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   یناملآ پاچ راتفگشیپ
 1872 لاس

 زور نآ طیارش رد تسا یهیدب هک ،يرگراک یللملانیب نامزاس نیا "اهتسینومک هیداحتا"
 لاس ربماون رد هک دوخ هرگنک رد ،دشاب هتشاد دوجو یفخم ینامزاس تروصب تسناوتیم اهنت

 لصفم همانرب تخاس رومأم ار نیریز ناگدننک ءاضما ام ،دوب هتفای داقعنا ندنل رهش رد 1847

 دمآ دوجوب نیریز "تسفینام" بیترت نیدب .مییامن هیهت راشتنا يارب ار بزح یلمع و کیروئت
 .دش هداتسرف ندنل هب پاچ يارب نآ سیونتسد 1هیروف بالقنا زا لبق هتفه دنچ و

 ياهپاچ اب نابز نیدب راب هدزاود مکتسد ،دیسر پاچب یناملآ هب ادتبا هک "تسفینام"
 نله سیم هلیسوب هک نآ یسیلگنا همجرت .تفای رشن اکیرمآ و ناتسلگنا و ناملآ رد نوگانوگ

 Red" رد ندنل رهش رد 1850 لاس رد راب نیتسخن يارب دوب هتفای ماجنا نلراف کم

Republican" ياههمجرت ،اکیرمآ رد راب هس القا 1871 لاس رد سپس و تشگ رشتنم 

 لاس نئوژ هام مایق زا شیپ یمک هعفد نیلوا يارب ،هسنارف همجرت .تفای رشن نآ زا یفلتخم

 هدش رشتنم كرویوین پاچ "Le Socialiste" رد زین اریخا و جراخ پاچ زا سیراپ رد 1848

 پاچ نیتسخن زا سپ یکدنا نآ یناتسهل همجرت .تسا هیهت تسد رد يدیدج همجرت .تسا

 هب .تفرگ ماجنا ونژ رهش رد تصش ياهلاس رد نآ یسور همجرت .تفای رشن ندنل رد یناملآ

  .دیدرگ همجرت شراشتنا زا سپ یکدنا زین یکرامناد نابز

 لوصا ،همه نیا اب ،هتفای رییغت ایوق عاضوا و طیارش ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد هچرگ

 رضاح نامز ات هتفر مهیور تسا هدش هداد طسب و حرش "تسفینام" نیا رد هک یلئاسم یلک

 
 .ت.ـھ .تسا ھسنارف ١٨٤٨ ھیروف بالقنا روظنم -1
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 .دیآ لمعب یتاحالصا دوب هتسیاش اهاج یضعب رد .تسا هدنام یقاب دوخ لماک تحص هب زین

 اج همه و هشیمه ،هدش رکذ "تسفینام" دوخ رد هک روطنامه ،یلوصا لئاسم نیا یلمع ءارجا
 رد هک یبالقنا تامادقا نآ يارب تهج نیمه هب و تسا دوجوم یخیرات طیارش هب طوبرم

 طیارش رد .دش لئاق ناوتیمن قلطم تیمها هجو چیه هب تسا هدیدرگ دیق مود لصف نایاپ

 لماکت هب رظن .دوش نایب يرگید لکشب ظاحل یسب زا تمسق نیا هک دوب هتسیاش يزورما

 هقبط یبزح ياهنامزاس دشر و ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد گرزب عیانص هداعلاقوف

 بالقنا رد الوا هک یلمع تایبرجت هب رظن زین و تسا هارمه یتعنص لماکت نیا اب هک رگراک

 ود تدم راب نیتسخن يارب هک یماگنه ینعی ،سیراپ نومک رد يرتشیب نازیمب هاگنآ و هیروف

 هنهک اهتمسق یخرب رد نونکا همانرب نیا هدمآ لصاح ،تشاد تسدب ار تموکح ایراتلورپ هام

 یتلود نیشام هداس روطب دناوتیمن رگراک هقبط" هک درک تباث نومک هکنآ هژیوب .تسا هدش

 هب دینک عوجر( "دزادنا راکب شیوخ دصاقم يارب ار نآ و دیامن فرصت ار ياهدامآ و رضاح

 هحفص یناملآ پاچ 2"نارگراک یللملا نیب تیعمج لک ياروش مایپ .هسنارف رد یلخاد گنج"
 دوخ يدوخب هوالعب .)تسا هدش هداد طسب و حرش يرتلماک روطب رکف نیا اجنآ رد هک ،19

 طقف داقتنا نیا اریز تسا صقان زورما يارب یتسیلایسوس ياههتشون زا داقتنا هک تسا حضاو

 تابسانم هب طوبرم تاظحالم هک تسا ملسم زین و دریگیم رب رد ار 1847 لاس ات

 یتح نآ لئاسم سوئر هکنیا وگ ،)مراهچ لصف( نویسیزوپا نوگانوگ بازحا اب اهتسینومک

 عضو اریز هدش هنهک نآ تایئزج زا یخرب زاب یلو ،تسا یقاب دوخ تحص هب زین هزورما

 زا هدش هدرب مان اهنآ زا هک ار یبازحا بلغا ،یخیرات لماکت و هدرک رییغت الماک یسایس

  .تسا هدودز راگزور هحفص

 نآ رد هک مینادیمن قحم ار دوخ رگید ام یخیرات تسا يدنس "تسفینام" دوجو نیا اب
 هک میهد بیترت ياهمدقم يدعب پاچ رد هک دوش رسیم تسا نکمم .میزاس دراو يرییغت

 ام يارب "تسفینام" ینونک پاچ هب مادقا ؛دریگ رب رد ار زورما ات 1847 نیب ینامز هلصاف

 
2-  " Der Bürgerkrieg in Frankreich, Adresse des Generalrats der Internationalen 
Arbeiterassoziation" - Karl Marx 
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  .میتشادن ار راک نیا ماجنا تقو هک دوب هرظتنم ریغ نانچ

 ندنل سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک

1872 لاس نئوژ 24

 

 

  یسور پاچ راتفگشیپ
 1882 لاس

 3تصش ياهلاس زاغآ رد ،نینوکاب همجرت "تسینومک بزح تسفینام" یسور پاچ نیتسخن

 یسور پاچ ماگنه نآ رد .دوب هدیسر عبط هب "لکولوک" هعبطم رد هخسن نیا .تفای راشتنا

 نونکا یلو .دوش یقلت یتاعوبطم هفرط عون کی هباثمب اهنت تسناوتیم رتخاب رد "تسفینام"

  .تسا لاحم ياهیرظن نینچ کی رگید

 ایراتلورپ شبنج عویش هصرع )1847 لاس ربماسد رد ینعی( ماگنه نآ رد هزادنا هچ ات هک نیا

 ناونع تحت "تسفینام" لصف نیرخآ همه زا رتهب هک تسا یعوضوم تسا هدوب دودحم

 .دهدیم ناشن "نویسیزوپا فلتخم بازحا اب فلتخم ياهروشک رد اهتسینومک تابسانم"

 هیسور هک دوب ینامز نیا ،دراد رسک ار اکیرمآ هدحتم تالایا و هیسور عوضوم لصف نیا اقافتا

 ياهورین اکیرمآ هدحتم تالایا و دشیم بوسحم اپورا عاجترا همه گرزب هریخذ نیرخآ

 ماخ داوم اپورا هب اهروشک نیا ود ره .دیعلبیم ترجاهم هار زا ار اپورا يایراتلورپ یفاضا

 رد .دندشیم بوسحم اپورا یتعنص ياههدروآرف شورف رازاب لاح نیع رد و دندادیم لیوحت

  .دندوب اپورا دوجوم ماظن هاگ هیکت يوحن هب کی ره نامز نآ رد ،اهنآ ود ره هجیتن

 عیرس دشر هک دوب یلماع نامه نایئاپورا ترجاهم !تسا هدرک رییغت عضو نیا ردقچ نونکا

 ساسا شیوخ تباقر اب يزرواشک نیا و تخاس رسیم یلامش ياکیرمآ رد ار يزرواشک میظع

 
 ھب سلگنا ھک یراتفگشیپ رد .ھتفای راشتنا ١٨٦٩ لاس رد تسا هدش دای نآ زا قوف رد ھک یپاچ  -3
 روطب "تسفینام" یسور ھمجرت نیا عبط خیرات زین تسا هدش رشن ١٨٨٨ رد و ھتشاگن یسیلگنا پاچ
 .ت.ـھ .تسا هدیدرگن رکذ قیقد
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 تالایا هب ترجاهم نیا هوالعب .تسا هدروآرد هزرل هب ار اپورا یضرا کچوک و گرزب تیکلام

 لماکت تورث رپ عبانم زا یتیدج و ورین نانچ اب و دح نانچنآ هب داد ناکما اکیرمآ هدحتم

 يرتخاب ياپورا یتعنص راصحنا هب یتسیاب یهاتوک تدم رد هک دنک يرادرب هرهب دوخ یتعنص

 یبالقنا ریثأت زین اکیرمآ هب دوخ هبونب تیفیک ود ره نیا .دهد همتاخ ناتسلگنا هژیوب و

 هیاپ هک ار اهمراف یتحالف طسوتم و کچوک تیکلام اجردتم گرزب ياهمراف تباقر .دشخبیم

 رد راب نیتسخن يارب لاح نیع رد ؛دزاسیم دوخ بولغم تسا روشک نیا یسایس ماظن هیلک

 زکرمتم يراو هناسفا روطب هیامرس و دوریم شیازفا هب ور ایراتلورپ تیعمج یتعنص قطانم

  .ددرگیم

 هکلب اپورا نیطالس اهنت هن 1849-1448 بالقنا نارود رد !میزادرپب هیسور هب لاح

 ندش رادیب هب عورش هزات هک ،ار ایراتلورپ تسد زا تاجن قیرط اهنت زین ییاپورا ياهاوژروب

 رد يو نونکا .دندومن مالعا اپورا عاجترا هدرکرس ار رازت .دنتسنادیم هیسور هلخادم ،دوب هدرک

  .تساپورا یبالقنا شبنج رادهیالط هیسور و تسا بالقنا یگنج ریسا ،انیچتاگ

 ینونک تیکلام ریذپان زارتحا و یتآ يدوبان مالعا زا دوب ترابع "یتسینومک تسفینام" هفیظو

 رد مامت تعرس اب هک يرادهیامرس بات و بت رپ باهتلا تازاومب ،هیسور رد یلو .يزاوژروب

 لاح رد الاح طقف هک يزاوژروب یضرا تیکلام تازاومب زین و تسا شرتسگ و دشر لاح

 .مینکیم هدهاشم ناناقهد یکارتشا تیکلام رد ار یضارا زا یمین زا شیب ام تسا نیوکت

 نیمز یعمج هتسد هیلوا تیکلام لکش نیا - سور نیشبآ ایآ :دیآیم شیپ لاؤس نیا نونکا

 هب ینعی یلاع لکش هب هطساوالب دناوتیم هدش بارخ و لتخم یتخسب کنیا تقیقح رد هک

 نایرج نامه اودب دیاب سکع رب هکنآ ای ؟ددرگ لدبم نیمز تیکلام یتسینومک لکش

  ؟تسا رتخاب یخیرات لماکت ریس صتخم هک دیامیپب ار ياهیزجت

 عورش تمالع هیسور بالقنا رگا :تسا نیا داد لاؤس نیا هب ناوتیم نونکا هک یخساپ اهنت
 تروص نآ رد ،دننک لیمکت ار رگیدکی ود ره هک يوحنب ،دوشب رتخاب يایراتلورپ بالقنا
 .ددرگ یتسینومک لماکت ءاشنم دناوتیم هیسور ینونک یکارتشا یضرا تیکلام

 سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک
1882 لاس هیوناژ 21 - ندنل
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  یناملآ پاچ راتفگشیپ
 1883 لاس

 همه هک يدرم - سکرام .منک ءاضما ییاهنت هب دیاب نم ار ینونک پاچ راتفگشیپ هنافسأتم

 ناتسروگ رد کنیا - تسا نویدم يرگید درف ره زا شیب وا هب اکیرمآ و اپورا رگراک هقبط

 زا سپ تروص ره هب .تسا هدیئور هایگ نیسخن وا رازم رب نونکا مه و هدیمرآ تیگیاه

 نایم رد "تسفینام" لیمکت و هفاضا ای لیدعت و حرج زا ینخس دناوتیمن رگید وا تشذگرد

 رگید رابکی لماک حوضو اب ار نیریز بتارم هک منادیم يرورض هژیوب نم تهج نیا هب .دشاب

  .مراد نایب

 و يداصتقا دیلوت هک نیا ینعی ،دهدیم دنویپ مهب ار "تسفینام" رسارس هک یساسا رکف نآ

 داینب دوشیم یشان دیلوت نیا زا ریزگان روطب هک خیرات راصعا زا يرصع ره یعامتجا نامزاس

 هیزجت ماگنه زا( تیفیک نیاربانب هکنیا و ،دهدیم لیکشت ار رصع نآ يرکف و یسایس خیرات

 ،یتاقبط تازرابم خیرات زا تسا هدوب ترابع خیرات رسارس )نیمز هیلوا یکارتشا تیکلام ندش

 جرادم رد و موکحم و مکاح تاقبط نیب ،ناگدنوش رامثتسا و ناگدننک رامثتسا نیب هزرابم

 رامثتسا هقبط هک تسا هدیسر ییاجب هزرابم نیا نونکا هکنیا زین و یعامتجا لماکت نوگانوگ

 )يزاوژروب( رگمتس و هدننک رامثتسا هقبط غوی زا دناوتیمن رگید )ایراتلورپ( شکمتس و هدنوش

 هزرابم و متس و رامثتسا دیق زا هشیمه يارب ار هعماج مامت لاح نیع رد هکنآ رگم دبای ییاهر

 4.تسا سکرام هب قلعتم ارصحنم و الماک یساسا رکف نیا - ،دنک صالخ یتاقبط

 
  :ماھتشون نینچ یسیلگنا ھمجرت راتفگشیپ رد نم  -4
 تسیز یارب نیوراد یروئت ھک دشاب ھتشاد ار یتیمھا نامھ خیرات یارب دیاب نم هدیقعب ھک رکف نیا ھب"
 ھچ ات ھک ار نیا .میدشیم کیدزن جیردتب ١٨٤٥ لاس زا شیپ لاس دنچ زا ام یود رھ ،دراد یسانش
 رگراک ھقبط عضو" ھب موسوم نم بتک یور زا مدوب ھتفر شیپ ریسم نیا رد القتسم نم هزادنا
 رد ار سکرام رگید راب ١٨٤٥ لاس راھب رد ھک یماگنھ یلو ،دیمھف ناوتیم یبوخب "ناتسلگنا
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 دوخ همدقم رد ار نآ هک منادیم مزال نونکا صوصخب یلو ماهتفگ اهراب ار هتکن نیا نم

  .میامن رکذ زین "تسفینام"

 سلگنا .ف

 1883 لاس هیئوژ 28 - ندنل

 

 

  یسیلگنا پاچ راتفگشیپ
 1888 لاس

 ارصحنم زاغآ رد هک يرگراک نامزاس ای "اهتسینومک هیداحتا" همانرب ناونعب "تسفینام"

 لاس ات هک یسایس طیارش نآ رد و دش لیدبت یللملانیب نامزاس کی هب سپس و دوب یناملآ

 رشتنم ،دنامب یقاب یفخم تیعمج کی تروصب یتسیابیم راچان تشاد دوجو اپورا رد 1848

 و سکرام هب تفای لیکشت ندنل رد 1847 لاس ربماون رد هک ،هیداحتا هرگنک رد .دیدرگ

 .دننک هیهت راشتنا يارب ار بزح یلمع و کیروئت لماک همانرب هک دش هداد تیرومأم سلگنا

 هیروف 24 بالقنا زا شیپ هتفه دنچ یناملآ سیونتسد و تفای نایاپ 1848 هیوناژ رد راک نیا

 رد 1838 نئوژ مایق زا شیپ یکدنا يوسنارف همجرت .دش هداتسرف ندنل هب عبط يارب هسنارف

 اجنا نیلراف کم نله سیم هلیسوب هک یسیلگنا همجرت نیتسخن .دش جراخ عبط زا سیراپ

 ندنل رد 1850 لاس رد ینراه نایلوج جرج هب قلعتم "RedRepublican" رد ،دوب هدش

  .دش جراخ عبط زا زین یناتسهل و یکرامناد ياههمجرت .تفای رشن

 يارب مه زاب ،يزاوژروب و ایراتلورپ گرزب دربن نیتسخن نیا ،سیراپ 1848 نئوژ مایق تسکش

 ،عقوم نآ زا .تخادنا بقع ار اپورا رگراک هقبط یسایس و یعامتجا ياهتساوخ ماجنا یتدم

 زارحا يارب هک دندوب اراد هقبط فلتخم ياههورگ اهنت ،هیروف بالقنا زا لبق دننام اددجم

 يدازآ ندروآ تسدب يارب دش راچان رگراک هقبط .دندرکیم هزرابم رگیدکی اب طلست و يرترب

 
 رکذ اقوف ھک ینشور تارابع نامھ اب ابیرقت و دوب هدنارورپ ار رکف نیا یو مدرک تاقالم لسکورب
 .)١٨٩٠ لاس رد هرشتنم یناملآ پاچ یارب سلگنا ھیشاح( "تشاد نایب میارب ماهدرک
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 هقبط لاکیدار تمسق یطارفا حانج عقوم و عضو و دنک هزرابم یلمع تیلاعف رد یسایس

یم زورب دوخ زا یتایح راثآ هک مادام ،يرتلورپ لقتسم شبنج هنوگره .دیامن لاغشا ار طسوتم

تسینومک هیداحتا يزکرم هتیمک دش قفوم سورپ سیلپ الثم .دشیم بوکرس هنامحریب ،داد

 زا سپ و دندش فیقوت هتیمک نیا ءاضعا .دنک فشک ،دوب نلک رهش رد ماگنه نآ هک ،ار اه

 یسرداد" نیا .دندیدرگ میلست هاگداد هب 1852 لاس ربتکا رد ،تشادزاب هام هدجه

 زا رفن تفه .دیماجنا لوطب ربماون 12 ات ربتکا 4 زا ،تسا روهشم هک "ینلک ياهتسینومک

 ،مکح رودص زا سپ هلصافالب .دندش موکحم هعلق رد سبح هب لاس شش ات هس زا نیمهتم

 زا هک دیسریم رظنب "تسفینام" اما و .دنتخاس لحنم ار هیداحتا رهاظلایلع ءاضعا هدنامیقاب

  .تسا یشومارف هب موکحم عقوم نآ

 دض رب ار ياهزات موجه ات تفرگ ورین یفاک هزادنا هب اددجم اپورا رگراک هقبط هک یماگنه

 هب هک تیعمج نیا یلو .درک روهظ نارگراک یللملانیب تیعمج ،دنک عورش همکاح تاقبط

 زرابم ياهورین هیلک نتخاس دحتم و ندروآ درگ روظنم هب ینعی یحیرص و نشور روظنم

 "تسفینام" رد هک ار یلوصا هلصافالب تسناوتیمن ،دوب هدش لیکشت اکیرمآ و اپورا يرتلورپ

 يارب مه هک دشاب عیسو ردقنآ یتسیابیم یللملانیب همانرب .دراد مالعا دوب هدش نایب

 و ایناپسا و ایلاتیا و کیژلب و هسنارف رد نودورپ ناوریپ يارب مه و سیلگنا ياهنوینویدیرت

 يوحنب ار همانرب نیا مه سکرام .دوش هدرمش لوبق لباق ناملآ 5ياهنیلاسال يارب مه

 ،دوب رگراک هقبط يرکف دشر هب یکتم الماک ،دنک یضار ار بازحا نیا همه هک دوب هتشون

 و ریز و ثداوح دوخ .دشاب ءارآ لدابت و كرتشم تیلاعف یمتح هرمث یتسیابیم هک يدشر

 هب یتسیابیم راچان - اهيزوریپ زا شیب اهتسکش انمض و - هیامرس دض رب هزرابم ياهمب

 دنامهفب ،دوب نانآ هقالع دروم هک ار يدننام ریسکا نوگانوگ ياههخسن ندوب هدوهیب نارگراک

 بناجب مه قح ،دیامن هدامآ رگراک هقبط ییاهر یعقاو طیارش رتلماک كرد يارب ار نارگراک و

 رد هک هچنآ اب یلک هب نارگراک ،دش لحنم 1874 لاس رد للملانیب هک یماگنه .دوب سکرام

 و هسنارف رد مسینودورپ .دنتشاد توافت ،دندوب 1864 لاس رد ینعی ،نآ لیکشت زاغآ
 

 تارظن ھیاپ ار "تسفینام" لیلد نیدب و تسا سکرام درگاش یو ھک تفگیم امب ھتسویپ لاسال دوخ- 5
 ینواعت یاھتکرش تساوخ زا ١٨٦٢-١٨٦٤ یاھلاس رد ،دوخ یمومع تاغیلبت رد یلو .دنادیم دوخ
   )سلگنا ھیشاح( .تشاذگن رتارف یماگ ،دومنیم یرادھگن اھنآ زا تارابتعا ءاطعا اب تلود ھک یدیلوت
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 هک ،یسیلگنا راک هظفاحم ياهنوینویدیرت یتح و دوب لاوز لاح رد ناملآ رد مسینایلاسال

 هک دندیسر ییاج هب جیردتب ،دندوب هتسسگ للملانیب اب ار دوخ هطبار دوب اهتدم اهنآ تیرثکا

 زا ام رگید" :دیوگب اهنآ بناج زا تسناوت سناوس رد اهنآ هرگنک سیئر شیپ لاس

 اهروشک هیلک نارگراک نیب "تسفینام" لوصا عقاو رد ."میرادن یتشحو هراق مسیلایسوس

  .تفای یناوارف راشتنا

 لاس زا یناملآ نتم .دومن بسک ار یلوا هجرد تیمها اددجم مه "تسفینام" دوخ بیترت نیدب

 رد 1872 لاس رد .دش پاچ دیدجت اکیرمآ و ناتسلگنا و سیئوس رد راب نیدنچ دعب هب 1850

 "Woodhull and Claflinls Weekly" رد و دیدرگ همجرت یسیلگنا هب كرویوین رهش

 Le" رد دعب و تفرگ ماجنا هسنارف هب ياهمجرت یسیلگنا همجرت نیا يور زا .دیسر عبط هب

Socialiste" اب یسیلگنا رگید همجرت ود لقاال دعب هب ماگنه نآ زا .تفای راشتنا كرویوین 

 نیلوا .دش عبط دیدجت ناتسلگنا رد اهنآ زا یکی و دمآ لمع هب اکیرمآ رد فیرحت شیب و مک

 هب قلعتم "لکولوک" هعبطم رد 1863 لاس ناوا رد ،دوب نینوکاب نآ مجرتم هک ،یسور همجرت
 ]2[دوب نامرهق چیلوساز ارو وناب نآ زا هک ،یسور مود همجرت .دیسر عبطب ونژ رد عقاو نسترگ

 رد یکرامناد نابز هب ياهزات پاچ .تفای راشتنا 1882 لاس رد ونژ رهش رد اضیا

"Socialdemokratisk Bibliotek" دیدج همجرت .دمآ نوریب 1885 لاس رد گاهنپک 

 کی ریخا همجرت نیا يور زا .دش عبط 1885 لاس رد سیراپ "Le Socialiste" رد هسنارف

 نتم ددجم ياهعبط زا .تفای رشن دیردام رد 1886 لاس رد و دمآ لمعب یلویناپسا همجرت

 .دش عبط دیدجت یناملآ نابز هب راب هدزاود لقاال نتم نیا ،مروآیمن نایمب يرکذ یناملآ

 نم هب هک يروطب ،ددرگ رشتنم هینطنطسق رد شیپ هام دنچ یتسیابیم هک ،ینمرا همجرت

 سکرام مانب ار باتک دیسرتیم رشان هک دوب نیا مه نآ تلع اهنت و تفاین راشتنا ،دناهتفگ

 هب عجار .دنزب اج دوخ یصخش رثا ناونعب ار "تسفینام" دوبن رضاح مه مجرتم ،دنک شخپ

 .ماهدیدن ار اههمجرت نیا مدوخ یلو ماهدینش ییاهزیچ رگید ياهنابز هب يدعب ياههمجرت

 سکعنم ار يرگراک رصاعم شبنج خیرات يدایز دودح ات "تسفینام" هچخیرات بیترت نیدب

 و نیرتجیار دیدرت نودب یتسیلایسوس ياههتشون نایم رد رثا نیا رضاح لاح رد .دزاسیم
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 نآ اینرفیلاک ات يربیس زا رگراک اهنویلیم هک تسا یکرتشم همانرب و تسا راثآ نیرتیللملانیب

  .دناهتفریذپ ار

 مسیلایسوس تسفینام ار نآ میتسناوتیمن میتشاگنیم ار باتک نیا ام هک یماگنه نیا دوجو اب

 یلیخت فلتخم ياهمتسیس نارادفرط هب یفرط زا تسیلایسوس مان 1847 لاس رد .میمانب

 رگید اهنآ يود ره هک دشیم قالطا هسنارف رد هیروف و ناتسلگنا رد نئوا نارادفرط دننام

 عاونا هب رگید فرط زا و ؛دندوب لاوز لاح رد جیردتب و هدمآ رد يدودحم ياهتقیرط تروصب

 هیامرس هب يررض نیرتکچوک هکنآ یب ،دندرکیم هدعو هک دشیم قالطا یعامتجا نارگنوسفا

 رد .دننک هراچ نوگانوگ ياهيراک هلصو هلیسوب ار یعامتجا بئاصم هیلک ،دوش دراو نآ دوس و

 دوخ ناگدید و دنتشاد رارق رگراک هقبط شبنج جراخ رد هک دندوب يدارفا اهنیا تلاح ود ره

 زا تمسق نآ اما و .دندیبلطیم کمک اهنآ زا و هتخود "هدرک لیصحت" تاقبط هب رتشیب ار

 رییغت موزل و دوب هدش دقتعم یسایس افرص ياهاتدوک ندوب یفاک ریغ هب هک ،رگراک هقبط

 کی نیا .دیمانیم تسینومک ار دوخ مایا نآ رد ،دومنیم مالعا ار هعماج هیلک نامزاس یساسا

 یساسا هطقن هب جیردتب مسینومک نیا یلو ؛دوب يزیرغ الماک و هدیشارتن و تخمز مسینومک

 مسینومک دناوتب هک دوب هدش دنمورین یفاک هزادنا هب رگراک هقبط طیحم رد و تفاییم تسد

 رد بیترت نیدب .دروآ دوجوب ناملآ رد ار گنیلتیاو یلیخت مسینومک و هسنارف رد ار هباک یلیخت

 رد مسیلایسوس .رگراک هقبط شبنج ،مسینومک و دوب يزاوژروب شبنج مسیلایسوس 1847 لاس

 نیا رب ام لمع ودب نامه زا هک اجنآ زا و .سکعرب مسینومک یلو دوب "مرتحم" لقاال هراق

 رد "دریگ تروص رگراک هقبط دوخ تسدب دناوتیم طقف رگراک هقبط تاجن" هک میدوب هدیقع

 رکفب زگره مه دعبب نآ زا هوالعب .میدرمشن زیاج ار لمأت و دیدرت مسا ود نیا زا یکی باختنا

  .مییوج فارصنا مان نیا زا هک درکن روطخ ام

 نآ هک موش رکذتم منادیم فظوم ار نتشیوخ یلو ،تسام كرتشم رثا "تسفینام" هکنآ اب

 نیا لصا نآ .دراد قلعت سکرام هب دهدیم لیکشت ار باتک یلصا هتسه هک یساسا لصا

 یعامتجا ماظن نآ و يداصتقا هلدابم و دیلوت طلسم هویش خیرات راصعا زا کی ره رد هک تسا

 و رصع نآ یسایس خیرات نآ يور رب هک تسا ییانبریز ددرگیم یشان هویش نیا زا ریزگان هک

 و ؛دومن هیجوت ار خیرات نیا ناوتیم انبریز نآ هلیسوب اهنت و هدش انب نآ يرکف لماکت خیرات
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 نآ رد نیمز هک هیلوا ياهفیاط هعماج ندش هیزجت نامز زا( تیرشب خیرات رسارس نیاربانب

 و هدنوش رامثتسا و هدننک رامثتسا نیب يراکیپ و یتاقبط هزرابم خیرات )دوب یکارتشا تیکلام

 هب نونکا دوخ لماکت نمض ،یتاقبط هزرابم نیا خیرات و تسا هدوب موکحم و مکاح تاقبط

 زا دناوتیمن ایراتلورپ ینعی موکحم و هدنوش رامثتسا هقبط نآ رد هک تسا هدیسر ياهلحرم

 و لاح نیع رد هکنآ رگم دبای ییاهر ،يزاوژروب ینعی ،مکاح و هدننک رامثتسا هقبط هطلس

 یتاقبط هزرابم و یتاقبط تامیسقت و متس و رامثتسا هنوگ ره زا ار هعماج مامت هشیمه يارب

  .دشخب تاجن

 نیوراد يروئت هک دشاب هتشاد ار یتیمها نامه خیرات يارب دیاب نم هدیقع هب هک رکف نیا هب

یم کیدزن جیردتب 1845 لاس زا شیپ لاس دنچ زا ام يود ره ،دراد یسانش تسیز يارب

 نم باتک يور زا مدوب هتفر شیپ ریسم نیا رد القتسم نم هزادنا هچ ات هک ار نیا .میدش

 راهب رد هک یماگنه یلو دیمهف ناوتیم یبوخب 6"ناتسلگنا رگراک هقبط عضو" هب موسوم

 و دوب هدنارورپ ار رکف نیا يو مدرک تاقالم لسکورب رد ار سکرام رگید راب 1845 لاس

  .تشاد نایب میارب ماهدرک رکذ اقوف هک ینشور تارابع نامه اب ابیرقت

 ار نیریز تالمج میاهتشون 1872 لاس رد هرشتنم یناملآ عبط يارب هک یکرتشم راتفگشیپ زا

  :منکیم لقن

 لوصا ،همه نیا اب ،هتفای رییغت ایوق عاضوا و طیارش ریخا لاس جنپ و تسیب ضرع رد هچرگ"

 رضاح نامز ات هتفر مهیور تسا هدش هداد طسب و حرش "تسفینام" نیا رد هک یلئاسم یلک

 .دیآ لمعب یتاحالصا دوب هتسیاش اهاج یضعب رد .تسا هدنام یقاب دوخ لماک تحص هب زین

 اج همه و هشیمه ،هدش رکذ "تسفینام" دوخ رد هک روطنامه ،یلوصا لئاسم نیا یلمع ءارجا

 رد هک یبالقنا تامادقا نآ يارب تهج نیمه هب و تسا دوجوم یخیرات طیارش هب طوبرم

 طیارش رد .دش لئاق ناوتیمن قلطم تیمها هجو چیه هب تسا هدیدرگ دیق مود لصف نایاپ

 لماکت هب رظن .دوش نایب يرگید لکشب ظاحل یسب زا تمسق نیا هک دوب هتسیاش يزورما

 هقبط یبزح ياهنامزاس دشر و دعب هب 1848 ياهلاس نایرج رد رصاعم عیانص هداعلاقوف
 

6-  The Condition of the Working Class in England in 1884, By Fredrich 
Engels. Translated by Florence K. Wischnewetzky, New York, Lovell - 
London. W.Reeves 1888.   
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 بالقنا رد الوا هک یلمع تایبرجت هب رظن زین و ،تسا هارمه یتعنص لماکت نیا اب هک رگراک

 ود تدم راب نیتسخن يارب هک یماگنه ینعی ،سیراپ نومک رد يرتشیب نازیمب هاگنآ و هیروف

 هنهک اهتمسق یخرب رد نونکا همانرب نیا هدمآ لصاح ،تشاد تسدب ار تموکح ایراتلورپ هام

 یتلود نیشام هداس روطب دناوتیمن رگراک هقبط" هک درک تباث نومک هکنآ هژیوب .تسا هدش

 .ك هب دینک عوجر( ."دزادنا راکب شیوخ دصاقم يارب ار نآ و دیامن فرصت ار ياهدامآ و رضاح

 یناملآ پاچ ،نارگراک یللملانیب تیعمج لک ياروش مایپ .هسنارف رد یلخاد گنج .سکرام

 يدوخب هوالعب .)7تسا هدش هداد طسب و حرش يرتلماک روطب رکف نیا اجنآ هک ،15 هحفص

 داقتنا نیا اریز تسا صقان زورما يارب یتسیلایسوس ياههتشون زا داقتنا هک تسا حضاو دوخ

 تابسانم هب طوبرم تاظحالم هک تسا ملسم زین و دریگیمرب رد ار 1847 لاس ات طقف

 یتح نآ لئاسم سوئر هکنیا وگ ،)مراهچ لصف( نویسیزوپا نوگانوگ بازحا اب اهتسینومک

 عضو اریز هدش هنهک نآ تایئزج زا یخرب زاب یلو ،تسا یقاب دوخ تحص هب زین هزورما

 زا هدش هدرب مان اهنآ زا هک ار یبازحا بلغا ،یخیرات لماکت و هدرک رییغت الماک یسایس

  .تسا هدودز راگزور هحفص

 نآ رد هک مینادیمن قحم ار دوخ رگید ام و یخیرات تسا يدنس "تسفینام" دوجو نیا اب

  ."میزاس دراو يرییغت

 هدرک همجرت ار سکرام "لاتیپاک" هدمع تمسق هک تسا روم لئوماس هب قلعتم ینونک همجرت

 یخیرات هبنج ياراد هک یحیضوت هتکن دنچ نم و میدنارذگ رظن زا ار نآ اکرتشم ام .تسا

  .مدوزفا نآ هب تسا

 ندنل سلگنا شیردیرف

 1888 هیوناژ 30

 

 

 
7- The Civil War in France, Address of the General Council of the International 
Working men's Association- London, Truelove, 1871   
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  یناملآ پاچ راتفگشیپ
 1890 لاس

 یناملآ نابزب "تسفینام" هک دمآ مزال رگید رابکی 8تسا هدش هتشاگن قوف روطس هک ینامز زا

 رد دراد اج هک تسا هداد خر يرایسب ثداوح مه "تسفینام" دوخ يارب هوالعب و دوش پاچ

  .میروآ نایمب نآ زا يرکذ اجنیا

 رشن دوب هتفرگ ماجنا چیلوساز ارو هلیسوب هک یسور همجرت نیمود ونژ رد 1882 لاس رد

 ار یناملآ سیون تسد نتم هنافسأتم .دش هتشون نم و سکرام فرط زا نآ راتفگشیپ ؛تفای

یم همدص یکدنا لصا هب دوخ نیا و منک همجرت یسور زا هرابود ارنآ مروبجم و ماهدرک مگ

  :تسا نیا راتفگشیپ .9دنز

 تصش ياهلاس زاغآ رد ،نینوکاب همجرت "تسینومک بزح تسفینام" یسور پاچ نیتسخن"

 یسور پاچ ماگنه نآ رد .دوب هدیسر عبط هب "لکولوک" هعبطم رد هخسن نیا ؛تفای راشتنا

 نونکا یلو دوش یقلت یتاعوبطم هفرط عون کی هباثمب اهنت تسناوتیم رتخاب رد "تسفینام"

 .تسا لاحم ياهیرظن نینچ کی رگید

 ایراتلورپ شبنج عویش هصرع )1847 لاس ربماسد رد ینعی( ماگنه نآ رد هزادنا هچ ات هک نیا

 ناونع تحت "تسفینام" لصف نیرخآ همه زا رتهب هک تسا یعوضوم تسا هدوب دودحم

 .دهدیم ناشن "نویسیزوپا فلتخم بازحا اب فلتخم ياهروشک رد اهتسینومک تابسانم"

 هیسور هک دوب ینامز نیا .دراد رسک ار اکیرمآ هدحتم تالایا و هیسور عوضوم لصف نیا اقافتا

 ياهورین اکیرمآ هدحتم تالایا و دشیم بوسحم اپورا عاجترا همه گرزب هریخذ نیرخآ

 ماخ داوم اپورا هب اهروشک نیا ود ره .دیعلبیم ترجاهم هار زا ار اپورا يایراتلورپ یفاضا

 رد .دندشیم بوسحم اپورا یتعنص ياههدروآرف شورف رازاب لاح نیع رد و دندادیم لیوحت
 

  .ت.ـھ .تسا ھتشاگن ١٨٨٣ لاس رد هرشتنم یناملآ پاچ یارب ھک تسا یراتفگشیپ سلگنا دوصقم  -8
 و دناھتشاگن "تسفینام" یسور پاچ یارب سلگنا و سکرام ھک یاهدش مگ راتفگشیپ یناملآ لصا- 9
 نیا .تسا طبض نینل-سلگنا-سکرام یوتیتسنا یناگیاب رد نونکا و هدش ادیپ دنکیم دای نآ زا سلگنا
   .ت.ـھ .تسا هدش ھمجرت یناملآ لصا یور زا ینونک پاچ رد راتفگشیپ
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  .دندوب اپورا دوجوم ماظن هاگ هیکت يوحن هب کی ره نامز نآ رد ،اهنآ ود ره هجیتن

 میظع دشر هک دوب یلماع نامه نایئاپورا ترجاهم !تسا هدرک رییغت عضو نیا ردقچ نونکا

 ساسا شیوخ تباقر اب يزرواشک نیا و تخاس رسیم یلامش ياکیرمآ رد ار يزرواشک

 تالایا هب ترجاهم نیا هوالعب .تسا هدروآرد هزرلب ار اپورا یضرا کچوک و گرزب تیکلام

 لماکت تورث رپ عبانم زا یتیدج و ورین نانچ اب و دح نانچنآ هب داد ناکما اکیرمآ هدحتم

 و يرتخاب ياپورا یتعنص راصحنا هب یتسیاب هاتوک یتدم رد هک دنک يرادرب هرهب دوخ یتعنص

یم  یبالقنا ریثأت زین اکیرمآ هب دوخ هبونب تیفیک ود ره نیا .دهد همتاخ ناتسلگنا هژیوب

 هیلک هیاپ و اهرمراف یتحالف طسوتم و کچوک تیکلام اجردتم گرزب ياهمراف تباقر .دشخب

 یتعنص قطانم رد راب نیتسخن يارب لاح نیع رد ؛دزاسیم بولغم ار روشک نیا یسایس ماظن

  .ددرگیم زکرمتم يراو هناسفا روطب هیامرس و دوریم شیازفا هب ور ایراتلورپ تیعمج

 هکلب اپورا نیطالس اهنت هن 1848-1849 بالقنا نارود رد !میزادرپب هیسور هب لاح

 ندش رادیب هب عورش هزات هک ،ار ایراتلورپ تسد زا تاجن قیرط اهنت زین ییاپورا ياهاوژروب

 رد يو نونکا .دندومن مالعا اپورا عاجترا هدرکرس ار رازت .دنتسنادیم هیسور هلخادم ،دوب هدرک

  .تساپورا یبالقنا شبنج رادهیالط هیسور و تسا بالقنا یگنج ریسا ،انیچتاگ

 ینونک تیکلام ریذپان زارتحا و یتآ يدوبان مالعا زا دوب ترابع "یتسینومک تسفینام" هفیظو

 رد مامت تعرس اب هک يرادهیامرس بات و بت رُپ باهتلا تازاومب ،هیسور رد یلو .يزاوژروب

 لاح رد الاح طقف هک يزاوژروب یضرا تیکلام تازاومب زین و تسا شرتسگ و دشر لاح

 .مینکیم هدهاشم ناناقهد یکارتشا تیکلام رد ار یضارا زا یمین زا شیب ام تسا نیوکت

 ،نیمز یعمج هتسد هیلوا تیکلام لکش نیا - سور نیشبآ ایآ :دیآیم شیپ لاؤس نیا نونکا

 هب ینعی یلاع لکش هب هطساوالب دناوتیم - هدش بارخ و لتخم یتخسب کنیا تقیقح رد هک

 ياهیزجت نایرج نامه اودب دیاب سکعرب هکنآ ای ؟ددرگ لدبم نیمز تیکلام یتسینومک لکش

  ؟تسا رتخاب یخیرات لماکت ریس صتخم هک دیامیپب ار

 عورش تمالع هیسور بالقنا رگا :تسا نیا داد لاؤس نیا هب ناوتیم نونکا هک یخساپ اهنت

 تروص نآ رد دننک لیمکت ار رگیدکی ود ره هک يوحنب ،دوشب رتخاب يایراتلورپ بالقنا

  ."ددرگ یتسینومک لماکت ءاشنم دناوتیم هیسور ینونک یکارتشا یضرا تیکلام
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 سلگنا شیردیرف ،سکرام لراک

 1882 لاس هیوناژ 21 ،ندنل

  :تفای رشن ونژ رد یناتسهل دیدج همجرت مایا نیمه هب بیرق

"Manifest Kommunistyćzny" 

 رد یکرامناد نابز هب ياهزات همجرت سپس

 "Social-demokratisk Bibliotek, København 1885" 

 يارب ایوگ هک نآ یساسا ياهتمسق یخرب و تسین لماک همجرت نیا هنافسأتم .دش رشتنم 

 تقد مدع راثآ اهتمسق یخرب رد یلک روطب و هدش هتخادنا ملق زا تسا هدوب لکشم مجرتم

 تسا هدش هک يراک يور رگا ،هک تسا فسأت هیام رتشیب رظن نآ زا هتکن نیا و تسا دوهشم

 تشادیم لوذبم يرتشیب تقد مجرتم هک یتروص رد دوشیم مولعم ،مینک تواضق

  .دیآ لئان يزاتمم جیاتن هب تسناوتیم

 رد ؛تفای راشتنا سیراپ "Le Socialiste" رد هسنارف نابزب يدیدج همجرت 1885 لاس رد

  .دوشیم بوسحم همجرت نیرتهب نیا ،تسا هدش زورما ات هک ییاههمجرت نیب

 ادتبا رد هک دمآ لمعب یلویناپسا نابزب ياهمجرت يوسنارف همجرت نیمه يور زا لاس نامه رد

 ياهناگادج هلاسر تروصب سپس و دوشیم رشتنم دیردام رد هک "El Socialista" هلجم رد

  :دش پاچ

"Manifesto del Partido Comunista", por Carlos Marx y F. Engels. 

Madrid Administración de "El Socialista" Hernan Cortés 8.  

 ینمرا همجرت سیونتسد 1887 لاس رد هک منادیم رکذ هب مزال بلاج هتکن کی ناونعب

 یباسح درم نیا یلو ؛دناسر پاچب ارنآ ات دش میلست هینطنطسق رد يرشان هب "تسفینام"

 هک تسناد حالص رتشیب و دنک پاچ تسا نآ يور رب سکرام مان هک ار يزیچ تشادن تأرج

  .درکن تقفاوم داهنشیپ نیا اب ریخا صخش یلو دزاس بستنم دوخ هب ار باتک فیلأت مجرتم

 لاس رد ماجنارس دش رشتنم یقثومان شیب و مک ییاکیرمآ ياههمجرت راب دنچ ناتسلگنا رد
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 نت ود ام و داد ماجنا روم لئوماس نم تسود ار همجرت نیا .دش رشتنم یقثوم همجرت 1888

 :تسا نینچ نآ ناونع .میدنارذگ رظن زا رگید رابکی ار نآ هعبطم هب نداد زا لبق

"Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Frederick 

Engels. Authorized English Translation, edited and annotated by 

Frederick Engels. 1888 London, William Reeves, 185 Fleet st. E.C.".  

  .تسا همیمض یلعف پاچ هب ماهتشون همجرت نآ يارب نم هک یتاظحالم زا یضعب

 ناماگشیپ تفای راشتنا "تسفینام" هک یماگنه .تسا یتشونرس ياراد دوخ يارب "تسفینام"

 لابقتسا یناوارف فعش و روش اب ار نآ ،دوب مک ناشدادعت ماگنه نآ رد هک ،یملع مسیلایسوس

 )دنکیم تباث میاهدرب مان اهنآ زا لوا راتفگشیپ رد هک ییاههمجرت ار عوضوم نیا و( دندرک

 تسفینام دیدرگ زاغآ 1848 نئوژ رد سیراپ نارگراک تسکش رثا رب هک یعاجترا يدوزب یلو

 رد ینلک ياهتسینومک تیموکحم هجیتن رد باتک نیا ماجنارس و تشاذگ نایسن قاط رد ار

 اب هک يرگراک شبنج .دیدرگ مالعا ینوناق ریغ "ینوناق نیزاوم قبط" 1852 لاس ربماون

 شبنج نیا هارمه زین "تسفینام" و تشگ دیدپان یعامتجا هنحص زا دوب طوبرم هیروف بالقنا

  .تفر نوریب نادیم زا

 دض رب ار ياهزات موجه ات تفرگ ورین یفاک هزادنا هب اددجم اپورا رگراک هقبط هک یماگنه

 نیا تیعمج فده .درک روهظ "نارگراک یللملانیب تیعمج" دنک زاغآ همکاح تاقبط تیمکاح

 هب دروآ درگ يدحاو گرزب شترا رد ار اکیرمآ و اپورا رگراک هقبط زرابم ياهورین هیلک هک دوب

 تسد "تسفینام" رد هحورشم لوصا قبط هطساوالب تسناوتیمن تیعمج نیا تهج نیمه

 ياهنوینویدیرت يور هب ار رد هک دشاب هتشاد ياهمانرب نانچ نآ یتسیابیم هکلب ،دوش راکب

 یناملآ 10ياهنیلاسال و ییایناپسا و ییایلاتیا و یکیژلب و يوسنارف ياهتسیندورپ و یسیلگنا

 هک تشاگن يداتسا نانچ اب سکرام - ار للملانیب همان نیئآ همدقم ینعی - همانرب نیا .ددنبن

 
 ملسم لیلد نیدب و تسا سکرام "درگاش" یو ھک تشاد یوعد ھتسویپ ام اب دوخ طباور رد لاسال10- 

 یو تساوخ زا و دنتشاد یرگید شور وا نارادفرط یلو .دشابیم "تسفینام" تایرظن وریپ ھک تسا
 ھب ار رگراک ھقبط و دنتفریمن رتارف یتلود تارابتعا اب یدیلوت ینواعت یاھتیعمج داجیا رب رئاد
 )سلگنا ھیشاح( .دندرکیم میسقت ،دوخ بناج زا کمک ناراداوھ و تلود بناج زا کمک ناراداوھ
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 ییاهن يزوریپ هب سکرام .دندرک ناعذا يداتسا نیا هب زین اهتسیشرانآ و نینوکاب یتح

 هقبط يرکف دشر هب یکتم الماک و تشاد خسار نانیمطا "تسفینام" رد هحورشم لوصا

 ریز و ثداوح .دشاب ءارآ لدابت و كرتشم تیلاعف یمتح هرمث یتسیابیم هک يدشر ،دوب رگراک

 هب تسناوتیمن - اهيزوریپ زا شیب اهتسکش انمض و - هیامرس دض رب هزرابم ياهمب و

 يوریپ نآ زا نامز نآ ات هک يدننام ریسکا لئاسو هزادنا هچ ات هک دهدن ناشن نارگراک

 یعقاو طیارش رتلماک كرد يارب ار نانآ ياهزغم تسناوتیمن و ،تسا اپ و رپ یب ،دندرکیم

 لاس رد للملانیب هک یماگنه .دوب سکرام بناجب مه قح .دنکن رتهدامآ رگراک هقبط ییاهر

 دوب ،1864 لاس ینعی ،للملانیب لیکشت زاغآ رد هچنآ اب یلکب رگراک هقبط ،دش لحنم 1874

 و دوب راضتحا لاح رد ناملآ صاخ مسینایلاسال و نمور ياهروشک مسینودورپ .تشاد توافت

 1887 لاس رد هک دندیسر ییاج هب اجیردت یسیلگنا راک هظفاحم قوفام ياهنوینویدیرت یتح

 هراق مسیلایسوس زا ام رگید" :دیوگب اهنآ بناج زا تسناوت سناوس رد اهنآ هرگنک سیئر

 رد هک دوب يروئت هب رصحنم ابیرقت هراق مسیلایسوس 1887 لاس رد اما و ."میرادن یتشحو

 رصاعم خیرات يدودح ات "تسفینام" خیرات بیترت نیدب .تسا هدش حیرشت "تسفینام"

 ياههتشون نایم رد رثا نیا رضاح لاح رد .دنکیم سکعنم ،دعب هب 1848 لاس زا ،ار يرگراک

 ياههدوت كرتشم همانرب و تسا راثآ نیرتیللملانیب و نیرتجیار دیدرت نودب یتسیلایسوس

  .تسا اینرفیلاک ات يربیس زا اهروشک هیلک نارگراک ینویلیم نیدنچ

 لاس رد .میمانب یتسیلایسوس تسفینام ار نآ میتسناوتیمن باتک نیا رشن ماگنه دوجو نیا اب

 فلتخم بتاکم نارادفرط هب یکی :دشیم قالطا صاخشا عون ود هب تسیلایسوس 1847

 نامه رد اهنآ ود ره هک هسنارف رد هیروف و ناتسلگنا رد نئوا نارادفرط هب اصوصخم یلیخت

 عاونا هب يرگید و .دندوب لاوز لاح رد جیردتب و هدمآرد يدودحم ياهتقیرط تروصب عقوم

 دراو نآ دوس و هیامرس هب يررض نیرتکچوک هکنآ یب دندرکیم هدعو هک یعامتجا نارگنوسفا

 هراچ نوگانوگ ياهيراک هلصو و دننام ریسکا لئاسو عاونا هلیسوب ار یعامتجا بئاصم ،دننک

 ناگدید و دنتشاد رارق يرگراک شبنج جراخ رد هک دندوب يدارفا اهنآ تلاح ود ره رد .دننک

 نآ ،سکعرب و ؛دندیبلطیم کمک اهنآ زا و هتخود "هدرک لیصحت" تاقبط هب رتشیب ار دوخ

 ناهاوخ و هدش دقتعم یسایس افرص ياهاتدوک ندوب یفاک ریغ هب هک رگراک هقبط زا تمسق
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 و ماخ مسینومک کی نیا .دناوخیم تسینومک ار دوخ مایا نآ رد ،دوب عامتجا یساسا رییغت

 متسیس ود هکنآ يارب دوب دنمورین یفاک هزادنا هب یلو تخمز ظاحل يرایسب زا و يزیرغ افرص

 گنیلتیاو مسینومک و هسنارف رد ار هباک هب قلعتم "يراکیا" مسینومک ینعی یلیخت مسینومک

 شبنج مسینومک و دوب يزاوژروب شبنج مسیلایسوس 1847 لاس رد .دروآ دوجوب ناملآ رد ار

 تسرد مسینومک یلو دشیم هدرمش هدنزارب الماک هراق رد مکتسد مسیلایسوس .يرگراک

 رگراک هقبط تاجن" هک نیا هب میتشاد یخسار هدیقع عقوم نامه زا ام هک اجنآ زا و .سکعرب

 یتح مان ود نیا زا یکی باختنا رد "دریگ تروص رگراک هقبط دوخ تسدب دناوتیم طقف

 مان نیا زا هک درکن روطخ ام رکفب زگره زین دعبب نآ زا و میدیدن زئاج ار دیدرت مه ياهظحل

  .مییوج فارصنا

 ،سیراپ بالقنا هناتسآ رد ،شیپ لاس ود و لهچ ام هک یتقو "!دیوش دحتم ناهج ياهرتلورپ"

 رد ار الص نیا ،دومن تکرش دوخ صاخ تابلاطم اب نآ رد ایراتلورپ هک یبالقنا نیلوا ینعی

 1864 ربماتپس 28 رد یلو .داد خساپ ام يادن هب دودعم گناب دنچ اهنت میتخادنا رد ناهج

 رپ هرطاخ هک ،نارگراک یللملانیب تیعمج رد يرتخاب ياپورا ياهروشک رثکا ياهرتلورپ

 هتفر مهیور للملانیب دوخ هک تسا تسرد .دندش دحتم ،دنام دهاوخ رادیاپ هتسویپ نآ راختفا

 ار نآ هدولاش هک ،اهروشک همه ياهرتلورپ دیواج داحتا هکنیا یلو درک یگدنز لاس هُـن اهنت

 هک تسا یعوضوم تسا هدش مه رتراوتسا یتح و تسا یقاب زونه ،تسا هتخیر للملانیب نیا

 ،مراگنیم ار روطس نیا هک ياهظحل رد ،زورما ریز .تسا نآ دهاش نیرتهب ینونک عضو

 مچرپ ریز رد يدحاو شترا تروصب راب نیلوا يارب ار دوخ ياهورین اکیرمآ و اپورا يایراتلورپ

 زا تسا ترابع فده نیا .دنیبیم ناس ،تسا هدروآ درگ دحاو فده نیرتکیدزن رطاخب و دحاو

 رد للملانیب هرگنک 1866 لاس رد یتح ارنآ هک هنازور یعیبط راک تعاس تشه ندرک ینوناق

 زورما هرظنم .تسا هتشاد مالعا 1889 لاس رد سیراپ نارگراک هرگنک رگید راب سپس و ونژ

 نونکا اهروشک همه ياهرتلورپ هک داد دهاوخ ناشن ناهج همه نیکلام و نارادهیامرس هب

  .دناهدش دحتم اعقاو

  !دیدیم دوخ مشچ هب ار هرظنم نیا ات دوب نم رانک رد نونکا سکرام شاکیا

 1890 لاس هم هام لوا ،ندنل     - سلگنا .ف
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  یناتسهل پاچ راتفگشیپ
 1892 لاس

 هدش يرورض یناتسهل نابز هب "یتسینومک تسفینام" زا ياهزات پاچ هک تقیقح نیا دوخ
  :دوشب يدنچ ياهيریگ هجیتن دهدیم هزاجا تسا

 عیانص دشر رادومن عون کی هب رخاوا نیا رد "تسفینام" هک تسا رکذ نایاش همه رب مدقم

 و دشر گرزب عیانص ینیعم روشک رد هک نازیم نامه هب .تسا هدش لدبم اپورا هراق گرزب

 لابق رد رگراک هقبط ناونعب دوخ عضو زا یهاگآ هب لیم روشک نیا نارگراک نیب رد دبای هعسوت

 ياضاقت و دریگیم هنماد اهنآ نایم رد یتسیلایسوس شبنج ؛ددرگیم تیوقت ،اراد تاقبط

 کی نابزب "تسفینام" هرشتنم خسن رادقم يور زا بیترت نیدب .دباییم ینوزف "تسفینام"

 لماکت هجرد یتح هکلب يرگراک شبنج عضو اهنت هن قیقد اتبسن روطب ناوتیم ،نیعم روشک

  .درک نیعم زین ار روشک نیا گرزب عیانص

 ناتسهل عیانص یعطق یقرت زا یکاح یناتسهل نابزب "تسفینام" دیدج عبط تهج نیمه هب
 باتک نیا عبط نیرخآ راشتنا زا هک یلاسهد ضرع رد یتفرشیپ نینچ عقاو رد هک نیا و .تسا

 یتنطلس روشک .دریگ رارق دیدرت دروم دناوتیمن هجوچیه هب ،تسا هتفرگ ماجنا ،هتشذگ

 هک یلاح رد .تسا هدش هیسور يروتارپما مهم یتعنص هیحان کی ياهرگنک ناتسهل ،ناتسهل

 رگید تمسق ،دنالنف جیلخ رد یتمسق - تسا هدنکارپ یفلتخم طاقن رد هیسور هدمع عیانص

 - هریغ و فوزآ يایرد و هایس يایرد لحاوس رد موس تمسق ،)ریمیدالو ،وکسم( زکرم رد

 کی بیاعم زا مه و ایازم زا مه و هدش زکرمتم يدودحم اتبسن هصرع کی رد ناتسهل عیانص

 زکرمت نیا يایازم هب یتقو یسور هدننک تباقر ناراد هناخراک .تسا رادوخرب يزکرمت نینچ

 ناتسهل دض رب دندومن اضاقت ،ناتسهل ندرک یسور هب نیشتآ لیم دوجو اب ،هک دندرک رارقا



 21 

 و یناتسهل عیانص نابحاص يارب هاوخ نآ بیاعم اما و .دوش عضو یکرمگ قوقح و ضراوع

 اب ناتسهل نارگراک نیب یتسیلایسوس راکفا هک تسا نیا زا ترابع هیسور تلود يارب هاوخ

  .تسا نوزفازور "تسفینام" ياضاقت و دباییم راشتنا تعرس

 دوخ هبونب تسا هتفر رتالاب هیسور عیانص نازیم زا هک ،ناتسهل عیانص عیرس لماکت نیا یلو

 رارقتسا يارب يدیدج نماض و ناتسهل تلم ریذپان نایاپ یتایح يورین رب ياهزات لیلد

 هک تسا يرما مه لقتسم و ردتقم ناتسهل کی ءایحا و .تسا هدنیآ رد ناتسهل یلم تیمکاح

 رد اپورا للم هناقداص يراکمه .ام همه هب طوبرم هکلب نایناتسهل دوخ هب طوبرم اهنت هن

 رایتخا بحاص دوخ هناخ رد اهتلم نیا زا کی ره هک تسا رسیم یتروص رد یناهج هصرع

 يول ریز رد دندش راچان يرتلورپ نیدهاجم نآ نایرج رد هک 1848 بالقنا .دشاب لماک

 يایاصو نایرجم تسدب لاح نیع رد ،دنهد ماجنا ار يزاوژروب راک ،رما تیهام رد ،ایراتلورپ

 لمع هماج ناتسراجم و ناملآ و ایلاتیا لالقتسا هب - كرامسیب و تراپانب یئول ینعی - دوخ

 تمدخ بالقنا يارب روشک هس نیا عومجم زا شیب 1792 لاس زا هک ،ار ناتسهل یلو .دناشوپ

 ناتسهل يورین ربارب هد هک ،هیسور ياهورین هنگنم رد 1863 لاس رد هک یماگنه دوب هدرک

 لالقتسا زا هن دنتسناوتن اهتخالش .دنتشاذگ دوخ لاحب ،دوب هدیدرگ ناوتان و لیلذ ،دوب

 لقا دح لالقتسا نیا نونکا يزاوژروب يارب ،دنروآ تسدب هرابود ار نآ هن و دننک عافد ناتسهل

 ناتسهل لالقتسا ،اپورا للم گنهآمه يراکمه يارب دوجو نیا اب یلو .تسا هیوسلایلع

 رگا و دروآ تسدب ناوتیم ناتسهل ناوج يایراتلورپ اهنت ار لالقتسا نیا .تسا يرورض

 يارب ناتسهل لالقتسا اریز ،دوب دهاوخ نوصم و نومأم وا ياهتسد رد لالقتسا دروآ تسدب

  .یناتسهل نارگراک دوخ يارب هک تسا يرورض هزادنا نامه هب اپورا هیقب نارگراک

 سلگنا .ف

 1892 هیروف 10 ،ندنل
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  ییایلاتیا پاچ راتفگشیپ
 1893 لاس

 

 1848 سرام 18 زور اب دش فداصم یقیقد روطب ابیرقت "تسینومک بزح تسفینام" راشتنا

 زا یکی هک ناملآ و ایلاتیا ،تلم ود هناحلسم مایق ای نلرب و نالیم ياهبالقنا ياهزور ینعی

 نآ ات تلم ود نیا ؛دراد رارق هنارتیدم ياهروشک زکرم رد يرگید و اپورا هراق زکرم رد اهنآ

 هرطیس تحت ببس نیمه هب و هدش فیعض یلخاد تاشقانم و یگدنکارپ و هقرفت رثا رب نامز

 لک رازت غوی ریز زین ناملآ دوب شیرتا روتارپما عبات ایلاتیا رگا .دندوب هتفرگ رارق ناگناگیب

 ایلاتیا تراسا زا رتمک تروص ره رد یلو رتمیقتسم لکشب هچ رگا هک ،تشاد رارق هیسور

 ؛دیشخب ییاهر گنن نیا زا ار ناملآ و ایلاتیا 1848 سرام 18 ثداوح بقاوع .دوبن سوسحم

 زا کی ره لالقتسا و دندش تاذب مئاق ریبک تلم ود نیا 1871 ات 1848 نیب نایلاس یط رگا

 بالقنا هک یناسک نامه ،سکرام لوقب ،هک دوب تهج نادب نیا ،تشگ رقتسم يوحنب اهنآ

  .دندیدرگ لدبم نآ يایاصو نایرجم هب شیوخ هدارا مغر یلع دندرک بوکرس ار 1848

 اپرب ار اهنابایخ رد اهداکیراب هک دوب رگراک هقبط ؛داد ماجنا رگراک هقبط ار بالقنا نیا اج همه

 ،تموکح نتخادنارب زا هک دندوب سیراپ نارگراک اهنت یلو .دومنیم راثن ار دوخ ناج و درکیم

 زا اهنآ هکنآ اب ،اما .يزاوژروب ماظن نتخادنارب زا دوب ترابع نآ و دنتشاد ینشور الماک روظنم

 هن اذهعم دندوب ربخ اب یبوخب تشاد دوجو يزاوژروب و اهنآ هقبط نیب هک يریزگان داضت

 هیاپ نآ هب زونه مادکچیه يوسنارف نارگراک هدوت رکفت حطس هن و روشک يداصتقا لماکت

 بالقنا تارمث تهج نیمه هب .دنادرگ نکمم و رسیم ار یعامتجا ماظن دیدجت هک دوب هدیسرن

 ناملآ و ایلاتیا دننام زین رگید ياهروشک رد .دروآ گنچ هب نارادهیامرس هقبط رما تیهام رد ار

 ات دندرک کمک يزاوژروب هب هک دوب نیا ناشلمع اهنت ادتبا نامه زا نارگراک ،شیرتا و

 رسیم یلم لالقتسا نودب يزاوژروب تدایس يروشک چیه رد یلو .دریگ تسدب ار تیمکاح

 نآ ات هک یللم نآ لالقتسا و تدحو هب یتسیابیم 1848 بالقنا تهج نیمه هب .تسین
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 لاح .ددرگ رجنم ،ناتسراجم و ناملآ و ایلاتیا ینعی ،دندوب یلالقتسا و تدحو نینچ دقاف نامز

  .تسا هدیسر ناتسهل هب تبون

 ار بالقنا نیا هداج یلو دوبن یتسیلایسوس بالقنا 1848 لاس بالقنا مه رگا ،بیترت نیدب

 و قنور ببسم اهروشک همه رد هک يزاوژروب ماظن .تخاس ایهم شیارب ار هنیمز و دیبوک

 و هوبنا يایراتلورپ اج همه ریخا لاس 45 ضرع رد لاح نیع رد ،هدش میظع عیانص يالتعا

 نکروگ يزاوژروب ماظن "تسفینام" لوقب ،ناس نیدب .تسا هدرک داجیا ار يدنمورین و عمتجم
 یگناگی هن ،للم زا کی ره تدحو و لالقتسا رارقتسا نودب .تسا هدروآ دوجوب ار دوخ

 هب لین يارب للم نیا هناهاگآ و زیمآ تملاسم يراکمه هن و تسا نکمم ایراتلورپ یللملانیب

 كرتشم تایلمع و تامادقا زا یکی دینک یعس نخس نیا شیامزآ يارب .كرتشم ياهفده

 زا لبق یسایس طیارش رد ار یسور و یناتسهل و یناملآ و راجم و ییایلاتیا نارگراک یللملانیب

  !دینک مسجم دوخ رظن رد 1848 لاس

 نارود نیا زا ار ام هک مه یلاس جنپ و لهچ نیا .تسا هدوبن هدوهیب 1848 لاس ياهدربن سپ

 لیام طقف نم و تسا جضن لاح رد نآ تارمث .تسا هتشذگن هدوهیب دنادرگیم رود یبالقنا

 روطنامه ،دشاب ایلاتیا يایراتلورپ يزوریپ مدق شوخ رشبم ییایلاتیا همجرت نیا راشتنا هک مدوب

  .دوب یناهج بالقنا رشبم باتک لصا راشتنا هک

 ءافیا هتشذگ رد يرادهیامرس هک ار یبالقنا شقن نآ قح مامت فاصنا و تلادع اب "تسفینام"

 زاغآ و یلادوئف ياطسو نورق نایاپ .دوب ایلاتیا يرادهیامرس تلم نیتسخن .دنکیم ادا درک

 ،ییایلاتیا هتناد - امیس نیا .دوشیم مسجم یتمظع اب يامیس رد يرادهیامرس رصاعم نارود

 دننام زین نونکا .تسا دیدج رصع رعاش نیتسخن لاح نیع رد و یطسو نورق رعاش نیرخآ

 رصع نیا دلوت تعاس هک يدیدج هتناد ،ایلاتیا ایآ .دوشیم زاغآ نیون یخیرات رصع 1300 لاس

  ؟داد دهاوخ امب ،دنک عیقوت ار يرتلورپ رصع ینعی ،دیدج

 سلگنا شیردرف

 1893 لاس هیروف لوا ،ندنل
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 تسینومک بزح تسفینام
 يارب نهک ياپورا ياهورین همه .مسینومک حبش - تسا راذگ و تشگ رد اپورا رد یحبش

 و هسنارف ياهلاکیدار ،وزیگ و خینرتم ،رازت و پاپ :دناهدش دحتم حبش نیا سدقم بیقعت

  .ناملآ سیلپ

 یتسینومک مان دناهتسشن تردق دنسم رب هک ،شنیفلاخم هک ینویسیزوپا بزح نآ تساجک

 رب هاوخ ار مسینومک ماهتا غاد دوخ هبونب هک ینویسیزوپا بزح نآ تساجک ؟دنراذگن نآ يور

  ؟دنزن شیوخ عجترم نیفلاخم رب هاوخ و نویسیزوپا رصانع نیرتماگشیپ

  :دوشیم لصاح هجیتن ود رما نیا زا

 .دننکیم یقلت تردق کی هباثمب ار مسینومک رگید نونکا اپورا ياهتردق همه

 رد ار شیوخ تالیامت و دصاقم و تارظن اهتسینومک هک تسا هدیسر رد نآ تقو امامت لاح

 دوخ بزح تسفینام ،مسینومک حبش هناسفا لباقم رد و دنراد نایب اراکشآ نایناهج همه ربارب

 .دنهد رارق ار

 "تسفینام" و دندمآ درگ ندنل رد نوگانوگ الماک ياهتیلم ياهتسینومک روظنم نیا هب
 و يدنامالف و ییایلاتیا و یناملآ و هسنارف و یسیلگنا ياهنابز هب نونکا هک ار نیریز

  .دندرک يزیر حرط ،دباییم راشتنا یکرامناد
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  تسینومک بزح تسفینام

 

 لوا لصف

 11اهرتلورپ و اهاوژروب

 

  .تسا یتاقبط هزرابم خیرات 12هتشاد دوجو نونک ات هک ییاههعماج هیلک خیرات

 و رگمتس هصالخ - درگاش و 13راکداتسا ،فرس و کلام ،نیبلپ و نیسیرتاپ ،هدنب و دازآ درم

 
 ارجا ھک دنتسھ یعامتجا دیلوت لئاسو نیکلام و رصاعم رادھیامرس ھقبط ،یزاوژروب زا دوصقم  .11

 بحاص دوخ زا ھک تسا رصاعم رودزم رگراک ھقبط ،ایراتلورپ زا دوصقم .دنیرودزم راک ناگدننک
 شورف ضرعم ھب ار دوخ راک یورین تسا راچان دنک یگدنز ھکنآ یارب و تسین دیلوت رازبا ھنوگچیھ
  .)١٨٨٨ لاس یسیلگنا پاچ یارب سلگنا ھیشاح( دراذگ
  

 لبقام زونھ ١٨٤٨ لاس رد .دراد رارق ام سرتسد رد یبتک دانسا تروصب ھک یخیرات مامت ینعی  .12
 یط .دوبن مولعم ھجو چیھ ھب ابیرقت ،بوتکم خیرات زا شیپ ھب طوبرم یعامتجا نامزاس و ھعماج خیرات
 ،درک فشک ھیسور رد ار نیمز یکارتشا تیکلام نزوئاھ سکاھ ،درذگیم نامز نآ زا ھک یتدم
 لماکت ینمرژ ماوقا ھیلک ھک تسا یعامتجا ءاشنم و ءادبم کی تیکلام لکش نیا ھک درک تباث رروئام
 اج ھمھ رد یئاتسور یکارتشا تیکلام ھک دش مولعم جیردت ھب و دناهدرک عورش نآ زا ار دوخ یخیرات
 یتسینومک ھعماج نیا ینورد نامزاس .تسا هدوب ای و دشابیم ھعماج ھیلوا لکش دنلریا ات ھتفرگ دنھ زا
 و ھلیبق یقیقح تیھام فشک اب و داد حیضوت ناگرم ،تسا ھتشاد ھک یراو ھنومن لکش اب ار ھیلوا
 تاقبط ھب ھعماج ،ھیلوا نومک نیا ھیزجت زا سپ .دیشخب ماجنارس ھیضق ھب ھقیاط نایم رد نآ تیعقوم
 تیکلام ،هداوناخ ءاشنم" باتک رد ھک مدرک یعس نم .دوشیم میسقت داضتم ماجنارس و صاخ
 ھب سلگنا ھیشاح( منک فیصوت ار ھیزجت نیا نایرج "مود عبط ،١٨٨٦ تراکتوتشا ،تلود و یصوصخ
 .)١٨٨٨ لاس یسیلگنا عبط
  

 نآ سأر رب ھن فنص لخاد رد تسا یداتسا ،تسا دوخ فنص قوقحلالماک وضع ،راکداتسا  -13
 .)١٨٨٨ لاس یسیلگنا عبط ھب سلگنا ھیشاح(
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 ،راکشآ هاگ و ناهن هاگ ،عاطقناالب ياهزرابم هب و هدوب یمئاد داضت رد رگیدکی اب شکمتس

 تاقبط كرتشم يانف هب ای و هعماج رسارس نامزاس یبالقنا لوحت هب ای راب ره هک ياهزرابم

  .دناهدز تسد ،دیدرگیم متخ مصاختم

 ای فلتخم فونص هب هعماج لماک میسقت دهاش ام اج همه رد ابیرقت ،خیرات راودا نیتسخن رد

 ،اهنیسیرتاپ هب ام میدق مر رد .میتسه یعامتجا نوگانوگ تاماقم زا ینوگانوگ يدنب هجرد

 ،ناراکداتسا ،اهلاساو ،لادوئف نابابرا هب ،یطسو نورق رد و ناگدرب ،اهنیبلپ ،اههیلاوش

 يدنب هجرد زین تاقبط نیا همه رد ابیرقت نمض رد و مینکیم دروخرب اهفِرس و نادرگاش

  .دراد دوجو یصاخ

 زا ار یتاقبط داضت ،هدمآ نوریب یلادوئف هتفای لاوز هعماج نورد زا هک ،يزاوژروب نیون هعماج

 ار هزرابم نیون لاکشا و متس و روج نیون طیارش ،نیون تاقبط اهنت هکلب ،تسا هدربن نایم

  .تسا هتخاس نهک طیارش و لاکشا نیشناج

 ار یتاقبط داضت هک تسا هصخشم تفص نیا ياراد ،يزاوژروب نارود ینعی ،ام نارود یلو

 گرزب هقبط ود هب ،مصاختم گرزب هاگودرا ود هب شیپ زا شیب هعماج رسارس :تسا هدرک هداس

  .ایراتلورپ و يزاوژروب:دوشیم میسقت دناهداتسیا رگیدکی ربارب رد امیقتسم هک

 نانیشنرهش فنص نیا زا ؛دندمآ دیدپ اهرهش نیتسخن دازآ یلاها یطسو نورق ياهفِرس زا

  .دنتفای امن و وشن يزاوژروب رصانع نیتسخن دازآ

 ياهزات هنیمز ،دوب ءاقترا لاح رد هک ،يزاوژروب يارب ،اقیرفآ رود ییایرد هار و اکیرمآ فشک

 لئاسو شیازفا ،تارمعتسم اب هلدابم ،اکیرمآ رامعتسا و نیچ و یقرش دنه رازاب .دروآ دوجوب

 نامز نآ ات هک داد یناکت نانچ عیانص و يدرونایرد و یناگرزاب هب ،مومع روطب اهالاک و هلدابم

 طاطحنا لاح رد هک ار لادوئف هعماج یبالقنا رصانع عیرس لماکت ناس نیدب و دوب هقباس یب

  .دیدرگ بجوم ،دوب طوقس و

 راک رد دیدج ياهرازاب تازاومب هک ،ار اضاقت رگید نونکا دیلوت یفنص ای یلادوئف نیشیپ هویش

 هلیسوب هاگراک ناداتسا .تفرگ يدی عیانص ار نآ ياج ،دنک وفاکت تسناوتیمن ،دوب شیازفا

 نایم زا نوگانوگ ياههفرح ياهنامزاس نیب راک میسقت ؛دندش هدنار یتعنص طسوتم فنص

  .داد هناگادج ياههاگراک زا کی ره رد راک میسقت هب ار دوخ ياج و تفر
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 زا رگید مه يدی تعانص .دوب شیازفا لاح رد هتسویپ اضاقت و دشر لاح رد امئاد اهرازاب اما

 عیانص .دندرک داجیا یبالقنا یتعنص دیلوت رد نیشام و راخب هاگنآ .دمآیمنرب نآ يوفاکت هدهع

 ،یتعنص ياهرنویلیم ار یتعنص طسوتم فنص ياج و تفرگ ار يدی تعانص ياج دیدج گرزب

  .دنتفرگ نیون ياهاوژروب ینعی ،یتعنص لماک ياهرگشل ناگدرکرس

 رازاب .دروآ دوجوب ،دوب هدرک ینیچ هنیمز ار نآ اکیرمآ فشک هک ،ار یناهج رازاب ،گرزب عیانص

 هبونب رما نیا .داد ياهداعلاقوف طسب یکشخ هار زا طابترا و يدرونایرد و تراجت هب یناهج

 طسب نهآ هار و یناریتشک و عیانص هک یتبسن نامه هب و درک ریثأت عیانص هعسوت رد دوخ

 همه و دوزفایم شیوخ ياههیامرس رب و تفریذپیم لماکت و دشر زین يزاوژروب ،تفاییم

  .دناریم بقع هب دندوب یطسو نورق ناگدنامزاب هک ار یتاقبط

 و ینالوط لماکت نایرج کی لوصحم دوخ نیون يزاوژروب هک مینکیم هدهاشم بیترت نیدب

  .تسا هلدابم و دیلوت هویش رد تالوحت هتشر کی

 .تشاد یپ زا ار 14ياطوبرم یسایس یبایماک ،يزاوژروب لماکت لحارم نیا زا کی ره

 یتیعمج تروصب 15نومک رد دوب شکمتس یفنص لادوئف نابابرا طلست ماگنه هک يزاوژروب

 فنص" - اجنآ رد و دوب يرهش لقتسم يروهمج - اجنیا رد ،دمآ رد شیوخ رب مکاح و حلسم

 ياهتنطلس رد يدی تعانص هرود رد سپس و 16تخادرپیم تایلام تنطلس هب هک "یموس

 ،تفرگ رارق گرزب ياهتنطلس یساسا هیاپ یلک روطب و دیدرگ تیفارشا فیرح هقلطم ای یفنص

 شیوخ يارب نیون یباختنا تلود رد ،یناهج رازاب و گرزب عیانص رارقتسا زا سپ ماجنارس و

 
 یسایس یبایماک" ھملک لابند رد تسا هدوب سلگنا نآ روتکادر ھک ١٨٨٨ لاس یسیلگنا عبط رد  -14

 .ت.ـھ .تسا هدش ھفاضا زین "ھقبط نیا" ترابع "ھطوبرم
 لادوئف نابابرا و نایاورنامرف ھکنآ زا لبق یتح ،دمآیم دوجوب ھسنارف رد ھک ییاھرھش  -15
 هدیمان "نومک" ،دنروآ تسدب "موس فنص" ناونع ھب ار دوخ یسایس قح و یلحم یراتخمدوخ
 و ناتسلگنا روشک ،یزاوژروب یداصتقا لماکت ظاحل زا اجنیا رد تفگ ناوتیم یلک روطب و .دندشیم
 عبط ھب سلگنا ھیشاح( دناهدش باختنا یراوھنومن روشک ھلزنمب ھسنارف روشک یسایس لماکت ظاحل زا
  .)١٨٨٨ لاس یسیلگنا

 :هدش هدراذگ تاملک نیا "یرھش لقتسم یروھمج" تاملک زا سپ ١٨٨٨ لاس یسیلگنا عبط رد -16
 تایلام هدبتسم تنطلس ھب ھک دوب یموس فنص" ترابع زا سپ و ،")ناملآ و ایلاتیا دننام("
  .ت.ـھ .")ھسنارف دننام(" :تسا هدش رکذ ،"تخادرپیم
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 روما هک تسا ياهتیمک طقف نیون یتلود تردق .دروآ تسدب درفب رصحنم یسایس هطلس

  .دیامنیم هرادا ار يزاوژروب هقبط همه كرتشم

  .تسا هدومن افیا یبالقنا هداعلا قوف شقن خیرات رد يزاوژروب

 .دز مه رب ار یتاساسحا و یهاشردپ یلادوئف تابسانم هیلک ،دیسر تردقب هک اج ره ،يزاوژروب

 ،تخاسیم هتسباو شیوخ "یعیبط نیمودخم" هب ار ناسنا هک ار یلادوئف گنراگنر ياهدنویپ

 یب "هنیدقن" و فرص عفن دنویپ زج ،يرگید دنویپ نایمدآ نیب و تسسگ مه زا هنامحریب
 هویش و هنابآم هیلاوش شورخ و شوج و یبهذم هبذج سدقم ناجیه .تشاذگن یقاب هفطاع

 .تخاس قرغ شیوخ هناتسرپدوخ ياهيرگباسح هدز خی ياهبآ رد ار هنارظن گنت یتاساسحا

 اطع رامشیب ياهيدازآ ياجب و تخاس لدب ياهلدابم شزرا هب ار ناسنا یصخش تیلباق يو

 رد و تخاس رارقرب ار تراجت نادجو زا يراع يدازآ اهنت ،هدمآ فکب قاقحتسا يور زا ای هدش

 ،دوب روتسم و هدیچیپ یسایس و یبهذم ياهرادنپ هدرپ رد هک يرامثتسا ياجب ،هملک کی

  .دینادرگ جیار ار ياهنالدگنس و میقتسم ،مرش زا یلاخ ،راکشآ رامثتسا

 هنادهاز یفوخ اب اهنادب و دنتشاد یتمرح ماگنه نیا ات هک ار ییاهتیلاعف عاونا يزاوژروب

 و رعاش و شیشک و سرداد و کشزپ .درک مورحم شیوخ سدقم هلاه زا ،دنتسیرگنیم

  .تخاس لدبم راوخ هریج نارودزم هب ار دنمشناد

 هب ار نآ و دیرد مه زا ار یگداوناخ تابسانم یتاساسحا و زیمآ هفطاع ششوپ يزاوژروب

  .دومن لیدبت یلوپ افرص تابسانم

 ياهییامن تردق هدنزارب لمکم ،ییاسآ نت و یتخل هنوگچ هک تخاس راکشآ يزاوژروب

 شرگشیاس دح نیدب ات نیعجترم هک ییام نتردق نامه ،دوب یئاطسو نورق زیمآ تنوشخ

 یبیاجع و تساهزیچ داجیا دعتسم یمدآ تیلاعف هک داد ناشن راب نیتسخن يارب يو .دنتسه

 ؛تسا یُتـگ ياهلاردتاک و مر بآ ياههلول و رصم مارها زا ریغ یلک هب هک ،دروآ دیدپ رنه زا

 زیامتم یبیلص تابراحم و لیابق و ماوقا ياهترجاهم زا هّرَملاب هک داد ماجنا ییاهیشکرگشل

  .تسا

 ندرک یبالقنا نودب نیاربانب و دیلوت ياهرازفا رد یمئاد تالوحت داجیا نودب ،يزاوژروب
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 لاح و .دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن ،یعامتجا تابسانم عومجم نینچمه و دیلوت تابسانم

 رییغت الب يرادهاگن زا ترابع ،قباس یتعنص تاقبط هیلک دوجو طرش نیلوا سکع رب هکنآ

 لاوحا و عاضوا هیلک عاطقنا الب لزلزت ،دیلوت رد عطقنیال تالوحت .دوب دیلوت هنهک زرط

 قباس راودا هیلک زا ار يزاوژروب نارود ...یگشیمه شبنج و یمئاد نانیمطا مدع و یعامتجا

 سدقم تایرظن و تاروصت نآ همه اب ،هدز گنز و هدیکشخ تابسانم هیلک .دزاسیم صخشم

 زا شیپ ،هدش هتخاس هزات هک هچنآ و ،دندرگیم وحم ،دنتشاد شیوخ مازتلا رد هک یلاس نهک و

 و دوشیم يراع دوخ سدق زا تسا سدقم هک هچنآ .تسا هدش هنهک دریگب یناج هکنآ

 رایشوه یناگدید اب شیوخ هلباقتم طباور و یگدنز عضو هب دنوشیم ریزگان اهناسنا ماجنارس

  .دنرگنب

 نیمز هرک ياج همه هب ار يزاژوروب ،دوخ ياهالاک شورف يارب هعسوتلامئاد رازاب کی هب زاین

  .دزاس رارقرب هطبار اج همه اب و دوش نکاس اج همه ،دنک خوسر دیاب ار اج همه .دناشکیم

 ناهج هبنج اهروشک همه فرصم و دیلوت هب یناهج رازاب زا یشک هرهب قیرط زا يزاوژروب

 .دیشک نوریب یلم بلاق زا ار عیانص ،نیعجترم ناوارف فسا و هآ مغر یلع و داد ینطو

 ياج .تسا نتفر نیب زا لاح رد زین زور ره و هتفر نایم زا یلم هدروخلاس عیانص ياههتشر

 تسا یتایح يرما ندمتم للم هیلک يارب ناشجاور هک عیانص نیون ياههتشر ار اهنآ

 قطانم نیرترود زا هکلب ،تسین روشک نورد رد رگید شماخ داوم هک ییاههتشر - ،دریگیم

 رد هکلب ،نیعم روشک رد هن شیاههناخراک لوصحم هک ییاههتشر ،دوشیم مهارف نیمز هرک

 یلحم یتعنص تالوصحم اب هک ،قباس ياهيدنمزاین ياجب .دسریم فرصم هب ایند همه

 رود کلامم لوصحم اهنآ ءاضرا يارب هک دنکیم زورب نیون جیاوح کنیا ،دیدرگیم ءاضرا

 هب ءافتکا و نهک یلحم و یلم ییوج تَلزُـع ياج .تسا مزال نوگانوگ میلاقا و تسد

 اب للم هبناج همه یگتسباو و هبناج همه طابترا و دمآ و تفر ار يدوخ يدیلوت تالوصحم

 .تسا تایدام دیلوت دروم رد عضو دننامه زین تایونعم دیلوت دروم رد عضو .دریگیم رگیدکی

 و هبناج کی هویش .ددرگیم لدبم یکرتشم کلِم هب هناگادج للم يونعم تیلاعف تارمث

 یناهج تایبدا کی یلحم و یلم نوگانوگ تایبدا زا و لاحم شیپ زا شیب یلم تیدودحم

  .دوشیم هتخاس
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 هزادنا و دح یب لیهست قیرط زا و دیلوت ياهرازبا هیلک عیرس لیمکت قیرط زا ،يزاوژروب

 ياهالاک نازرا ياهب .دناشکیم ندمت يوس هب ار للم نرتیشحو یتح و همه ،طابترا لئاسو

 و دبوکیم مه رد ار نیچ ياهراوید هنوگ ره نآ اب هک تسا ینیگنس هناخپوت نامه ،يزاوژروب

 ار اهتلم يو .دزاسیم میلست هب راداو ار ناگناگیب هب تبسن نایشحو ياههنیک نیرتهناجوجل

 هب هک ار هچنآ و دنریذپب ار يزاوژروب دیلوت هویش دنوش دوبان دنهاوخن رگا هک دنکیم ریزگان

 هصالخ .دنوش اوژروب زین اهنآ هک ینعم نیدب دنهد جاور دوخ دزن دراد مان ندمت حالطصا

  .دنیرفآیم شیوخ دننامه و لکشمه یناهج هکنآ

 رهش سوفن دادعت رب ،دروآ دوجوب نالک ياهرهش .تخاس رهش تدایس عبات ار هد يزاوژروب

 تهالب زا ار یلاها زا یمهم شخب ناسنیدب و دوزفا یفرگش نازیمب هد سوفن هب تبسن

 یشحو ياهروشک ،تخاس رهش تدایس عبات ار هد هک هویش نامه هب .دیشک نوریب هد یگدنز

 اوژروب للم هتسباو ار هشیپ تحالف ياهتلم و ندمتم ياهروشک هتسباو زین ار یشحو همین و

  .دومن رتخاب هتسباو ار رواخ و

 يو .دزاسیم عفترم ار سوفن و تیکلام و دیلوت لئاسو یگدنکارپ شیپ زا شیب يزاوژروب

 یمک هدع تسد رد ار تیکلام و هدومن مکارتم ار دیلوت لئاسو ،تسا هتخاس عتمجم ار سوفن

 هک لقتسم ياهناتسرهش .تسا یسایس زکرمت عضو نیا يرهق هجیتن .تسا هدیشخب زکرمت

 یکرمگ و تاررقم و اهتموکح و نیناوق و عفانم ياراد و دنتشاد يداحتا طباور دوخ نیب اهنت

 و دحاو یتاقبط یلم عفانم و دحاو يرازگ نوناق ،دحاو تلم کی تروصب ،دندوب فلتخم

  .دندمآرد دحاو یکرمگ ياهزرم

 يدیلوت ياهورین نانچنآ ،دوخ یتاقبط تدایس لاس دص زا رتمک تدم ضرع رد يزاوژروب

 هتشذگ ياهلسن همه هک تسا يزیچ نآ زا رتالاب تمظع و تّیمک ظاحل زا هک دروآ دیدپ

 و عیانص رد یمیش ندرب راکب ،ینیشام دیلوت ،تعیبط ياوق نتخاس مار .دناهدروآ دوجوب اعمج

 ،ناهج ياهشخب زا هلسلس کی نتخاس عورزم ،یقرب فارگلت ،نهآ هار ،یناریتشک ،يزرواشک

 نیمز قامعا زا ییوگ هک تیعمج زا ییاههدوت شیادیپ ،اهدور ندرک یناریتشک لباق

 یعامتجا راک نطب رد هک دننزب سدح دنتسناوتیم هتشذگ راصعا زا کی مادک ...دنشوجیم

  !تسا نونکم يدیلوت يورین نینچ کی
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 ،تفای رارقتسا نآ داینب رب يزاوژروب هک ياهلدابم و دیلوت لئاسو هک میدرک هدهاشم ناس نیدب

 یتابسانم ،هلدابم و دیلوت لئاسو نیا دشر زا ینیعم هلحرم رد .دوب هدش داجیا لادوئف هعماج رد

 يزرواشک یلادوئف نامزاس ینعی تفریذپ ماجنا یلادوئف هعماج هلدابم و دیلوت نآ لخاد رد هک

 ياهورین اب ار دوخ تقباطم رگید ،تیکلام یلادوئف تابسانم ،رگید ترابعب ای و ،عیانص و

 نآ هار دس دنهد تفرشیپ ار دیلوت هکنآ ياج هب و ،دنداد تسد زا دندوب هتفای دشر هک يدلوم

  .دندش مه درُخ و درک درُخ ار اهنآ یتسیابیم .دندیدرگ لدبم نآ دنباپ هب و دندش

 یسایس و يداصتقا طلست هارمه ،نآ اب بسانتم یسایس و یعامتجا نامزاس و دازآ تباقر

  .دش اهنآ نیشناج يزاوژروب هقبط

 طباور اب ،يزاوژروب نیون هعماج .دریذپیم ماجنا ام ناگدید ربارب رد زین نایرج نیمه ریظن

 اسآ رحس ییوگ هک ياهعماج ،نآ تیکلام يزاوژروب تابسانم اب و هلدابم و دیلوت يزاوژروب

 دوخ هک تسا يرگوداج هیبش نونکا ،تسا هدروآ دوجوب ار هلدابم و دیلوت دنمورین لئاسو نینچ

 رب تسا هدومن راضحا دوخ نوسفا اب هک یضرالا تحت ياوق نآ ندرک مار و هرادا هدهع زا

 خیرات زا تسترابع اهنت یناگرزاب و عیانص خیرات هک تسا لاس هد دنچ کی رگید لاح .دیآیمن

 هطلس و يزاوژروب یتسه طرش هک یتیکلام تابسانم نآ دض رب رصاعم هدلوم ياهورین نایغط

 يوحن هب و شیوخ يراودا رارکت اب هک مینک هراشا يراجت ياهنارحب هب تسا یفاک .تسوا

 عقاوم رد .دنهدیم رارق انف ضرعم رد ار يزاوژروب هعماج مامت یتسه رتزیمآدیدهت هراومه

 ياهورین یتح هکلب ،هدش هتخاس ياهالاک زا یتفگنه شخب اهنت هن راب ره يراجت نارحب

 یعامتجا یناگمه يرامیب کی اهنارحب ماگنه .ددرگیم دوبان زین دناهدمآ دوجوب هک ياهدلوم

 يرامیب نآ و ،دیسریم رظنب لوقعمان هتشذگ راصعا مدرم يارب نآ روصت هک دوشیم رادیدپ

 راچد تیربرب لاحب اتتغب و ددرگیم زاب ارقهق هب ناهگان هعماج .تسا دیلوت هفاضا یناگمه

 مورحم یگدنز لئاسو همه زا ار وا يزوسنامناخ یمومع گنج و الغ و طحق ییوگ ،دوشیم

 دح زا شیب هعماج هکنآ يارب ؟ارچ .تسا هدش دوبان یناگرزاب و عیانص هک يرادنپ ؛تسا هتخاس

 .دراد شیوخ رایتخا رد یناگرزاب و عیانص دح زا شیب یگدنز لئاسو دح زا شیب ،ندمت
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 تابسانم و 17يزاوژروب ندمت لماکت راکب رگید ،تسوا رایتخا رد هک يدلوم ياهورین

 و دناهدش میظع یسب تابسانم نیا يارب اهورین نآ ،سکعرب ؛دروخیمن تیکلام يزاوژروب

 مه رد هدلوم ياهورین هک یماگنه و؛ددرگیم عنام ار اهنآ يامن و وشن ،يزاوژروب تابسانم

 راچد ار يزاوژروب هعماج رسارس هاگنآ ،دننکیم زاغآ ار اهدس و عناوم نیا مامت نتسکش

 هریاد .دنزاسیم رطخ شوختسد ار يزاوژروب تیکلام یتسه و دنیامنیم لالتخا و یناشیرپ

 رد تسوا دوخ هدیرفآ هک ار یتورث دناوتب هک تسا هدش گنت نآ زا شیب يزاوژروب تابسانم

 يرابجا وحم هلیسوب یفرط زا ؟دنکیم عفد ار نارحب يزاوژروب یقیرط هچ زا .دناجنگب شیوخ

 هرهب و هزات ياهرازاب ریخست هلیسوب رگید فرط زا و هدلوم ياهورین زا یلامک و مامت ياهدوت

 و رتعیسو ياهنارحب هک هار نیا زا ؟هار هچ زا هرخالاب و .هنهک ياهرازاب زا يرتشیب یشک

  .دهاکیم زین اهنآ زا يریگولج لئاسو زا و دنکیم هدامآ ار يرتبرخم

 هجوتم يزاوژروب دوخ دض رب نونکا ،تخاس نوگژاو ار مسیلادوئف نآ اب يزاوژروب هک یحالس

  .تسا

 هک ار یمدرم هکلب ،تخاس دهاوخ شکاله هک درک يدادح ار یحالس اهنت هن يزاوژروب یلو

  .دروآ دوجوب زین ار اهرتلورپ ای نیون نارگراک ینعی ،دومن دنهاوخ هجوتم وا يوسب ار حالس نیا

 رگراک هقبط ینعی ،ایرتلورپ ،دریذپیم دشر ،هیامرس ینعی ،يزاوژروب هک یتبسن نامه هب

 طقف و دنروآ تسدب يراک هک دننک یگدنز دنناوتیم ینامز اهنت نانیا .دباییم دشر زین رصاعم

 هک ،نارگراک نیا .دیازفایب هیامرس رب ناشراک هک دنروآ تسدب يراک دنناوتیم یماگنه

 تهج نیمهب و ،رگید يالاک ره دننام دنتسه یئالاک ،دنناسر شورفب ار دوخ درف درف دنروبجم

  .دنرازاب تاناسون و تباقر ثداوح هیلک شوختسد زین

 زا ار دوخ هنالقتسم هبنج هنوگ ره ایراتلورپ راک ،راک میسقت و نیشام لامعتسا هعسوت رثا رب

 نیشام هداس هدئاز هب رگراک .تسا هتفر نیب زا رگراک يارب زین راک فطل هجیتن رد و هداد تسد

 زا رتناسآ هک دنهاوخیم ار ییاههویش نیرتتخاونکی و نیرتهداس طقف يو زا و ددرگیم لدبم

 هب ددرگیم رصحنم اهنت دوشیم رگراک يارب هک یفراصم تهج نیدب .دوشیم هتفرگارف همه

 
 "و یزاوژروب ندمت" ترابع ،دوشیم عورش ١٨٧٢ لاس یناملآ عبط زا ھک ،یدعب یاھعبط رد -17

 .ت.ـھ .تسا هداتفا
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 و ،الاک کی ياهب و .تسا يرورض شلسن ءاقب و شدوخ ظفح يارب هک یتشیعم لئاسو هیهت

 هدوزفا راک یعوبطمان رب هک تبسن نامه هب .تسنآ دیلوت فراصم اب يواسم ،18راک هلمجنآ زا

 هک تبسن نامه هب ؛رتالاب مه نیا زا یتح .دریذپیم شهاک دزم زین تبسن نامه هب ،دوشیم

 هدوزفا راک 19تّیمک رب زین تبسن نامه هب ،دباییم هعسوت راک میسقت و نیشام لامعتسا

 کی رد مزال راک تّیمک شیازفا هجیتن رد هاوخ و راک تاعاس دایدزا باسحب هاوخ ،ددرگیم

  .هریغ و نیشام تکرح عیرست هجیتن رد ای و نیعم نامز تدم

 لدبم رادهیامرس گرزب هناخراک هب ار لاکرایرتاپ راکداتسا کچوک هاگراک ،رصاعم عیانص

 نارگراک .دنوشیم لکشتم نازابرس دننام دناهدمآ درگ هناخراک رد هک ،رگراک ياههدوت .تخاس

 رارق نارسفا و ناراد هجرد زا یلماک بتارم هلسلس تراظن تحت ،یتعنص يداع نازابرس هباثمب

 و زور ره هکلب دنشابیم يزاوژروب تموکح و يزاوژروب هقبط نامالغ اهنت هن نانآ .دنریگیم

 هب ار نانآ هناخراک بحاص ياهاوژروب دوخ همه زا شیب و هناخراک نیرظان و نیشام تعاس ره

 يرتراکشآ وحن هب ار يزرودوس ،دادبتسا نیا هک هزادنا ره .دنروآیمرد شیوخ تراسا دیق

 مشخ ردقنامه و تسا رتروفنم و رتهلفس هزادنا نامه هب ،دراد مالعا شیوخ دصقم و فده

  .دزاسیم شیوخ هجوتم ار يرتشیب

 رتشیب رصاعم عیانص هک ینعم نیدب ،دیآ مزال رتمک یتسد راک رد وزاب روز و تراهم هزادنا ره

 و نس فالتخا .دوشیم درم راک نیشناج رتشیب كدوک و نز راک هزادنا نامه هب ،دبای دشر

 هک دنراک رازفا همه ،دهدیم تسد زا ار دوخ یعامتجا تیمها رگراک هقبط يارب رگید سنج

  .دنراد مزال ار یفلتخم فراصم سنج و نس بسح رب

 ار شیوخ دزم ماجنارس رگراک و تفریذپ ماجنا نارگراک زا هناخراک بحاص رامثتسا هکنیمه

 هریغ و ریگورگ و رادناکد و هناخ بحاص دننام يزاوژروب رگید ياهتمسق هزات ،تشاد تفایرد

  .دنتفایم شناجب

 ،کچوک ناراوخابر و هبسک ،کچوک نارادهناخراک ینعی ،طسوتم فنص ینییاپ ياهرشق

 
 ضرعمب ار دوخ راک یورین ھکلب دشورفیمن ار دوخ راک رگراک ھک داد ناشن سکرام اھدعب -18

 یرودزم راک" ھب موسوم سکرام باتک ھب سلگنا راتفگشیپ ھب دینک عوجر باب نیا رد .دراذگیم شورف
 .ت.ـھ ."ھیامرس و

  .ت.ـھ ."راک ینیگنس" تسا هدش ھتشون "راک تیمک" ترابع یاجب ٨١٨٨ پاچ یسیلگنا عبط رد -19
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 ببس نادب ياهدع .دنوشیم لخاد ایراتلورپ فوفص هب تاقبط نیا همه ،ناناقهد و ناروهشیپ

 هدهع زا و تسین اسر یتعنص میظع ياههاگنب نتخاس رئاد يارب اهنآ کچوک هیامرس هک

 لابق رد نانآ یلغش تراهم هکنآ يارب ياهدع و دنیآیمنرب رتگرزب نارادهیامرس اب تباقر

 ایراتلورپ هرمز رد يدارفا یلاها تاقبط مامت زا ناسنیدب .دوشیم شزرا یب دیلوت دیدج لئاسو

  .دنوشیم دراو

 اب يزاوم يزاوژروب دض رب شاهزرابم .دیامیپیم ار لماکت و دشر نوگانوگ لحارم ایراتلورپ

  .ددرگیم زاغآ شیگدنز

 کی نارگراک هاگنآ و هناخراک کی نارگراک اهدعب ،دننکیم هزرابم درف درف نارگراک ادتبا رد

 زاغآ دیامنیم رامثتسا امیقتسم ار نانآ هک ییاوژروب نالف دض رب هیحان کی رد عیانص زا هتشر

 دض رب هکلب تسین يزاوژروب يدیلوت تابسانم دض رب اهنت نارگراک هلمح .دنراذگیم هزرابم

 دنکیم تباقر نآ اب هک ار ياهناگیب ياهالاک هک ینعم نیدب .تسه زین دیلوت ياهرازفا دوخ

 ات دنشوکیم و دننکیم قیرح همعط ار هناخراک ،دننکشیم مه رد ار اهنیشام ،دنزاسیم دوبان

  .دنبایزاب ار ییاطسو نورق رگراک هتفر تسد زا ماقم روز لامعِا اب

 رثا رد و هدنکارپ روشک رسارس رد هک دنهدیم لیکشت ار ياهدوت نارگراک هلحرم نیا رد

 هکلب تسین نانآ دوخ داحتا هرمث رگراک ياههدوت یگناگی زونه .تسا قارتفا راچد ،تباقر

 هب ار ایراتلورپ همه دیاب شیوخ یسایس دصاقم زارحا يارب هک تسا يزاوژروب یگناگی هجیتن

 اهرتلورپ هلحرم نیا رد .دهد ماجنا ار راک نیا تسا رداق زونه ماگنه نیا رد و دروآرد شبنج

 تنطلس ناگدنامزاب ای نمشد نمشد دض رب نانآ هزرابم .دننکیمن هزرابم دوخ نمشد دض رب

 همه ناس نیدب .تسا يزاوژروب هدرخ و یتعنص ریغ ياهاوژروب و نیمز نیکلام و هقلطم

 دیآ تسدب تلاح نیا رد هک يزوریپ ره و دباییم زکرمت يزاوژروب تسد رد یخیرات شبنج

  .تسا يزاوژروب يزوریپ

 تروصب ایراتلورپ هکلب ،دباییم شیازفا اهرتلورپ دادعت اهنت هن عیانص یقرت هجیتن رد یلو

 یتبسن هب .دنکیم سح رتهب ار ورین نیا و دریگیم ینوزف شیورین هدمآ درگ یگرزب ياههدوت

 ار همه راک دزم ابیرقت و دربیم نایم زا ار راک فالتخا ینوزفازور روطب نیشام لامعتسا هک

 ایراتلورپ یگدنز طیارش و حلاصم تبسن نامه هب دهدیم طوقس یلزان نازیم ات يواسم روطب
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 ياهنارحب و اهاوژروب نیب نوزفا زور تباقر .دوشیم ناسکی و دننامه شیپ زا شیب زین

 راک .دروآیمرد رترادیاپان یتروصب هتسویپ ار نارگراک دزم ،تسا تباقر نیا زا یشان هک یتراجت

 ار نارگراک یگدنز عضو ،دباییم دوبهب هراومه و لماکت رتمامت هچ ره یتعرس هب هک ،نیشام

 شیپ زا شیب اوژروب هناگادج دارفا و رگراک هناگادج دارفا نیب تامداصت .دنادرگیم رتنئمطمان

 هب تسد يزاوژروب دض رب راک زاغآ رد نارگراک .دریگیم دوخب ار هقبط ود نایم مداصت لکش

 ياهتیعمج یتح و دنیامنیم لمع اکرتشم دوخ راک دزم زا عافد يارب و 20دننزیم فالتئا

 ار شیوخ تشیعم لئاسو دنناوتب یلامتحا تامداصت تروص رد ات دنهدیم لیکشت یمئاد

  .دریگیم دوخب شروش هبنج هزرابم طاقن یخرب رد .دننک نیمأت

 هجیتن .تسا هدنرذگ ياهيزوریپ اهنت اهيزوریپ نیا یلو دنوشیم زوریپ نارگراک هاگ هاگ

 لاح رد هراومه هک تسا نارگراک داحتا هکلب تسین نانآ هطساوالب یبایماک نانآ هزرابم یعقاو

 یحاون نارگراک و تسا گرزب عیانص لوصحم هک طابترا لئاسو موادم دشر .تسا جضن

 هطبار نیا اهنت .دیامنیم تدعاسم يو هب رما نیا رد ،دزاسیم طوبرم رگیدکی هب ار نوگانوگ

 تسا دحاو تلصخ کی ياراد اج همه رد هک ار یلحم هزرابم ياهنوناک مامت ات تسا مزال

 هزرابم کی دوخ مه یتاقبط هزرابم ره .دزاس زکرمتم یلم و یتاقبط هزرابم کی تروصب

 هروک دوجو رثا رد ،شداجیا يارب یطسو نورق نانیشنرهش یگناگی نآ و .تسا یسایس

 لاس دنچ ضرع رد نهآ هار هلیسوب رصاعم يایراتلورپ ،دندوب اهنرق دنمزاین ییاتسور ياههار

  .دروآیم دوجوب

 یتباقر رثا رد هظحل ره ،یسایس بزح تروصب ماجنارس و هقبط لکش هب ایراتلورپ لکشت نیا

 رتمکحم و رتيوق رگید راب لکشت نیا یلو .ددرگیم لتخم دراد دوجو نارگراک دوخ نیب هک

 ریزگان ار اهنآ ،هدومن هدافتسا يزاوژروب ياهرشق نیب تاعزانم زا و دیآیم دوجوب رتدنمورین و

 زا ،دوش هداد ینوناق تروص نآ هب و هدش هتخانش تیمسرب نارگراک عفانم زا یخرب هک دنکیم

  .ناتسلگنا رد هتعاس هد راک زور هب طوبرم نوناق تسا لیبق نیا

 دشر نایرج هب ظاحل يرایسب زا دراد دوجو نهک هعماج نورد رد هک یتامداصت یلک روطب

 
 .")یرگراک یاھھیداحتا(" تسا هدش ھتشون "فالتئا" ھملک زا سپ ١٨٨٨ لاس یسیلگنا پاچ رد -20

 .ت.ـھ
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 ،فارشا دض رب زاغآ رد ؛تسا عاطقناالب هزرابم لاح رد يزاوژروب .دیامنیم تدعاسم ایراتلورپ

 و تسا داضتم عیانص تفرشیپ اب اهنآ عفانم هک يزاوژروب زا ییاهتمسق نآ هیلع سپس

 تسا ریزگان يزاوژروب تازرابم نیا همه یط .هناگیب ياهروشک همه يزاوژروب هیلع مئاد روطب

 یسایس شبنج هصرع هب ار وا ناس نیدب و دبلط يرای هب ار يو و دنک دادمتسا ایراتلورپ زا

 هب ،دهدیم ار 21دوخ شزومآ رصانع ایراتلورپ هب هک تسا يزاوژروب دوخ نیا نیاربانب .دناشکب

  .دراذگیم يو رایتخا رد ار شیوخ دض حالس رگید ترابع

 لخاد هب ار همکاح هقبط زا یمامت و مات ياهرشق عیانص یقرت میدید هکنانچ ،دعب اما و

 هب زین نانیا .دهدیم رارق دیدهت شوختسد ار اهنآ یگدنز طیارش لقاال ای و دناریم ایراتلورپ

  .دنروآیم هارمه ایراتلورپ يارب 22ار شزومآ رصانع ،دایز نازیم

 هک ياهيزجت نایرج ،دوشیم کیدزن یعطق هظحل هب یتاقبط هزرابم هک یماگنه ،ماجنارس

 يدیدش و شوجرپ هبنج نانچ ،دریذپیم ماجنا نهک هعماج مامت و همکاح هقبط نورد رد

 ینعی ،یبالقنا هقبط هب هدش نادرگور نآ زا همکاح هقبط زا یکچوک شخب هک دریگیم دوخب

 یشخب هک ،هتشذگ دننام هک تسا تهج نیمه هب .ددنویپیم ،تسوا نآ زا هدنیآ هک ياهقبط

 نارظنبحاص زا ياهدع ای و يزاوژروب زا یتمسق زین نونکا ،دندمآیم يزاوژروب يوسب ءابجن زا

 ایراتلورپ هب ،دنیآ لئان یعامتجا شبنج كرد هب يروئت ظاحل زا دناهتسناوت هک يزاوژروب

  .دنورگیم

 اعقاو هقبط کی ایراتلورپ اهنت دنراد رارق يزاوژروب لباقم رد نونکا هک یتاقبط همه نیب

 و دنیامیپیم لاوز و طاطحنا هار گرزب عیانص لماکت رثا رب ،رگید تاقبط مامت .تسا یبالقنا

  .تسا گرزب عیانص لوصحم و هرمث دوخ ایراتلورپ هکنآ لاح

 ،ناناقهد و ناروهشیپ ،اپهدرخ نارگادوس ،کچوک عیانص نابحاص ینعی ،طسوتم فونص

 دربن يزاوژروب اب ،دنناهرب لاوز زا ،طسوتم فنص ناونعب ،ار دوخ یتسه هکنآ يارب یگمه

 اهنآ ،رتالاب مه نیا زا یتح .دنراک هظفاحم هکلب دنتسین یبالقنا اهنآ سپ .دننکیم

 
 رصانع" تسا هدش پاچ "دوخ شزومآ رصانع" ترابع یاجب ١٨٨٨ پاچ یسیلگنا عبط رد -21

  .ت.ـھ ."دوخ یمومع و یسایس شزومآ
 گنھرف رصانع" تسا هدش پاچ "شزومآ رصانع" ترابع یاجب ١٨٨٨ پاچ یسیلگنا عبط رد -22

  .ت.ـھ ."یقرت و
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 اهنت دنشاب مه یبالقنا اهنآ رگا .دننادرگرب بقع هب ار خیرات خرچ ات دنشوکیم اریز .دنعجترم

 ینآ عفانم زا اذل ،دنوش هدنار ایراتلورپ فوفصب هک دنرطخ نیا ضرعم رد هک تسا تهج نیا زا

 كرت ار شیوخ تایرظن سپ ،دنیامنیم هعفادم شیوخ یتآ حلاصم زا هکلب دننکیمن عافد دوخ

  .دنریذپب ار ایراتلورپ رظن ات دنیوگیم

 نایرج رد ،نهک هعماج ياهرشق نیرتیناتخت یگدیسوپ یلاعفنا لوصحم نیا ،ایراتلورپ نپمول

 یگدنز یمومع عضو رثا رب یلو دوشیم هدیشک شبنج فرطب طاقن یخرب رد ،يرتلورپ بالقنا

  .دشورفب یعاجترا تاکیرحت و سیاسد هب ار دوخ هک تسا لیامتم رتشیب یسب شیوخ

 یکلمیام رتلورپ .تسا هدش دوبان نهک هعماج طیارش رگید ،ایراتلورپ یگدنز لاوحا و عاضوا رد

 یکرتشم هجو هنوگچیه يزاوژروب ياههداوناخ تابسانم اب دنزرف و نز اب يو تابسانم ؛درادن

 و ناتسلگنا رد هاوخ هک ،هیامرس غوی ریز رد تراسا نیون هویش و یتعنص نیون راک ،درادن

 هدودز ایراتلورپ زا ار یلم هبنج هنوگ ره ،تسا تخاونکی ناملآ و اکیرمآ رد هاوخ و هسنارف

 اهنآ سپ رد هک يزاوژروب تافارخ زج تسین يزیچ يو يارب ،بهذم ،قالخا ،نوناق .تسا

  .تسا هدش ناهنپ يزاوژروب عفانم

 هک ار یتایح تیعقوم و عضو نآ دندیشوکیم ،تدایس هب ندیسر زا سپ ،نیشیپ تاقبط مامت

 ،دنک نیمأت ار اهنآ کلمت زرط هک یطیارش هب ار هعماج مامت و دننک میکحت دناهدروآ گنچب

 دنناوتب هک دندروآ تسدب ار هعماج هدلوم يورین دنناوتیم ینامز اهنت اهرتلورپ اما .دنزاس عبات

 هتشاد دوجو نونکات هک ار یتیکلام ياههویش همه لاح نیع رد و دوخ کلمت ینونک هویش

 ات هک ار هچنآ دیاب اهنآ ،دننک شظفح هک دنرادن يزیچ دوخ زا اهرتلورپ .دنربب نایم زا تسا

  .دننادرگ دوبان تخاسیم نوصم و نومأم ارنآ و دومنیم تظافح ار یصوصخ تیکلام نونک

 اهتیلقا دوسب دوخ ای و هدوب اهتیلقا شبنج ای هتشاد دوجو نونکات هک ییاهشبنج هیلک

 تیرثکا دوسب هک تسا میظع یتیرثکا لقتسم شبنج ایراتلورپ شبنج .تسا هتفرگیم ماجنا

 و دزیخرب دناوتیمن ،ینونک هعماج رشق نیرتیناتخت ینعی ،ایراتلورپ .دریذپیم ماجنا میظع

 لیکشت ار یمسر هعماج هک ییاهرشق نآ لماش يانبور مامت هکنآ یب دزارفارب دق دناوتیمن

  .ددرگ رجفنم ،دنهدیم

 ظاحل زا دشابن یلم نومضم و ینعم ظاحل زا رگا ،زاغآ رد يزاوژروب دض رب ایراتلورپ هزرابم
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 يزاوژروب اب ار راک دیاب رما يادتبا رد اتعیبط يروشک ره يایراتلورپ .تسا یلم تروص و لکش

  .دیامن هرسکی دوخ روشک

 یناهنپ شیب و مک یلخاد گنج نآ ایراتلورپ لماکت و دشر یلک لحارم فیصوت نمض ام

 نتخادنارب اب ایراتلورپ و دریگیمرد راکشآ یبالقنا هک ياهطقن نآ ات ،ار دوجوم هعماج نورد

  .میاهدرک لابند ،دنکفایم یپ ار شیوخ تیمکاح ،روز قیرط زا يزاوژروب

 و رگمتس تاقبط داضت داینب رب ،دناهتشاد دوجو نونکات هک یعماوج هیلک ،میدید هکنانچ
 مزال داد رارق متس و روج ضرعم رد ار ياهقبط ناوتب هکنآ يارب اما .دناهدوب راوتسا شکمتس
 .دنک یگدنز راوهدرب دناوتب لقاال شکمتس هقبط ،نآ قبط هک دومن نیمأت ار یطیارش تسا
 دادبتسا غوی ریز رد اوژروب هدرخ هچنانچ - دیدرگ لدبم نومک وضع هب ژاورس طیارش رد فرِس
 یط یقرت هار ،عیانص یقرت اب هکنآ ياجب ،رصاعم رگراک سکعرب .دش لیدبت اوژروب هب یلادوئف
 مدب مد رگراک .دیامنیم طوقس شیوخ هقبط یگدنز طیارش زا رتلزان یعضو هب هتسویپ ،دنک
 راکشآ ناسنیدب .تسا رتعیرس مه تورث و سوفن دشر زا تنکسم دشر و دوشیم رتنیکسم
 طیارش و دنامب یقاب هعماج ياورمکح هقبط نیا زا شیب هک تسین رداق يزاوژروب هک ددرگیم
 هب رداق يو .دنک لیمحت هعماج مامت هب ياهدننک میظنت نیناوق ناونعب ار شیوخ هقبط
 روبجم و دیامن نیمأت ار يراوهدرب یگدنز یتح شاهدرب يارب دناوتیمن نوچ تسین ییاورمکح
 دیامن هیذغت نانآ ِلَبِق زا دوخ هکنآ ياجب هک دیامن لزنت یعضو نانچ هب شاهدرب دراذگب تسا
 ینعم نیدب .َدرَب رسب يزاوژروب هرطیس تحت نیا زا شیب دناوتیمن هعماج .دهدب اذغ ار اهنآ
  .تسین راگزاس هعماج تایح اب رگید يزاوژروب تایح هک

 رد تورث ندش هتشابنا زا تسا ترابع يزاوژروب هقبط تدایس و دوجو يارب یساسا طرش
 راک .تسا يرودزم راک هیامرس دوجو طرش .هیامرس شیازفا و لیکشت و صاخشا تسد
 يرجم يزاوژروب هک ،عیانص یقرت .تسا هتسب نارگراک نیبامیف تباقر هب ارصحنم يرودزم
 تسا یشان اهنآ تباقر زا هک ،نارگراک یگدنکارپ ياجب ،تسا نآ تمواقمالب و هداراالب
 و دشر اب نیاربانب .دروآیم دوجوب يرگراک ياهتیعمج داجیا اب ار اهنآ یبالقنا یگناگی
 و تسا لوغشم دیلوت هب نآ ساسا رب يزاوژروب هک ياهدولاش نآ دوخ ،گرزب عیانص لماکت
 دوخ نانکروگ زیچ ره رب مدقم يزاوژروب .دزیریم ورف دهدیم صاصتخا دوخب ار تالوصحم
  .تسا ریزگان يدننامه روطب ایراتلورپ يزوریپ و وا يانف .دروآیم دوجوب ار
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  تسینومک بزح تسفینام

 مود لصف

 اهتسینومک و اهرتلورپ
 

 ؟دنراد یتابسانم هچ رگیدکی اب یلک روطب اهرتلورپ و اهتسینومک

  .دنشاب هتفرگ رارق يرگراک بازحا رگید ربارب رد هک دنتسین یصاخ بزح اهتسینومک

  .دنرادن دشاب ادج اهرتلورپ هیلک عفانم زا هک ،یعفانم هنوگچیه اهنآ

 نآ بوچراهچ رد ار يرتلورپ شبنج دنهاوخب هک دنروآیمن نایمب ار 23ياهژیو لوصا اهنآ

  .دنناجنگب هژیو لوصا

 رد اهتسینومک ،یفرط زا هک تسا نیا رد اهنت يرتلورپ بازحا رگید اب اهتسینومک قرف

 عفانم زا رظن فرص ار ایراتلورپ همه كرتشم حلاصم ،نوگانوگ للم ياهرتلورپ تازرابم

 ینوگانوگ لحارم رد رگید فرط زا و ،دنیامنیم عافد نآ زا و دنهدیم رارق رظن دم رد ،ناشیلم

 مامت عفانم و حلاصم ناگدنیامن هشیمه نانآ ،دنکیم یط يزاوژروب و ایراتلورپ هزرابم هک

  .دنتسه شبنج

 هشیمه و اهروشک همه يرگراک بازحا شخب نیرت مزع اب ،المع اهتسینومک تبسانم نیدب

 هدوت هیقب هب تبسن اهتسینومک تیزم ،يروئت ظاحل زا اما و ؛دناشیپ هب شبنج كرحم

  .دناهدرب یپ يرتلورپ شبنج یلک جیاتن و نایرج و طیارش هب نانآ هک تسا نیا رد ایراتلورپ

 لکشتم ینعی ،دننآ یپ رد يرتلورپ بازحا رگید هک تسا نامه اهتسینومک فده نیرتکیدزن

 همکاح تردق زارحا و يزاوژروب تدایس نتخاس نوگنرس ،هقبط کی تروصب ایراتلورپ نتخاس

 
  .ت.ـھ ."یتقیرط" تسا هدش ھتشون "هژیو" یاجب ١٨٨٨ لاس یسیلگنا عبط رد -23
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  .ایراتلورپ یسایس

 ناهج حلصم کی هک یلوصا و اههدیا رب ینتبم هجوچیه هب اهتسینومک کیروئت تایرظن

  .تسین دشاب هدرک عارتخا ای و فشک

 شبنج نآ و یتاقبط يراج هزرابم یعقاو تابسانم یلک نایب زا تسا ترابع طقف تایرظن نیا

 ،هتشاد دوجو نونکات هک یتیکلام تابسانم ءاغلا .دراد نایرج ام ناگدید ربارب رد هک یخیرات

  .دشاب مسینومک هب صتخم افرص هک تسین يزیچ

 یخیرات یگشیمه تالدبت و یخیرات یمئاد تارییغت شوختسد هتسویپ تیکلام تابسانم هیلک

  .تسا هدوب

  .دومن نآ نیشناج ار يزاوژروب تیکلام و تخاس یغلم ار یلادوئف تیکلام هسنارف بالقنا الثم

 ءاغلا زا تسا ترابع هکلب ،تسین یلک روطب تیکلام ءاغلا زا ترابع مسینومک هزیمم تفص

  .يزاوژروب تیکلام

 کلمت و دیلوت نانچنآ رهظم نیرتلماک و نیرخآ ،يزاوژروب رصاعم یصوصخ تیکلام اما و

  .تسا ینتبم 24درف زا درف رامثتسا و یتاقبط ياهداضت رب هک تسا یلوصحم

 تیکلام ءاغلا :دننک هصالخ لصا کی رد ار دوخ يروئت دنناوتیم اهتسینومک ظاحل نیا زا

  .یصوصخ

 هدروآ تسدب اصخش هک یتیکلام میهاوخیم هک دنهدیم رارق تمالم دروم ار اهتسینومک ام

 لالقتسا و اهتیلاعف و اهيدازآ همه داینب هک ار یتیکلام ،تسا صخش دوخ راک هجیتن و هدش

  .میزاس یغلم دهدیم لیکشت ار يدرف

 هدرخ تیکلام ناتدوصقم ایآ !تسا نیمیِّدک و راک هرمث و جنرتسد لصاح هک یتیکلام

 مزال هچ ؟دوب يزاوژروب تیکلام نارود زا لبق هب قلعتم هک تسا یناقهد هدرخ و يزاوژروب

 رد و هتخاس یغلم هرمزور روطب ار نآ هک تسا عیانص دشر نیا ،میزاس یغلم ار نآ ام هک تسا

  .تسا نآ لماک ءاغلا راک

 
 رامثتسا" تسا هدش ھتشون "درف زا درف رامثتسا" ترابع یاجب ١٨٨٨ لاس یسیلگنا پاچ رد -24

  .ت.ـھ ."تیرثکا زا تیلقا
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  ؟دیناریم نخس يزاوژروب یصوصخ تیکلام زا دیاش ای و

 راک .هجو چیه هب ؟دنکیم داجیا یتیکلام يو يارب ایراتلورپ راک ینعی يرودزم راک رگم یلو

 اهنت و دنکیم رامثتسا ار يرودزم راک هک دروآیم دوجوب ار یتیکلام نآ ینعی هیامرس ،يرودزم

 شرامثتسا اددجم ات دیامن داجیا يدیدج يرودزم راک هک دبای شیازفا دناوتیم یتروص رد

 ره نونکا .تسا يرودزم راک و هیامرس نیب داضت رب ینتبم نآ ینونک لکش رد تیکلام .دنک

  .میهد رارق یسررب دروم ار داضت نیا بناج ود

 يانعم هب هکلب تسین دیلوت رد یصخش افرص ماقم کی لاغشا يانعم هب اهنت ندوب رادهیامرس

 هب اهنت و تسا یعمج هتسد لوصحم کی هیامرس .تسه زین نآ رد یعامتجا ماقم کی لاغشا

 هعماج ءاضعا همه كرتشم تیلاعف هلیسوب طقف و ءاضعا زا يریثک هدع كرتشم تیلاعف هلیسو

  .دیآرد تکرح هب دناوتیم

  .تسا یعامتجا ییورین هکلب تسین يدرف يورین کی هیامرس سپ

 لدبم هعماج ياضعا هیلک هب قلعتم ،یعمج هتسد تیکلام کی هب هیامرس هک یماگنه نیاربانب

 هدش لیدبت یعامتجا تیکلام هب یصوصخ تیکلام هک تسین نآ مکح رد لمع نیا ،ددرگ

 تسد زا ار دوخ یتاقبط هبنج تیکلام و دباییم رییغت تیکلام یعامتجا تلصخ اهنت ،تسا

  .دهدیم

  .میزادرپب يرودزم راک هب نونکا

 هک یتشیعم لئاسو هعومجم ینعی ،دزم لقا دح زا تسا ترابع يرودزم راک طسوتم ياهب

 رگراک هک ار هچنآ نیاربانب .دنک یگدنز رگراک ناونعب دناوتب ات تسا مزال رگراک کی يارب

 ام ،تسا یفاک شیگدنز دیلوت دیدجت يارب تمحزب ،دروآیم فکب شیوخ تیلاعف رثا رب رودزم

 يارب امیقتسم هک ،ار راک تالوصحم یصوصخ کلمت هک میتسین نآ ددص رد هجو چیه هب

 ات دنکیمن داجیا يدازام هک تسا یکلمت نیا .میربب نایم زا ،دوریم راکب یگدنز ددجم دیلوت

 هبنج میهاوخیم اهنت ام .تخاس شیوخ مکح موکحم ار يرگید يوزاب تمحز ناوتب نآ اب

 تسا هدنز نآ يارب اهنت رگراک کلمت زرط نیا رد اریز میربب نایم زا ار کلمت نیا راب تبیصم

  .دَرمش یضتقم ار همکاح هقبط حلاصم هک تسا هدنز ینامز ات و دیازفیب هیامرس رب هک

 راک یتسینومک هعماج رد .تسا مکارتم راک شیازفا هلیسو طقف هدنز راک يزاوژروب هعماج رد
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 و رتراشرس ار نآ و هدیشخب هعسوت ار رگراک یگدنز نایرج هک تسا ياهلیسو طقف مکارتم

  .دنادرگیم رتناسآ

 هعماج رد هک یتروص رد ،تساورمکح لاح رب هتشذگ ،يزاوژروب هعماج رد بیترت نیدب

 و لالقتسا ياراد هیامرس يزاوژروب هعماج رد .دوب دهاوخ اورمکح هتشذگ رب لاح ،یتسینومک

  .تسا تیصخش دقاف و لالقتسا زا مورحم شکتمحز درف هکنآ لاح و تسا تیصخش دجاو

 !دمانیم يدازآ و تیصخش ندرب نیب زا ار نآ يزاوژروب هک تسا تابسانم نیمه ندرب نیب زا

 لالقتسا و يزاوژروب تیصخش ندرب نایم زا رس رب نخس مه عقاو رد .دراد قح يو

  .تسا يزاوژروب يدازآ و يزاوژروب

 يدازآ زا تسا ترابع يدازآ موهفم ،يزاوژروب ینونک يدیلوت تابسانم راوید راهچ لخاد رد

  .دتس و داد يدازآ ،یناگرزاب

 هرابرد هک ییاهيرونخس .تفر دهاوخ نایم زا زین دازآ یناگرزاب ،یناگرزاب مسر نداتفارب اب یلو

 یلک روطب ،يدازآ هرابرد ام ياهاوژروب رگید ياهیناوخزجر عاونا دننام ،دوشیم دازآ یناگرزاب

 و ینعم دناوتیم یئاطسو نورق هدش هدرب نانیشنرهش يارب و دازآ ریغ یناگرزاب يارب طقف

 دوخ زین و يزاوژروب يدیلوت تابسانم و یناگرزاب یتسینومک ءاغلا يارب هن دشاب هتشاد یموهفم

  .يزاوژروب

 هعماج رد یلو .دیتفایم ساره هب مینک وغل ار یصوصخ تیکلام میهاوخیم ام هک نیا زا امش

 انامه تیکلام نیا .تسا هدش وغل هعماج ياضعا مهد هن يارب یصوصخ تیکلام ،امش ینونک

 شنزرس ار ام امش نیاربانب .تسین دوجوم رگید مهد هن يارب هک تسا دوجوم نآ هیاس رد

 زا هعماج قلطم تیرثکا تیمورحم هک میزاس یغلم ار یتیکلام میهاوخیم هک دینکیم

  .تسا نآ دوجو يرورض طرش ،تیکلام

 مه اعقاو ،يرآ .میزاس یغلم ار امش تیکلام میهاوخیم هک دینکیم تمالم ار ام امش هلمجلاب

  .میراتساوخ ار نیمه ام

 تردق کی هب هصالخ و یضرا دیاوع و لوپ و هیامرس هب راک لیدبت رگید هک هظحل نآ زا

 یصخش تیکلام هک هظحل نآ زا ینعی ،دشابن رسیم ،دومن شراصحنا ناوتب هک ،یعامتجا

 دیرادیم راهظا امش هک تسا هظحل نامه زا ،ددرگ لدبم يزاوژروب تیکلام هب دناوتن رگید
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  .تسا هتفر نایم زا تیصخش

 اوژروب درف تیصخش زا ریغ يرگید زیچ تیصخش زا امش روظنم هک دیراد رارقا ناس نیدب

  .دورب نیب زا دیاب مه اتقیقح یتیصخش نینچ .تسین اوژروب کلام ینعی

 یناسک زا اهنت هکلب دیامنیمن بلس ار یعامتجا تالوصحم کلمت ناکما يدحا زا مسینومک

  .دنزاسیم دوخ موکحم زین ار نارگید راک کلمت نیا قیرط زا هک دنکیم بلس ار تردق نیا

 و دوشیم فقوتم یتیلاعف هنوگ ره یصوصخ تیکلام ياغلا رثا رب هک دنیوگیم هناضرتعم

  . دریگیم ارف ار اج همه یناگمه تلاطب و یتخَل

 دشاب هدش دوبان تلاطب و یتخل رثا رب شیپ اهتدم يزاوژروب هعماج یتسیابیم تروص نیا رد

 راک دروآیم تسدب يزیچ هکنآ و دروآیمن تسدب يزیچ دنکیم راک هکنآ هعماج نیا رد اریز

 دوجو هیامرس یتقو هک دوشیم دودحم ررکم رارکت نیا هب اهساره و میب نیا همه .دنکیمن

  .تشاد دهاوخن دوجو رگید زین يدزم راک تشادن

 ،دنروآیم دراو يدام تالوصحم دیلوت و کلمت یتسینومک هویش هب هک ار ییاهداریا نآ هیلک

 نامهب .دنهدیم قابطنا زین یغامِد راک تالوصحم دیلوت و کلمت هویش هب ار اهنامه انیع

 يارب بیترت نامهب ،تسا دیلوت دوخ ءاغلا مکح رد یتاقبط تیکلام ءاغلا اوژروب يارب هک ناس

  .تسا یلک روطب شزومآ ءاغلا مکح رد زین یتاقبط گنهرف شزومآ ءاغلا يو

 میظع تیرثکا هک تسا نامه دنکیم ییارس هبدُن شالاوز رد يو هک یشزومآ نآ یلو

  .دزاسیم لدبم نیشام هدئاز هب ار اهناسنا

 گنهرف و يدازآ هرابرد دوخ هنابآماوژروب ياهرادنپ هاگرظن زا ار يزاوژروب تیکلام ءاغلا امش اما

 امش ياههدیا .دیزادرپن هلداجم هب ام اب هجیتن رد و دیهدن رارق شجنس دروم هریغ و قوقح و

 روطنامه ،تسا تیکلام يزاوژروب تابسانم و يزاوژروب هعماج يدیلوت تابسانم لوصحم دوخ

 ار شنومضم هک ییهدارا ،امش هقبط هدارا زا تسا ترابع اهنت زین امش یقوقح ماکحا هک

  .دنکیم نییعت امش هقبط یگدنز يدام طیارش

 تیکلام تابسانم و يدیلوت تابسانم دزاسیم ناتراداو هک ،دوخ هناضرغم رادنپ نیا رد امش

 هب ار نآ و هتشاگنا ادج ،دنکیم رییغت دیلوت یلماکت نایرج یط هک یخیرات یتابسانم زا ار دوخ

 و هدرک ییاورمکح امش زا لبق هک یتاقبط نآ همه اب ،دینک لدب رکفت و تعیبط نادواج نوناق
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 امش دیآیم نایمب يزاوژروب تیکلام زا نخس هک یماگنه .دیامیهس و کیرش دناهدرپس انف هار

 دروم نیا رد ،دینکیم یلادوئف دهع و ناتساب نارود تیکلام دروم رد هک ار هچنآ دیرادن تأرج

  .دینک كرد زین

 مشخ هب اهتسینومک دیلپ دصق نیا زا زین اهلاکیدار نیرتیطارفا یتح !هداوناخ ءاغلا اما و

  .دنیآیمرد

 .یصوصخ لخادم و هیامرس ساسا رب ؟تسا راوتسا یساسا هچ رب يزاوژروب ینونک هداوناخ

 و اهرتلورپ يرابجا ینامناخ یب و دراد دوجو يزاوژروب يارب اهنت لامک و مامت تروصب هداوناخ

  .تسا نآ لمکم یمومع ءاشحف

 لاوز اب ود ره لاوز و دوریم نیب زا دوخ لمکم نیا نتفر نایم زا اب اتعیبط يزاوژروب هداوناخ

  .تسا مأوت هیامرس

 نیا هب ام ؟میهد همتاخ دوخ لافطا زا نیدلاو رامثتسا هب میهاوخیم هک دینکیم شنزرس ار ام

  .مینکیم فارتعا تیانج

 ،میزاسیم رارقرب ار یعامتجا تیبرت یگناخ تیبرت ياجب ام یتقو هک دییوگیم امش یلو

  .میربیم نایم زا دراد دوجو ناسنا يارب هک ار یتابسانم نیرتیمارگ

 نآ شرورپ نیا هدننک نییعت رگم ؟تسین هعماج امش دوخ شرورپ هدننک نییعت رگم اما

 ریغ ای و میقتسم تلاخد زین و دیلوغشم شرورپ راک هب نآ نورد رد هک یعامتجا تابسانم

 دوخ زا ار شرورپ رد هعماج ریثأت اهتسینومک ؟تسین هریغ و هسردم قیرط زا هعماج میقتسم

 ذوفن ریثأت ریز زا ار شرورپ راک و دنهدیم رییغت ار نآ تلصخ اهنت اهنآ ؛دننکیمن عارتخا

  .دنشکیم نوریب همکاح هقبط

 مه زا رتشیب ایراتلورپ طیحم رد یگداوناخ ياهدنویپ گرزب عیانص دشر هیاس رد هک هزادنا ره

 نامه هب ،دندرگیم لدبم راک رازفا و هداس يالاک هب رتشیب ناکدوک هک هزادنا ره و دلسگیم

 لافطا و نیدلاو زیمآ تبحم طباور و شرورپ و هداوناخ هرابرد يزاوژروب ياهییارس هوای هزادنا

  .دنکیم ترفن داجیا رتشیب

  .دینک یلمع ار نز كارتشا دیهاوخیم اهتسینومک امش رخآ :دنزیم گناب ادصکی يزاوژروب
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 دروم دیاب دیلوت ياهرازفا هک دونشیم يو .درمشیم دیلوت رازفا کی اهنت ار دوخ نز اوژروب

 هکنیا زج دنک رکف يرگید روط دناوتیمن هک تسا یهیدب اذل دنریگ رارق یناگمه يرادرب هرهب

  .دش دهاوخ زین نانز لماش تشونرس نامه

 ینعی ،نانز عضو نیا هک تسا نآ رس رب تبحص اقافتا هک دنزب سدح دناوتیمن یتح يو

  .ددرگ عفترم دیاب ،نانآ ندوب دیلوت رازبا افرص

 یمسر كارتشا نیا زا ام ياهاوژروب هنابانجیلاع یقالخا تشحو زا رتکحضم يزیچ یهگناو

 ار نز كارتشا اهتسینومک تسین مزال .تسین ،دنهدیم تبسن اهتسینومک هب هک ،نانز

  .تسا هتشاد دوجو هشیمه ابیرقت كارتشا نیا ،دننک یلمع

 و دنزرویمن افتکا ،دنراد رایتخا تحت ار دوخ نارگراک نارتخد و نانز هک نیا هب ،ام ياهاوژروب

  .دننک ردب هار زا ار رگیدکی نانز هک یتقو دنربیم یصوصخم تذل یمسر ءاشحف رب هوالع

 هب دوب نکمم هک يداریا رثکادح .تسا نانز كارتشا نامه عقاو رد يزاوژروب ییوشانز

 و یمسر ار نانز یناهنپ و هناراکایر كارتشا دنهاوخیم هک تسا نیا دندروآ دراو اهتسینومک

 زا هک نانز كارتشا نآ ،دیلوت ینونک تابسانم ندش دوبان اب هک تسا یهیدب یلو .دننک راکشآ

  .تفر دهاوخ نایم زا زین ،یمسر ریغ و یمسر ءاشحف ینعی ،هدش یشان تابسانم نیا

  .دنزاس یغلم ار تیلم و نهیم دنهاوخیم هک دننکیم شنزرس ار اهتسینومک زین و

 دیاب ایراتلورپ اریز .دریگب دنرادن هک ار يزیچ اهنآ زا دناوتیمن یسک .دنرادن نهیم نارگراک

 و دهد ءاقترا 25یلم هقبط کی هب ار دوخ و دروآ فکب ار یسایس تدایس زیچ ره زا لبق

 يزاوژروب هک تسین ییانعم نآ هب الصا نیا هچرگ ،دراد یلم هبنج زونه ؛دروآرد تلم تروصب

  .دمهفیم نآ زا

 و یناهج رازاب و یناگرزاب يدازآ و يزاوژروب هعسوت و دشر رثا رب اهتلم داضت و یلم ییادج

  .دوریم نایم زا شیپ زا شیب ،نآ اب قبطنم یگدنز طیارش و یتعنص دیلوت یناسکی

 داحتا .دنکیم عیرست شیپ زا شیب ار داضت و ییادج نیا نتفر نایم زا ایراتلورپ تدایس

  .تسایراتلورپ يدازآ هیلوا طیارش زا یکی ،ندمتم ياهروشک لقاال یعاسم
 

 ماقم ھب" تسا هدش پاچ "دبای ءاقترا یلم ھقبط کی ماقمب" ترابع یاجب ١٨٨٨ یسیلگنا عبط رد -25
  .ت.ـھ ."دبای ءاقترا تلم نومنھر ھقبط
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 للم هلیسوب یلم رامثتسا ،دوریم نایم زا رگید درف هلیسوب درف رامثتسا هک ياهزادنا نامه هب

  .تفر دهاوخ نایم زا زین رگید

 زین رگیدکی هب تبسن اهتلم هنامصخ تابسانم اهتلم لخاد رد یتاقبط داضت نتفر نیب زا اب

  .تفر دهاوخ نایم زا

 دوشیم دراو مسینومک هب کیژولوئدیا یلک روطب و یفسلف ،یبهذم رظن هطقن زا هک یتاماهتا

  .دنتسین یلصفم یسررب روخرد هجو چیه هب

 و تایرظن ،تاروصت هک میربب یپ هکنآ يارب تسا مزال یصاخ تریصب و یشیدنا فرژ ایآ

 یگدنز و یعامتجا تابسانم و تشیعم طیارش ياپمه اهناسنا روعش هملک کی رد و میهافم

  ؟دباییم رییغت اهنآ یعامتجا

 يزاوم ،نهذ تالوصحم هک دزاسیم نهربم ار تقیقح نیا زج يرگید زیچ هچ اههدیا خیرات

 هدوب ترابع اهنت هتسویپ ینامز ره عیاش و جیار ياههدیا ؟دریذپیم لوحت يدام تالوصحم اب

  .همکاح هقبط ياههدیا زا تسا

 تقیقح نیا اهنت هتکن نیا رکذ ؛دنکیم یبالقنا ار هعماج مامت هک دنناریم نخس ییاههدیا زا

 هکنیا و تسا هدش لیکشت دیدج هعماج رصانع میدق هعماج نورد رد هک دزاسیم نشور ار

  .تسا یگدنز نهک طیارش لاوز هارمه و اپمه نهک راکفا لاوز

 یماگنه .دندش حیسم بهذم بولغم نهک بهاذم دوب لاوز تسد رد میدق يایند هک یماگنه

 اب لادوئف هعماج ،دشیم دوبان هنابلط ددجت راکفا تابرض ریز رد یحیسم دیاقع 18 نرق رد هک

 يدازآ هب طوبرم ياههدیا .دوب رابگرم يراکیپ راک رد دوب یبالقنا مایا نآ رد هک يزاوژروب

  .دوب 26تاینادجو هصرع رد تباقر يدازآ هطلس رهظم طقف ،بهذم و نادجو

 هریغ و یقوقح و یسایس و یفسلف و یقالخا و یبهذم ياههدیا" "یلو" :تفگ دنهاوخ ام هب
 و هفسلف و قالخا و بهذم دوخ اما .دناهتفای یتاروطت و تالدبت یخیرات لماکت ریسم رد اعطق

  .تسا هدنام ظوفحم روطت و لدبت نیا نایرج رد قوقح و تسایس

 
 رد" تسا هدش ھتشون "تاینادجو ھصرع رد" یاجب ١٨٧٢ لاس یناملآ پاچ زا دعب یاھپاچ رد -26
  .ت.ـھ ."تفرعم ھصرع
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 لماکت لحارم هیلک يارب هک دراد دوجو هریغ و تلادع ،يدازآ ریظن ینادیواج قیاقح هوالعب

 قیاقح ،دروایب ییهزات لیدب هکنآ ياجب ،مسینومک هکنآ لاح و .تسا كرتشم یعامتجا

 هک یخیرات لماکت ریس رسارس اب ناسنیدب و دربیم نایم زا ار قالخا و بهذم نادیواج

  ."تسا فلاخم هتشاد دوجو نونکات

 رد ،هتشاد دوجو نونکات هک یعماوج هیلک خیرات ؟دوشیم رجنم اجک هب ماجنارس ماهتا نیا

  .تسا هدرک ریس هتفرگ دوخب ینوگانوگ لاکشا فلتخم راودا یط هک ،یتاقبط تاضقانت ریسم

 هلیسوب هعماج زا یشخب ندش رامثتسا زاب ،دنشاب هتفرگ دوخب هک یلکش ره تاضقانت نیا یلو

 بیجع تبسانم نیدب .دراد تیمومع هتشذگ نورق هیلک يارب هک تسا یتقیقح رگید شخب

 فالتخا همه مغر یلع ،هتشذگ راصعا و نورق هیلک یعامتجا كاردا و روعش هک تسین

 ریس تفرعم زا ییاهلکش نآ اب ینعی ،نیعم و ناسکی ییاهلکش اب ،اهتوافت و اهلکش

  .دش دنهاوخ دوبان یلکب تاقبط ضقانت ییاهن يدوبان رثا رب اهنت هک دنکیم

 هک تسا یتیکلام تابسانم اب دنویپ ياههتشر نتسسگ لکش نیرتیعطق یتسینومک بالقنا

 هک ییاههدیا اب دوخ لماکت نایرج رد بالقنا نیا رگا تسین روآ تفگش ؛تسا هتشذگ كَرَتام

  .دنک هطبار عطق یلکش نیرتیعطق هب تسا هتشذگ كَرَتام

  .میرذگب مسینومک هب تبسن يزاوژروب تاضارتعا زا کنیا

 ماقم هب ایراتلورپ ءاقترا زا تسا ترابع يرگراک بالقنا رد ماگ نیتسخن هک میدید قوف رد

  .یسارکمد ندروآ فک هب و همکاح هقبط

 زا ار هیامرس مامت مدقب مدق هک درک دهاوخ هدافتسا نآ يارب دوخ یسایس تدایس زا ایراتلورپ

 تروصب هک ایراتلورپ ینعی ،تلود تسد رد ار دیلوت تالآ هیلک ،دشکب نوریب يزاوژروب گنچ

 ياهورین مجح رب رتمامت هچ ره یتعرس اب و دزاس زکرمتم ،تسا هدش لکشتم همکاح هقبط

  .دیازفایب هدلوم

 تابسانم و تیکلام قوقح رد هنادبتسم تلاخد اب اهنت تسا نکمم ادتبا رد راک نیا هتبلا

 راوتسا ان و اسران يداصتقا ظاحل زا هک دریگ ماجنا یتامادقا کمک اب ینعی يزاوژروب يدیلوت

 هباثمب اهنآ ندرب راکب و هتفای امن و وشن دوخب دوخ ،شبنج نایرج رد یلو ،دنسریم رظنب
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  .تسا ریذپان زارتحا يرما دیلوت هویش هیلک رد لوحت داجیا يارب یلئاسو

  .دوب دهاوخ توافتم نوگانوگ ياهروشک رد تامادقا نیا هک تسا یهیدب

  :تشاد يرجم ار نیریز تامادقا یلک روطب ناوتیم اهروشک نیرتورشیپ رد یلو

 .یتلود جراخم نیمأت يارب نیمز زا هلصاح دیاوع فرص و كالما طبض -1

  .نیگنس يدعاصت تایلام -2

  .تثارو قح وغل -3

  .نیرساجتم و نیرجاهم هیلک لاوما طبض -4

 راصحنا قح اب و یتلود هیامرس اب یلم کناب کی هلیسوب تلود تسد رد تارابتعا زکرمت -5

  .صوصخم

  .تلود تسد رد لقن و لمح طئاسو هیلک زکرمت -6

 قبط یضارا نتخاس دابآ و حالصا و دیلوت ياهرازفا و یتلود ياههناخراک دادعت دایدزا -7

  .دحاو هشقن

  .يزرواشک يارب هژیوب یتعنص شترا داجیا و همه يارب راک ناسکی رابجا -8

  .رهش و هد نیب 27داضت یجیردت عفر هار رد ششوک و تعنص و يزرواشک دنویپ -9

 اههناخراک رد ناکدوک راک ندرب نایم زا و ناکدوک هیلک ناگیار و یعامتجا شرورپ -10

  .هریغ و هریغ و یلام دیلوت اب یتیبرت روما نتخیمآ رد .نآ ینونک لکشب

 یعامتجا تسد رد دیلوت هیلک و دورب نایم زا یتاقبط تافالتخا ،لماکت نایرج رد هک یماگنه

 تردق .داد دهاوخ تسد زا ار دوخ یسایس هبنج هماع تموکح نامز نآ رد ،دبای زکرمت دارفا زا

 يارب هقبط کی لکشتم روز لامعِا زا تسا ترابع هملک صاخ يانعمب یسایس همکاح

 دحتم ياهقبط تروصب ریزگان يزاوژروب دض رب ایراتلورپ هک یماگنه .رگید هقبط بوکرس

 همکاح هقبط ناونعب و دنک لدبم همکاح هقبط هب ار شیوخ ،بالقنا کی هار زا و ،ددرگ

 يدیلوت تابسانم نیا هارمه هاگنآ ،دزاس یغلم ربج لامعا قیرط زا ار دیلوت نهک تابسانم

 
 ھتشون "داضت" ھملک یاجب تسا هدش رشتنم دعب ھب ١٨٧٢ لاس زا ھک یناملآ یدعب یاھپاچ رد -27
  .ت.ـھ .فالتخا" تسا هدش
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 نیع رد و یلک روطب 28تاقبط دوجو طیارش زین و هدرک دوبان ار یتاقبط داضت دوجو طیارش

 .دربیم نیب زا هقبط کی ناونعب مه ار دوخ تدایس لاح

 دیآیم دیدپ دارفا زا یعامتجا ،شایتاقبط تاضقانت و تاقبط اب ،يزاوژروب نهک هعماج ياجب

  .تسا ناگمه هنادازآ لماکت طرش درف ره هنادازآ لماکت ،نآ رد هک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 روطب تاقبط دوجو طیارش زین و" ترابع یاجب ١٨٧٢ لاس یناملآ پاچ زا دعب یاھپاچ رد -28

  .ت.ـھ .دیامنیم لحنم یلک روطب ار تاقبط" تسا هدش ھتشون "یلک
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  تسینومک بزح تسفینام

 موس لصف

 یتسینومک و یتسیلایسوس تایبدا
 

 یعاجترا مسیلایسوس -1

 یلادوئف مسیلایسوس .فلا

 دض رب هک دوب نیا ناشتیرومأم ،ناشیخیرات عقوم ءاضتقا هب انب سیلگنا و هسنارف فارشا

 رد و هسنارف رد 1830 لاس هیئوژ بالقنا رد .دنراگنب ییاههمانوجه يزاوژروب رصاعم هعماج

 روفنم هدیسر نارودب هزات زا رگید رابکی فارشا ،ناتسلگنا رد یناملراپ مرفر نارادفرط شبنج

 نایم رد تسناوتیمن یسایس يدج هزرابم کی زا ینخس رگید سپ نیا زا .دندروخ تسکش

 رگید زین تایبدا هصرع رد اما ،دوب هدنامیقاب ناشیارب تایبدا قیرط زا هزرابم هار اهنت .دشاب

 ،تقفش بلج يارب فارشا .دوب هدش نکمم ریغ 29تنطلس دیدجت نارود ياهيزادرپ ترابع

 رب نانآ تساوخداد و دنتسین دوخ عفانم دنب رد رگید هک دنزاس رگولج نینچ رهاظب یتسیابیم

 شوخلد نیدب ار دوخ نانآ .تسا هدش رامثتسا هقبط عفانم ظفح رطاخب طقف يزاوژروب دض

 يو شوگ رد نانکاوجن و هدورس تایلزه دوخ دیدج رَورَس دض رب هک دنتخاسیم

  .دننک یموش شیبامک ياهییوگشیپ

 هصق یمین ،تایلزه یمین ،ییارس هحون نآ زا یمین هک ،یلادوئف مسیلایسوس بیترت نیدب

 شرادشین و هنایوگ هلذب و خلت همانداد هاگ هاگ هک دمآ دوجوب تسا هدنیآ دیدهت یمین و هتشذگ

 يارب لماک يدادعتسا یب تلع هب هتسویپ یلو درکیم رادهحیرج ار يزاوژروب بلق امیقتسم

 
-١٨٣٠( تسا ھسنارف تنطلس دیدجت ھکلب تسین )١٦٦٠-١٦٨٩( ناتسلگنا تنطلس دیدجت دوصقم -29

  .ت.ـھ .)١٨٨٨ لاس یسیلگنا ھمجرت یارب سلگنا ھیشاح( )١٨١٤
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  .تشاد يروآ هدنخ ریثأت ،رصاعم خیرات نایرج كرد

 یپ زا ار مدرم ات دندروآیمرد تکرحب یمچرپ نوچمه ار ایراتلورپ یگزویرد ياتنچ ،فارشا

 رد ار یلادوئف یمیدق ناشن ،دندش ناور نانآ لابندب مدرم هک تقو ره یلو دنزادنا هارب دوخ

  .دنتفرگ يرود یمارتحا زا یلاخ دنلب ههقهق اب و دندرک هدهاشم نانآ تشپ

 لوغشم يدمک نیا ءارجا هب30"ناوج ناتسلگنا" هورگ و هسنارف ياهتسیمیتیژل زا یتمسق

  .دندش

 هویش زا ریغ و يرگید عون زا اهنآ رامثتسا هویش هک دننکیم تباث اهلادوئف هک یماگنه

 لاوحا و عاضوا رد نانآ هک دننکیم شومارف ار هتکن نیا طقف ،تسا هدوب يزاوژروب رامثتسا

 اهنآ هک یماگنه .دندوب لوغشم رامثتسا هب تسا هتفر نایم زا نونکا هک يرگید یلکب

 ار هتکن نیا تشادن دوجو رصاعم يایراتلورپ ناشتدایس نارود رد هک دننکیم ناشنرطاخ

  .تساهنآ یعامتجا ماظن ریزگان هرمث رصاعم يزاوژروب اقافتا هک دننکیم شومارف

 ماهتا هک دنرادیم ناهنپ مک ار شیوخ تاداقتنا یعاجترا هبنج ردقنآ اهلادوئف هوالعب

 وشن ياهقبط يزاوژروب تدایس نارود رد هک تسا نیمه زا ترابع يزاوژروب دض رب ناشهدمع

  .تخاس دهاوخ رجفنم ار نهک یعامتجا ماظن هیلک هک دباییم امن و

 دوجوب ار یبالقنا يایراتلورپ يو هک دننکیم شهوکن تهج نیا زا رتشیب ار يزاوژروب اهنآ

  .دروآیم دوجوب ار ایراتلورپ یلک روطب هک تهج نیا زا هن دروآیم

 تکرش رگراک هقبط دض رب هنارباج تامادقا هیلک رد ،یسایس لمع ماگنه تهج نیمه هب

 ندرک عمج يارب ار تصرف قارطمط رُپ تارابع همه اب مه يداع یگدنز رد و دنیوجیم

 و دنفسوگ مشپ تراجت زا هلصاح عفانم اب یگدازآ و تبحم و افو هلدابم ای و 31نیرز ياهبیس

 
نوبروب ھلسلس ددجم رارقتسا رادفرط ک الم نایرابرد بزح اھتسیمیتیژل -30  هورگ .دنتسھ اھ                                  ّ               

 لاجر و یسیلگنا فارشا زا یاھگرج نآ لماش و دش لیکشت ١٨٤٢ لاس یلاوح رد "ناوج ناتسلگنا"
 هریغ و لیالراک ساموت و یلیئارزید .دندوب ھتسویپ ناراکھظفاحم ھب ھک دوب ناتسلگنا نابیدا و یسایس
  .ت.ـھ .دندوب هورگ نیا ھتسجرب ناگدنیامن

 زا ھک" تسا هدش ھفاضا "نیرز یاھبیس" ترابع لابند رد ١٨٨٨ لاس یسیلگنا ھمجرت رد -31
  .ت.ـھ ."دزیریم عیانص تخرد
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  .32دنهدیمن تسد زا ار قرع و ردنغچ

 یشیشک مسیلایسوس ،تسا هتشادیمرب ماگ لادوئف يوزاب هب وزاب هتسویپ شیشک هک روطنامه

  .تسا تکرح رد یلادوئف مسیلایسوس شودب شود زین

 هداد یتسیلایسوس گنر و بآ یحیسم هناضاترم هویش هب هک تسین رتناسآ نیا زا زیچ چیه

 رگم ؟تسا هدرکن راکیپ تلود و ییوشانز و یصوصخ تیکلام دض هب زین تیحیسم رگم .دوش

 ار اسیلک و تینابهر ،سفن نتشاد راوخ و درجم یگدنز ،تنکسم و يراکوکن اهنآ ياجب

 رب اهشیشک هک تسا یکربتم بآ هباثم هب اهنت یحیسم مسیلایسوس ؟تسا هدومنن هظعوم

  .دنشاپیم تیفارشا بضغ و مشخ

 

 یئاوژروب هدرخ مسیلایسوس .ب
 شنارذگ طیارش و هدش نوگنرس يزاوژروب تسدب هک تسین ياهقبط هناگی لادوئف تیفارشا

 نورق فنص .تسا هدرک یط ار لاوز هار دوخ و هدیدرگ رتمیخو يزاوژروب رصاعم هعماج رد

 ییاهروشک رد .دناهدوب رصاعم يزاوژروب فالسا اپ هدرخ ناناقهد فنص و نانیشنرهش یئاطسو

 يزاوژروب رانک رد مه نونکات هقبط نیا ،دناهتفای دشر رتمک یتراجت و یتعنص ظاحل زا هک

  .دهدیم همادا ار دوخ دماج یگدنز هدنبای دشر

 يدیدج يزاوژروب هدرخ تسا هتفرگ طسب و هتفای دشر رصاعم تیندم هک ییاهروشک نآ رد

 یط ار دوخ ندمآ دوجوب ریس امئاد يزاوژروب هعماج لمکم شخب ناونعب و - تسا هدمآ دوجوب

 هتسویپ ،تباقر یلو .تسا ناسون رد يزاوژروب و ایراتلورپ نیب يزاوژروب هدرخ نیا .دنکیم

 نیا كرد هب عورش رگید نانآ و دناریم ایراتلورپ فوفص لخادب ار هقبط نیا هب قلعتم دارفا

 رصاعم هعماج لقتسم شخب ناونعب گرزب عیانص دشر رثا رب هک ،هظحل نآ هک دننکیم هتکن

 و ناسرزاب ،تعارز و تعنص و تراجت رد ار اهنآ ياج و تسا کیدزن ،دنورب نایم زا یلکب
 

 هدمع شخب اھرکنوی و ھشیپ تحالف فارشا نآ رد ھک ،تسا ناملآ ھب طوبرم الوصا بلطم نیا -32
 یاھھناخراک هدمع نابحاص هوالعب و دننکیم هرادا نیرشابم طسوت ھب دوخ رظن تحت ار شیوخ کالما

 یلو ،دناهدیسرن ھیاپ نیا ھب زونھ یسیلگنا رتدنمتورث فارشا .دنتسھ مھ ینیمز بیس قرع و دنق ردنغچ
 رایتخا رد دوخ مان ندراذگ اب ،ار نیمز زا ھلصاح دیاوع لزنت ناوتیم ھنوگچ دننادیم زین نانآ
 لاس یسیلگنا ھمجرت ھب سلگنا ھیشاح( .درک ناربج ،کوکشم شیب و مک یماھس یاھتکرش نیسسؤم

١٨٨٨(.  
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  .تفرگ دنهاوخ ریجا نامدختسم

 لیکشت ار سوفن هیلک زا یمین زا شیب بتارمب ناناقهد هک ،هسنارف دننام ییاهروشک رد

 تاداقتنا رد و هتفرگ يزاوژروب هیلع ار ایراتلورپ بناج هک یناگدنسیون شیادیپ ،دنهدیم

 دندربیم راکب ار یناقهد هدرخ و يزاوژروب هدرخ ياهسایقم يزاوژروب ماظن هب تبسن شیوخ

 دوب بیترت نیدب .دوب یعیبط يرما دندومنیم كرد يزاوژروب هدرخ هاگرظن زا ار رگراک بزح و

 رب زین ناتسلگنا رد هکلب هسنارف رد اهنت هن يدنومسیس .دمآ دیدپ اوژروب هدرخ مسیلایسوس هک

  .دراد رارق عون نیا زا یتایبدا سأر

 تابسانم رد دوجوم ياهداضت تسا هتسناوت ناوارف یتریصب و ینیبزیت اب مسیلایسوس نیا

 برخم تارثا و دنک شاف ار نویداصتقا هناسولاس یناوخانث و دیامن كرد ار رصاعم يدیلوت

 لاوز ،اهنارحب ،دیلوت هفاضا ،یضرا تیکلام و هیامرس زکرمت ،راک میسقت و ینیشام دیلوت

 عیزوت شحاف بسانت مدع ،دیلوت جرم و جره ،ایراتلورپ رقف ،ناقهد و اوژروب هدرخ ریزگان

 و قباس موسر و بادآ ندش خوسنم ،رگیدکی اب اهتلم یتعنص زوسنامناخ ياهگنج ،تورث

  .دزاس نهربم يریذپانراکنا هویش اب ار میدق ياهتیلم و یگداوناخ نهک تابسانم

 هب و هلدابم و دیلوت نهک لئاسو اب دراد یعس مسیلایسوس نیا ،دوخ تبثم نومضم رظن زا یلو

 لئاسو هکنآ ای و دیامن ءایحا رگید راب ار نهک هعماج و تیکلام یمیدق تابسانم نآ هارمه

 هک یتیکلام نهک تابسانم بوچراهچ رد رگید راب روز و ربج هار زا ار هلدابم و دیلوت رصاعم

 ره رد .دناجنگب دوش رجفنم مه یتسیابیم راچان و هدش رجفنم دیلوت لئاسو نیا هلیسوب البق

  .یلیخت مه و تسا یعاجترا مه ،لاح نیع رد ،مسیلایسوس نیا تلاح ود

 رد لاکرایرتاپ طباور و عیانص رد یفنص نامزاس هک تسا نآ مسیلایسوس نیا مالک نیرخآ

  .ددرگ رقتسم يزرواشک

  .33دیدرگ لدبم ياهنابوعرم دنل دنل هب دوخ یتآ لماکت و دشر رد تقیرط نیا

 

 
 

 لدبم یاھنابوعرم دنل دنل ھب یتآ لماکت و دشر رد" ترابع یاجب ١٨٨٨ لاس یسیلگنا پاچ رد -33
 دوخ نیا هدننک ریدخت راثآ ھیلک یخیرات تخسرس قیاقح ھک یماگنھ ،ماجنارس" تسا هدش ھتشون "دیدرگ
 .ت.ـھ ."دیدرگ لدبم یرابتکالف دنل دنل ھب مسیلایسوس لکش نیا ،تخاس لئاز ار یبیرف
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 "یقیقح" مسیلایسوس ای یناملآ مسیلایسوس .ج

 رهظم و هدمآ دوجوب مکاح يزاوژروب راشف تحت هک ،هسنارف یتسینومک و یتسیلایسوس تایبدا

 هزات يزاوژروب اجنآ رد هک دش هداد لاقتنا ناملآ هب ینامز ،دوب تیمکاح نیا دض رب هزرابم یبدا

  .دوب هدومن عورش یلادوئف دادبتسا دض رب ار دوخ هزرابم

 نماد رد مامت علو و صرح اب ناملآ رد ابیز تالمج نارادتسود و اهفوسلیف همین و اهفوسلیف

 هب هسنارف زا اههتشون نیا لاقتنا اب هارمه هک دندرک شومارف طقف و دندز گنچ تایبدا نیا

 ،ناملآ لاوحا و عاضوا رد .تسا هدشن لقتنم ناملآ هب هسنارف روشک یتایح طیارش ،ناملآ

 یبدا افرص نایرج کی هرظنم و داد تسد زا ار دوخ هطساوالب یلمع تیمها يوسنارف تایبدا

 کی هرابرد نالابغراف یفابلایخ هب هیبش يزیچ طقف یتسیابیم تایبدا نیا .تفرگ دوخب ار

 ياهتساوخ ناس نیدب .دیآ رظنب یناسنا تیهام نتفای ققحت هرابرد و 34یعقاو هعماج

 لقع" ياهتساوخ يانعم هب اهنت مهدجه نرق یناملآ هفسالف يارب هسنارف بالقنا نیتسخن

 نیناوق موهفم اهنآ رظن رد مه هسنارف یبالقنا يزاوژروب هدارا زاربا و دوب یلک روطب "یلمع
  .تشاد ار يرشب اعقاو هدارا و یه ثیح نم هدارا ،ضحم هدارا

 یفسلف نادجو اب ار يوسنارف نیون ياههدیا هک دش نیا هب رصحنم یناملآ نیفّنصم راک مامت

 یفسلف هاگرظن زا ار يوسنارف ياههدیا رتحیحص ترابع هب ای و دنزاس راگزاس شیوخ نهک

  .دنریگارف دوخ

 ینعی ،دنریگیمارف ار هناگیب نابز الومعم هک تفرگ ماجنا یلکش نامه هب نتفرگارف لمع نیا

  .همجرت قیرط زا

 هتشون ناتساب ناتسرپ تب کیسالک راثآ نآ رب هک ییاهسیونتسد رب نابهار ،مینادیم هکنانچ

 دض تایبدا اب یناملآ نیّفنصم .دنتشاگنیم ار کیلوتاک نیسدقم يانعمیب لاح حرش ،دوب هدش

 رهَظ رد ار دوخ یفسلف لیطابا هک ینعم نیدب دندرک ار راتفر نیا سکع تسرد هسنارف ینید

 ندش ادج دوخ زا" :دنتشون یلوپ تابسانم زا يوسنارف داقتنا لیذ رد الثم .دنتشون هسنارف نتم

 
 ھعماج کی هرابرد" ترابع دوشیم عورش دعب ھب ١٨٧٢ لاس یناملآ عبط زا ھک ییاھپاچ رد -34

  .ت.ـھ .تسین "یعقاو
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 لک هطلس ءاغلا" :دنتشون يزاوژروب تلود زا يوسنارف داقتنا لیذ رد و "يرشب تیهام

  .خلا و "يدیرجت

 ،"لمع هفسلف" مانب ار يوسنارف ياهيروئت لیذ یفسلف ياهیظافل ندناجنگ لمع نیا نانآ

 دیمعت هریغ و "مسیلایسوس یفسلف داینب" ،"مسیلایسوس یناملآ شناد" ،"یقیقح مسیلایسوس"
  .دندرک

 تسد زا ار دوخ یعقاو تیهام یلکب يوسنارف یتسینومک - یتسیلایسوس تایبدا بیترت نیدب

 رگید هقبط هیلع ياهقبط هزرابم رهظم رگید اهناملآ تسد رد تایبدا نیا هک ییاجنآ زا و .داد

 ياجب و دناهتفرگ رارق "يوسنارف ندوب هفرطکی" قوفام هک دندوب نئمطم اهناملآ ،دوبن
 و يرشب تیهام عفانم زا ایراتلورپ عفانم ياجب و تقیقح هب يدنمزاین زا یقیقح ياهيدنمزاین

 دوجوم عقاولایف الوصا و تسین ياهقبط چیه هب قلعتم هک یناسنا ینعی یلک روطب اهناسنا

  .دنیامنیم عافد ،تسا روصتم یفسلف ياهرادنپ دولآ هم نامسآ رد وا یتسه اهنت هکلب تسین

 لکش هب ردقنآ ار دوخ دنرچ و بآم کیتسالوکسا ياهنیرمت هک ،یناملآ مسیلایسوس نیا

 كدنا كدنا ،دومنیم یمرگ رازاب لاجنج و راج اب و درکیم یقلت ترارح رُپ و يدج

  .داد تسد زا ار دوخ هنایامن مِلاع تیموصعم

 ای و هقلطم تنطلس و اهلادوئف دض رب سورپ يزاوژروب صوصخب ،ناملآ يزاوژروب هزرابم

  .تشگیم رتيدج هراومه ،یلاربیل شبنج رگید ترابعب

 ياهتساوخ ات دمآ گنچ هب بولطم یتصرف "یقیقح" مسیلایسوس يارب ناس نیدب

 ،مسیلاربیل هب دوجوم تنس بسح رب و دهد رارق یسایس شبنج لباقم رد ار یتسیلایسوس

 و يدازآ ،يزاوژروب قوقح ،يزاوژروب تاعوبطم يدازآ ،يزاوژروب تباقر ،یباختنا تلود

 يزاوژروب شبنج نیا زا نانآ هک دنک هظعوم ار مدرم هدوت و دتسرفب تنعل يزاوژروب تاواسم

 .دنهدب تسد زا ار دوخ زیچ همه هک دنرطخ رد سکع رب هکلب ،تسب دنهاوخنرب یفرط چیه

 دیلقت و ساکعنا يو هک ،يوسنارف داقتنا هک درکیم شومارف مزال عقوم رد یناملآ مسیلایسوس

 و يدام یتایح طیارش و يزاوژروب رصاعم هعماج دوجو ضرف زا یشان ،دوب نآ حوریب
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 ناملآ رد هزات هک دوب یتامدقم نآ هیلک ضرف زا یشان ینعی ،نآ اب بسانتم یسایس نامتخاس

  .هدمآ نایمب اهنآ ندروآ تسدب زا نخس

 ءایلوا و ناشیشک دننام نانآ نیمزتلم و ناملآ يدادبتسا ياهتموکح يارب مسیلایسوس نیا

 دض رب يدعاسم کسرتم هلزنمب ،اهتموکح نیا یناوید لاّمُع و لهاج ياهرکنوی و سرادم

  .دوب ضرتعم و هدننک دیدهت يزاوژروب

 نیمه هک دوب گنفت ياههلولگ و نازوس ياههنایزات شخب تیلست ّلمکُم مسیلایسوس نیا

  .دندرکیم بوکرس ار یناملآ نارگراک ياهمایق اهنآ کمکب اهتموکح

 دض رب هزرابم يارب ياهبرح هب لدب تلود تسد رد "یقیقح" مسیلایسوس قیرط نیدب رگا
 هتوک عفانم ینعی یعاجترا عفانم رهظم مه امیقتسم لاح نیع رد ،تشگیم يزاوژروب

 ییاوژروب هدرخ هقبط ناملآ رد دوجوم تابیترت یعامتجا یقیقح هیاپ .دوب یناملآ 35نارظن

 ياهزات هب هزات ياهلکش هتسویپ نونکات نامز نآ زا و تسا مهدزناش نرق هدنامزاب هک تسا

  .تسا هتفرگ دوخب

 يزاوژروب هدرخ نیا .تسا ناملآ رد هدوجوم تابیترت ظفح مکح رد يزاوژروب هدرخ نیا ظفح

 زکرمت هلیسوب یفرط زا يزاوژروب یسایس و یتعنص هطلس هک تسا نآ راظتنا رد مامت بعُر اب

 رظنب .دروایب رابب لالحمضا و يدوبان شیارب یبالقنا يایراتلورپ دشر رثا رب یفرط زا و هیامرس

 اذل .دنزب ریت کی اب ار ناشن ود ره نیا دناوتیم "یقیقح" مسیلایسوس هک دیسریم نینچ يو

  .تفاییم هعاشا يریگ همه يرامیب دننام

 نییزت تحاصف راگن و شقن شوخ ياهلگ اب و هتفاب تالیخت توبکنعرات زا هک هماج نیا

 ياهتسیلایسوس هک هنافراع هماج نیا ،دوب هدش هداد وشتسش طرفم تارثأت کشرس اب و هتفای

 شورف رب اهنت دنتخاسیم ناهن ار دوخ لباقان "نادیواج قیاقح" یتشم نآ هفافل رد یناملآ

  .دوزفایم تعامج نیا نایم رد نانآ يالاک

 هدنیامن هک تسوا هدهعب هک دربیم یپ شیپ زا شیب دوخ هبونب زین یناملآ مسیلایسوس
 

 ھتوک" تاحالطصا یاجب "یقیقح" مسیلایسوس ھب طوبرم شخب رد ١٨٨٨ لاس یسیلگنا پاچ رد  -35
 هدرخ رویتسیلیف" و "یناملآ یاھرویتسیلیف" تسا هدش ھتشون "یناملآ رظن ھتوک" و "یناملآ نارظن
  .ت.ـھ ."یناملآ یاوژروب
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  .دشاب نارظن هتوک نیا نطنطم

 ياهنومن دننام ار یناملآ رظن هتوک و هنومن تلم کی ناونعب ار ناملآ تلم مسیلایسوس نیا

 ینطاب و یلاع یتسیلایسوس يانعم شیاهتئاند زا کی ره يارب و تشادیم مالعا رشب يارب

 زرطب ار راک نایاپ و .تخاسیم لدب دوب هک هچنآ سکعب تسرد ار نآ ینعی ،دشیم لئاق

 مالعا و تساخرب اهتسینومک "برخم و نشخ" شور دض رب مقتسم هک دناسر ییاجب ریگیپ
 رارق یتاقبط هزرابم هنوگره قوفام شیوخ تمظع اب یضرغیب ملاع رد يو دوخ هک تشاد

 و یتسیلایسوس تافیلأت حالطصاب ناونعب ناملآ رد هک هچنآ ،دودعم ءانثتسا دنچ زجب .دراد

 .36تسا طوبرم روآيرازیب و دیلپ تایبدا نیا هب ،دراد نایرج یتسینومک

 

 ییاوژروب ای راک هظفاحم مسیلایسوس -2

 ار يزاوژروب هعماج ءاقب ات دنک نامرد ار یعامتجا ياهدرد تسا لیام يزاوژروب زا یتمسق

 .دیامن نیمأت

 ،هیریخ ياهتیعمج نایناب ،رگراک هقبط نیحلصم ،ناتسود ناسنا ،نارورپ عون ،نویداصتقا

 هدرخ نابلط حالصا و تارکسم عنم عماجم نیسسؤم ،تاناویح زا تیامح ياهنمجنا ياضعا

 تروصب یتح اوژروب مسیلایسوس نیا .دنراد قلعت هتسد نیا هب ،شامق و گنر همه زا اپ

  .دمآیم رد یلامک و مامت ياهمتسیس

  .مینکیم رکذ ار نودورپ فیلأت "رقف هفسلف" باتک لاثم ناونعب

 نودب یلو دننک ظفح ار رصاعم هعماج تایح طیارش دنهاوخیم اوژروب ياهتسیلایسوس

 ظفح ار دوجوم هعماج دنهاوخیم اهنآ .دوشیم یشان نآ زا ریزگان هک یتارطاخم و تازرابم

 اهنآ .دشاپیم مه زا ار شاهزاریش و هدرک یبالقنا ار نآ هک يرصانع نودب یلو دننک

 اتعیبط ،تساورمکح نآ رد هک ار یمَلاع يزاوژروب .دنهاوخیم ایراتلورپ نودب ار يزاوژروب

 
 زا ار مسیلایسوس اب یرگادوس سوھ و درب نایم زا ار دساف کلسم نیا ١٨٤٨ لاس یبالقنا نافوت -36
 ھیشاح( .تسا نورگ لراک یاقآ کلسم نیا کیسالک ھنومن و هدمع هدنیامن .درک نوریب شناوریپ رس
  .)١٨٩٠ لاس یناملآ پاچ ھب سلگنا
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 متسیس کی تروصب ار شخب تیلست رادنپ نیا اوژروب مسیلایسوس .درادنپیم ملاوع نیرتهب

 هک دنکیم توعد ایراتلورپ زا مسیلایسوس نیا هک یماگنه .دروآیم رد ياهراک همین ای و مامت

 طقف يو عقوت عقاو رد ،دراذگ ماگ يو دیدج سدقملا تیب رد و دیامن یلمع ار وا متسیس

 ار دوخ زیمآ هنیک ياههشیدنا یلو دنامب یقاب نانچمه ینونک هعماج رد ایراتلورپ هک تسنآ

  .دنکفا رودب هعماج نیا هرابرد

 ،تسا یلمع رتشیب یلو مظنم و کیتامتسیس رتمک هک ،مسیلایسوس نیا زا یمود عون

 تابثا و دنک نیقلت یفنم یتایرظن یبالقنا شبنج ره هب تبسن رگراک هقبط رد ات دیشوکیم

 رییغت اهنت هکلب تسین دنمدوس یسایس تاحالصا نامهب ای و نالف رگراک هقبط يارب هک دیامن

 طیارش رییغت زا مسیلایسوس نیا دوصقم اما و .تسا دیفم يداصتقا تابسانم و يدام طیارش

 یندش یلمع بالقنا قیرط زا اهنت هک ،يزاوژروب يدیلوت تابسانم ءاغلا هجو چیه هب يدام

 رد .تسا دوجوم يدیلوت تابسانم ساسا رب يرادا تاحالصا دصقم هکلب ،دشابیمن ،تسا

 ،تالاح نیرتهب رد و دنکیمن دراو يرییغت چیه يرودزم راک و هیامرس نیب طباور رد ،هجیتن

 لمع يزاوژروب تلود يداصتقا روما ندرک رتهداس و يزاوژروب تدایس فراصم زا نتساک زج

  .دهدیمن تروص يرگید

 زا یهجو هب هک دوشیم رگولج دوخ هدنزارب هرهچ اب ینامز اهنت يزاوژروب مسیلایسوس

 ؛رگراک هقبط دوسب !یکرمگ تیامح ؛رگراک هقبط دوسب !یناگرزاب يدازآ .ددرگ لدبم يرونخس

 مسیلایسوس يدج نخس اهنت و نیرخآ تسا نیا ...رگراک هقبط دوسب !يدارفنا ياهنادنز

  .يزاوژروب

  .رگراک هقبط دوسب ،تساوژروب اوژروب هک تساعدا نیا هب رصحنم تسرد يزاوژروب مسیلایسوس

 

 یلیخت-يداقتنا مسینومک و مسیلایسوس -3

 ياهتساوخ نامجرت ینونک نامز ریبک ياهبالقنا هیلک رد هک یتایبدا نآ زا اجنیا رد ام

 .)هریغ و فباب ياههتشون( میروآیمن نایمب نخس ،تسا هدوب ایراتلورپ

 ناجیه نارود رد دوخ یتاقبط صاخ عفانم میقتسم يارجا يارب ایراتلورپ ياهششوک نیلوا

 نینچمه و ایراتلورپ دوخ دشر مدع رثا رب ،ریزگان ،لادوئف هعماج ینوگنرس نارود رد ،یمومع
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 تسکش اب ،تسا يزاوژروب رصع لوصحم اهنت هک ،شایئاهر يدام طیارش نادقف هجیتن رد

 ریزگان ،دش دیدپ ایراتلورپ نیتسخن ياهشبنج نیا هارمه هک یبالقنا تایبدا .دیدرگیم هجاوم

 هظعوم ار يراومهان تاواسم و ،یمومع تینابهر کی اریز تسا یعاجترا نومضم ظاحل زا

  .دنکیم

 رد هریغ و نئوا ،هیروف ،نومیسنس متسیس ینعی ،یتسینومک و یتسیلایسوس یلصا ياهمتسیس

 ینامز ینعی )"ایراتلورپ و يزاوژروب" شخب هب دینک عوجر( ،تشذگ نآ فصو هک هیلوا نارود
  .دیآیم دوجوب ،دوب هتفاین دشر يزاوژروب و ایراتلورپ نیب هزرابم هک

 دوخ نورد برخم رصانع ریثأت نینچمه و یتاقبط داضت اهمتسیس نیا نیعرتخم ،تسا تسار

 ،یخیرات لقتسم تیلاعف هنوگچیه ایراتلورپ دوخ يارب یلو ،دننکیم هدهاشم ار همکاح هعماج

  .دنتسین لئاق یصاخ یسایس شبنج هنوگچیه

 هدهع زا زونه اهنآ اذل ،تسا تکرح رد عیانص دشر ياپب اپ یتاقبط داضت دشر هک ییاجنآ زا

 و یعامتجا ملع نانچنآ يوجتسج رد و دنیآیمن رب ایراتلورپ تاجن يدام طیارش تفایرد

  .دروآ دوجوب ار طیارش نیا دناوتب هک دنتسه یعامتجا نیناوق نانچنآ

 ار تاجن یخیرات طیارش ياج و اهنآ صخش یعارتخا تیلاعف دیاب ار یعامتجا تیلاعف ياج

 لکشت دیاب ار هقبط تروصب ایراتلورپ یجیردت تفرشیپ ياج و ،اهنآ یلیخت طیارش دیاب

 ترابع ناهج مامت هدنیآ خیرات اهنآ رظن رد .دریگب اهنآ يدروآرد نم هخسن قبط هعماج

  .نانآ یعامتجا ياههشقن یلمع يارجا و غیلبت زا تسا

 هقبط عفانم زا هدمع روطب ،ناشدوخ ياههشقن رد هک دننکیم فارتعا اهنآ تسا تسار

 هک رظن هطقن نیا زا اهنت ایراتلورپ .دننکیم هعفادم تاقبط نیرتدنمدرد ناونعب ،رگراک

  .دراد دوجو اهنآ يارب تسا تاقبط نیرتدنمدرد

 هب ار اهنآ راک صاخشا نیا دوخ یناگدنز عضو نینچمه و یتاقبط هزرابم سران لکش یلو

 همه عضو دنهاوخیم اهنآ .دننک روصت یتاقبط داضت زا رترب ار دوخ هک دناشکیم اجنآ

 هب .دنیامن حالصا ،دنربیم رسب طیارش نیرتهب رد هک ار یناسک راگزور یتح و ،هعماج ياضعا

 ناحجر اب ار همکاح هقبط یتح و فالتخا و توافت نودب ار عامتجا همه اهنآ تهج نیمه

 ات دوش هدرب یپ اهنآ متسیس هب هک تسا یفاک اهنآ رظن هب .دنهدیم رارق بطاخم يرتشیب
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  .تسا هنکمم هعماج نیرتهب يارب هشقن نیرتهب متسیس نیا هک دوش قیدصت

 قیرط زا هک دننآ رب و دنیامنیم درط ار یبالقنا هژیوب و یسایس مادقا ره نانآ تهج نیمه هب

 هتبلا و کچوک ياهشیامزآ کمکب ات دناششوک رد و دنبای تسد دوخ فده هب زیمآ تملاسم

 نیا .دننک راومه شیوخ دیدج یعامتجا لیجنا يارب ار هار هنومن و لاثم روز هب و ،هجیتنیب

 دشر رایسب عضو رد زونه ایراتلورپ هک دوشیم رادیدپ ینامز هدنیآ هعماج زا یلایخ فصو

 .دنادرگیم مسجم رظن رد یلایخ یلکشب ار دوخ عاضوا زونه تهج نیمه هب و تسا ياهتفاین

  .تسا هعماج یمومع حالصا يارب تایسدح زا هتشابنا قوش و روش نیلوا زا یشان فصو نیا

 همه هب راثآ نیا .دراد دوجو زین يداقتنا رصانع یتسینومک و یتسیلایسوس راثآ نیا رد یلو

 اهبنارگ حلاصم و داوم ناوارف نازیم هب ،تهج نیمه هب و دربیم هلمح دوجوم هعماج يدابم

 الثم ،هدنیآ هعماج هرابرد اهنآ تبثم تاجاتنتسا .تسا هداد تسدب نارگراک راکفا ریونت يارب

 مالعا ،يرودزم راک و یصوصخ ياهدوس و هداوناخ ءاغلا ،هد و رهش نیب داضت ندرب نایم زا

 اهنت ،لوصا نیا همه ...دیلوت هاگتسد هداس هرادا کی هب تموکح لیدبت و یعامتجا یگنهامه

 یلکشیب و ماهبا اب طقف و هدرک طسب هب عورش هزات هک ،ار یتاقبط داضت عفر ترورض

 ياراد زونه لوصا نیا مه تهج نیمه هب .دنکیم نایب ،دوب نشور اهنآ رظن رد شاهیلوا

  .تسا یلیخت یلکب هبنج

 هب .دراد سوکعم تبسن یخیرات لماکت اب یلیخت يداقتنا مسینومک و مسیلایسوس تیمها

 نیا ،دریگیم دوخب يرتصخشم ياهلکش و دباییم طسب یتاقبط هزرابم هک تبسن نامه

 نیا هب تبسن یلیخت یفنم شور نیا و تازرابم نیا قوفام نتفرگ رارق يارب یلیخت ششوک

 تهج نیا هب .دهدیم تسد زا ار دوخ کیروئت تیحالص و یلمع تیمها هنوگ ره تازرابم

 تروصب هتسویپ ناشناوریپ ،دناهدوب یبالقنا تاهج یسب زا اهمتسیس نیا نیسسؤم مه رگا

 هنهک تارظن هب ،ایراتلورپ یخیرات لماکت هب هجوت نودب نانآ .دنیآیم رد یعاجترا یقَرِف

 رگید راب دناشالت رد هناریگیپ تهج نیمه هب .دناهدیبسچ مکحم و تخس ناشناراگزومآ

 زا هک دنتسه وزرآ نیا رد زونه ،اهنآ .دنهدب یتشآ ار تاضقانت و هتخاس دنُک ار یتاقبط هزرابم
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 دوجوب ياهناگادج 37ياهرتسنالاف و دنزاس یلمع ار دوخ یعامتجا ياهرادنپ ،اهشیامزآ قیرط

 38کچوک ياهيراکیا و دنیامن ثادحا )"iescolon-Home"( یلخاد ياهینُلُک و دنروآ

 هب دنراچان ینامسآ ياهخاک نیا مامت داجیا يارب و دنهد بیترت - دیدج میلشروا یلغب پاچ -

 ياهتسیلایسوس هجرد هب جیردتب نانیا .دنیامن هعجارم اهاوژروب لوپ هسیک و رورپ عون بولق

 یشورف لضف ظاحل هب اهنت و دننکیم لزنت تشذگ نآ رکذ هک ،راک هظفاحم ای و یعاجترا

  .دنزیامتم اهنآ زا ،دوخ یعامتجا شناد ياسآرجعم تردق هب یلایخ داقتعا و رتمظنم

 هک ،نارگراک یسایس ياهشبنج هیلع رتمامت هچ ره یتدش اب اهنآ هک تسا تهج نیمه هب

  .دننکیم مایق ،تسا دیدج لیجنا هب هناروکروک يداقتعایب هجیتن طقف ناشیا هدیقع هب

 رد و اهتسیتراچ هیلع اجنآ رد ،بیترت هب هسنارف رد هیروف ناوریپ و ناتسلگنا رد نئوا ناوریپ

  .39دنامایق لاح رد اهتسیمرفر هیلع اجنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ھب ھباک ھک دوب یمان یراکیا ؛ھیروف حرط قبط رب یتسیلایسوس یاھینلک زا دوب ترابع رتسنالاف -37

 ھمجرت ھب سلگنا ھیشاح( .دوب هداد اکیرمآ رد دوخ یتسینومک ینلک ھب اھدعب و دوخ یلایخ روشک
  .)١٨٨٨ لاس رد هرشتنم یسیلگنا

38- Home-colonies )یتسینومک ھنومن یاھھعماج ھب نئوا ھک تسا یمان )روشک لخاد یاھینلک 
 روشک مان یراکیا .درکیم یزیر حرط ھیروف ھک دوب یعامتجا یاھخاک مان رتسنالاف .دوب هداد دوخ
 لاس یناملآ عبط ھب سلگنا ھیشاح( دنکیم فیصوت ار نآ یتسینومک نامزاس ھباک ھک دوب یرادنپ-یلیخت

١٨٩٠(.  
 "تارکمد لایسوس" بزح ناگرا ،)"حالصا"( "La Réforme" ھمانزور نارادفرط ھب هراشا -39

  .ت.ـھ .ناملآ
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  تسینومک بزح تسفینام

 مراهچ لصف

 اهتسینومک تابسانم

 نویسیزوپا فلتخم بازحا اب
 نونکا هک يرگراک بازحا نآ اب اهتسینومک تابسانم ،دش هتفگ مود شخب رد هک هچنآ هب انب

 ياکیرمآ رد یضرا تاحالصا نارادفرط و ناتسلگنا رد اهتسیتراچ ینعی دنراد دوجو رگید

  .تسا نشور ،یلامش

 رد یلو دننکیم هزرابم رگراک هقبط عفانم و اهفده نیرتکیدزن هب ندیسر يارب اهتسینومک

 هسنارف رد .دنیامنیم هعفادم زین تضهن هدنیآ زا ینونک شبنج نایرج رد لاح نیع

 40تارکمد تسیلایسوس بزح هب لاکیدار يزاوژروب و ناراکهظفاحم اب هزرابم رد ،اهتسینومک

 بالقنا نامز زا هک یتامهوت و تالمج هب تبسن داقتنا قح ظفح زا هکنآ نودب ،دناهدیورگ

  .دننک رظنفرص ،تسا هدش تنس

 بزح نیا هک دنرادیمن رود رظن زا یلو دننکیم تیامح اهلاکیدار زا اهتسینومک سیئوس رد

 کبس هب تارکمد ياهتسیلایسوس لماش یتمسق هک تسا هدش لیکشت داضتم رصانع زا

  .تسا لاکیدار ياهاوژروب لماش رگید تمسق و هسنارف

 ،دننادیم تلم تاجن طرش ار یضرا بالقنا هک یبزح زا اهتسینومک ،اهیناتسهل نایم رد

 
 ،ھنازور تاعوبطم رد و نالب یئول تایبدا رد و نلر-وردل ناملراپ رد بزح نیا فرعم عقومنآ -40

 و تارکمد بزح زا یتمسق ھک دوب نیا تارکمد تسیلایسوس مان ینعم .دوب "La Réforme" ھمانزور
 ھب سلگنا ھیشاح( .تسا ھتشاد یتسیلایسوس گنر شیب و مک ،مان نیا نیعضاو دننام ،هاوخیروھمج ای
  .)١٨٨٨ لاس هرشتنم یسیلگنا ھمجرت

 و نلر-وردل یربھر تحت یسایس ظاحل زا دیمانیم تارکمد تسیلایسوس ھسنارف رد ار دوخ ھک یبزح
 ات نیمز یزورما یسارکمد لایسوس اب بزح نیا اذل ؛دوب نالب یئول یتسرپرس تحت یبدا ظاحل زا
  .)١٨٩٠ لاس یناملآ عبط ھب سلگنا ھیشاح( .تسا ھتشاد توافت نامسآ
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  .دنیامنیم ینابیتشپ ،تسا هدرک اپرب ار يوکارک مایق 1846 لاس رد هک یبزح نامه ینعی

 دض رب يزاوژروب هارمه ،دراد یبالقنا شور يزاوژروب هک ینامز ات ،تسینومک بزح ناملآ رد

  .درادیمرب ماگ یعاجترا يزاوژروب هدرخ و لادوئف نیکلام و هدبتسم تنطلس

 داضت دروم رد ،رودقملایتح هک تسین لفاغ نیا زا مه ياهظحل یتح تسینومک بزح یلو

 نارگراک ات دنک داجیا نارگراک رد يرتنشور یهاگآ و روعش ،ایراتلورپ و يزاوژروب نیب هنامصخ

 رابب یتسیاب يزاوژروب تدایس هک یسایس و یعامتجا طیارش نآ زا هلصافالب دنناوتب یناملآ

 رد یعاجترا تاقبط نتخادنارب زا سپ اروف و دننک هدافتسا وا دوخ دض رب یئاهبرح دننام دروآ

  .دنیامن عورش ار يزاوژروب دوخ دض رب هزرابم ،ناملآ

 بالقنا کی ناتسآ رد ناملآ اریز دنرادیم فوطعم ناملآ هب ار دوخ یساسا هجوت اهتسینومک

 کی و رتیقرتم یلک روطب ییاپورا تیندم طیارش کی رد ار لوحت نیا و دراد رارق يزاوژروب

 مهدجه نرق هسنارف و مهدفه نرق ناتسلگنا هب تبسن يرتهتفای دشر بتارم هب يایراتلورپ

 بالقنا کی هطساوالب دمآرد شیپ طقف دناوتیم ناملآ يزاوژروب بالقنا اذل .داد دهاوخ ماجنا

  .دشاب ییایراتلورپ

 ،دوجوم یسایس و یعامتجا ماظن دض رب یبالقنا شبنج ره زا اج همه اهتسینومک هصالخ
  .دننکیم ینابیتشپ
 مک یلکش هک نیا هب یگتسباو نودب ،ار تیکلام هب طوبرم هلأسم اهشبنج نیا مامت رد اهنآ
  .دننکیم یقلت شبنج یساسا هلأسم ناونعب ،دشاب هتفرگ دوخب هتفای دشر شیب ای
 اهروشک همه کیتارکمد بزحا قفاوت و داحتا هب لین يارب اج همه اهتسینومک ،ماجنارس
  .دنشوکیم
 مالعا اراکشآ اهنآ .دنزاس ناهنپ ار شیوخ تایرظن و دصاقم هک دنراد راع اهتسینومک
 هب لوصو ،ربج هار زا ،دوجوم یعامتجا ماظن همه نتخاس نوگژاو قیرط زا اهنت هک دننکیم
 .دنزرلب دوخ رب یتسینومک بالقنا لباقم رد همکاح تاقبط راذگب .تسا رسیم ناشیاهفده
 تسدب ار یناهج یلو .دنهدیمن تسد زا ار دوخ ریجنز زج يزیچ نایم نیا رد اهراتلورپ
  .دروآ دنهاوخ
 

 !دیوش دحتم ناهج ياهراتلورپ

 1951 لاس وکسم - یجراخ ياهنابز هب تایرشن هرادا یسراف هخسن يور زا یسیونزاب


