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تسیسکرام ۀمانرب مھ ن شخب  ھک یروطب( ،دوشیم تبحص شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا نآ رد ھک ،ھیسور یاھ                 ُ      
ھینچشوسورپ' ۀ لجم رد       ّ             '١ Prosveshcheniye فرط زا رایع مامت یشکرگشل کی بجوم رخاوا نیا رد )میاهدش رکذتم 
 و ٢تسیدنوب نامبیل مھ ،گروبرتپ بلطلالحنا ۀمانزور رد سور بلطلالحنا یکسفوکمس مھ .تسا هدش اھتسینوتروپا
 و هدرک ھلمح ھمانرب شخب نیا ھیلع تدشب دوخ یاھناگرا رد ھمھ و ھمھ ،ینیئارکوا تسیلایسوس - لانویسان چیوکروی مھ
 ۀمانرب ھب مسینوتروپا »یتلم هدزاود موجھ« نیا ھک تسین یکش .دنرگنیم نآ ھب زیمآتراقح تیاھنیب یرظن اب
 نونکا ام ھک تسا تھج نیمھ ھب .دراد یاھتسویپ طابترا رصاعم یتسیلانویسان تالزلزت اب یلک روطب ام یتسیسکرام
 یتح هدربمان یاھتسینوتروپا زا کیچیھ ھک میوشیم رکذتم طقف .مینادیم عقومب ار ھحورطم ۀلئسم قیقد لیلحت و ھیزجت
  ّ                                     ل وطم ۀلاقم رد گروبمازکول ازور ھک دننکیم رارکت ار یزیچ طقف اھنآ ۀمھ :تسا هدرواین دوخ زا مھ لقتسم لیلد کی

 لئالد نیمھ .تسا ھتشون یناتسھل نابز ھب ١٩٠٩ - ١٩٠٨ لاس رد »یراتخمدوخ و یلم ۀلئسم« :ناونع تحت دوخ
 .درک میھاوخ ھجوت نآ ھب ھمھ زا شیب ،ھلاسر نیا نمض ،ام ھک تسا رکذلاریخا ۀدنسیون »رکب«

 

 ؟تسیچ شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح یانعم -١
 رارق یسررب دروم یتسیسکرام رظن ھطقن زا ار تشونرس نییعت قح حالطصاب ۀلئسم دنھاوخیم یتقو ،تسا یعیبط
 رد ار نآ خساپ دیاب ایآ ؟دیمھف دیاب ھنوگچ ار عوضوم نیا .دریگیم رارق لئاسم ریاس سأر رد قوف لاؤس ،دنھد
 دیاب ار خساپ نیا ھک نیا ای ؟دومن وجتسج دیآیم تسد ھب قوقح ملع »یلک یاھموھفم« عاونا زا ھک یئاضق یاھفیرعت

 ؟دومن وجتسج یلم یاھشبنج یداصتقا - یخیرات یسررب نمض

 حرطم ار ھلئسم نیا درکن روطخ ناشرکف ھب یتح اھچیوکروی و اھنامبیل ،اھیکسفوکمس نایاقآ ھک تسین روآ بجعت
 رد مولعم رارق زا و دندرک صالخ ار دوخ نابیرگ یتسیسکرام ۀمانرب »حوضو مدع« دروم رد یدنخزوپ اب اھنت و دنیامن

 ١٨٩۶ لاس یللملانیب ۀرگنک میمصت رد ھکلب ھیسور ١٩٠٣ لاس ۀمانرب اھنت ھن ھک دننادیمن یتح دوخ یحولهداس ملاع
 میھاوخ تبحص هراب نیا رد لیصفتب دوخ یاج رد ام( دوشیم تبحص شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا زین ندنل
 و یدیرجت حالطصاب ۀبنج نوماریپ رد ھمھ نیا ھک ،گروبمازکول ازور ھک تسا نیا رتروآبجعت نیا زا بتارمب .)درک
 دوخ نامھ نیا .تسا هداتفا کیزیفاتم و دیرجت ۀطرو نیمھ رد دوخ دنکیم یرونخس ھمانرب شخب نیا یکیزیفاتم
لالدتسا ھب ار ثحب ۀتشر  امئاد ھک تسا گروبمازکول ً            الماک یفابھفسلف ھب یتح و( تشونرس نییعت ۀرابرد یلک یاھ                     ً                        
 روطب ار ھلئسم نیا اج چیھ رد ھک نیا نودب دناشکیم )تخانشزاب ار تلم کی ۀدارا دیاب ھنوگچ ھک نیا ۀرابرد یکحضم
فیرعت رد دیاب ار رما ت یھام ایآ ھک دیامن حرطم قیقد و حضاو  یلم یاھشبنج زا ھلصاح ۀبرجت رد ای تفای یئاضق یاھ                     ّ                                   
 ؟ناھج رسارس

                              ُ            ملق گروبمازکول ازور لئالد مھد ھ ن رب ھلصافالب ،ریزگان تسا یرما تسیسکرام کی یارب ھک ،ھلئسم نیا قیقد حرط
 رد .دنتسین مھ روشک نیا ھب صتخم اھنت و دنیآیم دیدپ ھیسور رد ھک تسین یراب نیلوا یلم یاھشبنج .دشکیم نالطب
 اھشبنج نیا یداصتقا ۀیاپ .تسا هدوب مأوت یلم یاھشبنج اب مسیلادوئف رب یرادھیامرس ییاھن یزوریپ نارود ناھج مامت
 و ددرگ ریخست یزاوژروب تسد ھب دیاب یلخاد رازاب ییالاک دیلوت لماک یزوریپ یارب ھک دھدیم لیکشت عوضوم نیا ار
م لکت یدحاو نابز ھب اھنآ یلاھا ھک ییاھنیمزرس یتلود داحتا دیاب  زا یعنام عون رھ لاح نیع رد و ددرگ یلمع دنیامنیم  ّ                                    

دوش ھتشادرب تا یبدا رد نآ میکحت و نابز نیا لماکت هار رس  و نابز تدحو ؛تسا یرشب شزیمآ ۀلیسو نیرتمھم نابز .             ّ     
ھیامرس اب بسانتم و عیسو و دازآ  اعقاو یناگرزاب ۀلدابم طیارش نیرتمھم زا یکی نآ عنامالب لماکت  یکی و رصاعم یراد                              ً                                                           
 عاونا اب رازاب مکحم طابترا طرش هرخألاب و ھناگادج تاقبط تروص ھب یلاھا عیسو و دازآ یدنبھورگ طیارش نیرتمھم زا
هدنشورف و نالک و در خ ناگدننکدیلوت  .تسا رادیرخ و                   ُ              

 یاھتساوخ نیا دنناوتب ھک ،یلم یاھتلود لیکشت زا تسا ترابع یلم شبنج عون رھ )قایتشا( لیامت تھج نیدب
 نیا ھب و تسا یداصتقا لماوع نیرتقیمع ھیضق نیا کرحم .دنیامن هدروآرب یھجو نیرتھب ھب ار رصاعم یرادھیامرس
 یرادھیامرس نارود یارب یلم تلود لیکشت - ندمتم ناھج مامت یارب یتح و یبرغ یاپورا مامت یارب تھج
 .دراد یداع و یمومع ۀبنج
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 یئاضق یاھفیرعت اب ار دوخ لاح نیع رد و میربب یپ شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح موھفم ھب میھاوخب رگا نیاربانب
 و ھیزجت دروم ار یلم یاھشبنج یداصتقا - یخیرات طیارش ھکلب »مییامنن عضو« دّ      رجم یاھفیرعت و مینکن مرگرس
 قح ینعی - شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا روظنم ھک دیسر میھاوخ ھجیتن نیا ھب رگید تقونآ ،میھد رارق لیلحت
تلم ۀعومجم زا ندش اد ج رد اھنآ  .لقتسم یلم تلود لیکشت و یدوخریغ یاھ                    ُ    

 قح زج یزیچ ار تشونرس نییعت قح رگا دوب دھاوخن حیحص ارچ دنکیم تباث ھک دید میھاوخ مھ یرگید لیالدً         الیذ ام
میمھفب ھناگادج یتلود ت یدوجوم  یعس گروبمازکول ازور ھنوگچ ھک مییامن ثکم عوضوم نیا یور دیاب ام نونکا یلو .                     ّ       
 ،دراد دوجو یلم تلود لیکشت یارب ششوک رد ھک یقیمع یداصتقا ینابم ۀرابرد ریزگان یریگھجیتن کی زا تسا هدرک
 .»دنک یلاخ ھناش«

       ّ    رصع' ۀ لجم کی ۀرامش ۀمیمض( »ندوب یللملانیب و ندوب یلم« ناونع تحت یکستوئاک ۀوزج زا گروبمازکول ازور
 و تسا هاگآ یبوخب )٠٨١٩ لاس ،اگیر ،'لسیم ایانچوا ان' ۀلجم رد نآ یسور ۀمجرت ؛١٩٠٧ - ١٩٠٨ لاس ٣'دیدج
 رارق لیلحت و ھیزجت دروم ار یلم تلود ۀلئسم لیصفتب هوزج نیا مراھچ شخب رد ھک نآ زا سپ ،یکستوئاک ھک دنادیم
 ۀوزج ٢٣ ۀحفص( “دھدیم اھب مک یلم تلود داجیا ھب قایتشا یورین ھب« رئوئاب وتوا ھک دسریم ھجیتن نیا ھب ،دھدیم
 طیارش اب ھک تسا تلود زا یلکش یلم تلود« :دیامنیم لقن ار یکستوئاک ۀتفگ دوخ گروبمازکول ازور .)هدربمان
 ھیامرس لبقام و یئاطسو نورق طیارش زا ھک یقرتم یداصتقا ظاحل زا و ھناندمتم و یرادھیامرس طیارش ینعی( »رصاعم
 »ار دوخ فیاظو دناوتیم رتلھس ھمھ زا تلود نآ رد ھک تسا یلکش دراد تقباطم تیاھن« )تسا زیامتم هریغ و یراد
ھیامرس عیرس و عیسو ،دازآ  الماک یقرت فیاظو ینعی(  رد یکستوئاک ھک مھ ار یرتقیقد رکذت .»دھد ماجنا« )ار یراد                        ً                      
 یاھتلود حالطصاب( دناگنراگنر یلم ظاحل زا ھک ییاھتلود ھک نیا نآ و درک ھفاضا عوضوم نیا ھب دیاب ،دھدیم نایاپ
ت یلم زا لکشتم  ھب ناشیلخاد یدنبتروص ھک دنتسھ ییاھتلود ھشیمھ« )دنازیامتم یلم یاھتلود زا ھک فلتخم یاھّ    
 یداعریغ زا یکستوئاک روظنم تسا یھیدب .»تسا هدنام یقاب« )هداتفابقع( »ھتفاینلماکت ای یداعریغ نوگانوگ لیالد
تساوخ اب ھک تسا یزیچ نآ اب قباطت مدع  ارصحنم  .دراد قفاوت ھمھ زا شیب هدنبایدشر یرادھیامرس یاھ                                     ً      

 یشور ھچ یکستوئاک یداصتقا - یخیرات یاھجاتنتسا نیا ھب تبسن گروبمازکول ازور ایآ ھک دیآیم شیپ لاؤس نیا نونکا
 شیروئت ھک رئوئاب اب ای تسوا یداصتقا - یخیرات یروئت و یکستوئاک اب قح ایآ ؟ھن ای تسا حیحص اھنیا ایآ .درک ذاختا
ی  الوصا دوخ زا ار وا عافد ،رئوئاب م لسم »یلم مسینوتروپا« ھک یاھتشر نآ تسا مادک ؟تسا یسانشناور یروئت ک ً                                ّ                            
 مک اب )»دراوم یضعب رد یلم ۀتکن دیدشت« یکستوئاک حالطصاب( وا یتسیلانویسان یاھیگتفیش ،یلم - یگنھرف یراتخم
 ؟دزاسیم طوبرم یلم تلود داجیا ھب قایتشا یورین ھب شنداد اھب

 تایرظن ۀعومجم رد وا .تسا هدشن ھطبار نیا ھجوتم وا .تسا هدومنن مھ حرطم یتح ار ھلئسم نیا گروبمازکول ازور
یخیرات یروئت ھجو چیھ ھب یتح یلم ۀلئسم رد و تسا هدرکن ق معت رئوئاب کیروئت  ار یسانشناور یروئت و یداصتقا -                                                       ّ                 
 .تسا هدیزرو افتکا یکستوئاک دض رب نیریز تارکذت ھب و هدومنن ھلباقم رگیدکی اب

 نآ ناوتیم تلوھس ھب ھک یدیرجت موھفم کی زج تسین یزیچ یلم تلود “نیرتھب“ نیا«
 »دنکیمن قیبطت تیعقاو اب یلو ،دومن عافد نآ زا و داد طسب یروئت ظاحل زا ار
)Socjaldemokratyczny adPrzegl ۴ )۴٩٩ ھحفص – ١٩٠٨ لاس – ۶ هرامش 

 مسیلایرپما و یرادھیامرس مظعم لود لماکت ھک نیا زا یکاح دوشیم هدروآ ییاھلالدتسا ،عطاق نایب نیا دییأت یارب و
تسا ھتخاس ل دبم یھاو یرادنپ ھب کچوک للم یارب ار »تشونرس نییعت قح«  - دسرپیم بجعت اب گروبمازکول ازور .          ّ                                                      
ھتنوم لقتسم  ارھاظ یلاھا دروم رد ناوتیم ایآ«  سیئوس یاهزادنا ات یتح و نانوی ،ناتسبرص ،ینامور ،ناتسراغلب ،ورگن            ً                        
              ّ                                                      نییعت قح" زا ی دج روطب تسا "اپورا داحتا" کیتاملپید یزاب و یسایس ۀزرابم لوصحم دوخیدوخب ناشلالقتسا ھک
 تلود یکستوئاک روصت فالخرب« دراد تقباطم تیاھن طیارش اب ھک یزیچ نآ .)۵٠٠ ص( !»؟درک تبحص "تشونرس
 ریاس و ھسنارف و سیلگنا تارمعتسم تمظع ۀرابرد یاهرکیپ هد دنچ کی سپس .»تسا رگتراغ تلود ھکلب تسین یلم
 .دوشیم هدروآ اھروشک
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 دوخ زا بلطم ھت و رس ھب ندربن یپ یارب هدنسیون ھک یدادعتسا زا دناوتیمن دھاوخیم ار ییاھلالدتسا نینچ مدآ یتقو
 ظاحل زا کچوک یاھتلود ھک نیا نتفگ و نداد زردنا یکستوئاک ھب ھناراوگرزب ۀفایق اب !ددرگن تریح راچد دھدیم ناشن
 دوخ نیب رگید یاھتلم ۀنارگتراغ یبوکرس یارب ییاوژروب یاھتلود و دنتسھ گرزب یاھتلود ھب ھتسباو یداصتقا
 مادکچیھ اریز تسا یاھناکدوک و کحضم یشورف لضف اھنیا - ،دراد دوجو تارمعتسم و مسیلایرپما و دنیامنیم هزرابم
       ً                      ً                                         ھتسباو  الماک یداصتقا ظاحل زا ، الثم ،مھ ھیسور ھکلب کچوک یاھروشک اھنت ھن .درادن عوضوم اب یطابترا نیرتکچوک
 ھکلب ،ناکلاب روتاینیم یاھروشک اھنت ھن .دشابیم ییاوژروب »دنمتورث« یاھروشک یتسیلایرپما یلام ۀیامرس تردق ھب
 .دوب اپورا ۀرمعتسم ،تسا هدرک هراشا 'لاتیپاک' رد سکرام ھک روطنامھ ،یداصتقا ظاحل زا مھدزون نرق رد مھ اکیرمآ
 و یلم یاھشبنج اب یطابترا ھنوگچیھ اھنیا یلو تسا مولعم یبوخب یتسیسکرام رھ و یکستوئاک رب ھتبلا اھنیا مامت
 .درادن یلم تلود

 تشونرس نییعت رد للم قح ۀلئسم نیزگیاج ار اھتلم یداصتقا یگتسباو مدع و لالقتسا ۀلئسم گروبمازکول ازور
 ناسنا ھک تسا ھنالقاع هزادنا نامھ ھب نیا .تسا هدومن اھنآ یتلود لالقتسا ۀلئسم و ییاژوروب ۀعماج رد شیوخ یسایس
 سلجم ینعی ناملراپ ییاوژروب روشک رد دیوگیم ھک یاھمانرب رد ھحورطم                            ً     تساوخ فارطا رد ثحب ماگنھ ھب  الثم
برد ار دوخ حیحص  الماک تادقتعم ھبترمکی ،دشاب قوفت یاراد دیاب قلخ ناگدنیامن  روشک نیا رد گرزب ۀیامرس قوفت ۀرا               ً                                
 .دشکب نایم ھب ،دشاب ھتشاد یمیژر رھ ھک نیا زا معا ،ییاوژروب

ت یعمجرپ ینعی ایسآ زا یگرزب تمسق ھک تسین یکش  ییاھروشک ای و           ُ  دنتسھ »مظع م لود« ۀرمعتسم ای ،ایند تاعطق نیرتّ                 
                                                  ّ                  تقیقح نیا رد یلزلزت نیرتکچوک تسا مولعم ھمھ رب ھک ت یفیک نیا رگم یلو .دناشکمتس یلم ظاحل زا و ھتسباوً    الماک
دراو م لسم  نیرتعیرس و نیرتعیسو ،نیرتدازآ و ییالاک دیلوت لماکت رثکادح یارب مزال طیارش زین ایسآ دوخ رد ھک دنکیم       ّ   
 و تسا ییاوژروب تلود نیا ؟تسا هدمآ دوجو ھب لقتسم یلم تلود یاراد روشک رد ینعی نپاژ رد طقف یرادھیامرس دشر
 ایآ مینادیمن ام ؛تسا هدومن تارمعتسم ندومن ریسا و رگید یاھتلم ھب تبسن یرگمتس ھب عورش دوخ مھ تلع نیمھ ھب
 .ھن ای ددرگ لکشتم لقتسم یلم یاھتلود تروصب اپورا دننام ،یرادھیامرس یگتسکشرو زا لبق ،دش دھاوخ قفوم ایسآ
ھیامرس ھک تسا م لسم تقیقح نیا یلو  و تسا هدرک اپرب یلم یاھشبنج زین اجنآ رسارس رد ،ایسآ ندرک رادیب اب ،یراد               ّ                 
 نینچ انامھ یرادھیامرس لماکت یارب ار طیارش نیرتھب و تسا ایسآ رد یلم یاھتلود لیکشت اھشبنج نیا لیامت
 .دھدیم یھاوگ گروبمازکول ازور ھیلع و یکستوئاک ھل رب ایسآ ۀنومن .دننکیم مھارف ییاھتلود

 یارب طیارش نیرتھب ھک دنیبیم یسک رھ نونکا اریز دھدیم یھاوگ گروبمازکول ازور ھیلع زین ناکلاب یاھتلود ۀنومن
 .دیآیم دوجو ھب هریزجھبش نیا رد لقتسم یلم یاھتلود لیکشت اب بسانتم تسرد ناکلاب رد یرادھیامرس لماکت

                                                                     ّ                                ازور مغریلع ھمھ ،ایسآ ۀنومن هاوخ و ناکلاب ۀنومن هاوخ ،ندمتم و ورشیپ ت یرشب رسارس ۀنومن هاوخ نیاربانب
یھاوگ یکستوئاک لصا یعطق ت حص رب گروبمازکول  یتلود .تسا یرادھیامرس »رایعم« و هدعاق یلم تلود :دنھدیم                          ّ                
 نیرتھب ،یلم تلود کش نودب ،یلم تابسانم رظن ھطقن زا .تسا ءانثتسا ای و هدنامبقع دشاب گنراگنر یلم ظاحل زا ھک
 ھک یاھنیمز رب تلود نیا ھک دیآیمنرب نینچ اجنیا زا تسا یھیدب .دروآیم دوجو ھب یرادھیامرس لماکت یارب ار طیارش
 نیا یانعم .دزاس عفترم ار اھتلم ھب تبسن یرگمتس و رامثتسا دوب دھاوخ رداق تسا امرفمکح نآ رد ییاوژروب تابسانم
 دوجو ھب ار یلم یاھتلود لیکشت یارب ششوک ھک ار یداصتقا دنمورین لماوع دنناوتیمن اھتسیسکرام ھک تسا نآ طقف
 زا اھتسیسکرام ۀمانرب رد »شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح« ھک تسا نآ نیا یانعم .دننک رود رظن زا دروآیم
 تلود لیکشت و یتلود لالقتسا ،یسایس تشونرس نییعت قح زجب یرگید یانعم دناوتیمن یداصتقا و یخیرات رظن ھطقن
 .دشاب ھتشاد یلم

 اوژروب تساوخ زا ناوتیم یطیارش ھچ اب ایراتلورپ یتاقبط رظن ھطقن زا ینعی یتسیسکرام رظن ھطقن زا ھک نیا ۀرابرد
صفتب  الیذ ،درک ینابیتشپ »یلم تلود« کیتارکمد -  نییعت قح» موھفم فیرعت ھب ام نونکا .دش دھاوخ تبحص لی    ً        
 نومضم زا گروبمازکول ازور ھک میزاس ناشنرطاخ مھ ار عوضوم نیا مینادیم مزال طقف و مینکیم افتکا »تشونرس
 ،اھیکسفوکمس ،اھنامبیل ینعی یو تسینوتروپا نارادفرط ھکنآ لاح و تسا هاگآ )»یلم تلود«( موھفم نیا
 !دنتسین هاگآ مھ عوضوم نیا زا یتح اھچیوکروی
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 ھلئسم صخشم - یخیرات حرط -٢
    ً                                                                                                رد  اودب ھلئسم نآ ،یعامتجا ۀلئسم رھ لیلحت و ھیزجت هاگنھ ھب تسا راتساوخ ارچ و نوچ یب یتسیسکرام یروئت

ین یعم یخیرات بوچراھچ  کی یارب یلم ۀمانرب رس ربً                                               الثم( روشک کی رس رب نخس ھچنانچ سپس و ددرگ حرطم  ّ    
ا یصوصخ ،دشاب )روشک زیامتم اھروشک ریاس زا ار روشک نیا یخیرات ن یعم ۀرود کی دودح رد ھک یصخشم تّ                   دزاسیم                                          ّ                       
 .دوش ھتفرگ رظن رد

 ؟تسیچ زا ترابع ام ثحب دروم ۀلئسم رد مسیسکرام یارچ و نوچ نودب تساوخ نیا

ل زا تسا ترابع زیچ رھ رب م دقم تساوخ نیا  یاھشبنج رظن ھطقن زا ھک یرادھیامرس ۀرود ود لماک ندومن   ُ    اد ج موز                         ّ              
 ھب ۀرود ینعی ھقلطم تموکح و مسیلادوئف یگتسکشرو ۀرود فرط کی زا .دنا زیامتم رگیدکی زا یساسا روطب یلم
 دوخ ھب یاهدوت ۀبنج راب نیلوا یارب یلم یاھشبنج نآ رد ھک تسا تلود و کیتارکمد - اوژروب ۀعماج ندمآ دوجو
 ھب اذھیلعسق و یگدنیامن سلاجم رد تکرش ،تاعوبطم قیرط زا فلتخم ءاحنا ھب ار یلاھا تاقبط عیمج و دنریگیم
ً            الماک یرادھیامرس یاھتلود لیکشت نآ رد ھک دراد رارق یاهرود ام لباقم رد رگید فرط زا .دنیامنیم بلج تسایس

 تدشً     ایوق یزاوژروب و ایراتلورپ نیب ریذپانیتشآ داضت و هدیدرگ رارقرب تساھتدم ھطورشم میژر ،ھتفرگ تروص
 .دیمان یرادھیامرس یگتسکشرو ۀناتسآ ار نآ ناوتیم ھک تسا یاهرود و تسا ھتفای

              ً                                                    قوقح هار رد و  امومع یسایس یدازآ هار رد هزرابم تبسانم ھب زین و یلم یاھشبنج یرادیب لوا ۀرود ۀصخشم تفص
ھد بلج ، اصوصخ تلم ه دعلاریثک ینعی ناناق       ً           بن جرید« و نیرتّ             تفص .تسا اھشبنج نیا یوس ھب یلاھا رشق »نیرت  ُ     
 کیدزن اب ،ھتفای لماکت یرادھیامرس نآ رد ھک تسا کیتارکمد - اوژروب یاهدوت یاھشبنج نادقف مود ۀرود ۀصخشم
یناگرزاب ۀلدابم نایرج ھب  الماک رگید ھک ،للم شیپ زا شیب طالتخا و ندومن  ھیامرس نیب ریذپانیتشآ داضت ،دناهدش هدیشک                         ً                                           
رارق ت یمھا لوا ۀجرد رد ار یرگراک یللملانیب شبنج و هدش ھتخیمآ مھ ھب یللملانیب سایقم رد ھک  .دھدیم      ّ                                  

 و ؛دنا لصتم رگیدکی ھب یلاقتنا ۀدیدع یاھھقلح ۀلیسوب ھکلب هدشن ازجم رگیدکی زا یراوید ۀلیسوب هرود ود نیا ھتبلا
 و روشک رد اھنآ رارقتسا یگنوگچ ،دوخ یلاھا یلم بیکرت ،یلم لماکت تعرس ظاحل زا نوگانوگ یاھروشکً   انمض
 روشک کی رد صخشم - یخیرات یمومع طیارش نیا ۀیلک نتفرگ رظن رد نودب .دنا زیامتم رگیدکی زا زین هریغ و هریغ
تسیسکرام ن یعم  .دنیامن میظنت ار دوخ یلم ۀمانرب تسناوت دنھاوخن ھجو چیھ ھب روشک نیا یاھ         ّ    

 ترارح اب وا .مینکیم دروخرب گروبمازکول ازور یاھلالدتسا ۀطقن نیرتفیعض ھب ام ھک تسا اج نیمھ تسرد
تنیز ام ھمانرب مھ ن شخب دض رب »مکحم و صرق« ظافلا یتشم اب ار دوخ ۀلاقم یاهداعلاقراخ  ار شخب نیا و دھدیم                 ُ                                                       
 راظتنا یتسیابیمً        اتعیبط .دناوخیم ھیاھنلاریغیلا روطنیمھ و »یکیزیفاتم یزادرپترابع« ،»یبلاق« ،»راب و دنب یب«
 یلاع ردقنآ ار چوپ یاھدیرجت و )کیتکلاید دض ینعی ھملک یتسیسکرام موھفم ھب( کیزیفاتم ۀبنج ھک یاهدنسیون تشاد
 رس رب نخس .دھدب ناشن ام ھب زین ار یخیرات رظن زا ھلئسم نیا صخشم یسررب زا یاھنومن دھدیم رارق حیبقت دروم
ر ن یعم روشک کی یاھتسیسکرام یلم ۀمانرب  ازور ایآ .تسا متسیب               ّ                     نرق زاغآ ینعی ن یعم ۀرود کی رد ھیسو  ّ              
حرطم ار ھلئسم نیا  الوصا گروبمازکول  و دنارذگیم ار یخیرات ۀرود مادک ھیسور ھک دنکیم                  ً                

تا یصوصخ  ؟تسا مادک هرود نیا رد روشک نیا یلم یاھشبنج و یلم ۀلئسم صخشم  ّ      

ھملک  اقلطم هراب نیا رد گروبمازکول ازور  لیلحت و ھیزجت زا مھ یرثا یتح یو یاھھتفگ رد امش !دنکیمن راھظا مھ یا    ً     
        ّ                            ،تسا یتا یصوصخ ھچ یاراد دروم نیا رد ھیسور ھک نیا و یلعف یخیرات ۀظحل رد ھیسور رد یلم ۀلئسم یگنوگچ
 !دیباییمن

ک چ و ناتسھل یلم شبنج ھب سکرام :تسا توافتم دنلریا اب ناکلاب یاھروشک رد یلم ۀلئسم یگنوگچ دنیوگیم ام ھب  رد  ِ                            
 دروم رد سلگنا ،)سکرام باتک تاجرختسم لماش یاھحفص( دادیم شزرا روط نالف ١٨۴٨ لاس صخشم طیارش
 روط نآ ،تسا ھتسویپ عوقو ھب ١٣١۵ لاس رد ھک ،نتراگروم دربن و شیرتا دض رب سیئوس یلگنج یاھنوتناک ۀزرابم
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 رد ار ناملآ ناناقھد گنج لاسال ،)یکستوئاک ۀطوبرم ریسفت و سلگنا باتک زا لوق لقن لماش یاھحفص( تسا ھتشون
 .اذھیلعسق و تسنادیم یعاجترا ،مھدزناش نرق

 ۀویش رگید راب کی ھک تسا ھجوت بلاج هدنناوخ یارب زاب یلو دراد یگزات اھلوقلقن نیا و تارکذت نیا ھک تفگ دوشیمن
 ام یتقو .دروایب رطاخ ھب فلتخم یاھروشک ھب طوبرم صخشم - یخیرات لئاسم اب ار لاسال و سلگنا ،سکرام دروخرب
هدنزومآ تاعطق  اددجم  ار دوخ گروبمازکول ازور ھک مینیبیم یصاخ حوضو اب میناوخیم سلگنا و سکرام راثآ زا ار یا              ً     
ضم ت یعضو ھچ راچد  رد دیاب یلم ۀلئسم ھک دیامنیم ھظعوم نیگمشخ ینحل و حیصف ینایب اب وا .تسا هدومن یکح   ّ             
 دریگ رارق لیلحت و ھیزجت دروم یخیرات رظن زا یصخشم روطب فلتخم یاھنامز رد و فلتخم یاھروشک
 ۀلحرم مادک متسیب نرق زاغآ نیا رد ھیسور ھک دروآیمن لمع ھب عوضوم نیا فیرعت یارب یششوک نیرتکچوک یلو
 گروبمازکول ازور .تسا رارق ھچ زا روشک نیا رد یلم ۀلئسم تّا      یصوصخ و دنارذگیم ار یرادھیامرس لماکت یخیرات
 ھب و دناهدومن لیلحت و ھیزجت یتسیسکرام رظن ھطقن زا ار ھلئسم نیا نارگید ھنوگچ ھک نیا زا یکاح دروآیم ییاھلاثم
ناشنرطاخ  ادمع ییوگ قیرط نیا  اب ھنوگچ ینعی دننکیم شرفگنس ار منھج فک ّت   ین نسح اب بلغا ھنوگچ ھک دزاسیم          ً                  
روتسم ت ین نسح نآ زا یلمع ۀدافتسا یارب ار دوخ ییاناوت مدع ای لیامت مدع ،ھناھاوخریخ حیاصن  .دنزاسیم       ّ                                                          

 رثا ھب ،ناتسھل لالقتسا راعش اب تفلاخم نمض وا .مینکفا رظن گروبمازکول ازور ۀدنزومآ یاھھلباقم زا یکی ھب کنیا
 تالوصحم شورف ۀجیتن رد »ناتسھل یتعنص لماکت« ھک دنکیم تباث رثا نیا رد :دیوجیم دانتسا دوخ ١٨٩٨ لاس
ماجنا  اعیرس ھیسور رد نآ یاھھناخراک  نییعت قح ۀلئسم ھب ھجو چیھ ھب عوضوم نیا ھک تسین راکذت ھب تجاح .دریگیم      ً                      
 هدش تباث هریغ و [landed gentry] یتخایلش یمیدق ناتسھل نتفر نیب زا طقف ھلیسو نیا ھب و دوشیمن طوبرم تشونرس
ھجیتن نیا ھب یدوھشمان روطب  امئاد گروبمازکول ازور یلو .تسا  ناتسھل و ھیسور ھک یلماوع نیب رد ییوگ ھک دسریم                           ً                

س رصاعم تابسانم یداصتقا  افرص لماوع رگید نونکا ،دزاسیم لصتم رگیدکی ھب ار  .دراد ھبلغ یرادھیامر                       ً                            

 »یراتخمدوخ و یلم ۀلئسم« ناونع دوخ ۀلاقم ھب ھک نیا دوجو اب - و دزادرپیم یراتخمدوخ ۀلئسم ھب ام یازور یراب
 دوش ھعجارم دروم نیا رد( دیامنیم یراتخمدوخ ھب یھاشداپ روشک یئانثتسا قح تابثا ھب عورش - تسا هداد یلک روطب
اس 'ھینچشوسورپ' ۀ لجم ھب  میژر ،ناتسھل یراتخمدوخ قح تابثا یارب ،گروبمازکول ازور. )۵١٢ ۀرامش ،١٩١٣ ل                 ّ      
ھعماج و یتشیعم و یسایس و یداصتقا  ارھاظ مئالع یور زا ار ھیسور یتلود  یصاخ ۀعومجم یور زا ینعی یسانش                                 ً     
 .)١٣٧ ص Przegląd ١٢ ۀرامش( دیآیم تسد ھب نآ زا »ییایسآ دادبتسا« موھفم ھتفر مھ یور ھک دنکیم فیصوت

یھاشردپ  الماک تا یصوصخ روشک تّا     یداصتقا رد ھک یدراوم رد یتلود ماظن نینچ کی دننادیم ھمھ  لبقام و        ً       ّ              
 هداعلاقوف ماکحتسا تسا لزان رایسب یتاقبط یدنبمیسقت و ییالاک داصتقا لماکت حطس و تسا امرفمکح یرادھیامرس
 یاھقطنم تسا زیامتم دوخ یرادھیامرس لبقام دیدش ۀبنج ظاحل زا نآ یتلود ماظن ھک یروشک رد رگا یلو .دراد یدایز
 تروص نیا رد ،دریذپ ماجنا تعرس اب اجنآ رد یرادھیامرس لماکت ریس ھک دشاب ھتشاد دوجو صخشم یلم دودح یاراد
 رتدیدش یرادھیامرس لبقام یتلود ماظن و ماظن نآ نیب داضت مھ ردق نامھ ،دوش رتعیرس یرادھیامرس لماکت نیا ردق رھ
 هدوبن طوبرم »رصاعم یرادھیامرس« یاھھتشر ۀلیسوب دوخ لک اب ھک ،ورشیپ ۀقطنم نیا ییادج مھ ردق نامھ و دوشیم
 .ددرگیم رتلمتحم ،تسا طوبرم »ییایسآ دادبتسا« یاھھتشر اب ھکلب

 چیھ ھب مھ ییاوژروب ناتسھل اب ھیسور تموکح یعامتجا نامتخاس ۀسیاقم ۀلئسم رد یتح گروبمازکول ازور قیرط نیدب
 رد یلم یاھشبنج صخشم - یخیرات تایصوصخ ۀلئسم و دنک طوبرم مھ ھب ار بلطم ھت و رس تسا ھتسناوتن ھجو
 .تسا هدرکن مھ حرطم یتح ار ھیسور

 .مییامن ثکم نآ یور دیاب ام ھک تسا ھلئسم نیمھ
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ژروب لوحت و ھیسور رد یلم ۀلئسم صخشم تا یصوصخ -٣  کیتارکمد - او                                     ّ      
 روشک نیا

 و یمومع افرص ھتکن ھک “شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح“ لصا ندوب رادشک دوجو اب
 یاھتلم دروم رد ھکلب ھیسور نکاس یاھتلم دروم رد اھنت ھن تسا یھیدب و تسا یلک
 ارجا لباق یدننامھ روط ھب زین ایلارتسا و اکرمرآ ،دئوس و سیئوس ،شیرتا و ناملآ نکاس
 »...میباییمن رصاعم یسایس بازحا یاھھمانرب زا کی چیھ رد ار نآ ام اذھعم تسا
)Przeglad - ۴٨٣ ھحفص – ۶ هرامش( 

یتسیسکرام ۀمانرب مھ ن شخب ھیلع دوخ یشکرگشل زاغآ رد گروبمازکول ازور ھک یزیچ نآ تسا نیا  ازور .دسیونیم                   ُ                                                                  
ک و یمومع  افرص ۀتکن« ناونعب ار ھمانرب شخب نیا موھفم ھک ،گروبمازکول  راچد تسرد شدوخ ،دنزیم اج ام ھب »یل         ً  
 هریغ و ناملآ و ھیسور دروم رد هدام نیا »تسا یھیدب« دنکیم اعدا یروآهدنخ تراسج اب اریز ،دوشیم یفابیلک نیمھ
 .«تسا ارجا لباق یدننامھ روطب«

 تاھابتشا زا یاھعومجم دوخ ۀلاقم رد تسا ھتفرگ میمصت گروبمازکول ازور تسا یھیدب مییوگیم باوج رد مھ ام
 اپارس گروبمازکول ازور ییاسرفملق اریز .دروخیم اھیناتسریبد یسرد فیلاکت درد ھب ھک دیامن نیودت قطنم ھب طوبرم
 .تسا ھلئسم صخشم - یخیرات حرط ۀرخسم تقیقح رد و ینعمیب

 ناسآ ھتکن نیا ھب ندرب یپ هاگنآ ،ھناکدوک ۀویشب ھن میھد رارق ریسفت دروم یتسیسکرام ۀویشب ار یتسیسکرام ۀمانرب رگا
 کش نودب و - دش روطنیا ھک مھ یتقو ،تسا طوبرم کیتارکمد - اوژروب یلم یاھشبنج ھب ھمانرب نیا ھک دوب دھاوخ
 ھب« ءانثتسا نودب« تسا اذکھ و »یلک و یمومع ۀتکن کی« ھک ھمانرب نیا »تسا یھیدب« تقونآ - تسھ مھ روطنیمھ
 قمعت ھلئسم نیا رد یکدنا مھ گروبمازکول ازور رگا .دوشیم طوبرم کیتارکمد - اوژروب یلم یاھشبنج تالاح مامت
م لسم شیارب دیزرویم  .دشاب ھتشاد دوجو یشبنج نینچ ھک تسا یدراوم ھب طوبرم طقف ام ۀمانرب ھک دشیم  ّ               

 نانخس ھچ دیدیم ،دزاس راومھ دوخ رب یصاخ جنر ھکنآ یب ،درکیم قمعت یھیدب تاکن نیا رد گروبمازکول ازور رگا
 ھک ییاھروشک ھمانرب رد ھک دروآیم ار ناھرب نیا ام دض رب »یفابیلک« ھب ام ندومن مھتم یارب وا .تسا ھتفگ ییانعمیب

 ھچ .دوشیمن یتبحص شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا درادن دوجو اھنآ رد کیتارکمد - اوژروب یلم یاھشبنج
 !یاھنادنمدرخ ناھرب

 ھطقن زا ،رگیدکی اب اھنآ یتسیسکرام یاھھمانرب ۀسیاقم نینچمھ و فلتخم یاھروشک یداصتقا و یسایس لماکت ۀسیاقم
ھیامرس یمومع تعیبط رد ھن اریز تسا ت یمھا تیاھن زئاح مسیسکرام رظن  و دراد دوجو یکش رصاعم یاھتلود یراد                                  ّ                             
 نشور لمع نیا ییادتبا طیارش .داد ماجنا یگربخ اب دیاب ار یاھسیاقم نینچ کی یلو .اھنآ لماکت یمومع نوناق رد ھن
ً      الثم .ریخ ای تسا ھسیاقم لباق رگیدکی اب ھسیاقم دروم یاھروشک لماکت یخیرات یاھهرود ایآ ھک تسا ھتکن نیا ندومن
ی سنرپ ریظن( نادان  الماک صاخشا طقف ار ھیسور یاھتسیسکرام یضرا ۀمانرب  رد Trubetskoi یوکستبورت .                  ً                          
 ھب طوبرم ۀلئسم ھب ام ۀمانرب اریز ،»دنیامن ھسیاقم« یرتخاب یاپورا یاھھمانرب اب دنناوتیم )۶'لسیم ایاکسور'
 .تسین نایم ھب نآ زا مھ ینخس یرتخاب یاھروشک رد ھک دھدیم خساپ کیتارکمد - اوژروب یضرا تاحالصا

 یرتخاب یاھروشک رد ھک تسا یدیدم یاھتدم نونکا ھلئسم نیا .دوشیم طوبرم یلم ۀلئسم ھب مھ عوضوم نیمھ نیع
درادن دوجو  الصا ھک دوش وجتسج یلئاسم خساپ یرتخاب یاھروشک یاھھمانرب رد ھک تسا روآهدنخ .تسا هدش لح  ازور .          ً                                                
ییاھروشک نیب دوجوم فالتخا نآ و ھتشاد رود رظن زا ار بلطم نیرتمھم اجنیا  اقافتا گروبمازکول  تاحالصا ھک تسا                                                                     ً                  
 هدیسرن نایاپ ھب اھنآ رد زونھ تاحالصا نیا ھک ییاھروشک و هدیسر نایاپ ھب تساھتدم اھنآ رد کیتارکمد - اوژروب
 .تسا
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تسا فالتخا نیا رد بلطم ھن ک مامت  ھب ار گروبمازکول ازور یالابدنلب ۀلاقم ھک تسا فالتخا نیا لماک نتفرگ هدیدان .                        ُ      
یب و چوپ تا یلک یتشم  .دنکیم لیدبت ینعم          ّ         

لاغشا ار ین یعم  اتبسن ینامز ۀلصاف کیتارکمد - اوژروب یاھبالقنا نارود ،اپورا یاهراق تمسق رتخاب رد  ھک دیامنیم           ّ    ً  
 نایاپ رد .تسا یلم یاھتلود لیکشت و یلم یاھشبنج ۀرود ،هرود نیمھ .دشکیم لوط ١٨٧١ ات ١٧٨٩       ً        لاس زا  ابیرقت
 ،یمومع ۀدعاق قبط ،ھک دیدرگ لدب ییاوژروب یاھتلود زا یاھتفای تروص و رس متسیس ھب یرتخاب یاپورا ،هرود نیا
 یاھتسیلایسوس یاھھمانرب رد تشونرس نییعت قح یوجتسج رضاح لاح رد تھج نیا ھب .دندوب یلم دحاو یاھتلود
 .تسا مسیسکرام یابفلا ھب ندربن یپ شیانعم یرتخاب یاپورا

 یاھبالقنا .دیدرگ زاغآ ١٩٠۵ لاس رد اھنت کیتارکمد - اوژروب یاھبالقنا نارود ایسآ رد و یرواخ یاپورا رد
 اھنت .تسا »رواخ« رد ام نارود یناھج ثداوح ۀریجنز اھنیا - ناکلاب یاھروشک رد گنج ،نیچ ،ھیکرت ،ناریا ،ھیسور
 ار ییاھششوک و کیتارکمد - اوژروب یلم یاھشبنج زا ھلسلس کی یرادیب ثداوح ریجنز نیا رد ،تسا نکمم نایانیبان
 ھیسور ھک لیلد نیمھ ھب طقف و لیلد نیمھ ھب انامھ .دننیبن دیآیم لمع ھب یلم دحاو و لقتسم یاھتلود لیکشت یارب ھک
 ام ۀمانرب رد شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح شخب دوجو تسا هرود نیا ندنارذگ لاح رد ھیاسمھ یاھروشک قافتاب

 .تسا مزال

 :دسیونیم نینچ وا .میزادرپب میدرک لقن گروبمازکول ازور ۀلاقم زاً           اقوف ھک یتمسق ۀلابند ھب لاح

 لوغشم گنراگنر هداعلاقوف یلم بیکرت اب یروشک رد ھک یبزح ھمانرب رد صوصخب«
 ھمانرب رد ینعی ،دیامنیم افیا ار یلوا ھجرد شقن یو یارب یلم ھلأسم و تسا تیلاعف

 ».دوشیمن هدید شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح لصا ،شیرتا یسارکمد – لایسوس
 )اجنامھ(

- یخیرات یسررب ظاحل زا مینیبب لاح .دنزاس دعاقتم شیرتا ۀنومن اب »صوصخب« ار هدنناوخ دنھاوخیم بیترت نیدب
 .تسا ھتفر راک ھب تیارد لاثم نیا رکذ رد هزادنا ھچ ات ھلئسم صخشم

 ١٨۴٨ لاس رد بالقنا نیا شیرتا رد .مییامنیم حرطم ار کیتارکمد - اوژروب بالقنا ماجنا ھب                  ً     طوبرم یساسا ۀلئسم  الوا
                      ّ                              ً                   یلک روطب ھک ییاوژروب ت یطورشم اجنآ رد ھک تسا نرق مین  ابیرقت نامز نآ زا .تفای نایاپ ١٨۶٧ لاس رد و دش عورش
 .دنکیم ّ  ت یلاعف ینلع روطب رگراک ینلع بزح نآ ۀنیمز رد و تسا امرفمکح هدش رقتسم

 یاھتلم رد وً                     امومع شیرتا رد یرادھیامرس لماکت رظن ھطقن زا ینعی( شیرتا لماکت یلخاد طیارش رد تھج نیا ھب
یلماوع ) اصوصخ نآ ۀناگادج شبنج د لوم ھک درادن دوجو        ً               تلود لیکشت اب دناوتب  انمض ھک ددرگ ییاھ      ّ        یلم لقتسم یاھ                    ً                
 ھن ،دراد رارق یھباشم طیارش رد دروم نیا رد ھیسور دنکیم ضرف دوخ ۀسیاقم رد ھک گروبمازکول ازور .دشاب هارمھ
 .دطلغیم یبلطلالحنا بیشارس ھب هداراالب لاح نیع رد ھکلب دیامنیم حیحصان یلکب و یخیرات فالخ ضرف کی اھنت

ت یلم نیب ،ثحب دروم ۀلئسم رظن ھطقن زا ،ھک یتوافتم  الماک تابسانم  ایناث  تسا دوجوم ھیسور و شیرتا نکاس یاھّ                                                ً             ً      
 ھکلب دنتشاد تیرثکا نآ رد اھناملآ ھک دوب یروشک دیدم یاھتدم اھنت ھن شیرتا .تسا یدایز       ّ            صوصخب ت یمھا یاراد
دنتشاد ت یولوا یاعدا مھ ناملآ تلم نایم رد یلک روطب شیرتا یاھیناملآ  ھک( گروبمازکول ازور رگا ھک »اعدا« نیا رب .       ّ                                                  

 نالطب ملق ١٨۶۶                      ً      گنج رد دروایب رطاخ ھب  افطل )دیآیم شدب ...دیرجت و یبلاق تارابع و یلک                ً      تاکن زا ردقنیا  ارھاظ
 رگید ١٨٧١ لاس اب نراقم ھک ،ناملآ لقتسم روشک دودح زا ،ناملآ تلم ینعی دوب اورنامرف شیرتا رد ھک یتلم .دش هدیشک
 لاس رد ،لقتسم یلم تلود لیکشت یارب اھراجم ششوک رگید فرط زا .دنام جراخ ،دوب هدش لیکشت یعطق روطب

 .دش ھتسکش مھ رد ددرگیم لیکشت اھفرس زا ھک ،ھیسور شترا تابرض ریز رد ،١٨۴٩

                                          ً           انامھ ھکلب هدوبن لیامتم شیرتا زا ییادج ھب  اقافتا اھکچ سپس و اھراجم :دش رادیدپ یصاخ هداعلاقوف عضو قیرط نیدب
 ّ                          ت یمامت ظفح ھب ،ددرگ دوبان یلکب رتدنمورین و رتهدنرد یاھھیاسمھ فرط زا دوب نکمم ھک یلم لالقتسا حلاصم رظن زا
 و تفرگ دوخ ھب )تسیلآود( یزکرم ود روشک کی تروص ،هژیودوخ ّت    یعقوم نیا مکح ھب ،شیرتا !دندوب لیامتم شیرتا
 .دوشیم لیدبت )اھوالسا و اھراجم ،اھناملآ :تسیلایرت( یزکرم ھس روشک ھب نونکا
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 ھب قاحلا ھب یلیامت »یدوخریغ یاھتلم« نیب ام روشک رد ایآ ؟دراد دوجو ھیسور رد عضو نیا ھب ھیبش یزیچ ایآ
 ؟دشاب یرتراجنھان یلم یرگمتس ھب ندمآ راتفرگ زا سارھ ۀجیتن ھک دراد دوجو اھسوراکیلو

 ردقچ اھتلم تشونرس نییعت ۀلئسم دروم رد شیرتا اب ھیسور ۀسیاقم دوش مولعم ات ددرگ حرطم ھلئسم نیا تسا یفاک
 .تسا ھنادرخبان و لذتبم ،ینعمیب

 یروشک ھیسور .میدید شیرتا رد ام ھک تسا یزیچ نآ لباقم ۀطقن تسرد یلم ۀلئسم دروم رد ھیسور ۀژیودوخ طیارش
 لاغشا ار روانھپ نیمزرس کی رسارس اھسوراکیلو .تسا یسوراکیلو مھ نآ ھک دحاو یلم زکرم کی یاراد تسا
تسا نیا  الوا یلم تلود نیا ت یصوصخ .دنسریم رفن نویلیم ٧٠   ً   ھب  ابیرقت تیعمج ظاحل زا و دنیامنیم  یاھتلم« ھک        ً                  ّ      
                     ً              تنوکس فارطا یحاون رد  اقافتا )دنھدیم لیکشت ار دصرد ۵٧ ینعی یلاھا تیرثکا عومجملا ثیح نم ھک( »یدوخریغ
تلم نیا ھب تبسن یرگمتس ھک تسا نیا  ایناث ؛دنراد  یتح و( ھیاسمھ یاھروشک رد هدوجوم یرگمتس زا یدوخریغ یاھ                                 ً             
سا نیا  اثلاث ؛تسا رتدیدش بتارمب )ییاپورا یاھروشک رد اھنت ھن ت یلم ،دراوم زا ھلسلس کی رد ھک ت      ً            نکاس شکمتس یاھّ      
 تسا یفاک( دنرادروخرب یرتشیب یلم لالقتسا زا ھک دنتسھ ییاھموقمھ یاراد دوخ زا اھزرم یوسنآ رد فارطا یحاون
 ،اھیناتسھل ،اھیدئوس ،اھیدنالنف - میروآ دای ھب دنا نکاس روشک یبونج و یبرغ یاھزرم رد ھک ار ییاھنآً     الثم
 »یدوخریغ یاھتلم« رد گنھرف یمومع حطس و یرادھیامرس لماکت ھک تسا نیا مراھچ ؛)اھینامور ،اھینیئارکوا
 ۀرود کی عورش رظان ام ،راوجمھ ییایسآ یاھروشک رد انامھ هرخألاب .تسا روشک زکرم زا رتالاب بلغا فارطا
 ارف زین ھیسور دودح رد ار دنواشیوخ ماوقا زا یتمسق اھنآ ۀنماد ھک میتسھ یلم یاھشبنج و ییاوژروب یاھبالقنا
 .دریگیم

یخیرات تا یصوصخ دوجو مکح ھب ،یلعف نارود رد ،شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش عوضوم قیرط نیدب                                                                                       ّ         
 .دنکیم ادیپ             ّ    یمربم صوصخب ت یمھا ،ھیسور رد صخشم -

و دانسا قبط  افرص رگا یتح  انمض  ھک نیا رب ینبم گروبمازکول ازور یاعدا ھک مینیبیم زاب مینک تواضق مھ کرادم            ً             ً     
 تسرد ،درادن دوجو شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش عوضوم شیرتا یاھتارکمد - لایسوس ھمانرب رد
 اجنآ رد ات مییاشگب دیسر بیوصت ھب نآ رد یلم ۀمانرب ھک ار  Brünn نورب ۀرگنک یاھھسلجتروص تسا یفاک .تسین
 )ینتور( نیئارکوا یگدنیامن تئیھ ۀیلک فرط زا ینتور تارکمد - لایسوس  Hankiewicz چیوھیکناھ ھک ار یتاراھظا
 ۀیلک فرط زا یناتسھل تارکمد - لایسوس  Reger رگر طسوت ھک ار یتاراھظا ای )ھسلجتروص ٨۵ ص( تسا هدومن
 رھ یشیرتا یاھتارکمد - لایسوس تاراھظا نیا بجوم ھب ؛مییامن هدھاشم )١٠٨ ص( تسا هدش ناتسھل یگدنیامن تئیھ
 .دندرمشیم دوخ یاھششوک زا یکی زین ار دوخ یاھتلم لالقتسا و یدازآ ،یلم داحتا هار رد ششوک هدربمان تلم ود
رد  امیقتسم ار شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ھکنآ اب شیرتا یسارکمد - لایسوس نیاربانب  حرطم دوخ ۀمانرب   ً                            
ناشن یراگزاس رس  الماک بزح زا ییاھتمسق فرط زا یلم لالقتسا تساوخ حرط اب لاح نیع رد ،دیامنیمن  .دھدیم                ً            
وخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش شیانعم  المع عوضوم نیا ،تسا یھیدب  ازور ھک یدانتسا قیرط نیدب !تسا شی                                        ً                         
 .دھدیم یھاوگ گروبمازکول ازور دوخ ھیلع تھج ھمھ زا دنکیم شیرتا ھب گروبمازکول

 

 یلم ۀلئسم رد »مسیسیتارپ« -۴
                            ُ       ۀبنج ھجو چیھ ھب ام ۀمانرب مھ ن شخب ھک نیا زا یکاح گروبمازکول ازور ناھرب ھب یصاخ ترارح اب اھتسینوتروپا

دندش ث بشتم درادن »کیتارپ«  زا ھحفص رھ رد یھاگ ھک تسا فوعشم دوخ ناھرب نیا زا یردقب گروبمازکول ازور .     ّ  
 .مییامنیم دروخرب »راعش نیا« اب راب تشھ وا ۀلاقم

ن ایراتلورپ ۀرمزور تسایس یارب یکیتارپ روتسد ھنوگ چیھ« مھ ن شخب دسیونیم وا  چیھ ھب ار یلم یایاضق و دھدیم                                                       ُ            
 .»دنکیمن لح کیتارپ رظن ھطقن زا ھجو
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نایب مھ روطنیا  انمض ھک ار ناھرب نیا لاح ار یزیچ چیھ  اقلطم ای مھ ن شخب ھک دوشیم               ً    ن ن یعم            ً           ُ               فظوم ھک نیا ای و دنکیم  ّ    
 .میھدیم رارق یسررب دروم ،دوش ینابیتشپ یلم تالیامت ھنوگرھ زا دیامنیم

 ؟تسیچ شیانعم یلم ۀلئسم دروم رد »ندوب کیتارپ« تساوخ

 و تسا تلم رھ ییادج ھب طوبرم ۀلئسم ھب »ھن ای یرآ« خساپ ای ؛تسا یلم یاھششوک ھنوگرھ زا ینابیتشپ ای نآ یانعم
 .تسا یلم یاھتساوخ ۀطساوالب »ندوب ارجا لباق« یلک روطب ای

 .میھد رارق یسررب دروم ار »ندوب کیتارپ« تساوخ ۀنکمم یانعم ھس رھ نیا کنیا

 ۀیلک زا ینابیتشپ دیامنیم دمآرب نآ )ربھر( یاورنامرف ناونعب یلم شبنج رھ یادتبا   ً                     رد  اتعیبط ھک ،یزاوژروب
 رد طقف )لئاسم ریاس دروم رد زین و( یلم ۀلئسم دروم رد ایراتلورپ تسایس یلو .دمانیم یلمع راک ار یلم یاھششوک
ینابیتشپ یزاوژروب زا ین یعم تھج  یلم حلص عفن ھب طقف رگراک ۀقبط .دباییمن قابطنا نآ تسایس اب زگرھ اما ،دنکیم                       ّ        
 لوصح لباق لماک یسارکمد دوجو اب طقف ھک تسا یزیچ و دیامن نیمأت لماک روطب ار نآ دناوتیمن یزاوژروب ھک(
 ینابیتشپ یزاوژروب زا یتاقبط ۀزرابم یارب تابجوم نیرتھب ندومن مھارف عفن ھب و قوقح یربارب عفن ھب ،)تسا
 دننکیم یوریپ یلم ۀلئسم رد یلوصا تسایس کی زا یزاوژروب مسیسیتارپ    ّ        اب ت یدض رد اھراتلورپ تھج نیا ھب .دیامنیم
 یارب یتازایتما ای یلم عوضوم دروم رد یزاوژروب رھ .دنیامنیم ینابیتشپ یزاوژروب زا طورشم روطب طقف ھشیمھ و
 .دوشیم هدیمان »ندوب کیتارپ« ھک تسا عوضوم نیمھ ؛دنکیم بلط نآ یارب یئانثتسا ییایازم ای و دھاوخیم دوخ تلم
 زاس ھب شیانعم یو زا »مسیسیتارپ« ندیبلط .تسا فلاخم یئانثتسا ۀبنج ھنوگ رھ و زایتما ھنوگ رھ اب ایراتلورپ
 .تسا ندش راچد مسینوتروپا ھب و ندیصقر یزاوژروب

 .دیآیم رظن ھب »کیتارپ« هداعلاقوف ً     ارھاظ تساوخ نیا ؟تلم رھ ییادج ھب طوبرم ۀلئسم ھب »ھن ای یرآ« خساپ ۀبلاطم
اتلورپ ت یعبت ھب مھ کیتارپ رد و دراد کیزیفاتم ۀبنج یروئت رظن ھطقن زا و ینعمیبً     المع یلو  یزاوژروب تسایس زا ایر       ّ                
 یطرش و دیق چیھ نودب ار اھنآ و دھدیم رارق لوا ۀجرد رد ار دوخ یلم یاھتساوخ ھشیمھ یزاوژروب .دوشیم رجنم
 نیمضت شیپ زا ناوتیمن کیروئت رظن زا .تسا یتاقبط ۀزرابم عفانم عبات اھتساوخ نیا ایراتلورپ یارب .دزاسیم حرطم
ندش اد ج نیا ایآ ھک درک  تلم اب نآ قوقح یربارب ای دیناسر دھاوخ نایاپ ھب ار کیتارکمد - اوژروب بالقنا ھک تسا تلم       ُ                
 نیا مھم یزاوژروب یارب .دشابیم دوخ ۀقبط لماکت نیمأت تسا مھم ایراتلورپ یارب دروم ود رھ رد ھک یزیچ .رگید
دیامن دیلوت لاکش ا لماکت نیا ربارب رد ھک تسا  تھج نیا ھب .دھد رارق »دوخ« تلم فیاظو عاعشلاتحت ار نآ فیاظو و                 ِ                           
 یتلم چیھ ھب ھک نیا نودب دنکیم افتکا یفنم حالطصاب تساوخ ھب اھنت تشونرس نییعت قح ییاسانش دروم رد ایراتلورپ

 .دھدب یسک ھب رگید تلم باسح ھب یزیچ دنک فظوم ار دوخ ھک نیا نودب و ،دھدب تنامض

 نیمضت ار ھنکمم یاھلح هار نیرتکیتارکمد یرگید زیچ رھ زا رتنئمطم لمع رد یلو دشابن »کیتارپ« نیا راذگب
 ھک تسا مزال یتانیمضت تلم رھ یزاوژروب یارب یلو تسا مزال تانیمضت نیا طقف ایراتلورپ یارب ؛دنکیم
صئاقن ھنوگ رھ( یت یعضو ھنوگ رھ رگید یاھتلم ھک نیا زا معا ،ار یو یایازم  .دیامن نیمأت ،دشاب ھتشاد )ھنکمم                 ّ                    

 اب یو تسب و دنب یمئاد تسایس و تسا تساوخ نیا »ندوب ارجا لباق« تسا یزاوژروب ھجوت دروم ھمھ زا شیب ھچنآ
 زا تسا ترابع مھم عوضوم ایراتلورپ یارب یلو .دوشیم یشان اجنیا زا ایراتلورپ ررض ھب رگید یاھتلم یزاوژروب
 .مسیلایسوس و ریگیپ یسارکمد حور اب اھهدوت تیبرت و یزاوژروب دض رب شیوخ ۀقبط میکحت

 یلمع نیمضت ھناگی نیا تسیلانویسان یزاوژروب و اھلادوئف مغریلع یلو دننادن »کیتارپ« ار نیا اھتسینوتروپا راذگب
 .تسا حلص و یلم قوقح یربارب نیمضت رثکادح و

       ّ        ریغ« یت یلم رھ تسیلانویسان یزاوژروب رظن ھطقن زا دنراد هدھع رب یلم ۀلئسم دروم رد اھرتلورپ ھک یاھفیظو مامت
 هدوب [abstract] »درجم« قوقح یربارب راتساوخ ،دنتسھ مسیلانویسان ھنوگ رھ نمشد ھک اھرتلورپ اریز تسا »کیتارپ
رد یت یزم نیرتکچوک یلوصا رظن زا دنھاوخیم و  یپ عوضوم نیا ھب ھک نیا نودب ،گروبمازکول ازور .دشابن نایم     ّ        
 صوصخب و اھتسینوتروپا لباقم رد انامھ ار رد ۀگنل ود رھ مسیسیتارپ ۀرابرد دوخ ۀنادرخبان یاھییارسھمغن اب ،دربب
 .تسا هدرک زاب اھسوراکیلو مسیلانویسان ھب یتسینوتروپا یاھتشذگ لباقم رد
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ینوتروپا  اتعیبط ،مھ یلم دروم رد و دنارگمتس تلم ھیسور رد اھسوراکیلو اریز ؟اھسوراکیلو ھب ارچ  یاھتلم نیب مس        ً                   
 .ددرگیم رھاظتم یفلتخم یاھلکش ھب رگمتس و شکمتس

 زا یارچ نوچ یب ینابیتشپ ھب ،دوخ یاھتساوخ »ندوب کیتارپ« مان ھب ار ایراتلورپ شکمتس یاھتلم یزاوژروب
ھتفگ  اتحارص ھک تسا نیا رتکیتارپ ھمھ زا .دنکیم توعد دوخ یاھششوک ندش اد ج رادفرط »یرآ« دوش     ً                       تلم نالف       ُ                  
میتسھ یتلم ھنوگ رھ و ھمھ ندش اد ج قح رادفرط دوش ھتفگ ھک نیا          ّ     ھن میتسھ ن یعم  ُ                               !  

 لیکشت دروم رد ار یواسم قح و قوقح یربارب ھک لاح نیع رد ،وا :تسا فلاخم مسیسیتارپ ھنوگ نیا اب ایراتلورپ
 تساوخ ھنوگ رھ و دنادیم ھمھ زا رتتمیقیذ و رتالاب ار للم ۀیلک یاھراتلورپ داحتا لاح نامھ رد ،دراد لوبق یلم تلود
 یزیچ لمع رد ،مسیسیتارپ راعش .دنکیم یبایزرا نارگراک یتاقبط ۀزرابم رظن ھطقن زا ار یلم ییادج ھنوگ رھ و یلم
 .یزاوژروب یاھششوک زا ھناروکروک دیلقت راعش زج تسین

 نآ نیا .دینکیم ینابیتشپ شکمتس یاھتلم یزاوژروب مسیلانویسان زا ،ندش ادُ                ج قح زا ینابیتشپ اب امش ،دنیوگیم ام ھب
یاب  انمض ھک ،تسینوتروپا یکسفوکمس ھک تسا یزیچ نامھ و دیوگیم گروبمازکول ازور ھک تسا یزیچ  نیا رد تفگ د   ً           
 !دیامنیم رارکت یو لابند ھب ،تسا بلطلالحنا ۀمانزور رد ھنابلطلالحنا دیاقع ۀدنیامن ھناگی ھلئسم

 ھکنآ لاح و ،تسا »کیتارپ« لح هار انامھ تسا مھم یزاوژروب یارب دروم نیا رد ھچنآ ،ریخ :مییوگیم خساپ رد ام
 هزرابم رگمتس تلم اب شکمتس تلم یزاوژروب ھک اجنآ ات .تسا لیامت ود یلوصا کیکفت مھم عوضوم نارگراک یارب
 نانمشد نیرتریگیپ و نیرتعاجش ام اریز میتسھ یو رادفرط ھمھ زا رتخسار و یدروم رھ رد و ھشیمھ ام اجنآ ات ،دنکیم
 یو فلاخم ام دیامنیم یرادفرط دوخ یزاوژروب مسیلانویسان زا شکمتس تلم یزاوژروب ھک اجنآ رد .میتسھ یرگمتس
 تلم فرط زا ھک ییاھششوک ھب تبسن یضامغا ھنوگچیھ و درک هزرابم رگمتس تلم تافاحجا و تازایتما اب دیاب .میتسھ
 .تشادن اور دیآیم لمع ھب تازایتما لیصحت یارب شکمتس

 عفن ھب نینچمھ ھکلب یزاوژروب عفن ھب                                                      ُ  اھنت ھن مییامنن غیلبت ار نآ و میشکن نایم ھب ار ندش اد ج قح راعش ام ھنیآرھ
 ھب گروبمازکول ازور دض رب ار ناھرب نیا تساھتدم یکستوئاک .میاهدرک لمع رگمتس تلم ۀقلطم تموکح و اھلادوئف
 تسیلانویسان یزاوژروب ھب ادابم دسرتیم ھک ،گروبمازکول ازور .درادن ارچ و نوچ ناھرب نیا و تسا هدیشک نایم
دش اد ج قح یفن اب »دنک کمک« ناتسھل  هایس دناب ھبً     المع ،تسا روکذم ھیسور یاھتسیسکرام ۀمانرب رد ھک ن     ُ 
تروپا شزاس ھب  المع وا .دنکیم کمک اھسوراکیلو  سوراکیلو )تازایتما زا رتدب یتح و( تازایتما اب ھنابآمتسینو             ً       
 .دنکیم کمک

 و دنکیم شومارف ار اھسوراکیلو مسیلانویسان هدش مرگرس ناتسھل رد مسیلانویسان اب هزرابم ھب ھک ،گروبمازکول ازور
 و ییاوژروب ۀبنج رتمک مسیلانویسان نیا انامھ و ،تسا رتشحوم ھمھ زا رضاح لاح رد مسیلانویسان نیا انامھ ھکنآ لاح
 تلم یزاوژروب مسیلانویسان رھ رد .تسا ایراتلورپ ۀزرابم و یسارکمد هار رد هدمع عنام و دراد یلادوئف ۀبنج رتشیب

 نآ زا طرش و دیق یب ام ھک تسا نومضم نیمھ و دراد دوجو رگمتس دض رب یمومع کیتارکمد نومضم کی ،شکمتس
 لیامت ھیلع و هدومن            ً                                        کیکفت نآ زا  ایوق ار یدوخ تلم ھب نداد یئانثتسا ۀبنج یارب ششوک ھک یلاح رد ،مینکیم ینابیتشپ
ایدوھی رب راشف لامع ا ھب ناتسھل یاھاوژروب  .مینکیم هزرابم هریغ و هریغ و ن                   ِ                     

 تسایس ھناگی نیا یلم ۀلئسم دروم رد .تسا »کیتارپ ریغ« اھاوژروبهدرخ و اھاوژروب رظن ھطقن زا عوضوم نیا
د ھب  اعقاو و هدوب یلوصا و کیتارپ  .دنکیم کمک ایراتلورپ داحتا و یدازآ ،یسارکم    ً                     

اتساوخ و ھمھ یارب ندش اد ج قح ییاسانش راتساوخ ام  نآ زا ندش ادُ                      ج ھب طوبرم صخشم لئاسم زا کی رھ ھک مینآ ر                        ُ                       
  .دزادنارب ار یئانثتسا ۀبنج ھنوگ رھ و تازایتما ھنوگ رھ و قوقح یربارب مدع ھنوگ رھ ھک دوش یبایزرا یرظن ھطقن

یریگب رظن رد ار رگمتس تلم ت یعقوم  عفانم .ریخ ؟دشاب دازآ دناوتیم درادیم اور متس رگید یاھتلم رب ھک یتلم ایآ .م                          ّ      
 یبوکرس ۀنیرید خیرات ،زارد و رود خیرات .دیامنیم باجیا ار یرگمتس ھنوگنیا اب هزرابم ،}٧{سوراکیلو یلاھا یدازآ

 ،دمآ لمع ھب ییاھیبوکرس نینچ کی                                   ّ                      عفن ھب ،»ھیلاع« تاقبط فرط زا ھک یم ظنم تاغیلبت و شکمتس للم یاھشبنج
 .تسا هدرک داجیا سوراکیلو تلم دوخ یدازآ هار رد هریغ و تافارخ تروصب ار یمیظع عناوم
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 اھنآ اب ای سوراکیلو یزاوژروب .دنزیم نماد ار نآ و دنکیم ینابیتشپ تافارخ نیا زا ھناھاگآ اھسوراکیلو هایس دناب
ن ،تافارخ نیا اب م ظنم ۀزرابم نودب ،سوراکیلو یایراتلورپ .دوشیم گنھامھ ای و زاسمد  یلمع ار دوخ دصاقم دناوتیم                  ّ                                    
 .دزاس راومھ یدازآ یوسب ار دوخ هار و دیامن

قف و طقف  اتلاجع لقتسم یلم تلود لیکشت ،ھیسور رد  زا سوراکیلو یاھرتلورپ ام .تسا سوراکیلو تلم تازایتما زا ط        ً                                      
هزرابم ن یعم روشک نیا طیارش رد ام .مینکیمن ینابیتشپ زایتما نیا زا ھلمجنم و یزایتما چیھ      ّ        للم ۀ یلک نارگراک و مینکیم        ّ                         
دحتم ار ن یعم روشک نیا  یاھهار مامت زا ام ،مییامن نیمضت ار یلم لماکت هار نامھب ای نالف میناوتیمن ام ،مییامنیم         ّ            
 .میوریم شیپ ھب دوخ یتاقبط فدھ یوسب ھنکمم

 نیا .تفر شیپ فدھ نیا یوسب ناوتیمن فلتخم للم یربارب زا عافد نودب و مسیلانویسان ھنوگ رھ اب هزرابم نودب ،یلو
ب ایآ  الثم ھک عوضوم  شیپ زا ھک تسا طوبرم لماع رازھ ھب ھن ای تسا رودقم لقتسم تلود کی لیکشت نیئارکوا یار     ً            
  ّ                                 ً    م لسم ۀبنج ھک میتسھ یزیچ نآ رادفرط  ادج مینزب چوپ »سدح« مشاب ھتشاد دصق ھک نیا نودب ،ام و درک نییعت ناوتیمن
 رب اھسوراکیلو تازایتما زا ام ،میرامشیم مرتحم ار قح نیا ام .تسا یتلود نینچ لیکشت رد نیئارکوا قح نآ و دراد
 زا کی رھ یتلود تازایتما یفن حور اب و قح نیا ییاسانش حور اب ار اھهدوت ام ،مینکیمن ینابیتشپ اھینیئارکوا
 .میھدیم شرورپ ،للم

بالقنا نارود رد یاھروشک ۀ یلک ھک ،اھشھج رد  لیکشت قح رس رب هزرابم و مداصت ،دناهداد ماجنا ار نآ ییاوژروب یاھ                       ّ           
 مامت و مینکیم مالعا اھسوراکیلو تازایتما نمشد ار دوخ ،شیپ زا اھرتلورپ ام .تسا لمتحم و نکمم یرما یلم تلود
 .میھدیم ماجنا تھج نیا رد ار دوخ غیلبت و جیورت راک

 یایراتلورپ و سوراکیلو یایراتلورپ کیتارپ ۀفیظو نیرتمھم دودیم »مسیسیتارپ« لابند ھب ھک گروبمازکول ازور
 تازایتما ھنوگ رھ ھیلع ھنازور جیورت و غیلبت زا ترابع ھفیظو نیا ،تسا ھتخاس رود رظن زا ،ار یدوخریغ یاھتلم
فیظو نیا ؛تسا شیوخ یلم تلود لیکشت رد للم ۀ یلک یواستم قح مھنآ و قح ھل رب و یلم و یتلود  ۀفیظو نیرتمھم ھ                                         ّ                                            
 داحتا و یسارکمد عفانم زا میناوتیم ام ھک تسا هار نیا زا طقف اریز ،تسا یلم ۀلئسم دروم رد ام )ینونک(
 .مییامن عافد نوگانوگ یاھتلم یاھرتلورپ ّ            ۀ یلک قوقحلایواستم

 رھ اھنآ مھ و اھنیا مھ( دننادب »کیتارپریغ« ار جیورت نیا شکمتس یاھتلم یزاوژروب و سوراکیلو نارگمتس راذگب
 .)دننکیم مھتم »تحارص مدع« ھب دروم نیا رد ار اھتارکمد - لایسوس و ،ھن ای یرآ دوش ھتفگً       احیرص دنھاوخیم ود
هدوت یتسیلایسوس  اعقاو و کیتارکمد  اعقاو تیبرت ھک تسا جیورت نیا طقف و جیورت نیا انامھ لمع رد  نیمأت ار اھ               ً                 ً                                 
م حلص یارب ار ت یقفوم رثکادح تابجوم مھ ھک تسا جیورت نیا طقف .دیامنیم  روشک نیا ھک یتروص رد ،ھیسور رد یل              ّ        
 و( زیمآتملاسم ھجرد اھتنم یدنبمیسقت یارب مزال طیارش مھ و دیامنیم مھارف ،دنامب یقاب گنراگنر یلم تلود تروصب
 نینچ عوضوم ھک یتروص رد ،ار فلتخم یلم یاھتلود ھب )ایراتلورپ یتاقبط ۀزرابم یارب ررض نودب لاح نیع رد
 .دنکیم نیمأت ،دیایب شیپ یمیسقت

 مسیلاربیل شور ،میشاب هداد حیضوت یرتصخشم روطب یلم ۀلئسم رد ار ییایراتلورپ تسایس ھناگی نیا ھک نیا یارب
م ار دئوس زا ژورن ندش اد ج لاثم و »شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح« عوضوم ھب تبسن ار سوراکیلو  یسررب درو                        ُ             
 .میھدیم رارق

 

 یلم ۀلئسم رد تسیلایسوس یاھتسینوتروپا و لاربیل یزاوژروب -۵
 نیا ھیسور یاھتسیسکرام ھمانرب دض رب هزرابم رد ار دوخ ۀدمع یاھ»وتآ« زا یکی گروبمازکول ازور ھک میدید ام
 .شکمتس یاھتلم یزاوژروب مسیلانویسان زا ینابیتشپ اب تسا یواسم تشونرس نییعت قح ییاسانش ھک درمشیم ناھرب
 دشاب للم ھب تبسن فاجحا ھنوگ رھ ھیلع هزرابم طقف قح نیا زا روظنم رگا دیوگیم گروبمازکول ازور رگید فرط زا
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 رھ اب فلاخم یلک روطب یسارکمد - لایسوس اریز ،دوبیمن مزال ھمانرب رد یصوصخم شخب رگید تروص نیا رد
 .تسا یلم قوقح یربارب مدع و فاحجا ھنوگ

 ھتخاس ناشنرطاخ یریذپانبیذکت روطب لبق لاس ٢٠ً                  ابیرقت یکستوئاک ھک روطنامھ ،لوا ناھرب رد گروبمازکول ازور
 عفن ھبً     المع ،شکمتس یاھتلم یزاوژروب مسیلانویسان سرت زا اریز دزادنایم نارگید ندرگ ھب ار دوخ مسیلانویسان هانگ
،رما ت یھام رد ،مود ناھرب !دیامنیم لمع اھسوراکیلو هایس دناب مسیلانویسان  تسا ھلئسم نیا ھب باوج زا ھنافئاخ ۀرفط      ّ          
نآ ندش اد ج قح ییاسانش لماش للم قوقح یربارب ییاسانش ایآ ھک  دوشیم مولعم سپ ،یرآ رگا ؟ھن ای دوشیم زین اھ         ُ               
قیدصت ار ام ۀمانرب مھ ن شخب یلوصا تحص گروبمازکول ازور  یربارب وا دوشیم مولعم سپ ،ھن رگا و .دیامنیم                     ُ                                
 !دوریمن شیپ زا راک نتفر هرفط اب .دنکیمن قیدصت ار یلم قوقح

قوف نیھارب مق س و تحص یسراو ۀویش نیرتھب اما و  ھب تبسن ھعماج نوگانوگ تاقبط شور یسررب نآ رئاظن و رکذلا             ُ     
یع ت یعقاو دیاب .تسا یمتح یسراو نیا تسیسکرام رفن کی یارب .تسا ھلئسم نیا  تابسانم دیاب ،داد رارق ذخأم ار ین   ّ  
 نامھ رد تسرد قیرط نیدب و هدرکن ار راک نیا گروبمازکول ازور .تفرگ رظن رد ھتکن نیا دروم رد ار تاقبط لباقتم
 مھتم نآ ھب ار دوخ نیفلاخم دراد یعس هدوھیب ھک دتفایم یاهریغ و یفابیلک ،یمومع تاکن ،دیرجت ،یکیریفاتم ۀطرو
 .دیامن

ت یلم عیمج یاھتسیسکرام ینعی ،ھیسور یاھتسیسکرام ھمانرب رس رب بطم  دروم نیا رد ایآ .تسا ،ھیسور یاھّ           
 ؟دوش ھتخادنا یرظن ھیسور یامرفمکح تاقبط شور ھب تسین ھتسیاش

نیک الم و )میھاوخیم ترذعم قیقد ریغ ۀملک نیا لامعتسا زا( »یسارکوروب« شور  ھمھ رب دحتم فارشا پیت زا لادوئف    ّ            
ت یلم قوقح یربارب قلطم یفن :تسا مولعم  بھذم ،ھقلطم تموکح یمیدق راعش زا اھنآ .تشونرس نییعت قح و اھّ               
 ّ          ّ             ً               ت یلم نامھ ت یلم زا روظنم  انمض و دنیامنیم یوریپ هدش ھتفرگ ژاورس ۀرود زا ھک یراعش ینعی ،ّت            یلم ،سکدترا
 .تسا بیقعت دروم مھ اھنآ یردام نابز یتح و دناهدش مالعا »یدوخریغ« ،اھینیئارکوا یتح .تسا سوراکیلو

 هاگتسد رد و تموکح رد تکرش ھب لاح رھ ھب یلو یئزج روطب ھچرگ ھک میزادنیب یرظن ھیسور یزاوژروب ھب
 روبزم ۀلئسم دروم رد ٩اھتسیربایتکا ھک نیا رد .»تسا هدش هدناوخ ارف« ٨»نئوژ موس« یرادا متسیس و یراذگنوناق

 شور ھب اھتسیسکرام زا یضعب ھنافسأتم .تسین مالک لوط ھب یتجاح ،دنیامنیم یوریپ اھیتسارتسد   ً     زا  المع
 سک رھ ھکنآ لاح و .دنرادیم لوذبم یمک رایسب ھجوت ١٠اھتداک و اھتسیسرگورپ ینعی سوراکیلو لاربیل یزاوژروب
ماگنھ ریزگان دنکن ق معت نآ رد و دھدن رارق یسررب دروم ار شور نیا  شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ۀرابرد ثحب                    ّ                                  
 .دتفایم ساسایب لالدتسا و دیرجت ۀطرو ھب

ادوارپ' ۀتشذگ لاس ثحب و  رج  زا کیتاملپید ۀرفط رد هداعلاقوف ھکنآ اب ،ار اھتداک بزح ۀدمع ناگرا نیا ١٢'چر' ای ١١'                        ّ  
درک شزرار پ تافارتعا یضعب ھب راداو فصولاعم ،تسا رھام »عوبطمان« یاھشسرپ ھب میقتسم خساپ نداد  ۀرگنک .        ُ                         
 یاقآ .داتفا توراب ھب ھک دوب یشتآ دیدرگ دقعنم فوول رھش رد ١٩١٣ لاس ناتسبات رد ھک نیئارکوا رسارس نایوجشناد
ا دوب ر پ نآ یاپارس ھک درک جرد یاھلاقم 'چر' ینیئارکوا راکمھ ای و »سانشنیئارکوا« یکسنایلیگوم  اھازسان نیرتدب ز      ُ                  
ا نامھ ینعی نیئارکوا )ندش اد ج( ۀیزجت ۀدیا ھیلع )هریغ و »ییاوجارجام« ،»نایذھ«( تسیلانویسان ف ستنود ھک یاهدی                            ُ          ُ              - 
عافد  ادیدش نآ زا تسیلایسوس  .دوب هداد رارق دییأت دروم ار نآ هدربمان ۀرگنک و درکیم      ً                     

خاس ناشنرطاخ  احیرص و درکن یگتسبمھ راھظا فستنود یاقآ اب یاهرذ ھکنآ اب 'ادوارپ ایاچوبار' ۀمانزور  یو ھک ت            ً                                  
 داد رکذت اذھعم ،دنتسین قفاوم یو اب نیئارکوا یاھتسیسکرام زا یدایز ۀدع و تسا تسیلایسوس - تسیلانویسان
 یسک ای و سوراکیلو تارکمد رفن کی رظن زا 'چر' فرط زا ھلئسم یلوصا حرط: رتحیحص ترابع ھب ای 'چر' نحل ھک
تسا زاج م ریغ و نجھتسم  الماک ١٣دننادب تارکمد ار وا تسا لیام ھک ً              احیرص ار اھفستنود نایاقآ ۀتفگ 'چر' راذگب .       ُ              ً     
       ُ  ندش اد ج یدازآ عوضوم ندرک شومارف ،تسا تارکمد دنکیم اعدا ھک ،سوراکیلو ناگرا کی یارب یلو ،دیامن بیذکت
ندش اد ج قح و ریغ  اقلطم یلوصا ظاحل زا       ُ  تسا زاج م    ً        ُ       . 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

15 

 تاضارتعا زا فوول پاچ Shlyakhi ١۴'یخایلش' ینیئارکوا ۀمانزور رد ھک نیا زا سپ ،یکسنایلیگوم یاقآ دعب هام دنچ
ذتم  انمض ھک ،فستنود یاقآ  ھکنانچ ھیسور کیتارکمد - لایسوس تاعوبطم طقف ار 'چر' یتسینیووش ۀلمح« دوب هدش رک   ً  

 و تخادرپ »تاحیضوت« یادا ھب 'چر' ٣٣١ ۀرامش رد ،دیدرگ علطم ،»)؟دندز نآ رب گنن غاد( دندرک رادھکل دیاب و دیاش
 نییعت رد للم قح یفن اب یکرتشم ھجو چیھ« »فستنود یاقآ یاھھخسن زا داقتنا« :ھک درک رارکت موس راب یارب نآ رد
 .»درادن شیوخ تشونرس

 زین “شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح“ ھک دش رکذتم دیاب«  :تشون یکسنایلیگوم یاقآ
 رد ملاسان طیارش دوجو .دشابن زیاج نآ ھب داقتنا ھک )!دینک شوگ( تسین یتب ھجو چیھ ھب
 دوشب یلم تشونرس نییعت دروم رد یملاسان تالیامت زورب بجوم تسا نکمم تلم یگدنز
 شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح یفن ھجو چیھ ھب شیانعم زونھ تالیامت نیا ءاشفا و
 .»تسین

 ازور یاھیزادرپترابع حور اب قباطمً       ُ         الماک »ت ب« دروم رد لاربیل نیا یزادرپترابع دینیبیم ھک یروطب
 نییعت قح وا ایآ ھک ،شسرپ نیا ھب حیرص خساپ زا تساوخیم یکسنایلیگوم یاقآ ھک دوب حضاو .تسا گروبمازکول

ط ،ھن ای دراد لوبق ار ندش اد ج قح ینعی یسایس تشونرس  .دورب هرف                            ُ                      

 یاقآ لباقم رد مھً       احیرص ار شسرپ نیا )١٩١٣ ربماسد ١١ ۀخروم ۴ هرامش رد( 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' ۀمانزور
 ١۵.دومن حرطم تداک بزح لباقم رد مھ و یکسنایلیگوم

ط زا  امسر ینعی ءاضما نودب یاّ  ھ یراھظا )٣۴٠ ۀرامش( تقونآ 'چر' ۀمانزور  شسرپ نیا خساپ رد ،ھیریرحت تئیھ فر    ً                       
 :دوشیم ھصالخ ھتکن ھس رد خساپ نیا .دومن رشتنم

کشآ و  اقیقد ، احیرص تداک بزح ۀمانرب ١١ شخب رد )١  تبحص اھتلم »دازآ یگنھرف یراتخمدوخ قح« زا ارا     ً       ً     
 .دوشیم

           ُ            نیا ندش اد ج ینعی یبلطھیزجت زا »ھجو چیھ ھب« ار تشونرس نییعت عوضوم ،'چر' یاعدا ھب ،'اداورپ ایاکسراتلورپ' )٢
 .»دھدیمن زیمت« تلم نآ ای و

ندش اد ج ھب للم" قح زا عافد ھب مھ یمادقا زگرھ اھتداک تقیقح رد«  )٣  ھب دوش عوجر( .»دناهدرکن ھیسور روشک زا "      ُ    
 ١٢ هرامش 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' ۀمانزور رد ھجردنم »شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح و مسیلاربیل - لانویسان« ۀلاقم
 )١٩١٣.١۶ لاس ربماسد ٢٠ ۀخروم

 ،اھنامبیل ،اھیکسفوکمس نایاقآ ھب 'چر' یحوضو ھچ اب .میھد رارق تقد دروم ار 'چر' ۀیراھظا مود تمسق ادتبا
 موھفم »تحارص مدع« ای »حوضو مدع« دروم رد نانآ یادص و رس ھک دھدیم ناشن اھتسینوتروپا ریاس و اھچیوکروی

 تسین یزیچ ھیسور رد یتاقبط ۀزرابم و تاقبط ینیع تابسانم رظن ھطقن زا ینعیً     المع »تشونرس نییعت«
 !بلطتنطلس لاربیل یزاوژروب یاھقطن نامھ رارکت زج

 درک حرطم ار لاؤس ھس نیا 'چر' رکفنشور »بلطھطورشم یاھتارکمد« نایاقآ لباقم رد 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' یتقو
 دعب ھب مھدزون نرق مود ۀمین زا هژیوب و یللملانیب یسارکمد خیرات رسارس رد ھک دنا ھتکن نیا رکنم اھنآ ایآ )١ ھک
 اھنآ ایآ )٢ ؟تسا هدوب لقتسم یلم تلود لیکشت قح ینعی یسایس تشونرس نییعت نامھ للم تشونرس نییعت زا روظنم
 ،فناخلپ )٣ و ؟تسا موھفم نیمھ یاراد ١٨٩۶ لاس رد ندنل رد یتسیلایسوس یللملانیب هرگنک روھشم رارق ھک دنرکنم
 رظن رد ار یسایس تشونرس نییعت نامھ ،تسا ھتشون زیچ تشونرس نییعت عوضوم ۀرابرد ١٩٠٢ لاس رد یتح ھک
دندز بل رب توکس رھ م اھتداک نایاقآ ،درک حرطم ار لاؤس ھس نیا 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' یتقو - ؟تسا ھتشاد  ُ                  !! 

 کش نودب ھک دوب نیا تمالع راچان اھنآ توکس .دنیوگب ھک دنتشادن یزیچ اریز دندادن خساپ مھ یاھملک اھنآ
 .تسا قحیذ 'ادوارپ ایاکسراتلورپ'



___________________________________________________________________________ 

 

16 

 چیھ ھب« ار موھفم نیا اھتارکمد - لایسوس ھک نیا و »تشونرس نییعت« موھفم حوضو مدع ۀرابرد اھلاربیل یاھدایرف
 زا ندرک یلاخ ھناش و ھلئسم نتخاس هدیچیپ یارب ششوک زج تسین یزیچ »دنھدیمن زیمت« یبلطھیزجت زا »ھجو
 نیا ات اھچیوکروی و اھنامبیل ،اھیکسفوکمس نایاقآ رگا .تسا هدش ررقم یسارکمد مامت فرط زا ھک یلصا ییاسانش
 .دنیامن دمآرب ھنابآملاربیل ،نارگراک لباقم رد ھک نیا زا دندرکیم مرش دندوبیمن نادان هزادنا

 ھب طوبرم ترابع ھک درک عوضوم نیا قیدصت ھب راداو ار 'چر' ،'ادوارپ ایراکسراتلورپ' .میھد ھمادا بلطم ھب یراب
 .تسا یسایس تشونرس نییعت قح یفن تسرد شیانعم اھتداک ۀمانرب رد ھحورشم »یگنھرف« تشونرس نییعت

رکن ھیسور روشک زا "ندش اد ج ھب للم" قح زا عافد ھب مھ یمادقا زگرھ اھتداک تقیقح رد«  ھک دوبن هدوھیب  -  »دناهد                         ُ                                      
 و ١٧'ایمرو ھیوون' ھب ،ام یاھتداک »یھاوختلود« زا یاھنومن ھباثمب ار 'چر' ۀتفگ نیا 'ادوارپ ایاکسراتلورپ'
 شین و ]Yids[ »اھدوھج« یدروآدای یارب ار یتصرف چیھ ھتبلا ھک 'ایمرو ھیوون' ۀمانزور .درکیم ھیصوت ١٨'انیچشمز'

 :درک راھظا نینچ دوخ ١٣۵۶٣ ۀرامش رد دھدیمن تسد زا اھتداک ھب ندز

 یئاسانش ینعی( »تسا یسایس تمکح ھمّ  لسم لوصا زا اھتارکمد – لایسوس یارب ھچنآ«
 طیحم رد یتح زورما طیارش رد« )ندش ادج قح و شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح
 ».تسا هدومن رظن فالتخا داجیا ھب عورش مھ اھتداک

ش اد ج ھب للم قح زا عافد ھب مھ یمادقا زگرھ« ھک نیا رکذ اب اھتداک  اب یلوصا رظن زا ،»دناهدرکن ھیسور روشک زا ند    ُ                
 و اھتداک مسیلاربیل - لانویسان یاھھیاپ زا یکی ھک تسا عوضوم نیمھ .دنتفرگ رارق عضوم کی ردً      الماک 'ایمرو ھیوون'
 ریخا صاخشا ھب یلمع ظاحل زا ھچ و یکلسم ظاحل زا ھچ ار اھنآ یسایس یگتسباو و ١٩اھچیوکشیروپ ھب اھنآ یکیدزن
 راک ھب ھک دننادیم بوخ و دناهدناوخ خیرات اھتداک تارضح« :تشون هراب نیا رد 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' .دھدیم لیکشت
 ھچ ھب ،مینک ادا یمیالم ترابع ھب میھاوخب رگا ،لمع رد اھراب ،اھچیوکشیروپ فرط زا ٢٠"دنبب و ریگب" نھک ۀویش ندرب

ات" تا یلمع  اھچیوکشیروپ قلطم تردق یلادوئف ۀبنج و ھمشچرس زا اھتداک ھک نیا اب .»تسا هدیدرگ رجنم "یدننامنال     ّ     
 نیا اب .تسا هدرک داجیا ھقبط نیمھ ھک دناھتساخرب یدودح و تابسانم زا یرادفرط ھبً            الماک فصولاعم ،دناهاگآ یبوخب
                ّ                            حور یاراد هدرک ن یعم ای و داجیا ھقبط نیا ھک یدودح و تابسانم یاهزادنا ھچ ات دننادیم یبوخب اھتداک تارضح ھک
 یاراد مییوگب دوب نکمم تشادیمن اوران ریقحت کی ۀبنج اھینیچ و اھینپاژ یارب رگا و( ییاپورا دض و ییاپورا ریغ
تسین نکمم نآ زا ی طخت ھک دنرامشیم ییاھن دح کی ھباثمب ار نآ فصولاعم ،تسا )ییایسآ حور    ّ                 . 

نآ ت یعقوم نتخاس لزلزتم زا سرت ،اھنآ لباقم رد یراسکاخ و یرکاچ ،اھچیوکشیروپ اب ندش زاسمد ھک تسا نیمھ  اھ   ّ                      
 نیا یانعم« :تشون هراب نیا رد 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' .دوشیم هدیمان یسارکمد و مدرم شبنج ربارب رد اھنآ زا عافد و
         ّ                                          نیا اب م ظنم ۀزرابم یاجب امرفنامرف تلم یتسیلانویسان تافارخ نیرتدب اب و اھلادوئف عفانم اب ندش زاسمد تقیقح رد
 .»تسا تافارخ

 ھک دنیآیمنرب مھ عوضوم نیا یاعدا ددص رد یتح دنراد مسیتارکمد یوعد و ییانشآ خیرات اب ھک یناسک ناونعب اھتداک
 رییغت شفدھ و تسا ایسآ مھ و یقرش یاپورا ۀصخشم تفص مھ ،ام نارود رد ھک یشبنج ینعی کیتارکمد شبنج
د ھک ار یدودح  امتح دیاب - تسا یرادھیامرس ندمتم یاھروشک ۀنومن قبط تمسق ود رھ نامزاس  ،مسیلادوئف نارود ر             ً          
ژروب عیسو یاھرشق ت یمورحم و اھچیوکشیروپ قلطم تردق نارود رد ینعی       ّ              ،هدش ن یعم یزاوژروبهدرخ و یزاو                 ّ            

دراذگب یقاب ر یغتیال    ّ            . 

 یعقاو ۀلئسم ھکلب هدوبن یبدا ۀلئسم کی اھنت ھجو چیھ ھب 'چر' اب 'ادوارپ ایاکسراتلورپ' ثحب و ّ         رج زا یشان ۀلئسم ھک نیا
 رد .تسا هدومن تباث ١٩١۴ سرام ٢٣-٢۵ رد اھتداک بزح ریخا سنارفنک ھک تسا یعوضوم تسا هدوب زور یسایس
 :میناوخیم نینچ سنارفنک نیا ۀرابرد )١٩١۴ سرام ٢۶ ۀخروم ٨٣ ۀرامش( 'چر' یمسر شرازگ

 .ن ھک ،فییک ناگدنیامن .دنتفرگیم رارق ثحب دروم یصوصخم ناجیھ اب زین یلم لئاسم«
 لماع یلم ھلأسم ھک دنتشادیم راھظا ،دنتسویپ اھنآ ھب رین نیکابویلوک .م .آ و فسارگن .و
 نامھ نیا( “یلو“ .دیدرگ وربور نآ اب قباس زا رتیدج دیاب ھک تسا یاهدنبای حضن مھم
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 ھک دیوریمن یناشیپ زا رتالاب اھشوگ“ دیوگیم ھک نیردچش ی“اما“ اب ھک تسا “یلو“
 مھ و ھمانرب مھ ھک تخاس ناشن رطاخ نیکشوکوک .ف .ف“ )دراد تقباطم ،“دیوریمن
 رد اھتیلم قح“ “رادشک یاھلومرف“ ھب تبسن ھک دنکیم باجیا نیشیپ یسایس ی ھبرجت
 ».دوش راتفر طایتحا اب یلیخ “شیوخ تشونرس نییعت

 ّ           ۀ یلک ۀداعلاقوف تقد دروم ھک تسا نآ ۀتسیاش تسا هدش اھتداک سنارفنک رد ھک یھجوت بلاج تیاھنیب لالدتسا نیا
لسیم ایاکسف ییک' ۀمانزور ھک میوشیم رکذتم ھضرتعم روطب( .دریگ رارق اھتارکمد و اھتسیسکرام  رایسب ً   ارھاظ ھک ٢١'           ِ        
 نیکشوکوک یاقآ ھک تسا هدرک ھفاضا دیامنیم نایب یحیحص روطب ار نیکشوکوک یاقآ راکفا کش نودب و تسا علطم
مھ زا« رطخ  اصوصخم  ).تسا هدوب دوخ یاھفرح نتشاد رذحرب شروظنم ھتبلا و دومن حرطم ار روشک »ندیشاپ           ً       

 رتشیب قیاقح و دورب الاب رتمک هدرپ ناکمالایتح ات دوب هدش میظنت کیتاملپید یتسدربز کی اب 'چر' یمسر شرازگ
ک ھچنآ تا یلک لاوحا نیا مامت اب یلو .دنامب روتسم  سنارفنک ناگدنیامن .تسا حضاو ھتسویپ عوقو ھب اھتداک سنارفنک رد ھ        ّ                          
 حرطم ھک ار یاھلئسم »پچ« یاھتداک و دنتسھ انشآ نیئارکوا لاوحا و عاضوا اب ھک اھلاربیل - اوژروب ینعی
 یاقآ تشادن یموزل چیھ تروص نیا ریغ رد .دوب شیوخ یسایس تشونرس نییعت رد للم قح ۀلئسم نامھ دندرک
 .»دوش راتفر طایتحا اب« »لومرف« نیا ھب تبسن دنک توعد نیکشوکوک

 هدش رکذ »یگنھرف« تشونرس نییعت نامھ ،دندوب علطم نآ زا اھتداک سنارفنک ناگدنیامنً             املسم ھک ،اھتداک ۀمانرب رد
 ،تسا هدرک عافد ھمانرب زا پچ یاھتداک لباقم رد و نیئارکوا ناگدنیامن لباقم رد نیکشوکوک یاقآ سپ .یسایس ھن تسا
تسا حضاو  الماک .تسا هدرک عافد »یسایس« تشونرس نییعت لباقم رد »یگنھرف« تشونرس نییعت عوضوم زا وا  ھک         ً     
 و »روشک ندیشاپ مھ زا« رطخ ندومن حرطم اب ،»یسایس« تشونرس نییعت ۀلئسم دض رب مایق اب ،نیکشوکوک یاقآ

فگ گروبمازکول ازور حور اب قباطم  الماک( یسایس تشونرس نییعت لومرف ندیمان »رادشک«  - لانویسان زا )!هدش ھت                               ً     
 .تسا هدرک عافد نیئارکوا یزاوژروب و تداک بزح رتتارکمد ای و رت»پچ« رصانع لباقم رد سوراکیلو مسیلاربیل

 زوریپ اھتداک سنارفنک رد نیکشوکوک یاقآ ،ددرگیم دوھشم 'چر' شرازگ رد »یلو« زیمآتنایخ ۀملک زا ھک یروطب
 ۀدع نآ ناھذا ندش نشور ھب یزوریپ نیا ایآ .تفای ھبلغ اھتداک نیب رد سوراکیلو مسیلاربیل - لانویسان .تسا هدیدرگ
 قح رادشک یاھلومرف« زا اھتداک زا یوریپ ھب زین اھنآ ھک ،ھیسور یاھتسیسکرام نایم رد درخبان دارفا دودعم
ت یلم  ؟درک دھاوخ کمک ،دناهداتفا سارھ ھب »شیوخ یسایس تشونرس نییعت رد اھّ    

میھد رارق یسررب دروم رما ت یھام رظن ھطقن زا ار نیکشوکوک یاقآ راکفا ریس »یلو«  دانتسا اب ،نیکشوکوک یاقآ .                         ّ           
 سوراکیلو یزاوژروب نآ رد ھک دراد رظن رد ار ١٩٠۵ لاس ۀبرجت مولعم رارق زا ھک( »نیشیپ یسایس ۀبرجت« ھب دوخ
 حرطم اب و )تخادنا تشحو ھب زین ار تداک بزح دوخ تشحو اب و داتفا تشحو ھب دوخ یلم تازایتما تشونرس زا
 یانعم دناوتیمن یسایس تشونرس نییعت دمھفیم بوخ یلیخ ھک داد ناشن »روشک ندیشاپ مھ زا« رطخ عوضوم ندومن
دشاب ھتشاد لقتسم یلم تلود لیکشت و ندش اد ج قح زجب یرگید   ً               و  امومع یسارکمد رظن ھطقن زا ایآ دوشیم لاؤس لاح .                                        ُ 
 ؟تسیرگن نیکشوکوک یاقآ ینارگن و میب نیا ھب دیاب ھنوگچ ایراتلورپ یتاقبط ۀزرابم رظن ھطقن زا صوصخلایلع

ندش اد ج قح ییاسانش ھک دزاس نئمطم ار ام دھاوخیم نیکشوکوک یاقآ  نیا .دیازفایم »روشک ندیشاپ مھ زا« رطخ رب       ُ                             
 یلک روطب یسارکمد رظن ھطقن زا .دوب »دنبب و ریگب« شراعش ھک تسا نابساپ  Mymretsov فسترمیم ۀیرظن نامھ
ش اد ج                              ّ     قح ییاسانش :تسا نیا سکع تسرد ھ یضق  .دھاکیم ار »روشک ندیشاپ مھ زا« رطخ ،ند    ُ 

ن حور اب قباطم  الماک نیکشوکوک یاقآ  ھب دوخ ریخا ۀرگنک رد اھتسیلانویسان .دیامنیم لالدتسا اھتسیلانویسا              ً                   
 اب ار نیئارکوا طابترا نیئارکوا شبنج ھک دندزیم گناب ءاکرش و وکنواس یاقآ .دندرک ھلمح نیئارکوا »یاھتسیپهزام«
 اب ار اھینیئارکوا طابترا دوخ ]یتسود - نیئارکوا[ یلیفونیئارکوا شور اب شیرتا اریز دیامنیم فعض ھب دیدھت ھیسور
 ھب مھتم ار شیرتا اھوکنواس تارضح ھک یبولسا نامھ اب دناوتیمن ھیسور ارچ تسین مولعم !!دیامنیم مکحتسم شیرتا
 ھب هریغ و هریغ و راتخمدوخ سلجم و یراتخمدوخ یاطعا و یردام نابز یدازآ یاطعا اب ینعی ،دنیامنیم نآ
 ؟دیآرب ھیسور اب اھینیئارکوا طابترا »ماکحتسا« ددص رد ،اھینیئارکوا
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زا و نوگمھ  الماک اھنیکشوکوک و اھوکنواس تارضح لالدتسا  لطاب و کحضم یناسکی روطب ،یقطنمً     افرص رظن           ً        
وا ت یلم ھچ رھ ھک تسین حضاو ایآ .تسا  مھ تبسن نامھ ھب ،دشاب ھتشاد اھروشک نیا زا یکی رد یرتشیب یدازآ نیئارک   ّ                           
ھ یضرف ۀ یلک اب یعطق روطب یسک رگا ،دوریم روصت ؟دوب دھاوخ رتمکحم روشک نآ اب ّت               یلم نیا طابترا  مسیتارکمد یاھّ      ّ  
یت یلم یارب ایآ مینیبب لاح .دزرو تفلاخم هداس تقیقح نیا اب دناوتن ،دشاب هدرکن ھقالع عطق  زا رتالاب فیصوت نیا اب  ّ    
اد ج یدازآ  ؟دشاب ھتشاد دوجو یرگید یدازآ تسا نکمم لقتسم یلم تلود لیکشت یدازآ و ندش   ُ       

 زاب دناهدرک شاهدیچیپ )دننکیم رارکت ار اھنآ ۀمغن یدرخبان یور زا ھک ییاھنآ و( اھلاربیل ھک ھلئسم نیا ھک نیا یارب
س  الماک لاثم کی دوش نشور رتشیب مھ  دوخ ۀلاقم رد گروبمازکول ازور .میریگیم رظن رد ار قالط ۀلئسم .میروآیم هدا ً   
 نیرتمھم دیاب ،دیامنیم تفلاخمً    الماک اھتمسق یضعب یراتخمدوخ اب ھک یلاح رد ،کیتارکمد زکرمتم تلود دسیونیم
 تبظاوم ھک نیا .دیامن راذگاو یزکرم ناملراپ دیدحالص ھب ار قالط ۀرابرد یراذگنوناق ھلمجنم و یراذگنوناق یاھھتشر
 نیعجترم .تسا موھفمً                                   الماک شتلع دیامن نیمأت ار قالط یدازآ ،کیتارکمد تموکح یزکرم تردق ات دوشیم تبقارم و
 مھ زا« نآ ینعم ھک دننزیم دایرف و »دوش راتفر طایتحا اب« نآ ھب تبسن دننکیم بلط و دنافلاخم قالط یدازآ اب
 و سیلپ قلطم تردق زا رما تقیقح رد و دنزرویم ایر نیعجترم ھک تسا نآ رب یسارکمد یلو .تسا »هداوناخ ندیشاپ
 ھک تسا نآ رب یسارکمد ؛دنیامنیم عافد نز ھب تبسن یرگمتس عاونا نیرتدب زا و درم سنج تازایتما زا و یسارکوروب
 و نکمم یاھھیاپ ھناگی رب طباور نیا میکحت سکعب ھکلب هدوبن یگداوناخ طباور »ندیشاپ مھ زا« شیانعم قالط یدازآ
 .تسا کیتارکمد یاھھیاپ رب ینعی ندمتم ۀعماج کی رد رادیاپ

 ھب ،مییامن یبلطھیزجت بیغرت و قیوشت ھب مھتم          ُ    ار ندش اد ج یدازآ ناراداوھ ینعی تشونرس نییعت یدازآ ناراداوھ رگا
 طباور مادھنا قیوشت و بیغرت ھب مھتم ار قالط یدازآ ناراداوھ ھک تسا ھناسولاس هزادنا نامھ ھب و ھناقمحا ھجرد نامھ
 رب ییاوژروب جاودزا ۀدولاش ھک ،یشورفنت و تازایتما نیعفادم ییاوژروب ۀعماج رد ھک ھنوگ نامھ .مییامن یگداوناخ
 ندش ادُ       ج ینعی ،تشونرس نییعت یدازآ یفن مھ ھنوگ نامھ ھب ،دننکیم تفلاخم قالط یدازآ اب ،هدش ھتخیر نآ یور
 لباقم رد روما ۀرادا یسیلپ یاھهویش و امرفمکح تلم تازایتما زا عافد طقف شیانعم یرادھیامرس روشک رد ،اھتلم
 .تسا کیتارکمد یاھهویش

ج تابسانم ۀ یلک لولعم ھک ،یزابتسایس ھک تسین یکش  نامھب ای نالف ییادج دروم رد یھاگ ،تسا یرادھیامرس ۀعما          ّ             
ھناھلبا  افرص یتح و ھنازغمکبس تیاھنیب ییارسهوای ھب ار راک تلم  اھتسیسیلبوپ ای نانیشنناملراپ فرط زا یا       ً    
 دومناو هدزتشحو ار دوخ ای( دنھد هار دوخ ھب تشحو اھییارسهوای نیا زا تسا نکمم نیعجترم طقف یلو .دناشکیم
 نیب دنادیم یبوخب ،تسا مدرم ۀدوت تسد ھب روشک لئاسم لح ینعی یسارکمد رظن ھطقن وریپ سک رھ .)دنزاس
 ۀبرجت یور زا یوحن نیرتھب ھب یلاھا یاھهدوت .»دراد دوجو یمیظع ۀلصاف« اھهدوت میمصت ات نازابتسایس ییارسهوای
ت یمھا ھب دوخ ۀرمزور  میمصت یتقو طقف و دنافقاو گرزب روشک و گرزب رازاب ناجحر و یداصتقا و یایفارغج طباور ّ            
باق ریغ  الماک ار کرتشم یگدنز یلم یاھکاکطصا و یلم یرگمتس ھک دنریگیم ندش   ُ     اد ج ھب  ّ            ۀ یلک ھب و دیامن لمحت ل       ً                        
 دوس ھب یتاقبط ۀزرابم یدازآ و یرادھیامرس لماکت مھ یدروم نینچ رد .دنزب دنباپ یداصتقا نوگانوگ تابسانم
 .دوشیم مامت ناگدنوشادُ  ج

 و تسا انعمیب ھجرد اھتنم ھب مینیبیم میھد رارق یسررب دروم ار نیکشوکوک یاقآ یاھلالدتسا ھک تھج رھ زا سپ
نآ و دراد دوجو ین یعم قطنم اھلالدتسا نیا رد یلو .تسا ھتفرگ هرخسم ھب ار یسارکمد لوصا  یتاقبط عفانم قطنم مھ                 ّ         
 زا وا .تسا یزاوژروب نیا لوپ ۀسیک رکاچ - تداک بزح تیرثکا لثم مھ نیکشوکوک یاقآ .تسا سوراکیلو یزاوژروب
تازایتما زا و  امومع یزاوژروب نیا تازایتما  نانآ فیدر رد و اھچیوکشیروپ قافتاب .دیامنیم عافدً          اصوصخ یو یتلود              ً      
 لاح و تسا ژاورس قامچ ھب رتشیب چیوکشیروپ نامیا ھک تسا نیا دراد ھک یقرف اھنت - ،دیامنیم عافد تازایتما نیا زا
 ھب ناشدامتعا اذل و تسا هدمآ دراو تسکش تدشب ١٩٠۵ لاس رد قامچ نیا ھب ھک دننیبیم ءاکرش و نیکشوکوک ھکنآ

 ندیشاپ مھ زا« حبش زا ناناقھد و اھاوژروبهدرخ ندناسرت تسا لیبق نآ زا ھک ،تسا اھهدوت بیرف ییاوژروب یاھویش
 .هریغ و یخیرات ناکرا اب »مدرم یدازآ« نداد دنویپ ۀرابرد ییاھیزادرپترابع هار زا اھنآ ءاوغا و »روشک

 :تسا یکی اھنت و یکی شیوخ یسایس تشونرس نییعت رد للم قح لصا ھب تبسن یلاربیل تموصخ یعقاو یتاقبط یانعم
 نیب رد دوجوم یسور یاھتسینوتروپا ،سوراکیلو یزاوژروب یتلود تازایتما زا عافد و مسیلاربیل - لانویسان
 جیسب شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح دض رب ،نئوژ موس میژر ۀرود رد ینعی ،زورما تسرد ھک مھ اھتسیسکرام
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 طقف لمع رد اھنیا ھمھ ،ینیئارکوا یاوژروبهدرخ چیوکروی ،تسیدنوب نامبیل ،بلطلالحنا یکسفوکمس لیبق زا ،دناهدش
 .دنزاسیم بوشم یلاربیل - لانویسان یاھهدیا اب ار رگراک ۀقبط نھذ و دنوشیم هدیشک مسیلاربیل - لانویسان لابند ھب

                          ّ                  مھ ھب و لماک یگتسبمھ للم ۀ یلک نارگراک ھک دنکیم باجیا نینچ یرادھیامرس دض رب یو ۀزرابم و رگراک ۀقبط عفانم
نادند باوج ،دنشاب ھک یت یلم رھ زا ،یزاوژروب یتسیلانویسان تسایس ھب و دنشاب ھتشاد ار تدحو نیرتهدرشف  ،دنھدب نکش                      ّ      
تلم ندش اد ج قح ینعی تشونرس نییعت قح اھتارکمد - لایسوس رگا ھک تسا تھج نیا ھب  یفن ار شکمتس یاھ          ُ             
تساوخ ۀ یلک زا ھک نیا ای و دندرکیم  زا تروص ود رھ رد ،دندومنیم ینابیتشپ شکمتس یاھتلم یزاوژروب یلم یاھ      ّ       
ار نارگراک و ھتس ج فارحنا یرتلورپ تسایس فیاظو ب تسایس زا ت یعبت ھب                 ُ            ریجا رگراک یارب .دندوب ھتشاداو یزاوژرو           ّ        
 ای و ،دراد ناحجر یدوخریغ یزاوژروب رب ھک ،دشاب سوراکیلو یزاوژروب وا ۀدمع ۀدننک رامثتسا ھک تسا ھیوسلایلع
 ،تسا هاگآ دوخ ۀقبط عفانم زا ھک یاهدش ریجا رگراک .اذکھ و ،دراد ناحجر دوھی یزاوژروب رب ھک ،ناتسھل یزاوژروب
 و یناتسھل نارادھیامرس یاھدیعو و هدعو ھب مھ و درگنیم یگقالعیب اب سوراکیلو نارادھیامرس یتلود تازایتما ھب مھ
 رد یرادھیامرس .دش دھاوخ نیرب تشھب نیمز دنروآ تسد ھب ار یتلود تازایتما اھنآ یتقو دننکیم اعدا ھک ینیئارکوا ای
ت یلم اب دحاو روشک رد هاوخ ،داد دھاوخ و دھدیم ھمادا دوخ لماکت ھب لاح رھ  لکشتم روشک رد هاوخ و گنراگنر یاھّ      
 .تلم کی زا

ت یقفوم ۀزرابم ۀمزال و تسا رامثتسا شوختسد ریجا رگراک تالاح نیا زا کی رھ رد  یگتسراو رامثتسا نیا دض رب زیمآّ                                      
 تسد ھب یارب فلتخم یاھتلم یزاوژروب ۀزرابم رد اھرتلورپ لماک یفرطیب حالطصاب و مسیلانویسان زا ایراتلورپ
ا ت یولوا ندروآ  بجوم ریزگان ،»یدوخ« یلم یزاوژروب تازایتما زا تلم کی یایراتلورپ ینابیتشپ نیرتکچوک .تس  ّ            
 دھاوخ فیعضت ار نارگراک یللملانیب یتاقبط یگتسبمھ و دش دھاوخ رگید تلم یایراتلورپ رد دامتعا مدع سح زورب
       ُ                        ندش اد ج قح ای تشونرس نییعت قح یفن و .تسسگ دھاوخ مھ زا یزاوژروب هاوخلد قباطم ار اھنآ داحتا ۀتشر و دومن
 .تسا امرفمکح تلم تازایتما زا ینابیتشپ شیانعم لمع رد ریزگان مھ

ش اد ج صخشم لاثم ام رگا  نیا ھب میناوتیم رتشیب مھ زاب حوضو اب میھد رارق یسررب دروم ار دئوس زا ژورن ند    ُ                  
 .مینک لصاح نیقی عوضوم

 

 دئوس زا            ُ  ژورن ندش اد ج -۶
 :دیامنیم لالدتسا ریز حرش ھب نآ ۀرابرد و دریگیم رظن رد ار لاثم نیا هژیوب گروبمازکول ازور

 زا ژورن ندش ادج ینعی ،تسویپ عوقو ھب ویتاردف تابسانم خیرات رد ھک یریخا ھثداح«
 یلجت ھباثم ھب ار نآ مامت باتش اب ناتسھل ناتسرپنطو – لایسوس دیارج ھک – دئوس
 دنداد رارق دوخ زیواتسد یتلود یئادج تالیامت یقرتم ھبنج و ورین زا یشخب ترسم
 حوضو لامک رد ار تقیقح نیا ھلصافالب )یوکارک  ٢٢“دوشپان“ ھمانزور ھب دوش عوجر(
 ھناشن ھجو چیھ ھب ،دوشیم یشان نآ زا ھک یتلود یئادج و مسیلاردف ھک دیناسر توبث ھب
 جارخا و علخ اب ھک ،ژورن “بالقنا“ حالطصا ھب زا سپ .تسین مسیتارکمد ای یھاوخیقرت
 امسر ار یروھمج رارقتسا ھب طوبرم حرط اھیژورن ،دوب هارمھ ژورن زا دئوس هاشداپ

 دوخ یارب یرگید هاشداپ یمارآ لامک رد و دندومن در ،مدرم ءارآ ھب ھعجارم نمض
 ھبش عون رھ و یلم یاھشبنج عون رھ یحطس نارگشیاتس ھک ار ھچنآ .دندرک باختنا
 و ناناقھد یبلط لاصفنا حور زا یاهداس یلجت ،دندوب هدومن مالعا “بالقنا“ ،لالقتسا

 لیمحت دئوس یسارکوتسیرآ ھک یھاش یاجب ھک نیا یارب دوب یلیامت و یزاوژروب هدرخ
 ھک دوب یشبنج کی نیا ھجیتنلاب و دنشاب ھتشاد دوخ لوپ اب و “دوخ زا“ یھاش ،دوب هدرک
 یگتخیسگ مھ زا نایرج لاح نیع رد .تشادن یرگیبالقنا اب یکرتشم ھجو چیھ اقلطم
 عقوم نآ ات ھک ینویساردف مھ دروم نیا رد ھک درک تباث اددجم ژورن – دئوس تدحو
 یلکش ھجیتنلاب و تنطلس نادناخ فرص عفانم رھظم ً   ارصحنم یاھجرد ھچ ات تشاد دوجو
 )Przeglad ھمان ھتفھ( .تسا هدوب عاجترا و تنطلس زا
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دروم نیا رد گروبمازکول ازور ھک تسا یزیچ نآ مامت  انیع نیا  ناسنا تسا لکشم ھک درک قیدصت دیاب و !!دیوگیم                                                ً         
 .دنک راکشآ دھدیم ناشن لاثم نیا رد گروبمازکول ازور ھچنآ زا رتھتسجرب ار دوخ تارظن یناوتان ۀجرد دناوتب

ت یلم ار نآ نینکاس ھک یروشک رد ایآ ھک تسا نیا رس رب و دوب نیا رس رب عوضوم  دنھدیم لیکشت یگنراگنر یاھّ                                 
 .ھن                       ّ      ای دنشاب ھتشاد دسانشب ت یمسر             ُ  ھب ار ندش اد ج قح ای تشونرس نییعت قح ھک یاھمانرب دیاب اھتارکمد - لایسوس

 ؟دیوگیم ھچ ام ھب هراب نیا رد ،تسا هدرک باختنا ار نآ گروبمازکول ازور دوخ ھک ،ژورن لاثم مینیبب لاح

 ھب یلو دیامنیم دایرف و داد 'دوشپان' ھیلع و دنکیم یجنس ھتکن ،دنزیم رد نآ و رد نیا و دچیپیم دوخ ھب ام ۀدنسیون
 ّ    ت یھام ۀرابرد ھک نیا یارب دنکیم تبحص دیھاوخب ھچ رھ زا گروبمازکول ازور !!دھدیمن یخساپ شسرپ
ھ یضق  !!دشاب ھتفگن یاھملک ّ    

 مدرم ءارآ ھب ھعجارم اب و دنشاب ھتشاد دوخ زا یھاشداپ دوخ لوپ اب دنتساوخ ھک ،ژورن یاھاوژروبهدرخ ھک تسین یکش
 یکش .دنداد زورب دوخ زا ار یدنسپان رایسب ییاوژروب هدرخ تافص دندرک در ار یروھمج رارقتسا ھب طوبرم حرط
 دوخ زا ار دنسپان رایسب و ییاوژروب هدرخ تافص نیمھ ،تسا هدشن ھجوتم ار عوضوم نیا رگا ،مھ 'دوشپان' ھک تسین
 .تسا هداد زورب

 ؟؟دراد عوضوم ھب یطبر ھچ نیا یلو

 ارچ سپ !دوب قح نیا ھب تبسن تسیلایسوس یایراتلورپ شور و شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح رس رب تبحص رخآ
 ؟دنزیم رود نآ شوح و لوح و دھدیمن باوج لاؤس ھب گروبمازکول ازور

 یروناج ،مولعم رارق زا ،مھ گروبمازکول ازور یارب .درادن دوجو ھبرگ زا رتدنمورین یروناج شوم یارب دنیوگیم
 نابز ھب ار یبالقنا حالطصاب نویسکارف ینعی ٢٣»ناتسھل تسیلایسوس بزح« .درادن دوجو »کارف« زا رتدنمورین

 اب گروبمازکول ازور هزرابم .تسا هدیقعمھ »نویسکارف« نیا اب یوکارک 'دوشپان' ۀراپقرو .دنمانیم »کارف« ھنایماع
 هدش وحم شرظن دم زا زیچ ھمھ 'دوشپان' زجب ھک تسا هدرک انیبان ار ام ۀدنسیون یروطب »نویسکارف« نیا مسیلانویسان
 .تسا

 چیھ ھب ھک یلاح رد ،»ھن« دیوگب ھلصافالب ھک دنادیم دوخ سدقم ۀفیظو گروبمازکول ازور »یرآ« دیوگب 'دوشپان' رگا
 یگتسباو سکعب تسرد ھکلب تسا هدادن ناشن 'دوشپان' ھب تبسن ار دوخ لالقتسا هویش نیا اب ھک دنکیمن رکف ھجو
 و رتقیمع یمک یرظن اب ار ءایشا درادن ار نیا ییاناوت ھک دنکیم تباث و دھدیم ناشن »اھکارف« ھب ار دوخ کحضم
 ،تسین یتسیسکرام ھجو چیھ ھب و تسا یدب رایسب ناگرا ھتبلا 'دوشپان' .درگنب یوکارک ۀنالھچروم نیا رظن زا رتعیسو
رن لاثم ت یھام ام ھک ددرگ نیا عنام دیابن عوضوم نیا یلو  رارق لیلحت دروم میاھتفرگ رظن رد یسررب یارب ھک ،ار ژو        ّ                                 
 .میھد

 لمأت کانتشھد هداعلاقوف ی»اھکارف« دنسپان تافص یور دیاب ام ،یتسیسکرام رظن ھطقن زا لاثم نیا لیلحت یارب
یصوصخ  الوا ھکلب ،هدومنن ژورن ندش اد ج صخشم - یخیرات تا     ً                  فیاظو یگنوگچ  ایناث و دئوس زا            ُ        ود رھ یایراتلورپ             ً                
 .میھد رارق یسررب دروم ییادج نیا ماگنھ ار روشک

 یمک تسد دوخ یگتسویپ ظاحل زا ھک دنکیم کیدزن دئوس ھب ینابز و یداصتقا ،ییایفارغج طباور زا یاھتشر ار ژورن
 دئوس اب ژورن داحتا یلو .درادن اھسوراکیلو و سوراکیلو ریغ والسا یاھتلم زا یرایسب نیب هدوجوم طباور زا
 ھک تسا نیا یارب طقف و       ً           هدوھیب  الماک دیوگیم »نویساردف« ۀرابرد گروبمازکول ازور ھک ھچنآ اذل و دوبن ھنابلطواد
 اھیدئوس و دندرک میلست دئوس ھب ،اھیژورن ۀدارا مغریلع ،نوئلپان یاھگنج عقوم رد ار ژورن .دیوگیم ھچ دنادیمن
 .دنزاس دوخ عیطم ار روشک نیا ات دنیامن دراو ورین ژورن ھب دندوب روبجم

رب نآ زا ژورن ھک یعیسو  الماک یراتخمدوخ دوجو اب ،نآ زا سپ  نیب لاس اھهد یط )هریغ و یدوخ سلجم( دوب رادروخ                      ً         
 ندرگ زا ار دئوس یسارکوتسیرآ غوی دندیشوکیم اوق مامت اب اھیژورن و تشاد دوجو کاکطصا عطقنیال دئوس و ژورن
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 یرارق ژورن سلجم :دندنکفا رود ھب دوخ ندرگ زا ار غوی نیا ماجنارس اھنآ ١٩٠۵ توا هام رد .دننکفا رود ھب دوخ
                         ً                         دمآ لمع ھب ژورن مدرم زا  ادعب ھک یمومع ءارآ ھب ھعجارم رد و دوبن ژورن هاش رگید دئوس هاش نآ قبط ھک دومن رداص

ک ندش اد ج ھل رب )دص دنچ کی لباقم رد رازھ ٢٠٠( ءارآ قلطم تیرثکا  یمک زا سپ ،اھیدئوس .دوب دئوس زا ژورن لما        ُ                                
دنداد رد نت ندش اد ج ت یعقاو ھب دیدرت      ّ  ُ                  . 

تلم ندش اد ج ھک دھدیم ناشن ام ھب لاثم نیا  هدوب نکمم یاھنیمز ھچ رد ینونک یسایس و یداصتقا تابسانم دوجو اب اھ          ُ        
 .دریگیم دوخ ھب یلکش ھچ مسیتارکمد و یسایس یدازآ دوجو تروص رد ندش ادُ         ج نیا یھاگ و دنکیم ادیپ دروم و

 رد و( دنادب ھیوسلایلع دوخ یارب ار مسیتارکمد و یسایس یدازآ لئاسم دریگن میمصت ھنیآرھ ،یتارکمد - لایسوس چیھ
 لاثم ھک دوش عوضوم نیا رکنم دناوتیمن ،)دوب دھاوخن تارکمد - لایسوس رگید وا ھک تسا یھیدب تروص نیا
دیاب  امتح هاگآ نارگراک ھک دنکیم تباث یعقاو روطب روبزم  دنیامن مھارف ار یتابجوم هدوب لوغشم یجیورت راک ھبً       امظنم     ً     
تلم ندش اد ج دروم رد تسا نکمم ھک یتامداصت ھک  و ژورن نیب ١٩٠۵ لاس رد ھک دوش لح روطنآ طقف دھد یور اھ          ُ                  
 شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش دروم رد ھک تسا یزیچ نامھ نیا .»یسور ۀویشب« ھک نیا ھن دش لح دئوس
 و یژورن یاھاوژروب هدرخ ینیبھتوک ھب یبیھم تالمح ۀلیسوب دش راچان گروبمازکول ازور .دوشیم بلط ھمانرب رد
ارب ھک یت یعقاو زا ار دوخ نابیرگ ،یوکارک "دوشپان'  ھک دمھفیم یبوخب اریز ،دنک صالخ تسا عوبطمان یو یروئت ی        ّ                              
چ یخیرات ت یعقاو نیا  شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییوگ ھک نیا زا یکاح ار وا یاھیزادرپترابع ھنوگ         ّ          

 نیا .دنکیم بیذکت یعطق روطب هریغ و »ییالط یاھباقشب رد ندروخ اذغ« قح اب تسا یواسم و »یپوتوا«
 ندوب ریغتیال ھب تسا یاھنادنسپدوخ لاح نیع رد و زیچان و ھندارخبان یتسینوتروپا نامیا زا یکاح طقف اھیزادرپترابع
 .یقرش یاپورا یاھّت    یلم نیب اوق یلعف بسانت

 دروم ھمھ زا شیب و ھمھ زا لبق ھچنآ رگید ۀلئسم رھ دننام ،زین شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ۀلئسم رد .دعب اما و
 مھ ار ھلئسم نیا گروبمازکول ازور .تسا اھتلم لخاد رد شیوخ تشونرس نییعت رد ایراتلورپ قح تسام ھجوت
 تسا هدرک باختنا وا ھک ژورن لاثم دروم رد ھلئسم نیا لیلحت ھک درکیم سح اریز دومن راذگرب توکسب ھنابوجحم
 .تسا عوبطمان یسب یو »یروئت« یارب

 ھتبلا ؟دشاب یتسیابیم ھنوگچ و دوب ھنوگچ               ُ                                                داد یور ندش اد ج رس رب ھک یمداصت رد دئوس و ژورن یایراتلورپ یشمطخ
روھمج ھل رب ندش اد ج زا سپ ژورن نارگراک  یأر یرگید روط ھک دندش ادیپ ییاھتسیلایسوس رگا و }٢۴{دندادیم یأر ی                  ُ 
 دیدش اپورا مسیلایسوس رد ھنابآماوژروب هدرخ و ندوک مسینوتروپا یھاگ هزادنا ھچ ات ھک دنکیم تباث طقف ار نیا دنداد
 ھک تسا نیا یارب طقف مینکیم لمأت نآ یور رد ام ھک نیا و دشاب ھتشاد دوجو هدیقع ود دناوتیمن دروم نیا رد .تسا

 .دنک یلامتسام تسین طوبرم عوضوم ھب ھک ییاھوگتفگ اب ار بلطم لصا دشوکیم گروبمازکول ازور

ن ام ندش اد ج ۀلئسم دروم رد  هدرکیم فظوم ار ژورن یاھتارکمد - لایسوس ،ژورن یتسیلایسوس ۀمانرب ایآ ھک مینادیم           ُ               
 ژورن یراتخمدوخ ھک ار ھلئسم نیا ژورن یاھتسیلایسوس و هدرکیمن مینک ضرف .ھن                ّ     ای دننک یوریپ ین یعم ۀدیقع زا تسا
 ھچ ات دئوس یسارکوتسیرآ اب تامداصت و یمئاد یاھکاکطصا و دوب یفاک ھنادازآ یتاقبط ۀزرابم یارب یاهزادنا ھچ ات
 نیا دض رب یتسیابیم ژورن یایراتلورپ ھک نیا رد یلو .دناهدراذگ حوتفم دشیم یداصتقا تایح یدازآ عنام هزادنا
 لمع )نآ [philistine] ییاوژروب هدرخ یاھتیدودحم مامت دوجو اب( ژورن یناقھد یسارکمد ھل رب و یسارکوتسیرآ
 .تسین ارچ و نوچ ھنوگچیھ یاج دیامن

یتشپ دروم ھک ،دئوس نیک الم مینادیم ؟روطچ دئوس یایراتلورپ اما و  گنج غیلبت ژورن دض رب دندوب دئوس یاھشیشک یناب                      ّ        
 یسارکوتسیرآ نوچ زین و دوب هدیشچ ار دئوس مجاھت    ً                      ۀزم  البق و دوب دئوس زا رتفیعض بتارمب ژورن نوچ و دندرکیم
 نانیمطا اب ،تفریم رامش ھب یدج رایسب دیدھت کی غیلبت نیا ،تسا یرایسب رابتعا و نزو یاراد دوخ روشک رد دئوس
 یاھلومرف« ھب تبسن ھک نیا ھب دوخ یاھتوعد قیرط زا مامت ترارح اب اھتدم دئوس یاھنیکشوکوک ھک تفگ ناوتیم
                         ُ     زا« رطخ ۀرابرد بات و بآ ر پ یاھقطن اب و »دوش راتفر طایتحا اب شیوخ یسایس تشونرس نییعت رد للم قح رادشک
 یاھهدوت نھذ ،تسا زاسمھ دئوس یسارکوتسیرآ لوصا اب »مدرم یدازآ« ھک نیا ھب نداد نانیمطا و »روشک ندیشاپ مھ
 ھیلع اوق مامت اب دئوس یسارکمد - لایسوس رگا ھک تسین یکش نیرتکچوک یاج ،دنتخاسیم بوشم ار دئوس مدرم
نیکشوکوک« و نیک الم تسایس و یژولوئدیا  روطب اھتلم قوقح یربارب زا عافد رب هوالع رگا و درکیمن هزرابم »اھ               ّ                    
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                ُ          عافد زین ندش اد ج ھب ژورن یدازآ و شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح زا )تسھ مھ اھنیکشوکوک لوبق دروم ھک( یلک
 .دوب هدرک تنایخ یسارکمد و مسیلایسوس رما ھب ،درکیمن

یژورن ندش اد ج قح ییاسانش ۀجیتن رد  یگتسبمھ و دئوس و ژورن نارگراک مکحم داحتا ،دئوس نارگراک فرط زا اھ            ُ                     
 ھب یدئوس مسیلانویسان ضرم ھک دنتفای نانیمطا ژورن نارگراک اریز .تسا ھتفای میکحت اھنآ ۀناردارب و یتاقبط لماک
 و یزاوژروب تازایتما زا رتالاب ژورن یاھرتلورپ اب یردارب اھنآ یارب و تسا هدرکن تیارس دئوس نارگراک
 لیمحت ژورن ھب ار نآ دئوس یاھتارکوتسیرآ و اپورا نیطالس ھک یطابترا ۀتشر ندش ھتخیسگ .تسا دئوس یسارکوتسیرآ
ۀ یلک رد اھنآ ھک دندومن تباث دئوس نارگراک .دیدرگ ژورن و دئوس نارگراک نیب طابترا تیوقت ثعاب دندوب هدرک   ّ     ت الدبت ّ       
رن تسا نکمم  الماک ،ییاوژروب تابسانم دوجو طیارش رد ،نآ رد ھک - یزاوژروب تسایس یناھگان     ً         ھب  اددجم اھیژو           ً                   
یدئوس یرابجا ت یعبات  ار تلم ود رھ نارگراک یتاقبط یگتسبمھ و قوقح لماک یربارب تسناوت دنھاوخ - !دنیآ راتفرگ اھ             ّ      

 .دننک عافد نآ زا و ظفح ژورن یزاوژروب دض رب هاوخ و دئوس یزاوژروب دض رب هزرابم رد هاوخ

 فالتخا زا ھک نیا دصق ھب دیآیم لمع ھب »اھکارف« فرط زا یھاگ ھک ییاھششوک دوشیم مولعم ً،  انمض ،اجنیا زا
 یتح و ساسایب هزادنا ھچ ات »دنیامن هدافتسا« ناتسھل یسارکمد - لایسوس دض رب گروبمازکول ازور اب ام یاھرظن

 یتسیلانویسان بزح کی ھکلب ،یتسیلایسوس ھن و دنتسھ یرتلورپ بزح ھن »اھکارف« .تسا فلج هداس و فاص
 یاھتارکمد - لایسوس تدحو ۀرابرد .دنتسھ ناتسھل یاھرنویسولور - لایسوس ھیبش یزیچ ینعی ،ییاوژروبهدرخ
 یاھتارکمد - لایسوس زا کیچیھ سکعرب .دشاب مھ تسناوتیمن و هدوبن ینخس ھنوگچیھ زگرھ بزح نیا اب ھیسور
 گرزب تمدخ .»تسا هدرکن ینامیشپ راھظا« ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس اب داحتا و یکیدزن زا زگرھ ھیسور
 رد قرغ اپارس ھک یروشک رد ینعی ،ناتسھل رد راب نیلوا یارب ھک تسا نیا رد ناتسھل یسارکمد - لایسوس یخیرات
 نیا یلو .تسا                      ً                  ً                                                 هدروآ دوجو ھب یرتلورپ  اعقاو و یتسیسکرام  اعقاو بزح کی ،تسا یتسیلانویسان تاساسحا و تالیامت

         ُ                                                                      ۀمانرب مھ ن شخب دض رب یلیطابا گروبمازکول ازور ھک تسین گرزب تھج نیا زا ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس تمدخ
فسا ت یفیک نیا مغریلع ھکلب تسا ھتفگ ھیسور یتسیسکرام  .تسا زیگنا    ّ        

ب ھک تسین یت یمھا نآ یاراد »تشونرس نییعت قح« ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس یارب ھتبلا  - لایسوس یار           ّ                                         
 ار                                                                      ً      یو یتسیلانویسان تالیامت ھک ،ناتسھل یزاوژروب هدرخ اب هزرابم ھک تسا حضاو  الماک .تسھ ھیسور یاھتارکمد
 )دح زا نورب یکدنا مھ یھاگ دیاش( یصوصخم راکتشپ اب تسا ھتشاداو ار ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس ،ھتخاس روک
 یاھتارکمد - لایسوس ھک تسا هدرکن مھ ار نیا رکف زگرھ ھیسور یاھتسیسکرام زا کیچیھ ،»دنیامیپب طارفا هار«
دیامن مھتم ناتسھل ندش اد ج اب تفلاخم ھب ار ناتسھل  دننام ھک دنوشیم هابتشا بکترم اجنآ طقف اھتارکمد - لایسوس نیا .                        ُ                        

 .دننک یفن ھیسور یاھتسیسکرام ۀمانرب رد ار تشونرس نییعت قح ییاسانش موزل دنیآیمرب ددص رد گروبمازکول ازور

رادناتسا اب ھک یتابسانم ھک تسا ینعم نادب رما ت یھام رد نیا  للم و اھقلخ مامت دروم رد تسا کرد لباق یوکارک یاھ                                             ّ            
 ھب ھن تسا ندوب »یناتسھل تسیلانویسان ۀنوراو« یانعم ھب نیا .دوش هداد طسب اھسوراکیلو ھلمجنم و ھیسور نکاس
 .ندوب تسیلانویسانرتنا تارکمد - لایسوس ،ھیسور تارکمد - لایسوس یانعم

 .دیامنیم یوریپ شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش لصا زا انامھ تسیلانویسانرتنا یسارکمد - لایسوس اریز
 .میھدیم رارق یسررب دروم ار عوضوم نیا نونکا ام

 

 ١٨٩۶ لاس رد ندنل یللملانیب ۀرگنک رارق -٧
 :تسا یکاح رارق نیا

 تشونرس نییعت رد للم ھیلک لماک قح راداوھ ھک درادیم مالعا هرگنک«
]Selbstbestimmungsrecht[ ریز رد نونکا ھک یروشک رھ نارگراک ھب تبسن و تسا 
 زا هرگنک :دیامنیم یدردمھ راھظا دنشکیم رجز هریغ و یلم و یماظن دادبتسا عوی
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 هاگآ – ھقبط نارگراک فوفص ھب دنکیم توعد اھروشک ھیلک نارگراک
]Klassenbewusste = رب ھبلغ هار رد ات دنوش لخاد ناھج مامت ]یتاقبط یھاگآ یاراد 
 نانآ قافتا ھب یناھج یسارکمد – لایسوس دصاقم ندومن یلمع و یناھج یرادھیامرس
 }٢۵{»دننک هزرابم

یب رارق نیا زا  الوصا چیوکروی و نامبیل ،یکسفوکمس نایاقآ ام یاھتسینوتروپا میدش رکذتم ھچنانچ  یلو ،دنا عالطا              ً                                              
 ام ۀمانرب رد ھک یحالطصا نامھ زین نآ رد ھک دیامنیم لقن ار نآ لماک نتم و تسا علطم نآ زا گروبمازکول ازور
 .تسا روکذم »تشونرس نییعت« ینعی دراد دوجو

 عفترم ھنوگچ دراد رارق وا »رکب« یروئت هار رس رد ھک ار یعنام نیا گروبمازکول ازور ایآ ھک دوشیم لاؤس لاح
 ؟دیامنیم

 تروص رد طقف ... نآ یراعش ۀبنج ... تسا ھمانعطق مود تمسق دریگیم رارق تقد زکرم رد ھچنآ ... :هداس یلیخ ،هوا
 !!دومن دانتسا نآ ھب تسا نکمم مھافتءوس

تسینوتروپا طقف  الومعم .تسا روآتریح یسب ام ۀدنسیون یجیگ و یناوتان  ۀمانرب تاکن یراعش ۀبنج ھب ھک دنتسھ اھ              ً      
خ ھناش ھنانوبج نآ دض رب میقتسم ثحب و  رج زا و دننکیم هراشا تسیلایسوس و کیتارکمد ریگیپ  ً       ارھاظ .دنیامنیم یلا                                     ّ            
 ازور .تسا هداتفا چیوکروی و نامبیل ،یکسفوکمس نایاقآ دنسپان ۀگرج رد گروبمازکول ازور ھبترم نیا ھک تسین هدوھیب
راھظا  احیرص دنکیمن تأرج گروبمازکول  ور و دوریم هرفط وا ،طلغ ای دنادیم حیحص ار روبزم ۀمانعطق ایآ دراد      ً          
 ار نآ لوا تمسق دسرب ھمانعطق مود تمسق ھب ات ھک دراد رظن رد ار یعالطایب و تقدیب ۀدنناوخ ییوگ ،دنکیم ناھنپ
 یزیچ زگرھ هدش ندنل ۀرگنک زا لبق تارکمد - لایسوس دیارج رد ھک یتاثحابم ۀرابرد ھک نیا ای و دنکیم شومارف
 .تسا هدینشن

 نیا ھب ھیسور هاگآ نارگراک لباقم رد دش دھاوخ قفوم دنکیم روصت رگا تسا هابتشا رد یلیخ گروبمازکول ازور یلو
     ّ                                                                                                           ھنادا قن ار نآ ھک دنادن مھ نیا لباق یتح و دراذگب اپ ریز یلوصا مھم ۀلئسم کی دروم رد ار لانویسانرتنا ۀمانعطق تلوھس
 .دھد رارق لیلحت دروم

 ازور ۀیرظن ،Die Neue Zeit یناملآ یتسیسکرام ۀلجم تاحفص رد هدمع روطب و - ندنل ۀرگنک زا شیپ تاثحابم رد
دیدرگ ھجاوم تسکش اب لانویسانرتنا ربارب رد رما ت یھام رد ھیرظن نیا و دوب هدش نایب گروبمازکول  ناج تسا نیا!                                               ّ                    
 .دشاب ھتشاد رظن رد ار نآ دیاب هژیوب یسور ۀدنناوخ ھک مالک

 :دوب هدش راھظا ھیرظن ھس .دوب ناتسھل لالقتسا ۀلئسم ھب طوبرم داد یور ھک یتاثحابم

کارف« ۀ یرظن )١  لالقتسا تساوخ لانویسانرتنا دنتساوخیم اھنآ .تفگیم نخس اھنآ فرط زا  Haecker رکھ ھک »اھ      ّ     
دسانشب ت یمسر ھب دوخ ۀمانرب رد ار ناتسھل                                      ّ          ھجاوم تسکش اب لانویسانرتنا ربارب رد ھ یرظن نیا .دشن ھتفریذپ داھنشیپ نیا .       ّ        
 .دیدرگ

         ّ                             ۀرابرد ،ھ یرظن نیا قبط ،دنیامن بلط ار ناتسھل لالقتسا دیابن ناتسھل یاھتسیلایسوس :گروبمازکول      ّ      ازور ۀ یرظن )٢
 اب لانویسانرتنا ربارب رد     ّ          زین ھ یرظن نیا .دشاب تسناوتیمن مھ ینخس یاج یتح شیوخ تشونرس نییعت للم قح مالعا

 .دیدرگ ھجاوم تسکش

ھ یرظن )٣  »ۀفرطکی« تیاھنیب ۀبنج تابثا و گروبمازکول ازور ھب ضارتعا نمض ،یکستوئاک عقوم نآ ھک دوب یاّ     
                                                      ّ              ار ناتسھل لالقتسا دناوتیمن رضاح نامز رد لانویسانرتنا ،ھ یرظن نیا قبط .دومن حیرشت رتھتخپ ھمھ زا یو مسیلایرتام
 نایم ھب ار یتساوخ نینچ کی دنناوتیمً                 الماک ناتسھل یاھتسیلایسوس تفگیم یکستوئاک یلو ،دھد رارق دوخ ۀمانرب
 .تسا اطخ کش نودب یلم متس و ملظ طیحم رد یلم یدازآ فیاظو ھب ییانتعایب اھتسیلایسوس رظن ھطقن زا .دنشکب
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انرتنا ۀمانعطق دراو ھ یرظن نیا یساسا و مھم  الماک یاھزت                 ً                        لباق ریغ و حیرص  الماک ییاسانش فرط کی زا ؛دش لانویس                    ّ                     ً           
لم ۀ یلک لماک قح ریبعت ءوس ھنوگچیھ  زا حیرص هزادنا نامھ ھب یتوعد رگید فرط زا و ،شیوخ تشونرس نییعت رد ل   ّ                              
 .دوخ یتاقبط ۀزرابم رد یللملانیب تدحو یارب نارگراک

ھروشک یارب و تسا حیحص  الماک ھمانعطق نیا ام ۀدیقع ھب  نیا انامھ متسیب نرق زاغآ رد ایسآ و یرواخ یاپورا یا                     ً                             
 ایراتلورپ یتاقبط تسایس حیحص لمعلاروتسد ھناگی نآ تمسق ود رھ کفنیال طابترا نتفرگ رظن رد اب ھک تسا ھمانعطق
 .دھدیم تسد ھب یلم ۀلئسم دروم رد ار

قوف ۀ یرظن ھس رارق یسررب دروم رتل صفم یمک ار رکذلا    ّ          .میھدیم                    ّ                

یسارکمد مامت یارب ار ناتسھل لالقتسا تساوخ زا ھنا دجم ینابیتشپ سلگنا کیردرف و سکرام لراک ھک مینادیم  یاپورا                                               ّ                   
لایسوس  یلوا قیرطب و ،یرتخاب  نرق تصش و لھچ یاھلاس نارود یارب .دندرمشیم یمتح فیاظو زا ،یسارکمد -        ٰ                    
       ً      ّ     و حیحص  الماک ھ یرظن نیا ھیسور رد »یناقھد مرفر« نارود و ناملآ و شیرتا ییاوژروب بالقنا نارود ینعی ،ھتشذگ
دوب ییایراتلورپ و کیتارکمد ریگیپ ۀ یرظن ھناگی  رد زونھ والسا یاھروشک تیرثکا و ھیسور مدرم یاھهدوت ھک مادام .                                 ّ           

 شبنج ،تشادن دوجو یاهدوت و لقتسم کیتارکمد یاھشبنج اھروشک نیا رد و دندوب یقیمع باوخ
 زا ھکلب نیشنوالسا یاھروشک ۀیلک اھنت ھن و ھیسور رسارس اھنت ھن یسارکمد رظن ھطقن زا ناتسھل فارشا ۀناھاوخیدازآ
 }٢۶{.دوب لوا             ّ                                   ھجرد و میظع ت یمھا زئاح اپورا رسارس یسارکمد رظن ھطقن

دوخ تحص رگید متسیب نرق رد دوب حیحص  الماک هدزون نرق موس عبر ای مود ثلث یارب سکرام ۀ یرظن نیا رگا یلو  ار                                   ً                                              ّ                 
 یتح و والسا یاھروشک تیرثکا رد ییایراتلورپ لقتسم شبنج یتح و کیتارکمد لقتسم یاھشبنج .تسا هداد تسد زا
 یاج و ھتفر نیب زا یفارشا ناتسھل .تسا هدش ھتخیگنارب ھیسور ینعی نیشنوالسا یاھروشک نیرتهدنامبقع زا یکی رد
یبالقنا ت یمھا تسناوتیمن ناتسھل یطیارش نینچ رد .تسا هداد یتسیلاتیپاک ناتسھل ھب ار دوخ  تسد زا ار دوخ یئانثتسا        ّ         
 .دھدن

ھک ار سکرام ۀ یرظن دندیشوکیم ١٨٩۶ لاس رد )یلعف ی»اھکارف« ،ناتسھل تسیلایسوس بزح( .س .ب .پ ھک نیا  ھب             ّ         
 تھج نیا ھب ،دوب مسیسکرام حور ھیلع مسیسکرام ّ   صن زا هدافتسا شیانعم »دیامن تیبثت« تسا طوبرم یرگید نارود
اوژروب هدرخ یتسیلانویسان تاساسحا اب ھک دنتشاد قح  الماک ناتسھل یاھتارکمد لایسوس  و دندرک تفلاخم ناتسھل یز                                                ً              
ار یلم ۀلئسم یعرف ت یمھا ً                                                                              الماک بزح کی ناتسھل رد راب نیلوا یارب و دندناسر توبث ھب ،ناتسھل نارگراک یارب                   ّ     
 نانآ یتاقبط ۀزرابم رد ھیسور و ناتسھل نارگراک ۀدرشف مھب داحتا لصا ھک دنتشاد مالعا و دندروآ دوجو ھب ییایراتلورپ
 .تسا میظع      ّ            یسب یت یمھا یاراد

 یسایس تشونرس نییعت رد للم قح لصا تسناوتیم متسیب نرق زاغآ رد لانویسانرتنا ھک تسا انعم نادب نیا ایآ یلو
آ و یرواخ یاپورا یارب ار نانآ ندش اد ج قح و شیوخ  و دشیم بوسحم یدرخبان یاھتنم یزیچ نینچ ؟دسانشب دئاز ایس                                    ُ           
 هدرمش ھتفاینایاپ نیچ و ھیسور ،ھیکرت یاھروشک رد کیتارکمد - اوژروب لوحت ھک نیا اب دوب ربارب )یروئت ظاحل زا(
 .دوش ذاختا یتسینوتروپا شور ھقلطم تموکح ھب تبسن ھک نیا اب دوب ربارب )یلمع ظاحل زا( زین و دوش

 و یرادیب ۀرود رد ،تسا هدیدرگ زاغآ کیتارکمد - اوژروب یاھبالقنا ھک یاهرود رد ،ایسآ و یرواخ یاپورا رد .ریخ
 یلم تسایس دروم رد بازحا نیا ۀفیظو ،یراتلورپ لقتسم بازحا شیادیپ ۀرود رد ،یلم یاھشبنج نتفای تدح ۀرود رد
لم ۀ یلک قح ییاسانش یکی :دشاب بناج ود یاراد دیاب  زونھ کیتارکمد - اوژروب لوحت اریز ،شیوخ تشونرس نییعت رد ل   ّ                                            
 زا ،اھنیکشوکوک و اھلاربیل ۀویش ھب ھن و ھناقداص و یدج ،ریگیپ روطب یرگراک یسارکمد و تسا هدیسرن نایاپ ھب
مت یاھرتلورپ یتاقبط ۀزرابم ینتسسگان و هدرشف  الماک داحتا یرگید و - ،دنکیم عافد للم قوقح یربارب  نکاس للم ما                                           ً                   
 یاھزرم رد ھک یلیدبت و رییغت ھنوگرھ و ھمھ دوجو اب و نآ خیرات یناھگان تالدبت ھنوگرھ و ھمھ نایرج رد روشک کی
 .دیآ لمع ھب یزاوژروب فرط زا فلتخم یاھروشک

 سلجم ۀمانعطق یلوصا یاھھیاپ .تسا هدش ھلومرف ایراتلورپ ۀبناجود ۀفیظو نیمھ ١٨٩۶ لاس لانویسانرتنا ۀمانعطق رد
 نیا ھک دنتسھ یصاخشا .تسا ھبنج نیمھ یاراد صوصخب ٢٧١٩١٣ لاس رد ھیسور یاھتسیسکرام ناتسبات ۀرواشم
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ت یمسر ھب ار ندش اد ج و تشونرس نییعت قح ھمانعطق نیا مراھچ شخب ھک دیآیم »ضیقن و دض« ناشرظن ھب عوضوم                                          ُ                  ّ 
 رد رما تقیقح رد ھکنآ لاح و( »دھدیم« مسیلانویسان ھب ،تسا نکمم ھک ار یزیچ نآ رثکادح ییوگ و دسانشیم
ۀ یلک قح ییاسانش  شخب یلو - ،)تسا هدش روظنم مسیلانویسان لقادح و مسیتارکمد رثکادح شیوخ تشونرس نییعت رد للم ّ       
 یگتسویپمھ و تدحو راتساوخ و درادیم رذحرب یزاوژروب رھ یتسیلانویسان یاھراعش زا ار نارگراک نآ مجنپ
اق  الثم ھک یکشخ  الماک یاھزغم اھنت یلو .تسا یللملانیب ییایراتلورپ دحاو یاھنامزاس رد للم ۀیلک نارگراک  دنتسین رد  ً            ً                     
لقتسم تلود لیکشت و ندش اد ج ھب ژورن یدازآ زا دئوس نارگراک عافد ارچ دنمھفب  یتاقبط یگتسبمھ و تدحو عفن ھب                          ُ         
 .دنیامن هدھاشم »ندوب ضیقن و دض« اجنیا رد تسا نکمم ،تسا هدش مامت ژورن و دئوس یایراتلورپ

 

 کیتارپ گروبمازکول ازور و تسیپوتوا سکرام لراک -٨
 رارکت ار عوضوم نیا یروآعوھت دح ھب و دناوخیم »یپوتوا« ار ناتسھل لالقتسا ھک یلاح رد ،گروبمازکول ازور
 ؟دوشن حرطم دنلریا لالقتسا تساوخ ارچ سپ :دنزیم گناب ءازھتسا اب ،دنکیم

 هدوب ھچ دنلریا لالقتسا ۀلئسم ھب تبسن سکرام لراک رظن ھک دنادیمن »کیتارپ« گروبمازکول ازور مولعم رارق زا
ً                                  اعقاو رظن ھطقن زا ار یلم لالقتسا صخشم تساوخ دیاب ھنوگچ میھد ناشن ات مینک ثکم دیاب ھلئسم نیا یور .تسا
 .دومن لیلحت و ھیزجت یتسینوتروپا رظن ھطقن زا ھن و یتسیسکرام

 دوخ حالطصاب ،شیوخ تسیلایسوس نایانشآ نانیمطا و یھاگآ ۀجرد شیامزآ یارب ھک دوب نیا رب تداع ار سکرام
 سلگنا ھب یحرش ١٨٧٠ لاس نئوژ مجنپ رد ،Lopatin نیتاپول اب ییانشآ زا سپ سکرام .»دنک ھنیاعم ار اھنآ نادند«
ھفاضا نینچ  انمض یلو دیامنیم یزیمآنیسحت هداعلاقوف رظن راھظا سور ناوج تسیلایسوس نیا ۀرابرد و دسیونیم                ً           
 :دنکیم

تبحص ھنوگ نامھ  الماک ھنیمز نیا رد نیتاپول .تسا ناتسھل وا فعض ۀطقن«    ً                    کی  الثم ،یسیلگنا کی ھک دنکیم               ً                        
 ».دنکیم تبحص دنلریا ۀرابرد ،میدق بتکم یسیلگنا تسیتراچ

 ً            اروف و دنکیم لاؤس شکمتس تلم ھب تبسن ار وا شور تسا رگمتس تلم ھب قلعتم ھک یتسیلایسوس زا سکرام
 کرد مدع :زا تسا ترابع ھک دزاسیم راکشآ ار )سور و سیلگنا( امرفمکح للم یاھتسیلایسوس کرتشم صقن
 بسک »بلطتمظع« یزاوژروب زا ھک یتافارخ راوخشن زین و راشف تحت للم ھب تبسن اھنآ یتسیلایسوس فیاظو
 .تسا هدیدرگ

 یلک روطب سلگنا و سکرام ھک مینک دیق ار ھتکن نیا دیاب ،میزادرپب دنلریا ۀرابرد سکرام تبثم تاراھظا ھب ھک نیا زا لبق
دا قن  الماک رظن اب ،یلم ۀلئسم ھب تبسن رظن رد ار یخیرات طیارش ،نآ ت یمھا یبایزرا رد و دنتسیرگنیم  ّ   ً      ً      الثم .دنتفرگیم                            ّ         
 .دناسریم ناتسھل دروم رد یاھنانیبدب جیاتن ھب ار وا ،خیرات یسررب ھک دسیونیم سکرام ھب ١٨۵١ ھم هام ٢٣ رد سلگنا
سھل ت یمھا  رد اھیناتسھل شقن .ددنویپب عوقو ھب یضرا بالقنا ھیسور رد ھک تسا ینامز ات طقف و ھتشاد یتقوم ۀبنج نات    ّ     
 روطب ،ھیسور لباقم رد طقف یتح ،ناتسھل ھک درک ضرف ناوتیمن مھ ھظحل کی« .تسا »ھناروھتم یاھتقامح« ،خیرات
ت یقفوم ت یمھا نالف ای و تسا یقرت و تفرشیپ ۀدنیامن یزیمآّ        دولآباوخ ناتسھل« زا شیب ھیسور رد .»دراد ار یخیرات ّ                                              
 وکسم ،گروبرتپ اب یوکارک و وشرو« .دراد دوجو یزاوژروب و تعانص ،گنھرف ،ندمت رصانع »)یفارشا( یتخایلش
مایق ت یقفوم ھب سلگنا »!تسین ھسیاقم لباق اسدوا و  .درادن نامیا ناتسھل فارشا یاھ     ّ      

 لاس ١٢ سکرام و سلگنا ھک دشن نیا عنام ،دراد دوجو ھنایھاد یشیدنارود ردقنیا نآ رد ھک ،اھھشیدنا نیا زا کیچیھ یلو
 ترارحُر        ً           پ و قیمع  الماک یدردمھ بتارم ،دوب هدمآ نایلغ ھب ناتسھل یلو دوب باوخ رد زونھ ھیسور ھک یماگنھ ،دعب

 .دنراد زاربا ناتسھل شبنج ھب تبسن ار دوخ
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 اب دیاب راچان ھک دسیونیم ،)١٨۶۴ ربماون ۴ رد( سلگنا ھب لانویسانرتنا ۀینایب میظنت نمض ،سکرام ١٨۶۴ لاس رد
 ،یللملانیب تسایس زا نم روظنم ھینایب نیا رد« - دسیونیم سکرام .درک هزرابم  Mazzini ینیزتام مسیلانویسان
ت یلم ھن دنتسھ اھروشک  ھک درادن یکش ھنوگچیھ سکرام .»ار رتتیمھا مک یاھروشک ھن منکیم ءاشفا ار ھیسور نم و اھّ            
تسا یعرف ت یمھا یاراد »یرگراک ۀلئسم« ھب تبسن یلم ۀلئسم  یاھشبنج ھب تبسن ییانتعایب و یو یروئت نایم یلو .         ّ                        
 .تسا نامسآ ات نیمز زا ھلصاف یلم

نینچ سلگنا ھب سیراپ رد »ن دورپ ۀتسد و راد« صوصخ رد سکرام .دسریمارف ١٨۶۶ لاس  ّ      ت یلم« اھنیا :دسیونیم                         ُ                             
لمھ م ار                                ّ                      لباق و دیفم مسینیووش اب ثحب و  رج ظاحل زا کیتکات نیا .دننکیم ھلمح یدلابیراگ و کرامسیب ھب و دنناوخیم    ُ    
 روصت )دنا نانآ ۀرمز زا مھ نم ییاجنیا فیرش ناتسود ھگنول و گرافال ھک( ندورپ نادیرم یتقو یلو .تسا حیضوت
د نایاقآ ات دھدب م ل دوخ یاج رد ردقنآ تماص و تکاس دیاب و دناوتیم اپورا مامت دننکیم  نیب زا ار تلاھج و رقف ھسنارف ر                  َ                              
 )١٨۶۶ لاس نئوژ ٧ ۀخروم ۀمان( ».دنوشیم کحضم رایسب ...دنربب

 ....دوب یلعف گنج رس رب ثحب لانویسانرتنا یاروش رد زورید« :دسیونیم نینچ سکرام ١٨۶۶ لاس نئوژ ٢٠ رد
ت یلم« ۀلئسم ھب ثحب ۀنماد تفریم راظتنا ھک روطنامھ  )رگراک ریغ( ناگدنیامن ....دش هدیشک نآ ھب تبسن ام شور و »اھّ                            
نایم ھب ار ھ یرظن نیا "ناوج ۀسنارف" یتح و یت یلم رھ ھک دندیشکیم            ّ                        .تسا یاهدش ھنھک تافارخ ،تلم دوخ        ّ                 
 جضن یعامتجا بالقنا یارجا یارب اھیوسنارف ات دشاب رظتنم دیاب ناھج مامت ....هدش یندورپ  Stirnerism ِ           مسیرنریتشا
 ھک نیریاس و گرافال ام تسود ھک مدرک عورش ھتکن نیا زا ار دوخ قطن نم ھک یتقو .دندیدنخ یلیخ اھیسیلگنا ....دنبای
ت یلم ن ار نآ ھسلج ءاضعا مھد ھ ن ھک ینابز ینعی ،ھسنارف نابز ھب دناهدرک یغلم ار ّ      سپس .دننکیم تبحص ام اب ،دنمھفیم                       ُ                  
ت یلم یفن زا شروظنم  ارھاظ ،دشاب هاگآ شدوخ ھک نیا نودب ،گرافال ھک متفگ ھیانک روطب  راوھنومن تلم ھک تسا نیا اھّ                   ً                
 .»دعلبب ار اھنآ دیاب ھسنارف

 زا ھک دشاب یسک نیرخآ دیاب رگراک ۀقبط :تسا حضاو دیآیم تسد ھب سکرام زیمآ داقتنا تارکذت نیا مامت زا ھک یاھجیتن
 یلو .دراد اپب لقتسم یگدنز یارب ار اھتلم مامت ،یرادھیامرس لماکت ھک تسین یمتح اریز ،دزاسیم شیتف یلم ۀلئسم
 شیانعم ،نآ یقرتم لماوع زا ینابیتشپ زا فاکنتسا و نآ زا ندنادرگ یور ،دیدرگ رادیدپ یلم یاهدوت یاھشبنج ھک یتقو
ب صعت ھب ناسنا ھک تسا نیا رما تقیقح رد  ای و( دنادب »راوھنومن تلم« ار »دوخ« تلم :ینعی ،دوش راچد یتسیلانویسان  ّ                                    
نادب یت یلم ،مینکیم ھفاضا دوخ زا  .)}٢٨{تسا تلود لیکشت رد یئانثتسا زایتما یاراد ھک د      ّ          

 .میدرگرب دنلریا ۀلئسم ھب یراب

 :تسا حورشم هدش خاسنتسا وا یاھھمان زا ھک نیریز یاھتمسق رد ھمھ زا رتنشور ھلئسم نیا ھب تبسن سکرام رظن

مسیناین ف عفن ھب شیامن ندومن اپرب ھب ار یسیلگنا نارگراک مدیشوک لئاسو مامت اب نم«          ً       ییادج نم  اقباس ....مینک راداو ٢٩       ِ 
 نویساردف ھب راک ییادج زا سپ ھک نیا ولو منادیم ریزگان ار نآ الاح یلو ،متسنادیم نکممریغ ناتسلگنا زا ار دنلریا
 .تسا ھتشون سلگنا ھب دوخ ١٧۶٧ ربماون ٢ ۀخروم ۀمان رد سکرام ار نیا .»دشکب

 :تسا هدرک ھفاضا وا لاس نامھ ربماون ٣٠ ھخروم ۀمان رد

 ِ       داحتا( of the Union Repeal  داحتا خسف دیاب اھنآ نم هدیقع ھب ؟مینکب دیاب یاھیصوت ھچ یسیلگنا نارگراک ھب ام«
 قبطنم و هدش کیتارکمد اھتنم ،١٧٨٣ لاس تساوخ نامھ ھصالخ و )ناتسلگنا زا دنلریا ییادج ینعی ،ناتسلگنا و دنلریا

 مھ تھج نیمھ ھب و دنلریا ییاھر ینوناق لکش ھناگی نیا .دنھدب رارق دوخ ۀمانرب داوم زا یکی ار ،رصاعم طیارش اب هدش
 یصوصخ داحتا کی ایآ ھک دھدب ناشن دیاب هدنیآ ۀبرجت .دوش دراو سیلگنا بزح ۀمانرب رد دناوتیم ھک تسا یلکش ھناگی

 »....ھن ای دبای ماود ینالوط یتدم دناوتیم روشک ود نیا نیب هداس

 :تساھنیا دنراد زاین نآ ھب اھیدنلریا ھچنآ ...«

دوخ  تموکح -١   ِ     Self - government  ناتسلگنا ھب ندوبن ھتسباو و. 
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 »..."یضرا بالقنا" کی -٢

قوف ت یمھا دنلریا ۀلئسم یارب ھک سکرام  یاھینارنخس صوصخ نیا رد یناملآ نارگراک ۀیداحتا ۀسلج رد دوب لئاق هداعلا    ّ          
 .)١٨۶٧ ربماسد ١٧ ھمان( درکیم داریا ھمین و تعاس کی

 دوجو اھیدنلریا ھب تبسن ناتسلگنا نارگراک نیب رد ھک ار یاھنیک« دوخ ١٨۶٨ لاس ربماون ٢٠ ۀخروم ۀمان رد سلگنا
( دعب لاس کی  ابیرقت یلو دنکیم دیق »دراد  نیا فارطا رد ثحب ھب ددجم تشگزاب نمض ،)١٨۶٩ لاس ربتکا ٢۴            ً               
 :دسیونیم ،عوضوم

 هدھاشم ناوتیم دنلریا خیرات ۀنومن رد ....)تسین ھلصاف رتشیب ماگ کی(  Il n'y a qu'un pas ھیسور ات دنلریا زا«
 یاھیتفص نود ۀمھ .دنشاب هدروآرد تراسا ھب ار رگید مدرم ھک تسا یمدرم ریگنماد یگرزب یتخبدب ھچ ھک دومن
م لسم میارب لاح رھ ھب یلو منک یسررب زونھ ار لومارک نارود دیاب نم .دریگیم تأشن دنلریا عوضوم زا یسیلگنا  تسا  ّ                                                              
رد یدیدج ت یفارشا ندروآ دوجو ھب و دنلریا رب یماظن ۀویشب تدایس رگا ھک  مھ ناتسلگنا رد ،درکیمن ادیپ ترورض اجنآ          ّ                       
 .»تفرگیم دوخ ھب یرگید تروص عاضوا

مان  انمض  :مینکیم دیق مھ ار سلگنا ھب سکرام ١٨۶٩ توا ١٨ ۀخروم ۀ   ً     

 ۀزرابم نیا .دندز تسد یاھنادنمزوریپ باصتعا ھب دوخ ینیلرب یاقفر کمک ھب  Poznań نانزپ رد ناتسھل نارگراک«
 نایاقآ یرورپنخس ھنوگرھ زا رتیدج - باصتعا ینعی دوخ لکش نیرتیودب رد یتح - "رادھیامرس یاقآ" ۀیلع
 ».داد دھاوخ ھمتاخ یلم تافارخ ھب حلص ۀرابرد اھاوژروب

 :دوشیم مولعم ریز حرش زا درکیم بیقعت لانویسانرتنا رد دنلریا ۀلئسم دروم رد سکرام ھک یتسایس

 ھب تبسن ایناتیرب ۀنیباک شور ۀرابرد لانویسانرتنا یاروش رد ھک دسیونیم سلگنا ھب سکرام ١٨۶٩ لاس ربماون ١٨
 :تسا هدومن داھنشیپ ار ریز ۀمانعطق و هدرک تبحص عبر کی و تعاس کی تدم دنلریا رد یمومع وفع ۀلئسم

 ،ھک دش ررقم«

              ً                      دنلریا تلم ھب  اتدمع یدنلریا ناتسرپنھیم یدازآ رب ینبم دنلریا یاھتساوخ ھب دوخ خساپ رد نوتسدالگ یاقآ
 ؛درادیم اور نیھوت

د یقم یطیارش ھب دنلریا رد ار یسایس وفع وا  دنتسھ هدشدساف تلود کی ینابرق ھک یناسک یارب مھ ھک دزاسیم ّ                                        
 ؛دنا نآ ۀدنیامن اھنآ ھک یتلم یارب مھ و تسا نھوم

ب د یقم دوجو اب نوتسدالگ هدرب نایصع ھنطنط ر پ ینحل اب و  انلع ،دوخ یمسر ماقم ھب ندو  ّ                      ار اکیرمآ ناراد                 ُ            ً                   
 ؛دنکیم ھظعوم دنلریا مدرم ھب ار فیساپ یرادربنامرف نونکا یلو تفگ شابداش

نیب ت یعمج لک یاروش  مدرم یدنلبرس و مدق تابث و تعاجش زا ار دوخ دیجمت و نیسحت بتارم نارگراک یللملا    ّ              
 .درادیم زاربا ،یمومع وفع ھب لین یارب راکیپ رد دنلریا

نیب ت یعمج تابعش ۀیلک ھب دیاب ھمانعطق نیا  اپورا رد نآ ھب ھتسباو یرگراک یاھنامزاس ۀیلک و نارگراک یللملا    ّ        
 ».ددرگ غالبا اکیرمآ و

 ریز حرش ھب لانویسانرتنا یاروش رد دنلریا ۀلئسم ۀرابرد یو شرازگ ھک دسیونیم سکرام ١٨۶٩ لاس ربماسد ١٠
 :دش دھاوخ میظنت
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 یاروش رد ھک - دوشیم ھتفگ دنلریا یارب "یناسنا" و "یللملانیب" تلادع ۀرابرد ھک ییاھفرح ۀمھ یاوس«
 لاصتا دیق زا ھک تسا نیا ناتسلگنا رگراک ۀقبط قلطم و میقتسم تعفنم - دنتسھ ضورفم و یھیدب لانویسانرتنا
نآ زا یتمسق ھک تسا یلیالد رب ینتبم ھک نم قیمع  الماک داقتعا تسا نیا .دنوش صالخ دنلریا اب ناشینونک  ار اھ                                            ً       
 ھب ۀلیسوب دنلریا میژر ندرک نوگنرس ھک مدرکیم روصت اھتدم نم .منک راکشآ ناتسلگنا نارگراک دوخ یارب مناوتیمن
 ھک ییاکیرمآ ۀمانزور( 'نوبیرت کرویوین' رد رظن نیا زا ھشیمھ نم .تسا نکمم ناتسلگنا رگراک ۀقبط ندیسر تردق
 ۀقبط .دومن دقتعم رظن نیا سکع ھب ارم ھلئسم رتقیمع یسررب یلو ،مدرکیم عافد )تشونیم نآ یارب اھتدم سکرام
 ....داد دھاوخن ماجنا یراک چیھ زگرھ دشاب هدرکن صالخ دنلریا ۀلئسم زا ار دوخ نابیرگ ھک مادام ،ناتسلگنا رگراک
 ).تسا سکرام زا اھدیکأت( ».تسا دنلریا تراسا رد ناتسلگنا رد یسیلگنا عاجترا یاھھشیر

ور ناگدنناوخ یارب  الماک دنلریا ۀلئسم دروم رد سکرام تسایس دیاب نونکا  .دشاب نش                 ً                                      

 ،تسا هدشن یلمع زونھ نرق مین تشذگ زا سپ ھک ،دنلریا ییادج زا ھک تسا »کیتارپ ریغ« یردقب »تسیپوتا« سکرام
 .دیامنیم یرادفرط

 ؟تسا هدوبن هابتشا تسایس نیا ایآ و دیامن بیقعت ار تسایس نیا سکرام ھک تسا هدش بجوم یزیچ ھچ

 تلم لخاد رد یرگراک شبنج ھکلب هدوبن شکمتس تلم یلم شبنج ،دنلریا ۀدننکدازآ ھک درکیم روصت سکرام ادتبا
ن لئاق یت یقلطم ھنوگچیھ یلم یاھشبنج یارب سکرام .تسا رگمتس ت یلم ۀمھ لماک یدازآ دنادیم ریز ،دوشیم        ّ     طقف اھّ                 
 یاھتلم یزاوژروب شخبیدازآ یاھشبنج نیب ھنکمم لباقتم تابسانم ۀیلک ینیبشیپ .تسا رگراک ۀقبط یزوریپ ھب طونم
 ردقنیا یلعف ۀیسور رد ار یلم ۀلئسم ھک یاھیضق نامھ تسرد( رگمتس للم یراتلورپ شخبیدازآ یاھشبنج و شکمتس
 .لاحم تسا یرما - )دنکیم لکشم

لاربیل ذوفن تحت ینالوط  اتبسن تدم یارب ناتسلگنا رگراک ۀقبط ھک دوشیم یروط عاضوا نایرج یلو  ُ             م د ھب و دتفایم اھ                     ً             
 یزاوژروب شخبیدازآ شبنج .دزاسیم رس یب ار دوخ ،یرگراک یلاربیل تسایس زا یوریپ ھجیتن رد و دوشیم لدب اھنآ
 حیحصت ار نآ و دنکیم رظن دیدجت دوخ ۀدیقع رد سکرام .دریگیم دوخ ھب یبالقنا یاھلکش و دباییم تدش دنلریا رد
 متس و ملظ دیق زا دنلریا ھک مادام .»دنشاب هدروآرد تراسا ھب ار رگید مدرم ھک تسا یمدرم ریگنماد یتخبدب« .دیامنیم
 و دنکیم تیوقت ناتسلگنا رد ار عاجترا دنلریا تراسا .دش دھاوخن دازآ ناتسلگنا رگراک ۀقبط تسا هدشن صالخ ناتسلگنا
 .)!دشخبیم ورین اجنآ رد ار عاجترا ،ھیسور طسوتب اھتلم زا ھلسلس کی تراسا ھک روطنامھ( دشخبیم ورین نآ ھب

 ،القع لقعا لو .ل دبال( ار »دنلریا مدرم« و »دنلریا تلم« زا ینابیتشپ ھب طوبرم ۀمانعطق ھک نیا نمض سکرام و
   ُ  اد ج ،دناسریم لانویسانرتنا بیوصت ھب )!تفرگیم مانشد داب ھب یتاقبط ۀزرابم یشومارف مرج ھب ار هراچیب سکرام
 .»دشکب نویساردف ھب راک ییادج زا سپ ھک نیا ولو« ،دنکیم غیلبت ناتسلگنا زا ار دنلریا ندش

 یلو .هدیسر نایاپ ھب تسا اھتدم ییاوژروب بالقنا ،یلک روطب ناتسلگنا رد ؟تسیچ سکرام جاتنتسا نیا کیروئت للع
 نایاپ ھب ،نرق مین زا سپ ،زورما طقف یسیلگنا یلاربیل یاھمرفر ار بالقنا نیا :تسا هدیسرن نایاپ ھب زونھ دنلریا رد
 رد رگید تقونآ دشیم نوگنرس تشاد راظتنا سکرام ادتبا ھک یدوز نآ ھب ناتسلگنا رد یرادھیامرس رگا .دنناسریم
 دوجو ھب شبنج نیا یتقو یلو .دنامیمن یقاب یلم یمومع شبنج ینعی کیتارکمد - اوژروب شبنج یارب ییاج دنلریا
 عفن ھب ار نآ و دنھدب یبالقنا ناکت نآ ھب و ،دننک ینابیتشپ نآ زا ھک دنکیم ھیصوت ناتسلگنا نارگراک ھب سکرام دیآیم
 .دنناسر نایاپ ھب ،شیوخ یدازآ

 و ناتسھل اب ھیسور یداصتقا طابترا زا رتمکحم ھتشذگ نرق تصش یاھلاس رد ناتسلگنا اب دنلریا یداصتقا طابترا ھتبلا
                                              ُ             و ییایفارغج طیارش اھنت رگا یتح( دنلریا ندش اد ج »یارجا لباق ریغ« و »کیتارکمد ریغ« ۀبنج .دوب هریغ و نیئارکوا
دوب نایع  الماک )میریگب رظن رد ار ناتسلگنا یتارمعتسم میظع تردق  رد تسا مسیلاردف یلوصا نمشد سکرام ھک نیا اب .        ً                       
 .درامشیم زیاج مھ ار }٣٠{نویساردف دروم نیا
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 یاھهدوت شبنج یورین ھب و یبالقنا قیرط زا ھکلب دشاب ھتفرگن ماجنا مرفر قیرط زا دنلریا یدازآ ھک دشاب ردق نیمھ طقف
 ۀقیرط نیا اھنت ھک تسین دیدرت ھنوگ چیھ یاج .دریگ ماجنا نانآ زا ناتسلگنا رگراک ۀقبط ینابیتشپ نمض و دنلریا رد مدرم
 .دشاب ھتشاد یعامتجا لماکت تعرس و ایراتلورپ عفانم رظن ھطقن زا ار جیاتن نیرتدعاسم تسناوتیم یخیرات ھیضق لح

 نونکا طقف .دندمآرد فیعض ود رھ ناتسلگنا یایراتلورپ مھ و دنلریا مدرم مھ .تفرگ دوخ ھب یرگید تروص ھیضق یلو
 تخادرپ اب( یضرا مرفر قیرط زا دنلریا یزاوژروب اب یسیلگنا یاھلاربیل ۀنالیذر یاھتسب و دنب ۀلیسو ھب دنلریا ۀلئسم
هدشن ھتشاذگ ارجا عقوم ھب زونھ  اتلاجع ھک( یراتخمدوخ و )دیرخزاب  ناشن رتسلوا لاثم مھنآ( تسا ندش لح لاح رد )                             ً                     
 سلگنا و سکرام ھک دیآیم رب نینچ اجنیا زا ایآ ؟دوشیم لصاح اجنیا زا یاھجیتن ھچ .)تمحزب ردقچ ھک دھدیم
 ینعی ،دنلریا یاھتسیلانویسان ذوفن تحت و دندرکیم حرطم ار »ییارجا لباق ریغ« یلم یاھتساوخ و دندوب »تسیپوتا«
ین ف« شبنج ییاوژروب هدرخ ۀبنج( دنتفرگیم رارق ،اھاوژروب هدرخ  ؟هریغ                ّ        و هریغ و )تسا م لسم »اھ  ِ            

هدوت  اعقاو ھک دنتشاد یریگیپ یرتلورپ تسایس زین دنلریا ۀلئسم دروم رد سلگنا و سکرام .ریخ  مسیتارکمد حور اب ار اھ    ً                      
 یارجا دروم رد نرق مین یط ھک ییاھتقولاعفد مھ و دنلریا مھ دوب رداق تسایس نیا طقف .درکیم تیبرت مسیلایسوس و
 فیرحت ار اھمرفر نیا عاجترا ۀفرص و حالص ھب اھلاربیل ھک دوش نیا عنام زین و دناھرب دشیم ،یرورض یاھمرفر
 .دنیامن

میظع ت یمھا نونکات ھک تسا یاھنومن نیرتگرزب دنلریا ۀلئسم دروم رد سلگنا و سکرام تسایس  ظفح ار دوخ کیتارپ      ّ                      
 تسایس نیا ؛دشاب ھنوگچ دیاب یلم یاھشبنج ھب تبسن رگمتس یاھتلم یایراتلورپ شور ھک دھدیم ناشن و تسا هدرک
 ۀبنج ندناسانش یارب اھنابز و اھگنر و اھروشک ۀیلک یاھاوژروب هدرخ »ۀنابآمرکاچ باتش« دض رب دوب یراطخا

زاوژروب و نیک الم ھب تازایتما نداد اب و ھ یربج ۀوق ھب ھک ییاھروشک یاھزرم رییغت »یپوتوا«  دوجو ھب تلم کی ی             ّ                         ّ                                              
 .دناهدمآ

نلریا ندش اد ج و دنتفریذپیمن ار سکرام تسایس سیلگنا و دنلریا یایراتلورپ ھنیآ رھ  نیا دنتخاسیمن شیوخ راعش ار د            ُ            
 و عاجترا لباقم رد تشذگ و تسیلایسوس و تارکمد درف فیاظو یشومارف زین و مسینوتروپا نیرتدب اھنآ بناج زا لمع
 .دشیم بوسحم سیلگنا یزاوژروب

 

 نآ لالحنا ناراتساوخ و ١٩٠٣ لاس ۀمانرب -٩
 هدش بایمک نانچ ،تسا هدیسر بیوصت ھب نآ رد ھیسور یاھتسیسکرام ۀمانرب ھک ،١٩٠٣ لاس ۀرگنک یاھھسلجتروص
 زا یلیخ ھک صوصخب( .دنا عالطایب ھمانرب تاکن زا یاهراپ نیھارب زا یرگراک شبنج یلعف ناربھر میظع تیرثکا ھک
 ھک یاھلئسم لیلحت یور رد ثکم تبسانم نیدب .)...تسا مورحم ندوب ینلع یایازم زا ثحبم نیا ھب طوبرم یاھھتشون
 .یرورض تسا یرما دوب ام ھجوت دروم ١٩٠٣ لاس ۀرگنک رد

ھتشون نآ ت لق دوجو اب ھک میوشیم رکذتم ھمھ زا لبق  نییعت رد للم قح« ھب ھک ھیسور کیتارکمد - لایسوس یاھ          ّ                  
 ھشیمھ ،قح نیا زا روظنم ھک دوشیم هدید مامت حوضو اب تسا دوجوم ھچنآ زا اذھعم تسا طوبرم »شیوخ تشونرس
د ج قح          ُ                                 ھمانرب مھ ن شخب و دنراد کش عوضوم نیا رد ھک اھچیوکروی و اھنامبیل ،اھیکسفوکمس نایاقآ .تسا هدوب ندش ا ُ    
م د »ندوب مھبم« زا ھک تسا یدیقال ای تلاھج تیاھن ۀجیتن رد طقف ،دنناوخیم هریغ و »مھبم« ار  لاس رد یتح .دننزیم َ                                       

 یارب ھک تساوخ نیا ھک تشون 'ایراز' رد ،ھمانرب حرط رد »تشونرس نییعت قح« شخب زا عافد نمض ،فناخلپ ١٩٠٢
 شومارف ار نآ ام رگا« تشون فناخلپ .»تسا یمتح اھتارکمد - لایسوس یارب« تسین یمتح اوژروب یاھتارکمد
 نیا رد ،میشکب نایم ھب ار نآ میھدن تأرج دوخ ھب ام سوراکیلو ۀفیاط نانھیممھ یلم بصعت ھب ھک نیا سرت زا ای و مینک

 یروآمرش غورد ھب لدب میناریم نابز رب ام ھک  ٣١“!دیوش دحتم اھروشک مامت یاھراتلورپ“ ...راعش ... تروص
 ».دوشیم
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 تسین هدوھیب ھک تسا بئاص یردقب و ام یسررب دروم شخب ھل رب یساسا ناھرب زا تسا یبئاص رایسب فیصوت نیا
 زا فاکنتسا .دنیامنیم و هدومن رایتخا توکس نآ ۀرابرد ھنانوبج »دناهدربن دای زا ار یدنواشیوخ« ھک ام ۀمانرب نیدقتنم
 لباقم رد »روآمرش« تشذگ شیانعم لمع رد ،دنوش لئاق شیارب یبجوم رھ ھک نیا زا معا شخب نیا
 تشونرس نییعت رد للم ۀیلک قح زا اجنیا ھک یلاح رد ،سوراکیلو لباقم رد ارچ اما و .تسا سوراکیلو مسیلانویسان

ندش اد ج رس رب تبحص اریز ؟دوشیم تبحص شیوخ  حلاصم ،ایراتلورپ یگناگی حلاصم .تسا اھسوراکیلو زا       ُ                      
ندش اد ج ھب ار للم قح ییاسانش ،اھنآ یتاقبط یگتسبمھ  ،نیا زا شیپ لاس ١٢ فناخلپ ھک ھچنآ تسا نیا - دنکیم باجیا       ُ 

ق معت ھتکن نیا رد ام یاھتسینوتروپا رگا ؛تسا هدومن قیدصت ،هدش لوق لقن ۀتفگ نمض               ً              ۀرابرد ردقنیا  اققحم ،دندرکیم  ّ                      
 .دنتفگیمن فیجارا تشونرس نییعت

 نویسیمک رد یلصا راک دش بیوصت ،درکیم عافد نآ زا فناخلپ ھک ،ھمانرب حرط نیا ھک ١٩٠٣ لاس ۀرگنک رد
 نیا دوجو ھتکن نیا دروم رد ھکنآ لاح و .دشیمن ھتشون نآ یاھھسلجتروص ھنافسأتم ،ھک دوب زکرمتم ھمانرب

 و ،Warszawski یکسواشراو ھک دوب نویسیمک نیا لخاد رد طقف اریز دوب ھجوت بلاج صوصخب اھھسلجتروص
 عوضوم و دننک عافد دوخ تایرظن زا دندیشوکیم ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس ناگدنیامن  Hanecki یکستناگ
 رد و یکسواشراو قطن رد ھک( ار اھنآ نیھارب دشاب لیام ھک یاهدنناوخ ،دنیامن یفن ار »تشونرس نییعت قح« ییاسانش
 گروبمازکول ازور ھک ینیھارب اب )اھھسلجتروص ٣٨٨-٣٩٠ و ١٣۴-١٣۶ ص .تسا حورشم یکستناگ و وا تاراھظا
 .دید دھاوخ ار نیھارب نیا لماک تھابش دنک ھسیاقم میاهداد رارق لیلحت دروم ار نآ ام و تسا هدروآ دوخ یناتسھل ۀلاقم رد

 ،درکیم تبحص ناتسھل یاھتسیسکرام دض رب فناخلپ ھمھ زا شیب نآ رد ھک مود ۀرگنک ۀمانرب نویسیمک مینیبب یلو
 ھب ھک یتاداھنشیپ ندوب ینعمیب !دنداد رارق ءازھتسا دروم ً                         ادیدش ار نیھارب نیا ؟تشاد یشور ھچ نیھارب نیا ھب تبسن
 یردقب ددرگ فذح شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح ییاسانش عوضوم ھک نیا زا یکاح دشیم ھیسور یاھتسیسکرام
 هرگنک یمومع ۀسلج رد ار دوخ نیھارب دندرکن تأرج یتح ناتسھل یاھتسیسکرام ھک دش هداد ناشن راکشآ و حضاو
 رپ یب ھب ینمرا و یجرگ و دوھی و سوراکیلو یاھتسیسکرام یلاع سلجم ربارب رد ھک نیا زا سپ اھنآ  !!دننک رارکت
 .دنتفگ کرت ار هرگنک ،دندرب یپ دوخ یشمطخ ندوب اپ و

ۀمانرب ھب  ادج ھک سک رھ یارب یخیرات ۀثداح نیا ھک تسا یھیدب تسا ت یمھا تیاھن زئاح تسا دنمقالع دوخ           ً                                                 تسکش .    ّ          
 دوخ تایرظن زا عافد یارب یمادقا رھ زا اھنآ عانتما و هرگنک ۀمانرب نویسیمک رد ناتسھل یاھتسیسکرام نیھارب لماک
قوف ت یعقاو - هرگنک ۀسلج رد نعم ر پ هداعلا    ّ        دوخ ١٩٠٨ لاس ھلاقم رد گروبمازکول ازور ھک تسین هدوھیب .تسا ییا    ُ         
 وا !تسا هدوب راوگان یلیخ یو یارب هرگنک ۀرطاخ دبال - تسا هدرک رایتخا توکس »ھنابوجحم« عوضوم نیا ۀرابرد
اس رد یکستناگ و یکسواشراو ھک ،مھ ھمانرب مھ ن شخب »حالصا« ۀنایشان کحضم دح ھب داھنشیپ نآ ۀرابرد  زا ١٩٠٣ ل                                         ُ                    
تسیسکرام ۀ یلک فرط  ناتسھل یاھتارکمد - لایسوس رگید                         ً  ھن و گروبمازکول ازور ھن  ادعب و دندوب هدومن ناتسھل یاھ         ّ        
 .تسا هدرک رایتخا توکس ،دنیامن رارکت ار نآ )درک دنھاوخن تأرج و( دندرکن تأرج مادکچیھ

                    ّ                      هدومن رایتخا توکس تا یعقاو نیا ۀرابرد ،دوخ ١٩٠٣ تسکش نتشاد موتکم روظنم ھب ،گروبمازکول ازور رگا یلو
رگ هاگآ تا یعقاو نیا زا ات درک دنھاوخ ت مھ لذب دنا دنمقالع دوخ بزح خیرات ھب ھک یصاخشا ضوع رد ،تسا  رد و دند         ّ                             ّ               
 .دنیامن قّ       معت نآ

 :دنتشون نینچ هرگنک ھب ١٩٠٣ لاس ۀرگنک کرت ماگنھ ،گروبمازکول ازور ناتسود

 )٧ دنب :ددرگ میظنت لیذ قیرط ھب ھمانرب حرط )یلعف مھن( متفھ دنب مینکیم داھنشیپ ام
 نیمضت روشک رد هدوجوم للم ھیلک یارب ار یگنھرف لماکت مات یدازآ ھک یتاسسؤم
 )اھھسلجتروص ٣٩٠ ھحفص( .»دنیامن

 رد ھک دنتشاد یلم ۀلئسم دروم رد یمھبم تایرظن نانچ عقوم نآ رد ناتسھل یاھتسیسکرام قیرط نیدب
 !دندرکیم داھنشیپ ار یئاذک »یلم یگنھرف یراتخمدوخ« نامھ راعتسم ناونع ،تشونرس نییعت یاجب تقیقح
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رظن ھب یندرکنرواب  ابیرقت عوضوم نیا د ت یعقاو ھنافسأتم یلو دیآیم                  ً                   ۵ نآ رد ھک نیا دوجو اب ،هرگنک دوخ رد .درا  ّ            
 لاح نیا اب ،دندوب یأر ۶ یاراد ،فورتساک یتروشم یأر نودب ،ھک دنتشاد تکرش یزاقفق ٣ زین و یأر ۵ اب تسیدنوب

 یگنھرف یراتخمدوخ« ندومن ھفاضا ھل رب .دشن هداد تشونرس نییعت ھب طوبرم دنب فذح داھنشیپ ھل رب مھ یأر کی یتح
 یگنھرف لماکت مامت یدازآ ھک یتاسسؤم داجیا« : Goldblatt تلبدلگ لومرف ھل رب( دش هداد یأر ٣ دنب نیا ھب »یلم -
 )»اھتلم ھب - اھنآ ھب یگنھرف لماکت یدازآ قح نداد«( Lieber ربیل لومرف ھل رب و )»دنیامن نیمضت للم یارب ار
 .ىأر راھچ

 تشونرس نییعت رد للم قح نآ ۀرابرد ھک مینادیم ام هدمآ دوجو ھب اھتداک بزح ینعی سور لاربیل بزح ھک نونکا
داھنشیپ ھک دنتشاد یت یقفوم نانچ .س .ب .پ مسیلانویسان اب دوخ »ۀزرابم« رد گروبمازکول ازور یسایس  دندرکیم                    ّ           
 ایآ - دندرکیم مسینوتروپا ھب مھتم ار ام ۀمانرب نمض رد ،مھ اھنیمھ و !دوشب یتسیسکرام ۀمانرب نیشناج یلاربیل ۀمانرب
 !دندرک یقلت هدنخ اب طقف مود ۀرگنک ۀمانرب نویسیمک رد ار ماھتا نیا ھک تسا روآبجعت

 تشونرس نییعت رد للم قح« دض رب مھ یکی یتح اھنآ نیب رد دش هدید ھچنانچ ھک مود ۀرگنک ناگدنیامن مینیبب لاح
 ؟دندرکیم ریبعت ھنوگچ ار »تشونرس نییعت« ،دادن یأر »شیوخ

 :دنھدیم یھاوگ نینچ هراب نیا رد ،تسا هدش جارختسا اھھسلجتروص زا ھک ریز تمسق ھس

 یانعم ؛دش لئاق یعیسو ریسفت ناوتیمن »تشونرس نییعت« حالطصا یارب ھک تسا هدیقع نیا رب  Martynov فنیترام«
 »تسین یاھقطنم یراتخمدوخ ھجو چیھ ھب و تسا ھناگادج یسایس دحاو کی لیکشت و ندش ازجم ھب تلم قح طقف نآ
 ءازھتسا دروم و دش در گروبمازکول ازور ناتسود نیھارب نآ رد ھک دوب ھمانرب نویسیمک وضع فنیترام .)١٧١ ص(
 راھظا یاهدیقع رگا و دوب 'ارکسیا' یدج فلاخم و تسیمونوکا دوخ تایرظن ظاحل زا عقوم نآ رد فنیترام ،تفرگ رارق
 .دشیم درً                               املسم ،دوبن قفاوم ھمانرب نویسیمک تیرثکا ۀدیقع اب ھک درکیم

               ُ                               ھمانرب )یلعف مھ ن( متشھ شخب ۀرابرد نویسیمک راک مامتا زا سپ ،هرگنک رد یتقو ھک دوب یسک نیلوا ،تسیدنوب تلبدلگ
 :تفگ وا ،تفرگ تبحص ۀزاجا دشیم ثحب

 یتلم ھک یتروص رد ،درک ناوتیمن یضارتعا ھنوگچیھ “تشونرس نییعت“ قح دض رب«
 دھاوخن ناتسھل رگا .درک تفلاخم لمع نیا اب ناوتیمن دیامنیم هزرابم دوخ لالقتسا هار رد
 ،تشاد راھظا فناخلپ قیفر ھک روط نامھ تروص نیا رد ،دیآرد ھیسور ینوناق حاکن ھب
 ھحفص( .»مقفاوم هدیقع نیا اب دودح نیا رد نم .میئامن تعنامم یو زا ھک تسین ام رب

١٧۶-١٧۵( 

درکن تبحص ھب تردابم  اساسا هرگنک یمومع ۀسلج رد شخب نیا دروم رد فناخلپ  رد فناخلپ نانخس ھب تلبدلگ .                   ً   
قح یانعم ھب هداس ینابز اب و  الصفم »تشونرس نییعت قح« نآ رد ھک دنکیم دانتسا ھمانرب نویسیمک              ُ  حیرشت ندش اد ج                            ً                                    
 :تشاد راھظا ،تفرگ تسد ھب ار نخس ۀتشر تلبدلگ زا سپ ھک ربیل .تسا هدش

 ھب یو زا یتعنامم بزح ،دنک یگدنز ھیسور دودح رد دناوتن اھتیلم زا یکی رگا ھتبلا«
 )١٧۶ ھحفص( .»دروآ دھاوخن لمع

 ینعم ھک عوضوم نیا دروم رد ،دیسر بیوصت ھب نآ رد ھمانرب ھک ،بزح مود ۀرگنک رد دنیبیم هدنناوخ ھک یروطب
 یپ تقیقح نیا ھب مھ اھتسیدنوب یتح عقوم نآ رد .تشادن دوجو هدیقع               ُ                        ود ،تسا ندش اد ج قح »طقف« تشونرس نییعت
 ،دوشیم هدھاشم اھ»ییوجھکراتم« ماسقا و عاونا و دراد ھمادا بالقنا دض نآ رد ھک ام زیگنافسا ۀرود رد طقف و دندرب
   َ  فر ص ار دوخ تقو ھک نیا زا لبق ،یلو .دنناوخیم »مھبم« ار ھمانرب ھک دناهدرک ادیپ یروسج ،تلاھج ببس ھب صاخشا
 نایاپ ھب ھمانرب ھب تبسن اھیناتسھل شور ۀرابرد ار دوخ یسررب مینک کولفم ی»اھتارکمد - لایسوس حالطصاب« نیا
 .میناسریم
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 مدع« زا سپ یلو .مربم و یرورض تسا یرما داحتا ھک دنتشاد راھظا دندمآ )١٩٠٣( مود ۀرگنک ھب اھیناتسھل ھک یتقو
سیمک رد »ت یقفوم  یاھھسلجتروص رد ھک دوب یبتک یاھیراھظا اھنآ مالک نیرخآ و دنتفگ کرت ار هرگنک ،ھمانرب نوی         ّ      
 هراشا نآ ھبً                 اقوف ھک تسا یلم - یگنھرف یراتخمدوخ اب تشونرس نییعت ترابع ضیوعت داھنشیپ یواح و تبث هرگنک
 .دش

عقوم رد ھن  انمض و دندش بزح لخاد ناتسھل یاھتسیسکرام ١٩٠۶ لاس رد  رد ھن( نآ زا سپ ھن و دوخ ندش لخاد           ً                              
 ۀرابرد داھنشیپ کی مھ راب کی یتح( ١٩١٠ لاس مونلپ رد ھن و ١٩٠٨ و ١٩٠٧ یاھسنارفنک رد ھن ١٩٠٧ لاس ۀرگنک
 !!دندادن               ُ             ۀیسور ۀمانرب مھ ن شخب رییغت

تسا ت یعقاو نیا       ّ    . 

ھلمج ھنوگرھ مغریلع ،ت یعقاو نیا و  گروبمازکول ازور ناتسود ھک دھدیم ناشن اراکشآ ،اھنداد نانیمطا و اھیزادرپ                    ّ            
 دندرک فارتعا دوخ هابتشا ھب دوخ توکس اب و ھتسناد یفکم ار هرگنک نیا میمصت و مود ۀرگنک ۀمانرب نویسیمک تارکاذم
 کی و دندومن حالصا ،دندشیم لخاد بزح ھب ١٩٠۶ لاس رد ،١٩٠٣ لاس رد هرگنک کرت زا سپ ،ھک یماگنھ ار نآ و
قرط زا ار ھمانرب مھ ن شخب رد رظن دیدجت ۀلئسم دندرکن ششوک مھ راب  .دنیامن حرطم یبزح                   ُ    

 روطخ مھ سکچیھ رکف ھب هاگچیھ ھک تسا یھیدب - دش رشتنم یو یاضما اب ١٩٠٨ لاس رد گروبمازکول ازور ۀلاقم
 زا کیچیھ مھ زاب ھلاقم نیا زا سپ و - ددرگ بزح ۀمانرب زا داقتنا رد یبزح ناگدنسیون قح رکنم تسا هدرکن مھ
درکن حرطم ار مھ ن شخب رد رظن دیدجت ۀلئسم یناتسھل یاھتسیسکرام یمسر یاھنامزاس                                    ُ              . 

 زا ھک یتقو ،دنکیم ھسرخ ھلاخ یتسود تقیقح رد گروبمازکول ازور نارگشیاتس زا یخرب ھب یکستورت تھج نیا ھب
 :دسیونیم )١٩١۴ لاس سرام( مود ۀرامش رد Borba ٣٢'ابراب' ھیریرحت تئیھ فرط

 یسایس نومضم زا یراع یلک ھب ار “یلم تشونرس نییعت قح“ ناتسھل یاھتسیسکرام«
 )٢۵ ھحفص( ».دنرامشیم مزال ھمانرب زا ار نآ فذح و ھتسناد

 و تبیغ ینعی هداس و فاص( »یصوصخ یاھوگتفگ« زج وا !تسا رتکانرطخ نمشد زا ،تمدخشوخ یکستورت
 دیوگب ھک دروآ تسد ھب یکرادم تسناوتیمن یرگید یاج چیھ زا )درذگیم هار نآ زا یکستورت یگدنز ھک ،ییوگدب
 یرادفرط گروبمازکول ازور ۀلاقم رھ زا ھک دنتسھ یناسک ۀرمز رد »ناتسھل یاھتسیسکرام« مامت یلک روطب
 رداق ھک تسا هدرک یفرعم نادجو و تفارش زا یراع یصاخشا ار »ناتسھل یاھتسیسکرام« یکستورت .دنیامنیم
 !تمدخشوخ یکستورت یا .دنرامش مرتحم ار دوخ بزح ۀمانرب و دوخ تادقتعم یتح دنتسین

 کرت ار مود ۀرگنک ،تشونرس نییعت قح رس رب ناتسھل یاھتسیسکرام ناگدنیامن ھک یعقوم نآ رد ینعی ١٩٠٣ لاس رد
 مزال ھمانرب زا ار نآ فذح و ھتسناد نومضم زا یراع ار قح نیا اھنآ ھک دیوگب تسناوتیم یکستورت ،دندرک
 .دنرامشیم

 مھ ھعفد کی و دوب یاھمانرب نینچ یاراد ھک دندش لخاد یبزح رد ناتسھل یاھتسیسکرام ،خیرات نیا زا سپ یلو
 }٣٣{.دندومنن نآ رظن دیدجت رب ینبم یداھنشیپ

                                                  ّ                       ّ   وا عفن ھک تلع نیا ھب طقف ؟تسا هدومن رایتخا توکس تا یعقاو نیا ۀرابرد دوخ ۀ لجم ناگدنناوخ لباقم رد یکستورت ارچ
 رد ار سور نارگراک و دیامن هدافتساءوس بلطالحنا یناتسھل و یسور نیفلاخم نیب تافالتخا ندز نماد زا ھک دوب نیا رد
 .دھد بیرف ھمانرب ۀلئسم

 نآ و فالتخا نیا »فاکش رد« ھشیمھ و ھتشادن یتباث ۀدیقع مھ مسیسکرام یدج لئاسم زا یکی رد یتح زونھ یکستورت
 .تسا ھتخیرگ رگید فرط ھب فرط کی زا و ھتفرگ یاج فالتخا

 .دنرادن بزح زا یاھظحالم چیھ ھک مھ تارضح نیا .تسا نابلطلالحنا و اھتسیدنوب ۀگرج وزج وا رضاح لاح رد
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یل دینیبب  الثم  :دسیونیم نملتنج نیا .دیوگیم ھچ تسیدنوب نامب         ً    

 قح عوضوم دوخ ھمانرب رد ھیسور یسارکمد – لایسوس ھک یماگنھ شیپ لاس هدزناپ«
 :دیسرپیم دوخ زا )!!( سک رھ درک داھنشیپ “شیوخ تشونرس نییعت“ رد ار تیلم رھ
 ھملک نیا .)!!( دشن هداد یخساپ شسرپ نیا ھب و ؟تسیچ رگید )!!( دُ  م حالطصا نیا ینعم
 راک نامز نآ رد ھم نیا ندنکارپ مھ تقیقح رد و .)!!( دنام یقاب یظیلغ ھم نایم رد
 روط ھب ناوتب ھک تسا هدیسرن نآ تقو زونھ – دنتفگیم عقوم نآ رد .دوب یراوشد
 ھب نامز تشذگ .)!!( دنامب دولآ ھم هدام نیا الاح راذگب ،درک حیرشت ار هدام نیا صخشم
 .»دوش هدناجنگ هدام نیا رد دیاب ینومضم ھچ ھک داد دھاوخ ناشن دوخ یدوخ

 ؟تسین روطنیا ،دراد لقن یلیخ هداد رارق رخسمت دروم ار بزح ۀمانرب ھک ٣۴»نابنت یب کرسپ« نیا ھک یتسار

 ؟تسیچ رخسمت نیا تلع اما و

 رد یروطنیمھ و هدناوخن مھ ار بزح خیرات یتح و ھتخوماین یزیچ ھک تسا یھیفسً      الماک مدآ یو ھک تسا نیا طقف تلع
 .دنشاب روع و تخل یبزح لوصا و بزح ۀلئسم دروم رد »تسا مسر« نآ رد ھک هداتفا نابلطلالحنا طیحم

ا ف ت ملک کوال کی رد« ھنوگچ ھک دنزیم فال ھک یاھبلط ،Pomyalovsky یکسفلایموپ یاھناتساد زا یکی  ھتخادن  ُ  
 رد ماع ألم رد اھنملتنج نیا ات ،دنھدیم نادیم اھنامبیل ھب اھنآ .دناهداھن رتارف ماگ مھ نیا زا اھتسیدنوب نایاقآ .٣۵»تسا

نک ف ت دوخ کوال  رد و تسا هدش ذاختا یمیمصت یللملانیب ۀرگنک رد ھک اھراک نیا ھب راک ھچ ار اھنامبیل نایاقآ .دن   ُ          
رداق »تشونرس نییعت« موھفم کرد ھب  الماک ھک دنداد ناشن اھنآ دوخ “دنوب“ زا هدنیامن ود اھنآ دوخ بزح ۀرگنک  اب( دن                                ً                   
 رد ایآ ؟دندرک مھ تقفاوم نآ اب یتح و )!دنتشاد دوجو 'ارکسیا' یدج نانمشد و »ریگتخس« ناگدننک داقتنا اجنآ رد ھک نیا

 بزح لالحنا ،دنیامن راتفر راوھبلط بزح ۀمانرب و خیرات اب )!دینکن یخوش( »بزح یاھتسیسیلبوپ« ھک یتروص
 ؟دوب دھاوخن رتناسآ

د' ۀ لجم ناگدنسیون زا  Yurkevich چیوکروی یاقآ ینعی رگید »نابنت یب کرسپ« کی کنیا  رارق زا . ٣۶Dzvin'نیوز    ّ                
 رارکت تلبدلگ طسوت ھک ار فناخلپ ۀتفگ وا اریز تسا هدوب جیوکروی یاقآ سرتسد رد مود ۀرگنک یاھھسلجتروص مولعم
             ُ           ،دشاب ندش اد ج قح دناوتیم طقف شیانعم تشونرس نییعت ھک ،عوضوم نیا ھب ار دوخ ییانشآ و دیامنیم لقن ،تسا هدش
 یاھتسیسکرام ۀرابرد یئارتفا نیئارکوا یزاوژروبهدرخ نیب رد وا ھک دوشیمن نیا عنام عوضوم نیا یلو .دھدیم ناشن
 ھحفص و ٨٣ ص ٨-٧                           ّ               هرامش( دنتسھ ھیسور »یتلود ت یمامت« رادفرط اھنآ ییوگ ھک نیا زا یکاح دھدب ھعاشا ھیسور
 زا رتھب یاهویش سوراکیلو یسارکمد زا نیئارکوا یسارکمد ندرک رود یارب اھچیوکروی نایاقآ ھتبلا .)١٩١٣ لاس ،دعب
 ندش عمج و نیئارکوا نارگراک ندش ازجم ھک 'نیوزد' ۀلجم یابدا هورگ تسایس مامت .دننک عارتخا دنتسناوتیمن ارتفا نیا
 ٣٧!تسا ندرک رود نیمھ رب ینتبم دیامنیم ھظعوم صوصخم یلم نامزاس رد ار اھنآ

هورگ ۀدنزارب  الماک یلم ۀلئسم دروم رد بیجع یرکف ھتفشآ ۀعاشا ھتبلا  نایم ھک تسا تسیلانویسان یاھاوژروب هدرخ             ً     
 و اھچیوکروی نایاقآ ھک تسا حضاو دوخ یدوخب .)تسا نیمھ مھ 'نیوزد' یعقاو شقن و( دنزادنایم ھقرفت ایراتلورپ
ر یغتم » ادیدش« دنمانیم »یبزح بنج« ار اھنآ یتقو ھک ،اھنامبیل  هراب نیا رد ،مھ ھملک   ً                       کی  اقلطم و ھملک کی ،دنوشیم ّ       ً  
دننک لح ھمانرب رد ار ندش اد ج قح عوضوم دنتساوخیم ھنوگچ ھک دناھتفگن                   ُ                           . 

 ربارب رد نابلطلالحنا ۀمانزور تاحفص رد ھک یکسفوکمس یاقآ ینعی »نابنت یب کرسپ« نیرتهدمع و نیموس کنیا
 یاهراپ ھب رظن« ھک درادیم راھظا لاح نیع رد و »دریگیم ازسان داب ھب« ار ھمانرب  ُ                      مھ ن شخب سوراکیلو تعامج
 !!»تسین قفاوم« ھمانرب شخب نیا فذح »داھنشیپ اب تاظحالم

تسا ت یعقاو یلو تسین یندرک رواب    ّ    . 

سم  امسر نابلطلالحنا سنارفنک ١٩١٢ لاس توا رد  یاقآ ۀلاقم زجب مین و لاس کی یط .دشکیم نایم ھب ار یلم ۀلئ  ً           
 و دنکیم در ار ھمانرب ،هدنسیون مھ ھلاقم نیا رد .دشن ھتشون  ُ                 مھ ن شخب عوضوم ۀرابرد مھ ھلاقم کی یتح یکسفوکمس
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 ناوتیم تأرج ھب !!»تسین قفاوم« نآ حالصا رب ینبم داھنشیپ اب )؟یفخم ضرم دیاش( »تاظحالم یاهراپ ھب رظن«
 بزح زا نتفاترب یور ھک ار مسینوتروپا زا رتدب ای مسینوتروپا نینچ کی ۀنومن ناھج مامت رد ناوتب تسا لکشم ھک تفگ
 .درک ادیپ تسا نآ لالحنا و

 :تسا یفاک لاثم کی رکذ یکسفوکمس نیھارب نداد ناشن یارب

 قافتا ھب روشک کی راوید راھچ رد دھاوخب ناتسھل یایراتلورپ رگا« :دسیونیم وا
 ،سکعرب ،ناتسھل ھعماج عجترم تاقبط یلو دیامن هزرابم اکرتشم ھیسور مامت یایراتلورپ
 )یمومع ءارآ ھب ھعجارم( مودنارفر ماگنھ و دننک ادج ھیسور زا ار ناتسھل دنھاوخن
 – لایسوس ام ایآ :تسیچ فیلکت دنیامن یروآ عمج عوضوم نیا عفن ھب ار ءارآ تیرثکا
 ندش ادج دض رب دوخ یناتسھل یاقفر اب یزکرم ناملراپ رد تسیابیم سور یاھتارکمد
 یئادج ھل رب “تشونرس نییعت قح“ ضقن زا یراد دوخ روظنم ھب ھک نیا ای میھدب یأر
 ٣٨ )٧١ هرامش – “اتزاگایاچوبار ایاوون“( »؟میھدب یأر

   ُ    ً           اد ج قح  اقافتا ھک تسا هدرکن رکف وا !تسیچ رس رب بلطم ھک دمھفیمن یتح یکسفوکمس یاقآ ھک دوشیم هدید اجنیا زا
 ھک ددرگیم لح یتلایا نآ )هریغ و مودنارفر ،یلم سلجم( ناملراپ رد ھکلب ،دوشیمن لح یزکرم ناملراپ رد ندش
دوش اد ج دھاوخیم        ُ      . 

 ۀلئسم یور رب »تسیچ فیلکت« دش عاجترا اب تیرثکا یسارکمد میژر رد رگا ھک نیا رب ینبم ھناکدوک تریح زاربا اب
 اھنیکشوکوک مھ و اھچیوکشیروپ مھ ھک یعقوم رد مھنآ و ،دنزادنایم ھیاس هدنز و یقیقح و یعقاو تسایس ھب طوبرم
زین ار ندش اد ج رکف یتح  اھنیکشوکوک و اھچیوکشروپ اب دیاب زورما ھیسور رسارس یایراتلورپ دبال !دننادیم تیانج              ُ         
 !!دنک هزرابم ناتسھل عجترم تاقبط اب ،اھنآ ھب ھجوت نودب ،ھکلب هدرکن هزرابم

 فترام .ل یاقآ نآ یکلسم ناربھر زا یکی ھک دنسیونیم نابلطلالحنا ناگرا رد ار بیرغ و بیجع تالئاطال نیا و
       ُ                   ً                    ندش اد ج یدازآ زا عافد رد  ادعب و دنارذگ ار نآ ١٩٠٣ لاس رد و درک میظنت ار ھمانرب حرط ھک یفترام .ل نامھ - ،تسا

ما  ارھاظ فترام .ل .تشون زیچ  :دیامنیم لالدتسا ریز ۀدعاق قبط زور   ً           

 تسین یجایتحا اج نآ لقاع ھب
 دیتسرفب ار دائر امش
 ٣٩دوشیم ھچ مینیبب ات

دج یاھرشق لباقم رد ھ یموی ۀمانزور رد و دتسرفیم ار یکسفوکمس -    ِ        دائ ر مھ وا  عالطایب ام ۀمانرب زا ھک یناگدنناوخ دی                   ّ             
 !دنیامن یراکھطلغم اھتنا نودب و دننک فیرحت ار نآ دھدیم هزاجا دنتسھ

 ۀتسجرب یاھتارکمد - لایسوس رد یتح و اھتارکمد - لایسوس زا یدایز ۀدع رد و ھتفر یزارد هار یبلطلالحنا ،یرآ
تسا هدنامن یقاب ت یبزح زا یرثا مھ نیشیپ         ّ                . 

 ّ                                      ت یعقاو نیا یلو داد رارق فیدر کی رد اھیکسفوکمس و اھچیوکروی و اھنامبیل اب دوشیمن ار گروبمازکول ازور ھتبلا
 راچد یمسینوتروپا ھچ ھب وا ھک دھدیم ناشن یصاخ حوضو اب ،دناهدش یکتم یو هابتشا ھب ھک یصاخشا نیمھ تسرد ھک
 .تسا هدش
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 نخس نایاپ -١٠
 .مینک یریگھجیتن

درادن رب رد یلاکش ا چیھ تشونرس نییعت قح ۀلئسم مسیسکرام یروئت ۀطقن زا یلک روطب  لاس رارق یفن ۀرابرد ھن .                 ِ                       
ا ندش اد ج قح تشونرس نییعت موھفم ھناگی ھک نیا ۀرابرد ھن ،ندنل ١٨٩۶  یلم یاھتلود لیکشت ھک نیا ۀرابرد ھن و تس        ُ                             

 .دشاب دناوتیمن یدج یارچ و نوچ ھنوگچیھ یاج تسا کیتارکمد - اوژروب تالوحت ۀیلک لیامت لقتسم

دوجو ھب اجنیا زا ین یعم ۀجرد ات لاکش ا  مھ رانک رد رگمتس تلم و شکمتس یاھتلم یایراتلورپ ھیسور رد ھک دیآیم                   ّ                 ِ 
 هار رد ایراتلورپ یتاقبط ۀزرابم تدحو ظفح :زا تسا ترابع ھفیظو .دننک هزرابم مھ رانک رد مھ دیاب و دننکیم هزرابم
یھایس دناب ای و ییاوژروب زا  معا یتسیلانویسان ذوفن عاونا عفد و مسیلایسوس  لیکشت نایرج شکمتس یاھتلم نیب رد .                            ّ       
 دوشیم ثول امنرود ھک ددرگیم مأوت اھتلم نیا مسیلانویسان دض رب دیدش ۀزرابم نانچ اب یھاگ ،ایراتلورپ لقتسم بزح
 .ددرگیم شومارف رگمتس تلم مسیلانویسان و

 اب فلتخم یاھتلم یاھایراتلورپ کرتشم ۀزرابم ۀبرجت .دراد دوجو یھاتوک تدم یارب طقف امنرود ثول نیا ناکما یلو
 رظن ھطقن زا ھن مییامن حرطم ھیسور رسارس رظن ھطقن زا دیاب ار یسایس لئاسم ام ھک دھدیم ناشن حوضو رثکادح
 اھنآ دیاقع .دنیامنیم ییامرفمکح اھنیکشوکوک و اھچیوکشیروپ مھ ھیسور رسارس تسایس رد و .»یوکارک«
 تاکیرحت ھب تسد ییادج رکف و اھنآ »یبلطھیزجت« تلعب یدوخریغ یاھتلم دض رب دوخ و دنکیم ییامرفمکح
 نیمھ و .دنیامنیم غیلبت اھنآ ھیلع ھمانزور اھرازھ و اھدص و اھھناخزابرس و اھاسیلک و سرادم و امود رد و دننزیم
 ندومن ریسا اب ھک یمدرم تخبدب .دیامنیم مومسم ار ھیسور رسارس یسایس یاضف ھک تسا سوراکیلو مسیلانویسان رھز
هدنز یسایس ت نس نانچ ١٨۶٣ و ١٨۴٩ یاھلاس تارطاخ .دنزاسیم مکحتسم ھیسور مامت رد ار عاجترا رگید مدرم  یا           ّ      
 رد ار رطخ نیا یدامتم یاھلاس یارب مھ زاب دھدن خر عیسو رایسب سایقم ھب ییاھنافوط رگا ھنیآرھ ھک هدروآ دوجو ھب
 .دیامن لاکشِ                   ا راچد ار کیتارکمد - لایسوس شبنج صوصخب و کیتارکمد شبنج ھنوگرھ ھک دراد رب

 ھک تسا نیا رد اھنآ »یتخبدب« ھک( شکمتس یاھتلم یاھتسیسکرام زا یخرب رظن ھطقن مھ ردق رھ ھک تسین یکش
 ھطقن زا وً     المع مھ زاب ،دیآ رظن ھب یعیبط )دریگیم ار اھنآ یلاھا یاھهدوت مشچ یولج ،»دوخ« یلم ییاھر ۀدیا یھاگ
 ینعی مسینوتروپا نیرتدب اب تسا ربارب ،تشونرس نییعت قح زا عافد زا عانتما ،ھیسور یتاقبط یاوق ینیع بسانت رظن
 تسایس و دیاقع نامھ رما تقیقح رد دیاقع نیا و .ایراتلورپ ھب اھنیکشوکوک دیاقع نداد تیارس اب تسا ربارب
 .تسا اھچیوکشیروپ

                  ً           و ناتسھل ھب طوبرم  افرص یرگندودحم کی ناونع ھب ادتبا رد گروبمازکول ازور رظن ھطقن رگا ،تھج نیا ھب
یسان ،ھمھ رب م دقم و مسیلانویسان ھک زورما ،دوب یندوشخب }۴٠{»یوکارک«         ّ                              ھتفرگ ت وق اج ھمھ سوراکیلو یتلود مسیلانو             ّ    
 عقاو رد .تسا یندوشخبان یرگندودحم نیا رگید ،دیامنیم تیادھ ار تسایس ھک تسا مسیلانویسان نیا و
ۀی لک یاھتسینوتروپا  ھتفاینایاپ ار کیتارکمد - اوژروب لوحت و دنراد تشحو »اھشھج« و »اھنافوط« ۀدیا زا ھک للم   ّ  
 .دنوشیم یکتم تیدودحم نیا ھب دنوریم اھنیکشوکوک مسیلاربیل لابند زا و دننادیم

 ییاوژروب روشک رد فلتخم تاقبط زا کیمادک ھک نیا ھب ھتسب یرگید مسیلانویسان رھ دننام سوراکیلو مسیلانویسان
یسان طقف  ابیرقت ام ١٩٠۵ لاس ات .دنکیم یط ار یفلتخم لحارم ،دراد یگدرکرس  زا سپ .میتخانشیم ار نیعجترم - لانو        ً          
 .دندش ادیپ ام نیب رد مھ اھلاربیل - لانویسان ،بالقنا

طخ نیا  المع  بیقعت رصاعم یزاوژروب مامت ینعی ،)نیکشوکوک( اھتداک مھ و اھتسیربایتکا مھ ،ام روشک رد ار یشم      ً    
 .دنیامنیم
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 بزح نایناب زا یکی ھک فنوخشپ یاقآ .دش دنھاوخ ادیپ سوراکیلو یاھتارکمد - لانویسان ریزگان اھدعب اما و
 )١٩٠۶ لاس ۴١'اوتستاگاب ھیوکسور' توا هام ۀرامش رد( ھک یماگنھ نامھ رد ار ھیرظن نیا ،تسا »یقلخ تسیلایسوس«
 اھکیوشلب ام ھب ھچ رھ .تسا ھتشاد زاربا دوش راتفر طایتحا اب کیژوم یتسیلانویسان تاموھوم ھب تبسن درکیم توعد
 مسیتارکمد و کیژوم تاموھوم زا کیژوم لقع ھشیمھ ام زاب »میرمشیم بولطم لامک« ار کیژوم ھک دننزب ارتفا
 .درک میھاوخ و هدرک                ً       ّ                                                             کیکفت رگیدکی زا  ایوق ک الم و شیشک اب یتشآ ھب کیژوم لیامت زا ار چیوکشیروپ دض رب کیژوم

 ھب تبسن تشذگ یانعم ھب ھن( دروآ باسح ھب ار سوراکیلو ناناقھد مسیلانویسان دیاب رگید الاح زا ییایراتلورپ یسارکمد
دروآ دھاوخ باسح ھب مھ یدیدم  اتبسن تدم یارب  اققحم و )نآ اب هزرابم یانعم ھب ھکلب نآ  تاساسحا یرادیب .}۴٢{                           ً               ً                      
-بلطلالقتسا« هورگ تسا یفاک( تسا هدوب دیدش سب نآ ریثأت ١٩٠۵ لاس سپ ھک شکمتس یاھتلم نیب رد یتسیلانویسان
 تیوقت ثعاب ریزگان - )میروایب دای ھب ار هریغ و ناناملسم شبنج ،نیئارکوا شبنج دشر ،لوا یامود رد »تسیلاردف
 دورب شیپ     ُ  رتدن ک ھیسور یسارکمد لوحت ھچ رھ .دش دھاوخ تاھد و اھرھش رد سوراکیلو یزاوژروب هدرخ مسیلانویسان
 رتدیدش و رتزیمآتنوشخ ،رتھناجوجل فلتخم یاھتلم یزاوژروب ییوجهزیتس و اھتلم دض رب تاکیرحت تبسن نامھ ھب

قوف ت یھام  انمض .دوب دھاوخ  »یبلطھیزجت« تالیامت )تیوقت و( شیادیپ بجوم سور یاھچیوکشیروپ یعاجترا هداعلا    ّ     ً    
 .دنرادروخرب یرتشیب یلیخ یدازآ زا یھاگ ھیاسمھ یاھروشک رد ھک ددرگیم شکمتس یاھتلم زا یخرب نیب رد

 دھدیم رارق ھیسور یایراتلورپ لباقم رد ار یاھبناجود رتحیحص ترابع ھب ای و ھناگود ۀفیظو کی لاوحا و عاضوا نیا
 یواست طقف ھن ییاسانش ؛سوراکیلو مسیلانویسان اب لوا ۀجرد رد و مسیلانویسان ھنوگ رھ اب هزرابم :زا تسا ترابع ھک
 نییعت رد للم قح ییاسانش ینعی تلود لیکشت دروم رد اھنآ قوقح یواست نینچمھ ھکلب یلک روطب اھتلم مامت قوقح
ت یقفوم ۀزرابم عفن ھب انامھ و لاح نیع رد و -        ُ            ؛ندش اد ج قح و شیوخ تشونرس  - ؛یتلم رھ مسیلانویسان عون رھ اب زیمآّ                                         
 یللملانیب عامتجا کی رد اھنامزاس نیا لماک نتخیمآ مھ ھب و یرتلورپ یاھنامزاس و ایراتلورپ ۀزرابم تدحو زا عافد
 .یلم یبلطلاصفنا هار رد ییاوژروب یاھششوک مغریلع

تلم ۀی لک نارگراک نتخیمآ مھ ھب ؛شیوخ تشونرس نییعت رد اھتلم قح ؛اھتلم قوقح لماک یواست  نآ تسا نیا - اھ      ّ                                             
 .دزومآیم ھیسور ۀبرجت و ناھج مامت ۀبرجت ھک ھچنآ تسا نیا و دزومآیم نارگراک ھب مسیسکرام ھک یلم ۀمانرب

 

 
 .لو یاقآ ھک ]'ام یرگراک ۀمانزور'[ 'اتزاگ ایاچوبار اشان' موس ۀرامش ھک دوب هدیسرن نایاپ ھب ھلاقم نیا ینیچفورح
 تسد ھب دوب ھتشون یبلاطم شیوخ تشونرس نییعت رد للم ۀیّ                            لک قح ییاسانش ھب عجار نآ رد  Vl. Kosovsky یسکفساک
 :دسیونیم هدربمان .دیسر نم

 و هدش لقن )١٨٩٨( بزح هرگنک نیتسخن ھمانعطق زا یکیناکم روط ھب ھک لومرف نیا«
 سابتقا یللملانیب یتسیلایسوس یاھهرگنک تامیمصت زا ار نآ دوخ ھبون ھب مھ هرگنک نیا
 کرد یموھفم نامھ ھب ١٩٠٣ هرگنک رد دیآیمرب تاثحابم زا ھک یروط ھب ،تسا هدومن
 یسایس تشونرس نییعت مھفم ھب :ینعی ،دوب هداد نآ ھب تسیلایسوس لانویسانرتنا ھک دشیم
 نیدب .یسایس لالقتسا تھج رد شیوخ تشونرس نییعت رد للم قح رگید ترابع ھب ای

 نیا اب ھجو چیھ ھب ،تسا یاھقطنم یئادج زا یکاح ھک ،یلم تشونرس نییعت لومرف قیرط
 دروم رد ار یلم تابسانم نیعم روشک نورد رد دیاب ھنوگچ ھک درادن یطابترا عوضوم
 .»دومن میظنت دنتسین روبزم روشک هریاد زا جورخ ھب لیام ای ردق ھک یئاھتیلم

 موھفم زا یبوخب و ھتشاد رایتخا رد ار ١٩٠٣ مود ۀرگنک یاھھسلجتروص یکسفوساک .لو لاقآ ھک دوشیم هدید اجنیا زا
 دنوب ناگرا ۴٣'تیاست' ۀمانزور ۀیریرحت تئیھ ھک ار عوضوم نیا لاح .تسا هاگآ تشونرس نییعت )موھفم اھنت و( یعقاو
 ھسیاقم رکذلاقوف عوضوم اب دیامن مالعا مھبم ار نآ و دھد رارق ءازھتسا دروم ار ھمانرب دھدیم نادیم نامبیل یاقآ ھب
بزح« تا یقالخا یاراد اھنسیدنوب نیا !!دیئامن  تشونرس نییعت عوضوم یکسفوساک ارچ ھک ار نیا ....دنتسھ یبیجع »ی      ّ               
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 اما ،»دننک تفلاخم« دنھاوخیم اھیضعب .دنادیم ادخ طقف ،دناوخیم یکیناکم لاقتنا تسا هدیسر هرگنک بیوصت ھب ھک ار
 دننادیمن ار – لیلد ھچ ھب و ،ارچ ،روطچ

 چیلیا .و :ءاضما
 .دمآ رد ریرحت ۀتشر ھب ١٩١۴ لاس ھم – ھیروف رد
ھینچشوسورپ' ۀ لجم ۶ و ۵ ،۴ یاھهرامش رد ١٩١۴ لاس نئوژ – لیروآ رد    ّ             ‘Prosveshcheniye  و یاضما اب. 
 .دیسر پاچ ھب  V. Ilyin نیلیا

 

 نینل یاھسیونریز
ریغ ار ھملک نیا  ارھاظ سیراپ زا '.لو .ل' مان ھب یصخش }٧{  یکحضم روطب .لو .ل نیا .دمانیم یتسیسکرام                 ً                
»uperklugs«  زا »ءالقع لقعا« .یو .ل .)درک ھمجرت »ءالقع لقعا« ناوتیم ءازھتسا لیبس رب ار ھملک نیا( تسا 
 رظن ھطقن زا( ام لقادح ۀمانرب زا هریغ و »مدرم« ،»یلاھا« تاملک ندنار نوریب ۀرابرد تسا ددص رد مولعم رارق
 نینل - .دروآرد ریرحت ۀتشر ھب یاھمان شھوژپ )!یتاقبط ۀزرابم

L Vl. -ای  L. Vladimirov )  راعتسم مان M. K. Sheinfinkel( - ت.ـھ - .دوب تارکمد - لایسوس کی. 
 

لورپ ،ت یروھمج راتساوخ ایراتلورپ و دوب تنطلس رادفرط ژورن تلم تیرثکا ھک اجنآ زا }٢۴{  روطب ،ژورن یایرات      ّ       
 و تیرثکا تساوخ ھب نتشاذگ ندرگ ای و ،دوبیم هدامآ نآ یارب طیارش رگا ،بالقنا ای :دوب ھجاوم ویتانرتلآ ود اب ،یلک
 نینل -.غیلبت و جیورت ینالوط راک

 :یناملآ نابز ھب ندنل ۀرگنک ۀرابرد یمسر شرازگ ھب دوش عوجر }٢۵{

Verhandlungen und Beschlüsse des internationalen sozialistischen Arbeiterund Gewerkschafts -
Kongresses zu London, 
vom 27. Juli bis 1. August 1896, Berlin, 1896, S. 18. 

 ھیئوژ ٢٧ زا ،ندنل رد یرگراک یاھھیداحتا و تسیلایسوس رگراک بازحا یللملانیب ۀرگنک تابوصم و اھھسلجتروص 
 .ت ـ. ه- .١٨ ص ،١٨٩٧ .نلرب ،١٨٩۶ لوا ات

-self «تشونرس نییعت« حالطصا نآ رد ھک دراد دوجو زین یللملانیب یاھهرگنک تامیمصت لماش یسور ۀوزج کی
determination  یراتخمدوخ« طلغ ھب« autonomy نینل- .تسا هدش ھمجرت 

 لاس رد ناتسھل ۀدننک مایق )فارشا( یاھتخایلش یشم طخ ھنیآرھ دوبیم ھجوت بلاج رایسب یخیرات رظن زا }٢۶{
 ار ناتسھل شبنج ّت                        یمھا تسناوت )سکرام ریظن( زین وا ھک سور یبالقنا تارکمد یکسفشینرچ یشم طخ و ١٨۶٣

 اھتدم ریخا صخش .دشیم ھسیاقم ینیئارکوا یاوژروب هدرخ  Dragomanov فناموگارد یشم طخ اب دنک یبایزرا
 دوخ نھپ ھپت ھب نانچ و دندوب دولآباوخ و یشحو ردقنآ زونھ ھک درکیم نایب ار یناناقھد تایرظن و دمآ نادیم ھب دعب
 ّ                  ت یمھا ھب دنتسناوتیمن ھک دنتشاد یدرومب و اجب ترفن و ھنیک نانچ یناتسھل )نیکّ   الم( یاھناپ ھب تبسن و دندوب ھتسبلد
 یسارکمد و یخیرات ناتسھل« ھب موسوم باتک ھب دوش عوجر( دنربب یپ ھیسور یسارکمد یارب اھناپ نیا ۀزرابم
ھسوب نآ ۀتسیاش  الماک فناموگارد .)فناموگارد رثا »سوراکیلو ھک دوب یناجیھر پ یاھ              ً                 .ب .پ یاقآ اھدعب              ُ      
 نینل- .درک اطع یو ھب ،تسا هدش لاربیل - لانویسان نونکا ھک ،Struve هوورتسا

  ّ       ۀ لجم رابخا زا یعقاو یرطاخ تیاضر اب ...« :دینک ھعجارم مھ سلگنا ھب سکرام ١٨۶٧ نئوژ ٣ ۀخروم ۀمان ھب }٢٨{
 و ندورپ یاقآ ...مدش هاگآ ھیسور دض رب اھیسیراپ یتسود ناتسھل یاھادن ۀرابرد ،سیراپ زا ھلصاو  The Times'زمیات'
 نینل- ».دنتسین ھسنارف مدرم ،وا تسرپ نییآ کچوک ۀتسد و راد
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لایسوس رظن ھطقن زا ارچ ھک تسین لکشم عوضوم نیا کرد  انمض }٣٠{  ار »تشونرس نییعت قح« کیتارکمد -                                                  ً     
 میریگب رظن رد درجم روطب ار ھیضق رگا ھچرگ( یراتخمدوخ یانعم ھب ھن و درک ریبعت نویساردف موھفم ھب ھن ناوتیمن
 کی نویساردف اریز تسا ینعمیب یلک روطب نویساردف قح .)دھدیم قفو »تشونرس نییعت« موھفم اب اھنیا ود رھ
 نیا رد و دننک دیق دوخ ۀمانرب رد ار یلک روطب مسیلاردف زا عافد دنناوتیمن زگرھ اھتسیسکرام .تسا ھبناجود دادرارق
 دننکیم عافد نآ زا اھتسیسکرام ار ھچنآ دش رکذتم دیاب یراتخمدوخ صوصخ رد اما و .تسین مھ ینخس یاج دروم
 ھک تسا یکیتارکمد تلود عماج و یمومع لصا ینعی یراتخمدوخ دوخ ھکلب تسین autonomy  یراتخمدوخ »قح«
 قح« ییاسانش تھج نیا ھب .تسا دیدش نآ رد هریغ و ییایفارغج طیارش فالتخا و هدوب گنراگنر یلم ظاحل زا

 نینل- .تسا ینعمیب یزیچ ،»نویساردف ھب للم قح« لثم تسرد زین »للم یراتخمدوخ

 اب طقف ھیسور یاھتسیسکرام ١٩١٣ ناتسبات ۀرواشم سلجم رد ناتسھل یاھتسیسکرام ھک دنھدیم عالطا ام ھب }٣٣{
هدادن ىأر  ادبا )ندش اد ج( تشونرس نییعت قح ۀلئسم رد و هدرک تکرش یتروشم یأر  قح نیا ھیلع یلک روطب و دنا          ً            ُ                        
یفامک و دننک راتفر روطنیا دنتشاد قح  الماک اھنآ ھک تسا یھیدب .دندرکیم رظن راھظا    ُ                         اد ج دض رب ناتسھل رد قباسلا                                   ً     

 ناتسھل یاھتسیسکرام اریز دنکیم تبحص نآ زا یکستورت ھک تسین یزیچ نآ مامت لماش نیا یلو .دنیامن غیلبت نآ ندش
دندوبن »ھمانرب زا« مھ ن شخب »فذح« راتساوخ  نینل- .                    ُ                    

تسیسکرام فرط زا ندش اد ج ھب للم قح ییاسانش ھک تسین راوشد عوضوم نیا مھف }۴٠{  رد و ھیسور رسارس یاھ                      ُ        
تسیسکرام فرط زا ندش اد ج دض رب غیلبت خسان مھ یاهرذ ،اھسوراکیلو فرط زا لوا ۀجرد  نامھب ای نالف یاھ                      ُ       
 قالط دض رب دروم نامھب ای نالف رد ھک تسین عوضوم نیا خسان زین قالط قح ییاسانش ھچنانچ .تسین شکمتس تلم
 یدوجوم ریغ »داضت« ھک یناتسھل یاھتسیسکرام ۀرامش رب یبانتجا لباق ریغ روطب ام هدیقع ھب ور نیا زا .دوش غیلبت
هدز نماد« یکستورت و یکسفوکمس فرط زا  العف ھک ار  - .دش دھاوخ هدوزفا ،داد دنھاوخ رارق ءازھتسا دروم »دوشیم                                    ً          
 نینل

 یفارشا مسیلانویسان زا ھک نیا              ً                                  نمض ناتسھل رد  الثم مسیلانویسان ھک دوش تقد عوضوم نیا رد تسا ھجوت بلاج }٢۴{
 کیودول .دریگیم دوخ ھب ییاھلکش ھچ ،دوشیم لیدبت یناقھد مسیلانویسان ھب سپس و ییاوژروب مسیلانویسان ھب
 Das polnische Gemeinwesen im preussischen Staat ھب موسوم دوخ باتک رد Ludwig Bernhard درانرب
 یوریپ یناملآ نیکشوکوک کی ۀیرظن زا دوخ ھک یلاح رد ،)تسا دوجوم مھ نآ یسور ۀمجرت ؛»سورپ رد اھیناتسھل«(
 ناملآ نکاس یاھیناتسھل یارب »یناقھد یروھمج« عون کی داجیا :دیامنیم فیصوت ار یصخاش هداعلاقوف ۀدیدپ ،دنکیم
         ّ                    و بھذم ،ت یلم یارب هزرابم رد یناتسھل ناناقھد رگید یاھنامزاس و اھویتارپوئک مامت ۀتسویپ مھ ھب داحتا تروصب

نآ ،دومن عمتجم مھ رو د ھب ار اھیناتسھل اھناملآ یرگمتس .»ناتسھل« نیمزرس  ادتبا و تخاس ازجم نارگید زا ار اھ                   ُ           
 یشروی زا سپ هژیوب( تخیگنارب ار یناقھد ۀدوت مسیلانویسان هرخألاب و اھاوژروب مسیلانویسان سپس و فارشا مسیلانویسان
 تروص نیمھ عاضوا زین ھیسور رد .)دندرک زاغآ سرادم رد یناتسھل نابز سیردت دض رب ١٨٧٣ لاس رد اھناملآ ھک
 نینل - .تسین دودحم مھ ناتسھل ھب اھنت نیا و دریگیم دوخ ھب ار
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 تاحیضوت
 .ت.ـھ - .راثآ تایلک متسیب دلج ]»یلم ۀلئسم ۀرابرد یداقتنا تاظحالم« نینل ۀلاقم[ ھب دوش عوجر  -١

زا یکیوشلب ھنایھام ینلع ۀ لجم -  Prosveshcheniye ھینچشوسورپ  راشتنا زاغآ گروبرتپ رد ١٩١١ لاس ربماسد                          ّ   
ھیسور رد ھک ھیریرحت تئیھ یاضعا اب م ظنم ۀبتاکم قیرط زا نینل .داھن  ،سکسنیملوا ،فیلواس( دندربیم رسب                                    ّ                       
یربھر ار ھ لجم نیا )اوورازیلی          ّ                                     فرط زا ھ لجم نیا یناھج گنج نیتسخن ۀناتسآ رد ،١٩١۴ لاس نئوژ رد .درکیم           ّ                  

 .تفای راشتنا نآ رگید ۀرامش ود ١٩١٧ لاس زییاپ رد و دش فیقوت یرازت تموکح

 روطب ھیداحتا نیا .دیدرگ سیسأت ١٨٩٧ لاس رد ھک ھیسور و ناتسھل ،یناوتیل یدوھی نارگراک لک ۀیداحتا - دنوب  -٢
 تارکمد - لایسوس رگراک بزح ۀرگنک نیتسخن رد .دشیم لیکشت ھیسور یبرغ یاھناتسا یدوھی ناروھشیپ زا هدمع
 بزح مود ۀرگنک رد .دش تارکمد - لایسوس رگراک بزح لخاد دنوب ،تفای لیکشت ١٨٩٨ لاس سرام رد ھک ھیسور
 ھیسور یدوھی نارگراک درف ھب رصحنم ۀدنیامن ناونعب دنوب دندرک بلط اھتسیدنوب ھیسور تارکمد - لایسوس رگراک
 زا سپ ،۶١٩٠ لاس رد .دندش جراخ بزح زا ،درک در ار دنوب یتالیکشت مسیلانویسان ،هرگنک ھکنآ زا سپ و دوش ھتخانش
لایسوس رگراک بزح ھب  اددجم دنوب )هدننک دحتم( مراھچ هرگنک  اھکیوشنم زا اھتسیدنوب .دش لخاد ھیسور تارکمد -                     ً                     
لایسوس رگراک بزح نامزاس وزج  ارھاظ دنوب .دندومنیم هزرابم ھتسویپ اھکیوشلب ھیلع و دندرکیم یمئاد ینابیتشپ           ً                             - 
 للم قح - یکیوشلب ۀمانرب لباقم رد .تشاد یتسیلانویسان - اوژروب نامزاس کی ۀبنج عقاو رد یلو دوب ھیسور تارکمد
 یاھلاس یناھج گنج نیتسخن نارود رد .دومن حرطم ار یلم یگنھرف یراتخمدوخ ۀمانرب  - شیوخ تشونرس نییعت رد

 تموکح زا دنوب ٧١٩١ یاھلاس رد .دندرکیم یوریپ مسینیووش  -  لایسوس یشم طخ زا اھتسیدنوب ١٩١٨ ات ١٩١۴
ینابیتشپ یبالقنادض ت قوم  گنج یاھلاس رد .دومنیم هزرابم ربتکا یتسیلایسوس بالقنا دض رب نانمشد قافتاب و درکیم                   ّ    
 اب یراکمھ عفن ھب دنوب یداع یاضعا نیب ماگنھ نیمھ رد .دنتسویپ بالقنادض یاھورین ھب روھشم یاھتسیدنوب یلخاد
 نارگھلخادم و یلخاد بالقنادض لباقم رد ایراتلورپ یروتاتکید یزوریپ یتقو .داد یور یتارییغت یوروش تموکح
تسد یوروش تموکح دض رب هزرابم زا ھک تشاد راھظا دنوب ،دش م لسم یجراخ  دنوب ١٩٢١ لاس سرام رد .دشکیم                                                         ّ         
 .دندش لخاد )کیوشلب( تسینومک بزح ھب یمومع تاررقم قبط نآ یاضعا زا یتمسق و دیدرگ لحنم دوخبدوخ

لایسوس ۀ لجم 'Die Neue Zeit  -  دیدج رصع' - ٣  تراگتوتشا رد ٣١٩٢ ات ١٨٨٣ لاس زا ھک ناملآ یسارکمد -         ّ   
 تئیھ ھب بلغا سلگنا .دیدرگ جرد  Die Neue Zeit رد سلگنا زا ھلاقم دنچ ١٨٩۵-١٨٨۵ یاھلاس یط .دشیم رشتنم
ار مزال تاروتسد ھ لجم ۀیریرحت داقتنا  ادیدش مسیسکرام زا فارحنا تبسانم ھب ار نآ یاضعا و دادیم                 ّ             ۀمین زا .دومنیم        ً                                                    
الاقم  ابترم ھ لجم نیا سلگنا گرم زا سپ ینعی ٩٠ یاھلاس مود  نیتسخن یاھلاس رد .درکیم پاچ ار اھتسینویزیور ت    ً        ّ          
یوریپ نویزکرم یتسیکستوئاک یشم طخ زا ھ لجم نیا )١٩١٨-۴١٩١( یتسیلایرپما یناھج گنج  - لایسوس زا و درکیم                                      ّ       
 .دومنیم ینابیتشپ اھتسینیووش

 - لایسوس طسوت ھب ھک دوب یاھّ    لجم 'Przegląd Socjaldemokratyczny - کیتارکمد-لایسوس ۀمانریسفت'  -۴
 رد ١٩١٠ ات ١٩٠٨ لاس زا و ١٩٠۴ ات ١٩٠٢ لاس زا گروبمازکول ازور کیدزن تکرش اب و ناتسھل یاھتارکمد
 .دشیم رشتنم یوکارک

،*تا یلک ٢٠ دلج ھب دوش عوجر -۵  .ت .ه -.٣۴-٢٨ ص    ّ    
 نابز ھب تایلک ٢٠ دلج ۵١ ات ۴۵ تاحفص ھب دوش عوجر .تسا یسور نابز ھب تایلک ھب طوبرم الاب تاحفص ۀرامش*
 یمومع ویشرآ - .یسیلگنا

۶- Russkaya Mysl »دیدرگیم رشتنم وکسم رد ١٨٨٠                                    ّ    لاس زا ھک لاربیل یزاوژروب ھنایھام ۀ لجم - »سور ۀشیدنا. 
دش ل دبم تداک تسار حانج ناگرا ھب ١٩٠۵ بالقنا زا سپ  »هایس یاھدناب ۀشیدنا« نارود                  ّ      نیا رد ار روبزم ۀ لجم نینل .   ّ            
ا رد ھ لجم نیا .دیمانیم  .دش فیقوت ١٩١٨ لاس طساو      ّ       
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 یتلود موس یامود ناگدنیامن تاباختنا ۀرابرد یدیدج نوناق و دش لحنم یتلود یامود نیمود ،١٩٠٧ لاس نئوژ موس -  ٨
ھیامرس و نیک الم تیرثکا ھک دیدرگ رداص  ار دوخ ١٩٠۵ لاس ربتکا ٧١ ۀینایب یرازت تموکح ،درکیم نیمأت ار ناراد            ّ                     

لایسوس نویسکارف یاضعا و درک وغل ار ت یطورشم قوقح ،دومن ضقن  ھب و دومن تشادزاب ار مود یامود تارکمد -                                    ّ                      
 .دناسر یتقوم یزوریپ ھب ار بالقنادض ،نئوژ موس یاتدوک .داتسرف هاگدیعبت

                        ّ                                داصتقا ھک دوب یگرزب نیک الم و یتعنص گرزب یزاوژروب یبالقنا دض بزح »ربتکا ١٧ داحتا« ای »اھتسیربایتکا« -٩
 ۀینایب نتم راتفگ رد اھتسیربایتکا .دش سیسأت ١٩٠۵ لاس ربماون رد بزح نیا .دندرکیم هرادا یتسیلاتیپاک زرطب ار دوخ

 یلو دنتشاد لوبق دوب هدرک هدعو ّت                 یطورشم و »یندم یاھیدازآ« مدرم ھب بالقنا سرت زا رازت نآ رد ھک ار ربتکا ١٧
 زا یکی فکچوگ .دندرکیم ینابیتشپ رازت تموکح یجراخ و یلخاد تسایس زا طرش و دیق نودب رادرک رد
 .دندوب بزح نیا ناربھر زا عیسو کالما بحاص وکنایزدور و گرزب نارادھناخراک

 یشم طخ نیب یطسو دح اھنآ یشم طخ ھک سور یزاوژروب لاربیل - بلطتنطلس هورگ - اھتسیسرگورپ -١٠
 .دوب اھتداک و اھتسیربایتکا

 - بلط تنطلس یزاوژروب بزح ای ھیسور یزاوژروب ۀدمع بزح ءاضعا - )بلط ھطورشم تارکمد بزح( اھتداک
 »مدرم یدازآ« بزح ناونع تحت بذاک مسیتارکمد کسام اب اھتداک .دش سیسأت ١٩٠۵ لاس ربتکا رد ھک دندوب لاربیل
دننک بلج دوخ تم س ھب ار ناناقھد دندیشوکیم  .دنیامن ظفح ھطورشم تنطلس تروصب ار مسیرازت دندرکیم یعس اھنآ .               َ       
دندش ل دبم یتسیلایرپما یزاوژروب بزح ھب اھتداک اھدعب  یروھمج دض رب اھتداک ربتکا بالقنا یزوریپ زا سپ .     ّ  

 .دنتخادرپ یبالقنادض یاھنایصع و اھھئطوت ھب یوروش

 لاس لیروآ رد ادوارپ .دشیم رشتنم گروبرتپ رد ھک دوب اھکیوشلب ینلع ّۀ             یموی ۀمانزور - )تقیقح( 'ادوارپ' -١١
 )١٢١٩ لاس ھم ۵ ات لیروآ ٢٢( 'ادوارپ' ۀرامش نیتسخن راشتنا زا سپ یدنا و لاس ود نایرج رد .دش سیسأت ١٩١٢

 ایاکسراتلورپ' ،'ادوارپ ایاچوبار'( یرگید یماسا اب ھمانزور یلو درک فیقوت راب ٨ ار ھمانزور نیا یرازت تموکح
 فیقوت ھمانزور ١٩١۴ لاس ھیئوژ )٢١( ٨ رد ینعی یناھج گنج ناتسآ رد .داد ھمادا ار دوخ راشتنا )هریغ و 'ادوارپ

کرم ناگرا ناونعب  اددجم 'ادوارپ' )١٩١٧ لاس سرام ۵( ھیروف بالقنا زا سپ .دش  راشتنا ھب عورش کیوشلب بزح یز                 ً           
 یماسا اب و داد رییغت ار دوخ مان راب دنچ تقوم تموکح بیقعت تلع ھب 'ادوارپ' ١٩١٧ لاس ربتکا ات ھیئوژ زا .دومن
 یمیدق مان تحت ھمانزور ١٩١٧ لاس ربتکا ٢٧ زا .دشیم رشتنم 'توپ یچوبار' ،'یچوبار' ،'یراتلورپ' ،'ادوارپ کتسیل'

 .دومن راشتنا ھب عورش 'ادوارپ' ،دوخ

تداک بزح یزکرم ناگرا ۀ یموی ۀمانزور - 'چر' -١٢  رد .درک راک ھب عورش گروبرتپ رد ١٩٠۶ لاس ھیروف زا ھک اھ                     ّ             
 نیوانع ھب ١٩١٨ لاس توا ات یلو دش فیقوت دارگورتپ یاروش یبالقنا یگنج ۀتیمک فرط زا ١٩١٧ لاس ربتکا ٢۶

 .تفاییم راشتنا نوگانوگ

 .ت .ه - .٢٣٧-٢٣۶ ص ،تایلک ١٩ دلج ھب دوش عوجر -١٣
 یمومع ویشرآ - یسیلگنا ١٩ دلج ٢۶٩ و ٢۶٨ تاحفص -

١۴- 'Shlyakhi یوریپ یتسیلانویسان یشم طخ زا ھک نیئارکوا نایوجشناد ۀیداحتا ناگرا ۀمانزور - )اھهار( 'یخایلش 
 .دشیم رشتنم ١٩١۴ سرام ات ١٩١٣ لاس لیروآ زا ھمانزور نیا .درکیم

 .ت .ه - .۴٧٧-۴٧۵ ص ،]یسور نابز ھب[ تایلک ١٩ دلج ھب دوش عوجر -١۵
 یمومع ویشرآ - .یسیلگنا نابز ھب تایلک ١٩ دلج ٢۶٩-٢۶٨ تاحفص -
 

 .ت .ـھ - .۴١-٣٩ ص ،]یسور نابز ھب[ ٢٠ دلج ھب دوش عوجر -١۶
 یمومع ویشرآ - .یسیلگنا نابز ھب تایلک ٢٠ دلج ۵٨-۵۶ تاحفص  -

٧١- Novoye Vremya )گروبرتپ رد ٧١٩١ لاس ربتکا ات ١٨۶٨ لاس زا ھک دوب یاھیموی ۀمانزور - )دیدج رصع 
 ۀبتریلاع نادنمراک و عجترم فارشا لفاحم ناگرا ھب ١٨٧۶ لاس زا یلو دوب یلدتعم یلاربیل ۀمانزور ادتبا .دشیم رشتنم
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 .درکیم هزرابم زین لاربیل یزاوژوب نایرج دض رب ھکلب یبالقنا نایرج دض رب اھنت ھن ھمانزور نیا .دیدرگ لیدبت یتلود
دش ل دبم هایس یاھدناب یاھناگرا زا یکی ھب ١٩٠۵ لاس زا ایمرو ھی و ن' نینل .   ّ      .دیمانیم راوخهریج ۀمانزور ۀنومن '        ُُ        

١٨- 'aZemshchin زا ھک دوب یتلود یامود تسار حانج یطارفا ناگدنیامن ناگرا ،یعاجترا ۀمانزور - 'انیچشمز 
 .تفاییم راشتنا گروبرتپ رد ١٩١٧ لاس ۀیروف ات ١٩٠٩ ۀیئوژ

،گرزب ک الم - Purishkevich چیووکشیروپ -١٩  تلم داحتا« یعاجترا نامزاس سسؤم و ھشتآود بلط تنطلس        ّ  
 .دوب »سور

 فیصوت ار یسیلپ یئاشیام لاعف یسراف نابز رد ھک حالطصا نیا - grab'em and hold'em - »دنبب و ریگب« -٢٠
 یسراف مجرتم - .تسا هدش سابتقا سور ۀدنسیون یکسنپسوا بلک رثا »اکدوب« باتک زا دنکیم

اوژروب ۀ یموی ۀمانزور -  Kievskaya Mysl لسیم ایاکسفییک -٢١  لاس ربتکا ات ١٩٠۶ لاس ربماسد زا ھک یلاربیل -        ّ             
 .دنتشاد میقتسم تکرش ھمانزور نیا رد بلطلالحنا یاھکیوشنم .تفاییم راشتنا فییک رد ١٩١٨

 لاس زا ھک ،یزلیس و یسیلاگ ،ناتسھل تارکمد - لایسوس بزح یزکرم ناگرا - )شیپ ھب( Naprzód  دوشپان -٢٢
 .دشیم رشتنم یوکارک رد ١٨٩٢

 نیتسخن ذوفن تحت .دش سیسأت ١٨٩٢ لاس رد ھک یزاوژروب هدرخ یتسیلانویسان بزح - ناتسھل تسیلایسوس بزح -٢٣
 رد - .ل.س.ح ی»استیوارپ« و .ل.س.ح ی»استیول« :دش ھیزجت نویسکارف ود ھب ١٩٠۶ لاس رد .ل.س.ح ھیسور بالقنا

 - لایسوس بزح اب و دنتفرگ شیپ رد یتسیلانویسانرتنا یشم طخ »استیول« ءاضعا تیرثکا یناھج گنج نیتسخن یاھلاس
دنداد لیکشت ار ناتسھل یرگراک تسینومک بزح  اقفتم ١٩١٨ لاس ربماسد رد .دندش کیدزن ناتسھل تارکمد       ً                                        . 

 بزح ھک نیا ات دادیم ھمادا ار دوخ یتسینیووش - لانویسان تسایس ،دوب نآ ربھر یکسدوسلیپ ھک »استیوارپ«
 یتلود بزح ھک .ل.س.ح تفای لیکشت ناتسھل یزاوژروب تموکح ھک ١٩١٨ لاس رد .دمآ دیدپ نآ زا ناتسھل تسیلایسوس
 هورگ .دش بعشنم هورگ ود ھب .ل.س.ح یناھج گنج نیمود ماگنھ رد .درکیم بیقعت ار یوروش دض تسایس دوب هدش
 یاھتسیلایسوس رگراک بزح« ناونع تحت رگید هورگ .تساخرب اھتسیشاف اب یراکمھ ھب .ل.س.ح تسینیووش عجترم
 یدازآ هار رد هزرابم ھب و تسویپ یرلتیھ نیبصاغ دض دحاو ھھبج ھب ناتسھل رگراک بزح ذوفن ۀجیتن رد »ناتسھل
 زا سپ ٨١٩۴ لاس ربماسد رد .تساخرب یوروش داحتا اب یتسود طباور یرارقرب و یتسیشاف تراسا دیق زا ناتسھل
 دحاو بزح و هدش دحتم رگیدکی اب ناتسھل تسیلایسوس بزح و ناتسھل رگراک بزح ،تسار رصانع زا .ل.س.ح ۀیفصت
 .دنداد لیکشت ار ناتسھل رگراک

 - لایسوس رگراک بزح یزکرم ۀتیمک ۀرواشم سلجم نینل - ١٩١٣ ،ھیسور یاھتسیسکرام ۀرواشم سلجم -٢٧
 هد رد ١٩١٣ لاس )ربتکا ١۴-۶( ربتکا ١ ات ربماتپس ٢٣ زا ھک دراد رظن رد ار یبزح نانکراک اب ھیسور تارکمد
 دشیم هدیمان )»ناتسبات« ای( »توا« ۀرواشم سلجم یراکناھنپ تیاعر یارب هرواشم سلجم نیا .دوب رئاد نینوروپ
 )٣٨٨-٣٧۵ - ص .تسا هدش لخاد نینل تایلک یسور مراھچ پاچ ١٩ دلج رد اروش ۀمانعطق(

٩٢- Fenianism یسراف مجرتم حیضوت - .دنلریا یلم لالقتسا هار رد شبنج  -  مسیناینف 

 بزح ۀمانرب حرط« ناونع تحت فناخلپ ۀلاقم زا ار راعش نیا نینل - »!دیوش دحتم اھروشک مامت یاھراتلورپ« -٣١
 .تسا هدومن لقن ١٩٠٢ لاس ی'ایراز' ۀلجم رد هرشتنم »ھیسور تارکمد - لایسوس

aZary  رد 'ارکسیا' ۀمانزور تئیھ فرط زا ١٩٠٢-١٩٠١ یاھلاس رد ھک دوب یتسیسکرام یسایس و یملع  ّ    ۀ لجم 
 رشتنم ھلجم نیا رد نینل زا تالاقم نیا .دش رشتنم باتک ٣ تروص ھب هرامش ۴ ھلجم نیا زا .تفاییم راشتنا تراگتوتشا

 و یضرا ۀلئسم« لوا لصف راھچ ،»مسیلاربیل یاھلابیناھ و اوتسمز ناگدنھدرجز« ،»یفداصت یاھتشاددای« :دش
  -  لایسوس یضرا ۀمانرب« و »یلخاد ریسفت« ،)»یضرا ۀلئسم "نیدقتنم" تارضح« ناونع تحت( »"سکرام زا داقتنا"
 .»ھیسور یاھتارکمد
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یکستورت ۀ لجم - ابراب -٢٣  ریغ« کسام اب یکستورت .تفاییم راشتنا گروبرتپ رد ١٩١۴ لاس ۀیئوژ ات ھیروف زا ھک ،         ّ   
هزرابم کیوشلب بزح و نینل ھیلع دوخ ۀ لجم تاحفص رد »ینویسکارف  .درکیم                                    ّ                       

 رد« ھب موسوم  Shchedrin-Saltykov نیردچش فکیتلاس .ی .م سور سیونزنط ۀدنسیون ناتساد زا ترابع نیا -٣۴
 .تسا هدش سابتقا »ھجراخ

یکسفولایموپ رثا »ب الط یگدنز« ناتساد زا ترابع نیا -٣۵            ّ                   Pomyalovsky .G .N  تسا هدش سابتقا سور ۀدنسیون. 

طخ اب یتسیلانویسان ۀنایھام ینلع ۀ لجم - )سوقان(  Dzvin نیوزد -٣۶  ۀمین ات ١٩١٣ لاس ھیوناژ زا ھک یکیوشنم یشم                                  ّ   
 .تفاییم راشتنا فییک رد ینیئارکوا نابز ھب ١٩١۴ لاس

ھب دوش عوجر  اصوصخم -٣٧  ۀرابرد یاھصالخ« ناونع تحت یکسنیول یاقآ باتک رد چیوکروی یاقآ ھک یاھمدقم            ً       
 .ت.ـھ - .١٩١۴ لاس فییک ،تسا ھتشاگن »یسیلاگ رد یرگراک شبنج لماکت

٣٨-  Novaya Rabochaya Gazeta گروبرتپ رد ١٩١٣ لاس توا زا ھک بلطلالحنا یاھکیوشنم ینلع ۀمانزور 
 ایاچوبار اشان' سپس و 'اتزاگ ایاچوبار ایانروس' ۀمانزور ،ھمانزور نیا یاجب ١٩١۴ لاس ۀیوناژ ٣٠ زا .داھن راشتنا زاغآ
لالحنا دیدج ۀمانزور« ار ھمانزور نیا تا رکب نینل .دیدرگ رشتنم 'اتزاگ  .تسا هدیمان »نابلط                                      ّ  

 رد ١٨۵۵ لاس توا ۴                                        ُ    رد ھک ىنرچ ۀناخدور رانک دربن ۀرابرد ار ل پوتساوس نازابرس ۀنارت نتم زا یتمسق نینل -٣٩
 .تسا هدورس یوتسلوت نوئل ار ھنارت نیا نتم .تسا هدرک لقن ،تسویپ عوقوب ھمیرک گنج نایرج

ھنایھام ۀ لجم - stvoRusskoye Bogat اوتستاگاب ھیوکسور -۴١  رد ١٩١٨ لاس ۀمین ات ١٨٧۶ لاس زا ھک دوب یا         ّ   
کیندوران ناگرا ھ لجم نیا ٩٠ یاھلاس زاغآ زا .تفاییم راشتنا گروبرتپ  ھیوکسور' ١٩٠۶ لاس زا .دوب لاربیل یاھ                ّ       
ھمین بزح ناگرا  المع 'اوتستاگاب  هرود نیا رد ار 'اوتستاگاب ھیوکسور' یشم طخ نینل .دیدرگ »یقلخ تسیلایسوس« یتداک               ً               

 .دیمانیم »یتداک - یکیندوران ،یکیندوران« یشمطخ

۴٣- Zeit )دشیم رشتنم گروبرتپ رد ١٩١۴ لاس نئوژ ات ١٩١٢ ربماسد زا ھک دنوب ناگرا یگتفھ ۀمانزور - )نامز. 

 .قلخ ییادف یاھکیرچ زا - ھمجرت نیا  pdf ۀخسن یور زا ،یئزج رییغت دنچ اب یسیونزاب
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