
مسیمرفر و لاربیل يزاوژروب تسایس رد لوصا هب طوبرم لئاسم
نینل چیلیا ریمیدالو

 ،هیسور رسارس راجت فرط زا ،دوروگوون – ینژین هاگشیامن رد ینارنخس کی رد رنویلیم نیکزالاس
 ،گروبزرتپ نس رد راکزلف رازه هس ییآ مهدرگ رد .درک حرطم یسایس عیسو تاحالصا يارب ار یتساوخرد
 داهن رد تیوضع تهج ناش طسوت هدش یفرعم ياهدزمان يارب يأر 150 طقف بسک اب اهتسیمرفر
]1[.دندش عطاق یتسکش لمحتم ،ییارجا
 دنیامن یم ریزگان ار لوصا دقاف الماک مدرم یتح ،دنبلط یم یجنسمه هداس و حیرص هک ،تقیقح ود نیا
 تاقبط مامت مدرم زا ییاههدوت .دنهد رارق لاؤس دروم ار هیسور نیزورما تسایس هب طوبرم لوصا هک
 شیامن ةوحن رد رثؤم کیروئت لوصا تیمها هجوتم اهنآ زا یمک دادعت یلو ،دندنمقالع تسایس هب هیسور
 ییاهخساپ هراومه هک دنتسه یسایس بازحا تیمها هجوتم یمک رامش .دنشاب یم یسایس لئاسم نداد
 ینیعم تاقبط اب بازحا یتقو .دنهد یم لئاسم نیا هب هدش میظنت بسانم يوحن هب و قیقد ،هدش باسح
 يراک نینچ ماجنا اهلاس و دنوش یم هداد اههدوت نایم رد راک ساسا رب ییاهخساپ نینچ ،دنتسه طبترم
.دزاس راکشآ ار اهخساپ نیا مقس و تحص دناوت یم زین اههدوت نایم رد
 اب طابترا رد ار دوخ فیاظو و نئوژ موس متسیس لبق مین و لاس راهچ هک یماگنه اهتسیسکرام ياهخساپ
 نتشاد و یسانش هفیظو اب ینالوط ياهلاس يارب هک ینارگراک .دندوب عون نیا زا ًاقیقد دندومن یبایزرا نآ
 نارکفنشور نآ زا یقیمع ةرد طسوت ،دناهدرک تیلاعف یطیحم ره رد اهخساپ نیا زا یشان رکفت ةوحن
 یم یبلط لالحنا و مسیمرفر هب ماگ ره رد و دنسرت یم یحیرص خساپ عون ره نداد زا هک یمگردرس
.دناهدش ادج ،دنزغل
 تارابع اب ،نابلط لالحنا هیلع اهتسیسکرام ةزرابم ةدهاشم زا سپ هک يدارفا نآ هب تبسن ناوت یمن
 هلئسم هب نتخادرپ زا … و يزاب هقرف ،لباقتم تازرابم ،تاعزانم ،تارجاشم ندوب رضم ةرابرد یکانمغ
 ۀمه و دنناوخ یم تسیسکرام ار دوخ هک يدارفا زا يرایسب .تشاد محرت زج یساسحا ،دننک یم بانتجا
!دنتسه هرمز نیا رد »پچ« ياهکیندوران
 دناهتسناوتن ،دنتسه مسیسکرام نانمشد و يزاوژروب نانامرهق لوصا رد هک یناسک ،چر ۀمانزور ياهلاربیل
 ةرامش رد( هلاقمرس کی رد ار ناشزیگنا تقر و یمیدق تارابع ۀمه اهنآ .دنریگ هدیدان ار قوف قیاقح

.دنور یم رتارف نونکا یلو ،دننک یم رارکت )234
 و »تسا نایرج رد اج همه نابلط لالحنا و اهکیوشلب نیب ةزرابم« هک دنا هتشگ فارتعا هب ریزگان اهلاربیل

.»تسا هدرک ذوفن رگراک ۀقبط مسیناگرا ذفانم ۀمه هب«
؟دشاب هدوب یقافتا دناوت یم رما نیا ایآ ؟هچ الاح
… ریخ
 هب دنناوت یم ییاهن لیلحت رد اهنآ ؛دنتسه راکشآ ینالوط یتدم يارب یلوصا لئاسم رد یمهم تافالتخا«
».دنوش هصالخ ددرگ ذاختا روشک یتآ تفرشیپ رد دیاب هک يا یشم طخ ۀلئسم
 رد اهلاربیل اما ،دنداد حیضوت ار عوضوم نیا 1908 ربماسد رد اهتسیسکرام !دندیسر هجیتن نیا هب هرخالاب
.تسا ندیمهفن زگره زا رتهب ندیمهف رید .دناهدرک نآ مهف هب عورش 1913 توا
 اهنت تاحالصا« هکنیا ای تسا ریذپ ناکما تاحالصا ریسم رد تکرح ایآ« دهد یم همادا لاربیل ۀمانزور
 هب[ »دشاب یم رسیم تسا دازآ مسیمرفر تیدودحم مامت زا الماک هک یشبنج یعرف لوصحم ناونع هب
».تسا حرطم هنوگ نیدب هلئسم .]ادوارپ ایانروس زا لقن
.دناهدیرب مسیسکرام زا هک تسا یبزحریغ ياهتسیمرفر ۀلئسم زا یشخب طقف یبلط لالحنا ۀلئسم !ًاقیقد
.دننک یم عافد نآ زا هنوگچ ،لوصا رد مسیمرفر نانامرهق نیا ،اهلاربیل هک مینیبب تسا بلاج
 کی ناونع هب اهنت تاحالصا هک هدیقع نیا رد تشونرس هب داقتعا و کیزیفاتم يدایز رادقم ،هتبلا«
 ماجنا دناوت یمن یحالصا چیه مسیمرفر و نارگحالصا نودب .دراد دوجو ،دنرسیم »یعرف لوصحم«
»… دشاب »یعرف لوصحم« کی طقف رگا یتح ،دوش
 هچ کیزیفاتم !میراد ار خساپ ۀئارا مدع يارب یشالت و هنانیگمشخ تارابع زا ياهنومن رگید راب اجنیا
 مامت ۀبرجت ،هیسور و ناملآ ،هسنارف ،سیلگنا ۀبرجت ،یخیرات ۀبرجت هک یماگنه دراد رما نیا هب یطبر
 یشبنج یعرف لوصحم اهنت هشیمه يدج تاحالصا هک دهد یم ناشن ،ایسآ و اپورا رد رصاعم خیرات



؟دناهدوب مسیمرفر تیدودحم زا دازآ الماک
 هک دهد یم ناشن حضاو روطب هبرجت نامه هک یماگنه دراد رما نیا هب یطبر هچ تشونرس هب داقتعا و
؟دناهتشاد ]تاحالصا ققحت تهج رد[ ار ریثأت نیرتشیب هک دناهدوب مسیمرفر نمشد تاقبط ًاقیقد
 يرتشیب »تشونرس هب داقتعا« متسیب نرق ياهلاس نیتسخن رد هیسور رگراک ۀقبط ياهتیلاعف رد دیاش ای
 ؟تسا هتشاد دوجو مهدزون نرق ینایاپ لاس یس رد يزاوژروب و ووتسمز ياهلاربیل ياهتیلاعف هب تبسن
!دینک یم هرخسم ار دوخ امش ،لاربیل نایاقآ
 لیامت و هقبط کی ناونع هب يزاوژروب عفانم نیب طابترا هک دیشاب ییاهنادان نانچ امش تسا نکمم ایآ
 لیامت و رگراک ۀقبط طیارش نیب طابترا نینچمه و ،مسیمرفر هب ناشدوخ نتخاس دودحم هب اهنآ
؟دینیبن ار شداضتم
 رد مسیمرفر زا امش عافد دیاش یلو !دیتسه مسیمرفر يارب یفیعض نایماح یلک روطب ًاتقیقح امش ،نایاقآ
؟تسا رتهب ینونک ۀیسور
 نارگحالصا نیرت عقوت مک هب اهراب هک یتیعضو ،رضاح تیعضو هک دوش فارتعا دیاب« دهد یم همادا چر
 مسیمرفر یفن تمس هب ار ناشتاساسحا صوصخب و مدرم راکفا ،تسا هداد ناشن ار ناشیاهشالت یگدوهیب
».دهد یم تهج
 دیناوت یمن مه دیزاس یم لصا کی مسیمرفر زا يرادفرط زا هک ییامش یتح دسر یم رظن هب !دییامرفب
 دیروبجم مه امش یتح .دینک ادیپ یهاگ هیکت هیسور »رضاح تیعضو« رد هن و یخیرات ۀبرجت رد هن
!تسامش ررض هب تیعضو هک دییامن فارتعا
 تیامح هب »رضاح تیعضو« ۀبرجت اب تیدض رد ،یخیرات ۀبرجت اب تیدض رد امش هک یتروص رد ،نایاقآ
 ییانیبان ناگدرب ای – تشونرس هب دقتعم و نیسیزیفاتم ردقچ ،دیهد همادا مسیمرفر لوصا دقاف تیعقوم زا
 رواب تاحالصا هب ناتدوخ هک ییامش ایآ !دوب دیهاوخ – لدزب و هاوخدوخ ،رظن گنت لوپ ۀسیک يارب
؟دینک یمن عافد ،دروآ تسد هب دوس مدرم ریاس ۀنیزه هب دشوک یم هک يزاوژروب نآ زا عقاو رد ،دیرادن
 لالحنا و اهتسیمرفر ،گروبزرتپ نس ناراکزلف ،هیسور رگراک ۀقبط ورشیپ تمسق کی هک تسا مهف لباق
 چر طسوت هدش هئارا ماقرا قبط .دناهدرک ياهدننک درخ تسکش راچد ار دندوب ناشنایم رد هک ینابلط
 و تفه اب ربارب هک دندرک بسک ار يأر 2000 زا يأر 150 تسیمرفر نابلط لالحنا ،تسیمرفر و لاربیل
 سپ ،مراهچ يامود يارب نارگراک باختنا زا سپ – مدنچ راب يارب رما نیا ایآ .دشاب یم لک زا دصرد مین
 نابلط لالحنا هک دهد یمن ناشن – وکسم و گروبزرتپ نس رد يرگراک تاعوبطم روهظ ۀچخیرات زا
 اهنآ یسایس یهاگآ ياراد نارگراک ةدوت و ،دننک یم یگدنیامن ار لاربیل همین و مگردرس نارکفنشور طقف
؟دناهدومن درط و موکحم هناخسار و هناعطاق ار
28 ةرامش ،ادوارپ ایانروس
1913 ربماتپس 4
9 ةرامش ،توپ شان

1913 ربماتپس 4
.يا .و : ءاضما
19 دلج ،نینل راثآ هعومجم
تاحیضوت

 رد .دش باختنا دیدجت 1913 )ربماتپس 7( توا 25 رد گروبزرتپ نس ناراکزلف ۀیداحتا ۀسیئر تئیه -1
 قوس يارب نابلط لالحنا ياهششوک مغریلع .دنتشاد تکرش رگراک 3000 دودح هراشا دروم ییآ مهدرگ
 يارب هسیئر تئیه زا يرازگساپس ۀمانعطق کی ،هیداحتا کیوشلب ۀسیئر تئیه هیلعرب ییآ مهدرگ نداد
 يریگ يأر رد نابلط لالحنا طسوت هک ییاهدزمان تسیل .دش بیوصت گرزب یتیرثکا طسوت شیاهراک
 ،دوب هتشگ رشتنم ادوارپ ایانروس رد هک ،یکیوشلب تسیل ؛درک بسک يأر 150 دودح ،دوب هدش هئارا هیلوا
.دش هتفریذپ گرزب یتیرثکا طسوت


