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 لرتنک لامعا و اه هناخراک لاغشا دهاش ام ،نارگراک عفن هب اوق بسانت رییغت اب ،یتاقبط تازرابم یتآ ۀرود رد
 .تسا تیمها زئاح رایسب ،یرگراک ۀبرجت نیا ۀیلوا میهافم یسررب ور نیا زا .دوب میهاوخ نارگراک یوس زا یرگراک
 رد .دنک زهجم یراد هیامرس اب دربن رد رتاراک و رت هدنرب یرازبا هب ار ام دناوت یم دروم نیا رد رظن لدابت و ثحب
 حیضوت هب نتخادرپ زا شیپ اما .دوش یم هتخادرپ ینونک ۀرود رد یرگراک لرتنک یساسا میهافم هب هلاقم نیا

 کیسالک موهفم هب تسیاب یم ،)یراد هیامرس ماظن نتشاذگ رانک زا شیپ( ینونک ۀرود رد »یرگراک لرتنک« موهفم
 .دوش هتخادرپ یرگراک لرتنک

 هعماج ،یرگراک تردق ۀلیسو هب یراد هیامرس ماظن نتشاذگ رانک زا سپ هک دنرواب نیا رب یبالقنا یاه تسیسکرام
 همانرب رب یدقن« ۀوزج رد سکرام لراک لوق هب .ددرگ یم مزیلایسوس هب یراد هیامرس زا لاقتنا ۀلحرم کی دراو
 یقاب ییاوژروب ناکامک عیزوت ۀویش اما ؛دوش یم مکاح هعماج رد یتسیلاتیپاکریغ دیلوت ۀویش هرود نیا رد »اتوگ
 یاه یراجنهان زا یرایسب و دوش یم دلوتم یراد هیامرس ۀعماج نطب زا یتسیلایسوس بالقنا اریز .دنام یم
 .دنام دهاوخ یقاب یا هرود یارب ،یناهج حطس رد هدلوم یاهورین یفیک دشر ات ،ییاوژروب

 یخرب ناکامک ،درادن یرگراک تیریدم لامعا یگدامآ هک ییاج نآ زا ،رگراک ۀقبط ،نیون تردق نابحاص نینچمه
 ،یرگراک بالقنا زا سپ زور هک میشاب فقاو دیاب ام .دنک ظفح یتسیاب رابجا هب ار ییاوژروب ۀعماج تابسانم زا

 لیاسم مامت اه هناخراک رد نارگراک اب یراد هیامرس هب هتسباو ناریدم ای اه نسینکت یزاس نیزگیاج اب ناوت یمن
 یرگراک تیریدم لامعا یارب نارگراک هک میشاب فقاو دیاب .مینک لح هزور کی ار اه هناخراک یزادنا هار و ینف
 ۀفاضا هب( زور رد تعاس ۸ زا شیب هک ینارگراک ،ییاوژروب ۀعماج رد .دنشاب هتشاد یلبق یگدامآ و هبرجت یتسیاب

 فِرص هب دنناوت یمن ،دنا هتشادن ار یدیلوت روما یهدنامزاس ناکما چیه و هدرک راک )باهذو بایا تعاس دنچ
 یا هرود هب زاین ور نیا زا .دنریگ تسد هب دوخ یا هفرح تروص هب ار روما مامت هلصافالب یسایس تردق بسک
 .تسا یلاقتنا ۀرود کی هب زاین زین دروم نیا رد .دننک ادیپ ییانشآ ینادراک و تیریدم لامعا هب نارگراک هک تسا



 مان »یرگراک لرتنک« ،لمع نیا .دشاب نارگراک دوخ تسد رد دیاب عیزوت و دیلوت لرتنک یلاقتنا ۀرود نیا رد اما
 ناریدم نامه زا تاسسؤم و اه هناخراک و تارادا زا یرایسب رد یرگراک تموکح هک تسا یا هرود .تسا هتفرگ
 لرتنک« تحت راب نیا اما ،درک دهاوخ هدافتسا ،دندناخرچ یم ار اه هناخراک بالقنا زا شیپ هک یا هبرجت اب ِدارفا و
 دننک ادیپ ییانشآ تیریدم و یرادا راک حوطس مامت رد ات دنبای یم سفنت تصرف ،هرود نیا رد نارگراک .»یرگراک
 یگدامآ مدع تلع هب ،ریذپان ناربج یداصتقا تامطل هک نیا نودب ،دنریگ دوخ تسد هب ار روما مامت نآ زا سپ و
 .ددرگ لیمحت ،یتسیلایسوس نیون ۀعماج و رگراک ۀقبط هب ،روما ۀرادا یارب

 ماظن یدوبان زا سپ هلصافالب یا هرود ینعی .دریگ یم همشچرس هژیو تیعقوم نیا زا یرگراک لرتنک ۀیلوا موهفم
 و اه نیسینکت مادختسا اب هک دنروبجم و هتشادن ار ینف روما یریگدای نامز زونه نارگراک هک یراد هیامرس
 هتشاد ،ناوج نارگراک هب یرگراک تیریدم ۀبرجت لاقتنا و روما مامت میلعت یارب ینامز ،نیشیپ نانادراک و ناریدم
 رد عیزوت و دیلوت رب تراظن و لرتنک یمامت هک تسا نیا نامز نیا قیفوت نیمضت ای و هصخشم هجو اما .دنشاب
 .ددرگ لامعا یرگراک لرتنک ینعی :دشاب نارگراک دوخ تسد

 هیامرس ۀعماج رد دناوت یم نومضم نامه و »یرگراک لرتنک« زا موهفم نامه ؟هچ یراد هیامرس ۀعماج رد اما
 هیامرس تلود ۀلیسو هب هک یتابلاطم( یلاقتنا تابلاطم هلسلس کی لامعا قیرط زا نارگراک .ددرگ حرط زین یراد
 لرتنک لمع رد )ددرگ یم یراد هیامرس تلود و نارگراک ییورردور دیدشت هب رجنم و هدوبن ققحت لباق یراد
 لامعا کرادت یارب رگراک ۀقبط ،رگید نخس هب .دننک یم هدامآ دوخ یتآ تموکح یارب ار دوخ و هبرجت ار یرگراک
 نورد رد ار عیزوت و دیلوت یهدنامزاس هک تسا یرورض ،یراد هیامرس ماظن ینوگنرس زا سپ ،یرگراک تیریدم
 بسک ار مزال سفن هب دامتعا تسخن ۀلهو رد یتسیاب اه نآ ،رما نیا یارب .دنک هبرجت زین یراد هیامرس ماظن
 رد نیریاس و دوخ هب و ،دنریگب تسد هب ار عیانص یلصا یاه خرچ یزادنا هار یهدنامزاس یتسیاب اه نآ .دننک
 .دنتسه اه نآ دوخ ،دیلوت رازبا یلصا نابحاص هک دنهد ناشن لمع

 ره حطس رد دیلوت رب )رس الاب اقآ تلاخد نودب و( میقتسم تراظن و لرتنک لامعا زین هار نیا رد ماگ نیتسخن
 تسد هب دیلوت و یرادا روما نتفرگ و هناخراک لاغشا کی ای و باصتعا کی زا لصاح ۀبرجت .تسا هاگراک و هناخراک
 .دروآ یم مهارف ار یرگراک لرتنک ۀیلوا ۀنیمز ،دوخ

 ،تسا نآ ناریدم و تلود و مکاح ۀقبط تسد رد هعماج روما رثکا لرتنک هک ییاج نآ زا ،یراد هیامرس ۀعماج رد
 تلود هب )هتسباو بازحا و دارفا و( هتسباو یاهداهن یمامت زا لقتسم دناوت یم اهنت یرگراک لرتنک ۀبرجت بسک

 دهاوخ دودسم ار دنور نیا ،بازحا و اهداهن ،لماوع یتالیکشت و یسایس روضح ای و تلاخد ره .دریگ تروص
 هچ ؛ددرگ سیسأت یا هناخراک عون هچ ؛دنوش دیلوت یتسیاب ییاهالاک هچ هک نیا ۀرابرد میمصت هک ینامز .درک
 راک تاعاس و اهدزمتسد ؛دشاب هنوگچ شورف طیارش ؛دشاب ردق هچ تادیلوت یاهب ؛ددرگ مادختسا رگراک دادعت
 ردق هچ هریغ و هبتر عیفرت و جارخا ،شاداپ ،همیرج ،یهافر تاناکما نوماریپ میمصت ای و ناریدم قوقح و
 ۀرادا یارب یلمع ۀبرجت نارگراک هاگ چیه ،دشاب اه نآ یباصتنا ناریدم و ناراد هیامرس ۀدهعرب همه و همه…دشاب
 و »ینادرگدوخ« یاه حرط و »تیریدم« رد نارگراک زا یخرب یاه تلاخد .تفای دنهاوخن ار دوخ روما

 یم قیوعت هب ار یرگراک لرتنک ۀبرجت رما هک ،دهد یمن نارگراک تیعقوم رد یرییغت چیه اهنت هن ،»تکراشم«
 .دنک یم لدبم ناریدم یارسا هب ار اه نآ و دزادنا

 ،رتشیب دوس بسک ینعی ،دوخ دصاقم دربشیپ یارب دوخ قلطم تردق و هژیو تیعقوم نیا زا ناراد هیامرس هتبلا
 ّلک ،باصتعا کی ای و یراک دنُک ،یراک مک دننام نارگراک مادقا نیرتکچوک هک تسور نیا زا .دننک یم هدافتسا

 و تراظن ناهاوخ ًاققحم ،اه هویش نیا اب لباقت رد وُرشیپ نارگراک .دزادنا یم هرطاخم هب ار مکاح تئیه عفانم
 ۀرابرد عالطا بسک ؛ناراد هیامرس یتالماعم رارسا نایرج رد نتفرگ رارق ؛یدیلوت روما ۀیلک رب میقتسم لرتنک
 و اهزمتسد نازیم ؛یجراخ و یلخاد یاه کناب زا اه هناخراک یریگ ماو روما رد تاعالطا ؛هناخراک جرخ و لخد
 .دنتسه هریغ و نارگراک یاقترا ای جارخا تلع ؛هناخراک نایز و دوس ؛ناریدم قوقح

 -دنهد رارق نارگراک رایتخا رد ار هناخراک هب طوبرم تاعالطا مامت هک دنفظوم نایامرفراک و ناریدم ،ناراد هیامرس
 ؛دراد لقتسم یهدنامزاس هب زاین ییادتبا تابلاطم نیا یارب هزرابم ور نیا زا .دننک یمن نینچ هک تسا یهیدب اما



 هناخراک لاغشا ریظن ییاه هویش طسوت و ،دیآرب یا هیاپ قوقح نیا بسک ددص رد هزرابم قیرط زا هک یلکشت داجیا
 جارخا هیجوت و هناخراک یهدررض ینبم ناراد هیامرس یاهریوزت مامت عیزوت و دیلوت رب لرتنک نتفرگ تسدهب و اه
 لوح هزرابم نینچمه و دشاب دناوت یمن یرگراک لقتسم لکشت زج هب یزیچ لکشت نیا .دنک المرب ار هریغ و اه
 .دشاب یرگراک لرتنک ۀبرجت بسک یارب یا هزرابم دناوت یم یلاقتنا تابلاطم نیا زا کی ره

 

 )۶۵ تناتیلیم زا( ۱ همیمض

 هیسور بالقنا ۀبرجت یرگراک لرتنک و تیریدم

 نیتسخن یاه لاس رد .دننک هدافتسا ،یرگراک تیریدم اب فدارتم ار یرگراک لرتنک ۀلوقم تسا جیار هزورما
 هتفرگ رظن رد یرگراک تیریدم و یرگراک لرتنک نیب ینشور و عطاق زیامت سکعرب ،اما یتسینومک لانویسانرتنا

 یتسیلایسوس ۀعماج هب یراد هیامرس ۀعماج لاقتنا زا یصاخ ۀرود هبً اصخشم یرگراک لرتنک تقیقح رد و دش یم
 رد ار ناراد هیامرس رب لرتنک لامعا ،دیلوت تیریدم یاج هب رگراک ۀقبط یلاقتنا ۀرود نیا رد .تشگ یم قالطا

 نارازگراک و یراد هیامرس تایح ۀماداً اعبط یتسینومک شبنج یثحب نینچ ۀئارا اب .داد یم رارق دوخ راک روتسد
 .تفریذپ یم بالقنا یزوریپ زا سپ یتدم ات لقّادح ار نآ

 و دنکن یتلود ار یصوصخ تیکلام تصرف نیلوا رد رگراک ۀقبط رگا هک دنرواب نیا رب پچ بازحا زا یرایسب
 زا هناهاگآ یخرب ًالثم .دراد ار یراد هیامرس اب شزاس دصق ،دنکن اوژروب ناراد هیامرس نیزگیاج ار ریدمِ نارگراک
 زا یرایسب یارب لیلد نیمه هب .دننک یم هدافتسا یعامتجا تیکلام یرگراک تیریدم فیرعت یارب لرتنک ۀژاو
 دنتشاد یرگراک لرتنک ۀلوقم زا یتوافتم ًالماک کرد اه کیوشلب دنبایرد هک دوب دهاوخ روآ بجعت پچ یاهورین
 :دنک یم دیکأت لیروآ یاهزت رد نینل هطبار نیا رد .دوبن عیانص ّلک لجاع ندرک یتلود ناشروظنم و

 هراب کی ار اهالاک عیزوت و یعامتجا دیلوت میهاوخ یم هکلب ،تسین مزیلایسوس ۀنالوجع ندرک هدایپ ام دصق«

 ».میهد رارق یرگراک ناگدنیامن یاهاروش تراظن و لرتنک تحت

 لاوما ۀرداصم ،یلصا لکشم هک دسیون یم »؟دننک ظفح ار یتلود تردق دنناوت یم اه کیوشلب ایآ« ۀوزج رد وا
 رگراک ۀقبط یوس زا ناشنادحتم و ناراد هیامرس رب هبناج همه و یرسارس لرتنک هکلب ،تسین ناراد هیامرس

 هم هام رد یلخاد گنج هک نآ زا شیپ .دش لابند نینل تسایس نیا ،اه کیوشلب ندیسر تردق هب زا سپ .تسا
 یلحم یاهاروش هچ رگا و دندش یتلود رکش یاکیدنس و اه کناب اهنت ،کیوشلب تلود روتسد هب ،دریگ جوا ۱۹۱۸

 هدنام یقاب یصوصخ شخب تسد رد عیانص زا یعیسو شخب ،دندرک هرداصم ار تاحناخراک زا یضعب هنارسدوخ
 .دوب

 نامه« :دهد یم حیضوت نینچ ار هلأسم نیا یکستورت ؟دندرک ذاختا یتسایس نینچ اه کیوشلب ارچ مینیبب اما
 یمن رگید ناشلماوع و ناراد هیامرس هک یطیارش .دوب عیانص رد یلاقتنا ۀرود ۀجیتن یرگراک لرتنک راعش حرط
 ندرک یتلود یارب مزال یاه طرش شیپ هب زونه نارگراک لاح نیع رد اما ،دنرادرب یمدق نارگراک نودب دنتسناوت
 هدرکن اپ رب زونه ار رما نیا یارب مزال یاه ناگرا و دوبن ناشرایتخا رد ینف تیریدم ،دندوب هدیسرن عیانص ّلک
 یتسیلایسوس متسیس و یتلود ۀیامرس هب یصوصخ ۀیامرس لوحت هک دوب ایراتلورپ عفن هب یطیارش نینچ رد .»دندوب
 یلم تورث هب یا هبرض تسا نکمم هک اج نآ ات و دوش لصاح تکلمم داصتقا رد شاشتغا نیرتمک داجیا اب دیلوت



 رگراک ۀقبط هک یطیارش رد ،نآ زا سپ هلصافالب هچ و تردق هب یبایتسد عقوم رد هچ لیلد نیمه هب .دوشن دراو
 دوب هدامآ یوروش یایراتلورپ ،دوب هدراذگ رس تشپ تردق هب یبایتسد یارب ار هزرابم نیرت مکحم و نیرت عطاق

 یسایسً اشخب ،یدروخرب نینچ قطنم .دریذپب ار اه کناب و عیانص ،تاحناخراک رد یلاقتنا ۀرود کی یریگ لکش
 .میهد یم رارق ثحب دروم ار نآ یکینکت هجو لوا ۀجرد رد .دوب یکینکت ًاشخب و

 هیسور یداصتقا متسیس رد دنتسناوت یم هک اج نآ ات ناش لماوع و هیامرس نابحاص ،بالقنا زا لبق یاه هام رد
 مکاح داصتقا رب یدح یب مروت و دوب جیار راکتحا نآ زا سپ هلصافالب و بالقنا زا لبق .دندوب هدرک داجیا لالخا
 و عیزوت ،دیلوت لیاسو ،یصوصخ هیامرس ۀدنیآ زا نارگن ،ناراد هیامرس ،یبالقنا ۀرود ره رد تقیقح رد .دوب
 ۀعماج ره رد رگراک ۀقبط دننام هیسور یایراتلورپ ،هجیتن رد .دننک یم لیدبت یسایس ۀزرابم رازبا هب ار ،هلدابم
 یریگولج یداصتقا-یسایس ۀعجاف کی زا ،قیقد یاه تسایس ذاختا و مزال یاه ینیب شیپ اب دوب روبجم یبالقنا

 میسقت و یهدنامزاس ،راک یعامتجا عیزوت رد یا هژیو و مهم شقن ،مکاح تاقبط رگید دننام یزاوژروب .دنک
 شقن نیا یروف یافیا یارب مزال یاه نامزاس و یا هفرح ییاناوت ،یفاک تردق ،یبالقنا ۀقبط .دنک یم افیا دیلوت
 اب ندیسر تردق هب زا سپ اه کیوشلب .داد ناشن ار قوف تاکن تیمها ربتکا بالقنا ۀبرجت .درادن رایتخا رد ار
 و کدار ،نیراخوب ،۱۹۱۷ ربماسد رد .دندش ور هبور عیانص یرسارس یهد نامزاس رد یساسا تالکشم
 لیکشت ار »اکنساو« یلم داصتقا یلاع یاروش ،دندوب عیانص ۀیلک یروف ندرک یلم راد فرط هک ناشناهارمه
 ار یتسایس نینچ و دندش ور هبور یلمع تالکشم اب عیانص یروف و لماک ۀرداصم رد زین اه نیا یتح اما .دنداد
 .دندیدن یلمع

 ار ییاه تسینومک یا هفرح لنسرپ ۀکبش و دیلوت ۀمانرب .دوبن دارگورتپ تردق زا رتارف ،»اکنساو« تردق لمع رد
 ،دنشاب هیسور رد دیلوت تیریدم و یهد نامزاس یارب یلباق نادنمراک یتح ای رامآ صصختم ،هدنامزاس دنناوتب هک
 کانفسا عضو نتفرگ رظن رد اب لئاسم نیا .دندوب هدرک میرحت ار اه کیوشلب ،یتلود نادنمراک .تشادن رایتخا رد
 .دوب هدش رتداح بتارم هب روشک داصتقا

 هس زا سپ یربارت متسیس .تشاد شوشغم یعاضوا ،نهآ هار .دوب هتخیر مهرد اه ناتسا و دارگورتپ نیب سامت
 دوخ یرادا زکرم لیاسو و زیم یارب بوچ هکت دنچ تسناوت یمن یتح »اکنساو« .دوب هتشگ ناغاد گنج لاس
 )سیون خیرات( راک .چا .یا .دنک یزیر همانرب ار رفن نویلیم ۵۰ یداصتقا تیلاعف هک نیا هب دسر هچ ات ،دنک هیهت
 رهش زا هک ار یناراکبحاص دندش روبجم اهرهش یضعب نارگراک هک دسیون یم کیوشلب بالقنا خیرات یسررب رد
 تاعالطا و تایبرجت دندوبن رضاح ،ناش ناصصختم و ناراد هیامرس رگید فرط زا .دننادرگ زاب ،دندوب هدرک نوریب

 هیامرس( اه نآ زا دیاب ام« :دیوگ یم نینل هطبار نیمه رد ،دنهد رارق رگراک ۀقبط رایتخا رد هنابلطواد ار دوخ
 یاه تکرش یهد نامزاس رد لقتسم راک ۀبرجت نآ یوُرشیپ و ایراتلورپ بزح …میزومایب )ناشنادنمراک و ناراد
 هلیسو ،یرگراک لرتنک هرود نآ رد .»درادن ،دنهد یم خساپ رفن اه نویلیم تاجایتحا اب هک ار یداصتقا گرزب
 یاه تیلاعف یاشفا نآ فده .یزاوژروب یداصتقا یاه یراکبارخ لرتنک و جایتحا نیا هب ییوگ خساپ یارب دش یا

 و دوش اه نآ یداصتقا یاه یراک بارخ ۀمادا عنام هلیسو نیدب ات دوب یمومع راظنا رد ناناگرزاب و ناراکبحاص
 رد هک دوب نیا رب ششوک .دننامب یقاب دوخ یاه ماقم و اه تسپ رد دنک عناق روز هب ولو ار اه نآ موزل تروص رد

 رد .دنهد همادا نارگراک دیدش تراظن و لرتنک ریز ار دوخ یدیلوت تیلاعف دننک روبجم ار اه نآ ناکما تروص
 تسینومک یاهرداک ،دراد اپرب ار دوخ دیدج یاه نامزاس نآ نیح ات دروآ تسد هب یتصرف دیدج تلود لاح نیع
 یروشک حوطس رد عیانص ناریدم ماقم رد ار نارگراک دناوتب ات دنک یزاسزاب ار انبریز و دهد شزومآ تیریدم یارب ار



 .دوخ ۀرود نیرت تخس زا بالقنا روبع لیهست روظنم هب دوب یتقوم تسایس یرگراک لرتنک هجیتن رد .دنک ریگرد
 ار ایراتلورپ ،نامز مه هک یلاح رد یزاوژروب تردق یجیردت ندرک دودحم زا دوب ترابع لرتنک نیا ۀناگود شقن
 .درک یم هدامآ عیانص تیریدم یارب

 ار یرگراک یروهمج هب عیانص تیریدم لاقتنا یسایس تاجایتحا هک یطیارش رد ،یلخاد گنج ۀرود رد یتح
 رد ار اه نآ و دندیبلط یم ار اه نآ نادنمراک و ناراد هیامرس ینف کمک نانچ مه اه کیوشلب ،درک یم باجیا

 هک تشاد ناعذا دیاب هتبلا .دندرب یم راک هب عیانص تمدخ رد ،هدرک مادختسا یتلود یداع نادنمراک ماقم
 عیانص و اه تکرش رد نادنمراک زا یدایز ۀدع ،تشادن ینادنچ تیقفوم یداصتقا رظن زا یرگراک لرتنک تسایس
 ناصصختم یلخاد گنج ۀرود رد .دنزیرگب راک لحم زا دندش روبجم تیموکحم زا سپ و دندز یراکبارخ هب تسد
 ایازم اه کیوشلب هچ رگا ،دنتسویپ )عاجترا( اهدیفس هب و دندرک یراددوخ اه کیوشلب اب یراکمه عون ره زا اوژروب
 .درک دراو یرگراک تلود هب یدیدش ۀبرض هلأسم نیا .دندوب هتفرگ رظن رد اه نآ یارب یصاخ قوقح و

 لاکشا ندرک هدایپ رد یگدامآ مالعا اب ایراتلورپ :درک هصالخ نینچ ناوت یم ار یرگراک لرتنک تسایس فادها
 یاه شخب و دنک بلج دوخ فرط هب ار رگراک ۀقبط ِراک هظفاحم یاه شخب دناوت یم یرگراک لرتنک زا یلاقتنا
 یتشآ تسایس ناریدم یالاب یاه هدر و ناراد هیامرس رگا .دنک یثنخ ار یزاوژروب هدرخ یکناب ،یرادا ،ینف
 تیلوئسم یمومع راظنا رد ،دننک لابند ار یداصتقا بیرخت و دننک ذاختا یداصتقا ۀویش نیا لابق رد یریذپان

 دنک حرطم دناوت یم یتسرد هب ایراتلورپ هک یلاح رد ،دوب دهاوخ اه نآ شود رب یدعب ۀرود داح یاه تسایس
 نوچ یا هعماج رد هلأسم نیا تیمها .تسا هداد ماحنا یداصتقا عاضوا دوبهب یارب ،هدوب شناوت رد هچ نآ هک
 رمع هچ رگا .تسا نادنچ ود ،دنداد یم لیکشت ار تیعمج رثکا ،ییاتسور یزاوژروب هدرخ ،ناناقهد هک یوروش
 اه کیوشلب ییاهن یزوریپ رد نآ یسایس دروآرب هک تفرگ هجیتن ناوت یم ،دوب هاتوک یوروش رد یرگراک لرتنک
 نیلوا زا یکی رد .دوب هدرک ذاختا یا هنانیب عقاو ۀمانرب ،بالقنا ۀرود رد یرگراک لرتنک تسایس .دوبن ریثأت یب
 هدمآ نینچ ،دوب هدش هیهت یگنج عیانص یارب دارگورتپ طسوت ۱۹۱۷ لیروآ رد هک یرگراک یاه لمعلا روتسد
 ،جارخا ،مادختسا ،قوقح ،راک تاعاس زا معا ،هناخراک یلخاد تیریدم هب طوبرم تاروتسد ۀیلک« :تسا
 .»دوش علطم تاروتسد نیا زا دیاب هناخراک ریدم .دوش رداص هناخراک یاروش طسوت دیاب …تالیطعت

 و مزال راک لحم یاهاروش رد نارگراک تیرثکا تکرش هک دنک یم دیکأت اهاروش یرسارس ۀرگنک نیلوا ۀمان عطق
 تکرش اهاروش رد دیاب یملع و ینف ناصصختم و دنا هدرکن اهر ار عیانص هک یناراکبحاص نینچ مه .تسا یرورض
 یاهزادنا سپ و اه باسح ۀیلک دنراد هزاجا یرسارس هچ و یلحم هچ ،اه هزاغم و تاحناخراک یاهاروش .دننک
 ۀمادا رد .دهد رارق اه نآ رایتخا رد ار مزال تاعالطا ۀیلک تسا روبجم تیریدم و دننک یسررب ار دوخ راک لحم
 دنناوت یم یرگراک یاهاروش ۀیلک هک درک مالعا هناخراک یاه هتیمک یرسارس یاروش نیمود ،تسایس نیمه
 اهنت هناخراک یرادا لنسرپ و دننک جارخا ،دنشاب هتشاد نارگراک اب یحیحص ۀطبار دنتسین رداق هک ار یناسک ۀیلک
 رد نارگراک هک دوب ینعم نیا هب ،یرگراک لرتنک ،رگید ترابع هب .دراد تیلاعف قح یرگراک یاروش تقفاوم اب
 .دنتشاد وتو ّقح ناریدم و ناراکبحاص تامیمصت دروم

 دروم ًادیدش ناراکبحاص و ناراد هیامرس ،دش هدایپ یدج تروص هب یرگراک لرتنک هک یتقو ،۱۹۱۸ ناتسبات رد
 ترابع هب ،یرگراک یاروش ربارب رد ییوگ خساپ هب روبجم ینامز ،دندوب سوبحم هناخ رد ینامز .دنتفرگ رارق لرتنک
 تقفاوم هب یبایتسد یفان ،تردق و ییاناوت نیا هتبلا .دوب یرگراک تلود تردق ۀدننک نیمضت یرگراک لرتنک رگید



 یطیارش رد و هتفای نامزاس یایراتلورپ لماک تردق طیارش رد ،اه همان تقفاوم نیا اما .دوبن یزاوژروب اب ییاه همان
 تردق رگراک ۀقبط هک ینامز رگید ترابع هب .دیسر اضما هب ،تشاد تسد رد ار یتلود تردق رگراک ۀقبط هک
 اه تکرش و عیانص بحاصً امسا ار عیانص ناریدم و ناراد هیامرس هک یرگراک لرتنک ،دراد تسد رد ار یتلود
 هیامرس بوکرس زاس هنیمز دناوت یم یتسایس نینچ سکعرب هکلب ،تسین یراد هیامرس اب تاشامم ًامازلا ،دنادب

 .دوشب ناراد

 

 )نینل زا( ٢ ھمیمض

  هناگود تردق هراب رد
 
 هنوگ چيه زا ناوت یمن هلأسم نيا حيضوت نودب .تسا روشک رد همکاح تردق عوضوم بالقنا ره یساسا هلأسم
 .درک تبحص نآ رب یربهر زا یلوا قيرط هب و بالقنا رد هناهاگآ تکرش
 .تسا هدروآ دوجو هب هناگود تردق کي بالقنا نيا هک تسنيا رد ام بالقنا هجوت ناياش تياهن یب یگژيو دوخ
 .تشادرب شيپ هب یماگ ناوت یمن نآ هب ندرب یپ نودب اريز دومن نشور دوخ یارب زيچ ره رب مدقم دياب ار تکاف نيا
 لومرف نيا اريز دومن حالصا و ليمکت ار مسيوشلب یميدق یاه لومرف الثم یميدق »یاه لومرف«    تسناوت دياب

 هتفرگ دوخ هب یرگيد تروص اه نآ صخشم ءارجا یلو تسا هدوب حيحص یلک روط هب هدش مولعم هچ نانچ ،اه
 .دنک رکف مه تسناوت یمن و درک یمن رکف یدحا هناگود تردق ی هراب رد ًاقباس .تسا
 تموکح ،یزاوژروب تموکح ینعي ،تقوم تموکح رانک رد هک تسنيا زا ترابع ؟تسيچ زا ترابع هناگود تردق
 هتشاد ملسم و یلمع تيدوجوم لاح ره هب یلو تسا ینينج تلاح رد و فيعض زونه هک هتفاي ليکشت یرگيد
 .تسا نازابرس و نارگراک ناگدنيامن یاهاروش ،تموکح نيا :تسا ومن لاح رد
 .)دنتسه سبلم نازابرس سابل هب هک( ناناقهد و ايراتلورپ ؟تسا هنوگچ ،رگيد تموکح نيا یتاقبط بيکرت

 راکتبا و یبالقنا فرصت رب ًاميقتسم هک یتردق ینعي یبالقنا یروتاتکيد ؟تسيچ تموکح نيا یسايس تلصخ
 نيا .یتلود زکرمتم تردق کي فرط زا هرداص نوناق رب هن تسا یکتم– نيئاپ زا مدرم یاه هدوت ی هطساوالب
 نونک ات هک یکيتارکومد آوژروب یناملراپ یروهمج رد یلک روط هب هک تسا یعون نآ زا ريغ یلک هب همکاح تردق
 اسب هچ .دوش یم هديد- ،تسامرف مکح اکيرمآ و اپورا هتفر شيپ یاهروشک رد و تفر یم رامش هب یداع پيت
 نيا .تسا اج نيا بلطم هنک مامت هک نآ لاح و دنزرو یمن قيمعت نآ رد اسب هچ و دننک یم شومارف ار هتکن نيا
 :عون نيا یلصا تاصخشم .تسا سيراپ ۱۸۷۱ نومک عون نامه زا تردق
 راکتبا هکلب ،دشاب هديسر نآ بيوصت هب و هتفرگ رارق ثحب دروم ناملراپ رد ًالبق هک تسين ینوناق– تردق عبنم
 ؛تسا ميقتسم »فرصت« جيار حالطصا هب و اه لحم رد و نيئاپ زا مدرم یاه هدوت ميقتسم
 .دنتسه مدرم لباقم ی هطقن رد و مدرم زا ادج یتاسسؤم هک ،شترا و سيلپ یاج هب مدرم مامت ميقتسم حيلست
   ظفح حلسم مدرم دوخ و حلسم ناناقهد و نارگراک دوخ طسوت هب روشک رد روما ماظن تردق نيا دوجو طيارش رد
 ؛دوش یم
 دنهد یم مدرم دوخ زا هيشان ی هطساوالب تردق هب ار دوخ یاج اي زين کيتارکوروب هاگتسد و تلود نيمدختسم
 لباق مدرم تساوخرد نيلوا اب هکلب ،دندرگ یم یباختنا اهنت هن و دنريگ یم رارق صوصخم لرتنک تحت لقادح اي و
 ،یلاع قوقح اب »یتاماقم« یاراد زاتمم رشق زا و دنيامن یم لزنت هداس نيلماع ماقم ات ینعي ،دوب دنهاوخ ضيوعت
 بوخ رگراک کي یلومعم قوقح زا اه نآ قوقح هک دنوش یم لدب صوصخم »ی هتسر« زا ینارگراک هب ،یئاوژروب
 .دوب دهاوخن رتالاب
 نيا( اه فناخلپ ناياقآ .تسا نيمه رد طقف و نيمه رد ،تسا تلود زا یصوصخم عون هک سيراپ نومک تيهام
 و مسينيوش نيب هک »نويزکرم« نيا( اه یکستوئاک و )دنا هدومن تنايخ مسيسکرام هب هک ینلع یاه تسينيوش
 مکح   زورما هک هريغ و اهرنويسولور لايسوس و اه تارکومد لايسوس مامت یلک روط هب و )دنناسون رد مسيسکرام
 .دنا هداد رارق فيرحت دروم و هدومن شومارف ار هتکن نيا دننک یم یئامرف



 رازه ،دنور یم هرفط ،دننک یم رازگرب توکس هب ،دنيامن یم صالخ ار دوخ نابيرگ یزادرپ ترابع اب صاخشا نيا
 ناگدنيامن یاهاروش هک دننک رکف هراب نيا رد دنهاوخ یمن و دنيوگ یم کيربت بالقنا تبسانم هب رگيدکي هب راب
 اهاروش نيا هک اج نآ ات هک دننبب هب ار نايع تقيقح نيا دنهاوخ یمن اه نآ .هچ ینعي     نازابرس و نارگراک
 .دراد دوجو سيراپ نومک عون زا یتلود هيسور رد ،دنتسه یتردق اهاروش نيا هک اج نآ ات و دنراد دوجو
 زا هاوخ تردق نيا .دنتسه نينج لاح رد یتردق طقف زونه اهاروش اريز ،مدرک هيکت »اج نآ ات« هملک یور نم
 عضاوم دوخ ،یعقاو یاه تشذگ هلسلس کي قيرط زا هاوخ و یزاوژروب تقوم تموکح اب ميقتسم شزاس قيرط
 .دهد یم و هداد ليوحت یزاوژروب هب ار
 

 اهنت .تسا یچوپ فرح نيا ؟دننک یم »هابتشا« ءاکرش و فلکتسا ،یلت هرست ،هرديخيچ هک نيا یارب ايآ ؟ارچ
 ايراتلورپ لکشت و یهاگآ ندوبن یفاک– رما نيا تلع .تسيسکرام رفن کي هن دنک رکف روط نيا دناوت یم یماع کي
 نارگراک نهذ اه نآ هک تسنيا رد و نانآ یئاوژروب هدرخ تايرظن رد هدربمان ناربهر »هابتشا« -تسا ناناقهد و
 ،دننک یمن بيذکت ار تاموهوم نيا و هدومن نيقلت یئاوژروب هدرخ تاموهوم ،دننک یمن نشور ار نآ و هتخاس هريت ار
 .دننک یمن دازآ ذوفن نيا ديق زا ار اه هدوت و هتخاس راوتسا اه هدوت نايم رد ار یزاوژروب ذوفن ینابم
 »هداس روط هب« ار هلأسم یتقو دنتسه هابتشا راچد ردق نيا زين ام یاقفر ارچ هک دشاب حضاو رگيد دياب اج نيا زا

 ؟تخادنارب ار تقوم تموکح ًاروف دياب ايآ :دنيوک یم هدومن حرطم
 :مهد یم خساپ
 دناوت یمن تموکح نيا ،مدرم مامت تموکح هن تسا یزاوژروب یشراگيلا تموکح کي نيا اريز ،تخادنارب دياب ار نآ
 ؛لماک یدازآ هن و نان هن ،دهدب حلص هن
 شزاس هليسو هب ،ميقتسمريغ و ميقتسم شزاس هليسو هب تموکح نيا اريز تخاس نوگنرس نونکا ناوت یمن ار نآ

 ار دوخ گروبزرتپ یاروش ینعي لک یاروش اب همه زا لبق و نارگراک ناگدنيامن یاهاروش اب رادرک رد و راتفگ رد
 ؛تسا هتشاد هاگن اپ یور
 یاهاروش ینعي ،مود تموکح »ینابيتشپ« رب یکتم اريز »تخادنارب« ناوت یمن یلومعم لئاسو اب ًالوصا ار نآ

ً اميقتسم هک تسا هنکمم یبالقنا تموکح هناگي تموکح نيا و تسا یزاوژروب زا ،نازابرس و نارگراک ناگدنيامن
 نارگراک ناگدنيامن یاهاروش زا رتهب و رت یلاع یتموکح رشب .تسا ناناقهد و نارگراک تيرثکا هدارا و روعش رهظم
 .ميا هديدن  ار نآ ريظن نونک ات ام و تسا هدرواين دوجو هب نازابرس و ناناقهد و نارگزرب و
 یمن دراو راشف اه هدوت رب هک یمادام :دنيامن بلج دوخ یوس هب ار تيرثکا دياب تردق هب لين یارب هاگآ نارگراک
 زا تردق فرصت رادفرط ینعي ميتسين 1تسيکنالب ام .درادن دوجو همکاح تردق هب لين یارب یرگيد هار دوش
 هدرخ یرس جيگ    هيلع یراتلورپ یتاقبط ی هزرابم رادفرط ینعي تسيسکرام ام ،ميتسين تيلقا کي فرط
  .ميتسه یزاوژروب زا تيعبت هيلع و یزادرپ ترابع و هنابلط عافد مسينيوش هيلع ،یئاوژروب
 یارب ؛دنا هداد ليکشت ار نآ رصانع مسيوشلب ناراداوه نيرتهب ؛ميزادرپب ايراتلورپ تسينومک بزح ليکشت هب سپ
 و اهراتلورپ زا یرتشيب هچ ره دادعت زور هب زور هک تسا تروص نآ رد ،ميوش دحتم یراتلورپ یتاقبط تيلاعف
 لايسوس« یئاوژروب هدرخ ماهوا      نالطب هزور ره یگدنز اريز .تساخ دنهاوخ رب ام یراداوه هب تسديهت ناناقهد
 هدرخ نيا ،»اهرنويسولور لايسوس« زين و نيرياس و اه فلکتسا ،اه یلت هرست ،اه هزديخيچ ،»اه تارکومد
 .دناسر یم توبث هب ار هريغ و هريغ و رت»صلاخ« یسب یاهاوژروب
 .تسيزاوژروب یاتکي تردق رادفرط یزاوژروب
 رادفرط ینعي ،نازابرس و ناناقهد و نارگزرب و نارگراک ناگدنيامن یاهاروش یاتکي تردق رادفرط هاگآ نارگراک
 مهارف یزاوژروب ذوفن ديق زا یو یئاهر و ايراتلورپ نهذ ندش نشور هار زا نآ تابجوم هک دنتسه یئاتکي تردق

 .یئوجارجام هار زا هن دشاب هدش

                                            
 کی ار یکنالب ھک لاح نیع رد مـسینینل -مـسیـسکرام یاھ کیـسالک .یوـسنارف یبالقنا 18819-1805( یکنالب یئول نارادفارط -اھ یکنالب - 1

 یم       رارق داقتنا دروم ار وا یو ی ھنارگ ھئطوت و یزاب تقیرط ی هویــش تلع ھب ،دنتــسناد یم      مــسیلایــسوــس رادفرط و ھتــسجرب یبالقنا

 ھکلب ھتــــسنادن ایراتلورپ یتاقبط ی هزرابم یدزمزور یگدرب دیق زا ار رــــشب یئاھر هار و درک یم راکنا ار یتاقبط ی هزرابم مــــسیکنالب .دنداد

 )457-ص(.تسناد یم    نارکفنشور زا یکچوک تیلقا ی ھئطوت



 یئاهر و ندش نشور نيا عنام و تسناسون لاح رد -هريغ و اهرا سا ،»اه تارکومد لايسوس«- یزاوژروب هدرخ
 .ددرگ یم
 .تسا ام فئاظو ی هدننک نييعت هک اوق یتاقبط ینعي یعقاو بسانت تسا نينچ
 

 نينل .ن
 ۱۹۱۷ ليروآ ۹ ،۲۸ ی هرامش »ادوارپ«
 

 رتارف هعلاطم یارب عبانم
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