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 و مسیلایسوس هب راذگ هراب رد

 يرگراک تلود

 
 ینوگلاش	اضر دمحم اب زورفا قداص هبحاصم

 

	 

 تشون يا هلاقم ینوگلاش اضر دمحم قیفر ، لبق لاس تسیب دودح

 ثحب مرگامرگ رد هلاقم نیا »؟تسیچرس رب فالتخا« ناونع تحت

 دوب هدش هتشون پچ نامزاس هس تدحو تهج رد ییاه شالت و 	اه

 اب ات مدش نآ رب ، هدنزرا هلاقم نیا شراگن زا ههد ود تشذگ زا سپ.

 هتشاد يا هبحاصم هلاقم نیا رد حرطم سوئر دروم رد ینوگلاش قیفر

 اددجم کیروئت – یسایس گالبو طسوت درو تمرف رد هلاقم نیا. مشاب

 )1( دشاب یم نادنمقالع سرتسد رد و هدش پیات

 ارم توعد هک زیزع ینوگلاش قیفر امش زا رکشت اب : زورفا قداص

 – یسایس گالبو یتقو شتسار.دیتفریذپ وگتفگ نیا ماجنا يارب
 نیا هرابود ات دش داجیا یتصرف درک رشتنم اددجم ار هلاقم نیا کیروئت

 و هتشذگ لاس تسیب لوط رد هک یلاح رد. مناوخب ار شزرا اب هلاقم

 روظنم هب ار ییاه شالت هراومه ناریا پچ ، هلاقم نیا شراگن زا سپ
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 هتشون نیا رد امش هک ار يدیلک عوضوم ود یلو ، هداد ماجنا تدحو

 یم هک یماظن ، لوا . تسا هداد رارق هجوت دروم رتمک دیا هدرک حرطم

 یم هک ییورین ، مود و مینک رارقرب یمالسا يروهمج ياجب میهاوخ

 هلاقم دوخ هب هکنآ زا لبق. دریذپ ماجنا رییغت نیا نآ هب اکتا اب تسیاب

 و دیربب لبق لاس تسیب هب ار ام دوش یم زیزع ینوگلاش قیفر ، میزادرپب

 يرگید هورگود و دش هتشون هلاقم نیا یطیارش 	هچ رد دیهد حیضوت
 ناشتشونرس و دندوب ییاه هورگ هچ دوش ماجنا اهنآ اب داحتا دوب رارق هک

 ؟ دش هچ

 ددجم ندیشک شیپ رطاخ هب امش زا مه نم 	– ینوگلاش اضر دمحم

 هک تسا یلئاسم نوماریپ ثحب نیا عقاو رد .منک یم رکشت ثحب نیا

 تیمها زا مسیلایسوس ناراداوه يارب ینامز تیدودحم نودب و هشیمه

 یم رب هلاقم نیا رد هدش حرطم ثحب هنیشیپ اما .دنرادروخرب یتایح

 رب دیکأت نمض هک ام نامزاس لوا هرگنک ياه همانعطق زا یکی هب ددرگ

 پچ فلتخم ياه نایرج نایم ییارگمه هب فوطعم ياه شالت

 ود اب داحتا ياه ثحب شیاشگ ترورض ًاصخشم ، یتسیلایسوس

 تاکرتشم ام اب دش یم نامگ عقوم نآ رد هک درک یم حرطم ار ینامزاس

 – قلخ نایئادف نامزاس زا هک )2( »یلاع ياروش« :دنراد يریگ مشچ

 مه هب هجیتن رد هک »قلخ نایئادف نامزاس« و دوب هدش ادج تیلقا

 نایرج و »تیلقا« نامزاس ود زا هدش ادج نالاعف زا يا هدع نتسویپ

 مه هبً ادعب اه نامزاس نیا .دوب هتفرگ لکش )3( »رذآ 16« هب فورعم

 رد .دندروآ دوجو هب ار »قلخ نایئادف داحتا« نامزاس و دنتسویپ
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 هن اهنآ هک دش مولعم زاغآ نامه زا ، نامزاس ود نیا اب ام تارکاذم

 هن و دنراد لوبق هطساو یب فده ناونع هب ار مسیلایسوس هب راذگ همانرب

 نیا اب .یتسیلایسوس تیبزح یعامتجا هیاپ اهنت ناونع هب ار رگراک هقبط

 هار« دوخ لخاد رد اریز ، تفای همادا اه تدم اهنآ اب ام تارکاذم همه

 ار تافالتخا نیا و دندوب اهنآ اب داحتا رادفرط نانچمه يا هدع »رگراک

 عوضوم هب همانعطق نآ تقیقح رد .دنتسناد یمن یبزح تدحو عنام

 هطبار لیلد هب هن هتبلا ، دش لیدبت ام نامزاس لخاد رد ینالوط ییاه شنت

 نارحب عورش اب هک نیا رطاخ هبً اساسا هکلب ، هدش دای نامزاس ود اب

 هتفرگ لکش ینایرج »رگراک هار« دوخ رد ، يوروش داحتا رد یشاپورف

 هطساو یب فده ناونع هب مسیلایسوس نتشاذگ رانک ناهاوخ هک دوب

 رد مسیلایسوس هک دوب نیا اهنآ لالدتسا ، زاغآ رد ؛ دوب ام يا همانرب

 رتشیب تحارص اب و تعرس هب دعب اما ، تسین ینتفای تسد روشک کی

 ریسفت اهنآ هک دوب یعیبط .دنتساخرب یلاقتنا همانرب عون ره اب تفلاخم هب

 نتشاذگ رانک دندرک یم نامگ و دنتشاد لوا هرگنک همانعطق زا يرگید

 ود اب داحتا تروص رد رگراک هار همانرب زا یتسیلایسوس يریگ تمس

 رظن مه اهنآ اب دنچره مه يا هدع و .دش دهاوخ رت ناسآ رگید نامزاس

 ًالمع ، هتسنادن ای هتسناد ، یبلط تدحو هب ندیبسچ اب یلو ، دندوبن

 یم تیوقت ام دوخ نایم رد ار یتسیلایسوس همانرب نافلاخم تیعقوم

 رد نام هناحول هداس یبلط تدحو رطاخ هب ام لاحره رد .دندرک

 اج نیمه .میتخادرپ ینیگنس هنیزه ، لوا هرگنک رد همانعطق نآ بیوصت

 نآ ناگدنهد داهنشیپ اب هک مدوب ییاهنآ زا مدوخ نم هک میوگب دیاب

 .دوب يرگولاه کیً اعقاو نیا و دندوب هدش هارمه لوا هرگنک هب همانعطق
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 ، دیا هتشون نات هلاقم رد یتسرد هب امش هک هنوگنامه : زورفا قداص

 يور تدحو هب ندیسر ناکما ، یلصا عوضوم ود نیا يور قفاوت نودب

 هک دیتفگ لوا لاوس هب خساپ رد امش . درادن دوجو یسایس همانرب کی

 یتسیلایسوس يریگتمس اب هک دندوب یناسک » رگراک هار« دوخ رد یتح

 هب هک ییاه هورگ اب تدحو رب رارصا زا ناشفده و دنتشاد لکشم

 ندرب ریز هب	 دنتشادن يداقتعا راذگ تلود و یتسیلایسوس يریگتمس
 ندش هدیشک تسکش هب زا سپ. دوب هطبار نیمه رد لوا هرگنک هبوصم

 نآ . تفای همادا » رگراک هار« رد شنت ، هدرب مان نامزاس هس تارکاذم

 زا سپ دینک یم هراشا نآ هب » رگراک هار« دوخ رد امش هک یشیارگ

 هار« رد ام ؟ داد همادا شا یسایس یگدنز هب هنوگچ تاثحابم همتاخ

 يوولاه ناج ناراداوه طخ روهظ دهاش هرود کی رد یتح »رگراک

 داقتعا یتلود چیه هب هکلب يرگراک تلود هب طقف هن هک میدش مه )4(

 تیلاعف ناکما رگا هک دیهد حیضوت مک کی ،	 ینوگلاش قیفر . دنتشادن

 هب یلو( دنتسین دقتعم راذگ تلود هب هک یناسک اب تدحو و	 كرتشم

 ، تشادن دوجو )دندقتعم لقادح ییاوژروب کیتارکمد تلود کی

 يوولاه ناج ناراداوه ینالوط تدم کی يارب »رگراک هار« هنوگچ

 دوخ نورد دندرک یم عافد یتسیشرانآ هبش يا همانرب زا هک ار )5(

 هب لقادح اه تسیشرانآ نوچ ، یتسیشرانآ هبش میوگ یم ؟درک لمحت

 ههجاوم زا يوولاه ناراداوه یلو . دندقتعم یتلود نیشام يدوبان

 یم رکف اریز ، دننک یم بانتجا يراد هیامرس یتلود نیشام اب یبالقنا

 يراد هیامرس تلود هک دننک هدافتسا ییاه هویش نامه زا دیابن دننک
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 تسیشرانآ اب يوولاه ناراداوه تهابش. دنک یم هدافتسا بوکرس يارب

 و تلود و بزح ،نارگراک يا هدوت ياه نامزاس هب داقتعا مدع رد اه

 باعشنا ءاشنمرس اه فالتخا نیا همه ایآ. دوب کیتارکمد مزیلارتناس

 ینالوط نوکس کی لیلد اه یصلاخان نیا دوجو ایآ ؟دوبن 1388 لاس

 نیگنس رایسب هنیزه تخادرپ هب امش یتقو ؟ دوبن »رگراک هار« رد تدم

 ؟ تسا تالکشم نیمه ناتروظنم ایآ ، دینک یم هراشا

 يریگ تمس فلاخم هک یشیارگ – ینوگلاش اضر دمحم

 و دناشک اه کیتکات هزوح هب ار ثحب جیردت هب ، دوب یتسیلایسوس

 ات و دندرب لاؤس ریز زین ار میژر ینوگنرس رب دیکأت یتح اهنآ زا یضعب

 مزال هتبلا .دندش ادج ام زا ، نامزاس مود هرگنک رد مراد دای هب هک اجنآ

 و دنتشادن یناسکی تارظن و عضاوم اهنآ همه هک منک يروآدای تسا

 همه یلو ، دندرک یم دیکأت نانچمه ینوگنرس ترورض رب یضعب

 نآ رب ام دیکأت اب و دندوب راذگ همانرب فلاخم ، دندش ادج هک ییاهنآ

 يولاه ناج تارظن هب اهدعب هک یناسک اما .دندرک یم تفلاخم

 هک شیارگ نیا یلصا دارفا .دنتشادن ارجام نیا هب یطبر ، دندیئارگ

 مسیلایسوس هب راذگ همانرب هب طوبرم ياه ثحب رد ،تفرگ لکش اهدعب

 .دندوب راذگ همانرب عطاق ناعفادم زا ، هدش دای هورگ ود اب داحتا زین و

 رد اه تدم يوولاه رظن نارادفرط اب ام ارچ هک امش لاؤس باوج یلو

 اب میدوبن رضاح هک یلاح رد ، میدرک یتسیزمه دحاو تالیکشت کی

 رد ًالوا هک تسا نیا ، میهدب لیکشت یبزح داحتا راذگ همانرب نافلاخم

 همانرب میدش یم ریزگان ام راذگ همانرب نافلاخم اب داحتا تروص

 زج نیا و میراذگب رانک ار نام یتسیلایسوس تیوه	 نیاربانب و نامدوخ
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 اب زاغآ زا »رگراک هار« اریز .تشادن يرگید يانعم یسایس یشکدوخ

 لکش رگراک هقبط هب دهعت و مسیلایسوس هب راذگ همانرب يور دیکأت

 ًامسر زونه ام هک 1358 لاس لئاوا رد یتح هک دیآ یم مدای .دوب هتفرگ

 – کبس ار ییادف نامزاس هب قاحلا و میدوب هدرکن تیدوجوم مالعا
 ثحب اب هک نامزاس نآ رد قباس ناینادنز زا يا هدع ، میدرک یم نیگنس

 دندوب نامزاس نآ هب ام قاحلا فلاخم و دنتشاد ییانشآ نادنز رد ام ياه

 هار« هدنهد لیکشت هیلوا لفاحم ینعی ( اهنیا هک دندوب هدرک حرطم ،

 دنرادن يداقتعا کیتارکومد بالقنا هب و دنتسه تسیکستورت ) »رگراک

 تسا نیا تقیقح هتبلا .دوب هدناسرت نامزاس نآ رد ار اه یضعب نیا و

 اهتنم ، میدوب تسینیلاتسا عقوم نآ رد یتح و میدوبن تسیکستورت ام هک

 ار »کیتارکومد بالقنا« زا جیار كرد نآ ، نینل ِدوخ راثآ هب دانتسا اب

 هیرشن یتح مسیکستورت گنا نیا زا هک تسه مدای زاب و .میدرک یم در

 و درک هدافتسا لاس نامه زیئاپ رد »رگراک هار« زا داقتنا رد زین »راکیپ«

 بالقنا هب یهجوت یب ار یمالسا يروهمج اب ام عطاق تفلاخم

 نامه و دیمان مسیکستورت هب ندیتلغ و یتسیلایرپما دض کیتارکومد

 اهنآ داقتنا هب لصفم ًاتبسن يا هلاقم رد »رگراک هار« هیرشن رد ام عقوم

 راذگ همانرب اب فلاخم ياه هورگ اب داحتا هک نیا هصالخ .میداد باوج

 نام یسایس تیوه يزکرم هتسه ام هک دوب نیا يانعم هب مسیلایسوس هب

 ثحب دروم هلاقم نیمه رد نم هک يزیچ ینعی ، میراذگب رانک ًامسر ار

 نافلاخم زا یضعب هتبلا و مدیمان »رگراک هار هقیقش هب کیلش« ار نآ ، نام

 و دندوب هدرک لیدبت كوج کی هب مه ار ریبعت نیمه راذگ ۀمانرب

 يانعم هب يوولاه تارظن نارادفرط اب یتسیزمه ًایناث .دندرک یم هرخسم
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 هک نیا لوا :لیلد ود هب ، دوبن یتسیلایسوس تیوه زا ندیشک تسد

 یکچوک تیلقا ، دندرک یم عافد يرظن نینچ زا ًاتحارص هک يدارفا

 زا نانچمه هکلب ، دوبن لاؤس ریز ًامسر نامزاس طخ و همانرب و دندوب

 نامه تارظن هک نیا مود و .دش یم هتفریذپ ءاضعا عطاق تیرثکا فرط

 رد رخاوا نیا ات و دوب هدنام یقاب یعازتنا تلاح رد زین کچوک تیلقا

 نیا هک یماگنه اما .تفای یمن یساکعنا نادنچ هرمزور یکیتکات لئاسم

 درک عورش ) »هاگدید« نوتس يدوجو لیلد هب ضارتعا قیرط زا ( تیلقا

 نیاً اصوصخم و تیرثکا و تیلقا عضاوم نایم يدنبزرم اب تفلاخم هب

 دوب مولعم ، دش وربور)6( »بلط تدحو« شیارگ تیامح اب تفلاخم

 دهاوخ نامزاس طخ و همانرب ندرک روانش يانعم هب یتسیزمه رگید هک

 اب امش هک میدرک ریگ یقالتاب رد ام اهتدم هک تسین يدیدرت ًاثلاث .دوب

 قالتاب نیا اما ، دینک یم دای نآ زا »تدم ینالوط نوکس« ریبعت

 نت هجیتن هکلب ، دوبن يوولاه تارظن نارادفرط اب یتسیزمه لوصحم

 لیمحت نامزاس رب »بلط تدحو« شیارگ هک دوب یطیارش هب نداد

 یمن یتفلاخم نامزاس همانرب و طخ اب ًاتحارص شیارگ نیا .دوب هدرک

 کی هب و تخاس یم انعم یب ار نآ ًالمع ، هتسنادن ای هتسناد اما ، درک

 تیولوا هب ار یبلط تدحو اهنآ .درک یم لیدبت تیصاخ یب روکد

 دندرک یم یعس لیلد نیمه هب و دندوب هدرک لیدبت دوخ یلصا

 اب .دننک لیدبت يا هیشاح یلئاسم هب ار يا همانرب و يرکف تافالتخا

 تافالتخا ندش یعطق زا دعب یتح اهنآ زا يا هدع هک دوب قطنم نیمه

 راب دنچ ، یشنم ادخدک ياه هویش اب ، رگید نامزاس ود اب ام يا همانرب

 یعس ، رتارف نیا زا یتح و دنهدب شوج اهنآ اب ار ام دندرک شالت
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 »تارکومد بزح« ، ام نایم هک ار »یسارکومد يارب لمع داحتا« دندرک

 »ههبج« کی تروص هب ، دوب هدمآ دوجو هب »قلخ نایئادف داحتا« و

 ، دوب هدننک نییعت اهنآ شقن زین 1388 لاس باعشنا رد یتح .دنروآرد

 نامزاس هب ار »فلتخم تاهج رد انش« راعش دنتساوخ هک دندوب اهنآ اریز

 »بلط تدحو« شیارگ زا ییادج هک تسا نیا تیعقاو .دننک لیمحت

 و دندرک یمن تفلاخم نامزاس همانرب و طخ اب اهنآ اریز ، دوبن ناسآ

 شالت لباقم رد دنناوتن نامزاس ياضعا زا يرایسب هک دش یم ثعاب نیا

 عفادم ار دوخ ًامسر اهنآ یتقو اما .دنتسیایب تیعطاق اب اهنآ ياه

 »یبلط تدحو« هک دش مولعم ، دندرک مالعا یکیتکات دنچ تالیکشت

 یم نامزاس همانرب و طخ یمسر یتح و یلمع یفن هب هاوخان هاوخ اهنآ

 یلوصا یبلط تدحو هک منک يروآدای مناد یم مزال اج نیمه .دماجنا

 هک دینک ادیپ دیناوت یمن ار یلقاع مدآ چیه و تسا یبوخ رایسب زیچ

 دنراد لوبق ار لوقعم و هداس لصا نیا همه لاح ره هب .دشاب نآ فلاخم

 ًاصخش نم و .تسا یبوخ رایسب زیچ تدحو و تسا دب هقرفت هک

 تاشیارگ هک مینک لوبق دیاب زین دحاو بزح کی لخاد رد مدقتعم

 تدحو هک مینکب دیابن شومارف اما .دنشاب هتشاد دوجو یفلتخم يرظن

 تدحو هنرگ و دشاب مسیلایسوس تمدخ رد هک تسا دیفم ییاج ات

 و یتسیلایسوس همانرب هک يا هرود رد هژیو هب ، یبلط

 یم هتشاذگ رانک فلتخم ياه هناهب هب 	یتاقبط تادهعت

 نم .دوشب لیدبت یگرزب تبیصم هب دناوت یم دوخ ، دنوش

 منک یم رکف و متسه پچ فلتخم تاشیارگ نایم داحتا رادفرطً اعقاو

 هک يدح رد و میریگن هدیدان ار نام تاکرتشم لقاال ، مینک شالت دیاب
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 هک نیا يارب اما .میشاب هتشاد يراکمه و داحتا رگیدمه اب تسا نکمم

 تیمسر هب ار نام تافالتخا دیاب ، میبای تسد يرثؤم ًاعقاو ياهداحتا هب

 يارب یبسانم ینامزاس لاکشا و مینکن یناشوپال ار اهنآ و میسانشب

 .دورب شیپ 	هدنزاس يریسم رد زیچ همه ات مینک ادیپ اه يراکمه

 یمن يدحاو نامزاس رد پچ ياه نایرج همه هک تسا نیا تقیقح

 نیا يراکمه و داحتا ِتسرد هار نیاربانب و ، دننکب یتسیزمه دنناوت

 فورعم فرح نآ منک یم رکف نم .دنشابن يدحاو نامزاس رد هک تسا

 ياه نایرج ییارگمه و داحتا هنیمز رد متسیب نرق لئاوا رد هک نینل

 ینشور و تسرد رایسب قطنم ، درک حرطم هیسور یتسیلایسوس فلتخم

 نآ زا شیپ و میوش دحتم هک نآ يارب« :دهد یم تسد هب ار

 .«میسانشب ار نام تافالتخا دیاب ، میوش دحتم هک

 ریثات تحت ، ناریا رد	 50 و 40 ههد پچ نیلاعف رثکا : زورفا قداص

 مزیسکرام ینعی . دندوب وکسم مزنینل– مزیسکرام وتیتسنا ياه شزومآ
 دندوب هتخومآ دوب وتیتسنا نیا تارظن فرعم هک هدوت بزح لاناک زا ار

 يرس کی يور رب	 نیلاتسا تارظن نتخادنا اج يارب اه شزومآ نیا .

 و مزیلایسوس هب راذگ نارود موهفم هلمج زا و یتسیسکرام تایرظن زا

 پچ ، یتسینیلاتسا ياه شزومآ. دندوب هتخادنا هیاس راذگ تلود ای

 زا تسیاب یمن سک چیه .دوب هدرک تسیوشنم یعون هب ار یناریا

 دشر یفاک هزادنا هب هدلوم ياهورین . دروآ نایم هب یفرح مزیلایسوس

 همه .)7( تشاد کیتارکمد اوژروب تلصخ بالقنا و دندوب هدرکن

 رب ناج هک یکیرچ ياقفر یتح. دندوب يا هلحرم ود بالقنا رادفرط
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 يرب شیارگ نیا زا دندوب هدمآ هاش میژر اب رازراک نادیم هب فک

 نارود هرابرد یسک و دوب ضحم یسارکمد زا تبحص اج همه. دندوبن

 .دروآ یمن نایم هب نخس یتسیلایسوس ای 	يرگراک یسارکمد ، راذگ
 رد یسایس مزیلارولپ و یسایس ياه يدازآ موهفم اب یناریا پچ

 رد هک تسناد یمن یناریا پچ. دوبن انشآ مه یتسیلایسوس یسارکمد

 و بازحا ، دمآ راک رس ربتکا بالقنا زا سپ هک يا يرگراک تلود

 ،)8( پچ و تسار ياه را سا . دنتشاد تکرش نوگانوگ ياه نامزاس

 رد اه کیوشلب رانک رد )9( تسیونخام ياه تسیشرانآ ، اه کیوشنم

 .دوبن اهنت بزح کی تلود يرگراک تلود .دنتشاد روضح تلود نیا

 یکیتکلاید هطبار رگنایب ربتکا بالقنا زا هدمآرب يرگراک تلود

 هلمج زا رگراک هار .دوب يرگراک تلود نورد يروتاتکید و یسارکمد

 هعماج رد پچ رب طلسم يرکف نایرج لباقم رد هک دوب یتانایرج نیلوا

 و ناییادف يوس زا مه دینک یم هراشا امش هک روطنامه و داتسیا ناریا

 هک دیدقتعم امش همه نیا اب .تفرگ رارق داقتنا دروم راکیپ يوس زا مه

 امش زا نم لاوس الاح . دوب تسینیلاتسا زین عطقم نآ رد یتح رگراک هار

 امش هک دنتسه هچ مزینیلاتسا یلصا تاصخشم امش رظن هب هک تسا نیا

 و دینک یم یبایزرا تسینیلاتسا 58 لاس عطقم رد ار رگراک هار نامزاس

 زا نتسسگ زا سپ هنوگچ و؟ دوب هنوگچ نآ زا نتسسگ هسورپ

 ؟دیدرک يدنبزرم مزیسکرام زا یلاربیل كرد اب مزینیلاتسا

 دیا هدیشک شیپ ار یتاکن نات لاؤس رد امش – ینوگلاش اضردمحم

 ام میوگ یم یتقو – کی :مزادرپب هناگادج دیاب اهنآ زا کی ره هب هک



 12 

 هک تسا نیا مروظنم زیچ ره زا لبق ، میدوب تسینیلاتسا عقوم نآ رد

 هک روط نامه .میتشاد رارق ینیلاتسا يژولوئدیا ذوفن ریز ، عومجم رد

 قیرط زا ، ناریا رد پچ ياه نایرج عطاق تیرثکا ، دیئوگ یم ناتدوخ

 اب ، دوب هتشذگ ینیلاتسا متسیس یفاص زا هک یسور مسیسکرام

 ( ام پچ ياه نایرج یضعب منک یم رکف و دندش انشآ مسیسکرام

 صخش هراب رد و دننک یم رکف هچ ناشدوخ هک نیا زا رظن فرص

 نوریب نآ ذوفن ریز زا دنا هتسناوتن مه زونه ) دنراد يرظن هچ نیلاتسا

 اهروشک بلاغ رد ، دوش یمن دودحم ناریا هب هتبلا نیا و .دنیایب

 يریذپ رثا نیا ناوت یم )يراد هیامرس ینوماریپ ياهروشک ًاصوصخم(

 نیاربانب .دوب يرکف متسیس نیا »نیطایش« زا یکی یکستورت و .دید ار

 مهاوخ یم ، میدوب تسینیلاتسا زونه ام نامز نآ رد میوگ یم یتقو

 ار ام هک یناسک دننام مه ام ِدوخ ( ، شرگن نآ اب زونه هک میوگب

 مسیسکرام زا نافرحنم هلمج زا ار یکستورت ) دندیمان یم تسیکستورت

 ود .میدرک یم یقلت شحف یعون ار مسیکستورت و میتسیرگن یم

 بالقنا« زا ناریا پچ رد هک یجیار كرد زا ام تسسگ	 –

 هتشون نتم هب میقتسم هعجارم لوصحم ، تشاد دوجو »کیتارکومد

 رد نینل ياه هتشون هب هعجارم .دوب اهنآ يور زکرمت و نینل دوخ ياه

 وا هک دراذگ یمن یقاب يدیدرت ياج 1917 و 1905 ياه بالقنا هرود

 يراتخاس ياه ینوگرگد روتوم ار نیمز یب ناناقهد و ایراتلورپ ًالوا

 هیامرس شیپ ياه ماظن و یلادوئف یشک هرهب زا تسسگ هنیمز رد یتح

 و تسین لئاق یبالقنا یشقن لاربیل يزاوژروب ياربً ایناث ؛ دناد یم يراد

 یم دیکأت یلادوئف عاجترا و دادبتسا لباقم رد نآ يراکشزاس يور
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 یم نکمم یتسیلایسوس يریگ تهج رد ار بالقنا يزوریپ ًاثلاث ؛ دزرو

 و مشخ ياهورین« نایم يروبع لباق ریغ زرم هک نینل كرد نیا .دنیب

 اب 1917 بالقنا ردً اصوصخم ، دروآ یم دوجو هب »مظن ياهورین

 بالقنا« زا نینل كرد نیا .دوش یم نایب يرتشیب تحارص

 کی عومجم رد ، متسیب نرق زاغآ رد هک ( هیسور رد »کیتارکومد

 یلصا تلصخ كرد يارب هشیمه 	) دوب يراد هیامرس ینوماریپروشک

 ماهلا رایسب ینوماریپ ياهروشک بلاغ رد یتاقبط ياه ییارآ فص

 راهچ ظاحل هب یکستورت هک تسا نیا تقیقح هتبلا .تسا هدوب شخب

 يرتشیب ماجسنا و تحارص اب ار هلأسم نیمه ، کیروئت یمومع بوچ

 هیامرس نوزومان و بکرم هعسوت« هناگود هراب رد وا هیرظن .درک حرطم

 هک دهد یم هلأسم هب یبوچراهچ )11( »موادم بالقنا« و )10( »يراد

 دَروآ یم مهارف اه کیوشنم و )12( فناخلپ هیرظن اب يرتهب يدنبزرم

 ياهروشک رد ار یتسیلایسوس يژتارتسا یمومع يریگ تهج و

 رد نینل يروئت ، دیدرت یب .دهد یم ناشن يرتشیب تیفافش اب ینوماریپ

 ناناقهد و نارگراک كولب تیقفوم و ماود طیارش و ناناقهد شقن هراب

 كرد و تسا رت هناشیدنا رود و رت کیتارکومد ،رت قیقد رایسب

 هب ار یبالقنا یسارکومد دناوت یم هک هنایوجارجام اراکشآ یکستورت

 يرگراک تلود داجیا ناهاوخ یکستورت ، عقاو رد .دزادنیب رطخ

 دشاب یبالقنا تیلقا کی تلود تسناوت یم هک دوب »ناناقهد رب یکتم«

 ناهاوخ نینل هک یلاح رد ؛ هیسور ناشکتمحز میظع تیرثکا هن و

 تسیاب یم هک دوب »ناناقهد و نارگراک یبالقنا کیتارکومد يروهمج«

 يروئت ، همه نیا اب .دشاب هیسور تیعمج عطاق تیرثکا تلود
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 بانتجا ترورض ًاصوصخم و يراد هیامرس زا تسسگ رد یکستورت

 تقیقح .دوب رت حیرص اراکشآ يزاوژروب اب رادیاپ فالتئا لیکشت زا

 هیرظن زا يرت حیرص و دیدج نایب اب 1917 لاس رد نینل هک تسا نیا

 یکستورت عضوم اب یهجوت لباق زرم ًالمع هک درک ذاختا یعضوم ، شا

 و فنماک ار وا )13( »لیروآ ياهزت« هک دوبن یفداصت .تشادن

 یم یکستورت »موادم بالقنا« زت هب ندیتلغ »یمیدق ياه کیوشلب«

 بزح يربهر رب نیلاتسا طلست اب اه دعب نینل هیرظن نیا هنافسأتم .دندیمان

 طخ ،رظن نیا زا .دش هدنار هیشاح هب نرتنیمک رد ًالمع ، کیوشلب

 يزاوژروب ای ( گنات نیموک اب كولب داجیا هک نیچ رد )14( نرتنیمک

 تیمها زا ،دوب نیلاتسا طخ عقاو رد و درک یم زیوجت ار )15( ) نیچ

 يارب يراب هعجاف جیاتن نیچ رد دنچره طخ نیا .دوب رادروخرب يا هژیو

 رد فلتخم ياه هویش هب اهدعب یلو ، )16( دروآ راب هب اه تسینومک

 هب ، نیلاتسا زا دعب هرود رد ، رتدعب و دش لابند زین رگید ياهروشک

 تحارص اب ، یتسیلایرپما دض و یلم ییاهر ياه شبنج زا تیامح هناهب

 يروئت هب )17(»يراد هیامرس ریغ دشر هار« ناونع ریز و داتفا اج يرتشیب

 نیا و دیدرگ لیدبت يوروش داحتا ذوفن ریز تسینومک بازحا یمسر

 .درک لیدبت »یتسیلایرپما دض« ياه يروتاتکید هدئاز هب ًالمع ار بازحا

 اجنآ ات .مینک هلباقم طخ نیا اب میدیشوک ام ، بالقنا هیلوا ياه لاس رد

 اب دوب يا هتشون رد ، طخ نیا اب يدنبزرم نیرت حیرص ، مراد دای هب هک

 هتشون 1360 لاس رد هک »ام تیوه ياهزرم و عاجترا ياهزرم« ناونع

 هدرخ ، مسیسکرام رظن زا هک دهدب ناشن دیشوک یم و )18( دش

 – هس .دشاب رگراک هقبط یگشیمه و تباث دحتم دناوت یمن يزاوژروب
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 هب »تسینومک« بزح ندناشن زیچ ره زا لبق »مسینیلاتسا« ، نم رظن هب

 انعم نیا هب .تسا رگراک هقبط میق هب نآ لیدبت و رگراک هقبط ياج

 »یتسینومک ياه تلود – بزح« همه يرظن داینب رد ًالمع »مسینیلاتسا«

 نیلاتسا هب اهنآ کیژولوئدیا بسن هک نیا زا رظن فرص ، دراد دوجو

 و نیلاتسا هراب رد اهنآ یمسر عضوم هک نیا زا رظن فرص و هن ای دسرب

 هب طقف مکاح بزح ینیلاتسا ماظن کی رد .دشاب هچ وا یسایس همانراک

 لیدبت قیرط زا هکلب ، دنک یمن ءافتکا رگراک هقبط رب تمومیق

 ِدوخ هب ار تمومیق نیا ، یتموکح یمسر يژولوئدیا هب مسیسکرام

 تارظن یتح یتسردان و یتسرد و دهد یم شرتسگ مه مسیسکرام

 هب ًالومعم و ددرگ یم نییعت مکاح کیژولوئدیا ریاود رهُم اب سکرام

 ِدوخ تموکح هرود رد .ددرگ یم هضرع مسیسکرام »لماکت« مان

 ياه نیئآ زا یکی هب مسیسکرام هب »نداد لماکت« دنور نیا نیلاتسا

 ثحب زا نآ تالوصحم هب نتخادرپ هک دش لیدبت یتموکح سدقم

 یمن ناریا پچ« 	:دیئوگ یم امش – راهچ .دور یم رتارف ام ینونک

 دمآ راک رس ربتکا بالقنا زا سپ هک يا يرگراک تلود رد هک تسناد

 تسار ياه را سا. دنتشاد تکرش نوگانوگ ياه نامزاس و بازحا ،

 کیوشلب رانک رد تسیونخام ياه تسیشرانآ ، اه کیوشنم ، پچ و

 اهنت بزح کی تلود يرگراک تلود .دنتشاد روضح تلود نیا رد اه

 یکیتکلاید هطبار رگنایب ربتکا بالقنا زا هدمآرب يرگراک تلود .دوبن

 تسا نیا تقیقح .«دوب يرگراک تلود نورد يروتاتکید و یسارکمد

 اهنت تلود يوروش تلود ، نیلاتسا يریگ تردق زا شیپ اهتدم هک

 يروتاتکید« ار نآ یهاگ داقتنا تروص هب یتح نینل و .دوب بزح کی
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 نیا لاح نامه رد اما ، دیمان یم کیوشلب بزح ي»وروب تیلوپ

 یب اب ، نم رظن هب .تسناد یم ریذپان بانتجا و يرورض ار يروتاتکید

 ار هچنآ دوش یمن ، ینیلاتسا دادبتسا نیوکت للع و اه هنیمز هب یهجوت

 .داد حیضوت ، دمآ دوجو هب يوروش رد 1920 ههد مود همین رد هک

 ملق زا دیابن ینیلاتسا دادبتسا نیوکت رد زین ار نینل ِدوخ تاهابتشا یتح

 ، يریگ تردق يادرف زا اه کیوشلب هک درک دیابن شومارف .تخادنا

 ریقف ناناقهد و نارگراک هب ار نآ و دنتشاذگ رانک ار یمومع يأر قح

 رگید بازحا همه یلخاد گنج نایاپ رد ؛دندرک دودحم لاح هنایم و

 یم هک ار )20( فوترام داهنشیپ یتح نینل و )19( دندرک ینوناق ریغ ار

 دنشاب ینثتسم هدعاق نیا زا دنراد لوبق ار ییاروش ماظن هک یبازحا تفگ

 تسرد دیئوگ یم امش هچنآ ، یلخاد گنج هرود رد هتبلا .تفریذپن

 رطاخ هب ،دوبن یسارکومد هب اه کیوشلب دهعت رطاخ هب نیا اما ، تسا

 هیامرس هیلع هک ار پچ رگید بازحا ،دنتسناوت یمن هک دوب ناش یناوتان

 .دننارب دوخ زا ،دندیگنج یم یجراخ ياه تردق و ناراد نیمز و ناراد

 اب هاتوک یتدم ،ناناقهد نایم رد ناشذوفن فعض لیلد هب اه کیوشلب

 زورب زا دعب فالتئا نیا یلو ، دندرک فالتئا اه .را .سا پچ حانج

 دش یفتنم کسفوتیل تسرب حلص دادرارق رس رب بزح ود نایم فالتخا

 یسور ففخم اب هک »قلخ ياهرسیمک ياروش« ، رت قیقد ای ( تلود و

 نیا ،دمآ رد یبزح کت تلود تروص هب ) دش یم هدیمان »مکرانووس«

 رد اه تیدودحم نیا زا یضعب دیاش .دوب يریگ تردق يادرف نامه زا

 دوش یمن ار اهنآ همه یلو ، دندوب ریذپان بانتجا ییانثتسا طیارش نآ

 ،یبالقنا ًالماک ياه تسیسکرام یضعب هک دوبن یفداصت .تسناد هجوم
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 هراپ هب اه کیوشلب ییانتعا یب زا عقوم نامه ،گروبمازگول ازور دننام

 امش لاؤس نیا – جنپ )21(.دندرک یم داقتنا یسارکومد تامازلا زا يا
 یلاربیل كرد اب مزینیلاتسا زا نتسسگ زا سپ هنوگچ« :دیسرپ یم هک ار

 منک یمن رکف .ممهف یمن یتسرد هب »؟دیدرک يدنبزرم مزیسکرام زا

 یم رکف نیا زج رگا .دماجنایب مسیلاربیل هب ًاترورض مزینیلاتسا زا تسسگ

 .میوگب ار مرظن مناوتب مه نم ات دیهدب يرتشیب حیضوت ، دینک

 اترورض مزینیلاتسا زا تسسگ منک یمن رکف نم ، هن 	: زورفا قداص

 نیرتمهم زا امش هک یفیرعت نامه قبط دوش یم . دوشب رجنم مزیلاربیل هب

 نامزاس و بزح ندرک نیزگیاج« ینعی دیدرک مزینیلاتسا تیصوصخ

 يارب . دیزغلن مه مزیلاربیل هب و درک تسسگ 	»رگراک هقبط ياج هب دوخ

 ياهدرواتسد و اه شزومآ ندرک اهر موهفم هب مزیلاربیل هب ندیزغل نم

 روظنم هب نآ هدش هتخانش لوصا رد رظن دیدجت و نآ رییغت ای 	مزیسکرام
 رد صوصخب قباس ياه تسینیلاتسا زا هتسد نآ. تسا یتاقبط شزاس

 ناهگان ،دینک یم هراشا اهنآ هب هلاقم نیمه رد مه امش هک ، ییادف فیط

 .دندش رهاظ یتاقبط ریغ و ضحم و بان یسارکمد ناراداوه تروصب

 ، »دیدرک يدنبزرم یلاربیل كرد اب هنوگچ » هک لاوس نیا زا 	مروظنم

 هب يرادافو نیع رد ار یتسینیلاتسا ياه یگدولآ هنوگچ هک دوب نیا

 نیا رد هک میوگب مهاوخ یم ؟ دیدودز رگراک هار زا مزیسکرام

 و میوش ترپ ماب تشپ فرط نآ زا هک تسه مه رطخ نیا يدنبزرم
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 تیاده يارب ار یبالقنا يروئت و	 یسایس بزح و نامزاس تیمها الک

 . میریگب هدیدان یتاقبط هزرابم

 زا یگدروخرس اب اه یضعب .تسامش اب قح – ینوگلاش اضردمحم

 فرط نآ زا« ، نآ یشاپورف زا دعب هژیو هب و يوروش رد طلسم ماظن

 هب و دنتشاذگ رانکً امامت ار یتسیسکرام هشیدنا و »دندش ترپ ماب تشپ

 هب يا هدع مه ام نامزاس رد .دندش یسارکومد رادفرط ناشدوخ لایخ

 فلتخم ياه هویش هب و دندش راتفرگ مسیسکرام زا یگدروخرس نیمه

 ناجورم زا یهجوت لباق شخب الاح عقاو رد .دندیورگ مسیلاربیل هب ًاتیاهن

 دنهد یم لیکشت قباس ياه تسیسکرام ار ناریا ياه لاربیل و مسیلاربیل

 ياه تلود – بزح هک »یمسیسکرام« .تسین مه بیجع هتبلا هک

 هکلب ،تشادن مسیسکرام هب یطبر اهنت هن ، دندوب شا عفادم »یتسینومک«

 دهاوخ لوط اه تدم ، نم رظن هب .درک یم رابتعا یب ار نآ تهج ره زا

 باسح زا اه میژر نآ باسح ، مدرم يا هدوت تینهذ رد هک دیشک

 هب تسرد و .دوشب کیکفت ًالماک سکرام رظن دروم مسیلایسوس

 يارب شالت هک مدقتعم شیپ زا شیب نونکا نم ، لیلد نیمه

 دیاب سکرام مسیلایسوس زا اه میژر نآ باسح ندرک ادج

 .دشاب مسیلایسوس ناراداوه ياه تیولوا نیرت مهم زا یکی

 نیرتهب سکرام ِدوخ ياه هشیدنا هب تشگزاب منک یم رکف نینچ مه و

 ياه يژولوئدیا ریاس و مسیلاربیل اب يدنبزرم هار نیرتدمآراک و

 هک عطقم نامه رد ام هک دوب ییاهزیچ زا یکی نیا و .تسا ییاوژروب

 راعش زا ام روظنم هتبلا .میدرک حرطم ، تسام ثحب دروم الاح
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 »ءایبنالا متاخ« کی سکرام زا هک دوبن نیا »سکرام هب تشگزاب«

 یفرح شا فرح يالاب و تفریذپ دیاب هتفگ هچ ره هک مینک تسرد

 هک دوب ییاهراک زا یکی سکرام هب ندیشخب تیسودق نیمه اریز .دزن

 دوب قیرط نیمه زا و دنداد یم ماجنا »یتسینومک« ياه تلود – بزح

 مناد یم مزال اج نیمه .دنتشک ار مسیسکرام یملع و یبالقنا حور هک

 زا يراداوه نایم نتشاذگ يواست تمالع هراب رد مه ار يا هتکن

 هک تسا نیا تقیقح :منک يروآدای مسیلاربیل و »بان یسارکومد«

 يرکف تنس ود ؛ دنتسه توافتم ًالماک زیچ ود یسارکومد و مسیلاربیل

 زا هشیمه اه لاربیل .دنا هدوب رایع مامت لادج رد مه اب هشیمه هک

 نارکفتم ياه هتشون ًالثم تسا یفاک .دنا هتشاد تشحو یسارکومد

 ایزیآ و لیم تراویتسا ، ماتنب یمرج ، لیوکوت ود یسکلآ دننام یفورعم

 ) یسارکومد =( مدرم تموکح زا ار اهنآ ینارگن ات دیناوخب ار نیلرب

 مامت یسارکومد =( بان یسارکومد رادفرط اهنت هن مسیلاربیل .دیبایرد

 یسارکومد ندرک یتاقبط تهج رد هشیمه هکلب ، تسین و هدوبن ) مدرم

 مورحم یعمج هدارا لامعإ ناکما زا ار نیئاپ تاقبط هدیشوک و هدوب

 دننام یلاربیل یتح .دزاس جراخ اهنآ ذوفن ریز زا ار یسایس تردق و دنک

 ، هدرک یم عافد مه مسیلایسوس یعون زا ًارهاظ هک لیم تراویتسا ناج

 تسا نیا مه شا عطاق ناهرب و دنک یم تفلاخم یمومع يأر قح اب

 یلقادح درک دنهاوخ یعس ، دنبای تسد يأر قح هب نارگراک رگا هک

 يدازآ« زا عافد اب دشوک یم نیلرب ایزیآ ای !دننک نییعت دزمتسد يارب

 ار تردق رد مدرم هلخادم ، ) نارگید زا يدازآ =( »یفنم ياه

 ، نارگید اب يدازآ =( »تبثم ياه يدازآ« و دنک دادملق كانرطخ
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 یم مزیراتیلاتوت أشنم ار ) هعماج هرادا رد مدرم يریگ میمصت قح دننام

 اپروا رد نآ هاگداز رد یمومع يأر قح هک مینکب دیابن شومارف .دناد

 یسارکومد نیمه و هدمآ تسد هب رگراک هقبط ياهراکیپ اب طقف ،

 اه لاربیل و تسا یسایس ياهراکیپ نیا لوصحم همه زا شیب یلاربیل

 ار یسایس ياه يریگ میمصت ساسح ياه هزوح دنا هدرک یعس هشیمه

 تراویتسا ناج دشرم ًانمض هک ( ماتنب یمرج .دننک رود مدرم سرتسد زا

 مک يارب دید یم يا هلیسو ار »یگدنیامن تموکح« ) دوب مه لیم

 تنس زا اهنت هن سکرام اهنیا لباقم رد .نیئاپ تاقبط ذوفن رطخ ندرک

 يارب یهار دیشوک یم هشیمه هکلب ، درک یم عافد هناعطاق یسارکومد

 همه رد دوش یم ار يریگ تهج نیا .دوش ادیپ مدرم ذوفن ندرب الاب

 »هسنارف رد یلخاد گنج« رد هلمج زا ، درک هدهاشم سکرام ياهراک

 تاقبط ات ًاملسم .تسا هدش هتشون »سیراپ نومک« مایق هراب رد هک

 ، کیتارکومد تلود هلمج زا و یتلود ره دنراد دوجو

 یمن هجیتن اجنیا زا مسیسکرام اما ؛تشاد دهاوخ یتاقبط تلصخ

 سکعرب هکلب ، دشاب کیتارکومد رتمک دیاب يرگراک تلود هک دریگ

 هب دناوت یم یسارکومد زا عافد اب طقف رگراک هقبط هک دراد دیکأت ،

 و رت عیسو هچره یسارکومد .دوش لیدبت هعماج هدننک يربهر هقبط

 مه ناشکتمحز و هقبط نیا اریز ، تسا رگراک هقبط عفن هب رت قیمع

 ار هعماج »میظع تیرثکا« ، تسفینام لوق هب هک دنتسه نآ اب تشونرس

 همه و لاعف یسارکومد قیرط زا میظع تیرثکا نیا .دنهد یم لیکشت

 يارب یتیدودحم ره ، دشاب نادیم رد و دوشب لاعف دناوت یم هبناج

 و نارگراک ذوفن ،زیچ ره زا شیب و زیچ ره زا شیپ ،یسارکومد
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 ، نایاپ رد .دنک یم فیعضت یسایس ياهراتخاس رد ار ناشکتمحز

 يروئت و یسایس بزح تیمها هراب رد امش فرح هک منک یم دیکأت

 نودب مورحم تیرثکا و رگراک هقبط .تسا تسرد ًالماک یتسیلایسوس

 یخیرات گرزب ياه قفا زا یهاگآ نودب و یبای نامزاس نودب ، داحتا

 هلگ حطس هب یسارکومد رد یتح و دنبای تسد ییاهر هب دنناوت یمن ،

 .دنریگ یم رارق نآ و نیا تمدخ رد و دننک یم طوقس هدنهد يأر ياه

 تسرد »: دییوگ یم یتقو مقفاوم الماک امش اب نم : زورفا قداص

 شالت هک مدقتعم شیپ زا شیب نونکا نم ، لیلد نیمه هب

 سکرام مسیلایسوس زا اه میژر نآ باسح ندرک ادج يارب

 مسیلایسوس ناراداوه ياه تیولوا نیرت مهم زا یکی دیاب

 سکرام ِدوخ ياه هشیدنا هب تشگزاب منک یم رکف نینچ مه و .دشاب

 ياه يژولوئدیا ریاس و مسیلاربیل اب يدنبزرم هار نیرتدمآراک و نیرتهب

 نیب هطبار يدودح ات تسفینام رد سکرام دوخ . » تسا ییاوژروب

 مود شخب رد . تسا هداد حیضوت ار يروتاتکید و تلود ، یسارکمد

 رد ماگ نیتسخن »: دیوگ یم سک رام ، اه تسینومک و اهراتلورپ ،

 همکاح هقبط ماقم هب ایراتلورپ ءافترا زا تسا ترابع يرگراک بالقنا

 زا هبش کی تاقبط سکرام دید زا ینعی »یسارکمد ندروآ فک هب و

 همکاح هقبط ياج يرگراک بالقنا يزوریپ زا سپ و دنور یمن نیب

 الاح دوب يزاوژروب فک رد یسارکمد لاحب ات رگا . دوش یم ضوع

 »: دهدیم همادا تسفینام . دوش یم نآ نیزگیاج يرگراک یسارکمد

 مامت مدق هب مدق ات درک دهاوخ هدافتسا دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ

 هتبلا 							..…………و دشکب نوریب يزاوژروب گنچ زا ار هیامرس
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 تیکلام قوقح رد هنادبتسم تلاخد اب اهنت تسا نکمم ادتبا رد راک نیا

 هک دریگ ماجنا یتامادقا کمک اب ینعی يزاوژروب يدیلوت تابسانم و

 ………دنسر یم رظن هب راوتسا ان و اسران يداصتقا ظاحل زا

 هک دناد یم یتموکح ار يرگراک تموکح ، تسفینام تالمج نیا رد

 لسوتم يروتاتکید هب يزاوژروب زا دی علخ يارب یلو تسا کیتارکمد

 يروتاتکید و یسارکمد زا نینل كرد اب تسفینام كرد نیا . دوش یم

 و »دترم یکستوئاک و يرتلورپ بالقنا« هوزج رد يرگراک تموکح و

 فالخ رب نینل .دراد ییاناوخ گروبمزکول« هیسور بالقنا » هوزج

 تخانش یمن تیمسر هب ضحم یسارکمد مان هب ار يزیچ یکستوئاک

 نیشناج ییاوژروب یسارکمد هک تسا هدوب نآ دهاش خیرات دوب دقتعم و

 یسارکمد ، يرگراک بالقنا يزوریپ زا سپ و دوش یم هقلطم تنطلس

 کی رد یسارکمد .ددرگ یم ییاوژروب یسارکمد نیشناج يرگراک

 تموکح رد هک يا هقبط ارنآ تیهام و دهد یم ینعم یتاقبط هعماج

 رد »هیسور بالقنا« هوزج رد مه گروبمزکول. دنک یم نییعت تسا

 و دنک یم دزشوگ ار هقبط ياجب بزح ندش نیزگیاج رطخ هک یلاح

 یکیتکلاید هطبار زا ، تسا یکستورت و نینل اب مه شا نخس يور

 تلود و دنک یم تبحص يرگراک تلود رد يروتاتکید و یسارکمد

 رگراک هار همانرب . دنک یم یفرعم اه یسارکمد نیرت قیمع ار يرگراک

 رکف ایآ. دراد ییاناوخ يرگراک یسارکمد زا اه تشادرب نیا اب مه

 ینعی ، رگراک هار همانرب زا شخب نیا هب ندیشخب تیفافش دینک یمن

 هورگ یکیدزن و داحتا يارب ار هار 	، يرگراک تلود و یلاقتنا همانرب
 ؟دنک یم رت راومه مه هب پچ ياه
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 دیاب هلأسم ندش رت نشور يارب منک یم رکف – ینوگلاش اضردمحم
 يدنبزرم هب تسناوت میهاوخن هن رگ و مینک رت قیقد ار نام میهافم

 نیمه هب .میبای تسد »یتسینومک« ياه تلود – بزح متسیس اب ینشور

 شیپ لاؤس نیا رد امش هک یتاکن 	ِکت کت هب مشوک یم نم لیلد

 هناگادج ) دنتسه یمهم رایسب تاکن ناش همه هتبلا و ( دیا هدیشک

 حالطصا ، سلگنا و سکرام زا هدنام ياج هب راثآ رد – کی	 :مزادرپب

 هدشن هتفرگراک هب ، میمهف یم زورما ام هک ییانعم هب »يروتاتکید«

 تیمکاح اب فدارتم ار »ایراتلورپ يروتاتکید« اهنآ يود ره .تسا

 یسررب لابند هک یناسک .دنا هدرب راک هب يرگراک تلود ای ایراتلورپ

 يروئت« موس دلج هب تسا رتهب ، دنتسه هنیمز نیا رد يرت یلیصفت

 هلأسم نیا هب صاصتخا هک رپیرد لاه هتشون »سکرام لراک بالقنا

 ناونع اب يرگید باتک و باتک نیا رد .دننک هعجارم ، دراد

 یلبق رثا لیمکت رد ًادعب هک »نینل ات سکرام زا ، ایراتلورپ يروتاتکید«

 هک دهد یم ناشن يرگنشور و عطاق رایسب لیالد اب رپیرد ،هدش هتشون

 هرود کی رد ار »ایراتلورپ يروتاتکید« حالطصا سلگنا و سکرام ًالوا

 اب فدارتم هشیمه و دنا هدرب راک هب راب هدزاود ًاعومجم ، هلاس هاجنپ

 تموکح زا یلکش يانعم هب هن و يرگراک تلود ای ایراتلورپ تیمکاح

 نیا زا يا همانرب دانسا رد دوخ هن اهنآً ایناث .یسارکومد لباقم رد و

 ینایرج ای یسک هب ار نآ زا هدافتسا هن و دنا هدرک هدافتسا حالطصا

 هدافتسا یصاخ ياه هورد رد حالطصا نیا زا اهنآ ًاثلاث .دنا هدرک هیصوت

 رظن یکنالب تسوگا نارادفرط هب هک يدراوم رد رتشیب و دنا هدرک
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 يروتاتکید« هک اهنآ هیرظن اب يدنبزرم يارب ًاتدمع و دنا هتشاد

 نرق همین رد ًاعبار .دندرک یم غیلبت ار اه »تسینومک« ای »نویبالقنا

 تیمکاح يانعم هب 	ًالصا ییاپروا ياه نابز رد »يروتاتکید« مهدزون

 ییاورنامرف زا یلکش يانعم هب هن و هدش یم هدرب راک هب ییاورنامرف و

 يروتاتکید« زا اه یلیخ هک ییاج ات ؛ دشاب یسارکومد لباقم رد هک

 تبحص »يدازآ يروتاتکید« و »یسارکومد يروتاتکید« یتح و »مدرم

 يزورما يانعم يروتاتکید هک دوب نرق ینایاپ ياه لاس رد و دندرک یم

 تسفینام رد – ود .تسا »یسارکومد« لباقم رد هک درک ادیپ ار

 یفداصت نیا و هدشن هتفرگ راک هب »ایراتلورپ يروتاتکید« حالطصا

 نیا اهنآ ، دهد یم ناشن رپیرد قیقحت هک روط نامه اریز .تسین

 يا همانرب دنس چیه رد و دنا هدرب راک هب یصاخ طیارش رد ار حالطصا

 یتالمج رد »يدادبتسا تالخادم« زا روظنم مینیبب اما .دنا هدرواین مه

 نیا مهد یم حیجرت نم ؟تسیچ ، دیا هدرک لقن تسفینام زا امش هک

 قیقد همجرت هک منک لقن ناهرب باهش نام قیفر همجرت زا ار تالمج

 تالخادم قیرط زا طقف ادتبا رد ًاعبط راک نیا » :تسا يرت

 ، ییاوژروب دیلوت تابسانم رد و تیکلام قح رد يدادبتسا

 ظاحل زا هک ،دوش یلمع دناوت یم یتامادقا قیرط زا ینعی

 یم اجنیا رد .»... دنسر یم رظن هب تابث یب و اسران يداصتقا

 ، لمتحم و نکمم هن ار »يدادبتسا تالخادم« هب زاین تسفینام هک مینیب

 تالخادم« نیا ، رگید ترابع هب .دناد یم ریذپان زیرگ و يرورض هکلب

 لباقم رد يزاوژروب ياه شنکاو و لاوحا و عاضوا هب هتسب »يدادبتسا
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 رگراک هقبط هکلب ، دش دنهاوخن ذاختا رگراک هقبط يریگ تردق

 طیارش زا نتفر رتارف و راذگ نیمضت يارب یطیارش ره رد تسا ریزگان

 نیا زا اهنآ روظنم دید دیاب سپ .دوش لسوتم نآ هب يراد هیامرس

 راثآ مامت هب یهاگن ؟تسا هدوب هچ ریذپانزیرگ »يدادبتسا تالخادم«

 هک دراذگ یمن یقاب يدیدرت ياج سلگنا و سکرام زا هدنام ياج هب

 يارب .راذگ تلود یتاقبط تلصخ و نومضم رب تسا يدیکأت نیا

 ترورض سکرام ًالوا هک میشاب هتشاد هجوت دیاب هیضق ندش نشور

 هب راذگ یتایح طرش ار رگراک هقبط یسایس تیمکاح هب یبای تسد

 هب همان رد ( هک دنیب یم مهم نانچ ار هتکن نیا و دناد یم مسیلایسوس

 رد شدوخ يروئت روحم هس زا یکی ار نآ ) 1852 سرام رد ریمِدیو

 ةدیکچً ایناث .دنک یم یفرعم یتاقبط ياهراکیپ و تاقبط هلأسم هراب

 هعماج لوصحم تلود هک تسا نیا تلود هراب رد سکرام يروئت

 نیاربانب و رگید تاقبط رب هقبط کی ییاورنامرف مسجت و تسا یتاقبط

 يروئت تقیقح رد .دشاب فرط یب دناوت یمن تاقبط اب هطبار رد

 متسیس هیلع سکرام شروش عورش هطقن ، تلود هراب رد سکرام

 یقلت تلم حور مسجت ار تلود هک تسا یلگه یتسیلانویسان هشیدنا

 و تاقبط زارف رب يداهن ، نیاربانب و مدرم لک عفانمِ ظفاح و درک یم

 لگه هک دوب مه لیلد نیمه هب .»یتاقبط ياه يرظن گنت« زا غراف

 یم »تاقبط همه يارب يا هقبط« ای »یمومع هقبط« ار یتلود یسارکوروب

 عورش »یمومع هقبط« موهفم نیا هب هلمح اب ًاقیقد سکرام شروش .دیمان

 نیا ، تلود هراب رد سکرام يروئت ریذپانزیرگ و یعیبط ۀجیتن ًاثلاث .دش

 یمن ، دشابن رگراک هقبط ِتیمکاح مسجت راذگ ِتلود رگا هک تسا
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 هب .دهدب نایاپ يزاوژروب یسایس و يداصتقا طلست طیارش هب دناوت

 هب راذگ ِتلود یتاقبط تلصخ رب سکرام دیکأت ،رگید ترابع

 و يداصتقا و یسایس نومضم رب تسا يدیکأت نینچمه ، مسیلایسوس

 ،راذگ تلود ۀفیظو و یتاقبط تلصخ رب دیکأت ًاعبار .نآ یخیرات ۀفیظو

 تسد اب ًافرص ایراتلورپ ایآ هک دروآ یم شیپ ار لاؤس نیا ، هاوخان هاوخ

 یتح سکرام نامز رد هک مینکن شومارف( یمومع يأر قح هب نتفای

 یمومع يأر قح زا يراد هیامرس ياهروشک نیرت کیتارکومد رد

 شبنج مهم ياه تساوخ زا یکی نآ هب یبای تسد و دوبن يربخ

 نآ اب اه لاربیل یتح عطاق تیرثکا و دوب یتسیلایسوس و يرگراک

 ار تلود دناوت یم ، ءارآ تیرثکا ندروآ تسد هب و ) دندوب فلاخم

 هب سکرام خساپ ؟دریگ راک هب دوخ فادها و اه تساوخ تمدخ رد

 »هسنارف رد یتاقبط ياهراکیپ« رد ًالثم	 ؟دوب یفنم زاغآ زا ، لاؤس نیا
 نینچ وا خساپ ةدیکچ ) موس شخب رد ، هدش هتشون 1850 لاس رد هک (

 هب ایراتلورپ یتاقبط يروتاتکید ، بالقنا موادت مالعا« :تسا

 تازیامت یمومع ياغلا هب يرورض راذگ ۀطقن ناونع

 نآ هاگ هیکت هک يدیلوت طباور همه ياغلا ؛یتاقبط

 نیا اب طبترم یعامتجا طباور همه ياغلا ؛دنتسه ]تازیامت[

 نیا زا هک ییاه هشیدنا همه ندرک یبالقنا و يدیلوت طباور

 ياج سکرام اجنیا رد ».دنوش یم یشان یعامتجا طباور

 نتفرگ تسد رد اب اهنت رگراک هقبط هک دراذگ یمن یقاب يدیدرت

 هب شا فادها و عفانم تهج رد ار نآ دناوت یمن یسایس تردق

 هناخ ای »بالقنا« هب فلتخم حوطس رد تسا ریزگان هکلب ، دریگراک
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 مه هب هکلب ، يدیلوت طباور نتخیر مه هب اهنت 	هن وا .دزادرپب یناکت
 زین ار مکاح ياه هشیدنا متسیس یتح و یعامتجا طباور نتخیر

 موادت مالعا« ، تالمج نیا رد هدننک نییعت ترابع .دناد یم يرورض

 ریزگان ایراتلورپ ، دیوگ یم سکرام رگید ترابع هب .تسا »بالقنا

 دناوتب هک دروایب دوجو هب ار یطیارش و دزیرب مه هب ار يزاب دعاوق تسا

 هک ییاهراتخاس اب ندمآرانک قیرط زا نیا و دنک ظفح ار شا يرترب

 رگا .تسین نکمم دنا هدش هتخاس ییاوژروب ییاورنامرف هب تمدخ يارب

 هک میبای یم رد ، میراذگب تسفینام تالمج رانک رد ار تالمج نیا

 و تسا »بالقنا موادت مالعا« نیمه »يدادبتسا تالخادم« زا روظنم

 نیشام دناوت یمن ایراتلورپ هک تسا نیا مالک کی رد ودره يانعم

 .دریگراک هب دوخ عفانم تمدخ رد هدروخن تسد ار ییاوژروب تلود

 نومک یسررب نمض سکرام 1871 لاس رد ،دعب لاس کی و تسیب

 تحارص اب ار هتکن نیمه ) »هسنارف رد یلخاد گنج« رد ( سیراپ

 یتلود نیشام دناوت یمن رگراک هقبط اما« :دنک یم نایب يرتشیب

 رد ار نآ و دروایب تسد هب ًافرص ار يا هدامآ	 – رضاح

 نومکِ تیمها رب دیکأت رد و ».دریگ راک هب شدوخ دصاقم تهج

 دش فشک ماجنارس هک دوب یسایس لکش« نآ نومک دیوگ یم ،

 رد و »ددرگ یلمع نآ قیرط زا راک يداصتقا ییاهر ات

 نومک هک دنک یم يروآدای سیراپ يایراتلورپ مایق زا یبایزرا

 ، تلود هاگتسد نتسکش مهرد اب ، »نیشیپ ياه بالقنا« همه فالخرب

 هک مریگ یم هجیتن متفگ هچنآ زا .داد یم مدرم تسد هب ار تردق
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 مهرد نامه ، تسفینام رد »يدادبتسا تالخادم« زا سکرام روظنم

 هک	 میشاب هتشاد هجوت رگا اما .تسا ییاوژروب تلود نیشام نتسکش
 ار نتسکش مهرد نیا قیمع یسارکومد هب لسوت ابً اقیقد سیراپ نومک

 سلگنا و سکرام هک میشاب هتشاد هجوت لاح نیع رد و داد ماجنا

 هاگن( دنا هدیمان »ایراتلورپ يروتاتکید« هنومن ار سیراپ نومک ًاتحارص

 و »هسنارف رد یلخاد گنج« 1891 پاچ رب سلگنا همدقم هب دینک

 ) هدش هتشون لاس نامه رد هک تروفرا همانرب رب وا دقن هب نینچمه

 تلود نیشام نتسکش مه رد ، اهنآ رظن زا هک میریگب هجیتن میریزگان

 نتخاس دنمناوت و یسارکومد هب نداد قمع قیرط زا طقف ییاوژروب

 و دوش یلمع دناوت یم هعماج ناشکتمحز هوبنا ینعی »میظع تیرثکا«

 ایراتلورپ فادها و عفانم تمدخ رد هک دهدب یتلود هب ار دوخ ياج

 يرتلورپ بالقنا« رد نینل عضوم هب میزادرپب اما – هس .دشاب هتشاد رارق

 همه ًابیرقت و نینل كرد هک تسا نیا تقیقح .»دترم یکستوئاک و

 يانثتسا هب ( متسیب نرق لئاوا رد مسیسکرام هدش هتخانش ياه نیسیروئت

 كرد اب ، »ایراتلورپ يروتاتکید« موهفم زا ) گروبمازگول ازور

 قیقحت ، نم رظن هب مه دروم نیا رد .تشاد توافت سلگنا و سکرام

 رایسب ) »نینل ات سکرام زا ، ایراتلورپ يروتاتکید« رد( )27( رپیرد لاه

 لاس رد دیوگ یم وا ، مدرک هراشا رتشیپ هک روط نامه .تسا رگنشور

 ریغ تموکح يانعم هب »يروتاتکید« هملک ، متسیب نرق ینایاپ ياه

 دوب هدرک ادیپ يرگید يانعم ینعی ؛ دش یم هدرب راک هب کیتارکومد

 توافت ًالماک ، دندیمهف یم نآ زا مهدزون نرق همین رد هچنآ اب هک

 نیتشنرب مزینویزیویر رس رب هک ییاه ثحب رد ییانعم توافت نیا .تشاد
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 .دیدرگ يرتشیب ياه یگتفشآ بجوم ،تفرگرد اه تیسکرام نایم رد

 هطبار هجوتم هک نآ زا شیب ،سکرام هیرظن هب نیتشنرب هلمح تهج

 ،نیاربانب و یتاقبط راکیپ هجوتم ، دشاب يروتاتکید و یسارکومد

 ، مسیسکرام زا دوخ داقتنا رد وا .دوب تلود یتاقبط موهفم و بالقنا

 ات دیشک یم شیپ »لاثم ناونع هب« ار »ایراتلورپ يروتاتکید« ترابع

 تلود ترورض و )ییاوژروب تلود هلمج زا و( تلود یتاقبط موهفم

 ره« هک دوب نیا مه شا لالدتسا و دهدب رارق هلمح دروم ار يرگراک

 هک دراد قلعت »لزان یندمت« هب »یتاقبط يروتاتکید هشیدنا عون

 ترابع هب .دوش یم يرپس شا نارود یمومع يأر قح يرارقرب اب

 هکلب ، دوبن کیتارکومد ریغ يرگراک تلود يرارقرب نارگن وا ،رگید

 لابند هب .تسناد یم محازم و هنهک یموهفم ار يرگراک تلود ِدوخ

 فرط زا تلود یتاقبط موهفم هراب رد سکرام هیرظن هب هلمح عورش

 ياه هویش هب زین یسارکومد لایسوس ناربهر زا يرایسب ، نیتشنرب

 زا يرایسب یتح و دنتشاذگ رانک ار تلود یتاقبط موهفم فلتخم

 هتفشآ كرد ، دنتساخرب یتسیسکرام تلود هیرظن زا عافد هب هک ییاهنآ

 هک تفایرد ناوت یم اه ثحب نیا هب هعجارم اب .دنتشاد هیرظن نیا زا يا

 ) سکرام ياهداماد( هگنول لراش و گرافال لپ دننام يدارفا یتح

 يروتاتکید« موهفم زا ینشور كرد یتح )رتدب نآ زا( و مکحم عضوم

 رخآ ات هک ( تشنکبیل لراک دننام یمدآ یتح .دنتشادن »ایراتلورپ

 ) تشاد ایراتلورپ یتاقبط تیمکاح دروم رد راوتسا ًالماک یعضوم

 و دراد قلعت تسفینام هب »ایراتلورپ يروتاتکید« ترابع درک یم نامگ

 يارب یتلود نیشام زا لاعف هدافتسا« يانعم هب ار »يروتاتکید« موهفم
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 قوف تلاح کی يانعم هب عقاو رد ؛دیمهف یم ایراتلورپ تیمکاح »تیبثت

 نآ رد هک یکستوئاک اما .رگراک هقبط تیمکاح زا عافد يارب هداعلا

 رد سکرام هیرظن عفادم نیسیروئت نیرت گرزب دش یم نامگ هرود

 زا نیتشنرب تالمح لباقم رد دنچره ، تسا ناملآ یسارکومد لایسوس

 و اه یگتفشآ ، تلود هیرظن دروم رد یلو ،درک یم عافد مسیسکرام

 اب رگراک هقبط تفریذپ یم یتح هک ییاج ات ،تشاد يدایز تاناسون

 تسد ار ییاوژروب تلود نیشام دناوت یم ءارآ تیرثکا هب یبای تسد

 هب راذگ يارب ) تنطلس ظفح اب ناتسلگنا رد ًالثم هلمج زا ( هدروخن

 تردق ،رگید يرایسب و یکستوناک ًانمض .دریگ راک هب مسیلایسوس

 لایسوس بازحا يریگ تردق يانعم هبً امومع ار رگراک هقبط يریگ

 ترابع هک یتارکومد لایسوس نیتسخن اما .دندیمهف یم تارکومد

 نآ هک دوب فناخلپ ، دناجنگ یبزح همانرب رد ار »ایراتلورپ يروتاتکید«

 يارب ، دیمهف یم تارکومد لایسوس بزح يروتاتکید يانعم هب ار

 ، ظاحل هس هب نیا و .تسیلایسوس ریغ ياه نایرج همه بوکرس

 ظاحل نیا هب تسخن :دوب سلگنا و سکرام كرد و تنس زا تسسگ

 چیه رد ار ترابع نیا ) مدرک هراشا رتشیپ هک روط نامه ( اهنآ هک

 مود ؛ دندوب هدرکن هیصوت مه ار يراک نینچ و دندوب هدرواین يا همانرب

 هب راذگ تلود ای يرگراک تلود 	زا اهنآ روظنم هک ظاحل نیا هب

 تیرثکا تیمکاح ینعی ، دوب رگراک هقبط تیمکاح ، مسیلایسوس

 موهفم اهنآ هک نیا موس و ؛ یسایس بزح کی هن و هعماج میظع

 يانعم هب سکعرب هکلب ، یسارکومد موهفم لباقم رد هن ار »يروتاتکید«

 قمع نودب ار تیمکاح نیا و دندرب یم راک هب رگراک هقبط »تیمکاح«
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 ياه تسیسکرام ، نیاربانب .دنتسناد یم نکممان یسارکومد هب نداد

 يروتاتکید« حالطصا ) اه کیوشنم هچ و اه کیوشلب هچ ( سور

 يرگراک تارکومد لایسوس بزح« مود هرگنک نامه زا ار »ایراتلورپ

 توافت اراکشآ سکرام كرد اب هک دنتفرگ راک هب ییانعم هب »هیسور

 رد ار ترابع نیا ) ربتکا بالقنا ات مک تسد ( اهنآ همه هتبلا و تشاد

 دوب ربتکا بالقنا زا دعب ، همه نیا اب .دندوب هدرک ظفح ناش ياه همانرب

 شخب يروتاتکید يانعم هب ار نآ يرتشیب تحارص اب اه کیوشلب هک

 يانعم تیلقا يروتاتکید زج هک دندرب راک هب 	ایراتلورپ یبالقنا و ورشیپ

 عضوم هب میدرگرب لاح ،همدقم نیا اب .دشاب هتشاد تسناوت یمن يرگید

 هک تسین يدیدرت .»دترم یکستوئاک و يرتلورپ بالقنا« رد نینل

 يرتلورپ بالقنا هب اراکشآ اهنت هن اه کیوشلب هب هلمح رد یکستوئاک

 ، دوب هدرک تشپ سکرام عضاوم 	و هیسور ناناقهد و رگراک هقبط و

 ار هیسور رد بالقنا تیمها هراب رد شدوخ نیشیپ عضاوم یتح هکلب

 در رد نینل هک درک دیابن شومارف یلو .دوب هدرپس یشومارف هب زین

 هدیا نیا ) هدرک يروآدای رپیرد هک روط نامه ( یکستوئاک تارظن

 روط هب ، تسا مدرم تیرثکا بالقنا يرتلورپ بالقنا هک ار سکرام

 ياه هتشون رد سکرام كرد زا نتفرگ هلصاف و .دنک یم در ینمض

 فنماک ات هتفرگ كِدار و یکستورت زا ( کیوشلب رگید ياه نیسیروئت

 هیاپ ار یتنس هنافسأتم نیا و دنک یم ادیپ يرتشیب تحارص ) نیراخوب و

 رظن هب ،نیاربانب .دنک یم يرادرب هرهب نآ زا نیلاتساً ادعب هک دزیر یم

 و »یتسینومک« ياه تلود – بزح يژولوندیا اب يدنبزرم يارب ،نم
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 رد نینل عضوم هک میئوگب تحارص اب میریزگان ،نیلاتسا تایانج

 رد اما .دوبن ناسکی تسفینام رد سکرام عضوم اب »دترم یکستوئاک«

 نامه هب ار »ایراتلورپ يروتاتکید« وا هک تسا ملسم گروبمازگول دروم

 لیلد نیمه هب . دوب سلگنا و سکرام رظن دروم هک دیمهف یم ییانعم

 هراب رد ،اه کیوشلب و يرگراک بالقنا زا عطاق عافد نمض هک دوب مه

 ،رگراک هقبط ياج هب بزح ندناشن و یسارکومد نتفرگ هدیدان رطخ

 قیقد و ندرک رت فافش	 هراب رد اما – راهچ .داد یم رادشه ًاتحارص

 .مینکب راک دیاب ًامتح ، دشاب مزال هک اج ره »رگراک هار« همانرب ندرک رت

 ؟دیراد رظن رد ار یصخشم تاکن ایآ

 ای يرتلورپ یسارکمد هب نینل هاگن منک یمن رکف نم :زورفا قداص

 تسفینام رد سکرام هاگن اب يرتلورپ بالقنا هوزج رد یتسیلایسوس

 و مزیلایسوس نیب راذگ نارود کی دنتسه دقتعم ود ره. دشاب توافتم

 تسیشرانآ هدیقع فالخ رب تاقبط دندقتعم ودره. تسه يراد هیامرس

 تلود نیشناج هک يرگراک تلود .دنوش یمن فذح هبش کی اه

 لاح ره هب نوچ یلو .تسا کیتارکمد تلود کی دوش یم ییاوژروب

 تلود نیا .تسا یتاقبط تلود کی یتاقبط هعماج رد تسا تلود

 » :دیوگ یم نینل هوزج نیمه موس شخب رد .تسا مکاح هقبط ناگرا

 یسارکمد ره زا رت کیتارکمد راب نویلیم کی يرتلورپ یسارکمد

 زا رت کیتارکمد راب نویلیم کی يوروش تموکح . تسا ییاوژروب

 ناشن نینل ، تارابع نیا اب » تسا ییاوژروب يروهمج نیرت کیتارکمد

 قمع رب و هدوبن هجوت یب يرگراک تلود رد یسارکمد رما هب دهد یم

 رتهب دیدرک هراشا مه امش دوخ الاب رد هک روطنامه .دنک یم دیکات نآ
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 سلگنا و سکرام ياه باتک دوخ هب سکرام هب هعجارم رد تسا

 اتوگ همانرب رب يدقن ، هسنارف رد یتاقبط هزرابم ، تسفینام هب. میدرگرب

 راب دنچ سکرام هک نیا .رپیرد لاه ریسفت و ریبعت هب ات …… و

 تسین مهم دایز نم رظن هب هتفرگ راکب ار ایراتلورپ يروتاتکید حالطصا

 ناماوت قیفلت و مزیلایسوس هب لاقتنا رد وا هاگدید تسا مهم هچنآ.

 تالخادم زا سکرام یتقو نم رظن هب . تسا يروتاتکید و یسارکمد

 نتسکش مهرد و یسایس بالقنا زا طقف هن دنک یم تبحص يدادبتسا

 نیا وا .دراد رظن رد زین ار یعامتجا بالقنا هکلب ،يزاوژروب نیشام

 دینیب یم هنوگنیا هب یسایس بالقنا زا سپ ار يدادبتسا تالخادم

If the proletariat during its contest with the 

bourgeoisie is compelled, by the force of 

circumstances, to organize itself as a class, if, by 

means of a revolution, it makes itself the ruling 

class, and, as such, sweeps away by force the 

old conditions of production, then it will, along 

with these conditions, have swept away the 

conditions for the existence of class 

antagonisms and of classes generally, and will 
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thereby have abolished its own supremacy as a 

class. 

 : همجرت

 طیارش لیلدب دوش روبجم يزاوژروب اب شا هزرابم نیح رد ایراتلورپ رگا

 ار دوخ بالقنا کی هلیسوب و ،دهد نامزاس هقبط کی هباثم هب ار دوخ ،

 روز( رهق لامعا اب يدنور نینچ یط رد و ،دنک لیدبت مکاح هقبط هب

 ،طیارش نیا هارمه هب )دربب نیب زا ( دنک وراج ار یمیدق دیلوت طیارش)

 درب یم نیب زا ار ماع روطب تاقبط و یتاقبط مزینوگاتنآ دوجو طیارش

 درب یم نیب زا رترب هقبط ناونع هب ار دوخ هجیتن رد و

 رد ار يدادبتسا تامادقا و رهق لامعا تسفینام مینیب یم هک روطنامه

 يارب و دنک یمن دودحم یسایس بالقنا و یتلود نیشام نتسکش مهرد

 یم همادا ار نآ یمیدق دیلوت طیارش ندرب نیب زا ات ، ینالوط هرود کی

 هتفرگ تسینومک تسفینام زا يدایز رایسب ریثات رگراک هار همانرب.دهد

 يارب طقف هک لاربیل ياه نامزاس همانرب اب حوضوب همانرب نیا.تسا

 ریغ یتسیکستوئاک عون زا مهنآ ،یسارکمد هب یبای تسد

 گرزب هیامرس زا تیکلام بلس.تسا توافتم دننک یم هزرابم 	یتاقبط

 نامزاس اب رگراک هار همانرب توافت زراب هجو گرزب ناراد نیمز زا و

 تسینومک و پچ ياهورین داحتا يارب شالت رد.تسا یلاربیل ياه

 ریغ ياه یکیدزن و رگراک هار همانرب زا شخب نیا هب ندیشخب تیفافش

 هبلغ اه يروادشیپ زا يرایسب رب سکرام ياه شزومآ اب نآ راکنا لباق

 هار همانرب ياه توافت.دوب نیا ندرک رت فافش زا مروظنم.درک دهاوخ
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 هک یطیارش رد هژیوب ندرک رت فافش نیا.لاربیل نامزاس کی اب رگراک

 و پچ	ياه نامزاس دوش یم یعس یتسیلایرپما لفاحم فرط زا

 تیمها دننک لیدبت یتسیلایرپما ياه هژورپ هنیپ هلصو هب ار تسینومک

 .دنک یم ادیپ يرتشیب

 و نینل كرد نایم توافت ِدوبن دروم رد – ینوگلاش اضر دمحم

 یم یعس و متسین قفاوم امش رظن اب يرگراک تلود هراب رد سکرام

 ِدوبن يارب امش لئالد – کی :مهدب حیضوت راصتخا هب ار ما لئالد منک

 دنتسه دقتعم ود ره« هک تسا نیا نینل و سکرام رظن نایم توافت

 .تسه يراد هیامرس و مزیلایسوس نیب راذگ نارود کی

 کی اه تسیشرانآ هدیقع فالخ رب تاقبط دندقتعم ودره

 تلود نیشناج هک يرگراک تلود .دنوش یمن فذح هبش

 نوچ یلو. تسا کیتارکمد تلود کی دوش یم ییاوژروب

 تلود کی یتاقبط هعماج رد تسا تلود لاح ره هب

 اجنیا رد ».تسا مکاح هقبط ناگرا تلود نیا .تسا یتاقبط

 ًالماک امش اب دروم ود رد نم هک دینک یم هراشا هزوح هس هب امش

 نیب هک دندوب دقتعم ود ره اهنآ هک مراد لوبق مه نم ینعی .مقفاوم

 تیمکاح هک دراد 	دوجو راذگ نارود کی مسیلایسوس و يراد هیامرس

 هبش کی تاقبط دنتفگ یم ود ره و تسا يرورض نآ رد رگراک هقبط

 نیب دروم ود نیا رد رگم مسرپ یم امش زا نم اما .دنوش یمن فذح

 .تسا یفنم ًاملسم باوج ؟دراد دوجو یتوافت نیلاتسا و سکرام رظن

 اجنیا رد .تسا فالتخا لحم هک موس دروم رس میورب تسا رتهب سپ
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 نویلیم کی يوروش تموکح …« هتفگ نینل هک تسا نیا امش لیلد

 نم .»تسا ییاوژروب يروهمج نیرت کیتارکمد زا رت کیتارکمد راب

 رد هک تسا نیا تقیقح .دوب تسرد یتهج زا نینل فرح منک یم رکف

 ياه يروهمج نیرت کیتارکومد« قافتا هب بیرق تیرثکا رد عقوم نآ

 مظعا شخب و نانز .دوبن يربخ یمومع يأر قح زا »ییاوژروب

 هوالعب .دندوب مورحم يأر قح زا اه تیلقا و ناتسدیهت و نارگراک

 ياه يروهمج نیرت کیتارکومد« بلغا هک مینکب دیابن شومارف

 میظع تیرثکا هک دندوب يرامعتسا ياه تردق ًانمض »ییاوژروب

 یمن تیمکاح قح هتسیاش و دندرک یم بوکرس ار ناهج تیعمج

 1918 لاس رد دنچ ره يوروش تموکح اهنیا اب هسیاقم رد اما .دنتسناد

 نآ رد مدرم تیرثکا یلو ،دوب هدرک اغلم ار دنمتورث تاقبط يأر قح

 لباق رگید ياهروشک رد هک دندوب رادروخرب یتاناکما و قوقح زا

 شیپ ياه قفا ،دوب هتخورفا يرگراک بالقنا هک یشتآ و دوبن روصت

 زا .درک یم نشور ار ناهج ناگدش لامدگل و ناشکتمحز همه يور

 ًاعقاو نامز نآ رد يوروش تموکح هک تفگ دوش یم رظن نیا

 اما .دوب ییاوژروب ياه تموکح نیرت کیتارکومد زا رت کیتارکومد

 ،یلخاد گنج نتفای نایاپ اب هک درک دیابن شومارف ،رگید یتهج زا

 هکلب ،دش لیدبت یبزح کت تموکح کی هب اهنت هن يوروش تموکح

 ،نویسکارف قح تیعونمم اب مه تسینومک بزح دوخ لخاد رد یتح

 ناش تارظن هتفای نامزاس نایب زا تیرثکا رظن ِفلاخم ياه نایرج ًالمع

 ،دندش بوکرس هک ییاهنآ همه هک درک دیابن شومارف .دندش مورحم

 نیب رد اه تسیشرانآ و اه کیوشنم ًالثم .دندوبن ییاژروب بازحا
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 هب .دنتشاد یهجوت لباق ذوفن ناناقهد نایم رد اهرآ .سا و نارگراک

 یگدنز ياه لاس نیرخآ رد یتح ار يوروش تموکح ،رگید ترابع

 .دیمان کیتارکومدً اعقاو تموکح کی دش یمن رگید زین نینل دوخ

 تقیقح اما ؛دندرک یم بوکرس ار اهاوژروب اهنآ دیئوگب تسا نکمم

 ؛ مینک تبحص داتشنورک مایق بوکرس زا تسین مزال .تسا نیا زج

 و دش یمن لمحت مه بزح ِدوخ لخاد رد »يرگراک نویسیزوپا« یتح

 هک کیوشلب ناربهر دودعم زا یکی( ياتنلوک اردناسکلآ دننام یمدآ

 هب مامت یگدیروش اب نینل »لیروآ ياهزت« راشتنا زا سپ هلصافالب

 یفاک ای .ددنب ورف مَد دش یم ریزگان زین )دوب هتساخرب وا زا تیامح

 هک دیریگب رظن رد ار يرگراک ياه هیداحتا هب طوبرم ثحب ًالثم تسا

 ياه تسایس زا تیامح رد ار اه هیداحتا هک دیماجنا اجنآ هب ًالمع

 ياه ثحب شیاشگ زاغآ رد نینل ِدوخ .دننک طخ هب بزح يربهر

 یلاس ام ، اقفر« :درک مالعا )1921 سرام رد ( بزح مهد هرگنک

 هداد هزاجا نامدوخ هب ام ؛ میا هتشاذگ رس تشپ ار یئانثتسا

 بزح نورد رد شکمشک و ثحب لمجت زا هک میا

 هقباس یب ياه تیلوؤسم هک یبزح يارب .میشاب رادروخرب

 و نیرتردتقم هلیسو هب و دشک یم شود رب ار يا

 دحتم ار يراد هیامرس ناهج مامت هک ینانمشد نیرتدنمورین

 يروآ تریح لمجت کی نیا ،هدش هرصاحم ، دننک یم

 یبزح کت ماظن هب ندیتلغ میوگب مهاوخ یم ، رگید ترابع هب .«تسا

 نینل دوخ یگدنز ياه لاس نیرخآ رد هکلب ،نیلاتسا يریگ تردق اب هن

 طیارشً اعقاو اه کیوشلب هک تشاد ناوت یمن يدیدرت .دش عورش
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 هب درک یم ریزگان ار اهنآ هک دندنارذگ یم رس زا ار يزاس تشونرس

 زا نینل هک تشاد ناوت یمن يدیدرت و دننزب تسد ییانثتسا تامادقا

 هک درک دیابن شومارف اما .دوب نارگن رایسب یتامادقا نینچ ياهدمآ یپ

 یقلت رذگ دوز و يرارطضا و یتقومً افرص ار یتامادقا نینچ رگید اهنآ

 یم یعیبط و زاجم ینیب شیپ لباق ریغ يا هدنیآ ات هکلب ،دندرک یمن

 زا نینل كرد هب تسا یفاک هتکن نیا ندش نشور يارب .دنتسیرگن

 و ثداوح دنچ ره – ود .مینک هعجارم »ایراتلورپ يروتاتکید« موهفم

 ماظن کی هب يوروش تموکح لیدبت رد یلخاد گنج ياه تبیصم

 نایم رد نآ يرکف ياه هنیمز اما ، تشاد یمهم رایسب شقن یبزح کت

 يوروش تلود يریگ لکش زا شیپ اه تدم هیسور ياه تسیسکرام

 هتکن يارب نینل ِدوخ راثآ رد يرکف هنیمز نیا هب هجوت .دوب هتفرگ لکش

 هوزج رد( 1906 لاس رد نینل .دشاب رگنشور دناوت یم ام ثحب دروم

 يریسفت ) »نارگراک بزح فیاظو و اه تِداک يزوریپ« ناونع اب يا

 رد وا .دوب توافتم نارگید ياهریسفت اب هک داد »يروتاتکید« موهفم زا

 شدوخ هژیو ریسفت نیمه رب ، هتشون نامه هب هراشا اب زین 1920 لاس

 يروتاتکید« :دوب نینچ هتشون نآ رد نینل ریسفت هدیکچ .درک دیکأت

 رب ینتبم هن ،تسا روز رب ینتبم دودحمان تردق يانعم هب

 کی اهنت زوریپ ِتردق ره ، یلخاد گنج رد .نوناق

 »يروتاتکید« یملع حالطصا … دشاب دناوت یم يروتاتکید

 هلیسو هب هدش راهم ریغ رادتقا يانعم هب ، تساک و مک یب ،

 ، تاررقم عون ره هلیسو هب دودحم ان ًاقلطم ، نوناق عون ره

 زج »يروتاتکید« حالطصا .تسا روز رب ینتبم ًامیقتسم و
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 ار فیرعت نیا یتسرد هب رپیرد لاه .«…درادن يرگید يانعم نیا

 یماظن نینچ هک درادن لالدتسا هب يزاین .دمان یم »کیروئت هعجاف کی«

 دناوت یمن ،دناد یم »یلخاد گنج« فدارتم ار نآ نینل ِدوخ هک

 ) دنک یم يروآدای رپیرد هک روط نامه ( هوالعب .دشاب کیتارکومد

 رایسب هرود رد طقف دوش رارقرب رگا یتح ،دودحمان نایرع روز هطلس

 دروم يرگراک تلود هک یلاحرد .دشاب روصت لباق دناوت یم يدودحم

 طقف ) دیئوگ یم یتسرد هب مه امش ِدوخ هک روط نامه ( سکرام رظن

 ،تسین ییاوژروب تلود نیشام نتسکش مهرد و یسایس بالقنا هب رظان

 ًاتدعاق هک دناسرب ماجرف هب زین ار يرایع مامت یعامتجا بالقنا دیاب هکلب

 نینل هک تسا نیا تقیقح هتبلا .دبای یم همادا یهجوت لباق نارود يارب

 نیا اب هک هتفگ زین يرگید ياه فرح ،ربتکا زا شیپ ياه هتشون رد

 رد ًالثم .درادن ییاناوخ دودحمان نایرع روز رب ینتبم ماظن

 1916 لاس رد ( »یتسیلایرپما مسیمونوکا و مسیسکرام را يروتاکیراک«

 نکممان یسارکومد نودب مسیلایسوس …« :دیوگ یم وا )

 ار یتسیلایسوس بالقنا دناوت یمن ایراتلورپ – 1 :اریز ، تسا

 ، یسارکومد يارب راکیپ قیرط زا نآ يارب كرادت نودب

 ییاپرب نودب دناوت یمن زوریپ مسیلایسوس – 2 ؛ دزاس یلمع

 ار تیرشب و دزاس رقتسم ار شا يزوریپ ، لماک یسارکومد

 هام دنچ هک ( »بالقنا و تلود« رد ای	 .«دناسرب تلود ندرمژپ هب

 زاین تلود هب ایراتلورپ« :دیوگ یم ) هتشون ربتکا بالقنا زا شیپ

 زاین یتلود هب اهنت ایراتلورپ ، سکرام رظن هب … اما … دراد
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 نانچ هک یتلود ینعی ، دشاب ندرمژپ لاح رد هک دراد

 دیدجت اب .»… دنک زاغآ ار ندرمژپ هلصافالب هک دوش هتخاس
 حرطم ار دوخ فورعم زت نیلاتسا اهدعب هک دوب نینل دیکأت نیمه رد رظن

 تسخن ، ندرمژپ هلحرم هب ندیسر زا شیپ يرگراک تلود هک درک

 رگید راب کی ، ما هتفگ رتشیپ هک روط نامه !ددرگ رت يوق دیاب

 و سکرام اب توافتم یکرد هک دوبن نینل طقف هک منک یم يروآدای

 لایسوس نازادرپ هیرظن بلاغ هکلب ، تشاد يروتاتکید موهفم زا سلگنا

 لایسوس نایم رد توافت نیا و .دندوب نینچ ، عقوم نآ رد یسارکومد

 فناخلپ ِدوخ ًالثم .دوب رت گنررپ زاغآ نامه زا هیسور ياه تارکومد

 زا يریسفت ، دش یم بوسحم هیسور یسارکومد لایسوس ردپ هک

 ًالمع هک درک حرطم بزح مود هرگنک رد »ایراتلورپ يروتاتکید«

 ياه تسیلایسوس هب هک »نویبالقنا يروتاتکید« اب دش یم فدارتم

 و تشاد قلعت مهدزون نرق همین رد اه تسیکنالب هژیو هب و يوسنارف

 يروتاتکید حالطصا هک دوب اهنآ اب يدنبزرم يارب ًاقیقد سکرام

 سپ ایراتلورپ يروتاتکید زا یکرد نینچ .دیشک یم شیپ ار ایراتلورپ

 دش نایب يرتشیب تحارص اب کیوشلب ناربهر فرط زا ربتکا بالقنا زا

 همه عقاو رد .تسا هدمآ یکستوئاک هب اهنآ ياه هیباوج رد هلمج زا هک

 هقبط يروتاتکید ياج هب ار بزح يروتاتکید ًامسر نونکا اهنآ

 نیا ) رپیرد لوق هب ( هک تسا نیا بلاج و دندرب یم راک هب رگراک

 ًالثم .دوب نارگید زا رت هناطاتحم رایسب نینل فرط زا يزاس نیزگیاج

 اجنآ ات ) »مسینومک و مسیرورت« رد ( یکستوئاک هب خساپ رد یکستورت

 تیرثکا تموکح و درک یفن ار تیرثکا تموکح ًالصا هک تفر شیپ
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 راذگ نارود هیلوا لحارم رد ،نانآ یهاگاان رطاخ هب ،ار رگراک 	هقبط
 زا شیاتس تنس هک درک دیابن شومارف ًانمض .درک یبایزرا یلمع ریغ

 هب یطبر هیسور ياه تسیسکرام نایم رد نویبالقنا يروتاتکید

 کیندوران زا اهنآ هک دوب يا هداتفا اج تنس هکلب ، تشادن مسیسکرام

 زا هک فناخلپ دوخ و دندوب هدرب ثرا هب نیشیپ نویبالقنا رگید و اه

 لاقتنا نیا طساو هقلح ًالامتحا ، دوب هدیورگ مسیسکرام هب مسیدوران

 تلود زا سلگناو سکرام دوخ كرد هب میزادرپب لاح – هس .دوب

 رد »يدادبتسا تامادقا« و »روز« تاحالطصا هب دانتسا اب امش .يرگراک

 سکرام و نینل كرد نیب 	هک دینک یم لالدتسا ،تسینومک تسفینام

 ياه فرح هب هیکت ياج هب دیئوگ یم و درادن دوجو یتوافت سلگنا و

 سلگنا و سکرام ِدوخ زا هدنام ياج هب نوتم هب تسا رتهب ، رپیرد

 لیلحت رد .تسا یلوقعم ًالماک و بوخ داهنشیپ نیا .مینک هعجارم

 اما .تسا هدننک نییعت اهنآ ِدوخ زا هدنام ياج هب نوتم هرخالاب ،ییاهن

 راک هب تارابع و تاحالطصا جیار يانعم هب دیاب نتم کی مهف يارب

 هتشاد هجوت نتم نامه ندش هتشون نامز رد نتم نآ رد هدش هتفرگ

 تسا رییغت لاح ردً امناد يراج هدنز هدیدپ ره دننام نابز نوچ .میشاب

 ههد دنچ یتح ای هدس دنچ يزورما تاحالطصا و تاملک زا يرایسب و

 نامدوخ یسراف زا لاثم کی دیراذگب .دنا هتشاد یتوافتم يانعم رتشیپ

 ناونع اب دراد یسانشناور هراب رد یباتک ینارا یقت رتکد :منزب

 اب ، عقوم نآ رد »حورلا ملع« حالطصا نیا .»حورلا ملع ای يژولوکیسپ«

 لامتحا هب ، یسراف گنهرف و تایبدا اب ینارا قیمع ییانشآ هب هجوت
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 نیا رگا نانابز یسراف تیرثکا زورما اما ؛ هدوب یبوخ حالطصا دایز

 هراب رد تسا يزیچ هک درک دنهاوخ نامگ دبال ، دنونشب ار حالطصا

 ابً اقیقد هک تسا نیا رد رپیرد قیقحت تیمها ،نم رظن هب .حاورا راضحا

 هتفشآ ياه كرد زا یلیخ ءاشنم ،سکرام ياه هتشون نتم يور زکرمت

 هک دهاوخ یمن ام زا هجو چیه هب و دهد یم ناشن ار اه هتشون نیا زا

 اب هک دنک یم کمک ،سکعرب هکلب ، میریگب هدیدان ار اه هتشون نتم

 ناش هراب رد يرتزاب مشچ اب و میوش زکرمتم اهنآ يور يرتشیب تقد

 راثآ مامت رد هک نیا نداد ناشن ، امش تشادرب فالخرب .مینک يرواد

 حالطصا ،هلاس هاجنپ هرود کی رد سلگنا و سکرام زا هدنام اج هب

 طابترا و اه هرود رد و هتفر راک هب راب هدزاود طقف »ایراتلورپ يوتاتکید«

 هب ياه نتم ِدوخ هب میدرگرب اما .تسا مهم رایسب ، هتفر هب یصاخ ياه

 حالطصا سلگنا و سکرام هک يدراوم زا یکی .اهنآ زا هدنام اج

 سلگنا همان رد تسا يدروم ، دنا هدرب راک هب ار ایراتلورپ يروتاتکید

 مادقا تیمها هراب رد وا هک ) 1890 ربتکا 27 رد ( تیمشا دارنک هب

 یم و دنک یم تبحص یعامتجا و يداصتقا ياه ینوگرگد رد یسایس

 ، دشاب رثا یب يداصتقا ظاحل هب یسایس تردق رگا« :دیوگ

 ( روز ؟میگنج یم ایراتلورپ یسایس يروتاتکید يارب ام ارچ

 رد .«!تسا يداصتقا تردق کی زین ) یتلود تردق ینعی

 اب فدارتم ار »یتلود تردق« اراکشآ سلگنا ِدوخ هک دینیب یم اجنیا

 رد ( هک يا همدقم رد سلگنا :رگید دروم کی .درب یم راک هب »روز«

 كرد زا اهنت هن ، هتشون »هسنارف رد یلخاد گنج« رب ) 1891 سرام

 زا داقتنا رد هکلب ، دنک یم داقتنا »یبالقنا يروتاتکید« زا اه تسیکنالب
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 هیرظن اب تفلاخم رد ناملآ یسارکومد لایسوس تسار حانج رظن

 تشحو ًاریخا« :دیوگ یم نینچ ، راذگ تلود دروم رد سکرام

 یب رگید راب کی ایراتلورپ يروتاتکید ترابع زا هدرتسگ

 رایسب .تسا هتفرگ ربرد ار تارکومد لایسوس ناگنهرف

 هچ هب يروتاتکید نیا دینادب دیهاوخ یم ، نایاقآ ، بوخ

 ایراتلورپ يروتاتکید نآ .دینک هاگن سیراپ نومک هب ؟دنامیم

 تلود يانعم هب ار يروتاتکید وا هک مینیب یم زین اجنیا رد .«دوب

 یکیتارکومد تلود نومک هک میناد یم اریز .درب یم راک هب يرگراک

 يانعم هب ًاملسم و دوب هدیدن ار نآ دننام یسک نامز نآ ات هک دوب

 زا سپ هام هس :رگید دروم کی .دوبن يروتاتکید کی هملک يزورما

 نمض )24( »تروفرا همانرب دقن« رد رگید راب سلگنا ،همدقم نآ نتشون

 تفلاخم زا هک ناملآ تارکومد لایسوس بزح تسار حانج 	زا داقتنا

 راعش ندناجنگ ترورض ، دنتفر یم هرفط بزح همانرب رد تنطلس اب

 :دسیون یم و دشک یم شیپ بزح همانرب رد ار کیتارکومد يروهمج

 رد طقف ام بزح هک تسا نیا ، دشاب یعطق يزیچ رگا«

 یتح .دسرب تردق هب دناوت یم کیتارکومد يروهمج لکش

 هداد ناشن ًالبق هسنارف گرزب بالقنا هک روط نامه ، نیا

 وا روظنم اجنیا رد .«تسایراتلورپ يروتاتکید هژیو لکش ، تسا

 اجنیا و .تسا سیراپ نومک نامه دیدرت یب »هسنارف گرزب بالقنا« زا

 کیتارکومد يروهمج اب ار ایراتلورپ يروتاتکید وا هک مینیب یم مه

 ، »دادبتسا« ، »روز« ییانعم فدارت نیمه حیضوت رد .دناد یم فدارتم

 شدوخ قیقحت رد رپیرد لاه هک تسا »یتلود تردق« و »يروتاتکید«
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 هسنارف هژیو هب و اپروا یسایس تایبدا رد يزیچ نینچ هک دهد یم ناشن

 هتفرگ یکنالب و نالب یئول و وزیگ زا و دوب جیار رایسب مهدزون نرق همین

 دننام یتارابع زا یناوارف هب ، نیاتشا نوف ستنرول و اه تسیتراچ ات

 یلئوکم ًالثم .دندرک یم هدافتسا »یتاقبط دادبتسا« و »یناملراپ دادبتسا«

 یمومع يأر قح راعش زا هدز تشحو ) یسیلگنا لاربیل سیون خیرات (

 قح دیسرت یم اریز ، دیمان یم یتاقبط »دادبتسا« ار نآ ، اه تسیتراچ

 – راهچ .دماجنایب رگراک هقبط هلیسو هب تلود فرصت هب یمومع يأر
 نینل و سکرام كرد ياه توافت زا يدراوم هب راصتخا هب نم اجنیا ات

 رکف نینل دننام مه سکرام هک مینک ضرف رگا یتح اما .ما هدرک هراشا

 سکرام دتم هبً اعقاو رگا منک یم رکف نم ؟درک دیاب هچ ، درک یم

 نوتم هب داقتعا .میراذگب رانک مه ار وا دوخ رظن دیاب ، مینامب رادافو

 هشیدنا اب ، ءایبنالا متاخ هب داقتعا یلوا قیرط هب و نیموصعم و سدقم

 درک دیابن شومارف نینچ مه .تسا عمج لباق ریغ مسیسکرام و یملع

 سپ لاس 90 هب کیدزن و سکرام گرم زا سپ لاس 130 ًابیرقت ام هک

 هک میراد ربخ یثداوح و براجت زا و مینک یم یگدنز نینل گرم زا

 میراشفب ياپ نینل يابیز هتفگ نیا رب يرتشیب رایسب تیعطاق اب میناوت یم

 هب یسایس یسارکومد زج یقیرط زا دهاوخب سکره« :هک

 هب مه هک دیسر دهاوخ یجیاتن هب ریزگان ، دسرب مسیلایسوس

 یعاجترا و لمهم یسایس يانعم هب مه و يداصتقا يانعم

 لقع هک اجنآ ات ، رگراک هار همانرب هراب رد اما – جنپ	 .«دوب دنهاوخ
 ، »درادن یکیدزن« سکرام ياه شزومآ اب همانرب نیا ، دهد یم دق نم
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 ًامتح تسا نیا زج دوش مولعم هک اج ره هتبلا و تساهنآ رب یکتم هکلب

 .دشاب یتسیسکرام يرتشیب »تیفافش« اب ، امش لوق هب و دوش ضوع دیاب

 :تاحیضوت

 کیروئت یسایس گالبو.1

http://siasitheoric.blogspot.com/2012/06/blog-

post_29.html#more 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=106

9&Id=368&pgn 

 لیکشت نطب رد ادتبا زا هک اجنآ زا متساوخ یناوشیش يدی قیفر زا . 2

 قیفر. دهدب نایرج نیا هرابرد يرصتخم حیضوت ، هدوب یلاع ياروش

 :داتسرف نم يارب ار ریز حیضوت و درک فطل يدی

 زا دعب تسرد ناریا قلخ یئادف ياهکیرچ نامزاس یلاع ياروش

 مامت 	مراد رطاخ هب نم هک اجنآ ات 	دش لیکشت 	64 نمهب مراهچ 	هعجاف

 ایو 	یسایس فالتخا 	تقو يزکرم هتیمک اب يوحن هب هک یئاضعا
 دندوب فلاخم اهنآ درکلمعو مکاح تابسانم اب الک و دنتشاد یتالیکشت

 ای ( نولیپاک ياتسور رد دوجوم ياه هناخ زا یکیرد 	هعقاو نآ زا دعب

 ياروش ياضعا اجنامهرد و دندرک رازگرب یتسشن ) نآ ربو رود

 رارصا لیلدب نآ زا لبق هام شش هک( نم 	لماش . دندش باختنا يزکرم

 ناریا بالقنا 	هرابرد هک یباتک پاچ و ینلع کیژولوئدیا هزرابمرب
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 هرگنک يرازگرب هب يراشف ياپ و دندوب نآ راشتنا عنام یلو مدوب هتشون

 ، یندم یفطصم ) مدوب هدش جارخا هریغ و نامزاس عاضوا یسررب و

 ياقفر هرگنک يرازگرب اب اه دعب هک دشیم 	یحتف دوعسم و ینابیش دامح
 تسه یتاعالطا هصالخ نیا (.دندش هفاضا بیکرت نیا هب مه يرگید

 زور نامه نایرجرد ایوگ هک دنتسه یعدم یخرب هتبلا متشاد نم هک

 دامح فرطزا 	يریگرد و يزادناریت قافتا زا شیپ و نمهب راهچ

 ربخ يزیچ نینچ زا نم 	هک تسا هدش حرطم یلاع ياروش لیکشت

 ) 	مرادن

 تیلقا دوجوم همانرب نامه اه تدم ات عومجمرد یلاع ياروش تیرثکا

 ياروش یلصا نامزاس دندوب دقتعم هک ارچ	 دنتسنادیم دوخ همانرب ار

 ،ینورد تابسانم و همانساسا هصرعرد اما…لکوت حانج هن 	تسا یلاع

 هراب نیارد اذل دندوب هدرک دقن ار مکاح تابسانمو همانساسا البق نوچ

 . دنتشاد هیواز نمهب راهچ زا لبق نامزاس شرگن اب

 هقطنمرد رضاح ياهنامزاسو بازحا اب یبوخ تابسانم یلاع ياروش

 یکدنا تارییغت دش رازگرب هقطنمرد هک يا هرگنک زا دعب 	تشاد

 يداقتنا شیارگ 	دمآ دوجوب نامزاس یشمو طخو 	همانساساو همانربرد

 و همانربرد یساسا تارییغت ناهاوخ هک تشاد دوجو مه يوق اتبسن

 يارب یئاهشالت 	هرگنک زا دعب .دوب نامزاس یشم طخو راک و کبس

 دش لدب و در مه یئاه هتشون تفرگ تروص رگراک هار اب	 یکیدزن
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 روظنم نیا هب ینویسیمک نییعتو تیلقا تدحو هسورپ مالعا یپرد 	یلو

 هسورپ تسکش زا دعب ماجنارسو 	دش فقوتم رگراک هار اب تدحو

 ياهکیرچ نامزاس ، تیلقا هتسه 	لماش عقوم نآرد هک تیلقا تدحو

 حرطم رگراک هار اب یکیدزن هلئسم رگید راب 	دشیم )لکوت( تیلقا یئادف

 هجیتن هب اهنیا زا مادکچیه 	یلو تفرگ تروص یثحابم مهزاب و دش

 و ردیح( 	نایئادف داحتا اب 	یلاع ياروش زا یشخب ماجنارس و دیسرن

 دقن هب دقتعم هک يداقتنا نایرجاماو دومن تدحو )رگتشک زا یشخب

 نآ تکرح هسورپ لکرد نامزاس راک کبس و 	همانساسا و يا همانرب

 شیپ هب هیرشن راشتناو اه رانیمس يرازگرب اب و تفرن تدحو نیا اب ،دوب

 یسررب زین و نامزاس هتشذگ دقن هب ، نامزاس يزاسونو تدحو هاررد

 لصاحو 	تخادرپ هعماج 	عاضوا زا نیون لیلحت و 	يوروش تالوحت
 ، همانرب اب تسینومک نایئادفداحتا نامزاس يریگ لکش اهشالت نیا

 .دوب نیون راک کبس و همانساسا

 .دوب ییادف نامزاس تیرثکا شخب رد باعشنا نیلوا ، رذآ 16 نایرج.3

 یمالسا يروهمج زا عافد یگنوگچ رس رب رادهگن اب هورگ نیا فالتخا

 .دوب يراد هیامرس ریغ دشر هار زا توافتم تشادرب و

 .تسا کیزکم رد ولبئوپ هاگشناد يدنلتاکسا داتسا ، يوولاه ناج.4

 شبنج رب هک« تردق ریخست نودب ناهج رییغت« ناونع اب وا فورعم رثا

 ار يرایسب ياه ثحب ،تشاذگ يرایسب ریثات کیزکم رد یسایس ياه
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 هعلاطم يارب تسا هتشاگن رثا نیا رب یلصفم دقن وتاماد لاپ .درک داجیا

 . دینک هعجارم رادیب رشن ای کیروئت یسایس گالبو هب دقن نیا

 يرس کی لابندب رگراک هار نامزاس رد 1388 لاس باعشنا .5

 قیفر .تفرگ تروص هنامرحم ياه ندرک عمج اضما و تافالتخا

 ياضعا زا یشخب هک یماگنه دنک یم هراشا هبحاصم نیمه رد ینوگلاش

 همانرب و طخ اب اراکشآ هک یتالاقم رب هاگدید رهم ندز اب رگراک هار

 رد ندنام ناکما رگید دنتساخرب تفلاخم هب دنتشاد توافت رگراک هار

 و نابلط تدحو ، باعشنا نیا رد .تشادن دوجو فقس کی ریز

 دقتعم ياه تسیسکرام و دنتفرگ رارق وس کی رد يوولاه نارادفرط

 تیلاعف يزکرم هتیمک ناونع تحت لوا هورگ .رگید يوس رد همانرب هب

 . ییارجا تئیه ناونع تحت مود هورگ و دنک یم

 یفالتخا نامزاس همانرب اب رگراک هار نورد بلط تدحو نایرج.6

 . دوب مه اب همه ظفح ناهاوخ یلو .تشادن

 یعامتجا هبنج .دراد هبنج ود یبالقنا ره : کیتارکمد اوژروب بالقنا.7

 دشر کیتارکمد اوژروب بالقنا یعامتجا هبنج .یسایس هبنج و

 یسایس 	تابسانم .تسا یلادوئف ماظن نورد رد يداصتقا و یعامتجا
 یبالقنا تساوژروب هقبط یعامتجا دشر ربارب رد يدس نهک یلادوئف

 هب هلمح .تسا یلادوئف نهک یسایس متسیس هب هلمح يزاوژروب یسایس

 هرمزور یگدنز و تسایس رد بهذم تلاخد و یتنطلس هقلطم متسیس

 هعماج زا ناقفخ تلاح، کیتارکمد اوژروب بالقنا يزوریپ زا سپ.

 بازحا و اه هیداحتا . دنوش یم دازآ تاعوبطم. دوش یم هتشادرب

 يار قح ناشناگدنیامن باختنا يارب مدرم و دنوش یم دازآ یسایس
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 هک دندوب هدیقع نیا رب ود ره یکستورت و نینل. دننک یم بسک

 .تسین هیسور رد کیتارکمد بالقنا يزوریپ هب رداق هیسور يزاوژروب

 داحتا اب دیاب دنتفگ یم هک فناخلپ و اه کیوشنم فالخ رب نینل

 دقتعم ، دز کیتارکمد بالقنا هب تسد هیسور رد يزاوژروب و ایراتلورپ

 ناراد نیمز اب يداصتقا ياه دنویپ لیلد هب هیسور يزاوژروب هک دوب

 روظنم نیمه هب نینل. تسین کیتارکمد اوژروب بالقنا يربهر هب رداق

 اوژروب بالقنا ندناسر يزوریپ هب يارب ناناقهد و ایراتلورپ داحتا زا

 بالقنا ترورض الک یکستورت یلو. دنک یم تبحص کیتارکمد

 الاح تفگ یم وا. درب یم لاوس ریز ار	 هیسور رد کیتارکمد اوژروب

 ار بالقنا؟ مینکب دیاب هچ مسیرازت ینوگنرس و بالقنا يزوریپ زا سپ

 ات میهاوخب رگراک هقبط ناگدننک رامثتسا زا دعب و میناسرب يزوریپ هب

 دننک ملع ون زا ار رامثتسا طاسب و دنریگ تسدب ار یسایس تردق

 کیوشلب بزح. تسا لاوس نیمه هب خساپ یکسترت » موادم بالقنا».

 بالقنا ماجنا يارب ناناقهد و نارگراک يروتاتکید زا 1917 لاس ات

 رد دوخ لیروآ ياه زت رد نینل. درک یم تیامح کیتارکمد اوژروب

 . تفرگ رارق تهج کی رد »یکسترت موادم بالقنا« اب عقاو

 نیب رد 1917 هیروف بالقنا زا سپ : تسار و پچ ياه را سا.8

 هک اهنآ 	پچ شخب. تفرگ تروص یباعشنا یبالقنا ياه تسیلایسوس

 تسار شخب . دندرک یم تیامح اه کیوشلب زا 	دندوب تیلقا رد

 پچ ياه را سا روهشم ياه هرهچ زا. دندوب تقوم تموکح راداوه

 . دوب رازت نادنز رد اه لاس هک درب مان اونودیریپسا ایرام زا ناوت یم
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 نیلاتسا طسوت یسایس ناینادنز رگید اب هارمه 	1941 لاس رد	 ایرام
 . دش مادعا

 وتسنرا يربهر هب یتسیشرانآ هورگ : اه تسیونخام .9

 دندوب دقتعم و دندوب فلاخم زکرمتم تلود اب اه تسیونخام.ونخام

 دوش هرادا یناقهد و يرگراک ياه نومک تروص هب دیاب هعماج

 زا سپ هک دوب زکرمتم نیارکوا رد رتشیب اه تسیونخام تیلاعف.

 اب اه تسیونخام. دوب هدمآرد اه ناملآ لرتنک تحت مسیرازت یشاپورف

 و دیفس شترا هیلع نامزمه و دندوب فلاخم ناملآ هب نیارکوا قاحلا

 . دندیگنج یم ناملآ شترا

 و نوزومان هعسوت نوناق : يراد هیامرس نوزومان و بکرم هعسوت. 10

 تخانش يارب يرایسب ياه دربراک هک تسا یملع نوناق کی ، بکرم

 ود زا تسا یبیکرت نوناق نیا . دراد یعامتجا و یخیرات ياه هسورپ

 یگدنز رد دشر توافتم گنهآ اب ینوزومان. مهاب طبترم نوناق

 طابترا ینوزومان نیا بیکرت اب ندوب بکرم و دراد راک و رس یعامتجا

 لاس بالقنا عطقم رد ار ناریا هعماج رد دشر ینوزومان. دنک یم ادیپ

 طباور رانک رد يریاشع داصتقا دوجو. مینیبب میتسناوت یم یبوخب 57

 و يزاس لیبوموتا و نهآ بوذ گرزب عیانص و يراد هیامرس هتفرشیپ

 زا هدنام اج هب یبهذم گنهرف رانک رد یبرغ رالوکس گنهرف نینچمه

 . دندوب اه ینوزومان نیا بیکرت رگنایب ، شیپ لاس رازه

 هنوگ هب تسیسکرام نیرکفتم طسوت حالطصا نیا : موادم بالقنا .11

 ياه لاس رد سلگنا و سکرام . تسا هدش هتفرگ راکب فلتخم ياه

 یبالقنا هقبط هک دندرک یم هدافتسا وحن نیا هب حالطصا نیا زا 1850
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 . دهد همادا تشذگ نودب و لقتسم روطب شدوخ عفانم تهج رد دیاب

 روشک رد یتسیلایسوس بالقنا اب هطبار رد ار يروئت نیا ، یکسترت اما

 رظن هب . درک یم حرطم دنرادن يا هتفرشیپ يراد هیامرس هک ییاه

 بالقنا ندناسر ماجنارس 	هب رداق يزاوژروب اه روشک نیا رد ، یکسترت

 اب داحتا رد دناوت یم ایراتلورپ اه روشک نیا رد . تسین کیتارکمد

 . دنک فرصت ار یسایس تردق ناناقهد

 هویش هدافتسا زا داقتنا زا سپ يو. دوب اه کیندران اب ادتبا : : فناخلپ.12

 زا ، ناناقهد نایم رد راک زکرمت و یسایس دصاقم دربشیپ يارب رورت

 لاس ات و درک كرت ار هیسور1880 لاس رد .. دش ادج اه کیندران

 زا جراخ رد درک رداص ار یگدوشخب نامرف تقوم تلود هک 1917

 یسور هب 1882 لاس رد ار تسفینام راب نیلوا يارب وا . دوب روشک

 . دوب راک يدازآ هورگ نیسسوم هلمج زا 1883 لاس رد. درک همجرت

 هیسور لخاد هب هورگ نیا طسوت هدش هیهت ياه هوزج 1880 ههد رد

 یسایس ياه یهاگآ ندرب الاب رد تاوزج نیا. دش یم هداتسرف

 بزح هک 1898 لاس رد. دندوب رثوم رایسب نایوجشناد و نارگراک

 بزح نیا ياضعا زا فناخلپ ، دش سیسات هیسور تارکمد لایسوس

 ارکسیا . درک رشتنم ار ارکسیا هیرشن نینل هارمه هب 1900 لاس رد. دوب

 . درک یم هزرابم نیتشنرب یتسینویزیور تارظن اب مزیسکرام زا عافد رد

 فناخلپ هیسور تارکمد لایسوس بزح نورد فالتخا نتفرگ الاب اب

 کیوشنم لثم فناخلپ. دش ادج نینل زا و تفرگ ار اه کیوشنم فرط

 یط ار کیتارکمد اوژروب بالقنا هلحرم دیاب هیسور هک دوب دقتعم اه

 بالقنا. دگنجب رازت اب يزاوژروب رانک رد دیاب هیسور يایراتلورپ و دنک
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 هب ندیبسچ و ناناقهد نتفرگ هدیدان هک داد ناشن هیسور 1905

 گنج نایرج رد. تسا هدوب هابتشا هزادنا هچ ات هیسور يزاوژروب

 تلود راک يور اب. درک یم عافد ناملآ هیلع گنج زا فناخلپ ، یناهج

 عافد یکسنرک زا و تشگزاب هیسور هب فناخلپ ، 1917 هیروف رد تقوم

 هب ار هیسور و دش سویام و تحاران رایسب ربتکا بالقنا زا سپ. درک

 تشذگرد اج نامه رد 1918 لاس رد و درک كرت دنالنف تمس

 ياه تیلاعف لیلد هب اه کیوشلب و نینل ، یسایس ياه فالتخا مغریلع.

 شقن« باتک . دندوب لئاق يا هژیو مارتحا وا يارب فناخلپ کیروئت

 زا لبق یناریا ياه تسیسکرام نیب رد فناخلپ » خیرات رد تیصخش

 . دوب رادروخرب يا هژیو تیبوبحم زا نمهب	 هدروخ تسکش بالقنا

 يژتارتسا رد راکشآ شخرچ کی نایب اه زت نیا: لیروآ ياهزت .13

 نیا ات. دوب یتسیلایسوس بالقنا تمس هب تکرح و کیوشلب بزح

 بالقنا هلحرم رس رب اه کیوشنم و اه کیوشلب نیب فالتخا خیرات

 هدنرب شیپ يورین رس رب فالتخا. دوبن هیسور رد کیتارکمد اوژروب

 یم عافد يزاوژروب و ایراتلورپ داحتا زا اه کیوشنم. دوب بالقنا نیا

 لیروآ ياهزت یلو. ناناقهد و ایراتلورپ داحتا زا اه کیوشلب و دندرک

 رازت ینوگنرس زا سپ هک ار یسایس تردق دیابن ایراتلورپ هک دوب نآ رب

 تردق دوخ دیاب هکلب ، دنک يزاوژروب میدقت یتسد ود هدمآ تسدب

 نیا رگنایب اه اروش تسدب تردق همه. دریگ تسد رد ار یسایس

 لثم اه کیوشلب زا یضعب یتح نینل لیروآ ياه رت. دوب تسایس

 . درک هجیگرس راچد ار فنماک
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 هدنهد همادا ار دوخ نرتنیمک. دش سیسات 1919لاس رد نرتنیمک .14

 ناونع اب اهنآ زا هک مود لانویسانرتنا اب و تسناد یم لوا لانویسانرتنا هار

 هیاپ ار نرتنیمک هک یناسک. تشاد يدنبزرم درک یم دای تسینیوش

 بالقنا يزوریپ ناکما هچرگا هک دندوب هدیقع نیا رب دندرک يزیر

 تمه اب مزیلایسوس هب ندیسر یلو دراد دوجو روشک کی رد يرگراک

 تهج نیا زا. تسا یبایتسد لباق اه روشک همه نارگراک يرای و

 اه روشک رگید يایراتلورپ هب ندناسر يرای رد نرتنیمک یلصا تیلاعف

 ، نیلاتسا ندمآ راک يور اب یلو . دوب يرگراک بالقنا ماجنا يارب

 رد مزیلایسوس زت رب هیکت اب و دش ادج دوخ هیلوا فادها زا نرتنیمک

 تسایس زا تیعبت هب ار اه روشک همه ياه تسینومک ، روشک کی

 هصالخ یتسیلانویسانرتنا هفیظو. دناوخ ارف يوروش تسینومک بزح

 تسایس نیا زا هک یبازحا. يوروش یجراخ تسایس دربشیپ رد دش

 و يرگراک شبنج رب یکلهم تابرض دندرک تیامح نرتنیمک دیدج

 .دندرک دراو دوخ ياهروشک یتسینومک

 کچیاک نایچ يربهر هب نیچ يزاوژروب بزح : گناد نیموک.15

 ، دنتفریذپ ار نرتنیمک دیدج یشم هک یتسینومک بازحا هلمج زا. 16

 تساوخ نیچ تسینومک بزح زا نرتنیمک. دوب نیچ تسینومک بزح

 تسایس نیا شریذپ بقاعتم. ددنویپب گناد نیموک هب دوخ لالحنا اب ات

 نیموک 1927 لاس رد.دش هتفریذپ نرتنیمک تیوضع هب گناد نیموک ،

 نارازه. تخادرپ اه تسینومک ماع لتق هب ياهگناش رد گناد

 نیا زا سپ. دنداد تسد زا ار دوخ ناج هعقاو نیا رد یبالقنا تسینومک
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 فالخ رب و دش جراخ گناد نیموک زا نیچ تسینومک بزح هعقاو

 . تفرگ شیپ رد ار دوخ لقتسم هار نرتنیمک تاروتسد

 يراد هیامرس ریغ دشر هار.17

Non capitalist way of development (NCWD( 

 نیودت فچشورخ نارود رد يوروش ياه نیسیروئت طسوت يروئت نیا

 ، يراد هیامرس ینوماریپ ياهروشک رد هک دوب نآرب يروئت نیا. دش

 تیامح زا رگا دنسر یم تردق هب یبالقنا ياه تارکمد هک یماگنه

 یتسیلایسوس ياه روشک و دوخ روشک يرگراک و یتسینومک بازحا

 دشر هناراد هیامرس ریغ ریسم رد هک دنراد ار ناکما نیا دندرگ دنم هرهب

 رصم ، یلاموس . دننک ایهم مزیلایسوس هب راذگ يارب ار طیارش و هدرک

 قارع ، یفاذق یبیل ، ونراکوس يزنودنا ، دسا هیروس ، رصانلادبع لامج

 نیا نارادفرط هک دندوب ییاه روشک هلمج زا ینیمخ ناریا و مساق

 یم هدافتسا نآ زا يروئت نیا تحص تابثا يارب لاثم ناونع هب يروئت

 هب تیهام اهروشک نیا رد يوروش رادفرط تسینومک بازحا. دندرک

 زا هتفرگ هدیدان ار اه میژر نیا یتسینومک دض و هنارگبوکرس تیاغ

 یم عافد هناراد هیامرس ریغ دشر هار رد نداهن ماگ دیما هب	 اه میژر 	نیا
 ، دشن لصاح يا هزجعم اه هداز ماما نیا زا مادکچیه زا یلو . دندرک

 . دنتخوس اه میژر نیا یتسینومک دض شتآ رد بازحا نیا و

 : دینک هعجارم کنیل نیا هب رثا نیا هعلاطم يارب .18

 ام تیوه ياهزرم و عاجترا ياهزرم
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http://www.iran-

archive.com/sites/default/files/sanad/rahe_kar
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marzhaye_erteja_va_marzhaye_howiate_ma.pd
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 رد . دوب متسیب نرق لئاوا رد نینل کیدزن ناراکمه زا فوترام .20

 هک دوب ییاه کیوشنم هلمج زا فوترام .تفر اه کیوشنم اب باعشنا

 بزح نتسویپ فلاخم نینچمه وا درک یم تفلاخم یناهج گنج اب

 . دوب تقوم تلود هب کیوشنم

 بالقنا باتک هب هنیمز نیا رد گروبمزکول عضاوم هعلاطم يارب . 21

 بزح عضوم اب باتک نیا رد گروبمزکول . دینک هعجارم هیسور

 نییعت قح و هقبط ياجب بزح ندرک نیزگیاج هنیمز رد تسینومک

 . دزیخ یم رب تفلاخم هب پن تسایس و تشونرس

 همجرت. مروآ یم یسیلگنا هب اجنیا ار تسفینام زا لوق لقن نآ نم-22

 اب و هدش ماجنا سلگنا و سکرام تایح نامز رد یسیلگنا هب تسفینام

 هک تفگ ناوت یم ، نابز نیا هب ناگنازرف نیا يود ره هطاحا هب هجوت

 قیفر هک روطنامه یلو. تسا هدوب ود ره دییات دروم همجرت نیا

 . تسا يرتهب همجرت ، ناهرب قیفر همجرت دیوگ یم ینوگلاش

The immediate aim of the Communists is the 

same as that of all other proletarian parties: 
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formation of the proletariat into a class, 

overthrow of the bourgeois supremacy, 

conquest of political power by the proletariat. 

Of course, in the beginning, this cannot be 

effected except by means of despotic inroads 

on the rights of property, and on the conditions 

of bourgeois production; by means of 

measures, therefore, which appear 

economically insufficient and untenable, but 

which, in the course of the movement, outstrip 

themselves, necessitate further inroads upon 

the old social order, and are unavoidable as a 

means of entirely revolutionizing the mode of 

production. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1

848/communist-manifesto/ch02.htm 

 موس شخب. دترم یکستوئاک و يرتلورپ بالقنا 23
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http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/w

orks/1918/km/kautsky-mortad1.pdf 

 همانرب رب تشون يدقن سلگنا 1891 لاس رد . تروفرا همانرب دقن.24

 لایسوس بزح همانرب دقن اب دقن نیا. ناملآ تارکمد لایسوس بزح

 دوب هدش هتشون سکرام طسوت هک	 اتوگ رد ناملآ تارکمد

 . تسا توافتم

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1

891/06/29.htm 

 اتوگ همانرب دقن رد سکرام فورعم هلمج25

 هب یلوا زا راذگ نارود یتسینومک هعماج و يراد هیامرس هعماج نیب

 دوجو یسایس راذگ نارود کی نارود نیا اب قبطنم. دراد رارق یمود

 دشاب دناوت یمن ایراتلورپ یبالقنا يروتاتکید زج زیچ نآ تلود هک دراد

 ریز کنیل زا 33 هحفص.

http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/w

orks/1875/naghd-gota.pdf 

 هام موس رد کسفوتیل تسرب 	دادرارق : کسفوتیل تسرب دادرارق .26

-راجم و ناملآ يروطارپما و فرط کی زا هیسور نیب 1918 چرام

 دیسر اضما هب رگید فرط زا ینامثع يروطارپما و ناتسراغلب و شیرتا

 رانک یناهج لوا گنج زا لماک روطب هیسور ، دادرارق نیا قبطرب .
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 عیانص زا ¼ ، تیعمج ¼ هیسور ، دادرارق نیا ياضما زا سپ. دیشک
 تسکش زا سپ. . داد تسدزا ار دوخ گنس لاغذ نداعم 10/9 و

 يارب یتصرف ، 1918 ربماون 11 رد لوا یناهج گنج رد روحم ياهورین

 ناونعب ات دش داجیا ناتسهل و نیارکوا ، ایناوتیل ، ایوتال ، ینوتسا ، دنالنف

 . دنوش رهاظ یللملا نیب هنحص رد لقتسم ياهروشک

 لاس رد ییاکیرما روهشم یسایس لاعف و نیسیروئت. رپیرد لاه .27

 وا یلصا مان .تشذگرد یلکرب رد 1990 لاس رد و دش دلوتم 1914

 ینیارکوا	 يدوهی نیرجاهم زا شا هداوناخ. دوب یکسنیبود دلوراه
 ار ناش مان وا هداوناخ ، یتسیتمس یتنآ دیدش رایسب وج لیلد هب .دندوب

 دوز توف لیلد هب . دنداد رییغت تشاد قلعت نایدوهی هب حضاو روطب هک

 یتخس یکدوک نارود لاه و دش راک هب روبجم لاه ردام ، ردپ ماگنه

 نارود. دش انشآ یسایس تیلاعف اب مک رایسب نینسزا وا . درک هبرجت ار

 يداصتقا دوکر ياه لاس اب دوب فداصم هاگشناد رد رپیرد لاه روضح

 ریثات. دوب یلکرب هاگشناد رد 60 ههد نیلاعف زا رپیرد. اه پچ تیلاعف و

 رایسب نایب يدازآ شبنج هژیوب و هاگشناد نیا رد یسایس تاکرح رب وا

 پچ زا یگرزب شخب رب زونه رپیرد زا هدنام اج هب راثآ. دوب تیمها اب

 يرایسب تاج هتشون	 و اه باتک	 .دراد يراکنا لباق ریغ ریثات اکیرمآ

 :هلمج زا تسا هدنام اج هب رپیرد زا

 و تلود : لوا دلج ، دلج جنپ رد سکرام لراک بالقنا يروئت

 : موس دلج ، یعامتجا تاقبط تسایس : مود دلج ، یسارکوروب
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 دلج و اه مزیلایسوس رگید دقن : مراهچ دلج ، ، ایراتلورپ يروتاتکید

 بالقنا و گنج : مجنپ

http://monthlyreview.org/press/author/haldra

per/ 

 . درب مان »مزیلایسوس حور ود« زا ناوت یم رپیرد لاه مهم راثآ رگید زا

	http://www.marxists.org/archive/draper/1966/t

wosouls/index.htm 


