
ردام زور
.ردام زور ِ مان هب تسه یزور یروشک ره ِرامشلاس رد*
.تسا هدش هدیمان ردام زور ،رذآ ۲۵ زور گرزب هاشاضر یهاشداپ نامز زا ،ام ناریا رد *
.میوگ یم شاب داش یناریا ناردام ی همه هب ار زور نیا شیپاشیپ
 ،ناریا ،نامدنواجرَو نیمزرس رب اهدنوخآ ِندش هریچ و یمالسا یروهمج ییاپرب نامز زا هک مناد یم یبوخ هب دوخ دنچره
 .دنا هتسشن ناشنادنزرف ِگوس رد یرایسب ناردام
 یاه یرباربان ِربارب رد ،یلدُرپ اب هک دنا هداد تسد زا ار ریلد ینادنزرف اهنآ اریز .تسا هناگود رادغاد ناردام نیاِ مغ و یگتخوسلد
.دنا هدز دایرف ،یدازآ ِندروآ تسد هب یارب و هتساخ اپ هب یمالسا یروهمج
 هچ ره ی هشیر و هداهن مه تسد رد تسد یگمه و میزومایب یدازآ هار رد و نهیم هار رد هتخابناج ِناناوج نیا زا دیاب یم ام
  .میزادنارب ار اه نآ و هدنازوس ار تسا وگ هوای و ارگسپاو ِدنوخآ

 رد یناریا تسود نهیم و اناوت ی هدنیارس نیا ،ازریم جریا زا ردام ی هدورس ،یولهپ زوسلد ِهاشداپ ود یهاشداپ نامز رد *
دیارس یم نینچ وا .دوب هدمآ یناتسبد یاه )باتک( کسَن
 

ردام داز وچ ارم دنیوگ
تخومآ ،نتفرگ ناهد هب ناتسپ

نم ی هراوهاگ َِرب اه بش
تخومآ نتفخ و تسشن رادیب

نم ِبل َرب داهن دنخبل
تخومآ نتفکش لگ ی هچنغ َرب

دُرب اپ هب اپ و تفرگب متسد
تخومآ نتفر هار ی هویش ات
منابز َرب فرح ود و فرح کی

تخومآ نتفگ و داهن ظافلا
تسوا ِ یتسه ِز نمِ یتسه سپ
تسود شَمَراد تسه و متسه ات

.دنیشِن یم لد رب ،تسا هداس نوچ .هداس رایسب تسا یا هدورس ،هدورس نیا

زور نیا ندیزگرب ِییارچ *
 ،رادان ات ھتفرگ اراد زا ،دندوب ھک یھورگ و ھتسد رھ زا ،روشک ِرسارس رد ،یناریا ِناردام زا ینابیتشپ یارب ،گرزب هاشاضر نامز رد 
 لاس هامرذآ ٢۵ زور رد ،نامزاس نیا ،یرتفد و یرادا یاھراک ندش یرپس زا سپ  .دش اپرب ،نادازون و ناردام ِتیامح هاگنب ِمان ھب ینامزاس

 .درک راک ھب زاغآ یدیشروخ ١٣١٩
 و دنویپ چیھ ھک دش هدیزگرب یناریا ردام ِزور ِمان ھب ،دوب روشک ناردام ھب ندیناسر یرای و ینابیتشپ یارب ،نیدامن یزور ،زور نیا نوچ
 .تشادن یھورگ چیھ و سک چیھ ھب یگتسب



 .تشادن یھورگ چیھ و سک چیھ ھب یگتسب

 اب ینزیار زا سپ ،تشادن یرگید ی ھشیدنا ،یناریا جرا و یگرزب و روشک ینادابآ زج یا ھشیدنا ھک ناریا ِهاش نیا ،یولھپ هاش اضردمحم *
 ھب مشچ نادازون و ناردام تیامح هاگنب رد ناشدنزرف نیتسخن ھک دندش نآ رب ،نامزاس نیا و زور نیا ھب نداھن شزرا یارب ،حرف ونابھش
 .داھن ناھج ھب اپ هاگنب نیا هاگشیاز رد یدیشروخ ١٣٣٩ لاس هام نابآ ٩ خیرات رد یولھپ اضر هدازھاش ورنیا زا .دیاشگب ناھج
.دوب ،ناردام تشادگرزب یارب ،یا )ربمت( هکیپ پاچ ،تفرگ ماجنا یولهپ یهاشداپ نامز رد هک یا هدنزرا یاهراک زا یکی -

  

زور ،زوسناریا یمالسا یروهمج )میژر( ناگزاسِ ییاپرب و دَرخِبان یاهدنوخآ ِتسد هب یهاشداپ ی هناماسِ یشاپورف زا سپ *  
.دوب هدش هدیزگرب ناهاشداپ یوس زا هک اریز دش هدز رانک هب رذآ مجنپو تسیب

.دندیزگرب ردام زور مان هب ار مالسا ربمایپ رتخد ،ارهز همطاف ِندش هداز زور نآ یاج هب * 
زا یکی .تسا رادروخرب ییاه یناماسبان زا مه ناشراکنیا ،تسین تسرد ی هشیدنا و درخ یور زا اهدنوخآ ِراک چیه هک اجنآ زا -   

هک میناد یم و تسا یناثلا یدامج ۲۰ رد )یرمق یرجه( یهام یتفرارف رامشلاس هب ارهز همطاف زور داز هک تسا نیا اهنآ  
هنومن یارب .دنرادن )یتباث ای( اجرباپ زور کی و دنوش یم    اج هب اج ،رگید لاس هب یلاس زا یهام رامشلاس رد اه هام و اهزور  
.ناتسمز رد یهاگ و تسا ناتسبات رد یهاگ ناضمر هام
تشاذگرزب یارب ار تسا یگتسباو و غورد ره زا رود هب هک ار رذآ مجنپ و تسیب زور نامه نایناریا ام هک تسه مه ور نیمه زا  
.مینک یم هنادواج ار نآ ،هشیمه یارب راب کی و هدیزگرب ناردام



ھسنارف رد ردام زور  

 یم ھک تسا مک ھسنارف ِروشک رد نادازون ِرامش ھک دش هداد اھ هداوناخ ھب ییاھرادشھ ناسانش )ھعماج( نامزاھ یوس زا ،رود یاھ لاس رد *
 رُپ یاھ هداوناخ و ناردام زا ات دش نآ رب تلود ،ییاسرَت ١٩٠۴ ات ١٨٩۶ یاھ لاس نایم ورنیا زا .دنک تسرد ییاھرسدرد هدنیآ یارب دناوت
.دنک ینابیتشپ دنزرف

 یاھزور و اھ نشج ماگنھ ھب ییاکیرما نازابرس .دندیگنج یم یوسنارف نازابرس رانک رد ییاکیرما نازابرس مکی یناھج گنج ماگنھ ھب *
 رھ ییاکیرما نازابرس نوچ .دنداتسرف یم شابداش یاھ ھمان شیوخ ناشیوخ یارب و دندنارذگ یم یداش ھب ار اھزور نآ ،ناشروشک ی هژیو
 تراک( گرب خرف زور نیا یارب اھ ییاکیرما -یوسنارف ھیداحتا ،دنداتسرف یم شابداش ناشناردام یارب ،ییاکیرما ِردام زور رد لاس
.درک پاچ هژیو )کیربت

 کی ،یسایس یھاگدید اب ،یناھج مود گنج نامز رد Vichy یشیو تلود روھمج سیئر Philippe Pétain نَتِپ بیلیف ١٩١۴ لاس رد *
.تشاد یمارگ ار نآ و دیزگرب ،دنزرف رپ یاھ هداوناخ نتخیگنارب یارب ار زور
 ِزور ِمان ھب یزور روشک ِرسارس رد ھک دوب راکنیا ِیپ رد .تفرگ نشج ردام زور ِمان ھب ار یزور ، Lyon نویل ِرھش ١٩١٨ لاس رد +  
.دش هدیزگرب دنزرف رپ یاھ هداوناخ و ناردام
 رتشیب نادنزرف نتشاد  ھب ار نارگید ،دنزرف رپ یاھ هداوناخ و ناردام ھب هژیو یاھ ناشن ِنداد اب ھسنارف تلود ییاسرت ١٩٢٠ لاس رد +  
.تخیگنا یمرب
 تخادرپ نانآ ھب یلوپ و هدش یرازگساپس یوسنارف ناردام ی ھمھ زا نآ رد ھک تشذگ ھسنارف سلجم زا )ینوناق( یتاد ١٩۵٠ لاس رد +  
.دش یم
  رد ردام ِزور ،زور نیمھ مھ زونھ ھک دش یم ماجنا ردام زور مان ھب ،ھم هام )ھبنشکی( دیشرھم نیسپاو رد نشج نیا ای تشادیمارگ نیا +
.تسا ھسنارف روشک
 غیرد اب  .تسا هدرک ادیپ یناگرزاب ی ھیوس مک مک و ھتفر یرانک ھب ،تشادگرزب نیا ِیتسود نھیم ی ھنیمز ،مارآ مارآ ١٩۵٠ یاھ لاس زا +  
.تسا هدش نوگرگد یربدوس و یناگرزاب ِدادیور کی ھب رتشیب ردام زور ،هزورما ،سوسفا و

 نایرتفد هلاژ :هدنروآدرگ
یناریا ۲۵۸۰ هام رذآ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربماسد اب ربارب

      


