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اه نام به یافزار جنگ   یدشآ
  یزدگردي ١٣٧٥ ماهِ  خرداد روز، رشنپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 آجناىئ آز. درگذشت یسالگ ٧٢ سن در ،یفرانسو ۀسـندي نو  ،)Vladimir Volkoff (وولکوف ريميوالد گذشـته سپتامرب ١٤
 نيا که دميند بد است، انيران يا ما یاهيبدخبت از یاريبسـ  ۀشي ر  هامن نيا و شداب یم désinformation ۀواژ دۀکنن اخرتاع او که
. فتاي فارىس زابن در désinformation یبرا یبرابر ديباي م  زيچ هر از شيپ . سمي بنو  ابره نيا در یزيچ و کمن هبانه را داديرو
 آن زين من ؛ )ميبر یم باكر “دمشن” اي “دشـنام” ونچ هاىئ واژه در را “دش” شوندي پ  (گرداند یم بر “یُدشآگاه” آنرا اشه رهام
   .رميپذ یم را

 وولکوف ريميوالد
 در ١٩٣٢ سال به
 و پدر از سيپار 
 زاده روس یمادر
 هر از شيپ  او. شد
 و لسوفي ف  زيچ

 ،جاسوىس چون مسائىل که بود ىسينو  رمان
 “یدشآگاه” و رواىن یدسـتاكر رسد، جنگ
. اند شـتهگذا را خود هرمُ  شياكرها یرو بر

 به Le Retournement رمان اب وولکوف
 به گشـته ميتقد. فتاي دست هجاىن ىئ آوازه
 دوازده به کتاب نيا ن،يگر  گراهام مرادش
 خدمت به عنوانش منظور. شد ترمجه زابن
 در. است رفته لو جاسوس کي گرفنت خود
 اكريپ  از جاسوىس داسـتان کي وولکوف آن،
 و انسهفر  اك،يآمر  اطالعاىت یسهاي رسو
 دو من یبرا اما. کندی م ابزگو را یشورو
 La Désinformation arme de guerre کتاب

 و) ١٩٨٦–افزار جنگ کي ،یدشآگاه(
Petite histoire de la désinformation) خياتر 

 تيامه  یدارا) ١٩٩٩–یدشآگاه کواته
 خواننده کردن آگاه وولکوف هدف. هستند
 چونمه یدشآگاه ۀگسرتد اكربرد از است

 و اهيگذار يرسما ،براسـىت. همم صالىح
 شيب  راه نيدر  رشفتهي پ  یکشورها یها نهي هز 
 ستي ن  بد. است یجنگ یسـمتهاي س  گونه هر از

 در را یدشآگاه نيا اكربرد از منونه چند خنست
 نايمنا هبرت بودنش همم ات اورميب  غرب خود
 دمهی م بدست رانيا از هاىئ منونه سپس. گردد
 یم فرا شان درابره دنيشـ ي اند به را خواننده و

  .خوامن

  ای آی کمونیستھای 
 ماه چند که پردازمی م یخرب به آغاز، یبرا
. کرد بلند فراواىن یرسوصدا هلند در شيپ 

 از یکي بودن قالىب که است نيبر  داسـتان
. شد رو MLPN بنام هلند ستي مكون  یحزهبا

 گرفت،ی م ماىل مكک نيچ از که حزب نيا
 جاسوىس سازمان ۀپرداخت و  ساخته راسـىتب

 حزب کردن ارزش مك هدفش و بود هلند
 عنوان اب پرتسن، سيکر . کشور نيا ستي مكون 
 در هلند سـىتي ن ي لن  ستي مارکس  حزب یلكّ ري دب

 گوانگون یکشورها به رسد جنگ دوران
 از ستي مكون  رسان یبرا ات کردی م سفر
 خسن شيدار يرسما ضد و انقالىب یها دهيا

 یم داي به حزب ۀابزنشسـت سيرئ  نيا. براند

 و کمن خسرناىن ساعهتا توانسـمتی م من  «: وردآ
 اسـتادم مائوتسونگ خود که ديانگار يب  شام
 حتت چنان نيچ ستي مكون  حزب»  .بوده
 در مرتّب طور به که بود گرفته قرار شري تأث
 یهلند نيا یپا ريز  به قرمز فرش پکن

 بزرگ اتالر در همامىن: کرد یم هپن پرخاشگر
 اسکناس از پر یپاکهتا مائو، اب ىبايابر ر،شه
 آلباىن یسـهتاي مكون . ها روزانمه در شيسـتا و
  یم او. بودند یو قرص پروپا هواداران از زين

 اسـتاد کي بلکه نبوده، ستي مائوئ  هرگز ديگو 
 سازمان یبرا که است اوپرا ۀدلباخت ىضاير

 انمش،. کردهی م اكر زين هلند اطالعاىت
 بودند ىئ سهي دس  مهه بش،حز  زين و استشيسـ 
. سـىتي مارکس  فعال یگروها در کردن رخنه یبرا
 درستش، انم اب اکنون که نيشي پ  پرتسن یآقا

 کينزد زاندوورت شهر در بووه، رتيپ 
 زيچ مهه ديگو  یم کند،ی م یزندگ آمسرتدام
  .ىنيچ  یغذا به شيدلبسـتگ  مگر بود دروغ

 نيا یاكرها از منّظم طور به که ايسـ  سازمان
 آنرا شد،ی م خرب اب قّالىب سـىتي مائوئ  شجنب

Operation Red Herring  بود دهيانم .
  .گفتندی م “مغول طرح” آن به اهيهلند
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: ديگو ی م سابق، MLPN مهوند وارتنا، پل
 او»  .دادم هدر به را ميزندگ از سال دوازده  «

 که داشت قّالىب حزب نيا به اىنميا چنان
 نکهي ا اب. دادی م آن به را درآمدش٪ ٢٠
 بدان شهي مه  اّما کرد،ی م شک حزبش به یگاه

 و بودم انگار ساده چنان  «چون ماند وفادار
 اکنون»  .بود خوىب گريابز  چنان بووه یآقا
 دانشگاه در است یپژوهشگر وارتنا یآقا که

ی م هلند اطالعاىت سازمان از اوترخت،
 یآقا. دهد پس بدو را شيپولها که خواهد
 کي او  «: ديگو  یم نيچن دشيمر  ۀدرابر بووه
  » .بود امحق

MPLN شد گذاشـته اديبن  ١٩٦٩ سال در 
 نيچ. گرداندندی م را آن یخمف مورانأم و

 De Kommunist بنام اش روزانمه چاپ ۀني هز 
 بدست آن نکهي از  انآگاه بود، گرفته گردن به را

ی م چاپ و نوشـته هلند جاسوىس سازمان
 یهلند جاسوسان از حزب رسان یمهگ. شد
 اكرشان به دادن جلوه یواقع یبرا. بودند
 وارتنا یآقا مهچون لشکر یاهيسـ  یگروه
 که شدی م گفته آهنا به. بودند آهنا دست آلت
 یکشورها جاسوسان ۀرخن از یريجلوگ یبرا

 یسلولها در ستي اب یم آهنا ،یداريرسما
 به چکسيه  گونه، نيبد. کنند تيفعال  کوچک
  .ردبی من ـیپ  خانهري دب بودن یدروغ

 انداخنت یدودسـتگ حزب نيا یهدفها از یکي
 هلند نيراسـت ستي مكون  حزب هواداران انيم 
 حزب نيا خود، یافراط یشعارها اب. بود
 خودفروىش به را گريد یسـهتاي مارکس  ،نيدروغ
 حّىت . کردی م مّهتم یداريرسما اب یمهاكر و

 از حزب نيا من، ااننيت  دانيم  کشـتار از پس
 شاني برا را خود یهنايآفر  و کرد باىني پشـت  اهيني چ 

 افراط نيچن اب که است روشن. فرسـتاد
ی من ـیپ  گروه نيا بودن نيدروغ به کىس ،گراىئ
 سازگار افاكر نيا اب که آهناىئ حىت و برد

 سازمان نيا روراسـىت به توانستندی من نبودند،
  .کنند شک

 یزيچ داسـتان نيا که کرد گامن دينبا
 یها منونه در هک هامنگونه. دارد زيانگ شگفت
 یکي نيدروغ دمشن ساخنت د،يد ميخواه یبعد
  .است یدشآگاه ابتداىئ یها وهيشـ  از

لستان، قھرمان  ان
اهی   دشآ

 گرداندن تواانىئ انگلسـتان یاهيرسبلند از
 تهنا اب بود هند وىنيل ي م  چندصد کشور

 ىسيانگل  رسابزان شامر. ىسيانگل  صدهزار
 به تن رصدهزا نيا شرتي ب  و بود اندک اريبسـ 
. بودند شده گامشـته ابزرگاىن اي واىنيد یاكرها
 اكربرد در دياب را یکشوردار هرن نيا راز

 ۀدرابر که هامنگونه. جست یدشآگاه ۀراكنيز 
 یشگردها از یکي ،ميديد یهلند جاسوس آن

 رشفته،ي پ  یکشورها اطالعاىت یاسازماهن
 نيدروغ دمشن نيا. است قّالىب دمشن ساخنت

 اراببش به تر رسخستانه یگريد اكرگريپ  هر از
 را نيراسـت دمشنان گونه نيبد و اتخت خواهد

  .کرد خواهد رنگ مك

 یرهرب به هندوان اكريپ  ۀويشـ  برابر در
 سخىتب  چراکه بودند انتوان اهيسـي انگل  ،یگاند
 را خشونت هرگونه که یجنبش توانستند یم

 خشونت به ازين  آهنا. کنند رسکوب زدی م کنار
 ازين  داشتند، یخراباكر به ازين  داشتند،
 نفر دو یکي آجنا و نجاي ا در نکهي ا به داشتند
 دست کرده، هبانه را آن بتوانند ات شوند کشـته
 پشت .زنند سـنگدالنه رسکوب و وببندري بگ به
 جز پرداخنت گفتگو به و نشسنت زيم کي
ی من ابر به یگريد زيچ اهيسـي انگل  یبرا نايز

 یامپراطور نگهداشنت آهنا هدف تهنا. آورد
 شکست شاني آرزو  تهنا و بود هپناورشان
 یم شکست نيا اما. مذاکره گونه هر خوردن

 ات افتادی م نايهند خود گردن به ستي اب
 یدارا را خود انيهجان  برابر در بتوانند
ّ ن  حسن  در و مبانند جبانب حق دهند، نشان تي
 “دادگرانه” یلشکرکش به دست لزوم صورت
 ا،هيري درگ گونه نيا در نهي ر يد روش. زنند

 اب که است رسخست فيحر  کي دنيتراشـ 
 هرگونه یجلو ش،ينشدن  یها خواسـته

 نيا هرچه. دري بگ را مذاکرات در رشفتي پ 
 دهد، نشان خود از یشرتي ب  رسخسىت فيحر 

 کرد خواهند باىني پشـت  ازو یفراوانرت هواخواهان
 خواهند دمشن اب یمهاكر به مهتم گرانيد و

 .گشت

 محمدعىل بنده،ي فر  ۀنقش نيا ردنک ادهيپ   یبرا
 گذاشت را یگاند از یريگ خورده یبنا جناح
 یبرا. خواند “زيآم مصاملت” را او ۀويشـ  و
 و “شوىخ” ستي اب یم مسلامن، رهرب نيا
 اهيسـي انگل  اب گذاشـته، کنار را “یابز مسخره”
 به رفتار و تند یشعارها. شد روبرو “یجد”

 به را یاريبسـ  گامنيب  رشيانپذ انعطاف ظاهر
 ساختی م مهوار را راه و آوردی م جانيه 
  .تکه چند به هند ۀندي آ شدن خبش یبرا

 وسـتهيپ  کنگره حزب به خنست جناح محمدعىل
 یم باىني پشـت  مسلامن-هندو یمهبسـتگ از و بود
 یم رتيجدّ  هند اسـتقالل هرچه اّما. کرد

 را مسلامانن ىتياقل  ۀمسـئل اهيسـي انگل  ،گشت
 آانن ميّ ق مهچون را خود و دنديکشـ  یم شيپ 

 مه جناح آانن، اب مهگام. دادند یم قرار
 اندک اندک را خود جداطلىب یها خواسـته
 اجنمن به ١٩١٣ سال در. داد یم نشان
 آن از پس سال سه و فتاي راه یاسالم
 فکر یبنا که بود پس نياز . گشت رهربش

 را یزمخ و گذاشت را “کشور دو مردم، دو”
 خنواهد راميت هرگز که زد ساهل چندهزار هند به
  .شد
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 او به اهيپاکسـتان اندازه نيا که جناح محمدعىل
 منطق تهنا که تخير  را یکشور اديبن  ابلند، یم

 و انگلسـتان دست در بودن یابزار شيهسـت 
 همار را هند خنست بتوانند آهنا ات است اكيآمر 
 یبرا ابشـند داشـته یگاهيپا سپس کرده،
 یم ايرؤ در که یبزرگ ۀانيخاورم  آن ساخنت
. یاسالم ىئ قاره شـبه ساخنت عىني پرورانند،

 شيب  خائن کي جناح محمدعىل هندوان یبرا
 شيجبا. گذارند یمن ارىج چيه  شيبرا و نبود
 و کرد رجوع ىس ىب ىب یاترمنا به که است اكىف
 کنند یم بزرگ را او اندازه چه اهيسـي انگل  ديد
 مه یگاند از را یو تيامهّ  یگاه که جاىئ ات
 مرز نکنند؟ چراکه. دهند یم جلوه شرتي ب 
 ىئ نقشه هامن برابر شيکامب  پاکسـتان و هند انيم 

 انئب ،)Lord Wavell (واول لرد که است
 در کشورش ۀامورخارج ريوز به آنزمان، شاه
 که ىئ هنقش بود، کرده تلگراف ١٩٤٦ يۀفور ٦
  .هستند جناح محمدعىل ونيمد را شدنش ادهيپ 

اهی در غرب   دشآ
 اكربرد ها مسـتعمره در تهنا یزرگر یجنگها نيا

 گمراه یاهيابز  نگونهي ا اهيغرب خود انيم . ندارد
 یبرا. است خارىج استيسـ  از یجزو کننده
 از دوگل ژنرال ،١٩٦٠ یسالها در منونه
 یرو بر ساخت ريهجانگ ىئ آوازه شيخو 
 از پس خود که فرانسه. یزياكسـتيآمر 

 از و بود یاسـتعامر کشور نيبزرگرت  انگلسـتان
 ینقش اب داشت، را خنست یجا خشونت نظر
 سّوم هجان مردم ابور در کرد، یابز دوگل که
 امروز. شد شـناخته یآزاد هوادار یکشور به
 که است شده روشن سال، چهل از پس
 اكىئيآمر  ضدّ  اصطالح به یاكرها از یاريبسـ 

 شده اجنام آهنا خود موافقت اب واقع در دوگل
 و ىئ هسـته ۀبرانم نآ آشاكر ۀمنون. بود

 در آهنا یدو هر که است فرانسه یموشک
 اجرا به اكيآمر  از بودن مسـتقّل یبرا ظاهر

 فّىن  مكک اب واقع در وىل بود شده گذاشـته
 نيا اب. ديرسـ  اجنام به اهياكئيآمر  خود

 یمن خود اهياكئيآمر  که آجناىئ است،يسـ 
 که بودند اهيفرانسو  نيا بگذارند، پا توانستند

 ،نيچ کواب، (شدند یم فرسـتاده حملّل انعنو  به
 دوگل آغاز در چگونه ميني بب  اّما) …تنامي و 
 ويراد از هياعالم  کي خواندن اب تهنا و کشـبهي 
  .ديرسـ  قهرماىن به یگمنام از ىس ىب ىب

 سال در آملان از فرانسه شکست از پس
 در اهيسـي انگل  صلح، ناميپ یامضا و ١٩٤٠

 نه چون ندگرفت  قرار انمناسب بس یگاهيجا
 توانستند یمن نشاناميمهپ یرو بر گريد تهنا

 مهچون آن به ستي اب یم بلکه کنند، حساب
 قانوىنري غ دنبال به پس. ستندي نگر  یم زين دمشن
 نيا یبرا و رفتند پنت مارشال حکومت دانسنت
 در دولت کي ساخنت به داشتند ازين  اكر
 روزها آن در که بود نيا مشلكشان. ديتبع 
 انگلسـتان در یفرانسو ۀبرجسـت تيخشص  چيه 

 آمد شانري گ که کىس تهنا و نداشت حضور
 ۀدرج نيا. دوگل بنام بود یگمنام پيرست 
 به آن از شيپ  ماه کي تهنا مه را ـیپ ي رست 
 رمشاوريوز مهچون بتواند ات بودند داده دوگل
 دولىت گامن،يب . شود وارد پنت مارشال ۀني اكب  در
 قانوىن تحکوم بيرق  ستي اب یم که ديتبع  در

 نيبزرگرت  رهربش که حکومىت شود، فرانسه
 یم مشلك بود، اول هجاىن جنگ قهرمان
 داشـته گمنام نيچن کىس رسش در توانست
 دوگل از که شد نيا بر ليچرچ  پس. ابشد
 بنگاه به اكر نيا یبرا و بسازد قهرمان کي

 در دوگل. آورد یرو Tample غاىتيتبل 
 ۀابر در بود نوشـته کتاىب ١٩٣٠ یسالها
 کتاب نيا. ارتش در تشي امهّ  و اتنک اكربرد
 از بود ابزگوىئ تهنا و گفت یمن ىئ اتزه خسن
 توانست یم آجنا و نجاي ا از که هاىئ هينظر 
 از فرانسه شکست یعلّهتا از یکي اما. ديشن 
 که بود اتنک به ندادن تيامه  نيمه آملان
. بودند برده باكر ىئ وهيشـ  نيهبرت  به را آن اهيآملان
 به اهيفرانسو  اگر که کردند بلند کران و بوق سپ

 یمن شکست آنروز بودند داده گوش دوگل
 بود ىئ زره یهنگ ۀفرماند دوگل خود. خوردند

 اهيآملان از مفتضحانه مهقطارانش گريد مانند که
 شکست نيا از پس (بود خورده شکست
 دولت به و گرفت درجه دوگل که بود خوردن

 شکست نيمه از Tample بنگاه!). فتاي راه
 کي به ساخت ليتبد را آن و کرد یبردار هبره
 یها اتنک ،اىليخ  داسـتان نيا در. انهري دل نربد

 و بود کرده ىنينش  پس به وادار را اهي آملان دوگل
 هواىئ پوشش نداشنت یرو از تهنا نايپا در
 نکهي ا اب. گردد وزري پ نتوانست دوگل که بود
 یآورفن شنتندا به اعرتاف بعدها دوگل خود

 و نجاي ا در مه هنوز کرد، اتنک امر در چندان
 گوش ژنرال به ارتش اگر که ميخوانی م آجنا
 یمن آملان از را جنگ هرگز فرانسه بود، داده
  .ابخت

 در وىل بود، اىسيسـ  ۀاجعوب کي دوگل ژنرال
 نشان یدرخشش خود از چگاهيه  ارتش اكر
 به که یروز یفردا هامن ،١٩١٦ در. نداد
 ات و گشت رياس شد فرسـتاده جنگ ۀجهب
. ماند اهيآملان زندان در اول هجاىن جنگ نايپا

 از آساىن به هنگش که ميديد ١٩٤٠ در
 اكر جنگ، طول در. خورد شکست اهيآملان
 اتيمعل  از کيچ ي ه  بود، اىسيسـ  او اصىل
 کساىن و نشد اجنام او یفرمانده به ینظام
 یوآبر  که بودند) Leclerc (لولكر ژنرال چون
 در. دنديابزخر  را فرانسه ۀرفت دست از ینظام
 اجلزائر به اسـتقالل دادن اب مه ١٩٦٢ سال
 رسکوىب در فرانسه ارتش شکست سـند معالً 
 رشکت غاتيتبل  اما. کرد امضا را عرهبا

Tample تهنا نه که بود ومندري ن چنان 
 از ذهنشان در هجان مردم ۀمه بلکه اهيفرانسو 
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 یبرا را العاده رقخا یارتش کي ريتصو  دوگل
  .اند بسـته نقش شهي مه 

اهی در تار  دشآ
  باستان ایران

 هجان در یدشآگاه قرابىن نيبزرگرت  اهيرانيا ما
 به نداشنت ابور در دياب را شيچرا. ميهست
 رانيا ۀابر در یفرنگ ىئ مقاهل اگر. ميجبوئ خود
 ىب ميريپذ یم چرا و چون ىب آنرا ،ميخبوان
 اندازه چه ات اش سـندهي نو  ميبپرسـ خود از نکهي ا
 رانيا به اتکنون ابر چند دارد، آشـناىئ رانيا اب

 خياتر ايآ داند، یم را فارىس زابن ايآ رفته،
 جاىئ به را اك ما …است خوانده را رانيا

ّ  خياتر دانسنت یبرا که ميا رسانده  اتيادب
ی م رو براوون ادوارد کتاب به کشورمان

 هبروز حيذب  را شيسواد ىب که کىس ،ميآور
 پورداوود مانند یآدم. بود داده نشان خوب

 یاابهنايخ  از یکي وىل ندارد انمش به اابىنيخ 
ّ  ۀدانشکد کنار  بنام هتران دانشگاه اتيادب
 را اكر لوىح ساده نيا. است براوون ادوارد
 را اماكن نيا کرده، آسان بىس دمشنامنان یبرا
 نيبزرگرت  زيانچ ىئ نهي هز  اب ات دهد یم آانن به
 یخربها در تهنا نه. ابشـند داشـته را یبردارهبر 
 امنخياتر  یژرفا در بلکه روزانه اىسيسـ 

  .ميآور یمن ابرو به مخ ما و کنند یم یدسـتاكر

 راه تهنا که دانند یم خبوىب رانيا دمشنان
 انيساسان  به ابزگشت کشور نيا یرسـتگار
 یم باكر را خود کوشش ۀمه نيمه یبرا. است
 هجان خياتر در مانند ىب ۀدور نيا از ات بندند
 یدروغها از یکي. بسازند زشت ىئ چهره
 آلت را آن انزي سـت رانيا که یخياتر  بزرگ
 در “مغان سـمت” ۀافسان اند داده قرار دست
 از انىش تايچرند نيا. است ساساىن ۀدور
 ساني نو  خياتر  و شـناسان ابسـتان یها نوشـته
 که است سن ستني کر  آرتور مهچون اروپاىئ

 یگروه یها انمه شهادت يۀپا بر را شاني رهااك
 قرار ساساىن ۀدور در یافراط یحيمسـ 
 که است آور خنده اندازه هامن به نيا. اند داده

 یرو از را اكيآمر  خياتر ميخواست یم اگر
 سپتامرب زدهاي یها سـتي ترور  ۀانم شهادت

 اريبسـ  انيفرنگ  یمنف غاتيتبل  نيا اما. ميسـي بنو 
 یگروه جز که جاىئ ات است بوده اكرساز
 یم دشـنام انيساسان  به انيران يا ۀمه کوچک،
 ۀدور که مزدوراىن بدتر، مهه از. دهند

 اسالم، از شيپ  دوره نيواپس عىني ،ساساىن
 یم فراتر را پا دارد، کياسرتاتژ  ىتيامه  شاني برا

 که کنند یم اخرتاع هاىئزي چ خود از و گذارند
 را ازهاج آن خود به راىنيا متدن دمشنان حىت
 احسان شيپ  یچند منونه، یبرا. دهند یمن

 از لندن، انهيک ۀروزانم اب ىئ مصاحبه در نراىق
 یپادشاه در مغان که آورد یم سن ستني کر  قول

 حال داشتند، یم زن چهارهزار ات ساساىن
 نيچن شيها نوشـته از کي چيه  در او نکهي ا
 تهنا نراىق احسان خسن نيا و نگفته را یزيچ

 ستا ىئ هبانه
 هيتوج  یبرا

 .رانيا در اسالم

 رواىن جنگ نيا
 کوشش هرگونه
 ابزگشت یبرا
 شيپ  شکوه به
 را اسالم از

 سازد یم خنىث
 یم اسـتوار ها شهي اند بر را ودههيب ابور نيا و

 مه نيا از رانيا اوضاع اسالم از شيپ  که سازد
 بسـنده ميدار که نيمه به پس است، بوده بدتر
  .ميکن

  تار معاصر ایران
 ىئ دوره هر از شيب  معارصمان خياتر

 دوران از یزيچ. است یدشآگاه دسـتخوش
 یلشکر مكک به انياروپائ  که ستي ن  یهپلو
 نداده نشان وارونه شمندي اند و پژوهشگر از

 یکوشش یپادشاه نيا نکهي ا یبرا ديشا ابشـند،
 ۀبرابدرفت یپادشاه آن به ابزگشت یبرا بود

 رساجنام که اىئهيرانگر يو  ۀمه ابزگفنت. انيساسان 

 صفحه هزار نيچند به ازين  کرد انبود را رانيا
 یم خروار ۀمنون مشت کي تهنا نجاي ا. دارد
  .ورمآ

 سو کي از رانيا در اهيسـي انگل  ١٢٩٩ در
 یم مزد ازشان رسامً  که داشتند یامحدشاه
 ارشانياخت  در دولهتاىئ گريد یسو از و گرفت
 یمن یکواته چيه  بداانن یخدمتگذار در که بود

 وىل. یگيامحلا حتت ۀانم ناميپ یامضا حىت کردند،
 کردند پخش جا مهه رضاخان، یکودات از پس
 یم اكر نيا اب چون بوده خودشان ۀنقش آن که

 اي! اورنديب  رساكر را خودشان آدم خواستند
 به اهيسـي انگل  و بود هيجتز  خطر در رانيا نکهي ا
 گوىئ! داشتند ازين  ومندري ن و کپارچهي  راىنيا

 ريعشا که مرىج و هرج اصوالً  و خزعل خيشـ 
 اب یکينزد اي دور ونديپ  چيه  بودند انداخته راه

 نيا که است ـیهي بد. نداشت انگلسـتان
 نيراسـت پرسـتانن هي م  که اند رضاشاه خمالفان
 به کودات از شيپ  روز ات که هاىئ هامن هستند،

 بر را چشامنشان و دادند یم در تن ینوکر هر
  .بستند یم فروىشرانيا هر

 انرتنت یرو بر انيران يا انيم  داغ یحبهثا از
 یجبا) Perse، Persia (پارس انم اكربرد

 دارد نايجر یدروغ ابره نيا در. است رانيا
 ١٩٣٥ سال در دولت ميتصم ليدل  ۀابر در
 انم اكربرد در کشورها ۀمه کردن وادار یبرا

Iran .اب رانيا یکينزد نيا عه،يشا نيا يۀبرپا 
 شد، ميتصم نيا به منجر که بود یزان آملان
 ۀعيشا نيا در. “اهيئايآر” عىني “رانيا” چراکه
 شده گنجانده ماجرا اتيجزئ  حىت یساختگ
 اب اهيآملان متاس یچگونگ رشح و است
 فکر نيا پروراندن و برلن در راىنيا یپلامهتاي د
 یگريد زيچ ماجرا نيا اصل البته. رسشان در

 ىئجدا ۀنقش شکست از پس. است
 بنام یکشور به آن ليتبد یبرا خوزسـتان
 یم آن پادشاه خزعل خيشـ  که عربسـتان،

 بنام کردند اخرتاع ىئ اتزه زيچ اهيسـي انگل  شد،
 در بود ىئ هبانه Perse انم اكربرد. “فارس سـمت”
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 از رانيا انم اب هبانه نيا. آهنا عوامل دست
 ژهيو  یگروه انم گريد چراکه رفتی م انيم 
 یمن گذاشـته نيرسزم نيا ممرد ۀمه یرو بر
 رانيا دولت یاريهوشـ  نيا که افسوس. شد

 اصطالح چون نبود اكرساز مه چندان
 جا خوب را خود “فارس سـمت” یدرآورد من
 گانيما ىب از یاريبسـ  زابن ورد و است کرده

  .گشـته امننيرسزم 

 ۀافسان که افزود دياب ،ميرو فراتر راه نيدر  اگر
 خود زين یزان آملان اب شاه رضا یمهاكر
 کشش نکهي ا خنست. ىسيانگل  ست یاخرتاع

 آمدن رساكر از شرتي پ  به اهيآملان به اهيرانيا
 سال در رضاشاه خود. رسد یم تلري ه  آدولف
 دولت و بود متاس در آملان ريسف اب ١٩١٨
 در را کودات کي ۀني هز  ات بود رفتهيپذ آملان
 آگاه ماجرا نيا از رصيق  حىت. بگذارد ارشياخت 
 رانيا به موعود پول نکهي ا از شيپ  اما بود،

 را صلح قرارداد آملان رسد،
 کودات اليخ  و کند یم امضا
  .گردد یم ابطل رانيا در

 رضاشاه رساكرآمدن از پس
 ش، يمعران  یها برانمه آغاز و
 دادوسـتد یرايپذ کشور تهنا
. بود آملان ران،يا اب یپاايپا
 و پوست کشور نيا به رانيا

 و کرد یم صادر اسـتخوان
 افزار جنگ و اكرخانه شيجبا
 آورشگفت پس. گرفت یم
 فيرد در اهيآملان که ستي ن 

 نيا اب. داشتند یجا خنست
 ساخنت در حىت مهه،
 اهيآملان تهنا نيا آهن، راه

: آمدند رانيا به که نبودند
 ا،هيائيتال ي ا ا،هياكئيآمر 

 و اهيژاپن ا،هيدامنارک ا،هيفرانسو 
 در کدام هر ا،هيسـي انگل  حىت
 رشکت بزرگ ۀپروژ نيا

  .کردند

 داشتند ىئ هبانه به ازين  اهيسـي انگل  ١٣٢٠ در اما
 هبانه نيهبرت  و کنند محهل طرف ىب یکشور به ات

 اب. یانز آملان اب رانيا یمهاكر ۀافسان هامان
 را رانيا ساکن یاهيآملان ۀمه رانيا دولت نکهي ا
 اخراج ديرسـ  یمن مه چهارصد به شامرشان که
 یگاهيپا مهچون رانيا از اهيسـي نگل ا ابز کرد،
 نکهي ا دار خنده. راندند یم خسن تلري ه  یبرا
 داد یم دشـنام رضاشاه به شب هر برلن ويراد
 یم. کرد یم انگلسـتان ینوکر به مهتم را او و
 يۀعل  بر کودات کي ۀنقش اهيآملان که زين ميدان

 شيجبا ات پروراندند یم رس در را رضاشاه
 قدرت به هتران در را شيخو  هواداران
  .برسانند

 و انگلسـتان ست،ي ب  وريشهر  یماجرا
. گذاشت یم تناقض در را رانيا در نوکرانشان

 عامل رضاشاه که بودند کرده ادعا سالها آهنا

 آهنا ۀنقش اب ١٢٩٩ یکودات و است خودشان
 انچار رانيا اشغال یبرا وىل بود، گرفته اجنام
 هرضاشا اب شدن شاخ به شاخ و یلشکرکش به

 که ساختند را نو دروغ نيا پس. بودند
 وىل بوده ما نوکر مرد نيا که است درست  «

 شيجلو  اما کند عوض را اراببش که خواسـته
 مانند ىب ىتيحمبوب  از رضاشاه چون. » ميگرفت را

 باكر دست ىسيانگل  مورانأم بود، برخوردار
 یبرا. دهند مرد نياز  یگريد ريتصو  ات شدند
 یها برانمه مازندران و النيگ  در منونه،
 اجنام به کشاورزان یبرا یبزرگ یساز خانه
 یها خانه صاحب آانن از یاريبسـ  ده،يرسـ 

 عوامل ،پراکىن عهيشا اب. بودند شده مدرن
 کشاورزان نيا انيم  در سيانگل  و روس
 یمهگ که انداختند هراىس چنان دارشده خانه
 و کردند رها را ها خانه نيا ،جوىئ نهي ک  ترس از
 سپس. بردند پناه خود ۀگذشـت یها انهيآشـ  به
 چنان راىنيا کشاورزان که پراکندند جا مهه
 دادند حيترج  که داشتند رضاشاه از نفرىت
 داده آهنا به “بزور” که را خود نو یها خانه
 در “آزادانه” شيجبا و کنند رها بود شده

  .کنند یزندگ شان گذشـته یآلونکها

 به همرشاهايآر رفنت روز در که ميا دهيشن  مهه از
 یوفادار سوگند یبرا مىل یشورا جملس
 هتران مردم ران،يا اساىس قانون به خوردن
 جوان شاه لياتومب  که آمدند جانيه  به چنان
 دانيم  ات اكخ از و کردند بلند دست اب را

 ۀنشان شاه، نيا به همر نيا. بردند هبارسـتان
 یزيچ نيا و داشتند پدرش به که بود یهمر
 دانسـته خواستند یمن سيانگل  و وسر  که بود
 سانسور اشغالگر یارتشها ،نيمه یبرا. شود
 نکهي ا اب و گذاشتند ماجرا نيا بر ىنيسـنگ 

 در گوانگون یکشورها از خربنگار هاده 
 آن از عکس کي حىت بودند، هتران در آنروز
 بودن راست و شود منترش که نگذاشتند را
 و روس گاىنياب در. بردند شک به را آن
 به قهيدق  از یاريبسـ  یهالم ي ف  و عکس سيانگل 
 گوىئ اما فت،اي ان تو یم یخياتر  روز نيا ۀقيدق 
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 هر و دسـتربده گاىنياب نيدر  انمرىئ یچيق  کي
 از یبلك را آن از همم ساعت کي از اثر گونه

 در آهنا، یبرا بدخبتانه. است برداشـته انيم 
 چندان اابنيخ  در هتران مردم شامر روز آن
 گامن و شک هرگونه یاريبسـ  هانگوا که بود
  .زنند یم کنار را

 یکشورها از کي هر رضاشاه، رفنت از پس
 فرمان ريز  ۀمنطق یپاکساز به دست اشغالگر
 شاني برا یخطر نيکوچکرت  هرکه. زد خود

 جرم به اي کردند یم ستي ن  به رس اي داشت
. فرسـتادند یم ابزداشـتگاه به اهيانز  اب یمهاكر
 خيشـ  یريدسـتگ صىلا عامل ،یزاهد سـپهبد
 خوزسـتان، خبش رهاىئ ىئ گونه به و خزعل

 اهيسـي انگل  اسارت در نيفلسط در چهارسال
  .بود

 گريد یاريبسـ  و هنرو ،یگاند هندوسـتان، در
 اب جنگ در انگلسـتان از خواهان، اسـتقالل از

 نيا به آهنا. کردند یم باىني پشـت  ژاپن و آملان
 را شاني ها خواسـته که بودند دهيرسـ  توافق
 مهه، نيا اب. بگذارند جنگ از پس یبرا

 آانن یمهگ و رفتينپذ را یسکي ر  چيه  سيانگل 
 اكر در اختالل جبرم!) جناح محمدعىل جبز (را

 ران،يا در شيجبا. کرد ابزداشت جنگ
 فرواىن سـىتي وانل يانسـ  اصطالح به یهاگروه 
 و روس آانن اب که شدند سزب قارچ مانند
 نه کيچ ي ه  :نداشتند یاكر نيکوچکرت  سيانگل 
 به. یربيسـ  از نه درآورد رس نيفلسط از
 شد ليتبد دوره نيا ،غرىب یها روزانمه یراي
 ران،يا در یساالر مردم شيآزما دوران  «به

 اكىئيآمر  یکودات اب افسوس صد که یا دوره
  »  .ديرسـ  نايپا به مرداد ٢٨

 در یساالر مردم و یآزاد ۀدور دو اهيسـي انگل 
 آمدن از شيپ  یلهاسا ،یکي: نندي ب  یم رانيا

 ٢٨ ات ١٣٢٠وريشهر  از یگريد و رضاشاه
ً . ١٣٢٢ مرداد  دوره دو نيا در ،اتفاقا

 یچند البته. بودند رانيا ۀاكر مهه خودشان
 ۀدور کي دوره دو نيا به نتوني لك  ليب  شيپ 

 یمجهور ۀدور نيمه آهنم و افزود زين مسوّ 
 که ابورند نيبرا شاني ا. است یاسالم
 اكيآمر  از تر رشفتهي پ  رانيا در یساالر مردم
  .است

 اما گفت فراوان توان یم زين مرداد ٢٨ ۀدرابر
 کتاب کي به ازين  خود آن به پرداخنت
 شوم یم دآوراي تهنا. دارد ىئ صفحه چندصد

 نيا امونري پ عاتيشا بزرگ ۀرسچشم که
 نيا. است روزولت تيکرمل  کتاب نايجر

 جاسوس هشت هفت کندی م ادعا ايسـ  اكرمند
 دانستند یمن فارىس چکدامشانيه  که اكىئيآمر 
 به رانيا در یرساترس یجنبش ساعت ٤٨ در
 بلکه هتران در تهنا نه را مردم و انداختند راه
. کشاندند اابنيخ  به رانيا یشهرها ۀمه در
 را، یدروغ نيچن روزولت تيکرمل  چرا نکهي ا

 ورد آیم ابزار به ،کساىن چه فرمان اب مه آن
 تيکرمل  یها گفته کىس. ستي ن  همم چندان ميبرا

 آن از مه خودش که دارد ابور را روزولت
 یودگهيب به بردن ـیپ  وگرنه ابشد جناح

 که یزيچ. ستي ن  یدشوار اكر داسـتانش
 چرا که است نيا دزي انگ یم بر را ميکنجاكو
 گاه، ىب و گاه سال، پنجاه از پس هنوز

 کنند یم یبردارهبر  آن از یفرنگ نگارانروزانم 
  دارند؟ رس در ىبيفر  چه ابز بدامن امهخو  یم و

الب   اسالىم ا
 در یدشآگاه ۀمنون نيبزرگرت  یاسالم انقالب
 به که ستي ن  یازين . است هجان خياتر

 رکس امنيس  یسوزش آت  مهچون داسـتاهناىئ
. بپردازم ژاهل دانيم  در یاندازري ت اي آابدان
 یاريبسـ  کسان و اند شده رو برگها ۀمه امروز
 آن از ايآ اما. اند نوشـته را داسـتان راست
  .کمن یمن گامن ؟ميا آموخته یدانش

 دمشن و دوست انميبرا که گراننديد مه هنوز
 که ندري گ یم ميتصم روز کي. کنند یم ينيتع 

 نيري ش گريد روز است، یخامت قهرمامنان
 کساىن از. یگنج اکرب گريد نباري ا و یعباد

 نيبزرگرت  از یکي ع،يبد یهمدري ام چون
 ندي گو  یمن خسىن جا چيه  هجان، ساني نو خي اتر 
 چون کساىن انم از کنند یم پر را جا مهه وىل

 و هنند یم ارج را گانيما ىب. رسوش ميعبدالکر
. کشـند یم جلن به را ناني ران يا نيوالتر  شيجبا
 درآوردند، یپا از را قيشف  رايشهر که یروز

 انيقاچاقچ  به را کشـتنش فرانسه یها روزانمه
 کوروش که شـىب. دنددا نسبت نيهروئ
 تهنا فرانسه، ٣ اكانل کشتند، را منشايآر
 به را آن داد، را خربش اصالً  که زوىنيتلو 

 پس. ابزگفت یباز مهجنس یماجرا کي شلك
 هزارگونه یبنا ،یوفادار کرسا شدن کشـته از

  .گذاشتند شيبرا را یساز پرونده

 اكرکرد چيه . است نايپا ىب فهرست نيا
 یرّدپا درآن که ستي ن  غرىب یکشورها
 از ايدن  به که هبرت چه پس. ميني نب  را یدشآگاه
 به که تر ارانهيهشـ  چه. ميبنگر خود چشامن
. ميرينگ وام یگريد از و ميکن هيتکّ  خود خرد
  .ميبساز خود را مان ندهي آ که تر وزمندانهري پ چه
 


