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ػؿ . یک هبؿکنینت ًوی تْاًؼ ػؿ ایي هّْْع ىکی ػاىتَ ثبىؼ کَ اًوالة ثؼّى هْهؼیت اًوالثی ؿیـهوکي امت… 

ػوْهًب ػالین یک هْهؼیت اًوالثی چینت؟ هٖوئًٌب اىتجبٍ ًغْاُین کـػ . ّوي ُـ هْهؼیت اًوالثی ثَ اًوالة عتن ًوی ىْػ

: مَ ػالهت ػوؼٍ فیـ اىبؿٍ کٌین  اگـ ثَ

ثبالیی ُب » ٕجوبت كـهبًـّا اهکبى ًؼاىتَ ثبىٌؼ كـهبًـّائی عْػ ؿا ثَ ىکل تـییـ ًیبكتَ صلظ کٌٌؼ؛ ثضـاى ػؿ هیبى ( ۱

یؼٌی ثضـاى میبمت ٕجوَ كـهبًـّا هْرت پیؼایو ىکبكی هی ىْػ کَ ًبعـمٌؼی ّ ثـآىلتگی ٕجوبت متوؼیؼٍ ػؿ آى « 

ثـ ؿّال مبثن فًؼگی کٌٌؼ، ثلکَ ػالٍّ « پبییٌی ُب ًغْاٌُؼ » ثـای ىـّع اًوالة هؼوْال کبكی ًینت کَ  .ؿاٍ هی یبثؼ

. ثـ ؿّال مبثن فًؼگی کٌٌؼ« ثبالیی ُب ُن ًتْاًٌؼ » ثـ آى الفم امت کَ 

. تيؼیؼ ثیو اف صؼ ػبػی كوـ ّ ثؼثغتی ٕجوبت متن فػٍ( ۲

ثَ آؿاهی هی گؾاؿًؼ ؿبؿتيبى کٌٌؼ « آؿام » ٍ كؼبلیت تْػٍ ُب کَ ػؿ ػّؿاى تـكیغ هبثل هالصظَ ًبىی اف ػلل پیو گلت( ۳

ثَ هیؼاى ػول تبؿیغی هنتول « ثبالیی ُب»ّلی ػؿ اػّاؿ ْٕكبًی چَ تضت تأحیـ هزوْع ثضـاى ّ چَ ثَ ّمیلَ عْػ 

. کيبًؼٍ هی ىْػ

ٍ اف اعتیبؿ ٕجوبت رؼاگبًَ ُن هنتول هی ثؼّى ایي تـییـات ػیٌی، کَ ًَ تٌِب اف اعتیبؿ گـُِّب ّ اصقاة رؼاگبًَ ثلک

ػؿ ؿّمیَ ّ ػؿ توبم  ۱۹۰۵چٌیي هْهؼیتی ػؿ مبل . اًوالة ؿیـهوکي امت –ثَ ػٌْاى یک هبًْى ػوْهی  –ثبىٌؼ 

اهب آى هْهؼیت ُوچٌیي ػؿ مبلِبی ىَت ػؿ هـى اعیـ ػؿ آلوبى ّ ػؿ مبلِبی . ػّؿاى اًوالة ػؿ ؿـة ّرْػ ػاىت

چـا؟ ثغبٕـ ایٌکَ . ؿّمیَ ّرْػ ػاىت اگـ چَ ػؿ ایي صبالت، اًوالثی ثَ ّهْع ًپیْمتػؿ  ۸۰-۱۸۷۹ّ  ۶۱-۱۸۵۹

ػؿ چٌیي ىـایٖی كؤ ّهتی اًوالة ثَ ّهْع هی پیًْؼػ کَ ػالٍّ ثـ . ُـ هْهؼیت اًوالثی ثبػج اًوالة ًوی گـػػ

ثـای ثَ اًزبم ؿمبًؼى ػولیبت تْػٍ  یؼٌی هؼؿت ٕجوَ اًوالثی. تـییـاتی کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ، تـییـی ؽٌُی ُن اّبكَ گـػػ

کَ صتی ػؿ ػّؿٍ ثضـاى ُن اگـ مـًگْى ًيْػ ثَ عْػی عْػ  –ای اًوالثی ثَ هؼؿ کبكی هْی ثبىؼ تب ثتْاًؼ ػّلت هؼین ؿا 

. کٌؼ( ّ یب ربثزب)عـػ  –موْٓ ًوی کٌؼ 

ػ، ثَ ّمیلَ توبم هبؿکنینتِب ثؼّى ایٌِب ًظـات هبؿکنینتی ػؿثبؿٍ اًوالة هی ثبىٌؼ، ًظـاتی کَ ثبؿُب تکبهل یبكتَ اى

. ثَ ٕـین تکبى ػٌُؼٍ ای احجبت ىؼٍ اًؼ ۱۹۰۵ثضج هجْل ىؼٍ اًؼ ّ ثـای هب ؿّمی ُب ػؿ تزـثَ 

  

لٌیي . ای . ّ 

 ۱۹۱۵ژّئي مبل  –هَ 
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 نبرد روز اول ماه مه به وسیله پرولتاریای انقالبی

  

  



عنتیي ىْؿه هٖؼی ػؿ رٌجو ٕجوَ کبؿگـ اًوالثی پل اف کْػتبی مْم ژّئي مپـی ىؼٍ یک مبل توبم اف ّهبیغ لٌب ّ ى

ثبًؼ میبٍ تقاؿ ّ هبلکیي، روؼیت اػاؿی ّ ثْؿژّافی میَؼهیي مبلگـػ ؿبؿتگـی، صوالت ّصيیبًَ تبتبؿی ّ . امت

عْیو ؿا آؿبف کـػٍ  «کبؿ»تيکیل ىؼٍ ّ ( ۱)ػّهبی چِبؿم . ًٌگ ثبؿ کـػى ؿّمیَ تْمٔ ؿّهبًق ُب ؿا ريي گـكتٌؼ

مـػؿگوی ّ . امت، گـچَ ُیچگًَْ ایوبًی ثَ چٌیي کبؿی ًؼاؿػ ّ کبهال ُیزبى ّؼاًوالثی عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ امت

ثؼّى ػاىتي ُیچ اهیؼی ػؿعْامت اٍالصبت هی [ ربهؼَ ای کَ]عنتگی هلـٓ ربهؼَ لیجـالی ؿا اصبَٕ کـػٍ امت، 

. اٍالصبت ؿا اکٌْى ػیگـ هجْل کـػٍ اًؼکٌؼ، صبل آًکَ ؿیـػولی ثْػى رقئی تـیي 

اثتؼا ػؿ ؿیگب توـیي آى ىؼ ّ مپل ثَ ٍْؿت . ّ اکٌْى فهبى ًجـػ اّل هبٍ هَ تْمٔ ٕجوَ کبؿگـ ؿّك كـا ؿمیؼٍ امت

. ًجـػی هبٕؼبًَ ػؿ مي پتـفثْؿگ ػؿ ؿّف اّل هبٍ هَ ارـا ىؼ

ّظبیق مٌگیي اًوالة هـیت الْهْع ، ثب توبم . یؼایي ػول ثوخبثَ ؿـه ؿػؼ ّ ثـم، كْبی تبؿیکی ّ تـك ؿا اف ُن ػؿ

ّ ًیـُّبی ٕجوَ پیيـّ کَ ؿُجـی آى ؿا ثَ ػمت ػاؿًؼ ثب ىبینتگی توبم . ػظوت ّ ىکٍْ عْػ یکجبؿ ػیگـ ػؿ پیو امت

اًوالثیًْی کَ تؼویت رالػاى ّ یب تـک ّ كـاؿ ػّمتبًيبى ثبػج  –ّ هبٕؼبًَ ػؿ هوبثل چيوبى ٍؼُب اًوالثی هؼیوی 

. ّ ًیق ػؿ ثـاثـ هیلیًِْب ًلـ اف ًنل رؼیؼ ػهکـاتِب ّ مْمیبلینتِب ثپب عبمتَ اًؼ –ت ّ عـػىؼًيبى ًگيتَ ىکل

ُلتَ ُبی هجل اف اّل هبٍ هَ، ثَ ًظـ هی ؿمیؼ کَ ػّلت ػول عْػ ؿا اف ػمت ػاػٍ امت، صبل آًکَ آهبیبى کبؿعبًَ ػاؿاى 

تْهیق ُب ّ تلتیو ُب توبم ًْاصی کبؿگـی پبیتغت ؿا ػؿُن ّ . ػثَ ًضْی ؿكتبؿ کـػًؼ کَ گْیب ُـگق ػولی ًؼاىتَ اى

کبؿعبًَ ػاؿاًی کَ ثَ مْٖس آهؼٍ ثْػًؼ کٌلـاًل ُبی . ایبالت ػیگـ ُن هنتخٌی اف ّّغ پبیتغت ًجْػًؼ. ثـُن کـػٍ ثْػ

هی کـػًؼ، گبٍ اف پیو گبٍ کبؿگـاى ؿا تِؼیؼ ثَ تٌجیَ ّ یب فًؼاى . هغتللی ثـپب کـػًؼ ّ ىؼبؿُبی هتٌبهْی ؿا پؾیـكتٌؼ

گبُی ُن ػّلت ؿا ثـهی اًگیغتٌؼ تب ػمت ثَ عيًْت . اهتیبف هی ػاػًؼ ّ یب ثَ هتْهق کـػى کبؿُب ؿّبیت هی ػاػًؼ

. ثقًؼ، ّ صبال اف ػّلت توبّب هی کٌٌؼ تب ؿّف اّل هبٍ هَ ؿا ػؿ ىوبؿ تؼٖیالت ؿموی حجت ًوبیؼ

کـػًؼ، ثب ایٌکَ ثـ « تَلیَ»ىبى ػاػًؼ، ثب ایٌکَ ثغيِبی ٌٍؼتی ؿا ّلی ثب ایٌکَ ژاًؼاؿهِب ًِبیت صـاؿت عْیو ؿا ى

کبؿگـاى ثـ عين . عْیو، چپ ّ ؿامت هـػم ؿا تْهیق کـػًؼ، کبؿی اف پیو ًجـػًؼ« لینت هظًٌْیي»امبك آعـیي 

ا ثَ ثبػ تونغـ ُبی تأمق اًگیق ّ تِؼیؼ کٌٌؼٍ ػّلت ؿ« إالػیَ»ًبتْاى ثبًؼُبی تقاؿ ّ ٕجوَ مـهبیَ ػاؿاى عٌؼیؼًؼ ّ 

آًِب اىؼبؿ ٌٕقآهیقی ًْىتَ ّ ػمت ثَ ػمت ّ یب ػُبى ثَ ػُبى پغو هی کـػًؼ یب ایٌکَ اػالهیَ ُبیی ثب کویت . گـكتٌؼ

کْچک ّ چبپی ثؼ، عالٍَ ّ هلیؼ، کَ ػاؿای ًکبتی هؤکؼ ثْػًؼ ّ هـػم ؿا ثَ تظبُـات ّ اػتَبثبت ػػْت هی کـػًؼ، 

ٍ هؼلْم ًجْػ اف کزب مـػؿهی آّؿًؼ ّ ثؼّى ُیچ تـییـی ىؼبؿُبی اًوالثی هؼیوی اػالهیَ ُبیی ک. تِیَ هی ًوْػًؼ

ًغنتیي صولَ ىؼیؼ تْػٍ ُب ؿا ثـ ّؼ صکْهت هٖلوَ ّ ملٌٖت ؿُجـی کـػًؼ،  ۱۹۰۵مْمیبل ػهکـاتِب ؿا کَ ػؿ مبل 

ػ ُقاؿ ًلـ ػمت ثَ ؿّف ثؼؼ اف اّل هبٍ هَ، ؿّفًبهَ ُبی ػّلتی اػالم ًوْػًؼ کَ ً. ثَ عبٕـ هـػم هی آّؿػًؼ

ؿّفًبهَ ُبی ثْؿژّافی، ثب امتلبػٍ اف ًغنتیي عجـُبی تلگـاف ىؼٍ تؼؼاػ اػتَبة کٌٌؼگبى ؿا ٍؼ . اػتَبة فػٍ اًؼ

یکی اف عجـًگبؿاى اؿگبى هـکقی مْمیبل ػهکـاتِبی آلوبى تؼؼاػ اػتَبة . ّ ثینت ّ پٌذ ُقاؿ ًلـ گقاؿه کـػًؼ

ًلـ گقاؿه ػاػ ّ ؿّف ثؼؼ کلیَ ؿّفًبهَ ُبی ثْؿژّافی ؿهوی هبثیي  ۱۵۰۰۰۰ى کٌٌؼگبى ؿا ثَ ّمیلَ ثی مین ثَ هیقا

! ًلـ ؿمیؼ ۲۵۰۰۰۰ّلی ػؿ صویوت هیقاى ّاهؼی اػتَبة کٌٌؼگبى ثَ . ًلـ ؿا گقاؿه کـػًؼ ۲۲۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰

تظبُـات   –ّ ػؿ ّاهغ هِن تـیي هنئلَ –اهب هّْْع ربلت تْرَ ثَ ؿیـ اف تؼؼاػ اػتَبة کٌٌؼگبى ؿّف اّل هبٍ هَ 

ُوَ رب، ػؿ گْىَ ّ کٌبؿ پبیتغت روبػت کبؿگـاى ثَ عْاًؼى . اًوالثی عیبثبًی ثْػ کَ تْمٔ کبؿگـاى ثـگقاؿ گـػیؼ

اىؼبؿ اًوالثی پـػاعتٌؼ ّ ثب آّافی ثلٌؼ ػؿ صبلی کَ پـچن ُبی مـط صول هی کـػًؼ ّ اًوالة ؿا كـیبػ هی فػًؼ مبػتِب 

ایي کبؿگـاى اكـإی تـیي هـیؼاى تقاؿ . تْمٔ ػّلت ثنیذ ىؼٍ ثْػًؼ هجبؿفٍ کـػًؼثـػلیَ پلیل ّ ًیـُّبی اهٌیتی کَ 

ؿا ّاػاىتٌؼ کَ اصنبك کٌٌؼ کَ هجبؿفٍ ىبى رؼی ّ اف ؿّی ىْم ثْػٍ ّ پلیل ثب هيتی اف اكـاػ ػؿگیـ هنئلَ مبػٍ ّ 

کبؿگـ پبیتغت اًؼ کَ ثـعبمتَ  ؿّثـّ ًینت، ثلکَ ایٌبى ػؿ صویوت تْػٍ ُبی ٕجوَ( ۲)«مالّكیل»هجتؾل هبًٌؼ رـیبى 

. ثْػًؼ

ایي یک تظبُـ ّاهؼًب ػبلی ّ آىکبؿ اف اُؼاف اًوالثی ٕجوَ پـّلتبؿیب، اف ًیـُّبی اًوالثی اّ کَ تْمٔ ًنل ُبی رؼیؼ 

مبل گؾىتَ ػّلت ّ کبؿعبًَ ػاؿاى . كْالػیي ّ هنتضکن گيتَ ثْػ ّ ػؿعْامت اًوالثی اف هـػم ّ علن ُبی ؿّمیَ ثْػ

ػ ثب ایي هنئلَ کَ اًلزبؿ لٌب هبثل پیو ثیٌی ًجْػ عْػ ؿا تنکیي ػٌُؼ ّ ایٌکَ ًوی تْاًنتٌؼ اهؼاهبت ّ تؼاؿکبت تْاًنتي

كْؿی ثـای هجبؿفٍ ثب ًتبیذ چٌیي اًلزبؿی ؿا تِیَ ثجیٌٌؼ، لکي ایٌجبؿ ملٌٖت، ػّؿاًؼیيی ىؼیؼی ؿا ثَ ًوبیو گؾاؿػٍ 

اهؼاهبت ثْػًؼ، ًتیزَ « ىؼیؼتـیي»کَ اًزبم ىؼٍ ثْػ « اهؼاهبتی»تٌؼ ّ ثْػ، چـا کَ ػهت کبكی ّ فیبػی ثـای تؼاؿک ػاه

. ایي ثْػ کَ ملٌٖت تقاؿ ّؼق کبهل عْػ ؿا ػؿ هوبثلَ ثب ثیؼاؿی اًوالثی تْػٍ ُبی پـّلتبؿیب ًيبى ػاػ



لیجـالِب ّ  ػؿ صویوت، یک مبل توبم اف هجبؿفٍ اػتَبثی پل اف ّاهؼَ لٌب ًيبى ػاػٍ امت ػلیـؿن كـیبػُبی تأمق آهیق

، ػلیَ تـکیت هنبئل اهتَبػی ثب اػتَبثبت «مٌؼیکبلینتی»ػلیَ اػتَبثبت « رٌْى اػتَبة»ًْکـاى ثلَ گْیيبى ػلیَ 

میبمی ّ هل ػلی ُؾا، اهنبل ًيبى ػاػٍ امت کَ پـّلتبؿیبی مْمیبل ػهکـات چَ املضَ ؿیـهبثل تـییـ ّ ػظیوی ثـای 

اػتَبة . ّ ثـای کيیؼى آًِب ثَ هجبؿفٍ ػؿ چٌیي ػَـ اًوالثی ثـگقیؼٍ امتتِییذ تْػٍ ُب، ثـای ثـپب ػاىتي آًِب، 

ایي هجبؿفٍ صتی ثَ ّّغ هبلی ػىوي ًیق ٍؼهَ فػ ّ ػؿ . اًوالثی تْػٍ ای ثَ ػىوي ًَ هِلت ّ ًَ اربفٍ امتـاصت ػاػ

ىِبی ثیيتـ ّ ثیيتـی ایي ًجـػ ثظ. صکْهت تقاؿی ؿا لزي هبل کـػ« هؼؿتوٌؼ»اًظبؿ ُوَ رِبى صیخیت میبمی ظبُـًا 

ثَ ػمت آّؿػٍ ثْػًؼ هزؼػًا تضَیل کٌٌؼ  ۱۹۰۵اف کبؿگـاى ؿا هبػؿ کـػ کَ صؼاهل هنوت کْچکی اف آًچَ ؿا کَ ػؿ مبل 

چٌیي هجبؿفٍ ای ظـكیت . ّ ًیق ثغيِبی رؼیؼی اف هـػم فصوتکو ؿا، صتی ػوت هبًؼٍ تـیي آًِب ؿا، ثَ هجبؿفٍ ثکيبًٌؼ

ًجـػ، ثلکَ ثَ ٍْؿت تظبُـات ًوبیيی هؼاّم ّ کْتبٍ هؼت ثْػ، ّ ػؿ ّوي ؿاٍ ؿا ثـای  اًوالثی کبؿگـاى ؿا تضلیل

. هجبؿفٍ ای آىکبؿ ّ ثبف ُن هؤحـتـ ّ اًوالثی تـ ثَ ّمیلَ تْػٍ ُب ثَ ىکل تظبُـات عیبثبًی ُوْاؿ کـػ

میبمی ػؿ صبل اػتَبة ػؿ ْٕل مبل گؾىتَ، ُیچ کيْؿی ػؿ رِبى هبًٌؼ ؿّمیَ ایي تؼؼاػ اف هـػم ؿا ثغبٕـ هوبٍؼ 

ایي ّّؼیت ثَ تٌِبیی ّ ػؿ ًِبیت . ثَ عْػ ًؼیؼٍ امت، آى ُن چٌبى اػتَبثبت پـحجبت، هتٌْع ّ ثب چٌیي اىتیبهی

ًوبیبًگـ صوبؿت ّ صوبهت ًلـت ثبؿ آى ػبهل ًوبیبى لیجـال ّ اًضالل ٕلجبًی امت کَ کْىیؼًؼ تب تبکتیکِبی کبؿگـاى 

ػّؿٍ ُبیی کَ امبمًب  –ػّؿٍ ُبی هبًْى امبمی « اؿّپبئی»ثب امتلبػٍ اف هؼیبؿُبی  ۱۹۱۳-۱۹۱۲ؿّمیَ ؿا ثیي مبلِبی 

. ًوبیٌؼ« تٌظین» –ٍـف کبؿُبی تؼاؿکبتی رِت اىبئَ تؼلیوبت مْمیبلینتی ّ آگبُی ػؿ هیبى تْػٍ ُب ىؼ 

رِبى، ًوبیبًگـ ػظوت ثـتـی اػتَبثبت ػؿ ؿّمیَ ثـ اػتَبثبت کيْؿُبی اؿّپبئی، یؼٌی پیيـكتَ تـیي کيْؿُبی 

کیلیتِب ّ تْاًبیی ُبی ّیژٍ کبؿگـاى ؿّمی ًینت، ثلکَ ًيبًَ ّرْػ هْهؼیت اًوالثی ّ ؿىؼ هنتوین یک ثضـاى اًوالثی 

ػؿ آًزب اًوالة مْمیبلینتی عْاُؼ ثْػ ّ ًَ یک اًوالة )ٌُگبهی کَ ؿىؼ هيبثِی اف اًوالة ػؿ اؿّپب كـا ؿمؼ . هی ثبىؼ

، پـّلتبؿیبی پیيـكتَ تـیي کيْؿُبی مـهبیَ ػاؿی، ػمت ثَ آؿبف اػتَبثبت (ّؿ هبثْؿژّا ػهکـاتیک، هبًٌؼ کو

. اًوالثی ًیـّهٌؼتـ، تظبُـات ّ هجبؿفٍ هنلضبًَ ثـػلیَ هؼاكؼیي ثـػگی هقػی عْاٌُؼ فػ

ًِب فیـا کَ ًَ ت. هبٍ گؾىتَ ػؿ ؿّمیَ، عٍَْیتی اًوالثی ػاىت ۱۸اػتَبة ؿّف اّل هبٍ هَ اهنبل، هبًٌؼ اػتَبثبت 

اف اػتَبثبت اهتَبػی هؼوْل هتوبیق ثْػ ثلکَ صتی ثب آى اػتَبثبت تظبُـات آهیق ّ اػتَبثبت میبمی کَ توبّبی 

آًِبیی کَ ػؿ هیؼ رِبى ثیٌی لیجـالی . اٍالصبت هيـَّٕ ًیق هی کٌٌؼ، ثـای هخبل آعـیي اػتَبة ثلژیک، هتلبّت امت

الثی ثـؿمی کٌٌؼ، هبػؿ ًغْاٌُؼ ثْػ کَ ایي عٍَْیت ثبؿف ُنتٌؼ ّ ػیگـ هبػؿ ًینتٌؼ کَ اهْؿ ؿا اف ًظـ اًن

ػَـ ّؼاًوالة ّ آفاػی . اػتَبثبت ؿّمیَ ؿا ػؿک کٌٌؼ، عٍَْیتی کَ کبهال ثنتگی ثَ صبلت اًوالثی ؿّمیَ ػاؿػ

 ػول ثـای اكکبؿ هـتؼیي، هـػهبى ثنیبؿی اف ایي ًْع ؿا ػؿ پيت مـ گؾاىتَ، صتی آًِبیی کَ هبیلٌؼ مْمیبل ػهکـات

. ًبهیؼٍ ىْػ

ًَ تٌِب ٕجوَ پـّلتبؿیب ثلکَ ًَ ػُن  –ؿّمیَ یک هْهؼیت اًوالثی ؿا تزـثَ هی کٌؼ فیـا کَ ظلن ػلیَ اکخـیت هـػم 

ّ ایي متن تيؼیؼ ىؼٍ، گـمٌگی، كوـ، ثی صوْهی، تضویـ . ثَ صؼاکخـ عْػ ؿمیؼٍ امت –تْلیؼکٌٌؼگبى ثَ ّیژٍ ػُوبًبى 

 آىکبؿی ثب ّّغ ًیـُّبی هْلؼٍ ؿّمیَ هتْبػ امت، ثب مٖش آگبُی ٕجوبتی ّ هـػم، ػالٍّ ثـ ُوَ، ثَ ٕـف کبهال

ًَ تٌِب اؿّپبئی  –ثـاًگیغتَ ىؼًؼ هتْبػ امت، ثب اّّبع ُوَ کيْؿُبی ُونبیَ  ۱۹۰۵عْامتِبی تْػٍ ای کَ ػؿ مبل 

. ًیق هتْبػ امت –ثلکَ آمیبئی 

ػ ثبىؼ، ُویيَ هْرت پیؼایو هْهؼیت اًوالثی ػؿ یک کيْؿ ظلن ثَ تٌِبیی، ُـ اًؼافٍ ُن فیب. اهب ایي ُوَ هٖلت ًینت

ُوچٌیي . ػؿ اکخـ هْاؿػ ثـای اًوالة تٌِب کبكی ًینت کَ ٕجوبت پبییي ًغْاٌُؼ تضت ىـایٔ هؼیوی فًؼگی کٌٌؼ. ًوی ىْػ

مت کَ هب ّ ایي ُوبى چیقی ا. الفم امت کَ ٕجوبت ثبالئی ًیق هبػؿ ثَ كـهبًـّائی ّ صکوـاًی ثَ ىیٍْ هؼین ًجبىٌؼ

ثْؿژّافی توبم تْاى . یک ثضـاى میبمی ػؿ رلْ چيوبى هب ثَ ثلْؽ عْػ هی ؿمؼ. اهـّف ػؿ ؿّمیَ هيبُؼٍ هی کٌین

ؿا ثـ هجٌبی چٌیي ّؼاًوالثی تْویي « تْمؼَ ٍلش آهیق»عْیو ؿا ثَ کبؿ گـكتَ امت تب ّؼاًوالة ؿا صوبیت کٌؼ ّ 

ُـ هؼؿ پْل کَ هی عْامتٌؼ ػاػ، ثْؿژّافی ثَ اًوالة ًبمقا گلت ّ آًـا ثْؿژّافی ثَ رالػاى ّ اؿثبثِبی كئْػال . ًوبیؼ

اًکبؿ کـػ، ثْؿژّافی چکوَ ُبی پْؿىکْیچ ّ تبفیبًَ هبؿکْف ؿا لینیؼ ّ چبکـ آًِب ىؼ، ثْؿژّافی تئْؿیِبیی ثـ 

، «ىٌلکـ هآثبًَؿّ»ؿا لْث کـػٍ ّ آًـا اًوالثی  ۱۹۰۵تکویل کـػ، تئْؿیِبیی کَ اًوالة « اؿّپبئی»هجٌبی هجبصج 

. ّؼیق، رٌبیت آلْػ، عیبًت کبؿ ّ چٌیي ّ چٌبًی تٍْیق کـػ

 –گـكتَ تب اکتجـینت ُب ( ۳)اف کبػتِب  –ّ ٌُْف ثْؿژّافی، ػلیـؿن ّهق کـػى ایي ُوَ اف پْل، ىـف ّ ّرؼاى عْػ 

ًؼ، هبػؿ ًجْػًؼ کَ ىـایٔ ؿا تْویي ًوبی« تْمؼَ ٍلش آهیق»هی پؾیـػ کَ صکْهت هٖلوَ ّ هبلکبى فهیي هبػؿ ًجْػًؼ کَ 



ؿا هِیب کٌٌؼ کَ ثؼّى آى ُیچ کيْؿ کبپیتبلینتی هبػؿ ًینت ػؿ هـى ثینتن، پِلْ ثَ « ًظوی»ّ « هبًْى»امبمی ثـای 

. پِلْی آلوبى ّ چیي ًْیي فًؼگی کٌؼ

ی ثلکَ ثـ یک ثضـاى میبمی ػؿ مٖش توبم کيْؿ ؿّمیَ هيِْػ امت، ثضـاًی کَ ًَ تٌِب ثـ هنوتِبیی اف مینتن ػّلت

ثٌیبػ آى تأحیـ عْاُؼ گؾاىت، ثضـاًی کَ ثـ ثٌیبػ مبعتوبى تأحیـ عْاُؼ گؾاىت ّ ًَ ثـ ىکل ظبُـی آى ّ یب كؤ یک 

ىکـ عؼا هب هبًْى »ٍـف ًظـ اف ایٌکَ لیجـالِب ّ اًضالل ٕلجبى هب ثب چَ ػجبؿات چـة ّ ًـهی ػایـ ثـ ایٌکَ . ٕجوَ آى

كؤ اىغبً هضؼّػی ؿاثَٖ )ایٌکَ اٍالصبت میبمی ػؿ ػمتْؿ ؿّف هـاؿ ػاؿػ یْؿتوَ ثـًّؼ ّ یب « امبمی ػاؿین

، ٍـف ًظـ اف ایٌکَ چَ هوؼاؿ اف ایي ػؿافگْئی اٍالس ٕلجی ثیـّى هی (ًقػیک ثیي ایي ػّ هّْْع ؿا ًوی ثیٌٌؼ

اٍ اٍالس ٕلجبًَ ای ؿیقػ، صویوت ایي امت کَ صتی یک ًلـ اًضالل ٕلت ّ یب لیجـال ُن ًوی تْاًؼ ػؿ ایي هْهؼیت ُیچ ؿ

. ؿا ًيبى ػُؼ

کَ فهیي ػاؿاى كئْػال ثبیؼ ثَ )ّّؼیت تْػٍ هـػم ؿّمیَ، ثؼتـ گـػیؼى هْهؼیت آًِب ثَ ّامَٖ میبمت اؿّی رؼیؼ 

، اّّبع ثیي الوللی، ّ ٕجیؼت ثضـاى میبمی ػوْهی کَ ػؿ کيْؿ (ػٌْاى آعـیي ّمیلَ ًزبت عْیو ثَ آى هی چنجیؼًؼ

یي امت روغ کل ىـایٔ ػیٌی کَ ّّغ ؿّمیَ ؿا ثَ ٍْؿت یک هْهؼیت اًوالثی ػؿآّؿػٍ امت هب ىکل گـكتَ امت، چي

چـا کَ ارـای ّظبیق یک اًوالة ثْؿژّافی ثب ػًجبل کـػى میـ كؼلی ّ ثب ّمبیلی کَ ػؿ ػمت صکْهت ّ ٕجوبت 

. امتخوبؿگـ ّرْػ ػاؿػ ؿیـهوکي امت

ؿّاثٔ ٕجوبتی ػؿ ؿّمیَ کَ ثبػج ظِْؿ ًْع ّیژٍ ای اف  چٌیي امت ّّغ ارتوبػی، اهتَبػی ّ میبمی، چٌیي امت

اػتَبثبت گيتَ امت کَ ػؿ اؿّپبی هؼؿى ؿیـهوکي امت، اؿّپبی هؼؿًی کَ ُوَ اًْاع هـتؼُب هی عْاٌُؼ ًوًَْ ای 

ف کَ ا)ّ ًَ اف اًوالثِبی گؾىتَ ثْؿژّافی « هيـّٕیت»اف آى ؿا ثَ ػبؿیت ثگیـًؼ، آى ُن ًوًَْ ای اف ىـایٔ کًٌْی 

ًَ ظلن ثَ ٕجوبت پبییي ّ ًَ ثضـاى ػؿ هیبى ٕجوبت ثبال هبػؿ امت هْرت (. پـتْ آى اًوالة آیٌؼٍ پـّلتبؿیب عْاُؼ ػؿعيیؼ

اًوالة گـػػ، ثلکَ آًِب كؤ هی تْاًٌؼ هْرت فّال یک کيْؿ ىًْؼ هگـ ایٌکَ آى کيْؿ ثـعْؿػاؿ اف یک ٕجوَ اًوالثی 

. یک صبلت كؼبل اًوالة ّ هیبم تجؼیل ًوبیؼثبىؼ کَ ثتْاًؼ صبلت هٌلؼل متن ؿا ثَ 

ًوو یک ٕجوَ ّاهؼًب پیيـكتَ، ٕجوَ ای کَ صویوتًب هبػؿ ثبىؼ تْػٍ ُب ؿا ثَ اًوالة ثکيبًؼ، ٕجوَ ای کَ ثتْاًؼ ؿّمیَ ؿا اف 

لتبؿیب ایي ّظیلَ ای امت کَ تْمٔ اػتَبثِبی اًوالثی پـّ. فّال ثـُبًؼ، كؤ تْمٔ پـّلتبؿیبی ٌٍؼتی ایلب عْاُؼ ىؼ

ثـ )ایي اػتَبثبت، کَ لیجـالِب اف آى ًلـت ػاؿًؼ ّ اًضالل ٕلجبى هبػؿ ثَ ػؿکو ًینتٌؼ، ػجبؿتٌؼ اف . ػولی هی گـػػ

یکی اف هؤحـتـیي ّمیلَ ؿلجَ ثـ ثی تلبّتی، ًب اهیؼی ّ تلـهَ ػؿ هیبى پـّلتبؿیبی » ( R.S.D.L.Pٕجن هٖؼٌبهَ كْؿیَ 

 (۴)« .ّی هتوـکقتـیي، ُوقهبى تـیي ّ گنتـػٍ تـیي ػولیبت اًوالثی هی کيبًؼّ آًِب ؿا ثَ ك… کيبّؿف ّ ػُوبًبى 

ٕجوَ کبؿگـ، تْػٍ ُبی فصوتکو ّ هـػم تضت امتخوبؿ ؿا کَ اف صوْم امبمی عْیو هضـّم ثْػٍ ّ ػؿ ًباهیؼی ثَ مـ 

ؿا ثـای ػول اًوالثی تـثیت هی ٕجوَ کبؿگـ، ثَ آًِب هجبؿفٍ اًوالثی هی آهْفػ، آًِب . هی ثـًؼ ثَ ػول اًوالثی هی کيبًؼ

ٕجوَ کبؿگـ آًِب . کٌؼ ّ ثـای آًِب تيـیش هی کٌؼ کَ چْٖؿ اف هغوََ ؿمتَ ّ چگًَْ ؿُبئی عْیو ؿا ثَ ػمت ثیبّؿًؼ

ثب هخبلِبی ػیٌی ّ ًَ هخبلِبیی اف هبرـارْئی ُبی [ آهْفىی. ]ؿا ًَ تٌِب ػؿ صـف، ثلکَ ػؿ ػول آهْفه هی ػُؼ

. ٍل اف ػول اًوالثی تْػٍ ای کَ عْامتِبی اهتَبػی ّ میبمی ؿا ػؿُن آهیغتَ اًؼهِـهبًبى تکـّ ثلکَ صب

چوؼؿ ایي اكکبؿ مبػٍ ّ ؿّىي ثَ اكکبؿ ُـ کبؿگـ ٍبػهی کَ كؤ اٍْل هوؼهبتی تئْؿی مْمیبلینن ّ ػهکـامی ؿا كـا 

ًبهَ ُبی اًضالل ٕلت ثَ ّ چوؼؿ ػّؿ اف ؿّىٌلکـاى عبئي ثَ مْمیبلینن ّ ػهکـامی کَ ػؿ ؿّف! گـكتَ ًقػیک امت

ًیق مْمیبل »ًبمقا گلتَ ّ امتِقایيبى هی کٌٌؼ ّ ثَ مبػٍ لْصبى إویٌبى هی ػٌُؼ کَ ایيبى « هغلی»[ رـیبى]

. ُنتٌؼ« ػهکـات

ًجـػ اّل هبٍ هَ پـّلتبؿیبی مي پتـفثْؿگ کَ اف ٕـف پـّلتبؿیبی توبم ؿّمیَ صوبیت هی ىؼ، ثبؿ ػیگـ ثَ ّّْس ثَ 

تٌِب . ثیٌب ّ گْه ىٌْا ػاؿًؼ اُویت تبؿیغی رـیبى اًوالثی هغلی ػؿ ؿّمیَ اهـّفی ؿا ًيبى ػاػآًِبیی کَ چين 

صتی ؿّفًبهَ ُبی ثْؿژّافی ؿا هزجْؿ کـػ ( کویتَ مي پتـفثْؿگ)ػؿ مي پتـفثْؿگ  R.S.D.L.Pمبفهبى صقة 

آّؿیل  ۴هبًق ُب ّ ُوچٌیي ژاًْیَ ّ ػؿ ؿّف ػیؼ میَؼهیي مبلگـػ ؿّ ۹کَ هجل اف اّل هبٍ هَ ُوچٌیي ػؿ ؿّف 

. یبػآّؿ ىًْؼ کَ اػالهیَ ُبی کویتَ مي پتـفثْؿگ ثبؿُب ّ ثبؿُب ػؿ کبؿعبًَ ُب ػیؼٍ ىؼٍ امت

. ثؼْی اف اّهبت آًِب اف ًظـ ظبُـ اٍال ػلپنٌؼ ًینتٌؼ. ایي اػالهیَ ُب ثَ هیوت كؼاکبؿیِبی ػظیوی تِیَ هی ىًْؼ

عٔ اػالم هی کٌؼ کَ ثَ  ۶آّؿیل، كؤ مبػت ّ هضل تظبُـات ؿا ػؿ  ۴ثؼْی اف آًِب، هخال ػػْت ثَ تظبُـات ؿّف 

اف )هب کنبًی ؿا ػاؿین . اپغبًَ ُبی هغتلق ّ ثب چبپِبی هغتلق تِیَ ىؼٍّّْس ثَ ٍْؿت هغلی ّ ثب ػزلَ ثنیبؿ ػؿ چ



ٍضجت هی کٌٌؼ، ثب پْفعٌؼ کیٌَ « کبؿ فیـفهیٌی»کَ ّهتی ػؿثبؿٍ ایي ىـایٔ ( «مْمیبل ػهکـاتِب»ثَ اٍٖالس 

ا میَؼ اگـ توبم صقة هضؼّػ ثَ رـیبى هغلی هی ىؼ، چٌؼ ػْْ هی ػاىت؟ ػّینت ی»:رْیبًَ لت ثـچیؼٍ هی گْیٌؼ

اه اف آهبی مؼّف کَ ىزبػت ؿن اًگیق ثـای « مـهوبلَ ای»لْچ، یک اؿگبى عبئي ػؿ ػكبع  ۹۵(۱۸۱)ىوبؿٍ )« تب؟

یؼٌی ػؿمت ػؿ ُوبى . ایي ىوبؿٍ لْچ پٌذ ؿّف هجل اف ًجـػ اّل هبٍ هَ هٌتيـ ىؼ. اػتـاف ثَ اًضالل ٕلت ثْػى ؿا ػاؿػ

آهبیبى ػى پتـمتْف ّ ُوـاُبى کَ چٌیي اظِبؿ ًظـُبی !( هیَ ُب ثْػفهبًی کَ رـیبى هغلی ػؿ صبل آهبػٍ کـػى اػال

ُقاؿ ًلـ ػؿ  ۱۵۰ُقاؿاى پـّلتبؿیب ػؿ ٍلْف صقة ثْػٍ اًؼ ّ  ۱۹۰۳ّهیضبًَ ای هی کٌٌؼ ثبیؼ ثؼاًٌؼ کَ تب مبل 

ی رـیبى اػالهیَ ُب R.S.D.L.Pّ صتی ُویي صبال ُقاؿاى ّ ػُِب ُقاؿ کبؿگـ ثَ ػٌْاى اػْبی رـیبى هغلی  ۱۹۰۷

« هبًًْیت»اهب آهبیبى اًضالل ٕلت هی ػاًٌؼ کَ آًِب ثَ عـد رـیبى هغلی، تضت صوبیت . هغلی ؿا چبپ ّ پغو هی کٌٌؼ

. کَ اف ػؿّؿِبیيبى ًیق پلیؼتـ امت، ػؿ اهبى ُنتٌؼ« ىکلکِبیيبى»امتْلیپیٌی اف ؿػ هبًًْی اکبؽیت پلیؼىبى ّ 

هبك عْػ ؿا ثب رٌجو تْػٍ ای ٕجوَ کبؿگـ ّ کبؿ اًوالثی ثْٖؿ کلی اف ثجیٌیؼ کَ تب چَ صؼ ایي اىغبً ًلـت اًگیق ت

ىوب ثـای یک لضظَ . ّ آى ُن ثب امتلبػٍ اف هؼیبؿُبی عْػ کَ تؼوؼًا ّ هٌبمت لیجـالِب تضـیق ىؼٍ امت! ػمت ػاػٍ اًؼ

هیَ ُبی هغلی کبؿگـ ػؿ مي پتـفثْؿگ ػؿ کبؿ چبپ ّ تْفیغ ایي اػال« ػّینت یب میَؼ»هوکي امت كـُ کٌیؼ کَ 

. ىـکت ػاىتَ اًؼ

کبؿگـ، پیيوـاّالى ٕجوَ پـّلتبؿیبی مي پتـفثْؿگ، هـػهی کَ ًَ تٌِب عْػ ؿا « ػّینت ّ یب میَؼ»ًتیزَ چینت؟ 

مْمیبل ػهکـات هی عْاًٌؼ، ثلکَ هبًٌؼ مْمیبل ػهکـاتِب ًیق ػول هی کٌٌؼ، هـػهی کَ ثغبٕـ ایي ػول هْؿػ اصتـام ّ 

یبٍّ مـائی ًوی کٌٌؼ ثلکَ ػؿ ّاهغ « صقة تْػٍ ای»اؿگـ ؿّمیَ ُنتٌؼ، هـػهی کَ ؿارغ ثَ یک هؼؿػاًی توبم ٕجوَ ک

تٌِب صقة مْمیبل ػهکـات هغلی هْرْػ ػؿ ؿّمیَ ؿا تيکیل هی ػٌُؼ، ایي هـػم اػالهیَ ُبی هغلی ؿا چبپ ّ پغو 

ػّینت یب میَؼ »ثب امتِقاء ثَ ( ًؼکَ ثَ ّمیلَ مبًنْؿچیبى امتْلیپیي صوبیت هی ىْ)اًضالل ٕلجبى لْچ . هی کٌٌؼ

. آى ّ ؿیـٍ هی عٌؼًؼ« ؿلْ ىؼٍ»ّ اُویت « رـیبى هغلی»،«ًلـ

ٕجن تَویوی کَ ثَ ّمیلَ ًین ػّریي اف اػْبء کوینیْى ارـائی کویتَ مي پتـفثْؿگ ! ًبگِبى هؼزقٍ ای ؿط هی ػُؼ

ُقاؿ ًلـ چْى پیکـی ّاصؼ  ۲۵۰ –گـػػ چبپ ّ تْفیغ هی « ػّینت یب میَؼ ًلـ»گـكتَ هی ىْػ، اػالهیَ ای تْمٔ 

. ثـهی عیقًؼ

یب « آفاػی تزوغ»،«صقة ػلٌی ٕجوَ کبؿگـ»اػالهیَ ُب ّ ًٖن ُبی اًوالثی کبؿگـاى ػؿ هیتیٌگِب ّ تظبُـات اف یک 

ا اف آًَ. اٍالصبتی اف ایي ًْع ، ثب عیبل پـػافیِبیی کَ ثَ ّمیلَ آى لیجـالِب هـػم ؿا اؿلبل هی کٌٌؼ، ٍضجت ًوی کٌٌؼ

آًِب اف روِْؿی ثَ ػٌْاى تٌِب ىؼبؿ ٍضجت هی کٌٌؼ کَ ػؿ هوبثل . اًوالة ثَ ػٌْاى تٌِب ؿاٍ ؿُبئی ٍضجت هی کٌٌؼ

ػؿّؿِبی لیجـالی هجٌی ثـ اٍالصبت، ًيبى ػٌُؼٍ تـییـی امت کَ ثـای تْویي آفاػی ّـّؿی امت، ًيبى ػٌُؼٍ 

. هی عیقًؼًیـُّبی ثبلوٍْ ای امت کَ آگبُبًَ رِت ػكبع اف آى ثـ

ػّ هیلیْى مکٌَ مي پتـفثْؿگ ایي ػؿعْامتِب ثـای اًوالة ؿا کَ تب هلت توبم ثغيِبی فصوتکو ّ متوؼیؼٍ هـػم ًلْؽ 

توبم مي پتـفثْؿگ اف یک ّاهؼیت، ػؿ هویبك تْػٍ ای ػؿهی یبثٌؼ کَ ؿاٍ ًزبت ّاهؼی . هی کٌؼ، هی ثیٌٌؼ ّ هی ىًٌْؼ

ّ  –توبك ُقاؿاى ًلـ کبؿگـ ثب ُن . ؿالِب ػؿثبؿٍ اٍالصبت ّرْػ ػاؿػکؼام امت ّ چَ چیقی ػؿ ّؿای ٍضجت لیت

ٍؼُب ؿّفًبهَ ثْؿژّافی، کَ صؼاهل ثَ ٍْؿت عالٍَ هزجْؿ ثَ گقاؿه اکنیْى تْػٍ ای مي پتـفثْؿگ ىؼًؼ ػؿ 

ّ ُن ُن تْػٍ ػُوبًی . مـامـ ؿّمیَ اعجبؿ هـثْٓ ثَ هجبؿفٍ اػتَبثی پیگیـ پـّلتبؿیبی پبیتغت ؿا پغو هی کٌؼ

ػُوبًبًی کَ ػؿ عؼهت اؿتو ُنتٌؼ اعجبؿ هـثْٓ ثَ ایي اػتَبثبت، ػؿعْامتِبی اًوالثی کبؿگـاى ّ هجبؿفٍ آًِب ؿا 

اػتَبثبت اًوالثی، ثَ آُنتگی . ثـای یک روِْؿی ّ رِت هَبػؿٍ فهیٌِبی کيبّؿفی ثَ ًلغ ػُوبًبى ؿا هی ىًٌْؼ

. ییذ، ثیؼاؿ، ؿّىي ّ هتيکل هی کٌؼاهب ثب إویٌبى، تْػٍ ُبی هـػم ؿا ثـای اًوالة تَ

ثیبى کٌٌؼٍ هٌبكغ ّ ًیبفُبی هیلیًِْب ّ ػُِب هیلیْى ُنتٌؼ، آًِب صویوت ّّغ « هـػم هغلی»اف « ػّینت یب میَؼ ًلـ»

ًباهیؼکٌٌؼٍ ؿا ثـایيبى ًول هی کٌٌؼ، چيوبى آًِب ؿا ًنجت ثَ ّـّؿت هجبؿفٍ اًوالثی ثبفهی کٌٌؼ ّ ایوبى آًِب ؿا ثَ ایي 

لَ هْی هی کٌٌؼ، آًِب ؿا هنلش ثَ ىؼبؿُبی اًوالثی ّاهؼی هی مبفًؼ ّ ایي تْػٍ ُب ؿا اف فیـ ًلْؽ پـٕوٖـام ّ هنئ

ػّریي اًضالل ٕلت ػؿ هیبى هيـ « ػّ یب مَ»ّ . کبهال رؼلی ىؼبؿُبی اٍالس ٕلجبًَ ثْؿژّافی ًزبت هی ػٌُؼ

اى لیجـال ثـای اؿلبل کبؿگـاى ًبآگبٍ روغ آّؿی هی ىْػ، ؿّىٌلکـ، ثب امتلبػٍ اف پْلی کَ ػؿ عبؿد ّ اف هیبى ثبفؿگبى

. ُوبى ىؼبؿُبی ثْؿژّافی ؿا ػؿ هیبى کبؿگـاى هی ثـًؼ

، مَ اؿػّگبٍ میبمی ؿا کَ ؿّمیَ اهـّف ۱۹۱۳-۱۹۱۲اػتَبة ؿّف اّل هبٍ هَ، هبًٌؼ توبم اػتَبثبت اًوالثی مبلِبی 

ایي اؿػّگبٍ . رالػاى ّ اؿثبثبى كئْػال، ملٌٖت ّ پلیل هغلیاؿػّگبٍ . ثـ ٕجن آى تونین ىؼٍ امت، ؿّىي مبعتَ امت



صؼاکخـ تاله عْػ ؿا ثب تونک ثَ ؿّىِبی ثیـصوبًَ کـػٍ امت ّ ػؿ صبل صبّـ ػؿ هوبثلَ ثب تْػٍ ُبی کبؿگـ ػبرق 

ٕبلت اؿػّگبٍ ثْؿژّافی، کَ ُوَ آى، اف کبػت ُب گـكتَ تب اکتجـینت ُب، كـیبػ ّ كـبى ؿاٍ اًؼاعتَ اًؼ ّ . امت

اؿػّگبٍ اًوالة، . اٍالصبت ُنتٌؼ ّ عْػ ؿا ثب ایي تلکـ کَ اٍالصبت ػؿ ؿّمیَ اهکبى پؾیـ امت، هْضکَ هی کٌٌؼ

. تٌِب اؿػّگبُی امت کَ ثیبى کٌٌؼٍ عْامت تْػٍ ُبی تضت متن امت

ی اًزبم هی ىْػ، ثَ توبم کبؿُبی ایؼئْلْژیکی، ُوَ کبؿُبی اًوالثی ػؿ ایي اؿػّگبٍ تٌِب تْمٔ مْمیبل ػهکـاتِبی هغق

ّمیلَ کنبًی کَ ثَ عْثی هی ػاًٌؼ تب چگًَْ اف ُـ ًْع كـٍت هبًًْی ّ آى ُن ثب ؿّس مْمیبل ػهکـامی امتلبػٍ کٌٌؼ 

ُیچ کل اف پیو ًوی تْاًؼ ثگْیؼ کَ آیب ایي . ّ ثْٖؿ رؼائی ًبپؾیـی ثب ٕجوَ پیيـّ، یؼٌی ٕجوَ پـّلتبؿیب پیًْؼ ػاؿًؼ

ّلی ایي . ا هْكویت ؿُجـی تْػٍ ُب ؿا ػؿ توبم هنیـ هٌتِی ثَ اًوالة پیـّفهٌؼ ُؼایت کٌؼ یب عیـٕجوَ پیيـّ هی تْاًؼ ة

ػلیـؿن توبم ػّػلی ُب ّ عیبًتِبی لیجـالِب ّ آًِبیی کَ  –ؿُجـی تْػٍ ُب ثَ چٌبى ؿاٍ صلی  –ٕجوَ ّظیلَ عْػ ؿا 

ٍ ّ صیبتی مْمیبلینن ؿّمی ّ ػهکـامی ؿّمی توبم ػٌبٍـ فًؼ. ُنتٌؼ، اًزبم عْاُؼ ػاػ« ُوچٌیي مْمیبل ػهکـات»

. ُن اکٌْى ّ ثَ تٌِبیی ثـ امبك هخبل هجبؿفٍ اًوالثی پـّلتبؿیب ّ تضت ؿُجـی آى ػؿ صبل آهْفه ُنتٌؼ

ًجـػ ؿّف اّل هبٍ هَ اهنبل، ثَ ُوَ رِبى ًيبى ػاػٍ امت کَ پـّلتبؿیبی ؿّمیَ ثب حجبت هؼم هنیـ اًوالثی عْػ ؿا ٕی 

کَ رؼا اف آى ُیچ ؿاٍ ًزبتی ثـای ؿّمیَ کَ اکٌْى ػؿ صبل فًؼٍ ثَ گْؿ ىؼى ّ فّال امت ّرْػ هی کٌؼ، هنیـی 

. ًؼاؿػ

  

لٌیي . ای . ّ 

 ۱۹۱۳ژّئي  ۱۵

 ۳۱مْمیبل ػهکـات ىوبؿٍ 

 ۳۱کلیبت آحبؿ رلؼ 

  

  

لؼ كبؿمی لٌیي د. ای. ّ)هَؼ تأمیل آى ؿا ػاىت  ۱۹۰۵هزلل هيبّؿٍ ًوبیٌؼگبى کَ صکْهت تقاؿی ػؿ مبل  -  1

 (.۸۷۷کلیبت ٍلضَ 

هٌظْؿ تظبُـات مالّكیل امت کَ تْمٔ ًبمیًْبلینتِبی هـتزغ پل اف پیـّفی مـثِب ّ ثلـبؿُب ثـ تـکیَ ػؿ مي  -  ۲

. پتـفثْؿگ ثـگقاؿ ىؼ

ایي صقة، صقة ػوؼٍ ثْؿژّافی ؿّمیَ یؼٌی صقة ثْؿژّافی لیجـال . کبػت یب صقة ػهکـات هيـَّٕ ٕلت -  ۳

کبػتِب کَ ػهکـاتینن رؼلی ؿا ّمیلَ امتتبؿ عْػ هـاؿ ػاػٍ ّ . تأمیل یبكت ۱۹۰۵ػ کَ ػؿ اکتجـ مبل ملٌٖت ٕلت ثْ

آًِب مؼی ػاىتٌؼ تقاؿینن . ًبهیؼٍ ثْػًؼ، هی کْىیؼًؼ تب ػُوبًبى ؿا ثَ مْی عْػ رلت کٌٌؼ« آفاػی علن»صقة عْػ ؿا 

پل اف پیـّفی . ؿژّافی اهپـیبلینتی تجؼیل ىؼًؼکبػتِب ثؼؼُب ثَ صقة ثْ. ؿا ثب ىکل ملٌٖت هيـَّٕ صلظ ًوبیٌؼ

آحبؿ هٌتغت لٌیي ػؿ )اًوالة مْمیبلینتی اکتجـ کبػتِب ثـ ّؼ روِْؿی ثَ تْٕئَ ُب ّ ٕـیبًِبی ّؼاًوالثی ػمت فػًؼ 

 (.۸۷۷ٍلضَ  –چبپ كبؿمی  –یک رلؼ 

 ۴۵۷٫ٍلضَ  ۱۸کلیبت آحبؿ لٌیي رلؼ  -  ۴

  

  



  

 ۱۹۴۵قیام عمومی آگوست 

  

  

تَوین گـكت تب ثَ ّّْس ؿّىي مبفػ [ صقة کوًْینت ٌُؼّچیي]ُيتویي ارالمیَ کویتَ هـکقی  ۱۹۴۱ل مبل اّای

: کَ ىـایٔ ثـای فهبًی کَ هـػم ؿا هی تْاى ثـای اًزبم هیبم ؿُجـی کـػ چگًَْ ثبیؼ ثبىؼ

هنلضبًَ ای فػٍ ىْػ، اًوالة ٌُؼّچیي ثبیؼ ثَ یک ٕـیبى هنلضبًَ هٌتِی گـػػ، ثـای ایٌکَ ػمت ثَ چٌیي ىْؿه » 

: ىـایٔ فیـ ثبیؼ كـاُن ثبىؼ

رجَِ ؿُبیی ثغو هلی ػؿ مـامـ کيْؿ هتيکل ىؼٍ ثبىؼ،  -       

ژاپٌی ثَ فًؼگی اػاهَ ػٌُؼ ّ آهبػٍ ربًجبفی ثـای ثـهـاؿی  –تْػٍ ُب ًتْاًٌؼ ػیگـ ػؿ فیـ ملَٖ كـاًنْی  -       

اًوالة ثبىٌؼ، 

ى ثَ ثضـاى اهتَبػی، میبمی ّ ًظبهی ؿاًؼٍ ىؼٍ ثبىٌؼ، ػمتزبت صبکن ػؿ ٌُؼّچی -       

ىـایٔ ػیٌی کَ ثـای اًوالة هنبػؼ ُنتٌؼ ػجبؿتٌؼ اف پیـّفی ثقؿگ اؿتو چیي ثـ اؿتو ژاپي، ثـّف ًبگِبًی  -       

اًوالة ػؿ كـاًنَ یب ژاپي، پیـّفی کبهل اؿػّگبٍ ػهکـاتیک ػؿ مْاصل اهیبًْك إلل ّ اتضبػ ىْؿّی، عـّه 

. «هالثی ػؿ هنتؼوـات كـاًنْی ّ ژاپٌی، ّ ثَ ّیژٍ هنتوـ ىؼى اؿتو چیي ّ یب آًگلْآهـیکي ػؿ ٌُؼّچیي اى

ٍبػؿ ىؼ، ُوچٌیي  ۱۹۴۴ػؿ مبل ( ۱)ػمتْؿالؼول ُبی هـثْٓ ثَ تؼاؿک ثـای هیبم، کَ تْمٔ کویتَ هـکقی ّیت هیٌَ 

: لضظَ ای ؿا کَ هـػم ثبیؼ ثَ پبعیقًؼ ؿا ثَ ّّْس ًيبى ػاػٍ امت

. ٍلْف ًظبهی ػىوي ػؿ آى لضظَ هتلـم ىؼٍ ّ ثَ ىؼت ثَ تـك اكتبػٍ ثبىٌؼ -۱»

. مبفهبى ؿُبئی ثغو هلی ّ اًوالثیْى هَون ثـای ثَ پب عبمتي ّ اف ثیي ثـػى ػىوي آهبػٍ ثبىٌؼ -۲

. تْػٍ ُبی ّمیغ هـػم اف ٍوین هلت رٌجو ؿا صوبیت کٌٌؼ ّ هَووبًَ ثَ پیيبٌُگ کوک کٌٌؼ -۳

هب ثبیؼ . ام ؿا ػؿ فهبى هنبػؼی ىـّع کٌین، اًوالثوبى ثـای آفاػی هلی هضووًب هٌزـ ثَ پیـّفی عْاُؼ ىؼاگـ هب هی

اّّبع رِبًی ؿا ػهیوًب ثنٌزین ّ . ُویيَ ُْىیبؿ ثبىین تب ثتْاًین ًجِ رٌجو ؿا صل کٌین ّ صبلت تْػٍ ُب ؿا ثلِوین

ؿٍت هٌبمت ؿا تيغیٌ ػاػٍ ّ تْػٍ ُب ؿا ثـای ثَ پب عبمتي چگًْگی ىـایٔ ُـ هـصلَ ؿا ثَ ًضْی ثؼاًین کَ ثتْاًین ف

« .ثَ هْهغ ؿُجـی ًوبئین

اگـ اًوالة . اًتوبل هجبؿفٍ میبمی ثَ هجبؿفٍ هنلضبًَ تـییـ ثنیبؿ ثقؿگی ثْػ کَ هنتلقم یک تؼاؿک ػؿاف هؼت ثْػ

تْاى ىکل ُبیی ثَ رٌجو ػاػ  آًْٖؿی کَ هی گْیٌؼ یک ٌُـ امت، هْوْى اٍلی ایي ٌُـ آى امت کَ ثؼاًین چگًَْ هی

کَ هٌبمت ثب ّّغ میبمی ػؿ ُـ هـصلَ ثبىؼ، چگًَْ هی تْاى ؿاثَٖ ٍضیضی ثیي كـهِبی هجبؿفٍ میبمی ّ هجبؿفٍ 

. هنلضبًَ ؿا ػؿ ُـ ػّؿٍ صلظ کـػ

میبمی ّ  تؼؿیزًب، ُـ ػّ هجبؿفٍ. ػؿ اثتؼا، هجبؿفٍ میبمی ّظیلَ اٍلی ثْػ ّ هجبؿفٍ هنلضبًَ ػؿ ػؿرَ ػّم هـاؿ ػاىت

ثؼؼًا، هب ّاؿػ هـصلَ ای ىؼین کَ هجبؿفٍ هنلضبًَ هْهؼیت کلیؼی ؿا اصـاف . هجبؿفٍ هنلضبًَ ثْٖؿ هنبّی هِن ىؼًؼ

چَ فهبًی كؤ ػؿ یک [ هجبؿفٍ هنلضبًَ]ّلی صتی ػؿ ایي ػّؿٍ ًیق هب هی ثبینتی ػهیوًب ؿّىي هی ًوْػین کَ آى . ًوْػ

هب ًبگقیـ ثَ اتکبء ثَ ؿٌُوْى اٍلی ثْػین کَ ثب . هبًی ػؿ مـامـ کيْؿهٌٖوَ هيغٌ هْهؼیت کلیؼی ػاىت ّ چَ ف

تْرَ ثَ كـهِبی گًْبگْى هجبؿفٍ تؼییي ىؼٍ ثْػ تب ثتْاًین ثَ ّّْس اٍْل ؿاٌُوبی کبؿهبى ّ كـهِبی مبفهبًی هبى ؿا 

ی هجبؿفٍ ّ مبفهبى ػهین اگـ ؿاٌُوب. ػؿ آى ىـایٔ ، رٌگ ثیي هب ّ ػىوي ىؼیؼًا مغت ّ ثیـصوبًَ ثْػ. ثـهـاؿ مبفین



ًجْػ، یؼٌی اف ػّ اٍل ػهت ّ هبٕؼیت ّ ػاًنتي ایٌکَ چگًَْ هی ثبینتی ىـایٔ ؽٌُی مٌزیؼٍ ىْػ ّ ًیـُّبی اًوالثی ثب 

ؿُجـی . ًیـُّبی ّؼاًوالثی هوبینَ ىْػ، ثَ ٍضت هتبثؼت ًوی کـػ، هب هضووًب ثب هيکل ّ ىکنت ؿّثـّ هی ىؼین

صبًَ هی ثبینتی تْمؼَ هؼاّم ّ ثَ هْهغ ًیـُّبی اًوالثی ؿا تْویي هی کـػ تب ایٌکَ ٍضیش ثـای تؼاؿک هجبؿفٍ هنل

. فهبى اًزبم هیبم كـا هی ؿمیؼ

: ایي هنئلَ ػؿ ارالمیَ ُيتن کویتَ هـکقی ثَ عْثی ثبفگْ ىؼٍ ثْػ

: ثـای تؼاؿک ًیـُّبی هغتلق ثـای هیبم، صقة هب الفم ػیؼ کَ» 

. ا تْمؼَ ػاػٍ ّ آًِب ؿا هنتضکن مبفػمبفهبًِبی ؿُبئی ثغو هلی ؿ -  ۱

. مبفهبًِب ؿا ػؿ کلیَ ىِـُب، کبؿعبًزبت، هؼبػى ّ هقاؿع تْمؼَ ػُؼ -  ۲

. مبفهبًِب ؿا ػؿ ایبالتی کَ رٌجو اًوالثی ٌُْف ّؼیق ّ هٌضَـ ثَ ًْاصی کْچکتـ ثْػ، ّمؼت ثغيؼ -  ۳

. آثؼیؼٍ کـػ( هبًٌؼ كْالػ)ؿّصیَ هبٕؼیت ّ كؼاکبؿی اػْبی صقة ؿا ثبیؼ  -  ۴

اػْبی صقة ؿا ثبیؼ ثَ ٍْؿتی آثؼیؼٍ کـػ کَ ثتْاًٌؼ ظـكیت ّ تزـثَ الفم ؿا ثـای ؿُجـی ّ ُوگبهی ثب  -  ۵

. هْهؼیت ػاىتَ ثبىٌؼ

…« گـُِّبیی کْچک اف چـیکِب ّ یب مبفهبًِبی مـثبفی ثبیؼ مبفهبى یبثٌؼ  -  ۶

ًَ ثـ امبك یک » ّ « االتـیي هْد رٌجو اًوالثی تْػٍ ُب ثبىؼ هیبم ثبیؼ هتکی ثـ ة» لٌیي ػؿثبؿٍ هیبم تأکیؼ کـػ کَ 

گلتگْ اف تؼاؿک ثـای هیبم هنلضبًَ ّ یب هیبم ثَ ایي هؼٌی ًینت کَ ثَ هنئلَ رٌجو میبمی تْػٍ ُب اف ربًت هب . «تْٕئَ 

ٕـف تْػٍ ُبی  تْرِی ًغْاُؼ ىؼ، ثبلؼکل یک هیبم ًوی تْاًؼ ثَ تٌِبیی ّ ثؼّى یک رٌجو میبمی ػوین ّ ّمیغ اف

ثٌبثـایي، ثـای تؼاؿک عْة یک هیبم هنلضبًَ، امبمی تـیي ّ هِن تـیي ّظیلَ ػجبؿت . اًوالثی هوـّى ثَ پیـّفی ثبىؼ

. «تْمؼَ ّ هنتضکن مبعتي مبفهبًِبی ؿُبئی ثغو هلی » ثْػ اف تجلیؾ ػؿ هیبى تْػٍ ُب ّ مبفهبًؼُی آًبى ثـای 

ی ثْػ کَ مبفهبًِبی ًیوَ هنلش هی تْاًنتٌؼ هْیًب تأمیل ىًْؼ، گـُِّبی چـیکی تٌِب ثـ امبك مبفهبًِبی هؼؿتوٌؼ میبك

ّ ّاصؼُبی چـیکی هتيکل ىًْؼ کَ ثب تْػٍ ُبی اًوالثی ؿاثَٖ ًقػیک ػاىتَ ّ تؼؿیزًب كؼبلیتِب ّ ؿىؼ عْیو ؿا ثَ پیو 

. ثـًؼ

ًیـُّبی ػىوي ٌُْف حجبت عْػ ؿا صلظ ػؿ مبلِبی اّل ُوچٌبى کَ رٌجو میبمی تْػٍ ُب ثَ اًؼافٍ کبكی هْی ًجْػ ّ 

کـػٍ ثْػًؼ، مبفهبًؼُی میبمی ػؿ هیبى تْػٍ ُب ثیيتـ هی تْاًنت ثَ ػٌْاى ّظیلَ اٍلی رِت تؼاؿک هیبم هنلضبًَ 

. تجلیـبت ّ مبفهبًؼُی تْػٍ ُب ػؿ ُوَ ربی کيْؿ ثَ ّیژٍ ػؿ ًوبٓ صنبك، ػاؿای اُویت هٖؼی ثْػ. هْؿػ ًظـ ثبىؼ

یت ثک ثَ فّػی اف ٕـف کویتَ هـکقی صقة ثَ ػٌْاى پبیگبُِبی هنلش اًتغبة ىؼًؼ، ػّ ًبصیَ ًْاصی کُْنتبًی ّ

. هـکقی آى ػجبؿت ثْػًؼ اف ثبک مْی ّ ًبی ّکبّیٌگ

ػؿ ىـایٖی کَ ثؼؼًا هتؼاّل ىؼ، پبیگبُِبی هنلش هی ثبینتی هغلی ًگِؼاىتَ هی ىؼًؼ، ثبیؼ هْاّغ رــاكیبیی آًِب ػؿ 

ثب اتکب ثـ مبفهبًِبی میبمی : ثی هنتضکن ثْػٍ ّ مبفهبًِبی تْػٍ ای هؼؿتوٌؼ ثْػًؼ اًتغبة هی ىؼًْاصی کَ رٌجو اًوال

تأمیل ىؼًؼ کَ پل اف هؼتی ثَ گـُِّبی هنلش ( ۲)تْػٍ ای، گـُِّبی ػكبع اف عْػ ّ گـُِّبی رٌگٌؼٍ ػكبع اف عْػ 

ل ىؼٍ ّ تؼؿیزًب ثَ ػمتَ ُبی ثقؿگتـ چـیکی تجؼیل هضلی ّ یب ػمتَ ُبی هنلش کبهال یب هنوتًب آفاػ اف کبؿ تْلیؼی تجؼی

تؼؿیزًب تین ُبی کبػؿُبی كؼبل فیـفهیٌی، تین ُبی ًظبهی فیـفهیٌی، تین ُبی هنلش ّـثتی، گـُِّب ّ ػمتَ . ىؼًؼ

كؼبلیتِبی میبمی ثَ ( ۳)هوتْی تـیي اٍل ؿاٌُوب ثـای كؼبلیت ُوبًب تجلیؾ هنلضبًَ ثْػ . ُبی هنلش هضلی ظبُـ ىؼًؼ

کبؿثـػ كؼبلیت هنلضبًَ ػؿ صویوت ثـای . هـاتت هِن تـ اف كؼبلیتِبی ًظبهی ثْػ ّ رٌگیؼى کن اُویت تـ اف تجلیؾ

. هضبكظت، امتضکبم ّ ؿىؼ پبیگبُِبی میبمی ثَ کبؿ گـكتَ هی ىؼ

ٍ هنلش ّ ُویٌکَ پبیگبُِبی میبمی امتضکبم ّ گنتـه یبكتٌؼ، هب یک هؼم ثیيتـ ثَ ٕـف امتضکبم ّ ؿىؼ ًیـُّبی ًین

ػولیبت آًبى ثب تْرَ ثَ ًکبت هـکقی هخل كؼبلیت تجلیـی ّ یب ثـعْؿػ ثب عبئٌیي، ػؿ کوبل علب ٍْؿت . هنلش ثـػاىتین

صـکتيبى هی ثبینتی هبًٌؼ صـکت اؿّاس . صوالت ًظبهی ىبى کبهال هغلیبًَ ثْػ ّ ثب مـػت اًزبم هی گـكت. هی گـكت



ثـپب کـػى یک هؼؿت اًوالثی ػؿ آى ىـایٔ اف ًظـ . ّمیغ صلظ ىؼٍ ثْػ هّْغ هجبؿفٍ هبًًْی ثـای تْػٍ ُبی. ثْػ

ًْاصی ّرْػ ػاىت کَ ػؿ آًزب هـػم ػؿ مبفهبًِبی ؿُبیی ثغو هلی ىـکت هی کـػًؼ ّ کویتَ . فهبًی هوتْی ًجْػ

ی هتؼلن ثَ ُبی ؿّمتبیی ّیت هیٌَ ثْٖؿ ػبػی ّ ثؼیِی اف پـمتیژ کبهلی ػؿ هیبى تْػٍ ُب ثَ ػٌْاى یک مبفهبى هضل

اهب صتی ػؿ ایي ًْاصی ًیق هب مؼی ػؿ ثـاًؼاعتي ػىوي ًکـػٍ ثْػین ثلکَ کْىیؼٍ . ًیـُّبی اًوالثی ثـعْؿػاؿ ثْػًؼ

ػؿ اؿتجبٓ ثب ایي رِت گیـی ثْػ کَ کویتَ هـکقی صقة ثـای . ثْػین کَ اّ ؿا رلت کـػٍ ّ اف ّرْػه امتلبػٍ کٌین

ػؿ ایي ؿاثَٖ ثْػ کَ ؿئیل . ل ُبیی عٖبة ثَ ّاصؼُبی هنلش ٍبػؿ کـػؿُبئی هلی ػؿ ثبک مْى ّ ًبی ػمتْؿالؼن

روِْؿ ُْىی هیٌَ اٍل ؿاٌُوبی تجلیؾ هنلضبًَ ؿا ثـای مبفهبًِبی هنلش ػؿ کبّثٌگ کي ُوقهبى ثب ػمتْؿ ثـپب کـػى 

ای هیبم هنلضبًَ، تزـثَ حبثت کـػٍ امت کَ ػؿ ًغنتیي هـصلَ تؼاؿک ثـ. ّاصؼ تجلیؾ هنلضبًَ آفاػی ّیتٌبم ٍبػؿ کـػ

اگـ اٍْل ؿاٌُوبی كْم الؾکـ کبهال ػؿک ًگـػػ، رٌجو اًوالثی کبهال هْارَ ثب هيکالت هْهتی ّ ىکنتِبیی هی ىْػ 

… کَ ًتیزَ آى ثـ ؿّی تؼاؿکبت هیبم هنلضبًَ تأحیـ هی گؾاؿػ 

ّكویت آهیق ػؿ یک ایي یک رٌجو م. ثقؿگ ثْػ( ۴)هیبم ػوْهی هبٍ آگْمت ثـای علن هب ّ صقثوبى یک پیـّفی 

ػؿ عالل یک هجبؿفٍ میبمی ْٕالًی، . کيْؿ هنتؼوـٍ ّ ًیوَ كئْػالی ثْػ، کَ تضت ؿُجـی صقة کوًْینت اًزبم ىؼ

ػبهجت، ثب تْمل رٌجو ثَ ّّؼیت هوتْی ّ . رٌجو هب ثؼل ثَ یک هجبؿفٍ هنلضبًَ ًبصیَ ای ػؿ ػّؿٍ هبهجل هیبم ىؼ

ّ پب هی فػ، ّ ثب امتلبػٍ امبمی اف ًیـُّبی میبمی تْػٍ ُب ّ ثب صوبیت  هٌبمت، ّهتی ػىوي ػؿ ثضـاًِبی ىؼیؼ ػمت

ًیـُّبی ًیوَ هنلش ّ پبیگبُِبی هنلش، هب هِـهبًبًَ ػؿ ىِـ ّ ؿّمتبُب ثَ پبعبمتین، كـهبًـّائی اهپـیبلینتِب ّ 

ی هبٍ آگْمت حبثت هی کٌؼ هْكویت هیبم ػوْم. كئْػالینتِب ؿا تبؿ ّ هبؿ کـػین ّ هؼؿت ػهکـاتیک علن ؿا تأمیل کـػین

. کَ رٌجو آفاػیجغو هلتِبی تضت متن، تضت ىـایٔ هؼیي تبؿیغی، هی تْاًؼ ثب هیبم ثَ پیـّفی ثـمؼ

  

ًگْیي ریبپ 

« رٌگ علن اؿتو علن » 

 ۸۷-۷۶هؤمنَ فثبًِبی عبؿری ُبًْی ٍلضبت 

هتي ایي ثغو اف احـ ژًـال ریبپ ثَ ًضْی عالٍَ تٌظین ىؼٍ امت 

  

  

. امتوالل ّیتٌبم هزوغ -  1

ًیـُّبی ػكبع اف عْػ اهٌیت ػوْهی ّ ًظن ػُکؼٍ ُب ؿا تْویي هی کٌٌؼ ّ تٌِب ثَ ػٌْاى آعـیي ؿاٍ صل ّاؿػ  -  ۲

. ًیـُّبی رٌگٌؼٍ ػكبع اف عْػ هْظق ثَ رٌگیؼى ثب ػىوي ثَ هضِ ّؿّػه ثَ ػُکؼٍ هی ثبىٌؼ. رٌگ هی ىًْؼ

. تجلیـبت ثَ ّمیلَ ّاصؼُبی هنلش -  ۳

اًوالة آگْمت صبکویت امتؼوبؿی ؿا ًبثْػ کـػٍ ّ روِْؿی ػهکـاتیک ّیتٌبم ؿا ثَ ؿُجـی ُْىی هیٌَ ثـپب  -  ۴

. مبعت

 


