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 بزح نامتخاس یساسا بناوج -١
 :درک ھجوت ریز یساسا بناوج ھب دیاب رگراک ھقبط یبالقنا بزح نامتخاس نایرج رد

 .بزح کیژولوئدیا ناینب ،مسینینل - مسیسکرام -١ 

 .بزح یسایس طخ ،ھمانرب -٢ 

 .بزح یلمع تیلاعف رازبا ،نامزاس -٣ 

 .بزح ینامزاس لصا ،کیتارکمد تیزکرم -۴ 

 .بزح لماکت نوناق ،دوخ زا داقتنا و داقتنا -۵ 

 یرگید ای و نیا ،نآ رد ھک ،دزاسیم ار یکیتکلاید دحاو کی ،یلوصا بناج جنپ نیا

 زا ار بناوج نیا تسین زاجم ناسنا اما .دوش لیدبت یلصا بناج ھب یطیارش رد دناوتیم

 و  ھناھاگآ یتح و دنکیمن ھجوت رما نیا ھب ھک یسک .دراگنا هدیدان ار یکی ای و دنک ادج مھ

 بزح ناینب و دربیم نیب زا ار بزح یگناگی ،دراد اھنآ یزاس ادج رد یعس ھناھاگآان ای

 .دیامنیم فیعضت ار

 ھنوگچ ھک ،دھدیم ناشن لاردف یروھمج رد یتسینینل - یتسیسکرام ناوج شبنج خیرات

 و ددرگیم ھتخیسگ مھ زا اوژروب هدرخ نارکفنشور طسوت هژیو ھب ،بناج نآ ای و نیا

 KPD ناملآ تسینومک بزح دروم رد لاثم یارب رما نیا .دوشیم بعشنم نامزاس

)Rote Morgen( دندوب سرتسد ردً      اشخب ھک ،ار یییکیژولوئدیا یانبم ھک ،دوب قداص، 

 کی ھب ار دوخ زا داقتنا و داقتنا و تشاگنا هدیدان ار کیتارکمد تیزکرم ،درک فیرحت

 یسایس طخ )KPD )Rote Fahne, Bochum رد .دومن لیدبت هرخسم روتاکیراک
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 و یگتفشآ ،یمگردرس نآ یھجیتن ھک .تفر نیب زا کیتارکمد تیزکرم و دش فرحنم

 .دوب تالیکشت باعشنا

 .بزح کیژولوئدیا ناینب ،مسینینل - مسیسکرام -١

 رد ؟دزاسیم زیامتم یرگراک بازحا رگید زا ار دوخ تسینومک بزح یزیچ ھچ رد

  :تسا هدمآ "تسینومک بزح تسفینام"

 ھک دنتسھ ناھج یرگراک بازحا شخب نیرتعطاق المع اھتسینومک نیاربانب"

 یرترب کیروئت ظاحل ھب و .دنزیگنایمرب یورشیپ ھب ار بازحا نیا ھشیمھ

 شبنج یمومع جیاتن و ریس ،طیارش ھک تسا نیا رد ایراتلورپ هدوت ھیقب زا اھنآ

       ".دنباییمرد ار یرتلورپ

 و مسینینل ،مسیسکرام یروئت زا یتاقبط هزرابم طیارش رد ار دوخ هاگدید اھتسینومک

 مھ ،تسا یمیظع تیمھا یاراد مسینینل - مسیسکرام یروئت .دنریگیم نودھست وئام ھشیدنا

 هرابرد« رد نیلاتسا .ایراتلورپ یتاقبط هزرابم یارب مھ و یبالقنا بزح نامتخاس یارب

  :ھک دزومآیم ام ھب »مسینینل لوصا

 ھتفرگ دوخب یلک لکش ھک ،تساھروشک مامت یرگراک شبنج یھبرجت یروئت"

 ،ددرگیم عوضوم یب ،دزیماین مھرد یبالقنا لمع اب یروئت رگا ً،   اتعیبط .تسا

 اما .ددرگیم روک ،دوشن نشور یبالقنا یروئت اب  ،لمع هار رگا روط نیمھ

 ھب دناوتیم ،دنک روھظ یبالقنا لمع اب ریذپان تسسگ طابترا کی رد یروئت رگا

 یروئت نیا طقف و ،یروئت نیا اذل ،دوش لیدبت یرگراک شبنج میظع یورین

 ار یثداوح ینورد دنویپ کرد و یریگتمس یئاناوت ،تینما ،شبنج ھب دناوتیم

 ھب دناوتیم یروئت نیا طقف اذل ،دنک اطع ،دنتسھ تکرح رد شفارطا رد ھک

 و ھنوگچ ھقبط رضاح لاح رد ھک دھد صیخشت طقف ھن ھک ،دناسر یرای لمع

 ھنوگچ کیدزن هدنیآ رد ھک دھد صیخشت ،نینچمھ ھکلب ،دنکیم تکرح اجک ھب

 ".دیامن تکرح تسیابیم اجک ھب و
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 ایراتلورپ یتاقبط هزرابم ھک یبزح ،تسا دنمزاین یبالقنا بزح ھب یرتلورپ یبالقنا شبنج

 شیاضعا ھک ،تسا رما نیا ھب رداق بزح ینامز اما .دیامن تیادھ و دنیبب کرادت ھناھاگآ ار

 هزرابم لمع اب و هدومن بسک مئاد شھوژپ و شزومآ نایرج رد ار مسینینل - مسیسکرام

 ناینب ھک ،دشاب یبالقنا دناوتیم ینامز طقف یرگراک بزح کی .دنھد دنویپ یتاقبط

 شبنج چیھ ،یبالقنا یروئت نودب" :دیوگیم نینل .دشاب مسینینل - مسیسکرام شاکیژولوئدیا

 زا DKP بزح هژیو ھب و KPD هدش عونمم بزح ."دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن یبالقنا

 یتسینویزیور تیھام رییغت و دندرک لودع کیژولوئدیا ناینب ناونع ھب مسینینل - مسیسکرام

 .دنداد

 نامز زا DKP و ،تسین یبالقنا بزح کی رگید KPD ھک تسا یتدم بیترت نیدب

 دوخ یتسردان ھب اھهدوت بیرف تھج بزح نیا ھچ رگا ،تسا هدوبن نینچ زگ رھ شالیکشت

 .دنکیم یفرعم مسینینل - مسیسکرام یروئت یولبات اب ار

  :تشون سکرام ھب ییھمان رد سلگنا

 راک ھب دوخ یروئت عضوم زا ار مرھا  ھک ،دندیمھفن مھ راب کی یتح اھیناملآ"

 و ھنازادرپ ھیرظن نآ اب و دنمھفیمن ار یروئت ناشدوخ اھنآ رثکا ... .دنریگ

 یتحار ھب و ،دوش ھتخومآ ظفح زا تسیابیم ھک ،یزیچ ناونع ھب یتسیتامگد

 تسا رابتعا کی اھنآ یارب نیا .دننکیم راتفر ،دنکیم تیافک اھزاین مامت یارب

  ".لمع یامنھار کی ھن و

 ،KPD ناملآ تسینومک بزح لوئسم رازھ اھهد ھک ،دیمھف ناوتیم قیرط نیا زا طقف

 مگد تروص ھب و یطقنالم یصخش شھوژپ و یبزح سرادم رد ار مسینینل - مسیسکرام

 ھناعطاق ار نآ دنناوتیمن زین تھج نیا ھب و دناهدرکن کرد ار نآ رھوج اذل ،هدومن بسک

 ،دوبن یلکشم راک یوروش ریھامج داحتا یربھر مسینویزیور اب قابطنا .دننک هدایپ لمع رد

 یربھر یتسینویزیور تسایس رد یزیچ ھک ،دنتفاییمردً        اساسحا اضعا زا یرایسب ھک اریز

 ناینب ھک ،دیدرگ نکمم لیلد نیا ھب KPD یتسینویزیور تیھام رییغت .تسین تسرد
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 و مسینویزیور و لعج مسینینل - مسیسکرام یروئت ،دش قیقر ماگ ھب ماگ بزح کیژولوئدیا

 .تفای طلست مسیمرفر

 .دراد یعطاق تیمھا کیژولوئدیا ناینب نیون یبالقنا بزح کی نامتخاس رد ،تھج نیا ھب

 ھیلک هدننک تیادھ طخ تسیابیم نودھست وئام ھشیدنا و مسینینل - مسیسکرام یروئت

 ذوفن کیروئت لئاسم رد رتقیمع ھچ رھ ھک ،دنک شالت دیاب یقیفر رھ .دشاب نآ یاھتیلاعف

 ھب امنھار ناونع ھب ار کیروئت شناد و هدرک کرد ار مسینینل - مسیسکرام رھوج ،دیامن

 .دریگ راک ھب دوخ درکلمع رد صخشم روط

 نیا .دبای ققحت دناوتیمن یبالقنا بزح کی یعقاو نامتخاس ،کیژولوئدیا تیفافش نودب

 نایاپ رد KPD/ML تسینینل - تسیسکرام /ناملآ تسینومک بزح سیسأت رد تیفافش

 .دشیم داجیا کیژولوئدیا ناینب تسیابیم ادتبا رد .تشادن دوجو ١٩۶٨ ربماسد

KPD/ML گنز ھمھ یارب دیاب نیا .دش ھتسکش مھرد کیژولوئدیا هزرابم نیا رد 

 شیپ ھک ،دنریگیم ھجیتن اوژروب هدرخ نارکفنشور یضعب یفنم دنور نیا زا .دشاب یرطخ

 لوا ھلحرم رد بزح دیاب ،تخادرپ بزح یتالیکشت نامتخاس ھب ناوتب ھک نیا زا

 )٧٢ سرام /ھیروف - ٢ هرامش - خرس ربتکا( ).Peter W( .و رتپ .دوش انب کیژولوئدیا

  :دسیونیم نینچ

 نامتخاس یاھطرش شیپ و کیژولوئدیا تالضعم دروم رد اتدمع رما نیا"

 اقفر زا یضعب ،دوشیم تبحص بزح نامتخاس ھمانرب زا یتقو .تسا بزح

 تیعقاو رد اما .تسا تالیکشت لوصا رس رب اساسا ھلأسم ھک ،دندقتعم اراکشآ

 ،دومن انب کیژولوئدیا لوا ھلحرم رد دیاب ار بزح ھک ،تسا نیا نینچ ھلأسم

 ... .یتالیکشت موس ھلحرم رد و ییھمانرب - یسایس مود ھلحرم رد

 ،دوش ھتخاس کیژولوئدیا تسیابیم بزح ھک ،)Aussage( رظن نیا رھوج

 بزح ھمانرب .دومن زکرمتم  یمومع طخ داجیا یارب ار دوخ دیاب ھک ،تسین نیا

 ھن و کیتکات - یژتارتسا هرابرد ھن ،ییھمانرب راتخاس هرابرد ھن یزاس

 لوصا طقف راتخاس نیا .دھدیم صخشم عالطا هدنیآ بزح یھدنامزاس



 9 

 ار یھار و دوب دنب یاپ نادب دیاب طرش نودب ھک ،دنکیم رکذ ار کیژولوئدیا

 ".داد حیضوت ار هدشن لح لئاسم یرایسب دیاب ھنوگچ ھک ،دھدیم ناشن

 ١٩٧٠ ھیوناژ رد )Ezra Gerhardt( دراھرگ ارذع ھک ،دوارتیم نامھ یتشادرب نینچ زا

  :تشون ¹خرس حبص¹ رد

 ،تسا یخیرات و کیتکلاید مسیلایرتام ناشینیبناھج ھک ،دنمشوھ ناگدنیامن"

  ".دننک لقتنم ایراتلورپ ھب زین ار ینیبناھج نیا ھک ،دنتسھ دنمقالع رایسب

 ھتشاد ار یربھر دیاب نارکفنشور ،بزح نامتخاس رد :تسا نینچ رظن ود نیا ھجیتن

 زایتما مسینینل - مسیسکرام یروئت .)RW/4, Abschnitt IV ھب دینک هاگن( !دنشاب

 زا ھک یسک .تسیرگراک یبالقنا بزح کیژولوئدیا ناینب یروئت نیا .تسین نارکفنشور

 دوخ ھک یسک .دوریم ورف مسینویزیور قالتاب رد ،دوشیم فرحنم کیژولوئدیا ناینب نیا

 ار یروئت و دوشیم ھبناج کی ،دنکیم دودحم یروئت بسک ھب بزح نامتخاس رما رد ار

 بزح نامتخاس رگید بناوج زا ار بناج کی تسین زاجم ناسنا .دزاسیم ادج کیتارپ زا

 طقف .درادیمرب ماگ یبلط لالحنا طخ رد ادتبا نامھ زا ،دنک نینچ ھک یسک .دزاس ادج

 .دنکیم نیمضت ار یبالقنا بزح نامتخاس ،یکیتکلاید تدحو ناونع ھب بناوج مامت تدحو

 بزح یسایس طخ ،ھمانرب -٢

  :ھک تسا هدمآ )کیوشلب( یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا  خیرات رد

 نایب زا تسا ترابع رگراک ھقبط یھمانرب دنتسھ فقاو ھمھ ھک روط نآ "

 ھن ھمانرب .رگراک ھقبط هزرابم فئاظو و فادھا یهدش ھلومرف یملع و مجسنم

 بزح ھک یتابلاطم نینچمھ ھکلب ،ایراتلورپ یبالقنا شبنج یئاھن فادھا اھنت

  ".دزاسیم نیعم ار دنکیم هزرابم یئاھن فدھ ھب ندیسر هار رد اھنآ یارب

 ای یئاھن فدھ غیلبت .تسا ربتعم یتاقبط هزرابم نارود مامت یارب بزح ھمانرب یاھناینب

 نیا ھب یتاقبط هزرابم زا ییھلحرم رھ رد ینعی ،ینامز رھ رد دیاب تدم ینالوط فدھ

 .دوش ماجنا بیترت
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 تاکن ینعی ،دنک ھیکت ناھج مامت یرگراک شبنج یمومع تایبرجت رب تسیابیم ھمانرب

 زاجم یشزاس چیھ اجنیا رد .دشاب قباطت رد مسینینل - مسیسکرام لوصا اب دیاب ھمانرب

 دروم سلگنا و سکرام طسوت ھک ،١٨٧۵ )Gothaer( راتوگ تدحو ھمانرب لثم ،تسین

 زیچ ،تساھروتکاف زا یرس کی عبات ھک ،لوصا نیا ندرک هدایپ اما .تفرگ رارق داقتنا

  :تسا هدمآ نینچ )١٨٧٢( تسینومک تسفینام یناملآ پاچ راتفگشیپ رد  .تسیرگید

 یخیرات طیارش عبات ،لوصا نیا یلمع ندرک هدایپ ،ھک دھدیم حیضوت تسفینام"

  ".دشابیم نامز رھ رد و ناکم رھ رد دوجوم

 ولمم تسیابیم یسایس طخ .تسا هدش نییعت بزح یسایس طخ )ھمانساسا رد ای( ھمانرب رد

 یلمع بناج .تسا یتسینوتروپا تروص نیا ریغ رد ،دشاب مسینینل - مسیسکرام حور زا

 یتاقبط هزرابم صاخ ھلحرم کی ھب ھک ،دوشیم نییعت یصخشم فئاظو طسوت طخ نیا

 ھب رذگ اب دیاب و تسا ربتعم صاخ ھلحرم کی یارب طقف ھمانرب اذل .تسا هدروخ هرگ

 ھب ھلحرم کی صاخ ھفیظو ھک ،تسین ینعم نادب نیا .دوش نیودت ون زا رگید ھلحرم

 .یداصتقا تاباصتعا ماجنا و کرادت لاثم یارب ،دوب دھاوخن لاقتنا لباق رگید ھلحرم

 ،یتاقبط هزرابم ھلحرم نیلوا یارب KABD ناملآ یرگراک یتسینومک ھیداحتا ھمانساسا

 بناج ھب اھنت ھن ھمانساسا نیا .تسا هدش نیودت یبالقنا مربم تیعضو دوجو مدع ھلحرم

 و کیژولوئدیا تدحو و دریگیمربرد زین ار یتاقبط هزرابم یلمع بناج ھکلب کیروئت

 یهدنھد تمس اھنت ھن اجنیا رد هدش نییعت یسایس طخ .دزاسیم دنتسم ار KABD یلمع

 یاھهدوت و نامزاس نیب دشاب یلپ ناونع ھب تسیابیم نینچمھ ھکلب ،KABD تیلاعف لک

 .عیسو

 هدافتسا غیلبت و جیورت رازبا زا بزح ،اھهدوت و بزح نیب کیدزن ھطبار داجیا یارب

 فئاظو یهرابرد" رد نینل .دنیامنیم سکعنم ار بزح یلمع تیلاعف رازبا نیا .دنکیم

 :دزومآیم نینچ ام ھب غیلبت و نویساتیژآ تیمھا دروم رد "سور یاھتارکمد لایسوس

 یاھشزومآ جیورت زا تسا ترابع سور یاھتارکمد یتسیلایسوس راک"

 یداصتقا و یعامتجا میژر یهرابرد حیحص موھفم یھعاشا ،یملع مسیلایسوس
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 ،سور یھعماج فلتخم تاقبط هرابرد و میژر نیا لماکت و ینابم و رصاعم

 شقن یهرابرد ،رگید کی اب نانآ يهزرابم و تاقبط نیا لباقتم طباور یهرابرد

 و طوقس لاح رد ھک یتاقبط ھب تبسن نآ شور و هزرابم نیا رد رگراک یھقبط

 یخیرات یھفیظو یهرابرد و یرادھیامرس هدنیآ و ھتشذگ ھب تبسن و دنالماکت

 نارگراک نیب رد غیلبت .ھیسور رگراک یھقبط و یللملانیب یسارکمد لایسوس

 اب و ھیسور یسایس یلعف طیارش ردً               اتعیبط و دراد جیورت اب یکفنیال طابترا

 رد غیلبت .دریگیم رارق تیمھا لوا ھجرد رد ،رگراک یاھهدوت یقرت یلعف حطس

 دوخ تارھاظت مامت رد اھتارکمد لایسوس ھک نیا زا تسا ترابع نارگراک نیب

 رطاخ ھب نارگراک ھک یتامداصت مامت رد و رگراک یھقبط یهزرابم یدوخب

 ،دننکیم ادیپ نارادھیامرس اب هریغ و هریغ و راک طیارش ،راک دزم ،راک زور

 اب دوخ تیلاعف نتخیمآ زا تسا ترابع ظاحل نیا زا ام ھفیظو .دنزرو تکرش

 ناشنھذ ھک نیا یارب نارگراک ھب کمک ،رگراک یگدنز هرمزور و یلمع لئاسم

 ،هدافتسا ءوس نیرتهدمع ھب نارگراک ندرک ھجوت ،دوش نشور لئاسم نیا رد

 و رتقیقد ،نایامرفراک زا ار دوخ یاھتساوخ ھک نیا یارب نانآ ھب کمک

 حلاصم و یگتسبمھ ھنیمز  رد نارگراک مھف ندرب الاب ،دنیامن میظنت رتیلمع

 یرگراک دحاو یھقبط ھباثم ھب سور نارگراک یھیلک یمومع نامرآ و یمومع

 1".دھدیم لیکشت ار ایراتلورپ یناھج شترا زا یتمسق ھک

 نومضم اب ار یرگراک یبالقنا بزح کی تیلاعف هراب رد یساسا تاحیضوت نیا ام 

 .میراد رایتخا رد ار بزح یلمع راک ساسا ام تقونآ ،میزیمآیم مھرد دوخ ھمانساسا

  :دیوگیم )کیوشلب( یوروش داحتا تسینومک بزح هرگنک نیمھدجھ رد نیلاتسا

 دوجو نیا اب .تسا نیرتمھم و نیلوا ،یسایس تسرد طخ کی نتشادً         اتعیبط"

 ندرک ثحب یارب ھن ،تسا یرورض یسایس تسرد طخ کی .تسیفاکان یلو

  ".لمع رد نآ ندرک هدایپ یارب ھکلب ،نآ دروم رد

 
  .تسا هدیدرگ ذخا یسراف ھمجرت ،نینل بختنم راثآ زا لوق لقن نیا -1
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 .میجاتحم یبزح طبضنم و مجسنم نامزاس کی ھب ام رما نیا یارب

  بزح یلمع تیلاعف رازبا ،نامزاس -٣

 نیا .دوب یبالقنا بزح نودب ناملآ رگراک ھقبط ،KPD یتسینویزیور تیھام رییغت زا دعب

 ھب مود لانویسانرتنا و SPD یتسینویزیور دشر قیرط زا ھک ،دوب یتیعضو ھیبش تیعضو

 هدمآ »)کیوشلب( یوروش داحتا تسینومک بزح خیرات« رد طابترا نیا رد .دوب هدمآ دوجو

  :تسا

 ھب ھک ،یبالقنا بزح کی ،هزرابم بزح ،نیون بزح کی ترورض ،نیا زا"

 ،دیامن تیادھ تردق رس رب هزرابم رد ار ایراتلورپ ھک ،تسا عاجش یفاک هزادنا

 تیعضو جنرغب تابسانم رد نتفرگ رارق ماگنھ ھک ،دراد ھبرجت یفاک هزادنا ھب

 رھ درگ زا ھک ،دراد شمرن یفاک هزادنا ھب و ،دھد صیخشت ار دوخ هار یبالقنا

 نودب .ددرگیم جتنم ،دبایب فدھ ھب ندیسر رد ار دوخ هار و درذگب ییهرخص

 دناوتیمن ایراتلورپ یروتاتکید حتف و مسیلایرپما ینوگنرس ھب یبزح نینچ

 ".تسا مسینینل بزح ،نیون بزح نیا .دیشیدنا

 سیسأت ایآ یلو .یمازلا تسییھفیظو ،یبالقنا بزح تالیکشت کی نامتخاس ،اذل

KPD/ML سسؤم هرگنک ؟دوب یتسرد هار ١٩۶٨ ربماسد رخاوا رد KPD/ML اب 

 و یسایس ،یھدنامزاس یاھطرش شیپ دوبمک دوجو اب ، یسایس ینھذ یگتخپان دوجو

 کی عماج فئاظو  ،دوبن رداق ادتبا زا ھک ،درک باختنا ار یییزکرم ھتیمک ،کیژولوئدیا

 و یسایس رظن زا طقف ھن یییزکرم ھتیمک نینچ کی .دربب شیپ ھب ار یزکرم ھتیمک

 .دوب یربھر عماج فئاظو تیادھ زا ناوتان هداس روط ھب ھکلب - فیعض کیژولوئدیا

 یسارکمد لایسوس بزح هرگنک نیلوا اب طباور زا یخرب رد KPD/ML سسؤم هرگنک

 داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح خیرات« رد .تسا ھسیاقم لباق ١٨٩٨ رد ھیسور یرگراک

 :تسا هدمآ ،هرگنک نیلوا یهرابرد »یتسیلایسوس یوروش ریھامج

 یاھنامزاس ندرک دحتم تھج یقفوم ان ششوک نیلوا ١٨٩٨ لاس رد "
 هرگنک نیتسخن .تفرگ تروص بزح کی کیتارکمد لایسوس - یتسیسکرام
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 ھب ار بزح زونھ هرگنک نیا اما .دش لیکشت ھیسور کیتارکمد لایسوس بزح
 زا یربھر ناگرا ھن و یبزح یھمان نیئآ ھن ،تشاد ییھمانرب ھن .دروآین دوجو
 مھ اب یطابترا چیھ ابیرقت یتسیسکرام ھناگادج یاھهورگ و لفاحم .یزکرم کی
 ".دنتشادن

 و شزیر هرود ،یمگردرس هرود ، تیعضو نیا ،درک یبایزرا نینل ھک یروط نامھ

 هرود نیا رب تسیابیم ،بزح نامتخاس ددجم عورش یارب .تشاد لابند ھب ار تالزلزت

 یرایسب تاباعشنا نآ رد ھک .دنارذگ رس زا زین KPD/ML ار ییهرود نینچ .دش بلاغ

 زا ھک ،ار ZB یزکرم هورگ ،هداس یلیخ ،Genger-Weinfurth هورگ .تفرگ تروص

 هورگ یزکرم ھتیمک یاج ھب ،دندیمانیم ¹ناربھر¹ ار دوخ ھک دوب هدش لیکشت یناسک
2Aust هورگ نیا .دناشن ]ZB[ ار نیئاپ ات الاب زا بزح نامتخاس ،داد رشن ار دوخ ناگرا 

 ،دنک لامعا ار دوخ ھنارسدوخ و لرتنک نودب تیمکاح دناوتب ھک نیا یارب و .دندومن نالعا

 یزکرم ھتیمک تیلاعف ھطساو ھب عقاو رد .تسا ینامزاس لصا اھنت تیزکرم ھک دش یعدم

 نیئاپ ات الاب زا ،دندرکیم شالت مادک رھ ھک ،Gengen رگنگ یزکرم هورگ و Aust تسوآ

 رد باعشنا نیلوا .تفای تعسو یگدنکارپ و یمگردرس ،دنزاس یلمع ار بزح نامتخاس

 نآ زا سپ و تشاد لابند ھب ار لاس نامھ تسوگآ رد باعشنا نیمود ،١٩٧٠ لیروآ

KPD/ML دش ھتسکش مھرد ١٩٧١ نایاپ رد )Rote Morgen( زین نامز نیا زا و 

 طسوت دیاقع بوکرس دوجو اب ھک ،تسا نایرج رد KPD/ML لخاد رد یسایس هزرابم

ZB تسا شیپ رد رگید باعشنا کی :دوشیم دیدشت امئاد )Rote Fahne - Bichum(. 

 اوژروب هدرخ نارکفنشور یربھر تحت دوجوم یاھهورگ اب تدحو هدش رکذ طیارش تحت

 دازآ اوژروب هدرخ رصانع راب تبیصم ذوفن زا دارفا ای اھهورگ رگا طقف .تسانعم یب

 ساسا رب ،رتکیدزن مد رھ یراکمھ کی نایرج رد ار یماگ ھب ماگ تدحو ناوتیم ،دنوش

 .درب شیپ ھب کیژولوئدیا یگناگی

 :درک ھجوت یھدنامزاس ھجو ود ھب دیاب  بزح نامتخاس رما رد

 
2- Ernst Aust لوئسم نامز نآ رد KPD/ML مجرتم[ دوب[ 
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 شزومآ قیرط زا ،کیتارکمد تیزکرم ناینب رب تسیابیم بزح ییھقطنم نامتخاس -١

 رد )تلایا و شخب( حطس نیرتالاب ھب اھنآ دشر ھمادا و )هورگ( حطس نیرتنیئاپ رد اھرداک

 یتلایا نامزاس تروص ھب هدش هرادنامزاس درفنم یاقفر و اھهورگ نامزمھ تدحو نایرج

 ھب دعب ،یشیامزآ تروص ھب لوا ھلحرم رد ،راک ھب رداق یتلایا یربھر کی داجیا و بزح

 .دریگ تروص ،صخشم فئاظو نییعت نایرج رد و ،بختنم ناگرا تروص

 یتلایا یاھنامزاس تدحو قیرط زا ،کیتارکمد تیزکرم ناینب رب بزح یلم نامتخاس -٢

 نینچ ھک ،یییزکرم ناگرا و یزکرم یربھر کی کمک اب رما نیا .دریگ تروص

 ھمتاخ دناوتیم ادرف ھب زورما زا ھک ییھفیظو و ینامزاس مادقا تروص ھب ھن ار ییھفیظو

 .دوشیم ماجنا ،درگنب ھسورپ کی تروص ھب ھکلب ،دبای

 یبرم کی یربھر تحت ارجم یاھهورگ ،دیآ دوجو ھب تسیابیمن یتلایا یربھر رگا یتح

 .دندرگ جتنم  bereits یتلایا نامزاس کی ھب دنناوتیم یزکرم یربھر یوس زا هدش نییعت

 یارب ینامزاس و یسایس ،کیژولوئدیا یاھطرش شیپ تسیابیم ،یزکرم یربھر کمک اب

 .دوش داجیا ،یلم ورملق رد بزح نامتخاس

 دحاو کی بناج ود اھنآ .دنریذپان ادج رگیدکی زا بزح یلم و ییھقطنم نامتخاس

 بزح نامتخاس نیاربانب .طابظنا و یدازآ ،مسیلارتناس و یسارکمد لثم ،دنتسھ یکیتکلاید

 نامتخاس ھک یطیارش تحت ،نآ بجوم ھب ھک ،دباییم ققحت یکیتکلاید ھسورپ تروص ھب

 نلرب رد و یبرغ ناملآ یازجم تلایا رھ رد بزح نامتخاس ھک اریز( دراد نایرج نآ رد

 ھبناج کی نامتخاس ھن :اذل .دوشیم هدمع بناج نآ ای و نیا )دباییم لماکت توافتم یبرغ

 ّ    ولغ یسارکمد ھن و تیزکرم ھن تھج نیمھ ھب ،الاب ھب نیئاپ زا ھن و نیئاپ ھب الاب زا بزح

  .تسا دییأت دروم زیمآ

 یکیتکلاید ھسورپ ناونع ھب کیتارکمد تیزکرم ،حوطس مامت رد بزح نامتخاس رد

 ھس( تیوضع حطس ھب نآ ندیسر ات ،هورگ کی نامتخاس رد لاح نیع رد ،دوشیم لامعا

 قابطنا رد کیتارکمد قوقح دعب ھب نیا زا .دھدیم لیکشت ار هدمع تھج تیزکرم ،)وضع

 شخب رد اھهورگ یئامنھار تھج یبرم ندرامگ اب .ددرگیم ارجا ھلصافالب ھمانساسا اب
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 یرازگرب طرش شیپ ھک ،دھدیم لیکشت ار هدمع تھج ینامز ات طقف مسیلارتناس ،دوخ

 بیترت نیدب .دیآ مھارف ،دھدیم ماجنا ار شخب یربھر باختنا ھک ،شخب ناگدنیامن سنارفنک

 تلایا یتسیلارتناس یهدنیامن یتقوم تیعضو ھب یتلایا ناگدنیامن مظنم سنارفنک نیلوا زین

 نایاپ یتلایا یسرباسح نویسیمک و یتلایا لرتنک نویسیمک ،یتلایا ربھر باختنا طسوت

 .دننکیم افیا یعطاق شقن بزح تیلاعف و نامتخاس رد یزکرم یاھناگرا .دھدیم

 ھک ،دشاب رواب نیا رب تسیابیمن سک چیھ" :تسا هدمآ ]RW5[ ۵ رامش یبالقنا هار رد

 ھمھ ھک ،دراد نیا ھب یگتسب رما نیا .تسییهداس رما یرگراک یبالقنا بزح نامتخاس

 ھب کیتارکمد تیزکرم ناینب رب بزح نامتخاس یارب ً      ادحتم اھتسینینل - تسیسکرام

 هزرابم رطاخ ھب اذل .دنریگ راک ھب ار دوخ ھناقداص ششوک ،یکیتکلاید دحاو کی ناونع

 ھلأسم ھب ار یعبت یکیتکات لئاسم رد دیاقع فالتخا دیابن ،کیژتارتسا گرزب فدھ یارب

 ".درک لیدبت ،دریگیم ار رگراک ھقبط هزرابم و بزح راک یولج طقف ھک ،یلدج یلوصا

 .دوش هدز نماد کیژولوئدیا ،یلوصا هزرابم کی ھب تسیابیم یساسا لئاسم رد طقف

   بزح ھب تلایا نامزاس زا - بزح نامتخاس -۴

 بزح نامتخاس رد یفاک ھبرجت KPD/ML سیسأت نایرج رد ١٩۶٨ نایاپ رد یسک ھچ

 ادتبا رد تسیابیم زین KAB (ML) و ،دنتشادن KPD/ML نیسسؤم انئمطم ؟تشاد

 اب ار راک  ادعب ات ،درکیم راک RJ (ML) نامتخاس نایرج رد یساسا ھلأسم دنچ یور

 اب اروف اجنیا رد ارچ .دیامن عورش یتلایا نامزاس تروص ھب یبزح نامزاس نامتخاس

 بزح اب یتلایا نامزاس نیب یتوافت ھچ ؟دشن عورش یبزح نامزاس تروص ھب نامتخاس

 ؟دراد دوجو

 شیپ ھک نیا نودب ،یرگراک یبالقنا بزح کی سیسأت ھک ،دھدیم ناشن KPD/ML خیرات

 لاح نیع رد و ھناّر     بکتم ،دشاب ھتشاد روضح ینامزاس و یسایس ،کیژولوئدیا یاھطرش

 .دندروآیم دوجو ھب ار  اھطرش شیپ نیا تسیابیم ادتبا رد - ،دوب ھنایشان

 تلایا کی ینامزاس بوچ راھچ رد بزح نامتخاس رد ھفیظو نیرتیساسا و نیلوا نیا

 و یربھر یاھناگرا نودب مھ زا ادج عمجم دنچ یتسیلاردف ماغدا یتلایا نامزاس نیا .تسا
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 شیپ رگا .دشاب کیتارکمد تیزکرم دناوتیم طقف نآ ینامزاس ناینب .تسین دحاو لوصا

 یھفیظو تروص نآ رد ،دشاب هدش داجیا ینامزاس و یسایس ،کیژولوئدیا یاھطرش

 ھبناج ھمھ تیلاعف اب یقیقح موھفم رد بزح نامتخاس و هدش ماجنا یتلایا نامزاس

 ود رد بزح نامتخاس نیاربانب .دوش زاغآ دناوتیم اھهدوت یربھر و یبزح یاھنامزاس

 :دوشیم ماجنا هرود

  یتلایا نامزاس تروص ھب بزح نامتخاس هرود -١

 یروشک بزح تروص ھب بزح نامتخاس هرود -٢

 ادتبا رد راب کی .نیزاغآ ھلحرم رد یلو ،تسا بزح تیلاعف دننامھ یتلایا نامزاس تیلاعف

 ملاع رد نارکفنشور یضعب ھک روط نآ ،ھلحرم نیا ؛دوش عورش  ھلحرم نیا تسیابیم

 هزادنا نامھ ھب ،ھمانرب کی داجیا یھلحرم دناوتیمن بیترت چیھ ھب ،دنرورپیم لایخ

 :دسیونیم )۵/۵/١٨٧۵( ھکارب ھب ھمان رد سکرام .،دشاب یتاقبط لیلحت یور راک یھلحرم

 یلوصا یاھھمانرب ھک یسک اما .تسا ھمانرب نیجود کی زا رتمھم یعقاو شبنج ماگ رھ"

 تیلاعف ھطساو ھب شادننامھ ھک ،ینامز ھب نآ نتخادنا قیوعت ھب یاجب( دنکیم نیودت

 دباییم تسد ناھج ھمھ لباقم رد یفطع یھطقن ھب ،)دوب هدیدرگ هدامآ رتینالوط کرتشم

  ".دجنسیم ار یبزح شبنج حطس نآ اب ھک

 و KAB/ML .دزاسیم للدم ار نآ ناراذگ ناینب یئاناوت مدع طقف KPD/ML ھمانساسا

KPD/ML (RW) ات ،دنتشاد جایتحا تقو لاس ود ،اھطرش شیپ داجیا رطاخ ھب 

 هزرابم لوصحم ھمانساسا نیا - دننک بیوصت ناگدنیامن تدحو هرگنک رد ار ناشھمانساسا

 .یسارکمد نیرتعیسو ناینب رب یسایس کرتشم طخ کی نیودت تھج دوب یلبق کیژولوئدیا

 یبزح ھمانرب کی تلصخ ھک یدوجو اب ،دندیمان "ھمانساسا" ار طخ نیا اھنآ تھج نیا ھب

 تحت ،نامز نآ طیارش تحت یبزح ھمانرب کی داجیا یارب ششوک نیلوا نیا اریز ،دراد ار

 .دوب شیاھناینب نیودت و بزح نامتخاس یهرود نیلوا طیارش

 زونھ ار یگدنکارپ و یگتفشآ ¹ھیسور یرگراک کیتارکومد لایسوس بزح¹ هرگنک نیلوا

 یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح خیرات رد .دھدیم ناشن
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 چیھ ،تشادن دوجو یدحاو طخ چیھ زونھ یلحم یاھنامزاس راک رد" :تسا هدمآ

 نآ زا دیاب ام ".دوبن دوجوم زکرم کی زا یییربھر چیھ ،یا ھمانساسا چیھ ،یمارگورپ

 یبالقنا بزح طرش شیپ نیا تسیابیم یتلایا نامزاس تعسو رد بزح نامتخاس .میزومایب

 :دروآ دوجو ھب بناج ھس رد ار

 .مینک ظفح زا یباتک ار نامدوخ یاھرکیسالک راثآ ام ھک تسین یفاک نیا :کیژولوئدیا -١

 ،رضاح ھظحل تیعضو ،دوخ تلایا یاھیگژیو اب قباطت رد دیاب ار کیروئت تخانش

 روعش ھجرد ،یتاقبط هزرابم حطس ،یعامتجا راشقا و تاقبط ،یداصتقا و یسایس تیعضو

 زا صخشم لیلحت" :نینل تساوخرد قبط .دومن صخشم هریغ و رگراک ھقبط یتاقبط

 ثحابم نایرج رد .دوشیمن ھتسب داضت و رظن فالتخا نودب ھسورپ نیا ."صخشم عاضوا

 .دندرگ لح ،لمع و هدارا تدحو تمدخ رد ،اھداضت نیا دیاب یلمع تایبرجت و یساسا

 تاھابتشا یرس کی ریذپان بانتجا روط ھب ،بزح نامتخاس یھیلوا ھلحرم رد :یسایس -٢

 بناج زا و کیژولوئدیا ناینب دوبمک رطاخ ھب بناج کی زا ،دریگیم تروص یسایس

 ھب هزادنا زا هدایز هاگ تسایس لودناپ بیترت نیا ھب .یلمع ھبرجت دوبمک رطاخ ھب رگید

 اب یفاکان دنویپ ،ھبرجت دوبمک ،نآ تلع .دنکیم ناسون پچ ھب هزادنا زا هدایز هاگ و تسار

 یبایزرا ،هزادنا زا هدایز یاھتساوخرد ،تسردان صیخشت ،تالیخت ،اسران لیلحت ،اھهدوت

 لباقم رد یور سپ ،یبالقنا یربص یب ،یروئت یتسیتامگد دربراک ،تیعضو تسردان

 لماوع اھنیا ،نخس هاتوک .شابیم هریغ و نمشد راشف زا یشان ینیشن بقع ،تالکشم

   .دوش فرطرب بزح نامتخاس هرود نیلوا رد تسیابیم اھفعض نیا .دنتسھ ینھذ و ینیع

 ھبناج ھمھ تیلاعف رب ،نیزاغآ ھلحرم رد ناوتیمن ،ینامزاس فعض زا یشان :ینامزاس -٣

 رب ار دوخ ھک تسیرورض .دادن ماجنا دیاب ار اھزیچ یلیخ .دش طلسم ،یبالقنا بزح کی

 دیاب بزح نامتخاس "رتھب یلو رتمک" :دیوگیم نینل .درک زکرمتم فئاظو نیرتمھم ماجنا

 ناملآ گرزب یاھرھش و تالایا ھمھ رد ھک ینامز ات .دریگ ماجنا یلم مھ و ییھقطنم مھ

 تبحص یلم ورملق رد بزح کی زا ناوتیمن زونھ ،درادن دوجو یلحم یاھهورگ لاردف

 رب .دشخب ققحت ماگ ھب ماگ ار اھطرش شیپ نیا ھک ،تسا نیا یتلایا نامزاس ھفیظو .درک

 ای نامزاس رد اوژروب هدرخ رصانع ،درک ھبلغ دیاب یتسینینل - تسیسکرام شبنج یگدنکارپ
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 و دنوش هداد دشر تسیابیم اھرداک .دندرگ جارخا عمج زا ای دنوش تیبرت دیدجت دیاب

 دیدجت دیاب تالیکشت .یرتلورپ رصانع مدقت اب ،دروآ دوجو ھب دمآراک یربھر یاھناگرا

 شزومآ .دریگب رارق ھناخراک رد اھلولس داجیا رب نآ لقث زکرم ینعی ،دوش هداد نامزاس

 ھن ،دوش لابند یصخشم ھمانرب یانبم رب کیتامتسیس تسیابیم ءاضعا و اھرداک ھمھ

 و داقتنا و نیودت تسرد راک کبس کی دیاب .بزح یلمع راک اب ھطبار رد ھکلب ،درجم

 اب ھتشذگ رد ھک داد ماجنا ار یئاھزیچ نآ ھمھ ،نخس هاتوک .دوش ماجنا یمئاد دوخ زا داقتنا

 .دشیم صخشم "بزح ندرک یکیوشلب" ناونع

 نامزاس یھفیظو ،یساسا طوطخ رد لقادح ،یتالیکشت و یسایس ،کیژولوئدیا ناینب داجیا

 ھجرد رد ABDK نامتخاس رظن نیا زا .تسا بزح نامتخاس هرود نیلوا ناونع ھب یتلایا

 .تسا یبالقنا تیلاعف هاگشزومآ کی لوا

 چیھ ام اھنیا نودب و ،"نداد نامزاس ،ندرک غیلبت ،ندرک شھوژپ" :تفگ تشنکبیل ملھلیو

  .میروآ دوجو ھب میناوتیمن ار یییبالقنا بزح

 یلاح رد :تسا نیا رد نینچمھ یتلایا نامزاس ناونع ھب بزح نامتخاس هرود نیلوا تیمھا

 هورگ نیدنچ زا لکشتم نامزاس کی ای لقتسم نمجنا کی مامضنا Aust-یزکرم ھتیمک ھک

LKPD/M ینورد داحتا تروص ھب ،RF( KPD/ML( هدرک شزیر یاھشخب الثم ،ار

(RM) یزکرم ھتیمک تخاسریز تروص ھب ای و-Aust، اب رازبا تروص ھب یدح ات ای 

 رد یرت هدرشف زور رھ یراکمھ ھسورپ تروص ھب ار داحتا KABD ،درگنیم هدارا

 ،دنامیم اجرباپ ینامز نآ ات رظن دروم یاھهورگ ینامزاس لالقتسا نآ رد ھک ،دریگیم رظن

 دوخ زا داقتنا و داقتنا نایرج رد کیژولوئدیا دوجوم زونھ و نیزاغآ تارظن فالتخا ھک

 نیا .درادن دوجو ندش یکی هار رد یعنام چیھ رگید اساسا تقو نآ و دورب نیب زا ھناقیفر

 ار دوخ KPD/ML (RW) و KAB (ML) کرتشم تامادقا رد لاثم یارب داحتا نشور

 مود ھلحرم تروص ھب بزح نامتخاس ھمادا رکذلاقوف یاھناینب زا تکرح اب .تسا هدومزآ

 ھب و فافش یسایس - کیژولوئدیا رظن زا ،ییهدوت یبالقنا بزح کی داجیا :دباییم ققحت

 و دھد شرتسگ نانچنآ اھهدوت رد ار شذوفن ھک ،یوق یفاک هزادنا ھب ینامزاس ظاحل
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 نیا .دنک یربھر ار ایراتلورپ یتاقبط گنج ھک ،دریگ رارق یتیعضو رد ات ،دشخب ماکحتسا

 .تسا زیمآ تیقفوم و تسرد هار اھنت یلو ،تخس و ینالوط هار کی

  :ھک دنکیم دیکأت KABD ھمانساسا ور نیا زا

 ،دوش مادقا ھناممصم دیاب و ناوتیم شتالکشم  ھمھ دوجو اب تسینومک بزح داجیا یارب"

 رب ار یسایس - کیژولوئدیا هزرابم ،دندنویپب مھ ھب اھرتلورپ نیرت یقرتم قیرط نیا زا ات

 ،دھد لماکت ار نآ و هدومن عافد یرتلورپ طخ زا ،دنک تیادھ مسینینل - مسیسکرام ناینب

 ھب ار کیتارکمد تیزکرم ینامزاس لصا ،دنک نکھشیر دوخ فوفص رد ار مسینوتروپا

 .دھد نامزاس یراصحنا نارادھیامرس لباقم رد اھھھبج مامت رد ار هزرابم و ددنبب راک

  ".دنکیم هزرابم شیورین مامت اب KABD  یبزح نینچ دربشیپ تھج

 

 یرگراک شبنج و بزح رد کیتارکمد تیزکرم -٢
 هداتسیا رگراک ھقبط لباقم رد هدش هداد نامزاس الماک نمشد کی یراصحنا یزاوژروب رد

 هزرابم ،دشاب رداق ھک ، زرابم نامزاس کی ھب ایراتلورپ ،نمشد نیا رب زوریپ یارب .تسا

 بزح ،زرابم نامزاس نیا .تسا جاتحم ،دنک تیادھ طیارش نیرتتخس رد ار یتاقبط

 تھج رد شانیدحتم و رگراک ھقبط تیادھ نامھ ھک ،بزح نیا یئاناوت .تسا تسینومک

 نآ ینامزاس ماکحتسا و تسایس ،یژولوئدیا تحص رب ،دشابیم مسیلایرپما رب یزوریپ

  .دراد ھیکت

 نامزاس ماجسنا و تدحو طرش شیپ یسایس - کیژولوئدیا یساسا لئاسم رد رظن تدحو

 و یلوصا ،ھمانرب اب یورشیپ .تسا بزح ناسکی درکلمع ناینب رظن تدحو نیا .تسا

 یزکرم یاھدومنھر اب ھک ،دبلطیم ار بزح یاضعا تیلاعف و تیقالخ ،بزح یھچراپکی

 لصا ینعی ،کیتارکمد تیزکرم .تسا طابترا رد ءاضعا ھمھ یارب یلوصا دھعت و

 .دنکیم تمدخ فدھ نیا ھب ،شتالکشت و تسینومک بزح ینامزاس
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 داحتا تسینومک بزح مود هرگنک رد اھتسیمونوکا ھیلع هزرابم رد زیچ رھ زا لبق نینل

 رد اھکیوشنم مسینوتروپا ھیلع هزرابم رد نآ زا دعب و یتسیلایسوس یوروش ریھامج

 وئام .تسا هداد لماکت و حیضوت کیتامتسیس ار کیتارکمد تیزکرم ،ینامزاس لئاسم

 لماکت یساسا روط ھب ار بزح نامتخاس ھنیمز رد مسینینل - مسیسکرام شزومآ نودھست

 کیتکلاید اب ھبناج ھمھ ار کیتارکمد تیزکرم لصا طابترا نیا رد وا .تسا هداد

 .داد ءاقترا ینیون حطس ھب ار نآ و تخاس طبترم تخانش یروئت و یتسیلایرتام

 یروتاتکید ،تلود ھک يئاج ،یرتلورپ بالقنا یزوریپ زا دعب کیتارکمد تیزکرم

 وئام .دنکیم بسک یرتشیب مھ زاب تیمھا ،تسا ھتفای نامزاس لوصا نیا رب زین ،ایراتلورپ

 یانبم رب وا .تسا هداد لماکت ھناعطاق ار یتسیسکرام یروئت زین ھنیمز نیا رد نودھست

 یروتاتکید تحت بالقنا ھمادا یروئت ،یخیرات تایبرجت زا یکیتکلاید و یملع لیلحت کی

 هدید ار ایراتلورپ یروتاتکید میکحت یلصا رازبا نآ یارجا رد و هدومن نیودت ار ایراتلورپ

 رد ایراتلورپ یروتاتکید کیتارکمد تیزکرم ھک ،دوب یرورض بالقنا ھمادا تھج .تسا

 ھب و یرتلورپ یسارکمد ھب ،دبای شرتسگ ،عیسو یاھهدوت دوخ زا داقتنا و داقتنا اب ھطبار

 یھلیسو نیا .دوش هداد نادیم یتسیلایسوس لصا بوچ راھچ رد نیئاپ زا ییهدوت داقتنا

 .نیچ رد یرادھیامرس یایحا زا یریگولج و یزاوژروب تردق علخ تھج دوب یعطاق

 بزح ینورد یسارکمد تیمھا یهرابرد -١

 دحاو کی کیتارکمد تیزکرم .تسا بزح ینامزاس راتخاس ساسا کیتارکمد تیزکرم

 یدازآ و یسارکمد .طابضنا و یدازآ زا ،تیزکرم و یسارکمد زا تسا یکیتکلاید

 اھنآ دوخ ھک یئاج ،دوش ھتفرگ رظن رد ،طابضنا و تیزکرم زا ادج ،قلطم تسیابیمن

 یتاقبط یاھتساوخ لامعا و نامزاس میکحت یارب تسییھلیسو ھکلب ،دنتسین فدھ

  :دیوگیم نودھست وئام تھج نیدب .ایراتلورپ

 هدش تیادھ یسارکمد ،یسارکمد نیا و تسیربھر اب یدازآ ،یدازآ نیا اما"

  3".یشرانآ ھن ،تسا زکرم زا

 
 قلخ نورد یاھداضت حیحص لح یهرابرد - نودھست وئام -3
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 بناج ود ینامز رھ رد اھنآ .دنتسھ طبترم مھ اب طابظنا و یدازآ ،تیزکرم و یسارکمد

 یرگید نودب یکی .دننکیم طورشمً                    الباقتم ار رگیدمھ و دنھدیم لیکشت ار داضت کی

 .دشاب ھتشاد دوجو ینالوط تدم یارب دناوتیمن

 وئام ھک ھچنآ .دوشیم ارجا یسارکمد تیزکرم قلخ نورد رد ،مسیلایسوس طیارش رد

 زا یکیتکلاید دحاو هرابرد "قلخ نورد یاھداضت حیحص لح" ھتشون رد نودھست

 بزح رد کیتارکمد تیزکرم دروم رد ،دنکیم نایب قلخ نورد رد تیزکرم و یسارکمد

 :تسا ربتعم زین

 یھمھ .تسا طوبرم طابظنا اب یدازآ و تیزکرم اب یسارکمد قلح نورد رد"

 ھناگی نینچمھ و داضتم اھنآ ؛دزاسیم ار دحاو لک کی داضتم بناج ود اھنیا

 ار یرگید و مینک ھتسجرب ار یکی ،ھبناجکی تسیابیمن ام تھج نیدب و دنتسھ

 ،طابظنا نودب تبسن نامھ ھب ،یدازآ نودب ناوتیمن قلخ نورد رد .میئامن یفن

 یتدحو نینچ کی .دروآ ماود تیزکرم نودب تبسن نامھ ھب و یسارکمد نودب

 کیتارکمد تیزکرم نامھ ،طابظنا و یدازآ زا ،تیزکرم و یسارکمد زا

  ".تسام

 کی رد ینارنخس رد نودھست وئام .تسا تیزکرم یرورض طرش شیپ و ناینب ،یسارکمد

 :دنکیم دیکأت ١٩۶٢ لاس سنارفنک

 ھک یئاج نآ زا ؛دشاب ھتشاد دوجو یحیحص تیزکرم دناوتیمن یسارکمد نودب"

 تیزکرم یارجا ،دنرادن دحاو کرد کی و دنتسھ یتوافتم دیاقع یاراد اھناسنا

  ".تسا نکمم ریغ

 و دنکن ھجوت ھلأسم نیا ھب رگنگ یهدناوخ دوخ یزکرم هرادا نارادفرط لثم ھک یسک

 دوجو ھب ار  الاب زا هدش رداص تیزکرم کی ،هدارا یدازآ و یسارکمد نودب دھاوخب

 و یسارکومد یگناگی جاتحم تسینومک بزح .دشاپیم مھ زا ار بزح یاھنامزاس ،دروآ

 سکعرب و تسیرورض تیزکرم ققحت یارب یسارکمد ھک یروط ھب ،تسا تیزکرم
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 تھج ییھلیسو تروص ھب اددجم ود رھ و ،دنکیم تیادھ ار یسارکمد شرتسگ تیزکرم

 .هریغ و دنوشیم عقاو رثؤم ،یگناگی داجیا

 یسارکمد زا یکیتکلاید یمئاد لیدبت ھسورپ کی تیزکرم و یسارکمد ِ       یگناگی ،نیاربانب

 نامزاس ماکحتسا و یگناگی ،ھسورپ نیا رد .تسا یسارکمد ھب تیزکرم زا و تیزکرم ھب

 .دباییم دشر هدنیازف بزح

 ؟دزاسیم ار تیزکرم ناینب ارچ و ؟تسا ھنوگچ یبزح نورد یسارکمد ،لاح

 نییعت ار بزح یسایس طخ ءاضعا .تسا بزح رد شدوخ بابرا بزح یاضعا هدوت

 طخ یارجا و تسایس تحص ،بزح تالکشت یگناگی و هزرابم ناوت تیلوئسم ،دننکیم

 ار اھنآ تیلاعف و باختنا ار یربھر یاھ ناگرا بزح یاضعا .دنراد هدھع رب ار یسایس

 مھس ،یربھر زا ھنانیبعقاو داقتنا و صخشم تاداھنشیپ نایرج رد و دننکیم لرتنکُ       امظنم

 .دنیامنیم افیا بزح راک حیحصت رد یمھم

 دیاب ھک ،دننکیم بسک یدایز یلمع براجت یلحم تیلاعف نایرج رد بزح یاضعا

 اراکشآ دنناوتب ءاضعا ھلیسو نادب ات ،تسیرورض یبزح نورد یسارکمد .دوش یبایزرا

 و ییھمانرب ،کیژولوئدیا لئاسم اب ھک ،یتالضعم ھمھ و دننک ھضرع ار دوخ تایبرجت

  یداقتنا و ھنانیبعقاو ،اراکشآ دنناوتب ،دیآیم شیپ بزح یسایس طخ یارجا اب و یکیتکات

  :تسا هدمآ نینچ ۵ فارگاراپ KABD ھمانساسا رد تھج نیا ھب .دنوش ثحب

 ھنانیبعقاو و هدرک نایب ھنادازآ ار شرظن بزح نورد رد -١ :دراد قح وضع"

 نتفرگ رظن رد نودب ،ءاضعا و نیلوئسم نینچمھ اھناگرا ھمھ درکلمع ھب

 ".دنک داقتنا ،اھنآ هاگیاج

 بلغا ،دننکیم ھضرع یبزح نورد ثحب رد و دناهدروآ تسدب ءاضعا ھک یئاھینتسناد

 بزح یاضعا یلمع ینغ براجت دیاب یربھر یاھناگرا اذل .تسا گنھامھ ان و ادج ادج

 طقف تسرد تامیمصت .دنروآرد کیتامتسیس لکش ھب ارنآ و دننک زکرمتم و یدنب عمج ار

 اب دیاب تسخن ،دنک یدنبعمج ار براجت دھاوخب ناسنا رگا .دوش ذاختا دناوتیم نینچ نیا
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 ،تیزکرم یزاس هدامآ یارب یبزح نورد یسارکمد و دازآ ثحب تھج نیدب .دوش انشآ اھنآ

 ،اھداضت لح تھج .دراد زاین یسارکمد ھب بزح رد اھداضت حیحص لح اذل .تسیرورض

 تسردان و تیوقت ار تسرد ناوتیمن ،دوشن ھتخانش اقفر تارظن رگا .تخانش ار اھنآ دیاب

 رب ،تیزکرم رب ،لمع تدحو رب ،تالیکشت یگناگی رب تسا ینتبم بزح .درک حیحصت ار

 ار هدارا یگناگی ھک ،اھرواب یگناگی رب ،ینامزاس و یکیتکات ،ییھمانرب تارظن یگناگی

 ھئارا ھشیمھ یارب راب کی ھک ،یزیچ ،هدش مامت زیچ تارظن یگناگی .دنکیم نیمضت

  .یکیتکلاید تسییھسورپ ھکلب ،تسین ،هدیدرگ

 هزرابم قیرط زا طقف ،دوخ زا داقتنا و داقتنا اب دنویپ رد یسارکمد طسب قیرط زا طقف

 ،تسردان تارظن حیحصت و تاھابتشا زا نتخومآ رد یئاناوت قیرط زا ،لاعف کیژولوئدیا

 یسایس طخ و مسینینل - مسیسکرام یانبم رب یگناگی ،لوصا ھیاپ رب یگناگی دناوتیم

  .دبای ققحت تسرد

 داجیا مدع رطاخ ھب ،زیزع حلص ظفح رطاخ ھب ،یسایس - کیژولوئدیا یاھداضت رگا

 ھن تارظن یگناگی ،دوش یشوپ هدرپ ،لیبق نیا زا و ناتسود ندناجنرن رطاخ ھب ،تالکشم

 تابسانم یزیر ورف نآ یمتح ھجیتن .ددرگیم یشالتم ھکلب ،دوشیمن میکحت هاگچیھ اھنت

 هدنکارپ بزح و دماجنایم باعشنا ھب ھک ،تسا لوصا و کیتارکمد تیزکرم ،ینامزاس

 رد تاباعشنا یرایسب دادعت دننامھ )موخوب ،خرس مچرپ( KPD/ML شزیر .دوشیم

KPD/ML )و داقتنا بوکرس ،یبزح نورد یسارکمد ھب ھجوت مدع یھجیتن )خرس حبص 

 مھ .دشابیم تسوآ یزکرم ھتیمک ای ،رگنگ یزکرم هورگ طسوت یلوصا دوخ زا داقتنا

 نورد هزرابم نامتک و یسارکمد بوکرس رگنگ یزکرم هورگ مھ و تسوآ یزکرم ھتیمک

 نیا .دندرکیم ھیجوت "تسا تیزکرم لقث زکرم" یروئت اب ،ار بزح یاضعا زا یبزح

 رد ار یربھر ھک ،اوژروب هدرخ نارکفنشور تسد رد یرازبا زج ھب دوبن یزیچ یروئت

 دوخ یربھر ھلیسو نیدب ات دندوب هدرک ھضبق رگنگ یزکرم هورگ و تسوآ یزکرم ھتیمک

  .دنیامن تیبثت ،یبزح نورد یسارکمد عطق اب ار
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 شرتسگ تھج ،بزح یاضعا ھب یربھر ءاضعا یسایس - کیژولوئدیا لماک یفرعم

 بزح یگناگی موادم میکحت تھج ییھلیسو ناونع ھب کیژولوئدیا لاعف هزرابم ،یسارکمد

 ار توافتم یاھکرد  بزح یاضعا ھب دیاب ینعی ،.تسیرورض ،باعشنا زا تعنامم و

 یزیچ ھچ ھک ،دننک نییعت دنناوتب ناشدوخ اھنآ ھلیسو نیدب ات ،داد ناشن لماک و راکشآ

 .تسا تسردان یزیچ ھچ و تسرد

 تھج ،زین ارنآ و تسا هدرک هراشا لماک یفرعم تیمھا و ترورض ھب راب نیدنچ نینل

 وا .دنیبیم یلصا رازبا ،دنوش یریگ شیپ دنناوتیم الک ھک ،یتاباعشنا نآ زا یریگولج

 :دیوگیم

 عطق یتسیراتکس یلفحم یاھهداد اب ھک ،تسا هدیسر نآ تقوً             اعقاو نونکا"

 :میھد ھئارا لح هار ممصم - دنکیم ھیکت اھهدوت ھب ھک یبزح رد - و مینک ھطبار

 فالتخا یھمھ یبایزرا تھج  .دنادب ار زیچ ھمھ دیاب بزح !رتشیب یئانشور

 و لوصا زا تافلخت ھمھ و مسینویزیور ھب ددجم یاھتشگزاب یھمھ ،تارظن

 .دوش ھتشاذگ بزح رایتخا رد لایرتام یھمھ تیعطق اب ،یھمھ تسیابیم ،هریغ

  ".مینک دامتعا رتشیب بزح نارگراک لقتسم تواضق تردق ھب

 :دھدیم ھمادا و

 ھک ار یزیچ( ¹داد ماجنا دیابن ار یزیچ ھچ¹ :ھک لاؤس نیا ھب مھاوخیم ادتبا رد"

 ثعاب ار یباعشنا ات ،داد ماجنا دیابن ار یزیچ ھچ و ،تسین زاجم الک شماجنا

 زا باعشنا هدننک تیوقت و داجیا یاھهزیگنا ندرکن ناھنپ :مھدب باوج )دوشن

 ار اھهزیگنا نیا ھک یئاھدنور و طیارش زا کی چیھ ندرکن ناھنپ ،بزح

 )ارکسیا ھیریرحت تأیھ ھب ھمان( ".دننایامنیم

 توافتم یاھکرد هراومھ ،دنکیمن دیدھت ار نآ یباعشنا رطخ ھک مھ یتقو یبزح رھ رد اما

 دننک حیحصت ار طلغ تارظن ات ،دنسانشب ار اھنآ دیاب بزح یاضعا و دراد دوجو یسایس

 	لماک	)publizität( یفرعم طرش شیپ نودب .دنروآ دوجو ھب عقوم ھب ار بزح یگناگی و
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 نیا رد .دشاب ھتشاد دوجو تارظن یگناگی نآ زا یشان و یبزح نورد یسارکمد ناوتیمن

  :دیوگیم "؟درک دیاب ھچ" رد نینل ،طابترا

 طرش ود »عیسو یسارکومد لصا« ھمزال ھک دنکیم قیدصت یسک رھ"

 .تاماقم مامت ندوب یباختنا مود و لماک یفرعم تسخن :تسا نیریز یرورض

 ،دشابن نامزاس یاضعا ھب دودحم اھنت ھک یییفرعم نانچ مھ نآ و یفرعم نودب

 “.تسا رادهدنخ مسیتارکمد زا تبحص

 لالحنا یتح و باعشنا ھک ،داد ناشن اریخا )موخوب ،خرس مچرپ( KPD/ML رگا

 رظن زا لماک یفرعم و یبزح نورد یسارکمد شرتسگ ھک ینامز ات ،تالیکشت

 ھک ،دھدیم ناشن KABD ،تسا ریذپان بانتجا ،دشاب هدشن نیمضت یسایس - کیژولوئدیا

 نیلوا .دزاسیم ار یتسینومک تالیکشت کی یگناگی و دربن تردق ناینب یسارکمد ھنوگچ

 دانسا بیوصت اب تسناوت )Zentraler Delegiertentag .1( ام ناگدنیامن یزکرم تسشن

 یسایس - کیژولوئدیا دحاو طخ کی ،لمع یھمانرب و ھمانساسا زیچ رھ زا لبق ،فلتخم

 رد ھک ،تسا تھج نیا ھب اساسا ،تسرد طخ نیا ساسا رب تالیکشت یگناگی .دنک نییعت ار

   .دوب هدمآ لمع ھب یسارکمد نیرتهدرتسگ ،ناگدنیامن تسشن یرازگرب و کرادت نایرج

 شرتسگ ار تیلاعف و لمع راکتبا بزح لک ھلیسو نادب ات ،تسیرورض  زین یسارکمد

 :دسیونیم "یلم گنج رد نیچ تسینومک بزح شقن" یھلاقم رد نودھست وئام .دھد

 ،یربھر یاھناگرا ھک دبای نایب تھج نیا رد صخشم روط ھب دیاب راکتبا نیا"

 و تیلوئسم سح ،دنزادنا راک ھب ار دوخ ھقالخ یورین ،بزح یاضعا و اھرداک

 ار دوخ تالاؤس اج ھب و اورپ نودب ،دنھد ناشن راک ھب تبسن قوش و روش

 نینچمھ و دننک داقتنا بیاعم زا ،دنیامن نایب ار دوخ تارظن ،دننک حرطم

 راکتبا ھن رگ و .دننک لرتنک ھناقیفر روط ھب ار یربھر یاھرداک و اھناگرا

 ھب طونم راکتبا نیا شرتسگ .دوب دھاوخ یلاخ وت و چوپ ینخس ام ثحب دروم

 یناگدنز شک ورف تروص رد .تسا بزح یناگدنز ندرک هزیتارکمد
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 هوبنا تیبرت .تسا ریذپان ققحت فدھ راکتبا نیا شرتسگ بزح رد کیتارکمد

  ".تسا ریذپ ناکما کیتارکمد یطیحم رد اھنت ھتسیاش دارفا زا یریثک

 کیتارکمد رفسمتا رد طقف اھرداک .تسا مھم ام یارب نامز نیا رد هژیو ھب ھلمج نیرخآ

 تیلاعف رد ار دوخ یصخش تایبرجت تسیابیم اھنآ .دنھد دشر ار دوخ دنناوتیم

 اب ندش انشآ .تسین یفاک اما ؛تسا نیرتمھم و نیلوا نیا .دنیامن بسک ،یلحم یتسینومک

 لئاسم زا تخانش بسک و دید قفا شرتسگ ،ھسیاقم رد یدنمناوت تھج ،رگید تایبرجت

  .تسا یرورض ،یساسا

 تسیابیم ،دننکن ھیکت میقتسم ریغ براجت رب طقف و دوشن فقوتم اقفر دشر ھک نیا یارب

 ھعلاطم و دنسانشب ار یللملانیب یتسینومک شبنج و بزح لک یلمع براجت یھعومجم

 یربھر یاھهویش .تسا یرورض یداقتنا عضوم و یسارکمد رما نیا یارب .دننک

 ،ھثحابم کیتارکمد یاھشور اب طقف .دراد قلعت یسارکمد ھب زین ناربھر کیتارکمد

 یرادا تامادقا اب ھن ،داد ءاقترا ار اھرداک ھب ءاضعا دشر ناوتیم ،ھناروبص عانقا و داقتنا

 .یربج و

  .دیآیمن دوجو ھب یمکحتسم بزح چیھ ،طابظنا و تیزکرم نودب -٢

 دیانب یسارکمد نودب تیزکرم .دشاب دیاب زین تیزکرم ھکلب ،یسارکمد طقف ھن بزح رد

 زین تیزکرم نودب اما .تسا پچ مسینوتروپا ینعم ھب نیا اریز ،دشاب ھتشاد دوجو

 نودب یطارفا و ھبناج کی ندرک کیتارکمد .دھدیم تسد زا ار شیانعم یسارکمد

 تدحو ھب ینامزاس و کیژولوئدیا رظن زا و تسا تسار مسینوتروپا یانعم ھب تیزکرم

 نامزاس ھیزجت و یگدنکارپ ھک ؛دباییم لزنت ناگدننک ثحب پولک کی ھب بزح .دماجنایمن

 .دوب دھاوخ نآ ھجیتن

 یسایس ،کیژولوئدیا یگناگی دناوتیم ،دوش طبترم تیزکرم اب یسارکمد ھک یماگنھ طقف

 صخشم طیارش یضعب رد تیزکرم اذل .دشاب ھتشاد دوجو گنھامھ درکلمع و ،ینامزاس و

 ھب .دوشیم طلسم بزح ندوب ینوناق ریغ دنور رد یتح و ددرگیم یسارکمد زا رتمھم

 :دیوگیم نودھست	وئام تھج نیا
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 تیزکرم ھب ھکلب ،دراد جایتحا یسارکمد ھب طقف ھن تسینومک بزح ھک ..."

 )مینک حالصا ار بزح راک کبس( ".دراد یرتشیب جایتحا

 :دنکیم صخشم ار تیزکرم ساسا ١٩۶٢ لاس ینارنخس نیمھ رد نودھست	وئام

 رب ،مینک زکرمتم ار تسرد دیاقع ھک ،تسیرورض لوا ھلحرم رد ؟ھچ ینعی تیزکرم"

 تامادقا و ھناگی یھدنامرف ،ھناگی یاھھمانرب ،ھناگی تسایس ،ھناگی یاھکرد ھب ام انبم نیا

 ".یگناگی و تیزکرم ینعی نیا .میسریم ھناگی

 و بزح زا جراخ یاھناسنا تسرد تارظن ھک ،تسا یرورض زیچ رھ زا لبق نیاربانب

 .دومن زکرمتم یمھف لباق یهداس لکش رد و درک یبایشزرا ار بزح یاضعا صوصخب

 تسرد یسایس طخ قیرط نیدب طقف .تسا یربھر یاھناگرا ھفیظو صوصخ ھب رما نیا

 ار نامزاس صخشم یشم طخ و دومن ذاختا تسرد تامیمصت ناوتیم ،دوشیم نیودت

 .بزح گنھامھ درکلمع یارب تسا یطرش شیپ نیا .دومن غالبا نارگید ھب ،ارجا یارب

 ،تسا کیتارکمد ،نیا .دراد ھیکت یتسیسکرام تخانش یروئت رب کیتارکمد تیزکرم

 ار بزح ھعومجم درکلمع ساسا ،یللملانیب براجت و بزح یاضعا یلمع تایبرجت اریز

 کیتامتسیس ریغ اتدمع و هدنکارپ یلمع براجت اریز ،تسا ارگزکرم نیا .دھدیم لیکشت

 ھکلب ،دوشیمن لیدبت گنھامھ درکلمع و تسرد طخ کی ھب دوخ ھب دوخ ،بزح یاضعا

 کی نیودت تھج و زکرمتم زکرم رد لوا ھلحرم رد دیاب ،یللملانیب براجت اب ھطبار رد

	.دوش راک اھنآ یور دحاو طخ

 اتدمع ،دننکیم بسک ناشیسایس تیلاعف یادتبا رد بزح یاضعا ھک ار یئاھینتسناد

 اب زونھ ھک ،ییاضعا کت کت ھک ،دنایئزج یاھینتسناد طقف اھنیا .دنتسھ یسح تاکاردا

 رارق طابترا رد مسینینل - مسیسکرام یروئت اب ینعی ،ناھج لک رگراک ھقبط یمومع براجت

 رد الوا ھک ،تسا یربھر یاھناگرا ھفیظو نیا .دندروآیم تسد ھب لمع رد ،دناھتفرگن

 یسررب دروم یداقتنا و یساسا روط ھب ار نآ ،دنک شھوژپ ءاضعا یئزج یاھینتسناد

 امود .دنیامن یدنب عمج ار کیپیت براجت و هدرک یدنب متسیس ار فلتخم دیاقع ،دنھد رارق

 یاھینتسناد نیا ،یصخش و یعمج شھورپ و یشزومآ یاھسالک یھدنامزاس ھلیسو ھب
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 و دریگیم تروص یفیک شھج کی ھلیسو نیدب .دنھد دنویپ یمومع براجت اب ار یئزج

 یاھینتسناد یکیتکلاید یگنھامھ ھک ،دباییم لوحت یقطنم تخانش کی ھب یسح ینتسناد

 تسیابیم ساسا نیا رب .دزاسیم سکعنم ار یمومع براجت اب لمع رد هدش بسک

  .)ددرگ نیودت هریغ و ھمانرب کی ،یشم طخ کی ای( دوش میظنت یتابوصم

 میمصت تخانش زا ھلحرم نیا رد اریز ؛تسا هدشن ھتسب تخانش ھسورپ زونھ اجنیا ات

 ھمانعطق نیا ھک نیا ،نآ زا یئاھشخب یتسردان و یتسرد ،ھمانعطق تحص دروم رد یریگ

 یئزج یاھینتسناد ایآ ھک نیا ،دنکیم نایب ار بزح یاضعا کیپیت براجت و تسرد دیاقع

 قباطت دوجوم طیارش یاھیدنمزاین اب ھمانعطق ایآ ھک نیا و تسا هدش گنھامھ تسرد

 .تسین ریذپ ناکما الماک زونھ ،دراد

 هداد حیضوت و هدش للدم ءاضعا یارب ھمانعطق دیاب تھج نیدب .تسا لمع تقیقح رایعم

 طخ یارب نیا( .دنیامن هدایپ لمع رد دنناوتب و دننک کرد ار نآ رھوج بیترت نیدب ات ،دوش

 ھمانعطق یارجا نایرج رد )تسا قداص  زین هریغ و راک یاھهویش و اھھمانرب ،اھیشم

 شھج ؛دوشیم ثداح ،تسا لوا تھج زا رتمھم ھک ،شھج نیمود )هریغ و ھمانرب ققحت(

 رد ھمانعطق تحص ،ارجا نیح رد ،ھظحل نیا رد طقف .یبالقنا لمع ھب یقطنم تخانش زا

 .دوشیم ھتسب تخانش ھسورپ بیترت نیدب .دروخیم کحم لمع

 لرتنک یربھر یاھناگرا دیاب ،اھھمانعطق ققحت نایرج رد ءاضعا براجت یدنب عمج تھج

 تحص مدع و تحص بیترت نیدب طقف اھنآ .دنھد نامزاس اھنآ یارجا رب ار یکیتامتسیس

 ای یفاکان ھمانعطق کی ھک دوشیم صخشم لرتنک نایرج رد یتقو .دنباییمرد ار ھمانعطق

 ،دوش نیودت یدیدج یھمانعطق دیاب هاگنآ ،تسا تشادن قباطت طیارش اب ای ،هدوب ھبناج کی

 ،ھمانعطق یارجا نایرج رد هدش بسک دیدج براجت اذل ،ددرگ حیحصت ھمانعطق نامھ ای

 تامازلا اب رتھب ،هدش حیحصت ای و دیدج ھمانعطق تھج نیدب .دزاسیم ار رییغت نیا ساسا

 )هریغ و ھمانرب ،یشم طخ ای( هدش حیحصت ھمانعطق ھک نیا زا دعب .دراد قابطنا طیارش نآ

 ھمانعطق رگید راب کی نآ زا دعب .دنوش یدنب عمج براجت اددجم تسیابیم ،تفای ققحت

 .دوشیم حیحصت
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  ،لماکت نیا اب .تسا لماکت رد مئاد روط ھب ھکلب ،تسین یتباث زیچ یسایس تیعضو

 یربھر یاھناگرا تخانش نآ هارمھ و دباییم لماکت زین بزح یاضعا یسایس براجت

 ،اھھمانعطق یلمع یارجا ،اھهاگدید زکرمت .تسین ینایاپ ار تخانش نیا .دنکیم دشر

 کی ھمھ و ھمھ ،هریغ و اھھمانعطق حیحصت و ارجا نیح رد دیدج تایبرجت یدنبعمج

 نآ هارمھ ھک ،دھدیم لیکشت ار تخانش یهدنور شیپ و یچیپرام ،یھانتیال ھسورپ

  ،تخانش ھسورپ رد یچیپرام تکرح رھ اب اھیروئت ،اھیشم طخ ،اھھمانرب ،اھھمانعطق

 .دوشیم رتصخشم و رتلماک ،رتحیحص

 هدایپ ترورض و طخ تحص ھب داقتعا ،بزح یاضعا ناسکی درکلمع ھب ندیسر یارب

 لیمکت بزح یاضعا ھمھ گنھامھ طابظنا ھلیسو ھب دیاب داقتعا ؛تسین یفاک نآ ندرک

 :دوش

 :دشاب دحاو طابظنا عیطم دیاب تالیکشت ھمھ"

 ؛تالیکشت زا درف تیعبت

 ؛تیرثکا زا تیلقا تیعبت

 ؛الاب زا نیئاپ حطس تیعبت

 )KABD ھمانساسا( ".یزکرم یربھر زا تالیکشت لک تیعبت

 ارجالا مزال هزادنا کی ھب تیلوؤسم یاراد ِ   ناربھر ھلمج زا اضعا ھمھ یارب طابظنا

 نیا لاثم یارب .تسا طابظنا تیاعر ھب فظوم ھمانساسا قبط رب وضع رھ .دشابیم

 نیا رد و یزکرم یربھر ،"ناگدنیامن یزکرم عمجم" یاھھمانعطق طرش نودب یارجارب

 ھک ،تسا یبزح طابظنا وزج نیا .ددرگیم لماش ،بختنم یربھر یاھناگرا ھمھ اتسار

 ار اھنآ تحص و تسین قفاوم اھنآ اب اصخش ھک ،زین ار یئاھھمانعطق نآ وضع کی

 وا اما .دنک ظفح ار دوخ فلاخم رظن ھک ،دراد قح وا .دنک ارجا ،درادن لوبق زونھ

  .دبایب ار ھمانعطق تحص یلمع راک رد ھک ،دنک یعس تسیابیم

 و ءاضعا تیرثکا ار اھنآ تحص ھک ،تسا یئاھھمانعطق طبضنم یارجا ناھاوخ بزح

 یماگنھ طقف .دشاب قبطنم ،ھمانرب یسایس طخ اب دیاب اھھمانعطق یلو .دنراد رواب ناربھر
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 رارق بزح یاھمانرب طخ و مسینینل - مسیسکرام لوصا اب تفلاخم رد اھھمانعطق ھک

 و یسررب دنناوتب تسردان یاھھمانعطق ھلیسو نیدب ات ،درک هزرابم اھنآ اب دیاب ،دنریگیم

 اب یتح ای دراوان یاضعا بناج زا حیحص یاھھمانعطق یتقو سکعرب .دنوش حیحصت

	.دوش عافد اھنآ زا ھناعطاق دیاب ،دریگیم رارق ھلمح دروم ،ھنامصخ دروخرب

 .تسا ینتبم ءاضعا ھناگی رواب رب نآ یگناگی ھک ،تسا هزرابم ھنابلطواد عمجم کی بزح

 ینامزاس ای یطابضنا تامادقا ،دشاب ھتشاد دوجو یساسا تارظن فالتخا ھک یتقو اذل

 ای یدازآ دننامھ یرتلورپ طابضنا .دنک نیمضت ار نامزاس یگناگی یئاھنت ھب دناوتیمن

 ندرک هدایپ تھج یعطق ییھلیسو ھکلب ،تسین فدھ دوخ یرتلورپ یسارکمد

 رظن ینعی ،یدازآ رب تسا ینتبم یرتلورپ طابضنا .تسایراتلورپ یتاقبط یاھتساوخرد

 زا ار دوخ اساسا ھک ،ھناھاگآ و ھنابلطواد طابضنا ھب تسا طوبرم نیا اھترورض ھب

 .دزاسیم ادج ،دوشیم ارجا یزاوژروب شترا رد ابیرقت ھک روط نآ ،ھناروکروک طابضنا

 :دزاسیم صخشم اقیقد ار یرتلورپ نینھآ طابضنا نیلاتسا

 طرش نودب و لماک یگناگی نودب ،هدارا یگناگی نودب بزح رد نینھآ طابضنا"

 ،تسین انعم نیدبً    اتعیبط نیا .تسا روصت لباق ریغ بزح یاضعا ھمھ درکلمع

 ،سکعرب .ددرگیم یفتنم بزح رد یرظن هزرابم ناکما نایرج نیا رد ھک

 ھکلب ،دزاسیمن یفتنم بزح رد ار یرظن هزرابم و داقتنا اھنت ھن نینھآ طابضنا

 ،طابضنا ھک ،تسین نآ یانعم ھبً          اعطق نیا .تسا نآ طرش شیپ رتشیب

 ھنابلطواد و ھناھاگآ اھنت ھن نینھآ طابضنا ،سکعرب .دشاب دیاب "ھناروکروک"

 طقف اریز ،تسا نآ طرش شیپ رتشیب ھکلب ،دزاسیمن یفتنم ار تیعبت ندوب

 ھک نیا زا دعب یلو .دشاب نینھآ طابضنا کیً       اعقاو دناوتیم ھناھاگآ طابضنا

 ،دش بیوصت ییھمانعطق و تفرگ ماجنا داقتنا ،تفای ھمتاخ یرظن هزرابم

 ھک ،تسا یرورض طرش بزح یاضعا ھمھ لمع یگناگی و هدارا یگناگی

 هرابرد( ".تسین روصت لباق بزح رد نینھآ طابضنا و دحاو بزح ،نآ نودب

 )مسینینل ساسا
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 دامتعا قیرط زا زیچ رھ زا لبق ؟دوشیم میکحت و رارقرب بزح طابضنا یقیرط ھچ زا

 یربھر ھب یاضعا رادافو و دامتعا ،تقادص ،یلمع تایبرجت و کیروئت شناد ھب ءاضعا

 رب ھکلب ،دوخ ھب دوخ ھن دامتعا نیا .بزح ناربھر یسایس یربھر تحص ھب داقتعا و

 دوجو ھب ینامزاس و یسایس تسرد تیادھ و یدامتم نایلاس رد دنمناوت یربھر ساسا

 .دبای ققحت یدازآ و شنیب یانبم رب هدش داجیا طابضنا دناوتیم نینچ نیا طقف .دیآیم

 دیلوت رد ناسکی درکلمع نایرج رد رگراک .تسین ھناگیب طابضنا نیا اب رگراک ھقبط

 کرد .تسا ینتبم ترورض دروم رد یربج کرد کی رب ھک ،دزومآیم ار دیلوت طابضنا

 روبجم رگراک ھقبط .دوشیم یشان گرزب دیلوت یکینکت تاموزلم زاً       امیقتسم ،ترورض

 ھب ار شراک یورین تسیابیم - دنک یگدنز دناوتب ھک نیا یارب - رگراک اریز ،تسا ھتشگ

 :تسا هداد ناشن ار نیا اقیقد نینل .دشورفب رادھیامرس

 ،دوشیم رھاظ تشحو حبش تروص ھب طقف یضعب دزن رد ھک ،ھناخراک اقیقد"

 طبضنم و دحتم ار ایراتلورپ ھک ،تسا یرادھیامرس یراکمھ لکش نیرتالاب

 راشقا یھمھ سأر رد ار وا و ،دھد نامزاس ار دوخ ھک ،ھتخومآ وا ھب ،هدرک

 ھب مسیسکرام اقیقد .تسا هداد رارق هدنوش رامثتسا تیعمج و رگید شکتمحز

 یب نارکفنشور ھب ،یرادھیامرس طسوت ھتفای میلعت یایراتلورپ یژولوئدیا ناونع

 زا سارھ طابضنا رب تسا ینتبم ھک( ھناخراک یرامثتسا تھج نیب توافت ،تابث

 یشان طابضنا رب تسا ینتبم ھک( هدنھدنامزاس تھج و )یگنسرگ زا یشان گرم

 و هداد میلعت ار ).ھتفرشیپ رایسب کینکت اب دیلوت طیارش رد یعمج دحتم راک زا

 کرد لکشم نینچ ارنآ اوژروب نارکفنشور ھک ،نامزاس و طابضنا .دھدیم

 ناسآ هژیو ھب ،دنارذگیم ھناخراک رد ھک ،یبتکم تکرب ھب ایراتلورپ ،دننکیم

 )سپ ھب ماگ ود شیپ ھب ماگ کی( ".دیامنیم بسک

 یطابضنا نینچ کی .تسیرگید روط اوژروب هدرخ رکفنشور و یزاوژروب هدرخ دزن

 ای دیلوت تلع ھب وا ؛تسا ھناگیب ،شراک و لغش ،دیلوت هرمزور طیارش زا یشان ،وا یارب

 "الاب زا" و "جراخ زا" ھک ھچنآ رھ تبسن اوژروب هدرخ .تسا ارگدرف شاهدنکارپ راک عون

 و ،گرزب ناگدننک دیلوت تباقر "الاب زا" و "جراخ زا" :تسا نیبدب ،دیایب زکرم کی زا و
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 تساجنیا زا .دنزادنایم هرطاخم ھب ار وا یداصتقا دوجو  ،ای دننکیم شدیدھت اھکناب

 ھنوگ نامھ ھب زین اوژروب هدرخ ای و اوژروب رکفنشور ھک ،اوژروب هدرخ یزیتس نامزاس

 رارق رکفنشور ھنایارگدرف راک طیارش رد نآ تلع زیچ رھ زا لبق .تسا ھتشگ روھمم نادب

 .تسا اوژروب هدرخ راک و دیلوت هدنکارپ طیارش دننامھ ھک ،دراد

 نآ رد( ١٩۶٨ رد )Gerhardt	Ezra( دراھرگ ارزا ار رکفنشور یزیتس نامزاس نیا

 اقیقد "نیلصحم شبنج لمع هرابرد" ناونع اب ییھلاقم رد )دوب تسیشرانآ کی وا عقوم

 :دنکیم نایب

 روظنم( دشاب شبنج ھیلع دناوتیم نامزاس یتسینینل لدم دمایپ بیترت نیا ھب"

 یارب هزرابم اریز ،).ھیریرحت تأیھ – تسا هدوب نایوجشناد و نیلصحم شبنج

 رد ھک یزیچ .دشابیم بالقنا نابھار ھب دارفا ندش لیدبت مزلتسم یدازآ

  ".تسین لمحت لباق بالقنا زا شیپ ھلحرم رد ،تسا لمحت لباق یبالقنا تیعضو

 .دوب دھاوخ هابتشا تسا ھناگیب یتیزکرم عون رھ اب اوژروب هدرخ ھک ، طابنتسا نیا نکیل

 لباق ریغ و ھناگیب ،شاھنابلطواد تیعبت اب کیتارکمد و یرتلورپ تیزکرم طقف وا یارب

 و دوشیم انشآ تعنص زکرمتم تردق لکش رد تیزکرم اب اوژروب هدرخ .دشابیم کرد

 هژیو طیارش یخرب رد .یداصتقا میلست :دسانشیم ار تیزکرم زا لکش کی طقف تردق نیا

 ابیرقت ھک روط نآ( .دنوش ارگرادتقا تدش ھب ناھگان رادتقا دض یاھاوژروب هدرخ دنناوتیم

 هدرخ یربھر یاعدا ھک تسا یتقو نیاً          احیجرت ،)دھدیم ناشن دراھرگ ارزا لاثم

  .دوش تیبثت ای لامعا یزاوژروب

 رب یرتلورپ کیتارکمد تیزکرم و دوشیم عطق یبزح نورد یسارکمد نایرج نیا رد

 یزاوژروب هدرخ کیتارکوروب تیزکرم ھب Einsicht	aus)( شرگن رد طابضنا یانبم

 تاروتسد رودص ،دسانشیمن ار ھناروبص یعانقا راک چیھ رگید نیا .دباییم ھلاحتسا

 هدرخ یتاقبط ناینب نیا رب .دبلطیم ار ھناروک روک تیعبت و دناشنیم نآ یاج ھب ار یرادا

 لیکشت رد ھک روط نامھ ،دنک دشر یتسیشاف یربھر لصا کی اسب ھب دناوتیم ،یئاوژروب
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 ار ناربھر تیلاعف رب لرتنک لماک عطق ،یربھر لصا نیا .داتفا قافتا رگنگ یزکرم هورگ

 .دبلطیم ار ناربھر یهدارا ربارب رد ءاضعا یداقتنا ریغ و لماک میلست و دوشیم لماش

 بزح رد کیتارکمد تیزکرم یارجا تھج -٣

 و لرتنک و یھد شرازگ ھفیظو ،اھنآ لماک یفرعم نینچمھ و یربھر یاھناگرا باختنا

 یرازگرب ،نآ یاپمھ .تسا یبزح نورد یسارکمد نایب ،ناربھر راکشآ دوخ زا داقتنا زین

 و داقتنا اب زین و اھنآ یصخش لماک یفرعم اب طابترا رد طقف یربھر یاھناگرا باختنا

 ینوناق ریغ ماگنھ رد طقف مھ نآ و دراد دوجو ءانثتسا کی .تسا یقطنم ،دوخ زا داقتنا

 .تسا بزح ندوب

 نشور دیاب اریز .تسا یکیتارکمد باختنا رھ طرش شیپ یصخش رظن زا لماک یفرعم

 یربھر یارب ھک یسک .دراد یلغش و یسایس دشر ھچ ،ھتشذگ ھچ قیفر کی ھک ،دشاب

 ھچ ،دراد یبراجت ھچ ،تساراد ار یئاھطرش شیپ ھچ ھک دنک نشور دیاب ،تسا دیدناک

 ھک یبزح ھمانرب بوچ راھچ رد و دراد یتایصوصخ ھچ ،تسا هدش بکترم ار یتاھابتشا

 .دنکیم یگدنیامن ار یییسایس تاروصت ھچ ،دریگیم ربرد ار ھمھ

 تیبرت یربھر فئاظو یارب ار دوخ یاھورین کیتامتسیس روط ھب دیاب بزح یاضعا

 .تسا هدروخ هرگ دیدناک یاقفر زا یداقتنا تالاوئس اب یصخش یفرعم تھج نیدب .دننک

 اھنآ .دنھد باوج لماک و یعقاو ،راکشآ تالاؤس یھمھ ھب ،دنتسھ فظوم اھدیدناک

 یفرعم نیا نینل .دنشاب ھتشاد یداقتنا دروخرب دوخ لاح و ھتشذگ یاھتیلاعف ھب تسیابیم

 :دسیونیم نینچ درک دیاب ھچ رد ار یصخش رظن زا لماک

 هار نالف ،هدرک عورش اج نالف زا ار شتیلاعف رادمتسایس نالف ھک دننادیم ھمھ"

ً    امومع و هدز رس وا زا لمع نالف یگدنز راوشد قیاقد رد ،هدومن یط ار لماکت

 مامت ار دارفا ھنوگ نیا ھک تسا یعیبط ور نیا زا و .تسا فاصوا نالف یاراد

 ای دننک باختنا یبزح نیعم لغش یارب عاضوا ھب ملع اب دنناوتیم بزح یاضعا

 بزح وضع رب )ھملک یقیقح یانعم ھب یناگمھ( یناگمھ تراظن دوجو .دننکن

 یراک دوخ هاگتسد کی ،درادیمرب یسایس تیلاعف نادیم رد ھک یمدق رھ رد
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 ارنآ یسانش تسیز رد ھک تسا یزیچ نامھ نآ لوصحم ھک دیامنیم داجیا

 و لماک ندوب راکشآ ءھیاس رد ھک »یعیبط باختنا« .دنمانیم »حلصا یاقب«

 درف رھ ھک دوشیم ثعاب دریگیم ماجنا ،یناگمھ تراظن و ندوب یباختنا

 اب بسانتم رتشیب ھک دنز یراک ھب تسد ،دریگ رارق »دوخ دنسم رد« ماجنارس

 ساسحا دوخ شود رب ار شیوخ تاھابتشا بقاوع مامت ،دشاب یو دادعتسا و هوق

 نآ زا و دریذپب ار دوخ تاھابتشا تسا رداق ھک دنک تباث ھمھ مشچ ولج رد ،دیامن

 “.دنک زارتحا

  :دھدیم حیضوت رگید یاج رد و

 ،کیتامتسیس ار شدارفا ھمھ بزح لک ھک ،تسا یرورض تھج نیمھ ھب و"

 رھ تیلاعف لک اھنآ ھک ،دنک تیبرت یزکرم یربھر یارب ریگیپ و هدش هدیجنس

 یاھیگژیو یتح اھنآ ھک ،دننک هراظن ینشور ھب ار الاب ماقم نیا یارب دیدناک

 و ... دنسانشب ار وا‘ یاھتسکش‚ و اھیزوریپ ،توق و فعض تاھج ،یصخش

 اھنآ زا دیاب بزح لک ،تسا ھنانیب فرژ تاکن نیا ھک نیا تلع ھب تسرد

 ار دوخ ‘ربھر‚ نآ ای نیا یئزج ھچ رگا ،تسکش رھً                      امئاد دیاب ،دوش دنمهرھب

 هدرکن یط ار شاتیلاعف تدم تسکش نآ ای و نیا نودب یرادمتسایس چیھ .دنیبب

 تحت ار اھهدوت ھک ،مینکیم تبحص نآ دروم رد یدج روط ھب ام یتقو و ،تسا

 دیاب تروص نیا رد ،میراد ار اھنآ تین نسح بلج تساوخ و میھد رارق ریثأت

 هورگ و ھتسد یھتفرگ یاوھ رد ھن اھتسکش نیا ھک ،مینک شالت ورین مامت اب

 روآ مرش لوا رظن رد .دوش ھتشاذگ مومع تواضق ھب ھکلب ،ددرگ نامتک کچوک

 نیھوت زیچ یرگید ربھر رھ ای نیا یارب تاقوا ضعب دیاب ھک ،دسریم رظن ھب

 ھبلغ یگدنمرش تسردان ساسحا نیا ھب ،میتسھ فظوم ام یلو ،دیآ شیپ یزیمآ

 .تسا رگراک ھقبط و بزح ربارب رد ام ھفیظو نیا - مینک

 یهدش نیچتسد یقافتا تاعمجت ھن و( هدوت مامت ھب ام نینچ نیا طقف و نینچ نیا

 ھک ،داد میھاوخ ناکما بزح یاضعا ذوفن رپ )کچوک هورگ ای ھتسد کی

 طقف .دنناشنب یتسرد ناکم رد  ار اھنآ زا مادک رھ و دنسانشب ار ناشناربھر
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 و ھبناج کی ،اورپ یب تافارحنا یھمھ دناوتیم یمومع یهدرتسگ ثحب کی

 یاھهورگ روآ هدنخ و ینعم یب یاھلباقت ،نیا طقف .دنک حالصا ار جازم یمدمد

 بزح دوخ تیبرت یارب یرورض و هدافتسا لباق یرظن داوم ھب ار کچوک

 )ارکسیا ھیریرحت تأیھ ھب ھمان( "..درک دھاوخ لیدبت

 تابسانم ،ناربھر لماک یفرعم و یربھر یاھناگرا باختنا دروم رد نینل یاھدومنھر

 ھب بزح یاضعا و ناربھر یاھناگرا نیب ار کیتارکمد تیزکرم رد یسارکمد بناج

 .دزاسیم صخشم یھجو نیرتھب

 و لرتنک لقتسم ناگرا طسوت بناج کی زا ؛دوشیم ماجنا امئاد یربھر یاھناگرا لرتنک

 زا یعقاو داقتنا لکش رد اصوصخ ،بزح یاضعا طسوت ،نیئاپ زا رگید بناج زا

 ھیسور تسینومک بزح مھد هرگنک یلصا ھمانعطق سیونشیپ رد نینل دیکأت .تاھابتشا

 .دنکیم قدص اج نیا رد )کیوشلب(

 تأیھ - دنکیم داقتنا ھک سک رھ( وا ،تسا طوبرم داقتنا یاوتحم ھب ھک ھچنآ"

 حیحصت ،بزح و اروش راک رد میقتسم تکرش نایرج رد دیاب ،)ھیریرحت

   ".دنک لرتنک المع ار ارجم وضع رھ ای بزح تاھابتشا

 ھک ،دنباییم ناکما ھمانزارط یھئارا و ناربھر ندوب یباختنا یھطساو ھب بزح یاضعا

 اقیقد. دننک تواضق اھنآ دروم رد و یسررب ار هدننک یربھر نیلوئسم و ناربھر تیلاعف

)RB(، ھب داقتنا عضوم زا ار صخشم ینامز عطقم کی یارب یربھر تیلاعف براجت ھک 

 رد و نیئاپ زا داقتنا شرتسگ یارب ،دنکیم نییعت ار هدنیآ هزرابم فئاظو و یدنب عمج ،دوخ

   یربھر ناگرا رھ .دراد یئازسب تیمھا بزح یاضعا تیلاعف ندرک رتشیب نآ اب یگنھامھ

 الثم( دنک داقتنا دوخ زا ینلع و مظنم روط ھب )ھمانزارط اب ھطبار رد طقف ھن( تسا فظوم

 تاھابتشا زا دناوتب بزح مامت ھلیسو نیدب ات ،)هریغ و نیلوئسم یاھسنارفنک ،اھرانیمس رد

 .دزومایب یسایس راک رد

 کی دوخ تاذ رد ،مسینینل - مسیسکرام ینامزاس مھم لصا نیا ،بزح کیتارکمد تیزکرم

 یکیتکلاید ھسورپ کی ھکلب ،فاطعنا لباق ریغ یکیناکم یگناگی ھن یلو ،راوتسا یگناگی
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 .دنکیم رییغت ،بزح نامزاس لماکت و یتاقبط هزرابم لماکت اب نآ ینامزاس لاکشا .تسا

 اھنآ یصخش لماک یفرعم و ناربھر یاھناگرا کیتارکمد باختنا ،یفخم طیارش رد اذل

 تدش اب ،تقوم روط ھب دناوتیم ،)یسایس و کیژولوئدیا ظاحل ھب ھن بیترت چیھ ھب یلو(

 نامتخاس طیارش رد دناوتیم تیزکرم ای .)RW/5 ھب نک هاگن( دوش دودحم ،یدایز ای مک

 .دشاب طلسم تلایا کی رد ای شخب کی رد لوا یھلھو رد ،بزح یلم ای و ییھقطنم

 نیا اب ،دھد لیکشت ار یلصا بناج تیزکرم ،تیزکرم و یسارکمد نیب داضت رد رگا یلو

 یگناگی ساسا یسارکمد اریز ،دراد دوجو ھشیمھ یبزح نورد یسارکمد دوجو

 .دزاسیم ار یکیتکلاید

 

 و بزح لماکت نوناق ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا -٣
 یتسیلایسوس ھعماج

 یملع تخانش هویش ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا -١

 ،اھنآ تارییغت و ھعماج ،تعیبط زا یملع تخانش دروم رد مسینینل - مسیسکرام یهویش

 ھک ینامز ات .یبالقنا ھن و دوب یداقتنا ھن یفسلف مسیلآهدیا  .تسا یبالقنا و یداقتنا

 و لگھ لثم ،دندوب یداقتنا یموھفم رد شیاھکولوئهدیا ،دوبن تردق رد زونھ یزاوژروب

 شناد .تشادن قباطت تیعقاو اب اھهدیا نیا اریز ،دوب یفارخ اھنآ یاھهدیا یلو ،تناک

 رتیعاجترا امئاد یرادھیامرس تیمکاح اب و دوب یکیزیفاتم ھکلب یعقاو شناد ھن یئاوژروب

 :دسیونیم ھیامرس مود دلج هرخؤم رد سکرام .دشیم

 ھب نیا زا .دوب هدرک بسک ار یسایس تردق ناتسلگنا و ھسنارف رد یزاوژروب"

 و رتزراب لاکشا رتشیب ھچ رھ ،کیروئت و یلمع ظاحل ھب یتاقبط هزرابم دعب

 یملع داصتقا گرم سوقان هزرابم نیا .تفرگ دوخ ھب یرتزیمآ دیدھت

 و نیا ایآ ھک ،تسین نیا رس رب ھلأسم رگید لاح .دروآرد ادص ھب ار یزاوژروب

 یرادھیامرس یارب نیا ایآ ھک تسا نآ رس رب ھکلب ،تسا یعقاو ییهزومآ رھ ای
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 ینوناق سیلپ رظن زا ایآ ،رسدرد رپ ای تسا  رسدرد یب ،رضم ای تسا دیفم

  4یرودزم یرگرز گنج ،یعافتنا ریغ تاقیقحت یاجب .ینوناق ریغ ای تسا

 دب دصق و کانرطخ نادجو ،ھنافرطیب یملع تاقیقحت یاج ھب و ،تسشن

  ".ھئربت

 لماکت رب یساسا ریثأت چیھ ناشاھهدیا ،دندوب دقتنم یزاوژروب نادنمشناد ھک مھ یئاج نآ

 وضع فنادش .دندرکیمن طبترم یبالقنا لمع اب ار داقتنا نیا اھنآ اریز ،تشادن ھعماج

 رد نیلاتسا یربھر تحت )کیوشلب( یتسیلایسوس یوروش داحتا تسینومک بزح یربھر

 :تشون " ھفسلف لئاسم" رد ١٩۴٧ لاس

 ،هدونغ دوخ رد یفسلف یاھبتکم عوضوم ،یدرف تایلوغشم ھفسلف ھتشذگ رد"

 ھفسالف کچوک عمج زا ھک ،دوب ھناگیب مدرم اب و هداتفا ادج مدرم زا و یگدنز زا

 ".دشیم لیکشت ناشنادرگاش و

 .تسا ھتفرگ دوخ ھب ییهرخسم لاکشا یھاگ زا رھ یزاوژروب یھفسلف لماکت

 رایسب ار هدیدپ نیا ١٨٧٨ پاچ "گنیرود یتنآ" شرثا راتفگ شیپ رد سلگنا

 :تسا هدومن فیصوت بسانم

 یھفسلف متسیس ،تانئاک شیادیپ متسیس لثم ییاھمتسیس ناملآ رد ھک تسا یدنچ"

 ،چراق نوچمھ ھتسد ھتسد ،هریغ و داصتقا متسیس ،تسایس متسیس ،تعیبط ماع

 نالف یتح ،دوخ یاج ھب ھک ھفسلف کرتکد نالف .دنیوریم نیمز زا ھنابش

 .دنزیمن لماک "متسیس" کی تخاس زا رتمک یراک ھب تسد رگید مھ لصحم

 رد روشک عابتا زا کی رھ ھک تسا نیا رب ضرف نردم تلود رد ھک روطنامھ

 رد ھک روط نامھ ،تسا غلاب و لقاع دھدیم یأر اھنآ ھب ھک یلئاسم دروم

 ھب یگدنز یارب ھک یسانجا زا هدننک فرصم رھ ھک تسنیا رب ضرف داصتقا

 نیا زا ریغ ھیضق ھک ییوگ مھ ملع یھنیمز رد ،دراد قیقد یئاسانش درخیم

 
 نابز رد ار دوخ یانعم نآ یداصتقا یاھناینب نتفر نیب زا تلع ھب bezahlte Klopffechterei یاھهژاو بیکرت - 4
 ناکما .دشاب یرودزم یرگرز گنج نامھ اھهژاو نیا یارب ھمجرت نیرتھب دسریم رظن ھب .تسا هداد تسد زا یناملآ
 مجرتم - میرازگساپسً     البق ناتعالطا یارب .دشاب ھتشاد اھهژاو نیا زا یرتقیقد ھمجرت مرتحم رگشھوژپ دراد
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 ،تسا ھتخوماین ھک ھچ رھ دروم رد ھک رھ ،ھک نیا ینعی ایوگ ملع یدازآ .تسین

 یاقآ .دھد ھئارا یملع قیقد دتم ھناگی ناونع ھب ارنآ و دسیونب دھاوخیم ھچ رھ

 زورما ھک تسا یمشچ خوش ملع ھبش نیا یاھھنومن نیرتزراب زا یکی گنیرود

 شوگ و نطنطم فیجارا رد و تسا ھتخادنا ولج ناملآ رد اج ھمھ ار دوخ

 5".تسا ھتشگ مگ یرگید یادص رھ ششارخ

 چوپ یاھهدیا هزورما دح ھچ ات ؟تفرگ راک ھب زین زورما یارب ار اھهژاو نیا ناوتیمن ایآ

 اب یلو ،دننکیم ندوب تسیسکرام یاعدا ھک ،دوشیم هداد ھعاشا یدارفا نامھ طسوت

 - یبالقنا شرگن رد مسینینل - مسیسکرام ساسا نکیل .دنرادن یکرتشم ھجو چیھ تیعقاو

 زا DKP ھک یتقو ،تفریذپ ار نیا ناوتیم ایآ .تسا تیعقاو ھب تبسن نآ یداقتنا

 نودب یراصحنا ھیامرس تردق ندنار بقع اب تسیابیم ھک ،"یراصحنا دض یسارکمد"

 ؟دنکیم یفاّ   رح ،دش لئان نادب "مسیلایسوس ھب زیمآ تملاسم" راذگ تروص ھب و رھق لامعا

 و اجنیا" دھاوخیم )خرس مچرپ( KPD/ML ھک یتقو ،تسا یبالقنا - یداقتنا نیا ایآ

 ناملآ ینونک تیعضو یداقتنا روط ھب ھک نیا نودب ،دنک بالقنا یبرغ ناملآ رد "نونکا

  ؟میراد یبالقنا تیعضو اجنیا رد رضاح لاح رد ام ایآ ھک ،دنک یسررب ار یبرغ
 یبرغ یناملآ رد "نونکا و اج نیا" دھاوخیم KPD/ML ھک یتقو ،تسا یبالقنا – یداقتنا نیا ایآ

  ؟تسا یبالقنا روشک طیارش و ینونک تیعضو ایآ ھک ھلأسم نیا یداقتنا یسررب نودب ،دنک بالقنا

 چیھ ریثأت تحت" سکرام رظن زا ھک ییینیب ناھج ، کیتکلاید مسیلایرتام ینیب ناھج اب نیا

.تسا یبالقنا و یداقتنا  اتاذ و دریگیمن رارق یزیچ  درادن یطبر ،"                     ً     

 تارکمد لایسوس ناربھر بناج زا ھشیمھ یبالقنا - یداقتنا عضوم نیا زین ھتشذگ رد

 یداقتنا ریغ عضوم کی گنیرود اب لباقت رد ییھلاقم رد لبب لاثم یارب .دشیمن تیاعر

 :دومن ذاختا

 وا یساسا ینیب ناھج دروم رد ھنوگ نامھ ھب ،گنیرود رثا ھیلع ام تاضارتعا نیا"

 حیضوت ھک یروط ھب ،دنشابیم ام لماک دییأت دروم و دنتسھ یلاع اھنآ ،تسین قداص

 
 مجرتم - یسراف گنیرود یتنآ ھمجرت زا سابتقا - 5
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گنیرود دید  نیرتھب زا یکی رد سکرام ج رثا تسا : هدروآ  میناد  ھک یم  'لاتیپاک' یفاک ار

 " .. تسا هدمآ دیدپ . ی  دا صتقا ھنیمز رد ا  ریخا   ھک تسا یئاھراک

 ھئارا ار یبالقنا - یداقتنا یریگعضوم زا ییھنومن "گنیرود یتنآ" رد سلگنا ،سکعرب

 - ھکلب ،دنکیم داقتنا ھنامحر یب گنیرود هابتشا تارظن ھب اھنت ھن نآ رد ھک ،تسا هداد

 رایسب یاھھنیمز رد ھک داد ار تصرف نیا نم ھب " داقتنا - دیوگیم شدوخ ھک روط نامھ

 ،یمومع ظاحل ھب زورما ھک یزیگنارب لاؤس تاکن زا ار دوخ کرد ،سوملم و توافتم

 )١٨٧٨ پاچ ھمدقم( ".مھد لماکت تبثم روط ھب دناھجوت دروم یلمع ای و یملع

 نولتم یاھهدیا یھمھ اب ھک ،دوب یسایس داصتقا یبالقنا - یداقتنا لمع کی سکرام لاتیپاک

 مسیلایرتام" نینل یلاع رثا .درک باسح ھیفصت یساسا روط ھب یزاوژروب داصتقا یلیخت و

 و یزاوژروب یعیبط مولع اب یبالقنا - یداقتنا باسح ھیفصت لماش ،مسیسیتیرکویرپما و

 .تسا کیتکلاید مسیلایرتام لماکت ،نامزمھ

 ،زین دوخ اب لباقت رد ھکلب ،رگید یاھینیب ناھج اب لباقت رد اھنت ھن مسینینل - مسیسکرام اما

 مسیسکرام رظن ھطقن زا ھتشذگ لاس اھهد رد ھک ھچنآ .تسا ھتفرگ عضوم یبالقنا - یداقتنا

 دوخ یروئت دیاب ام اذل .دشاب هدش ھتشاذگ رس تشپ  دناوتیم هزورما ،دوب تسرد مسینینل -

  .میھد لماکت ار نآ و مینک ینیبزاب یداقتنا روط ھب ار

 یوس ھب زیمآ تملاسم هار مھدزون نرق ٧٠ یاھلاس رد سکرام رگا ،لاثم یارب

 یرادھیامرس لماکت اب هار نیا ،تسنادیم نکمم اکیرمآ و ناتسلگنا یارب ار مسیلایسوس

 ھچنآ .تسا هدیدرگ نکمم ریغ شاتردق رازبا میظع مکارت اب و مسیلایرپما ھب دازآ تباقر

 .تسا هدش نکمم ریغ و تسردان زورما ،دوب تسرد نامز نآ رد

 رد ینیع تیعقاو تارییغت ھک ،دبلطیم یملع تخانش هویش ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا

 .ینیع تارییغت نیا اب ام روعش ندومن گنھامھ ،ینعی یکیتکلاید رکفت .دوش ھتفرگ رظن

 ھظفاحم و یداقتنا ریغ ِ         رکفت نیا ،دریگیمن رظن رد ار تارییغت نیا یکیزیفاتم رکفت

  .تسا مسیتامگد نیا .تسا هدرک ریگ هدش ھنھک یاھیروئت و میھافم یهدودحم رد ،ھناراک
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 مسیتامگد زا ار ام ،یبالقنا - یداقتنا هویش ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا یریگ راک ھب

 - مسیسکرام یروئت شزومآ اب هارمھ زیچ رھ زا لبق دیاب ام ار ھلأسم نیا .دنکیم رذحرب

 :دراد دیکأت نآ رب نینچ نودھست وئام .میشاب ھتشاد رظن رد ،نآ یریگ راک ھب و مسینینل

 تسا یتسیتامگد شور یلوا .تسا دوجوم فلتخم شور ود شزومآ یهرابرد"

 ام روشك طیارش یارب ھك نیا زا رظن فرص زیچ ھمھزا دیاب دیوگیم ھك

 تسا نیا رگید شور .تسین یتسرد شور نیا .مینك سابتقا ،ھن ای دشاب بسانم

 ھك ، مینک یئاھزیچ نآ یھمھ شزومآ ھب راداو ار دوخ ركف ،شزومآ یماگنھ ھك

 ام یارب ھك میریذپب ار یبراجت یھیلك ینعی ،دنكیم قیبطت ام روشك طیارش اب

 یاھداضت حیحص لح هرابرد( 6“.میتسھ یشور نینچ دنمزاین ام اقیقد .تسا دیفم

 )قلخ نورد

 زا داقتنا و داقتنا کمک اب ام ھک ،تسانعم نیا ھب مسینینل - مسیسکرام ھناقالخ  ندرک هدایپ

 تیادھ لوصا یاجب ار هدرک ادیپ رییغت تابسانم اب قبطنم نیون هدننک تیادھ لوصا ،دوخ

 "یکیوشلب" ھیرشن رد نیزار قیفر یھمان ھب باوج رد نیلاتسا .میناشنب هدش ھنھک یهدننک

 :دراد هراشا نینچ ٣/١٩۴٧ هرامش

 شیپ ھب ناوتیمن ،هدش ھتخانش تاماقم تانایب و لوصا یداقتنا یبایزرا نودب"

 ھکلب ،یگنج تاماقم دروم رد طقف ھن رما نیا ".تخادرپ ملع جیورت ھب و تفر

  ".تسا قداص زین مسیسکرام یاھرکیسالک دروم رد

 ؟دوشیم زاب کیژولوئدیا فیرحت یارب هزاورد و رد ھلیسو نیدب ھک ،تسانعم نادب نیا ایآ

 لوصا ھب تامجاھت مامت ربارب رد یریذپان یتشآ ینعی دوخ زا داقتنا و داقتنا !ھجو چیھ ھب

 دیاب شوشغم یاھکرد یھمھ ،کیژولوئدیا تاھابتشا مامت .مسینینل - مسیسکرام یساسا

 نیا یارب .دوش یریگولج اھنآ شرتسگ و میکحت زا ات ،دنریگ رارق داقتنا دروم اراکشآ

  .تسا یرورض تاھابتشا عیرس حیحصت و دوخ زا داقتنا روظنم

 
 نودھست وئام بختنم راثآ ھمجرت زا سابتقا -6
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 زا ،درک عافد ھناعطاق مسینینل - مسیسکرام یساسا لوصا زا بناج کی زا دیاب نمض رد

 ار - اھتسیسکرام ھبش طسوت هدش ارجا ابلاغ - هدنام بقع دننک تیادھ لوصا رگید بناج

 ھیلع مھ هزرابم درب شیپ و داقتنا ینعی ،داد رارق مومع دید ضرعم رد یشوپ مشچ نودب

   .اھتسیتامگد ھیلع مھ و اھتسینویزیور

 :مینک ھجوت نودھست وئام شزومآ ھب دروم نیا رد

 ھقفو یب دیاب مسیسکرام .دنایتسیسکرام دض ود رھ مسینویزیور و مسیتامگد"

 زاب تکرح زا تسین زاجم ،دھد دشر لمع تفرشیپ اب ار شدوخ ،دبای لماکت

 هاگنآ ،دوش لیدبت ینیئزت ھنھک زیچ کی ھب رگا ،دتسیا زاب لماکت زا رگا .دتسیا

 ،دوش ضقن مسیسکرام یساسا لوصا دیابن ور نیا زا .درادن تایح تردق رگید

 اب مسیسکرام ھب درکیور .ددرگیم ریذپان بانتجا هابتشا تروص نیا ریغ رد

 ینعی - نتفرگ رظن رد دمجنم یزیچ تروص ھب ار نآ و یکیزیفاتم رظن ھطقن

 .مسینویزیور ینعی - مسیسکرام ماع قیاقح و یساسا لوصا راکنا .مسیتامگد

 نیب توافت اھتسینویزیور .تسیزاوژروب یژولوئدیا زا یعون مسینویزیور

 یروتاتکید و ایراتلورپ یروتاتکید نیب قرف ،یرادھیامرس و مسیلایسوس

 ھن عقاو رد ،دننکیم ینابیتشپ اھنآ ھک ار یزیچ .دننکیم شودخم ار یزاوژروب

 مسینویزیور ینونک طیارش رد .تسا یرادھیامرس یشم ھکلب یتسیلایسوس یشم

 یھھبج رد ام یروف فئاظو زا یکی .تسا مسیتامگد زا رتشخب نایز

 )نودھست وئام ردص تانایب( ".تسا مسینویزیور زا داقتنا شرتسگ کیژولوئدیا

 رگراک ھقبط یبالقنا بزح لماکت نوناق ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا -٢

 ھب یلوصا داقتنا ینعم ھب رگراک ھقبط یبالقنا بزح کی یارب دوخ زا داقتنا و داقتنا

 و دنکیم الم رب ار تاھابتشا و اھداضت دوخ زا داقتنا و داقتنا .تسا دوخ ھب و نارگید

 دوخ زا داقتنا و داقتنا نیا .دھدیم ھئارا صخشم تاداھنشیپ اھنآ ندرک فرطرب یارب

 کی ،دوخ زا داقتنا و داقتنا .دنکیم نییعت ار یبالقنا بزح لماکت و تیلاعف ،یگدنز یلوصا

 داقتنا زا رگا .تسا یرگراک یبالقنا شبنج و یبالقنا بزح لماکت نوناق ،یکیتکلاید ھسورپ
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 فذح ای و دریگ رارق تاقییضت تحت ،ددرگ یلاخ نورد زا ،دوش تلفغ دوخ زا داقتنا و

 .ددرگیم دوبان ھشیمھ یارب ای و دوشیم لبنت ،دیارگیم نوکس ھب یبالقنا بزح ،دوش

 دروخرب دنمفدھ ھلأسم نیا ھب "رصتخم هرود - یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا خیرات"

 :دنکیم

 یاھدوبمک و تاھابتشا یتقو ،دسرتن دوخ زا داقتنا و داقتنا زا یتقو بزح"

 و دنک تیبرت ار اھرداک ،بزح راک تاھابتشا یانبم رب یتقو ،دناشوپن ار شراک

 ،دنک حیحصت عقوم ھب ار شتاھابتشا دیاب ھک ،دیمھف ار نیا یتقو ،دھد شزومآ

 ار ملاسان دراوم ،دھن شوپرس ار شتاھابتشا یتقو بزح .ددرگیم ریذپان ھبلغ

 یب ،دوخ بوخ یاھتیعقوم یهدش لعج ریوصت نداد ناشن یارب ،دناشوپب

 لمحت ار دوخ زا داقتنا و داقتنا یتقو ،دھد هولج هراوق شوخ ار شیاھیتیافک

 دوخ زا ساسحا یتقو ،دنک ذوفن وا رد ندوب یضار دوخ زا دراذگب یتقو ،دنکن

 دوبان ،دھد مل نارگید یاھدرواتسد رب و دنک راثن دوخ رب ار ندوب نونمم

 ".دوشیم

 .بزح نورد و قلخ نورد یاھداضت رب ھبلغ تھج تسیاهویش دوخ زا داقتنا و داقتنا

 داقتنا - داقتنا - یگناگی" نودھست وئام لومرف قبط یتسینینل - یتسیسکرام بزح یگناگی

 و داقتنا کی .ددرگ لح فلتخم یاھهورگ نیب تاضقانت ات ،دباییم ققحت "یگناگی - دوخ زا

 داقتنا .دراد دوجو یکیتکلاید دوخ زا داقتنا و داقتنا کی و یکیزیفاتم دوخ زا داقتنا

 ای و داقتنا یارب تسا داقتنا یلو ،تسا داقتنا شامسا ،تسا یصخش و یتافیرشت یکیزیفاتم

 نودھست وئام تھج نیدب .تسا برخم و یگدنکارپ لماع یداقتنا نینچ .رگید سک فذح

 :دیوگیم

 داقتنا ندرک لذتبم و یرسدوخ ،مسیویتکژبوس زا دیاب یبزح نورد داقتنا رد"

 دیاب ... دشاب ھتشاد یسایس ھبنج دیاب داقتنا و دنتسم یتسیاب تاراھظا ؛درک زیھرپ

 بزح هزرابم یئاناوت دشر ،داقتنا فدھ ھک ،درک موھفم بزح یاضعا یارب

 رازبا ناونع ھب نآ زا هدافتسا و ،دنک بسک یزوریپ یتاقبط دربن رد ات ،تسا

  )٣١٢/١٣ ھحفص - نودھست وئام ردص تانایب( ".تسین زاجم ،یصخش تالمح
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 ریغ دوخ زا داقتنا و داقتنا .تسا یلوصا رما کی ھشیمھ یکیتکلاید دوخ زا داقتنا و داقتنا

 نآ نایرج رد ھک ،دراد شیارگ یحّا         دم و یور هدایز ھب و تسا یکیزیفاتم رما کی یلوصا

 ھبناج کی یبایزرا ھب داقتنا عون نیا .دوشیم ھتشاذگ شوپرس تاھابتشا و اھدوبمک رب

 ار ناربھر یلوصا ریغ داقتنا .دوشیم فرحنم عوضوم لصا زا اقیقد ھک ،دماجنایم

 رگید یھصخشم .درگنیم ریذپان ھشدخ ناردتقم تروص ھب ار اھنآ اریز ،درادیم نوصم

 داقتنا .دماجنایم لمع و یروئت یئادج ھب تیعطق اب ھک ،تسا هدیا نادقف ،یلوصا ریغ داقتنا

 یاھدوبمک ھک نیا نمض رد ،دریگیم هدیدان ار اھتبثم ،تسا یفنم داقتنا ،یلوصا ریغ

 رتشیب نآ زا ،دھدیم هولج گرزب ،تبثم و تسرد ،یلصا لئاسم یروآدای نودب ار کچوک

 .دنکیم رداص ییهدننک دوبان مکح عومجم رد

 یزیچ الثم ، دوشیم داقتنا نآ زا ،،داقتنا عوضوم یعقاو ھعلاطم و تخانش نودب ، بلغا

 ھک ،دوش ھتخاس نآ ھیلع ھبناج ھمھ داقتنا زا یاھتشپ ات ،دوشیم ندناوخ یحطس روط ھب

 و شزرا یب یاھزیچ اب یھاگ ار دوخ یکیزیفاتم داقتنا .دنکیمن تباصا فدھ ھب زینً     ابلاغ

 وئام اذل .دنک کرد ار یرورض داقتنا یعقاو ھتسھ ھک نیا نودب ،دنکیم لوغشم یبناج

 :دنکیم دیکأت نودھست

 ،دوشیم طوبرم یبزح نورد داقتنا ھب ھک ھچنآ دروم رد  زین ار یرگید ھتکن"

 ار دوخ ھجوت ،دننکیم داقتنا یتقو اقفر زا یضعب :ھک نیا نآ و ،دومن رکذ دیاب

 ،دننکیمن کرد اھنآ .دنھدیم تمس یبناج طیارش ھب ھکلب ،یلصا ھلأسم ھب ھن

 تانایب( .تسا یتالیکشت و یسایس تاھابتشا نایب ،داقتنا یلصا یھفیظو ھک

  )٣١١ ھحفص - نودھست وئام ردص

تسا قالخ یکیتکلاید داقتنا  الوصا  رھ .دبلط یم ار یئالاب یسایس - کیژولوئدیا حطس و                         ً     

 هزادنا نامھ ھب ،دننک زھجم مسینینل - مسیسکرام حالس اب رتیساسا ار دوخ ام یاقفر ردق

 داقتنا نینچ یارب .دنیآرب ناشفئاظو مامت هدھع زا قالخ - یداقتنا دننک کرد دنناوتیم رتھب

 ظاحل ھب ھک ،یسک طقف ھک ،تسین انعم نادب نیا .درک شالت دیاب ییھناقالخ دوخ زا داقتنا و

 ِ               داقتنا رگا یتح .دنک داقتنا تسیابیم ،تسا ھبرجت اب المع و دنکیم داقتنا ییھیاپ کیروئت
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 طقف ھکلب ،هدشن للدم یفاک هزادنا ھب ای دشابن تسرد تاکن مامت رد ،هدرپ یب و ھناقداص

 .دوش لابقتسا دیاب ،دشاب ھناقحم نآ لک زا یشخب

 ندرک تکرح تاکرتشم زا و هدنھد یرای ،ھناقیفر ،ھنانیبعقاو ،یکیتکلاید و یلوصا داقتنا

 تاھابتشا دروم رد .تسا یساسا تالاکشا زا بانتجا رطاخ ھب زیچ رھ رب مدقم نیا ؛تسا

 یعانقا ثحب تسیابیم یساسا تاھابتشا دروم رد ،.تسا یفاک هراشا کی طقف بلغا یبناج

 هدننک عناق کرادم و  ھنانیب عقاو داقتنا دوجو اب ھک ار یسک .دوش فرطرب ات ،دریگ تروص

 یتسینینل - یتسیسکرام دض و هابتشا رظن ھطقن رب ،یتسینینل - یتسیسکرام لمع و یروئت

 بزح زا دیاب ،دنکیم دراو بزح تالیکشت رد یتح و دیامنیم عافد نآ زا ،دنکیم یراشفاپ

 رصانع دروم رد هژیو ھب نیا .درک کمک ناوتیمن یرصانع نینچ ھب اریز ،دومن رود

 دنتسین لیام ای و رداق و دناهدرک ذوفن یرتلورپ بزح رد ھک ،تسا قداص یئاوژروب هدرخ

 .دنوش یکی ای و طبترم رگراک ھقبط اب و دننک کرت ار دوخ  یئاوژروب هدرخ رظن ھطقن

 :دھدیم حیضوت نیلاتسا ھطبار نیا رد

 و دننکیم ذوفن بزح رد یقیرط رھ ھب یزاوژروب هدرخ یاھهورگ نیا یھمھ"

 .دنزاسیم دراو نآ رد ار ینما ان و یگدنکارپ حور ،مسینوتروپا و لزلزت حور

 عبنم اھنیا ،دنتسھ یگدیشاپ مھ زا و یزاب نویسکارف یھمشچرس اساسا اھنیا

 ھیلع هزرابم رد .دنھدیم لیکشت ار نورد زا بزح راجفنا و یمظن یب

 رد نتفرگ رارق ینعم ھب ،دنتسھ رس تشپ یئاقفر نینچ یتقو ،مسیلایرپما

 زا و لباقم یھھبج زا - دوشیم کیلش ناسنا ھب وس ود زا ھک تسا یطیارش

 طرش شیپ بزح زا اھنآ درط و رصانع نیا ھیلع عطاق هزرابم اذل .ھھبج تشپ

 )مسینینل ینابم یهرابرد( ".تسا مسیلایرپما ھیلع زیمآ تیقفوم هزرابم

 قدص زین دوخ زا داقتنا دروم رد دش ھتفگ یکیتکلاید و یلوصا داقتنا هرابرد ھک ھچنآ

 یلوصا دوخ زا داقتنا .دشاب ھناقداص و یلوصا ماکحتسا یاراد دیاب دوخ زا داقتنا .دنکیم

 نیکست یارب ھک یدوخ زا داقتنا .یبالقنا هزرابم تھج اھرداک تیبرت یارب تسا ییهویش

 روط ھب ھکلب ،دنکیمن الم رب ار هابتشا رھوج ھک ،یلومرف زیچ کی ینعی ،تسا دوخ
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 زا داقتنا ،تسا طوبرم یدنسپ دوخ اب ھک یزیچ ،دناشوپب ار نآ ات ،دنکیم یجدرو یحطس

 ،یرآ ،تسا رگید یاقفر بیرف یارب و ھناراکایر ِ              دوخ زا داقتنا نیا .تسا یلوصا ریغ دوخ

 داقتنا کی ھن  نیا :نخس هاتوک ،تسا نادقتنم ھب ھناقداصان داقتنا نداد تمس روظنم ھب یتح

 .تسا یلوصا ریغ و ینھذ لامک و مامت ھکلب ،یلوصا و ینیع دوخ زا

 :دنکیم دیکأت نینل تھج نیدب

 بجوم ھک یلاوحا و عاضوا لیلحت ،نآ للع فشک ،هابتشا ھب راکشآ فارتعا"

 ترورض هابتشا عفر یارب ھک یلیاسو قیقد یسررب و تسا هدش هابتشا نیا زورب

 ھک یفیاظو یافیا هویش تسا نینچ ،یدج بزح کی ناشن تسا نینچ - دراد

 ".اھهدوت سپس و ھقبط شزومآ و تیبرت هویش تسا نینچ و دراد هدھع رب بزح

 )مسینومک رد یکدوک یرامیب ،یور پچ(

 رد یعقاو و ھناقداص ،راکشآ ار هابتشا :تسا یکیتکلاید و یلوصا ،یدوخ زا داقتنا نینچ

 ار نآ زورب للع بناوج ھمھ زا ،دیامنیم قیقحت شاھتسھ رد و شرھوج رد ،شاطیحم

 ار نآ یتسینینل - یتسیسکرام لمع و یروئت رظن ھطقن زا لاح نیع رد و دھدیم حیضوت

  .دزاسیم نیعم یھجو نیرتھب ھب زین ار نآ حالصا یگنوگچ و دنکیم لح یساسا روط ھب

 یسررب هابتشا ھب دروخرب رد دوجوم یسایس و کیژولوئدیا یاھفعض دیاب طابترا نیا رد

 تسرد دوخ زا داقتنا .درک ھبلغ اھنآ رب یھجو نیرتھب ھب تخانش قیرط زا ناوتب ات ،دوش

 داقتنا ،یتسینینل - تسیسکرام موھفم رد یرابجا دوخ زا داقتنا ؛دشاب ھنابلطواد دیاب یعقاو و

 ناشن عانقا قیرط زا رتشیب ھچ رھ دیاب دوخ زا داقتنا .تسین یلوصا ینعی تسین دوخ زا

 ینعم ھب یکیتکلاید و یلوصا دوخ زا داقتنا .دراد دوجو یدج هابتشا کی ً     اعقاو ھک ،دھد

 زا داقتنا ،سکعرب .تسین ،دنکیم بیرخت ار ناسنا سفن تزع و تیثیح ھک ،دوخ ندیرد

 ،ربکت ھب دیابن لاح رھ رد ،دنک تیوقت ار رظن دروم قیفر سفن ھب دامتعا تسیابیم دوخ

 نیا ھب .دشاب هارمھ یرادنتشیوخ و ینتورف اب دیاب ھکلب ،دماجنایب یئاتسدوخ و نعرفت

 رگیدمھ ربارب رد دیاب اقفر مامت و بزح لک .دسارھب دوخ زا داقتنا زا دیابن سک چیھ بیترت

 یلمع .تسا ملاس بزح تروص نیا رد ،دنشاب ھتشاد یداقتنا - یبالقنا عضوم نارگید و
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 تسا نینچ ،ھناقداص و یلوصا ،یکیتکلاید یهویش ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا ندرک

   .رگراک ھقبط یبالقنا بزح لماکت نوناق

  مسیلایسوس نامتخاس کرحم یورین ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا -٣

 یلوصا دوخ زا داقتنا و داقتنا یریگراک ھب مسیلایسوس نامتخاس هدننک نییعت کرحم یورین

 طسوت ای دوش عطق ،دریگ رارق راشف تحت ھکرحم یورین نیا رگا .تسا یکیتکلاید و

 رطخ و دش دھاوخ یریگولج مسیلایسوس نامتخاس زا ،ددرگ فذح ھنادنمشوھ یاھهویش

  .دوشیم بجوم ار یرادھیامرس یایحا

 یتسیلایسوس روشک کی رد ھک ،تسا یتسیلایسوس یسارکمد ساسا دوخ زا داقتنا و داقتنا

 شرتسگ قیرط زا ریغ ار یسارکمد نیرتعیسو ناوتیم ھنوگچ .دریگیم ییهدوت تلصخ

 دوخ تیمکاح دنناوتیم شکتمحز ناناقھد و نارگراک ھنوگچ ؟دیشخب ققحت ،ییهدوت داقتنا

 ؟داصتقا و تلود تالضعم ھمھ ھب یداقتنا درکیور قیرط زا ریغ ،دنرادھگن اپ رب ار

 زا ریغ دناوتیم یتسیلایسوس روشک کی رد مدرم یهدوت یسایس - یقالخا یگناگی ھنوگچ

 یگدنیامن تآیھ ھب ١٩٣۵ لاس رد نیلاتسا ؟دوش میکحت ،دوخ زا داقتنا و داقتنا قیرط

 مظن یاھدوبمک ندرب نیب زا و ھبلغ دیلک دوخ زا داقتنا و داقتنا رد" :دیوگیم راطق ناگدننار

 “.‘دراد رارق ام تفرشیپ زار اج نیا رد‚ ،تسا ھتفھن ام یتسیلایسوس

 لاح رد و ھتشذگ عیاقو نیب ،ون و ھنھک نیب هزرابم ،اھداضت ،یتسیلایسوس ھعماج کی رد

 زا داقتنا و داقتنا ،اھداضت نیا ندرب نیب زا یورین و هزرابم نیا لکش .دراد دوجو دشر

 یوروش ریھامج داحتا )کیوشلب( تسینومک بزح مھدزناپ هرگنک رد نیلاتسا .تسا دوخ

 :دیوگیم یتسیلایسوس

 ساسا ،هداھن اپ یگدنز ھب هزات و هدنور نیب زا نیب ،ون و ھنھک نیب هزرابم"

 ،تسا مسیوشلب هدنزارب ھک یروط ،ھناقداص و فافش ام رگا .تسام لماکت

 یورشیپ هار هاگنآ ،میزاسن راکشآ و صخشم ار نامراک یاھدوبمک و تاھابتشا

 نوچ ً،      اقیقد و میورب شیپ ھب میھاوخیم ام یلو .مینکیم دودسم ار دوخ

 ار یبالقنا و ھناقداص دوخ زا داقتنا تسیابیم ،میورب شیپ ھب میھاوخیم
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 نودب .تسین نکمم شیپ ھب شرام ،نآ نودب .میھد رارق دوخ ھفیظو نیرتمھم

  ".درادن دوجو مھ یلماکت ،نآ

 یلاکشا اھنآ .تسا مسیلایسوس نامتخاس لماکت رد ریذپان ھبلغ یورین دوخ زا داقتنا و داقتنا

 دوخ زا داقتنا و داقتنا دربراک .ددرگیم نایب اھهدوت ھناقالخ راکتبا نآ رد ھک ،دنتسھ

 ھکرحم یورین اھنیا .تسا ناسکی یتسیلایسوس یھاگآ اب ،یبالقنا و یکیتکلاید ،یلوصا

 نیرتالاب ھکرحم یورین نیا .تسا مسیلایسوس رد راک یورین یروهرھب ندرب الاب یارب

 داقتنا و داقتنا رب ھک ،اھهدوت قالخ راکتب .دباییم یتسیلایسوس تباقر رد ار دوخ شرتسگ

 .دباییم دومن یتسیلایسوس ھقباسم رد هژیو ھب ،دراد ھیکت ناشکتمحز یبالقنا دوخ زا

 یاھدرادناتسا و اھهویش و دوشیم خوسنم راک یاھدرادناتسا و دیلوت ھنھک یاھهویش

 )subbotniks( سکینتوبوس رد هژیو ھب  ھلأسم نیا .دریگیم ار اھنآ یاج ھتفرشیپ

 نک هاگن( .دنایامنیم ار دوخ ینشور ھب )Stachanow( فناخاتسا شبنج رد و یتسینومک

 )١٠٢ - ٩٨ ھحفص - ٨ هرامش یبالقنا هار ھب

 ار اھورشیپ ھکلب ،تسین رگیدکی اب ناشکتمحز تباقر یانعم ھب یتسیلایسوس ھقباسم

 اھهدنام بقع ھب ،یمومع یورشیپ یورین کی ھب یبای تسد روظنم ھب ات ،دزاسیم فظوم

 یھصخشم ،اھهدوت یھاگآ ندرب الاب و دوخ زا داقتنا و  داقتنا ،طابترا نیا رد .دننک کمک

 :دیوگیم یتسرد ھب نیلاتسا .تسا مسیلایسوس رد اھناسنا یتسینومک تیبرت

 ".تسین نکمم هدوت و ھقبط ،بزح تسرد تیبرت ،دوخ زا داقتنا نودب"

  .تسا نکمم ریغ مسیلایسوس نامتخاس ،دوخ زا داقتنا و داقتنا نودب

 ناشدوخ اھهدوت طقف ھک اریز ،تسا یعامتجا یاھتساوخ نایب دوخ زا داقتنا و داقتنا

 و داقتنا فلاخم ھک یسک .دنرادرب اپ شیپ زا و دننک نایع ار اھدوبمک و تاھابتشا دنناوتیم

 ھب ،دراذگیم شوپرس ،دنکیم یلام تسام ار اھدوبمک و تاھابتشا ،تسا دوخ زا داقتنا

 یعامتجا راتخاس بیرخت ھب ،دریگن رارق داقتنا دروم دوخ ات ،دنکیمن داقتنا نارگید

 ماجنا ھناھاگآ ای و ھناھاگآان ار نآ وا ھک ،درادن مھ یتوافت ،دناسریم یرای ،یتسیلایسوس
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 هراشا رطخ نیا ھب )KPDSU( یوروش کیوشلب بزح مھدزاپ هرگنک رد نیلاتسا .دھدیم

 :دنکیم

 ،تردن ھب ھن زکرم رد نینچمھ ھکلب ،روشک حطس رد اھنت ھن لئاسم نیا ام دزن"

 ناویا .دوشیم یریگ میمصت ،یناحور ردپ هویش ھب و یلیماف روط ھب ابیرقت

 بکترم یگرزب هابتشا ،ام رظن ھب ،نامزاس کی یربھر یالاب وضع ،چیوناویا

 داقتنا وا زا دھاوخیمن چیوورودویف ناویا اما .تسا هدروآ راب ھب نایز و هدش

 ار یزیچ نینچ وا .دیامن حیحصت ار اھنآ و دزاس المرب ار شتاھابتشا ،دنک

 خر یھابتشا .‘دنک یشارت نمشد‚ شدوخ یارب دھاوخیمن ھک اریز ،دھاوخیمن

	 ؟مینکیمن هابتشا ام زا کی مادک !هدش یچ ھگم – تسا هدروآ راب ھب نایز ، هداد

 زا ،چیوناویا ناویا ،وا ادرف ،منکیم یشوپ مشچ وا زا ،چیوورودویف ،نم زورما

 یھجو نیرتھب ھب زیچ ھمھ ؟موشن هابتشا راچد مھ نم ھک دراد ینیمضت ھچ .نم

 لھس هابتشا کی ایآ ھک ،دوشیم ھتفگ .تسا یشوخ و شمارآ رد و بترم

 ار نآ یعون ھب !دشاب نینچ مھ رگا ؟دنزیم ررض ام گرزب رما ھب ھناراگنا

 ھمھ زا اھکیوشلب ام یتقو ؟تسا ینعم ھچ ھب نیا یلو ... درک میھاوخ راھم

 ھب رگا ،میربیم شروی نامسآ ھب سکرام یاھهژاو اب و مینکیم داقتنا ناھج

 ،میشوپب مشچ دوخ زا داقتنا و داقتنا زا میھاوخب قیفر نآ ای و نیا شمارآ رطاخ

 راظتنا ار دوخ گرزب رما لاوز زا ریغ زیچ چیھ ام ھک ،تسین نشور ایآ

 نیا ،دوخ نورد زا ام رگا ھک ،تسین نشور ییهزادنا ات ایآ ... ؟تشاد میھاوخن

 نک ھشیر نامنامتخاس مھم لئاسم نییعت رد ار یزاب شیوخ و موق نیا ،انگنت

 نت یمتح طوقس ھب و ،میدیشکیم تسد ندوب یرتلورپ نویبالقنا زا ،میدرکیمن

  " ؟میدادیم

 ،بیج رد بزح باتک اب ،دیدج یاھتارکوروب ھنوگچ ھک ،میاهداد ناشن RW/7 رد ام

 بزح مھدزناپ هرگنک رد نیلاتسا .دندش لیدبت یرظن گنت نامدرم ھب و هداد تیھام رییغت

 :تفگ )(B)	KPDSU( کیوشلب
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 گنت نجل رد دعب ،دنوشیم دوبک سپس ،دننزیم کپک لوا :تسا نشور ھجیتن"

 هار نیا .دنباییم ھلاحتسا رظن گنت ناسنا کی ھب رخآ رد و دننکیم ریگ یرظن

 ".تسیعقاو طاطحنا

 رھ اب نآ ھیلع و دنسرتیم دوخ زا داقتنا و داقتنا زا ،هللامسب زا نج لثم اھتارکوروب نیا

 هرگنک ھب )Rechenschaftsbericht( شرازگ رد فوکنلام .دننکیم هزرابم ییھلیسو

 :دومن هراشا ھلأسم نیا ھب )(B)	KPDSU( مھدزون

 دوخ زا داقتنا و داقتنا شقن ھب ھک ،دیآیم شیپ مھ زونھ بزح یاھنامزاس رد"

 داقتنا رطاخ ھب بیقعت و تازاجم و دوشیم هداد اھب مک تلود و بزح یگدنز رد

 ،اھتنا یب ھک ،مینکیم دروخرب ینیلوؤسم اب تارک ھب	.ددرگیم زاجم ندرک

 ار نیئاپ زا داقتنا عقاو رد اما .دننزیم دایرف ،بزح ھب تبسن ار دوخ یرادافو

 ماقتنا هدننک داقتنا زا و دنھدیم رارق راشف تحت ار نآ ،دننکیمن لمحت هاگچیھ

 یرایسب دراوم رد دوخ زا داقتنا و داقتنا ھب تبسن کیتارکوروب راتفر .دنریگیم

 یاھنامزاس لمع راکتبا ،تسا هدروآ دراو یشحاف یاھنایز بزح رما ھب

 و دراپسیم کاخ ھب یبزح هدوت دزن ار یربھر رادتقا ،دنکیم ھفخ ار یبزح

 .دیامنیم موسرم ار اھتارکوروب یبزح دض تداع و مسر

 هدیدان دوخ زا داقتنا و داقتنا ھک یئاج ،درادب رود رظن زا تسین زاجم بزح

 شکورف تاسسؤم و اھنامزاس تیلاعف رب هدوت لرتنک ھک اجنآ ،دوشیم ھتفرگ

 و یلبنت ،مسیتارکوروب لثم یزیگنا ترفن یاھهدیدپ نینچ ریزگان ،تسا هدرک

 ھک تسا یعیبط .دوشیم رھاظ ،ام هاگتسد یاھشخب زا یضعب شزیر یتح

 ".دنتسین هدرتسگ یلیخ ام دزن یئاھهدیدپ نینچ

 یئاھهدیدپ نینچ طسوت یبزح هاگتسد اھنت ھن اریز ،دنکیم هابتشا ھلمج نیرخآ رد فوکنلام

 نیب زا تساھتدم دوخ زا داقتنا و داقتنا زین اھهدوت نیب رد ھکلب ،ھتفرگ رارق مجاھت دروم

 و دنک بصغ یگداس نیا ھب ار تردق تسناوتیمن یسارکوروب الاو ،تسا ھتفر

 عون ود	)107/108	RW/8 )S. رد ام .دیامن ءایحا یوروش داحتا رد ار یرادھیامرس

 ساسا رب نیلاتسا نامز رد .میداد رارق مھ لباقم رد ار ارجا لرتنک و یزیر ھمانرب
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 ھنحص یور رتشیب ھچ رھ الاب زا لرتنک و دشیم یزیر ھمانرب کیتارکوروب تیزکرم

 ھقح و یراکتسد اب یطیارش رھ تحت رد زین ارجا ،دشیم تب ھب لیدبت ھمانرب .دمآیم

 ھحفص – ٨ هرامش یبالقنا هار رد .دشیم هدینت مھ رد یدام دوس اب و تفرگیم ماجنا یزاب

 :تسا هدمآ نینچ ١٠٨

 رھ تحت ھمانرب ققحت ؟دراد یبقاوع و موھفم ھچ کیتارکوروب یزیر ھمانرب"

 دح زا شیب ققحت .تاجناخراک تیقفوم شجنس رایعم اھنت ناونع ھب ،یطیارش

 ،نادنمراک و نارگراک یارب هژیو شاداپ لکش رد ار یییدام تازایتما ،ھمانرب

 ،دباین ققحت ھمانرب رگا .دراد هارمھ ھب ھناخراک ریدم یارب ھمھ زا شیب یلو

 .دراد یپ رد ار رتمک دزم لاح نیع رد و دوشیمن تخادرپ مھ یشاداپ

 ھب ھمانرب لماک یارجا اب ھطبار رد الاب زا لرتنک و کیتارکوروب یزیر ھمانرب

 نیلوئسم .تشاد لابند ھب ار یراب ھعجاف بقاوع ،رایعم ھناگی ناونع

 ذاختا ییھنادنمشوھ یاھهویش ،یدام تازایتما ھب ندیسر رطاخ ھب تاجناخراک

  .دندرکیم

 تکرش رواشم ناونع ھب نآ لرتنک و یزیر ھمانرب رد نارگراک ھک نیا دوجو اب

 رصقم نآ ییارجا یاھدوبمک و تسردان یزیر ھمانرب رد زین ار اھنآ ،دنتشادن

 نتفر تسد زا رطاخ ھب ناشدزم ھک نیا یارب اھنآ لاح رھ رد .دندرمشیم

 نیا .دندرکیم توکس ،تکرش لوئسم یاھیراکتسد لباقم رد ،دباین لیلقت شاداپ

 غورد هرخالاب .درپسیم کاخ ھب ار یتسیلایسوس روعش و یرتلورپ قالخا رما

 یاھیراذگ ھیامرس زا یراد دوخ ،راک یورین و داوم نداد ردھ ،یزاب ھقح و

 ،دیلوت تیفرظ و ھناخراک جراخم دروم رد تسردان تاعالطا یھئارا ،مزال

 .دوب ھنازور راک روتسد ،هریغ و تیفیک نداد ناصقن

 روشک ،نافوط نوچمھ ییهدوت داقتنا رگا ،دوش حیحصت عقوم ھب تسناوتیم تیعضو نیا

 ھمانرب و دربیم دوخ اب ار دسافم و اھیناماسبان ،اھدوبمک مامت ،دومیپیم نانز ریفص ار

 یزیر ھمانرب یاج ھب ار نیئاپ زا ییهدوت لرتنک اب کیتارکمد تیزکرم ساسا رب دزیر

 .دندشیم راداو ییوگباوج ھب ربکتم یاھتارکوروب و دناشنیم کیتارکوروب یزکرم
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 وراد یاتدوک زا تسناوتیم دنمتردق و ھبناج ھمھ "دوخ زا داقتنا و داقتنا" شبنج کی طقف

 ھب یگنھرف بالقنا کی یانعم ھب نیا .دنک یریگولج یرادھیامرس یایحا و فچشورخ ھتسد

 اب اما .دش ماجنا نیچ رد ھک روط نامھ ،تسا ییهدوت تمواقم لباق ریغ داقتنا کی یهرتسگ

 داقتنا و داقتنا ،یوروش داحتا رد یتسیلایسوس یھاگآ و یرتلورپ قالخا ماگ ھب ماگ یدوبان

 ،یبناج یاھزیچ دروم رد تیاھن رد داقتنا .تفر تسد زا زین یکیتکلاید و یلوصا دوخ زا

 تروص ھب دوخ زا داقتنا و ،دشیم ماجنا ورین و اوتحم نودب ، یرادا یمسر تروص ھب

 ،نارگید مشچ ھب کاخ ندیشاپ یارب تقیقح رد و ،دوب مالک یئابیز تھج ً            ارثکا یرھاظ

 و داقتنا و  جلف مسیلایسوس نامتخاس کرحت یورین .تفرگیم ماجنا ھناراکایر و ھناقداصان

 یهزیگنا ،یرادھیامرس یایحا اب .دشیم وحم یبالقنا و یلوصا دوخ زا داقتنا

  .تفرگ ار یتسیلایسوس ھکرحم یورین یاج ،یدام و ھنایوجدوس ،ھنارادھیامرس

 یتسیلایسوس گنھرف و یژولوئدیا ساسا ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا -۴
 یگدنز دشر ینعی ،یتسیلایسوس داصتقا نامتخاس ھکرحم یورین طقف دوخ زا داقتنا و داقتنا

 و داقتنا نودب .دراذگیم ریثأت  یونعم یگدنز رب زین یاهدننک نییعت دح ات ھکلب ،تسین یلام

 زا ییھعومجم و ھغیت نودب ریشمش کی ،ناوتان یتسیلایسوس ینیب ناھج ،دوخ زا داقتنا

 رب یبالقنا و یلوصا داقتنا قیرط زا یتسیلایسوس ینیب ناھج اما .تسا ناج یب یاھهژاو

 ھب هژیو ھب یخیرات و یکیتکلاید مسیلایرتام .دومن دشر و دمآ دیدپ یزاوژروب گنھرف و ملع

 راثآ( »مسیلایسوس ای مسیشرانآ« رد نیلاتسا .دوشیم صخشم شایداقتنا رھوج ھطساو

 :دھدیم حیضوت )٢۶۵ ھحفص - لوا دلج - نیلاتسا

 زیچ ھمھ ،درادن دوجو ناھج رد نادیواج زیچ چیھ ھک ،تسا نآ رب کیتکلاید"

 قالخا ،دنکیم رییغت ھعماج ،دنکیم رییغت تعیبط ،تسا رییغتم و ارذگ ناھج رد

 رییغت  تقیقح دوخ ،دنکیم رییغت تلادع میھافم ،دنکیم رییغت  تاموسر و

 زین تھج نیمھ ھب ،درگنیم ھناداقن ار زیچ ھمھ کیتکلاید ور نیا زا ،دنکیم

  ».دنکیم در ار لازیال تباث تقیقح

ً    اتیاھن یکیزیفاتم دتم .تسا یبالقنا و یلوصا داقتنا و داقتنا دننامھ یکیتکلاید دتم دربراک

 یخیرات و یکیتکلاید مسیلایرتام .دسانشیم ار یکیتامگد و یرھاظ دوخ زا داقتنا و داقتنا

 و یلوصا دوخ زا داقتنا و داقتنا شاساسا ھک ،تسا یبالقنا و یراجفنا ،هدنز تھج نیدب
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 ریغ یتسیلایسوس ینیب ناھج ،دراد ھبلغ دوخ زا داقتنا و داقتنا ھک ینامز ات .تسیکیتکلاید

 .تسا ریذپان ھبلغ و هدوب حتف لباق

 ھیلع هزرابم رد ،هدنبای دشر یرادھیامرس یهرود رد طقف یزاوژروب گنھرف و یژولوئدیا

 دوخ زا داقتنا و داقتنا ،هزورما یزاوژروب گنھرف و یژولوئدیا .دوب یداقتنا ،مسیلادوئف

 ھتشگ روھمم ،یزاوژروب یبلط دوس اب ھکلب مدرم داقتنا اب ھن ،نیا ،دسانشیمن ار یعقاو

 هزرابم رد یزاوژروب یژولوئدیا .تسا یتسیتامکد و یعاجترا ،راک ھظفاحم اذل ،تسا

 ار کیرحت و تمھت ،فیرحت ھکلب ،ھنانیب عقاو دقن ھن ،یتسیلایسوس ینیب ناھج ھیلع

 .دسانشیم

 گنھرف .تسا ساسا دوخ زا داقتنا و داقتنا یتسیلایسوس رنھ و تایبدا ،گنھرف یارب

 اج ھمھ گنھرف چیھ .دومن دشر و دمآ دیدپ یعاجترا گنھرف ھیلع هزرابم رد یتسیلایسوس

 بیقعت ار یصخشم تسایس و تسا یتاقبط یگنھرف رھ .درادن دوجو یناسنا و ربتعم

 :دیوگیم »ھم هام ۴ شبنج« رد نودھست وئام .دنکیم

 نیا .دنکیم تمدخ لادوئف نابابرا ھقبط و مسیلایرپما ھب یعاجترا گنھرف نیا«

 گنھرف ناوتیمن ،نآ نتسکش مھرد نودب .دوش ھتسکش مھرد دیاب گنھرف

 رگا ؛تخاس ار یدیدج زیچ ناوتیمن ،ھنھک ندرک هراپ نودب .درک انب ار یدیدج

 ھتفرگ ھنھک ولج رگا ؛درک زاب ون یارب ار هار ناوتیمن ،دوشن دس ھنھک هار

 نیب تسیاهزرابم ھنھک و ون گنھرف نیب هزرابم .دوریمن شیپ ھب ون ،دوشن

 ھنیمز رد تسا نیون داصتقا و تسایس ساکعنا نیون گنھرف .یگدنز و گرم

 ».دنکیم تمدخ نیون داصتقا و نیون تسایس ھب و کیژولوئدیا

 یزاوژروب گنھرف ھیلع یدج هزرابم چیھ ،یبالقنا و یلوصا دوخ زا داقتنا و داقتنا نودب

 :دیوگیم نودھست وئام .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن

 ».تسا رنھ و تایبدا یھفیظو نیرتمھم دوخ زا داقتنا و داقتنا«

 دشاب اب تسایس عبات دیاب رنھ و تایبدا .دنراذگیم ریثأت مھ رب الباقتم رنھ و تایبدا ،تسایس

 یاوتحم رب لوا ھجرد رد دیاب رنھ و تایبدا رب یلوصا داقتنا .دراذگب ریثأت تسایس رب اما

 وئام .دشاب یکیتکلاید دیاب داقتنا نیا .دریگ تروص نآ رنھ لکش رب مود ھجرد رد و یسایس

  :دیوگیم ١٩۴٢ رد نآنی یرنھ و یبدا لفحم رد ینارنخس رد  نودھست
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 رایعم ھکلب ،ار یسایس مھف لباق ریغً   اقلطم و یعازتنا رایعم طقف ھن ام«

 رھ رد ییھقبط رھ .مینکیم در زین ار یرنھ مھف لباق ریغً       اقلطم و یعازتنا

 رھ اما .دراد ار دوخ ھب صوصخم یرنھ و یسایس رایعم یتاقبط ھعماج

 ار یرنھ رایعم و لوا ھجرد رد ار یسایس رایعم یتاقبط ھعماج رھ رد ییھقبط

 ...دھدیم رارق مود ھجرد رد

 داضت ،طوقس یھلحرم رد رگرامثتسا تاقبط مامت رنھ و تایبدا یمومع یگژیو

 یگناگی ناھاوخ ام ھتبلا .تسا نآ یرنھ لکش و یسایس یعاجترا یاوتحم نیب

 و یسایس یبالقنا یاوتحم یگناگی ،لکش و اوتحم یگناگی ،رنھ و تسایس نیب

 ».میتسھ نآ یرنھ یھتفای لماکت ناکما دح ات لکش

 رنھ و تایبدا ،سکع رب ،دنکیم تمدخ مکاح یزاوژروب ھب یئاوژروب رنھ و تایبدا

 یگنھرف حطس و دنک سکعنم ار اھهدوت یگدنز ،دنک تمدخ قلخ ھب تسیابیم یتسیلایسوس

 ھبً       امئاد ،دنمرنھ یاھراک ھب مدرم یوس زا دوخ زا داقتنا و داقتنا طسوت .دھد ءاقترا ار نآ

 ھلیسو ھب زین و  .ددرگیم نانآ رتالاب یئاناوت قوشم و دوشیم هداد ناشن تسرد هار اھنآ

 ناھایگ دننامھ ناشریثأت ھک ،یرنھ و یبدا یقلخ دض راثآ ھب یلوصا دوخ زا داقتنا و داقتنا

 یشالتم و دراپسیم کاخ ھب ار یتسیلایسوس یھاگآ و یرتلورپ قالخا و تسا یمس

 »رعش درومرد ھمان« رد نودھست وئام دروم نیا رد .دوشیم هزرابم ھناعطاق ،دنکیم

 :دیوگیم

 نآ مجاھت و طلغ یاھهاگدید شرتسگ لمع یب دھاش و داقتنا زا زیھرپً        انئمصم«

 یاھهایگ اب و دوش داقتنا تسیابیم تاھابتشا ھب .تسین حیحص ،ندش فارطا ھب

 دیابن یداقتنا نینچ اما .ددرگ هزرابم ،دنیوریم ھک نامز رھ و اجک رھ یمس

 ام ھک ھچنآ .تخادرپ نآ ھب یکیتکلاید دیاب ھکلب ،دشاب یکیزیفاتم و یتسیتامگد

 یتسیتامگد داقتنا اب .تسا هدننک عناق الماک کرادم و یملع لیلحت ،میراد جایتحا

 دیاب اما ،مینکیم هزرابم یمس ناھایگ ھمھ ھیلع ام .دوشیمن لح ییھلأسم چیھ

 دای قلخ هارمھ دیاب ام .تشاذگ قرف رطعم یاھلگ و یعقاو یمس ناھایگ نیب

 اب هزرابم تھج ار یحیحص دتم و ،میوش لئاق ار قرف نیا ھناطاتحم ،میریگب

 ».مینیزگرب یمس ناھایگ
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 نمشد زا تسود و دنوشیم تیبرت مدرم یاھهدوت داقتنا نایرج رد نادنمرنھ بیترت نیدب

 شقن اھنآ ،یرنھ راثآ یاوتحم رد هژیو ھب داقتنا و داقتنا شرتسگ اب سکعرب اما .ددرگیم ادج

  :دیوگیم نودھست وئام ھک روط نامھ اریز ، ،دننکیم افیا یتیبرت

 رازبا اب تسیابیم اھدوبمک نیا اما .دنتسین دوبمک زا یراع زین مدرم یاھهدوت«

 یدوخ زا داقتنا و داقتنا نینچ و ،دوش فرطرب مدرم رد دوخ زا داقتنا و داقتنا

 ».تسا رنھ و تایبدا فئاظو نیرتمھم زا یکی

 و ینیب ناھج ساسا ،دوخ زا داقتنا و داقتنا یبالقنا و یکیتکلاید ،یلوصا درب راک اذل

 ینیب ناھج و گنھرف ھنوگچ ھک میاهداد ناشن RW/9 رد ام .تسا یتسیلایسوس گنھرف

 نیا .دش بیرخت کیتامتسیس ،یوروش داحتا رد یتسینویزیور یربھر طسوت یتسیلایسوس

 ،دیدرگ نکمم لیلد نیا ھب طقف اما ،دوب ،یرادھیامرس یایحا ،یداصتقا ناینب رییغت عبات رما

 ناھج ساسا ناونع ھب و بزح لماکت نوناق ناونع ھب دوخ زا داقتنا و داقتنا ،نآ زا شیپ ھک

 .دیدرگ خوسنمً        اتیاھن و فیعضت یتسیلایسوس گنھرف و ینیب

 و گنھرف کیتامتسیس بیرخت اب تسد رد تسد یوروش داحتا رد یرادھیامرس ءایحا

 تروص یزاوژروب گنھرف و یژولوئدیا اب نآ ندرک نیشناج و یتسیلایسوس ینیب ناھج

 و یلوصا دوخ زا داقتنا و داقتنا فذح ماجنارس و بوکرس روظنم نیا یارب .تفرگ

 دوخ زا داقتنا و داقتنا یهداعلاقوف تیمھا دنور نیا زا .دوب یمازلا یمادقا یکیتکلاید

 رھ .تسا کانرطخ ،یعون رھ ھب ،نآ ھب نداد اھب مک .ددرگیم راکشآ یبالقنا - یکیتکلاید

 یارب یبالقنا - یکیتکلاید دوخ زا داقتنا و داقتنا لصا ھک ،دنک کرد دیاب یتسینومک

 تردق بسک یارب بیترت نیمھ ھب و رگراک ھقبط یبالقنا بزح لماکت و تیدوجوم

 ،یلوصا درب راک دیاب ام ھمھ .تسا هدننک نییعت ،مسیلایسوس نامتخاس و ایراتلورپ

  .میریگب دای ار دوخ زا داقتنا و داقتنا یبالقنا و یکیتکلاید
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