآ . ﺎھ ﮫﻏاز ﺖﺑﻮﻃر ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﺐﻠﺳ نﺎ
	ﮫﮐ ﻦﯾا لوا : ﺎﮐ شزﺎﺳ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺳد ﮫﺑ داد ﯽﻣ یا ﮫﻧﺎﮭﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ندﺮﮐ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ و لﻼﺤﻧا مﻼﻋا ار بﺰﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ دﺎﺤﺗا ﮫﮐ ر ﺪﻨﻨﮐ داﺪﻤﻠﻗ کﺎﻧﺮﻄﺧ و ﯽﻠﻤﻋﺮﯿﻏ . ﮫﮐ ﻦﯾا مود : ﺖﺑﺮﺿ ١۵ ﺪﺑﺎﯾ هار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﺸﻣ رد ﻢﺴﯾرﺎﺘﮑﺳ زا یﺮﺻﺎﻨﻋ ﮫﮐ ﺪﺷ ﺐﺒﺳ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زﺎﻏآ و ﻦﻤﮭﺑ
	" زا ﺪﻌﺑ ثداﻮﺣ ﺮﺛا رد ١۵ ناﺮﯾا ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ نآ ﻢﺸﭼ یرﻮﮐ ﮫﺑ و ناﺮﯾا نﺎﻨﻤﺷد ﻢﺸﭼ یرﻮﮐ ﮫﺑ و ﷲاﺪﻤﺣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﻤﮭﺑ ،دﻮﺷ رﺪﭘ ﯽﺑ و ﺖﺳﺮﭘﺮﺳ ﯽﺑ ﺎﻣ بﻮﺒﺤﻣ هﺎﺷدﺎﭘ ﺪﻧواﺪﺧ و دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﮫﻤﺗﺎﺧ ﯽﺷﻮﺧ و ﺮﯿﺧ ﮫﺑ مﻮﺷ ﮫﺤﻧﺎﺳ نآ زا ﺪﻌﺑ ،دﻮﻣﺮﻓ ﻆﻔﺣ ار ﻢھ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ و ﺪﺷ مﻼﻋا ﯽﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿ
	" ﮫﻌﻓاﺮﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﻟود ١٢ ﺎﯾ ١۶ یﺪﻨﺴﭘ ﺎﯿﻧد یﺎھدادراﺮﻗ هدﻮﻟﺎﺷ سﺎﺳاﺮﺑ ار ﺲﯿﻠﮕﻧا و ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ دادراﺮﻗ ﺪﯾﺪﺠﺗ ﮓﻨﯿﻠﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ رد ﺪﯾﺪﺟ یﺎھ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﮐ دﻮﺸﺑ نﺎھاﻮﺧ ﺪﻧا هدﺮﮐ . ﻼﺜﻣ " سﺎﺳاﺮﺑ ﺖﮐﺮﺷ ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺷ رﺎﺘﺳاﻮﺧ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﻟود ۵١ و ۴٩ راﺮﻗ ﻢﮭﺳ دﺮﯿﮔ ". ﺴﯿﻟﺎﯾﺮ
	" ﺪﯿﻨﯿﺒﺑ ار نﺎﺸﺨﯾرﺎﺗ ﺪﯾوﺮﺑ ار ﺎھ کﺮﺗ ،نﺎﯾﺎﻗآ . ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﺎﺗ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﯾﺎھ کﺮﺗ نﺎﻤھ ﺎھ ﻦﯾا ؟ﺪﻧدﺮﮐ رﺎﮐ ﮫﭼ ﺎھ نآ ﺮﮕﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا رﺪﻘﻨﯾا ﺪﻧراد ﻻﺎﺣ ﺎﻣا ﺪﻧدﻮﺑ رﻮﻃ ﮫﭼ ﺪﯿﻧاد ﯽﻣ نﺎﺗدﻮﺧ . ﺪﯿﻨﮐ ﮫﻌﺟاﺮﻣ یرﺪﻗ ﮏﯾ ار ﺎھ ﻦﯾا ﺪﯾوﺮﺑ ﺮﺧآ . هﺮﯾاد ﻦﯾا رد ﮐ ﺪﯿﻧﺎﻤﻧ یﺮﮑﻓ هﺎ
	و هداد تﺎﺠﻧ ﺎﻨﻓ و گﺮﻣ زا ار نﺎﮭﺟ یﺎھ ﺖﻠﻣزا یرﺎﯿﺴﺑ شدﻮﺧ ﺖﻤﯿﻗ ناﺮﮔ یﻮﻨﻌﻣ و یدﺎﻣ یﺎھ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻧوزﺎﺗا شﻮﻏآ زا ار ﮫﻨﺳﺮﮔ و ناﺮﯾو یﺎﭘورا ﺪﻨﮐ لﻮﺒﻗار یﺮﺗ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﮫﮐ دور ﯽﻣزوﺮﻣا ،هﺪﯿﺸﮐ نوﺮﯿﺑ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ... ﺪﻨﮐ یرﺎﯾ ار ﺎﻣ نﺎﺸﻓ ﺶﺗآ ﮫﻧﺎھد رد ﺪﯾﺎﺑ 
	..." دﻮﺑ ﻢﯿھاﻮﺧ ﺶﺗآ مﺪﻘﻣ ﻂﺧ رد ﺎﻣ ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ دراو ﺖﮑﻠﻤﻣ ﻦﯾا هدﻮﺳﺮﻓ ﺮﮑﯿﭘ ﺮﺑ ﮓﻨﺟ ﺖﺑﺮﺿ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ ... ﻢھ زا ﺪﯾﺎﺑ اﺬﻟ ار تارﺎﺴﺧ نآ ناﺮﺒﺟ نﻮﻨﮐا ﻢﯿﻨﮐ ﮫﺒﻟﺎﻄﻣ . دﺮﮐ ﺪھاﻮﺨﻧ ناﺮﺒﺟ ﯽﺴﮐ ترﺎﺴﺧ نﺪﻣآ دراو زا ﺲﭘ ". ﺑ ﺮﺘﮐد لﺎﺜﻣا یاﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﯿﻠﻋ ناﺮﯾا مدﺮﻣ دﺮﺒﻧ مﺮﮔ 
	ﺎﯾ و ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺎھ ﮫﻠﻤﺟ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﯾد ﻢﯿھاﻮﺧ ﻻﺎﻤﺘﺣا " ﺖﺴﯿﻧ ﯽﺗﺎﻔﯾﺮﺸﺗ . ﺖﻀﮭﻧ مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﮫﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ دﺎﯾ ﺖﺳردﺎﻧ یﮋﺗاﺮﺘﺳا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﮫﻠﺻﺎﻓ یﮋﺗاﺮﺘﺳا نآ زا ﯽﻤﻃﺎﻓ دﻮﺧ ﮫﭼ ﺮﮔا ،ﺪﯿﻧﺎﺸﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﮫﺑ ار ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ . ﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و هﺎﺷ ﯽﻋﺎﺠﺗرا یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد مﻮ
	ﺪﺷ لﺪﺑ ﺎھدﺎﻀﺗ هﺮﮔ ﮫﺑ ﻢھدﺰﻧﺎﺷ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا یﻮﺟ ﻦﯿﻨﭼ رد . ﯽﻨﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ ﺪﺼﻗ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺷ ﺮھ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺪﻨﻧﺎﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ار ﯽﻗﺎﺤﻟا ﮫﺤﯾﻻ ﺎﺗ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﻢھدﺰﻧﺎﺷ ﺲﻠﺠﻣ ﻊﻃﺎﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا هﺪﺷ ﯽﻠﮑ . ﻼﺑﺎﻘﺘﻣ " ﻻﻮﺻا و ﯽﻗﺎﺤﻟا دادراﺮ
	.
	هﺎﻣﺮﮭﻣ ﻢھد زا نآ ﯽﻔﺨﻣ ﻢﻈﻨﻣ رﺎﺸﺘﻧا ﮫﮐ مدﺮﻣ ﮫﻣﺎﻧزور ١٣٢٨ ﻮﺳ رد ﺪﺷ زﺎﻏآ ﺖﺷﻮﻧ شا هرﺎﻤﺷ ﻦﯿﻣ : " ﺶﯾﺎﻤﻧ ناﺮﯾا ﮫﻤﮐﺎﺣ تﺎﯿھ یﺎھ ﯽﺒﯾﺮﻓ ماﻮﻋ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﺖﻠﻣ ضاﺮﺘﻋا و ﻢﺸﺧ تﺪﺷ ناﻮﺗ ﯽﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻢﯾﺮﺤﺗ ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ ﺎﮭﻨﺗ داد ". " ﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﺖﺴﯿﻧ راوﺪﯿﻣا ﺎھ قوﺪﻨﺻ ﻦﯾا ﮫﺑ نا ... ﺖﺳا 
	دوﺪﺣ ﻢھدﺰﻧﺎﺷ ﺲﻠﺠﻣ حﺎﺘﺘﻓا ﺎﺗ ﻢھدﺰﻧﺎﭘ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﮫﻠﺻﺎﻓ و ﺪﯿﺸﮐ لﻮﻃ هﺎﻣ ﺖﺸھ ﺐﯾﺮﻗ ﻢھدﺰﻧﺎﺷ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻢﯿﺘﻔﮔ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ٩ ﺪﺷ هﺎﻣ . ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺖﺴﺑ و ﺪﻨﺑ لﻮﻐﺸﻣ مدﺮﻣ ﻢﺸﭼ زا رود و هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺖﺻﺮﻓ تﺪﻣ ﻦﯾا . دﻮﺑ راﻮﺷد رﺎﯿﺴﺑ ﺪﻋﺎﺳ ﺖﻟود ﻊﺿو 
	نﺎﻧآ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺐﺒﺳ ﺪﻨﻨﮐ عﺎﻓد دﻮﺧ قﻮﻘﺣ زا و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﯿﮔ ﺖﺨﺳ ﺖﻟود ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ . ﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد قوﺪﻨﺻ رد یﺰﯿﭼ ﺖﻟود دﻮﺑ مزﻻ ﺪﻨﮐ ﻊﻧﺎﻗ ﯽﻋﻮﻧ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ و دراد هﺎﮕﻧ ﯽﺿار ار ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ زا ﯽﺸﺨﺑ و ﺎھ لادﻮﺌﻓ ﻞﻗاﻻ ﺪﻧاﻮﺘﺑ . نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺮﺧاوا هﺎﺷ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﮫﺑ ١٣٢٨ ﺎﺼﺨﺷ ار
	ﺖﺷاد راﺮﻗ یراﻮﺷد رﺎﯿﺴﺑ ﻊﺿﻮﻣ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ زا ﺲﭘ هﺎﺷ . ﻦﮑﻤﻣ هﺪﻨﯾآ ﺲﻠﺠﻣ رد ار ﯽﻗﺎﺤﻟا ﮫﺤﯾﻻ نﺪﯿﻧﺎﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ﺖﺴﻧاد ﯽﻣ روﺮﺿ ار ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻢﯿﻠﺴﺗ نآ تازﺎﯿﺘﻣا و ﮫﻘﻠﻄﻣ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻆﻔﺣ یاﺮﺑ لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد و ﺪﯾد ﯽﻤﻧ . ﺮﻔﺳ ﯾﻮﻘﺗ ار ﺮﮑﻓ ﻦﯾا وا رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ناﻮ
	دﺮﮐ دراو ﯽﺳﺎﯿﺳ یاﻮﻗ ﺶﯾارآ رد ﯽﺳﻮﺴﺤﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ ارآ مزر نﺪﯿﺳر . ﺮھ زا ﯽﻗﺮﺘﻣ و ﯽﻠﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻓﺮﮔراﺮﻗ ،ارآ مزر یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ،کﺮﺘﺸﻣ فﺪھ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﮐ ﯽھوﺮﮔ و نﺎﻣزﺎﺳ . ﮐ ﷲا ﺖﯾآ یﺮﺒھر ﺮﯾز نﻮﯿﻧﺎﺣور ،ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻊﺿﻮﻣ ارآ مزر
	" ﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ،ﺲﯿﻠﮕﻧا ترﺎﻔﺳ ﺖﺳا هدﺮﮐ اﺪﯿﭘ ار دﻮﺧ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ سﺎﺴﺣ ﻮﻀﻋ ناﺮﯾا رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺲﯾوﺮﺳ ﺖﻨﺠﯿﻠﺘﻧا ،بﻮﻨﺟ ﺖ ... مزر ﺖﺳا هﺪﻨﯾآ یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﺪﯾﺪﻧﺎﮐ ارآ .
	". ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻣ نﺎﯾﺎﭘ ﻦﯾﺮﯾز یﺎھرﺎﻌﺷ ﺎﺑ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻦﯾا : - ﺪﻧﻮﺷ ﺰﯿﮭﺠﺗ یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد و رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿﺮﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﻠﻣ یاﻮﻗ ﮫﻤھ . - یرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﮫﯿﻠﻋ ﺖﻠﻣ هﺪﻨھد مﺎﮭﻟا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﺑ هﺪﻧز ". نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ) هﺎﻣ دادﺮﺧ ١٣٢٩ ( ﮫﺌﻃﻮﺗ زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ١۵ ﺖﺸﮔزﺎﺑ رﻮﺸﮐ ﮫﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺪﯿﻌ
	و ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ار دﻮﺧ یﺎھ فﺪھ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﮫﮐ ﺖﺴﺟ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ یﮋﺗاﺮﺘﺳا رد ﺪﯾﺎﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ دﺮﻤﺷ ﯽﻣ ﻦﮑﻤﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یرﺎﮑﻤھ ﻞﺣ . ﺪﻣآ رﺎﮐ یور ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ زا ﯽﺸﺨﺑ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ارآ مزر ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺪﻧﻮﺷ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا رﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﺖﯿھﺎ
	" ﺿﻮﻣ دﻮﺑ ﻢھ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺮﮕﯾد یا ﮫﺴﻠﺟ رد ﻢﯿﺘﺷاﺬﮔ نﺎﯿﻣ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ رﺎﺸﺘﺴﻣ ود ﺮھ ﺎﺑ ار نﺎﻣ تﺎﻗﻼﻣ عﻮ . ﺪﺷ ﺖﺒﺤﺻ ﻦﯾا ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ درﻮﻣ اﺮﯾز ﺪﻧﻮﺷ نﻮﮕﻧﺮﺳ ﺪﺳﺎﻓ یﺎھ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﮐ ﺖﺳا نآ زا ﻊﻧﺎﻣ ﻦﯾا و ﺪﻨﻧاد ﯽﻣ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ار ﺎﻣ ﯽﺑﺮﻏ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﮐ ﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ بﺮﻏ ". ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﯽ
	" ﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ رﺎﺸﺘﺴﻣ ﺰﻠﯾو نﺎﯾﺎﻗآ لوا ﺐﺷ اﺪﯿﭘ رﻮﻀﺣ ﯽﻤﻃﺎﻓ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ تﻮﻋد ﺐﺴﺣﺮﺑ ترﺎﻔﺳ ﯽﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺷﺎﺗا ﺮﺸﯾد یﺎﻗآ و ﺎﮑﯾ ﺪﻧدﺮﮐ . یﺎﻀﻋا ﺪﻨﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﯽﺳﺎﯿﺳ و تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ و تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ... ﺪﺷﺎﺑ ﺮﻔﻧ ﮏﯾ لﺰﻨﻣ رد ﺐﺷ ﺮھ ﯽﻟو ﮫﺘﻓﺎﯾ ﮫﻣادا رﺎﺑ ﮏﯾ یا ﮫﺘﻔھ ﮫﻧﺎﺘﺳود تﺎﺴﻠﺟ
	". ﮫﻣﺎﻧزور ﺮﯾﺪﻣ ﺮﮕﯾد یﺎﺟ رد " هرﺎﺘﺳ " ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﮫﻓﺎﺿا : " دﻮﺑ هﺪﺷ ﯽﻓﺮﻌﻣ هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو غورد و ﻂﻠﻏ ﮫﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ . ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ داﺮﻓا سﺎﻤﺗ ار ﮫﻌﯾﺎﺷ ﻦﯾا ﺲﯾاﺮﭘ ﭗﯿﻠﯿﻓﺮﺘﺴﻣ و سﻮﺑ یﺎﭘ ﻞﻨﻠﮐ ،ﻦﻤﯾﺎﭘﺮﺘﺴﻣ دﺮﺑ نﺎﯿﻣ زا ﯽﻠﮐ ﮫﺑ . " ﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﮫ
	ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ لﺎﻤﻋ ﺎﺑ ﮫﻧﺎﺒﺷ تﺎﺴﻠﺟ رد ﻂﻘﻓ ﮫﻧ وا لﺎﺜﻣا و ﯽﯾﺎﻘﺑ " تﺎﻣﺪﺧ " بﺰﺣ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣو ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ تاﺮﮐﻮﻣد بﺰﺣ رد ار نﺎﺷدﻮﺧ ﻦﯾا ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور تﺎﺤﻔﺻ و ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺴﻠﺟ رد ﮫﮑﻠﺑ ﺪﻧﺪﯿﺸﮐ ﯽﻣ خر ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ " تارﺎﺨﺘﻓا " ﺪﻧدﺮﻤﺷ ﯽﻣﺮﺑ ار . ﺑ ﺎھ یا هدﻮﺗ شﻼﺗ ﮫﭼﺮھ ﮫﮑﻠﺑ ﺪﺸﻧ ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ 
	ﺖﺷاد ﯽﺘﺳرد یاﻮﺘﺤﻣ ﺪﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺎﻣ بﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد ﮫﮐ ﯽﺒﻟﺎﻄﻣ . ﺎﺑ ناﺮﯾا تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ شﺮﺘﺴﮔ تروﺮﺿ زا ﻖﺣ ﮫﺑ ﺎﻣ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﺳرد یاﻮﺘﺤﻣ ﻦﯾا ﯽﻟو ﻢﯿﺘﺴﻧاد ﯽﻣ روﺮﺿ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ یاﺮﺑ ار نآ و ﻢﯾدﺮﮐ ﯽﻣ عﺎﻓد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ نﺎﻨﭼ رد ﯽﺑﻮﭼرﺎﭼ ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ نآ راد ﮏﺳﺎﻣ نﺎﻨﻤﺷد
	.
	دﻮﺑ بﻮﻨﺟ ﺖﻔﻧ ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ ناﺮﯾا زور نآ ﯽﺳﺎﯿﺳ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﮫﻤھ هﺮﮔ . ﺎﻤﺘﺣا ﮫﺑ ارآ مزر رﺎﮐﺮﺳ ﺮﺑ ﯽﺘﻗو ﮫﮐ دﻮﺑ راوﺪﯿﻣا ﻦﯿﻘﯾ ﮫﺑ ﺐﯾﺮﻗ ل ﺪﻨﮐ ﻢﯿﺴﻘﺗ نﺎﻧآ نﺎﯿﻣ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ و ﺪھد ﯽﺘﺷآ ار ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺪﻣآ . تاﺮﮐاﺬﻣ ﮫﺑ ارآ مزر ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ لوا هﺎﻣرﺎﮭﭼ ﮫﺳ ﺖﺷﺬﮔ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻖﻘﺤﺗ یا
	یاﺮﺑ نﺎﻤﯾﺮﻧ یﺎﻗآ لﺰﻨﻣ رد ﯽﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ﺮﺘﻛد ار ﺖﻔﻧ ندﺮﻛ ﯽﻠﻣ رﺎﻌﺷ ﮫﻛ ﺖﻔﮔ ﺎھﺪﻌﺑ قﺪﺼﻣ دﺮﻛ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ رﺎﺑ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ . شدﺎﯾ دﺎﺑ ﯽﻣاﺮﮔ ! رﻮﺸﻛ ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ رد ﺖﻔﻧ ﺖﻌﻨﺻ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ رﺎﻌﺷ ۵ هﺎﻣ نﺎﺑآ ١٣٢٩ زا ﯽﻜﯾ ﮫﻛ ﺪﯿﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﯽﻟﺎﻋ یارﻮﺷ رد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣاﺪﺿ ﺖﻀﮭﻧ گرﺰﺑ یﺎھ یزوﺮﯿ
	دﻮﺷ راﺬﮔاو ﺎھ یورﻮﺷ ﮫﺑ و دﻮﺸﻧ ﯽﻠﻣ . ﺪﻧا ﮫﺘﻓﺮﮔ ﮫﻧﺎﺸﻧ ار ﺎﻣ بﺰﺣ یﺮﺘﻟوﺮﭘ ﻢﺴﯿﻟﺎﻧﻮﯿﺳﺎﻧﺮﺘﻧا ،غورد ﻦﯾا ﻦﯿﻐﻠﺒﻣ . اﻮﺧ ﯽﻣ نﺎﻧآ ﺪﻨھ ﺪﺿ ﮫﻃرو رد و دﻮﺒﻧ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﻛ و یﺮﮔرﺎﻛ ﯽﻧﺎﮭﺟ هﺎﮔودرا وﺰﺟ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﮔا ﺎﯾﻮﮔ ﮫﻛ ﺪﻨﻨﻛ ﻦﯿﻘﻠﺗ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ﮫﺑ ار ﺮﻜﻓ ﻦﯾا ﺖﻓر ﯽﻣ یﺮﺗ ﺖﺳرد هار 
	نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ ١٣٢٩ رﺎﯿﺴﺑ دﻮﺑ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﮫﯿﻠﻋ هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﻛ ناﺮﯾا مدﺮﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ و ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﺖﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ . ﻊﺿﻮﻣ ﺖﻔﻧ ﺖﻛﺮﺷ یﺮﮔ ترﺎﻏ زا عﺎﻓد رد ناﺮﯾا ﮫﻤﻛﺎﺣ تﺎﯿھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا حﺎﻨﺟ ناﺮﺳ رﺎﯿﺴﺑ ﯽﺘﺣ و ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻔﯿﻌﺿ ﺪﻨﻛ ﻦﯿﻣﺎﺗ ار نﺎﻧآ دﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﯽﻗﺎﺤﻟ
	" نﺎﯾﺎﻗآ ﻦﯾا ﮫﺑ } ﺲﯿﻠﮕﻧارﺎﻤﻌﺘﺳا ناﺮﺳ { ﺪﯿﻨﻜﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻣ ﺖﻔﻧ زا ﮫﻛ ﻢﯿﯾﻮﮔ ﯽﻤﻧ و ﻢﯾراد لﻮﺒﻗ ﺎﻣ ﺎﻗآ ﮫﻛ ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻔﺑ . ﻢﯿﯾﻮﮔ ﯽﻤﻧ دﻮﺷ ﯽﺷﻼﺘﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا یرﻮﻃاﺮﭙﻣا . ﺖﺳا ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ یﺎھ هﺎﭼ ﺮﺑ راﻮﺘﺳا ﺎﻤﺷ یرﻮﻃاﺮﭙﻣا ﺖﻤﻈﻋ ﮫﻛ ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ . ﺎﻤﺷ ﮫﻛ ﻢﯾراد لﻮﺒﻗ ﺎﻣ ﻛ ﻆﻔﺣ ار نﺎﺗدﻮﺧ یرﻮﻃ
	" ﺪﺷ راﺰﮔﺮﺑ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﺎﺑ ﺢﻠﺻ ﮫﺘﯾراو ﺐﺸﯾد . ﺪﻧدﻮﺑ هدﺎﺘﺴﯾا یدﺎﯾز هﺪﻋ ﺎﺟ ندﻮﺒﻧ ﺮﺛا ﺮﺑ ... ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻛﺮﺷ نارﺎﮕﻧ ﮫﻣﺎﻧزور و ﻒﯾرﺎﻌﻣ ... ﺪﺷ اﺮﺟا ﯽﮭﺟو ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ ﮫﺑ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ . ﺎﺻﻮﺼﺨﻣ " هدﺮﭘ ﺶﯿﭘ } هﺮﻛ ﮓﻨﺟ { سﺎﻨﺷ هﺎﯿﮔ درﻮﻧ هﻮﻛ و } ﯽﯾﺎﻜﯾﺮﻣا سﻼﮔود { ﺐﻟﺎﺟرﺎﯿﺴﺑ دﻮﺑ ". ﺎھزور ﻦﯿﻤھ ر
	لﺎﺳ نﺎﯾﺎﭘ رد ١٣٢٩ دﻮﺑ یرﺎﺑرد ﮫﻤﮐﺎﺣ تﺎﯿھ نﺎﯾز ﮫﺑ تﺪﺷ ﮫﺑ ﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ . و ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻣ شﺮﺘﺴﮔ ﺖﻋﺮﺳ ﮫﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ ﺶﺒﻨﺟ دﻮﻤﻧ ناﺮﺤﺑ رﺎﭼد ار ﺖﻣﻮﮑﺣ یﺎﭘ ﺎﺗﺮﺳ ﯽﮕﺘﻔﺷآ و لﺰﻟﺰﺗ ،دﺎﻀﺗ ضﻮﻋ رد و ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ ﻊﻃﺎﻗ . ناﺮﺤﺑ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﺎﺑ ﺪﺣ ﮫﺑ ﯽﺘﻣﻮﮑﺣ ﺪﻧﺎﻤﻧ ﯽﻗﺎﺑ رﺎﺑرد ﻦﯿﻣد
	ﺎﯾﻮﻗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ " ﮫﮐ ﯽﺳﺎﺳاﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻊﻔﻧ یذ تﺎﺴﺳﻮﻣ و ناﺮﯾا ﺖﻟود ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ رد ﯽﺗاﺮﯿﯿﻐﺗ ﮫﻧﻮﮔﺮھ ﮫﮐ ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﺪﯿﮐﺎﺗ اﺮﻓ ﺪﺷﺎﺑ رﻮﺸﮐ ود ﺮھ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ یﺎھ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﻖﻓاﻮﻣ ددﺮﮔ ﻢھ ... ﺰﯿﻧ ار یﺪﻋﺎﺴﻣ یدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ تﺎﯾﺮﻈﻧ و دﻮﻤﻧ لﻮﺒﻗ ار نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﻞﺻا ﮫﮐ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺮﯿ
	ﺖﺴﯾﺮﮕﻧ ﯽﻣ ﻖﻠﻄﻣ ﯽﻧاﺮﮕﻧ و یدﺎﻤﺘﻋا ﯽﺑ ﺎﺑ ﺖﻔﻧ ناﺮﮔرﺎﮐ بﺎﺼﺘﻋا ﮫﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ . ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﻦﯾا ﮫﺑ ﻂﻘﻓ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ یﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور هدز ﺖﺸﺣو نآ ﺐﻗاﻮﻋ زا ﮫﺘﺧاﺪﻧا هار ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ دﻮﺧ ار بﺎﺼﺘﻋا بﺎﺴﺣ و ﺖﺷاد ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ ﮫﺒﻨﺟ ﺖﺸﺣو ﻦﯾا ﻊﻗاو رد ﯽﻟو ،ﺪﻧدﻮﺑ دز ﯽﻣ ﻢھ ﮫﺑ ار نﺎﻧآ یﺎھ . ﺮ
	" ﻤﮐ تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ یزوﺮﻓا ﺶﺗآ و ﯽﻧﺎﭙ " نازﺎﺘﺸﯿﭘ " دراﺪﻧ ﺮﺒﺧ نآ زا ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ حور ﮫﮐ ﻦﯿﻧﻮﺧ ﮫﻨﺤﺻ و دﺮﮐ ار دﻮﺧ رﺎﮐ هﺮﺧﻻﺎﺑ ﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ نادﺎﺑآ رد زوﺮﯾﺮﭘ . " " زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺧ ناﺮﮔرﺎﮐ بﺎﺼﺘﻋا ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﻊﯾﺎﺷ ار گرﺰﺑ غورد ﻦﯾا و هدﺎﺘﻓا ﯽﻧﺎﭙﻤﮐ تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ ماد ﮫﺑ دﻮ " ﮫﻧﺎﺤ
	دﻮﺸﮔ ﯽﻣ ﺎﻣ بﺰﺣ ﯽﺳﺎﯿﺳ بﺎﺴﺣ رد ﯽﮔﺪﻧز یﺎﺟ ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد یﺮﮔرﺎﮐ تازرﺎﺒﻣ شﺮﺘﺴﮔ ﮫﺑ ﮏﻤﮐ . ﻦﯾا زا ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ بﺰﺣ ﺮﺗ ﻦﺸﺧ ﯽﺘﻣﻮﮑﺣ یاﺮﺑ ﮫﻨﯿﻣز هﺪﻨﻨﮐ ﻢھاﺮﻓ و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﻒﻟﺎﺨﻣ ﮫﮐ ار ﻼﻋ ﺖﻟود ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻮﻠﺟ ،ﺪﻨﮑﺸﺑ ار ﯽﻣﺎﻈﻧ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻖﯾﺮﻃ دﺮﯿﮕﺑ ،دﻮﺑ نآ زا . ﻦﯿﻣود ﺎﺟ ﻦﯾا عﺎﻓد ﻼﻋ ﺖﻣﻮﮑﺣ 
	ﺖﺷاد هﺪﯿﻘﻋ ﻼﻋ هرﺎﺑرد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ : " ﺖﺳا نآ ﯽﻠﺧاد رودﺰﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻊﻣﺎﻄﻣ هدﻮﻟآ ﮫﻄﺳاو ﻼﻋ . لﺎﺳ رد ﺺﺨﺷ ﻦﯾا ١٩٣٣ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ تاﺮﮐاﺬﻣ رد ﻞﻃﺎﺑ دادراﺮﻗ دﺎﻘﻌﻧا ١٩٣٣ ﮫﺘﺷاد ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺖﮐﺮﺷ ... ﻤﺗ ار دﻮﺧ مﺎﻤﺗ ﮫﻤﯿﻧ رﺎﮐ ﺎﺗ ﺖﺳا هﺪﻣا ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ زوﺮﻣا ﺪﻨﮐ مﺎ 
	" باﻮﺟ ﺖﻠﻣ یﺎھ ﮫﺘﺳاﻮﺧ ﮫﺑ نﺎﻤﯾا و ﺖﯿﻤﯿﻤﺻ ﺎﺑ و ﺪﻨﮐ کرد ار ﯽﻣﻮﻤﻋ تﺎﺳﺎﺴﺣا ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﻼﻋ ﺖﻟود زا مدﺮﻣ رﺎﻈﺘﻧا ﺪھد . " ﻢﯿﺘﻔﮔ ﯽﻣ ﺎﻣ : " ﺎﻌﻗاو ﺮﮔا ﺖﺳا هداد یار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ حﺮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ یارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ " ﮓﻧرد ﯽﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﺳا ﯽﻤﯿﻤﺻ دﻮﺧ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ رد ﺪﯾﺎﻤﻧ ﻂﻗﺎﺳ ار 
	١۴ ﺮﺒﻣاﻮﻧ ١٩٧٠ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﺳود ﺦﯾرﺎﺗ ﮫﺑ ﻒﯾﺮﺷ ﮫﻣﺎﻧ باﻮﺟ رد ٣١ ﺮﺒﺘﮐا ١٩٧٠ دراد ﯽﻣ ضوﺮﻌﻣ : ﯽﻣ لﺎﺳ ﺖﺴﯿﺑ ﺐﯾﺮﻗ نﺎﻣز نآ زا نﻮﭼ ﯽﻟو ﺖﺳا زﺮﺤﻣ ﻦﻣ دﻮﺧ یاﺮﺑ ﻼﻋ ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ ﺎﺑ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﯾا ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ مﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ ﺖﺳرد درﺬﮔ ما هدﺮﮐ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ترﻮﺻ ﮫﭼ ﮫﺑ و ﺎﺠﮐ رد ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ . هدﻮﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﯽﻤﺳر ﮫﺴﻠﺟ رد
	ﺲﻠﺠﻣ زا جرﺎﺧ رد ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رد ﺎﯾ و ﯽﺻﻮﺼﺧ . صﻮﺼﺨﺑ و هﺎﮕﺘﺳد زا وا یاﺮﭼ و نﻮﭼ ﯽﺑ ﺖﻋﺎﻃا ﻢﺘﻔﻟﺎﺨﻣ ﺖﻠﻋ ﻢﻨﮐ ﯽﻣ رﻮﺼﺗ رد ادﺎﺒﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎھ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺪﻨﻨﮐ لﻼﺧا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ رﺎﮐ ". دﻮﺒﻧ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺰﯿﻧ نﺎﮕﯾﺎﺷ ﺮﺘﮐد شور ﻦﯾا . هدﻮﺗ بﺰﺣ زا ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ و ﺖﺷاد راﺮﻗ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻢﻟﺎﺳ حﺎﻨ
	هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ رد ١٣٣٠ ﻼﻣﺎﮐ " ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ سﺎﺴﺣا ﺪھﺪﺑ ﺖﻟود ﻞﯿﮑﺸﺗ . ﻦﯿﻨﭽﻤھ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ دﻮﺧ رد ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا دﻮﺑ حﺮﻄﻣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد . ﺖﻔﮔ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﮫﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻤﻧ روﺎﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺳ ﺎﻣا : " ﺐﻧﺎﺟ ﻦﯾا ﺪﻨﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﺎھ ﯽﻀﻌﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا 
	و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ وا ﺮﺳ ﺖﺸﭘ رد ﮫﮭﺒﺟ ﻦﯾا ﺖﺳار ﺮﺻﺎﻨﻋ قﺪﺼﻣ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ زﺎﻏآ زا ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﮏﯾ زا ﻞﻗاﻻ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮐ ﺚﺤﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﯿﻔﺼﺗ نﻮﻣاﺮﯿﭘ ،ﺪﻨﺘﺷاد ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ تﺎﺴﻠﺟ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ یﺪھاز یاﺮﺑ و هدﺮ . و ﺪﻣآرﺎﮐ یور قﺪﺼﻣ ﯽﺘﻗو رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ نورد رد ﯽﻠﻣ ﺪﺿ یﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ 
	نﻮﻧﺎﻗ ٩ دﺮﮐ ﯽﻣ نﺎﯿﺑ ﺺﺨﺸﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﯽﻠﮐ ﻞﺻا ،ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ یاﺮﺟا زﺮﻃ یا هدﺎﻣ . ﻦﯾا ﻖﻓاﻮﺗ ٩ ﯽﻣ هدﺎﻣ ترﺎﻈﻧ ﺎﺑ ﺖﻟود ﮫﮐ دﻮﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺖﻟود هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ و ﯽﯾاراد ﺮﯾزو ،ﺎﻨﺳ و ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ ﺐﺨﺘﻨﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا ﺐﮐﺮﻣ ﯽﻄﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿھ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ زا تﺎﯿھ ﻦﯾا ﺪ
	سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯿﻨﭼ رد - ﻢھﺎﻔﺗ ءﻮﺳ ﮫﻤھﺮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﺑﻼﻘﻧا و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ ﻊﻃﺎﻗ ﯽﺸﻣ ﺮﮕﯾد سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ ﮫﻤھ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﻣآ ﻖﺋﺎﻓ ﺖﺷاد دﻮﺟو قﺪﺼﻣ و بﺰﺣ ﻦﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺎھ تﺪﻣ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھ . دﺮﮐ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ مﻼﻋا قﺪﺼﻣ ﺖﻟود زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . " هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " ﺮﮑﻣ یﺎھ هرﺎﻤﺷ رد ﺖﺷﻮﻧ و
	یﺎھزور ٢٠ و ٢١ زﺮﻃ نﻮﻣاﺮﯿﭘ ﺎﺗ ﺪﺷ ناﺮﮭﺗ دراو ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ فﺮﻃ زا ﻦﺴﮑﺟ ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ ﯽﺗﺎﯿھ هﺎﻣ دادﺮﺧ ﺪﻨﮐ هﺮﮐاﺬﻣ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﺎﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ یاﺮﺟا . ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ بﻮﭼرﺎﭼ رد تاﺮﮐاﺬﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ار دﻮﺧ ﺖﯾﺎﻤﺣ دﻮﺑ ﺪھاﻮﺧ ﺖﺷاد مﻼﻋا قﺪﺼﻣ
	زا ﺲﭘ وا ﺖﺒﺜﻣ تﺎﻣاﺪﻗا زا ﺖﯾﺎﻤﺣ و قﺪﺼﻣ ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ یﻮﺳ ﮫﺑ ﺶﯾاﺮﮔ ٢٩ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺎﺠﻧآ ﮫﺑ ﺎﺗ و ﺖﻓﺮﮔ ﺖﻋﺮﺳ دادﺮﺧ ﮫﻘﯿﻀﻣ دﺎﺠﯾا ﺪﺼﻗ ﮫﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ و یدﺎﺼﺘﻗا هﺮﺻﺎﺤﻣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﮫﮐ داد رﻮﺘﺳد دﻮﺧ ناراداﻮھ و ﺎﻀﻋا ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ ﺮﯾﺬﭙﺑ ﯽﻟﺎﻣ تاﺪﮭﻌﺗ ﯽﻟﺎﻣ ﺪﻧ . ﮫﯿﻧﺎﯿﺑ رد
	دﺎﺠﯾا هار زا ﺖﻔﻧ نﺰھار ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﮐ ﺮﯿﻄﺧ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد ار ﯽﻟﺎﻣ یﺎھ یرﺎﮐاﺪﻓ و تاﺪﮭﻌﺗ ﺎﻣ ﮫﻠﻤﺣ ﺎﻣ ﺖﻠﻣ ﮫﺑ ﯽﻟﺎﻣ تﺎﻘﯿﯿﻀﺗ ﺖﻘﺒﺳ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺮﺑ ﯽﻠﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا رد ﺎﻣ ﻦﻃو رﺎﯿﺷﻮھ ناﺪﻧزﺮﻓ ﮫﮐ ﻢﯾراد ﻦﯿﻘﯾ و ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ یﺪﻨﻤﺘﻓاﺮﺷ ﯽﻧاﺮﯾا ﺮھ ﮫﻔﯿﻇو ﺖﺳا هﺪﺷ رو ﺖﺴﺟ ﺪﻨھاﻮﺧ . هاﻮﺧ ﻦﻃو نﺎﻧﺎﮔر
	ﺗ ﻦﯾا رد ار نآ لﺎﻤﻋ و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻊﺿاﻮﻣ ﯽﺑﻼﻘﻧا یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا یﻮﺳ ﮫﺑ ﻢﻟﺎﺳ ﺖﮐﺮﺣ ﻦﯾا ،ناﺮﯾا ﯽﺳﺎﯿﺳ یﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺮﯿﯿﻐ دﺮﮐ ﯽﻣ لﺰﻟﺰﺘﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ رﻮﺸﮐ ﻞﺧاد . ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﺗدوز ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ﻖﻠﺧ ﺪﺿ ﮫﮭﺒﺟ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ ﺪﺤﺘﻣ ثداﻮﺣ ﻢﻟﺎﺳ ﺮﯿﺳ ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻖﻠﺧ نﺎﻨﻤﺷد و ﻖﻠﺧ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭ
	" ﻢﻨﮐ ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗ ﺪﯾا هدﻮﻣﺮﻓ زاﺮﺑا هراﻮﻤھ ناﺮﯾا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﮫﮐ بﺎﻨﺟ نآ ﮫﺟﻮﺗ زا . ﺪﻨﺳﺎﻨﺷ ﯽﻣ ﺖﻟاﺪﻋ و ﻖﺣ و ﻞﻠﻣ یدازآ راﺪﻓﺮﻃ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻠﻣ و ﺖﻟود ،ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ و ﺖﻟود ﻢﺘﺷاد ضوﺮﻌﻣ ﻖﺑﺎﺳ مﺎﯿﭘ رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ .. . ﮫﻧﺎﻤﯿﻤﺻ و ﮫﻧﺎﻗدﺎﺻ ار ﯽﻟﺎﻋ ﺖﯿﻧ ﻦﯾا ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ و ﺖﻟود ﮫﮐ ﻢﯾﻮﮕﺑ
	زا ﺲﭘ ﯽﺳﺎﯿﺳ یﺎھوﺮﯿﻧ ﺶﯾارآ ـ ﻒﻟا ٢٣ ﺮﯿﺗ
	ﮫﺛدﺎﺣ ﺖﺷاد ﺎھوﺮﯿﻧ یﺪﻨﺑ ﻒﺻ رد ﻢﮭﻣ ﺮﺛا ود . بﺰﺣ رد ار ﯽﺑﻼﻘﻧا ﺖﺳرد ﯽﺸﻣ ﻞﯿﻤﮑﺗ و حﻼﺻا ﺪﻧور ﮫﮐ ﻦﯾا ﺖﺴﺨﻧ اﻮﻣ یراﻮﺷد ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ ﺖﺴﮑﺷ دﻮﺷ ﮫﺘﺴﺑ قﺪﺼﻣ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺎﯿﻣ ﺖﻓر ﯽﻣ ﮫﮐ ار ﯽﻠﭘ و ﺖﺧﺎﺳ ﮫﺟ . فﺎﮑﺷ ﮫﮐ ﻦﯾا مود ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺪﯾﺪﮭﺗ ار وا نورد ﮫﮐ ﺖﺧﺎﺳ یﺮﻄﺧ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﺶﯿﭘ
	رﺎﺑ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﮫﺛدﺎﺣ دﻮﺟو ﺎﺑ ٢٣ ﺮﯿﺗ ١٣٣٠ ار ﯽﺷﻼﺗﺮﭘ یﺮﮔ ﯽﺠﻧﺎﯿﻣ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ مﺮﮔ لﺎﺒﻘﺘﺳا درﻮﻣ و ﺪﺷ ناﺮﮭﺗ دراو ﻦﻤﯾﺮھ ، دﺮﮐ زﺎﻏآ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻟود و قﺪﺼﻣ نﺎﯿﻣ . ﻦﻤﯾﺮھ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ و تاﺮﮐاﺬﻣ ﯽﻧﻻﻮﻃ تﺪﻣ ﻦﯾارد و ﺪﯿﺸﮐ لﻮﻃ هﺎﻣ ود زا ﺶﯿﺑ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد دﺮﮐ هﺮﮐاﺬﻣ ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ و ﺲﯿﻠﮕﻧا
	ﻣ بﺎﺴﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ هﺎﻣﺮﮭﻣ لوا رد قﺪﺼ ١٣٣٠ داد ار ﺖﻔﻧ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ناﺪﻨﻣرﺎﮐ جاﺮﺧا رﻮﺘﺳد . زور ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺪﻨﻣرﺎﮐ ﻦﯾﺮﺧآ ١١ هﺎﻣﺮﮭﻣ ١٣٣٠ ﺖﻔﮔ کﺮﺗ ار ﺎﻣ ﻦﮭﯿﻣ کﺎﺧ . دﻮﺑ سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﻞﻠﻣ ﯽﻠﮐرﻮﻃ ﮫﺑ و ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ یاﺮﺑ ﯽﮔرﺰﺑ یزوﺮﯿﭘ ﻦﯾا . هدﻮﺗ بﺰﺣ زا ﺲﭘ قﺎﻔﻧ و ﮫﻗﺮﻔﺗ ﻮﺟ دﻮﺟو ﺎﺑ ناﺮ
	ـ ﺎﯿﺳ ـ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ یﺰﮐﺮﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ ﮫﺒﻌﺷ ﺲﯿﺋر ) ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ ﺪﺷ ( ﺪھد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ رﻮﻃ ﻦﯾا ﺎھزور نآ رد ار ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﯽﻧاﺮﮕﻧ : " ﺮﺒﻣﺎﺘﭙﺳ ﻞﯾاوا ) رﻮﯾﺮﮭﺷ ﮫﻤﯿﻧ ١٣٣٠ ( ﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﺘﮕﻨﺷاو رد ناﺮﯾا ﺮﯿﻔﺳ مﺎﻈﺘﻧا ﷲاﺮﺼﻧ ﮫﺑ مدز ﻦﻔﻠﺗ دﻮﺑ هﺎﺷ رادﺎﻓو ﻞﻣﺎﮐ ر . ﮫﺑ ﻢﺘﻓر
	ﺎﻤﺳر هﺎﻣﺮﮭﻣ ﻢھدرﺎﮭﭼ قﺪﺼﻣ " ﻊﯿﺳو تﺎﻣاﺪﻗا و تاﺮﮐاﺬﻣ ﺪﺼﻗ ﮫﺑ ﻊﻗاو رد ﯽﻟو ناﺮﯾا زا عﺎﻓد و ﺖﯿﻨﻣا یارﻮﺷ رد ﺖﮐﺮﺷ یاﺮﺑ دﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ کرﻮﯾﻮﯿﻧ یﻮﺳ ﮫﺑ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ یاﺮﺑ یﺮﺗ . مدﺮﻣ نﺎﯿﻣ رد ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ زا قﺪﺼﻣ نﺎﻣز ﻦﯾا رد دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ . ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﺖﮐﺎﺳ ﺎﺘﻗﻮﻣ
	" ﺖﯿﻨﻣا یارﻮﺷ زوﺮﯾد ﺪﻧﺎﻤﺑ تﻮﮑﺴﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﮫﻣﺎﻨﻌﻄﻗ ﮫﮐ داد یار . ﺎﺤﯾﺮﺻو دﻮﺑ ﻒﻟﺎﺨﻣ ﺮﻈﻧ ﻦﯾا ﺎﺑ یورﻮﺷ هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺎﮭﻨﺗ " ﺖﻔﮔ ﺪﻧﺎﻤﺑ ﺖﯿﻨﻣا یارﻮﺷ رﻮﺘﺳد رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﮫﻣﺎﻧ ﻊﻄﻗ ﮫﮐ ﺖﺳﺎﻨﻌﻣ ناﺪﺑ ﻦﯾا ﮫﮐ . ﻼﺻا ارﻮﺷ ﮫﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد " ار ناﺮﯾا رﺎﮐ ﮫﺑ ﯽﮔﺪﯿﺳر ﻖﺣ دراﺪﻧ . " دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﻢﺴﯿﻟ
	ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺲﯾرﺎﭘ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ هﺮﮐاﺬﻣ ،دﺮﮐ ﯽﻣ ﻒﻠﺗ ﺖﻗو ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺎﺑ راﺪﯾد ﮫﺑ . نﺪﯾا ﺖﺷاد مﻼﻋا ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ رد ﺎھ ﯽﺋﺎﮑﯾﺮﻣآ ندﺮﮐ ﮏﯾﺮﺷ و ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﺖﻟود ﯽﮔدﺎﻣآ . و یرﺎﮑﻤھ یﺎﻨﺑ ﮓﻨﺳ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻧاﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ و
	ﮫﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ دﻮﺧ ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺮﻔﺳ زا قﺪﺼﻣ " ناﺮﮕﯾد ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﺐﻠﺟ رد وا ﯽﻋﺎﺴﻣ " و هدﻮﺑ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﯽﺑ نﻮﻨﮐﺎﺗ
	ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻧﺪﺷ ﻞﺣ ﺎھ یدوز ﻦﯾا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ .
	ﺖﺷاد مﻼﻋا ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ دﻮﺧ شراﺰﮔ رد قﺪﺼﻣ :
	" رد ﺖﻔﻧ ﺮﮕﻣ تاﺪﯾﺎﻋ لﺎﺳ ﻞﮭﭼ تﺪﻣ رد ؟ﺖﺳا هداد ﺎﻣ ﮫﺑ ﯽﺗاﺪﯾﺎﻋ لﺎﺳ ﻞﮭﭼ ﻦﯾا ١١٠ تاﺪﯾﺎﻋ ﻦﯾا و هدﻮﺑ هﺮﯿﻟ نﻮﯿﻠﯿﻣ
	ﮫﺤﻠﺳا ﺪﯾﺮﺧ فﺮﺻ ﮫﻠﻤﺟ زا و هﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﮫﺟو نﺎﮔﺪﻨھد رﻮﺘﺳد ﮫﺑ ﺐﻠﻏا . و نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓا ﻞﺜﻣ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻣ ﺎﭘورا لود ﺮﯾﺎﺳ
	ﺮﺑ ﻢﯿھﺎﮑﺑ جرﺎﺨﻣ زا ،ﻢﯾراﺪﻧ ﺖﻔﻧ ﺎﯿﺑ تاﺪﯾﺎﻋ دراﺬﮕﻧ ندﺮﮔ ﮫﺑ ار ﺖﯿﻗر و ﯽﮔﺪﻨﺑ قﻮﻃ ﺎﺗ ﺪﻨﮐ ﻞﻤﺤﺗ ﺖﻠﻣ ،ﻢﯿﯾاﺰﻓ . "
	هﺎﻣرذآ رد قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا ١٣٣٠ ﺪﻌﺑ هﺎﻣرﺎﮭﭼ دروآ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ار نآ ﮫﺸﯾﺪﻧا – ﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ رد ه ١٣٣١ ﮫﺑ
	ﺪﺷ لﺪﺑ ﺖﻟود ﯽﻤﺳر ﺖﺳﺎﯿﺳ . ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تﺎﯿھ ﺎﺑ و دﻮﻣزآ ار هدﻮﻣزآ ﺮﮕﯾد رﺎﺑ ﮏﯾ قﺪﺼﻣ هﺎﻣرﺎﮭﭼ ﻦﯾا رد - ﺮﻧرﺎﮔ - زا
	دﺮﮐ هﺮﮐاﺬﻣ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ . ﺪﻧراد دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮏﯾ ﻞﺻا رد ﺎھ تﺎﯿھ ﻦﯾا ﮫﻤھ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﯽﻟو :
	ﻦﯾﻮﻧ یزﺎﯿﺘﻣا دادراﺮﻗ دﺎﻘﻌﻧا و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﻮﻐﻟ .
	نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯾا ﺖﺴﮑﺷ مﻼﻋا یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ ﻊﻗاو رد ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا رﺎﻌﺷ مﻼﻋا
	دﺮﻤﺷ ﯽﻣ ﻦﮑﻤﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ بﻮﭼرﺎﭼ رد ار ﺖﻔﻧ .
	دﺮﮐ نﺎﯿﺑ یﺪﻌﺳ زا ﯽﻋﺮﺼﻣ ﺎﺑ ار ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا ﯽﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ناوردﺎﺷ :
	ﻦﯾﻮﻧرﺎﻌﺷ " ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا " ﺎﻘﻄﻨﻣ " دروآ ﯽﻣ دﻮﺟو ﮫﺑ ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ یاﻮﻗ زا ﯽﻨﯾﻮﻧ ﺶﯾارآ . ﮫﮐ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا یﺎھﺮﺸﻗ و تﺎﻘﺒﻃ
	هﺮﮭﺑ و ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد ﻊﯾﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا و بﺎﺒﮐ یﻮﺑ ﮫﺑ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا ﺎﺑ دﻮﺒﻧ ﻦﮑﻤﻣ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻊﻤﺟ قﺪﺼﻣ رود نآ زا یرﻮﻓ یﺮﯿﮔ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻖﻓاﻮﻣ ﺖﻔﻧ . ﺪﻨﮐ ﮫﯿﮑﺗ ﮫﻌﻣﺎﺟ ﻂﺳﻮﺘﻣ و ﺶﮑﺘﻤﺣز تﺎﻘﺒﻃ ﮫﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻂﻘﻓ دﺎﺼﺘﻗا ﻦﯾا . ﯽﻣ ﯽﺘﻗو دﺎﺼﺘﻗا ﻦﯾا هوﻼﻋ ﮫﺑ
	ادﺮﺑ هﺮﮭﺑ یاﺮﺑ ﯽھار ﮫﮐ ﺪﻧﻮﺷ ﻦﺌﻤﻄﻣ مدﺮﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ ار مدﺮﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ و ﺪﺷﺎﺑ ﻖﻓﻮﻣ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﺖﻔﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﯽﻠﻣ یر
	ﺖﺴﯿﻧ دﻮﺟﻮﻣ .
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﺐﮑﺗﺮﻣ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣرﺎﻌﺷ شﺮﯾﺬﭘ ﻊﻗﻮﻣ رد ﮫﮐ ﺪﺷ ﺐﮑﺗﺮﻣ ار ﯽھﺎﺒﺘﺷا نﺎﻤھ درﻮﻣ ﻦﯾا رد قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ :
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ار ﺖﻔﻧ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ یرﻮﻃ نﺎﻤھ قﺪﺼﻣ ﺑ دﺎﺼﺘﻗا ،ﺪﻨﮐ ﯽﻠﻣ اراد تﺎﻘﺒﻃ یﺎﮑﺗا ﮫﺑ و ﻢھ ار ﺖﻔﻧ نوﺪ
	ﺪﻨﮐ اﺮﺟا تﺎﻘﺒﻃ نﺎﻤھ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ . ﺖﺳا ﺖﯿﻌﻗاو ﯽﻟو ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻧدﺮﮐروﺎﺑ . ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ زا ﺲﭘ وا
	ﺎﺗ ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ وا ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﺘﺳاﻮﺧ ﻦﻣوﺮﺗ زا ﺖﺴﯿﻧ ﻦﮑﻤﻣ ﺖﻔﻧ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ دﻮﺑ هﺪﯿﺳر ﮫﺠﯿﺘﻧ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﺘﻗو نﺎﻤھ
	ﻨﮐ ﯽﮔﺪﻧز ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ ﯽﺗﺪﻣ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺪ .
	ﺪﯾﻮﮔ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ :
	" مدﺮﮐ ضﺮﻋ ﻦﻣوﺮﺗ ﮫﺑ یدﺎﺼﺘﻗاﺮﻈﻧ زا : ﺎﻣ ﮫﺟدﻮﺑ ﺎﻗآ ٣٠٠ ﺎﺗ ۴٠٠ دراد ﺮﺴﮐ نﻮﯿﻠﯿﻣ . ﯽﺘﻠﻣ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻣ رﻮﺼﺗ رﻮﻄﭼ ﺎﻤﺷ
	و ﺖﯿﻨﻣا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ دراد ﺮﺴﮐ شا ﮫﺟدﻮﺑ رﺪﻗ ﻦﯾا ﮫﮐ ؟ﺪﻨﮐ ﻆﻔﺣ ار تﺎﻣﺎﻈﻧ دﺮﮐ ﻖﯾﺪﺼﺗ اﺮﻣ فﺮﺣ ﻦﻣوﺮﺗ } !! { "
	رد و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ زا نﺪﯿﺸﮐ ﺖﺳد هرﺎﭼ هار ﮫﮐ دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﮫﮑﻠﺑ هدﺮﮑﻧ ﻖﯾﺪﺼﺗ ار قﺪﺼﻣ فﺮﺣ ﻦﻣوﺮﺗ ﻊﻗاو
	ﺖﺳا ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ تارﺎﺼﺤﻧا زا ﯽﻣﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ ﺎﯾ و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا ﮫﺑ زﺎﯿﺘﻣا یراﺬﮔاو . ﻣ ﻦﯾا ﺎﮭﺘﻨﻣ ﮫﺑ ﺐﻟﺎﻄ نﺎﺑز
	قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ نﺎﯿﺑ ﮏﯿﺗﺎﻤﻠﭙﯾد دروﺎﯿﺑ دﻮﺧ یور ﮫﺑ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻤﻧ . رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﺪﯿﻣا وا ﯽﻐﻠﺒﻣ ﺖﻔﻧ ﮫﻘﯿﺛو ﺮﺑاﺮﺑ
	ﺪھﺪﺑ ماو ناﺮﯾا ﮫﺑ زرا . ﯽﻠﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﮫﻠﻤﺟ زا ٢۵ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا ،رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ " ضﻮﻋﻼﺑ " ٢٣ ﻦﯿﺑ قوﺪﻨﺻ و رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ
	لﻮﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟا ٨ رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ هﺮﯿﻏ و . ﻦﯾا ﻞﻤﻋ رد ﺎﻣا " ﮏﻤﮐ " ﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا ﺎھ . ماو ﮏﻧﺎﺑ ٢۵ داﺪﻧ ار یرﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ . ﻞﺻا و
	رﺎﮭﭼ ﯽﻧﻼﮐ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﯽﻧاﺮﯾا گرﺰﺑ ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ یرﺎﮑﻤھ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا و دﺮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ کراﺪﺗ فﺮﺻ ار دﻮﺧ رﺎﺒﺘﻋا
	ﺪﻧدﺮﮐ جرﺎﺧ رﻮﺸﮐ زا زرا . ﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ لﺎﺳ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ نﺎﻤھ رد ﯽﻤﺳر رﺎﻣآ ﻖﻓاﻮﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،قﺪﺼ ١٣٧۵
	لﺎﯾر نﻮﯿﻠﯿﻣ ) ﺮﺑاﺮﺑ ۴٢ رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ ( ﺖﺷاد یﺮﺴﮐ . رﺎﮭﭼ ﻞﺻا لﺎﺳ نﺎﻤھ رد ﮫﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻂﻘﻓ ۵٠٠ دراو زرا رﻻد راﺰھ
	دﻮﺑ هدﺮﮐ جﺮﺧ هﺎﺷ کﻼﻣا رد ﺮﺘﺸﯿﺑ و هدﺮﮐ رﻮﺸﮐ . یﺎھ لﺎﺳ رد ٣١ و ٣٢ نﺎﯾز ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ یﺮﺴﮐ ﺰﯿﻧ
	ﮫﻣادا ناﺮﯾا ناﺮﯾا ﮫﺑ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا ﻖﯾﺮﻃ زا ﮫﮐ یزرا زا ﺶﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﺖﻓﺎﯾ " ﮫﯾﺪھ " دﺮﺑ ﯽﻣ زرا ناﺮﯾا زا دﺮﮐ ﯽﻣ .
	) ﺪﯿﻨﮐ ﮫﺟﻮﺗ بﺎﺘﮐ ﻦﯾا رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ رادﻮﻤﻧ ﮫﺑ .(
	ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﻻﻻد ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﯽﻧاﺮﯾا ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﮫﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺑﺎﺛ و ﺪﺷ ﻒﺸﮐ زرا ﯽﭽﻗﺎﭼﺎﻗ ﺪﻧﺎﺑ ﮏﯾ ﺪﻌﺑ یﺎھ لﺎﺳ لﺎﺳ رد
	یﺎھ ١٣٣١ ﺎﺗ ١٣٣٢ ﺪﻧا هدﺮﮐ جرﺎﺧ رﻮﺸﮐ زا قﺎﭼﺎﻗ زرا ﺰﯿﻧ رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ ﺪﺻ ﻎﻠﺒﻣ :
	" ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﻟﺎﺧد ﺮﻣا ﻦﯾا رد ﺎﻨﺳ و ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ،نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ . "
	ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺖﺳرد ٨ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﻻﻻد دﺮﮐ ﯽﻣ سﺎﻤﺘﻟا ﻦﻣوﺮﺗ ﺶﯿﭘ رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ ۴٠ و نﻮﯿﻠﯿﻣ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یاﺪﺻ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو تﺎﻣﺎﻘﻣ هزﺎﺗ و ﺪﻧدﺮﺑ ﯽﻣ نﻮﯿﻠﯿﻣﺪﺻ :
	" ﻻدﺎﻋ دادراﺮﻗ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ناﺮﯾا و نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺮﮔا ﮫﮐ ﺪﻧﺮﯿﺤﺘﻣ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﺎﮔﺪﻨھد تﺎﯿﻟﺎﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا و ﮫﺘﺴﺑ ﻢھ ﺎﺑ یا ﮫﻧ
	ﺪﻧزادﺮﭙﺑ ار نآ ﮫﻤﯾﺮﺟ ﺎھ نآ اﺮﭼ ،ﺪﻨﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﮫﻧﺎﻔﺼﻨﻣ ﺖﻔﻧ رﺎﺷﺮﺳ . "
	ر تﺎﻣﺎﻘﻣ نﺎﺑز زا رﺎﺑ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﺎھﺪﻌﺑ ﺰﯿﻣآ ﻦﯿھﻮﺗ و ﻒﯿﺨﺳ فﺮﺣ ﻦﯾا ﺰﯿﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر ﮫﻠﻤﺟ زا و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻤﺳ
	ﺪﺷ هﺪﯿﻨﺷ .
	ﮫﮭﺒﺟ نآ ﺮﺑاﺮﺑ رد و ﺪﻧدﺮﮐ لﺎﺒﻘﺘﺳا ﻢﺸﺧ و ضاﺮﺘﻋا ﺎﺑ ار ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا رﺎﻌﺷ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا ﻦﯿﮐﻼﻣ و ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ . دﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ دﻮﺑ ﺶﺘﺒﺤﺻ ﺎھ تﺪﻣ ﮫﮐ ار ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ قاروا دﻮﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ دﺮﺒﺸﯿﭘ یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ . ﺎﻣﺮﺳ ﯽﻟو ناراد ﮫﯾ
	ﻼﻤﻋ گرﺰﺑ " ﺪﻧدﺮﮐ ﻢﯾﺮﺤﺗ ار نآ . ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ زا قﺪﺼﻣ سﺎﯾ زاﺮﺑا زا ﺲﭘ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﮫﮐ ناﺮﮭﺗ نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﮫﯾدﺎﺤﺗا ﮫﺴﻠﺟ رد
	ﯽﻧﺎﮭﺒﮭﺑ ،دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮫﺿﺮﻗ قاروا رﺎﺸﺘﻧا مﻼﻋا و ﺖﻔﻧ - ﺖﻔﮔ هﺪﻨﻨﮐ دراو گرﺰﺑ نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ زا ﯽﮑﯾ :
	" رد ﮫﮐ یدﺎﺼﺘﻗارﻮﻣا ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ زا نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﮫﻔﯿﻇو هﺪﺷ سﻮﯾﺎﻣ هﺪﯾدﺮﮔ ﮫﻔﻗو رﺎﭼد ﺖﻔﻧ رﺎﮐ رد ﺖﻟود یرﺎﺘﻓﺮﮔ ﺮﺛا
	ﺖﺳا ... "
	یﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ ﺮﯾزو ﯽﻨﯿﻣا ﯽﻠﻋ ﺮﺘﮐد ٢٨ ﯿﺑﺎﮐ رد نﺎﻣز نآ رد ﮫﮐ مﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ دادراﺮﻗ ﺪﻗﺎﻋ و دادﺮﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﯾزو قﺪﺼﻣ ﮫﻨ
	اﺮھﺎﻇ دﻮﺑ ﯽﻠﻣ " دﻮﺑ ﻻﺎﺑﺮﺳ نﺎﻧآ ﮫﻤھ ﺦﺳﺎﭘ ﯽﻟو ﺪﻨﻨﮐ ﮏﻤﮐ نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ نﺎﯾﺎﻗآ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ راﺮﺻا .
	رﺎﻌﺷ مﻼﻋا ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ " ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا " ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد زا یﺮﯿﮔ هﺮﮭﺑ ﺪﯿﻣا ﮫﺑ ﮫﮐ ار دﻮﺧ ناراداﻮھ زا ﯽﺸﺨﺑ
	داد ﺖﺳد زا ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ وا زا . ا ﺪﯾدﺮﮔ ﻞﯾﺎﻤﺘﻣ ﯽﻋﺎﺠﺗرا یﺎھوﺮﯿﻧ ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ یﻮﺳ ﮫﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﯾ . مﻼﻋا زا قﺪﺼﻣ ﯽﻟو
	دز زﺎﺑﺮﺳ ﺪھد شﺮﺘﺴﮔ ار وا هﺎﮕﯾﺎﭘ ﺎھ هدﻮﺗ فﺮﻃ زا ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ ﯽﺗﺎﻣاﺪﻗا مﺎﺠﻧا و . رﺎﺑ ﺲﮑﻋﺮﺑ زا ار ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا
	و ﺖﺷاﺬﮔ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز شود ﮫﺑ مرﻮﺗ ﺪﯾﺪﺸﺗ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ یﺎھ تﺎﯿﻟﺎﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻖﯾﺮﻃ اﺬﻟ ﺎﺗ ﺰﯿﻧ نﺎﻧآ نﺎﯿﻣ رد ار دﻮﺧ ﻊﺿاﻮﻣ
	دﺮﮐ ﻒﯿﻌﻀﺗ یدﺎﯾز دوﺪﺣ .
	رد شزﺎﺳ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود راﻮﺷد ﻊﺿو ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺮﮐ درﻮﺧﺮﺑ ﻢھﺎﻔﺗ ﺎﺑ دﻮﺑ هﺪﺸﻧ ﺖﻔﻧ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ .
	ﺦﯾرﺎﺗ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ٢٧ هﺎﻣ ید ١٣٣٠ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ یا هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ
	ﺖﺷﻮﻧ . رد نﺎﯾﺎﭘ رد و هﺪﺷ ﺮﮐذ ناﺮﺤﺑ ﺶﯾاﺪﯿﭘ ﻞﻠﻋ ،هﺪﺷ ﯽﻧاﺮﮕﻧ زاﺮﺑا ﯽﻟﻮﭘ و یدﺎﺼﺘﻗا ناﺮﺤﺑ دﻮﺟو زا ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا
	ﺖﺳا هﺪﺷ زاﺮﺑا ﯽﻨﺷور یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ . ﻦﯾا ﺎﮑﯾﺮﻣآ نارودﺰﻣ و ﺲﯿﻠﮕﻧا لﺎﻤﻋ ﮫﮐ ﺪھد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ دﻮﺧ ﮫﻣﺎﻧ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﯽﻧﻮﻨﮐ ناﺮﺤﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ دﻮﻤﻧاو رﻮﻃ ﺖﺳا ﺖﻔﻧ ﻊﯾﺎﻨﺻ ن . ﺎھ نآ :
	" ار ﯽﻧﻮﻨﮐ ناﺮﺤﺑ ﻻوا " ﺎﯿﻧﺎﺛ و ﺪﻨھد ﯽﻣ هﻮﻠﺟ ﺖﺳا ﮫﭽﻧآ زا ﺮﺗ گرﺰﺑ ﯽﻠﯿﺧ " ﺪﻨﺷﻮﮐ ﯽﻣ نآ ﺪﯾﺪﺸﺗ رد اﻮﻗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ . "
	ﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ﯽﻠﺧاد ﺖﺳﺎﯿﺳ و ﯽﺟرﺎﺧ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،ﺖﻔﻧ درﻮﻣ رد ﺖﻟود ﻂﻠﻏ ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ار ناﺮﺤﺑ ﺖﻠﻋ نا
	ﺖﺧوﺮﻓ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا زا ﺮﯿﻏ ﺮﮕﯾد نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ﮫﺑ ار ﺖﻔﻧ ﺪﺷ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺪھد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ و ﺪﻧاد ﯽﻣ . رد ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ یزﺎﯿﻧ
	ﻢﯿﻨﮐ عوﺮﺷ گرﺰﺑ مﺎﻗرا زا رﺎﮐ یاﺪﺘﺑا :
	" ﻘﻓ ﺎﻣ ﺖﻔﻧ ﻊﯾﺎﻨﺻ رﺎﮐ یاﺪﺘﺑارد ﺮﮔا ﻂ ۴ فﺮﺼﻣ ﮫﻠﺧاد رد نآ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﮏﯾ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﮫﯿﻔﺼﺗ و جاﺮﺨﺘﺳا ﺖﻔﻧ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ
	ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻢﯿھاﻮﺧ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد یﺮﺘﺸﻣ هﺪﺷ ﮫﯿﻔﺼﺗ ﺖﻔﻧ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﮫﺳ یاﺮﺑ ﻂﻘﻓ و هﺪﺷ ... ﺎﻋﻮﻤﺠﻣ " ٢۶٠ ﺪﻣآرد نﺎﻣﻮﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ
	ﯽﻣ دﻮﺳ ﻖﺑﺎﺳ ﻢﮭﺴﻟا ﻖﺣ لدﺎﻌﻣ ﻢھ و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ ار ﺖﻔﻧ ﻊﯾﺎﻨﺻ جرﺎﺨﻣ ﻢھ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﺐﺴﮐ ﺪھد . "
	ﺎﻘﯿﻗد ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ ﺐﮑﺗﺮﻣ هار ﻦﯾا زا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﮐ ار ﯽﺗرﺎﻏ و رﻮﺸﮐ ﯽﺟرﺎﺧ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ " ﺎﺑ و
	ﺬﺘﻣ لﺎﺣ ﻦﯿﻋرد و داد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ داﺪﻋا و مﺎﻗرا ﮫﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺐﺟﻮﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺖﺳﺎﯿﺳ زا ﺖﯿﻌﺒﺗ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﮐ :
	" ﺪﺑﺎﯾ ﮫﻣادا ﯽﻧﻮﻨﮐ ﻊﺿو . سﺎﺳاﺮﺑ ﯽﺗرﺎﺠﺗ دادراﺮﻗ ﺪﻘﻋ درﻮﻣ رد ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ و نﺎﺘﺳرﺎﺠﻣ و نﺎﺘﺴﮭﻟ یﺎھرﻮﺸﮐ تادﺎﮭﻨﺸﯿﭘ
	یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﺎﺑ یﺎﭘﺎﯾﺎﭘ ﯽﺗرﺎﺠﺗ ﻂﺑاور ﮫﻌﺳﻮﺗ هار رد و هﺪﺷ ﮫﺘﺧاﺪﻧا ﻖﯾﻮﻌﺗ ﮫﺑ ﺎھ هﺎﻣ یﺎﭘﺎﯾﺎﭘ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻌﯿﺒﻃ و ﻦﯾﺮﺗ ﻊﻔﻧﺮﭘ ﮫﮐ
	ﯽﻣ ﮫﺘﺧاﺪﻧا یا هزﺎﺗ ﮓﻨﺳ زور ﺮھ ﺖﺳﺎھ نآ ﺪﯾﺪﺷ رﺎﯿﺴﺑ ﮫﻗﻼﻋ درﻮﻣ و ﯽﻧاﺮﯾا نﺎﻧﺎﮔرزﺎﺑ و نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ یاﺮﺑ ﺎھدادراﺮﻗ
	دﻮﺷ . "
	اﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﮐﺬﺘﻣ ن :
	" قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ ! رﺎﯿﺴﺑ ﻊﺿو نﺎﮭﺟ ﯽﻧﻮﻨﮐ عﺎﺿوا ﺖﺳا هدروآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ یاﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ . ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا ﺎﺑ
	ﺖﺷادﺮﺑ نﺎﯿﻣ زا ار ﯽﻠﮑﺸﻣ ﺮھ ناﻮﺗ ﯽﻣ یرﺎﮐاﺪﻓ ﮫﻧﻮﮔ ﺮھ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﯽﮔدﺎﻣآ ﺎﺑ و .
	ﺮﻣ تﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾﺮﺗ یرﻮﻓ ﮫﮐ ﺮﯾز تﺎﻣاﺪﻗا مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺖﻟود ﺖﺳا ناﺮﯾا مد
	ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ ﮫﺿﺮﻗ قاروا ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ ار ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ "...
	دﻮﺑ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ :
	١ . تارادا و ﺶﺗرا زا ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﺸﺘﺴﻣ ﮫﯿﻠﮐ دﺮﻃ .
	٢ . و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ناﺮﮔرﺎﻤﻌﺘﺳا ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ و یدﺎﺼﺘﻗا یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﯿﻠﮐ نﺪﯿﭼﺮﺑ
	ﮏﻧﺎﺑ ﯽﻨﻌﯾ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نآ ﺮﯿﻈﻧ تﺎﺴﺳﻮﻣ ﺮﯾﺎﺳ و ﻦﻣوﺮﺗ مرﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا،ﺲﯿﻠﮕﻧا .
	٣ - ﺎھ نآ زا ماو ﻦﺘﻓﺮﮔ درﻮﻣ رد ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ هﺮﮐاﺬﻣ ﻊﻄﻗ .
	۴ . ﺪﻨﺘﺴھ ﺖﻔﻧ راﺪﯾﺮﺧ ،ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻤﮐﺎﺣ ﮫﺑ ماﺮﺘﺣا ﺎﺑ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ دادراﺮﻗ دﺎﻘﻌﻧا یاﺮﺑ یرﻮﻓ ماﺪﻗا . "
	زا ﺶﯿﭘ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﺑ دﻮﺑ ﯽﺘﺸﮔزﺎﺑ ﮫﻧﺎﺸﻧ هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا ٢٣ بﺰﺣ یﺮﺒھر رد ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر نآ ﮫﻨﯿﻣز هﺎﻣ ﺪﻨﭼ ﯽﻃ ﮫﮐﺮﯿﺗ
	ﺪﻣآ ﻢھاﺮﻓ . ز دﺎﺠﯾا و قﺪﺼﻣ ﺎﺑ کﺮﺘﺸﻣ نﺎﺑز ندﺮﮐاﺪﯿﭘ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا رد ﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا یاﺮﺑ ﮫﻨﯿﻣ
	داد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﻗﻼﻋ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا . زا ﻞﺒﻗ ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﮐ ار ﯽﻠﭘ ﺎﺗ ﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ ٢٣ و ﮫﺘﺴﺑ ﺖﻤﺣز ﮫﺑ ﺮﯿﺗ
	ﺪﻨﮐ ﺎﻨﺑ ﻮﻧ زا ،ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺴﮑﺷ ار نآ رﺎﻤﻌﺘﺳا رﺎﮑﺑاﺮﺧ لﺎﻤﻋ .
	ﺖﻓﺎﯿﻧ یﺪﻋﺎﺴﻣ سﺎﮑﻌﻧا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یاﺪﻧ ﻢھ رﺎﺑ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ . تادﺎﮭﻨﺸﯿﭘ نآ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ
	ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ رﻮﺼﺗ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . نﺪﯿﭼﺮﺑ و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﺸﺘﺴﻣ دﺮﻃ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ نﺎﻤﮔ نﺎﯾﺎﻗآ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا – ﮫﻧﻻ
	یﺎﺗدﻮﮐ دﺎﺘﺳ ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ ٢٨ ﺪﺷ دادﺮﻣ - ﺖﺳا یﺮﺸﺑ رﻮﺼﺗ قﻮﻓﺎﻣ ﯽھﺎﻨﮔ و ﯽﻧدﺮﮑﻧروﺎﺑ یﺮﻣا .
	ود رد ﻢھ ار ﺐﻠﻄﻣ ﻢﯿﻨﮐ ﻦﺷور ﺪﯾﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا . لﺎﺒﻗ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ شور ﯽﮑﯾ
	ﻻﻮﺻا و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ هﮋﯾو ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺟ زا و ﺪﯾﺪﺟ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یﺮﮕﯾد و ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ " یﺎھرﻮﺸﮐ یﺎﺟ
	ناﺮﯾا زور نآ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا رد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ . رد درﻮﻣ ود ﺮھ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣاﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا نﺎﻨﻤﺷد و رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻓﺎﺤﻣ –
	ﭗﭼ یاروﺎﻣ و ﯽﺑﻼﻘﻧا یاروﺎﻣ ﮏﺳﺎﻣ ﺎﺑ ﯽﺧﺮﺑ و ارﺎﮑﺷآ ﯽﺧﺮﺑ – یﺎھرﻮﺸﮐ و ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﯿﻠﻋ یا هدﺮﺘﺴﮔ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ
	ﺪﻧا هدﺮﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ .
	رد ﻣزﺎﺳ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻢﯾداد ﮫﺋارا ار نآ دﺎﻨﺳا ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ،ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ قاروا درﻮﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﺳﺎﯿﺳ نﺎ
	ﮏﻤﮐ نآ ﮫﺑ ﺖﻟود ﯽﻟﺎﻣ ﮫﻘﯿﻀﻣ زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ ﮫﮐ دﺮﮐ تﻮﻋد مدﺮﻣ زا و ﺖﺧﺎﺳ حﺮﻄﻣ ار ﯽﻟﺎﻣ ﺪﮭﻌﺗ شﺮﯾﺬﭘ تروﺮﺿ
	ﺪﻨﻨﮐ . ﺐﺳﺎﻨﻣ ﮫﻈﺤﻟ نآ زا قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﯽﻟو ﺪﻨﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ار تﻮﻋد ﻦﯾا ﻢھ ﺶﮑﺘﻤﺣز مدﺮﻣ هدﻮﺗ ) هﺎﻣﺮﯿﺗ و دادﺮﺧ ١٣٣٠ (
	ﺮﺸﺘﻨﻣ ﯽﺘﻗو ار ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ و دﺮﮑﻧ هدﺎﻔﺘﺳا رد وا داﺪﻌﺘﺳا و ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ مدﺮﻣ ﺶﮑﺘﻤﺣز رﺎﺸﻗا زا یرﺎﯿﺴﺑ ﮫﮐ ﺖﺧﺎﺳ
	ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﺪﯾدﺮﺗ و ﯽﻧاﺮﮕﻧ رﺎﭼد ﺖﻔﻧ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ . زﺎﺑ ﺮﯿﺧﺎﺗ ﻦﯾا ﻢﻏر ﯽﻠﻋ رد ﮫﮐ دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻦﯾا ﻢھ
	ﻧﻮﮕﭼ ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ و ﺖﺷاد مﻼﻋا یرﺎﮐاﺪﻓ و ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﯽﮔدﺎﻣآ ﯽﻧاﺮﺤﺑ نارود ار ﺖﻠﻣ دﺎﻤﺘﻋا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫ
	ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ ﮫﺿﺮﻗ قاروا ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ . ﺪﺸﻧ ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ﻢھ ﺎھ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ . ﺖﺴﮑﺷ رﺎﭼد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ار ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﺴﮑﺷ رﺎﭼد ﻦﯿﮐﻼﻣ و ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ دﺮﮑﻧ .
	ﺖﺳا هزﺎﺗ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ عﻮﺿﻮﻣ ،ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ زا ﺮﺗ ﻢﮭﻣ . ﻮﻣ ضﺮﻓ ﮫﺑ ﺮﮔا ﯽﻠﻣ ﮫﺿﺮﻗ ﮫﻤھ ﻞﻣﺎﮐ ﺪﯿﯾﺎﺗ در
	دﻮﺑ ﯽﻤﻧ درد هرﺎﭼ ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﻢھ ﺎھﺮﺸﻗ . ضﺮﻗ ﺖﻟود ﮫﺑ ﯽﮭﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﻧآ زا ﺮﺗﺮﯿﻘﻓ ناﺮﯾا مدﺮﻣ هدﻮﺗ
	ﺪﻨھﺪﺑ . ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﯽﮔرﺰﺑ ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﯽﺘﺣ . ار دﻮﺧ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯿﮐﻼﻣ و گرﺰﺑ ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﺶﯿﭘ لﻮﭘ
	ﺪﺼﻣ راداﻮھ ﺮھﺎﻇ رد رد و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ ق ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ قﺎﭼﺎﻗ زرا و ﺪﻧدز ﯽﻣ ﺮﺠﻨﺧ ﺖﺸﭘ زا ﻊﻗاو .
	ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ هار ندﻮﺸﮔ زا دﻮﺑ ترﺎﺒﻋ درد ﯽﻌﻗاو هرﺎﭼ . ﺪﯿﻣا اﺮﯾز ﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ یدﺎﯾز ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ قﺪﺼﻣ
	آ ﻢﺸﺧ درﻮﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ یرﺎﮐ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ و ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻤﻧ و دﻮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ وا ﯽﻠﺻا دﺮﯿﮔراﺮﻗ ﺎﮑﯾﺮﻣ . دازآ شوﺮﻓ
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود لﺎﺒﻗ رد ناﺮﯾا ﺖﻟود تاﺪﮭﻌﺗ ﺎﺑ و ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯾا ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﯽﻟوا ﻖﯾﺮﻃ ﮫﺑ و ﺖﻔﻧ
	ﺖﺷاد رﺎﮑﺷآ ﺾﻗﺎﻨﺗ .
	ﺮﻣا ﻦﯾا ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ و ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ شﻼﺗ نﺎﯾﺮﺟ – ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﮫﮐ
	ﺪﺸﻧ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ نﺎﻨﯾا زا ﺖﯿﻌﺒﺗ – ﺖﺳا راﺮﻗ ﻦﯾﺪﺑ .
	رد ﮫﮐ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﻞﺻا ٢۴ ﺪﻨﻔﺳا ٢٩ رد و ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ رد ٢٩ ﯽﻠﮐ ﻞﺻا ﮏﯾ ﺪﯿﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ رد ﺪﻨﻔﺳا
	دﺮﮐ ﯽﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ار ﺖﻔﻧ ﻊﯾﺎﻨﺻ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ و دﻮﺑ . ﺖﻔﻧ صﻮﺼﺨﻣ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﻔﮔ ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﮫﺑ
	ﺑ نﻮﻧﺎﻗ قﺪﺼﻣ ﺖﺳﺎﯾر ﮫ " ﺖﻔﻧ ﺖﻌﻨﺻ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ یاﺮﺟا ﺐﯿﺗﺮﺗ " زا ﺐﮐﺮﻣ ار ٩ ار نآ ﺐﯾﻮﺼﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﺮﮐ ﻦﯾوﺪﺗ هدﺎﻣ
	هﺎﻣ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا ﻢﮭﻧ رد و دادراﺮﻗ دﻮﺧ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ طﺮﺷ ١٣٣٠ ﺪﯿﻧﺎﺳر ﺲﻠﺠﻣ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ . ﺢﯾﺮﺼﺗ نﻮﻧﺎﻗ ﻦﯾا ﻢﺘﻔھ هدﺎﻣ
	ار ﯽﺘﻔﻧ راﺪﻘﻣ ﺮھ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﻖﺑﺎﺳ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ یراﺪﯾﺮﺧ ﺖﮐﺮﺷ نآ زا نﺪﺷ ﯽﻠﻣ زا ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ﮫﺳ ﯽﻃ ﮫﮐ
	ﺪﻨﻨﮐ یراﺪﯾﺮﺧ ﻢھ ﺪﻌﺑ ﮫﺑ ﻦﯾا زا ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﻧا هدﺮﮐ ". مﺪﻘﺗ ﻖﺣ ﺪﯾﺮﺧ رد ﻂﯾاﺮﺷ یوﺎﺴﺗ ترﻮﺻ رد ﺮﯾدﺎﻘﻣ نآ دازﺎﻣ یاﺮﺑ
	ﺖﺷاد ﺪﻨھاﻮﺧ "
	دﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑ یﺮﺘﺸﻣ بﺎﺨﺘﻧا رد ار دﻮﺧ ﺖﺳد ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ هدﺎﻣ ﻦﯾا ﺎﺑ قﺪﺼﻣ . ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ ﻖﺣ یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا هدﺎﻣ ﻦﯾا ﻖﻓاﻮﻣ
	ﻖﺑﺎﺳ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ زا ﮫﮐ نﺎﺘﺴﮭﻟ و ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﻂﻘﻓ ﻢھ ﯽﻗﺮﺷ یﺎﭘورا یﺎھرﻮﺸﮐ نﺎﯿﻣ زا و دﻮﺒﻧ ﻖﺑﺎﺳ یﺮﺘﺸﻣ اﺮﯾز ﺖﺷاﺪﻧ
	ﺎﻘﺗ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﻧدﻮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﺪﻨﻨﮐ ﺪﯾﺮﺧ یﺎﺿ .
	ﺮھ رﻮﺸﮐ ود : یاﺮﺑ ار دﻮﺧ ﯽﮔدﺎﻣآ هدﺮﮐ ﮫﻌﺟاﺮﻣ ناﺮﯾا ﺖﻟود لﻮﺌﺴﻣ تﺎﻣﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﻢھ و نﺎﺘﺴﮭﻟ ﻢھ
	ﺪﻨﺘﺷاد مﻼﻋا ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ هدﺎﻣ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ . ﯽﻠﻣ زا ﻞﺒﻗ ﺎﺗ ﮫﮐ ار ﯽﺘﻔﻧ راﺪﻘﻣ نﺎﻤھ ﺪﻧا هدﺎﻣآ ﮫﮐ ﺪﻧداد عﻼﻃا ﺎھ نآ
	ﻣ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ زا نﺪﺷ ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺪﻧﺪﯾﺮﺧ ﯽ " ﺖﻔﻧ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ دﻮﺧ مﺪﻘﺗ ﻖﺣ زا ﮫﮐ ﺪﻧا هدﺎﻣآ و ﺪﻧﺮﺨﺑ ناﺮﯾا زا
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا .
	ﺎﻘﻠﻄﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ فﺮﻃ زا دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﻓﺎﯾرد هرﺎﺑرد ﺎھ تﺪﻣ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود " دﺮﮐ تﻮﮑﺳ . رد هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ
	١٣٣٠ ﺖﻟود ﯽﻤﺳر یﻮﮕﻨﺨﺳ ) ﯽﻤﻃﺎﻓ ﺮﺘﮐد ( رد ﻮﺳ ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ لا :
	" و نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺖﻟود ﺮﮔا ﺮھ ﺎﯾ دﺮﮐ تﻮﮑﺳ ؟ﮫﻧ ﺎﯾ ﺖﺧوﺮﻓ ﺪﻨھاﻮﺧ ﺪﻨﮐ ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ یﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﮕﯾد ﯽﻗﺮﺷ ﺖﻟود . "
	ﺖﻔﮔ یﺮﮕﯾد ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ رد ﺪﻌﺑ هﺎﻣ ﮏﯾ ﯽﻤﺳر مﺎﻘﻣ ﻦﯾا :
	" ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ذﺎﺨﺗا ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ زﻮﻨھ نﺎﺘﺴﮭﻟ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ هرﺎﺑرد . "
	دﺮﮐ ﺪﯿﯾﺎﺗ مﺎﺠﻧاﺮﺳ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود یﻮﮕﻨﺨﺳ ﺪﻌﺑ هﺎﻣ ﮫﺳ :
	" زو نوﺎﻌﻣ ﺎﯿﻧﺮﯿﭘ یﺎﻗآ ﺎﺑ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ترﺎﻔﺳ رادرﺎﮐ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ دادراﺮﻗ ﮫﺑ ﻊﺟار و دﺮﮐ تﺎﻗﻼﻣ ﯽﯾاراد ترا
	دروآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ مزﻻ تاﺮﮐاﺬﻣ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود ﮫﺑ .
	ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ناراﺪﯾﺮﺧ زا ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود ﮫﮐ ﺖﺷادرﺎﮭﻇا ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ترﺎﻔﺳ رادرﺎﮐ . دادراﺮﻗ ﺪﻘﻋ یاﺮﺑ ﺪﺷراﺮﻗ
	زا ﯽﺗﺎﯿھ ﺮﺗدوز ﮫﭼ ﺮھ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یاﺮﺑ ﺖﻟود ود ﻦﯿﺑ دﻮﺷ ناﺮﮭﺗ دراو ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود فﺮﻃ . "
	رﺎﮕﻧﺮﺒﺧ ﮫﺑ دﻮﺧ عﻮﺒﺘﻣ ﺖﻟود ﻊﺿﻮﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ رد ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ترﺎﻔﺳ یﻮﮕﻨﺨﺳ " زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺖﻔﮔ :
	" ﺧ یاﺮﺑ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﯿﻠﺴﺗ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﻞﺒﻗ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ ناﺮﯾا زا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮ . "
	" ا زا و ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ راد هﺪﮭﻋ ار ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ تاﺪﮭﻌﺗ ﮫﯿﻠﮐ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود دﻮﺧ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ترﺎﻔﺳ یﻮﮕﻨﺨﺳ ﻦﯾ
	اﺪﺑا ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ تاﺪﯾﺪﮭﺗ زا ﺖﺑﺎﺑ " داد ﺪھاﻮﺨﻧ هار دﻮﺧ ﮫﺑ ﯽﻧاﺮﮕﻧ . "
	ﺰﯿﻧ ﺲﭘ نآ زا ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ ﺖﻟود دﺮﮐ ﺪﯾﺪﺠﺗ ﺎھرﺎﺑ ار دﻮﺧ یﺎﺿﺎﻘﺗ . ﺪﯿﻨﺸﻧ ﯽﺑاﻮﺟ ﯽﻟو . ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺰﯿﻧ نﺎﺘﺴﮭﻟ ،ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ
	و دﺮﮐ ﺮﺒﺻ ﺎھ هﺎﻣ هداد ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺪﯾﺮﺧ یﺎﺿﺎﻘﺗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﺘﻟود ﻦﯿﻟوا و دﻮﺑ ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﻖﺑﺎﺳ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ زا
	رد هﺮﺧﻻﺎﺑ ١١ هﺎﻣ ید ١٣٣٠ رد نﺎﺘﺴﮭﻟ ترﺎﻔﺳ ﺎﻤﺳر ناﺮﮭﺗ " " دﺮﮐ ﮫﻠﮔ " هداد ﺮﺛا ﺐﯿﺗﺮﺗ وا عﻮﺒﺘﻣ ﺖﻟود یﺎﺿﺎﻘﺗ ﮫﺑ ﮫﮐ
	دﻮﺷ ﯽﻤﻧ . رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو دادﺮﺧ لوا رد و دﺮﮐ لﺎﺒﻧد ار دﻮﺧ ﺖﻟود یﺎﺿﺎﻘﺗ ناﺮﮭﺗ رد نﺎﺘﺴﮭﻟ ١٣٣١ زﺎﺑ ترازو رد ﻢھ
	زا ﮫﮐ دﻮﻤﻧ ﺪﯿﮐﺎﺗ و دﺮﮐ هﺮﮐاﺬﻣ و تﺎﻗﻼﻣ قﺪﺼﻣ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا ترازو ﺖﺳﺮﭘﺮﺳ ﻢﺨﻔﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ و ﺖﻓﺎﯾ رﻮﻀﺣ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا
	ﺖﺴﯿﻧ نﺎﯿﻣ رد ﯽﻟﺎﮑﺷا هﺮﯿﻏ و ﮫﻤﯿﺑ و ﺶﮐ ﺖﻔﻧ ظﺎﺤﻟ . وا یﺎﺿﺎﻘﺗ ﮫﺑ ﻢھزﺎﺑ ﯽﻟو ﺪﺸﻧ هداد ﺮﺛا ﺐﯿﺗﺮﺗ . ﺮﺘﮐد مﺎﻧ ﺪﻌﺑ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ
	ﺪﻣآ نوﺮﯿﺑ ﺪﻨﺘﺷاد قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﮫﯿﻠﻋ ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺼﻗ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﯽﻣﺎﺳا ﺖﺳﺮﮭﻓ رد ﻢﺨﻔﻣ .
	زا قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ نﺎﻣز رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺣور داﻮﻓ ﮫﺑ ﺎھرﺎﺑ قﺪﺼﻣ فﺮﻃ زا و دﻮﺑ ﺖﻔﻧ ﻞﯾﺎﺴﻣ رﺎﮐ رﺪﻧا ﺖﺳد زﺎﻏآ نﺎﻤھ
	یﺎﺗدﻮﮐ زا ﺲﭘ و ﺖﻓر ﺖﯾرﻮﻣﺎﻣ ٢٨ ﻊﻠﻄﻣ داﺮﻓا زا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ و دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﯽﻠﻣ ﺖﮐﺮﺷ رد ﯽﺳﺎﺴﺣ مﺎﻘﻣ دادﺮﻣ
	ﺖﺳا ﺪﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ هرﺎﺑرد ﮫﮐ :
	" یﺎھ ﺖﻟود فﺮﻃ زا ﻢھ ﯽﯾﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ دﻮﺑ هﺪﯿﺳر نﺎﺘﺳرﺎﺠﻣ و ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ و نﺎﺘﺴﮭﻟ ﯽﻨﻌﯾ ﯽﻗﺮﺷ یﺎﭘورا ﮏﻟﺎﻤﻣ ﯽﻀﻌﺑ
	ﻢھاﺮﻓ دﻮﺧ ار ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ ﮫﻠﯿﺳو ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐرﺎﮭﻇا نﺎﮔﺪﻨھد دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ و ﺖﺷاﺪﻧ یﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎھ نآ درﻮﻣ رد ﮫﮐ
	دﺮﮐ ﺪﻨھاﻮﺧ . دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺖﺳد ناﺮﯾا ﺖﻟود ﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ . .. ﺦﯾرﺎﺗ رد ١١ نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺖﻟود هﺎﻣ ید
	ﺪﻧا هداﺪﻧ شدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﺑ یﺮﺛا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﮫﮐ دﺮﮐ ﮫﻠﮔ ناﺮﯾا زا .
	... زا ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷﻮﻧ دﻮﺑ هدﻮﻤﻧ ﺪﻘﻌﻨﻣ نﺎﺘﺳرﺎﺠﻣ ﺎﺑ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﮐ یدادراﺮﻗ ﮫﺑ هرﺎﺷا ﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﯾاﺮﺟ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ ﻂﺳاوا رد
	ﺸﮐ ﺎﺑ ﯽﺘﻔﻧ تﻼﻣﺎﻌﻣ مﺎﺠﻧا ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﺪﺼﻗ مﻮﻠﻌﻣ راﺮﻗ ﺖﺳا یﺪﺟ ﻦﯿﻨھآ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ یﺎھرﻮ . ﺖﻟود ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﮫﻓﺎﺿا ﯽﻟو
	ﻼﻤﻋ ﺶﮐ ﺖﻔﻧ ﻦﺘﺷاﺪﻧ ﺖﻠﻋ ﮫﺑ نﺎﺘﺳرﺎﺠﻣ " دﺮﺨﺑ ﺖﻔﻧ ناﺮﯾا زا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ . "
	ﻤﺳر رﻮﻃ ﮫﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺪﯾاﺮﺟ ﺎﻣا دﺮﮐ ﺪﻨھاﻮﺧ ﮫﯿﮭﺗ نﺎﺷدﻮﺧ ار ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ ﻞﯾﺎﺳو ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﯽ
	ﺪﻧراﺪﻧ ﺶﮐ ﺖﻔﻧ ﺎھ نآ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷﻮﻧ ﯽﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ! رودﺰﻣ یﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور و ﺪﻧاﻮﺧ ﯽﻣ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﯾاﺮﺟ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یاﺪﺻ
	ﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ مﺪﻋ ﯽﻠﺻا ﺖﻠﻋ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ راﺮﮑﺗ ار نآ ناﺮﮭﺗ رد ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﻧﺎﻤﺑ هﺪﯿﺷﻮﭘ ﯽﺘﺴﯿﻟ .
	رد لﺎﺳ ١٣٣١ ﺦﺳﺎﭘ ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ هرﺎﺑرد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھ ﺖﻟود ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ و رﺮﮑﻣ یﺎھﺎﺿﺎﻘﺗ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز
	هﺪﻣآ ﺪﯾﺪﭘ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ نﺎﮑﻣا ﮫﺟﻮﺘﻣ نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺖﻟود ،دﺮﮐ ﯽﻣ ادﺮﻓ و زوﺮﻣا و داد ﯽﻣ ﻻﺎﺑﺮﺳ
	دﻮﺑ . ﺑ ﺖﻟود ﻦﯾا دﺮﮐ ماﺪﻗا ﮫﻠﺻﺎﻓﻼ . ﺪﻧدﺮﺑ نﺎﯿﻣ زا ﺰﯿﻧ ار نﺎﮑﻣا ﻦﯾا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺎﻣا .
	ﺖﻟود ﺎﻣا ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﻗﻼﻋ زاﺮﺑا ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ ﮫﺑ ﯽﯾﺎﯿﻟﺎﺘﯾا یدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺢﯿﺿﻮﺗ
	دﺮﮐ ﯽﻣ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا کﺎﺧ ﻞﺧاد ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ دورو زا ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا . رد ﮫﺠﯿﺘﻧ ناﺮﯾا زا ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ ﻖﻓﻮﻣ ﺎھ ﯽﯾﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﮫﮐ ﯽﺘﻔﻧ
	ﺖﺷاﺪﻧ شوﺮﻓ یاﺮﺑ یرازﺎﺑ و ﺪﺷ ﯽﻣ رﺎﺒﻧا ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ردﺎﻨﺑ رد ﺪﻨﻨﮐ یراﺪﯾﺮﺧ . ﺮﭘﻮﺳ ﺖﮐﺮﺷ یاﺮﺑ صﻮﺼﺧ ﮫﺑ یراﻮﺷد ﻦﯾا
	ﺪﻣآ ﺶﯿﭘ ﯽﯾﺎﯿﻟﺎﺘﯾا . ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﯽﯾﺎﭘورا یﺎھرﻮﺸﮐ زا ﺮﮕﯾد ﯽﺧﺮﺑ ﺎﯾ و ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا رد ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﮫﮐ دﻮﺑ راوﺪﯿﻣا ﺖﮐﺮﺷ ﻦﯾا .
	ﺨﻧ ﻦﻤﮭﺑ لوا زور ﻼﯿﯾﺮﯿﻣ مﺎﻧ ﮫﺑ ﺖﮐﺮﺷ ﻦﯾا ﯽﺘﺸﮐ ﻦﯿﺘﺴ ١٣٣١ راﺪﻘﻣ ۵٠٠٠ دﺮﮐ یﺮﯿﮔرﺎﺑ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﺪﺼﻘﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا زا ﺖﻔﻧ ﻦﺗ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻞﻤﺣ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ یﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﯾﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﺮﮕﯾد ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺲﭙﺳ و . ﺪﻧﺎﻣ رﺪﻨﺑ رد ﺖﻔﻧ ﻦﯾا ﺎﻣا . ﺖﻔﻧ دورو ﮫﻧاوﺮﭘ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﺖﻟود
	ﻧ ردﺎﺻ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﻞﺧاد ﮫﺑ ار ناﺮﯾا دﺮﮑ :
	" ردﺎﺻ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﻊﻔﻧ ﮫﺑ یار ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا یﺎھ هﺎﮔداد ﺪﻨﭼ ﺮھ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ناراﺪﯾﺮﺧ ﺎﺑ ﮫﮐ ﯽﺗﻼﻣﺎﻌﻣ درﻮﻣ رد
	ﺖﻟود ﺮﻈﻧ ﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﯾد ﯽﻣ رﺎﭼﺎﻧ اردﻮﺧ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﺖﻟود ﯽﻟو ﺪﻧدﻮﻤﻨﻧ ﺪﻨﮑﻧ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا . ﺖﻔﻧ دورو یاﺮﺑ ﺖﻠﻋ ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ و
	ﺮﮐ ﯽﻤﻧ ردﺎﺻ ﮫﻧاوﺮﭘ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﮫﺑ ناﺮﯾا د . "
	رد ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یراﻮﺷد ﮫﺟﻮﺘﻣ ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھ ﺖﻟود و ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا
	ﺎﺷ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﺷ هﺮﮐاﺬﻣ دراو ﺮﭘﻮﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ ﺪﻧﺎﻣ ﯽﻣ هﺎﮔرﺪﻨﺑ رد ﺖﻔﻧ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ دﻮﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﺖﮐﺮﺷ ﻦﯾا ﺪﯾ
	ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﺎھ نآ ﮫﺑ . ﺖﻓﺎﯾرﺎﺸﺘﻧا ناﺮﯾا تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد ﺮﭘﻮﺳ ﺖﮐﺮﺷ و نﺎﺘﺴﮭﻟ نﺎﯿﻣ تاﺮﮐاﺬﻣ ﺮﺒﺧ .
	" زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺖﺷﻮﻧ یوﻼﺴﮔﻮﯾ یراﺰﮔﺮﺒﺧ زا ﻞﻘﻧ ﮫﺑ :
	" ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﺴﺑ ﺖﻔﻧ داد راﺮﻗ نﺎﺘﺴﮭﻟ و ناﺮﯾا ،ﺎﯿﻟﺎﺘﯾا ﻦﯿﺑ . ﮫﺑ ﮫﯿﻔﺼﺗ زا ﺲﭘ ﻼﯿﯾ ﺮﯿﻣ ﺖﻔﻧ ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ هدﺮﺑ نﺎﺘﺴﮭﻟ . "
	ﺎﺑ ،ﺪﻨﻨﮐ یراﺪﯾﺮﺧ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ رﻮﻃ ﮫﺑ و مود ﺖﺳد زا ﻞﻗاﻻ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ شﻼﺗ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ
	ﺪﺷ ﮫﺟاﻮﻣ ﺖﺴﮑﺷ . ﭘﻮﺳ ﺖﮐﺮﺷ اﺮھﺎﻇ ﺮ " یﺎھ ﺖﺳد ﯽﻟو ﺪﺷوﺮﻔﺑ نﺎﺘﺴﮭﻟ ﮫﺑ ار رﺪﻨﺑ رد هﺪﺷ رﺎﺒﻧا ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﺘﻔﻟﺎﺨﻣ
	ﺖﻓﺮﮔ ار ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ مﺎﺠﻧا ﻮﻠﺟ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ ﺖﻟود و ﺖﻔﻧ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾ ﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا ﺮﺗ یﻮﻗ .
	و ﺪﻨﺘﺷاد ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﮐ ﯽﺷﻼﺗ و یﺪﻨﻣ ﮫﻗﻼﻋ ﮫﻤھ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ ﮫﺑ ﺪﻧدﺮﺑ ﯽﻣ رﺎﮐ ﮫﺑ
	دراد ﺦﺳﺎﭘ ود ﺶﺳﺮﭘ ﻦﯾا ؟دز ﯽﻣ زﺎﺑﺮﺳ ﺎھ نآ ﺎﺑ ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ زا قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﻞﯿﻟد ﮫﭼ . ﯽﻨﻌﯾ ﯽﻌﻗاوﺮﯿﻏ ﯽﻟو ﯽﻤﺳر ﺦﺳﺎﭘ ﯽﮑﯾ
	ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ قﺪﺼﻣ زا یراداﻮھ نﺎﯿﻋﺪﻣ ﮫﻤھ ﻦﯾا و قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﯽﻤﺳر مﺎﻘﻣ ﭻﯿھ ﻢھ زﻮﻨھ ﮫﮐ ﯽﻌﻗاو ﺦﺳﺎﭘ یﺮﮕﯾد و ﮫﻧﺎﮭﺑ
	ﺪﻧا هﺪﺸﻧ نآ نﺎﯿﺑ .
	ر ﺦﺳﺎﭘ ﯽﻠﻣ یاﺮﺟا زﺮﻃ نﻮﻧﺎﻗ ﮫﮐ دﻮﺑ نآ رﺎﮐ زﺎﻏآ رد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ مﺪﻋ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﺎﯾ و ﯽﻤﺳ
	ﺖﺳا هدﺮﮐ دوﺪﺴﻣ ار ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ هار نﺪﺷ .
	ﺖﻔﮔ ﯽﻣ ﺖﻟود یﻮﮕﻨﺨﺳ :
	" هدﺎﻣ ﮫﮐ نآ یاﺮﺑ هﺪﺸﻧ لﻮﺒﻗ نﺎﺘﺴﮭﻟ و ﮏﭼ یﺎھ ﺖﺳاﻮﺧ رد اﺮﭼ ﺪﯾﺪﯿﺳﺮﭘ ﮫﮐ یرﻮﻄﻧﺎﻤھ ٧ ﺮﮐ ﺪﺳ ار هار هد
	ﺖﺳا ".
	هدﺎﻣ لﻮﻤﺸﻣ و ﺪﻧدﻮﺑ ﻖﺑﺎﺳ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ زا نﺎﺘﺴﮭﻟ و ﯽﮐاﻮﻠﺴﮑﭼ اﺮﯾز دﻮﺒﻧ ﺶﯿﺑ یا ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺘﺒﻟا ﺎﻋدا ﻦﯾا ٧ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻤﻧ . ﮫﺑ
	رد هﺮﺧﻻﺎﺑ هدﺎﻣ ﻦﯾا ﺖﯾدوﺪﺤﻣ هوﻼﻋ ١۶ ﯽﻤﺳر یﺎھ ﮫﻣﺎﻧ لﺎﺳرا و ﯽﻤﺳر ﯽﮭﮔآ ﮏﯾ رﺎﺸﺘﻧا ﺎﺑ ﺖﻟود و ﺖﻓر نﺎﯿﻣ زا هﺎﻣ رذآ
	ﮫﻃﻮﺑﺮﻣ یﺎھ ﮫﻧﺎﺧ ترﺎﻔﺳ ﮫﺑ نآ زا ﺲﭘ و ﺪﺷ ﻞﯾﺎﻗ ﻖﺑﺎﺳ نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ یاﺮﺑ یا هزور هد ﻞﺟﻻا بﺮﺿ :
	" ﺖﺳا دازآ یﺮﺘﺸﻣ ﺮھ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ رد ناﺮﯾا ﮫﮐ ﺖﺷﻮﻧ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ یا ﮫﻣﺎﻧ ﯽﻃ ﻂﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿھ . "
	ﺎﺗﺪﻋﺎﻗ " ﺖﺧوﺮﻓ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یرﻮﺸﮐ ﮫﻠﻤﺟ زا و یرﻮﺸﮐ ﺮھ ﮫﺑ ﮫﻧادازآ ار ﺖﻔﻧ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺲﭘ نآ زا . نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ﯽﻟو
	ﺪﺸﻧ ﮫﺘﺧوﺮﻓ ﺎھرﻮﺸﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﻢھ هﺮﻄﻗ ﮏﯾ ﯽﺘﺣ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ . تﺎﻣﺎﻘﻣ ﯽﻘﻄﻨﻣ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ؟ﺖﺴﯿﭼ ﺖﻠﻋ
	ار دﻮﺧ تﻮﮑﺳ ﺰﯿﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ و ﺪﻧدﺮﮐ تﻮﮑﺳ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود لﻮﺌﺴﻣ ﺪﻨﺘﺴﮑﺸﻧ . ناﺮﺒھر و ﯽﻤﺳر تﺎﻣﺎﻘﻣ فﺮﻃ زا ﻢھ زﻮﻨھ
	قﺪﺼﻣ ﺖﻟود عﺎﻨﺘﻣا ﯽﻘﯿﻘﺣ ﺖﻠﻋ ﺪﻧدﻮﺑ هﺎﮔآ ﺖﯿﻌﻗاو زا و ﺪﻧدﻮﺑ رﺎﮐ رﺪﻧا ﺖﺳد و ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﺘﻟود مﺎﻘﻣ ﺎھزور نآ ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ
	ﺪﻨﯾﻮﮕﺑ مدﺮﻣ ﮫﺑ ار ﺖﯿﻌﻗاو ﺪﻧا هﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ نﺎﯾﺎﻗآ و هﺪﺸﻧ مﻼﻋا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ زا . ضﻮﻋ رد ﻞﻓﺎﺤﻣ
	ﻒﯾﺮﺤﺗ و غورد ﺎﺑ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ یراد ناﺪﯿﻣ مﺎﻤﺗ ﯽﮔدﺎﻣآ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و ناﺮﯾا یرﺎﮑﻤھ نﺎﻨﻤﺷد و ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ
	هﺪﺸﻧ ﺪﯾﺮﺧ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و هدﻮﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ قﺪﺼﻣ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻧزﺎﺳ دﻮﻤﻧاو ﻦﯿﻨﭼ ﺪﻨﺷﻮﮐ ﯽﻣ
	ﺪﻧا .
	زا ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﯽﺷﺎﭘ ﻢﺳ ﺖﺷاد دﻮﺟو قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ نﺎﻣز . ﺪﯾاﺮﺟ غورد یﺎھﺎﻋدا نﺎﻣز نﺎﻤھ ﺎھ نآ
	ﯽﻤﻧ ﺎﯾﻮﮔ و ﺪﻧراﺪﻧ ﺶﮐ ﺖﻔﻧ ﯽﺘﺸﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺶﺨﭘ و هدﺮﮐ گرﺰﺑ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ یاﺪﺻ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	ﺪﻧﺮﺨﺑ ﺖﻔﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗ . ﺶﮐ ﺖﻔﻧ ﯽﺘﺸﮐ ﻦﺘﺷاﺪﻧ رﺎﮕﻧا ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷﻮﻧ ﯽﻣ یرﻮﻃ ار ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا و - ﺻ ﮫﮐ لﺎﺤﻣ ضﺮﻓ ﮫﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺢﯿﺤ -
	ﻞﯿﻟد و ﯽﻧدﻮﺸﺨﺑﺎﻧ مﺮﺟ " ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ " ﺖﺳا ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ . ﻻوا ﻊﻗاو رد ﺎﻣا " مﺮﺟ ﯽﺘﺸﮐ ﻦﺘﺷاﺪﻧ
	ﺎﯿﻧﺎﺛ و ﺖﺴﯿﻧ " دﻮﺑ ﻞﺣ ﻞﺑﺎﻗ یراﻮﺷد ﻦﯾا . زا یا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻞﻤﺣ ﻞﯾﺎﺳو ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﮑﻣا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻢھاﺮﻓ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ . لﻮﻃ رد یﺮﮕﯾد یﺎھ هار زا ﺎﯾ و دﻮﻤﻧ ﻢھاﺮﻓ ﯽﺘﺸﮐ ،دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ یﺎھ ﻞﺣ هار ﺪﺷ ﯽﻣ نﺎﻣز
	دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻔﻧ ﻞﻤﺣ یاﺮﺑ . و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ یاﺮﺑ و دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ ﯽﻣ ﻦھآ هار زا ﯽﺘﺣ رﺎﮐ زﺎﻏآ رد ﻢﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ یاﺮﺑ
	ﺖﻔﻧ ﯽﺸﮐ ﮫﻟﻮﻟ زا تﺪﻣ زارد یرﺎﮑﻤھ .
	زا ﺖﺳرد ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺪﯿﺳﺮﺗ ﯽﻣ ﻦﯿﻤھ .
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد نﺪﯾا :
	" ﻢﺘﻔﮔ روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﮫﺑ :
	ﺪﻨﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ناﺮﯾا ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺎھ سور ...
	ﺖﻔﮔ :
	رد زﺎﻘﻔﻗ ﺎﺗ نادﺎﺑآ زا ﮫﮐ ﺪﻧا ﮫﺘﻔﮔ وا ﮫﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﺪﯿﺸﮐ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﻮﻟ ناﻮﺗ ﯽﻣ لﺎﺳ ﮫﺳ ود " .
	ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ مﺪﻋ ﮫﮐ ﻦﯾا یﺎﻋدا ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ یﺎﻋدا ،دﻮﺑ ﺖﻔﻧ ﻞﻤﺣ ﻞﯾﺎﺳو ناﺪﻘﻓ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ
	ﺖﺳا ﯽﺘﺳردﺎﻧ .
	و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ نﺎﮕﺘﺴﺑاو ،دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺗ خاﺮﻓ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ ﯽﺷﺎﭘ ﻢﺳ ناﺪﯿﻣ کاوﺎﺳ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺮﯾز ﮫﮐ ﺮﯿﺧا یﺎھ لﺎﺳ رد
	ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﺎﻋدا ﮫﮐ ﺪﻧﺪﯿﻧﺎﺳر ﺎﺠﻧآ ﮫﺑ ار رﺎﮐ ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ ناﺪﺗﺮﻣ ﺪﻨﺘﺷاد ﺰﯿﭼ ﮫﻤھ : ﻢھ ،ﯽﺘﺸﮐ ﻢھ ،لﻮﭘ ﻢھ
	ﺎﺻﻮﺼﺨﻣ ﯽﻟو ﺖﻔﻧ ﮫﻟﻮﻟ " اﺪﻤﻋ و " ﺪﻧﺪﯾﺮﺨﻧ ﻢھ ﺖﻤﯿﻗ ﻒﺼﻧ ﮫﺑ ﯽﺘﺣ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ . ﻢھ بﻼﻘﻧا یزوﺮﯿﭘ زا ﺲﭘ ﯽﺘﺣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ
	ﺪﻨھد ﯽﻣ ﮫﻣادا ﯽﺷﺎﭘ ﻢﺳ ﻦﯾا ﮫﺑ ﯽﻨﯿﻌﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ و ﻞﻓﺎﺤﻣ .
	ﯾا ﺖﻔﻧ و ﺪﻧدز ﯽﻣ رﺮﺿ نﺎﺷدﻮﺧ ﮫﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﻞﯿﻟد ﮫﭼ ﮫﺑ ﯽﻤﻧ دﻮﺑ نﺎﺷزﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﮫﻤھ نآ ﮫﮐ ار ناﺮ
	یﺎھرﻮﺸﮐ ﺐﻧﺎﺟ زا یدﺎﺼﺘﻗا هﺮﺻﺎﺤﻣ ﯽﻋﻮﻧ رﺎﺸﻓﺮﯾز ﮫﮐ ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ راﻮﺷد ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻤﻧ ﻞﯿﻟد ﮫﭼ ﮫﺑ ؟ﺪﻧﺪﯾﺮﺧ
	یرﻮﺌﺗ ﺲﭘ ؟ﺪﻨﻨﮑﺸﺑ ار هﺮﺻﺎﺤﻣ ﺖﻔﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ یا هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﮫﮭﺒﺟ رد ،ﺪﻨﺘﺷادراﺮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا " مﺮﮔ یﺎھ بآ " ؟ﺖﻓر ﺎﺠﮐ
	ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺖﻓﺎﯾ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﻢھ ﯽﻠﯿﻟد ﮫﺒﺷ ﯽﺘﺣ هﺮﺨﺴﻣ یﺎﻋدا ﻦﯾا یاﺮﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا . راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺰﯾوﺎﺘﺳد ﮫﭽﻧآ
	زا ﺶﺒﻨﺟ ﮫﻟﺎﻔﺗ و ﺪﺗﺮﻣ ﺪﻨﭼ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﺗارﺎﮭﻇا ﮫﺘﻓﺮﮔ " ﯽﻧﺎﻣور ﺮﯿﻔﺳ " ﺮﯿﻔﺳ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻧا هداد نﺎﺘﺴﻣ دﺎﯾ دوﺮﺳ و هدﺮﮐ ﺮﮐذ
	ﮫﮐ ﺖﺳا ﮫﺘﻔﮔ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﮫﺑ ﯽﻧﺎﻣور " ﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺖﻔﻧ ﯽﻓﺎﮐ هزاﺪﻧا ﮫﺑ دﻮﺧ اﺮﯾز ﺪﻧراﺪﻧ ﺖﻔﻧ ﮫﺑ یزﺎﯿﻧ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿ
	ﺪﻧراد "!!
	ﺎھرﻮﺸﮐ ﻦﯾا و ناﺮﯾا تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ رد یرﺎﮑﺑاﺮﺧ و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺪﺿ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ رﺎﺸﺘﻧا و شﺮﯾﺬﭘ هدﺎﻣآ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ
	ﺧ ﯽﺸﻣ و ﺖﺳﺎﯿﺳ ﯽﺘﺣ و ﮫﯾﺮﻈﻧ و لﻻﺪﺘﺳا مﺎﻤﺗ و ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ﻞﯿﻣ لﺎﻤﮐ ﺎﺑ ار ناﺪﺗﺮﻣ غورد ﻦﯾا ،ﺪﻨﺘﺴھ و هدﺮﮐ ﺎﻨﺑ نآ یور ار دﻮ
	ﻻوا ﮫﮐ ﺪﻧا هﺪﯿﺳﺮﭙﻧ دﻮﺧ زا " ،ﺪﻨﮐ ﺮﻈﻧ رﺎﮭﻇا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺮﯾﺎﺳ فﺮﻃ زا ﮫﮐ دﻮﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﮫﭼ ﯽﻧﺎﻣور ﺮﯿﻔﺳ ﮫﺑ
	ﺪﻧﺪﯾد مزﻻ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﯽﻣﺎﻘﻣ ﮫﭼ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ " عﺎﻨﺘﻣا " ﺮﯿﻔﺳ و ؟ﺪﻨھد ﺮﺒﺧ وا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ زا ار دﻮﺧ
	ا ﮫﺑ غورد ﮫﻧﻮﮕﭼ ﯽﻧﺎﻣور ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ﯽﮔرﺰﺑ ﻦﯾ " ﺪﻧراد ﺖﻔﻧ ﯽﻓﺎﮐ هزاﺪﻧا ﮫﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ " ﺰﺟ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد
	؟ﺪﻧراﺪﻧ ﺖﻔﻧ ﻢھ هﺮﻄﻗ ﮏﯾ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺮﯾﺎﺳ ﯽﻧﺎﻣور و یورﻮﺷ
	ﯽﻟو دوﺮﺑ ﺖﻘﯿﻘﺣ لﺎﺒﻧد و ﺪﻨﮐ حﺮﻄﻣ دﻮﺧ یاﺮﺑ ار نآ ﺮﯾﺎﻈﻧ و ﺎھ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻒﻇﻮﻣ ﺖﻘﯿﻘﺣ هﺪﻨﯾﻮﺟ نﺎﺴﻧاﺮھ
	هدﺎﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ لﻮﻗ زا ﻢھ زﻮﻨھ و ﺪﻨﺘﻓﺮﻧ ﺖﻘﯿﻘﺣ لﺎﺒﻧد ،ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ ﻢﺳ شﺮﯾﺬﭘ " ﯽﻧﺎﻣور ﺮﯿﻔﺳ " ﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﯽﻤﻧ ﮫﮐ ﺎھﺰﯿﭼ ﮫﭼ .
	ﺖﺴﯿﭼ ﺖﻘﯿﻘﺣ ﻢﯿﻨﯿﺒﺑ .
	و ﮫﺘﺷاﺪﻧ ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ زا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ عﺎﻨﺘﻣا غﻼﺑا یاﺮﺑ ﯽﺘﯾرﻮﻣﺎﻣ ﯽﻧﺎﻣور رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﻘﯿﻘﺣ
	ﭽﻧآ فﻼﺧﺮﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﺎﺑ یدﺎﻋ ﺖﺒﺤﺻ ﻦﻤﺿ ﯽﻠﻣ زا ،هدﺮﮐ مﻼﻋا ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ زا ار ﯽﻧﺎﻣور ﺖﻟود ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺪﻨﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﮫ
	ﺖﻔﻧ ﮫﺻﺮﻋ رد ناﺮﯾا ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ ﮫﺑ ار ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و دﻮﺧ عﻮﺒﺘﻣ ﺖﻟود ﯽﮔدﺎﻣآ و هدﺮﮐ عﺎﻓد ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ
	ﺖﺳا ﮫﺘﺷاد زاﺮﺑا .
	ﺗ ﺎﺑ ار ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ یﺎھرﻮﺨﺷﻻ ﮫﮐ ﯽﻧاﺪﺗﺮﻣ ﺖﺷز هﺮﮭﭼ ﮫﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ ﺶﯿﭘ رد و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﮫﯾﺬﻐﺗ دﻮﺧ یزور ﮫﻧﺎﺒﺷ شﻼ
	دﻮﺟو ﺎﺑ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ ناﺮﮭﺗ یﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ار یﺮﺒﺧ ﻦﯿﻋ ﺎﻣ دﻮﺷ ﺎﺸﻓا ﺮﺘﮭﺑ ﺪﻧراد ﯽﻣ هﺎﮕﻧ غاﺮﭼ نﺎﻧآ یﺎﭘ
	ﻢﯾروآ ﯽﻣ نآ ندﻮﺑ ﯽﻧﻻﻮﻃ .
	ناﺮﯾا ﮫﺑ یﺪﯾﺪﺟ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﯽﻧﺎﻣور زا ﮫﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ زﺎﻏآ ﺎﺟ ﻦﯾا زا عﻮﺿﻮﻣ آ ﯽﻣ و ﯽﻧاﺮﯾا تﺎﻣﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻨﺷآ یاﺮﺑ و ﺪﯾ
	دور ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ راﺪﯾد ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺟ زا و تﺎﻣﺎﻘﻣ ﺮﯾﺎﺳ و ،ﮫﺟرﺎﺧ ﺮﯾزو ،قﺪﺼﻣ راﺪﯾد ﮫﺑ تدﻮﻣ و ﯽﺘﺳود ﺐﺗاﺮﻣ زاﺮﺑا .
	ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﺒﺤﺻ ﻢھ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ و رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا رد . ﮫﮐ ﯽﺒﻟﺎﻄﻣ و ﺖﺒﺤﺻ ﻦﯾا زا ﯽﻤﺳر ﺮﺒﺧ ﺎﯾ و ﯽﻤﺳر ﮫﯿﻣﻼﻋا
	ﺷ ﮫﺘﻔﮔ ﺎﻌﺒﻃ ﮫﮐ ﮫﺘﺷادﺮﺑ ﺖﺒﺤﺻ زا ﯽﺘﺷاددﺎﯾ یرﺎﮕﻧﺮﺒﺧ ﺎﻣا دﻮﺷ ﯽﻤﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ هﺪ " ﻊﺿﻮﻣ ﯽﻟو ﺖﺴﯿﻧ ﻖﯿﻗد نآ تﺎﻤﻠﮐ و تﻼﻤﺟ
	ﺎﻘﯿﻗد ن آ رد ﯽﻧﺎﻣور رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﺮﻈﻧ و " ﺖﺳا ﻦﺷور .
	رﺎﮕﻧﺮﺒﺧ یﺎھ ﺖﺷاددﺎﯾ نﺎﮭﯿﮐ ﮫﻣﺎﻧزور " پ . نا . پ " ﺖﺳا هدروآ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ﺖﺒﺤﺻ ﻦﯾا زا ار :
	" ﺮﯾزو ﺖﺴﻧاد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ذﻮﻔﻧ زا ار ناﺮﯾا ﯽﮔﺪﻧﺎﻣ ﺐﻘﻋ رﺎﺘﺨﻣ .
	ﺖﻔﮔ ﷲا ﺖﯾآ تﺮﻀﺣ :
	- ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﻦﮐ ﮫﺸﯾر ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- اد ﻦﯿﻘﯾ ﻦﻣ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ناﺮﯾا نﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و ﺖﺳود لﺎﺣ ﮫﻤھ رد ﯽﻧﺎﻣور ﺖﻠﻣ ﮫﮐ ﻢھد ﯽﻣ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﮫﻣادا ترﻮﺻ رد ناﺮﯾا ﮫﮐ مر
	ﺖﻓﺎﯾ ﺪھاﻮﺧ ﻞﻣﺎﮐ ﻖﯿﻓﻮﺗ هدﺮﮐ زﺎﻏآ ﮫﮐ یا هزرﺎﺒﻣ .
	ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﭘ ﷲا ﺖﯾآ تﺮﻀﺣ :
	- ؟ﺖﺳا لﺎﺣ ﮫﭼ رد نﻮﻨﮐا ﯽﻧﺎﻣور ﺖﻔﻧ
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- لﺎﺳ رﺎﮭﭼ ﯽﻟو دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ راﺪﻘﻣ فﺮﻃ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮓﻨﺟ نﺎﯾﺎﭘ زا ﺖﺳا ﯽﻗﺮﺗ ﮫﺑ ور ﮫﮐ ﺖﺳا . ﯽﻟﺎﺳ نﻮﻨﮐا ٧
	ﺖﺳا ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ . ﺖﺳا ﺖﻠﻣ دﻮﺧ ﮫﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻖﺑﺎﺳ فﻼﺧ ﺮﺑ نآ مﺎﻤﺗ و .
	ﺖﺴﯿﻧ رﻮﻃ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﺎﻣ ﺖﻠﻣ ﺎﻣا ﺪﻨﮐ هرادا ار دﻮﺧ ﺖﻔﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﯽﻧﺎﻣور ﺪﻨﺘﻔﮔ ﯽﻣ ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾ ﺮﭙﻣا .
	ﺖﻔﮔ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﺖﻠﻣ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﯽﻠﻣ ار ﺖﻔﻧ ﻻﺎﺣ و ﮫﺘﺷاد ار ﻊﺿو ﻦﯿﻤھ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا . ﻢﯿﻨﮐ هرادا ﯽﺑﻮﺧ ﮫﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻢﯿھاﻮﺧ ﺎﻣ .
	ﺖﻔﮔرﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- ﺪﺷﺎﺑ ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ ﮫﺴﯿﺳد ﺐﻗاﺮﻣ ﺪﯾﺎﺑ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ .
	ﺖﻔﮔ ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻦﺌﻤﻄﻣ . ﺖﺳا راﺪﯿﺑ هراﻮﻤھ ﺎﻣ ﺖﻠﻣ . ا ﺎﺑ ﻖﻓﻮﻣ ﺎﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺖﺳﺎﯿﺳ زا ﺎھ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﻦﯾ
	ﺪﺷ ﻢﯿھاﻮﺧ .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- ﺪﻨﻨﮐ هزرﺎﺒﻣ ﺖﻘﯿﻘﺣ هار رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﻣدﺮﻣ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﮭﻧ یزوﺮﯿﭘ . ﮫﻣادا ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺶﯿﭘ رد ﮫﮐ ار ﯽھار ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ مراوﺪﯿﻣا
	ددﺮﮔ ﻖﻓﻮﻣ ﺶﯾﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ ﮫﺑ و ﺪھد .
	آ ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ ﷲا ﺖﯾ :
	- ﻼﻣﺎﮐ ﺎﻣ " ﻢﯾراﺪﯿﺑ . ﺪﻧﺎﻣ رﺎﮐ ﺮﺳ زور رﺎﮭﭼ ﻂﻘﻓ ماﻮﻗ .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- ﻢﯾﺪﺷ لﺎﺤﺷﻮﺧ ماﻮﻗ طﻮﻘﺳ زا و ﺮﻇﺎﻧ رود زا ﻢھ ﺎﻣ . ﺪھاﻮﺧ لﺎﺤﺷﻮﺧ ﮫﺸﯿﻤھ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﮫﮐ ﻢھد ﯽﻣ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺎﻤﺷ ﮫﺑ
	ﺪﺷ .
	قﺮﺷ کﻮﻠﺑ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﻊﻗاو رد ﺪﺷ حﺮﻄﻣ .
	ﺖﻔﮔ ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﺖﺳا ﻒﻟﺎﺨﻣ قﺮﺷ کﻮﻠﺑ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﺎﺑ ناﺮﯾا ﮫﮐ هﺪﺷ رﺎﮭﻇا ﺎﯾﻮﮔ . ﺖﺴﯿﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﮫﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد . ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﻢﯾداد نﻼﻋا ﺎﻣ
	ﺪﻣﺎﯿﻧ ﺪﯾﺮﺧ یاﺮﺑ قﺮﺷ کﻮﻠﺑ زا ﯽﺴﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ ﯽﻟو ﻢﯿﺷوﺮﻓ ﯽﻣ ار دﻮﺧ .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- ﻢﻨﮐ ﯽﻣ نﺎﻤﮔ ﻦﻣ ﺖﺳا هدﺮﮑﻧ ﯽﻣاﺪﻗا دراد ﺖﻔﻧ دﺎﯾز راﺪﻘﻣ ﮫﺑ یورﻮﺷ صﻮﺼﺨﺑ و قﺮﺷ کﻮﻠﺑ نﻮﭼ . ﺖﻟود ﻻاو
	ﺖﺳا ناﺮﯾا مدﺮﻣ هزرﺎﺒﻣ راﺪﻓﺮﻃ ﻢھ یورﻮﺷ . دﻮﺑ هﺪﯿﺳر ﯽﯾﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻢھ قﺮﺷ کﻮﻠﺑ زا ﮫﮐ ﻢﻨﮐ ﯽﻣ رﻮﺼﺗ ﻦﻣ .
	ﺖﻔﮔ ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﻢﯾﺮﺿﺎﺣ ﻢﯾا ﮫﺘﻔﮔ ﻢھ ﺎﻣ .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- رﻮﺸﮐ ﺎﺑ ناﺮﯾا دراد یرﺎﺠﺗ ﻂﺑاور ﯽﻗﺮﺷ یﺎھ .
	ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﺪﻧﺮﺨﺑ ﺖﻔﻧ ﻢﯿﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﺎﻣ ﯽﻟو ﺖﺴھ یرﺎﺠﺗ ﻂﺑاور ﮫﺘﺒﻟا .
	ﺖﻔﮔ رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو :
	- دﺮﮐ عوﺮﺷ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺮﻔﺻ زا ﮫﺘﺒﻟا . ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﻞﺣ ﻢھ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﻂﺴﺑ ﺎﺑ .
	ﷲا ﺖﯾآ :
	- ﺎھ نآ لﻮﭘ ﮫﺑ ﺎﻣ زﺎﯿﻧ زا ﺶﯿﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﮫﺑ نﺎﻧآ زﺎﯿﻧ ﺖﺳ .
	ﺖﻔﮔرﺎﺘﺨﻣﺮﯾزو :
	- ﯽﻗﺮﺷ یﺎھ ﺖﻟود ﮫﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻤﻧ ﮏﻤﮐ ﻒﯿﻌﺿ یﺎھ ﺖﻟود ﮫﺑ ﺰﮔﺮھ ﯽﺑﺮﻏ یﺎھ ﺖﻟود ﮫﮐ ﺪﯿﺷﺎﺑ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﺎﻤﺷ
	ﺪﻨﺘﺴھ یرﺎﮑﻤھ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﮫﺸﯿﻤھ .
	ﺖﺷﺬﮔ وا رﺎﻨﮐ زا ﺎﻨﺘﻋا ﯽﺑ ﯽﻧﺎﻣور رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو و ﺪﺷ دراو ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد ... "
	ﺖﺳا هﺪﺷ جرد ناﺮﯾا تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد نآ ﮫﻤﺟﺮﺗ و هدﺮﮐ ﺖﺷاددﺎﯾ ﯽﺟرﺎﺧ رﺎﮕﻧﺮﺒﺧ ﮏﯾ ﮫﮐ یﺮﺒﺧ ﻦﺘﻣ ﺖﺳا ﻦﯿﻨﭼ . ﺮھ
	ر راﺪﯾد ﻦﯾا رد ﯽﻧﺎﻣور رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ کرد ﺮﺒﺧ ﻦﯾا نﺪﻧاﻮﺧ زا ضﺮﻏ ﯽﺑ هﺪﻨﻧاﻮﺧ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و یرﺎﮑﻤھ یو
	ﮫﮐ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﯽﻣ رﺎﮭﻇا ﺰﯿﻧ ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ درﻮﻣ رد و ﮫﺘﻔﮔ ﯽﻣ ﻦﺨﺳ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ نﺎﮑﻣازا ،هدﺮﮐ ﯽﻣ " هداد ﯽﯾﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ
	هﺪﺷ ... ﺖﺴھ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﻂﺑاور ... و ﻢﯿﺘﺴھ یرﺎﮑﻤھ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﮫﺸﯿﻤھ ،ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﻞﺣ ﻢھ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﻂﺴﺑ ﺎﺑ "...
	راﺮﻗ ﻦﯾا ﮫﺻﻼﺧ دﻮﺷ ﯽﻤﻧ اﺮﺟا ﺎﻣا ،ﺖﺴھ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ،ﺖﺴھ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ داد . دﻮﺷ ﻞﺣ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺖﺳا ﺪﯿﻣا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﻂﺴﺑ ﺎﺑ !!
	هرﺎﺑرد ﯽﻓﺮﺣ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﯽﻧﺎﻣور ﺮﯾزو ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ یﺪﯾدﺮﺗ " عﺎﻨﺘﻣا " ﮫﻠﻤﺟ و هدﺰﻧ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ زا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ
	ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﺖﺳا یا ﮫﻓﺮﺣ یﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ دﺎﻨﺘﺳا درﻮﻣ ﮫﮐ ﻢھ یا ﺪھد ﯽﻤﻧ ار ﺎﻨﻌﻣ نآ .
	یﺎﺿﺎﻘﺗ دراد ﺖﻔﻧ نﻮﭼ یورﻮﺷ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ نﺎﯿﻣ زا ﮫﮐ ﺖﺳﺎﻨﻌﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﮫﭽﻧآ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾﺮﺗﺪﺑ رد
	ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ ﮫﮑﻠﺑ ﺖﺷاﺪﻧ ﺎﯾ ﺖﺷاد ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ ﮫﻧ ﺎھزور نآ رد یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﺰﯿﻧ ﻊﻗاو رد و ﺖﺳا هدﺮﮑﻧ ﺪﯾﺮﺧ
	ﻓ ﺮﯾز نآ زا ﺶﯿﺑ ار قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺪھﺪﻧ ناﺮﮔ لﺎﺠﻨﺟ ﮫﺑ ﮫﻧﺎﮭﺑ و دراﺬﮕﻧ ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا رﺎﺸ " مﺮﮔ یﺎھ بآ ﮫﺑ یورﻮﺷ یاو یا
	ﺪﯿﺳر " ﮫﺘﻔﮔ ﺰﯿﻧ ﯽﻧﺎﻣور رﺎﺘﺨﻣ ﺮﯾزو ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ﯽﻟو دﺮﮐ ﯽﻣ ﻞﻤﻋ طﺎﯿﺘﺣا ﺎﺑ " ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﮫﺸﯿﻤھ " دﻮﺑ . لﺎﺳ رد ١٣٣٢
	ﺎﺸﻧ یﺪﺟ ﮫﻗﻼﻋ ﯽﺘﻔﻧ هﺮﺻﺎﺤﻣ ﻦﺘﺴﮑﺷ ﮫﺑ و دﻮﺑ ﮫﻘﯿﻀﻣ رد تﺪﺷ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺪﯾﺮﺧ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ یورﻮﺷ ﺖﻟود ،داد ﯽﻣ ن
	و ﻞﻤﺣ یﺎھﺎﻤﯿﭘاﻮھ و دراﺪﻧ ﯽﯾﺎﯾرد ﻞﻤﺣ ﻞﯾﺎﺳو ﮫﺑ زﺎﯿﻧ ﺎﻤﯿﭘاﻮھ ﻦﯾﺰﻨﺑ روﺪﺻ ﮫﮐ بﺎﺴﺣ ﻦﯾا ﮫﺑ داد ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺎﻤﯿﭘاﻮھ ﻦﯾﺰﻨﺑ
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ یورﻮﺷ ﻞﻘﻧ " ﺪﻧزادﺮﭙﺑ نآ ﻞﻤﺣ ﮫﺑ . دﺮﮐ در ﻢھ ار دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا قﺪﺼﻣ .
	تاﺮﺟ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﯽﻌﻗاو ﺖﻠﻋ و عﺎﺠﺗرا فﺮﻃ زا ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﻣواﺪﻣ رﺎﺸﻓ ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ دﺮﮑﻧ
	ﺖﺷاد ﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺎﺒﻗ رد ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﺗاﺪﮭﻌﺗ و ﺪﺷ ﯽﻣ دراو وا ﮫﺑ جرﺎﺧ و ﻞﺧاد رد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا .
	ددﺮﮔ هﺮﯿﭼ دﻮﺧ ﯽﻨﻃﺎﺑ یﺎھ ﺶﯾاﺮﮔ ﮫﺑ و ﯽﻋﺎﺠﺗرا یوﺮﯿﻧ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ دﻮﺧ ﺖﻣﻮﮑﺣ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ قﺪﺼﻣ .
	ﺎﻓﻼﺑ هدﺎﻣ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻮﻐﻟ عﻮﺿﻮﻣ ﮫﮐ ﮫﻠﺻ ٧ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یاﺪﺻ ﺪﺷ حﺮﻄﻣ ﺖﻔﻧ ﮫﻧادازآ شوﺮﻓ و نﺪﺷ ﯽﻠﻣ یاﺮﺟا نﻮﻧﺎﻗ
	ﺖﺷاد مﻼﻋا و دﺮﮐ زﺎﻏآ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﺪﯾﺪﮭﺗ و رﺎﮑﺷآ ﺖﻟﺎﺧد :
	" ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ناﺮﯾا رد ﺖﻟود نآ ذﻮﻔﻧ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺚﻋﺎﺑ یورﻮﺷ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ . "
	ﺪﻧﺪﻣآرد اﺪﺻ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ رد ﺰﯿﻧ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و رﺎﺑرد لﺎﻤﻋ . ﺖﻔﮔ ﺲﻠﺠﻣ ﻞﯿﮐو شﺎﺗرﻮﻤﯿﺗ :
	" هدﺎﻣ ٧ ﺖﺷاد لوﺰﻧ نﺎﺷ . دﻮﺷ ﮏﯾدﺰﻧ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﮫﺑ ﺪھاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ﯽﻣ لوا زور زا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد دﻮﺑ بﻮﺧ .
	ﯾﺎﺒﻧ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﺖﻔﻧ یورﻮﺷ ﮫﺑ ﺪ . ﻢﯿھد ﮫﻣادا ار نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ نداد ﯽﻨﻌﯾ نﺎﻣدﻮﺧ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺮﯿﺳ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻣ
	} !! { "
	ﺖﻔﮔ ﺲﻠﺠﻣ ﺮﮕﯾد ﻞﯿﮐو ﯽﻣﺎﻣا لﺎﻤﺟ :
	" لﺎﺳ هﺎﺠﻨﭘ ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﮐ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﺎھ نآ ﮫﺑ ﻢﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ رﻮﻄﭼ ﺎﻣ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺖﺳرد ﯽﺗﺎﺴﯿﺳﺎﺗ و هﺪﯿﺸﮐ ﺖﻤﺣز ﺖﮑﻠﻤﻣ ﻦﯾا رد
	ﺪﯿﻨﮑﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻔﻧ زا . "
	او فﺮﻃ ﮫﻤھ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھرﺎﺸﻓ ﮫﻤھ زا ﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﺖﻓﺎﯾرد لﺎﺒﻗ رد ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﮐ دﻮﺑ یﺪﮭﻌﺗ ﺪﻣآ ﯽﻣ در " ﮏﻤﮐ " زا ﯽﻣﺎﻈﻧ
	ﺖﺷاد ﺎﮑﯾﺮﻣآ . ﯽﺳاﺮﮑﻣد یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﮫﺑ ﮫﮐ دﺎﺘﻓا ﺮﮑﻓ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ مود ﯽﻧﺎﮭﺟ ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ ،ﮫﮐ ﻦﯾا ﺢﯿﺿﻮﺗ
	دروآ دراو یدﺎﺼﺘﻗا رﺎﺸﻓ یا هدﻮﺗ . یا ﮫﺒﻧﺎﺟ ﮏﯾ رﻮﻃ ﮫﺑ ار رﻮﺸﮐ ود نﺎﯿﻣ یرﺎﺠﺗ کﺮﺘﺸﻣ یﺎھدادراﺮﻗ دﺮﮐ ﻮﻐﻟ . زﺎﻏآ رد
	١٣٢٧ ) سرﺎﻣ ١٩۴٨ ( ﺪﺷ ﯽﻣ ﻦﻏﺪﻗ یورﻮﺷ ﮫﺑ ﺎھﻻﺎﮐ ﺮﺜﮐا روﺪﺻ نآ ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ دﺮﮐ ﮫﯿﮭﺗ ﯽﺘﺳﺮﮭﻓ . لﺎﺳ رد ١٣٣٠
	) ١٩۵١ ( ناﺮﯾا رد قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ راﺮﻘﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﻣز ﻢھ ﺖﺳرد ﯽﻨﻌﯾ - یﺎﻨﺳ ﮫﮐ دوﺰﻓا ﺖﺳﺮﮭﻓ ﻦﯾا ﺮﺑ یا ﮫﯿﺣﻼﺻا ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	ﮫﺑ " ﻞﺘﺑ ﮫﯿﺣﻼﺻا " ﺖﺳا رﻮﮭﺸﻣ . ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھ ﺖﻟود ﮫﺑ ﮏﻤﮐ عﻮﻧ ﺮھ ﺖﺧادﺮﭘ و رﺎﺒﺘﻋا یراﺬﮔاو ﮫﯿﺣﻼﺻا ﻦﯾا
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﻦﻏﺪﻗ ﺪﻨﺷوﺮﻔﺑ یا هدﻮﺗ ﯽﺳاﺮﮑﻣد و یورﻮﺷ ﮫﺑ ﮏﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا یﺎھﻻﺎﮐ . دﻮﺑ ﮏﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا یﺎھﻻﺎﮐ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮭﻣ زا ﺖﻔﻧ .
	زا ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﯾﺎھرﻮﺸﮐ زا ناﺮﯾا " ﮏﻤﮐ " ﻧ یورﻮﺷ ﮫﺑ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺮﮔا و ﺪﺷ ﯽﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﯽﻣ ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﺖﻔ
	ﻦﯾا زا ﺖﺴﯾﺎﺑ " ﮏﻤﮐ " ﻦﯾا یور ار دﻮﺧ یﮋﺗاﺮﺘﺳا ﮫﯾﺎﭘ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ و ﺪﺷﻮﭙﺑ ﻢﺸﭼ ﺎھ " ﮏﻤﮐ " ﺎﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ دﻮﺑ ﮫﺘﺷاﺬﮔ ﺎھ
	ﺪﻨﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﺎﭘورا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ روﺪﺻ .
	نﺎﺘﺴﻣز ١٣٣٠ ﺪﯿﺳر نﺎﯾﺎﭘ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻣﺎﻈﻧ دادراﺮﻗ تﺪﻣ . نآ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﺪﻨﮑﻧ ﺪﯾﺪﺠﺗ ار . ﻢھ ﯽﺗﺪﻣ
	ﺪﺷ ﻢﯿﻠﺴﺗ هﺮﺧﻻﺎﺑ ﯽﻟو دﺮﮐ ﺖﻣوﺎﻘﻣ . ﺪﺷ ﺪﯾﺪﺠﺗ دادراﺮﻗ هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا رد و . دورو زا ناﺮﯾا نآ ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﮫﯿﮭﺗ ﯽﻟﻮﻣﺮﻓ
	دﺮﮐ ﯽﻣ زاﺮﺘﺣا بﺮﻏ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎھ کﻮﻠﺑ ﮫﺑ . دﻮﺧ یﺎﺟ ﮫﺑ دادراﺮﻗ زا ﯽﺷﺎﻧ تاﺪﮭﻌﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﯽﻟو ﺖﺳا شزرا ﺎﺑ دﻮﺧ یﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﮐ
	ﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑ .
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺐﻧﺎﺟ ﮫﮐ ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا " ﮏﻤﮐ " ﮫﻣادا ناﺮﯾا ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎھ ناﺮﯾا رد شا ﯽﻣﺎﻈﻧ نارﺎﺸﺘﺴﻣ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ و داد
	ﺶﯾﻮﺧ ﮫﺑﻮﻧ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ دوﺰﻓا " یزﺎﺑ ﺪﻋاﻮﻗ " ﺖﺳا هدﺮﮐ ﯽﻣ تﺎﻋاﺮﻣ ار . ﺮھ رد ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ
	ﯾا تاﺪﮭﻌﺗ ﻦﺸﺧ ﺮﮐﺬﺗ زا ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ روﺮﺿ ﮫﮐ درﻮﻣ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻤﻧ عﺎﻨﺘﻣا ناﺮ . لﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﮫﻠﻤﺟ زا ١٣٣٠ شوﺮﻓ لﺎﻤﺘﺣا ﮫﮐ
	دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ تﻮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ :
	" نآ ﮏﻤﮐ ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﺖﻔﻧ یورﻮﺷ و یا هدﻮﺗ ﯽﺳاﺮﮑﻣد یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﺮﮔا ﮫﮐ داد مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﻊﻄﻗ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺖﻟود . نﻮﻧﺎﻗ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد " ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺖﯿﻨﻣا " ﮫﮐ ﯽﯾﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﮐ ﺖﺳا
	دﺮﮐ ﺪھاﻮﺨﻧ ﮏﻤﮐ ﺪﻨﺷوﺮﻓ ﯽﻣ ﯽﻗﺮﺷ یﺎﭘورا و یورﻮﺷ یﺎھ ﺖﻟود ﮫﺑ ﯽﮕﻨﺟ داﻮﻣ . "
	ﯽﺘﻟود ﯽﻤﺳر ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻻﻮﻤﻌﻣ ناﺮﯾا " ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺎﻋدا و ﺪﻨھد ﯽﻣ ﺮﺛا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺎھ مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ رﺎﮑﻧا
	ﺪﻧا ﮫﺘﻓﺮﮕﻧ هﺪﮭﻋﺮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺎﺒﻗ رد ار یﺪﮭﻌﺗ ﮫﻧﻮﮔ ﭻﯿھ ﺎﯾﻮﮔ . ﺖﺴﯿﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ دﻮﺧ ﺎﻣا .
	ﯿﺑ ار ﺮﻣا ﺖﯿﻌﻗاو ﮫﺘﺷﻮﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا ترازو ﮫﮐ ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﮫﻣﺎﻧ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻦﺷور ﺮﺘﺸ :
	ﺦﯾرﺎﺗ ١٣ - ٢ - ١٣٣٢
	هرﺎﻤﺷ ٨۶٠ - ١٣٧
	ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا ترازو
	یدﺎﺼﺘﻗا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و رﺎﻣآ هرادا
	ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ
	ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ یﺎﻗآ بﺎﻨﺟ .
	ﺎﻓﻮﻄﻌﻣ " هرﺎﻤﺷ ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﮫﻣﺎﻧ ﮫﺑ ۴٠٣٠٢٢ خرﻮﻣ ١٢ - ١ - ٣٢ ﺪﻧﺎﺳر ﯽﻣ رﺎﻀﺤﺘﺳا ﮫﺑ ار ﻞﯾذ ﺐﺗاﺮﻣ :
	یاﺮﺒﮐ ترﺎﻔﺳ ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ شراﺰﮔ درﻮﻣ رد ﮫﺟرﺎﺧ رﻮﻣا ترازو ﺖﺷاددﺎﯾ ﺖﺷﻮﻧور و ﻦﺘﮕﻨﺷاو رد ناﺮﯾا ﯽھﺎﺸﻨھﺎﺷ
	رﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺎھ نآ روﺪﺻ کﺮﺘﺸﻣ عﺎﻓد لﺮﺘﻨﮐ رد تﺪﺿﺎﻌﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ یداﻮﻣ ترﻮﺻ ﮫﺑ ﻊﺟار نآ ﻢﺋﺎﻤﺿ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	ﯽﻟﺎﻋ رﺎﻀﺤﺘﺳا ﮫﺑ ﮫﮐ هﺪﻣآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ترازو ﻦﯾا رد ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ عﻮﻨﻤﻣ نآ هﺪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳد یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ ﯽﻣ
	ﺪﻧﺎﺳر : ١ . یﺎھدادراﺮﻗ ﻖﯾﺮﻃ ﮫﺑ نآ هﺪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳد یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ رﻮﺸﮐ ﺎﺑ رﻮﺸﮐ ﻦﯾا تﻼﻣﺎﻌﻣ ﯽﻠﮐرﻮﻄﺑ
	یﺮﺗﺎﮭﺗ دﻮﺟو هﺪﺷ ﻊﻨﻣ یﺎھﻻﺎﮐ ﯽﻀﻌﺑ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺎھدادراﺮﻗ ﻦﯾا رد ﻂﻘﻓ و دﺮﯿﮔ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﺖﺳا هﺪﯿﺳر ﺖﻟود یﺎﻀﻣا ﮫﺑ ﮫﮐ
	ﻼﻤﻋ ﻢھ نآ یور ﮫﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد " ﻢھ نآ روﺪﺻ ﮫﮐ هﺪﺷ ردﺎﺻ ﮫﺿاﺮﻗ ﻦھآ یراﺪﻘﻣ ﻂﻘﻓ و ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮕﻧ مﺎﺠﻧا ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ نﻮﻨﮐﺎﺗ
	هرﺎﻤﺷ ﮫﻣﺎﻧ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﺐﺟﻮﻣ ٢۵۵٣٢ خرﻮﻣ ۵ - ٩ - ٣١ اﺪﻌﺑ " ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ عﻮﻨﻤﻣ . ٢ . اﺪﻌﺑ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھدادراﺮﻗ رد ﺪﯾآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﺖﻗد ﺲﭘ ﻦﯾا زا ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ " ھرﻮﺸﮐ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺪھاﻮﺧ ﺪﻘﻌﻨﻣ ﺎ
	دﻮﺷ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺎھ نآ ﻦﺘﻣ رد ﮫﻋﻮﻨﻤﻣ داﻮﻣ جرد زا روﺪﻘﻤﻟا ﯽﺘﺣ ﺪﺷ . ٣ . ﺎﻧﺎﯿﺣا نآ هﺪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳد یﺎھرﻮﺸﻛ و یورﻮﺷ رﻮﺸﻛ ﮫﺑ ﮫﻛ یروﺪﺻ یﺎھﻻﺎﻛ راﺪﻘﻣ " رد ددﺮﮔ ﯽﻣ ردﺎﺻ
	ﻻﻮﺻا ﮫﮐ ﺖﺳا ﺰﯿﭼﺎﻧ یﺪﺣ ﮫﺑ رﻮﺑﺰﻣ یﺎھرﻮﺸﮐ رد ﺎھﻻﺎﮐ نﺎﻤھ یدﻮﺟﻮﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ " ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻤﻧ ﮫﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ . هﺪﻨﯾآ رد ﮏﻟذ ﻊﻣ
	ﺪﯾآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺰﯿﻧ نآ ﻢﻛ راﺪﻘﻣ روﺪﺻ زا ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﯽﻌﺳ .
	یﻮﺧا ﺮﺘﮐد ،ﯽﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﯾزو . "
	رﺎﮑﺷآ ﯽﻤﺳر ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا زا ﺪﯾد ناﻮﺗ ﯽﻣ ا :
	ﻻوا " لﺎﺳ زﺎﻏآ رد ، ٣٢ روﺪﺻ زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ هرﺎﺑرد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو زا ﯽﯾﺎھ ﺖﺷاددﺎﯾ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﻢھ " داﻮﻣ
	ﮫﻋﻮﻨﻤﻣ " هدﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﻓﺎﯾرد ﺖﺳا هدﻮﺑ نآ ءﺰﺟ ﻢھ ﮫﺿاﺮﻗ ﻦھآ ﯽﺘﺣ ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ ﮫﺑ :
	ﺎﯿﻧﺎﺛ " نﻮﻧﺎﻗ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو ، " ﻣ ﺖﯿﻨﻣا ﻞﺑﺎﻘﺘ " هدﺮﮐ ﯽﻣ دﺎﻨﺘﺳا هدﻮﺑ نآ یاﺮﺟا ﮫﺑ ﺪﮭﻌﺘﻣ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﮐ :
	ﺎﺜﻟﺎﺛ " یﺎھدادراﺮﻗ رد ﮫﮐ ﻦﯾا زا و دﺮﯿﮕﺑ ار ﺎھﻻﺎﮐ ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯾا روﺪﺻ ﻮﻠﺟ ﮫﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻒﻇﻮﻣ ناﺮﯾا دﺎﺼﺘﻗا ترازو ،
	ﻼﻤﻋ ﯽﻟو هﺪﺷ جرد ﺎھﻻﺎﮐ ﯽﺧﺮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﺎﺑ یﺮﺗﺎﮭﺗ " ﺖﺳا ضﺮﺘﻌﻣ هﺪﺸﻧ ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ نآ یور ﺪﯾﻮﮔ ﯽﻣ و : ﻦﯾا زا
	ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺎھ نآ جرد زا ﯽﺘﺣ ﺲﭘ :
	ﺎﻌﺑار " ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﻏﺪﻗ ﮫﻣﺎﻧ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﻖﺒﻃ ﻢھ نآ ﮫﻣادا ﮫﮐ هﺪﺷ ردﺎﺻ یورﻮﺷ ﮫﺑ ﮫﺿاﺮﻗ ﻦھآ یراﺪﻘﻣ ﻂﻘﻓ ، .
	زﻮﻨھ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﯽﺗاردﺎﺻ یﺎھﻻﺎﮐ ﺖﺴﯿﻟ رد ﺖﻔﻧ جرد ﮫﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﯾد ﯽﻨﺷور ﮫﺑ ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا زا ﮫﺑ
	و ناﺮﯾزو تﺎﯿھ ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ ﮫﻣﺎﻧ ﺐﯾﻮﺼﺗ روﺪﺻ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد و هدﻮﺒﻧ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یاﺮﺑ ﯽﻌﻗاو ﯽﮔدﺎﻣآ یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ ﮫﺟو ﭻﯿھ
	و هدﻮﺑ مزﻻ هﺮﯿﻏ و ﺖﻔﻧ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ
	ﮫﮐ هرﺎﺑ ﻦﯾارد ﻢھ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﯾزو هرﺎﺷا و " ﺪﯾﺪﻨﺒﺑ ﺖﻔﻧ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ﺎﺑ یا ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ دادراﺮﻗ ﺪﯾﺎﺑ " ﺮﻣا ﻦﯾا ﮫﺑ ﺮﯾاد ﺖﺳا .
	ﺎﻧ ﻦﺤﻟ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺗﺎﻤﻠﮐ ندﺮﺑرﺎﮐ ﮫﺑ و ﮫﻣ " یورﻮﺷ هﺪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳد یﺎھرﻮﺸﮐ " ﺖﺳا یا ﮫﻧﺎﺸﻧ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ درﻮﻣ رد
	ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻢﮐﺎﺣ ناﺮﯾا ﯽﺘﻣﻮﮑﺣ هﺎﮕﺘﺳد ترازو نآ رد ﮫﮐ یﻮﺟ زا .
	ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ هرﺎﺷا یورﻮﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺪﻨﺳ ﮏﯾ ﮫﺑ ﮫﻤﺗﺎﺧ رد . یﻮﺘﯿﺘﺴﻧا " ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ و ﯽﻧﺎﮭﺟ دﺎﺼﺘﻗا " یورﻮﺷ زا ﮫﮐ
	ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ هدﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ عﺎﺿوا ﻞﯿﻠﺤﺗ یاﺮﺑ ﮫﮐ ﯽﺑﺎﺘﮐ رد ﺖﺳا یورﻮﺷ ﻊﺟاﺮﻣ ﻦﯾﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ
	ﮫﺘﺷاد دﻮﺟو ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یاﺮﺑ ﯽﯾﺎھدادراﺮﻗ ) نآ ﮫﺑ ﻢھ دﺎﺼﺘﻗا ترازو ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﮫﮐ یﺰﯿﭼ نﺎﻤھ
	هﺪﺷ هرﺎﺷا ( ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﯽﻟو ﺖﺳا هدز زﺎﺑﺮﺳ نآ یاﺮﺟا زا .
	هﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﺖﻔﻧ ﮫﺑ ﺎﮑﺗا یﺎﺟ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا و ﺪﻧﺎﻣ ﻢﯿﻘﻋ ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ یاﺮﺟﺎﻣ دﻮﺑ ﻦﯿﻨﭼ
	ﻼﻤﻋ " ﮫﺑ " دﺎﺼﺘﻗا ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ " ﺪﺷ لﺪﺑ . ﺖﺳردﺎﻧ شور ﻦﯾا ﻢﻏر ﮫﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺖﺳا مزﻻ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ
	روﺪﻘﻣ ﮫﮐ ﯽﮑﻤﮐ ﮫﻧﻮﮔ ﭻﯿھ زا ﺪﻨﮐ یراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ رﺎﺸﻓ لﺎﺒﻗ رد ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﮫﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود
	ﺪﻧدﺮﮑﻧ عﺎﻨﺘﻣا دﻮﺑ .
	یﺎھﻻﺎﮐ ﻢﻈﻋا ﺶﺨﺑ قﺪﺼﻣ نﺎﻣز رد ناﺮﯾا دراو ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ زا ﯽﺘﻌﻨﺻ روﺮﺿ یﺎھﻻﺎﮐ و مﻮﻤﻋ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ
	ﺪﺷ ﯽﻣ :
	" ﯽﺗاردﺎﺻ داﻮﻣ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﯾ طﺎﺴﻗا ﮫﺑ ار رﻮﺸﮐ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺮﮑﺷ و ﺪﻨﻗ ﯽﺘﺣ ﮫﮐ ﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺰﮔﺮھ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود
	ﺪﯾﺎﻤﻧ ﻞﯾﻮﺤﺗ ناﺮﯾا . ترﻮﺻ ﮫﺑ ﯽﻟﺎﻣ تﺪﻋﺎﺴﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﺖﻔﻧ رﺎﺒﺘﻋا سﺎﺳاﺮﺑ ﮫﮐ نآ ﺎﯾ ﺪﻨﮑﺑ ناﺮﯾا ﮫﺑ ضﺮﻗ . "
	ناﺮﯾا گرﺰﺑ ﺖﺳود ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ نﺎﻣز ﻦﯾا رد ﺖﺳرد } !! { یﺎھرﻮﺸﮐ ﺎﺑ ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ داد ﯽﻤﻧ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺮﮑﺷو ﺪﻨﻗ ﯽﺘﺣ
	و ﺖﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ ﯽﮑﻤﮐ ﮫﻧﻮﮔ ﭻﯿھ مﺎﺠﻧا زا ﺪﻣآ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ ناﺮﯾا ﺐﻧﺎﺟ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻢﻏﺮﯿﻠﻋ ﺎھ نآ
	یﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺗ هﺎﺷﺎﺿر راﺮﻓ نﺎﻣز زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا و یورﻮﺷ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ رادﻮﻤﻧ ﺮﺿﺎﺣ بﺎﺘﮐ رد ،ﺪﻧدﺮﮑﻧ راﺬﮔوﺮﻓ
	٢٨ ﺖﺳا هﺪﺷ پﺎﭼ دادﺮﻣ . ﺧ ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻢﯿﻨﯿﺑ ﯽﻣ رادﻮﻤﻧ ﻦﯾا رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ﯽﺑﻼﻘﻧا ﺶﺒﻨﺟ راودا ﺎﺑ ﻢھ ناﺮﯾا ﯽﺟرﺎ
	ﺖﺳا طﻮﺑﺮﻣ ناﺮﯾا . ﺰﯿﻧ یورﻮﺷ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﮫﺘﻓﺮﮔ جوا ناﺮﯾا ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد و ﺶﺨﺑ ﯽﯾﺎھر ﺶﺒﻨﺟ ﮫﮐ رﺎﺑ ﺮھ
	ناﺮﯾا رازﺎﺑ ﮫﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھﻻﺎﮐ رﺎﺑ نﺎﯾز ﻞﯿﺳ هدﺮﮐ ﺶﮐوﺮﻓ ﺶﺒﻨﺟ ﮫﮐ رﺎﺑ ﺮھ ﺲﮑﻌﻟﺎﺑ و ﮫﺘﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ ناﺮﯾا مدﺮﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ
	ﮫﺘﺨﯾر ﺖﺳا . لﺎﺳ رد ﺖﻀﮭﻧ جوا ﺎﺑ ﺖﺳا فدﺎﺼﻣ یورﻮﺷ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﻢﻟﺎﺳ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ جوا ١٣٢۵ یﺎھ لﺎﺳ و ١٣٣٠
	ﺎﺗ ١٣٣٢ ﺖﻀﮭﻧ ﺖﺴﮑﺷ یﺎھ لﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺳا فدﺎﺼﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ جوا ﺲﮑﻌﻟﺎﺑ و .
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺪﺷ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ لﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺳا فدﺎﺼﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا تادراو ﻢﻗر ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ .
	دروآ دﻮﺟو ﮫﺑ رﻮﺸﮐ تادراو و تاردﺎﺻ نﺎﯿﻣ ﯽﻧزاﻮﺗ ﺎﺗ ﺪﯿﺷﻮﮐ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻢھ رﺪﻗ ﺮھ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﺷور رادﻮﻤﻧ ﻦﯿﻤھ زا
	دﻮﺑ ناﺮﯾا زا ﺪﯾﺮﺧ زا ﺶﯿﺑ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ شوﺮﻓ هراﻮﻤھ . قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﻟﺎﺳود رد و ١٨٠٠ لﺎﯾر نﻮﯿﻠﯿﻣ ) زا ﺶﯿﺑ ۵۶
	رﻻد نﻮﯿﻠﯿﻣ ( دﻮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ یﺮﺴﮐ . ﯽﻟو ﺖﻓر قﺪﺼﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﻟود ﺖﺳاﻮﺧ لﺎﺒﻘﺘﺳا ﮫﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا
	درﻮﺧ ﻢھ ﮫﺑ ناﺮﯾا دﻮﺳ ﮫﺑ ﯽﯾﺎﮭﻧ نزاﻮﺗ ﮫﮐ دوﺰﻓا ناﺮﯾا رازﺎﺑ زا شﺪﯾﺮﺧ ﺮﺑ رﺪﻘﻧآ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ لﺎﺳ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ نﺎﻤھ رد و .
	لﺎﺳ رد ٣٢ یورﻮﺷ ﮫﺑ ناﺮﯾا تاردﺎﺻ ٧٧٩ ﺖﺷاد ﯽﻧوﺰﻓ یورﻮﺷ زا تادراو ﺮﺑ لﺎﯾر نﻮﯿﻠﯿﻣ .
	ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ ﺲﮐﻮﻟ یﻻﺎﮐ ﮫﻧ و دﻮﺑ ﯽﻠﻣ یدﺎﺼﺘﻗا لوا ﮫﺟرد زﺎﯿﻧ ﺪﺷ ﯽﻣ دراو ناﺮﯾا ﮫﺑ یورﻮﺷ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھﻻﺎﮐ ﮫﻤھ ﮫﮐ ﺖﺳا
	ﺪﯿﺸﮐ ﺶﯿﭘ ار ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ زا ﺲﭘ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ قﺪﺼﻣ . تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ نﻮﻧﺎﻗ ﻖﻓاﻮﻣ ٢۶ دﻮﺷ زﺎﻏآ هﺎﻣرذآ .
	ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ناراداﻮھ ﮫﮐ دﺮﺑ ﯽﻣ نﺎﻤﮔ قﺪﺼﻣ ﯽﻟو ﺪﻨﻨﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﺮﺘﮭﺑ ار دﻮﺧ یوﺮﯿﻧ ﺎﺗ ﺪﻧدﻮﺑ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻖﯾﻮﻌﺗ رﺎﺘﺳاﻮﺧ رﺎﺑرد و ﺲﯿﻠﮕﻧا
	ﺖﺳوا دﻮﺳ ﮫﺑ ﮫﻈﺤﻟ . دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻊﻗﻮﻣ ﮫﺑ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﮫﮐ ﺖﺷاد راﺮﺻا اﺬﻟ .
	دﻮﺒﻧ قﺪﺼﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ ﮫﻈﺤﻟ ﺮﻣا ﻊﻗاو رد ﺎﻣا . اﻮﺗ زا ﺲﭘ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ یو ﮫﺠﯿﺘﻧ ﯽﺑ ﺮﻔﺳ زا ﺲﭘ اﺮﯾز و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ و ﯽﻠﮐ ﻖﻓ
	ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ یاﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ دﻮﺑ هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﮫﺑ ار تﺎﻧﺎﮑﻣا زا ﯽﻤﮭﻣ ﻢﮭﺳ و هﺪﺷ لﺎﻌﻓ رﺎﯿﺴﺑ . ﻦﯿﺑ
	ﺖﺷاد نﺎﯾﺮﺟ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ یﺎھ یرﺎﮑﻤھ و ﺎھ سﺎﻤﺗ یرﺎﺑرد ﯽﻤﺳر عﺎﺠﺗرا و حﺎﻨﺟ ﻦﯾا . زا ﺲﭘ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا ﺖﺳﺎﯿﺳ
	زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ رﺎﭼد ﺎﯾ و هدﺮﮐ اﺪﺟ وا زا ار قﺪﺼﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا هﺎﮕﯾﺎﭘ زا ﯽﮔرﺰﺑ ﺶﺨﺑ دﻮﺑ نآ یاﺮﺟا ﺮﮑﻓ ﮫﺑ ﯽﻧوﺰﻓا زور رﻮﻃ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺪﯾدﺮﺗ .
	ﻻﺎﻤﺘﺣا و ﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ شﺮﺘﺴﮔ مدﺮﻣ یﺎھ هدﻮﺗ ﺖﻤﺳ زا وا هﺎﮕﯾﺎﭘ ﮫﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻦﯾا ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﺪﯿﻣا ﺎﮭﻨﺗ " و وا نﺎﯿﻣ یرﺎﮑﻤھ ﯽﻋﻮﻧ
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﻮﺷ راﺮﻗﺮﺑ . یرﺎﮑﻤھ ﻦﯿﻨﭼ ﮫﻨﯿﻣز
	ﺖﺷاد دﻮﺟو ﯽﻟو دﻮﺒﻧ ﻊﯿﺳو ﮫﭼ ﺮﮔا .
	ﮫﺑﺮﺿ دﻮﺟو ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ٢٣ ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد قﺪﺼﻣ تﺎﻣاﺪﻗا یرﺎﯿﺴﺑ زا ﺮﯿﺗ ١٣٣٠ دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ . جاﺮﺧا ﮫﻠﻤﺟ زا
	ا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ و ﺖﯿﻨﻣا یارﻮﺷ رد ناﺮﯾا ﻊﻓﺎﻨﻣ زا عﺎﻓد ،نادﺎﺑآ زا ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ناﺪﻨﻣرﺎﮐ درﻮﻣ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا و رﺎﺑرد راداﻮھ ﮫﮐ ﺲﻠﺠﻣ ﺖﯿﻠﻗ
	ﺖﻓﺮﮔراﺮﻗ ﺎﻣ بﺰﺣ ﺖﯾﺎﻤﺣ .
	دﻮﺑ ﮫﺘﺸﮔﺮﺑ ﯽﻟﺎﺧ ﺖﺳد و هﺪﺸﻧ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا ﻢﯿﻠﺴﺗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ هوﻼﻋ ﮫﺑ . ود یرﺎﮑﻤھ نﺎﮑﻣا ﺪﺷ ﯽﻣ
	دﺮﮐ رﻮﺼﺗ ار ﺶﺒﻨﺟ ﯽﺳﺎﺳا یوﺮﯿﻧ . ﺎﺑ ﻢھﺎﻔﺗ زا یرﺎﮑﺷآ ﻢﯾﻼﻋ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رد درﻮﺧ ﯽﻣ ﻢﺸﭼ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ .
	نارﺎﮑﺷزﺎﺳ و یرﺎﺑرد رﺎﮑﺑاﺮﺧ یﺎھوﺮﯿﻧ ،ﺪﻨﮑﺸﺑ زﺎﻏآ نﺎﻤھ رد ﺪﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﺴﺑ ﺖﻤﺣز ﮫﺑ ﮫﮐ یرﺎﮑﻤھ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﻞﭘ ﻦﯾا ﮫﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ
	و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻮﻀﻋ ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ ﮫﺸﻘﻧ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﮐﺮﺘﺸﻣ ﮫﺸﻘﻧ ٢٣ ﺮﯿﺗ ﺪﻧدﺮﮐ حﺮﻃ . زور ﮫﺸﻘﻧ ﻦﯾا ١۴ ﺪﺷ هدﺎﯿﭘ رذآ . دﻮﺑ ﯽﺗاﺮھﺎﻈﺗ نآ ﺰﯾوﺎﺘﺳد
	د ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﺎﭘﺮﺑ زور ﻦﯾا رد ناﺮﮭﺗ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧا .
	ﯽﯾﺎﻘﺑ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ نﺎﺸﮐﻮﻗﺎﭼ ، ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ بﺰﺣ ، ناﺮﯾا بﺰﺣ ، ﺪھﺎﺠﻣ نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ﻊﻤﺠﻣ و ﺎﮑﻣﻮﺳ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ ﻂﻘﻓ ﮫﻧ
	یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و بﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﻨﻠﻋ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﯿﻠﻋ یا ﮫﻧﺎﯿﺸﺣو مﻮﺠھ ﮫﺑ ﮫﮑﻠﺑ ﺪﻧدﺮﺑ شرﻮﯾ ﮏﯿﺗاﺮﮑﻣد
	ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ . دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ نﺎﺸﮐﻮﻗﺎﭼ ﻦﯾا زا ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺶﺗرا و ﺲﯿﻠﭘ .
	ﺖﺳا ﯽﮐﺎﺣ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﻦﯾا ﮫﺑ ﯽﮔﺪﯿﺳر رﻮﻣﺎﻣ ﯽﺘﻟود هﮋﯾو تﺎﯿھ شراﺰﮔ :
	" ﺖﻋﺎﺳ زا نﺎﮔﺪﻨھد ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ ﻒﻟﺎﺨﻣ یﺎھ ﮫﺘﺳد ١١ ﺎﺗ ۵ / ۵ لﻮﻐﺸﻣ ﺲﯿﻠﭘ ترﺎﻈﻧ ﺎﺑ و ﮫﺘﺸﮔ ﺮﮭﺷ رد ﻞﻣﺎﮐ یدازآ ﺎﺑ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ
	هدﻮﺑ ترﺎﻏ ﺪﻧا ...
	ﺖﺳا هدﺮﮐ یراددﻮﺧ ﻞﺤﻣ رد رﻮﻀﺣ زا نﺎﯾﺮﺟ زا عﻼﻃا ﺎﺑ ﺎﯾ و هدﻮﺑ نﺎﯾﺮﺟ ﺮﻇﺎﻧ ﺲﯿﻠﭘ . تﺪﻣ رد ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺻﻼﺧ ۵ / ۶ ﺖﻋﺎﺳ
	ﺖﺳا هداﺪﻧ یور ﺲﯿﻠﭘ و ناﺮﮔ ترﺎﻏ ﻦﯾا ﻦﯿﺑ مدﺎﺼﺗ ﮏﯾ ﯽﺘﺣ . ﮫﺑ ﮫﭼ ﺮﮔا ار ناﺮﮔ ترﺎﻏ ﯽﻣﺎﺳا ﺪﻧا هﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺲﯿﻠﭘ تﺎﻣﺎﻘﻣ
	ﻧا هدﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﯽﻌﻤﺟ ﮫﺘﺳد ترﻮﺻ ﯽﺳرزﺎﺑ تﺎﯿھ ﮫﺑ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﻣ ار ﺎھ نآ ﺲﯿﻠﭘ و ﺪ } ﯽﺘﻟود ﯽﻤﺳر مﺎﻘﻣ { ﺪﻨھﺪﺑ . صﺎﺨﺷا زا ﺎﻣا
	هﺪﯾد رﺮﺿ ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﯿﻨﺷ ﺮﯾز داﺮﻓا ﯽﻣﺎﺳا :
	یﺮﻔﻌﺟ نﺎﺒﻌﺷ } ﺦﻣ ﯽﺑ { و ﯽﻓﺎﻧ ﻦﯿﺴﺣ ،یدازﺮﯿﻤﮭﺷ ،بﺮﻋ ﻦﺴﺣ ،ﯽﺳوﺎﮐ سﺎﺒﻋ ،ﯽﻘﺸﻋ ، ... "
	رد ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﯾﺎھ نﺎﻤھ ﺖﺳرد نﺎﺸﮐﻮﻗﺎﭼ ﻦﯾا و ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﮫﻠﻤﺟ زا و یﺪﻌﺑ یﺎﺗدﻮﮐ ٢٨ دادﺮﻣ ﺪﻧدﺮﮐ یزﺎﺑ ار ﯽﻠﺻا ﺶﻘﻧ ﺰﯿﻧ . ﮫﺑ
	رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﻨﻠﻋ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ١۴ رذآ ١٣٣٠ کراﺪﺗ ﯽﻠﻓﺎﺤﻣ و تﺎﻣﺎﻘﻣ نﺎﻤھ فﺮﻃ زا ﮫﮐ ﺪﺷ اﺮﺟا و
	یﺎﺗدﻮﮐ ٢٨ ﺪﻧﺪﯿﻧﺎﺳر مﺎﺠﻧا ﮫﺑ و هدﺮﮐ کراﺪﺗ ار دادﺮﻣ .
	ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﺑاﺮﺑ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ١۴ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ رذآ ٢٣ داد نﺎﺸﻧ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ یرﺎﯿﺸھ ﺮﯿﺗ . تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ
	مارآ بﺰﺣ ﺖﺳﺎﯿﺳ عﻮﻤﺠﻣ ﯽﻟو ،دﺮﮐ اﺪﯿﭘ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ یﺪﻨﺗ تﻼﻤﺟ ناﻮﺘﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﯽﺑﺰﺣ دﻮﺑ ﺮﺗ . یﺎﺟ ﺦﻧﺮﺳ ﮫﮐ ﺖﻓﺎﯾرد بﺰﺣ
	ﺖﺳا یﺮﮕﯾد . ﮫﺛدﺎﺣ ﺮﺛا ﺮﺑ و ﺖﺷاد نﺎﯾﺮﺟ بﺰﺣ ﯽﺸﻣ هرﺎﺑرد بﺰﺣ یﺮﺒھر رد ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﮏﯾ زا ﮫﮐ ﯽﻏاد و ﺪﻨﺗ ﺚﺤﺑ ٢٣ زا ﺮﯿﺗ
	ﺪﯿﻣﺎﺠﻧا ﯽﻣ ﺮﺗ ﺖﺳرد تﺎﯾﺮﻈﻧ قﻮﻔﺗ ﮫﺑ ﮏﻨﯾا دﻮﺑ هﺪﺷ فﺮﺤﻨﻣ ﻢﻟﺎﺳﺮﯿﺴﻣ .
	اﻮﺘﺳا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣاﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا ﺖﮭﺟ رد بﺰﺣ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗﺮﯿﮔ ﯽﭘ و ﺮﺗر . ﯽﻗﺪﺼﻣ ﺪﺿ ﺖﯿﻠﻗا ﮫﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ
	ﮫﺛدﺎﺣ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ ١۴ ﮫﭼ ﺮھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا زا ﺪﯿﺷﻮﮐ و دﺮﮐ ﻦﺼﺤﺗ ﺲﻠﺠﻣ رد دﻮﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ ناﺮﺒھر زا ﺖﯿﻠﻗا ﻦﯾا دﻮﺧ ﻊﻗاو رد ﮫﮐ رذآ
	دراﺬﮕﺑ قﺪﺼﻣ بﺎﺴﺣ ﮫﺑ ار نآ و ﺪﻨﮐ یرادﺮﺑ هﺮﮭﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ . دﺎﺘﻔﯿﻧ ماد ﻦﯾا رد بﺰﺣ ﺎﻣا " . ﯾآ یﻮﺴﺑ هﺪﻨ " ﺖﺷﻮﻧ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد :
	" زا ﺲﭘ ١۴ هﺪﺷ ﻦﺼﺤﺘﻣ ﺲﻠﺠﻣ رد ﺖﯿﻠﻗا رذآ ﯽﺘﺷد ﯽﻠﻋ دراد ﺖﻟﺎﺧد ﻦﺼﺤﺗ نﺎﯾﺮﺟ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا سﺎﻨﺷﺮﺳ ﻞﻣﺎﻋ . ﻼﻋ رﺎﺑرد ﺮﯾزو
	ﺎﺑ ﯽﻤﯾاد رﻮﻃ ﮫﺑ و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ار ﺖﯿﻠﻗا ﯽﻣﺎﻣا لﺎﻤﺟ ﺖﺳا طﺎﺒﺗرا رد . شردﺎﻣ و هﺎﺷ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﮫﯿﻠﻋ . ﺮﯿﻔﺳ
	ﯽﭘ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺪﻨﮐ ﯽﻣ تﺎﻗﻼﻣ ﻼﻋ و هﺎﺷ ﺎﺑ ﯽﭘ رد . "
	ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ نﻮﭼ و دﺎﺘﺳﺮﻓ ﯽﺿاﺮﺘﻋا ﺖﺷاددﺎﯾ ناﺮﯾا ﯽﻠﺧاد رﻮﻣا رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻟود ﯽﻨﻠﻋ یﺎھ ﺖﻟﺎﺧد ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود
	ﮕﻧ راﺮﻗ دﻮﺷ ﻞﺤﻨﻣ ناﺮﯾا کﺎﺧ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﯽﻟﻮﺴﻨﮐ یﺎھ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ مﺎﻤﺗ ﮫﮐ داد رﻮﺘﺳد ،ﺖﻓﺮ . تﺎﺷﺎﻤﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣا
	ﺖﺷاد ﮫﻣادا نﺎﻨﭽﻤھ .
	ﺎھ یﺮﮔ لﻮﺴﻨﮐ زا قﺪﺼﻣ ﻢﺸﺧ ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا ی " دﻮﺑ ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا نﺎﯾﺮﺟ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ . نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد ﺎھ یﺮﮔ لﻮﺴﻨﮐ ﻦﯾا
	دﺮﯿﮕﺑ ار ﺎھ نآ یﻮﻠﺟ ﮫﮐ دﻮﺒﻧ عﺎﺿوا ﺮﺑ ﻂﻠﺴﻣ نﺎﻨﭼ نآ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﻟﺎﺧد تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا رد ارﺎﮑﺷآ ﺎھ .
	ﺎﺑرد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ زا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رد قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﺮﯿﻈﻧ یر ١۴ ﺪﻨﺘﻓﺮﮕﻧ ار مزﻻ ﺞﯾﺎﺘﻧ رذآ . ﺲﮑﻋﺮﺑ
	و ﺪﻨﺘﺴﺸﻧ ﺐﻘﻋ رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺪﻧﻮﺷ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ ﮫﺑ ﻢﮭﺘﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا سﺮﺗ زا و هﺪﺷ بﻮﻋﺮﻣ یﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا رﺎﺸﻓ ﺮﯾز
	ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔزﺎﺑ ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ ﻦﯾا یاﺮﺑ ار ناﺪﯿﻣ . ﻨﺘﺷاد ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ ﺎﺑ ﮫﮐ یرﺎﮑﺷآ فﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﺎﺑ نﺎﻧآ نﺎﯾﺮﺟ رد ﺪﻧﺪﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﺪ
	و ﺪﻧﻮﺷ ﺪﺤﺘﻣ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ ﯽﻋﺪﻣ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و باﺰﺣا ﮫﻤھ و حﺎﻨﺟ ﻦﯾا ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ ﯽﻨﻤﺷد ﻢﭼﺮﭘ ﺮﯾز تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا
	ﺪﻨھﺪﺑ کﺮﺘﺸﻣ یﺎھدﺰﻣﺎﻧ . ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و رﺎﺑرد رﺎﮑﻤھ ارﺎﮑﺷآ دراﻮﻣ ﺮﺜﮐا رد و رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺎھدﺰﻣﺎﻧ ﻦﯾا
	دﻮﺑ ﺪﻧ .
	ﺖﺳﺮﮭﻓ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ناﺮﮭﺗ رد ١۵ ﻞﻗاﻻ هﺪﻋ ﻦﯾا زا ﮫﮐ ﺪﻧداد یﺮﻔﻧ ١٠ ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﺎھ نآ ﺮﻔﻧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ
	یﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ رد و هدﺮﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ ناﺮﯾا ٢٨ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﮐﺮﺷ دادﺮﻣ . دﻮﺑ ﺮﺗﺪﺑ ﻢھ ناﺮﮭﺗ زا ﻊﺿو ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد . ﺎھدﺰﻣﺎﻧ ﻊﻃﺎﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا
	رﺎﺑرد ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺸﯿﭘ ﺖﻧﺎﯿﺧ رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ زا ﺎﯾ و . ﮫﺘﺧاﺪﻧا رﺎﮐ ﮫﺑ ﺖﮭﺟ ﻦﯾا رد ار دﻮﺧ یوﺮﯿﻧ مﺎﻤﺗ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ
	ﺪﻨﺑﺎﯿﻧ هار ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺎھدﺰﻣﺎﻧ زا ﮏﯾ ﭻﯿھ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ . ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺶﻧزﺮﺳ زا ﻢھ و بﺰﺣ ترﺪﻗ زا ﻢھ ﺎھ نآ
	ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﺗ ﯽﻣ . ﻣﺎﻧ ﺎﺑ نﺎﻧآ ﯽﻨﻤﺷد ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺪﻧﺎﻣ ﻒﻗﻮﺘﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا دﻮﺑ ﺎﻣ یزوﺮﯿﭘ نﺎﮑﻣا ﺎﺟ ﺮھ ﮫﮐ ﺪﺷ ﺐﺒﺳ ﺎﻣ بﺰﺣ یﺎھدﺰ .
	ﻦﯾا رد حﻼﺻ ﯽﺗﺎﺑﺎﺨﺘﻧا یﺎھ هزﻮﺣ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﻞﻗاﻻ ﮫﮐ ﻢﯿﺳﺮﺑ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﻢﯾﺮﮕﻨﺑ زور نآ ثداﻮﺣ ﮫﺑ زوﺮﻣا ﮫﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ ﺮﮔا
	ﺪھد یار ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ دﺰﻣﺎﻧ ﮫﺑ ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﮐ دﻮﺑ . ﮐا ﮫﮐ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﮫﻧﺎﻗدﺎﺻ ﯽﻟو ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻤﻟﺎﺳﺎﻧ ﺖﯿﺼﺨﺷ نﺎﻨﭼ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ یﺎھدﺰﻣﺎﻧ ﺖﯾﺮﺜ
	دﻮﺑ راﻮﺷد رﺎﯿﺴﺑ نﺎﻧآ ﮫﺑ نداد یار . ﺪﻧدز ﺮﺠﻨﺧ ﺖﻀﮭﻧ ﮫﺑ ﺖﺸﭘ زا ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ هار ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ ﯽﺘﻗو نﺎﻧآ ﺐﻠﻏا . نﺎﻧآ بﺎﺨﺘﻧا ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ شﺮﯾﺬﭘ
	دﻮﺒﻧ نﺎﺳآ .
	ﺪھد مﺎﺠﻧا رﻮﺸﮐ ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ رد ار ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﺪﺸﻧ ﻖﻓﻮﻣ قﺪﺼﻣ یرﺎﺑ . ﺖﺸﮭﺒﯾدرا ﻢﺘﻔھ رد ﯽﻤﺳر رﻮﻃ ﮫﺑ ﺺﻗﺎﻧ ﺲﻠﺠﻣ ١٣٣١
	دﻮﺑ ﮫﺘﻔﮔ زﺎﻏآ رد قﺪﺼﻣ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ و دﺮﮐ رﺎﮐ ﮫﺑ زﺎﻏآ ٨٠ % ﺪﻨﮐ فاﺮﺘﻋا ﺪﺷ رﻮﺒﺠﻣ ﺪﻌﺑ هﺎﻣ ﮏﯾ زا ﺮﺘﻤﮐ رد ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﻠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ :
	" هزﻮﺣ ﮫﺑ ار نﺎﻧآ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ﭻﯿھ ﮫﺑ ﺲﮑﭽﯿھ و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﯽﻠﺤﻣ ﺖﯿﻓوﺮﻌﻣ ﺎﯾ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴﺑ دﻮﺧ ﺮﺑ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ناﻮﻨﻋ صﺎﺨﺷا ﯽﻀﻌﺑ
	یا زا ﮫﮑﻠﺑ ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ نﺎﻧآ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﮫﺑ ﯽﺿار ﻂﻘﻓ ﮫﻧ مدﺮﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﻘﺑاﻮﺳ نﺎﻨﭼ یاراد ﺎﯾ و ﺪھد طﺎﺒﺗرا ﺪﻨﺘﺴھ نآ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻋﺪﻣ ﮫﮐ
	ﻨﭼ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻦﯾا ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺪﻧراد ﺰﯿﭼ ﺪ . "
	تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ داد نﺎﺸﻧ ارﺎﮑﺷآ ار ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﯽﻧورد ﻒﻌﺿ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﮔرﺰﺑرﺎﯿﺴﺑ ﯽﯾﺎﻣزآروز . ﻦﯾا ﮫﺠﯿﺘﻧ زا
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﻢﻠﺴﻣ ﺰﯿﭼ ﺪﻨﭼ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا :
	١ ـ زا ﺶﯿﺑ ﺢﻠﺴﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ ﻦﺘﺷاد ﺖﺳد رد ﺎﺑ رﺎﺑرد و ﺖﺴﯿﻧ ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد هﮋﯾو ﮫﺑ و ﺖﻟود هﺎﮕﺘﺳد رد یدﺎﯾز ذﻮﻔﻧ یاراد قﺪﺼﻣ
	ﺖﺳا ﻂﻠﺴﻣ عﺎﺿوا ﺮﺑ قﺪﺼﻣ .
	٢ ﺖﺳا ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ ﻦﻤﺷد ﮫﺑ نﺎﮭﻧ و رﺎﮑﺷآ نآ یﺮﺒھر ﯽﻠﺻا ﺶﺨﺑ و هﺪﯿﺳﻮﭘ نورد زا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ـ .
	٣ هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ ﯽﻨﻤﺷد ،ﯽﻠﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻗﺮﻔﺗ ـ ﻼﺑﺎﻘﺘﻣ و ناﺮﯾا " ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا دﻮﺳ ﮫﺑ ﺎﮭﻨﺗ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ
	ﺖﺳا .
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮕﻧ ار مزﻻ ﺞﯾﺎﺘﻧ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻦﯾا زا ﯽﻠﻣ ﻖﯾﺪﺻ یﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ .
	یﮋﺗاﺮﺘﺳا زا ﺪﻨﺘﺷاد ناﺮﯾا رﻮﻣا رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﻟﺎﺧد زا ﮫﮐ ﯽﺨﻠﺗ و ﯽﻧﻻﻮﻃ ﮫﺑﺮﺠﺗ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺶﻧارﺎﯾ و قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺧ ﯽﻣﻮﻤﻋ
	و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧﺮﺑ ﺖﺳد دﻮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎﮑﺗا ﮫﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ﺪﻧدﺮﮐ ﻆﻔﺣ هﺪﻧﺮﺑ گﺮﺑ ﺎﮭﻨﺗ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ ار . زﻮﻨھ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	دﺮﮑﻧ ﺐﺴﮐ دﻮﺑ مزﻻ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎھ حﺎﻨﺟ ندﺮﮐ اﺪﺟ یاﺮﺑ ﮫﮐ ار یﺮﻈﻧ ﺖﻗد نآ .
	ﻗاو ﻢﺋﻼﻋ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ شور رد ،ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ یﺪﺟ ﺺﯾﺎﻘﻧ ﻢﻏر ﯽﻠﻋ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ یراﺪھﺎﮕﻧ ﮫﺑ ﮏﻤﮐ تروﺮﺿ و ﯽﻨﯿﺑ ﻊ
	دﻮﺑ نوﺰﻓازور نآ . یاﺮﺑ ﺶﺷﻮﮐ ﻦﻤﺿ بﺰﺣ و ﺪﺷ ﯽﻣ ﺪﯾﺪﺸﺗ بﺰﺣ یﺮﺒھر رد ﺮﺗ هﺪﺷ بﺎﺴﺣ و ﺮﺗ ﮫﺘﺨﭘ ﺖﺳﺎﯿﺳ یﻮﺳ ﮫﺑ ﺶﯾاﺮﮔ
	داد ﯽﻣ عﺎﺠﺗرا ﺖﺳد ﮫﺑ ﯽﻨﯾﺮﻓآ ﮫﺛدﺎﺣ یاﺮﺑ یا ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﮐ ار تاﺮھﺎﻈﺗ رد یور هدﺎﯾز ﺐﯾﺎﻌﻣ ﺎھ هدﻮﺗ ﺞﯿﺴﺑ ﯽﻣ کرد ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ،
	دﺮﮐ . ﮫﮐ دﻮﺑ ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ تاﺮھﺎﻈﺗ ٨ ﻦﯾدروﺮﻓ ١٣٣١ نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﺐﯾﺮﻗ ﻞﺘﻗ و درﻮﺧ و دز ﮫﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﮫﮐ ناﺮﮭﺗ رد ٢٠ زا ﺮﻔﻧ
	نﺎﻣزﺎﺳ ﻖﯿﻗد لﺮﺘﻨﮐ یاﺮﺑ یﺮﺗ یﺪﺟ ﺶﯿﺑ و ﻢﮐ تﺎﻣاﺪﻗا نآ لﺎﺒﻧد ﮫﺑ و ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ بﺰﺣ یﺮﺒھر ﺪﯿﯾﺎﺗ درﻮﻣ ،ﺪﺷ ناﻮﺟ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ
	ﻤﻋ ﮫﺑ نﺎﻧاﻮﺟ ﺪﻣآ ﻞ .
	ﺪﺷ ﯽﻣ سﺎﺴﺣا ﺶﯿﭘ ﺎھ تﺪﻣ زا نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﺮﺑ بﺰﺣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﭼ ﺮھ لﺮﺘﻨﮐ راﺮﻘﺘﺳا تروﺮﺿ . ﺎﻌﺒﻃ نﺎﻧاﻮﺟ اﺮﯾز " یﻮﺳ ﮫﺑ
	ﺖﺳا ﺮﺗراﻮﺷد نﺎﻧآ یاﺮﺑ ﺞﻧﺮﻐﺑ ﮫﺘﺨﭘ ﯽﺸﻣ شﺮﯾﺬﭘ و ﺪﻧراد ﺶﯾاﺮﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻨﺗ تﺎﻣاﺪﻗا . ﮫﺑ ﺮﺗ نﺎﺳآ نﺎﻧاﻮﺟ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ " یرﺎﻤﯿﺑ
	ﯽﮐدﻮﮐ " و ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ رﺎﭼد ﮫﮐ دﺮﯿﮕﺑ ار ﯽﺒﻧﺎﺟ نآ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺑﺰﺣ نورد ﺚﺤﺑ رد نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ دروآ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ یا ﮫﻨﯿﻣز ﺮﻣا ﻦﯿﻤھ
	ﺖﺳا یور ﭗﭼ رﺎﭼد . ﻼﺑﺎﻘﺘﻣ " شور ﻦﯿﻨﭼ ﮫﮐ ﻢھ ﯽﺑﺰﺣ ناﺮﺒھر زا ﮫﺘﺳد نآ یور ﭗﭼ ﺎﺑ ار نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ یﺮﺒھر ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺳا
	ﺪﻧزﺎﺳ هاﺮﻤھ دﻮﺧ . ﺣ ﺎﺗ ﺎﻣ بﺰﺣ رد ﻊﺿو ﻦﯾا ﺎھ لﺎﺳ نآ رد ﺪ یرﺎﻤﯿﺑ ﮏﯾ نﺎﻣزﺎﺳ لﺮﺘﻨﮐ ﺖﺳرد ﯽﺸﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ یاﺮﺑ اﺬﻟ و ﺖﺷاد دﻮﺟو
	دﻮﺑ روﺮﺿ نﺎﻧاﻮﺟ .
	ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﮫﻧاور ﭗﭼ تﺎﯾﺮﻈﻧ ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ و دﻮﺒﻧ ﺰﯿﻣآ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ناﺪﻨﭼ نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﺮﺗ ﻖﯿﻗد لﺮﺘﻨﮐ یاﺮﺑ بﺰﺣ شﻼﺗ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ
	یرﺎﯿﺴﺑ رد ار نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا و ﺪﺷ ﯽﻣ ﻞﻘﺘﻨﻣ نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ یﺮﺒھر ﮫﺑ ﺖﺷاﺬﮔ ﯽﻣ بﺰﺣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻊﻗاﻮﻣ . زﺎﻏآ ﺲﻔﻧ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ
	بﺰﺣ ﯽﺸﻣ نﺪﺷ ﺮﺗ ﮫﺘﺨﭘ و نﺪﺷ ﺮﺗ ﻖﯿﻗد زا دﻮﺑ یرﺎﮑﺷآ ﮫﻧﺎﺸﻧ هﺪﯾﺪﭘ ﻦﯾا ﮫﯿﻠﻋ یﺪﺟ تﺎﻣاﺪﻗا .
	ﻦﯿﺑ تارﺎﺼﺤﻧا نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ و تاﺮﮐاﺬﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﮫﺑ بﺎﺘﮐ ﻦﯾا رد ﺎﻣ یاﺮﺑ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﻠﻤﺟ زا ﯽﻠﻠﻤﻟا " ﻞﺣ " ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ
	ﻢﯾا ﮫﺘﺧادﺮﭙﻧ ناﺮﯾا . ﺖﺴﯿﻧ بﺎﺘﮐ ﻦﯾا ﮫﻔﯿﻇو رد یرﺎﮐ ﻦﯿﻨﭼ . ﺶﯾارآ رد ﮫﮐ یﺮﯿﺛﺎﺗ ﻞﯿﻟد ﮫﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ تاﺮﮐاﺬﻣ ﮫﺑ ﯽﻟو
	هﺎﻣﺮﯿﺗ ﮫﺌﻃﻮﺗ کراﺪﺗ و ﯽﺳﺎﯿﺳ یﺎھوﺮﯿﻧ ١٣٣١ ﻢﯿﻨﮑﺑ یا هرﺎﺷا ﺪﯾﺎﺑ ﺖﺷاد .
	ﺮﻣآ رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ،قﺪﺼﻣ ،ﺪﺷ ﺎﻨﺷآ یدﺎﯾز دوﺪﺣ ﺎﺗ ﺖﻔﻧ ﮫﺻﺮﻋ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺖﯿھﺎﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ یدﻮﺟو ﺎﺑ ،دﻮﺑ ﺎﮑﯾ
	تﺎﯿھ ﻦﯾا ﺎﺑ و دﺮﯾﺬﭙﺑ ناﺮﯾا رد ار ﻢﯿﻣﺮﺗ و ﮫﻌﺳﻮﺗ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ زا ﯽﺗﺎﯿھ ﮫﮐ دﺮﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﺪﻨﮑﻧ ﻊﻄﻗ ار ﺖﻔﻟا ﮫﺘﺷر ﮫﮐ ﻦﯾا یاﺮﺑ
	راﺬﮕﺑ یراﺪﻣ و راﺮﻗ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ تﺎﺴﯿﺳﺎﺗ هرادا یاﺮﺑ و د ...
	هﺎﻣ ید لوا ناﺮﮭﺗ رد ﺎھ سﺎﻤﺗ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ١٣٣١ و ﺎھ تﺎﯿھ ﺖﻓر و ﺪﻣآ و ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﺋارا ،ﺎھ یرﺎﮕﻧ ﮫﻣﺎﻧ ﺲﭙﺳو ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ
	ﺪﯾآ ﻞﺻﺎﺣ نآ زا ﯽﺘﺒﺜﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﮫﮐ ﻦﯾا نوﺪﺑ ﺖﻓﺎﯾ ﮫﻣادا هﺎﻣ ﮫﺳ زا ﺶﯿﺑ و ﺪﺷ زﺎﻏآ ﺎھ ﯽﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ . فدﺎﺼﻣ ﺖﺳرد هﺎﻣ ﮫﺳ ﻦﯾا
	ﺎﺨﺘﻧا ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﮫﮐ اﺮﭼ ﺖﺷاد ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺮﺛا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﺞﯾﺎﺘﻧ رد ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ ﺎﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ و ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑ
	ﻦﯾا ﮫﺑ ﺖﻔﻧ لﻮﭘ ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد ﺮﻈﺘﻨﻣ ﮫﻈﺤﻟ ﺮھ ﮫﮐ ﯽﺒﻠﻃ ﺖﺻﺮﻓ یﺎھﺮﺸﻗ و ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﮫﺑ ،قﺪﺼﻣ ﯽﺘﻨﺳ ﻦﯿﻔﻟﺎﺨﻣ
	ﺪھاﻮﺨﻧ ﺮﯾزاﺮﺳ ﺎھ نآ ﺐﯿﺟ ﮫﺑ ﺎھ ﯽﻧﺎﺳآ ﺪﺷ .
	ﺖﺣاﺮﺻ ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﻊﺿاﻮﻣ ،ﯽﺒھﺬﻣ هوﺮﮔ زا ﺎھ نآ ﻦﯾﺪﺤﺘﻣ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺣ رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ ،ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ نﺎﯾﺮﺟ رد
	ﺪﻨﺘﺷاد مﻼﻋا یدﺎﯾز . ﯽﻟﺎﺧ ﺖﺳد ار ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ و دﺮﯾﺬﭙﺑ ار ﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻧدروآ ﯽﻣ رﺎﺸﻓ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﺎھ نآ
	ﺪﻨﻧادﺮﮕﻧﺮﺑ .
	ﺎﻧزور ﮫﻧﺎﮭﺑ ﻦﯾا ﺎﺑ دﻮﺑ ﯽﮑﻣ ـ ﯽﯾﺎﻘﺑ حﺎﻨﺟ یﻮﮕﻨﺨﺳ ﮫﮐ ﺪھﺎﺷ ﮫﻣ :
	" ﺖﺳا ﺖﻀﮭﻧ ﮫﺑ ﯽﮔرﺰﺑ ﮏﻤﮐ ،ﮫﻟدﺎﻋ ﺖﻤﯿﻗ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ زا یﺮﯾدﺎﻘﻣ شوﺮﻓ . "
	یﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺖﻟود ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ راﺮﺻا ﺪﺷوﺮﻔﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ . ﺖﺳﺎﯿﺳ راداﻮھ نﺎﻣز نﺎﻤھ زا ﮫﻣﺎﻧزور ﻦﯾا " مﺎﮔ ﮫﺑ مﺎﮔ " دﻮﺑ
	دﺮﮐ ﯽﻠﻣ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ هﺮﺳ ﮏﯾ ار ﺖﻔﻧ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺎﻋدا و . ﺖﻓر ﺶﯿﭘ مﺎﮔ ﮫﺑ مﺎﮔ ﺪﯾﺎﺑ :
	" دﻮﺷ ﯽﻃ ﺪﯾﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﯽﻀﻌﺑ و هﺪﺷ ﯽﻃ ﯽﻀﻌﺑ ﮫﮐ دراد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ ﺖﻔﻧ ﺖﻌﻨﺻ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ . "
	ﻦﯾا زا ﯽﮑﯾ هوﺮﮔ ﻦﯾا ﺮﻈﻧ ﮫﺑ " ﻞﺣاﺮﻣ " دﻮﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ نﺪﻣآ رﺎﻨﮐ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ . نﻮﭼ ﮫﻣﺎﻧزور ﻦﯾا لﻮﻗ ﮫﺑ " ﺎﺟ ﮏﯾ ﺖﻔﻧ ﮫﻤھ
	ﺖﺴﯿﻧ شوﺮﻓ ﻞﺑﺎﻗ " ﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﮫﺑ یراﺪﻘﻣ ﺪﯾﺎﺑ ﺲﭘ ﻢﯿﺷوﺮﻔ .
	دﻮﺒﻧ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻦﯾا ﺖﺣاﺮﺻ . هﺎﻣ نﺎﺑآ رد ﮫﮐ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺮﺳ ﺮﺑ ﯽﻠﮐ ﻖﻓاﻮﺗ زا ﺲﭘ ١٣٣٠ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻦﻤﯾﺮھ و نﺪﯾا نﺎﯿﻣ
	ﮕﻧا یﺎھ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﺑ نﺎﮕﺘﺴﺑاو ،دﻮﺑ ﮫﺸﯾﺪﻧا ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ ﮏﯾدﺰﻧ ﻢھ ﮫﺑ زور ﮫﺑ زور ﺪﻨﺘﺷاد ﮫﮐ یﺪﯾﺪﺷ یﺎھدﺎﻀﺗ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﺲﯿﻠ
	مﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ ﻞﯿﮑﺸﺗ – ﻢھ و ﺖﻔﻧ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ مﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ ﻢھ " مﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ " ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ یﺮﺘﺸﯿﺑ تﻮﻗ زور ﮫﺑ زور ﯽﺳﺎﯿﺳ . زا ﺲﭘ هﮋﯾو ﮫﺑ
	ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﺪﻧدﺮﮐ ردﺎﺻ ﮫﮐ ﯽﮐﺮﺘﺸﻣ ﮫﯿﻣﻼﻋا و ﻦﻣوﺮﺗ و ﻞﯿﭼﺮﭼ تﺎﻗﻼﻣ ﺪﺷ ﺮﺗرﺎﮑﺷآ مدﺮﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺎھ نآ یرﺎﮑﻤھ و ﯽﻠﻣ ﺪﺿ ﻞﻓﺎﺤﻣ .
	دﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﻮﺳ ﮫﺑ هﺎﻣ ید ﻢﺘﺸھ ﻞﯿﭼﺮﭼ . ﺖﺷﻮﻧ ﺮﻄﺧ سﺎﺴﺣا ﺎﺑ زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ ﺖﻗو نﺎﻤھ و :
	" ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ هﺪﯿﺸﮐ نﻮﺧ و ﺶﺗآ ﮫﺑ قﺮﺷ ﺪﻨﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﻞﯿﭼﺮﭼ یرﺎﻤﻌﺘﺳا تﺎﯾﺮﻈﻧ ﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﮔا . "
	ﺪﯿﻧﺎﺳﺮﺗ ﯽﻤﻧ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﯽﻟﺎﺧﻮﺗ یﺎھﺪﯾﺪﮭﺗ ﻦﯾا ﯽﻟو . رد ﮫﮐ دﻮﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ عﻮﻧ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﻮﺑ رﺎﮐ رد ﯽﮕﻧرد ﺮﮔا
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﻞﺣ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ تاﺮﮐاﺬﻣ .
	ﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻣآ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ ﺖﻘﻓاﻮﻣ یﺎﻨﺒﻣﺮ . نﺪﯾا ﮫﺘﻔﮔ ﮫﺑ :
	" ﺖﺳا ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ هار ﺎﮭﻨﺗ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ رد ﺎھ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﺪﺷ ﻢﯿﮭﺳ ﮫﮐ مدﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻣ ... ﺮﮑﻓ ﻦﯾا ﺎﮑﯾﺮﻣآ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ ﮫﮐ ﻢﯾدﺮﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ
	ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ لﺎﺒﻧد ار " ﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﯽﻠﻠﻤ " دﻮﺷ هداد ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ یاﺮﺑ ﯽﺒﯿﺗﺮﺗ . "
	ﺪﻨﺘﺷاد زاﺮﺑا ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺖﻃﺎﺳو زا ار دﻮﺧ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺪﻧدﺮﮐ ردﺎﺻ ﮫﮐ ﯽﮐﺮﺘﺸﻣ ﮫﯿﻣﻼﻋا رد ﻢھ ﻦﻣوﺮﺗ و ﻞﯿﭼﺮﭼ .
	ﺎﮑﻌﻧا حﺎﻨﺟ ﺎﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺖﯿﻠﻗا و رﺎﺑرد ﻖﻓاﻮﺗ ترﻮﺻ ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ رد ﮫﮐ دﻮﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺒﺴﻧ ﯽﮕﻨھﺎﻤھ و ﻖﻓاﻮﺗ ﻦﯾا س
	ﺪﺷ ﯽﻣ هﺪﯿﻨﺷ قﺪﺼﻣ ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻧآ ﺐﻧﺎﺟ زا یﺮﺗ ﺢﯾﺮﺻ یﺎھﺮﻈﻧ رﺎﮭﻇا زور ﺮھ و دﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﻠﺠﺗ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻦﺋﺎﺧ و رﺎﮑﺷزﺎﺳ .
	کراﺪﺗ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ یﺎھﺮﺒﺧ ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ﺪﯿﺳر ﯽﻣ شﻮﮔ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﯿﻠﻋ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎﺗدﻮﮐ . ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﻦﻤﮭﺑ ﻢھد ﺖﺷاد رﺎﯿﺘﺧا رد ﮫﮐ ﯽﻘﺛﻮﻣ یﺎھﺮﺒﺧ یﺎﮑﺗا ﮫﺑ ١٣٣٠ داد ار ﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺒﺧ نآ رد و ﺖﺷﻮﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ یا هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ
	دﺮﮐ ﯽﻣ تﻮﻋد رﺎﺑرد یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ و . ﺮﮑﻧ ﺮﺛا راﺪﺸھ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ د . ﮫﺑ هاﻮﺧﺎﻧ هاﻮﺧ ﮫﮐ ﺖﻓر ﯽھار زا قﺪﺼﻣ
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ وا طﻮﻘﺳ .
	دراو نﺎﺷ ﯽﻧاﺮﯾا لﺎﻤﻋ و ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ فﺮﻃ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھرﺎﺸﻓ ﻢﻏر ﯽﻠﻋ قﺪﺼﻣ ،ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ درﻮﻣ رد ﺎﻣا و
	ﺲﭘ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﻊﺿﻮﻣ اﺮﯾز دﺮﯾﺬﭙﺑ ار ﮏﻧﺎﺑ ﻦﯾا یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺪﺷ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا ﺎﺑ ﯽﻠﮐ ﻖﻓاﻮﺗ زا
	دﻮﺑ ﺐﻘﻋ ﮫﺑ ﯽﻣﺎﮔ دﻮﺑ هﺪﯿﺳر ناﺮﯾا ﮫﺑ نآ زا ﻞﺒﻗ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺗ ﺖﺨﺳ .
	ﺎﺘﻗﻮﻣ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ هرادا ﮫﮐ ﺪﻨﮐ لﻮﺒﻗ ﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺘﺣ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ " ﺖﻟود و ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﯽﻠﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﺐﻧﺎﺟ زا دﺮﯿﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ناﺮﯾا
	زﻮﻨھ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺎﯾ و ﺖﺳا ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﻦﯾا و ﻊﯾﺎﻨﺻ ﻦﯾا ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺎﻋدا و
	ﺖﺴﯿﻧ مﻮﻠﻌﻣ و هﺪﺷ ﻞﺣ .
	ﻧ ﮫﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﻦﯿﻤھ ﺎﺑ ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺎﻤﻧ ﯽﻧﺎﺣور ﻞﻓﺎﺤﻣ زا ﯽﺣﺎﻨﺟ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رﺎﮑﺷزﺎﺳ حﺎﻨﺟ ﻦﯾا دﻮﺟوﺎﺑ ﯽﻋﻮ " ﻞﺣ " دﻮﺷ . ﻦﯾا
	ﯽﻔﻨﻣ قﺪﺼﻣ ﺎﻣا ،ﺖﺳا ﺖﺳد مد ﺖﻔﻧ لﻮﭘ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﻧﺎﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﻦﯿﻨﭼ و ﺪﻧدﻮﺑ ﮏﯾﺮﺤﺗ لﻮﻐﺸﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ فﺎﻨﺻا و نﺎﯾرازﺎﺑ نﺎﯿﻣ رد ﻞﻓﺎﺤﻣ
	ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﯽﻓﺎﺑ . هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا رد ١٣٣٠ و ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ زا ﯽﯾﺎھ هوﺮﮔ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ و ناﺮﮭﺗ رازﺎﺑ رد لﺰﻟﺰﺗ دﻮﺟو ﮫﺑ ﺮﯾاد ﺎھﺮﺒﺧ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ
	ﺣ ﺎﺑ فﺎﻨﺻا ﺪﯾدﺮﮔ جرد تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑ .
	نﺪﻨﻟ رد هﺎﺷ ﺮﯿﻔﺳ ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ) ﯽﻠﯿﮭﺳ ﯽﻠﻋ ( زا نﺪﯾا لﻮﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ " ﯽﻤﯾﺪﻗ مﺪﻗ ﺖﺑﺎﺛ نﺎﺘﺳود " عﺎﺿوا هرﺎﺑرد دﻮﺑ ﺎﯿﻧﺎﺘﯾﺮﺑ
	دﻮﺑ ﮫﺘﻔﮔ نﺪﯾا ﮫﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺖﻟﺎﺧد زا ﺲﭘ ناﺮﯾا :
	" ﺖﺴﯿﻧ ﻖﺑﺎﺳ مﺎﮑﺤﺘﺳا ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﻊﺿو ... ﺮﺒﺧ ﻦﯾا ﺖﺴﯿﻧ یﺪﺑ ... تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ظﺎﺤﻟ زا ناﺮﯾا ﯽﻧﻮﻨﮐ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﻧﺎﺘﺨﺑﺪﺑ
	ﺎﺳﺎﺳا ﯽﻗﻼﺧا و یﺮﮑﻓ و ﯽﺣور " ﺎﺗاذ و " ﺖﺳا ﯽﻔﻨﻣ . "
	و ﮫﻌﺳﻮﺗ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ نﺎﯾﺮﺟرد ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا و ﻢﯿﻣﺮﺗ ،ﯽﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ﺮﺘﮐد رﺎﮑﻤھ و ﮫﺟرﺎﺧ ﺮﯾزو
	ﺪﺷ روﺮﺗ قﺪﺼﻣ ﮏﯾدﺰﻧ . زور ٢۴ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ ١٣٣٠ نﺎﮕﺘﺴﺑاو زا ﯽﮑﯾ مﻼﺳا نﺎﯿﯾاﺪﻓ تﺪﺷ ﮫﺑ و دز ﺮﯿﺗ ار ﯽﻤﻃﺎﻓ دﺮﮐ ﯽﻣ مﻼﻋا
	دﻮﻤﻧ ﯽﻤﺧز ). شرداﺮﺑ و ﺖﺳا ﯽﻣﻼﺳا یرﻮﮭﻤﺟرد مﻼﺳا نﺎﯿﺋاﺪﻓ ﺮﺒھر نﻮﻨﮐا ﮫﮐ ﯽﺋاﺪﺧﺪﺒﻋ ج رد یﺮﮕﺷدﺮﮔ نﺎﻣزﺎﺳ ﺲﯿﺋر . ﺖﺳا ا (.
	ﻼﻣﺎﮐ ﯽﻤﻃﺎﻓ " ﺪﻧﺎﻣ رود ﮫﺑ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﻨﺤﺻ زا و ﺪﺷ رﺎﻤﯿﺑ هﺎﻣ ﻦﯾﺪﻨﭼ ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ ﯽﻟو دﺮﺑ رد ﮫﺑ ﻢﻟﺎﺳ نﺎﺟ ﯽﻓدﺎﺼﺗ .
	دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﮑﺣ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و رﺎﺑرد ﮫﺘﺴﺑاو ﻞﻓﺎﺤﻣ ﯽﻨﻤﺷد و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ یﺮﺒھر رد دﺎﻀﺗ ﻖﻤﻋ زا روﺮﺗ ﻦﯾا . ﮫﺑ ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ
	ﯽﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﺪﻨﻨﮐ ﻒﯿﻌﻀﺗ ﻮﺳ ﺮھ زا ار قﺪﺼﻣ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ .
	لﺎﺳ زﺎﻏآ رد ١٣٣١ قﺪﺼﻣ ﻊﺿو " ﻖﺑﺎﺳ مﺎﮑﺤﺘﺳا ﮫﺑ " دﻮﺒﻧ . زا ﯽﮔرﺰﺑ ﺶﺨﺑ ،دﻮﺑ وا نﺎﯾز ﮫﺑ تﺪﺷ ﮫﺑ ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ
	ﺪﻨﺘﻔﮔ ﯽﻣ کﺮﺗ ار وا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رد ﻖﺑﺎﺳ ﻦﯾﺪﺤﺘﻣ . زا ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺰﯿﻧ ناﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﻧﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ یﺎھ ﺶﺷﻮﮐ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﯽﻣ ﮫﻠﺻﺎﻓ ﻢھ زا ﺮﺒھر ود ﻦﯾا و ﺖﺴﺸﻧ ﯽﻣ ﺮﻤﺛ ﮫﺑ ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر ﺪﻨﻨﮐ اﺪﺟ قﺪﺼﻣ .
	ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ ،ﺪﺷ ﯽﻣ هﺪﯿﻨﺷ ﻒﻟﺎﺨﻣ یﺎھاﺪﺻ ﮫﺒﺴﮐ و رازﺎﺑ هﺪﻤﻋ رﻮﻃ ﮫﺑ ـ ﺪﻧدﻮﺑ قﺪﺼﻣ هﺎﮕﯾﺎﭘ ﮫﮐ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا یﺎھﺮﺸﻗ نﺎﯿﻣ زا
	ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻣ مﻼﻋا قﺪﺼﻣ شور زا ار دﻮﺧ ﺖﯾﺎﺿر مﺪﻋ ﯽﻧوﺰﻓا زور ﺖﺣاﺮﺻ ﺎﺑ ﺰﯿﻧ . ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺳﺎﺴﺣ و ﻢﮭﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﮫﻟﺎﺴﻣ رد ﮫﻠﻤﺟ زا
	" ﮏﻤﮐ " نآ ﮫﺑ ﮫﻤھ نآ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ یدﺎﺼﺘﻗا ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ ترﻮﺻ ﮫﺑ و ﮫﺘﺴﺑ لد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﻔﺳ نﺎﻐﻣرا در زا ﺲﭘ ،دﻮﺑ هدﺮﮐ ﮫﺿﺮﻋ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻒﻟﺎﺨﻣ ﻊﺿﻮﻣ ارﺎﮑﺷآ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻤﺳر ﻞﻓﺎﺤﻣ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮏﻧﺎﺑ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ . ﯽﻤﺳر ﮫﯿﻣﻼﻋا ﮏﯾ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو
	ﺖﺷﻮﻧ :
	" ماو ﺖﺳاﻮﺧرد ﺎﮑﯾﺮﻣآ هﺪﺤﺘﻣ یﺎھرﻮﺸﮐ زا ﺎھﺎﻔﺷ و ﺎﺒﺘﮐ رﺎﺑ ﺪﻨﭼ ناﺮﯾا ﺖﻟود ﯽﺷﺎﻧ تﻼﮑﺸﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﯽﻟﺎﻣ ﮏﻤﮐ و
	ﺪﻨﮐ ﻞﺣ ار ﺖﻔﻧ ﺪﯾاﻮﻋ ﻊﻄﻗ زا ..
	دﻮﺧ ﺖﻔﻧ ﺖﻌﻨﺻ زا یا ﮫﺘﺴﯾﺎﺷ ﺪﻣآرد ﺖﺳا روﺪﻘﻣ ناﺮﯾا یاﺮﺑ ﮫﮐ مادﺎﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود ... ار ﮏﻤﮐ عﻮﻧ ﻦﯾا دروآ ﺖﺳد ﮫﺑ
	دزﺎﺳ ﮫﺟو . "
	اﺮھﺎﻇ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﺗاﺪﮭﻌﺗ ﺢﯾﺮﺻ ﺾﻘﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻦﯾا " قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻦﻣوﺮﺗ ﺺﺨﺷ ﮫﻠﻤﺟ زا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻤﺳر تﺎﻣﺎﻘﻣ
	ﺪﻧدﻮﺑ هداد . ﺪﮭﻌﺗ ﻦﯾا ﺾﻘﻧ :
	ﻻوا " ، ،دﺮﮐ ﯽﻣ ﺮﺗ لﺰﻟﺰﺘﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ نﺎﮕﺘﺴﺑاو نﺎﯿﻣ رد ار قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ
	ﺎﯿﻧﺎﺛ " ﺤﻣ ، دﻮﻤﻧ ﯽﻣ ﺪﯾدﺮﺗ رﺎﭼد ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺧود ﻢﺸﭼ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھرﻻد و ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد ﮫﺑ ﮫﮐ ار فﺎﻨﺻا و ﯽﯾاوژرﻮﺑ ﻞﻓﺎ .
	ﺪﺷ حﺎﺘﺘﻓا ﺎﻤﺳر هﺎﻣ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا رد ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ . ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺲﻠﺠﻣ رد ﯽﻠﯿﮐو ﯽﺗﺎﺑﺎﺨﺘﻧا یﺎھ هزﻮﺣ ﺮﺜﮐا . زﺎﻏآ نﺎﻤھ زا ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺴﻠﺟ
	هﺪﺷ مﻼﻋا ﯽﻣﺎﻈﻧ ﺖﻣﻮﮑﺣ ناﺮﮭﺗ رد دﻮﺑ ﺞﻨﺸﺗ رﺎﭼد دﺮﮐ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺧ ﻊﺿاﻮﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ یاﺮﺑ ﺖﺻﺮﻓ ﻦﯾا زا رﺎﺑرد و دﻮﺑ . ﻦﯿﻨﭼ رد
	ﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ قﺪﺼﻣ یاﺮﺑ ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﯽﮔدﺎﻣآ هﻮﻘﻟﺎﺑ اﺪﺘﺑا نﺎﻤھ زا ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ یﻮﺟ . ﺐﺳﺎﻨﻣ ار ﻊﻗﻮﻣ زﻮﻨھ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﯽﻟو
	دﻮﺷ ﺮﺗدﺮﻔﻨﻣ قﺪﺼﻣ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ و ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻤﻧ . ﺖﻔﮔ ﯽﻣ نﺪﯾا " ﻄﯿﺷرﺎﮐ ﮫﻠﺠﻋ ﺖﺳا نﺎ . " شدﻮﺳ ﮫﺑ نﺎﻣز ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ بﺎﺴﺣ وا
	ﺪﻨﮐ ﯽﻣ رﺎﮐ .
	ﺎﺑ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﮫھﻻ هﺎﮔداد سﻼﺟا ﺪﻋﻮﻣ دﻮﺷ رﺎﮐ هدﺎﻣآ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ و هدﺮﮐ ﺐﯾﻮﺼﺗ ار ﺎھ ﮫﻣﺎﻧرﺎﺒﺘﻋا ﺲﻠﺠﻣ ﺎﺗ ﺖﯾﺎﮑﺷ ﮫﺑ ﺖﺴﯾ
	ﺪﻨﮐ ﯽﮔﺪﯿﺳر ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺲﯿﻠﮕﻧا . ﺎﺗ ﺪﺷ ﮫھﻻ ﮫﻧاور ﺎﺼﺨﺷ ،ﺶﯾﻮﺧ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﻢﯿﮑﺤﺗ و ﯽﻣﻮﻤﻋ رﺎﮑﻓا ﺐﻠﺟ یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ
	ﺪﻨﮐ عﺎﻓد ناﺮﯾا قﻮﻘﺣ زا . ﺖﺸﮔزﺎﺑ رﻮﺸﮐ ﮫﺑ هﺎﻣﺮﯿﺗ مﻮﺳ و ﺖﻔﮔ کﺮﺗ ار ناﺮﯾا هﺎﻣدادﺮﺧ ﻢﺘﻔھ وا . زا هﺎﻣ ﮏﯾ ﺐﯾﺮﻗ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ
	دﻮﺑ رود رﻮﺸﮐ . د ﻂﯾاﺮﺷ و هﺪﯿﺳر نﺎﯾﺎﭘ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ و قﺪﺼﻣ نﺎﯾز ﮫﺑ ﺎﻨﺳ و ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ ﯽﻠﺧاد یاﻮﻗ ﺶﯾارآ تﺪﻣ ﻦﯾا ر
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ یاﺮﺑ . و رﺎﺑرد ﻒﺻ رد ارﺎﮑﺷآ ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا یا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ داﺪﻌﺗ ﻻوا ﮫﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ
	ﺎﯿﻧﺎﺛ و ﺪﻧدﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﻒﻟﺎﺨﻣ " فﺎﮑﺷ ﺖﺳا ﺮﺗ ﻢﮭﻣ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ حﺎﻨﺟ ود ﮫﺑ نآ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ و هﺪﺷ زﺎﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﯽﻧورد .
	ﺪﺷ ﻼﻣﺮﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﯿﺋر بﺎﺨﺘﻧا نﺎﯾﺮﺟ رد ﺮﻣا ﻦﯾا . ﺪﻨﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﺪﺣاو دﺰﻣﺎﻧ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ .
	رﺎﺑرد دﺰﻣﺎﻧ ﯽﻣﺎﻣا ﮫﺠﯿﺘﻧ رد ،ار نﺎﮕﯾﺎﺷ ﺮﺘﮐد ﭗﭼ حﺎﻨﺟ و دﺮﮐ دﺰﻣﺎﻧ ار ﯽﻤﻈﻌﻣ ﺮﺘﮐد ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ ﺐﺴﮐ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺲﻧﺎﺷ
	دﺮﮐ . زا ٧٣ ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺷ یﺮﯿﮔ یار رد ﮫﮐ ﺲﻠﺠﻣ هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ٣٣ ،ﺪﻧداد یار ﯽﻣﺎﻣا ﮫﺑ ﺮﻔﻧ ١٧ و ﯽﻤﻈﻌﻣ ﮫﺑ ﺮﻔﻧ ١۶ نﺎﮕﯾﺎﺷ ﮫﺑ ﺮﻔﻧ . رد
	ﺪﺷ هﺪﻧﺮﺑ ﯽﻣﺎﻣا ،ﺖﻓر رﺎﻨﮐ ﯽﻤﻈﻌﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ ارﺎﺒﺟا نﺎﮕﯾﺎﺷ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ ،مود رود .
	ار ﮫﺘﮑﻧ ﺪﻨﭼ ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳﺎﯾر بﺎﺨﺘﻧا ﻊﻗﻮﻣ رد ﯽﯾﺎﻣزآ روز دﺮﮐ ﯽﻣ ﻦﺷور : زا ﺶﯿﺑ ﯽﺘﺣ ﺲﻠﺠﻣ رد قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺖﺴﺨﻧ
	ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ زﺎﻏآ رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﻒﯿﻌﺿ نآ . دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﻒﻟﺎﺨﻣ نآ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ ﮫﮐ حﺎﻨﺟ ود ﮫﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ رﺎﮑﺷآ ﻢﯿﺴﻘﺗ
	دوﺪﺣ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ ﯽﻌﻗاو ناراداﻮھ ١۵ ﺎﺗ ١۶ داد ﯽﻣ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺮﻔﻧ . ﯽﻔﻌﺿ ﻦﯿﻨﭼ دﻮﺟو ﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﮕﯾد و قﺪﺼﻣ ،ﺲﻠﺠﻣ نورد رد
	ﺪﻨﻨﮐ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ و ﺖﻣوﺎﻘﻣ یﺪﺟ رﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﮔدﺎﻣآ زﻮﻨھ ﺶﻧارﺎﯾ . ،ﺖﻓﺮﻧ ﺶﯿﭘ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ ،ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ نﺎﮕﯾﺎﺷ ندﺮﮐ دﺰﻣﺎﻧ
	ﯽﮔدﺎﻣآ ﻦﯾا زا ﺖﺳا یا ﮫﻧﺎﺸﻧ . یار ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺪﯿﻣا رﺎﺑرد ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳﺎﯾر بﺎﺨﺘﻧا رد ﺲﻠﺠﻣ یارآ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﮫﮐ ﻦﯾا مﻮﺳ
	ﻤﻟرﺎﭘ رﻮﻃ ﮫﺑ و نﺎ " ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ " ﺪﻧﺎﺸﻨﺑ وا یﺎﺟ ﮫﺑ ار یﺮﮕﯾد دﺮﻓ و درادﺮﺑ ار قﺪﺼﻣ .
	،نﺎﮑﻣا ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ یﻮﻠﮭﭘ فﺮﺷا کراﺪﺗ رد و ﺖﺸﮔزﺎﺑ ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﺮﯿﺗ ﮫﻤﯿﻧ رد دﻮﺑ هﺪﺷ جاﺮﺧا رﻮﺸﮐ زا ﺶﯿﭘ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ ﮫﮐ
	ﯽﻨﯿﺸﻧﺎﺟ ماﻮﻗ دﻮﻤﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﻧﻻﺎﻌﻓ قﺪﺼﻣ یﺎﺟ ﮫﺑ . ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﯽﻧﺎﻤﻟرﺎﭘ ﻦﻨﺳ ﻖﺒﻃ ،رﺎﮐ زﺎﻏآ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﯽﮔدﺎﻣآ مﻼﻋا زا ﺲﭘ
	ﺪھد ﺎﻔﻌﺘﺳا .
	زور ١۴ دﺮﮐ ﯽﮔدﺎﻣآ مﻼﻋا ﺲﻠﺠﻣ هﺎﻣﺮﯿﺗ . داد ﺎﻔﻌﺘﺳا قﺪﺼﻣ ﺰﯿﻧ زور نﺎﻤھ . ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻞﯾﺎﻤﺗ یار ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﻦﯿﯿﻌﺗ یاﺮﺑ . مﻮﻠﻌﻣ
	قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﻢﮑﺤﻣ ﮫﮭﺒﺟ دﻮﺑ هدﺮﮐﺮﭘ ﺐﻧﺎﺟا لﺎﻤﻋ زا ار نآ هﺎﺷ ﮫﮐ ﺎﻨﺳ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﺲﻠﺠﻣ رد ﺪﺷ ﺖﺳا دﻮﺟﻮﻣ . زا ٣۶ ﻂﻘﻓ رﻮﺗﺎﻨﺳ
	١۴ ﺪﻧدﺮﮐ ﻞﯾﺎﻤﺗ رﺎﮭﻇا قﺪﺼﻣ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ ﺮﻔﻧ . داد ﺪﯿﻔﺳ یار ﺖﯾﺮﺜﮐا . زور قﺪﺼﻣ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ ١٩ ار یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ هﺎﻣﺮﯿﺗ
	ﺪﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ شدﻮﺧ ﻢھ ار ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ ﮓﻨﺟ ﺮﯾزو ﮫﮐ دﺮﮐ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺪﻌﺑ زور ﮫﺳ و ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ . ﮫﻤھ و ﮓﻨﺟ ﺮﯾزو ﺖﻗو نآ ﺎﺗ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺢﯿﺿﻮﺗ
	ﺎﻋ تﺎﻣﺎﻘﻣ دﺮﮐ ﯽﻣ بﻮﺼﻨﻣ هﺎﺷ ﺺﺨﺷ ار ﺲﯿﻠﭘ و ﯽﻣﺎﻈﻧ ﯽﻟ . دﻮﺑ تارﺎﯿﺘﺧا رﺎﺘﺳاﻮﺧ قﺪﺼﻣ هوﻼﻋ ﮫﺑ . ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ وا دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا ﺎﺑ
	ﮫﭼ و یراﺬﮕﻧﻮﻧﺎﻗ ﮫﭼ ار رﻮﻣا رﺎﯿﺘﺧا و ﺪﻨﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﺎﻨﺳ و ﺲﻠﺠﻣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻢھ و رﺎﺑرد ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻢھ ﺪﺣاو نآ رد ار دﻮﺧ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ
	ﺪﯾﺎﻤﻧ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ دﻮﺧ ﺖﺳد رد ﯽﯾاﺮﺟا . ﺎھﺪﻌﺑ دﻮﺑ ﻦﯾﻮﮑﺗ فﺮﺷ رد ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎﺗدﻮﮐ ﮏﯾ ﮫﮐ دﺮﮐ ﺎﺸﻓا قﺪﺼﻣ .
	" ﺖﺳا ﻦﯾﻮﮑﺗ فﺮﺷ رد ﯽﯾﺎﺗدﻮﮐ ﻢﺘﺴﻧاد ﯽﻣ ﮫﮐ ﻢﺘﺳاﻮﺧ ار ﮓﻨﺟ ترازو ﺖﺴﭘ نآ یاﺮﺑ ﻦﻣ . یﺎھوﺮﯿﻧ ﮓﻨﺟ ترازو یﺪﺼﺗ ﺎﺑ
	مدﻮﻤﻧ ﯽﺷﻼﺘﻣ ار ﺰﮐﺮﻣ رد ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ . مدﺮﮐ ﮫﻔﺧ ﻦﯿﻨﺟ رد ار ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻔﻄﻧ و . "
	ﺖﻓﺎﯾ وا ﯽﻧﻮﮕﻧﺮﺳ یاﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺖﺻﺮﻓ ار قﺪﺼﻣ ﺐﻧﺎﺟ زا تارﺎﯿﺘﺧا یﺎﺿﺎﻘﺗ هﺎﺷ ﮫﮐ ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ . تارﺎﯿﺘﺧا ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ یاﺮﺑ
	ﻋ رﺎﮑﻓا رد و دﺮﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ ار ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ داﺪﻌﺗ دﻮﺑ ﻦﮑﻤﻣ ﯽﯾﺎﺿﺎﻘﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ داد هﻮﻠﺟ ﻦﯿﻨﭼ ﺰﯿﻧ ﯽﻣﻮﻤ
	دﺮﯾﺬﭙﺑ ار نآ ﺖﺳا ﮫﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ هﺎﺷ ﮫﮐ ﮫﺘﺷاد ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد ﻦﯾزاﻮﻣ و ﯽﺳﺎﺳا ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ فﻼﺧ . ﺪﺷ ﻦﯿﻨﭼ ﺰﯿﻧ ﻊﻗاو رد . ار قﺪﺼﻣ یﺎﺿﺎﻘﺗ هﺎﺷ
	ﺖﻓﺮﯾﺬﭙﻧ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﻂﺳﻮﺗ ﮓﻨﺟ ترازو مﺎﻘﻣ یﺪﺼﺗ ﮫﺑ ﺮﯾاد . وا و ٢۵ داد ﺎﻔﻌﺘﺳا هﺎﻣ ﺮﯿﺗ . ﻣ ﺖﯾﺮﺜﮐا زور نآ یادﺮﻓ ﺲﻠﺠ ) ۴٢ زا ﺮﻔﻧ
	٧۶ ناﺮﮭﺗ رد ﺮﺿﺎﺣ ﺮﻔﻧ ( ﺪﻧدﺮﮐ ﻞﯾﺎﻤﺗ رﺎﮭﻇا ماﻮﻗ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ و داد ﻞﯿﮑﺸﺗ یا ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ ﮫﺴﻠﺟ . یاﺮﺑ یار داﺪﻌﺗ ﻦﯾا
	دﻮﺒﻧ ﯽﻓﺎﮐ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ . ﺮﺸﺘﻨﻣ مدﺮﻣ ﮫﯿﻠﻋ یﺪﻨﺗ و ﮫﻧﺎﺧﺎﺘﺴﮔ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﺰﯿﻧ وا و ﺖﺷﻮﻧ ماﻮﻗ مﺎﻧ ﮫﺑ نﺎﻣﺮﻓ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ هﺎﺷ ﯽﻟو
	ﻋﺪﻣ و دﺮﮐ ﺪﺷ ﯽ :
	" ﺪﻣآﺮﮔد ﯽﺘﺳﺎﯿﺳ ار نﺎﺑ ﯽﺘﺸﮐ "
	ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ و دﺮﮐ ﯽﻣ ﺪﯾﺪﮭﺗ ار مدﺮﻣ ﻦﺤﻟ ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﺎﺑ ماﻮﻗ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻦﯾا رد :
	" ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ لﻼﺧا ﻦﻣ ﮫﻧﺎﺤﻠﺼﻣ تﺎﻣاﺪﻗا رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ لﺎﺣ ﮫﺑ یاو ... ﺪﺷ ﺪﻨھاﻮﺧ ور ﮫﺑ ور ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﺎﺑ ناﺮﮔ بﻮﺷآ ...
	ﯽﻣ نﺎﺷرﺎﻨﮐ رد ار نﺎﺸﻟﺎﻤﻋا ﺮﻔﯿﮐ مراﺬﮔ .. ﯽﺑﻼﻘﻧا ﻢﮐﺎﺤﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﺑ ﺖﺳد ﮫﮐ موﺮﺑ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ } !! { رﺎﮐ ﮫﺒﺗ ﺎھﺪﺻ یزور هدز
	مزﺎﺳ یزور هﺮﯿﺗ ﻦﯾﺮﻗ نﻮﻧﺎﻗ ﺖﻘﻔﺷ ﯽﺑ و ﮏﺸﺧ ﻢﮑﺣ ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﻘﺒﻃ ﺮھ زا ار ".
	ﺪﻣآ ﯽﻣ ﯽﻣﺮﮔ یﺎﺟ زا ماﻮﻗ یاﺪﺻ . ردﺎﻗ و هﺪﻣآ ﯽﻠﻣﺎﮐ تارﺎﯿﺘﺧا ﺎﺑ ماﻮﻗ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ نﺎﻤﮔ وا نﺎﮑﯾدﺰﻧ ﯽﺘﺣ ﻞﺤﻨﻣ ار ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳا
	دزﺎﺳ ﯽﻠﻤﻋ ار دﻮﺧ یﺎھﺪﯾﺪﮭﺗ و هدﺮﮐ . ﯽﻧﺎﺠﻨﺳرا ﻦﺴﺣ ﮫﮐ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد دﻮﺑ ماﻮﻗ ﮏﯾدﺰﻧ نارﺎﮑﻤھ زا ﺎھزور ﻦﯾا رد ﮫﮐ
	ﯽﻠﯿﺧ ماﻮﻗ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ نﺎﻣﺮﻓ روﺪﺻ زا ﻞﺒﻗ زﻮﻨھ " ﻢﮑﺤﻣ " ﺖﻔﮔ رﻮﭘ ﮏﯿﻧ ﮫﮐ یرﻮﻃ ﮫﺑ و دز ﯽﻣ فﺮﺣ :
	" ﺪﻧز ﯽﻣ فﺮﺣ ﻢﮑﺤﻣ ﯽﻠﯿﺧ روﺎﯾ " ﻻ ﻢﺘﻔﮔ ﺪﻧز ﯽﻤﻧ فﺮﺣ دﻮﺧ ﯽﺑ و هدﺮﮐ ﯽﯾﺎھ بﺎﺴﺣ ﺪﺑ ... ﺖﻔﮔ رﻮﭘ ﮏﯿﻧ :
	" ﺪﻧز ﯽﻣ فﺮﺣ ﻢﮑﺤﻣ رﻮﻃ ﻦﯾا ﮫﮐ هﺪﯾد ار ﯽﺴﮐ ناﺮﯿﻤﺷ رد ﻢھ زوﺮﻣا ﺎﻤﺘﺣ دﻮﺑ فﺮﺷا تﺮﻀﺣﻻاو ﺶﯿﭘ ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ زوﺮﯾد ".
	ﺪﺑﻻ ﻢﺘﻔﮔ . "
	ﻢﺸﭼ ﮫﺑ ار نﺎﻧآ نﺎﯿﻣ هدواﺮﻣ وا و ﮫﺘﺷاد دﻮﺟو ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﮫﻧﺎﺧ ترﺎﻔﺳ و ماﻮﻗ نﺎﯿﻣ ﮫﮐ ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﮫﻄﺑار ﮫﺑ ﯽﻧﺎﺠﻨﺳرا
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ هرﺎﺷا هﺪﯾد :
	" ﻢﻨﮐ ﺖﺒﺤﺻ ماﻮﻗ ﺎﺑ ﻢﺘﺳاﻮﺧ . ﺖﺳوا ﺶﯿﭘ ﺪﺒﮭﻣ نﻻا ﺪﻨﺘﻔﮔ . ﺖﺴﯿﮐ ﺪﺒﮭﻣ مﺪﯿﺳﺮﭘ . ﺪﻨﺘﻔﮔ هدﻮﺑ کرﻮﯾﻮﯿﻧ رد ناﺮﯾا لﻮﺴﻨﮐ ﺎﻘﺑﺎﺳ ... زا
	دروآ ﯽﻣ مﺎﻐﯿﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ .
	ﺪﻣآ ﻢھزﺎﺑ دﻮﺑ هﺪﻣآ ﺢﺒﺻ ﮫﮐ ﯽﮑﻧاﻮﺟ ﺪﻌﺑ ﮫﻘﯿﻗد ﺪﻨﭼ . ﺖﻔﮔ یﺪﺳا :
	دروآ ﯽﻣ مﺎﻐﯿﭘ ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا فﺮﻃ زا وا . ﺖﺳا ﺺﺨﺷ ﻦﯾا شروآ مﺎﻐﯿﭘ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﺒﻟﺎﻄﻣ ﮫﭼ ﻦﯾا ﻢﺘﻔﮔ ... ﺖﻔﮔ " : ﮫﻧ ! ﻢﮭﻣ یﺎھ مﺎﻐﯿﭘ
	دروآ ﯽﻣ ".
	داد ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ ﺖﺳد ﮫﺑ ﯽﺘﮐﺎﭘ و ﺪﻣآ ﺖﻣﺪﺨﺸﯿﭘ . ﺖﺷاد ار یﻮﻠﮭﭘ فﺮﺷا تﺮﻀﺣﻻاو کرﺎﻣ ﺖﮐﺎﭘ . دﺮﮐ زﺎﺑ ار ﺖﮐﺎﭘ . ﮫﺤﻔﺻ رﺎﮭﭼ
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﺷﻮﻧ نﺎﺷدﻮﺧ ﻂﺧ ﮫﺑ فﺮﺷا تﺮﻀﺣﻻاو ﮫﻣﺎﻧ ور و ﺖﺸﭘ ...
	دﻮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺮﻈﺘﻨﻣ ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ ... ﻮﻃ ﺖﻋﺎﺳ ﮏﯾ تاﺮﮐاﺬﻣ ﺪﯿﺸﮐ ل ... ور دﻮﺑ ﺶﺨﺑ ﺖﯾﺎﺿر تﺎﻗﻼﻣ ﮫﺘﻓر ﻢھ ی .
	دﺮﮐ ﺪھاﻮﺧ ضﻮﻋﻼﺑ ﮏﻤﮐ ﯽﮭﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻎﻠﺒﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود ﮫﮐ دﻮﺑ هداد نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻦﺳرﺪﻨھ ... "
	نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻦﯾا ﺎﺑ ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ یراﺪﯾﺎﭘ ﺎﺑ و دراد ار ﯽﺟرﺎﺧ و ﯽﻠﺧاد ترﺪﻗ ﺰﮐاﺮﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ نﻮﭼ ﮫﮐ ﺪﻣآ رﺎﮐ یور
	ﺖﺴﮑﺷ ﺪھاﻮﺧ ترﺪﻗ ﺎﺑ ﺪﺷ ﻢھ ﺮﮔا و ﺪﺷ ﺪھاﻮﺨﻧ ور ﮫﺑ ور مدﺮﻣ فﺮﻃ زا ﯽﻧاﺪﻨﭼ . اﺮھﺎﻇ " یراﺬﮔاو و ﺲﻠﺠﻣ لﻼﺤﻧا لﻮﻗ ماﻮﻗ ﮫﺑ هﺎﺷ
	دﻮﺑ هداد ار ﻊﯿﺳو تارﺎﯿﺘﺧا . زور ٢٨ ﺖﻔﮔ ﯽﻣ ﺶﻧﺎﮑﯾدﺰﻧ ﮫﺑ ماﻮﻗ هﺎﻣﺮﯿﺗ :
	" دراﺪﻧ ﯽﻌﻧﺎﻣ لﻼﺤﻧا نﺎﻣﺮﻓ روﺪﺻ ﮫﮐ ﺖﺳا هداد مﺎﻐﯿﭘ و هدﻮﻣﺮﻓ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﻦﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺎﺑ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا ... ﺮﺑ ﻂﻠﺴﺗ ترﻮﺻ ﻦﯾا رد
	ﺖﺳا هدﺎﺳ رﺎﯿﺴﺑ یرﺎﮐ عﺎﺿوا . دﺮﮐ ﻢھاﻮﺧ ماﺪﻗا ارﻮﻓ . "
	ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ رد مدﺮﻣ ﺮﺗ ﻊﯿﺳو ﮫﭼﺮھ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ و نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ و دﻮﺒﻧ یا هدﺎﺳ رﺎﮐ ماﻮﻗ رﻮﺼﺗ فﻼﺧﺮﺑ عﺎﺿوا ﺮﺑ ﻂﻠﺴﺗ ﺎﻣا
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗراﻮﺷد و راﻮﺷد رﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﺘﻟود .
	ﺪﺷ زﺎﻏآ مارآ مدﺮﻣ یراﺪﯾﺎﭘ . یﺎھزور رد ٢۶ ﺎﺗ ٢٨ ھ نﺎﮐد و رازﺎﺑ زا ﯽﺸﺨﺑ ﺎھﺮﮭﺷ ﯽﺧﺮﺑ و ناﺮﮭﺗ رد هﺎﻣﺮﯿﺗ ﯽﻟو ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺎ
	ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﺟوا یراﺪﯾﺎﭘ . ﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ هﺎﺷ ﺎﺑ یرﺎﮑﻤھ و ﺪﻧﻮﯿﭘ رد ار ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ رازﺎﺑ ناﺮﺳ . زا ﯽھوﺮﮔ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﺖﺒﺤﺻ
	ﺪﻧﻮﺷ ﻦﺼﺤﺘﻣ رﺎﺑرد رد نﺎﯾرازﺎﺑ .
	دﻮﺒﻧ یﻮﻗ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ رد یراﺪﯾﺎﭘ . ﻦﻃو نﻮﯿﺴﮐاﺮﻓ ) ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ( ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﺖﻤﺣز ﮫﺑ ٢٨ هاﺮﻤھ دﻮﺧ ﮫﺑ ار هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ رد ﺪﻨﮐ
	ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﯿﺋر بﺎﺨﺘﻧا ﻊﻗﻮﻣ نآ زا ﺶﯿﭘ ﮫﺘﻔھ ود ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﭗﭼ و ﺖﺳار حﺎﻨﺟ یارآ عﻮﻤﺠﻣ ﮫﮐ ﯽﻟﺎﺣ ٣۵ ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﺮﻔﻧ . سﺎﺴﺣا ﻦﯾا
	ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﮫﮭﺒﺟ دﻮﺷ ﯽﻣ بآ نورد زا ﯽﻠﻣ دﺪﻧﻮﯿﭘ ﯽﻣ ﻦﻤﺷد یودرا ﮫﺑ نآ زا یا هزﺎﺗ یﺎھﺮﺸﻗ و . ﯽﻘﺛﻮﻣ یﺎھﺮﺒﺧ
	ﮫﺑ قﺪﺼﻣ و ماﻮﻗ یﺎﺟ ﮫﺑ ار ﯽﻤﻈﻌﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺗ ﺪﻧا هﺪﺷ ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ دراو رﺎﺑرد ﺎﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر زا ﯽﺧﺮﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺮﯾاد ﺪﯿﺳر ﯽﻣ
	ﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺑ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ . ﺖﻣوﺎﻘﻣ اﺬﻟ ٢٨ ﺎﺒﻗ رد ﻦﻃو نﻮﯿﺴﮐاﺮﻓ یﺮﻔﻧ دﻮﺒﻧ قﺪﺼﻣ زا ﻊﻃﺎﻗ عﺎﻓد یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ زﻮﻨھ ماﻮﻗ ل . ﻦﯾا ﻒﺼﻧ
	ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺷاﺬﮔ زﺎﺑ ار ﮫﻠﻣﺎﻌﻣ هار هوﺮﮔ . دﻮﺑ ﻢﻈﻨﻣ هﺎﺷ و نﻮﯿﺴﮐاﺮﻓ ﻦﯾا نﺎﯿﻣ ﮫﻄﺑار . ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺶﻣارآ ﮫﺑ تﻮﻋد ار مدﺮﻣ ماﺪﻣ نﺎﻧآ .
	دﻮﺷ ﻂﻠﺴﻣ عﺎﺿوا ﺮﺑ ماﻮﻗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻞﻤﺘﺤﻣ ﻼﻣﺎﮐ ﺖﻓر ﯽﻣ ﺶﯿﭘ لاﻮﻨﻣ ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ رﺎﮐ ﺮﮔا . ﺎﻣا ﺖﺴﺨﻧ لوا زور ﮫﺳ ود نﺎﻤھ رد
	رد ﮫﭼ ﯽﺛداﻮﺣ ماﻮﻗ یﺮﯾزو " ﻻﺎﺑ " رد ﮫﭼ و " ﻦﯿﯾﺎﭘ " دز ﻢھ ﮫﺑ ار ﺎھ بﺎﺴﺣ ﮫﮐ ﺖﺷﺬﮔ .
	ﻞﺣ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ دﺎﻀﺗ زﻮﻨھ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ نآ زا ﺖﯾﺎﮑﺣ ،ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﻻﺎﺑ رد هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ ثداﻮﺣ زا ﮫﮐ ﯽﯾﺎھﺮﺒﺧ
	ﻤﮐﺎﺣ تﺎﯿھ ﺾﻗﺎﻨﺘﻣ و دﺎﻀﺘﻣ یﺎھ هوﺮﮔ و هﺪﺸﻧ ﺪﻧا هﺪﯿﺳﺮﻧ ﻞﻣﺎﮐ ﻖﻓاﻮﺗ ﮫﺑ دراد ﺶﯿﭘ رد ﮫﮐ ﯽﻔﯾﺎﻇو و ماﻮﻗ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺶﻧﺎﺑﺎﺑرا و ﮫ اﺬﻟ و
	ﺪﻨﮐ راﺬﮔاو وا ﮫﺑ ،دراد زﺎﯿﻧ ناﺪﺑ ماﻮﻗ ﮫﮐ ار ﻞﻣﺎﮐ تارﺎﯿﺘﺧا ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ هدﺎﻣآ هﺎﺷ .
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﺪﯾﺪﺸﺗ و ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ ﺞﻀﻧ ،ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻣ ﮫﻣادا مدﺮﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺮﮕﯾد ﺐﻧﺎﺟ زا . ﺮﺼﻋ ٢٨ دﻮﺗ بﺰﺣ دورو ﺎﺑ هﺎﻣﺮﯿﺗ ﮫﺑ ناﺮﯾا ه
	دﻮﺑ هدﺮﮑﻧ ار نآ رﻮﺼﺗ ﺎﯾ و ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ،ﻞﺒﻗ زا ﺲﮐ ﭻﯿھ ﮫﮐ ﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﯽﻌﺿو نﺎﻨﭼ و دﺮﮐ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﻘﯿﻤﻋ ﻦﯿﯾﺎﭘ رد عﺎﺿوا ،دﺮﺒﻧ ﮫﻨﺤﺻ .
	ﻢﯿﺘﻔﮔ ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ فﻮﻔﺻ رد یا ﮫﻧﺎﮔود درﻮﺧﺮﺑ ﺖﺷاد دﻮﺟو قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ . ﮏﯾ زا
	،قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ مﺪﻋ ﻮﺳ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا یﺎھزﺎﯿﻧ ﮫﺑ ﺶﻘﻠﻄﻣ ﯽﮭﺟﻮﺗ ﯽﺑ ،هﺎﺷ ﮫﺑ ﺶﻧاواﺮﻓ ﺖﺷﺬﮔ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺑ وا ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ و مواﺪﻣ یزﺎﺑ
	رود قﺪﺼﻣ زا ار بﺰﺣ ،ﺶﮑﺘﻤﺣز هدﻮﺗ ﮫﻨﯿﻣز ﯽﺘﻔﻧ یﺎھرﺎﺼﺤﻧا دﺮﻃ و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﺮﻣا رد ﺶﺘﻣوﺎﻘﻣ ﺮﮕﯾد یﻮﺳ زا و دﺮﮐ ﯽﻣ
	دروآ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ دﺎﺤﺗا یاﺮﺑ یا . ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﮫھﺎﻣ ﺪﻨﭼ رد ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺖﺴﺨﻧ ﺐﻧﺎﺟ ﺪﺷ ﺮﮐذ ﮫﮐ ﯽﻠﯾﻻد ﮫﺑ نآ زا ﺲﭘ یﺎھ هﺎﻣ و ﻢھﺪﻔھ
	دﻮﺑ ﮫﺘﻓر یدﺮﺳ ﮫﺑ ور قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ و هﺪﺷ . رﺎﮑھﺎﻨﮔ ﻢھ ار قﺪﺼﻣ ﯽﺴﻠﺠﻣ نﺎﻨﭼ ﺶﯾاﺪﯿﭘ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	اﺪﻤﻋ ﮫﮐ ﺖﺴﻧاد ﯽﻣ " دﺮﮐ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ دورو زا روز ﮫﺑ و . ﺪﯾﺪﻤﺗ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ هوﻼﻋ ﮫﺑ
	ﺖﺴﻧاد ﯽﻣ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﮫﺑ ﯽﻨﯿﮕﻨﺳ ﮫﺑﺮﺿ داد رد ﻦﺗ ناﺪﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﯽﻤﮐ ﺎﺑ ﻮﻟو قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا ﯽﻣﺎﻈﻧ دادراﺮﻗ .
	ﺪﻧﺪﯾد ﯽﻣ کراﺪﺗ ار ﯽﻗﺪﺼﻣ ﺪﺿ یﺎﺗدﻮﮐ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ یﺮھﺎﻇ ﯽﺘﺳود سﺎﺒﻟ رد ﮫﮐ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ و رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻓﺎﺤﻣ
	ﺮﺑ ﺪﻧدوﺰﻓا ﯽﻣ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ یدﺮﺳ ﻦﯾا . ﺖﻓﺮﮔ تﺪﺷ رﺎﯿﺴﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻦﯾا رﺎﺸﻓ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ثداﻮﺣ ﮫﻧﺎﺘﺳآ رد . یﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور
	دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﺎھ مﺎﻨﺷد ﻦﯾﺮﺗﺪﺑ زا ﺮﭘ ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯾا رد نآ ناﺮﺒھر تارﺎﮭﻇا و حﺎﻨﺟ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو . ﺖﺣاﺮﺻ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ زوﺮﻣا
	ﺣ ﮫﺑ تﻼﻤﺣ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ﺪﻨﺑﻮﮑﺑ و ﺪﻧراﺬﮕﺑ ﺎﮭﻨﺗ ار قﺪﺼﻣ ﺪﻨﻨﮐ روﺪﻘﻣﺎﻧ ار ﯽﻠﻣ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﺗ دﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﻘﻧ زا ﯽﺋﺰﺟ ﺎﻣ بﺰ .
	ﺪﻣآ ﻖﺋﺎﻓ تﺎﻤھﺎﻔﺗ ءﻮﺳ ﮫﻤھ ﺮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رد ﯽﺑﻼﻘﻧا ﻢﻟﺎﺳ ﯽﺸﻣ ﺪﯿﺳر سﺎﺴﺣ و ﺮﻄﺧ ﮫﻈﺤﻟ ﯽﺘﻗو ﺎھ ﻦﯾا ﮫﻤھ دﻮﺟو ﺎﺑ .
	ﮔ ماﻮﻗ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ و قﺪﺼﻣ زا عﺎﻓد ﮫﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ بﺰﺣ زا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ قﺪﺼﻣ حﺎﻨﺟ و ناﺮﯾا بﺰﺣ ﺎﺑ ﺎھ سﺎﻤﺗ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ و ﺖﻓﺮ ٢٧ هﺎﻣﺮﯿﺗ
	ﺮﺼﻋ و ﺪﺷ راﺮﻗﺮﺑ ٢٨ ﺪﯿﺳر ﮫﺠﯿﺘﻧ ﮫﺑ ﺮﯿﺗ .
	ﺢﺒﺻ ٢٩ ﺮﯿﺗ " رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ " یا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﯽﻃ :
	" ﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ،قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد زا ،رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ یﺎھ ﺖﯿﺼﺨﺷ و ﺎھ ﺖﯿﻌﻤﺟ ،ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ،باﺰﺣا ﮫﯿﻠﮐ زا نﺎﻣزﺎﺳ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ،ﯽﻧﺎﺷ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﮏﯾ ﻞﯿﮑﺸﺗ یاﺮﺑ نآ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ " دروآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ تﻮﻋد .
	ر ﮫﺑ بﺰﺣ ﮫﻧﺪﺑ و ﺶﮑﺘﻤﺣز مدﺮﻣ هدﻮﺗ ،ﺖﺳرد ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا ذﺎﺨﺗا رد دﺮﮐ ناواﺮﻓ ﮏﻤﮐ یﺮﺒھ . راﺪﺸھ نﺎﻧآ ﮫﺑ ﺎھ هدﻮﺗ ﯽﺑﻼﻘﻧا ﻢﺷ
	دﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ وا زا ﺪﯾﺎﺑ ماﻮﻗ نﻮﭼ یا هﺪﺷ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ نارودﺰﻣ لﺎﺒﻗ رد ،دراد قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺎھ ﯽﺘﺳﺎﮐ ﮫﻤھ ﻢﻏر ﯽﻠﻋ ﮫﮐ داد ﯽﻣ . مدﺮﻣ هدﻮﺗ
	ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺎھ نآ زا ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر یﺎھ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﻢﻏر ﯽﻠﻋ :
	" ﺎﺑ ﺖﻧﺎﺘﻣ و ﺶﻣارآ ﺖﯾﺎﮭﻧ ﺪﻨﯾﺎﻣﺮﻓ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻠﻣ سﺪﻘﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﻦﯾا رد . "
	ﺪﻧدروآ ﯽﻣ یور ﯽﺑﻼﻘﻧا و ﻊﻃﺎﻗ یﺎھ شور ﮫﺑ . ﺖﺨﯿﻣآ ﯽﻣ رد یا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺎﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻣ ﺖﻌﺳو رازﺎﺑ ﻞﯿﻄﻌﺗ . حور ﻦﯾا
	ﯽﺑﻼﻘﻧا ﺪﺷ ﺲﮑﻌﻨﻣ ﺎﻣ بﺰﺣ یﺮﺒھر ﻢﯿﻤﺼﺗ رد .
	رد ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ دﻮﺧ یﻮﺳ ﮫﺑ ار وا ﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ و دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﮫﻠﺻﺎﻓ قﺪﺼﻣ زا هﺎﻣﺮﯿﺗ زا ﻞﺒﻗ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ
	ﺖﺳﺎﺧﺮﺑ وا ﮫﯿﻠﻋ و دﺮﮐ ذﺎﺨﺗا ﯽﺘﺳرد ﻊﺿﻮﻣ ماﻮﻗ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ درﻮﻣ . دﺮﮐ ﮏﻤﮐ ﺮﻣا ﻦﯾا ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ماﻮﻗ دﻮﺧ . ا ﮫﯿﻣﻼﻋا رد ماﻮﻗ ﮫﮐ ی
	ﺖﺷاد دﻮﺟو وا حﺎﻨﺟ و ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﺺﺨﺷ ﮫﺑ یرﺎﮑﺷآ یﺎھ ﮫﻠﻤﺣ دﺮﮐ ردﺎﺻ .
	دﺮﮐ ﯽﻣ مﻼﻋا ماﻮﻗ :
	" مﺮﺟﺰﻨﻣ سﻮﻟﺎﺳ و ﺎﯾر زا ﯽﺒھﺬﻣ ﻞﻓﺎﺤﻣ رد ... ار ﺖﯿﻃوﺮﺸﻣ نﺎﯿﻧﺎﺑ تﺎﻤﺣز و ﮫﺘﺧﺎﺳ دراو یدازآ ﮫﺑ یﺪﯾﺪﺷ ﮫﻤﻄﻟ هﺎﯿﺳ عﺎﺠﺗرا ...
	ﺖﺳا هداد رﺪھ ﮫﺑ ... ﺎﮕﻧ رود ﺖﺳﺎﯿﺳ زا ار ﺖﻧﺎﯾد ﺖﺷاد ﺪھاﻮﺧ ه . "
	ﻼﺑﺎﻘﺘﻣ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ " ﺖﺷﻮﻧ ناﺮﺴﻓا و نازﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ﯽﻣﺎﯿﭘ رد و ﺪﻣآ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﺎﺑ ، :
	" ﻃﺎﺑ و ﻖﺣ ﻒﺻ ود ﻦﯿﺑ لﺪﺟ ﮓﻨﺟ زوﺮﻣا ﺖﺳا ﻞ . رﺎﻤﻌﺘﺳا و ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺖﺸﮔﺮﺑ و ﯽﺒﻠﻃ هﺎﺟ یاﺮﺑ ﺎﮭﻨﺗ ﮫﮐ ماﻮﻗ ﺪﻤﺣا لﺎﻤﻋا
	ﺪﻨﮐ لﻮﺌﺴﻣ ﺎھ ﯽﺸﮐ ﻖﺣ و ﺎھ نﻮﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ار ﺎﻤﺷ و مﺎﺠﻧا ﺎﻤﺷ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺒﻧ ﺖﺳا . "
	ﺷﺎﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ مدﺮﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ یﺮﮕﯾد ﮫﯿﻣﻼﻋا رد ﯽﻧﺎ :
	" و ﮫﺘﺴﺑﺮﺑ ﻢﮑﺤﻣ ﺖﻤھﺮﻤﮐ ﺮﺒﮐا دﺎﮭﺟ ﻦﯾا هار رد ﮫﮐ ﺖﺳا مزﻻ نﺎﻤﻠﺴﻣ نارداﺮﺑ مﻮﻤﻋ ﺮﺑ ... ﺪﻨﻨﮐ ﺖﺑﺎﺛ ... ﭻﯿھ ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﮫﮐ
	ﻨﯾﺎﻤﻧ لﺎﻤﯾﺎﭘ ار ﺎھ نآ لﻼﻘﺘﺳا هﺪﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ نارودﺰﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﮫﮐ داد ﺪﻨھاﻮﺨﻧ هزﺎﺟا نﺎﮕﻧﺎﮕﯿﺑ ﮫﺑ ﮏﯾ ﺪ . "
	ﺎﻣا ﺪﻨﻨﮐ ﮏﯾدﺰﻧ ﻢھ ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ و ماﻮﻗ ﺪﯾﺎﺷ ﺎﺗ ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﮫﺸﯿﭘ ﺖﻧﺎﯿﺧ و ﯽﻋﺎﺠﺗرا ﻞﻓﺎﺤﻣ فﺮﻃ زا ﯽﯾﺎھ ﺶﺷﻮﮐ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ رد
	ﺪﺸﻧ ﻞﺻﺎﺣ یا ﮫﺠﯿﺘﻧ . ﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﮏﯾ ﯽﻃ و ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ تﺪﺣو یاﺮﺑ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﻮﻋد ماﻮﻗ ﺎﺑ شزﺎﺳ شﺮﯾﺬﭘ یﺎﺟ ﮫﺑ ﯽﻧ
	ﺖﻔﮔ ﯽﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ :
	" ﺪﻨﺷﺎﺑ نﺎﺘﺳاﺪﻤھ و ﺖﺳﺪﻤھ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺮھ و نز و دﺮﻣ زا ﺖﻠﻣ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺖﺳا یزور زوﺮﻣا . ﮏﯾ ﮫﻤھ ﺪﯾﺎﺑ ﯽﺒﻨﺟا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ رد
	ﻢﯿﺷﺎﺑ ﮓﻧر ... ز زا داﺮﻓا مﺎﻤﺗ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ زوﺮﻣا ﺪﻨﺘﺴھ ﺪﺼﻘﻣ ﻢھ ،سﺪﻘﻣ ﺪﺼﻘﻣ ﻦﯾا رد باﺰﺣا مﺎﻤﺗ رد ﮏﭼﻮﮐ و گرﺰﺑ و دﺮﻣ و ن .
	ﻢﯾﺮﯾﺬﭘ ﯽﻣ ﺐﻠﻗ ﻢﯿﻤﺻ ﮫﺑ ﺎﻣ ﺪﻨﮐ مﺎﯿﻗ بﺎﺑ ﻦﯾا رد ﯽﺘﯿﻌﻤﺟ ﺮھ . "
	ﺎﺑ دﺎﺤﺗا ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا بﺰﺣ ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ ﯽﻨﯿﻌﻣ بﻮﭼرﺎﭼرد ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ .
	ﺪﺷ لﺪﺑ یا هدﻮﺗ ﻊﯿﺳو دﺮﺒﻧ ﮏﯾ ﮫﺑ ماﻮﻗ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﻌﺿو ﻦﯿﻨﭼ رد . ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ نادﺎﺑآ ﺖﻔﻧ ناﺮﮔرﺎﮐ اﺪﺘﺑا
	ﺪﻧﺪﻣآ . زور ٢٩ بﺰﺣ ﻊﻃﺎﻗ ﻊﺿﻮﻣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ،هﺎﻣ ﺮﯿﺗ
	یوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ بﺰﺣ ناراداﻮھ و ﺎﻀﻋا و ﺪﺷ مﻼﻋا ناﺮﯾا هدﻮﺗ ﺖﺳﻮﯿﭘ عﻮﻗو ﮫﺑ ﯽﻌﯿﺳو تاﺮھﺎﻈﺗ نادﺎﺑآ رد ،ﺪﻨﺘﺧاﺪﻧا رﺎﮐ ﮫﺑ ار دﻮﺧ .
	ﺪﻨﺘﺳﺎﺧﺮﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﺶﺗرا و ﺲﯿﻠﭘ . ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻤﺧز و ﮫﺘﺸﮐ ﺮﻔﻧ ﻦﯾﺪﻨﭼ . ﺪﺷ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺲﮑﻋﺮﺑ ﮫﮑﻠﺑ ﺖﺴﮑﺸﻧ مدﺮﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺎﻣا .
	ﺪﻧﺪﺷ دﺮﺒﻧ دراو ﺖﻌﺳو ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺮﺒھر ﺮﯾز ﺰﯿﻧ ناﺮﮭﺗ ناﺮﮔرﺎﮐ . ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ یﺮﺒھر ﺮﯾز ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺎھ نﺎﮐد و رازﺎﺑ ﻂﻘﻓ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ . ﺖﻓﺮﮔ اﺮﻓ ار یﺪﯿﻟﻮﺗ تﺎﺴﺳﻮﻣ و ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ مﺎﻤﺗ ﯽﺳﺎﯿﺳ بﺎﺼﺘﻋا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻦﺘﺳﻮﯿﭘ ﺎﺑ . ﮫﮭﺒﺟ ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ ﺐﯿﮐﺮﺗ
	ﺖﻓﺎﯾ ﻞﻣﺎﮑﺗ ﺰﯿﻧ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ﺖﺳاﻮﺧ و هزرﺎﺒﻣ یﺎھرﺎﻌﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ و دﺮﮐ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻔﯿﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ یراﺪﯾﺎﭘ .
	ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زور ﺖﻣوﺎﻘﻣ جوا دﻮﺑ هﺪﺷ مﻼﻋا ﯽﻣﻮﻤﻋ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺶﯿﭘ زور ود زا ﮫﮐ دﻮﺑ . نﺎﺑﺎﯿﺧ و ﮫﭼﻮﮐ ﮫﺑ مدﺮﻣ هدﻮﺗ زور ﻦﯾا رد
	ﺪﻨﺘﺨﯾر . ﺪﻧدﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻦﯿﻟﺎﻌﻓ و ﺎﻀﻋا دﺮﺒﻧ ﯽﻠﺻا هﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ و ﯽﻌﻗاو رﻮﺗﻮﻣ . نﺎﻧآ :
	ﻻوا " ﮫﺑ ار زرﺎﺒﻣ ناﻮﺟ و ﻮﺠﺸﻧاد و ﺮﮔرﺎﮐراﺰھ ﺎھ هد ﺎھ هﺎﮕﺸﻧاد و ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺎﺑ ، ﺪﻧدﻮﺑ هدروآ ناﺪﯿﻣ .
	ﺎﯿﻧﺎﺛ " ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺪﻌﺑ ﮫﭼ و ﻞﺒﻗ ﮫﭼ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ یﺎھ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ رد ﮫﮐ ﺪﻧﺪﯿﻣد ﯽﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﮫﺑ ﯽﺑﻼﻘﻧا یﻮﺟ رﺎﮑﯿﭘ حور نﺎﻨﭼ ،
	،ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺰﮔﺮھ
	ﺎﺜﻟﺎﺛ " وﺮﯿﻧ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ و ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﯾﺎﻨﺷآ ﯽﺑﻼﻘﻧا ﯽھﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ و ﯽﻧﺎﺑﺎﯿﺧ دﺮﺒﻧ ﮫﺑ ﯽﻨﻓ ظﺎﺤﻟ زا ، ﺪﻧوﺮﺑ ﺢﻠﺴﻣ یﺎھ . مﺎﺠﻧاﺮﺳ و
	ﺖﻓﺎﯾ هار ﺶﺗرا فﻮﻔﺻ رد لﺰﻟﺰﺗ رﺎﺛآ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ دﺮﺒﻧ ﮫﻨﺤﺻ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دورو ﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا . ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ناراداﻮھ و ﺎﻀﻋا
	) بﺰﺣ یﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ ( ﺪﻧدﺮﮐزﺎﻏآ ﺶﺗرا نورد رد ار ﯽﻌﯿﺳو ﯽﻠﻤﻋ و ﯽﻐﯿﻠﺒﺗ رﺎﮐ . ﻦﺘﺳﻮﯿﭘ ﺮﻤﺛﺮﭘ رﺎﮐ ﻦﯾا ﯽﻠﺠﺗ ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ ﮏﻧﺎﺗ ﺪﺣاو
	ﺮﺳ نﺎﻣﺮﭘ ﺐﯿﺒﺣ ﮓﻨھ دﻮﺑ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ . ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رد یا هدﻮﺗ ﺮﺴﻓا ﻦﯾا ١٣٣١ شرداﺮﺑ ﮫﮐ ﺖﻓر ار ﯽھار نﺎﻤھ ﯽﻤﺗﺎﺣ ﺖﯾاﺪھ
	۶ دﻮﺑ ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ مدﺮﻣ مﺎﯿﻗ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ و ﮫﺘﻓر نآ زا ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ). ناﺮﯾا ﮫﺑ بﻼﻘﻧا زاﺪﻌﺑ ﯽﻤﺗﺎﺣ ﺖﯾاﺪھ
	بﺰﺣ ﮫﺑ شرﻮﯾ نﺎﯾﺮﺟ رد و ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﺪﺷ ماﺪﻋا و ﺮﯿﮕﺘﺳد ناﺮﯾا هدﻮﺗ (! ﺪﻨﮐ ار ﯽھﺎﺸﻨھﺎﺷ یﺎھ ﯽﺷودﺮﺳ ،ﺪﻣآ نوﺮﯿﺑ ﮏﻧﺎﺗ زا نﺎﻣﺮﭘ
	رد ﺶﺗرا یرادﺎﻓو ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار نﺎﯾرﺎﺑرد و ﺖﺧاﺪﻧا ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ خﺎﮐ رد ﮫﻟﻮﻟو ﮫﻧﺎﻧﺎﻣﺮﮭﻗ و ﮫﻧارﻮﮭﺘﻣ ماﺪﻗا ﻦﯾا ﺎﺑ و ﺖﺳﻮﯿﭘ مدﺮﻣ ﮫﺑ و
	ﺖﺷاداو ﯽﻨﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ ﮫﺑ و دﺮﮐ ﺪﯾدﺮﺗ رﺎﭼد دﺮﺒﻧ ﮫﻣادا ترﻮﺻ .
	ﮫﮐ ﯽﻨﺋﺎﺧ و رﺎﮑﺷزﺎﺳ ﺮﺻﺎﻨﻋ ماﻮﻗ ﺪﺿ رﺎﮑﺷآ دﺮﺒﻧ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دورو زا ﺲﭘ ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ ،ﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھﺮﺒﺧ
	بﻮﮐﺮﺳ و ﺮﺗ ﻊﯾﺮﺳ ﮫﭼ ﺮھ شزﺎﺳ یاﺮﺑ رﺎﺑرد و ماﻮﻗ ﺎﺑ و هدﺎﺘﻓا ﻮﭘﺎﮑﺗ ﮫﺑ ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺎﺟ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ نﺎﯿﻣ رد
	ﮐاﺬﻣ دراو مدﺮﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ ﻊﻃﺎﻗ ﺪﻧﺪﺷ هﺮ .
	زور نﺎﻤھ ﯽﯾﺎﻘﺑ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ ٢٩ دﺎﺘﺳﺮﻓ ماﻮﻗ تﺎﻗﻼﻣ ﮫﺑ ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ار یﺪﺒﮭﭙﺳ ﯽﺴﯿﻋ ﺮﺘﮐد هﺎﻣﺮﯿﺗ . ﺎﺑ ﮫﮐ بﺰﺣ ﻦﯾا
	ﮑﯾﺮﻣآ سﻮﺳﺎﺟ نارﻮﻣﺎﻣ لﻮﭘ و ﺐﯾﻮﺼﺗ ،ﮫﯿﺻﻮﺗ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎ :
	" دﺮﮐ در ار ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﻘﺘﻣ و ﻢﻠﺴﻣ ﻞﯾﻻد ﺎﺑ و ﺎﺤﯾﺮﺻ ﮫﮐ دﻮﺑ زور نآ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رد ﻞﮑﺸﺘﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﺎﮭﻨﺗ ... نﺎﻤھ زا ﺎﻣ
	ﺪﻨﻨﮐ فﻼﺘﺋا ﺎﻣ ﺎﺑ ﻢﯿھد هزﺎﺟا نﺎﻧآ ﮫﺑ ﻢﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ زا ار دﻮﺧ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﻔﮔ لوا . "
	" نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ " ﮫﮐ ﯽﺑاﺰﺣا ﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﺷاﺮﺗ ﯽﻣ ﮫﻧﺎﮭﺑ ،دﻮﺑ ناﺮﯾا رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ نﺎﻣزﺎﺳ زا یا ﮫﺒﻌﺷ ﻊﻗاو رد ﮫﮐ " ﮫﺘﺴﺑاو "
	ﺪﻧا ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ !! ﺪﻨﮐ فﻼﺘﺋا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ .
	ﺟو ﺎﺑ ﺖﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ مدﺮﻣ مﺎﯿﻗ ،بﻼﻘﻧا ﺪﺿ ﮫﺒﻧﺎﺟ ﮫﻤھ شﻼﺗ دﻮ . مدﺮﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺖﻌﺳو و هزرﺎﺒﻣ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﮐﺮﺷ
	ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ یﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ و ﺮﮑﻔﺗ یاﺮﺑ ﯽﺘﺻﺮﻓ ﮫﮐ دﺮﮐ ﺮﯿﮔ ﻞﻓﺎﻏ نﺎﻨﭼ ار ﯽﺑﻼﻘﻧاﺪﺿ ﻞﻓﺎﺤﻣ :
	" ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ ناﻮﺗﺎﻧ و ﮫﺘﺴﺧ ﯽﻠﯿﺧ ماﻮﻗ . ﺶﻠﻐﺑ ﺮﯾز ﮫﮐ دﻮﺑ ﺪﺑ یرﺪﻗ ﮫﺑ ﺶﻟﺎﺣ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﯽﻣ ار ... ﺪﺷ ﺮﺘﮭﺑ ﺶﻟﺎﺣ ﯽﻤﮐ لﻮﭙﻣآ ﺎﺑ ...
	ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﯽﻀﯿﻘﻧ و ﺪﺿ یﺎھﺮﺒﺧ . ﺎﻌﻗاو " دﻮﺑ هﺪﻨﻨﮐ ﺞﯿﮔ ... ﺪﯿﺳر ﺮﮭﺷ زا ناﺰﯾر قﺮﻋ یرﺎﻘﻔﻟاوذ ﺮﺻﺎﻧ . هﺪﺷ غﻮﻠﺷ ﺮﮭﺷ ﺖﻔﮔ ﺖﺳا ...
	ﻢﯾا هدﺮﮐ یزﺎﺑ نﺎﻣدﻮﺧ ﺰﯿﭼ ﮫﻤھ ﺎﺑ ﺎﻣ . یﺮﮕﯾد ترﻮﺻ رﺎﮐ یرﺎﮕﻧا ﻞﮭﺳ ﺎﺑ ﺪﺷﺎﺑ راﺮﻗ ﺮﮔا دﻮﺷ ﯽﻤﻧ رﺎﮐ ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺎﻣ ﻊﺿو ﺪﻨﮐ اﺪﯿﭘ
	دﺎﺘﻓا ﺪھاﻮﺧ ﺮﻄﺧ .... دﻮﺷ هﺮﺴﮑﯾ رﺎﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﺎﺿﺎﻘﺗ رﺎﺑرد زا ﺪﯾﺎﺑ .
	دﻮﺑ ﺎﻤﻏا لﺎﺣ رد تﺪﻣ ﻦﯾا مﺎﻤﺗ رد ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ ... ﯽﺴﮐ ﮫﮐ یرﻮﻃ ﮫﺑ دﻮﺑ ﯽﻟﻮﺘﺴﻣ وا ﺮﺑ هدﺎﻌﻟا قﻮﻓ ﻒﻌﺿ و ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ ﺶﺒﻠﻗ نﺎﺑﺮﺿ
	ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ وا عﻼﻃا ﮫﺑ ار ﺮﮭﺷ تﺎﻧﺎﯾﺮﺟ ﺪﺷ ﯽﻤﻧ ﻖﻓﻮﻣ ... رد ﺮﯾزو ﻼﻋ ﺪﻧﺪﻣآ هﺎﻨﭘ نادﺰﯾ و رﺎﺑ . ﺖﻋﺎﺳ ۵ / ٢ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ ... ﺖﻔﮔ ﻼﻋ :
	ﺪﻧا هﺪﺷ ﮫﺘﺸﮐ ﺮﻔﻧ ﺪﺼﻧﺎﭘ ﮏﯾدﺰﻧ نﺎﺑﺮﻗ . ﺖﺳا کﺎﻧﺮﻄﺧ و غﻮﻠﺷ ﯽﻠﯿﺧ ﺮﮭﺷ ... ﺖﺳا هﺪﺷ یرﺎﺟ نﻮﺧ یﻮﺟ ناﺮﮭﺗ رد . درﻮﺧ و دز
	دﺮﮐ یا هرﺎﭼ ﺪﯾﺎﺑ و ﺖﺳا ﻢﯿﺧو ﯽﻠﯿﺧ و ﯽﺑﻼﻘﻧا ﺮﮭﺷ ﻊﺿو ،هدﻮﺑ ﺪﯾﺪﺷ . "
	ﺖﻋﺎﺳ ۵ ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ ﻮﯾدار زا ماﻮﻗ یﺎﻔﻌﺘﺳا ﺮﺒﺧ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﺮﮭﻇزا ﺪﻌﺑ . ﺪﺷ زوﺮﯿﭘ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ . ادﺪﺠﻣ مدﺮﻣ یار ﺎﺑ قﺪﺼﻣ " ﮫﺑ
	ﺪﯿﺳر یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ .
	یادﺮﻓ ار ﺮﺒﺧ هﺎﻣﺮﯿﺗ ﻢﮑﯾ و ﯽﺳ ،زور نآ ﺪﯿﺳر ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﮫھﻻ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ هﺎﮔداد ی . ﺖﯿﺣﻼﺻ مﺪﻋ و هداد یار ناﺮﯾا ﻊﻔﻧ ﮫﺑ هﺎﮔداد
	دﻮﺑ هدﺮﮐ مﻼﻋا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ و ناﺮﯾا فﻼﺘﺧا ﮫﺑ ﯽﮔﺪﯿﺳر یاﺮﺑ ار دﻮﺧ .
	دﻮﺑ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ . ﺪﻧﺎﺸﻧ ﯽﺳﺮﮐ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﺖﺳاﻮﺧ ود ﺮھ ﺖﺴﻧاﻮﺗ وا :
	ﻼﻤﻋ هدﺮﮐ ﺐﺴﮐ ﺲﻠﺠﻣ زا یراﺬﮔ نﻮﻧﺎﻗ ﻊﯿﺳو تارﺎﯿﺘﺧا ﻢھ و دﺮﯿﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ دﻮﺧ هدﺮﮐ جرﺎﺧ هﺎﺷ ﺖﺳد زا ار ﮓﻨﺟ ترازو ﻢھ "
	ﺖﺳد و دراﺬﮕﺑ رﺎﻨﮐ ار ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ ﺪﻨﮐ زﺎﺑ ار دﻮﺧ . ﮫﻧﺎﮔ ود ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺐﻄﻗ ود نﺎﯿﻣ دﺮﺒﻧ رد : قﺪﺼﻣ – یور زﺎﻏآ زا ﮫﮐ ،هﺎﺷ
	دﻮﺑ ﯽﻔﻄﻋ ﮫﻄﻘﻧ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ دﻮﺑ هﺪﺷ زﺎﻏآ قﺪﺼﻣ ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ نﺪﻣآرﺎﮐ . یﺮﯿﮔ ﻢﺸﭼ رﻮﻃ ﮫﺑ دﻮﺧ دﻮﺳ ﮫﺑ ار وزاﺮﺗ ﮫﻔﮐ ﺖﺴﻧاﻮﺗ قﺪﺼﻣ
	ﻧ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ دﻮﺧ ﺖﺳد رد ار ﮫﻤﮐﺎﺣ ترﺪﻗ زا یا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﺨﺑ و ﺪﻨﮐ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺪﯾﺎﻤ .
	رد ﺮﮔا دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻦﯾا ﺖﯿﻤھا ﮫﺘﺷﺬﮔ زا ﺮﺗرﺎﮑﺷآ ﮫﮑﻠﺑ ،ﯽﻧﺎﻤﻟرﺎﭘ یﺎھ یزﺎﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ﮫﻧ رﺎﺑ ﻦﯾا قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ ﺮﻈﻧ
	و ﺲﻠﺠﻣ و رﺎﺑرد ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﮕﯾد ﺖﻗو ﺮھ زا ﺶﯿﺑ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﺷ زوﺮﯿﭘ ﺶﮑﺘﻤﺣز تﺎﻘﺒﻃ هﮋﯾو ﮫﺑ و مدﺮﻣ هدﻮﺗ مﺎﯿﻗ جاﻮﻣا یور ﺮﺑ
	ﯾﺎﻣﺮﺳ و کﻼﻣ تﺎﻘﺒﻃ ﺖﻓﺎﯾ لﻼﻘﺘﺳا ﮫﺘﺴﺑاو راد ﮫ . دﺮﮐ ﻢﯿﮑﺤﺗ ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ار قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﺰﯿﻧ ﮫھﻻ یرواد ناﻮﯾد یار .
	داد نﺎﺸﻧ دﺮﺒﻧ ﮫﺻﺮﻋ رد ار ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا نﺎﮑﻣا و تروﺮﺿ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﻢﮭﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯿﻣود . مﺎﯿﻗ
	ناﺮﯾا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا ﻞﺻﺎﺣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﺑﺎﺛ ار دﺎﺤﺗا ﻦﯾا ﯽﯾآرﺎﮐ ﺖﯿﻤھا و دﻮﺑ . بﺰﺣ ﻢﻟﺎﺳ حﺎﻨﺟ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﯾﺬﭘ تﺪﺣو یاﺮﺑ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﻮﻋد ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ و ناﺮﯾا . ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ هﻮﮑﺷ ﺎﺑ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ رد ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺮﺴﭘ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ) ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ( دﺮﮐ مﻼﻋا :
	" ﻢﯿھد ﯽﻣ ترﺎﺸﺑ ﺎﻤﺷ ﮫﺑ ﷲا ﺖﯾآ فﺮﻃ زا رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﺑ تﻮﻋد ﮫﮐ
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ . "
	ﻣزﺎﺳ فﺮﻃ زا ﮫﮐ هزرﺎﺒﻣ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ یﺎھ هﻮﯿﺷ و ﺎھرﺎﻌﺷ ،ﺎھ فﺪھ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ رد توﺎﻀﻗ ﮫﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ حﺮﻄﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎھ نﺎ
	ﺖﺤﺻ و ﺪﺷ ﮫﺘﺷاﺬﮔ مدﺮﻣ هدﻮﺗ ﺪﯿﺳر تﺎﺒﺛا ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﺎﯾﺮﻈﻧ . ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ سﺎﺴﺣا دﻮﺧ ﺖﺷﻮﮔ و ﺖﺳﻮﭘ ﺎﺑ مدﺮﻣ
	ﯽﻣ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﭼ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﭼ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھوﺮﯿﻧ ﺎﺑ ﻊﻃﺎﻗ دﺮﺒﻧ رد ﺎﮭﻨﺗ و ﺖﺳا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ بﻼﻘﻧا ﮏﯾ ﻊﻗاو رد ﺖﻔﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
	دﻮﺷ زوﺮﯿﭘ . ﺪﻧﺪﯾد ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رﺎﺘﺸﮐ رد ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا دﻮﻟآ نﻮﺧ ﺖﺳد مدﺮﻣ . ﯽﻨﯿﺑ شﻮﺧ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﺪﺷ یروﺎﺑﺎﻧ و ﺪﯾدﺮﺗ ﮫﺑ لﺪﺑ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رد دﺮﮐ ﯽﻣ ﻦﯿﻘﻠﺗ مدﺮﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ و ﯽﻠﻣ . ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﺰﯿﻧ یﻮﻠﮭﭘ رﺎﺑرد ﮫﻧﺎﻨﺋﺎﺧ ﺶﻘﻧ
	ﻗ و ﺖﺸﮔ رﺎﮑﺷآ ﺖﺷاد ﺪھاﻮﺨﻧﺮﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ زا ﺖﺳد ﺖﺳا ﯽﻗﺎﺑ رﺎﺑرد ﻦﯾا ﺎﺗ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ زﺎﻏآ ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا کرد ﮫﺑ قﺪﺼﻣ راداﻮھ یﺎھﺮﺸ .
	ﺪﺷ ور نارﺎﮑﺷزﺎﺳ ﺖﺳد مﺎﯿﻗ ﻦﯾا رد .
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ مدﺮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ،ﺪﻧروآ رﺎﮐﺮﺳﺮﺑ قﺪﺼﻣ یﺎﺟ ﮫﺑ ار ﯽﻤﻈﻌﻣ لﺎﺜﻣا ﺎﺗ ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ ﯽﻣ هﺎﺷ ﺎﺑ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ رد ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ
	ﺗ زا ﺖﺳد هﺎﺷ ـ ماﻮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﯾورﺎﯾور یاﺮﺑ و ﮫﺘﺷادﺮﺑ ﻦﯿﻧﻮﺧ تاﺮھﺎﻈ " ﺪﻨﻧﺰﺑ ﻖﺷﺎﻗ ﺎھ مﺎﺑ ﺖﺸﭘ رد " یدﺎﯾز دوﺪﺣ ﺎﺗ
	ﺪﻧﺪﺷ اﻮﺳر . ﺪﻨﺘﻓﺮﻧ ﺎھ نآ لﺎﺒﻧد مدﺮﻣ . یﺎھرﺎﻌﺷ " هﺎﺷﺮﺑ گﺮﻣ " ؛ " ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺮﺑ گﺮﻣ " ﺖﺨﯿﻣآ رد دﺮﺒﻧ ﻊﻃﺎﻗ یﺎھ هﻮﯿﺷ ﺎﺑ ...
	و ﺮﮭﻣ ارﺎﮑﺷآ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ درﻮﺧ یا هدﻮﺗ نﺎﺸﻧ . ﻢﮭﻣ و مﺎﯿﻗ ﻦﯾا ﺖﻠﺼﺧ ﻦﯾﺮﺗ ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ ،ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ رد ﯽﻔﯿﮐ لﻮﺤﺗ ،ﻦﯾا
	دﻮﺑ نآ یزوﺮﯿﭘ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺗ .
	رد ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ دﻮﺟو ﺎﺑ نآ زا ﺲﭘ و ﺪﺷ هداد مدﺮﻣ فﺮﻃ زا ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رد ﮫﮐ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﺿ و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ یﺎھرﺎﻌﺷ
	ﺪﯿﻧاود ﮫﺸﯾر و ﺪﻧﺎﻣ ﺖﻀﮭﻧ فﻮﻔﺻ دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺎھرﺎﻌﺷ اﺮﺼﺤﻨﻣ . زور ﮫﮐ دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رﻮﻀﺣ ﺎﺑ ﺎﮭﻨﺗ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ
	ﺪﻧﺎﻣ ﺦﯾرﺎﺗ رد و ﺪﺷ ﯽﻠﻣ مﺎﯿﻗ .
	دﻮﺑ ﻞﻓﺎﺤﻣ نآرد قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﻒﯿﻌﻀﺗ و ﯽﯾاوژرﻮﺑ کﻼﻣ ﻢﮐﺎﺣ ﻞﻓﺎﺤﻣ رد قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﯽﻨﻤﺷد ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯿﻣﻮﺳ .
	ا ﺮﻈﻧ رد ﺪﯾﺎﺷ یﺮﯿﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا یرﺎﻨﮐﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ حﺎﻨﺟ ود ﮫﮐ ﺪﺷ نآ ﺐﺟﻮﻣ اﺮھﺎﻇ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ اﺮﯾز ﺪﯾﺎﻤﻨﺑ ﺐﯿﺠﻋ لو
	ﺪﻧﺪﻧﻮﯿﭙﺑ ﻢھ ﮫﺑ مﺎﯿﻗ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ یاﺮﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ اﺪﺟ ﻢھ زا ارﺎﮑﺷآ قﺪﺼﻣ . ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ یرﺎﺑرد یﻼﮐو زا یا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ هوﺮﮔ هوﻼﻋ ﮫﺑ
	هداد دﺎﻤﺘﻋا یار قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ ﺰﯿﻧ ﺎﻨﺳ و ﺪﻧدﺮﮐ ﺐﯾﻮﺼﺗ ار وا تارﺎﯿﺘﺧا و . دﻮﺑ یﺮھﺎﻇ یرﺎﮑﻤھ عﻮﻧ ﻦﯾا ﺎﻣا . نارﺎﺒﺟ
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﺪﯾﺪﺸﺗ یﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ و ﮫﺘﻓر هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ ﮫﺑ ﮫﻨﺤﺻ ﻮﻠﺟ زا . ﮫﮐ ﯽﯾار دﻮﺟو ﺎﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یرﺎﺑرد یﻼﮐو و رﺎﺑرد ﻂﻘﻓ ﮫﻧ
	ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺗرود وا زا ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ ﺮﺛا ﺮﺑ ﺪﻧداد ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﺮھﺎﻇ رد یرﻮﻃ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ راداﻮھ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا یا هﺪﻋ ﮫﮑﻠﺑ ،
	ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭘ ﻦﻤﺷد ﻒﺻ ﮫﺑ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ رد هﺪﺷ اﺪﺟ قﺪﺼﻣ زا ﺎھزور ﻦﯾا رد ﺪﺷ مﻮﻠﻌﻣ ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ . نﺎﺸﻧ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رد مدﺮﻣ ﮫﮐ ﯽﺘﯿﻌﻃﺎﻗ
	دﻮﺑ هدﺮﮐ هدز ﺖﺸﺣو تﺪﺷ ﮫﺑ ار هار ﮫﻤﯿﻧ نﺎﻘﯿﻓر ﻦﯾا ،ﺪﻧداد . ﻣز ﺎھ هدﻮﺗ زا ﯽﯾاوژرﻮﺑ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺖﺸﺣو ﻦﯿﻤھ و رﺎﺑرد ﺖﺳد ﮫﺑ یا ﮫﻨﯿ
	ﺪﻨﻨﯿﺒﺑ کراﺪﺗ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ار یﺪﯾﺪﺟ مﻮﺠھ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻨﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ زا ﺲﭘ ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ .
	ار ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ثداﻮﺣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺰﺟ ﮫﺑ ﮏﯾ ﭻﯿھ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ،ندﻮﺑ ﯽﻠﻣ ﯽﻋﺪﻣ ﺎﯾ و ﯽﻠﻣ ﯽﺳﺎﯿﺳ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و باﺰﺣا نﺎﯿﻣ زا
	ﺘﻧ نآ زا و دﺮﮑﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺖﻓﺮﮕﻧ ار مزﻻ ﺞﯾﺎ . نﻮﻨﮐﺎﺗ قﺪﺼﻣ راداﻮھ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و باﺰﺣا زا ﮏﯾ ﭻﯿھ فﺮﻃ زا
	دراﺪﻧ دﻮﺟو یﺰﯿﭼ ﻦﯿﻨﭼ ﻊﻗاو رد و هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ ،ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ ،یﺪﻨﺳ .
	ﻦﯾا ﺖﻓﺮﮔ ﮫﮐ یا ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻤﮭﻣ و دﺮﮐ ﻞﯿﻠﺤﺗ ار ثداﻮﺣ ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﮭﻨﺗ ﯽﻌﻄﻗ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یزوﺮﯿﭘ ﮫﮐ دﻮﺑ
	ﺖﺳد ﺎﺑ و ﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﺎﺑ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ رﺎﺑ ﻦﯾا و ﺖﺷاد ﺪﻨھاﻮﺨﻧﺮﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ زا ﺖﺳد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا ،ﺖﺴﯿﻧ
	ﺪﺷ زوﺮﯿﭘ و ﺖﻓر ﮏﻧﺎﺗ ﻮﻠﺟ ﯽﻟﺎﺧ .
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺲﮑﻌﻨﻣ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ کاوﺎﺳ و ﯽﻣﺎﻈﻧ یراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ تارﺎﺸﺘﻧا رد ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا :
	" تﺎﻧﺎﯾﺮﺟ زا ﺪﻌﺑ ٣٠ ﺮﯿﺗ ١٣٣١ نﻮﭼ و ﺖﻓﺮﮔ بﺰﺣ ندﺮﮐ ﺢﻠﺴﻣ ﮫﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ دﻮﺧ تﺎﺴﻠﺟ زا ﯽﮑﯾ ﯽﻃ هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ
	و ﮓﻨﻔﺗ ﺪﯾﺮﺧ تازاﻮﻣ ﮫﺑ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ دروآ ﯽﻣ دﻮﺟو ﮫﺑ ﯽﺗﻻﺎﮑﺷا ﺎﻔﺘﺧا ﺮﻈﻧ زا ﮫﭼ و یدﺎﻣ ﺮﻈﻧ زا ﮫﭼ حﻼﺳ نﺪﯾﺮﺧ
	و ﮏﺠﻧرﺎﻧ ﻦﺘﺧﺎﺳ هﺮﯿﻏ و ﻞﺴﻠﺴﻣ و ﮓﻨﺸﻓ و از ﺶﺗآ یﺮﻄﺑ و ﮓﻨﺸﻓ ... ﺪھد راﺮﻗ دﻮﺧ رﺎﮐ رﻮﺘﺳد رد ار . "
	" دز ﯽﮕﻨﺟ حﻼﺳ ﮫﯿﮭﺗ ﮫﺑ ﺖﺳد هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ،یرﻮﻧﺎﯿﮐ ﺮﺘﮐد رﺎﮑﺘﺑا ﮫﺑ ﺎﻨﺑ ... ﻻﺪﺘﺳا ﻦﯿﻨﭼ یرﻮﻧﺎﯿﮐ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﻟ
	" عﺎﺠﺗرا " ﺖﻓﺮﮔ ﺪھاﻮﺧ ﺮﺳ زا یدازآ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﮫﻠﻤﺣ و ﺖﺴﺸﻧ ﺪھاﻮﺨﻧ ﺖﮐﺎﺳ زﺎﺑ . ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻟﺎﺧ ﺖﺳد ﺎﺑ رﺎﺑ ﻦﯾا ٣٠ ﺮﺑ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺮﯿﺗ
	ﺪﻣآ ﻖﺋﺎﻓ وا . "
	ﻨﺳا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﮫﺑ ﮫﻌﺟاﺮﻣ ﺰﺟ یا هرﺎﭼ زور نآ ثداﻮﺣ ﻖﯿﻗد یزﺎﺳزﺎﺑ یاﺮﺑ و ﮫﺘﻓر نﺎﯿﻣ زا ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ تﺎﺴﻠﺟ ترﻮﺻ و دﺎ
	ﺖﺴﯿﻧ لﻮﺌﺴﻣ یﺎﻘﻓر تاﺮﻃﺎﺧ . یرﻮﻧﺎﯿﮐ ﻖﯿﻓر ﺪﻧروآ ﯽﻣ دﺎﯾ ﮫﺑ ﮫﺘﺷاد ﯽﺳﺎﺳا ﺶﻘﻧ ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ یﺎھزور نآ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ رد ﮫﮐ :
	" ﺰﻟ ﮫﻨﯿﻣز رد ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ تﺎﯿﻤﺼﺗ هرﺎﺑرد ﻦﻣ ﮫﭽﻧآ ﻦﯾا مراد ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا یﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﮫﻧﺎﺤﻠﺴﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ کراﺪﺗ مو
	داﺪﯾور زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﺖﺳا ٣٠ هﺎﻣﺮﯿﺗ ١٣٣١ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ نﺪﺷ ﺎﺸﻓا نآ زا ﺪﻌﺑ و - هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﺮﺧآ یرﺎﺑرد ١٣٣١ ﺮﮕﯾد
	ﺮﯿﻧ ﮫﻤھ و یﻮﻠﮭﭘ رﺎﺑرد ﯽﻧادﺮﮔرﺎﮐ ﮫﺑ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢﻠﺴﻣ ،ﺶﺗرا ﺖﺳد ﮫﺑ و نﺎﻧآ ﮫﺑ هدﺮﭙﺳﺮﺳ یﺎھو
	ﺪﻨﺘﺴھ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ندﺮﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ کراﺪﺗ رد شﺎﺑوا و یﺮﻣراﺪﻧاژ ﯽﻧﺎﺑﺮﮭﺷ .
	لوا ﮫﺟرد رد و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ زا یﺪﻨﻣوﺮﯿﻧ ﮫﮭﺒﺟ ﻢﯿﮑﺤﺗ و دﺎﺠﯾا زا دﻮﺑ ترﺎﺒﻋ بﺰﺣ یﺮﺒھر یاﺮﺑ ﯽﺳﺎﺳا ﮫﻟﺎﺴﻣ
	ﺮﯿﻧ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﺑ رادﺎﻓو یﺎھوﺮﯿﻧ زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺎھو . ﮫﮐ هار ﻦﯾا رد ﺎﻣ بﺰﺣ یﺎھ شﻼﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻢﯿﻧاد ﯽﻣ ﮫﮐ رﻮﻃ نﺎﻤھ
	داﺪﯾور زا ﺲﭘ ٣٠ هوﺮﮔ ﮫﻧﺎھﺎﮔآ یرﺎﮑﺑاﺮﺧ و ﻮﺳ ﮏﯾ زا ﺶﻧاراداﻮھ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد عﺎﻨﺘﻣا ﺮﺛا ﺮﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ یﺪﺟ هراﻮﻤھ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ
	وﺮﮔ ﯽﻨﻌﯾ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ نورد رد رﺎﺑرد و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ ﺪﻧﺎﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﯽﺑ ﯽﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ و ﯽﯾﺎﻘﺑ ﺮﻔﻈﻣ ه .
	ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﺑاﺮﺑ رد ار ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣاﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ناﻮﺗ ﯽﻣ یا ﮫﮭﺒﺟ ﻦﯿﻨﭼ نﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ ترﻮﺻ رد ﺎﮭﻨﺗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺎﻣ بﺰﺣ ﺮﻈﻧ
	دﺮﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ نﺎﻨﻤﺷد نوﺰﻓازور یﺎھ . ﻌﻟﺎﻄﻣ و ﺚﺤﺑ درﻮﻣ ﻢھ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا بﺰﺣ یﺮﺒھر رد ﯽﺳﺎﺳا ﺮﻄﺧ ﻦﯾا تازاﻮﻣ ﮫﺑ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﮫ
	رد ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ یاﺮﺑ ﺪﯾﺎﺑ بﺰﺣ ،دﻮﺑ ﺪھاﻮﺧ ﺢﻠﺴﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﯾﺎﺳ و ﺶﺗرا رد ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ ﯽﻠﺻا ﺰﮐﺮﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ﺎﺑ ﮫﮐ
	ﺪﺷﺎﺑ حﻼﺳ ﻞﻗاﺪﺣ و ﯽﻨﻓ ﻞﯾﺎﺳو کراﺪﺗ ﺮﮑﻓ . ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﯽﺗﺎﻤﯿﻤﺼﺗ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد . ﻊﻧﺎﻣ ﮏﯾ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا ندﺮﮐ ﯽﻠﻤﻋ هار ﺮﺳ ﺮﺑ ﯽﻟو
	ﺟو گرﺰﺑ ﯽﺳﺎﯿﺳ ﺖﺷاد دﻮ .
	ﺪﺿ و ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ ﻦﯿﺘﺳار یﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﯾﺎﺳ و یا هدﻮﺗ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ بﻮﺧ ﮫﮐ نﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ و ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا
	مﺎﻤﺗ ﺖﺧﺎﺳ ﺪھﻮﺧ دراو ﺎھ نآ ﮫﻧارﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ یﺎھ ﮫﺸﻘﻧ ﮫﺑ ار ﮫﺑﺮﺿ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد زا ﮫﮐ یداﺪﺒﺘﺳا
	ﻣز ﻦﯾا رد ار دﻮﺧ شﻼﺗ ﻦﯿﻏورد ﻢﭼﺮﭘ ﺮﯾز رد ﻢﯿﺘﺴھ شﺪھﺎﺷ زوﺮﻣا ﮫﮐ یرﻮﻃ نﺎﻤھ ﺖﺳرد ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ ﮫﻨﯿ " ﺮﻄﺧ
	ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ، " مﺮﮔ یﺎھ بآ ﮫﺑ نﺪﯿﺳر یاﺮﺑ یورﻮﺷ یﺎھ ﮫﺸﻘﻧ " ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﮫﻧﺎﻨﻤﺷد ﻊﺿاﻮﻣ رد ار اﺮﮔ ﯽﻠﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ ﺎھ نآ ﺮﯾﺎﻈﻧ و
	ﺪﻧراد ﮫﮕﻧ یا هدﻮﺗ یﺎھوﺮﯿﻧ . و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﻧﺎﯿﻔﺨﻣ نﺪﺷ ﺢﻠﺴﻣ زا یا ﮫﺷﻮﮔ ﮫﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﺮﮕﯾد رﺎﮐ ﯽﻔﺨﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﺮھ ﺎﯾ
	ﺮﺛا ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﮫﺑ بﺰﺣ شﻼﺗ نﺎﯾﺮﺟ رد ﯽﻔﻨﻣ اﺪﯾﺪﺷ ﯽﻠﻣﺎﻋ ترﻮﺻ ﮫﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﺷ ﯽﻣ ور ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نﺎﺸﺘﯿﻟﺎﻌﻓ
	دراﺬﮕﺑ .
	ﺶﺗرا ﺮﯾﺎﺧذ زا ﺪﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺎﯾ دﻮﺒﻧ ﺮﺴﯿﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ هار ود زا حﻼﺳ کراﺪﺗ و ﮫﯿﮭﺗ ﮫﮐ ﺎﺠﻧآ زا رازﺎﺑ رد ﮫﮐ ﻦﯾا ﺎﯾ و ﻢﯾرادﺮﺑ ار ﺎھ نآ
	ﻢﯿﯾﺎﻤﻧ یراﺪﯾﺮﺧ دﻮﺑ شﺪﻗﺎﻓ ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﮐ دﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ لﻮﭘ ﺎﺑ قﺎﭼﺎﻗ . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ و دﻮﺑ کﺎﻧﺮﻄﺧ رﺎﯿﺴﺑ ﻢھ و راﻮﺷد هار ود ﺮھ ﻦﯾا
	دروآ رﺎﺑ ﮫﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﯽﻠﯿﺧ ﯽﺳﺎﯿﺳ .
	ﺴﺑ سﺎﯿﻘﻣ رد و یﺪﻨﮐ ﮫﺑ ﯽﻠﯿﺧ حﻼﺳ کراﺪﺗ ﻢﯿﻤﺼﺗ تﻼﮑﺸﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ رد ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﭽﻧآ و ددﺮﮔ ﯽﻠﻤﻋ ﮏﭼﻮﮐ رﺎﯿ ٢٨ دادﺮﻣ
	و ﮏﺠﻧرﺎﻧ یراﺪﻘﻣ ،یﺮﻤﮐ حﻼﺳ هدزاود هد ،ﮓﻨﻔﺗ ﺪﻨﭼ ﮫﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺼﺤﻨﻣ ﺖﺷاد رﺎﯿﺘﺧا رد ١۵٠ ﻦﺘﺧﺎﺳ ﮫﻟﺎﺴﻣ ،ﮏﻧﺎﺗ ﺪﺿ یﺎﮐوزﺎﺑ
	ﺎﺗ ﮏﺠﻧرﺎﻧ ٢٨ زا ﺲﭘ ﺎﮭﻨﺗ و دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﻧ ﺮﺗاﺮﻓ ﺶﺗﺎﻣﺪﻘﻣ کراﺪﺗ دوﺪﺣ زا دادﺮﻣ ٢٨ ﺪﺷ لﺎﺒﻧد یﺪﺟرﻮﻃ ﮫﺑ دادﺮﻣ . ﺰﺣ رد ﺖﺴﻧاﻮﺗ ب
	رﺎﮐ ﻦﯾا رﻮﻣﺎﻣ ﯽﻨﻓ هوﺮﮔ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ﻢﮐﺎﺣ راﻮﺷد رﺎﯿﺴﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ١٢ و ﯽﺳﺎﯿﺳ ﻂﯾاﺮﺷ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻟو ﺪﻨﮐ ﮫﯿﮭﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ ﮏﺠﻧرﺎﻧ راﺰھ
	دﺮﮐ روﺪﻘﻣﺮﯿﻏ ار رﺎﮐ ﮫﻣادا ﺪﻣآ دراو ﺎﻣ بﺰﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﻢﯾژر ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ ﮫﮐ ﯽﺗﺎﺑﺮﺿ . بﺰﺣ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﻔﮔ ﮫﮐ ﻦﯾا
	رد ٢٨ دادﺮﻣ ١٢ ﺖﺳا غورد ﯽﻠﮐ ﮫﺑ ﺖﺳا ﮫﺘﺷاد دﻮﺧ ﺖﺧﺎﺳ ﮏﺠﻧرﺎﻧ راﺰھ .
	زا ﺶﯿﭘ یﺎھ هﺎﻣ رد ﯽﻠﮐرﻮﻃ ﮫﺑ ٢٨ ﻦﺘﺷاداو و ﺮﻄﺧ ﻦﯾا ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ یاﺮﺑ مدﺮﻣ ﺰﯿﮭﺠﺗ ،ﺎﺗدﻮﮐ یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ یﺎﺸﻓا بﺰﺣ رﺎﻌﺷ دادﺮﻣ
	دﻮﺑ ﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ندﺮﮐ ﯽﺜﻨﺧ یاﺮﺑ یﺪﺟ تﺎﻣاﺪﻗا ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد .
	ﻔﺨﻣ بﺰﺣ ﮏﯾ یاﺮﺑ ﮫﮐ هرﺎﺑ ﻦﯾارد ﯽﻨﻓ و ﯽﺳﺎﯿﺳ یﺎھ یراﻮﺷد ﮫﭼ ،ﺖﺳا رﺎﮐ یور ﮫﮐ ﯽﺘﻟود زا عﺎﻓد یاﺮﺑ حﻼﺳ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ ﮫﯿﮭﺗ ﯽ
	ﺖﺴﯿﻧ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﮫﺑ یزﺎﯿﻧ ،دراد ﯽﮔرﺰﺑ . هﺎﻣﺮﯿﺗ ثداﻮﺣ زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﻔﮔ ﺪﯾﺎﺑ نﻮﻨﮐا ﮫﭽﻧآ ١٣٣١ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا
	ﻮﮑﺣ زا عﺎﻓد و ﯽﻠﻣ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ رﺎﻌﺷ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﺖﻓﺮﮔ ار ﯽﻠﺻا دﺮﮐ لﺎﺒﻧد یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ یﺮﯿﮕﯿﭘ ﺎﺑ ار قﺪﺼﻣ ﺖﻣ . یﺮﯿﺑاﺪﺗ
	ﮫﮐ ﻢھ نآ ندﺮﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ یاﺮﺑ ﮫﻧ و دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ زا عﺎﻓد یاﺮﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ ذﺎﺨﺗا بﺰﺣ ندﺮﮐ ﺢﻠﺴﻣ یاﺮﺑ . ﺎﺗ ﻢھ ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ
	٢٨ ﺪﺸﻧ روﺪﻘﻣ نآ یاﺮﺟا دادﺮﻣ .
	ﺪﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢھزﺎﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا زا قﺪﺼﻣ تﺮﻔﻧ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ . رﻮﯾﺮﮭﺷ دادﺮﻣ ﮫھﺎﻣ ود ﯽﻃ وا ٣١ ﺖﺑﺮﺿ ﻦﯾﺪﻨﭼ
	دروآ دراو نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﮫﺑ یرﺎﮐ : زا ﺲﭘ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﯽھﺎﺸﻨھﺎﺷ ﮏﻧﺎﺑ ۶٣ رد ﺎﯿﻧﺎﺘﯾﺮﺑ لﺎﻤﻋ ﻊﺿاﻮﻣ ،ﺪﺷ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﮫﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ لﺎﺳ
	ﺪﺣ ﺎﺗ ﺲﻠﺠﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﻊﻄﻗ ﺖﺒﺤﺻ ،ﺪﻧﺪﺷ رﺎﻨﮐﺮﺑ سﺎﺴﺣ یﺎھرﺎﮐ زا نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﮫﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ﺪﺷرا ناﺮﺴﻓا زا یا هﺪﻋ ،ﺪﯾد ﺐﯿﺳآ یدﺎﯾز دو
	دﺎﺘﻓا ﺎھ نﺎﺑزﺮﺳ ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا .
	رد ﺪﺷ ﺮﺗ ﻦﺸﺧ ﯽﻤﮐ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ قﺪﺼﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ .
	آ ﺮﯿﻔﺳ ،ﻦﺳرﺪﻨھ ﯽﻨﻠﻋ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺖﻟﺎﺧد ﮫﮐ دﻮﺑ هدﺮﮐ ﻦﯿﮕﻤﺸﺧ یﺪﺣ ﮫﺑ وا ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار قﺪﺼﻣ ،هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ثداﻮﺣ رد ،ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮑﯾﺮﻣ
	اﺮﻓ ﮫﻌﯾﺎﺷ نﺪﻧاﻮﺧ و ﺖﻓﺎﯾ هار ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ زا وا جاﺮﺧا ﯽﺘﺣ ﺎﯾ . مﺎﻣز ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ زا ﺲﭘ قﺪﺼﻣ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺪﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﻔﮔ
	ﺪھد نﺎﯾﺎﭘ ناﺮﯾا رد ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﺸﺘﺴﻣ رﺎﮐ ﮫﺑ ﺶﺗرا رﻮﻣا . ﯾا ﺎﺑ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﻦﯿﻨﭼ زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ،دﻮﺑ ﮫﻌﯾﺎﺷ ﮏﯾ ﻂﻘﻓ ﻦﯾا ،ﮫﮐ ﻦ
	دﺮﮐ ﯽﻣ لﺎﺒﻘﺘﺳا " . هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " یاﺮﺑ اﻮﻗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ هﺎﺷ ﯽﻟو ﺪھد نﺎﯾﺎﭘ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﺸﺘﺴﻣ رﺎﮐ ﮫﺑ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ
	ﺪﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﺎھ نآ یﺎﻔﯾا .
	دﻮﺑ دوﺪﺤﻣ و طﺎﯿﺘﺣا ﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ قﺪﺼﻣ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﺿ تﺎﻣاﺪﻗا . دﺮﯾﺬﭙﺑ دﻮﺒﻧ ﺮﺿﺎﺣ ،ﺪﯿﺸﮐ ﯽﻤﻧ ﺖﺳد دﻮﺧ دﺮﺑ رود یﮋﺗاﺮﺘﺳا زا قﺪﺼﻣ
	ناﺮﯾا ﻦﻤﺷد ﺶﯾﻮﺧ عﻮﻤﺠﻣ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﮐ
	ﺖﺳا ناﺮﯾا ﮏﯾ هرﺎﻤﺷ ﻦﻤﺷد و . ﺎﻣ ﯽﻧﺎﺴﮐ شور زا ﮫﮐ لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد وا دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﺿر مﺪﻋ زاﺮﺑا ناﺮﯾا رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺪﻨﻧ
	ﺪﻨﻨﮐ ﮏﻤﮐ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻧﻮﺷ اﺪﯿﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد یﺮﮕﯾد داﺮﻓا ﮫﮐ دﻮﺑ راوﺪﯿﻣا . ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﺑ نﺎﻣز ﻦﯾا رد قﺪﺼﻣ
	دﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑ لد ﺲﯾوﺮﺳ ﺰﺘﯿﺳ . آ ﺮﯾﺪﻣ تﺎﯿھ ﺲﯿﺋر لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد ﮫﮐ یرﺎﺼﺤﻧا ﺖﮐﺮﺷ ﻦﯾا ﺲﯿﺋر ﺰﻧﻮﺟ نﻮﺘﻟ هﺪﺤﺘﻣ تﻻﺎﯾا ﺖﻔﻧ ﻦﻤﺠﻧا ه
	یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ فﺮﻃ زا ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ دﻮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ " ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻊﯾﺎﻨﺻ ﻦﺘﺧاﺪﻧا رﺎﮐ ﮫﺑ ﺖﮭﺟ ﯽﯾﺎﻤﻨھار و ﮏﻤﮐ " رﻮﺸﮐ ﮫﺑ
	ﺪﺷ تﻮﻋد ﺎﻣ . هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ زﺎﻏآ رد یو ١٣٣١ یﺮﮔ ﯽﺠﻧﺎﯿﻣ هﺪﻋو و ،دﺮﮐ ﺮﻔﺳ نادﺎﺑآ ﮫﺑ و ﺪﻧﺎﻣ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ رد ﮫﺘﻔھ ﺪﻨﭼ و ﺪﻣآ ناﺮﯾا ﮫﺑ
	داد .
	ﺖﺷاد یﺪﺟﺮﯿﻏ و ﯽﻋﺮﻓ ﮫﺒﻨﺟ ﺖﻔﻧ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا یاﺮﺑ ﺰﻧﻮﺟ لﺎﺜﻣا یﺎھ ﺶﺷﻮﮐ . ﮫﺑ ار ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺖﻔﻧ ﻞﺗرﺎﮐ
	ﻞﺣ سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ یرﺎﻤﻌﺘﺳا یﺎھزﺎﯿﺘﻣا بﻮﭼرﺎﭼ رد و دﻮﺧ یﻮﺳ ﺪﻨﮐ . ﺖﺷﺬﮔ ﯽﻣ یﺮﮕﯾد ثداﻮﺣ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ رد ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .
	ﻤﺗ رد مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﻦﺘﮕﻨﺷاو و نﺪﻨﻟ ﺪﻧدﻮﺑ سﺎ . ﺪﺿ یﺎھرﺎﻌﺷ شﺮﺘﺴﮔ ،ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ رد ناﺮﯾا مدﺮﻣ هزرﺎﺒﻣ و ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ﺪﺿ و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ
	قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﺎﺑ ﮫﻧ ،ار ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ وا ﮫﯿﻠﻋ ار دﻮﺧ ﻦﺤﻟ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﻧﺎﺳر ﯽﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﮫﺑ ار نﺎﻧآ قﺪﺼﻣ نﺪﺷ ﺮﺗ موﺎﻘﻣ
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻞﺣ وا ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ﺎﺑ ﮫﮑﻠﺑ . و ﺮﻈﻧ ﻦﯾا ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﺎھ نآ ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ و ناﺮﯾا رﺎﮑﺷزﺎﺳ و ﯽﻋﺎﺠﺗرا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﻤھ ﮫﺑ ار دﻮﺧ هﺪﯿﻘﻋ
	دﻮﺷ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ و ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ حور ﺎﺗ ﺪﻧﺎﻤﮭﻔﺑ .
	زور ۵ ﺖﺴﺨﻧ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر کﺮﺘﺸﻣ مﺎﯿﭘ و ﺪﻨﺘﻓر قﺪﺼﻣ ﺶﯿﭘ ناﺮﮭﺗ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ترﺎﻔﺳ رادرﺎﮐ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ رﻮﯾﺮﮭﺷ
	ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺮﯾزو ) ﻦﻣوﺮﺗ ﻞﯿﭼﺮﭼ و ( ﺪﻧداد وا ﮫﺑ ار . ﯽﻟو دﺮﯾﺬﭙﺑ ار نآ ﺪﻧاﻮﺘﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺪﺼﻗ ﻦﯾا ﮫﺑ و حور ﻦﯾا ﺎﺑ مﺎﯿﭘ ﻦﯾا
	ﺲﺑ و ﺖﺳا ﻦﯿﻤھ و ﮫﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا ﯽﻋﻮﻧ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﮫﮐ ﺪﻤﮭﻔﺑ !
	کرد ار ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا قﺪﺼﻣ دﺮﮐ . ﺮﻣآ کﺮﺘﺸﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ در ﻦﻤﺿ ﺪﻧاﻮﺧ نارﺎﮕﻧﺮﺒﺧ یاﺮﺑ ﮫﮐ یا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﯽﻃ وا ﺖﻔﮔ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾ :
	" ﯽﻣ لﺎﺒﻧد ار دﻮﺧ ﻖﺑﺎﺳ ﺪﺻﺎﻘﻣ نﺎﻤھ ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﮫﮑﻠﺑ و ﺎﻨﯿﻋ ،هزﺎﺗ تارﺎﺒﻋ ﮫﻓﺎﻔﻟ رد نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا رﻮﻣا یﺎﯿﻟوا ﮫﮐ ﺪھد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ مﺎﯿﭘ
	ﺪﻨﻨﮐ ...
	ﺪﺷ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ مﺎﯿﭘ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﯽﻠﺣ هار ... ﺖﺳا ﺮﺗ ﯽﻠﻤﻋﺮﯿﻏ و ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﻖﺑﺎﺳ یﺎھ ﻞﺣ هار زا ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ... ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺪﻨھاﻮﺧ ﯽﻣ ار ﯽﻠﺧاد
	... ﺪﻧدروآرد ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ فﻼﺘﺧا ترﻮﺻ ﮫﺑ . "
	دروﺎﯿﻧ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ مﺎﻧ ﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ . ﺧ تﻮﻋد ﮫﺑ ﺎﻨﺑ و قﺪﺼﻣ دﻮﺧ هﺎﻨﮔ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود ﮫﮐ ﺖﯿﻌﻗاو ﻦﯾا زا ﺎﻣا ﮏﯾ زا وا دﻮ
	دﺮﮐ راﺮﻓ ﺪﺷ ﯽﻤﻧ ﺖﺷاد ﺖﻟﺎﺧد ﺎﻤﺳر ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ و ناﺮﯾا تﺎﻓﻼﺘﺧا ﮫﻟﺎﺴﻣ رد ﺶﯿﭘ لﺎﺳ . ﻞﯾروآ ﮫﮐ دﻮﺑ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﻦﯾا
	داد ﺖﻟﺎﺧد ﺎﻤﺳر ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ رد ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻦﻤﯾﺮھ . ﻦﯾا عﻮﺿﻮﻣ مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ قﺪﺼﻣ
	ار ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ دﻮﺧ فﻼﺘﺧا ﮫﻟﺎﺴﻣ هرﺎﺑرد ﮫﮐ دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﻦﯾا و داد ﯽﻣ شراﺰﮔ ﺖﺳا ﯽﺘﻟود مﺎﻘﻣ ﮏﯾ ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر ﮫﺑ
	دﺮﮐ ﯽﻣ هﺮﮐاﺬﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺘﻟود تﺎﻣﺎﻘﻣ ﺎﺑ مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺖﺳا ناﺮﯾا ﯽﻠﺧاد ﮫﻟﺎﺴﻣ ﮏﯾ ﮫﮐ ﺖﻔﻧ .
	دﻮﺧ ﺖﻤﺳ ﮫﺑ ﮏﻨﯾا دﻮﺑ ﮫﺘﺧاﺪﻧا رﺎﮐ ﮫﺑ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﮫﯿﻠﻋ دﻮﺧ لﺎﯿﺧ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ یا ﮫﺤﻠﺳا یرﺎﺑ ﺖﺸﮔ ﯽﻣﺮﺑ وا . یﺎﮑﯾﺮﻣآ " ﯽﺠﻧﺎﯿﻣ "
	رﻮﻃ ﮫﺑ دﻮﺷ ﻢﯿﻠﺴﺗ طﺮﺷﻼﺑ ﮫﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ زا نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا رﺎﻨﮐ رد ﯽﻤﺳر .
	و ﺪﻧراﺬﮕﺑ قﺪﺼﻣ یﺎﭘ ﺶﯿﭘ ﯽھار ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮑﻧ ﻦﯾوﺪﺗ حور ﻦﯾا و ﺪﺼﻗ ﻦﯾا ﺎﺑ ار دﻮﺧ مﺎﯿﭘ ﻞﯿﭼﺮﭼ ﮫﻧ و ﻦﻣوﺮﺗ ﮫﻧ ﻢﯿﺘﻔﮔ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ
	دﺮﯾﺬﭙﺑ ار نآ ﺪﻧاﻮﺘﺑ وا . ﻦﯾا ﺲﮑﻋﺮﺑ ﮫﮑﻠﺑ مﺎﯿﭘ " ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ " و " ﺮﺗ ﯽﻠﻤﻋﺮﯿﻏ " دﻮﺑ . یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﻤﯿﻤﺼﺗ ﻦﺤﻟ ﻦﯾا ذﺎﺨﺗا ﺖﻠﻋ
	یاﺮﺑ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ قﺪﺼﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺖﺳرد و ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻞﯿﭼﺮﭼ و ﻦﻣوﺮﺗ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز رد
	ﺪﻧﺪﯾد ﯽﻣ کراﺪﺗ ار یﺪﯾﺪﺟ یﺎﺗدﻮﮐ نﺎﻧآ لﺎﻤﻋ ﺪﻧدﺎﺘﺳﺮﻓ ﯽﻣ مﺎﯿﭘ .
	لﻮﻤﻌﻣ ﻖﺒﻃ ﺎﺗدﻮﮐ بﺰﺣ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ ﺎﺑ ﺮﺳ ﺮﺑ لﺎﺠﻨﺟ ﺎﺑ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ " ﺮﻄﺧ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ، " مﺮﮔ یﺎھ بآ " ﮫﮐ ﺖﺳد ﻦﯾا زا ﯽﺗﻼﺋﺎﻃﻻ و
	ﺪﺷ ﯽﻣ کراﺪﺗ ﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ رﺎﮐ ﮫﺑ ار نآ یا هﺪﻋ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﻢھ زﻮﻨھ . ﺪﺿ لﺎﺠﻨﺟ ﻦﯾا ﯽﻌﻗاو ﺮﻄﺧ رﺎﺘﺘﺳا یاﺮﺑ یدود هدﺮﭘ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ
	دﺎﺠﯾا دﺮﮐ ﯽﻣ .
	ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ فاﺮﮕﻠﺗ ﯽﻠﯾد :
	" هدﻮﺗ ﺖﻟود ﮏﯾ هﺎﮔﺮھ ﺖﻓﺎﯾ ﺪھاﻮﺧ ﺖﺳد سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ یﺎھ بآ ﮫﺑ یورﻮﺷ ﺖﻟود دﺮﯿﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ار ناﺮﯾا رﻮﻣا مﺎﻣز یا . ﻦﯾﺪﺑ
	ﺮﻄﺧ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ ﺎﺑ بﺮﻏ یﺎﯿﻧد ﻖﯾﺮﻃ } !! { ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ وﺮﺑور ﮓﻨﺟ زا ﺪﻌﺑ . "
	ﮔ دﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﻓﺎﺿا ﻦﯾدرﺎ :
	" ﺪﻣآ ﺪھاﻮﺧ رﺎﮐ یور یا هدﻮﺗ ﺖﻟود ﮏﯾ ﺪﺸﺨﺑ دﻮﺒﮭﺑ ار عﺎﺿوا ﺪﻧاﻮﺘﻧ ﺪﯾﺪﺟ ﺖﻟود ﺮﮔا . "
	داد ﯽﻣ ﺮﺒﺧ ﻦﺘﮕﻨﺷاو زا سﺮﭘ ﺲﻧاﺮﻓ :
	" ازو هﺪﯿﻘﻋ ﮫﺑ یدﻼﯿﻣ یرﺎﺟ لﺎﺳ ﺮﺧآ ﺎﺗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ تر ) ١٩۵٢ ( رد ترﺪﻗ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ یاﺮﺑ ﯽﺘﺼﺷ بﺮﺿ ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ
	داد ﺪﻨھاﻮﺧ نﺎﺸﻧ ناﺮﯾا } !! { ﺪﺳر ﯽﻣ ﻦﺘﮕﻨﺷاو ﮫﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ یﻮﺳ زا ﯽﭘرد ﯽﭘ و هﺪﻨﻨﮐ ﺖﺣارﺎﻧ یﺎھ فاﺮﮕﻠﺗ } !! {
	ﺎﺒﺗﺮﻣ ﻦﺳرﺪﻨھ " ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺮﻄﺧ مﻼﻋا ﻦﺘﮕﻨﺷاو ﮫﺑ .
	ﺖﯿﺒﺜﺗ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻼﻣﺎﮐ ناﺮﯾا عﺎﺿوا " دراﺬﮕﺑ دﻮﺧ لﺎﺣ ﮫﺑ ار رﻮﺸﮐ ﻦﯾا دراد ﺪﺼﻗ و هﺪﺷ ﺪﯿﻣﻮﻧ . سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ هار ناﺮﯾا ﯽﻠﻌﻓ ﻊﺿو
	زﺎﺑ ﺎھ سور یور ﮫﺑ ار نادﺎﺑآ ﺖﻔﻧ و ﺖﺳا ﮫﺘﺷاﺬﮔ . "
	ﻧزور ﺖﺳا ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﺿ لﺎﺠﻨﺟ ﻦﯾا زا ﺮﭘ ﻢﯿﻨﮐ هﺎﮕﻧ ﮫﮐ ار یراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ زور نآ یﺎھ ﮫﻣﺎ . ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ
	ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﻮﮔزﺎﺑ ار نآ ﺖﻌﺳو .
	ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ دﻮﺧ ﻊﻗاو رد ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐﺪﺿ لﺎﺠﻨﺟ ﻦﯾا ﺮﺳ ﺖﺸﭘ رد ﮫﺑ یاﺮﺑ و هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺼﺷ بﺮﺿ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ
	ﺪﻗ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﺪﻨﻨﮐ ﺎﺗدﻮﮐ تر .
	ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﺮﺼﻋ نﺎﻤھ زا ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ١٣٣١ ﺪﺷ زﺎﻏآ . ﻊﻃﺎﻗ رﻮﻀﺣ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﻣز ،ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ زا
	ماﻮﻗ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ و رﺎﺑرد ،دﺮﮐ خﻮﺳر ﺎﺟ ﮫﻤھ بﺰﺣ یﺎھرﺎﻌﺷ و دﺮﺑ مﺎﯿﻗ یﻮﺳ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﻨﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ ﻦﻤﺿ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﻧدﺮﮐ زﺎﻏآ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺪﺿ هدﺮﺘﺴﮔ ﮫﻠﻤﺣ ،قﺪﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻊﯾﺮﺳ ﯽ .
	ﺪﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﻦﯿﻨﭼ ناﺮﯾا رد ﺎﯿﺳ ﻞﻣﺎﻋ ﯽﯾﺎﻘﺑ ﺮﻔﻈﻣ :
	" یﺰﻣﺮﺗ ﻢﻧﺎﺘﺳود و ﻦﻣ ﺪﻨﻧﺎﺸﮑﺑ ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ ﮫﺑ ار نﺎﯾﺮﺟ ﮫﻨﻣاد ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺎھ نآ ﻦﯿﻔﻠﺗﻮﻣ و ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﮫﮐ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ بوﺮﻏ رد
	ﺎﺟ ﮫﺑ ار نﺎﻧآ ﮫﮐ ﻢﯾدﻮﺑ ﻢﯾﺪﻧﺎﺸﻧ دﻮﺧ ی ... ﺪﻧدﻮﺑ ﻢھ ﺎھ یا هدﻮﺗ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ ﻮﻠﺟ رد . ﻢﯾژر ﺪﯾﺎﺑ ﮫﺘﻓر ماﻮﻗ ﻻﺎﺣ ﮫﮐ ﺪﻧداد رﺎﻌﺷ
	دﻮﺷ ضﻮﻋ ... ﻢﯿﺷﺎﺑ رادﺎﻓو ﺖﻨﻄﻠﺳ مﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻢﯾدرﻮﺧ ﺪﻨﮔﻮﺳ ﺎﻣ . "
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﯽﻣﺎﻈﺘﻧا حﻼﻄﺻا ﮫﺑ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ دﺎﯾ نآ زا ﯽﯾﺎﻘﺑ ﮫﮐ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ بوﺮﻏ نﺎﻤھ زا
	ﺪﻨﺘﺧﺎﺗ ﯽﻣ . رد ار هﺎﺷ و هداد ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺪﺿ رﺎﻌﺷ ﮫﮐ ﺎھ یا هدﻮﺗ ندﺮﮐ بوﺮﻀﻣ رد ﺶﺗرا و ﺲﯿﻠﭘ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﺖﺳد ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یادﺮﻓ
	ﻧاد ﯽﻣ ﮏﯾﺮﺷ ماﻮﻗ ﮫﺌﻃﻮﺗ دﻮﺑ زﺎﺑ ﻼﻣﺎﮐ ﺪﻨﺘﺴ . ﺮﯾز ﯽﺘﻟود یﻮﯾدار زا ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﯿﻠﻋ ﯽﻣﺎﯿﭘ رد ﯽﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺲﯿﺋر ﮫﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ
	ﺖﻔﮔ ﯽﻣ و دﺮﮐ ﯽﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رﺎﺜﻧ ار ﺎھاﺰﺳﺎﻧ ﻦﯾﺮﺗﺪﺑ ﺪﺷ ﺶﺨﺑ رﺎﺑ ﻦﯾﺪﻨﭼ قﺪﺼﻣ ﺮﻈﻧ :
	" ﺐﻧﺎﺟا لﺎﻤﻋ و ﺮﺻﺎﻨﻋ زا یا هﺪﻋ } !! { ... ﻧا هﺪﯾزرو لﺎﻐﺘﺷا ﯽﻣﻮﺷ ﺪﺻﺎﻘﻣ مﺎﺠﻧا ﮫﺑ ﺪ .
	ﺖﺳا ﯽﺷوﺮﻓ ﻦﻃو ﻂﻘﻓ ﺎھ نآ تﺎﯾﻮﻨﻣ ... ﺖﺳا ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ بﻮﻠﻄﻣ ﻂﻘﻓ ﮫﻧﺎﻨﺋﺎﺧ تﺎﯿﻠﻤﻋ ... ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﻦﯿھﻮﺗ ﯽﻠﻣ تﺎﺳﺪﻘﻣ ﮫﺑ ... ﮫﺑ هﺪﻨﯾآ رد
	ﺪﺷ ﺪھاﻮﺨﻧ هداد ﺖﻧﺎھا و ﺮﯿﻘﺤﺗ هزﺎﺟا یﺪﺣا . رﻮﺸﮐ ﺖﯿﺜﯿﺣ و ﺖﺤﻠﺼﻣ ﻒﻟﺎﺨﻣ ﺮھﺎﻈﺗ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ... بﻮﮐﺮﺳ ... "
	} ﻢﯾراد ﯽﯾﺎﯿﻧد ﮫﭼ ! ﺪﻨﻣﺎﻧ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻦﻃو و ﯽﺒﻨﺟا ﻞﻣﺎﻋ ار ﯽﻧﺎﺴﮐ ﮫﭼ !! {
	.
	ﯽﻤﯾﺪﻘﺗ نآﺮﻗ ﻦﯾا رد قﺪﺼﻣ ﺖﺷﻮﻧ :
	" ﻢﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﯽﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ فﻼﺧﺮﺑ ﻢھاﻮﺨﺑ ﺮﮔا ﻢﺷﺎﺑ نآﺮﻗ ﻦﻤﺷد . ﺮﯿﯿﻐﺗ ار ﺖﮑﻠﻤﻣ ﻢﯾژر و ﺪﻨﻨﮐ ﺾﻘﻧ ار ﯽﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ ﺮﮔا ﻦﯿﻨﭽﻤھ و
	ﻢﯾﺎﻤﻧ لﻮﺒﻗ ار یرﻮﮭﻤﺟ ﺖﺳﺎﯾر ﻦﻣ ﺪﻨھد . "
	نﻮﻧﺎﻗ فﻼﺧ ماﺪﻗا ﮫﺑ ادﺎﺒﻣ ﺎﺗ دراﺬﮔ زﺎﺑ هﺎﺷ ﻦﯿﻔﻟﺎﺨﻣ بﻮﮐﺮﺳ رد ار ﺲﯿﻠﭘ ﺖﺳد ﺪﯾد ﯽﻣ مزﻻ ﺖﺷاد ﮫﮐ یﺪﮭﻌﺗ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ
	دﻮﺷ ﻢﮭﺘﻣ ﯽﺳﺎﺳا . بﺰﺣ فﺮﻃ زا هﺎﺷ ﺪﺿ رﺎﻌﺷ ﮫﮐ ﻦﯾا زا و ﺪﻧدﻮﺑ ﺐﻠﻃ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺰﯿﻧ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر ،وا نﺎﯿﻓاﺮﻃا ﻊﻃﺎﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا
	مدﺮﻣ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ ناﺮﮕﻧ دﻮﺷ ﯽﻣ هدﺮﺑ . تﻮﮑﺳ نآ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻞﻗاﻻ ﺎﯾ و هدﺮﮐ ﺪﯿﯾﺎﺗ مدﺮﻣ ﮫﺑ ار هﺎﺷ ﺲﯿﻠﭘ رﺎﺸﻓ ﺰﯿﻧ نﺎﻧآ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ . ﺪﻧدﺮﺑ ﯽﻣ ار هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺖﺻﺮﻓ ﻦﯾا زا یرﺎﺑرد ناﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ . یﺎھرﺎﻌﺷ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ مﺎﻧ ﮫﺑ ار ﯽﻣﺎﻈﻧ ﯽﺴﯿﻠﭘ یﺎھوﺮﯿﻧ نﺎﻧآ
	ﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﺿ و ﯽﺘﻨﻄﻠﺳﺪﺿ ﮫﮐ ﺪﻧدروآ ﯽﻣ ﺪﯾﺪﭘ ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐﺪﺿ ﺞﻨﺸﺗ و رﺎﺸﻓ ﻂﯿﺤﻣ و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﺎﺗدﻮﮐ یاﺮﺑ ،نا
	ﺖﺳا ﯽﻠﻣ ﺪﺿ یﺎﺗدﻮﮐ ﮏﯾ یزوﺮﯿﭘ یاﺮﺑ ﻂﯿﺤﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ .
	هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ زﺎﻏآ رد ﺞﻨﺸﺗ ﻦﯾا ٣١ ﺪﺷ ﺪﯾﺪﺸﺗ رﺎﯿﺴﺑ . رﻮﯾﺮﮭﺷ ﻢﺠﻨﭘ زور ﮫﮐ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻞﯿﭼﺮﭼ و ﻦﻣوﺮﺗ مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا مﺎﯿﭘ ﺎﺑ نﺎﻣز ﻢھ
	داد وا ﮫﺑ ﺪﻧدز ﯽﻨﻠﻋ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﮫﺑ ﺖﺳد ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ و رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻓﺎﺤﻣ ،ﺪﺷ ه . رﻮﯾﺮﮭﺷ ﮫﻌﻤﺟ زور ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یاﺪﮭﺷ ﻢﻠﮭﭼ
	ﺪﺷ ﺎھ نآ ﺖﺳد رد یﺰﯾوﺎﺘﺳد دﻮﺷ راﺰﮔﺮﺑ . ﮫﯾﻮﺑﺎﺑ ﻦﺑا رد ﺎھ ﯽﻗﺪﺼﻣ و ﺎھ یا هدﻮﺗ ﺐﻧﺎﺟ زا ﯽﮐﺮﺘﺸﻣ ﻢﺳاﺮﻣ زور ﻦﯾا رد دﻮﺑ راﺮﻗ
	دﻮﺷ راﺰﮔﺮﺑ . یﺪﯿﮐﺎﺗ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻢﺳاﺮﻣ ﻦﯾا ﺪﻨﮐ ﺮﺗ ﻢﮑﺤﺘﺴﻣ ار نآ یﺎھ ﮫﯾﺎﭘ و ﺪﺷﺎﺑ یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﺑ . ﺪﻧور ﻦﯾا
	دﻮﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻣاﻮﻋ و نارﺎﮑﺑاﺮﺧ ﮫﻨﯿﮐ درﻮﻣ ﻢﻟﺎﺳ . ﮫﺑ ار اﺪﮭﺷ ﻢﻠﮭﭼ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺷ رﺎﮐ ﮫﺑ ﺖﺳد ﺎھ نآ ٢٣ ار دﺎﺤﺗا ،ﺪﻨﻨﮐ لﺪﺑ یﺮﮕﯾد ﺮﯿﺗ
	دﻮﮐ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ یاﺮﺑ ار ﮫﻨﯿﻣز و ،ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻒﯿﻌﻀﺗ ار قﺪﺼﻣ ،ﺪﻨﻨﮑﺸﺑ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻢھاﺮﻓ ﺪﺷ ﯽﻣ کراﺪﺗ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ رد ﮫﮐ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎﺗ .
	ﺮﺸﺘﻨﻣ ﯽﻣﺎﯿﭘ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ رﺪﯿﻟ ﯽﯾﺎﻘﺑ ﺮﻔﻈﻣ ،قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻞﯿﭼﺮﭼ و ﻦﻣوﺮﺗ مﺎﯿﭘ ﻢﯿﻠﺴﺗ زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ ﺪﻨﭼ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﻢﺠﻨﭘ ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ
	دﺮﮐ ﺪھاﻮﺧ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﻢﺳاﺮﻣ ﻦﯾا رد ﺎھ یا هدﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ زا یﺰﯾﺮﻧﻮﺧ یﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺖﺷاد مﻼﻋا و دﺮﮐ .
	ا رد وا نازرﺎﺒﻣ و مدﺮﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ مﺎﯿﭘ ﻦﯾ ! ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ :
	" ﺪﯿﻨﮐ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺪﯾوﺮﺑ ﺎﻤﺷ ! نﺎﺘﺳﺮﭘ ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ } !! { لﻼﻘﺘﺳا و یدازآ هار نازﺎﺒﻧﺎﺟ سﺪﻘﻣ هﺮﺒﻘﻣ ﻦﯾا زا ﺪﺷﺎﺑ نﻮﺧ ﻦﺘﺨﯾر ﺎﺑ ﻮﻟو ار
	ﺪﯿﻧاﺮﺑ . "
	نﻮﺧ و ﺪﻧوﺮﺑ ﮫﮐ وا بﺎﻄﺧ فﺮﻃ ﮫﮐ دﺮﮐ ﻦﺷور و داد ﺢﯿﺿﻮﺗ یدوﺪﺣ ﺎﺗ ار یﺰﯾﺮﻧﻮﺧ ﻦﯾا کراﺪﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ هﺎﮔداد رد ﺎھﺪﻌﺑ ﯽﯾﺎﻘﺑ
	ﺪﻧا هدﻮﺑ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﮫﭼ ﺪﻧﺰﯾﺮﺑ .
	ﺪﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﻘﺑ ﺮﻔﻈﻣ :
	" ﭼ ﻢﺳاﺮﻣ رد ﯽﻤﺳر رﻮﻃ ﮫﺑ ﻢھ ﺎھ یا هدﻮﺗ ﮫﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ یا ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﻖﻓاﻮﺗ ﮫﮐ مﺪﺷ ﺮﺒﺧ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یاﺪﮭﺷ ﻢﻠﮭ . ﻦﯾا
	دﻮﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﻞﺑﺎﻗﺮﯿﻏ ﻦﻣ یاﺮﺑ ﺐﻠﻄﻣ . ﻢﺘﺷﻮﻧ مدﻮﺧ ﺖﺳد ﮫﺑ یا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﺖﻟﺎﺴﮐ ﺖﻟﺎﺣ ﺎﺑ ﺐﺷ نﺎﻤھ ... مدﺮﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ } !! { هزﺎﺟا
	نﺎﺘﺳﺮﭘ ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ ﮫﮐ داد ﺪﻨھاﻮﺨﻧ } !! { ﺪﻧﻮﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یاﺪﮭﺷ راﺰﻣ ﺮﺳ ﺮﺑ .
	ﻣ رﺎﺘﻓﺮﮔ ﮫﯿﻣﻼﻋا رﺎﺸﺘﻧا زا ﺲﭘ مﺪﺷ ﻦﯿﻌﺟاﺮ . ﺎھ ﻦﯾا ؟ﺖﺴﯿﭼ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻧﺪﻣآ ،ﻢﺘﺴﻧاد ﯽﻣ ﻦﻣ ﮫﮐ هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ ﻦﯿﻔﻠﺗﻮﻣ نآ لوا
	دوﺰﻓا ﺪھاﻮﺧ ﻞﯿﻠﺠﺗ ﺖﻤﻈﻋﺮﺑ و ﺪﻨﻨﮐ ﻞﯿﻠﺠﺗ اﺪﮭﺷ زا ﺪﻨھاﻮﺧ ﯽﻣ و ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﻧاﺮﯾا ﻢھ .
	بﺰﺣ یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ زا مدﺎﺘﺳﺮﻓ ار نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ داﺮﻓا ﺐﺷ نﺎﻤھ زا ﮫﮐ ﻦﯾا نآ و ﺖﺷاد ﯽﺘﻠﻋ راﺮﺻا ﻦﯾا و جﺮﮐ و ﻦﯿﻣارو رد
	دﺮﺧ ار ﺶﻤﻠﻗ ﺎﺠﻨﯾا ﺪﯾﺎﯿﺑ ﺖﺳاﻮﺧ یا هدﻮﺗ ﺮھ ،مدﻮﺧ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﮫﺑ ﻢﺘﻔﮔ و ﮫﯾﻮﺑﺎﺑ ﻦﺑا ﺪﻧدﺮﺑ و ﺪﻧدروآ قﺎﻤﭼ و بﻮﭼ ﺎﺑ ار یا هﺪﻋ فاﺮﻃا
	ﺪﯿﻨﮐ ... ﻢﯾراد مزﻻ مارآ ﻂﯿﺤﻣ ﮏﯾ نﻻا و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ لﺎﺠﻨﺟ دﺎﺠﯾا ﻮﺗ رﺎﮐ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻧﺪﻣآ قﺪﺼﻣ نﺎﮔدﺎﺘﺳﺮﻓ .
	و و ﻼﮐو زا ﺮﻔﻧ ﺪﻨﭼ و ﺪﻨﯾﺎﯿﺑ ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﯿھد هزﺎﺟا و ﺪﯿﻨﮐ ﻮﻐﻟ ار ﮫﯿﻣﻼﻋا ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد یﺎﻗآ ﺮﻈﻧ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﻣآ ارز
	ﺪﻨﻨﮐ یرادﺰﻋ ... دﺰﯾر ﯽﻣ نﻮﺧ ادﺮﻓ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ مﺪﯾﺪﮭﺗ و سﺎﻤﺘﻟا و ﺖﺤﯿﺼﻧ ... ﻢﺘﻓﺮﻧ رﺎﺑ ﺮﯾز ﺪﻨﺘﻔﮔ ﮫﭼ ﺮھ ... ﺖﻟود تﺎﯿھ فﺮﻃ زا
	ﻢﺘﻓﺮﻧ رﺎﺑ ﺮﯾز ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﺳاﻮﺧرد ﺎﻤﺳر نﺪﻣآ .
	نآ یاﺮﺑ ﯽﻣﺎﻈﻧ ﺖﻣﻮﮑﺣ تارﺮﻘﻣ ﮫﮐ دﺮﮐ ردﺎﺻ ﮫﻣﺎﻧ ﺐﯾﻮﺼﺗ و ﺖﺴﺸﻧ ﺖﻟود تﺎﯿھ ﺐﺷ ١٢ ﺲﭙﺳ و دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﻐﻠﻣ ﺖﻋﺎﺳ
	ﺖﺳا ﮫﯾزﻮﻓ ناﺪﯿﻣ رد تاﺮھﺎﻈﺗ ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﯿﻣﻼﻋا . "
	ﻋ راد قﺎﻤﭼ ﻦﺷور زور دﺮﮐ ﯽﻣ تاﺮﺟ و ﺖﺷاﺬﮔ ﯽﻣ ﺎﭘ ﺮﯾز ﻢھ ار ناﺮﯾزو تﺎﯿھ رﻮﺘﺳد یدﺎﻤﺘﻋا ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻘﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺖﻠ
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﺷاﺬﮔ ﯽﯾﺎﻘﺑ هﺪﮭﻋ ﮫﺑ ﻢھ یا ﮫﻔﯿﻇو نآ رد ﮫﮐ دﻮﺑ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ ثداﻮﺣ ،دزاﺪﻧﺎﯿﺑ مدﺮﻣ نﺎﺟ ﮫﺑ و ﺪﻨﮐ ماﺪﺨﺘﺳا . نﺎﻤھ رد ﺖﺳرد
	هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﻢﺘﻔھ " هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " ﺮﺒﺧ ﮫﮐ داد یﻮﻠﮭﭘ ﺎﺿر ﯽﻠﻋ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ کراﺪﺗ ار ﯽﯾﺎﺗدﻮﮐ ﻦﺋﺎﺧ ناﺮﺴﻓا زا ﯽھوﺮﮔ و .
	ﺪﻨﮐ ﻢھاﺮﻓ ار نآ ﮫﻨﯿﻣز ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ و ﺖﺷاد ﺖﺳد ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯾا رد ﯽﯾﺎﻘﺑ .
	اﺪﮭﺷ ﻢﻠﮭﭼ زور داد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ﯽﻧاواﺮﻓ فﺎﻄﻌﻧا و ﺖﯾارد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ .
	دﺮﮐ راﺰﮔﺮﺑ ﮫﯾزﻮﻓ ناﺪﯿﻣ رد ﯽﮕﻨﯿﺘﯿﻣ و دﺮﮐ یراددﻮﺧ ﮫﯾﻮﺑﺎﺑ ﻦﺑا ﮫﺑ ﻦﺘﻓر زا . فﺮﻃ زا ﮫﮐ یا ﮫﯿﻣﻼﻋا رد " ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا " ﺪﺷ ﯽﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ :
	" ﻮﺧ ﯽﻤﻧ ﺰﮔﺮھ رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﯽﻘﯿﻘﺣ نازرﺎﺒﻣ ﺪﻨھﺪﺑ ﺎھ نآ نﺎﺑﺎﺑرا و ﺎھ ﯽﯾﺎﻘﺑ ﮫﺑ یﺮﮔ لﻼﺧا نﺎﮑﻣا ﮫﮐ ﺪﻨھا . "
	" رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ " تﻮﻋد دﺎﺤﺗا ﮫﺑ ار ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ ﻖﯾﺪﺻ یﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ﻢھ زﺎﺑ و زﺎﺑ داد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ و دﺮﮐ ﯽﻣ :
	" ﺮﯿﯿﻐﺗ ار دﻮﺧ هزرﺎﺒﻣ فﺪھ و ﯽﺳﺎﯿﺳ ﯽﺸﻣ ﻂﺧ ﯽﻠﻣ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ رد ﻞﮑﺸﺘﻣ باﺰﺣا و ﺎھ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ ﻦﯾا ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ دﻮﺼﻘﻣ
	ﺪﻨھد . هدﺮﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﻨﯿﻌﻣ دراﻮﻣ یور ﻂﻘﻓ ﺎﻣ یرﺎﮑﻤھ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﺳا . "
	دراﻮﻣ " رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ " مدﺮﻣ ﻊﺿو دﻮﺒﮭﺑ ،ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد یﺎھ یدازآ ﻦﯿﻣﺎﺗ ،ﺖﻔﻧ ﯽﻌﻗاو ندﺮﮐ ﯽﻠﻣ زا دﻮﺑ ترﺎﺒﻋ .
	یاﺮﺑ ﯽﻠﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا تروﺮﺿ و ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ هرﺎﺑرد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رﺮﮑﻣ تاﺮﮐﺬﺗ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ نآ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ نآ ﺎﺑ ﯽﯾورﺎﯾور
	ﺪﺷ ﯽﻤﻧ ﻊﻗاو ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ . ١۶ هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ١٣٣١ ﮫﻣﺎﻧ ﮏﯾ ﯽﻃ ار ﻢﮭﻣ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﯾد مزﻻ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ
	هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﯽﻤﺳر ﺪھد راﺮﻗ دﻮﺧ یﺎھ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ار وا و ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ قﺪﺼﻣ عﻼﻃا ﮫﺑ .
	زا ﺲﭘ هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا رد ﯽﻣ ﮫﺘﻔﮔ ناﺮﯾا ﻞﺜﻣ ﯽﯾﺎھرﻮﺸﮐ رد نﺎﻧآ ﯽﭼﺎﺗدﻮﮐ لﺎﻤﻋ و ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﯽﻣﻮﻤﻋ یﺎھ فﺪھ ﺢﯿﺿﻮﺗ
	دراد دﻮﺟو قﺪﺼﻣ ﺖﻟود یرﺎﻨﮐﺮﺑ یاﺮﺑ شﻼﺗ ﺶﯿﭘ ﺎھ تﺪﻣ زا ﮫﮐ دﻮﺷ . ﯽﻤﻧ ﯽﻓﺎﮐ ﮫﺟﻮﺗ قﺪﺼﻣ ﯽﻟو دﻮﺷ ﯽﻣ کراﺪﺗ رﺮﮑﻣ یﺎھﺎﺗدﻮﮐ
	ﺪﻨﮐ . ﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ رد ﺎﻣ ﮫﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﮐﺬﺘﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ه ١٣٣٠ ﻢﯾداد راﺪﺸھ . ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺒﺷ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد ،ﺪﺸﻧ ﮫﺟﻮﺗ ماﻮﻗ ی
	دﻮﺑ ﺪھاﻮﺧ ﺮﻄﺧ رد ﯽﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ دﻮﺸﻧ ﮫﺟﻮﺗ ﺮﮔا ،ﻢﯿھد ﯽﻣ ﺮﺒﺧ ﻢھ زوﺮﻣا ،ﺪﻣآ ﺶﯿﭘ .
	دﻮﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﻔﮔ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ﺲﭙﺳ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ رد :
	" فاﺮﻃا رد نﺎھذا ندﺮﮐ شﻮﺸﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﮫﺑ ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا " ﻮﮐ ﭗﭼ یﺎﺗد " ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ یزادﺮﭘ ﻦﺨﺳ . ﮫﺑ نﻮﻨﮐا ﻢھ زا ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا
	هدﺎﻣآ اﺮﺟا یاﺮﺑ و هدﺮﮐ حﺮﻃ ﯽﺸﮐرداﺮﺑ هار زا یا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ ،ﺎھ ﺶﯾﺎﻤﻧ بﻮﮐﺮﺳ هرﺎﺑرد ﯽﻠﺼﻔﻣ ﮫﺸﻘﻧ ﯽﻣﺎﻈﻧ نارﺎﺸﺘﺴﻣ ﺖﺳد
	ﺪﻧا ﮫﺘﺧﺎﺳ ...
	دﻮﺷ ﯽﻣ کراﺪﺗ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﺎﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ... ﺣ ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ،ﻊﻓرا ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ یﻮﺧا ﮓﻨھﺮﺳ ،رﺎﯿﺘﺨﺑ ﮓﻨھﺮﺳ ،یزﺎﺠ ... رد
	ﺪﻧا ﻞﯿﺧد ﮫﺌﻃﻮﺗ ".
	ﯽﻣ بﺰﺣ رﺮﮑﻣ یﺎھراﺪﺸھ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ یﺎھ ﯽﮭﺟﻮﺗ ﯽﺑ یروآدﺎﯾ و ناﺮﮔﺎﺗدﻮﮐ یﺎﺸﻓا زا ﺲﭘ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ
	ﺪﺴﯾﻮﻧ :
	" ﻢﯿﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﻢھ زﺎﺑ ﺎﻣ : دز ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ قﻮﻘﺣ ﮫﺑ ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا فﺮﻃ زا ﮫﮐ یﺪﯾﺪﺟ دﺮﺒﺘﺳد ﮫﻧﻮﮔﺮھ نرﺎﻘﻣ اﺮھﺎﻇ ﮫﭼ ﺮﮔا ،دﻮﺷ ه
	ﺖﺳﺎﻤﺷ ﺺﺨﺷ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ نآ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺪﺷﺎﺑ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ زا ﺎﻤﺷ یرﺎﻨﮐﺮﺑ . "
	ﻌﻣ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎھزور ﻦﯾا رد ﯽﯾﺎھرﺎﺸﻓ ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ نوﺪﺑ و ﺪﯿﻣزر ﯽﻣ اﻮﻗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ ﮫﻤﻠﮐ ﯽﻌﻗاو یﺎﻨ
	ﮫﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺎھ نآ زا و دﺮﮐ ﯽﻣ بﺎﻄﺧ ﯽھﺎﺸﻨھﺎﺷ ﺶﺗرا نازﺎﺑﺮﺳ و ناﺮﺴﻓا ﮫﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ نﺎﯾﺎﺷ ﯽﺘﻣﺎﮭﺷ ﺎﺑ ﺪﻣآ ﯽﻣ دراو بﺰﺣ ﺮﺑ ﮫﮐ
	ﺪﻨﻨﮑﻧ اﺮﺟا ار قﻮﻓﺎﻣ ﯽﻠﻣ ﺪﺿ تارﻮﺘﺳد و ﺪﻨﻨﮑﺸﺑ ار ﮫﻧارﻮﮐرﻮﮐ طﺎﺒﻀﻧا .
	ﺘﯿﻤﮐ ﮫﯿﻧﺎﯿﺑ رد ﺎھ ﮫﻧﺎﺧزﺎﺑﺮﺳ رد ﺖﻌﺳو ﮫﺑ و ﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھرد ﮫﮐ ناﺮﺴﻓا و نازﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫ
	دﻮﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﻔﮔ ﮫﻠﻤﺟ زا ﺪﺷ ﺶﺨﭘ :
	ﺮﺴﻓا و زﺎﺑﺮﺳ نارداﺮﺑ !
	... ﺳ ﮫﺑ ار ﺎھ هﺰﯿﻧﺮﺳ ﮓﻧرد ﯽﺑ ،ﺪﯿﻨﮑﻧ اﺮﺟا ار شرﻮﺘﺳد ﺖﺳا ﻞﺗﺎﻗ ﺪھﺪﺑ ﺖﻠﻣ ﮫﺑ مﻮﺠھ و ﮫﻠﻤﺣ نﺎﻣﺮﻓ ﺎﻤﺷ ﮫﺑ ﺲﮐﺮھ وا دﻮﺧ یﻮ
	دراﺪﻧ ﮫﻟﻮﻠﮔ ﺰﺟ ﯽﺷادﺎﭘ ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ﻦﯿﻨﭼ ،ﺪﯿﻧادﺮﮔﺮﺑ . "
	ﺪﻨﻨﮐ لﺪﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺿ ﮫﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ تﻮﻋد نازﺎﺑﺮﺳ و مدﺮﻣ زا ﯽﺑﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد . ﺟ ﺎھزور ﻦﯾا رد عﻮﻧ زا ﯽﺗﻼﻤ :
	" ﺖﺧﺎﺳ لﺪﺒﻣ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺿﺮﺑ ﮓﻨﺟ ﮫﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﯾﺎﺑ . "
	" ﺪﺷﺎﺑ ﮫﻤھ رﺎﻌﺷ ﺪﯾﺎﺑ نﻮﻨﮐا ﻢھ زا ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺿ ﺮﺑ ﮓﻨﺟ . "
	دﻮﺑ ناواﺮﻓ بﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد . زا ﺲﭘ ٢٨ دﺎﺑ ﮫﺑ ار بﺰﺣ یﺮﺒھر ،هار ﮫﻤﯿﻧ نﺎﺘﺳود و ﻦﯾﺪﺗﺮﻣ و ﯽﻧاور ﮓﻨﺟ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ دادﺮﻣ
	ﺎﻤﯾاد ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ اﺰﺳﺎﻧ " دﺮﮐ ﯽﻤﻧ یرﺎﮐ دﻮﺧ ﺎﻣا ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺿﺮﺑ ﮓﻨﺟ داد ﯽﻣ رﺎﻌﺷ . و یا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﮫﻨﯿﮐ زا ﺮﮔا ار ﺎھ فﺮﺣ ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯾا
	ﺪﻧﺎﻣ ﯽﻤﻧ ﯽﻗﺎﺑ ﺎھ نآ رد ﺖﻔﻣ فﺮﺣ ﺰﺟ یﺰﯿﭼ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻟﺎﺧ نازرﺎﺒﻣ ﮫﯿﺣور ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺪﺼﻗ .
	ﻻوا " ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ندﺮﮐ لﺪﺑ تروﺮﺿ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﻦﻤﺿ ﺎھﺪﻌﺑ و نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ،
	ﺪﯿﮐﺎﺗ نﺎﻣز ﻢھ و مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﻢھ ار ﮫﺘﮑﻧ ﻦﯾا نآ ﺪﺿﺮﺑ ﮓﻨﺟ زا ﺰﺟ و ﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ کﺮﺘﺸﻣ ماﺪﻗا ﻖﯾﺮﻃ زا ﺰﺟ رﺎﮐ ﻦﯾا ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ
	ﺖﺴﯿﻧ روﺪﻘﻣ یدازآ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﻖﯾﺮﻃ . ﺪﻧا هدﺮﮐ اﺪﺟ ﷲاﻻا زا ار ﮫﻟا ﻻ لﻮﻤﻌﻣ ﻖﺒﻃ ،نﺎﻨﻤﺷد .
	ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ :
	" ﺪﻧﺰﯾر ﻢھ رد ار نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ و ﺎﺗدﻮﮐ طﺎﺴﺑ ﺎﺗ ﺪﯾراﺬﮕﺑ دازآ ار مدﺮﻣ ... ﯽﻣﺎﻈﻧ نارداﺮﺑ ! ﯽﻣ ﺎﻣ ﻢھ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ ﻢﯿﻧاﻮﺗ ... ﯽﻟﺎﺷﻮﭘ ترﺪﻗ خﺎﮐ
	ﻢﯾﺰﯾﺮﺑ ﻢھ رد ار نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ . ﺪﯿﻨﮐ بﻮﮐﺮﺳ ار ناﺮﯾا نﺎﻨﻤﺷد ﺖﻠﻣ ناﺪﻧزﺮﻓ رﺎﻨﮐ رد ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ . "
	" ﺪﺿ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﻦﮑﺷ ناﺪﻧد باﻮﺟ رﺎﻤﻌﺘﺳا ... ناﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﺑ سﺎﭘ ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ
	ﺖﺳارﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ . "
	ﺗ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ،ﺎﯿﻧﺎﺛ رد ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ یاﺮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ و ﺖﺳا مﻮﺠھ درﻮﻣ فﺮﻃ ﮫﻤھ زا ﮫﮐ ﯽﺑﺰﺣ ،ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ بﺰﺣ ﮏﯾ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﮫﺟﻮ
	ار نآ ﺶﯾﻮﺧ یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ ﮫﺑ ﻢﮭﺘﻣ !! ﺢﻠﺴﻣ ﮫﻧﺎﯿﻔﺨﻣ ﺖﺳا ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮﻣ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺮﯾز رد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ،ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ
	دﻮﺷ . ھ یراﻮﺷد و هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ار بﺰﺣ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﺎﻣ ﻢﯾدﺮﮐ دﺎﯾ ار نآ یاﺮﺟا یﺎ . ﮫﻣﺎﻧ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ
	دﻮﺷ ﻖﻓﻮﻣ ﯽﯾﺎﺗدﻮﮐ ﺮﮔا ﮫﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ . ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ نآ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ " ﺖﺳﺎﻤﺷ ﮫﺟﻮﺘﻣ !! ﺪﯾدﺮﮑﻧ نآ بﻮﮐﺮﺳ یاﺮﺑ ﯽﻣاﺪﻗا ﮫﮐ اﺮﭼ .
	ﺑ زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺖﺳﺎھ نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﮫﻄﺑار رد و ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺪﺿ ﺮﺑ ﮓﻨﺟ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ندﺮﮐ لﺪ
	ﺖﺳا ﺖﺳرد و ﯽﻘﻄﻨﻣ ﯽﻓﺮﺣ ﮫﮐ ﺪﯾﻮﮔ ﯽﻣ ﻦﺨﺳ ﺎﺗدﻮﮐ . ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺮﮔا ﮫﮐ ،ﺖﺳا راﺪﺸھ ،ﺖﺳا تﻮﻋد ٢٨ یدادﺮﻣ
	ﺪﻣآ ﯽﻤﻧ ﺶﯿﭘ .
	ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻤﻧ راﺮﻗ ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺎھراﺪﺸھ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﯽﻟو . هﺎﻣرﻮﯾﺮﮭﺷ رد ١٣٣١ اﺪﺸھ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر و قﺪﺼﻣ نﺎﯿﻓاﺮﻃا ﻢھ ر
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﭻﯿھ ﮫﺑ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . ﺪﻧدوﺰﻓا دﻮﺧ رﺎﺸﻓ ﺮﺑ ﺖﻀﮭﻧ زا عﺎﻓد یاﺮﺑ بﺰﺣ ﻦﺘﺷاﺬﮔ دازآ راﺪﺸھ ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ یﺎﺟ ﮫﺑ . حﺎﻨﺟ
	ﺎﻣ بﺰﺣ و ﺪﺷ ﻢھ رﺎﮑﺒﻠﻃ ﮫﮐ ،ﭻﯿھ ،دﺮﮑﻧ ﮫﺟﻮﺗ بﺰﺣ راﺪﺸھ ﮫﺑ ﺪﻣآ ﯽﻤﻧ شﺪﺑ نآ زا ﺎﯾ و ﺖﺷاد ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺗدﻮﮐ رد ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار
	ﻢﮭﺘﻣ مدﺮﻣ رﺎﮑﻓا ﮏﯾﺮﺤﺗ ﮫﺑ ار دﺮﮐ . دﻮﺑ ﺶﺨﺑ ﺮﺛا ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ بﺰﺣ راﺪﺸھ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ . ﺪﺷ ﺮﺗرﺎﯿﺷﻮھ قﺪﺼﻣ . ﮫﮐ ﯽﯾﺎھﺮﺒﺧ ﮫﺑ و
	دﺮﮐ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﺶﺗرا زا . ناﺮﮭﺗ فاﺮﻃا رد ﯽﮔرﺰﺑ یوﺮﯿﻧ ﯽھﺎﺸﻨھﺎﺷ درﺎﮔ ﺮﮑﺸﻟ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎھﺮﺒﺧ ﻦﯾا
	ﺶﺷﻮﭘ ﺮﯾز و هدﺮﮐ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ " ﯽﻣﺎﻈﻧرﻮﻧﺎﻣ " دراد ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ ﺪﺼﻗ . رد و درﺎﮔ ﺮﮑﺸﻟ لﻼﺤﻧا رﻮﺘﺳد قﺪﺼﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﺮﺧآ یﺎھزور
	ﺪﻨﮐاﺮﭘ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﺰﮐﺮﻤﺘﻣ یوﺮﯿﻧ ﺎﺘﻗﻮﻣ و دﺮﮐ ردﺎﺻ ار ﭗﯿﺗ ﮫﺳ ﮫﺑ نآ ﻢﯿﺴﻘﺗ . مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺎﺗ ﺖﻓﺎﯾ ﮫﻣادا ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺎﻣا
	ﺎﻤﺳر ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ دﻮﺟو " ﺪﺷ مﻼﻋا . یزﺎﺠﺣ ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ و هﺎﺷ صﻮﺼﺨﻣ نادﻮﺟآ نﺎﯾﺪﯿﺷر نارداﺮﺑ ﺗ زا ﺎﺑ ﮫﮐ رازﺎﺑ رﺎﺠ
	ﺪﻧﺪﺷ ﺮﯿﮕﺘﺳد ﺪﻨﺘﺷاد ﮫﻄﺑار ﺲﯿﻠﮕﻧا ترﺎﻔﺳ . ﮫﮐ ﺪﺷ مﻼﻋا ٧ رﻮﺗﺎﻨﺳ ) ﮫﻠﻤﺟ زا یﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ( ، ۴ ﺲﻠﺠﻣ هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ) ﮫﻠﻤﺟ زا ﺮﺘﮐد
	ﯽﯾﺎﻘﺑ ( ، ۵ ﺪﻧا ﮫﺘﺷاد ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ رد ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ هداﻮﻧﺎﺧ یﺎﻀﻋا زا ﻦﺗ ﺪﻨﭼ و ﺪﺷرا ﺮﺴﻓا .
	ﻠﺑﺎﻘﻣ ﻊﻃﺎﻗ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯾا ﺎﺑ زﺎﻏآ رد قﺪﺼﻣ دﺮﮐ ﮫ . ﮫﺑ ﮫﺘﻓر نوﺮﯿﺑ رﻮﺸﮐ زا ردﺎﻣ ﮫﮑﻠﻣ و یﻮﻠﮭﭘ فﺮﺷا قﺪﺼﻣ راﺮﺻا ﮫﺑ ﺎﻨﺑ
	ﺪﻧدﺮﺑ هﺎﻨﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ . ﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ ﺰﯿﻧ ﯽﺘﻨﻄﻠﺳ ناﺪﻧﺎﺧ یﺎﻀﻋا زا ﺮﮕﯾد ﻦﺗ ﺪﻨﭼ و ﺎﺿر ﯽﻠﻋ رﻮﭙھﺎﺷ ﺪﯿﻌﺒﺗ ﻞﯾﺎﺳو . ﺎﺑ ﯽﻨﻤﺷد رد قﺪﺼﻣ
	رد و ﺖﺷادﺮﺑ ﻮﻠﺟ ﮫﺑ یﺮﮕﯾد گرﺰﺑ مﺎﮔ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ٣٠ هﺎﻣ ﺮﮭﻣ ١٣٣١ ﯾ ﯽﻃ ار ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻟود ﺎﺑ ناﺮﯾا ﯽﺳﺎﯿﺳ ﮫﻄﺑار ﯽﺘﺷاددﺎ
	دﺮﮐ ﻊﻄﻗ . زور نآ یادﺮﻓ رد ) هﺎﻣ نﺎﺑآ لوا ١٣٣١ ( ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ هرود نآ ﺐﺟﻮﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﻧﺎﺳر ﺲﻠﺠﻣ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ یا هﺪﺣاو هدﺎﻣ
	ﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ لﺎﺳ ود ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ . ﮫﺘﻓﺎﯾ نﺎﯾﺎﭘ دﻮﺑ هﺪﯿﺸﮐ لﻮﻃ لﺎﺳود زا ﺶﯿﺑ ﮫﮐ ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ ﯽﻧﻮﻨﮐ هرود ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺎﻨﺳ و ﺪﺷ ﯽﻘﻠﺗ
	ﺪﯾدﺮﮔ . ترﺎﻔﺳ ،ﺎﻨﺳ ،رﺎﺑرد ﮫﺑ ﯽﻟاﻮﺘﻣ ﺖﺑﺮﺿ ﺪﻨﭼ رد قﺪﺼﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ و ﺪﯿﺑﻮﮐ ار ﺎﺗدﻮﮐ یﺎھ نﻮﻧﺎﮐ درﺎﮔ ﺮﮑﺸﻟ و ﺲﯿﻠﮕﻧا
	دﺮﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺎﺘﻗﻮﻣ ار دﻮﺧ ﻊﺿو .
	قﺪﺼﻣ نارﺎﯾ ﻦﯾﺮﺗ ﮏﯾدﺰﻧ زا ﺪﻨﭼ ﯽﻨﺗ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺐﻧﺎﺟ زا ﻂﻘﻓ تﺎﻣاﺪﻗا ﻦﯾا ) ،نﺎﮕﯾﺎﺷ ،ﯽﻤﻃﺎﻓ نﺎﻤﯾﺮﻧ (... ﺪﯿﯾﺎﺗ درﻮﻣ
	ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﻣﺎﮐ .
	ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﺎﺑ و ﮫﺘﻓﺮﮔ ﮫﻠﺻﺎﻓ قﺪﺼﻣ زا نﺎﮭﻧ و رﺎﮑﺷآ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و باﺰﺣا و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر ﻊﻃﺎﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا
	ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭘ وا نﺎﻔﻟﺎﺨﻣ ﻒﺻ ﮫﺑ یﺮﺘﺸﯿﺑ .
	ﻞﻣﺎﮐ ﺪﯿﯾﺎﺗ ﻦﻤﺿ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ناﺮﯾا ﮫﻄﺑار ﻊﻄﻗ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺮﮐﺬﺘﻣ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺮﻄﺧ ،قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ماﺪﻗا ﻦﯾا
	دﺮﻤﺷ ﯽﻣﺮﺑ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﺳد ﻦﺘﺷاﺬﮔزﺎﺑ زا ﮫﮐ ار ﯽﯾﺎھ یراﻮﺷد و ﺪﺷ ﯽﻣ " . هزرﺎﺒﻣ ﯽﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ " ﺪﻨھاﻮﺨﺑ ﺖﻟود زا ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ تﻮﻋد مدﺮﻣ زا یا ﮫﯿﻧﺎﯿﺑ ﯽﻃ :
	١ یﻮﺟ ﮫﻠﺧاﺪﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ـ ﺪﻧﻮﺷ دﺮﻃ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ .
	٢ و ﺪﯾﺎﻤﻧ جاﺮﺧا ﺪﻧا هدﺮﮐ لﺎﻐﺷا ار ﺎﻣ رﻮﺸﮐ ﺮﺳاﺮﺳ هﺮﯿﻏ و رﺎﮭﭼ ﻞﺻا و ﯽﻣﺎﻈﻧ رﺎﺸﺘﺴﻣ مﺎﻧ ﮫﺑ ﮫﮐ ار ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ سﻮﺳﺎﺟ ﮫﯿﻠﮐ ـ
	ﺪﻨﯿﭼﺮﺑ ار ﺎھ نآ ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ تﺎﺴﺳﻮﻣ .
	٣ ﺪﻨﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ ار دﻮﺧ یوﺮﯿﻧ مﺎﻤﺗ ﺖﻠﻣ ﮫﮐ ﺪھد نﺎﮑﻣا ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد یﺎھ یدازآ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺎﺑ ـ .
	۴ دزاﺪﻧا هار ﮫﺑ ار ﺖﻔﻧ ﯽﻠﻣ ﻊﯾﺎﻨﺻ ـ ... "
	ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھرﻮﺸﮐ یﺎھ ﮫﻧﺎﺧ ترﺎﻔﺳ ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رد ﺎھ نآ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو تﺎﺴﺳﻮﻣ و ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ
	ﺪﻧراد ﮏﯿﺗﺎﻤﻠﭙﯾد ﺶﺷﻮﭘ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴھ ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ و یرﺎﮑﺑاﺮﺧ یﺎھ نﻮﻧﺎﮐ ،ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ ﮏﯿﺗﺎﻤﻠﭙﯾد تﺎﺴﺳﻮﻣ ﻊﻗاو . ﺪﯾﺎﺑ ار ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ یﺎھ ﮫﻧﻻ ﻦﯾا
	دﺮﮐ ﻞﯿﻄﻌﺗ .
	" هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ :
	" ﺪﯿﻧاﺮﺑ ناﺮﯾا زا ار ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا یﺎﻤﻧ تﺎﻤﻠﭙﯾد نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ . ﺎھ نﻮﻧﺎﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا یﺎھ ﮫﻧﺎﺨﺗرﺎﻔﺳ ﮫﺌﻃﻮﺗ و ﮏﯾﺮﺤﺗ ی
	ﺪﻧا ﺖﯾﺎﻨﺟ و . دﺮﮐ ﻞﯿﻄﻌﺗ ار دﺎﺴﻓ یﺎھ ﮫﻧﻻ ﻦﯾا ﺪﯾﺎﺑ ...
	ﻢﯿﺘﺴﯿﻧ ﺪﻨﻣ ﮫﻗﻼﻋ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ ﯽﺳﺎﯿﺳ ﻂﺑاور ﻆﻔﺣ ﮫﺑ ﺎﻣ . ﺎﮑﯾﺮﻣآ لود یﺎھ ﮫﻧﺎﺨﺗرﺎﻔﺳ
	ﺖﺳا ﮏﯾﺮﺤﺗ و ﮫﺌﻃﻮﺗ ،دﺎﺴﻓ ،ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ ﺰﮐاﺮﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧاو .
	ود ﯽﺳﺎﯿﺳ و ﯽﻣﺎﻈﻧ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﺪﻧراﺪﻧ یا ﮫﻔﯿﻇو ناﺮﯾا ﯽﻠﺧاد رﻮﻣا رد ﮫﻠﺧاﺪﻣ و ﯽﻨﮑﺷرﺎﮐ و یرﺎﮑﺑاﺮﺧ ﺰﺟ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ل .
	دﺮﮐ جاﺮﺧا ار ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ و ﺖﺴﺑ ار دﺎﺴﻓ و ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ یﺎھ ﮫﻧﻻ ﻦﯾا ﺪﯾﺎﺑ . ﺖﻠﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﺖﺳا ﻦﯾا ! "
	ﺪﺸﻧ ﮫﺟﻮﺗ ﺖﻠﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﻦﯾا ﮫﺑ زور نآ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ . نﺎﻨﭼ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻢھ ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ یﺎھ ﮫﻧﻻ و نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ﺪﯾد ﻢﯿھاﻮﺧ ﮫﮐ " یﺎﺗدﻮﮐ ٢٨ ﺪﻧﺪﯿﻧﺎﺳر ﺮﻤﺛ ﮫﺑ ار دادﺮﻣ .
	لﺎﺳ ﺰﯿﯾﺎﭘ ١٣٣١ ) ١٩۵٢ ( و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ قﺪﺼﻣ یﮋﺗاﺮﺘﺳا دﻮﺳ ﮫﺑ ﮫﺸﯿﻤھ زا ﺮﺗ ﻢﮐ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﯿﺤﻣ
	زا نآ نﺪﯿﻧﺎﺳﺮﺗ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " دﺮﺒﺑ ﺶﯿﭘ ﺲﯿﻠﮕﻧا رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ ار دﻮﺧ دﺮﺒﻧ ، . ﮫﺑ ﯽﻧﺎﮭﺟ مود ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﺳﺎﯿﺳ
	هﺪﻧرد و ﺮﺗ ﻦﺸﺧ مواﺪﻣ رﻮﻃ ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﯽﻔﻄﻋ ﮫﻄﻘﻧ ﮫﺑ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد ،ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ . ﻦﺸﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﯽﺘﺣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا
	ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻤﻧ ﯽﻓﺎﮐ ار ﻦﻣوﺮﺗ ﮫﻧارﺎﮐزوﺎﺠﺗ و . ار نآ " ﺮﯿﮔ ﯽﭘﺎﻧ " ﻦﯾﺮﺘﮐد یﺎﺟ ﮫﺑ ﯽﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺐﻠﻃ و ﺪﻧﺪﯿﻣﺎﻧ ﯽﻣ
	" ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ شﺮﺘﺴﮔ زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ " ﺖﺳﺎﯿﺳ " ﯽﯾﺎھر } !! { ﮓﻨﭼ زا ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " دﻮﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺶﯿﭘ . ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ یﺎھ ﻦﯿﺴﯾرﻮﺌﺗ
	ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﻋﺪﻣ " یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ " ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ ﮫﮐ اﺮﭼ ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻓﺎﮐ " ﯽﻌﻓاﺪﺗ " ﺖﺳا . ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺪﯾﺎﺑ " ﯽﯾﺎھر " ﯽﻨﺘﺒﻣ ﮫﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﺶﯿﭘ ار
	ﺮﺑ " ﻢﺟﺎﮭﺗ " و " شرﻮﯾ " ﺪﺷﺎﺑ .
	رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺪﻧز ﺖﺳد ﻢﺟﺎﮭﺗ ﮫﺑ ﺎھ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﻤھ . ﺎﺟ ﺮھ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ﺖﺳا
	،ﺪﻨﮐ بﻮﮐﺮﺳ ) ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻦﯾا سﻮﻣﺎﻗ رد ﻢھ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ تﺎﮐﺮﺣ ﮫﻤھ ،ﯽﻠﻣ ﺶﺨﺑ ﯽﯾﺎھر یﺎھ ﺶﺒﻨﺟ ﮫﻤھ " ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ﺖﺴھ و دﻮﺑ ( و
	را ﮫﺑ ﮓﻨﺟ زا ﺲﭘ ﮫﮐ ار ﯽﯾﺎھرﻮﺸﮐ ،ﺪﻨﮑﺸﺑ ار ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮫﮐ ﺪھد راﺮﻗ ﺶﯾﻮﺧ ﺮﺑاﺮﺑ رد ار فﺪھ ﻦﯾا ﻢﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ هﺎﮔود
	ﺪﻧا ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ " دازآ " ﮫﺑ ار ﻢﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ ،ﺪﻨﮐ یﺎھزﺮﻣ ١٩٣٩ ﺎھزﺮﻣ ﻦﯾا نورد رد ﺪﻧاﺮﺑ ﺐﻘﻋ " ﮫﻔﺧ " ﺪﻨﮐ .
	ﻦﯾا ﯽﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ زا ،ﮫﻈﺣﻼﻣ ﯽﺑ و رﺎھ ﯽﻠﺧاد ﺖﺳﺎﯿﺳ هﺪﺤﺘﻣ تﻻﺎﯾا نورد رد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا ﮫﮐ ﯽﺑﺂﻣ ﺖﺴﯿﺷﺎﻓ
	ﯽﻣ ﮫﻤﺸﭼﺮﺳ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺶﯿﭘ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻓﺮﮔ . ﺖﯿﻓوﺮﻌﻣ ﮫﮐ ،ﯽﺗرﺎﮐ ﮏﻣ ﺖﺴﯿﺷﺎﻓ و ﻊﺠﺗﺮﻣ رﻮﺗﺎﻨﺳ مﺎﻧ ﮫﺑ ﯽﻠﺧاد ﻦﺸﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯾا
	،هدﺮﮐ ﺐﺴﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﺻﺎﻌﻣ ﺦﯾرﺎﺗ رد نﻮﻤﯿﻣﺎﻧ " ﻢﺴﯿﺗرﺎﮐ ﮏﻣ " ﺪﺷ ﯽﻣ هﺪﯿﻣﺎﻧ ، . داﮋﻧ و رﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ یﺎھوﺮﯿﻧ ﻦﯾﺮﺗ ﻊﺠﺗﺮﻣ ﯽﺗرﺎﮐ ﮏﻣ
	ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ و دﺮﮐ ﻊﻤﺟ دﻮﺧ رود ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﺳﺮﭘ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ " ﻤھ ، ﺖﻓﺮﮔ ﮫﺑﺮﺿ ﺮﯾز ار ﯽﯾاوژرﻮﺑ ﯽﺳاﺮﮑﻣد رﺎﺛآ ﮫ . ﮏﻣ
	ﮫﺑﺎﺜﻣ ﮫﺑ ﻢﺴﯿﺗرﺎﮐ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ عﻮﻧ ﻢﺴﯿﺷﺎﻓ ﺪﺷ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ . رد ﻞﻤﺤﺗ مﺪﻋ ،ﯽﻗﺮﺘﻣ و یﺮﮔرﺎﮐ یﺎھ ﺶﺒﻨﺟ بﻮﮐﺮﺳ ،ﺪﯾﺎﻘﻋ ﺶﯿﺘﻔﺗ ،نازﻮﺳ بﺎﺘﮐ
	دﻮﺑ ﻢﺴﯿﺗرﺎﮐ ﮏﻣ هﺮﻣزور شور ،نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ و نﺎﻨﯿﭼﺮﺒﺧ ﻊﯿﺳو ﮫﮑﺒﺷ دﺎﺠﯾا ،ﻒﻟﺎﺨﻣ هﺪﯿﻘﻋ ﺮھ ﺮﺑاﺮﺑ .
	دﻮﺑ مواﺪﻣ ﮓﻨﺟ رﺎﺘﺳاﻮﺧ ،ﻢﺴﯿﺗرﺎﮐ ﮏﻣ ،ﯽﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ هرﺎﺑرد . ﺐﻠﻃ نآ ناراداﻮھ
	یﺮﺗﺮﺑ ﮫﮐ ﺪھد ﮫﻣادا ﯽﺘﻋﺮﺳ نﺎﻨﭼ ﺎﺑ ار ﯽﺗﺎﺤﯿﻠﺴﺗ ﮫﻘﺑﺎﺴﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ " ﻖﻠﻄﻣ " دروآ ﺖﺳد ﮫﺑ ﻢﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ هﺎﮔودرا ﺮﺑ .
	ﺰﯿﯾﺎﭘ رد ١٩۵٢ ) ١٣٣١ ( دﻮﺑ جوا ﮫﺑ ور ﮫﻧارﺎﮐ زوﺎﺠﺗ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯾا .
	ﯾﺮﭙﻣا ﯽﻣ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ ﺮﯿھﺎﻤﺟ دﺎﺤﺗا رود ﮫﺑ ار ﮫﻧارﺎﮐزوﺎﺠﺗ یﺎھ نﺎﻤﯿﭘ و ﺎھ هﺎﮕﯾﺎﭘ ﮫﮑﺒﺷ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎ
	دﺮﺘﺴﮔ . ﺖﺳﻮﯿﭘ نآ ﮫﺑ ﯽﺑﺮﻏ نﺎﻤﻟآ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﺪﺷ ﺐﻠﺟ ﻮﺗﺎﻧ ﮫﻧارﺎﮐ زوﺎﺠﺗ نﺎﻤﯿﭘ ﮫﺑ نﺎﻧﻮﯾ و ﮫﯿﮐﺮﺗ ﺖﻗو نﺎﻤھ رد . ﮓﻨﺟ نﺎﻣز نﺎﻤھ رد
	و ﺖﻌﺳو ﺎﺑ هﺮﮐ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﻧارﺎﮐزوﺎﺠﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ راوﺪﯿﻣا زﻮﻨھ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا و ﺖﺷاد ﮫﻣادا اﻮﻗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ و تﺪﺷ
	ﺪﻨﺑﺎﯾ ﺖﺳد یزوﺮﯿﭘ ﮫﺑ ﯽﻣﺎﻈﻧ ﻢﺟﺎﮭﺗ .
	نازﺎﺳ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﯽﻨﯿﺑ ﮫﺗﻮﮐ زا ﻢﯾﺮﮕﻧ ﯽﻣ نﺎﻣز ﮫﻠﺻﺎﻓ زا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﮐ زوﺮﻣا ﻢﯾﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﺘﻔﮕﺷ رﺎﭼد ﯽﻧﺎﮭﺟ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا . ﭻﯿھ
	ﺎﻧآ یﺎھ باﻮﺧ زا ﮏﯾ ﺪﺸﻧ ﺮﯿﺒﻌﺗ نﺎﻣز لﻮﻃ رد ن . ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ار ﯽﻧﺎﮭﺟ بﻼﻘﻧا ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﻮﻠﺟ دﻮﺧ ﻢﺟﺎﮭﺗ ﺎﺑ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ نﺎﻧآ . ﺪﻨﻣزوﺮﯿﭘ شرﺎﻣ
	دور ﯽﻣ ﺶﯿﭘ و ﺖﻓر ﺶﯿﭘ هﺪﻨﺑﺎﺘﺷ یﺎھ مﺎﮔ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﮭﺟ بﻼﻘﻧا .
	اد ﯽﺗرﺪﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﻤھ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد ﯽﻧﺎﮭﺟ ﮫﻄﻠﺳ ﺪﻨﻣوزرآ نﺎﻨﯿﺑ ﮫﺗﻮﮐ زﻮﻨھ نﺎﻣز نآ رد ﺎﻣا ﺪﻨﺘﺷ . ﺖﺳﺎﯾر تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا
	ﺰﯿﯾﺎﭘ رد ﮫﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ یرﻮﮭﻤﺟ ١٩۵٢ ) ١٣٣١ ( ﺖﺷاد راﺮﻗ نﺎﯾﻮﺟ ﮫﻄﻠﺳ ﻦﯿﻤھ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا . و ﯽﻋﺎﺠﺗرا ﻞﻓﺎﺤﻣ
	ار تاﺮﮐﻮﻣد بﺰﺣ و ﻦﻣوﺮﺗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺮﮔزوﺎﺠﺗ - هﺮﺻﺎﺤﻣ ،هﺮﮐ ﮓﻨﺟ ،ﺎﻤﯿﺷوﺮﯿھ دﻮﺟو ﺎﺑ ،ﮫﻧارﺎﮐزوﺎﺠﺗ شﻼﺗ ﮫﻤھ نآ دﻮﺟو ﺎﺑ
	ﺳ هﺎﮔودرا یدﺎﺼﺘﻗا رﺎﮐ زوﺎﺠﺗ یﺎھ نﺎﻤﯿﭘ دﺎﺠﯾا ،ﻢﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮ ... - ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻤﻧ ﻢﺟﺎﮭﻣ و ﺐﻠﻃ ﮓﻨﺟ ﯽﻓﺎﮐ ﺪﺣ ﮫﺑ . روﺎﮭﻧﺰﯾآ هوﺮﮔ نﺎﻧآ -
	ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﺻﺎﻌﻣ ﺦﯾرﺎﺗ رد ﮫﮐ ﺪﻧدروآ رﺎﮐ ﺮﺳ ﺮﺑ ار هاﻮﺧ یرﻮﮭﻤﺟ بﺰﺣ زا ﺲﻟاد ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ ١٧ ﺮﻧﻮﯿﻠﯿﻣ ﺖﺳﺎﯿﺳ رد و ﺖﺳا فوﺮﻌﻣ
	نﺎﻤﯿﭘ شﺮﺘﺴﮔ و دﺮﺳ ﮓﻨﺟ ﮫﻘﺑﺎﺳ ﯽﺑ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﮭﺟ ﺖﯾﻮﻘﺗ ،ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎھ " ﺎﯿﺳ " نﻮﭼ ﯽﯾﺎھﺎﺗدﻮﮐ مﺎﺠﻧا و ٢٨ یﺪﯿﻠﭘ تﺮﮭﺷ دادﺮﻣ
	دراد .
	ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻢھ زﻮﻨھ ﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﯿﻠﻋ ﮫﻧارﻮﺴﺟ و ﻊﻃﺎﻗ تﺎﻣاﺪﻗا ﻦﻤﺿ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﯿﺤﻣ ﻦﯿﻨﭼ رد
	زا ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ر نآ ﺖﯾﺎﻤﺣ و ﺪﻧﺎﺳﺮﺘﺑ ناﺮﯾا رد ﺪﻨﮐ ﻆﻔﺣ و ﺐﻠﺟ ا . بﻼﻘﻧا ﺎﺑ ار دﻮﺧ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﮏﯾ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ
	دﻮﺑ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﻦﻣوﺮﺗ ﮫﺑ و ﮫﺘﺴﻧاد ﺲﯾﺪﻘﺗ ﻞﺑﺎﻗ :
	" مﺰﯾﺰﻋ ﺖﻧﺪﯾزﺮﭘ !
	رد ﺖﺳا ﮫﺘﺴﻧاﻮﺗ نﻮﻨﮐﺎﺗ روآ سﺎﯾ یﺎھ ﺖﯿﻣوﺮﺤﻣ و ﺪﯾاﺪﺷ ﻞﻤﺤﺗ ﺎﺑ ﮫﮐ ناﺮﯾا رﺎﺑدﺮﺑ ﺖﻠﻣ ﺎﯾآ ﻢھاﻮﺧ ﯽﻣ فﺎﺼﻧا تﺮﻀﺣ نآ زا
	ﻼﻘﻧا و یﻮﻗ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ؟ﺖﺴﯿﻧ ﺎﯾ ﺖﺴھ ﺮﯾﺪﻘﺗ و ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻞﺑﺎﻗ دروﺎﯿﻧ ﻢھاﺮﻓ ار ﺎﯿﻧد ﺖﻤﺣز بﺎﺒﺳا و هدﺮﮐ ﯽﮔدﺎﺘﺴﯾا ﯽﺑ "!
	ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ ﻞﯿﭼﺮﭼ و ﻦﻣوﺮﺗ کﺮﺘﺸﻣ مﺎﯿﭘ ﺦﺳﺎﭘ رد ﮏﻨﯾا :
	" ﻠﻣ ﯽﻧﻮﻨﮐ ﻊﺿو رد ﺪﻨﮐ رﺎﯿﺘﺧا ار ﯽﮑﯾ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ دراد ﺶﯿﭘ رد هار ود ناﺮﯾا ﺖ : و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا عﺎﺿوا حﻼﺻا رد ﯽﻌﺳ و ﺶﺷﻮﮐ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﯾ
	ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺪﻧﺎﻤﺑ دوﺪﺴﻣ نﺎﻨﭽﻤھ هار ﻦﯾا ﺮﮔا ﺎﯾ ﺖﺴﯿﻧ ﺮﺴﯿﻣ یﺮﮕﯾد ﻖﯾﺮﻃ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ ﺪﯾاﻮﻋ ﻞﯿﺼﺤﺗ زا ﺮﯿﻏ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ موﺮﺤﻣ تﺎﻘﺒﻃ لﺎﺣ دﻮﺒﮭﺑ
	ﯽﻧﺎﮭﺟ ﺢﻠﺻ نﺎﯾز ﮫﺑ ﮫﮐ هﺪﻨﯾآ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ثداﻮﺣ ددﺮﮔ ﻢﯿﻠﺴﺗ ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ مﺎﻤﺗ ".
	یﺎﺗدﻮﮐ زا ﺲﭘ قﺪﺼﻣ ٢٨ ،ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ زا ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا رﻮﻈﻨﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﻤﮭﻓ هزﺎﺗ دﻮﺑ ﺮﯿﺳا ﯽھرز ﭗﯿﺗ ناﺪﻧز رد ﯽﺘﻗو دادﺮﻣ
	ﺖﺴھ ﻢھ وا دﻮﺧ . ﮫﻧﺎﺒﻠﻃ لﻼﻘﺘﺳا یﺎھ ﺖﻀﮭﻧ بﻮﮐﺮﺳ یاﺮﺑ ﺖﺳا یا ﮫﻧﺎﮭﺑ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ .
	ﺖﺷﻮﻧ ناﺪﻧز رد وا :
	" گرﺰﺑ لود ﺖﯿﻧ ﻦﺴﺣ رد } !! { دﺮﮐ ﺪﯾدﺮﺗ ﺪﯾﺎﺑ .
	".
	ﮫﺑ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎﺑ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺐﻠﺟ یﮋﺗاﺮﺘﺳا قﺪﺼﻣ یرﺎﺑ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " و نﺪﻨﻟ رد ﯽﻟو داد ﯽﻣ ﮫﻣادا تﺪﺷ ﺎﺑ
	ار ناﺮﯾا ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻣ ﻦﺘﮕﻨﺷاو " یﺮﻄﺧ " ﺪﻨﮐ ﯽﻤﻧ ﺪﯾﺪﮭﺗ .
	ﻮﺑ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﻦﯾدرﺎﮔ ﺮﺘﺴﭽﻨﻣ د :
	" ﺎﺒﺗﺮﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﯽﻠﻌﻓ ﺖﺳﺎﯿﺳ یﺎﻨﺒﻣ " دﻮﺷ ﯽﻣ ﮫﺟاﻮﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻊﻗﻮﻣ ﺮھ ﺎﺗ ﺪﻨﮐ گرﺰﺑ ار ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ
	ﺪﯾﻮﮕﺑ :
	" ﺪﺷ ﻢﯿھاﻮﺧ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺎﻣ ﺎﯾ ﺪﯿھﺪﺑ لﻮﭘ ﺎﯾ ".
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ناﺮﯾا ﮫﻧ و ﺪﻧا هداد لﻮﭘ ﺎھ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﻧ لﺎﺣ ﮫﺑ ﺎﺗ ﯽﻟو } !! { ".
	دﻮﺑ هﺪﯾﺎﻓ ﯽﺑ ﮫﺘﺷﺬﮔ رد یﺮﮕﯾد ﺖﻗو ﺮھ زا ﺶﯿﺑ نﺎﻣز ﻦﯾا رد ،ﻢﯿﺘﻔﮔ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ یرﺎﮑﻤھ ﺐﻠﺟ یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ شﻼﺗ .
	ﮑﻠﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗ ﻢﺟﺎﮭﻣ ﯽﻧﺎﮭﺟ سﺎﯿﻘﻣ رد ﻂﻘﻓ ﮫﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ یراﺪﯾﺎﭘ یﺎھ ﻖﻓاﻮﺗ ﮫﺑ ناﺮﯾا صﺎﺧ درﻮﻣ رد ﮫ
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﮏﯾدﺰﻧ . هﺎﻣﺮﯿﺗ رد ماﻮﻗ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺖﺴﮑﺷ زا ﺲﭘ ١٣٣١ هدﺎﻣآ ﮫﺘﺷﺬﮔ زا ﺶﯿﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ ،ﺲﯿﻠﮕﻧا و ناﺮﯾا ﮫﻄﺑار ﻊﻄﻗ و
	داد ﯽﻣ یرﺎﮑﻤھ یاﺮﺑ یﺮﺗ ﻦﺷور یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ و دﻮﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا ﺎﺑ شزﺎﺳ . زور ﺖﯿﻣﺮﮐ یﺎﺗدﻮﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺮﺒھر ﺖﻟو ٢٨
	ﺎﮐﺮﺘﺸﻣ ار قﺪﺼﻣ ﯽﻧﻮﮕﻧﺮﺳ ﮫﺸﻘﻧ ﮫﮐ ﺖﺳا ﮫﺘﺳاﻮﺧ وا زا ﺖﻔﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ﺖﺳرد ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ فاﺮﺘﻋا دادﺮﻣ " ﯽﺳرﺮﺑ
	ﺪﻨﻨﮐ .
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣ ﺖﻟوزور :
	" دﺮﮐ ﻊﻄﻗ ار نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺎﺑ ﮏﯿﺗﺎﻤﻠﭙﯾد تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ قﺪﺼﻣ ... مدﻮﺑ ناﺮﮭﺗ رد ﻦﻣ ﺪﻌﺑ ﮫﺘﻔھ ﮏﯾ ... ﺮﺒﻣاﻮﻧ هﺎﻣ } نﺎﺑآ { زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ مﺎﮕﻨھ
	ﻢﺘﺷﺬﮔ نﺪﻨﻟ زا مرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ . ﺖﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ . ناﺮﭼﻮﮐ ﺎھ نآ یﻮﮕﻨﺨﺳ } ناﺮﭼﻮﮐ نﻮﺟﺮﺳ { دﻮﺑ .
	ﺪﻧﺪﯿﺸﯾﺪﻧا ﯽﻤﻧ قﺪﺼﻣ ﻦﺘﺧاﺪﻧاﺮﺑ ﺰﺟ ﺰﯿﭼ ﭻﯿھ ﮫﺑ ﺎھ نآ ...
	رﺮﺑ ﻦﻣ ﺖﻟود ﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻢﮭﻣ ﻞﯾﺎﺴﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ ﺎﺟ ﻦﯾا ﮫﮐ مداد ﺢﯿﺿﻮﺗ دﻮﺷ ﯽﺳ ... ﺎﺟ نآ و ﺎﺟ ﻦﯾا رد ﺎھرﺎﺑ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻦﯾا ﺪﻨﺘﻔﮔ
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ .
	ﺪﻨﺘﺷاد دﺮﺒﻧ یاﺮﺑ یا هدﺎﻣآ ﮫﺸﻘﻧ ﺖﻗو نﺎﻤھ نﺎﻧآ . ﻢﯾدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﻗد ﺎﺑ . زور ﮫﺑ زور ﯽﺳرﺮﺑ رد نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ داﺪﻌﺗ ﺎھﺪﻌﺑ
	ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗدﺎﯾز ...
	ﺪﻨﻨﮐ رﺎﮐ نﻮﯾﺎﻤھ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا هاﺮﻤھ ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺎھ نآ ﮫﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﮫﻄﺑار ناﺮﯾا رد ﺎھ نآ ﯽﻠﺻا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ،وا ﮫﯿﻠﻋ ﮫﻧ و
	ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﺑرد ... دﻮﺑ ﻦﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا ﮫﯿﺒﺷ ﺎھ نآ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺶﺗرا هرﺎﺑرد "...
	ﻞﯿﭼﺮﭼ ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﺳﺎﯿﺳ - ھ ﮫﮐ نﺪﯾا زا ﺲﯿﻠﮕﻧا یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ هﮋﯾو ﻂﺑاور ﻆﻔﺣ و ﮫﺒﻧﺎﺟ ﮫﻤھ یرﺎﮑﻤ
	ﺪﺷ یﺮﺗ ﺺﺨﺸﻣ ﯽﯾاﺮﺟا ﮫﻠﺣﺮﻣ دراو ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ درﻮﻣ رد نﺎﻣز ﻦﯾا رد ،دﻮﺑ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا ﺎﺑ نآ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻖﯾﺮﻃ . ﺎھ تﺎﻗﻼﻣ رد
	ﮐ ﺪﺷ ﻖﻓاﻮﺗ ،ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻞﻓﺎﺤﻣ نﺎﯿﻣ رﺮﮑﻣ یﺎھ سﺎﻤﺗ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ تارﺎﺼﺤﻧا زا ﯽﻣﻮﯿﺳﺮﺴﻨﮐ ﮫ
	دﻮﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﻂﻠﺴﺗ یاﺮﺑ ﻞﺷ ﺖﮐﺮﺷ و ﺖﻔﻧ .
	دﺮﮐ ﯽﻌﻄﻗ قﺪﺼﻣ هرﺎﺑرد ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﮫﺸﻘﻧ ﻦﯾا ﺎﺑ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺖﻘﻓاﻮﻣ :
	دﻮﺷ ﯽﻣ نﻮﮕﻧﺮﺳ ﺎﯾ و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﻘﻓاﻮﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺎﯾ .
	ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ﻂﻘﻓ ﮫﻧ قﺪﺼﻣ یﺮﯿﮔ ﯽﭘﺎﻧ دز ﯽﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﮫﺑ ﯽﻨﯿﮕﻨﺳ تﺎﻣﺪﺻ و ﺖﺷاد دﻮﺟو ﺰﯿﻧ ﯽﻠﺧاد ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ﮫﮑﻠﺑ ﯽﺟرﺎﺧ . ،قﺪﺼﻣ
	دﺮﮐ دراو ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻣآ ﻊﻤﺟ رﺎﺑرد رد ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﺪﺿ و ﯽﻋﺎﺠﺗرا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﮫﺑﺮﺿ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ ﻢﯿﺘﻔﮔ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ : ﯽھوﺮﮔ
	ﺎﺗﻮﮐ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎھوﺮﯿﻧ زا ﯽﺸﺨﺑ ،ﺪﻧار رﻮﺸﮐ زا ار ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ نﺎﯾرﺎﺑرد زا ،دﺮﮐ ﮫﺘﺸﺴﻧزﺎﺑ ار ﺮﮑﺸﻟ یاﺮﻣا زا ﺪﻨﭼ ﯽﻨﺗ ،ﺪﻨﮐاﺮﭘ ار ﯽﭼ
	و ﺖﺴﺑ ار ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ رد ... ﺖﺴﺸﻧ ﺐﻘﻋ ﺪﻨﭼ ﯽﻣﺎﮔ ﯽﺘﺣ و دﺎﺘﺴﯾا ﺎﺟ ﻦﯿﻤھ رد ﯽﻟو . ،دﺮﮐ دازآ دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺮﯿﮕﺘﺳد ﮫﮐ ار ﯽﯾﺎھ نآ
	ﺖﺷﺎﻤﮔ راد بآ و نﺎﻧ و ترﺎﻔﺳ یﺎھ ﺖﺴﭘ ﮫﺑ ار نﺎﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ . هوﺮﮔ رﻮﻀﺣ ﺎﺑ ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﮐ داد نﺎﮑﻣا و ﮫﻤﮐﺎﺣ تﺎﯿھ ﯽﺿارﺎﻧ یﺎھ
	ﺪﻧزادﺮﭙﺑ یﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﺑ و ﺪھد ﻞﯿﮑﺸﺗ ﯽﺻﻮﺼﺧ لزﺎﻨﻣ رد ﯽﻤﻈﻨﻣ تﺎﺴﻠﺟ .
	ﻒﯿﻌﺿ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﮫﺟﻮﺗ ﺪﯾﺎﺑ ﺎﻣا هﺪﺷ ﮫﺘﻔﮔ ﺎھﺰﯿﭼ یرﺎﯿﺴﺑ ﺮﯿﺧا لﺎﺳ ﯽﺳ ﺐﯾﺮﻗ ﯽﻃ قﺪﺼﻣ ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ مﺪﻋ و ﺖﺷﺬﮔ هرﺎﺑرد
	دﻮﺒﻧ ﻢﯿﻠﺣ و ﺲﻔﻨﻟا . ﻊﻃﺎﻗ ﻢھ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺎﺟ نآ وا ﺪﻨﮐ ﻞﻤﻋ یﻮﻗ و . تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ زا و ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ ﻊﻓﺎﻨﻣ زا وا ﺖﺷﺬﮔ
	و ،رﻮﺼﻨﻣ زا ﺖﯾﺎﻤﺣ ﮫﺑ ار وا ﮫﮐ ﯽﺗﺎﺒﺳﺎﺤﻣ نﺎﻤھ ،ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ ﮫﻤﺸﭼ ﺮﺳ شا ﯽﺳﺎﯿﺳ ... دﻮﺑ ﮫﺘﺷاداو .
	یﻻﺎﺑ تﺎﻣﺎﻘﻣ رد ﯽﻗﺪﺼﻣ ﺪﺿ ﮫﺌﻃﻮﺗ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺎﺑ ﮫﻄﺑار ﻊﻄﻗ زا ﺲﭘ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎھ ﮫﺸﻘﻧ نﺎﻤھ ﻖﺒﻃ و ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ یﺎھ ﻖﻓاﻮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ
	زا ﺶﯿﺑ رﺎﺑرد ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ و ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ لﻼﺤﻧا زا ﺲﭘ و ﺪﺷ ﺮﺗ ﺞﻨﺸﺘﻣ ﯽﺳﺎﯿﺳ ﻂﯿﺤﻣ ،ﺖﻓﺎﯾ تﺪﺷ ﺖﻣﻮﮑﺣ
	ﺪﺷ ﻞﻘﺘﻨﻣ ارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ نآ ﯽﻨﻠﻋ ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ و رﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﮫﺑ ﺶﯿﭘ . ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾارد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا ﺖﺳﺎﯿﺳ
	ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ترﺎﺒﻋ :
	دﻮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ رﺎﯿﺴﺑ نﻮﻧﺎﮐ قﺪﺼﻣ ندراﺬﮕﻧ هدﻮﺳآ یاﺮﺑ ﺲﻠﺠﻣ . نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر زا یﺪﯾﺪﺟ داﺪﻌﺗ زور ﺮھ اﺮﯾز
	داﻮھ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ رﺎﮐ ﻊﻧﺎﻣ ﯽﻧﺎﻤﻟرﺎﭘ یﺎھ یزﺎﺑ عاﻮﻧا ﺎﺑ و ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭘ ﯽﻣ ﻦﻤﺷد یودرا ﮫﺑ هﺪﺷ اﺪﺟ وا زا قﺪﺼﻣ را . نداد نﺎﺸﻧ یاﺮﺑ
	رﻮﻀﺣ زا ﺲﻠﺠﻣ ﺖﯾﺮﺜﮐا ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺎﺑ ﮫﻄﺑار ﻊﻄﻗ زور ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ یروآدﺎﯾ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﻓﺎﮐ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ نآ رﺎﺘﻓر زﺮﻃ و ﺲﻠﺠﻣ رد ﻢﮐﺎﺣ ﻮﺟ
	ار ﺲﻠﺠﻣ و ﺪﯾزرو یراددﻮﺧ ﺲﻠﺠﻣ رد ﺖﯿﻤﺳر ﮫﻄﺑار ﻊﻄﻗ و دﻮﺸﻧ هﺪﻧاﻮﺧ ﯽﻤﺳر و ﯽﻨﻠﻋ ﮫﺴﻠﺟ رد قﺪﺼﻣ شراﺰﮔ ﺎﺗ دﺮﮐ ﻞﯿﻄﻌﺗ
	ﺪﻨﮑﻧ اﺪﯿﭘ . ﺪﻧاﻮﺧ مدﺮﻣ یاﺮﺑ ﻮﯾدار زا ار دﻮﺧ شراﺰﮔ قﺪﺼﻣ .
	ﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یادﺮﻓ نﺎﻤھ زا ﺲﻠﺠﻣ رد قﺪﺼﻣ ﮫﯿﻠﻋ یﻮﻗ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﮫﺟﻮﺗ ﺪﯾﺎﺑ . ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ مﺎﯿﻗ یزوﺮﯿﭘ ﺮﺛا ﺮﺑ ﯽﺘﻗو
	ﻧ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺻﺮﻓ زا ،دﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑ ﻒﺻ قﺪﺼﻣ ﺮﺑاﺮﺑ رد هﺎﻣﺮﯿﺗ ثداﻮﺣ زا ﻞﺒﻗ ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ ﺪﯿﺳر یﺮﯾزو ﺖﺴﺨ
	ﺖﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﺲﻠﺠﻣ سﺎﺴﺣ ﻊﺿاﻮﻣ ﺎھ یرﺎﺑرد ﺎﺑ دﺎﺤﺗا رد و دﺮﮐ : ،ﺪﺷ ﺮﯿﺗ ﯽﺳ ثداﻮﺣ هرﺎﺑرد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﮫﺘﯿﻤﮐ ﺲﯿﺋر ،ﯽﯾﺎﻘﺑ
	ﯿھ رد ﺎھ نآ لﺎﺜﻣا و یرﺎﻘﻔﻟاوذ ،ﯽﻓاﺮﺷاﺮﯿﻣ ،یردﺎﮭﺑ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺎﺟ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺴﯿﺋر تﺎ . و قﺪﺼﻣ نﺎﯿﻣ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ یزوﺮﯿﭘ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ
	ﺖﻓﺮﮔ ﺮﮕﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ رد ﻒﻟﺎﺨﻣ حﺎﻨﺟ و ﺪﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ رد وا ﻦﯿﻔﻟﺎﺨﻣ . ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﯽﺻﺎﺧ ﯽﮕﻧرز ﺎﺑ نﺎﻨﻤﺷد
	ﺼﻣ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ترﻮﺻ ﮫﺑ ار ﺖﻟود و ﺲﻠﺠﻣ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﮐ بﺎﺨﺘﻧا ﺲﻠﺠﻣ ﺪﻧروآرد قﺪ . ﮫﮐ نآ زا ﺲﭘ هﮋﯾو ﮫﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا
	دﺮﮐ ﺐﺴﮐ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻤھا ﺖﻓﺮﮔ تارﺎﯿﺘﺧا ﺲﻠﺠﻣ زا قﺪﺼﻣ . ﮫﮐ ﯽﯾﺎھ نآ و ﺖﺷاﺬﮔ ﯽﻣ رﺎﻨﮐ ار ﺲﻠﺠﻣ قﺪﺼﻣ ،تارﺎﯿﺘﺧا ﻖﻓاﻮﻣ اﺮﯾز
	ﯽﺑ ترﻮﺻ ﮫﺑ ار ﯽﻋﺎﺠﺗرا ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﯽﯾﺎﻨﺘﻋا ﯽﺑ ﺮھ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺨﯿﮕﻧاﺮﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳﺎﯾر لﻮﺒﻗ ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﯽﯾﺎﻨﺘﻋا
	ﺪﻨھد هﻮﻠﺟ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﺖﯿﺼﺨﺷ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ .
	دﻮﺒﻧ رﺎﮑﺷآ ناﺪﻨﭼ ﮫﮭﺒﺟ ود ﻦﯾا ﯽﯾاﺪﺟ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ یﺎھزور رد . و ماﻮﻗ ﻦﺘﺧاﺪﻧاﺮﺑ رد ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ،ﺲﮑﻋﺮﺑ
	ما ﯽﺳ یزوﺮﯿﭘ زا ﺲﭘ اﺬﻟ و دﻮﺑ هداد نﺎﺸﻧ ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ و هﺪﯿﻣزر ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﻤھ زا ﺶﯿﺑ قﺪﺼﻣ ندروآرﺎﮐ یور ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﯿﺗ
	ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗ ﻢﮑﺤﻣ ود نآ دﺎﺤﺗا . تﺎﻈﺣﻼﻣ ﯽﺘﺣ و ﯽﺸﻣ رد توﺎﻔﺗ و ﺎھ ﮫﻘﯿﻠﺳ فﻼﺘﺧا زا و ﺪﻧداد ﯽﻤﻧ لﺎﺠﻣ نارﺎﮑﺑاﺮﺧ و نﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ﺎﻣا
	ﺪﻨﻨﮐ اﺪﺟ ﻢھ زا ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ و قﺪﺼﻣ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﮫﺑ ﯽﺼﺨﺷ . یﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا زا ﺮﺗ گرﺰﺑ یﺮﻄﺧ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یاﺮﺑ
	ﻣا ﺪﺿ ﯽﻠﻣ یﺮﮕﯾد ﺮﺑ ﯽﮑﯾ ﻞﯿﻤﺤﺗ ﮫﻧ و دﻮﺷ ﯽﻣ ﻦﮑﻤﻣ ﺎھ ﮫﻘﯿﻠﺳ فﻼﺘﺧا تﺎﻋاﺮﻣ و کرد ﺎﺑ ﻂﻘﻓ دﺎﺤﺗا ﻦﯾا و ﺖﺴﯿﻧ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙ .
	ﺖﺷاد یا ﮫﻧﺎﻗدﺎﺻ شﻼﺗ ﻢھ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . ﻢﯾدﻮﺒﻧ ﺪﻨﺳﺮﺧ دﻮﺷ رود ﯽﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ زا ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﺎﻣ . ،ﺲﮑﻋﺮﺑ
	ﯿﮑﺤﺗ ﺶﺒﻨﺟ ﺎﺑ ار وا ﺪﻧﻮﯿﭘ ﮫﮐ ﻢﯾﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ ﻢﯿﻨﮐ ﻢ . درﻮﻣ ار وا ﺖﺒﺜﻣ ماﺪﻗا ﺮھ و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﺟﻮﺗ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﮫﺑ ﺎﻣ ﯽﺑﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ
	ﺪﻧداد ﯽﻣراﺮﻗ یﺪﺟ ﺪﯿﯾﺎﺗ . ﻖﻠﺧ شور زا ناﻮﺗ ﯽﻣ لﺎﺜﻣ یاﺮﺑ ) هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ ( ٢۵ هﺎﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ١٣٣١ ﷲا ﺖﯾآ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ ﮫﮐ دﺮﮐ دﺎﯾ
	اﺮﺘﺣا ﺎﺑ و ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ یﺎﺟ رد ﻖﺸﻣد پﺎﭼ ماﺮﺣا ﮫﻣﺎﻧزور ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ دﺮﮐ پﺎﭼ ناواﺮﻓ م .
	ﺖﺷﻮﻧ هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ :
	" ﺪﻨﻔﻟﺎﺨﻣ ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ ﯽﻋﺎﻓد یﺎھدﺎﺤﺗا رد ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ . ﺪﻨﻧاد ﯽﻤﻧ زﺎﺠﻣ ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺮﻣا رد ار ﺲﯿﻠﮕﻧا ﮫﻠﺧاﺪﻣ ...
	ﺪﻨﺘﻔﮔ ماﺮﺣا ﺎﺑ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ رد ﷲا ﺖﯾآ :
	ﺎﻣﺮﻓ ﯽﻣ ﺎﻄﻋا ﺖﻠﻣ ﺮﺑ لﺎﻌﺘﻣ ﺪﻧواﺪﺧ ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﺘﻤﻌﻧ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ یدازآ ﺪﯾ . ﯽﺗرﻮﺸﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ و ترﻮﺸﻣ ﮫﺑ ار ﺖﻠﻣ مﻼﺳا ﺖﻧﺎﯾد
	ﺖﺳا هدﺮﮐ تﻮﻋد ...
	ﻢﯾا هﺪﺸﻧ دازآ ﺲﯿﻠﮕﻧا سﻮﺑﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺮﯾز زا زﻮﻨھ ﺎﻣ ... ﺪﯾﺪﺟ رﺎﻤﺜﺘﺳا ﮏﯾ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ رﻮﻃ ﮫﭼ ) ﺎﮑﯾﺮﻣآ ( ﻢﯾﺪﻗ رﺎﻤﺜﺘﺳا ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ار
	ﻢﯾزﺎﺳ ...
	ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐرﺎﺸﻣ و ﮫﻠﺧاﺪﻣ رﺎﮐزوﺎﺠﺗ یﺎھ ﮫﯾدﺎﺤﺗا رد ﺪﯾﺎﺒﻧ ﯽﻣﻼﺳا لود "...
	دﻮﺒﻧ ﺶﻧاراداﻮھ و قﺪﺼﻣ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﻂﻘﻓ رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ یاﺮﺑ ﻢھ ﺎﻣ بﺰﺣ رﺮﮑﻣ تﺎﻌﺟاﺮﻣ . ﺪﺿ ﺪﮭﻌﺘﻣ نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ ﺎﻣ
	دﻮﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ یﺮﺒھر ﺮﯾز ﮫﮐ ﻢھ ار یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﻢﯾدﺮﮐ ﯽﻣ تﻮﻋد دﺎﺤﺗا ﮫﺑ ﺪﻧ .
	ﯽﯾﺎﻘﺑ ﯽﭼﺎﺗدﻮﮐ حﺎﻨﺟ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎﺟ نآ رﺎﮐ یراﻮﺷد - ﮫﺌﻃﻮﺗ یادﺮﻓ زا یﺪھاز ١۵ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ ١٣٢٧ ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺪﯿﺷﻮﮐ ﯽﻣ
	دﺮﯿﮔ هﺮﮭﺑ وا ذﻮﻔﻧ زا و ﺪﻨﮐ ﺐﻠﺟ دﻮﺧ یﻮﺳ . ﺪﻧداد ﯽﻤﻧ ﺖﺳد زا ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ و قﺪﺼﻣ ندﺮﮐ اﺪﺟ یاﺮﺑ ار ﯽﺘﺻﺮﻓ ﻦﯾﺮﺗ ﮏﭼﻮﮐ نﺎﻧآ . رد
	رود ﯽﺻﺎﺧ ﯽﮕﻧرز ﺎﺑ دﻮﺑ ﮫﺘﺸﻏآ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ناﺪﯿﮭﺷ نﻮﺧ ﮫﺑ ﻖﻓﺮﻣ ﺎﺗ نﺎﻨﯾا دﻮﺧ ﺖﺳد ﮫﮐ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ یﺎھزور
	ﺪﻧراﺬﮕﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺑاﺮﺑ رد ار وا ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ .
	ﺮﮭﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ رد ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻒﺸﮐ ١٣٣١ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ و قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﺼﺧ ﺪﯾﺪﺸﺗ یاﺮﺑ یﺪﯾﺪﺟ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﺪﺷ .
	ﻞﺑﺎﻘﻣ دﻮﺧ رﺎﻨﮐ رد ار وا هﺪﯿﺸﮐ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ار ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ یﺎﭘ ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺖﻟﺎﺧد ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﯽﯾﺎﻘﺑ و یﺪھاز
	ﺪﻧراﺬﮕﺑ قﺪﺼﻣ .
	ﻣﺎﻧ ﮫﺑﺎﺜﻣ ﮫﺑ ار دﻮﺧ و هﺪﯿﺑﻮﮐ ار قﺪﺼﻣ ﯽﻨﺤﻟاﺪﯾﺪﺷ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ﻦﻤﺿ ﺪﺷ ﻢﮭﺘﻣ ﺎﺗدﻮﮐ رد ﺖﮐﺮﺷ ﮫﺑ ﯽﺘﻗو یﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ دﺰ
	دﻮﺷ ﯽﮔﺪﯿﺳر وا تﺎﻣﺎﮭﺗا ﮫﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ ﯽﻧﻮﯿﺴﯿﻤﮐ رد دﺮﮐ ﺐﻠﻃ دﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ یﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ . ار ﺖﺻﺮﻓ ﺰﯿﻧ رﺎﺑرد
	داﺪﻧ ﺖﺳد زا . ﻦﯿﺘﻔﺗ یاﺮﺑ دﻮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﮫﻨﯿﻣز ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ و ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﯽﯾﺎﻨﺘﻋا ﯽﺑ .
	مواﺪﻣ یﺎھ سﺎﻤﺗ زا ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور رﺎﺑرد ﺮﯾزو ﺎﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﺒﺧ ﺪﻧداد ﯽﻣ ﺮ :
	" و رﺎﺑرد ﺮﯾزو ﻼﻋ ﻦﯿﺴﺣ ﺶﯿﭘ زور هد زا نوﺮﭘ ﺖﺴﻧرا ﯽﺴﯿﺋﻮﺳ } نﺪﻨﻟ رد ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ یﻮﻠﮭﭘ رﺎﺑرد ﻢﯿﻘﻣ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا رﻮﮭﺸﻣ سﻮﺳﺎﺟ
	ﺖﻓﺮﮔ یرﻮﻃاﺮﭙﻣا نﺎﺸﻧ { ﺪﻧا هﺪﯾزرو تردﺎﺒﻣ ﯽﮐﻮﮑﺸﻣ یﺎھ تﺎﻗﻼﻣ و ﺎھ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮫﺑ .
	ﺖﺳا ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺎﺑ ﺎھ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا ﺮﺘﺸﯿﺑ . ﺟ ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ یاﺮﺑ نﺎﻤﻟرﺎﭘ رد ﯽﮐﻮﻠﺑ ﺪھاﻮﺧ ﯽﻣ هرﺎﺑرد ﮫﮐ ﺪﻧراد هﺪﯿﻘﻋ ﻦﯿﻌﻠﻄﻣ ﺖﮭ
	دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﮫﮭﺒﺟ ﻦﯾا زا ﺖﻟود ﮫﯿﻠﻋ یا ﮫﺑﺮﺣ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ موﺰﻟ ﻊﻗﻮﻣ رد ﺎﺗ ﺪھد ﻞﯿﮑﺸﺗ دﻮﺧ ".
	" ﮫﻄﺑار هﺎﺷ ﷲا ﺖﯾآ و ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﻼﻣﺎﮐ " ﺖﺳا ﮫﻨﺴﺣ . دﺮﯿﮔ ﯽﻣ ترﻮﺻ ﯽﯾﺎھ تﺎﻗﻼﻣ ﺐﻠﻏا ... هﺎﺷ یﺎھ مﺎﯿﭘ ﻞﻣﺎﺣ ﻼﻋ تﺎﻗوا ﺐﻠﻏا
	ﺖﺳا ".
	ﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻧﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ رد بﺎﻌﺸﻧا و قﺎﻘﺸﻧا ﺐﺒﺳ ﺎھ نآ ﯽﻧاﺮﯾا لﺎﻤﻋ و ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﯾﺎ
	ﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ . ار دﻮﺧ و ﺪﻨﺘﻓر رﺎﺑرد یﻮﺳ ﮫﺑ ارﺎﮑﺷآ ﯽﺣﺎﻨﺟ ﮏﯾ ﺮھ زا و ﺖﺴﮑﺷ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز حﻼﻄﺻا ﮫﺑ بﺰﺣ و ناﺮﯾا بﺰﺣ دﺎﺤﺗا
	ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﺎﺘﻗﻮﻣ ﯽﺣﺎﻨﺟ و ﺪﻧﺪﯿﻣﺎﻧ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ رادﻮھ . یﺮﮕﯾد ﺖﺻﺮﻓ رد ﺎﺗ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ .
	نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ رد بﺎﻌﺸﻧا ٢١ هﺎﻣﺮﮭﻣ ١٣٣١ ﺪﺷ مﻼﻋا . یﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﺎﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢﮭﺘﻣ ﺖﺷاد ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺗدﻮﮐ رد ﮫﮐ ﯽﯾﺎﻘﺑ حﺎﻨﺟ
	ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺲﯾوﺮﺳ ﺲﻨﺠﯿﻠﺘﻧا رﻮﻣﺎﻣ سﺎﻣﻮﺗ ﺎﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢﮭﺘﻣ ﺪﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ مﺎﻧ ﺎﺑ ﮫﮐ نآ ﻞﺑﺎﻘﻣ حﺎﻨﺟ و دراد ﺖﺴﺑ و ﺪﻨﺑ ماﻮﻗ و
	ﮫﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﺖﺳا . رد قﺪﺼﻣ ﺎﺑ اﺮھﺎﻇ ﯽﮑﻠﻣو دﻮﺑ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﺎﺑ اﺮھﺎﻇ ﯽﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﮫﻈﺤﻟ ) دﻮﺧ ﮫﺑﻮﻧ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﮑﻠﻣ ﺪﯾد ﻢﯿھاﻮﺧ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ
	ﺖﺳﻮﯿﭘ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺑ و دﺮﮐ تﺎﻗﻼﻣ هﺎﺷ ﺎﺑ ﺪﻌﺑ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ ( داد یور ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا بﺰﺣ رد بﺎﻌﺸﻧا . ﮫﺑ و ﺪﺷ اﺪﺟ نآ زا ﯽﺸﺨﺑ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ رد
	ﺮﮕﯾد ﯽﺸﺨﺑ و ﺖﻓر ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ لﺎﺒﻧد ﺪﻧﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ .
	ﮫﺴﻠﺟ رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﺖﮐرﺎﺸﻣ ﻒﺳﻮﯾ ﺖﺧاﺪﻧا هار ﮫﺑ ﯽﯾاﺪﺻ و ﺮﺳ و دﺮﮐ ﺖﺸﭘ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ نﺎﻣز ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر زا ﯽﮑﯾ
	١١ هﺎﻣ نﺎﺑآ ١٣٣١ و دادراﺮﻗ ﺪﯾدﺮﺗ درﻮﻣ دﻮﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا و رﺎﺑرد ﮫﯿﻠﻋ و قﺪﺼﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ ﮫﮐ ار ﯽﺗﺎﻤﯿﻤﺼﺗ ﯽﺘﺳرد ،ﺲﻠﺠﻣ
	ﯾﺎﻤﻧ ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻋﺪﻣ ﺎﯾ ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨ " ﺪﻨﺑﻮﻋﺮﻣ " ﺎﯾ و " بوﺬﺠﻣ " ﺖﺴﯿﻧ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﺲﻠﺠﻣ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ اﺬﻟ و .
	اﺪﺟ ﺎﺑ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﻊﻃﺎﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا ﮫﻈﺤﻟ نآ ﺎﺗ ،قﺪﺼﻣ ﻒﺻ زا ﺖﮐرﺎﺸﻣ نﺪﺷ ٣ ﮫﯾﺎﭘ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ " ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ " ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺷاﺬﮔ ار
	داﻮھ ﮫﮐ ﺪﻧداد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ ﻦﻤﺷد ﺮﮕﻨﺳ رد و هﺪﺷ اﺪﺟ نآ زا ارﺎﮑﺷآ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ زا نﺎﻧآ ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ یرا
	دوﺪﺤﻣ یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ و ﻦﯿﻌﻣ بﻮﭼرﺎﮭﭼ رد ﻂﻘﻓ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا " ﺪﻣآرد ﺶﯾاﺰﻓا " ﺖﺳا ﮫﺘﺷاد شزرا ﺎﮑﯾﺮﻣآ یرﺎﮑﻤھ ﺎﺑ .
	یﺮﯿﯿﻐﺗ زا دﻮﺑ ﯽﺑﺎﺗزﺎﺑ ﻦﻤﺷد ﺮﮕﻨﺳ ﮫﺑ نﺎﺷ ﻦﺘﺳﻮﯿﭘ و قﺪﺼﻣ زا نآ ناﺮﺒھر هوﺮﮔ هوﺮﮔ و ﯽﺠﯾرﺪﺗ نﺪﺷ اﺪﺟ و ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﯾﺰﺠﺗ
	ﮫﮐ ﺪﺷ ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﯽﺗﺎﻘﺒﻃ ﮫﯾﺎﭘ رد .
	ﮫﺑ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﯽﻠﻣ ﻞﺻا ﺪﯿﮐﺎﺗ ﮫﮐ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا کرد ﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ یرﺎﮑﻤھ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺎﺑ زﺎﻏآ رد ﮫﮐ ﯽﯾاوژرﻮﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ و لاﺮﺒﯿﻟ ﻦﯿﮐﻼﻣ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ اﺪﺟ ار دﻮﺧ بﺎﺴﺣ و ﺪﻧدﺎﺘﻓا ﯽﻣ ﺖﺸﺣو ﮫﺑ ،ﺖﺳا ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد و ﯽﻠﻣ بﻼﻘﻧا مﺎﺠﻧا یﺎﻨﻌﻣ . شﺮﺘﺴﮔ هﮋﯾو ﮫﺑ یﺮﮔرﺎﮐ ﺖﻀﮭﻧ
	دوﺰﻓا ﯽﻣ ﺎھ نآ ﯽﻧاﺮﮕﻧ ﺮﺑ ﯽﻧﺎﻘھد یﺎھ ﺶﺒﻨﺟ زﺎﻏآ و .
	یراﺬﮔ نﻮﻧﺎﻗ تارﺎﯿﺘﺧا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ زا ﺲﭘ قﺪﺼﻣ ٢٠ % ﮫﮐ دﻮﺑ هداد ﻒﯿﻔﺨﺗ نﺎﻧﺎﻘھد دﻮﺳ ﮫﺑ ار ﮫﻧﺎﮑﻟﺎﻣ هﺮﮭﺑ زا ١٠ %
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ " و دﻮﺷ ﺮﺴﮐ نﺎﻘھد دﻮﺳ ﮫﺑ ١٠ % ﺪﺳﺮﺑ تﺎھد ناﺮﻤﻋ فﺮﺼﻣ ﮫﺑ . ﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا یاﺮﺟا ﯽﻣ ور ﮫﺑ ور ﻦﯿﮐﻼﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ ﻢ
	ﻼﺑﺎﻘﺘﻣ و ﺪﺷ " دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﻮﻘﺗ ار ﯽﻧﺎﻘھد ﺶﺒﻨﺟ . ﻻﻮﻤﻌﻣ نآ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو یﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و ناﺮﯾا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ " فﺎﻨﺻا و رازﺎﺑ دوﺪﺣ زا
	ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺎھ هدﻮﺗ نﺎﯿﻣ رد یذﻮﻔﻧ و ﺪﻧﺪﻣآ ﯽﻤﻧ نوﺮﯿﺑ . ﺮﺛا ﺮﺑ ﻂﻘﻓ دﻮﺑ ﯽﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ﺮھ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺰﯿﻧ تﺎھد رد ﮫﻧارﺎﮐاﺪﻓ تاﺪھﺎﺠﻣ
	ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻣ ﻞﮑﺷ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . ﻦﺘﻓﺮﮔ زا ترﺎﺒﻋ درﻮﻣ ﻦﯾا رد بﺰﺣ رﺎﻌﺷ ٢٠ % قﻮﺳ و نآ ندﻮﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﺮﯿﻏ ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗ و ﻒﯿﻔﺨﺗ
	دﻮﺑ یدﺎﯿﻨﺑ ﯽﺿرا تﺎﺣﻼﺻا یﻮﺳ ﮫﺑ نﺎﻧﺎﻘھد .
	" ناﺮﯾا نﺎﻧﺎﻘھد ﮫﺑ ﮏﻤﮐ ﻦﻤﺠﻧا " لﺎﺳ ﺰﯿﯾﺎﭘ ﻦﯿﻤھ رد ،دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﻈﻧ ﺮﯾز ﮫﮐ ١٣٣١ ﯽﻃ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ یا ﮫﻣﺎﻧ
	دﺮﮐ ﯽﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ :
	" دﻮﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ نﺎﻧﺎﻘھد نﺎﯿﻣ ﯽﻧﺎﺠﻣ و ضﻮﻋﻼﺑ گرﺰﺑ ﻦﯿﮐﻼﻣ و ﺎھ نﺎﺧ ،ﺎھ لادﻮﺌﻓ ﯽﻋورﺰﻣ کﻼﻣا ﮫﯿﻠﮐ ... ﯽﻐﻠﻣ نﺎﻧﺎﻘھد ضوﺮﻗ
	دﻮﺷ "...
	" هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " هﺎﻣ ﺮﮭﻣ و رﻮﯾﺮﮭﺷ یﺎھ هرﺎﻤﺷ رد ١٣٣١ ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ و داد ﯽﻣ ﺮﺒﺧ ﯽﻧﺎﻘھد تازرﺎﺒﻣ شﺮﺘﺴﮔ زا مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ :
	" دﺮﯿﮔ ﯽﻣ اﺮﻓ ار ناﺮﯾا ﺮﺳاﺮﺳ ﯽﻧﺎﻘھد ﺖﻀﮭﻧ جﻮﻣ ".
	دﺮﮐ ﯽﻣ ناﺮﮕﻧ تﺪﺷ ﮫﺑ ار ﻦﯿﮐﻼﻣ ﯽﻧﺎﻘھد ﺶﺒﻨﺟ شﺮﺘﺴﮔ . ﺶﺒﻨﺟ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻨﺳ ﺲﻠﺠﻣ حﺎﺘﺘﻓا مﺎﮕﻨھ دﻮﺧ ﯽﻧاﺮﻨﺨﺳ رد هﺎﺷ
	دﺮﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﯽﻧﺎﻘھد :
	" ﺪﯾﺪﺷ ﺖﺳا تﺎھد شﺎﺸﺘﻏا و ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﯿﻨﻣا ﺐﻠﺳ و رﻮﺸﮐ رﻮﻣا لﻼﺘﺧا و ﮏﻟﺎﻣ ﯽﻧاﻮﺗﺎﻧ نآ دﻮﺼﻘﻣ ﮫﮐ هﺮﻀﻣ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ زا ﺪﯾﺎﺑ ا
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ".
	زا ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺲﮑﭽﯿھ ﮫﺘﺒﻟا ﯽﻟو " هﺮﻀﻣ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ " ﺪﻨﮐ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ نﺎﻣز نآ رد ﯽﻧﺎﻘھد تازرﺎﺒﻣ شﺮﺘﺴﮔ و . ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﯽﻣ
	ﮫﮐ ﺪﯾآ رﺎﮐ ﺮﺳ ﺮﺑ یﺮﮕﯾد ﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﻦﯿﮑﻟﺎﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ ار ﺰﯿﭼ ﮫﻤھ . و قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺮﺑاﺮﺑ رد رﺎﮑﺷآ رﻮﻃ ﮫﺑ ﻦﯿﮑﻟﺎﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎﺟ ﻦﯾا زا
	ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ ﺪﺤﺘﻣ رﺎﺑرد ﺎﺑ و ﺪﻨﺘﺴﺑ ﯽﻣ ﻒﺻ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﺑاﺮﺑ رد هﮋﯾو ﮫﺑ . ﻦﯿﮐﻼﻣ ﯽﻧﺎﮭﻨﭘ تﺎﺴﻠﺟ ﻞﯿﮑﺸﺗ زا ﺪﯿﺳر ﯽﻣ ﮫﮐ ﯽﯾﺎھﺮﺒﺧ
	و گرﺰﺑ " ﻢﺴﻗ ﻢھ " زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ ﻦﯿﻧاﻮﺧ نﺪﺷ " ﺑ ﻢﺴﯾﻮﺸﻠ " دﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﮑﺣ . ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ ﺮﯾﺎﺸﻋ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو تﺎﯾﺮﺸﻧ زا ﯽﮑﯾ :
	" ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺶﯾﻮﺧ بﻮﺒﺤﻣ هﺎﺸﻨھﺎﺷ زا یﺮﺛﻮﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻧا هﺪﺷ ﻢﺴﻗ ﻢھ ﯽﯾﺎﻘﺸﻗ و یرﺎﯿﺘﺨﺑ تﻼﯾا ناﺮﺳ ... ﯽﯾﺎﻤﻨھار ﺎﺑ و
	ﺪﻨﺸﺨﺑ تﺎﺠﻧ ﯽﮑﯾﻮﺸﻠﺑ یﻼﺑ زا ار رﻮﺸﮐ ،بﻮﺒﺤﻣ هﺎﺸﻨھﺎﺷ ".
	و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﮑﯾدﺰﻧ یاﺮﺑ یﺮﺗ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﮫﻨﯿﻣز ،رﺎﺑرد ﮫﺑ نآ نﺪﺷ ﮏﯾدﺰﻧ و قﺪﺼﻣ زا ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ نﺪﺷ اﺪﺟ
	دروآ ﯽﻣ دﻮﺟو ﮫﺑ قﺪﺼﻣ . ﭙﻣا ﮫﯿﻠﻋ ار قﺪﺼﻣ تﺎﻣاﺪﻗا ﮫﻤھ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺪﯿﯾﺎﺗ ناﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ عاﻮﻧا و رﺎﺑرد ﮫﯿﻠﻋ ،ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮ
	دﺮﮐ ﯽﻣ ﯽﺘﺳرد و ﺪﻨﻣدﻮﺳ یﺎھ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﯽﻠﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﮫﺻﺮﻋ رد و هدﻮﻤﻧ . ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ هدﺎﺸﮔﺮﺳ ﮫﻣﺎﻧ ﮫﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد
	زور ﮫﮐ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﺑ ٢٣ هﺎﻣ ﺮﮭﻣ ١٣٣١ ﻮﻧ ﮫﻤﻐﻧ رد ) هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ ( ﺳا ﺖﻗد نﺎﯾﺎﺷ ﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺖ .
	ﯽﻧاواﺮﻓ یﺎھ یراﻮﺷد ﺎﺑ قﺪﺼﻣ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﺪﻧور لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ
	دﻮﺑ ور ﮫﺑ ور . دﺮﮐ ﯽﻣ ﺪﻨﮐ ار ﺪﻧور ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻣآ ﯽﻣ ﺶﯿﭘ ﯽﺛداﻮﺣ . ﮫﺤﯾﻻ قﺪﺼﻣ هﺎﻣ نﺎﺑآ لوا ﮫﻠﻤﺟ زا " ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﯿﻨﻣا " هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ار
	ز ﮫﯿﻠﻋ نآ ﺰﯿﺗ ﮫﺒﻟ نﺎﻣز نآ رد ﮫﮐ ﺪﯿﻧﺎﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ تارﺎﯿﺘﺧا زا ﺪﺷ ﮫﺟﻮﺘﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ و رﻮﺸﮐ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣ . هﺎﻣ نﺎﺑآ مرﺎﮭﭼ رد
	١٣٣١ یا هدﻮﺗ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ هﺎﺷ ﺪﻟﻮﺗ ﻦﺸﺟ زور رد ﮫﻧارﺎﮐاﺪﻓ و ﮫﻧارﻮﺴﺟ رﺎﯿﺴﺑ ماﺪﻗا ﮏﯾ ﺎﺑ ) ۴ نﺎﺑآ ( ﺎﭘ ﮫﺑ وا دﻮﺧ رﻮﻀﺣ رد ﮫﯾﺪﺠﻣا رد
	ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ فﺮﻃ زا ﮫﮐ ﺪﻧداد ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺪﺿ یﺎھرﺎﻌﺷ و ﮫﺘﺳﺎﺧ " ﯽﻣﺎﻈﺘﻧا " ﻃ ﺲﭙﺳ و بوﺮﻀﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ ﮫﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﯿﻨﻣا نﻮﻧﺎﻗ ﻦﯿﻤھ ﻖﺒ
	سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﺮﯾاﺰﺟ ﺪﯿﻌﺒﺗ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ﮫﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،ﺪﻧﺪﺷ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ هﺪﺷ ﺮﯿﮕﺘﺳد دازآ و ﺪﻧﺪﺷ ﯽﻣ هدرﺎﻤﮔ سﺎﺴﺣ تﺎﻣﺎﻘﻣ ﮫﺑ هﺪﯾدﺮﮔ
	ﻐﺷا نﺎﯿﻣﺎﻈﻧ ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﺪﺷ ﯽﻣ هداد نﺎﮑﻣا ﺪﻧﺪﯾد ﯽﻣ ار قﺪﺼﻣ ﯽﻧﻮﮕﻧﺮﺳ کراﺪﺗ ﮫﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ ﮫﺑ ﮫﺑ ﺪﻨﻨﮐ لﺎ
	هﺎﻣ ید زﺎﻏآ رد ﮫﮐ یرﻮﻃ " هﺪﻨﯾآ یﻮﺴﺑ " ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ :
	" ﺖﺳﺎھ ﯽﻣﺎﻈﻧ ﻂﻠﺴﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﺳا یرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ یﺎھوﺮﯿﻧ ﻦﯾﺮﺗ لﺎﻌﻓ و ﻦﯾﺮﺗ هﺪﺑز ﺰﮐﺮﻣ ﮫﮐ تﺎﺴﺳﻮﻣ و تﺎﺠﻧﺎﺧرﺎﮐ ﮫﯿﻠﮐ . ،ﻦھآ هار
	ﺪﻧا هﺪﺷ ﮫﻧﺎﺧ زﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻢﯿﺳ ﯽﺑ ﯽﺘﺣ و یر ﺮﮭﺷ و ناﺮﮭﺗ یزﺎﺳ ﺖﯿﭼ ،ﻮﻠﯿﺳ ،تﺎﯿﻧﺎﺧد .
	ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺮﮐﺬﺗ ﮫﻣﺎﻧزور ﻦﯾا " تﺎﺠﻧﺎﺧرﺎﮐ نﻮﯿﺳاﺰﯾرﺎﺘﯿﻠﯿﻣ " ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا دﺪﺠﻣ شرﻮﯾ یاﺮﺑ ار ﮫﻨﯿﻣز
	ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ .
	ﮫﺑ قﺪﺼﻣ شﻮﮔ ﯽﻟو دﻮﺒﻧ رﺎﮑھﺪﺑ ﺎھراﺪﺸھ ﻦﯾا . ﮫﮐ ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ لﺎﻐﺷا رد رﺪﻗ نآ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ٢٨ ﺪﺷ دادﺮﻣ !
	زا قﺪﺼﻣ ﺮﮔا ﮫﮐ ﯽﻠﺻا ﻂﺧ ﻦﯾا ﯽﻟو دﺮﺑ ﯽﻣ یدﺮﺳ ﮫﺑ ور قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ثداﻮﺣ عﻮﻧ ﻦﯾا ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ
	ﺎﻣ بﺰﺣ رد دﺮﯿﮔ راﺮﻗ بﺰﺣ ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ ،دﺎﺘﻓا ﺮﻄﺧ ﮫﺑ ﺖﺳار یﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﻧﺎﺟ دﻮﺑ ﯽﻗﺎﺑ دﻮﺧ یﺎﺟ ﮫﺑ نﺎﻨﭽﻤھ .
	لﻮﻃ رد ﯽﻠﻣﺪﺿ ﮫﺌﻃﻮﺗ یاﺮﺑ ﮫﮐ ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﺰﯿﺋﺎﭘ ١٣٣١ زﺎﻏآ رد دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ
	نﺎﺘﺴﻣز ١٣٣١ داد ﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ . ﮫﮐ نﺪﯾا یدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ هﻮﯿﺷ " ﻢﯾراﺬﮕﻧ هدﻮﺳآ ار قﺪﺼﻣ " ﺪﺷ ﯽﻣ اﺮﺟا مﺎﻤﺗ ﺖﻗد ﺎﺑ . و یرﺎﺑرد نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ
	رﺎﺑرد ﻞﻣاﻮﻋ و ﺲﻠﺠﻣ رد ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﯽﻤﻧ مارآ یا ﮫﻈﺤﻟ ﺮﯾﺎﺸﻋ نﺎﯿﻣ رد و ﺢﻠﺴﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ رد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و .
	ار قﺪﺼﻣ ﻒﻌﺿ طﺎﻘﻧ و ﺪﻨﯾآ ﺶﯿﭘ ﮫﻧﺎﺒﯾﺮﻓ ماﻮﻋ ﮏﺳﺎﻣ ﺎﺑ نارﺎﮑﺑاﺮﺧ ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ یا ﮫﻨﯿﻣز قﺪﺼﻣ یﺎھ یﺮﮕﯿﭘ ﺎﻧ و تﺎھﺎﺒﺘﺷا
	ﺪﻨھد راﺮﻗ ﺰﯾوﺎﺘﺳد .
	دﻮﺑ مواﺪﻣ ﺞﻨﺸﺗ نﻮﻧﺎﮐ ﯽﻠﻣ یارﻮﺷ ﺲﻠﺠﻣ . ﯽﺴﻠﺠﻣ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ دﺮﮐ رﺎﮐ ﺪﺷ ﯽﻤﻧ . نﺎﺘﺴﻣز اﺬﻟ ١٣٣١ تارﺎﯿﺘﺧا ﮫﮐ دﺮﮐ ﺎﺿﺎﻘﺗ قﺪﺼﻣ
	ﯽﺳﺎﺳا یﺎھرﺎﮐ زا ار ﺲﻠﺠﻣ ﺮﮕﯾد لﺎﺳ ﮏﯾ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎﻨﻌﻣ ناﺪﺑ ﻦﯾا و دﻮﺷ ﺪﯾﺪﻤﺗ ﺮﮕﯾد لﺎﺳ ﮏﯾ وا یراﺬﮔ نﻮﻧﺎﻗ
	دراﺬﮕﺑ رﺎﻨﮐ . و ،دﻮﺑ هدﺮﮑﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺑﻮﺧ ﮫﺑ دﻮﺧ تارﺎﯿﺘﺧا زا ﮫﺘﺷﺬﮔ رد قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ ﺮﺘﮭﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ وا ﮫﺑ تارﺎﯿﺘﺧا یراﺬﮔا
	ﺪﺘﻔﯿﺑ ﯽﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ و رﺎﺑرد ﺖﺳد ﺖﻟآ ﺲﻠﺠﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ یراﺬﮔ نﻮﻧﺎﻗ رﺎﯿﺘﺧا ﮫﮐ دﻮﺑ نآ زا .
	ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﯽﻟو ،ﺪﻨﮐ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ تارﺎﯿﺘﺧا ﺐﯾﻮﺼﺗ زا ﺪﯾﺎﺷ ﺎﺗ دﺮﺑ رﺎﮐ ﮫﺑ ار دﻮﺧ یوﺮﯿﻧ مﺎﻤﺗ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺘﺴﺑاو و رﺎﮑﺑاﺮﺧ حﺎﻨﺟ
	ﻈﻧ ﯽﺛداﻮﺣ ﮫﺑ ﺪﯿﻧﺎﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ار تارﺎﯿﺘﺧا مﺎﺠﻧاﺮﺳ و ﺪﻧار ﺐﻘﻋ ار نﺎﻧآ ﺮﯿﺗ ما ﯽﺳ ﺮﯿ .
	ناﺮﯾا مدﺮﻣ نﺎﯾز ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ ار ﺪﯿﻣا ﻦﯾا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ،ﺎھ یﺪﻨﺑ ﻒﺻ نﺪﺷ رﺎﮑﺷآ و تﺎﻓﻼﺘﺧا نﺪﺷ ﯽﻨﻠﻋ ﺎﺑ
	ﺪﻧداد ﺖﺳد زا ﻊﻄﻗ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺪﻨﯾﺎﯿﺑ رﺎﻨﮐ . ﺎﻧ هاﻮﺧ ثداﻮﺣ ﯽﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﺳ داد ﯽﻣ قﻮﺳ ﺮﺗ ﻊﻃﺎﻗ یﺎھ شور یﻮﺳ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ هاﻮﺧ .
	ﺎﺤﯾﺮﺻ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﮫﺑ ﺰﯿﯾﺎﭘ زﺎﻏآ رد وا " ﺖﻔﮔ " : داد ﺐﯾﺮﻓ ﮫﻧﺎﺘﺳود تارﺎﮭﻇا ﺎﺑ ار ﺎھ نآ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺮﮕﯾد و ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ ﺮﺧ ﺎھ ﯽﻧاﺮﯾا ".
	یﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﺐﻠﻃ ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا قﺪﺼﻣ " ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﻼﻤﻋ هﺪﻨﺒﯾﺮﻓ تارﺎﮭﻇا . ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﯿھﺎﻣ ﺎﺑ ﮫﮐ یﺰﯿﭼ
	ﺖﺷاد ﺾﻗﺎﻨﺗ . ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ وا ﮫﯿﻠﻋ یﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺧﺎﺘﺴﮔ و ﺖﺣﺎﻗو ﺎﺑ ﺎھ نآ ﺪﺷ ﯽﻣ ﺮﺗزﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎھ ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﺳد ﮫﭼ ﺮھ .
	ﯽﯾﺎﺟ ﺎﮭﻨﺗ دﻮﺧ ﯽﮔدﺎﻣآ مواﺪﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و یورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﺖﺷاد ﯽﻌﻗاو ﮏﻤﮐ ﺖﻓﺎﯾرد نﺎﮑﻣا قﺪﺼﻣ ﮫﮐ
	ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ ﯽﻣ حﺮﻄﻣ ار ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺮﺧ نﺎﮑﻣا و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ مﻼﻋا ار .
	نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ ﯽﻃ ١٣٣١ رد ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ و ناﺮﯾا نﺎﯿﻣ هﺮﮐاﺬﻣ و تﺎﻗﻼﻣ رﺎﺑ هد زا ﺶﯿﺑ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ شﺮﺘﺴﮔ ﮫﻨﯿﻣز
	دﻮﺑ هداد ﮫﮐ ﯽﻣﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺪﺟ یراﺪﯾﺎﭘ ﻢﻏر ﮫﺑ و ،ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ یﺮﯿﮔ ﻢﺸﭼ یﺎھ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ، . ﮫﻧﺎﺘﺳآ رد ناﺮﯾا
	ﯾﺮﻣآ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺪﺳ ﻦﺘﺴﮑﺷ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ یﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ و ﺎﮑ .
	نﺎﺘﺴﻣز ﻞﯾاوا ،ﺰﯿﺋﺎﭘ ﺮﺧاوا رد ﮫﮐ ار ﯽﺛداﻮﺣ ﺮﮔا ١٣٣١ ﺑ ﮏﯾ ﻢﯿﻨﮐ ﮫﺴﯾﺎﻘﻣ ﺖﻟوزور ﺖﯿﻣﺮﮐ تارﺎﮭﻇا ﺎﺑ ﮫﺘﺷﺬﮔ ناﺮﮭﺗ رد ﺎﺑ ﺮﮕﯾد رﺎ
	یارﻮﺷ حﻼﻄﺻا ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ رد ﯽھوﺮﮔ ﮫﮐ ﺖﻗو نﺎﻤھ و هدﻮﺑ نﺪﻨﻟ و ﻦﺘﮕﻨﺷاو رد ﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺦﻧﺮﺳ ﮫﮐ ﻢﯾﻮﺷ ﯽﻣ ﺎﻨﺷآ ﺦﻠﺗ ﺖﻘﯿﻘﺣ ﻦﯾا
	حﻼﻄﺻا ﮫﺑ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد ﺎﯾ و ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ هرﺎﭘ ﻮﻠﮔ قﺪﺼﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﯽﻠﻣ " ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ﺎھﺎﺠﻧآ زا ﺪﻨﺘﺧﺎﺗ ﯽﻣ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﯽﻣ رﻮﺘﺳد دﺮﮐ ﯽﻣ ﺮﭘ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ ﮫﺸﻘﻧ رد ار ﯽﻨﯿﻌﻣ یﺎﺟ ﺎھ نآ ﮫﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ و .
	ﺪﯿﻨﮐ ﮫﺟﻮﺗ ﺖﻟوزور یﺎھ ﮫﺘﻔﮔ ﮫﺑ :
	" ﺮﺧاوا رﺎﺑ ﮏﯾ ١٩۵٢ ﻞﯾاوا رﺎﺑ ﮏﯾ و ١٩۵٣ } نﺎﺘﺴﻣز لوا و ﺰﯿﯾﺎﭘ ﺮﺧآ ١٣٣١ { ﮫﺑ ناﺮﯾا و ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻔﻧ ﺖﮐﺮﺷ زا ﯽﺗﺎﯿھ
	ﺪﻨﮐ هﺮﮐاﺬﻣ ﺎﻣ ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﻣآ ﻦﺘﮕﻨﺷاو . تﺎﯿھ ﻦﻟآ ﺎﻣ ﺐﻧﺎﺟ زا ﯽﯾﺎﯿﻧﺎﺘﯾﺮﺑ یﺎﻘﻓر و ﺎﯿﺳ ﻦﯿﺑ دﻮﺑ ﯽﺗﺎﯿﻠﻤﻋ حﺮﻃ هرﺎﺑرد ﺚﺤﺑ یاﺮﺑ اﺮﺼﺤﻨﻣ لوا
	دﺮﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﯽھﺎﺗﻮﮐ تﺪﻣ ﻂﻘﻓ ﺲﯿﻟاد ...
	ﮫﯾرﻮﻓ زﺎﻏآ رد } ﻦﻤﮭﺑ { ﺪﻣآ ﻦﺘﮕﻨﺷاو ﮫﺑ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا تﺎﯿھ ﻢھ زﺎﺑ ... دﻮﺑ ﯽﺗﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﺴﻠﺟ .
	ﮫﯾرﻮﻓ مﻮﺳ ﮫﺒﻨﺷود } ١۴ ﻦﻤﮭﺑ { ... ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎﺟ ﻦﯿﻤھ ﻦﻣ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺎھ " تﺎﯿﻠﻤﻋ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ " ﻢﺷﺎﺑ ... ﮫﻧﻼﻗﺎﻋ مﺮﻈﻧ ﮫﺑ
	دﻮﺑ } !! { ... ﺎھوﺮﯿﻧ و ﺎھ ﮫﺸﻘﻧ نﻮﻣاﺮﯿﭘ ﺪﺷ ﺚﺤﺑ ... اﺮﺜﮐا ناﺮﺴﻓا " فﺮﻃ ﯽﺑ ﺎﯾ و ﺪﻧدﻮﺑ رادﺎﻓو هﺎﺷ ﮫﺑ ... نﻮﯿﻧﺎﺣور یور ﺎھ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا
	ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ بﺎﺴﺣ ... ﻢﯾدﻮﺑ ﺪﯿﻣاﺎﻧ ﯽﻠﮐ ﮫﺑ سراﺪﻣ و نﺎﯿھﺎﮕﺸﻧاد زا ...
	... ﺎﺟ ﺲﻟادﺮﺘﺳﻮﻓ ن } ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺟرﺎﺧ ﺮﯾزو { دﺮﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ﻦﻣ ﯽھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ ... ﻢﯿﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ار قﺪﺼﻣ ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﻢﺘﻔﮔ ... نارﺎﮑﻤھ
	ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ یﺪھاز ﷲا ﻞﻀﻓ ﺪﻧا ﮫﺘﻔﮔ ﻦﻣ ... ﺪﻧدﺮﮐ تﻮﮑﺳ ﺖﯿﻤﺳا لﺪﯿﻣ و ﺲﻟادﺮﺘﺳﻮﻓ . ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ نارﺎﮑﻤھ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﮫﺑ عوﺮﺷ ناﺮﭼﻮﮐ
	دﺮﮐ ناﺮﯾا رد شا "...
	ﯽﺳﻮﺳﺎﺟ نﺎﻣزﺎﺳ یا ﮫﻓﺮﺣ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ ﻂﻘﻓ ﮫﻧ ﺎھ نآ یاﺮﺟا و ﯽﺳرﺮﺑ رد و ﺪﺷ ﯽﻣ هﺪﯿﺸﮐ ﻦﺘﮕﻨﺷاو رد ﺎھ ﮫﺸﻘﻧ ﻦﯾا ﮫﮐ ﯽﻌﻗﻮﻣ
	ﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻟﺎﻋ ﮫﮑﻠﺑ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﺲﯾوﺮﺳ ﺲﻨﺠﯿﻠﺘﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ یﺰﮐﺮﻣ ﯽﺳﺎﻤﻠﭙﯾد ،ﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﯽﺘﻟود ﯽﻤﺳر تﺎﻣ
	ﺖﻔﻧ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺖﺳرد ﻞﺣ یاﺮﺑ ﯽﯾﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ و دﻮﺑ یزﺎﺑ لﻮﻐﺸﻣ ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ !! داد ﯽﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ .
	ﮫﺑ صﻮﺼﺧ ﮫﺑ ار هﺪﻨﻧاﻮﺧ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﻣا ،ﺖﻔﮔ ﻢﯿھاﻮﺧ ﻦﺨﺳ ﻢھ زﺎﺑ ﺎھﺪﻌﺑ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﺎﻣ
	. ﺖﻟود ﯽﻟﺎﻋ تﺎﻣﺎﻘﻣ ﺮﯾﺎﺳ و ﺎھ ﺲﻟاد ،ﺎھ نﺪﯾا ،ﺎھروﺎﮭﻧﺰﯾآ ،ﻞﯿﭼﺮﭼ ﺖﺨﭘ ﺖﺳد
	ﺑ سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا یﺎھ سﻮﺳﺎﺟ ﮏﯾ ﺪﺣ ﺎﺗ ﺪﻨﺘﺴھ ﺎھ نآ ﯽﻌﻗاو بﺎﺑرا ﮫﮐ ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻃﺎﺧ ﮫ
	ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ لﺰﻨﺗ ﻦﯿﭼﺮﺒﺧ . داد ﻢﯿھاﻮﺧ نﺎﺸﻧ ار نآ ﺺﺨﺸﻣ یﺎھ ﮫﻧﻮﻤﻧ ﺎﻣ .
	ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ دﻮﺧ هﺎﻣ ﮏﯾ ﺮﻔﺳ زا هﺎﻣ ید مﻮﺳ زور ﻦﺳرﺪﻨھ یﻮﻟ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﯿﻔﺳ یرﺎﺑ . نﺎﺒﺣﺎﺻ ﺎﺑ تﺪﻣ ﻦﯾا رد وا
	ﺟ دﻮﺑ هدروآ دﻮﺧ ﺎﺑ ﺪﻣآ رﺎﻨﮐ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺮﯾاد ار ﺎھ نآ ﻊﻃﺎﻗ ﺮﻈﻧ و ﮫﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﺲﻟاد و روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺪﯿﻔﺳ خﺎﮐ ﺪﯾﺪ . ﮫﺑ
	،ﺖﻣاﺮﻏ ﺖﺧادﺮﭘ ناﻮﻨﻋ ﺮﯾز دﻮﺑ ﺮﺘﮭﺑ ﯽﻤﮐ ﻦﯿﺸﯿﭘ یﺎھ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﮫﮐ لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾا ﺪﺷ مﻮﻠﻌﻣ ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ یرﻮﻃ
	و ﯽﺳراد زﺎﯿﺘﻣا ﺖﯿﻧﺎﻘﺣ دادراﺮﻗ ١٩٣٣ زﺎﯿﺘﻣا تﺪﻣ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ﮫﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﯽﻣ ناﺮﯾا زا و ﺖﺧﺎﻨﺷ ﯽﻣ ﺖﯿﻤﺳر ﮫﺑ ار " ﻊﻔﻨﻟا مﺪﻋ " ﮫﺑ
	ﺪھﺪﺑ نﺎﺘﺴﻠﮕﻧا ﮫﺑ ﺖﻣاﺮﻏ ﺖﺑﺎﺑ ار ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد مﺎﻤﺗ ناﺮﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ نآ یﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ لﻮﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ دزادﺮﭙﺑ ﺐﺻﺎﻏ ﺖﮐﺮﺷ .
	و ﺪﺷ راﺮﮑﺗ رﺎﺑ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻦﻤﮭﺑ و ید رد قﺪﺼﻣ و ﻦﺳرﺪﻨھ تاﺮﮐاﺬﻣ ﺖﺷاد دﻮﺟو ﺪﯿﻣا ﻦﯾا زﻮﻨھ قﺪﺼﻣ نﺎﯿﻓاﺮﻃا نﺎﯿﻣ رد :
	" ﺰﯿﻧ یﺮﺘﮭﺑ یﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﯽﺘﺣ ﺪﻨﻧاﺪﺑ کﺎﻧﺮﻄﺧ ناﺮﯾا یاﺮﺑ ار ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺶﻨﯾروﺎﺸﻣ و روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺖﻧﺪﯾزﺮﭘ ﺮﮔا
	ﺪﻨھﺪﺑ ".
	ﺎﺑ یزﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﻞﻓﺎﻏ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ﯽﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ ﺮﯾﺎﺳ و ﻦﺳرﺪﻨھ و هداد ﺖﺳد زا ار دﻮﺧ ﺮﺛا ﺮﮕﯾد ﮫﮐ ﺖﺳا ﺎھ تﺪﻣ
	ﺪﻨﺘﺴھ یا هزﺎﺗ یﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ لﻮﻐﺸﻣ نﺎﻣز ﻦﯿﻤھ رد ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا .
	ﻐﺸﻣ ﺶﺗرا یاﺮﻣا ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ ،ﺖﻓر ﺶﯿﭘ ﺖﻋﺮﺳ ﮫﺑ ثداﻮﺣ ﻦﻤﮭﺑ لوا ﮫﺘﻔھ زا ﺪﻧا ﮫﺌﻃﻮﺗ لﻮ . قﺪﺼﻣ ١٣۶ ار نﺎﻧآ زا ﺮﻔﻧ
	دﺮﮐ ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ﻖﻓاﻮﺗ ﮫﺑ نﺪﯿﺳر یاﺮﺑ و ٨ ﻧ ماودﺮﭘ و ﻖﯿﻤﻋ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﮫﮐ دﻮﻤﻧ ﯽﺘﺷآ و دﺮﮐ تﺎﻗﻼﻣ ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺎﺑ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ دﻮﺒ .
	٢٢ ﮫﮐ ﺪﺷ جرد ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور رد ،رﻮﺸﮐ نآ ﮫﺟرﺎﺧ ترازو زﺪﻠﯾﺎﭼ ﺲﯾﻮﯾد ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﻖﺑﺎﺳ مود ﺮﯿﺑد ﮫﻣﺎﻧ هﺎﻣ ﻦﻤﮭﺑ
	دﺮﮐ ﯽﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ نآ رد :
	" هدﺎﯿﭘ ﯽﻣﺎﻈﻧ یاﻮﻗ ﮫﻘﻄﻨﻣ نآ رد موﺰﻟ ترﻮﺻ رد و هدﻮﻤﻧ ﺖﻘﻓاﻮﻣ ناﺮﯾا بﻮﻨﺟ رد بﺮﻏ راﺪﻓﺮﻃ ﯽﺘﻟود ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود
	ﺪﻨﮐ ".
	ﮫﻣﺎﻧ ﻦﯾا ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ " ﺖﺴﯿﻧ ﻢﮭﻣ " ﺎﺑ یرﺎﯿﺘﺨﺑ ﻞﯾا ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ نآ رﺎﺸﺘﻧا زا ﺲﭘ زور ود ﯽﻟو
	ﮫﺘﺧادﺮﭘ درﻮﺧ و دز ﮫﺑ ﺶﺗرا یاﻮﻗ ﺖﺳا هدﺎﺘﻓارد ﯽﺘﻟود یاﻮﻗ ﺎﺑ یرﺎﯿﺘﺨﺑ ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا و . یﺎھزﺮﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر یﺮﮕﯾد ﺮﺒﺧ زور نﺎﻤھ
	و ﺖﺳا مارآ ﺎﻧ قاﺮﻋ و ناﺮﯾا " ﯽﻗاﺮﻋ نادزد " ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ شﺎﺸﺘﻏا ﺎھزﺮﻣ رد .
	دﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﯾاﺪھ رﺎﺑرد لﺎﻧﺎﮐ زا ﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺮﯾﺬﭘﺎﻧرﺎﮑﻧا تﺎﻋﻼﻃا .
	ا رﻮﺒﺠﻣ ﺪﺑﺎﯾ ﮫﻣادا ﻊﺿو ﻦﯾا ﺮﮔا ﮫﮐ داد ﯽﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ هﺎﺷ ﺎﺑ ﺶﯾﺎھ تﺎﻗﻼﻣ رد قﺪﺼﻣ ﺪﯾﻮﮕﺑ مدﺮﻣ ﮫﺑ ار ﻖﯾﺎﻘﺣ ﺖﺳ . ﮫﻌﺟاﺮﻣ زا ﺖﺒﺤﺻ
	ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻣ هار تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ فﺮﻃ زا مدﺮﻣ ﮫﺑ .
	" زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺖﺷﻮﻧ :
	" دزﺎﺳ اﻮﺳر ار ﮏﯾﺮﺤﺗ یﺎھ نﻮﻧﺎﮐ و تﺎﺣﻼﺻا ﻊﻧاﻮﻣ ﺪﻧراد رﺎﻈﺘﻧا قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ زا مدﺮﻣ ".
	" رد ار دﻮﺼﻘﻣ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺶﯿﭘ ﯽﺷور ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زاﺮﺑا رﻮﺸﮐ دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺿو هرﺎﺑرد ار دﻮﺧ ﺮﻈﻧ ﺖﻠﻣ ﮫﻣﺎﻋ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ
	ﺖﺷاد ﺪھاﻮﺧﺮﺑ ".
	دﻮﺑ بﺎﺘﻓآ زا ﺮﺗ ﻦﺷور ناﺮﮭﺗ رد ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ و ﺎھ یرﺎﯿﺘﺨﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ رد یﺪھاز و هﺎﺷ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺖﻟﺎﺧد . ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ
	ﯽﻣ هدﺎﺘﺳﺮﻓ یرﺎﯿﺘﺨﺑ نﺎﯿﺷرﻮﺷ یاﺮﺑ و ﺖﻓر ﯽﻣ ﺖﻗﺮﺳ ﮫﺑ ﯽﻣﺎﻈﻧ یﺎھﺪﺣاو زا یرﺎﺑرد ناﺮﺴﻓا ﻂﺳﻮﺗ تﺎﻤﮭﻣ و ﮫﺤﻠﺳا یا ﮫﻈﺣﻼﻣ
	ﺪﺷ . ﺷآ یﺪھاز ﺖﺳد دﻮﺑ رﺎﮑ . ﺖﺷادﺮﺑ ﻊﻃﺎﻗ ﯽﻣﺎﮔ مﺎﺠﻧاﺮﺳ قﺪﺼﻣ . یﺪھاز دﺮﮐ ﺮﯿﮕﺘﺳد ار ) هﺎﻣﺪﻨﻔﺳا ﻢﺸﺷ .(
	ناوردﺎﺷ ﯽﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ﺖﺷﻮﻧ ﯽﻣ و دﻮﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﻦﯾا ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ راﺮﺻا :
	" ﯽﻠﻣ ﺖﻓاﺮﺷ و تارﺎﺨﺘﻓا ﻆﻔﺣ یاﺮﺑ و ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻠﮐ ﺮﻈﻧ ﺪﯾﺪﺠﺗ دﻮﺧ ﺰﯿﻣآ ﺖﻤﻟﺎﺴﻣ شور رد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﮐ ﺖﺳا نآ ﺖﻗو نﻮﻨﮐا ﺎﻣ
	ﺪﻨﮐ ﻊﻄﻗ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ار ﺖﺳد نآ ﺪﺷﺎﺑ هﺪﻣآ نوﺮﯿﺑ ﮫﮐ ﺲﮐ ﺮھ ﻦﯿﺘﺳآ زا ،ﺪﯾد ار ﯽﺒﻨﺟا ﺖﺳد ﺎﺟﺮھ ﮫﻧﺎﻨﺋﺎﺧ یﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا ﺪﻧﺰﮔ زا ".
	ﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ یاﺪﻧ نﺎﻤھ اﺪﻧ ﻦﯾا دﺮﮐ ﯽﻣ تﻮﻋد ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ود زا ﮫﮐ دﻮﺑ نا . رد اﺪﻧ ﻦﯾا ﺶﯾاﺪﯿﭘ " زوﺮﻣاﺮﺘﺧﺎﺑ "
	ﺪﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد دﻮﺟو ناﺮﯾا ﯽﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ ﺖﻀﮭﻧ ﻦﯿﺘﺳار ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ﺮﯾﺎﺳ و ﺎﻣ بﺰﺣ نﺎﯿﻣ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ دﺮﮐ ﯽﻣ ﻢھاﺮﻓ ار یدﺎﺤﺗا نآ ﮫﻨﯿﻣز .
	ﻓﺎﮐ ﺎﺗدﻮﮐ زا یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ یاﺮﺑ قﺪﺼﻣ تﺎﻣاﺪﻗا لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ دﻮﺒﻧ ﯽ . اﺮھﺎﻇ " ﺪﻧدﻮﺑ هداﺪﻧ وا ﮫﺑ ﯽﻓﺎﮐ تﺎﻋﻼﻃا ﯽﻣﺎﻈﺘﻧا تﺎﻣﺎﻘﻣ . تﺎﻣﺪﻘﻣ
	دﻮﺑ هﺪﺷ نﺎﮭﻨﭘ ﯽﻠﻣ یﺎھوﺮﯿﻧ و ﺖﻟود ﻢﺸﭼ زا ﯽﺑﻮﺧ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ . ﯽﻣ و ﺪﺷ ﺮﺒﺧ ﺎﺑ نآ ﻖﻤﻋ زا ﮫﺌﻃﻮﺗ زﺎﻏآ زا ﺲﭘ ﻂﻘﻓ قﺪﺼﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد
	ﮫﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
	ﺖﺳر نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد زا یا هدﻮﺗ ﺮﺴﻓا ﮏﯾ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ و فدﺎﺼﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ .
	اﺮھﺎﻇ ،ﺖﻟود رﻮﻣا رد رﺎﺑرد يﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ و ﻲﻨﻠﻋ يﺎھ ﺖﻟﺎﺧد زا قﺪﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد هﺎﺷ ﮫﮐ دﻮﺑ راﺮﻗ ﻦﯾا زا ﮫﻌﻗاو نﺎﯾﺮﺟ " ﻲﻣﺎﮔ
	ﮫﮐ داد لﻮﻗ و ﺖﺴﺸﻧ ﺐﻘﻋ دزادﺮﭙﺑ رﻮﻣا هرادا ﮫﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ لﺎﺑ غاﺮﻓ ﺎﺑ ﺖﻟود تﺪﻣ ﻦﯾا رد ﺎﺗ ﺪﻨﮐ ﺮﻔﺳ رﻮﺸﮐ زا جرﺎﺧ ﮫﺑ ﻲﺗﺪﻣ ياﺮﺑ .
	ﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ ﺰﯿﻧ ﺮﻔﺳ تﺎﻣﺪﻘﻣ . ﺖﺷاﺪﻧ ﻦﺘﻓر ﺪﺼﻗ هﺎﺷ ﻊﻗاو رد ﺎﻣا . دزاﺪﻧا ماد ﮫﺑ ﺎﺗ دﺮﮐ ﻲﻣ مﺎﺧ ار قﺪﺼﻣ دﻮﺧ شور ﻦﯾا ﺎﺑ وا . رد هﺎﺷ
	ﻢھاﺮﻓ ﻲﻠﯾﺎﺳو ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺪﻧﻮﯿﭘ قﺪﺼﻣ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺮﻔﺳ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ شﺎﺑوا ﻲﺘﺸﻣ ﮫﻧﺎھﺎﺷ ﺮﻔﺳ زور رد ﮫﮐ دﺮﮐ
	ﺪﻧﺮﺒﺑ نﺎﯿﻣ زا ار وا و ﺪﻧﺰﯾﺮﺑ . ﺖﺷاد ﮫﻠﺻﺎﻓ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ زا ﻮﻣ ﮏﯾ ﻂﻘﻓ و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا مﺎﻤﺗ ﺖﻗد ﺎﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا .
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ نﺎﯿﺑ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ار ﮫﻌﻗاو قﺪﺼﻣ :
	" ﻨﮑﺑ ﻲﻣوﺪﻧاﺮﻓر مراد لﺎﯿﺧ ﮫﮐ مداد مﺎﻐﯿﭘ هﺎﺷ ﮫﺑ ﻢ . ﺪﻧدﺎﺘﺳﺮﻓ ار رﺎﺒﺗﻻاو ﮫﻟوﺪﻟا ﺖﻤﺸﺣ و ﻼﻋ نﺎﯾﺎﻗآ هﺎﺷ . نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا ﺮﻔﻧ ﮫﺳ ﻢھ ﻦﻣ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﺪھﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ ﮫﮐ مدﺮﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ار دﻮﺧ ﺖﻟود . زا ار مدﺮﻣ و ﻢﻨﮑﺑ ﻲﻣوﺪﻧاﺮﻓر مراد ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻢﺘﻔﮔ هﺎﺷ ﺪھﺎﺷ ﮫﺑ
	ﻢﯾﺎﻤﻧ ﺮﻀﺤﺘﺴﻣ رﻮﺸﮐ تﺎﻧﺎﯾﺮﺟ . ﻮﻠﮭﭘ فﺮﺷا تﺮﻀﺣﻻاو ﮫﮐ ﻢﯾﻮﮕﺑ مدﺮﻣ ﮫﺑ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻦﻣ ﻖﺣ رد ﻲﯾﺎھرﺎﮐ ﮫﭼ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﺟ ﻦﯾا ﻲﺘﻗو ي
	تﺮﻀﺣﺎﯿﻠﻋ ردﺎﻣ ﮫﮑﻠﻣ ﺪﻧﺪﯿﺷاﺮﺗ ﻦﻣ يﺎھرﺎﮐ ﺮﺳ ﻲﻌﻧاﻮﻣ ﮫﭼ . ﻢﯾﻮﮔ ﻲﻣ ار يرﺎﯿﺘﺨﺑ يﺎﯾﺎﻀﻗ ﻦﯿﻨﭽﻤھ .
	اﺪﻌﺑ " ﺪﻧدﺮﮐ تﺮﻓﺎﺴﻣ ﮫﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ رﺎﮭﻇا ﻲﻧﻮﯾﺎﻤھ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا . مﺪﺷ بﺎﯿﻓﺮﺷ هﺎﺷ رﻮﻀﺣ ﻦﻣ . ﺖﮐﺮﺣ ﮫﺒﻨﺷ ﺞﻨﭘ زور ﺢﺒﺻ ﺪﺷ راﺮﻗ
	ﺪﻨﻨﮐ . ﯿﭘ ﺪﻌﺑ ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﮫﺒﻨﺷ زور ﮫﮐ ﺪﻧداد مﺎﻐ . دﻮﺑ دوز ﺢﺒﺻ راﺮﻗ . ﺖﻋﺎﺳ ﮫﺑ ﺪﻌﺑ ١٠ ﺪﺷ لﺪﺒﻣ .
	مدﺮﮐ هدﺎﻣآ رﻻد راﺰھ هد تﺮﻓﺎﺴﻣ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ : ٩ ﺪﻘﻧ رﻻدراﺰھ و ﻲﺟرﺎﺧ يﺎھ ﮏﻧﺎﺑ ﮫﻟاﻮﺣ رﻻد راﺰھ . ﻼﻋ يﺎﻗآ ﮫﺑ ار لﻮﭘ ﻦﯾا
	مداد . دﻮﺧ ﺶﯿﭘ ﺪﻧروﺎﯿﺑ ار تﺮﻓﺎﺴﻣ يﺎھ ترﻮﭙﺳﺎﭘ مدﺮﮐ ردﺎﺻ رﻮﺘﺳد م . و مﺪﻧﺎﺒﺴﭼ ﺎھ ترﻮﭙﺳﺎﭘ ﮫﺑ ار ﺎھ ﺲﮑﻋ مدﻮﺧ ﺖﺳد ﺎﺑ ﻦﻣ
	مدﺮﮐ ﺮﮭﻣ . مدﺎﺘﺳﺮﻓ رﺎﺑرد ﮫﺑ .
	دﻮﺷ ﻊﻤﺟ ﻦﻣ لﺰﻨﻣ ﺎﯾ هﺎﺷ لﺰﻨﻣ رد ﻲﺴﮐ ﺪﻧراﺬﮕﻧ و ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ ار نﺎﺸﯾا ﺮﯿﺴﻣ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﮐ مدﻮﺑ هداد رﻮﺘﺳد ".
	دﻮﺸﻧ ﺮﺒﺧ ﺎﺑ نﺎﯾﺮﺟ زا ﺲﮐ ﭻﯿھ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ هﺎﺷ دﻮﺧ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺮھﺎﻇ رد . رﻮﻀﺣ ﺪھﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ زا هﺎﺷ ﺐﻧﺎﺟ زا ﻼﻋ
	ﺪﻨﯾﻮﮕﻧ ﻲﺴﮐ ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ فﺮﺷ لﻮﻗ ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﺒﺧ ﺎﺑ نﺎﯾﺮﺟ زا و ﮫﺘﺷاد . ﻧ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﮫﺑ ﺎﻔﺧ رد و ﺮﺳ ﺖﺸﭘ زا ﻲﻟو ﺮﺒﺧ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻤ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻞﺤﻣ رد ﮫﺒﻨﺷ ﺢﺒﺻ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺷ ﺮﯿﺟا نﺎﺸﮐﻮﻗﺎﭼ و شﺎﺑوا زا يدﺎﯾز داﺪﻌﺗ و ﺪﺷ هداد ﺮﺒﺧ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﮫﺘﺷاد .
	ﺖﺷﻮﻧ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ار ﻊﯾﺎﻗو نﺎﯾﺮﺟ نﺎﮭﯿﮐ ﮫﻣﺎﻧزور :
	" ﺖﻋﺎﺳ نرﺎﻘﻣ ١١ ﺢﺒﺻ ... ﺪﯿﺳر فﺎﻨﺻا يﺎﺳور ﮫﺑ نﺎﺸﯾا يﺎﻔﻌﺘﺳا ﮫﻌﯾﺎﺷ و هﺎﺸﻨھﺎﺷ تﺮﻓﺎﺴﻣ ﺮﺒﺧ . ﺧ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ار رازﺎﺑ ﺪﻨﺘﺳاﻮ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻞﯿﻄﻌﺗ . ﺪﺷ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﻦﯿﮐﺎﮐد ﮫﯿﻠﮐ ﺮﮭﻇ ﮏﯾدﺰﻧ ﺎﺗ . ﺖﮐﺮﺣ ﻊﻧﺎﻣ و ﺪﻧوﺮﺑ رﺎﺑرد ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ نﺎﺸﯾا زا و ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻧﺎﮭﺒﮭﺑ ﷲا ﺖﯾآ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ
	ﺪﻧﻮﺸﺑ هﺎﺸﻨھﺎﺷ .
	... ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﯾﺮﮔ ﺪﻨﻠﺑ ياﺪﺻ ﺎﺑ يا هﺪﻋ . ﺪﻧدﺮﮐ جرﺎﺧ قﺎﻃا زا ﺖﺳد يور ﮫﺑ ار ﷲا ﺖﯾآ ... ﺑ رد يا هﺪﻋ ﺪﻧدز ﻲﻣ دﺎﯾﺮﻓ رازﺎ
	ﺖﻓر ﺖﺳد زا ﺖﮑﻠﻤﻣ ﺪﯿﺒﻨﺠﺑ ... ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ مدﺮﻣ و نازﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ نﺎﻧز ﺮﻣﺮﻣ خﺎﮐ ﻲﮑﯾدﺰﻧ رد " : تﺮﯿﻏ
	ﺖﺳﺎﺠﮐ ! ﺖﻓر ﺖﺳد زا ﺖﮑﻠﻤﻣ ؟ﺖﺳﺎﺠﮐ ﺖﯿﻤﺣ ".
	ﺮﯿﺑ ار ﺶﯾﺎھ ﻲﺷودﺮﺳ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ار ﺶﯾﻮﻠﺟ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﻲﺘﻗو ﺖﺷاد ﻞﯾﻮﯿﺳ سﺎﺒﻟ ﮫﮐ ﻦﯾﺮھﺎﻈﺘﻣ زا ﻲﮑﯾ ﺖﻔﮔ و دروآ نو :
	ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻲﻤﻧ اﺮﻣ ﻦﻃﻮﻤھ . مﺮﺴﻓا ﻦﻣ . ﺖﻓر ﺖﺳد زا ﻦﻃو .
	ﺪﻧﺮﺒﺑ نﺎﯿﻣ زا ﺎﯾ هدﺮﮐ ﺮﯿﮕﺘﺳد و ﺪﻧزاﺪﻧا ماد ﮫﺑ رﺎﺑرد رد ار قﺪﺼﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﻘﻧ .
	ﺖﻓﺎﺘﺷ قﺪﺼﻣ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا زا ﻲﮑﯾ سﺎﺴﺣ ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد . دﺮﮔﺮﺳ هاﻮﺧﺮﯿﺧ ﻲﻤﻧ ﮫﮐ ناﺪﯾوﺎﺟ درﺎﮔ يا هدﻮﺗ ﺮﺴﻓا
	ﺖﺴﻧاﻮﺗ ) قﺪﺼﻣ دﻮﺧ سﺮﺗ زا ( داد تﺎﺠﻧ ار قﺪﺼﻣ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺪﻨﮐ ﻲﻓﺮﻌﻣ ار دﻮﺧ .
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ زور ﻦﯾا نﻮﻣاﺮﯿﭘ ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد هاﻮﺧﺮﯿﺧ :
	" قﺪﺼﻣ دورو زا ﺲﭘ ،ﻲﻤﯿﺣرﺮﯿﻣا ﺰﯾﺰﻋ ،ﻲﺘﺨﺑ هﺎﺷ ،يﺪﻤﺣا ﺮﯿﻣا ﻞﯿﺒﻗ زا ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ناﺮﺴﻓا و اﺮﻣا زا يداﺪﻌﺗ ،ﻲﺘﻨﻄﻠﺳ خﺎﮐ ﮫﺑ
	و ﻲﻧاوﺮﺴﺧ ... ﺪﻧﺪﻣآ دﺮﮔ رﻮﺘﺳﺎﭘ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺞﯾرﺪﺘﺑ . دوﺪﺣ ۶٠ ،ﺪﻧﺪﺷ ﻊﻤﺟ ﺮﮭﭙﺳ ﻲﺘﺳﺮﭘﺮﺳ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﯾرآ بﺰﺣ يﺎﻀﻋا زا ﺮﻔﻧ ﮫﮑﻠﻣ
	يدﺎﻀﺘﻋا ﺖﺳﻮﯿﭘ ﺎھ نآ ﻊﻤﺟ ﮫﺑ ... ﺘﺴﺑ خﺎﮐ يا هدﺮﻧ رد ﺪﺷ ﮫ ... ﺪﻨﻨﮐ ﮫﻠﻤﺣ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ جوﺮﺧ مﺎﮕﻨھ ﺪﻨھاﻮﺧ ﻲﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ .
	يﺎﻗآ ﮫﺑ ﻢﺘﺸﮔ ﻲﻣ ﻞﺣ هار لﺎﺒﻧد ﮫﺑ ﺎﯿﻧﺮﯿﭘ مدﺮﮐ ﮫﻌﺟاﺮﻣ داد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻲﻣاﺮﺘﺣا قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ رﺎﺑرد تﺎﻔﯾﺮﺸﺗ ﺲﯿﺋر . ﺮﮐﺬﺘﻣ ار ﺮﻄﺧ
	نآ لﺎﻤﺷ رد ﮫﮐ يﻮﻠﮭﭘ ﺲﻤﺷ خﺎﮐ ﮫﺑ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا خﺎﮐ زا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﮐ مدﺮﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ و مﺪﺷ دوﺮﺑ ﺶﻟﺰﻨﻣ ﮫﺑ ﺎﺠﻧآ زا ﮫﺘﻓر دﻮﺑ ﻊﻗاو .
	ﺪﺷ لﻮﺒﻗ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ . ﻲﻗدﺎﺻﺮﯿﻣاﺮﻐﺻا و ﻦﻣ و ﺎﯿﻧﺮﯿﭘ ) هﺎﺷ صﻮﺼﺨﻣ هﺪﻨﻧار ( ﻢﯾدﺮﮐ ﺖﻌﯾﺎﺸﻣ ﺲﻤﺷ خﺎﮐ ﻲﻠﺻا برد ﺎﺗ ار قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ".
	و ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺟ ﺎﺗ ،ﺪﻨﺘﺴﮑﺷ ار لﺰﻨﻣ ﻲﻨھآ رد ﺪﻨﺘﺨﯾر ﺶﻟﺰﻨﻣ ﮫﺑ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ناﺮﺴﻓا و شﺎﺑوا ﺪﺷ هداد تﺎﺠﻧ ﻲھار ﻦﯿﻨﭼ زا قﺪﺼﻣ ﻲﺘﻗ
	ﻲﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ﺮﺘﮐد هاﺮﻤھ ﮫﺑ ﺪﺷ رﻮﺒﺠﻣ قﺪﺼﻣ ) دﻮﺑ قﺪﺼﻣ هﺎﮔ ﮫﯿﮑﺗ ﺖﺨﺳ ﻊﻗاﻮﻣ رد هراﻮﻤھ دﺎﯾ هﺪﻧز ( راﺮﻓ ﮫﯾﺎﺴﻤھ ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ نﺎﺑدﺮﻧ ﺎﺑ
	دﺎﺘﺳ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﺎﺟ نآ زا و ﺪﻨﮐ ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﺶﺗرا . ﺪﻧدﻮﺑ ﻢﮐﺎﺣ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺐﺷ ﺖﻗو ﺮﯾد ﺎﺗ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﻣا .
	" زوﺮﻣاﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد :
	" ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﻣ هرﺎﭘ ار قﺪﺼﻣ يﺎھ ﺲﮑﻋ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﻠﻤﺣ مدﺮﻣ ﮫﺑ ﮓﻨﻔﺗ قاﺪﻨﻗ و هﺰﯿﻧﺮﺳ ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ياﻮﻗ ... ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ ﺮﮭﻇ
	ا نازﺎﺑﺮﺳ ﺶﺗرا يوﺮﯿﻧ ار نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ ﺪﻧدﻮﻤﻧ لﺎﻐﺷ .. . ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗ ار نازﺎﺑﺮﺳ و هﺪﻣآ ﻲﺸﺗرا سﺎﺒﻟ ﺎﺑ ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ناﺮﺴﻓا ...
	شﺎﺑوا يا هﺪﻋ ﺮھﺎﻈﺗ و قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ زا ﺲﭘ ... ﺮﮭﺷ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ﮫﻠﻤﺣ قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺮھﺎﻈﺘﻣ تﺎﺠﺘﺳد
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﻠﻤﺣ هار ﺮﺳ يﺎھ هزﺎﻐﻣ ﮫﺑ قﺎﻤﭼ و بﻮﭼ ﺎﺑ و هدروآ يور . ا دﺎﺑآ هﺎﺷ و راز ﮫﻟﻻ و لﻮﺒﻣﻼﺳا و دﺎﺑآ ﻒﺳﻮﯾ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﺮﺜﮐ
	ﺪﻧدﻮﺑ عﺎﺿوا ﺮﺑ ﺮﻇﺎﻧ دﻮﺧ يﺎھ هزﺎﻐﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎھ نآ نﺎﺒﺣﺎﺻ و ﮫﺘﺴﺑ . ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﺪﺷ ﻲﻣ يﺮھﺎﻈﺗ قﺪﺼﻣ زا يراﺪﻓﺮﻃ ﮫﺑ ﺎﺟﺮھ
	ﺪﯿﻧﺰﺑ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ناﺮﺴﻓا و ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ! ﺪﯿﺸﮑﺑ .
	،ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ " نﺎﮔراوآ " ، " ناﺮﺴﻓا ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ " ، " جﺎﺗ هﺎﮕﺷﺎﺑ " ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻣ ﻻﺎﺑ ﺲﻠﺠﻣ راﻮﯾد و رد زا و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ .
	ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ ار ﻮﯾدار ﮫﮐ ﺪﺷ ﻲﻣ هﺪﯿﻨﺷ ناﺮﺴﻓا ياﺪﺻ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ... ﺖﺳا ﻢﮭﻣ ".
	ﺳ ﺪﻨﭼ ﺪﻌﺑ لﺎ يرﻮﻧ يﺪﯿﻤﻋ ﻦﯿﺴﺳﻮﻣ زا ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ و دﻮﺑ ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ ﻦﻤﺷد ﮫﺑ ﮫﮐ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﻲﺳﺎﯿﺳ نوﺎﻌﻣ دﻮﺧ تاﺮﻃﺎﺧ ﻦﻤﺿ ﺪﺷ
	ﺖﺷﻮﻧ :
	" ﮫﺑ رﺎﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ فﺮﺼﺗ ار ﻮﯾدار مدﺮﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ رد ﺮﮔا ٢٨ ﺖﻓﺎﯾ ﻲﻣ ﮫﻤﺗﺎﺧ عﻮﺿﻮﻣ زور نﺎﻤھ و ﺪﯿﺳر ﻲﻤﻧ دادﺮﻣ ".
	ﺖﺳا ﮫﺘﻔﮭﻧ ﻲﺘﻘﯿﻘﺣ ﮫﺘﻔﮔ ﻦﯾا رد . ﻦﯿﻤﺟﺎﮭﻣ ﻮﻠﺟ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ ﻲﺘﺣ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ رﺎﯿﺘﺧا زا جرﺎﺧ ﺪﺣ نآ ﺎﺗ ﺢﻠﺴﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ
	ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ﺪﻨﺘﺷاد ار ﺶﻨﺘﺸﮐ ﺪﺼﻗ ﮫﮐ ار وا لﺰﻨﻣ ﮫﺑ . ردﺎﺻ ﻲﺒﺘﮐ رﻮﺘﺳد ﺪﺷ رﻮﺒﺠﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻢﮑﺣ ﻲﻠﻣ عﺎﻓد ﺮﯾزو ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ و ﺪﻨﮐ
	دﻮﺷ ﻲﮔدﺎﺘﺴﯾا ﻦﯿﻤﺟﺎﮭﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد . ﺐﯾﺮﻗ لﺎﻤﺘﺣا ﮫﺑ ﺪﻣآ ﻲﻣ ﺮﺑ ﺎھ نآ لﺎﺜﻣا و يﺪھاز ،هﺎﺷ ياﺪﺻ ﺎﺠﻧآ زا و ﺪﺷ ﻲﻣ فﺮﺼﺗ ﻮﯾدار ﺮﮔا
	دﻮﺑ هﺪﺷ نﻮﮕﻧﺮﺳ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻦﯿﻘﯾ ﮫﺑ .
	دﻮﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا یﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺮﻈﻧ زا ﻢھ و ﺎﺗدﻮﮐ ﮏﯿﻨﮑﺗ ﺮﻈﻧ زا ﻢھ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﮫﺌﻃﻮﺗ .
	،ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﻓ و ﮏﯿﻨﮑﺗ ﺮﻈﻧ زا ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﻦﯾﺮﻤﺗ ﻲﻣﻮﻤﻋ ٢٨ دادﺮﻣ ﺖﺳا . يﺎﺗدﻮﮐ ياﺰﺟا و ﺮﺻﺎﻨﻋ ﮫﻤھ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا رد ٢٨ ار دادﺮﻣ
	ﺪﯾد ناﻮﺗ ﻲﻣ . ﺎﺠﻨﯾا رد " ﻂﺧ " ﺖﻟوزور ﺖﯿﻣﺮﮐ " تﺎﯿﻠﻤﻋ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ " دﻮﺷ ﻲﻣ هﺪﻧاﻮﺧ ﻲﺑﻮﺧ ﮫﺑ . و اﺰﺟا نﺎﻤھ زا ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ رد وا
	رد ﮫﮐ دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا يﺮﺻﺎﻨﻋ ٢٨ دادﺮﻣ . رد ﺖﺸﭘ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھوﺮﯿﻧ و ﺪﺷ هدﺮﭙﺳ شﺎﺑوا ﻲﺘﺸﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ زﺎﻏآ رد ﺎﺗدﻮﮐ رﺎﮐ ﻢھ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ
	ﺮﺳ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ نآ . ا ﮫﺑ ،ﻞﮑﺸﺘﻣ و هﺪﺷ ﺰﯿﮭﺠﺗ شﺎﺑوا قﺮﻗ ار جاو و جﺎھ و ﻞﮑﺸﺘﻣﺮﯿﻏ و ﺮﯿﮔ ﻞﻓﺎﻏ ﺮﮭﺷ ،ﻲﻣﺎﻈﻧ يوﺮﯿﻧ يﺎﮑﺗ
	ﺶﺒﻨﺟ هار ﮫﻤﯿﻧ نﺎﺘﺳود يﺎھ ﺖﻧﺎﯿﺧ و ﺖﻟود ﻦﺷورﺎﻧ يﺎھ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺮﺛا ﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﻤﮔردﺮﺳ و ﻲﺠﯿﮔ زا و ﺪﻧﺪﯾﺮﻓآ ﺖﺸﺣو ﻂﯿﺤﻣ ،ﺪﻧدﺮﮐ
	ﺪﻧدﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا عﺎﺿوا لﺮﺘﻨﮐ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ياﺮﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ .
	ﺑ ﻲﺘﺣ ،رﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﻂﻘﻓ ﮫﻧ قﺪﺼﻣ دﻮﺒﻧ ﻂﻠﺴﻣ ﻢھ ناﺮﮭﺗ ﮫ . ﺪﻨﮐ ﮫﻌﺟاﺮﻣ نآ ﮫﺑ ﺮﻄﺧ ﮫﻈﺤﻟ ﺮھ رد ﮫﮐ ﻲﺘﻟود و ﻲﺑﺰﺣ ﻞﮑﺸﺘﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﭻﯿھ
	ﺖﺷاﺪﻧ . لﺎﺳ ﮫﻤھ ﻦﯾا زا ﺲﭘ ،هدﻮﺑ ﺞﻠﻓ ﺰﯿﻧ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﺮﻈﻧ زا و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻲﯾوﺮﯿﻧ و ﺪﻧدﻮﺑ نﺪﯿﺷﺎﭘ وﺮﻓ لﺎﺣ رد ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو باﺰﺣا
	اﺮﻓ نآ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﮫﻈﺤﻟ ﻲﺘﻗو ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﺎﺑ يرﺎﮑﻤھ دﺮﮐ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﭼ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻤﻧ ﺪﯿﺳر ﻲﻣ . سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ رد ﮫﮐ ﻢھ ﻲﺘﻟود تﺎﻣﺎﻘﻣ
	ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ و رﺎﺑرد ﮫﺑ شﻮﮔ و هدﻮﺑ جرﺎﺧ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود لﺮﺘﻨﮐ زا . هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺖﻟود ﻊﻓاﺪﻣ ﻞﮑﺸﺘﻣ يوﺮﯿﻧ
	ﯾا تﺎﺒﺛا ياﺮﺑ و ﺖﺷاﺪﻧ ﺎھ نآ ﺎﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﮫﻄﺑار قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ يﺮﮔرﺎﮐ يﺎھﺎﮑﯾﺪﻨﺳ و ناﺮﯾا ﻮﻠﺟ ﮫﮐ ﻦ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ﺖﺳا ﮫﺘﻓﺮﮔ ار
	ﺖﺴﻧاد ﻲﻣ زﺎﺠﻣ ﻲﻨﯿﻌﻣ بﻮﭼرﺎﭼ رد ﻂﻘﻓ ار ﺎھ نآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮫﻣادا و هﺪﯾزرو ﻲﻣ عﺎﻨﺘﻣا ﺎھ نآ ﮫﺑ ﮫﻌﺟاﺮﻣ زا . زﻮﻨھ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	دﻮﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ . ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﺷادزﺎﺑ ﺮﻄﺧ رد ﮫﺸﯿﻤھ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﺎﻔﺘﺧا لﺎﺣ رد بﺰﺣ يﺰﮐﺮﻣ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ . ﮐ ﻲﯾﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور يﺎﺟ ﮫﺑ ﮫ
	ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ و ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ﻒﯿﻗﻮﺗ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﺖﻣﻮﮑﺣ فﺮﻃ زا يﺮﮕﯾد زا ﺲﭘ ﻲﮑﯾ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ﺮﺸﺘﻨﻣ بﺰﺣ رﺎﮑﻓا ﺮﺷﺎﻧ ناﻮﻨﻌﺑ و هﺪﻨﯾآ يﻮﺴﺑ
	ﺪﻧﺪﻨﮑﻓا ﻲﻣ ناﺪﻧز ﮫﺑ ار بﺰﺣ ﻦﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﯿﺳر ﻲﻣ نﺎﺸﺘﺳد ﺎﺟ ﺮھ ﺲﯿﻠﭘ و ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ .
	ﯾاﺪﯿﭘ زا ﺖﯾﺎﮑﺣ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﺰﯿﻧ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺮﻈﻧ زا ﻢھ ناﺮﮭﺗ رازﺎﺑ زور ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﻦﯾا نآ و دﺮﮐ ﻲﻣ يﺪﯾﺪﺟ ﮫﻠﺣﺮﻣ ﺶ
	دﻮﺒﻧ قﺪﺼﻣ ﻊﻓاﺪﻣ ﺖﺴﺑ رد رﻮﻃ ﮫﺑ ﺮﮕﯾد . ار ﻲﻧﺎﮭﺒﮭﺑ و ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ فﺮﺣ ﺎﯾ و دﺮﯾﺬﭙﺑ ار قﺪﺼﻣ فﺮﺣ ﮫﮐ ﺪﻧﺎﻣ ﻒﯿﻠﮑﺗﻼﺑ ﻲﺗﺪﻣ رازﺎﺑ !
	" زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﻒﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ يادﺮﻓ رد ار رازﺎﺑ ﻊﺿو :
	" ازﺎﺑ ﺪﻧدﺮﺑ ﻲﻣ ﺮﺳ ﮫﺑ باﺮﻄﺿا ﺎﺑ ﮫﺘﺨﯿﻣآ رﺎﻈﺘﻧا ﺖﻟﺎﺣ ﮏﯾ رد ﮫﻤھ مدﺮﻣ و ﺖﺷاد ﻲﺠﻨﺸﺘﻣ ﻊﺿو ناﺮﮭﺗ ر . ﺖﻋﺎﺳ نرﺎﻘﻣ ١٠
	ﺪﺷ ﮫﺘﺴﺑ رازﺎﺑ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ . ﮫﯿﻣﻼﻋا و داد ﺪﻨھاﻮﺧ ﻞﯿﮑﺸﺗ يا ﮫﺴﻠﺟ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ ﮫﺳ ﺖﻋﺎﺳ ﻢﯿﻤﺼﺗ ذﺎﺨﺗا ياﺮﺑ فﺎﻨﺻا ناﺮﺳ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻊﯾﺎﺷ
	ﺪﻨھاﻮﺧ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود زا ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ يا داد .
	ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﻟود و ﺲﻠﺠﻣ ﺮﻈﻧ يﺎﯾﻮﺟ زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ زا ﻲﻨﻔﻠﺗ ﺎﻤﺋاد ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮕﻧ ﻲﻤﯿﻤﺼﺗ رﺎﺠﺗ و فﺎﻨﺻا نﻮﭼ . ﺮﺒﺧ ﺎﻣ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ
	ﻢﯿﻧﺰﺑ هزرﺎﺒﻣ ﮫﺑ ﺖﺳد قﺪﺼﻣ زا ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ياﺮﺑ هﺪﯿﻤﮭﻓ ار دﻮﺧ ﻒﯿﻠﮑﺗ ﺎﺗ ﺪﯿھﺪﺑ ﻲﻌﻄﻗ ".
	ناﺮﺒھر زا ﻲﺧﺮﺑ يﺎﭘ ﻲﻨﻠﻋ نﺪﻣآ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ دﺮﮐ ﻲﻣ نﺎﯿﺑ ار ﻲﺳﺎﯿﺳ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﮫﮐ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻢﮭﻣ يﺎھ ﻲﮔﮋﯾو زا ﻲﮑﯾ
	دﻮﺑ هﺎﺷ دﻮﺳ ﮫﺑ ﻲﺒھﺬﻣ . ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ رد ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﻢﯿﻧاد ﻲﻣ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ١٣٣١ ﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻒﺻ رد ﺶﻘﻧ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﮫﻨ
	دﺮﮐ ﺎﻔﯾا قﺪﺼﻣ زا عﺎﻓد رد ﻲﻌﻃﺎﻗ . ﻲﻣ يراددﻮﺧ وا ﺪﺿ يﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ رد ﺖﮐﺮﺷ زا قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺪﻌﺑ يﺎھ هﺎﻣ رد
	دﺮﮐ . ﻲﺒھﺬﻣ حﺎﻨﺟ ﮫﺑ ار دﻮﺧ و ﺪﻨﺸﮑﺑ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ﺎﻨﻠﻋ ار ﻲﻧﺎﮭﺒﮭﺑ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ يﺎﭘ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻖﻓﻮﻣ ناﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮏﻨﯾا ﺎﻣا
	ﺘﻣ ﺪﻨھد نﺎﺸﻧ ﻲﮑ . ﻦﯾا رد ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ و دﺮﮐ ﻲﻣ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد يور ﺮﻣﺮﻣ خﺎﮐ ﻮﻠﺟ رد ﻲﻧﺎﮭﺒﮭﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ زور رد
	دﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﮫﯿﻣﻼﻋا و ﮫﻣﺎﻧ ﮫﺳ زور ﮏﯾ . ﺮﻔﺳ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺪﺼﻗ ﮫﺑ و هﺎﺷ زا رﺎﮑﺷآ عﺎﻓد رد ﮫﯿﻣﻼﻋا و ﮫﻣﺎﻧ ود
	ﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ و دﻮﺑ يو دﺮﮐ ﻲﻣ تﻮﻋد هﺎﺷ دﻮﺳ ﮫﺑ تا .
	ﺖﺷﻮﻧ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزا ﻲﮑﯾ رد :
	" مدﺮﻣ ! ﻲﻨﯾد نارداﺮﺑ ! نﺎﻨﻃﻮﻤھ !
	هدﻮﻤﻧ يرﺎﮑﻤھ تﺎﻘﺒﻃ ﺮﯾﺎﺳ و نﻮﯿﻧﺎﺣور و ﺎﻤﻠﻋ و ﺲﻠﺠﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻢﻧﺎھاﻮﺧ ﮫﻤھ زا مدﺮﻣ ﻲﺘﺳود ﻦﮭﯿﻣ تﺎﺳﺎﺴﺣا زا ﺮﯾﺪﻘﺗ ﺎﺑ
	ﯿﻤﺼﺗ رد ﺮﻈﻧ ﺪﯾﺪﺠﺗ ﺖﺳاﻮﺧرد ﺎﻘﻔﺘﻣ و تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا ﻢ ... يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ قﺎﻔﺗﻻﺎﺑ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺖﻣاﺪﻧ ﺚﻋﺎﺑ و رﻮﺸﮐ ﻦﯾا ﻲﮕﺘﻔﺷآ ﮫﺑ ﻲﮭﺘﻨﻣ ﮫﮐ
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ .
	ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑاﺪﯿﺳ "
	د ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ،ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ زور ﺖﻗوﺮﯾد ﺎﮭﻨﺗ وا لﺰﻨﻣ نﺎﻨﭼ ﻢھ شﺎﺑوا ﻲﻟو دﻮﺑ هدرﻮﺧ ﺖﺴﮑﺷ ﺎﺗدﻮﮐ و هدﺮﮐ راﺮﻓ لﺰﻨﻣ زا قﺪﺼﻣ ﺮﮕﯾ
	ﺪﻧرادﺮﺑ ترﺎﻏ ﮫﻣادا زا ﺖﺳد ﮫﮐ ﺪھد رﻮﺘﺳد و ﺪﺘﺳﺮﻔﺑ نﺎﻧآ ﺶﯿﭘ يا هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﺪﺷ ﺮﺿﺎﺣ ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ترﺎﻏ ار .
	دﻮﺑ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ :
	" ﮫﺑ يا هﺪﻋ ﺪﺷ عﻮﻤﺴﻣ ﺰﯾﺰﻋ نارداﺮﺑ ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ ﮫﻠﻤﺣ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﮫﻧﺎﺧ رد . ضﺮﻌﺗ زا و ﺪﯾﻮﺷ قﺮﻔﺘﻣ مﺪﻨﻤﺸھاﻮﺧ
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ يراددﻮﺧ . مدﺎﺘﺳﺮﻓ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا غﻼﺑا ياﺮﺑ ار يﻮﺳﻮﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ .
	ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑاﺪﯿﺳ "
	دﻮﺒﻧ ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ زا ﺖﯿﻧﺎﺣور ﮫﻤھ ﻲﯾاﺪﺟ يﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ زا ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ ﻲﯾاﺪﺟ ﮫﮐ ﺖﺷاد ﮫﺟﻮﺗ ﺪﯾﺎﺑ ﻲﻟو . زا يرﺎﯿﺴﺑ
	ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ﺖﻀﮭﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ زرﺎﺒﻣ نﻮﯿﻧﺎﺣور . ار دﻮﺧ ﺪﮭﻋ ﺮﺧآ ﺎﺗ و ﺪﻧدﻮﺑ ﺲﻠﺠﻣ رد ﮫﮐ ناﺮﮕﯾد و ﻲﻧﺎﺠﻧز ،ﻲﻧﻼﯿﻣ ،ﻲﺠﮕﻧا نﺎﯾﺎﻗآ ﮫﻠﻤﺟ زا
	ﺪﻨﺘﺴﮑﺸﻧ .
	دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺪﺠﻣ ندﺮﮐ ﮏﯾدﺰﻧ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮭﻣ زا ﻲﮑﯾ . يدﺮﺳ ﻢﻏر ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺖﺳﺎﺧ ﻲﻣﺮﺑ وا زا عﺎﻓد ﮫﺑ ﺪﺷ ﻲﻣ لﺰﻟﺰﺘﻣ قﺪﺼﻣ ﻊﺿو ﮫﮐ رﺎﺑﺮھ ﺪﻣآ ﻲﻣ ﺶﯿﭘ ﮫﮐ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ . ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﺒﺧ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ،ﺰﯿﻧ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ رد
	يا هدﻮﺗ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ﺪﯿﭽﯿﭘ ﺮﮭﺷ رد تﺎﺑﺮﺿ ﺮﯾز رد " ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ " ﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ رﺎﺑرد ﮫﯿﻠﻋ و قﺪﺼﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ و ﺪﻧﺪﻣآ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ
	ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ .
	" نﺎﮭﯿﮐ ﮫﻣﺎﻧزور " دﻮﺑ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﮫﻠﻤﺟ زا نﺎﻧآ ﺎﺑ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ رﺎﺘﻓر و ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ هرﺎﺑرد :
	" ﭗﭼ ﻲﻃاﺮﻓا ﺮﺻﺎﻨﻋ } !! { ﺪﻧﺪﺷ ﻊﻤﺟ ﮫﻧﺎﺨﭘﻮﺗ ناﺪﯿﻣ رد ... يدﺎﯾز ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺪﻣآ دﺮﮔ ... ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﻟﺎﺧد ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ... نآ زا ﺲﮐﺮھ
	ﮫﮐ ﻲﻌﻤﺟ و ﺎھ نﺎﺒﺳﺎﭘ فﺮﻃ زا ﺪﻣآ ﻲﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﮫﮐ ﺎھ
	دﻮﺑ نﺎﺸﯾا ﮏﯾدﺰﻧ } نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﻲﻨﻌﯾ { اﺪﯾﺪﺷ " ﺪﯾدﺮﮔ يرﺎﺟ نﺎﻧآ يور و ﺮﺳ زا نﻮﺧ ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ ﺪﻧﺪﺷ بوﺮﻀﻣ ... {
	ﺎﻌﻗاو ،رﺎﺑرد و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا لﺎﻤﻋ " ﻲﻤﻧ ﻢﺣر ﺎھ يا هدﻮﺗ ﮫﺑ ﺪﻧدﺮﮐ . ﺦﺳﺎﭘ تﻼﻤﺣ ﻦﯾﺮﺗ ﻦﺸﺧ و ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ زا ﺎھ نآ عﺎﻓد
	ﺪﺷ ﻲﻣ هداد . ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ عﺎﻓد قﺪﺼﻣ زا ﺖﺨﯾر ﻲﻣ نﺎﺸﯾور و ﺮﺳ زا نﻮﺧ ﮫﮐ ﻲﻟﺎﺣ رد ﺎھ يا هدﻮﺗ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ .
	قﺪﺼﻣ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ رد ﺪﺷ ﻲﻌﻄﻗ ﻒﻄﻋ ﮫﻄﻘﻧ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ .
	دﻮﺟو ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺲﭘ نآ زا رﺎﻨﮐ رد ﮫﺸﯿﻤھ زا ﺮﺗ ﻊﻃﺎﻗ ،ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ راداﻮھ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﻧادﺮﻤﻧاﻮﺟﺎﻧ ﺖﯾﺎﮭﻧ ﻲﺑ شور
	ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ قﺪﺼﻣ .
	داد نﺎﺸﻧ دراد دﻮﺟو ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد ﺎﺗدﻮﮐ يزوﺮﯿﭘ ياﺮﺑ ﮫﮐ ار ﻲﻌﯿﺳو تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ . ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ ﮫﻤھ زور نآ رد ﻊﻗاو رد
	ﯾدار ياﺪﺻ ﺮﮔا و دﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد رد ﻼﻤﻋ دﻮﺑ مﺎﻤﺗ ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رﺎﮐ ،ﺪﺷ نﻮﮕﻧﺮﺳ قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺪﻣآ ﻲﻣ رد ناﺮﮭﺗ يﻮ . نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ
	ﺪﻧﺪﻣآ رد ﺖﮐﺮﺣ ﮫﺑ ﺪﻌﺑ زور ود هزﺎﺗ ﺎھ .
	زاﺮﺑا ياﺮﺑ و ﺪﻨﮐ لﺰﻟﺰﺘﻣ ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد ار ﻦﯿﮐﻼﻣ و رﺎﺑرد ترﺪﻗ يﺎھ ﮫﯾﺎﭘ دﻮﺑ ﮫﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ دﻮﺧ ﺖﻣﻮﮑﺣ لﺎﺳ ود ﻲﻃ قﺪﺼﻣ
	ﺪﯾﺎﺸﮕﺑ ﻲﻧزور مدﺮﻣ هدﻮﺗ هدارا .
	ﺧآ ﮫﻤﻄﻟ تﺪﺷ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ،قﺪﺼﻣ و رﺎﺑرد ﮫﻄﺑار ﮫﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﻔﮔ ﺪﯾﺎﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ هرﺎﺑرد ﮫﮐ يا ﮫﺘﮑﻧ ﻦﯾﺮ
	دز . ﻲﻧﺎﺴﮐ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﺷاد ﻲﯾﺎھﺪﯿﻣا زﻮﻨھ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ درﻮﻣ رد و ،دﺎﺘﺴﯾا ﮫﺘﺷﺬﮔ زا ﺮﺗرﺎﮑﺷآ هﺎﺷ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺲﭘ نآ زا قﺪﺼﻣ
	ﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻗو ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺮﯿﻈﻧ ﺖﻓﺮﮔ ﮫﮭﺒﺟ ﺎ . دﻮﺑ ﮫﺘﻔﮔ ﺶﻧﺎﮑﯾدﺰﻧ زا ﻲﺧﺮﺑ ﮫﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ دﻮﺧ :
	" ﺪﻨﮑﺑ ار وا رﺎﻀﺣا يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ زا ناﺮﯾا ﺖﻟود ﮫﻈﺤﻟ ﺮھ رد ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ".
	ﯾا ﺪﻌﺑ ﺎھ لﺎﺳ ار ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا ﺖﺷﻮﻧ و ﺖﺷاد نﺎﯿﺑ روﺎﮭﻧﺰﯾآ لﻮﻗ زا ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد ﺰﯿﻧ نﺪ :
	" نﺎﮑﻣا و ﺖﺳا هﺪﺷ ﻒﯿﻌﺿ رﺎﯿﺴﺑ قﺪﺼﻣ دﺰﻧ وا ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ هﺎﺷ زا يراداﻮھﺮﺳ ﺮﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ تﻼﺧاﺪﻣ ﺮﺳ ﺮﺑ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ رﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر
	ﺪﻨﻨﮐ شا ﮫﻧاور و ﺪﻨھﺪﺑ ﺶﺘﺳد ﮫﺑ ار شا ﮫﻣﺎﻧرﺬﮔ ﮫﮐ دراد ﻲﻌﻄﻗ ".
	دﺎﺘﻔﯿﻧ قﺎﻔﺗا ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ . ﺪﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﻊﻃﺎﻗ ﻦﯿﻨﭼ ﻦﯾا ﮫﮐ دﺮﮑﻧ تاﺮﺟ قﺪﺼﻣ . رﻮﺸﮐ نآ ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ لﺎﻤﻋ ﮫﻤھ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﯿﻔﺳ
	ﺪﻧدﺮﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ ار وا ﻲﻠﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ مﺎﺠﻧاﺮﺳ و ﺪﻧﺪﻧﺎﻣ ناﺮﯾا رد .
	يورﺎﯾور دﺮﺒﻧ ﻲﻌﻄﻗ ﮫﻠﺣﺮﻣ زﺎﻏآ ﮫﮑﻠﺑ دﻮﺒﻧ ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﻲﯾﺎﮭﻧ يزوﺮﯿﭘ يﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺖﺴﮑﺷ
	دﻮﺑ نآ لﺎﻤﻋ و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ . ﺪﺷ هﺪﯾرد فرﺎﻌﺗ و ﮫﻈﺣﻼﻣ يﺎھ هدﺮﭘ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ رد . ﺪﻧﺎﻤﻧ ﻲﺘﺷآ ياﺮﺑ ﻲﯾﺎﺟ . ﺑ ﮫ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻒﯿﻗﻮﺗ شﺎﺑوا ناﺮﺳ و ﺶﺗرا ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ياﺮﻣا زا يدﺎﯾز هﺪﻋ قﺪﺼﻣ رﻮﺘﺳد . و رﺎﺑرد ﮫﻟﺎﺴﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﻧاﺮﮔﺎﺸﻓا ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﺎﺑ
	ﺖﺸﮔ حﺮﻄﻣ مدﺮﻣ هدﻮﺗ نﺎﯿﻣ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا دﻮﺳ ﮫﺑ ﺶﯾاورﺎﻧ يﺎھ ﺖﻟﺎﺧد . ﺖﺒﺴﻧ تﺮﻔﻧ دﺮﺑ ﻲﻤﻧ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺳا قﺪﺼﻣ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ
	ﻲﻣ جوا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﺖﻓﺮﮔ . ٢٩ هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ ١٣٣٢ ﻢھ رد ار نآ هدﺮﺑ مﻮﺠھ ﻦﻣوﺮﺗ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا ﮫﺑ مدﺮﻣ زاﺮﯿﺷ رد
	ﺪﻧﺪﯿﺑﻮﮐ . ﮫﯾﺮﮐ هﺮﮭﭼ ﮫﮐ داد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ و دﻮﺑ ﻲﻔﻄﻋ ﮫﻄﻘﻧ زاﺮﯿﺷ ثداﻮﺣ ﺖﻓﺮﮔ ﻲﻣ جوا ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآﺪﺿ تاﺮھﺎﻈﺗ رد
	ﻮﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ زا ﻲﺸﺨﺑ ياﺮﺑ رﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ يﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺎﺳ ﺪﻨﭼ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ و د
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﯾاﺮﺳ ﺰﯿﻧ ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﯾﺎﺳ ﮫﺑ دﺮﺑ ﻲﻣ ﺶﯿﭘ ار نآ ﻲﯾﺎﮭﻨﺗ ﮫﺑ ﻲﻟاﻮﺘﻣ .
	ﺪﻨﮐ هﺮﺳ ﮏﯾ ار رﺎﮐ ﻒﯿﻠﮑﺗ ﮫﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﺲﻠﺠﻣ زا ﺖﺴﮑﺷ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﮐ ﻲﺒﺷ نﺎﻤھ رد قﺪﺼﻣ :
	هﺎﺷ ﺎﯾ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ وا ﺎﯾ .
	ﺤﺑ ﮫﻈﺤﻟ نآ رد ﺮﮔا ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻦﯾا رﺎﮐ ﮫﮐ دﻮﺒﻧ يﺪﯾدﺮﺗ ،ﺪﺷ ﻲﻣ ﻞﺣ ﺪﻧدﻮﺑ ﻦﯿﮕﻤﺸﺧ رﺎﺑرد ﮫﯿﻠﻋ تﺪﺷ ﮫﺑ مدﺮﻣ و ﮫﺘﺴﮑﺷ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﮐ ﻲﻧاﺮ
	ﺖﻓﺎﯾ ﻲﻣ ﮫﻤﺗﺎﺧ رﺎﺑرد نﺎﯾز ﮫﺑ .
	ﺪﻨﮐ ﻲﮔﺪﯿﺳر قﺪﺼﻣ و هﺎﺷ فﻼﺘﺧا ﮫﺑ ﻲﻧﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ هدﺮﮐ ﻲﻧﺎﯿﻣرد ﺎﭘ ﺲﻠﺠﻣ نﺎﯿﻟﻮﺘﻣ . زا نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ﻦﯾا ٨ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﻔﻧ
	ﻣ و ﻲﯾﺎﻘﺑ لﺎﺜﻣا ﮫﮐ ﺪﺷ زا ﻲﺸﺨﺑ ﺪﻧزاﺪﻧا ﻖﯾﻮﻌﺗ ﮫﺑ ار ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻞﺣ هدﺮﮐ ﻲﺿار ار قﺪﺼﻣ ﻼﻌﻓ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ و ﺪﻧدﻮﺑ نآ ﻮﻀﻋ ﺰﯿﻧ ﻲﮑ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﯾﺬﭘ بﺎﺴﺤﻟا ﻲﻠﻋ ار قﺪﺼﻣ يﺎھ ﺖﺳاﻮﺧ . ﮫﺑ ﻢھ ندﻮﺑ ﻮﻠﮭﭘ ود ﺖﻠﻋ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻲﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ فﻼﺘﺧا درﻮﻣ لﻮﺻا نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ ﻦﯾا رد
	و دﻮﺑ ﺮﯾﺬﭘﺮﯿﺒﻌﺗ ﮫﻃوﺮﺸﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ ﻢھ و ﮫﻘﻠﻄﻣ ﺖﻨﻄﻠﺳ دﻮﺳ ﻲﺳرﺮﺑ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﯿﺒﻌﺗ ﮫﻘﻠﻄﻣ ﺖﻨﻄﻠﺳ دﻮﺳ ﮫﺑ هراﻮﻤھ يﻮﻠﮭﭘ ﺖﻣﻮﮑﺣ رد
	رﺎﻌﺷ ﺪﺷ ﻲﻣ اﺮﺟا ﻞﻤﻋ رد و ﺪﯿﺳر ﻲﻣ ﺲﻠﺠﻣ ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ ﺮﮔا ﮫﮐ ﺪﺷ ﮫﯿﮭﺗ ﮫﻃوﺮﺸﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ لﻮﺻا ﻦﯾا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻦﻤﻀﺘﻣ ﻲﺣﺮﻃ و ﺪﺷ
	ﺪﯾدﺮﮔ ﻲﻣ اﺮﺟا ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﻧ و ﺪﻨﮐ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺪﯾﺎﺑ هﺎﺷ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ .
	ﻣﺎﺣ يﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و رﺎﺑرد ﺎﻣا ﺪﻨھد رد ﻦﺗ يﺰﯿﭼ ﻦﯿﻨﭼ ﺮﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ نآ ﺪﺼﻗ نآ ﻲ . ﺖﺳد ﮫﺑ ﺎﮭﻨﺗ ناﺮﯾا رد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻄﻠﺳ
	ﺪﺷ ﻲﻣ روﺪﻘﻣ ﮫﺘﺴﺑاو يرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد ﺖﻣﻮﮑﺣ . ﺪﻧدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ حﺮﻃ ﺐﯾﻮﺼﺗ زا ﺲﻠﺠﻣ رد عﺎﺠﺗرا و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا لﺎﻤﻋ . زا يا هﺪﻋ ﻲﺘﺣ
	زا ﮫﮐ ﺪﻧﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ﺎﻀﻣا و ﻦﯾوﺪﺗ دﻮﺧ ار حﺮﻃ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ درﺬﮕﺑ ﺐﯾﻮﺼﺗ .
	ﺐﯾﻮﺼﺗ هﺪﻋو و حﺮﻃ ﻦﯾا ﻦﯾوﺪﺗ زا ﺲﭘ ،دﻮﺑ هﺪﺷ هﺪﯿﺸﮐ نﺎﺑﺎﯿﺧ و ﮫﭼﻮﮐ ﮫﺑ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ زا ﺲﭘ يﺎھزور رد ﮫﮐ يرﺎﺑرد ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ
	ﺪﺷ هﺪﯿﻧﺎﺸﮐ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ نﺎﯿﻓاﺮﻃا فﺮﻃ زا نآ .
	رادﺮﺑ تاﺮھﺎﻈﺗ زا ﺖﺳد مدﺮﻣ ﮫﮐ ﺪﻧداد ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﺪﻧ . يﺎھ يزﺎﺑ ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺖﻓﺮﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ ﺎھ مﻮﺠھ ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺷ درﻮﻣ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ فﺮﻃ زا دﺮﮐ ﻲﻤﻧ روﺎﺑ ار نﺎﯾرﺎﺑرد . فﺮﻃ زا هﺎﺷ ﺪﺿ تاﺮھﺎﻈﺗ
	" نﻮﯿﻠﻣ " ﺪﺷ ﻲﻣ بﻮﮐﺮﺳ " . زوﺮﻣاﺮﺘﺧﺎﺑ " هرﺎﻤﺷ رد ١٣ دﺮﮐ ﻲﻣ ﺎﻋدا هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا :
	" مدﺮﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮﻣ ﻲﻃاﺮﻓا ﺮﺻﺎﻨﻋ يرﺎﺑرد ﺪﺿ تازرﺎﺒﻣ ﺖﺴﯿﻧ . ﺎﺑ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻲﺘﻀﮭﻧ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎھ نآ فﺪھ اﺮﯾز
	دراﺪﻧ تﺮﯾﺎﻐﻣ ﮫﻃوﺮﺸﻣ ﻲﻧﺎﺒﻣ .
	ﻲﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﮫﻃوﺮﺸﻣ ﻢﯾژر ندﺮﮐ ﻂﻗﺎﺳ هزرﺎﺒﻣ فﺪھ ﮫﮐ مادﺎﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﻲﺘﻨﻄﻠﺳ ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ رد ار ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا مدﺮﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا رﺎﻈﺘﻧا
	ﺖﺳا درﻮﻣ ".
	زا ار يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﮫﻠﻤﺟ زا و ﮫﺌﻃﻮﺗ ناﺮﺳ زا يدﺎﯾز هﺪﻋ قﺪﺼﻣ ،ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻞﺣ هﺪﻋو ﺮﺑاﺮﺑ رد و هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ تاﺮﮐاﺬﻣ سﺎﺳاﺮﺑ
	ﮫﺑ لﺪﺟ و ﺚﺤﺑ نﺪﻧﺎﺸﮐ ﺎﺑ و هدﺮﮐ ﺖﺻﺮﻓ مﺎﻨﺘﻏا ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﮐ داد نﺎﮑﻣا و دﺮﮐ دازآ ﻒﯿﻗﻮﺗ ﮫﺑ ندز ﺖﺳد ﺎﺑ و ﺲﻠﺠﻣ تﺎﺴﻠﺟ
	ﺪﻨﻧارﺬﮕﺑ ﺖﻗو ﻲﻧﺎﻤﻟرﺎﭘ يﺎھ يزﺎﺑ عاﻮﻧا . ﮫﺴﻠﺟ ﮫﮐ رﺎﺑﺮھ و دﺮﮐ ﻲﻣ يراددﻮﺧ تﺎﺴﻠﺟ رد ﺖﮐﺮﺷ زا ﺲﻠﺠﻣ رد رﺎﺑرد راداﻮھ ﺖﯿﻠﻗا
	دﺮﮐ ﻲﻣ ﻞﯿﻄﻌﺗ ار ﺲﻠﺠﻣ هﺪﻧﺎﺸﮐ درﻮﺧ و دز ﮫﺑ ار رﺎﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﮏﯾ ﺎﺑ ﺪﺷ ﻲﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻲﻨﻠﻋ .
	يﺮﻔﻧ ﺖﺸھ نﻮﯿﺴﯿﻤﮐ حﺮﻃ ﻒﯿﻠﮑﺗ دﻮﺑ هﺪﻧﺎﻣ ﻖﻠﻌﻣ ﺖﻟود و رﺎﺑرد تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻒﯿﻠﮑﺗ ﻲﻨﻌﯾ .
	ﺪﯾآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ ﻲﻣاﺪﻗا رﺎﺑرد نﺪﻧار ﺐﻘﻋ ياﺮﺑ مدﺮﻣ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ و دﻮﺷ هﺪﯿﺸﮐ نوﺮﯿﺑ ﺲﻠﺠﻣ ﮫﻨﺤﺻ زا هزرﺎﺒﻣ ﺮﻣا دﻮﺑ مزﻻ . هرﺎﺑ ﻦﯾا رد
	يﻮﺳ زا ﮫﮐ يا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻲﻃ و ﺪﺷ مﺪﻗ ﺶﯿﭘ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ " رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ " ﺑ هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ و باﺰﺣا ﮫﻤھ زا دﻮ
	ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ گرﺰﺑ عﺎﻤﺘﺟا ﮏﯾ رد ﮫﮐ ﺖﺳاﻮﺧ ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ . ﻲﺳﺎﯿﺳ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ندﺮﮐ ﻦﺷور رد ﮫﮐ ﻲﺘﯿﻤھا ﺮﻈﻧ زا ار ﮫﻣﺎﻧ تﻮﻋد ﻦﯿﻋ
	ﻢﯾروآ ﻲﻣ ﺮﯾز رد دراد زور نآ :
	ﻣزﺎﺳ ،ﺎھ ﮫﺘﺳد ،باﺰﺣا ﮫﯿﻠﮐ زا رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ،نﺎﻧﺎﻘھد ،ناﺮﮔرﺎﮐ زا ناﺮﮭﺗ رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ مدﺮﻣ و ﺎھ نﺎ
	ﮫﺒﻨﺷ ﮫﺳ زور ﮫﮐ ﺪﯾﺎﻤﻧ ﻲﻣ تﻮﻋد ﻲﻠﻣ ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ و ﮫﺒﺴﮐ ،نارو ﮫﺸﯿﭘ ،ناﺮﮑﻔﻨﺷور ٢۵ ﺖﻋﺎﺳ هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ ١١ ناﺪﯿﻣ رد ﺢﺒﺻ
	ﺪﻨﻨﮐ عﺎﻤﺘﺟا ﺮﯾز يﺎھرﺎﻌﺷ ﻖﻘﺤﺗ ياﺮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ :
	١ - يرﻮﺸﮐ رﻮﻣا رد رﺎﺑرد و هﺎﺷ تﻼﺧاﺪﻣ ﮫﺑ نداد ﮫﻤﺗﺎﺧ ﮫﺸﯿﻤھ ياﺮﺑ تﻼﺧاﺪﻣ ﻦﯾا نﺎﮑﻣا ندﺮﺑ ﻦﯿﺑ زا و يﺮﮑﺸﻟ و .
	٢ - ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ تﺎﺴﺳﻮﻣ نﺪﯿﭼﺮﺑ و نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ جاﺮﺧا و ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا يﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻧﺎﻨﮑﺷ لﻼﻘﺘﺳا تﻼﺧاﺪﻣ ﮫﺑ نداد ﮫﻤﺗﺎﺧ
	رﻮﺸﮐ ﺮﺳاﺮﺳ رد ﺎھ نآ .
	٣ - ﻠﻋ ﺪﯾﺪﺟ ﮫﺌﻃﻮﺗ زور ﺮھ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا نارودﺰﻣ تازﺎﺠﻣ و ﮫﻤﮐﺎﺤﻣ ﺪﻨھد ﻲﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺎﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻤﮐﺎﺣ ﮫﯿ . ٤ - ناﺮﯾارﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ مدﺮﻣ ياﺮﺑ يرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ نﺎﮑﻣا ﻦﯿﻣﺎﺗ .
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ
	ﻣ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ﮫﻣﺎﻨﺗﻮﻋد ﻦﯾا رد دراﺪﻧ دﻮﺟو ﮫﻧازاوﺮﭘ ﺪﻨﻠﺑ ﻲﺘﺳاﻮﺧ و ﺪﻨﺗ يا ﮫﻤﻠﮐ ﺎﯾ و ﻲﻠﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ فﻼﺧ ﺰﯿﭼ ﭻﯿھ ﺪﯿﻨﯿﺑ ﻲ . ﺖﺳاﻮﺧ ﻦﯾا
	ﺖﺷاد جﺎﯿﺘﺣا ناﺪﺑ ناﺮﯾا بﻼﻘﻧا نﺎﻣز نآ رد ﮫﮐ ﺖﺳا يﺰﯿﭼ نآ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎھ . نﺎﻣز نآ رد ﺰﯿﻧ ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﺧ تاﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ مدﺮﻣ تﻮﻋد هوﻼﻋ ﮫﺑ
	ﺎﻌﻗاو " دﻮﺑ يروﺮﺿ . ﻣ ﺖﻀﮭﻧ رﺎﮑﺷآ نﺎﻨﻤﺷد ﻢھ ﺎﻣا ﺪﻨﺘﺳﺎﺧﺮﺑ تﻮﻋد ﻦﯾا ﮫﯿﻠﻋ تﺪﺷ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ راداﻮھ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﻢھ و ناﺮﯾا ﻲﻠ .
	ﺖﺳاﻮﺧ قﺪﺼﻣ زا يا ﮫﻣﺎﻧ ﻲﻃ ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ :
	" ﺪﺷﺎﺒﻧ ﺖﻟود تﺎﯿھ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﻲﺘﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺎﺗ دﻮﺷ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ مﺮﺘﺤﻣ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ نﺎﯾﺎﻗآ ﮫﺑ ضﺮﻌﺗ و تاﺮھﺎﻈﺗ زا ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻓ رﻮﺘﺳد ﺖﺳا مزﻻ ".
	ﺖﺧﺎﺗ قﺪﺼﻣ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ تﺪﺷ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ رد دﺎﺑآ تﺎﻨﻗ ﺲﻤﺷ مﻼﺳﻻا ﺖﺠﺣ :
	" ﺖﺳﺎھ يا هدﻮﺗ ﺖﯾﺎﻤﺣ درﻮﻣ قﺪﺼﻣ ﻲﻠﻣ يا هدﻮﺗ ﺖﻟود ﻦﯾا ... ﺖﻠﯿﻀﻓ و ﻦﯾد ﺪﻨھاﻮﺧ ﻲﻣ ﺎھ ﻦﯾا ﺎﻗآ } !! { زا ار ﺪﻧﺮﺒﺑ نﺎﯿﻣ . ﺎھ ﻦﯾا
	ﺪﻨھد ﻲﻣ ﺶﺤﻓ ﺎﻣ ﻲﻠﻣ تﺎﺳﺪﻘﻣ و ﻼﮐو ﮫﺑ ... ﻦﻃو لﻼﻘﺘﺳا و ﻲﺘﺴھ ندﺮﺑ ﻦﯿﺑ زا ياﺮﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﺷزﺎﺳ " ...
	ﺖﺴﺸﻧ ﺐﻘﻋ قﺪﺼﻣ رﺎﺸﻓ ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ رد . ﺎﻈﺗ دﺮﮐ ﻦﻏﺪﻗ دﻮﺑ وا دﻮﺧ دﻮﺳ ﮫﺑ ﮫﮐ ار ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﺧ تاﺮھ . و هﺎﺷ يﺎھ شﻮﭘ هرز و ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ
	رد ﺖﮐﺮﺷ زا ار مدﺮﻣ و داد ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ نﻮﯿﺴﮐاﺮﻓ ،ﺪﻧﺪﺷ ﮫﺘﺷﺎﻤﮔ ﺮﮭﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ طﺎﻘﻧ رد ﻞﻣﺎﮐ تاﺰﯿﮭﺠﺗ ﺎﺑ زﺎﺑﺮﺳ يا هﺪﻋ
	دﺮﮐ ﻊﻨﻣ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ . ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ مﻼﻋا ﺖﻟود راﺪﻓﺮﻃ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور " نﻮﯿﻠﻣ " ھﺎﻈﺗ رد ﺪﻧراﺪﻧ ﺖﮐﺮﺷ تاﺮ .
	ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا مدﺮﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺎھ ﻦﯾا ﮫﻤھ دﻮﺟو ﺎﺑ . يﺎھ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ يراﺰﮔﺮﺑ ﮫﺑ ﺞﻨﺸﺗ دﺎﺠﯾا و يﺮﯿﮔرد زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ﺎﮭﺘﻨﻣ
	ﺪﯾدﺮﮔ ﺎﻔﺘﮐا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﺶﺨﭘ و ﻲﻌﺿﻮﻣ .
	هدﻮﺗ بﺰﺣ فﺮﻃ زا ار تاﺮھﺎﻈﺗ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﮐ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ زا هوﺮﮔ نآ ،ﺪﻌﺑ زور ود ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ در ناﺮﯾا
	ﺪﻧداد قﺪﺼﻣ ﺖﻟود زا ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﮫﺑ ﻲﻧﺎﺑﺎﯿﺧ تاﺮھﺎﻈﺗ مﻼﻋا هدﻮﻤﻧ حﺮﻄﻣ ار دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ نﺎﻤھ نﺎﺷدﻮﺧ . ﮫﺑ ﮏﻤﮐ يﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﮐ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا ﺎﺑ
	ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﮫﻗﺮﻔﺗ ﺖﮭﺟ رد تﺪﺣو .
	ﺗ رد ﺖﺳا ﺮﺿﺎﺣ ﮫﮐ دﺮﮐ مﻼﻋا ﺶﺒﻨﺟ تﺪﺣو ﻢﯿﮑﺤﺗ ياﺮﺑ ،لاﻮﺣا ﻦﯾا مﺎﻤﺗ دﻮﺟو ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ زا و ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ تاﺮھﺎﻈ
	ﺪﻧﺪﻧﻮﯿﭙﺑ تاﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ ﮫﮐ دﺮﮐ تﻮﻋد دﻮﺧ ناراداﻮھ و ﺎﻀﻋا ﮫﻤھ . ﻲﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ ﻦﯾا ﺪﺷ ﻲﻣ ﻆﻔﺣ ﺶﺒﻨﺟ فﻮﻔﺻ تﺪﺣو ﺮﮔا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ
	ﮏﯾ ﮫﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ
	ﺪﻧاﺮﺑ ﺐﻘﻋ ﮫﺑ ار هﺎﺷ و دﻮﺷ لﺪﺑ مدﺮﻣ هدﻮﺗ ﻊﯿﺳو يار زاﺮﺑا . رﻮﻀﺣ زا ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﺢﯾﺮﺼﺗ رﻮﺑﺰﻣ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﺎﻣا " ﭗﭼ ﺮﺻﺎﻨﻋ "
	ﺟ دﺮﮐ ﺪﻨھاﻮﺧ يﺮﯿﮔﻮﻠ . ،ﺪﻨﻨﮐ ﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ تﻮﻋد ار ناﺮﮔرﺎﮐ ﮫﮐ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ يوﺮﯿﻧ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ﻮﻠﺟ ﮫﺑ " ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا " ناﺮﮔرﺎﮐ ﺎﺗ ﺪﻧدﺎﺘﺳﺮﻓ
	ﺪﻨﯾﺎﯿﻧ نوﺮﯿﺑ .
	ﻲﻣ ور ﮫﺑور قﺪﺼﻣ زا يراداﻮھ نﺎﯿﻋﺪﻣ مﻮﺠھ ﺎﺑ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ تاﺮھﺎﻈﺗ رد ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﻲﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ناراداﻮھ ﮫﮐ ﻢھ ﺎﺟﺮھ
	ﺪﻧﺪﺷ .
	" نﺎﮭﯿﮐ ﮫﻣﺎﻧزور " ﺖﺳا ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ار ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا شور :
	" دﻮﺑ ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ و ناﺮﯾا بﺰﺣ ﺎﺑ زوﺮﻣا تاﺮھﺎﻈﺗ يﺮﺒھر ... ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ فﺮﻃ ﮫﺑ ﭗﭼ ﺮﺻﺎﻨﻋ ... ﻦﯾا رد
	ﺪﻧدﺮﮐ ﮫﻠﻤﺣ ﺎھ نآ فﺮﻃ ﮫﺑ بﻮﭼ ﺎﺑ ﻲﺘﯿﻌﻤﺟ ﻊﻗﻮﻣ . دز دﻮﺑ ﮏﯾدﺰﻧ دﻮﺷ درﻮﺧ و . ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺎﻣا ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻟﺎﺧ ﺎﺟ .
	دﻮﺑ ﻲﻨھآ ﺎھ نآ کﻮﻧ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﺳد ﮫﺑ صﻮﺼﺨﻣ يﺎھ بﻮﭼ زوﺮﻣا ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ و ﺎھ ﻲﻧاﺮﯾا بﺰﺣ .
	ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺮﮔا ﺪﻧدﻮﺑ هدﺎﻣآ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ار نآ يﺎھ ﮫﺧﺎﺷ ﮫﺘﺴﮑﺷ ار نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ و دﺎﺑآ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ يﺎھ ﺖﺧرد ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ
	ﻧﻮﺷ ﮏﯾدﺰﻧ ﺎھ نآ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﺑ ﺪﻨھد راﺮﻗ ﮫﻠﻤﺣ درﻮﻣ ﺪ ".
	ﺎﺑ ﻲﻧﺎﺴﮐ دﻮﺑ مزﻻ يﺮﮕﯾد ﺖﻗو ﺮھ زا ﺶﯿﺑ ﺶﺒﻨﺟ فﻮﻔﺻ تﺪﺣو ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز رد ﺖﺳرد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ ﻲﻨھآ کﻮﻧ بﻮﭼ اﺮھﺎﻇ و "
	ﺼﻣ زا يراداﻮھ رﺎﻌﺷ ﺮﯾز ار ﻲﻠﺻا ﺮﻄﺧ و ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻣ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز و ناﺮﮔرﺎﮐ ﮓﻨﺟ ﮫﺑ قﺪ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻣ . ﺎھ ﻦﯿﻤھ
	ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭘ ﻦﻤﺷد يودرا ﮫﺑ سﺎﺴﺣ ﮫﻈﺤﻟ رد ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ) ؟دراد ﺖھﺎﺒﺷ زوﺮﻣا عﺎﺿوا ﺎﺑ رﺪﻗ ﮫﭼ .(
	دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻊﻃﺎﻗ ﮫﻈﺤﻟ رد ناﺮﯾا ﻲﺑﻼﻘﻧا ﺶﺒﻨﺟ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد . ﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﯾ يﺎھوﺮﯿﻧ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﺶﺒﻨﺟ يﺎھو
	ﺪﻨھد نﺎﯾﺎﭘ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا و ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ يرﺎﮑﺑاﺮﺧ ﮫﺑ هدﺮﮐ ﻊﻄﻗ ار ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻣاﻮﻋ و رﺎﺑرد ﺖﺳد ،ﺪﻧﻮﺷ ﺪﺤﺘﻣ يا هدﻮﺗ و ﻲﻗﺪﺼﻣ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ زوﺮﯿﭘ ﺖﻀﮭﻧ نﺎﻨﻤﺷد ﺎﯾ و . ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو يا ﮫﻧﺎﯿﻣ هار .
	داﻮھ ﻲﻋﺪﻣ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻒﺻ رد ﻊﻃﺎﻗ ﻢﯿﻤﺼﺗ ذﺎﺨﺗا تروﺮﺿ دﺮﮐ دﺎﺠﯾا يﺮﺗﺪﯾﺪﺷ لﺰﻟﺰﺗ قﺪﺼﻣ زا يرا . ﻦﯾا زا ﻲﮔرﺰﺑ ﺶﺨﺑ
	ﻢھ ﻲﮑﭼﻮﮐ ﺶﺨﺑ نآ و ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا ﻒﺻ ﮫﺑ ارﺎﮑﺷآ ﺶﯿﭘ ﺎھ تﺪﻣ زا ﻢﯿﺘﻔﮔ ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ
	ﮫﺘﺷاﺬﮔ نﺎﺷﺮﺑاﺮﺑ رد ﺦﯾرﺎﺗ ﮫﮐ ﻲﻨﺷور ﺶﺳﺮﭘ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ و ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻤﻧ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻗﺎﺑ زﻮﻨھ ﮫﮐ ﺪﻨھﺪﺑ ﻦﺷور و ﺢﯾﺮﺻ ﺦﺳﺎﭘ دﻮﺑ : ﺎﺑ
	؟مدﺮﻣ ﺎﺑ ﺎﯾ ﺪﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و رﺎﺑرد
	بﺰﺣ يﺮﺒھر ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﻣز ﻦﯾا رد " مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " ﮓﻨﺳ مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﻢھ " مﻮﺳ " ﻞﻓﺎﺤﻣ و هﺎﺷ ﺎﺑ ﺎﻔﺧ رد و دﻮﺸﮔ ﺶﯾﺎﭘ زا ار ندﻮﺑ
	ﺖﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ .
	ار ﺎھزور نآ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿو ﮫﮐ ﺎﺟ نآ زا ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ يﺎھ فاﺮﺘﻋا ﺪﺿ و بﻼﻘﻧا نﺎﯿﻣ ﮫﮐ ﺪھد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ و ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﻦﺷور ﻲﺑﻮﺧ ﮫﺑ
	ﺖﺳا ﺐﻟﺎﺟ رﺎﯿﺴﺑ ،ﺖﺴﯿﻧ ﻲﻣﻮﺳ هار بﻼﻘﻧا . ﻢﯾروآ ﻲﻣ ار ﺎھ فاﺮﺘﻋا ﻦﯾا ﻦﯿﻋ ﺮﯾز رد ﺎﻣ :
	" زا ﻞﺒﻗ يﺎھ ﮫﺘﻔھ رد ٢۵ ﺎﺗ و ﻲﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ دوﺪﺣ رد ار ﺎﻣ هزرﺎﺒﻣ مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ بﺰﺣ ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ يﺎﻀﻋا زا ﺮﻔﻧ ود دادﺮﻣ
	د ﮫﮐ يﺪﺣ تﺎﯿھ شراﺰﮔ دوﺪﺣ رد ار رﺎﺑر ٨ نﺎﯿﻣ زا ار رﺎﺑرد و هﺎﺷ ﺪﯾﺎﺑ ﻲﻠﻣ ﺖﻟود ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ و ﮫﺘﺴﻧاد ﻲﻓﺎﮐﺮﯿﻏ ﺪﻨﮐ دوﺪﺤﻣ يﺮﻔﻧ
	درادﺮﺑ .
	ﺪھد ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ و ﺪﻨﮑﺑ ار رﺎﮐ ﻦﯾا ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ رﻮﺒﺠﻣ ﺖﻟود نﺎﻧآ يﺎﻋدا ﮫﺑ ﺎﻨﺑ ﮫﺘﺒﻟا .
	دﻮﺒﻧ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ فﺮﺣ ﻦﯾا ﮫﯿﯾاﺮﺟا تﺎﯿھ ياﺮﺑ . ﻲﻣ ﺮﻔﻧ ود نآ ار رﺎﮐ ﻦﯾا رﺎﮑﺘﺑا بﺰﺣ و ﺪﯿﺸﮐ ﺪھاﻮﺧ ﺎﺟ ﻦﯾا ﮫﺑ رﺎﮐ ﮏﺷ ﻲﺑ ﺪﻨﺘﻔﮔ
	ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ ﺖﺳد رد ﺎﻣ ار رﺎﮑﺘﺑا و ﻢﯿﻨﮐ عوﺮﺷ هدﻮﺗ بﺰﺣ زا ﺮﺗدوز ﺎﻣ دﻮﺧ ﺖﺳا بﻮﺧ و ﺖﻓﺮﮔ ﺪھاﻮﺧ ﺖﺳد رد . ﮫﯿﯾاﺮﺟا تﺎﯿھ ﻲﻟو
	ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﺳد زا ﺪﯾﺎﺒﻧ ﺎﻣ ار ﮫﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ رﺎﮑﺘﺑا ﮫﮐ دﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ دﻮﺧ ﻲﮕﺸﯿﻤھ ﻢﺳر ﻖﺒﻃ } !! {
	ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ ار يرﺎﮑﺑاﺮﺧ رﺎﮑﺘﺑا ﺪﯾﺎﺒﻧ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ دﺪﺻ رد ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﺖﻟود ﮫﮐ دﺮﮐ روﺎﺑ ناﻮﺗ ﻲﻤﻧ نﻮﭼ ".
	دادﺮﻣ و ﺮﯿﺗ يﺎھ هﺎﻣ رد ١٣٣٢ لاﻮﺣا و عﺎﺿوا ﻞﯿﻠﺤﺗ رد ﺖﺷاد دﻮﺟو يﺮﻈﻧ فﻼﺘﺧا ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ رد ﻲﺳﺎﯿﺳ ... ﺮﺼﻨﻋ
	و ﮫﻤﮐﺎﺤﻣ ار هﺎﺷ و ﺪھﺪﺑ ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺖﺳا رﻮﺒﺠﻣ هﺮﺧﻻﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﮐ ﺖﺷاد هﺪﯿﻘﻋ ﮫﯿﯾاﺮﺟا تﺎﯿھ رﺎﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ دﺮﻓ ﮫﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ
	ﺪﯾﺎﻤﻧ تازﺎﺠﻣ .
	ﺪﯾﺎﺑ ﻲﺟرﺎﺧ ﺖﺳﺎﯿﺳ ظﺎﺤﻟ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﻈﻧ ﺐﻠﺟ ﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ ﺖﯾﺮﺜﮐا دﻮﺷ ﮫﺒﻠﻏ تﻼﮑﺸﻣ ﺮﺑ . ﺮﯿﯿﻐﺗ ﮫﺑ ﻲﺟﺎﯿﺘﺣا و
	دﻮﺸﻧ اﺪﯿﭘ ﻢﯾژر ".
	مﺪﺷ بﺎﯿﻓﺮﺷ هﺎﺸﻨھﺎﺷ رﻮﻀﺣ ﮫﺑ رﺎﺑ ﻦﯿﻟوا ياﺮﺑ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﯾا . اوﺪﺑ ﻲﻧﻮﯾﺎﻤھ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا " ﻣ و ﺮﺛﻮﻣ تازرﺎﺒﻣ زا رد ﺎﻣ ﮫﻧﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﮭﯿ
	ﺪﻧﺮﯿﮔ ﻲﻣ مﺎﮭﻟا ﮫﻧﺎﮕﯿﺑ زا ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﮫﯿﻠﻋ ﺎﻣ هزرﺎﺒﻣ زا ﻦﯿﻨﭽﻤھ و ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ } !! } { ﺪﯿﻨﯿﺒﺑ ار ﺖﺣﺎﻗو ﮫﺟرد !! { ﻲﻠﺼﻓ هدﻮﻣﺮﻓ نﺎﯿﺑ
	ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧﺪﯿﻣﺎﻧ ﻲﻣ مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ مﺎﻧ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺎﻣ بﺰﺣ زا و ...
	ﻮﺗ ﺖﺳد ﮫﺑ يا ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ راﺮﻗ دﻮﺸﻧ ﻲﻨﻠﻋ تﺎﻗﻼﻣ ﺪﺘﻔﯿﻧ ﺎھ يا هد ... ﮫﮐ يدوﺪﺣ ﺎﺗ مدﻮﺑ دﺪﺻ رد ﺐﻧﺎﺟ ﻦﯾا
	نﺎﮕﻧﺎﮕﯿﺑ ﺮﺑاﺮﺑ رد ار ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﻲﻠﺧاد ﮫﮭﺒﺟ تﺪﺣو و ﻢﻨﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد و رﺎﺑرد ﻦﯿﺑ فﺎﮑﺷ زا مراد نﺎﮑﻣا } !! { ﻢﻨﮐ ﻆﻔﺣ
	دﻮﺑ ﻦﯿﺒﺷﻮﺧ ﻲﻠﯿﺧ ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺧاوا نآ رد صﻮﺼﺧ ﮫﺑ ﻲﻧﻮﯾﺎﻤھ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا اﺮﯾز ﺪﯿﯾﺎﺗ ار ﺖﻀﮭﻧ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ و ه
	ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ ﻲﻣ } !! { ".
	ﺖﻓﺎﯾرد ناﻮﺗ ﻲﻣ ﺎھﺰﯿﭼ ﻲﻠﯿﺧ ﻦﺷور فاﺮﺘﻋا ﻦﯾا زا . او نﺎﻣز نآ رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﮫﺘﮑﻧ ﻦﯾا يروآدﺎﯾ ﻂﻘﻓ ﺎﻣ ﺪﺼﻗ ﺎﻣا ﺎﻌﻗ " ﻢﯿﻤﺼﺗ ﮫﻈﺤﻟ
	دﻮﺑ . ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺮﺘﺸﯿﺑ : عﺎﺠﺗرا لﺎﻤﻋ ﺎﺑ دﺎﺤﺗا ﺎﯾ و رﻮﺸﮐ تﺎﺠﻧ و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا دﺮﻃ ،هﺎﺷ ﻲﻧﻮﮕﻧﺮﺳ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ دﺎﺤﺗا
	ﺮﻈﻧ ﺐﻠﺟ و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و !! رﻮﺸﮐ ندﺮﮐ ﺮﯿﺳا و قﺪﺼﻣ ﻲﻧﻮﮕﻧﺮﺳ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ .
	دﻮﺑ ﺚﺤﺑ درﻮﻣ ﺎﺟ ﮫﻤھ رد ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا . تﺎﯿھ رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺟ ﺎﺗ بﺰﺣ ﮫﯿﯾاﺮﺟا " مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " دروآرد ﻂﺳو ﻂﺧ يادا ﺪﺷ ﻲﻤﻧ ﺮﮕﯾد .
	ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ : دﺮﮐ بﺎﺨﺘﻧا ار مدﺮﻣ ﺎﯾ هﺎﺷ . ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ لﺎﺜﻣا ) ﻲﻧﺎﺴﮐ ﻦﯾﺮﺧآ ( ﺪﻨﺘﺷﺬﮔ رﺎﺑرد ﮫﻧﺎﺘﺳآ زا ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ نﺎﮕﺘﺴﺑاو زا
	ﺪﻨﺘﺴﺑ نﺎﻤﯿﭘ مدﺮﻣ ﮫﯿﻠﻋ هﺎﺷ ﺎﺑ و .
	ر ﻲﺳﺎﯿﺳ يﺎھوﺮﯿﻧ نﺎﻣا ﻲﺑ رﻮﻃ ﮫﺑ ثداﻮﺣ ﺮﯿﺳ ﮏﯾ و ﻊﻃﺎﻗ ﻢﯿﻤﺼﺗ ذﺎﺨﺗا ﮫﺑ ا دﺮﮐ ﻲﻣ راداو نﺪﺷ ﮫﻓﺮﻃ . ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا
	دﻮﺑ ﮫﺘﺷاﺬﮕﻧ ﻲﻗﺎﺑ ندز ﮫﻧﺎﭼ ياﺮﺑ ﻲﯾﺎﺟ و ﮫﺘﻓﺮﮔ ار دﻮﺧ ﻢﯿﻤﺼﺗ . ﺖﺳﺎﯿﺳ " ﻢﯾراﺬﮕﻧ هدﻮﺳآ ار قﺪﺼﻣ " يﺮﮔ ﻲﺸﺣو ﺎﺑ و مﺎﻤﺗ تﺪﺷ ﺎﺑ
	ﺪﺷ ﻲﻣ اﺮﺟا ﻲﻧدﺮﮑﻧ روﺎﺑ .
	ﺐﯿﺗﺮﺳ هﺎﻣ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا لوا ﺐﺷ سﻮﻃ رﺎﺸﻓا ﺎﺑﺮﮭﺷ ﺲﯿﺋر ﺪﺷ هدﻮﺑر رﻮﺸﮐ ﻞﮐ ﻲﻧ . ﮫﺑ ﻲﻌﯿﺠﻓ زﺮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ،وا هزﺎﻨﺟ ﺪﻌﺑ زور ﺶﺷ
	ﺪﺷ ﻒﺸﮐ ﻦﯾوﺰﻗ فاﺮﻃا يﺎھ هﻮﮐ رد ،دﻮﺑ هﺪﯿﺳر ﻞﺘﻗ . ﮫﮐ ﺪﻧراد ﺖﮐﺮﺷ ﻲﻧﺎﺴﮐ نﺎﻤھ ﻢھ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﻦﯾا رد ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ
	ﺖﯾﺎﻨﺟ رد ٢٣ هﺎﻣﺮﯿﺗ ١٣٣٠ ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ ﮫﺌﻃﻮﺗ ، ١٣٣١ ﺮﮭﻣ و رﻮﯾﺮﮭﺷ يﺎﺗدﻮﮐ ، ١٣٣١ ﺖﯾﺎﻨﺟ ، ١۴ رذآ ١٣٣١ ﻢﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا شرﻮﺷ ،
	نﺎﺘﺴﻣز رد يرﺎﯿﺘﺨﺑ ١٣٣١ رﺎﮭﺑ و ١٣٣٢ ﮫﺌﻃﻮﺗ و ٩ ﺪﻨﻔﺳا ١٣٣١ .
	ﺪﺷ مﻼﻋا يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا شﺮﺴﭘ و يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ،ﻲﯾﺎﻘﺑ ﺮﻔﻈﻣ ﻲﻣﺎﺳا ،نارﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﮫﻤھ نﺎﯿﻣ زا . ﮫﻄﺑار رد يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا ﺎﺑ
	ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو يﺪﯾدﺮﺗ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﺰﯿﻧ ﻦﻣوﺮﺗرﺎﮭﭼ ﻞﺻا . يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا و ﻦﻣوﺮﺗ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا نوﺎﻌﻣ ﻂﺑار " ﺎﯿﺳ " زا ﻲھوﺮﮔ ﺎﺑ
	دﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ .
	ﺪﻤﺤﻣ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﯿﺋر ﺐﯾﺎﻧ مﺮﮔ رﺎﯿﺴﺑ ﻲﯾاﺮﯾﺬﭘ درﻮﻣ و ﺪﺷ ﻦﺼﺤﺘﻣ ﺎﺠﻧآ رد ،ﺲﻠﺠﻣ رﺎﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ يﻼﮐو ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ
	يرﺎﻘﻔﻟاوذ ) ﮫﻨﻄﻠﺴﻟا ماﻮﻗ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ﮫﺌﻃﻮﺗ لﺎﻌﻓ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ زا ( ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﯿﺋر و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . رد نﺎﻧآ يﺎھ تﺎﻗﻼﻣ ﺲﮑﻋ
	ﺪﻧﺎﻤﻧ ﻲﻗﺎﺑ نارﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ زا رﺎﺑرد رﺎﮑﺷآ ﺖﯾﺎﻤﺣ و ﺎھ نآ نﺎﯿﻣ ﺪﻧﻮﯿﭘ دﻮﺟو رد يﺪﯾدﺮﺗ ﺎﺗ ﺪﺷ پﺎﭼ ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور .
	ﺪﻨھد نﺎﺸﻧ ﺮﺗ ﺢﯾﺮﺻ ﮫﭼ ﺮھ ار دﻮﺧ ﻦﺸﺧ هﺮﮭﭼ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﻲﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ . ﺖﺸﮭﺒﯾدرا ﺮﺧاوا ﺲﻟاد ﮫﮐ يﺮﻔﺳ رد
	ﻞﯾاوا و اﺪﻤﻋ دﺮﮐ ﮫﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ يﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ دادﺮﺧ " دﻮﻤﻧ يراددﻮﺧ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺮﻔﺳ زا . ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ مﻼﻋا اﺪﺘﺑا ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور
	و ﺖﺳا شﻮﺸﻐﻣرﺎﯿﺴﺑ ناﺮﯾا عﺎﺿوا نﻮﭼ :
	" دﺮﮐ ﺪھاﻮﺧ يراددﻮﺧ ناﺮﯾا ﮫﺑ تﺮﻓﺎﺴﻣ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﺘﯿﻨﻣا تﺎﻣﺎﻘﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﻖﺒﻃ وا ،دور ﻲﻣ ﺲﻟاد ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﺟ ﺮﻄﺧ ﻢﯿﺑ ".
	زا ﺲﻟاد ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺪﻌﺑ ﺎﻣا " ناﺮﯾا ﺖﻟود شور " زا ، " ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ شﺮﺘﺴﮔ " زا ، " ناﺮﯾا رد نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻦﺘﺧﺎﺳ بوﺮﻀﻣ " و
	ﺖﺳا ﻲﺿارﺎﻧ نآ ﺮﯾﺎﻈﻧ . ﺲﻟاد ﻊﻗاو رد
	اﻮﺧ ﻲﻣ ﺖﻔﮔ ﺪھاﻮﺧ ﻦﺨﺳ قﺪﺼﻣ ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ﺎﺑ ﻂﻘﻓ ﮫﮐ ﺪﻧﺎﻤﮭﻔﺑ ناﺮﮭﺗ نازﺎﺑ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﮫﺑ ﺖﺳ .
	وا راﺪﯾد ﮫﺑ ناﺮﯾا رد ﻦﻣوﺮﺗ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا ﺲﯿﺋر نراو و ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺪﯾﺎﯿﺑ ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺲﻟاد ﮫﮐ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ
	ﺪﻧدﺮﮐ ترﻮﺸﻣ ارﺎﮑﻧآ و ﻲﭼاﺮﮐ رد يزور ﺪﻨﭼ و ﺪﻨﺘﻓر . ﺖﺸﮔزﺎﺑ زا ﺲﭘ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺖﻓر هﺎﺷ راﺪﯾد ﮫﺑ ناﺮﯾا ﮫﺑ ) هﺎﻣ دادﺮﺧ ﻢﮭﻧ ١٣٣٢ (
	ﺖﻔﮔ کﺮﺗ ار ناﺮﯾا يﺪﻨﭼ زا ﺲﭘ و ﺖﺴﺸﻧ ﻮﮕﺘﻔﮔ ﮫﺑ وا ﺎﺑ ﻢﯿﻧ و ﺖﻋﺎﺳ ﮏﯾ و . نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ ﮫﻠﺻﺎﻓ ﻦﯾا رد ﺪﺷ ﻦﺷور ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻢھاﺮﻓ مﺎﻤﺗ ﺖﻗد و تراﺮﺣ ﺎﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ تﺎﻣﺪﻘﻣ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا و ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ . ﻲﻤﺳر رﻮﻣﺎﻣ ﺎھﺪﺻ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺶﺗرا رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ
	هﮋﯾو رﻮﻣﺎﻣ ﺪﻨﭼ ﻲﻨﺗ ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ لﻮﻐﺸﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ و رﺎﮭﭼ ﻞﺻا و يﺮﻣراﺪﻧاژ و " ﺎﯿﺳ " ياﺮﺟا ﺮﺑ ترﺎﻈﻧ و ﺪﻧﺪﻣآ ناﺮﯾا ﮫﺑ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ هﺪﮭﻋ ﮫﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ .
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ رﻮﻐﺛ و دوﺪﺣ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ و ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ﮫﺑ ﻖﻠﺧ ﺪﺿ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ هﺎﻣ دادﺮﺧ رد . ﯿﺳو رﺎﯿﺴﺑ ﻒﯿﻃ ﻦﯾﺮﺗ ﻊﺠﺗﺮﻣ زا ﻲﻌ
	ﺖﺳژ زوﺮﯾد ﺎﺗ ﮫﮐ يا ﮫﻧﺎﯿﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﺗ ﮫﻌﻣﺎﺟ يﺎھوﺮﯿﻧ " ﻞﻘﺘﺴﻣ " و " ﻲﻗﺮﺘﻣ " دﻮﺑ هﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻲﻣ . ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھ ﺾﻗﺎﻨﺗ
	ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺮﮕﯾد ﺪﯿﻧﺎﺸﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﮫﺑ ار ﻞﺒﻗ لﺎﺳ هﺎﻣﺮﯿﺗ . هدﺮﮐ ﺖﻌﯿﺑ وا ﺎﺑ ﮫﻤھ و هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﺎﺗدﻮﮐ عزﺎﻨﻣﻼﺑ رﺪﯿﻟ
	ﺪﻧدﻮﺑ . ﯾا زا ﺶﯿﺑ فﺮﻃ زا دﺮﮐ راﺬﮔاو ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ ار ﻲﺘﻔﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺪﯿﺸﮐ ﺖﺳد ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ زا ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﺮﮑﻓ ﻦ ٩٠ % ﻲﻧﺎﺴﮐ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ نﺎﻣﺮﮭﻗ ار دﻮﺧ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ود ﮫﮐ ) ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﻧاﺪﻨﺴﭘﺎﯿﻧد دادراﺮﻗ راداﻮھ ﺖﻗو نﺎﻤھ ﻲﻟو ( ﺎﻤﺳر " ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ
	دﻮﺑ هﺪﺷ . رﺰﺑ و ﻦﯿﮐﻼﻣ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ رﺎﺑرد ﺐﻄﻗ رود ﮫﺑ ﻲﻧﺎﺣور و ﻲﺳﺎﯿﺳ ناﺮﺒھر نﺎﯿﻣ زا ﺎھ نآ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ و ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ﻦﯾﺮﺗ گ
	- يﺪھاز ) رﺎﮭﭼ ﻞﺻا هرادا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﻊﻗاو رد ( ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻣآ دﺮﮔ . رد دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﻤﮑﺗ و هدﺎﺘﻓا رﺎﮐ ﮫﺑ ﺎھرﺎﺑ ﮫﮐ ﻢھ ﺎﺗدﻮﮐ ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ
	ﺖﺷاد راﺮﻗ سﺮﺘﺳد : ﺮﻣراﺪﻧاژ ،ﺶﺗرا يﺎھﺪﺣاو ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻼﻤﻋ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ و ي " نارﺎﺸﺘﺴﻣ و ﺐﻠﻃ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻊﺠﺗﺮﻣ ناﺮﺴﻓا ﺖﺳد رد
	،ﮫﻧﺎﺧروز ﻦﯾﺪﻨﭼ و جﺎﺗ ﻲﺷزرو هﺎﮕﺷﺎﺑ ،نازروﺎﺸﮐ ﮫﯾدﺎﺤﺗا ،ﮫﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ ناﺮﺴﻓا هﺎﮕﺷﺎﺑ نﻮﭼ ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ
	نﻮﭼ ﻲﯾﺎھ هوﺮﮔ " ﺎﯾرآ " و " نﺎﮔراوآ " هﺮﯿﻏ و ... ﯿﭙﺳور و شﺎﺑوا زا يا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ هﺪﻋ ﺪﻧدروآ ﻲﻣ دﺮﮔ دﻮﺧ رود ار نﺎ . ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﻦﯾا
	لﺎﺳ ود ﻲﻃ : زا ٢٣ ﺮﯿﺗ ١٣٣٠ ﺎﺗ ٩ ﺪﻨﻔﺳا ١٣٣١ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ نآ ندﻮﺑ ﺪﻣآرﺎﮐ و هدﺎﺘﻓا رﺎﮐ ﮫﺑ رﺎﺑ ﻦﯾﺪﻨﭼ . رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎھ ﮫﺘﺳد ﺮﺳ
	ﻦﯾﺪﻨﭼ " تﺎﯿﻠﻤﻋ " ﺎﻘﯿﻗد نﺎﻧآ نﺎﯿﻣ تﺎﻃﺎﺒﺗرا و ﺪﻨﺘﺸﮔ ﻲﻣ ﺮﮭﺷ رد ﮫﻧادازآ ﺪﻧدﻮﺑ هدﻮﻣزآرﺎﮐ و هدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺷ " ﺮﺑ دﻮﺑ راﺮﻗ .
	ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻖﻠﺧ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﺎﻣا . ﺪﻧدروآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﺶﯾﻮﺧ ياﺮﺑ دﻮﺧ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﺗاﺪﮭﻌﺗ ﺮﯿﺳا ﺶﻧﺎﯿﻓاﺮﻃا و قﺪﺼﻣ : ﺖﺒﺴﻧ يرادﺎﻓو
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ يرﺎﮑﻤھ زا ﻖﻠﻄﻣ عﺎﻨﺘﻣا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺑ دﺎﺤﺗا ،ﺖﻨﻄﻠﺳ ﮫﺑ . ﻞﮑﺸﺘﻣ و ﺪﺤﺘﻣ دﻮﺧ ﮫﮐ ﻲﻋﺎﺠﺗرا و ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ
	زا ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻲﻣ ﻖﻠﺧ يﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا زا ﻊﻧﺎﻣ ژﺎﺘﻧﺎﺷ و ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ار هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺶﻧاراداﻮھ و قﺪﺼﻣ ﻒﻌﺿ ﮫﻄﻘﻧ ﻦﯾا
	ﺪﻧﺪﺷ . ار ﺶﻧاراداﻮھ و قﺪﺼﻣ زور ﺮھ نﺎﻧآ " ﻢﮭﺘﻣ " ﺪﻨﺘﺴھ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺎﺑ دﺎﺤﺗا رﺎﺘﺳاﻮﺧ و ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ رﺎﺘﺳاﻮﺧ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ . و
	ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ ﺎﺤﯾﺮﺻ و ﺪﻨﻨﮐ ﻦﺷور ار دﻮﺧ ﻒﺻ رﺎﺨﺘﻓا و يﺪﻨﻠﺑﺮﺳ ﺎﺑ و هداد رد ﻦﺗ ﻲﮔﺪﻧز ﺖﯿﻌﻗاو " مﻼﻋا
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﻠﻤﺟ زا ﻖﻠﺧ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ دﺎﺤﺗا و ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺰﺟ ﻲھار ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﻊﻓﺎﻨﻣ زا عﺎﻓد ياﺮﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ - ،دراﺪﻧ دﻮﺟو
	ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ﻲﻣ نﺎھﺮﺑ و ﻞﯿﻟد راﺰھ ﺎﺑ و ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ژﺎﺘﻧﺎﺷ ﻢﯿﻠﺴﺗ و ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻊﯿﻨﻣ مﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﺑﺎﺛ " ﻦﮭﯿﻣ لﻼﻘﺘﺳا ﻆﻓﺎﺣ " ﮫﺑ ، " ﺪﻨﮔﻮﺳ
	هﺎﺷ و ﻲﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ يرادﺎﻓو " ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﺗاﺪﮭﻌﺗ ﮫﺑ و ﺪﻧا هدرﻮﺧ " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﻄﺧ " ﺪﻧراد ﺎﻓو نﺎﻨﭽﻤھ ،ﺪﻧراد .
	هﺎﻣ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا ﮫﮐ يا ﮫﺛدﺎﺣ يروآدﺎﯾ ١٣٣٢ ﯿﺳ ﻮﺟ رد ﮫﺛدﺎﺣ ﻦﯾا سﺎﮑﻌﻧا و ﺪﺷ ﮫﺘﺧﺎﺳ نآ ﻂﯿﺤﻣ کرد ﮫﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ زور نآ ﻲﺳﺎ
	ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ زور . ﺐﻠﺟ دﻮﺧ ﮫﺑ ار رﺎﮑﻓا مﺎﻤﺗ نآ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ يﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ و سﻮﻃ رﺎﺸﻓا ﻞﺘﻗ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ،هﺎﻣ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا غاد يﺎھزور رد
	دﺮﮐ ﻲﻣ " نﺎﮭﯿﮐ ﮫﻣﺎﻧزور " ﮫﺒﻌﺷ سﺮﭘزﺎﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﻲﮐﺎﺣ دﺮﮐ جرد يﺮﺒﺧ ١٢ هدﻮﺗ بﺰﺣ ناﺮﺳ ﺐﯿﻘﻌﺗ ﻊﻨﻣ راﺮﻗ ناﺮﮭﺗ ياﺮﺳداد
	ا ﺖﺳا هدﺮﮐ ردﺎﺻ ار ناﺮﯾ .
	ﺎﻤﻠﺴﻣ و دﻮﺑ نآ زا ﺶﯿﭘ ﺎھ هﺎﻣ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺮﺒﺧ ﻦﯾا ﻞﺻا ،ﻻوا " لوا ﮫﺤﻔﺻ ﮫﺑ ﻲﯾﺎھزور نﺎﻨﭼ رد ﻲﻨﯿﻌﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ بﺎﺴﺣ يور
	ﺪﻣآ ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور .
	ا هدﻮﺗ بﺰﺣ ندﺮﮐ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ ياﺮﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﺘﻔﮔ سﺮﭘزﺎﺑ ﻲﻨﻌﯾ ﺖﺷاد ﻲﯾﺎﻀﻗ ﮫﺒﻨﺟ ﻼﻣﺎﮐ سﺮﭘزﺎﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ،ﺎﯿﻧﺎﺛ ﺐﯾﻮﺼﺗ ناﺮﯾ
	ﺖﺳا هﺪﺸﻧ . نﻮﻧﺎﻗ ١٣١٠ ﮫﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﯿﻤﺳر ﮫﺑ و هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ نﻮﻧﺎﻗ ﻦﯾا ﺐﯾﻮﺼﺗ زا ﺲﭘ لﺎﺳ هد ﮫﮐ ﺪﺷﺎﺑ بﺰﺣ ﻦﯾا ﻞﻣﺎﺷ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻤﻧ ﻢھ
	ﺖﺳا ﮫﺘﺷاد ﺮﯾزو و ﻞﯿﮐو ،هﺪﺷ . ﻲﯾﺎﻀﻗ ﻊﺟاﺮﻣ رد ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﯾﺎﻀﻗ يارآ ﺮﯾﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻢھ اﺮﺳداد سﺮﭘزﺎﺑ يار ﻦﯾا ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ
	ﺪﻨﮐ ﻲﻃ ار دﻮﺧ ﻞﺣاﺮﻣ .
	دز ﻢھﺮﺑ ار رﻮﺸﮐ ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻂﯿﺤﻣ هرﺎﺑ ﮏﯾ ﺮﺒﺧ ﻦﯾا رﺎﺸﺘﻧا ﺎﻣا . ﺖﻓر مود ﻒﺻ ﮫﺑ سﻮﻃ رﺎﺸﻓا ﻞﺘﻗ . رﺎﭼد ناﺮﯾا ﻲﺟرﺎﺧ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ
	ﺪﺷ لﺰﻟﺰﺗ . دﻮﺑ اﺪﯿﭘﺎﻧ شﺮﺳ نآ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﺎﭘ ﮫﺑ ﻲﻗﺮﻘﺸﻗ نﺎﻨﭼ ﺎھ نآ ﻲﻧاﺮﯾا نﺎﮕﺘﺴﺑاو و ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ . ﻲﻤﺳر تﺎﻣﺎﻘﻣ
	ھ ﻲﻋﺪﻣ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﺪﻧدﺎﺘﻓا ﺎﭘ و ﺖﺳد ﮫﺑ ﺪﻨﻨﮐ عﺎﻓد رﻮﺸﮐ ﻲﯾﺎﻀﻗ هﺎﮕﺘﺳد زا ﮫﮐ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ ﻢھ قﺪﺼﻣ زا يراداﻮ :
	زا و دﺮﮐ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد ناﺮﯾا ﺮﯿﻔﺳ " ﻢھﺎﻔﺗ ءﻮﺳ " ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ " و داد ﻲﻤﺳر ﺢﯿﺿﻮﺗ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﺖﻟود يﻮﮕﻨﺨﺳ ،ﺖﺳاﻮﺧ ترﺬﻌﻣ
	ﺖﻔﮔ :
	" ﻮﻨﮐﺎﺗ ﮫﮐ ﺖﻟود ﺢﯾﺮﺻ ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ﺪﺷﺎﺑ ﮫﭼﺮھ ﻲﯾﺎﻀﻗ تﺎﻧﺎﯾﺮﺟ دراﺪﻧ يﺮﯿﺛﺎﺗ ﮫﺟو ﭻﯿھ ﮫﺑ هدﻮﺑ اﺮﺟا درﻮﻣ ن ".
	) ﺨﻧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ هزﺎﺟا هﺪﺷ ﻢھ نﻮﻧﺎﻗ ﻢﻏﺮﯿﻠﻋ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ و ﺖﺴﯿﻧ ﻞﺋﺎﻗ ﻲﯾﺎﻀﻗ هﻮﻗ ياﺮﺑ يرﺎﺒﺘﻋا ﺖﻟود ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ ﺪھاﻮ
	داد .( هداد ار يار نآ ﮫﮐ ار يﺮﺘﺴﮔداد ﻲﺿﺎﻗ ود ﻲﺳﺎﺳا نﻮﻧﺎﻗ ﺢﯾﺮﺻ ﺺﻧ فﻼﺧﺮﺑ ﺖﻟود ،ﺪﯿﺸﮐ ناﺮﯾزو تﺎﯿھ و ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺑ ﺚﺤﺑ
	دﺮﮐ رﺎﻨﮐﺮﺑ رﺎﮐ زا ﺪﻧدﻮﺑ . ،ﺪﻨﻓﺎﺑ ﻲﻣ نﺎﺘﺳاد ﻲﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﮫﻌﻣﺎﺟ رد يدازآ ناﺪﻘﻓ زا ﺐﺷ ﺎﺗ ﺢﺒﺻ زا ﮫﮐ ﻢھ يﺮﺸﺑ قﻮﻘﺣ ناﺮﮑﻔﻨﺷور
	ﻓاﻮﻣ تﺎﻀﻗ جاﺮﺧا ﺎﺑ هدﺎﺳ و فﺎﺻ زا و ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﻘ " نﺎﺘﺳود " ﺎﻓدﺎﺼﺗ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ترﺬﻌﻣ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ " هداد خر ناﺮﯾا رد ﻲﻗﺎﻔﺗا ﻦﯿﻨﭼ
	ﺖﺳا ...
	ناراداﻮھ مﺎﻧ ﺮﯾز ار دﻮﺧ ﮫﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ تﺎﻣاﺪﻗا ﮫﮐ داد ﻲﻣ نﺎﮑﻣا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻢﺠﻨﭘ نﻮﺘﺳ ﮫﺑ و دﺮﮐ ﻲﻣ يﺮﺟ ار ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻊﺿو ﻦﯾا
	ﺗ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯾا رد ﮫﮐ اﺮﭼ ﺪﻨﮐ نﺎﮭﻨﭘ قﺪﺼﻣ دﻮﺒﻧ نﺎﻧآ يﺎھرﺎﻌﺷ رد ﻲﺗوﺎﻔ " . هﺎﺸﻨھﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز " ، " ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﺑ هدﺮﻣ " ﻢھ ار
	ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا لﺎﻤﻋ ﻢھ يﺪھاز و هﺎﺷ تﺎﻗﻼﻣ ﮫﺑ ،قﺪﺼﻣ زا يراداﻮھ نﺎﯿﻋﺪﻣ زا يا ﮫﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ هوﺮﮔ ﻢھ و ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻣاﻮﻋ
	ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ نﻮﭼ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﻢھ و ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻣ .
	ﺻ لاﻮﺣا ﻦﯾا ﮫﻤھ ﺎﺑ ﺪﺷ ﻲﻣ اﺪﺟ هاﻮﺧﺎﻧ هاﻮﺧ ﺎھ ﻒ . ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﻮﻠﺟ ﻲﻧﻻﻮﻃ تﺪﻣ ﻲﻨھذ يﺎھ ﮫﺘﺧﺎﺳ ﮫﮐ ﺖﺳا نآ زا ﺮﺗ يﻮﻗ ﺖﯿﻌﻗاو
	دﺮﯿﮕﺑ ار نآ . ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ،هﺎﻣ دادﺮﺧ رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻣ ﺮﺗﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ﻞﻤﺤﺗ ﺶﻟﺎﻤﻋ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ياﺮﺑ زور ﮫﺑ زور قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ
	رد و ﺖﻔﮔ کﺮﺗ ﺮﮭﻗ ﺖﻣﻼﻋ ﮫﺑ ار ناﺮﯾا ﺎﮑﯾﺮﻣآ زﺎﺳ ﺎﺗدﻮﮐ ناﺮﯾا ﮫﺑ يا هزﺎﺗ ﺮﯿﻔﺳ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ مﻼﻋا يورﻮﺷ ﻲﺳﺎﯿﺳ تﺎﻣﺎﻘﻣ ضﻮﻋ
	ﺪﻨﮐ اﺮﺟا ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﺖﻟود نآ ﮫﻧﺎﺘﺳود تﺎﯾﻮﻨﻣ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺘﮭﺑ ﮫﮐ دﺎﺘﺳﺮﻓ ﺪﻨھاﻮﺧ . يورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﮫﻗﻼﻋ زا ناﺮﮭﺗ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور
	ناﺮﯾا ﮫﺑ ﮏﻤﮐ ياﺮﺑ " ناﺮﯾا يدﺎﺼﺘﻗا ﻊﺿو دﻮﺒﮭﺑ ياﺮﺑ يورﻮﺷ يﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ " ، " و ناﺮﯾا ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﻞﮑﺗوﺮﭘ يﺎﻀﻣا
	يورﻮﺷ " ، " و ﻲﻟﺎﻣ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻞﺣ ﺖﻟود ود ﻦﯿﺑ ﻲﺿرا " ﺪﻨﺘﺷﻮﻧ ﻲﻣ يدﺎﯾز ﺐﻟﺎﻄﻣ .
	ﻣ ﮫﮐ ،ﺖﺳا هداد ناﺮﯾا ﮫﺑ ﺎﻤﯿﭘاﻮھ ﻦﯾﺰﻨﺑ ﺪﯾﺮﺧ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ﺪﺳ ﻦﺘﺴﮑﺷ ياﺮﺑ يورﻮﺷ دﺎﺤﺗا ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﻲﻣ ﺮﺒﺧ ﮫﻟﺎﺴ
	ارﻮﻓ ناﻮﺗ ﻲﻣ ﺰﯿﻧ ار نآ ﻞﻤﺣ " ﺖﺳا ﻞﻤﺣ ﻞﺑﺎﻗ ﺰﯿﻧ نﻮﯿﻣﺎﮐ و ﻦھآ هار ﺎﯾ و ﺎﻤﯿﭘاﻮھ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﯾﺰﻨﺑ ﻦﯾا اﺮﯾز دﺮﮐ ﻞﺣ . هﺎﮔداد هﺎﻣ دادﺮﺧ رد
	ﺪﺷ زﺎﺑ ﻦﭘاژ رد ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻔﻧ شوﺮﻓ ياﺮﺑ هار ﻲﯾﺎﻀﻗ ﺮﻈﻧ زا و داد يار ناﺮﯾا دﻮﺳ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ﻮﯿﮐﻮﺗ .
	ﯾﺪﻨﭼ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻖﻓﻮﻣ قﺪﺼﻣ ﻲﻠﺧاد ﮫﮭﺒﺟ رد ﺪﻨﮐ دراو ﻲﻠﻣ ﺪﺿ و يرﺎﺑرد ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﮫﺑﺮﺿ ﻦ : ﺪﻣآرد زا ﻲﺸﺨﺑ ﮫﮐ ،يﻮﻠﮭﭘ کﻼﻣا
	ﺪﯿﺳر ﺐﯾﻮﺼﺗ ﮫﺑ دﻮﺑ هﺪﻨﻨﮐ راوﺪﯿﻣا و لدﺎﻌﺘﻣ ﮫﮐ ﻲﺘﻟود ﮫﺟدﻮﺑ ،ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺲﭘ هﺎﺷ زا ،ﺪﺷ ﻲﻣ يرﺎﮑﺑاﺮﺧ ﮫﻨﯾﺰھ فﺮﺻ نآ . ﺮﮑﻓ ﻦﯾا
	ﺎﻧزور ﮫﺑ ددﺮﮔ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺪھد ﮫﻣادا دﻮﺧ ﻲﻨﮑﺷرﺎﮐ ﮫﺑ ﺮﮔا ﺲﻠﺠﻣ ﮫﮐ ﺖﻓﺎﯾ هار ﺎھ ﮫﻣ .
	رد ٢٩ ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ و هﺎﻣ دادﺮﺧ ١٣٣٢ ﺮﺛا قﺪﺼﻣ نﻮﻣاﺮﯿﭘ لﺰﻟﺰﺘﻣ ﻞﻓﺎﺤﻣ ﻢﯿﻤﺼﺗ رد ﮫﮐ ﺖﺳﻮﯿﭘ عﻮﻗو ﮫﺑ ﻲﻠﻣ ﻊﯿﺳو تاﺮھﺎﻈﺗ ود
	ﺖﺷاﺬﮔ . تاﺮھﺎﻈﺗ ٢٩ دﻮﺑ ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ زا ﺪﯾ ﻊﻠﺧ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﮫﺑ هﺎﻣ دادﺮﺧ . ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ يﺎھرﺎﻌﺷ ﺮﯾز ﮫﮐ ﺶﮑﺘﻤﺣز مدﺮﻣ ﻊﯿﺳو هدﻮﺗ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ) ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ( ﺪﻧﺪﺷ ﻊﻤﺟ دﺎﺑآ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ،ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ .
	" ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ار ﺎھ نآ ﻮﻠﺟ مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ بﺰﺣ يﺎﻀﻋا و ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ زا يا هﺪﻋ . ﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ درﻮﺧ و دز ﺮﻄﺧ . ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ
	ﺪﻧدﻮﺑ ﺐﻗاﺮﻣ ".
	دﺎﺑآ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ار دﻮﺧ ﮫﻣﺎﻧ ﻊﻄﻗ ،مدﺎﺼﺗ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ يا هدﻮﺗ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ زور ﻦﯾا رد ) ﻲﻣﻼﺳا يرﻮﮭﻤﺟ ( زا و هﺪﻧاﻮﺧ
	ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻨﮐاﺮﭘ ﺎﺟ نﺎﻤھ . ﻞﻓﺎﺤﻣ ﺎﺑ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ﻖﻠﺧ يوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ﻦﺘﺳﻮﯿﭘ ﻢھ ﮫﺑ زا ﻊﻧﺎﻣ ﮫﮐ ﻲﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ دﻮﺒﻧ يﺪﯾدﺮﺗ رد ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا
	ﺪﻨﻃﺎﺒﺗرا . داد يرﺎﮑﺑاﺮﺧ نﺎﮑﻣا نﺎﻧآ ﮫﺑ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻤﻧ .
	دﺎﺑآ هﺎﺷ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ناراداﻮھ فﻮﻔﺻ ندﻮﺑ اﺪﺟ ) ﻲﻣﻼﺳا يرﻮﮭﻤﺟ ( يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و ﺪﻧدﻮﺑ يﺪﻌﺳ و
	ﻲﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺎھوﺮﯿﻧ ﻲﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ يا ﮫﻨﯿﻣز ،ﺪﻧﺪﻣآ ﻊﻤﺟ نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ رد ﮫﮐ قﺪﺼﻣ راداﻮھ داد . يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﮐ ﺪﯾد ﻢﺸﭼ ﺎﺑ ﺪﺷ ﻲﻣ
	ﺪﻧﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ راﺪﻓﺮﻃ .
	ﺪﺷ ﺮﺗ ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ رد صﻮﺼﺨﺑ ﻲﺑﺎﯾزرا ﻦﯾا . ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻲﺗاﺮھﺎﻈﺗ ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ ياﺪﮭﺷ دﺎﯾ ﮫﺑ ﮫﮐ زور ﻦﯾا رد
	ﺎھ ﻲﻣﻮﺳ يوﺮﯿﻧ و ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ ) ا رﺎﺑرد ﺎﺑ نﺎﻧآ طﺎﺒﺗرا دﺎﻨﺳا ﮏﻨﯾا ﮫﮐ هﺪﺷ ﺎﺸﻓ ( ﻆﻔﺣ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ " لﻼﻘﺘﺳا " ﮫﺑ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺎﺑ و ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ
	ﺪﻧدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ کﺮﺘﺸﻣ تاﺮھﺎﻈﺗ يراﺰﮔﺮﺑ زا يﺰﯾﺮﻧﻮﺧ . ارﺎﺒﺟا " ﺪﺷ مﺎﺠﻧا يا ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ تاﺮھﺎﻈﺗ : و مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ ،ناﺮﯾا بﺰﺣ ﺢﺒﺻ
	رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺮﺼﻋ ،ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ ) ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ .( ﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺎﺑ ﺮﺼﻋ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺮﺗرﻮﺷﺮﭘ ،ﺮﺗ هﻮﺒﻧا ﺐﺗاﺮﻣ ﮫ
	ﺪﺷ راﺰﮔﺮﺑ ﺮﺗ هﻮﮑﺷﺎﺑ و . ﺎﺑ شزﺎﺳ هدﺎﻣآ ﮫﻈﺤﻟ ﺮھ سﺮﺗ ﻦﯾا زا و ﺪﻨﺳﺮﺗ ﻲﻣ ﻖﻠﺧ ترﺪﻗ زا ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ،ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ هار ﮫﻤﯿﻧ نﺎﻘﯿﻓر
	ﺪﻧدﺎﺘﻓا ﺖﺸﺣو ﮫﺑ ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ تاﺮھﺎﻈﺗ زا ،ﺪﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و عﺎﺠﺗرا . قﺪﺼﻣ رﻮﺸﮐ ﺮﯾزو و ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﺐﯾﺎﻧ ﻲﻘﯾﺪﺻ ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ ﺮﺘﮐد
	ﭘ بﻼﻘﻧا زا ﺲ ۵٧ ﮫﺑ ﺎھزور نآ زا ار ﺮﯾز ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻲﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ ﮏﯾ رد هدروآ دﺎﯾ ﺖﺳا :
	" ﺖﮐﺮﺣ ﮫﯾﺎﻣ ﺮﯿﻤﺧ ﻦﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ ٢٨ دادﺮﻣ } ﺪﻨﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﻢھ زﻮﻨھ ﺖﮐﺮﺣ ! ﮫﻧﺎﻨﺋﺎﺧ يﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻧ و !! { ﺮﯿﺗ ﻲﺳ رد ٣٢ دﻮﺑ هﺪﺷ هدﺎﻣآ . اﺮﯾز
	نﺎﺟ زا و ﺪﻧدﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد راﺪﻓﺮﻃ ،تﺎﻘﺒﻃ ﮫﯿﻠﮐ زا مدﺮﻣ ﮫﻤھ راﺮﺻا ﺮﮕﯾد يا هﺪﻋ و ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ ﻲﻟو ﺪﻧدﻮﺘﺳ ﻲﻣ ار وا لد و
	ﺮﮕﯾد نﺎﻣز ﮏﯾ رد نﻮﯿﻠﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ ﺮھﺎﻈﺗ ﮏﯾ رد هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو ﺮﺻﺎﻨﻋ ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ .
	ﺗﻼﯿﮑﺸﺗ ﻒﻌﺿ ﺎﺑ ﻲﻠﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ زور ﻢﯿﻧ ﮏﯾ و ناواﺮﻓ ﻲﺗﻼﯿﮑﺸﺗ ترﺪﻗ و صﺎﺧ ﺐﯿﺗﺮﺗ و ﻢﻈﻧ ﺎﺑ ﺎھ ﭗﭼ زور ﻢﯿﻧ و ﮏﯾ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد ﻲ
	ﺪﻧدز ﺮھﺎﻈﺗ ﮫﺑ ﺖﺳد .
	ﺖﻟود هﺎﮕﯾﺎﭘ ﻒﯿﻌﻀﺗ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﮐد ترﺪﻗ ﻲﺑﺎﯾزرا رد ،ﻻوا ﻲﺑﺮﻏ يﺎھ ﺖﻟود ﮫﮐ دروآ دﻮﺟو ﮫﺑ يا ﮫﻧﺎﺸﻧ اﻮﻗ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻦﯾا
	اﺮھﺎﻇ زور نآ رد ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ اﺮﯾز ،ﺪﻧﻮﺷ ﺪﻘﺘﻌﻣ " دﻮﺑ ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ناراﺪﻓﺮﻃ ﺮﺑاﺮﺑ ﺪﻨﭼ .
	ﺴﻧاﻮﺗ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﺖﻟود ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ دزﺎﺳ هدﺎﻣآ ناﺮﯾا رد ﻲﻠﻣ ﺪﺿ ﺖﮐﺮﺣ ﮏﯾ زﺎﻏآ ياﺮﺑ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖﻟود ﻖﻓاﻮﻣ ﺮﻈﻧ ﺖ ...
	ﺪﯾﺪﺟ يرﻮﮭﻤﺟ ﺲﯿﺋر ﺖﺷادﺮﺑ زا ﺮﺛﺎﺘﻣ دﻮﺑ هدادراﺮﻗ ﺪﯾﺪﮭﺗ درﻮﻣ ار قﺪﺼﻣ يﺎﻗآ ﺖﻟود تﺪﺸﺑ نآ ﺎﺑ ﮫﮐ روﺎﮭﻧﺰﯾآ مﺎﯿﭘ ﻦﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ
	دﻮﺑ نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ رد ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ تﺎﺸﯾﺎﻤﻧ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ".
	دﺎﺘﻔﯿﻧ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﯾﺪﻧا ﮫﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ ترﺪﻗ و ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ تاﺮھﺎﻈﺗ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ هﺪﯿﺷﻮﭘ ﻲﺴﮐﺮﺑ ﮫﺘﺒﻟا . يﺎھ هﺎﻣ زا
	ﺪﯿﺸﮐ ﻲﻣ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﻘﻧ ﺶﯿﭘ . ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا شا ﻲﻠﻣ و ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺖﺳﺎﯿﺳ مﺮﺟ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ و دﻮﺑ ناﺮﯾا لﻼﻘﺘﺳا و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ﻦﻤﺷد
	دﺮﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ .
	روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺖﻔﮔ و دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﮫﻧﺎﺤﯿﻗو ﻲﺘﺣاﺮﺻ ﺎﺑ ار ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا ﺖﻗو نﺎﻤھ :
	" ﺿ لﺎﻤﮐ دازآ يﺎﯿﻧد ﺖﯿﻨﻣا ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ هﺮﯿﻏ و ﻲﻧﺎﻣﺮﯿﺑ ،يﺰﻧوﺪﻧا ،ﻦﯿﭼوﺪﻨھ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﮫﻠﻤﺟ زا ،ﺎﯿﺳآ مﺎﺧ ﻊﺑﺎﻨﻣ دراد ار تروﺮ ...
	ﺖﯿﻌﺿو نﺎﻤھ ياراد و ﻒﯾدر ﮏﯾ رد ﺎﯿﺳآ يﺎھرﻮﺸﮐ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ظﺎﺤﻟ ﻦﯾا زا ناﺮﯾا
	ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ . ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ رﻮﻄﭼ ﺪھﺪﺑ ﺖﺳد زا ار ﻦﯿﭼوﺪﻨھ ﺮﯿﻈﻧ ﻲﯾﺎھرﻮﺸﮐ مﺎﺧ داﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺎﯿﺳآ يﺎھرﻮﺸﮐ ﻲﺳاﺮﮐﻮﻣد ﮫﮭﺒﺟ ﺮﮔا
	ياﺮﺑ ﮫﮐ ار رﻮﺸﮐ نآ ﺖﻔﮕﻨھ مﺎﺧ داﻮﻣ و يﺰﻧوﺪﻧا توﺮﺛ ﺮﭘ ﻦﯿﻣزﺮﺳ ؟ﺪﯾﺎﻤﻧ يراد هﺎﮕﻧ دراد ار ﺖﯿﻤھا لﺎﻤﮐ دازآ يﺎﯿﻧد "
	تﺎﻤﻠﮐ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﺷور ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا خﺎﺘﺴﮔ يﻮﮕﻨﺨﺳ روﺎﮭﻧﺰﯾآ نﺎﻨﺨﺳ زا " ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ، " ﻲﺳاﺮﮐﻮﻣد " ، " نﺎﮭﺟ
	دازآ " و ﺮﮕﯾد يﺎھرﻮﺸﮐ توﺮﺛ ﻊﺑﺎﻨﻣ ترﺎﻏ ﺶﻓﺪھ ﮫﮐ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا رﺎﺑ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﺖﺳﺎﯿﺳ ندﺮﮐ نﺎﮭﻨﭘ ياﺮﺑ ﺖﺳا ﻲﺷﻮﭘور ﺎھ ﻦﯾا ﺮﯾﺎﻈﻧ و
	ﺖﺳﺎھ نآ ندﺮﮐ ﺮﯿﺳا . ﺖﻟوزور ﺖﯿﻣﺮﮐ " تﺎﯿﻠﻤﻋ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ " ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ زا ﺶﯿﭘ زور ود ،ﺎﺗدﻮﮐ ) رد ٢٨ هﺎﻣﺮﯿﺗ ( ﮫﺘﺷﺬﮔ قاﺮﻋ زﺮﻣ زا
	ﻠﻤﻋ ﮫﻨﺤﺻ ناﺮﯾا دراو و دﻮﺑ هﺪﺷ تﺎﯿ .
	هدﻮﺗ ترﺪﻗ يور ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺎﺗ و راﺮﺻا و ﺎھ ﻲﻗﺪﺼﻣ زا ﺎھ يا هدﻮﺗ ندﺮﮐ اﺪﺟ ﮫﮑﻠﺑ ،دﻮﺒﻧ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ندﻮﺑ ﺮﯿﮔ ﻢﺸﭼ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺎﺗدﻮﮐ
	ﮫﺸﻘﻧ زا ﻲﯾﺰﺟ ،نآ زا مدﺮﻣ نﺪﻧﺎﺳﺮﺗ و ﺎھ يا " ﺲﮐاژآ ) " ﻲﻗﺪﺼﻣ ﺪﺿ يﺎﺗدﻮﮐ ﺰﻣر مﺎﻧ ( و ﻲﯾاﺮﮔ ﻲﻠﻣ ﻦﯿﻏورد نﺎﯿﻋﺪﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ
	" مﻮﺳ هار " ﺪﺷ ﻲﻣ ﻲﻠﻤﻋ .
	حﺮﻃ ﮫﯾﺎﭘ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﺖﻟوزور ﺖﯿﻣﺮﮐ " ﺲﮐاژآ " ترﺪﻗ زا ار مدﺮﻣ و ﺪﻨﻨﮐ اﺪﺟ ار ﺎھ يا هدﻮﺗ ﮫﮐ دﻮﺑ راﻮﺘﺳا ﮫﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﺮﺑ
	ﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺘﺑ ﺎھ نآ .
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ﺖﻟوزور :
	" ﻢﺘﺷاد ﻦﻣﺮھ و ﮫﯾﻮﮐ ﺎﺑ توﺮﯿﺑ رد ﻢھ ﻲﺗﺎﻗﻼﻣ ،نﺎﯾﺎﭘ رد . دﻮﺑ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﻲﻠﯿﺧ ﻦﻣﺮھ ... ﻗ ﺖﻔﮔ ﻲﻣ ﺖﺳا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﺳد ﻊﻗاو ﮫﺑ ترﺪ
	ﺪﻨﯿﺒﺑ ار ﺖﺳد ﻦﯾا ﺶﺗرا ﺪﯾﺎﺑ ،ﺎھ سور و ". مﺎﻧ ﮫﺑ و ﻦﺘﺷادﺮﺑ قﺎﻤﭼ و بﻮﭼ " مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " ياﺮﺑ ﻦﺘﺴﮑﺷ ار مدﺮﻣ ﺪﺣاو ﻒﺻ
	ﮫﺸﻘﻧ ﻦﯾا ياﺮﺟا ﺖﺳد ﻦﯾا نداد نﺎﺸﻧ و !! دﻮﺑ . ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ اﺪﺟ ار نآ ﻒﺻ و ﺪﻧداد ﻲﻤﻧ هار ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ
	حﺮﻃ يﺮﺠﻣ " ﺲﮐاژآ " ﺪﻧدﻮﺑ .
	اﺮھﺎﻇ " و ﺪﻨھﺪﺑ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ اﺮھﺎﻇ ﻞﮑﺷ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ طﻮﻘﺳ ﮫﺑ ﺲﻠﺠﻣ و هﺎﺷ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زﻮﻨھ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ بﺎﺴﺣ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ رد
	ﮐ ﻦﯾا مﺎﻨﺑ ﻼﺜﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ ،هداد ﺖﻟود ﮫﺑ دﺎﻤﺘﻋا مﺪﻋ يار ﺲﻠﺠﻣ ﮫ " ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ " ﺪﻧرادﺮﺑ يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ زا . تﺪﻣ ﺲﻠﺠﻣ هوﻼﻋ ﮫﺑ
	تازﺎﺠﻣ زا ار دﻮﺧ و هﺪﺷ ﻦﺼﺤﺘﻣ نآ رد ﻲﯾﺎﻘﺑ ﺎﺗ ﮫﺘﻓﺮﮔ يﺪھاز زا ﺮﮔ ﮫﺌﻃﻮﺗ نارﺎﮐ ﺖﯾﺎﻨﺟ ﮫﻤھ و دﻮﺑ هﺪﺷ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ ﮫﻧﻻ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎھ
	ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﺑ ﺎﺟ نﺎﻤھ زا و ﺪﻧدﻮﺑ هداد تﺎﺠﻧ ﺪﻧدﻮﺑ لﻮﻐﺸﻣ يﺮﮔ .
	ﺖﻔﮔ ناﺮﯾا مدﺮﻣ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ﻲﻣﺎﯿﭘ ﻲﻃ و ﺖﻓﺮﮔ موﺪﻧاﺮﻓر ﮫﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ قﺪﺼﻣ ﻊﺿو ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ رد :
	" ﺖﺴﯿﻧ ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ هزرﺎﺒﻣ رد ﻲﺘﯿﻘﻓﻮﻣ ﮫﻧﻮﮔ ﭻﯿھ ﺪﯿﻣا ﻢھﺪﻔھ ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻧﻮﻨﮐ ﻊﺿو ﺎﺑ . ﺖﺳﺮﭘ ﻦﻃو مدﺮﻣ ﺎﻤﺷ زا ﺖﺳا رﺎﭼﺎﻧ ﺖﻟود
	ﻠﺠﻣ لﻼﺤﻧا ﺎﯾ ﺎﻘﺑا رد ار دﻮﺧ هﺪﯿﻘﻋ و ﺪﻨﮐ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺎﺤﯾﺮﺻ ﺲ " ﺪﯿﻨﮐ رﺎﮭﻇا ... هﺎﮕﯾﺎﭘ و يﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﺴھ ترﻮﺻ ﮫﺑ ﺮﯿﺧا يﺎھ هﺎﻣ رد ﺲﻠﺠﻣ
	ﺖﺳا هﺪﻣآرد ناﺮﮔ لﻼﺧا ﻲﻠﺻا ".
	ﻼﻣﺎﮐ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا " دﻮﺑ ﻲﺑﻼﻘﻧا و ﺖﺳرد .
	ﺪﻧاﺮﻓر مو ١٢ و ناﺮﮭﺗ رد هﺎﻣ دادﺮﻣ ١٩ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد دادﺮﻣ . ناﺮﮭﺗ رد ١۶١ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﮏﯾ ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ رد و ﺮﻔﻧ راﺰھ
	و ٧۴٠ ﺪﻧداد يار ﺲﻠﺠﻣ لﻼﺤﻧا ﮫﺑ ﺮﻔﻧ راﺰھ . دﻮﺑ ﺰﯿﭼﺎﻧ ﻒﻟﺎﺨﻣ يارآ . ،ارآ ﻦﯾا ﺖﯿﻤھا نداد نﺎﺸﻧ ياﺮﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ هﺎﮔداد رد قﺪﺼﻣ
	ﺎﺑﺎﺨﺘﻧا يارآ ﺎﺑ ار نآ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺖﯿﻤﮐ نﺎﮑﻣا ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ موﺪﻧاﺮﻓر يارآ ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ و دﺮﮐ ﮫﺴﯾﺎﻘﻣ ﮫﺘﺷﺬﮔ يﺎھ هرود رد ﺲﻠﺠﻣ ت
	ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺎھ نآ زا ﺮﺗدازآ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ و ﺲﻠﺠﻣ ﮫﺘﺷﺬﮔ يﺎھ هرود تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ،دﻮﺒﻧ نﺎﻧﺎﻘھد زا يﺮﯿﮔ يار . ﻦﯾا و
	ﺖﺳا يﺮﯾﺬﭘﺎﻧرﺎﮑﻧا ﺖﻘﯿﻘﺣ . رد ﮫﮐ ﺖﺷاد رود ﺮﻈﻧ زا ﺪﯾﺎﺒﻧ ﻲﻟو ﺖﮐﺮﺷ ﺎھﺮﮭﺷ رد ﻲﺘﺣ ارآ نﺎﺒﺣﺎﺻ ﮫﻤھ ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻦﯾا
	ﺪﻧدﺮﮑﻧ . ﮫﮭﺒﺟ ناﺮﺒھر زا ﻲھوﺮﮔ نﺪﺷ اﺪﺟ ﻦﯿﻨﭽﻤھ و رﺎﺑرد ناراﺪﻓﺮﻃ هدﺮﺘﺴﮔ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ و ﻲﺑﻼﻘﻧا ﺪﺿ و يا هدﻮﺗ ﺪﺿ هدﺮﺘﺴﮔ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ
	و تﻮﮑﺳ مدﺮﻣ زا يﺮﺸﻗ ﮫﮐ ﺪﺷ ﺐﺒﺳ ،نﺎﻧآ ﺐﻧﺎﺟ زا موﺪﻧاﺮﻓر ﻢﯾﺮﺤﺗ و ﺶﺒﻨﺟ زا ﻲﺒھﺬﻣ و ﻲﻠﻣ ﺪﻨھد ﺢﯿﺟﺮﺗ ار هرﺎﻈﻧ . رد ﺐﻟﺎﻏ ﻮﺟ
	دﻮﺑ ادﺮﻓ زا ﺖﺸﺣو ﻮﺟ ،ناﺮﮭﺗ رد ﻲﺘﺣ و ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ مﺎﻤﺗ . مﻮﻠﻌﻣ و ﺪﻨﺘﺴھ دﻮﺧ يﺎﺟﺮﺳ ﺲﯿﻠﭘ و ﺶﺗرا و رﺎﺑرد ﮫﮐ ﺪﻧﺪﯾد ﻲﻣ مدﺮﻣ
	ﻦﯿﻤھ و ددﺮﮕﻧﺮﺑ قرو ادﺮﻓ ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ " ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ " ھﻼﺑ ﮫﭼ وا زا ﺲﭘ ﺪﻧا هدﺮﮐ هرﺎﭽﯿﺑ ار مدﺮﻣ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ نﺎﻣز رد ﮫﮐ ﮫﮐ ﺎ
	ﺪﻧروﺎﯿﻧ ،ﺪﻧا هداد موﺪﻧاﺮﻓر ﮫﺑ يار ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﺮﺳ ﺮﺑ . زا يرﺎﯿﺴﺑ يا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﻮﺟ رﺎﺸﻓ ،ﺶﺒﻨﺟ يادﺮﻓ ﮫﺑ دﺎﻤﺘﻋا مﺪﻋ ،ﺖﺸﺣو ﻦﯾا
	دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺞﻠﻓ ار مدﺮﻣ .
	ﺪﻧدﻮﺑ دﻮﺧ ﮫﺸﻘﻧ ياﺮﺟا مﺮﮔﺮﺳ ﺖﺣار لﺎﯿﺧ ﺎﺑ نﺎﻨﭽﻤھ ناﺮﮔﺎﺗدﻮﮐ هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ رد . نآ ﮫﺸﻘﻧ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﺖﻟوزور ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ
	ھ ﺪﺷ ﻲﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﻠﻤﺣ ﻂﺧ رﺎﮭﭼ زا ﺎ :
	" ﺎھ يﺪھاز ،شﺎﺑوا ،ﺎھ ﻲﺸﺗرا ،نﺎﯾﺎﻤﻧ ﻲﻧﺎﺣور ".
	اﺪﻧ يدﺎﯾز دﺎﻤﺘﻋا نﻮﯿﻧﺎﺣور ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ رﺎﺑرد و ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﺖﺒﺴﻧ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ و ﺪﻧا ﮫﺘﺷ
	ﻢﺸﭼ ،هداد ﻲﻣ يﺪﻋﺎﺴﻣ ﺮﻈﻧ ﺎھ نآ ﮫﺑ " ﺎﯿﺳ " اﺮھﺎﻇ " ﺖﺳا هدرﻮﺧ ﻲﻤﻧ بآ دﺎﯾز ﻲﻧﺎﺷﺎﮐ ﷲا ﺖﯾآ زا . ﺖﻟوزور لﺎﯿﺧ ﺶﺗرا درﻮﻣ رد
	ﻦﯾا ﺮﺗ ﻢﮭﻣ نآ زا و ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﻲﺸﺗرا سﺎﺴﺣ تﺎﻣﺎﻘﻣ ﺖﻨﻄﻠﺳ راداﻮھ ﻊﺠﺗﺮﻣ ناﺮﺴﻓا اﺮﯾز هدﻮﺑ ﺮﺗ ﺖﺣار ﻲﻣﺎﻈﻧ رﺎﺸﺘﺴﻣ ﮫﮐ
	داد ﻲﻣ تﺎﻋﻼﻃا روﺮﺿ ﻞﻗاﺪﺣ دوﺪﺣ رد ﻂﻘﻓ ﻲﻧاﺮﯾا ناﺮﺴﻓا ﮫﺑ ﺰﯿﻧ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻊﻗﻮﻣ رد ﻦﻤﻧﻮﺘﺳاﺮﺘﯿﭘ مﺎﻧ ﮫﺑ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ . ﮫﺑ ﺖﻟوزور
	ﻲﻧاﺮﯾا رداﺮﺑ ود ﮫﮐ شﺎﺑوا ﺎﮑﯾﺮﻣآ سﻮﺳﺎﺟ ) يﺪﯿﺷر نارداﺮﺑ ( دﻮﺑ هﺪﯾد ﮫﺑﺮﺠﺗ رد و دﻮﺑ راوﺪﯿﻣا ﻲﻠﯿﺧ ﺪﻨﻨﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ ار ﺎھ نآ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ
	رداﺮﺑ ود ﻦﯾا ﮫﮐ " يﺰﮭﺠﻣ ﻢﯿﺗ " ﺪﻧراد شﺎﺑوا زا . هﺮﯿﻏ و ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﺶﺨﭘ ﮫﯾﺮﺸﻧ ،ﺪﻧﺮﺧ ﻲﻣ مدآ ﻢﮐ لﻮﭘ ﺎﺑ . ﺎﺑ ﺖﻟوزور لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ
	شﺎﺑوا مﺎﻤﺗ ﺖﺣﺎﻗو ﺮﺑاﺮﺑ ﻲﺘﺣﺎﻗو ٢٨ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﮫﻓﺎﺿا يدادﺮﻣ : " نارودﺰﻣ ﮫﺑ ﮫﻧ ﻢﯾدﻮﺑ ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ نﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﮭﯿﻣ ﮫﺑ ﺎﻣ ".
	و ﺪھﺪﺑ ﻲﻧاﺮﯾا و ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮھﺎﻇ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮫﺑ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺎﺷ ﺺﺨﺷ ﮫﻠﻤﺣ نﻮﺘﺳ رﺎﮭﭼ ﻦﯾا يﺰﮐﺮﻣ ﮫﻘﻠﺣ
	و ﺮﮔ ترﺎﻏ ﻦﯿﮐﻼﻣ و ﻊﺠﺗﺮﻣ ناﺮﺴﻓا و شﺎﺑوا ... دﺪﻧﻮﯿﭙﺑ ﻢھ ﮫﺑ ار . دﻮﺑ مزﻻ ﺶﻣﺎﻧ ﻊﻗاو رد هﺎﺷ زا . و ﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ هﺎﺷ ﺎﻣا
	رﺎﯿﺴﺑ ﮫﯿﺣور ﺖﺷاد ﻲﻔﯿﻌﺿ . دﻮﺒﻧ نﺎﺳآ ﻊﻃﺎﻗ تﺎﻣاﺪﻗا ﮫﺑ وا ندﺮﮐ هدﺎﻣآ . ﺲﯾوﺮﺳ ﺲﻨﺠﯿﻠﺘﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ يﺰﮐﺮﻣ نﺎﻣزﺎﺳ
	ﺎﮐﺮﺘﺸﻣ ﺲﯿﻠﮕﻧا " ﺪﻨﺘﺳﺮﻔﺑ هﺎﺷ ﺶﯿﭘ ار وا و ﺪﻨﻨﮐ تﺎﻗﻼﻣ يﻮﻠﮭﭘ فﺮﺷا ﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ . نﺎﯿﻣ تﺎﻗﻼﻣ نودرﻮﮔ و فﺮﺷا - سﻮﺳﺎﺟ
	ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا - ﮔ مﺎﺠﻧا ﺲﯾﻮﺳ رد ﺶﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ يﺎﺘﻤھ و ﺖﻓﺮ . ﺪﺷ ناﺮﮭﺗ دراو دادﺮﻣ مﻮﺳ فﺮﺷا . ﺖﻓر هﺎﺷ نﺪﯾد ﮫﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ . ﮫﺑ ﻖﻓﻮﻣ ﺎﻣا
	ﺪﺸﻧ وا ﻲﺣور ﺖﯾﻮﻘﺗ . لاﺮﻧژ زا ﺖﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺖﻟوزور ﻒﮑﺴﺗراﻮﺷ ياﺮﺑ ﮫﮐ " يدﺮﮕﻧﺎﮭﺟ " ﺪﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺑ هﺪﻣآ ناﺮﯾا ﮫﺑ . هﺎﺷ ﺶﯿﭘ وا
	ﺖﻓر . ﮫﺑ هﺎﺷ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ زا ﺲﭘ و ﺪﺸﻧ هﺎﺷ نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺐﻠﺟ ﮫﺑ ﻖﻓﻮﻣ ﻢھ وا ﻲﻟو ﺖﻔﮔ ﺖﻟوزور :
	" ﻲﻨﮐ ﻞﺣ هﺎﺷ ﺎﺑ ار عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻧاﻮﺗ ﻲﻤﻧ ﻲﻄﺑار ﭻﯿھ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻮﺗ ،ﻢﯿﮐ . ﻲﻨﯿﺒﺑ ار وا تدﻮﺧ ﺪﯾﺎﺑ "...
	ﺪھد ﻲﻣ ﮫﻣادا ﺖﻟوزور :
	ﺎﻣ تﺎﻗﻼﻣ زا ﺎھ بﺎﺑرا ﻦﺘﮕﻨﺷاو رد ) هﺎﺷ ﺎﺑ ﺖﻟوزور ﻲﻨﻌﯾ ( ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ ... ﻢﯿﻨﮐ ﻞﺣ ار ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ هﺎﺷ و ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺎﻣا ".
	ﮫﺒﻨﺷ ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ و دﺮﯿﮔ ﻲﻣ هﺎﺷ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ ﮫﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﺖﻟوزور ﺖﻗو ﻦﯾا رد ١٠ ﮫﺒﻨﺸﮑﯾ ﮫﺑ هﺎﻣ دادﺮﻣ ١١ هﺎﻣ دادﺮﻣ راﺪﯾد ﮫﺑ ﮫﻧادزد
	دور ﻲﻣ هﺎﺷ . آ کﺮﺘﺸﻣ سﻮﺳﺎﺟ ﮏﯾ ار تﺎﻗﻼﻣ ﺪھد ﻲﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ هدﺮﮐ ﻲﻣ رﺎﮐ رﺎﺑرد رد ﮫﮐ ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣ . ﺖﻟوزور تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا رد
	ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ وا ﮫﺑ و ﺪھد ﻲﻣ هﺎﺷ ﮫﺑ يﺰﻣر تﺎﻣﻼﻋ دراد ﻲﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻞﯿﭼﺮﭼ و روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺐﻧﺎﺟ زا ﮫﮐ ﻦﯾا ﺪﯿﮐﺎﺗ و هﺎﺷ دﺎﻤﺘﻋا ﺐﻠﺟ ياﺮﺑ :
	" يدوز ﮫﺑ ﮫﮐ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﮏﯾ رد ار ﺮﯾز تارﺎﺒﻋ روﺎﮭﻧﺰﯾآ ﺖﻧﺪﯾزﺮﭘ دﻮﺧ ٢۴ ،دﺮﮐ ﺪھاﻮﺧ داﺮﯾا ﻮﮑﺴﯿﺴﻧاﺮﻔﻧﺎﺳ رد هﺪﻨﯾآ ﺖﻋﺎﺳ
	دروآ ﺪھاﻮﺧ ... ﮫﻤﯿﻧ نﻻا ﺪﯾﻮﮕﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ و هداد دﻮﺧ ﻲﮕﺸﯿﻤھ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ رد يﺮﯿﯿﻐﺗ ﻲﺳ ﻲﺑ ﻲﺑ ﻮﯾدار ﺐﺸﻣا ﻢھ ﻞﯿﭼﺮﭼ فﺮﻃ زا
	نﻻا ﺖﻔﮔ ﺪھاﻮﺧ ﺖﺳا ﺐﺷ ) ﺚﮑﻣ ﻲﻤﮐ ( ﺖﺳا ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ ﺖﺳرد ".
	،ﺎﯿﺳ سﻮﺳﺎﺟ ،ﺖﻟوزور ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ " ﺲﮐاژآ تﺎﯿﻠﻤﻋ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ " دﻮﺷ ﻲﻣ هﺎﺷ ﺎﺑ هﺮﮐاﺬﻣ دراو روﺎﮭﻧﺰﯾآ و ﻞﯿﭼﺮﭼ هﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ .
	ﻲﺘﻟود و ﻲﻤﺳر تﺎﻣﺎﻘﻣ هﺪﯿﺸﮐ ﻮﻃا ﺮھﺎﻇ نﺎﯿﻣ يا ﮫﻠﺻﺎﻓ ﮫﻧﻮﮔﺮھ ﺮﮕﯾد ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ ﻦﯾا رد نﺎﯿﻣ زا يا ﮫﻓﺮﺣ نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ و ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا
	ﻲﺳ ﻲﺑ ﻲﺑ و دﻮﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﺷادﺮﺑ " فﺮﻃ ﻲﺑ " ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺶﺨﭘ ار ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﺰﻣر ﺖﻣﻼﻋ .
	ﮫﺑ قﺪﺼﻣ لﺰﻋ دﻮﺷ ﻲﻣ راﺮﻗ ،ﺖﺴﯿﻧ رﺎﮐ رد ﺲﻠﺠﻣ نﻮﭼ و دﻮﺷ ﻲﻣ ﺚﺤﺑ ﮫﻠﻤﺣ نﻮﺘﺳ رﺎﮭﭼ ﺮھ دﺮﮑﻠﻤﻋ نﻮﻣاﺮﯿﭘ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا رد
	نﺎﻣﺮﻓ ﺖﻟوزور و ﺪﺷﺎﺑ هﺎﺷ نﺎﻣﺮﻓ دﺎﻨﺘﺳا ﮫﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﻨﮐ ﺎﻀﻣا هﺎﺷ ﮫﮐ ﺪﺘﺳﺮﻔﺑ و ﺪﻨﮐ ﮫﯿﮭﺗ ﺶﺗرا و ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ار هﺎﺷ يﺎھ
	دوﺮﺑ ﺮﺴﻣار . ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ ﺪﻋﺎﺴﻣ هﺎﺷ ياﺮﺑ ﺖﻟوزور ﮫﺘﻔﮔ ﮫﺑ ﺎﻨﺑ رﻮﺸﮐ طﺎﻘﻧ ﺮﯾﺎﺳ .
	دﻮﺷ ﻲﻣ غﻼﺑا وا ﮫﺑ ﻢھ هﺎﺷ ﻲﺳﻮﺳﺎﺟ ﺐﻘﻟ و ﺰﻣر ﻢﺳا تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا رد . وا ﺰﻣر K.G.Savok ﺶﺒﻘﻟ و " ﮓﻨھﺎﺸﯿﭘ " ﺖﺳا .
	دﺮﮐ داﺮﯾا ﺪﺷﺎﺑ نآ رد ﻢھ هﺎﺷ ﮫﺑ بﺎﻄﺧ ﺰﻣر ترﺎﺒﻋ دﻮﺑ راﺮﻗ ﮫﮐ ار ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ روﺎﮭﻧﺰﯾآ دادﺮﻣ ﻢھدرﺎﮭﭼ زور . ﮫﮐ ﻖﻄﻧ ﻦﯾا رد
	ﮫﯿﮭﺗ موﺪﻧاﺮﻓر نﺎﯾﺎﭘ زا ﻞﺒﻗ شا ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻔﮔ ﮫﻧﺎﺧﺎﺘﺴﮔ و دﺮﮐ ﮫﻧﺎﮭﺑ ار موﺪﻧاﺮﻓر روﺎﮭﻧﺰﯾآ دﻮﺑ هﺪﺷ :
	" و ﺪﻣآ ﻖﺋﺎﻓ نﺎﻤﻟرﺎﭘ ﺮﺑ هﺮﺧﻻﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ ﮫﮐ ﺪﯾا هﺪﻧاﻮﺧ ﮫﺘﺒﻟا ﺖﺳا هﺪﺷ پﺎﭼ ﺢﺒﺻ ﺪﯾاﺮﺟ رد ﮫﮐ ناﺮﯾا رﺎﺒﺧا ﻦﻤﺿ رد
	دزﺎﺳ هدﻮﺳآ و صﻼﺧ نﺎﻤﻟرﺎﭘ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ زا ار دﻮﺧ ﺖﺴﻧاﻮﺗ . اﺪﻗا ﻦﯾا رد ﮫﺘﺒﻟا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ و دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ بﺰﺣ زا دﻮﺧ م
	ﺖﻓﺮﮔ ﮏﻤﮐ . ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺪﯾﺪﮭﺗ مدﺮﮐ هرﺎﺷا ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ } !! { ﺖﺳا کﺎﻧﺮﻄﺧ و مﻮﺷ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ياﺮﺑ ﺎﺳﺎﺳا ﺎﯿﺳآ يﺎھرﻮﺸﮐ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ .
	دﺮﯿﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﺘﺴﯾﺎﺑ دوز ﺎﯾ ﺮﯾد رﺎﮐ ﻦﯾا و ﺪﻨﮐ دوﺪﺴﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺟ ﺮھ رد ار هار ﻦﯾا ﻲﺘﺴﯾﺎﺑ رﺎﭼﺎﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ".
	زور ٢٠ کﺮﺗ ﺮﺴﻣار يﻮﺳ ﮫﺑ ار ناﺮﮭﺗ ﺖﺷاد ﺖﻟوزور ﺎﺑ ﮫﮐ يراﺮﻗ ﻖﺒﻃ هﺎﺷ ﺪﺷ مﻼﻋا رﻮﺸﮐ ﻞﮐ موﺪﻧاﺮﻓر ﺞﯾﺎﺘﻧ ﮫﮐ هﺎﻣ دادﺮﻣ
	دﺮﮐ . ﺪﺷ زﺎﻏآ ﺎﺗدﻮﮐ ﺺﺨﺸﻣ ياﺮﺟا ﺖﻗو نﺎﻤھ زا و .
	ﻗ اﺪﺘﺑا ﺪﻨﻨﮐ ﺢﺘﻓ ار ناﺮﮭﺗ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﮫﻠﻤﺣ ﺎﺑ ﻲﺘﻨﻄﻠﺳ درﺎﮔ يﺎھﺪﺣاو ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ راﺮ . ﺮﺒﺧ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎھﺪﺣاو ﻦﯾا رد ﮫﮐ يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا
	ﺪﯾدﺮﮔ جرد ﻲﺑﺰﺣ تﺎﻋﻮﺒﻄﻣ رد و ﺪﺷ هﺪﯿﻧﺎﺳر قﺪﺼﻣ عﻼﻃا ﮫﺑ ﺮﺒﺧ ﻦﯾا و ﺪﻧداد ار ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ . راﺮﻗ ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﻲﻟو
	ﺖﻓﺮﮕﻧ .
	رﻮﻣﺎﻣ ﺲﮐاژآ ﮫﺸﻘﻧ ﻖﺒﻃ ،ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮫﻣﺎﻧزور و ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻣ هار ﻖﺷ ندﺮﮔ ﺎﺑ و ﮫﻧادازآ زﻮﻨھ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﻘﺑ ﺮﯿﻈﻧ ﻲﻨﯿﻠﺗﺎﻗ و ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ
	اد ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺼﻗ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﻮﺧ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﻊﯾﺎﺷ ﺪﻧدﻮﺑ در :
	" ﺖﺳا ﻲﻣﻮﻤﻋ رﺎﮑﻓا فاﺮﺤﻧا ﻲﻠﻌﺟ يﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺒﺧ رﺎﺸﺘﻧا زا نﺎﺷﺮﻈﻧ و ﺪﻧراد ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺼﻗ ﺎھ يا هدﻮﺗ } !! { ﮫﺑ ﮫﮐ ﻖﺛﻮﻣ رﺎﯿﺴﺑ رﺎﺒﺧا
	ﺪﻧﺰﺑ ﻲﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ يﺎﺗدﻮﮐ ﮏﯾ ﮫﺑ ﺖﺳد دراد ﺮﻈﻧ رد هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻲﮐﺎﺣ هﺪﯿﺳر ﺎﻣ ﺖﺳد ".
	دﺎﺘﻓا قﺎﻔﺗا ﻲﻌﻗاو يﺎﺗدﻮﮐ مﺎﺠﻧاﺮﺳ . ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ ٢۵ ﮫﮐ ﻦﯾا مﺎﻧ ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ يوﺮﯿﻧ و ﮏﻧﺎﺗ ﺎﺑ درﺎﮔ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ يﺮﯿﺼﻧ ﮓﻨھﺮﺳ دادﺮﻣ
	دﺮﺑ شرﻮﯾ قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ ،ﺪﻨﮐ ﻲﻣ غﻼﺑا ار قﺪﺼﻣ لﺰﻋ نﺎﻣﺮﻓ . ﺪﻧﺎﻣ مﺎﮐﺎﻧ ﻲﻟو . ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻞﺒﻗ زا ﮫﮐ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا
	ﺖﺴﮑﺷ ار ﺎﺗدﻮﮐ يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا لﺎﻌﻓ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ و دﻮﺑ هداد .
	ﻲﺸﻣ ﻖﯿﻤﻋ ذﻮﻔﻧ زا ﺖﺳا يا ﮫﻧﺎﺸﻧ ﺪﻧدﺮﺑ رﺎﮐ ﮫﺑ ﺮﺒﺧ نﺪﻧﺎﺳر ياﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھدﺮﮕﺷ و ﺪﻧﺪﯿﺸﮐ ﺐﺷ نآ رد يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا ﮫﮐ ﻲﺗﺎﻤﺣز
	نآ يﺎﻀﻋا ﮏﺗ ﮏﺗ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﺤﺗا .
	ﺟ يﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺪﻧداد تﺎﺠﻧ و ﺪﻨھد تﺎﺠﻧ ار قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻣ دﻮﺧ نﺎ .
	دﻮﺑ دﺮﮕﯿﭘ ﺖﺤﺗ و ﻲﻔﺨﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ يروآدﺎﯾ . ﺪﻧدﻮﺑ دﺮﮕﯿﭘ ﺖﺤﺗ ﻒﻋﺎﻀﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا . ﮫﮐ نﺎﻧآ زا ﻦﺗ ﺪﻨﭼ
	ﺐﺷ نﺎﻤھ ﺪﻧﺪﺷ ﺮﯿﮕﺘﺳد قﺪﺼﻣ نﺎﻣز ٢۵ زا ﺲﭘ و ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﯿﺳا کﻼﻓﻻا ﮏﻠﻓ ناﺪﻧز رد دادﺮﻣ ٢٨ دﺮﻣ ﺪﻧﺪﺷ ماﺪﻋا نﺎﻧآ زا ﻲﺧﺮﺑ دا .
	ﺐﺷ رد يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا ٢۵ دراد يرﺎﺘﻓر ﻦﯿﻨﭼ ﺎھ نآ بﺰﺣ ﺎﺑ ﮫﮐ ،نﺎﺟ يﺎﮭﺑ ﮫﺑ ،ﺪﻨﻨﮐ عﺎﻓد ﻲﺘﻣﻮﮑﺣ زا ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ دادﺮﻣ . يﻮﺳ زا
	ﺪﻧﺪﯾد ﻲﻣ کراﺪﺗ ﻲﻧﺎﮭﻨﭘ ﻼﻣﺎﮐ ار ﺎﺗدﻮﮐ ،ﻲﻠﺻا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺮﮕﯾد . دﻮﺧ ﺶﯿﭘ ار راﺮﺳا ،ﻦﻤﻧﻮﺘﺳا ،ﺎﺗدﻮﮐ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﺴﻓا ﻆﻔﺣ
	دﺮﮐ ﻲﻣ . دﻮﺑ ﻲﻧﺎﮭﻨﭘ و ﮫﮑﺗ ﮫﮑﺗ وا تارﻮﺘﺳد . ﻲﻣ ﻊﻄﻗ جرﺎﺧ ﺎﺑ ﺶﯿﭘ ﻲﺗﺪﻣ زا ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ تﺎﯿﻠﻤﻋ رد ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھﺪﺣاو ﮫﻄﺑار
	ﺪﺷ . ﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺑ ار ﺮﺒﺧ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﺎھ يا هدﻮﺗ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ ! ؟رﻮﻄﭼ ناوﺮﺳ ﻲﺿﺎﯿﻓ يا هدﻮﺗ ﺮﺴﻓا ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ :
	" زا ﻞﺒﻗ ٢۵ مدﻮﺑ هﺎﺷ غﺎﺑ رد دادﺮﻣ . عﻼﻃا شرﺎﯿﺘﺧا رد ﮏﻧﺎﺗ ﺪﻨﭼ و هﺪﺷ بﻮﺼﻨﻣ نﺎﮔدﺎﭘ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ نﺎﺘﺳداد ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﮐ ﻢﺘﻓﺎﯾ
	ﺪﻧا هدراﺬﮔ . ﺪﻧﻮﺷ جرﺎﺧ ﮫﻧﺎﺧزﺎﺑﺮﺳ زا ﺪﻧراﺪﻧ ﻖﺣ داﺮﻓا و ناﺮﺴﻓا ﮫﮐ ﺪﯿﺳر يا ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﮫﻣﺎﻧ ﺶﺨﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ . دﻮﺒﻧ سﺎﻤﺗ ياﺮﺑ ﻲھار .
	اد ﺮﺒﺧ ﺪﻧدﻮﺑ هﺎﺷ غﺎﺑ رد ﻲﻟاﻮﺣ ﮫﮐ نﺎﻧاﻮﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ﻮﻀﻋ ﺪﻨﭼ ﮫﺑ رﺎﭼﺎﻧ دﻮﺷ ﻲﻣ ﺎﺗدﻮﮐ ﺐﺸﻣا ﮫﮐ مد ...
	داد ار قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ ﺖﮐﺮﺣ رﻮﺘﺳد يﺮﯿﺼﻧ . مدﺮﮐ يراددﻮﺧ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﺣاو ندﺮﺑ و ﻦﺘﻓر زا . ﻦﻔﻠﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﺎھ نآ ﻦﺘﻓر زا ﺲﭘ
	مدز ".
	ﮔﺮﺳ دﺮ هاﻮﺧﺮﯿﺧ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ لﺎﻌﻓ ﻮﻀﻋ و ﻲھﺎﺸﻨھﺎﺷ درﺎﮔﺮﺴﻓا :
	" زا ﻞﺒﻗ يﺎھزور ٢۵ ﻢﯾﻮﺸﻧ جرﺎﺧ دﺎﺑآﺪﻌﺳ زا ﮫﮐ دﻮﺑ رﻮﺘﺳد دادﺮﻣ . زور ٢۴ و ناﺮﺴﻓا جوﺮﺧ مﺪﻋ دادﺮﻣ ﺪﯿﮐﺎﺗ درﻮﻣ نازﺎﺑﺮﺳ
	ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . ﺎﻤﺗ رد ﮫﮐ داد رﻮﺘﺳد ﺪﻣآ ناﺪﯾوﺎﺟ درﺎﮔ هﺎﮕﺸﯾﺎﺳآ ﻮﻠﺟ يﺮﯿﺼﻧ بوﺮﻏ ﮏﯾدﺰﻧ ﺖﯾرﻮﻣﺎﻣ مﺎﺠﻧا هدﺎﻣآ و ﺰﮭﺠﻣ ﺐﺷ م
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ... دﻮﺒﻧ روﺪﻘﻣ بﺰﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﺑ نداد ﺮﺒﺧ خﺎﮐ زا جوﺮﺧ نﺎﮑﻣا مﺪﻋ ﺖﻠﻋ ﮫﺑ . ﻦﻔﻠﺗ ماﺪﮐ ﭻﯿھ ﺪﻧﻮﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﻦﻣ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﻘﻓر
	ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ .
	اد طﺎﺒﺗرا وا نﺎﮑﯾدﺰﻧ ﺎﺑ و دﻮﺑ قﺪﺼﻣ راﺪﻓﺮﻃ ﮫﮐ ﺪﻧودﻻﻮﻓ دﺮﮔﺮﺳ ﮫﺑ و ﻢﺘﺧاﺪﻧا ﺮﻄﺧ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ارﺎﺒﺟا مداد ﺮﺒﺧ ﺖﺷ . دﻮﺑ ﮫﻓﺮﻣ وا
	ﺖﺷاد ﻦﻔﻠﺗ و . هوﻼﻋ ﮫﺑ ﺲﯿﺋر ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ
	ﺖﺷاد ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻢھ يﺮﯿﺼﻧ ﺮﺘﻓد ﻦﻔﻠﺗ ﮫﺑ دﺎﺘﺳ ... ﻢﯾدﺮﮐ ﻦﻔﻠﺗ رﻮﯾﺮﻓ سﺪﻨﮭﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ مﺎﺠﻧاﺮﺳ . ﺪﻣآ رﻮﺗﻮﻣ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﺳاﻮﺧ ار ﻲﺴﮐ .
	دﺮﺑ ﻢﯾداد ﻲﺘﺷاددﺎﯾ .
	ﺖﻋﺎﺳ دوﺪﺣ ٢١ ﺪﻣآ يﺮﯿﺼﻧ . ﺣ رﻮﺘﺳد و ﺪﻧاﻮﺧ ار هﺎﺷ لﺰﻋ نﺎﻣﺮﻓ داد ﺖﮐﺮ . ﺪﻣآ ﺪھاﻮﺧ ﻲﺴﮐ ﺪﻨﺘﻔﮔ و ﺪﻧدﺎﺘﺳﺮﻓ ﻲﯾﻼﯾو ﮫﺑ اﺮﻣ .
	ﻢﻨﮐ شﺮﯿﮕﺘﺳد ﻢﻧاﻮﺗ ﻲﻣ و ﺖﺳا يﺪھاز مدﺮﮐ ﻲﻣ نﺎﻤﮔ . ﺪﻣﺎﯿﻧ ﻲﺴﮐ و درﻮﺧ ﺖﺴﮑﺷ ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﻣا ".
	ﺑ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھﺮﺒﺧ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺖﺳد ﻲﻔﺨﻣ راﻮﺷد ﻂﯾاﺮﺷ رد ،ﺪﯿﺳر ﻲﻣ ﻲﺘﻤﺣز ﻦﯿﻨﭼ ﺎ
	ﺪﯿﺳر ﻲﻣ بﺰﺣ يﺮﺒھر ﮫﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ ﻲﻣ . ﺪﯿﺳر ﻢھ بﺰﺣ يﺮﺒھر ﮫﺑ ﻊﻗﻮﻣ ﮫﺑ ناﺮﺴﻓا ﺮﯾﺎﺳ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺒﺧ ترﻮﺻ ﺮھ ﮫﺑ ﻲﻟو . ﻖﯿﻓر
	داد ﮏﻤﮐ ﺺﺨﺸﻣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ،ﺮﺒﺧ ﺮﺑ هوﻼﻋ و دﺮﮐ ﻦﻔﻠﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ يرﻮﻧﺎﯿﮐ . و دﺮﮐ ﻦﻔﻠﺗ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر ﮫﺑ دﺮﮐ راﺪﯿﺑ باﻮﺧ زا ار وا
	دﺎﺘﺳﺮﻓ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﮫﺑ و .
	" زور ١٨ ترﺎﻔﺳ و رﺎﺑرد و هﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﺖﻠﻣ نﺎﻨﻤﺷد ﻦﯾﺮﺗﺮﯾﺮﺷ زا يﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﮐ دﻮﺑ هداد راﺪﺸھ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دادﺮﻣ
	ﺖﺳا ﺖﻟود ﻦﺘﺧاﺪﻧاﺮﺑ ﺶﻓﺪھ ﮫﮐ ﺖﺳا يا ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﺎﮑﯾﺮﻣآ .
	ﺎﺷ ﻢﯾژر راداﻮھ نﺎﯿﻣﺎﻈﻧ نﺎﯿﻣ رد ﺎﻣ بﺰﺣ ﺖﺳد ﮫﺑ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﺎھ نآ ﻖﯾﺮﻃ زا و ﺖﺷاد ﻲﻧاراداﻮھ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ رﻮﻣﺎﻣ ﮫﮐ ه
	دروآ ﻲﻣ . هﺎﺷ نﺎﻨﯿﻤﻃا درﻮﻣ يﺎھﺪﺣاو ﺮﯾﺎﺳ و درﺎﮔ ﺮﮑﺸﻟ رد ﺎﺗدﻮﮐ ياﺮﺟا تﺎﻣﺪﻘﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر عﻼﻃا ﺎﻣ ﮫﺑ هﺎﻣ دادﺮﻣ ﻢﮑﯾ و ﺖﺴﯿﺑ زور
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﺖﻋﺎﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﺎﻈﺘﻧا رد و هﺪﺷ ﻢھاﺮﻓ . ار عﻼﻃا ﻦﯾا ﺮﺳ يﺮﺸﺒﻣ ﮓﻨھ ﻦﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ ﮫﺑ ﮏﯾدﺰﻧ يﺎھ ﺖﻋﺎﺳ رد
	دروآ . مﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ مدﺮﮐ ﺶﺷﻮﮐ لﺰﻨﻣ نﺎﻤھ زا . ،ﻢﯾزﺎﺳ ﻦﺌﻤﻄﻣ ﺮﺒﺧ ءاﺪﺒﻣ ﻲﺘﺳرد ﮫﺑ ار وا نﺎﻨﯿﻤﻃا ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ
	مﺮﺴﻤھ ﻢﯾﺮﻣ ﺧ ار ﻢﻧﺎﺧ و دﺮﮐ ﻦﻔﻠﺗ نورﺪﻧا ﮫﺑ ﺖﺷاد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﻢﻧﺎﺧ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ ﻲﯾﺎﻨﺷآ و ﻲﮕﺘﺴﺑ ﮫﮐ ﻢﻧﺎﺧ ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ و ﺖﺳاﻮ
	ﻢﯿﺘﺳاﻮﺧ ﻦﻔﻠﺗ يﺎﭘ ار ﺮﺘﮐد ،قﺪﺼﻣﺮﺘﮐد . زور تﺎﻋﺎﺳ ﻦﯾﺮﺧآ ﺎﺗ ار طﺎﺒﺗرا هار ﻦﯾا ٢٨ ﻢﯾدﺮﮐ ﻆﻔﺣ دادﺮﻣ .
	ﺖﺧﺎﺳ ﺮﺸﺘﻨﻣ ار عﻮﻗﻮﻟا ﺐﯾﺮﻗ يﺎﺗدﻮﮐ ﺮﻄﺧ دﻮﺧ ﺢﺒﺻ تﺎﯾﺮﺸﻧ رد ﺎﻣ بﺰﺣ ﻢھ زﺎﺑ دادﺮﻣ مﻮﺳ و ﺖﺴﯿﺑ زور . مﻮﺳ و ﺖﺴﯿﺑ زور
	ﮫﺑ يﺮﺸﺒﻣ ﮓﻨھﺮﺳ ﻢھ زﺎﺑ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ ﺎﻨﻤﺿ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﺷاﺬﮔ درﺎﮔ ﮫﻠﻤﺣ ﻲﻌﻄﻗ راﺮﻗ ﺐﺷ ياﺮﺑ ﮫﮐ دروآ ﺮﺒﺧ و ﺪﻣآ ﻦﻣ لﺰﻨﻣ
	دروآ دﻮﺧ ﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ هﺪﻨﻧادﺮﮔ ﮫﮐ ار يا ﮫﺒﺗر ﻻﺎﺑ ناﺮﺴﻓا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻣﺎﺳا . مﺎﻧ ﻲﻣﺎﺳا ﻦﯾا نﺎﯿﻣ رد يﺮﺘﻓد ﺐﯿﺗﺮﺳ ﺮھاﻮﺧ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢھ
	ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ وا فﺮﻃ زا و دﻮﺑ وا نﺎﻨﯿﻤﻃا درﻮﻣ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد هداز دﻮﺑ هﺪﺷ بﻮﺼﻨﻣ رﻮﺸﮐ ﻞﮐ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ .
	ﻢﺘﻔﮔ وا ﮫﺑ و ﻢﺘﻓﺮﮔ طﺎﺒﺗرا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ ﻲﻧورﺪﻧا هار زا زﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ نﺎﻤھ رد ﻦﻣ :
	ﺖﺳا ﻲﻌﻄﻗ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ . ﺪﻧا ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺎﺟ ﻢھ ﺎﻤﺷ رﺎﻨﮐ رد نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ . ﺖﺳا ﻦﯿﻨﭼ ناﺮﮔﺎﺗدﻮﮐ مﺎﻧ ... ﺎﻤﺷ ﮫﮐ يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ
	نﺎﻧآ ﺎﺑ ﺪﯾراد دﺎﻤﺘﻋا وا ﮫﺑ دراد طﺎﺒﺗرا . ﺖﻗﺎﯿﻟ و ﮫﺿﺮﻋ ﺪﻨﺘﺴھ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ يﺎھ ﺖﺴﭘ رد ﮫﮐ ﺶﺗرا رد ﺎﻤﺷ نﺎﺘﺳود ﮫﮐ ﻢﯾراد نﺎﻨﯿﻤﻃا ﺎﻣ
	ﺪﻧراﺪﻧ ار ﻲﻣاﺪﻗا ﭻﯿھ . ﺪﻧراﺪﻧ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ سﺎﺴﺣ يﺎھ ﺖﺴﭘ ﮫﮐ ﻢﯾراد ناﺮﺴﻓا نﺎﯿﻣ رد يرﺎﮐاﺪﻓ و شزرا ﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ نﺎﺘﺳود ﺎﻣ . ﺎﻣ
	نآ زا ،ﻢﯿﻨﮐ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺎﻤﺷ ﺺﺨﺷ ﮫﺑ ار داﺮﻓا ﻦﯾا ﻢﯾﺮﺿﺎﺣ ﺪﯿﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻢﮭﻣ يﺎھ ﺖﺴﭘ ياﺮﺑ و نﺎﺗدﻮﺧ ﮫﻧﺎﺧ زا عﺎﻓد ياﺮﺑ ﺎھ .
	ﺖﻓﺮﮔ ار ﺮﻄﺧ ﻮﻠﺟ دﻮﺷ ﻲﻣ هار ﻦﯾا زا ﺎﮭﻨﺗ .
	ﺖﻔﮔ ﻲﻟو دﺮﮐ يراﺰﮔ سﺎﭙﺳ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد :
	ﺖﺳا هزاﺪﻧا زا ﺶﯿﺑ ﺎﻤﺷ ﻲﻧاﺮﮕﻧ . دﺮﺑ ﺪﻨھاﻮﺨﻧ ﺶﯿﭘ زا يرﺎﮐ ﺎھ نآ . مراد ﻞﻣﺎﮐ دﺎﻤﺘﻋا يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ ﮫﺑ ﻦﻣ . ﮫﺑ وا ﺖﻧﺎﯿﺧ ﻦﻣ
	دﺮﮐ ﺪھاﻮﺨﻧ . ﺪﯾزﺎﺳ ﻊﻠﻄﻣ اﺮﻣ هار ﻦﯿﻤھ زا ﺪﯾدﺮﮐ اﺪﯿﭘ يﺰﯿﭼ ﻢھ زﺎﺑ ﺮﮔا .
	ﺪﻧﺎﻣ ﻢﯿﻘﻋ ﺎﺗدﻮﮐ مﻮﺳ و ﺖﺴﯿﺑ زور ،عﻼﻃا ﻦﯾا ﺮﺛا ﺮﺑ . يﺎھﺪﺣاو ﮫﺑ ﺪﯿﻔﺳ ﮏﺷﻮﻣ بﺎﺗﺮﭘ ﺎﺑ ﺐﺷ ﮫﻤﯿﻧ زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ ﻢﯿﻧ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ
	ﺪﻧداد عﻼﻃا ار ﺎﺗدﻮﮐ زا فاﺮﺼﻧا ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ .
	ر نآ رد ﺎﻣ بﺰﺣ ياﺮﺑ دﻮﺑ حﺮﻄﻣ ﮫﻧﺎﺒﺷ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻟﺎﺴﻣ ﺎھزو . هداد رﻮﺘﺳد ﻲﺑﺰﺣ يﺎھﺪﺣاو ﮫﺑ ﻢﯾﻮﺸﻧ ﺮﯿﮔ ﻞﻓﺎﻏ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ
	يﺎﻘﻓر و ﺪﻧراﺬﮕﺑ ﮫﻧﺎﺒﺷ يﺎھ ﺖﺴﭘ ﺪﻧراد راﺮﻗ ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو ﺖﮐﺮﺣ يﺎھ هار ﺮﺳ ﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھ ﮫﻧﺎﺧ مﺎﺑ ﺖﺸﭘ رد ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ
	ﺑ و ندﺮﮐ ﺮﺒﺧ ﻞﯾﺎﺳو ﮫﻤھ و رﻮﭙﯿﺷ و ﺖﺸﻃ ﺎﺑ ﻲﺑﺰﺣ ،ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو ﺖﮐﺮﺣ هﺪھﺎﺸﻣ ترﻮﺻ رد ﺎﺗ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺰﮭﺠﻣ مدﺮﻣ ندﺮﮐ راﺪﯿ
	ﺪﻨﻨﮐ تﻮﻋد ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ و ﺪﻧﺰﯾﺮﺑ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ دﻮﺧ و ﺪﻨﻨﮐ راﺪﯿﺑ ار مدﺮﻣ .
	زور ﮫﺌﻃﻮﺗ نﺪﺷ شﺎﻓ ﮫﮐ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ٢٣ زور ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﯿﻤﮭﻓ ار هﺎﻣ دادﺮﻣ ٢۴ ﺣاو ﮫﺑ ﻞﻤﻋ زا ﻞﺒﻗ ﺖﻋﺎﺳ ود ،هﺎﻣ دادﺮﻣ دﻮﺧ يﺎھﺪ
	ﺪﻧداد عﻼﻃا ار تﺎﯿﻠﻤﻋ عوﺮﺷ . ﺖﻋﺎﺳ ١٠ زور ﺐﺷ ٢۴ ﺐﺷ نﺎﻤھ ﮫﮐ دروآ ﺮﺒﺧ و ﺪﻣآ ﻦﻣ لﺰﻨﻣ ﮫﺑ يﺮﺸﺒﻣ مود ﮓﻨھﺮﺳ هﺎﻣ دادﺮﻣ
	ﺖﻋﺎﺳ ١٢ ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ عوﺮﺷ تﺎﯿﻠﻤﻋ . ارﻮﻓ ﻦﻣ " ار ﺎﻣ فﺮﺣ ﮫﮐ ﻢﺘﻔﮔ وا ﮫﺑ ﺖﯿﻧﺎﺒﺼﻋ ﺎﺑ و مداد عﻼﻃا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﺑ هار نﺎﻤھ زا
	ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻢھ ﻦﯾا ،ﺪﯾدﺮﮑﻧ روﺎﺑ شا . دﺮﮐ يراﺰﮔ سﺎﭙﺳ ﺮﺗ ﮫﻧﺎﺘﺳود ﻦﺤﻟ ﺎﺑ ﮫﺘﺒﻟا وا . راﺮﮑﺗ وا ﮫﺑ ار ﺶﯿﭘ ﺐﺷ تادﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﻤھ ﻢھ زﺎﺑ ﻦﻣ
	ﻢﯿﺘﺳﺮﻔﺑ وا ﮫﻧﺎﺧ ﺖﻇﺎﻔﺣ ياﺮﺑ ار دﻮﺧ نﺎﺘﺳود زا ﺮﻔﻧ ﺪﻨﭼ ﺎﻣ ﺪﻨﮐ ﺖﻘﻓاﻮﻣ مدﺮﮐ ﺶھاﻮﺧ وا زا و مدﺮﮐ . ﻦﯾا شﺮﯾﺬﭘ زا ﻢھ زﺎﺑ وا
	دز زﺎﺑﺮﺳ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ . ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ مدﺮﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ وا ﮫﺑ ﻦﻣ ﺪﯾرﺎﻤﮕﺑ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ ار يزرﺎﺒﻣ دﺮﻓ ﺖﺳا مزﻻ . ﺖﻓﺮﯾﺬﭙﻧ وا .
	ﮏﻤﮐ ﺎﺑ يﺮﺸﺒﻣ ﮓﻨھﺮﺳ ﻢﯾدﺮﮐ ﺶﺷﻮﮐ ﻲﺣﺎﯾر ﭗﯿﺗﺮﺳ ﻢﯾزﺎﺳ هﺎﮔآ نﺎﯾﺮﺟ زا ار وا و ﻢﯿﻨﮐ اﺪﯿﭘ ار دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر . ﮫﮐ ﻢﯾدﺮﮐ ﻲﻣ ﺮﮑﻓ
	ﺖﺳا ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ رد سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد وا . ﺟ ﮫﮐ ﺪﺷ مﻮﻠﻌﻣ يا هﺪﻨﻨﮐ ﺞﯿﮔ ﺐﺠﻌﺗ ﺎﺑ ﻲﻟو ناﺮﯿﻤﺷ رد دﻮﺧ لﺰﻨﻣ رد رﺎﺴﻤﯿﺗ بﺎﻨ
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﺣاﺮﺘﺳا . ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺣ ﺮﮭﺷ ﮫﺑ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﺳاﻮﺧ وا زا . زا ﺐﺷ نﺎﻤھ ﮫﮐ ﻲﺘﺷادزﺎﺑ ﺮﻄﺧ زا وا ﮫﮐ ﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﯿﻤھ و
	ﺪﮭﺠﺑ دﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ فﺮﻃ .
	ﺖﻋﺎﺳ زا نﺎﯿﭼﺎﺗﻮﮐ ١١ ﺪﻧﺪﺷ رﺎﮐ ﮫﺑ ﺖﺳد ﺐﺷ . ﻲﻤﻃﺎﻓ ﻦﯿﺴﺣ ﺮﺘﮐد ،ﮫﺟرﺎﺧ ﺮﯾزو ﻣ سﺎﻨﺷ ﻖﺣ سﺪﻨﮭ و هار ﺮﯾزو سﺪﻨﮭﻣ
	هداز کﺮﯾز ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ ﺪﻧدﺮﺑ دﺎﺑآﺪﻌﺳ ﮫﺑ و ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﺷادزﺎﺑ ار . ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﯾﺮﺑ ار ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ يﺎھ ﻦﻔﻠﺗ ﮫﻤھ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ نارﺎﮑﻤھ .
	ﮫﺑ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا ﺎﻣ نﺎﯿﻋﺎﺠﺷ ناﻮﺘﺳ ﮐد ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﮫﻌﺟاﺮﻣ ﮫﮐ ﻢﯿھد رﻮﺘﺳد دﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ نﺎﯿﻣ رد دﻮﺧ ﮫﮐ ﺮﺘ
	ﺪﻨﮐ ﺖﺷادزﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ وا ﺖﺷادزﺎﺑ و يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ زا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد لﺰﻋ غﻼﺑا رﻮﻣﺎﻣ ﮫﮐ ار قﺪﺼﻣ . ﮫﺑ ﺎﮭﻨﺗ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺮﮕﯾد رﺎﺑ ﮏﯾ
	ﺪﻧﺎﻣ ﻢﯿﻘﻋ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮏﻤﮐ ".
	ﺪﻧا ﮫﺘﺷﻮﻧ و هدﺮﮐ فاﺮﺘﻋا ﻖﯾﺎﻘﺣ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ بﻼﻘﻧا زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﻲﺗاﺮﻃﺎﺧ رد ﺰﯿﻧ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد لﺰﻨﻣ ﻆﻓﺎﺤﻣ ناﺮﺴﻓا :
	" ﺖﮐﺮﺣ ﺎﺑ نرﺎﻘﻣ ،ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﻘﻧ ﻖﺒﻃ ،دﻮﺑ راﺮﻗ يﺮﯿﺼﻧ ﮓﻨھﺮﺳ يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ لﺰﻋ نﺎﻣﺮﻓ غﻼﺑا ياﺮﺑ قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ فﺮﻃ ﮫﺑ
	ﺰﯿﻧ ﻲﯾﺎھﺪﺣاو ... ﺮﻘﺘﺴﻣ نﺎھوﺮﮔ نﺎﻤھ ﺎﺑ ﺪﻨﻨﮐ اﺮﺟا يا ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ﮏﯾ ﺮھ خﺎﮐ ﻮﻠﺟ رد .
	هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺖﺤﺗ ﺪﺣاو نﺎﯿﻋﺎﺠﺷ ناﻮﺘﺳ اﺮھﺎﻇ ﮫﮐ " دﻮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻲﻣﺎﻈﻧ نﺎﻣزﺎﺳ ﻮﻀﻋ ﺖﻘﯿﻘﺣ رد و نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳﺪﻤھ -
	ﺎﻣ ندﺮﺑ ﻦﯿﺑ زا رﻮﻣﺎﻣ ) قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﻆﻓﺎﺤﻣ درﺎﮔ داﺮﻓا ( دﻮﺑ . ﻲﻟو نﺎﯿﻋﺎﺠﺷ ناﻮﺘﺳ ﺮﯿﺼﻧ ،ﺎﻣ ﻦﺘﺸﮐ يﺎﺟ ﮫﺑ ﺶﺑﺰﺣ رﻮﺘﺳد ﮫﺑ و ي
	دﺮﮐ هﺮﺻﺎﺤﻣ ار شداﺮﻓا ".
	ﺢﺒﺻ ٢۵ دﺮﮐ راﺮﻓ داﺪﻐﺑ یﻮﺳ ﮫﺑ هﺮﺴﮑﯾ ﺮﺴﻣار زا هﺎﺷ ،ﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﺮﺒﺧ ﮫﮐ دادﺮﻣ . زا ﮫﮐ ﺖﺷاد نﺎﮑﻣا قﺪﺼﻣ راﺮﻓ
	دزاﺪﻧاﺮﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺸﯾر ﺖﯿﻌﻃﺎﻗ ﺎﺑ و ﺪﻨﮐ یﺮﯿﮔﻮﻠﺟ وا . دﺮﮐ عﺎﻨﺘﻣا رﺎﮐ ﻦﯾا زا ﺎﻣا . شزرا ﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ هﺎﻨﭘرواد جﺮﯾا تاﺮﻃﺎﺧ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد
	ﺖﺳا . ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ وا :
	" ﺖﻋﺎﺳ ۶ ﺢﺒﺻ ٢۵ دز ﻦﻔﻠﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻲﯾاﻮھ یوﺮﯿﻧ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ رﻮﭘ ﮫﭙﺳ ﭗﯿﺗﺮﺳ دادﺮﻣ ... ﺖﻔﮔ یا هدز نﺎﺠﯿھ ياﺪﺻ ﺎﺑ : ﻗ ﮫﺑ راﺮ
	ﺖﺳا هدﺮﮐ زاوﺮﭘ ﺖﺷدرﻼﮐ زا ﻢﺗﺎﺧ دﺮﮔﺮﺳ و یﺎﺑﺎﺗآ و ﺎﯾﺮﺛ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ هﺎﺷ ،عﻼﻃا . ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻓ ﻲﻣ رﻮﺘﺳد ﮫﭼ : دوﺮﻓ ﮫﺑ رﻮﺒﺠﻣ ار ﺎﻤﯿﭘاﻮھ
	ﻢﯿﻨﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ نﺎﻤﺳآ رد ﺎﯾ ﻢﯿﻨﮐ .
	ما هدﺮﮐ ﻆﻔﺣ ﮫﻨﯿﺳ رد ار نآ لﺎﺳ ﺞﻨﭘ و ﺖﺴﯿﺑ ﮫﮐ مدﻮﺑ يﺮﮭﻣ ﮫﺑ ﺮﺳ زار ﺮﻇﺎﻧ ﻦﻣ ﺎﺟ ﻦﯾا رد ... فﺮﺣ ﻲﺘﻗو ﮫﭙﺳ ﭗﯿﺗﺮﺳ يﺎھ
	دﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد رﻮﺘﺳد ﺮﻈﺘﻨﻣ و ﺪﺷ مﺎﻤﺗ رﻮﭘ . ﺖﺷﺬﮔ تﻮﮑﺳ ﮫﺑ يا ﮫﻈﺤﻟ ﺪﻨﭼ . ﺖﻔﮔ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد " : دوﺮﺑ ﺪﯾراﺬﮕﺑ " ﻦﯿﻨﭼ شﺎﮐ يا
	داد ﻲﻤﻧ يرﻮﺘﺳد ".
	يﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ و هﺎﺷراﺮﻓ ٢۵ دﺎﯾز ناﺪﯿﻣ دﻮﺑ ناﺮﯾا مدﺮﻣ ياﺮﺑ ﻲﮔرﺰﺑ يزوﺮﯿﭘ ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ دادﺮﻣ داد ﻲﻤﻧ ﻲﮔدﻮﺳآ لد ﮫﺑ ي .
	ﺪﻧدﻮﺒﻧ ﺮﺒﺧ ﺎﺑ نآ زا زاﺮﺘﺣا و هﺎﺷ ندﺮﮐ ﺮﯿﺳا ﺎﯾ و ندﺮﮐ نﻮﮕﻧﺮﺳ نﺎﮑﻣاﺮﯿﻈﻧ ﻲﯾﺎھﺮﺒﺧ زا مدﺮﻣ . زا ﺮﺒﺧ تﺎﻋﻼﻃا ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﻣا
	دﻮﺑ هﺪﻨھد راﺪﺸھ و داد ﻲﻣ يرﺎﮑﺷزﺎﺳ و لﺰﻟﺰﺗ . ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺧ يﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺰﮐاﺮﻣ . لﺎﻤﻋ " ﺎﯿﺳ " ﻞﺻا هرادا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ رد
	ﮭﭼ دﻮﺒﻧ نﺎﻧآ ضﺮﺘﻌﻣ ﻲﺴﮐ و ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ ﻲﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺖﺣار لﺎﯿﺧ ﺎﺑ رﺎ . ﮫﺑ ﻲﺴﮐ و دﻮﺑ ﻲﻨﺌﻤﻄﻣﺎﻧ يﺎھ ﺖﺳد رد ﺶﺗرا ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ يﺎھ ﺖﺴﭘ
	ﺖﺧادﺮﭘ ﻲﻤﻧ رﺎﮐ ﻦﯾا . ﺪﻧدز ﻲﻣ ﺖﺸﮔ ﺮﻃﺎﺧ هدﻮﺳآ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﺮﯿﻈﻧ ثداﻮﺣ ﮫﻤھ رد ﮫﮐ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ شﺎﺑوا . ﻒﺻ ،ﮫﻤھ زا ﺮﺗ ﻢﮭﻣ
	ﺸﯿﻤھ زا ﺶﯿﺑ ﺖﺳود ﻒﺻ و دﻮﺑ ﺪﺤﺘﻣ ﻦﻤﺷد قﺮﻔﺘﻣ ﮫ .
	ﻲﻗﺪﺼﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ دﺮﮐ رود قﺪﺼﻣ ﻲﻠﻣ ﺖﻟود ﺮﺳ زا ار ﻲﻤﯿﻈﻋ ﺮﻄﺧ نﺎﻨﭼ ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﻤﯿﻗ يذ ﮏﻤﮐ ﺎﻘﻄﻨﻣ
	رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻖﺣ و ﺖﺒﺤﻣ ﻲﻋﻮﻧ ﻞﻗاﻻ ﺎﯾ و ﺪﻧﺎﺳر يرﺎﯾ ﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا ﮫﺑ و ﺪﻨﮐ ﺮﺗ ﮏﯾدﺰﻧ ﻢھ ﮫﺑ ار يا هدﻮﺗ و
	ﻲﻗﺪﺼﻣ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ لد دﺰﯿﮕﻧاﺮﺑ . ﺪﺷ ﺲﮑﻋﺮﺑ ﺖﺳرد نﺎﯾﺎﻗآ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ ﻒﺳﺎﺗ لﺎﻤﮐ ﺎﺑ ﺎﻣا .
	ﺢﺒﺻ زا نﺎﻧآ ٢۵ ﺪﻧدز ﻦﻣاد ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻗﺮﻔﺗ ﮫﺑ و ﺪﻧدﺎﺘﻓا رد ﮫﺘﺷﺬﮔ زا ﺶﯿﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ دﺮﮐ راﺮﻓ هﺎﺷ ﮫﮐ هﺎﻣ دادﺮﻣ .
	ﺑ ﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ يزوﺮﯿﭘ ﺖﺒﺳﺎﻨﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻲﮔرﺰﺑ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ نﺎﻤھ زا ﻲﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ﻦﯾا درﻮﺧ ﻲﻣ ﻢﺸﭼ ﮫﺑ يا ﮫﺘﺴﺟﺮﺑ زﺮﻃ ﮫ . يﺎﯾﺎﻘﺑ
	ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﺰﯿﭼﺎﻧ ) ﻞﯿﺒﻗ زا : نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز ) مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ ( و ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ و (... رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﮐﺮﺷ زا
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ . دﻮﺑ ﺖﺣﺎﻗو يﻼﻋا ﺪﺣ ﺮﮕﯾد ﻦﯾا . ﻼﻤﻋ نﺎﻧآ " ﮫﺸﻘﻧ " ﺲﮐاژآ " ﻧدﺮﮐ ﻲﻣ اﺮﺟا ار ﺪ .
	نﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ داد رﻮﺘﺳد دﻮﺧ ناراداﻮھ و ﺎﻀﻋا ﮫﺑ يرﺎﮑﺑاﺮﺧ و ﮫﻗﺮﻔﺗ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻆﻔﺣ ار دﻮﺧ ﺶﻣارآ . ﺪﻧﺎﻣ ﻒﻗﻮﺘﻣ نﺎﺘﺳرﺎﮭﺑ ناﺪﯿﻣ يﺎھ هزاورد ﺖﺸﭘ رد نﺎﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺮﺛا ﺮﺑ بﺰﺣ ناراداﻮھ فﻮﻔﺻ .
	ﺻ ناراداﻮھ نﺎﯿﻣ رد ﮫﻧﺎﺘﺨﺒﺷﻮﺧ و ﺪﻧدﺮﮐ کرد مدﺮﻣ هدﻮﺗ رد ار ﻊﺿو ﻦﯾا بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﺷ اﺪﯿﭘ ﻲﻧﺎﺴﮐ قﺪﺼﻣ ﻖﯾﺪ " هزﺎﺟا "
	ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺪﻧداد .
	ﻲﺧﺮﺑ ﺮﯿﺧا يﺎھ لﺎﺳ رد رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻓﺎﺤﻣ زا ﺪﻧا هﺪﯿﺷﻮﮐ ﮫﻗﺮﻔﺗ زا ﮫﮐ ار ﺶﺒﻨﺟ فﻮﻔﺻ رد ٢۵ لﻮﻤﻌﻣ ﻖﺒﻃ ﺪﺷ ﺪﯾﺪﺸﺗ هﺎﻣ دادﺮﻣ
	ندﺮﮔ ﮫﺑ مﺎﻘﻣ زا و ﺪﻧزاﺪﻧﺎﯿﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ " گرﺰﺑ يﺎھ ﻦﯿﺴﯾرﻮﺌﺗ " ﺎھزور نآ رد ﮫﮐ ﺪﻧزﻮﻣﺎﯿﺑ ﺎﻣ ﮫﺑ " يور ﭗﭼ " يﺎھرﺎﻌﺷ و ﻢﯾدﺮﮐ
	ﺪﺷ ﻲﻣ يﺮﮕﯾد رﻮﻃ ﻊﺿو ﮫﻧﺮﮔو ﻢﯾداد ﺪﻨﺗ . ﻼﻣﺎﮐ ﺎﻋدا ﻦﯾا " ﺖﺳا ﻂﺑر ﻲﺑ . ﺖﯿﻨﻣا نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ و ﺶﺒﻨﺟ ﻦﯾﺪﺗﺮﻣ ﻢھ نآ عﺮﺘﺨﻣ
	ﯾا ﺎھﺪﻌﺑ ﮫﮐ ﺮﮕﯾد ﺲﮐﺮھ و ﺪﻨﺘﺴھ هﺎﺷ ﺖﺳا هﺪﺷ باﺮﯿﺳ ﻊﺒﻨﻣ ﻦﯾا زا ﮫﺘﺴﻧاﺪﻧ ﺎﯾ ﮫﺘﺴﻧاد هدﺮﮐ حﺮﻄﻣ ار ﺎھﺎﻋدا عﻮﻧ ﻦ .
	ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺖﯿﻨﻣا نﺎﻣزﺎﺳ ﺖﺳا ﻦﯿﻨﭼ :
	" زور ٢۵ ﺎﻨﻠﻋ نآ رد ﮫﮐ ﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻲﮕﻨﯿﺘﯿﻣ دادﺮﻣ " ﺪﻧدﺮﮐ زﺎﻏآ ار ﺖﻨﻄﻠﺳ مﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﮐﺎﺘھ . ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ رد دﺮﮐ ﻲﻌﺳ هدﻮﺗ بﺰﺣ
	اﺪﯿﻣ ﮫﺑ ار نﺎﻧآ ﺎﻣا ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ زور نآ ﺪﻧداﺪﻧ هار ن .. . رﺎﺸﻓ ﺎﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺮﻈﻧ } !! { و ﺪﻧﻮﺷ ﺎھ ﻲﻗﺪﺼﻣ فﻮﻔﺻ دراو
	زاﺪﻧاﺮﺑ نﺎﻤﻧﺎﺧ يﺎھرﺎﻌﺷ } !! { ﮏﯾ ﮫﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ار ﮓﻨﯿﺘﯿﻣ هدادراﺮﻗ نﺎﻧآ نﺎﯿﻣ رد ار دﻮﺧ " ﻲﻣﻮﻤﻋ نﺎﺠﯿھ " ﮫﺸﻘﻧ هدﻮﻤﻧ ﻲھاﻮﺧ يرﻮﮭﻤﺟ
	ﺪﻧزﺎﺳ ﻲﻠﻤﻋ ار دﻮﺧ هد دﺎﺑﺮﺑ ناﺮﯾا ... دﻮﻤﻧ ﻲﻨﻠﻋ ار هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد يرﻮﮭﻤﺟ رﺎﻌﺷ ﺎﺑ و ه " نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ " } !! { ﺖﺳﺎﯿﺳ رد
	ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﮫﻠﺧاﺪﻣ رﻮﺸﮐ ... نﺎﺑﺎﯿﺧ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ يﺎﺟ ﮫﺑ هدﺮﮐ ضﻮﻋ ار ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ مﺎﻧ ﺎھ يا هدﻮﺗ " يرﻮﮭﻤﺟ " ﮫﻤﺴﺠﻣ و ﺪﯿﻧﺎﺒﺴﭼ ﻲﻣ هﺮﯿﻏ و
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ نﻮﮔژاو ار ﺎھ ".
	ا زا دﻮﺑ ترﺎﺒﻋ ﺎﻣ هﺎﻨﮔ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﻨﮐ ﻲﻣ ﮫﻈﺣﻼﻣ بﺰﺣ ندﺮﮐ ﻲﻨﻠﻋ ياﺮﺑ ﺶﺷﻮﮐ و ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد يرﻮﮭﻤﺟ رﺎﻌﺷ مﻼﻋ . ﭻﯿھ
	ﺎھرﺎﮐ ﻦﯾا زا ماﺪﮐ " ﮫﻧاور ﭗﭼ " دﻮﺒﻧ . دﻮﺑ ﮫﻈﺤﻟ تروﺮﺿ ،ﻞﻗاﺪﺣ . نﺎﺟ ﮫﯿﻠﻋ ﺪﺼﻗ ءﻮﺳ مﺮﺟ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ " تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا " ﮫﻠﺤﻨﻣ
	دﻮﺑ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳ ﻲﻣﺮﺟ ﮫﮐ ﺪﺷ مﻼﻋا . رﻮﺸﮐ زا ﺎھ مﺮﺟ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ بﺎﮑﺗرا ﺎﺑ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا دﻮﺧ ﮫﮐ ﻻﺎﺣ ﻲﻠﯿﻟد ﮫﭼ ﺮﮕﯾد ،دﺮﮐ ﻲﻣ راﺮﻓ
	ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺪﺷ ﻲﻨﻠﻋ ﺎﺑ ناﺮﮔﺎﺗدﻮﮐ و ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ؟ﺖﺷاد دﻮﺟو ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ
	دﻮﺑ مﻮﮭﻔﻣ ﮫﺘﺒﻟا ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ . ناﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﻧﻮﮕﭼ ار ندﻮﺑ تاﺮﮐﻮﻣد و ﺖﺴﯿﻟﺎﯿﺳﻮﺳ و ﻲﻠﻣ ﻲﻋﺪﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎﻣا
	ﺗ دﺮﮐ ﮫﯿﺟﻮ ) ؟ﺪﻨﻨﮐ ﮫﯿﺟﻮﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﻧﻮﮕﭼ نﺎﺷدﻮﺧ ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﮫﺑ (
	مﺎﺠﻧا بﻼﻘﻧا ﮫﮐ دﻮﺑ يدﺎﯿﻨﺑ لﻮﺤﺗ نآ ،دﻮﺒﻧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻲﻟﺎﺧ و ﮏﺸﺧ نﺪﺷ ﻲﻨﻠﻋ ،ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﻲﻠﺻا ﮫﻟﺎﺴﻣ ﻊﻗاو رد
	ا و فﻼﺧا مﺎﻤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا و دﺮﮐ ﻲﻣ ﺐﻠﻃ ﻲﺟرﺎﺧ و ﻲﻠﺧاد ﺖﺳﺎﯿﺳ رد ار نآ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯿﻨﭼ رد ﺦﯾرﺎﺗ رد نﺎﺷ فﻼﺳ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ لﺪﺑ بﻼﻘﻧا ﺰﻣﺮﺗ ﮫﺑ و ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ نآ زا ﻲﺳﺎﺴﺣ . دﻮﺒﻧ بﺰﺣ نﺪﺸﻧ ﺎﯾ نﺪﺷ ﻲﻨﻠﻋ ﺮﺳ ﺮﺑ ﻲﻌﻗاو فﻼﺘﺧا . ﺎﺑ رﺎﺘﻓر زﺮﻃ
	شوﺮﻓ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ و بﺰﺣ نﺪﺷ ﻲﻨﻠﻋ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ترﻮﺻ ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻦﯾا ﺮﺳ ﺮﺑ ﺮﻈﻧ فﻼﺘﺧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و ﺖﻨﻄﻠﺳ
	ﻋ دﺮﮐ ﻲﻣ ﻲﻠﺠﺗ هﺮﯿﻏ و مدﺮﻣ ﮫﻣﺎﻧزور ﻲﻨﻠ .
	ﺺﺨﺸﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ﺖﺷاد دﻮﺟو ﺶﯿﭘ ﺎھ تﺪﻣ زا ﮫﮐ ﺶﺒﻨﺟ رد ﺮﻈﻧ فﻼﺘﺧا هﺎﺷراﺮﻓ زا ﺲﭘ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ،ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺎﺑ رﺎﺘﻓر هرﺎﺑرد
	ﺪﺷ حﺮﻄﻣ . و ناﺮﯾا بﺰﺣ و قﺪﺼﻣ ﯾﺪﻧا قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ ﻢﻈﻋا ﺶﺨﺑ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﺸ ﻲﺘﻨﻄﻠﺳ يارﻮﺷ هار ﻦﯾا زا و ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻆﻔﺣ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ار
	ﺪﻧﺪﯿﺸﮐ .
	ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﻦﯿﻨﭼ ﺖﺷاد ﺮﻈﻧ رد ﮫﮐ ﻲﻠﺣ هار هرﺎﺑرد قﺪﺼﻣ دﻮﺧ :
	" ﺪﻨﻧﺎﺳﺮﺑ ضﺮﻋ ﮫﺑ و ﺪﻨھاﻮﺨﺑ تﺮﻓﺎﺴﻣ زا ار تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا ﺮﻈﻧ و ﺪﻨﻨﮐ فاﺮﮕﻠﺗ ﺎھ نآ ﻢﻨﮐ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ناﺮﯾزو تﺎﯿھ ﮫﺑ ﻢﺘﺷاد ﻢﯿﻤﺼﺗ
	ﺪﻧراد ﺎﻔﻌﺘﺳا ﺪﺼﻗ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﯾﺎﺷ ناﺮﮭﺗ رد ﮫﮐ . ﺗدوز ﮫﭼ ﺮھ ﺪﺷﺎﺑ ﺐﯾﺬﮑﺗ درﻮﻣ ﮫﭽﻧﺎﻨﭼ ﺖﻨﻄﻠﺳ مﺎﻘﻣ زا و ﺪﻧﻮﺷ ﺎﻣﺮﻓ ﻒﯾﺮﺸﺗ ﺮ
	ﺪﻨﯾﺎﻣﺮﻓ ﻲﺘﺳﺮﭘﺮﺳ .
	ﺪﯿﺳﺮﻧ ﻲﺑاﻮﺟ ﮫﭽﻧﺎﻨﭼ ... ﺖﻗو ﺮھ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﮐ مﻮﻠﻌﻣ ار ﺖﻨﻄﻠﺳ يارﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا زﺮﻃ نﺎﺷدﻮﺧ مدﺮﻣ ﮫﮐ دﻮﺷ ردﺎﺻ يا ﮫﻣﺎﻧ ﺐﯾﻮﺼﺗ
	ﺪﻨﯾﺎﻣﺮﻓ ﺮﻈﻧ ﺪﯾﺪﺠﺗ نﺎﺷدﻮﺧ ﻢﯿﻤﺼﺗ رد ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا . ﮫﺒﻨﺷ ﮫﺳ ﺮﺼﻋ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﻈﻧ ٢٧ ا قﻮﻓ ﮫﺴﻠﺟ دادﺮﻣ تﺎﯿھ هدﺎﻌﻟ
	ﺖﻗو زور نﺎﻤھ ﺮﺼﻋ ياﺮﺑ ﮫﺒﻨﺷ ﮫﺳﺮﮭﻇ و ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻣآ تﺮﻓﺎﺴﻣ زا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻔﺳ يﺎﻗآ نﻮﭼ دﻮﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ رﺎﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ ناﺮﯾزو
	ﺪﺸﻧ تﻮﻋد ارزو نﺎﯾﺎﻗآ زا ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ . ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ زور ٢٨ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﺧ و ﺪﻣآ ﺶﯿﭘ ﻊﯾﺎﻗو نآ دﻮﺑ ناﺮﯾزو تﺎﯿھ يدﺎﻋ زور ﮫﮐ ﻢھ دادﺮﻣ
	ﺪﯾدﺮﮔ نارﺎﺒﻤﺑ ﺐﻧﺎﺟ . "..
	دز ﻲﻣ رود ﺖﻨﻄﻠﺳ يارﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا زﺮﻃ دوﺪﺣ رد نﺎﻣز نآ رد قﺪﺼﻣ ﮫﺸﯾﺪﻧا ﺪﯿﻨﯿﺑ ﻲﻣ ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ . ﺮﮕﯾد ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﯿﯾﺎﺗ ﺰﯿﻧ . اﺮﯾا نﺎﭘ و ناﺮﯾا بﺰﺣ ﻢھ ﺎھ ﺖﺴﯿﻧ رﺎﺘﺳاﻮﺧ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻆﻔﺣ ﺪﻧدﻮﺑ . نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز بﺰﺣ ﻂﻘﻓ ) مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ ( رﺎﻌﺷ
	ﺪﻧا هدﻮﺑ ﻒﻟﺎﺨﻣ يرﻮﮭﻤﺟ رﺎﻌﺷ ﺎﺑ بﺰﺣ ﮫﯿﯾاﺮﺟا تﺎﯿھ ﮫﯿﻘﺑ و هدﻮﺑ ﺮﻔﻧ ود رﺎﮐ ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﮫﺑ ﺎﻨﺑ ﻢھ نآ ﮫﮐ داد ﻲﻣ يرﻮﮭﻤﺟ .
	ﻲﮑﻠﻣ ﻞﯿﻠﺧ ﮫﺘﻔﮔ ﮫﺑ :
	" ﻮﺟاﺮﺟﺎﻣ ﺮﻔﻧ ود نآ } ﺣ ﻲﻔﺨﻣ رﻮﻣﺎﻣ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ يﺮﺒھر رد و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰ !! { ... ﺖﻤﯾﺰﻋ زا ﺲﭘ صﻮﺼﺧ ﮫﺑ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ار تارﺎﯿﺘﺧا مﺎﻤﺗ تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا . زور ٢٧ ﺪﺿ رﺎﻌﺷ ﺪﯿھد ﻲﻤﻧ هزﺎﺟا اﺮﭼ ﻲﮑﻠﻣ يﺎﻗآ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻲﻣ ﻦﻔﻠﺗ ﺖﺸﭘ ﻦﻔﻠﺗ ،دادﺮﻣ
	؟ﻢﯿھﺪﺑ رﺎﺑرد
	ﺪﻧداد هﺮﺧﻻﺎﺑ . ﻢﺘﺴﻧاد ﻲﻣ رﻮﺸﮐ لﻼﻘﺘﺳا ﺮﮭﻈﻣ ار هﺎﺸﻨھﺎﺷ ﻦﻣ ... مدﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﻢھ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ . ﻢﯾراد ﺪﺣﺮﺳ ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ناراﺰھ ﺎﻣ .
	ﺖﺳا ناﺮﯾا لﻼﻘﺘﺳا و ﺖﯿﻣﺎﻤﺗ ﻆﻓﺎﺣ ﺖﻨﻄﻠﺳ مﺎﻘﻣ ".
	حﻼﻄﺻا ﮫﺑ ﺮﺳ ﺮﺑ فﻼﺘﺧا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ " يور ﭗﭼ " يرﻮﮭﻤﺟ ﮫﮐ ﺎﻣ " نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ " دﻮﺒﻧ ﻢﯿﺷﺎﺑ ﮫﺘﺳاﻮﺧ . ﻻﻮﺻا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺳ ﺮﺑ "
	ﮫﻧ ﺎﯾ ﻢﯿھﺪﺑ رﺎﺑرد ﺪﺿ رﺎﻌﺷ . ﻮﺗ ﮫﮐ ﺎﺟ ﺮھ و يرﺎﺑرد لذرا و شﺎﺑوا ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻂﻘﻓ ﮫﻧ ﺪﻧداد ﻲﻣ هﺎﺷ ﺮﺑ گﺮﻣ رﺎﻌﺷ ﺎھ يا هد " يوﺮﯿﻧ
	ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھ " ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ور ﮫﺑور ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ زا ﺖﻨﻄﻠﺳ ناراداﻮھ ﺪﯾﺪﺷ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎﺑ ﮫﮑﻠﺑ . فﻼﺧﺮﺑ ،ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺖﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ نﺎﺘﺴﮭﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ يرﻮﮭﻤﺟ ،ﺖﯿﻨﻣا نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﻋدا . دازآ ﺎﺑ يرﻮﮭﻤﺟ ﺖﺳاﻮﺧ ﻲﻣ ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد يﺎھ ي .
	دﻮﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﻔﮔ ﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺖﻗو نﺎﻤھ ﮫﮐ يﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ ﮫﯿﻧﺎﯿﺑ رد :
	" ﺪﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ و گرﺰﺑ ﻦﯿﮐﻼﻣ ،رﺎﺑرد ،هﺎﺷ ﻞﺧاد رد و ﺲﯿﻠﮕﻧا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺗدﻮﮐ ﻲﻠﺻا نﺎﮔﺪﻨﻧادﺮﮔ .
	ﺎھ نآ فﺪھ : ﺒﺗ و ﻲﺘﻔﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ترﺎﻏ ،ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ بﻮﮐﺮﺳ ﺖﺳا ﻲﺸﯿﺠﻟا قﻮﺳ هﺎﮕﯾﺎﭘ ﮫﺑ رﻮﺸﮐ ﻞﯾﺪ .
	... ﻢﯾزﺎﺳ راﺮﻗﺮﺑ رﻮﺸﮐ رد ﺪﺷﺎﺑ راﻮﺘﺳا مدﺮﻣ يار ﺮﺑ نآ سﺎﺳا ﮫﮐ ﻲﻤﯾژر و ﻢﯾرادﺮﺑ نﺎﯿﻣ زا ار ﺖﻨﻄﻠﺳ طﺎﺴﺑ ﺎﺗ ﻢﯿﺷﻮﮑﺑ ﺪﯾﺎﺑ ...
	ﻦﺋﺎﺧ هﺎﺷ ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ دﻮﻤﻧاو رﻮﻃ ﻦﯾا مدﺮﻣ ﻲﻣﻮﻤﻋ رﺎﮑﻓا ندﺮﮐ فﺮﺤﻨﻣ ﺎﺑ ﺪﻨﺷﻮﮐ ﻲﻣ رﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﻣاﻮﻋ و نارﺎﮑﺷزﺎﺳ ﻲﻟو دﻮﺑ
	" ﺖﺳا بﻮﺧ ﺖﻨﻄﻠﺳ سﺎﺳا . ﺖﺳا ﺖﯿﻠﻣ ﺮﮭﻈﻣ ﺖﻨﻄﻠﺳ ،ﺖﺷاد ﮫﮕﻧ ار نآ ﺪﯾﺎﺑ ..." ار رﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻠﺻا هﺎﮕﯾﺎﭘ ﺪﯾﺎﺑ يرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﺖﻀﮭﻧ
	دزاﺪﻧاﺮﺑ ار ﺖﻨﻄﻠﺳ و ﺪﻨﮑﺷ ﻢھ رد .
	... دﻮﺷ ﮫﺘﺷاﺬﮔ موﺪﻧاﺮﻓر ﮫﺑ يرﻮﮭﻤﺟ يراﺮﻗﺮﺑ و ﺖﻨﻄﻠﺳ نﺪﻨﮑﻓاﺮﺑ ﮓﻧردﻼﺑ ﺪﯾﺎﺑ ".
	نﺪﯿﭼﺮﺑ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﻣﺎﻈﻧ نارﺎﺸﺘﺴﻣ دﺮﻃ ،ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ذﻮﻔﻧ ﻊﻄﻗ رﺎﺘﺳاﻮﺧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ يﺮﮔ لﻮﺴﻨﮐ و ﻦﻣوﺮﺗ رﺎﮭﭼ ﻞﺻا طﺎﺴﺑ
	دﻮﺑ ﻲﺳﺎﯿﺳ نﺎﯿﻧاﺪﻧز يدازآ ﻦﯿﻣﺎﺗ ،روآ ترﺎﺳا ﻲﺳﺎﯿﺳ و ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھدادراﺮﻗ ﻮﻐﻟ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ يﺎھ . ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد ار يرﻮﮭﻤﺟ ﺎﻨﻌﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ و
	ﺪﯿﻣﺎﻧ ﻲﻣ . ا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺮﮐ ﻲﻣ تﻮﻋد ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﮏﯾ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﺑ ار ﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ناﺮﯾ .
	ﭼ مدﺮﻣ ﮫﺑ ﺪﻧﺪﯿﺷﻮﮐ ،ﺪﻧراد هﺎﮕﻧ ناﺪﻧز رد ار ﺎھ يا هدﻮﺗ و ﺪﻨﻨﮐ ﻆﻔﺣ ار ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻣ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮭﻧآ ﺎﻣا ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﻘﻠﺗ ﻦﯿﻨ
	ﺎﻧﺎﻤھ يرﻮﮭﻤﺟ " ﻲﺘﺴﯿﻧﻮﻤﮐ يرﻮﺗﺎﺘﮑﯾد " ﺖﺳا .
	هﮋﯾو ﮫﺑ ﮫﮑﻠﺑ ،ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺎﯾ ﺪﺷﺎﺑ يرﻮﮭﻤﺟ ﮫﮐ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻞﮑﺷ هرﺎﺑرد ﻂﻘﻓ ﮫﻧ ،ﺮﻈﻧ فﻼﺘﺧا ﺪﺿ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﺖﯿھﺎﻣ هرﺎﺑرد
	ﺟ رﺎﻌﺷ هرﺎﺑرد ﺮﮔا ؟ﮫﻧ ﺎﯾ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺪﺣاو ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﻲﮑﺘﻣ و ﮫﻤﻠﮐ يﺎﻨﻌﻣ مﺎﻤﺗ ﮫﺑ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا حﻼﻄﺻا ﮫﺑ ﺮﻔﻧ ود ﻞﻗاﻻ يرﻮﮭﻤ
	يﺮﺒھر رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رﻮﻣﺎﻣ " مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " ندﺎﺘﻓا ﻮﻠﺟ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ و يﺮﺒھر ﮫﯿﻘﺑ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ اﺪﯿﭘ !! هدﻮﺗ بﺰﺣ زا
	يﺎھ يدازآ شﺮﺘﺴﮔو ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ تﺪﺣو تروﺮﺿ ،ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ يﺎھرﺎﻌﺷ درﻮﻣ رد ،ﺪﻨھﺪﺑ يرﺎﻌﺷ ﻦﯿﻨﭼ ،ناﺮﯾا
	ﻤﺗ ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد ﺎﻘﻠﻄﻣ قﺪﺼﻣ و ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ ﺖﯿﺼﺨﺷ و ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ مﺎ " ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﮐﺎﺳ . نﺎﺑز ﺮﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﯿﻠﻋ يا ﮫﻤﻠﮐ نﺎﻧآ
	ﺪﻧدروآ ﻲﻤﻧ .
	ندﺮﮑﻧ ﺎﯾ ندﺮﮐ ضﻮﻋ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﻢﺳا ،نﺎﻣزﺎﺳ نآ ﺎﯾ ﻦﯾا ﻲﮐدﻮﮐ ﺮﺳ ﺮﺑ فﻼﺘﺧا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ) زا ﺲﭘ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﻢھ مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﮫﮐ ٢۵ لﺎﺳ
	ﺪﺷ يرﻮﮭﻤﺟ نﺎﺑﺎﯿﺧ ( دﻮﺒﻧ دﻮﺑ بﻼﻘﻧا ﻞﯾﺎﺴﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻲﺳﺎﺳا ﺮﺳ ﺮﺑ . هﺪﺷ ﺖﺸﺣو رﺎﭼد هﺎﺷ راﺮﻓ زا ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ
	ﺪﻧدﻮﺑ . ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻼﻋ ﺖﻣﻮﮑﺣ نﺎﻣز زا ﺮﺗﺪﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ ﻲﻌﺿو رد . ﻦﯾدروﺮﻓ رد ١٣٣٠ مﺎﻣز ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ ﻲﻟو ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ نﺎﻧآ
	ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ بﻼﻘﻧا زا اﺮﯾز ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﺖﻣﻮﮑﺣ .
	ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﻼﻋ زا ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﺿﺎﺣ دﻮﺸﻧ بﻼﻘﻧا ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ . زا ﺎھ نآ سﺮﺗ و دﻮﺑ ﻼﻋ نﺎﻣز زا ﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﺑ ﺪﺻ ﻲﺑﻼﻘﻧا ﻖﻤﻋ زوﺮﻣا
	ﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﺑ ﺪﺻ بﻼﻘﻧا شﺮﺘﺴﮔ !! دﻮﺑ يﺪھاز يزوﺮﯿﭘ شا ﮫﺠﯿﺘﻧ ﮫﮐ ﺪﻧدز ﻲﻣ ﺖﺳد ﻲﺗﺎﻣاﺪﻗا ﮫﺑ بﻼﻘﻧا ندﺮﮐ ﺰﻣﺮﺗ ياﺮﺑ ﺎھ نآ .
	ﺢﺒﺻ زا ﮫﮐ دﻮﺑ ﺎﺟ ﻦﯾا زا ٢۵ هﮋﯾو ﮫﺑ و دادﺮﻣ ٢۶ ﺎھرﺎﻌﺷ ﻦﯾا ﮫﺘﻓر ﮫﺘﻓر دادﺮﻣ :
	ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ و ﺎھ ﻲﻣﻮﺳ يوﺮﯿﻧ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ هوﺮﮔ ﻲﻠﺻارﺎﻌﺷ ﮫﺑ ،
	ﺪﺷ لﺪﺑ ﺎھ . ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ نﺎﻧآ " ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ " ﮫﺑ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺛدﺎﺣ ﮫﺑ عوﺮﺷ و ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﻲﻗﺮﺘﻣ و ﻲﺑﺰﺣ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور ندﺮﮐ هرﺎﭘ
	ﺪﻨﺸﮐ نﺎﯿﻣ ﮫﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﺖﻣﺪﺧ رد ﺐﻠﻏا ﮫﮐ ار ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھوﺮﯿﻧ يﺎﭘ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﮐ يزﺎﺳ .
	ﻢھاﺮﻓ ﺎﺗدﻮﮐ ياﺮﺑ ار ﮫﻨﯿﻣز ﺞﻨﺸﺘﻣ ﻊﺿو ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﺟﻮﺘﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ . ﺪﻧا ﮫﺘﺴﺸﻧ مارآ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ . دﻮﮐ ﺖﺒﻇاﻮﻣ ﮫﺑ ار دﻮﺧ يﺎﻀﻋا و داد ﻲﻣ راﺪﺸھ ﺎﻤﯾاد بﺰﺣ اﺬﻟ دﻮﺷ ﻲﻣ کراﺪﺗ دراد يﺪﯾﺪﺟ يﺎﺗ
	دﺮﮐ ﻲﻣ تﻮﻋد ﺖﺒﻗاﺮﻣ و :
	" ﺪﺷ غﻮﻠﺷ ﺖﻓر هﺎﺷ ﺪﯾﺪﯾد ﺪﻨﯾﻮﮔ ﻲﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ترﺎﻏ ار ﺎھ هزﺎﻐﻣ نﺎﺷدﻮﺧ ،ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ لﻼﺧا يرﺎﺑرد ﺮﺻﺎﻨﻋ !
	... ﻮﺳ يوﺮﯿﻧ نﺎﺸﮐﻮﻗﺎﭼ زا يا هﺪﻋ و نﺎﯾرﺎﺑرد ﮏﯾﺮﺤﺗ ﮫﺑ ﺖﺳا هﺪﻣآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﻲﻨﯿﻧﻮﺧ ثداﻮﺣ ﻲﻣ "...
	" ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ يﺎھ هوﺮﮔ نﺎﮔﺪﻨﻧادﺮﮔ و " مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " ﮫﻧﺎﺧ و ترادا ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ و جﺮﻣ و جﺮھ و بﻮﺷآ دﺎﺠﯾا ﺎﺑ ﺪﻧراد ﺪﺼﻗ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻢھاﺮﻓ ار يﺪﯾﺪﺟ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﮫﻨﯿﻣز مدﺮﻣ يﺎھ . ﺪﻨﻨﮐ ﻢﮭﺘﻣ ﻲﺒﻠﻃ بﻮﺷآ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا فﺪھ .
	ﻨﮐ ﻲﻣ ﺐﻠﻃ اﺪﺟ و ﻢﯿھد ﻲﻣ راﺪﺸھ دﻮﺧ نﺎﻣﺪﻘﻤھ و نﺎﺘﺳود و ﺎﻘﻓر مﺎﻤﺗ ﮫﺑ ﺪﻨﺷﺎﺑ يرﺎﺑرد لﺎﻤﻋ تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ ﺐﻇاﻮﻣ ﮫﮐ ﻢﯿ ... ﺪﯾﺎﺑ
	دﻮﺑ رﺎﯿﺸھ ".
	ﺮﻘﻣ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ رد بﻮﺷآ و ﺞﻨﺸﺗ دﺎﺠﯾا ﻲﻠﺻا ﺦﻧﺮﺳ ﮫﮐ اﺮﭼ ،دﻮﺒﻧ راﺪﺸھ رﺎﮑھﺪﺑ ﺎھ شﻮﮔ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ " ﺎﯿﺳ " ﺲﻨﺠﯿﻠﺘﻧا و
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ رﺎﮐ ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﺒﻃ و مﺎﻤﺗ ﺖﻗد ﺎﺑ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﺖﺷاد راﺮﻗ ﺲﯾوﺮﺳ . يﺎھزور رد ﺶﯾﺎھ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺖﻟوزور ﻢﯿﮐ ٢۵ ﺎﺗ ٢٨
	ﺖﺳا ﮫﺘﻔﮔ ار ﺎھﺰﯿﭼ رﺎﯿﺴﺑ ،هدﺮﮐ ﻲﻔﺨﻣ ﺪﻨﮐ ﻞﻘﻧ ﮫﭽﻧآ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ و ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺎھزور ﺮﯾﺎﺳ زا ﺮﺗ ﻞﺼﻔﻣ ﮫﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ار دادﺮﻣ . وا ﮫﻠﻤﺟ زا
	ﻨﮐ ﻲﻣ ﺢﯾﺮﺼﺗ ﺢﺒﺻ ﮫﮐ ﺪ ٢۵ ترﺎﺒﻋ هدﺮﮐ ﮫﮐ يرﺎﮐ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ هﺪﯿﻨﺷ ار يﺮﯿﺼﻧ يﺮﯿﮕﺘﺳد و ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﺮﺒﺧ ﻲﺘﻗو دادﺮﻣ
	زا ﺖﺳا هدﻮﺑ " دﺮﮐ ﺪﯾﺎﺑ نآ زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﻲﺗﺎﻣاﺪﻗا ندﺮﻤﺷ ".
	زا ﮫﭼ ﺮﮔا ﮫﮐ ،هدﻮﺑ ناﺮﮭﺗ ﻢﯿﻘﻣ نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﻤھ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﻞﻣﺎﮐ ﺖﯿﻨﻣا دﺮﮐ ﻲﻣ ﻦﯿﻤﻀﺗ ار ﺖﻟوزور ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﮫﭽﻧآ فﺮﻃ
	دﻮﺒﻧ نﺎﻧآ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﻲﺘﻤﺣاﺰﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﺖﻟود فﺮﻃ زا ،ﺪﺷ ﻲﻣ تﺮﻔﻧ زاﺮﺑا ﺎھ نآ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ مدﺮﻣ . ﺢﺒﺻ نﺎﻤھ ﺖﻟوزور اﺬﻟ ٢۵ دادﺮﻣ
	ﺪﻨھد ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻲﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ حﻼﻄﺻا ﮫﺑ ﮏﯾ ﮫﮐ ﺪھد ﻲﻣ رﻮﺘﺳد .
	لﺎﺳ ﮫﮐ ﻲﺑﺎﺘﮐ رد ١٣٣٧ ور ﻦﯾا هدﺮﭘ ﺖﺸﭘ ثداﻮﺣ هرﺎﺑرد هﺪﺷ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﺪﯿﯾﺎﺗ ﺎﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ ﮫﺘﻔﮔ ﮫﻠﻤﺟ زا ﺎھز :
	" زور ٢۶ رﺎﻀﺣا ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﻞﮐ هرادا ﮫﺑ ار ﺎھ يﺮﺘﻧﻼﮐ يﺎﺳور ﺖﻗو ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺲﯿﺋر ﺮﺑﺪﻣ ﭗﯿﺗﺮﺳ ﺮﮭﻇزا ﺪﻌﺑ ﮏﯾ ﺖﻋﺎﺳ دادﺮﻣ
	دﺮﮐ ردﺎﺻ ﻢﻈﻧ راﺮﻘﺘﺳا و ﺶﻣارآ ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ مزﻻ تارﻮﺘﺳد ﺎھ نآ ﮫﺑ و دﺮﮐ ... ﮫﮐ دﻮﺑ هداد رﻮﺘﺳد ﺰﯿﻧ ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻦﺷور ﺎھﺪﻌﺑ
	ﻲﺘﺣ دﻮﺷ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺎﺻﻮﺼﺨﻣ ،تاﺮھﺎﻈﺗ زا روﺪﻘﻤﻟا " ،ﻲﮑﺑﺎﺗا ﻲﻠﻋ رﻮﺼﻨﻣ ﮫﺘﺷﻮﻧ ،ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﺰﯿﺧﺎﺘﺳر زور ﺞﻨﭘ ،
	ناﺮﮭﺗ پﺎﭼ ،ﺪﻤﺣا ﻲﻨﺑ ﺪﻤﺣا ١٣٣٧ ﮫﺤﻔﺻ ، ١١۶ .
	ﺪﻨﻨﮐ غﻼﺑا ﺎﺟ ﮫﻤھ ﮫﺑ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ نارﺎﮕﻧ ﮫﻣﺎﻧزور ﻂﺳﻮﺗ ار يﺪھاز يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ و قﺪﺼﻣ لﺰﻋ نﺎﻣﺮﻓ و . ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ وا : ﻢﺘﻔﮔ :
	" ﻞﯾﻮﻧﺎﻣ ﮏﯾد لﺰﻨﻣ ﮫﺑ دروآ ﻲﻣ ار ﺎھ نآ و ﺪﻨﺘﺴھ ناﺮﮭﺗ رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ رﺎﮕﻧ ﮫﻣﺎﻧزور ود غاﺮﺳ ﮫﺑ دور ﻲﻣ ﻞﯿﺑ . ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ ﺎﺠﻧآ
	ﺖﺳا هﺪﻧﺎﺸﻧ وا يﺎﺟ ﮫﺑ ار يﺪھاز و هدﺮﮐ لﺰﻋ ار قﺪﺼﻣ هﺎﺷ ﮫﮐ ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ وا و ﺪﻨھد ﻲﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻲﻔﻄﺼﻣ ﺎﺑ ﻲھﺎﺗﻮﮐ ﻲﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ . ﺪﻌﺑ
	رﺎﻔﺳ ﮫﺑ دﺮﺑ ﻲﻣ ار ﻲﻔﻄﺼﻣ ت ".
	نﺎﯿﻣ ﻲﯾا ﮫﻠﺻﺎﻓ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﺪﯿﻨﯿﺑ ﻲﻣ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ " نارﺎﮕﻧ ﮫﻣﺎﻧزور " ﺖﺴﯿﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ و نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ ، .
	و ﺪﻧﺮﺒﺑ ﻦﻣا يﺎﺟ ﮫﺑ ار يﺪھاز ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﻟوزور مود رﻮﺘﺳد مﺎﻧ ﮫﺑ ﺖﺳا ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮏﯾ لﺰﻨﻣ ﻦﻣا يﺎﺟ ﻦﯾا نﺎﻣﺮﻤﯾز دﺮﻓ .
	ﺮﻘﻣ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﮫﺑ ،دراد ﻲﺑﻮﺧ ﻦﯿﻣز ﺮﯾز ،ﺖﺴﯿﻧ ﺮﻄﺧ رد ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا لﺰﻨﻣ ﻦﯾا ﻦﺴﺣ " ﺎﯿﺳ " ﺖﺳا ﮏﯾدﺰﻧ . ﮫﺑ ﺖﻟوزور دﻮﺧ
	هدﺮﮐ ﻲﻔﺨﻣ ﺶﻧاﺪﻤﭼ رد ار يﺮﮑﺸﻟﺮﺳ مرﻮﻔﯿﻧوا و ﮫﺘﺷاد يرﺎﺑ ﺖﮐﻼﻓ ﮫﻓﺎﯿﻗ ﮫﮐ ار وا و دور ﻲﻣ يﺪھاز غاﺮﺳ ﻦﯿﺷﺎﻣ ﺎﺑ دﻮﺑ " ﺎﯿﺳ " ﮫﺑ
	دﺮﺑ ﻲﻣ نﺎﻣﺮﻤﯾز لﺰﻨﻣ "
	ﮫﮐ دﻮﺑ جرﺎﺧ ﺎﺑ ﮫﻄﺑار يراﺮﻗﺮﺑ مﻮﺳ رﻮﺘﺳد " ﺎﯿﺳ " ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ و هﺪﻨﺘﺳﺮﻓ هﺎﮕﺘﺳد ﺒﻗ رد ﺲﯿﻠﮕﻧا هﺎﮕﯾﺎﭘ ﻖﯾﺮﻃ زا و ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﺑ سﺮ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻲﻣ سﺎﻤﺗ نﺪﻨﻟ و ﻦﺘﮕﻨﺷاو .
	ﮫﯿﮭﺗ ،مرﺎﮭﭼ رﻮﺘﺳد ﺖﯾﺎﻨﺟ نﺎﻣﺮﻓ ﻦﯾا يﺎﮑﺗا ﮫﺑ و دﺮﮐ ﺶﺨﭘ ار نآ ناﻮﺘﺑ ﺎﺗ دﻮﺑ هﺎﺷ نﺎﻣﺮﻓ زا ﻲﯾﺎھ ﮫﺨﺴﻧ " ﺎﯿﺳ " ﻠﺟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ار هﻮ
	داد . ﺪﺷ راﻮﺷد ﻲﻤﮐ ﮫﺨﺴﻧ ﮫﯿﮭﺗ ﺮﻣا ﻦﯾا ﮫﮐ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ﺖﻟوزور . ﻢﯿﻧﺰﺑ ﻦﯿﺷﺎﻣ ﻢﯾﺪﺷ رﻮﺒﺠﻣ .
	د ﮫﮐ ﻦﯾا نآ و ﺖﺴھ ﻢھ ﻲﺒﻟﺎﺟ ﮫﺘﮑﻧ نآ ندﺮﮐ ﮫﺸﯿﻠﮐ و نﺎﻣﺮﻓ رﺎﺸﺘﻧا درﻮﻣ رد ﺎھزور ﻦﯾا ر " داد ﮫﻣﺎﻧزور " نآ ﺮﯾﺪﻣ ﮫﮐ يﺪﯿﻤﻋ
	يرﻮﻧ رﻮﺘﺳد ﻖﺒﻃ اﺬﻟ و ﺪﺷ ﻲﻣ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﮫﻧادازآ ،دﻮﺑ طﻮﺑﺮﻣ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ " ﺰﮐﺮﻣ " دﺮﮐ ﺮﺸﺘﻨﻣ و ﮫﺸﯿﻠﮐ ار نآ .
	يﺪﯿﻤﻋ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد يرﻮﻧ :
	" ﺮﮭﻇ ٢٧ تﺎﯾﻮﺘﺤﻣ نﺎﯿﻣ رد ﮫﮐ داد عﻼﻃا ﻦﻔﻠﺗ ﺎﺑ ﻦﻣ ﮫﺑ ﻲﺗﻮﻤﻟا ﻲﻔﻄﺼﻣ يﺎﻗآ دادﺮﻣ ﻲﺘﺷاددﺎﯾ ﺎﺑ ﻢھ يا ﮫﺸﯿﻠﮐ تﻼﺳاﺮﻣ قوﺪﻨﺻ
	ﺖﺳا هﺪﯿﺳر . ﺖﻔﮔ ؟ﺖﺴﯿﭼ ﻢﺘﻔﮔ : يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﮫﺑ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﺐﺼﻧ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد لﺰﻋ ﺮﺑ ﺮﯾاد تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا نﺎﻣﺮﻓ ﻦﺘﻣ ﮫﺸﯿﻠﮐ
	ما ﮫﺘﺧاﺪﻧا قوﺪﻨﺻ ﮫﺑ ار ﮫﺸﯿﻠﮐ ﻦﯾا ﻦﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا يﺎﻗآ ﻂﺧ ﮫﺑ ﻢھ ﺖﺷاددﺎﯾ ﺖﺳا .
	ﮫﺤﻔﺻ ﻂﺳو ار نﺎﻣﺮﻓ مداد رﻮﺘﺳد ﺖﺷرد ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ ردﺎﮐ يﻮﺗ ﺪﻧراﺬﮕﺑ لوا ".
	ﮫﻣﺎﻧزور ﮫﮐ ﺪھد ﻲﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﺲﭙﺳ يرﻮﻧ يﺪﯿﻤﻋ " داد " زور نﺎﻣﺮﻓ ﻦﯾا ﮫﺸﯿﻠﮐ ﺎﺑ ٢٨ ناﺮﺴﻓا ﺖﺳد رد ﺪﺷ يﺪﻨﺳ و ﺪﻣآ رد دادﺮﻣ
	ﻮﮐ ﻲﭼﺎﺗد . و ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺟﻮﺘﻣ ار دﻮﺧ ﮫﻨﯿﮐ مﺎﻤﺗ ﻲﻠﻣ حﻼﻄﺻا ﮫﺑ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھزور رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ
	ﻲﺘﺣ ﮫﮐ ﻲﯾﺎھزور رد و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ هرﺎﭘ هرﺎﭘ ار ﻲﺑﺰﺣ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور " هﺪﻨﯾآ يﻮﺴﺑ " ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻣﺎﻧزور ،دﻮﺑ ﻒﯿﻗﻮﺗ " داد " ﺖﺣار لﺎﯿﺧ ﺎﺑ
	ﺎﺟ زا يﺮﻄﺧ تاﺮﻀﺣ و ﺪﺷ ﻲﻣ پﺎﭼ ﺪﻧﺪﯾد ﻲﻤﻧ ناﺮﯾا بﻼﻘﻧا ﮫﺟﻮﺘﻣ نآ ﺐﻧ " !! داد " ار ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ " ﻲﻣﻮﺳ يوﺮﯿﻧ " دﺮﮐ ﻲﻤﻧ هرﺎﭘ . ار نآ
	ﺖﺴﻧاد ﻲﻣ يدﻮﺧ . ﺎﻣا " مدﺮﻣ " دﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﺿ ﮫﮐ دﺮﮐ ﻲﻣ هرﺎﭘ ار !!
	ﺖﺳا نﺎھﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ و نﺎﮭﻔﺻا ﻲﻣﺎﻈﻧ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺶﯿﭘ هﺎﺷ نﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ يداﺮﻓا ماﺰﻋا ﺖﻟوزور يﺪﻌﺑ رﻮﺘﺳد . ﮫﺒﻨﺷود داﺮﻓا ﻦﯾا ٢۶
	ﻣ ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ هﺎﻣ دادﺮ . نﺎﮔدﺎﭘ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ رﺎﯿﺘﺨﺑ رﻮﻤﯿﺗ ﻲﻌﻄﻗ ﺖﻘﻓاﻮﻣو ﺪﻨﻨﮐ فﺮﻃ ﻲﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ار نﺎﮭﻔﺻا يﺎھوﺮﯿﻧ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ
	ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ زور ﮫﮐ ﺪﻨھاﻮﺨﺑ وا زا و هدﺮﮐ ﺐﻠﺟ ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ار هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ٢٨ ﺪﻨﮐ ﺖﮐﺮﺣ ناﺮﮭﺗ يﻮﺳ ﮫﺑ دﻮﺧ يوﺮﯿﻧ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ دادﺮﻣ .
	ﮫﺒﻨﺷ ﮫﺳ ﺮﺼﻋ مﺎﺠﻧاﺮﺳ ٢٧ ﺮﻣ ﮓﻨھ ﺖﮐﺮﺣ زا و دﻮﺑ هﺎﺷ راداﻮھ نﺎﯿﻣﺎﻈﻧ و يا هدﻮﺗ ﺪﺿ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺖﺳد رد ناﺮﮭﺗ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ،داد
	ﮫﺑ ﺖﻟوزور دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻨﯿﻤﻃا هﺮﯿﻏ و نﺎھﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ " ﻮﮑﺳﺎﺑ نارداﺮﺑ " ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ ﮫﮐ داد نﺎﻣﺮﻓ شﺎﺑوا نﺎﮔدﺮﮐﺮﺳ ٢٨ هﺎﻣ دادﺮﻣ
	ﺖﺳا دﻮﻋﻮﻣ زور .
	ﺪﻨﺘﻔﮔ : دﺮﮐ ﻢﯿھاﻮﺧ ﻞﻤﻋ و ﻢﯾا هدﺎﻣآ .
	ﺖﮐﺮﺣ نآ ﺮھﺎﻇ ﺎﺗ ﺪﻨﮐ زﺎﻏآ شﺎﺑوا ﺖﺳد ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﺪﻧاد ﻲﻣ ﮫﮐ لﺎﺣ ﻦﯿﻋ رد ﺖﻟوزور " مدﺮﻣ " يوﺮﯿﻧ ﮫﮐ ﺪﻧاد ﻲﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ
	ﺖﺳا ﻲﻣﺎﻈﻧ ﻲﻠﺻا :
	" دﻮﺷ هداد ﮫﻨﺤﺻ نوﺮﯿﺑ زا ﻲﯾﺎھوﺮﯿﻧ دورو ﺐﯿﺗﺮﺗ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﻢﯿﺷﺎﺑ راوﺪﯿﻣا ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﮐ يﺰﯿﭼ ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ . ،نﺎﮭﻔﺻا زا
	ﺎﯾ ،هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ود ﺮھ ...
	ﺖﺳا هدﺎﻣآ ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ زا ﺮﺒﺧ . ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﮏﻧﺎﺗ ﺎﺑ ... ﺪﯿﮕﻨﺟ ﺪھاﻮﺧ دﻮﺷ رﻮﺒﺠﻣ ﺮﮔا ... ﻲﻣ ﮫﮐ ار ﮫﭽﻧآ ﺎﻣ
	ﻢﯿﺘﺷاد ﻢﯿﺘﺳاﻮﺧ ".
	ﺮﯿﺷدرا نﺎھﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﮫﺑ و دﻮﺑ ﮫﺘﻓر وا دﻮﺧ نﺎﮭﻔﺻا ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد يﺪھاز ﭗﯿﺗﺮﺳ نﺎﮕﻧازﺮﻓ سﺎﺒﻋ .
	ﺎھ تﺪﻣ زا دﻮﺑ نﺎھﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﺮﮑﺸﻟ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﮐ رﺎﯿﺘﺨﺑ ﮓﻨھﺮﺳ زا ﺶﯿﭘ ٢٨ ﺪﺻﺎﻘﻣ تﺎﻧﺎﻣاروا ﺮﯾﺎﺸﻋ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ دادﺮﻣ
	نﺎﻣﺮﻓ ﺮﯾز يﺎھﺪﺣاو هراﻮﻤھ و ﺖﺳا يروﺮﺿ ﻲﻣﺎﻈﻧ رﻮﻧﺎﻣ و ﺶﺗرا ﺖﯾﻮﻘﺗ نﺎﻧآ ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا تﺎﻣاﺪﻗا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ و ﺪﻧراد ﻲﻣﻮﺷ
	را دﺎﺘﺳ ﮫﺑ و ﺖﺷاد ﻲﻣ هﺎﮕﻧ هدﺎﻣآ ﺮﯾﺎﺸﻋ تﺎﻣاﺪﻗا ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﻧ و ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ ياﺮﺑ ار دﻮﺧ طﺎﺒﺗرا ﻲﻟو داد ﻲﻣ شراﺰﮔ قﺪﺼﻣ ﺶﺗ
	دﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﻲﻔﺨﻣ دﺎﺘﺳ ﺎﺑ وا ﻲﻌﻗاو .
	ﺸﻧﺎﻣﺮﮐ و نﺎﮭﻔﺻا نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺎﺑ سﺎﻤﺗ زا فﺪھ ﮫﮐ ﺪﻧا ﮫﺘﺷﻮﻧ هﺎﺸﻧﻼﯿﮔ ﭗﯿﺗﺮﺳ و يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا يﺪھاز ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا نﺎھﺎ " ﺖﻟود
	ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ "! و نﺎﮭﻔﺻا و هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا و ﻲﺸﺗرا يﺎھﺪﺣاو لﻼﻘﺘﺳا مﻼﻋا ﺎﺑ و هداد ﻞﯿﮑﺸﺗ رﻮﮐﺬﻣ يﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ زا ﻲﮑﯾ رد ار دﻮﺧ
	هدﺮﮐ ﺖﺳﺪﻤھ دﻮﺧ ﺎﺑ دﻮﺒﻧ يﺪﯾدﺮﺗ نآ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻲﺘﺳود هﺎﺷ رد ﮫﮐ ﻢھ ار نﺎﻣﺮﮐ و دﺎﺑآ مﺮﺧ و زاﻮھا يﺎھﺪﺣاو ﺮﯾﺎﺳ بﻮﻨﺟ ار زا
	ﺰﮐﺮﻣ ﻢﯿﯾﺎﻤﻧ فﺮﺼﺗ ار ناﺮﮭﺗ هدﺮﮐ ﻦﯿﻌﻣ ار قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﻒﯿﻠﮑﺗ ﺎﺟ نآ و ﻢﯿﻨﮐ اﺰﺠﻣ ".
	" ﺎﺗدﻮﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ " ﻲﻣ مدﺮﻣ زا زﻮﻨھ ﺪﯿﺳﺮﺗ . ﺪﻨﮑﺸﺑ ار ﮫﮭﺒﺟ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﻢﯿﺘﻔﮔ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ وا ﻲﻠﺻا بﺎﺴﺣ . ار هﺎﺷ ﻒﻟﺎﺨﻣ ﺮھ
	ﺪﺑﻮﮑﺑ يا هدﻮﺗ مﺎﻧ ﮫﺑ . ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھوﺮﯿﻧ و ﺪﺷﺎﺑ زﺎﺑ هﺎﺷ زا عﺎﻓد رد يو ﺖﺳﺮﭘ هﺎﺷ شﺎﺑوا ﺖﺳد ﮫﮐ ﺪھﺪﺑ ﻲﺒﯿﺗﺮﺗ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ وا هوﻼﻋ ﮫﺑ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﮫﻧادازآ ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ . رد ﮫﮐ ار قﺪﺼﻣ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ وا ﺎﺑ ﻲﯾورﺎﯾور نﺎﻣﺮﻓ ﺪﻧاﻮﺘﻧ وا ﺎﺗ ﺪﻨﮐ ﺞﻠﻓ دﻮﺑ اﻮﻗ ﻞﮐ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻊﻗاو
	ﺪﻨﮐ ردﺎﺻ ار ﺎﺗدﻮﮐ .
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﻔﺳ رﺎﮐ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ يﻮﻟ زور ﮫﮐ ٢۶ دﻮﺑ هﺪﺷ دراو ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ رد ﺖﮐﺮﺷ ياﺮﺑ دادﺮﻣ ﺮﻈﻧ رد ،
	ﺪﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ . زور ﺖﻟوزور ﻢﯿﮐ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﮫﺑ ﺎﻨﺑ وا ٢٧ زا هﺎﻣدادﺮﻣ دﺮﮐ تﺎﻗﻼﻣ يﺎﺿﺎﻘﺗ قﺪﺼﻣ . ﻢﯿﺘﻔﮔ ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ قﺪﺼﻣ
	ﻞﯿﮑﺸﺗ هﺎﺷ ﻒﯿﻠﮑﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ زور نﺎﻤھ دﻮﺑ راﺮﻗ ﮫﮐ ار ﺖﻟود تﺎﯿھ ﮫﺴﻠﺟ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻞﺋﺎﻗ ﻲﺘﯿﻤھا نﺎﻨﭼ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ
	ﺖﺧاﺪﻧا ﺮﯿﺧﺎﺗ ﮫﺑ ،دﻮﺷ . ﺎﻌﻄﻗ " ﻞﺒﻗ ﺖﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ قﺪﺼﻣو دﻮﺑ هدﺮﮐ وا زا ﻲﺘﺳاﻮﺧرد ﻦﯿﻨﭼ ﻦﺳرﺪﻨھ ﻲﻤﯿﻤﺼﺗ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ زا
	دﺮﯿﮕﺑ هﺎﺷ ﮫﯿﻠﻋ .
	رد قﺪﺼﻣ ار شزور ﮫﮐ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا ٢٧ و ٢٨ ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ ﺮﺼﻋ دﺮﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ دادﺮﻣ ٢٧ ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا هﺎﻣ دادﺮﻣ .
	ار يﺪھاز ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺪھد عﻼﻃا وا ﮫﺑ و ﺪﻨﮐ ﺪﯾﺪﮭﺗ ار قﺪﺼﻣ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا رد ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﺖﺷاد ﺖﻟوزور ﺎﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ ﮫﮐ يراﺮﻗ ﻖﺒﻃ
	ﺖﺳا ﻲﻠﺧاد ﮓﻨﺟ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺑ ﻲﯾورﺎﯾور يﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ رد وا نﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ و ﺪﺳﺎﻨﺷ ﻲﻣ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ . رد ﮫﮐ ﺖﻟوزور ﻢﯿﮐ
	وا ﮫﺑ و ﮫﺘﻓر ﻦﺳرﺪﻨھ راﺪﯾد ﮫﺑ ﺐﺷ ﮫﺒﻨﺷود ﮫﮐ ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا درﻮﻣ رد ﺪﻨﮐ ﻲﻣ نﺎﮭﻨﭘ ار ﺐﻟﺎﻄﻣ يرﺎﯿﺴﺑ شا هﺪﺷ دﺎﯾ بﺎﺘﮐ
	ﺪﻨﯿﺒﺑ ار قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﮫﯿﺻﻮﺗ رو ﮫﻠﻤﺣ ﺎھ نآ ﺎھ ﻦﯿﺷﺎﻣ ﮫﺑ ،ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﻦﯿھﻮﺗ ناﺮﯾا ﻢﯿﻘﻣ نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ ﺎھ ﻲﻧاﺮﯾا ﮫﮐ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد و
	ﺎھ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﺪﯾﻮﮕﺑ وا ﮫﺑ ناﺮﯾا ﺖﻣﻮﮑﺣ درﻮﻣ رد ﻦﻤﺿ رد و ﺪﻨﮐ ضاﺮﺘﻋا قﺪﺼﻣ ﮫﺑ هﺮﯿﻏ و ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ :
	" ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ يراداﻮھ ﺖﺳا ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ نﺎﻄﻠﺳ ﮫﮐ هﺎﺷ زا "
	ﺮﯿﻈﻧ ار هﺎﺷ ﺮﻔﺳ و هدز فﺮﺣ ﺎھ ﻦﯾا زا ﺮﺗﺪﻨﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ مﺎﮕﻨھ ﻦﺳرﺪﻨھ ﮫﮐ ﺪھد ﻲﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﺖﻟوزور تﺮﺠھ
	ﺪﻤﺤﻣ دﻮﺑ وا يﻼﺘﻋا ﺪﺼﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ ﮫﺘﺴﻧاد . هداد مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا ﺲﭙﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺖﻟود دﻮﺸﻧ ﮫﺘﻓﺮﮔ نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺎﺑ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ رد مدﺮﻣ ﻮﻠﺟ ﺮﮔا ﮫﮐ
	ﺪﻧاﻮﺧ ﻲﻣاﺮﻓ ناﺮﯾا زا ار دﻮﺧ نﺎﮕﺘﺴﺑاو مﺎﻤﺗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ . زا ،ﮫﻧ ﺎﯾ ﮫﺘﻔﮔ ﻢھ ﺮﮕﯾد ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺎﯾآ و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﯾ هدﻮﺑ ﻦﯿﻤھ مﻮﺗﺎﻤﯿﺘﻟوا ﺎﯾآ
	ﺖﺴﯿﻧ مﻮﻠﻌﻣ ﺖﻟوزور تﺎﺤﯿﺿﻮﺗ . ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﺖﻟوزور قﺪﺼﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ درﻮﻣ رد ﺎﻣا :
	" يﻮﻟ ﺪﯾﺪﺷ ﻦﺤﻟ زا ﮫﮐ ﺮﯿﭘ ﻦﻤﻠﺘﻨﺟ } ﻦﺳرﺪﻨھ { ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ و دﺮﮐ ﻢﮔ ار دﻮﺧ يﺎﭘ و ﺖﺳد ،دﻮﺑ هدرﻮﺧ ﮫﮑﯾ ارﺎﮑﺷآ " ﮫﻧ ﮫﮐ دﺎﺘﻓا سﺎﻤﺘﻟا ﮫﺑ
	ﺪﯿﻨﮑﺑ ار رﺎﮐ ﻦﯾا ﺎﻤﺷ ﻢﺘﺴﯿﻧ ﻞﯾﺎﻣ ﺮﯿﻔﺳ يﺎﻗآ . ﺎﻤﺷ نﺎﻨﮭﯿﻣ ﻢھ ﮫﮐ داد ﻢھاﻮﺧ ﻲﺒﯿﺗﺮﺗ ،ﺪﯾد ﺪﯿھاﻮﺧ ﻢﻨﮐ اﺪﺻ ار ﺲﯿﻠﭘ ﺲﯿﺋر ﮫﮐ ﺪﯿھﺪﺑ هزﺎﺟا
	ﯾو ﺖﻈﻓﺎﺣ درﻮﻣ ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ راﺮﻗ هﮋ ".
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﮫﻓﺎﺿا ﺖﻟوزور :
	" ﺪﻧداد وا ﮫﺑ ار مزﻻ تارﻮﺘﺳد و ﺪﻧدز اﺪﺻ ار ﺲﯿﻠﭘ ﺪﻨﮐ کﺮﺗ ار قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ يﻮﻟ ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﻞﺒﻗ .
	يﻮﻟ و ﻦﻣ ﺎھﺪﻌﺑ دﺮﮐ يﺮﺟ ار هﺎﺷ راﺪﻓﺮﻃ ﺲﯿﻠﭘ يوﺮﯿﻧ و دﻮﺑ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ماﺪﻗا ﻦﯾا ﮫﮐ ﻢﯾدﻮﺑ نآ ﺮﺑ ".
	مﺎﻧ ﮫﺑ ﻲﺑﺎﺘﮐ رد ﮫﯿﻠﯾو ودرارژ يﻮﺴﻧاﺮﻓ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ : ﺷ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ﺖﻣوﺎﻘﻣ دﻮﻌﺻ يﺮﺗ ﻦﺷور تﻼﻤﺟ ﺎﺑ ار تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا ناﺮﯾا هﺎ
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺮﯾﻮﺼﺗ :
	" دﺎﺘﻓا ﺪھاﻮﺧ نآ رد ﮫﻧﻮﮕﭼ و ﺪﻧا هدﺮﮐ ﮫﯿﮭﺗ ﺶﯾاﺮﺑ ﻲﻣاد ﮫﭼ ﮫﮐ داد نﺎﺸﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ . دراد ﻞﯿﻣ ﺎﻌﻗاو ﺎﯾآ ،ﺪﺳﺮﭘ ﻲﻣ وا زا
	ﺪﻨﻨﮐ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ و ﺖﻣﻮﮑﺣ شرﻮﺸﮐ ﺮﺑ ﻲﺳور يﺎھ ﮏﻧﺎﺗ ﮫﮐ ﺪﻨﯿﺒﺑ } !! {
	ﻨھ ﮫﮐ دﻮﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﻔﮔ ﺖﻓر ﻲﻣ ﮫﮐ ﻲھار زا ار قﺪﺼﻣ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻦﺳرﺪ " ﺪﻧادﺮﮔزﺎﺑ " دﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻂﻠﺴﺗ ﺮﯾز دراﺬﮕﻧ و ...
	دﺮﯾﺬﭘ ﻲﻣ قﺪﺼﻣ دﺮﯿﮕﻧ ﮏﻤﮐ هدﻮﺗ بﺰﺣ زا ﺖﺳا ﻦﯾﻮﮑﺗ فﺮﺷ رد وا ﺪﺿ ﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﮫﮐ .
	) ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ ادﺮﻓ نﺎﻤھ ياﺮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﮫﮐ ﺪﻧاد ﻲﻤﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺘﺒﻟا (
	... ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﻞﻘﻧ ار ﺰﯿﭼ ﮫﻤھ و دور ﻲﻣ ﺖﻟوزور ﻢﯿﮐ دﺰﻧ ﻦﺳرﺪﻨھ . ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ار عﺎﺿوا ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ دﺮﻣ ود . ﻲﻣ نﻮﻨﮐا ﺲﭘ
	دﺮﮐ زﺎﻏآ ار رﺎﮐ ناﻮﺗ ".
	ﻗﻼﻣ ﻦﯾا هرﺎﺑرد دراد يﺮﺗ ﮫﯾاﺮﯿﭘ ﻲﺑ و ﺮﺗ هدﺎﺳ ﺖﯾاور ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻣﺪﺧ زا يرﻮﻧ يﺪﯿﻤﻋ تﺎ :
	" ﻢﻨﮐ پﺎﭼ ﮫﮐ دﻮﺑ هداد ار يﺪھاز يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ و قﺪﺼﻣ لﺰﻋ نﺎﻣﺮﻓ يﺪھاز ﺮﯿﺷدرا ... ﺮﺼﻋ ٢٧ مﺪﻧاﻮﺧ ﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور رد دادﺮﻣ
	ﺖﺳا ﮫﺘﻓر قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد تﺎﻗﻼﻣ ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ يﺎﻗآ ﮫﮐ . ﺣور زا ﮫﮐ ﻲھﺎﮔآ ﺎﺑ ﻢھ زﺎﺑ مدﻮﻤﻧ رﻮﺼﺗ ﻢﺘﺷاد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﯿ
	ﺖﺳا ﻲﺳﺎﯿﺳ ﻞﻓﺎﺤﻣ و رﺎﮑﻓا رد ﺮﯿﺛﺎﺗ ياﺮﺑ ﺎھ تﺎﻗﻼﻣ عﻮﻧ ﻦﯾا اﺮﯾز ﺖﺳا هداد وا دﻮﺧ ار تﺎﻗﻼﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ .
	ﻢھ زﺎﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﻧﺎﺳﺮﺑ ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻔﺳ يﺎﻗآ ﮫﺑ اﺮﻣ مﺎﻐﯿﭘ ﻢﺘﻔﮔ و ﻢﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﺢﻟﺎﺻ ﺎﺷﺎﭘ ﻲﻠﻋ يﺎﻗآ ﺎﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﺎﺑ ﻦﻔﻠﺗ ﺎﺑ ﺖﮭﺟ ﻦﯾا زا
	؟دﻮﺷ ﻲﻏﺎﯾ ﺖﻟود ﺖﯿﺒﺜﺗ ياﺮﺑ يرادﺮﺑ هﺮﮭﺑ نآ زا ﺎﺗ ﺪﯾدﻮﻤﻧ ﻲﺗﺎﻗﻼﻣ
	ﻢﻧﺎﺳر ﻲﻣ ار ﺎﻤﺷ مﺎﻐﯿﭘ ﺖﻔﮔ وا . نآ زا تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺎﻤﺷ مﺎﻐﯿﭘ ﺦﺳﺎﭘ رد ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻔﺳ يﺎﻗآ ﮫﮐ دﺮﮐ ﻦﻔﻠﺗ ﻦﻣ ﮫﺑ ﺪﻌﺑ ﻊﺑر ﮏﯾ
	ﻣآ ﺖﻟود نﻮﭼ مدﻮﻤﻧ مﻼﻋا ﺎﺤﯾﺮﺻ و ﻢﺘﻓﺮﮔ ﺖﻗو نﺎﺸﯾا زا مدﻮﺧ ﮫﮑﻠﺑ دﻮﺒﻧ ﺎھ تﺎﻗﻼﻣ اﺮﯾز ﺪﯿﻨﯿﺑ ﻲﻣ ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ مﺎﮐ رد ار ناﺮﯾا ﺎﮑﯾﺮ
	ﺖﺷاد ﺪھاﻮﺨﻧ ﺎﻤﺷ ﺎﺑ يا ﮫﻄﺑار ﺮﮕﯾد ﺖﺳﺎھ يا هدﻮﺗ رﺎﯿﺘﺧارد شرﻮﺸﮐ .
	ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ار ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ يﻮﻠﺟ ﻢھد ﻲﻣ رﻮﺘﺳد نﻻا ﻦﻣ داد باﻮﺟ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد . ﺢﯿﺤﺻ ﺎﻤﺷ طﺎﺒﻨﺘﺳا ﻦﯾا ﻢﻨﮐ ﻲﻣ لﺎﯿﺧ
	ﺪﺷﺎﺒﻧ ".
	" ﮫﯿﻠﻋ ﺎﺠﻧآ رد ﮫﮐ ار ﺎھ يا هدﻮﺗ عﺎﻤﺘﺟا مﺪﯾد ار ﺎھ نﺎﺒﺳﺎﭘ ﮫﻟوﺪﻟاﺮﯿﺨﻣ هار رﺎﮭﭼ رد نﻻا دﻮﻤﻧ ﻦﻔﻠﺗ نﺎﺘﺳود زا ﻲﮑﯾ ﮫﮐ دﻮﺑ بوﺮﻏ
	ﺪﻧدﻮﻤﻧ قﺮﻔﺘﻣ ﺪﻨﺘﺷاد ﻢﯾژر ﺮﯿﯿﻐﺗ يﺎﺿﺎﻘﺗ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻖﻄﻧ هﺎﺷ ".
	ﺮﯾزو ﮫﮐ ﻢھ ﻲﻘﯾﺪﺻ ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ ﺮﺘﮐد ،ﻦﺳرﺪﻨھ و قﺪﺼﻣ سﺎﺴﺣ تﺎﻗﻼﻣ ﻦﯾا هرﺎﺑرد دﻮﺑ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﺐﯾﺎﻧ و قﺪﺼﻣ رﻮﺸﮐ
	ﺪھد ﻲﻣ دوﺪﺣ ﻦﯿﻤھرد ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا :
	" زا ﺎھ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﺖﺣارﺎﻧ ﺖﺨﺳ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ ذﻮﻔﻧ . زور ﺮﺼﻋ ٢٧ رد ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺮﯿﺒﮐ ﺮﯿﻔﺳ ﻦﺳرﺪﻨھ يﻮﻟ هﺎﻣ دادﺮﻣ
	ﻲﺼﺧﺮﻣ زا هزﺎﺗ ﮫﮐ ناﺮﮭﺗ } !! { ﺖﺷاد رﺎﮭﻇا و ﺪﻣآ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ راﺪﯾد ﮫﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ هﺪھﺎﺸﻣ ﺎﺑ دﻮﺑ هﺪﻣآ :
	ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﻢﻨﯿﺑ ﻲﻣ ﮫﮐ ﻲﺗﺎﻧﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺪﯾراﺪﻧ ﻲﺑﻮﺧ ﻊﺿو ﺎﻤﺷ ﺪﻧا ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳد ﮫﺑ ار ﻞﻤﻋ رﺎﮑﺘﺑا ﺎھ . ﮫﭼ ﻊﺿو ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺎﻤﺷ
	؟دﺮﮐ ﺪﯿھاﻮﺧ ﻲﻣاﺪﻗا
	... دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﯾد ﻲﻟو ﺪﻧداد ار تاﺮھﺎﻈﺗ ﻦﯾا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رﻮﺘﺳد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ ﮫﺘﺒﻟا "!
	ﮫﮐ ﻦﯾا زا ﻲﻘﯾﺪﺻ رﻮﻈﻨﻣ " دﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﯾد " ﻲﻤﻧ ار هﺎﺷ ،ﮫﮐ ار ﻲﻣدﺮﻣ ﺖﻘﯿﻘﺣ رد و ﺎھ يا هدﻮﺗ ﻼﺒﻗ قﺪﺼﻣ ﺮﮔا ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻤﻧ ﺎﺗدﻮﮐ ﺎھ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ،ﺪﯿﺑﻮﮐ ﻲﻣ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ . ﻊﻗﻮﻣ ﮫﺑ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﺪﺿ مدﺮﻣ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ رﻮﺘﺳد ﻊﻗاو رد ! ﺪﺷ ردﺎﺻ . ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ
	ھ تﺎﻗﻼﻣ زا ﺲﭘ دﺮﮐ مﻼﻋا ﻦﻏﺪﻗ ار يرﺎﺑرد ﺪﺿ تاﺮھﺎﻈﺗ عﻮﻧ ﺮھ و دﺮﮐ ردﺎﺻ نﺎﻣﺮﻓ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ قﺪﺼﻣ ﻦﺳرﺪﻨ . ﺖﯿﻨﻣا
	ﺪﺷ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ نﺎﯿﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ يﺎھ ﮫﻧﺎﺧ و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ . ﮫﻤھ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ اﺮﯾز ﺪﻧدﻮﺑ يرﻮﺘﺳد ﻦﯿﻨﭼ ﺮﻈﺘﻨﻣ ﺖﺳرد نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ
	ﺣ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ و مدﺮﻣ ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻧآ تﺎﯾﺎﻨﺟ ﺪﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﺷاﺬﮔ قﺪﺼﻣ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ بﺎﺴ .
	بوﺮﻏ زا ناﺮﮭﺗ عﺎﺿوا ،نﺎﻣﺮﻓ ﻦﯾا روﺪﺻ ﺎﺑ ٢٧ دﺮﮐ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻼﻣﺎﮐ هﺎﻣ دادﺮﻣ . ار هﺎﺷ راﺮﻓ ﮫﮐ ﻲﻣدﺮﻣ ﮫﺑ نﺎﯿﻣﺎﻈﻧ و نﺎﻧﺎﺒﺳﺎﭘ
	ﺪﻧدﺮﺑ مﻮﺠھ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﻦﺸﺟ . دروآ دﻮﺟو ﮫﺑ ﻲﺘﺸﺣو ﻂﯿﺤﻣ مدﺮﻣ بﻮﮐﺮﺳ . هﺪﯾد هرود ﺖﻣﺪﺧ ﮫﺑ هدﺎﻣآ شﺎﺑوا هدرﺎﮭﭼ رذآ و ﻢﮭﻧ
	ﺎھﺪﻨﻔﺳا ﺪﻧﺪﻣآ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ . ﺖﻋﺎﺳ دوﺪﺣ زا ١١ دﺎﺘﻓا نﺎﻧآ ﺖﺳد ﮫﺑ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺐﺷ .
	.
	ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ ثداﻮﺣ نﺎﮭﯿﮐ ﺮﮕﺷراﺰﮔ ٢٧ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﺖﺒﺛ رﻮﻃ ﻦﯾا ار هﺎﻣ دادﺮﻣ :
	" ﻠﻋ هدﺎﺘﻓا هار ﮫﺑ ﺮﮭﺷ يﺰﮐﺮﻣ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﺳد رد ﮫﮐ ﻲﯾﺎھرﺎﻌﺷ ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎھ ﮫﺘﺳد ﻢﯾژر يراﺮﻗﺮﺑ ياﺮﺑ و هﺎﺷ ﮫﯿ
	ﺪﻧداد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ يرﻮﮭﻤﺟ ... ﺖﻋﺎﺳ ﺎﺗ ﻊﺿو ﻦﯾا ٨ ﺖﺷاد ﮫﻣادا ﺐﺷ . هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو نﺎﻧاﻮﺟ زا يﺮﯿﺜﮐ ﻊﻤﺟ ﺖﻋﺎﺳ ﻦﯿﻤھ نرﺎﻘﻣ
	دﻮﺑ هﺪﺷ ﮫﺘﺷﻮﻧ نآ يور ﮫﮐ ﺪﯿﻔﺳ ﮫﭼرﺎﭘ ﮏﯾ و ﺪﻧﺪﺷ ﻊﻤﺟ ﮫﭙﺳ ناﺪﯿﻣ رد " ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﺑ هﺪﻧز " ﺪﻧدروآ ناﺪﯿﻣ ﻂﺳو ﮫﺑ .
	ﻲﻟﻮﻃ ﺪﯾﻮﺷ قﺮﻔﺘﻣ ﺪﻧدﺮﮐ رﺎﻄﺧا ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﺑ و ﺪﻧﺪﺷ ناﺪﯿﻣ دراو زﺎﺑﺮﺳ و نﺎﺒﺳﺎﭘ نﻮﯿﻣﺎﮐ ﺪﻨﭼ ﮫﮐ ﺪﯿﺸﮑﻧ ...
	ﺎﺑ ار نﺎﮔﺪﻧﺎﻣ ﺐﻘﻋ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺐﯿﻘﻌﺗ فاﺮﻃا يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﻞﺧاد ﺎﺗ ار مدﺮﻣ و ﺪﻧدروآ ﻲﻣ مﻮﺠھ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﺑ رﺎﺑ ﮏﯾ ﮫﻘﯿﻗد ﺪﻨﭼ ﺮھ
	ﮏﺷا زﺎﮔ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ هﺮﺧﻻﺎﺑ و ﺪﻧﺪﯿﺑﻮﮐ ﻲﻣ نﻮﺗﺎﺑ و ﮓﻨﻔﺗ ﺪﻧدﺮﮐ بوﺮﻀﻣ ﺖﺨﺳ ار نﺎﻧآ زا يا هﺪﻋ و ﺪﻧدﺮﺑ رﺎﮐ ﮫﺑ روآ ...
	دﺎﺑ هدﺮﻣ هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺪﻨﻠﺑ ﺖﺳد يور ار دﻮﺧ ﮓﻨﻔﺗ ﮫﮐ ﻲﻟﺎﺣرد و ﮫﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺮھﺎﻈﺗ ﻒﺻ ﻮﻠﺟ رد ﺎھزﺎﺑﺮﺳ
	ﺪﻧداد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﺑ دﻮﺑﺎﻧ ،ﮫﻃوﺮﺸﻣ دﺎﺑ راﺮﻗﺮﺑ ،ﻦﯿﻨﺋﺎﺧ . ھﺎﻈﺗ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ ﺖﻗو ﻦﯾا رد ﺲﮐﺮھ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺐﯿﻘﻌﺗ ار نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻲﻣ داد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ هﺎﺷ ﮫﯿﻠﻋ ﮫﮐ ار . ﺪﻣآرد يﺎﭘ زا و ﺪﺷ ﻦﯿﻣز ﺶﻘﻧ هﺰﯿﻧﺮﺳ ﺖﺑﺎﺻا ﺮﺛا ﺮﺑ داد ﻲﻣ هﺎﺷ ﺪﺿ رﺎﻌﺷ ﮫﮐ ناﻮﺟ ﮏﯾ .
	ﺪﻧدز ﻲﻣ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻲﻣ ﮫﮐ ﺲﮐﺮھ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺐﯿﻘﻌﺗ ﮫﺑ ﺲﭙﺳ . ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺷادزﺎﺑ يﺮﯿﺜﮐ هﺪﻋ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا رد .
	... ﺰﺣ نﺎﻧاﻮﺟ ﺪﻧداد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ ﻲﺘﻨﻄﻠﺳ ﻢﯾژر ﮫﯿﻠﻋ و ﺪﻨﺘﺧوﺮﻓ ﻲﻣ ﺎﻨﻠﻋ ار بﺰﺣ ﻲﻤﺳر نﺎﮔرا هدﻮﺗ ب . داﺮﻓا و ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ
	ﻲﻣ هرﺎﭘ ﮫﺘﻓﺮﮔ ار نﺎﻧآ ﮫﻣﺎﻧزور و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﻠﻤﺣ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﮫﺑ مدﺮﻣ ﮫﻣﺎﻧزور شوﺮﻓ مﺎﮕﻨھ مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ و ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ بﺰﺣ
	ﺪﻧدﺮﮐ .
	ﮫﻌﺳﻮﺗ ﻢﮐ ﻢﮐ ﮫﻣﺎﻧزور ندﺮﮐ هرﺎﭘ رﺎﮐ ﻲﺗﻻﺎﻘﻣ ﮫﮐ ﻢھ ار ﺮﺼﻋ يﺎھ ﮫﻣﺎﻧزور ﮫﯿﻠﮐ ﺖﻨﻄﻠﺳ راﺪﻓﺮﻃ يﺎھزﺎﺑﺮﺳ ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﺖﻓﺎﯾ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ هرﺎﭘ ﮫﺘﻓﺮﮔ ﺎھ شوﺮﻓ ﮫﻣﺎﻧزور ﺖﺳد زا ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺷﻮﻧ هﺎﺷ ﮫﯿﻠﻋ .
	ﺎﺒﺗﺮﻣ ﻲﻣﺎﻈﻨﺘﻧا يوﺮﯿﻧ يﺎھ ﮫﺘﺳد دﺎﺑآ هﺎﺷ و يﺮﮭﭼﻮﻨﻣ ،ﻲﺳودﺮﻓ ،يردﺎﻧ ،لﻮﺒﻣﻼﺳا ،راز ﮫﻟﻻ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد " لﺎﺒﻧد ﮫﺑ
	ﻈﺗ ﺪﻧدز ﻲﻣ دﺎﯾﺮﻓ و ﺪﻧﺪﯾود ﻲﻣ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎ :
	ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ يرﻮﻃ و ﺪﻧﺪﯾود ﻲﻣ فﺮﻃ نآ و فﺮﻃ ﻦﯾا مدﺮﻣ و دﻮﺑ هﺪﺷ لﺎﺠﻨﺟ ﮫﭼرﺎﭙﮑﯾ ﺮﮭﺷ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﻊﺿو ﺖﻋﺎﺳ ﮫﺳ تﺪﻣ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ موﺪﺼﻣ و ﺪﻧدﺎﺘﻓا ﻲﻣ ﺎﭘ و ﺖﺳد ﺮﯾز ﺐﻠﻏا و ﺖﺷاﺪﻧ نﺎﻨﯿﻤﻃا دﻮﺧ ﻊﺿو ﮫﺑ ﺲﮑﭽﯿھ .
	رد ﺪﻧﺪﺷ رو ﮫﻠﻤﺣ ﭗﭼ يﺎھ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﺑ و ﺪﻧدﺎﺘﻓا هار ﮫﺑ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد هﺎﺷ ناراﺪﻓﺮﻃ ﻊﺿو ﻦﯾا . ﺪﺷ ﮫﻠﻤﺣ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﺪﻨﭼ ﮫﺑ
	ﺪﻧدز ﻲﻣ ﺪﻧﺪﯾد ﻲﻣ ار ﺎھ يا هدﻮﺗ زا ﮏﯾ ﺮھ و ﺪﻧدﺮﺑ جارﺎﺗ ﮫﺑ ار ﺎھ نآ لاﻮﻣا و ﮫﯿﺛﺎﺛا و . ترﺎﻏ ار ﺎھ يا هدﻮﺗ ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ هزﺎﻐﻣ ﺪﻨﭼ
	ﺪﻧدﺮﮐ ".
	رد يزوﺮﯿﭘ زا ﺲﭘ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ٢٨ ﮫﻠﯿﺳو ار يا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﺪﯾﺪﺷ ﻮﺟ ﺪﻧا ﮫﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﺑﻮﺧ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا زا تﺬﻟ و ﻒﻌﺷ سﺎﺴﺣا ﺎﺑ دادﺮﻣ
	ﺪﻧﺪﯿﻟﺎﺑ ﻲﻣ دﻮﺧ ﮫﺑ ﺪﻨھد راﺮﻗ دﻮﺧ ﺖﯾﺎﻨﺟ مﺎﺠﻧا . ﻨﺴﯾﻮﻧ بﺎﺘﮐ نﺎﮔﺪ " ناﺮﯾا ﺖﻠﻣ ﺰﯿﺧﺎﺘﺳر زور ﺞﻨﭘ " يﺎھزور رد ﮫﮐ ﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ ﮫﻠﻤﺟ زا
	٢۵ و ٢۶ هﺎﺷ دﻮﺳ ﮫﺑ و قﺪﺼﻣ ﮫﯿﻠﻋ ار نازﺎﺑﺮﺳ و ﺪﻨﺘﺷاد ﮫﻧﺎﻣﺮﺤﻣ تﺎﺴﻠﺟ ﺎھ نﺎﮔدﺎﭘ رد ﺖﺳﺮﭘ هﺎﺷ ناراد ﮫﺟرد و ناﺮﺴﻓا دادﺮﻣ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗ . هﺎﮕﻣﺎﺷ دﺎﺑآ ﺲﻤﺷ هﺎﮔودرارد ٢۶ ﺖﻋﺎﺳ ﻊﺑر ﮏﯾ تﺪﻣ نﺎﯿﻣﺎﻈﻧ دادﺮﻣ هﺎﺷ ياﺮﺑ و ﺪﻧداد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ قﺪﺼﻣ ﮫﯿﻠﻋ
	ﺪﻧﺪﯿﺸﮐ ﻲﻣ ارﻮھ . ﭗﯿﺗ دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر ﻲﺘﻗو ٣ ﭗﯿﺗ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ ﻦﻔﻠﺗ ﺎﺑ ار اﺮﺟﺎﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﻲﻧﺎﺘﺴھﻮﮐ ) ﻲﻣﺎﻈﻧ راﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﮐ ﻲﻓﺮﺷا ﮓﻨھﺮﺳ
	دﻮﺑ ﻢھ ناﺮﮭﺗ ( ا هدﻮﺗ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ زﺎﺑﺮﺳ يا هﺪﻋ ﺎھ فﺮﺣ ﻦﯾا يﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺖﻔﮔ و داﺪﻧ شراﺰﮔ لﺎﺠﻣ وا ،ﺪﻨﮐ شراﺰﮔ ﺎھ ي
	ﺖﺳﺮﻔﺑ .
	ﺪﯿﻨﮐ ﮫﺟﻮﺗ بﺎﺘﮐ دﻮﺧ ﮫﺘﺷﻮﻧ ﮫﺑ :
	" يردﺎﻧ و لﻮﺒﻣﻼﺳا يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ زﺎﺑﺮﺳ يدﺎﯾز داﺪﻌﺗ ﮫﮐ دﺮﮐ ﻲﻣ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﻢھ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ و داﺪﻧ وا ﮫﺑ ﺖﺒﺤﺻ لﺎﺠﻣ ﻲﻓﺮﺷا ﮓﻨھﺮﺳ
	ﺪﺘﺳﺮﻔﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﻲﺑﻮﮐﺮﺳ ياﺮﺑ ﮫﻧﺎﺨﭘﻮﺗ ناﺪﯿﻣ و . ﮐ يردﺎﻧ ﮓﻨھ زا نﺎھوﺮﮔ ود ﺪﯿﺳر ﭗﯿﺗ ﮫﺑ ﺮﺒﺧ ﻦﯾا ﻲﺘﻗو ﺎﺑ نآ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫ
	ﺪﻧز دﺮﮔﺮﺳ ﺪﺷ لﻮﺒﻣﻼﺳا نﺎﺑﺎﯿﺧ رﻮﻣﺎﻣ دﻮﺑ . ﮫﺟرد و نازﺎﺑﺮﺳ ﻦﯾﺮﺘﮭﺑ و ﺪﺷ لﺎﺤﺷﻮﺧ ﺖﻓﺎﯾ عﻼﻃا ﺖﯾرﻮﻣﺎﻣ ﻦﯾا زا ﺪﻧز دﺮﮔﺮﺳ ﻲﺘﻗو
	ﺪﺷ جرﺎﺧ ﮓﻨھ زا و بﺎﺨﺘﻧا ار دﻮﺧ ﺖﺳود هﺎﺷ ناﺮﺴﻓا و ناراد ... ار ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﺮﮭﺷ يﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ ﻲﺘﻗو نﺎھوﺮﮔ ود ﻦﯾا
	ﻣ تﺪﺷ ﮫﺑ ﺐﯾﺮﻗ ﺐﺷ نﺎﻤھ و ﮫﺘﺧﺎﺳ يراﻮﺘ ٧٠ ﮫﺘﺸﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺷادﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﮑﻠﮭﻣ يﺎھ ﻢﺧز ﺮﺛا رد ﻢھ ﺮﻔﻧ ود و ﺪﻧدﺮﮐ ﺮﯿﮕﺘﺳد ار ﺮﻔﻧ
	ﺪﻧﺪﺷ ".
	زور رد ﺪﻧز دﺮﮔﺮﺳ ﻦﯿﻤھ يﺎھﺪﺣاو ٢٨ دﺮﻣ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺖﮐﺮﺷ ﻮﯾدار لﺎﻐﺷا رد و ﺪﻧدﺮﮐ ﺎﻔﯾا ﺎﺗدﻮﮐ دﺮﺒﺸﯿﭘ رد ﻲﻟﺎﻌﻓ رﺎﯿﺴﺑ ﺶﻘﻧ ﺰﯿﻧ دا .
	ﮫﺑ طﻮﺑﺮﻣ تاﺮﻃﺎﺧ رد يرﻮﻧﺎﯿﮐ ﻖﯿﻓر ٢٧ ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ دادﺮﻣ :
	" زور ﺮﺼﻋ ٢٧ ﺪﺷ زﺎﻏآ ﻢﯾژر ﺪﺿ نﺎﮔﺪﻨھد ﺶﯾﺎﻤﻧ ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ و ﺲﯿﻠﭘ ﮫﻧﺎﯿﺸﺣو ﮫﻠﻤﺣ دادﺮﻣ . ﺎﺑ ﺲﯿﻠﭘ و نازﺎﺑﺮﺳ
	ﺪﻧز يﺎھرﺎﻌﺷ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻲﻣ ﺖﺷادزﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻲﻤﺧز و ﺪﻧدز ﻲﻣ ﮫﻧﺎﯿﺸﺣو ار مدﺮﻣ هﺎﺷ دﺎﺑ ه . ﺶﯿﺑ ناﺮﮭﺗ رد ﺎﮭﻨﺗ ﺮﺼﻋ نآ رد
	زا ۶٠٠ ﺎﮭﻨﺗ ندﻮﺑ ﻲﻔﺨﻣ ﺖﻠﻋ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺎﻣ بﺰﺣ تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﮫﺑ يدﺎﯾز ﮫﻣﺪﺻ ﺎھ ﺖﺷادزﺎﺑ ﻦﯾا و ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺷادزﺎﺑ ﻲﺑﺰﺣ نازرﺎﺒﻣ زا ﺮﻔﻧ
	دروآ دراو دﻮﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد و ﻲﯾﺎﭘﺮﺳ ".
	يﺎﺗدﻮﮐ ٢٨ ﻣ ﮫﺑ زور نآ ﺢﺒﺻ ﮫﮐ شﺎﺑوا ﺖﺸﻣ ﮏﯾ ﺖﺳد ﮫﺑ ﻂﻘﻓ رﻮﮭﺸﻣ فﻼﺧﺮﺑ دادﺮﻣ ﺖﻓﺮﮕﻧ مﺎﺠﻧا ﺪﻨﺷﺎﺑ هﺪﻣآ ناﺪﯿ . هﺎﮕﺘﺳد
	دﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد رد ﻞﺒﻗ زا ﺶﺗرا و ﺲﯿﻠﭘ هﮋﯾو ﮫﺑ و ﻲﺘﻟود . ﺮﮭﺷ مﺎﻤﺗ ﺶﯿﭘ ﺐﺷ زا ﮫﮐ داد نﺎﮑﻣا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﺖﻣﻮﮑﺣ
	) ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ ﮫﭼ و ناﺮﮭﺗ ﮫﭼ ( ﺪﻨﻨﮐ لﺎﻐﺷا ار .
	ﻋ هاﺮﻤھ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﻦﯿﻏورد ﻦﯿﻌﻓاﺪﻣ و نارﺎﮑﺷزﺎﺳ ﮫﮐ يا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﻮﺟ ﻲﻣ زﺎﺑ ار نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد ،ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﺎﺗدﻮﮐ لﺎﻤ
	ﺖﻋﺎﺳ زا ﮫﮐ ﺖﺷاﺬﮔ ٨ ﺐﺷ ٢٧ ﺪﻨﻨﮐ ﮫﻔﺧ ﺎھ ﮫﭼﻮﮐ رد ار هﺎﺷ ﻒﻟﺎﺨﻣ ياﺪﺻ ﺮھ هﺎﻣ دادﺮﻣ . ﮫﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ رﻮﺘﺳد " ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ
	ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا " دوﺮﺳ دﻮﺑ هدﺮﮐ ردﺎﺻ ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ﻦﺳرﺪﻨھ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ تﺎﻗﻼﻣ زا ﺲﭘ ﮫﮐ ﮫﺑ و داد ﻲﻣ نﺎﺘﺴﻣ دﺎﯾ
	ﮫﺒﻨﺟ ناﺮﮔﺎﺗدﻮﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ " ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ " ﺪﯿﺸﺨﺑ .
	ﺖﻋﺎﺳ ١١ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺎﻣﺮﻔﻤﮑﺣ ﺎﺟ ﮫﻤھ ﺮﺑ ﺖﺸﺣو ﻂﯿﺤﻣ و هﺪﺷ لﺎﻐﺷا ﺮﮭﺷ ﻊﻗاو رد ﺐﺷ . نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ ﻲﻘﯿﻤﻋ ﮫﻗﻼﻋ و يا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﮫﻨﯿﮐ
	ﺎھ ﺖﺴﯿﻧاﺮﯾا نﺎﭘ ﺖﺳار حﺎﻨﺟ و مﻮﺳ يوﺮﯿﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﯾﺎھ ) اﺮھﺎﻇ " قﺪﺼﻣ ﻊﻓاﺪﻣ ( ﺳ ﻢﯾژر ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﻲﺘﻨﻄﻠ " ﻲﺘﺳود " ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ناﺮﯾا
	داد ﻲﻣ راﺮﻗ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ رﺎﻨﮐ رد ار ﺎھ نآ ﺪﻨﺘﺷاد .
	ﺪﻧﺪﺷ هﺪﯿﺑﻮﮐ ﻲﺗﺪﺷ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﻢھ نآ ﮫﮐ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺰﺟ ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد هﺎﺷ ﻦﻤﺷد و قﺪﺼﻣ ﻲﻌﻗاو ﻊﻓاﺪﻣ ﻲﯾوﺮﯿﻧ ﭻﯿھ . و
	اﺮھﺎﻈﺗ ﻖﺣ ﮫﮐ ﺪﺷ ردﺎﺻ ﺎھ نآ ﮫﯿﻠﻋ قﺪﺼﻣ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﺪﻧراﺪﻧ ت .
	رد ﮫﮐ ﻲﻤﮭﻣ عﻮﺿﻮﻣ ٢٨ ﮫﻄﻠﺳ دﺮﮐ ﺎﻔﯾا يﺪﺟ رﺎﯿﺴﺑ ﺶﻘﻧ دادﺮﻣ " ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ " دﻮﺑ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ رد . ﺶﯿﭘ تﺎﺤﻔﺻ رد ﺎﻣ
	ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﻔﮔ - ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ رد ار ﻲﯾﺎھﺪﺣاو ﺖﺑﺎﺛ رﻮﻃ ﮫﺑ هﺮﯿﻏ و بﺎﺼﺘﻋا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﺶﯿﭘ ﺎھ هﺎﻣ زا ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ
	ﻣ يﺮﮔرﺎﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ و ﻼﻤﻋ ار ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ و هدﺮﮐ ﺮﻘﺘﺴ " ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ لﺎﻐﺷا .
	ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ﻲﻘﺣ ﮫﺑ و ﻲﻓﺎﮐ ﻞﯾﻻد ناﺮﮔرﺎﮐ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﺿارﺎﻧ . دﻮﺑ نﺎﻧآ شود ﮫﺑ ﺖﻔﻧ نوﺪﺑ دﺎﺼﺘﻗا هﺪﻤﻋ رﺎﺸﻓ . و ﻦﯿﮐﻼﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ
	دروآ ﻲﻤﻧ يرﺎﺸﻓ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ناراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ . ﺤﺗا ﻲﺸﻣ رد ﮫﮐ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻤھ ﮫﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ ،ﺪﺷ ﻲﻣ ﺮﺗﺮﯿﮔ ﻲﭘ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ دﺎ
	ﻲﻘﯿﻤﻋ رﺎﯿﺴﺑ ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ و يﻮﻨﻌﻣ ذﻮﻔﻧ نﻮﭼ و دﺮﮐ ﻲﻣ يﺮﺘﺸﯿﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎھ بﺎﺼﺘﻋا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ناﺮﮔرﺎﮐ نﺎﯿﻣ رد دﻮﺧ ذﻮﻔﻧ زا
	دادﺮﻣ زا ﻞﺒﻗ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ زا ﺪﺷ ﻖﻓﻮﻣ ﺖﺷاد ناﺮﮔرﺎﮐ نﺎﯿﻣ رد ٣٢ و قﺪﺼﻣ ﺖﻟود زا ﺖﯾﺎﻤﺣ حور يﺮﮔرﺎﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ و ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ رد
	ﻲﻠﺻا ﺪﻨﮐ ﻂﻠﺴﻣ ار ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﻦﺘﻓﺮﮔ . داﺪﻧ خر ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ رد ﻲﺑﺎﺼﺘﻋا ﭻﯿھ هﺎﻣ ﺪﻨﭼ ﻦﯾا رد . ﻲﻣﺎﻈﻧ ﺖﺳﺎﯿﺳ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ
	ﺪﺷ لﺎﺒﻧد تﺪﺷ ﺎﺑ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ ندﺮﮐ .
	ﻠﺟ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻊﻧﺎﻗ ار ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود و دﺮﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ يﺮﮔرﺎﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ار دﻮﺧ يﺎھﺪﺣاو ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻮ
	" ﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " دﻮﻤﻧ ﺪﯿﯾﺎﺗ ار شور ﻦﯾا ﺖﺳا ﮫﺘﻓﺮﮔ ار . رد ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ هﺪﺷ ﻲﻠﻤﻋ ﮫﻠﺣﺮﻣ دراو ﺎﺗدﻮﮐ کراﺪﺗ ﮫﮐ هﺎﻣ دادﺮﻣ رد هﮋﯾو ﮫﺑ
	يﺎھزور رد و هﺪﺷ لﺪﺑ ﮫﻧﺎﺧزﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ ﻊﻗاو ٢۵ - ٢٧ راﻮﺷد رﺎﯿﺴﺑ ﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ زا ناﺮﮔرﺎﮐ جوﺮﺧ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﯿﺳر ﻲﯾﺎﺟ ﮫﺑ رﺎﮐ دادﺮﻣ
	دﻮﺑ . ﺮﺼﻋ زا ٢٧ دادﺮﻣ زور ﮫﮐ ﻲﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﺪﺷ ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ ﻢھزﺎﺑ ﻊﺿو ﻦﯾا ٢٨ ﻼﻤﻋ هﺪﺷ لﺎﻐﺷا يﺎھ ﮫﻧﺎﺧرﺎﮐ دوز ﺢﺒﺻ زا دادﺮﻣ " رد
	ﺪﻧﺪﯿﺑﻮﮐ ﻲﻣ ار زرﺎﺒﻣ ناﺮﮔرﺎﮐ ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺳد .
	ﺢﺒﺻ ٢٨ دﻮﺑ ﻢﮐﺎﺣ گﺮﻣ ﺖﺸﺣو ﺎھ نآ رد و ﻲﻟﺎﺧ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ دادﺮﻣ . ﺪﺿ تاﺮھﺎﻈﺗ ﺮﮔا ﮫﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ ﻖﺣ ﮫﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ
	و يرﺎﺑرد ناراداﻮھ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ و ﺖﺳا قﺪﺼﻣ ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ رﻮﺘﺳد فﻼﺧﺮﺑ ﺪﻨھد ﮫﻣادا ار قﺪﺼﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ
	ددﺮﮔ هﺎﺷ . دﻮﺑ هداد ﻲﻔﯿﻠﮑﺗﻼﺑ و ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﮫﺑ ار دﻮﺧ يﺎﺟ هﺎﺷ راﺮﻓ زا ﻞﺻﺎﺣ قﻮﺷ و رﻮﺷ . هﺎﺷ ناراداﻮھ ﺖﺳد ﻂﻘﻓ ﻲﻌﺿو ﻦﯿﻨﭼ رد
	دﻮﺑ زﺎﺑ . ﺖﻋﺎﺳ زا نﺎﻧآ ٩ آ ار دﻮﺧ رﺎﮐ ﺢﺒﺻ ﺪﻧدﺮﮐ زﺎﻏ . رﺎﻌﺷ ﺶﯿﭘ ﺐﺷ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺎھ نآ " هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز " ﺎﺑ ار " هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﺑ گﺮﻣ " رد
	دﻮﺧ ﺎﺑ دﻮﺑ هﺎﺷ ﺎﺑ نﺎﺷ فﻼﺘﺧا زا ﺶﯿﺑ ﺐﺗاﺮﻣ ﮫﺑ نﺎﻧآ يا هدﻮﺗ ﺪﺿ ﮫﻨﯿﮐ ﮫﮐ ار قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ زا ﺶﺨﺑ نآ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﺘﺨﯿﻣآ
	ﺪﻨﻨﮐ فﺮﻃ ﻲﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﯾ هدﺮﮐ هاﺮﻤھ . ﺮﭘ هﺎﺷ ياﺮﺑ ناﺪﯿﻣ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد دﻮﺑ ﻲﻟﺎﺧ نﺎﺘﺳ . ﺪﻧﺰﯿﺧﺮﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ﻲﯾﺎﮭﻨﺗ ﮫﺑ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺮﮕﻣ .
	ﺶﯿﭘ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ قﺪﺼﻣ زا ﮫﻧﻮﮔ ﮫﭼ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ناﺮﮕﻧ ،ﺶﯿﭘ ﺐﺷ ﺪﯾﺪﺷ بﻮﮐﺮﺳ و ﻲﻣﺎﻈﻧ راﺪﻧﺎﻣﺮﻓ رﻮﺘﺳد ﺮﺛا ﺮﺑ ﺰﯿﻧ نﺎﻧآ ﮫﮐ
	ﺪﻨﻨﮐ ﮏﻤﮐ ﺎھوﺮﯿﻧ دﺎﺤﺗا ﮫﺑ و ﺪﻧﻮﺸﻧ ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻗﺮﻔﺗ ﺐﺟﻮﻣ .
	ﺎﺘﺳد ﮫﺑ قﺎﻤﭼ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﺶﺗرا ﻲﻨﻠﻋ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﺑ هﺎﺷ ن .
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ار ثداﻮﺣ نﺎﮭﯿﮐ ﺮﮕﺷراﺰﮔ " ﺖﺳا هداد شراﺰﮔ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ زا :
	" ﺖﻋﺎﺳ نرﺎﻘﻣ ٩ يا هدﻮﺗ ﺮﺑ گﺮﻣ ،هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز رﺎﻌﺷ ﺎﺑ و هدﺮﮐ عﺎﻤﺘﺟا ﮫﭙﺳ ناﺪﯿﻣ رد ﺮﮭﺷ بﻮﻨﺟ طﺎﻘﻧ فﺮﻃ زا اﺪﺘﺑا ﮫﺑ ﺖﺳد
	ﺪﻧدز تاﺮھﺎﻈﺗ .
	ﮫﮐ يا هﺪﻋ ﺪﻧﺪﺷ ﮫﻓﺎﺿا رﻮﺑﺰﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﮫﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﺰﮭﺠﻣ گرﺰﺑ يﺎھ ﻲﺘﺳد بﻮﭼ ﺎﺑ ... ﻮﻠﺟ رد ﮫﮐ ﺰﯿﻧ نﺎﺒﺳﺎﭘ و زﺎﺑﺮﺳ نﻮﯿﻣﺎﮐ رﺎﮭﭼ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺪﯿﯾﺎﺗ ار نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎﻈﺗ يﺎھرﺎﻌﺷ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺮھﺎﻈﺗ ﺐﻘﻋ و ﻮﻠﺟ زا ﺖﺷاد راﺮﻗ ﻲﻠﺴﻠﺴﻣ ﮏﯾ ﺮھ . نرﺎﻘﻣ
	ﺖﻋﺎﺳ ١٠ رﺎﻌﺷ ﺎﺑ " هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز - ﻮﺗ ﺮﺑ گﺮﻣ هد " ﺪﻨﺘﻓر ﻻﺎﺑ ناﺮﯾا بﺰﺣ يﺎھراﻮﯾد زا ... ﮫﮐ ار يﺮﻔﻧ ﺪﻨﭼو ﺪﻨﺘﺴﮑﺷ ار هﺮﺠﻨﭘ و رد
	ﺪﻧدﺮﮐ حوﺮﺠﻣ ﺪﻧدﻮﺑ بﺰﺣ رد ... ﮫﻣﺎﻧزور ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﯿﺸﮑﻧ ﻲﻟﻮﻃ " زوﺮﻣا ﺮﺘﺧﺎﺑ " ،ﺪﻧدز ﺶﺗآ و ﺪﻧدﺮﮐ ﮫﻠﻤﺣ ... ﮫﻣﺎﻧزور " رﺎﺒﮭﺷ " ﺶﺗآ ار
	ﺪﻧدز . دﻮﺑ ﺖﮐﺎﺳ و داﺪﻧ ﺮﺒﺧ لﻮﻤﻌﻣ فﻼﺧﺮﺑ ناﺮﮭﺗ ﻮﯾدار .
	ﺖﻋﺎﺳ ٢ ﺪﺷ هﺮﺻﺎﺤﻣ زﺎﺑﺮﺳ ﻞﻣﺎﺣ نﻮﯿﻣﺎﮐ ﺪﻨﭼ و ﮏﻧﺎﺗ ﺶﺷ فﺮﻃ زا ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ و ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ .
	دﺮﮐ لﺎﻐﺷا ار ﺎﺟ نآ و ﺪﻣآ رﻮﺸﮐ ﻞﮐ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﮫﺑ کﺮﻤﮔ ﺢﻠﺴﻣ درﺎﮔ زا ﭗﯿﺟ ﺪﻨﭼ ﺎﺑ يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ ) ﻖﺒﻃ يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ ﻊﻗاو رد
	ﺎﺑ ﮫﮐ ﻲﻟﺎﺣ رد دﻮﺑ هﺪﺷ هدرﺎﻤﮔ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ نﺎﻣﺮﻓ ﺖﺷاد يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ زا ﻢھ نﺎﻣﺮﻓ و دﻮﺑ طﻮﺑﺮﻣ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ
	.([!!]
	... ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ار فاﺮﮕﻠﺗ و ﺖﺴﭘ هرادا . ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ ﻢﯿﺳ ﻲﺑ فﺮﻃ ﮫﺑ ﮏﻧﺎﺗ ﺮﺑ راﻮﺳ مدﺮﻣ . ﺖﻋﺎﺳ ۵ / ١ نﻮﯿﻣﺎﮐ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ
	ﮫﺑ ﺰﮭﺠﻣ شﻮﭘ هرز يﺎھ ﻞﯿﺒﻣﻮﺗا يدﺎﯾز داﺪﻌﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤھ و نﺎﺒﺳﺎﭘ يا هﺪﻋ و ﺢﻠﺴﻣ نازﺎﺑﺮﺳ ﻞﻣﺎﺣ و نﻮﯿﻣﺎﮐ ﺪﻨﭼ هوﻼﻋ ﮫﺑ ،ﻞﯾﺎﺳو مﺎﻤﺗ
	يﺎھرﺎﻌﺷ ﺎﺑ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻞﻤﺣ دﻮﺧ ﺐﻘﻋ و ﻮﻠﺟ ار ﻖﺑﺎﺳ هﺎﺷ و هﺎﺷ ﺲﮑﻋ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻲﮕﻤھ ﮫﮐ ﺶﮐرﺎﺑ ﻞﯿﺒﻣﻮﺗا " هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز " ﺖﮐﺮﺣ
	ﺪﻧدﺮﮐ .
	ﺪﺷ ﻲﻣ مﺎﺠﻧا ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ياﻮﻗ ﻂﺳﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ ﮫﯿﻠﮐ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﮫﺘﮑﻧ .
	ﺢﺒﺻ زا رازﺎﺑ ﺖﺷاد ﻲﺑﺮﻄﻀﻣ ﻊﺿو . ﻲﺛداﻮﺣ رﺎﻈﺘﻧا رد ﺪﻨﺷﺎﺑ لﻮﻐﺸﻣ رﺎﮐ و ﺐﺴﮐ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا نوﺪﺑ دﻮﺧ هزﺎﻐﻣ ﮫﻧﺎﺘﺳآ رد ﮫﻤھ
	ﺪﻧدﺎﺘﺴﯾا ﻲﻣ نآ ﻮﻠﺟ و ﺪﻨﺘﺴﺑ ﻲﻣ ار ﺐﺴﮐ ﻞﺤﻣ ﺪﻣآ ﻲﻣ ﻲﯾاﺪﺻ ﺎﺗ ،دﻮﺧ ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ و لﺎﻣ فﻼﺗا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ ﺪﻧدﻮﺑ .
	دﻮﺑ مارآ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ لﺰﻨﻣ فاﺮﻃا ﺮﮭﻇ دوﺪﺣ ﺎﺗ . ياﻮﻗ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺴﺑ ار ﺎھ هار ﮫﻤھ ﻆﻓﺎﺤﻣ ... نرﺎﻘﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ زا ﻲﯾﺎھ ﮫﺘﺳد
	ﺪﻧﺪﻣآ ﺮﮭﻇ ... ﺪﻨﺘﺴﺸﻧ ﺐﻘﻋ و ﺪﺷ ﮏﯿﻠﺷ ﺮﯿﺗ ﺪﻨﭼ . ﺖﻋﺎﺳ دوﺪﺣ ۵ / ۴ ﺪﻧﺪﻣآ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎﻈﺗ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﮕﯾد ﮏﻧﺎﺗ ﺪﻨﭼ . هدﺎﻣآ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ
	ﺪﻧدﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ . دﺮﮐ باﺮﺧ ار ﮫﻧﺎﺧ يﻻﺎﺑ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ ﺎھ ﻞﺴﻠﺴﻣ رﺎﺒﮔر ﮏﯿﻠﺷ ... د و ﺪﺷ ﻲﻟﺎﺧ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ زا ﻦﯿﮕﻨﺳ ﮫﻟﻮﻠﮔ و
	دﺮﮐ ناﺮﯾو ار نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ يﻻﺎﺑ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ ... ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد ٢٧ ﮏﻧﺎﺗ قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ فاﺮﻃا ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﮔ ار . و ﻮﻠﺟ ﺰﯿﻧ زﺎﺑﺮﺳ يا هﺪﻋ
	ﺪﻧدﻮﺑ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ ﻦﯾا ﺐﻘﻋ ... دﺮﮐ ﻲﻣ رﺎﮐ ﺎﺒﺗﺮﻣ ﺰﯿﻧ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ يﺎھ ﻞﺴﻠﺴﻣ ... ﺪﻧﺪﺷ غﺎﺑ دراو ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ . ﺳد ﮫﺑ ﮫﭼ ﺮھ ﺲﮐ ﺮھ ﺪﻣآ ﻲﻣ ﺶﺘ
	دﺮﺑ ﻲﻣ قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ زا . ﺪﺷ ناﺮﯾو ﻲﻠﮐ ﮫﺑ و ﻲﻟﺎﺧ ﮫﻧﺎﺧ ﺪﻌﺑ ﮫﻘﯿﻗد ﺪﻨﭼ ".
	بﺎﺘﮐ نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ " ناﺮﯾا ﺰﯿﺧﺎﺘﺳر زور ﺞﻨﭘ " ﮐ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺮھﺎﻈﺗ ﻲﺘﻗو ﮫﮐ ﺪﻧروآ ﻲﻣ دﺎﯾ ﮫﺑ اﺪﺘﺑا ،ﺪﻧﺪﯿﺳر ﮫﻧﺎﺨﭘﻮﺗ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ ﻲﭼﺎﺗدﻮ
	ﺪﻧداد يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ رﻮﺘﺳد ﺖﺳا ﺎھ يا هدﻮﺗ تاﺮھﺎﻈﺗ ﮫﮐ ﻦﯾا لﺎﯿﺧ ﮫﺑ ﺮﮭﺷ رد ﺮﻘﺘﺴﻣ يﺎھﺪﺣاو ناﺮﺴﻓا . ﮫﺑ هﺪﺷ عﻮﺿﻮﻣ ﮫﺟﻮﺘﻣ ﺪﻌﺑ ﻲﻟو
	ﺪﻨﺘﻓﺎﺘﺷ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮏﻤﮐ :
	" ﻮھ ﺮﯿﺗ ﺪﻨﭼ نازﺎﺑﺮﺳ فﺮﻃ زا ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯿﻤھ رد ﺎﻣا ﺪﺷ ﮫﻧﺎﺨﭘﻮﺗ دراو ﮫﯾﺮﺻﺎﻧ زا ﺖﯿﻌﻤﺟ هﺪﻋ يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ ﻦﯾا ﺮﺛا رد و ﺪﺷ ﻲﻟﺎﺧ ﻲﯾا
	ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ راﺮﻓ ﮫﺑ ﺎﭘ يا ... دز دﺎﯾﺮﻓ ﺪﻣآ ود ﺖﻟﺎﺣ ﺎﺑ ﺢﻠﺴﻣ نازﺎﺑﺮﺳ زا ﺮﻔﻧ ﮏﯾ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد : نﺎﯾﺎﻗآ ! ﺪﯿﺸﺨﺒﺑ ﺪﻨﯾﻮﮔ ﻲﻣ ناوﺮﺳ بﺎﻨﺟ .
	ﻢھاﻮﺧ ﻲﻣ ترﺬﻌﻣ . ﻢﯾدﺮﮐ ﻲﻤﻧ يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ ﻻاو ﺪﯿﺘﺴھ يا هدﻮﺗ ﺎﻤﺷ ﮫﮐ ﻢﯾدﺮﮐ لﺎﯿﺧ ﺎﻣ ... ﺎﮐ ﺮھ ﺪﯾدازآ ﻻﺎﺣ ﺪﯿﻨﮑﺑ ﺪﯿھاﻮﺧ ﻲﻣ ير ".
	ﻮﻠﺟ ﻒﺻ رد ﺶﺣاﻮﻓ و شﺎﺑوا ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﮫﺛدﺎﺣ ﻖﻤﻋ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﺶﻧﺎﯿﻓاﺮﻃا و قﺪﺼﻣ و ﺪﻨھﺪﺑ ﻲﻣدﺮﻣ ﺮھﺎﻇ ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺑ
	ﺪﻨﻨﮐ لﺎﻔﻏا .
	ﺖﺸﭘ رد ﺎﻣا زا ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ناﺮﺴﻓا ﻂﺳﻮﺗ ﮫﮐ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو ﺶﺣاﻮﻓ ﺮﺳ يرﺎﺸﺘﺴﻣ هرادا و ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﺰﮐﺮﻣ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﻣ ﺖﯾاﺪھ ،
	ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ :
	" ﻲﻧﺎﻣدﺮﻣ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﮫﻄﻘﻧ ﺪﻨﭼ رد قﺪﺼﻣ راﺪﻓﺮﻃ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا ياﻮﻗ ] ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ شﺎﺑوا [ ﺪﻧدﻮﺑ ور ﮫﺑ ور . ﻲﻠﺻا ﺰﮐﺮﻣ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻤﻧ ﺎﻣا
	ﺖﺳا ﺎﺠﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ . ﺮﻣ زا نﻮﭼ و ار قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ فاﺮﻃا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺪﻨﻨﮑﺑ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﮐ يرﺎﮐ ﺎﮭﻨﺗ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺮﺒﺧ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻲﻠﺻا ﺰﮐ
	ﺪﻨﻨﮐ قﺮﻗ ".
	" مدﺮﻣ ] شﺎﺑوا ناﻮﺨﺑ [ ﺎﺣ ﻦﯾا رد ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ لﺎﻤﺷ ﺖﻤﺳ ﮫﺑ ﺪﯿﺳر شﻮﮔ ﮫﺑ ﮫﺑارا و ﮏﻧﺎﺗ ﺪﻨﭼ ياﺪﺻ ل ... ﺪﻨﭼ و ﮏﻧﺎﺗ ﺖﺸھ
	نﻮﯿﻣﺎﮐ ... ﺪﻧﺪﺷ ﺶﺣﻮﺘﻣ مدﺮﻣ . مدﺮﻣ يا ﺪﻨﺘﻔﮔ و هدﺮﮐ ﺪﻨﻠﺑﺮﺳ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ ﻞﺧاد زا نازﺎﺑﺮﺳ ﻲﻟو ! هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز . ﺪﯿﺳﺮﺘﻧ !
	ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ... ﺖﻘﮔ و داد راﺮﻗ ﺐﻃﺎﺨﻣ ار مدﺮﻣ :
	مدﺮﻣ يا ! دﻮﺑﺎﻧ ياﺮﺑ ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ ﻦﯾا هﺎﻨﭘرد ﺪﯾوﺮﺑ ﺪﯿھاﻮﺧ ﻲﻣ ﮫﮐ ﺎﺠﮐﺮھ ﮫﺑ هﺎﺸﻨھﺎﺷ نﺎﻨﻤﺷد ي . ﺪﯿﺳﺮﺘﻧ ".
	ثداﻮﺣ ﺮﮕﻨﺳ يﻮﺳ نآ زا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﻧﺎﺧ ﻆﻓﺎﺤﻣ ناﺮﺴﻓا ٢٨ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﻒﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾز حﺮﺷ ﮫﺑ ار هﺎﻣ دادﺮﻣ :
	..." ﺪﺷ لﻮﺤﻣ ﺖﺷاد طﺎﺒﺗرا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺣور ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻠﻋ ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﺑ ﻲھﺎﺸﻨھﺎﺷ درﺎﮔ حﻼﺳ ﻊﻠﺧ ﺖﯾرﻮﻣﺎﻣ ... ﭗﯿﺗﺮﺳ
	ﺪﺷ بﻮﺼﻨﻣ رﻮﺸﮐ ﻞﮐ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺖﺳﺎﯾر ﮫﺑ يﺮﺘﻓد . ﺖﻔﮔ ﻲﻣ ﻲﺣﺎﯾر رﺎﺴﻤﯿﺗ :
	" نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ وا ﮫﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ مﻮﻠﻌﻣ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ناﺮﺴﻓا زا ﻲﯾﻮﺟزﺎﺑ رد ﺖﺴﯿﻧ ﺢﯿﺤﺻ ﻞﻤﻋ ﻦﯾا ﺎﻗآ دراد طﺎﺒﺗرا ﺖﺷادزﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ و
	دﻮﺷ ".
	ﺪﺸﻧ بﺎﺠﻣ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﻲﻟو . ﻢﮑﺣ ﮏﯾ وا ﺐﯿﺟ رد ﮫﻈﺤﻟ نﺎﻤھ رد ﮫﮐ ﻲﻟﺎﺣ رد ﺪﺷ ردﺎﺻ يﺮﺘﻓد مﺎﻧ ﮫﺑ ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺖﺳﺎﯾر ﻢﮑﺣ
	ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ﺖﺳﺎﯾر ﺖﺷاد دﻮﺟو ﻢھ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ فﺮﻃ زا . دﺮﮐ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﺎﻣ ياﺮﺑ يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ نادﻮﺟآ يرﺎﮭﻗﺮﯿﻣا ﮓﻨﺷﻮھ ناوﺮﺳ :
	ﮫﻠﺻﺎﻓ رد ٢۵ ﺎﺗ ٢٨ ،دادﺮﻣ داد ﻲﻣ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﮫﺑ ار قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ يﺎھ شراﺰﮔ ﮫﯿﻠﮐ يﺮﺘﻓد ﭗﯿﺗﺮﺳ .
	... زوﺮﻤﯿﻧ زا ٢٨ ﺪﺷ هﺪﯿﺸﮐ خﺎﮐ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ تاﺮھﺎﻈﺗ دادﺮﻣ . ﺘﻤﻣ ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﻧﺎﺧ رد ﻦﻣ و ناﺮﮭﻣ ناوﺮﺳ ،زﺎ ١٠٩ ﻢﯾدﻮﺑ . ﻲﻟاﻮﺣ
	ﺖﻋﺎﺳ ١١ ﺪﻧدﻮﺸﮔ ﺶﺗآ ﺎﻣ يور ﮫﺑ ﺲﻤﺷ خﺎﮐ زا . ﻲﻧﻮﯿﻣﺎﮐ ﻞﺧاد زا و يﺮﺴﻓا هﺪﮑﺸﻧاد ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﻧﻮﯿﻣﺎﮐ ﻞﺧاد زا ﺖﻗو ﻦﯿﻤھ رد
	ﺮﻘﺘﺴﻣ ﺪﺣاو ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﺷ يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ ﺎﻣ يﻮﺳ ﮫﺑ ﻲﮕﻨﺳ رد ﺮﺳ يﻮﻠﺟ ﺮﮕﯾد نﺎﯿﻋﺎﺠﺷ ناﻮﺘﺳ ﺮﮔ مﺪﮭﻨﻣ نﻮﯿﻣﺎﮐ ود ﺮھ ﺪﯾد .
	... ﺮﮭﻇ نرﺎﻘﻣ ٣ ﮫﻧﺎﺧ يﻮﺳ ﮫﺑ هﺎﺷ هار ﮫﺳ زا ﮏﻧﺎﺗ ١٠٩ ﺪﻧﺪﻣآ ... ﻢﯾدﺮﮐ ﻢﯿﻠﺴﺗ ﮫﺑ راداو .
	ﺎﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ و ﮫﺤﻠﺳا ﻞﯾﻮﺤﺗ درﻮﻣ رد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ هﺮﮐاﺬﻣ ﺖﮭﺟ هدﻮﺗ بﺰﺣ ناﺮﺳ زا ﻦﺗ ﺪﻨﭼ ﺖﻋﺎﺳ ﻦﯿﻤھ رد
	نآ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﮐ ﺪﻧدﺮﮐ تﺎﻗﻼﻣ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد دﺮﮐ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ ﺎھ .
	ﺖﻋﺎﺳ ﺎﺗ خﺎﮐ نﺎﺑﺎﯿﺧ فاﺮﻃا يﺎھدرﻮﺧ و دز ۵ ﺖﺷاد ﮫﻣادا ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ . ﺪﻣآرد نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ فﺮﺼﺗ ﮫﺑ ﻮﯾدار ﮫﮐ ﻲﻌﻗﻮﻣ ﺎﺗ ... رد
	دﺮﺒﺑ ﮫﻧﺎﺧزﺎﺑﺮﺳ ﮫﺑ ار شدﻮﺧ تاﺮﻔﻧ داد رﻮﺘﺳد زﺎﺘﻤﻣ ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺖﻗو ﻦﯾا ... دﻮﺑ هﺎﺒﺘﺷا ﻦﯾﺮﺗ کﺎﻧدرد ﻦﯾا ﺪﯾﺎﺷ . وا اﺮﯾز
	ﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﻧﺎﺧرد ﻲﺘﻗو ﺎﺗ و دﻮﺑ ﻲﻧﺎﺘﺴھﻮﮐ ﭗﯿﺗ هﺪ ١٠٩ ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻤﻧ ﮫﻧﺎﺧ نآ ﮫﺑ ﮫﻠﻤﺣ تاﺮﺟ دﻮﺑ ...
	ﺎﻌﻤﺟ ﺎﻣ ۶٠ ﻢﯾدﻮﺑ ﺮﻔﻧ . ﻢﯿﺘﺧادﺮﭘ عﺎﻓد ﮫﺑ مﺎﺑ ﺖﺸﭘ ... ﺪﻣآرد نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ فﺮﺼﺗ ﮫﺑ نﺎﺑژد ناﺪﻧز . ﻞﯿﺒﻗ زا ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ناﺮﺴﻓا
	هﺎﻨﭘوﺮﺴﺧ ،يﺮﯿﺼﻧ ،ﭻﯿﻠﻘﻧﺎﻤﺗﺎﺑ ... ﺪﻧﺪﺷ دازآ ... ﮏﻧﺎﺗ ود ﺎﺑ ﻢھ ﺎھ نآ ﺪﻧدﺮﮐ ﮫﻠﻤﺣ ... ﺎﺗ ﺪﯿﻨﮐ ﺖﺳرد ﺪﯿﻔﺳ ﻢﭼﺮﭘ ﮫﻔﺤﻠﻣ ﺎﺑ ﺖﻔﮔ قﺪﺼﻣ
	ﺪﻧرادﺮﺑ رﺎﺘﺸﮐ زا ﺖﺳد نﺎﻤﺟﺎﮭﻣ . ﻢﯾدﺮﮐ ار رﺎﮐ ﻦﯾا . ﺖﺷاﺪﻧ هﺪﯾﺎﻓ ﻲﻟو .
	رﺎﮭﭼ ﻞﺻا غﺎﺑ زا ﮫﻟﻮﻠﮔ ﮏﯿﻠﺷ ] ﻦﻣوﺮﺗ [ ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ ١٠٩ ﺪﺷ ﻲﻤﻧ ﻊﻄﻗ يا ﮫﻈﺤﻟ ... راﻮﯾد زا و ﺖﻓﺎﮑﺷ ار قﺎﺗا راﻮﯾد پﻮﺗ ﮫﻟﻮﻠﮔ ﮓﯾ
	ﺪﺷ جرﺎﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ... ﻨﺸﯿﭘ ﻢﯿﺘﻔﯿﻧ ﺶﺣاﻮﻓ و لذارا ﺖﺳد ﮫﺑ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ رﺎﭼﺎﻧ ﺪﺸﻧ ﻲﻠﻤﻋ ﺰﯿﻧ نﺎﻤﯾﺮﻧ مﻮﺣﺮﻣ ﻲﻌﻤﺟ ﮫﺘﺳد ﻲﺸﮐدﻮﺧ دﺎﮭ
	ﻢﯾدﻮﻤﻧ لﺰﻨﻣ کﺮﺗ ﮫﺑ ﺮﺿﺎﺣ ار قﺪﺼﻣ ".
	ﻖﯿﻓر داﮋﻧ نﺎﺑﺮﻗ ﮓﻨﺷﻮھ ﮫﮐ ﻢﺸﭼ ﮫﺑ ار ﺎﺗدﻮﮐ زا ﻲﮑﭼﻮﮐ ﺶﺨﺑ کراﺪﺗ و دﻮﺑ ﻲھرز ﮓﻨھ رد ﻲﻣود ناﻮﺘﺳ ﮫﺟرد ﺎﺑ ﺎھزور نآ
	ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﺶﺗاﺮﻃﺎﺧ رد ،ﺪﯾد :
	" ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﺑ ﮫﯿﺳﺪﻗا ﮫﺑ ار ﺎﻣ ... ﺪﻣآ ﻲﻣ ﻲھﺎﮔ ﺪﻨﭼ ﺮھ ﻲﺸﮐﺮﺳ ﮫﻧﺎﮭﺑ ﮫﺑ ﺮﮑﺸﻟ دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر ﻲﻧﺎﺣور ﮓﻨھﺮﺳ . زور ٢۵ ﺪﻣآ دادﺮﻣ . ﺎﺑ
	رﻮﺘﺳد ﺶﻧادﺮﮔ ﮫﺑ رﻮﭘﺪﯾوﺎﺟ دﺮﮔﺮﺳ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺖﮐﺮﺣ هدﺎﻣآ ﮫﮐ داد . دﻮﺑ روآ ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﺑ شﺎﺑ هدﺎﻣآ . ﺢﯿﺿﻮﺗ ﺶﻧﺎﺘﺳود ﮫﺑ رﻮﭘﺪﯾوﺎﺟ
	دوﺮﺑ ﺮﮭﺷ ﮫﺑ ﺪھاﻮﺧ ﻲﻣ و ﺖﺳا ﮫﻠﻣﺎﺣ ﺶﻧز ﮫﮐ دﻮﺑ هداد . ؟نز يرﺎﻤﯿﺑ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ شﺎﺑ هدﺎﻣآ !
	ﺪﯿﺳر يﺮﯿﺼﻧ يﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﺮﺒﺧ ﺐﺷ ﻒﺼﻧ . ﺪﯿﺸﮑﻧ رﻮﭘﺪﯾوﺎﺟ ﺖﮐﺮﺷ ﮫﺑ رﺎﮐ ﮫﮐ دﻮﺑ يﺪﺣ ﮫﺑ ﺖﺴﮑﺷ ﺖﻋﺮﺳ .
	دﻮﺑ مارآﺎﻧ ﺮﮑﺸﻟ رد ﻊﺿو . ﻢﯾدﺮﮔﺮﺑ دﺎﺑآ ﺖﻨﻄﻠﺳ ﮫﺑ ﺪﻧداد رﻮﺘﺳد . زور ﺢﺒﺻ ٢٨ ﺪﻧﺪﻣآ نﺎﮔدﺎﭘ ﮫﺑ ﮓﻨھﺮﺳ ﺪﻨﭼ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ زا دادﺮﻣ
	ﺪﻧداد ﻲﺗارﻮﺘﺳد ﻲﻠﯿﻠﺧﺮﯿﻣا دﺮﮔﺮﺳ ﮫﺑ و . وﺮﺑ ﮏﻧﺎﺗ ﮫﺘﺳد ﮏﯾ ﺎﺑ ﺖﻔﮔ ﻢھ ﻦﻣ ﮫﺑ و ﺪﺷ ﺮﮭﺷ ﮫﻧاور ﮏﻧﺎﺗ ﮫﺘﺳد ﮏﯾ ﺎﺑ ﻲﻠﯿﻠﺧﺮﯿﻣا
	ﺮﮑﺸﻟ ... د ﺮﮑﺸﻟ زا هار ﻂﺳو ﺮﺒﺑ ﺮﮑﺸﻟ ﮫﺑ ار ﮏﻧﺎﺗ ود و ﻦﮐ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﻢﯿﺳ ﻲﺑ يدورو رد ﻞﺑﺎﻘﻣ ار ﮏﻧﺎﺗ ود ﺪﯿﺳر رﻮﺘﺳ .
	ﺪﻧﺪﯿﺳر ﺮﮑﺸﻟ ﻞﺑﺎﻘﻣ ناﺮﯿﻤﺷ ﻢﯾﺪﻗ هدﺎﺟ رد نﺎﯾﻮﮔ هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز ﺮﭘ سﻮﺑﻮﺗا ﮏﯾ ﮫﮐ دﻮﺑ ﺮﮭﻇ ﻲﻟاﻮﺣ . ﺮﮑﺸﻟ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ يرذﻮﻧ ﮓﻨھﺮﺳ
	دﺮﮐ ﻲﻣ ردﺎﺻ رﻮﺘﺳد و دﻮﺑ ﺶﻗﺎﻃا رد . ﻟ ناﺮﺴﻓا زا ﻲﮑﯾ ﻊﻗﻮﻣ ﻦﯾا رد ﺖﻔﮔ و ﺪﻣآ ﻦﻣ ﺶﯿﭘ ﺮﮑﺸ : ﺪھاﻮﺧ ﻲﻣ ار ﺎﻤﺷ ﺮﮑﺸﻟ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ .
	ﻢﺘﻓر و مدﺮﭙﺳ يراﻮﺘﺳا ﮫﺑ ار ﻢﯿﺳ ﻲﺑ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ . دﻮﺒﻧ يﺮﺒﺧ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ زا . مﺪﻧﺎﻣ ﻞﻄﻌﻣ ﻲﺗﺪﻣ . دﺮﮔﺮﺑ ﻢﯿﺳ ﻲﺑ ﮫﺑ ﺖﺴﯿﻧ يﺮﺒﺧ ﺪﻨﺘﻔﮔ . ﻲﺘﻗو
	ﺖﻔﮔو ﺪﻣآ ﻦﻣ ﺶﯿﭘ لﻮﺌﺴﻣ راﻮﺘﺳا مﺪﯿﺳر ﺎﺠﻧآ ﮫﺑ :
	" ﺎﺿﺮﻣﻼﻏ رﻮﭙھﺎﺷ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ يﺪھاز ﺮﮑﺸﻟﺮﺳ ﺪﻧدﺎﺘﺳﺮﻓ مﺎﯿﭘ ﻮﯾدار زا و ﺪﻧﺪﻣآ ﮏﻧﺎﺗ ﮏﯾ ﺎﺑ . ﮫﺸﻘﻧ ﻖﺒﻃ ﺮﮑﺸﻟ زا ﻦﻣ رﺎﻀﺣا مﺪﯿﻤﮭﻓ
	ﺖﺳا هدﻮﺑ .
	زا ﮫﮐ درﺎﮔ ناﺮﺴﻓا و نازﺎﺑﺮﺳ ﮫﻠﮐ و ﺮﺳ ﻢﮐ ﻢﮐ ٢۵ ﺪﺷ ﮫﻓﺎﺿا ﻮﮔ دﺎﺑ هﺪﻧز يﺎھ ﮫﺘﺳد ﮫﺑ و ﺪﺷ اﺪﯿﭘ ﺪﻧدﻮﺒﻧ ﻲﺑﺎﺘﻓآ دادﺮﻣ . ﺮﮑﺸﻟ زا
	ﺎﯿﺑ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﺶﯿﭘ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر رﻮﺘﺳد . ﺘﮐ رﻮﺘﺳد رﺎﺑ ﻦﯾا ﻢﺘﺳاﻮﺧ ﻲﺒ . و وﺮﺑ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﮫﺑ ﮏﻧﺎﺗ ود ﺎﺑ ﺖﻔﮔ مﺪﯿﺳر ﮫﮐ ﺮﮑﺸﻟ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ ﺪﻧداد
	شﺎﺑ ﻲﺣﺎﯾر رﺎﺴﻤﯿﺗ رﺎﯿﺘﺧا رد .
	ﺪﯿﺳر ﻲﻣ شﻮﮔ ﮫﺑ خﺎﮐ نﺎﺑﺎﯿﺧ زا يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ ياﺪﺻ مﺪﯿﺳر ﮫﮐ هﺎﺷ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ . يردﺎﻧ رد ﻲﻣﺎﻈﻧﺮﯿﻏ و ﻲﻣﺎﻈﻧ زا ﺐﮐﺮﻣ يا ﮫﺘﺳد
	ﺪﻨﺘﺴﺑ ﻦﻣ ﺮﺑ ار هار . دادوﺮﺴﺧ ﺮﯿﻣا ناﻮﺘﺳ ﺮﺳ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ لوا ﻢﺘﻔﮔ قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﻮﻠﺟ ﻢﯾوﺮﺑ ﺖﻔﮔ ،دﻮﺑ نﺎﺷ نﺎﯿﻣ رد ما هروﺪﻤھ ،
	يوﺮﺑ ﺪﻧراﺬﮔ ﻲﻤﻧ ﺎھ ﻦﯾا ﺖﻔﮔ ﻢﻧﺰﺑ . مﺪﻧﺎﺳر ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﮫﺑ ار مدﻮﺧ و مداد ﻲﻤﺘﺣ ﺖﺸﮔزﺎﺑ لﻮﻗ .
	دﻮﺑ شﺮﺘﻓد رد ﻲﺣﺎﯾر رﺎﺴﻤﯿﺗ . ھ ﮏﻧﺎﺗ ﺖﻔﮔ ؟ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻓ ﻲﻣ رﻮﺘﺳد ﮫﭼ ﻢﺘﻔﮔ و مدﺮﮐ ﻲﻓﺮﻌﻣ ار مدﻮﺧ ﺮﻈﺘﻨﻣ و ﺮﺒﺑ نﺎﺑژد ﻞﺧاد ﮫﺑ ار ﺎ
	شﺎﺑرﻮﺘﺳد . ﻢﺘﺴﯿﻧ يرﺎﮐ مﺎﺠﻧا ﮫﺑ ردﺎﻗ يراﻮﯾد رﺎﮭﭼ ﻞﺧاد ﺪﻧﺪﻨﺒﺑ ار نﺎﺑژد يﺎھرد ﺮﮔا ﻢﺘﻔﮔ . ﻢﺘﻔﮔ ﮫﮐ ﻦﯿﻤھ ﺖﻔﮔ ...
	دﻮﺑ يدﺎﻋﺮﯿﻏ ﻊﺿو مﺪﯿﺳر ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺑژد ﮫﺑ . ﺪﻧداد ﻲﻣ رﺎﻌﺷ طﺎﯿﺣ رد نﺎﺑژد يﺎھ نﺎﺒھوﺮﮔ .
	دﺮﮐ ﻲﻣ ﺞﯿﯿﮭﺗ ار ﺎھ نآ ﻲﻤﯿﺣر ﮓﻨھﺮﺳ ... ﺖﻋﺎﺳ ٣ ﺪﺷ زﺎﺑ نﺎﺑژد لﺎﻤﺷ رد نﺎﮭﮔﺎﻧ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ . هﺪﮑﺸﻧاد دﺎﺘﺳا ﻲﯾﻼﻋﺮﯿﻣا
	دروآ مﻮﺠھ نﺎﺑژد ﮫﺑ نﺎﯾﻮﮔ هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز ﺮﻔﻧ ﺖﺴﯿﺑ هد هاﺮﻤھ يﺮﺴﻓا . ﺪﻧدﺮﮐزﺎﺑ نﺎﺸﯾور ﮫﺑ ار ﺎھ ناﺪﻧز رد . ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ناﺮﺴﻓا :
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ ار ﭻﯿﻠﻘﻧﺎﻤﺗﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﺑ ﺖﺳد يور ار ناﺮﮕﯾد و ﭻﯿﻠﻘﻧﺎﻤﺗﺎﺑ ،يﺮﯿﺼﻧ " ﺑ دﺎﺘﺳ ﮫ ﺪﻧﺪﻧﺎﺸﻧ ﻲﺣﺎﯾر يﺎﺟ و ﺪﻧدﺮﺑ ﺶﺗرا .
	ﻢﻨﮐ ﺖﮐﺮﺣ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ و ﺪﻧﺪﺷ ﻢﯾﺎھ ﮏﻧﺎﺗ راﻮﺳ نﺎﺑژد ناراد ﮫﺟرد . مراﺪﻧ ﺖﮐﺮﺣ رﻮﺘﺳد ﻢﺘﻔﮔ . يراﺪﻧ يا هرﺎﭼ ﺪﻨﺘﻔﮔ . دﻮﺧ
	ﺪﺷ لوا ﮏﻧﺎﺗ راﻮﺳ ﻲﻤﯿﺣر ﮓﻨھﺮﺳ . ارﺎﺒﺟا " ﻢﯾدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ ... دﻮﺑ ﺪﯾﺪﺷ قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ فاﺮﻃا يزاﺪﻧاﺮﯿﺗ . مﺪﯾد پﻮﮑﺴﻠﺗ رد ﮏﻧﺎﺗ ﺪﻨﭼ
	M9 ﺪﻨﺘﺴھ ﺮﻘﺘﺴﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﻞﺑﺎﻘﻣ ... ﻲﻣ ﺖﯾاﺪھ ار ﺎھ ﮏﻧﺎﺗ و دﻮﺑ ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﻧﺎﺣور ﮓﻨھﺮﺳ ﺮﮑﺸﻟ دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر
	دﺮﮐ )"... لﺎﺳ رد ﻲﺳﺎﯿﺳ نﺎﯿﻧاﺪﻧز مﺎﻋ ﻞﺘﻗ نﺎﯾﺮﺟرد و ﺪﺷ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ يﺮﺒھر ﺖﯾﺰﮐﺮﻣ يﺎﻀﻋا زا بﻼﻘﻧا زا ﺲﭘ ،داﮋﻧ نﺎﺑﺮﻗ
	١٣٧۶ دوﺪﺣ زا ﺲﭘ ﺰﯿﻧ وا ٧ ﺳ ﺪﺷ ماﺪﻋا ﮫﺠﻨﮑﺷ و ناﺪﻧز لﺎ ! - هدﻮﺗ هار (
	ﺖﺳاﺮﺟﺎﻣ زا يا ﮫﺷﻮﮔ ﻂﻘﻓ هﺪﻣآ داﮋﻧ نﺎﺑﺮﻗ ﻖﯿﻓر تاﺮﻃﺎﺧ رد ﮫﭽﻧآ . زور رد ﮫﮐ ﺪﯾد ناﻮﺗ ﻲﻣ ﮏﭼﻮﮐ ﮫﺷﻮﮔ ﻦﯿﻤھ زا ﻲﻟو ٢٨
	ﺪﻣآ ﻲﻣ ﺎھ نآﺮﺳ ﺖﺸﭘ زا ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﻲﻠﺻا يوﺮﯿﻧ ﮫﻠﯿﺳو نﺎﺘﺳد ﮫﺑ قﺎﻤﭼ و ﺶﺣاﻮﻓ و لذارا ،دادﺮﻣ . ﻲﮕﺘﻔﺷآ رد ﺎﺗدﻮﮐ يﺮھﺎﻇ
	ﺖﺷاد ﻢﺘﯾر و ﻢﻈﻧ دﻮﺧ . ﺪﻨﺘﻓر ﻲﻣ ﻮﻠﺟ مﺎﮔ ﮫﺑ مﺎﮔ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ . ﺪﻧدﺮﮐ اﺪﺟ ﺮﮭﺷ زا و هﺮﺻﺎﺤﻣ ار قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ اﺪﺘﺑا ﺎھ نآ . ار ﻮﯾدار
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ . ﺪﻧدﺮﮐ مﻼﻋا رﻮﺸﮐ ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ ﮫﺑ ار دﻮﺧ ﺖﻣﻮﮑﺣ . ﺪﻧدﺮﺑ شرﻮﯾ قﺪﺼﻣ دﺮﻔﻨﻣ و اﺰﺠﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﮫﺑ ﺲﭙﺳ .
	رد ،قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ فاﺮﻃا يﺎھ ﮫﻧﺎﺧ مﺎﻤﺗ رد رﺎﮭﭼ ﻞﺻا نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد ،ﺲﻤﺷ خﺎﮐ ) دﻮﺑ هداد هرﺎﺟا ﺎھ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ دﻮﺧ ﮫﮐ (
	ﺪﻧﺪﯿﺑﻮﮐ ﻲﻣ ار قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﺎھ نآ زا ﮫﮐ دﻮﺑ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﻲﭼﺎﺗدﻮﮐ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ فاﺮﻃا يﺎھ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺮﯾﺎﺳ رد و . ﺖﻔﮕﺷ
	ﻮﺑ ﺶﺗرا رﺎﯿﺘﺧا رد ﺢﺒﺻ زا ﮫﮐ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ زا عﺎﻓد ﮫﺑ هدﺎﻣآ ﺮﺴﻓا ﻦﯾا ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺎﺟ ﭻﯿھ رد دﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﺮﮭﺷ رد و د
	درﻮﺨﻧﺮﺑ ﺪھﺪﺑ ار ﺖﻣﻮﮑﺣ زا عﺎﻓد رﻮﺘﺳد وا ﮫﺑ ﮫﮐ ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ . ﺪﯾﺪﻧ ﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ ﺎﺠﮐ ﭻﯿھ وا . غاﺮﭼ ﺎﺟ ﮫﻤھ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ
	ﺪﻨﺘﺷاد ﺰﺒﺳ . دﺮﮐ ﻲﻤﻧ ﺮﯿﮕﺘﺳد ار ﺎھ نآ ﻲﺴﮐ . دﻮﺒﻧ نﺎﻧآ ضﺮﺘﻌﻣ ﻲﺴﮐ . ھ هد شﺮﺳ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ ﺖﻓر ﻮﯾدار ﮫﺑ يﺪھاز ﻲﺘﻗو نﺎﻣﻮﺗراﺰ
	ﺪﻧدﺮﮑﻧ ﻒﯿﻗﻮﺗ ار وا قﺪﺼﻣ ﺢﻠﺴﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺖﺷاد هﺰﯾﺎﺟ .
	يﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ٢٨ دﻮﺒﻧ ﻲﮑﺘﺨﺑ ﷲا و ﮫﺘﻓﺎﯿﻧ نﺎﻣزﺎﺳ يور ﭻﯿھ ﮫﺑ دادﺮﻣ . مدﺮﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ترﻮﺻ رد ﮫﮐ ﺖﺷاد وﺮﯿﻧ شﺮﺳ ﺖﺸﭘ
	ﺪﯿﺸﮐ ﻲﻣ ﻲﮕﻧﺎﺧ ﮓﻨﺟ ﮫﺑ رﺎﮐ . ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﯾﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯿﻨﭼ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ :
	او ﻖﻠﺧ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ و ﺪﻨﮐ ﺢﻠﺴﻣ ار مدﺮﻣ ﻞﯾﺎﺳو مﺎﻤﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و دﻮﺧ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ تارﺎﯿﺘﺧا ﮫﺑ ﮫﯿﮑﺗ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ و دﻮﺷ ناﺪﯿﻣ در
	دروآ ﺖﮐﺮﺣ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ ﮫﺑ رادﺎﻓو ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھوﺮﯿﻧ . دز زﺎﺑﺮﺳ ﻲﻨﮭﯿﻣ ﮫﻔﯿﻇو ﻦﯾا مﺎﺠﻧا زا قﺪﺼﻣ ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻣ بﺰﺣ رﺮﮑﻣ تﺎﻌﺟاﺮﻣ ﮫﺑ و
	داد در . ﮐ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻣ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ يﻮﻗ لﺎﻤﺘﺣا ﮫﺑ دﺮﮐ ﺪھاﻮﺧ ﻦﯿﻨﭼ قﺪﺼﻣ ﮫ .
	دروآ ﻲﻣ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ رﻮﻃ ﻦﯾا ﻲﺨﯾرﺎﺗ زور ﻦﯾارد ار قﺪﺼﻣ ﺺﺨﺷ و بﺰﺣ يﺮﺒھر يﺎھ سﺎﻤﺗ يرﻮﻧﺎﯿﮐ ﻖﯿﻓر :
	" يﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ ﺎﺑ ٢۵ ﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺒھر و نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ دﺎﺘﺳ دادﺮﻣ ) يﺪھاز ( ﻮﺗﺮﭘ زا نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ تﺎﻣاﺪﻗا و ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ لﺎﻘﺘﻧا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﮫﺑ
	ﻣ بﺰﺣ ناراداﻮھ ﺪﯾد ﺪﯾدﺮﮔ جرﺎﺧ ﺎ . ﺎﻤﺘﺣ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﺴﻧاد ﻲﻣ ﺎﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﻦﯿﻋ رد " ﺮﺒﺧ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺮﮕﯾد ﻲﻟو ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ عوﺮﺷ هرﺎﺑود ﺎﺗدﻮﮐ
	ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ عوﺮﺷ ترﻮﺻ ﮫﭼ ﮫﺑ و ﮫﻈﺤﻟ ﮫﭼ رد و ﺎﺠﮐ زا ﮫﮐ ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ .
	ﮐ و يﺮﮑﺸﻟ ﻢﮭﻣ تﺎﻣﺎﻘﻣ ﮫﻤھ ﮫﮐ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو داﺮﻓا و ،ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ ،ﺶﺗرا دﺎﺘﺳ ﻞﯾﻮﻃ و ﺾﯾﺮﻋ هﺎﮕﺘﺳد ﺖﺳد رد ار يرﻮﺸ
	ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ لﻻ و ﺮﮐ و رﻮﮐ ﮫﻤھ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ يﺎھ ﮫﺌﻃﻮﺗ درﻮﻣ رد ﮫﮐ ﻦﯾا ﻞﺜﻣ ﺪﻨﺘﺷاد .
	ﮫﮐ يﺮﺒﺧ ﺎﮭﻨﺗ ٢٧ يﺎﺗدﻮﮐ ﺖﺴﮑﺷ زا ﺲﭘ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺪﯿﺳر ﺎﻣ ﺖﺳد ﮫﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﻞﻓﺎﺤﻣ زا مﺎﮕﻨھ ﺐﺷ دادﺮﻣ ٢۵ دادﺮﻣ
	ﺸﯿﻤھ ﮫﮐ ار يا ﮫﺸﻘﻧ ﺪﻨھاﻮﺧ ﻲﻣ هﺎﺷ راﺮﻓ و ناﺮﮭﺗ رد و ﺪﻧراﺬﮔ ﻞﻤﻋ ﻊﻗﻮﻣ ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﯿﺸﻧﺎﺟ ناﻮﻨﻋ ﮫﺑ ﮫ رد ار يﺪھاز ﺖﻟود
	نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﺪﺳﺎﻨﺸﺑ ﺖﯿﻤﺳر ﮫﺑ ار نآ ﺎﮑﯾﺮﻣآ و ﺪﻨﻨﮐ ﻢﻠﻋ .
	ﺪھاﻮﺧ نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﮫﺑ ار تﺎﮑﯾﺮﺤﺗ ﻞﻘﺛ ﺰﮐﺮﻣ دﻮﺷ ﻖﻓﻮﻣ قﺪﺼﻣ ﺖﻟود ﺮﯿﯿﻐﺗ ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ رد ﺪﻧاﻮﺘﻧ ﺮﮔا ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﺎﻣ ياﺮﺑ
	دﺮﺑ . ﮐ ﻢﯾراﺪﻧ ﺪﯾدﺮﺗ ﺎﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ مﺪﻋ ترﻮﺻ رد ﮫ ٢٨ ﺪﺷ ﻲﻣ ﻲﻠﻤﻋ ﮫﺸﻘﻧ ﻦﯾا ،دادﺮﻣ .
	زور ﺢﺒﺻ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا ﮫﻤھ ﮫﻋﻮﻤﺠﻣ رد ٢٨ ﻢﯾﺪﺷ ﺮﺒﺧ ﺎﺑ ﺮﮭﺷ رد ﺶﺣاﻮﻓ و شﺎﺑوا ﺖﮐﺮﺣ زا ﺎﻣ ،دادﺮﻣ . ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺎھ نآ زا ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﻦﯾرﻮﻣﺎﻣ و ﺎھ نﺎﺒﺳﺎﭘ . ﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺎﻣ ﺮﮑﻓ ﻦﯿﻟوا ﻢﯿﻨﮐ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺪﯾﺎ . ﺎﺑ ﻲﻟو
	راﺮﻗ ﺲﯿﻠﭘ و ﻲﻣﺎﻈﻧ يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﻧﺎﯿﺸﺣو ﻞﻤﻋ ﺎﺑ و يرﺎﺑرد ﺪﺿ تاﺮھﺎﻈﺗ ﻲﺑﻮﮐﺮﺳ ﮫﺑ ﺮﯾاد قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﮫﺘﺷﺬﮔ زور رﻮﺘﺳد ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ
	ارﻮﻓ ﺪﺷ " دﻮﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ .
	ﻢﺘﻔﮔ وا ﮫﺑ و ﻢﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ ﻲﮕﺸﯿﻤھ هار نﺎﻤھ زا قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﺎﺑ ﻦﻣ :
	" ﺪﻨﻧﺎﻣ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا ﺎﻣ ﺮﻈﻧ ﮫﺑ ٩ ﺖﺳا ﻲﯾﺎﺗدﻮﮐ تﺎﻣاﺪﻗا هزﺎﺗ ﻞﮑﺷ ﮏﯾ ﮫﻣﺪﻘﻣ ﺪﻨﻔﺳا . زا ﮫﮐ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﻢﯿﺘﺴھ ﺮﺿﺎﺣ ﺎﻣ
	ﻢﯿﻨﮐ تﻮﻋد ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ و ﻢﯾﺰﯾﺮﺑ ﺎھ نﺎﺑﺎﯿﺧ ﮫﺑ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﻢھ ﺲﯿﻠﭘ و ﺎھ ﻲﻣﺎﻈﻧ فﺮﻃ . ﻲﮔرﺰﺑ ﻊﻧﺎﻣ ﺎﻤﺷ زوﺮﯾد رﻮﺘﺳد
	ﺖﺳﺎﻣ ياﺮﺑ . ﮐ ﻲﻣ ﺶھاﻮﺧ ﺪﯿﻨﮐ تﻮﻋد ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ و ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ ﻮﯾدار زا ﻲھﺎﺗﻮﮐ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻲﻃ ارﻮﻓ ﻢﯿﻨ ".
	داد ﺦﺳﺎﭘ ﺖﺣاﺮﺻ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد :
	" دروﺎﯿﺑ ﻲﻧﺎﻤﯿﺸﭘ ﮫﮐ ﺪﯿﻨﮑﻧ يرﺎﮐ اﺪﺧ ﮫﺑ ار ﺎﻤﺷ ﺎﻗآ . ﺖﺳا ﻲﺘﯿﻤھا ﻲﺑ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا . يدوﺰﺑ نﺎﯾﺮﺟ ﻦﯾا و ﺪﻧرادﺎﻓو ﻲﺘﯿﻨﻣا يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ
	دﻮﺷ ﻲﻣ فﺮﻃﺮﺑ . ﻤﺷ ﺮﮔا ﻢھﺪﺑ ﻲﺑﻮﮐﺮﺳ رﻮﺘﺳد مرﻮﺒﺠﻣ ﻦﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﺸﮐرداﺮﺑ و درﻮﺧ و دز ﺪﯿﯾﺎﯿﺑ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ ﺎ . ﮫﺘﺨﯾر ﺎھ نﻮﺧ
	مﺮﯿﮔ ﻲﻤﻧ هﺪﮭﻋ ﮫﺑ ار ﺰﯿﭼ ﭻﯿھ ﺖﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﻦﻣ و ﺪﺷ ﺪھاﻮﺧ ".
	ﺖﺴﯿﻧ يﺮﺒﺧ نﺪﺷ مارآ زا و دﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﺗ ﺞﻨﺸﺘﻣ ﺮﮭﺷ ﻊﺿو ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﻲﻣ ﺎﻣ ﮫﺑ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎھﺮﺒﺧ ﺮﮭﻇ ﮏﯾدﺰﻧ ﺪﻌﺑ ﻲﺗﺪﻣ . نﺎﮔدﺎﭘ زا
	ﺖﺳا ﻦﯾﻮﮑﺗ لﺎﺣ رد ﻲﺗﺎﮐﺮﺣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ ﺎھ .
	رد ﺶﺗرا هﺪﺷ ﺖﯿﺑﺮﺗ يﺎھ ﺶﮑﻣدآ و هﺪﯿﺷﻮﭘ ﻲﺼﺨﺷ سﺎﺒﻟ يﺎھ نﺎﺒھوﺮﮔ ﻢﻠﺴﻣ رﻮﻃ ﮫﺑ ،ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ ﺶﺣاﻮﻓ و شﺎﺑوا ﺎﮭﻨﺗ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ
	يﺎھ ﮫﺘﺳد وراد نﺎﻤھو ﺪﻨﺘﺴھ ﺎھ نآ ﻞﺧاد ٩ ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ يﺮﺒھر ار ﺎھ نآ ﺶﯾﺎھ ﻲﮑﻟﺎﭙﻤھ و ﺦﻣ ﻲﺑ نﺎﺒﻌﺷ هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا .
	ار تﻼﺋﺎﻃﻻ ﮫﺑ دزﺎﺳ ﻊﻠﻄﻣ ﮫﺌﻃﻮﺗ نﺎﯾﺮﺟ زا ار مدﺮﻣ ﮫﮐ نآ يﺎﺟ ﮫﺑ ناﺮﮭﺗ ﻮﯾد
	ﺖﻋﺎﺳ ،ﺖﺧادﺮﭘ ﻲﻣ ١٣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﻞﺜﻣ ﺖﺧادﺮﭘ ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ ﮫﺑ ﻲﯾﺎﻨﻌﻣ ﻲﺑ ﮫﻟﺎﺴﻣ هرﺎﺑرد و ﺖﻓر ﻦﻓوﺮﮑﯿﻣ ﺖﺸﭘ ارزو زا ﻲﮑﯾ ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺮﺘﮐد
	درﻮﺧ ﻲﻤﻧ نﺎﮑﺗ بآ زا بآ .
	ﺎﯿھ ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا و ﻢﯿﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﻢھ زﺎﺑ ﺎﻣ ﺪﯿﻘﻓ ﻖﯿﻓر ﮫﮐ ار رﺎﻤﻌﺘﺳا ﺪﺿ ﻲﻠﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ زا ﻲﺗ هوﺪﻗ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ نآ رد ﻢھ
	ﻢﯿﻨﮐ بﻮﮐﺮﺳ ار نﺎﻤﺟﺎﮭﻣ ﺎﺗ ﺪﺷ هداد ﮫﺤﻠﺳا يا هدﻮﺗ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﺑ ﺪھد رﻮﺘﺳد ﮫﮐ ﻢﯿﺘﺳاﻮﺧ وا زا و ﻢﯾدﺎﺘﺳﺮﻓ قﺪﺼﻣ دﺰﻧ ﮫﺑ ﺖﺷاد ﺖﮐﺮﺷ
	ﺪﻧاﻮﺧاﺮﻓ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ار مدﺮﻣ ﻲھﺎﺗﻮﮐ ﮫﯿﻣﻼﻋا ﻲﻃ ﺰﯿﭼ ﺮھ زا ﻞﺒﻗ و .
	قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد داد در ﺦﺳﺎﭘ ﺎﻣ ﻲﻣاﺰﻋا تﺎﯿھ ﮫﺑ . قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ ﻦﯿﻈﻓﺎﺤﻣ زا و ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو ناﺮﺴﻓا زا ﮫﮐ هﺎﻨﭘرواد ناوﺮﺳ
	ﺖﺳا هداد تدﺎﮭﺷ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ،دﻮﺑ .
	ﺖﻔﮔ ﻦﻣ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ،مود ﻦﻔﻠﺗ رد :
	" ﻧ يﺮﻄﺧ ﭻھ ﺶﺗرا ﮫﯿﺣﺎﻧ زا ﮫﮐ ﺪﻧا هداد نﺎﻨﯿﻤﻃا ﻦﻣ ﮫﺑ ﮫﻤھ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ درﺬﮔ ﻲﻣ ﺮﮭﺷ رد ﮫﮐ ﻲﻧﺎﯾﺮﺟ و ،ﺖﺴﯿ
	دﻮﺷ ﻲﻣ شﻮﻣﺎﺧ يدوز . ﺖﺨﯾر ﺶﺗآ يور ﺖﻔﻧ ﺪﯾﺎﺒﻧ ".
	ﻢﺘﻔﮔ راﺮﺻا ﺎﺑ ﻦﻣ ﻲﺘﻗو : داد ﺦﺳﺎﭘ ﻦﻣ ﮫﺑ وا ﺪﺳر ﻲﻣ هﺪﻨﻨﮐ ناﺮﮕﻧ يﺎھﺮﺒﺧ ﺶﺗرا يﺎھﺪﺣاو زا ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ : ﺎھ ﻦﯾا ﺎﻗآ " ﮏﯿﻧﺎﭘ "
	ﺖﺳا .
	اﺮھﺎﻇ ﻲﻟو " ﻏ ﺎھ ﻦﯾا ﮫﻤھ ،ﺖﺷاد ﺖﺳد رد ار قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد لﺰﻨﻣ ﺖﻇﺎﻔﺣ درﺎﮔ ﺎﺳار دﻮﺧ ﮫﮐ زﺎﺘﻤﻣ ﮓﻨھﺮﺳ زا ﺮﯿ ) يروآدﺎﯾ ﺪﯾﺎﺑ
	ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﮐ ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ زا ﭗﯿﺗ نآ يﺎھ ﮓﻨھ زا ﻲﮑﯾ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ هﺎﻨﭘوﺮﺴﺧ ﮓﻨھﺮﺳ و دﺎﺘﺳ ﺲﯿﺋر و ﻲﻤﯾﺮﮐ ﺪﻧز ﮓﻨھﺮﺳ ﮫﮐ دﺮﮐ
	دﻮﺑ نآ هﺪﻧﺎﻣﺮﻓ زﺎﺘﻤﻣ ( باﻮﺧ ﺎﯾ ﻲﻣﺎﻈﺘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﯿﻘﺑ ﺪﻨﻨﯿﺒﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﻈﺘﻨﻣ ﺎﯾ و ﺪﻧدﺮﮐ ﻲﻣ يرﺎﮑﻤھ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﺎﯾ ،ﺪﻧدﻮﺑ
	ﺪﻨﻨﮐ ﺶﻧﺮُﮐ وا ﮫﺑ ،دﻮﺷ ﻲﻣ زوﺮﯿﭘ فﺮﻃ ماﺪﮐ .
	ﺖﻋﺎﺳ دوﺪﺣ رد ٢ ﻞﻤﻋ دراو ﺮﮭﺷ يﺎھ ﮫﺷﻮﮔ رد نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ زا يراداﻮھ ﮫﺑ ﺶﺗرا ﻢﻈﻨﻣ يﺎھﺪﺣاو ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ ﺎﻣ ﮫﺑ ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ
	ﺪﻧا هﺪﺷ .
	دﻮﺑ ﺮﻈﺘﻨﻣ ﮫﻈﺤﻟ ﺮھ ﮫﮐ ﺎﻣ ﺎﻣ ﮫﺑ وا رﺎﺑ ﻦﯾا ﻢﯿﺘﻓﺮﮔ سﺎﻤﺗ قﺪﺼﻣ ﺎﺑ ﻢھزﺎﺑ ﺪﻧﻮﺷ ﻞﻤﻋ دراو ﺶﺗرا رد قﺪﺼﻣ رادﺎﻓو يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﮐ ﻢﯾ
	ﺖﻔﮔ :
	" ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ ﻦﻣ ﮫﺑ ﮫﻤھ ﺎﻗآ . ﺪﯿﻨﮑﺑ ﺪﯾآ ﻲﻣ ﺮﺑ نﺎﺘﺘﺳد زا يرﺎﮐ ﺮﮔا ﺎﻤﺷ . ﻲﻣ حﻼﺻ رﻮﻃ ﺮھ دﻮﺧ ﮫﻧﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﮭﯿﻣ ﮫﻔﯿﻇو ﮫﺑ ﺎﻤﺷ
	ﺪﯿﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﺪﯿﻧاد ".
	مﺮﺒﻣ ﺖﺳاﻮﺧ ﺦﺳﺎﭘ رد ﻢﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ وا ﺎﺑ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺮﮕﯾد ﺎﻣو ﺪﺷ ﻊﻄﻗ ﻦﻔﻠﺗ ،ﺪﯿھاﻮﺨﺑ ﮏﻤﮐ و ﺪﯿﺘﺳﺮﻔﺑ مدﺮﻣ ﮫﺑ ﻲﻣﺎﯿﭘ ﻞﻗاﻻ ﮫﮐ ﻦﻣ ".
	ﺎﻤﻠﺴﻣ ﻲﻟو هﺪﺷ ﻲﻣ حﺮﻄﻣ قﺪﺼﻣ ناﺮﯾزو تﺎﯿھ رد ﮫﻧﻮﮕﭼ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ يﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﮫﮐ ﻢﯿﻧاد ﻲﻤﻧ ﺎﻣ " ﻦﯾا دﻮﺟو زا ﮫﻤھ
	ﻒﻟﺎﺨﻣ ﺖﯾﺮﺜﮐا ﻲﮭﺘﻨﻣ ،ﺪﻧا ﮫﺘﺷاد ﺮﺒﺧ ﺎھدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ " ﻞﻤﻋ تﺪﺷ " ﺪﻧا هدﻮﺑ .
	ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ ﮫﻨﯿﺑﺎﮐ رد ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ ﺐﯾﺎﻧ و رﻮﺸﮐ ﺮﯾزو ﻲﻘﯾﺪﺻ ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ ﺮﺘﮐد ٢٨ ﮏﯾ رد هدﻮﺑ قﺪﺼﻣ ﺶﯿﭘ دادﺮﻣ
	ﺪھد ﻲﻣ ﺢﯿﺿﻮﺗ ﻦﯿﻨﭼ ﻞﻤﻋ تﺪﺷ ﺎﺑ ﺶﻧارﺎﯾ و قﺪﺼﻣ ﺖﻔﻟﺎﺨﻣ هرﺎﺑرد ﻲﺗﺎﻋﻮﺒﻄﻣ ﮫﺒﺣﺎﺼﻣ :
	" رﺎﺒﺗﻻاو ﮫﻟوﺪﻟا ﺖﻤﺸﺣ لﺰﻨﻣ ﻮﻠﺟ خﺎﮐ نﺎﺑﺎﯿﺧ زا ﻲﺘﻗو ﺖﻔﮔ و دادراﺮﻗ ﺐﻃﺎﺨﻣ اﺮﻣ نﺎﺸﯾا ،ﻢﺘﺷﺬﮔ ﻲﻣ :
	ﺪﻨھد ﮫﻤﺗﺎﺧ لﺎﺠﻨﺟ ﻦﯾا ﮫﺑ و دراﺪﻧ ﻲﺘﻔﻟﺎﺨﻣ هﺎﺷ ﺎﺑ ﺖﻟود ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﺶﺨﭘ ﻮﯾدار زا ﮫﯿﻣﻼﻋا ﮏﯾ ﺪﯿﯾﻮﮕﺑ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﮫﺑ .
	ﻢﯾدﺮﮐ حﺮﻄﻣ ﻢھ ار رﺎﺒﺗﻻاو يﺎﻗآ ﺮﻈﻧ ﺪﺷ ﻲﻣ ﺖﺒﺤﺻ قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ قﺎﻃا رد ﻞﺣ هار ياﺮﺑ ﮫﮐ ﻲﻣﺎﮕﻨھ . ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ يﺎﻗآ
	ﻢﯿھﺪﺑ ﮫﯿﻣﻼﻋا درﻮﻣ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ،ﻢﯾراﺪﻧ ﻲﻓﺮﺣ ﻼﺻا هﺎﺷ ﺎﺑ ﮫﮐ ﺎﻣ ﺪﻨﺘﻔﮔ ...
	ﻢﯾدﻮﺒﻧ ﻖﻓاﻮﻣ ﺎﻣ ﮫﻧ و ﺎﻗآ ﮫﻧ ﮫﮐ دﻮﺷ هداد جﺮﺧ ﮫﺑ ﻞﻤﻋ تﺪﺷ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﻢھ ﺮﮕﯾد ﻞﺣ هار ".
	ﺎﺑ تاﺮﮐاﺬﻣ رد وا فﺮﻃ زا ﺮﯿﺧا يﺎھ هﺎﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ هﺎﺷ دﺎﻤﺘﻋا درﻮﻣ ﻼﻣﺎﮐ داﺮﻓا زا و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد يرداﺮﺑﺎﻧ رﺎﺒﺗﻻاو ﮫﻟوﺪﻟا ﺖﻤﺸﺣ
	دﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﮐﺮﺷ قﺪﺼﻣ . زور رد ٢٨ دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮫﻟوﺪﻟا ﺖﻤﺸﺣ ﻦﯿﻤھ لﺰﻨﻣ رد نﺎﻔﻟﺎﺨﻣ زا يا ﮫﺘﺳد تﺎﺴﻠﺟ ﻢھ دادﺮﻣ .
	ﺮﮭﻇ زا ﺪﻌﺑ رد رﺎﺒﺗﻻاو يﺎﻗآ ﮫﮐ ﺖﺳا ﺐﯿﺠﻋ ٢٨ يﺎﻗآ ﮫﮐ يا ﮫﻈﺤﻟ رد ﺖﺳرد ﺎﻗﺎﻔﺗا و ﺪﯾﺎﯿﺑ هﺮﺠﻨﭘ ﻮﻠﺟ درﻮﺧ و دز ﻊﻗﻮﻣ رد دادﺮﻣ
	ﻧﻻﻮﻃ و ﺢﯿﺼﻓ ﮫﻠﻤﺟ ﻦﯿﻨﭼ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ رﻮﺒﻋ ﺎﺟ نآ زا ﻦﯿﺷﺎﻣ ﺎﺑ ﻲﻘﯾﺪﺻ ﺪﻨﮐ نﺎﯿﺑ ﻲ . و ﮫﺘﺷاد دﻮﺟو يﺮﮕﯾد عﻮﻧ زا ﮫﻄﺑار ﺪﯾدﺮﺗ نوﺪﺑ
	قﺪﺼﻣ ﺖﻟود تﺎﯿھ ﮫﺑ دﻮﺑ ﻢﯿﻠﺴﺗ زا ترﺎﺒﻋ ﮫﮐ ار دﻮﺧ يدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ يﺎھ ﻞﺣ هار ﻢھ ﻲﻘﯾﺪﺻ ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ ﮫﻠﯿﺳو ﮫﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ
	ﺪﻧا هدﺮﮐ غﻼﺑا .
	ﺖﺴﯿﻧ ﺖﺳد رد يﺮﺒﺧ تﺎﯿھ يﺎﻀﻋا ﮏﺗ ﮏﺗ ﻊﺿاﻮﻣ و قﺪﺼﻣ ﺖﻟود تﺎﯿھ تﺎﻤﯿﻤﺼﺗ زا . ﺖﻘﯿﻘﺣ ﻢھ زﻮﻨھ قﺪﺼﻣ يارزو نﺎﯾﺎﻗآ
	ﺪﻨﯾﻮﮔ ﻲﻤﻧ مدﺮﻣ ﮫﺑ ار . ﮫﺑ ﻞﯾﺎﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ رﺮﮑﻣ يﺎھ ﮫﯿﺻﻮﺗ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ ﺶﻧارﺎﯾ و قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا نآ و ﺖﺳا ﻢﻠﺴﻣ ﮫﺘﮑﻧ ﮏﯾ ﺎﻣا
	ﺪﻧا هدﻮﺒﻧ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﻞﻤﻋ تﺪﺷ نداد نﺎﺸﻧ و يﺪﺟ ﺖﻣوﺎﻘﻣ . د ﻲﻣﺎﻈﻧ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﺑ هدﻮﺒﻧ لﺎﻌﻓ زور نآ رد قﺪﺼﻣ تارﻮﺘﺳ
	ﺪﯿﺳﺮﺗ ﻲﻣ ﻮﯾدار زا عﺎﻓد و مدﺮﻣ ﺰﯿﮭﺠﺗ زا و دﺮﮑﻧ ردﺎﺻ ﻊﯾﺮﺳ .
	زور ثداﻮﺣ هرﺎﺑرد و ﺪﻨﮐ ﻲﻣ رﺎﮭﻇا زور ﻦﯾا رد قﺪﺼﻣ ﻊﺿﻮﻣ زا ار دﻮﺧ يﺪﻨﺳﺮﺧ يروآ تﺮﻔﻧ ﻲﺧﺎﺘﺴﮔ ﺎﺑ ﺖﻟوزور ﻢﯿﮐ ٢٨
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ دادﺮﻣ :
	" ﮫﺒﻨﺷرﺎﮭﭼ ﺢﺒﺻ ثداﻮﺣ ] ٢٨ دادﺮﻣ [ ﺪﺸﻧ عوﺮﺷ ﻖﺗ و ﻖﺗ ﺎﺑ . ﮑﺳﺎﺑ نارداﺮﺑ عوﺮﺷ رازﺎﺑ زا ﻮ ﺪﻧدﺮﮐ . ﺎﺑ ﺎﻣ ﮫﮐ ﻲﻠﺤﻣ زا رود ﻲﻠﯿﺧ
	ﻢﯾﺪﯿﺸﮐ ﻲﻣ ار شرﺎﻈﺘﻧا يﺮﺒﺻ ﻲﺑ ] قﺪﺼﻣ لﺰﻨﻣ و ﻮﯾدار [ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ﺐﻠﺟ ار ﮫﻧﺎﺧروز يﺎھ لﻮﻏ ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ نﺎﻧآ ...
	ﺖﻋﺎﺳ زا ﺰﯾﺮﺒﺗ يﻮﯾدار ٨ هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز ﺖﻔﮔ ﻲﻣ ﺢﺒﺻ ... دﻮﺑ هدﺮﮐ ﺖﮐﺮﺣ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ زا ﻢھ رﺎﯿﺘﺨﺑ ...
	ﻮﻣ ثداﻮﺣ دﺮﮐ ﻲﻣ ﺮﯿﺳ ﺎﻣ ﻞﯿﻣ ﻖﻓا ... دوﺮﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ فﺮﻃ ﮫﺑ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ دازآ ار يﺪھاز ﮫﮐ هﺪﯿﺳر ﺶﺘﻗو ﺎﯾآ ﺪﯿﺳﺮﭘ ﮏﯾد ... ﺮﺒﺻ ﻢﺘﻔﮔ
	ﻦﮐ . ﺎﻣ نﺎﻣﺮﮭﻗ ﮫﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ ] [!! ﻢﯿﻨﮐ اﺪﯿﭘ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﮫﻈﺤﻟ ﺪﯾﺎﺑ دﻮﺷ ﺮھﺎﻇ .
	دﺮﯿﮕﺑ ار ﻮﯾدار دور ﻲﻣ ﮫﮐ داد ﺮﺒﺧ ﻦﺴﺤﻣ . ﺖﺳا ﮫﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﺒﻃ ﻢﺘﻔﮔ و مداد نﺎﮑﺗ ﺮﺳ .
	ﺳ ﺖﻔﮔ ﻲﻣ ﻦﺨﺳ ﮫﻠﻏ ﮫﻨﻈﻣ زا نﺎﻨﭽﻤھ ناﺮﮭﺗ يﻮﯾدار و دﻮﺑ ﻊﺑر و هدزﺎﯾ ﺖﻋﺎ : ﺖﺧاﺪﻧا هار ﮫﺑ ار نﺎﻣدﻮﺧ هﺪﻨﺘﺳﺮﻓ ،رﻮﺗاﺮﭘا . لﺪﯿﺑ
	ﺖﺷاد ﻦﻣ ياﺮﺑ ﻲﻣﺎﯿﭘ ﺖﯿﻤﺳا ...
	ﺎﮑﯾﺮﻣآ ترﺎﻔﺳ ﮫﺑ ﻢﺘﻓر . دﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﺒﺤﺻ ﮫﻠﻏ ﺖﻤﯿﻗ زا ﻢھ زﻮﻨھ ناﺮﮭﺗ ﻮﯾدار ... ﺎﮐدو و مدرﻮﺧ ﻲﺑﻮﺧ رﺎﮭﻧ ... يﻮﯾدار ياﺪﺻ
	اﺮﮭﺗ ﺎﺗﺪﻋﺎﻗ هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز ﺖﻔﮔ ﻲﻣ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﺑ ﻢھ و ﻲﺳرﺎﻓ ﮫﺑ ﻢھ ﮫﮐ ﺪﺷ ﺪﻨﻠﺑ ن " ﻢﻤﮭﻔﺑ ﻢﮭﻨﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻲﻣ ﻲﺴﯿﻠﮕﻧا ﮫﺑ ] .[!!
	... مروﺎﯿﺑ ار يﺪھاز ﻢﺘﻓر دوز " . ناﺮﯾا ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ " دﻮﺑ هﺪﯿﺷﻮﭙﻧ سﺎﺒﻟ زﻮﻨھ . دﻮﺑ هدﺎﺘﻓا ﻲﻟﺪﻨﺻ يور ﺶﻣرﻮﻔﯿﻧوا . ﺮﻈﺘﻨﻣ
	ﺪﯿﺷﻮﭘ ﻢﯾﺪﺷ ...
	ﮫﮐ ﻲﮕﻨھﺮﺳ ﺪﯿﺸﮐ لﻮﻃ ﺐﺷ ﺎﺗ شدورو ،ﺪﻣآ ﻲﻣ ناﺮﮭﺗ ﮫﺑ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ زا . دﻮﺑ هﺪﺷ ﺶﺨﭘ ناﺮﮭﺗ رد وا ﺖﮐﺮﺣ ﮫﻌﯾﺎﺷ ﮫﮐ ﻦﯿﻤھ ﺎﻣا
	دﺮﮐ ﻲﻣ ﺖﯾﺎﻔﮐ .
	ﻲﻣﻮﻤﻋ يدﺎﺷ ﮫﺑ شدورو ] [!! دوﺰﻓا ".
	ا رد ﺖﻟوزور ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻦﺤﻟ ز ٢٨ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﺪﺣاو ﭻﯿھ ،ﺪﺷ ﺪھاﻮﺨﻧ هداد ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﯿﻠﻋ قﺪﺼﻣ فﺮﻃ زا يرﻮﺘﺳد ﮫﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ دﺎﻤﺘﻋا ،دادﺮﻣ
	اﺮﭼ ﮫﮐ ددﺮﮔ ﻲﻣ مﻮﻠﻌﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ سﺎﺴﺣا ﻲﻨﺷور ﮫﺑ ،ﺖﻓر ﺪھاﻮﺨﻧ ﺮﺗﻮﻠﺟ ﮫﻠﻏ ﮫﻨﻈﻣ دوﺪﺣ زا ﻮﯾدار ،دﺮﮐ ﺪھاﻮﺨﻧ عﺎﻓد قﺪﺼﻣ زا
	ﺎﺗدﻮﮐ ﻮﻠﺟ ﮫﮐ ﺎﻣ بﺰﺣ بﺎﺗ و ﺐﺗﺮﭘ شﻼﺗ بﻮﮐﺮﺳ ﮫﺑ ﺮﯾاد ار شزوﺮﯾد رﻮﺘﺳد ﻞﻗاﻻ ﺪﻨﮐ ﻲﻤﻧ يرﺎﮐ ﭻﯿھ ﺮﮔا قﺪﺼﻣ و دﻮﺷ ﮫﺘﻓﺮﮔ
	ﺪﻧﺎﻣ ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ نوﺪﺑ و ﮫﺠﯿﺘﻧ ﻲﺑ ،ﺪﺷﺎﺒﻧ وا دﻮﺧ ﺢﯾﺮﺻ رﻮﺘﺳد فﻼﺧ ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ و وا زا عﺎﻓد ياﺮﺑ ﺎﻣ ماﺪﻗا ﺎﺗ ﺪﻨﮐ ﻮﻐﻟ ﺎھ يا هدﻮﺗ .
	بﺎﺗ و ﺐﺗ ﺮﭘ زور ﻦﯾا رد ٢٨ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ دادﺮﻣ عﺎﻓد ياﺮﺑ ﺶﺷﻮﮐ و ،قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﮏﻤﮐ ،ﻞﺣ هار ﻦﺘﻓﺎﯾ شﻼﺗ رد ﻦﯿﻨﭼ ﻦﯾا
	زا ،قﺪﺼﻣ زا يراداﻮھ ﻲﻋﺪﻣ ﮏھوﺮﮔ و نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﻤھ نآ زا دﻮﺑ کﺮﺘﺸﻣ " ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ " قﺪﺼﻣ دﻮﺳ ﮫﺑ اﺪﺻ ﮏﯾ ﻲﺘﺣ ﺶھﺎﮕﺘﺳد مد و
	ﺖﺳﺎﺨﻧﺮﺑ بﻼﻘﻧا و . ﮫﺘﺧادﺮﭘ ﺖﺳود ﺎﺑ دﺮﺒﻧ ﮫﺑ ﻦﻤﺷد ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ يﺎﺟ ﮫﺑ ﮫﺘﺷﺬﮔ زور ود رد ﮫﮐ نﺎﻧآ ﻦﯾا رد ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﯿﭼ ار ﺎﺗدﻮﮐ ﮫﻨﯿﻣز و
	ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﮫﭼ و ﺪﻨﺘﺴھ ﺎﺠﮐ ﺪﺸﻧ مﻮﻠﻌﻣ ﻲﺨﯾرﺎﺗ زور . ﻲﻤﯿﻤﺼﺗ و داﺪﻧ ﻞﯿﮑﺸﺗ يا ﮫﺴﻠﺟ باﺰﺣا و ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا زا ﮏﯾ ﭻﯿھ يﺮﺒھر
	داﺪﻧ قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ياﺮﺑ يدﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻲﺘﺣ و ،دروﺎﯿﻧ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ ﻲﻣاﺪﻗا ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ،ﺖﻓﺮﮕﻧ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ياﺮﺑ . ﻲﻃ ٢۵ ﻦﯾا زا ﮫﮐ ﻲﻟﺎﺳ زور
	تﺎﯾﺮﺸﻧ و ﺎھ هوﺰﺟ عاﻮﻧا ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا ناﺮﺒھر زا يرﺎﯿﺴﺑ و درﺬﮔ ﻲﻣ مﻮﺷ " ﻲﻠﯿﻠﺤﺗ " يﺮﺒھر شور هرﺎﺑرد رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﻲﮐاوﺎﺳ تﺎﻋﻼﻃا دﺎﻨﺘﺳا ﮫﺑ و ﺶﯾﻮﺧ ﻞﯿﻣ ﻖﻓاﻮﻣ ار ﺎﻣ بﺰﺣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا ﮫﯿﻧﺎﺛ ﺮھ و ﮫﺘﺷﻮﻧ زور ﻦﯾا ﮫﻧﺎﻤﺼﺧ ﻲﯾﻮﺟ ﺐﯿﻋ ﻦﯿﺑ هرذ ﺮﯾز
	ا ﻲﮑﯾ ﻲﺘﺣ ﻲﻟو ﺪﻧا ﮫﺘﺷاﺬﮔ ﮫﮐ ﺪﺷ رﻮﻃ ﮫﭼ ؟دﺮﮐ ﻲﻣ ﮫﭼ و دﻮﺑ ﺎﺠﮐ شدﻮﺧ زور نآ ﮫﮐ ﺪﯾﻮﮕﺑ ﺖﺳا ﮫﺘﺳاﻮﺨﻧ ﮫﺘﺒﻟا و ﮫﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ نﺎﻧآ ز
	ﻲﻤﺳر مﺎﻘﻣ ﮏﯾ ﮫﺑﺎﺜﻣ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺪﺷ رﻮﻃ ﮫﭼ ؟دﺮﮑﻧ تﻮﻋد ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﮫﺑ ار رازﺎﺑ و ﺖﻓﺮﻧ رازﺎﺑ ﻮﻠﺟ ) ﺪﻨﺘﺷاد ﻲﺘﻟود ﻲﻤﺳر مﺎﻘﻣ نﺎﻧآ ﺮﺜﮐا (
	ﻻﻮﺻا و دﺰﻧ مدﺮﻣ ﺎﺑ ﻲﻓﺮﺣ و ﺖﻓﺮﻧ ﻮﯾدار ﮫﺑ " ﺷ رﻮﻄﭼ و شﺎﺑوا ﻲﺘﺸﻣ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﺷ توﺎﻔﺗ ﻲﺑ رﺪﻘﻧآ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ مدﺮﻣ ﮫﮐ ﺪ
	لذارا " هﺎﺷ دﺎﺑ هﺪﻧز " و " هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﺑ گﺮﻣ " ؟ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ ار ﺮﮭﺷ ﺪﻨﺴﺗاﻮﺗ نﺎﯾﻮﮔ
	يﺮﻣا ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ اﺰﺳﺎﻧ و ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ تدﺎﻋ ﺎھرﺎﮐ ﻦﯾا ﮫﺑ ﮫﻟﺎﺳ ود ﺖﻣﻮﮑﺣ لﻮﻃ رد ﺎھ نآ ناراداﻮھ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺰﺟ
	ﻲﻣ يدﻮﺧ ؟ﺪﻨﺘﺴﻧاد
	،ﺰﯿﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﺎھﺪﺻ و قﻮﻓ يﺎھ ﺶﺳﺮﭘ ﮫﺑ ﺦﺳﺎﭘ يﺎﺟ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ هار ﮫﻣادا و قﺪﺼﻣ زا يراداﻮھ ﻲﻋﺪﻣ ﻦﯾزوﺮﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ
	رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ راﺮﮑﺗ ار نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ يﺎﮐﺮﺷ و نارﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻦﯿﻏورد يﺎﻋدا ﻦﯾا ﺎﺒﺗﺮﻣ ٢٨ ﺎﮭﻨﺗ ار قﺪﺼﻣ دادﺮﻣ
	ﺖﺷاﺬﮔ !! ﺴﺑ ﺖﯿﻌﻗاو ﺎﻣا ﺎﮭﻨﺗ ار ﺎﻣ قﺪﺼﻣ راداﻮھ يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ هﮋﯾو ﮫﺑ و ار ﺎﻣ قﺪﺼﻣ ﮫﮑﻠﺑ ار قﺪﺼﻣ ﺎﻣ ﮫﻧ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺦﻠﺗ رﺎﯿ
	ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ . ﺪﻧﺪﺷ نﺎﻤﻧﺎﺧ ﻲﺑ و ﺪﯿﻌﺒﺗ و ناﺪﻧز ،ﮫﺠﻨﮑﺷ ،ماﺪﻋا يا هدﻮﺗ ناراﺰھ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻌﺑ مﻮﺷ يﺎھ لﺎﺳ و ﺎھزور ﮫﮑﻠﺑ زور نآ ﻂﻘﻓ ﮫﻧ
	ﺎﺠﺗرا و ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﮐ رﺎﺑﺮھ و ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ ﺎﮭﻨﺗ ﺪﻧداد ﺢﯿﺟﺮﺗ ار تﻮﮑﺳ ﺪﻨﺷﺎﺑ هدﺮﮑﻧ ﻖﯾﻮﺸﺗ ﺮﮔا ﺪﻧﺪﯿﺑﻮﮐ ار يا هدﻮﺗ ﻦﯾزرﺎﺒﻣ ع .
	زور ﻢﯿﻧ رد ٢٨ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻊﻄﻗ ﻦﻔﻠﺗ رد ﺶھﺎﺗﻮﮐ ﮫﻠﻤﺟ ﻦﯾا ﺎﺑ قﺪﺼﻣ ياﺪﺻ ﮫﮐ ﻲﺘﻗو دادﺮﻣ :
	" ﺪﯿﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﺪﯿﻧاد ﻲﻣ حﻼﺻ ﮫﮐ رﻮﻃ ﺮھ دﻮﺧ ﮫﻧﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﮭﯿﻣ ﮫﻔﯿﻇو ﮫﺑ ﺎﻤﺷ ".
	ﻢھ قﺪﺼﻣ و ﻢﯾدﻮﺑ ﺎﮭﻨﺗ يﺎﮭﻨﺗ ﺎﻣ ﮫﺑ ﮫﻤھ شدﻮﺧ لﻮﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺶﯾراداﻮھ ﻦﯿﻏورد نﺎﯿﻋﺪﻣ ﺮﯿﺼﻘﺗ ﮫﺑ ﮫﮑﻠﺑ ﺎﻣ ﺮﯿﺼﻘﺗ ﮫﺑ ﮫﻧ ﻲﻟو دﻮﺑ ﺎﮭﻨﺗ
	ﺪﺷﺎﺑ ﻲﮑﺘﻣ ﺶﮑﺘﻤﺣز نﺎﻧﺎﻘھد و ﺮﮔرﺎﮐ ﮫﻘﺒﻃ ﮫﺑ ﺖﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ ﮫﮐ شدﻮﺧ ﺮﯿﺼﻘﺗ ﮫﺑ و ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ ﺎﮭﻨﺗ ار وا و ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ وا . وا هﺎﮔ ﮫﯿﮑﺗ
	نﺎﺸﯾﺎھ نﺎﮐد ﻮﻠﺟ نﺎﮭﯿﮐ ﺮﮕﺷراﺰﮔ لﻮﻗ ﮫﺑ ﮫﮐ دﻮﺑ رازﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﺸﻟاﻮﻣا ﺐﻗاﺮﻣ ،بﺮﻄﻀﻣ و ﺮﻈﺘﻨﻣ !
	جرﺎﺧ ﮫﻨﺤﺻ زا مدﺮﻣ ﮫﺑ مﺎﯿﭘ يا ﮫﻤﻠﮐ نوﺪﺑ قﺪﺼﻣ ،هﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ يور قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ ،هﺪﺷ لﺎﻐﺷا ﺮﮭﺷ ﮫﮐ راﻮﺷد ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد
	ﺑ و ﺪﻧﺪﯿﻧﺎﺳر ﺎﯿﻧد و ناﺮﯾا عﻼﻃا ﮫﺑ هﺎﺷ يﺎﻀﻣا ﮫﺑ ار يﺪھاز يﺮﯾزو ﺖﺴﺨﻧ نﺎﻣﺮﻓ و ﮫﺘﻓﺮﮔ ار ﻮﯾدار نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ،ﺪﯾدﺮﮔ مﻼﻋا نآ ﺎ
	بﺰﺣ ،ﮫﺤﻠﺳا نوﺪﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ،ﺪﻧا ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺑ ﺎھ نﺎﺘﺳﺮﮭﺷ ﮫﻤھ رد رﻮﺸﮐ ﺢﻠﺴﻣ يﺎھﺪﺣاو ﮫﻤھ " ﻲﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ " ﻲﺑﺰﺣ
	يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ فﺮﻃ زا ﺶﯿﭘ ﺖﻋﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﺎﺗ ﮫﮐ " ﻲﻠﻣ " ﮫﯿﻣﻼﻋا قﺪﺼﻣ ﺖﻟود يراﺪﻧﺎﻣﺮﻓ فﺮﻃ زا نآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﮫﯿﻠﻋ و هﺪﺷ ﻲﻣ بﻮﮐﺮﺳ
	ﺗ ﺎھ ﻲﻗﺪﺼﻣ ﮫﺑ و هﺪﺷ ردﺎﺻ ﺪﻨﻨﮑﻧ يرﺎﮑﻤھ نآ ﺎﺑ ﮫﮐ هﺪﺷ ﮫﯿﺻﻮ ... ﺖﺳا هﺪﺷ ﺎھر ﺎﮭﻨﺗ . ﺪﻨﮑﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﭼ بﺰﺣ ﻊﺿو ﻦﯾا رد .
	ﮫﯿﺋاﺮﺟا تﺎﯿھ هدﺮﺘﺴﮔ ﮫﺴﻠﺟ ﮫﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﻊﺿو ﻦﯾا ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ) ﻲﺘﻟﺎﯾا ﮫﺘﯿﻤﮐ و يﺰﮐﺮﻣ ﮫﺘﯿﻤﮐ يﺎﻀﻋا زا ﻲھوﺮﮔ و ﮫﯿﯾاﺮﺟا تﺎﯿھ
	ناﺮﮭﺗ ( ﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ .
	" ﺖﻧﺎﯿﺧ وا ﮫﺑ ﮫﻤھ ﮫﮐ قﺪﺼﻣ رﺎﺘﻔﮔ ﻦﯾا زا ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﻊﻤﺟ ناﺮﮭﺗ ﻲﺘﻟﺎﯾا ﮫﺘﯿﻤﮐ ﻞﺤﻣ نﺎﻤھ رد ﮫﻤھ ﮫﮐ بﺰﺣ يﺮﺒھر ياﺮﺑ ﺪﻧا هدﺮﮐ
	نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﮫﺑ و هدﺮﮐ ﺖﻧﺎﯿﺧ ﺪﻧدﻮﺑ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ زا ﺎھ نآ نﺎھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ ﮫﮐ ﻲﻣﺎﻈﻧ ﻢﮭﻣ يﺎھﺪﺣاو مﺎﻤﺗ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد
	ﺪﻧا ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ . ناﺮﺴﻓا فﺮﻃ زا ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﮏﭼﻮﮐ ،دﻮﺑرﻮﻃ ﻦﯿﻤھ ﻢھ ﺖﻘﯿﻘﺣ رد ار ﻲھﺪﻧﺎﻣﺮﻓ اﺮﺜﮐا ﮫﮐ ﺎھﺪﺣاو رد قﺪﺼﻣ راداﻮھ
	ﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا ﺪﻨﺘﺷاد ﺖﺳد . ﺮﺘﮐد ﻲﻤﺳا يرﺎﮑﻤھ ﻲﺘﺣ نوﺪﺑ ﻲﻄﻠﺴﻣ يوﺮﯿﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ،بﺰﺣ ﮫﻧﺎﮔاﺪﺟ ﻞﻤﻋ ﮫﻧﻮﮔﺮھ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻢﻠﺴﻣ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺪھاﻮﺧ نﺎﯾﺎﭘ مﺎﻋ ﻞﺘﻗ ﮏﯾ ﺎﺑ ﺎﮭﻨﺗ قﺪﺼﻣ .
	دﺮﺗ ﺎﺑ اﺪﺘﺑا ،بﺰﺣ ﮫﺘﻓﺎﯾ شﺮﺘﺴﮔ يﺮﺒھر ﮫﮐ دﻮﺑ ﮫﯾﺎﭘ ﻦﯾا ﺮﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ارآ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﻲﻟو ﺎﻘﻓر زا ﻲﺧﺮﺑ ﺪﯾ
	دروآ رد راﻮﺨﻧﻮﺧ و هﺪﺷ ﻂﻠﺴﻣ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ هﺪﻨﻨﮐدﺮﺧ يﺎھ ﮫﺑﺮﺿ ﻦﯿﻟوا ﺮﯾز زا ار ﻲﺑﺰﺣ ".
	ﮫﮐ نﺎﻨﻤﺷد ﮫﺘﺧادﺮﭘ و ﮫﺘﺧﺎﺳ ﺶﺳﺮﭘ نآ ﮫﺑ يرﻮﻧﺎﯿﮐ ﻖﯿﻓر ﺎﺟ ﻦﯾا رد " ﺪﺷ ﻊﻄﻗ تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﺪﺷ رﻮﻃ ﮫﭼ " ﺪھد ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ . ﻲﻣ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ
	شﺮﺘﺴﮔ يﺮﺒھر ،بﺰﺣ يﺮﺒھر ،هﺪﺸﻧ ﻊﻄﻗ يﺮﺒھر ﺮﻈﻧ نوﺪﺑ يزﻮﻣﺮﻣ زﺮﻃ ﮫﺑ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﻊﯾﺎﺷ ﻲھوﺮﮔ ﮫﭽﻧآ فﻼﺧﺮﺑ طﺎﺒﺗرا ﻢﯿﻨﯿﺑ
	ﺪﺸﮐ نوﺮﯿﺑ ﮫﺑﺮﺿ ﺮﯾز زا ار ﻲﺑﺰﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ،ﮫﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﻲﺑﺎﯾزرا بﺰﺣ ﮫﺘﻓﺎﯾ . سﺮﺘﺳد زا ﺎھ طﺎﺒﺗرا زا ﻲﺸﺨﺑ اﺬﻟ
	ﺖﺳا هﺪﺷ جرﺎﺧ . ﺳر يﺮﮕﯾد يﺎھﺮﺒﺧ ﺪﻌﺑ ﻲﻤﮐ هﺪﺷ سﺎﺴﺣا نآ ﻲﻟﺎﺧ يﺎﺟ و هﺪﻣآ ﺪﯾﺪﭘ طﺎﺒﺗرا ﮫﺑ زﺎﯿﻧ هدﻮﺒﻧ ﻢھ ﺖﺳرد ناﺪﻨﭼ ﮫﮐ هﺪﯿ
	ﺖﺳا .
	ﺪﺴﯾﻮﻧ ﻲﻣ شزور نآ تاﺮﻃﺎﺧ ﮫﻣادا رد يرﻮﻧﺎﯿﮐ ﻖﯿﻓر :
	" و ﺖﺳا هﺪﺷ يﺮﯿﮔرد هزرﺎﺒﻣ قﺪﺼﻣﺮﺘﮐد ﮫﻧﺎﺧ رد ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺎﻣ ﮫﺑ ﺮﺒﺧ لﻮﺌﺴﻣ يﺎﻘﻓر نﺪﺷ قﺮﻔﺘﻣ و ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻦﯾا غﻼﺑا زا ﺪﻌﺑ ﻲﻤﮐ
	نﺎﻌﻓاﺪﻣ ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ عﺎﻓد قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ . ﻞﻤﻋ دراو قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد راداﻮھ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺎﻣ ﮫﺑ ﻢھ ﮫﻌﯾﺎﺷ ﻦﯾا ﺮﺒﺧ ﻦﯾا ﺎﺑ هاﺮﻤھ
	ﺪﻧا ﮫﺘﺷاﺬﮔ مﺪﻗ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ﮫﺑ و هﺪﺷ . ارﻮﻓ ﺎﻣ " ﺖﺳا ﮫﺘﺧادﺮﭘ عﺎﻓد ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ناراداﻮھ زا هوﺮﮔ ﮏﯾ ﮫﮐ ﻻﺎﺣ ﮫﮐ ﻢﯿﺘﻓﺮﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ
	ﺣ ياﺮﺑ ار ﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻤھ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﺑ ار ﺮﺒﺧ ﻦﯾا ﺎﻣ ﺎﺗ ﻲﻟو ﻢﯿﻨﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ قﺪﺼﻣ راداﻮھ يﺎھﺪﺣاو يرﺎﯾ ﮫﺑ و قﺪﺼﻣ ﮫﻧﺎﺧ نﺎﻌﻓاﺪﻣ زا ﺖﯾﺎﻤ
	ﻢﯿﻧﺎﺳﺮﺑ ﻲﺑﺰﺣ ﮫﮑﺒﺷ
	زور يﺎھ ﻒﯿﻗﻮﺗ ﮫﺠﯿﺘﻧ رد ﮫﮐ يا ﮫﮑﺒﺷ ٢٧ ﮫﻧﺎﺧ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﮫﮐ ﺪﯿﺳر ﺮﺒﺧ دﻮﺑ هﺪﺷ هرﺎﭘ يدﺎﯾز ناﺰﯿﻣ ﮫﺑ ﺶﺗﺎﻃﺎﺒﺗرا ﻲﻠﺒﻗ ﻢﯿﻤﺼﺗ و دادﺮﻣ
	ﺎﺘﻤﻣ ﮓﻨھﺮﺳ و ﮫﺘﻓﺎﯾ ﮫﻤﺗﺎﺧ قﺪﺼﻣ ﺖﺳا هدﻮﺑ غورد قﺪﺼﻣ راداﻮھ ﻲﻣﺎﻈﻧ يﺎھﺪﺣاو نﺪﺷ ﻞﻤﻋ دراو ﮫﻌﯾﺎﺷ و هدرﻮﺧ ﺮﯿﺗ ز .
	ياﺮﺑ وﺮﯿﻧ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ ﻢﯾﺪﺷ ﻢﻤﺼﻣ و دﻮﺑ ﺶﺨﺑ ﺪﯿﻣا ﺎﻣ ياﺮﺑ ﺪﻧا هدﺮﺑرد ﮫﺑ ﻢﻟﺎﺳ نﺎﺟ ﻲﻤﻃﺎﻓ ﺮﺘﮐد و وا ﮫﮐ ﻦﯾا و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد راﺮﻓ
	ﻣآ مﺪﻋ و قﺪﺼﻣ ﺮﺘﮐد ﻢﯿﻠﺴﺗ ﺮﺒﺧ ﻲﻟو ﻢﯾﻮﺷ ﻞﻤﻋ دراو مدﺮﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺰﯿﮭﺠﺗ رد ار ﺎﻣ بﺰﺣ ،ﺖﻣوﺎﻘﻣ زا ﻲﻠﮑﺷ ﺮھ ﮫﺑ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻲﮔدﺎ
	ﺖﺷاﺬﮔ ﺎﮭﻨﺗ ﻲﻠﮐ ﮫﺑ نﺎﯿﭼﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﮫﻨﺤﺻ ".
	ﺪﻨﺳﺮﭘ ﻲﻣ هﺎﮔ : و دﻮﺑ موﺮﺤﻣ هﺪﺷ ﻢھ قﺪﺼﻣ ﻲﻤﺳا ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ عﻮﻧ ﺮھ زا ،دﻮﺒﻧ ﺢﻠﺴﻣ و ﺪﻧﺎﻣ ﺎﮭﻨﺗ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ
	مﺎﻋ ﻞﺘﻗ يﺎﻨﻌﻣ ﮫﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﺎﺑ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﺶﻣاﺪﻗا و ﺪﻧﺰﺑ ماﺪﻗا ﮫﺑ ﺖﺳد بﺰﺣ دﻮﺒﻧ ﺮﺘﮭﺑ ﺎھ ﻦﯾا ﮫﻤھ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺎﯾآ ،دﻮﺑ ﻲﻣ يا هدﻮﺗ نازرﺎﺒﻣ
	؟ﺪھد ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻞﻗاﻻ ار ﺎﺗدﻮﮐ زا ﺪﻌﺑ ﻲﺣور ﺖﺴﮑﺷ
	ﺶﺨﺑ رد ﺲﮐرﺎﻣ لرﺎﮐ دﻮﺧ ﮫﻧﺎﯿھاد ﺮﺛا رد ﻦﯿﻨﻟ " ﺎﯾرﺎﺘﻟوﺮﭘ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ هزرﺎﺒﻣ ﮏﯿﺘﮐﺎﺗ " رد ﻲﺴﯾرﺎﭘ ناﺮﮔرﺎﮐ مﺎﯿﻗ زا ١٨٧٠ ﮫﮐ نآ ﺎﺑ
	دﻮﺑ ﻊﻗﻮﻣ ﻲﺑ دزﻮﻣآ ﻲﻣ و ﺪﻨﮐ ﻲﻣ دﺎﯾ ﺖﻔﮔ ﺖﯿﻨﮭﺗ نآ ﮫﺑ ﺲﮐرﺎﻣ ،عوﺮﺷ زا ﺲﭘ .
	" ﻲﯾﺎﮭﻧ مﺎﺟﺮﻓ و ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺮﯿﺴﻣ رد ﺲﮐرﺎﻣ ﮏﯿﺘﮑﻟﺎﯾد ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﺗﺎﻣ هﺎﮔﺪﯾد زا ،ﺮﮕﯾد دراﻮﻣ زا يرﺎﯿﺴﺑ رد ﺰﯿﻧ و ،ﻲﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ رد
	ذﺎﺨﺗا ﻊﺿﻮﻣ زا نﺪﯿﺸﮐ ﺖﺳد ﺎﺗ ﺖﺳا يﺮﺗ ﻢﮐ ﺮﺷ ﺎﯾرﺎﺘﻟوﺮﭘ ﻲﺑﻼﻘﻧا ماﺪﻗا ﺖﺴﮑﺷ يرﺎﺘﻟوﺮﭘ دﺮﺒﻧ دﺮﺒﻧ نوﺪﺑ ﻢﯿﻠﺴﺗ ،هﺪﺷ : ﻲﻤﯿﻠﺴﺗ ﻦﯿﻨﭼ
	ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺐﻠﺳ وا زا ار رﺎﮑﯿﭘ ناﻮﺗ و ﺪﻨﮑﺷ ﻲﻣ ار ﺎﯾرﺎﺘﻟوﺮﭘ ﮫﯿﺣور ".
	ﻨﺗ ماﺪﻗا ﮫﺑ ندز ﺖﺳد دﻮﺼﻘﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ و ﺎﻨﻌﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺷ دﻮﺑ ﻲﻣ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ﺎﮭ . ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮑﻧ شﻮﻣاﺮﻓ ﻲﻟو ٢٨ دﻮﺒﻧ رﺎﮐ نﺎﯾﺎﭘ زﻮﻨھ دادﺮﻣ .
	ﺪﯾد کراﺪﺗ ار يﺮﺗ ﻊﻃﺎﻗ ﻢﺟﺎﮭﺗ ناﻮﺘﺑ ﻢﻈﻨﻣ ﻲﯿﺸﻧ ﺐﻘﻋ ﺎﺑ ﮫﮐ ﺖﻓر ﻲﻣ ﺪﯿﻣا . ﻞﺘﻗ ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ ،ﻲﻟﺎﻤﺘﺣا يﺎﻤﻧرود ﻦﯿﻨﭼ ﺮﺑاﺮﺑ رد
	دﻮﺑ راﻮﺷد ﺎﻌﻗاو يا هدﻮﺗ نازرﺎﺒﻣ مﺎﻋ . و يﺮﮔرﺎﮐ مﺎﯿﻗ زور ﻦﯾا رد هوﻼﻋ ﮫﺑ ﻲﯾﺎﮭﻨﺗ ﮫﺑ ار ﮓﻨھﺎﺸﯿﭘ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﺴﺑ ﮫﭼ و ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟ
	دﺎﺘﺳﺮﻓ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ .
	ﺪﺸﻧ ناﺪﯿﻣ دراو زور نآ رد ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺖﺳﺎﻣ يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﺟ ﺪﻧﺎﻣ ﻲﻣ ﻲﻗﺎﺑ ﮫﮐ يا ﮫﺘﮑﻧ . ﺮﺻﺎﻨﻋ و رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻓﺎﺤﻣ زا يرﺎﯿﺴﺑ
	ﮐ ﺪﻧا هﺪﻣآرد ﻢھ رﺎﮑﺒﻠﻃ هزﺎﺗ و هﺪﯿﺑﻮﮐ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺮﻤﻋ ﮏﯾ ﮫﮐ يرﺎﮐ شزﺎﺳ ﮫ " اﺮﭼ ﺖﺷاد يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	دﺮﮑﻧ عﺎﻓد ﺎﻣ زا " ار نآ و ﺪﻨھﺎﮑﺑ نآ نﺎﻣﺮﮭﻗ نﺎﮔﺪﻨﻣزر و ناﺮﺒھر و نآ ﻲﻌﻗاو شزرا زا ﺎﺗ ﺪﻧﺮﺑ ﻲﻣ ﻻﺎﺑ ﮫﺘﺴﻧاد ار نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا ترﺪﻗ
	ﺪﻧزﺎﺳ لﺎﻣ ﻦﺠﻟ . طﺎﺒﻀﻧا رﺎﺑ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ ياﺮﺑ ﮫﮐ ار ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻢﯿﻈﻋ ﺖﻣﺪﺧ ﺪﻧا ﮫﺘﺳاﻮﺨﻧ ﺰﮔﺮھ تاﺮﻀﺣ ﻦﯾا ﺶﺗرا ﮫﻧارﻮﮐرﻮﮐ
	ﺪﻨﺳﺎﻨﺸﺑ ار گرﺰﺑ رﺎﺨﺘﻓا ﻦﯾا و ﺪﻨﻨﯿﺒﺑ دﺮﮐ ﻞﮑﺸﺘﻣ و ﺖﺨﯿﮕﻧاﺮﺑ نآ ﮫﯿﻠﻋ ﮫﺘﺧﺎﺳ هﺎﮔآ ار ناﻮﺟ ناﺮﺴﻓا و ﺖﺴﮑﺷ ار ﻲھﺎﺸﻨھﺎﺷ . نﺎﻧآ
	ﻲﻔﺨﻣ بﺰﺣ ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﺑ ﻲﺸﺗرا ﮫﻤھ ﻦﯾا اﺮﭼ ﮫﮐ ﺪﻨھد ﺦﺳﺎﭘ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺨﻧ " ﻲﻧﻮﻧﺎﻗﺮﯿﻏ " ﺮﻄﺧ و ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭘ دﻮﺑ
	ﺎﺟ ﮫﺑ ار گﺮﻣ مﺪﺻ ﮏﯾ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺎﻋدا ﮫﻤھ نآ ﺎﺑ ﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ و باﺰﺣا ﮫﻧﻮﮔ ﻦﯾا اﺮﭼ و ﺪﻨﺘﺳﻮﯿﭙﻧ رﺎﮑﺷزﺎﺳ باﺰﺣا ﮫﺑ ﻲﻟو ﺪﻧﺪﯾﺮﺧ ن
	ﺪﻨﻨﮐ ذﻮﻔﻧ هﺎﺷ ﺶﺗرا فﻮﻔﺻ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ .
	ھ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺰﺟ ﺎﯾآ ؟دﻮﺑ ﺶﺨﺑوﺮﯿﻧ و بذﺎﺟ اﺬﻟ و ﺢﯿﺤﺻ و ﻲﺑﻼﻘﻧا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻲﺸﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺰﺟ ﺎﯾآ ﻻﻮﺻا ﺎ "
	قﺮﻗ ار نآ و ﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺶﺗرا رد ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ ﻲﻤﻧ " تﺮﻀﺤﯿﻠﻋا " ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻣ .
	رد ﮫﮐ ﺪﻨﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﻦﺨﺳ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﻂﻘﻓ ،ﺪﻨﻨﯿﺑ ﻲﻤﻧ ار تارﺎﺨﺘﻓا ﻦﯾا ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ٢٨ ﮫﺑ يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ زا ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دادﺮﻣ
	دﺮﮑﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺘﺳرد . ﮫﮐ ﻢﯿﯾﻮﮕﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد :
	ھر و رﻮﺘﺳد ﻖﺒﻃ ﺮھ و ﺪﻧدﺮﮐ ناﺮﯾا ﻲﻠﻣ ﺖﻀﮭﻧ ﮫﺑ ار ﺎھ تﺎﻣﺪﺧ ﻦﯾﺮﺗ گرﺰﺑ قﺪﺼﻣ نارود رد يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا بﺰﺣ يﺎھدﻮﻤﻨ
	ﺪﻧدروآ ﻞﻤﻋ ﮫﺑ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ ﻆﻔﺣ ياﺮﺑ ﺪﻣآ ﻲﻣﺮﺑ نﺎﺸﺘﺳد زا ﮫﭼ . ﺖﺷاﺬﮔ ﺪھاﻮﺧ جرا ار گرﺰﺑ ﺖﻣﺪﺧ ﻦﯾا ﺦﯾرﺎﺗ .
	دﻮﮐ ﻮﻠﺟ قﺪﺼﻣ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ بﺰﺣ ناﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ اﺮﭼ ﮫﮐ هرﺎﺑ ﻦﯾا رد ﺎﻣا و ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﻓﺮﮕﻧ ار ﺎﺗ :
	هار ﻦﯾا رد ﮫﻧﺎﻗدﺎﺻ ﺖﺷاد ار قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ زا ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺪﺼﻗ ﮫﮐ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ
	ﺪﯿﺷﻮﮐ ﻲﻣ . ﺶﯾارآ قﺪﺼﻣ ﻢﻏر ﻲﻠﻋ ﻲﻣﺎﻈﻧ ماﺪﻗا ﮏﯾ ياﺮﺑ ار يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ اﺬﻟ و داد ﻲﻣ شروﺮﭘ حور ﻦﯾا ﺎﺑ ار يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا
	داد ﻲﻤﻧ .
	ﺮﺳ رد يا هدﻮﺗ ناﺮﺴﻓا ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﻨﮐاﺮﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎھ نﺎﮔدﺎﭘ رد و رﻮﺸﮐ ﺮﺳا .
	لﺎﺳ ﻦﯿﮕﻨﺳ تﺎﺑﺮﺿ زا ﺲﭘ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮑﻧ شﻮﻣاﺮﻓ هوﻼﻋ ﮫﺑ ١٣٢۵ يﺎھ لﺎﺳ رد ٣٠ - ٣١ ﺖﺷاد هزﺎﺗ
	ﺖﻓﺮﮔ ﻲﻣ نﺎﺟ ﻮﻧ زا . لﺎﺳ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ ١٣٣٣ ﺖﻓر ﻮﻟ ﮫﮐ ۴۶۶ وﺮﮔ ﻦﯾا زا ﮫﮐ ﺖﺷاد ﻮﻀﻋ ﺮﻔﻧ ه ١٢٠ ﺮﻔﻧ
	يﺎﺗدﻮﮐ زا ﺲﭘ ٢٨ ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﺳﻮﯿﭘ بﺰﺣ ﮫﺑ دادﺮﻣ . يﻻﺎﺑ يﺎھ هدر ناﺮﺴﻓا رد ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻲﻤﻧ نآ ﻲﺑﻼﻘﻧا ﺖﻠﺼﺧ ﺖﻠﻋ ﮫﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻦﯾا
	ﺪﻨﮐ ذﻮﻔﻧ ﻲھﺎﺸﻨھﺎﺷ ﺶﺗرا . ﺪﻧﺪﻣآ ﻲﻣ نآ يﻮﺳ ﮫﺑ ﻲﻘﻠﺧ و ناﻮﺟ ناﺮﺴﻓا . رد ﮫﮐ يرﻮﻃ ﮫﺑ ٢٨ دادﺮﻣ ١٣٣٢ ﺐﯾﺮﻗ ٩٠ % يﺎﻀﻋا
	ﮑﺸﺗ دﺮﮔﺮﺳ ﺮﯾز تﺎﺟرد ار نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﻔﺻ ﺮﯿﻏ ناﺮﺴﻓا زا نﺎﻧآ ﻢﻈﻋا ﺶﺨﺑ و ﺪﻧداد ﻲﻣ ﻞﯿ : يﺮﻣراﺪﻧاژ و ﻲﻧﺎﺑﺮﮭﺷ و ﻲﮑﺷﺰﭘ و ﻲﻨﻓ
	و يرادا يﺎھ ﺖﺴﭘ رد ار ﻻﺎﺑ ﮫﺒﺴﻨﻟﺎﺑ هدر ناﺮﺴﻓا زا يا هﺪﻋ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻲﻣ دﻮﺑ دﺮﮕﯿﭘ ﺖﺤﺗ و نﺎﮭﻨﭘ ﺎھ لﺎﺳ ﮫﮐ ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﮫﺑ بﺰﺣ و ﺪﻧدﻮﺑ
	ﺣ ياﺮﺑ يﺮﭙﺳ ﺎﺗ دراد هﺎﮕﻧ هﺮﯿﻏ و ﺶﺗرا ﻲﺳرداد و ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﺪﻧروآ دﻮﺟو ﮫﺑ بﺰ .
	ﮫﺑﺮﺠﺗ و ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ رﺎﺘﻔﮔ ﻲﭘ ﻦﯾا رد ﮫﮐ ﺖﺴﯿﻧ نآ ﺪﺼﻗ ار ﺎﻣ ٢٨ ﻢﯿﻨﮐ يﺪﻨﺑ ﻊﻤﺟ ار دادﺮﻣ . و رﺎﺑﺮﭘ نﺎﻨﭼ نآ ﺶﺒﻨﺟ ﻦﯾا
	آ زا ﻂﯾاﺮﺷ ﻖﻓاﻮﻣ ،هﺮﻣزور و هﺪﻧز ﻲﮔﺪﻧز رد و ﺖﺷاﺬﮔ زﺎﺑ ار نآ زا يﺮﯿﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻲﻨﻏ نﺎﻨﭽﻧآ ﮫﺑﺮﺠﺗ ﻦﯾا ﺖﺧﻮﻣآ ﺪﻨﭘ ن .
	ﺎﻤﯿﻘﺘﺴﻣ زوﺮﻣا بﻼﻘﻧا ﺎﺑ ار زوﺮﯾد دﺮﺒﻧ ﮫﮐ ﻲﻠﺻا ﮫﺘﺷر نآ ﮫﺑ ﻂﻘﻓ ﺎﺟ ﻦﯾا رد " ﻢﯿﻨﮐ ﻲﻣ هرﺎﺷا دﺪﻧﻮﯿﭘ ﻲﻣ ﻢھ ﮫﺑ . ﺖﻀﮭﻧ ادﺎﺒﻣ
	ﺪﺷ ﮫﺘﺷﺬﮔ رد ﮫﮐ دﻮﺷ ﻲﺘﺷﻮﻧﺮﺳ نﺎﻤھ رﺎﭼد ﺮﮕﯾد رﺎﺑ ﮏﯾ ﺎﻣ ﻲﺑﻼﻘﻧا . ﮫﻧادازآ و ﮫﻧاﺮﯿﮔ ﻲﭘ و ﺪﻨﺷﻮﮐ ﻲﻣ ﺖﮭﺟ ﻦﯾا رد ﻲﻧﺎﺴﮐ ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ
	ﻲﻣ ﻢھ ﺪﻨﺷﻮﮐ .
	ﻦﻤﺷد و ﺖﺳود ﺖﺳرد ﺖﺧﺎﻨﺷ مﺪﻋ و ،ﺎھرﺎﻌﺷ ﻲﻨﺷورﺎﻧ زا ،ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻗﺮﻔﺗ زا ﮫﻤھ زا ﺶﯿﺑ ،ناﺮﯾا ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ
	ﺪﯾد نﺎﯾز . ،ﺪﻨﻧﺰﺑ ﺎﺟ ﻲﻠﻣ يﺎھوﺮﯿﻧ ﻒﺻ رد ار دﻮﺧ ،هدﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ﻊﺿو ﻦﯾا زا ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺎھ نآ رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ
	رد و ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻧﺰﻤھ ﮫﺑ ود ﺪﯾﺎﺸﮕﺑ ﻦﻤﺷد يور ﮫﺑ ار ﺎھ هزاورد و ﺪﻧزﺎﺳ ﺞﻠﻓ ار ﻲﺑﻼﻘﻧا ﺎھوﺮﯿﻧ سﺎﺴﺣ ﮫﻈﺤﻟ .
	ﺖﺧﺎﻨﺷ ار بﻼﻘﻧا ﻦﻤﺷد و ﺖﺳود ،ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻨﭘ ﮫﺘﺷﺬﮔ ﮫﺑﺮﺠﺗ زا ﺪﯾﺎﺑ . ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ ﺖﻗاﺪﺻ رد و دﺮﮐ ﻦﺷور ﺎﻘﯿﻗد ار دﻮﺼﻘﻣ و فﺪھ
	ﺎﺑ ﺮھ و ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ ﻲﻨﮑﻓا قﺎﻔﻧ ،ﺪﻨھد ﻲﻣ ﻲﻓاﺮﺤﻧا يﺎھرﺎﻌﺷ ﮫﺸﻘﻧ ﻖﺒﻃ و ﮫﺘﺴﻧاد دﻮﺷ ﻲﻣ ﻢھاﺮﻓ ﻲﺑﻼﻘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ تﺪﺣو دﺎﺠﯾا ﮫﻨﯿﻣز ﮫﮐ ر
	دﺮﮐ ﺪﯾدﺮﺗ ،ﺪﻨﻨﯾﺮﻓآ ﻲﻣ ﺖﻣﻮﺼﺧ يزﺎﺳ ﮫﺛدﺎﺣ ﺎﺑ . بﻼﻘﻧا ﻦﯾارد ﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ) ۵٧ ( ﻖﯾﺪﺻ يﺎھوﺮﯿﻧ ﮫﻈﻓﺎﺣ ﻲھﺎﺗﻮﮐ زا ﻢھ
	ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ راﺮﮑﺗ ار قﺪﺼﻣ نﺎﻣز يﺎھدﺮﮕﺷ زا يرﺎﯿﺴﺑ و ﮫﺘﻓﺮﮔ هﺮﮭﺑ ﻲﺑﻼﻘﻧا . ﺎﻌﻗاو ﺎﻣ ﺎﯾآ " د رﺎﺑ ﮏﯾ ؟دﺎﺘﻓا ﻢﯿھاﻮﺧ ماد ﮫﺑ ﺮﮕﯾ
	ﺖﺳا ﻲﺑﻼﻘﻧا يﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﯾﺎﺳ و ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نﺎﯿﻣ ﮫﻠﺻﺎﻓ دﺎﺠﯾا ناﺮﯾا بﻼﻘﻧا نﺎﻨﻤﺷد ﮫﻧارﺎﮑﺑاﺮﺧ يﺎھ شﻼﺗ يﺰﮐﺮﻣ ﮫﻘﻠﺣ .
	ﻲﻃ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻲﻤﺳر نﺎﺳﻮﺳﺎﺟ و کاوﺎﺳ ﮫﮐ ﻲﺣور ﮫﻨﯿﻣز نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻨﺷﻮﮐ ﻲﻣ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﻞﻓﺎﺤﻣ ٢۵ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﯿﻠﻋ لﺎﺳ
	ﺖﻣﻼﻋ ﺮﯾز ﺮﻣا ﻦﯾا رد ار ﺎﻣ ﺖﻗاﺪﺻ و ﺪﻨھﺎﮑﺑ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ يﺎھوﺮﯿﻧ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺎﻣ بﺰﺣ يرﺎﮑﻤھ شزرا زا ،ﺪﻧا هدروآ دﻮﺟو ﮫﺑ
	ﺪﻧراﺬﮕﺑ لاﻮﺌﺳ . ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا تارﺎﺼﺤﻧا ﮫﯿﻠﻋ هزرﺎﺒﻣ رد ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﯾﻮﮔ ﮫﮐ ﺪﻨﻨﮐ ﻲﻣ راﺮﮑﺗ زور ﺮھ ار گرﺰﺑ غورد ﻦﯾا ﺎھ نآ
	ﺼﻣ زا ﺎﯾ و دﻮﺒﻧ لﺎﻌﻓ ﺖﻔﻧ دﺮﮑﻧ عﺎﻓد ﺪﯾﺎﺑ ﮫﮐ نﺎﻨﭼ قﺪ .
	ﺖﻔﻧ يرﺎﻤﻌﺘﺳا ﺖﮐﺮﺷ ﮫﯿﻠﻋ ﻊﻃﺎﻗ هزرﺎﺒﻣ ﺎھ يا هدﻮﺗ ﺎﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﮐ ﻲﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﻢﯾداد نﺎﺸﻧ ار نآ زا يا ﮫﺷﻮﮔ ﺎﻣ ﮫﮐ ﻲﺨﯾرﺎﺗ يﺎھ ﺖﯿﻌﻗاو
	ﻼﺻا قﺪﺼﻣ ﮫﺑ ﮫﺘﺴﺑاو يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز ﺮﮕﯾد يﺎھ نﺎﻣزﺎﺳ زا ﺶﯿﭘ ﺎھ لﺎﺳ و ﺎھ لﺎﺳ ار ﺲﯿﻠﮕﻧا " ﮐ عوﺮﺷ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻢﯾدﺮ .
	دادراﺮﻗ ﮫﯿﻠﻋ ﻲﻧﺎﻣز ناﺮﯾا يﺎھ ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ١٩٣٣ يﺮﮕﯾد ﺲﮐ ﭻﯿھ ﮫﮐ ﺪﻧﺪﯾﺮﺧ نﺎﺟ ﮫﺑ ار ﮫﺠﻨﮑﺷ و ﺪﯿﻌﺒﺗ و ناﺪﻧز و ﺪﻨﺘﺳﺎﺧﺮﺑ رد
	ﺖﻔﮔ ﻲﻤﻧ نآ ﮫﯿﻠﻋ ﮫﻤﻠﮐ ﮏﯾ ﻲﺘﺣ قﺪﺼﻣ ﮫﻠﻤﺟ زا و ناﺮﯾا .
	ﺷ ﮫﯿﻠﻋ ﺎﮭﻨﺗ يﺎﮭﻨﺗ ﺎھ لﺎﺳ داد ﻲﻣ ﮫﻣادا ار ناﺮﯾا ﺖﺴﯿﻧﻮﻤﮐ بﺰﺣ هار ﮫﮐ ﺰﯿﻧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ نآ ﺮﻃﺎﺧ ﮫﺑ ،ﺪﯿﻣزر ﻖﺑﺎﺳ ﺖﮐﺮ
	دﺮﮐ ﺰﯿﮭﺠﺗ رﺎﻤﻌﺘﺳا ﮫﯿﻠﻋ ار ﺎھ هدﻮﺗ يوﺮﯿﻧ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ و ،ﺪﺷ ﻲﻧﺎﮭﻨﭘ رﺎﮐ ﮫﺑ رﻮﺒﺠﻣ ،ﺪﯾد ﻦﯿﮕﻨﺳ تﺎﻣﺪﺻ .
	ﺪﻧا ﮫﺘﻔﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﮫﻧﺎﻤﺼﺧ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣرﺎﻌﺷ شﺮﯾﺬﭘ رد ﺎﻣ بﺰﺣ ﺮﯿﺧﺎﺗ درﻮﻣ رد . بﺎﺘﮐ ﻦﯾا رد ﮫﮐ دﻮﺑ نﺎﻤھ ﺖﻘﯿﻘﺣ
	ﻢﯾداد ﺢﯿﺿﻮﺗ . ﮫﺘﮑﻧ ﺎﻣا ﺎﻤﺘﺣ ﮫﮐ ﻲﻤﮭﻣ " و ﺖﻓﺮﮔ ﻲﻣ يﺪﺟ ار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﮫﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ
	دﺮﮐ ﻲﻠﻣ ﻲﯾﺎﮑﯾﺮﻣآ يﺎھ ﺖﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا و ﺎھ لادﻮﺌﻓ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﻲﻤﻧ ار ﺖﻔﻧ ﮫﮐ ﺖﺴﻧاد ﻲﻣ .
	لﺎﺳ ناﺮﯾا رد ﺖﻔﻧ ندﺮﮐ ﻲﻠﻣ ٣٠ ﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﺪﯾﺎﺑ اﺬﻟ و ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد و ﻲﻠﻣ بﻼﻘﻧا ﻲﻨﻌﯾ ، ﻢﯿﺘﺷاد ﻲﻣ ﻲﺒﺳﺎﻨﺘﻣ يﮋﺗاﺮﺘﺳا نآ م .
	دﺮﮐ عﺎﻓد نآ زا ﺮﺧآ ﺎﺗ ﺖﺒﺳﺎﻨﻣ ﻦﯿﻤھ ﮫﺑ و ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ ﺎﻨﻌﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ ار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ رﺎﻌﺷ ﺎﻣ بﺰﺣ . ﻲﻠﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ ﻲﺑﺰﺣ ﺎﮭﻨﺗ ﺎﻣ بﺰﺣ
	ﻣﺮﺳ نﺎﮭﺟ ﺎﺑ ناﺮﯾا ﮫﻌﻣﺎﺟ ﻲﺳﺎﯿﺳ يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﻣﻮﻤﻋ تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﺎﺑ و ﮫﻌﻣﺎﺟ نورد ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ هزرﺎﺒﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ يراد ﮫﯾﺎ
	ﻖﻓﻮﻣ و ﺪﯿﺷﻮﮐ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ رد مدﺮﻣ هدﻮﺗ نﺪﯿﺸﮐ ناﺪﯿﻣ ﮫﺑ ياﺮﺑ ،نﺎﻧﺎﻘھد و ناﺮﮔرﺎﮐ ندﺮﮐ ﻞﮑﺸﺘﻣ ياﺮﺑ ﺖﺧﺎﺳ حﺮﻄﻣ
	ﺪﺷ .
	ﮫﻠﯿﺳو بﻼﻘﻧا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﮫﻠﯿﺳو ار نآ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﮫﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ار ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ رﺎﻌﺷ زﺎﻏآ رد ﮫﮐ ﻲﻧﺎﺴﮐ قﺎﻔﺗا ﮫﺑ ﺐﯾﺮﻗ ﺖﯾﺮﺜﮐا ﮫﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ
	ندﺮﮐرﺎﮭﻣ ﺪﻨﺘﻓﺎﺗﺮﺑ يور نآ زا داد نﺎﺸﻧ ار دﻮﺧ يا هدﻮﺗ ﻲﻌﻗاو هﺮﮭﭼ ﻲﺘﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺪﺿ هزرﺎﺒﻣ ﮫﮐ ﻲﻧﺎﻣز و ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﻲﻣ مدﺮﻣ هدﻮﺗ .
	دﺮﮐ ﺐﺴﮐ ﻲﮔرﺰﺑ يﺎھ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ تﺪﻣ هﺎﺗﻮﮐ ﻲﺳﺎﯿﺳ يﺎھ يزﺎﺑ رد ﮫﮐ دﻮﺑ ﻲﮔرﺰﺑ راﺪﻤﺘﺳﺎﯿﺳ ﺪﯾدﺮﺗ نوﺪﺑ قﺪﺼﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﮐد . ﺎﻣا
	وا دﺮﺑرود ﻲﺸﻣ ﺖﺳردﺎﻧ ﺖﺴﮑﺷ و دﻮﺑ ٢٨ ﺖﺷاد دﻮﺧ ﻦﻄﺑ رد ار دادﺮﻣ .
	ﻻﻮﻤﻌﻣ رﺎﮑﺑاﺮﺧ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﮫﮐ دروآ ﻲﻣ دﻮﺟو ﮫﺑ ﻲﯾﺎھ يراﻮﺷد قﺪﺼﻣ و ﺎﻣ نﺎﯿﻣ ﺪﯾدﺮﺗ نوﺪﺑ ﮏﯿﺘﮐﺎﺗ و يﮋﺗاﺮﺘﺳا رد فﻼﺘﺧا ﻦﯾا
	ﺪﻨﻓﺎﺑ ﻲﻣ ﻢھ ﮫﺑ يدﻮﻟآ ضﺮﻏ يﺎھ غورد هرﺎﺑ ﻦﯾا رد و ﺪﻧراﺬﮔ ﻲﻣ ﺎﻣ ندﺮﮔ ﮫﺑ ار نآ هﺎﻨﮔ ﮫﻤھ . ﻣ ﻂﻘﻓ و ﺎﻣ ﮫﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﻘﯿﻘﺣ ﻲﻟو ﺎ
	ﻢﯾدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ قﺪﺼﻣ زا ﮫﺒﻧﺎﺟ ﮏﯾ رﻮﻃ ﮫﺑ و ﻢﯾﺪﯿﺷﻮﮐ ﺎھ يراﻮﺷد ﻦﯾا ﻊﻓر ياﺮﺑ ﮫﮐ ﻢﯾدﻮﺑ .
	ﮫﮐ ﻢﯾﺪﯾد ﻲﻤﻧ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ و قﺪﺼﻣ فﺮﻃ زا ﻲﺘﯾﺎﻤﺣ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ و ﻢﯾدﻮﺑ ﻲﻔﺨﻣ ﻲﺑﺰﺣ ﮫﮐ ﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ قﺪﺼﻣ نارود ﺮﺳﺎﺗﺮﺳ رد ﺎﻣ
	سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ رد هراﻮﻤھ ،ﻢﯾﺪﺷ ﻲﻣ بﻮﮐﺮﺳ ﻢھ ﺎھ نﺎﻤھ ﺐﻧﺎﺟ زا ﺖﺳا ﻞﮭﺳ ﺖﯾﺎﻤﺣ وا ﺖﺒﺜﻣ يﺎھرﺎﮐ ﮫﻤھ زا ،ﻢﯾدﺎﺘﺴﯾا قﺪﺼﻣ رﺎﻨﮐ
	ﻢﯾدﺮﮐ . ﺮﯿﺗ ما ﻲﺳ رد ١٣٣١ ﺮﮭﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ يﺎﺗدﻮﮐ ، ١٣٣١ هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﻢﮭﻧ رد ، ١٣٣١ و ، ٢۵ هﺎﻣ دادﺮﻣ ١٣٣٢ طﻮﻘﺳ زا ار قﺪﺼﻣ ﺎﻣ
	رد و ﻢﯾداد تﺎﺠﻧ ٢٨ رﺎﯾ و قﺪﺼﻣ ﻲﻟو ،ﻢﯾﺪﯾزرو راﺮﺻا ،ﻢﯾدﺮﮐ مﻼﻋا ار دﻮﺧ ﻲﮔدﺎﻣآ اﻮﻗ مﺎﻤﺗ ﺎﺑ ﻢھ دادﺮﻣ ار ﺎﻣ دﺎﺤﺗا ﺖﺳد ﺶﻧا
	ﺪﻨﺘﺷاﺬﮔ ﺎﮭﻨﺗ ار ﺎﻣ و ﺪﻧدﺮﺸﻔﻧ . ﺖﻓﺎﯾرد ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ﺖﻠﻋ ﺪﯾﺎﺑ . سﺎﺴﺣ تﺎﻈﺤﻟ ﻦﯾا رد ﻲﻠﻣ يزاوژرﻮﺑ نﺎﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﮫﮐ ﺖﺴﻧاد ﺪﯾﺎﺑ
	ﺪﻧراﺬﮕﺑ ﻮﻠﺟ ﮫﺑ ﻲﮔرﺰﺑ مﺎﮔ ﺪﻨﺘﺳاﻮﺨﻧ و ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ .
	يﺎﺗدﻮﮐ ﺮﮔا ﮫﮐ ﻢﯿﻨﮑﻧ شﻮﻣاﺮﻓ ٢٨ ﺎﺑ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ دﺎﮭﻨﺸﯿﭘ ﻖﺒﻃ دادﺮﻣ ﺢﻠﺴﻣ نﺎﺸﮑﺘﻤﺣز لﺎﻌﻓ ﺖﮐﺮﺷ ﺎﺑ و ﻖﻠﺧ ﺪﺤﺘﻣ ﮫﮭﺒﺟ
	ﺖﺸﮔ ﻲﻣ ﻲﻨﯾﻮﻧ ﻲﻔﯿﮐ ﮫﻠﺣﺮﻣ دراو ناﺮﯾا بﻼﻘﻧا دﻮﺑ ﺎﺗدﻮﮐ ﻦﺘﺴﮑﺷ هار ﺎﮭﻨﺗ ﮫﮐ ﺪﺷ ﻲﻣ ﮫﺘﺴﮑﺷ . رد ﮫﮐ نﺎﻨﭼ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ
	ﺪﯿﯾور ﻲﻣ اﺮﻓ ﮏﯿﺗاﺮﮐﻮﻣد و ﻲﻠﻣ بﻼﻘﻧا ﮏﯾ ﮫﺑ دﻮﺑ ﺶﺘﯿھﺎﻣ . ﻲﻣ نآ ﻲﺴﯿﻠﭘ مﺎﻈﻧ و ﻲﻧﺎﺧ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ ﺶﺗرا تاﺮﻘﻓ نﻮﺘﺳ ،ﺖﺴﮑﺷ
	لﻮﺤﺗ ياﺮﺟا و ﻢﺴﯿﻟادﻮﺌﻓ ﻮﺤﻣ ،ﺪﺷ ﻲﻣ دﺮﻃ ﺲﯿﻠﮕﻧا ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا لﺎﺒﻧد ﮫﺑ ﺎﮑﯾﺮﻣآ ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ذﻮﻔﻧ و ﺪﺷ ﻲﻣ نﻮﮕﻧﺮﺳ ﮫﺸﯿﻤھ ياﺮﺑ رﺎﺑرد
	ﺖﻓﺮﮔ ﻲﻣ راﺮﻗ زور رﻮﺘﺳد رد رﻮﺸﮐ نﺪﺷ ﻲﺘﻌﻨﺻ و ﺖﻔﻧ زا ﻲﻠﻣ يرادﺮﺑ هﺮﮭﺑ ،نﺎﻧﺎﻘھد دﻮﺳ ﮫﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﺒﺳﺎﻨﻣ رد يدﺎﯿﻨﺑ ...
	و نارﺎﯾ و قﺪﺼﻣ ﺪﻧرادﺮﺑ مﺎﮔ هار ﻦﯾا رد ﺪﻧﺪﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ وا فاﺮﻃا نارﺎﮑﺷزﺎﺳ ﻲﻟوا ﻖﯾﺮﻃ ﮫﺑ .
	يﺮﺸﺒﻣ ﮓﻨھﺮﺳ ﺪﺳﺮﭘ ﻲﻣ ﮫﮐ مﺎﻈﻧ سﺮﭘزﺎﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد ماﺪﻋا ﻢﮑﺣ ﺮﯾز و ﻲﯾﻮﺟزﺎﺑ ﻊﻗﻮﻣ رد يﺮﺴﻓا نﺎﻣزﺎﺳ تﻼﯿﮑﺸﺗ لﻮﺌﺴﻣ :
	" قﺪﺼﻣ ﺎﺑ هدﻮﺗ ﮫﻠﺤﻨﻣ بﺰﺣ ﺪﯿﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﮫﮐ دﻮﺑ هدﻮﺗ بﺰﺣ ماﺮﻣ و ﮫﯾور ياراد قﺪﺼﻣ ﺮﮕﻣ دﻮﺑ ﻖﻓاﻮﻣ ".
	ﺪھد ﻲﻣ ﺦﺳﺎﭘ :
	" قﺪﺼﻣ ﮫﮐ ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﮫﺑ دﻮﺑ ﻖﻓاﻮﻣ وا ﺖﻣﻮﮑﺣ ﮫﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﻲﻟو دﻮﺒﻧ هدﻮﺗ بﺰﺣ ماﺮﻣ و ﮫﯾور ياراد قﺪﺼﻣ
	ﮫﮐ داد مﺎﺠﻧا ﻲﯾﺎھرﺎﮐ دﻮﺑ ﻖﻓاﻮﻣ هدﻮﺗ بﺰﺣ ".
	يرﺎﯿﺘﺨﺑ ناﻮﺘﺳ ﺪﯾﻮﮔ ﻲﻣ ﺮﯿﻈﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﺦﺳﺎﭘ رد :
	" ﺪﻨﮐ ﻲﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ قﺪﺼﻣ ﺖﻣﻮﮑﺣ زا ﮫﮐ دﻮﺑ ﻦﯿﻤھ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﮏﯿﺘﮐﺎﺗ ".
	ﻢﯾا ﮫﺘﻓﺮﮕﻧ ﻞﯾﻮﺤﺗ اﺰﺳﺎﻧ ﺰﺟ يﺰﯿﭼ نﻮﻨﮐﺎﺗ دﻮﺧ هﻮﻘﻟﺎﺑ ﻦﯾﺪﺤﺘﻣ زا ﺎﻣ ﺖﻗاﺪﺻ ﮫﻤھ ﻦﯾا ﺮﺑاﺮﺑ رد .
	زا ﺲﭘ ﺎﻓدﺎﺼﺗ ﮫﮐ ﻲﻠﻣ ﮫﮭﺒﺟ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ و ناﺮﺒھر زا يدوﺪﻌﻣ ٢٨ يﺎھ لﺎﺳ ﺎﯾ و دادﺮﻣ عﺎﻓد ،ﺪﻧا هﺪﺷ ﮫﻤﮐﺎﺤﻣ و هدﺎﺘﻓا ناﺪﻧز ﮫﺑ ﺪﻌﺑ
	ﺎﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ هﺎﺷ ﻢﯾژر زا ﺮﺘﮭﺑ و ﺪﻧا هدﺮﮐ هزرﺎﺒﻣ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ ﺎﺑ ،ﺪﻧا ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ ﻦﻤﺷد ﮫﮐ ﺪﻧا هدﺮﮐ راﻮﺘﺳا سﺎﺳا ﻦﯾاﺮﺑ ار دﻮﺧ
	" ﻢﺴﯿﻧﻮﻤﮐ " ﺪﻨﻧﺎﻤﺑ هﺎﺷ ناﺪﻧز رد ﺪﯾﺎﺒﻧ اﺬﻟ و ﺪﻨﻨﮐ ﮫﻠﺑﺎﻘﻣ . ﮫﻠﻤﺟ ﻦﯾا " ﮫﯿﻋﺎﻓد " ﺖﯾﺮﺜﮐا لد فﺮﺣ ﻲﯾﺎﻘﺑ ﺖﻔﮔ هﺎﮔداد رد ﮫﮐ ﺖﺳا نﺎﻧآ :
	" ﺖﺳا هدﺮﮑﻧ هزرﺎﺒﻣ بﻼﻘﻧا ﺪﺿ ﺮﺑ ﻢﻧﺎﺘﺳود و ﻦﻣ هزاﺪﻧا ﮫﺑ ناﺮﯾا رد ﺲﮑﭽﯿھ ".
	ﯾﺎﻤﻧ فﺮﻃ زا نﺎﻣ ﻲﺘﺳود ﺖﺳد ﮫﮐ دﻮﺧ ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ زا ﺎﻣ ﻲﺨﯾرﺎﺗ ﺖﻟﺎﺳر ﺎﻣ ،ﻢﯾراﺪﻧ يا ﮫﯾﻼﮔ دﻮﺷ ﻲﻣ در اﺰﺳﺎﻧ ﺎﺑ يزاوژرﻮﺑ نﺎﮔﺪﻨ
	ﮫﺑ ،ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻦﯾا ﮫﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﮫﻌﻣﺎﺟ رد يدﺎﯿﻨﺑ لﻮﺤﺗ مﺎﺠﻧا و ،ﻢﺴﯿﻟﺎﯾﺮﭙﻣا ﺮﺑ نﺪﺷ زوﺮﯿﭘ ياﺮﺑ ﮫﮐ ﻢﯿﻧاد ﻲﻣ و ﻢﯿﺳﺎﻨﺷ ﻲﻣ ار دﻮﺧ
	ر نﻮﯿﺑﻼﻘﻧا و دﺮﮐ دﺮﻔﻨﻣ ار بﻼﻘﻧا ﺪﺿ ،ﺪﺷ زوﺮﯿﭘ ﻢھ بﻼﻘﻧا زا ﺖﺸﺣو ﻦﯾا ﺖﺧﺎﺳ ﺪﺤﺘﻣ ا .
	دﻮﺑ ﺖﻔﻧ نﺪﺷ ﻲﻠﻣ ﺶﺒﻨﺟ ﺶﺨﺑ ﻦﯾﺮﺗ هﺪﻨﯾﻮﺟ و ﻦﯾﺮﺗ قدﺎﺻ ،ﻦﯾﺮﺗ هﺎﮔآ هراﻮﻤھ ناﺮﯾا هدﻮﺗ بﺰﺣ . رد ﺎﻣ بﺰﺣ ﮫﮐ ﻲﺗﺎﻈﺤﻟ رد ﻲﺘﺣ
	نارﻮﻣﺎﻣ ﺎﺑ مدﺮﻣ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ ﮫﮐ يا ﮫﺘﺨﭘ نازﺎﺑ ﺖﺳﺎﯿﺳ زا ندﺮﮔ و ﺮﺳ ﮏﯾ ﺪﺷ ﻲﻣ هﺎﺒﺘﺷا ﺐﮑﺗﺮﻣ دﻮﺧ تﺪﻣ هﺎﺗﻮﮐ ﻲﺸﻣ " ﺎﯿﺳ " ﻲﻣ ﮫﺴﻠﺟ
	دﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﻧدﺮﮐ . ﻲﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ يراد ﮫﯾﺎﻣﺮﺳ ناﺮﮐﻮﻧ و بﻼﻘﻧا نﺎﻨﻤﺷد ﮫﮐ ﺎﻣ ﻲﮑﯿﺘﮐﺎﺗ هﺎﺒﺘﺷا ﺮھ ﺮﺑاﺮﺑ رد ٢۵ ﺎﻧﺮﮐ و قﻮﺑ ﺎﺑ ﺖﺳا لﺎﺳ
	ﺎھ هد ،نﺪﯿﻣزر ﺮﺘﮭﺑ و ﻦﺘﺧﻮﻣآ ياﺮﺑ ﺮﯿﮔ ﻲﭘ شﻼﺗ ﺎھﺪﺻ ،ﮫﻧﺎﻗدﺎﺻ يرﺎﮐاﺪﻓ و ﻲﻧﺎﻣﺮﮭﻗ ناراﺰھ ،ﺪﻨﻧز ﻲﻣ رﺎﺟ نزﺮﺑ و يﻮﮐ ﺮﺳ ﺮﺑ
	دراد دﻮﺟو ﺮﯿﺴﻣ حﻼﺻا ياﺮﺑ دﺮﺒﻧ . ﻣا و ناﻮﺗ ﻲﻣ ﮫﺘﺴﻧاد و رﺎﮑﺷآ ﮏﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا ﺖﻧﺎﯿﺧ ﺎھ هد ﺎﻣ هﺎﺒﺘﺷا ﺮھ لﺎﺒﻗ رد ،ﺮﮕﻨﺳ يﻮﺴﻧآ رد ﺎ
	ﺪﯾد .

