 16آذر
خٌجؼ داًؾدْیی دس ایشاى ػوذتب ثوثبثَ ؽبخک ُبی حغی خٌجؼ تْدٍ ای دس همبثل اعتجذاد
عشهبیَ ػول کشدٍ ّ آصادیخْاُی ّ ثش افشّختي ؽؼلَ ی هجبسصٍ دس تبسیک تشیي سّص
ُبی تبسیخ ایشاى ثَ هؾخقَ ایي خٌجؼ تجذیل ؽذٍ اعت  16 .آرسثب کؾتبس ؽبُبًَ اػ تٌِب
ًوبدی اص ایي تاسیخ همبّهت ّ هجبسصٍ اعت  .سّصیکَ ًؾبى داد چگًَْ اعتجذاد ؽبٌُؾبُی
ُوچْى خوِْسی اعالهی صسادخبًَ اعلحَ اػ سا ثشّی هشدم ثی عالذ هیگؾبیذ .عبل
 1332پظ اص کْدتبی  28هشداد داًؾدْیبى ٌُْص همبّهت هیکشدًذ .ؽبٍ دسآعتبًَ عفش
ًیکغْى ثب توبم لْا ثَ داًؾگبٍ حولَ کشد ّ دا ًؾگبٍ سا ثَ خْى کؾیذ  .تذاّم ایي ػولکشد
ُبی خٌبیتکبساًَ تب لیبم  13 ّ57آثبى ّدس اداهَ تْعط خوِْسی اعالهی دس اسدیجِؾت
 ّ 59دَُ ؽقت تب  18تیشّ ....دطتگیشی ّ کؾتبس ُبی اخیش ،ثیبى ایي ّالؼیت اعت کَ
خؾًْت اص عْی دّلت اهشی اتفبلی ًیغت ثلکَ دس رات ّ هبُیت آًغت  ،چیضی کَ دس
ایشاى ثبالخـ ُوْاسٍ عجؼبًَ ّ ػشیبى ػبهلی ثشای ثمبی حکْهت ثْدٍ اعت  .کغبًی کَ
دفبع اص خْیؼ ّدیگشی سا دس همبثل ایي دّلت ُب تحت ػٌْاى خؾًْت طشد هی کٌٌذ ،
هغتمین ّ غیش هغتمین دفبع سا ػلت خؾًْت هؼشفی هیکٌٌذ ًَ هبُیت خؾًْت هتوشکض دس
دّلت سا .ایي تفکش ثَ خلت سافت دّلت اهیذّاس اعت ًَ ثَ اثتکبس ّهكاّهت تْدٍ ای دس
همبثل صّس دّلتی .آًِبثَ خٌظ دّلت کَ علطَ ّ صّس ّتبهیي هٌفؼت عشهبیَ ّهبلکیت
خقْفی ثوثبثَ یک ساثطَ اختوبػی اعت عشپْػ هیگزاس ىد .
خٌجؼ داًؾدْیی کَ ثَ لحبظ طجمبتی خٌجؾی هغتمل اص طجمبت خبهؼَ ًیغت اهب ػوذتب دس
ثشَُ ُبی حغبط ّدس ّخَ غبلت توبیل ثَ عْی هٌفؼت هشدم کبسگش ّ صحوتکؼ خبهؼَ
اص خْد ًؾبى دادٍ اعت .فشف ًظش اص ّلفَ ُب ّصیبًِبیی کَ هتُْویي ّ هذػیبى
لیجشالیغن ّ افالحبت دس ایي خٌجؼ پشاکٌذٍ ّثَ آى تحویل کشدٍ اًذ پتبًغیل سُبیی خْدسا
اص ػشفَ تُْوبت ُوْاسٍ ػیبى کشدٍ اعت ّ اهیذ آى هی سّد تب توبیل خْدسا ثَ
کبسگشاى ّ صحوتکؾبى عبصهبى دُذ .ثخؼ سادیکبل ّ آگبٍ داًؾدْیبى هیذاًٌذ کَ ایي
حکْهت افالذ پزیش ًیغت ع لت ایي افالذ ًبپزیشی ًَ دس خْی جًبذٍ ای عشهبیَ دس
ایشاى ثلکَ دس عبختبسُبی عشهبیَ داسی ایشاى ًِفتَ اعت  « .دّلت هتؼبسف» ثشای
عشهبیَ دس ایشاى خْاة ّ خیبلی ثیؼ ًیغت  .ایي خٌبحِب ًیغتٌذ کَ ثخؼ ُبی هختلف
عشهبیَ سا هیغبصًذ تب ثؾْد ثطْس سیؾَ ای آًِب سا کٌبس گزاؽت ثلکَ ایي ثخؼ ُبی
هختلف عشهبیَ اعت کَ ایي خٌبحِب سا هی عبصد ّثبص تْلیذ هیکٌذ  .اص ایي سّ تٌؼ ُبی
تکبًذٌُذٍ دس حبکویت عشهبیَ هذاّهب ثبصعبصی خْاُذ ؽذ ّ هلضّهبت ایي عشهبیَ کٌتشل
یک ثخؼ ثش ثخؼ ُبی دیگش عشهبیَ سا ثَ ؽکلی دیکتبتْسی ثبص عبصی هیکٌذ  .چیضی کَ

ًَ ثب «هٌؾْس ثشادسی» خویٌی ًَّ ثب تؾکیل حضة خوِْسی اعالهی ّ ًَ ثب ائتالف هیبًَ
ّ ًَ ثب هدوغ تؾخیـ هقلحت آسام ًگشفت  .ایي ّالؼیت ػشیبى اعت کَ ُش آصادیخْاُی
سا ثَ عْی طجمَ کبسگش ّ همبثلَ ثب عشهبیَ دػْت هی کٌذ  .عشهبیَ ّ عشهبیَ داساى ُیچ
سعبلتی دس تحْالت اختوبػی دس ایشاى ًذاسًذّ خْد خض ضذیت ثب آصادی ّسفبٍ اختوبػی
کبس دیگشی ًوی تْاًٌذ ثکٌٌذ .
«عجض ُب» ًوبیؼ کبهل ایي ثی سعبلتی ّ هوبًؼت اًذ .لیجشالیغن التقبدی ّ حکْهت هزُجی
ّ ّالیت فمیَ ّ لبًْى اعبعی فؼلی ّثغیح ّعپبٍ خط اهبهی ّ ..توبم آسصُّبیؾبى سا ثشای
آیٌذٍ تؾکیل هیذُذ .کن ًیغتٌذ کغبًی کَ ثب ًبم اعتفبدٍ اص ؽکبف دسّى حکْهت ثَ کبم
ؽکبف افتبدٍ اًذ حتی اگش سّصگبسی ثَ افطالذ چپ ثْد ٍ ثبؽٌذ .ؽکبف دسّى حکْهت
صهبًی دس خذهت خٌجؼ اًمالثی لشاس هیگیشد کَ تْدٍ ُبی هشدم آصادیخْاٍ ُوذیگش سا هی
یبثٌذ  ،اص ُش فشفتی اعتفبدٍ هی کٌٌذ تب هتؾکل تش ؽًْذ تب دسدُبی ّالؼی خْدسا فشیبد
کٌٌذ  .ایي خقْفیت داسد دس اػتشافبت کًٌْی ثبالخـ ثؼذ اص  13آثبى خْدسا ثَ
آساهی ًوبیبى هیغبصد.توبیضی کَ اص سُجشی عجضهؾخـ هیؾْد  ،ؽؼبسُبیی کَ سادیکبل
تش هیؾًْذ ،عشکْثی کَ کن اثش هیؾْد ّ ُ ....وَ ایٌِب هی تْاًٌذ خبدٍ توبیل ثَ عْی
آلتشًبتیْ کبسگشی سا ُوْاس کٌٌذ اهب ثخْدی خْد هٌؾب ُیچ تحْل ػویك اختوبػی ًخْاٌُذ
ؽذ ذتی اگش لبئن ثَ رات حکْهت سا عشًگْى کٌٌذ  .صیشا ٌُْص ًؾبًَ سفع خطش عجض ّ
ثخؼ ُبی دیگش عشهبیَ اص عش خٌجؼ ُبی تْدٍ ای هحغْة ًوی ؽْد  .آصادیخْاُی
اهشّص اص هختقبت اػتشاضبت تْدٍ ایغتً .وی تْاى« هذسًیغن» سا الگْی خٌجؼ
لشاسدادّ گفت « خبهؼَ اهشّص تؾٌَ هذسًیغن ّ فشٌُگ ّ سّػ صًذگى ؽ سثى اعت ».ایي
رّق صدگی سّعتبیی دس همبثل چش اغبًی ؽِش اعت .کغی کَ حتی یکغبػت ثب کبسگش
اسّپبیی ًؾغتَ ثبؽذ هی داًذ خِبى تؾٌَ ػذالت ّ آصادی اعت ّآى « سّػ صًذگی» کَ
ثشای کبسگش اسّپبیی دیگش لبثل تحول ًیغت سا ًوی تْاى آیٌذٍ تبثٌبک خْیؼ تلمی کشد .
ثبیذ چکبهَ خْد سا اص هتي آیٌذٍ گشفت .ثبیذ خْد سا ثب اعتشاتژی عْعیبلیغن کَ هذسًیغن
ػقش حبضش اعت تؼشیف ًوْد .
تحْل اختوبػی دس گشّ حضْس هتؾکل طجمَ کبسگش اعت ُ .وَ ؽْاُذ ًؾبى هیذُذ کَ
طجمَ کبسگشـ ثَ ؽکل طجمَ ـ اص ایي ساُِبی هبلْف هثل سّص لذط یب  13آثبى ّ  16آرس
ّّ ....اسد ایي هؼشکَ ًوی ؽْد ّافْال ثَ ایي ػشفَ دس ُیئتی هتؾکل ًوی تْاًذ ّاسد
ؽْد  .ایي ثَ هؼٌبی ػذم حضّسکبسگشاى ّکوک آًبى ثَ سادیکبلیغن اػتشاضبت ًیغت
ُ.وبًطْس کَ ثَ هؼٌبی ػذم حوبیت ّ پؾتیجبًی کبسگشاى اص خْاعتَ ُبی داًؾدْیبى یب
خٌجؼ ُبی سادیکبل صًبى ّ خْاًبى ًیغت  .اهب ؿسف ًظش اص هجبسصات خبسی کبسگشی کَ
عبلِبعت ثشای ایدبد تؾکل خشیبى داسد  ،هحتول تشیي ؽکل حضْس طجكٍ کبسگش دس
فضبیی هغتمل ّدس ُیئت اػتقبثی ػوْهی عیبعی ّ اؽغبل کبسخبًَ ُبعت ّایي هطلْة

تشیي اػالم ثیشًّی حضْس عشاعشی دس ثحشاى کًٌْی ّتجذیل ایي دّسٍ ثَ دّسٍ ای
اًمالثی ّ سعیذى ثَ هْلؼیت اًمالثی اعت .تب آًْلت ثغط فضبی اػتشاضی ّ آگبُی
اًمالثی ،ؽفبفیت ّسادیکبلیغن ُشچَ ثیؾتش ؽؼبسُب ( چیضی کَ ُوَ خٌبحِبی ثْسژّاصی ّ
اصخولَ عجض اص آى ّحؾت داسد)  ،آتؼ هحبفظی اعت کَ طجمَ دس حبل تذاسک سا یبسی
هیذُذ .ثلْؽ ایي دّسٍ سا هی تْاى دس ػػبسُبی هشگ ثش دّلت عشهبیَ داس ّ تمبضبی
دخبلت هغتمین دس عشًْؽت خْیؼ خغتدْ ًوْد .
دس چٌیي هتٌی  16آرس فشا هیشعذ .ؽشایطی کَ اصیکغْ فؼبلیي خٌجؼ داًؾدْیی ثطْس
ّعیغ دعتگیش ؽذٍ اًذّ اص عْی دیگش ثشپب کٌٌذگبى ّ دعت اًذسکبساى اًمالة فشٌُگی ّ
اػذام ُبی ثیؾوبس،تحت ػٌْاى افالذ گش سژین ثَ هیذاى آهذٍ اًذ ّ خْاة « خوِْسی
اعالهی ًَ یک کلوَ کن ّ ًَ یک کلوَ ثیؼ » سا دّثبسٍ هی ثیٌٌذ  .خٌجؼ کًٌْی ثَ ػیٌَ
هشکت اص دّ ثخؼ اعت  .ثخؾی ثَ عکْت ّ ثَ هذاسا ّ ثَ اهیذ ثَ کشاهبت حکْهتی
فشهبى هیذُذ ّ ثخؼ دیگشی کَ هذام عش پیچی هیکٌذ ؽؼبس ُبی س ادیکبل هیذُذ ّ ثمْل
خٌبذ عجض حکْهتی اص چِبسچْة ًظبم خبسج هیؾْد  .ایي ثخؼ ًبفشهبى ػشفَ حضْس
هشدم فشّدعت اعت  .ثخؾی کَ ُشسّص تؼیي ثیؾتش هی یبثذ ّ آهبدٍ پزیشػ آلتشًبتیْ
کبسگشی اعت .دس چٌیي فضبیی اعت کَ خٌجؼ داًؾدْیی ضوي هجبسصٍ ثب اعتجذاد حبکن
ثبیذ هبًغ اعتجذاد آیٌذٍ ؽْد .ثب توبم تْاى ثَ ایي سًّذ دسخشیبى اػتشاضبت کًٌْی ثبیذ کوک
ًوْد.
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