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تب کٌْى،  1291هْد اًوالة رِبًي ػؿ اّامظ مبلِبي  ,اف فهبى ىکنت ىبعٌ اًوالثي -1

ُيچ هْضْع اي ثيو اف هْضْػبت، مْميبلينن، کوًْينن ّ هبؿکنينن هْؿػ تضـيق ّ مْ 

امتلبػٍ هـاؿ ًگـكتَ امت. اًؼييَ ايکَ ؿژين ُبي امتبليٌينتي ثلْک مبثن ىـم، ّ يب 

 -نن يب هبؿکنينن هيؼاًؼ کيْؿُبيي هخل چيي، کْثب ّ کـٍ ىوبلي كؼلي ؿا ثيبًگـ کوًْي

اًؼييَ ايکَ تجليؾ آى تْمظ توبهي رٌبصِبي اف ثـبيت ؿامت گـكتَ تب ثـبيت چپ طجوبت 

ػؿ صويوت ثقؿگتـيي ػؿّؽ هـى ثينتن امت. ػؿ توبم  -صبکن، ػبهؼاًَ رٌجَ اثؼي ثغْػ گـكتَ 

ػكبع اف هيِي » ، اكنبًَ 1292 - 54طْل هؼت رٌگ اهپـيبلينتي رِبًي مبلِبي 

، ثوٌظْؿ «ػكبع اف ػهْکـامي » ّ « كبىينن  -ضؼ » ، ُوـا ثب ىؼبؿُبي «ْميبلينتي م

تـيي هتل ػبم  ثنيذ کبؿگـاى ػؿ ػاعل ّ عبؿد ؿّميَ، هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكت ّ مجت ػظين

.                                     ػؿ تبؿيظ ثيـ ىؼ  

   

ؿهبثتِبي ثيي ػّثلْک ؿْل پيکـ اهپـيبلينتي ثـُجـي ، يؼٌي فهبى اّد 1254 - 92مبلِبي ثيي 

آهـيکب ّ ؿّميَ، امتلبػٍ اف ػؿّؽ ىؼت ثييتـي گـكت: ػؿ ىـم، ػؿّؽ ػؿ عؼهت تْريَ رب 

طلجي ُبي مـهبيَ ُبي ؿّمي هـاؿگـكت؛ ّ ػؿ ؿـة ثَ ػّ هٌظْؿ اف آى امتلبػٍ ىؼ: ُن 

ػكبع اف ػهْکـامي ػليَ » ثوٌظْؿ تْريَ ايؼئْلْژيکي تغبٍوبت اهپـالينتي يؼٌي، 

ّ ُن ثب اًگيت گؾاىتي ؿّي اؿػّگبُِبي کبؿ ؿّميَ ّ ربؿ فػى ايي « تْتبليتبؿينن ؿّميَ 

اگـ مْميبلينن ايي امت، تـريش ًوي ػُيؼ کَ  -مْال ػؿ کيْؿُبي هـثْط ثَ عْػ 

 ,ثـاي هنوْم کـػى آگبُي طجوبتي -کبپيتبلينن،) ثب ُوَ ي هؼبيت اه ( ػاىتَ ثبىيؼ؟

.                                                                 کبؿگـ طجوَ  

ّؿىکنتگي » ، «هـگ کوًْينن » ّ ايي ربؿ فػًِب، آًگبٍ کَ كـّ ؿيقي ثلْک ىـم عجـ اف 

طجوَ کبؿگـ هيؼاػ، ُـ چَ ثييتـ رٌجَ ي کـ کٌٌؼٍ گي ثغْػ  ,ّ صتب پبيبى عْػ« هبؿکنينن 

» چپ مـهبيَ ػاؿي، ثْيژٍ تـّتنکينتِب، ُـ چٌؼ اف « ثـبيت » بس گـكت. اكقّى ثـ ايي، رٌ

] ػؿ ىـم [، اًتوبػ هيکـػًؼ، اهبّ اف آًزب کَ ػؿ ,ػوبؿات « تيکي تـييـ ىکلِبي ثْؿّکـا

امتبليٌينتي کوبکبى ىبلْػٍ ُبي طجوبتي طجوَ کبؿگـ هي ػيؼًؼ، ] ؿّ ثٌب ثْؿّکـامي 

ثبف ُن ثييتـي ثَ تجليـبت ثْؿژّافي هيؼاػًؼ.               امتبليٌي، فيـ ثٌب کبؿگـي [، ًبى ّ آة 

                                                                                     

 -ثَ ايي اًجٍْ ػؿّؿِب، تضـيلِبي ػظين ايؼئْلْژيکي هؼاكؼيي ػؿّؿيي هبؿکنينن  - 9

اکبػهيک، هتزؼػيي ّ « هبؿکل ىٌبمبى » امتبليٌينتِب، تـّتنکينتِب، ػٌْاع ّ اهنبم 

ؿا ًيق ثبيؼ اكقّػ کَ هيؼاى ػاؿ ٍضٌَ ىؼًؼ ّ ػؿ عؼهت پيچيؼٍ کـػى اػاهَ کبؿي ّ  -كيلنْكبى 

ام، هـاؿ گـكتٌؼ. ُن فهبى، هؼاكؼيي ٍبػم ّ ّاهؼي  91کنينن ػؿ هـى تکبهل ّاهؼي هبؿ



هبؿکنينن ثَ تجؼيؼگبُِب ّ عبؿد اف ٍضٌَ اًتوبل يبكتٌؼ، ثَ مکت ُبي ثي ؿثظ هلوت ىؼًؼ 

ّ ّهتي ُن کَ هنتويوب" هْؿػ مـکْة هـاؿ ًگـكتٌؼ ّ عبهْه ًيؼًؼ، ثَ كْميلِبي هتؼلن 

                                                                            ثَ ػًيبي اف ػمت ؿكتَ، ًبم گـكتٌؼ.

ثـاي ثبف مبفي ّ اػاهَ ي] هيـاث [ ّاهؼي هبؿکنينن ػؿ ايي هـى ثٌب ثـ ايي، الفم امت اف  

ايٌزب ىـّع کٌين کَ هبؿکنينن چينت. اف ُوبى اّليي اظِبؿ ًبهَ ُبي ثـ رنتَ ػؿ 

، هبؿکنينن ايٌگًَْ اف عْػ تؼـيق ًوْػ کَ، ًَ هضَْل كکـ 1959هبًيلنت کوًْينت مبل 

هٌلـػ، کَ ُوبًب ثيبى تئْؿيک رٌجو ّاهؼي پـّلتبؿيبمت. « هتلکـ » ًبثـَ ُبي   

ثبىؼ؛ تئْؿي (  yTgthTug ithviF) ثب چٌيي تؼـيلي، هبؿکنينن تٌِب هيتْاًؼ تئْؿي رٌگيؼى 

ا، ثب صوبيت مبفه ًب پؾيـ اف هٌبكغ كْؿي ّ ايکَ ّكبػاؿي عْػ ثَ اهـ طجوَ ي امتخوبؿ ىؼٍ ؿ

                              د                                      تبؿيغي ايي طجوَ، ثَ حجْت هيـمبًؼ. 

ايي صوبيت، اف آًزب کَ ثـ امبك ظـكيت اه ثـ ّكبػاؿ ثْػى ثَ اٍْل ُبي پبيَ ايي ّ تـييـ 

پـّلتـي ثٌب ىؼٍ، هتضوي ؿٌي کـػى ػائوي تئْؿي ًبپؾيـ ُوچْى اًتـًبميًْبلينن 

ثوخبثَ  هبؿکنينتي ػؿ اؿتجبط فًؼٍ ّ هنتوين ثب تزـثَ طجوَ کبؿگـ، ًيق هيجبىؼ. ػالٍّ ثـ ايي

هبؿکنينن تٌِب اف طـين  ,هضَْل طجوَ ايکَ ػؿگيـ کبؿ ّ هجبؿفٍ روؼي مت، عْػ ،ي

 روؼيت ُبي مبفهبى يبكتَ، گـٍّ ُب ّ اصقاة اًوالثي،

تْاًؼ تْمؼَ يبثؼ. ثؼيي تـتيت هبًيلنت کوًْينت ثؼٌْاى ثـًبهَ اّليي مبفهبى هي

، اًتيبؿ يبكت.( ith evtthuTuh oh ghh) هبؿکنينتي ػؿ تبؿيظ يؼٌي اتضبػيَ کوًْينت   

 د

، فهبًيکَ ٌُْف کبپيتبلينن يک مينتن ػؿ صبل گنتـه ّ ؿًّن ثْػ ّ ثْؿژّافي 12ػؿ هـى  -9

َ ميبٍ ّاهؼب" مليؼ ّ کبپيتبلينن ُوبًب مْميبلينن امت، ًيبف ثَ ػؿّؽ اهبهَ هيکـػ ک

کوتـي ثَ پٌِبى کـػى هبُيت امتخوبؿگـاًَ عْػ ػاىت. تضـيق ُبي ايؼئْلْژيکي اف ايي 

هوبه هيغََ ي ّيژٍ فّال تبؿيغي کبپيتبلينن ثْػٍ ّ ثيبى ّاضضي اف تالىِبي ثْؿژّافي 

، ُن چْى اثقاؿ گوـاٍ کٌٌؼٍ هيجبىؼ. اهبّ کبپيتبلينن «هبؿکنينن »  ,ثوٌظْؿ امتلبػٍ اف عْػ

صتب ػؿ كبف ؿًّن اه فيـ كيبؿ مغت ايؼئْلْژي صبکن ثبؿُب ػؿ هبلت تـروبى ؿلظ مْميبينن، 

هبچبهي ثَ ػؿّى رٌجو کبؿگـاى ثـػٍ ىؼ. اتلبهب" ثَ ُويي ػليل ُن هبًيلنت کوًْينت 

« عـػٍ ثْؿژّائي » ّ « ثْؿژّائي » ، «كئْػالي » بي هلقم گيت تب عْػ ؿا اف مْميبلينن ُ

مْ، ًجـػ  -ػّ هتوبيق کٌؼ، ّ كـاکنيْى هبؿکنينت ػؿّى اًتـًبميًْبل اّل هزجْؿ ىؼ رٌگي 

» (  o uu ssh u) اف يک مْ ّ ُوچٌيي ػليَ المبليي (  m ihuTuTut) ػليَ ثبکًْيٌينن 

                                                         .ػ'ثـاف مْي ػيگـ ثَ پيو « مْميبلينن ػّلتي 

             

اصقاة تيکيل ػٌُؼٍ ي اًتـًبميًْبل ػّم ثـ پبيَ ّ امبك هبؿکنينن ىکل گـكتَ  - 5 

ثْػًؼ، ّ ثؼيي رِت ػؿ هوبينَ ثب تيکيل اًتـًبميًْبل اّل کَ اف ائتالف گـاييبت هغتلق 

ػؿّى رٌجو کبؿگـي ثْرْػ آهؼٍ ثْػ، ثيبًگـ گبهي كْم الؼبػٍ ثَ رلْ هضنْة هييؼًؼ. اهبّ اف 

ليت ايي اصقاة هوبؿى ثب ػّؿٍ ؿىؼ ُْلٌبک ثْؿژّافي ثْػ، هضبكب" ايٌکَ ػؿ ايي آًزبکَ ػّؿٍ كؼب

كبٍلَ ي فهبًي هضْؿ اٍلي ؿىؼ طجوَ ي کبؿگـ صْل هجبؿفٍ ثـاي اٍالصبت ػّؿ هيقػ، اصقاة 

مْميبل ػهْکـاتيک ًنجت ثَ كيبؿُبي ىؼيؼي کَ آًبى ؿا ثَ صل ىؼى ػؿ ػؿّى مينتن 

پؾيـ ثْػًؼ. حوـات ايي كيبؿُب ثـ ؿّي ايي اصقاة ُوبًب، مـ مـهبيَ ػاؿي مْم هيؼاػ، آميت 

ػؿ آّؿػى گـاييبت ؿكـهينتي اف ػؿّى ايي اصقاة ثْػ کَ ػؿ پيو ثيٌي هبؿکنينن هجٌي ثـ، 



ثْػٍ ّ ُوچٌيي، گؾاؿ ثَ « تزؼيؼ ًظـ » ارتٌبة ًب پؾيـ ثْػى موْط کبپيتبلينن، عْاُبى 

.                    ، کَ تکبهلي ] تؼؿيزي [، هي پٌؼاىتٌؼمْميبلينن ؿا، ًَ اف کبًبل اًزبم اًوالة  

اػاهَ ي هبؿکنينن  - 1211ّ اّايل مبلِبي  1921ثْيژٍ ػؿ اّاعـ مبلِبي  -ػؿ ايي ػّؿٍ  

ايکَ ُن ػؿ ػكبع اف اٍْلِبي پبيَ اي هبؿکنينن ثنجبؿ هطؼي ثْػٍ ّ « چپ » تْمظ رـيبًبت 

 -ـّف ىـايظ ًْيي ثـاي هجبؿفٍ پـّلتبؿيب، صبل کَ ُن اف ًغنتيي گـٍّ ُبئي ثْػًؼ کَ ثَ ث

پي ثـػٍ ثْػًؼ، توْيت گـػيؼ. ىغَيت ُبي  -مـهبيَ ػاؿي ثَ پبيبى ػَـ ؿًّن عْػ ؿميؼٍ 

لٌيي ػؿ ؿّميَ، لْگقاهجْؿگ ػؿ آلوبى، پبًَ کْک ػؿ  -هيِْؿ رٌبس چپ مْميبل ػهْکـامي 

ثغبطـ ػاىتَ ثبىين کَ ُيچ يک اف ايي  ُلٌؼ ّ ثْؿػيگب ػؿ ايتبليب ثْػًؼ. اهبّ، هِن امت کَ

هجبؿفاى ثطْؿ كـػي ] ػؿ اًلـاػ [ اًزبم ّظيلَ ًوي کـػًؼ. ثب گنتـه ؿّف اكقّى كنبػ 

اپْؿتًْينن ػؿ ػؿّى اًتـًبميًْبل، آًِب ثطْؿ كقايٌؼٍ اي هلقم ثَ كؼبليت ثَْؿت كـاکنيًِْبي 

ثَ  هـثْطّ...، ُن ػؿ ػؿّى اصقاة  ػؿ ُلٌؼ تـيجيْىثليْيکِب ػؿ ؿّميَ، گـٍّ  -مبفهبى يبكتَ 

                                                                       عْػ ّ ُن ػؿ مطش ثيي الوللي ىؼًؼ.

                                                                     

ػّ، ػيؼگبٍ هبؿکنينتي هجٌي ثـ ؿّميَ ُـ  1211ّ اًوالة  1215رٌگ اهپـيبلينتي  - 4 

عْػ عْاُؼ ىؼ ؿا، ثَ حجْت ؿمبًؼ ّ « ػَـ اًوالة ارتوبػي » ايٌکَ کبپيتبلينن ثٌب گقيـ ّاؿػ 

مجت مـػت ثغييؼى يک اًيؼبة ثٌيبػي ػؿ رٌجو کبؿگـي ىؼ. ثـاي ًغنتيي ثبؿ، 

ٌؼ: اصقاة مبفهبًِبي هٌتنت ثَ ُـ ػّ، هبؿکل ّ اًگلل، عْػ ؿا ػؿ ػّ طـف مٌگـثٌؼي يبكت

اكتبػٍ ثْػًؼ، ثب « ؿكـهينتِب » مْميبل ػهْکـاتيک ؿموي، عيلي اف آًِبئيکَ هجال" ػؿ ػام 

اؿربع ثَ ًْىتَ ُبئي اف هبؿکل، هـثْط ثَ ػّؿٍ هجل، اف رٌگ اهپـيبلينتي ػكبع کـػًؼ، ّ 

کْم اًوالة اکتجـ ؿا ثَ ايي ػليل کَ ؿّميَ هيجبيؼ ػّؿٍ تْمؼَ مـهبيَ ػاؿي ؿا طي کٌؼ، هض

ًوْػًؼ. ثب اتغبؽ چٌيي هْاضغ اي آًِب اهبّ ثطْؿ ثي ثـگيت ثَ اؿػّي ثْؿژّافي پيْمتٌؼ، ثَ 

اًوالة ػؿ  -، ّ ثَ مگِبي ىبهَ تيق ضؼ 1215هبهْؿيي امتغؼام گـُّجبًِبي رؼيؼ ثـاي رٌگ 

                                                              د                              تجؼيل گـػيؼًؼ. 1219

                                                                                                                       

آًچَ کَ ػؿ ثبال ثَ آى اىبؿٍ ىؼ، هبطؼبًَ حبثت هيکٌؼ کَ پبيجٌؼي ّ ّكبػاؿي ثَ هبؿکنينن ًَ 

ثب اًتيبؿ ثيبًيَ ُبي آتييي هؾُت گًَْ ّيب ٍـكب" ًْع ًبهگؾاؿي اصقاة، کَ اتلبهب" ػؿ هجبؿفٍ ّ 

ِبئي ػؿ ػؿ تزـثَ فًؼٍ صوبًيت عْػ ؿا ثَ حجْت هيـمبًؼ. رٌبس چپ ايي رـيبًبت ثْػًؼ کَ ثَ تٌ

طْل هؼت ُبلْکبمت ] کيتبؿ روؼي ثطـين مْفاًؼى [ اهپـيبلينتي، ُوْاؿٍ پـچن 

اًتـًبميًْبلينن پـّلتـي ؿا ػؿ اُتقاف ًگِؼاىتٌؼ، ايٌِب ثْػًؼ کَ ثَ ػكبع اف اًوالة پـّلتبؿيب ػؿ 

ؿّميَ ثپب عبمتٌؼ، اػتَبثبت ّ ىْؿىِبي ضؼ رٌگ ؿا ػؿ کيْؿُبي ثييوبؿي، ؿُجـي 

ُويي رٌبس چپ ايي رـيبًبت ثْػًؼ کَ ُنتَ اٍلي اًتـًبميًْبل کوًْينت ًْيي ًوْػًؼ، ّ 

                                                                                  دؿا تيکيل ػاػًؼ.  1212ػؿ مبل 

                                                                

مل  ,رٌگ ثْػ، ّ هْاضغ ايکَ ػؿ کٌگـٍ هْ -هْد اًوالثي پنب  ,ًوطَ ي اّد 1212مبل  - 6 

اًتـًبميًْبل کوًْينت اتغبؽ گـػيؼ پييـكتَ تـيي هْاضغ رٌجو پـّلتـي ثْػًؼ. کَ هٌزولَ 

ػجبؿت ثْػًؼاف: هطغ کبهل ثب مْميبل ّطي پـمتبى عبئي، تجييي هتؼُبي هـثْط ثَ ػول 

ّال مـهبيَ ػاؿي، ًبثْػي ًظبم مـهبيَ ػاؿي ّ ثـهـاؿي روؼي هٌبمت ثب ػَـ رؼيؼ ف

ػيکتبتْؿي ثيي الوللي ىْؿاُبي کبؿگـي. ًيـّي هضـکَ ػوؼٍ تؼّيي چٌيي ثـًبهَ ىلبكي 



ثييک ُوبًب، هْد اًوالثي ثْػ، اهبّ، ًجبيؼ كـاهْه کـػ کَ ايي ثـًبهَ پييبپيو ػؿ فهيٌَ ُبي 

کٌَِ ثـعْؿػاؿ گيتَ ثْػ، ثَ ايي هؼٌي کَ: ميبمي ّ تئْؿيکي اف کوکِبي رٌبس چپ اصقاة 

ػؿ هوبثل هبًْى گـائي ّ تؼؿيذ گـائي کبئْتنکي، لْگقاهجْؿگ ّ پبًَ کْک ] التـًبتيْ [ اػتَبة 

ػوْهي ثوخبثَ فهيي ] هکبى ؿىؼ [ اًوالة، ؿا تِيَ کـػٍ ّ ػليَ ًظـ کبئْتنکي ػؿ هْؿػ 

ىلبف کـػى اٍـاؿ هبؿکل هجٌي ثـ،  لٌيي، ثْعبؿيي ّ پبًَ کْک ػمت ثَ اصيب ّ -پبؿلوبى 

، ؿا اؿائَ ػاػٍ ثْػًؼ. ايي «ًظبم کوًْي » ضـّؿت ًبثْػي ًظبم مـهبيَ ػاؿي ّ ثـهـاؿي 

   پييـكتِب ػؿ ػـٍَ ي ًظـي ثَ يويي هْضْػبت ػلْم ميبمي ػولي لضظَ ُبي طلْع 

                                                                                         اًوالثبت آتي عْاٌُؼ ثْػ.

                                                                                       

 ايقّلَ ىؼى اًوالة ؿّميَ حوـٍ ي كـّکو کـػى اهْاد اًوالة ] رِبًي [ ثْػ کَ پـّمَ  - 1

ُن اهتؼاؿ ىْؿاُب ػؿ ؿّميَ ؿا مـيغ تـ کـػ. ي اًضطبط ػؿًّي ُن اًتـًبميًْبل کوًْينتي ّ 

صقة ثليْيک ثييتـ ّ ثييتـ ثب ػمتگبٍ ثْؿّکـاتيک ًظبم رْه عْؿػ ّ ػؿ عالف تؼاّم ّ ؿىؼ 

پـّلتبؿيب يؼٌي ىْؿاُب، کويتَ ُبي کبؿعبًَ ّ گبؿػُبي  ,اؿگبًِبي هؼؿت ّ تَوين گيـي عْػ

صبل  -ىِب ثوٌظْؿ کنت صوبيت تْػٍ ُب مـط، ؿىؼ ًوْػ. ػؿ ػؿّى اًتـًبميًْبل، تؼاثيـ ّ تال

آؿبف گيت. پبكيبؿي ثييتـ ثـ ؿّي کبؿ  -کَ ػّؿٍ ي اكت رٌجو ُبي تْػٍ اي كـا ؿميؼٍ ثْػ 

عْامتي تب ػليَ اهپـيبلينن « هـػهبى ىـم » ػؿ ػؿّى پبؿلوبى ّ اتضبػيَ ُبي کبؿگـي، اف 

ُوَ ي هْاضغ ىلبف هـثْط ثَ  هيبم کٌٌؼ، ّ ثْيژٍ، تؼثيـ رجَِ هتضؼ يب ثؼجبؿتي ثؼّؿ ؿيغتي

ثْؿژّائي ثْػى هبُيت مْميبل ّطي پـمتبى ) کَ ثب ؿًذ ّ هيوت كـاّاى ثؼمت آهؼٍ ثْػ (، 

اپْؿتًْينتي « ؿاٍ صل ُبي » اف آى رولَ تؼاثيـ ّ تالىِبي اًتـًبميًْبل ثْػًؼ کَ ُوَ ثَ 

                                                                                                                 داًزبهيؼ. 

مجت ثـاًگيغتي ػکل الؼول  9اهبّ ػؿمت ُوبًگًَْ کَ ؿىؼ اپْؿتًْينن ػؿ اًتـًبميًْبل  

پـّلتـي اف ربًت رٌبس چپ رـيبًبت ّهت ىؼ، ؿىؼ رقؿ ّ هؼ گًَْ ي اپْؿتًْينن ػؿ 

کَ ثنيبؿي اف مغي گْيبًيبى ُوچْى  - ثب هوبّهت گـاييبت چپ کوًْينت 9اًتـًبميًْبل 

پبًَ کْک ّ ثْؿػيگب ػؿ اًتـًبميًْبل پيييي حبثت کـػٍ ثْػًؼ کَ اف ثِتـيي هؼاكؼبى هبؿکنينن 

اًؼ، ؿّثـّ گيت. ّاهؼيت ايٌکَ چپ کوًْينت يک رـيبى اًتـًبميًْبلينتي ثْػ ّ ػؿ عيلي اف 

ايبالت هتضؼٍ آهـيکب تب آكـيوبي رٌْثي، کيْؿُبي هغتلق، اف ثلـبؿمتبى گـكتَ تب ثـيتبًيب ّ اف 

هجلـيي عْػ ؿا ػاىت. اهبّ، ثب اُويت تـيي ًوبيٌؼٍ گبى ايي رـيبى ػهيوب" ػؿ کيْؿُبي آلوبى، 

ايتبليب ّ ؿّميَ کَ هبؿکنينن ػؿ ايي کيْؿُب مٌتب" اف پبيَ ي هْي اي ثـعْؿػاؿ ثْػ، ىٌبعتَ 

                                                                                                ىؼٍ ّ كؼبل ثْػًؼ. 

 

ػؿ آلوبى، ثب ثِن پيْمتي اکخـيت ثغو هتوـکق هؼاكؼيي ّاهؼي هبؿکنينن ّ رٌجو  - 9د

ثي، ثـعْؿػاؿ اف ًيـّي هضـکَ ي ػظين ّ ػبليتـيي ػؿرَ اف ُيزبى اًوال ,اٍيل تْػٍ ُبي پـّلتـ

هٌزـ ثَ اتغبؽ ثـعي اف پييـكتَ تـيي هْاضغ ميبمي، ثْيژٍ ػؿ ؿاثظ ثب هنبئل هـثْط ثَ 

پبؿلوبى ّ اتضبػيَ ُبي کبؿگـي ىؼ. اهبّ، پبمظ هتوبثل ثَ ًغنتيي ػالئن ظِْؿ اپْؿتًْينن ػؿ 

] صقة کبؿگـاى  DPAK صقة کوًْينت آلوبى ّ اًتـًبميًْبل، ُوبًب کوًْينن چپ ثْػ.

] صقة کوًْينت  DAK ثؼؼاف آًکَ اپْفينيْى چپ ػؿّى 1291وبى [، ػؿ مبل کوًْينت آل

آلوبى [، ثَ گًَْ اي ؿيـ اٍْلي اعـاد ىؼ، تيکيل گـػيؼ ّ کوًْينن چپ ؿا ثَ ؿُجـي عْػ 

                                        د                                                                        ثـ گقيؼ.



صقة کبؿگـاى کوًْينت آلوبى، ثـ امبك تضليل ُبي ػوين هبؿکنينتي ػَـ فّال مـهبيَ 

ػاؿي، تبکتيکِبي هـثْط ثَ پبؿلوبى ّ اتضبػيَ ُبي کبؿگـي ؿا تبکتيکِبي هؼيوي ّ هتـّک 

 -اًبؿکْ » کوًْينت [ ثب ػٌبّيٌي ُوچْى  '] اًتـًبميًْبل eC اؿفيبثي ًوْػ ّ لؾا اف طـف ؿُجـي

، ثْػى هْؿػ اًتوبػ هـاؿ گـكت. ايي صقة عْاُبى اىکبل ًْيي «ثچَ گبًَ » ، ّ «مٌؼيکبلينت 

کويتَ ُبي کبؿعبًَ ّ ىْؿاُبي کبؿگـي ثْػ، ثٌب ثـ ُويي هؼيبؿ هيتْاى  -مبفهبى طجوبتي 

     « )صقة تْػٍ اي » ثب  مي ػؿ ؿاثظگلت کَ ؿػ هبطؼبًَ ػؿک کٌَِ ي مْميبل ػهْکـا

y uu A ihF ) هلِْهي کَ هنتويوب"  -ُنتَ، ثب ثـًبهَ ي ىلبف  -، ثٌلغ هلِْم صقة يؼٌي

اف ثليْيکِب گـكتَ ىؼٍ ثْػ ًيق، ثٌب ثـ هؼيبؿُب ّ ػؿک ػوين صقة کبؿگـاى کوًْينت آلوبى، اف 

                                       د                             هبؿکنينن ػَـ فّال مـهبيَ ػاؿي ثْػ.

 هجبؿفٍ اه ػليَ ي  ػكبع هبطغ اف اؿفه ُبي ّاالي آًچَ ؿا کَ ثؼمت آهؼٍ ثْػ، ّ ثغًَْ

 ميبمتِبي ؿرؼت ثَ تبکتيکِبي کٌَِ ىؼٍ ي مْميبل ػهْکـاتيک، ايي صقة ؿا ثَ هـکق حول

ػؿ ُلٌؼ کَ رٌجو اًوالثي ػؿ  هجبؿفات اًتـًبميًْبلينت ُب ايکَ ػؿ ىوبؿي اف کيْؿُب ثْيژٍ

              آى ثَ اػتجبؿ كؼبليتِبي پبًَ کْک ّ گْؿتـ، ػؿ اؿتجبط تٌگبتٌگ ثب آلوبى ثْػ، تجؼيل ًوْػ.
 د

 1291هؼٌي آًچَ کَ كْهب" گلتَ ىؼ ايي ًينت کَ، کوًْينن چپ ػؿ آلوبى ػؿ اّائل مبلِبي 

ػؿ هْؿػ ايي هِن کَ، اكْل مـهبيَ  اف ضؼلِبي هِن ؿًذ ًجـػٍ امت. ػؼم ػؿک کوًْنين چپ

ًِبئي، کَ پـّمَ اي طْالًي هؼت ثْػٍ، مجت گـػيؼ تب ايي « ثضـاى هـگ » ػاؿي ًَ ثيکل 

رـيبى هبػؿ ثَ ػؿک ػوت ًييٌي هْد اًوالة ًگـػػ ّ ػؿ ] ًتيزَ [ ػؿ هؼـُ عطـ اؿاػٍ گـائي 

بل کوًْينتي اًزبهيؼ هـاؿگـكت. هنئلَ ي مبفهبى، کَ ثَ گننت فّػؿك اه اف اًتـًبميًْ

، هٌتِي گيت، اف 1299ّ ُوچٌيي ثَ تاله هضتْم ػؿ تبميل اًتـًبميًْبل ًْيي ػؿ مبل 

رولَ ضؼلِبي هـثْط ثَ اؿاػٍ گـائي کوًْينن چپ ػؿ مبلِبي هْؿػ ًظـ هيجبىؼ. ايي 

 -ضؼلِبي کْچک اّهب هِلک ثبػج آى ىؼ تب کوًْينن چپ ؿا اف هوبّهت ػؿثـاثـ اّد گيـي ضؼ 

ثزـيبى اكتبػٍ ثْػ، ّ مجت ايزبػ پـّمَ ي تکَ پبؿٍ ىؼى  1291والة کَ ػؿ عالل ػٍ ُي اً

» كبرؼَ آهيق آى گيت، ثبف ػاؿػ. ايي ضؼلِب ػؿ هْاؿػ فيبػي ثب ثِـٍ گيـي اف ايؼئْلْژي 

ضـّؿت مبفهبى ميبمي هوتبف ؿا ًلي هيکـػ، تئْؿيقٍ  ، کَ( evhuiTsTut) « ىْؿاگـائي 

                                                                                                                هييؼ.

                                                                                                               

آؿبف ثغو اػظن ػؿّى صقة کوًْينت ايي  کَ ػؿ -اف طـف ػيگـ چپ کوًْينت ػؿ ايتبليب  - 2

ػؿ اؿتجبط ثب هنئلَ مبفهبى اف ىلبكيت ] ثـًبهَ اي [ عبٍي ثـعْؿػاؿ  -کيْؿ ؿا تيکيل هيؼاػ 

ثْػ. ّ ُويي هْضْع اّ ؿا هبػؿ مبعت ًَ تٌِب رٌگ ىزبػبًَ ايـا ػليَ اپْؿتًْينن ػؿّى ؿّ ثَ 

كن ثَ تيکيل كـاکنيْى کوًْينتي اًضطبط اًتـًبميًْبل مبفهٌؼُي کٌؼ، ثلکَ ُوچٌيي هْ

 -ىؼ کَ تْاًنت اف عـاثَ ُبي رٌجو اًوالثي ثـ صؾؿ هبًؼٍ ّ ػؿ طْل هؼت فهبى ميبٍ ضؼ 

اتغبؽ ميبمتِبي: ارتٌبة اف ىـکت ػؿ پبؿلوبى  اًوالة، ثَ اؿتوب تئْؿي هبؿکنينتي ثپـػافػ.

ٌتـينت ] هيبًَ ؿّ [ ثْؿژّائي، هغبللت ثب ؿكتي پييتبفاى کوًْينت ثَ ػؿّى اصقاة ثقؿگ م

، هي اًزبهيؼ، ّ ُوچٌيي هْضغ «ًلْؽ تْػٍ اي » کَ ثَ تُْن پـاکٌي ي ثـعْؿػاؿ ىؼى اف 

   اف ربًت چپ  1291، ػؿ اّائل مبلِبي «ػّلت کبؿگـي » ػليَ ىؼبؿُبي رجَِ هتضؼ ّ 

 .کوًْينت ايتبليب، ُوَ ثـ امبك ّ ػؿک ػوين ايي رـيبى اف هتؼ هبؿکنينتي، ثٌب ىؼٍ ثْػ

  

ايي چٌيي ػؿک ّ تزقيَ ّ تضليلي اف ربًت ايي رـيبى، ػؿ هْؿػ پؼيؼٍ ي رؼيؼ كبىينن ّ ؿػ 

ثْؿژّافي، ًيق ٍبػم ثْػ. « ػهْکـاتيک » كبىينن ثب اصقاة  -هٌطوي توبهي رجَِ ُبي ضؼ 



ًبم ثْؿػيگب تؼاػي گـ ؿيـ هبثل اًکبؿ ايي هـصلَ اف تبؿيظ چپ کوًْينت ايتبليب امت، ثب ّرْػ 

ٍ ي ًوو ايي هجبؿف، اهبّ، توليل چپ ايتبليب ثَ ثْؿػيگب ثييتـ اف توليل ػيت كْم الؼباُو

                  ثليْينن ثَ لٌيي ًينت، : ُـ ػّ هضَْل اؿگبًيک رٌجو ميبمي پـّلتبؿيب ثْػًؼ.

 

ايقّلَ ىؼى اًوالة ؿّميَ ُوبًگًَْ کَ اىبؿٍ ىؼ، مجت رؼائي ُـ چَ ثييتـ طجوَ  - 11

ؿن اًگيقتـيي  -اف هبىيي ػّلتي ثْؿّکـاتيک ايکَ ىؼيؼا" ػؿ صبل ؿىؼ ثْػ، گـػيؼ ي کبؿگـ 

اف  ,تْمظ صقة ثليْيککـًّيتبت  تؼجيـ ايي رؼائي ُوبًب مـکْة ىْؿه کبؿگـاى ّ هلْاًبى

  کبؿگـاى ثْػ کَ ُـ چَ ثييتـ ّ ثييتـ ثب ػّلت ػؿ ُن آهيغتَ ىؼٍ ثْػ. ,آى عْػ

اهبّ ػهيوب" ثَ ايي ػليل کَ صقة ثليْيک يک صقة پـّلتـي ّاهؼي ثْػ، ثليْينن ثؼكؼبت 

 -هتؼؼػ ػکل الؼولِبي ػؿًّي ] ػاعل صقثي [، ػليَ اًضطبط عْػ ًيق ثَ پيو ثـػ. لٌيي عْػ 

ثغًَْ ػؿ اّاعـ ػوـ  -ثيوبؿ هيـكت  1211کَ هِن تـيي مغٌگْي رٌبس چپ صقة ػؿ مبل 

ثؼؿّى ثْؿّکـاتينن، چٌؼيي اًتوبػ ىبينتَ ّ ىؼيؼ کـػ؛ ػؿ ُويي فهبى،  عْػ، اف لـقيؼى صقة

ُبي ػهْکـامي  ًـماپْفينيْى چپ کَ تـّتنکي ًوبيٌؼٍ اٍلي آى ىؼ، ثوٌظْؿ ثبف گـػاًؼى 

پـّلتـي ثَ ػؿّى صقة تاله ًوْػ، ّ ػؿ اػاهَ ي عْػ، اپْفينيْى چپ هجبؿفٍ ي ىؼيؼي ػليَ 

« مْميبلينن ػؿ يک کيْؿ » امتبليٌينتي، ثْيژٍ تئْؿي  اًوالة -هغْف تـيي تؼبثيـ ضؼ 

ثزلْ ثـػ. اهبّ ثليْينن ثب ػؿ آهيغتي ثب ػّلت تب صؼّػ فيبػي هنجت تضليل ؿكتي ًوو پييتبف 

ثْػى عْػ ىؼ، ّ ايي تضليل ًوو هٌزـ ثَ آى گيت کَ هِوتـيي رـيبًبت چپ ػؿّى صقة 

ْػًؼ تب اؿتجبط ًقػيکتـي ًَ ثب هبىيي تْمظ ىغَيتِبي کوتـ ىٌبعتَ ىؼٍ ايکَ هبػؿ ىؼٍ ث

                                                       ثب طجوَ کبؿگـ ثـهـاؿ کٌٌؼ، ُؼايت ىًْؼ. ػّلتي، کَ

                                                                                                                   

] مبًتـالينن ػهْکـاتيک [، ثَ ؿُجـي  eCIiKDػمينت  ، گـٍّ 1212پيو اف ايي ػؿ مبل 

ىْؿاُب ّ اًضـاف ؿّفاكـّى اف « تضليل ؿكتي » اّميٌنکي، امويـًْف ّ مبپـاًْف، ػليَ 

، اًتوبػُبي 1291اٍْلِبي کوْى پبؿيل، اًتوبػ کـػٍ ّ اعطبؿ ػاػٍ ثْػ. ُوچٌيي ػؿ مبل 

بينَ ثب اًتوبػُبي گـٍّ كْم اف ّفًَ ي کوتـي ثـعْؿػاؿ ثْػ، اف ربًت هيبثِي ُـ چٌؼ ػؿ هو

کْلٌتبي ّ ىليبپٌيکْف اًزبم گـكت. گـٍّ  گـٍّ اپْفينيْى کبؿگـي تضت ؿُجـي ] الکنبًؼؿا [

، ػؿ ايلبي ًوو ثب اؿفه عْػ کَ ُوبًب تکبهل 1291مبًتـالينن ػهْکـاتيک ػؿ طْل ػَُ ي 

غ چپ ايتبليب ثْػ، تاله ًوْػ. گـٍّ کبؿگـي ثـُجـي ػاػى هْاضغ اي هيبثَ ثب هْاض

، هبًيلنت عْػ ؿا هٌتيـ کـػ ّ هؼاعلَ ي ثـرنتَ اي ػؿ 1299هيبىٌيکْف، ػؿ مبل 

اػتَبثبت کبؿگـي ُويي مبل اف عْػ ثزبي گؾاىت. هْاضغ ّتضليل ُبي ايي گـٍّ ثب هْاضغ ّ 

                                  ثْػ.[، ًقػيک « ]KAPDوبى صقة کبؿگـاى کوًْينت آل» تضليل ُبي 

                                    

ُوَ ي ايي گـٍّ ُب اف ػؿّى صقة ثليْيک مـ ػؿ آّؿػًؼ ّ ثَ هجبؿفٍ عْػ ثـاي ثبفگـػاًؼى 

اًوالة ثْؿژّائي پبيَ  -اٍْلِبي پبيَ اي اًوالثي ثَ ػؿّى صقة، اػاهَ ػاػًؼ. اهبّ ُـ هؼؿ کَ ضؼ 

عْػ ؿا ػؿ ػؿّى صقة هنتضکن تـ هيکـػ، تْاى ايي گـٍّ ُبي اپْفينيْى ػؿّى صقة، ُبي هْاي 

اًوالة ّ ظـكيت ايي گـٍّ ُب کَ آيب تب چَ صؼ آًِب هبػؿ  -ػؿ ىٌبعت طجيؼت ّاهؼي ايي ضؼ 

عْاٌُؼ ثْػ اف ػكبع ًبىي اف اصنبمبت ًنجت ثَ گـٍّ هـثْط ثَ عْػ،گننت کٌٌؼ، هنئلَ 

ُويي هْضْع ثْػ کَ تلبّت امبمي ثيي تـّتنکي ّ چپ کوًْينت  اي کليؼي ثْػ. اتلبهب"

ؿّمي ؿا ثَ حجْت ؿمبًؼ: تـّتنکي ػؿ طْل ػوـ عْػ ثَ ًظـيَ ي ػكبع اف اتضبػ ىْؿّي ّ صتبّ 

ثَ ايي ػويؼٍ کَ اصقاة امتبليٌينت اف مـىت طجوَ ي کبؿگـًؼ، مغت ّكبػاؿ هبًؼ، ّ صبل 



اه کَ هْرت « چپ » هي الزولَ چـعو ثَ  -ن آًکَ کوًْينتِبي چپ، پيـّفي امتبليٌين

ؿا پيـّفي ػىوي طجوبتي عْاًؼًؼ ّ ثـ ضـّؿت  -مـػؿگوي ثنيبؿي اف پيـّاى تـّتنکي گـػيؼ 

                                 اًوالة ًْيي تبکيؼ ّؿفيؼًؼ.

 

آىتي » ثَ اٍطالس  -ثب ّرْػ ايي، ثنيبؿي اف ثِتـيي ػٌبٍـ ػؿ اپْفينيْى تـّتنکينتي 

، هْاضغ عْػ ؿا تب مطش هْاضغ چپ 1291ّ اّايل  1291ػؿ اّاعـ مبلِبي  -« ًبپؾيـاى 

[، ثبػج  1291کوًْينت اؿتوب ػاػًؼ. اهبّ تـّؿ امتبليٌي ثَ اصتوبل يويي ، ػؿ اّاعـ ػَُ ي ] 

د                                                                                         هضْ ايي گـٍّ ُب ىؼ.   

                                                                                                                        

                »ّيکتْؿ مـد، مبل ُبي ميبٍ هـى  ، ثَ گلتَ ي1291مبل ُبي  - 11  

yTuuTgth Tu hth ihuhhiF »،  اػتَبثبت ػوْهي مبل  -ثْػ. آعـيي اعگـُبي اهْاد اًوالثي

ثَ عبکنتـ ػاؽ تجؼيل ىؼٍ ثْػًؼ.  - 1291ػؿ ثـيتبًيب، هيبم ىبًگِبي ] ػؿ چيي [ مبل  1296

اصقاة کوًْينت ثَ اصقاة ػكبع هلي هجؼل گيتٌؼ؛ ّصيي ٍلتي كبىينت ّ 

ؿميؼٍ ثْػ، ثَ ًِبيت  امتبليٌينت ػهيوب" ػؿ کيْؿُبئيکَ رٌجو اًوالثي ثَ اّد عْػ

ّصييگـي عْػ ؿميؼ؛ ّ توبهي ػًيبي مـهبيَ ػاؿي عْػ ؿا ثـاي ُبلْکبمت اهپـيبلينتي 

ػيگـي، آهبػٍ هيکـػ. تضت چٌيي ىـايطي، اهليت ُبي اًوالثي اف عطـ هـگ گـيغتَ، ثَ ًبچبؿ 

هزوْػَ، ثَ ثب تجؼيؼ، هضـّهيت ّ رؼائي ؿّفاكقّى ؿّثـّ ىؼًؼ. اف آًزب کَ طجوَ ثَ هخبثَ يک 

   ػلنـػي ّ ثَ ايؼئْلْژي رٌگ ثْؿژّافي تنلين ىؼٍ ثْػ، اًوالثيْى اهيؼ ايٌکَ تبحيـ گنتـػٍ 

                                           .     اي ثـ هجبؿفات هنتوين طجوَ ػاىتَ ثبىٌؼ ؿا اف ػمت ػاػٍ ثْػًؼ

                                                                                                                                                      

ىکنت تـّتنکي ػؿ ػؿک هنئلَ ي كْم، اپْفينيْى چپ, ] تضت ؿُجـي عْػ, تـّتنکي [ 

» ؿا ُـ چَ ثييتـ ػؿ هنيـ اپْؿتًْينتي هـاؿ ػاػ. تـّتنکينتِبي كـاًنْي ثَ اهيؼ ّاُي, 

 -، ثَ آؿْه اصقاة مْميبل ػهْکـاتيک ثبف گيتٌؼ؛ تنلين رجَِ ضؼ «تش تْػٍ ُب ك

كبىينن ىؼًؼ،.... پـػٍ ي آعـ ايي هبرـا، ًَ ثـاي عْػ, تـّتنکي، کَ ثـاي تـّتنکينن 

ثْػ. اف آى تبؿيظ تب  1251آًِن ؽّة ىؼى ػؿ ػؿّى هبىيي رٌگي ثْؿژّافي ػؿ عالل مبلِبي 

ميبل ػهْکـامي ّ امتبليٌينن، ثغيي اف ػمتگبٍ کٌْى تـّتنکينن، ُوچْى مْ

بيو، ُيچ ؿثطي ثَ اػاهَ کبؿي ميبمي مـهبيَ ثْػٍ، ّ ػلي ؿؿن ُوَ ي الف فًي ُ

د                                                                                                                                                             هبؿکنينن ًؼاؿػ.مٌت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ػؿ عالف رِت عظ ميـ كْم، اهبّ كـاکنيْى ايتبليب ّظبيق عْػ ؿا ثؼؿمتي اف طـين،  - 19

پبيَ اي اًتـًبميًْبلينن؛ تنلين ، ] تـافًبهَ [، تؼـيق ًوْػ : يک، صلع اٍْلِبي ثيالى ؿّيْ

ًکـػى ايي اٍْل ثَ ػىوي طجوبتي ػؿ هْارَ ىؼى ثب هبؿه, ثنْي رٌگ, ثْؿژّافي؛ ػّ، 

ػؿ اؿتجبط ثب ] چـائي [ ىکنت اهْاد اًوالثي ّ ثْيژٍ ىکنت اًوالة ػؿ « تـافًبهَ » تٌظين 

ثوخبثَ ي فيـ ثٌبي ؿّميَ، ّ ػؿك گيـي ربهغ االطـاف اف ايي ىکنتِب ثطْؿيکَ ثتْاى اف آى 

تئْؿيکي اصقاة رؼيؼي کَ ػؿ اػتالي هجبؿفات طجوبتي آيٌؼٍ ىکل عْاٌُؼ گـكت، امتلبػٍ 

 ًوْػ. 

 

رٌگ ػؿ امپبًيب آفهًْي مغت ثْيژٍ ثـاي اًوالثيْى ؿّف ثْػ، عيلي اف آًِب تنلين مـّػُبي 

كبىينن ىؼًؼ، ّ اف ػؿک ايي هِن، کَ رٌگ ػؿ ُـ ػّ طـف رٌگي مت  -عْه, ضؼ

اهپـيبلينتي؛ ّ توـيي ًْاعتي طجل صبضـ ثبىي مت ثـاي رٌگ رِبًي ػؿ ؿاٍ، ػبرق هبًؼًؼ. 

اهبّ، حبثت هؼم هبًؼ، ػؿمت ُوبًگًَْ کَ لٌيي ػؿ رٌگ اّل رِبًي ُـ ػّ طـف رٌگ ؿا  ثيالى



عْاُبى هجبؿفٍ طجوبتي ػليَ ُـ ػّ طـف، ُن كبىينن ّ ُن گـٍّ ُبي ثيالى  هضکْم کـػ،

                                                                                       ژّافي ىؼ.روِْؿيغْاٍ ثْؿ

کَ ثؼؼُب ثَ  -ػؿ ُويي كبٍلَ ي فهبًي، ًوو ايي رـيبى ػؿ کوک ثَ گنتـه ّ اؿتوب تئْؿيک  

ٍ ّ الجتَ كْم الؼبػ -گـػُن آهؼى كـاکنيًِْب ػؿ  ثلژيک، كـاًنَ ّ ُوچٌيي ػؿ هکقيک اًزبهيؼ 

ثي ًظيـ ثْػ. ػؿ تضليل ُبيو ػؿ اؿتجبط ثب اًضطبط اًوالة ؿّميَ ) کَ ػؿ ايي تضليل ُب ُيچگبٍ 

ثَ فيـ مْآل ًـكت (؛ ػؿ ثـؿمي ُبيو هـثْط ثَ هنبئل ػّؿٍ  1211عَلت پـّلتـي اًوالة 

م ُبي اًتوبلي آيٌؼٍ؛ ػؿ کبؿ ّ تضوين اه ؿّي ثضـاًِبي اهتَبػي ّ ىبلْػٍ ُبي فّال ًظب

آفاػي » مـهبيَ ػاؿي؛ ػؿ ػؼم هجْل هْضغ اًتـًبميًْبل کوًْينت، هجٌي ثـ ػكبع اف هجبؿفات 

؛ ػؿ هتکبهل کـػى تئْؿي هـثْط ثَ صقة ّ كـاکنيًِْب؛ ػؿ پلويک ُبي عنتگي «ثغو هلي 

ًبپؾيـ، اهبّ ثـاػؿاًَ اه ثب ػيگـ رـيبًِبي ميبمي پـّلتـي؛ ػؿ توبهي ايي ػـٍَ ُب ّ ػؿ 

ػـٍَ ُبي ػيگـ ثؼّى ىک، كـاکنيْى چپ ايتبليب ػؿ طـس ؿيقي ثـًبهَ اي  ثنيبؿي اف

    تيکيالتِبي پـّلتـي آيٌؼٍ، ّظيلَ اًوالثي عْػ ؿا ثَ ىبينتَ تـيي ًضْ ثَ اًزبم ؿمبًؼٍ 

                                                                                                                 امت.

                                                                                                                        

تکَ پبؿٍ ىؼى گـُّبي چپ کوًْينت ػؿ آلوبى ؿا کبهل ًوْػ. ثب ّرْػ ثـ ايي،  ًبفيتـّؿ  - 19 

ثـعي كؼبليتِبي اًوالثي فيـ فهيٌي ػؿ ػّؿٍ ي صبکويت ؿژين ُيتلـ کوبکبى اػاهَ يبكت. ػؿ 

ػكبع اف هْاضغ اًوالثي چپ آلوبى تب ػؿرَ فيبػي ثْيژٍ اف کبًبل كؼبليتِبي  1291طْل مبلِبي 

پْ'ل هبتيک  اًتـًبميًْبلينت ػؿ ُلٌؼ؛ ّ ُوچٌيي گـٍّ تضت ؿُجـي گـٍّ کوًْينت ُبي

، ػلي ؿؿن ؿّ ثـّ ىؼى ثب توبهي ثيالىػؿآهـيکب، ثَ پيو ؿكت. چپ ُلٌؼ ] ُن [ ُوچْى 

رٌگِبي اهپـيبلينتي هضلي کَ ؿاٍ ؿا ثـاي هتل ػبم رِبًي ُوْاؿ هيٌوْػ، ػؿ ثـاثـ توبهي 

         دهت ًوْػ ّ ثَ اًتـًبميًْبلينن ّكبػاؿ هبًؼ. هوبّ« ػكبع اف ػهْکـامي » ّمْمَ ُبي 

چپ ُلٌؼ ثَ گنتـه ّ ػوين کـػى ػؿک عْػ، ػؿ اؿتجبط ثب هنئلَ ي اتضبػيَ کبؿگـي، ػؿ 

هْؿػ كـم ُبي ًْيي تيکيالت کبؿگـي ػؿ ػَـ فّال مـهبيَ ػاؿي، هْضْػبت ؿييَ اي 

کوبکبى اػاهَ ػاػ. ايي گـٍّ ثضـاًِبي ايي ًظبم، ّ گـايو ثنوت, مـهبيَ ػاؿي ػّلتي، 

ُوچٌيي ػعبلتِبي ثب اُويتي ػؿ اػاهَ کبؿي هجبؿفٍ طجوبتي، ثْيژٍ ًنجت ثَ رٌجو ثيکبؿاى، 

اف عْػ ًيبى ػاػ. اهبّ، چپ ُلٌؼ ّصيت فػٍ اف ىکنت اًوالة ؿّميَ ُـ چَ ثييتـ ّ ثييتـ 

ى تؼـيق ًويي ثؼّ -ثؼؿّى ػيؼگبٍ ىْؿاگـائي ّ اف ايي ػيؼگبٍ ثَ ًلي تيکيالت ميبمي 

 -ػؿ ؿلطيؼ. ػالٍّ ثـ ايي، ًلي کبهل ثليْينن ّ اًوالة ؿّميَ  -هيغٌ ّ ؿّىي ثـاي عْػ 

اف ًتبيذ ػؿ ؿلطيؼى ثَ ػؿّى ػيؼگبٍ كْم  -ؿػ اًوالة فيـا کَ اف ُوبى آؿبف ثْؿژّائي ثْػٍ امت 

کبىت. ُـ ثْػ. ثب تئْؿيقٍ کـػًِبي ايي چٌيٌي، چپ ُلٌؼ تغن ُبي ًبثْػي آيٌؼٍ عْػ ؿا هي

چٌؼ کوًْينن چپ ػؿ ُلٌؼ صتبّ فهبى اىـبل ًبفي ثَ صيبت عْػ اػاهَ ػاػ ّ ثؼؼ اف رٌگ ًيق 

کوک ُبي ىبيبًي ػؿ اػتالي تيکيالت هِن اتضبػيَ امپبؿتبکل کَ عْػ, ايي اتضبػيَ ػؿ آؿبف 

هبّ، صقثي, صقة کبؿگـاى کوًْينت آلوبى گـايو ػاىت، ًوْػ، ثب ّرْػ ثـ ايي ا -ثَ هْاضغ پـّ 

کْتبٍ آهؼى ُبي چپ ُلٌؼ ػؿ ثـاثـ آًبؿىينن ػؿ اؿتجبط ثب هنئلَ ي تيکيالت، اػاهَ کبؿي 

تيکيالتي اف ُـ ًْع ّىکلي ؿا، ثـاي ايي گـٍّ ػؿ مبلِبي ثؼؼ، ثطْؿ كقايٌؼٍ اي ؿيـ هوکي 

                               هب اهـّف ثَ عبهْىي گـائيؼى کبهل ايي رـيبى ثنيبؿ ًقػيکين.مبعت. 

                                      

اف طـف ػيگـ، چپ ايتبليب ثَ ًْػي اػاهَ کبؿي تيکيالتي عْػ ؿا صلع کـػ. گـ چَ ايي کبؿ  - 15

تئْؿي » اًوالة ًـط اه ؿا تؼييي ًکٌؼ، ًجْػ. کوي هجل اف ثـّف رٌگ، هْضْع  -ثؼّى ايٌکَ ضؼ 



ثَ  -الْهْع ثْػى رٌگ ؿا اًکبؿ هيکـػ  اف آًزب کَ هـيت -، چپ ايتبليب ؿا «رٌگ  اهتَبػ هـثْط ثَ

ثيٌظوي کيبًؼ. اهبّ، كؼبليت اه ثْيژٍ اف طـين كـاکنيْى كـاًنَ کَ عْػ, ايي  ّؿطَ ي

                      كـاکنيْى اف ػل, تغبٍوبت اهپـيبلينتي ظبُـ گيتَ ثْػ، اػاهَ يبكت.

ين پـّلتـي ػؿ ايتبليب ػؿ اّاعـ رٌگ ] ػّم رِبًي [، ُّوچٌيي ثبف گيت اػتالي هجبؿفات ػظ

اکخـيت اػضبي كـاکنيْى ايتبليب اف كـاًنَ ثَ ايي کيْؿ، ّ ُوـاٍ ثب آهبػئْ ثْؿػيگب، )ثْؿػيگب اف 

اف كؼبليتِبي ميبمي کٌبؿٍ گيـي کـػٍ ثْػ(، ثَ تيکيل صقة کوًْينت  1291اّاعـ مبلِبي 

يتبليب اًزبهيؼ، ّ اهبّ ػؿ ػيي صبل، مجت مـػؿگوي ػيگـي ػؿ ٍلْف اًتـًبميًْبلينتي ا

كـاکنيْى گـػيؼ. صقة كْم ػلي ؿؿن هغبللت ثب رٌگ اهپـيبلينتي، اهبّ ثـ اٍْل ثـًبهَ اي ًب 

 ثَ ايي ثبّؿ کَ ثَ يک صقة هجبؿفٍؿّىي؛ ّ ثب تضليل ؿلظ اف هيغَبت ػّؿاى عْػ، ّ ُوچٌيي 

                                                .عْاُؼ ىؼ، ثٌب گـػيؼٍ ثْػرْي, اًوالثي ّ ّفيٌي تجؼيل 

                                                                                                                      

اکخـيت اػضبي تيکيل ػٌُؼٍ ي كـاکنيْى كـاًنَ ثنـػت تيغيٌ ػاػًؼ کَ ػّؿٍ کًٌْي 

اًوالة كبتش ثْػٍ ّ لؾا ّظبيق اف پيو تؼـيق ىؼٍ ي كـاکنيْى ثَ اتوبم  -کوبکبى ػّؿٍ ي ضؼ 

عْػ ًـميؼٍ امت، ثب ثـػاىت صقة کوًْينت اًتـًبميًْبلينتي ايتبليب اف ػّؿٍ هْرْػ 

، ثَ کبؿ ثيالىتـتيت چپ کوًْينت كـاًنَ ُوچْى ] ثب ُوبى هجبػي [ هغبللت کـػًؼ. ثؼيي 

عْػ اػاهَ ػاػ؛ ّ ثؼّى ًبػيؼٍ گـكتي هنئْليت ُبيو هجٌي ثـ ػعبلت گـي هنتوين ػؿ 

هجبؿفات آًي طجوَ، اًـژي ّ تاله عْػ ؿا صْل کبؿ ثوٌظْؿ ىلبكيت ثغييؼى ػؿک عْيو ػؿ 

ْػ. ّ ػؿ ايي ؿُگؾؿ پييـكتِبي هِوي ثْيژٍ، تئْؿيک هتوـکق ًو -صْفٍ ُبي هنبئل ميبمي 

ػؿ هْؿػ هْضْػبت: مـهبيَ ػاؿي ػّلتي، ػّؿٍ ي اًتوبلي، اتضبػيَ ُبي کبؿگـي ّ صقة، 

کنت ًوْػ. هبػام کَ ثَ ػكبع ُوَ ربًجَ اف هتؼ هبؿکنينتي، کَ عَلت ًوبي هيغََ ي 

بلي تـيي ؿٍ آّؿػُبي چپ ايتبليب مت، اػاهَ هيؼاػ، ػؿ ػيي صبل هْكن گيت تب ىوبؿي اف ػ

چپ آلوبى ّ ُلٌؼ ؿا ًيق، ثَ هزوْػَ ي ػمت آّؿػُبي ثـًبهَ اي عْيو ثيبكقايؼ.                

د                                                                                                                 

کوًْينت كـاًنَ [، ثَ ؿلظ هتوبػؼ ثَ هـيت ] چپ  Fey،1249ػؿ صؼّػُبي مبل  - 14 

صقة  CeAّ ػوال" هٌضل گيت. ػؿ ُويي مبل، الْهْع ثْػى رٌگ مْم رِبًي ىؼ

ّ گـايو تضت ؿُجـي « ثْؿػيگينت » کوًْينت اًتـًبميًْبلينتي ايتبليب، ثيي گـايو 

  هجبؿفيکَ ػؿ توبم طْل ػّؿٍ ي كبىينن ثَ كؼبليتِبي (  nu i hv K thuهي ) ,ا'ًبؿاتْ  ػي 

                                                         عْػ اػاهَ ػاػ، ثَ ػّ ىوَ تونين ىؼ. ميبمي

                                                                                                                        

اهبّ ػؿ اًوالثي ػّؿٍ اه ثنيبؿ ؿّىي ثْػ، ػؿ ػؿک هبُيت ضؼ « ثْؿػيگينت » گـايو 

آى ؿا ثَ تالىِبيو ثب تبکيؼ ّؿفيؼى ثـ ايي هْضْع کَ، ػؿ ػكبع اف هبؿکنينن حبثت هؼم امت، 

ؿيـ هبثل » (، کيبًؼ. تئْؿي ) رؼيؼ! ( گـايو ثْؿػيگينت، هجٌي ثـ  Kvgt hTutرقهگـائي ) 

مجت گـػيؼ تب ايي رـيبى پييـكت ُبي ثؼمت آهؼٍ ي كـاکنيْى « ـييـ ثْػى هبؿکنينن ت

ؿا ُـ چَ ثييتـ ّ ثييتـ ثَ ثبػ كـاهْىي ثنپـػ، ّ ػؿ هْاؿػ ثنيبؿي اف هنبئل  1291ػؿ ػَُ 

اًتـًبميًْبل کوًْينت ثبف گـػػ. اهـّفٍ گـٍّ ُبي هتلبّت « اؿتْػکني » ثَ هِوـاي 

هي ًبهٌؼ « صقة کوًْينت اًتـًبميًْبل » هل مَ گـٍّ اف آًِب عْػ ؿا ثْؿػيگينت ) کَ صؼ ا

..                                                                             (، اف ثبفهبًؼٍ گبى ايي گـايو اًؼ  

گـايو ػي,هي ػؿ هْؿػ هنبئل ثنيبؿ ثب اُيت ميبمي ًظيـ: ًوو صقة، اتضبػيَ ُبي 

] رٌجيِبي [ ؿُبئي ثغو هلي ّ مـهبيَ ػاؿي ػّلتي ثنيبؿ ىلبف ثْػ، اهبّ ُيچ  کبؿگـي،

اًزبم گـكتَ ثْػ، تْرَ ًکـػ. ثيي  CeA ّهت ثَ ؿييَ يبثي اىتجبُبتي کَ ػؿ ىکل گيـي اٍلي



، ايي گـٍّ ُب اف ًظـ ميبمي ؿيـ كؼبل ىؼًؼ. رـيبى ثْؿػيگينت 1241 - 1261مبلِبي 

ثْؿژّافي ثـاي هضْ توبهي ًِبػُبي هتيکل «. پٌبٍ ثـػ » ينن ثْيژٍ، ثَ پيت ػيْاؿ مکتبؿ

هبؿکنينتي هؼام مؼي ًوْػ تب ؿىتَ ُبي صيبتيبى يؼٌي ُوبًب اؿتجبط آًبى ثب مٌت ُبي 

ػظين رٌجو کبؿگـي ؿا ثگنلؼ، ّ ػؿ ؿميؼى ثَ ايي ُؼف ثييتـ اف ُـ ّهت  ػيگـ  ] ثَ ًتيزَ 

                                                                                      ىؼ. ي هطلْثو [، ًقػيکتـ

                                                                                                     

عْػ، ثـ ؿّي ٍضٌَ ي تبؿيظ  1269اهبّ، پـّلتبؿيبي كـاًنَ ثب اػتَبة ػوْهي هبٍ هَ ي  - 16

ظبُـ گيت ّهتؼبهت آى اهْاد هجبؿفات کبؿگـي مـتبمـ گيتي ؿا كـا گـكت. ايي اػتال ّ ًضذ 

ػؿ رٌجو کبؿگـي مجت ىکْكب ىؼى ًنل رؼيؼي اف ػٌبٍـ ميبمي ىؼٍ ايکَ ػؿ 

رنتزْي هْاضغ ؿّىي ّ ىلبف کوًْينتي ثْػًؼ ىؼ ّ صيبت تبفٍ اي ثَ فًؼگي ميبمي 

يزَ ثَ ايزبػ تيکيالتِبي ًْيٌي کَ ػؿ پي اصيبي هيـاث گـٍّ ُبي اًوالثي هْرْػ ػاػ. ّ ػؿ ًت

« اهتؼاؿ گـا » چپ کوًْينت ثْػًؼ، گـػيؼ. ػؿ آؿبف، ايي كضبي ًْيي ميبمي ّ هغبلق ًوو 

ي ثليْينن، ػويوب" ثب ايؼئْلْژي ىْؿاگـائي آهيغتَ ىؼٍ ثْػ، اهبّ ُـ چَ کَ ثبلؾ تـ ىؼ 

  ػكبع  ثَ کٌبؿ فػٍ ّ اػاهَ کبؿي عْػ ؿا ػؿؿا  تيکيالتي - ثييتـ هبػؿ گيت تب تؼَجبت ضؼ

                                                             ثجيٌؼ.              يکپبؿچَ اف مٌي هبؿکنينت 

اتلبهي ًينت کَ اهـّفٍ اکخـ گـٍّ ُبي ػؿ ٍضٌَ اًوالثي هْرْػ اف تجبؿ رـيبى چپ ايتبليب 

ّ لقّم صلع مٌت اًوالثي ػمت کبؿي ًيؼٍ، ايي چٌيي ُنتٌؼ کَ ثَ هنئلَ تيکيالت 

اُويت كْم الؼبػٍ هبئل ُنتٌؼ. ُن گـٍّ ُبي ثْؿػيگينت ّ ُن، ػكتـ ثيي الوللي ثـاي 

، گـايو کوًْينت اًتـًبميًْبلينتيصقة اًوالثي ] ايي تيکيالت ُن اکٌْى ًبهو ؿا ثَ: 

ًتـًبميًْبلينتي ايتبليب ُنتٌؼ؛ تـييـ ػاػٍ امت [، اف ّاؿحيي ] ميبمي [، صقة کوًْينت ا

، تب صؼّػ فيبػي اف تجبؿ چپ کوًْينت كـاًنَ، ثيي الوللي رـيبى کوًْينتػؿ ٍْؿتيکَ، 

                                                                                                              هيجبىؼ.

                                                                                                             

، اف ؿاٍ ُبي پـ پيچ ّ عوي ػجْؿ 1261اػتالي هزؼػ هجبؿفات پـّلتـي ػؿ اّاعـ ػَُ ي  - 11

جْؿ کـػ، ػؿ ًوْػ، اف ػؿّى رٌجو ُبي ػؿ صبل پييـكت ّ ُوچٌيي ػؿ صبل ػوت ًييٌي ػ

هنيـ عْػ ثب ثنيبؿي هْاًغ هْارَ گيت، اهبّ ُيچ کؼام اف ايي هْاًغ مٌگيي تـ اف تالىِبي 

ػظين ثْؿژّافي ًجْػ کَ ػؿ آى عجـ اف هـگ کوًْينن هيؼاػ. ثغيي اف تالىِبي ثْؿژّافي 

آًگبٍ کَ ثب ًبمقاگْئيِبي ػؿّؿيي اه، چپ  -هنتويوب" ػليَ عْػ, چپ کوًْينت ثْػ 

            ًنجت هيؼاػ.  -ّرْػ کْؿٍ ُبي گبف ًبفي « اًکبؿگـ » ؿا ثَ هـرغ ي رـيبى  کوًْينت

                                                                                                                                

                                                                                                                                

هيکالت هـثْط ثَ کل ايي پـّمَ ثٌْثَ ي عْػ، هيکالت ثنيبؿ ػيگـي ثـ مـ ؿاٍ عْػ, اّضبع 

اًوالثي اف رولَ: ثتؼْين اًؼاعتي ؿىؼ ايي اّضبع ّ ُوچٌيي هوبًؼت اف يک پبؿچَ گيو، 

، ػؿ صبل صبضـ تٌِب «کوًْينت چپ » بّ، ػلي ؿؿن توبهي ايي ضؼلِب، رٌجو ثْرْػ آّؿػ. اه

هوکي تيکيل صقة کوًْينت رِبًي « پل » اػاهَ ي هبثل اػتوبػ هبؿکنينن، ّ يگبًَ 

آيٌؼٍ هي ثبىؼ. ثٌب ثـ ايي، صبئق كْم الؼبػٍ اُويت امت کَ ػٌبٍـ هجبؿف تبفٍ ًلني کَ، 

ـه رِبًي عْػ اػاهَ هيؼٌُؼ، ثب گـٍّ ُبي چپ تضت ُـ ىـايطي، ػؿ ايي ػّؿٍ ثَ گنت

کوًْينت ُن پيوبى گيتَ ّ ثب آًبى ػؿ گيـ هجبصخَ ىًْؼ، ّ ثؼيي طـين مـ اًزبم ثب آًِب يکي 

ّ ُن ًيـّ گـػًؼ. ثب اًزبم چٌيي ّظيلَ ي عطيـي، آًِب ػؿ ثٌبي صقة اًوالثي مِن عْػ ؿا اػا 



ـّفهٌؼي ػؿ کبؿ ًغْاُؼ ثْػ. عْاٌُؼ ًوْػ، مِوي کَ ثؼّى اػاي آى اًوالة پي  

 

 

                                            * توبم تبکيؼُبي هيغٌ ىؼٍ ثب ؿًگ هـهق ػؿ هتي، اف هتـرن امت.                
                                                    


