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چىيس:ٜ
دبيبٖ آسف ػ ًٙػٟب٘ي ز ٚ ْٚؾطثطآٚضزٖ اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي  ٚايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب اظ
ذبوؿشط آٖ ،آغبظ ػ ًٙؾطز ٚ ٚيػٌيٞبي ٘ٓبْ زٚلُجي زض ظٔيٞٝٙبي ّٖٕي ،سىِٛٛٙغيه ،ؾيبؾي،
الشهبزي ،ايسئِٛٛغيه ،غئٛدّيشيه ،غئٛاؾشطاسػيه  ،... ٚزٔ1945-55 ٝٞيالزي ضا ثطاي ؾيبؾز
ذبضػي ايطاٖ اظ إٞيز ٚيػٜاي ثطذٛزاض ؾبذش ٝاؾز .ؾإاِي ؤُ ٝطح ٔيقٛز ايٗ اؾز و ٝآيب
ايسئِٛٛغي (چ ٝؾٛؾيبِيؿٓ ٔ ٚبضوؿيؿٓ ثّٛن قطق  ٚچ ٝوبديشبِيؿٓ ِ ٚيجطاِيؿٓ ثّٛن غطة)
سٛا٘ؿش ٝثٛز ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ٖٛأُ ٚ ٚيػٌيٞبي ؾبذشبضي ٘ٓبْ زٚلُجي ،ذٛز ضا ثط ؾيبؾز
ذبضػي ايطاٖ زض ؾبَٞبي ٔ1345-55يالزي سحٕيُ وٙس؟ زض دبؾد ثبيس ٌفز :ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس،
زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضرَ ،ي ثبظ ٜظٔب٘ي ٔصوٛض حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثط-
لسضرٞب ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ٖٛأُ دكشيجبٖ ٚ ٚيػٌيٞبي حٕبيزوٙٙس ٜؾبذشبضي ٘ٓبْ ز ٚلُجي،
٘مف لبثُ سٛػٟي زض سٛاظٖ لٛاي آٟ٘ب  ٚثبِشجٕ زض ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖ ثبظي وطز ٜاؾزٔ .مبِٝ
حبيط زض ف ٟٓايٗ ُّٔت اظ زيسٌب ٜسئٛضي ٘ٚٛالٌٕطايي (ٚالٌٕطايي ؾبذشبضي) وٙز ٘يُ ٚاِشع ثٟطٜ
ثطز ٜاؾز وٞ ٝط چٙس لسضر ضا ٟٔٓسطيٗ ٖبُٔ زض حفّ ٔٛاظ٘٘ ٝيطٞٚب سّمي ٔيوٙس ٘ ٚيطٚي ٘ٓبٔي
ضا ٟٔٓسطيٗ ٖٙهط ايٗ لسضر ٔيزا٘سِ ،ىٗ ،سٛظيٕ سٛإ٘ٙسيٞب  ٚلبثّيزٞب ضا نطفبً زض أٛض ٘ٓبٔي
ٕ٘يزا٘س  ٚآٖ ضا ث ٝؾبيط ٔمٛالسي اظ ػّٕ ٝلبثّيزٞبي ّٖٕي ،سىِٛٛٙغيه ،ؾيبؾي ،الشهبزي،
ايسئِٛٛغيه ،غئٛدِٛيشيه ،غئٛاؾشطاسػيه ٘ ... ٚيع سؿطي ٔيثركس
ٚاغٌبٖ وّيسي :ايسئِٛٛغيٓ٘ ،بْ زٚلُجي ،ػ ًٙؾطز ،ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖٚٛ٘ ،الٌٕطايي
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ٔمسٔ:ٝ
ػ ًٙؾطز ْٟٛ ٚض ٘ٓبْ ز ٚلُجي ،يىي اظ ٚلبيٕ  ٚدسيسٜٞبي ٔ ٚ ٟٓلبثُ سأُِٔ سبضيد ٔٗبنط
ػٟبٖ اؾز و ٝث ٝذٛزي ذٛز اظ إٞيز ٚيػٜاي ثطاي ُٔبِٗبر ؾيبؾي  ٚأٛض ثيٗإُِّ ثطذٛضزاض
ٔيثبقس؛ ِىٗ آ٘چ ٝو ٝػ ًٙؾطز  ٚزٚضاٖ ٘ٓبْ زٚلُجي ضا ثطاي ٔحمك ايطا٘ي اضظقٕٙسسط
ٔيؾبظز٘ ،مف  ٚػبيٍب ٜايطاٖ زض آغبظ ايٗ سحٛالر ػٟب٘ي ٚ ٚيػٌيٞبي ذبل ٘ٓبْ زٚلُجي ٔإطط
ثط ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖ اؾز.
دؽ اظ ػ ًٙػٟب٘ي ا ،َٚثب سغييط حىٔٛز ضٚؾي ٝسعاضي  ٚذطٚع آٔطيىب اظ ا٘عٚاي ؾيبؾي،
ضلبثز ثيٗ زِٚزٞبي اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي  ٚايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب يٗٙي ز ٚاثطلسضر ٔٛػٛز زض
ُٔٙم ٝحؿبؼ ذبٚضٔيب٘ ٝآغبظ قس .قٛضٚي وٛقف ٔيوطز ،وكٛضٞبي ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ٝضا و ٝثٝ
سبظٌي ثب ذبضع قسٖ اظ ؾُّ ٝاؾشٕٗبض زض حبَ وؿت اؾشمالَ ثٛز٘س  ٚظٔيٞٝٙبي دصيطـ
ؾٛؾيبِيؿٓ زض ايٗ وكٛضٞب ٔكبٞسٔ ٜيقس ،زض لّٕطٙٔ ٚبفٕ ذٛيف لطاض زٞس  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ
ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي نبحت ٘فز ٔظُ ٖطاق ،ؾٛضئ ٚ ٝهط سٕبيُ ث ٝؾٕز قٛضٚي ديسا وطز٘س.
اظ َطفي آٔطيىب ٘يع ثٛٓٙٔ ٝض ٔمبثّ ٝثب ٘فٛش قٛضٚي ،ثب ثطلطاضي اسحبزٞبي ٘ٓبٔي ثيٗ ايٗ وكٛضٞب،
ثب ٕٞىبضي اٍّ٘ؿشبٖ ،زضنسز وٙشطَ ثطذي اظ وكٛضٞب اظ ػّٕ ٝايطاٖ ثطآٔس.
سٗساز لبثُ سٛػٟي اظ نبػت٘ٓطاٖ ّٖ ْٛؾيبؾي  ٚضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،ثحطاٖ ٔ 1945يالزي زض
آشضثبيؼبٖ ايطاٖ  ٚاقغبَ آٖ سٛؾٍ قٛضٚي  ٚاِٚشيٕبس ْٛآٔطيىب زض لجبَ آٖ ضا اِٚيٗ چبِف ثيٗ
ز ٚاثطلسضر ْٟ٘ٛٛض  ٚقط ٔٚػ ًٙؾطز ٓ٘ ٚبْ زٚلُجي حبنُ اظ آٖ ٔيزا٘ٙس .ثسيٟي اؾز ايٗ
سحٛالرٞ ،ط ٔحممي ضا ثب ايٗ دطؾف اؾبؾي ضٚثطٔ ٚيؾبظز وٚ ٝيػٌيٞبي ٔحٛضي ٘ٓبْ ز-ٚ
لُجي وٛٔ ٝػجبر ضفشبض ذبل ايطاٖ زض ٔمُٕ ظٔب٘ي ؾبَٞبي ٔ 1945-55يالزي ضا زض ؾيبؾز
ذبضػي ايطاٖ فطا ٓٞآٚضزٜا٘س ،چ ٝثٛزٜا٘س؟ٚالٗبً آٔطيىب  ٚقٛضٚي ،چ ٝاٞسافي ضا زض ايطاٖ ز٘جبَ
ٔيوطز٘س؟ چ ٝسفبٚسي ثيٗ اٞساف آٔطيىب  ٚقٛضٚي زض ايطاٖ ،زض چبضچٛة ٔٙبفٕ ّٔي آٟ٘ب زيسٜ
ٔيقٛز؟ آيب ثيٗ ٌفشٕبٖ حبوٓ ثط ػٟبٖ زٚلُجي  ٚاٞساف ز ٚاثطلسضر زض ايطاٖ ضاثُٝاي ٚػٛز
زاضز؟ ثطاي آٔطيىب  ٚقٛضٚي ،ايطاٖ اظ إٞيز ضاٞجطزي  ٚاؾشطاسػيه ثطذٛضزاض ثٛز يب نطفبً إٞيشي
ٔمُٗي زض لبِت ؾيؿشٓ زٚلُجي  ٚػ ًٙؾطز زاقز؟ چٖٛ ٝأّيٙٔ ،بفٕ  ٚاٞساف آٔطيىب  ٚقٛضٚي
ضا زض ايطاٖ سأٔيٗ  ٚسٛػئ ٝيوطز؟ آيب اظ ٔيبٖ ٔٙبفٕ ز ٚاثطلسضر ْٟ٘ٛٛض ػٟبٖ زض ظٔيٞٝٙبي
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سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

الشهبزيٓ٘ ،بٔي ،أٙيشي ،ؾيبؾي ،غئٛدّيشيه ،غئٛاؾشطاسػيه  ٚايسئِٛٛغيه ،يه يب چٙس ظٔي ٝٙثط
زيٍط ظٔيٞٝٙب اضػحيز  ٚاِٛٚيز زاقز يب ثيٗ ايٗ ظٔيٞٝٙب ٖ٘ٛي ضاثُ ٝسٗبُٔ ٕٞ ٚجؿشٍي ثطلطاض
ثٛز ٔ ٚم ِٝٛايسئِٛٛغي چ٘ ٝمكي ضا زض ايٗ ظٔي ٝٙايفبء ٔيوطز؟
چبضچٛة ٘ٓطيٓ٘ :بْ زٚلُجى ،سٛاظٖ لٛا  ٚسئٛضي ٘ٚٛالٌٕطايي وٙز ٘يُ ٚاِشع
ؾيؿشٓ ثيٗإِّّى ز ٚلُجى ُٔٗٙف 1اظ ػّٕ ٝؾيؿشٓٞبيى اؾز و ٝزض ٔطاحّى اظ فطآيٙس
حيبسى ؾيؿشٓ ثيٗإُِّ يٗٙى ثٗس اظ ػ ًٙػٟب٘ى ز ْٚدب ثٖ ٝطنٚ ٝػٛز ٟ٘بز ٜاؾز .ؾيؿشٓ
ٔصوٛض اظ ثُٗس ٔسَ فيعيىى  ٚؾبذزقٙبؾى ث ٝز ٚذطز ٜؾبذز ٔؿٍّ  ٚثطسط سمؿيٓ ٔىٌطزز وٝ
ٞطوساْ اظ ذطز ٜؾبذزٞب ،سٟٙب زض ثطٌيط٘س ٜيه لسضر ثطسط ؾيؿشٕي اؾز .لسضر ٔصوٛض ثطاى
ذٛزٌ ،ؿشط ٜغئٛاؾشطاسػيىي ضا سٗطيف ٔىوٙس ؤ ٝىسٛاٖ اظ آٟ٘ب ثٖٛٙ ٝاٖ ؾبذزٞب يب ؾيؿشٓٞبى
سبثٗ ٝيبز وطز .ثٖ ٝجبضسي ؾبذز اِٚي ٝؾيؿشٓ اظ ز ٚثرف غئٛاؾشطاسػيه سكىيُ قس ٜاؾز وٝ
ٞطوساْ ثطاى ذٛز زاضاى ضٞجطي ٔكرم ٔىثبقٙسٖ .ال ٜٚثطآٖ ،ثرفٞبى غئٛدّشيه ٘يع
ثرف ٔٙؿؼٕي ضا سكىيُ ٕ٘يزٙٞس ،ثّىٞ ٝطوساْ اظ آٟ٘ب اظ ٌؿشطٜٞبي ٔشٕبيعى سحز
ٖٛٙاٖ حٛظٜٞبي غئٛدّشيه قىُ يبفشٝا٘س وٞ ٝط وساْ زاضاي إٞيز ٔٗيٙي ٔيثبقٙس؛ چطا وٝ
ثطذي زضثطٌيط٘س ٜلسضرٞبي ٖٕسٞ ٜؿشٙس ؤ ٝيسٛا٘ٙس ؾجتؾبظ ٘مفٞبي ٖٕس ٜؾيؿشٕي ثٝ
قٕبض آيٙس( .لبؾٕي)245 :1391 ،
سٛاظٖ لٛا ٘يع ،ثط ايٗ انُ اؾشٛاض اؾز و ٝأٙيز ثيٗإِّّي ،ظٔب٘ي افعايف ٔييبثس و ٝلسضر
٘ٓبٔي ث٘ ٝحٛي سٛظيٕ قس ٜثبقس وٞ ٝيچ زِٚشي ث ٝا٘ساظٜاي و ٝسٛا٘بيي سفٛق آٔسٖ ثط زيٍط
زِٚزٞب ضا زاقش ٝثبقس ،لسضسٕٙس ٘جبقس .ايٗ ٘ٓطي ،ٝديفثيٙي ٔيوٙس و ٝاٌط يه زِٚز ،لسضر
فٛقاِٗبز ٜظيبزي زاقش ٝثبقس اظ لسضر ذٛز اؾشفبزٔ ٜيوٙس  ٚث ٝوكٛضٞبي يٗيف حّٕٔ ٝيوٙس.
ايٗ أط ٔٛػت ٔيقٛز ،زِٚزٞبيي و ٝزض ٔٗطو ذُط ٞؿشٙس ،ثطاي ديٛؾشٗ ث ٝائشالفٞبي
سسافٗي اٍ٘يع ٜديسا وٙٙس .ثطذي اظ ٚالٌٕطايبٖ ثط ايٗ ٖميسٞ ٜؿشٙس و ٝايٗ أط ٔيسٛا٘س ٔٛػت
طجبر ثيفسطي قٛز؛ چطا و ٝاظ سؼبٚظ ػٌّٛيطي ٔيوٙس  ٚآٖ ضا غيطػصاة ٘كبٖ ٔيزٞس.
اِجش ٝاٌط ٔيبٖ ائشالفٞبي ضليت ،سٗبزَ لسضر ثطلطاض ثبقس)Eugene,2005.503( .
وٙز ٘يُ ٚاِشع زض سئٛضي ٚالٌٕطايي ؾبذشبضي (٘ٚٛالٌٕطايي) ذٛز ازٖب زاضز و ٝؾبذشبض آ٘بضقيه
٘ٓبْ ثيٗإُِّ زِٚزٞب ضا سكٛيك ٔيوٙس سب ثطاي افعايف أٙيز ذٛز ث ٝاسربش ؾيبؾشي ٔيب٘ٝضٚ ٚ
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ٔساضايي ضٚي آٚض٘سٚ .اِشع زض وشبة "٘ٓطي ٝؾيبؾز ثيٗإُِّ"ٓ٘ ،طي ٝؾبذشبضٌطايي يب ضئبِيؿٓ
ؾبذشبضي ضا سئٛضيع ٜوطز ٜاؾزٚ .ي ٔفبٞيٓ ث ٝوبضٌطفش ٝقس ٜزض ٚالٌٕطايي والؾيه ٔب٘ٙس
آ٘بضقي ،لسضرٙٔ ،بفٕ ّٔي  ٚسٕبيع ٔيبٖ ؾيبؾز زاذّي  ٚؾيبؾز ثيٗإُِّ ضا ٔيدصيطز .أب ٔ-ٟٓ
سطيٗ ا٘شمبزي و ٝث ٝايٗ ٘ٓطي ٝزاضزٔ ،ؿئّ ٝسمّيٌُطا ثٛزٖ آٖ اؾزِ .صا ٚالٌٕطايي ؾبذشبضي
ثطاي ف ٟٓؾيبؾز ثيٗإُِّ ث ٝػبي ؾُح سحّيُ ّٔي اظ ؾُح سحّيُ ٘ٓبْ ثيٗإُِّ اؾشفبزٜ
ٔيوٙسٚ .اِشع ثيبٖ ٔيوٙس وٓ٘ ٝطيٞٝبي ؾيبؾز ثيٗإُِّ ثط ُّٖ فطزي يب ّٔي سٕطوع ٔيوٙٙس،
أب ٘ٓطيٞٝبيي و ٝثط ُّٖ ثيٗإِّّي ٔشٕطوع ٔيق٘ٛسٓ٘ ،طيٞٝبي ؾيؿشٕي ٞؿشٙسٚ .ي ثط ذالف
ٚالٌٕطايبٖ والؾيه ،ؾيبؾز ثيٗإُِّ ضا اظ الشهبز ،ؾيبؾز ّٔي ٙٔ ... ٚفه ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜمكي
ٔؿشمُ ثطاي ؾبذشبض ثيٗإُِّ لبئُ اؾز.
ٚاِشع ٘ٓطيٝاي ؾيؿشٕي ٔجشٙي ثط سجييٗ ذبضع ث ٝزاذُ اضائٔ ٝيزٞس وٖٙ ٝبنط انّي آٖ اظ
ايٗ لطاض اؾز :اِف) ٘ٓبْ ثيٗإُِّ اظ ز ٚثرف ٚاحسٞبي زض حبَ ا٘سضوٙف( 1زِٚزٞب)  ٚؾبذشبض
سكىيُ قس ٜاؾز .ثسيٗ سطسيت ؾبذشبض ؾيؿشٓ اظ وٙفٞبيي و ٝسٛؾٍ ٚاحسٞبي ؾيؿشٓ نٛضر
ٔيٌيطزٔ ،ؼعاؾز .ة) ٚيػٌيٞبي ٚاحسٞبي ؾيؿشٓ ،ضفشبض  ٚا٘سضوٙف آٟ٘ب ،اظ سٗطيف ؾبذشبض
حصف قسٜا٘س سب ٔشغيطٞبيي و ٝزض ؾُح ؾيؿشٓ ُٖٕ ٔيوٙٙس ثب ٔشغيطٞبيي و ٝزض ؾُح ٚاحس-
ٞب ٚػٛز زاض٘س ،سٕيع زاز ٜق٘ٛس .ايٗ سٕبيع اظ ايٗ ثبثز يطٚضي اؾز و٘ ٝكبٖ زاز ٜقٛز و ٝچٍٝ٘ٛ
ؾيؿشٓ حشي زض ظٔب٘ي و ٝسغييط زض ؾُح ضفشبض زِٚزٞب نٛضر ٔيٌيطز ،حفّ ٔيقٛز .ع) يه
٘ٓطي ٝؾيؿشٕي  ٚغيطسمّيٌُطاي ؾيبؾي ثيٗإُِّ ثبيس ث ٝسجييٗ ايٙى ٝؾبذشبض ؾيؿشٓ ٔحسٚزيز
ٞبيي ضا ثط ضفشبض زِٚزٞب سحٕيُ ٔيوٙس ،ثذطزاظز .ثسيٗ سطسيت ٘ٓطي ٝذبضع ث ٝزاذُ ٚاِشع ،اقبضٜ
ث٘ ٝيطٞٚبي ثيٗإِّّي زاضز و ٝثط ضفشبض زِٚزٞب سأطيط ٔيٌصاض٘س .اظ زيس ٚاِشع ،ايٗ ٘يطٞٚب ضا ٔي-
سٛاٖ ؾبذشبض ٘بْ ٟ٘بز .سٗطيف ٚاِشع اظ ؾبذشبض ٖجبضر اظ ٔؼٕٖٝٛاي اظ قطايٍ ٔحسٚزوٙٙسٜ
ٔيثبقس .ثب اقبض ٜث ٝايٙى ٝؾبذشبض٘ ،بٔطئي اؾزٚ ،اِشع اؾشسالَ ٔيوٙس و ٝچٙيٗ ؾبذشبضي ضا
ٔيسٛاٖ ٌعيٙفٌط ٘بٔيس .ثسيٗ ٔٗٙب وّٖ ٝز غيطٔؿشميٓ ضفشبض وبضٌعاض اؾز .ثٖ ٝجبضر زيٍط
ؾبذشبض ،سٗييٗوٙٙس ٜضفشبض وبضٌعاض اؾز .ز) سأطيطدصيطي زِٚزٞب اظ ؾبذشبض ؾيؿشٓ ثيٗإُِّ ثٝ
ز ٚقي ٜٛػبٔٗٝدصيطي  ٚضلبثز ٔيبٖ ٚاحسٞب ٔيثبقس .اظ زيس ٚاِشع ،ػبٔٗٝدصيطي زاضاي ز ٚوبضٚيػٜ
اؾز٘ .رؿز ايٙىٛٔ ٝػت ٔيقٛز و ٝاًٖبي يه ٌط ،ٜٚذٛز ضا ثب ٙٞؼبضٞبي آٖ سُجيك زٙٞس ٚ
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زض ٘شيؼ ،ٝػبٔٗٝدصيطي ،سجسيُ ث ٝؾبظٚوبضي ثطاي ثبظسِٛيس ؾيؿشٓ ٔيٌطزز .ز ْٚآ٘ى ٝػبٔٗ ٝدصيطي
ٔٛػت وبٞف سٔ ٔٛٙيٌطزز ،ظيطا ٙٞؼبضٞبي ضفشبضياي ضا سأؾيؽ ٔيٕ٘بيس و ٝزض ٖٚآٟ٘ب
سفبٚرٞبي ٌط ٜٚوٓ ضً٘ ٔيقٛز .قي ٜٛز ،ْٚقي ٜٛضلبثز ٔيبٖ اًٖب اؾزٚ .اِشع ٔٗشمس اؾز وٝ
زض ثرفٞبي اػشٕبٖي و ٝث ٝقىّي اُ٘ٗبفدصيط ،ؾبظٔبٖ يبفشٝا٘س ،ػبٔٗٝدصيطي زض ٖٚثرفٞب،
أب ضلبثزٔ ،يبٖ آٟ٘ب اسفبق ٔيافشس .ػبٔٗٝدصيطي  ٚضلبثزٛٔ ،ػت ٌؿشطـ قجبٞز ٚيػٌيٞب ٚ
ضفشبض ٔيٌطزز .ضلبثز ٔٛػت يه ٘ٓٓ ٔيقٛز وٚ ٝاحسٞب زض آٖ اظ َطيك سهٕيٕبر  ٚوٙفٞبي
ٔؿشمُ ث ٝسٓٙيٓ ٔٙبؾجبر ذٛيف ٔيدطزاظ٘س .ضلبثز  ٚػبٔٗٝدصيطي ز ٚػٙج ٝاظ يه فطآيٙس
ٞؿشٙس و ٝس ٔٛٙضفشبضٞب ٘ ٚشبيغ ضا وبٞف ٔيزٙٞسٚ( .اِشع)113-144 :1394 ،
سأطيط لبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر ٘ ٚمف آٖ زض ؾيبؾز
ذبضػي ايطاٖ (ؾبَٞبي ٔ 1945-55يالزي)
زض ٘ٓبْ زٚلُجي ،ثطاي اسحبز قٛضٚي ،ايسئِٛٛغي ،نسٚض ا٘مالة ٕٞ ٚجؿشٍي ٔيبٖ ٘يطٞٚبي
ؾٛؾيبِيؿشي  ٚا٘مالثي زض اِٛٚيز ٘رؿز لطاض زاقز .ثٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝسرهيم ٔٙبثٕ  ٚثٟطٌٜيطي
اظ سٕبٔي أىب٘بر زض ذسٔز ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ٔعثٛض ثٛز .ثٕٞ ٝيٗ زِيُ سمٛيز ثٙي ٝزفبٖي
ثٖٛٙ ٝاٖ دكشٛا٘ٝاي ثطاي سحمك آضٔبٖٞبي فٛق ث ٝقٕبض ٔيضفز .سب آ٘ؼب و ٝضٞجطاٖ قٛضٚي ثٝ
ثٟبء فسا وطزٖ الشهبز  ٚضفبّٔ ٜي ،ا٘شط٘بؾي٘ٛبِيؿٓ دطِٚشبضيبيي ضا زض نسض اٞساف ؾيبؾز ذبضػي
ذٛز لطاض زاز ٜثٛز٘س( .لٛاْ)109 :1388 ،
ػ ًٙؾطز  ٓٞزض ٚالٕ يه ٔٙبلك ٝايسئِٛٛغيىي ثيٗ ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيٓ ث ٝضٞجطي اسحبز
قٛضٚي  ٚوبديشبِيؿٓ ث ٝضٞجطي ايبالر ٔشحس ٜثٛز .ػ ًٙؾطز ،ثيزضً٘ ثٗس اظ ذبسٕ ٝػًٙ
ػٟب٘ي ز ْٚآغبظ قس  ٚاوظط سحّيٌُطاٖ ٔؿبئُ ثيٗإِّّئ ،ؿئّ ٝسأذيط ذطٚع اضسف قٛضٚي اظ
قٕبَ ايطاٖ  ٚؾذؽ حٕبيز اظ سؼعي ٝآشضثبيؼبٖ  ٚوطزؾشبٖ ايطاٖ سٛؾٍ اٖٕبَ قٛضٚي ضا ٘مُٝ
ُٖفي ثطاي آغبظ ػ ًٙؾطز ٔيزا٘ٙس  ٚثط آٖ ثبٚض٘س و ٝايٗ الساْ سٛؾَّٗٝجب٘ ٝاؾشبِيٗ ،ضٞجط
زيىشبسٛض اسحبز قٛضٚي ،ظً٘ ذُطي ضا ثطاي ضٞجطاٖ غطة وبديشبِيؿز ثٚ ٝيػ ٜايبالر ٔشحس ٜثٝ
نسا زضآٚضز( .الفٝثط)2 :1376 ،
ٚيػٌيٞبي ايسئِٛٛغيه زض ٘ٓبْ زٚلُجي
سِٛس وكٛض وٕ٘ٛيؿشي اسحبز قٛضٚي زض ؾبَ  1917اظ ٕٞبٖ آغبظ ثب ذهٔٛز آقىبض  ٚيب
ٚاوٙف غيطزٚؾشب٘ ٝز٘يبي وبديشبِيؿشي ضٚثط ٚقس .زؾشٍب ٜضٞجطي وٕ٘ٛيؿٓ ثط ايٗ أط آٌبٞي
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زاقز؛ ظيطا الشهبز آظاز وكٛضٞبي وبديشبِيؿشي ،زضؾز ٘مُٔ ٝمبثُ ٔبِىيز ثط اثعاض سِٛيس ثٛز وٝ
زض اسحبز قٛضٚي اػطا ٔيقس .ثب ايٗ  ،ٕٝٞثٓ٘ ٝط ٔيضؾيس و ٝقسر ذُط سٛؾَّٗٝجي ٘بظيؿٓ
زض َي ػ ًٙػٟب٘ي ز ،ْٚايٗ اذشالف ايسئِٛٛغيىي ضا سحزاِكٗبٔ لطاض زاز ٜثٛز .أب ثب ثطَطف
قسٖ سٟسيس ٔكشطن ٘بظيؿٓ ،ثٗس اظ ػ ،ًٙايٗ اذشالف چٟط ٜذٛز ضا ثبظ ٕ٘ٛز .ثطاي ٔظبَ
حٕبيز قٛضٚي اظ چخٌطايبٖ ي٘ٛبٌٖ ،ؿشطـ ايسئِٛٛغيىي قٛضٚي ٛٔ ٚيٕ آٔطيىب زض ثطاثط
ايٗ ػطيبٖ ،ثيبٍ٘ط سطؼ ايٗ وكٛض اظ ضٚي وبضآٔسٖ وٕ٘ٛيؿزٞب زض ي٘ٛبٖ ثٛزّٔ( .ىٛس ٚ ٝضائ،ٛ
)196-197 :1368
ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب اظ ٖٛالت حًٛض وٕ٘ٛيؿزٞب زض ي٘ٛبٖ ٕٞ ٚؿبي ٝآٖ سطويٍ٘ ،ٝطاٖ قسٜ
ثٛز  ٚثٕٞ ٝيٗ ذبَط سط ،ٗٔٚضئيؽ ػٕٟٛض آٔطيىب ،اظ وٍٙط ٜسمبيب وطز و ٝثٛٓٙٔ ٝض حٕبيز اظ
ي٘ٛبٖ  ٚسطوي ٝزض ثطاثط سؿٍّ وٕ٘ٛيؿزٞب ،وٕىي ٔ 400يّي ٖٛزالضي ضا سهٛيت وٙس .سطٗٔٚ
اٖالْ وطز و ٝحٕبيز اظ ٔطزْ آظازي و ٝزض ثطاثط سؼبٚظ ٌطٜٞٚبي ٔؿّح الّيز  ٚثطاٍ٘يرش ٝقس ٜاظ
ذبضعٔ ،مبٔٚز ٔيوٙٙس ،ثبيس زض ثط٘بٔ ٝؾيبؾز آٔطيىب لطاض ٌيطز .ايٗ ديكٟٙبز ثٗسٞب ث ٝنٛضر
"٘ٓطي ٝسط 1"ٗٔٚزضآٔس .ايٗ ٘ٓطي ٝث ٝؾيبؾز ثيَطفي آٔطيىب دبيبٖ زاز  ٚايٗ وكٛض ضا زض آؾشب٘ٝ
زضٌيطيٞبي ايسئِٛٛغيه ٔحٛض زض وكٛضٞبي ؾطاؾط ػٟبٖ ؤ ٝطزْ آٖ سحز ٞؼ ْٛوٕ٘ٛيؿٓ
ثٛز٘س  ٚثبيس اظ ٘فٛش وٕ٘ٛيؿزٞب ٘ؼبر ٔييبفشٙس ،لطاض زازٕٞ( .بٖ)206:
ّٖيضغٓ ايٙى ٝاسحبز قٛضٚي ثطاي ٘بثٛزي ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿٓ ٓ٘ ٚبْ ؾطٔبيٝزاضي  ٚاقبٖٝ
٘ٓطئ ٝبضوؿيؿشي ٔجبضظٔ ٜيوطز  ٚػٟبٖ ؾطٔبيٝزاضي ٘يع زض سالقي ٔكبث ٝؾرز ٔكغَٛ
ثٛز٘سِ ،ىٗ ضٞجطاٖ ايبالر ٔشحس ٜثب اسحبز قٛضٚي  ٚاٍّ٘ؿشبٖ زض ٔصاوطار ذٛز زض دبيبٖ ػًٙ
ػٟب٘ي ز ،ْٚاؾشمالَ  ٚسٕبٔيز اضيي وكٛضٞبي وٛچه ضا لطثب٘ي ايسئِٛٛغيٞبي ذٛز ٕ٘ٛز٘س .ثٝ
َٛضي و ٝآٔطيىبئيبٖ ذٛز زض ايؼبز سؿٍّ قٛضٚي ثط اضٚدبي قطلي ؾٟيٓ ثٛز٘س  ٚحشي اظ ؾٛي
فطا٘ىّيٗ ضٚظِٚز ضئيؽ ػٕٟٛض ٚلز آٔطيىب ٚ ٚيٙؿش ٖٛچطچيُ ٘رؿز ٚظيط ٚلز ثطيشب٘يب ٖٚس-ٜ
ٞبيي زضثبض ٜايطاٖ  ٚسطوي ٝث ٝاؾشبِيٗ زاز ٜقس ٜثٛزِ .يىٗ ثٗساً ثب ٔربِفز وبضوٙبٖ ٚظاضر أٛض
ذبضػ ٝايبالر ٔشحسٛٔ ٜاػٌ ٝطزيس .زٚضاٖ ػ ًٙؾطز اظ ٘ٓط ثطذي اظ ضٞجطاٖ ٕٔبِه ػٟبٖ ؾْٛ
ثطاي ٘ٛؾبظي وكٛضقبٖ يه ٖهط َاليي ث ٝقٕبض ٔيضفز .آ٘بٖ سٛا٘ؿشٙس اظ سًبز ايسئِٛٛغيىي ثيٗ
ز ٚاضزٌٚبٔ ٜشربنٓ ،ث٘ ٝفٕ ػٛإٔ ذٛز ثٟطٜثطزاضي وٙٙس .ثيزضً٘ دؽ اظ دبيبٖ ػ ًٙػٟب٘ي ز،ْٚ
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ثؿيبضي اظ ضٞجطاٖ وكٛضٞبي آؾيبيي  ٚآفطيمبيي اظ ٔؿشٕٗطار اضٚدبيي ،اظ ايٗ ضٍٞصض ثطاي وؿت
اؾشمالَ ٕٔبِه ذٛيف ثٔ ٝجبضظ ٜثطذبؾشٙس  ٚزضذٛاؾزٞبيكبٖ ٔٛضز حٕبيز ٞط ز ٚاثطلسضر
لطاض ٌطفز .زض ٚالٕ ٞط ز ٚاثطلسضر ػٟبٖ اظ ػٙجفٞبي ّٔيٌطا ّٖي ٝؾُّ ٝاؾشٕٗبضٌطاٖ اضٚدبيي
حٕبيز ٔيٕ٘ٛز٘س سب وكٛضٞبي سبظ ٜاؾشمالَيبفش ٝضا ث ٝاضزٌٚب ٜايسئِٛٛغيىي ذٛز وكب٘س ٚ ٜحسالُ
اظ آضاء آ٘بٖ زض ؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ثٚ ٝيػ ٜزض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ث٘ ٝفٕ ذٛز ثٟطٜثطزاضي
وٙٙس .ايبالر ٔشحس ٜذٛز ثطاي ػٌّٛيطي اظ سٛؾٗ ٝوٕ٘ٛيؿٓ ثٔ ٝشحسيٗ اضٚدبي غطثياـ اظ َطيك
اضائَ ٝطح ٔبضقبَ ٔجبزضر ث ٝثبظؾبظي اضٚدبي غطثي ػ ًٙظزٕٛ٘ ٜز  ٚثب ثط٘بٔ ٝانُ چٟبض سطٗٔٚ
 ٚؾبيط وٕهٞبي الشهبزي ٓ٘ ٚبٔي ث ٝوكٛضٞبي ػٟبٖ ؾ ْٛزض ضاؾشبي سٛؾٗ ٝالشهبزيقبٖ
يبضي زاز .قبيبٖ شوط اؾز و ٝايطاٖ اِٚيٗ زضيبفز وٙٙس ٜوٕهٞبي فٙي انُ چٟبض سط ٗٔٚثٝ
قٕبض ٔيضٚز( .الفٝثط)3-4 :1376 ،
اظ ايٗ ضٍٞصض ،ايطاٖ وكٛضي زاضاي ٔٛلٗيز ٚيػ ٜػغطافيبيي -ؾيبؾي ثطاي ايبالر ٔشحس ٜسّمي
ٔيقس و ٝزض ٕٞؿبيٍي قٛضٚي ثٛز  ٚزض ظٔبٖ ػ ًٙػٟب٘ي ز ْٚدُ ديطٚظي ٘بٔيسٔ ٜيقس .ثٝ
ٕٞيٗ ٔٛٓٙض  ٚزض ضاؾشبي انُ چٟبض سط ،ٗٔٚزِٚز آٔطيىب وٕهٞبي ذٛز ضا زض ظٔيٞٝٙبي ٔرشّف
الشهبزي  ٚفٙي ث ٝايطاٖ اُٖبء وطزٔ .يّيٖٞٛب زالض وٕه ثالٖٛو يب ٚاْ ث ٝايطاٖ سّٗك ٌطفز سب
ثشٛا٘س ث ٝسمٛيز ٔجب٘ي نٗٙشي  ٚفٙي ذٛز ثذطزاظز .زِٚز آٔطيىب ٕٞچٙيٗ ث ٝسمٛيز ثيفسط ٘ٓبٔي
ايطاٖ دطزاذز سب زض نٛضر ِع ْٚاظ آٖ وكٛض اؾشفبز ٜوٙسٓٞ .ظٔبٖ ثب ثبال ٌطفشٗ ٔيعاٖ ذطيس
ػًٙافعاضٞب  ٚسؼٟيعار ٘ٓبٔي زِٚز ايطاٖ اظ ايبالر ٔشحس ،ٜحًٛض ٔؿشكبضاٖ آٔطيىبيي ٘يع
افعايف ٔييبفز .ايٗ ٔؿشكبضاٖ ٘ٓبٔي و ٝػٟز آٔٛظـ دطؾ ُٙاضسف  ٚچٍٍ٘ٛي اؾشفبز ٜاظ
سؼٟيعار ٘ٓبٔي ث ٝايطاٖ آٔس ٜثٛز٘س ،چٙبٖ ٔحسٚز ٜلسضسكبٖ ٚؾيٕ قس ٜثٛز و ٝث ٝذٛز اػبظٞ ٜط
٘ ٔٛزذبِشي ضا زض أٛض ٘ٓبٔي ايطاٖ ٔيزاز٘س .السأبر آٔطيىب زض اُٖبء وٕه ث ٝوكٛضٞبي ػٟبٖ
ؾٔ ،ْٛؿيط ضقس  ٚسٛؾٗ ٝآٖ وكٛضٞب ضا اظ َطيك ّٔي ذبضع  ٚظٔيٚ ٝٙاثؿشٍي آٟ٘ب ضا ث ٝالشهبز
ػٟب٘ي  ٚغطة سكسيس ٔيوطز( .لطقي  ٚػٕيطي)78-101 :1387 ،
اسحبز قٛضٚي ٘يع ث ٝؾ ٟٓذٛز ثطاي اقبٖ ٝايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيؿٓ ،ثٔ ٝشحسيٗ ٚ
زٚؾشب٘ف ثٚ ٝيػ ٜوكٛضٞبي ػٟبٖ ؾ ْٛو ٝزض ضأؼ آٟ٘ب ٙٞسٚؾشبٖ ،وٛثبٔ ،هطٖ ،طاق  ٚؾٛضيٝ
لطاض زاقشٙس وٕهٞبي الشهبزيٓ٘ ،بٔي  ٚفٙي اضائٕٛ٘ ٝز .اسحبز قٛضٚي ،زٜٞب دطٚغ ٜظيطثٙبيي زض
وكٛضٞبي زٚؾز ٓٞ ٚديٕب٘ف ديبز ٜوطز ٜاؾز .احشٕبالً احساص ؾس اؾٛاٖ زض ٔهط سٛؾٍ
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قٛضٚيٞب زض ظٔبٖ حىٔٛز ػٕبَ ٖجساِٙبنط ضا ٔيسٛاٖ ثب اضظـسطيٗ ٕ٘بز ػ ًٙؾطز زا٘ؿز.
(الفٝثط)3-4 :1376 ،
زض ؾبَ  1944زض حبِي و ٝاضسف ؾطخ ،ؾطسبؾط اضٚدبي قطلي ضا زض٘ٛضزيس ،اؾشبِيٗ ث-ٓٞ ٝ
لُبضاٖ وٕ٘ٛيؿز ذٛز ٌفز" :ايٗ ػ( ًٙػ ًٙايسئِٛٛغيه) ٕٞب٘ٙس ػًٞٙبي ٌصقشٝ
٘يؿزٞ .طوؽ و ٝؾطظٔيٙي ضا اقغبَ وٙسٓ٘ ،بْ اػشٕبٖي  ٚايسئِٛٛغياـ ضا  ٓٞث ٝآٖ سحٕيُ
ذٛاٞس وطز سب ٞط ػب و ٝاضسفاـ ثشٛا٘س ديف ثطٚز ".حشي زٞ ٚفش ٝثٗس اظ وٙفطا٘ؽ يبِشب و ٝزض
فٛضي 1945 ٝسكىيُ قس ٜثٛز ،قٛضٚيٞب ث ٝضٔٚب٘ي فكبضآٚضز٘س  ٚاظ دبزقب ٜضٔٚب٘ي ذٛاؾشٙس وٝ
يه زِٚز وٕ٘ٛيؿشي ٔٙهٛة ٕ٘بيس .زض آٖ ؾبَٞب ،اؾشبِيٗ ظيطوب٘ ٝاظ َٙٚٓٞبٖ ذٛز ذٛاؾشٝ
ثٛز و ٝذٛز ضا ٘ ٝفساي حعة وٕ٘ٛيؿز ،ثّى ٝفساي "ٔبْ ٔي 1"ٟٗوٙٙس .ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ،ذٛز
اؾشبِيٗ ٘يع سٗجيط ذبل ذٛزـ اظ ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيؿٓ ضا سغييط زاز ٜثٛز ٕٝٞ ٚ
ضٞجطاٖ قٛضٚي ،ؾيبؾزٞبيكبٖ ضا ثب ايٗ ايسئِٛٛغي زْؾبظ وطز ٜثٛز٘س  ٚآٖ ضا ٘ ٝسٟٙب زض
ؾيبؾز ذبضػي ،ثّى ٝزض ٔكطٖٚيز ثركيسٖ ث ٝلسضسكبٖ  ٚؾبوز وطزٖ ٔربِفيٗ زاذّي ث ٝوبض
ٔيٌطفشٙس .زض ٚالٕ ايسئِٛٛغي ٔيسٛا٘ؿز ٕٞب٘ٙس يه ثبزٕ٘ب ُٖٕ وٙسٕٞ ،يٗ ؤ ٝؿئِٛيٗ،
ؾيبؾشي ضا ا٘شربة ٔيوطز٘س ،آٖ ضا ثط حؿت ايسئِٛٛغي ٔٙبؾت ،ثطاي ٖٕ ْٛسٛػئ ٝيوطز٘س ٚ
سغييط ايسئِٛٛغي زض ٚالٕ ٕ٘بيبٌٖط سغييط ؾيبؾز ثٛز .أب طجبر ايسئِٛٛغي قٛضٚي سب حس ظيبزي،
٘شيؼ ٝطبثز ثٛزٖ اًٖبء زفشط ؾيبؾي  ٚضوٗ ؾيبؾزٌصاضي وٕيشٔ ٝطوعي حعة وٕ٘ٛيؿز
ثٛز .زض ايٗ ؾبَٞب ثٛز و ٝسطؼ ؾٙشي آٔطيىبئيبٖ اظ ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ،سٙفط آٟ٘ب ضا اظ
فٗبِيزٞبي اؾشبِيٗ زض اضٚدبي قطلي ثيفسط ٔيوطز( .الفٝثط :1376 ،فهُ ا)َٚ
ثبيس سٛػ ٝزاقز و ٝزض ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ٔبضوؿيؿشي ،ػٙجٔ ٝيّيشبضيؿشي آٖ ٔمسْ ثط
ٖميس ٜؾٛؾيبِيؿشي لطاض ٌطفش ٚ ٝثيف اظ ٞط چيع ،ػٙجٔ ٝيّيشبضيؿشي ٓ٘ ٚبٔي زاضز .يٗٙي ٔفْٟٛ
آٖ ،ديكطفز ايسئِٛٛغي ضا ثب ظٚض  ٚلٓ٘ ٜٛبٔي زض ثط زاقشٗٔ ٚ ٝشمس ث ٝحفّ ضغيٓ وٕ٘ٛيؿٓ ثٝ
وٕه لٓ٘ ٜٛبٔي  ٚحفّ حبِز ٘ٓبٔي اؾز وٟٓٔ ٝط آٖ وٕ٘ٛيؿٓ قٛضٚي  ٚلٟطٔبٖ ُٖٕ
وٙٙس ٜث ٝآٖ ٘يع اؾشبِيٗ ٔيثبقس( .دبظاضٌبز )148 :1343 ،أب ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿٓ ،يه ؾيؿشٓ
ؾطٔبيٝزاضي اؾز  ٚآٖ ٖجبضر اظ يه ؾيؿشٓ الشهبزي اؾز و ٝزض آٖٚ ،ؾبيُ ٖٕس ٜسِٛيس ثٝ
ٚاؾُ ٝؾطٔبيٌٝصاضي قرهي فطا ٓٞقس ٚ ٜزض ٔبِىيز قرهي نبحجبٖ ؾطٔبي ٝثبلي ٔئب٘س.
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سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

أٛض ازاضٌ ٚ ٜطزا٘يسٖ زؾشٍب ٜسِٛيسي ٘يع زض اذشيبض ٔبِىيٗ وبضذب٘ؼبر اؾز و ٝوبضٌطاٖ ضا ثٝ
ٖٛٙاٖ ضٚظٔعز اػيط وطز ٚ ٜث ٝوبض ٔيٌٕبض٘س  ٚوبضذب٘ؼبر ٔرشّف سِٛيس وٙٙس ٜوبالي ٚاحس ٘يع
زض سِٛيس اػٙبؼ  ٚفطٚـ آٖ ثٛٓٙٔ ٝض ػّت ٔٙبفٕ ثب يىسيٍط ضلبثز ٔيٚضظ٘س ٌ ٚبٞي ٘يع
ٕٔىٗ اؾز ث٘ ٝفٕ ذٛيف  ٚث ٝيطض ٔهطف وٙٙسٌبٖ ثب يىسيٍط ٔشحس قس ٚ ٜليٕز وبالٞب ضا ثبال
ثجط٘س .انُالح وبديشبِيؿٓ اظ ظٔبٖ ْٟٛض وٕ٘ٛيؿٓ ظيبز قبيٕ قسٕٛٞ ٚ ٜاضٛٔ ٜضز حّٕ ٝقسيس آٖ
ثٛز ٜاؾز( .دبظاضٌبز)142 :1343 ،
ذُط وٕ٘ٛيؿٓ زض َ َٛػ ًٙؾطز ٕٛٞاضٛٔ ٜضز سٛػ ٝآٔطيىبئيبٖ ثٛز ٜاؾز .ثَٛ ٝضي وٝ
ػبٖ .اف .وٙسي ،ضئيؽ ػٕٟٛضي آٔطيىب زض يىي اظ ٘ٛقشٞٝبيف ٔيٌٛيس" :زض ؾبَٞبي ا َٚثٗس
اظ ػ ًٙػٟب٘ي ز ْٚوٌ ٝؿشطـ ٘فٛش قٛضٚي  ٚايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ،سٟٙب زض ؾبي ٝقرم
اؾشبِيٗ نٛضر ٔيٌطفزٔ ،ب زاضاي اؾشطاسػي نّح ثٛزيٓ وٞ ٝسف آٖ ٕٞجؿشٍي ؾيبؾي ثطاي
ٔه ٖٛزاقشٗ اضٚدبي غطثي اظ ٌع٘س وٕ٘ٛيؿزٞب  ٚحفّ سٕبٔيز اضيي آٖ ثٛز ...ايٗ اؾشطاسػي
و ٝث ٝؾيبؾز ؾس وطزٖ ٘فٛش وٕ٘ٛيؿزٞب ٔٗطٚف ثٛز ،ثطاؾبؼ انُ چٟبض سطَ ،ٗٔٚطح ٔبضقبَ
 ٚؾالح اسٕي  ٚديٕبٖ ٘بس ٛديف ٔيضفز ...أب ديكطفز ضٚظافع ٖٚقٛضٚي ٕٝٞ ،آٟ٘ب ضا زض ٓٞ
قىؿز ...ايٙه ٔب ثبيس ثطاي آة وطزٖ يدٞبي ػ ًٙؾطز ،ذُطاسي ضا ثطاي ذٛز ثذصيطيِٓ .ىٗ
ٕٛٞاض ٜثبيس اظ ٌؿشطـ وٕ٘ٛيؿٓ ػٌّٛيطي وطز( ".وٙسي ،ثيسب )16-21:زض زٚضاٖ ػ ًٙؾطز
٘بقي اظ ٘ٓبْ زٚلُجي ،لٛاٖس ثبظي ثيٗإِّّي ث ٝنٛضسي ثٛز و ٓٞ ٝآٔطيىب  ٓٞ ٚقٛضٚي ٞط ز ٚثٝ
٘حٛي اظ يه ؾطي ػٙجفٞب حٕبيز ٔيوطز٘س .ثطحؿت ايٙى ٝايسئِٛٛغي  ٚزيسٌب ٜآٖ ػٙجف،
ػٙجف آظازيثرف ّٔي ثٛز يب ػٙجفٞبي اػشٕبٖي ،لٔٛي (ػٙجفٞبي لٔٛي آٔطيىبيي السيٗ ٚ
آفطيمب و ٝسحز ٖٛٙاٖ ػٙجفٞبي آظازيثرف ّٔي ٔٛضز حٕبيز قٛضٚي ثٛز ٚ ).يب ػٙجفٞبيي
زض ػٟز سمٛيز ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ  ٚيب حبِز ػساييَّجب٘ ،ٝث٘ ٝحٛي ٔٛضز حٕبيز اثطلسضرٞب ثٛز٘س.
ٖٕسسبً ػٙجفٞبيي وٌ ٝطايكبر چخ ٔ ٚبضوؿيؿشي زاقشٙسٛٔ ،ضز حٕبيز قٛضٚي ثٛز٘س ٚ
آٖٞبيي و ٝسب ا٘ساظٜاي ٌطايكبر ٔصٞجي يب ٔشٕبيُ ث ٝؾطٔبيٝزاضي زاقشٙس ،آٔطيىب ثٖٛٙ ٝاٖ
"ؾسي زض ٔمبثُ ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ" ٚ 1ثٖٛٙ ٝاٖ ايؼبز ٔٛا٘ٗي ثطاي ضقس حطوزٞبي
وٕ٘ٛيؿشي اظ ايٗ ٘ ٔٛػٙجفٞب حٕبيز ٔيوطز .ثٙبثطايٗ ٔيسٛاٖ ٌفز و ٝاظ يه ػٟزٓٞ ،
آٔطيىب  ٓٞ ٚقٚٛي ؾٗي زاقشٙس ثب حٕبيز اظ ايٗ ٘ ٔٛػٙجفٞب ث ٝانُالح ٔٛاظ٘ ٝلسضر ضا ثٝ
٘حٛي ث٘ ٝفٕ ايسئِٛٛغي ذٛز سٕبْ وٙٙس( .لٛاْٚ ،1382/03/07 ،ثٍبٕٞ ٜكٟطي) زض ٘ٓبْ زٚلُجي
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ٖٙبنط لسضر ٘ٓبٔي ،ؾيبؾي ،الشهبزيٛٔ ،لٗيز اؾشطاسػيه ،غئٛدّيشيه  ٚلسضر ايسئِٛٛغيه زض
ثّٛنثٙسيٞب ايفبء ٘مف ٔيوطز٘سِ .ىٗ ػٞٛط ٜانّي ثّٛنثٙسيٞب ضا لسضر ايسئِٛٛغيه سكىيُ
ٔيزازٕٞ( .كٟطي زيذّٕبسيه)11 :1382 ،
٘ٓبْ زٚلُجي ايؼبة ٔيوطز و ٝسهٕيٌٓيط٘سٌبٖ  ٚؾيبؾزٌصاضاٖ ثطاي سأٔيٗ أٙيز ّٔي ٚ
ثيٗإِّّي السأبسي ضا ا٘ؼبْ زٙٞس و ٝچبِفٞبي ٘بقي اظ وبضوطز ايسئِٛٛغي ٌط ٜٚضليت ضا ثٝ
حسالُ ثطؾب٘ٙس .ثط ايٗ اؾبؼ ثٛز و ٝآٔطيىب ٕٛٞاض ٜزض سٓٙيٓ ضفشبض ثيٗإِّّي  ٚاٍِٛي ؾيبؾز
ذبضػي ذٛز ،يٕٗ اسربش ضٚـٞبيي ؤ ٝجشٙي ثط ؾبذز زاذّي ٘ٓبْ ثيٗإِّّي  ٚقطايٍ غئ-ٛ
دّيشيه ثٛزٔ ،حٛض ضفشبض ذٛز ضا ثط اٍِٞٛبي فىطي ٔ ٚمبثّ ٝثب ٘فٛش ايسئِٛٛغي ضليت لطاض زاز ٜثٛز.
زض ٘ٓبْ زٚلُجي ،ثبظي ٔيبٖ ز ٚاثطلسضر ،ثبظي ثب حبنُ ػٕٕ ػجطي نفط ثٛز ٚ ٚاحسٞب اظ ػّٕٝ
زِٚزٞبي ذبٚضٔيب٘ ٝزاضاي زٌ ٚعي ٝٙاظ ِحبِ وؿت حٕبيز  ٚسًٕيٗ أٙيز اظ ذبضع ثٛز٘س.
(ثكيطيٚ ،1383/07/05 ،ثٍب ٜػبْػٓ) زض ٘ٓبْ ز ٚلُجئ ،جبضظ ٜثب أذطيبِيؿٓ ٖ ٚساِزَّجي
ٕٞيك ٝحطف ا َٚضا ٔيظز و ٝثيفسط ثط آٔٛظٜٞبي ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿشي ثٙب قس ٜثٛز( .ايٕب٘ي،
ٚ :1382ثٍب ٜويٟبٖ)
ٚلبيٕ ٔ٘ ٟٓبقي اظ ضلبثزٞبي ايسئِٛٛغيه ػ ًٙؾطز
٘رؿشيٗ ثحطاٖ ّٖٙي ٔيبٖ ٔشفميٗ زض غا٘ٛي 1946 ٝثط ؾط ايطاٖ ضٚي ٔيزٞس .قٛضٚي زض
آشضثبيؼبٖ يه حعة ذٛز ٔرشبض َطفساض وٕ٘ٛيؿٓ ثٚ ٝػٛز ٔيآٚضز و ٝزض زؾبٔجط  1945ثٗس اظ
ثطٚظ قٛضـ زض سجطيع ،ػٕٟٛضي ذٛزٔرشبض آشضثبيؼبٖ ضا اٖالْ ٔيزاضز.
زض ٔب 1946 ٝٔ ٜػٍٙي زاذّي زض ي٘ٛبٖ زض ٔيٌيطز .زض دبيبٖ ػ ًٙػٟب٘ي ز ،ْٚي٘ٛبٖ زض
سؿٍّ ػٙجفٞبيي ثٛز ؤ ٝمبٔٚز ّٖي ٝايشبِيب  ٚإِٓبٖ ضا ؾبظٔبٖ زاز ٜثٛز٘س  ٚاظ حعة وٕ٘ٛيؿز
 ٚػج ٟٝضٞبيي ثرف ّٔي سٛاٖ ٔيٌطفشٙس .ػج ٟٝضٞبييثرف ّٔي ثب ضغيٓ ؾُّٙشي ي٘ٛبٖ و ٝاظ
ؾبَ  1941وكٛض ضا سطن ٌفش ٝثٛز ،ثٔ ٝربِفز ثطٔيذيعز .ثطيشب٘يب اظ ضغيٓ ؾُّٙشي حٕبيز
ٔيوٙس ٛٔ ٚػت ٔيقٛز و ٝا٘شربثبر زض سبضيد ٔ 31بضؼ  1946ثب ٘ٓبضر ٘بْطاٖ غطثي ثُٕٖ ٝ
آيس .ظيطا قٛضٚيٞب اظ ديٛؾشٗ ثٞ ٝيأر غطثي ذٛززاضي وطز ٜثٛز٘س .ؾُّٙزَّجبٖ ث ٝضاحشي زض
ا٘شربثبر ديطٚظ ٔيق٘ٛس ،ثٚ ٝيػ ٜو ٝاحعاة چخ اٖالْ ٖسْ قطوز زض ا٘شربثبر وطز ٜثٛز٘س .غضغ
ز ْٚدبزقب ٜي٘ٛبٖ ٚاضز آسٗ ٔيقٛز .ػج ٟٝضٞبيي ثرف ّٔي اٖالْ ٔيزاضز و ٝا٘شربثبر ث ٝزضؾشي
ا٘ؼبْ ٘كس ٜاؾز  ٚػ ًٙزاذّي زض ٔيٌيطز .آِجب٘ي ،ثّغبضؾشبٖ  ٚثٚ ٝيػ ٜيٌٛؿالٚي ثيزضً٘ اظ
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چطيهٞبي ي٘ٛب٘ي حٕبيز ٔيوٙٙس .حبَ ايٙى ٝثطيشب٘يب اظ َطيك ٘ٓبٔي ث ٝضغيٓ ؾُّٙشي وٕه
ٔيوٙس .ث ٝايٗ سطسيت ي٘ٛبٖ ٘رؿشيٗ وكٛضي ثٛز و ٝزض آٖ ،ز ٚايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ  ٚوبديشبِيؿٓ
ثب ٚؾبَز سٛزٜٞبي ٔطزْ ضٚيبضٚي  ٓٞلطاض ٔيٌيط٘س.
زض ثٟبض ؾبَ ٔ 1946شفميٗ غطثي ضؾٕبً ّٖي ٝدبيٕبَ وطزٖ ان َٛوٙفطا٘ؽ يبِشب " ٚاٖالٔيٝ
اضٚدبي آظاز" 1زض ض٘ٚس ا٘شربثبسي وكٛضٞبي آظاز قس ٜسٛؾٍ اضسف ؾطخٔ ،ب٘ٙس ضٔٚب٘ي ،ثّغبضؾشبٖ
ٔ ٚؼبضؾشبٖ اٖشطاو ٔيوٙٙس .زض ٚالٕ اضسف ؾطخ ثٛٓٙٔ ٝض ُٕٔئٗ قسٖ اظ ٘شيؼ ٝا٘شربثبر ،ثب
قىؿشٗ احعاة زٞمب٘بٖٔ ،ؿبٖس وطزٖ ازغبْ احعاة ؾٛؾيبِيؿشي زض احعاة وٕ٘ٛيؿشي ،اؾشفبزٜ
اظ وٕ٘ٛيؿزٞب زض ٔٙبنت حؿبؼ سٛؾٍ حىٔٛزٞبي ائشالفي ،وٙشطَ دّيؿي٘ ،فٛش زض
زازٌؿشطي  ٚازاضار ٔرشّف ث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌٔ ُٕٖ ٖٛيوٙس.
زض اٚر ٔ 1946ؿئّ ٝسطوي ٝثطٚظ ٔيوٙس .فكبض قٛضٚي ثط ايٗ وكٛض ثٛٓٙٔ ٝض وؿت سؼسيس
٘ٓط زض ٚيٗيز ثغبظٞب قسر ٔييبثس .أب سطوي ٝثب حٕبيز آٔطيىب  ٚاٍّ٘ؿشبٖ زض ثطاثط آٖ دبيساضي
ٔيٕ٘بيسٔ .ؿى ٛزيٍط السأي ٕ٘يوٙس  ٚايٗ ٘يٕ ٝثحطاٖ ٔٛػت ٔيقٛز سب سطوي ٝزض ٔؿيط
وبديشبِيؿٓ لطاض ٌيطز.
زض  19غا٘ٛي 1947 ٝزض ِٟؿشبٖ ا٘شربثبر ا٘ؼبْ ٔيقٛز  ٚوٕ٘ٛيؿزٞب زض ايٗ ا٘شربثبر
ديطٚظي ذطز وٙٙسٜاي ث ٝزؾز ٔيآٚض٘س .وكٛضٞبي وبديشبِيؿشي ث ٝقيٜٞٛبيي و ٝسٛؾٍ آٟ٘ب،
٘يطٞٚبي َطفساض غطة اظ دبي نٙسٚقٞبي ضأي زٚض قسٜا٘س ،اٖشطاو ٔيوٙٙس .زوشطيٗ سط،ٗٔٚ
يٗٙي ؾيبؾز ٔحهٛض وطزٖ قٛضٚي زض ٔطظٞبي زليمبً سٗييٗ قس ٜثب َطح ٔبضقبَ زض دٙؼٓ غٚئٗ
ٔ 1947جٙي ثط ثبظؾبظي اضٚدب  ٚوٕهٞبي الشهبزي ث ٝوكٛضٞبي ٕٞؿبي ٝقٛضٚي اٖٕبَ
ٔيٌطزز.
زض ؾذشبٔجط  1947اسحبز قٛضٚي ،احعاة وٕ٘ٛيؿز اضٚدبي ٔطوعي  ٚقطلي ٘ ٚيع احعاة
وٕ٘ٛيؿز فطا٘ؿ ٚ ٝايشبِيب ضا ديطأ ٖٛذٛز ٌطز ٔيآٚضز  ٚوٕيٙفٛضْ ضا ثٚ ٝػٛز ٔيآٚضز .ايٗ وبض
دبؾد قٛضٚي ث ٝزوشطيٗ سطَ ٚ ٗٔٚطح ٔبضقبَ ثٛز .ايٗ سحّيُ زض ُ٘ك اؾشبِيٗ زض ٛ٘ 7أجط
 1947ث ٝضٚقٙي سٓبٞط ٔيوٙس .ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض ٔٛي ٔٛضلبثز ايسئِٛٛغيه ٔيبٖ اضزٌٚبٜ
وٕ٘ٛيؿٓ  ٚاضزٌٚب ٜوبديشبِيؿٓ  ٚثب ديبٔسٞبي ٘ٓبٔي آٖ ثٚ ٝيٛح ثيبٖ ٌطزيسٚ .ػٛز َطح
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ٔبضقبَٕٖ ،الً ايؼبز زفشط اَالٖبسي وٕ٘ٛيؿشي ضا ثطاي قٛضٚي سٛػئ ٝيوٙس و ٝزض ٚالٕ اؾشمطاض
٘ٓٓ  ٚزيؿذّيٗ ٍٕٞب٘ي زض زاذُ اضزٌٚب ٜوٕ٘ٛيؿشي ثٛز.
زض  21فٛضي 1948 ٝاحعاة زٔىطاسيه چىؿّٛاوي ثٖ ٝالٔز اٖشطاو ّٖي ٝضفشبض ٚظيط وكٛض
وٕ٘ٛيؿز ،حىٔٛز ضا سطن ٔيوٙٙس .وٕ٘ٛيؿزٞب ٔٛايٕ ذٛز ضا زض ٔإؾؿٞٝب ،ازاضارٚ ،ظاضسرب٘ٝ
ٞب ،حىٔٛزٞبي ٔحّي  ٚزا٘كٍبٜٞب سمٛيز ٔيوٙٙس  ٚث ٝز٘جبَ آٖ اوظطيز غيطوٕ٘ٛيؿز اظ زِٚز
اؾشٗفب ٔيوٙٙس .ث ٝزٖٛر حعة وٕ٘ٛيؿز ،وبضٌطاٖ زض دطاي اػشٕبٔ ٔيوٙٙس  ٚحىٔٛز وبٔالً ثٝ
زؾز وٕ٘ٛيؿزٞب ٔيافشس .غيط اظ ٚظيط أٛض ذبضػ ٝو ٝوٕ٘ٛيؿز ٘جٛز ،أب ػؿسـ زض آدبضسٕب٘ف
ديسا ٔيقٛز  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ضئيؽ ػٕٟٛض غيطوٕ٘ٛيؿز چىؿّٛاوي اؾشٗفبء ٔيزٞس.
زض  4آٚضيُ  1949ديٕبٖ آسال٘شيه قٕبِي 1زض ٚاقٍٙشٗ ث ٝأًب ٔيضؾس .زِٚزٞبي اضٚدبيي
غطثي و ٝث ٝيٗف ٘ٓبٔي ذٛز ثبٚض زاض٘س ،اظ ايٗ دؽ قٛضٚي ضا ذُطي ٚالٗي سّمي ٔيوٙٙس.
ضٞجطاٖ ايٗ وكٛضٞب اظ آٔطيىب ٔيذٛاٙٞس ؤ ٝشٟٗس ث ٝيبضي ضؾب٘سٖ ث ٝز٘يبي وبديشبِيؿٓ ،زض
نٛضر ٚذبٔز اٚيبٔ قٛز  ٚثب آٟ٘ب ديٕب٘ي زفبٖي ٔٗٙمس ؾبظز٘ٛٞ( .شعيٍٙط)269-280 :1368 ،
زض وٙفطا٘ؽٞبي يبِشب  ٚدٛسؿساْ سهٕيٓ ٌطفش ٝقس ٜثٛز و ٝإِٓبٖ دؽ اظ ػٔ ،ًٙكشطوبً
سٛؾٍ چٟبض وكٛض يٗٙي ثطيشب٘يب ،فطا٘ؿ ،ٝآٔطيىب  ٚقٛضٚي ازاض ٜقٛز .أب ّٖيضغٓ ٔٛافمز زض ٔٛضز
يه دبضچ ٝثبلي ٔب٘سٖ إِٓبٖ ،ايٗ وكٛض ث ٝچٟبض ُٔٙم ٝاقغبِي سمؿيٓ قس .ثب ازغبْ ٔٙبَك سحز
اقغبَ وكٛضٞبي وبديشبِيؿشي يٗٙي آٔطيىب ،ثطيشب٘يب  ٚفطا٘ؿ ،ٝإِٓبٖ غطثي ثٛػٛز ٔيآيس و ٝاظ
اًٖبء ٔ٘ ٟٓبس ٛقس ٚ ٜاظ َطيك ثط٘بٔٔ ٝبضقبَ وٕه زضيبفز ٔيوٙس  ٚثرف اقغبِي قٛضٚي ثٝ
نٛضر وكٛض إِٓبٖ قطلي زضآٔس ٚ ٜيىي اظ اًٖبء ثطػؿش ٝثّٛن وٕ٘ٛيؿٓ ٔيٌطزز٘ .بسٛا٘ي
ٔشفميٗ زض يه دبضچٍٟ٘ ٝساقشٗ إِٓبٖٕٖ ،سسبً ٘بقي اظ سًبز ايسئِٛٛغيه ٔيبٖ آٔطيىب  ٚقٛضٚي
ثٛز .ثب ايٙى ٝثطِٗ زض إِٓبٖ قطلي  ٚزض ُٔٙم ٝقٛضٚي ثٛز ،ث ٝز ٚثرف غطثي  ٚقطلي سمؿيٓ
ٔيقٛز  ٚثحطاٖ ػسيسي ث ٝنٛضر ٔحبنط ٜثطِٗ ديف ٔيآيس و ٝثٗساً زض  1949 ٝٔ 12ايٗ
ٔحبنط ٜث ٝدبيبٖ ٔيضؾسّٔ( .ىٛس ٚ ٝضائ)212-213 :1368 ،ٛ
زض ٔيبٖ ؾبَٞبي  1953 ٚ 1950ثب ػ ًٙوط ،ٜنح ٝٙضٚيبضٚيي ايسئِٛٛغيه وٕ٘ٛيؿٓ ٚ
وبديشبِيؿٓ ث ٝذبٚض زٚض ٔٙشمُ ٔيقٛز .ثبيس سٛػ ٝزاقز و ٝػٛإٔ غطثي ٕٞب٘ٙس اضزٌٚب ٜقطق،
سحز سأطيط ايسئِٛٛغي لطاض زاقشٙس .اضٚدبي غطثي  ٚآٔطيىب اظ زيطثبظ ،زض فّؿفٝاي ٚاحس  ٚزض ازضاوي
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ٔكبث ٝاظ ظ٘سٌي قطيه ثٛز٘س و ٝثط دبي ٝايسئِٛٛغي ِيجطاِيؿٓ اؾشٛاض ثٛز  ٚا٘ؿؼبْ ثّٛن ذٛز ضا
٘يع ٔسي ٖٛوبديشبِيؿٓ ثٛز٘س .يٗٙي زِجؿشٍي ث ٝالشهبز آظاز  ٚلٛاٖس ثبظي والؾيه  ٚػسيس
ؾطٔبيٝزاضي.
ثب آ٘ى ٝالشهبز ِيجطاَ ،چٟطٜٞبي ٔشفبٚسي زض اضٚدب  ٚآٔطيىب ث ٝذٛز ٌطفش ٝثٛزِٚ ،ي  ٕٝٞػب
ٔٙؼط ث ٝض٘ٚسٞبي ٚاحس وبديشبِيؿشي قس ٜثٛز .يٗٙي سٕطوع قطوزٞب ،والٖ ٔهطفي ،دي٘ٛس نٗٙز
ثب ؾيؿشٓ ثب٘ىي ،سٓٙيٓ فٗبِيزٞبي الشهبزي ث ٝوٕه ٔبِيبرٚ ،أْ ،ربضع ّٔي  ٚاسفبق ٘ٓط ٔيبٖ
زِٚز ٖٛ ٚأُ ثعضي الشهبزي .زض ٚضاء س ٔٛٙؾطٔبيٝزاضي ّٔيٓ٘ ،بٔي وٞ ٝط يه اظ ايٗ وكٛضٞب
ث ٝوبض ٔيٌطفشٙس ،زاضاي ٛٞيشي ٚاحس ثٛز .اظ َطفي سٛافك زض ايٗ ٔؿئّ ٝو ٝآٔطيىب ٘ؿجز ث ٝاضٚدب
اظ ٔٛيٕ ثٟشطي ثطاي زفبٔ اظ ٔٙبفٕ ٘ٓبْ وبديشبِيؿشي ثطذٛضزاض اؾز ،ا٘ؿؼبْ وكٛضٞبي ؾطٔبي-ٝ
زاضي ضا ز ٚچٙساٖ ؾبذش ٝثٛز .اضٚدبي قطلي ث ٝؾٛي ؾٛؾيبِيؿٕي حطوز وطز و ٝثؿيبض اظ ٘م
نطيح ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيؿٓ  ٚسؼطث ٝقٛضٚي اِٟبْ ٌطفش ٝثٛز .ايٗ وكٛضٞب زض ٖيٗ
حبَ و ٝثَ ٝطف ؾٛؾيبِيؿٓٞبيي ُٔبثك ثب ؾٙز  ٚفط ًٙٞذبل ذٛز وكيس ٜقس ٜثٛز٘سِ ،ىٗ
ؾيبؾز ٌكبيف ٕٞ ٚىبضي ثؿيبض دطزأٝٙاي ضا ثب اسحبز قٛضٚي يٗٙي لسضر ضٞبييثرف ٚ
ٕٞؿبي ٝثعضي ،دصيطا قس ٜثٛز٘س٘ٛٞ( .شعيٍٙط)281-285 :1368 ،
اٞساف ايسئِٛٛغيىي آٔطيىب  ٚقٛضٚي زض ز1945-1955 ٝٞ
ثَٛ ٝض وّي ٟٔٓسطيٗ اٞساف ايسئِٛٛغيىي آٔطيىب ضا ٔيسٛاٖ زض ٔٛاضز شيُ ذالنٕٛ٘ ٝز:
اِف) ايؼبز اسحبزٞبي چٙس ػب٘جٓ٘ ٝبٔي زض ثطاثط وٕ٘ٛيؿز ػٟب٘ي
ة) سؼسيس سؿّيحبر غادٗ ّٖي ٝايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ
ع) ا٘ٗمبز ديٕبٖٞبي ٘ٓبٔي ز ٚػب٘ج ٚ ٝسمٛيز سؿّيح زٓٞ َٚديٕبٖ ذٛز زض ثطاثط وٕ٘ٛيؿٓ
ػٟب٘ي
ز) حٕبيز اظ ز ٚ َٚحىبْ وكٛضٞبي وبديشبِيؿشي  ٚػٌّٛيطي اظ ؾم ٚ ٌٛسغييط ضغيٓ آٟ٘ب
 )ٜسجسيُ ز َٚوٕ٘ٛيؿشي ث ٝوبديشبِيؿشي  ٚسمّيُ ٘فٛش وٕ٘ٛيؿٓ زض ػٟبٖ
 )ٚسكسيس اذشالف ايسئِٛٛغيىي چيٗ  ٚقٛضٚي
ظ) ايؼبز دبيٍبٜٞبي ٘ٓبٔي  ٚزفبٔ ٔ ٚمبثّ ٝثب سٟبػٓ احشٕبِي وٕ٘ٛيؿٓ زض ػٟبٖ ٔرهٛنبً زض
ؾطظٔيٗ ُّٔ ٕٞؿبي ٝقٛضٚي ٔظُ غادٗ ،سطوي ٚ ٝدبوؿشبٖ ... ٚ
ح) ٔمبثّ ٝؾطيٕ ثب اٖٕبَ ٘فٛش وٕ٘ٛيؿشي قٛضٚئ ،ظُ ػ ًٙوط ،ٜثحطاٖ وٛثب ،اقغبَ ٌطا٘بزا
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ٌ) حفّ ثطسطي سجّيغبسي زض ػ ًٙايسئِٛٛغيىي ذهٛنبً سجّيغبر اِىشط٘ٚيىي
ِي) حفّ  ٚسٛؾٗ ٝلسضر  ٚضٞجطي وبديشبِيؿٓ ػٟب٘ي ّٖي ٝوٕ٘ٛيؿٓ ثيٗإُِّ
ؼ) ضلبثز قسيس ؾيبؾي  ٚالشهبزي  ٚفطٍٙٞي زض ثطاثط ٘فٛش ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ
اؾبؾيسطيٗ اٞساف  ٚان َٛايسئِٛٛغيىي قٛضٚي ضا ٘يع ٔيسٛاٖ زض ٔٛاضز شيُ ذالن ٝوطز:
اِف) سٛؾٗ ٚ ٝسمٛيز وٕ٘ٛيؿٓ ثيٗإِّّي  ٚحٕبيز اظ احعاة وٕ٘ٛيؿز َطفساض ذٛز زض ؾبيط
وكٛضٞب ثٛٓٙٔ ٝض وؿت لسضر  ٚحىٔٛز  ٚؾطٍ٘٘ٛي حىٔٛزٞبي وبديشبِيؿشي
ة) َطفساضي اظ ًٟ٘زٞبي وبديشبِيؿشي  ٚؾطوٛة ػٙجفٞبي يس وٕ٘ٛيؿشي
ع) حفّ ٔمبْ ضٞجطي وٕ٘ٛيؿشي ثيٗإِّّي  ٚضفشبض ٔحبفٓٝوبضا٘ ٝثب ػٕٟٛضي ذّك چيٗ
ز) حٕبيز اظ حىٔٛزٞبي وٕ٘ٛيؿشي ٔ ٚبضوؿيؿشي ث ٝقي ٜٛقٛضٚي اؾشبِيٙئ ،ظُ اسيٛدي،
آٍ٘ٛال ،افغب٘ؿشبٖٔ ،غِٛؿشبٖ ،چىؿّٛاوي ،إِٓبٖ قطليِٟ ،ؿشبٖ ،وٛثب ... ٚ
ٔ )ٜمبثّ ٝثب ػ ًٙاِىشط٘ٚيىي  ٚسجّيغبر ايسئِٛٛغيه ػٟبٖ وبديشبِيؿز
 )ٚحفّ ثطسطي ٘يطٞٚبي ٔٛقىي ،ظٔيٙي  ٚزضيبيي ديٕبٖ ٚضق٘ 1ٛؿجز ث ٝديٕبٖ وبديشبِيؿشي
٘بسٛ
ظ) سمٛيز  ٚسحطيه ٚيشٙبْ ّٖي ُّٔ ٝػٛٙة قطلي آؾيب وَ ٝطفساض قٛضٚي ٘يؿشٙس( .أيطي،
)55-59 :1369
سٙفظزايي ٘ؿجي زض ػ ًٙؾطز ايسئِٛٛغيه
ؾ ٝضٚيساز ٔ ،ٟٓزٚض ٜثبظ قسٖ ٘ؿجي يدٞبي ػ ًٙؾطز ضا ٔكرم ٔيوٙسٔ .طي اؾشبِيٗ زض
 ،1953وٙفطا٘ؽ غ٘ ٛزض  ٚ 1955وٍٙط ٜثيؿشٓ حعة وٕ٘ٛيؿز اسحبز قٛضٚي زض .1956
غٚظف اؾشبِيٗ زض ٔ 5بضؼ  1953ث ٝز٘جبَ ذ٘ٛطيعي ٔغعي زض ٔيٌصضز .زض ؾبَ 1955
ذطٚقچف ثٗس اظ چٙسيٗ ػب٘كيٗ ٔٛلز ،ػبي اؾشبِيٗ ضا ٔيٌيطزٌ .فز  ٚقٛٙز ٔيبٖ لسضر-
ٞبي ٔشفك لسيٕي اظ ؾط ٌطفشٔ ٝيقٛز .فىط وٙفطا٘ؿي ٚيػٛٔ ،ٜضز ٔٛافمز آٔطيىب  ٚقٛضٚي
لطاض ٔيٌيطز .وٙفطا٘ؽ ٔعثٛض زض  18غٚئي1955 ٝزض غ٘ ٛؾٛئيؽ ثطٌعاض ٔيقٛز .ايٗ وٙفطا٘ؽ،
٘رؿشيٗ ٔاللبر ٔيبٖ ضٞجطاٖ قٛضٚي ٕٞ ٚشبيبٖ غطثي آٟ٘ب ثٗس اظ وٙفطا٘ؽٞبي ثعضي ػًٙ
ػٟب٘ي ز ْٚثٛز .ايٗ وٙفطا٘ؽ ٔٙؼط ث ٝنسٚض اٖالٔيٝاي ٔيٌطزز وَ ٝي آٖ ٔمطض ٔيقٛز ثٝ
ٔٛٓٙض اؾشمطاض أٙيز زض اضٚدب ،ثَٛ ٝضي و ٝثٙٔ ٝبفٕ ٔكط ٔٚسٕبٔي ّٔزٞب سٛػ ٝزاقش ٝثبقس،
1

. Warsaw Pact

78

سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

ٚظضاء ْٚيف ٝزاض٘س ديكٟٙبزٞبي ٔرشّفي ضا زض ٘ٓط ٌيط٘س و ٝديٕبٖ أٙيشي ثطاي اضٚدبٟ٘ ،بزٞبي
وٙشطَوٙٙس ٚ ٜثبظضؾي ُٔٙمٞٝبي ٘ٓبٔي  ٚسكىيُ ُٔٙمٝاي ٔيبٖ وٕ٘ٛيؿٓ  ٚوبديشبِيؿٓ ضا وٝ
زض آٖ سٛؾُ ث٘ ٝيطٞٚبي ٘ٓبٔي ٌٛٙٔ ،ثٛٔ ٝافمز ٞط زَ ٚطف ثبقس ،زض ثط ٌيطز .ضؤؾبء حىٔٛز-
ٞب ٔؿئِٛيز ٔكشطن ذٛز ضا ثطاي حُ ٔؿئّ ٝإِٓبٖ  ٚيهدبضچٍي ٔؼسز آٖ زضن ٔيوٙٙس.
زض غٚئٗ ؾبَ  1955سهٕيٓ ٌطفشٔ ٝيقٛز و ٝوٍٙط ٜػسيس حعة وٕ٘ٛيؿز اسحبز قٛضٚي
سكىيُ ػّؿ ٝزٞس .زض ايٗ ػّؿ ٝثٙب ث ٝثيب٘بر ذطٚقچف ّٖي ٝاؾشبِيٙيؿٓ ،وٍٙط ٜالساْ ث ٝسؼسيس
٘ٓط ايسئِٛٛغيه ٕٟٔي زض ز ٚظٔي ٝٙؾبذشبض ؾٛؾيبِيؿٓ  ٚؾيبؾز ذبضػي ٔيوٙس ٛٔ ٚئٛ
"ٓٞظيؿشي ٔؿبِٕز آٔيع" 1ديف وكيسٔ ٜيقٛز .ذطٚقچف ثب ضٖبيز ٚالٗيز سبظٜاي ث٘ ٝبْ
ٚالٗيز اسٕي ،ث ٝزوشطيٗ ِٙيٗ زضثبضٓٞ ٜظيؿشي ٔؿبِٕزآٔيع ثبظ ٔيٌطزز .ظيطا ٚػٛز ايٗ ؾالح،
ٓٞظيؿشي ٔيبٖ زاض٘سٌبٖ آٖ ضا اػجبضي ٔيؾبظز .ثٓٙط ذطٚقچفٓٞ ،ظيؿشي ٔؿبِٕزآٔيع ضا
٘جبيس اظ ٔجبضظَ ٜجمبسي ػسا وطزٓٞ .ظيؿشي ٔؿبِٕزآٔيع ،قىُ ٖبِي ٔجبضظَ ٜجمبسي اؾز-ٓٞ .
ظيؿشي ٘جبيس ث ٝوبٞف الساْ ذبضػي قٛضٚي ض ٖٕٛٙٞقٛز ،ظيطا ٓٞظيؿشي ٔؿبِٕزآٔيع زض ظٔيٝٙ
ايسئِٛٛغي ٚػٛز ٘ساضز٘ٛٞ( .شعيٍٙط)286-290 :1368 ،
ذطٚقچف زض ٚالٕ زض ؾبَ  1956ايٗ انُ زيٍط ِٙيٙي ضا و ٝثط َجك آٖ ػٔ ًٙيبٖ
وكٛضٞبي وبديشبِيؿشي  ٚوٕ٘ٛيؿشي اػشٙبة ٘بدصيط اؾزٙٔ ،شفي اٖالْ وطز .ا ٚيٕٗ ضز وطزٖ
ايٗ ٘ٓطي ٝلسيٕي ٔجٙي ثط ٔحبنط ٜقٛضٚي سٛؾٍ وكٛضٞبي ؾطٔبيٝزاضي ،اٖالْ وطز و ٝأىبٖ
ؾطٍ٘ ٖٛوطزٖ ضغيٓٞبي ؾطٔبيٝزاضي ثَٛ ٝض نّحآٔيع ٚػٛز زاضز  ٚدؽ اظ ا٘مالة ،اظ ضاٜٞبي
ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛيسٛاٖ ث ٝؾٛؾيبِيؿٓ زؾز يبفز .ايٗ ٔٛي ٔٛثَٛ ٝض ذالن ٚ ٝث ٝنٛضر ز ٚانُ زض
ؾيبؾز ذبضػي قٛضٚي ٌٙؼب٘س ٜقس وٖ ٝجبضر ثٛز٘س اظ "حٕبيز اظ ًٟ٘زٞبي آظازي ثرف
ّٔيٕٞ ٚ 2ىبضي  ٕٝٞػب٘ج ٝثب وكٛضٞبي ػٛاٖ زض حبَ سٛؾٗ" ٚ "ٝحٕبيز اظ انُ ٓٞظيؿشي
ٔؿبِٕزآٔيع ٔيبٖ وكٛضٞب ثب ٘ٓبْٞبي اػشٕبٖي ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٛٓٙٔ ٝض ٔمبٔٚز لبَٕ زض ثطاثط
٘يطٞٚبي أذطيبِيؿشي ٘ ٚؼبر ثكط  ٚضفشٗ ث ٝؾٛي ز٘يبيي ثب ٕ٘ٓي ػسيس"ّٔ( .ىٛس ٚ ٝضائ:1368،ٛ
)203
ز ٚثحطاٖ ثطِٗ ،يىي زض ؾبَ  1958و ٝاظ َطيك آٖ اسحبز قٛضٚي اؾبؼ٘بٔ ٝچٟبض ػب٘ج ٝغ٘ٛ
ضا ٔٛضز سطزيس لطاض زاز  ٚثحطاٖ ؾبَ  1961و ٝقبٞس ثطدبيي زيٛاضي اظ ؾٛي ٔمبٔبر إِٓبٖ قطلي
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 ٚثطاي ػٌّٛيطي اظ دٙبٙٞس ٜقسٖ اسجبٔ إِٓبٖ قطلي ث ٝإِٓبٖ غطثي ثٛز ،ثبظ ٘ ٓٞطٔفدصيطي
ٔصاوطار ضا ذسقٝزاض وطز .ثَٛ ٝضي و ٝثطغ٘ف زض ؾبَ  1968زض دٙؼٕيٗ وٍٙط ٜحعة وبضٌطاٖ
ٔشحس ِٟؿشبٖ اي ٍٝ٘ٛٙثيبٖ وطز" :حعة وٕ٘ٛيؿز اسحبز قٛضٚي ٕٛٞاض ٜثب ايٗ أط ٔٛافك ثٛزٜ
اؾز و ٝوكٛضٞبي ؾٛؾيبِيؿشي ،ذٛز قيٜٞٛبي ٖيٙي سىبُٔ ث ٝؾٛي ؾٛؾيبِيؿٓ ضا ثطٌعيسٚ ٜ
قطايٍ ّٔي ذبل ذٛز ضا ٔٛضز سٛػ ٝلطاض زٙٞس .أب ٔيزا٘يٓ و ٝثطاي ثٙبي ؾٛؾيبِيؿٓ لٛا٘يٗ
ٖبٔي ٚ ٓٞػٛز زاضز و ٝا٘حطاف اظ آٟ٘ب ٔيسٛا٘س ث ٝا٘حطاف اظ ؾٛؾيبِيؿٓ ثيا٘ؼبٔسٍٙٞ .بٔي وٝ
٘يطٞٚبي زاذّي  ٚذبضػي زقٕٗ ؾٛؾيبِيؿٓٔ ،يوٛقٙس سب وكٛضي ؾٛؾيبِيؿشي ضا ث ٝؾٛي
ؾطٔبيٝزاضي ثبظٌطزا٘ٙس ٚ ٚلشيو ٝآضٔبٖ ؾٛؾيبِيؿٓ زض آٖ وكٛض ٔٛضز سٟسيس لطاض ٔيٌيطز ،ايٗ
سٟسيس ،أٙيز وُ ػبٔٗ ٝؾٛؾيبِيؿشي ضا ث ٝذُط ا٘ساذش ٚ ٝزيٍط ٘ٔ ٝؿئّٝاي ٔرشم وكٛض
ٔصوٛض ؤ ٝكىُ ٖٕٔٛي وّي ٝوكٛضٞبي ؾٛؾيبِيؿشي ذٛاٞس ثٛز( ".زٚئطسي  ٚفبِشعٌطاف،
)361-362 :1372
ٚيػٌيٞبي ٘ٓبْ زٚلُجي ٔإطط ثط ايطاٖ َي ؾبَٞبي ٔ 1945-55يالزي
زض ايٗ لؿٕز ٚيػٌيٞبي ؾبذشبضي  ٚقطايٍ حبوٓ ثط ٔحيٍ ثيٗإِّّي زض ؾيؿشٓ ٓ٘ ٚبْ
زٚلُجي ثطاي ثّٛن قطق  ٚقٛضٚي اظ يه َطف  ٚثطاي ثّٛن غطة  ٚآٔطيىب اظ َطف زيٍط ٔٛضز
ثطضؾي  ٚسجييٗ لطاض ٔيٌيطز سب ٖٛأُ ٔإطط ثط ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖ وٙٔ ٝؼط ث ٝاسربش
ؾيبؾزٞبي ذبل زض ثبظ ٜظٔب٘ي ٔ 1945-55يالزي ٌطزيسٔ ،كرم ٌطزز.
ؾبَٞبي ٔ 1945-1950يالزي
اٌط فٗبِيزٞبي ايسئِٛٛغيه قٛضٚي ضا زض زٚضاٖ ػ ًٙؾطز زض ؾيؿشٓ ثيٗإِّّي زض ٘ٓط
ثٍيطيٓ ،ايٗ فٗبِيزٞب زض ايطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ًٖٛي اظ ايٗ ؾيؿشٓ لبثُ ثطضؾي ذٛاٞس ثٛز .زض ٚالٕ
اٖٕبَ ايسئِٛٛغيه قٛضٚي زض ايطاٖ زض ضاؾشبي ضلبثزٞبي ايسئِٛٛغيه آٖ زض ؾُح ػٟب٘ي
اؾز  ٚثطاي قٛضٚي دطٚغ ٜايطاٖ ،ػعئي اظ دطٚؾ ٝػٟب٘ي ٚي ٔحؿٛة ٔيقس .فٗبِيزٞبي احعاة
ٔبضوؿيؿز زض ايطاٖ  ٚثٚ ٝيػ ،ٜحعة سٛز ٚ ٜفطل ٝزٔىطار آشضثبيؼبٖ زض ٚالٕ ُٔٙجك
ثطذٛاؾشٞٝبي ايسئِٛٛغيه قٛضٚي ثٛز.
ثب قٙبؾبيي ٌطٜٞٚبي ذبل و ٝيه ضقش ٝحٕالر حؿبة قس ٜضا ثط يس حىٔٛز سٟطاٖ زض
ثحطاٖ آشضثبيؼبٖ َطحضيعي وطز ٜثٛز٘سٔ ،كرم ٔيٌطزز و ٝاوظط لطيت ث ٝاسفبق آٟ٘ب ثٖٛ٘ ٝي
ٌطايف ث ٝايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿشي زاقشٙس  ٚسٕبٔي آٟ٘ب ث٘ ٝحٛي اظ ا٘حبء ثب اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي
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ٔطسجٍ ثٛز٘س  ٚثٛ٘ ٝثز ذٛزٛٔ ،ضز سكٛيك ٔمبٔبر قٛضٚي لطاض ٔيٌطفشٙس .ايٗ ٌطٜٞٚب زض ٔطاحُ
ثٗسي ،فطل ٝزٔىطار آشضثبيؼبٖ ضا سكىيُ زاز٘س.
ػبٔٗٔ ٝحّي اضٔٙي يىي اظ قبذمسطيٗ ايٗ ٌطٜٞٚب ثٛز وٕٞ ٝطا ٜثب ٌط ٜٚوٛچهسط
آؾٛضيٞبي ٔحّي ،الّيز ٕٟٔي ضا زض آشضثبيؼبٖ سكىيُ ٔيزاز .اضٔٙيٞب ثب ؾٛؾيبَ زٔىطارٞبي
ثّكٛيهذٛا ٜايطا٘ي  ٚثٗسٞب ٘يع ثب حعة وٕ٘ٛيؿز ايطاٖٕٞ ،طا ٜسّمي ٔيقس٘س .يىي زيٍط اظ
ٌطٜٞٚبي ٕٟٔي و ٝزض ٘بآضأيٞبي اِٚي ٝآشضثبيؼبٖ ٘مف زاقزٟٔ ،بػطيٗ ثٛز٘س .ايٗ وبضٌطاٖ
ايطا٘ي ثب ػٙجفٞبي ضازيىبَ ايطاٖ  ٚقٛضٚي اضسجبٌ زاقش ٚ ٝاظ ٛٞازاضاٖ ٘رؿز حعة وٕ٘ٛيؿز
ايطاٖ ٔحؿٛة ٔيقس٘س .ثطذي اظ آٟ٘ب ،ثٗسٞب ثٛٞ ٝازاضي اظ حعة سٛز ٚ ٜفطلٝي زٔىطار
آشضثبيؼبٖ ثطذبؾشٙس.
ٖال ٜٚثط ايٗ ٌطٜٞٚب ،اظ ٖٙبنط ٘بضايي زيٍطي يبز قس ٜاؾز و ٝثيفسط ثب ٘بْ وٕ٘ٛيؿز يب
زٔىطار سٛنيف ٔيقس٘سِٚ .ي زض ٞط حبَ ٌطايكبر ٔبضوؿيؿشي آٟ٘ب وبٔالً ٔحطظ ثٛز ٜاؾز .ثب
سٛػ ٝث ٝقطايٍ ٔٛػٛز ،سجطيع ٔحُ ٔٙبؾجي ثطاي ضقس  ٚسٛؾٗ ٝيه حعة ٛٞازاض قٛضٚي ثٛز .ثٝ
ٚيػ ٜحعثي ؤ ٝيسٛا٘ؿز ثطذي اظ ٘بضيبيشيٞبي زيطيُٙٔ ٝٙم ٝضا ٘يع زض ثط٘بٔٝي ذٛز ثٍٙؼب٘س.
اظ آ٘ؼب و ٝحعة سٛز ٜذٛاٞبٖ يه ضقس ؾطيٕ سكىيالسي ثط اؾبؼ يه ػج ٟٝزٔىطاسيه
فطاٌيط ثٛز ،اظ ٚضٚز ٌطٜٞٚبي ضازيىبَ ٔبضوؿيؿشي ٔرشّف آشضثبيؼبٖ ث ٝسكىيالر حعة اؾشمجبَ
وطز .چٙيٗ ا٘شٓبض ٔيضفز و ٝثط اطط ٔطٚض ظٔبٖ ،ايٗ ٖٙبنط ثب اُٖبء حسالُ أشيبظ ٕٔىٗ ثٝ
ذٛاؾشٞٝبي ٔحّي ،ػصة وُ ػطيبٖ حعثي ٌطز٘سِٚ .ي حشي ٍٙٞبٔي و ٝايٗ ا٘شٓبض ثطآٚضز٘ ٜكس،
ثبظ  ٓٞحعة ٔبيُ ٘جٛز اضسجبَف ضا ثب ٕٞىبضاٖ قٕبِي ذٛز لُٕ وٙس .چطا و ٝچٙيٗ السأي
ٚػ ٟٝحعة ضا ثٖٛٙ ٝاٖ سٟٙب حعة ٔشكىُ اظ ٖٙبنط انالحَّت ايطاٖ ذسقٝزاض ٔيؾبذزٕٔ .
ٞصا أىبٖ سأؾيؽ حعة ػسيسي (فطل ٝزٔىطار آشضثبيؼبٖ) وٙٔ ٝبفٕ ايسئِٛٛغيه ضازيىبَٞبي
قٕبَ  ٚاسحبز قٛضٚي ضا سأٔيٗ وٙسٞ ،يچ ٌبٙٔ ٜشفي ٘كس .ثٞ ٝط حبَ آؾيتدصيطي آشضثبيؼبٖ زض
لجبَ سجّيغبر ايسئِٛٛغيه وٕ٘ٛيؿشي ،يٗف زِٚز ٔطوعي ٖ ٚسْ حًٛض احعاة ؾيبؾي ،حعة
سٛز ٜضا اظ ظٔي ٝٙضقس ٔٙحهط ث ٝفطزي ثطذٛضزاض ؾبذز.
٘شبيغ ا٘شربثبر ٔؼّؽ چٟبضز ٓٞقٛضاي ّٔي اظ ثؿيبضي ػٟبر ٘مُُٖ ٝفي ثطاي حعة سٛزٚ ٜ
قٛضٚي ث ٝقٕبض ٔيضفز .چطا ؤ ٝكرم قس ذٍ ٔكيٞبي قٛضٚي ٘شٛا٘ؿش ٝاؾز سأطيط
زيطدبيي زض ايطاٖ ثط ػبي ثٍصاضز  ٚثٙبثطايٗ ،اؾشطاسػي ػسيسي ٔيثبيؿز اسربش ٔيقس .زض حبِي
و ٝحعة سٛز ٜث ٝضازيىبِيؿٓ ثيفسط  ٚضٚاثٍ ايسئِٛٛغيه ٘عزيىي ثب قٛضٚي ضٚي آٚضز ،قٛضٚي
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٘يع ثطاي سٛؾٗ٘ ٝفٛش ايسئِٛٛغيه ذٛز ث ٝػؿشؼٛي ضاٜٞبي ػسيسي الساْ وطزٔ .ؿئّ ٝػسايي
ذٛاٞي و ٝاظ َطيك حٕبيز قٛضٚي اظ ٛٞازاضاٖ ٔحّي ايٗ ذٛاؾشٞٝب ،ثطلطاض ٍ٘ ٝزاقش ٝقس ٜثٛز،
ايٙه إٞيز ثيفسطي يبفز .حعة سٛز ٜو ٝسبو ٖٛٙؾٗي وطز ٜثٛز ،سفبٚرٞبي ُٔٙمٝاي ضا
چٙساٖ ٔٛضز سٛػ ٝلطاض ٘سٞسٚ ،ازاض قس وٛٔ ٝيٕ زيٍطي اسربش وٙس .ثب سكىيُ وٍٙط ٜاَٚ
حعة سٛز ٜزض اٚر ٘ 1944بضيبيشيٞبي ٔحّي ث ٝيىي اظ ًٔبٔيٗ ٔ ٟٓسجسيُ قس .ضز اٖشجبض٘بٔٝ
ديكٚٝضي زض ٔؼّؽ ثٚ ٝاوٙف سٙس  ٚذهٕب٘ٔ ٝمبٔبر قٛضٚي زض سجطيع ٔٙؼط ٌطزيس  ٚوٕيشٝ
ٔطوعي حعة سٛز ٜسحز فكبض قٛضٚي اظ ديكٚٝضي حٕبيز وطز .زض ايٗ ظٔبٖ ٔحٕس ثيضيب وٝ
ثٗسٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ٚظيط فط ًٙٞحىٔٛز ذٛز ٔرشبض آشضثبيؼبٖ ٔٙهٛة قس ،اسحبزي ٝوبضٌطي حعة
سٛز ،ٜاسحبزئ ٝحّي وبضٌطاٖ  ٚحعة يس فبقيؿز ضا زض سكىيالسي ٔٛؾ ْٛث" ٝقٛضاي وبضٌطاٖ
آشضثبيؼبٖ" ازغبْ وطز.
ديكٚٝضي زض  3ؾذشبٔجط  1945ثب ا٘شكبض ثيب٘يٝاي ،سأؾيؽ فطل ٝزٔىطار آشضثبيؼبٖ ضا ضؾٕبً
اٖالْ وطزَِٛ .ي ٘ىكيس و ٝقٗج ٝايبِشي حعة سٛز ٚ ٜقٛضاي وبضٌطي ٔحٕس ثيضيب ث ٝفطلٝ
ديٛؾشٙس  ٚضٚظ٘بٔ" ٝآشضثبيؼبٖ" ٘يع ث ٝاضٌبٖ ضؾٕي فطل ٝسجسيُ قس .چٙس ٞفش ٝثٗس ٘يع زض دي
ثبظٌكز ؾطاٖ و ّٝٔٛاظ ؾفط ثبو ،ٛسكىيُ حعة زٔىطار وطزؾشبٖ اٖالْ قس .قٛضٚيٞب ٘مف
ثؿيبض سٗييٗ وٙٙسٜاي زض ايٗ ٔبػطا زاقشٙس( .فبٚؾز :1374 ،فهُ ا)َٚ
سب ؾبَ  1946ضٞجطي حعة سٛز ٜضا سطويجي اظ ٖٙبنط ٔبضوؿيؿز  ٚؾٛؾيبَ زٔىطار سكىيُ
ٔيزاز٘سِٚ .ي ٚظٖ ٖٙبنط ٔبضوؿيؿز ث ٝزِيُ ٚػٛز افطازي اظ ٘ 53فط (ٌطٞٚي اظ ؾٛؾيبِيؿزٞب
ٔ ٚبضوؿيؿزٞب ثب ضٚحيٞٝب  ٚقرهيزٞبي ٔشفبٚر و ٝيه ػب زض ظ٘ساٖ ضيب قب ٜثٛز٘س  ٚثٗساً ثٝ
نٛضر ٌط ٜٚيه دبضچٔ ٚ ٝشحس ٔبضوؿيؿشي زضآٔس٘س ).ثيفسط ثٛز .حعة سٛز ٜث ٝػصة ٖٙبنط
ػٛأٖ ،شطلي ،سحهيُ وطز ٚ ٜضٚقٗفىط دطزاذز  ٚسٗساز ظيبزي اظ افطاز ؾطقٙبؼ ٔ ٚكٟٛض
ٔبضوؿيؿز  ٚغيط ٔبضوؿيؿز زض ضٞجطي آٖ  ٚزض ٔيبٖ وبزضٞب لطاض ٌطفشٙس ٔ ٚحجٛثيز اسحبز
قٛضٚي  ٓٞزض ٔيبٖ آٟ٘ب ضٚث ٝافعايف ٟ٘بز .ضٚقٗفىطا٘ي ٘ٓيط ثعضي ّٖٛي ،ػالَ آَاحٕس ،نبزق
چٛثه ،نبزق ٞسايزٛ٘ ،قيٗ ،ذّيُ ّٔىي ،احؿبٖ َجطي ،ا٘ٛضذبٔٝاي  ... ٚزض وب٘ ٖٛحعثي
حًٛض ديسا وطز ًٖٛ ٚ ٜيب ٛٞازاض حعة سٛز ٜقس٘س .زض ٘رؿشيٗ وٍٙط ٜحعة ،يٗٙي سبثؿشبٖ
1944ضٞجطي آٖ وبٔالً زض ا٘حهبض ٖٙبنط ٔبضوؿيؿز لطاض ٌطفز .زض ٔمُٗي و ٝديطٚظي ٔشفميٗ
ثط زٔ َٚحٛض زض ػ ًٙز ْٚػٟب٘ي سمطيجبً ٔؿؼُ قس ٜثٛزٔ ،بضوؿيؿٓ زض ٔمبثُ أذطيبِيؿٓ ؾطٔبيٝ
زاضي  ٚاظ ظاٚيٝاي زيٍط وبديشبِيؿٓ زض ثطاثط وٕ٘ٛيؿٓ لطاض ٌطفشٙس .ثَٛ ٝضي و ٝزض ؾبَ 1948
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حعة سٛز ٜث٘ ٝيطٚيي ٔإٔٗ ٔ ٚحّي ثطاي ايسئِٛٛغي اؾشبِيٙيؿٓ زضآٔس( .وبسٛظيبٖ-109 :1372 ،
 )106زض اٚايُ ظٔؿشبٖ  1948حعة سٛز ٜزؾزذٛـ ا٘كٗبة قس  ٚزض اٚاؾٍ ظٔؿشبٖ 1949
ث ٝز٘جبَ سطٚض ٘بٔٛفك قب ٜزض زا٘كٍب ٜسٟطاٖ  ٚاسٟبْ زؾز زاقشٗ حعة سٛز( ٜوٕيشٓ٘ ٝبٔي حعة
سٛز ٜث ٝضٞجطي ذؿط ٚضٚظثٛ٘ ٚ ٝضاِسيٗ ويب٘ٛضي) زض آٖ ٔبػطأ ،ؼّؽ ضأي ث ٝا٘حالَ حعة سٛزٜ
زاز .زض حبِي و ٝؾذٟجس ّٖي ضظْآضا ،ضئيؽ ؾشبز اضسف ٛٔ ٓٞضز ؾٛءْٗ ثٛز ،اغّت ضٞجطاٖ لسيٕي
حعة زؾشٍيط قس٘س .أب ٖسٜاي اظ آٟ٘ب سٛا٘ؿشٙس ث ٝقٛضٚي ثٍطيع٘س و ٝزض ايٗ فطاض ٘يع ضظْآضا ٔٛضز
ؾٛءْٗ لطاض ٌطفز .اظ آٖ دؽ حعة سٛز ٜثَٛ ٝض وبُٔ ًٖ ٛاضزٚي ايسئِٛٛغيه وٕ٘ٛيؿٓ
ثيٗإُِّ ٌطزيس  ٚذالء حبنُ اظ فمساٖ حعة سٛز ٜسٛؾٍ ػجّٔ ٟٝي دط قس .ذّيُ ّٔىي زض
ضاثُ ٝثب حعة سٛز ٜػّٕ ٝثؿيبض دط ٔٗٙبيي زاضزٚ .ي ٌفش ٝثٛزٔ" :ب وٕ٘ٛيؿٓ ضا ا٘شربة ٘ىطزيٓ،
ثّى ٝوٕ٘ٛيؿٓ ٔب ضا ا٘شربة وطز( ".وبسٛظيبٖ)128 :1372 ،
سطزيس ٘يؿز و ٝضقس فعايٙس ٜفٗبِيزٞبي ث ٝانُالح "آظازيذٛاٞب٘ "ٝزض سجطيع سب حسٚز
ظيبزي اظ ٘فٛش ايسئِٛٛغيه قٛضٚي ضيكٔ ٝيٌطفز .ثس ٖٚسطزيس ايٗ زٛٔ ٚي ٔٛاضسجبٌ ٘عزيىي ثب
يه زيٍط زاقشٙس .زض سٓبٞطار ٌ ٚطزٕٞبييٞبي ٖٕٔٛي ،ؾرٙطا٘بٖ ِحٓٝاي اظ سٕؼيس وٕ٘ٛيؿٓ
 ٚؾشبيف قٛضٚي غفّز ٘ساقشٙس .حشي اٌط ٖٙبنط چخٌطاي ٔحّي اظ وٕه ٔؿشميٓ قٛضٚي ٓٞ
ثطذٛضزاض ٘جٛز٘س ،الالُ ايسئِٛٛغي ٔؿى ٛضا ث ٝزيسٙٔ ٜجٕ سكٛيك ٔيٍ٘طيؿشٙس .ثؿيبضي اٖشمبز
زاقشٙس و ٝاسحبز قٛضٚي ث٘ ٝح ٛغيط ٔؿشميٕي اظ فٗبِيزٞبي ثبقٍبٜٞبي ٔحّي ؾيبؾي وٝ
زض ظٔي٘ ٝٙكط آضاء ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ فٗبَ ثٛز٘س ،حٕبيز ٔيوطز.
ٔشٗ يىي اظ ٌعاضـٞبي ؾفبضر آٔطيىب زض ايطاٖ ث ٝذٛثي ٘مف ايسئِٛٛغي اسحبز قٛضٚي ضا زض
ٚلبيٕ آشضثبيؼبٖ آقىبض ٔيوٙس" :ايطاٖ ٔؿشٗس اِمبئبر ؾٛؾيبِيؿشي اؾز  ...قٛضٚيٞب زض ٞؼْٛ
زٚثبض ٜث ٝايطاٖ ثطذالف ضفشبض سعاضٞب ثب ايسئِٛٛغي ٖكك ،ثطاثطي  ٚثطازضي ٔٛفك ذٛاٙٞس قس ...
قٛضٚي ثب حؿٗ ضفشبض ذٛز ،آٔٛظٜٞبي ايسئِٛٛغيه وٕ٘ٛيؿشي ضا ٘كط ٔيزٙٞس .ثٞ ٝط حبَ ضفشبض
آٟ٘ب ثٟشط اظ اٍّ٘يؿيٞبؾز".
زض ػج ٟٝوبض  ٚوبضٌط ،فٗبِيزٞبي قٛضٚي وٕبوبٖ ٘شيؼ ٝثرف ثٛز .حعة سٛز ٜدؽ اظ آ٘ىٝ
وٙشطَ ًٟ٘ز وبضٌطي ٔحّي ضا زض زؾز ٌطفز ،سٗساز فعايٙسٜاي اظ وبضٌطاٖ نٙبيٕ سجطيع ضا ػّت
وطز .ثٙب ثٌ ٝعاضـ وٙؿ َٛثطيشب٘يبٓٞ ،ظٔبٖ ثب ايٗ سحٛالر ،ثرف ٕٟٔي اظ سالـٞبي قٛضٚي ثط
سجّيغبر ايسئِٛٛغيه زض ضاثُ ٝثب ضٚاثٍ اؾشظٕبضي اضثبة  ٚضٖيز زض ايطاٖ آٖ ضٚظ ٔشٕطوع ثٛز.
قٛضٚي ٖال ٜٚاظ وٕهٞبي ّٖٕي و ٝث ٝفطل ٝزٔىطار آشضثبيؼبٖ ٔيوطز ،سجييٗٞبي ايسئِٛٛغيه
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ذٛز ضا ٘يع اظ ضازئ ٛؿى ٛسحز ٖٛٙاٖ "سحٛالر زٔىطاسيه زض ايطاٖ" اضائٔ ٝيوطز .زض ٚالٕ وٕه-
ٞبي قٛضٚي ث ٝفطل ٝزٔىطارٔ ،مبزيط ٔحسٚزي وٕهٞبي ٔبزي  ٚزض ٖٛو حؼٓ چكٓ-
ٌيطي اظ سجّيغبر ايسئِٛٛغيه ثٛز .حشي ظٔب٘ي و ٝاليح ٝاُٖبء أشيبظ ٘فز قٕبَ زض ٔؼّؽ
دب٘عز ٓٞضز قس ،اٖشطاو ذٛز ضا زض لبِت ٖجبضار ايسئِٛٛغيىي ثيبٖ ٕ٘ٛز  ٚآٖ ضا "ديطٚظي
أذطيبِيؿٓ زالض"٘ 1بٔيس( .فبٚؾز :1374 ،فهُ چٟبضْ)
سمطيجبً ز ٚؾبَ اظ ٞؼٔ ْٛشفميٗ زض ػ ًٙػٟب٘ي ز ْٚث ٝايطاٖ ٍ٘صقش ٝثٛز و ٝسٟٗس آٔطيىب زض
چبضچٛة وبديشبِيؿٓ٘ ،ؿجز ث ٝايطاٖ قىُ ٌطفز .يٗف زِٚز ايطاٖ ،نسٚض ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿشي
قٛضٚي  ٚذٍ ٔكي ثطيشب٘يب ثٕٞ ٝطاٖٛ٘ ٜي آضٔبٌٖطايي ِيجطاِيؿشي ،ايبالر ٔشحس ٜضا ث ٝايطاٖ
وكب٘س .اف َٛثطيشب٘يب  ٚذُط وٕ٘ٛيؿٓ و ٝاظ ؾٛي قٛضٚي ُٔطح قس ٜثٛز ،ثبٖض سظجيز ٔٛلٗيز
آٔطيىب ٌكز( .فبٚؾز)211 :1374 :
ؾيبؾز آٔطيىب ٔجٙي ثط ٖسْ زذبِز زض أٛض ايطاٖ ،دؽ اظ ػ ًٙػٟب٘ي ز ،ْٚزض اطط ضٚيساز-
ٞبي آشضثبيؼبٖ  ٚوطزؾشبٖ ث ٝوٙسي ض ٚث ٝزٌطٌ٘ٛي ضفز .ظيطا ضٚيسازٞبي ايٗ زُٙٔ ٚم ،ٝديٛؾشٝ
ضٚثٚ ٝذبٔز ضفش ٚ ٝسٙف ٔيبٖ آٔطيىب  ٚقٛضٚي ثط ؾط ٔٛيٞٔٛبيي ٔظُ اضٚدبي ٔطوعي  ٚآغبظ
ػ ًٙزاذّي زض ي٘ٛبٖ ،ثبال ٌطفز .دطظيس٘ز سط ٗٔٚزض اٚاذط سبثؿشبٖ  ٚدبييع  1946قط ٔٚثٚ ٝاضز
آٚضزٖ فكبض ثط قٛضٚي ثطاي ٖمت٘كيٙي ٘يطٞٚبيف اظ ذبن ايطاٖ وطز .زض غا٘ٛي 1946 ٝآٔطيىب ثٝ
قسر اظ زضذٛاؾز ايطاٖ اظ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ثطاي ذطٚع قٛضٚي اظ ايطاٖ ،دكشيجب٘ي وطز.
دؽ اظ آ٘ى ٝزض ٔبضؼ ٖٛٔ 1946س ٔمطض ثطاي ٖمت٘كيٙي ٘يطٞٚبي قٛضٚي ؾذطي قس ،ؾفبضر
آٔطيىب زض ٔؿى ،ٛيبززاقزٞبي اٖشطاوآٔيعي ث ٝزِٚز قٛضٚي سؿّيٓ زاقز  ٚزِٚز آٔطيىب ضظْ
٘بٔ ٚيؿٛضي 2ضا ْبٞطاً ث ٝثٟب٘ ٝثطٌطزا٘سٖ ػؿس ؾفيط سطوي ٝزض آٔطيىب و ٝزض آٖ ظٔبٖ زض ٚاقٍٙشٗ
زض ٌصقش ٝثٛز ،ث ٝاؾشب٘ج َٛفطؾشبز .ؾطا٘ؼبْ ثطذٛضزٞبي ِفٓي ؾرشي زض ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔشحس ٔيبٖ
ػيٕع ثيط٘ؽٚ 3ظيط ذبضػ ٝآٔطيىب  ٚآ٘سضٌ ٜطٔٚيى ٛؾفيط قٛضٚي ،ثط ؾط ٔؿئّ ٝايطاٖ زض ٌطفز.
(وبظيٛضٚؾىي )135:1371،ثسيٗ سطسيت سًبز ايسئِٛٛغيىي ز ٚلُت وبديشبِيؿٓ  ٚوٕ٘ٛيؿٓ
ٔٛػت ظايف ثطذٛضزٞبي ؾيبؾي  ٚآضايفٞبي ٘ٓبٔي ٌطزيس .زض ٚالٕ ٔربِفز ايبالر ٔشحسٜ
نطفبً ثب أشيبظ ٘فز قٛضٚي ٘جٛز .چطا و ٝآٟ٘ب لجالً ث ٝضٚؼٞب اَالٔ زاز ٜثٛز٘س و ٝفمٍ ث ٝأشيبظ
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٘فز زض ػٛٙة ٖاللٙٔٝس ثٛز ٚ ٜثب ذٛاؾشٞٝبي قٛضٚي زض قٕبَ ٔربِفشي ٘ساض٘س .آ٘چ ٝو ٝآٔطيىب
ضا ٍ٘طاٖ وطز ٜثٛز ،سأطيط آقىبض سجّيغبر وٕ٘ٛيؿشي قٛضٚي ثٛز .ثيٓ ٞ ٚطاؼ ٘بقي اظ ٖٛالت ٘فٛش
ايسئِٛٛغيه قٛضٚي زض ايطاٖ زض دي ثحطاٖ ٘فز قٕبَ ،سأطيط ٕٟٔي زض ؾطؾرشي ثيفسط ٔٛايٕ
ايبالر ٔشحس ٜزاقز .ثٚ ٝيػ ٜآ٘ى ٝايٗ أط ثب آقىبض قسٖ ٔمبنس قٛضٚي زض ثبة زيٍط ٘مبٌ ػٟبٖ،
ث ٝذهٛل اضٚدبي قطلي سٛأْ قسٖ .ال ٜٚثط ايٗ ،سحٛالر ٔعثٛض ٔٛػت قس و ٝثطاي ثٟجٛز ضٚاثٍ
آٔطيىب  ٚاٍّ٘يؽ ٘يع السأبسي آغبظ قٛز .ذُط وٕ٘ٛيؿٓ و ٝثب ؾٛءْٗ ز ٚلسضر وبديشبِيؿشي
آٔطيىب  ٚاٍّ٘ؿشبٖ ٕٞطا ٜقس ،ثٔ ٝصاوطار ؾُح ثباليي ػٟز حُ  ٚفهُ ٔؿبئُ ٔكشطن زض ثطاثط
وٕ٘ٛيؿٓ ٔٙؼط ٌطزيس .سطؼ ٚ ٚا ٕٝٞز٘يبي وبديشبِيؿشي اظ ضذ ٝٙقٛضٚي زض ثبِىبٖ ،ذبٚضٔيب٘ٚ ٝ
ايطاٖ ،آٔطيىب ضا ثٕٞ ٝىبضي ثيفسط ثب ثطيشب٘يب ٚازاض ؾبذز .ايٗ سفبٛ٘ ٓٞيبفش ٝثطيشب٘يب  ٚآٔطيىب زض
ايطاٖ ،ثبظسبثي اظ يطٚضر اسحبز زض ثطاثط يه زقٕٗ ٔكشطن ايسئِٛٛغيه ِ ٚعٕٞ ْٚبٍٙٞي ٔؿبٖي
آٟ٘ب ثٛز.
ضٚظِٚز ذُط وٕ٘ٛيؿٓ قٛضٚي ضا سكريم زازِٚ .ي ٛٙٞظ ثط ايٗ أيس ثٛز و ٝثشٛا٘س ثب
ؾالحٞبيي و ٝثط چبضچٛة ِيجطاِيؿٓ  ٚوبديشبِيؿٓ لطاض زاقز ،ثب آٖ ٔمبثّ ٝوٙس  ٚيب ثب ٔٙكٛض
آسال٘شيه ،ؾبظٔبٖ ُّٔ يب زض ٔٛضز ذبل ايطاٖ ،ثحض لئٕٛيز ٔشفميٗ ضا ز٘جبَ ٕ٘بيٙسَِٛ .ي
٘ىكيس و ٝزض ٌعاضـٞبي ايبالر ٔشحس ٜاظ ٚلبيٕ آشضثبيؼبٖٚ ،اغ" ٜوٕ٘ٛيؿز" ػبيٍعيٗ ٚاغٜ
"زٔىطار" قسٌ .طٜٞٚب  ٚاحعاة َطفساض وٕ٘ٛيؿٓ قٛضٚي زض ايطاٖ  ٚزيٍط ٘مبٌ ػٟبٖ ،ثؿيبض
ذُط٘بن سّمي قس٘س .ؾيبؾشٍصاضاٖ ،آٔبز ٜآٖ ثٛز٘س و ٝزض ٔٛيٕ ايطا٘يٞب زض لجبَ فطل ٝزٔىطار
قطيه ق٘ٛس  ٚثؿشٍي ٔٛلٗيز فطل ٝث ٝحٕبيز قٛضٚي ضا لجٕ٘ َٛبيٙسٛٔ .ايٕ ػسيس آٔطيىب زض
لجبَ ٔؿئّ ٝايطاٖ ،دؽ اظ وٙفطا٘ؽ ٔؿى ٛو ٝزض اٚاذط  1945نٛضر ٌطفز ،آقىبض قس .ثَٛ ٝضي
و ٝثٗس اظ سٛافمٙبٔ ٝديكٝضٚي ٓٔ -فط فيطٚظ (اظ ؾيبؾشٕساضاٖ ٔشٕبيُ ث ٝقٛضٚي) زض ٔب ٜغٚئٗ
 ٚ 1946حًٛض سٛزٜايٞب زض ٞيأر زِٚز لٛاْاِؿُّ ،ٝٙسطزيسٞبي آٔطيىب زض ثبة لٛاْ فع٘ٚي يبفز.
آٔطيىب ثب ذٛز ا٘سيكيس و ٝاٌط لطاض اؾز ضٚـٞبي ؾيبؾشٍصاضي  ٚاسحبزٞبي ؾيبؾي لٛاْاِؿُّٝٙ
ثط ايٗ ٔٛٙاَ ثبقس ،دؽ آٔطيىب سطػيح ٔيزٞس و ٝايطاٖ سحز أط يه قبٔ ٜمشسض ثبقس سب يه
سؼطث ٝذُط٘بن زض زٔىطاؾي دبضِٕب٘ي و ٝاحشٕبالً ٔٙؼط ث ٝحبوٕيز ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿشي زض
ايطاٖ قٛز.
زِٚز آٔطيىب ث٘ ٝح ٛفعايٙسٜاي اظ ازأ٘ ٝبآضأيٞبي ايطاٖ ٍ٘طاٖ ثٛز .حشي سب ديف اظ آ٘ى ٝلٛاْ-
اِؿُّ ٝٙاٖالْ وٙس و ٝلهس زاضز ثطاي ٘ٓبضر ثط ا٘شربثبر ٘يطٚيي ث ٝآشضثبيؼبٖ اٖعاْ وٙس ،زض ٔيبٖ
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ٔحبفُ ؾيبؾي آٔطيىب اظ احشٕبَ ؾم ٌٛآشضثبيؼبٖ ،فبضؼ يب حشي وُ ايطاٖ ث ٝزأٗ وٕ٘ٛيؿٓ سب
حسٚزي ؾرٗ زض ٔيبٖ ثٛز .آٔطيىبئيبٖ ديفثيٙي وطز٘س و ٝآشضثبيؼبٖ ثط زيٍط ٘مبٌ وكٛض چيطٜ
ذٛاٞس قس  ٚثطيشب٘يب ٘يع ثط زأ ٝٙسالـٞبيف ثطاي حفّ ٔٛلٗيز ذٛز ثط ػٛٙة ذٛاٞس افعٚز.
آٟ٘ب ثط ايٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝسٛافك٘بٔ ٝديكٚٝضي ٓٔ -فط فيطٚظ ًٖٛ ٚيز سٛزٜايٞب زض ٞيأر زِٚز،
أىبٖ ؾم ٌٛايطاٖ ضا ث ٝزأٗ وٕ٘ٛيؿٓ ثيفسط وطز ٜاؾز .سمبضٖ ظٔب٘ي زقٛاضيٞبي ايطاٖ ثب
ثحطاٖ سطوي ٝثبٖض قس و ٝآٔطيىب زِٚز ايطاٖ ضا ثطاي اسربش ضٚيٝاي ؾطؾرشب٘ٝسط ّٖي٘ ٝفٛش ايسئِٛٛغي
وٕ٘ٛيؿٓ سحز فكبض ثيفسطي لطاض زٞس و ٝزض ٚالٕ ثطاي ّٖٕىطز ايسئِٛٛغيه آسي ايبالر ٔشحسٜ
زض لجبَ قٛضٚي ثٖٛٙ ٝاٖ دطٚغٜاي ٕ٘ ٝ٘ٛزضآٔس.
فٗبِيزٞبي زِٚز ثطيشب٘يب زض ذهٛل آقٛةٞبي ػٛٙةٖ ،كبيط  ٚوبضٔٙساٖ قطوز ٘فز ٚ
ٔٛيٕ ٘ ٝچٙساٖ ضٚقٗ لٛاْاِؿُّ ،ٝٙآٔطيىب ضا ث ٝاسربش السأبر زيٍطي ثطاٍ٘يرز .آچؿ ٖٛو ٝزض
آٖ ظٔبٖ ،وفبِز ٚظاضر ذبضػ ٝآٔطيىب ضا ثط ٖٟس ٜزاقز ،ثط ايٗ ٘ٓط ثٛز و ٝلٛاْاِؿُّ ٝٙزض ذٍ
ٔكي زٚؾشي  ٚسؿب ُٞثب قٛضٚي افطاٌ وطز ٜاؾز .آچؿٗٔ ٖٛشمس ثٛز و ٝقب ٜثط ذالف لٛاْ-
اِؿُّ ،ٝٙآي ٝٙسٕبْ ٕ٘بي ٔٙبفٕ ٍ٘ ٚطا٘يٞبي ايبالر ٔشحسٔ ٜيثبقس .قب٘ ٜيع و ٝاظ ٔعايبي ايٗ
ٔٛلٗيز آٌب ٜثٛز ،فطنز ضا ثطاي ثٟطٜثطزاضي اظ زؾز ٘ساز .قب ٜثبضٞب ٘عز آِٗ (ؾفيط آٔطيىب زض
ايطاٖ زض ؾبَ ٔ 1946يالزي) ٘ؿجز ث ٝؾيبؾزٞبي لٛاْاِؿُّ ٝٙاثطاظ قه ٍ٘ ٚطا٘ي وطز ٚ ٜذٛز
ٓ٘ ٚبٔيبٖ ضا سٟٙب ٔٙجٕ لسضر زيٍط ٖٛٙاٖ وطزٚ .ي زض ايٗ ثبظي اظ ثطي وٕ٘ٛيؿٓ ث٘ ٝحٔ ٛإططي
اؾشفبز ٜوطز  ٚچٙيٗ ثٓٙط ٔيضؾس ؤ ٝمبٔبر آٔطيىبيي ضا ٔشمبٖس وطز ٜثٛز و ٝفمٍ ٚي ٔيسٛا٘س
اظ ٌؿشطـ وٕ٘ٛيؿٓ زض ايطاٖ ػٌّٛيطي ٕ٘بيس.
ايبالر ٔشحس ٜاظ ؾم ٌٛلٛاْاِؿُّٔ ٝٙشأؾف ٘كس .چطا وٚ ٝلشي ثٌ ٝصقشٍ٘ ٝطيؿشٔ ٝيقس،
لٛاْ ث ٝذٛثي اظ ٖٟس ٜوبض ثطآٔس ٜثٛز .زض ذالَ ثيؿز  ٚزٔ ٚب ٜظٔبٔساضي لٛاْ ،اٞساف  ٚذٛاؾش-ٝ
ٞبي قٛضٚي  ٚحشي اٍّ٘ؿشبٖ زض ايطاٖ ثٔ ٝمهٛز ٘طؾيس .حعة وٕ٘ٛيؿز يٗيف قس  ٚسٕبٔيز
ّٔي ايطاٖ ٔحفٔ ِٛب٘س .أب لٛاْاِؿُّ ٝٙاظ زيسٌب ٜآٔطيىبئيبٖٕٞ ،ب٘ٙس ٔهسق اظ ايطا٘يبٖ ٘بؾي٘ٛب-
ِيؿشي ثٛز و ٝزض ٖيٗ ٛٞقيبضي ،لبثُ إَيٙبٖ ٘يع ٘جٛز٘س .وؿب٘ي و ٝآٔبز ٜثٛز٘س زض نٛضر
الشًبء اٞساف ٖبػُ  ٚاِٚي ٝذٛز ث ٝوٕ٘ٛيؿٓ ٘يع ضٚي ٔؿبٖس ٘كبٖ زٙٞس .ثب سٛػ ٝث ٝزيسٌبٜ
آٔطيىبييٞب زض ٔٛضز ٔؿبيُ ػٟبٖ زض ػ ًٙؾطز ،ثطاي چٙيٗ ضٞجطا٘ي ػبيي ٘جٛز .ظيطا سفبٚر
ٔيبٖ ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿٓ  ٚايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ،زض ٚالٕ سفبٚر ٔيبٖ ؾيب ٚ ٜؾفيس ثٛز.
(فبٚؾز :1374 ،فهُ دٙؼٓ)
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زض ؾبَ  1948ؾيب ّٖٕيبسي ضا ثب ٘بْ ضٔع ثسأٗ 1آغبظ وطز و ٝثطاي سًٗيف ٘فٛش وٕ٘ٛيؿٓ ٚ
حعة سٛز ٜزض ايطاَٖ ،طحضيعي قس ٜثٛزٌ .طچ ٝثسأٗ اؾبؾبً يه ّٖٕيبر سجّيغبسي يس وٕ٘ٛيؿٓ
ثٛزِٚ ،ي اظ اٚايُ زّٕٖ 1950ٝٞيبر ؾيبؾي ٔرفي ضا ٘يع زض ثطٌطفز .ايٗ ّٖٕيبر ؾيب وٝ
ٟ٘بيشبً ٔشٛػ ٝقٛضٚيٞب ثٛز ،ذٛا٘ ٜبذٛا ٜزض اطط سمٛيز  ٚيب سًٗيف ٌطٜٞٚبي زؾز ٘كب٘سٔ ٜب٘ٙس
لكمبييٞب  ٚحعة سٛز ،ٜثط ؾيبؾزٞبي زاذّي ايطاٖ ٘يع اطط ٔيٌصاقز( .وبظيٛضٚؾىي:1371 ،
 )140-141ثط اؾبؼ َطح ثسأٗٔ ،مبِٞٝب  ٚوبضيىبسٛضٞبي يس وٕ٘ٛيؿشي زض ضٚظ٘بٔٞٝبي ايطاٖ ثٝ
چبح ضؾيس .وشبة  ٚاٖالٔيٞٝبيي زض ا٘شمبز اظ قٛضٚي  ٚحعة سٛزٙٔ ٜشكط  ٚسٛظيٕ قس .قبيٗ-ٝ
دطاوٙي آغبظ ٌطزيس .ثَٛ ٝضي و ٝزض اٚايُ زٚ 1950ٝٞلشي حعة سٛزٔ ٜؼسزاً ؾطثطآٚضزّٕٖ ،يبر
ثسأٗ ٘يع زؾز ث ٝالسأبر ؾيبؾي دٟٙبٖ ظز .حّٕ ٝثٓٞ ٝزؾشبٖ قٛضٚي ،اؾبؾبً قبُٔ اؾشرساْ
ٍِٚطزٞبي وٛچ ٚ ٝذيبثبٖ ثطاي ثط ٓٞظزٖ ٌطزٕٞبييٞبي حعة سٛز ٚ ٜزازٖ د َٛثٌ ٝطٜٞٚبي
يس وٕ٘ٛيؿشي ،اظ ػّٕ ٝحعة دبٖ ايطا٘يؿز  ٚحعة ؾٔٛىب (يه ؾبظٔبٖ وٛچه ٘ئ٘ٛبظي) ٔي-
قس وٕٛٗٔ ٝالً ثب ٌطٜٞٚبي سٛزٜاي زض ذيبثبٖٞبي سٟطاٖ ث ٝظز  ٚذٛضز ٔيدطزاذشٙس(.وبظي- ٛ
ضٚؾىي)169-170 :1371 ،
اٚاذط ؾبَ  1949دؽ اظ آ٘ى ٝقٛضٚي ٘رؿشيٗ ثٕت ٞؿشٝاي ذٛز ضا آظٔبيف وطز  ٚزض چيٗ
حىٔٛز وٕ٘ٛيؿشي ضٚي وبضآٔسٔ ،مبْٞبي آٔطيىبيي الساْ ث ٝسٓٙيٓ يه اؾشطاسػي ٘ٛيٗ ٚ
ذكٗسط ثطاي ثبظزاضي وٕ٘ٛيؿٓ وطز٘س .ايٗ اؾشطاسػي و ٝزض أٛض ٔحطٔب٘ ٝقٛضاي أٙيز ّٔي
آٔطيىب ث NSC68 ٝلّٕساز قس ،ٜزض آٚضيُ  1950ث ٝوبض ٌطفش ٝقس .ايٗ اؾشطاسػي ،ذٛاٞبٖ
ديكٍبٔي سبظٜاي زض ػ ًٙؾطز قس  ٚوبض ذٛز ضا ثب سٛؾٗ ٝسٛاٖ ٘ٓبٔي آٔطيىب  ٚافعايف
افعٖٚسط ثط٘بٔٞٝبي وٕه ٘ٓبٔي  ٚالشهبزي آٔطيىب آغبظ وطز .ثيفسط چٙيٗ وٕهٞبيي
ٔيثبيؿشي ث ٝوكٛضٞبيي زازٔ ٜيقس وٕٞ ٝب٘ٙس ايطاٖ ،ديطأ ٖٛحٛظٜي ٘فٛش وٕ٘ٛيؿٓ ٚالٕ
قس ٜثٛز٘س و ٝايٗ حٛظ ٜزض آٖ ظٔبٖ قبُٔ چيٗ ٔ ٓٞيقسٕٞ( .بٖ)142-143 :
ؾبَٞبي ٔ 1950-1955يالزي
زض اؾفٙس ؾبَ ٚ 1950لشي و ٝضظْآضا زض نحٗ ٔؿؼس قب ٜسٟطاٖ سطٚض قس ،اسحبز قٛضٚي ٚ
حعة سٛز ،ٜآٔطيىب ضا ث ٝزؾز زاقشٗ زض سطٚض ضظْآضا ٔش ٟٓوطز٘س .دطاٚزا ،اضٌبٖ ضؾٕي حعة
وٕ٘ٛيؿز قٛضٚي ٘ٛقز" :ضظْآضا سٛؾٍ ٔحبفُ ٘عزيه ث ٝآٔطيىبييٞب ث ٝلشُ ضؾيس  ...ضظْآضا
ٔيذٛاؾز ٔٙبؾجبر ايطاٖ  ٚقٛضٚي ضا ثٟجٛز ثجركس ...سٟٙب آٔطيىبييٞب اظ ٘بثٛزي ضظْآضا ؾٛز
1

. BEDAMN

87
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ٔيثطز٘س ".زض ضٚظ٘بٔ" ٝث ٝؾٛي آيٙس ،"ٜاضٌبٖ حعة سٛزٕٞ ،ٜيٗ ثحض يه ٔب ٜثٗس ٘يع زٚثبضٜ
ُٔطح قس .ايٗ ضٚظ٘بٔٛ٘ ٝقز" :ثٔ ٝحى ايٙى ّْٛٗٔ ٝقس ٚػٛز ضظْآضا٘ ،رؿز ٚظيط ،ث٘ ٝفٕ
وبديشبِيؿٓ ٘يؿز ،زض ٔؿؼس قب ٜسٟطاٖ ثب چٙس ٌّ ِٝٛث ٝظ٘سٌي ا ٚذبسٕ ٝزاز ٜقس ".حعة سٛز ٜثب
ايٗ اؾشسالَ ٘شيؼٌٝيطي ٔيوطز ؤ ٝهسق  ٚػجّٔ ٟٝي ٘يع اظ ٖٕبَ وبديشبِيؿٓ  ٚأذطيبِيؿٓ
آٔطيىب ٞؿشٙس.
ٚػٛز ٌطايكبر ٔبضوؿيؿشي زض احعاة سكىيُ زٙٞس ٜػجّٔ ٟٝي ،ث ٝذٛثي حبوي اظ ٘فٛش
ايسئِٛٛغيه قٛضٚي زض فطآيٙس ؾيبؾي ػبٔٗٝي ايطاٖ ثٛز .حعة ايطاٖ و ٝزض ظٔبٖ اقغبَ وكٛض
سٛؾٍ ٔشفميٗ ،ث ٝزؾز سٗسازي اظ فٗؾبالضاٖ ػٛاٖ ايطاٖ ثطدب قس ،زاضاي ٌطايف ؾٛؾيبَ
زٔىطار ثٛز و٘ ٝؿجز ث ٝحعة سٛز ٚ ٜاسحبز قٛضٚي ٌطايكي ٘ؿجشبً ٓٞزال٘ ٝزاقز" .ػبٔٗٝ
آظازي ٔطزْ ايطاٖ" و ٝث" ٝػبٔب" ٔكٟٛض ثٛز ،اظ حعة ايطاٖ ا٘كٗبة وطز ٜثٛز .آٟ٘ب ذٛز ضا ذسا-
دطؾشبٖ ؾٛؾيبِيؿز ٔي٘بٔيس٘س و ٝػٙبح سٙس ض ٚآٟ٘ب و ٝث ٝضٞجطي وبْٓ ؾبٔي  ٚحجيتاهلل
ديٕبٖ ؾبظٔب٘سٞي قس ٜثٛز٘ ،ؿجز ث ٝايسئِٛٛغي حبوٓ ثط قٛضٚي ثيٖالل٘ ٝجٛز٘سّٖ .يضغٓ ٚػٛز
َيف ثبظاض ،احعاة ٘بؾي٘ٛبِيؿز  ٚلكط ٔصٞجي  ٚضٚحب٘ي ٖٛزض زاذُ ػجّٔ ٟٝي ،اوظطيز ثس٘ٝ
ًٟ٘ز  ٚضٞجطاٖ آٖ ثٖٛ٘ ٝي ؾٛؾيبِيؿز ثٛز٘س  ٚاٌط زض سئٛضي  ٓٞوبٔالً ث ٝقٛضٚي ٖاللٙٔٝس
٘جٛز٘س ،أب زض ُٖٕ ،ثيفسط ضٚـٞبي ايسئِٛٛغيه ثّٛن قطق ضا زاضا ثٛز٘س( .وبسٛظيبٖ:1372 ،
فهُ ٞفشٓ)
زض وكٛضٞبي ػٟبٖ ؾ ْٛاظ ػّٕ ٝايطاٖ ،قطايٍ ذبني حبوٓ ثٛز .لسضرٞبي وبديشبِيؿشي
ٔبيُ ثٛز٘س زض ايٗ ؾطظٔيٗٞب اظ َطيك زؾشٍبٜٞبي حىٔٛشي ٔٛػٛز ،ؾّؿّ ٝانالحبر ٚ
سغييطاسي ضا ا٘ؼبْ زٙٞس .ث ٝايٗ أيس و ٝؾُّ ٝذٛيف ضا ثط ٔؿشٕٗطٜٞبي ٔعثٛض ٕٞيكٍي ؾبظ٘س ٚ
ٔٛٓٙضقبٖ اظ آظازي ايٗ وكٛضٞب چيعي ػع حفّ ٚيٕ ٔٛػٛز ٘جٛز .اظ ؾٛي زيٍط ،وٕ٘ٛيؿٓ
قٛضٚي  ٚاػعاء آٖ اظ ػّٕ ٝحعة سٛز ،ٜايٗ ٘ٓطي ٝاؾشبِيٙيؿشي ضا ديف ٔيثطز و ٕٝٞ ٝثبيس زض
ذسٔز ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيؿٓ قٛضٚي ،يٗٙي "زغ ػٟب٘ي دطِٚشبضيب" ثبقٙس .ثط َجك
ايٗ ٘ٓطي ،ٝؾط٘ٛقز دطِٚشبضيبي ػٟب٘ي ٔؿشميٕبً ث ٝؾط٘ٛقز اسحبز قٛضٚي ٚاثؿش ٝاؾز٘ .يطٞٚبي
ٔشطلي  ٚزٔىطار ٞط وكٛض آٖ اظ وٛچه يب ثعضي ،غٙي يب فميط ،ثبيس اِٛٚيز ضا ث ٝديفثطز ٚ
سٛؾٗ ٝلسضر وٕ٘ٛيؿٓ زض ٔجبضظ ٜػٟب٘ياـ ثب وبديشبِيؿٓ ثسٙٞس .ثب ايٗ حؿبة  ٓٞزض اضزٌٚبٜ
وبديشبِيؿٓ  ٓٞ ٚزض اضزٌٚب ٜوٕ٘ٛيؿٓٞ ،ط ػٙجكي و ٝزض ؾطظٔيٗٞبي ٔؿشٕٗط ٜضٚي ٔيزاز،
اٌط ثط َجك ٔٛاظيٗ ٔٛضز ٘ٓط يىي اظ ايٗ ز ٚايسئِٛٛغي ٘جٛز ،ثساٖ ثطچؿت ٔيظز٘س  ٚآٖ ضا ٖبُٔ
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سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

َطف ٔمبثُ ٔيقٕطز٘س ٞ ٚيچ ث ٝايٗ ٔٛي ٔٛسٛػٕ٘ ٝيوطز٘س و ٝزض وٙبض زؾشٍب ٜحىٔٛشي
ٚاثؿش ٝث ٝوبديشبِيؿٓ ػٟب٘ي  ٚاحعاة وٕ٘ٛيؿشي زض ؾطظٔيٗٞبيي ٔظُ ايطاٖ ،يه ٘يطٚي ٔؿشمُ
ٔطزٔي ٚػٛز زاقز و ٝفط ٚ ًٙٞسبضيد ؾطظٔيٗٞبي ٔعثٛض ضا ٘يع زض ثط ٔيٌطفز  ٚضٞجطي آٖ ثب
ؾطاٖ ثٔٛي يب ضٚقٗفىطا٘ي ثٛز٘س و ٝزض ثطاثط ٞيچ يه اظ ايٗ ز ٚايسئِٛٛغي ٔعثٛض سٟٗسي ٘ساقشٙس.
ايٗ ٕٞبٖ ٘يطٚيي ثٛز ؤ ٝحٕس ّٔىي اظ آٖ ثٖٛٙ ٝاٖ "٘يطٚي ؾ ْٛثَٛ ٝض آٖ" يبز ٔيوطز.
ػٙجكي غيط وٕ٘ٛيؿشي  ٚغيط ٚاثؿش ٝث ٝوبديشبِيؿٓ و ٝثطاي آظازي  ٚاؾشمالَ وكٛضـ سالـ
ٔيوطز ٔ ٚيذٛاؾز ديكطفز ؾيبؾي ،ايسئِٛٛغيىي  ٚسح َٛالشهبزي وكٛض ضا ث ٝقي ٜٛذبل
ؾٛؾيبِيؿشي غيط ٚاثؿش ٝث ٝاضزٌٚبٜٞب ديف ثجطز و ٝث٘" ٝيطٚي ؾ ْٛثَٛ ٝض اذم" قٟطٌ ٜكشٝ
ثٛز ًٟ٘ ٚز ّٔي ايطاٖ ضا زض اٚايُ ز 1950 ٝٞقبُٔ ٔيقس( .وبسٛظيبٖ)213 :1372 ،
ذّيُ ّٔىي زضثبض ٜاؾشطاسػي ايسئِٛٛغيىي اسحبز قٛضٚي ٔيٌٛيس" :اسحبز قٛضٚي ...زاضاي يه
اؾشطاسػي ػٟب٘ي اؾز ٖ ٚبُٔ اػطاء ايٗ اؾشطاسػي زض ؾُح ثيٗإِّّي ،احعاثي ٞؿشٙس و ٝذٛز ضا
حعة وٕ٘ٛيؿز ٔي٘بٔٙس .ايٙبٖ ثٍٕٞ ٝبٔي ٓٞؾفطاٖ ،قبذٞٝبي اػطايي ايسئِٛٛغي اسحبز قٛضٚي
ٞؿشٙسٞ ...ط ًٟ٘ز ٔطزٔي  ٚسالقي زض ضا ٜاؾشمطاض ٖساِز اػشٕبٖي ٔ ٚجبضظ ٜثب أذطيبِيؿٓ ،اٌط زض
چبضچٛة وٕٙيفطْ (سكىيالسي ثٛز و ٝثب ا٘حالَ وٕيٙشطٖ زض  1943زض ؾذشبٔجط  1947سكىيُ
قس .وٕٙشيطٖ ٕٞ ٓٞبٖ ا٘شط٘بؾي٘ٛبِيؿز ؾ ْٛيب ثيٗإُِّ وٕ٘ٛيؿز ثٛز و ٝزض  1919زض ٔؿىٛ
ثط دب ٌطزيس .زض ٚالٕ ؾبظٔبٖ ا٘مالثئ ٖٛبضوؿيؿز  ٚاحعاة ا٘مالثياي ثٛز و ٝثب انالحَّجبٖ ؾط
ٔربِفز زاقشٙس  ٚاظ ٔكي ا٘مالثي ديطٚي ٔيوطز٘س ٔ ٚيذٛاؾشٙس ػبي ثيٗإُِّ ؾٛؾيبِيؿز
ضا ثٍيط٘س .أب اظ ٕٞبٖ آغبظ ظيط ؾُّ ٝثّكٛيؿٓ ِٙ ٚيٙيؿٓ لطاض ٌطفز  ٚاحعاة وٕ٘ٛيؿٓ ًٖ ٛآٖ،
سبثٕ ؾيبؾز حعة وٕ٘ٛيؿز قٛضٚي قس٘س٘ ).جبقس ،ثط َجك ٚاغٜ٘بِٔٙ ٝيٙي اؾشبِيٗ ،اثعاض  ٚآِز
أذطيبِيؿٓ سّمي ٔيٌطزز .چًٟ٘ ٖٛز ّٔي ايطاٖ ،ثركي اظ ايٗ وُ ٘يؿزٖ ،بٔالٖ وٕٙيفطْ،
ٔجبضظ ٜثب ايٗ ًٟ٘ز ضا ثركي اظ ْٚبيف ثٙيبزيٗ ذٛز ٔيزا٘ٙس  ٚايٗ ٘ٓط ضا اظ ضا ٜحعة سٛز ،ٜقبذٝ
ايطا٘ي ذٛز سجّيغ ٔيوٙٙس .وٕٙيفطْ ثب حصف ؾٛؾيبِيؿٓ ٔ ٚؿد آٖ ٓ٘ ٚبْ ثؿيبض ديكطفشٝ
ؾيبؾي ،آٖ ضا ث ٝنٛضر اثعاض ؾيبؾز سٛؾَّٗٝجب٘ ٝايسئِٛٛغي ذٛز ث ٝوبض ٔيٌيط٘س .اظ ايٗ ضٚ
ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض زض سبضيد ،يه لسضر سٛؾَّٗٝت اظ ؾالحي اؾشفبزٔ ٜيوٙس و ٝثي٘ٓيط ٚ
ثيضليت اؾز .زٜٞب ،نسٞبٞ ،عاضاٖ ٔ ٚيّيٖٞٛب ا٘ؿبٖ ؾبز ٜزَ فىط ٔيوٙٙس زض ضا ٜثعضٌشطيٗ ٚ
ٔمسؼسطيٗ آضٔبٖ  ٚايسئِٛٛغي ثكطي سالـ ٔ ٚجبضظٔ ٜيوٙٙس .زض حبِي و ٝزض ٚالٗيز أط ،ث ٝزاْ
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زِٚشي افشبزٜا٘س و ٝوٓسطيٗ اضظقي ثطاي آظازي  ٚاؾشمالَ آٟ٘ب لبئُ ٘يؿز( ".وبسٛظيبٖ:1372 ،
)213
اسحبز ػٕبٞيط قٛضٚي و ٝحعة سٛز ٜضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ  ٚؾش ٖٛدٙؼٓ ذٛز زض ايطاٖ ػب
ا٘ساذش ٝثٛزٔ ،هسق ًٟ٘ ٚز ّٔي ا ٚضا دسيسٜاي اضظيبثي ٕ٘يوطز سب اظ ا ٚدكشيجب٘ي وٙس .حعة سٛزٜ
نبحت لسضر ؾيبؾي٘ ،فٛش ٘ٓبٔي  ٚاظ ٟٓٔ ٕٝٞسط سٛا٘بيي ايسئِٛٛغيىي ثٛز  ٚا٘شٓبض وطّٔيٗ ايٗ
ثٛز و ٝاظ اٚيبٔ آقفش ٝاؾشفبز ٜوطز ٚ ٜايطاٖ ضا ٔ ٓٞظُ ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي زيٍط ،سجسيُ ثٝ
يىي اظ الٕبض ػٟبٖ وٕ٘ٛيؿز وٙس .قٛضٚي ثب اِحبق ٔربِف ثٛز ،أب ٕٞجؿشٍي ا٘شط٘بؾي٘ٛبِيؿشي
زض ٔٛضز وكٛضٞبي ٔٗطٚف ث ٝالٕبض ايسئِٛٛغيىي قٛضٚيٕٖ ،الً ٕٞبٖ اِحبق ثٛزٌ( .يال٘ي:1383 ،
ٚثٍب ٜزيسٌب)ٜ
ضٚظٞبي آذط ظٔبٔساضي سط ،ٗٔٚضئيؽ ػٕٟٛض آٔطيىبٔ ،هبزف ثٛز ثب زٚضا٘ي اظ حيبر ؾيبؾي
آٔطيىب و ٝسطؼ اظ ذُط ايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ سٕبْ قئ ٖٛػبٔٗ ٝضا فطا ٌطفش ٝثٛز .زض ٌعاضقي وٝ
زض ٘ٛأجط  1952ث ٝقٛضاي أٙيز ّٔي آٔطيىب سؿّيٓ قس ،آٔس ٜثٛز و" ٝؾيبؾشٕساضاٖ ػجّٔ ٟٝي
و ٝايٙه ثط ؾط وبض ٞؿشٙس ،ثب ٌطفشٗ اثشىبض ُٖٕ ؾيبؾي اظ زؾز قبٔ ٚ ٜبِىبٖ  ٚزيٍط ٘يطٞٚبي
ؾٙشي ،ضا ٜضا ثطاي سكىيُ ٞط حىٔٛز زيٍطي ٍٔط حىٔٛز حعة وٕ٘ٛيؿشي سٛزٔ ٜؿسٚز وطزٜ
ا٘س ".ثط اؾبؼ ايٗ سفؿيطٞ ،سف انّي ؾيبؾز آٔطيىب زض ٔٛضز ايطاٖ آٖ اؾز ؤ ٝبٕ٘ اظ ؾُّٝي
وٕ٘ٛيؿز ثط وكٛض ٌطزز( .ثيُ  ٚضاػط ِٛئيؽ)16 :1368 ،
ايٗ زض حبِي ثٛز و ٝزؾشٍبٜٞبي اَالٖبسي آٔطيىب ،ذٛز ٔهسق ضا وٕ٘ٛيؿز لّٕساز ٕ٘يوطز٘س
 ٚلجالً ثط ايٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝأىبٖ ث ٝلسضر ضؾيسٖ حعة سٛز ٜزض ايطاٖ ٚػٛز ٘ساضز .ثّىٗٔ ٝشمس
ثٛز٘س حعة سٛز ٜيه اؾشطاسػي "ػجٍٕٞ ٟٝب٘ي" 1ضا ثطاي ضذ ٝٙوٕ٘ٛيؿٓ زض ٘يطٞٚبي ٔؿّح ٚ
زؾشٍب ٜزيٛاٖؾبالضي زِٚز ث ٝوبض ثطزٔ ٚ ٜيوٛقس وٓ٘ ٝط ٔؿبٖس ٔهسق  ٚزيٍط ضٞجطاٖ ػجٟٝ
ّٔي ضا ػّت وٙس .أب زض ؾبَ  1952قطايٍ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثٛز و ٝآٔطيىب اظ ٌؿشطـ وٕ٘ٛيؿٓ ثؿيبض
ثٚ ٝحكز افشبز ٜثٛز( .وبظيٛضٚؾىي)194 :1371 ،
اظ َطفي اٍّ٘يؿيٞب ٔٗشمس ثٛز٘س وٞ ٝطٌ ٝ٘ٛأىبٖ حُ ٔؿئّّٔ ٝي قسٖ ٘فز ضا اظ َطيك
ٔصاوط ٜآظٔٛزٜا٘س ٔ ٚهسق ٌصقش ٝاظ سٗهت ٖٕيمي و٘ ٝؿجز ث ٝاٍّ٘يؿيٞب زاضز ،ظٔبْ أٛض ضا ٘يع
ث ٝسسضيغ اظ زؾز ذٛاٞس زاز .ثط اؾبؼ ايٗ ٘ٓط ،زذبِز زض ايطاٖ ثطاي ا٘ؼبْ يه وٛزسب ،ايطاٖ ضا
1

. Public front

90

سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

اظ ذُط يه ا٘مالة وٕ٘ٛيؿشي احشٕبِي ٘ؼبر ٔيزٞس .ايٗ لًبٚر زض آٖ ايبْ  ٚؾبَٞبي ثٗس،
ٕٞچٙبٖ ث ٝلٛر ذٛز ثبلي ثٛز .ثَٛ ٝضي و ٝيىي اظ َطاحبٖ اٍّ٘يؿي وٛزسب ،ثٗسٞب ٌفز" :اٌط
ٔهسق ثط ؾط وبض ٔئب٘س ،لسضر ث ٝزؾز وٕ٘ٛيؿزٞب ٔيافشبز( ".ثيُ ٚ ٚيّيبْ)21 :1368 ،
ػٛضع ٔه ٌي آٔطيىبيي ،يىي اظ اقربني و ٝزض ٔصاوط ٜثب ٔهسق قطوز زاقزٗٔ ،شمس
اؾز ؤ ٝهسق سهٛض ٔيوطز غطة اظ ِحبِ ؾيبؾي  ٚاؾشطاسػيىي ٘يبظٔٙس ايطاٖ اؾز ٚ
ؾطزٔساضاٖ وبديشبِيؿٓ وبضي ٘رٛاٙٞس وطز و ٝذُط يه وٛزسبي وٕ٘ٛيؿشي زض ايطاٖ ديف ثيبيس.
(ثيُ ٚ ٚيّيبْ)29 :1368 ،
چٙيٗ ثٓ٘ ٝط ٔيضؾس ،دسيسٜاي ؤ ٝيسٛاٖ آٖ ضا يطٚضر أذطيبِيؿشي ٘بٔيس ،آٔطيىبييٞب ضا
ث ٝزذبِز زض ؾطٍ٘٘ٛي ٔهسق ثطاٍ٘يرز .سجّيغبر ايسئِٛٛغيىي حعة سٛز ٜزض ؾبَٞبي ٚ 1951
ٔ 1952هسق ضا ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض  ٚحشي ٖبُٔ ٔؿشميٓ ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب سطؾيٓ وطز .نسالز
اي ٍٝ٘ٛٙسجّيغبر ٞط چ ٝثبقس ،سطزيسي ٘يؿز و ٝثؿيبضي اظ اًٖبء ػجّٔ ٟٝي ،آٔطيىب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ
يه لسضر غطثي ٔيٍ٘طيؿشٙس و ٝسب حسٚزي ٘ؿجز ث٘ ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ ِيجطاَ ايطاٖ ٕٞسِي زاضز.
ايٗ ٘ٓطي ،ٝچٙساٖ  ٓٞثياؾبؼ ٘جٛز .اؾٙبز زيذّٕبسيه آٔطيىب زض َ َٛػ ًٙػٟب٘ي زٚ ْٚ
ؾبَٞبي دؽ اظ آٖ٘ ،كب٘ٞٝبيي اظ ٓٞزِي ٘ؿجز ث ٝسٕبيالر  ٚذٛاؾشٞٝبي ٘بؾي٘ٛبِيؿشي ايطا٘يبٖ
 ٚاقبضاسي ثٔ ٝساذّ٘ ٝبضٚاي اٍّ٘يؿيٞب  ٚقٛضٚيٞب زض حك ايطاٖ زاضزٖ .ال ٜٚثط ايٗ زض اؾٙبز
ٔصوٛض ث ٝوطار اظ ِيجطاَٞبي ايطا٘ي ؾشبيف قس ٚ ٜايٗ ٘ٓطي ٝث ٝچكٓ ٔيذٛضز و ٝثٟشطيٗ ضاٜ
سأٔيٗ ٔٙبفٕ ّٔي ايطاٖ ،اؾشمطاض يه حىٔٛز ِيجطاَ زٔىطار اؾز .اِجشٞ ٝطٌع ضٚقٗ ٘كس ٜوٝ
ٔٛٓٙض اظ ايٗ ِيجطاَٞبي ايطا٘ي زليمبً چ ٝوؿب٘ي ٞؿشٙس؛ ِٚي ث ْٗ ٝلٛي ،اظ اقبضار ٔعثٛض چٙيٗ
ثط ٔيآيس وٛٓٙٔ ٝض ،ػٙبح ِيجطاَ ٘رجٍبٖ ٞيأر حبوٕ ٝؾٙشي ،يٗٙي افطازي چ ٖٛاحٕس لٛاْ
ٔيثبقس .اِجش ٝزض ٞيچ يه اظ اؾٙبز ٔٙشكط قسٔ ٜطث ٌٛث ٝؾبَٞبي ديف اظ ُّٔ 1951جي و ٝثٝ
يه سحّيُ وبُٔ اظ ًٟ٘ز ّٔي ٘ ٚمف اؾشظٙبئي ٔهسق قجبٞز زاقش ٝثبقس ،زيسٕ٘ ٜيقٛز.
(ثيُ ٚ ٚيّيبْ)56-57 :1368 ،
ٔهسق ،أذطيبِيؿٓ غطة  ٚثٚ ٝيػ ٜأذطيبِيؿٓ اٍّ٘يؿي ضا ٔبٕ٘ انّي زض ضا ٜزؾزيبثي ثٝ
اٞسافف سّمي ٔيوطز .ذهٔٛز ا ٚثب اٍّ٘ؿشبٖ و ٝيه لسضر ٔٗشجط غطثي ثٛزٚ ،ي ضا اظ ٘ٓط ػٟبٖ
وبديشبِيؿز ،قرهيشي يس غطثي ٔيؾبذز .ث ٝظٖٓ ثّٛن ؾطٔبيٝزاضي٘ ،بؾي٘ٛبِيؿٓ ٔهسقٝ٘ ،
ث ٝيه ٔيٟٗدطؾشي اؾشٛاض ثّى ٝث ٝسٗهت  ٚذطزٌطيعي  ٚثئؿئِٛيشي ضأ ٜيثطز .ثٓ٘ ٝط آٟ٘ب،
ًٟ٘ز ٔهسق ،ثيبٍ٘ط ٘يطٚيي ثٛز و ٝحبنّي ػع ثيطجبسي  ٚثٙبثطايٗ أىبٖ ذطاثىبضي وٕ٘ٛيؿشي
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ضا زض ثط ٘ساقز .أشٙبٔ ٔهسق اظ ؾطوٛة يه حطوز وٕ٘ٛيؿشي و ٝزضٌيط سجّيغبر يس
وبديشبِيؿشي ثٛز ٝ٘ ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٘كب٘ٝاي اظ زٔىطار ٔٙكي ا ،ٚثّى ٝثٔ ٝظبث ٝؾبزِٜٛحي زض ثطاثط ذُط
وٕ٘ٛيؿٓ سٗجيط ٔيقس .ايٗ اؾشسالَ ٔهسليٞب و ٝيه ًٟ٘ز ٔطزٔي ،ثٚ ٝيػًٟ٘ ٜشي و ٝثٝ
ثٙيبزٞبي زٔىطاسيه ِيجطاَ ٚفبزاض ثبقس ،ثٟشطيٗ ؾس ٕٔىٗ زض ثطاثط ضذ ٝٙايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ
اؾز٘ ،بقٙيسٔ ٜب٘س( .ثيُ ٚ ٚيّيبْ)36 :1368 ،
ثب ايٙىٙٞ ٝطي ٌطيسي ؾفيط آٔطيىب زض ايطاٖ زض ؾبَٞبي  1950-1951سب حسٚزي ثب ٔجبضظار
ايطا٘يبٖ ٓٞزضزي ٘كبٖ ٔيزاز؛ أب ِٛيي ٙٞسضؾ ،ٖٛػب٘كيٗ ا ٚثب ؾيبؾز حىٔٛز ٔحبفٓٝوبض
اٍّ٘ؿشبٖ ٕٞطا ٜقس و ٝث٘ ٝحٛي ضٚظ افع ٖٚاظ أىبٖ سٛافك ثب ٔهسق فبنّٔ ٝيٌطفز .زض ايٗ
ٍٙٞبْ اٍّ٘يؿيٞب ٘يع زض ٔيبٖ قٛض  ٚقٗف ٔربِفبٖ زاذّي ٔهسق اؾشسالَ ذٛز ضا ثط ايٗ لطاض
زاز٘س و ٝسٛافك ثب ٔهسق أىبٖدصيط ٘يؿز  ٚذُط سؿٍّ وٕ٘ٛيؿزٞب ثط ايطاٖ ٘عزيه اؾز .ثب
ديطٚظي ػٕٟٛضيذٛاٞبٖ زض ا٘شربثبر ضيبؾز ػٕٟٛضي آٔطيىب زض ٘ٛأجط  1952آٔطيىبييٞب ثٝ
حٕبيز آقىبض اظ اٍّ٘ؿشبٖ دطزاذشٙس  ٚثط ٔيعاٖ سالـٞبي ّٖٙي  ٚدٟٙب٘ي و ٝثط يس ٔهسق
ػطيبٖ زاقز ،افعٚز ٜقس  ٚسجّيغبر قسيسي زضثبض ٜدطٚاظ قجح وٕ٘ٛيؿٓ ثط فطاظ ايطاٖ آغبظ ٌطزيس.
(ثيُ ٚ ٚيّيبْ)92-94 :1368 ،
ٖمبيس ؾيبؾي ِٛيي ٙٞسضؾ ٖٛث ٝضغٓ ِٗبة زيذّٕبسيه آٖٕٖ ،يمبً ثب آ٘چ ٝحًٛض زائٕي وٕ٘ٛيؿٓ
قٛضٚي ٔيزا٘ؿز ،آٔيرش ٝثٛز ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛحؿبؾيز قرهي ٕٔىٗ ٘ؿجز ث٘ ٝيطٞٚبي اػشٕبٖي
ٔحّي ضا سبثٕ ايٗ ٔالحٓ ٝثطسط لطاض ٔيزازَ .جك اْٟبضار وطٔيز ضٚظِٚز ،فطؾشبزٚ ٜيػ ٜآيعٟ٘بٚض
ث ٝايطاٖٙٞ ،سضؾ ٖٛزض ٌطزٕٞبيي  25غٚئٗ  1953زض ٚظاضر ذبضػ ٝآٔطيىب ٘مف ثطػؿشٝاي ايفب
وطز  ٚايٗ ٕٞبٖ ػّؿٝاي ثٛز و ٝيٕٗ آٖ ضٞجطاٖ آٔطيىب سهٕيٓ ٟ٘بيي ضا زضثبض ٜقطّٕٖ" ٔٚيبر
آغاوؽ" 1يٗٙي ثط٘بٔٔ ٝساذّ ٚ ٝوٛزسب زض ايطاٖ ٌطفشٙس( .ثيُ ٚ ٚيّيبْ)457-458 :1368 ،
فىط ٔساذّ ٝاظ اٍّ٘يؿيٞب ٘بقي قس و ٝسٟسيس ضٚي وبضآٔسٖ احشٕبِي وٕ٘ٛيؿزٞب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ
سبوشيه انّي ذٛز زض ػّت ٘ٓط آٔطيىبييٞب ث ٝوبض ثطز٘س .اٍّ٘يؿيٞب  ٚآٔطيىبييٞب وبٔالً زض
ّٖٕيبر ثب يىسيٍط ٕٞىبضي وطز٘س .ث ٝل َٛيىي اظ وبضقٙبؾبٖ آٔطيىبيي و ٝزض ثط٘بٔٝضيعي وٛزسب
قطوز زاقز" ،ايٗ يه سالـ ٔكشطن ثٛز( 2".ثيُ ٚ ٚيّيبْ)463-464 :1368 ،
نبحجبٖ ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿٓٗٔ ،شمس ثٛز٘س و٘ ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ حبيط زض ذبٚضٔيب٘ٔ ،ٝيسٛا٘س ضاٜ
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ٌكبي وٕ٘ٛيؿٓ ثبقس  ٚايٗ ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ،يٗيفسط اظ آٖ اؾز و ٝثشٛا٘س زض ثطاثط وٕ٘ٛيؿٓ
ٔمبٔٚز وٙس  ٚيب حشي زض ٚضاي ايٗ ْبٞط ٔشفبٚر ،ذٛز ٖ٘ٛي وٕ٘ٛيؿٓ اؾز .ثٖ ٝجبضر زيٍط؛
اٖشمبز ثط ايٗ ثٛز و ٝزض ذبٚضٔيب٘٘ ،ٝبؾي٘ٛبِيؿٓ يه ٘يطٚي ٔربِف وٕ٘ٛيؿٓ ٘يؿز .ثّى ٝثط ٖىؽ
زض حبَ حبيط ضا ٜضا ثطايف ٕٛٞاض وطز ٚ ٜثٕٞ ٝىبضي ثب آٖ ثطذبؾش ٝاؾز .اوظط وكٛضٞبي
ذبٚضٔيب٘ ٝث ٝاضزٚي وبديشبِيؿٓ  ٚؾطٔبيٝزاضي سّٗك ٘ساض٘س  ٚثٙبثطايٗ ذأليي ثيٗ وبديشبِيؿٓ ٚ
وٕ٘ٛيؿٓ ايؼبز وطزٜا٘س و ٝثب ٔمشًيبر ػٟبٖ ٔغبيطر زاضز( .ثيُ ٚ ٚيّيبْ)539 :1368 ،
ثٙبثطايٗ ؾبظٔبٖٞبي اَالٖبسي آٔطيىب و ٝاظ اٚاذط ز 1940ٝٞيٗٙي اظ ٍٙٞبٔي وٖ ٝس ٜظيبزي اظ
ٔأٔٛضاٖ ّٖٕيبسي آ٘بٖ زض ايطاٖ ٔميٓ قس٘س  ٚزض ايٗ وكٛض فٗبَ ثٛز٘س ،سٛػ ٝذٛز ضا ثيف اظ ديف
ث ٝفٗبِيزٞبي قٛضٚي زض ايطاٖ ٔشٕطوع ؾبذشٙس  ٚثٚ ٝيػ ٜزض ذٙظي وطزٖ ػبشث ٝؾبظٔبٖ وٕ٘ٛيؿشي
ٔحّي يٗٙي حعة سٛز ،ٜث ٝقسر وٛقيس٘س .ػُٗ ٘بٔٞٝب  ٚوشبةٞبيي اظ ل َٛقرهيزٞبي
زضػ ٝا َٚسٛزٜاي ،اؾشفبز ٜاظ ضٚظ٘بٔٞٝبي ايطا٘ي ثٛٓٙٔ ٝض ثياٖشجبض ؾبذشٗ ثط٘بٔٞٝبي ؾيبؾي
حعة سٛز ٚ ٜدطزاذز ٔؿشميٓ د َٛث ٝؾيبؾشٕساضاٖ ايطا٘ي ٔربِف ثب ػٙجف وٕ٘ٛيؿشي اظ ػّٕٝ
ضٚـٞبيي ثٛز و ٝآ٘بٖ ث ٝوبض ٔيثؿشٙس .زؾشٍب ٜاَالٖبسي آٔطيىب زض قٛض  ٚحطاضسي و ٝثٝ
ذطع ٔيزاز ،ثط يس ػجّٔ ٟٝي ٘يع فٗبِيز ٔيوطز  ٚيٕٗ وبضٞبي زيٍطٔ ،مبالسي زض
ضٚظ٘بٔٞٝب ا٘شكبض ٔيزاز ؤ ٝهسق ضا قرهي ثبَٙبً وٕ٘ٛيؿز سطؾيٓ ٔيوطز٘سٕٞ( .بٖ:
 )454سب ثحطاٖ غٚئي( 1952 ٝسيط ٔب )1331 ٜيه سفبٚر ٖٕس ٜزض زيسٌبٜٞبي زِٚزٞبي اٍّ٘يؽ
 ٚآٔطيىب ٚػٛز زاقز .آٔطيىبئيبٖ اظ اثشسا اظ ؾم ٌٛالشهبزي ضغيٓ ؤٕ ٝىٗ ثٛز ثبٖض ضٚي
وبضآٔسٖ  ٚؾُّ ٝوٕ٘ٛيؿزٞب قٛز ،ثيٕٙبن ثٛز٘س .ثٙبثطايٗ ٖميس ٜزاقشٙس وٕه الشهبزي ثطاي
ضٚيبضٚيي ثب ثٟطٜثطزاضي سٛزٜايٞب اظ ٞطع ٔ ٚطع  ٚفمط ٔٛ٘ ٚيسي يطٚضي اؾز .أب اٍّ٘يؿيٞب زض
ايٗ ٔٛضز سطزيس زاقشٙس .آٟ٘ب ذُط وٛزسبي سٛزٜايٞب ضا زؾز وٓ ٕ٘يٌطفشٙسِٚ .ي ٔٗشمس ثٛز٘س
ؤ ٝهسق ضا ٕ٘يسٛاٖ سؿىيٗ زاز  ٚوٕه الشهبزي  ٓٞسأطيط ٔحؿٛؼ زض اٚيبٔ ؾيبؾي ٘ساضز
 ٚسٟٙب ثبٖض سأذيط ؾمٔ ٌٛهسق ذٛاٞس قسِٚ .ي ثحطاٖ غٚئي 1952 ٝاٍّ٘يؿيٞب ضا ث ٝايٗ اضظيبثي
آٔطيىبييٞب ٘عزيهسط ؾبذز ؤ ٝهسق ث ٝذٛثي ٔيسٛا٘س آِز زؾز وٕ٘ٛيؿزٞب لطاض ثٍيطز .دؽ
ثبيس ثطاي ػٌّٛيطي اظ فٗبِيز ٘ ٚفٛش وٕ٘ٛيؿٓ زض ايطاٖ زؾز ث ٝالساْ ظز .چطا و ٝدبيبٖ ضغيٓ
ٔهسقٙٔ ،شٟي ث ٝوٕ٘ٛيؿٓ ٕ٘يقٛز .زض حبِي و ٝآٔطيىبييٞب ثط ايٗ ثبٚض ثٛز٘س ؤ ٝهسق ثب سٕبْ
ٖيٛثي و ٝزاضز ،سٟٙب قرهي اؾز ؤ ٝيسٛا٘س اظ ا٘مالة وٕ٘ٛيؿشي زض ايطاٖ ػٌّٛيطي وٙس.
اٍّ٘ؿشبٖ ٔٗشمس ثٛز وٞ ٝط اسفبلي زض ايطاٖ ثبيس زض چبضچٛة ؾيبؾز ايطاٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض
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ٌيطز ٝ٘ .زض چبضچٛة ٔكغّ ٝايسئِٛٛغيىي وبديشبِيؿشي ػٟب٘ي و ٝزض آٖ ٍٙٞبْ اظ زؾز زازٖ
چيٗ ثٛزّٖ .يضغٓ آ٘ى ٝاٍّ٘يؿيٞب اٖشمبز زاقشٙس و ٝؾط٘ٛقز ٔهسق ٕ٘يسٛا٘س يه ٚاوٙف
ظ٘ؼيطٜاي ثٚ ٝػٛز آٚضزِٚ ،ي آٔطيىبييٞب ٔٗشمس ثٛز٘س و ٝاٌط ايطاٖ وٕ٘ٛيؿز قٛزٖ ،طاق ٚ
قبيس ثمي ٝذبٚضٔيب٘ ٓٞ ٝظيط ؾُّ ٝايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ذٛاٙٞس ضفز ٛٔ ٚايٕ وبديشبِيؿشٓ اظ
زؾز ذٛاٞس ضفز .ثٙبثطايٗ ٔيثبيؿز ثٞ ٝط ليٕشي قس ،ٜسٕبْ لٛاي ذٛز ضا ٔشٕطوع ث٘ ٝؼبر
ايطاٖ اظ وٕ٘ٛيؿٓ وٙٙس.
احشٕبَ زاقز آٔطيىب ثب ايٗ ا٘شربة ضٚثط ٚقٛز و ٝثٍصاضز ايطاٖ ث ٝضا ٜچيٗ ثطٚز يب ايٙى ٝثطاي
دكشيجب٘ي اظ ٞطٌ٘ ٝ٘ٛيطٞٚبي يس وٕ٘ٛيؿز زض ايطاٖ ِٛٚ ،ايٙى ٝايٗ ٘يطٞٚب ٔطسؼٕ يب ٘بؾي٘ٛب-
ِيؿز ثبقٙسٔ ،ساذّٓ٘ ٝبٔي وٙس .زض ٚاقٍٙشٗ اٖشمبز ثط ايٗ ثٛز و ٝثبيس ثٞ ٝط ثٟبيي قسٜ
اظ ضٚي وبض آٔسٖ وٕ٘ٛيؿزٞب زض ايطاٖ ػٌّٛيطي وطز ِٛٚ .ث ٝليٕز ػسايي اظ ؾيبؾز اٍّ٘ؿشبٖ
زض ذبٚضٔيب٘ .ٝثٓ٘ ٝط ٔيضؾيس و ٝآٔطيىبييٞب ثط ايٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝاٍّ٘يؿيٞب سطػيح ٔيزٙٞس،
ايطاٖ وٕ٘ٛيؿز قٛز ِٚي آٟ٘ب يه ٔٛافمز٘بٔ٘ ٝفز ضيبيز٘بدصيط ثب ٔهسق أًبء ٘ىٙٙس .أب آٔطيىب
زض ايٗ ضاثُٔ ٝيا٘سيكيس و ٝػٟبٖ وبديشبِيؿز ،او٘ ٖٛٙيبظ ٔجطْ ث ٝػٌّٛيطي اظ ايسئِٛٛغي
وٕ٘ٛيؿٓ زاضز يب حه َٛسٛافك زضثبضٜي ٘فز؟ أب اٍّ٘يؿيٞب ٔيٌفشٙس وٚ ٝػٛز ٔهسق ٘ ٝسٟٙب
اظ ٞطٌ ٝ٘ٛسٛافك ثطاي ٘فز ػٌّٛيطي ٔيوٙس ،ثّى ٝضا ٜضا ثطاي قي ٚ ٔٛضٚي وبض آٔسٖ وٕ٘ٛيؿٓ
زض ايطاٖ سؿٟيُ ٔيوٙس .حشي اٌط ث ٝذٛاؾشٞٝبي ٔهسق ٌطزٖ ٟ٘يٓ ،وٕ٘ٛيؿٓ قٛضٚي ٔطحّٝ
ثٗسي ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ايطا٘ي ٔهسق اؾز  ٚسٟٙب ؾمٔ ٌٛهسقٔ ،بٕ٘ ٌؿشطـ وٕ٘ٛيؿٓ زض ايطاٖ
ذٛاٞس ثٛز.
سطؾب٘سٖ آٔطيىب اظ وٕ٘ٛيؿٓ ،سٛؾٍ ٔهسق ث ٝػبي ايٙى ٝآٔطيىب ضا زض اضائ ٝوٕهٞبي ٔبِي ٚ
الشهبزي ث ٝزِٚز ٚي ٞطچ ٝثيفسط سطغيت وٙس ،ؾطا٘ؼبْ آٔطيىب ضا زض ضاؾشبي ؾيبؾزٞب ٚ
ذٛاؾشٞٝبي اٍّ٘ؿشبٖ لطاض زاز وٟ٘ ٝبيشبً ٔٙؼط ث ٝوٛزسبي  19اٚر ٔ 28( 1953طزاز ٚ )1332
ؾمٔ ٌٛهسق ٌطزيس( .ثيُ ٚ ٚيّيبْ)382-392 :1368 ،
ثٗس اظ وٛزسب19 :اٚر ٔ 28(1953طزاز )1332
وٛزسبي ؾبَ ّٖ1953ئ ٝهسق زض چبضچٛة اؾشطاسػي ػٟب٘ي آٔطيىب ثطاي سٟسيس وٕ٘ٛيؿٓ
و ٝزض قٛضاي أٙيز ّٔي آٔطيىب ث" ٝاؾشطاسػي ٍ٘طـ ٘ٛيٗ"ٔ 1كٟٛض ثٛز ،ا٘ؼبْ ٌطفزٖ .ال ٜٚاظ
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1.

سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

افعايف سٛاٖ ٞؿشٝاي آٔطيىب زض ٔمبثُ ٘يطٞٚبي غيط ٞؿشٝاي و ٝاظ ٞعي ٝٙثباليي ثطذٛضزاض ثٛز،
ٟٔٓسطيٗ ٞسف زيٍط ٍ٘طـ ٘ٛيٗ ،ا٘ؼبْ الساْٞبيي ٔ ٟٓزض ظٔي ٝٙسمٛيز وكٛضٞبي َطفساض
وبديشبِيؿٓ  ٕٝٞ ٚوكٛضٞبي ٌطزاٌطز حٛظ٘ ٜفٛش ٔطوع انّي وٕ٘ٛيؿٓ يٗٙي قٛضٚي ثٛز .ايٗ
ثط٘بٔ ٝاظ ؾٛي زِٚز سط ٗٔٚزض ؾبَ  1950آغبظ قسِٚ ،ي زض اطط ثبظؾبظي اضٚدب  ٚػ ًٙوطٜ
ٔشٛلف قس .ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ،زِٚز آيعٟ٘بٚض آغبظ ث ٝثطلطاضي ضٚاثٍ ؾٌُّٝطايب٘ ٝثب وكٛضٞبي
ٌطزاٌطز چيٗ  ٚقٛضٚي وطز ٚ ٜوٕهٞبي أٙيشي  ٚالشهبزي ٌؿشطزٜاي ضا زض اي ٍٝ٘ٛٙوكٛضٞب
ث ٝوبض ٌطفش ٚ ٝالساْ ث ٝايؼبز اسحبز ّٕٖ ٚيبر دٟٙب٘ي وطز ٜو ٝزِٚز ديكيٗ چٙيٗ وبضٞبيي ضا ثب
ايٗ ٌؿشطزٌي زض ػٟبٖ ؾ ْٛث ٝاػطا زض ٘يبٚضز ٜثٛز .زض ٘شيؼ ،ٝيه سغييط اؾبؾي زض ثط٘بٔٞٝبي
وٕه ٘ٓبٔي  ٚالشهبزي آٔطيىب دسيس آٔس و ٝايٗ وٕهٞب اظ اضٚدب فبنٌّ ٝطفشٔ ٚ ٝشٛػ ٝوكٛض-
ٞبي ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝآؾيبي ذبٚضي قس٘س .زض ايٗ زٚض ،ٜوكٛضٞبي ايطاٖ ،دبوؿشبٖ ،سبيّٙسٚ ،يشٙبْ
ػٛٙثي ،سبيٛاٖ  ٚوط ٜػٛٙثيٍٕٞ ،ي ث ٝنٛضر وكٛضٞبي اضزٌٚب ٜوبديشبِيؿٓ زضآٔس٘س .ثب افعايف
سٛاٖ آٔطيىب ثطاي ػٌّٛيطي اظ سٛؾٗ ٝايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ ،ايٗ ضاثُ ٝؾُّٝآٔيع ،وبٔالً ثب ذٛاؾز
زِٚز آٔطيىب ثطاي ث ٝزؾز آٚضزٖ ديفٌبٔي زض ضٚيبضٚيي ثب وٕ٘ٛيؿٓ ،آٖ  ٓٞزض ظٔب٘ي وٝ
ٞعيٞٝٙبي زفبٖي آٖ وبٞف ٔييبفزُٔ ،بثمز زاقز.
ايطاٖ ٔيثبيؿشي يه ٘مف وّيسي زض ضاؾشبي اؾشطاسػي زِٚز آيعٟ٘بٚض ثبظي ٔيوطز .اظ ٘ٓط
ؾيبؾشٍصاضاٖ آٔطيىبٛٔ ،لٗيز ايطاٖ و ٝزض ثرف قٕبِي ذبٚضٔيب٘ ٝلطاض زاضز ،آٖ ضا ث ٝوكٛضي
حيبسي ثطاي زفبٔ اظ ػٟبٖ ؾطٔبيٝزاضي ثسَ وطز ٜثٛز( .وبظيٛضٚؾىي)214-217 :1371 ،
زض آغبظ ،ؾيبؾز زِٚز آيعٟ٘بٚض ٘ؿجز ث ٝايطاٖ ،سحز سأطيط دبضأشط اؾشطاسػي زفبٖي ٚي ٔجٙي
ثط وبٞف ٖسْ طجبر ؾيبؾي  ٚاظ ٔيبٖ ثطزاقشٗ ذُط حعة سٛز ٜثٛز .ايٗ ٞسفٞب ثٔ ٝمساض ظيبزي
ثب ؾطٍ٘٘ٛي ٔهسق  ٚسحىيٓ لسضر ظاٞسي فطا ٓٞقس .اظ ايٗ ض ٚؾيبؾشٍصاضاٖ آٔطيىب زض اٚايُ
ؾبَ  1950الساْ ث ٝايؼبز ضٞيبفشي ٘ٛيٗ زض ايٗ ثبض ٜوطز٘س و ٝثطدبي ٝآٖ ،ايطاٖ اظ يه وكٛض
يٗيف ؾٙشي و ٝث ٝز٘جبَ ٔٛلٗيز ثيَطفي زض أٛض ػٟب٘ي ثٛز ،سجسيُ ث ٝيه ٘يطٚي يس
وٕ٘ٛيؿشي ٔيقس .ايٗ ضٞيبفز و ٝضإٙٞبي ؾيبؾز آٔطيىب زضثبضٜيبيطاٖ ثٛز ،سب دبيبٖ زٚضٜ
ضيبؾز ػٕٟٛضي آيعٟ٘بٚض دبثطػبٔب٘س و ٝثط دبي ٝآٖ ،يه حىٔٛز زؾز٘كب٘س٘ ٜيطٙٔٚس سحز
ضٞجطي قب ٜايؼبز قس ٚ ٜايطاٖ ضا زض چبضچٛة اسحبز ثب زيٍط ٔشحساٖ اضزٌٚب ٜوبديشبِيؿٓ زض ُٔٙمٝ
ػبي ٔيزازٕٞ( .بٖ)218 :
ّٖيضغٓ سحىيٓ ٔٛفميزآٔيع ضغيٓ ػسيس ايطاٖ ،آٔطيىب ث ٝزِيُ ثبال ٌطفشٗ سٛفبٖ ّٔيٌطايي زض
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ذبٚضٔيب٘ ٝزض ؾبَٞبي ٍ٘ 1957 ٚ1956طاٖ احشٕبَ ٚلٔ ٔٛؼسز ٘بآضأي زض ايطاٖ ثٛز .ثؿيبضي اظ
ٔمبِٞٝبي ٘ٛقش ٝقس ٜاظ ؾٛي قٛضاي أٙيز ّٔي آٔطيىب زضثبض ٜضٕٛٙٞزٞبي ؾيبؾي ٘ؿجز ثٝ
ايطاٌٖٛ ،يبي ضقس ٘بآضأي ؾيبؾي ثٛز ٚ ٜديكٟٙبز ٔيقس و ٝثطاي ايؼبز انالحبر ؾيبؾي ٚ
الشهبزي ثط زِٚز ايطاٖ فكبض ٚاضز قٛز .زض ؾبَ  1958ؾيبؾشٍصاضاٖ آٔطيىب ،زضثبضٚ ٜيٕ ايطاٖ،
دؽ اظ ٌعاضـ چٙس سَٛئ ٝثطاي ايؼبز وٛزسب زض ايطاٖ ٘ ٚيع ثب سٛػ ٝث ٝؾطٍ٘٘ٛي ضغيٓ
دبزقبٞي زض ٖطاقٍ٘ ،طاٖسط قس٘س .ثب سٛػ ٝث ٝايٙى٘ ٝبآضأيٞبي فعايٙس ٜزض ايطاٖ٘ ،بقي اظ ثيساضي
ا٘سيكٞٝبي ٖبٔٔ ٝطزْ ثطاي انالحبر زض ؾبذشبض و ٟٝٙاػشٕبٖي ،الشهبزي  ٚؾيبؾي ثٛز ٚ ٜاظ
َطفي دبيٍب ٜانّي دكشيجب٘ي قب٘ ٜبقي اظ ظٔيٗزاضاٖ ثعضي ٓٞ ٚزؾشبٖ ٔحبفٓٝوبض آٟ٘ب،
ضزٜٞبي ثبالي زيٛاٖؾبالضي زِٚز  ٚافؿطاٖ اضقس اضسف ثٛزِ ،صا احشٕبالً قب ٜقرهبً ثط٘بٔٝ
انالحبر ضا ثٛٔ ٝضز اػطا ٕ٘يٌصاقزِ .صا قٛضاي أٙيز ّٔي آٔطيىب ديكٟٙبز وطز و ٝزِٚز
آٔطيىب اظ يه َطف ثبيس ثطاي ا٘ؼبْ انالحبر ثط قب ٜفكبض آٚضز  ٚاظ َطف زيٍط ثب ٞط ٌطٔ ٜٚربِف
قب ٜو ٝيس وٕ٘ٛيؿز ثٛز ،سٕبؼ ثطلطاض وٙس ،سب ٓٞؾٛيي ذٛز ضا ثب قب ٜوبٞف زاز ٚ ٜآٔبز ٜثبقس
سب اظ يه زِٚز ػب٘كيٗ دكشيجب٘ي ٕ٘بيس( .وبظيٛضٚؾىي )220 :1371 ،أب سٟسيسٞبي ّٖٕي قبٜ
ٔجٙي ثط اضسجبٌ ٞطچ ٝثيفسط ثب اسحبز قٛضٚي ثبٖض ٖمت٘كيٙي آٔطيىب زض ِع ْٚا٘ؼبْ انالحبر زض
ايطاٖ ٌطزيس .زِٚز وٙسي ٘يع ٕٞبٖ زيسٌب ٜاؾبؾي زِٚز آيعٟ٘بٚض ضا ؤ ٝطث ٌٛثٙٔ ٝبفٕ
اؾشطاسػيىي آٔطيىب زض ايطاٖ ثٛز ،ز٘جبَ وطز .ثٞ ٝط حبَ زِٚز ػسيس آٔطيىب و ٝث ٝز٘جبَ يه ضقشٝ
ثحطاٖٞبي ٔ ٟٓزض ػٟبٖ ؾ ْٛضٚي وبض آٔس ٜثٛز ،اؾشطاسػي ٘ٛيٙي ضا زض ؾيبؾز ذبضػي آٔطيىب
٘ؿجز ث ٝػٟبٖ ؾ ْٛزض ديف ٌطفز و ٝثٔ ٝمساض فطاٚا٘ي ثب ؾيبؾز زِٚز آيعٟ٘بٚض زض ايٗ ظٔيٝٙ
سفبٚر زاقز .ايٗ اؾشطاسػي ٘ٛيٗ ،ثب سٛػ ٝث ٝزقٛاضيٞبي فعايٙس ٜزاذّي زض ايطأٖ ،بي ٝزٌط-
ٌ٘ٛيٞبي ٖٕس ٜزض ؾيبؾز آٔطيىب ٘ؿجز ث ٝايطاٖ زض اٚايُ ز 1960 ٝٞقس .اؾشطاسػي ٘ٛيٗ و ٝثٝ
٘بْ "دبؾد ٘طٔفدصيط"ٔ 1كٟٛض قس ،اظ ث ٝوبضٌيطي اثعاضٞبي ثؿيبض ثيفسطي زض ؾيبؾز
ذبضػي آٔطيىب ثطاي ػٌّٛيطي اظ ٌؿشطـ وٕ٘ٛيؿٓ زفبٔ ٔيوطز .اظ زيسٌبٔ ٜمبْٞبي زِٚز
وٙسي ،اسىبء زِٚز ديكيٗ آٔطيىب ثط ٘يطٞٚبي يطثشي اسٕي  ٝ٘ ٚثط ٘يطٞٚبي ٔشٗبضف ٘ٓبٔي  ٚسأويس
آٖ ثط وٕهٞبي أٙيشي ّٕٖ ٚيبر دٟٙب٘ي ثطاي ايؼبز وكٛضٞبي زؾز٘كب٘س ٜزض ػٟبٖ ؾ،ْٛ
ٕٞطا ٜثب زيسٌب ٜذكه ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿشي آٖ ،آٔطيىب ضا زض ثطذٛضز ثب ثحطاٖٞبي ػٟبٖ ؾ،ْٛ
1

. Smooth answer
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ٔب٘ٙس ٌؿشطـ ٘بنطيؿٓ ،وكٕىف ػٛٙة قطلي آؾيب ْٟٛ ٚض وبؾشط٘ ٚبسٛاٖ وطز ٜاؾز .زِٚز
وٙسي ثب سٛؾُ ث ٝاؾشطاسػي "دبؾد ٘طٔفدصيط" آغبظ ث ٝثبظؾبظي ٘يطٞٚبي ٔشٗبضف ٘ٓبٔي آٔطيىب،
ثٚ ٝيػ ٜيٍبٖٞبي يس قٛضـ و ٝثشٛاٖ آٟ٘ب ضا زض ػٟبٖ ؾ ْٛث ٝوبض ثطز ،وطزٕٞ .چٙيٗ زِٚز
وٙسي ث ٝوٕهٞبي الشهبزي  ٚثط٘بٔٞٝبي فطٍٙٞي ٔب٘ٙس ؾذب ٜنّح ٘ ٚيع ثط سالـٞبي
زيذّٕبسيه ثطاي ؾطدطؾشي زٌطٌ٘ٛي آقشيػٛيب٘ ٝؾيبؾي ،اػشٕبٖي  ٚالشهبزي ثيفسط سأويس
ٚضظيسٚ .لشي زض اٚايُ ؾبَ ٘ 1961بآضأي زض ايطاٖ ٌؿشطـ يبفز ،زِٚز وٙسي اثعاضٞبي ؾيبؾي
ٔصوٛض ضا ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٌؿشطز ٜزض ايطاٖ ث ٝوبض ٌطفزٕٞ .چٙيٗ زِٚز وٙسي ،زذبِز آٔطيىب ضا ثٝ
وكٛضٞبي ػٟبٖ ؾ ْٛو ٝزض ٌطزاٌطز چيٗ  ٚقٛضٚي لطاض ٘ساقشٙس٘ ،يع ٌؿشطـ زاز ٚ ٜاظ إٞيز
دبضأشط زفبٖي زض اؾشطاسػي ػٟب٘ي آٔطيىب وبؾز( .وبظيٛضٚؾىي)222-223 :1371 ،
ؾيب  ٚؾبٚان زض ظٔيٞٝٙبي ٔرشّفي ثب ٕٞ ٓٞىبضي ٔيوطز٘س .ؾيب زض ز ٚ 1950 ٝٞاٚايُ
ز 1960 ٝٞزضثبض ٜحعة سٛز ،ٜاَالٖبسي ضا زض اذشيبض ؾبٚان لطاض ٔيزاز (ٕٞبٖ ٚ )259 :سحز
ثط٘بٔ ٝسطػٕ ٝوشبةَ ،ي ٕٞيٗ ؾبَٞب ،حسٚز  90وشبة ضا سطػٕ ٚ ٝث ٝچبح ضؾب٘سٙٔ ٚ ٜشكط
ٔيوطز .اظ ػّٕ ٝايٗ وشبةٞب ٔيسٛاٖ ث" ٝسكطيح وٕ٘ٛيؿٓ"ٞ" ، 1فز ؾبَ زض ظ٘ساٖ وبض اػجبضي
قٛضٚي"" ،2ا٘مالة ٕٞيكٍي"" ،3وشبة ػيجي سبضيد آٔطيىب"" ،4زاؾشبٖ ظ٘سٌي ٔٗ" 5اطط ّٗٞ
وّط اقبضٕٛ٘ ٜز .ؾبظٔبٖ اَالٖبر آٔطيىب زاضاي چٙس وشبةذبٍٕ٘ٞ ٝب٘ي زض ايطاٖ ثٛز٘ ٚ ٜيع ٔٛئٛ
ٞبي اَالٖبسي ثطاي ضٚظ٘بٔٞٝبي ايطاٖ فطأ ٓٞيآٚضز .ث ٝظثبٖ فبضؾي ٔؼّٙٔ ٝشكط ٔيوطز  ٚثٝ
ٌطزـ وبض ا٘ؼٕٗ ايطاٖ  ٚآٔطيىب ؤ ٝشهسي زٚضٜٞبي آٔٛظـ ظثبٖ اٍّ٘يؿي  ٚضٚيسازٞبي ٌ٘ٛبٌٖٛ
فطٍٙٞي ثٛز ،يبضي ٔيضؾب٘س( .وبظيٛضٚؾىي )273-274 :1371 ،ث ٝايٗ أيس و ٝايسئِٛٛغي وٕ٘ٛيؿٓ
ضا زض حهبض ذٛيف ٍ٘ب ٜزاقش ٚ ٝاظ چيطٌي آٖ ثط ايسئِٛٛغي وبديشبِيؿٓ  ٚؾطٔبيٝزاضي زض ػٟبٖ
ٕٔب٘ٗز ث ُٕٖ ٝآٚضز.
٘شيؼٌٝيطي
ضفشبض زِٚزٞب زض ؾيبؾز ذبضػي وبٔالً سحز سأطيط ٔبٞيز  ٚؾبذشبض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ٔيثبقس.
٘ٓبْ ثيٗإِّّي و ٝزض زٔ 1945-55 ٝٞيالزي زض لبِت ؾيؿشٓ زٚلُجي سٗطيف ٔيقس ،اظ
1

. An explanation of communism
. Seven years in prison forced labor Soviet
3
. Permanent revolution
4
. American Pocketbook
5
. My life story
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ٚيٗيشي آ٘بضقيه ثطذٛضزاض ثٛز و ٝزض آٖ ،زِٚزٞب ثب لبثّيزٞبي ٔشفبٚر  ٚثٙب ثط انُ ذٛزيبضي،
ثطاي ثمبء  ٚأٙيز ذٛز ٔيوٛقيس٘س و ٝث٘ ٝبچبض انُ ٔٛاظ٘ ٝلسضر ضا ثيٗ ز ٚثّٛن قطق  ٚغطة
يطٚضي ٔيؾبذزٞ .ط چٙس ٚالٌٕطايبٖ ؾبذشبضيٕٞ ،چٚ ٖٛالٌٕطايبٖ والؾيه ،لسضر ضا
ٟٔٓسطيٗ ٖبُٔ زض حفّ ٔٛاظ٘٘ ٝيطٞٚب سّمي ٔيوٙٙس ٘ ٚيطٚي ٘ٓبٔي ضا ٟٔٓسطيٗ ٖٙهط ايٗ
لسضر ٔيزا٘ٙسِ ،ىٗ ٚالٌٕطايبٖ ؾبذشبضي اظ ػّٕٚ ٝاِشع ،سٛظيٕ سٛإ٘ٙسي  ٚلبثّيزٞب ضا نطفبً زض
أٛض ٘ٓبٔي ٕ٘يزا٘س  ٚآٖ ضا ث ٝؾبيط ٔمٛالسي چ ٖٛسٛإ٘ٙسيٞب  ٚلبثّيزٞبي الشهبزي ،سىِٛٛٙغيىي،
نٗٙشي ،غئٛدّشيه ،غئٛاؾشطاسػيه ،ايسئِٛٛغيه ٘ ... ٚيع سؿطي ٔيثركس .زض ٚالٕ ٔٙبفٕ وكٛضٞب ضا
زض ظٔيٞٝٙب ٔ ٚمٛالر ٔصوٛض ٔيسٛاٖ ث ٝنٛضر ٔشٗبٔالٍ٘٘ ٝطيؿز  ٚاي ٍٝ٘ٛٙدٙساقز و ٝايٗ
ٔمٛالر ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙبفٕ ّٔي ،ضاثُ ٝسٗبّٔي ثب يىسيٍط زاض٘س يب اٌط ٍ٘بٓ٘" ٜبٔي ٔحٛض" " ٚؾيبؾز
ٔحٛض" ذٛز ضا ٕٞچٙبٖ حفّ وٙيٓ ،ثبيس ٔٙبفٕ يبز قس ٜضا ثطاي ايٗ ٔمٛالر انّي ثٖٛٙ ٝاٖ
دكشٛا٘ٝاي لٛي ِحبِ وٙيٓ .زض ٔيبٖ ايٗ ٔمٛالر ٔشٗبُٔ يب ٔمٛالسي و ٝدكشٛا٘ٔ ٝم ِٝٛانّي
(٘ٓبٔي  ٚؾيبؾي) ٞؿشٙسٔ ،م" ِٝٛايسئِٛٛغي" زض زٚضٓ٘ ٜبْ زٚلُجي يىي اظ ٔحٛضٞبي اؾبؾي
ثٛز و ٝوكٛض ايطاٖ ٘يع زض ز٘ 1945-55 ٝٞيع اظ ايٗ لبٖسٔ ٜؿشظٙي ٘جٛز ٜاؾز  ٚيىي اظ اٞساف
انّي ضلبثزٞبي آٔطيىب  ٚقٛضٚي زض ثبظ ٜظٔب٘ي ضا سكىيُ ٔيزاز ٜاؾز.
ثطضؾي ّٖٕىطز ؾيؿشٓ ذبٚضٔيب٘ ٚ ٝذّيغ فبضؼ ثَٛ ٝض آٖ  ٚؾيؿشٓ ايطاٖ ثَٛ ٝض اذم ثٝ
نٛضر يه ؾيؿشٓ ٔٙفه اظ ؾيؿشٓ ثيٗإُِّ ،فبلس اضظـ ّٖٕي  ٚغيطٕٔىٗ اؾز .اٞساف ٞط زٚ
اثطلسضر زض ذبٚضٔيب٘ ،ٝذّيغ فبضؼ  ٚثٚ ٝيػ ٜايطاٖ ،زض ٚالٕ سبثٗي اظ ّٖٕىطز آٟ٘ب زض چبضچٛة
ؾيبؾز وّي آٟ٘ب زض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي ثٛز ٜاؾز .ثٖ ٝجبضر زيٍط سحٛالر ايطاٖ  ٚاسربش ؾيبؾز
ذبضػي سٛؾٍ زِٚز ٖٕسسبً سحز سأطيط ٔبٞيز  ٚؾبذشبض ٘ٓبْ ثيٗإِّّي زٚلُجي ثٛزٙٔ ٚ ٜبفٕ
اثطلسضرٞب زض ايطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ يه دطٚغ ،ٜػعئي اظ دطٚؾٓ٘ ٝبْ زٚلُجي ٔحؿٛة ٔيقسٜ
اؾز .ايٗ سبثٗيز زض ٞط چبضچٛة ظٔب٘ي ٔ -ىب٘ي نبزق اؾز.
ٔم ِٝٛايسئِٛٛغي يىي اظ دبضأشطٞبي انّي ثٛز و ٝدطٚؾ ٝضلبثزٞبي اثطلسضرٞبي ؾيؿشٓ ثيٗ-
إُِّ زض چبضچٛة ٘ٓبْ زٚلُجي  ٚزٚضاٖ ػ ًٙؾطز ،ثط ٔحٛضيز آٖ اؾشٛاض ثٛز .ضلبثزٞبي ز ٚاثط
لسضر زض زٔ 1945-55 ٝٞيالزي زض ايطاٖ ،دطٚغٜاي اظ ايٙذطٚؾٖٓ ٝيٓ ٔحؿٛة ٔيقسٞ .ط چٙس
فٗبِيزٞب  ٚضلبثزٞبي ز ٚاثطلسضر اسحبز قٛضٚي  ٚايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ضا زض ايطاٖ نطفبً ثط اؾبؼ
ٔٙبفٕ ايسئِٛٛغيه نطف ،سٗجيط  ٚسحّيُ وطزٖ ذُبؾزِ ،ىٗ زض ٟ٘بيز ،زض زٔ ٝٞصوٛض  ٚزض
ٔحٛضيز ٔٙبفٕ ،آٔطيىب ثط٘سٔ ٜيساٖ ضلبثز ايسئِٛٛغيه ثٛز .ثَٛ ٝضي و ٝثحطاٖ آشضثبيؼبٖ َي
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ؾبَٞبي  ٝ٘ 1945-46سٟٙب زض ضٚاثٍ لسضرٞبي ثعضي ،ثّى ٝزض سحٛالر زاذّي ايطاٖ ٘يع ٘مُٝ
ُٖفي قس  ٚثطذالف انطاض  ٚسأويس دبضٜاي اظ ٘ٓطيٝدطزاظاٖ غطة زض ذهٛل ػ ًٙؾطزٞ ،سف
قٛضٚيٞب اِحبق آشضثبيؼبٖ ،زؾشيبثي ث ٝثٙبزض آةٞبي ٌطْ ذّيغ فبضؼ يب ث ٝذُط ا٘ساذشٗ
ٔبيّٕه أذطاسٛضي ثطيشب٘يب ٘جٛز .ثّى ٝاٞساف قٛضٚي ٌطچ ٝثيسأطيط اظ ايٗ ٔالحٓبر ٘جٛزِٚ ،ي
ثيفسط اٌط ث ٝزٍ٘ ٚطا٘ي ٔؿشٕط آٟ٘ب اظ ٖسْ زؾشيبثي ثٙٔ ٝبفٕ ذٛز اضسجبٌ ٔييبفز ،ايسئِٛٛغي
يىي اظ آٟ٘ب ثٛز و ٝالظٔ ٝآٖ  ٓٞسجسيُ ايطاٖ ث" ٝزِٚز زٚؾز" ثٛز .زِٚزٞبي زٚؾز چ ٝزض
اضٚدبي قطلي يب ذبٚض ٘عزيه ،يىي اظ ٟٔٓسطيٗ ضاٜٞبي سأٔيٗ ايٗ اٞساف ثٛز و ٝزض ٔمبثّ ٝثب
آٖ ،ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖ ثط ٘عزيىي ث ٝغطة دبيٝضيعي قس  ٚزض ؾيبؾز زاذّي ٘يع ٔٙؼط
ث ٝثطلطاضؾبظي  ٚسحىيٓ ٔٛلٗيز ديكيٗ زضثبض ،حىٔٛز ؾي ٞ ٚكز ؾبِ ٝدّٟٛي ز ٚ ْٚوٕه ثٝ
ٖسْ ضقس  ٚسٛؾٗٝي ؾيبؾي ايطاٖ ٌطزيس.
زض ٔٛضز سغييط ؾيبؾز آٔطيىب اظ السأبر زيذّٕبسيه ٔ ٚيب٘ؼيٌطايب٘ ٝثٔ ٝساذّ ٚ ٝضٚيبضٚيي زض
اٚايُ زٔ 1950ٝٞيالزي  ٚزض ػطيبٖ ّٔي قسٖ نٗٙز ٘فز ايطاٖ ٘يع ايسئِٛٛغي يىي اظ زاليُ
انّي ثٛز .وٕٞ ٝبٖ ٍ٘طا٘ي آٔطيىب اظ ٘فٛش ايسئِٛٛغي ٔبضوؿيؿٓ ِٙ -يٙيؿٓ زض ايطاٖ ضا قبُٔ
ٔيقس .ثب آغبظ زٔ 1950 ٝٞيالزي ،زِٚز ايبالر ٔشحس ٜآٔطيىب ث ٝقسر اظ ٔجبضظٜػٛيي
وٕ٘ٛيؿزٞب زچبض ٍ٘طا٘ي قس .ايٗ زٖ ٚبُٔ ثٖٛٙ ٝاٖ ذُطٞبي ٔؿشميٓ  ٚفٛضي ثطاي ٔٙبفٕ
آٔطيىب٘ ،يطٞٚبيي لٛي زض دؽ سهٕيٓ آٔطيىب زض حٕبيز اظ السأي ثط يس زوشط ٔهسق  ٚحىٔٛز
ا ٚث ٝقٕبض ٔيضفز .ثسيٗؾبٖ زض وٙبض ثطذي ٔمٛالر ٔحٛضيٍ٘ ،طا٘ي اظ سٟسيس وٕ٘ٛيؿٓ ،يىي اظ
زاليُ ٖٕس ٜسغييط ؾيبؾز آٔطيىب زض اٚايُ زٔ 1950 ٝٞيالزي ٔحؿٛة ٔيقس .ايٗ الساْ ٘ ٚمف
ٔؿٍّ آٔطيىبييٞب زض وٙؿطؾي٘ ْٛفشي ايطاٖ٘ ،مف ذٛز ضا زض ؾيبؾز ذبضػي ايطاٖ ايفبء ٕ٘ٛزٚ ٜ
آٖ ضا ث ٝديٛؾشٗ ث ٝثّٛن وبديشبِيؿٓ  ٚػٟبٖ ؾطٔبيٝزاضي سطغيت ٔ ٚؼجٛض وطز  ٚايطاٖ زض اوشجط
ٔ 1955يالزي ث ٝديٕبٖ ثغساز ّٔحك ٌطزيس.
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ٔٙبثٕ فبضؾي
وشت
 أيطي ،حكٕز( ،)1369وّيبر ضٚاثٍ ثيٗإُِّ  ٚؾبظٔبٖٞبي ثيٗإِّّي ثٗس اظ ػ ًٙػٟب٘يز ،ْٚسٟطأٖ ،إؾؿ ٝا٘شكبضار ٞبز
 دبظاضٌبز ،ثٟبءاِسيٗ(ٔ ،)1343ىشتٞبي ؾيبؾي ،سٟطاٖ ،ا٘شكبضار الجبَ ػيٕع ثيُٚ ،يّيبْ ،ضاػطِٛيؽ(ٔ ،)1368هسق٘ ،فز٘ ،بؾي٘ٛبِيؿٓ ايطا٘ي ،سطػٕٛٞ ٝقٟٔ ًٙسٚي،ٖجساِطيب ،ثيبر ،وب ،ٜٚسٟطاٖ٘ ،كط ٘ٛ
 ع .وبظيٛضٚؾىئ ،بضن( ،)1371ؾيبؾز ذبضػي آٔطيىب  ٚقب ،ٜسطػٕ ٝظٍ٘ ،ٝٙػٕكيس،سٟطأٖ ،إؾؿ ٝذسٔبر فطٍٙٞي ضؾب
 ػيٕع زٚئطسي ،ضاثطر فبِشعٌطاف(ٓ٘ ،)1372طيٞٝبي ٔشٗبضو زض ضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،سطػَٕٝيتّٖ ،يطيب  ٚثعضٌيٚ ،حيس ،سٟطاٖ٘ ،كط لٔٛؽ ،ػّس اَٚ
 ضأب ّٔىٛس٘ ،ٝبضاؾيٕٟب ضائ ،)1368(ٛضٚاثٍ ثيٗإِّّي ،سطػٕ ٝنّحػّٖ ،ٛي ،سٟطاٖ ،چبح ٘ ٚكطثٙيبز
 ٖجساِّٗي لٛاْ( ،)1388ان َٛؾيبؾز ذبضػي  ٚؾيبؾز ثيٗإِّّي ،سٟطاٖ ،ا٘شكبضار ؾٕز فبٚؾزِٛ ،ييؽ( ،)1374ايطاٖ  ٚػ ًٙؾطز ،سطػٕ ٝوب ٜٚثيبر ،سٟطأٖ ،إؾؿ ٝچبح ٚا٘شكبضار ٚظاضر أٛضذبضػٝ
 لبؾٕي ،فطٞبز( ،)1391ان َٛضٚاثٍ ثيٗإُِّ ،سٟطاٖ٘ ،كط ٔيعاٖ وبسٛظيبٖٕٞ ،بئ ،)1372(ٖٛهسق ٘ ٚجطز لسضر ،سطػٕ ٝاحٕس سسيٗ ،سٟطأٖ ،إؾؿ ٝذسٔبرفطٍٙٞي ضؾب
 وٙسي ،ػبٖ اف ،ثيسب ،اؾشطاسػي نّح ،سطػٌّٕٝ ٝزاضيٖ ،جساِ ،ٝسٟطاٖ ،ا٘شكبضار ؾبظٔبٖ چّچّٝ الفٝثطٚ ،اِشط( ،)1376دٙؼب ٜؾبَ ػ ًٙؾطز ،سطػٕ ٝقؼبٖيٛٙٔ ،چٟط ،سٟطاٖ٘ ،كط ٔطوع ٘يُ ٚاِشع ،وٙز(ٓ٘ ،)1394طي ٝؾيبؾز ثيٗإُِّ ،سطػٕ ٝضٚحاهلل َبِجي آضا٘ي٘ ،كط ٔربَت،سٟطاٖ
ٔمبالر
 ٔيطيٛؾف لطقئ ،حٕس ػٕيطي(ٔ ،)1378مبِ ٝانُ چٟبض سط ٗٔٚزض ايطاٖ ،فهُ٘بٔ ٝسبضيدٔٗبنط ايطاٖ ،ؾبَ  ،12قٕبض46 ٜ
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سأطيط حفّ يب سٛؾٗ ٝلبثّيزٞبي ايسئِٛٛغيه اثطلسضرٞب زض ثّٛنثٙسي ػٟب٘ي لسضر زض ٘ٓبْ زٚلُجي...

ذجطٌعاضي
 ايٕب٘ئ ،حٕس(ٔ ، )1382/10/16مبِ ٝثبظٌكز اظ ثيطا ،ٝٞسٟطاٖ ،ؾبيز ايٙشط٘شي ويٟبٖ ،لبثُزضيبفز زض:
http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/2004/01/004130 print.php

 ثكيطيٖ ،جبؼ(ٔ ،)1383/07/05مبِ ٝايبالر ٔشحسٜ؛ يه ػب٘جٌٝطايي ٔغّٛة ،سٟطاٖ ،ؾبيزايٙشط٘شي ػبْ ػٓ ،لبثُ زضيبفز زض:
http://jamejamdaily.net/shownews20asp?n=65050 pt=con

 لٛاْٖ ،جساِّٗي(ٔ ،)1382/03/07مبِ ٝايطاٖ  ٚسحٛالر ػٟب٘ي ،سٟطاٖ ،ؾبيز ايٙشط٘شي ٕٞكٟطي،قٕبض ،3062 ٜلبثُ زضيبفز زض:
http://www.hamshahri.net/hamnews/1382/820730

 ٌيال٘ي ،فطيس(ٖٚذطزاز 20(،)1383اٌٛؾز ٔ ،)2005مبِٔ ٝهسق  ٚاٍِٛدطزاظيٚ ،ثٍبٜزيسٌب ،ٜلبثُ زضيبفز زض:
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel. Php?id=528

 ٕٞكٟطي زيذّٕبسيه(اؾفٙس  ،)1382سٟطاٖ ،ؾبيز ايٙشط٘شي ٕٞكٟطي ،قٕبض ،8ٜلبثُزضيبفز زض:
http://www.hamshahri.org/vijenam/diploma/1382/82/202/page11.htm
ثيٗإُِّ ،سطػٕٖ ٝجبؼ آٌبٞي ،سٟطأٖ ،إؾؿٝ
٘ٛٞ -شعيٍٙط ،غان( ،)1368زض آٔسي ثط ضٚاثٍ 

چبح  ٚا٘شكبضار آؾشبٖ لسؼ ضيٛي
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Transformation (10th ed.), p. 503 inserted in the https://fa.wikipedia.org/wiki

101

