
 !؟تسیچ مسینیلاتسا
 

 مروتستیلپ تیاس
 

 یدیون رودامآ :نادرگرب
 

 مسینیلاتسا ھلئسم
 

 
 
 
 

 :تسرھف
 

 مسینیلاتسا شیادیپ .١
 
 یروئت ناونعب مسینیلاتسا .٢
 
 سیسکارپ ناونعب مسینیلاتسا .٣
 

 :رد ناوتیم ار رما نیا صخشم دراوم .دننکیم یراذگمان یصاخ درف مانب ار اھھشیدنا و تارظن ھک تسا موسرم
 نیلاتسا .ژ صخش و .دز لاثم هریغ و مسیزنیک ،مسیتراپانب ،مسیسکرام ،مسینیوراد ،مسیسویسوفنک ،مسیدوب ،تیحیسم
 یموھفم الومعم ھک هدش لیدبت ینھذ کرد زا یا ھنومن ھب اھ ثحب زا یرایسب رد مسینیلاتسا .دراد ار دوخ »مسیا« زین
 هدیسرپ لاوئس مسینیلاتسا فیرعت هرابرد مدرم زا ھکیتقو ،دوجونیا اب اما .دراد ربرد یفنم کرام یعون و ،یفنم
 ای هژاو ام ،نیاربانب .تسا نارگید زا توافتم یکدنا ھک ،دراد ار دوخ صاخ فیرعت یسکرھ ھلصافالب ،دوشیم
  ؟دراد دوجو اعقاو ایآ و ،تسیچ مسینیلاتسا نیاربانب سپ .میرادن مسینیلاتسا زا یحضاو فیرعت اما ،میراد یحالطصا

 
 لمع یملعریغ یکبس ھب ،دننکیم راک یا ھشیدنا نینچ اب ھکیناسک نینچمھ ،مسینیلاتسا قباس نادقتنم و نارگشھوژپ
 اریز ،تسا کرد لباق نیا .تسا دنرچ یمسر و قثوم نایرج یریگلکش کرد نودب نیلاتسا لیلحت و ھیزجت .دنا هدرک
 یوجتسج لابندب تسیرورض تسخن ،ملع نامھ اب هدش ییامنھار .دندنمقالع مھوت ھب ھکلب ،تقیقح ھب ھن دارفا نیا
 دیاب ام ،تسخن ،یملع یاھدتم زا هدافتسا اب .تسا یصخش »یاھ مسیا« ھمھ یریگلکش زاس ھنیمز ھک میشاب یلصا
 .مینک کرد ار »هدش یراذگمان« یاھشبنج ندمآ دوجوب یگنوگچ یساسا لصا

 



 صخشم .تسا ھتشگ یھتنم یبلاج جیاتن ھب یمسر و قثوم یاھنایرج نیرتگرزب و نیرت ھتسجرب یسررب و روغ
 یاھتیلاعف رد ار یدرفبرصحنم زیچ ،دوشیم طبترم لمع و هویش ای /و متسیس نآ ھب شمان ھک ،یصخش رھ دوشیم
 حرطم ار یموھفم ای یمیمصت نینچ ،یا هدیقع نینچ ھک هدوب یدرف نیتسخن ھک دوشیم صخشم ای/و هدرک عارتخا دوخ
 ،»فیلدنم لودج« ،»مھا نوناق« ،»نتشینا تیبسن یروئت « میئوگیم ام ارچ ھکتسنیا دننام لصا نیا .تسا هدرک
 تسا هدومن تابثا اھنآ ریبادت و اھیروئت و ،هدوب ماگشیپ صاخشا نیا اما ،دنراد دوجو ،هریغ و »تروغاثیف ھیضق«
 .دندرفبرصحنم یلیخ دوخ عون رد ھک

 
 ار لماکت یدیلک مسیناکم ناونعب یعیبط باختنا هرابرد یدرفبرصحنم عضوم ھک دوب یصخش نیتسخن نیوراد زلراچ
 زا و(دومن فشک ار کیتکلاید نیناوق تسخن لگھ .مینزیم فرح مسینیوراد هرابرد کنیا ام ،نیاربانب .دومن حرطم
 هرابرد ار شیاھهاگدید ،قلطم حور هرابرد دوخ دیاقع اب بیکرت رد و )دومن هدافتسا حور و ،دیاقع شبنج تھج اھنآ
 .مینزیم فرح مسیلگھ هرابرد ام ،نیاربانب .درک عارتخا ار دوخ درفبرصحنم یفسلف متسیس ،هریغ و نوناق ،تلود
 ای متسیس کی قلاخ رھ ،ماگشیپ رھ ،هوالعب .دومن وگتفگ یا هدش ھتخانش نایرج رھ هرابرد ھک دراد ناکما نینچمھ
 نیا و .دھدیم ھعسوت ار کیژولوئدیا ناوریپ و ناگدننکنیسحت زا یدادعت اعیرس ،یقالخا و یبھذم ،یفسلف یروئت
 لمع رد و ،هدرک غیلبت و هداد راشتنا ار اھنآ ھکلب ،دنریذپ یم ار ناشدوخ یونعم ملعم ،لآ هدیا یاھ هدیا طقف ھن ناوریپ
 :میدنمزاین ام ھطوبرم »مسیا« صیخشت تھج ،نیاربانب .)دننکیم دشر تاقوا یخرب(دنا هداد ھعسوت و ،ھتفرگ راکب

 
 نامھ ای ؛متسیس رد یلمع یاھتفرشیپ نینچمھ ،دیدج یاھ هویش ،درفبرصحنم دیاقع زا یداقتنا یتسیزمھ کی -
 رد ای و ،دشاب تسایس رد دھاوخیم( دھدیم ماجنا ار یدرفبرصحنم اعقاو سیسیکارپ ھک دشاب یسک صخش
 ؛)دشاب هریغ و یبایرازاب
 
 هدش هداد ھعسوت صخش نیا طسوت ھک یدیاقع و اھدرکراک نآ نایماح و کیژولوئدیا یاقفر زا یعیسو ھنماد -
 .تسا
 

 
 مسینیلاتسا شیادیپ .١
 
  راب نیتسخن یارب .مسینیلاتسا شیادیپ خیرات هرابرد یکدنا – تسخن اما میزادرپب مسینیلاتسا دوخ ھب میناوتیم ام کنیا 
 ھناخرتفد رد راک لاح رد ھک دش هدرب راکب یزاوژروب راگن ھمانزور ،یتناروج ویلبد ھلیسوب »مسینیلاتسا« حالطصا
 روما تیعضو ،دوب راک لاح رد وکسم رد ندش یتعنص نارود رد ھکیماگنھ یتناروج .دوب وکسم رد زمیات کرویوین
 .دومن فیرعت »نیلاتسا .یج یصخش دادبتسا نینچمھ ،یبزح یروتاتکید ،تلود لماک لرتنک « لاثم ناونعب ار روشک
 حرطم ار »رلتیھ اب سایق لباق( »مسینیلاتسا« حالطصا یتناروج ،مینک فیصوت ھملک کی رد ارنآ میھاوخب  ھچنانچ
 نیا ھک دوب لاحشوخ رایسب یلکروطب وا« .دش ھتفرگ راکب یکستورت نوئل طسوت حالطصا نیا ،دعب لاسدنچ .تخاس
 شراکب رتشیب یرگید نامز رد اما ،دربیم راکب دوخ یبیرفماوع اب ارنآو هدرک باختنا یزاوژروب یارب ار حالطصا
 فیصوت »مسینیلاتسا« ششوپ رد ار یوروش ریھامج داحتا ھنالاعف ،١٩٣٠ یاھلاس زا شنایماح و یکستورت .»تفرگ
  .تفرگ راکب ار حالطصا نیا زین یزاوژروب سولپاچ مدآ و بلطتصرف رھ اھدعب و ،دندومن

 
 اھتسیکستورت ،اھتسیشرانآ ھلیسوب حالطصا نیا - تفرگیم رارق هدافتسا دروم یسایس ریاود رد ابلاغ »مسینیلاتسا«
 سپس .دشیم رارکت راو یطوط اھلاربیل طسوت ھمھ زارتشیب و »اھتسینویزیور ھب بقلم(یبرغ »یاھتسیسکرام«
 .درک  خوسر یسانشناور یتح و یسانش ھعماج ،خیرات ھب و ،دومن روبع یسایس افرص نامتفگ هدودحم زا حالطصا نیا
 زا یشخب ھب »مسنیلاتسا« حالطصا ،یکستورت دننام ییاھبیرفماوع و یزاوژروب ناراگن ھمانزور تسدب ،نیاربانب
 نیا تیبوبحم تشپ یزاوژروب ھک تیعقاو نیا .دش لیدبت یلعج ناخروم ،اھلاربیل ،اھتسیکستورت یارب نابز
 .دیوگیم مسینیلاتسا حالطصاب نیا هرابرد یدایز یاھزیچ ،تسا حالطصا
 

 
 

 یروئت ناونعب مسینیلاتسا .٢
 

 :دھدیم تبسن مسینیلاتسا ھب ار ریز یاھیگژیو ،دنکیم فیصوت یروئت کی ناونعب ار مسینیلاتسا ھک یرگشھوژپ رھ
 



 ؛روشک کی رد مسیلایسوس داجیا -
 
 ؛مسیلایسوس تحت شزرا نوناق و ییالاک دیلوت -
 
 ؛مسیلایسوس ھب راذگ لوطرد تلود ماکحتسا و یتاقبط هزرابم دیدشت -
 
 .مسیلایسوس رد تلود ترورض -
 
 .درک راک نآ یلمع ققحت یور و ،دوب »روشک کی رد مسیلایسوس« یماح نیلاتسا ،یرآ
 
 اما .تسا هدش لماک یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا رد مسیلایسوس تخاس ھک دومن راھظا ١٩٣۶ لاس رد نیلاتسا
 .دوب )G. Vollmar(راملُو .ج ،دومن حرطم ار ھیرظن نیا ھکیدرف نیتسخن .دوبن ھیرظن نیا فلٔوم نیلاتسا ،لاحنیااب
 یاھهاگدید ھکنیااب .تشون روشک کی رد مسیلایسوس داجیا یریذپان بانتجا یتح و لامتحا هرابرد ١٨٧٩ لاس رد راملُو
  .دنتسھ ایوگ رایسب اھنآ اما ،تسین یتسیسکرام اقیقد راملأو
 Otto( کینیوب نُو وُتا ھب ار ریز ھمان )F. Engels( سلگنا .ف ،١٨٩٠ توا رد :دراد دوجو مھ یرتشیب دراوم اما

Von Boenigk( یاھ یدنبلکش ھمھ دننام .تسین یتباث زیچ »یتسیلایسوس ھعماج« حالطصاب نیا ،مرظنب« :تشون 
 تسترابع اتعیبط ینونک متسیس اب یروحم فالتخا .دوش کرد رادیاپ و یپ رد یپ رییغت تلاح رد دیاب ،رگید عماوج
 .»تلم طسوت« اقیقد ،یرآ .»تسا دیلوت یاھرازبا ھمھ رب تلم یکارتشا تیکلام یانبمرب هدش یھدنامزاس دیلوت زا
 مسیلایسوس« فلٔوم نیلاتسا ھک ،دنھدیم تبسن نیلاتسا ھب ار رما نیا طقف ھن اھ نیسیروئت زا یخرب ،اھنیا ھمھ دوجواب
 ار یتسیسکرام یروئت و ،تسا هدرک رظندیدجت مسیسکرام رد نیلاتسا ھک دنیوگیم نینچمھ ھکلب ،دوب »روشک کی رد
 ،نینل ریمیدالو - کیک یالاب رب یسالیگ دننام  ...دوب تسینویزیور کی مھ سلگنا ،ارھاظ و .تسا هدومن فیرحت
 زت نیا ،یراد ھیامرس تحت راومھان ھعسوت نوناق و کیتکلاید مسیلایرتام زا هدافتسا و دوخ ناشخرد شناد یانبمرب
 رد مسیلایسوس عقومب تخاس ناکماو هرابرد و ،روشک کی رد تسخن ،مسیلایسوس یزوریپ ندوب ربذپانبانتجا و ناکما
 ،اپورا هدحتم تالایا راعش هرابرد دننام  :دینیبب شراثآ رد ارنیا دیناوتیم امش .داد ھعسوت و درک حرطم ار روشک کی
 تردق یروف فیاظو و ینونک تیعقوم ،نآ اب هزرابم یگنوگچ و عوقولا بیرق ھعجاف ،یرتلورپ بالقنا  یماظن ھمانرب

 .یوروش
 
 ھیامرس طرشودیق یب نوناق یسایس و یداصتقا ھعسوت ندوب راومھان« :تشون ١٩١۵ لاس رد نینل ھکتسیزیچ نیا
  ،یراد ھیامرس روشک کی رد یتح ای و دنچ رد ادتبا مسیلایسوس یزوریپ ھک دوشیم طابنتسا ورنیا زا .تسیراد
 دیلوت یھدنامزاس و ناراد ھیامرس زا تیکلام بلس اب ،روشک نیا حتاف یایراتلورپ .تسریذپناکما ،ییاھنتب

 »...دنکیم ملع دق یراد ھیامرس ناھج ھیقب رباربرد ،یتسیلایسوس
 
 ھتشاد یتسیلایسوس دیلوت یھدنامزاس کی ھک تسا یمھم رایسب ھتکن نیا ...« :دینکب یا هژیو ھجوت ترابع نیا ھب
 اھنآ .دننکیم ریسفت ناشدوخ  عفنب و ،دوخ هویش ھب ار نینل یاھ ھتفگ نیا زاب ھقح نابیرفماوع زا یخرب ،» ...دیشاب
 مسیلایسوس یزوریپ و ،مینزیم فرح یعامتجا شبنج کی ناونعب مسیلایسوس هرابرد اجنیا رد ام ھک دننکیم قیدصت
 مظن کی ناونعب مسیلایسوس یزوریپ زا ینشورب و حوضوب اجنیا رد نینل اما .تسایراتلورپ یروتاتکید داجیا طقف
 ترورض ،یلک روطب یراد ھیامرس تسکش روظنمب« :دیوگیم هرابود ارنیا نینل ،هوالعب .دنزیم فرح یعامتجا
 ندرک نوگنرس ھفیظو -درک ظفح ار ناگدشرامثتسا تردق و داد تسکش ار نارگرامثتسا ،تسخن ھک دراد
 ھنومن ات ،دومن داجیا یدیدج یداصتقا طباور ھکتسنیا ھفیظو ،مود ؛تسا یبالقنا یاھورین تسد رد ناگدننکرامثتسا
 یریذپان ییادج تروصب یتسیلاسوس بالقنا یزاس هدایپ ھفیظو زا رظنم ود نیا .دوش تباث نآ ماجنا  یگنوگچ زا یا
 ھفیظو ام رگا اما ،تسا هدش لح نونکات یساسا روطب ھفیظو نیتسخن ...دننکیم صخشم ار ام بالقنا و دنا لصتم مھب
 لباقم رد یماظن تمواقم رد ،نارگرامثتسا ینوگنرس رد ام یاھیزوریپ ،ام یاھتیقفوم دعب ،مینکن لح ار مود
 نونکا دیاب ایراتلورپ ...دنامیم یقاب ریذپان بانتجا ھتشذگ ھب تشگزاب و ،دش دھاوخ رفص یللملا نیب یاھتسیلایرپما
 .»دنک فرطرب ار مود ھفیظو
 
 روطنیا ،تسکحضم نیا .دندوبن تسینویزیور زین اھتسینیلاتسا ھکلب ،نینل و سلگنا اھنت ھن  ھک دنکیم مولعم نیا
 یصاخ طیارش رد و یلک روطب مسیلایسوس تحت ار تلود ترورض نیلاتسا انئمطم .میوریم رتشیپ کنیا ام ؟تسین
 سلگنا ،لاحرھب .دوب هداد صیخشت )یراد ھیامرس هرصاحم و ھطاحا ،لاثم یارب(دش سیسأت یوروش داحتا نآ رد ھک
 تحت تلود نیاربانب .تشون )F. Sorge(جروس .ف ھب دوخ یاھ ھمان زا یکی رد مسیلایسوس تحت تلود دوجو هرابرد



 دیدج یعامتجا متسیس رد لغاش دارفا کرد و یھاگآ یفاکان زونھ ھعسوت ،مسینومک یفاکان ھعسوت رطاخب مسیلایسوس
 .تسیرورض

 یساسا راثآ زا یکی رد .نینل .یو – دراد یروآدای شزرا )یخرب ھتفگ قبط (رگید »زوت ھنیک تسینویزیور« کی اما
 الماک »ییاوژروب نوناق« ،)دوشیم هدناوخ مسیلایسوس الومعم ھک(یتسینومک ھعماج تسخن زاف رد« :دسیونیم دوخ
 شیپ زا ... دیلوت رازبا اب ھطبار رد طقف ،ینعی یداصتقا بالقنا یدودحات طقف ،یشخب اھنت ھکلب ،تسا ھتفرن نیبزا
 )هدنریگ میمصت(هدننک میظنت کی ناونعب تلود ،دنامیم یقاب دوخ رگید شخب رد زونھ تلود اما ،تسا هدمآ تسدب
 زا تظافح نمض ،ھک تسزاین یتلود ھب زونھ و .دنامیم یقاب ھعماج یاضعا نایم رد راک عیزوت و تالوصحم عیزوت
 ،تسا لاوز لاح رد تلود .دنک یرادساپ کرتشم لوصحم یربارب و راک یربارب زا ،دیلوت رازبا یکارتشا تیکلام
 تلود اما .دومن بوکرس ناوتیمن ار یا ھقبط چیھ ھجیتنرد ،دنرادن دوجو تاقبط و اھرادھیامرس رگید ھک ھکاریز
 سدقم ار یعقاو یربربان ھک ،دنراد دوجو »ییاوژروب نوناق« زا تظافح یایاقب ھکنیا یارب ،تسا ھتفرن نیبزا الماک
 »تسا مسینومک لماک یرارقرب ھب دنمزاین تلود لماک لاوز .درامشیم
 
 ھب خساپ رد ١٩٢۶ لاس رد ،یوروش تلود »میکحت« و یتاقبط هزرابم دیدشت دروم رد راب نیتسخن یارب نیلاتسا .ژ
 .درک تبحص یتاقبط هزرابم وحم هرابرد و ،مسیلایسوس »ھب اھکالوکدشر« هرابرد فنماک .ل و نیراخوب .ن یروئت
 دسیونیم دوخ تابتاکم و تالاقم زا یرامش رد یو .تسا )P. Lafargue(گرافال .پ ھیرظن نیا هدنسیون ،لاحنیااب
 اھنآ ناگدنیامن و هدروخ تسکش ھقبط تمواقم اب راچانب یتسینومک ھعماج کی تخاس ریسم رد ایراتلورپ تیقفوم ھک
 .دنکیم دیدشت ار یتاقبط یاھداضت و ،دوشیم ھجاوم
 
 زا لبق ینالوط یاھتدم ھک تسا ییاھزت ،دنروخیم مسینیلاتسا بسچرب ھکییاھزت و اھزیچ ؟تسین روطنیا ،ھیلاع
 تبحص نیلاتسا تاعادباو اھهاگدید هرابرد ام ھکییاجنآ زا و . نیلاتسا طسوت اجکی ھن و دنا ھتفای ھعسوت نیلاتسا
 ؟دشاب هداد ھعسوت نیلاتسا ھک تسھ یزیچ لقادح ایآ ،مینکیم
 نیتسخن زا یکی نیلاتسا فزوژ -دنیوگیم تسرد اعقاو تاھج یخرب زا ام نارگشھوژپ ھھبش لقادح ھک دوشیم مولعم
 تحت ییالاک دیلوت زا نیعم یا هرود زاین ھب طوبرم نیناوق کیروئت رظنرا ھک دوب یتسیسکرام یاھ نیسیروئت

   .تفرگ راکب ار اھنآ المع و دومن تابثا و حرطم ار مسیلایسوس
 
 
 »اتوگ ھمانرب دقن« و سلگنا »گنیرود یتنآ« ھب و ،دننکیم تبحص یبلطرظندیدجت هرابرد هرابود اھنآ ،لاحرھب 
 .دننکیم هراشا سکرام
 
 مھ لوپ شدرگ و ،ییالاک تالدابم مسیلایسوس تحت ھک دنیوگیم اھکیسالک ،راثآ نیا هدش ھتخانش یبوخب طوطخرد
 رد سلگنا و سکرام ھک دننکیم شومارف نایعدم اما .دوشیم عیزوت راک تراک اب دیلوت ھکنیاو .تسین ریذپناکما
 یتسیلایسوس بالقنا یاھتیعقاو ھک دننادب هژیوب دنتسناوتیمن اھنآ .دننکیم ینیبشیپ ار یروص حیرشت کی اجنیا

 ار یزرواشک تسناوتیم ھک دوب یعبانم و طیارش یاراد سیلگنا طقف ،نامزنآ رد ،ھفاضاب .دوب دھاوخ ھنوگچ
 هدش لرتنک ،دودحم ییالاک دیلوت زا نئمطم یا هرود ،رگید یاھروشک یارب .دروآرد یتسیلایسوس تروص ھب ھلصافالب
 .تسمزال مسیلایسوس تحت لاوز لاح رد و
 
 رازبا و راک یورین ھکییاج ،ھیامرس دوخ نودب ،تشابنا و رامثتسا نودب ،نارکتحم و ناراد ھیامرس نودب ییالاک دیلوت
 حطس رد یتسیلایسوس تخاس زا صاخ یدروم اھنت مسیلایسوس تحت ییالاک دیلوت ،نیاربانب .دنتسین الاک رگید دیلوت
 تاشیامرف ،ھطقن نیا رد الومعم .تسا یعقاو یخیرات تیعقوم کی بوچراچ رد و هدلوم یاھورین ھعسوت زا ینیعم
 هدھاشم ،رتقیمع قیقحت اب .دوشیمن دودحم نیا ھب اجنیا رد نیلاتسا راک اما ،دسریم نایاپب مسینیلاتسا نارگشھوژپ

 یساسا نوناق ،تسیلایسوس یانب نیناوق ،بزح لرتنک ترورض ،گنھرف یانغ نوناق ،تلم یروئت :ھک درک میھاوخ
 چیونویراسیو فزوژ طسوت ھمھ ،مسیلایسوس داصتقا تھج دیدج یاھیروگتاک ھعسوت ھب زاین نیناوق ،مسیلایسوس
 ،نیلاتسا یعقاو تاعارتخا اھنیا ھمھ ،مینزب فرح رتقیقد رگا .تسا ھتفای ھعسوت )Joseph Vissarionovich(نیلاتسا
 :دنتسھ نیلاتسا ندوب درفب رصحنم رایسب و
 
 ؛تلم یروئت -
 ؛بزح لرتنک -
 ؛مسیلایسوس تحت الاک دیلوت -
 ؛یراد ھیامرس یساسا نوناق --
 ؛مسیلایسوس یساسا نوناق -



 ؛مسیلایسوس یارب دیدج یداصتقا یاھیروگتاک ھعسوت -
 ؛مسیلایسوس تخاس نیناوق -
 
 نایرج کی رد نیلاتسا یاھھشیدنا ،نیلاتسا تیقالخ صیخشت تھج )یفیک ظاحل زا ھن یمک ظاحل زا ھن( اعطق نیا و
 .تسین یفاک ،تسا »مسینیلاتسا« نآ ترھش و مان ھک ،ھناگادج
 
 .تسا مسینینل -مسیسکرام یلبق یشم طخ بوچراچ رد تساک و مک نودب اعقاو مھ زونھ اھنیا مامت
 
 
 
 سیسکارپ ناونعب مسینیلاتسا .٣
 
 .مسیتراک کم ای مسیتراپانب دننام لاثم یارب ؟دشاب هژیو یسایس درکراک کی دیاش سپ ،تسین یروئت کی مسینیلاتسا رگا
 میژر کی ،دننزیم فرح نیلاتسا هژیو یسایس درکراک کی ناونعب مسینیلاتسا هرابرد یتسارب نارگشھوژپ زا یرایسب

 .د .ل نایاقآ( مسینیلاتسا نارگشھوژپ و اھ نیسیروئت لُک .تسا هدروخ هرگ نیلاتسا تیوھ و قالخا اب ھک هژیو یسایس
 .A.N(یکسفویشودم .ن .فلا )E. Fromm (،مورف .ی ،)R. Pipes(سپیاپ .ر ،)L.D. Trotsky(یکستورت

Medushevsky(، فوپوپ ،خ .ج)G.Kh. Popov( هدرک صخشم مسینیلاتسا رد ار ریز یاھیگژیو )رگید یرایسب و 
  :دنا
 
 ؛تیصخش شیک و یصخش یروتاتکید -
 
 ؛یسیلپ تلود و مسیراتیلاتوت -
 
 .رابودنب یب یسارکوروب و یرادا – یھدنامرف متسیس -
 
 و(ھقبط تسد رد ھشیمھ تردق .درادن دوجو هریغ و ،یبزح ،یصخش تردق ھک دزومآ یم امب مسینینل – مسیسکرام
 .دوشیم ھتفرگ راکب ھقبط عفنب و دیآ یم ھقبط زا )نآ یازجم هورگ
 ھعماج رد و دراد دوجو رگید ھقبط رب ھقبط کی یروتاتکید اھنت ،درادن دوجو یبزح و یصخش یاھیروتاتکید 

 .دشاب یرگید هار دناوتیمن نیا زا ریغ یتاقبط
 و ،یتاقبط ینلع ھطلُس طقف )صخش کی دودحمان تردق مکحم و تفس یتموکح متسیس( »یروتاتکید«زاروظنم 
 .دوشیم فیصوت هدشرامثتسا راشقا و تاقبط متس و بوکرس نیرتدیدش رد ھک تسا ینایرع یتاقبط یروتاتکید
 مکاح ھقبط اھنت نیا ھکلب ،دنکیمن لیدبت تردق کی ھب ار یو دوخ یدوخب مھ زونھ ربھر کی تسد رد طرفم تردق 
 .دریگ راکب رثٔوم روطب و اعیرس ار شا هدارا ھک تسا هداد ار تردق نیرت عیسو و مات رایتخا یو ھب ھک تسا
 ای لامک و مامت تروصب ھقبط کنیا ایآ ھک دھدیم ناشن امب یسایس متسیس تیصخش رھظم و یبلطراصحنا ھجرد 
 لُک رب ناراد ھیامرس ھقبط لُک یسایس رظنزا ھک دیوگیم یناملراپ یسارکمد ،نیاربانب .دنکیم تموکح ازجم یھورگ
 .دنکیم تموکح لُک رب یلام ھیامرس زا حانج کی طقف ،مسیشاف رد .دنکیم ییاورنامرف
 
 ادعب و بزح یزکرم ھتیمک ندوب لکریبد اب نیلاتسا .نیلاتسا ھب میدرگرب نیاربانب ،تسا یروئت رد اھنیا ھمھ یلو
 و عیسو تردق و ،تشادن دوخ تسد رد ار »قلطم تردق« ،یتسیلایسوس یوروش ریھامج داحتا ناریزو یاروش سیئر
 اھ یضعب ھک یموھفم نآ ھب ھن ،دوبن روتاتکید مکاح کی یو .)ینھیم گرزب گنج یط یتح( تشادن یا هداعلا قراخ
 و ،درکیم یرادربنامرف یوروش و یبزح تامیمصت ھمھ زا لماک روطب چیوونویراسیو فزوژ .دننیبب دنتساوخیم
  کی رتشیب و ،دوب اھ هدوت دوخ زا ،یمدرم یشبنج بلغا )تیصخش(»شیک« حالطصاب نیا .دوب اھنآ ھب طونم
 لباق یاھزرم زا تاقوا یخرب ،اعطق .)تیصخش (»شیک« ات دوب نیلاتسا یاھتقایل ھب نتشاذگ مارتحا و یرازگساپس
 ناشن لمعلا سکع دح زا هدایز یسولپاچ نینچ ھب دیئأتمدع اب تدشب نیلاتسا و - تشذگیم الاب و نیئاپ ،ودرھ ،لوبق
 .دادیم
 
 فرح نم ھب ناتدوخ یرادافو زا امش« :دسیونیم سولپاچ تاماقم ھب دوخ یاھخساپ زا یکی رد نیلاتسا ،ورنیا زا
 یکیوشلب هویش کی نیا .دیزیرب رود ار صاخشا ھب یرادافو دساف لوصا ھک منکیم تحیصن امشب نم ...دیئوگیم
 یراکایر اب ،صاخشا ھب  یرادافو اب ارنآ یلو ...دیشاب ھتشاد نآ تلود و ،نآ بزح ،رگراک ھقبط ھب یرادافو .تسین
 ار شدوخدوخ هژیوب ،یدرف یاھتیصخش زا دیجمت تھج اھ هدوت زیارغ نینچمھ نیلاتسا »...دینکن هابتشا کنزلوگ



 فزوژ دوخ ،»نیلاتسا یکدوک یاھناتساد« عوقولا بیرق باتک ھب خساپ رد .داد رارق شھوکن دروم تدشب
 زا ولمم باتک نیا .متسھ »نیلاتسا یکدوک هرابرد ییاھناتساد« راشتنا فلاخم ادیدش نم« :تشون چیوونویراسیو
 شیک رد ھشیر )یلک روطب مدرم ریمض رد و(ناکدوکریمضرد باتک ...تسا یگتسیاش دقاف نیسحت و قارغا

  .دنزیم ھمدص ام یکیوشلب فدھ ھب ... عون نیا زا یباتک رھ .دراد ریذپاناطخ نانامرھق و ،اھربھر ،اھتیصخش
 
 یایاقب و )لآ هدیا ناربھر بلغا( روشک رد یناقھد دایز تیعمج روضح ،ییایراتلورپ تلود طیارش دجاو »ناناوج«

 )CPSU-اھکیوشلب(یوروش داحتا تسینومک بزح گرزب یاھدروآتسد ،اھ هدوت راکفا رد ھتشذگ یاھییارآ فص
 .تفرگ رظنرد ییاھ هدیدپ نینچ روھظ للع ناوتیم زین ار یتسیلایسوس یانب لیکشت رد نیلاتسا یربھر تحت
 وتینب – مسیشاف رایع مامت گولوئدیا و نیسیروئت نیلوا ھب نآ یاھ ھشیر ھک ،تسیزاوژروب یا ھناسفا مسیراتیلاتوت
 نآ رد ھک تسا یمیژر رتیلاتوت میژر »رکفت« نیا اب قباطم .ددرگیمرب »قلطم تلود« ھنیمز رد تسخن ،ینیلوسوم
 .تسا تلود لرتنک رد و عیطم زیچ ھمھ
 
 ،یتاقبط هزرابم ھعماج رد .تسا مکاح ھقبط تسد رد یرازبا طقف ھکلب ،تسین لقتسم یداھن تلود ،فصو نیا اب اما
 نیا یارب ،تسا ھقبط نیا عیطم ءاحنا زا یعونب زیچ ھمھ ،تسا صاخ ھقبط کی ییاورنامرف تحت ھک یا ھعماج رد
 یتح ،یمسیراتیلاتوت چیھ نودب ،ناراد ھیامرس .تسا هدش لرتنک )ھقبط نیا مانب ای(ھقبط نیا ھلیسوب و دنکیم راک ھقبط
 لامعا دوخ ناراکتمدخ و ابقر رب ،ار متس تحت و هدشرامثتسا یاھ هدوت لماک لرتنک ،اھروشک نیرت تارکمد رد
 ار یدرف ای یا هدوت رورت تسایس ،دش مزال رگا ،و ،دنھدیم ماجنا ار لماک یزغم یوشتسش و تاغیلبت .دننکیم
 هزورما ھک تراظن یارب یتلود دُک ،)Echelon program(نولچیا ھمانرب زا اکیرمآ ،لاثم یارب[ دننکیم یریگیپ
 و »یتسرپ نھیم نوناق« ،هریغ و ،تسا یسوساج زمر مان ھک  )PRISM( مسیرپ ھمانرب ،تسا مشچ جنپ ھب فورعم
 تیلوئسم(رووھ .ی تسایس ،)یتسینومکدض نوناق(مسیتراک کم دنامن ھتفگان و ،دراد ار وماناتناوگ رد دوخ نادنز
 .] دنکیم هدافتسا ،)هریغ و ،اکیرمآ یلخاد و یجراخ یسوساج هرابرد قیقحت
 روطب ،دننکیم لامعا ار بوکرس تسایس نیرتتخس ھکیلاحرد دھدیم هزاجا تاقبط ھب »مسیراترتیلاتوت« موھفم
 .دندرگ امرفمکح تحارصب و راکشآ
 
 ھب ،دوش لامعا تاقبط اب ھطبار نودب ،یعقاو یخیرات طیارش اب دنویپ نودب ھک ینامز ،»مسیراتیلاتوت« ،رگید یترابعب 
 هژاو .دنک بیرخت ار یتسیلایسوس یاھروشک و دوخ یابقر ،ودرھ ات دھدیم هزاجا یزاوژروب یبیرفماوع
 و ،تسا هدش ھتفرگ راکب نیلاتسا یاھتسایس ھب تبسن نیعم فادھا یارب ،زیمآ ھطسفس ھیواز نیا زا »مسیراتیلاتوت«
  .دزاسیم انعمیب مان کی یا هژاو نینچ زا

 رد ھک دوب )G.Kh. Popov(فوپوپ .خ.ج ییاوژروب بیرفماوع و سانش ھعماج راکتبا یرادا و یھدنامرف متسیس
 زکرمتم داصتقا فوپوپ ،یرادا – یھدنامرف متسیس دننام .دسیونیم یوروش یعامتجا دیلوت متسیس هرابرد شتالاقم
 یریگلکش و دیلوت هویش طقف ھکییاجنآ زا .دوشیم یربھر الاب رماوا طسوت ھک ،دنکیم کرد ار هدش یزیر ھمانرب
 یرادا و یھدنامرف متسیس ،تسا طیارش نآ رد یتسیلایسوس داصتقا اقیقد نیا و ،دراد دوجو یداصتقا و یعامتجا یاھ
 ،مینکیم هدھاشم یسایس هاگدید زا ام ھک ھنوگنامھ .تفرگ ماجنا الاب ھب نیئاپ زا ارثکا یزیر ھمانرب نیا و .درادن دوجو
  .یزاوژروب یاھ ھشیلک و اھ ھناسفا زا یا ھعومجم زجب تسین یزیچ مسینیلاتساا

 و اھ مخ و چیپ ھتبلا .ایراتلورپ یروتاتکید -دراد شیپ زا ار دوخ مان ربھر کی ناونعب نیلاتسا یعقاو یسایس درکلمع
 ھعسوت حطس ھب )تبسن( ،اھ هدوت یتاقبط یھاگآ حطس لیلدب تسخن ھجرد رد رما نیا .تشاد دوجو یدایز تاکشم
 ریسم رد ھک دوب یتالکشم لیلدب و دوب نآ رد یتسیلایسوس ناوج تلود ھک یخیرات تیعقوم لیلدب ،هدلوم یاھورین

 نتخادنا نیلاتسا ندرگ ھب ار رتالاب و یلحم ناربھر هانگ ،لھج ھناشن نیرت نئمطم اما .تشاد رارق مسیلایسوس تخاس
 هداتفا قافتاوا دیئأت و تاروتسد اب و ،درف کی هدارا ھب ارصحنم اھیور هدایز و تاھابتشا ھمھ الماک ھک ییوگ .تسا
 وا ھب زیچ ھمھ« ھکیسک ھب ،دومن لیمحت صخش کی ھب ار میقتسم تیلوئسم ھک ،تسا هابتشا الماک یعضوم نیا .تسا
 .»دراد یگتسب
 
 و مسیسکرام یروئت ،کیروئت رظن زا و ،دومن لابند ار نینل و سکرام ریسم وج ییاد .تسا ھناسفا مسینیلاتسا ،عقاورد
 .دنام یقاب یروئت نیا یلصا ریسم رد هراومھ و تفرگ راکب المع و ،داد ھعسوت ار مسینینل
 
 یعونصم یتھابش و ،یلعج یدنس ایراتلورپ یروتاتکید یعقاو لمعو سکودترا مسینینل - مسیسکرام ینیزگیاج تھج
 طقف ،اھنآ یودرھ ندرک رابتعا یب تھج نیلاتساو نینل نیب قافن و یرترب زا .تسیرورض »مسینیلاتسا« زا
 رد ار نیلاتسا ھناقالخ درکلمع ھک تسا دنیآشوخ و بجاو گرزب یاھھیامرس یارب طقف و ،دربیم دوس یزاوژروب
 ام ھک دزاس مھبم و یفخم ار تسینینل - مسیسکرام تسنکمم ھک ییاجنآ ات و ،دھد ناشن ازجم و لقتسم یشیارگ



 ھک مینک اپرب رامثتسا و متس زا یراع یگدنز کی ،مسیلایسوس یانب اب و میھد تسکش ار یراد ھیامرس میناوتن ھجوچیھب
 .دشاب یرشب جنر و رقف دقاف
 
 
 
 :زا هدش هدنادرگرب
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