ﺟﻨﮓاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم دﺷﺂ
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﴿ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﻨﺪاﻧﮯ ﴾

ﭘﺎرﻳﺲ ،رﺷﻦ روز ،ﺧﺮداد ﻣﺎ ِﻩ  ١٣٧٥ﻳﺰدﮔﺮدی

 ١٤ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ وﻻدﳝﲑ ووﻟﮑﻮف ) ،(Vladimir Volkoffﻧﻮﻳﺴـﻨﺪۀ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺳﻦ  ٧٢ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .آز آﳒﺎﰃ
ﮐﻪ او اﺧﱰاعﮐﻨﻨﺪۀ واژۀ  désinformationﻣﯽ ابﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﲈن رﻳﺸﮥ ﺑﺴـﻴﺎری از ﺑﺪﲞﺘﳱﺎی ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺪ ﻧﺪﻳﺪم ﮐﻪ اﻳﻦ
روﻳﺪاد را ﲠﺎﻧﻪ ﮐﲌ و ﭼﲒی در اﻳﻦ ابرﻩ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ .ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﲒ ﻣﻴﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای  désinformationدر زابن ﻓﺎرﳻ ايﻓﺖ.
رﻫﺎم اﺷﻪ آﻧﺮا ”دُﺷﺂﮔﺎﻫﯽ“ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ )ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ”دش“ را در واژﻩﻫﺎﰃ ﭼﻮن ”دﺷـﻨﺎم“ اي ”دﴰﻦ“ ﺑﲀر ﻣﯽ ﺑﺮﱘ( ؛ ﻣﻦ ﻧﲒ آن
را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮم.
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وﻻدﳝﲑ ووﻟﮑﻮف
ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٩٣٢در
ﭘﺎرﻳﺲ از ﭘﺪر و
ﻣﺎدری روس زادﻩ
ﺷﺪ .او ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ
ﭼﲒ ﻓﻴﻠﺴﻮف و
رﻣﺎنﻧﻮﻳﴗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﲆ ﭼﻮن ﺟﺎﺳﻮﳻ،
ﺟﻨﮓ ﴎد ،دﺳـﺘﲀری رواﱏ و ”دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ“
ﺑﺮ روی ﰷرﻫﺎﻳﺶ ُﻣﻬﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧﺪ.
ووﻟﮑﻮف اب رﻣﺎن  Le Retournementﺑﻪ
آوازﻩﰃ هجﺎﱏ دﺳﺖ ايﻓﺖ .ﺗﻘﺪﱘ ﮔﺸـﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮادش ﮔﺮاﻫﺎم ﮔﺮﻳﻦ ،اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دوازدﻩ
زابن ﺗﺮﲨﻪ ﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻨﻮاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﱳ ﻳﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﻟﻮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
آن ،ووﻟﮑﻮف ﻳﮏ داﺳـﺘﺎن ﺟﺎﺳﻮﳻ از ﭘﻴﲀر
ﴎوﻳﺴﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﰏ آﻣﺮﻳﲀ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
ﺷﻮروی را ابزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ دو
ﮐﺘﺎب La Désinformation arme de guerre
)دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ ،ﻳﮏ ﺟﻨﮓاﻓﺰار– (١٩٨٦و
) Petite histoire de la désinformationاترﱗ
ﮐﻮاتﻩ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ– (١٩٩٩دارای اﳘﻴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ووﻟﮑﻮف آﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ
اﺳﺖ از ﰷرﺑﺮد ﮔﺴﱰدۀ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ ﳘﭽﻮن

ﺻﻼىح همﻢ .ﺑﺮاﺳـﱴ ،ﴎﻣﺎﻳﮕﺬارﳞﺎ و
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﴩﻓﺘﻪ درﻳﻦ راﻩ ﺑﻴﺶ
از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴـﳣﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﳔﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﳕﻮﻧﻪ از ﰷرﺑﺮد اﻳﻦ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ را در
ﺧﻮد ﻏﺮب ﺑﻴﺎورم ات همﻢ ﺑﻮدﻧﺶ ﲠﱰ ﳕﺎاين
ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪﻫﺎﰃ از اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دﱒ
و ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن درابرﻩﺷﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﱎ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی

آیای

آورد » :ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﱲ ﺳﺎﻋﳤﺎ ﲯﲊاﱏ ﮐﲌ و
ﺷﲈ ﺑﻴﺎﻧﮕﺎرﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻮﻧﮓ اﺳـﺘﺎدم
ﺑﻮدﻩ « .ﺣﺰب ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﲔ ﭼﻨﺎن ﲢﺖ
ﺗﺄﺛﲑش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗ ّﺐ در
ﭘﮑﻦ ﻓﺮش ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎی اﻳﻦ ﻫﻠﻨﺪی
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ هپﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد :همﲈﱏ در اتﻻر ﺑﺰرگ
ﺷﻬﺮ ،ابرايﰉ اب ﻣﺎﺋﻮ ،ﭘﺎﮐﳤﺎی ﭘﺮ از اﺳﮑﻨﺎس
و ﺳـﺘﺎﻳﺶ در روزانﻣﻪﻫﺎ .ﳈﻮﻧﻴﺴـﳤﺎی آﻟﺒﺎﱏ
ﻧﲒ از ﻫﻮاداران ﭘﺮوﭘﺎ ﻗﺮص وی ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻣﯽ
ﮔﻮﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻳﮏ اﺳـﺘﺎد
رايﴇ دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ اوﭘﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎﰏ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﲒ ﰷر ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ .انﻣﺶ،
ﺳـﻴﺎﺳﺘﺶ و ﻧﲒ ﺣﺰﺑﺶ ،ﳘﻪ دﺳﻴﺴﻪﰃ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮای رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن در ﮔﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴـﱴ.
آﻗﺎی ﭘﱰﺳﻦ ﭘﻴﺸﲔ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اب انم درﺳﺘﺶ،
ﭘﻴﱰ ﺑﻮوﻩ ،در ﺷﻬﺮ زاﻧﺪوورت ﻧﺰدﻳﮏ
آﻣﺴﱰدام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﳘﻪ ﭼﲒ
دروغ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻴﺶ ﺑﻪ ﻏﺬای ﭼﻴﲎ.

ﺑﺮای آﻏﺎز ،ﺑﻪ ﺧﱪی ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ
ﭘﻴﺶ در ﻫﻠﻨﺪ ﴎوﺻﺪای ﻓﺮاواﱏ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.
داﺳـﺘﺎن ﺑﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻼﰉ ﺑﻮدن ﻳﮑﯽ از
ﺣﺰﲠﺎی ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻨﺎم  MLPNرو ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ از ﭼﲔ ﳈﮏ ﻣﺎﱃ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺮاﺳـﱴ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﳻ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺪﻓﺶ ﰼ ارزش ﮐﺮدن ﺣﺰب
ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر .ﮐﺮﻳﺲ ﭘﱰﺳﻦ ،اب ﻋﻨﻮان
دﺑﲑﳇّﯽ ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ ﻟﻨﻴﻨﻴﺴـﱴ ﻫﻠﻨﺪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳـﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﻨﻈﻢ از ﰷرﻫﺎی اﻳﻦ
دوران ﺟﻨﮓ ﴎد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮانﮔﻮن
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﺋﻮﺋﻴﺴـﱴ ﻗ ّﻼﰉ اب ﺧﱪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،آﻧﺮا
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ات ﺑﺮای ﴎان ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ از
 Operation Red Herringانﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮد.
اﻳﺪﻩﻫﺎی اﻧﻘﻼﰉ و ﺿﺪ ﴎﻣﺎﻳﺪارﻳﺶ ﲯﻦ
ﻫﻠﻨﺪﳞﺎ ﺑﻪ آن ”ﻃﺮح ﻣﻐﻮل“ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﻧﺪ .اﻳﻦ رﺋﻴﺲ ابزﻧﺸﺴـﺘﮥ ﺣﺰب ﺑﻪ ايد ﻣﯽ
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ﭘﻞ وارﺗﻨﺎ ،ﳘﻮﻧﺪ  MLPNﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
» دوازدﻩ ﺳﺎل از زﻧﺪﮔﲓ را ﺑﻪ ﻫﺪر دادم « .او
ﭼﻨﺎن اﳝﺎﱏ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺰب ﻗ ّﻼﰉ داﺷﺖ ﮐﻪ
 ٪٢٠درآﻣﺪش را ﺑﻪ آن ﻣﯽ داد .اب اﻳﻨﮑﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﺶ ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ا ّﻣﺎ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﺪان
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن » ﭼﻨﺎن ﺳﺎدﻩاﻧﮕﺎر ﺑﻮدم و
آﻗﺎی ﺑﻮوﻩ ﭼﻨﺎن ابزﻳﮕﺮ ﺧﻮﰉ ﺑﻮد « .اﮐﻨﻮن
ﮐﻪ آﻗﺎی وارﺗﻨﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی اﺳﺖ در داﻧﺸﮕﺎﻩ
اوﺗﺮﺧﺖ ،از ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﰏ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺪو ﭘﺲ دﻫﺪ .آﻗﺎی
ﺑﻮوﻩ درابرۀ ﻣﺮﻳﺪش ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ » :او ﻳﮏ
اﲪﻖ ﺑﻮد« .
 MPLNدر ﺳﺎل  ١٩٦٩ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﺄﻣﻮران ﳐﻔﯽ آن را ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﭼﲔ
ﻫﺰﻳﻨﮥ ﭼﺎپ روزانﻣﻪاش ﺑﻨﺎم De Kommunist
را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،انآﮔﺎﻩ ازﻳﻨﮑﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﳻ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﭼﺎپ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﳘﮕﯽ ﴎان ﺣﺰب از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻫﻠﻨﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮﻩ دادن ﺑﻪ ﰷرﺷﺎن
ﮔﺮوﻫﯽ ﺳـﻴﺎﻫﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﳘﭽﻮن آﻗﺎی وارﺗﻨﺎ
آﻟﺖ دﺳﺖ آﳖﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ آﳖﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از رﺧﻨﮥ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﴎﻣﺎﻳﺪاری ،آﳖﺎ ﻣﯽابﻳﺴﺖ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺑﻪ
دروﻏﯽ ﺑﻮدن دﺑﲑﺧﺎﻧﻪ ﭘـﯽ ﳕﯽ ﺑﺮد.
ﻳﮑﯽ از ﻫﺪﻓﻬﺎی اﻳﻦ ﺣﺰب دودﺳـﺘﮕﯽ اﻧﺪاﺧﱳ
ﻣﻴﺎن ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ راﺳـﺘﲔ ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﻮد .اب ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﺣﺰب
دروﻏﲔ ،ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴـﳤﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﺮوﳽ
و ﳘﲀری اب ﴎﻣﺎﻳﺪاری ﻣﳤّ ﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدّ .
ﺣﱴ
ﭘﺲ از ﮐﺸـﺘﺎر ﻣﻴﺪان ﺗﻴﺎاننﻣﻦ ،اﻳﻦ ﺣﺰب از
ﭼﻴﻨﳱﺎ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﮐﺮد و آﻓﺮﻳﳯﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﻓﺮﺳـﺘﺎد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اب ﭼﻨﲔ اﻓﺮاط
ﮔﺮاﰃ ،ﮐﴗ ﺑﻪ دروﻏﲔ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﭘـﯽ ﳕﯽ
ﺑﺮد و ﺣﱴ آﳖﺎﰃ ﮐﻪ اب اﻳﻦ اﻓﲀر ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ روراﺳـﱴ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﲈن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن ﭼﲒی ﺗﺮاﺷـﻴﺪن ﻳﮏ ﺣﺮﻳﻒ ﴎﲯﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اب
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﲒ دارد .ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﳕﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی ﻧﺸﺪﻧﻴﺶ ،ﺟﻠﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﲓ دﻳﺪ ،ﺳﺎﺧﱳ دﴰﻦ دروﻏﲔ ﻳﮑﯽ ﭘﻴﴩﻓﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات را ﺑﮕﲑد .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ
از ﺷـﻴﻮﻩﻫﺎی اﺑﺘﺪاﰃ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺮﻳﻒ ﴎﲯﱴ ﺑﻴﺸﱰی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ،
ﻫﻮاﺧﻮاﻫﺎن ﻓﺮاواﻧﱰی ازو ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
اﻧ ﻠﺴﺘﺎن ،ﻗﮫﺮﻣﺎن
و دﻳﮕﺮان ﻣﳤﻢ ﺑﻪ ﳘﲀری اب دﴰﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﺷﺂ ﺎهﯽ
ﮔﺸﺖ.
از ﴎﺑﻠﻨﺪﳞﺎی اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﻮاانﰃ ﮔﺮداﻧﺪن
ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﱏ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد اب ﺗﳯﺎ
ﺻﺪﻫﺰار اﻧﮕﻠﻴﴗ .ﺷﲈر ﴎابزان اﻧﮕﻠﻴﴗ
ﺑﺴـﻴﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﱰ اﻳﻦ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ
ﰷرﻫﺎی دﻳﻮاﱏ اي ابزرﮔﺎﱏ ﮔﲈﺷـﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
راز اﻳﻦ ﻫﲊ ﮐﺸﻮرداری را ابﻳﺪ در ﰷرﺑﺮد
زﻳﺮﰷﻧﮥ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ ﺟﺴﺖ .ﻫﲈﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درابرۀ
آن ﺟﺎﺳﻮس ﻫﻠﻨﺪی دﻳﺪﱘ ،ﻳﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﳖﺎی اﻃﻼﻋﺎﰏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﴩﻓﺘﻪ،
ﺳﺎﺧﱳ دﴰﻦ ﻗ ّﻼﰉ اﺳﺖ .اﻳﻦ دﴰﻦ دروﻏﲔ ﺑﺮای ﭘﻴﺎدﻩ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ ،ﶊﺪﻋﲆ
از ﻫﺮ ﭘﻴﲀرﮔﺮ دﻳﮕﺮی ﴎﲯﺘﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ ارابﺑﺶ ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺎی ﺧﻮردﻩﮔﲑی از ﮔﺎﻧﺪی را ﮔﺬاﺷﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ اتﺧﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﴰﻨﺎن راﺳـﺘﲔ را و ﺷـﻴﻮۀ او را ”ﻣﺼﺎﳌﺖ آﻣﲒ“ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای
اﻳﻦ رﻫﱪ ﻣﺴﻠﲈن ،ﻣﯽابﻳﺴﺖ ”ﺷﻮىخ“ و
ﰼرﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
”ﻣﺴﺨﺮﻩابزی“ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ،اب اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻴﻮۀ ﭘﻴﲀر ﻫﻨﺪوان ﺑﻪ رﻫﱪی ”ﺟﺪی“ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ
ﮔﺎﻧﺪی ،اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ انﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﺨﱴ ﻇﺎﻫﺮ اﻧﻌﻄﺎف انﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﮕﲈن ﺑﺴـﻴﺎری را ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﻴﺠﺎن ﻣﯽ آورد و راﻩ را ﳘﻮار ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زد ﴎﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ .آﳖﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای ﲞﺶ ﺷﺪن آﻳﻨﺪۀ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ.
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﲀری داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در اﻳﻨﺠﺎ و آﳒﺎ ﻳﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﶊﺪﻋﲆ ﺟﻨﺎح ﳔﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻨﮕﺮﻩ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ
ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ات ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﲠﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻩ ،دﺳﺖ ﺑﻮد و از ﳘﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﻨﺪو-ﻣﺴﻠﲈن ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﮕﲑوﺑﺒﻨﺪ و ﴎﮐﻮب ﺳـﻨﮕﺪﻻﻧﻪ زﻧﻨﺪ .ﭘﺸﺖ ﮐﺮد .ا ّﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ اﺳـﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ ﺟ ّﺪﻳﱰ ﻣﯽ
ﻳﮏ ﻣﲒ ﻧﺸﺴﱳ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﱳ ﺟﺰ ﮔﺸﺖ ،اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﻣﺴـﺌﻠﮥ اﻗﻠﻴﱴ ﻣﺴﻠﲈانن را
زاين ﺑﺮای اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﭼﲒ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ابر ﳕﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﮐﺸـﻴﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﳘﭽﻮن ﻗ ّﲓ آانن
آورد .ﺗﳯﺎ ﻫﺪف آﳖﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﱳ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﳘﮕﺎم اب آانن ،ﺟﻨﺎح ﱒ
هپﻨﺎورﺷﺎن ﺑﻮد و ﺗﳯﺎ آرزوﻳﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪاﻃﻠﱮ ﺧﻮد را اﻧﺪک اﻧﺪک
ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .در ﺳﺎل  ١٩١٣ﺑﻪ اﳒﻤﻦ
ابﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻫﻨﺪاين ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ات اﺳﻼﻣﯽ راﻩ ايﻓﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ هجﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮد را دارای رﻫﱪش ﮔﺸﺖ .ازﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮ
ﺣﺴﻦﻧﻴ ّﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺣﻖ ﲜﺎﻧﺐ ﲟﺎﻧﻨﺪ و در ”دو ﻣﺮدم ،دو ﮐﺸﻮر“ را ﮔﺬاﺷﺖ و زﲬﯽ را
ﺻﻮرت ﻟﺰوم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ”دادﮔﺮاﻧﻪ“ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎهل زد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗامير ﳔﻮاﻫﺪ
زﻧﻨﺪ .روش دﻳﺮﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﮔﲑﳞﺎ ،ﺷﺪ.

ﶊﺪﻋﲆ ﺟﻨﺎح ﮐﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازﻩ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎﻧﳱﺎ ﺑﻪ او
ﻣﯽ ابﻟﻨﺪ ،ﺑﻨﻴﺎد ﮐﺸﻮری را رﳜﺖ ﮐﻪ ﺗﳯﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﻫﺴـﺘﻴﺶ اﺑﺰاری ﺑﻮدن در دﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و
آﻣﺮﻳﲀ اﺳﺖ ات آﳖﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﳔﺴﺖ ﻫﻨﺪ را همﺎر
ﮐﺮدﻩ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﯽ داﺷـﺘﻪ ابﺷـﻨﺪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﱳ آن ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در رؤاي ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ،ﻳﻌﲎ ﺳﺎﺧﱳ ﺷـﺒﻪﻗﺎرﻩﰃ اﺳﻼﻣﯽ.
ﺑﺮای ﻫﻨﺪوان ﶊﺪﻋﲆ ﺟﻨﺎح ﻳﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻴﺶ
ﻧﺒﻮد و ﺑﺮاﻳﺶ ﻫﻴﭻ ارىج ﳕﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﲜﺎﻳﺶ
ﰷﰱ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اترﳕﺎی ﰉﰉﳻ رﺟﻮع ﮐﺮد و
دﻳﺪ اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ او را ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ات ﺟﺎﰃ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ا ّﳘﻴﺖ وی را از ﮔﺎﻧﺪی ﱒ
ﺑﻴﺸﱰ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ ﻣﺮز
ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﮐﲈﺑﻴﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﲈن ﻧﻘﺸﻪﰃ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺮد واول ) ،(Lord Wavellانﺋﺐ
ﺷﺎﻩ آﻧﺰﻣﺎن ،ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮥ ﮐﺸﻮرش در
 ٦ﻓﻮرﻳﮥ  ١٩٤٦ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺸﻪﰃ ﮐﻪ
ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻧﺶ را ﻣﺪﻳﻮن ﶊﺪﻋﲆ ﺟﻨﺎح ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺷﺂ

ﺎهﯽ در ﻏﺮب

khandani.net

اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻬﺎی زرﮔﺮی ﺗﳯﺎ در ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮﻩﻫﺎ ﰷرﺑﺮد
ﻧﺪارد .ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻏﺮﺑﳱﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ابزﳞﺎی ﮔﻤﺮاﻩ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺰوی از ﺳـﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرىج اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﳕﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ،١٩٦٠ژﻧﺮال دوﮔﻞ از
ﺧﻮﻳﺶ آوازﻩﰃ هجﺎﻧﮕﲑ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ روی
آﻣﺮﻳﲀﺳـﺘﲒی .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺲ از
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﺳـﺘﻌﲈری ﺑﻮد و از
ﻧﻈﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺎی ﳔﺴﺖ را داﺷﺖ ،اب ﻧﻘﺸﯽ
ﺳﻮم
ﮐﻪ دوﮔﻞ ابزی ﮐﺮد ،در ابور ﻣﺮدم هجﺎن ّ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻫﻮادار آزادی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺮوز
ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ،روﺷﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴـﻴﺎری از ﰷرﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿ ّﺪ آﻣﺮﻳﲀﰃ
دوﮔﻞ در واﻗﻊ اب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد آﳖﺎ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ
ﺑﻮد .ﳕﻮﻧﮥ آﺷﲀر آن ﺑﺮانﻣﮥ ﻫﺴـﺘﻪﰃ و
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آﳖﺎ در
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﻣﺴـﺘﻘّﻞ ﺑﻮدن از آﻣﺮﻳﲀ ﺑﻪ اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد وﱃ در واﻗﻊ اب ﳈﮏ ّﻓﲎ
ﺧﻮد آﻣﺮﻳﲀﺋﳱﺎ ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳـﻴﺪ .اب اﻳﻦ

ﺳـﻴﺎﺳﺖ ،آﳒﺎﰃ ﮐﻪ آﻣﺮﻳﲀﺋﳱﺎ ﺧﻮد ﳕﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮﳞﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﳏﻠّﻞ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﮐﻮاب ،ﭼﲔ،
وﻳﺘﻨﺎم…( ا ّﻣﺎ ﺑﺒﻴﻨﲓ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻏﺎز دوﮔﻞ
ﻳﮑﺸـﺒﻪ و ﺗﳯﺎ اب ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﮏ اﻋﻼﻣﻴﻪ از رادﻳﻮ
ﰉﰉﳻ از ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﱏ رﺳـﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از آﳌﺎن در ﺳﺎل
 ١٩٤٠و اﻣﻀﺎی ﭘامين ﺻﻠﺢ ،اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ در
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﺑﺲ انﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻧﻪ
ﺗﳯﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روی ﳘﭙاميﻧﺸﺎن ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽابﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن ﳘﭽﻮن
دﴰﻦ ﻧﲒ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﲑﻗﺎﻧﻮﱏ
داﻧﺴﱳ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎرﺷﺎل ﭘﱳ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﻳﻦ
ﰷر ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﻳﮏ دوﻟﺖ در
ﺗﺒﻌﻴﺪ .ﻣﺸﳫﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ
ﻫﻴﭻ ﴯﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﳯﺎ ﮐﴗ ﮐﻪ ﮔﲑﺷﺎن آﻣﺪ
ﴎﺗﻴﭗ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم دوﮔﻞ .اﻳﻦ درﺟﮥ
ﴎﺗﻴﭙـﯽ را ﱒ ﺗﳯﺎ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻪ
دوﮔﻞ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ات ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﳘﭽﻮن وزﻳﺮﻣﺸﺎور
در ﰷﺑﻴﻨﮥ ﻣﺎرﺷﺎل ﭘﱳ وارد ﺷﻮد .ﺑﻴﮕﲈن ،دوﻟﱴ
در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ابﻳﺴﺖ رﻗﻴﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﱏ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﱴ ﮐﻪ رﻫﱪش ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ هجﺎﱏ اول ﺑﻮد ،ﻣﺸﲁ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﴎش ﮐﴗ ﭼﻨﲔ ﮔﻤﻨﺎم داﺷـﺘﻪ
ابﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮﭼﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از دوﮔﻞ
ﻳﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺴﺎزد و ﺑﺮای اﻳﻦ ﰷر ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﰏ  Tampleروی آورد .دوﮔﻞ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٣٠ﮐﺘﺎﰉ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﻮد در ابرۀ
ﰷرﺑﺮد اتﻧﮏ و ا ّﳘﻴﺘﺶ در ارﺗﺶ .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ﲯﻦ اتزﻩﰃ ﳕﯽ ﮔﻔﺖ و ﺗﳯﺎ ابزﮔﻮﰃ ﺑﻮد از
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﰃ ﮐﻪ از اﻳﻨﺠﺎ و آﳒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺷﻨﻴﺪ .اﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠّﳤﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
آﳌﺎن ﳘﲔ اﳘﻴﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ اتﻧﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
آﳌﺎﻧﳱﺎ آن را ﺑﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﺷـﻴﻮﻩﰃ ﺑﲀر ﺑﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻮق و ﮐﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮﳞﺎ ﺑﻪ
دوﮔﻞ ﮔﻮش دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺮوز ﺷﮑﺴﺖ ﳕﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ .ﺧﻮد دوﮔﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻫﻨﮕﯽ زرﻩﰃ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﳘﻘﻄﺎراﻧﺶ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﻪ از آﳌﺎﻧﳱﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد )ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردن ﺑﻮد ﮐﻪ دوﮔﻞ درﺟﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دوﻟﺖ
راﻩ ايﻓﺖ!( .ﺑﻨﮕﺎﻩ  Tampleاز ﳘﲔ ﺷﮑﺴﺖ
ﲠﺮﻩﺑﺮداری ﮐﺮد و آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻧﱪد دﻟﲑاﻧﻪ .در اﻳﻦ داﺳـﺘﺎن ﺧﻴﺎﱃ ،اتﻧﮑﻬﺎی
دوﮔﻞ آﳌﺎﻧﳱﺎ را وادار ﺑﻪ ﭘﺲﻧﺸﻴﲎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و
در ﭘﺎاين ﺗﳯﺎ از روی ﻧﺪاﺷﱳ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاﰃ
ﺑﻮد ﮐﻪ دوﮔﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﲑوز ﮔﺮدد .اب اﻳﻨﮑﻪ
ﺧﻮد دوﮔﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻋﱰاف ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﱳ ﻓﻨﺂوری
ﭼﻨﺪان در اﻣﺮ اتﻧﮏ ﮐﺮد ،ﻫﻨﻮز ﱒ در اﻳﻨﺠﺎ و
آﳒﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﲓ ﮐﻪ اﮔﺮ ارﺗﺶ ﺑﻪ ژﻧﺮال ﮔﻮش
دادﻩ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻨﮓ را از آﳌﺎن ﳕﯽ
ابﺧﺖ.
ژﻧﺮال دوﮔﻞ ﻳﮏ اﲺﻮﺑﮥ ﺳـﻴﺎﳻ ﺑﻮد ،وﱃ در
ﰷر ارﺗﺶ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ از ﺧﻮد درﺧﺸﺸﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد .در  ،١٩١٦ﻫﲈن ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﳢﮥ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻩ ﺷﺪ اﺳﲑ ﮔﺸﺖ و ات
ﭘﺎاين ﺟﻨﮓ هجﺎﱏ اول در زﻧﺪان آﳌﺎﻧﳱﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

در  ١٩٤٠دﻳﺪﱘ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺶ ﺑﻪ آﺳﺎﱏ از
آﳌﺎﻧﳱﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ،ﰷر
اﺻﲆ او ﺳـﻴﺎﳻ ﺑﻮد ،ﻫﻴﭽﻴﮏ از ﲻﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ او اﳒﺎم ﻧﺸﺪ و ﮐﺴﺎﱏ
ﭼﻮن ژﻧﺮال ﻟﻮﳇﺮ ) (Leclercﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺑﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ابزﺧﺮﻳﺪﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ١٩٦٢ﱒ اب دادن اﺳـﺘﻘﻼل ﺑﻪ اﳉﺰاﺋﺮ
ﲻ ًﻼ ﺳـﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﴎﮐﻮﰉ
ﻋﺮﲠﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﴍﮐﺖ
 Tampleﭼﻨﺎن ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﳯﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻮﳞﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﳘﮥ ﻣﺮدم هجﺎن در ذﻫﻨﺸﺎن از
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دوﮔﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ارﺗﺸﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدﻩ را ﺑﺮای
ﳘﻴﺸﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ.
دﺷﺂ ﺎهﯽ در ﺗﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﺮان

ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﳱﺎ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﻗﺮابﱏ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ در هجﺎن
ﻫﺴﺘﲓ .ﭼﺮاﻳﺶ را ابﻳﺪ در ابور ﻧﺪاﺷﱳ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﲜﻮﺋﲓ .اﮔﺮ ﻣﻘﺎهلﰃ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ابرۀ اﻳﺮان
ﲞﻮاﻧﲓ ،آﻧﺮا ﰉ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﱘ ﰉ
اﻳﻨﮑﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳـﲓ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩاش ات ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ
اب اﻳﺮان آﺷـﻨﺎﰃ دارد ،ﭼﻨﺪ ابر اتﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﺮان
رﻓﺘﻪ ،آاي زابن ﻓﺎرﳻ را ﻣﯽ داﻧﺪ ،آاي اترﱗ
اﻳﺮان را ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﺳﺖ… ﻣﺎ ﰷ را ﺑﻪ ﺟﺎﰃ
رﺳﺎﻧﺪﻩاﱘ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﱳ اترﱗ ادﺑ ّﻴﺎت
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ادوارد ﺑﺮاوون رو ﻣﯽ
آورﱘ ،ﮐﴗ ﮐﻪ ﰉﺳﻮادﻳﺶ را ذﺑﻴﺢ ﲠﺮوز
ﺧﻮب ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮد .آدﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرداوود
ﺧﻴﺎابﱏ ﺑﻪ انﻣﺶ ﻧﺪارد وﱃ ﻳﮑﯽ از ﺧﻴﺎابﳖﺎی
ﮐﻨﺎر داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑ ّﻴﺎت داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان ﺑﻨﺎم
ادوارد ﺑﺮاوون اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎدﻩﻟﻮىح ﰷر را
ﺑﺮای دﴰﻨﺎﳕﺎن ﺑﴗ آﺳﺎن ﮐﺮدﻩ ،اﻳﻦ اﻣﲀن را
ﺑﻪ آانن ﻣﯽ دﻫﺪ ات اب ﻫﺰﻳﻨﻪﰃ انﭼﲒ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ
ﲠﺮﺑﺮداری را داﺷـﺘﻪ ابﺷـﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﳯﺎ در ﺧﱪﻫﺎی
ﺳـﻴﺎﳻ روزاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ژرﻓﺎی اترﳜﲈن
دﺳـﺘﲀری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﰛ ﺑﻪ اﺑﺮو ﳕﯽآورﱘ.
دﴰﻨﺎن اﻳﺮان ﲞﻮﰉ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﳯﺎ راﻩ
رﺳـﺘﮕﺎری اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ابزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﳘﲔ ﳘﮥ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﲀر ﻣﯽ
ﺑﻨﺪﻧﺪ ات از اﻳﻦ دورۀ ﰉﻣﺎﻧﻨﺪ در اترﱗ هجﺎن
ﭼﻬﺮﻩﰃ زﺷﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از دروﻏﻬﺎی
ﺑﺰرگ اترﳜﯽ ﮐﻪ اﻳﺮانﺳـﺘﲒان آن را آﻟﺖ
دﺳﺖ ﻗﺮار دادﻩاﻧﺪ اﻓﺴﺎﻧﮥ ”ﺳـﱲ ﻣﻐﺎن“ در
دورۀ ﺳﺎﺳﺎﱏ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﺮﻧﺪايت انﳽ از
ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ابﺳـﺘﺎﻧﺸـﻨﺎﺳﺎن و اترﳜﻨﻮﻳﺴﺎن
اروﭘﺎﰃ ﳘﭽﻮن آرﺗﻮر ﮐﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﰷرﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﺷﻬﺎدتانﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﺴـﻴﺤﯽ اﻓﺮاﻃﯽ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﱏ ﻗﺮار
دادﻩاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﲈن اﻧﺪازﻩ ﺧﻨﺪﻩآور اﺳﺖ ﮐﻪ
۴
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اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﲓ اترﱗ آﻣﺮﻳﲀ را از روی اﻳﺮان را انﺑﻮد ﮐﺮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻬﺎدتانﻣﮥ ﺗﺮورﻳﺴـﺘﻬﺎی ايزدﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ دارد .اﻳﻨﺠﺎ ﺗﳯﺎ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﳕﻮﻧﮥ ﺧﺮوار ﻣﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴـﲓ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮﻧﮕﻴﺎن ﺑﺴـﻴﺎر آورم.
ﰷرﺳﺎز ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ات ﺟﺎﰃ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوﻫﯽ
در  ١٢٩٩اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ در اﻳﺮان از ﻳﮏ ﺳﻮ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﳘﮥ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن دﺷـﻨﺎم ﻣﯽ
اﲪﺪﺷﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﲈً ازﺷﺎن ﻣﺰد ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .از ﳘﻪ ﺑﺪﺗﺮ ،ﻣﺰدوراﱏ ﮐﻪ دورۀ
ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دوﻟﳤﺎﰃ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن
ﺳﺎﺳﺎﱏ ،ﻳﻌﲎ واﭘﺴﲔ دورﻩ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم،
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﺪاانن ﻫﻴﭻ ﮐﻮاتﻫﯽ ﳕﯽ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﳘﻴﱴ اﺳﱰاﺗﮋﻳﮏ دارد ،ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﱴ اﻣﻀﺎی ﭘامينانﻣﮥ ﲢﺖاﶵﺎﻳﮕﯽ .وﱃ
ﮔﺬارﻧﺪ و از ﺧﻮد ﭼﲒﻫﺎﰃ اﺧﱰاع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﮐﻮداتی رﺿﺎﺧﺎن ،ﳘﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣﱴ دﴰﻨﺎن ﲤﺪن اﻳﺮاﱏ ﺑﻪ ﺧﻮد آن اﺟﺎزﻩ را
ﮐﻪ آن ﻧﻘﺸﮥ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻩ ﭼﻮن اب اﻳﻦ ﰷر ﻣﯽ
ﳕﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﳕﻮﻧﻪ ،ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آدم ﺧﻮدﺷﺎن را ﴎﰷر ﺑﻴﺎورﻧﺪ! اي
ﻧﺮاﰵ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﰃ اب روزانﻣﮥ ﮐﳱﺎن ﻟﻨﺪن ،از
اﻳﻨﮑﻪ اﻳﺮان در ﺧﻄﺮ ﲡﺰﻳﻪ ﺑﻮد و اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﺑﻪ
ﻗﻮل ﮐﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﻐﺎن در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﻳﺮاﱏ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻧﲑوﻣﻨﺪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ! ﮔﻮﰃ
ﺳﺎﺳﺎﱏ ات ﭼﻬﺎرﻫﺰار زن ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل
ﺷـﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ و اﺻﻮ ًﻻ ﻫﺮجوﻤﺮىج ﮐﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮ
اﻳﻨﮑﻪ او در ﻫﻴﭻ ﻳﮏ از ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﭼﻨﲔ
راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻮﻧﺪ دور اي ﻧﺰدﻳﮑﯽ اب
ﭼﲒی را ﻧﮕﻔﺘﻪ و اﻳﻦ ﲯﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﺮاﰵ ﺗﳯﺎ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺪﳞـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﲠﺎﻧﻪﰃ اﺳﺖ
ﳐﺎﻟﻔﺎن رﺿﺎﺷﺎﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﳱﻨﭙﺮﺳـﺘﺎن راﺳـﺘﲔ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﲈﻧﻬﺎﰃ ﮐﻪ ات روز ﭘﻴﺶ از ﮐﻮدات ﺑﻪ
اﺳﻼم در اﻳﺮان.
ﻫﺮ ﻧﻮﮐﺮی ﺗﻦ در ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﭼﺸﲈﻧﺸﺎن را ﺑﺮ
ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻔﺮوﳽ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﻨﮓ رواﱏ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ
از ﲝﳦﺎی داغ ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ روی اﻧﱰﻧﺖ
ﺑﺮای ابزﮔﺸﺖ
ﰷرﺑﺮد انم ﭘﺎرس ) (Persia ،Perseﲜﺎی
ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻩ ﭘﻴﺶ
اﻳﺮان اﺳﺖ .در اﻳﻦ ابرﻩ دروﻏﯽ ﺟﺮاين دارد
از اﺳﻼم را
در ابرۀ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﲓ دوﻟﺖ در ﺳﺎل ١٩٣٥
ﺧﻨﱺ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺑﺮای وادار ﮐﺮدن ﳘﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﰷرﺑﺮد انم
و اﻳﻦ ابور ﺑﳱﻮدﻩ را ﺑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ اﺳـﺘﻮار ﻣﯽ
 .Iranﺑﺮﭘﺎﻳﮥ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﻪ ،اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻳﺮان اب
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اوﺿﺎع اﻳﺮان از اﻳﻦ ﱒ
آﳌﺎن انزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﲓ ﺷﺪ،
ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﳘﲔ ﮐﻪ دارﱘ ﺑﺴـﻨﺪﻩ
ﭼﺮاﮐﻪ ”اﻳﺮان“ ﻳﻌﲎ ”آرايﺋﳱﺎ“ .در اﻳﻦ ﺷﺎﻳﻌﮥ
ﮐﻨﲓ.
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺣﱴ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺎﺟﺮا ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﴍح ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﲤﺎس آﳌﺎﻧﳱﺎ اب
ﺗﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان
دﻳﭙﻠﲈﲥﺎی اﻳﺮاﱏ در ﺑﺮﻟﻦ و ﭘﺮوراﻧﺪن اﻳﻦ ﻓﮑﺮ
اترﱗ ﻣﻌﺎﴏﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ دورﻩﰃ
در ﴎﺷﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﲒ دﻳﮕﺮی
دﺳـﺘﺨﻮش دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﭼﲒی از دوران
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻘﺸﮥ ﺟﺪاﰃ
هپﻠﻮی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﳈﮏ ﻟﺸﮑﺮی
ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻨﺎم
از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ واروﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ
ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ،ﮐﻪ ﺷـﻴﺦ ﺧﺰﻋﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻩ آن ﻣﯽ
ابﺷـﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﺷﺪ ،اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﭼﲒ اتزﻩﰃ اﺧﱰاع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎم
ﺑﻮد ﺑﺮای ابزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮابدرﻓﺘﮥ
”ﺳـﱲ ﻓﺎرس“ .ﰷرﺑﺮد انم  Perseﲠﺎﻧﻪﰃ ﺑﻮد در
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن .ابزﮔﻔﱳ ﳘﮥ وﻳﺮاﻧﮕﺮﳞﺎﰃ ﮐﻪ ﴎاﳒﺎم

رﺳﺪ ،آﳌﺎن ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ را
اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﮐﻮدات
در اﻳﺮان ابﻃﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ آﳖﺎ .اﻳﻦ ﲠﺎﻧﻪ اب انم اﻳﺮان از
ﻣﻴﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﺮاﮐﻪ دﻳﮕﺮ انم ﮔﺮوﻫﯽ وﻳﮋﻩ
ﺑﺮ روی ﳘﮥ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﴎزﻣﲔ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﳕﯽ
ﺷﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﻳﻦ ﻫﻮﺷـﻴﺎری دوﻟﺖ اﻳﺮان
ﭼﻨﺪان ﱒ ﰷرﺳﺎز ﻧﺒﻮد ﭼﻮن اﺻﻄﻼح
ﻣﻦدرآوردی ”ﺳـﱲ ﻓﺎرس“ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺟﺎ
ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ورد زابن ﺑﺴـﻴﺎری از ﰉﻣﺎﻳﮕﺎن
ﴎزﻣﻴامنن ﮔﺸـﺘﻪ.

ﭘﺲ از ﴎﰷرآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎﻩ
و آﻏﺎز ﺑﺮانﻣﻪﻫﺎی ﲻﺮاﻧﻴﺶ،
ﺗﳯﺎ ﮐﺸﻮر ﭘﺬﻳﺮای دادوﺳـﺘﺪ
ﭘﺎايﭘﺎی اب اﻳﺮان ،آﳌﺎن ﺑﻮد.
اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻮﺳﺖ و
اﺳـﺘﺨﻮان ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﲜﺎﻳﺶ ﰷرﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﮓاﻓﺰار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺷﮕﻔﺘﺂور
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ آﳌﺎﻧﳱﺎ در ردﻳﻒ
ﳔﺴﺖ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ .اب اﻳﻦ
ﳘﻪ ،ﺣﱴ در ﺳﺎﺧﱳ
راﻩآﻫﻦ ،اﻳﻦ ﺗﳯﺎ آﳌﺎﻧﳱﺎ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪﻧﺪ:
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﺋﳱﺎ،
آﻣﺮﻳﲀﺋﳱﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮﳞﺎ ،داﳕﺎ ﮐرﳱﺎ ،ژاﭘﻨﳱﺎ و
ﺣﱴ اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺪام در
اﻳﻦ ﭘﺮوژۀ ﺑﺰرگ ﴍﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
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اﻣﺎ در  ١٣٢٠اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﲠﺎﻧﻪﰃ داﺷﺘﻨﺪ
ات ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﰉﻃﺮف ﲪهل ﮐﻨﻨﺪ و ﲠﱰﻳﻦ ﲠﺎﻧﻪ
ﻫﲈان اﻓﺴﺎﻧﮥ ﳘﲀری اﻳﺮان اب آﳌﺎن انزی .اب
اﻳﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﳘﮥ آﳌﺎﻧﳱﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﻳﺮان را
ﮐﻪ ﺷﲈرﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﱒ ﳕﯽ رﺳـﻴﺪ اﺧﺮاج
ﮐﺮد ،ابز اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ از اﻳﺮان ﳘﭽﻮن ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﻫﻴﺘﻠﺮ ﲯﻦ ﻣﯽ راﻧﺪﻧﺪ .ﺧﻨﺪﻩدار اﻳﻨﮑﻪ
رادﻳﻮ ﺑﺮﻟﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﺷﺎﻩ دﺷـﻨﺎم ﻣﯽ داد
و او را ﻣﳤﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽ
داﻧﲓ ﻧﲒ ﮐﻪ آﳌﺎﻧﳱﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﻳﮏ ﮐﻮدات ﺑﺮ ﻋﻠﻴﮥ
رﺿﺎﺷﺎﻩ را در ﴎ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ات ﲜﺎﻳﺶ
ﻫﻮاداران ﺧﻮﻳﺶ را در ﲥﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﮔﺮ درﻳﻦ راﻩ ﻓﺮاﺗﺮ روﱘ ،ابﻳﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﮥ
ﳘﲀری رﺿﺎ ﺷﺎﻩ اب آﳌﺎن انزی ﻧﲒ ﺧﻮد
اﺧﱰاﻋﯽﺳﺖ اﻧﮕﻠﻴﴗ .ﳔﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﺶ
اﻳﺮاﻧﳱﺎ ﺑﻪ آﳌﺎﻧﳱﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﱰ از ﴎﰷر آﻣﺪن
آدوﻟﻒ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺧﻮد رﺿﺎﺷﺎﻩ در ﺳﺎل
 ١٩١٨اب ﺳﻔﲑ آﳌﺎن در ﲤﺎس ﺑﻮد و دوﻟﺖ
آﳌﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ات ﻫﺰﻳﻨﮥ ﻳﮏ ﮐﻮدات را در ﻣﺎﺟﺮای ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺴﺖ ،اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و
اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارد .ﺣﱴ ﻗﻴﴫ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا آﮔﺎﻩ ﻧﻮﮐﺮاﻧﺸﺎن در اﻳﺮان را در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از اﻳﻨﮑﻪ ﭘﻮل ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ اﻳﺮان آﳖﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎﻩ ﻋﺎﻣﻞ

ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﮐﻮداتی  ١٢٩٩اب ﻧﻘﺸﮥ آﳖﺎ
اﳒﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﱃ ﺑﺮای اﺷﻐﺎل اﻳﺮان انﭼﺎر
ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﺷﺎخﺑﻪﺷﺎخ ﺷﺪن اب رﺿﺎﺷﺎﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ دروغ ﻧﻮ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
» درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد ﻧﻮﮐﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﻩ وﱃ
ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﮐﻪ ارابﺑﺶ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﻠﻮﻳﺶ
را ﮔﺮﻓﺘﲓ « .ﭼﻮن رﺿﺎﺷﺎﻩ از ﳏﺒﻮﺑﻴﱴ ﰉﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﻴﴗ دﺳﺖ ﺑﲀر
ﺷﺪﻧﺪ ات ﺗﺼﻮﻳﺮ دﻳﮕﺮی ازﻳﻦ ﻣﺮد دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
ﳕﻮﻧﻪ ،در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮانﻣﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﳒﺎم
رﺳـﻴﺪﻩ ،ﺑﺴـﻴﺎری از آانن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺪرن ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اب ﺷﺎﻳﻌﻪﭘﺮاﮐﲎ ،ﻋﻮاﻣﻞ
روس و اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮐﺸﺎورزان
ﺧﺎﻧﻪدارﺷﺪﻩ ﭼﻨﺎن ﻫﺮاﳻ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﳘﮕﯽ
از ﺗﺮس ﮐﻴﻨﻪﺟﻮﰃ ،اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ آﺷـﻴﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﮥ ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﳘﻪ ﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان اﻳﺮاﱏ ﭼﻨﺎن
ﻧﻔﺮﰏ از رﺿﺎﺷﺎﻩ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ”ﺑﺰور“ ﺑﻪ آﳖﺎ دادﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮد رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﲜﺎﻳﺶ ”آزاداﻧﻪ“ در
آﻟﻮﻧﮑﻬﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﳘﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩاﱘ ﮐﻪ در روز رﻓﱳ آرايهمﺮﺷﺎﻩ ﺑﻪ
ﳎﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﲆ ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻓﺎداری
ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﳻ اﻳﺮان ،ﻣﺮدم ﲥﺮان
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺷﺎﻩ ﺟﻮان
را اب دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﰷخ ات ﻣﻴﺪان
ﲠﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ همﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻩ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ
همﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﭼﲒی
ﺑﻮد ﮐﻪ روس و اﻧﮕﻠﻴﺲ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داﻧﺴـﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﳘﲔ ،ارﺗﺸﻬﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺳـﻨﮕﻴﲎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اب اﻳﻨﮑﻪ
دﻫﻬﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎر از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮانﮔﻮن در
آﻧﺮوز در ﲥﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﱴ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ از آن
را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﻮد و راﺳﺖ ﺑﻮدن
آن را ﺑﻪ ﺷﮏ ﺑﺮدﻧﺪ .در ابﻳﮕﺎﱏ روس و
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﮑﺲ و ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺑﺴـﻴﺎری از دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
دﻗﻴﻘﮥ اﻳﻦ روز اترﳜﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ايﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻮﰃ
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۵

ﻳﮏ ﻗﻴﭽﯽ انﻣﺮﰃ درﻳﻦ ابﻳﮕﺎﱏ دﺳـﺘﱪدﻩ و ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ از ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ همﻢ از آن را ﺑﳫﯽ از
ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﲞﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﳖﺎ ،در
آن روز ﺷﲈر ﻣﺮدم ﲥﺮان در ﺧﻴﺎابن ﭼﻨﺪان
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺴـﻴﺎری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﮔﲈن
درابرۀ  ٢٨ﻣﺮداد ﻧﲒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮاوان ﮔﻔﺖ اﻣﺎ
را ﮐﻨﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﭘﺮداﺧﱳ ﺑﻪ آن ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺘﺎب
ﭘﺲ از رﻓﱳ رﺿﺎﺷﺎﻩ ،ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪﰃ دارد .ﺗﳯﺎ ايدآور ﻣﯽ ﺷﻮم
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﻨﻄﻘﮥ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﴎﭼﺸﻤﮥ ﺑﺰرگ ﺷﺎﻳﻌﺎت ﭘﲑاﻣﻮن اﻳﻦ
ﺧﻮد زد .ﻫﺮﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﺧﻄﺮی ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺮاين ﮐﺘﺎب ﮐﺮﻣﻠﻴﺖ روزوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻳﻦ
داﺷﺖ اي ﴎ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اي ﺑﻪ ﺟﺮم ﰷرﻣﻨﺪ ﺳـﻴﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺟﺎﺳﻮس
ﳘﲀری اب انزﳞﺎ ﺑﻪ ابزداﺷـﺘﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ .آﻣﺮﻳﲀﰃ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﻓﺎرﳻ ﳕﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺳـﭙﻬﺒﺪ زاﻫﺪی ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﲆ دﺳـﺘﮕﲑی ﺷـﻴﺦ در  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﴎاتﴎی در اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺧﺰﻋﻞ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﰃ رﻫﺎﰃﲞﺶ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ،راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﻧﻪ ﺗﳯﺎ در ﲥﺮان ﺑﻠﮑﻪ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل در ﻓﻠﺴﻄﲔ در اﺳﺎرت اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ در ﳘﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻴﺎابن ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻳﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﮐﺮﻣﻠﻴﺖ روزوﻟﺖ ﭼﻨﲔ دروﻏﯽ را،
ﺑﻮد.
آن ﱒ اب ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﱏ ،ﺑﻪ ابزار ﻣﯽ آورد
در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ،ﮔﺎﻧﺪی ،ﳖﺮو و ﺑﺴـﻴﺎری دﻳﮕﺮ
ﺑﺮاﱘ ﭼﻨﺪان همﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﮐﴗ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮐﺮﻣﻠﻴﺖ
از اﺳـﺘﻘﻼلﺧﻮاﻫﺎن ،از اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن در ﺟﻨﮓ اب
روزوﻟﺖ را ابور دارد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﱒ از آن
آﳌﺎن و ژاﭘﻦ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﱏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﳖﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﻨﺎح ابﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﭘـﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺑﳱﻮدﮔﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ رﺳـﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را
داﺳـﺘﺎﻧﺶ ﰷر دﺷﻮاری ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﲒی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اب اﻳﻦ ﳘﻪ،
ﮐﻨﺠﲀوﱘ را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﲒد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻴﭻ رﻳﺴﮑﯽ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و ﳘﮕﯽ آانن
ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل ،ﮔﺎﻩ و ﰉﮔﺎﻩ،
را )ﲜﺰ ﶊﺪﻋﲆ ﺟﻨﺎح!( ﲜﺮم اﺧﺘﻼل در ﰷر
روزانﻣﻨﮕﺎران ﻓﺮﻧﮕﯽ از آن ﲠﺮﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺟﻨﮓ ابزداﺷﺖ ﮐﺮد .ﲜﺎﻳﺶ در اﻳﺮان،
و ﻣﯽ ﺧﻮاﱒ ﺑﺪاﱎ ابز ﭼﻪ ﻓﺮﻳﱮ در ﴎ دارﻧﺪ؟
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح انﺳـﻴﻮانﻟﻴﺴـﱴ ﻓﺮواﱏ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچ ﺳﱫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اب آانن روس و
ا ﻼب اﺳﻼﱉ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﰷری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ :ﻫﻴﭽﻴﮏ ﻧﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﮥ دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ در
از ﻓﻠﺴﻄﲔ ﴎ درآورد ﻧﻪ از ﺳـﻴﱪی .ﺑﻪ
اترﱗ هجﺎن اﺳﺖ .ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ايری روزانﻣﻪﻫﺎی ﻏﺮﰉ ،اﻳﻦ دورﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
داﺳـﺘﺎﳖﺎﰃ ﳘﭽﻮن آﺗﺸﺴﻮزی ﺳﻴامن رﮐﺲ
ﺑﻪ » دوران آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در اﻳﺮان،
آابدان اي ﺗﲑاﻧﺪازی در ﻣﻴﺪان ژاهل ﺑﭙﺮدازم.
دورﻩای ﮐﻪ ﺻﺪ اﻓﺴﻮس اب ﮐﻮداتی آﻣﺮﻳﲀﰃ
اﻣﺮوز ﳘﮥ ﺑﺮﮔﻬﺎ رو ﺷﺪﻩاﻧﺪ و ﮐﺴﺎن ﺑﺴـﻴﺎری
 ٢٨ﻣﺮداد ﺑﻪ ﭘﺎاين رﺳـﻴﺪ« .
راﺳﺖ داﺳـﺘﺎن را ﻧﻮﺷـﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ آاي از آن
اﻧﮕﻠﻴﺴـﳱﺎ دو دورۀ آزادی و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در داﻧﺸﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﱘ؟ ﮔﲈن ﳕﯽ ﮐﲌ.
اﻳﺮان ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ :ﻳﮑﯽ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﻴﺶ از آﻣﺪن
ﻫﻨﻮز ﱒ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﳝﺎن دوﺳﺖ و دﴰﻦ
رﺿﺎﺷﺎﻩ و دﻳﮕﺮی از ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣٢٠ات ٢٨
ﺗﻌﻴﲔ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮏ روز ﺗﺼﻤﲓ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮداد  .١٣٢٢اﺗﻔﺎﻗﺎً ،در اﻳﻦ دو دورﻩ
ﻗﻬﺮﻣﺎﳕﺎن ﺧﺎﲤﯽ اﺳﺖ ،روز دﻳﮕﺮ ﺷﲑﻳﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﳘﻪ ﰷرۀ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪی
ﻋﺒﺎدی و اﻳﻨﺒﺎر دﻳﮕﺮ اﮐﱪ ﮔﻨﺠﯽ .از ﮐﺴﺎﱏ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻞ ﳇﻴﻨﺘﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ دو دورﻩ ﻳﮏ دورۀ
ﺳﻮم ﻧﲒ اﻓﺰود و آﳖﻢ ﳘﲔ دورۀ ﲨﻬﻮری
ّ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﺑﺮاﻳﻦ ابورﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻری در اﻳﺮان ﭘﻴﴩﻓﺘﻪﺗﺮ از آﻣﺮﻳﲀ
اﺳﺖ.

۶

ﺟﻨﮓاﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم دﺷﺂ

ﺎهﯽ

ﭼﻮن اﻣﲑهمﺪی ﺑﺪﻳﻊ ،ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ
اترﳜﻨﻮﻳﺴﺎن هجﺎن ،ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﲯﲎ ﳕﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ
وﱃ ﳘﻪ ﺟﺎ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از انم ﮐﺴﺎﱏ ﭼﻮن
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﱘ ﴎوش .ﰉﻣﺎﻳﮕﺎن را ارج ﻣﯽ ﳖﻨﺪ و
ﲜﺎﻳﺶ وﻻﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻴﻨﺎن را ﺑﻪ ﳉﻦ ﻣﯽ ﮐﺸـﻨﺪ.
روزی ﮐﻪ ﺷﻬﺮاير ﺷﻔﻴﻖ را از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ،
روزانﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺸـﺘﻨﺶ را ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن
ﻫﺮوﺋﲔ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .ﺷـﱮ ﮐﻪ ﮐﻮروش
آرايﻣﻨﺶ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﰷانل  ٣ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﳯﺎ
ﺗﻠﻮﻳﺰوﱏ ﮐﻪ اﺻ ًﻼ ﺧﱪش را داد ،آن را ﺑﻪ
ﺷﲁ ﻳﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﳘﺠﻨﺴﺒﺎزی ابزﮔﻔﺖ .ﭘﺲ
از ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﴪا وﻓﺎداری ،ﺑﻨﺎی ﻫﺰارﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺳﺎزی را ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﰉﭘﺎاين اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﰷرﮐﺮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﰉ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ درآن ردّﭘﺎی
دﺷﺂﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺒﻴﻨﲓ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﲠﱰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ از
ﭼﺸﲈن ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﱘ .ﭼﻪ ﻫﺸـﻴﺎراﻧﻪﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮد ﺧﻮد ﺗ ّﮑﻴﻪ ﮐﻨﲓ و از دﻳﮕﺮی وام ﻧﮕﲑﱘ.
ﭼﻪ ﭘﲑوزﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﮐﻪ آﻳﻨﺪﻩﻣﺎن را ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﱘ.


