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لوا شخب  
 

یهدنامزاس ٔهزوح یاه کیتکات دروم رد  
 

؟مسیراتکس ای مسیسکرام  
 

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

 
 

یزار رایزام  
 
 
 

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

 کیتکات رب یرورم هیسور ۱۹۱۷ ربتکا  دنمزوریپ بالقنا درگلاس ٔهناتسآ رد
 ،دش ناهج رد یتسیلایسوس بالقنا اهنت و نیلوا یزوریپ هب رجنم هک ییاه
 هب رجنم هک ییاه کیتکات روحم رد .تسا  یرورض ناریا رد ناوج لسن یارب
 » داحتا« کیتکات یریگراکب دش هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ
 )۱(.تسا دحاو نمشد هباثم هب مکاح تلود لباقم رد نویسیزوپا یاهورین
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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 
 

  زاتشیپ بزح نورد رد اهنت  یبالقنا یاه تسیسکرام کیژتارتسا داحتا-۱
 همانرب نیا .دبای یم یلجت )۴(یتسیلایسوس ٔهمانرب کی روحم رب )۳(یرگراک
 شریذپ دروم اهنت بالقنا کرادت یارب تسا یهار ٔهشقن هک یتسیلایسوس
 تلود رارقتسا و یراد هیامرس ماظن ینوگنرس ناهاوخ هک تسا یناسک
 یلوصا داحتا هباثم هب صخا داحتا کی  نیا .دنا یرگراک کیتارکمد
 یمامت زورما یژتارتسا ورنیا زا .دوش یم هتخانش یبالقنا یاه تسیسکرام
 رظن کارتشا روحم رب یرگراک زاتشیپ بزح داجیا ،یبالقنا یاه تسیسکرام
 .تسا ناریا  رد یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب یا همانرب
 
 زین ییاه کیتکات هب زاین یبالقنا زاتشیپ بزح نتخاس ینعی یژتارتسا نیا ،اما
 .دریگ یمن تروص هبناج کی  و یطخ لکش هب یژتارتسا نیا ققحت اریز .دراد
 یگ هدیچیپ یاراد هراومه یراد هیامرس هعماج نورد رد یتاقبط هزرابم
 .تشون یدبا و کشخ  یاه هخسن شیپ زا نآ یارب ناوت یمن هک تساه
 بزح نتخاس اه تسیسکرام یژتارتسا  درک مالعا ناوت یمن ،هنومن یارب
 ًافرص قیرط زا یطخ لکش هب  نآ هب ندیسر ٔهویش  و تسا یرگراک زاتشیپ

 هیشاح رگید یاهراک و تسا یلمع نارگراک یلمع ناربهر کی هب کی  بلج
 یمن رظن رد ار یروحم عوضوم کی  ،رکفت زا شور نیا .تسا یعرف و یا
 و تسار نویسیزوپا و( مکاح تئیه ییاوژروب یژولوئدیا هکنیا نآ و دریگ
 شبنج نورد رد هک یراد هیامرس ماظن نارادفرط نایم رد اهنت هن )هنایم
 نآ رد .دراذگ یم ریثات رگراک هقبط یلمع ناربهر ای ناورشیپ دوخ و یرگراک
 یهاگآ هب یراد هیامرس دض هزرابم قیرط زا ورشیپ نارگراک هک تسین یدیدرت

 بزح دوبن تلع هب ،اما .دنسر یم یتسیلایسوس یتح و یراد هیامرس دض
 هگن ظوفحم دوخ رد  ار یتسیلایسوس تایرظن هک یرسارس یرگراک زاتشیپ



 4 

 طسوت هدش بسک یهاگآ ،دنک یثنخ دوخ رد ار ییاوژروب یژولوئدیا و هتشاد
 تئیه یژولوئدیا اتیاهن و دور یم نیب زا یا هرود زا سپ یرگراک ناورشیپ

 یا هرود زا سپ ، رگید نخس هب .دوش یم بلاغً اددجم اهنآ  ناهذا رد مکاح
 طسوت(  بوکرس قیرط زا ای  یلمع ناربهر یراد هیامرس دض تازرابم زا
  ای و )میژر یتینما یاهورین طسوت( باعرا ای و )میژر یماظتنا  یاهورین
 زا  و دوش یم بلاغ   توخر و یدرسلد ،دح زا شیب یلام و یناور یاهراشف

 ،دننک یم ریگیپ تمواقم هک زین ینارگراک ردان .دنور یم رانک یسایس هنحص
 بسک یهاگآ  ،هجیتن رد .)ینامز خرهاش قیفر دننام( دنسر یم لتق هب ًاتیاهن

 هک یتعرس نامه هب ورشیپ نارگراک طسوت  یراد هیامرس دض ٔهزرابم رد هدش
 زاتشیپ یرسارس بزح کی دوجو اهنت .دورب تسد زا  دناوت یم  دوش یم بسک
  ورنیا زا  .دنک یثنخ ار یزاوژروب  تامادقا نیا دناوت یم  هک تسا یرگراک

 همانرب هب نانآ بلج یارب  ورشیپ نارگراک اب کی هب کی راک موادت نمض
 یریبادت دیاب ،یرگراک زاتشیپ بزح لیکشت اهنآ اب هارمه و یتسیلایسوس
 ییاوژروب یتانایرج و مکاح تئیه طسوت بذاک یهاگآ نیا هک دیشیدنا
 تساجنیا زا .دوش یثنخ هدننک نییعت تاجرد هب  )هنایم و تسار نویسیزوپا(
 ًاتنس .دنک یم ادیپ تیمها و دوش یم هتسجرب  یتسیسکرام یاه کیتکات هک
 یاه ههبج« ای» اه لمع داحتا« داجیا رثؤم یتسیسکرام یاه کیتکات زا یکی
 نویسیزوپا ًاصخشم( یدادبتسا میژر دض یسایس نافلاخم اب »یرگراک
 زا  دیاب اه تسیسکرام ،رگید نخس هب .تسا دحاو نمشد هیلع )هنایم ،پچ
 شبنج نورد هب ییاوژروب تاداقتعا ذوفن زا یریگولج یارب یا هنزور ره
 ای و  یثنخً الماک ای  ار کیژولوئدیا تامجاهت نیا و هدرک یریگولج یرگراک
  .دننک ذوفن مک لقادح

 
 ره اب یمئاد ای یعطقم(   اه لمع داحتا قیرط زا ًاتنس یکیتکات یاه داحتا -۲
 هاتوک( هژیو یاه لمع داحتا ای  ،)دحتم و کرتشم لمع روحم رب دارفا زا دادعت
 تیعقوم رد ای و ،)یا همانرب و یسایس رظن لدابت اب ماوت تدم زارد ای تدم
 هیامرس دض و یرگراک یاه ههبج« لیکشت یبالقنا اسپ ای و اشیپ یاه
 نویسیزوپا تاشیارگ ریاس اب  هریغ و »یتسیلایرپما دض یاه ههبج« ،»یراد

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

 
 )هنایم و پچ( نویسیزوپا تاشیارگ ریاس اب اه لمع داحتا  حرط زا یلصا فده
 ،نامزاس اهدص دهاش ام ،وسکی زا .دوش یم یشان هعماج ینیع تیعضو زا
 »یبالقنا« ار دوخ همه  هک میتسه نویسیزوپا یاه هورگ و اه هتسد ، بازحا
 زا .دننک یم یفرعم »بلط نوگنرس« و»یدادبتسا دض« ،»تارکمد« و
 رد یربهر شقن و  هدننک نییعت ذوفن و  ریثات یاراد کیچیه ،رگید یوس
 نارحب هک تیعضو نیا رد اذل .دنرادن یرگراک و یعامتجا یاه شبنج
 یاه نامزاس زا کچیه عفن هب اوق بسانت  و هتشاد دوجو نویسیزوپا یسایس
  ام ،تسین یبالقنا یاه تسیسکرام هلمج زا و  دوجوم یاه هتسد و  بازحا و
 یاتسار رد و  هدوب یمیژر دض و یقرتم  نویسیزوپا نایم داحتا ترورض  غلبم
  .مینک یم مادقا نآ ققحت

 
 :یلصا تلع ود هب
 یهدنامزاس و نویسیزوپا نایم اه یگتسد دنچ و قارتفا رب هبلغ ،لوا
 دحاو نمشد لباقم رد یمیژر دض  نویسیزوپا یاهورین هیلک دحتم و مجسنم
 دنچ ای کی روحم رب دناوت یم داحتا نیا .)ناریا هعماج رد مکاح میژر ینعی(
 لکش  ،لمع داحتا رد لکشتم اهورین قفاوت دروم لقادح کیتارکمد هبلاطم
 .دریگ

 
 داحتا رد ناگدننک تکرش اب شبنج هب ور و  ینلع رظن لدابت و دقن یارب ،مود
 تاشامم ، هنابلط تصرف ،یتسیمرفر( یفارحنا تایرظن اشفا یاتسار رد لمع
 قیرط زا اه هدوت نایم رد یتسیسکرام یبالقنا تایرظن تیوقت و  )اوژروب و وج
 .تسا  اه لمع داحتا رد  رمتسم تیلاعف و لیکشت
 
 رصنع ود زا یبالقنا یاه تسیسکرام رظنم زا  »لمع داحتا« بیترت نیدب
 تیوقت تهج لمع رد داحتا :دیآ یم دوجوب کیکفت لباق ریغ و هدروخ دنویپ
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 تهج رد یسایس و یرظن هزرابم و ،مکاح میژر هیلع  )هنایم و پچ( نویسیزوپا
 یم تروص لمع داحتا اهنآ اب هک ییاهورین نامه یاه فعض نداد ناشن
 هب تبسن  دوخ تاداقتنا زا اه لمع داحتا رد یبالقنا یاه تسیسکرام .دریگ
 یاه تسیسکرام رظنم زا لمع داحتا . دننک یمن رظنفرص دوخ  یلمع  نادحتم
 لمع داحتا تسا یسایس نافلاخم هیلع یرظن هزرابم و داحتا موهفم هب یبالقنا
 تبسن »دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو« موهفم هب
 .تسا لمع داحتا نورد یاهورین نامه هب
 
  ؟تسا زیاج »نویسیزوپا« زا یشخب هچ اب لمع داحتا
 
  .دنوش یم میسقت هتسد ود هب ًامومع یتسیسکرام ریغ  نویسیزوپا
 تسا هتفرگ رارق بالقنا دض ههبج رد لعفلاب هک ینویسیزوپا ،لوا
 ریغ ای میقتسم یراکمه قیرط زا هک ینویسیزوپا .)تسار نویسیزوپا(
 هبًالمع  و هتشاد یراکمه ینونک و نیشیپ یدادبتسا یاه میژر اب میقتسم
 ،هدوت بزح دننام ینانایرج لماش  نویسزوپا نیا  .تسا هدرک تنایخ مدرم
 .دنا  یبالقنا دض لعفلاب  هک دوش یم نابلط حالصا و نابلط تنطلس ،تیرثکا
 یاه هاگداد طسوت ناشدروم رد فیلکت نییعت ات نویسیزوپا نیا اب لمع داحتا

  .تسین زیاج هیامرس ماظن ینوگنرس زا سپ یمدرم هحلاص
 

 دناوت یم هوقلب اما هدرکن تنایخ مدرم هب شیپ رد هچرگ هک ینویسیزوپا ،مود
 رتشیب لماش نویسیزوپا نیا .ددنویپب یدعب هرود رد بالقنا دض ههبج هب
 نیا اب لمع داحتا .تسه )پچ نویسیزوپا  زا یخرب و( هنایم نویسیزوپا
 لماح هک  ییاهورین اب لمع داحتا رد تکرش  زا عانتما .تسا زیاج نویسیزوپا
 ، هاوخ یروهمج و رالوکس ، کیتارکمد لاربیل و ییاوژروب یاه همانرب
 .دنز یم نماد ار ییارگ هقرف ،دنتسه هریغو یتسیلاکیدنس ،یتسینیلاتسا
 
 و یسایس هقباس ،فیط نیا اب یلمع داحتا ره هب دورو  زا شیپ هک تسا یهیدب
 دروم و تفرگ دهاوخ رارق قیقد یسررب دروم ناشندوب لاعف و شنیلاعف  دادعت
 یبالقنا یاه تسیسکرام هک تسا یهیدب .دش دهاوخ دروخرب اهنآ هب دروم هب
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 ،یلقادح تاقفاوت اما  ،دوخ یاه رایعم و اه طرش شیپ اب اه لمع داحتا رد
  .درک دنهاوخ تکرش نیفرط قفاوت دروم

 
 ان فیط نیا اب لمع داحتا هب دورو یارب یبالقنا یاه تسیسکرام طرش شیپ

 دروخرب و داقتنا قح و ینورد یسارکمد تیاعر ،تسیسکرام ریغ و نوگمه
 ورنیا زا .تسا ینویزیولت یاه همانرب و یمومع  اه هناسر رد اهنآ تایرظن هب
 و اه هیاپ رد یتاریثات دناوت یم اه لمع داحتا رد نویسیزوپا نیا اب یرظن هزرابم
 نیا ناربهر طسوت لصا نیا هچنانچ  .دراذگب نویسیزوپا نیا یربهر یتح
 دهاوخ یعطقم افرص ای و فقوتم اه لمع داحتا موادت ددرگن تیاعر اه نامزاس
 قح ندرمش مرتحم ،) هژیو لمع داحتا( تدمزارد لمع داحتا موادت یارب .دوب
 رد ،دوش تیاعر دیاب لباقتم مارتحا تیاعر اب یرظن و یسایس ثحب و داقتنا

 )۶( .دوب دهاوخن ریذپ ناکما کرتشم راک موادت تروصنیا ریغ
 
 ؟تسیچ »یرگراک دحاو ههبج« اب  لمع داحتا توافت
 
 دحاو ههبج« هلمج زا یعامتجا و یرگراک ی اه ههبج و اه لمع داحتا
 مه اب لکش رد ،اما .دنرادن مه اب یتوافت )نومضم( اوتحم رد »یرگراک
 و ،وردوخ ،هخرچود  دننام یتوافتم هیلقن لیاسو ام هک روطنامه .دنتوافتم
 کی زا اه نیشنرس  لاقتنا اهنآ همه فده هک میشاب هتشاد میناوت یم سوبوتا
  .دنا توافتم اهنآ اه نیشنرس و اهنآ لاکشا اما .تسا رگید هطقن هب هطقن
 
 داضتم یتح فلتخم دیاقع اب رفن ود نیب دناوت یم یتح لمع داحتا هنومن یارب
 یاه ههبج رد هک یتروص رد .دریگ تروص کرتشم لمع کی ساسا رب
 هتشاد تکرش دنناوت یم یسایس فلتخم تاقلعت اب رفن رازه اهدص فلتخم
 دحاو ههبج« دننام تسا نارگراک زا لکشتم افرص اه ههبج زا یخرب .دنشاب
 و یرظن فلتخم تاشیارگ  زا لکشتم یعامتجا یاه ههبج یخرب ،»یرگراک
  .تسا »یتسیلایرپما دض دحاو ههبج« دننام یتاقبط داضتم هاگ
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 ؟دریگ یم همشچ رس اجک زا لمع داحتا  أشنم
  

 دقن و تاثحابم یدازآ ،یسایس نافلاخم اب لمع رد تدحو«  ای لمع داحتا أشنم
 کرادت دنور رد سپس .تسا هتفهن  ۱۸۴۸  سکرام لراک  تایرظن رد  »اهنآ هب
 یهدنامزاس هزوح رد ۱۹۱۷ ات ۱۹۰۳ لاس زا هیسور  ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا
 ریمیدالو طسوت ۱۹۲۰ لاس رد ًاتیاهن .دش ارجا و حرط  نینل ریمیدالو  طسوت
 هقرف لباقم رد »مسینومک رد یور پچ یکدوک یرامیب« باتک رد نینل
 و دش هلومرف یلکش نیرت عطاق و نیرتهب هب ،دوخ نامز  تسیسکرام نایارگ
 یتسیسکرام یروئت ۀبنج نیرتمهم ناونع هب  ار باتک نیا نینل .تفای راشتنا
 . داد هئارا )موس للملا نیب( نرتنیمک مود ٔهرگنک هب یهدنامزاس هزوح رد
 نرق یرگراک شبنج رد ینازادرپ هیرظن ٔهرمز زا  نینل ریمیدالو و سکرام لراک

 یلمع یاهراک هار نتفای یوجتسج رد هراومه هک  دنور یم رامش هب ۲۰ و ۱۹
  تسینومک نویبالقنا هباثم هب اهنآ  .دندوب دوخ تایرظن ققحت یارب یعقاو و
 .دندز یرظن یاه یسررب هب تسد بالقنا کرادت یلمع یاه هار نتفای یارب
 یرگراک شبنج یبالقنا یاه تسینومک ،ندش »نیسیروئت« زا شیپ اهنآ
 هحورطم تایرظن هب ندیسر یارب یلمع  شور و هار هراومه  ورنیا زا .دندوب
  .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
 یاه لیلحت و تایرظن یلمع  ققحت یارب یهدنامزاس هزوح رد یروئت  ،مود
 .ناش یسایس و یداصتقا
 
 هچ ،ناش یسایس تایح نارود رد نینل ریمیدالو و سکرام لراک ورنیا زا
 هنایارگ هقرف و هناور پچ تافارحنا اب هراومه دوخ بازحا نورد هچ و نوریب
  عطاق یسایس هزرابم ،دندرک یمن کرد  ار یهدنامزاس هزوح رد اهنآ تایرظن  هک
 هتشاد ناشبازحا زا اهنآ  درط  ًاتیاهن و یزاس یثنخ تهج رد یا هنامحر یب و
   .دنا
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 )۷( نایارگ هقرف اب سکرام لراک هلباقم
 

 تسفینام رد یهدنامزاس هزوح رد دوخ یسایس تلاخد نیتسخن رد سکرام
 تدایس ینوگنرس ترورض دروم رد تاحیضوت زا سپ ۱۸۴۸ تسینومک
 :تشون نینچ یزاوژروب
 

 ،دراد ىبالقنا شور ىزاوژروب هک ىنامز ات ،تسينومک بزح ناملآ رد..«
 ىزاوژروب هدرخ و لادوئف نيکلام و هدبتسم تنطلس دض رب ىزاوژروب هارمه
 لفاغ نيا زا مه ىاهظحل ىتح تسينومک بزح ىلو .دراديمرب ماگ ىعاجترا
 ،ايراتلورپ و ىزاوژروب نيب هنامصخ داضت دروم رد ،رودقملاىتح هک تسين

 دنناوتب ىناملآ نارگراک ات دنک داجيا نارگراک رد ىرتنشور ىهاگآ و روعش
 رابب ىتسياب ىزاوژروب تدايس هک ىسايس و ىعامتجا طيارش نآ زا هلصافالب
 نتخادنارب زا سپ اروف و دننک هدافتسا وا دوخ دض رب ىاهبرح دننام دروآ

 »...دنيامن عورش ار ىزاوژروب دوخ دض رب هزرابم ،ناملآ رد ىعاجترا تاقبط
 ۱۸۴۸ ،مراهچ لصف)۸( تسینومک ٔهینایب ، سکرام لراک

 
 تیفافش اب یرگراک شبنج رد  راب نیتسخن یارب  ار عوضوم نیا  سکرام
   ،لادوئف نیکلام و هدبتسم تنطلس  لباقم رد هک دنک یم مالعا

 رد ًانمض .تسا »یتسینومک تضهن« سکرام روظنم هتبلا(  اه»تسینومک«
 دحتم و هارمه یزاوژروب اب )تشادن دوجو »تسینومک بزح« عقوم نآ

 زا سپ هک دننام یمن لفاغ اهنآ  هب دقن زا یا هظحل یتح  اما  ، دوب دنهاوخ
  .دنهد همادا یزاوژروب دوخ اب هزرابم هب  همکاح دادبتسا ینوگنرس

 
 یارب یلمع لح هار نتفای یارب ار کیتکات نیا شتایح رخآ ات سکرام لراک
 اوق بسانت هک ینارود رد ،ایر اتلورپ طسوت یزاوژروب تدایس ینوگنرس ققحت
 ،درادن دوجو زونه یسایس تردق ریخست  یگدامآ و تسین ایراتلورپ عفن هب
  .داد همادا
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 یتلود تردق نیب دوش یم لیاق یتوافت حوضو هب هیرظن نیا رد سکرام لراک
 دض هوقلب شیارگ( نویسیزوپا رد یزاوژروب  و )یبالقنا دض لعفلب دادبتسا(
 هک درک یم هدهاشم ینشور هب سکرام لراک ،رگید نخس هب .)یبالقنا
 زا ،دنک نوگنرس ار یبالقنا دض  لعفلاب تردق هک تسین یطیارش رد  ایراتلورپ
 یاشفا اب اما( دوش یم کرتشم داحتا دراو یبالقنا دض هوقلاب ورین اب ورنیا

 .)دنک فیلکت نییعت ،دش یبالقنا دض لعفلب ینامز هک ینایرج نآ  یسایس
 

 -۱۸۶۴ لوا للملا نیب رد سکرام ،هنانیب عقاو  و یملع لیلحت نیا رب یکتم
 نس و نووا تربار دننام یلیخت یاه تسیلایسوس نامه اب داحتا رد ۱۸۷۲

 .داد همادا لمع رد داحتا هب پچ یاه اوٰژروب هدرخ و اه تسیشرانآ  و نومیس
 تربار دننام تقو یلیخت یاه تسیلایسوس زا یرایسب هک تسا رکذ هب مزال
 تربار .دندوب بالقنا یتح و یرگراک باصتعا ،ِیتاقبط هزرابم فلاخم  نووا
 اب سکرام لراک ناکامک اما  .دوب دنلتاکسا رد گرزب راد هیامرس کی دوخ  نووا
 یقاب دحاو نمشد لباقم رد یللملا نیب بزح کی نورد رد دحتم فص رد وا
 همادا هفقو یب یرظن  حوطس مامت رد اهنآ هنامحریب دقن هب لاح نیع رد و  ،دنام
  .داد

 
 بالقنا ققحت هک دوب یقطنم و  فافش یریگ عضوم نیا اب سکرام لراک
 شیامن هب یراد هیامرس ٔهدیچیپ ٔهعماج رد یعقاو لکش هب ار یتسیلایسوس
 .تشاذگ

 
 حرط اب »هسنارف نارگراک بزح« همانرب رد ۱۸۸۰ رد سکرام شور نیمه اب
 اهنآ اب داحتا و یرگراک یاه هیداحتا تابلاطم  رب دیکات(  »لقادح همانرب« شخب
 عضوم نیا .دیزرو دیکأت کیتکات کی هباثم هب ،)یراد هیامرس تلود لباقم  رد
 نارگراک بزح یارگ هقرف  ناربهر زا نت ود مجاهت و شنزرس دروم یریگ
 تفرگ رارق )سکرام لراک داماد( »گرافال لُپ« و »دیگ لوژ«  مان هب  هسنارف
 تسا یسایس یریگ تردق هدامآ  دوخ یورین هب اکتا هب دوخ ایراتلورپ ایوگ هک(
 درادن یرگراک یاه هیداحتا اب کرتشم لمع و لقادح تابلاطم حرط هب یزاین و
 دارنک هب سلگنا همان رب انب( سکرام لراک هنایارگ هقرف عضاوم نیا لباقم رد .)
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 تسیسکرام نم هک تسا نیا منادیم هک هچنآ« : هک درک مالعا  )۱۸۹۰ تیمشا
 هب  نایارگ هقرف نیا هدهاشم اب  زنط هب سکرام لراک رگید نخس هب !»متسین

 تسیسکرام نم« ،دنناد یم تسیسکرام ار دوخ اهنیا رگا :تفگ هنوراو لکش
 پچ عضاوم نینچ ذاختا اب هسنارف نارگراک بزح ناربهر نیا ینعی !»میتسین
  !دنتسین تسیسکرام  رگید یا هناور
 

 »مسینومک رد یور پچ« و ییارگ هقرف اب نینل ریمیدالو هلباقم
 
 ود  ار  دوخ یتالیکشت هزرابم ههد ود زا شیب براجت یدنب عمج  و  هدیکچ نینل

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

 نیب( نرتنیمک مود ٔهرگنک هب یهدنامزاس هزوح رد یتسیسکرام یروئت هبنج
 تسفینام ناونع هب ناوت یم عقاو رد ار باتک نیا . داد هئارا )۱۹۱۹ موس للملا
 .تخانش یتسیلایسوس بالقنا کرادت یارب یهدنامزاس شور
 
 :متشون نینچ باتک نیا یسراف نابز راشتنا هب راتفگشیپ رًد اصخش 

 .تسا "یتسیسکرام کیتکات و یژتارتسا" هراب رد باتک نیا یتسرد هب«
 ،لوا للملا نیب داجیا و یرگراک یاه لکشت نیلوا لیکشت نامز زا  هراومه
 نیا یتالیکشت و یسایس یاه نارحب هب رجنم هچ نآ  )نرتنیمک( موس و مود

 یبالقنا یژتارتسا نتشادن( هنابلط تصرف تافارحنا ،دش اه نامزاس
 یوس زا )حیحص یاهکیتکات نتشادن( هنایارگ هقرف و ،وسکی زا )حیحص
 رثکا رد تسناوت هک دوب یرگراک شبنج نالاعف ردان زا نینل .تسا هدوب ،رگید
 ماگ .درب شیپ یفارحنا یاه شیارگ لباقم رد ار یبالقنا یشم دراوم
 هار دننامه ؛زیمآ قانتخا عماوج رد هژیو هب یبالقنا یشم یاتسار رد نتشادرب
 هب ار یسایس لاعف کچوک شزغل ره .تسا وقاچ کی زیت هبل یور رب نتفر
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 رنه هک ینویبالقنا ردان زا نینل .دنک یم باترپ زیت هبل نیا »تسار« ای »پچ«
 هب نینل طسوت یتسیسکرام شور نیا !دوب هتخومآ ار زیت هبل نیا رب ندیود
 )ارگ هقرف( »ارگ پچ« نافلاخم یرگ اشفا هب تحارص اب و تفگ رارق ارجا دروم
 .تخادرپ )بلط تصرف( »ارگ تسار« و

 
 یبالقنا یژتارتسا  ،نینل ًاصخشم و یبالقنا یاه تسیسکرام هاگدید زا

 یاه تسیسکرام هک تسا مسیلایسوس ققحت یاتسار رد فده انامه
 رد  یرورض یاه ماگ دیاب یم ،یفاطعنا و شزغل نیرتکچوک نودب ،یبالقنا
 ای دوخ یاههمانرب زا ار ییاهن فده نیا هک یناسک  .دنرادرب نآ ققحت یاتسار
 نایم رد تحارص اب دیاب یم ،دننکیم لوکوم مولعم ان هدنیآ هب ای و هتشاذگ رانک
 یبالقنا دض یاهزت  یفارحنا تاداقتعا نیا روحم رد .دندرگ اشفا اه هدوت

 هک تسا هتفرگ رارق »کیتارکمد بالقنا« ای و یا »هلحرم ود بالقنا«
 ییاهن فادها زا و هداتسیا نآ لباقم رد تدش اب دیاب یم اه تسیسکرام
  .دنهد ققحت ار نآ هب ندیسر یاه ماگ و هدرک تیامح

 
 یاه تسیسکرام ،مسیلایسوس ینعی ییاهن فده هب ندیسر یارب ،اما
 اریز .دنشاب ریذپ فاطعنا ًالماک دوخ یاهکیتکات یریگراکب رد دیاب یبالقنا
 هقبط هژیو هب و هعماج متس تحت یاهرشق نایم رد یتسیلایسوس یهاگآ
 یهاگآ .ددرگ یمن لصاح هبناج همه و هچراپکی و هدوبن نوگمه ،رگراک
 زا سپ  ،یتاقبط هزرابم رد ،هعماج شخب کی رد هدمآ تسد هب یتسیلایسوس
 زا .دور یم نایم زا و هتفرگ رارق مکاح تئیه یژولوئدیا شوختسد  یا هرود
 .تسا یرورض )ینینل بزح( یرگراک زاتشیپ بزح کی دوجو هک تسورنیا
 زاتشیپ بزح نتخاس هب ًامازلا ،یتسیلایسوس بالقنا یژتارتسا نتشاد اما
 دنور .دوش یمن رجنم ،یتسیلایسوس بالقنا کرادت هجیتن رد و یرگراک
 یریگراکب شا همزال یتسیلایسوس بالقنا کرادت و بزح نتخاس
 زا ،اهکیتکات رد یریذپ فاطعنا ،رگید ترابع هب .تسا حیحص یاهکیتکات

 یاهرونام یریگراکب و یکیتکات یاه شزاس و اه ینیشن بقع هلمج
 ار یرگراک زاتشیپ بزح .تسا رادروخرب یتایح ترورض زا ،یتالیکشت
 بالقنا  هک روطنامه ،تخاس هنایارگ هقرف یاهدروخرب اب ناوتیمن
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 مادقا ره .دناسر یزوریپ هب هناور پچ عضاوم اب ناوتیمن ار یتسیلایسوس
 هب ندیسر یارب ار هار ،یتسایس ره هیجوت یاول ریز هناور پچ و هنایارگ هقرف

 یرامیب ،یور پچ و ییارگ هقرف نینل لوق هب .دنک یم دودسم  مسیلایسوس
 هتشغآ نآ هب دوخ یسایس تیلوفط نارود رد اه تسیسکرام زا یخرب هک تسا
   .دننز یم همطل یتسیلایسوس بالقنا دنور هب هناهاگآ ان و دنوشیم

 
 ات هک تسا نیا  ،دریگیمن رارق  ارگ هقرف یاه شیارگ هجوت دروم هک هچنآ
 هناگ ود تردق هک یعامتجا و یسایس یاه نارحب و یبالقنا یالتعا نارود
 هعماج ،دریگ یم رارق زور روتسد رد تردق ریخست و دیآیم دوجوب هعماج رد
 و مکاح تئیه ینعی ،هایس فیط ،لوا .ددرگ یم میسقت فیط هس هب هراومه
 .دریگ یم رارق یدصرد کی تیلقا رد هک ،یراد هیامرس یبالقنا دض تلود
 تلود ینوگنرس ناهاوخ هک یبالقنا یاهورین ینعی ،دیفس فیط ،مود

 ،موس .دریگ یم رارق یدصرد کی تیلقا رد زین نآ هک ،دنا یراد هیامرس
 دوش یم هعماج لک لماش هک دیفس و هایس فیط نایم یرتسکاخ عیسو  فیط

 یبالقنا و دیفس یدصرد کی یاهورین یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ یارب .
 شخب و هدرک بلج بوخ همانرب هب ار یرتسکاخ فیط هدمع شخب دیاب
 نیا ققحت یارب .دنورن هایس فیط یوس هب هک دننک یثنخ ار اهنآ زا یرگید
 یاه ههبج و یرگراک یاه ههبج و اهلمع داحتا نیرتعیسو داجیا ،رما
 یرورض یا هقرف ریغ لکش هب )هریغ و ناناوج ،اه تیلم ،نانز( یعامتجا
 ماحنا یارب ،لوصا ظفح اب ریذپ فاطعنا یاه کتیکات یریگراکب .ددرگ یم
 دیاب یرگراک و  یعامتجا تاعمجت رد نویبالقنا  دورو .تسا یتایح ،رما نیا
  !قارتفا هوجو ندرک هتسجرب هن و دریگ تروص کارتشا هوجو تیوقت یارب
 تیاهن رد ققحم یعامتجا تاعمجت رد یور پچ و ییارگ هقرف و قارتفا داجیا
  .دش دهاوخ هایس یورین تیوقت و دیفس یورین یاوزنا هب رجنم

 
 .دنا هتسجرب رایسب نایارگ هقرف ،ناریا یرگراک شبنج و پچ نویسیزوپا رد
 و »یتسيشرانآ هبش« تاشیارگ دننام ییاوژروب هدرخ یاه شيارگ هاگديد زا

 نآ ره .ددرگ یم ميسقت »هايس« و »ديفس« هب هراومه ايند ،»یتسیئوئام«
 هنوگ نيا .دراد یاج »هايس« یايند رد ،تساه نآ »دوخ« زا ريغ هب هچ
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 تيلاعف راب زا دوخ ندرک صالخ ناهاوخ هک یناسک یارب هتبلا یدنب ميسقت
 هديا ،دنتسه یراد هيامرس هيلع یرگراک تازرابم راب تقشم و هرمزور یاه
 اهنآ رظن هطقن زا .تسا »صلاخ« و »یليخت« اه نآ یايند .تسا لآ
 تلود ینوگنرس و یرگراک یاهاروش تموکح ليکشت نارگراک یژتارتسا

 دوخ دیابن نارگراک یزکرم تساوخ نيا لماک ققحت ات و ،تسا یراد هيامرس
 زا ريغ هچ نآ ره .دننک تسا هدودحم نيا زا جراخ هک یلمع چيه هب هتشغآ ار
 .تسا یزاوژروب هب نيکمت و »یيارگ حالصا« نانآ معز هب ،دتفا قافتا نيا
 و یریذپ فاطعنا و یتاقبط تازرابم رد »کيتکات« یریگراکب،اهنآ یارب

 یرگراک یاه ههبج و یاهلمع داحتا دربشیپ و یلوصا یکیتکات یاه شزاس
 اه نيا .تسا »یزاوژروب پچ« یاه شيارگ تيلاعف هزوح رد یرما ،هریغ و
 یتسيلايسوس یهاگآ هب حلسم هچراپ کي همه نارگراک هک دننک یم روصت

 اهنآ .دنريگ یمن رارق یتسيمرفر و یزاوژروب دياقع ذوفن و ريثأت تحت و دنتسه
 لوصا ظفح اب ،دوخ یياهن فده هب یباي تسد یارب نارگراک هک دننک یم رکف
 بوچراچ دناوتب هک دننک حرط )یلاقتنا تابلاطم( یتابلاطم ديابن ،دوخ همانرب و
 هب ماگ نارگراک یارب ار یتسيلايسوس یهاگآ و دنازرلب ار یراد هيامرس تلود
 کي نارگراک اهنآ هاگديد زا .دنک حرط ،ناش ینونک یهاگآ اب طابترا رد ،ماگ
 کردً الماک ار ناراد هيامرس بويع مامت و دنوش یم »تسيلايسوس« هزور
 هبش« یاه هقرف عضاوم  .دننک یم یرگراک بالقنا هب مادقا و هدرک
 انامه ،اه»تسیسکرام« زا یخرب و ،یناريا »یتسیئوئام« و »یتسيشرانآ
 .تسا یرگراک شبنج زا »عانتما« عضوم

 
 هب یتسینومک تاشیارگ یاه یورجک دروم رد لیصفت هب نینل هوزج نیا رد
 و اه یور پچ نیا هک دهدیم ناشن و دزادرپیم ناتسلگنا و ناملآ رد هژیو
 ار یتسیلایسوس بالقنا هار هنوگچ یرگراک شبنج رد هنایارگ هقرف عضاوم
  .دراد رارق ربتکا بالقنا دنمزوریپ هبرجت اب تریاغم رد و دنکیم دودسم

 
 نویسیزوپا و یرگراک شبنج رد یور پچ و ییارگ هقرف اب هلباقم روظنم هب

 هیصوت تسیلایسوس ناناوج مامت هب و تسا یرورض نینل هوزج هعلاطم ،پچ
  ». دوش یم
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 ادیپ قادصم رتشیب ناریا رد ناوج لسن یارب ینونک تیعضو رد راتفگشیپ نیا
 ناناوج  نایم هک تسا ییاهرامیب زا یکی ییارگ هقرف و یور پچ .تسا هدرک
 نتشاد هاگن اوزنا رد دننام  بقاوع نیرتدب و هدرک هنخر دناوت یم تسیسکرام
 ریمیدالو تاحیضوت  ورنیا زا .دشاب هتشاد یپ رد ار یرگراک شبنج رد   اهنآ
 و تالاؤس هیشاح رد ار دوخ نارود نایارگ هقرف اب هلباقم رد باتک نیا رد نینل
 .مینک یم یسررب اقفر زا یخرب طسوت هحورطم تاظحالم

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

 ار نینل کیژتارتسا تاکن طقف رگا دشاب »تسینینل« دناوت یمن یسک !ریخ
 کیتکات رد اما دشاب تسینینل یژتارتسارد دناوت یمن یدرف .دشاب هتشاد لوبق
 تصرف هیلع وا یاه کیتکات ار ینینل بزح یژتارتسا یمامت اریز !تسیشرانآ

 نیا یریگ یراکب نودب .داد لکش دوخ نارود نایارگ هقرف هیلع و نابلط
 یزوریپ ینعی(  تفای یمن قیفوت ینینل بزح یژتارتسا زگره اه کیتکات
 ینعی( مه اب ود نیا شریذپ .)دش یمن نیمضت  هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا

  .تسا »مسینینل« هدننک نایب )یهدنامزاس یاه کیتکات  مه و یژارتسا مه
 تصرف اب هزرابم ،ادتبا رد .دش ارجا نینل طسوت ۱۹۰۳ زا یکیتکات تامادقا نیا

 اب هزرابم دعب هرود رد و )یضرعت اه کیتکات( تفرگ تروص اه کیوشنم یبلط
 کیوشنم نامه اب شزاس و هحلاصم یاه کیتکات( بزح نورد رد ییارگ هقرف
 دقتعم وا .دنک یم نایب ینشور هب نینل دوخ ار تاکن نیا .)اوژروب بازحا و اه
 زا اهنآ جارخا دحرس ات  اهنآ یاوزنا  و نایارگ هقرف یزاس یثنخ اب اهنت  تسا

 تیرثکا بلج و رابتعا بسک یارب ییاه هحلاصم هک دوب کیوشلب بزح
  .دش راومه یتسیلایسوس بالقنا کرادت یاتسار رد نارگراک

 
 :دسیون یم نینل

 ار ضرعت زرط اه نآ .دننک ليمکت ار دوخ تامولعم دياب یبالقنا بازحا....«
 یرگيد ملع اب دياب ملع نيا هک دنربب یپ هتکن نيدب تسياب یم الاح .دنتخومآ
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 تسياب یم .درک ینيشن بقع رت حيحص دياب هنوگچ هک نيا نآ و ددرگ ليمکت
 یپ هتکن نيدب دوخ خلت هبرجت اب یبالقنا ی هقبط و .دوش هدرب یپ هتکن نيدب
 یمن حيحص ینيشن بقع و حيحص ضرعت هويش نتخومآ نودب هک -درب یم
 نآ طقف دندمآ لئان هجيتن نيدب اه کيوشلب هک نيا تلع...ديدرگ زوريپ ناوت
 هک دنربب یپ هتکن نيا هب دنتساوخ یمن هک ار یزادرپ ترابع  نويبالقنا هک دوب
 هويش ًامتح دياب و دوب دلب ار ینيشن بقع زرط دياب  و،درک ینيشن بقع دياب
 هيداحتا یاه نامزاس نيرت یعاجترا رد ،اه ناملراپ   نيرت یعاجترا رد ینلعراک
 جارخا و اشفا هنامحر یب ،تخومآ هريغ و هميب یاه نامزاس ،یويتارپوئک یا
 »...دندرک

 
  هحلاصم و ینیشن بقع و شزاس کیتکات زا هدافتسا درک دیکات  هزاومه نینل

 هیسور رد یتسیلایسوس بالقنا یزوریپ هب رجنم هک دوب اوژروب بازحا اب یتح
 هشیپ ار »عانتما« یسایس تالکشم هدهاشم اب دروم ره رد هک یناسک  وا  .دش
 .دنک یم فیصوت » هناکدوک« ار اهنآ تسایس  و دناشک یم رخسمت هب دنریگ یم

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

 .»دوش لیاق ،تسا تنایخ و یبلط تصرف نایب هک ییاه
 

 نارود رد اهنت هن اه کيوشنم رب اه کيوشلب یزوريپ هک ميوش رکذتم دياب...«
 هک دوب نآ مزلتسم زين بالقنا نيا زا سپ هکلب ۱۹۱۷ لاس ربتکا بالقنا زا لبق
 »....دوش هدرب راک هب هحلاصم و یراکشزاس ،رونام کيتکات
 
 بازحا هلمج زا نیفلاخم اب هحلاصم و شزاس هویش نیا دنک یم دیکات نینل
 وا .تفای همادا زین ایراتلورپ تردق ریخست و ربتکا بالقنا زا سپ یتح اوژروب
  .دنک یم دادملق کحضم ار نیریاس اب داحتا زا ندرک عانتما
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 ،ربتکا بالقنا زا دعب هاوخ و لبق هاوخ ،مزيوشلب خيرات یاپارس....«
 بازحا اب هلمج نآ زا و رگيد بازحا اب هحلاصم و یراکشزاس دراوم زا راشرس
 عفانم داضت زا هدافتسا و رونام زا نديزرو عانتما شيپ  زا... !تسا یئاوژروب
 نيقفتم اب هحلاصم و یراک شزاس زا عانتما و نانمشد نيب )یتقوم داضت ولو(
{ نیا  ا یزرو عانتما...)طورشم و لزلزتم ،رادياپان ،یتقوم ولو( یلامتحا

 ماگنه هب ام هک نيا هب تسين هيبش نيا ايآ ؟تسين کحضم هزادنا یب ،}اه
 هديسرن احنادب یسک یاپ و هدشن فاشتکا نونک ات هک یراوشد هوک زا دوعص

 بقع هب هاگ ،ميورب الاب مخ و چيپ اب یهاگ هک نيا زا ميزرو عانتما شيپ زا تسا
 رظن فرص هدش باختنا تمس زا و ميدرگ زاب ار ینوگانوگ یاه تمس و مينک

	»...؟ميئامن شيامزآ
 

 :دهد یم همادا نینل
 نوگانوگ یاه هورگ اب هحلاصم و یراک شزاس و رونام هب لسوت موزل....«
 یب موزل مه نآ و ،اپ هدرخ ناراک بحاص   و نارگراک نوگانوگ بازحا و اهرتلورپ

 ینعي ،نآ هاگآ شخب یارب ،ايراتلورپ گنهاشيپ یارب لمع نيا یارچ و نوچ
 ».. .تسا رادروخرب یقلطم ترورض زا تسينومک بزح یارب

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

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

 
 :دهد یم همادا نینل

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

 .تسين یناسآ نيا هب هشيمه راک تسايس رد هک نآ لاح و تسا هناکدوک ی هداس
 هيلک یارب هک دنک عارتخا دوخ زا یا هخسن نارگراک یارب دهاوخب هک یسک یلو
 نيمضت اي دشاب هتشاد رب رد ار یا هدامآ و رضاح ًالبق تاميمصت یگدنز دراوم
 یا هديچيپ عضو و یراوشد هنوگ چيه یبالقنا یايراتلورپ تسايس رد هک دهد
 »....ديمان ناتالراش هداس و فاص دياب ار یو ،دياين شيپ
 

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

 مه رفن ود نایم یتح  دناوت یم لمع داحتا .تسا تسردان یضرف نینچ !ریخ
 هن و هدننک تکرش دارفا دادعت هن کالم لمع داحتا کی داجیا رد .دریگ تروص

 کی اب روشک زا جراخ رد تسینومک کی کرتشم مادقا .تسا  نآ یتاقبط هیاپ
 مه داحتا نیا اریز .تسا لمع داحتا کی ناکامک روشک زا جراخ رد تارکمد لاربیل

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



 19 

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

 
 نینچ هک دنک یم نایب ینشور هب ار عوضوم نیا نایارگ هقرف هب خساپ رد نینل
 اب یسایس نافلاخم اب دوب رفن دنچ  اب هارمه شدوخ  هک ینامز یتح یتامادقا
  :تفرگ لکش داقتنا قح نتشاد ظوفحم
 زا اهراب مزيرازت طوقس زا لبق سور یبالقنا یاه تارکومد لايسوس...«
 یلمع یاه هحلاصم اه نآ اب ینعي ،دنا هدرک هدافتسا اوژروب یاه لاربيل تامدخ
 ديدپ مزيوشلب زونه هک نيا زا لبق ،۱۹۰۲ -۱۹۰۱ یاه لاس رد و دنا هدومن  یدايز
 ترابع هيريرحت تئيه نيا ءاضعا( »ارکسيا« یميدق ی هيريرحت تئيه ،ديآ
 هوورتسا اب..)نم و فسرتوپ فترام ،چيلوساز ،دورلسکا ،فناخلپ زا .دندوب
 نيع رد و... ،تسب یسايس داحتا دقع ًامسر یزاوژروب مسيلاربيل یسايس ربهر

 و یزاوژروب مسيلاربيل دض رب ار دوخ یسايس و یکلسم ی هزرابم تسناوت لاح
 یا هويش هب و هفقو نودب یرگراک شبنج لخاد رد نآ ذوفن تايلجت نيرت کچوک
 یم  همادا ار تسايس نيمه هتسويپ اه کيوشلب .دهد همادا ناما یبً الماک
  »..دنداد

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

 ناناقهد اب رگراک ی هقبط داحتا زا کيتامتسيس روط هب اه نآ ۱۹۰۵ لاس زا...«
 زا هاگ چيه لاح نيع رد یلو دندرک یم عافد مزيرازت و لاربيل یزاوژروب لباقم رد
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 هب یسايس و یکلسم ی هزرابم و دنتشادن ابا مسيرازت هيلع یزاوژروب زا ینابيتشپ
 ینعي ،ناناقهد یبالقنا -اوژروب بزح هيلع ار دوخ ريذپان یتشآ یلک
 یاه تارکومد ناونع هب ار اه نآ و دندرک یمن عطق ،اهرنويسولور تسيلايسوس
 ،دندرک یم دادملق اه تسيلايسوس دادعا رد  ار دوخ هنابذاک هک ،یئاوژروب هدرخ
 نارود رد یهاتوک تدم یارب اه کيوشلب ۱۹۰۷ لاس رد .دنتخاس یم اوسر
 یمسر یسايس فالتئا کي دراو »اهرنويسولور لايسوس« اب امود تاباختنا

 لاس دنچ یط اه کيوشنم اب ام هک دمآ یم شيپ ۱۹۱۲ ات ۱۹۰۳ لاس زا .دندش
 هاگ چيه یلو ميدرک یم راک تارکومد لايسوس دحاو بزح کي رد ًامسر یلاوتم
 ذوفن لقان و تسينوتروپا هک اه نآ هيلع ار دوخ یسايس و یکلسم ی هزرابم
 اب ام ،گنج نارود رد .ميدرک یمن عطق ،دندوب ايراتلورپ لخاد رد یزاوژروب

 لايسوس« زا یشخب اب و )فترام( پچ یاه کيوشنم اب »اه تسيکستوئاک«
 و دلاورميس رد و ميدومن هحلاصم یا هزادنا ات )نوسناتان ،فنرچ( »اهرنويسولور
 یلو ميتخاس رشتنم کرتشم یاه هينايب و ميتسشن اج کي رد اه نآ اب لاتنيک
 و فترام »اه تسيکستوئاک« اب ار دوخ یسايس و یکلسم ی هزرابم هاگ چيه
 ام ربتکا بالقنا ی هظحل نامه رد.. ميدومنن فيعضت ار نآ و ميدرکن عطق فنرچ
 و( مهم رايسب یلو یمسرريغ یسايس فالتئا کي دراو اوژروب هدرخ ناناقهد اب
 نيرت کچوک نودب و ًامامت ار اهرا سا یضرا همانرب و ميدش )زيمآ قيفوت رايسب
 هک ميئامن تباث ناناقهد هب ات ميدش رضاح ملسم هحلاصم هب ینعي ميتفريذپ یرييغت
 .ميتسه اه نآ اب شزاس ناهاوخ هکلب مينک یهدنامرف اه نآ رب ميهاوخ یمن ام
 تکرش اب یمسر یسايس فالتئا داهنشيپ »پچ یاهرا سا« هب ام لاح نيع رد
 حلص داقعنا زا سپ اه نآ  یلو .)ميتخاس یلمع ار نآ یدوز هبو ( ميدومن تلود رد
 نايصع هب ار راک ۱۹۱۸ لاس   هيئوژ رد سپس و دندز مه رب ار فالتئا نيا تسرب
 »...دندناشک ام هيلع هناحلسم ی هزرابم هب اهدعب و هناحلسم

 
 یبالقنا یاه تسیسکرام دراد ناکما  اه تسینومک ریغ اب  اه داحتا لیکشت اب
 ای  و هدشن اطخ راچد هکنیا یارب .دنریگ رارق هدافتسا ءوس دروم ای و اطخ راچد

 تسین رتهب ایآ ،دوشن هداد ام هب  داقتنا یارب یسایس نانمشد تسد هب یا هبرح
 ؟دوش عانتما داحتا زا
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 کیتکات و اه تسایس دنناوت یمن اه تسیسکرام .تسین یتسرد شور نیا !ریخ
 اوژروب هدرخ نانمشد .دنراذگب رانک تاظحالم نیا ساسا رب ار دوخ یاه
   .دنریگ یم داریا ، بیرخت فده اب اه تسیسکرام لمع ره هب اه تسیسکرام
 :دهد یم خساپ نینچ هناراک هظفاحم یاهدروخرب  نیا هب نینل

 تسايس دروم رد ،همزال تارييغت اب ،دنک یم قدص دارفا دروم رد هک هچ نآ...«
 نينچ .دنک یمن هابتشا هک تسين یسک نآ لقاع .تسا قداص زين  بازحا و
 هک تسا یسک لقاع .دنوش تفاي تسين نکمم و دنوش یمن تفاي یناسک
 هب ار اه نآ دناوت یم   و دوش یم بکترم تسين مهم نادنچ هک ار یتاهابتشا
 »...ديامن عفر تعرس هب و یناسآ
 
 اب اه لمع داحتا زا عانتما غلبم  »ینکارپ سرت« اب هک ینایارگ هقرف لباقم رد نینل
 :دسیون یم نینچ ،دنوش یم یسایس نافلاخم
 هنوگ چيه یبالقنا یايراتلورپ تسايس رد هک دهد نيمضت... دهاوخب هک یسک«
 ناتالراش هداس و فاص دياب ار یو ،دياين شيپ یا هديچيپ عضو و یراوشد
  .»ديمان
 
 داحتا نیا زا ام و هدش مامت اهنآ عفن هب تسیمرفر و ددرم شیارگ اب اه لمع داحتا
 ام رابتعا زا اوژروب هدرخ و اوژروب رابتعا یب دارفا .درب میهاوخن یا هدیاف
 زیاج لمع داحتا رد تکرش زا عانتما هجیتن رد .درک دنهاوخ هدافتسا اه تسینومک
 .تسا
 
 یمهف دب زا یشان و تسین تسرد هجو چیه هب هنایارگ هقرف یاه لالدتسا نیا
 نیا رب هناور پچ یاه لالدتسا نیا دروم رد نینل .تسا یبالقنا یاه کیتکات
 :دوش یم مامت اه تسیسکرام عفن هب سکعرب اه لمع داحتا هک تسا داقتعا

 نيب ريزگان )اه کيوشنم هلمج نآ زا و(  اوژروب هدرخ یاه تارکومد.....«
 مزيمرفر نيب ،یوروش ماظن و یئاوژروب یسارکومد نيب  ،ايراتلورپ و یزاوژروب
 .دنددرم هريغ و یرتلورپ یروتاتکيد زا سرت و یتسود رگراک نيب یرگ یبالقنا و
 و دنيامن هدافتسا اهديدرت نيا زا هک دشاب نيا دياب اه تسينومک حيحص کيتکات
 هب تبسن هک تسنآ مزلتسم هدافتسا نيا ؛دنشابن ءانتعا یب نآ هب تبسنً ادبا
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 یدودح نآ رد و نامز نآ رد دندرگ یم روآ یور ايراتلورپ یوس هب هک یرصانع
 هيلع لاح نيع رد و دوشب یئاه تشذگ دندرگ یم روآ یور یو یوس هب هک
  راک هب ی هجيتن .دوش هزرابم دندرگ یم روآ یور یزاوژروب یوس هب هک یناسک
 ام روشک رد شيپ زا شيب مزيوشنم هک دش نيا حيحص کيتکات نيا نتسب
 یتسينوتروپا یشم طخ هک ار یناياوشيپ و ددرگ یم یشالتم و ديدرگ یشالتم
 و نارگراک نيرتهب و دزاس یم درفنم و ازجم هنارصم دنهد یم همادا ار دوخ
 یم ام هاگودرا هب یئاوژروب هدرخ یسارکومد هاگودرا زا ار رصانع نيرتهب
 »....دناشک

 
 یزار رایزام

 ۱۳۹۷ نابآ ۱۰
 

 maziar.razi@gmail.com   :لیمیا
@MarxLeninTrotsky   :مارگلت

  militaant.com    :تیاس
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 :اه تشاددای
 

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

http://militaant.com/?p=9097  
http://militaant.com/?p=9090 

 
 پچ ییارگمه یاتسار رد :اه تسینومک یلوصا تدحو ی هرابرد -۲

http://militaant.com/?p=2643 
 

 هیلع ،یبالقنا مزیسکرام زا عافد رد :هلعش هب رگخا نتخورفارب رازبا بزح -۳
 ۱۳۸۴ یزار رایزام ،ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار

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 
 

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

 مدع و  ینورد یسارکمد تیاعر مدع هب  ضارتعا رد لمع داحتا نیا رد ام تکرش
 و درگ زیم ۴ یط رد  ام شیارگ هتبلا .دیسر نایاپ هب رگیدکی زا داقتنا قح تیاعر
 رهم ۱۳ »مود یروهمج ههبج« لمع داحتا هب باطخ یا همان یط نینچمه

 ود یارب ار  لمع داحتا رد تکرش اه طرش شیپ  )درگ زیم نیرخآ زا شیپ( ۱۳۹۷
  .دوب هداد حیضوت ینشور هب  رگید شیارگ

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 
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مود شخب  

 
یهدنامزاس ٔهزوح یژتارتسا دروم رد  

 
 هلعش هب رگخا نتخورفارب رازبا بزح

 ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار هیلع ،یبالقنا مزیسکرام زا عافد رد
 

  یزار رایزام
��� 

 امومع ،دنتسه راشف ریز اج همه تارکمد یاهاوژروب هدرخ هک یماگنه…“
 یتسود تسد نآ یوسب ،دنهد یم رس یتشآو تدحو هظعوم ایراتلورپ یارب
 ی هیلک هک دننک اپ رب فلاخم گرزب بزح کی ات دنشوک یم و دننک یم زارد
 .دریگ رب رد ار کیتارکمد بزح کی فلتخم یاه شیارگ

 
 نآ رد هک دنناشکب یبزح نامزاس کی هب ار نارگراک ات دنشوک یم نانآ

 نانآ تشپ هک ییاهراعش ،دشاب طلسم کیتارکمد لایسوس یلک یاهراعش
 لاکیدار ییاوژروب هدرخ دوسب و .…دور شیپ هب دناوت یمن ایراتلورپ هژیو عفانم
 سلگنا کیردرف و سکرام لراک  )۳(”.دوش یم مامت ایراتلورپ لماک ررضب و

 
 همدقم

 
 زا یرایسب ،یراد هیامرس یاه تلود ارچ هک تسا یندیسرپ یتسار هب
 و تالاقم راشتنا یهاگ یتح –دننک یم لمحت یدودح ات ار دوخ هیلع تامادقا
 هزاجا ار سلگنا و سکرام لراک دننام اه تسینومک یاه هاگدید یاه همجرت
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 و هداد شوگ ار پچ یاه تسیلاکیدنس یراد هیامرس دض نانخس ؛دنهد یم
 یم راشف تحت یتح ار یمومع و ینلع یاه نمحنا و اه لکشت ؛دننک یم لمحت
 یمن رب نآ یتسینینل عون زا یفخم یتالیکشت اب یتشآ رد زا زگره ،اما .دنریذپ
 و هداد ناشن تیساسح یرگراک یفخم تالیکشت و بزح دروم رد ارچ ؟دنیآ

 ؟دنریگ یم راک هب نآ ندرک شوماخ هفطن زا تهج رد ار دوخ بوکرس رازبا مامت
 هژیو هب ،یراد هیامرس ماظن کی ییاضق و یماظن ،یتاعالطا هاگتسد تشحو
 یدج ،دهعتم کچوک هورگ کی اریز .تسا کرد لباق ،نآ زیمآ قانتخا عون زا
 یرگتلاخد یارب ممصم و رگراک هقبط ییاهر یارب همانرب هب زهجم ،یفخم و
 یارب تسفینام لوق هب نارگراک کرادت یاتسار رد یرگراک شبنج نورد رد
 هلیسوب یسایس تردق ریخست و ،یزاوژروب تدایس ندرک نوگنرس“
 .تسا رت کانرطخ یراد هیامرس تلود یارب یرگید رصنع ره زا ”ایراتلورپ
 یتسیلایسوس و یتسینومک دیاقع هک دناد یم کین یراد هیامرس تلود اریز
 یم یقاب یتاغیلبت حطس رد و هدوب ریثات یب ًاتیاهن یسایس ذوفن رپ بزح نودب
 ؛هتفرگ ار اه رگخا یولج دناوت یم یراد هیامرس ماظن بوکرس هاگتسد .دنام
 لرتنک تحت دناوت یمن ار »یرگراک لعشم« اما ؛هدرک شوماخ ًاتیاهن ار اه هلعش
 ار اه هلعش و هدرک رو هلعش ار اهرگخا یرگراک لعشم دوجو اریز ؛دهد رارق
 ار اه یکیرات دناوت یم »یرگراک لعشم« .دراد یم هگن هتخورفارب یمئاد
 هب .دراد رب یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب بذاک یژولوئدیا زا هدرپ .دنک نشور

 باتک :دنک یم مالعا هعماج هب ًاحیولت یراد هیامرس تلود ،رگید نخس
 و هیداحتا ،اکیدنس !دیهدب یراد هیامرس دض راعش !دیهد راشتنا یتسینومک
 کرادت یارب یفخم زاتشیپ بزح داجیا کرادت ،اما  !دیزاسب گرزب بازحا

 !زگره یراد هیامرس تلود تدایس ینوگنرس
 
 ،»تسینومک تسفینام« دوخ یمسر رثا نیسخن رد ناوج سلگنا و سکرام
 مامت هب و هداد صیخشت یتسرد هب ار نارگراک و یراد هیامرس یریذپان یتشآ
 :اه تسینومک یروف و یتوف فده“ :هک دندرک دزشوگ ناهج نارگراک
 تدایس ندرک نوگنرس ،هقبط کی بلاق رد ایراتلورپ ندرک لکشتم
 زا و تسا ”…ایراتلورپ ی هلیسو هب یسایس تردق ریخست و ،یزاوژروب
 هافر( هدلوم یاهورین دشر یارب ورین اهنت هباثم هب“هتفای نامزاس یایراتلورپ“
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 نیا هب دوخ تایح رخآ ات سلگنا و سکرام .دندروآ نایم هب نخس )یداصتقا
 ات هک دنتشاد مالعا اسر یادص اب نانآ رگید نخس هب .دندنام دنب یاپ عوضوم
 یاهورین دشر هب یدیما چیه ؛دوشن هتشادرب نایم زا یراد هیامرس تدایس
 دهاوخن یعقاو یدازآ و یسارکمد هب یدیما جیه هجیتن رد و تسین هدلوم
 :دننیبب کرادت دیاب ار مادقا نیا یناسک هچ سلگنا و سکرام معز هب .دوب
 هداس تالمج نیا .“هتفای نامزاس یایراتلورپ“ ندرک لکشتم اب اه تسینومک
 ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا .تسا هدوب شیپ نرق ود رد یتسیسکرام تایرظن ساسا
 یتآ ریسم .تفای ققحت تسینومک ناوج ود نیا تایرظن رب یکتم هیسور رد
 .دش دهاوخ یزیر یپ هداس تالمج نیمه رب یکتم زین ناریا بالقنا

 
 یمن یراد هیامرس تلود هب دودحم اهنت یرگراک زاتشیپ بزح اب تیدض اما

 زاتشیپ بزح دض تاشیارگ یرگراک شبنج دوخ نورد رد هنافسأتم .دوش
 ،یراد هیامرس ماظن اب ناش تیدض دوجو اب هک دنبای یم شرورپ ،یرگراک
 لکش هب ار یرگراک زاتشیپ بزح لیکشت نتخاس هار و هدش فارحنا راچد
 یرسارس نامزاس کی بایغ رد هک تسا یهیدب .دننک یم دودسم یرگید
 هب زین یرگراک شبنج دوخ رد یتافارحنا لیبق نیا یتسیلایسوس یرگراک هاگآ
 فیط ود لکش هب ًامومع ،یرگراک زاتشیپ بزح دض تافارحنا .دنیآ یم دوجو
 دیدپ ؛)دنتسه هکس کی یور ودً المع اما ؛هتفرگ رارق رگیدکی لباقم رد هک(
 .«ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار« مان هب یا هیوس ود یا هکس .دیآ یم

 
 رایسب هدنیآ کی هب لوکوم ار یزاس بزح دنور هک دنتسه یناسک ،لوا فیط
 دیدپ یرگراک شبنج نورد رد یربج تالوحت رتسب زا هک هتسناد مولعمان و رود
 و اهراعش ،بوکرس و قانتخا زا یشان اهراشف ریز فیط نیا زا یخرب .دیآ یم
 قبطنم“ حالطصا هب ار دوخ و هداد رییغت ار دوخ یتالیکشت یدرکلمع هویش
 نایامن نارگراک ناعفادم زا رهاظ هب نانآ هچرگ .دننک یم ”دوجوم تیعضو اب
 تصرف شزغل راچد اما ؛دننک یم تیامح نانآ یفنص قوقح زا و دندرگ یم
 دننیب یم یراد هیامرس ماظن نورد رد ار دوخ تیلاعف قفا و هدش هنابلط

 زیامتم یارب هتسد نیمه زا رگید یشخب .)۴()تسار یاه تسیلاکیدنس(
 حرط هب تسد ؛تسار یتسیلاکیدنس یاه شیارگ زا دوخ نداد ناشن
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 دوخ تیدض و هدز »یراد هیامرس دض« و »لاکیدار« حالطصا هب یاهراعش
 عضاوم زا هدش فیرحت تایرظن هب دقن اب ار ،یبالقنا زاتشیپ بزح لیکشت اب

 یارف وسکی زا ار دوخ هدع نیا .دنراذگ یم شیامن هب ؛یتسینینل بزح
 رد و هتشادنپ یتنس بازحا یارف رگید یوس زا و ،یتسیلاکیدنس تاشیارگ
 تسیلاکیدنس( دنا هتشگ لدبم یتسینینل بزح دض یا هقرف هب دوخ عقاو
 .(۵()اه تسیلاکیدنس وکرانآ زا یخرب و اه تسیشرانآ ،پچ یاه
 
 نامزاس و بزح و هدش هنابآم میق فارحنا راچد هک دنتسه یبازحا ؛مود فیط
 زا و هتخاسً ادقن رگراک هقبط زا ادج ار دوخ »یتسینومک« و »یرگراک«
 پچ بازحا( دندنویپب اهنآ هب دوخ تالضعم لح یارب هک دنهاوخ یم نارگراک
 ریغ تشادرب و یتسینینل یروئت زا هدافتساءوس اب هتسد نیا .)۶()یتنس
 هقرف ،کیتارکروب بازحا داجیا هب ؛یتسینینل بزح زا یلوصا ریغ و یعقاو
 هار یرگید لکش هب و ،هدز تسد یرگراک شبنج اب طابترا یب و هنایارگ
 نامه هب زین فیط نیا .دنا هدرک دودسم ار یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس
 همطل یرگراک زاتشیپ بزح کرادت هب »ییارگ بزحت« دض شیارگ هک یلکش
 ،»یتسینومک« و »یرگراک« مان اب کیتارکروب یاه تکس داجیا اب و ،دنز یم
 .تسا هتفرگ رارق یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس لباقم رد

 
 یکرتشم هجو اما ،دنا هتفرگ رارق رگیدکی لباقم رد رهاظ هب فیط ود نیا هچرگ
 نداد رارق وگلا اب یلوا .یرگراک زاتشیپ بزح هیلع ناش تیدض :دنراد مه اب

 هرود »درک دیاب هچ« زا لوق لقن دنچ و یتسینینل بزح ناونع هب مود فیط
 دودرم لک رد ار یرگراک زاتشیپ بزح ؛)هقبط نورد هب نوریب زا یهاگآ( نینل
 دوخ بازحا هب نتسویپن هب لوا فیط ندرک مهتم اب یمود و ؛دراد یم مالعا

 .دنهد یم رارق یسایس راشف تحت ار اهنآ ،ناش هتخاس
 
 رد نینل رظن تافیرحت یسررب اب ادتبا رد تسا رتهب ،تافارحنا نیا هب دقن یارب

 سکرام هاگدید زا بزح یخیرات یاه هشیر هب سپس ؛درک زاغآ »درک دیاب هچ«
 لوصا و یرگراک زاتشیپ بزح کیروئت یاه هنیمز هب نآ لابند هب و ؛سلگنا و
 ؟درک دیاب هچ نونکا اهتنا رد و ؛تخادرپ نآ یمومع
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 :کی شخب

 
 »هقبط نورد هب نوریب زا« یهاگآ هلئسم و »درک دیاب هچ« هناسفا

 
 بزح( یرگراک زاتشیپ بزح نیغورد ناعفادم و نافلاخم هک ییاهاعدا
 ریز رارق زا دننک یم حرط نینل تایرظن و »درک دیاب هچ« هب تبسن )یتسینینل
 :تسا

 
 بزح نیا اریز .تسا »نارکفنشور« زا لکشتم ًامومع زاتشیپ بزح -۱
 یمن یتسیلایسوس یهاگآ لماکت هب رداق ناشدوخ نارگراک هک تسا دقتعم
 هب اوژروب نارکفنشور طسوت هشیمه دیاب ًامازلا یتسیلایسوس یهاگآ .دنشاب
 .ددرگ دراو یرگراک شبنج نورد

 
 بازحا اب زیامت رد ”یا هفرح نویبالقنا“ یا هدع زا لکشتم زاتشیپ بزح -۲
 .تسا یرگراک یا هدوت

 
 و دناد یم دودرم ار نارگراک یدوخبدوخ تکرح هنوگره زاتشیپ بزح -۳
 .دروآ یم نایم هب نخس هدش هتفای نامزاس »بالقنا« زا هراومه
 
 هتیمک( کیتارکروب بتارم هلسلس یاراد و تسین کیتارکمد زاتشیپ بزح -۴
 »ییاروش« راتخاس هب و ،تسا )تیرثکا و تیلقا و هرگنک ،یربهر ،یزکرم
 .درادن داقتعا

 
 تاجتشون بلغا رد هک الاب تاکن هب هک دوش یم ششوک شخب نیا رد
 ناعفادم و )تسار و پچ یاه تسیلاکیدنس( یتسینینل بزح نافلاخم
 :دوش هداد خساپ ؛دوش یم دانتسا )یتنس بازحا( یتسینینل بزح نیغورد
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 هقبط نورد هب نوریب زا یهاگآ و نارکفنشور شقن

 
 زا ریغ هب هک درک دیکات ار مهم هتکن کی دیاب ؛عوضوم نیا هب دروخرب زا شیپ

 هچ و شیپ هچ( یرگید راتفگ و راتشون چیه رد )۱۹۰۲( »درک دیاب هچ« هوزج
 هدشن نینل راتشون رد عوضوم نیا هب یا هراشا )هوزج نیا نتشاگن زا سپ
 نیا هب اهنت نینل )نیغورد ناعفادم و( نافلاخم ارچ هک تسا یندیسرپ .تسا
 ؛۱۹۰۲ رد هوزج نتشون زا سپ هچنانچ هنومن یارب ؟دننک یم هراشا هتشون
 نینل عضوم“ :هک دوش هراشا هک درادن اج ایآ ؛دشاب هدرک یرگید تبحص نینل
 هتشاد یرگید عضوم هوزج نیا زا سپ و شیپ اما هدوب نینچ ۱۹۰۲ لاس رد
 رب ًافرص هناضرغم هنوگنیا ارچ ،دشابن راک رد یرگید هزیگنا هچنانچ ؟!“تسا
 بزح دروم رد نینل یرظن تالوحت هلسلس هن و ددرگ یم دیکأت هوزج نیا یور
 ،یتسینینل بزح هیرظن )نیغورد ناعفادم و( نافلاخم زا ؟یرگراک زاتشیپ
 .دننک دانتسا ار ،نینل رکفت زرط نیا زا رگید دروم کی هک دوش یم تساوخرد

 
 روتکیو« طسوت ،ادتبا ،درک دیاب هچ رد هدش سکعنم هیرظن هک تسنیا تیعقاو
 لراک« طسوت سپس و شیرتا یسارکمد لایسوس »دلفنیاه« همانرب رد »رلدآ
 رد یهدنامزاس هیرظن یساسا موهفم ،هیرظن نیا .دش حرطم »یکستوئاک
 تالاقم زا لوق لقن ود هیرظن نیا اب ییانشآ یارب .تسا هدوب مود للملا نیب
  :دوش یم هدروآ ریز رد یکستوئاک

 
 ،دشاب ریثأت یب یسایس ظاحل زا و رگن هداس دهاوخن مزیلایسوس هچنانچ“
 نیا ربانب …دوش کرد نآ هدیچیپ لئاسم ی هیلک اب یعامتجا تابسانم یتسیاب
 دیاب مزیلایسوس نیا .دزاسب یا هدنز مزیلایسوس دوخ دزن دناوت یمن ایراتلورپ
 یرظن هطقن ،یئاوژروب یملع رازبا ی هیلک هب زهجم هک ینادنمشیدنا طسوت
 ار نیون یرتلورپ یعامتجا شنیب رظن هطقن نیا زا و دننک یم ذاختا ایراتلورپ
 دارفا نیا رثکا هک نانچ .دوش هدروآ هقبط نیا یارب ،دنهد یم شرتسگ
 و هاگآ شبنج کی هب ار ایراتلورپ هاگآان شبنج هک ،هدوب یزاوژروب زا هتساخرب
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 و ایهم ار یسارکمد لایسوس بیترت نیا هب هرخالاب و ،دنا هدرک لیدبت لقتسم
  (۱۹۰۱ لیروآ ۱۷(”.دندرک یزیر یپ

 
 :تشون نینچ رگید یا هلاقم رد یو ،نیا رب ًافاضم

 
 یتاقبط هزرابم دراو جراخ زا هک تسا نآ یتسیلایسوس یهاگآ نیا ربانب ”
 یتاقبط هزرابم نیا دوخ زا یا هفطن تروص هب هک یزیچ هن و ،ددرگ ایراتلورپ
  (۷(”.دشاب هدرک دشر

 
 هب ار یکستوئاک لراک ؛هرود نآ یاه تسیسکرام هک داد رکذت دیاب اجنیا رد
 مهس وا ،قح هب .دنتخانش یم یتسیلایسوس یاه یروئت »پاپ« ناونع
 هیرشن ریبد رس وا .دوب هدرک افیا یتسیسکرام یاه یروئت لماکت رد یگرزب
 باتک هدنسیون نینچمه و ”ون نامز“ ،ناملآ تارکمد لایسوس بزح کیروئت
 )هیامرس لوا دلج زا یا هصالخ( ”سکرام لراک نیرتکد“ ناونع تحت یربتعم
 نینل هک تسا یهیدب .دش همجرت فلتخم نابز ۱۸ هب ًاتیاهن باتک نیا –دوب

 یکستوئاک عضوم هعلاطم زا سپ وا .تشاد رارق وا دیاقع ریثأت تحت زین ناوج
 :درک نایب ار یکستوئاک تایرظن نامهً المع »درک دیاب هچ« رد ،دروم نیا رد

 
 تسناوت یمنً الوصا نارگراک رد کیتارکمد لایسوس یهاگآ هک میتفگ ام“
 مامت خیرات .درک دراو دوب نکمم جراخ زا طقف ار یهاگآ نیا .دشاب هتشاد دوجو
 یهاگآ دناوت یمً ارصحنم دوخ یاوق اب رگراک هقبط هک دهد یم یهاوگ اهروشک
 هیداحتا لیکشت دیاب هک دنک لصاح داقتعا ینعی ،دیامن لصاح یتسینوینویدرت
 دیامنب نیناوق رودص هب روبجم ار تلود و دنک هزرابم نایامرفراک دضرب ،دهدب
 یاه یروئت نآ زا مزیلایسوس شزومآ اما .هریغ و تسا مزال نارگراک یارب هک
 تاقبط روشناد ناگدنیامن هک تسا هتفای امن و وشن یداصتقا و یخیرات ،یفسلف
 مزیلایسوس نیدجوم سلگنا و سکرام دوخ .دنا هدومن عبتت نارکفنشور و اراد
 یزاوژروب نارکفنشور هرمز رد یعامتجا تیعقوم ظاحل زا زین رصاعم یملع
  (۸(”.دندوب
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 !تسا هدش بکترم نآ هب نینل هک تسا »یهانگ« لک ،هلمج نیا
 
 نیا حرط رد یکستوئاک لالدتسا هک دوش هداد حیضوت ،نمض رد دیاب اما
 رد هرود نآ رد .دوب هتفرگ رارق زین ناوج نینل دییأت دروم هک هدوب هچ عوضوم
 همانرب هک تشاد دوجو ییارگتسار شیارگ ،ناملآ تارکمد لایسوس بزح
 ،ارگتسار یشم نیا راذگ ناینب .درک یم مالعا دودرم ار مزیسکرام و تروفرُا

 یاهشیارگ و ایناتیرب یاه نیباف دیاقع ریثأت تحت یو .دوب »نیاتشنرب دراودا«
 دیدجت هب ،ناتسلگنا ”نیون یاه لاربیل“ صوصخ هب طسوتم ی هقبط پچ
 لایسوس بزح هک دوب داقتعا نیا رب نیاتشنرب .دز تسد مزیسکرام یبلط رظن
 بلج یوس هب یریگ تهج اب ،یتسیمرفر یبزح یتسیاب یم ناملآ تارکمد
 ،نآ هب هتسباو یرگراک یاه هیداحتا و بزح یو رظن هب .دشاب ،یمومع ءارآ
 لماکت و ناملآ یداصتقا دشر هک اریز .دنشاب یبالقنا فرح رد ًافرص یتسیاب
 کی زا ،طسوتم ی هقبط مزیلاربیل روهظ هجیتن رد و ،یسایس و یعامتجا
 زا مزیلایسوس هب ندیئورارف و رگراک ی هقبط و هقبط نآ نیب یتاقبط یتشَآ

 یبالقنا دیاقع نامز هک تشاد داقتعا وا .دنک یم تیاکح ،زیمآ تملاسم قیرط
 وا .درک رظن دیدجت مزیسکرام و یتسیسکرام یاه یروئت رد دیاب و هدمآ رس
 اب فدارتم ار بالقنا و )یبلط حالصا( مرفر اب فدارتم ار یرگراک شبنج
 ینعی( ”چیه فده و زیچ همه شبنج“ :درک یم نایب وا .درک یفرعم ،یروئت
 .(بالقنا ادرف و تسا زیچ همه مرفر زورما

 
 ؛بزح لاکیدار حانج هدنیامن ،یکستوئاک ؛نیاتشنرب »یروئت« هب خساپ رد
 یبالقنا یروئت دیاب یرگراک شبنج هک نیا رب ینبم ؛درک نایب ار الاب لوق لقن
 طسوت نوریب زا دیاب و ددرگ یمن رهاظ شبنج نورد زا یروئت نآ و دشاب هتشاد
 (۹(.ددرگ یرگراک شبنج دراو ”اوژروب نارکفنشور“

 
 هلمج( یکستوئاک عضوم سابتقا رد یتح ؛ناوج نینل هک تسا رکذ لباق
 نآ هب تبسن ار دوخ یداقتنا هظحالم هک درک هفاضا نآ هب سیون ریز ود ؛)الاب

 هتبلا“ :دسیون یم نینل ،لوا سیون ریز رد .درک نایب یکستوئاک هلمج
 نینچ داجیا رد یشقن چیه نارگراک هک تسین موهفم نیا هب )عضوم(نیا
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 نیسیروئت هباثم هب“ :نارگراک هک دنک یم هفاضا نینل .“دنرادن یا یژولوئدیا
 هب ،دننک یم تلاخد )دنور نیا رد( زگنیلکتو و نودرپ دننام تسیلایسوس یاه
 هب نینل سیونریز نیا رد .”…دنشاب راک نیا هب رداق هک ینامز رگید نخس
 .درادن دص رد دص قفاوت یکستوئاک داهنشیپ اب هک دهد یم ناشن حوضو

 
 یتسیلایسوس دیاقع ندوب »هتخیگنا دوخ« دروم رد نینل مود سیون ریز
 دوخ لکش هب رگراک هقبط هک دوش یم هتفگً الومعم“دسیون یم نینل .تسا
 هب تسا حیحصً الماک نیا .دنک یم ادیپ قوس مزیلایسوس یوس هب هتخیگنا
 رگراک هقبط تکالف جیاتن هدنهد باتزاب یتسیلایسوس یروئت هک موهفم نیا
 رگراک هقبط …دننک یم بذج یگداس هب ارنآ نارگراک تلع نیا هب و.…تسا
 نیع رد اما ؛دنک یم ادیپ قوس مزیلایسوس یوس هب هتخیگنا دوخ لکش هب

 رتشیب بتارم هب ار دوخ هتخیگنا دوخ لکش هب مه ییاوژروب یژولوئدیا لاح
 .“دنک یم لیمحت رگراک هقبط رب

 
 لراک تایرظن رب ناوج نینل هناداقن تاضحالم رگنایامن سیون ریز ود نیا
 روطنامه .یتسیلایسوس یهاگآ بسک رد نارگراک شقن دروم رد یکستوئاک
 هک عوضوم نیا کرد دوجو اب نینل ؛دوش یم هداد ناشن اه سیونریز رد هک
 هجوت اب و ؛هدوب نیاتشنرب هنایارگتسار تایرظن اب لباقت رد ،یکستوئاک هریگنا
 هب ار یو تایرظن ناکامک ؛یتسینومک شبنج رد یکستوئاک یسایس رابتعا هب

 .داد هئارا یرگراک شبنج تیعضو هب رت قبطنم و هدرک میمرت یلکش
 
 ۱۹۰۲ لاس رد للملا نیب رد مه و سکرام هرود رد مه هک تسا رکذ هب مزال
 یرما یتسینومک و یرگراک بازحا نورد رد نارکفنشور تکرش هچرگ
 رما کی هباثم هب نانآ روضح موادت اما ؛دش یم دادملق ریذپان بانتجا

 نورد رد نارکفنشور روضح سلگنا و سکرام( دش یم یبایزرا ”کانرطخ“
 .(دندرک یم فیصوت کانرطخ رایسب ،ناملآ رد هژیو هب ،ار یتسینومک بازحا

 
 زا یتالیکشت یاه هصرع مامت رد دوخ یسایس تایح لوط مامت رد زین نینل

 زا .داد یم رادشه بزح یاهرداک و اضعا هب ،بزح رد نارکفنشور ذوفن رطخ



 34 

 نداد و ،بزح نورد رد نارگراک فذح ناهاوخ نینل دننک یم اعدا هک یناسک
 !دنهد ناشن ار دروم کی میهاوخ یم ؛تسا هدوب نارکفنشور هب تردق
 ذوفن زا یریگولج زا ولمم نینل راثآ هعومجم رد تالاقم یمامت سکعرب تسرد
 رد اه کیوشنم زا اه کیوشلب باعشنا عقاو رد .تسا بزح رد نارکفنشور

 بزح یاهرد دنتساوخ یم اه کیوشنم هک دوب نیا رس رب ۱۹۰۳ لاس
 نانآ دورو نینل و دننک زاب یبزح ریغ نارکفنشور یور رب ار تارکمد لایسوس
 اهنت نینل بزح هیرظن هب نیدقنم مجاهت یمامت .درک یم رتراوشد ار بزح هب
 راک هبرجت ههد کی زا رتمک اب ناوج کی هک ،تسا »درک دیاب هچ« هوزج هجوتم
 .دوب هتشاگن ارنآ یسایس
 
 دوب یناسک هب باطخ لاح نیع رد »درک دیاب هچ« هوزج هک درک هجوت دیاب ،اما
 لک رد رگراک هقبط هک دنتشاد رارصا »اه تسیمونوکا« ناونع تحت هک
 یدوخب“ یراد هیامرس اب ییوردور رد و یداصتقا هرمزور هزرابم ساسارب

 ناهاوخ هدع نیا .دیسر دهاوخ یتسیلایسوس یهاگآ هب جیردت هب و ”دوخ
 ار یسایس یبالقنا نامزاس شقن و هدوب »یرگراک دص رد دص تضهن«
 لاس رد نینل ،اهدروخرب لیبق نیا لباقم رد .دنتشادنپ یم هدوهیب

 و درک مخ لباقم تهج رد ار »هکرت رس« شدوخ لوق هب ۱۹۰۳ -۱۹۰۱یاه
 حرط زیمآ قارغا تروص هب ار دوخ هیرظن ،هدع نیا ثحب ندرک یثنخ یارب
 هک درک حرطم زین ار یرگید تیمهارپ هتکن هتشون نامه رد یتح اما .درک
 و معا روطب رگراک هقبط نیب یزیامت هجو نینل .تسا هدشن نآ هب یفاک هجوت
 معا روطب رگراک هقبط دروم رد )یکستوئاک و( یو ثحب هچرگ .دوب لئاق صخا

 .درک یمن قدص رگراک هقبط یورشیپ دروم رد ثحب نامه ،اما ،تشاد تحص
 :دهد یم حیضوت نینچ »؟درک دیاب هچ« رد هرود نامه رد نینل

 
 .دور یم مزیلایسوس یوسب یدوخب دوخ روطب رگراک هقبط :دنیوگ یم بلغا“
 زا ار رگراک هقبط یزور هیس للع یتسیلایسوس یروئت هک ظاحل نیا زا هتکن نیا

 تهج نیمه هب و دراد تقیقحً الم اک دی امن یم نییعت رت حیحص و رت قیمع همه
 دورف میلست رس یدوخب دوخ نایرج لب اقم رد یروئت دوخ رگا هک تسه مه
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 نارگراک ،دنادرگ شیوخ عبات ار یدوخب دوخ نایرج یروئت نیا رگا ،درواین
  (۱۰(”…دنریگ یم ارف ار نآ تلوهسب

 
 یا هفرح نویبالقنا هلئسم

 
 یا هفرح نارکفنشور طسوت هک یبزح ناهاوخ نینل هکنیا رب ینبم اعدا نیا

 هچ« زا اهنت زین ماهتا نیا .تسا ضحم بذک و ساسا یبً الماک دوش هتخاس
 ضحم هب نامز نامه رد .تسا هدش جاتنتسا نافلاخم طسوت ،»درک دیاب
 .درک مالعا دودرم تاجتشون رد اهراب ارنآ نینل ،دش دراو ماهتا نیا هکنیا

 
 ندوب ینوناق ریغ هلئسم ؛درک رکذ دیاب ثحبم نیا اب دنویپ رد هک یمهم هتکن
 کی ؛یتسینینل بزح هیرظن هک درک هجوت دیاب .دوب هیسور رد بازحا تیلاعف
 یخساپ هکلب .دوبن ،دراوم مامت و اهروشک مامت یارب لومشناهج و ماع لومرف
 نویبالقنا“ زا شروظنم نینل .یرازت هیسور رد ۱۹۰۲ لاس تیعضو یارب دوب

 و اضعا هک دیآ دوجو هب یتالیکشت هک دوب نیا هیسور تیعضو رد ”یا هفرح
 و یئاسانش سیلپ طسوت زور ره ،یرگراک تامادقا ماحنا نمض نآ نالاعف
 نینل روظنم هک دننک یم لالدتسا »اه تسینینل دض«.دنوشن یربیس یهار
 مامت نارکفنشور مادختسا ناهاوخ وا هک تسا نیا ”یا هفرح نویبالقنا“ زا
 یم نینچ رگا تسا یهیدب .تسا هدوب یبزح یاه تیلاعف ماحنا یارب تقو
 نینچ نینل رظن اما .دش یم رجنم نارگراک فذح هب شور نیا ًاققحم دوب
 هب بزح هک دش رکذتم تّارک هب وا ،درک دیاب هچ نتشاگن زا سپ اه لاس .دوبن
 یتالیکشت روما هب ار دوخ دازآ تقو )مامت ای( هدمع شخب هک دراد زاین ییاضعا
 وا یسایس تیلاعف هک تسا یسک ”یا هفرح بالقنا“ رگید نخس هب .دنزادرپب
 وا هرمزور یگدنز ینعی .دشاب هتشاد شا یگدنز رد یزکرم و یروحم شقن
 یارب یسایس راک هک تسا یهیدب .سکعرب هن و ؛دشاب شا یسایس راک عبات
 یا هفرح یبالقنا کی ًاملسم .دشاب تیلوغشم کی دناوت یمن یبالقنا کی
 یگدنز و راک اما ؛دشاب راک هب لوغشم دیاب هعماج رد رگید درف ره دننام
 روحم رب وا یصخش راک هکلب ؛دریگ یمن رارق شا یگدنز زکرم رد وا یصوصخ
 لکش هب زین یا هدع هک تسین یدیدرت هتبلا .دبای یم نامزاس شا یسایس راک
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 یتقوم دناوت یم رما نیا اما .دندرگ مادختسا دنناوت یم بزح رد تقو مامت
 هب و هدیزگرب هدع کی اهنت هن و ددرگ بزح یاضعا مامت لاح لماش و دشاب

 .یمئاد لکش
 
 رایسب تیمها زا بزح رد رگراک یا هفرح نویبالقنا روضح ،لاح نیع رد اما
 یرتشیب تقو دنناوت یم بزح وضع نارگراک هکنیا تسخن .تسا رادروخرب
 .دندرگ اهر یتدم یارب هناخراک رد هرمزور راک زا و دنراذگب یبزح تیلاعف یارب
 و دننیب یم ار مزال یشزومآ و یسایس تامیلعت اهنآ تصرف نیا رد هکنیا مود
  .درک دنهاوخ یسایس تلاخد شیپ زا رت زهجم هناخراک هب تشگزاب رد

 
 یفخم یاه هتسه و تیزکرم

 
 ار دوخ یداهنشیپ حرط ۱۹۰۲ لاس رد نینل هک ینامز هک درک رکذ دیاب ادتبا رد
 وا هک یبزح .تشادن ار ینیون رظن حرط دصق وا ،داد هئارا »درک دیاب هچ« رد
 تارکومد لایسوس بزح هژیو هب مود للملا نیب بازحا دننامه تشاد رظن دم
 رد یتسیاب یم بزح نیا هک توافت نیا اب .دوب »لبب تسگا« یربهر هب ناملآ
 .دشاب هتشاد تیلاعف مزیرازت یسیلپ و ینوناق ریغ تیعضو

 
 و »مزیلارتناس« موهفم زا یتسینینل بزح نیغورد ناعفادم و نافلاخم
 یتالکیشت هدیدپ کی نینل رظن ایوگ هک دننک یم ار تشادرب نیا »تیزکرم«
 نینل رظن ؛تسا هدوبن نینچ .تسا هدوب کیتارکروب ای و تیزکرم ءاروام
 )دوجوم بازحا ریاس دننام( اه تیلاعف یهدنامزاس یارب تیزکرم کی نتشاد
 .تشادن یجراخ دوجو یرسارس بزح ۱۹۰۲ لاس رد هیسور رد هک اریز .دوب
 دوخ فادها هب هک دش رازگرب ۱۸۹۸ لاس رد هیسور رد بزح تسخن هرگنک
 یاه هتسه زا لکشتم هراومه هیسور رد یرگراک شبنج .تشگن لیان
 چیه نامز نآ رد .دوب مه زا ادج یا هناخراک یاههورگ و ؛یتسینومک یوزنم
 هک دوب رارق ۱۹۰۳ لاس رد مود هرگنک .تشادن دوجو ”یبزح“ ای یتیلاعف زکرم
 لاس رد نینل »درک دیاب هچ« هوزج و دنک تردابم یبزح نینچ لیکشت هب

 .تفای راشتنا روظنم نیا هب ۱۹۰۲



 37 

 رجنم »یفخم یاه هتسه« داجیا هک دنداقتعا نیا ربیتسینینل بزح نافلاخم
 یم یا هدوت راک زا ییادج و »یبزح یسارکروب« ای و )تکس( هقرف داجیا هب
 .ددرگ

 
 یروحم رازبا زا یکی یخیرات ظاحل زا ،یفخم یاه هتسه نتخاس ؛لوا

 عمجت کی رد دامتعا دروم و لاعف یاضعا باختنا .تسا هدوب یرگراک شبنج
 شبنج ناراذگ داینب و دهن یم انب ار یرگراک بزح کی یلصا هیاپ کچوک
 .دنتشاد داقتعا هیرظن نیا رب زین سلگنا کیردرف و سکرام لراک ،یتسینومک
 :دسیون یم نینچ ۱۸۵۰ نئوژ رد سکرام

 
 هتیمک هیدییأت شتیلاعف یارب هک ،ناملآ هب )تسینومک هیداحتا( هداتسرف“
 هب ار دارفا نیرتدامتعا دروم ًافرص اج همه رد ،تسا هدرک تفایرد ار یزکرم
 دنناوت یم نویبالقنا هکنیا …تسا هتفریذپ ”تسینومک هیداحتا“ تیوضع
 نینچ هچنانچ .دراد یلحم تیـعضو هب یگتسب ،ریخ ای و دنوش هیداحتا وضع
 نویبالقنا و دامتعا دروم دارفا یتسیاب ،دشاب هتشادن ناکما یریگوضع

 هتفاینرد ار ینونک شبنج یتسینومک یِیاهن جیاتن و میهافم زونه هک ار یحلاص
 نیا .دروآ درگ ،رتعیسو ینعم هب هیداحتا یاضعا زا مود هدر کی رد ،دنا
 ار یتلایا و یلحم تاطابترا زج یزیچ یتسیابن نانآ یارب هک مود هدر یاضعا
 …دنشاب اه هتیمک و هیداحتا یربهر رظن ریز موادم روطب دیاب ،درک شاف
  (۱۱(”…دوش راذگاو هدننک یربهر یاه هتسه هب دیاب یهدنامزاس تایئزج
 
 یبالقنا یاه بزح هک دش طلسم یرگراک شبنج رب ینامز یسارکروب ؛مود
 عقاو رد .دنتشاد یرگراک یللملا نیب شبنج رب یزیچان رایسب ذوفن یرگراک
 یقیمع یسارکروب ،یرگراک یاهاکیدنس و کیتارکمد لایسوس یاه بزح
 هیلک لاعف تکرش مزلتسم یسارکمد .تسا هداس زین نآ تلع .دنداد لماکت ار

 کی –یریگ میمصت حطس رد صوصخ هب– حوطس ی هیلک رد ءاضعا ی
 ءاضعا زا »یا هدوت« یور هب بزح یاهرد ندوشگ .تسا یسایس نامزاس
 راصحنا ،شیپ زا ،درک دنهاوخن تکرش نآ یربهر رد زگره هک لاعف ریغ
 نیا .دنک یم زکرمتم ءاضعا زا یکچوک تیلقا تسد رد ار بزح یربهر
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 ذوفن ریز ،دنتسه »لاعف ریغ« هک لیلد نامه هب ًاقیقد ،لاعف ریغ تیرثکا
 )ییاوژروب هدرخ و( ییاوژروب یژولوئدیا ینعی ،هعماج رد مکاح یژولوئدیا
 هیامرس عماوج »کیتارکومد«و »یرگراک« یاه بزح .دنریگ یم رارق
 یربهر رامش تشگنا یا هدع طسوت دنراد رگراک وضع اه نویلیم هک یراد
 »ناربهر« نیا ؛تسین راک رد یکیتارکمد تاباختنا هک ییاحنآ زا .دنوش یم
 رصانع هب ًاتدمع و دننام یم یقاب دوخ بصانم رد ینالوط یاه تدم یارب
 .دنوش یم لیدبت ییاوژروب هدرخ تاداقتعا اب تسیمرفر و طحنم

 
 دیک ات »زاتشیپ بزح« یهدنامزاس هیرظن ،کیتارکروب طاطحنا نیا لباقم رد
 هاتوک رد ار نانآ و تفریذپ ار لاعف ءاضعا یتسیاب ًافرص بزح رد هک دنک یم
 نینچ تحت طقف .داد شزومآ یتسیسکرام لوصا ساسارب تدم نیرت
 یبالقنا بزح نورد رد کرتشمراک و یربارب زا یلقادح هب ناوت یم یتیعضو
 هک یبزح .تسا ینورد یسارکمد نیمضت هب رداق یبزح نینچ ًافرص و ؛دیسر
 رداق ،“دنا هتساوخرب هزرابم هب هتخیگنادوخ روطب“ هک ینارگراک زا لکشتم
 ریخست یارب یبالقنا یالتعا تیعضو رد ار رگراک هقبط لک تیاهن رد تسا
 »یا هدوت راک« یاول ریز هک یرگراک کچوک یلفاحم .دهد نامزاس تردق
 تافارحنا هب هتشغآ دوخ دننک یمن تیاعر ار ینورد کیتارکمد طباور نیا
 .دندرگ یم کیتارکروب

 
 هب هک دنا هدش هدید یتاشیارگ هراومه یرگراک شبنج خیرات لوط رد ؛موس
 هدوت راک« هیرظن لباقم رد شور نیا .دنا هدرک لمع )تکس( هقرف تروص

 کی ساسا رب یلوا :دنزیامتم مه زا شور ود نیا .تسا هتفرگ رارق ،»یا
 رد نآ میقتسم شقن ساسا رب یمود و .دبای یم لکش هژیو دیاقع و همانرب
 یبای لکش ساسا رب ًاتدمع یتسیلایسوس شبنج خیرات .یتاقبط هزرابم
 بازحا زاین یرگراک تازرابم لماکت اهنت .درک راک هب زاغآ یا هقرف تالکشت
 رد لماکت نیرت مهم .درک حرط درک یم یگدنیامن ار نارگراک مامت هک یا هدوت
 لراک .دوب لوا للملا نیب تالیکشت یا هقرف یتالیکشت لاکشا لباقم
 نیب نامزاس کی رد نآ لاکشا مامت رد یرگراک شبنج نداد لکش رد سکرام
 .تشاد هدننک نییعت شقن ؛یرسارس یللملا
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 یاه هیداحتا هک توافت نیا اب( تفای همادا زین مود للملا نیب رد ؛راک زا شور نیا
 یاه هقرف هسنارف رد .)دنتشادن لاعف تکرش مود للملا نیب رد یرگراک
 ،تفرگ لکش »دحاو تسیلایسوس بزح« هک ۱۹۰۵ لاس ات یتسیلایسوس
 ایناتیرب رد اه تکس .دوب لاعف ۱۸۷۵ لاس ات لاسال هقرف ناملآ رد .تفای همادا
 دوجو )دوب ”یبالقنا“ مزیلایسوس یعدم هک تارکومد لایسوس نویساردف(
 .تشاد

 
 نیب یشحاف توافت ،تشاگن ار »درک دیاب هچ« نینل هک ینامز ۱۹۰۲ لاس رد
 لایسوس بزح یبالقنا حانج ناملآ رد .تشاد دوجو نارود نآ ناملآ و هیسور
 حانج هیسور رد اما .تشاد یرگراک شبنج رد هدننک نییعت شقن یسارکومد
 دیاب هک دوبن نیا »درک دیاب هچ« رد نینل داهنشیپ .تشاد ار الاب تسد تسار
 زا شیپ یاه لاس ات .دوش هتخاس یرگراک شبنج زا جراخ ،ارگپچ هقرف کی
 یرسارس بزح کی نتخاس زا تبحص هاگچیه نینل ربتکا بالقنا
 ”نینهآ“ بزح هباثم هب ”مزینینیل لوصا“ .درواین نایم هب ،صاخ یتسینومک
 یطابترا جیه و دش هتخاس مزینیلاتسا طسوت نرتنیمک طاطحنا زا سپ عقاو رد
 .تشادن یتسینینل بزح هب

 
 یبزح کی داجیا یللملا نیب یزاس بزح لوصا ساسا رب ناوج نینل داهنشیپ
 رد اما ،دهد تیزکرم ،یرازت تلود هدز قانتخا هیسور رد ار اه تیلاعف هک دوب

 هب یرگراک براجت بذج تهج رد یسارکومد .دشاب کیتارکومد لاح نیع
 رد نآ یارجا ی هوحن دروم رد کیتارکومد یریگ میمصت و بزح نورد
 هب ،دیعبت رد ،هنومن یارب .دوبن هقرف کی داجیا ناهاوخ نینل ًاققحم .هعماج
 اب »ارکسیا« هیریرحت تئیه هب ،صاخ یتالیکشت هقرف کی داجیا یاج
 و اه»کیوشلب« باعشنا یتح .تسویپ یرظن توافتم شیارگ

 کی نورد رد حانج ود موهفم هب لوا یناهج گنج زا شیپ ات اه»کیوشنم«
   .دش یم یقلت هیسور کیتارکومد لایسوس بزح
 
 یدوخ هب دوخ تکرح
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 یا هجرد هب زین ”یبزح یهدنامزاس یروئت“ اب ”یدوخ هب دوخ یروئت“ لباقت
 .تسا هدوبن ،دننک یم اعدا یتسینینل بزح نیغورد ناعفادم و نافلاخم هک
 دوخ شبنج هب تبسن یدیدرت یرگراک شبنج رد )نینل هژیو هب و( سکچیه
 ندرک هتسجرب ،درک یم تفلاخم نآ اب نینل هچنآ .تشادن نارگراک یدوخب

 گرزب« لیبق نیا .دوب نارگراک ییاهر هار اهنت هباثم هب ،یدوخ هب دوخ شبنج
 و هتفرگ هدیدان ار نارگراک یربهر شقن ؛یدوخ هب دوخ شبنج یاه »یزاس
 ان یربهر تروص نآ رد اریز .دنز یم یرگراک یسارکروب هب نماد هجیتن رد
 یاج هب هک دمآ یم دوجو هب ،هتسب یاهرد تشپ هدش هتخانش ان ،هدید
 ار بزح شقن فارحنا نیا رگید نخس هب .دنک یم ذاختا میمصت نارگراک
 .درک یم یفتنم ار یبالقنا یهدنامزاس هجیتن رد هتسناد یفتنمً الماک

 
 زاین بزح هب یرگراک شبنج هک دندوب داقتعا نیا رب هیسور یاه تسیمونوکا
 یزوریپ و قیفوت هب یرگراک یدوخب دوخ شبنج طسوت زیچ همه و ،هتشادن
  .درک یم تفلاخم راک زا شور نیا اب نینل .دسر یم ییاهن

 
 یبزح تدحو و باعشنا

 
 ناهاوخ هراومه بزح رد نینل هک دننک یم اعدا یتسینینل بزح نافلاخم
 کیوشنم و اه کیوشلب باعشنا زا هنومن یارب .تسا هدوب قارتفا و باعشنا

 .دنرب یم مان ۱۹۰۳ لاس رد اه
 
 باعشنا ای تدحو ناهاوخ هک یتاشیارگ فالخرب هک دوش رکذ دیاب دروم نیا رد

 لاس رد .تسا هدوب تسرد اه کیوشنم اب نینل دروخرب ،دنتسه »اهب ره هب«
 ار بزح یتالیکشت لیاسم دروم رد ارآ تیرثکا فناخلپ تیامح اب نینل ۱۹۰۳

 زا سپ .دنتفریذپن ار تیرثکا رظن و دندرک باعشنا اه کیوشنم .دروآ تسدب
 ،»تدحو« ظفح یارب هک تساوخ نینل زا و داد رییغت ار شعضوم فناخلپ نآ
 دوخ هچنانچ هک داد حیضوت نینل .دوش هداد اه کیوشنم هب ار ارکسیا لرتنک
 و تفریذپ یم یا هرود یارب ار تیرثکا عضاوم تفرگ یم رارق تیلقا رد وا
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 اه کیوشنم .دنریذپب ار مود هرگنک رظن دیاب تدحو ظفح یارب اه کیوشنم
 یارب اهراب نینل نآ زا سپ اه لاس .دش لیمحت باعشنا و دنتفریذپن ار رظن نیا
 ،یسیلگنا هب نینل راثآ هعومجم هب دوش عوجر( دیشوک حانج ود نیب تدحو
 .(۷ و ۶ یاهدلج
 
 یاراد یتسینینل تالیکشت و بزح هکنیا رب ینبم ییاه لالدتسا ،نیا ربانب
  .درادن تحص ،تسا یبلط باعشنا عضاوم

 
 درک دیاب هچ زا سپ نینل

 
 زا یشخب ای و( رگراک هقبط نورد ،یتسیلایسوس یهاگآ بسک نینل هاگدید زا
 و( یدوخب دوخ نایرج ریثأت تحت نارگراک هکنیا طرشب ؛تسا ریذپ ناکما )نآ
 رد دوخ نافلاخم اب نینل یساسا فالتخا عقاو رد .دنریگن رارق )یتسیمرفر ای

 . دوب راوتسا هتکن نیمه رب هیسور یسارکمد لایسوس بزح
 
 نیمود رد بزح یهمانرب دروم رد ثحب رد ،درک دیاب هچ راشتنا زا سپ لاسکی
 حرط دروم رد ثحب هیسور تارکومد لایسوس رگراک بزح یهرگنک
 زاغآ )۱۹۰۳ هیئوژ ۲۱( هرگنک متشه تسشن رد بزح یهمانرب یداهنشیپ

 :تفگ نینل مهن تسشن رد .دش
 

 رد ار هکرت اهتسیمونوکا هک مینادیم الاح همه ام .مینک یریگ هجیتن…“
 هب ار نآ هک دوب یرورض دوش تسار هکرت هکنیا یارب .دندرک مخ تهج کی

 هک مراد نانیمطا نم .دشابیم ،مدرک نم هک هچنآ نیا و ،درک مخ رگید تهج
 یعون ره یوس زا هک ار یاهکرت هشیمه هیسور کیتارکومد لایسوس شبنج
 هکرت بیترت نیا هب و ،درک دهاوخ تسارً ادیدش ار تسا هدش مخ مزینوتروپا زا

 ”.دوب دهاوخ نیرت بسانم و نیرتتسار هشیمه ام ی
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 موهفم و یساسا زیامت هجو نیا دروم رد ار نینل عضوم ،۱۹۰۵ بالقنا اما
 ناونع تحت یا هلاقم راتفگشیپ رد نینل .داد لقیص رتشیب یهدنامزاس هیرظن

 :دسیون یم نینچ ۱۹۰۸ لاس رد »لاس هدزاود«
 

 هک تسا تیعقاو نیا بزح ماکحتسا رد تیقفوم یارب یساسا طرش شیپ“
 تلع هب دنا هدروآ دوجو هب ار یسارکمد لایسوس نآ ناگدیزگرب هک رگراک هقبط
 زا ار وا هک تسا یا هژیو یبای نامزاس تیفرظ یاراد یداصتقا ینیع طیارش
 ،طرش شیپ نیا نودب .دنک یم زیامتم یراد هیامرس هعماج تاقبط ریاس
 کی و ییوجارجام کی ،یزاب کی زج یزیچ یا هفرح نویبالقنا نامزاس
 نامزاس هک دنک یم دییأت ”؟درک دیاب هچ“ هوزج و دوب دهاوخن هداس مچرپ
 دوخ تروص هب هک یبالقنا ًاعقاو هقبط اب دنویپ رد طقف یا هفرح نویبالقنا
  ”دراد ینعم تسا هتساخرب هزرابم هب هتخیگنا

 
 هلحرم“ باتزاب هک کچوک یاه هتسه نامزاس صیاقن :هک دهد یم همادا و
 رد ًافرص ،دوش یم بوسحم“روشک کی رد یرگراک شبنج غولب مدع و ییاپون

 ریگ هدوت لمع یارب هک یرگراک رصانع تهج رد بزح شرتسگ“ تروص
 .دوش یم فرطرب“دنا هدش دحتم ینلع
 
 ”درک دیاب هچ“ هوزج رد نینل هک یکستوئاک ”هبناج کی“ لیلحت ،رگید نخس هب
 نورد هب نوریب را یتسیلایسوس یهاگآ لاقتنا یگنوگچ دروم رد ؛درک هدافتسا

 رب هیرظن نآ و ،تفای لماکت ۱۹۰۵ بالقنا تسکش هبرجت زا سپ ،رگراک هقبط
 هتخیگنا دوخ تروص هب هک یبالقنا ًاعقاو هقبط“ و یبالقنا نارکفنشور دنویپ
 ینلع ریگ هدوت لمع یارب هک یرگراک رصانع“ ای و“تسا هتساخرب هزرابم هب
 شبنج نورد رد ”یرگراک رصانع“ زا روظنم .تفای لماکت“دنا هدش دحتم
 یتسینینل یروئت .دنتسه رگراک هقبط یلمع ناربهر انامه زین یرگراک
 ربتکا بالقنا یزوریپ و هدرک یزیر یپ ار کیوشلب بزح داینب هک یهدنامزاس

 راوتسا یا هیرظن نینچ ساسارب عقاو رد ،درک نیمضت ار هیس ۱۹۰۳ور ۱۹۱۷
 .“درک دیاب هچ“ رد جردنم تایرظن یتح ای و یکستوئاک تایرظن هن و دوب
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 :ود شخب

 
  «یرگراک زاتشیپ بزح« یخیرات یاه هشیر

 
 زا و ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار نورد زا ،وس کی زا یرگراک یسایس شبنج
 .تسا هدروآ نورب رس یا هیداحتا هتخیگنا دوخ یاه نامزاس زا رگید یوس
 مزیلاکیدار نآ ردپ ،میمانب یرگراک یاه هیداحتا ار دازون نیا ردام هچنانچ
 ردام زا مه ،دوخ دلوت تسخن زور رد دازون نیا ،اما .تسا هدوب ییاوژروب هدرخ
 .دش ادج عطاق روطب شردپ زا مه و

 
-۱۸ یاه نرق رد رگراک هقبط یدوخب دوخ یاه شبنج هچرگ ،وسکی زا اریز

 ار تازرابم نآ اما ،دندرک افیا تازرابم دربشیپ رد یا هدننک نییعت شقن ۱۹
 .دنتشاد هگن یتسیمونوکا افرص یاه تمواقم هدودحم رد لاح نیعرد
 نآ ییاهن ییاهر هب رجنم هاگچیه رگراک هقبط یداصتقا و یفنص تازرابم
 و ییاوژروب دیاقع ذوفن تحت ًاتیاهن ار اه شبنج نآ سکعرب هک ،هدشن هقبط
 دش روبجم رگراک هقبط یسایس شبنج هجیتن رد .دنا هداد رارق ییاوژروب هدرخ
 .دنک شرب ییاهن و عطاق روطب ردام نیا زا هک

 
 هدرخ یسارکومد یخیرات لوصحم رگراک هقبط یسایس شبنج ،رگید فرط زا
 یهورگ ،)۱۲(اه نیبوکاژ مزیلاکیدار پچ حانج نایم زا .تسا هدوب ییاوژروب
 ییاوژروب یاه یبیرف ماوعو ییاوژروب بالقنا ناعفادم لباقم رد و تساخرب
 هقبط یسایس تایرظن نیلوا .درک اشفا ار ؛“یردارب“ و ”یربارب“رب ینبم
 .دنکفا نینط هسنارف بالقنا رد شناهارمه و )۱۳(فوباب طسوت رگراک
 شبنج و تاعوبطم ناراکمه ناونع هب ادتبا رد دوخ زین سلگنا و سکرام
 مهلیو و )۱۴(لاسال .دندش رهاظ ییاوژروب هدرخ کیتارکمد یطارفا پچ
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 ،“نایارگ مدرم“ لاکیدار تارکمد یاهورین زا باعشنا اب )۱۵(تشنکبیل
 .دنداهن داینب ناملآ رد ار تارکمد لایسوس یاهنامزاس نیتسخن
 یرگراک یسایس شبنجراذگ هیاپ و ،“هیسور مزیسکرام“ ردپ ،)۱۶(فناخلپ
 ناتسلگنا رد .دوب ”یدازآ و نیمز“ یارگ مدرم نامزاس وضع ادتبا رد هیسور
 ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار نورد زاً ارثکا یرگراک یسایس شبنج ناراذگ داینب
 .دندمآ نورب

 
 مزیلاکیدار ،درک یم دودحم ار یرگراک شبنج ،مزیلاکیدنس هک روطنامه
 کچوک ناگدننک دیلوت عفانم تمدخ رد ًاتیاهن ار دوخ زین ییاوژروب هدرخ
 یارب ار رگراک هقبط ،۱۹ نرق لاکیدار اوژروب هدرخ دیاقع .داد رارق لقتسم
 نیتسخن زا سلگنا و سکرام .تشاد زاب ًاتیاهن دوخ هژیو عفانم زا ریگیپ هزرابم
 هدرخ مزیلاکیدار زا یسایس و یرظن حطس رد هک دندوب ییاه تسینومک
 نامزاس دروم رد ۱۸۵۰ لاس رد نانآ .دنتخاس ادج ار دوخ نامزاس ،ییاوژروب

 :دنتشون نینچ لاکیدار اوژروب هدرخ یاه
 

 امومع ،دنتسه راشف ریز اج همه تارکمد یاهاوژروب هدرخ هک یماگنه…“
 یتسود تسد نآ یوسب ،دنهد یم رس یتشآ و تدحو هظعوم ایراتلورپ یارب
 ی هیلک هک دننک اپ رب فلاخم گرزب بزح کی ات دنشوک یم و دننک یم زارد
 ات دنشوک یم نانآ .دریگ رب رد ار کیتارکمد بزح کی فلتخم یاه شیارگ
 لایسوس یلک یاهراعش نآ رد هک دنناشکب یبزح نامزاس کی هب ار نارگراک
 یمن ایراتلورپ هژیو عفانم نانآ تشپ هک ییاهراعش ،دشاب طلسم کیتارکمد
 ایراتلورپ لماک ررضب و لاکیدار ییاوژروب هدرخ دوسب و .…دور شیپ هب دناوت
   )۱۷(”.دوش یم مامت

 
 یاه نامزاس زا مه یتسیاب یم یرگراک یسایس شبنج بیترت نیدب

 نیتسخن .دوش ادج عطاق روطب اوژروب هدرخ یاه بزح زا مه و ،هتخیگنادوخ
 درجم هب ،اما .دندش هتخاس ساسا نیا رب زین رگراک هقبط یسایس یاهنامزاس
 ،تشاد رب ار دوخ تایح یاه ماگ نیتسخن لقتسم یرگراک شبنج هکنیا
 یزاوژروب هدرخ .دش لاکیدار یزاوژروب هدرخ نامه یارب یبذاج بطق
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 یوس زا یزاوژروب و فرط کی زا ایراتلورپ لباقم رد تسین رداق هک لاکیدار
 ینعی ،ربتعم دوجوم زکرم اهنت هب ،دروایب دوجو هب ار دوخ یاه لکشت رگید

 لاکیدار یزاوژروب هدرخ هتبلا .دروآ یم یور ،نارگراک یسایس یاه نامزاس
 ًاعبط .دوش یم یرگراک یاهنامزاس دراو دوخ یژولوئدیا و تایرظن ،دیاقع اب
 یارب ،اه شیارگ نیا زا شرب هلئسم ًاددجم ،زین خیرات زا عطقم نیا رد
 دوخ نورد رد راب نیا هک توافت نیا اب –دش حرط ، یبالقنا یاه تسیسکرام
  .تفرگ یم تروص یتسیاب قاقشنا نیا یرگراک یاه نامزاس
 
 یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس ترورض دروم رد سکرام لراک

 
 یژولوئدیا یتح هک یزاوژروب هدرخ دیاقع اهنت هن رگراک ی هقبط نایم رد
 هعماج رد مکاح یژولوئدیا هک اریز .دنک هنخر یگداس هب دناوت یم ییاوژروب

 تاریثأت فلتخم قرط زا یزاوژروب .تسا مکاح تئیه یژولوئدیا ،یتاقبط
 بزح کی نورد رد ،بیترت نیمهب .دراذگ یم هعماج لک رب ار دوخ یرظن
 هقبط یسایس شبنج و ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار نایم کیکفت ،یرگراک
 هدرخ مزیلاکیدار .داد ناشن نانآ یرهاظ لکش رد ًافرص ناوت یمن ار رگراک
 یارب ار رگراک هقبط ناگدنیامن یداهنشیپ تاحالصا زا یرایسب ییاوژروب
 زا رتریگیپ ،عقاوم زا یرایسب رد و دریذپ یم یعامتجا میخو تیعضو دوبهب
 هچنآ .دنز یم تسد یراد هیامرس دض تازرابم هب تسینومک نارگراک
 دنک یم زیامتم رگراک هقبط یسایس شبنج زا ار ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار
 رد سکرام لراک هتفگ هب .تسا یعامتجا ورین ود نیا یخیرات یاه فده
 و یراد هیامرس تیکلام بلس ناهاوخ تسینومک نارگراک طقف ،تسفینام
 هیلک و تلود ،تاقبط وحم رگراک هقبط همانرب رد ًافرص .دنتسه دیلوت لیاسو

 تسینومک نارگراک .دراد یاج ،اه ناسنا تسد هب اه ناسنا رامثتسا هوجو ی
 لیکشت و یتسیلایسوس هعماج رارقتسا و یسایس تردق ریخست یارب
 ،اما .دننک یم ریگیپ هزرابم )یرگراک یسارکمد( ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید
 رس رب زین فالتخا –دریذپ یمن ار یا همانرب نینچ لاکیدار یزاوژروب هدرخ
 همانرب روحم رب تسینومک نارگراک عطاق هزرابم .تسا هلئسم نیمه
 یم ادج نارگراک ریاس ییاوژروب هدرخ مزیلاکیدار دیاقع زا ار نانآ ،یبالقنا
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 نینچ ایراتلورپ فیاظو و یزاوژروب هدرخ تیعقوم دروم رد سکرام لراک .دنک
 :دیوگ یم

 
 یکی عبات ار شبنج لک هک یبتکم و یلیخت مزیلایسوس ،وسکی زا هک یلاح رد“
 دیلوت یاج هب ار ناشورف لضف یزغم تیلاعف و ،دنک یم نآ یاه هظحل زا
 فذح نآ یاه ترورض همه اب ار تاقبط یبالقنا هزرابم ،دناشن یم یعامتجا
 هزیلآ هدیا زج یراک نطاب رد هک یبتکم مزیلایسوس نیا هک یلاح رد و دنک یم
 هب و درط ایراتلورپ ار مزیلایسوس نیا…دهد یمن ماحنا دوجوم ی هعماج ندرک
 مزیلایسوس درگ هب رت شیپ و شیب ایراتلورپ…دنک یم راذگاو یزاوژروب هدرخ
 هدرک عارتخا ار یکنالب مان یزاوژروب نآ یارب هک مزینومک درگ هب یبالقنا
 انامه .تسا بالقنا موادت مالعا انامه مزیلایسوس نیا .دوش یم عمج تسا
 ی هیلک ءاغلا هب راذگ مزال هطقن نوچمه ایراتلورپ یتاقبط یروتاتکید مالعا
 ییاه هدیا همه رد بالقنا هب ،دندیلوت طباور نیا رظانتم هک یعامتجا طباور
  )۱۸(”.دنا یعامتجا طباور نیا هجیتن هک

 
 یِیاوژروب هدرخ یاه فارحنا لباقم رد دناوت یم یا ورین اهنت ،رگید نخس هب
 صخشم یریگ تهج هک ،دنک یگداتسیا یرگراک شبنج نورد رد لاکیدار
 سکرام لوق هب .دشاب هتشاد یبالقنا همانرب و یتسیلایسوس بالقنا
 نیتسخن عقاو رد .دنشاب هدش عمجیبالقنا مزیلایسوس درگ هب هک ینویبالقنا
 هتفهن مهم هتکن نیمه رد زین یرگراک زاتشیپ بزح یهدنامزاس دومنهر
 .تسا

 
 دنک یم زیامتم اه بالقنا ریاس اب ار )یتسیلایسوس( یرگراک بالقنا هچنآ
 لمع کی ،خیرات رد اه بالقنا ریاس فالخرب یرگراک بالقنا هک تسنیا
 .تسا هناهاگآ

 
 یدوخب دوخ مایق کی ای و اه هدوت هتخیگنا دوخ شروش کی یرگراک بالقنا
 یرتلورپ بالقنا .تسا هدش یزیر همانرب بالقنا کی هکلب ،تسین مدرم
 هب رامثتسا زا لکش کی ندرک نیزگیاج ناهاوخ ،خیرات رد راب نیتسخن یارب
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 ناسنا رامثتسا لاکشا ی هیلک وغل ناهاوخ هکلب ،تسین نآ رگید لکش یاج
 و یتلادع یب نتشادرب نایم زا راتساوخ ًافرص یرگراک بالقنا .تساه
 هیلک ندرک یعامتجا یارب یسایس تردق ریخست ناهاوخ هک تسین تکالف

 یتاقبط هعماج تحت یشک متس زا اه ناسنا ی هیلک ییاهر و دیلوت لیاسو ی
 اما ،دروآ یم مهارف ار بالقنا ینیع یاه طرش شیپ یراد هیامرس .تسا
 یهاگآ ینعی –ینهذ یاه طرش شیپ یتسیلایسوس بالقنا یارب

 .تسا یرورض زین یتسیلایسوس
 
 هیامرس زا لبق ام عماوج یاه هزیگنا ریاس فالخرب نیون یتسیلایسوس یهاگآ
 ًاتیاهن و یتاقبط یاهداضت دیدشت .تسا یبالقنا شناد لوصحم ،یراد
 هدیدپ یرگراک یاه نایغط و اه شروش و راد هیامرس اب رگراک هقبط ییوردور
 اب ًافرص اما .دندنویپ یم عوقوب یراد هیامرس هعماج نورد رد هک دنتسه ییاه
 .تشادرب نایم زا ار یراد هیامرس ماظن ناوت یمن یا هدوت مشخ و نایصع
 شناد .تسا یبالقنا یروئت مه نآ و دراد یرت هدنرب رازبا هب زاین رگراک هقبط
 و یداصتقا لیلحت و یرگراک شبنج یخیرات براجت لوصحم هک یتسیلایسوس
 هیامرس ماظن ندرک نک هشیر یارب یرورض یاه طرش شیپ ،تسا یعامتجا
 نیزگیاج یراد هیامرس هعماج کرد و یبالقنا یروئت نودب .تسا یراد
 .تسا نکممریغ نآ ندرک

 
 هتخیگنادوخ یاه شبنج ساسارب ،هیلوا یتسیلایسوس یهاگآ بسک
 ،هتشاد رارق ییاوژروب هدرخ و ییاوژروب یژولوئدیا ریثأت تحت هک یرگراک
 یاه هیداحتا( یتسینوینویدرت یهاگآ زین ینونک تیعضو رد .تسویپ عوقوب
 هیامرس دض« ینلع یاهداهن ای و یرگراک یا هدوت یاه بزح ای و )یرگراک
 نیا رب یکتم ،سکرام .دنراد رارق اه یژولوئدیا نیمه ریثأت تحت »یراد
 هب و درط ایراتلورپ طسوت دیاب مزیلایسوس لیبق نیا هک دیوگ یم ،لالدتسا

 زا ار دوخ دیاب رگراک هقبط ،رگید نخس هب )۱۹(.دوش راذگاو یزاوژروب هدرخ
 تسا مکاح تئیـه یژولوئدیا هک ییاوژروب هدرخ و ییاوژروب یژولوئدیا رش
 .دروآ یور یبالقنا یتسیلایسوس یهاگآ هب و هدرک اهر
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 روطب ،یتسینومک همانرب هعومجم ای و ،یبالقنا یتسیلایسوس یهاگآ نیا اما
 یاهداهن و یرگراک یاه هیداحتا یاه تیلاعف قیرط زا ًافرص ای و یدوخب دوخ
 یورشیپ کی دیاب .دوش یمن لقتنم ایراتلورپ هب یرگراک ینلع لاکیدار
 هب رداق ،تسا یتاقبط هبرجت یهاگآ هجرد نیرت یلاع رهظم هک یرگراک
 ندرک زهجم یارب .دشاب رگراک هقبط لک هب نآ لاقتنا و همانرب نیا هب یبایتسد
 و ؛تسا یرورض یرگراک ورشیپ یهدنامزاس ،همانرب نیا هب رگراک هقبط لک
 زاتشیپ بزح،یبالقنا تالیکشت هب زاین یرگراک یورشیپ یهدنامزاس یارب
 یهاگآ و کیروئت رازبا نتشاد تسد رد اب هک یبزح .تسا یرگراک
 لک ینوگنرس یاتسار رد ار رگراک هقبط لک نایصع و مشخ ،یتسیلایسوس
 نامزاس یتسیلایسوس ماظن اب نآ ینیزگیاج و یراد هیامرس ماظن تدایس
 .دهد

 
 نیب نامزاس نیتسخن لیکشت هب تسد سلگنا و سکرام ۱۸۴۶ لاس رد
 اه هتیمک نیا زکرم .دندز »یتسینومک تابتاکم یاه هتیمک« مان هب دوخ یللملا
 ،هسنارف ،ایناتیرب رد هباشم یاه هتیمک اب ار دوخ طباور هک دوب لسکورب رد
 نمحنا کی – »تلادع هیداحتا« اب اه هتیمک نیا ،یتدم زا سپ .درک ظفح ناملآ
 روکذم یاه هتیمک نیب تدحو .دندرک رارقرب سامت –ناملآ رد یللملا نیب یفخم
 .تشاذگ هیاپ ار »تسینومک هیداحتا« ،۱۸۴۷ لاس رد ،»تلادع هیداحتا« و
 و سکرام طسوت »تسینومک هینایب« ،هیداحتا یاضاقت رب انب ،۱۸۴۸ هیروف رد
 سکرام هیلوا یاه هدیا راب نیتسخن یارب هینایب نیا رد .دش هتشاگن سلگنا
 تسینومک و ایراتلورپ“ شخب رد .دمآرد ریرحت هتشر هب یرگراک بزح ی هراب رد
 :تسا هدمآ نینچ ”اه
 

 اه تسینومک ؟تسا یلکش هچ زا یلک روطب ایراتلورپ اب اه تسینومک هطبار“
 .دنهد یمن لیکشت یا هناگادج)۲۰(بزح رگراک هقبط بازحا ریاس لباقم رد
 هنوگچیه نانآ .دنرادن ،یلک روطب ،ایراتلورپ زا هناگادج و ادج یعفانم نانآ
 ار ایراتلورپ تضهن نآ هلیسوب ات دنروآ یمن دوجو هب دوخ زا یقارتفا لوصا

 .دننک یریگ بلاق ،هداد لکش
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 .دنک یم صخشم رگراک هقبط بازحا ریاس زا ار اه تسینومک ریز هتکن ود اهنت
 
 عفانم ،فلتخم یاهروشک یایراتلورپ یلم تازرابم رد اه تسینومک-۱
 ار نآ ،هدرک ناشنرطاخ ،اه تیلم مامت زا رظن فرص ،ار ایراتلورپ لک کرتشم
 .دنزاس یم رگ هولج
 
 ،دوخ دشر لوط رد ،یزاوژروب اب رگراک هقبط هزرابم هک فلتخم لحارم رد -۲
 روطب ،تضهن عفانم زا اج همه رد و هشیمه اه تسینومک ،درذگب نآ زا دیاب
 .دننک یم یرادبناج ،یلک

 
 مزج مزع و نیرت هتفرشیپ ،لمع رد ینعی ،وسکی زا اه تسینومک لیلد نیمهب
 رد و ،دنهد یم لیکشت ار تکلمم ره رگراک هقبط یاه بزح شخب نیرت هدرک
 ،رگید یوس زا و ؛دنروآ یم رد تکرح هب ار نارگید هک دنتسه یشخب عقاو
 دنراد ار زایتما نیا ایراتلورپ میظع هدوت هب تبسن نانآ ،یرظن هاگدید زا ینعی
 ار ایراتلورپ تضهن یلک و ییاهن جیاتن و ،طیارش ،تکرح ریسم ،ینشور هب هک
 .دننک یم کرد

 
 رد ایراتلورپ یاه بزح همه هک تسا نامه اه تسینومک یتوف و یروف فده
 یسایس تردق ریخست و ،یزاوژروب تدایس ندرک نوگنرس ،هقبط کی بلاق
  (۲۱(”.ایراتلورپ هلیسوب

 
 یاه هورگ لیکشت هدیا هک یدارفا لباقم رد ،سلگنا و سکرام اجنیا رد
 ار رگراک هقبط لک یاج هب دوخ ندرک نیزگیاج و ”هنایارگ هئطوت“ کچوک
 رگراک هقبط اب ار اه تسینومک هطبار و هدرک مالعا دودرم ،دندرک یم غیلبت
 دیکأت یرگراک شبنج ندوب یللملا نیب دروم رد نانآ ،نینچ مه .دنداد حیضوت
 یرگراک بزح موهفم ،قیقد روطب زونه ،اه هتشون نیا رد اما .دندرک صخا
 شبنج رد زونه یرگراک صخشم بزح نتخاس هلئسم هک اریز ،دوب هدشن نایب
 هیداحتا“ فعض و ،ناملآ رد صوصخب ،۱۸۴۸ یاه بالقنا هبرجت .دوبن حرطم
 موهفم ،هرود نآ یا هدوت یاه مایق رد رثؤم و لکشتم تلاخد رد ”تسینومک
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 هک سکرام ۱۸۴۹ زیئاپ رد .داد لماکت سکرام یاه هتشون رد ار یهدنامزاس
 یارب ار »تسینومک هیداحتا یزکرم هتیمک« ،درب یم رسب دیعبت رد ندنل رد
 .داد لیکشت دوخ نامزاس یزاسزاب

 
 داجیا هب ًاحیرص اپورا رد ۱۸۴۸ یاه بالقنا هبرجت زا سپ ،سلگنا و سکرام
 یهاگآ هجرد نیرت یلاع ناگدنیامن( یرگراک یورشیپ مکحم و یفخم نامزاس
 رد لاکیدار ییاوژروب هدرخ رکفت زرط و تایرظن ناگدنیامن زا زیامتم و )یتاقبط
 نینچ ۱۸۴۸ بالقنا زاغآ رد سکرام .دندرک هراشا ،یرگراک شبنج نورد
 :تشون

 
 هدش فیعض تدش هب دوب مکحم ینامزاس هتشذگ رد هک تسینومک هیداحتا…“

 روصت ،دنتشاد تکرش شبنج رد ًامیقتسم هک ءاضعا زا یا هدمع شخب .تسا
 یاه تیلاعف هب یتسیاب و هدش یرپس یفخم یاه عمجت راک نامز هک دندرک
 یزکرم هتیمک اب ار دوخ هطبار یلحم یاهدحاو زا یخرب .درک افتکا ینلع

 بزح هک یلاح رد .دنتفر باوخ هب جیردت هب و دندرک تسس )یربهر(
 هتفای نامزاس ناملآ رد رتشیب و رتشیب ،ییاوژروب هدرخ بزح ،کیتارکمد
 رد و .تسا دوخ مکحم هیاپ نداد تسد زا لاح رد یرگراک بزح ،تسا
 نامزاس و لاعف ،یلحم یاهراک ماحنا یارب هقطنم دنچ رد زج هب تلاح نیرتهب
 یاه تارکمد یربهر ذوفن ریزً الماک یمومع شبنج ،هجیتن رد .تسین هتفای

 دیاب ،داد همادا ناوت یمن تیعضو نیا هب .تسا هتفرگ رارق اوژروب هدرخ
 )۲۲(”.درک رارقربً اددجم ار نارگراک لالقتسا

 
 یتالیکشت ”ندش تسس ”سکرام دزن ،دوش یم هدهاشم هک روطنامه
 یاه هشیدنا هطلس ریز نآ نتفرگ رارق اب دوب فدارتم ،یرگراک نامزاس
 :داد یم هئارا یلالدتسا نینچ زین سلگنا .ییاوژروب هدرخ یربهر

 
 زور کی هرخالاب هک مرادن تیعقاو نیا ی هراب رد یمهوت چیه هک تساه تدم“
 و تفرگ دهاوخ رد ،دنراد ییاوژروب تاداقتعا هک یدارفا اب لدج بزح رد
 )۲۳(”.دمآ دهاوخ شیپ ارگپچ و ارگتسار حانج نایم یباعشنا
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 روما رد یدایز تلاخد سلگنا و سکرام ،۱۸۵۰ -۱۸۶۴ نیب لاس ۱۴ یط
 باتک شراگن لوغشم سکرام ،هرود نیا رد .دنتشادن یرگراک بزح نتخاس
 ایناتیرب رد »اه تسیتراچ« یاه همانزور یارب لاح نیع رد .دوب »هیامرس«
 ذوفن تحت یددعتم یاه بولک و اه نمحنا ،نامز نیا یط .تشون هلاقم
 سکرام هک ،دنتفرگ لکش اه نیبوکاژ نارادفرط و یلیخت یاه تسیلایسوس
 تازرابم شکورف تلع هب هرود نیا رد .دنتشادن لاعف تکرش نانآ رد سلگنا و
 یرگراک یاه نامزاس ،۱۸۴۸یاه بالقنا تسکش رثا رد ییاپورا یرگراک
 ییاه لکشت نینچ یارب زین ینیع تیعضو و ؛دندشن داجیا یا هظحالم لباق
 .تشادن دوجو

 
 ندنل رد »نارگراک للملا نیب نمحنا« هسلج هب سکرام ،۱۸۶۴ ربماتپس رد
 نورد رد ار دوخ یتالیکشت تیلاعف ،هسلج نآ رد تکرش اب و دش توعد
 نارحب زاغآ تلع هب یا هرود یط نمحنا نیا .درک زاغآرس زا یرگراک شبنج
 دنچ طسوت ،نارگراک یللملا نیب تازرابم و ییاپورا حطس رد یداصتقا یاه
 ،اما .دوب هدش سیسأت –هسنارف و ایناتیرب رد صوصخب – یرگراک هیداحتا
 »ینیزام« نارادفرط زا ًاتدمع نمحنا نیا رد هدننک تکرش یاه شیارگ
 »نووا« و یوسنارف نابلط حالصا »ندورپ« ،ییایلاتیا یاه تسیلانویسان

 هک سکرام .دندوب هدش لیکشت ،یسیلگنا یلیخت یاه تسیلایسوس
 زا عافد رد ،دوب هتفرگ هدهع هب ار نمحنا نیا »لوصا« شراگن تیلوئسم
 یفورعم تاراهظا .درک دروخرب دوجوم یاه فارحنا هب ،رگراک هقبط عضاوم
 خساپ رد ،“تسا یلمعرگراک هقبط دوخ طسوت طقف رگراک هقبط ییاهر“ دننام
 ار دوخ هک دندوب لیامتم هک ینیبوکاژ هبش نایوجارجام یاه فارحنا هب

 یلم هن و یلحم رما هن رگراک هقبط ییاهر“ ای و ؛دوب ،دننک رگراک هقبط نیزگیاج
 ققحت لباق یللملا نیب حطس رد هک تسا یعامتجا هلئسم کی هکلب ،تسا
 »لوصا« رد ،دوجوم یتسیلانویسان یاه فارحنا هب خساپ رد ،“تسا
 .دوب هدش دیکأت سکرام طسوت ،نمحنا
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 یراد هیامرس یداصتقا نارحب قیمعت و یرگراک یاه باصتعا جوم زاغآ اب
 لباقم رد ،لوا للملا نیب نورد رد ار دوخ تیعقوم سکرام ،۶۷-۱۸۶۶

 ،للملا نیب یربهر نورد رد سکرام .درک رت مکحتسم ،یفارحنا یاه شیارگ
 یاه تسایس رب ینبم یاه همانعطق ،اه هرگنک رد و ، »یمومع یاروش«
 دش حرط ،)۱۸۶۷( نازول ،هرگنک رد ،هنومن یارب .دنارذگ ار یتسیلایسوس
 ”.تسا ریذپان ادج نانآ یسایس ییاهر زا نارگراک یعامتجا ییاهر“ :هک
 »ندورپ« نارادفرط یاه تسایس ،)۱۸۶۸( لسکورب هرگنک رد نینچمه
 »لوصا« هب یتیمهارپ میمرت ،)۱۸۷۱( ندنل سنارفنک رد .دروخ تسکش
 :دش هداد نمحنا

 
 هب هک تسا رداق ینامز اهنت ایراتلورپ ،اراد تاقبط یکارتشا تردق اب لباقت رد ”
 بزح ی هیلک هیلع– یسایس بزح کی رد ار دوخ هک دنک لمع هقبط کی هباثم
 .دنک لکشتم –اراد تاقبط یاه
 
 فده و یتسیلایسوس بالقنا یاتسار رد ار رگراک هقبط یزوریپ ،لمع نیا
  ”.دنک یم نیمضت ،تاقبط همه ءاغلا ینعی ،نآ ییاهن

 
 و ،دوجوم یفارحنا یاه شیارگ هیلع سکرام یسایس تازرابم دوجو اب اما
 یللملا نیب بزح کی هب تسناوتن زگره لوا للملا نیب ،یبالقنا همانرب بیوصت
 کی ره فلتخم یاهروشک رد فلتخم یاه شخب .دوش لیدبت یتسینومک
 داقتعا دوخ سکرام .دندوب هتفرگ رارق دوجوم یفارحنا یاه شیارگ ریثأت تحت
 )۲۴(”.دهد لماکت ار دوخ همانرب هنادازآ شخب ره ات تشاذگ“ دیاب هک تشاد
 و »نینوکاب لیئاخیم« ریظن یدارفا هک دوب نیا یشور نینچ درکلمع هجیتن

 لوا للملا نیب هب ،»للملا نیب ناوخا« یتسیشرانآ بزح رد شنارادفارط
 زا عانتما و ثرا ،تلود یروف نتشادرب نایم زا ناهاوخ هک هدع نیا .دنتسویپ

 یرگ هئطوت و ییوجارجام اب ار للملا نیب ،دندوب یرگراک شبنج یارب تسایس
 ،للملا نیب »یمومع یاروش« هیلع »نینوکاب« هزرابم .دندناشک تسب نب هب
 ی هیلک ،»سیراپ نومک« تسکش اب .درک رت قیمع ار للملا نیب نارحب
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 نیب .دنتفرگ رارق عاجترا هلمح دروم یللملا نیب حطس رد یرگراک یاه نامزاس
 .دیسر دوخ یگدنز نایاپ هب جیردت هب زین لوا للملا

 
 شیب دوخ نافلاخم لباقم رد ار ”هکرت رس“ سلگنا و سکرام ،هرود نیا رد اما
 سلگنا .دندرک مخ رگراک هقبط یداصتقا تازرابم رب دیکأت یوسب دح زا
 رد »کولب« هب یا همان یط ،هرود نیا رد ار سکرام و دوخ تالخادم همانراک

 :دهد یم هئارا نینچ ۱۸۹۰ ربماتپس ۲۱
 

 تازرابم رب ناناوج هزادنا زا شیب دیکأت ی هراب رد یدودح ات نم و سکرام“
 نافلاخم لباقم رد ار یساسا لوصا میدوب روبجم ام .میرصقم ،یداصتقا

 ،تقو چیه ام و .دندرک یم راکنا ار تازرابم نآ هک یناسک– مینک رکذ دوخ
 دیکأت زین یتازرابم رصانع رگید رب هک میتفاین ار نآ تصرف و ناکم ،نامز
  ”.مینک

 
 لکش رد یا هدننک نییعت یریگرد سلگنا و سکرام دعب هب ۱۸۷۲ لاس زا
 شا یرامیب تلع هب سکرام صوصخب .دنتشادن یرگراک یاه بزح یریگ
 یا هدوت یاه نامزاس ،هرود نیا رد .تخادرپ کیروئت یاه تیلاعف هب رتشیب
 نیا روهظ اب .دنتفرگ لکش ،ناملآ رد صوصخب ،تارکمد لایسوس یرگراک
 دیکأت عطقم نیا رد .دندرک ذوفن نانآ نورد هب زین یتسیمرفر دیاقع ،اه بزح
 هزیکاپ و اه بزح نیا یا همانرب لالقتسا رب سلگنا و سکرام یاه هتشون
 »لبب« هب ۱۸۷۳ نئوژ ۲۱ رد سلگنا .دوب مزیمرفر ذوفن زا نانآ یرادهگن

 :تشون نینچ
 

 یم بزح کی …تفرگ رارق ”هنابلط تدحو“ یاهدایرف ریثأت تحت یتسیابن“
  ”.دسرب یزوریپ هب نآ لباقم رد ندروآ ماود و باعشنا اب دناوت

 
 هب ۱۸۷۵ لاس رد ،نینچمه .دوب اه تسیمرفر زا باعشنا روظنم اجنیا رد
 لیکشت و تارکمد لایسوس بزح اب »لاسال« نارادفرط داحتا ضحم
 همانرب دقن« رد سکرام ،ناملآ رد »کیتارکمد لایسوس یرگراک بزح«
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 هتشون نیا رد .تفرگ داقتنا داب هب ار دحتم بزح نیا یتسیمرفر همانرب ،»اتگ
 ،اما .دوب هدش دیکأت یتسیمرفر تایرظن زا یتسینومک همانرب لالقتسا
 یتسیمرفر یا هدوت یاه نامزاس دشر زا سلگنا و سکرام تازرابم هنافسأتم
 هب یا هدوت یاه بزح نیا سلگنا و سکرام گرم زا سپ و ،درکن یریگولج
 .دندش لیدبت یزاوژروب تسد تلآ

 
 یاتسار رد ًاتدمع سلگنا و سکرام هلئسم ،دش هراشا الاب رد هک روطنامه
 .تسا هدوب یتسیمرفر و ییاوژروب هدرخ یاه فارحنا زا لقتسم یبزح داجیا
 زا هک دندوب روبجم ،دوجوم یاه فارحنا اب دوخ تازرابم رد سلگنا و سکرام
 نیا هب زگره نیا ،اما .دننک عافد نانآ یداصتقا تازرابم و یا هدوت یاه بزح
 .دندوب یتسیمرفر رکیپ ورد یب یاه بزح عفادم نانآ هک دوبن موهفم
 لباق ءاضعا رب ءاکتا و ماکحتسا رب صخشم عطاقم رد ،دش هراشا هک روطنامه
 یهدنامزاس تایرظن یاه هشیر .دندرک دیکأت یرگراک بزح نورد رد دامتعا

  .دوب سلگنا و سکرام تایرظن موادت رد نینل یرگراک زاتشیپ بزح
 
 :هس شخب

 
  »یرگراک زاتشیپ بزح« یساسا تاکن

 
 ینوگمهان یسایس لماکت رد ،»یرگراک زاتشیپ بزح« داجیا یلصا هزیگنا
 رد یتح ،»هملک ماع« موهفم هب رگراک هقبط نورد رد .دراد رگراک هقبط رد
 یژولوئدیا و دیاقع ذوفن تحت رگراک یاه هدوت ،یراد هیامرس یداع تیعضو
 شیارگ تعرس و یتحار هب رگراک هقبط نورد رد .دنریگ یم رارق ییاوژروب

 یم رهاظ ییاوژروب هدرخ و بلط تصرف ،وج تشامم ،یتسیمرفر یاه
 هب هتساوخان و هتفرگ رارق نارگراک دوخ تدمزارد عفانم اب لباقت رد هک ،دندرگ
 رد اب و اوق مامت اب یزاوژروب .دنناسر یم کمک یزاوژروب یاه تسایس تیوقت
 ،ییاضق یاوق ،تموکح(نآ هب هتسباو یاهداهن مامت و تلود نتشاد تسد
 هب هتسباو یرگراک یاهداهن ؛دجاسم ؛یمومع یاه هناسر ؛هننقم و هیرجم
 نیا هب ؛یماظتنا و یلام تاناکما مامت و )هریغ و رگراک هناخ دننام میژر
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 نارحب و رت نوگمهان ،رت قرفتم رگراک هقبط هچ ره .دنز یم نماد ینوگمهان
 دش روآدای دیاب .دوب دهاوخ رت تدمزارد یراد هیامرس یالیتسا ؛دشاب رت هدز
 لامعا ار دوخ تیمکاح راتشک و بوکرس شور اب اهنت یراد هیامرس تلود هک
 یاه لکشت نورد رد یسایس دوفن دننام ،یرگید یاه شور زا هک ؛دنک یمن
 .دنک یم هدافتسا زین ،یرگراک ینلع و یا هدوت

 
 ینلع بازحا ؛دشاب رقتسم هعماج رد یراد هیامرس ماظن هک ینامز ات نیا ربانب
 ذوفنرپ و اراک ،هدنمزر یرگراک بزح کی هب دنناوت یمن زگره یرگراک یا هدوت و
 یسایس یهدنامزاس و کرادت شفده هک یبزح ،رگید نخس هب .دندرگ لدبم
 دیاب ،تسا یرگراک تموکح کی لیکشت یاتسار رد نارگراک یتالیکشت و
 مزال .)یبالقنا یالتعا هرود ات هتبلا( دهد نامزاس ینلعریغ تروص هب ار دوخ
 و فادها ،اهاکیدنس دننام یا هدوت ینلع یاه نامزاس هک تسین حیضوت هب
 و یفنص تابلاطم لوح یسایس و یفنص روما یاتسار رد ار دوخ دصاقم
 .دنتسین یرگراکزاتشیپ بزح اب ضقانت رد و دننک یم لابند کیتارکمد

 
 لک هک تسین نیا ،ادتبا رد یبالقنا زاتشیپ بزح یساسا فده ؛هجیتن رد
 ای و رصانع نیرت هاگآ بلج ،یساسا فده .دنک بلج دوخ هب ار رگراک هقبط
 نیرت هاگآ بلج دصق هک یبزح ،لاح نیع رد اما .تسا یرگراک یورشیپ
 جراخ هک »نارکفنشور« بزح کی دناوت یمن ،دراد ار رگراک هقبط نویبالقنا
 زاتشیپ بزح .دشاب ،دنک یم رداص »لمع روتسد« ًافرص و هتفرگ رارق هقبط زا
 لفاحم و یاه لکشت نورد رد ار دوخ یاه تیلاعف روحم دیاب یرگراک
 رگراک« بیکرت زا لکشتم دیاب یبزح نینچ .دنک زکرمتم یرگراک
 رد هک ینارکفنشور( »نارگراک رکفنشور« و )ورشیپ نارگراک( »نارکفنشور
 رارق ورشیپ نارگراک دییأت دروم و هتفرگ رارق یرگراک ههبج رد رادرک و راتفگ
 ود نیا کرتشم هلخادم و دنویپ نیا قیرط زا ًافرص .دشاب هدش لکشتم ،)دنراد
 زاتشیپ بزح هک تساه هدوت یعقاو تازرابم رد یرگراک نازرابم زا شخب

 یمن هجو چیه هب هک یقح .دروآ یم تسد هب ار اه هدوت یربهر تیناقح ًالمع
 و هدوب قح نیا یعدم هک ینامزاس ره .دوش دادملق هدش ءاطعا شیپ زا دناوت
 تسیلایسوس یارب .تسا تسکش هب موکحم ،دشابن نارگراک دییأت دروم
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 ندروآ تسد هب یارب هزرابم یرگراک بزح کی نتخاس هلئسم یبالقنا یاه
 نالاعف هرمزور هلخادم اب ًافرص یدامتعا نینچ .تسا نارگراک زا قح نیا

 قیرط زا هن رگراک یاه هدوت هک اریز .دیآ یم تسد هب یرگراک شبنج رد بزح
 زا طقف هکلب ؛یتنرتنیا و ینویزیولت ویدار یهافش تاغیلبت قیرط زا هن ،هعلاطم
 ،هجیتن رد .دنروآ یم تسد هب تخانش یبالقنا نالاعف زا ،دوخ هبرجت هار
 یارب یرگید هار چیه ،نارگراک یعقاو هزرابم رد لاعف تکرش نودب
 هدش نیودت یاه »یروئت« .درادن دوجو نانآ براجت یدنب عمج و یراذگریثأت
 »یتسینومک« ،»یرگراک« یاه نامزاس لیکشت ای و هتسب رد یاه قاطا رد
 ،نانآ دامتعا بلج و نارگراک یعقاو تازرابم رد تکرش نودب »یبالقنا« و
 .دنتسه شزرا دقاف همه
 
 لک هک اریز ،دشاب رگراک هقبط لک ور هلابند دناوت یمن بزح نیا ،لاح نیع رد
 بزح .دبای یمن تسد مه اب نامزمه تسرد یاه تسایس هب ًامازلا رگراک هقبط
 یرظن براجت و یرگراک یلمع شبنج نورد زا ار دوخ همانرب ،یبالقنا زاتشیپ
 رد همانرب نیا .دنک یم جاتنتسا یللملا نیب حطس رد یرگراک شبنج یلمع و
 یارب ًاتیاهنو هتفای لقیص ،هدش هتشاذگ شیامزآ هب یرگراک شبنج نورد
 رد یرگتلاخد رما یارب رگراک هقبط همانرب .دبای یم قیقدت یدعب تالخادم
 طسوت ،یسایس تردق بسک یارب کرادت تیاهن رد و یسایس ،یفنص لیاسم
 هقبط لک اریز ؛ددرگ رهاظ دناوت یمن ینلع نامزاس کی نورد زا رگراک هقبط
 و یرگراک بزح کی نتخاس هب رداق ،نآ رد یسایس ینوگمهان تلع هب رگراک
 اب یزاوژروب هدرخ و یزاوژروب دیاقع .تسین عماج یبالقنا همانرب کی نیودت

 هب هتشغآ ار نانآ و هدرک هنخر یرگراک یا هدوت یاه بزح نورد رد تعرس
 نرق کی رد لقادح یرگراک شبنج براجت .دننک یم یتسیمرفر یاه فارحنا
 دیاقع ذوفن زا یریگولج یارب هک هداد ناشن یللملا نیب حطس رد هتشذگ
 .تسا یرورض یرگراک زاتشیپ بزح ،یرگراک شبنج نورد رد یتسیمرفر
 ریظن یاهروشک رد هژیو هب( یرگراک رکیپ ورد یب یاه نامزاس هب اکتا
 ،)۲۵(»یدزمراک وغل« و »یراد هیامرس دض« دنوسپ اب یتح -)ناریا
 بازحا نیا رگا یتح .تسا یتآ بالقنا تسکش یارب هخسن ندیچیپ
 »یبالقنا« و »تارکمد« ،»یتسینومک« یاه نامزاسزا یبیکرت زا لکشتم
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 ادج یتسیاب یرگراک یهدنامزاس .دوش یمن هداد نآ تیهام رد یرییغت ؛دنشاب
 .دریگب تروص اوژروب هدرخ یاه شیارگ و ییاوژروب تلود تراظن زا

 
 روطب ورشیپ نارگراک و معا روطب رگراک هقبط نیبام یزیامت هجو دیاب هتبلا
 زا –رگراک هقبط یلمع و یعیبط ناربهر– یرگراک یورشیپ .دش لئاق صخا
 هقبط هدوت فالخرب هک اریز ،دنرادروخرب رگراک هقبط لک زا یرتالاب یهاگآ
 یرگراک تازرابم یالتعا و لوفا ،دم و رزج رد ریگیپ روطب رشق نیا ،رگراک
 رد دوخ تیعقوم تلع هب رشق نیا هک تسا یهیدب .تسا ریگرد هنالاعف روطب

 ،یبالقنا همانرب نیودت و یتسیلایسوس یهاگآ بسک هب رداق یرگراک شبنج
 یهاگآ بسکً الوا ،اما .تسا ،یرگراک زاتشیپ بزح تلاخد نودب

 نآ هب یرگراک زاتشیپ بزح کی طسوت هک یتقد و تعرس هب یتسیلایسوس
 یریگرد للع هب رگراک هقبط یلمع ناربهر اریز ،دوب دهاوخن دوش یم لقتنم
 شبنج براجت و تایرظن ی هیلک بذج هب رداق یرگراک شبنج رد بترم
 نیا رب هفاضا .دوب دنهاوخن تقو عرسا رد یللملا نیب و یلم حطس رد یرگراک
 یاهدروخرب و دنتفا یم نارگراک زا رت بقع ورشیپ نارگراک یعقاوم رد
 هب ًایناث )۲۶(.)ورشیپ نارگراک ینونک تیعضو دننام( دننک یم ادیپ کیتارکروب

 رطخ هراومه ،رگراک هقبط لک هب یرگراک یورشیپ گنتاگنت طابترا تلع
 دوجو رگراک هدوت طسوت ورشیپ رشق یتالیکشت و یسایس نتشاد هگن بقع
 رد یرگتلاخد رما نودب و اوزنا رد هچنانچ یرگراک ورشیپ هتبلا .تشاد دهاوخ
 یتسیلایسوس یهاگآ بذج هب رداق ،دهد همادا دوخ تیلاعف هب یرگراک شبنج
 رشق نامه هک تشاد دهاوخ دوجو نآ رطخ تروص نآ رد ،اما .دوب دهاوخ
 ،ور رهب .ددرگ شبنج اب طابترا یب »نارکفنشور« هب لدبم یرگراک یورشیپ
 لک اب ار دوخ هرمزور و کیناگرا لاصتا هک تسا »ورشیپ« ینامز ات ورشیپ رشق

 .دنک ظفح رگراک هقبط
 
 لیکشت رگیدکی زا ریذپان کیکفت لصا ود زا ،یرگراک زاتشیپ بزح ،نیا ربانب

 بزح کی رد یبالقنا تسیلایسوس نارگراک لکشت ،وسکی زا .تسا هدش
 فرط زا و ؛یبالقنا همانرب کی روحم رب طابضنا اب و مکحم ،اه هدوت زا ازجم
 و هژیو تازرابم و اه شبنج اب بزح نیا هرمزور و کیدزن یریگرد رگید



 58 

 لاح نیع رد ،یرگراک زاتشیپ بزح ،رگید نخس هب .یرگراک هتخیگنادوخ
 اب هزرابم روظنم هب( هقبط زا دوخ یرظن و یتالیکشت کیکفت ناهاوخ مه
 یارب( رگراک هقبط اب یلمع و یتازرابم دنویپ ناهاوخ مه و ؛هدوب )مزیمرفر
 هدیدپ ره دننام زین یبزح نینچ .دشاب یم )یرگراک هرمزور لیاسم رد هلخادم
 زا یکی ندرک لقتسم و ادج .دوش یم لیکشت دادضا تدحو زا یعامتجا

 ،وسکی زا هک اریز .دوش یم یهتنم فده نآ لک دض هب تدحو نیا رصانع
 کی هب لیدبت ،نآ اب یعقاو دنویپ و هقبط اب کیدزن طابترا نودب زاتشیپ بزح
 زا و ؛دوش یم »رابتعا یب و رسدوخ ناربهر« طسوت کیتارکروب یهدنامرف

 نتشاد نودب هقبط یمومع شبنج هب ورشیپ رصانع نتسویپ ،رگید فرط
 زا هک( رگراک هقبط یهاگآ رد یتسینومک یهاگآ ندرب لیلحت هب ،ازجم نامزاس
 ،)تسا ییاوژروب یژولوئدیا ریسا و ییاوژروب هدرخ یهاگآ کی یسایس ظاحل
 ؛یراد هیامرس هعماج رد ینیع ضقانت نیا رب هبلغ شور اهنت .دوش یم رجنم
  .تسا یرگراک یورشیپ رصانع نیرتهب زا لکشتم ینلع ریغ بزح کی داجیا

 
 یرگراک بزح رد یسارکمد تیاعر

 
 هقبط نورد رد هک یکیدزن و میقتسم تلاخد تلع هب یبالقنا زاتشیپ بزح
 بزح نیا .دشاب رادروخرب زین هژیو تیصوصخ ود زا دیاب دنک یم داجیا رگراک
 هرمزور روطب تسا رارق هک یبزح .دشاب کیتارکمد ًالماک ینورد ظاحل زا دیاب
 ات ،دشاب رادروخرب کیتارکمد یطیحم زا دیاب دنک تلاخد یرگراک شبنج رد
 ار رظن فالتخا هنوگره یتالیکشت یاه تیدودحم نودب ءاضعا ی هیلک
 ذاختا یعمج یاه میمصت اه تسایس نآ دروم رد و هتشاذگ ثحب هب هنادازآ
 ره هب ار نافلاخم یادص و دشاب هتشادن ینورد یسارکمد هک یبزح .دننک
 فالتخا زورب هزاجا ،یتالیکشت یاه هناهب و اه ینز ماهتا اب ای و دنک هفخ لیلد
 .دوش لیدبت یبالقنا زاتشیپ بزح کی هب دناوت یمن ًاققحم ،دهدن ار اه
 
 توافتم تایرظن .دشاب هتشاد تیزکرم دیاب بزح نیا ،رگید یوس زا
 دراو بزح نیا نورد هب یتسیاب ءاضعا قیرط زا ،هعماج فلتخم یاهرشق

 ؛اه ثحب زا سپ .دوش یدنب عمج و هتشاذگ ثحب هب زکرمتم روطب و هدش
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 یرورض لمع نیا .دوش یم هتشاذگ ارجا هب هعماج حطس رد تامیمصت
 هدهع رب ار نارگراک یهدنامزاس رما تسا رارق هک زاتشیپ بزح اریز ،تسا
 .ددرگ لدبم فرص رظن لدابت و ثحب نوناک کی هب دناوت یمن ؛دشاب هتشاد
 خساپ لئاسم نآ هب ًاعیرس دیاب بزح و دنتفا یم قافتا ًاعیرس هعماج رد تالوحت
 یداع تیعضو رد( دهد یم لیکشت بترم یاه هرگنک زاتشیپ بزح .دهد
 اشیپ یهافش و یبتک یاه ثحب زا یا هرود زا سپ و )راب کی یلاس لقادح
 تایرظن هدننک سکعنم هک– ییاهن تامیمصت یتسیاب هرگنک رد بزح ،هرگنک
 طسوت یدعب هرگنک ات دیاب زین تامیمصت نیا .دنک ذاختا ار –تسه ءاضعا رثکا
 میمصت زا شور نیا .دنوش هتشاذگ ارجا هب هعماج حطس رد ءاضعا ی هیلک
 یورشیپ نالاعف توافتم براجت هک تسین »کیتارکاروب« هجو چیه هب یریگ
 هلحرم هب ،یفاک یهافش و یبتک یاه ثحب زا سپ و هدرک زکرمتم ار یرگراک
 جرم و جره دریذپن تروص دنور نیا هچنانچ .دراذگ یم یریگ میمصت
 یاه تیعقوم و هدنام مورحم یرگتلاخد رما زا بزح و هدش بلاغ یتالیکشت

 شور ،یتالیکشت جرم و جره نیا هکس یور نآ .دهد یم تسد زا ار ساسح
 تروص هدرپ تشپ دودعم یا هدع طسوت تامیمصت هک تسا کیتارکروب
  .دوش یم هتفرگ

 
 اه شیارگ ریاس اب داحتا و لالقتسا ظفح
 
 تحت بزح نیا .تسا رگراک هقبط یخیرات عفانم هدنیامن ،یرگراک زاتشیپ بزح
 اب یسایس داحتا قیرط زا ار دوخ یسایس لالقتسا یتسیاب یمن یتیعضو چیه
 هتبلا .دهدب تسد زا یتسیرتناس و ییاوژروب هدرخ ،یتسیمرفر یاه بزح
 تاداقتعا ظفح اب کرتشم لمع ساسارب داحتا داجیا مدع موهفم هب لصا نیا
 :هک اریز .تسین دوخ همانرب و

 
 رب ناشکتمحز یزکرم لئاسم هب دوخ همانرب ظفح اب دیاب زاتشیپ بزح ،لوا

 یگتسد دنچ و یگدنکارپ .دهد دعاسم خساپ یراد هیامرس تلود هیلع
 .تسا ناشکتمحز یروحم لئاسم زا یکی هعماج رد متس تحت یاهرشق
 ناشکتمحز ی هیلک نایم داحتا داجیا یاتسار رد دیاب یبالقنا زاتشیپ بزح
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 ،یلم یاه تیلقا ،ریقف ناناقهد ،یزرواشک و یتعنص نارگراک .دنک تردابم
 یزکرم تلود متس تحت فلتخم تاجرد هب همه ،هریغ و نایوجشناد ،نانز
 یاهرشق نیب قارتفا داجیا لاح رد هراومه یزکرم تلود .دنریگ یم رارق
 ندرک گنهآ مه یبالقنا زاتشیپ بزح فیاظو زا یکی .تسا هعماج متس تحت
 .تسا یراد هیامرس تلود هیلع اهرشق نیا یاه تیلاعف

 
 یمن ادیپ شیارگ یتسیلایسوس دیاقع هب ًامازلا رگراک هقبط لک هک ییاحنآ زا ،مود
 یاهاکیدنس هب یضعب و ییاوژروب هدرخ و یلاربیل یاه نامزاس هب یخرب( دنک
 زاتشیپ بزح هفیظو ،)دننک یم ادیپ لیامت ییارگدرف هب یا هدع و یرگراک
 ریاس اب ییاه لمع داحتا ،»یرگراک دحاو ههبج« لصا ساسارب هک تسنیا

 نارگراک نانآ نورد رد هک )یتسیلایسوس ریغ یاه همانرب اب یتح( اه نامزاس
 .دنک داجیا ،دنا هدش لکشتم

 
 هک یرگراک لقتسم یاه لکشت و اه عمجت رد ،یبالقنا زاتشیپ بزح ،موس
 بزح .تشاد دهاوخ لاعف تکرش تسا یتسیلایسوسریغ دیاقع ذوفن تحت
 و هیداحتا و اکیدنس( دننک تکرش نارگراک هک یعمجت و لفحم ره رد زاتشیپ

 رد عقاو رد .دهدن تسد زا ار یتصرف چیه و دشاب لاعف و رضاح یتسیاب ؛)هریغ
 رما یرگراک زاتشیپ بزح نتخاس یاه شور زا یکی ناریا یتآ تیعضو
 رب –دنراد تکرش نآ رد رگراک یاه هدوت هک تسا یتاعمجت نایم رد یرگتلاخد
  .یرسارس لمع داحتا کی ساسا

 
  هرخؤم

 
  ؟درک دیاب هچ نونکا

 
 تلود یریگ تهج و یرگراک شبنج نورد رد اوق بسانت رییغت هب هجوت اب

 تیلاعف یارب ییاه شیاشگ داجیا و یبرغ لود یوس هب ناریا یراد هیامرس
 و داژن یدمحا ریخا تاباختنا زا رظنفرص( یسایس رت قیمع و رت صخشم
 تاکرادت هب زاین یرگراک شبنج ، )۲۷()مزیلایرپما اب ینونک یرگرز یاهاوعد
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 تیعضو رگید نخس هب .دراد یرگتلاخد رما تهج رد شیپ زا رت صخشم
 کی رارقتسا یاتسار رد ،یرگراک زاتشیپ بزح کی داجیا کرادت یارب ینیع
 .دیآ یم مهارف ،یرگراک تموکح
 
 نارگراک یباینامزاس هار رس رب یزورما هدمع هدنرادزاب لماوع زا یکی ؛اما

 .تسا نارگراک ندرک لکشتم یارب یرگراک یورشیپ دوخ یگدامآ مدع
 هب و دراد جاور رایسب ورشیپ نارگراک نورد رد ییارگراصحنا و ییارگ فذح
 ندید مشچ یشیارگ چیه .تسا هتشگ لدبم هدش لوبق و یداع رما کی
 یاج هب ،یرظن فالتخا نیرتکچوک زورب ضحم هب و هتشادن ار دوخ نافلاخم
 هیامرس تلود هیلع لمع داحتا ظفح لاح نیع رد و فلاخم تایرظن لمحت
 و ییارگ فذح هب هلئسم سپس و دوش یم زاغآ اه ینز ماهتا ادتبا رد ،یراد
 لمع داحتا تیوقت یاج هب .دبای یم همتاخ رگیدکی هیلع یزرو نمشد ًاتیاهن
 ندرک هدمع اب یرگراک تامادقا ؛رگیدکی دیاقع هب لباقتم مارتحا اب یرگراک
 یتابثا تامادقا کرادت یاج هب .ددرگ یم لدبم قارتفا هب ،یسایس تافالتخا

 زا اه تیلاعف ؛رگیدکی رانک رد و رگیدکی اب داحتا رد یراد هیامرس تلوددض
 زا شور نیا .دنبای یم نامزاس رگیدکی لباقم رد و یمشچ مه و مشچ یور
 رت عیرس هچره دیاب هک تسا یرگراک شبنج نورد رد یقیمع فارحنا کی راک
 دهاوخ لابند هب ار یریذپان ناربج و برخم ضراوع هنرگو ،ددرگ حالصا
 )۲۸(.تشاد

 
 ورشیپ نارگراک ،وسکی زا .دندرگ یم میسقت هتسد ود هب زورما ورشیپ نارگراک
 یرگراک یاه تیلاعف موادت رد یا هدننک نییعت شقن شیپ هرود رد هک یتنس
 زا .دنا هدش هتخانش نارگراک ریاس طسوت یلمع ناربهر هباثم هب و هدرک افیا

 لوا هتسد هبرجت زا هچرگ هک ،رگراک ناناوج و زاتشیپ نارگراک ،رگید یوس
 هک تسا یهیدب .دنتسه لاعف و رضاح یسایس هنحص رد اما ،هدوبن رادروخرب
 رایسب نارود رد اهنآ .داهن جرا یتنس ورشیپ نارگراک نیشیپ شقن هب دیاب
 زا و یرگراثیا اب ار یرگراک تازرابم موادت دنتسناوت یراوشد و راب تقشم
 ؛نیون یاه شیاشگ و یسایس اه قفا ندش زاب اب اما .دننک ظفح یگتشذگدوخ
 تسد زا ار ینونک تیعضو هب دوخ نداد قباطت ناوت یتنس ورشیپ نارگراک
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 تیعقوم نداد تسد زا سرت زا ار دوخ یتالیکشت یاهرد اهنآ .دنا هداد
 زا هتساوخان هجیتن رد .دنا هتسب مکحم ناوج نارگراک یور رب ،ناش نیشیپ
 تلع هب ار یا هدع .دنا هدش یگتسد دنچ و قارتفا یلصا نیببسم
 نتخاس هب ناشداقتعا تلع هب ار یخرب و ،دننک یم فذح ندوب »رکفنشور«
 »یتسیلاکیدنس« دیاقع ناونع هب ار یا هدع .دنراذگ یم رانک »بزح«
 درط »صاخ نامزاس« کی هب یگتسباو تلع هب ار یخرب و دننک یم موکحم
 اهنآ ،یراد هیامرس دض ههبج نیرتگرزب تیوقت رب زکرمت یاج هب .دننک یم
 .دنا هداهن یلوصاریغ و بذاک یاه یدنبزرم و دیاقع شیتفت رب ار دوخ یژرنا

 
 کی داجیا کرادت ؛یتنس ورشیپ نارگراک هیحور و تیعضو اب هک تسا یهیدب
 داجیا هب دسر هچ ؛تسین یلمع نانآ اب هارمه هداس یرسارس لمع داحتا

 زاتشیپ نارگراک اب هارمه یتسیاب یزاس بزح دنور .»یرگراک زاتشیپ بزح«
 دض ههبج مدقم فص رد وسکی زا هک یناناوج .دریگ ماحنا ؛رگراک ناناوج و
 رارق یرگراک شبنج رد یسارکروب لباقم رد رگید یوس زا و ؛یراد هیامرس
 .دنا هتفرگ

 
 هلباقم نودب ،»یرگراک زاتشیپ بزح« کی نتخاس و کرادت ،ینونک هرود رد

 نتخاس ،زورما .تسین یلمع هنایارگراصحنا و هنایارگ هقرف تافارحنا اب دیدش
 شبنج یلصا یژتارتسا هب ،یرگراک شبنج ناناوج اب هارمه ،یبزح نینچ
 نارگراک یراد هیامرس دض هزرابم ینونک هرود رد .تسا هتشگ لدبم یرگراک
 یسارکمد رارقتسا و یرگراک لقتسم یاه لکشت داجیا هار رد شالت و
 دنویپ ؛»یرگراک زاتشیپ بزح« نتخاس اب ،یرگراک شبنج نورد رد یرگراک
 .تسا هدروخ
 
 ای نارگراک یراد هیامرس دض اه ماگ ،بزح نیا هیلوا یاه هفطن داجیا نودب
 هدرخ و اه یراک منادن اب ای و دور یم هارجک هب یتنس یورشیپ نارگراک تسد رد
 نینچ ققحت و کرادت اهنت .ددرگ یم دودسم نانآ یاه ییارگ هقرف و اه یراک
 هار و هدرک جراخ ینونک تسب نب زا ار یرگراک شبنج دناوت یم هک تسا یبزح
 ؛یرگراک تیمکاح و ”یزاوژروب تدایس ندرک نوگنرس“ ات هزرابم یارب ار
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 هک تسا یرازبا نتفای ،لاکیدار زاتشیپ نارگراک یروحم هلئسم .دنک راومه
 یزکرم هلئسم رگید نخس هب .دنک لدبم هلعش هب هقرج زا ار یرگراک تازرابم
 !تسا یرگراک زاتشیپ بزح ای »یرگراک لعشم« داجیا

 
 ارف یرگراک شبنج نورد رد اه یدنب بطق و اه یریگ ههبج نامز زورما
 ؛یبالقنا تسیلایسوس نارگراک ؛دهعتم و ناوج ورشیپ نارگراک .تسا هدیسر
 .دننک هدامآ یلمع و یرظن ظاحل زا ار دوخ یتسیاب هیلوا هفطن نیا کرادت یارب
 تاکرادت زا یا span/هرود هب زاین »یرگراک زاتشیپ بزح« داجیا یارب اما
 نودب و هنابآم میق لکش هب ،وسکی زا ناوت یمن ار یرگراک بزح .تسا
 اما .درک داجیا ،زاتشیپ نارگراک نودب و ،یرگراک شبنج نورد رد یرگتلاخد
 هک تسشن ینایجان راظتنا رد ناوت یمن یتاکرادت هرود نیا رد ،رگید یوس زا
 یاه تارکروب هب لدبم و هداد تسد زا ار یرگراک شبنج یربهر ناوت
 کی داجیا اب نونکا مه زا دناوت یم یتاکرادت هرود نیا .دنا هدش یرگراک
 لاکیدار لوصا و فادها و کیتارکومد راتخاس کی رب یکتم یسایس شیارگ
 .ددرگ زاغآ یرگراک

 
 ؛یرگراک نازرابم و نالاعف اب رظن لدابت و ثحب یارب ریز تاداهنشیپ ورنیا زا
 هک تسا یرگراک نالاعف هب باطخ ًاتدمع تاداهنشیپ نیا .دوش یم هداد هئارا
 زاً المع ار دوخ یدنبزرم و ،هتشاد قفاوت رگراک هقبط بزح داجیا ترورض اب
 اب رگید یوس زا و ،یتسیلاکیدنس و یتسیشرانآ هبش تاشیارگ اب وسکی

  .دنا هداد ناشن یتنس یاه نامزاس
 
 »یرگراک راتشیپ بزح« داجیا کرادت یارب یداهنشیپ یلمع یاه ماگ

 
 شیارگ کی سیسأت یارب تقوم یتاکرادت هتیمک کی لیکشت ؛ماگ نیتسخن

 یدوخ هب ًامازلا و تسین »یرگراک زاتشیپ بزح« شیارگ نیا .تسا یسایس
 لیکشت فده .ددرگ یمن لدبم »یرگراک زاتشیپ بزح« هب ییاهنت هب و ،دوخ
 زا یا هژیو »ههبج« هب تهابش رتشیب .تسا بزح داجیا کرادت  ًافرص نآ

 لاح نیع رد اما .دراد »یرگراک بزح نتخاس عفادم یرگراک نالاعف«
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 ردرگتلاخد و ؛تسا اضعا و همانساسا ،همانرب یاراد یسایس هورگ کی دننامه
 .یرگراک روما

 
 همانرب( )۲۹(»لوصا و فادها« لوح قفاوت و رظن لدابت و ثحب ؛مود ماگ
 لکش هب ادتبا رد دناوت یم دنور نیا .تسا »شیارگ « همانساسا و )یمومع
 هیرشن رد سپس و دریگ ماحنا »ینورد ثحب نتلوب« کی قیرط زا بوتکم
 .دبای راشتنا »شیارگ«
 
 تیاس و( یرگراک هیرشن کی راشتنا و »شیارگ« تیدوجوم مالعا ؛موس ماگ
 .تسا شیارگ هیرشن و مان نییعت و )یرگراک

 
 لمع داحتا ساسا رب ؛یرگراک شبنج نورد رد یلمع یرگتلاخد ؛مراهچ ماگ
 یرگراک شبنج یللملا نیب نادحتم و یرگراک تاشیارگ ریاس اب هارمه یرگراک
 .تسا ناریا

 
 تیمسر هب اب و کیتارکمد ًالماک راتخاس کی »شیارگ« هک تسا رکذ هب مزال
 دروم رد اه ثحب یمامت .دوش یم داجیا )شیارگ قح(رظن تافالتخا ندرمش
 ور« هیرشن رد اه تیلاعف یاه شرازگ ،همانساسا ،)همانرب( لوصا و فادها
 تیعضو و دوخ تیهام رب انب »شیارگ« .تفای دهاوخ راشتنا »شبنج هب
 ینلع ریغ و یفخم تالیکشت کی دناوت یم طقف ؛ناریا هعماج رب مکاح ینونک
 .دشاب

 
 بزح« داجیا زادنا مشچ اب هک ناریا زرابم ناناوج و یرگراک شبنج نالاعف زا
 مدق شیپ اتسار نیا رد هک دوش یم تساوخرد ؛دنراد قفاوت »یرگراک زاتشیپ

  .دننک افیا هدننک نییعت شقن یتاکرادت هرود رد و هدش
 
  ۱۳۸۴ رذآ – ۲۰۰۵ ربماسد
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 :اه تشاددای

 
 نینل هرود )ارکسیا( »رگخا« هیرشن راعش »دزورفا یم ار هلعش ،رگخا» -۱

 بزح« هب زاین ،هلعش نتشادهگن هتخورفا رب مزیوشلب رظنم زا اما .دوب ۱۹۰۲
 نارگراک یهدنامزاس رازبا هباثم هب »یرگراک لعشم« ای »یرگراک زاتشیپ
 .دراد

 
 کیردرف و سکرام لراک -“تسینومک هیداحتا هب یزکرم هتیمک هیباطخ“-۳
 ،یسیلگنا نابز هب ″۱۸۴۸ یاه بالقنا“ باتک زا ،)۱۸۵۰ سرام( سلگنا
 ۳۲۴ هحفص ،نئوگنپ تاراشتنا

 
 ،هداز میظع رفعج نایاقآ ناریا رد یفارحنا تایرظن نیا یرکف ناگدنیامن -۴
 هب یددعتم یاه دقن( تسا یهاش ورسخ هلادی یاقآ جراخ رد و یربکا نیسح
 تیاس هب دوش عوجر –تسا هدش هتشون هلاقم نیا هدنسیون طسوت دارفا نیا
 .(دقن

 
 و یمیکح نسحم یاقآ ناریا رد یفارحنا تایرظن نیا یرکف ناگدنیامن -۵
 راک وغل« :ناش لاکیدار حالطصا هب هبلاطم و تسا رادیاپ رصان یاقآ جراخ رد
 طسوت شتایرظن و یمیکح نسحم هب یددعتم یاه دقن( تسا »یدزم
 رصان هب اقفر ریاس طسوت ییاهدقن و ،تسا هدش هتشون هلاقم نیا هدنسیون
 .(دقن تیاس هب دوش عوجر –رادیاپ

 
 شروک و ییاوقت دیمح( »یرگراک تسینومک بزح« زا فیط نیا رد -۶
 نارگراک نامزاس ؛)هدازیلع میهاربا( ناریا تسینومک بزح ؛)یسردم
 رامشیب یاه تکس و )ینوگلاش اضر دمحم( رگراک هار – ناریا یبالقنا

 ،»بزح«یاه مان اب هک یتسینیلاتسا و یتسیئوئام هبش ،یتسیرتناس
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 هب ییاه دقن( درب مان ناوت یم ،دنا هدرک روهظ هریغ و »داحتا« و »نامزاس«
 هدش هتشون هلاقم نیا هدنسیون طسوت دارفا و بازحا نیا یفارحنا تایرظن
 .(دقن تیاس هب دوش عوجر –تسا

 
 ،دیدج رصع رشن ،“شیرتا رد یسارکمد لایسوس همانرب رد رظن دیدجت“ -۷
 ۷۹٫ -۸۰ تاحفص ،۱۹۰۱ ربتکا ۱۸ هرامش ،لوا دلج ،۲۰ لاس
 
 ،لوا دلج ،یسراف هب راثآ بختنم ،)۱۹۰۲ سرام( نینل –درک دیاب هچ -۸
 ۲۷۷٫ -۲۷۸ تاحفص
 
 یاه لالدتسا زین نامز نآ رد یتح ؛هلاقم نیا هدنراگن داقتعا هب هتبلا -۹
 لایسوس بزح تسار شیارگ هب دوب یشنکاو اهنت و هدوبن تسرد یکستوئاک
 ساسحا »درک دیاب هچ« هب ییاه سیون ریز نتشون اب زین نینل .ناملآ تارکمد
 .داد ناشن یکستوئاک هتشون هب ار دوخ
 
 ۲۹۴٫ هحفص ،احنامه -۱۰
 
 کیردرف و سکرام لراک -“تسینومک هیداحتا هب یزکرم هتیمک هیباطخ“-۱۱

 ،یسیلگنا نابز هب ″۱۸۴۸ یاه بالقنا“ باتک زا ،)۱۸۵۰ سرام( سلگنا
 ۳۳۲٫ هحفص ،نئوگنپ تاراشتنا

 
 هدش سیسأت ۱۷۸۹ لاس رد هک ”نیبوکاژ بولک“ یاضعا زا :اه نیبوکاژ -۱۲

 .دنداد لیکشت ار یزاوژروب حانج نیرتلاکیدار هسنارف ریبک بالقنا رد .دندوب
 تینما هتیمک“ ۱۷۹۳ هیئوژ رد -“ریپسبور“ یربهر تحت– اه نیبوکاژ
 هب فورعم یتموکح و دندروآ نوریب اه“ندنوریژ“ هورگ تسد زا ار ”یمومع
 ،نوئلپان هدمآ راک یور اب ۱۷۹۴ هیئوژ رد .دنداد لیکشت ار ”رورت تموکح“
 .دش مادعا ”ریپسبور“ و درک طوقس نانآ تموکح
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 راکفا ۱۷۸۵ لاس زا و دش دلوت ۱۷۶۰ لاس رد :فوباب اوسنارف -۱۳
 همانرب و درک داقتنا ”اه نیبوکاژ“ تموکح هب ۱۷۹۴ رد .درک ادیپ یتسینومک
 داقتعا هک ییاحنآ زا .داد هئارا ار )هاوخ یروهمج ناتسدیهت( اه“تالوکناس“
 ۱۷۹۶ لاس رد ار ”مایق هتیمک“ ،تسا هدش تنایخ بالقنا هب هک تشاد

 ،اما .دش موکحم مادعا هب دش ینادنز ”فوباب“ و ،تفر ول هتیمک نیا .تخاس
 هرود رد هک دوب یتسینومک نیتسخن وا .درک یشکدوخ نادنز رد مادعا زا لبق
 .داد نامزاس یا یراد هیامرسدض شبنج ،دوخ
 

 فردلسود ۱۸۴۸ بالقنا رد ۱۸۲۵٫ لاس دلوتم :لاسال دنانیدرف -۱۴
 یرسارس نمحنا“ یلصا ناراذگناینب زا ۱۸۶۳ لاس رد و درک لاعف تکرش
 داینب ”یتلود مزیلایسوس“ مرفتالپ ساسارب نمحنا نیا .دوب ”یناملآ نارگراک
 یراد هیامرس تلود هک دندوب داقتعا نیا رب لاسال و نمحنا نارادفرط .دش
 توف ۱۸۶۳ لاس رد وا .درک دهاوخ داجیا دوخ ار مزیلایسوس ًاتیاهن دوجوم
 .درک

 
 لاعف تکرش ۱۸۴۸ بالقنا رد ۱۸۲۶٫ لاس دلوتم :تخنکبیل مهلیو -۱۵

 و ”ناملآ نارگراک میلعت نمحنا“ رد و دش ”تسینومک هیداحتا“ وضع .تشاد
 زا یکی ۱۸۶۹ لاس رد .تشاد تیلاعف زین ”یناملآ نارگراک یرسارس نمحنا“
 اب هارمه ،۱۸۷۰ لاس رد و دوب ”ناملآ تارکمد لایسوس بزح“ ناراذگداینب
 نیدب و –دنداد یأر یگنج یاه ماو هیلع رب هک دندوب ناملراپ اضعا اهنت ،“لبب“
 .درک توف ۱۹۰۰ لاس رد وا .دندش نادنز لیلد

 
 تیلاعف ۱۸۷۵ لاس رد .دش دلوت۱۸۵۶ لاس رد :فناخلپ یگروئگ -۱۶
 نیتسخن ۱۸۸۳ لاس رد ،اه“کیندوران“ زا شرب زا سپ و درک زاغآ ار یسایس
 باعشنا زا سپ .دراذگ داینب ار ،“راک یدازآ هورگ“ ،یسور یتسیسکرام هورگ
 گنج نامز رد و دیورگ اه کیوشنم عضاوم هب ،اه کیوشنم و اه کیوشلب

 بالقنا فلاخم ًاتیاهن .دش نآ نیقفتم و یرازت هیسور رادفرط لوا یناهج
 .درک توف ۱۹۱۸ لاس رد وا .تفرگ عضوم یکیوشلب میژر و ربتکا
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 کیردرف و سکرام لراک -“تسینومک هیداحتا هب یزکرم هتیمک هیباطخ“-۱۷
 ،یسیلگنا نابز هب ″۱۸۴۸ یاه بالقنا“ باتک زا ،)۱۸۵۰ سرام( سلگنا
 ۳۲۴ هحفص ،نئوگنپ تاراشتنا

 
 راثآ بختنم ،)۱۸۵۰ ربماون( سکرام لراک -“هسنارف رد تاقبط هزرابم“ -۱۸

 ۲۸۱٫-۲۸۲تاحفص ،)۱۹۷۳( وکسم پاچ ،یسیلگنا نابز هب
 

 راثآ بختنم ،)۱۸۵۰ ربماون( سکرام لراک -“هسنارف رد تاقبط هزرابم“-۱۹
 ۲۸۱٫-۲۸۲تاحفص ،)۱۹۷۳( وکسم پاچ ،یسیلگنا نابز هب

 
 .تسا شبنج هکلب تسین تالیکشت اجنیا »بزح« زا سکرام روظنم -۲۰

 نآ رد .دنرادن ایراتلورپ شبنج زا ادج یا هژیو شبنج اه تسینومک ینعی
 رد ً،الثم .دننک هراشا »بزح« ناونع تحت اه تضهن هب هک دوب مسر نارود
 بزح“ ناگرا ناونع هب ار دوخ ی هیرشن سکرام ،ناملآ ۱۸۴۸ بالقنا لئاوا
 روظنم و تشادن دوجو یبزح نینچ هک یتروص رد دنک یم یفرعم ”کیتارکمد
 نامز نامه رد هک تسا رکذت هب مزال ،نیا رب هفاضا .دوب کیتارکمد شبنج
 وا نیا ربانب و دوب هدمآرد ”تسینومک هیداحتا“ تیوضع هب سکرام هینایب راشتنا

 .دشاب هدوب یتسینومک تالیکشت داجیا فلاخم تسناوت یمن
 
 یرگراک رشن ،)۱۸۴۸ هیروف( سلگنا و سکرام -“تسینومک هینایب۲۱″-
 .یتسیلایسوس
 

 کیردرف و سکرام لراک -“تسینومک هیداحتا هب یزکرم هتیمک هیباطخ“-۲۲
 ،یسیلگنا نابز هب ″۱۸۴۸ یاه بالقنا“ باتک زا ،)۱۸۵۰ سرام( سلگنا
 ۳۱۹٫-۳۲۰ تاحفص ،نئوگنپ تاراشتنا

 
 ربماتپس ،سلگنا و سکرام یاه همان هعومجم ،لبب هب سلگنا همان -۲۳

۱۸۷۹٫  
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 ربماتپس ،سلگنا و سکرام یاه همان هعومجم ،لبب هب سلگنا همان -۲۴
۱۸۷۹٫ 

 
 تسا ندزن تمالع گرزب گنس :یمیکح نسحم یاقآ -۲۵
 یبزح و یا هدوت یبای نامزاس :رگراک ی هقبط -۲۶

 
 مشچ نینچمه و نویسیزوپا لمع داحتا ،داژن یدمحا تلود تیهام -۲۷

 میژر تیهام و اپورا شخرچ و یرگراک شبنج زادنا
 

 »یریگیپ هتیمک« و »یگنهامه هتیمک« یاهدروخرب نیا زراب هنومن -۲۸
 اب اه هتیمک نیا نالاعف زا یخرب هچرگ .تسا یرگراک لمع داحتا هب تبسن

 و همکاحم و ریگتسد ،هدرک شالت یرگراک تابلاطم زا تیامح رد تراسج
 یارب ار هار یا هقرف و هابتشا یاه تسایس ذاختا ابً المع اما ،دندش ینادنز
 :رگراک ی هقبط :هب دوش عوجر .دندرک دودسم یرسارس لمع داحتا کی داجیا

 مادک :هداز میظعرفعج یاقآ نینچمه و یبزح و یا هدوت یبای نامزاس
 تیامح یرگراک نالاعف یمامت هفیظو هک تسا رکذ لباق ؟یلمع یاهماگ
 زا رظن فرص( تسا یراد هیامرس تلود لباقم رد نانآ زا طرش و دیق نودب
 و دقن اب ،نانآ کیتارکومد قح زا تیامح .)ناش یسایس ییاه یورجک
 .تسین رگیدکی اب ضقانت رد ناش هابتشا یاه تسایس یسررب

 
 یارب داهنشیپ ناونع هب یبالقنا یاه تسیلایسوس لوصا و فادها -۲۹

 رگید تاداهنشیپ .دوش یم هداد هئارا یلامتحا تارییغت و میمرت ،رظن لدابت
 .ددرگ ثحب و حرط دناوت یم زین
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