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 یروئت نیا زا .دننادیم یزیچ یروئت نیا هرابرد یمک دارفا ،لاح نیا اب .تسا »موادم بالقنا« یروئت  ،مسیکستورت ناکرا زا یکی
 ھک نیا ریظن ،دوشیم ھصالخ »یناھج بالقنا« هرابرد ھناگادج ییاھلالدتسا ھب اتدمع ھک ،تسا عیاش لذتبم و یحطس الماک یتشادرب

 ددص رد ،یتسیلایسوس یاول رد ھک دوب ،یرودیمرت کی ،تسیتراپانب کی« وا ھک نوچ ،»دنک لمحت ار موادم بالقنا تسناوتن نیلاتسا«
 .دوب »یراد ھیامرس یایحا
 ھک نیا یارب ،تسا بسانم تیاھن یب ،هداتفا اپ شیپ ھشیدنا نیا ،»اھتسیکستورت ھمین و اھتسیکستورت ھبش« عاونا و اھتسیکستورت یارب
 یفرط زا ،و دننک یفخم ،دنتسھ »یبالقنا« ضرف شیپ تروصب ھک ،ار دوخ یاھھشیدنا یانعم ھک دھدیم هزاجا اھنآ ھب فرط کی زا
 .دننک درط و هداد ناشن یفنم ،یلکروطب ،بالقنا هدیا نافلاخم ناونعب ار »موادم بالقنا« یروئت نافلاخم ،رگید
 و تسیچ یکستورت دید زا موادم بالقنا ھک میھدیم  حیضوت ھصالخ روطب و ،هدرک لیلحت و ھیزجت ار بسانم یامن نیا ،ھلاقم نیا رد ،ام
 .دوشیم رجنم اجک ھب و دراد یبالقنا شبنج یارب یرابگرم بقاوع ھچ ھیضرف نیا

 

١ 
 

 »موادم بالقنا«
 تارکمد لایسوس ناوج بزح رد ،نامز نآ رد .ددرگیمرب ١٩٠۵ لاس رد ھیسور لوا بالقنا ھناتسآ ھب یکستورت یاھھشیدنا ھشیر
 دنریگب هدھعب ار نآ یربھر دیاب تاقبط مادک و دیامیپب دیاب ار ریسم مادک بالقنا نیا ،ھک تشاد دوجو یدایز یاھیمگردرس ھیسور یرگراک
 تسین رداق ھک ،دندومن هراشا ایراتلورپ فعض ھب نامزمھ و ،دندرک هراشا هدنیآ بالقنا کیتارکمد تشرس ھب ناشیاھراطقمھو اھکیوشنم
 ققحت ریسم رد دیاب طقف بالقنا نآ رد و ،دنک میدقت یزاوژروب ھب ار یربھر یرترب دیاب ،نیاربانب و ،دریگب تسد رد ار یربھر شقن
 .دیامن کمک نآ کیتارکمد اوژروب فیلاکت
 تھج هزرابم ترورض رب ،لاح نیا اب اما ،تسا کیتارکمد اوژروب بالقنا ھک دنتشاد تقفاوم ھک یلاحرد ،نینل یربھر ھب ،اھکیوشلب
 .دندرکیم یراشفاپ رگراک ھقبط یربھر
 ھمین یگدنامبقع طیارش ھک یماگنھ ،دوب هدمآ یخیرات ھنحص ھب لبق زا ایراتلورپ ھک داتفا قافتا ینامز ،١٩٠۵ بالقنا ھک نیا یارب ؟ارچ
 یایاقب فذح ھب یزاوژروب  ھچرگ ھک تسا لیلد نیمھب .درکیم نایلغ ،لبق زا ھیسور رد  یزاوژروب و رگراک ھقبط نیب هزرابم ،یلادوئف
 و سفن هزات فیرح ،نیاربانب ،تشادن کیتارکمد فیاظو لماک یارجا ھب یقایتشا ناونع چیھب اما ،تشاد یگتسبلد  یرادھیامرس لبقام
 .درک تیوقت ار دوخ دیدج
 تسرداق -رگراک ھقبط یربھر اب -ناناقھد عیسو راشقا اب داحتا رد کیتارکمد یبالقنا یروتاتکید داجیا اب ،رگراک ھقبط طقف ،نینل ھتفگ ھب
 مھارف  یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد بالقنا دشر یارب ار طیارش ھکلب ،دناسرب نایاپ ھب ار کیتارکمد اوژروب بالقنا افرص ھن ھک
 راوتسا سلگنا و سکرام یاھهاگدید رب یبالقنا ھسورپ موادت هرابرد ھک تسا دشر یکیوشلب و ،یتسینینل لصا نیا ،ھصالخ روطب .دزاس
 .تسا
 اب اکرتشم ھک یموھفم رد ار یکیوشنم و یکیوشلب یاھلیلحت ھک درک شالت ،دوخ یتنس  »یور ھنایم« یتسیرتنس عضوم اب ،یکستورت
یگژیو .»دھد یتشآ« ،دوب هداد ھعسوت س وراپ ردناسکلآ  میظنت  »اھزادنا مشچ و جیاتن « ،»ام تافالتخا« ،»١٩٠۵« راثآ رد نآ یلصا یاھ                                   ُ             

 .دش رشتنم ،تفرگ ارف ار ھیسور ھک یثداوح جوم هرابرد یکستورت طسوت ھک دش
 جیاتن ھب ھصالخ روطب نینل ھک هژیوب ،مینکیمن یسررب لیصفت ھب ار »یخیرات«  یاھهوزج نیا زا کیرھ ام ،یژرنا و تقو فرص تھج
 .تسا هداد حرش رصتخم و ینشور ھب »بالقنا طخ ود نیا هرابرد« دوخ ھلاقم رد ار »موادم بالقنا« یروئت تیھام و ھتخادرپ یکستورت

 نتفرگ تسدب ھب یارب عطاق ییایراتلورپ یبالقنا هزرابم کی تھج اھنآ ناوخارف ینعی اھنآ یلصا یروئت ،اھکیوشلب زا یکستورت«
                                              ً      اعدا یکستورت .تسا هدرک سابتقا ار ناناقھد شقن  راکناً    ،اھکیوشنم زا ھکیلاحرد ،تسا ھتفرگ ضرق ار ایراتلورپ طسوت یسایس تردق
 کی ھیسور رد ؛تسا ھتفر لیلحت رتشیب و رتشیب اھنآ یبالقنا هوقلاب شقن ؛دناهداد لکش رییغت ،دناهدش میسقت  راشقا ھب ناناقھد ھک دنکیم
نکممریغ  یلمً    بالقنا  لباقم رد ار یزاژروب تلم مسیلایرپما« و ،»مینکیم یگدنز مسیلایرپما رصع رد ام« :دیوگیم یکستورت ؛تس        ً   

 ».دھدیم رارق یزاوژروب تلم ربارب رد ار ایراتلورپ ھکلب ، دھدیمن رارق یمیدق میژر
 ؟تسانعم ھچ ھب نیا
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یلاحرد ،س وراپ و یکستورت  زا اما ،دنتشاد تقفاوم هدنیآ بالقنا بوچراچ نورد  کیتارکمد -اوژروب یاھ ینوگرگد ماجنا مازتلا رب ھک         ُ      
 ھب ھن  ،دش یعدم نینل ھک یروطنامھ ،لاحنیااب .دندرک یراددوخ ،دوب اھینوگرگد نیا ماجنا ھب رداق ھکیا ھقبط ،یزاوژروب رد نآ ندید
 اھنآ رظنب ھک  تھج نیدب افرص ھکلب ،تشادن ایراتلورپ اب دیدش یاهزرابم رد فیلاکت نیا ماجنا ھب یاھقالع یزاوژروب ھک لیلد نیا
 .دوب فیعض رایسب یزاوژروب

 ار بالقنا فیثک یاھراک ماجنا ھفیظو اب و ،هدنیآ رد یروتاتکید زادنا مشچ اب ار نبوکاژ زاتشیپ بزح ام رگا ھک دشیم بوخ یلیخ …«
 هداد ماجنا یقیرط رھب دیاب فیثک راک و ،میناوتیمن ام اما .میدادیم تاجن ایراتلورپ رب ار یسایس افرص یربھر ،میتشاد رضاح لاح رد
 ندرک راصحنا یانعمب نیا ،نیاربانب ،میتسھ یقداص نویبالقنا ام ھک نیا یارب ،میھد ماجنا ار )فیثک راک ( نآ نامدوخ میروبجم  ام و دوش
 لاس ،مود یسایس ھمان ،یکستورت نوئل( ».دوشیم لیدبت ام یسایس یلصا ھفیظو ھب مایق یھدنامزاس ،یبالقنا فیثک راک نیا ماجنا .تسا نآ

١٩٠۵(. 
 .دراد هراشا یبالقنا -اوژروب بزح ھب درومنیا رد »نیبوکاژ بزح« نیا*
 اھنآ یاھدیما اب اھکیوشنم ھب )اقطنم( دیاب یو ،تشادن دوجو ھیسور رد بیرغ و بیجع طیارش یخرب رگا ،یکستورت ھتفگ ھب ،نیاربانب

                                                               ُ     ار بالقنا یربھر شقن )هدش روبجم اقیقد( هدشروبجم ایراتلورپ ،داد خ ر ھک  ھنوگنامھ ،اما .دشیم قحلم ،یزاوژروب ندرک یبالقنا تھج
 .دنک عورش ار یتسیلایسوس بالقنا کی ھب میقتسم لاقتنا ،کیتارکمد ھمانرب کی ماجنا اب و ،دنک ھضبق ار یسایس تردق ،دنک لبقت
یتقو ،دومن تکرح ھیضرف نیمھ زا س وراپ  یروئت لبمس یعونب ھک ،درک داھنشیپ ار »یرگراک تلود کی اما ،رازت نودب« راعش یو ھک                               ُ    

 .تشگ لیدبت یتسیکستورت کیسالک یبالقنا حرط زا یعون ھب ،»موادم بالقنا«
یمن یزیچ ل ک رد ،هوالعب ،دسریمن رظنب حضاو یلیخ نردم هدنناوخ یارب راعش نیا ،لوا هاگن رد  یروئت ھنیمز رد ،دوجونیا اب .دیوگ          ُ                
 رضاح لاح رد ھک تساینارگراک زا دودحمان یروتاتکید کی یارب یلصا ریسم رگنایامن ھک تساییانب گنس راعش نیا ،»موادم بالقنا«
 .دنتسھ کیتارکمد ھلحرم رد
 یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد -اوژروب بالقنا رتشیب ھعسوت دیلک ،یکستورت ھتفگب ،ھک تسا )»یرگراک تلود«( یروتاتکید نیا
 نیا .دزادرپ یم یتسیلایسوس ددجم یھدنامزاس ھمانرب یارجا ھب دعب و دھدیم ماجنا ار کیتارکمد ھمانرب ادتبا »یرگراک تلود « :تسا
 .تسا تسار رس و ناسآ
 و کیتارکمد -اوژروب بالقنا لحارم یکستورت ھک تسین نیا طقف ھلئسم ؟تسیچ ھلئسم ھک دیسرپب اجنیا رد امش تسنکمم ،نیاربانب

 یکیناکم یحرط ھب ار دشر لصا ،رثکادح ھمانرب  ھب »یرگراک تلود« لقادح ھمانرب رییغت تھج ھکلب ،دنکیم یطاق مھاب ار یتسیلایسوس
 .دزاسیم لیدبت
 یاتدوک کی بوچراچ رد )»یرگراک تلود«( یتسیلایسوس یروتاتکید کی داجیا ناھاوخ عقاورد یکستورت ھک تسین نیا طقف ھلئسم
 ،دوخ ھمانرب زا یشخب ناونعب ،یکستورت ھکتسنیا زین ھلئسم .درپ یم بالقنا لحارم یور زا قیرطنیدب و ،تسا کیتارکمد – اوژروب
 راکنا ار ناناقھد یبالقنا تشرس یکستورت ھکنیا یارب ؟ارچ .دنکیم در ار ناناقھد و نارگراک کیتارکمد یبالقنا یروتاتکید لصا
 .دنکیم
 ایراتلورپ ای یزاوژروب تسد رازبا دنناوتیم طقف ھک دنتسھ اھرفص زا یا ھعومجم ،هدیافیب ،لکشیب یا هدوت ناناقھد ،یکستورت یارب
 :دنشاب

 تفلاخم رد یخیرات براجت  مامت .تسنکممریغ نیا ؟دنریگب ار شیاج و دننزب رانک ار ایراتلورپ ،ناناقھد ھک درادن دوجو ناکما ایآ یلو«
 مشچ و جیاتن« ،یکستورت( ».دننک افیا یلقتسم یسایس شقن دنناوتیمن اقلطم ناناقھد ھک دھدیم ناشن یخیرات ھبرجت .تسا ھیضرف نیا اب
 .)١٩٠۶ لاس ،»اھزادنا
نیا یارب .ایراتلورپ ھطل س هدیا زا یکستورت ریبعت تسنیا – ایراتلورپ زا )ناناقھد( هدوت نیا زرم و دح یب و ارچ و نوچ یب تعاطا  ھک                       ُ                          
 چیھ رد یکرتشم کیتارکمد یروتاتکید چیھ ،یفالتئا چیھ نآ اب ھک تسا یبالقنادض و ،یعاجترا یورین کی هدمعروطب ناقھد هدوت
 یبالقنا یژرنا فیعضت ینعی – تفگ نینل ھک ھنوگنامھ – تروصنیاریغ رد .دشاب ھتشاد دوجو دناوتیمن بالقنا ھعسوت زا یا ھلحرم
 :مسیلایسوس حتف ریسم رد نآ »یزاس دودحم دوخ« و ،دوخ یبالقنا فادھا کرت ھب ایراتلورپ ندرک روبجم ،ایراتلورپ

 عقاورد ھک یلاحرد ،تسا زرم و دح یب نارگراک یروتاتکید نآ رد ھک منکیم رکف یتیعضو ھب نم ھک دوش ضارتعا تسنکمم»
 ار تفلاخم نیا ھک دیھدب هزاجا ،بوخ یلیخ .تسا ناناقھد و ایراتلورپ نیب یفالتئا یروتاتکید ،مینزیم فرح شا هرابرد ام ھکیزیچ
 ار یقطنم یزرم طخ نآ ،لمع رد دیاب ،شنازادرپ ھیرظن دصاقم نیرتھب مغریلع ،ایراتلورپ ھنوگچ ھک میا هدید اریخا .میریگب رظنرد
 .دیامن روصحم کیتارکمد یروتاتکید کی ھب ارنآ دیاب ھک دنک راکنا

 تسدمھ ناونعب کیژوم بلاق رد یتسیلایسوسدض راکشآ »ظافح« کی اب دیاب ایراتلورپ یسایس یتیدودحمدوخ ھک دنکیم داھنشیپ نینل الاح
 ھک دھدن هزاجا ،تسا کیرش اھتارکمد لایسوس اب ار تردق ھک ،یناقھد بزح ھک دشاب انعم نیدب نیا رگا .ددرگ لیمکت روتاتکید راکمھ ای
 ناراد ھیامرس طسوت ھک یتلود یاھتکرش و اھ ھناخراک ندوشگ اب و ،دنوش تیامح یتلود ھنیزھ باسحب ناگدننک باصتعا و اھراکیب
 تلود اب ایراتلورپ ،دوخ فیاظو ماجنا زا لبق اھتدم ینعی ،زین فالتئا زور نیلوا رد ھک تسانعم نیدب نیا ،سپ ،دنک تفلاخم دنا هدش ھتسب
 تردق زا بزح فذح ھب ای ،دبای نایاپ یناقھد بزح طسوت نارگراک بوکرس ھب ای دناوتیم یریگرد نیا .دش دھاوخ یریگرد دراو یبالقنا
   .درادن یدایز طابترا »کیتارکمد« یروتاتکید فالتئا کی اب اھ لح هار زا مادکچیھ .ددرگ یھتنم
 هدش لح تقوم روطب ارنآ اھنآ ادعب ،دننیبیم بالقنا یزوریپ ھظحل ات طقف ار ایراتلورپ یتاقبط هزرابم اھکیوشلب ھک تسنیا رد راک هرگ
 -مسیلایسوس تھج میقتسم هزرابم کی ناونعب راب نیا -دوشیم رھاظ دوخ صلاخ مرف رد هرابود ھک ،دننیب یم »کیتارکمد« فالتئا رد
 ،»تسا ییاوژروب بالقنا کی ام بالقنا« ھک یعازتنا رادنپ زا ،اھکیوشنم ھکیلاحرد .یروھمج متسیس کی یعطق یرارقرب زا سپ طقف

 دنک لصاح نانیمطا و دھد قفو ناربیل یزاوژروب راتفر اب ار دوخ یاھکیتکات مامت دیاب ایراتلورپ ھک دنسریم هدیا نیا ھب و دننکیم عورش
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 یروتااتکید ھن ،کیتارکمد یروتاتکید« – یھباشم یعازتنا رادنپ زا اھکیوشلب .دوش لقتنم یزاوژروب نآ ھب یتلود تردق ھک
 ار کیتارکمد – اوژروب یاھتیدودحم و دراد تسد رد ار یتلود تردق ھک دنسریم ییایراتلورپ هدیا ھب و – دننکیم عورش »یتسیلایسوس
 یبالقنادض یاھیگژیو ھکیلاحرد :تسا ھجوت لباق رایسب رما نیا هراب رد اھنآ نیب فالتخا ھک دراد تقیقح نیا .دنکیم لیمحت دوخ رب
 نیا ھتبلا .دوشیم لیدبت یدج یدیدھت ھب یزوریپ تروص رد اھنت الامتحا مسیوشلب یاھیگژیو عاونا ،تسا هدش رھاظ الماک البق مسیوشنم
 یزاوژروب اب طابترا رد اھکیوشنم( ،دننزیم فرح ایراتلورپ »لقتسم« تسایس هرابرد ھشیمھ اھکیوشلب و اھکیوشنم ودرھ ھک تقیقح
 هزرابم بقاوع زا ،عیاقو ھعسوت فلتخم لحارم رد ،ودرھ ھک دنکیمن صوع ار تیعقاو نیا ھجو چیھب )ناناقھد اب اھکیوشلب و لاربیل 

 .١٩٠۵ ،»ام تافالتخا« ،یکستورت ».دنزاس دودحم ناشدوخ یکیزیفاتم یاھراتخاس اب  ارنآ ھک دنراد وزرآ و دنا هدیسرت یتاقبط
 اب ھک ،دننک میلست ایراتلورپ ھب ارناشدوخ دوجو مامت اب ھکتسنیا ،دنھد ماجنا تسرد دنناوتیم ناناقھد ھلگ نیا ھکیراک اھنت ،نیاربانب
 :دنکیم یربھر ییاجب ار نآ دوخ یسامح تامادقا

 ھکنیا رگم ،دنھدب ماجنا ھک دنام یمن یقاب ناناقھد یارب یراک چیھ ،تسا هدمآ دوجوب ایراتلورپ ھب تردق لاقتنا اب ھک ،یعاضوا نینچ رد«
 ،دنھد ماجنا یھاگآ زا یاھجرد اب ار راک نیا ناناقھد نیا رگا یتح اریز ،تسین مھم یلیخ .دنوش عمج نارگراک یسارکمد میژر رود 
 ناناقھد یارآ رب ھک ییاوژروب بزح رھ ھکییاج نآ زا اما .دننکیم عمجت یزاوژروب میژر درگ  الومعم ھک تسین یزیچنآ زا رتشیب
،دھد خ ر نکمم قافتا نیرتدب رگا ،مھ دعب و ،دنک هدافتسا ناناقھد بیرف و یرادربهالک تھج دوخ تردق زا ات دنکیم ھلجع ،دھدیم نامرف                                       ُ       

 یسایس یھاگآ تفرشیپ و اتسور یگنھرف حطس دشر روظنمب ار شیاھورین مامت ،دراپسیم یرگید یراد ھیامرس بزح ھب ار شدوخ یاج
 .دنکیم یزاب دراو ناناقھد
 عوضوم .مینکیم یبایزرا ار »یناناقھد و یرتلورپ یروتاتکید« هدیا ھنوگچ ام ھک دوشیم نشور ،میدرک رکذ الاب رد ام ھکیزیچ نآ زا
 رکف اعقاو ام .»میھاوخیمن ای میھاوخیم« ار یسایس یراکمھ زا یمرف نینچ ایآ ،مینادیم لوبق لباق ار نآ الوصا ام ایآ ھک تسین نیا اعقاو
 .»اھزادنا مشچ و جیاتن« یکستورت ».میقتسم یروف سح رد لقادح – تسین ریذپ ققحت رما نیا ھک مینکیم
 ار ایراتلورپ ھکیسک ،تسا لاسال دنانیدرف ،رگید ھتسجرب تارکمد لایسوس دروخرب ھب کیدزن یلیخ ناناقھد ھب تبسن یکستورت دروخرب
 مظن یب هدوت نامھ زونھ یرتلورپریغ راشقا و تاقبط ھمھ ،لاسال هدیقعب .تفرگیم رظنرد ھعماجرد یبالقنا یورین اھنت ناونعب
 .درادن یاھفیظو چیھ اھنآ ھب تبسن رگراک ھقبط ھک ،دنتسھ یبالقنادض 
 ،ناناقھد یعاجترا هوقلاب تاذ هرابرد لالدتسا .دشاب ھتفر رتارف هدیقع نیمھ زا ،)یکستورت یلصا مسا( »چیودیواد وئل «ھک مینکیمن رکف ام
 ھمجرت رد یکستورت ،نیاربانب .داھن انب ار روشک کی رد مسیلایسوس تخاس ناکما مدع هدیا نآ ساسارب یکستورت ھک تسا ییانبم اقیقد
 :دھدیم رادشھ ،یکستوئاک »ھیسور بالقنا یاھرادنا مشچ و کرحم یاھورین« زا دوخ
 ھک ییاجنآ زا اما ؛دوشن ناناقھد اب ماگنھبان یریگرد ثعاب ات دھدیم ماجنا دشاب شناوت رد ھکیراکرھ تردق رد یایراتلورپ ،ھتبلا«
 ییاج نآ زا ؛دزاسیم رھاظ یرتشیب تیعطاق اب ار نآ یتح ،سکعرب ،ھکلب ،دھدیمن رییغت ار نآ یتاقبط تسرس طقف ھن تردق بحاصت
 ناناقھد و ایراتلورپ نیب یریگرد ،نایاپ رد ،دنکن تیامح یناسنا یگدنز تھج اھنآ هزرابم رد یزرواشک نارگراک زا دناوتیمن ھک
 ناگدنیامن ھک تیعقاو نیا اب ھن انئمطم ؟دبای یم نایاپ ھنوگچ یریگرد .دوب دھاوخ نایاپ زاغآرس نیا اما .تسریذپان بانتجا »دنمتردق«
 راتلورپ تسکش و یلخاد گنج ھب یریگرد .دوشیم رت یدج یلیخ طیارش .دنورب نویسزوپا یوس ھب یریزو یاھتکمین زا ایراتلورپ
                                              ُ         دوجو ام یعامتجا طیارش تحت ایراتلورپ یسایس ھطل س زا یلم بالقنا بوچراچ نورد رد یرگید »تفرٰ                   نورب هار« چیھ .دوشیم رجنم
یم ھجاوم گرتس ھفیظو کی ،یگدنز و گرم عوضوم اب ،دوخ ھطل س هرود نیلوا رد ،ایراتلورپ ھک تسلیلدنیمھب .درادن  تھج :دوش                                                     ُ                                

 بالقنا زا ینمض ھثداح کی ھب یلم یاتدوک ھکنیا ات تقوم تردق عبانم مامت ندروآرد تکرحب اب ،ھیسور بالقنا یلم بوچراچ نتسکش
 -ارکسیا//یپ یت یت چا :ھیسور رد( ».دوشیم لابند بالقنا طیارش لک زا ھک تسا یریسم نیا .دوش لیدبت اپورا
لصف/موادم/یکستورت/گرا  .شھوژپ  )لا ما یت چا سا.٢٣                     ُ       
)research.org/Trotsky/Permanent/chapter23.shtml-https://iskra )in Russian: 
 .تسا ھتشون دوخ »١٩٠۵« لاس راتفگشیپ رد )یکستورت(چیودیواد وئل ار یریگ ھجیتن نیمھ
 نآ زا دناوتیمن ،تسا طبترم یزاوژروب فادھا اب امیقتسم ھچرگا ،ھیسور بالقنا ھک دنکیم فیرعت ار ھشیدنا نیا ینالوط اتبسن ھینایب نیا«
 ھکینامز و .دشاب تردق رد  ایراتلورپ ھکنآ رگم ،دنک لح ار شدوخ ییاوژروب و ،یروف فیاظو دناوتیمن بالقنا ؛دنک یھاتوک فادھا
 نیمضت تھج اقیقد ،سکعرب .دنامب یقاب دودحم بالقنا ییاوژروب بوچراچ رد دناوتیمن ،دشاب ھتشاد دوخ ناتسد رد ار تردق ایراتلورپ
 ھب ھکلب ،یلادوئف طباور ھب  طقف ھن ار یقیمعرایسب موجھ دوخ تموکح لحارم نیرتییادتبا نامھ رد دیاب یرتلورپ زاتشیپ ،دوخ یزوریپ
 یبالقنا هزرابم ییادتبا لحارم رد ھک ییاوژروب یاھهورگ ھمھ اب طقف ھن ،راکنیا ماجنا نیحرد .دنک لامعا ییاوژروب تیکلام طباور
 دراو ،تسا هدیسر تردقب – ایراتلورپ – اھنآ یراکمھ اب ھک ،ناناقھد عیسو یاھ هدوت اب نینچمھ ھکلب ، دوب هدرک تیامح نآ زا شدوخ
 .دوشیم ھنامصخ یریگرد
 کی ھصرع رد ،یللملا نیب حطس رد طقف ،ناناقھد قافتا ھب بیرق تیرثکا و یرگراک تلود کی نیب اھداضت ،هداتفا بقعروشک کی رد
 کیتارکمد – اوژروب گنت هدودحم ،یخیرات ترورض ھبانب ،دنمزوریپ یایراتلورپ .دوش لصف و لح دناوتیم یناھج یرتلورپ بالقنا
 بالقنا تھج ھناھاگآ دیاب ،رگید ترابعب .دنکشب زین ار دوخ یتلودو یلم یاھهدودحم ھک دوشیمروبجم و ،دنکش یم ار ھیسور بالقنا

 ».ددرگ لیدبت یناھج بالقنا کی یارب یزاغآرس ھب ات دشوکب ھیسور
 رد ھک یرگراک ھقبط تیامح نودب ،یتعارز ھیسور رد دوخ تشپ رد ناناقھد دننام یرابتعا یب کیرش نینچ کی اب ایراتلورپ ،ورنیا زا
 :دیامن لامعا             ُ                       ار دوخ ھطل س ینالوط تدم یارب دناوتیمن ،دنشاب هدیسر تردقب یراد ھیامرس ھتفای ھعسوت یاھروشک
 ار زیچ کی میناوتیم تیعیطاق اب ام ؟دوش هدرب راکب ھیسور یداصتقا طیارش رد دناوتیم اجک ات رگراک ھقبط یتسیلایسوس تسایس اما«
 یتلود تیامح نودب .دروخب ولت ولت روشک ینف یگدنامبقع زا ھک نیا ات دوشیم وربور رتدوز یسایس عناوم اب روشک ھک نیا – میئوگب
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                                                  ُ                             ماوداب یتسیلایسوس یروتاتکید کی ھب ار دوخ تقوم ھطل س و دنامب یقاب تردق رد دناوتیمن ھیسور رگراک ھقبط ،اپورا یرتلورپ میقتسم
 یتسیلایسوس بالقنا ھک درادن دوجو یکش چیھ ،رگید یفرط زا اما  .درک کش ناوتیمن هراب نیا رد مھ ھظحل کی یارب یتح .دنک لیدبت
                                                                                      ُ                           جیاتن ،یکستورت ».مینک لیدبت یتسیلایسوس یروتاتکید کی ھب امیقتسم ار رگراک ھقبط تقوم ھطل س ھک دزاس رداق ار ام دناوتیم برغ رد
 .١٩٠۶ اھزادنا مشچ و
 .دنتسین نیرتنشور ؟دنتسھ ھچ اھزادنا مشچ
 یارب  ار هزیگنا ام راکتبا ھک لماک نانیمطا اب و مینک زاغآ نامدوخ یلم کاخ رد ار هزرابم ،نیریاس یارب ندنام رظتنم نودب دیاب ام«
 ھکیروطنامھ - مینکب ار شرکف ھک دوب دھاوخ هدننک دیماان نیا ،دوشن نینچ رگا و ؛میھد ھمادا ،دنکیم مھارف رگید یاھروشک رد هزرابم
 یاپورا ربارب رد ار شدوخ دوش رداق ،یبالقنا ھیسور ھکنیا ،لاثم یارب – دنکیم تباث کیروئت تاظحالم و یخیرات ھبرجت ،ود رھ
 .حلص ھمانرب ،یکستورت ».دنامب یوزنم یراد ھیامرس ناھج رد دناوتب یتسیلایسوس ناملآ ھک نآ ای ،دنک ظفح راک ھظفاحم
 هدیا نیا ھب ،ھخاش نآ ھب ھخاش نیا زا ندیرپ رب ینبم دوخ فورعم تنس فالخرب یکستورت ،ھک دوش دیکأت اج نیا رد دراد ار شزرا نیا

 هدش ھتشون ،»حلص ھمانرب« یو ھلاقم راتفگسپ رد ھیسور یایراتلورپ تردق ھب یکستورت داقتعا مدع .دنام رادافو ربتکا زا سپ یتح دوخ
 :تسراکشآ ١٩٢٢ لاس رد
 بوچراچ کی رد ھنادنمزوریپ روطب دناوتیمن یرتلورپ بالقنا ھک انعم نیا ھب ،»تسا هدش رارکت حلص ھمانرب رد راب نیدنچ ،اعدا نیا«
 یب یریگ ھجیتن نینچ کی اما .دشاب هدش در ام یوروش یروھمج لاس جنپ ھبرجت اب ناگدنناوخ زا یخرب یارب دیاش ،دسرب ھجیتن ھب یلم
 )...( .»تسا ھیاپ
 نورد یوزنم تسیلایسوس تخاس ناکما مدع زا حضاو یدانسا ،هریغ و ونژ سنارفنک ،تازایتما ،ییاوژروب یاھتلود اب یراجت تارکاذم
 هزرابم رد ھک ،میتسھ روبجم ام ،دنامب یقاب تردق رد ییاپورا یاھروشک رگید رد یزاوژروب ھکیعقوم ات .تسا یلم تلود بوچراچ کی

 (…) .میشاب یراد ھیامرس ناھج اب ییاھشزاس ریگیپ ،یداصتقا یاوزنا ھیلع
 ،میشخب دوبھب ار یداصتقا مخز نآ ای نیا ھک دنکیم کمک امب ،تلاح نیرتھبرد ،اھشزاس نیا ھک تفگ ناوتیم نانیمطا اب ،لاحنامھ رد
 ییاپورا یاھروشک نیرتمھم رد ایراتلورپ یزوریپ زا سپ اھنت ھیسور رد یتسیلایسوس داصتقا یعقاو دشر اما ،میربب ولجب ار ماگ نآ ای نیا
 ».دوشیم رسیم
 :ھک تسنیا هراگنا نیا .میا هدرک فشک ار دحاو روشک کی رد مسیلایسوس یانب ناکما مدع یتسیکستورت هراگنا عبنم ،نیاربانب
 عافدب یبالقنا فادھا زا رگا عقاو رد ،ھتبلا -دوشیم ریگرد یبالقنا یایراتلورپ اب راچانب ھک ،ناناقھد یعاجترا تشرس ھب داقتعا	-فلا
 ؛دزیخرب

 .یتسیلایسوس تخاس ریسم رد رگراک ناناقھد یربھر تھج ایراتلورپ  ییاناوت مدع ھب داقتعا -ب
 .تسا یتسیکستورت یروئت تیھام ،عقاورد نیا .دنتسھ یکستورت »موادم بالقنا« یروئت ساسا تاراھظا نیا ود رھ ،هوالعب

 
 

٢ 
 دشر یکیوشلب یروئت
 .تسا یکستورت هدیا اب ریاغم  الماک یتسیلایسوس بالقنا کی ھب کیتارکمد -اوژروب بالقنا دشر هرابرد نینل رظن
اوژروب بالقنا رد ایراتلورپ ھطل س ھلئسم ،دش رکذ لوا تمسق رد ھک ھنوگنامھ ،لوا  .تفرگ رارق یسررب دروم رگید یلکشب کیتارکمد -                             ُ                                   
 هدھع زا تسین رداق و تسا فیعض ھیسور یزاوژروب ھک نیا یارب ،دسانشیم تیمسرب ار ایراتلورپ یربھر تشرس یکستورت ھکیلاحرد
 .دشیم یشان یرگید الماک تاضورفم زا ایراتلورپ ینومژھ زا نینل کرد اما ،دیآرب  کیتارکمد -اوژروب بالقنا فیلاکت ققحت
 هدش یبالقنادض لبق زا ھکنیا یارب ھکلب ،تسا فیعض ھک لیلد نیا ھب ھن ،دنک یربھر ار ییاوژروب بالقنا  تسین رداق ھیسور یزاوژروب
 .درادن یا ھقالع یکیتارکمد تاحالصا چیھ ھب و ،تسا هدش ریگرد ایراتلورپ اب یتاقبط هزرابم رد نیا زا شیپ ،تسا
 .تسا ھیاپ یب ،دناسرب نایاپ ھب ار  )تیھام رد کیتارکمد -اوژروب( یناقھد بالقنا دناوتب یزاوژروب ھک ییاھدیما ھک تسلیلد نیمھ ھب
 تیوقت اب ار رطخ نیا ات دننک شالت نکمم قیرطرھب و دنوش رادیب یبالقنا نینچ کی اب تسنکمم ھک دسرتیم ییاھورین زا یزاوژروب
 .دننک راھم یناقھد ناشیرپ یاھ هدوت رد  )یربھر شقن(دوخ یسایس ینومژھ
                       ُ      بالقنا تمسسب نآ »نداد ل ھ « رد  ھن و دوب )اھتسیکستورت دننام(یزاوژروب نتفرگ هدیدان ھن یکیوشلب یاھکیتکات فدھ ،نیاربانب
 ریسم رد احیرص یزاوژروب یربھر ھک اریز ،دوب ناناقھد یبالقنا شبنج زا یزاوژروب نتخاس یوزنم فدھ ھکلب ، )اھکیوشنم دننام(
 .دوب ھنھک متسیس  ظفح و قابطنا
 نینل ،دنکیم تمدخ ایراتلورپ تقوم یماح ناونعب اھنت ھک دنیب یم ییاوژروب هدرخ لکش یب  هدوت ار ناناقھد ھک ،یکستورت فالخرب ،مود
 .دید ار فرگش یژرنا اب ،بالقنا ققحت رد ایراتلورپ دحتم ،کیتارکمد -اوژروب بالقنا تشپ ھکرحم یورین ناناقھد رد
 کاپ تھج یتالیکشت :دنکیم بسک ار  تردق کیتارکمد -یبالقنا یروتاتکید کی داجیا تھج ایراتلورپ ھک تسا ھقبط نیا اب داحتا رد
 .)یرادنیمز( یبابرا -یلادوئف متسیس زا روشک یزاس
 یزاوژروب هدرخ یاھ هدوت اب داحتا نودب یروھمج تھج هزرابم ،دنکیم ادیپ طبر ایراتلورپ ھب ھکییاجنآ ات ھک تسین حضاو ایآ ،عقاورد «
 ؟درادن دوجو هزرابم نیا یزوریپ تھج یدیما ھیاس ناناقھد و ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید نودب ھک تسین حضاو ایآ ؟تسا نکممریغ
 رخآ ات رگیدکی اب دیاب ام  ،»میگنجب یدادبتسا تموکح ھیلع رکیدکیاب« میھاوخیم ناناقھد و ایراتلورپ ،ینعی ،یبالقنا مدرم ،ام رگا )…(
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 !مینادرگرب لوا تلاحب ارنآ ات میتسیاب ریذپان بانتجا یاھالقت عفد رد رگیدکی اب مھرانک رد و ،میناسرب نایاپ ھب ار نآ مھاب ،میگنجب نآ ھیلع
(…) 

 اھنت ھن رگا ،دبایب دوخ تاجن تھج یھار کچوک یساسا نوناق کی دیرخ اب دناوتن ،ھلھو نیا رد یتح ،ھیسور یدادبتسا تموکح رگا
 یبالقنا یژرنا زا یمیظع شالت ،دروآتسد نیا زا عافد تھج ھک تسراکشآ ،تروص نآ رد ،ددرگ نوگنرس  عقاو رد ھکلب ،دوش لزلزتم
 رتشیب ھچرھ !ناناقھد و ایراتلورپ یبالقنا یروتاتکید زجب تسین یزیچ ،لاحرھب ،»عافد« نیا .دوشیم مزال یقرتم تاقبط مامت یوس زا
 تردق اددجم اھدعب دوشیم رداق رتمک هدنیآ بانتجا لباقریغ عاجترا ،مینک عافد اھدروآتسد زا یرتشیب  تدش اب و میشاب ھتشاد دروآتسد
 ،نینل( ».دش دھاوخرتناسآ ،دنیآیم ام زا دعب ھک یرتلورپ یاھهدنمزر ھفیظو و ،دوشیم رتهاتوک شنکاو لصاوف ،دنک بحاصت ار
 .)ناناقھد و ایراتلورپ کیتارکمد-یبالقنا یروتاتکید
 کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید نینچ یدوخبدوخ لاکشا زا ییاھنومزآ ،١٩١٧ ھیروف بالقنا و ١٩٠۵ بالقنا ود رھ ھک دش رکذتم دیاب
 بالقنا رد ؛دنتشاد دوجو یرگراک و یناقھد یاھنامزاس زا یددعتم کرتشم تامادقا ،لوا بالقنا رد .دنداد ناشن ار ناناقھد و نارگراک
 ھب تردق ھمھ« فورعم راعش نینل ھک یتقو( ١٩١٧ راھب لوط رد ،نآ رد نازابرس و ناناقھد ،نارگراک ماندب یاھاروش ناگدنیامن ،یمود
 – کیوشنم طخ یسایس رظنزا ھکلب ،دندش بلاغ یناقھد طیحم مدرم و ناناقھد طقف ھن ھکییاج ،)درک داھنشیپ ار »اھاروش
 .دندوب هدرک ظفح ار یبالقنا یاھتسیلایسوس
 ھب ھک ،دوبن یلد هداس مدآ نینل ؟دبای ھعسوت یتسیلایسوس یروتاتکید کی ھب دوشیم رداق کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید نیا ھنوگچ
 رد اھنآ تیعقوم زا ھک ار یعاجترا تافص ،ناناقھد یبالقنا تشرس زا تبحص رد یو .دندوبن اھنآ روخ رد ھک دھدب ییاھتیفیک ناناقھد
 .درکن شومارف ار تفرگیم ھشیر اپ هدرخ ناکلام ناونعب یعامتجا دیلوت

 یاھظحل یارب یتح ار یزاوژروب هدرخ ربارب رد ایراتلورپ یتاقبط ندوب زیامتم اھتارکمد لایسوس ،دوب رارق رگا ھک دنامن ھتفگان«
 رگا ،دنھد لیکشت  دوس یب و ماگنھبان یداحتا لوقدب رکفنشور  یزاوژروب هدرخ بزح  نآ ای نیا اب  اھنآ دوب رارق رگا ،دننک شومارف
 اھنارحب مامت رد ،یسایس تایرورض و اھتیعقوم مامت  رد(زاین و یاھظحل یارب یتح دوخ لقتسم فادھا زا اھتارکمد لایسوس دوب رارق
 ،دنزاس رود دوخ مشچ زا ،نآ ھب ھتسباو یسایس تالیکشت و ایراتلورپ یتاقبط یھاگآ ھعسوت ھب نداد تیمھا تھج ار )یسایس تالوحت و
 نامھب ،مینکیم رارکت ،یسایس ماگرھ ،یتیعقوم نینچ تحت اما .دوب دھاوخ کانرطخ هداعلا قوف تقوم یبالقنا تلود رد تکرش هاگنآ
 .)ناناقھد و ایراتلورپ کیتارکمد -یبالقنا یروتاتکید ،نینل(«. دوب دھاوخ کانرطخ هزادنا
 تلود« لمعلاروتسد ھب ھن ،دبای یم ھعسوت ایراتلورپ یتسیلایسوس یروتاتکید ھب ناناقھد و نارگراک کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید
 هدرخ زا یرتلورپ رصانع ندرک ادج کینکات – ون کیتکات کی قیرط زا ھکلب ،درک داھنشیپ یکستورت ھکیروطنآ ،»یرگراک
 ھک یداحتا رد – ناناقھد نیرتریقف زیچ رھ زا لبق - ایراتلورپ ھب راشقا نیرتکیدزن زا یا ھقبط ناونعب ناناقھد زا ادج ،ینعی .یزاوژروب
 .دھدرییغت ناناقھد نیرتریقف و ایراتلورپ زا یروتاتکید کی ھی  ،یتسیلیسوس یروتاتکید ھب ار کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید ایراتلورپ
 .تسا یتسیلایسوس بالقنا ماجنا لوط رد ایراتلورپ ھب ناناقھد فلتخم راشقا قیفلت ھب ھتسباو نینل دشر لوصا و یدابم ،رظن نیا زا

 – اوژروب ،ییاوروب بالقنا هزادنا نآ ات ھک( ییاطسو نورق نیناوق ھیلع ،نارادنیمز  ھیلع ،یتنطلس میژر ھیلع ناناقھد ً      لکً    اب ،ادتبا«
 نادنمتورث ھلمجزا ،یراد ھیامرس ھیلع ،ناگدشرامثتسا مامت اب ،اھرتلورپ ھمین اب ،ریقف ناناقھد اب ،سپس .)دنامیم یقاب کیتارکمد
 یکستوئاک و یرتلورپ بالقنا ،نینل( «.دوشیم لیدبت یتسیلایسوس بالقنا کی ھب بالقنا دح نآ ات و ،نایوجدوس ،اھکالوک ،ییاتسور
 .)دترم
 :تفرگ تروص ھنوگنیا ھیسور بالقنا ھعسوت ھسورپ
 .تشگ زوریپ و ،تفرگ ماجنا یرتلورپ ریغ یرھش راشقا و ناناقھد اب داحتا رد ایراتلورپ ،کیتارکمد -اوژروب بالقنا ،١٩١٧ ھیروف رد
 ،درک فرصت ار ینیمز کالما ھک دش یناقھد شبنج نیرتهدرتسگ ھب رجنم کیتارکمد زاف هدشن لح یاھداضت – ناتسبات و راھب یط ،هاگنآ
 .داد خساپ نآ ھب هدرتسگ هزادنا نامھ ھب یبوکرس اب ییاوژروب تلود ھک ییاج نآ ات
 ھب عورش دوخ هدوت مامت اب ،دناسر نایاپب ار کیتارکمد – اوژروب بالقنا ناوتیمن  »زیمآ تملاسم« یاھشور اب دندرب یپ ھک ناناقھد
 دض یاھبالقنا ،١٩١٧ ربتکا رد و .دش ریگرد یزاوژروب اب زاس تشونرس یدربن رد یزاوم روطب ھک ،دندومن اھکیوشلب زا تیامح
 .دندش بیکرت دحاو دنور کی رد یتسیلایسوس و کیتارکمد – اوژروب ،یلادوئف
 :دش عورش ناناقھد نایم رد یدنب رشق ،١٩١٨ راھب رد
 لماک یدوبان اھیدیبموک یاھتیلاعف .دندش دلوتم اھرھش ھموح  رد ایراتلورپ یروتاتکید دیدج دحتم ،)»یدیبموک«( »ارقف یاھ ھتیمک«
 بوکرس رد ایراتلورپ ،ساسا نیارب .دندرکیم شروش اھاروش ھیلع و ،دندوب ھجاوم اھکالوک تمواقم اب ھک دوب یناکلام یاھنیمز
 .دنکیم ادیپ ار طسوتم ھقبط زا یشخب و ریقف ناناقھد یوق تیامح اھکالوک نیا یاھشروش
 الماک ناناقھد و نارگراک یاھاروش ناگدنیامن ،یسایس رظن زا  ،١٩١٧ ھیروف زا سپ .تسا یتسینینل یاھکیتکات زا یرگید دامن  اھاروش
 نیا رد اھکیوشلب شقن .دنتشاد دامتعا یزاوژروب تقوم تلود ھب ارچ و نوچ یب ھک ،دوب یبالقنا یاھتسیلایسوس و  اھکیوشنم تسد رد
– دندرک بسک اھاروش رد یرتشیب و رتشیب نزو لاکیدار رصانع ،دش رتراد ھشیر  بالقنا دنور ھکنانچمھ ،لاحرھب .دوب ییزج اھاروش
 رد .دندوب یبالقنا یاھتسیلایسوس بزح پچ حانج لکشب اھنآ تقوم نادحتم اھرھش ھموح رد و ،دندوب اھکیوشلب اھرھش رد اھنیا
 .دش تردق ندرک ھضبق تھج اھکیوشلب میمصت رد یرگید لیلد ھک ،دنتفر پچ تمس ھب اھاروش ،ربتکا و ربماتپس یاھهام
 .تخیسگ مھزا اتسور باعشنا لیلد نامھ ھب ١٩١٨ ھیئوژ رد پچ یبالقنا یاھتسیلایسوس نویبالقنا  اب اھکیوشلب داحتا ،ابقاعتم
 ناناقھد شخب –دناهدرک باعشنا شخب ود ھب نونکا ،دندوب هدیگنج نیمز ناکلامرباربرد ھنادرم ھک ،ناناقھد .دندوبن دحتم رگید اھاتسور«
 ناکلام اب گنج زا و ،دنداد ھمادا مسیلایسوس یوسب دوخ راوتسا یورشیپ ھب ،نارگراک اب ماگمھ ،ھک ریقف ناناقھد هاگودرا و رتتخبشوخ
 رادنیمز تاقبط تسد هزرابم نیا .دندرک رییغت اھ کالوک عفنب عیسو یضرا تاحالصا زا هدافتسا و ،لوپ تردق ،ھیامرس اب گنج ات نیمز
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 نآ درک شالت تدشب و تخس رایسب یرھش رگراک ھقبط ھک داد رارق یتسیلایسوس ریسم رد ار ام بالقنا رما نیا ؛درک عطق ار رگرامثتسا و
 و یدمع ،خسار تیامح اھاتسور رد ھکنیا رگم ،دنک یربھر تیقفوم اب ار بالقنا دشیمن رداق نآ دادتما رد اما ،دزادنایب هارب ربتکا رد ار
 .)»اھ نومک و ریقف ناناقھد یاھ ھتیمک ،نیمز تارادا یرسارس هرگنک نیلوا رد ینارنخس« ،نینل(«.دنک ادیپ ار ناناقھد  مکحم
 اھکالوک هاگودرا رانک رد ،دندرکیم نایب ار ناناقھد ینایم شخب عفانم ھک ،پچ یبالقنا یاھتسیلایسوس ،اھاتسور رد یبالقنا دربن نیا رد
 .دندرک لیمکت ار یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد -اوژروب بالقنا لیدبت و ،دنتفرگ رارق

 ھک ار )رازت نامز رد اتسور ییاضق یاھهاگداد(اھووتسمز و تسولو یاھ ھتیمک و ،دندیسر تردق ھب اھاتسور رد تبقاع ناناقھد یاھاروش
 جارخا اب ھک ،دش عورش ربتکا زا دعب ناگدنیامن ددجم تاباختنا ھسورپ ،اھاتسور یاھاروش رد .دندرک نیزگیاج ،دوب اھکالوک تسد رد
 .دندرکیم یربارب کیوشلب بزح اب ھک ،دوب هارمھ ییاتسور یارقف ناگدنیامن یفرعم و کالوک رصانع
 ،ایراتلورپ تردق ،اھاتسور رد ،هوالعب .دش داجیا اتسور و رھش رد اروش تردق لکشب  ھیسور رد ایراتلورپ یروتاتکید  هرخالاب ،نیاربانب
 ھقبط داحتا ات دناشکب ارقف تمسب ار طسوتم راشقا ھک دوب نیا لابندب ،اھکالوک ھیلع هزرابم رد ریقف ناناقھد یھدنامزاس و تیامح نمض 
 .دشخب ماکحتسا ار یتسیلایسوس تخاس تھج زاین دروم ناناقھد قافتا ھب بیرق تیرثکا و رگراک
 .تسا نینچ یتسیلایسوس بالقنا کی ھب کیتارکمد -اوژروب بالقنا دشر کمانید ،یلک روطب
 یتح ھک تسا مھم هژیوب تھج نیا زا تایئزج نیا .درادن یتسیکستورت »موادم بالقنا« یروئت اب یاھطبار چیھ یتسینینل کیتارپ و یروئت
 هدش بذج مسیلایسوس یگدنزاس  و بالقنا ھب ھک )ناناوج هژیوب( یبزح یاھهدوت یگبرجت یب زا هدافتسا اب ،یکستورت ،نینل گرم زا سپ
 ،دھد ناشن یعقاو ربماغیپ و ربتکا بالقنا شوھاب  رگماھلا ناونعب ار شدوخ ات درک شالت و ،داد شرتسگ ار یدیدش یبدا تیلاعف ،دندوب
 ھنوگنامھ ،یکستورت ھتفگب ،البق ھک یسک ،دوب ھتفرگ رارق هدافتسا دروم نینل دوخ طسوت بالقنا یژتارتسا ھنیمز رد شیاھھتفای ھک یسک
 .درکیم عافد »مسیوشلب یبالقنا دض یاھیگژیو« زا ،میروآ یم دایب ھک
 یتسیکستورت هدیا ھب نینل یدوخب دوخ لوحت هرابرد ،»ییادز مسیوشلب« هرابرد ،»مسیوشلب ددجم ندرک حلسم« هرابرد یکستورت یارتقا

 .دش رجنم ١٩٢۴ زیئاپ رد »یبدا ثحب« دوعص حالطصاب ھب ،»موادم بالقنا«
 طسوت اھنت ھن ھک ،تسناد اور  ار بزح خیرات راکشآ فیرحت دوخ تیصخش زا لیلجت رطاخ ھب ھک ،یکستورت نآ رد ھک یبوچراچ رد
 یاھتسینومک یاھکیتکات و ربتکا بالقنا« و »؟مسینینل ای مسیکستورت « :نیلاتسا راثآ( تفرگ رارق  ھلمح دروم »ریرش« نیلاتسا

 ،فیوونیز ،فنماک ،»دحتم نویسزوپا« رد یکستورت هدنیآ نادحتم نینچمھ ھکلب ،)مینکیم ھیصوت ار اھنآ ندناوخ ایوق ام ھک  ،»ھیسور
 .)دندرک عورش ار رازراک نیا امسر ھک دندوب اھنآ نیا ،عقاورد( نارگید و کیدار ،نیراخوب
 ھیرظن ساسا و دوب هدنبسچ الماک ھک درک تباث ،دش داجیا شناراکمھ نیرتکیدزن و یکستورت طسوت ھک یاھناسفا ،دوجو نیا اب
 یاھهدیا و مسینینل نیب یعطق موادت رب دیکأت اب ،دندناوخیم »تسینینل -کیوشلب« ار ناشدوخ ھنارورغم ھک ،داد لیکشت ار اھتسیکستورت
 .تسا بالقنا جارو رفسمھ کی عقاورد ھک ،یکستورت یطاقتلا
 یروئت نیب یاھطبار چیھ ،یتسیلایسوس بالقنا کی ھب کیتارکمد -اوژروب بالقنا دشر دروم رد ،ھک دوشیم دیکأت رگید رابکی ،اما

 .درادن دوجو نینل )کیتارپ و(یروئت و یکستورت »موادم بالقنا«
 
 

٣ 
 یریگھجیتن
 «؟دراد لاح نامز اب یطبر ھچ ،ھتشذگ نرق زا موھفمان یاھثحب نیا ھمھ یلو« ،»بوخ یلیخ« ،دسرپب تسنکمم هدنناوخ
مھ ھک تسا هداد خ ر »موادم بالقنا« ھیرظن  زا کیتارپ و یروئت ،ود رھ رد یددعتم یاھینوگرگد و اھفیرحت ھک تسنیا تیعقاو  نانچ                ُ                     
 -ارف یاھندز داد و غیج اب و ،دیامنیم فیعضت ار نآ و ،هدرک یریگولج یبالقنا شبنج شرتسگ زا رثؤم روطب المع ھک ،دراد ھمادا
 .دسریمن ییاجب یبالقنا

 
 نادحتم ھلئسم	 -٣.١

 اتاذ اما ،دنتسھ دنمتردق  ناناقھد ،یکستورت یارب .دشن لئاق ناناقھد یارب یلقتسم شقن چیھ ،میدرک کرد ام ھک یاھنوگ نامھ ،یکستورت
 تخاس ریسم رد ،هوالعب .دنکیم هدافتسا یسایس تردق ندرک ھضبق تھج اھنآ زا اتقوم طقف ایراتلورپ ھک ،دنتسھ یبالقنا دض هدوت

 یقیرط چیھب ناناقھد تیکلام هدرخ تعیبط زا ،یکستورت هدیقع رب انب ھکاریز ،دوش یم ریگرد ناناقھد اب راچانب ایراتلورپ ،یتسیلایسوس
 .دومن هدافتسا یتسیلایسوس داصتقا ییاپرب تھج ناوتیمن
 رد مسیلایسوس یانب ناکما مدع هدیا ،دیایب رانک یناقھدرصانع اب دناوتیمن ایراتلورپ دوخ ھک نیا و ناناقھد ھب یکستورت یدامتعا یب نیا زا
 .دنکیم یوریپ کیناگرا روطب ھیسور لثم دحاو روشک کی
 یتعنصربا« زا یتبرض ھمانرب کی ،١٩٢۵ لاس رد یو ھکیتقو ،دومن هدافتسا هدیا نیا زا یکسنیژاربوئیرپ ،یکستورت یماح ،اھدعب

 یدزد لماش ھمانرب نیا .درک داھنشیپ اتسور یعاجترا تشرس هرابرد اھھیضرف نامھ یانبمرب ار )ھیلوا یتسیلایسوس تشابنا( »ندش
 یزیچ چیھ ار نآ اھتسیکستورت و ،»دوب هدش دنمتورث« )ون یداصتقا ھمانرب( پن یاھلاس یط ھک دوب اتسور یرتلورپ تلود یلومعم
 گرمب موکحم یخیرات ظاحل زا ھک اتسور یزاوژروب هدرخ زا یاھعماج ،دنتسنادیمن )!حالطصا نیمھ اب( »یلخاد هرمعتسم« کی زا شیب
 .درک یراک رھ ناوتیم رگراک ھقبط عفنب نآ اب ھک دوب
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ل ک رازراک یمتح طوقس و ،داد ھمادا یلبق ھیضرف نامھ اب ،١٩٣٠ یاھلاس رد یکستورت دوخ  ینیبشیپ ار یوروش )یکارتشا(نویساویتک ُ                                      
 .دیامن ھبلغ یناقھد  ریذپان نایاپو  یلزا ارھاظ ھناکلام هدرخ زیارغ رب تسناوتیمن ھک ،درک
 و یبالقنا هزرابم یژتارتسا ھلئسم ،تسایراتلورپ نادحتم ھلئسم ھکلب  ،تسین ناناقھد ھلئسم یدایز دح ات ناناقھد ھلئسم ،لاحرھب
 .تسداحتا نیا ندرک هدایپ رد رگراک ھقبط یاھکیتکات
 لاسال عضاوم ھب ھیبش یعضاوم رد ،یرتلورپریغ راشقا و تاقبط ھب تبسن دروخرب زرط رد ،دیدرگ هراشا البق ھک ھنوگنامھ ،یکستورت
 .داتسیا
 رگید راشقا طیحم یبالقنا دض هدوت فلاخم ھک ،دیدیم عامتجا رد یبالقنا ھقبط اھنت ناونعب ار ایراتلورپ ،یمیدق یلگھ کی ،لاسال دلانیدرف
 .تشاد یلوصا داحتا چیھ ناوتیمن یبالقنا دض هدوت نیا ناگدنیامن زا مادک چیھ اب ،ساسا نیارب .دوب یعامتجا
 و ربھر اھنت ،ایراتلورپ ھب ناناقھد طرش و دیق نودب و لماک میلست ترورض ھب و ،درکیم رکف یدننامھ یکیزیفاتم ھیحور  اب یکستورت

 .دوب هدیسر تردقب کیتارکمد -اوژروب بالقنا بوچراچ رد البق ھک ،درکیم هراشا بالقنا هدنھد نامزاس
 ایراتلورپ کیتامش  طلست لماش ھک ،درک فیرحت ار یقلخ بالقنا رد ایراتلورپ ینومژھ هرابرد نینل نیرتکد ،راک نیا ماجنا رد یکستورت
 تردق یاراد نینچمھ ھک تسا )یناقھد راشقا ،یزاوژروب هدرخ(رگید راشقا رب رگراک ھقبط یربھر شقن بسک رد ھکلب ،تسین ناناقھد رب
 :دراد رارق شدوخ فارطا نوگانوگ راشقا ییارآ فص نیا رد رگراک ھقبط یھدنامزاس شقن .دنتسھ یبالقنا

 ار نمشدب ندز ھبرض سناش زگرھ ھکیسک ، دگنجیم رتیژرنا اب ھک دوشیم یسک بیصن گنج رد یرترب ،یرتلورپ  هاگدید رظن زا«
 عون رھ زا ھک یسک ،تسا کیتارکمد یاھورین کیژولوئدیا ربھر ھکیسک ،تسا یکی شلمع و فرح ھشیمھ ھکیسک ،دھدیمن تسدزا

 ).ییاوژروب یسارکمد و رگراک ھقبط ،نینل( »دنکیم داقتنا هراک ھمین یاھتسایس
 یسارکمد  ھک یتقو( اھنآ یسارکمد یزاس کاپ ینعی ،تیعمج رگید رصانع رب نآ یسایس ذوفن اب )ناگدنیامن و( رگراک ھقبط یرترب«
 هزرابم ینعی ،ییاوژروب یسارکمد مامت یرظن ھتوک و اھتیدودحم زا داقتنا ینعی  ،تسا کیتارکمدریغ یاھیصلاخان زا )دشاب دوجوم
 لالحنا ،نینل(».هریغ و هریغ ،)دیمانب ھنوگ نیا ار یلاربیل یاھتسایس و اھینارنخس شخپ  کیژولوئدیا یاوتحم امش رگا )ً            مسیتیداک ً    اب

 .)ام نابلط
 یرتلورپ ریغ راشقا ،تسا یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد بالقنا لیدبت ھب دنمھقالع یعامتجا ھقبط کی ناونعب ھک ،ایراتلورپ ،نیاربانب
  ھلحرم رھ رد ار راشقا نیا ،دنکیم کاپ یعاجترا تالیامت زا ار راشقا نیا ،دنکیم عمج دوخ درگ ار اھنآ ھکلب ،دنکیمن شدوخ عبات ار
 .دنکیم یزاسزاب رگراک ھقبط ریاخذ ھب یزاوژروب ھتخودنا زا ار یرتلورپ ریغ راشقا ،دھدیم قوس پچ یوسب رتشیب ھعسوت زا هزات
 - اوژروب بالقنا دشر ریسم رد یرتلورپریغ راشقا اب رگراک ھقبط لماعت و تالاعفناو لعف  ،ایراتلورپ یرترب یارب کیروئت ھمانرب نیا
 .تسا یتسیلایسوس بالقنا ھب کیتارکمد
 و ،دباییم ھعسوت یتسیلایسوس بالقنا ھب دعب ھک ،تسا کیتارکمد بالقنا ققحت رد یرتلورپ ریغ راشقا و ایراتلورپ نیب لماعت ھمانرب نیا و
 .مینکیم هدھاشم  یددعتم یخیرات یاھھنومن رد ار نآ ام
 ،نیچ رد یقلخ کیتارکمد یاھبالقنا اب نتفای ھمتاخ و ،یقرش یاپورا رد گنجاسپ یاھبالقنا ھمادا اب دنور رد ،ربتکا بالقنا زاغآ اب
 یمدرم یاھهدوت عیسو یاھھھبج هزرابم زا یھباشم ریوصت اج ھمھ رد ام – متسیب نرق مود ھمین رد ادانارگ ای سوئال ،مانتیو ،ابوک
 .مینیب یم کیتارکمد بالقنا کی ققحت تھج ار ایراتلورپ یربھرب
 شخب یداصتقا و یسایس یاوزنا اب ھک ،مینیبیم ار یتسیلایسوس بالقنا کی ھب کیتارکمد بالقنا دنیاسپ دشر دنیارف ام اج ھمھ رد
 داحتا کی نآ اب و ،دنکیم میکحت ار ایراتلورپ ھب کیدزن یبالقنا رصانع نامزمھ ھک یلاح رد ،تسا هارمھ یرتلورپریغ راشقا یعاجترا
 .دریگیم لکش دنمتردق یبالقنا
 یاھلئسم ،تسا هدنامیقاب تردق رد یرتلورپ تلود ھک یلاح رد ،دشن لماک مسیلایسوس یانب اھروشک نیا زا یرایسب رد ارچ ھک ھلئسم نیا
 ینعی - دراد طابترا ینھذ لماع اب مھ و مسیلایسوس یداصتقا یسایس تالکشم اب امیقتسم مھ ،ود رھ اب ،هژیو دروم رھ رد ھک ،تسا رگید
 .دناهدیسر تردقب ھک یرتلورپ بازحا کیروئت یاھتیفیک
 ،تردق بسک رد دوخ یرتلورپ ریغ نادحتم اب ایراتلورپ لماعت و تالاعفنا و لعف یتسینینل لصا ،دشر یتسینینل یاھکیتکات ،لاحرھب
 .تسا هدش تباث یخیرات ھبرجت  اب ھک تسا یتقیقح دوخ ،کیتارکمد بالقنا رد ایراتلورپ یرترب هرابرد یتسینینل عضوم
 ،یرتلورپریغ تاقبط زا یگدنیامنب یبالقنا یایراتلورپ ریاخذ زا یشوپ مشچ ،یزاوژروب هدرخ زا یشوپ مشچ اب ،لباقم رد اھتسیکستورت
 ھشیمھ و اج ھمھ رد »یرتلورپ یرگیبالقنا ارف« و ،هژیو طیارش ندروآ باسحب نودب ،»ایراتلورپ یتسیلایسوس یروتاتکید« سیسأت مانب
 .دنوشیم یھتنم تسکش و ،یبالقنا ییوگ هدوھیب قیرط زا نآ هوقلاب ریاخذ اب ینمشد و ،یبالقنا شبنج فیعضت ثعاب

 
 بالقنا تیھام ھلئسم	 -٣.٢

 و یکستورت  ھک نیا یارب ؟ارچ .درک مھتم ھیسور بالقنا کیتارکمد – اوژروب تشرس یشوپ مشچ ھب ار یکستورت دوخ اھراب نینل
 ،»نارگراک تلود« ھب لماک یسایس تردق لاقتنا ھلئسم ،کیتارکمد ھلحرم رد شیپ زا – »موادم بالقنا« یروئت یاھهدنسیون –  ُ     س وراپ
 .دندرک حرطم ار ایراتلورپ یروتاتکید ھب ،یرتلورپ تلود ھب ینعی
راک ھقبط ،ھلحرم نیا رد شیپ زا ھک روصت نیا اب ،دندیرپ )بالقنا( کیتارکمد ھلحرم زا ھناماوع س وراپ و یکستورت ،ھک ینعم نیدب  رگ                                                                                        ُ                            
 دودحمان یروتاتکید و دریگ تسدب ار یتلود تردق ھک تشاد ار تردق مامت ،دوب ھیسور ھک ھتفاین ھعسوت یتعارز روشک نینچ کی رد
 .درادن ریسفت ھب یزاین ھشیدنا نیا یحول هداس .دیامن لامعا ار شدوخ
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 ،کیتارکمد بالقنا یجیردت قیمعت ،یرتلورپریغ یاھهدوت رگراک ھقبط یجیردت یزوریپ ھلئسم ،نینل یربھرب ،اھکیوشلب ،ینثا نیمھ رد
 ،دیدج ھلحرم کی یوس ھب نتفر تھج ار کیتارکمد بالقنا نآ زا سپ ھک دندرک حرطم ار کیتارکمد ھلحرم یجیردت »یگدوسرف«
 .دنکیم دشر یرگید ھب یکی زا و ،دراذگیم رس تشپ یتسیلایسوس ھلحرم
 یاھزاین ھک ،ناناقھد و نارگراک کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید راذگ رد دنیآرف نیا ،دش هداد ناشن البق ھک ھنوگ نامھ ،تردق  ظاحل زا
 .تسا هدش سکعنم یتسیلایسوس بالقنا زا شیپ تردق زا یلکش ،ایراتلورپ یروتاتکید ھب امیقتسم ،دزاسیم هدروآرب ار کیتارکمد ھلحرم
 زا ،دندرکیم راکنا ار لحارم ھب یبالقنا دنور میسقت ،دندرکیمن کرد ار اھکیتکات نیا ھبساحم ھجو چیھ ھب شنایماح و یکستورت
 ھمھ یروف بسک رب و دندید یم ار یتسیلایسوس بالقنا ھناتسآ ،یسایس نارحب رھ رد و ،دندومنیم یشوپ مشچ ایراتلورپ نادحتم تالکشم
 .دنتشاد رارصا ییاھنت ھب ایراتلورپ یسایس تردق
 شبنج ،دننکیم راکنا ار راذگ عون زا یروتاتکید نینچ دوجو ،کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید ناکما اھتسیکستورت و یکستورت
 ،تسین یکی نیا رادفرط ھک نآ رھ و ،دراد دوجو ھقبط ود  طقف« ھک دننکیم کرد هداس رکفت ھیحور رد یکیناکم افرص ار یعامتجا

 .»تسیرگید یماح
 میقتسم ندرک ھضبق و ،یتسیلایسوس تارییغت ناھاوخ امیقتسم ادیدش ،ایناپسا ات ھتفرگ نیچ زا ،اج ھمھ رد اھتسیکستورت و یکستورت
 یروتاتکید میقتسم سیسأت ،)موھفم نیا ریسفت نیرتیطارفا رد( »یعامتجا بالقنا« میقتسم قیمعت ،اھتسینومک طسوت یسایس تردق
 ھئارا ھک یبالقنا ھمانرب ققحت تھج ایراتلورپ دوخ تیفرظ نتفرگ هدیدان الماک و ،یبالقنا دنور هژیو لحارم لماک نتفرگ هدیدان ،ایراتلورپ

 .تسا هدش
 زا زونھ گنات نیموک ھکینامز ،دندش نیچ رد اھاروش تردق سیسأت ناھاوخ ،لحارم یور زا شھج اب اھتسیکستورت و یکستورت
 .دندوب فیعض تدشب زونھ یزاوژروب اب ھلباقم تھج اھتسینومک و دوب هدشن فیعضت دوخ یبالقنا لیسناتپ
 رارقتسا ھب عورش و ،دندش ریگرد گنات گنیموک یعاجترا پمک اب ھناحلسم میقتسم گنج کی رد اھتسینومک هرخالاب ھکیتقو ،دعب یمک
 سلجم یرورضریغ الماک راعش و ،دندز ھیانک و ھنعط ینیچ »یاھییوجارجام« ھب اھتسیکستورت و یکستورت ،دندرک اھاروش تردق
 ھکیلاح رد ،دادیم رارق ششوپ تحت ار نیچ زا یرتشیب و رتشیب قطانم یوروش یروھمج ھکیماگنھ ،دندرک حرطم ار ناسسؤم
 .دندرکیم یراز و ھلان »نیلاتسا طسوت نیچ هدش ھفخ« بالقنا دروم رد نانچمھ
 شروی ربارب رد اھتسیکستورت :دندرک راتفر ھباشم الماک ،ایناپسا رد (POUM) نارگراک یتسیسکرام داحتا بزح  یاھتسیکستورت
 یبالقنا یاھراعش نیرتشارخشوگ زا هدافتسا اب و دندرک راکنا ار کیتارکمد -اوژروب یبالقنا یروھمج زا عافد ترورض ،تسیشاف
 .دنزادنایب ھقرفت تسیشاف دض دحتم ھھبج رد ات دنتفرگ راکب ار ناشدوخ  نکمم یاھ شالت مامت ،مسیلایسوس هرابرد
 و یزاوژروب  هدرخ و ایراتلورپ نیب یکیتکات طابترا ات دندومن شالت ،دنزاس دوبان ار هاوخیروھمج شترا ات دندرک یعس اھتسیکستورت
 ھب نآ لرتنک تحت یاھھیداحتا و ایناپسا تسینومک بزح ندومن مھتم اب ھک دندرک یعس تیاھن رد ،دنیامن فیعضت ار طسوتم یزاوژروب

 ھب انولسراب تشپ رد اھتسیشرانآ اب ،١٩٣٧ ھم هام رد یقطنم روطب اھتسیکستورت .دننک ھیزجت ار رگراک ھقبط دوخ ،»مسیمرفر«
 .دنتفای تسد یکرتشم شروش
 و عناوم ندیچرب ناھاوخ یناوخارف رودص اب ،»یبالقنا ناجیھ« دوبھب زا دعب زور کی تسیشرانآ راک یلم نویساردفنک یربھر ،لاحرھب
 للع هرابرد هرابود«( شدوخ یاھ ھلاسر زا رگید یکی رد ،ھناوید اقلطم یکستورت لیلد نیمھب ھک ،تشگ لامرن یگدنز ھب تشگزاب

 تھج ،»یزاوژروب ھب تمدخ« تھج ار (FAI) یربیا تسیشرانآ نویساردف و  (CNT)راک یلم نویساردفنک ،»ایناپسا بالقنا تسکش
 رد یلمعریغ یاھراعش تشپ ھک درک مھتم »یعاجترا یاھتسینیلاتسا« اب ناما یب تفلاخم و یتسیلایسوس یروف تاحالصا زا عانتما
 .دناهدش میاق مسیشاف اب هزرابم دروم
 ھنیمز ھیلع نرتنیمک طسوت ١٩٣۵ لاس رد ھک ،یاهدوت یتسیشاف دض ھھبج و نارگراک دحتم ھھبج یاھکتیکات ھک تسیروآدای ھب مزال
 .دش راکنا »یرتلورپ بالقنا« لوصا فالخرب و ،اھتسیکستورت و یکستورت  طسوت بیترت نیمھب ،دش داھنشیپ  مسیشاف
 تھج مسیشاف ھیلع هزرابم ھلحرم زا ندز رود ،دندزیم دایرف ار یتسیلایسوس بالقنا ماجنا ترورض ،فعاضم تردق اب اھتسیکستورت
 .دنتفرگیم رظنرد »یبالقنا طخ« زا ینیشنبقع ناونعب ار یسارکمد یارب هزرابم و ،کیتارکمد یاھینوگرگد
 لاس رد نرتنیمک طسوت ھک نارگراک دحتم ھھبج کیتکات ھمادا رب البق یکستورت دوخ ھک تسا تیعقاو نیا ،تسا کحضم رایسب ھکیزیچ

 زا تدحو« هار رد ١٩٢۴ لاس رد تارکمد لایسوس ناگبخن یعاجترا تیھام رطاخب رما نیا یلو ،تشاد رارصا ،دوب هدش ذاختا ١٩٢١
 .دوب هدش حالصا هرابود »نیئاپ
 رد ھک ،دش موس و مود یاھ لانویسانرتنا »یکیتکات تدحو« ناھاوخ ھک تفر شیپ اجنآ ات ،»نیئاپ زا تدحو« نیا اب تفلاخم رد یکستورت
 و نرتنیمک زا داقتنا رد یکستورت ،هوالعب .دوبن مھوت کی زا شیب ،دندوب مسینومکدض ادیدش اھتارکمد لایسوس ھکنیا ھب ھجوت اب نامزنآ

 اب یتسیشافدض لمع تدحو زا یلکش رھ امیقتسم یتسینومک لانویسانرتنا ییوگ ھک درک حرطم ار دروم نیا ناملآ تسینومک بزح
 .دنکیم عونمم نیلاتسا رما ھب ار تارکمد لایسوس نارگراک
 ار »هدیسوپ ھھبج«  ١٩٢٩ لاس رد )!!!(تارکمد لایسوس تلود ھکنیا زا سپ دوش ھتفگ ھک سب نیمھ :دوب رود تقیقحزا ییاھاعدا نینچ
 تارکمد لایسوس نارگراک و اھتسینومک ندرک دحتم یلصا فدھ اب ١٩٣٠ لاس رد ،»مسیشاف اب هزرابم گیل« ،نآ نیشناج ،دومن نغدق

 .دمآ دوجوب »اھیاهوھق نھاریپ« ھیلع دنمورین یا هزرابم تھج
 
 هدیسوپ ھھبج
 دننامھ و  عیسو تناتیلیم شبنج کی –تفای مان رییغت فورعم »یتسیشافد ض مادقا« ھب مسیشاف اب هزرابم گیل ،١٩٣٢ لاس ھم هام رد
 .دنک دحتم مسیشاف ھیلع تمواقم تھج ار یبزحریغ نارگراک و ،اھتارکمد لایسوس ،اھتسینومک یاھششوک ھک دش یحارط
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 رد( مسیشاف موجھ  ھیلع یمومع یاھباصتعا تھج تارکمد لایسوس بزح یربھر ھب تسینومک بزح یاھناوخارف ھب زگرھ یکستورت
 در »یطارفا و وردنت« ناونعب )ید یپ سا( تارکمد لایسوس ناربھر طسوت ارچ ھک ،دنکیمن یاهراشا )١٩٣٣ ھیوناژ و ١٩٣٢ ھیئوژ
 ریوصت ھب ار للملا نیب تسینومک شبنج و ناملآ یاھتسینومک  یسایس لماک یتریصب یب زا یریوصت ھک دنکیم یعس ھک نیا ای و ،دندش
 .دشکب
 اھتسیکستورت و یکستورت ،دروآ یور یاهدوت یتسیشاف دض ھھبج یاھکیتکات ھب انلع یناھج یتسینومک شبنج ھک یضحم ھب ،لاح رھب
 .دنداد رییغت الماک ار ناشدوخ یاھهاگدید ناھگان
 هدرخ زا ییاھشخب ندرک ریگرد اب یتسیشاف دض یاهدوت ھھبج و نارگراک دحتم ھھبج رب ینبم نرتنیمک یکیتکات لوصا نتخیمآ مھرد اب
 اب یکیتکات فالتئا کی رد یتح ،نرتنیمک رارصا رکذ زا توکس اب و ،مسیشاف فلاخم طسوتم یزاوژروب زا ییاھشخب و یزاوژروب
 ناونعب( یمدرم ھھبج دوخ دوجو یانعم فیرحت ،اھورین نیا یاشفا راک میکحت و لالقتسا ظفح تھج ،یزاوژروب یاھورین و اھتسیمرفر
 دناوتیمن ھک ،درک هراشا نادب فورتیمید ھک ھنوگنامھ( یلامتحا تسیشاف دض تلود کی تیھام و )مسیشاف اب فلاخم تھج تقوم یفالتئا
 نویسکارف« ھک دندومن اعدا فعاضم تردق اب اھتسیکستورت ،)دنک لح یتسیلایسوس یروتاتکید کی دوجو نودب ار نارگراک تالکشم
 راج یزاوژروب زا تعاطا ھب ار یبالقنا شبنج« و »یتسیلایسوس یتسرپنھیم« و ،»درک تنایخ یبالقنا مسیسکرام یاھهدیا ھب یتسینیلاتسا
 .»دنزیم
 یرتلورپ بالقنا نایماح »یبالقناارف« یاھ لیق و داد ھک تسا هدرک تباث ھبرجت .تسا هداد رارق شدوخ یاج رد ار زیج ھمھ خیرات
 تسکش کی ھب ،دننکیم در ار رگراک ھقبط یتسیلایسوس یروتاتکید ھب ،کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید کی رییغت لامتحا ھک  ،یروف
 .دنوشیم متخ لماک یسایس ھناحضتفم
 صاخ فادھا و ریاخذ اب ار شدوخ صاخ فیاظو کی رھ و ،دنکیم میسقت لحارم ھب ار یبالقنا دنور ھک یکیوشلب یاھکیتکات ،لباقم رد
 .تسا هدومن تباث ار شدوخ یدمآراک و تابث ،دنھدیم ماجنا شدوخ
 ،ناتسھل ،ینابلآ ،ناتسراغلب ،یکاولسکچ( یقرش یاپورا یاھروشک رد تسیشاف دض یاهدوت یاھھھبج گنجاسپ یزوریپ اھنت ھن رما نیا
 یسایس بیرخت و یجیردت یاوزنا  یاھکتیکات قیرط زا تسینومک بازحا ھک ییاج ،دنکیم تابثا ار )ینامور و ناتسراجم ،یوالسگوی
 شیپ  کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید دشر قیرط زا ایراتلورپ یروتاتکید سیسأت یوسب کیتامتسیس روطب اھھھبج یتاقبط نافلاخم
 .دنوریم
 اب هرابود ،تسینومک بازحا ھک ییاج ،تسا هدش تباث )جوبماک و ،سوئال ،مانتیو ،یلامش هرک ،نیچ( ییایسآ یاھروشک ھبرجت اب رما نیا
 و )یبزح یاھراتخاس یاھتیفیک ینعی( ینھذ لماع لیلدب اما ،دناهدرک بسک ار یبالقنا دنور یربھر ،یکیتکات لوصا نامھ زا هدافتسا
 .دناهدوبن قفوم ،دنناسرب یتسیلایسوس یروتاتکید کی سیسأت ھب ار عاضوا ھک ینیع طیارش عاونا
 ھب ھقبط دنچ کیتارکمد – یبالقنا یروتاتکید ھلحرم قیرط زا زین یلم شخبیدازآ بالقنا ھک ییاج ،تسا هدش تباث ابوک ھبرجت اب رما نیا
 .دوشیم لیدبت یتسیلایسوس بالقنا
 ھک ییاج ،میراد ار ناتسناغفا و ،کیبمازوم ،الوگنآ ،یپویتا ،وئاسیب ھنیگ ،ھئوگاراکین ،ادانارگ ھبرجت دوخ ربارب رد ام ،ھمتاخ رد
 ،دندمآ مھ درگ یرتلورپریغ نوگانوگ راشقا زا یاهدرتسگ فالتئا ھک ،دوب اھتسینومک یربھرب زین کیتارکمد یقلخ شخبیدازآ یاھبالقنا
 یدایز رامش اب -ینھذ لماع مھزاب و ،مسیلایرپما راشف ،اھروشک نیا ھعسوت مدع تلعب – یتسیلایسوس یروتاتکید ھب لاقتنا دنور اما
 .دندیدرگن لح لماک روطب کیتارکمد ھلحرم فیاظو یتح نآ ھجیتنرد و ،دندشن لح وحن نیرتھب ھب ھک ،دندش وربور تالکشم
 

 یپیسنرپ یب	 -٣.٣
 »یسارکمد لایسوس ردپ« ،لاسال دلانیدرف تارظن اب ھیبش امومع ایراتلورپ شقن دروم رد یکستورت یاھهدیا ھک میاهدرک  هراشا اھراب ،البق
 یتلود ؛دوب تلود بان یاھهدیا لماح ایراتلورپ اھنت ؛دوب یبالقنا ھقبط اھنت لاسال یارب ایراتلورپ  ،دش رکذ البق ھک ھنوگنامھ .تسا ناملآ
 .تسیدازآ ریسم رد رشب تفرشیپ و شزومآ شاھفیظو ھک قلطم
 ،دنسریم رظنب یعاجترا لکش یب هدوت کی ناونعب لماک روطب یراد ھیامرس ھعماج رگید راشقا و تاقبط ھمھ ،ایراتلورپ اب طابترا رد و
 هراشا و ،داد صاصتخا یتسینوتروپا عضوم نیا داقتنا ھب ار یطخ دنچ سکرام ،» اتوگ ھمانرب دقن رد« .دنتسھ یزاوژروب یور ھلابند ھک
  »یزاوژروب ھیلع دوخ یلادوئف و ارگقلطم نافلاخم اب فالتئا ھیجوت روظنم ھب طقف« ار »یرتلورپ ارف« یاھهدیا نینچ لاسال ھک دومن
 .دنکیم داھنشیپ
 الماک مجسنم هدوت کی ،یزاوژروب و لادوئف یاھبابرا اب هارمھ ،)رگراک ناناقھد ھلمجزا( یزاوژروب ھک ییاج نآ زا ،رگید ترابع ھب
 یعاجترا یاھهدوت ،ناناقھد مھ و لادوئف یاھبابرا مھ ،ود رھ ؟دننکن فالئتا یزاوژروب ھیلع لادوئف یاھبابرا اب ارچ ،دنتسھ یعاجترا
 .دنک فالتئا یسک ھچ اب دیاب ایراتلورپ ھک درادن یتوافت ھجیتن رد ،دنتسھ
 زا یلکش اب ،یخیرات شبنج زا یکیتکلاید کرد یانبم رب هدش ھتخاس ،رگراک ھقبط یبالقنا یاھکیتکات ینیشناج لابندب لاسال ،ناسنیدب
 .دوب یسیع نمجنا یبھذم ھقرف زا یوضع- نویعوسی ییارگلمع ھفسلف
 یب .داد قوس قلطم یبیسنرپیب ریسم رد ار شدوخ تکرح و ،دوب هدیبسچ یاھنایارگلمع عضوم نینچنیا ھب ،عقاو رد یکستورت
 اھرازبا ھمھ ،نیاربانب و ،درادیمرب ماگ رگراک ھقبط فادھا تھج ییاھنت ھب یو و یکستورت طقف ھک دوب هدش یحارط اعدا نیا اب ،یبیسنرپ

»نیلاتسا یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا« مر ف رد یو یلصا فیرح اب دربن رد ھلمجزا( یکستورت یاھهدیا تابثا تھج  .دنزاجم )                                         ُ                            
 زا دوب ترابع ھک ،درک حرطم ار »مسیرتنا« یتسینوتروپا اساسا و ،هدیافیب ،ھناھلبا الماک کیتکات ،١٩٣۴ لاس رد یکستورت ،نیاربانب
 و تارکمد لایسوس( یاهدوت یسایس یاھنامزاس نورد ھب دورو رد یتسیکستورت یاھهورگ رثؤم ریغ و کچوک یاضعا ذوفن

 .»درک ریخست « نورد زا ار اھنآ ناوتب ات  )»تسینیلاتسا«
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 .تشگوربور تسکش اب اتعیبط ،تشادن یسایس هزرابم زا یتسیسکرام کرد اب یاھطبار چیھ ھک »یزاب سوساج« نیا
                     ُ                                   رھ قلطم ندرک ھکولب مر ف رد یسایس یپیسنرپ یب ،تسا یتسیکستورت نیرتکد فادھا یارجا تھج رد زین ھک یسوساج یزاب نیا زا
 رد نایاپیب و مئاد تاباعشنا ھمشچرس یپیسنیرپیب .تسا ضقانتم و یطاقتلا شدوخ تشرس رد ھک ،دریگ یم ھمشچرس دربن رد ییورین
 .تسا یتسیکستورت هاگودرا نورد
             ُ                                                 تقلخ ضارما ل ک ھشیر ھک ،»مسینیلاتسا« و یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا زا رفنت زا ریغ مجسنم یسایس طخ چیھ ،اھتسیکستورت
 نیزگیاج تیعقاو زا هدش ادج یاھحرط و ندز دایرف یلاخوت یاھراعش اب ار اھنآ( یبالقنا یاھکیتکات ای یژتارتسا نودب و دنرادن ،تسا
 .دننک انب یماود لباق تالیکشت چیھ دنناوتیمن کیناگرا تروصب اھتسیکستورت ،)دنا هدرک
 ییاوژروب مسیلارولپ لوصا زا عافد اب ھتخیمآ ،»تسار« و »پچ« نیب یتسیکستورت کیسالک تدحو دننام ،یتسینوتروپا یتوافت یب نیا
 داجیا یتسیکستورت شبنج دوخ داسف تھج دعاسم یاھنیمز ،)ھناگادج یاھھمانرب و نویسکارف اب هژیو »یبزح نورد یسارکمد« کی(
 .دنکیم
 ار اھتسیکستورت و مسیکستورت ،تسا هدرک یھارمھ یریگلکش نامز زا ار مسیکستورت ھک یتالیکشت و یسایس موادم یاھتسکش ھتشر
 .تسا هداد قوس ناشزیگنا لالم شبنج زا یعامتجا تیامح لقادح تھج کیناپ و یپیسنرپ یب سسجت ریسم دادتما رد رتشیب و رتشیب
 راک روتسد« دایرف  ھک دیما نیا ھب ،دنا هداد تسد زا ار تشگزاب طاقن ھمھ ھک ،یتسیکستورت شبنج نیلاعف  ،»موادم لالحنا« ریسم نیا رد
 ھلجع اب ،دننک یفرعم نآ کیژولوئدیا یانبم ای یسایس شیارگ زا رظن فرص ،یمومع مادقا رھ رد ھملک یعقاو یانعم ھب ارناشدوخ »پچ
 .دنوشیمن زوریپ ییاج چیھ اما ،دنروآ یم موجھ مامت
 نیرتدب رد مسیلارولپ ،ییوجارجام ،یتسیکستورت ھبش و تسیکستورت ھمین ، تسیکستورت یاھهورگ یاھیگژیو زاب رید زا ،بیترت نیدب
 ھک ،تسا ھتفرگ تأشن »موادم بالقنا« یروئت زا تایصوصخ نیا .تسا هدوب »یبالقنا ارف« ھناحول هداس یاھیزادرپلایخ و ،نومضم
 .تسین هاگآ نآ تایئزج زا یسک چیھ دسریم رظنب
 
 
 


