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؟مسیراتکس ای مسیسکرام  
 

نابلط تصرف و  نایارگ هقرف یاه یناوخ زجر در  رد  و یهدنامزاس یتسیسکرام  موهفم  زا عافد رد  
 

یزار رایزام  
 

 
 

 
 و رضاح ًالبق تاميمصت یگدنز دراوم هيلک یارب هک دنک عارتخا دوخ زا یا هخسن نارگراک یارب دهاوخب هک یسک«
 هديچيپ عضو و یراوشد هنوگ چيه یبالقنا یايراتلورپ تسايس رد هک دهد نيمضت اي دشاب هتشاد رب رد ار یا هدامآ
 نینل .»ديمان ناتالراش هداس و فاص دياب ار یو ،دياين شيپ یا
 

 اهنت و نیلوا یزوریپ هب رجنم هک ییاه کیتکات رب یرورم هیسور ۱۹۱۷ ربتکا  دنمزوریپ بالقنا درگلاسٔ هناتسآ رد
 هب رجنم هک ییاه کیتکات روحم رد .تسا  یرورض ناریا رد ناوج لسن یارب ،دش ناهج رد یتسیلایسوس بالقنا
 مکاح تلود لباقم رد نویسیزوپا یاهورین » داحتا« کیتکات یریگراکب دش هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ
 )۱(.تسا دحاو نمشد هباثم هب
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 )۲( »داحتا« زا یتسیسکرام موهفم
 
  :دراد دوجو  هراومه داحتا عون ود یبالقنا یاه تسیسکرام رظنم زا
 .کیژتارتسا داحتا ،لوا
 .یکیتکات )یاهداحتا ای( داحتا ،مود 
 

 ٔهمانرب کی روحم رب )۳(یرگراک  زاتشیپ بزح نورد رد اهنت  یبالقنا یاه تسیسکرام کیژتارتسا داحتا-۱
 شریذپ دروم اهنت بالقنا کرادت یارب تسا یهارٔ هشقن هک یتسیلایسوس همانرب نیا .دبای یم یلجت )۴(یتسیلایسوس
 صخا داحتا کی  نیا .دنا یرگراک کیتارکمد تلود رارقتسا و یراد هیامرس ماظن ینوگنرس ناهاوخ هک تسا یناسک
 یاه تسیسکرام یمامت زورما یژتارتسا ورنیا زا .دوش یم هتخانش یبالقنا یاه تسیسکرام یلوصا داحتا هباثم هب
 ناریا  رد یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب یا همانرب رظن کارتشا روحم رب یرگراک زاتشیپ بزح داجیا ،یبالقنا
 .تسا
 لکش هب یژتارتسا نیا ققحت اریز .دراد زین ییاه کیتکات هب زاین یبالقنا زاتشیپ بزح نتخاس ینعی یژتارتسا نیا ،اما

 تساه یگ هدیچیپ یاراد هراومه یراد هیامرس هعماج نورد رد یتاقبط هزرابم .دریگ یمن تروص هبناج کی  و یطخ
 یژتارتسا  درک مالعا ناوت یمن ،هنومن یارب .تشون یدبا و کشخ  یاه هخسن شیپ زا نآ یارب ناوت یمن هک
 هب کی  بلج ًافرص قیرط زا یطخ لکش هب  نآ هب ندیسرٔ هویش  و تسا یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس اه تسیسکرام
 عوضوم کی  ،رکفت زا شور نیا .تسا یعرف و یا هیشاح رگید یاهراک و تسا یلمع نارگراک یلمع ناربهر کی
 نایم رد اهنت هن )هنایم و تسار نویسیزوپا و( مکاح تئیه ییاوژروب یژولوئدیا هکنیا نآ و دریگ یمن رظن رد ار یروحم
 یم ریثات رگراک هقبط یلمع ناربهر ای ناورشیپ دوخ و یرگراک شبنج نورد رد هک یراد هیامرس ماظن نارادفرط
 یتح و یراد هیامرس دض یهاگآ هب یراد هیامرس دض هزرابم قیرط زا ورشیپ نارگراک هک تسین یدیدرت نآ رد .دراذگ
 دوخ رد  ار یتسیلایسوس تایرظن هک یرسارس یرگراک زاتشیپ بزح دوبن تلع هب ،اما .دنسر یم یتسیلایسوس
 زا سپ یرگراک ناورشیپ طسوت هدش بسک یهاگآ ،دنک یثنخ دوخ رد ار ییاوژروب یژولوئدیا و هتشاد هگن ظوفحم
 زا سپ ، رگید نخس هب .دوش یم بلاغ ًاددجم اهنآ  ناهذا رد مکاح تئیه یژولوئدیا اتیاهن و دور یم نیب زا یا هرود
 باعرا ای و )میژر یماظتنا  یاهورین طسوت(  بوکرس قیرط زا ای  یلمع ناربهر یراد هیامرس دض تازرابم زا یا هرود
 هنحص زا  و دوش یم بلاغ   توخر و یدرسلد ،دح زا شیب یلام و یناور یاهراشف  ای و )میژر یتینما یاهورین طسوت(

 خرهاش قیفر دننام( دنسر یم لتق هب ًاتیاهن ،دننک یم ریگیپ تمواقم هک زین ینارگراک ردان .دنور یم رانک یسایس
 بسک هک یتعرس نامه هب ورشیپ نارگراک طسوت  یراد هیامرس دض ٔهزرابم رد هدش بسک یهاگآ  ،هجیتن رد .)ینامز
  تامادقا نیا دناوت یم  هک تسا یرگراک زاتشیپ یرسارس بزح کی دوجو اهنت .دورب تسد زا  دناوت یم  دوش یم
 یتسیلایسوس همانرب هب نانآ بلج یارب  ورشیپ نارگراک اب کی هب کی راک موادت نمض  ورنیا زا  .دنک یثنخ ار یزاوژروب
 و مکاح تئیه طسوت بذاک یهاگآ نیا هک دیشیدنا یریبادت دیاب ،یرگراک زاتشیپ بزح لیکشت اهنآ اب هارمه و
 یاه کیتکات هک تساجنیا زا .دوش یثنخ هدننک نییعت تاجرد هب  )هنایم و تسار نویسیزوپا( ییاوژروب یتانایرج
 لمع داحتا« داجیا رثؤم یتسیسکرام یاه کیتکات زا یکی ًاتنس .دنک یم ادیپ تیمها و دوش یم هتسجرب  یتسیسکرام
 نمشد هیلع )هنایم ،پچ نویسیزوپا ًاصخشم( یدادبتسا میژر دض یسایس نافلاخم اب »یرگراک یاه ههبج« ای» اه
 نورد هب ییاوژروب تاداقتعا ذوفن زا یریگولج یارب یا هنزور ره زا  دیاب اه تسیسکرام ،رگید نخس هب .تسا دحاو
  .دننک ذوفن مک لقادح ای و  یثنخ ًالماک ای  ار کیژولوئدیا تامجاهت نیا و هدرک یریگولج یرگراک شبنج
 و کرتشم لمع روحم رب دارفا زا دادعت ره اب یمئاد ای یعطقم(   اه لمع داحتا قیرط زا ًاتنس یکیتکات یاه داحتا -۲
 یاه تیعقوم رد ای و ،)یا همانرب و یسایس رظن لدابت اب ماوت تدم زارد ای تدم هاتوک( هژیو یاه لمع داحتا ای  ،)دحتم
 اب  هریغ و »یتسیلایرپما دض یاه ههبج« ،»یراد هیامرس دض و یرگراک یاه ههبج« لیکشت یبالقنا اسپ ای و اشیپ

 ، تارکمد لایسوس ،تارکمد لاربیل ،تارکمد ،اوژروب ،تسیلاکیدنس( یمیژر دض نویسیزوپا تاشیارگ ریاس
  .دریگ یم  لکش ، یسایس و یا همانرب ،یتدیقع تافالتخا زا رظنفرص  )هریغ و رالوکس و کیئال و هاوخ یروهمج
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 )۵(؟تسیچ اه لمع داحتا  زا فده

 
 .دوش یم یشان هعماج ینیع تیعضو زا )هنایم و پچ( نویسیزوپا تاشیارگ ریاس اب اه لمع داحتا  حرط زا یلصا فده
 و »یبالقنا« ار دوخ همه  هک میتسه نویسیزوپا یاه هورگ و اه هتسد ، بازحا ،نامزاس اهدص دهاش ام ،وسکی زا

 ذوفن و  ریثات یاراد کیچیه ،رگید یوس زا .دننک یم یفرعم »بلط نوگنرس« و»یدادبتسا دض« ،»تارکمد«
 یسایس نارحب هک تیعضو نیا رد اذل .دنرادن یرگراک و یعامتجا یاه شبنج رد یربهر شقن و  هدننک نییعت
 هلمج زا و  دوجوم یاه هتسد و  بازحا و یاه نامزاس زا کچیه عفن هب اوق بسانت  و هتشاد دوجو نویسیزوپا
 یاتسار رد و  هدوب یمیژر دض و یقرتم  نویسیزوپا نایم داحتا ترورض  غلبم  ام ،تسین یبالقنا یاه تسیسکرام
  .مینک یم مادقا نآ ققحت
 :یلصا تلع ود هب
 دض  نویسیزوپا یاهورین هیلک دحتم و مجسنم یهدنامزاس و نویسیزوپا نایم اه یگتسد دنچ و قارتفا رب هبلغ ،لوا
 هبلاطم دنچ ای کی روحم رب دناوت یم داحتا نیا .)ناریا هعماج رد مکاح میژر ینعی( دحاو نمشد لباقم رد یمیژر
 .دریگ لکش  ،لمع داحتا رد لکشتم اهورین قفاوت دروم لقادح کیتارکمد
 یفارحنا تایرظن اشفا یاتسار رد لمع داحتا رد ناگدننک تکرش اب شبنج هب ور و  ینلع رظن لدابت و دقن یارب ،مود
 قیرط زا اه هدوت نایم رد یتسیسکرام یبالقنا تایرظن تیوقت و  )اوژروب و وج تاشامم ، هنابلط تصرف ،یتسیمرفر(
 .تسا  اه لمع داحتا رد  رمتسم تیلاعف و لیکشت
 یم دوجوب کیکفت لباق ریغ و هدروخ دنویپ رصنع ود زا یبالقنا یاه تسیسکرام رظنم زا  »لمع داحتا« بیترت نیدب
 ناشن تهج رد یسایس و یرظن هزرابم و ،مکاح میژر هیلع  )هنایم و پچ( نویسیزوپا تیوقت تهج لمع رد داحتا :دیآ
 اه لمع داحتا رد یبالقنا یاه تسیسکرام .دریگ یم تروص لمع داحتا اهنآ اب هک ییاهورین نامه یاه فعض نداد
 هب یبالقنا یاه تسیسکرام رظنم زا لمع داحتا . دننک یمن رظنفرص دوخ  یلمع  نادحتم هب تبسن  دوخ تاداقتنا زا
 ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو« موهفم هب لمع داحتا تسا یسایس نافلاخم هیلع یرظن هزرابم و داحتا موهفم
 .تسا لمع داحتا نورد یاهورین نامه هب تبسن »دقن و تاثحابم یدازآ
 
  ؟تسا زیاج »نویسیزوپا« زا یشخب هچ اب لمع داحتا
 
  .دنوش یم میسقت هتسد ود هب ًامومع یتسیسکرام ریغ  نویسیزوپا
 قیرط زا هک ینویسیزوپا .)تسار نویسیزوپا( تسا هتفرگ رارق بالقنا دض ههبج رد لعفلاب هک ینویسیزوپا ،لوا

 تنایخ مدرم هبًالمع  و هتشاد یراکمه ینونک و نیشیپ یدادبتسا یاه میژر اب میقتسم ریغ ای میقتسم یراکمه
  هک دوش یم نابلط حالصا و نابلط تنطلس ،تیرثکا ،هدوت بزح دننام ینانایرج لماش  نویسزوپا نیا  .تسا هدرک
 یمدرم هحلاص یاه هاگداد طسوت ناشدروم رد فیلکت نییعت ات نویسیزوپا نیا اب لمع داحتا .دنا  یبالقنا دض لعفلاب
  .تسین زیاج هیامرس ماظن ینوگنرس زا سپ
 یدعب هرود رد بالقنا دض ههبج هب دناوت یم هوقلب اما هدرکن تنایخ مدرم هب شیپ رد هچرگ هک ینویسیزوپا ،مود
 نیا اب لمع داحتا .تسه )پچ نویسیزوپا  زا یخرب و( هنایم نویسیزوپا رتشیب لماش نویسیزوپا نیا .ددنویپب
 لاربیل و ییاوژروب یاه همانرب لماح هک  ییاهورین اب لمع داحتا رد تکرش  زا عانتما .تسا زیاج نویسیزوپا
 .دنز یم نماد ار ییارگ هقرف ،دنتسه هریغو یتسیلاکیدنس ،یتسینیلاتسا ، هاوخ یروهمج و رالوکس ، کیتارکمد
 دروم ناشندوب لاعف و شنیلاعف  دادعت و یسایس هقباس ،فیط نیا اب یلمع داحتا ره هب دورو  زا شیپ هک تسا یهیدب
 یبالقنا یاه تسیسکرام هک تسا یهیدب .دش دهاوخ دروخرب اهنآ هب دروم هب دروم و تفرگ دهاوخ رارق قیقد یسررب
  .درک دنهاوخ تکرش نیفرط قفاوت دروم ،یلقادح تاقفاوت اما  ،دوخ یاه رایعم و اه طرش شیپ اب اه لمع داحتا رد
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 تیاعر ،تسیسکرام ریغ و نوگمه ان فیط نیا اب لمع داحتا هب دورو یارب یبالقنا یاه تسیسکرام طرش شیپ
 ورنیا زا .تسا ینویزیولت یاه همانرب و یمومع  اه هناسر رد اهنآ تایرظن هب دروخرب و داقتنا قح و ینورد یسارکمد
  .دراذگب نویسیزوپا نیا یربهر یتح و اه هیاپ رد یتاریثات دناوت یم اه لمع داحتا رد نویسیزوپا نیا اب یرظن هزرابم
 دهاوخ یعطقم افرص ای و فقوتم اه لمع داحتا موادت ددرگن تیاعر اه نامزاس نیا ناربهر طسوت لصا نیا هچنانچ
 تیاعر اب یرظن و یسایس ثحب و داقتنا قح ندرمش مرتحم ،) هژیو لمع داحتا( تدمزارد لمع داحتا موادت یارب .دوب
 )۶( .دوب دهاوخن ریذپ ناکما کرتشم راک موادت تروصنیا ریغ رد ،دوش تیاعر دیاب لباقتم مارتحا
 
 ؟تسیچ »یرگراک دحاو ههبج« اب  لمع داحتا توافت
 
 مه اب یتوافت )نومضم( اوتحم رد »یرگراک دحاو ههبج« هلمج زا یعامتجا و یرگراک ی اه ههبج و اه لمع داحتا
 یم سوبوتا و ،وردوخ ،هخرچود  دننام یتوافتم هیلقن لیاسو ام هک روطنامه .دنتوافتم مه اب لکش رد ،اما .دنرادن
 نیشنرس و اهنآ لاکشا اما .تسا رگید هطقن هب هطقن کی زا اه نیشنرس  لاقتنا اهنآ همه فده هک میشاب هتشاد میناوت

  .دنا توافتم اهنآ اه
 تروص کرتشم لمع کی ساسا رب داضتم یتح فلتخم دیاقع اب رفن ود نیب دناوت یم یتح لمع داحتا هنومن یارب
 .دنشاب هتشاد تکرش دنناوت یم یسایس فلتخم تاقلعت اب رفن رازه اهدص فلتخم یاه ههبج رد هک یتروص رد .دریگ
 لکشتم یعامتجا یاه ههبج یخرب ،»یرگراک دحاو ههبج« دننام تسا نارگراک زا لکشتم افرص اه ههبج زا یخرب
  .تسا »یتسیلایرپما دض دحاو ههبج« دننام یتاقبط داضتم هاگ و یرظن فلتخم تاشیارگ  زا
 

 ؟دریگ یم همشچ رس اجک زا لمع داحتا  أشنم
  

  سکرام لراک  تایرظن رد  »اهنآ هب دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو«  ای لمع داحتا أشنم
 یهدنامزاس هزوح رد ۱۹۱۷ ات ۱۹۰۳ لاس زا هیسور  ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا کرادت دنور رد سپس .تسا هتفهن  ۱۸۴۸

 پچ یکدوک یرامیب« باتک رد نینل ریمیدالو طسوت ۱۹۲۰ لاس رد ًاتیاهن .دش ارجا و حرط  نینل ریمیدالو  طسوت
 راشتنا و دش هلومرف یلکش نیرت عطاق و نیرتهب هب ،دوخ نامز  تسیسکرام نایارگ هقرف لباقم رد »مسینومک رد یور
 نرتنیمک مود ٔهرگنک هب یهدنامزاس هزوح رد یتسیسکرام یروئت ۀبنج نیرتمهم ناونع هب  ار باتک نیا نینل .تفای
 . داد هئارا )موس للملا نیب(
 هراومه هک  دنور یم رامش هب ۲۰ و ۱۹ نرق یرگراک شبنج رد ینازادرپ هیرظنٔ هرمز زا  نینل ریمیدالو و سکرام لراک
  تسینومک نویبالقنا هباثم هب اهنآ  .دندوب دوخ تایرظن ققحت یارب یعقاو و یلمع یاهراک هار نتفای یوجتسج رد
 ،ندش »نیسیروئت« زا شیپ اهنآ .دندز یرظن یاه یسررب هب تسد بالقنا کرادت یلمع یاه هار نتفای یارب
 هحورطم تایرظن هب ندیسر یارب یلمع  شور و هار هراومه  ورنیا زا .دندوب یرگراک شبنج یبالقنا یاه تسینومک
  .دنداد یم ناشن  ار

  :دش یم هدهاشم مه اب هدروخ دنویپ شخب ود رد  نینل و سکرام »یروئت«
 .یفسلف و یرظن و یداصتقا تیعضو لیلحت هباثم هب یروئت ،لوا
 .ناش یسایس و یداصتقا یاه لیلحت و تایرظن یلمع  ققحت یارب یهدنامزاس هزوح رد یروئت  ،مود
 اب هراومه دوخ بازحا نورد هچ و نوریب هچ ،ناش یسایس تایح نارود رد نینل ریمیدالو و سکرام لراک ورنیا زا
 و  عطاق یسایس هزرابم ،دندرک یمن کرد  ار یهدنامزاس هزوح رد اهنآ تایرظن  هک هنایارگ هقرف و هناور پچ تافارحنا
   .دنا هتشاد ناشبازحا زا اهنآ  درط  ًاتیاهن و یزاس یثنخ تهج رد یا هنامحر یب
 

 )۷( نایارگ هقرف اب سکرام لراک هلباقم
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 رد تاحیضوت زا سپ ۱۸۴۸ تسینومک تسفینام رد یهدنامزاس هزوح رد دوخ یسایس تلاخد نیتسخن رد سکرام
 :تشون نینچ یزاوژروب تدایس ینوگنرس ترورض دروم
 و هدبتسم تنطلس دض رب ىزاوژروب هارمه ،دراد ىبالقنا شور ىزاوژروب هک ىنامز ات ،تسينومک بزح ناملآ رد..«
 تسين لفاغ نيا زا مه ىاهظحل ىتح تسينومک بزح ىلو .دراديمرب ماگ ىعاجترا ىزاوژروب هدرخ و لادوئف نيکلام
 ات دنک داجيا نارگراک رد ىرتنشور ىهاگآ و روعش ،ايراتلورپ و ىزاوژروب نيب هنامصخ داضت دروم رد ،رودقملاىتح هک
 دننام دروآ رابب ىتسياب ىزاوژروب تدايس هک ىسايس و ىعامتجا طيارش نآ زا هلصافالب دنناوتب ىناملآ نارگراک
 ىزاوژروب دوخ دض رب هزرابم ،ناملآ رد ىعاجترا تاقبط نتخادنارب زا سپ اروف و دننک هدافتسا وا دوخ دض رب ىاهبرح
 ۱۸۴۸ ،مراهچ لصف)۸( تسینومک ٔهینایب ، سکرام لراک »...دنيامن عورش ار
 هدبتسم تنطلس  لباقم رد هک دنک یم مالعا تیفافش اب یرگراک شبنج رد  راب نیتسخن یارب  ار عوضوم نیا  سکرام
 بزح« عقوم نآ رد ًانمض .تسا »یتسینومک تضهن« سکرام روظنم هتبلا(  اه»تسینومک«   ،لادوئف نیکلام و
 دننام یمن لفاغ اهنآ  هب دقن زا یا هظحل یتح  اما  ، دوب دنهاوخ دحتم و هارمه یزاوژروب اب )تشادن دوجو »تسینومک
  .دنهد همادا یزاوژروب دوخ اب هزرابم هب  همکاح دادبتسا ینوگنرس زا سپ هک
 طسوت یزاوژروب تدایس ینوگنرس ققحت یارب یلمع لح هار نتفای یارب ار کیتکات نیا شتایح رخآ ات سکرام لراک
 همادا ،درادن دوجو زونه یسایس تردق ریخست  یگدامآ و تسین ایراتلورپ عفن هب اوق بسانت هک ینارود رد ،ایر اتلورپ
  .داد
  و )یبالقنا دض لعفلب دادبتسا( یتلود تردق نیب دوش یم لیاق یتوافت حوضو هب هیرظن نیا رد سکرام لراک
 هک درک یم هدهاشم ینشور هب سکرام لراک ،رگید نخس هب .)یبالقنا دض هوقلب شیارگ( نویسیزوپا رد یزاوژروب
 دراو یبالقنا دض هوقلاب ورین اب ورنیا زا ،دنک نوگنرس ار یبالقنا دض  لعفلاب تردق هک تسین یطیارش رد  ایراتلورپ
 .)دنک فیلکت نییعت ،دش یبالقنا دض لعفلب ینامز هک ینایرج نآ  یسایس یاشفا اب اما( دوش یم کرتشم داحتا
 یاه تسیلایسوس نامه اب داحتا رد ۱۸۷۲ -۱۸۶۴ لوا للملا نیب رد سکرام ،هنانیب عقاو  و یملع لیلحت نیا رب یکتم
 هب مزال .داد همادا لمع رد داحتا هب پچ یاه اٰوژروب هدرخ و اه تسیشرانآ  و نومیس نس و نووا تربار دننام یلیخت
 یرگراک باصتعا ،ِیتاقبط هزرابم فلاخم  نووا تربار دننام تقو یلیخت یاه تسیلایسوس زا یرایسب هک تسا رکذ
 رد وا اب سکرام لراک ناکامک اما  .دوب دنلتاکسا رد گرزب راد هیامرس کی دوخ  نووا تربار .دندوب بالقنا یتح و

 رد اهنآ هنامحریب دقن هب لاح نیع رد و  ،دنام یقاب دحاو نمشد لباقم رد یللملا نیب بزح کی نورد رد دحتم فص
  .داد همادا هفقو یب یرظن  حوطس مامت
 ٔهعماج رد یعقاو لکش هب ار یتسیلایسوس بالقنا ققحت هک دوب یقطنم و  فافش یریگ عضوم نیا اب سکرام لراک
 .تشاذگ شیامن هب یراد هیامرسٔ هدیچیپ
  رب دیکات(  »لقادح همانرب« شخب حرط اب »هسنارف نارگراک بزح« همانرب رد ۱۸۸۰ رد سکرام شور نیمه اب
 نیا .دیزرو دیکأت کیتکات کی هباثم هب ،)یراد هیامرس تلود لباقم  رد اهنآ اب داحتا و یرگراک یاه هیداحتا تابلاطم
 ُلپ« و »دیگ لوژ«  مان هب  هسنارف نارگراک بزح یارگ هقرف  ناربهر زا نت ود مجاهت و شنزرس دروم یریگ عضوم
 یسایس یریگ تردق هدامآ  دوخ یورین هب اکتا هب دوخ ایراتلورپ ایوگ هک( تفرگ رارق )سکرام لراک داماد( »گرافال
 هقرف عضاوم نیا لباقم رد .) درادن یرگراک یاه هیداحتا اب کرتشم لمع و لقادح تابلاطم حرط هب یزاین و تسا
 نم هک تسا نیا منادیم هک هچنآ« : هک درک مالعا  )۱۸۹۰ تیمشا دارنک هب سلگنا همان رب انب( سکرام لراک هنایارگ
 رگا :تفگ هنوراو لکش هب  نایارگ هقرف نیا هدهاشم اب  زنط هب سکرام لراک رگید نخس هب !»متسین تسیسکرام
 ذاختا اب هسنارف نارگراک بزح ناربهر نیا ینعی !»میتسین تسیسکرام نم« ،دنناد یم تسیسکرام ار دوخ اهنیا

  !دنتسین تسیسکرام  رگید یا هناور پچ عضاوم نینچ
 

 »مسینومک رد یور پچ« و ییارگ هقرف اب نینل ریمیدالو هلباقم
 



 6 

 هب یرابجا یریگ هرانک زا  شیپ لاس ود  ار  دوخ یتالیکشت هزرابم ههد ود زا شیب براجت یدنب عمج  و  هدیکچ نینل
 نویبالقنا لسن یارب ) شگرم زا شیپ لاس ۴  و( یوروش تسینومک بزح  رد تیلاعف زا شندش جلف و هتکس تلع
 رد یور پچ یکدوک یرامیب« ناونع تحت ۱۹۲۰ لاس رد یهدنامزاس هزوح رد یباتک یناهج حطس رد تسیسکرام
  یلکش نیرت عطاق و نیرتهب هب باتک نیا رد .تشون دوخ نامز  تسیسکرام نایارگ هقرف لباقم رد )۹(»مسینومک
 هزوح رد یتسیسکرام یروئت هبنج نیرتمهم ناونع هب  ار باتک نیا نینل . دش هلومرف وا یهدنامزاس تایرظن

 ناونع هب ناوت یم عقاو رد ار باتک نیا . داد هئارا )۱۹۱۹ موس للملا نیب( نرتنیمک مود ٔهرگنک هب یهدنامزاس
 .تخانش یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب یهدنامزاس شور تسفینام

 :متشون نینچ باتک نیا یسراف نابز راشتنا هب راتفگشیپ ردً اصخش 
 یاه لکشت نیلوا لیکشت نامز زا  هراومه .تسا "یتسیسکرام کیتکات و یژتارتسا" هراب رد باتک نیا یتسرد هب«
 نامزاس نیا یتالیکشت و یسایس یاه نارحب هب رجنم هچ نآ  )نرتنیمک( موس و مود ،لوا للملا نیب داجیا و یرگراک
 نتشادن( هنایارگ هقرف و ،وسکی زا )حیحص یبالقنا یژتارتسا نتشادن( هنابلط تصرف تافارحنا ،دش اه
 دراوم رثکا رد تسناوت هک دوب یرگراک شبنج نالاعف ردان زا نینل .تسا هدوب ،رگید یوس زا )حیحص یاهکیتکات
 عماوج رد هژیو هب یبالقنا یشم یاتسار رد نتشادرب ماگ .درب شیپ یفارحنا یاه شیارگ لباقم رد ار یبالقنا یشم
 ای »پچ« هب ار یسایس لاعف کچوک شزغل ره .تسا وقاچ کی زیت هبل یور رب نتفر هار دننامه ؛زیمآ قانتخا

 شور نیا !دوب هتخومآ ار زیت هبل نیا رب ندیود رنه هک ینویبالقنا ردان زا نینل .دنک یم باترپ زیت هبل نیا »تسار«
 تسار« و )ارگ هقرف( »ارگ پچ« نافلاخم یرگ اشفا هب تحارص اب و تفگ رارق ارجا دروم هب نینل طسوت یتسیسکرام
 .تخادرپ )بلط تصرف( »ارگ
 مسیلایسوس ققحت یاتسار رد فده انامه یبالقنا یژتارتسا  ،نینل ًاصخشم و یبالقنا یاه تسیسکرام هاگدید زا
 ققحت یاتسار رد  یرورض یاه ماگ دیاب یم ،یفاطعنا و شزغل نیرتکچوک نودب ،یبالقنا یاه تسیسکرام هک تسا
 یم ،دننکیم لوکوم مولعم ان هدنیآ هب ای و هتشاذگ رانک ای دوخ یاههمانرب زا ار ییاهن فده نیا هک یناسک  .دنرادرب نآ
 ود بالقنا« یبالقنا دض یاهزت  یفارحنا تاداقتعا نیا روحم رد .دندرگ اشفا اه هدوت نایم رد تحارص اب دیاب
 زا و هداتسیا نآ لباقم رد تدش اب دیاب یم اه تسیسکرام هک تسا هتفرگ رارق »کیتارکمد بالقنا« ای و یا »هلحرم
  .دنهد ققحت ار نآ هب ندیسر یاه ماگ و هدرک تیامح ییاهن فادها
 دوخ یاهکیتکات یریگراکب رد دیاب یبالقنا یاه تسیسکرام ،مسیلایسوس ینعی ییاهن فده هب ندیسر یارب ،اما
 ،رگراک هقبط هژیو هب و هعماج متس تحت یاهرشق نایم رد یتسیلایسوس یهاگآ اریز .دنشاب ریذپ فاطعناً الماک
 ،هعماج شخب کی رد هدمآ تسد هب یتسیلایسوس یهاگآ .ددرگ یمن لصاح هبناج همه و هچراپکی و هدوبن نوگمه
 هک تسورنیا زا .دور یم نایم زا و هتفرگ رارق مکاح تئیه یژولوئدیا شوختسد  یا هرود زا سپ  ،یتاقبط هزرابم رد
 هب ًامازلا ،یتسیلایسوس بالقنا یژتارتسا نتشاد اما .تسا یرورض )ینینل بزح( یرگراک زاتشیپ بزح کی دوجو
 کرادت و بزح نتخاس دنور .دوش یمن رجنم ،یتسیلایسوس بالقنا کرادت هجیتن رد و یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس
 رد یریذپ فاطعنا ،رگید ترابع هب .تسا حیحص یاهکیتکات یریگراکب شا همزال یتسیلایسوس بالقنا
 یتایح ترورض زا ،یتالیکشت یاهرونام یریگراکب و یکیتکات یاه شزاس و اه ینیشن بقع هلمج زا ،اهکیتکات
 بالقنا  هک روطنامه ،تخاس هنایارگ هقرف یاهدروخرب اب ناوتیمن ار یرگراک زاتشیپ بزح .تسا رادروخرب

 هیجوت یاول ریز هناور پچ و هنایارگ هقرف مادقا ره .دناسر یزوریپ هب هناور پچ عضاوم اب ناوتیمن ار یتسیلایسوس
 تسا یرامیب ،یور پچ و ییارگ هقرف نینل لوق هب .دنک یم دودسم  مسیلایسوس هب ندیسر یارب ار هار ،یتسایس ره
 بالقنا دنور هب هناهاگآ ان و دنوشیم هتشغآ نآ هب دوخ یسایس تیلوفط نارود رد اه تسیسکرام زا یخرب هک
   .دننز یم همطل یتسیلایسوس
 یاه نارحب و یبالقنا یالتعا نارود ات هک تسا نیا  ،دریگیمن رارق  ارگ هقرف یاه شیارگ هجوت دروم هک هچنآ

 هعماج ،دریگ یم رارق زور روتسد رد تردق ریخست و دیآیم دوجوب هعماج رد هناگ ود تردق هک یعامتجا و یسایس
 رد هک ،یراد هیامرس یبالقنا دض تلود و مکاح تئیه ینعی ،هایس فیط ،لوا .ددرگ یم میسقت فیط هس هب هراومه
 هیامرس تلود ینوگنرس ناهاوخ هک یبالقنا یاهورین ینعی ،دیفس فیط ،مود .دریگ یم رارق یدصرد کی تیلقا
 هک دیفس و هایس فیط نایم یرتسکاخ عیسو  فیط ،موس .دریگ یم رارق یدصرد کی تیلقا رد زین نآ هک ،دنا یراد
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 شخب دیاب یبالقنا و دیفس یدصرد کی یاهورین یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ یارب . دوش یم هعماج لک لماش
 هایس فیط یوس هب هک دننک یثنخ ار اهنآ زا یرگید شخب و هدرک بلج بوخ همانرب هب ار یرتسکاخ فیط هدمع
 تیلم ،نانز( یعامتجا یاه ههبج و یرگراک یاه ههبج و اهلمع داحتا نیرتعیسو داجیا ،رما نیا ققحت یارب .دنورن

 ،لوصا ظفح اب ریذپ فاطعنا یاه کتیکات یریگراکب .ددرگ یم یرورض یا هقرف ریغ لکش هب )هریغ و ناناوج ،اه
 کارتشا هوجو تیوقت یارب دیاب یرگراک و  یعامتجا تاعمجت رد نویبالقنا  دورو .تسا یتایح ،رما نیا ماحنا یارب

 ققحم یعامتجا تاعمجت رد یور پچ و ییارگ هقرف و قارتفا داجیا  !قارتفا هوجو ندرک هتسجرب هن و دریگ تروص
  .دش دهاوخ هایس یورین تیوقت و دیفس یورین یاوزنا هب رجنم تیاهن رد
 ییاوژروب هدرخ یاه شيارگ هاگديد زا .دنا هتسجرب رایسب نایارگ هقرف ،ناریا یرگراک شبنج و پچ نویسیزوپا رد
 هچ نآ ره .ددرگ یم ميسقت »هايس« و »ديفس« هب هراومه ايند ،»یتسیئوئام« و »یتسيشرانآ هبش« تاشیارگ دننام
 ناهاوخ هک یناسک یارب هتبلا یدنب ميسقت هنوگ نيا .دراد یاج »هايس« یايند رد ،تساه نآ »دوخ« زا ريغ هب

 لآ هديا ،دنتسه یراد هيامرس هيلع یرگراک تازرابم راب تقشم و هرمزور یاه تيلاعف راب زا دوخ ندرک صالخ
 یاهاروش تموکح ليکشت نارگراک یژتارتسا اهنآ رظن هطقن زا .تسا »صلاخ« و »یليخت« اه نآ یايند .تسا
 هب هتشغآ ار دوخ دیابن نارگراک یزکرم تساوخ نيا لماک ققحت ات و ،تسا یراد هيامرس تلود ینوگنرس و یرگراک
 و »یيارگ حالصا« نانآ معز هب ،دتفا قافتا نيا زا ريغ هچ نآ ره .دننک تسا هدودحم نيا زا جراخ هک یلمع چيه
 یاه شزاس و یریذپ فاطعنا و یتاقبط تازرابم رد »کيتکات« یریگراکب،اهنآ یارب .تسا یزاوژروب هب نيکمت
 پچ« یاه شيارگ تيلاعف هزوح رد یرما ،هریغ و یرگراک یاه ههبج و یاهلمع داحتا دربشیپ و یلوصا یکیتکات
 تحت و دنتسه یتسيلايسوس یهاگآ هب حلسم هچراپ کي همه نارگراک هک دننک یم روصت اه نيا .تسا »یزاوژروب
 فده هب یباي تسد یارب نارگراک هک دننک یم رکف اهنآ .دنريگ یمن رارق یتسيمرفر و یزاوژروب دياقع ذوفن و ريثأت
 تلود بوچراچ دناوتب هک دننک حرط )یلاقتنا تابلاطم( یتابلاطم ديابن ،دوخ همانرب و لوصا ظفح اب ،دوخ یياهن

 .دنک حرط ،ناش ینونک یهاگآ اب طابترا رد ،ماگ هب ماگ نارگراک یارب ار یتسيلايسوس یهاگآ و دنازرلب ار یراد هيامرس
 هب مادقا و هدرک کردً الماک ار ناراد هيامرس بويع مامت و دنوش یم »تسيلايسوس« هزور کي نارگراک اهنآ هاگديد زا
 زا یخرب و ،یناريا »یتسیئوئام« و »یتسيشرانآ هبش« یاه هقرف عضاوم  .دننک یم یرگراک بالقنا

 .تسا یرگراک شبنج زا »عانتما« عضوم انامه ،اه»تسیسکرام«
 و دزادرپیم ناتسلگنا و ناملآ رد هژیو هب یتسینومک تاشیارگ یاه یورجک دروم رد لیصفت هب نینل هوزج نیا رد
 ار یتسیلایسوس بالقنا هار هنوگچ یرگراک شبنج رد هنایارگ هقرف عضاوم و اه یور پچ نیا هک دهدیم ناشن
  .دراد رارق ربتکا بالقنا دنمزوریپ هبرجت اب تریاغم رد و دنکیم دودسم
 و تسا یرورض نینل هوزج هعلاطم ،پچ نویسیزوپا و یرگراک شبنج رد یور پچ و ییارگ هقرف اب هلباقم روظنم هب
  ». دوش یم هیصوت تسیلایسوس ناناوج مامت هب
 ییارگ هقرف و یور پچ .تسا هدرک ادیپ قادصم رتشیب ناریا رد ناوج لسن یارب ینونک تیعضو رد راتفگشیپ نیا
 نتشاد هاگن اوزنا رد دننام  بقاوع نیرتدب و هدرک هنخر دناوت یم تسیسکرام ناناوج  نایم هک تسا ییاهرامیب زا یکی
 نایارگ هقرف اب هلباقم رد باتک نیا رد نینل ریمیدالو تاحیضوت  ورنیا زا .دشاب هتشاد یپ رد ار یرگراک شبنج رد   اهنآ
 .مینک یم یسررب اقفر زا یخرب طسوت هحورطم تاظحالم و تالاؤس هیشاح رد ار دوخ نارود

 
 تصرف و ییارگ هقرف هب دروخرب هویش دروم رد نینل ی اه کیتکات در و »بزح ینینل یروئت« شریذپ اب اهنت  ناوت یم ایآ

 ؟تسناد »تسینینل« ار دوخ یبلط
 

 دناوت یمن یدرف .دشاب هتشاد لوبق ار نینل کیژتارتسا تاکن طقف رگا دشاب »تسینینل« دناوت یمن یسک !ریخ
 هیلع وا یاه کیتکات ار ینینل بزح یژتارتسا یمامت اریز !تسیشرانآ کیتکات رد اما دشاب تسینینل یژتارتسارد
 بزح یژتارتسا زگره اه کیتکات نیا یریگ یراکب نودب .داد لکش دوخ نارود نایارگ هقرف هیلع و نابلط تصرف
 ینعی( مه اب ود نیا شریذپ .)دش یمن نیمضت  هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ ینعی(  تفای یمن قیفوت ینینل

  .تسا »مسینینل« هدننک نایب )یهدنامزاس یاه کیتکات  مه و یژارتسا مه
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 تفرگ تروص اه کیوشنم یبلط تصرف اب هزرابم ،ادتبا رد .دش ارجا نینل طسوت ۱۹۰۳ زا یکیتکات تامادقا نیا
 نامه اب شزاس و هحلاصم یاه کیتکات( بزح نورد رد ییارگ هقرف اب هزرابم دعب هرود رد و )یضرعت اه کیتکات(
 یزاس یثنخ اب اهنت  تسا دقتعم وا .دنک یم نایب ینشور هب نینل دوخ ار تاکن نیا .)اوژروب بازحا و اه کیوشنم
 بلج و رابتعا بسک یارب ییاه هحلاصم هک دوب کیوشلب بزح زا اهنآ جارخا دحرس ات  اهنآ یاوزنا  و نایارگ هقرف
  .دش راومه یتسیلایسوس بالقنا کرادت یاتسار رد نارگراک تیرثکا
 :دسیون یم نینل

 هتکن نيدب تسياب یم الاح .دنتخومآ ار ضرعت زرط اه نآ .دننک ليمکت ار دوخ تامولعم دياب یبالقنا بازحا....«
 تسياب یم .درک ینيشن بقع رت حيحص دياب هنوگچ هک نيا نآ و ددرگ ليمکت یرگيد ملع اب دياب ملع نيا هک دنربب یپ
 ضرعت هويش نتخومآ نودب هک -درب یم یپ هتکن نيدب دوخ خلت هبرجت اب یبالقنا ی هقبط و .دوش هدرب یپ هتکن نيدب

 دوب نآ طقف دندمآ لئان هجيتن نيدب اه کيوشلب هک نيا تلع...ديدرگ زوريپ ناوت یمن حيحص ینيشن بقع و حيحص
 بقع زرط دياب  و،درک ینيشن بقع دياب هک دنربب یپ هتکن نيا هب دنتساوخ یمن هک ار یزادرپ ترابع  نويبالقنا هک
 یا هيداحتا یاه نامزاس نيرت یعاجترا رد ،اه ناملراپ   نيرت یعاجترا رد ینلعراک هويش ًامتح دياب و دوب دلب ار ینيشن
 »...دندرک جارخا و اشفا هنامحر یب ،تخومآ هريغ و هميب یاه نامزاس ،یويتارپوئک

 
 هب رجنم هک دوب اوژروب بازحا اب یتح  هحلاصم و ینیشن بقع و شزاس کیتکات زا هدافتسا درک دیکات  هزاومه نینل
 ار »عانتما« یسایس تالکشم هدهاشم اب دروم ره رد هک یناسک  وا  .دش هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ
 .دنک یم فیصوت » هناکدوک« ار اهنآ تسایس  و دناشک یم رخسمت هب دنریگ یم هشیپ
 

 لکش ره هب  ،یلک  روط  هب اه شزاس ندرمش زیاج ندرک در ای ،»لصا« کی هباثم هب اه شزاس ندرک مالعا دودرم «
 هجو دیاب ،دوش عقاو دیفم یبالقنا یایراتلورپ یارب ات دراد لیم هک یسایس ربهر کی .تسا هناکدوک دروخرب کی ،نآ

 لیاق ،تسا تنایخ و یبلط تصرف نایب هک ییاه شزاس و یندوشخبان یاه شزاس صخشم دراوم نایم یزیامت
 .»دوش

 
 هکلب ۱۹۱۷ لاس ربتکا بالقنا زا لبق نارود رد اهنت هن اه کيوشنم رب اه کيوشلب یزوريپ هک ميوش رکذتم دياب...«
 »....دوش هدرب راک هب هحلاصم و یراکشزاس ،رونام کيتکات هک دوب نآ مزلتسم زين بالقنا نيا زا سپ
 
 ریخست و ربتکا بالقنا زا سپ یتح اوژروب بازحا هلمج زا نیفلاخم اب هحلاصم و شزاس هویش نیا دنک یم دیکات نینل
  .دنک یم دادملق کحضم ار نیریاس اب داحتا زا ندرک عانتما وا .تفای همادا زین ایراتلورپ تردق

 اب هحلاصم و یراکشزاس دراوم زا راشرس ،ربتکا بالقنا زا دعب هاوخ و لبق هاوخ ،مزيوشلب خيرات یاپارس....«
 ولو( عفانم داضت زا هدافتسا و رونام زا نديزرو عانتما شيپ  زا... !تسا یئاوژروب بازحا اب هلمج نآ زا و رگيد بازحا
 و لزلزتم ،رادياپان ،یتقوم ولو( یلامتحا نيقفتم اب هحلاصم و یراک شزاس زا عانتما و نانمشد نيب )یتقوم داضت
{ دوعص ماگنه هب ام هک نيا هب تسين هيبش نيا ايآ ؟تسين کحضم هزادنا یب ،}اه یزرو عانتما نیا  ا...)طورشم
 چيپ اب یهاگ هک نيا زا ميزرو عانتما شيپ زا تسا هديسرن احنادب یسک یاپ و هدشن فاشتکا نونک ات هک یراوشد هوک زا

 باختنا تمس زا و ميدرگ زاب بقع هب هاگ ،ميورب الاب مخ و شيامزآ ار ینوگانوگ یاه تمس و مينک رظن فرص هدش
 »...؟ميئامن
 :دهد یم همادا نینل

   و نارگراک نوگانوگ بازحا و اهرتلورپ نوگانوگ یاه هورگ اب هحلاصم و یراک شزاس و رونام هب لسوت موزل....«
 ینعي ،نآ هاگآ شخب یارب ،ايراتلورپ گنهاشيپ یارب لمع نيا یارچ و نوچ یب موزل مه نآ و ،اپ هدرخ ناراک بحاص

 ».. .تسا رادروخرب یقلطم ترورض زا تسينومک بزح یارب
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 هحلاصم مدع موهفم هب یزاوژروب اب هزرابم دننک یم روصت و دننک یم در ار شزاس ای هحلاصم هک یناسک دروم رد نینل
 ار تسا »هریبک هانگ« کی  اوژروب نویسیزوپا تانایرج  اب هحلاصم دننک یم رکف ای و ،تسا ینیشن بقع و شزاس و
 لوصا ظفح اب هک دهد یم ناشن وا .دریگ یم رخسمت داب هب ار اوه رد اپ نایارگ هقرف نیا نینل  .دنک یم مالعا دودرم
 کیژتارتسا هحلاصم زا ار یکیتکات هحلاصم وا .درک حالس علخ یسایس ظاحل زا  ار لباقم فرط و درک هحلاصم ناوت یم
 .دهد یم حیضوت ار  ود نیا توافت و دنک یم ادج

 
 هناکدوک لمع نانچ نآ ندرمشن زياج یلک روط هب ار یا هحلاصم هنوگ چيه و ندرک یفن »یلوصا رظن زا« ار هحلاصم«
 دشاب ديفم یبالقنا یايراتلورپ یارب دهاوخ یم هک یرادمتسايس . درک یقلت یدج ار نآ تسا لکشم یتح هک تسيا
 زيمت دنزاس یم سکعنم ار تنايخ و مزينوتروپا و دنتسين زياج هک ار یا هحلاصم ليبق نيا صخشم دراوم دنناوتب دياب
 »دهد
 :دهد یم همادا نینل

 هحلاصم عاونا زا کي ره اي هحلاصم ره دروم رد ار صخشم طيارش و عاضوا تسناوت دياب .هحلاصم ات ميراد هحلاصم...«
 و دهاکب نانآ ّرش نازيم زا ات تسا هداد هحلسا و لوپ نانزهار هب هک یصخش نيب تفرگ داي دياب .داد رارق ليلحت دروم اه
 هنانزهار مئانغ رد ات دهد یم هحلسا و لوپ نانزهار هب هک یصخش و ديامن ليهست ار اه نآ نارابريت و یريگتسد رما

 یناسآ نيا هب هشيمه راک تسايس رد هک نآ لاح و تسا هناکدوک ی هداس لاثم کي نيا .تشاذگ قرف ،ددرگ کيرش
 ًالبق تاميمصت یگدنز دراوم هيلک یارب هک دنک عارتخا دوخ زا یا هخسن نارگراک یارب دهاوخب هک یسک یلو .تسين

 عضو و یراوشد هنوگ چيه یبالقنا یايراتلورپ تسايس رد هک دهد نيمضت اي دشاب هتشاد رب رد ار یا هدامآ و رضاح
 »....ديمان ناتالراش هداس و فاص دياب ار یو ،دياين شيپ یا هديچيپ
 

 .دشاب هتشاد  نارگراک نایم رابتعا لقادح ای و یا هدوت هیاپ یاراد لباقم فرط هک تسا هجوم ینامز »لمع داحتا«
 

 لمع داحتا کی داجیا رد .دریگ تروص مه رفن ود نایم یتح  دناوت یم لمع داحتا .تسا تسردان یضرف نینچ !ریخ
 کی اب روشک زا جراخ رد تسینومک کی کرتشم مادقا .تسا  نآ یتاقبط هیاپ هن و هدننک تکرش دارفا دادعت هن کالم
 کی هک تسا اراد ار ینومضم نامه مه داحتا نیا اریز .تسا لمع داحتا کی ناکامک روشک زا جراخ رد تارکمد لاربیل

 تدحو« :تسا یکی راک هویش و شور .تساراد هرفن رازهدص دنچ یتسیلایرپما دض ههبج کی ای و یرگراک دحاو ههبج
  .  »اهنآ هب دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد
 
 لباق ریغ« یتح یشیارگ ره اب داحتا زا هجرد ره اب یا هنزور ره زا هدافتسا مزلتسم ار یسایس نانمشد رب یزوریپ نینل
 و مسیسکرام زا زیچ چیه« دنکن کرد ار عوضوم نیا سک ره هک تسا داقتعا نیا رب وا .تسناد یم زیاج »دامتعا

 :تسا هدرکن کرد »یملع مسیلایسوس
 کچوک هک مه ردق ره نانمشد نيب رد یفاکش ره زا... هک تسا نکمم یتروص رد طقف... نمشد رب یزوريپ....«
 ره لخاد رد یزاوژروب فلتخم عاونا و اه هورگ نيب و فلتخم یاهروشک یزاوژروب نيب عفانم داضت هنوگره زا و دشاب
 ،تقوم قفتم یتح ،یا هدوت قفتم ندروآ تسد هب یارب دشاب کچوک هک مه ردق ره یناکما ره زا زين و اهروشک زا کي
 هک یسک .دوش هدافتسا هنارهام طايتحا و تبظاوم و تقد تياهن اب و ًامتح طورشم و دامتعا لباق ريغ ،رادياپان ،ددرم
 »....تسا هديمهفن رصاعم یملع مسيلايسوس زا یلک روط هب و مسيسکرام زا زيچ چيه دشاب هديمهفن ار بلطم نيا
 
  اب هارمه شدوخ  هک ینامز یتح یتامادقا نینچ هک دنک یم نایب ینشور هب ار عوضوم نیا نایارگ هقرف هب خساپ رد نینل

  :تفرگ لکش داقتنا قح نتشاد ظوفحم اب یسایس نافلاخم اب دوب رفن دنچ
 هدرک هدافتسا اوژروب یاه لاربيل تامدخ زا اهراب مزيرازت طوقس زا لبق سور یبالقنا یاه تارکومد لايسوس...«
 ديدپ مزيوشلب زونه هک نيا زا لبق ،۱۹۰۲ -۱۹۰۱ یاه لاس رد و دنا هدومن  یدايز یلمع یاه هحلاصم اه نآ اب ینعي ،دنا
 ،چيلوساز ،دورلسکا ،فناخلپ زا .دندوب ترابع هيريرحت تئيه نيا ءاضعا( »ارکسيا« یميدق ی هيريرحت تئيه ،ديآ
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 لاح نيع رد و... ،تسب یسايس داحتا دقع ًامسر یزاوژروب مسيلاربيل یسايس ربهر هوورتسا اب..)نم و فسرتوپ فترام
 شبنج لخاد رد نآ ذوفن تايلجت نيرت کچوک و یزاوژروب مسيلاربيل دض رب ار دوخ یسايس و یکلسم ی هزرابم تسناوت
  »..دنداد یم  همادا ار تسايس نيمه هتسويپ اه کيوشلب .دهد همادا ناما یبً الماک یا هويش هب و هفقو نودب یرگراک

 
 :دهد یم حیضوت یتسینومک ریغ و یرگراک ریغ یاه نایرج اب یاه لمع داحتا فلتخم لاکشا همادا رد نینل

 مزيرازت و لاربيل یزاوژروب لباقم رد ناناقهد اب رگراک ی هقبط داحتا زا کيتامتسيس روط هب اه نآ ۱۹۰۵ لاس زا...«
 و یکلسم ی هزرابم و دنتشادن ابا مسيرازت هيلع یزاوژروب زا ینابيتشپ زا هاگ چيه لاح نيع رد یلو دندرک یم عافد

 یمن عطق ،اهرنويسولور تسيلايسوس ینعي ،ناناقهد یبالقنا -اوژروب بزح هيلع ار دوخ ريذپان یتشآ یلک هب یسايس
 یم دادملق اه تسيلايسوس دادعا رد  ار دوخ هنابذاک هک ،یئاوژروب هدرخ یاه تارکومد ناونع هب ار اه نآ و دندرک
 لايسوس« اب امود تاباختنا نارود رد یهاتوک تدم یارب اه کيوشلب ۱۹۰۷ لاس رد .دنتخاس یم اوسر ،دندرک
 یط اه کيوشنم اب ام هک دمآ یم شيپ ۱۹۱۲ ات ۱۹۰۳ لاس زا .دندش یمسر یسايس فالتئا کي دراو »اهرنويسولور

 یسايس و یکلسم ی هزرابم هاگ چيه یلو ميدرک یم راک تارکومد لايسوس دحاو بزح کي رد ًامسر یلاوتم لاس دنچ
 ام ،گنج نارود رد .ميدرک یمن عطق ،دندوب ايراتلورپ لخاد رد یزاوژروب ذوفن لقان و تسينوتروپا هک اه نآ هيلع ار دوخ
 ات )نوسناتان ،فنرچ( »اهرنويسولور لايسوس« زا یشخب اب و )فترام( پچ یاه کيوشنم اب »اه تسيکستوئاک« اب
 یلو ميتخاس رشتنم کرتشم یاه هينايب و ميتسشن اج کي رد اه نآ اب لاتنيک و دلاورميس رد و ميدومن هحلاصم یا هزادنا

 ميدومنن فيعضت ار نآ و ميدرکن عطق فنرچ و فترام »اه تسيکستوئاک« اب ار دوخ یسايس و یکلسم ی هزرابم هاگ چيه
 و( مهم رايسب یلو یمسرريغ یسايس فالتئا کي دراو اوژروب هدرخ ناناقهد اب ام ربتکا بالقنا ی هظحل نامه رد..
 ملسم هحلاصم هب ینعي ميتفريذپ یرييغت نيرت کچوک نودب و ًامامت ار اهرا سا یضرا همانرب و ميدش )زيمآ قيفوت رايسب

 .ميتسه اه نآ اب شزاس ناهاوخ هکلب مينک یهدنامرف اه نآ رب ميهاوخ یمن ام هک ميئامن تباث ناناقهد هب ات ميدش رضاح
 یلمع ار نآ یدوز هبو ( ميدومن تلود رد تکرش اب یمسر یسايس فالتئا داهنشيپ »پچ یاهرا سا« هب ام لاح نيع رد

 نايصع هب ار راک ۱۹۱۸ لاس   هيئوژ رد سپس و دندز مه رب ار فالتئا نيا تسرب حلص داقعنا زا سپ اه نآ  یلو .)ميتخاس
 »...دندناشک ام هيلع هناحلسم ی هزرابم هب اهدعب و هناحلسم

 
 رارق هدافتسا ءوس دروم ای و اطخ راچد یبالقنا یاه تسیسکرام دراد ناکما  اه تسینومک ریغ اب  اه داحتا لیکشت اب
 تسین رتهب ایآ ،دوشن هداد ام هب  داقتنا یارب یسایس نانمشد تسد هب یا هبرح ای  و هدشن اطخ راچد هکنیا یارب .دنریگ
 ؟دوش عانتما داحتا زا

 تاظحالم نیا ساسا رب ار دوخ یاه کیتکات و اه تسایس دنناوت یمن اه تسیسکرام .تسین یتسرد شور نیا !ریخ
 نینل   .دنریگ یم داریا ، بیرخت فده اب اه تسیسکرام لمع ره هب اه تسیسکرام اوژروب هدرخ نانمشد .دنراذگب رانک
 :دهد یم خساپ نینچ هناراک هظفاحم یاهدروخرب  نیا هب

 نآ لقاع .تسا قداص زين  بازحا و تسايس دروم رد ،همزال تارييغت اب ،دنک یم قدص دارفا دروم رد هک هچ نآ...«
 هک تسا یسک لقاع .دنوش تفاي تسين نکمم و دنوش یمن تفاي یناسک نينچ .دنک یمن هابتشا هک تسين یسک
 »...ديامن عفر تعرس هب و یناسآ هب ار اه نآ دناوت یم   و دوش یم بکترم تسين مهم نادنچ هک ار یتاهابتشا
 یم نینچ ،دنوش یم یسایس نافلاخم اب اه لمع داحتا زا عانتما غلبم  »ینکارپ سرت« اب هک ینایارگ هقرف لباقم رد نینل
 :دسیون
 شيپ یا هديچيپ عضو و یراوشد هنوگ چيه یبالقنا یايراتلورپ تسايس رد هک دهد نيمضت... دهاوخب هک یسک«
  .»ديمان ناتالراش هداس و فاص دياب ار یو ،دياين
 
 رابتعا یب دارفا .درب میهاوخن یا هدیاف داحتا نیا زا ام و هدش مامت اهنآ عفن هب تسیمرفر و ددرم شیارگ اب اه لمع داحتا
 .تسا زیاج لمع داحتا رد تکرش زا عانتما هجیتن رد .درک دنهاوخ هدافتسا اه تسینومک ام رابتعا زا اوژروب هدرخ و اوژروب
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 رد نینل .تسا یبالقنا یاه کیتکات یمهف دب زا یشان و تسین تسرد هجو چیه هب هنایارگ هقرف یاه لالدتسا نیا
 :دوش یم مامت اه تسیسکرام عفن هب سکعرب اه لمع داحتا هک تسا داقتعا نیا رب هناور پچ یاه لالدتسا نیا دروم
 یسارکومد نيب  ،ايراتلورپ و یزاوژروب نيب ريزگان )اه کيوشنم هلمج نآ زا و(  اوژروب هدرخ یاه تارکومد.....«
 هريغ و یرتلورپ یروتاتکيد زا سرت و یتسود رگراک نيب یرگ یبالقنا و مزيمرفر نيب ،یوروش ماظن و یئاوژروب
 ءانتعا یب نآ هب تبسنً ادبا و دنيامن هدافتسا اهديدرت نيا زا هک دشاب نيا دياب اه تسينومک حيحص کيتکات .دنددرم
 نآ رد و نامز نآ رد دندرگ یم روآ یور ايراتلورپ یوس هب هک یرصانع هب تبسن هک تسنآ مزلتسم هدافتسا نيا ؛دنشابن

 یور یزاوژروب یوس هب هک یناسک هيلع لاح نيع رد و دوشب یئاه تشذگ دندرگ یم روآ یور یو یوس هب هک یدودح
 ام روشک رد شيپ زا شيب مزيوشنم هک دش نيا حيحص کيتکات نيا نتسب  راک هب ی هجيتن .دوش هزرابم دندرگ یم روآ
 و ازجم هنارصم دنهد یم همادا ار دوخ یتسينوتروپا یشم طخ هک ار یناياوشيپ و ددرگ یم یشالتم و ديدرگ یشالتم
 یم ام هاگودرا هب یئاوژروب هدرخ یسارکومد هاگودرا زا ار رصانع نيرتهب و نارگراک نيرتهب و دزاس یم درفنم
 »....دناشک

 
 یزار رایزام

 ۱۳۹۷ نابآ ۱۰
 

لیمیا  maziar.razi@gmail.com 
@MarxLeninTrotsky   مارگلت

تیاس   militaant.com 
 

 

 
 
 :اه تشاددای
 ناریا بزح(  هنایم نویسیزوپا زا نایرج ود اب لمع داحتا داجیا نوماریپ  »هاگدید« ینویزیولت یاهدرگ زیم رد ام ریخا  تکرش-۱
 اه ییوگازاسان ،رگید یوس زا و ، »پچ« نایارگ هقرف طسوت یا هناکدوک یاهدقن هب دش رجنم وسکی زا ،)لاربیل ناریا   و دابآ
 یخساپ  تبثم لکش هب ،یتسیسکرام تایرظن ننس یبایزرا  اب هلاقم نیا .هنایم نویسیزوپا نابلط تصرف طسوت اه ینز ماهتا
 .نویسیزوپا رد فیط ود نیا یفارحنا تایرظن  هب تسا
 »مود یروهمج ههبج« هب یدقن

http://militaant.com/?p=9097  
http://militaant.com/?p=9090 
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 پچ ییارگمه یاتسار رد :اه تسینومک یلوصا تدحو ی هرابرد -۲
http://militaant.com/?p=2643 

 ۱۳۸۴ یزار رایزام ،ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار هیلع ،یبالقنا مزیسکرام زا عافد رد :هلعش هب رگخا نتخورفارب رازبا بزح -۳
http://militaant.com/?p=285 

 یتسیلایسوس ۀمانرب موهفم دروم رد -۴
http://militaant.com/?p=4332 

 نویسیزوپا لمع داحتا-۵
http://militaant.com/?p=9041 

 کیژتارتسا راب یاراد  هک شمان و ههبج نومضم  شریذپ مدع  اب هک »مود یروهمج ههبج« ینویزیولت درگزیم نیرخآ رد-۶
 نودب( الاب زا »ههبج« و »بزح« نتخاس تسردان هویش دروم رد ناگدننک تکرش ریاس  هب ام دقن و ،ام شیارگ طسوت تشاد
 و ثحب یاج »مود یروهمج ههبج« دش غالبا ام هب و دش هدننک تکرش رگید شیارگ ود ضارتعا هب رجنم  )یعامتجا هیاپ نتشاد
  ضارتعا رد لمع داحتا نیا رد ام تکرش ورنیا زا .تسا  یهدنامزاس و »لمع« یاج ًافرص و تسین یسایس و یا همانرب رظن لدابت
 نینچمه و درگ زیم ۴ یط رد  ام شیارگ هتبلا .دیسر نایاپ هب رگیدکی زا داقتنا قح تیاعر مدع و  ینورد یسارکمد تیاعر مدع هب

 داحتا رد تکرش اه طرش شیپ  )درگ زیم نیرخآ زا شیپ( ۱۳۹۷ رهم ۱۳ »مود یروهمج ههبج« لمع داحتا هب باطخ یا همان یط
  .دوب هداد حیضوت ینشور هب  رگید شیارگ ود یارب ار  لمع

http://militaant.com/?p=9097  
 ییارگ هقرف اب هلباقم -۷

http://militaant.com/?p=9090 
 ۱۸۴۸ سکرام لراک ،تسینومک ٔهینایب -۸

https://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm 
 ۱۹۲۰ ،نینل ریمیدالو ،مسینومک رد یور پچ یکدوک یرامیب -۹

https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari.pdf 
 تسا هدش هدناوخ »پچ هشیدنا« یمارگلت لاناک  طسوت باتک نیا

https://t.me/MarxistEnghelabi/1215 
 
 
 
 
 

 


