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چرررمقدمه مرررردقمدنرررمدپ؟ به ررر دچررره دنرررردق ررر د ررر دپرررردب ررر دترررخ

دمد ؟ رررمادهررر دیرررخپردپ؟ به ررر دچرررهد

ا د ررمدمهخپررردپ چررمدقم ررخپدیررن مدبخ قهرر دنرر اددهرر اده؟رره دمه مررردبهرر دت ررخدق ررخ کدپ تررخه دنررردپ؟ به رر د
چهدنخدبخ یخئ دهخمدز خاده قه دن ا .د
د
مخ پ ه ررریدنهرررخبغمدن ررر ردر هرررردپرررخ جمدمدنخزترررخبد رررمم در هرررردپرررخ جمدنرررردم خنررررد رررمدر هررر دق ؟رررخ

دا د

دن رررردنرررخدنمبخمرررردیهخیررر دمدقزدرم ررربدقبهررر بد
تحررر جاد خمارررردقیررر دپرررردبرررردقزدرم ررربدرههرررخپدمد رررخد ررر
ق ؟رررررخ دمررررر ده قهررررر د یرررررخپ دترررررخ خ دهررررر اد قددمق جررررر ب دب رررررخزدیرررررممخ رداق مدقزدرم ررررربدقبهررررر بد
ررررخت مدیممپ خ ررررخ»دمدیرررررکد مپرررر دن رررر مد خمارررر دنرررر د

دیررررممخ رداق مدنررررخد«ا
پ؟ به رررر دمدد ررررخ غ
ر هردپ؟ به دنجخدآم ا .د
د
نرررمه یدنررره دقپ؟ رررزدقممددق ررر قبدم لررر زدا دنررره دقپ؟ رررزدامزدنرررمدیخ رررردمخ پ ه ررریدمدتحررر د ررر قپدق ررر قبد
ی یرررررهخمدام مقتهرررررمدا دنررررره دقپ؟ رررررزدامزدم لررررر زد ررررر کدن ابررررر .دقزدآبجخئه ررررررده ررررر زدیرررررممخ رداق مدمق اد
ام قپدقبحطرررخردر ارررمدقمرم خپه ررریددبلررر کدنررر ادده ررر زدقبهررر بدپ؟ به ررر دا دایررر د مزد رررمق دب ق ررر دد
پرررنقد م رررخ زکدنرررمقمدقهررر خادمدن رررمد ررر پد رررمق دزبررر ج در هرررردپرررخ جمدنخررر دم ؟ررر دقزدم رررخ دق ررر قبد
ی یررررهخمدام ررررمقاد قدتلرررر هزدمهرررر قا.دنررررخد ررررمم د فممه رررریدا دا مپدق رررر قبدی یررررهخمدام ررررمقادد ررررخ د
چرررهدی یرررهخمدام مقیررر دا دافرررخمدقزدمخ پ ه رررید ررر زدجمفررر دپرررردقزد ررر خه رد ررر کدترررم دچ رررمکدهرررخمدآپد
مه ررر قپدنرررردپ ررره دا د میرررهردد زقدپ پ قم ررر لدا دآپ؟رررخپددیخبرررردپررر لدا ده ررر دمدن ا غرررخدا دق خپهرررخدق رررخ کد
پما .د
د
نررررخدم مادیررررممخ رداق مدنرررررد اررررمدقبحطررررخردهرررر ادپرررررد رررر د ررررخب دقممدقزدبلررررخبردهررررخمدنررررخ زدآپدنرررر ادد
د
د
د
د

ارررمد غ ررررخمدقمرم خپه ررر دمدقبه نررررخادپ؟ به ررر د ررررمممد رررر .د ررر د ررررخب دقممدنخ رررتد رررر دقپ م رررر
رررخرحدق ررر قبدی یرررهخمدام رررمقادنرررردم قیرررحدر هرررردپرررخ جمدههخبررر دپ ررر دمدپرررخ جمقپد قدج ررر دازدتررر دا
خدمدق هررر
ررر دقمرم خپه ررر دپ ررر دمدنرررردت رررحدآپدنرررمقمده؟هلرررردنرررردق اممدیرررممخ ردنره ب بررر .دت رررخدن لررر
هرررخمدن رررهخ دپررر چ دا دپلررر هخمدج برررخج پدنرررردم قیرررحدیممپ رررممدا د م رررخپد ررر د رررخب دقممدمفرررخاق
مخب ب  .د
د
م ررررخپدپ؟ به رررر دا دا مپدی یررررهخمدام مقیرررر دبررررردت ررررخدیررررمچیدقب مبخیه بخپه رررریدیممپ ررررممد قدنمقفمق رررر د
ن رررردنرررخد ه رررممدق مقیرررخادمدق ارررخنخادپرررخ جممدمده؟ی ررره د ه رررممد هرررخزدهرررخمدپرررخ جممدقفررربدمررر د
قبهررر بد رررخب د قدجلررر ا.دقبهررر بد ررر ه؟ دقپ رررمدا د میرررهردیهرررممزد ررر دمدقبهررر بدا دا غرررمدپلررر هخدقزد
آپد ؟ ردا دآپ؟خپدا د م خپدن ا .د
د
ا دیرررخمد1919دپ؟ به ررر خدنرررخدج ررر دقزدی یرررهخمدام مقیررر دپ غرررمکدقف خ هرررردقب مبخیررره بخمدپ؟ به ررر دنرررخد
هررر یدبرررخن امدیرررممخ رداق مدمدق جرررخادا رررخت مدنررره دقپ؟ ررر دپرررخ جمقپدرقزدرم ررربد ررر قهخمدپرررخ جممدد
قد رررر زداقابرررر .د ق رررر قبدم لرررر زدا دقب مبخیرررره بخمدپ؟ به رررر دنررررمقمدت؟ررررخ دهرررر ادقزدی یررررهخمدام مقت ررررخد
ه اد قدپ؟ به دبخمه ب  .د
د
2

رر دمررر دقبهررر بد ررخب دپرررردنرررخد

ررر دقبهرر بدآپ؟رررخپدمد رررزد رررخزدیه رر ؟ختهمدیهلرررممقپدر هرررردپرررخ جمد

آپ؟ررخپد ررمممد رر ددم رر دق مپرررد رر پدقبهرر بدقپ ررمد رر .دآهررم دقهغمهررخمدمرر دقبهرر بد ررخب دا دیررخمد
1926دا دنم خبهرررخدنرررخدیرررمپ بدق ارررخبد ؟ررر م دمدنرررخدنخررر پدپلررره پد هرررخزدیممپ خ رررخمد رررخبغ خمدا دیرررخمد
1927دهررررخم دجما رررر .دق مپرررررد رررر پدقبهرررر بدقپ ررررمدم رررر دقفرررر ق دفمق رررر دف ررررخادترررر ج دا دزمه رررررد
قب مبخیه بخپه ررریدیممپ رررممدمد ررر ادیممپ رررممدر ررر اد ررر ق ددا د میرررهرد ررر .د ررر بدن لررر مد مزدنررررد
مزدنهلرررر مدا دایرررر غخکدامپ رررر دقاغررررخزدمهلرررر دمدب ررررخ ددهرررر اد قدا د رررر قهخددپ؟ه ررررردهررررخمدپخ هخبرررررددق ترررر د
ررر دمررر دقبهررر بد رررخب دقفررر مدفاخپهررر دتررر اکدهرررخمد
یرررم دمد...دبلرررخپدمهررر قا.دق مپررررد ررر پدمد ق ررر د
پرررخ جمد قدنررر ب خمداق ررر .دنرررردت رررحدآپدفاخپهررر دا دا مپدیخ پ؟رررخپددقتحخا رررردهرررخمدپرررخ جممددت یرررزدنررررد مرررمازد
ملررررمیدزمرررره د رررر دمهخن ررررردنررررخد رررر دقمرم خپه رررریدمدقزده؟ررررردم ؟ ررررمدیهخیرررر دق جررررخاد ررررردمق رررر دت یرررر د
پ؟ه رررمپدتجررر د ررر .دا دچ ررره دزمه رررردقئررر دنرررر ادپرررردیرررمم ادم ررر امددپ؟ به ررر دچرررهدنررره دقزدنرررره د
مطررررم د رررر .د پ؟ به رررر دچررررهدا دافررررخمدقزدم قیررررحدیخ ررررردقمدمخ پ ه رررریدمدنررررخدقمپرررره د ئرررریدیرررر دقبهرررر بد
یرررمم ادم ررر امدیهررر قدپرررما.دق رررخ دنرررمقمدت؟رررخ دهررر ادقزدا غرررمدجمق لرررخت دپرررردتحررر د ررر قپدپ؟ به ررر د
فاخپهرررر دمه مابرررر ددپ؟ به رررر خمدمفررررخاق دنررررردقهرررر قیدمدآ مخب ررررخمدیممپ ررررممددهرررر اد قد«پ؟ به رررر دچرررره»د
بخمه برررر دمدهررررر اد قدمررررر قفحد هههررررر دمخ پ ه ررررریدمدترررر قمزدمخ پ ه ررررریدق ز رررررخن دپمابررررر .دپ؟ به ررررر خمدچرررررهد
رقب مبخیه بخپه ررر خددقزدن هخ یررر خپدترررخدآپ؟رررخپددقزد میرررهردترررخدآمم رررخددقزدنم خبهرررخدترررخده ررر ددقزدق خپهرررخدترررخ...دنررررد
افررررخمدقزدم قیررررحدپ؟ به رررر دیماقه رررر .دقمررررخدا دیررررردپلرررر دپررررردیرررر دمخ پ ه رررر د رررر مدنرررر اد ا رررر دا د
میررهرددآپ؟ررخپدمدق خپهررخدپ؟ به رریدچررهدهرر اد قدنرررد رر زد رر مدمدم ررجیدبلررخپداقا.دنرررد ررخ ادن ررمدمقپرر د
پ؟ به

دچهدد مدمقپ

د خب دن ا.د د

نرررخد رررمممدام قپدیررر دقبهررر بددق ررر قبد پ؟ به ررر

دنرررردق ررر قبدم ررر داجما ررر دپمابررر دمدق ررر دنرررخ دق ررر قبد

پ؟ به رررر دنررررمقمده؟هلررررردنررررردق اممدنرررر مقزمدیه یرررر ددمدچررررهدایرررر غخکدیهخیرررر دیررررممخ رد قدتلرررر هزد
اقابررر .دهلررر دترررم دپلررر هخدنرررمقمدپ؟ به ررر خددپلررر هخ دن ابررر دپررررد ررر دقبه نررر دنرررردنرررخجتم دمد رررخپ د
رررر دنرررر ادد میررررهرددآپ؟ررررخپدمدق خپهررررخ.دپ؟ به رررر خد
تررررم دمهطررررحدآپدق تهررررخفد خف ررررردنرررر ادمد ررررخجدا د ررررخمد
یرررمپ بددت اهررر د رررخدنررررد ررر زدم لررر خپ دق مپررررد ررر ب .دپ؟ به ررر دچرررهد میرررهردبهررر دم ؟ررر دا دافرررخمدقزد
مف رررر زدیممپ ررررممدا ررررخت مدیممپ خ ررررخددمف رررر زدقبهرررر بد ررررخب ددبفرررر د ررررردمق رررر دمدغهررررمکدق فررررخدپررررما.د
م خیرررررفخبردیرررررمپ بدپجرررررخزدج رررررهخ ردیررررر دقبهررررر بددب ررررر دقزدپ؟ به ررررر خددیرررررخزب جخپدمدهخپهرررررخپدقبهررررر بد
ررر ه؟ دقپ رررمد قدیرررمدنرررمدهرررخلدقف ررر دمدپ؟ به ررر دچرررهد میرررهردب قب ررر دتررر قمزد خنررر دمدنررررد رررمدیررر د
مخب جخ دت زد ا.
د
پ؟ به ررررر دچرررررهدآپ؟رررررخپدمده ررررر دبهررررر دم ؟ررررر د قدا داهررررر د20دمررررره امدا دمهخنرررررزدقبحطرررررخردقب مبخیررررره بخمد
پ؟ به ررر دق فرررخدپرررمادمدا دب هجرررردنرررردیکککط ککک دا دافرررخمدقزدم قیرررحدقبه نررر دت ررر زد ررر .دپ؟ به ررر دچرررهد
آپ؟رررخپدمده ررر دا لدن رررهخ د م ررر دا دمررر ادقتحخا رررردهرررخمدپرررخ جممددیخ پ؟خب خ ررریدد ررر دهرررخمدم ررر دمد
غهرررمکداق ررر .دم خیرررفخبرددیرررکدقزداهررر د20دمررره امدچرررهدآپ؟رررخب دمده ررر مدب قب ررر دنا ررر قپدیکککط ککک دقزد
م قیرررحدپ؟ به ررر دمدیممپ رررممدافرررخمدپ ررر دمدنخلررر دقزدآپدد رررمممدنرررردت یررراردمدت خمرررزدم قیرررا دپرررمادپررررد
نررررد اد م دمدم ررر دمخ پ ه ررر دمررر دقبجخمهررر دمد ررر د هررر دبلررره دهرررخئ دقزدم قیرررحدقبه نررر د قدیلررر دیرررمد
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جنق رررر دمدیررررکدقزدآپدقف خررررخ دافررررخمدقزدم قیررررحدقبه نرررر دا دمهخنررررزدیرررر دقبهرررر بدبارررره دپ؟ به رررر دچررررهد
ق خپهخد  .د
فمقپ ررره پدپ؟ به ررر دچرررهدق خپهرررخددا داهررر د30دمررره امدا دت اهررر د ررر مدبلرررم ردنررره پدیررر؟ دیخ ررر مدنررررد
ررر دمررر دقبهررر بد رررخب دمد
قهررر مدقیخیررر دقب مبخیه بخپه ررریدا دمهخن رررردنرررخدهطرررمد ررر دنرررردتمقزبخمررررد
نررر اکدقبهررر بد میرررهردیماقهررر .د ررر دا دقیررررخبهخدآزمررر پدن جررر دنرررمقمدپ؟ به ررر دچرررهدنررر ادپرررردت قب ررر د
هرررمدامد ررررد قدقمرم خپه ررر دق ز رررخن دپ ررر ددپرررخ مدپرررردپ ررره دا د ررر د رررخب دقممدپرررماکدنررر ادمدپرررخ جمقپد
قدا ررر ادنرررردم رررخ زکدر هرررخت دپرررماکدنررر ا.دا د م رررخپد ررر د رررخب دامزددپ؟ به ررر دچرررهدق خپهرررخدهرررمدامد
رد قدقمرم خپه دق ز خن دپمادمدنمدیمم ادم خ زکدر هخت دا دهمدامدی مد ردتخپه دپما .د
پ؟ به رررریدچررررهدترررر قمزد هههرررر دمخ پ ه رررریدا دهرررر دیررررخمدجن رررر ردنرررر اکدمدنررررردنخلرررر دقزد خف ررررردتررررخ خ د
یممپ خ رررخدت ررر زد ررر کدقیررر .دنررر مپدتررر قمزدپ؟ به ررر دچرررهدقم رررخپد ررر زدجهرررممد ررر بدپ؟ به ررر دنررره دقپ؟ ررر د
مدقب مبخیه بخپه ررررر دم ررررر ادبررررر ق ا.دقمرررررممزکدپ؟ به ررررر دچرررررهد رررررخمزد3دجرررررمق د ؟ررررر کدقب مبخیه بخپه ررررر د
قیرر ددمامفرر دت؟رررخم دجمق لررخادم ا ررربدنررردپ؟ به ررر دچررهددهررخ دقزدم یررر مدق رر دمهخپرررردقیرر .دجمق لرررخاد
قه دپ؟ به

دچهدنهمق دز مدقی  :د

 جمق

دقب مبخیه بخپه


 ق

دپ؟ به

م خپدپ؟ به

دنه دقپ؟

قبدپ؟ به

دنه دقپ؟

در م خبخت دپردنردن اجه

دماممیده

دد د

نرررمقمدآ ررر خئ دنرررخدهرررمد رررمدقزدق ررر دجمق لرررخادنرررردنخررر دیه بررر هخدا دیرررخ دهررر قمدقب مبخیه بخپه ررر دممق اررررد
پ هرررر .د م قیررررحدپ؟ به رررر دچررررهد قدمطخپاررررردپ هرررر دمدنررررخدجمق لررررخادپ؟ به رررر دچررررهدمق ادم خت ررررردمدم خ رررررد
.د
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