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 نیب( نرتنیمک ّموس هرگنک رد ،»یرتلورپ ههبج تدحو ی هراب رد« دنس

 یرظن براجت هدیکچ »نرتنیمک« یللملا نیب دانسا .تفای راشتنا )مّوس للملا
 شیب یدنب عمج .تسا ناهج رسارس رد یبالقنا مسیسکرام ینغ یلمع و
 حطس رد یتسیسکرام یبالقنا تاشیارگ و رگراک هقبط تازرابم نرق کی زا

  .دروخ یم مشچ هب دانسا نیا رد ناهج
 تانایرج یاه یورجک اب هلباقم رد یارب  ،ناریا رد ینونک یبالقنا تیعضو رد
 زا تیامح رد  ار دوخ هک ،ارگ هقرف رگید یوس زا و ،وج تاشامم ،وسکی زا
 هنیجنگ نیا زا یریگ سرد و هعلاطم ،دنا هداد راتتسا »یلقادح روشنم« کی
 مامت یارب نآ  زا یریگ سرد و )مّوس للملا نیب دانسا( یتسیسکرام ینغ
  .تسا تیمها زئاح ناریا رد تسیلایسوس زاتشیپ نارگراک
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 همانرب زا نرتنیمک یروحم یاه تسسگ زا یکی ریز عضوم رد هنومن یارب
 :دوب هرود نآ هنابلط حالصا  و اه تسیمرفر یلقادح
 
 و اهتسیرتنس لقادح همانرب یاجب هک دنکیم هیصوت تسینومک للملانیب«
 متسیس زا یشخب بلاق رد ،ایراتلورپ صخشم تابلاطم یارب اهتسیمرفر
 ار ایراتلورپ ،هدیشک شلاچ هب ار یزاوژروب تردق دوخ تیلک رد هک یتابلاطم
 صخشم ار ایراتلورپ یروتاتکید یارب دربن فلتخم لحارم و هداد نامزاس
 یاههدوت هتسیز یاهزاین رگنایب دیاب تابلاطم ]نیا[…دننک هزرابم ،دنکیم
 نیا ققحت هب اهنآ ءأقب هک دنوش دعاقتم اهنآ هک یروط ،دشاب ایراتلورپ میظع
 هب لدب تابلاطم نیا یارب هزرابم ،دوش روطنیا رگا .تسا هتسباو تابلاطم
 تسینومک بازحا هفیظو .... دش دهاوخ تردق یارب هزرابم نیزاغآ هطقن
 ،تسا دوجوم هزرابم دیدشت هکلب تسین ییاهن هزرابم هب اههدوت ندناوخارف«
 قوس ییاهن فده یارب هزرابم هب ار ایراتلورپ تسا رداق هک یلماع اهنت ینعی
 *». دهد
 
 نینل گرم زا سپ نرتنیمک
 
 دروم رد یوروش تسینومک بزح ینورد یاه فالتخا ،نینل گرم زا سپ
 تسینومک بزح پچ نویسیزوپا .دش هدناشک نرتنیمک هب لیاسم یرایسب

 کی رد مزیلایسوس« زت نوماریپ ییاهدقن  )یتسیکستورت شیارگ( یوروش
 و یژتارتسا ،ییایناتیرب ـ سور یرگراک ۀیداحتا تدحو ۀتیمک ،»روشک
 رد یکستورت .دندز نماد ار نیچ ۲۷-۱۹۲۵ بالقنا رد کیتکات

 یاه تسایس اب شتفلاخم تلع هب نرتنیمک ییارجا ۀتیمک زا ۱۹۲۷ لاس
 .دش جارخا ،شا نارادفرط و نیلاتسا طسوت ،نرتنیمک یربهر
 فورعم »یور پچ« تسایس ۱۹۲۸ لاس رد نرتنیمک مشش ۀرگنک
 رد یسارکمد لایسوس تسایس نیا قبط .درک لامعا ار »موس ۀرود« هب
 داحتا و یراکمه عون ره و هدش هتخانش »مزیشاف لایسوس« ناونع هب اپورا

 ناملآ رد مزیشاف تیوقت هب رجنم تسایس نیا .تشگ موکحم نآ اب لمع
 .تشگ
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 تسار هب شخرچ کی ،زیمآ هعجاف تسایس نیا زا سپ نرتنیمک ناربهر
 تسینومک هب ار تسیلایسوس یاه بزح اب تدحو ۱۹۳۳ لاس رد و هدرک
 .درک هیصوت اه
 نیا رد .دش لیکشت ۱۹۳۵ لاس رد نرتنیمک ۀرگنک نیرخآ و ،متفه ۀرگنک
 نیا قبط .درک یفرعم ار »قلخ ههبج« تسایس »فویرتمید« هرگنک
 لباقم رد نارگراک و یزاوژروب نیب یتاقبط فالتئا ،»هناور تسار« تسایس
 ایناپسا رد بالقنا تسکش هب رجنم تسایس نیا .دش هدرمش زیاج مزیشاف
 .درک حالس علخ یزاوژروب لباقم رد ار رگراک ۀقبط و دش هسنارف و
 هب رجنم ،رگیدکی هیلع مجاهت مدع رب ینبم ،۱۹۳۹ ،ناملآ –یوروش دادرارق

 زا یوروش نارس .دش مزیشاف هیلع یریگ عضوم زا عانتما تسایس
 کی ار اه تسیشاف و اه تسیلایرپما نیب گنج ۱۹۴۱ ات ۱۹۳۹ لاس
 هب مزیشاف یماظن ۀلمح زا سپ اهنت !درک یبایزرا »هنالداعریغ« گنج
 یاهورین اب فالتئا دراو و دش مزیشاف فلاخم یوروش ،۱۹۴۱ نئوژ ،یوروش
 .تشگ مسیزان مجاهت هیلع نیقفتم
 یاهروشک نارس هب یا هیده ناونع هب ،۱۹۴۳ لاس رد نرتنیمک
 .تشگ لحنم ًامسر ،یتسیلایرپما
 
 یزار رایزام

https://linktr.ee/mazraz 
 ۱۴۰۲ نیدرورف ۲۳

 

 یرتلورپ ی ههبج تدحو ی هرابرد

 نيا .درذگ یم یلاقتنا ی هرود کي زا رضاح لاح رد یللملا نيب شبنج ـ۱
 لانويسانرتنا ربارب رد یديدج و مهم یکيتکات لئاسم یلاقتنا ی هرود
 .دهد یم رارق نآ یاه شخب و تسينومک

 :دوش یم صخشم ريز تايصوصخ اب ًاساسا هرود نيا
 ًابيرقت و ،دباي یم شيازفا یراکيب .دوش یم رت ميخو یناهج داصتقا نارحب

 ی هقبط هيلع یراد هويش ی هلمح یللملا نيب ی هيامرس ،اهروشک مامت رد
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  لبق ،دنراد رارقا ناشدوخ هک روط نامه ،نآ فده هک ،هتخادنا هار هب رگراک
  .تسا نارگراک یگدنز طيارش ليلقت و اهدزم تسد شهاک زيچ ره زا
 شک تمحز ی هدوت رب زور هب زور یاسرو حلص ی هدهاعم یک هتسکشرو
 ميژر دناوتن یللملا نيب یايراتلورپ رگا هک تسا حضاو .دوش یم رت نايع
 گنج دنچ یتح اي کي هک تشذگ دهاوخن یريد ،دنک مدهنم ار یئاوژروب
 تحاصف اب نتکنشاو سنارفنک تسا یزيچ نيا ،ددنويپ عوقو هب یتسيلايرپما
 .درک تابثا

 ی هرابود تيامح زا فلتخم طيارش رطاخ هب هک یتسيمرفر تامهوت ـ۲
 الاح خلت قياقح ربارب رد ،دندوب هدش رادروخرب نارگراک عيسو ی هدوت
 تسيمرفر و کيتارکومد تامهوت .دنزيگنا یم رب ار یتوافتم ًالماک فطاوع
 نينچ مه و زاتمم نارگراک زا یرشق رد هرابود یتسيلايرپما گنج زا دعب هک
 ،دندوب هدرک اديپ هار یسايس رظن هطقن زا نارگراک نيرت هدنام بقع نيب رد
 جياتن .دنور یم نيب زا ،دنوش نافوکش دنناوت هب هک نيا زا لبق یتح
 شش رگا .داد دنهاوخ همتاخ تامهوت نيا هب نتگنشاو سنارفنک یاهراک
 لماکت یعون زا تبحص یقطنم ًارهاظ ثحب کي اب ميتسناوت یم ،شيپ هام
 یمن رگيد زورما ،مينک هب تسار حانج هب اکيرمآ و اپورا رگراک یاه هدوت
 .مينک راکنا ار پچ هب ديدج یريگ تهج زاغآ ميناوت

 هب یدوخ هب دوخ شيارگ کي ،یراد هيامرس مجاهت ،رگيد فرط زا ـ۳
 دناوت یمن یزيچ چيه هک تسا هتخيگنارب رگراک یاه هدوت رد ار داحتا فرط
 هک یدامتعا شيازفا اب تسا هار مه شيارگ نيا و دوش نآ هار دس
 .دنرادروخرب نآ زا ايراتلورپ دزن اه تسينومک
 کرد هب عورش ،رت مهم هچ ره یرگراک لفاحم هک تسا هزورما طقف

 ايراتلورپ عفانم زا عافد یارب هزرابم هک دنا هدرک تسينومک ماگشيپ یروالد
 راجزنا یتح و یتوافت یب رد یعيسو یاه هدوت زونه هک درک زاغآ ینامز رد ار
 دنوش یم رما نيا هجوتم رتشيب هچ ره نارگراک .دنرب یم رس هب مزينومک زا

 رد و دايز یليخ یگ هتشذگ ناج زا تميق هب ًابلاغ اه تسينومک هک
 هدرک عافد نارگراک یسايس و یداصتقا عفانم زا ًاتقيقح طيارش نيرتراوشد
 تسينومک هک ،ريذپان شزاس ماگشيپ هب تبسن دامتعا و مارتحا هرابود و .دنا

 یگدوهيب کرد اي هرخالاب نارگراک نيرت هدنام بقع .دوش یم بلج ،دنشاب اه
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 یراد هيامرس یرگ تراغ زا یئاهر هک دنوش یم دعاقتم ،یتسيمرفر یاهديما
 .تسا ريذپ ناکما هزرابم قيرط زا اهنت

 نآ هک ار یتازرابم ی هرمث هزورما دياب یم و دنناوت یم تسينومک بازحا ـ۴
 هدنز ،اه هدوت یتوافت یب نايم رد ،طيارش نيرتدعاسمان رد شيپ یدنچ اه
  و ناشدامتعا شيازفا رطاخ هب نارگراک اما .دننک یروآ عمج ،دنتشاد هگن

 نآ ی هقبط زا نيرتروشحلس ،رصانع نيرت تخسرس فرط هب یريگ تهج
  تساوخ رب یهاوگ هشيمه زا شيب ـ اه تسينومک فرط هب ینعي ـ  اه
    هک رگراک ی هقبط یاهرشق نيرت هبرجت مک .دنهد یم ،داحتا ريذپان تمواقم
 بازحا مامت ماغدا ،هدش زاب یرت لاعف یگدنز هب ناشیاه مشچ نونکا زا

 یم ايور ملاع رد ار یرتلورپ یاه نامزاس مامت تروص نيا ريغ رد اي ،یرگراک
 راشف ربارب رد ار ناشتمواقم تيفرظ قيرط نيا زا هک دنراوديما اه نآ .دننيب

 یسايس تازرابم هب تبسن زورما ات هک ینارگراک .دنهد شيازفا یراد هيامرس
 یسايس ی همانرب شزرا سپ نيا زا دنهاوخ یم ،دندوب هقالع یب ًابيرقت
 بازحا هب قلعتم هک ینارگراک .دننک ناحتما یصخش ی هبرجت اب ار مزيمرفر

 ار ايراتلورپ زا یمهم شخب اه نيا و ،دنتسه یميدق تارکومد لايسوس
 و اه تارکومد لايسوس زيمآ ارتفا ی هلمح رگيد ،دنهد یم ليکشت

 تساوخرد هوالع هب ،هدرکن لمحت زاتشيپ تسينومک هيلع ار اه تسيرتناس
 زا زونه نارگراک نيا کلاذعم .دننک یم زاغآ ار ماگشيپ نيا اب تدحو
 لانويسانرتنا زا هک یئاه نآ دنرايسب و ،دنا هديربن ًالماک یتسيمرفر تاداقتعا

 یم ینابيتشپ مادرتسمآ ]تسيلايسوس تسيلانويسانرتنا[ و تسيلايسوس
 یلو ،هدشن هلومرف ینشور روط هب زونه ناشیاه تساوخرد کش یب .دننک
 یرتلورپ دحاو ی ههبج داجيا تهج رد هناعطاق اه نآ    هک تسا ملسم
 یاهاکيدنس و مود لانويسانرتنا بازحا زا ردتقم کولب ليکشت ینعي
 هلمح هک یردتقم کولب .دننک یم تکرح اه تسينومک اب دحتم مادرتسمآ

 ناشن اهوزرآ نيا ظاحل نيا زا .دش  دهاوخ درخ نآ لباقم رد نابابرا ی
 .تسا هتفر نيب زا ًابيرقت مزيمرفر هب داقتعا ،تسا تفر شيپ دوخ ی هدنهد
 شتکرح ی هطقن رگا یتح ،یدج شُنک ره ،یرگراک شبنج یلعف طيارش رد
 قوس بالقنا یساسا لئاسم حرط هب ار اه هدوت ًامازلا ،دشاب یئزج تابلاطم
 ،نارگراک ديدج راشقا ی هبرجت زا دناوت یم طقف تسينومک ماگشيپ .دهد یم
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 جياتن و یتسيمرفر تامهوت یگدوهيب هب دعاقتم ناشدوخ طسوت نانيا هک
 .درب هب دوس ،دش دنهاوخ شزاس تسايس زيگنا فسا

 یربهر  تنايخ هيلع نارگراک هاگآ و هتفاي نامزاس ضارتعا هک یماگنه ـ۵
 یرگراک یاه نامزاس مزيناکم ناربهر نيا ،دش زاغآ مود لانويسانرتنا یاه
 ی هنامحر یب ندرک تکاس یارب اه نآ .دنتشاد رايتخا رد تسبرد ار
 نداد رارق زا عنام هک یئاه تمواقم ی همه ندرک درخ و ضرتعم نويبالقنا

 حرطم هب ،دش یم یلم یاه تسيلايرپما رايتخا رد یرتلورپ یاهورين مامت
 یبالقنا پچ حانج بيترت نيدب .دنتسج لسوت یرگراک مظن و داحتا ندرک
 ات ،دروآ تسد هب ار شا تاغيلبت یدازآ هدش هک یتميق ره هب دش روبجم
 هدروآ دوجو هب نارگراک دوخ هک یئاهاکيدنس و بازحا هک ار ینيگنن تنايخ
 رگراک یاه هدوت هب -دندش یم مه زونه و- دندوب هدش بکترم ،دندوب
 .دهد ناشن

 یدازآ زا هک دنا هدش نئمطم هک نيا زا دعب ،تسينومک بازحا هزورما ـ۶
 رت لماک هچ ره داحتا اهروشک مامت رد ات دنشوک یم ،دنرادروخرب غيلبت لماک
 لانويسانرتنا[ دارفا .دنناسر ققحت هب یلمع تيلاعف رد ار یرگراک یاه هدوت

 یم هظعوم داحتا ی هرابرد مه مود لانويسانرتنا و مادرتسمآ ]تسيلايسوس
 اه تسيمرفر نوچ .تسا ناشیاه تبحص یفن ناش لامعا مامت اما ،دننک
   رد ار یبالقنا قيمع یاه تساوخ و تاداقتنا ،تاضارتعا دندشن قفوم
 یعس هزورما ،هحلاصم یارب ناششطع رطاخ هب و ،دننک هفخ اه نامزاس
 رد یراک بارخ و نارگراک نيب هقرفت و یگ هتفشآ رذب ندنکارپ اب دنراد
 زا یکي .دنيايب نوريب ،دنا هدش نآ دراو هک یا هصمخم زا اه نآ تازرابم
 زا هدرپ تيعقوم نيا رد هک تسا نيا تسينومک بازحا فياظو نيرت مهم
 .دنرادرب اه تسيمرفر تنايخ رارکت

 ی هجيتن رد اکيرمآ و اپورا رگراک ی هقبط رد هک یقيمع یلخاد لوحت ـ۷
 یاه تاملپيد و ناربهر یتح ،دمآ دوجو هب ايراتلورپ ديدج یداصتقا طيارش

 هلأسم هک درک روبجم ار مادرتسمآ لانويسانرتنا و تسيلايسوس لانويسانرتنا
 هک ینارگراک یارب دنچ ره .دنهد رارق همانرب سأر رد ار یرگراک داحتا ی

 راعش ،دنتسه هبرجت یب زونه و دنا هتشاذگ مدق یسايس هاگآ یگدنز هب ًاريخا
 ی هقبط یاهورين مامت نداد رارق تساوخ ی هناقداص نايب دحاو ی ههبج
 ،تسيمرفر ناربهر بناج زا راعش نيا ،تسا نابابرا ی هلمح لباقم رد رگراک
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 هار هب اه نآ نديناشک و نارگراک لافغا یارب یديدج ی هزيگنا زج یزيچ
 ديدج گنج ندوب عوقولا بيرق .تسين یتاقبط شزاس یميدق یاه
 تردق ديدج ی هنامرحم یاه هدهاعم ،یتاحيلست ی هقباسم ،یتسيلايرپما

 مين و ود لانويسانرتنا ،مود لانويسانرتنا ناربهر اهنت هن یتسيلايرپما یاه
 دنروآ رد ادص هب ار رطخ گنز هک دنراد یمن نآ رب ار مادرتسمآ لانويسانرتنا و
 نيا[ هکلب ،دننک کمک ًاتقيقح رگراک ی هقبط یللملا نيب ی هيداحتا هب و
 ار یديدش تافالتخا نامه لانويسانرتنا ناربهر نيب رد ًانئمطم ]لماوع
 نيا .دنا هتخيگنارب یللملا نيب یزاوژروب نيب رد هک درک دنهاوخ داجيا

 یگ هتسباو هک یتقو ،بانتجا لباقريغ رتشيب هچ ره تسا یتقيقح
 ار مزيمرفر ی هياپ "ناشدوخ" یلم یزاوژروب هب تسيمرفر یاه"تسيلايسوس"
 .دهد یم ليکشت
 شخب    و تسينومک لانويسانرتنا نآ رد هک دنتسه یا یمومع عاضوا اه نيا

 صخشم یرگراک ی ههبج تدحو راعش هب تبسن ار ناشرظن دياب نآ یاه
 .دنزاس
 لانويسانرتنا یئارجا ی هتيمک ،بناوج ی همه نتفرگ رظن رد اب ـ ۸
 :تسينومک لانويسانرتنا ی هرگنک نيموس راعش هک تسا دقتعم تسينومک
 یم باجيا ،یتسينومک شبنج یمومع عفانم نينچ مه و !اه هدوت فرط هب
 دحاو ی ههبج راعش زا نآ یاه شخب و تسينومک لانويسانرتنا هک دننک
 .دنريگ هب تسرد ار نآ هب نداد ققحت راکتبا و هدرک ینابيتشپ یرتلورپ
 صوصخم طيارش نتفرگ رظن رد اب روشک ره رد تسينومک بازحا کيتکات
 .دوش یم  نييعت روشک نآ

 ،دوخ یلم ی هتيمک ی هيسالجا نيرخآ رد تسينومک بزح ،ناملآ رد ـ۹
 تموکح" کي زا تيامح و درک مالعا یرتلورپ دحاو ی ههبج اب قفاوم ار دوخ
 نکمم دشاب یتسيلاتيپاک تردق اب یدج راکيپ ی هدامآ هک ار "یرگراک دحاو
  دييأت ًالماک ار ميمصت نيا تسينومک لانويسانرتنا یئارجا ی]هتيمک[ .تسناد
 ظفح اي هار مه ناملآ تسينومک بزح هک هدش دعاقتم هک اريز .دنک یم
 ايراتلورپ زا یرت عيسو راشقا رد بيترت نيدب دناوت یم دوخ یسايس لالقتسا
 ره زا رتشيب ،ناملآ رد .دنک تيوقت اه نآ رد ار یتسينومک ذوفن و هدرک ذوفن
 تسينومک ماگشيپ هک دنمهف یم رتهب هچ ره یدايز یاه هدوت رگيد یاجک
 هدرک بانتجا تاظحل نيرت تخس رد هحلسا نتشاذگ نيمز زا  قح هب اه نآ



یرتلورپ ی ههبج تدحو ی هرابرد نرتنیمک                                                      دانسا
 

 8 

 طقف هک یطيارش رد ار یتسيمرفر یاه جالع قلطم یگدوهيب یتسرد هب و
 ی همادا اب .تسا هدرک اشفا ،تسا نآ یئاشگ هرگ هب رداق یرتلورپ بالقنا
 رصانع ی هيلک ناملآ ]تسينومک[ بزح هک تشذگ دهاوخن یريد هار نيا
 یقاب اه هدوت ی هزرابم زا جراخ زورما ات هک ار تسيلاکيدنس و تسيشرانآ

 .درک دهاوخ بلج دوخ هب دنا هدنام
 هک تسا ینارگراک تيرثکا ی هدنريگرب رد تسينومک بزح ،هسنارف رد ـ۱۰

 رد دحاو ی ههبج ی هلأسم ،هجيتن رد .دنا هتفاي نامزاس یسايس ظاحل زا
 یلو .دريگ یم دوخ هب رگيد یاهروشک اب یتوافتم شيبامک تروص روشک نيا

 ندرگ رب دياب نارگراک ی ههبج یگ هتخيسگ تيلوئسم مامت ،مه هسنارف رد
 باعشنا اب یتسرد هب هسنارف مزيلاکيدنس یبالقنا حانج .دتفيب ام یابقر
 ی هزرابم رد رگراک ی هقبط داحتا زا و ،دگنج یم اهاکيدنس رد یرگ
 .دباي یمن همتاخ هناخراک هزاورد رد هزرابم نيا یلو .دنک یم عافد شيداصتقا
 یرتمک موزل زا هريغ و یتسيلايرپما تسايس هيلع ،عاجترا جوم هيلع داحتا و
 داجيا زا دعب ،اه تسيرتناس و اه تسيمرفر تسايس .تسين رادروخرب
 ناشن نيا .دنک یم ديدهت ار یئاکيدنس شبنج داحتا نونکا بزح رد باعشنا

 تقيقح رد Jean Longuet دننام مه Jouhaux هک تسا نيا ی هدنهد
 ی ههبج یداصتقا و یسايس داحتا راعش .تسا یزاوژروب عفانم مداخ
 باعشنا یاهرونام ندرک ميقع یارب هليسو نيرتهب یزاوژروب هيلع یرتلورپ
 .تسا هنارگ
  طسوت هک تسيمرفر ]نارگراک یمومع ی هرگنک[ C.G.T یاه تنايخ

Jouhaux و Merrheimدنشاب هک هچ ره ،دوش یم یربهر ناتسد مه، 
 هسنارف رگراک ی هقبط یبالقنا رصانع مامت اه نآ قافتا هب و اه تسينومک
 رهاظت ره زا لبق ،یمومع باصتعا ره زا لبق هک ديد دنهاوخ روبجم ار دوخ
 رد هک دننک داهنشيپ اه تسيمرفر هب ،یا هدوت لمع ره زا لبق و ،یبالقنا
 رد دندرک در ار نآ اه تسيمرفر هک نيا ضحم هب و ،دننک تکرش لمع نيا

 بلج بيترت نيدب .دنرادرب اه نآ ی هرهچ زا باقن رگراک ی هقبط لباقم
 تسين حيضوت هب مزال .دش دهاوخ ناسآ ام یارب یسايسريغ رگراک یاه هدوت
 هسنارف تسينومک بزح لالقتسا یارب یتيدودحم هجو چيه هب دتم نيا هک
 ینابيتشپ ريگرد ار بزح ،تاباختنا ی هرود رد ديابن ًالثم و .دنک یمن داجيا
 "یاه تسينومک" هب تبسن دنک راداو ار بزح اي و دنک اه"یپچ کولب" زا
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 ،دننک یم فسأت زاربا اه تيرتاپ -لايسوس زا باعشنا یارب زونه هک ددرم
 .دهد ناشن دوخ زا یدح زا هدايز شمرن

 مه و تسينومک بزح لوبق زا ،رگراک تسيمرفر بزح ،ناتسلگنا رد ـ۱۱
    ريز یلو .دوب هدرک عانتما دوخ نورد ،یرگراک یاه نامزاس رياس نينچ
 ،ميداد ناشن ]الاب رد[ ار ناشقيمع یاه تساوخ هک رگراک یاه هدوت راشف

 رگراک بزح رد تسينومک بزح شريذپ هب یأر ندنل یرگراک یاه نامزاس
 .دنداد
 طيارش رطاخ هب اريز .تسا ءانثتسا کي ًاحضاو ناتسلگنا ظاحل نيا زا

  هتفرگ دوخ هب ار یفالتئا عون کي لکش ناتسلگنا رد رگراک بزح صوصخم
 ی هفيظو لاح .دريگ یم ربرد ار روشک یرگراک یاه نامزاس مامت هک
 نورد دوخ شريذپ ناهاوخ دننام نيپمک کي قيرط زا هک تساه تسينومک
 ،نايچ ندعم باصتعا رد اه هيداحتا یربهر ريخا تنايخ .دنوش رگراک بزح
     لباق شورخ و شوج ،هريغ و اهدزم تسد هيلع یتسيلاتيپاک ی هلمح
 ره هب اه تسينومک .تسا هتخيگنارب سيلگنا یايراتلورپ رد یا هظحالم
 هيلع یرتلورپ دحاو ی ههبج راعش تحت ات دننک یعس دياب هدش یتميق
 .دننک ذوفن نکمم هجو نيرت قيمع هب شک تمحز یاه هدوت نورد یزاوژروب

 ريدپان یتشآ یشور لاح هب ات هک تسينومک ناوج بزح ،ايلاتيا رد ـ۱۲
 نئاخ -لايسوس ناربهر و تسيلايسوس یتسيمرفر بزح هب تبسن
 تبسن ناربهر نيا تنايخ ًاعطق و- دوب هدرک ذاختا راک یمومع نويساردفنک
 ربارب رد تسينومک بزح کلذعم -هدش ليمکت هزورما یرتلورپ بالقنا هب

 هار هب یرتلورپ دحاو ی ههبج یارب یدنمورين یرگ شلاغآ ،نابابرا ی هلمح
 تسينومک کيتکات نيا ]تسينومک للملا نيب[ یئارجا ]ی هتيمک[ .هتخادنا

 نيا رتشيب مه زاب ی هعسوت موزل رب و دنک یم دييأت ًالماک ار ايلاتيا یاه
 بزح رگا هک تسا دقتعم یئارجا ]ی هتيمک[ .دراذگ یم        ديکأت کيتکات
 یتسيسکرام راکيپ رهظم ،دهد ناشن یفاک تريصب دوخ   زا ايلاتيا تسينومک
 ی هنامحر یب حيبقت اب هار مه و .دش دهاوخ تسينومک لانويسانرتنا یارب
 هزرابم تسناوت دهاوخ ،اه تسيرتناس و اه تسيمرفر  یاه تنايخ و اهديدرت

 یرتلورپ دحاو ی ههبج یارب رگراک یاه هدوت نايم رد ار یرتدنمورين هچ ره
 .دهد همادا یزاوژروب هيلع
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       رد یششوک چيه لذب زا ديابن ايلاتيا ]تسينومک[ بزح هک تسا حضاو
  یهاتوک ،کرتشم لمع رد مزيلاکيدنس و مزيشرانآ یبالقنا رصانع بلج هار
 .دنک

 ،یسايس رظن زا هک ار ینارگراک تيرثکا بزح هک یئاج ،یکاولسکچ رد ـ۱۳
 یضعب زا ،اه تسينومک فياظو ،درک عمج دوخ رود هب دنا هتفاي نامزاس
 ]تسينومک[ بزح .تسا هسنارف یاه تسينومک فياظو هب هيبش ظاحل
 هتشر نيرخآ نتسسگ و دوخ لالقتسا ندرک مکحتسم نمض یکاولسکچ
 راعش هنوگچ دناد هب دياب ،دنک یم لصو اه تسيرتناس هب ار نآ هک یئاه
 یقيقح شقن و هداد ميمعت ار یزاوژروب هيلع یرتلورپ دحاو ی ههبج
 نشور ار یراد هيامرس لامع ینعي اه تسيرتناس و اه تارکمد -لايسوس
 رد ار ناشتلاخد نينچ مه دياب یکاولسکچ یاه تسينومک .دزاس
 یعاجترا[ درز ناربهر تسد رد یعيسو سايقم هب تردق هک ،اهاکيدنس
 .دننک ديدشت ،دراد رارق ]یئاکيدنس

 هزاجا  تسينومک بزح کي هب یناملراپ تاباختنا نيرخآ جياتن ،دئوس رد ـ۱۴
 ربهر M.Branting .دنک زاب یمهم شقن شياضعا مک دادعت اب هک دهد یم
 یزاوژروب یارزو تأيه سيئر نمض رد و ،مود لانويسانرتنا ناردق یلاع
 رظن یناملراپ تيرثکا ليکشت یارب هک هتفرگ رارق یتيعقوم رد ،دئوس
 هتيمک[      .دشاب توافت یب شيارب دناوت یمن تسينومک یناملراپ نويسکارف

 نويسکارف طيارش یضعب رد هک تسا دقتعم ]تسينومک للملا نيب[ یئارجا ]ی
 یکيوشنم تموکح هب دوخ ینابيتشپ نداد زا دناوت یمن تسينومک

M.Branting هب ناملآ یاه تسينومک هک یروط نامه ،دزرو عانتما 
 .دندرک Thuringe یلحم یاه تموکح یضعب دروم رد ار راک نيا یتسرد
 دياب دئوس یاه تسينومک هک دوش یمن هجيتن هجو چيه هب ،نيا زا یلو

 یقيقح تيهام یاشفا زا اي و هدرک اهر ار ناشلالقتسا زا    ینزوسرس
 تردق رتشيب اه کيوشنم هچ ره سکعلاب .دنرادرب تسد یکيوشنم تموکح
 تسينومک و .درک دنهاوخ تنايخ رگراک ی هقبط هب رتشيب ،دنشاب هتشاد
 .دنشوک هب رتشيب رگراک یاه هدوت لباقم رد اه نآ یاشفا رد دياب مه اه

 و یئاکيدنس شبنج پچ رصانع مامت تدحو ،اکيرمآ هدحتم تالايا رد ـ۱۵
 یاه تسينومک بيترت نيدب .دنک یم نتفاي ققحت هب عورش رگراک یسايس

 و هدرک ذوفن شک تمحز عيسو یاه هدوت رد هک دنراد ار نآ تيعقوم اکيرمآ
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 کي هک اجک ره رد یئاه هورگ نتخاس اب .دنوش هب پچ داحتا نيا رولبت زکرم
      شبنج یربهر دنناوت هب دياب اه تسينومک ؛دنراد دوجو تسينومک هدع
  ًايوق ار دحاو ی ههبج ی هديا و دنريگ هب تسد هب ار یبالقنا رصانع داحتا
 هک یا یلصا ماهتا .)ناراکيب عفانم زا عافد رد ،لاثم روط هب( ؛دنهد جاور
 نيا هک تسا نيا دننز هب M.Gonpers یاه نامزاس هب دياب اه تسينومک
     عانتما هناجوجل ناراکيب زا عافد یارب یرتلورپ دحاو ی ههبج ليکشت زا اه
 هک دوب دهاوخ نيا ]تسينومک[ بزح یساسا ی هفيظو اذهعم .دنزرو یم
 .دنک بلج دوخ هب ار .I.W.W رصانع نيرتهب

 ناشن ام هک یهار رد یدنچ یاه تيقفوم نونک ات ام بزح ،سيئوس رد ـ۱۶
 دحاو ی ههبج یارب یتسينومک غيلبت .تسا هدرک بسک ،ميدوب هداد
 هب ارف هداعلا قوف ی هرگنک کي ات هدرک روبجم ار یئاکيدنس یسارکوروب

 یم ام یاقفر دوش ليکشت دياب یکيدزن ی هدنيآ رد هک هرگنک نيا رد .دناوخ
 ،ايراتلورپ یبالقنا داحتا یارب و هتخاس المرب یتسيمرفر یاه غورد دنناوت
 .دنهد نامزاس ار نکمم تيلاعف نيرتشيب

 هب هلأسم یلحم یاه تيعقوم ربانب ،رگيد یاهروشک هلسلس کي رد ـ۱۷
 نيب[ یئارجا ]ی هتيمک[ یلو ،دوش یم حرطم یتوافتم شيبو مک تروص

 یاه تيعقوم بسحرب دنناوت یم اه شخب هک تسا دقتعم ]تسينومک للملا
 راک هب ،دش ميسرت الاب رد هک ار یا یمومع یشم طخ ،روشک ره ی هژيو
 .دنرب

 مود لانويسانرتنا بازحا اب هک یئاه شخب مامت یارب یئارجا ی هتيمک ـ۱۸
  و نامدياقع تاغيلبت همادا یدازآ ،دنراد یدادرارق مينو ود لانويسانرتنا و
 .دسانش یم مزال یرابجا ًاقلطم طرش هباثم هب ار مزينومک نافلاخم زا داقتنا

 یم لوبق ار اه نويسکآ یتاليکشت طابضنا هک لاح نيع رد اه تسينومک
 ،نآ نيح رد نينچ مه هکلب نويسکآ زا دعب و لبق اهنت هن دياب یم ،دننک
 ،یرگراک تالکشت مامت تسايس ی هرابرد ار ناشتايرظن زاربا ناکما و قح
 هناهب چيه تحت و یتيعقوم چيه رد .دنراد هب ظوفحم ًاقلطم ،ءانثتسا نودب
 ره رد هک لاح نيع رد اه تسينومک .ددرگ ضقن دناوت یمن     طرش نيا یا
 یراد هيامرس ی ههبج هيلع یرگراک یاه نامزاس مامت داحتا زا یلمع تيلاعف
 هقبط لک عفانم یقطنم نايب اهنت هک ،ناشتايرظن غيلبت زا ،دننک یم عافد

 .دننک رظن فرص دنناوت یمن ،دهد یم       ليکشت اررگراک ی
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 براجت یروآداي هک تسا دقتعم تسينومک لانويسانرتنا یئارجا ی هتيمک ـ۱۹
 هب قفوم زورما هب ات هک تسا یبزح اهنت ناشبزح هک هيسور یاه کيوشلب
 .دشاب یم ديفم ردارب بازحا مامت هب ،هدش تردق بحاصت و یزاوژروب رب هبلغ
 ،ديشک لوط )۱۹۰۳ -۱۹۱۷( نآ یزوريپ ات مزيوشلب دلوت زا هک یلاس هدزناپ رد
 تسد ،دشاب مزيوشنم نامه هک مزيمرفر اب لادج زا زگره اه کيوشلب
 اه کيوشنم اب هعفد نيدنچ اه کيوشلب تدم نيمه رد یلو .دنتشادنرب
 .داتفا قافتا ۱۹۰۵ راهب رد یمسر باعشنا نيلوا .دنتسب یئاه همان تقفاوم
 رد اه کيوشلب یرگراک عيسو و ناوترپ شبنج ريذپان تمواقم راشف ريز یلو
 باعشنا نيمود .دنداد ليکشت یکرتشم حانج اه کيوشنم اب لاس نامه
 اهداحتا و یئادج ،۱۹۱۲ ات ۱۹۰۵ زا یلو .داتفا قافتا ۱۹۱۲ هيوناژ رد یمسر
 و ،۱۹۰۷ ،۱۹۰۶ رد( تفرگ تروص بوانتم روط هب یتقوم یاه تقفاوم و

 هزرابم رد تالوحت و رييغت ی هجيتن رد ًافرص اه تقفاوم و اهداحتا .)۱۹۱۰
 عيسو یاه هدوت راشف تحت ًاصوصخ هکلب ،هدماين دوجو هب اه حانج نيب
 یارب دنتساوخ یم و دندوب هدوشگ مشچ یسايس یگدنز هب هک رگراک
 تروص ،دوش یم رود بالقنا زا مزيوشنم هار ًاتقيقح ايآ هک دننيبب ناشدوخ
 ی هلانبد هک یبالقنا ديدج شبنج ،یتسيلايرپما گنج زا لبق یمک .تفرگ
 هب ايراتلورپ یاه هدوت رد داحتا یارب یديدش ليامت ،دوب Lena انل باصتعا
 هرهب ناشدوخ عفن هب نآ زا دندرک یعس مزيوشنم ناربهر هک دروآ دوجو
 و "تسيلايسوس" لانويسانرتنا ناربهر زورما هک یراک نامه ،دننک یرادرب
 تکرش زا اه کيوشلب ،هرود نيا رد .دننک یم مادرتسمآ لانويسانرتنا ناربهر
 ندرک یثنخ یارب ،سکعرب ًالماک .دندرکن یراددوخ دحاو ی ههبج رد

 داحتا ینعي "هياپ زا داحتا" راعش اه کيوشلب ،اه کيوشنم ناربهر تسايس
 .دندرک ذاختا ار یزاوژروب هيلع یبالقنا یلمع تيلاعف رد رگراک یاه هدوت

 هک کيتکات نيا .دوب حيحص کيتکات اهنت نيا اج نآ رد هک داد ناشن هبرجت
 یگرزب رايسب تيرثکا بلج هب قفوم دش یم     ليدعت ناکم و نامز بسحرب
 .دش مزينومک هب یکيوشنم رتلورپ رصانع نيرتهب زا

 دحاو ی ههبج راعش ذاختا اب تسينومک لانويسانرتنا هک تسا نشور ـ۲۰
 و دوخ فلتخم یاه شخب نيب یئاهدادرارق نتخانش زاجم اب و یرتلورپ
 یمن دوخ ،مين و ود لانويسانرتنا و مود لانويسانرتنا یاهاکيدنس و بازحا
 رس .دنک یراددوخ یللملا نيب حطس رد یهباشم یاهدادرارق نتسب زا دناوت
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 لانويسانرتنا هب یئارجا ]ی هتيمک[ ،هيسور ناگ هنسرگ هب کمک ی هلأسم
 کرتشم لمع اب هطبار رد و .تسا هدرک داحتا داهنشيپ مادرتسمآ یئاکيدنس
 لاح رد .درک ديدجت ار شتاداهنشيپ یوالسگوي و ايناپسا رد ديفس رورت هيلع
 گنج راجفنا دناوت یم ًافرص هک نتگنشاو سنارفنک یاهراک دروم رد ،رضاح
 لانويسانرتنا هب یئارجا ی هتيمک ،دنک عيرست ار یتسيلايرپما ديدج
 اما .دنک یم هضرع یديدج داهنشيپ مادرتسمآ لانويسانرتنا و تسيلايسوس
 یاپ هک نيا ضحم هب هک دنداد ناشن یللملا نيب نامزاس هس نيا ناربهر
 ،دندوب هداد دوخ هک ار یرگراک تدحو و راعش اه نآ ،ديآ یم شيپ لمع
 تسينومک لانويسانرتنا صخشم ی هفيظو ،هجيتن رد .دننک یم یفن ًالماک
 اب داحتا هک ار یرگراک ناربهر یئورود هک دوب  دهاوخ نآ شیاه شخب و
 هک نيا یاج هب و ،دنهد یم حيجرت یبالقنا نارگراک تدحو هب ار یزاوژروب
 یقاب قيرط زا ،دنزادرپ هب راکيپ هب نتگشاو یتسيلايرپما سنارفنک هيلع
 رد یتح للم ی هعماج ی هناش هب هناش راک لانويسانرتنا رتافد رد ندنام
 .دننک اشفا اه هدوت دزن ،دننک یم تکرش نتگنشاو یتسيلايرپما سنارفنک
 یم زيوجت هک یکيتکات یفن هب روبجم ار ام نامیاهداهنشيپ  ندش در اما

 رگراک یاه هدوت ی هيحور   اب بسانم ًاقيمع هک یکيتکات ،دنک یمن ،مينک
 دروم رد ام یاهداهنشيپ رگا .دباي طسب هنارصم و ًامظنم تسياب یم و هدوب
 دنناد هب ات تخاس علطم ار یرگراک ناهج دياب ،دندش در کرتشم لمع
 رگا .دنتسه یناسک هچ یرتلورپ ی ههبج تدحو یعقاو ناراک بارخ
 هدش زاغآ تازرابم قيمعت و ديدشت ام ی هفيظو ،دندش لوبق نامتاداهنشيپ
 تاثحابم هک مينک لمع یروط دوب دهاوخ مهم تروص ود ره رد .تسا

 ،هدرک راديب ار شک تمحز یاه هدوت ،اه نامزاس رياس اب اه تسينومک
 مامت هب ار شک تمحز یاه هدوت ًامتح دياب اريز .دنک بلج ار اه نآ هجوت
 دنم هقالع نارگراک مامت یبالقنا ی ههبج تدحو یارب راکيپ تالوحت و رييغت

 .تخاس
 هب ار ردارب بازحا هجوت یئارجا ]ی هتيمک[ ،لمع حرط نيا تيبثت اب ـ۲۱
   تسينومک بازحا مامت .دنک یم بلج دوش هجيتن تسا نکمم هک یتارطخ
 و هدش هتفاي نامزاس و مکحتسم یفاک دح هب ات دنراد یدايز ی هلصاف
 هتخاس بولغم ًالماک ار تسيرتناس همين و تسيرتناس یاه یژولوئديا
 هب ار یتسينومک یاه هورگ و بازحا و دوش یور هدايز تسا نکمم .دنشاب
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 زيمآ تيقفوم یارجا یارب .دهد رييغت همانرب یب سناجتمان یاه کولب
 اب شيربهر و هدوب لکشتم ًايوق بزح هک تسا مزال ،هدش هيصوت کيتکات
 .دوش صخشم ،شدياقع لماک تريصب

 اي طلغ هب هک یتاج هتسد رد ،تسينومک لانويسانرتنا نورد یتح ـ۲۲
 ود کش نودب ،ميسانش یم تسيرتناس همين اي تسار ناونع هب ،تسرد
 لانويسانرتنا یاهدتم و یژولوئديا زا هک دنچ ره ،یلوا .دراد دوجو نايرج
 مارتحا ساسحا زا ار دوخ هتسناوتن نيا دوجو اب ،هدش دازآ ًاتقيقح مود
 ،هناهاگآريغ اي هناهاگآ و .دنک صالخ ،قباس یتاليکشت تردق هب تبسن
 اب هجيتن رد و ،مود لانويسانرتنا اب ار لآ هديا تدحو یاه هياپ دهاوخ یم
 یروص مزيلاکيدار اب هک ،یمود .دنک وجتسج هرابود ،یئاوژروب ی هعماج
 بزح کيتکات دهاوخ یم ،دگنج یم "پچ" حالطصا هب تاهابتشا و
 ار نداد رونام ناکما و رايتخا و هدرک رت فاطعنا لباق ار ناوج تسينومک
 عيرس لماکت .دنوش بزح دراو رت تحار  رگراک یاه هدوت ات دشخب هب نآ هب
 قحلم مه هب هرابود ات هدرک راداو ار حانج ود نيا یهاگ تسينومک بازحا

 ی هناقيقد نتسب راک هب .دنهد ليکشت حانج کي طقف یتح و دنوش
 نويساتيژآ هب نداد ینابيتشپ شفده و دندش صخشم الاب رد هک یئاهدتم
 ماکحتسا هب ،تسا دحتم یاه هدوت یاه نويسکآ رد یتسينومک یاه
 رصانع هب هک ردق نامه .درک دهاوخ کمک ًاتقيقح ام بازحا یبالقنا
 ی هنزو زا تبسن نامه هب دهد یم یبرجت ميلعت تسيراتکس و ابيکشان
 .دنک یم ناشصالخ مزيمرفر راب گرم

 هک ار ینارگراک مامت داحتا موهفم دياب یم ،یرتلورپ ی ههبج داحتا زا ـ۲۳
 ینارگراک لماش هجيتن رد .ديمهف دنتسه یراد هيامرس اب گنج ناهاوخ
 رد .دوش یم زين دنتسه اه تسيلاکيدنس و اه تسيشرانآ وريپ زونه هک
 یاه نويسکآ رد یديفم روط هب دنناوت یم رصانع نيا ،فلتخم یاهروشک
 ذاختا هشيمه تسينومک لانويسانرتنا ،زاغآ ودب زا .دننک تکرش یبالقنا
 یاه یرواد شيپ رب هک ار رگراک رصانع نيا هب تبسن هناتسود یا هيور

 هيصوت ،دنوش یم بذج مزينومک هب مک مک و دنيآ یم   قئاف جيردت هب دوخ
 ی ههبج هک تبسن نامه هب سپ نيا زا دياب اه تسينومک .تسا هدرک
 هجوت رتشيب رصانع نيا هب ،تسا ققحت هار رد یراد هيامرس هيلع دحاو
 .دننک
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 ]ی هتيمک[ ،هدش صخشم طيارش رد یدعب راک یعطق نييعت تهج ـ۲۴
 دناوخ هب ارف هداعلا قوف عمجم کي کيدزن ی هدنيآ رد دراد ميمصت یئارجا

 هشيمه دادعت ربارب ود یناگدنيامن دادعت طسوت وضع بازحا مامت نآ رد هک
 .تشاد دنهاوخ یگدنيامن یگ

 ماحنا یلمع یاه مادقا مامت هب ار هجوت نيرتشيب یئارجا ی هتيمک ـ۲۵
 بازحا زا و .تشاد دهاوخ فوطعم و هدرک صخشم هک یهار رد هدش
 هنيمز نيا رد ناش تامادقا مامت تايئزج زا ار نآ هک دهاوخ یم  فلتخم
 .دنزاس علطم هلصاح جياتن مامت و
 
 :تشاددای

 
 موس هرگنک تاسلجتروص و اههمانعطق ،دانسا زا ۹۳۶-۹۳۷  صص*
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