
 ٍاوٌص ایراًیاى بِ جساضسى لفماز چِ بَز: سَال زٍم

 لیٌه تِ كفحِ اًگلیؼی

 گفتٌس؟ بَز؟ ضید هحوس ذیاباًی ٍ ستارذاى ٍ بالرذاى چِ هیٍاوٌص ایراًیاى بِ جساضسى لفماز چِ  :یَسف اهیری

واٍُ فرخ: اص دػت دادى لفماص یىی اص تضسگتشیي ضشتاتی تَد وِ ایشاًیاى دس طَل تاسیخ چٌذ ّضاسػالِ خَد هتحول ؿذًذ. ایشاًیاىِ اهشٍص ًوی داًٌذ 

وِ ؾلی سغن دٍ لشى جذایی ٍ تالؽ ّای سٍػیِ تشای ووشًگ وشدى آى، چِ هیشاث ایشاًی غٌی ای دس لفماص تالی هاًذُ اػت. اوٌَى ًَسٍص تِ یه 

 تؿطیلی هلی دس گشجؼتاى تذل ؿذُ اػت ٍ ؿْشًٍذاى تاوَ دسػت هثل ایشاًیاى ػثضُ پشٍسؽ دادُ ٍ گشُ هی صًٌذ.

 

جطي گرفتِ هی یه باًَی هسي زر باوَ وِ زر آستاًِ ًَرٍز، ػیس باستاًی ایراًی وِ زر هارس ّر سال . راى زر لفمازهیراث پایسار ای

 ّرگس با ٍجَز توام تالش ّای تسار ّا ٍ جاًطیٌاى ووًَیست ضاى برای هٌْسسی لَهی ٍ فرٌّگی ، آى ّا. ضَز، سبسُ ای زر زست زارز

 .هٌطمِ لفماز بسزایٌستوام هیراث ایراى را از ًتَاًستٌس 

ایي هَضَؼ . ػاػاًی تِ اسٍپای ؿشلی تَد/ٍ اص دسٍاصُ ّای ؾوذُ ػفش فشٌّگ اؿىاًیتشای ّضاساى ػال لفماص پل استثاطی ایشاى تا اسٍپای ؿشلی تَد 

اص دػت دادى لفماص تشای ایشاى . سٍؿٌی دادُ اًذ دس ایي تاسُ تَضیحات "ٍ ػاػاًیاى 1اؿىاًیاى" دس وتاب يشیـویسٍهي گگؼتشدُ ای اػت ٍ هشحَم 

صیاد ًیؼتٌذ ؾذُ ای وِ تذاًٌذ . ایي ضشتِ ای تَد وِ تِ ًػش هي ایشاى ٌَّص دسد آى سا هی وـذ. هاًٌذ اص دػت دادى یىی اص اؾضای هْن تذى تَد

ػثه دس گشجؼتاى یه . ای سلق سا حفع وشدُ اًذایشاًیاى آرسی ایي ػٌت ّ وِهلی ایشاى دس ٍالؽ تِ ػثه سلق لضگی تَد،  سلقتؼیاسی اص 

ٌَّص دس گشجؼتاى تىشین ٍ دیگش دس ایشاى فشاهَؽ ؿذُ اػت اها  وِسلق لضگی ایشاًی اػت  حمیمتٍجَد داسد وِ دس  "ؾجوتی"سلق هَػَم تِ 

دس دل خَد ضثط وشدُ اػت ٍ تالؽ ّای  گش، هَػیمی ػٌتی گشجؼتاًی ٌَّص هلَدی ّای تاػتاًی ایشاًی ساتِ ؾٌَاى یه ًوًَِ دی. هی ؿَدتوشیي 

 .تشای هماتلِ تا ایي ػٌت تی ًتیجِ هاًذتضاسّا ٍ ووًَیؼت ّا 

 

                                                           

ایشاًی اػتفادُ  تشای اؿاسُ تِ ایي لَم پاستی "اؿىاًیاى"ٍاطُ  اص كحیح هی تاؿذ ٍلی تِ جْت پشواستشد تش تَدى "اؿىاًی"اص لحاظ لغَی ٍاطُ  1
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ٍیسئَی باال گًَِ ای از هَسیمی ػجوتی ٍ رلص گرجی را ًطاى هی زّس. ٍاشُ "ػجوتی" بِ ایراى ٍ ایراًی بَزى اضارُ هی وٌس ٍ ایي 

تَجِ زاضتِ باضیس وِ ایي هَسیمی بسیار بِ هَسیمی آشربایجاى . ستن ًیس زر ایراى هحبَبیت زاضتٌسرلص ٍ ایي هَسیمی تا اٍایل لرى بی

.ایراى ٍّوسایِ اش گیالى ضباّت زارز (زر ضوالغربی)  

ؿذُ  تِ ؾىغ صیش وِ دس لشى ًَصدّن گشفتِ .اسٍپای ؿشلی ًیض جاسی تَدُ اػتؾذُ للیلی تاخثشًذ وِ ػٌت ّای ایشاًی ًِ تٌْا دس لفماص تلىِ دس 

چای خاًِ  دلت تفشهاییذ وِ چطَس هـاتِ. سا دس حال ًَؿیذى چای ًـاى هی دّذ( هٌطمِ ای دس جٌَب سٍػیِ)ّای وَتاًی  لضاق اػت تٌگشیذ وِ

.چای سا دس ًؿلثىی هی سیضًذ یی اهشٍصتشو ایشاًی ٍّای   
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ر هبٌای پَضان بحتی جاهِ آى ّا . تروی چای هی ًَضٌس-ىَباًی زر اٍایل لرى بیستن یا اٍاذر لرى ًَززّن بِ سبه ایراًیلساق ّای

زر – "ضرلی"ووًَیست ّا بسیار تالش ورزًس تا توام هظاّر ًفَش فرٌّگی . سَارواری ایراًیاى باستاًی هازّا، پارس ّا ٍ سىا ّاست

ضَرٍی زر ضوي فلسفِ ایراى  .برچیٌٌس( از جولِ لفماز ٍ آسیای هروسی)اسالٍی ٍ تروی ضَرٍی سابك را از ًَاحی  -"ایراًی"ایٌجا 

بِ وطَرّای پارسی زباًی چَى ایراى ٍ  (َّازاراى هحلی ووًَیستبِ ووه )ستیسی ذَز را با اًتطار وتاب ّایی ٍ پرص ورزى آى ّا 

.افغاًستاى صازر هی ورز  

دس ػال ّای اخیش تثلیغات ٍػیؿی اص ػَی دٍلت تاوَ تِ ساُ اًذاختِ ؿذُ اػت وِ . تگزاسیذ تِ سٍؿٌی تَضیح دّین وِ ؿیخ هحوذ خیاتاًی وِ تَد

ادؾا هی وٌٌذ ؿیخ هحوذ خیاتاًی یه تا تىشاس افؼاًِ ّای سٍع ّا ایي ّا . ؿخلیت هحوذ خیاتاًی ٍ آهال ػیاػی ٍی داسًذػؿی دس تحشیف 

 .یه تشسػی ػادُ آسؿیَ ّای تاسیخی تاطل تَدى چٌیي ادؾاّایی سا تشهال هی وٌذ. خَاػتاس اػتمالل آرستایجاى اص ایشاى ٍطلة تَد  جذایی

 

ضید هحوس ذیاباًی از رٍحاًیَى آزازیرَاُ آشربایجاى وِ از استمالل ٍ تواهیت ارضی ایراى زفاع هی ورز ٍ بِ ضست هرالف پاى 

 ترویسن بَز

-هَسد تاخت ٍ تاص ًیشٍّای ؾثواًی، سٍع ٍ ٌّذیجٌگ جْاًی اٍل سؿذ وشد وِ تؼیاسی اص ًَاحی ایشاى  ْایخیاتاًی دس هیاًِ آؿَتؿیخ هحوذ 

 .تٌْا ًام دٍلت سا یذن هی وـیذ ٍ وـَس تِ كَست دائن دس هؿشم تی ثثاتی ّای ػیاػی تَد "لاجاس"دٍلت . ًذاًگلیؼی تَد

 .تِ ؾالٍُ ایي ًاحیِ واًَى اكلی تحَالت ػیاػی تِ ؿواس هی سفت. اتش تؼلط سٍػْا ٍ اًگلیغ ّا تش ایشاى تَدآرستایجاى هشوض ؾوذُ هماٍهت دس تش

ؿیخ خیاتاًی تِ هخالفت ؿذیذ تا ایي . تیي ایشاى ٍ اًگلیغ ٍاوٌؾ تؼیاس ؿذیذی دس ػشاػش ایشاى تِ ٍیظُ آرستایجاى تِ دًثال داؿت 1111لشاسداد 

یه ایشاًی هلی گشا، ػش ًٌذ هیشصا وَچه خاى دس ایشاى تَد؛ اٍ اص جْاتی ها. ٍی تَد لیام پغ صهیٌِ ٍ آتؾ صیش خاوؼتش ایي دسٍالؽ ،لشداد تشخاػت

خیاتاًی هی خَاػت یه دٍلت ًیشٍهٌذ تش ػش واس تاؿذ، دٍلتی وِ هٌافؽ هلی ایشاى سا ػشلَحِ واس خَد لشاس دادُ ٍ هطاتك  . ػخت ٍ ضذ اػتؿواسی

 . صدُ ؿذ هذیشیت لاجاس ّا ءلیام ٍالؿی تِ خاطش خـن ٍ اؾتشام ًؼثت تِ ػَجشلِ  1120دس آٍسیل . فشهاى هـشٍطیت سفتاس وٌذتا 

http://hessamoddin.files.wordpress.com/2011/05/puemp91f0ndqu6sg76jr.jpg


دس اص هَسگاى ؿَػتش ایي سا هی تَاى تِ سٍؿٌی دس دفاؼ ٍی . خیاتاًی ّن هاًٌذ هیشصا وَچه خاى اص طشفذاساى جٌثؾ هـشٍطِ هشدم ایشاى تَد

ادهًَذس اص . جِی. تِ هاللاتی تیي هاجَس ػیاػٌاد دٍلت تشیتاًیا  .سا ًواد اػتمالل ٍ حك حاوویت ایشاى هی ؿوشد ؿَػتشیذ وِ د( 1111ػال )هجلغ 

گضاسؽ . هَضؽ خیاتاًی دس هَسد ایشاى سا سٍؿي هی ػاصدوِ ٍ خیاتاًی اؿاسُ هی وٌٌذ  (ًَسپشفَسع)ًیشٍّای ًػاهی اًگلیغ هؼتمش دس ؿوال ایشاى 

هی ػال  1اػٌاد دیگش آسؿیَ تشیتاًیا فاؽ هی وٌٌذ وِ خیاتاًی دس  ."..ًِ جذایی طلثاًِ تَد ٍ ًِ تَلـَیه..."خثش هی دّذ وِ لیام خیاتاًی ادهًَذص 

 ."ایشاى هی ؿواسد آرستایجاى سا جضء جذایی ًاپزیش خان[ خیاتاًی]اٍ ..."تِ هماهات ایي وـَس تاویذ وشد  1120

اها ًىتِ . واهال تش ضذ استؾ ؾثواًی تَد وِ آرستایجاى سا دس طَل جٌگ جْاًی اٍل اؿغال وشدُ تَدًذاٍ . تشویؼن تَدخیاتاًی تِ ؿذت هخالف پاى 

دهَوشات -حضب تشوی"اؾضای . آرستایجاى دس لفماص تَد جوَْسی تاصُ تاػیغ یف واهل ػیاػت ّالهخاحائض اّویت ایي اػت وِ خیاتاًی 

جوَْسی تاصُ تاػیغ خَد دس لفماص تِ  ایتش دس تفلیغ گشجؼتاى تا ّن دیذاس وشدًذ ٍ تلوین گشفتٌذ 1111هی  22دس تاوَ ( TDMP)" تهؼاٍا

 .تشگضیٌٌذ "جوَْسی هؼتمل آرستایجاى" جای ًام تاسیخی اساى یا ؿشٍاى ؾٌَاى تاصُ

ؿشٍؼ تِ واس وشد دس ؿْش تاوَ ( IDMP) "هَوشات هؼاٍاتد-حضب اػالهی"تا ؾٌَاى  1111ایي حضب اتتذا دس ػال وِ تَدًذ؟  "هؼاٍاتی ّا"

جٌثؾ پاى تشن تحت وٌتشل تشواى ؾثواًی دس دس ٍالؽ یه  IDMP ،اها تش خالف غاّش پاى اػالهی آى(. Matini, 1989, p.452تٌگشیذ تِ )

ٍ آرستایجاى ( خلَف اساى ٍ ؿشٍاى تِ)اص ؾاهل اػالم تشای ّذف لشاس دادى تشن صتاًاى لفماص ( ا ػَء اػتفادُی)ّذف آى ّا اػتفادُ . اػتاًثَل تَد

 .هی وٌذ وِ هؼاٍاتی ّا اتضاس طئَپَلیتیىی دس دػت تشواى ؾثواًی تَد صًىَصوی ّن تِ ایي حمیمت سا تاییذ. ایشاى تَد

 ,Zenkowskyذ تِ تٌگشی)آرستایجاى سا تخـی اص للوشٍ ؾثواًی داًؼتِ ٍ دسكذد الحاق آى تِ تشویِ تَدًذ [ جوَْسی[ ]اهپشاتَسی ؾثواًی]تشواى ...

1960, p.260.) 

 

ایي هَضؽ گیشی ؾىغ الؿول ؿذیذی دس هیاى . وـَس تاصُ تاػیؼـاى خَاػتاس ؿذًذ ِسا ت( دس ایشاى)هؼاٍات خیلی صٍد الحاق آرستایجاى تاسیخی 

 .داؿت وِ تا ًام جذیذ اًتخاب ؿذُ تشای اساى ٍ ؿشٍاى هخالف تَدًذ دس پی آرستایجاًی یاىایشاً

ایي تغییش ًام . هَسد خـن هؼاٍاتی ّای تاوَ تَدتغییش وٌذ  -ػشصهیي آصادی– "آصادیؼتاى"تِ خاطش ایي وِ پیـٌْاد داد ًام آرستایجاى تِ خیاتاًی 

آرستایجاى دس  "لْشهاًاًِ"ّوچٌاى ًمؾ  "آصادیؼتاى"ؾثاست . هتفاٍت اػتتاصُ تاػیغ  "جوَْسی آرستایجاى"تاویذ هی وشد وِ ایي خطِ تا 

 .ایي ًمؾ اخیشا دس لیام ّای ػتاسخاى ٍ تالشخاى ًوَد یافت. تشجؼتِ هی وشدتاسیخ ایشاى سا 

 .لشاس گشفت "هیشصا وَچه خاى" یتشای آى جوَْسی تاصُ تاػیغ دس لفماص هَسد هخالفت فؿال ػیاػی ؿوال "آرستایجاى" ؾٌَاىاػتفادُ اص 

دسگزؿتِ تَدًذ ٍ تٌاتشایي اهىاى ًذاؿت تتَاًٌذ تِ دػتىاسی ّای تاسیخی ٍ جغشافیایی  1111ٍ  1111ایي دس ػال ّای تالشخاى ٍ ػتاسخاى پیؾ اص 

ّن تالشخاى ٍ ّن  .اها حذع صدى ٍاوٌؾ آى ّا دس تشاتش هؼاٍاتی ّای تاوَ واس هـىلی ًیؼت. جٌثؾ پاى تشوی هؼاٍات ٍاوٌؾ ًـاى دٌّذ

 . ػتاسخاى تشای جٌثؾ هـشٍطِ جٌگیذًذ خاكِ آى وِ آى ّا صیش پشچن ػِ سًگ ایشاى تشای هـشٍطِ هجاّذت هی وشدًذ

 



 

هجاّساى آشربایجاًی زر تبریس زر اٍایل لرى بیستن زیر پرچن ایراى برای رسیسى بِ یه جاهؼِ زهَوراتیه، هترلی ٍ تىثرگرا هی 

 .Cosroe Chaqueri, 2001, p.242. Origins of Social Democracy in Modern Iran, p.242: هٌبغ ػىس. جٌگیسًس

ّش دٍی آى ّا . تِ تثشیض سػیذًذ، تِ ؾٌَاى لْشهاًاى هلی ایشاى اص ػَی هشدم هحلی هَسد اػتمثال لشاس گشفتٌذ 1110ٍلتی ػتاسخاى ٍ تالشخاى دس ػال 

حذع ایٌىِ ٍاوٌؾ ایي هشداى دس تشاتش الذاهات حضب هؼاٍات چمذس . ؿذًذ "ػشداس هلی"ت لمة ّای هـشٍطِ هفتخش تِ دسیافاص ػَی هلی گشا

 .هـاتِ ؿیخ خیاتاًی تَد ًثایذ واس ػختی تاؿذ

تِ حاوویت حضب هؼاٍات خاتوِ  1120جالة ایٌجاػت وِ تٌْا دٍ ػال پغ اص تاػیغ ایي وـَس، ًیشٍّای ؿَسٍی ٍاسد تاوَ ؿذُ ٍ دس اٍاخش هی 

دلیل . ؿشٍاى اختلاف یافتِ تَد سا حفع وٌٌذ/سا وِ تِ ًاحیِ اساى "آرستایجاى"اػتالیي ٍ ػایش ػشدهذاساى ؿَسٍی تشجیح دادًذ وِ ؾٌَاى  .دادًذ

 :تَضیح هی دّذتاستَلذ داًـوٌذ ٍ ػیاػتوذاس ؿَسٍی چٌیي  ٍاػیلیاكلی چٌیي تلویوی سا 

هلحك ؿَد ٍ تـىیل یه دٍلت ٍاحذ سا  "آرستایجاى ایشاى"تِ ش ایي اهیذ تَد وِ سٍصی ؿشٍاى ت/تشای هٌطمِ اساى "آرستایجاى"ؾلت اًتخاب ًام 

 ,.artold, V.V) سا تِ واس هی تشین "اساى" ًام اؿاسُ وٌذ "جوَْسی آرستایجاى"ّشگاُ الصم تاؿذ ؾٌَاًی تشگضیٌین وِ تِ خطِ .تذّذ

Sochineniia, Tom II, Chast I, Izdatelstvo Vostochnoi Literary, p.217, 1963). 

 

آرستایجاى ایشاى  اسضی تشی ّاادؾااتضاسی ػیاػی دس اختیاساػتالیي ٍ ووًَیؼت ّای تاوَ لشاس داد وِ ّوَاسُ تشای اساى  "آرستایجاى"حفع ًام 

.یافتِ اػتحتی تا اهشٍص دس هٌطمِ اًؿىاع پیاهذّای الذاهات پاى تشن ّای هؼاٍات ٍ جاًـیٌاى ووًَیؼت آى ّا . داؿتِ تاؿٌذ  

 

 

 



 

 

 

 

 


