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 ا
وان 'را��ف

و
ورک ��
�ز� 

 
�س از «�و��د از آن دوران �� ��وان دوره  �
�دی در��ره ا�ور �
ن ا�0/ل �� ١٩٣٠و  ١٩٢٠ھ�ی  روز���� �(�را�� '� در دھ�

'رد�د '� �7د ��ل �
ش از آن ارو�� را و
ران 'رده  ھ� را از در
�7 3�4 �زر � ��ھده �� 'رد�د. آ��ن رو
داد 
�د ��» 3�4
��د از ھ��ن ��ل �ود. �ور���8 '� ا�روز ��
'��د �� ا
ن د0
ل ��ده '� آن �7 را '�  
�د ��» �
ن دو 3�4«ھ� �� ��وان دوره  �و

 .'��د �ر �4ز
� و �#/
ل �� ھ� ا�>�ق ا:��د �� ��وان �8� از �
روی �� �وی 3�4 ����4 دوم �8رب در آن ��ل
 

'رد�د ھ�� �� ا�روز ��
د ا
ن  �و��د �� و?وح �� ���=ل �(�ه �� �
�دی �� ١٩٣٠ ا ر روز���� �(�را�� '� در ارو��ی دھ�

� �� او'را
ن 
�A از آن 0#ظ��� ا�ت '� �� را وادار ���
م. ��4وز �ظ��� رو�� ��'�د �� دوران 8ود  و?وح در �
�ش را دا

 B/& زی '� �� آن را

ر '�
م: 7�
م (�� ���
ل �� :را�و�، آ �ھ��� 
� ��آ �ھ���  ���0 �س از 3�4 �رد ��٣٠را دو��ره �>���

ده ا�ت 3�4� .ھ�ی 
و ��وی ���ق) ا'�ون �� ��
�ن ر

 

� �� دوران �
ن دو 3�4 ���
�ر ���وان :ر&�� از د�ت ر:�� �(�ه 8واھ�د 'رد. در  �ور�8ن آ
�ده �� دھ� ا8
ر �� طور '/� �



ت را ��ذFن وا�
ھ� آ�� آ��ده و
م. ����>��� �و�� ا��Aر  �وا�
م �رای ر8داد ر
م ���ر ��&ور�� '� ھ�� ھر�7 زود�ر ا
ھ�ی �رور �رای د:�ع از  دارد. در8وا�ت ھ�ی Gر�� �>وذ 'رده و �� را از د
دن ���=/� �د
�� ��ز �� 8ود8واھ��� در ��
�8ت


ده �
� �دارد، ز
را ا
ن دوران �� ��
�ن ر��F� I
 .ا�ت�ظم ارو��
� �س از 3�4 �رد ھ

� در ��ل �
ر �و�
ن«&درا�ظم و�ت آ��0ن �� » آ�(� �ر'ل«�
�دی،  ٢٠١۴در �� ا�Jل 'ر
�� �و�ط رو�
ر=
س » و�د


�  >�(و 'رد و �� �
ت » ��راک او����«��4ور روFن ار���ط 8ود را �� وا�
ر=
س ��4ور ا�ر
�A  زارش داد '� از �ظر او �و�
 .از د�ت داده ا�ت

 

ت آن ا�ت '� ا�روز ھ�� �� در آن د�
� ز�د � �� ز�د � ��» د�
�ی د
(ری« و
� در  او  >ت '� �و�
نFن  'رد. وا�

م. در ا�'


د
د«د�
�، �� �ول �
>�ن آن �7 را '� ��
د ر�M  �وا��د ا��4م �� ھ� آن �7 را '� �� �وی �ر«�ورخ 
و���� » �وF? دھ�د و
 «.�ر�د ��
 


د
م؟ �8�ت �� ����ت. ا
ن 3�4 �و�
ن ا�ت. او از ��ل �8&� از 7(و�� �� ا
��4 ر
� �
�
د درک '�
م '� ا
ن 3�4 رو
�ت ��Aو در 3�4 �رد آ�� دھ�د. ا�#�د ��4ھ
ر وروی در  ��OمA
� ا�ت '� ھر ز ��وا����د 8ود را �� �ھ�ی ا��
�� رو

� �#و د. �رای آ�O� 4م �8ر�4 از روی��� �
�ن #�/� :F/� �� او'را
ن 
O� Pط� ���Oل 7��ن آ��ن �دون 8��رت �ظ��� 
ود �طف ��ط�O و ?روری �#�وب ��. 

 
8واھ�د  ذ��  ای �� �و�ن آ
�ده �دار�د. آ��ن ���� �� �وا�د 
P ��ر د
(ر دو��ره ��ظ
م ود. ا
ن ا:راد ���� 4دول ا��را�وری ��

�� �
ف را �� ��0�# �ر�ر از 8م ��� �' �
/� �
��� '��د. در #��0 '� #��ت �و�A رو
'ردم �� ��ن ��و�4  را ��ز�و

�ری از روس� .ھ�(�م ����ران �/(راد در دو دھ� �
ش �ط�F ھ�
ن ا#��س را دا��دھ�  دم '� �

 
��� ��  �ر �رای ا���Oم ��د �� ا��را�ژی ���4م �و�
ن ��Aن ا�ت �
ش�
��م (
�م (�4د
د�ظرط/��) و ر
وا�
ای '�ن. �
ن رو
ز
و�

�رز�
ن ���
�تھ�ی از د�ت ر:��) ���
 د���ل ا�دام ��:� 4و
��� �� و
ژه �رای ��ز
ھ� ��
ل ھ���د �ظ��  زی و4ود دارد. رو
ز
و�

ن ا�0/ل �� د80واه 8ود ��� '��د�. 

 
�ت
�ر��
� ر
وا� P
 �
ز��د. آ��ن   ذاری د�ت �� ا�دام �� ھ� �� ا�(
زه ��زده 
� ��داش ���0 �� و
ژه �ود �را�ر �� ھز
�� او0


ر ��Aن را �� :��
J� ی�

ر ��4ن را �دار�د �/�A رو
J� ی�
�رورا��د. ا ر �و�
ن ا�روز �و:ق ود  #�ن آ8ر
ن 3�4 در �ر ��رو
 .�وا�د 8ود را �O&ر �دا�د Gرب ���� ��

 

� در #�ل ا�#ط�ط د
د ا�ت و 
� از آن �� '��
�  در #��0 '� ا:�Aر ��و�� Gر�� 8ود را �� ا
ن ا
ده ھ
��و�
زم ���'رد�د '� رو

��(�ه  �ز �� ��ب ا���«�#ت ��وان 
'رد�د �و�
ن روع �� درک ا��را�ژی 8ود 'رد. �و�
ن ��ل ھ��ت '� #وزه �>وذ  
�د ��» ا

م ��A#� ق���
�دی و از طر
ق  ٢٠٠٨'�د و ا
ن '�ر را از 3�4 ��  ر4���ن در ��ل  8ود را �ر ا�#�د ��4ھ
ر وروی �


�ی �ر'ز ٢٠١۴ا0#�ق 'ر
�� در ��ل ��ر 'رده ا�ت. #�� او  �م  ی �8تآ�Gز 'رد. ا8
را او '��رل 8ود را �ر ��روس و آ
 .�Fدی و درا���
P را �ردا�� ا�ت

 
ا�0//� :ردی ���� را ���زد. ا
ن  ��
دن روز ��4���  >ت '� در وا'�ش �� ���4م �� او'را
ن، �&د دارد از �و�
ن در &#�� �
ن

او?�ع �� ا
ن Aل �
ش �رود. ا
ن 8طر 
P ��4زات ����ب �رای �Oض �وا�
ن �
ن ا�0//� 8واھد �ود. �� ا
ن و4ود، ��Aن ا�ت 
 .�ر ��
�د وا��F و4ود دارد '� در �وض، ا
ن Gرب ��د '� 8ود را ��زوی
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 �0�O� ن «�8ش دوم�
م: �و�
ن و ا��
�� ھ�ی اطراف اش ���� ای �� �و��
ر �و�
ن ھ�
ھ�� �� در #�ل ز�د � در د�
�ی و�د
��  ذ�� ا�تآ
�ده �د
 «.ار�د ���� �&د�ن ��ز�و

 
 


ت ��د
ل ده Fوا� �� �

دن �/ط� آ�ر
�A، از :ر?ط� دو ��ه  ذ��، ا�#�د ��Aو و �Aن �� 0طف ھدف ��رک �� 0�7ش '
���8 از ���4م �� �� ��

� �� او'را
ن ھ
�4ن زده ھ���د (7
�� ا�ت. در #��0 '� ��8(�ن 7���� ھ� ��Fد 8ود را � �روای رو

�ت '� آ��ن در '��ر ��Aو ���� 8واھ�د ���د �ر�دم �Oض #�'�
ت دو0ت �#�رم ��
� �A .دا��د) 
 

4
ن �
�3 ر=
س ��4ور  �� ��وان �(�ه 'رد '� 7(و�� �Aن از �و&
ف ر��� 3�4 �و�
ن �� ��وان 
P #�/� ا����ع 'رد. 
� �� �A
د: آ�ر�� �/F: از �#ران ]<�

ف �� �ظر ��7
ن ��Aن ا�ت �زر �ر
ن ذF? ���  ا'�ون 8ود را در ارو��  ر:��ر �A/� د�ر


�ری از 'ور �
�د و ��� ���
� ��ر'ز '�د. ���ت �وا�د �ر آ
0�

ن ا��ر� �
� و Gرب را �� ��وان �����ھ�ی  ھ� در 
ری �
ن رو
�� ��
 . ذارد �
��د '� �� ���8 �ر آ��ن ��^
ر �� �د

 
ود. Gرب  ت '� �#ر
م�ر ا
ن ا� �ر و :وری �(را�� �
ش �
ھ�ی ا���ل ده �و�ط Gرب ���ث ا:زا
ش �
�ت ا�رژی و �واد Gذا

ھ�ی 8ود �� ��ظور ���رزه �� �و�
ن �
روز ود '� ��وا�د �� �8رج از ارو��  �وا�د �ر ا:راد د�7ر �رد
د در��ره ��ش ���� ز���� ��

ت 
P رژ
م ��زه ��و0د ده ��ن دھد '� آن �7 در '� 
ف در 8طر ا�ت �ر�وت 
P رژ
م طر�'�# �A/� ت�
:دار Gرب �

 .�س از آن ا�ت
 


ر '�
� در ��ز��ن �/ل ��#د آن �7 را '� در  ھ�ی زاده ده �س از ا��را�وری �ر�8 �
ش دو0ت<��ر ا
ن ا
ده را درک 'رده ا�د: 

د و  >�� �ود: 
ت ��ز���� از ��«او'را
ن در #�ل رخ داده ا�ت را �� �&و
ر 'F?وروھ�ی  ر
a �� ا�ت. '�
� و �Oر
�� ���م '


�ن ا��را�وری ��و0د د�د�� �� �
�O
 «.آ:ر
 


� دارد؟ �
��د��F� �7 رای ارو��� B/& ن�
ھ�ی آن و8
م 8واھد �ود. 3�4 در او'را
ن ظر:
ت ��O0وه ھو��0'� �رای  رم 'ردن  ��

� ا
ن ��ره، از �4/� در ��Oط د
(ر د در 
ریوروی و ���A0ن Gر�� دارد. رھ�ران ھ�ی ���4د در #� �ر :?�ی �س از :رو��

���ای �رای �4ز
� �و��� �/�داد '��د. رھ�ران دو�ت  ��4وری &ر���A (�و���) ��Aن ا�ت �
روزی �و�
ن در او'را
ن را �

� در ا�#�د
� ارو�� �
ز از �
روزی �و�
ن ا#��س 4��رت 8واھ�د 'رد. #�/� �� او'را
ن ارو�� را ���#د 'رده ا�ت، ا�� �� رو

 .ا����د �� �>س آن �
ز 0ط�� وارد 8واھد ��8ت
 

����
�ز �� ��ز�(ری ��
�دی در �روژه ارو��
� را ?روری 8واھد ��8ت. در  �ر رو
داد �� ا
ن و4ود، �� طور ا� ��ھ�ی ھ>��  ذ
٣٠ �
�دارد و �ر�ری �ظ��� آ�ر
�A �رای ��&رف ا�د '� �درت �ظ��� ارزش ھز
�� را  ھ� 8ود را ����Oد 'رده ��ل  ذ��، ارو��


ر 'ور��
ر 3�4 '�:� ا�ت. در ��
�4، ھز
�� 'ردن 'ور 'ردن �ھ�ی ارو��
� �رای د:�ع '�ھش 
�:ت. آن  ھ� از #ر'ت در �

ت، �درت ا��&�دی و �درت �رم �ود��O� ر� �
A� �7 ��م �ود. 

 
�و�ف '��د. ��ور ارو�� ���� �ر ا
��A وا���(� ����Oل ا��&�دی ���ر
ن �?�
ن ھ� را � �وا��د ���P ھ� ��� دا�
م '� �#ر
م ا'�ون ��

�
ھ�
�  ھ� �� ا
ده ����4 ���8ن �4ر�� 8ود �س از 3�4 ����4 دوم �� 'ور �رای &/B 8واھد �ود ��در�ت �وده ا�ت. ارو��

� ا���ه 'رد�د� .����د رو

 
�ت. ��4رت �� د
���Aور
� �:�' �
��زد و �(� دا�ن �ول رھ�ران  �ر ��� ھ� 'ور �� را ا�ن �ر��
� داری �رای �Fد
ل ا��دار را

P��� د در��� را :��د �� :� �A/� 8ت��
� ����  ھ�ی �� آ��ن را ���دن �8واھد ���زد و ا����Oل ارو�� از ا�رژی در
�:�� از رو

ب �ر آن ��ره را ��ا�ن�
� �� ^��ت '��ده �ذ
ر�ر ��8ت. �� و آ�
�ری در �را�ر ��4ن ��  �ر
ن ا^ر ���4م رو��وا�د ا
ن ��د '� �

»�A�
ر ز�0�
 .ر=
س ��4ور او'را
ن ھ��ظر ���د» و0ود
 

�ت ا��
�� �و�
a در ��ه �4ری اظ��ر دات '� '� 
ف �ر�Aب ا���ه د و ��حد ��4ھ
ر ای را '� از ا�#� ھ�ی ھ��� او در �
�وا�د د�ت 'م  وروی �� ارث �رده �ود '��ر  ذات. �دم ���
ل ا
��ت ��#ده �رای د:�ع از 'ور دو��� ����د او'را
ن ��

ھ� ا�ت. �&ور ا
ن '�  ای ���� راه �?�
ن #�'�
ت آن ھ�ی ھ��� �ر�8 از ��#دان آ�ر
�A را �� ا
ن ��ور �ر���د '� ��ح

(�ن 7
ن �
ز �7
ن :Aری ���تھ�
�د دوار ��� �� .دا

 
���
#�ت ھ/�ور�ن �� �' ���
��
ت '� ا'^ر
ت �ردم 'ره �4و�� ا'�ون طر:دار دFن وا�
دھد '� �#ر'�ت  ای ھ���د ��ن �� ا


#�ت ھ��� آ��ی �و�
ن در او'را
ن رژ
م/�� ��� .ا�دازد ای ��4ن را �� 8طر �� �دم ا
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