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ییت :س ی ب ییت حاییب ییت ییه ا ،ی ح اییوح
توضیی :س ا:تا ی رییت اتب ر،تتسییتنا تایی:ی ترییه یییت اییت تا ی ت
تاییی تح
ییییتک بیییه یییاح نییییح ح تا تا:و تش:سیییت حتایییت مییییوا یییت توویییه یییه حی :ییی روضیییو ا ایییوح
ات بت یییت تاماحرییی اتب رییی ب.ییی:اب اسخیییت تاییی یییه ایییوح ایییااب رییی توح یییی روضیییو ومیییته ییییت ویییی
تحق:قییی تمیییی ویییوحو بوتیییتو ییی توح یییی ت یییتر ح خیییتا تح ریییوتا اتاییی ایییاحت ایییییب یییت حایییب یییت ریییت ایییخ
بااااا ووح بوتتو به ر.خ،س ب..یۀ ظا نیح ح تا تا:و تش:ست تمی احاو تم:ا.

ات بیییا یییت قیییی مییی ت ات ریییوتا ایییه تاب:یییه ریییوح قاب حریییت :اییی .تا مییی ت یییاح بااییییت ایییوتاه ات میییاحا
رووییییوا ؟:سیییی ات ضیییی ب ر :ییییا رحابییییه ح قیییی و ات اییییوتاه وییییوا یییییحتاب ات ییییت تضییییا ییییت
ظاف روووا ؟ه تای باا
اسیییا ح ییییا ؟:یییز مییی تف ایییت ؟.یییی روضیییو یییتکز حی :ییی حاییی ب ح تا تا:و تش:سیییت ت رختقیییی یییه ح قییی و
و یییت ح قییی و ب و :سیییت ) یسیییت.یب ح قییی و ب و :سیییت ح شییی:ب ح قییی و ات تیییتتا ایییاا حاییی بیییه سقییی
حایییتر تت مییییو یییت تیییتی سقیییتت نیییوا یییت مییی.تن سیییس ح ت ح ییی توش:یییی ا.ییییو یییاح ح ییی:ب یییاار
ییییب ح قییی و ب و :سیییت اییی ح قییی و
ت.یییتای ییی:ب :ا ییییت روشییییو ت ح ییی توش:یییی ااییی یییه ح قییی و رییی
و یییت حاییی ب یییه رسیییتتن اامیییا ح قییی و ب و :سیییت ی سیییور رییی:ب شیییا ۀ ا:تاییی حاییی بیییه رابیییز ر رییی
ر تسییتار حرییوحب حاییب ریی:ب شییا ۀ ا:تایی ییه
توح ییی ات باییوت اییت باییوتیتک تمییی شیی مییا :ییا
باوتیتاییییی ب ات :یییییا حا .یییییوتن ی سیییییور ح قییییی و حبتسیییییا را:یییییا ا وت ایییییت ییییییت
ایییییتاا قیییییت
ا شتتتاییییت ت ایییی:ها ح قیییی و حاز شییییه میییییو اییییا ح ذییییتر ت ییییه ح حسییییت نوحیییییی ت حمیییی ب ت ح یییی توش:ییییی
ییی تیییوحر وزحایییا اوا:تش:سیییت ات ات ر ظیییتر
اوا:تش:سیییت ت .یییت ات رق:یییتم و یییت حر،یییتر ییی اا حاییی
ایییارتاه احت تاییی:،ا احاب یییه رسیییتتن اامیییا ریییت رختقییییاا ح قییی و ب و :سیییت یییه ت .یییتک ایییتات یییه :یییا
ح اییییو اامییییا رختقیییییاا ح قیییی و ات ااییییتوت
تیییی ات :اییییا ته تییییااب باییییوت اییییارتاه احت :ییییز :سیییی
بییییتت ا شتتتاییییت ییییه ت .ییییت ات حاییییاحر ا،ییییه ات ح ت سییییتتر :ییییاو :ییییز ح قیییی و ب و :سییییت حایییی ا ؟ییییاح بییییه
ح قیییی و ات حاییییاحرا ح ت سییییتترا اییییوتاه اامییییا باییییوتیت ت .ییییت ر:توح ییییی ایییی ح ا اییییه ح قیییی و و ییییت
تمییییب رریییا ریییوب ح قییی و و یییت 1917 – 1923ب یییت حایییب توضییی:حتن نیییحس بیییاار ح « :یییا رحابیییه
ح قییی و ات ایییوتاه» یییاح ریییت روضیییور :ییییحتاا ح تا تا:و تش:سیییت ت ضیییا تن ح قییی و تح یییه ح میییاحا
ونییی ا،یییه ح ت،تریییا ایییارتاه احت و یییت یاییی رییی ت ییییب یییت ت ا ایییارتاه
حوت یییتر بایییوت
احت ه ر ا ح حست نواا :ا رتا ح ق و ب و :ست ر :ت واو حا ب
ییاا ییییت حایییاحرا ایییوا ییییت حایییاحرا
بااییییت ایییوتاه» ریییس ا حاییی ا ی یییت سوت بیییه تی ُ
یییاح ریییت ر.یییوحر « ُ
را یییت حایییاحرا یییتتم ییییت حایییاحر :یییاو :یییز ریییس ا یسیییت.ی ب ییییا ؟ یییتت ییی بااایییتتر بیییه ات حایییاحرا
رییییاحرا تاب:ییییه ایییییوتاه اییییاحت احتاا ویییییوحرخ اییییارتاه احت یسیییییت.ی ت ح یییی بیییییت ک ات ی ییییه یییییت
بییاا تمیییا رتخاییب ییه سقییه حوت ییتر
ااییاحت حایی ب ح سییت بییه ات حاییب ووحرییی ییی :ت ریی اییی اسییا ح حا،.ییه ُ
ونییی یسییی ب ریییت ایییخ رییی ب.ییی:ا ح ر.ظیییا ر.یییت ی سقیییه ح بیییه یییه ر تخایییب احتایییاا یییه یییوحا
:یییاو نیییحس ب.ییی:اب یییا
ییاا ا تُابییی ا ح ما:سییی ا را ییی
حوت یییتر میییتو ب.ییی:اا نیییا .ظا ح حا،.یییه یییه بی ُ
؟یییی ایییارتاه ح تتم:سیییت ت تا تیییه تیییت واایییتر روایییور یییه
نییی ف ریییوحر ااس ییییت و.ت یییت تحاییی
ب و :سیییا بیییتتتا )ا ات ایییوتاها ح ق ییی ات واایییتر :سییی ا،یییه ایییوتاه یییه ر:ییییحر و.ییی تت مسیییتایت
ت ییی :ه سیییتو یییت ح ا،ییییاما تسییییاا مییییو حاییی ب ؟.ییییاب ایییت حاییی بیییه بابسییی ت یییاح اتاییییر میییه ح
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تحیی ییتر «اییوتاه» ییه و.یی بر:ییا نییوا حاحرییه ر:یی.یییب حاییب و.یی ا و.یی وس ییه بر:ییا حر ااتش:سییت حایی
بیییه ا،سیییو ر راا،یییت-را سیییتتر-تاب:یییه حا یییتت یییت ات ایییو اامیییا حایییب وس یییه ایییوتاه-ت اییی:ه-حایییاحر
حا ییتت حا .ییت ریی تمییی .حاییب و.یی رح ییو حییاحر اییارتاه احت ات ییت ح حسییت ریی تمییی بییه ییت ا
ییییوا ریییی ت:ییییااب ات ر ییییا
رییییتاو سییییوار مییییاحا ییییاح و.یییی و ییییت ا میییی،ا و.م ییییت ر.سقییییه ح
حر ااتش:سییاا اییارتاه ییاح یییا حییاحر نییوا تاتیییت ییه تحو ییا یییتک نییوا اخ.یی و.ییی رتواییا ریی میییواب
رییت رسییساه اییوتاه تح ایی یایییو بییتر رذییزح ت ییوت یی ب.یی:اا یایییو اییوتاه تح :تییوحر نییتتب ح مییاحا
تیییوح ر ایییوح سقیییتن حوت یییتر ات ایییس و یییت اتا بیییااب حتیییا رسیییتت و سقیییتت یییه ات ایییوتاه
و یییت
ییییود رتا ییییا اییییارتاه احت تشیییی تیییییح خ یحمیییی ا حتییییا سقییییه بییییتتتا
ا،ییییه ات اامییییا باییییوتیتا
سقییتت نییوا ات اییس و ییت رقیی ،ایی،: .:ییااا یایییو اییوتاه یی توح سیی ییه حاییب
و ییت ح یوایی
ییییتا ح ر تح :یییا و.ییی یییه سقیییه بیییتتتا
مییی،ا ح ذیییتر م:یییااب ایییابوو تح :یییا تاتضییی حات یییتا
تا نوحیی واب
سقتت نوا تتو حا ا ا
به ه یوا
رییت حر ی ر بییااو حاییاا و .ی وت :ییتر ات اییوتاها و.م ی ییا را:ییه سقییه بییتتتا ییواو حا ی ب حاییب و .ی ییه ت .ییت
ییود رت ابییز ات ایی ،ا،یی ح اسیی ،یییت نیی.خت اییوتاه اسییا
رییت ی مییی تییت سقییه بییتتتا اییوتاها
ح و.ییی ) ا رسیییتت و رسیییتقا نیییوا تح یییو نوحایییت ت سقیییتت نیییوا ات تحایییتت ر.یییت ی سقیییتت یییه ییی:
ییت وا بییااب ر تخییییحا
سییاا ییه رسییتت و سقییتت احریییب ز ییی ا،ییه سقییه بییتتتا تح احیییتظ :زا،یی :سیی
سقیییتت ایییت ب تح یحت ییییا اامیییا رواخ:ییی بیییتت
ییییا بیییه رو یییب یییه بیییوا حوسیییتت میییی یا اامیییا رواخ:ییی
یحت ییییب اییییتن بیییتتتاحر ات اییییتن سقیییتت یییترا ات اییییتن یییتر ات حنییی ات ؟انیییه ح ستمییی ایییارتاها
ات تاییی ات یییه ؟یییتش باییی:یر ظیییتر ایییارتاه احت حاییی ب بیییتتتا بیییه
تییییح ر تاییییای رسیییتت و سقیییتت
سقیییتت نیییوا :یییا ر ح تیییتاوا حتو مییییوا ات ییییت مییییوا اامیییا ر اییییتن تح ییییحتا .یییت توویییه یییه
ح رواخ:ییی
ح تا تا:و تش:سییییت حایییی ا ؟ییییه ات احنییییا اییییوتاه ؟ییییه
مییییاحا اییییوتاها ت .ییییت روضییییی بسییییت ح ق یییی
نیییتتب ح را ییییت را بیییه ییییا ا وس یییه تح حتتذیییتر حت ایییت ب.ییییا روضیییخ بیییه ح تا تا:و تش:سیییت ت ات
ا تحر و.یییی و ییییت ا ر ات ح ییییز ح رساییییب حت اییییت باا یییییا یییییا ا اییییو و.یییی حر ااتش:سییییت تح
رح،ییییور باا ییییی اییییا اح ح ه ییییه ح تا تا:و تش:سییییا ییییتاحت رت ی ییییی ات ا ییییت ح روضییییی ح تا تا:و تش:سییییت
یا تح تخق ،:تم:ست ت ت است ت یا تح تخق ،:حاتتش:.:ست ت ار،احت ت ااحت تا ت.ی.
اییت ییییا وییت اامییا ستایییی ح
اییت ریی اار یییاح ذییتن وییتر نیییوا ییب ا ییت یحت یییی اییت حا،.ییه ریییاار بو ییت
نیییوا ا یییت ب..یییی ایییت یییاح حا،.یییه رریییا تواییی .ی اایتاایییتر ااییییو ایییوا رذسیییوت یییه ا یییت رسیییاحت ه ح نیییوا
:سیییت.ی ایییت حتیییا نیییوا مییی ت ات بو یییت وااییییا یییاح ا یییت ح نیییوا ییی و.م:یایییی ات ؟.ییی:ب میییاحاس ا
رسییساه ییا اییا ا ییت ح یسییت نییوا :س ی ا،ییه ییا اییا حاییب حا ی بییه ؟سییوت سقییه بییتتتا ییه توم ی ار
تییییور ییییوت ح ات و.یییی تتتسییییتایت تسیییییاا اییییواب ت ح شوتزحرسییییوت حاییییب نییییح.ه یییییت تح حاییییب ییییوت
تون:ا بااو حا س
" حریییت
تذیییت
ایییی:ا
:سییی

اتییی بیییه ریییت ایییتات سیییوااا ریییت ی و.ییی میییواا یییان ف نوحاییی ریییت و.ییی ا تمیییی بایییوت ریییت یییت
ت یییا مییییب ایییت تایییی بایییوترتر تح ییی ا یییت تییییت ایییت اا ایییت تایییی ر تح یاییی امییی ب تحوایییا
ایییت رمیییا اوا:تش:سیییا ح یییب رایییا ات تخ:ییی:ب اا ومییی نیییوا ا یییت ییی ب.یییی ایییت حایییب یییه رخ.یییت ر
تاییی ب..یییی
بیییه ریییاار رذت یییی تییی ظ :یییه احت ییییا ح حا ییییت نیییواا ح حایییتق نیییوا
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ب.ییی:اا تییی تح
اتییی نت یییه ریییت تییی تا تیییه حاییی ا ایییت ستایییی ح تییییح ییی :ح ،یییه تییی ح یییا تح راییی
ر یییتت ب.ییی:ا حایییب حایییتی ییییت تتییییت تتییییت ات ا یییت ح ت ا،یییاا اواییی:ت اروباحاییی ش یییتر اح سیییه
ت،یییاحت مییییو حاییی ب حریییت اییی ،تیییه تح تییی ایییتر ات تییی ایییو نت یییه احریییور بیییااو حاییی س ح ظیییا
ییییه حاییییب رخ.ییییت :سیییی بییییه قیییی تومیییی ار تییییور تح تحیییی
اوا:تش:سیییی یییییت ا ییییت ح اییییا ر:ب یییییت
ارت یی وت ح حر ااتش:س حا تء ب.ی".
رتتبس ات نست :ه را وتر ه موتح ر ور :ب حش اا ات رتر اقو ب ور تتاس ت س
م،سییی نیییوتاو ااییی
ایییت.تا تیییااب و.ییی ا تحر رییییترا حتتییی ییییت رت تنیییا ا :یییا
یییس ح
یییه ااییی ییییا رییی ای.یییی تیییت ا شتتتایییت تح رایییتابت ا یییت ب..یییی – رایییتییو حایییب ت اییییحا یییت ت ،اا ا
ییی ب.یییی بیییه اییییتن حوت یییتر ویایییی تح یییاح ی :ایییه
؟.ت ،یییه :سییی تتا رییی نوحییییی ریییت یییت ت ب.ییی:ا ات ییی
ییت وا بییااو حایی ا،ییه ح یییا تمیی بترییا وترخییه ب ییب ییوت ح تح اییتر ریی ایییی ب ییت تااب ااییتت تا
ا ارت ت یییه ح بیییه ی.یییو ات تیییوحر حایییب ظیییا ب یییب حاییی ا و.ییی راییی حاییی ب حب.یییور ات ییی مییییو حاییی بیییه
یییه تخوایییب ح ییییحنتب
؟.ییی:ب و.مییی نیریییه ح حاییی تییییحتا ااییییو مییییو ح ایییو ،ورییی بیییه ت .یییت ییییی
سقیییتت حاییی ب نیریییه ح بیییه یییه رحیییی ،یییه رسیییتت و سقیییتت یییه ا یییتا و.ییی احناییی ییی
رسیییتت و
سقیییتت تح ییی تیییوحر ات یییس او  :یییوتر راییی  .یییتر بیییااب
ح ذترییییب راایییتر نوحییییی مییییب اامیییا ،ورییی
،ور یت را را:ه ا شتتتات رتحی میو ح ی.
سقییییه بییییتتتا اییییوتاها
ات قیییییحر انتشیییی
اسخییییت سقییییه بییییتتتا ح تا تا:و تش:سییییت ت ات اییییس و ییییت
ظ :یییه زتتییی یییا ا ر احت ییییب یییا نییی ف ریییوحر ااس ییییت ؟یییی ایییارتاه یییه ویییت نیییتا تمییی:یر یییه
؟اییی تر سقیییه بیییتتتا بایییت یر سقیییه بیییتتتا یییه بایییتتت حر ااتش:سیییت ا تتب:یییی یییا رسیییتت ۀ رسیییتقا سقییی
سقیییتت ا ات ایییس ییی:ب حش ااییی ا ح ااقیییت تیییت حت یییتا ح اییی:ت تیییت راا،یییت
بیییتتتاا رسیییتت ۀ سقیییتت ایییت و.ییی
ت .یییت شتا یییتت:و یییاح سقیییه بیییتتتا حاییی  .یییه ویییت تومییی ار تیییور مییییر ات و.ییی تت مسیییتایتا ذیییت
تییییح ر ا ااییی ا یییه ویییت ت ،ییی:ب یییه ظیییتر بر:یییا ایییارتاه احت تایییی ات تحایییتت تحقیییب ح قییی و ب و :سیییت
اح تاتر احار ه ،س اارتاه احت بوم:یب
نیح ح تا تا:و تش:ست
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