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 رایسب شقن یرگراک بالقنا زا شیپ هک بزح شقن ،دریگ یم تسدب ار تردق رگراک هقبط هک ینامز : شسرپ
 نارگراک تیرثکا هک یرگراک یاهاروش ای دنک یم تموکح هک تسا بزح نیا ایآ ؟دوب دهاوخ هچ ،هدوب اراد یساسا
 ؟هدرک لکشتم دوخ رد ار
 
 ینوگنرس زا سپ ام رظن هطقن زا هک تسا یهیدب .تسا نشور و صخشم رایسب لاوئس نیا هب خساپ :یزار رایزام
 کرادت تهج رد ار ینارود یرگراک زاتشیپ بزح .دنک تموکح هک تسین رارق  ًالوصا بزح یراد هیامرس تلود

 رگراک هقبط هک ینامز نارود نیا زا سپ و درک دهاوخ یط رگراک هقبط ندناسر تردق هب یارب یتالیکشت و یسایس
 تموکح ینعی یدعب تموکح ،دنتفرگ تسدب ار تردق یراد هیامرس ماظن ینوگنرس قیرط زا یرگراک یاهاروش و
 هیامرس تلود و میژر هک یطیارش رد ،رگید یترابع هب .درک دنهاوخ داجیا یرگراک یاهاروش هب یکتم ار یرگراک
 فیلاکت بزح و دیآ یم دوجوب یراد هیامرس یالیتسا یاج هب یی اروش یروهمج کی ،دوش یم   نوگنرس یراد
 .دناسر یم مامتا هب تشاد دوخ لباقم رد ینوگنرس لبق ام نارود رد هک ار یفیاظو و
 
 رما هب یرگراک یاهاروش اب هارمه ،یرگراک شبنج اب هارمه ناکامک بزح لاعف یاضعا و دارفا هک تسا حضاو

 هب هک یرگراک یاهاروش نیزگیاج ای رگراک هقبط نیزگیاج ار شدوخ هک یتالیکشت اما .تخادرپ دنهاوخ یگدنزاس
 هنیمز و داجیا یارب ار هار ،تالیکشت نآ و بزح نآ ،دنک یم ،دنتسه مدرم یاه هدوت هدارا نیرت یلاع یلجت هباثم
 ار هتکن نیا اجنیا نم .دنک یم دودسم تسا رگراک هقبط لباقم رد هک یفیلاکت و فیاظو ماحنا و یسارکومد یزیر
 تردق یریگ تسدب زا سپ هک دنا هدوب یبازحا ،یخیرات براجت رظن هطقن زا هتشذگ نارود رد نوچ منک یم دیکأت

 و دندرک یرگراک یاهاروش نیزگیاج ار ناشدوخ ،دندرک هقبط نیزگیاج ار ناشدوخ ،رگراک هقبط طسوت  یسایس
 .دنتفرگ میمصت رگراک هقبط یاجب



 نارود رد هک یوروش تسینومک بزح دننامً اصخشم ،میدوب نآ دهاش هیسور رد هک یبازحا دننام بازحا نیا
 تشاد رارق نود هستوئام نآ ردص رد هک یبزح نیچ تسینومک بزح ای ،درک اه هدوت نیزگیاج ار شدوخ نیلاتسا
 تردق بسک زا سپ ،دندوب هتشذگ هرود رد نیچ و یوروش یجراخ یاه تسایس هب هتسباو هک یهباشم بازحا و
 لکش هب و دندرکن راومه رگراک هقبط ندیسر تردق هب یارب ار طیارش یراد هیامرس ینوگنرس زا سپ عقاو رد و
 دندرب هارجک هب ار اه بالقنا نیا رظن هطقن نیا زا و دنتسشن تردق دنسم رب الاب زا رگراک هقبط یاجب کیتارکوروب
 زا یرایسب هک مینیب یم ام زورما و .دندش یناهج حطس رد یتسینومک و یرگراک شبنج ییوربآ یب ثعاب و
 تسیلایسوس هیلع ای مسینومک هیلع ار دوخ یلصا هلمح هراومه یناهج حطس رد یراد هیامرس یاه گولوئدیا

 .دنروآ یم رطاخ هب ار یوروش و نیچ یاه هنومن ،دننک یم یبالقنا یاه

 نیا تسینومک حالطصا هب بازحا هک یهابتشا یاه تسایس و هداتفا هک یراجنهان قافتا ،رظن هطقن نیا زا
 عقاو رد و دننک عضوم مالعا یرگراک یاهاروش داجیا هیلع هک دننک یم هدافتسا ءوس ،دندروآ دوجوب اهروشک
 هک یتسینومک بزح یطیارش چیه تحت نم داقتعا هب هجیتن رد .دنیامن یم بیرخت ار اهاروش داجیا دنور و هسورپ
 یرگراک یاهاروش نیزگیاج ار دوخ دیابن دید دهاوخ ار بالقنا تاکرادت هک یبزح ،دمآ دهاوخ دوجوب ناریا لخاد رد
 لحنم یتالیکشت ظاحل زا ار دوخ دیاب بزح دندیسر تردق هب یرگراک یاهاروش هکنیا ضحم هب عقاو رد و دنک
   .دنک مالعا

 و تخاس نارگراک زا لکشتم ار یبزح دوش یم هنوگچ و ؟دوب هچ ۱۹۱۷ هیسور بالقنا هبرجت دروم نیا رد: شسرپ
 مه روطنامه ؟دنک ظفح هقبط لک اب ار دوخ کیناگرا هطبار دراد دوخ نورد ار اهرگراک نیرتورشیپ هکنیا رب هوالع
 لیکشت ار دوخ تلود و دریگ یم تسد رد ار یسایس تردق رگراک هقبط هک یماگنه رد دیدرک هراشا نآ هب امش هک
 .دنک لحنم ار دوخ هک دشاب هتشاد دوخ نورد رد ار لیسناتپ نیا دیاب دهد یم
 
 ینالوط ثحب هب جایتحا ،دمآ دوجوب احنآ رد هک تسا یطیارش و هیسور بالقنا هب طوبرم هک هچنآ :یزار رایزام
 دنمزوریپ بالقنا و کیوشلب بزح ندش طحنم و یسارکوروب هب رجنم هک یتیعضو هصالخ یهتنم .)۲( دراد یرت
 )ییاروش تردق ندرک دوبان فده اب یتسیلایرپما لود ۱۴ یماظن هلمح( . ینیع طیارش ًامومع هک دوب نیا دش ربتکا

 کیوشلب بزحً الوصا .دش هعماج حطس رد ییاه یراجنهان هب رجنم هک دوب نانچ هیسور لخاد رد تسخن هلحو رد
 هب ییاپورا یاهروشک رد صوصخب یناهج یاه بالقنا رگا هک دوب راوتسا داقتعا نیا رب هیسور بالقنا زا لبقام
 رد هیسور هعماج و دریگن تروص رگراک هقبط تسدب اهروشک نیا رد ییاه بالقنا و دنیاین هیسور بالقنا کمک
 بالقنا هیلوا نارود رد هک میدید ام و دش دهاوخ رجنم کیتارکوروب یاه یراجنهان هب بالقنا نیا ،دنامب یقاب اوزنا

 یا هدوت تاضارتعا و اه نایغط ییاپورا یاهروشک زا یرایسب و ناتسراجم ،ناملآ هلمج زا یفلتخم یاهروشک رد
 .داد خر ربتکا بالقنا زا تیامح رد
 
 اهروشک نیا رد یسارکومد لایسوس ناربهر تسدب ای دندش بوکرس ای اه بالقنا نیا فلتخم لیالد هب هنافسأتم
 ینامز ،دش زاغآ نارود نیا هک ینامز و دنام یقاب اوزنا رد هیسور بالقنا رظن هطقن نیا زا و دندش هدرب هارجک هب
 و یماظن یاه یگتسباو هک ییاه شیارگ طسوت یلخاد گنج رد بزح نیا هتسجرب یاهرداک زا یرایسب هک دوب
 .دمآ دوجوب بزح نیا طاطحنا یارب هنیمز و دنتفر نیب زا دنتشاد یناهج مسیلایرپما هب یسایس یاه یگتسباو
 ره هب یلو .داتفا یم یقافتا نینچ دیابن هجو چیه هب و دوب یتسینومک شبنج لک یارب یزیگنا فسأت نارود نیا

 نیا نیلاتسا ندیسر تموکح هب نارود زا هک میداقتعا نیا رب صوصخب ام و داتفا قافتا نیا هیسور رد لاح
ً الماک ییاوژروب هعماج کی هب و هدرک درگ بقع هعماج نیا میدرک هدهاشم هک ینامز ات دش رت قیمع اه یراجنهان
 هک یبازحا هک تسا نیا براجت نآ و تشاد ربرد یبراجت بالقنا نیا لاح نیع رد یلو  .دش لدبم یکیتارکمد ریغ
 رد هچ .دنشاب اه هدوت زا ادج دیابن یطیارش چیه تحت و هجو چیه هب دنیآ یم دوجوب »تسینومک« بازحا مانب
 بازحا نیا دتفا یم رگراک هقبط تسد هب تردق هک ینارود رد هچ و بالقنا نیح رد هچ بالقنا زا لبقام نارود
 ًالماک دیاب ،دنریگ یم رارق یراد هیامرسدض تازرابم ردص رد و دنهد یم ناشن یگتشذگ دوخ زا هک دارفا نیا و
 رگراک هقبط نورد رد ار دوخ یاه تسایس و عضاوم و دنشاب هتشاد لبق نارود رد رگراک هقبط لک اب کیدزن دنویپ
 و دنادب دوخ نآ زا ار بزح نیا رگراک هقبط هک ددرگ نیا هب رجنم دیاب تاطابترا نیا عقاو رد و دنراذگب شیامزآ هب
 .دنک نییعت یسایس تهج و دیامن تلاخد بزح نیا یاه تسایس رد



 دش دهاوخ اه یراجنهان هب رجنم .دوش یم یسارکوروب هب رجنم ،رگراک یاه هدوت اب بازحا یطابترا یب هجیتن رد
 .دوش هدیشک طاطحنا هب بالقنا هجیتن رد و دنوش هدیشک طاطحنا هب تسینومک بازحا هک دوش یم نیا هب رجنم
 و دشاب رضاح رمتسم و دتمم روطب رگراک هقبط نورد رد هک تسنیا بزح نیا تمالس نیمضت هار اهنت نیاربانب

 دنوش یم هتخاس اهاروش هک ینامز صوصخب رگراک هقبط و دنک جاتنتسا رگراک هقبط نورد زا ار شیاه تسایس
 هقبط بزح رگا بزح نیا و .دشاب هتشاد دوجوم بازحا و تانایرج مامت رب بلاغ شقن و یساسا و هدمع شقن
 دنریگب رارق رگراک هقبط یاه یریگ میمصت سأر رد یرگراک یاهاروش هک دنک داجیا ار هنیمز نیا دیاب ،تسا رگراک
 .دنک لحنم ار دوخ فافش و حضاو ًالماک روطب دیاب هدومن هدامآ ار هرود نآ زا لبق ام تاکرادت هک یبزح نیا و
 یریگولج نیا و داتفا دهاوخ رگراک هقبط تسد رد لامک و مامت تردق هک تسا موهفم نیا هب بزح نیا لالحنا

 رگراک هقبط رب تردق لامعا هب و دیشکن تردق زا تسد یبزح رگا اما .اه یراجنهان ندمآ دوجوب زا درک دهاوخ
 بالقنا زا هک یا هبرجت و هلأسم .دوش هتشاذگ رانک دیاب رگراک هقبط فرط زا بزح نآ هک تسا حضاو ،دز نماد
 هیامرس میژر ینوگنرس یارب تاکرادت و رگراک هقبط هک یبزح ،بزح نیا هک تسا نیا میراد تسد رد ۱۹۱۷ ربتکا

 یرگراک یاهاروش و دریگ رارق راک سأر رد ینوگنرس نارود زا سپ یطیارش چیه تحت دیابن دنک یم ایهم ار یراد
 .دنریگ هدهع هب ار رما نیا دیاب

 ساسحا هعماج لخاد رد یتردق علخ رگید فرط زا و ،دننک یهدنامزاس ار دوخ یاهاروش دنناوتن مدرم رگا: شسرپ
 هتشاد ار تردق نتفرگ تاناکما مه زاتشیپ بزح و میشاب یرسارس بزح کی و یوق بزح کی یاراد ام یلو دوش
 یلو. دنیاین دوجوب تالحم یاهاروش و یرگراک یاهاروش ،مدرک حرطم هک تلاح نیا رد مینکب روصت. دشاب

 بسک زا اهاروش ندمآین دوجوب لیلدب دیاب بزح ایآ دشاب تردق یریگ تسدب هب رداق بزح متفگ هک روطنامه
 تفرگ تسد هب ار یسایس تردق و درک ذوفن لامعا رگا و ؟دیامن ذوفن لامعا دیاب ای دیامن یلاخ هناش یسایس تردق
 اهاروش نیا نورد رد هک تساوخ مدرم زا و دروآ دوجوب اروش مان اب ار تالکشت یرسکی زاس تسد روطب دوش یم ایآ

 یاهداهن تقیقح رد مینک یم عافد نآ داجیا زا و میراد رظن رد اهاروش زا ام هک یزیچ نآ هک ارچ ؟دنوش لکشتم
 ؟تسیچ تالامتحا نیا دروم رد امش رظن دیآ یم دوجوب اه هدوت فرط زا هک دنتسه یا هدوت هتفای نامزاس دوخ
 
 رد ار یرگتلاخد و ذوفن نیا و هدرب رسب اوزنا رد ًالماک هک دیآ دوجوب یبزح نینچ رگا نم داقتعا هب: یزار رایزام
 رد دینک ضرف .دوب دهاوخن هعماج لئاسم هب یخساپ تردق ریخست هلأسم هک تسا حضاو ،هدادن ماحنا لبق هرود

 ار تردق رگراک هقبط یاجب ،دنا هتشاد تیلاعف بزح نیا رد هتشذگ هرود رد رفن رازه نیدنچ دادعت هک یطیارش
 دوز یلیخ و تفر دهاوخ هارجک هب دنور نیا رگراک هقبط یسایس روضح نودب هک تسا حضاو ،دنریگب تسد رد
 ار تردق ریخست هلأسم رظن هطقن نیا زا .تشاد دهاوخ رب ماگ یرگید ریسم رد رگراک هقبط و دش دهاوخ طحنم
 .دید دیاب رگراک هقبط یگدامآ اب طابترا رد ار نآ و درک دادملق رگراک هقبط زا ادج دیابن

 
 دوخ نورد ار یرگراک ورشیپ ینعی دشاب هتشاد یرگراک بیکرت بزح نیا رگا هک دوب نیا نم روظنم: شسرپ
 بالقنا هب رجنم دناوت یم نآ ماحنارس هک یسایس و یداصتقا فلتخم یاه نارحب رد یلو دشاب هدرک لکشتم
 بزح نورد ار شدوخ هملک صاخ لکشب یرگراک یورشیپ هکنیا ینعی. میشابن اروش ندمآ دوجوب دهاش ام ،ددرگ
 ندمآ دوجوب دهاش ماع لکش هب هقبط لک بیکرت رد یلو یرسارس تروص هب یتح ،دشاب هداد نامزاس شدوخ
 .میشابن یبای لکشت نیا

 
 یرگراک یاه لکشت رب ًاصخشم مهاوخ یم اجنیا رد نم .تسا رت نشور لاوئس نیا ،بوخ رایسب: یزار رایزام
 صاخ لکش کی راظتنا رد بالقنا کرادت یاربً امازلا ام .دراد یفلتخم عاونا یرگراک یاه لکشت نوچ ،منک دیکأت
 یاه هیداحتا لکش هب متسیب و مهدزون نرق رخاوا رد یرگراک لقتسم یاه لکشت .میشاب دیابن یرگراک لکشت زا

 و راک یللملا نیب نامزاس تیامح اب فلتخم لیالد هب دراد ناکما مه هدنیآ رد هتبلا .دندش رهاظ اپورا رد یرگراک
 ،یرگراک یاه لکشت زا یرگید لکش .دیآ دوجوب ناریا رد یرگراک یاهاکیدنس و اه هیداحتا مانب ییاه لکشت ،میژر
 لاح ره هب و هتفرگ رارق نآ سأر رد رگراک هقبط هک دنتسه ییاهداهن اهنیا .دنتسه یرگراک لقتسم تالکشت
 تردق و هدارا جوا و لکش نیرت یلاع یلو .درک دهاوخ تیلاعف هب عورش ینارود رد یراد هیامرس تلود زا لقتسم
 روهظ و  یرهش ای یا هقطنم حطس و یبالقنا یالتعا هرود رد هک( یرگراک یاهاروش مانب یداهن رد رگراک هقبط
 .دوش یم هتشاذگ شیامن هب )هناگ ود تردق



 
 نیا ،دنیآ یمن دوجوب رگراک هقبط تازرابم تفا طیارش رد یرگراک یاهاروش :هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ اجنیا

 راک روتسد رد یراد هیامرس میژر ینوگنرس اشیپ ،ینوگنرس زا لبقام هلحرم هک ،یبالقنا یالتعا طیارش رد اهاروش
 رد .میا هدید یفلتخم براجت اهاروش نیا زا ام و دمآ دنهاوخ دوجوب شوج دوخ لکشب و دوب دهاوخ رگراک هقبط
 ناگداپ رد اهاروش ،تالحم یاهاروش ،یرگراک یاهاروش هک میدوب هدهاشم ام نیشیپ بالقنا نارود رد مه ناریا

 یم  لیکشت رگراک هقبط زا هک تسا شوج دوخ یداهن زا یلکش نیا و دمآ دوجوب هریغ و نادنمراک نایم رد و اه
 یاهراک و فیاظو نامه هک دنیآ دوجوب یرگراک لقتسم یاه لکشت ناریا یتآ طیارش رد هک تسا نکمم هتبلا .دهد

 هعماج لک و شدوخ یصاخ هلحرم کی رد هک مینک یم ییرگراک لکشت زا تبحص ام نیاربانب .دهد ماحنا ار اروش
 یرگراک لقتسم یاه لکشت نیا نورد رد مینک یم نآ زا تبحص هک یبزح نیا و هدرک هدامآ تردق ریخست یارب ار
 .دشاب هدرک افیا ار یربهر شقن و هتشاد روضح دیاب یرگراک یاهاروش ای یرگراک لقتسم یاه هیداحتا ای

 لوغشم ناریا لخاد رد نیگنس عیانص رد هک ینارگراک صوصخب رگراک هقبط تیرثکا هک یطیارش رد نم رظن هب
 هدع  هب یکتم یبالقنا زاتشیپ بزح هک دوب دهاوخ ضحم هابتشا ،دنشابن تردق ریخست هدامآ ،دنتسه تیلاعف هب
 رد هژیو هب رگراک یاه هدوت اب یریگ طابترا رما دیاب تقیقح رد .دریگب تسدب ار تردق یرگراک یاه ورشیپ زا یا

 دنچ ره هنرگو .دشاب تردق ریخست هدامآ رگراک هقبط احنآ رد دنراد دوجو فلتخم عیانص هک ناریا گرزب یاهرهش
 هب اکتا نودب رگا ،دوب دهاوخ هنایوجارجام لمع کی نم داقتعا هب .دشاب یرگراک ورشیپ بزح ،زاتشیپ بزح مه
 رد.دریگب تروص رما نیا یلصا ناتسا و رهش دنچ رد رگراک هقبط هدننک نییعت شخب لقادح ،رگراک هقبط تیرثکا
 اه کیوشلب یروحم راعش هب گروبزرطپ و وکسم رد گرزب رهش ود یرگراک یاهاروش تیرثکا ۱۹۱۷ هیسور بالقنا

 زا لکش نیا .دندرک باختنا ار دوخ یربهر و دنداد بثم یار )رگید اهراعش و( »اهاروش هب تردق« رب ینبم
 هعجاف هب ناملآ رد ۱۹۱۹  هیوناژ دننام سردوز یاه بالقنا .دیآ دوجوب دیاب اهاروش و بزح نیب گناگنت یهدنامزاس
 رد یور پچ :یکدوک یرامیب :دوخ رثا رد تابالقنا یهدنامزاس زا لیبق نیا هب یدیدش دقن نینل.دش هدیشک
 )۲( .داد راشتنا و تشون ۱۹۲۰ ،مسینومک

 یسایس تردق رگراک هقبط هک مینک روصت. تسا یزاوژروب هدرخ شقن رس رب هدش حرطم هک یرگید هتکن:  شسرپ
 رد. دشاب دوخ نورد رد یزاوژروب هدرخ لثم ،ینیبانیب فلتخم یاه هیال یاراد هعماج زونه و دراد تسد رد ار

 لکشتم بزح رد ای اهاروش رد ناوت یم ار اهنآ ایآ ؟درک دروخرب یزاوژروب هدرخ نیا اب دیاب هنوگچ یتلاح نینچ
 سلجم رد ار اه هیال نیا همه ناوت یم هک دراد هدیقع دروم نیا رد یرظن ؟تخادرپ نانآ اب هزرابم هب دیاب ایآ ؟درک
 ای یزاوژروب هدرخ هک تسا نیا صخشم لاوئس. دننک نایب قیرط نآ زا ار دوخ تارظن ات ،درک لکشتم ناسسؤم
 ؟دنراد رارق اجک رد ینیبانیب یاه هیال نیا

 
 ار بالقنا یربهر یزکرم شقن ،ناریا یتآ بالقنا رد هک منک یم دیکأت ار هلأسم نیا رگید راب کی نم :یزار رایزام
 رگراک هقبط هک تسین موهفم نیا هب نیا اما .درک دنهاوخ افیا ناریا لخاد رد گرزب عیانص نارگراک و رگراک هقبط
 شخب لماش اهنآ هک تشاد دهاوخ هعماج رد ینیدحتم رگراک هقبط .دهد یم  نامزاس ار بالقنا نیا ییاهنت هب
 تسفینام رد سکرام لراک لوق هب  .دوب دنهاوخ ریقف ناناقهد و متس تحت یاه تیلم ،نانز ،ناناوج زا یزرابم
 رظن رد مدرب مان هک ار هعومجم نیا رگا ینعی .دنهد یم لیکشت »هیامرس یودرا« لباقم رد ار »راک یودرا«
 رد .دهد نامزاس ار بالقنا دناوت یم هعومجم نیا یربهر ردص رد و هتشاد ار هعماج تیرثکا رگراک هقبط ،میریگب
 یتسایس هچ رگراک هقبط یزاوژروب هدرخ مهم راشقا و ینیبام راشقا ،راشقا ریاس دروم رد هک تسا نیا هلأسم هجیتن
 .دشاب هتشاد دیاب

 
 نانز دننام دیدرب مان نآ زا امش هک یراشقا نیا هک تسا نیا دوش یم حرطم ًاروف اجنیا هک یرگید لاوس:  شسرپ
 یتاقبط صخشم تیهام کی یاراد یتاقبط ظاحل زا ،ریقف ناناقهد و متس تحت یاه تیلم ،نایوجشناد ،زرابم
 ؟دنشاب رگراک هقبط دحتم دنناوت یم اهنیا هنوگچ. دنتسین

 
 شدوخ نآ زا هک یتابلاطم ناهاوخً افرص رگراک هقبط یربهر اما تسا حیحص ثحب نیا هکنیا اب :یزار رایزام
 کی رگراک هقبط یربهر .تفر دهاوخ دوخ تابلاطم زا رتارف رایسب رگراک هقبط بالقنا نارود رد .تسین ،تسا



 و نز یربارب ،ناناوج مامت یارب نایب یدازآ ،اه نیمز ندرک یکارتشا ًالثم .درک دهاوخ حرط ار یتابلاطم یرس
 تحت یاه تیلم مامت یارب ییادج دح رس ات تشونرس نییعت قح ققحت یارب هزرابم وراشقا مامت نیب یربارب ،درم
 مه هزرابم اهراعش نیا لوح هکلب ،دنک یم  دوخ نآ زا رگراک هقبط اهنت هن ار اهراعش نیا نیاربانب .هعماج متس
 یارب یفاک تردق رگراک هقبط دننک یم هدهاشمً الوا هک دنتسه یراشقا مدرمشرب هک مه یراشقا .درک دهاوخ
 ار نیا تیلباق و دنک یم هزرابم مه اهنآ تابلاطم ققحت یارب ،نآ زا رتارفً ایناث و هدرک بسک تابلاطم نیا ققحت
 رد .دراد ،دهد ققحت اه هتساوخ نیا هب و دنک نوگنرس ار یراد هیامرس ماظن و دروآ گنچ هب ار تردق هک مه
 رگراک هقبط نیدحتم زا و داد دنهاوخ رارق رگراک هقبط یبالقنا همانرب ریز و مچرپ ریز ار ناشدوخ راشقا نیا هجیتن

 رگراک هقبط نیدحتم زا تبحص یتقو نیا ربانب .دنشاب هدمآ یرگراک ریغ یتوافتم راشقا زا رگا یتح .دوب دنهاوخ
 اوژروب هدرخ راشقا دروم رد .دنا هدمآ نوریب هقبط کی زاً امازلا اهنیا هک تسین موهفم نیا هب مینک یم )راک یودرا(
 درگ رگراک هقبط همانرب نیا لوح نانآ زا یصخشم راشقا هک درک میهاوخ هدهاشم و .داتفا دهاوخ قافتا نیمه مه
 هقبط هک دنتسه نانآ زا ییاه شخب هک تسا حضاو ًالماک یزاوژروب هدرخ زا ییاه شخب دروم رد .دمآ دنهاوخ
 رظن رد دیاب ار نیا اما .دوب دهاوخ اهنآ بلج و تدحو داجیا نیرکتبم زا و هدرک تدحو اهنآ اب تسا لیامتم رگراک
 هچراپکی ًالوا ،رگراک هقبط و یزاوژروب نایم ،ینیبام یاه شخب عقاو رد ،یزاوژروب هدرخ یاه شخبً الوا میریگب
 ددرم و لزلزتم ًالماک رشق کی ًالوصا یزاوژروب هدرخ .دریذپ یم تروص هیزجت اهنآ رد فلتخم لحارم رد و دنتسین
 یوس و تمس هب و دشاب رگراک هقبط و ایراتلورپ تهج رد شا عفانم دراد ناکما وسکی زا ینعی .تسا هعماج رد
 یم نیا ناهاوخ یزاوژروب هقباس و تردق ندید لیلدب راشقا نیا یصاخ لحارم رد رگید یوس زا .درادرب ماگ اهنآ

 میسقت فیط ود هب یزاوژروب هدرخ هجیتن رد .دنریگ رارق یزاوژروب مچرپ ریز و هدش یزاوژروب تردق عبات هک دنوش
 یزاوژروب هب یناقوف شخب .تسا رگراک هقبط یربهر شریذپ رد شا عفانم یناتهت شخب .یناقوف و یناتهت :دوش یم
 .دش دهاوخ لیدبت یزاوژروب تبرض یورین و تسویپ دهاوخ عاجترا و
 
 یدودح ات و ندوب ددرم لیلدب یناث رد .دیآ یم دوجوب هیزجت ناش نورد رد و دنتسین هچراپ کیً الوا اهنآ نیا ربانب
 رد ار تردق دناوت یم یورین و یتردق هچ هک دننک یم شجنس اهنآ و دنشاب یم ناسون رد ندوب بلط تصرف
 تمسب دنک هدروآرب ار اهنآ تابلاطم و دنامب یقاب تردق رد دناوت یم یزاوژروب هک دننک ساسحا رگا .دریگب تسد
 ینیبام یاهرشق نیا هب و دنریگب رارق یتیعقوم رد یرگراک یاهاروش و رگراک هقبط رگا .تفر دنهاوخ یزاوژروب
 داقتعا هب اوژروب هدرخ راشقا زا یرایسب ،دنریگب گنچ هب ار تردق هک دنراد ار ناوت و ورین نیا هک دنهدب ناشن
 یرگراک یاهاروش و رگراک هقبط بزح هک منک دیکأت دیاب اج نیمه رد نم .دش دنهاوخ رگراک هقبط بلج نم
 یدیلک یا هلأسم نیا .دنام دهاوخن یقاب رشق نیا راظتنا رد یراد هیامرس تلود ینوگنرس و تردق ریخست یارب
 و دروآ گنچ هب ناریا لخاد رد گرزب و یصخشم عیانص رد یفاک یورین هکنیا ضحم هب رگراک هقبط ینعی .تسا

 هچ ،دروآ تسدب هعماج متس تحت راشقا و متس تحت یاه تیلم و ریقف ناناقهد نایم زا ار شدوخ نیدحتم
 تردق ریخست لاح ره هب هک تسا ینامز عقوم نآ دنشابن هچ و دنشاب هارمه رگراک هقبط اب یزاوژروب هدرخ راشقا

 رد .دمآ دنهاوخ وا فرطب ایراتلورپ تردق ندید اب یزاوژروب هدرخ راشقا تردق ریخست زا سپ و دریگ یم تروص
 نیا و دشاب یم رگراک هقبط نیدحتم جیسب و رگراک هقبط دوخ یگدامآ هلأسم یلصا هلأسم لوا هلحو رد هجیتن
 .تسا یدیلک یا هلأسم

 راشقا نیا هک درک دهاوخ ششوک رگراک هقبط بزح و ایراتلورپ هک تسا حضاو نایم نیا رد لاح نیع رد اما
 ،دنتشگ یزاوژروب ریسا و دندشن رگراک هقبط بلج فلتخم لیالد هب اهنیا رگا اما .دنک بلج دوخب مه ار ینیبام
 سپ و .دریذپ یم تروص اهنآ نودب تردق ریخست رما ،دنتفرگ رارق ایراتلورپ لباقم رد دوخ یبلط تصرف لیلدب و
 .دنوش بلج رگراک هقبط یربهر و بالقنا هب دنناوت یم راشقا نیا تردق ریخست زا

 یم دوخ تسد رد ار یسایس تردق رگراک هقبط هک ینامز. دشاب یم کیتارکمد یاه یدازآ هلأسم رگید:  شسرپ
 یدازآ و لکشت یدازآ ،ملق یدازآ ،نایب یدازآ لثم کیتارکمد یاه یدازآ ای کیتارکومد تابلاطم هلأسم دریگ
 ای دریگ یم رارق یعامتجا فلتخم یاه هیال تاشیارگ رایتخا رد اه یدازآ نیا ایآ. دوش یم حرطم هریغ و بازحا
 هیلع دیدرب مان هک یراشقا و هعماج نورد یاه هیال هلیسوب هئطوت داجیا دراد دوجو هک یتالامتحا زا یکی ؟هن

 یا هعماج کی ردً الک ار بازحا ای تالکشت زا یرسکی برد دوش یم ضرف شیپ نیا اب ایآ. تسا یرگراک تموکح
 یم ناونع اه تسیلایسوس زا یضعب فرط زا هک یرگید هلأسم. تسب تسا یلوتسم نآ رب رگراک هقبط تردق هک



 ؟دنزادرپب تیلاعف هب یرگراک تموکح رد دنناوت یم مه اه تسیشاف لثم لاکیدار تسار بازحا ،هک تسا نیا دوش
 هعماج رد تیرثکا بلج ینعم هب رگراک هقبط هلیسوب تردق یریگ تسدب هک هتکن نیا نتفرگ رظن رد اب هتبلا
 هعماج زا یتیلقا رگراک هقبط هک ارچ. دشاب تیلقا رد دناوت یم یللملا نیب حطس رد زونه رگراک هقبط و تسین
 بزح داجیا اب یناهج حطس رد دنک یم یعس و دریگ یم تسدب یتاقبط هزرابم هلیسوب ار یسایس تردق هک تسا
 .دسر تیرثکا هب رگراک هقبط یبالقنا

 
 و یرگراک تموکح لیکشت و یرگراک بالقنا هک تسا نیا دوش دیکأت اجنیا دیاب هک یساسا هلأسم :یزار رایزام
 هعماج تیرثکا یسارکومد ،یعقاو یسارکومد هک دنک یم داجیا هعماج رد ار یطیارش یرگراک یسارکومد داجیا

 هک روطنامه .تسا ییاوژروب هعماج یسارکومد زا رت یلاع بتارم هب هعماج تیرثکا یسارکومدً املسم .دوش مکاح
 یم یروص ًالماک هک ،تسا هعماج زا یلیلق شخب یسارکومد ییاوژروب هعماج رد دوجوم یسارکومد دیناد یم
 تیلاعف هب عورش هقبط لک فرط زا یراد هیامرس هعماج زا یلیلق شخب عفانم هب یکتم یراد هیامرس تلود .دشاب
 ناهاوخ ام .میتسه نآ ناهاوخ دوخ هعماج لخاد رد ام هک تسین یسارکومد نآ ،یسارکومد نیا و دنک یم
 زا هک دهد یم رارق یطیارش رد ار هعماج مامت هک یسارکومد .تسا نیا زا رت یلاع رایسب هک میتسه یسارکومد
 تموکح هک تسا نیا دتفا یم ناریا لخاد رد هک یقافتا نیا ربانب .دشاب رادروخرب عمجت و تاعوبطم و نایب یدازآ

 یسایس ظاحل زا هک یبازحا یتح ،فلاخم بازحا یتح بازحا مامت یارب یرگراک یسارکومد هب یکتم یرگراک
 ار نایب یدازآ ،تفرگ دنهاوخ رارقً الامتحا مه هدنیآ رد و دنتفرگ رارق رگراک هقبط لباقم رد هتشذگ رد یا همانرب
 هک ،یرگراک تموکح هب یکتم ،یرگراک یاهاروش هب یکتم تردق سأر رد رگراک هقبط نوچ .درک دهاوخ نیمضت
 دهاوخن و دشاب هتشاد دیاقع دروخرب زا یا همهاو و سرت دیابن ،دنک یم سکعنم ار هعماج تیرثکا رظن عقاو رد
 یوس زا دیاب فلتخم تارظن مامت یدازآ و تاعمجت یدازآ ،نایب یدازآ ،تاعوبطم یدازآ هلأسم نیاربانب .تشاد
 .دوش تیاعر و نیمضت یرگراک نیون تموکح ،یرگراک تموکح
 
 هناحلسم هزرابم هب تسد هعماج رد ییاه شیارگ رگا هک تسا نیا نآ و تسا تیمها زئاح هتکن کی اجنیا رد اما
 عافد دوخ زا تامادقا نیا لباقم رد یرگراک تلود هک تسا حضاو ،دننزب یرگراک تموکح نتشادرب نایم زا یارب

 ،هتفرگ رارق تموکح رد و هدروآ تسدب هعماج رد هک یتیرثکا و هدرک هک یتازرابم لیلدب رگراک هقبط .درک دهاوخ
 ای یراشقا هک داد دهاوخن هزاجا نیاربانب .تسا هعماج تیرثکا یارآ هب یکتم و هعماج لک عفانم ظفح ناهاوخ
 هکنیا ای دننزب اتدوک هب تسد ،تیرثکا تموکح نیا هیلع هناحلسم روطب مسیلایرپما هب لصتم یتالیکشت ای یبزح
 مامت یارب رازبا مامت تیاعر و نیفلاخم مامت یارب یسارکومد تیاعر وسکی زا هجیتن رد .دننک لزلزتم ار تموکح نیا

 دنشاب رادروخرب دنهاوخ یم هک یژولوئدیا ره زا یرظن شیارگ ره زا دنتسه هعماج رد هک یراشقا مامت و بهاذم
 و هدرک تموکح نیا هیلع هئطوت هک یناسک لباقم رد خسار روطب یرگراک تموکح رگید یوس زا .دیآ دوجوب دیاب
 تیلقا یسارکومد نیب تسا یزیامت هجو نیا رظن هطقن نیا زا .درک دهاوخ عافد دوخ زا دنرب یم هحلسا هب تسد
 یسارکومد و میتسه نآ دهاش ام ییاپورا عماوج رد هک

  .یرگراک

 
 ،دنک راذگاو اهاروش هب ار تردق بالقنا زا سپ یتسیاب هک تسا اریم ی هدیدپ کی رگراک ی هقبط بزح رگا :لاوس
 ؟دوب دهاوخ یتابسانم هنوگچ تلود و اهاروش ،نارگراک اب اهاروش هب تردق یراذگاو زا سپ بزح نیا تابسانم
 ایراتلورپ یروتاتکید یاهشور حارط ناونع هب اهاروش رد تیرثکا بسک یارب هزرابم لاح رد یتسیاب بزح نیا ایآ
 لاؤس نیا هب تبثم خساپ تروص رد ؟تسا روصتم یرگید شور ای دشاب یروتاتکید نیا تلود نتفرگ تسد رد و
 تردق هب ًاددجم بزح نیا ایآ ،دروآ تسد هب ار تیرثکا نیا دناوت هب راظتنا قبط بزح نیا هک یتروص رد و
 درجم تروص هب سپ ؟دنام دهاوخن یقاب تردق سأر رد ،دشاب هقبط یارب هدنیامن نیرتهب هک ینامز ات و هتشگنزاب

 .دوش نییبت نآ یگنوگچ دیاب و دشاب تردق رد یتسیابن رگراک ی هقبط بزح ،تفگ ناوت یمن
 
 :هک دوش رکذ دیاب لاؤس نیا هب خساپ رد :یزار رایزام



 هک یدارفا .هتسجرب و نشور ًالماک ی هقباس اب تسا یناربهر زا لکشتم دهد یم نامزاس ار بالقنا هک یبزح ـ۱
 رمث هب نانآ یربهر هب ار بالقنا هک دنتسه ینارگراک مارتحا و دییأت دروم و دنا هدش هتخانش هعماج لک رد
 .دنا هداد ققحت ار بالقنا هک دنتسه ینارگراک یاهاروش یلصا ناربهر نامه بزح نیا ناربهر .دنا هدناسر

 تیرثکا هب هعماج حطس رد لمع رد همانرب نیا .دنا هدش لکشتم یبالقنا ی همانرب کی رود هب بزح نیا دارفا ـ۲
 عفانم اب قبطنم بزح ی همانرب هک تسا هداد ناشن )یرگراک یاهاروش( نانآ شوجدوخ یاهداهنً اتدمع و هعماج
 ینوگنرس یاتسار رد ار رگراک ی هقبط تیرثکا هک یبزح ؛دنک یم یربهر ار بالقنا هک یبزح .تسا هدوب نانآ
 عطقم رد یرگراک یاهاروش فادها و همانرب اب شا همانرب هک تسا یبزح ؛دنک یم تیاده یراد هیامرس ماظن
 تیرثکا دییأت دروم بزح یاهتسایس و همانرب رگید ترابع هب .تسا هدش یکی و تسا هتفای قابطنا تردق ریخست

 .تسا هتشگ لدبم یرگراک یاهاروش ی همانرب هب بزح ی همانرب .تسا هتفرگ رارق یرگراک یاهاروش

 طیارش رد بالقنا تاکرادت ی هرود یارب یتالیکشت راتخاس نیا .دنتسه یتالیکشت راتخاس یاراد بازحا نیا ـ۳
 یحارط تسا تیمکاح رد هک یرگراک کیتارکومد تلود کی لیکشت یارب راتخاس نیا .تسا هدش یحارط قانتخا
 دتفایم یرگراک یاهاروش تسد هب تردق هک نیا زا سپ ار دوخ ییآراک ًالمع یتالیکشت راتخاس نیا .تسا هدشن
 و تردق ریخست کرادت تالیکشت ناونع هب ار دوخ و ،هداد تسد زا ،ددرگ یم داجیا کیتارکومد یرگراک تلود و

 بزح یربهر و یتالیکشت تایح یارب یلیلد رگید .تسا هدیسر دوخ فده هب اریز .دنک لحنم دیاب تیمکاح
 و تاداهنشیپ ی هئارا و تایرظن غیلبت هب دوجوم بازحا ریاس دننامه دناوت یم موزل تروص رد اما .درادن دوجو
 رب یکتم بزح هک درک شومارف دیابن زگره .دزادرپ هب )یفارحناً انایحا( بازحا ریاس اب یرظن و کیروئت ی هلباقم
 نارگراک هب بزح .دنک یمن یماظن یاتدوک بزح .دسر یم تردق هب یرگراک یاهاروش و نارگراک تیرثکا یارآ

 هب داقتعا رگا ،هیسور رد کیوشلب بزح .دنک یمن رانکرب ار اه نآ ،ندیسر تردق هب ضحم هب و دیوگ یمن غورد
 .داد یمن ار »یرگراک یاهاروش هب تردق ی همه« راعش زگره ،تشادن ییاروش تردق

 نیا رد .تسا هتفرگ رارق تردق رد بزح ی همانرب نامه و بزح یلصا ناربهر نامه اب ییاروش تردق نیا ربانب
 اب اما ،همانرب نامه و دارفا نامه اب یرگید تالیکشت کی نآ رس یالاب ای رانک رد هک تسا یزاین هچ تروص
 یرارطضا و ییانثتسا تیعضو هک تسا مزال ینامز رما نیا ؟دریگ رارق تیعضو اب فراعتمریغ و یتلودریغ راتخاس
 ،هداد نامزاس ار بالقنا نآ ساسارب هک یتسایس و همانرب یلصا ریسم زا یرگراک یاهاروش تیرثکا ینعی .دشاب

 هناحلسم تلاخد و یلخاد گنج دننام یداعریغ عاضوا ریاس .دشاب هداتفا بالقنادض تسد هب و دنشاب هدش جراخ
 نامه نانآ سأر رد هک ییاروش یروهمج )ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید( تلود دوخ ار ینوریب و ینورد بالقنادض ی
 ناونع هب بزح هب یزاین زین دراوم نیا یارب .دریگ هدهع هب دناوت یم ،دنراد رارق ناشبزح هدش هتخانش ناربهر
 .دوب دهاوخن اهاروش میق

 یا هدیدپ ،دنسر یم تردق هب هک ییاهاروش ،دوش یم روصت هک تسا نیا رد عضوم نیا حرط رد یلصا لاکشا
 میق ناونع هب ای و ادج ی هدیدپ کی ار بزح .تسا هدید ار نانآ ندناسر تردق هب کرادت هک یبزح زا ادج دنتسه
 .تسا هتشاد هدننک نییعت شقن اهاروش ندناسر تردق هب و یتاکرادت ی هرود رد بزح هک اریز ،درادنپ یم اهاروش
 یتسیرتناس بازحا .دوش یم هدهاشم زین یتسنیلاتسا و یتسیرتناس بازحا رد لالدتسا نیا یقطنم ی هجیتن
 هک دراد دصق مه هدنیآ رد و هداد لکش نارگراک زا ادج ار دوخ بزح ،هنابام میق یاهلالدتسا نیمه ساسارب
 یمئاد بزح ناربهر اه نآ معز هب .دشاب بزح نیمه ی هدئاز هک دنک داجیا »ییاروش یروهمج« ای و نارگراک
 یلامتحا تارطخ زا ار»بالقنا« دنشاب رداق هک تشاد دنهاوخن یناربهر ،یتآ یاهاروش و نارگراک اریز ،دنتسه
 )یوروش قباس ناراد فرط( اهتسینیلاتسا !تسا یرگراک یتآ تردق نامه اهنآ بزح ناشرواب هب !دهد تاحن
 »مسینینل« ی همادا رد ار »مسینیلاتسا« هک دنوش یم روبجم نیلاتسا ی هرود عیاجف نداد ناشن هجوم یارب زین
 و )۱۹۲۱ ـ۱۹۱۸( یلخاد گنج ی هرود رد یوروش تسینومک بزح یرابجا یهد نامزاس لکش و هداد ناشن

 نیدب و هدرک لیدبت یراتخاس و یداع رما کی هب ار )۱۹۲۳ـ۱۹۲۱( بازحا تیعونمم رد کیوشلب یربهر یاهاطخ
 رارکت دصق یبالقنا ره رد و هدرک میسرت یمئاد ی هژیو هاگیاج )رگراک ی هقبط میق ناونع هب( بزح یارب هلیسو
 .دنراد ار ویرانس نیا



 رگید )یبالقنا اشیپ( یتاکرادت ی هرود رد هک تسا نیا ییاهنامزاس نینچ یفارحنا یاهدروخرب یقطنم ی هجیتن
 .دننیب یمن یموزل ،یرگراک یعقاو یاهاروش نتخاس هب یناسر کمک ای و بزح یربهر رد نارگراک میلعت و بلج هب
 بالقنا ،بزح نآ و دوش هتخاس جراخ رد »رکف نشور« و »هبخن« یا هدع طسوت یبزح تسا یفاک ،اه نآ رواب هب
 تردق هب یارب یرازبا هب ،دنتفرگ لکش رگا زین اهاروش !دریگ تسد هب ار یرگراک یتآ تلود و هداد نامزاس ار
 زا دیاب هک تسا )بزح تسد رد تلود ای( »بزح« مه بالقنا زا سپ !دندرگ یم لدبم بزح نامه ندناسر
 بوکرس فاصوا نیا اب .دروآ لمع هب یریگولج هریغ و یماظن ی هلمح ای و اهاروش نورد یلامتحا تافارحنا

 رد رگا اهاروش ،اهنآ رواب هب !دش دهاوخ هولج هجوم یسایس نافلاخم ای و اهاروش طسوت یتفلاخم هنوگره
 یم ظفح ار یتسینومک ”تمالس“ و دراذگ یم رانک ار نانآ بزح ،دریگ لکش یتسینومکریغ تاشیارگ ناشنورد
 و یتسیرتناس یاهنامزاس یویرانس نیا !دنک یم ادیپ تاحن ”بالقنادض“ لباقم رد ”بالقنا“ بیترت نیدب !دنک
 ار یرگراک شبنج نورد رد یتسیلاکیدنس پچ و تسار تاشیارگ تسد ،یبالقنا اشیپ ی هرود رد یتسینیلاتسا
 و یتسیلاکیدنس( یرگید  عون زا یفارحنا لیدب ،یفارحنا تاداقتعا نیا اب هلباقم ی هناهب هب هک دراذگ یم زاب
 یتسیلایسوس ـ یرگراک بالقنا ققحت زا ار نآ و هدرب هار جک هب ار رگراک ی هقبطً اتیاهن و هداد هئارا ار )یتسیمرفر
 .دراد یم زاب

 رد کیوشلب بزح هک دییوگ یم کیوشلب بزح طسوت تردق ریخست دروم رد دوخ  تارظن زا یتمسق رد :لاوس
 یساسا ثحب مه اج نیا رد مرظن هب !!درک یمن تردق ریخست هب مادقا ،تفای یمن تیرثکا اهاروش رد هک یتروص
 نیا و دنتشادن تیرثکا اهاروش رد زونه اهکیوشلب هک یماگنه ۱۹۱۷ لاس زا یا ههرب رد .دیآ یم نایم هب یرگید

 ی هحولرس ار »بزح هب ردق ی همه« راعش کیوشلب بزح ،دندوب هدش لیدبت شزاس ناگرا هب ًالمع مه اهاروش
 ار تیرثکا هقبط رد هک یماگنه بزح هک تسا نیا دوش یم زاب اج نیا هک یا یلصا ثحب .دوب هداد رارق شیوخ
 تیرثکا ی هدنریگ ربرد دناوت یم ًاساسا بزح ایآ هک تسا فالتخا دروم دوخ هلأسم نیا( دشاب هدروآ تسد هب

 ؟ریخ ای دیامن تردق ریخست هب مادقا یتسیاب ایآ اهاروش دوجو مدع ای اهاروش تفلاخم تروص رد )…ای دشاب هقبط
 رگا اج نیا رد !!مینز هب هرگ اهاروش و بزح طابترا ثحب اب ار نآ هک دبای یم تیمها اج نآ لاؤس نیا هب خساپ

 اهاروش هب ار تردق دیاب بزح تفگ یتحار هب ناوت یم ایآ دیامن تردق ریخست هب مادقا اهاروش رظن فالخرب بزح
 ات هک دوب دهاوخ بزح نیا مرجال طیارش نیا رد مدقتعم نم !تسا یفنم لاؤس نیا هب نم دوخ خساپ ؟دراپس هب
 !دریگ هب رارق روما سأر رد یتسیاب ،دشاب هدرواین تسد هب ار قلطم تیرثکا اهاروش رد هک ینامز

 رخآ رد و هدرک نشور »ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید« زا ار دوخ موهفم ادتبا الاب تاکن هب خساپ یارب :یزار رایزام
 .مزادرپ یم فده نیا هب ندیسر یارب یرازبا هباثم هب بزح موهفم هب

 هب یراد هیامرس زا لاقتنا ی هلحرم رد هعماج ،بزح یربهر هب یرگراک یاهاروش طسوت تردق ریخست زا سپ
 نیا ،اما .دنوش یم یط رگید کی اب ماگ مه ،یداصتقا دشر اب تلود نتفر نایم زا .درب یم رس هب مسیلایسوس
 کیتارکوروب نیعم یاهیراجنهان زا یخرب اب ـ ریذپان بانتجا روط هب هعماج و دورن شیپ لآهدیا روط هب دیاش دنور
 هک تفرگ یم رارق یتیعقوم ردً امومع ایراتلورپ هچ نانچ ،یراد هیامرس یهعماج رد ،هک اریز .دوش هجاوم
 ،دنک تراظن یداصتقا و یعامتجا یگدنز روما ی هیلک رب هقبط کی هباثم هب تردق بسک ضحم هب تسناوت یم
 نارگراک یراد هیامرس ماظن .تسین نینچ هنافسأتم ،اما .دوب یمن ریذپان بانتجا کیتارکوروب یاهیراجنهان نیا
 رده تقو ربً افاضم( هنازور راک تعاس ۸ لقادح لیمحت قیرط زا و دزاس یم هناگیب یگدنز حوطس ی هیلک رد ار
 یروف یریگ هدهع هب رداق ار نانآ هک ـ یگنهرف دشر زا ار نارگراک ،)یگدنز و راک لحم هب باهذ و بایا یارب هتفر
 زاب دوخ ینوکسم لحم هب اسرفتقاط راک اهتعاس زا سپ هک ینارگراک .دنک یم مورحم ـ دزاسیم هعماج هرادا

 ،راک نامز تدم هک یماگنه ات .تشاد دنهاوخن ار دوخ گنهرف حطس ءاقترا و هعلاطم تصرف رگید ،دندرگ یم
 ،نیا ربانب .درک دهاوخن تسیز هعماج یرگراک تیریدم یارب یدام تیعضو نیرت یئادتبا ،دباین شهاک هناهاگآ

 ریذپان بانتجاـ دوش رجنم کیتارکوروب یاهیراجنهان هب دناوت یم دوخ ی هبون هب هک ـ تردق تباین زا یلکش
 .تسا

 یفنم تایصوصخ یجیردت ندرب نیب زا یارب ،هلحرم نیا رد ،هعماج تباین هب هک هدیسر تموکح هب تردق ،اما
 یم یتردق نینچ .دشاب هتشاد یا هژیو لکش دیاب یم ،دراد یم رب رثؤم یاهماگ قباس هعماج یثوروم



 یسارکومد« زا رتیلاع رایسب یا یسارکومد .تسا هدید دوخ هب خیرات هک دشاب یتردق نیرت کیتارکومد دیاب
 ی هیلک یارب هریغ و باصتعا و عمجت و نایب یدازآ هلحرم نیا رد .یراد هیامرس یاهروشک رب مکاح »یئاوژروب
 تردق یزادنارب دصق هناحلسم هک نانآ یارب رگم( دندرگ نیمضت دیاب نیون یتلود تردق طسوت یعامتجا یاهرشق
 یتردق .دوش یم هدیمان »ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید« ،تردق نیا .)دنشاب هتشاد ار نارگراک بختنم تیرثکا
 یسارکومد نیمضت ساسارب ـ)هعماج تیرثکا( نانآ نیدحتم و ناشکتمحز و نارگراک فرط زا یگدنیامن هب هک تسا

 سکرام لوق هب .دنک یم یلمع و لیهست ار مسیلایسوس هب یراد هیامرس زا روبع دنور ـ)ییاروش تردق( یرگراک
 یرگید لکش ره .تسا ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید رارقتسا انامه مزیلایسوس هب یراد هیامرس زا لاقتنا نماض اهنت
 و ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید ینیزگ یاج ناهاوخ هک ،)”رکف نشور ناگربخ“ ای و ”بزح یروتاتکید“( تردق زا
 یارب ار تیعضو و هدرک دودسم ار مسیلایسوس هب لاقتنا رما و تسا تسکش هب موکحم ،دوش ییاروش تردق
 .دنکیم راومه یراد هیامرس تشگزاب

 یسارکومد بوکرس و اهتیلم و ناشکتمحز و رگراک یهقبط هیلع یتسینیلاتسا قانتخا .دش نینچ یوروش رد
 .دنادرگ زاب )یراد هیامرس ینعی( بقع هبً اتیاهن ار هعماج و درک فقوتم ار مسیلایسوس هب لاقتنا ی هلحرم ،یرگراک
 یسایس تردق ،نازابرس و ناناقهد ،نارگراک یاهاروش یگدنیامن هب  ،کیوشلب بزح یربهر ،یوروش ی هعماج رد
 .درک یلمع ار مسیلایسوس هب لاقتنا رما و ییاروش تردق رارقتسا یاتسار رد هیلوا تامادقا و تفرگ تسد هب ار
 یرگراک و یبالقنا یور شیپ نتفر نیب زا هب رجنم هک یلخاد گنج و یناهج حطس رد بالقنا یاوزنا تلع هب اما

 طسوت ۱۹۲۳-۱۹۲۱ رد هک ییاهاطخ دوجو اب .دش بلاغ کیتارکوروب یاهیراجنهان جیردت هب هعماج نیا رد ،دش
 رطخ نیا هب ۱۹۲۳ رمع رخاوا رد نینل .دبای همادا و حالصا تسناوت یم کیتارکومد دنور ،داد خر بزح ناربهر
 ربارب رد ار دوخ ،مدرکن تلاخد رتشیب تدش و مزال ناوت اب و اهنیا زا رت شیپ هک نیا زا« :تشون وا .درب یپ
 ی هزرابم و هدش فقوتم یو گرم اب زین یسارکوروب هیلع نینل ی هزرابم اما .)۴( »منادیم رصقم ًادیدش نارگراک
 و( تارکوروب رشق زا یگدنیامن هب شا هتسدوراد و نیلاتسا .دروخ تسکش زین یکستورت یربهر هب پچ نویسیزوپا
 دندرک بصغ رگراک یهقبط زا ار تردق ،ربتکا بالقنا رابتعا رب یکتم و رگراک ی هقبط مان هب )رازت میژر ناگدنامزاب
 .دنادرگرب )یراد هیامرس( بقع هب »یسارکوروب چیپرام رد« تبقاع ار هعماج و

 یرگراک یسارکومد رتسب رب دیاب ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید ًالوصا هک تسا تیعقاو نیا درک هجوت دیاب هک ار هچ نآ
 هب ینیگنس یاهب ،دنک یم فقوتم ار رما نیا هک بزح طسوت تقوم دنچ ره یتکرح ره .دسر هب دوخ فادها هب
 تابالقنا دنور و دبای یم ساکعنا ناهج رسارس رد هکلب هعماج نآ نورد رد اهنت هن ءاهب نیا .دروآ یم لابند

 کی زا شیب زورما .دزادنا یم یراد هیامرس نماد هب ار یددعتم یاهلسن و دزادنا یم قیوعت هب ار یتسلایسوس
 ندش دودسم ی هنیزه زونه اهتسینومک و یللملانیب یرگراک شبنج هیسور بالقنا تسکش زا سپ نرق
 .دننک یم تخادرپ ار هیسور رد یرگراک یسارکومد

 رایسب مزیلایسوس هب یراد هیامرس زا راذگ ی هرود نماض اهنت ناونع هب یرگراک یسارکومد نشور کرد نیا ربانب
 یاضعا هک( هعماج تیرثکا ناگدنیامن ینعی یرگراک یاهاروش ی هیاپ رب اهنت و اهنت هک یایسارکومد .تسا یتایح
 زا شیپ نینل و اهکیوشلب .تسین هجوم هنابآممیق مادقا چیه .تسا یلمع )دنتسه نانآ زا یشخب مه بزح
 ندرک نیزگ یاج دصق زگره نینل هژیو هب و کیوشلب بزح .دندوب هاگآ ًالماک رما نیا رب بالقنا نارود مامت و بالقنا

 .درک لیمحت اه نآ رب ًاتقوم ار رما نیا خیرات ربج .تشادن ار رگراک ی هقبط رب بزح

 :دوشیم هدنسب لوق لقن دنچ هب ،یخیرات تیعقاو نیا تابثا یارب

 ناونع هب ام« :تفگ )ربماون ۷/ربتکا ۲۵( هیسور یاهاروش یرسارس ی هرگنک نیمود رد یضرا نامرف رد نینل *
  .)۵( »میشابن قفاوم نآ اب رگا یتح ،میور هب هرفط قلخ یاههدوت میمصت زا میناوت یمن کیتارکومد تلود کی

 رامثتسا و ربحنر قلخ قوقح هیمالعا« رد یوروش خیرات رد هک تموکح ینوناق تیهام یساسا مالعا نیتسخن *	
 ناگدنیامن یاهاروش یروهمج زا تسا ترابع هیسور هک دوش یم مالعا« :دوش یم زاغآ تاملک نیا اب  هدمآ »هدش
  )۶( .”تسا اهاروش نیا هب قلعتم یلحم و یزکرم تردق مامت .ناناقهد و نازابرس ،نارگراک



 راشف رثا رب ،نیتسخن یاهزور نامه رد ،اما .دش مالعا یکیوشلب مامت تلود کی ،بالقنا یزوریپ ی هظحل رد *
 سا اب ار هرکاذم باب هک درک تقفاوم بزح یزکرم ی هتیمک ،)لژکیو( نهآ هار نارگراک هیداحتا ییارجا ی هتیمک
 )۷( .دنهد لیکشت اهاروشرد دوجوم بازحا ی همه زا یفالتئا تلود کی و دننک زاب اهکیوکشنم و اهرا

 تیلقا رد رخاوا نیمه ات اهکیوشلب هک شترا و یرهش یاهاروش نورد رد اهاروش رد اهکیوشلب تردق دروم رد« *
 ،یأر ۳۸۲۲۶۲ زا اه نآ ؛دندش هدنرب اهکیوشلب ،وکسم یامود تاباختنا رد .دندروآ تسد هب ار تیرثکا ،دندوب

 ات ۱۰۴ ،اه تداک هب ۱۸۴ ،اهکیوشلب هب ۳۵۰ ،هدش باختنا یسرک۷۱۰ زا .دنداد صاصتخا دوخ هب یأر ۱۹۹۳۳۷
 رازه ۱۷ زا .تفای صاصتخا رگید یاهورگ هب اهنآ یات ۴۱ و اهکیوشنم هب نآ یات ۳۱ ،اهرنویسولور ـ لایسوس هب

 )۸( .»دنداد یأر اهکیوشلب هب اه نآ رفن رازه ۱۴ ،دندرک تکرش تاباختنا رد هک یزابرس

 :عبانم و تاحیضوت
 
 :ریز هوزج هب دوش عوجر )۱( 

 ۱۹۱۷ ربتکا بالقنا هب یتسیسکرام یدقن
http://militaant.com/?p=7761 

 

 :ریز باتک هب دوش عوجر )۲( 

 مسینومک رد یور پچ یکدوک یرامیب
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/bimari.pdf 

 
 یا- ۱۹۱۷ -۱۹۲۳ یکیوشلب بالقنا یوروش هیسور خیرات باتک هب دوش عوجر تیعضو نآ ی هعلاطم یارب )۳(
 .یتسیلایسوس یرگراک رشن -یکستورت ی هتشون هیسور بالقنا خیرات .یردنبایرد فحن ی همجرت -راک چا

 ۲۰ خروم »یراتخمدوخ و اه تیلم ی هلأسم« ناونع تحت نینل تشاددای زا هلمج نیتسخن لوق لقن نیا )۴(
 هلمح دروم تدش هب ار یلم ی هلأسم دروم رد نیلاتسا یاه تسایس نینل اه تشاددای نیا رد .دوب ۱۹۲۲ سرام
 :هب دینک عوجر .دهد یم رارق داقتنا و
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 ۲۳ ص ۲۲دلج یسیلگنا هب نینل راثآ بختنم زا ـ۱۳۸ هحفص لوا دلج راک چا یا ـ هیسور بالقنا خیرات )۵(

 یوروش یروهمج« :هیسور راب نیلوا یارب سپ نیا زا ـ ۱۴۰ هحفص لوا دلج راک چا یا ـ هیسور بالقنا خیرات )۶(
 .)دوب »ناناقهد و نارگراک تقوم تلود« تیمکاح نآ مان نآ زا شیپ( .دش هدناوخ »هیسور

 ۱۴۰ هحفص لوا دلج راک چا یا ـ هیسور بالقنا خیرات )۷(

  .یوروش یرگراک شبنج ناسیون خیرات و نازادرپ هیرظن زا یکی جرس روتکیو هتشون )۸(

 
 

 
 
 
 


