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 دوره پیش از تاریخ 

بـه  ) آلمـان ( هایـدلبرگ  )،چـین ( کـن پ ،جنوبیي  نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقاهاي  از انسان ها جسد  بقایاي

بـود ؛  » سـنگ  «تنها ابزار انسان براي شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفـاع از خـود    ،طی سالیان دراز. دست آمده است

کرد به همین دلیل باستان شناسان ایـن دوران از زنـدگی انسـان را  عصـر      می که از محیط خود تهیهاي  یعنی ابزار ساده

  . اند سنگ نامیده

  . اش را بهبود بخشید  کشف آتش از نخستین و مهمترین کشفیات بشر بود که زندگی

  . ثابت یافت سال پیش به آخر رسید و آب و هواي مناطق مختلف جهان وضعیتی نسبتاً  11000عصر یخبندان در حدود 

 ،ایـران  ،آمریکاي مرکـزي  ،چین ،مصر، آسیاي میانه ،آسیاي صغیر ،در این زمان اجتماعات متعدد انسانی در میان دو رود

  . دانند می سازي کننده کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفال زنان را ابداع. زیستند می اروپا  و استرالیا

تقسـیم کـار و    ،ذخیـره غـذا   ،زیـرا موجـب یکجانشـینی    :ورزي از مهم ترین تحوالت زندگی انسان در روي زمین بوداکش

  . بعدي را تشکیل دادهاي  هزارههاي  بنیان تمدنپیدایش اجتماعات منظمی شد که 

کشـاورزي در  . در چین کشت برنج و ارزن و در آمریکاي مرکزي کشت ذرت توسعه یافت ،در خاورمیانه کشت گندم و جو

  . اروپا چند هزار سال دیرتر رایج شد

مـین منطقـه اهلـی شـد و مـورد      اسب نیز نخستین بار در ه. آسیاي مرکزي گله داري رواج یافتهاي  به تدریج در دشت

  . صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد ،ساحلی اروپاهاي  در قسمت. استفاده قرار گرفت

  . پارچه و سفال نیز شد ،تهیه  انواع ظرف ،خانه سازيي  یکجانشینی موجب توسعه

ارابه از  ،آسیاب ،گري چرخ کوزه .اختراع چرخ از دیگر دستاوردهاي مهمی بود که تاثیر به سزایی در سرنوشت بشر گذاشت

  . اختراع چرخ استهاي  جمله ارمغان

  . سال پیش بشر توانست فلز را بشناسد و از آن در ساخت ابزار استفاده کند 10000تا  6000در فاصله 

ن و قلع دومین فلزي بود که مورد استفاده قرار گرفت ؛پس از کشف آهـ   مس بود و احتماالً، نخستین فلزي که کشف شد

  . تري در زندگی انسان پدید آمد تحوالت عمیق ،برداري از آن رواج بهره

نخسـتین تمـدن    -ابزار سازي و کشاورزي بیش از همه بیش در مشرق زمین  ي  پیدایش اجتماعات یکجانشینی  وتوسعه

جوامـع  . جهـان اسـت   آسیاي صغیر مربـوط بـه ایـن منطقـه از    هاي  چین  و نیزتمدن ،هند ،ایالم ،مصر ،از قبیل سومرها  

  . کارون و سند ساکن بودند ،فرات ،بیشتر در کنار رودهاي نظیر دجله ،یکجانشین
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  اسطوره در دوره پیش از تاریخ

از نظر آنان ابتداي هـر سـال ایشـتار بـا     . معتقد بودند) ایشتار( رود خداي ویژه کشاورزي به نام عشتر اکثر مردم میان دو

مرد و سال دیگر بهار  می پس از آن تموزي. شد می ر ازدواج آنان بارندگی  و محصوالت زیادبه خاط. کرد می تموزي ازدواج

  . شد می دوباره زنده

خـداي بـدي   . روان جـاي دارد ر دو در شکم خداي دیگري به نام زاروپاییان معتقد بودند که خداي نیکی و بدي ه هند و

چندي بعد نبـرد میـان آن   . سپس خداي نیکی به دنیا آمد. ون آمدبراي اینکه زودتر متولد شود شکم زروان را درید و بیر

مصریان . کنند می پ زندگیکردند این خدایان در کوه ال می یونانیان  به خدایان بسیاري معتقد بودند و تصور. دو آغاز شد

معتقـد   ها  فرعون. ه استایزیس و اوزیریس فرزندي به نام هوروس پدید آمدهاي  نیز معتقد بودند از ازدواج دو خدا به نام

  . کنند می بودند از نسل هوروس هستند و به نمایندگی از طرف او بر مردم حکومت

گروهی از آنان معتقدنـد کـه اسـاطیر ریشـه در طبیعـت دارنـد       . اند پژوهشگران در مورد اساطیر به نتایج مختلفی رسیده

موجودات جانـداري هسـتند   . . . طبیعت مثل خورشیدهاي  کردند  هر یک از  پدید ه می چراکه مردم پیش از تاریخ تصور

  . راندند می که بر جهان حکم

گروهی معتقدند که اساطیر در ابتدا واقعیت داشـته انـد و قهرمـان    . دانند می گروهی منشأ اساطیر را آرزوهاي خود انسان

هـاي   گروهـی میـان شـیوه   . رده اسـت اساطیر واقعی بودند که با گذشت زمان ماجراهاي مربوط به آنان شاخ وبرگ پیدا ک

  . اند اعتقاد به ایشتار را به علت اهمیت کشاورزي گفته قائل شدند مثالًاي  ها رابطه زندگی مردم پیش از تاریخ و خدایان آن

 )سوریه( به وجود آمد اقوام سریانی) در لبنان( ها قییخط الفبایی است این خط به وسیله فین، هاي رایج در دنیا از خط - 

اروپـایی اسـت   هاي  خط ازگرفتند خط التین که ها  ها و ایغورها آن را از سریانی هندي، پس ایرانیانسآن را اخذ کردند و 

  . باشد می نیز الفبایی

از خـط میخـی   هـا   و نیز هخامنشـی ها  و ایالمیها  بابلی، ها آشوري. ها در روزگار باستان خط میخی داشته اند سومري -   

خـط خـود را از   ها  اي و کرهها  الفبایی نیست ژاپنیها  باالخره خط چینی. ند هریک در آن تغییراتی داده انداستفاده کرده ا

  . اقتباس کرده اندها  چینی

پیدایش خط در حـدود پـنج هـزار سـال پـیش      . پیش از تاریخ و دوره تاریخی پیدایش خط استهاي  فصل ممیز دوره - 

  . وارد مرحله خط الفبایی شد سال پیش 3000که در حدود صورت گرفت و کم کم ترقی کرد تا این

 . م صورت گرفته عصر آهن آغاز گردید. ق 1000تا  1200با کشف آهن که حدود 



  مجموعه تاریخ »  14«
 

 
 

 
  تاریخ مصر

بـه دسـت   1822این گره نخستین بار در  تاریخ مصر منوط به کشف هیروگلیف یعنی خط مردم قدیم آن سرزمین بود و -

  . شامپولیون فرانسوي گشوده شد

  . کشورها قدیمی تر استي  تاریخ کشور مصر ازهمه -

از آنجا که این گـل و الي سـیاه رنـگ و    ، شود می گل و الي در اطراف رود ته نشین، بعد از طغیان ساالنه رودخانه نیل -

 یونانیـان باسـتان ایـن سـرزمین را اگیپتـوس بـه معنـاي خـاك سـیاه         ، دهـد  می زندگی کشاورزي مصر را تشکیل اساساً

 . نامیدند می

تـاریخی هـم بـه صـورت     ي  تقسـیم شـده بـود و همـین تقسـیمات در دوره     ) نوم( کوچکیهاي  سرزمین مصر به دولت -

مذهبی مخصوص به خود داشت که منشاء آن توتمیسم بود بعـدها  ها  هر یک از این قسمت. تقسیمات اداري وجود داشت

  . این توتمیسم  به پرستش حیوانات تبدیل یافت

یکـی دولـت مصـر علیـا واقـع در قسـمت        :دو دولت جداگانه در مصر به وجود آمد، سال قبل از میالد 3500دود در ح -

تـاج  ، مرکز حکومت مصر علیا شـهر تـب و نشـان پادشـاهی آن    . در قسمت شمالی آن، مصر سلفی، جنوبی مصر و دیگري

م پادشاهی به نام . ق 3300در حدود . ودسفید و مرکز حکومت مصر سلفی شهر ممفیس و نشان پادشاهی آن تاج قرمز ب

هاي  او نشان پادشاهی را تاجی مرکب از رنگ. هر دو قسمت شمال و جنوب مصر را به زیر سلطه کشید) Menes( نیسم

  . کرد می منس که لقب فرعون  داشت به کمک کاهنان با استبداد تمام بر مردم مصر حکومت. سرخ و سفید ساخت

پادشاهان مربوط بوده که به مرور تغییـر معنـا داده و بـر    هاي  این نام در اوایل به کاخ احتماالً، گبزري  فرعون یعنی خانه

  . پادشاهان مصر اطالق شده است

. و شامل چندین سلسله از فراعنـه بـوده اسـت   . م به طول انجامید. ق 2250تا  2800عصر پادشاهی قدیم مصر تقریبا از 

مربوط به ایـن عصـر هسـتند و سـه هـرم      ) منکورع( و میکرینوس) خفرع( خفرن )،خوفو( فراعنه مشهوري چون خئوپس

گرفت مخارج این بناهـاي   می طراحی و محاسبه اهرام به وسیله کاهنان صورت. باشد می بزرگ مصر متعلق به این سه تن

  . دادند می مکار وصول مالیات براي دستگاه فرعون را طبقه دبیران انجا. پرداختند می عظیم را دهقانان مصري

 . م دوره جدیدي در مصر به وجود آمد که به عصر پادشاهی میانه معروف است. ق 2000در حدود 

رامسس دوم اسـت   ،معروف مصر که دراین دوران بوده وبیشتر آثار باقی مانده از مصر باستان مربوط بههاي  یکی از فرعون
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رخ داد کـه منجـر بـه    هـا   ان رامسس دوم و با قوم  هیتیجنگ کادش در زم. درزمان او ظهور کرد) ع( که حضرت موسی

 . صلح شد و رامسس ثانی دختر پادشاه آنجا را گرفت

این اولین هجوم خارجی . قرار گرفت ادامه یافتها  م که مصر مورد هجوم هیکسوس. ق 1700عصر پادشاهی میانه تا سال

بور از باریکه سوئز بـه دره نیـل حملـه ور شـدند و چـون      مردمی از قاره آسیا بودند که پس از عها  به مصر بود هیکسوس

  .  سال بر مصر حکومت کردند 150حدود ها  کردند مصریان شکست خوردند هیکسوس می از اسب و ارابه استفادهها  هیکسوس

 ي مشهور اسـت در مصـر بـه   امپراتورکه به عصر اي  توسط اتحادیه اشراف واعیان مصري دورهها  با بیرون کردن هیکسوس

بـه   م. ق 1085تـا   م. ق 1550وجود آمد در این دوره مرکز حکومت فراعنه شهر تب در جنوب مصر بـود و ایـن دوره از   

  . طول انجامید

بلکـه  ، معروفیت وي نه به خاطر رونق اقتصادي و توسعه فتوحات. آمن هوتپ چهارم بود، يامپراتوراز فراعنه مشهور عصر 

اقـدامات ایخنـاتون در   . او نام خود را بـه ایخنـاتون برگردانـد   . ه روزگارش رخ دادمذهبی بود که بهاي  به خاطر کشمکش

از جملـه او پایتخـت را از تـب کـه کاهنـان در آن      . جهت محدود ساختن قدرت کاهنان و درهم شکستن نیروي آنان بود

جانشـینش  ، گ ایخنـاتون پس از مـر . شود منتقل ساخت می قدرت زیادي داشتند به شهري که امروزه تل االمارنه نامیده

  .  توتانخ آمون نتوانست در مقابل کاهنان ایستادگی کند و مجبور شد بار دیگر مرکز حکومت را به شهر تب برگرداند

  . حکومت فراعنه منقرض شد، م به مصر. ق 525سال  در زمان پسامتیک سوم با حمله کمبوجیه هخامنشی

است کـه زیـر آن   اي  باشد مصطبه به شکل سکوي برجسته می در دستزیادي به شکل مصطبه واهرام هاي  از مصر مقبره

هـاي   عظیمـی از سـنگ  هـاي   اهرام از تـوده . دادند می اطاقی تعبیه شده وتابوت چوبی یا سنگی حاوي جسد را در آن قرار

بلنـد تـرین   . تا است و همه در ناحیه ممفیس قـرار دارنـد   80در حدود ها  شده و تعداد آن می ساخته، بدون مالط، تراش

 . ها هرم خئوپس است آن

پلکان مقبره توتنخامون را یک باستان شناس انگلیسی به نام هوارد کارتر کشف کرد که به تمام وسـایل توتنخـامون کـه    

  . سال دست نخورده باقی مانده بود دست یافت 3000ها از طال بود و در طول  اغلب آن

  . حفظ جسم وجلوگیري از فاسد شدن جسم بود، اتحیي  مصریان معتقد بودندتنها شرط ادامه دین:

  . بود) مهر( بود که تجسم خورشید) دع( ي قدیمامپراتوراز خدایان 

سـاختن نـوع دیگـري از    ) دختـر یکـی از فراعنـه   ( ساختند اما از زمان حتچسـپوت  می نخستین براي خود اهرامي  فراعنه
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  . مخصوص شاهان رواج یافتي  مقبره

اي  بـراي وي مقبـره  هـا   شاهان مشهور شد دستور داد در دل صـخره ي  به درهها  که بعداي  ل در درهاو در قسمت مغرب نی

  . بعدي نیز از اوپیروي کردندي  فراعنه. وسایل شاهان را درآن قرار دهندي  بسازند و همه

ي بود کـه بـه کمـک    همه در اختیار و، اداريهاي  مذهب و سازمان، قانون گذاري، ارتش. در رأس قدرت مصر فرعون بود

  . کرد می را ادارهها  وزیر آن

کـه بـه خـط    ، بـود هـا   مصري در اختیار آنهاي  دانشي  همه بعد از فرعون کاهنان مصري قدرت فراوانی داشتند و تقریباً

ز تأیید سلطنت آنـان و بسـیاري ا  ، مومیایی کردن جسد فراعنه. شد وتنها آنان با این خط آشنا بودند می هیروگلیف نوشته

  . دینی وشفاي بیماران از دیگر وظایف آنان بودهاي  آموزش. کارهاي دیگر با آنان بود

  . کاسته شدها  از قدرت آنها  با ورود رومی. به علت فراوانی خدا در مصر تعدادشان زیاد بود) کاهنان( کَهنه

  . در فرهنگ اسالمی وزیر فرعون به عزیز مشهور است

  . می باشد) ماده گاو( هاتور) شغال( آنوبیس) لک لک( توت )،شاهین( هوروس )،خورشید( یسازیر، مشهورترین خدایان مصري

این خط به علت سختی در خـارج از مصـر   . عالمت و رمز جانشین  نقاشی ابتدایی شد) عالئم مقدس( در خط هیروگلیف

  . انتشار نیافت و پس از خاتمه استقالل مصر از بین رفت

، کـه درآن یـک مطلـب بـه سـه خـط هیروگلیـف       ) روزت( رشـید ي  دي با کشف سنگ نوشتهدر اواخر قرن هجدهم میال

رشـید  ي  مـتن سـنگ نوشـته   . زمینه را براي شناخت خط مصري باستان فراهم کـرد . دموتیک و یونانی نوشته شده است

بطلمیـوس   )جانشـین اسـکندر  ( شامل تصمیم کاهنان مصري در مورد به تخت نشستن یکی از فرمانروایان یونـانی مصـر  

  . پنجم است

 ،فراعنـه ي  هـا  خط هیروگلیف از کهن ترین خطهاي بشري است که کاهنان  مصري براي نگارش مطالب مربوط به آرامگاه

خط دیگري نیز رایج بود که دموتیک نامیده شده است این خـط مخصـوص   . کردند می معابد از این خط استفاده وها  کاخ

  . طبقات متوسط بود

  . کردند می بط خارجی از زبان بابلی استفادهها در روا آن 

  . دادند می سازي اهمیت بسیار نجوم و پزشکی پیشرفت کردند وهمچنین به مجسمه ،مصریان در ریاضیات
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  تمدن سومر
  . بین النهرین به وجود آمد تمدن سومر بود اولین تمدنی که در

  . کردند می در آن جا زندگی سومر هم نام قسمت جنوبی میان دورود و هم نام اقوامی است که

شدند و به همین دلیل آنان را دولت  می اطراف خود به صورت مستقل ادارههاي  در سومر هریک از شهرها به همراه روستا

  . اند شهر یا کشور شهر نامیده

معبدي بود که در میان هر شهر . کرد و معروف تر از همه شهر الگاش بود می در هر یک امیري با عنوان پاتزي حکومت و

نسیئبا کاهنانی بود که به رها  این شهري  خداي حامی شهر در آن قرار داشت ادارهي  مجسمه یکـی  . گفتند می یس آنان ا

نَ نام داشت اونخستین فرمانرواي سومري بود که توانسـت مـدتی بـر دولـت شـهرهاي       از فرمانروایان بسیار کهن سومر اتَ

  . دیگر فرمانروایان نخستین سومر بود گیلگامش نیز از. سومري مسلط شود

  .  هایی که ازپیشینیان خود شنیده بودند اقدام کردند زیرا آنان به نگارش داستان ;سومریان را نخستین مورخان جهان دانسته اند

وارد بودند که از صحراهاي اطراف به بـین النهـرین   ها  ها اکدي این تمدن مورد هجوم همسایگان خود بود که از جمله آن 

بـا تصـرف   ) نخسـتین امپراتـور میـان دورود   ( م شمال سومر راتصرف کردند و سارگن پادشـاه اکـد  . ق 28شده و در قرن 

قسمتی از سومر عالوه بر همسایگی با آن امکان مداخله در امور آشفته آن را نیز یافت و سرانجام توانست عالوه بر تصرف 

دولت . تسخیر کند، رفت می هایی که از بین النهرین به اطراف ستفاده از راهوسیع دیگري را با اهاي  سرزمین، تمامی سومر

 ها بازگشت آشفتگی این بار به گوتی. اکد نیز پس از چندي به سرنوشت سومر گرفتار شد و مرکزیت آن ضعیف ونابود شد

سلطه خود گیرند قیام عمـومی   امکان داد براي مدتی سومر را به زیر) از اقوام کوه نشین نواحی شال شرقی بین النهرین(

اما گذر ایـام و وقـوع حـوادث    . این دوران را دوران نوزایی نامیده اند، اگرچه استقالل را به سومر بازگردانید، علیه گوتی ها

زمانی ، پادشاه معروف سومري) Gudea( م گودآ. در اواخر هزاره سوم ق. موجب آن نشد که استقالل یا وحدت ادامه یابد

که در جنوب وغرب ایران حکومت داشتند وهمـواره  ها  م ایالمی. در حدود دوهزار ق لیکن. به دست آورداي  وازهقدرت و آ

در هـا   براي همیشه به قدرت سومریا ن خاتمه دادند امـا حضـور ایالمـی    با سومریان د رگیر بودند آنان را شکست دادند و

  . ها را گرفتند جاي آنها  ا بیرون راندن ایالمیید زیرا اقوام تازه نفس اموري بیمیان دورود دیري نپا

منظومه گیل گامش یعنی سرگذشـت یکـی از پادشـاهان داسـتانی     ، نگ و تمدن سومرهاز مهمترین آثار باقی مانده از فر

  . مصاحب او انکیدو نمونه کامل آن است اوروك و
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. مت حمورابی پادشاه معروف آن تحقق یافتم و در دوره حکو. جریان رشد و شکوفایی دولت آموریان در قرن هیجدهم ق

استعداد خـود  ، تنظیم امور مالی و سرانجام ایجاد نظم و برقراري قانون، حمورابی در سازماندهی تشکیالت نظامی و اداري

در . بازرگانی وقانون گذاري شـهرت بسـیار دارد   ،به طور کلی حمورابی به دلیل اقداماتش در زمینه کشاورزي. را نشان داد

 بدین جهت به دولت اقـوام آمـوري دولـت بابـل یـا تمـدن بابـل       . پایتخت آموریان بسیار بزرگ و وسیع شد، زمان او بابل

  . گردد می گویند و به طور مشخص عنوان بابل قدیم برآن اطالق می

اگرچـه  . راج کردنـد م اقوام هیتی از شمال به بین النهرین هجوم آوردند و شهر بابل را تصرف و تا. ط هزاره دوم قسدر اوا

لیکن هجوم کوه نشینان کاسی از سمت مشرق بار دیگر صدمات سنگینی بـر حیـات   ، چندان طوالنی نبودها  تسلط هیتی

سرانجام در اوایل هزاره اول قبل از میالد با هجوم آشوریان از شـمال و مهـاجرت اقـوام    . سیاسی و تمدن بابل وارد ساخت

  . قدیم پایان پذیرفت حیات سیاسی بابل، کلدانی از جنوب

این مجموعه قوانین کـه بـر سـنگ بزرگـی     . یکی از مهمترین یادگارهاي تمدن بابل قدیم مجموعه قوانین حمورابی است

  . باشد می و غیرهها  مجازات، حک شده است در بردارنده وظایف و حقوق افراد و طبقات گوناگون

  تاریخ آشور

. النهرین سـاکن بودنـد   هاي شمالی بین رسد آشوریان در کوهستان می ل از میالدتاریخ دولت آشور به اواسط هزاره دوم قب

دیگـر و  هـاي   آشوریان نه کشاورزي را اساس معیشت خود قرار دادند و نه تجارت را بلکه جنگ و لشکرکشی به سـرزمین 

  .  بهره گیري از ثروت دیگران را در پیش گرفتند

  . ه نظام واقعی ترتیب دادند و فن محاصره را کامل نمودندقوم آشور کسانی هستند که نخستین بار سوار

  . قبل از میالد سلطنت داشت 1100نخستین پادشاه کشور آشور تگالت فاالزار اول بود که در حدود 

به اعلی درجۀ شوکت رسید آشور بانی پال مصر و کلـده و  ) ق م722-610( دولت آشور در زمان حکمرانی سلسله سارگن

آشور بانی پـال  . نمود و ثروت این ملل را در نینوا جمع آوري کرد و آن  شهر را عروس بالد مشرق گردانید ایالم را مسخر

  . کتابخانه بزرگی که حاوي شرح  حال فتوحات پیشینیان و همچنین وقایع زمانی خود بود ایجاد کرد

م بـراي همیشـه   . ق 612دولـت آشـور در    شد ونینوا فتح ، زر در نتیجه اتحاد دولت ایرانی ماد با کلدانیدر زمان نبوکد ن

  . مقرض شد

  . تو و بسیاري از شهرها به کلی و براي همیشه توسط آشوریان نابود گردیدندراورا، ایالم، بابل قدیمهاي  دولت
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 ،در اواخر حیات دولت بابل قوم سامی نژاد کلدانی به جنوب بین النهرین وارد شدند و توانستند با تسـلط بـرآن سـرزمین   

 شـود  مـی  دولتی تشکیل دهند که به نام آنان به دولت کلده معروف است و گاهی به نـام دولـت بابـل نـوین نیـز نامیـده      

ي بابل را تشکیل داد امپراتورناپوالسار حاکم بابل که علیه آشوریان سربه مخالفت برداشته بود پس از سقوط نینوا دومین 

قوم یهـود را بـه اسـارت     سر وي نبوکد نصر شهر اورشلیم را خراب کرد ورفت پ می و این دولت دست نشاندة ماد به شمار

او موفق شـد سـوریه و   همچنین . بابل جانشین نینوا شد. تمدن کلده شهرت واعتبار خاصی داشت برد در دوره سلطنت او

ل و باغات معلقه کـه از  برج باب. فنیقیه را تصرف کند و فراعنه مصر را از فلسطین بیرون رانده آن سرزمین را تسخیر نماید

هفتـه بـه    ،خسـوف وکسـوف   ،از سـیارات اي  پـاره . ساخته شده است او عجایب جهان باستان شمرده شده است به روزگار

  . م توسط کوروش هخامنشی سقوط کرد. ق 539دولت بابل نوین سرانجام در سال . وسیله مردم کلده کشف شد

 ،برجستهبه ساخت نقوشی ها  ن است و در میان اقوام میان دو رود آشوريآهاي  جلوه اصلی معماري میان دو رود زیگورات

  . هنري در عصر آشوري استهاي  مجسمه گاوبالدار با گردن شیر از شاهکار. عالقه بسیاري داشتند، به ویژه از جانوران

اولین ها  هیتی. زیر گردیدندصغیر مستقر شده بودند و از آن پس به بین النهرین سرا يم در آسیا. ق 17تا قرن ها  هیتی -

آنان در مدت کوتاه به فـاتحینی پرقـدرت تبـدیل شـدند و بـا      . قومی بوده اند که موفق به کشف و استخراج آهن شده اند

  . سیس شهر هاتوسا در آسیاي صغیر آن را پایتخت خویش قرار دادندأت

بـر  هـا   رد شده است اقتصاد این قوم همچـون هیتـی  م نام دولت اورارتو در تاریخ قدیم آسیاي غربی وا. از قرن سیزدهم ق

  . م منقرض شد. ق 714این دولت توسط آشوریان در سال . مداري استوار بود پایتخت دولت اورارتو شهر توروشپا بود

  فنیقیه

ست فینقیه ینقیه نامیده اند و این به خاطر قوم سامی نژاد فینقی بوده افباریکه ساحلی سوریه و لبنان را در روزگار قدیم 

کتابت و حساب را از سایر ملل متمدنه  ها  نیقییف. ها تجارت بود متشکل از شهرهاي مستقل بود که کار اصلی ساکنان آن

  . مخترع الفبا شدندها  و بعدآموختند  -مردم مصرو کلده و یا جزیره کرین -

هـا   به عالوه در طول صد. گسترش یابدها  در میان برخی ملتها  شد که الفباي آن می سفر آنان به نقاط دور دست موجب

هـا مهاجرنشـین    دور و نزدیک ساکن ساخت کـه آن هاي  را  در شهرها  نیقییمختلف برخی از فهاي  سال سفر به سرزمین

 این مهاجران موجب تحوالتی در تاریخ شده اند از جمله منشأ مردم کارتاژ را که در تونس امـروزي . اند آورده هایی را پدید

اند دریانوردان دیگري از اهل فینیقیـه در   نیقی دانستهییستند و در تجارت دریایی با رومیان رقابت داشتند مهاجران فز می
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را بـه  ) جزایر قلـع ( دریاي شمال بحر پیمایی کرده مجمع الجزایر انگلیس را کشف کردند و معادن قلع جزیره کاسی ترید

  . کار انداختند

  . شفاف و رنگ ارغوان بودي  در صنعت هم دست داشته اند صناعت خاص فینیقیه شیشهنیقی عالوه بر تجارت یمردم ف

  . پرستیدند می را) خداوند عشق وشبیه ایستارالهه کلده( از لحاظ مذهب بعل والهه آستارتهها  فینیقی

شـده اسـت کـه در    گفتـه  . سیس شهرهایی در سواحل افریقا و جنوب اروپا و کشور اسپانیا اقـدام کـرد  أدولت فینقی به ت 

ثـروت و تمـدن   . بـود ) درکشـورکنونی تـونس  ( هـا کارتـاژ   شهر توسط آنان بنا گردید که مهمتـرین آن  300شمال آفریقا 

طمـع بسـیاري از فاتحـان را برانگیخـت و در     ، بیروت و بانیاس مظهـر آن بودنـد  ، صیدا، که شهرهایی چون صورها  فینقی

قـی خاتمـه داد امـا بـه حیـات      ینبه حیات سیاسی شهرها فها  وریان و کلدانیاواسط هزاره اول قبل از میالد تهاجمات آش

  . تمدنی آن خللی وارد نساخت

. غیر و در کنـار دریـاي اژه بـه وجـود آوردنـد     صلودیه نام دولتی است که گروهی از اقوام هند و اروپاي در غرب آسیاي  -

و پایتخت لودیـه  . یدي بر تجارت زمینی و دریایی استوار بوداساس پیشرفت و ترقی ل. بنیانگذار این دولت به نام گیگز بود

اوج وسـعت و ثـروت لیـدي در زمـان کـروزوس      . دولت لیدي اولین دولتی بود که سکه ضرب کرده اسـت . شهر سارد بود

  . م از هخامنشیان تحمل شکست گردید و به حیات آن خاتمه داده شد. ق 547آخرین پادشاه این کشور بود که در سال 

ایـن دو منطقـه   . به دست آمده اند) در پاکستان امروزي( ومهمترین آثار تمدن دره سند در دو شهر هارپا و موهنجودار -

و مصریان باستان روابط ها  رسد در زمان خود بسیار آباد بودند و با سومري می سال قبل ازمیالد 3000به ها  که قدمت آن

  . بازرگانی داشتند

  آریاها و تاریخ هند 
آنان از آنجا که فاقـد  . م وارد هند شدند. ق1500بوده و از حدود ) گذرگاه خیبر( از شمال غربی هندها  یر ورود آریاییمس

توانیم از فرهنگ آنـان   می وداهاي  تنها به وسیله کتاب. اند اطالعات دقیقی از تاریخ آن دوران به جاي نگذاشته، خط بودند

م فـراهم شـده   . ق 1000تا  1500هاي  در فاصله سالها  محتوا و مضامین این کتاباز آنجا که . اطالعاتی به دست آوریم

  . باشد می این دوره از تاریخ هند به عصر ودایی موسوم. است

 توجه فاتحان به حفظ پاکی نژاد خویش در بین اقوامی که رنگ تیره داشتند سلسله طبقات را که در آغاز به چهـار طبقـه  

  به وجود آورد:رسید را به شرح زیر  می
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کشـاورزان و  ، که شامل مـالکین زمـین  ها  ویس -3که شامل شاهان ونظامیان) کشاتریاها( خشاتریاها-2کهنه ، برهمن -1

  . که کارگران واسیران دراویدي بودند) سودراها( شودراها -4 .بازرگانان بود

  . ممنوع بودها  ازدواج با طبقه پایین به خصوص با طبقه شودرا طبقات منشأ خدایی داشتند و

کسانی بودنـد کـه بـه سـبب ارتکـاب      ها  وجود داشتند و آن) نجس ها( نیز به عنوان خارج از طبقات مثل پاریا هااي  عده

  . محروم شدنداي  می به خصوص علیه قانون مذهبی از عضویت در طبقهیجرا

  . خوردند می ها گیاه خوار بودند به خصوص گیاه برنج را آن

  . حرف بود مورد استفاده قرار گرفت 44ا الفبایی که از زبان سامی به عاریت گرفته شده و شامل براي تدوین وداه

مـذهبی آنـان و دیگـر مسـائل     هـاي   هند راجع به سرودها ونیـایش هاي  دانش آریایی، ودا به معناي دانش و منظور از آن

است که هند اي  ن قسمت ودا و مربوط به دورهقدیمیتری( ریگ ودا -1 . وداها شامل چهارکتاب هستند . اعتقادیشان است

  آتهارواودا  -4یاجورودا  -3ساماودا  -2) شمالی مورد هجوم قرار گرفت

کردند و  می کسانی که متون وداها را حفظ. ودا ثبت و ضبط شده استهاي  در کتابها  اعتقادات و دستورات دینی آریایی

  . بودند دادند به برهمن موسوم می اعمال دینی را انجام

اند زیرا از آثار مهـم ایـن    عصر اقتدار و استقالل دولت شهرهاي شمالی هند را عصر حماسی نامگذاري کرده، در تاریخ هند

ي هنـد  امپراتـور آیین بودا به وجود آمد که در پیدایش ، دوره به وجود آمدن آثار حماسی بوده است پس از عصر حماسی

  . موثر بوده است

فراهم آمدن کتـابی بـه نـام اوپانیشـادها بـود کـه در حقیقـت        ، توضیح مضامین و مباحث کتب ودا ها شرح و نتیجه سال

که در اصل از بومیان بودند به وجود ) نجس( گروهی به نام پاریا، باتسلط آریاییان به شمال هند  تفسیري است برکتب ودا

 هـا راهـم نجـس    شد و حتی سایه آن می تماعی فردموجب تنزل مقام اج، هرگونه تماس با اینان، به عقیده هندوها. آمدند

  .  دانستند می

وداها به زبان سانسکریت نوشته شده . خواندند می دینی خود را به این زبانهاي  سرودها  آن. سانسکریت بودها  زبان آریایی

  . و سانسکریت غنی ترین زبان هند و اروپایی است

ادبیات در ایـن زمـان فقـط    . موازات سانسکریت مورد استفاده قرار گرفتبسیاري به ) pracrits( محلی عامیانههاي  لهجه

  . جنبه مذهبی دارد
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به خط سانسکریت تدوین شـده   ،پس از پیدایشها  این دو حماسه مدت. ترند مشهور   دو حماسه رامایانا ومهابهاراتا از همه

مهابهارا تا نیز مجموعه اشعار حماسی هند . شته بودو پیروز به وطن بازگ. رامایانا قهرمانی بود که با دشمنان جنگید. است

  . دهند می قهرمانان هندي تشکیلهاي  که موضوع آن را جنگ، باستان است

  . یاضی از کارهاي هند یان استراختراع صفر و عدد پی در 

  سیاست هند   

شمال هنـد بـه    ،ت اسکندرپادشاه هخامنشی شمال هند را تصرف کرد وبه هنگام سقوط هخامنشیان به دس، داریوش اول

یک فرمانده هندي به نام چندرا گوپتا علیه یونانیان قیام کرد و آنـان   ،دست یونانیان افتاد اما با انتشار خبر مرگ اسکندر

ایـن  . هاي محلی را تابع خویش کند و دولت قدرتمندي به وجـود آورد  او در مدت کوتاهی توانست حکومت. را بیرون راند

  . اند امیدهدولت را موریا ن

ي  در زمان چندرا گوپتا یک سفیر مقدونی از جانب سـلوکیان بـه هنـد فرسـتاده شـد و حاصـل مشـاهدات وي سـفرنامه        

  . پاتالی پوترا ،او هند در عصر چندرا  گوپتا بسیار آباد بوده است به ویژه پایتخت آنهاي  مگاستنس است طبق گفته

است که در تاریخ شهرت فراوانی دارد وي به شدت به عقاید بودا متمایل شد  از دیگر پادشاهان مشهور دولت موریا آشوکا

  . و مبلغینی به کشورهاي اطراف فرستاد

دولت موریا پس از مرگ آشوکا ضعیف شد پس از مدتی قدرت جدیدي به نام گوپتا به وجود آمد که از برخـی جهـات بـا    

مذهبی گوپتا هاست آنان طرفدار برهمنان و مخـالف سـر سـخت    گرایش  ،ها دولت موریا تفاوت داشت از جمله این تفاوت

  . بوداییان بودند

 هاي محلی بسیاري در هند حکومـت  ادامه داشت ولی به تدریج ضعیف شد مقارن ظهور اسالم دولتها  دولت گوپتاتا قرن

  .  کردند می
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  هند باستان در یک نگاه
  حوادپ مهم ووقایع مهم  زمان  سلسله ،قوم، تمدن
  شهرهاي این دو تمدنهاي  خرابه آثار و  ق م 2500  وموهنجودارو هاراپا

  تاخت و تاز آریایی هادر شمال هند  قم1500حدود  ها استیالي آریایی
  ) وداها( نگارش کتاب ودا  ق م1000تا1500  عصر ودایی
  به وجود آمدن آثار حماسی  قم1000حدود  عصر حماسی

از شمال هند توسط  هاي تصرف قسمت  ق م 329  حمله اسکندر به هند
  اسکندر

  سلسله ناین ناندا
  گسترش آیین بودا  ق م 322تا413  ) ماگادها( 

  ق م 84تا 322  امپراتوري موریا
چاندرا موریا و آشوکااز مهمترین 

تشکیل دولت . اند امپراتوران این سلسله
  یونانی باختر در غرب هند

  م 7ق م تا قرن  84حدود   امپراتوري گوپتا

 ،امپراتوران این سلسله از مهمترین
شکوفایی . شاندرا گوپتاي اول  و دوم اند
  .اقتصاد  و فرهنگ

آوردن کتاب  مسافرت برزویه حکیم  و
  کلیه و دمنه  وشطرنج به ایران

  و بازپس گیري شمال هندها  نبرد باهون  میالدي 7قرن   حکومت هادشا
  

بزرگتـرین  . فغانستان کنونی و شمال غربی هند را متصرف شـوند کوشانیان از اقوام زردپوست بودندکه توانستند سراسر ا -

میالدي حکومت کرد او به عقاید بودا ایمان آورد و موجب گسترش این  162تا  120پادشاه آنان کانیشکا نام داشت که از 

  . آیین در مشرق ایران و آسیاي مرکزي شد

بـیش از  ، در عصر گوپتاها نظـام کاسـت  . ندوئیزم بودندعصر گوپتاها اوج گسترش تمدن هندي است زیرا گوپتاها مروج ه

سلسـله گوپتـا مقـارن بـا     . بـود ها  پیش تحکیم و تثبیت شد از نتایج این امر پیدایش اقلیت اشراف هندي موسوم به راجه

ایـران  در همین زمان برزویه حکیم با مسافرت به هند کتاب کلیله و دمنه و نیز شطرنج را به . دوران ساسانیان بوده است

. رفتنـد  مـی  عربستان و مصر، ها به ایران و کاروانها  از هند کشتی. در دوره گوپتاها صنعت و تجارت نیز رونق گرفت. آورد

آمد و از آنجا به  می مسیر خشکی از هند به ایران. راه ادویه داراي دو مسیر دریایی و خشکی بود. ها ادویه بود بار عمده آن

  . شد می مسیر دریایی از هند به خلیج فارس یا دریاي سرخ و سپس به شام منتهی و رفت می شام و آسیاي صغیر

در ایـن دوره  . نامنـد  هـا مـی   حکومـت جپـوت  را م در هند دوام داشت  1000تا  650حکومت شاهزادگان را که از حدود 

  . یافتاي  تجارت و فرهنگ رونق فوق العاده

گـذاري   دولتـی را بنیـان  ، تیمور به نام بابر توانست با تسلط بر شمال هنـد  در اوایل قرن شانزدهم میالدي یکی از نوادگان

  . باشد می کند که به گورکانیان یا مغوالن کبیر معروف
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  تاریخ چین

اولین سلسه تاریخی چـین بـه   ، با ظهور کتابتنخستین سلسله هیا بود که بر قسمت کوچکی از چین حکومت داشت و  -

آموختنـد کـه   هـا   چینـی ، در طی حکومت این سلسـله . اختراع شدها  ر شانگ تقویم چینیدر عص. نام شانگ به وجود آمد

، صـنعتگران عصـر شـانگ   . ابریشمی پرورش دهندهاي  ها و بافتن پارچه آنها  ابریشم را براي ریسیدن نخ از پیلههاي  کرم

هایی را برروي چـرخ   ظرف، سفیدها آموختند که از جنس یک نوع خاك رس  آن. گذاري کردند هنر سفالگري چین را پایه

  . سرنگون شد سلسله شانگ به دست مهاجمانی به نام چو. کوزه گري شکل دهند

م به قدرت رسید و به دامنه فتوحات خـود افـزود   . ق 221شخصی به نام چنگ بود وي در سال ، سس سلسله چه اینؤم

مـردم  . بعدها نزد خارجیان نـام کشـور چـین گردیـد     نام سلسله او. معروف بود امپراتوروي به شی هوانگ تی یعنی اولین 

شی هوانگ تی براي حفاظـت چـین در برابـر تهـاجم اقـوام      . نامند می چین کشور خود را کوانگ چین یعنی ملک میانین

م طی یک شورش دهقانی کـه  . ق 207سلسله چه این سرانجام در سال . دیوار بزرگ چین را بسازند، بیابانگرد دستور داد

  . سرنگون شد، شد می صی به نام لیوپنگ رهبريتوسط شخ

به نام تـاتوئیزم  اي  زیست وي موسس فلسفه می ق م 604است که حدود ) ال ئوتسه( از مشهورترین فالسفه چین ال ئوتزو

 کـرد و  مـی  تفسـیر ) روح عـالم  ،وجـود ( یعنـی تـائو  ، حکیمی بود که مذهب را به وسیله اصل مهمـی  است وي فیلسوف و

شهوات خود را معدوم کند و فروتنـی   وها  خواست قوانین اخالقی را تدوین کند به عقیده او انسان باید هوس می مخصوصاً

  . پاکدامنی را دستور زندگی خویش قرار دهد و

باشد  که در خارج از چین بـه نـام کنفوسـیوس شـناخته شـده اسـت او در حـدود         می کنگ فوشه ،دیگر فیلسوف چینی

جنبـه   وي به مسائلی که صـرفاً . زیسته است کنفوسیوس نیز مانند الئوتسه معلم اخالق بود می  م .ق 478تا551هاي  سال

  . اصول تعلیمات وي توجه به کمال معرفت نفس وصفات نیکو بود. مذهبی داشت توجهی نشان نمی داد

هـا را   مع آوري شده وتنظیم آنج) ها سالنامه ،مناسک ،ها تغییر و تبدیل ،ها منظومه ،تاریخ( کتاب 5ادبیات اولیه چین در 

  . اند به کنفوسیوس نسبت داده

  . باروت از افتخارات مردم چین است قطب نما و ،فن چاپ –اختراع کاغذ 

هـزار   40وران سلسله تانگ در چین شروع به قتل و آزار بوداییان کردند آنان در حـدود  تدر اواسط قرن نهم میالدي امپرا

در نتیجـه  . بودایی را به ترك آیین خود وادار ساختند 260000همچنین . را ویران کردند بوداییان، صومعه 4600معبد و 
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  . پس از آن دیگر آیین بودا در چین موقعیت گذشته خود را باز نیافت

نام سلسله تانگ با شعر چینی همراه شده و این به دلیل تعداد زیاد شاعران این دوره و کثرت اشعاري است که از آنان به 

ان آیـین الئـوتزو   ونام دارد که از پیر) Lipo( ور هستند یکی لی پوهاز شاعران عصر تانگ دو تن بسیار مش. مانده استجا 

که از پیروان کنفوسیوس اسـت و اشـعارش بیشـتر    ) Tufu( باشد و دیگري توفو می است و اشعارش بیشتر درباره طبیعت

  . درباره مسایل انسانی است

  .  گردد می چینی محسوب عصر شکوه نقاشی، عصرسونگ

کردند  می استفادهها  اما در آن زمان از آن براي آتش بازي در جشن. باروت را در عصر سلسله تانگ اختراع کردندها  ینیچ

  . فن چاپ بود، در عصر سونگها  و اختراع بسیار مهم چینی. در عصر سونگ از باروت براي مقاصد نظامی سود جستند

  . ه بازرگانی معروف ابریشم را به وجود آورده بود بیزانس را ، ایران ،یاي میانهآس ،مسیر بازرگانی چین

قوبیالي قا آن از نوادگان چنگیزخان مغول توانست تمامی چین شمالی را تصرف کند و پایتخت خود را شـهر پکـن قـرار    

برآمـد و پـس از چنـدین سـال      قوبیالي قاآن در صدد فتح نواحی جنوبی چـین . سیس کردأبه نام یوان تاي  داد و سلسله

 یو به واسـطه اهمیتـ  . م فرمانرواي تمامی چین گردد 1279ور سلسله سونگ در سال تجنگ توانست با قتل آخرین امپرا

سفیرانی به آن کشور فرستاده شدند و براي اولین ، که چین در این دوره یافته بود از جانب لویی نهم پادشاه فرانسه و پاپ

  . مشهورترین مسافر اروپایی به چین در این زمان مارکوپولو بود. پائیان با مظاهر تمدن یکدیگر آشنا شدندو اروها  بار چینی

علیه سلسـله یـوآن را   ها  هاي متعدد مردم چین مواجه بود و رهبري شورش عمومی و نهایی چینی سلسله یوآن با شورش

، نـگ چاچـویران  . م منجـر شـد  . ق 1368ن در سال شخصی به نام چویران چانگ برعهده داشت که به سقوط سلسله یوآ

حکمرانـان مینـگ مجموعـه قـوانین بـزرگ      ، با جمع آوري و تدوین قوانین. سیس کردأپس از پیروزي سلسله مینگ را ت

  . مینگ را منتشر ساختند که در استقرار عدالت بسیار موثر بود
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  حکومتی معروف چین باستانهاي  سلسله

  ویژگی  زمان  نام سلسله

  ق م 1028تا 1500  انگش
 ،شکل گیري فر هنگ و تمدن چینی -1

آغاز پرورش کرم ابریشم براي ریسیدن 
، ساخت ظروف چینی، ها آني  نخ از پیله

  پیدایش و گسترش خط وتقویم

  256تا1028  چو
 ،محلیهاي  جنگ وجدال میان حکومت

بنیانگذاري تائوئیزم توسط الئو تسه و 
  ها کنفوسیوس و افکار واقدامات آن

  ق م 207تا 221  چه این
ساخت دیوار چین به دستور امپراتوري 

  شی هوانگ تی
این دیوار تنها اثر بشري است که از فراز 

  .توان آن را دید می جو

  م220ق م تا  207  هان
علیه قبایل آسیاي ها  لشکر کشی چینی

گسترش تجارت ابریشم در  ،مرکزي
  مسیر جاده ابریشم

  م 570متا220  سلسله شش گانه
آشوب  وهرج و مرج در چین هجوم 

به شمال چین رواج حفر خندق ها  هون
  و حصار کشی در شهرها

 
  تاریخ ژاپن

هـا   بـه معنـاي راه خـدایان اسـت و براسـاس آن ژاپنـی      ) Shinto( شـینتو . از نظر دینی پیرو آیین شینتو هستندها  ژاپنی

جیمو نـام داشـت آیـین شـینتو بیشـتر براسـاس        امپراتوراولین . ددانن می را از نسل خدایان امپراتورفرمانرواي خود یعنی 

  . پرستش مظاهر طبیعت و حرمت سنن قدیمی استوار است

 قدرتمند بود نظـام شـوگونی  اي  مقامی تشریفاتی داشت و قدرت در دست خانواده امپراتوربه نظام سیاسی ژاپن که در آن 

ه فوجی وارا است اقتدار خانواده فـوجی وارا از قـرن نهـم تـا دوازدهـم      خانواد، نخستین خانواده قدرتمند ژاپنی. گویند می

هـا   سـامورایی . دادند می تشکیلها  قدرتمند را گروهی به نام ساموراییهاي  نیروي نظامی خانواده. میالدي به طول انجامید

  . شدند می مالکان اراضی بودند و در همان حال طبقه جنگجوي ژاپن محسوب

م اردوي  1281قوبیالي قاآن تصمیم گرفت به ژاپن حمله ور شود به دنبال آن در سـال  ، الن بر چیندر عصر سلسله مغو

کشـتی بـه سـوي سـواحل ژاپـن       3500شـد بـا    می ها بالغ بر صد هزار نفر مرکب از سربازان چینی و مغولی که تعداد آن

شکر قوبیالي را در هم کوبیـد و ژاپـن از خطـر    گویند ل می بدان کامیکازهها  اما طوفان سهمگینی که ژاپنی، رهسپار شدند

  . بزرگی نجات یافت

حکومـت ژاپـن را در اختیـار    ، در اواخر قرن شانزدهم میالدي خانواده توکاگاوا توانست با افزایش اختیـارات و نفـوذ خـود   
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و گشوده شـدن دروازه  اما در این زمان براثر فشارهاي داخلی . م در ژاپن حاکم بود 1867شوگون توکاگاوا تا سال . بگیرد

مجبور به کناره گیري گردیـد و بـا کنـاره گیـري خـانواده توکاگـاوا عصـر        ) اروپائیان و آمریکائیها( ژاپن به روي خارجیان

  . در ژاپن به پایان رسید و بدین ترتیب عصر ژاپن سنتی به آخر رسید و دوران ژاپن صنعتی آغاز شدها  حکومت شگون

  تمدن کرت

حاظ وسعت و ارتباطات دریایی از موقعیت خاصی برخوردار اسـت همـین جزیـره و تمـدنی کـه در آن      جزیره کرت به ل -

، یکـی از نخسـتین و مشـهورترین پادشـاهان کـرت     ها  از آنجا که طبق افسانه. وجود داشت پایه اولیه تمدن یونانی گردید

م رشـد  . ق 14تـا   16رت در فاصله قـرون  شود تمدن ک می گاه تمدن مینوآن نیز نامیده، تمدن کرتی، مینوس نام داشته

  . یافتاي  فوق العاده

تقسیم کرده تمدن کرت مربـوط بـه دوره قبـل از    ها  توان به دو دوره قبل وبعد از آریایی می در کل تاریخ یونان باستان را

  . که عصر مفرغ است م است. سال ق 4000-5000مربوط به ، تمدن یونانی باتوجه به آثاري که به دست آمده. ها است آریایی

  . خوانند ي می مورخین نام مردمی را  که پیش از هزاره سوم در جزیره کرت ساکن شده اند اژه

همـه   در کرت شهرهاي متعددي که معـروف تـراز  . کرت قسمتی از یونان است که در قسمت جنوبی آن واقع شده است 

چکی تقسیم شـده بـود کـه همگـی بـه اطاعـت امیـر        کوهاي  سرزمین کرت به دولت. پایتختشان کنوسوس بود بنا گشت

  . شدند می پادشاهان این شهر مینوس خوانده. کنوسوس درآمدند

  . تسلط بر دریاها را وجهۀ همت خویش قرار داده بود ي دریایی بود وامپراتوریک ، ي کرتامپراتور

فینیقی بدان منطقـه رفـت و    وردان مصري ومردمان کرت از تمدن مصر و فینیقیه تأثیر زیادي پذیرفته بودند؛ زیرا دریا ن

ایـن مجسـمه   . از جمله آثاربه دست آمده ازکرت مجسمه خانمی به صورت مار از جنس سـنگ مرمـر اسـت   -آمد داشتند

از آنجا که مجسمه مار در مصر نیـز یافتـه   . شود می داري مار است و در موزه بستوان در شرق آمریکا نگهي  معروف به الهه

  . وید روابط مصر با کرت استشده است این م

  . که از عالئم هیروگلیف تشکیل شده هنوز خوانده نشده استاي  خط اژه

  . شوند می سال یکبار انتخاب 10پادشاهان کرت هر 

  به ترتیب زیر:. در نظام اجتماعی کرت طبقات خاصی وجود دارد

  بردگان -5ات دادن معاف بودند که از مالی) نظامیان( گارد – 4اشراف   -3روحانیون -2پادشاهان   -1
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تبـر دو دم وگـل   ، عالئم مخصوص وي چوب دسـتی سـلطنتی   داراي قدرت مطلقه بود و) تمدن مینوسی( پادشاهان کرت

  . النوع زمین و حاصلخیزي بود ربها  آني  خداي عمده. زنبق بود

از شمال به این حـدود  ها  یا هلنها  ونانیی. در حدود دوهزار سال پیش از میالد نخستین اقوام یونانی درتسالی ظاهر شدند

باشند که در قرن شانزدهم وارد پلوپونز شـده وپالژهـاي سـاکن آرگولیـد را  بـه       ها می معروفترین این قبایل آکئی. آمدند

  . زیستند می پالژها نخستین کسانی بودند که در یونان. اطاعت خویش وداشتند

ی یهارسن وتیرنت بنا کردند ودیوارها و حصا می فتند وسپس شهرهاي از قبیلتحت نفوذ مرد م کرت  قرار گر ها  آکئی   

بود ولی این اقوام در شـهر  ها  ینک نا حیه آرگولید  مرکز قدرت آ . که بعدها به دیوارهاي سیکلویی معروف گشت سا ختند

نها سرزمین  آرکادي را در دست پالژ همسایه نیز رخنه  کرده  بر تمام نواحی اطراف پلوپونز استیال یافتند و ت  هاي  ستان

شهر کنوسوس بر اثر شـورش همـین مـزدوران بـا غلبـه اقـوامی کـه از         1400سرانجام در حدود سال . باقی گذاشتند ها

سراسر جزیره کرت را گرفته وسـکنه  ها  به این ترتیب از میان رفت و آکئیاي  امپراتوري اژه. آرگولید آمده بودند ویران شد

  . تمدن آکئی به تمدن میسن معروف است. اعت یا مهاجرت وا داشتندآن را به اط

به این حدود آمـده و در یونـان مرکـزي و پلوپـونز و جزایـر      ها  و ائولیها  نئی می به نامها  پس از آن اقوام دیگري از یونانی

  . باشد می سنی معروف است می تمدنی که به تمدن وها  دریاي اژه مستقر شدند این دوره اوج قدرت آکئی

. جـاي آنهـا را گرفتـه انـد    ) هـا  آخـئ ( ها تمدن مینوسی همان تمدن کرت است که میسینی توجه داشته باشید منظور از

مقرخدایان کوه . یونانی طرف توجه بودهاي  مذهب یونانیها پرستش طبیعت بود عالوه برآن ستایش نیاکان دیرین خانواده

آپولـون  . آتنا درآتن مـورد پرسـتش بـود   . ع آسمان همسر و خواهر ایزیریس بودهرارب النو. المپ و پدرخدایان زئوس بود

. آرتمیس خواهر آپولون رب النوع شـکار و حیوانـات وحشـی بـود    . مرکز ستایش آپولون شهردلف بود. خداي روشنایی بود

. بـود هـا   س خانههستیا رب النوع آتش مقد. هفائیستوس خداي آتش و بعد فلزات وآهنگري بود، هرمس خداي سپیده دم

  . هادس برادر زئوس خداي مرگ بود. ها پوزئیدن برادر زئوس بود خداي عمده آب. آفرودیت رب النوع عشق پاك بود

شـود و   می پذیرد و موجب جنگ را نمی ها  شهر کروزا و بندر هاگیا که یکی از بنادر مهم کرت است به زیر سلطه میسینی

ترواشـهري بـود   . واقـع اسـت   ) ترکیـه امـروزي  ( که تروا در ناحیه آسـیاي صـغیر   این اولین تقابل شرق و غرب است چرا

بخـاطر  . دردست تروا بـود ها  و اقوام دیگر که اختیار تنگهها  و فریژيها  درآسیاي صغیر نزدیک هلسپونت مسکون ازتراسی

ا تشکیل شد که منجر به تسـلط آنهـا و   بر ضد تروها  و ائولیها  از آکئیاي  اتحادیهها  موقعیت ویژه تروا و تسلط آن بر تنگه
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داسـتان تـروا بـدین     . ها را آگاممنون پادشاه میسن بر عهـده داشـت   رهبري آن. م شد. ق 1184آتش زدن شهر در سال 

  . سبب اهمیت بیشتري یافت که داستان آن شالودة  ادبیات و دین یونان باستان شد

ام شهر شده بود را بر کوه ایدا  گذاشت بازگشـت پـاریس بـه تـروا     ه این شهر پریام پسرش پاریس را که موجب انهداپادش

  .  شود طی حوادثی منجر به جنگ تروا می

 فـردي  در اسـپارت بـه نـام لیگـورك     . در تمدن مسینی که اسپارت شاخص آن است جلوتر از هر تمدنی قانون نوشته اند

  . تامروزي اسهاي  قانون نوشته که این قانون سرمشق قانون) لیگورکوس(

در حـالی کـه    ،کنـد  یمـ داستان جنـگ تـروا را بـازگو     که ایلیاد. مهم ترین اشعار حماسی بر جا مانده ایلیاد و ادویسه اند

هر دو را به یـک شـاعر دورگـرد و    . پردازد می خیالی اولیس جنگجو در مسیر بازگشتش به خانهي  اودیسه به نقل ماجراها

  . زیسته است می پیش از میالد  850در حدود  احتماالًدهند که  می به نام هومر نسبتاي  افسانه

کردند شهر تروا و حماسۀ هومر درباره سقوط آن به کلی افسانه است تا اینکـه در سـال    می تا عصر جدید پژوهشگران فکر

  . باستان شناس آلمانی به حفاري در ترکیه پرداخت و بقایاي این شهر را پیدا کرد ،هانیریش شلیمان 1870

از جایی که اکنون شمال یونان است بـه طـرف   ها  پیش از میالد قوم یونانی زبان بدوي تري به نام دوري 1100دود در ح

. کردنـد  مـی  مفرغی استفادههاي  از اسلحهها  آهنی داشتند در حالی که میسینیهاي   اسلحهها  دوري. جنوب هجوم آوردند

  . را ایونی نامیدند که یونانیان بعدها آناي  کردند منطقهبه جزایر و سواحل آسیاي صغیر فرار ها  اکثر میسینی

  . ها شهر اسپارت را بنیان نهادند الکونیا را تصرف کردند و پس از چندي آنها  دوري

  . در این زمان یونان وارد عصر تاریکی شد  که حدود سیصد سال طول کشید

براثرمهـاجرت  هـا   دوري. هـا آرگولیـد بـود    مرکـز آن  بـود و هـا   م سیادت یونان همچنان دردست آکئی. درقرن دوازدهم ق

  ) م. ق 1100( ها را از بین بردند حمله کردند و آنها  به آکئیها  متالی

شـهر بیـزانس را   ها  مسنی تاسیس کردند ودر کنار بسفر یونانی ،اسپارت، در پلوپونز سه کشور عمده یعنی آرگوسها  دري

  . بنا نهادند



  مجموعه تاریخ »  30«
 

 
 

 
  اسپارت

و از آن پس اهـالی  . در این سرزمین ساکن شدندها  و پالژها  مطیع ساختن ساکنان قدیم یعنی آکئی فاتحان دري پس از

. پرداختنـد  مـی  به امور نظـامی  که از دري  ومالک حقیقی مملکت بودند منحصراًها  اسپارتی:شدند می به سه طبقه تقسیم

طـرز   . یـا غالمـان  هـا   هیلوت. سیاسی محروم بودندپریکها که  کارشان کشاورزي یا پیشه وري  ودر عین آزادي از حقوق 

سبب آن بود که یا این سـرزمین   هکرد واین امر  ب می حکومت سلطنتی بود ولی عجیب آن که  دو پادشاه مملکت را  اداره

  . باشدها  وسیله دو فرمانده دري تسخیر شده و یا آنکه قرار گذاشته بودند یکی از دو پادشاه از آکئی هب

زندگی لیگورك مقـارن  . باشد می هاي اداري اسپارت قبل از قرن نهم اطالعات کمی در دست این درباره سازمان گذشته از

ها و مطالعه در قوانین حقوق خارجی قانون اساسی اسـپارت را   پس از مسافرت، ها خاتمه داده وي به جنگ. همین ایام بود

  .  تنظیم کرد

تن  28مرکب از ) گروزییا( یک شوراي شیوخ، از فرماندهان نظامی بودند  اصوالًاز این تاریخ قدرت در دست دو پادشاه که 

یافـت   مـی  ها تشکیل شد ند ومجمع ملی  که از اسپارت می افراد سالخورده که براي تمام مدت عمر از طرف مردم انتخاب

پارت یـک حکومـت اشـرافی    در واقع اختیار اداره مملکـت در دسـت گروزیـا بـود و اسـ     . قرار داشت، ولی قدرتی نداشتند

حسن جریان امـور و قـوانین را بـه    ) ناظر یا پاسدار( یک هیت پنج نفري از افورها ) حکومت یک طبقه( شد می محسوب 

  .  عهده داشتند

مسنی با آنکـه دو کشـور اخیـر از     در قرن هشتم میان وي و کشورهاي آرگوس و و  اسپارت به توسعه نظامی خودپرداخت

  . ی در گرفتیها کشمکشاقوام دري بودند 

اتحادیـه  . از ایـن قیـام نگرفتنـد   اي  م اهالی مسنی به رهبري آریستوفن براسپارتها شوریدند ولی نتیجـه . درقرن هفتم ق 

 دولـت اسـپارت ابتـدا سـلطنتی ولـی بعـد بـه آریستوکراسـی        . آرکادي و کرنت تشکیل شده بـود ، الید، پلوپونز از اسپارت

  . تبدیل شد) حکومت اشراف(

  آتنمدن ت
شد و هنگامیکه سکروپیا دو کشـور دیگـر را از بـین     می الوزیس و سکروپیا تقسیم، آتن: درابتدا آتیک به سه کشور ماراتن

  . برد به همه این کشورها نام آتن گذاشته شد

  اهالی آتن به سه دسته تقسیم میشدند:
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  پیشه وران    -3کشاورزان                 -2اوپاتریدها         -1

مـردم هـیچ کـس را    ، ساکن پلوپونز قرارگرفت و کشته شد و پـس از او هاي  کودروس آخرین پادشاه آتن مورد حمله دري

قـدرت را از کـودروس   ) نجبـا ( ولی حقیقت امر این است کـه شـورش رخ داد و اوپاتریـدها   . الیق جانشینی وي ندانستند

و شوراي آرئوپاژکه درعین حال شوراي سیاسی ، ن سمت را داشتگرفتند و اختیار امور را به یک آرکنت که مادام العمر ای

هـر چنـد کـه    . م دراکون مأمور تدوین قوانین مدونی براي آتن شد. ق 621درسال ) م. ق 1190( .و قضایی است سپردند

ایف یک شهروند آتنی مورد عالقه مردم به نام سـولون سـر پرسـت وظـ     ،م . ق 594درسال . قانون او مردم را راضی نکرد

سـولون همچنـین گروهـی از شـهروندان معمـولی را بـه نـام        . روزمره حکومت شد نخست تمام قوانین دراکون را لغو کرد

. این گام مهمی به سوي دموکراسی بـود . مجلس برگزید تا به تدوین قوانین بپردازند و به گزینش فرمانروایان کمک کنند

سـولون اداره   با اصالحات جدیـدي . ره فرمانروایی کلیستین آغاز کردم دو. ق508آتن گذر به دموکراسی کامل را از سال 

شوراي چهارصدنفره و مجمع ملی که انتخاب عمال دولتی و اعضـاي هیـات قضـاوت و وضـع     ، ها مملکت به دست آرکنت

و هـرکس   ،درآتن بر خالف اسپارت مردم از آزادي بیشتري برخوردار بودنـد . قوانین و جنگ و صلح را برعهده داشت افتاد

  . مالک و مختار کار و شغل خویش بود

هـا بودنـد و نمـی     مردم آتن چهارطبقـه بودنـد کـه طبقـه آخـر تـت      . سولون مردم آتن را برحسب درآمدشان تقسیم کرد

ها را فرونشاند و درایـن ایـام سـه دسـته و      اصالحات سولون کمی کشمکش. توانستند در شوراي چهارصد نفره عضو شوند

شخصی به نام پیزیسترات . پرداختند می که به رقابت با یکدیگر) بورژوازي متوسط -تت ها، او پاتریدها( حزب تشکیل شد

 ـم ه. ق 527به عنوان جبار قدرت را دردست گرفت و در  541در سال . ها پرداخت به دفاع از آنها  با اتکاء به قدرت تت

کلیسـتن  ) م. ق 510( .کست خورد و به ایـران پنـاه بـرد   به رهبري کلیستن شاي  پیاس به جاي پدرنشست و براثر توطئه

به ده قبیله و هرقبیله را به ده قصبه و بلوك تقسیم کرد و شوراي چهارصد نفره  اقدامات سولون را معمول کرد و اهالی را

ک فـرد  توانست یـ  می کلیستن موضوع استرالیسم را معمول داشت به موجب این تصمیم ملت. را به پانصد نفر تبدیل کرد

 مثل تمیتوکل که مـردم او . مدنی را که مرتکب جنایتی نشده ولی حس جاه طلبی و قدرتی زیاده از حد داشت تبعید کند

  . را تبعید کردند و به ایران پناه آورد

  . اتحادیه مذهبی دلفی از دوازده قوم و ملت تشکیل شده بود

  . شد و پسیلت میپیاده نظام نیروي اصلی یونان باستان بودکه شامل هوپلیت 
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  . گرفته بودندها  نیقییکردند و الفباي خود را ازف می یونان قدیم به زبان هند و اروپایی تکلم

که تمـدن یونـان بـه وضـع بـی      اي  یعنی دوره، است میان دوره آکئی با دورة کالسیکاي  دوره قرون وسطی یونان واسطه

باشـد کـه    مـی  م طلیعۀ روزگاري نـو بـراي یونـان   . ق 500ن سال پایان قرن ششم و فرارسید. باشد می پیشرفتهاي  سابقه

  . . ها درگرفت بین آن) مدیک( هایی معروف به مدي ها سیادت یافتند و جنگ درشرق نیز پارس

  جنگهاي یونان و ایران

نـان  هـاى یو »دولت شـهر «پیروزى کوروش کبیر به کرزوس سبب ورود ایران به آسیاى صغیر و هم مرز شدن ایرانیان با  

، چرا که لیدیه قدرتى متوسط و غیرخطرناك بـود . یونانیان از همان ابتدا از ورود این میهمان ناخوانده ناخشنود بودند. شد

کـوچ نشـینان یونـانى سـرانجام در     . حال آنکه امپراتورى ایران یک امپراتورى جوان با نفوذ و با قدرت رزم بسیار زیاد بـود 

از کمـک بـه یونانیـان    ها  اسپارت. و در این کار خود از یونانیان اروپا نیز کمک خواستندشوریدند ها  م علیه پارس. ق 499

شـهرهاى  ، »ایـونى «یونانیـان بـه کمـک مـردم     . فرستاد ها آنکشتى کمکی به کمک  25اما آتن ، مهاجر خوددارى کردند

مان بزرگترین امپراتورى تاریخ را در براى داریوش بزرگ که در آن ز. منطقه را گرفتند و در همان سال سارد را آتش زدند

منطقـه حاصـلخیز هـالل خضـیب و بـین      ، آسیاى صـغیر ، مدیترانه شرقى، شمال شرق آفریقا، اختیار داشت و ماوراءالنهر

یونانیان را به عقـب  ، بسیار گستاخانه جلوه کرد و با نیروهاى مستقر در منطقهها  اقدام یونانى، النهرین را در اختیار داشت

م در منطقـه آسـیاى   . ق 492در . سال کل منطقه را مطیع خود کرد و شهرهاى ایونى را به آتـش کشـید   4و ظرف راند 

از نظر جنگى مردمى ورزیده بودند ها  یونانى. اما داریوش هنوز راحت نبود. صغیر دیگر دشمنى براى عرض اندام نمانده بود

دانست در نبردهـاى اخیـر تنهـا بـا آتـن       داریوش مى. د ساخته بودها سربازان حرفه اى و قدرتمن از آن، مزدورىها  و سال

اى تـرین رزم   شاید بتوان مردان جنگى اسـپارت را حرفـه  . حال آنکه قدرت اصلى در اختیار اسپارت بوده است، طرف بوده

انـب غـرب   بنابراین اگر داریوش مى خواست مانند سلف بزرگ خود کوروش خیال خـود را از ج . آوران تاریخ قدیم دانست

م نیروى دریایى ایـران بـه فرمانـدهى    . ق 492در  :نخستین جنگ مدى. باید آتن و اسپارت را از بین مى برد، راحت کند

. اما گرفتار توفان شدیدى شـد و بسـیارى از کشـتى هـاى ایـران غـرق شـدند       ، داماد داریوش به سمت یونان حرکت کرد

اکنـون بـه   . را کشتند ها آناما یونانیان ، را به آتن و اسپارت فرستاد سفرایى، داریوش که نقشه خود را شکست خورده دید

کشتى که اغلب متعلق به فینیقیان بود بـه   600م نیروهاى ایران با . ق 490در . نظر مى رسید جنگ اجتناب ناپذیر است

بـا  هـا   و فرمانـدهى آتنـى  » رنآرتـاف «هزار سرباز راه یونان را در اروپا در پیش گرفتند فرماندهى ایرانیـان بـا    100همراه 
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درگیر نبرد با یونانیان شـدند و علـى   ، روز 9در جلگه ماراتن پیاده شدند و پس از ها  ایرانى. بود» همیتوکل«و » اریستید«

  . شدندها  مجبور به عقب نشینى به کشتى، رغم درهم کوبیدن مرکز و قلب یونانیان به دلیل شکست از جناحین

در ، ها بر ایرانیـان فـاتح آمدنـد    اصل نام دهکده اى است در یونان و در آن محل بود که یونانی در Marathon»: ماراتن«

قبل از میالد نخستین کسى که خبر این فتح را از آن دهکده به آتن برد قهرمان شناخته شد و هم اکنون به یـاد او   490

  . هاى اساسى المپیک است و آن واقعه است که دو ماراتن از بازي

ها  آتش زدن سارد به دست یونانی:الف ـ علل جنگ . باور مورخان غربى ماراتن اولین نبرد سرنوشت ساز تاریخ بشر استبه 

، پس از فرونشـاندن شـورش  . ارتش ایران براى سرکوب شورشیان به محل اعزام شود، موجب شد که به امر داریوش بزرگ

در این لشکرکشى مردونیه . شورش آسیاى صغیر به حرکت درآیند براى دفع بقیه » مردونیه«نیروهاى ایران به فرماندهى 

ها با تأسیس حکومت ملى  فراهم سازد و سپس براى ارضاى خاطر یونانی »تراکیه«توانست سلطه ایران را براى بار دوم در 

. ران اطاعت نمایـد در مناطق تسخیر شده موافقت نموده و در نتیجه پادشاه مقدونیه را وادار ساخت که مانند گذشته از ای

ــه    ــیس«مردونیــه پــس از ایــن اقــدامات احضــار شــد و ادامــه برنامــه جنگــى وى برحســب دســتور داریــوش ب و  » دات

نیروهـاى  . داتیس با ششصد کشتى که در اختیار داشت از راه دریا به سوى آتن روانـه گردیـد  . محول گردید  » آرتافرن«

جنگیدنـد و  ، که از مهمترین مردان جنگى یونان بودند » اریتره«با سپاه » اریتره«ایران در این پیشروى با پیاده شدن در 

هـاى آسـیا و حملـه بـه      سپس اهالى این شهر را به علت شرکت در طغیان یونانی، پس از سه روز آنان را از پاى درآوردند

ناوگـان دریـایى   . رسـتادند شهر سارد و تخریب معبد آن سرکوب نمودند و عده زیادى از آنان را اسیر کردند و به شـوش ف 

»  هیـپ پیـاس  «در تمامى این مراحل . که آتن مرکز آن بود به حرکت درآمدند» آتیک«ایران سپس به طرف شبه جزیره 

به حکومت آتن انتخاب شود موجبات ادامه جنگ با  فرمانرواى مخلوع آتن همراه سپاهیان ایران بود و براى اینکه مجدداً 

چنان که براى شروع جنگ اصلى ایران و یونان نیز سپاهیان ایران را به سوى دشت ماراتن براى هم. یونان را فراهم ساخت

، نفر بوده کـه بـر ایـن عـده     200000عده پیاده نظام ایران در این جنگ » کرنلیوس«بنا به نوشته . جنگ راهنمایى نمود

تعداد کل نیروهاى ایران را در ایـن  »یوستینوس«مورخ دیگرى به نام . نفر سواره نظام نیز اضافه شده است  10 000تعداد

سـواره   سپاهیان ایران را مجموعاً از پیاده و، متخصص تاریخ عهد قدیم» ادواردمایر«. نفر ذکر نموده است  600000جنگ 

بـه اسـتثناى سـپاه جاویـدان کـه داراى      ، سالح ایرانیان در این جنگ تیر و کمان و سپر بود. نفر بیان نموده است20000

  .  اى مجهز نبودند بقیه به چنین اسلحه، سلحه دفاعى بودندا
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آنـان توسـط   . حمله نمود» اریتره« به » داتیس«آتنیها زمانى از لشکرکشى ایرانیان به یونان آگاه شدند که : شرح عملیات

ود نیـز آمـاده   فرستادند و درخواست کمک فورى نمودند و خـ ها  پیامى براى اسپارتى، دونده مشهور و تندرو» فیلیپ پید«

هاى مذهبى ایـن کمـک حـدود دو     اما به علت جشن، پیام فرستادند که به آنان کمک خواهند کردها  اسپارتى. نبرد شدند

کیلومترى ماراتن در حال  40خبر رسید که ایرانیان در حدود ها  تقریباً در همان موقع به آتنى. هفته به تأخیر خواهدافتاد

پیاده نظام سنگین اسلحه و تعداد کمى نیروهاى سبک ) هپلیت( نفر 9000با حدود ها  تنىآ. پیاده شدن به ساحل هستند

توانسـتند از   آنـان مـى  . هاى مشرف به دریا پیشروى نمودند و پیاده شدن نیروهاى ایران را نظـاره کردنـد   اسلحه به بلندي

بزودى تعداد کمى از نیروهاى . سد نمایند ،همین محل پیشروى نیروهاى ایران را از معبر باریکى که به آتن ختم مى شود

به عهده داشت و ده سردار دیگر آتنـى تحـت   » کالى ماك«را در این نبرد ها  فرماندهى آتنى. ها پیوستند شهر پالته به آن

از ها  تنىظاهراً ایرانیان فهمیدند که بسیارى از آ. بود»  میلیتار«ها  ترین آن فرماندهى او بودند که محتشم ترین و با تجربه

را ها  ایرانیان بدین منظور در خلیج ماراتن پیاده شده بودند که آتنى. ترس شکست و انهدام شهرشان آماده تسلیم هستند

با نیمى از سپاه ایران سوار بر  » آرتا فرن«، پس از پیاده شدن بخشى از نیروهاى ایران. از شهرشان به این سمت بکشانند

در ) نفر 20000احتماالً ( و بقیه سپاه ایران» داتیس«و آتن حرکت نمودند در حالى که » آتیک «کشتى شده و به سمت 

طرح جنگى ایرانیان را حدس زد و اصرار نمود که » میلیتار«. را از هر گونه حرکتى بازدارندها  ساحل توقف نمودند تا آتنى

به پشتیبانى از طرح جسورانه » کالى ماك« پس از تشکیل یک شوراى جنگى پرشور. بالفاصله به نیروهاى ایران تک شود

بالفاصله نیروهاى آتنى و اهالى پالته از ارتفاعات فرود آمدند به . رأى داد و فرماندهى افراد را به او تفویض نمود» میلیتار«

پالتـه در  در جنـاح راسـت و اهـالى    ها  آتنى، در این آرایش تاکتیکى. روایتى یک مایل از سپاه ایران آرایش رزمى گرفتند

را طورى گسترش داد که جناحین نیروهاى متکى بـه دو رودخانـه   ها  جبهه یونانى» میلیتار«. جناح چپ مستقر گردیدند

و در ) ردیف سرباز در عمق 12( ضعیفها  این کار موجب گردید که مرکز آتنى. کوچکى گردید که به دریا جریان داشتند

 16جناحین نیروهایش را بـا عمـق کانـال فـاالنژ یعنـى      » میلیتار«اما . گرددمقابل سوار نظام ایران ضعیف و آسیب پذیر 

   نتیجه این آرایش آن بود که جناحین او قوى و به وسیله خط ضعیفى در مرکز جبهه به یکدیگر متصـل  . ردیف آرایش داد

ایرانیـان  . ان ایران یورش بردنداقدام به تعرض نمودند و دوان دوان به سوى سپاهیها  آتنى، پس از این آرایش. گردیدند مى

از این نوع شیوه کارزار که عده اى بدون ترس و محابا به سوى آنان مى دویدند دچار بهت و حیرت شدند و پنداشتند که 

در . همین که سربازان آتنى مقابل ایرانیان رسیدند جنگى سخت و خونین آغاز گردید. دیوانه شده اند) یونانى ها( ها آتنى
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درحـالى کـه فاالنژهـاى سـنگین اسـلحه در      ، رانـد  می ها را به عقب ملیات ایرانیان به سهولت مرکز آرایش یونانیابتداى ع

هـا   در این مورد مورخان اختالف عقیده دارند که آیا این عمل یونـانی . جناحین نیروهاى ایران را به عقب راندند، جناحین

مرکز آرایش ایران نیز به عقب آمده و ، ها در جناحین با غلبه یونانی. استطور اتفاقى رخ داده  هبرابر طرح انجام شده و یا ب

نیروهـاى ایـران را تـا سـاحل تعقیـب      ، هـا  یونانی. نیروهاى ایران به طرف ساحل عقب نشینى نمودند» داتیس«به فرمان 

ایرانیـان  » هـرودوت «نوشته  بنا به: نتیجه عملیات» . نمودند ولى نتوانستند از سوار شدن آنان بر کشتى جلوگیرى نمایند

نفر کشـته   192ها فقط  تلفات یونانی. نفر تلفات گردیدند و هفت کشتى خود را از دست دادند 6400در این نبرد متحمل 

بـه سـرعت نیروهـاى خـود را بـه      » میلیتار«اکنون . و تعدادى از سرداران یونانى از جمله آنان بودند» کالى ماك«بود که 

میدوار بود بشارت این پیروزى نیروهاى متزلزل یونانى را در آتن وادار به مقاومت نماید تا ارتش یونـان  او ا. سمت آتن راند

هنگامى که ارتـش یونـان بـه    . دونده مشهور را براى ارسال این پیام به آتن اعزام نمود» فیلیپ پید« ازاین رو او . فرا رسد

ایرانیان با مشاهده ارتـش یونـان   . براى پیاده کردن نیروها بودند نیروهاى ایران در حال نزدیک شدن به ساحل، آتن رسید

سـرانجام نیروهـاى   . از پیاده نمودن نیروهاى ایـران خـوددارى نمـود   » آرتافرن«ازاین رو . دریافتند که خیلى دیر کرده اند

برد ماراتن تصور مى شـد  تا ن. کشتى باقیمانده به آسیا مراجعت نمودند 593ایران پس از مدتى توقف در سواحل یونان با 

هاى آینده بـا ایرانیـان وعقـب رانـدن      بخش آنان درجنگ دراین جنگ الهامها  پیروزى یونانى. که ایرانیان شکست ناپذیرند

  . شکست بعدى سپاهیان ایران بود خشایارشا و  نیروى عظیم و هراس انگیز چهار میلیونى

  :دیدگاه مورخان درباره نبرد ماراتن  

درایـن جـدال اگـر سـپاه عظـیم      . یکى از قاطع ترین و سرنوشت سازترین محاربات بشر است) ماراتون( اراتنالف ـ نبرد م 

 یافت وبه جـاى آن حکـومتى مسـتبد و    چه بسا که تمدن غرب هرگز گسترش وتکامل نمى، وقدرتمند ایران فاتح مى شد

نیروى دموکراتیک آتن به پـیش  ، اپیش سپاه آنانها که در پیش اما یونانی. گرفت نظارت جهان را به عهده مى ،نیمه شرقى

مهمتـر از آن   محفـوظ دارد و  فنـا  پیروز گشت و در اثر این پیروزى توانست تمدن درخشان خود را از تبـاهى و ، مى رفت

نوشته هاى یونانیها دربـاره نبـرد   «مى گوید:  Niebuhr :ب ـ نى بور . »اندیشه آزادى ودموکراسى را درعالم محفوظ بدارد

آنچه به نظـر  . هاى دیگر ایران با یونان به شعر وافسانه گویى و داستان سرایى از تاریخ نویسى شبیه تر است اراتن وجنگم

فرمانـده سـپاه   » داتـیس  «بدین معنى چون ، مى رسد این است که سپاه ایران در دشت ماراتن دچار شکست نشده است

ناچار شـد کـه فرمـان     ،دان نبرد مانع از کاربرد سواره نظام استباریک بودن عرض می ایران متوجه شد که میدان عمل و
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. »صدور فرمان عقب نشینى را به منزله شکست سپاهیان ایران قلمداد کـرده اسـت  » هرودوت «. عقب نشینى صادر نماید

در  ،ه اسـت پ ـ ناپلئون که وقایع نبردهاى ایران را به استناد نوشته هاى هـرودوت و سـایر منـابع یونـانى مطالعـه نمـود       

شکسـت هـایى کـه بـراى      ها به خود نسبت مى دهند و یادداشت هاى خود چنین مى نویسد: در باب فتوحاتى که یونانی

از . باشد است و گزاف گویى و الفزنى آنان نیز مسلم مىها  تماماً از یونانىها  نباید فراموش کرد که این گفته ،ایرانیان قائلند

را با گفته هاى یوناینهـا مقایسـه کـرد ونتیجـه را بـر      ها  به دست نیامده تا بتوان این نوشته طرف ایرانیان نیز نوشته هایى

. مورخ آلمانى اسـت » هانس ولبروك«نتایج توأم با تحقیقات علمى  ،ت ـ اما جالب ترین اظهارنظر . مبناى قضاوت قرار داد

نگین اسلحه ترکیب شده بود و تشکیل فـاالنژ ابتـدایى   او دراین باره مى نویسد: ارتش یونان در ماراتن از سربازان پیاده س

این ارتش مواجه با ارتشـى بـود کـه از    . رامى داد که قابلیت مانور آن محدود به تغییر مکان بطور بطئى به سمت جلو بود

اسـت   نوشته» هرودوت«. ترکیب شده بود، لحاظ استعداد کمتر ولى از کمانداران و سواره نظامى که آموزش عالى داشتند

. قدم در وسـط دشـت مـاراتن وخـرد نمـودن مرکـز جبهـه ایرانیـان فـاتح شـدند           4800ها با حمله و پیشروى  که یونانی

طبق آیین نامه هاى نظامى مشق صف جمع . خاطرنشان ساخت که این عمل از لحاظ فیزیکى غیرممکن است» ولبروك«

از سـربازان  ها  اسلحه آتنى. قدم بدود 1150تا  1080تقریباً سرباز با تجهیزات کامل مى تواند فقط در دقیقه ، ارتش آلمان

یکى اینکه آنان سربازان حرفه اى نبودند بلکـه مردمـان غیرنظـامى    . کنونى آلمان سبکتر نبود و دو نقص کلى هم داشتند

دسته از سـربازان   یک» فاالنژ«به عالوه . کرد دیگر اینکه سن غالب آنان از حد مجاز در ارتش هاى نوین تجاوز نمى. بودند

مجتمع و فشرده به هم بود که نمى توانست همه نوع حرکات سریع را انجام دهد یا حمله از دور به چنین واحـدى فـاالنژ   

. را به یک توده بدون سازمان تبدیل نموده و ممکن بود توسط سربازان حرفه اى ارتش ایران بدون اشـکال از بـین برونـد   

در مصاف در زمـین  ها  بیشتر این علت که فاالنژ یونانى. ح شده بود آشکارا غیرممکن بودتاکتیکى که توسط هرودوت تشری

آشکار بود که نبـرد مـاراتن در   » دلبروك«به نظر . باز در پهلو ضعیف وبد و ممکن بود به وسیله سواره نظام محاصره شود

ایى زد وخورد شده است که ارتفاعات خود دشت به وقوع نپیوسته است بلکه در یک دوره کوچک در جنوب شرقى و در ج

یگانـه موضـع ممکـن    » وارنـا «به نظر مى رسد موضع دره . و جنگل یونانیها را از حرکات محاصره اى محفوظ داشته است

» میلیتار«براى رسیدن به شهر آتن ایرانیان مجبور بودند نیروهاى . به عالوه این موضوع به یگانه راه آتن تسلط داشت. بود

پس تنهـا توضـیح منطقـى فـرد ایـن      . ن ببرند و یا آنکه از جنگ دست بکشند وایرانیان شق اول را انتخاب نمودندرا از بی

در » میلیتار«است که ایرانیان با وجود کمى تعداد و عدم توانایى به کار بستن تاکتیک محاصره اى جنگ را آغاز نمودند و 
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در خاتمه مـى نویسـد: دشـت مـاراتن بـه قـدرى       » ولبروك«. ستلحظه بحرانى وضع دفاعى را به حالت تعرض درآورده ا

با تحیر نوشـت کـه بـراى    ، سال پیش یک افسر ستاد ارتش آلمان که آنجا را بازدید نموده بود 50کوچک است که تقریباً 

  . جاى کافى براى انجام تمرینات ندارد) آلمانى( یک تیپ پروسى

  مى گوید:پیرنیا نیز در کتاب تاریخ ایران باستان خود 

خـود را بـى   ، ها را ندارنـد  طاقت تیر آن، ها که مى دانستند ایرانیان تیراندازان ماهرى هستند و اگر از دور جنگ کنند یونانی«

خـود و  ، جوشـن ( یعنى اسلحه دفاعى، سپاه آتنى سنگین اسلحه بود. پروا به سپاه ایران زدند و جنگ تن به تن را آغاز کردند

در هـر  ». صورتى که سپاه ایران فاقد تجهیزات بود و سپرهایشان نیز استحکام سپر یونانیـان را نداشـت  در ، داشت) نیزه بلند

اگرچه داریوش این شکست را مهـم نشـمرد و بالفاصـله در کـار     . حال نتیجه جنگ عقب نشینى موقت از خاك یونان بود

  . تدارك سپاه بسیار بزرگى شد

. دوباره تکـرار شـده بـود   ، ن نیازمند سپاهى سنگین اسلحه بود و اکنون تاریخداریوش براى فتح یونا: هاى دوم مدى جنگ

هاى منظم و حرفه اى آشور تنهـا بـا سـپاهیان     همانگونه که هوخشتر پادشاه ماد در دو قرن قبل پى برد نابود کردن سپاه

مـین زمـان داریـوش فـوت     در ه، سال به طول انجامید 3جمع آورى سپاه جدید . آموزش دیده مشابه آن امکانپذیر است

او پس از خواباندن شورش مصر آماده هجوم بـه  . به این ترتیب خشایارشا وارث ارتشى بزرگ و آماده شد) م. ق485( .کرد

اکنون نبرد دوم ایـران  . یونان شد باید اذعان داشت سپاه جمع آورى شده توسط خشایارشا تا آن تاریخ نظیر نداشته است

  .یونانیان جنگ ماراتن را نقطه عطفى در تاریخ خود مى دانند یحاتى درباره جنگ ماراتنتوض. و یونان در راه بود

  نکات تاریخ یونان

-یک گروه از مهاجمان موسوم به ایونی هـا . م دو گروه مهاجر از اقوام هند و اروپایی وارد یونان شدند. ق 2500در حدود 

همـین گـروه بعـدها شـهر     . و بعدها قوم هلن نامیـده شـدند    .دندبودند که در یونان مرکزي و دریاي اژه مستقر ش  -آرین

در سراسر یونان پراکنده شدند از مهمتـرین   بودند که تقریباًها  اي گروه دیگر موسوم به آخه. سیس نمودندأمشهور آتن را ت

 .  ی ایلیاد گردیدمحاصره شهر تروا در غرب آسیاي صغیر بودکه داستان آن موجب پیدایش کتاب حماسها  اي اقدامات آخه

 . نامیدند می قوم هلن سکنه قدیم  مملکت خود را پالژ

از بین رفت قبایل دیگري اي  قبل از میالد در نتیجه هجوم تازه 12بر یونان در حدود قرن ) ها آخه اي( سلطه قوم آکئوس

بسـیاري از   ن رخنـه کردنـد و  شمال سرازیر شده وموسوم به قوم دروس بودنـد در یونـا  ي  ها از اقوام هلن که از کوهستان
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  . از سکنه یونان به آسیاي صغیر مهاجرت کردنداي  ه شهرها را خراب کردند در نتیجه عد

  .  شدند مثل زنده ماندن می نمودند و نهایت آنکه مزایاي براي ایشان قائل می مردم یونان خدایان خود را شبیه نوع بشر تصویر

پرستیدند ولی  می ها از معتبرترین خدایانی بودند که مدت) اورانوس( و آسمان) یاگائ( از معتقدات قدیم یونان خداي زمین

  . بعدها از اهمیتش کاسته شد

  . بود) زمان( آخرین خدایی که قدم به عرص وجود گذاشت کرونوس

  . زئوس رب االرباب و خداوند بشر بوده است. زئوس پسر کرونوس خداي معتبر یونان گردید

هـا دو   م هومر نام داشت اشعار هومر در قرن هشتم جمـع آوري شـد واز مجموعـه آن   . نی قرن نهم قمهمترین شاعر یونا

  . باشد می هر دو حماسه مربوط به جنگ تروا. به وجود آمد یونان است هاي  که  بزرگترین منظومه حماسه ایلیاد و اودیسه

، م یونـان تـالس  . فالسـفه قـرن ششـم ق   . باشـند  یمـ  احـوال و انسـاب خـدایان   ، اعمال و ایـام هاي  منظومه از آثار هریود

  . آناگزیمن و هراکلیت بودند، آناگزیماندر

یـت کـوه آتـش فشـان راناشـی از      لدانستند و فعا می یونانیان باستان رعد و برق را ناشی از خشم رب النوعی به نان زئوس

  .  کردند می النوعی به نام هفائیستوس تلقی رب  آهنگري 

هرچهـار سـال یکبـار بـه     ، گردد می ها النوع کردند که انجام نمایشات ورزشی موجب خشنودي رب می رتصوها  چون یونانی

توانسـتند بـا حضـور در     می همه اقوام یونانی. کردند می افتخار خدایان المپ مسابقاتی در المپیا واقع در پلوپونزوس برگزار

را ) چهـار سـال  ( شـد و فاصـله دو المپیـک    مـی  مپیک گفتهالها  به این رقابت. ورزشی شرکت کنندهاي  در رقابت دالمپیا

  . بوده است) م. ق 776المپیک در سال ( نخستین. نامیدند می المپیاد

 برگزیـدگان   –نجبـا    –حکومت اشراف ( شد داراي نظام آریستوکراسی می دولت شهرهایی که توسط اشراف یونانی اداره

Aristocracies (بودند .  

اشراف جدید که از دریانوردان و بازرگانان بودند بـه قـدرت   ، م در بسیاري از دولت شهرهاي یونان. ق 650در حدود سال 

تیرانی در لغت به معناي کسی است که قـدرت خـویش را از   . شد می اطالق) Tyrants( ها گروه تیرانی رسیدند که به آن

از آنجا . م بردولت شهرهاي یونانی حکومت کردند .ق 500تا حدود سال ها  تیران. طریق زور و استیال به دست آورده باشد

  . در گسترش صلح و امنیت و نظم و قانون کوشش فراوان نمودند، دیدند می که منافع خود را در تجارت

از جمله اینکـه همگـی بـه    . عوامل متعددي براي وحدت مردم یونان وجود داشت، سیاسیهاي  و تفرقهها  رغم تفاوت علی
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دیگـر اینکـه همگـی خـود را از نسـل یـک نیـاي        . نامیدند می ربرکردند ومردم غیر یونانی زبان را ب می متکل) یونانی( زبان

  . خواندند می دانستند و سرزمین خویش را هالس و خود را هلنی می مشترك به نام هلن

هادنـد و اقـوام بـومی    ها شهر اسپارت را بنیـان ن  پس از چندي آن. منطقه الکونیا را تصرف کرده و در آنجا سکنی گزیدند

  . بودند به بردگی گرفتندها  و هلوتها  الکونیا را که شامل پریک

کردند این مجمع اعضـاي شـوراي    می سال داشتند در مجمع شهروندان شرکت 30تمامی شهروندان اسپارتی که بیش از 

شوراهمگی بیش از شصت سال اعضاي این . نمود می هشت عضو بوده انتخاب ریش سفیدان را که شامل پادشاه و بیست و

حاکمـان حقیقـی اسـپارت پـنج بـازرس      . سن داشتند و موظف بودند قوانین را براي ارائه به مجمع شهروندان تهیه کنند

شدند و در کلیه شئون فردي و جمعـی   می بودند که امور اجرایی را برعهده داشتند آنان از سوي مجمع شهروندان انتخاب

  .  ندکرد می مردم اسپارت دخالت

شهروند کسی بود که پـدر و مـادرش آتنـی باشـد     . شدند گروه نخست شهروندان بودند می سکنه آتن به سه گروه تقسیم

) متیـک ( دومین گروه جامعـه آتـن بیگانگـان   . مالکیت زمین و مشارکت در امور حکومت در انحصار شهروندان قرارداشت

روه نخست کسانی که تنها یکی از والدینشان آتنی بود و گـروه دوم  گ :بیگانگان مشتمل بر دو گروه بودند. شوند می نامیده

بیشـتر  . توانستند آزادانه هرکجا که بخواهند زندگی کنند می پرداختند و می آنان مالیات. ) غیرآتنیهاي  یونانی( ها خارجی

سـومین و  . ی را نداشتندبیگانگان حق مالکیت زمین و مشارکت در امور حکومت. وري و کشاورزي بودند آنان مشغول پیشه

شدند و یا از بـرده فروشـان    می هایی بودند که در جنگ اسیر اینان غیریونانی. ترین گروه اجتماعی آتن بردگان بودند پائین

  . شدند می خریداري

اي دهنـدگان در یـک گـردهم آیـی شـرکت      ر. حق راي دادن و انتخاب شدن داشتند) طبقه اول( شهروندان، در شهرآتن

 براي مدت یـک سـال انتخـاب   ها  آرخون. نمودند می را از میان شهروندان انتخاب  Archon( آرخون( نه قانونگذار کرده و

  . کردند می آنان قوانین را وضع و مقامات رسمی را تعیین . شدند می

فراوانـی   چهار اصالح گري بودند که به بهبود وضع زندگی مـردم در آتـن کمـک   . پیزیسترات و کلیستن، سولون، اکون در

ایـن قـوانین بسـیار    . به خاطر مجموعه قوانینی که تدوین کرد مشهور شده است) م. ق 621آرخون سال ( دراکون. کردند

سولون شوراي چهار صد نفره آتن را بـه  . نامند می چناکه امروز قوانین طاقت فرسا را قوانین دراکونی، طاقت فرسا بوده اند

تن افزایش یافتند و مجلس بیشتر وظایف و اختیاراتی را که  500اعضاي مجلس به  در دوره آرخونی کلیستن. وجود آورد
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  . بود در اختیار گرفت و بدین ترتیب دموکراسی محدودي در آتن برسرکار آمدها  به دست آرخون قبالً

ه این شهر موفق هاي ایران و یونان در زمان هخامنشیان اعتبار آتن افزایش چشم گیري پیدا کرد به طوري ک بعد از جنگ

سلطه کامـل آتـن بـر    . مشهور است) Delian leage( شهر یونان تشکیل دهد که به اتحادیه دلوس 200از اي  شد اتحادیه

بزرگترین رهبر یونـانی  ) Pericles( این وقایع در زمانی روي داد که پریکلس. ي آتن شدامپراتورموجب پیدایش ، اتحادیه

عهـد پـریکلس تـا    . به دوره پریکلس مشـهور شـده اسـت   ، و این دوره از تاریخ آتن. بودبراي برتري دادن آتن ظهور کرده 

  . اند افالطون و ارسطو در این دوره ظهور کرده، و فیلسوفانی چون سقراط ارسطو عهد طالیی یونان است

، ود تمیسـتوکل بـود  یکی از معروفترین رجالی که در تاریخ ایران باستان به میهن ما آمد و تقاضاي پناهندگی سیاسی نمـ 

رفت در جنگهاي ایران و یونان در زمـان شـهریاري خشایارشـا نقـش      شمار می هنامبرده که از مردان بزرگ و نام آور آتن ب

با نبوغ و درایت خـاص خـویش یونـان را    ) م. ق 480( مهمی را ایفا کرد و توانست در جنگ دریائی ساالمین یا ساالمیس

  .  توان منکر لیاقت و کاردانی وي بود اند درهرحال نمی نانی درباره اقدامات نظامی وي غلو کردهبا اینکه مورخان یو، نجات دهد

، داد خـود راه نمـی  ه طلب و پرفن بود و در هیچ امري دغدغه خاطر ب تمیستوکل مردي جاه«  :نویسد آلبر ماله درباره او می

سـاختن  ، عتقد بود که بهترین وسیله صیانت حدود و ثغـور او ریاست فرقه عامه را در مقابل فرقه اشراف برعهده داشت و م

تبعید  471تمیستوکل با همه خدماتی که به آتن کرده بود دشمنان زیادي داشت لذا با استراسیسم سال ، باشد بحریه می

  . گردید و چون به تهمت رابطه با ایرانیان گرفتار آمد عاقبت به  دربار شاهنشاه پناهنده شد

موفق شد که زن و فرزنـدان وي را از آتـن خـارج    ، هسپار ایران گردد یکی از یاران او موسوم به اپیکراتیسقبل از اینکه ر

علت اینکار کشتند ولی خیال سردار آتنـی از بابـت زن و فرزنـدانش    ه گرچه اپیکراتیس را بعدها ب، کرده با او همراه سازد

  . راحت شد

شاهنشـاه  ) دراز دسـت ( گذشت و بجاي او اردشیر از درگذشت خشایارشا میدر زمانیکه سردار آتنی عازم ایران بود مدتی 

  . ایران بود ولی برخی از مورخان منجمله دي نُن معتقدند که خشایارشا هنوز بر ایران زمین فرمان میرانده است

حدینش در سال او به جنگ آتن با اسپارت و مت. پریکلس نیرومندترین مرد آتن بود، پس از مرگ سیمون :آتن و پریکلس

  هاي پلوپونز توسیدید است مهمترین گزارشگر جنگ. م خاتمه بخشید. ق 445

دریاي اژه  حتی نقاط دورتر مثل ایتالیـا و سیسـیل و نیـز    ، آن تمام سواحل پلوپونز آسیاي صغیري  ها که دامنه این جنگ

  شود به نظر توسیدید داراي علل زیر بوده: می تنگه بوسفور را شامل
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ستیزه جویی و حرص وآز کـه   -3قدرت و سیطره بر نواحی مختلف دریاي مدیترانه   -2بازرگانی     در تجارت و رقابت-1

عظمـت روزافـزون آتـن    -5جنگ طلبـی اسـپارتیان          -4          .ترین ایام بین آتن و اسپارت در جریان بود ازقدیمی

میـان کرنـت و کـوچ    ، نخستین قسمت از جنگ پلوپونز. یدتب و کرنت گرد، موجب باال گرفتن آتش بغض و کینه اسپارت

دویست کشتی آتنی به میدان جنگ آمـد و کرنتیهـا بـه    . نشینان جزیره کورسیر برد که کورسیرها از آتن کمک خواستند

 431درسال . اسپارت شکایت بردند و اسپارت تصمیم به جنگ با آتن گرفت و اعضاي اتحادیه پلوپونز را به جنگ واداشت

ها به عملیات خود ادامه دادند و طاعونی درآتن شیوع یافت و پـریکلس   آن 430درسال . ها به آتیک حمله کردند لوپونزيپ

درجنگ آمفی پولیس از اسپارت شکسـت خوردنـد و در   ها  آتنی. پس از او کلئون قدرت رادردست گرفت. ) 429( نیز مرد

تب وکرنت . دو از فتوحات خود چشم پوشیدند شد و طی آن هرم صلح نیستاس بین آتن و اسپارت منعقد . ق 421سال 

براثر هجوم بـه آتیـک شـروع شـد درجنـگ       413قسمت دوم جنگ پلوپونز: جنگ درسال . داري کردند از امضاي آن خود

 م شرایط صلح را پذیرفت و از. ق 404آتن در سال ، هاي بعدي  بر اسپارت غلبه کردند و پس از شکستها  آرژي نوز آتنی

. حکومت دموکراسی را ترك کرد و به استقرار قـواي اسـپارتی در آکروپـل رضـایت داد    . تمام متصرفات خود چشم پوشید

  . ها برخور دار بودند ها از کمک پارس ها در این پیروزي البته اسپارت

  . کوشید تا در تمام یونان آریستو کراسی را برقرار کند اسپارت که خود حکومتی اشرافی بود می

هـا را شکسـت    توانسـت آن  394اسپارت به فرماندهی آژزیالس در جنگ سـال  . تحادیه کرنت علیه اسپارت به وجود آمدا

م بین ایران و اسپارت بسته شد و طی آن قرار شد تمام یونانیان آسیایی تحـت  . ق 387صلح آنتا لسیداس در سال . دهد

  . ها در آید سیادت و سلطه پارس

ایران طرفدار اسپارت بود تا آتن که . شود می م  است و در نهایت اسپارت پیروز. ق 404م تا . ق431جنگهاي پلوپونزي از 

  . حکومت دموکراسی مانند داشت

  . در قرن پنجم که به دوره کالسیک معروف است هنر در یونان به حد کمال رسید

  . ا مانده استبناي پارنتون که یکی از آثار تاریخی مشهور است که از یونان باستان به ج

  . یارشاه استااست وي مصادف با خش) م. ق 384-322ارسطو ( اصول حکومت آتن نام کتابی از ارسطو است

  از نظر ارسطو ها حکومت
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  حکومت تک نفره                                 جنبه مثبت:پادشاهی سلطنت

  فی:الیگارشی:کاست خانوادگی در قدرتمونارشی                                      جنبه من    

  . آن از اشرافیت هستندي  برگزیده شده) نخبگان( حکومت آریستوکراسی                         جنبه مثبت:الیت

  اشرافی      

  کاست خانوادگی در قدرت:جنبه منفی:الیگارشی                                                   

  

  ) حکومت مردم( جنبه مثبت:دموکراسی                                    ) مردمی( حکومت سیاسی

  عدم  حکومت مردم هرج ومرج ونوعی آنارشیسم:جنبه منفی   پلیت                                                              

روش افالطـون  . سـتاید  مـی  نظـام کـوروش را  ، انینافالطون در کتـاب قـو  . معلم اسکندر است شاگرد افالطون   و ارسطو

  لیسم بوده {شک در همه چیز براي کشف حقیقت آن }یروش سقراط نه. سقراط استاد افالطون است و. دیالوکتیک بوده است

  . و مخالف حکومت دموکراسی است. است) نخبگان( حکومت مورد پسند ارسطو حکومت الیت

  نافراد  شاخص براي شناخت فرهنگ یونا

پردازدو شهر تروا را  می فرد آلمانی به نام شلیمان که پس از مطالعه کتاب هومر به کاوش در ناحیه غربی آسیاي صغیر -1

  .  کند می کشف

  دولفد -2

انگلیسی است که کشفیات زیادي انجام داده  و عـالوه بـر روشـن شـدن تـاریخ تـروا  بـا        ) ایوانس( مهمترین فرد ایوانز-3

  . کند می را پیدا) تمدن مینوسی( دهد جزیره و تمدن بزرگی به نام کرت می بررسی که انجام

  . باشند می فیدیاس پولیکت و، میرون، مشهورترین مجسمه سازان یونانی

  . کتیبه پارنتون را کار کرده است ،زئوس المپی ،آتناهاي  فیدیاس مجسمه

  . باشند می اوري پید ،سوفوکل، اشیل ،سه تن از تراژدي نویسان بزرگ آتن

ژوزف یا یوسف نویسنده یونـانی او را  . در منطقه هالی کارناس آسیاي صغیر متولد شده است ) م. ق 485-420( هردوت:

  . نامد می سی سی رو او  را دروغگو تاریخ پدر تاریخ دانسته است و

  . هردوت مصادف است با حکومت خشایارشاه  و اردیشیر دوم هخامنشی
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 هـایش نـوعی داسـتان پـردازي و     شیوه نگـارش کتـاب  . استفاده کرده  بی آنکه نام وي را بیاورد او از مطالب کتاب هگاته

  . متمایل به افسانه است

هردوت متمایـل  . ) خدایان( و هر قسمت به نام یکی از موزه هاست  کتاب او با عنوان تاریخ در  نه بخش تالیف شده است

  . به دموکراسی است

سه کتاب مهـم  . هایش را تالیف کرده است و مخالف دموکراسی است خود کتابهاي  شنیدهگزنفون:بر اساس مشاهدات و 

  تربیت کوروش -3) آناباسیس( بازگشت ده هزار نفر -2کوروش بزرگ-1 :او

هـاي   تاریخ نگاري را دارد مهمتـرین کتـابش جنـگ   ي  ها او یکی از بهترین روش) 440-395( .او اهل آتن است :توسیدید

او . رعایت کامل سال وقوع هر حادثه نوشته اسـت  خود  وهاي  هاي پلوپونز را با توجه به دیده ه شرح جنگپلوپونز است ک

  هاي او تحلیلی است طرفی را رعایت کرده شیوه نگارش کتاب بی            در این جنگ اصل 

کتاب را به نگـارش در  اي  یسهم مهمترین کتابش حیات مردان نامی است که در آن با شیوه مقا50پلوتارحس یا پلوتارك 

  . پلوتارك اولین بیوگرافی نویس است. آورده است

  . هاي افالطون  قانون و اصول حکومت آتن است از مهمترین کتاب

پریکلس قصـد داشـت   . نامیدند می) فیالکس( گفتند و طرفداران پادشاهان را فیال کنت می در یونان به پادشاهان آرکونت

بنابراین با چند دولـت شـهر نزدیـک خـود اتحـاد      . را تضعیف کند) Corinth( دولت شهر کرنت یعنی، رقیب تجاري آتن

کرنت نیز براي مقابله با این اقدام به یکی از متحدان اسپارت تبدیل شد و اینگونـه جنـگ پلوپـونزوس شـکل     . برقرار کرد

  . پیروز بیرون آمدها  م یونان را در برگرفت و اسپارت از این جنگ. ق 404تا  431گرفت که از 
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  مهم در یونان باستانهاي  رویداد

  رویداد مهم  سال وقوع

  شود می آغاز) مفرغ( عصر برنز  م . ق3000

  .کند می فرهنگ مینوسی در کرت شکوفایی آغاز  م. ق2200حدود 

  . کنند یم تروا را غارتهاي  فوران آتشفشان تروا و تصرف کاخ مینوسی از سوي مسینی  م  . ق 1600-1450حدود 

  و یونان وارد  ،یابد می فرهنگ مسینی  زوال، کنند می به یونان حملهها  دوري  م. ق1100حدود
  . شود می عصر تاریکی

  تاریخ نگارش ایلیاد از سوي هومر ،بنا به روایت  م . ق 850حدود 

  المپیکهاي  نخستین بازي  م . ق 776حدود 

  المپیکهاي  نخستین بازي  م . ق 621حدود

  . گذارد می را در آتن به اجرا اي  دراکون مجموعه قوانین سخت گیرانه  م. ق 621

  . شود می سولون پیشواي آتن  م . ق 594

  .رسد می فرمانرواي مستبد پیستراتوس در آتن به قدرت  م . ق 561

  . کنند می کوروش کبیر پادشاه ایران شهرهاي یونانی ایونی را تسخیر  م. ق546

  .کند می س دموکراسی آتن را برقرارکلیستن  م. ق508

  .دارند می شهرهاي ایونی به کمک  آتن  علیه ایران سر به شورش بر  م . ق 499

  . دهند می یونانیان ایرانیان را در نبرد دریایی ساالمیس شکست  م. ق 480

 پا از سوي ایران پایانیونانیان ایرانیان را در نبرد پالته و مسین شکست و براي همیشه به تهدید ارو  م. ق 479
  . دهند می

  .شود می اتحادیه دلوسی تشکیل  م. ق 477

  .شود تمیتوکل پیشواي  آتن تبعید می  م . ق 472

  .رسد می پریکلس در آتن  به قدرت  م . ق 460

  .شود می اسپارت گرفتار زمین لرزة ویرانگر  م. ق464

  . شود می ساختمان پارنتون آغاز  م . ق467

  .گیرد اعون آتن را فرا میط  م. ق430

  .شود می جنگهاي پلوپونزي بین آتن و اسپارت آغاز  م. ق431

  .سازند می  را ویران ،متحد آتن، پالته ،ها اسپارتی  م. ق427
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  . داخلی یونانیان پایان دهد صلح نیکیاس بین آتن واسپارت نم تواند به جنگ   م. ق421

  در گذشت پریکلیس  م. ق429

  .شود می اه اعزامی آتن در سیراکوس نابودسپ  م . ق 413

  .دهد می شود و به دموکراسی آتن پایان می اسپارت در جنگ پلوپونزي پیروز  م. ق 404

  .کند می افالطون آکادمی آتن را تأسیس  م. ق387

  .دهد تب اسپارت را در نبرد لئوکترا شکست می  م . ق371

  تولد اسکندر کبیر مقدونی   م. ق356

  .کند می دموستن آتنی در مورد تهاجم مقدونیان نخستین سخنرانی  آتشین خود را ایراد  م . ق 351

  . دهد می مقدونیه متحدان یونانی را در نبر خایرونیا شکست  م . ق 338

   .فلیپ پادشاه مقدونه به قتل رسید  م . ق 336

  .برد  می اسکندر به ایران هجوم  م. ق334

  .کشد می رابه آتش اسکندر تخت جمشید  م. ق 330

  .کند  می اسکندر ا سکندریه را در مصربنا  م . ق 331

  .میرد  می سالگی در ایران 33اسکندر در   م . ق 323

  جنگ میان جانشینان اسکندر  م . ق 323-281

  .آورند می هاي  جانشینان اسکندر سر بر بطالسه از جنگ سلوکی  و ،مقدونی –سه پادشاهی یونانی   م . ق 281

  .آورند می رونیمهاجم را از مقدونیه بهاي  آنتیگونوس دوم گل  م . ق277

  . کند می حکومت مستقیم خود را بر یونان تحمیل دهد و می روم مقدونیه را شکست  م . ق146

  . رسد می عمر پادشاهی سلوکیان به پایان  م . ق64

 را بر ،آخرین دولت مستقل یونانی ،طالسهکند و پادشاهی ب می روم مصر را به یک ایالت خود تبدیل  م. ق30
  . چیند می
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  مقدونیه 

بیم و امیدهایی در یونان به وجود آمد در بعضـی از دولـت    ،م بر تخت سلطنت مقدونیه. ق 359با جلوس فیلیپ در سال 

و گروهـی دیگـر او را   آورند که وحدت را به یونان بازگردانـد   می تعدادي از مردم او را به عنوان یک ناجی به شمار، شهرها

یکی از بزرگترین خطبـاي  ) Demosthenes( توسط دموستنها  مخالفت، در آتن. کردند می خطري براي آزادي خود تلقی

علیه فیلیپ اي  هاي دموستن با شکست مواجه شد و در نتیجه هیچ نوع مخالفت سازمان یافته تالش. شد می یونان رهبري

هیچ استحکامات غیر قابل دسترسی باقی نخواهد (  تذکر داده و گفته بودها  یژگی آتنیدموستن در مورد و. به وجود نیامد

و فیلیپ به سوي آتن رهسپار شد و در جنگ کرونه در )  .اگر یک نفر بتواند قاطري از بار طال به سمت آنان بفرستد، ماند

  . شدرا شکست سختی داد و به دنبال آن فرمانرواي یونان ها  م آتنی. ق 338سال 

  . بطلمیوسیان در مصر وآنتی ژنه در یونان بودند ،سلوکیان در ایران هاي جانشین اسکندر عبارت از: دولت

علت این شکست آن بود . ها براي تشکیل یک سلسله با شکست مواجه گردید در یونان تمامی تالش، بعد از مرگ اسکندر

 هـا  اتحادیـه اتـولی   -2ها  اي اتحادیه آخه -1رها تشکیل دادند که تعدادي از دولت شهرهاي یونان دو اتحادیه از دولت شه

یک دولت مرکزي شامل یک مجلس که در آن هرکـدام از دولـت شـهرهاي عضـو     ها  بر هریک از این اتحادیه. ) ائولی ها(

وضـع  مجلس این قدرت و اختیار را داشت تا براي هریک از دولت شهرها مالیات مشخص . نظارت داشت ،نماینده داشتند

تقسـیم  ( ایـن شـیوه  . کردنـد  مـی  در ضمن دولت شهرها تا حد زیادي استقالل خود را حفـظ . نموده و ارتش تشکیل دهد

  . باشد می موسوم به شیوه فدرال) هاي خود مختار و دولت مرکزي قدرت بین دولت

  تاریخ روم
در قسمت غربی سرزمین مرکزي ایتالیـا کـه   م مهاجران گوناگونی که مهمترین آنان اقوام التنی بودند . ق اولدر هزاره  -

قوم دیگري به نام اتروسک از آسیاي صغیر یا ، وارد شدند در حدود سال نهصد قبل از میالد، به السیوم موسوم بوده است

اراي خود را د یناقوام مختلف اتروسک و الت. ها به نام تیرنی معروفند آن. جزایر دریاي اژه به شبه جزیره ایتالیا وارد شدند

بنـابر  . دانسـتند  مـی  شـهر روم اي  آنان همگی خود را فرزند رمولوس بنیانگذار افسانه. کردند می احساس، یک هویت واحد

  . باشد می 753روایات قدیم تاریخ بناي روم 

  . ها بوده است اتحادیه اي از دوازده شهر تشکیل دادند و سبک معماري تسکانی از ابتکارات آنها  اتروسک

  . هاي شهر به وسیله رمولوس ایجاد شد م می باشد و نخستین سازمان. ق 753ایات تاریخ قدیم بناي رم سال بنابر رو
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و بقیه افـراد اجتمـاع   ) Patrician( توانگران و قدرتمندان به پاتریسین :شدند می جامعه جمهوري روم به دو طبقه تقسیم

  . موسوم بودند) Plebeian( به پلبین

  :اراي سه رکن اصلی بودحکومت جمهوري روم د

آنان بـراي تمـامی   . تمام اختیارات در دست این گروه بود) رم( در ایتالیا. پاتریسین بود 300مجلس سنا که مرکب از  -1

این مجلس حق قانون گذاري و تعیین سیاست خارجی را داشت و نیز در مواقـع الزم  . شدند می عمر به این سمت انتخاب

  . سنا مهمترین و قدرتمندترین نهاد جمهوري روم بود. کرد می قضایی کشور عمل ترین مرجع به عنوان عالی

در این مجمع که عالی تـرین مرجـع   . باشد می) entunدسته صد نفري ( خوذ از سنچريأمجمع سنتوري که نام آن م -2

سـنچري   5نظام و سنچري سواره  18سنچري پیاده نظام و  170حق راي وجود داشت که  193مجموعا ، نظامی روم بود

کردند و نیز مقامات بـاالي   می مینأتها  از آنجا که مخارج سپاه را بیشتر پاتریسین. افراد غیرنظامی سپاه را در برمی گرفت

  . تحت تسلط آنان بود، این مجلس، نظامی را در دست داشتند

این مجلس افـراد  . س را در دست داشتنداداره این مجلها  پلبین. قبیله بود 35که مشتمل بر نمایندگان  :مجمع قبایل -3

  . در جامعه روم بودندها  کرد که مدافع حقوق پلبین می را به نام تریبون انتخاب

   :کردند که عبارت بودند از می مجامع سه گانه فوق چهار نوع حاکم را براي اداره روم انتخاب

هـا   آن. مدنی و فرماندهی سپاه را بر عهـده داشـتند  ها امور  وکنسولشدند می نفر کنسول که براي یک سال انتخاب دو -1

هـا را   کـه آن ي  هـا  مجـامع و انجمـن  . کنند) متوقف( توانستند قوانین را و تو می ریاست عالیه ارتش را در دست داشتند و

  . شدند می انتخاب) مجمع صدنفره( توسط کمیتاسنتوریاها  کنسول. شد کرد کمیس خوانده می می انتخاب

  . شدند می یعنی کسانی که متصدي امر قضا :پرتورها -2

این افراد از اعضـاي مجلـس   . و امور مشابه آن بودندها  ب امور ارجاعی و وصول مالیاتقیعنی کسانی که مرا :سانسورها -3

  . کردند می م اینان سناتورها را انتخاب. ق 318سنتوري بودند و از سال 

هـا همکـاري    بایستی بـا کنسـول   می شد که براي مدت شش ماه می انتخاب با قدرت فراوان و مطلق :یک نفر دیکتاتور -4

اخـتالف نظـر در    تاشد  می انتخاب، کرد می این دیکتاتور توسط مجلس سنا در مواقعی که خطر بزرگ روم را تهدید. کند

  . ها اجتناب شود گیري تصمیم

خود بر نمی آمدنـد بـه   هاي  ادند و اگر از عهده بدهید می ها خدمت نظام انجام محروم از هرنوع حقوقی بودند آنها  پلبین
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  . شدند می صورت غالم فروخته

شـدند آنـان بـه     مـی  همچنین ده نفر تریبون که داراي قدرت رسمی نبودند از جانب شوراي قبایل براي یک سال انتخاب

  . را وتو کنندها  توانستند تصمیمات کنسول ها می عنوان نمایندگان پلبین

 با استفاده از قوانین یونانی نخستین قـانون مـدون معـروف    ده مأمور مخصوص به تدوین قوانین پرداختند و 450در سال 

  . شد یکنواخت اجرا می از این پس عدالت در مورد همه یکسان و. منتشر ساختند 450را در سال) دوازده لوح(

  .  ي تقسیم کردامپراتور –ي جمهور –توان به ترتیب سلطنتی  می تاریخ روم را از  آغاز تا پایان آن

  . توسعه قلمرو روم و گسترش تجارت آن در دریاي مدیترانه موجب برخورد رومیان با دولت کارتاژ شد

و  ،ن شـاهزاده خـانم صـوري    قبل از میالد به وسـیله دیـد   814هاي فنیقی بود که در سال  کارتاژ از مهمترین کوچ نشین

از سـواحل شـمالی   اي  قلمـرو کارتـاژ بخـش عمـده    . دریاي مدیترانه مشغول بودند ها به تجارت در آن. همراهان او بنا شد

ها بـه تجـارت دردریـاي     مانند آن . سواحل جنوبی و شرقی شبه جزیره ایبري و جزایر مرکزي و غربی مدیترانه بود، آفریقا

م طول کشید . ق 146تا  264از سال ها  مجموعا میان روم و کارتاژ سه جنگ درگرفت این جنگ. مدیترانه مشغول بودند

رومیان توانستند ساردنی  میان سیراکوز و مامرتن رخ داد و یکنجنگ پونخستین  . گویند می یکنهاي پو ها جنگ و به آن

این جنگ باحمله هانیبـال  . م اتفاق افتاد. ق 218جنگ دوم پونیک در سال . و کرس و قسمتی از سیسیل را تصرف کنند

از طریق اسپانیا وارد ، جنگی بودهاي  و فیلها  داراي ارابهکه هانیبال با سپاه بزرگی . روم آغاز گشتسردار بزرگ کارتاژ به 

نتوانست به پیروزي مشخصی دست ، سال در ایتالیا به تاخت و تاز مشغول بود 15با آنکه هانیبال مدت . شمال ایتالیا شد

وم قرار گرفته بـود از هانیبـال خواسـت بـراي دفـاع بـه کشـور        یابد و دولت کارتاژ که مورد حمله متقابل نیروي دریایی ر

سردار رومی جنگید ولی شکست خورد و تقاضاي صلح کرد که نتیجـه کارتـاژ   ) scipio( وي بازگشت و با سیپیو. بازگردد

  . زیادي از ثروت خود را به همراه اسپانیا از دست داد مقدار

خواستند اراضی کارتاژ را تصاحب نمایند آغاز  می ان ثروتمند رومی کهجنگ سوم پونیک به خاطر تمایل بعضی از زمیندار

م آغـاز  . ق 149جنـگ در سـال   . کرد می را تکرار) کارتاژ باید نابود شود( سردسته این گروه کاتو نام داشت که شعار. شد

  .  مرکز مدیترانه مسلط گشتندم کارتاژ را تصرف و نابود کردند و بدین ترتیب بر سراسر غرب و . ق 146رومیان در سال . شد

  . ترین و خطرناکترین ماجراي تاریخ رم به شمار آمده است پونیک دشوارهاي  جنگ

  . فاتح کارتاژدر نبرد ترموپیل سییون بود 
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  . ل بیرون کندیپیروس توانست کارتاژها را از سیس

نـام تیبریـوس و گـایوس گراکـوس صـورت      نخستین اقدامات براي انجام اصالحات در جامعه روم به وسیله دو برادر به  -

قانونی را  او. م به عنوان تریبون انتخاب گردید. ق 133تیبریوس در سال . واده ثروتمند پلبین بودندنآنان از یک خا. گرفت

هـا هـم بـین افـراد      داراي زمین باشد و باقیمانده زمین، تواند کارکند می مطرح کرد بر این اساس که هر فرد در حدي که

م به مقـام تریبـونی   . ق 123پس برادرش گایوس در سال س. وي توسط دشمنانش به قتل رسید. زمین تقسیم شود بدون

اجازه یافتند بخشی از مالیات را ها  هاي او تریبون در نتیجه کوشش. او کوشید تا قدرت مجمع قبایل را افزایش دهد. رسید

  . براي کمک به مردم فقیر در اختیار خود بگیرند

  . میالدي اتفاق افتاد که توسط کراسوس سرکوب شد 73یا جنگ غالمان در سال قیام 

پمپئی و کراسوس هریک مایل بودند که به تنهایی حکومت روم را به عهده بگیرند اما قدرت هیچ یک بر ، ژولیوس سزار -

خویش انجام دادند که به  تالفی مبنی بر تقسیم قدرت و حکومت میانئم ا. ق 60در نتیجه در سال . دیگري تفوق نداشت

. م کراسوس در جنگ با دولت اشکانی کشته شد. ق 53در سال . مشهور شده است) تریوم ویرات( حکومت سه نفري اول

توانست شاهد قدرت یافتن سزار باشد لذا از سنا خواست تا سـزار را از   نمی، دانست می پمپئی که خود را تنها کنسول روم

سزار به این فرمان گردن نگذاشـت و  . و به او دستور دهد بدون همراهی ارتش گل به رم بازگردد، مقام فرمانروایی معزول

سزار ابتـدا بـه   . سزار به یونان گریختند بلپمپئی و طرفدارانش از مقا. م با سپاهیانش به سوي رم شتافت. ق 49در سال 

شکست داد و به شمال آفریقـا لشـکر کشـید و     مستحکم کردن موقعیت خود در ایتالیا و اسپانیا پرداخت سپس پمپئی را

م . ق 46وي سـال  . دختري از خانواده بطالسه را برتخت سلطنت مصر نشاند و او را مجبور به اطاعت از روم کرد، کلئوپاترا

  . روم بازگشت و لقب پدر ملت یافت

آنان براي کشتن وي متحد شدند و دو ثروتمند پاتریسین از اقدامات سزار راضی نبودند در نتیجه شش تن از هاي  خانواده

  . تن از آنان سزار را به قتل رساندند

کـه از طـرف سـزار بـه     ( اکتـاویوس  س ودویپیـ ل، با کشته شدن سزار دومین حکومت سه نفري با شرکت مـارك آنتـوان  

  . شکل گرفت) جانشینی انتخاب شده بود

  . ستپانتیفاکس ماگزیموس در روم باستان همان کاهن اعظم بوده ا -

  . هاي مغرب را بین خود تقسیم کردند سال شهرستان5آنتوان بود که مدت  –لپید -دومین حکومت سه نفره بین اکتاو
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ن و کلئوپـاترا  اسـال بعـد آنتـو   . آنتـوان راشکسـت داد  ، یومسـ در جنگ دریایی بزرگ آک) یوس( م اکتاو. ق 31در سال  -

  . خودکشی کردند

 ،سـنا . همه اختیارات را در دست گرفت، جمهوري و ظواهر آن را منسوخ سازد رسماًم بدون آنکه . ق 27سال  ،اکتاویوس

لقب ، از جمله القابی که به او داده شد. القاب متعددي نیز به وي داد، نیز از او تقدیر نمود و عالوه بر تفویض چندین مقام

بـا  . شـد  مـی  ست سزاریا اوگوسـت خطـاب  پرنسیپ به معناي مرد اول بود و دیگر اوگوست به معناي مقدس اما اغلب آگو

ي روم امپراتـور و از ایـن پـس دولـت روم را    ، روم امپراتـور بایست او را اولین  می وجود القاب متعددي که اوگوست داشت

در دوره حکومت او که برابر بـا اوج قـدرت   . میالدي حکومت کرد 14م تا . ق 27از سال  امپراتوراگوست به عنوان . بنامند

  . در فلسطین ظهور کرد) ع( حضرت عیسی، درومیان بو

  . باشد می انئید اثر منظوم ویرژیل

  . آنال اثر مورخی به نام تاسیت است

افـرادي در روم بـه قـدرت رسـیدن کـه از      ، در حدود پنجاه و چهار سال پس از او. میالدي درگذشت 14اگوست در سال 

وس کـه بـه   یپـس از آگوسـت در زمـان کـا    . لین نامیده شده اندان ژوامپراتورژولیوس سزار بودند و از این جهت  نبستگا

در دوره حکومـت  . کالیگوال به امپراتور دیوانه روم مشهور است. ي رم ضمیمه شدامپراتورکالیگوال معروف است بریتانیا به 

ز ایـن وضـع   نـرون ا . حریق بزرگی در شهر روم روي داد و قسمت اعظم شهر را سوزاند. م آغاز گشت 54نرون که از سال 

  . فرصتی براي قتل عام مسیحیان یافت

  . ي رم در زمان دمیسن رخ دادامپراتورها در دوره  اولین تعقیب مسیحیان در زمان نرن رخ داد و دومین تعقیب آن

) شـورش یهودیـان در ایـن زمـان رخ داد    ( نهـادری  )،تراژن اسپانیایی و بنابراین نخستین امپراتور شهرستانی بـود ( تراژان

منـد بـود    همارکوس اورلیوس بـه فلسـفه عالقـ   . بودندمعروف ان نیکوکار امپراتوربه ، تونینوس پیوس و مارکوس اورلیوسآن

پس از مرگ . ها و لزوم برادري میان آنان براساس عقاید رواقیون نوشت چنانکه کتابی در خصوص حکومت و حقوق انسان

  . م انحطاط روم آغاز گردید 80مارکوس اورلیوس در سال 

  . باشد می ترین رمان نویس این عصر آپوله معروف

  . مشهورترین پزشک این عصر جالینوس پرگامی است

ف کتاب دوازده قیصر است   . سر ئتون تاریخ نویس و مولً
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  .  ها کرت وسیسیل بود را دفع کنند متلوس و پومپه از سرداران رومی ببودند که  توانستند خطر دزدان دریایی را که مقر آن

پسـرش  ، بعـد از وي . ي روم در دو قرن اول میالدي به صـلح رومـی معـروف شـده اسـت     امپراتورنظم و نظام حاکم بر  -

  . روم شد ولی پس از چندي کشته شد امپراتورکامودیوس 

ي امپراتـور یکی از فرماندهان نظامی به نام سپتیموس سوروس بـه   .م 193روم در سال  امپراتوربه دنبال قتل کامودیوس 

  . باشد می ان سرباز معروفامپراتوردر تاریخ روم آغاز شد که به دوره اي  دوره با ويد و رسی

سـیالپس بـا مهـرداد پادشـاه ایـران دوره      . جبهه عوام بـود  اولین کار سیالپس پس از رسیدن به قدرت سرکوبی باقیماندة

  . اشکانی جنگید

 ،پـس از او سـه امپراتـور   . می عیسـویان را صـادر کـرد   نخستین امپراتوري است که فرمان شکنجه و کشتار عمو ،دسیوس

  . والرین با هم به سلطنت پرداختند آن دو نفر کشته شدند و والرین به دست شاپور اول ساسانی اسیر شد ،امیلین ،گالوس

یـک  ي را به دو بخـش شـرقی و غربـی تفک   امپراتوري روم بود وي قلمرو امپراتورمهمترین اقدام دیوکلتین تجدید سازمان 

اداره بخش شرقی را برعهده گرفت و همکارش ماکزیمین نیـز بـا   ، خود با استقرار در شهر فنیقیه در آسیاي صغیر نمود و

 ي داراي لقـب اوگوسـت  امپراتـور هـردو مقـام عالیـه    . کـرد  مـی  ي حکومتامپراتوراستقرار در شهر میالن بر بخش غربی 

  . شد می اطالق) سزار( د که به او قیصرآنان هریک براي خود معاونی برگزیدن. بودند) مقدس(

  . صورت گرفت) دیوکلتین( احیاي امپراتوري روم توسط دیوکلسین

  :ي کنستانتین با دو حادثه بزرگ مشخص گشته استامپراتوردوره 

  ي رومامپراتوربه رسمیت شناخته شدن مسیحیت در  -1

، شهر کنستانتین( این شهر بعدها به کنستانتینوپولیس. مدر قرن چهار  يامپراتورانتخاب بیزانتیوم به پایتختی قطعی  -2

سنا که آخرین یادگـار   :علل سیاسی ،مشرکان بود علل مذهبی این تصمیم رم مرکز کفار و. معروف شد) استانبول امروزي

 حیانیبه مسیحیت اوضاع بـه نفـع مسـ   ، با گرویدن کنستانتین. شد و قدرت نظامی داشت می جمهوري بود در رم تشکیل

مسیحیت را دینـی قـانونی و مسـحیان را    ، م مرسوم به فرمان میالن 313فرمان کنستانتین در سال . تغییر اساسی یافت

اعالم کـرد   امپراتورمسیحیت را دین رسمی ، روم امپراتور، میالدي تئودوزیوس 308در سال . تحت حمایت قانون قرار داد

  . وع اعالم کردم هر نوع بت پرستی را نیز ممن 319و سپس در سال 

  . شعبه ارتدکس از دین مسیحیت در روسیه گسترش یافت که دولت بیزانس در این امر نقش بارزي داشت



  مجموعه تاریخ »  52«
 

 
 

 
بت پرستی بار دیگر  احیا شد البته او دیگر به آزار مسیحیان دسـت نـزد و  بـه مردمـانش آزادي     ) م361( در زمان ژولین

  . مذهبی داد

بود که کنستانتین ها  ها بدعت آرین ردکه موجب تجزیه آن شد از مهمترین این بدعتیی درکلیسا ایجادک اه فتنه ،ها بدعت

  ) م325( .شورایی جهانی تشکیل دهدها  مجبور شد براي رسیدگی به این بدعت

  . محکوم شد) گذارآرین بنیان( محل تشکیل این شورا شهر نیقیه بود در این شورا آریوس

مسـیحیان در  هـاي   نخسـتین صـومعه  . د آمده  تعداد این افراد در مصر زیاد بـود مسلک دیر نشینی در این دوران به وجو

  . نواحی مصر وسوریه شکل گرفت

  . آمین مارسلن اهل سوریه است که تاریخ امپراتوري رم  را از زمان نروا نوشته است ،بهترین مورخ

سـیر   .گشـت  مـی  دریاي بالتیک اطـالق  ،دریاي شمال، کوههاي آلپ، سپتول، در امپراتوري رم ژرمانی به سرزمینهاي رن

  . گردید می نائیک به ناحیه طرابلس اطالق

  . میان مقدونیه وروم بوقوع پیوست ودر آن مقدونیه شکست خورد) 197م( جنگ سینو سفال

اعدت را به مسها  ویزیگوت، خطر آتیال، داراي فرماندهی خونخوار به نام آتیال شدندها  در اواسط قرن پنجم میالدي هون -

م آتـیال را در نبـرد    451آتیوس سردار رومی توانسـت در سـال   ، با دولت ضعیف روم غربی متقاعد ساخت و با کمک آنان

شکسـت   ،شان کاتـا لونیـک   ،آتیال تا اورلئان پیش رفت ولی نتوانست این شهر را بگیرد و سرانجام درچالونز شکست دهد

در سال بعد با . یتالیا نشد و او شمال ایتالیا را گرفت و برآنها خراج بستاین شکست مانع اردوکشی آتیال به ا) 451( .یافت

  . نجات یافتها  اروپا از خطر هون، خودکشی آتیال

. سرنگون شدها  به وسیله ادوآکر فرمانده استروگوت م 476مولوس آگوستولوس در سال رروم غربی به نام  امپراتورآخرین 

  . ي روم غربی استتورامپرااین سال به منزله سقوط قطعی 

هر چنداین سقوط پادشاهی تنها نیمه غربی امپراتوري را تحت تاثیر قرار داد بخش شرقی امپراتوري یک هزار سال دیگـر  

  . امپراتور روم شرقی همان بیزانس است که در تمام دوره قرون وسطی تداوم یافت. دوام آورد

  . ها را یونانی نی دانست نه رومی اما اروپاي غربی آن. م امپراتوري رومندامپراتوران بیزانس عقیده داشتند که وارثان مستقی

شد و پایتخـت آن   می خاور نزدیک  ومصر ،آسیاي صغیر ،قلمرو امپراتوري بیزانس در قرن پنجم شامل شبه جزیره بالکان

  . قسطنطنیه بود



  »53«   تاریخ جهان

  
 
 

بـه پسـر ارشـد او آرکـادیوس رسـید وایـن       قسمت شرقی امپراتوري ) 395( هنگامی که تئودوز اول مرد :سلسله تئودوزي

پسـر او  . باشـد  مـی  سابقه امپراتوري روم شرقی که به امپراتوري بیزانس و امپراتوري یونـان معـروف شـده    پیشامد منشأو

تئودوز دوم که خرد سال بود تحت قیمومت خواهر خویش پولکري جانشین وي شد و حمالت هونها به سرداري آتـیال در  

  . رفتهمین زمان صورت گ

ها توصیه کرد که بـه ایتالیـا هجـوم     رهانید به این ترتیب که به آنها  زنون خود را از شر حمالت استروگوت:سلسله تراسی

کشند تئودوریک به درخواست زنون  که بر این عقیـده بـود کـه ادوآکـر      می امپراتور غیر رومی ادوآکرراها  برند استروگوت

کـه مـذهب آریانوسـی کـه     هـا   اتوري غربی حمله برد در اصل زنون از وجود گوت بیش از حد قدرتمند شده است به امپر

که منجر به کشته شدن ادوآکـر و  اسـتقالل   . مخالف منوفیزیسم است ناراحت و بین ادوآکر وتئودوریک جنگ ایجاد کرد

  . در گذشتم  518آخرین زمامدار این سلسله آنا ستاز اول بود که در سال . شود می تئودوریک در ایتالیا

سردار معروف وي بلیزاریوس توانسـت  ) م 565-527( سلسله ژوستی نین:ژوستی نین بزرگترین امپراتور قسطنطنیه است

  534. را تسخیر کردها  در اروپا و شمال آفریقا  بر وسعت قلمرو بیزانس بیفزاید و کشور واندال

  . ین نارسیس بوددیگر سردار ژوستی ن. بلیزارهمچنین توانست کارتاژ را فتح کند

 ژوسـتینین . سیاست ژوستینین بازگشت امپراتوري به عهد آگوست بـود و دنبـال وحـدت شـرق و غـرب امپراتـوري بـود       

  . خواست مذهب آریانیسم را به کلی از میان ببرد می

سـتی  در دوران ژو. وي نقش مهمی در افزایش قدرت ژوستی نـین دارد . همسر وي ملک تئودورا طرفدار منوفیزیسم است

ژوستی نین به کمـک  . دهد که به شورش نیکا معروف است می شورش بین دسته آبی و دسته سبز رخ 532نین در سال 

  .  کند می همسرش این شورش را سرکوب

ژوستی نین به مسئله قانون گذاري توجه داشت او به وسیله حقوقدانی به نام تریبونیانوس قوانین رومی را وضع کـرد کـه   

  . ی نین معروف استبه قوانین ژوست

  . کلیساي ایا صوفیه در قسطنطنیه در این دوران ساخته شد

کنستانتین و موریس بودند که تمام وقت خود را به جنگ با ایران صرف کردند و موریس ، تیبر، از این سلسله ژوستن دوم

  . به دست سربازي به نام فوکاس کشته شد

  .  شود می کشتهها  والنس در پی سرکوب ویزگوت. دهد می ل دانوب رخدر زمان والنتین هجوم اقوام ویزیگوت به شما
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 فتح 641در سال  هراکلیوس بیت المقدس را. پیروز شد) ها ایرانی( وي در جنگ با خسرودوم ساسانی :سلسله هراکلیوس

بیـزانس بـود در زمـان     وريت او احیا کننده امپرا. کند می کند دراین دوران فرهنگ یونانی بر فرهنگ بیزانسی غلبه پیدا می

و در زمان قسطنطین چهارم اعراب قسـنطینه را  ، فریقا دست زدندآنواده او یعنی کنستان دوم اعراب به پیشروي خود در 

و حکومت ) ع( ین چهارم مصادف با امام حسینطقسطن) م679( .محاصره کردند اما این محاصره بعد از پنج سال شکست

  . یزید است

لئون سـوم توانسـت در برابـر    . م به تخت نشست717ین امپراتور این سلسله لئون سوم بود در سال نخست :سلسله ایزوري

بلغار و نیروي جدید اسالو که از روس هجوم آورده اند مقاومت کند این دوران معاصر با دوران هشام بـن   ،اعراب مسلمان

  . عبدالملک است

  .  فرستد می جمله سیریل را لئون سوم براي مسیحی کردن بلغارها مبلغین مسیحی از

هـا بـه    این اقدام  خشـم راهبـان را  برانگیخـت وحامیـان آن    . ممنوع ساخت 726را در سالها  لئوي سوم پرستش شمایل

  . را بر دارند حمله بردندها  و نقاشیها  سربازانی که مأموریت داشتند پیکره

   .لئون و جانشینان او را به همین مناسبت بت شکن لقب داده اند

یـک شـوراي کلیسـایی کـه در آن هـواداران کنسـتانتین        754در سـال  . کنستانتین پنجم نیز شمایل شکن بود ،پسر لئو

  . حکم دادندها  اکثریت داشتند علیه تقدس شمایل

سـرانجام یـک   . احیا کـرد  815لئوي پنجم شمایل شکنی را در سال . ملکه ایرنه حکم بر تقدس شمایل داد 787در سال 

مـذهبی رأي داد و  هـاي   به نفع اسـتفادة صـحیح از شـمایل    842سایی در دورة امپراتور میشیل سوم در سال شوراي کلی

  . بدین ترتیب به شمایل شکنی پایان داد

  . تئوفیل میشیل سوم است ،شامل حکومت میشیل دوم :سلسله فریژي

د چرا که حاکمان ایـن دو سلسـله از ارامنـه    گوین می و سلسله فریژي را سلسله آسیایی بیزانسها   )آموري( سلسله ایزوري

  . هستند آسیاي صغیر

 م نارسـس سـپاه بیـزانس را فرمانـدهی    522در سـال  . راند می ها مانند ادوآکر بر ایتالیا حکم تئودوریک پادشاه استروگوت

  . ها پایان داد وتها نبرد با گ به سال 522ها را از ایتالیا بیرون برانند این پیروزي در سال  کند تا استرو گوت می
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  رویداد مهم در امپراتوري بیزانس  سال میالدي  

  دهد می کند  وآن را پایتخت امپراتوري روم قرار می کنستانتین اول امپراتور روم قسطنطنیه را بنا  330

ن کند؛ والنس نخستی می والنتی نیانوس اول امپراتور روم امپراتوري را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم  364
  . شود که پایتخت آن قسطنطنیه است می امپراتور بخش شرقی

  کشند می دهند و والنس امپراتور بخش شرقی را می یک سپاه رومی را را در آدریانوپل شکستها  ویزگوت  378

م را غارتها  ویزیگوت   410 کنند می شهر ر .  

  . کند می گذاري اعالم شوراي خالکدون آراي وحدت طبیعت را بدعت  451

شود ؛  می و فرمانرواي ایتالیا  کشد می رومولوس آگوستولوس امپراتور غربی را به زیرها  ادو آکر سر کردة گوت  476
  . امپراتوري روم شرقی اینک امپراتوري بیزانس است

  کشند می شوند  وادو آکر را می به ایتالیا حمله ور ،به رهبري تئودوریک ،ها اوستروگوت   493

  . شوند می یانوس اول  و تئودورا امپراتور و امپراتریسیوستی ن  527

  . شود می مجموعۀ قوانین یوستی نیانوس جایگزین قوانین حقوقی قدیم بیزانس  529

  . گیرد می شوراي نیکا در قسطنطنیۀ در  532

  . کند می بیلیزاریوس آفریقاي شمالی را فتح  533

ستروگوتی در ای  536 م را به تسخیر در می تالیا حملهبیلیزاریوس به پادشاهی اٌ آورد می کند و ر .  

  . شود می کلیساي سانتا سوفیا در قسطنطنیه تکمیل  537

انا   540   . راند می را از ایتالیا بیرونها  پایتخت اوستروگوت ،بیلیزاریوس روِ

  . راند می را از ایتالیا بیرونها  سردار بیزانسی نارسس اوستروگوت  522

  . رسد می ي به اوج وسعت خودامپراتور  554

  . کنند می لومباردها فتح شمال ایتالیا را آغاز  568

  . شوند می سپاهیانی مر کب از آورها و اسالوها به متصرفات امپراتوري در بالکان حمله ور  582

ور نزدیک و خاهاي  کند و سرانجام ایالت شود وایران به امپراتوري حمله می می امپراتور ماوریکوس سرنگون  602
  . آورد می همچنین مصر را به تصرف در

  . شود می هراکلیوس امپراتور  610

  . کند می هراکلیوس حمله به ایران را آغاز  622

  . گذراند می قسطنطنیه محاصرة آورها وایرانیان را از سر  626

  . گیرد می دهد و قلمرو از دست رفتۀ بیزانس را باز پس می هراکلیوس ایرانیان را شکست  629

  . مسلمان سوریه را فتح میکنندهاي  عرب  635

  . گیرند می را) بیت المقدس( اعراب اورشلیم   637

  افتد می مصر وایران به دست اعراب  641
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  . آورند می شوند ویک پادشاهی به وجود می وارد بالکانها  بلغار  680

  کنند می اعراب آفریقاي شمالی را فتح  698

  . دهد می ها را شکست شود ویک سپاه بزرگ مسلمانان و ناوگان آن می مپراتورلئوي سوم ا  717

  . شود می شمایل شکنی در امپراتوري آغاز  726

  . کشند می دهند وامپراتور نیکفوروس اول را می بلغارها سپاه بیزانس را شکست  811

  . شود امپراتوري واگذارمی شود؛ به ونیز حقوق تجاري ویژه با می آلکسیوس اول امپراتور  1081-1082

گیرند  می شود؛ جنگجویان صلیبی اورشلیم را می پاپ اوربانوس دوم خواستار نخستین جنگ صلیبی  1095-1099
  . دهند می صلیبی را تشکیلهاي  ودولت

  . کند می امپراتور مانوئل اول حقوق تجاري ونیز در داخل امپراتوري را لغو  1171

  . شوند می ربی در قسطنطنیه قتل عامهزاران اروپایی غ   1182

سالونی را غارتها  نورمان  1185 گیرند حقوق تجارت در امپراتوري را باز پس میها  کنند ؛ ونیزي می ت .  

  . گیرند می مسلمانان اورشلیم را باز پس  1187

یک حکومت بیزانسی در  انجامد؛ امپراتور تئودور السکاریس می چهارمین جنگ صلیبی به غارت قسطنطنیه  1204-1205
  . کند می تبعید در نیقیه تأسیس

  . انجامد می جنگ بین امپراتوري التینی و امپراتوري نیقیه به بن بست  1214

به امپراتوري التینی  ،گیرند می شود؛او و سپاهیانش قسطنطنیه را باز پس می میخائیل هشتم امپراتور نیقیه  1259-1261
  . کنند می بیزانس را احیا دهند و امپراتوري می پایان

  . آورند می عثمانی گالیپولی را به تصرف درهاي  ترك  1354

  . کنند می پایتخت خود را از آسیاي صغیر به آدریانوپل منتقلها  عثمانی  1363

  . گیرد می مقام خود را بر عهده ،کنستانتین یازدهم ،آخرین امپراتور بیزانس  1449

 کنستانتین یازدهم را ،کنند قسطنطنیه را تصرف می ،سر کردگی سلطان محمد دوم به ،عثمانیهاي  تر ك  1453
  . دهند می کشند و به امپراتوري بیزانس پایان می

 
  قرون وسطی

شود در مورد خصوصیات قرون وسطی نیز آرا یکسان  می ي روم غربی در اروپا دوره قرون وسطی آغازامپراتورپس از زوال 

فقـر   ضـعف تجـارت تنـزل شهرنشـینی و     انحراف دین و  مورخان برحاکمیت کلیسا و فئودالیسم و و به طور کلی. نیستند

هـاي   جنگ وخونریزي از جمله جنگ ،رکود علم و هنر و ادبیات مرکزيهاي  ناتوانی حکومت شدید اقتصادي بین مردم و 

مـاجراي  . دال بـی پایـان شـوالیه هـا    جـ . زندگی قلعه نشینی. کید دارندأت  مسريهاي  جنگ بین اقوام  و مریضی ،مذهبی

  . فقدان مفهوم امروزي دولت و ملت از خصوصیات دوره قرون وسطی است، اقتدار پاپ، هاي صد ساله جنگ، جنگهاي صلیبی

  . ها بوند از جمله قبایلی که تحت تبلیغ پاپ و مردم قرار گرفت و مسیحی شد فرانک

ستروگوت ه هـا   سایر ژرمن ،داشتند می ایش داشتند پادشاهی خود را در ایتالیا بر پادر همان زمان که تئودروریک کبیر و اٌ
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 ،بردنـد  ودر شـمال و غـرب    می ها به داخل اسپانیا هجوم ویزیگوت ،در غرب. آوردند می نیز داشتند پادشاهی خود را پدید

ل بودندها  فرانک طاي پسـین وجهـان امـروزي    تسخیر گل و بریتانیا در پیدایش قرون وسـ . در حال تسخیر استان رومی گٌ

  . بیشترین تاثیر را بربقیۀ اروپاي غربی بر جاي گذاشتندها  فرانک ،اما در قرون وسطاي اولیه. عرب اهمیت داشت

هـا   سـر انجـام فرانـک   . گسترش یافـت  ،پپین کوتاه و شارلمانی  ،نظیر کلویس ،در زیر رهبري پادشاهانش ،ها دولت فرانک

  . زش مجدد و جزئی در دانش و هنر پدید آوردندامپراتوري کوتاه مدتی با خی

 . فرانسه و آلمان سر برآورد ندها  بعد از فروپاشی امپراتوري فرانک 

سیس أتاي  ولی سلسله. م یکی از سرکردگان فرانک به نام کلویس توانست در شمال فرانسه به قدرت برسد 481در سال  

 کاره نامیده آخرین پادشاهان مرونژین  شاهان بی. ن موسوم شده استبه مروو نژی) Merove( کرد که به نام جدش مرووه

بعد از وي سلطنت بین فرزندانش تقسیم . ساختند می خویش در انزوا سپريهاي  چرا که زندگی خود را در قلعه ،شدند می

م پپین توانسـت نظـام   میالدي یکی از شاهزادگان به نا 700شد و اینگونه ضعف در این سلسله راه یافت تا اینکه در سال 

را بـه  هـا   از آن پس فرزندان او عنوان پادشاه فرانـک . رث در سلطنت را بدون تقسیم آن میان فرزندان خود برقرار سازداتو

در اوایل قرن هشتم یکی از کاخ بانان به نام شارل مارتل از همۀ جهات بـه جـز نـام پادشـاه     . طور رسمی به دست آوردند

ها را به یک نیروي سـواره نظـام بسـیار کـار آمـد       شارل مارتل فرانک. کارولنژین را بنیان گذاشتندفرزندان او سلسله . شد

ایـن سـواره   . لقب شارل چکش را برایش به همـراه آورد  ،مبدل کرد و راهبرد نظامی او مبنی بر ضربات سنگین به دشمن

سال جلوتر  20مسلمانان حدود . شکست داد سپاه مسلمانان را در تور 732نظام و همین ضربات سنگین بود که در سال 

اما پس از شکستشان در تـور  . کردند می و اینک داشتندپیشروي به سوي شمال اروپا را بررسی. اسپانیا را فتح کرده بودند

ل در شارل مارتـ . به خطر نینداختند ،کند می که اسپانیا را از بقیۀ اروپا جدا ،پیرنه راهاي  دیگر هیچ گاه شمال سلسله کوه

شـارل مارتـل   . رو گردید و قلعۀ نارین پس از جنگ پوآتیه توسـط شـارل مارتـل فـتح شـد      همحل پوآتیه با مسلمانان روب

میالدي توانست جلـوي پیشـروي مسـلمانان را در     732این شاهزاده فرانک در سال . پسرپپین پس از پدر به قدرت رسید

جنوب فرانسه وارد این کشور شده و تا محلی به نام پوآتیـه در مرکـز    مسلمانان پس از فتح اسپانیا از. خاك فرانسه بگیرد

م در گذشت  741شارل مارتل در سال . رو گردید هشارل مارتل در این محل با مسلمانان روب. فرانسه پیشروي کرده بودند

ه پادشاهی رسـید و  بها  م با مساعدت پاپ در مجمعی از فرانک 751و پسرش پپین سوم معروف به پپین کوتوله در سال 

  . پایان پذیرفت و پادشاهی فرانک آغاز گشتها  قدرت مرو و نژین



  مجموعه تاریخ »  58«
 

 
 

 
پاپ به فرانسه مسافرت کرد و با دست خود تاج شاهی را به سر پپین کوتوله ، و سه سال پس از قدرت یافتن خاندان پپین

پپین با فرستادن سپاهی این کـار را بـه   گذاشت و در عوض پاپ از پپین خواست لمباردها را از شمال ایتالیا اخراج کند و 

فرزند پپـین  . انجام رساند و سرزمینهاي متصرفی را به پاپ داد و این واقعه در تاریخ اروپا به هدیه پپین مشهور شده است

 هدر تاریخ آلمان و فرانسه شارلمانی به عنوان قهرمان ملی شناخت. شارلمان نام داشت، کوتوله که پس از او به قدرت رسید

همچنـین   لئـوي سـوم   پـاپ . تاجگذاري کردلئوي سوم  م در کلیساي سن پیتر رم به دست پاپ  800شود و در سال  می

. نژین نام داردوکه شارلمانی بدان منسوب است کارلاي  سلسله. رومیان مورد خطاب قرار داد امپراتورشارلمانی را به عنوان 

دولـت فرانکـی بـه بزرگتـرین وسـعت خـود        ،در دورة شارلمانی. بود ها بیشترین کوشش شارلمانی جنگ با گروه ساکسون

شارلمانی در عملیات نظامی خود در اسپانیا به اندازة . رسید که اکثر اروپاي غربی را در برگرفت و تبدیل به امپراتوري شد

  . موفق نبودها  جنگ با لومباردها و ساکسون

پیرینـه را گرفـت   هـاي   زمان بسیار پهناور بود البته او تا قسـمت کـوه  پادشاهی شارلمانی حتی بدون اسپانیا هم براي آن 

شـد و تـا    مـی  کشورهاي ساحلی و بخش مهمی از آلمان و اتریش امروزي ،سوئیس ،قلمرو وي شامل تمام فرانسه امروزي

تقسـیم شـده    پایتخت شارلمانی شهر اکس الشاپل بود و قلمرو وي به چند قسمت. یافت می داخل ایتالیاي شمالی امتداد

هـا   در اصل او قلمرویش را به وسیله همـین کنـت  . کرد می از جانب او موسوم به کنت ادارهاي  بود و هر قسمت را نماینده

. ي فرانک بین سه پسر لویی تقسیم گردیـد امپراتور) پسر و جانشین شارلمانی( م 840پس از لویی پرهیزگار. کرد می اداره

امـا ایـن دو مایـل    . که پسرش لوتار به همراه برادرانش شارل و لـوئی فرمـانروایی کنـد    لوئی پسر شارلمانی در نظر داشت

  .  کرد می که امپراتوري را به سه بخش تقسیم. را وادار به امضاي معاهدة وردون کردند نبودند با لوتار انجام وظیفه کنند و او

هـاي   که شـامل زمـین  قسمت غربی . تجزیه شد غربی و میانی، براساس این معاهده قلمرو شارلمانی به سه قسمت شرقی

 که شامل تمام اراضی مشرق قسمت شرقی. فرانسه کنونی منطبق است به شارل طاس رسیدمغرب رودخانه موردن که با 

رد که عنوان کقسمت میانی را لوتر تصاحب . صاحب شد) لویی دوم( لوئی ژرمنی ،که عبارت از ژرمانی یا آلمان بود ) رن(

  . رخود گذارده بودب امپراتور

  . نتیجۀ معاهده وردون از دست رفتن وحدتی بود که امپراتوري فرانکی طی موجودیت کوتاه خود به دست آورده بود

  . جنگ فونتانه بین لوئی دوم معروف به ژرمنی و شارل دوم معروف به طاسی است

  . استراسبورگ بود عاملی که منجر به نزدیکی لوئی دوم و شارل دوم بر ضد لوئی گردید سوگند
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  . فرمان کیرسی از جانب لوئی دوم صادر شد که هدف آن موروثی شدن اراضی و امالك بود

  . کلیساي نوتردام در پاریس است

  . در فرانسه پایان یافتها  با به قدرت رسیدن اود دورة زمامداري کارولنژین

سفالي رود سن را بـه یـک فرمانـده نرمانـدي داد تـا       ها حوزة هرماندفشارل سوم پادشاه فرانسه براي نجات خود از دست 

  . مطیع او باشد

در نتیجه بار دیگر تهاجمات اقوام مختلف از شمال و شـرق بـه اروپـا     ،هاي پس از شارلمانی قدرت چندانی نداشتند دولت

  . دندها و مجارها تاریخ خود را با استقرار در سرزمین کنونی شان آغار کر در شرق اروپا روس. آغاز شد

در هـا   بـه همـین نحـو فـن    . بریتانیا بنیاد دولت وملت انگلستان را گذاشـتند ي  اقوام انگل  و ساکسون  با تهاجم به جزیره

بعـدي در  هاي  این تحوالت و وقایع اساس شکل گیري ملت. کشور دانمارك را پایه گذاري کردندها  سرزمین فنالند و دان

  . تاریخ اروپاست

هـا   اصلی این ملتهاي  فئودال و قبول مسیحیت پایههاي  ها و سپس تأسیس دولت تصرف سرزمین در آن هنگام تهاجم و

تاریخی به وجود هاي  بدین ترتیب ریشه. تاریخ نیز بر آن افزوده شد و  زبان وخط ،پس از آن آداب و رسوم. آید می به شمار

ش صـلیب و دیگـر نقوشـی کـه بـر پـرچم بعضـی از        نق. آمدن بسیاري از ملل اروپایی را باید در قرون وسطا جستجو کرد

  . آید می یادگارهایی از آن دوران به شمار ،شود می امروزي اروپا دیدهي  کشورها

  .اختیار اداره کلیسا به دست گرگوار اول معروف به کبیر است 604تا  590در سال 

  . بودندها  ساکنان اولیه بریتانیا سلت -

  . بودندها  خ در اسکاندیناوي سکنی گزیدند الپوننخستین مردمی که به گواهی تاری

کبیر مشهور شده اسـت بـه    که به آلفرد در قرن نهم میالدي براي نخستین بار تمام انگلستان توسط شخصی به نام آلفرد

  . صورت کشوري واحد درآمد

هـا   گلستان دستور قتل عام دانماركقصد اقامت دائم در انگلستان را داشتند اتلرد دوم پادشاه انها  به علت اینکه دانمارکی

  . را صادر کرد

  . سراسر خاك انگلستان را به تصرف خود در آورد 1016کانوت کبیر پادشاه دانمارك توانست در سال

پـدر او از  . پادشـاه انگلسـتان گردیـد    شـد   می نامیده نفسورکُدادوار پادشاه جدید که از فرط دین داري  م 1042در سال 
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م در گذشت یکی از اقـوامش بـه    1066وقتی که در سال ، بودها  و مادرش از نرمان) ین اولیه انگلستانساکن( ها ساکسون

از تمکین به ها  مدعی تاج و تخت انگلستان شد ساکسون. بود) درخاك فرانسه واقع است( که حکمران نرماندي گیوم نام 

 که از جانب پـاپ حمایـت   گیومدر مقابل . ی برداشتندخودداري کردند و شخصی به نام هارولد را به پادشاه گیوم ادعاي 

پس سراسـر انگلسـتان را بـه    س. هارولد را مقتول ساخت )،م 1066( هاستینگ شد به انگلستان لشکر کشید و در نبرد می

  . ف درآورد و به ویلیام فاتح معروف شدتصر

  . فتح انگلستان به دست گیوم به روزگار فلیپ پادشاه فرانسه بود

زمـین  . شد واسـال نـام داشـت    می به او واگذار، لرد و کسی که زمین، کرد می رون وسطی کسی که زمین را واگذاردر ق -

. کلمـه فئـودال از فئـود بـه وجـود آمـده اسـت       . گفتند می شد که به زبان التین آن را فئودوم می واگذار شده فیف نامیده

بـه  . ها توانستند آن را مورثی کنند آن، لیکن با قدرت یافتن لردها ،فیف در ابتدا موروثی نبود. فئودال یعنی مالک یا ارباب

) واسال یا لرد( فیف قابل تقسیم نبود و فقط به پسر بزرگتر. نیز بهره برداري از فیف رامورثی کردندها  همین ترتیب واسال

در فیـف خـود را نیـز برعهـده     وظیفه قضاوت  و شرکت در جنگها  عالوه بر واگذاري زمین) فئودال( لرد. رسید می به ارث

معموال ، در اروپاي قرون وسطی قضاوت در حضور فئودال. کرد می واسال نیز پرداخت مالیات و تهیه سرباز را تعهد. داشت

  . گرفت و حق همیشه با طرف غالب بود می میان شاکی و متهم صورت) دوئل( به صورت جنگ تن به تن

شـود در نتیجـه تجـارت و     می هاي خودشان تهیه ب و دیگر ساکنان فیف در زمیندر اقتصاد فئودالی عمده احتیاجات اربا

  . بزرگترین عیب نظام حکومت فئودالی را حق جنگ خصوصی دانسته اند. مناسبات پولی ضرورت چندانی پیدا نمی کرد

تـرك زمـین را    آنان کشاورزانی وابسـته بـه زمـین بودنـد یعنـی حـق      . شدند می سرف نامیده، روستائیان در قرون وسطی

 این وابستگی و پیوستگی کشاورز بـه زمـین را سـرواژ   . شدند می نداشتند و در صورت تغییر لرد آنان نیز رعیت لرد جدید

  . نامیدند می

ها براي یافتن کار از روسـتایی بـه    آن. هم بودند که به عنوان رعیت بدون زمین از این امکانات برخوردار نبودنداي  اما عده

براي آنکه این عده نیز از حمایتی برخوردار . شد می ها داده رفتند و در مقابل کار مقداري محصول به آن می رروستاي دیگ

  . شدند می پادشاه هم نامیده  شد به همین جهت رعیت می ها خوانده آني  پادشاه ارباب همه، باشند
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بقیه فرزندان از ارث محروم . رسید می تر برخوردار بود و ارث تنها به پسر بزرگ در قرون وسطی جنگاوري از اهمیت باالیی

. ها بود ها و خدمت به فئودال شوند که کارشان شرکت در جنگ می شدند به سربازانی تبدیل می بودند این فرزندان مجبور

  . روف شدندها شرکت داشتند به شوالیه یا اسب سوار مع ها چون همیشه سوار براسب در جنگ آن

سـوار کـار اسـت اینـان     ي  زاده کلمه شوالیه به معنی نجیـب . بودندها  در دوره قرون وسطا مشهورترین قشر جامعه شوالیه

  .  کردند می جویی اشراف زادگان قرون وسطا بودند که تمام عمر خود را صرف جنگ

  . در دربار خود دایر کرداي  هها مدرس وجود نداشت تا آنکه  شارلمانی پادشاه فرانکاي  در اروپا مدرسه

  . سیس شدأدر رم ت) ع( اولین کلیسا توسط پترس از حواریون عیسی -

  . صومعه مون کاسن در اسپانیا توسط سن بنوآ دایر گردید 

اشراف فرانسوي یک نفـر را از  ، او چون وارثی نداشت. نژین فرانسه درگذشتلوم آخرین پادشاه سلسله کار 987در سال  -

ن نامیـده  شد که به نام وي کاپسیاي  سس سلسلهؤاو م. پادشاه جدید هوك کاپه نام داشت. د به شاهی برداشتندمیان خو

، هنگام رسیدن به پادشـاهی ، قلمرو حکومت هوك کاپه. سال بر فرانسه حکومت کرد 300این سلسله بیش از . شده است

  . سرزمین بسیار کوچکی به نام ایل دو فرانس بود

  . نظام فئودالی را از فرانسه وارد آن کشور ساخت. م در انگلستان سلطنت کرد 1087تا  1066تح که از سال ویلیام فا -

 سلسه مراتب فئودالی    

 پادشاه     

    فئودال   

 شوالیه

 صرف     

 رعیت

رعیت بدون زمین               
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  . گلستان شروع شدنشروع سلسله پالنتاژنه با پادشاهی هانري دوم در ا

نیز با ازدواج وسیعی را در شمال فرانسه تصاحب کند و هاي  سرزمین، هانري دوم پادشاه انگلستان توانست از طریق توارث

هاي  موجب جنگها  بعدها این توسعه طلبی. مالک آن ایالت گردد) در جنوب غربی فرانسه( با دختر حکمران ایالت آکتین

اختالف شدید بین پادشاه و کلیسا در زمان هـانري دوم در نتیجـه  اقـدامات اسـقف     . طوالنی بین انگلستان و فرانسه شد

او . ردل به قدرت رسـید یفرزندش ریچارد معروف به ریچارد ش .م 1189دوم در سال پس از مرگ هانري . توماس بکه بود

  .  بیشتر وقت خود را خارج از انگلستان و از جمله درنبردهاي صلیبی صرف کرد

ریچـارد شـیردل بعـد از بازگشـت از     . ریچارد شیردل به همراه فلیپ اگوست با هم در جنگ سوم صلیبی شرکت نمودنـد 

آلمان به زندان افتاد علت این امر بخـاطر مخالفـت ریچـارد بـا      امپراتورلیبی به دستور هانري  ششم فلسطین در جنگ ص

هـاي   علت پیروزي فلیپ آگوست پادشاه فرانسه بر  ریچارد شیردل  شرکت ریچارد در جنـگ . هانري در مسائل ایتالیا بود

. مان شد و اشراف برقـدرت خـود افزودنـد   اسه با ن در نتیجه اوضاع دولت مرکزي. صلیبی و زندانی شدن آن در آلمان بود

او در جنگ با فیلیپ مقدس پادشاه فرانسه متحمل شکست شـد و بیشـتر   . پس از ریچارد برادرش جان به سلطنت رسید

جدیـدي کـرد و اشـراف را    هاي  جان اقدام به اخذ مالیات، براي ادامه جنگ. متصرفات پدرش در آن کشور را از دست داد

در مقابل اشراف نیز همگـی در   و  ،گرفت می مداخالت پاپ در امورات مملکتی و مالیاتی که او از مردم. قرار دادزیر فشار 

 نمودنـد  رکبیـر مجبـو   یا فرمـان   او را به امضاي سندي موسوم به منشورانگلیسیی هاي  بارون برابر وي ایستادگی کردند 

متعهـد شـد کـه    ) ژان سـاتر ( در این سند جـان . تان شناخته شدکه بعدها به عنوان اساس مشروطیت انگلس. ) م 1215(

بدون راي دادگاه کسی را زندانی نسازد . اموال آنها را بدون پرداخت وجه تصاحب نکند. دمالیات را با نظر فئودالها وضع کن

محـدود و   در اصـل اختیـارات شـاه   . کننـد  مـی  و در مجموع تابع قانونی باشد که شوراي اشـراف و بزرگـان کلیسـا وضـع    

  . فردي تا حدي تأمین شدهاي  آزادي

  . باستانی اسکاندیناوي استاي  منظور از اداها افسانه

  . جنگ اوشام بین سیمون دونفور با ادوارد پسر هانري دوم بود

  . مذهب مسیح توسط سن بنی تاس در آلمان گسترش یافت

کبیر  ناول و اتو ناین شخص به اتو. اهی انتخاب کردندبه پادش) otto( م حکام آلمانی شخصی را به نام اتو 936ر سال د

رقابتی که در فرانسه فی ما بین خاندان شارل و هوگ کبیر در گرفته بود مجالی بود که اتون مملکـت  . معروف شده است
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 وي بـه بهانـه   . ناچار حمایـت آلمـان را پـذیرفت    948همسایه را در تحت قیومت خود بیاورد چنان که لویی هجدهم در 

در نتیجـه ایـن   . شمال ایتالیا را تصرف کرد، کمک رساندن به پاپ که از او در مقابل اشراف ایتالیایی استمداد طلبیده بود

کـه او  اي  روم تاجگذاري کرد و رابطـه  امپراتوربه دست پاپ با عنوان  962اتو در سال ، استیال و نیز به خاطر اتحاد با پاپ

اتون را بنیانگـذار امپراتـوري   . سال دوام آورد 800ي مقدس روم در حدود امپراتوربا عنوان بین آلمان و ایتالیا برقرار کرد 

بـه اوج خـود   ) م 1056-1039( ي مقدس روم در زمان سـلطنت هـانري سـوم   امپراتوراقتدار . دانند می مقدس رم وژرمن

د که هدف از ایـن فرمـان نظـارت و    هانري سوم پادشاه انگلستان را مجبور به دادن فرمان دست خط اکسفور ،نجبا. رسید

پس از هانري سوم پسرش هانري چهـارم بـه   . وي چندین پاپ را خلع و یا نصب کرد. مراقبت بر حسن جریان امورات بود

شوراي ورمس را هانري چهارم تشکیل داد در این شورا هانري چهارم پاپ گرگوآر هفـتم را خلـع گرگـوار    . سلطنت رسید

اختالف پـیش  ها  در این زمان گریگوري هفتم پاپ بود و بین این دو بر سر اختیار انتخاب اسقف .هم هانري را تکفیر کرد

گریگـوري  ، عاقبت چون توافقی حاصل نشـد . دانستند می را از اختیارات خودها  آمد زیرا پادشاه و پاپ هردو انتخاب اسقف

، ناچار پیاده به ایتالیا مسـافرت کـرد و چنـد روز   . ندیدجز تسلیم اي  او نیز چاره. عت هانري چهارم بازداشتامردم را از اط

م مقرر شـد کـه پـاپ فقـط      1122تا سرانجام پاپ او را بخشید و در سال . پشت در محل اقامت پاپ در سرما توقف کرد

  . اسقف را تعیین نماید

  . جنگ روحانیت  وامپراتوري در عهد امپراتوران فرانکنی و سوآب زمانه کشید -

به مقامات مذهبی واگذار گردید و واگـذاري زمـین و دخالـت    ها  موافقت نامه ورمس در آلمان انتخاب اسقف به موجب  -

  . دادن در امور عرف با امپراتور بود

  . انوستیتور معروف استهاي  پادشاهان در آلمان به نام  جنگ وها  جنگ بین  پاپ -

الی در برابر فردریـک از آلمـان کـه نیروهـاي آلمـان را از ایتالیـا       شهر ایتالیاي شم 15اتحادیه لمباردي عبارت از اتحاد  -

  . که بین آنها جنگ لگنانو در گرفت. بیرون بفرستد

) قـرن یـازدهم  ( م 1054ي فرانک تعارضات در کلیساي قسطنطنیه و رم زیاد شد و سرانجام در سال امپراتورپس از افول 

قعه در تاریخ  غرب به واقعه شیزم یا سیزم معروف است و نخستین انفکاك این وا. از هم جدا شدند و عمالً دو کلیسا رسماً

موسـوم شـد و   ) کاتولیک یعنی جامع و جهـانی ( کلیساي رم به رهبري پاپ به کلیساي کاتولیک. شود می کلیسا محسوب

بـه معنـاي   ( کسکلیسـاي ارتـدو  ، که باالترین مقام آن کلیسا بود پاتریک یا بطریق  کلیساي قسطنطنیه به رهبري اسقف

  . کلیساي غرب و شرق نیز خوانده شده اند، که به ترتیب. نام گرفت) سنتی

  . زبان یونانی زبان رسمی کلیساي ارتدوکس شرق بود  و زبان التین نیز زبان رسمی کاتولیک غرب بود
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 جنگهاي صلیبی

هـاي   ن را بـه گشـودن جبهـه   بعد از ضـعف مسـلمانان کـه مسـیحیا    . صلیبی ظهور سالجقه بود هاي  علت مستقیم جنگ

 . پیروزي برق آساي آنان بر روم شرقی  اروپا را به فکر اتحاد انداخت جدیدي علیه آنان ترغیب کرد ظهور سالجقه و

خواسـتند   مـی  خواهد در این قرن از بیت المقدس ظهور کنـد و  می اعتقاد داشتند مسیحاي  اما علل دیگر چون اینکه عده

  . جدید بودي  ها مانان نجات بدهند ودلیل دیگر به دست آوردن زمینبیت المقدس را ازدست مسل

بیـزانس و تعـدیات سـلجوقیان بـه زائـران مسـیحی شـورایی در         امپراتورپاپ اوربان دوم بر اثر تقاضاي آلکسیس کومنن 

شیشـی بـه نـام    ها بـه عهـده ک   رهبري آن. یان را تشویق کرد به شرق هجوم آورندئو اروپا) .م 1095( کلرمون تشکیل داد

  . اي به نام کوتیه بی چیزبود پیرلومیت و شوالیه

بیون و یلصـ سینه خود شکل صـلیب را نقـش کـرده بودنـد بـه       بر، چون سپاهیانی که به جنگ مسلمانان رهسپار شدند 

صلیبیون با استفاده از ضعف سلجوقیان و فاطمیان مصر کـه شـام و   . صلیبی مشهور شدهاي  لشکرکشی هایشان به جنگ

، م آغاز شده بود 1096ز ابدین ترتیب جنگ اول صلیبی که . فلسطین را در اختیار داشتند بیت المقدس را تصرف کردند

  . با تصرف بیت المقدس توسط صلیبیون به پایان رسید 1099در سال 

هـاي ادس   نشینامارت ، سلطنت اورشلیم :از متصرفات جنگ اول صلیبی چهار دولت التین به وجود آمد که عبارت بود از

   . انطاکیه و کنت نشین طرابلس ,

کردند و سلجوقیان طرفدار عباسی هم با هم و حدت نداشتند و عباسیان هـم تـوجهی    می مصر دوران زوال خویش را طی

  . به مرزها نداشتند

ادسـا در   اروپائیان را در حرکت به سوي شرق تحریک کرد و در همان حال با تصرف شـهر ، پیروزي در جنگ اول صلیبی

ایـن  . جنب و جوش اروپائیان بیشتر شد) دولت آل زنگی در مرزهاي شام( م به وسیله سرداران ترك مسلمان 1147سال 

 ي مقـدس روم لشـکریان را فرمانـدهی   امپراتـور لویی هفـتم از فرانسـه و کنـراد سـوم از     هاي  بار دو پادشاه اروپایی به نام

  .  کردند می

اتابک موصل بود شهر ادس را به تصرف در آورد و طی آن سن برنارد جنـگ جدیـدي را    صالح الدین ایوبی که در خدمت

هـا   آن. ) م 1147( آلمـان بـه عهـده گرفتنـد     امپراتـور فرمان داد که رهبري آن را لویی هفتم پادشاه فرانسه و کنرادسوم 

  . را تصرف کنند دمشق را محاصره کردند ولی نتوانستند آن
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م صالح الدین ایوبی بیت المقدس را  1187در سال . شد همراهبی با شکست کامل صلیبیون در نتیجه دومین جنگ صلی

جنـگ سـوم از سـال    . افتادنـد اي  جوش تازه نگ صلیبیون آزاد ساخت در نتیجه باردیگر پاپ و مسیحیان به جنب وچاز 

یلیـپ مقـدس پادشـاه فرانسـه و     ف، به طول انجامید و سه پادشاه یعنی ریچارد اول پادشـاه انگلسـتان   1192م تا  1189

. و جنگ سوم صلیبی نیز با شکست صلیبیون به پایان رسید. مقدس روم در آن شرکت داشتند امپراتورفردریک بارباروسا 

در همین جنگ بود که یکی از فرمانروایان مسلمان به نام صالح الدین ایوبی سخت ایستادگی نشان داد صالح الدین که با 

. دولت ایوبیان را در مصر و شام تأسیس کرده بود توانست بیت المقدس را پس بگیـرد  ،گی  وفاطمیانانقراض دولت آل زن

  شـهر . فرانسوي را به انجام جنگ چهارم صـلیبی دعـوت نمـود   هاي  م گروهی از شوالیه 1202پاپ اینوسان سوم در سال 

شـرط کردنـد کـه بایـد     هـا   ونیـزي امـا  . قبل کـرد حمل و نقل سربازان و آذوقه را ت، نیز که داراي نیروي دریاي قوي بودو

پاپ آنان را توبیخ کرد لیکن صلیبیون که هـدف خـود را کسـب غنیمـت قـرار داده      . صلیبیون قسطنطنیه را تصرف کنند

سـال بـر    50آنـان مـدت   . م آن شهر را تصرف و تـاراج کردنـد   1204و در سال . بودند به طرف قسطنطنیه سرازیر شدند

به جنگ صلیبی چهارم معروف است در این نبـرد صـلیبیون   ، ردند ماجراي تصرف زارا و قسطنطنیهقسطنطنیه حکومت ک

  . به جنگ با مسلمانان اقدام نکردند

مبنی بر اینکه چون  کودکان بی گناهنـد پـس   اي  جنگ صلیبی پنجم معروف به جنگ صلیبی کودکان است طبق شایعه

ها هرگز به مقصد نرسیدند  و در اصل هیچ جنگی  لمان و فرانسه راه افتادند آنزیاد  از کودکان از آاي  عده. شوند می پیروز

  . رخ نداد

ها و مجارها تشکیل یافتـه   جنگ پنجم صلیبی: آندره دوم پادشاه هنگري فرماندهی پنجمین جنگ صلیبی را که از آلمانی

  . اي حاصل نشد در این جنگ بهره) م1217( بود بر عهده داشت

توجه داشـته باشـید کـه    . ی از آندره دوم است که طی آن مجارها بیشترین امتیازات را به دست آوردندیصدور فرمان طال

  . فرمان زرین در آلمان بود که توسط شارل چهارم صادر شد

وي اورشلیم را تصرف کرد ولی مبـارزات  ) م1228( جنگ ششم صلیبی: رهبري این جنگ را فردریک دوم بر عهده داشت

  . م اورشلیم دوباره به دست مسلمانان بیفتد 1244ها باعث شد در سال  فردریک و پاپ

جنگ هفتم: پادشاه فرانسه سن لویی هفتمین جنگ صلیبی را آغاز کرد و سن لـویی مصـمم شـد اقـداماتی بـراي حفـظ       

سـپس  . زگشتوي به تونس حمله کرد ولی دچار طاعون شد و مرد و سپاه او با. انجام دهدها  باقیمانده مستملکات صلیبی
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از قـرن یـازدهم تـا      )م 1291( به تصرف در آوردنـد ، بود راها  ممالیک شهر طرابلس و عکا را که آخرین مستعمره صلیبی

ي برسر فرمانروایی مطلق بر اروپا در کار بود که پیش در آمد ایـن مشـاجرات   امپراتورها و  سیزدهم جنگ سختی بین پاپ

 امپراتـور هانري چهارم در افتاد و عاقبت منجر به خفت  امپراتوربا ، پ گرگوار هفتمبر سر نصب امناي دین پدید آمد که پا

پاپ گرگوار هفتم در این سال فرمانی درباره کیفیت نصب امناي دین داد که بقیه را در انتخاب . شد) م1077( در کانوسا

در ورمـس   1076هانري در سـال  . رفتآنها دخیل نمیدانست و بر اثر همین فرمان مشاجره بین وي و هانري چهارم در گ

پاپ نیـز در  . مجمعی تشکیل داد که انواع معصیت را به گرگوار هفتم نسبت دادند و اعالم کردند که وي باید استعفا بدهد

و بـر اثـر فشـار حکـام و سـرکردگان      . و هانري را خلع کرد. عوض در سن ژان در التران واقع در روم مجمعی تشکیل داد

و پاپ او ) کانوسا( با زن و فرزندش به خدمت پاپ رفت 1077اعالم فرمان پاپ و هانري چهارم در زمستان آلمانی پس از 

رم را  1084در سـال   امپراتـور . مجدداً تکفیر و عـزل نمـود   1080را بخشید اما با خلف وعده هانري چهارم او را در سال 

سـال بـا هـانري چهـارم و      40شینان گرگوار تا مـدت  این مشاجرات توسط جان. مرد 1085تصرف کرد و گرگوار در سال 

پاپ کالیکت دوم و هانري پـنجم قـراردادي در ورمـس امضـا      1123پسرش هانري پنجم ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 

ها در قلمرو خود  کردند که به موجب آن انتخاب اسقفان آلمان و ایتالیا به اهل علم و عامه مردم واگذار شد لکن نصب آن

  . موکول گردید و قرارداد ورمس به مشاجره نصب امناي دین پایان داد امپراتوربه رضایت 

که آخرین دژ مسیحیان در عکا به دست مسلمانان تصرف شد کم و بـیش دوام داشـت    .م 1291جنگهاي صلیبی تا سال 

  . ولی در این سال به پایان رسید

  . کردند می رهبريها  وشوالیهها  فئودالاز جنگ ششم تا نهم صلیبی را پادشاهان با همراهی 

هاي صلیبی بین شرق وغرب رخ داد گرایش مسیحیان به تجارت با جهان اسالم بـه جـاي    تغییر مهمی که در اواخر جنگ

  . جنگیدن است

 توجـه فزاینـده بـه جغرافیـا کـه      -3رشد تجارت اروپا -2بهره گیري اروپائیان از تمدن اسالمی  -1تأثیر جنگهاي صلیبی 

  . موجودي پول اروپا افزایش یافت -4. محرك اکتشافات شد

اروپایی در قـرن دوازده بـود کـه در آلمـان      امپراتوروي پرقدرت ترین ) م1152-1190) (فردریک اول( فردریک باربروس

بـه  فردریـک  . وي همانند شارلمانی در صدد بر آمد که صلح و عدالت را در عموم ممالک مستقر کنـد . کرد می   سلطنت 

. میالن را به فردریک واگذر کـرد ، خلیفه میالن، م 1158و در مجمع زنکا لگیا در . ایتالیا نیز شد امپراتورروم هجوم برد و 
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 1176ها در سـال   به وجود آورد و لمباري 1168او ائتالف بالد لمبار را در . م الکساندر سوم به پاپی رسید 1159در سال 

بعد فردریک به خدمت الکساندر سوم رفت و پوزش خواست و عهد نامه کنستانس بین م فردریک را شکست دادند و سال 

ها امضا شدکه به موجب آن فردریک استقالل داخلی بالد مزبور را شناخت و از داعیه اي که در مجمع زنکالگیـا طـرح    آن

   . م مرد 1190وفردریک طی جنگ صلیبی در سال . کرده بود دست کشید

اینوسان سوم به مقام پاپی رسید وي به سبب علم و عدالت خود به سلیمان عصر ملقب گردیـد در   م پاپ 1198در سال 

  . دوران وي مقام و قدرت پاپ به نهایت درجه رسید

م  1245پاپ اینوسان چهارم در سـال  . وي نوه فردریک اول بود او نیز با پاپ در گیر بود) م1215-1250( فردریک دوم:

را نسـل افعـی   ) که فردریک نیـز از آن خانـدان بـود   ( پاپ گرگوار نهم خاندان هوها نیستوفن. کرد حکم تکفیر او را صادر

ایجاد این محکمه نتیجه جنگ صلیبی آلبی یـود کـه   . م بود 1231گرگوار بانی دیوان تفتیش عقاید در سال . نامیده است

  . شروع شده بود 1208براي مبارزه با کفار آلبی در سال 

آلمان بود که در این جنـگ   امپراتورفرانسه و اتن  امپراتور) م1180-1223( م بین فیلیپ آگوست 1214جنگ بووین در 

فرانسویان پیروز شدند و مردم فرانسه این فتح را به منزله سانحه اي که عموم ملت در آن شرکت داشته اسـت گرفتنـد و   

 .  تجلیل کردند

. به رقابت انگلستان و فرانسه پایان داد وي فردي صـلح طلـب بـود    وي پادشاه فرانسه بود که) م1226-1270( سن لویی:

با هانري سوم پادشاه انگلستان بست که به موجـب آن پادشـاه انگلسـتان از     1259عهد نامه پاریس را سن لویی در سال 

ـ   ,آنژو ,نرماندي  سـن  . ه او واگذاشـت لورن و پوآتو صرف نظر کرد و سن لویی با اینکه پیروز شده بود لیوزن و پریگـور را ب

  . تونس وفات کرد، م در خالل جنگ صلیبی در 1270لویی در سال 

  . سرکوبی کفار بوده استها  ها و هوسپیتالیه هستند که کار عمده آنها  نگهبانان معبد تامپیله

اري صـاحب  مذهبی هستند که پس از بازگت از فلسطین با پرداختن بـه کـار صـرافی و بانکـد    هاي  نگهبانان معبد از فرقه

  . ثروت فراوانی در اروپا شدند

گذاران این دو فرقه سن فرانسوا دانیر و سن دومـی   بنیان ،به فرقۀ مساکین معروفندها  و دومینیکنها  دو فرقه فرانسیسکن

  . نیک هستند

  . هاي صلیبی مسیحیت را نپذیرفته بود اسپانیا تا آغاز جنگ
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  . م اتفاق افتاد 1346 جنگ مهم کرسی بین انگلستان وفرانسه در سال

دلیل پیروزي انگلستان بر فرانسه هنر نمـاي  . جنگ پو آتیه بین انگلستان و فرانسه بود  که با شکست فرانسه خاتمه یافت

  . کماندران انگلستان بر فرانسه است

ـ   100هـا در حـدود    م بین فرانسه و انگلستان آغاز شد و ایـن جنـگ   1337صدساله از سال هاي  جنگ - ه طـول  سـال ب

. آکتین و گاسکنی در فرانسـه توسـط پادشـاه انگلسـتان    هاي  ادعاي مالکیت استان :انجامید علل این جنگها عبارت بود از

. قصد پادشاه انگلستان از این ادعا دستیابی بر سلطنت فرانسه و سرانجام رقابت براي تسلط بر تجارت منطقه فالنـدر بـود  

ها انگلستان متصرفات خود را در فرانسـه از   سرانجام طی این جنگ. پ استفاده شدها براي نخستین بار از تو در این جنگ

  . دست داد

هاي صدساله در حالی که شرایط براي فرانسویان سخت شده بود دختري به نام ژاندراك به دفاع از فرانسـه   اواخر جنگ -

هـا   اندراك سرانجام در یکی از جنـگ ژ. وي در چندین جنگ انگلستان را متحمل شکست ساخت. ) م 1429( به پاخاست

  . اسیر و به اتهام جادوگري در آتش سوزانده شدها  به وسیله انگلیسی

این دو دولت بیش از پیش بر ملیت  ،صد ساله براي فرانسویان رشد فرهنگ ملی آنا بود پس از اینهاي  نتیجه مهم جنگ

  . خویش پافشاري کردند

با فردیناند پادشاه آراگون ازدواج کرد و با اتحاد این دو قـدرت مسـیحیان اسـپانیا    م ایزابل ملکه کاستیل  1469درسال  -

اطه بیرون کنند و اتحاد ایـن  نم مسلمانان را از آخرین پایگاهشان یعنی شهر غر 1492بسیار زیاد شد و توانستند در سال 

  . آید می دو سرآغاز تشکیل اسپانیا به شمار

قـدرت  هـا   در روسیه نیز فئـودال . کردند می اشراف مقام امپراتور را به طور رسمی تائید ) امپراتوري مقدس روم( در آلمان

تـا  . مغوالن بر روسیه که نزدیک به یک صد و پنجاه سال طول کشید نیـز آنـان را ضـعیف نکـرد     ي  سلطه. بسیار داشتند

رفتنـد امـا دولـت مرکـزيِ قدرتمنـد و      و هرچند از بین بین ن اینکه با به قدرت رسیدن ایوان چهارم اشراف سرکوب شدند 

از مشـهورترین پادشـاهان روسـیه اسـت کـه بـه سـبب        ) 1584-1533( ایـوان چهـارم  . وسیعی در روسیه شـکل گرفـت  

توسعه مذهب ارتدوکس نیـز  . او یک بار در حال عصبانیت پسر خود را کشت ،هایش به ایوان مخوف مشهور است  خشونت

  .  کرد یم ها کمک به تقویت وحدت معنوي روس

خورد  دیگر نتوانست قدرت خـود را بـاز یابـد  وروبـه     ها  که از صلیبیاي  در شبه جزیره بالکان دولت بیزانس پس از ضربه
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  . و مجارها نیز این زوال را تسریع کردها  پیشروي ترکان عثمانی و استقالل طلبی صرب. زوال رفت

در نتیجـه  . توانست در جریان انتخاب پاپ جدید مداخله کند فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه، پس از مرگ بونیفاس هشتم -

بدین ترتیب شـش تـن از   . منتقل نمود) شهري در جنوب فرانسه( مقر خود را از شهر رم به آوینیون، پاپی که انتخاب شد

دوران اسـارت   بهها  این دوره از تاریخ پاپ. یکی پس از دیگري در آوینیون و تحت کنترل دولت فرانسه به سربردندها  پاپ

  . باشد می خوذ از دوران اسارت قوم یهود در بابلأبابلی مشهور شده است که عنوان بابلی آن م

، هایی که در کلیسا به وجود آمد دو پـاپ یکـی در رم و دیگـري در آوینیـون     نتیجه کشمکش در م 1370در حدود سال 

از آن سال تـا  . موجب سرگردانی مسیحیان کاتولیک شدند کردند و می این دو یکدیگر را محکوم. مدعی اداره کلیسا شدند

  . م این دوگانگی وجود داشت 1417

و پاپ لئوي نهم بر سر مناسک مذهبی باعث شکاف بـین دو شـاخۀ   ) میخاییل( بروز اختالف بین اسقف اعظم قسطنطنیه

یت کلیسا و مقام پاپ صـدمه  این ماجرا که به شقاق کبیر مشهور شده است به موقع. شرقی و غربی کلیساي مسیحی شد

م شورایی از بزرگان کلیسا تشکیل شده این شورا هـردو پـاپ رم و آوینیـون را عـزل و پـاپ جدیـدي        1414در سال . زد

  . انتخاب کرد که در رم اقامت داشت

افـراد   یک شورایی کلیسایی به سر پرستی پاپ نیکوالس دوم فرمانی صادر کرد که انتخاب پاپ را از دست 1095در سال 

  .  کرد می غیر مذهبی خارج

و بـه سـبب علـم و    . شوکتی بیش از دیگر اسالفش رسـید  به قدرت  وها  در میان پاپ) 1816-1118( پاپ اینوسان سوم

  . سلیمان عصر لقب گرفت ،ملکه عدالت

فردریـک   بین فردیک بارباروس و پاپ الکساندر سوم بسته شد و طبـق ایـن معاهـده    1183عهد نامه کنستانس در سال 

  . استقالل داخلی بالد لمباردها را شناخت

پایـان دادنـد   ) رم شـرقی ( م ترکان عثمانی به قسطنطنیه هجوم بردند و با فتح آن به عمر دولت بیـزانس  1453در سال 

  . مورخان این سال را ختم قرون وسطی و آغاز قرون جدید قرار داده اند
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  رویدادهاي مهم قرون وسطا

  رویدادهاي مهم قرون وسطاي اولیه  یالدسال وقوع پس از م
  . دهند می سپاه روم را در آدریانوپل شکستها  ویزگوت  378

  سازنند می کنند و در جنوب گُل یک پادشاهی برپا می روم را غارتها  ویزگوت  410-419
  . تازند می به بریتانیاها  و ژوت ،ها ساکسون ،آنگل  450
  . نشینند می شوند اما پیش از رسیدن به رم عقب می مله وربه ایتالیا حها  آتیال و هون  452
  . کنند می تسخیر اسپانیا را آغازها  ویزگوت  466
  . شود ها می تئودوریک پادشاه اسروگوت  475
  . شود می امپراتوري روم غربی منقرض  476
  . کنند می غازتسخیر گُل را آها  فرانک، که نخستین پادشاه  مرونژیان شد ،در دوران کلیوس  481
  . شود می تئودوریک فرمانرواي قلمروي استروگوتی در ایتالیا   493
  . می شود) روم شرقی( یوستی نیاس اول امپراتوري بیزانس  527
  . گیرد می در) قسطنطنیه( شورش نیکا در کنستانتینول  532
  . برد می امپراتوري بیزانس به پادشاهی اُستروگوتی در ایتالیا هجوم  535
  . رسد می ساختمان کلیساي سانتا سوفیا در کنستانتینوپل به پایان  537
  . رود می پادشاهی استروگوتی در ایتالیا از بین  552
  . رسد می امپراتوري بیزانس به نهایت گستردگی خود  554
  . آید می در مکه به دنیا) ص( محمد  570
  . شود می سیسأپادشاهی لومبارد در شمال ایتالیا ت   572
  . شود می گرگوریس اول پاپ  590
  . شود می گرویدن انگلستان به مسیحت آغاز ،با اعزام مبلغان مذهبی از سوي پاپ گرگوریوس اول  596
  . شود می هراکلیوس امپراتور بیزانس  610
  . رسد می ها در اسپانیا به اوج شکوفایی خود پادشاهی ویزگوت  625
  . گیرد می دهد و سرزمین از دست رفتۀ بیزانسی را باز پس می هراکلیوس ایرانیان را شکست  629
  . آورد می مکه را به تصرف در) ص( محمد  630
  . کنند می سپاهیان مسلمان فتح خاور نزدیک را آغاز  634
  . آورند می را به تصرف در) بیت المقدس( مسلمانان اورشلیم  639
  . بلغارها وارد شبه جزیره بالکان ممی شوند  679
  . کنند می مسلمانان شمال آفریقا  را فتح  698
  . کنند می مسلمانان اسپانیا را تسخیر  714
  . آورند می مسلمانان نمی توانند کنستانتینوپل را به تصرف در  717
ها  جلوي پیشروي مسلمانان را به داخل پادشاهی فرانک ،در نبرد تور ،پادشاه کارولنژیان ،شارل مارتل  732

  . گیرد می
  . شود ها می پپن کوتاه پادشاه کارولنژیان فرانک  751
  . آید می پاپی به وجودهاي  پپن دولتهاي  با یاري  754
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  . کند می را آغازها  شود و جنگ با ساکسون ها می شارلمانی پادشاه یگانۀفرانک  771-772
  . دهند می عقبۀسپاه شارلمانی را در رونسوال شکستها  باسک  778
  . شود می کارولن؟ژیان  آغاز) نوزایی( سرنسان  780
  . کنند می ها  تهاجم به بریتانیا را آغاز وایکینگ  787
  . شود می  شارلمانی به امپراتوري روم غربی برگزیده  800
  . کشند می دهند و امپراتور نیکفوروس اول را می بلغارها سپاه مهاجم بیزانس را شکست  811
  . برند می مسلمانان به سیسیل حمله  827
  . برند می مسلمانان به ایتالیا حمله  837
  . کنند می را آغازها  ها تهاجم به فرانک وایکینگ  841
  . کنند می را آغاز ها  معاهدة وردون  امپراتوري فرانک  843
  . کنند می مسلمانان  به روم حمله  846
  . شود می باسیلیوس اول نخستین امپراتور مقدونی امپراتوري بیزانس   867
  . شود می آلفرد کبیر پادشاه وسکس در بریتانیا  871
  . شود می دهد که به استقرار دینال در بریتانیا منجر را  شکست میها  آلفرد کبیر سپاه دانمارکی  878
  . آورند می پاریس را به محاصره درها  وایکینگ    855
گ وایکینگ به کنستانتینوپل حمله ور  907 شود می اُل .  
آخرین پادشاه کارولنژیان   ،شود ؛ لویی کودك می رولوي وایکینگ نخستین دوك نورماندي  911

  . می میرد ،شرقیهاي  فرانک
  . مانند می شوند اما در سیسیل می مسلمانان از ایتالیا بیرون رانده   916
  . رسد می به قتل ،آخرین امپراتور کارولینی ،برنگار اول   924
  . شود می شرقیهاي  دشاه فرانکاُتو اول پا  936
  . می شود ،اُتو اول امپراتور آنچه قرار بود امپراتوري مقدس روم نامیده شود  962
  . رسند می به گریلندها  وایکینگ  985
 هوکاپه به پادشاهی. می میرد ،غربی و آخرین فرمانرواي کارولنژیانهاي  پادشاه فرانک ،لویی پنجم  987

  . رسد می
  . می رسد) ساحل آمریکاي شمالی( ریکسون  وایکینگ به ویلنلندلیف ا  992

  رویداد مهم در قرون وسطاي پسین  سال وقوع پس از میالد
شوند و کلیساي کاتولیک  می غربی و شرقی کلیساي مسیحی براي همیشه از هم جداهاي  شاخه  1054

  . آورند می رومی و کلیساي ارتدوکس شرقی یا یونانی را به وجود
  . گیرد می انتخاب پاپ را بر عهده ،شود می مشهورها  هیئتی از رو حانیان فکه به کالج کاردینال  1059
  . کنند می فتح سیسیل را آغازها  نورمان  1060
  . شود می پادشاه انگلستان ،دوك نورماندي ،شوند ؛ویلیام فاتح می در نبرد هیستینگز پیروزها  نورمان  1066
 گذارد ؛ در نبرد مالزگرد شکست می واها  انس آخرین پایگاه ایتالیایی خود را به نورمانامپراتوري بیز  1071

  . شوند می سلجوقی بر آسیاي صغیر مسلطي  کها خورد  و تر می
شود و با هانري چهارم امپراتور مقدس روم بر سر اعطاي مقام  می گریگوریس هفتم به پاپی برگزیده  1075-1073

  . دشو می درگیر مناقشه
 شود ؛به ونییز حقوقی تجاري ویژه با امپراتوري بیزانس داده می آلکسیوس اول امپراتور بیزانس  1082-1081

  . شود می
  . شود می آوري در انگلستان گرد» نامۀ روز داوري «  1086
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 را کند؛ جنگجویان صلیبی بیت امقدس می پاپ اوربانوس دوم دستور نخستین جنگ صلیبی را صادر  1099-1095

  . کنند می سیسأخود را تهاي  گیرند و دولت می
  . شود می ساختمان کلیساي جامع شارتر آغاز  1120
  . کنند می نیروهاي مسلمان ایالت  صلیبی ادسا را تسخیر  1144

  . انجامد می جنگ صلیبی دوم به شکست نظامی  1148-1146
  . شود می فردریک اول امپراتور مقدس روم  1152
  . گذارد می دوم سلسلۀ پالنتاژنه را در انگلستان بنیاد هنري  1154
  . کند می صالح الدین یکپارچه سازي خاورمیانۀ مسلمان را آغاز  1174
  . شود می لیپ دوم پادشاه فرانسهیف  1180
  . دهد می صلح کنستانس به جنگ بین فردریک اول امپراتور مقدس روم و اتحادیۀ لومبارد پایان  1183
  . کند می هیان مسلمان به رهبري صالح الدین بیت المقدس را تسخیرسپا  1186
  . گردد می شود ؛سومین جنگ صلیبی آغاز می ریچارد اول پادشاه انگلستان  1189

  . گیرد می دست هشود و ادارة سیسیل را ب می هانري پنجم امچراتور مقدس روم  1194-1190
  . کند می امپراتوري التینی را بر پاجنگ صلیبی چهارم قسطنطنیه را ویران و   1204
دهند ؛انگلستان تمام متصرفات فرانسوي خود را  می را در نبرد بووین شکستها  انگلیسیها  فرانسوي  1214

  . دهد می جز ایالت آکتین از دست هب
ا تابع قانون ماگناکارتا پادشاه ر. پذیرد می را فرمان بزرگ »ماگنارکارتا «شرایط  ) ژان سارتر( شاه جان  1215

شاه حق اظهار نظر   در تصمیم ،از طریق شوراي کبیر ،ها ورزد که بارون می کیدأدهد  و ت کشور قرار می
  . اسال هایش احترام بگذارد داشتند که ژان به حقوق فئودالی و دکیأو ت. داشته باشند

توانند آن را حفظ  اما نمی کنند صلیبیون در پنجمین جنگ صلیبی  شهر مصري دمیا را تسخیر می  1221-1219
  . کنند

  . شود می لوئی چهارم پادشاه فرانسه  1226
با مسلمانان بر سر یک معاهده به  ،امپراتور مقدس روم و رهبر ششمین جنگ صلیبی ،فردریک دوم  1229-1228

  . گذارند می رسد که به موجب آن مسلمانان اختیار بیت المقدس را به اروپاییان وا می توافق
  . رسد می بناي کلیساي نوتردام در پاریس به اتمام  1235
  . افتد می بیت المقدس سر انجام به دست نیروهاي مسلمان  1244
  . کند می لوئی چهارم پادشاه فرانسه هفتمین جنگ صلیبی را رهبري  1248
 تصرف مجدداً) ناداگرا( مسیحیان اسپانیایی  تمام مترفات مسلمانان را در اسپانیا بجز ایالت غرناطه  1252

  . کنند می
  . دهد می گیرد و به امپراتوري التینی پایان می میخاییل هشتم امپراتور بیزانس قسطنطنیه را باز پس  1261
  . دهد می سیمون د مانتفرت نخستین پارلمان را در انگلستان تشکیل  1265
  . میرد می لوئی نهم پادشاه  فرانسه به هنگام رهبري هشتمین جنگ صلیبی  1270
  . شود می رودلف اول امپراتور مقدس روم  1273
  . شود می لیپ چهارم پادشاه فرانسهیف  1285
  . آورد می به تصررف در ،یان بودئاروپا آخرین شهر خاورمیانه را که تحت سلطۀ ،یک سپاه مسلمان عکا  1291
  . دهد می را تشکیل» پارلمان نمونه «ادوارد اول پادشاه انگلستان   1295

دهد ؛ مقام پاپی را از رم به آوینیون در  می فلیپ چهارم نخستین مجلس ملی فرانسه را تشکیل  1309-1307
  . کند می فرانسه منتقل

  . شود می جنگ صدساله بین انگلستان و فرانسه آغاز  1337
  . گردد می مقام پاپی به رم باز  1378
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  . شود می متولد ،آقاي پول ،ژاك کُور  1395
عثمانی هاي  بخشد ؛ ترك می دهد و به جنگ صد ساله پایان می فرانسه انگلستان را شکست  1453

  . دهند می کنند و به امپراتوري بیزانس خاتمه می قسطنطنیه را تسخیر
  . شود می لوئی یازدهم پادشاه فرانسه  1461
  . شوند می لورنتسو و جولیانو د مدیچی  فرمانروایان فلورانس  1469
  . سازند تا اسپانیا را تشکیل دهند می فردیناند و ایزابل پادشاهی آراگون و کاستیل را متححد  1479
کند؛دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا پیگرد و آزار  می سقوط ،آخرین ایالت مسلمان در اسپانیا ،غرناطه  1492

  . رسد می اکند؛ کریستف کلمب در جستجوي آسیا به آمریک می مسلمانان و یهودیان را آغاز
  . رسد می واسکو دوگاماي پرتغالی با دور زدن آفریقا از راه دریا به هندوستان  1498

 

  رنسانس
 یهای هرنسانس به دور. هنر و اندیشه بود، در اواخر دوره قرون وسطی اروپا شاهد تحولی گسترده و عمیق در زمینه ادبیات

رنسـانس بـه معنـاي تولـد      . تجدید حیات ادبی علمی در اروپاسـت میالدي  16تا  14گردد که در فواصل قرون  اطالق می

مجدد یا نوزایی است و منظور از آن در اینجا حیات دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان اسـت کـه در دوره قـرون    

یون به معنـاي  رفرماس، داد می در همان حال که نوزایی اروپا را تحت تاثیر قرار. وسطی به دست فراموشی سپرده شده بود

  . نیز از قرن شانزدهم آغاز گردید) مانند نهضت پروتستان( اصالحات که منظور از آن اصالح در مذهب کاتولیک بود

بین فردریک بارباروس و پاپ الکساندر سوم بسته شد و طبق ایـن معاهـده فردریـک     1183عهد نامۀ کنستانس در سال 

  . استقالل داخلی بالد لمباردها را شناخت

  . صالح یا رفرم مذهبی توسط مارتین لوتر مطرح شدا

  . از ایتالیا آغاز شددر قرن چهار دهم از ایتالیا  نوزایی 

داشـتن   -2رشد و گسترش مناسبات شـهري   -1 :سه عامل اساسی در پیدایی رنسانس در سرزمین ایتالیا دخالت داشت 

  تنوع نظامات سیاسی در شهرهاي ایتالیا -3) .دایتالیا در گذشته مهد فرهنگ روم بو( پیشینۀ فکري و فرهنگی

هـاي   بزرگی وجود داشت که با سـرزمین هاي  خانه تجارت، در شهرهاي شمالی ایتالیا مانند و نیزو فلورانس و میالن و جنوا

کردند با فرهنگ و تمدن ملـل مختلـف آشـنا شـدند و در ایـن       می کردند و افرادي که در آن کار می دور و نزدیک تجارت

پرداختند و از این کار منظورها و منافع انسانی را مدنظر داشتند به همین جهت به اومانیست بـه   می ها به مطالعه رهنگف

باسـتان  هـاي   و نیز یونـانی ها  هاي رومی تحقیقات و مطالعات وسیعی در کتابها  اومانیست. گرا معروف شدند معناي انسان

هـا و معتقـدات    کم دامنه این روش را به انتقـاد از کتـاب   کم. پذیرفتند می و بررسیرا تنها با نقد اي  انجام دادند و هرنکته
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  . رو شدندبمعتقدات دینی روبا کلیسا نیز کشاندند و لذا طولی نکشید که با کلیسا و سرانجام 

  . ها بودند را در تاریخ رمسین می نامند حامیان هنرهاي زیبا و ادبیات که بیشتر سالطین و امرا و پاپ

  .  چندین بار منتشر شد 1600از اولین کتب که مبشر عقاید اومانیست هاست کتاب درباري از کاستین لئون است که تا سال 

پیک "به نام  ،ها ها یکی از ایتالیایی نهضت اومانیسم به وسیله دانشمندان و نویسندگان قرن چهاردهم که معروف ترین آن

  . بود شروع شد "دوال میراندول

  . بیشتر طرفدار تصنیفات ادبی و خواستار تجدید حیات ادبی  و دوره باشکوه ژولیوس سزار هستنداومانیسم 

آغازگران اومانیسم در ایتالیا طبقه اشراف هستند به خصوص خاندان مدیچی کـه بـه وسـیله معمـاري توجـه خـود را بـه        

  . دهند می گذشته نشان

سـبک لمبـاردي پیشـواي آن     )،،شـود  می د سازي مورد توجه واقعطاق بندي  گنب( سبک فلورانس: نماینده آن برونلسکو

که این مکتب را رافائل و میکل آنـژ آن را  . ومکتب ونیز که تحت تأثیر مکتب بیزانس است) .شود می وارد تزئینات( برامانت

گنبد و قصر پـی   ،متوان کلیساي سن پیر در ر ها می از معروف ترین بنا. مهم این دوران استهاي  به کمال رساند از سبک

  . در ونیز و تئاتر شهر وسیاس نام بردها  قصر دوج ،صومعۀ پاوي ،تی در فلورانس

  . حجاري:یکی از اصول حجاري بازگشت به قدیم و تقلید از طبیعت است که مهمترین  مجسمه ساز میکل آنژ است

  . در نقاشی چون آثاري از گذشتگان نیست الهام از طبیعت نمود بیشتري دارد

 در فلـورانس زنـدگی  14و اوایـل قـرن    13نخستین نقاش  اومانیست و واقع گراي عصر نوزایی جیوتو بود ودر اواخر قـرن  

  . رافائل و تیتیان از بزرگترین نقاشان نوزایی هستند، میکل آنژ، داوینچی. کرد می

   :مهمترین مکاتب نقاشی به ترتیب زیر است

  مکتب ونیز؛ جیورجیون ،مکتب رومی ؛ رافائل ، مکتب فلورانس ؛میکل آنژ ،چیمکتب لمباردي پیشواي آن لئونارد داوین

  . هولبن نخستین نقاش بزرگ آلمان است

  . داوید مشهورترین نقاش دوره انقالب فرانسه است

ترین اثر نقاشـی او داوري اخـروي اسـت کـه بـر سـقف        برجسته نقاشی او بر سقف و دیوارکلیساي سیستین  و :میکل آنژ

  فرود آمدن از صلیب ، قربانی کردن ابراهیم ،خانه کلیساي سن پیر ترسیم شده است رهاي نمازودیوا

پیـام   ،مریم بر تخت سـنگ ، ژوکوند ،شام آخر ،آخرین غذاي عیسی با حواریون ،نقاشی اوهاي  معروف ترین پرده :داوینچی
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  ندمونالیزا یا لبخند ژوکو ،کودك و سنت آن ،وسیله جبرئیل هحاملگی مریم ب

 و  از مهمترین آثار او تـابلوي مدرسـه آتـن و مـریم مقـدس اسـت      . رافائل نیز مانند میکل آنژ بیشتر در خدمت کلیسا بود

  . معروف ترین شاگرد او ژول رومن است

نیکولـو ماکیـاولی طـرح گـارد ملـی را بـراي حفاظـت از جمهـوري         . پردازان عصر رنسانس نیکولو مایکاولی است از نظریه

افکـار وي  . اشاره کرد توان به شهریار و تاریخ فلورانس و جمهوري از آثار ماکیاولی می. شوراي ده نفره ارائه داد فلورانس به

  . را ماکیاویلیسم یا استبداد جدید می گویند وي اندیشه هاي خود را از پلی بیوس گرفته است

دهد و مکتب مایکاولیست بـر اسـاس    می توضیحمایکاولی در کتاب شهریار یا شاهزاده دستورالعمل حکومت دیکتاتوري را 

سـلطان   14لویی  ،نوشته است و افرادي چون فردینال سلطان آرگو 1153گیرد این کتاب را در سال  می این کتاب شکل

کنند او بعد از کتاب شهریار جمهوري را نوشت چرا که پـس   می هانري هفتم پادشاه انگلستان از شیوه او استفاده ،فرانسه

انس در ایتالیا آنارشیسم به وجود آمد مایکاولی کتاب شهریار را براي برگرداندن ایتالیا بـه یـک نظـم نوشـت ولـی      از رنس

  . داند می حکومت مطلوب خود را دموکراسی

  ادبیات رنسانس در ایتالیا 
  ) م1321-1265( دانته آلگیري

از مهمترین ساخت سیاسی را شیوه امپراتوري . است 14دانته شاعر و نویسنده ایتالیایی در اواخر قرن سیزده  واوایل قرن 

  . داند می روم

در کمـدي  . مهمترین اثر دانته کمدي الهی است وعقیده براین است که با این نوشته قرون وسطا به پایـان رسـیده اسـت   

  . الهی  ویرژیل سمبل عقل و راهنما است

و یهـوداي اصـغر لـوطی کـه در لـو دادن حضـرت        کاسیوي و پروتوس این دوشخص در قتل ژولیوس سزار دست داشتند

  . داند می مسیح نقش داشت را از دستیاران شیطان

  . برخی از محققان معتقدند کمدي الهی اثري است درباره صلح و در عین حال شهرت دانته نیز در همین اثر نهفته است

  . دیگر اثر دانته  الویتانووا  یعنی زندگی نو است

  :فرانسیسکو پتراك

  . جمله نویسندگان ایتالیایی سدةچهاردهم میالدي و هم عصر دانته استاز
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این مجموعه یـادآور بزرگداشـت    اي به نام آفردیکانوس دارد که در این منظومه از ویرژیل تقلید کرده واي  پتراك منظومه

  . ي کارتاژ استها قصیده حماسی آفریقا درباره جنگ. این اثر موردتوجه همه قرار گرفت. خاطرات کارتاژ است

پتـراك بـه پـدر اومانیسـم     . دهد پتراك است می نخستین کسی که تا حدودي خصوصیات عصر جدید و رنسانس را نشان

کرد بین خـودش و اگوسـت رابطـه     می او سعی. مند بود  که به گذشته بازگشت کند ملقب شده است بیشتر پتراك عالقه

. وتحت تأثیر سیسرو سیاستمدار و حقوقدان روم باستان بود. و سزار بود برقرار کند ودر موضوع فرهنگی تحت تأثیر سپییو

  . شهرتش در سرودن اشعار غنایی است

لـو سـت کـه آن را بـه درخواسـت       نخستین اثر برجسته او فیلوکو. از دوستان دانته بود) م1375-1313( جیوانی بوکاچیو

} دیگـر اثـر وي     منظوم قرون وسطی استهاي  بر پایه داستان{رمان بلند . تالیف کرده است) ماریا داکتیو( شخصی به نام

  . تیامتاست که در آن به سوي روانشناسی گام برداشته است

  . بو کاچیو است "داستان شبانی آمیتو  "نخستین رمان شبانی جدید 

اخالقیـات قـرون    بوکاچیو معتقد است که اخالقیات در رشد اقتصاد بورژوازي نقش دارد و براي پیشـرفت کـردن بایـد از   

  . م خلق شده است 1350مهمترین نوشته وي دکامرون نام دارد که در سال . وسطاي دور نمود

کاستی لیونه است وي اخالق  –مهمترین کتاب در مورد اخالق و انسان نمونه عصر نوزایی کتاب درباري نوشته بالداسار  -

  .  کند می بود طردرایج در قرون وسطی را که مبتنی بر قهرمانی و جوانمردي 

  . نام دارد که درباره اولین جنگ صلیبی می باشد "رهایی اورشلیم "مشهور ترین اثر تاسو  -

  . فاسوت اثر گوته می باشد، جمهوریت اثر افالطون  ,ژوکوند اثر داوینچی  ,موسی از آنژ  ,ونوس اثر میلو  -

هـاي   بود مهمترین اثرش یعنـی کتـاب لطـایف شـامل داسـتان     ها ایتالیایی  بودجوبرا تچیولینی  جزو پرکارترین اومانیست

  . گیرد می متفاوتی است و در آن کشیشان  و راهبان را به مسخره

دیگـر کتـاب او   . دهـد  مـی  اثر گزنفون را به آلفو نسـو  پادشـاه ناپـل هدیـه    ) تربیت کوروش( وي ترجمه کتاب کورد پایدا

  . فلورانس است

   ) م1463-1388( فالویوبیندو

 شناسی  و است این کتاب  نخستین اثري  است که در زمینه باستان) {نوزایی ایتالیا آثار دائرة  المعارف ایتالیا لوسترانو از

  . دیگر اثر او نخستین کتاب انتقادي قرون وسطی است. جغرافیاي تاریخی مفید واقع شده است
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  . بزرگترین اثر ادبی اسپانیا دن کیشوت از سروانتس است

  هاي انسانی تکیـه دارد  به انسان  و ارزش "توان گفت عصر رنسانس به لحاظ ویژگی  اومانیستی اش دقیقا می لیبه طور ک

  . تا با الهیات مسیحی نوعی مماشات نشان دهد کوشد می همه جا و

ان از توانست نقش اساسی داشته باشد از جمله صـنعت چـاپ بـود  کـه اروپایایـ      می اومانیسم ابزاري  در همگانی شدن و

از هـا   قبل از میالد با این امور آشنایی داشتند  وسپس ایـن شـیوه   2در قرن  ها  چینی. طریق مسلمانان با آن آشنا شدند

ولی مشکل اساسی دستگاه چاپ در این دوره همـان ثابـت بـودن کلمـات و     . جهان اسالم به سیسیل  واسپانیا منتقل شد

 1440چاپ را در اروپا یوهان گـوتنبرگ آلمـانی  در شـهر مـانیز بـه سـال       آخرین گام در راه تکمیل دستگاه . حروف بود

. عالوه بر این نیز علم کاغذ نیز به کار گرفته شد  و علم ساختن کاغذ از طریق مسـلمانان بـه اروپـا منتقـل شـد     . برداشت

  .  دیدنخستین کتابهاي چاپی که شامل کتابهاي مذهبی و اسکوالستیکی بود ابتدا در انگلستان منشر گر

  .  هنريهاي  بعد از ایتالیا فرانسه پیشرو اومانیسم است هر چند بیشتر از لحاظ فکري و فرهنگی این تأثیر را پذیرفت تا در جنبه

بـه  . فرانسه و انگلستان راه یافـت ، هلند، به کشورهاي آلمان. اومانیسم و نوزایی اندکی پس از آنکه در ایتالیا به وجود آمد

یکـی از مشـهورترین   . گویند می نوزایی شمال، در این کشورها که در سمت شمال ایتالیا قرار دارند همین جهت به نوزایی

م در هلند متولد شـد وي معتقـد بـه تسـامح و      1466وي در سال . نوزایی شمالی دسیدروسی اراسموس استهاي  چهره

. نتوا داردااو کتـابی بـه نـام گارگـ    . اندیشـید  یم وا رابله نویسنده اومانیست فرانسوي نیز مانند اراسموسنسفرا. تساهل بود

نـوزایی  . نوشته اسـت ) Uto pia( وي کتابی به نام ناکجا آباد. است لتوماس مور انگلیسی از دیگر نویسندگان نوزایی شما

  . در انگلستان با نوشته شدن آثار ویلیام شکسپیر به اوج خود رسید

به عبـارت دیگـر   . ترکان برمدیترانه باعث انحطاط اقتصادي ایتالیا شدو سلطۀ  ) م1498( کشف یک راه تمام آبی به هند

جدید که موجب شد که از مرکزیت تجاري دریـاي مدیترانـه   هاي  کشف قار ،دور افتادن ایتالیا از مسیر تجارت بین المللی

  . کاسته شود موجب این شد  رنسانس در ایتالیا افول پیدا کند

. نامنـد  منجر به پیدایش تفکر جدیدي شد که آنـرا بشـر دوسـتی یـا انسـان گرایـی مـی        تحوالت ادبی رنسانس در ایتالیا

یشـمندان   تحت تأثیر جنبش اصالحات مذهبی در مقابل رنسانس ایتالیا به وجود آمـد از انـد  ، پیشرفت رنسانس در آلمان

  . است که نخستین نقاش پروتستان مذهب می باشد) جنبش گل سرخ( این دوره در آلمان دورز

. کنـد  می میالدي یک دانشمند یونانی به نام بطلیموس اظهار داشت که خورشید برگرد زمین حرکت 100در حدود سال 
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مـیالدي یـک دانشـمند لهسـتانی بـه نـام        1500در حدود سـال  . عقیده بطلیموس در سراسر دوره قرن وسطی رایج بود

در سـال  . چرخـد  مـی  داشت که زمین گرد خورشـید  نیکالس کوپرنیک نظریه زمین مرکزي بطلیموس را رد کرد و اظهار

سپس گالیله . با علم ریاضی توانست نظریه کوپرنیک را اثبات نمایدو میالدي جان کپلر کار کوپرنیک را توسعه داد  1600

  .  با اختراع تلسکوپ و مشاهده حرکت سیارات به اثبات نظریه کوپرنیک پرداخت

  . اپ گرگوآر هفتم به وجود آمددیوان تفتیش عقاید انگیزیسیون  توسط پ

و  هـا   آلمـان ي  استاد دانشگاه پراگ یک مصلح دینی بود که مردم پراگ را به قیام علیه سلطه) 1415-1369( ژان هوس

کرد او  می کلیساي کاتولیک رومی برانگیخت او بر ضد مال اندوزي روحانیون کاتولیک و بخشش گناهان توسط آنان تبلیغ

   . ی به زبان التین را به زبان چک ترجمه کردمذهبهاي  خود کتاب

از سراسر آسیا گذشته به مغولستان  و چین رسـیدند و   13روبروکی  وپالن کارپن  دو کشیش ونیزي هستند که در قرن 

  . هاي جدیدي را به اروپائیان شناساندند خود سرزمینهاي  با انتشار سفر نامه

او . نام مارتین لوتر در برابر اقدام کلیسا مبنی بر فروش گناهان به پا خاسـت م یکی از کشیشان آلمانی به  1517در سال 

بنـد نوشـته و    95لـوتر نظریـات خـود را در    . این اقدام را خالف مسیحیت دانست و پـاپ را بـدین جهـت محکـوم کـرد     

چـون لـوتر   . بردارد کلیساي کاتولیک از لوتر خواست که دست از عقاید و اقدامات خود. بردرکلیساي ویتنبرگ نصب نمود

ي از امپراتـور مقـام  ، در هنگام قیام لوتر. در مقابل لوتر حکم تکفیر پاپ را به آتش انداخت. پاپ او را تکفیر کرد، نپذیرفت

او مجلسی از شاهزادگان آلمانی تشـکیل داد  . ي مقدس روم حاکمیت داشتامپراتورپادشاه اسپانیا بود که بر ، آن شارلکن

 در مقابـل شـاهزادگان طرفـدار لـوتر بـه اقـدامات شـارلکن اعتـراض        . کند و دستورات پاپ را اجرا نمایـد  تا با لوتر مقابله

به همین جهت از آن پس طرفداران لوتر و دیگر کسانی را کـه ماننـد او خواهـان اصـالحات در کلیسـا      . کردند) پروتست(

جنگ در گرفت این ها  میان طرفداران او و کاتولیکاندکی بعد . م وفات کرد 1546لوتر در سال . پروتستان نامیدند، شدند

  . هاي مذهبی حدود ده سال طول کشید و هیچکدام از طرفین پیروزي قاطعی به دست نیاوردند جنگ

  . به نام اعتراف نامۀ اوگسبورگ معروف است 1925مجموعۀ اعتراضات طرفداران لوتر در رابطه با تصمیمات اشپیر در سال 

طی پیمان صلح اگسبورگ با یکدیگر صلح کردند صـلح اگسـبورگ بـه معنـاي بـه       در آلمان  م 1555در نتیجه در سال 

  . رسمیت شناختن آیین لوتري از جانب کلیساي کاتولیک بود

یس عقاید خود را بـه چـاپ   ئم در سو 1536وي در سال . جان کالوین مانند لوتر با تعلیمات کلیساي کاتولیک مخالف بود
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. وي نیز چون لوتر پـاپ را قبـول نداشـت   . کالوین به استدالل معتقد بود، دانست می ر که اصل را ایمانبرخالف لوت. رساند

 در فرانسـه هوگنـوت  ) هـا  کالونیست( به پیروان کالوین. دانست می کالوین به جبر باور داشت و سرنوشت انسانها را محکوم

وي به دلیل شاهزاده بودن وقتی که نامزد سلطنت . بود) ارمهانري چه( هانري ناوار، یکی از رهبران هوگنوت ها. گویند می

گرفـت و عـده    درهـا   و هوگنوتها  در پی آن جدال خونینی میان کاتولیک. تغییر مذهب داد و کاتولیک گشت، فرانسه شد

رد کـه  را صـادر کـ  ) م1598( موسوم به فرمان نانـت  یاما پس از چندي هانري فرمان. قتل عام شدندها  توزیادي از هوگن

  . آزادي مذهبی و سیاسی اعطا کرد ها  و پروتستانها  براساس آن به هوگنوت

ماکس و بـر جامعـه شناسـی آلمـانی عقیـده دارد آیـین پروتسـتان بخصـوص         ، با توجه به تعلیمات جان کالوین است که

  . کالونیسم در پیدایش سرمایه داري اروپا نقش اصلی را ایفا کرده است

  . در اسپانیا اتفاق افتاد که منجر به قتل عام کاتولیکها شد 1572ر سال واقعۀ سن بارتلمی د

وي ابتدا طرفـدار کلیسـاي کاتولیـک    . هنگامی که مذهب پروتستان وارد انگلستان شد هانري هشتم پادشاه آن کشور بود

کلمـان هفـتم    مخالفـت پـاپ    بود اما چون براي ازدواج با زنی به نام آن بولین زن خود به نام کاترین آراگون را علی رغم

خود را رئیس کلیساي انگلستان اعالم کرد و ، با تصویب پارلمان هانري نیز متقابالً. مورد تکفیر پاپ قرار گرفت، طالق داد

  .  بدین ترتیب در انگلستان کلیساي ملی موسوم به انگلیکان به وجود آمد. کلیساي انگلستان را از اطاعت پاپ خارج ساخت

باشد  در  می ماده که مناي مذهب انگلستان  39قانون . ل مذهب پروتستان را مذهب رسمی انگلستان اعالم کردالیزابت او

  . زمان الیزابت تصویب شد

  . پادشاه فرانسه خود را مستقل از پاپ اعالم کرد  و کلیساي گالیک یعنی کلیساي ملی فرانسه را تأسیس کرد

ال صـورت  وعلیه پروتستانها به وسیله یک سرباز اسپانیایی به نام ایگناتیوس لویـ ها  نخستین حرکت سازمان یافته کاتولیک

پرداخـت و براثـر   هـا   تشکیل داد و بـه مبـارزه پروتسـتان   ) یسوعیون( ها وئیتزم گروهی به نام ژ 1540او در سال . گرفت

  . اقدامات وي پروتستانها در لهستان و مجارستان عقب نشسته و کاتولیکها پیروز شدند

قـرار بـود   ) وبعد از پاپ ژول سوم و پس از او پاپ پی چهارم( .شوراي ترنت را تشکیل داد پل سوم  م پاپ 1545در سال 

این شورا انتقادات پروتستانها بر کلیساي کاتولیک را بررسی نموده و اصالحات الزم را در کلیسا انجام دهد تا بدین وسیله 

سرانجام بعد از هیجـده سـال شـوراي ترنـت تمـامی عقایـد       . تولیک فراهم شودبه کلیساي کاها  زمینه بازگشت پروتستان

  . را مردود دانست و به صحت عقاید کلیساي کاتولیک راي دادها  پروتستان
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 ،هـا  اوراتـورین  ،هـا  تئـاتن ( مذهبی جدیدهاي  ایجاد فرقه ،شد می دیگري که براي مبارزه با رفورم  از آن استفادهاي  وسیله

شـدت عمـل وسـخت    هـا   چنانکـه فرانسیسـکن  ( سابق بود هاي  و تغیراتی در فرقه) اهران سن ونسان دوپلخو ،ها یسوعی

بـدون   ،ها فذ ترین این فرقهتنم ولی مشهورترین  و) .سابق  خود را از سر گرفتند  و بنام کاپوسن معروف شدندي  ها گیري

  . وجود آمد هنیائی باسپا ،وسیلۀ این یاس دولوایوال هبود که بها  تردید فرقه یسوعی

اگیزسیون یا دادگاه مذهبی براي مجازات بدعتها  این سازمان با آن تفتـیش  عقایـدي کـه  در     :عامل سوم مبارزه با رفرم

زمان گریگوري نهم  و اینوست  سوم براي سرکوب شورشی آلبی ژواها در قرن سیزدهم میالدي شـکل گرفتـه بـود فـرق     

  . م شکل گرفت تا بازماندگان یهودي و مسلمان را از این کشور بیرون کند 1480در سال  در اسپانیا این دستگاه. داشتند

 1521جنگ در گرفت که نخستین آن  به سال  4میان فرانسوي اول  وشارلکن  :جنگ میان فرانسه و خانواده هابسبورگ

شارلکن پیوست وفرانسوي اول اسـیر  به  دوك بوربون  فرمانده قواي نظامی فرانسه خیانت کرد و) بیکوك( جنگ اول. بود

  . این جنگ منجر به مصالحه مادرید شد. شد

در چهارمین جنگ شارلکن از پشـتیبانی دولـت   . عقد صلح کامبره که طبق آن شارلکن از تصرف بورگونی صرف نظر کرد

  . دار بودرفرانسوي اول از حمایت ترکان برخو انگلیس و

به نفع فرانسویان تمام شد ولی در همین موقع ناوگان ترك به غارت سـواحل   مهمترین این جنگها جنگ سریزول بود که

هـا خاتمـه    بدون آنکه تغییري در وضع متصرفات ایجاد کند به این جنگ) crepy( سرانجام صلح کرپی. ایتالیا مشغول بود

  ) م1544( .داد

  . نسه منجر شدسی ساله  در نیمه دوم قرن شانزدهم اتفاق افتاد و به پیروزي فراهاي  جنگ

  اکتشافات اروپائیان 
  . خبر داد) چی پانگو( هاي مشرق به نام ژاپن ستمارکوپولو اولین اروپایی بود که به هند رفته بود و از کشوري در دورد -

کـه سـاکنان   هـا   به خصوص وایکینگ. شمال اروپا بودهاي  هاي صلیبی دریانوردان اروپایی بیشتر در دریا تا پیش از جنگ

بـا آن  هـا   که از طریق چینی قطب نما که مسلمانان. جزیره اسکاندیناوي بودند مهارت بسیاري در دریانوردي داشتندشبه 

  . به اروپائیان رسید، آشنا  بودند

  .  از ادریسی جغرافی دان معروف مسلمان خواست تا بریش نقشه جغرافیایی تهیه کند) پادشاه آلمان( فردریک دوم

  . باشد بیشتر اکتشافات را مردم پرتغال و اسپانیا انجام دادند م قرن اکتشافات جغرافیایی میقرن پانزدهم و شانزده



  »81«   تاریخ جهان

  
 
 

آفریقا که دماغۀامید نیـک نـام دارد   ي  قارهي  یک پرتغالی به نام بارتولمودیاز توانست از جنوبی ترین نقطه 1487در سال 

 1498در سـال  غال به این دریانوردي پرداخت پس از او دیاز از طرف پرت. بگذرد و  به اقیانوس هند در مشرق زمین برسد

او توانسـت  . رسـد بد و بـه هندوسـتان   ایـ پیمبآفریقا و همچنین اقیانوس هند را با کشتی  واسکو دوگاما توانست سراسرم 

  . هاست رسیدن واسکو دوگاما به هند آغاز استعمار هند به وسیله پرتغالی. اندونزي و خلیج فارس را بیبد، هندهاي  راه

هاي دریایی تازه برآمدند و این پیشقدمی تا حـدود   یکی از نخستین مردمان اروپایی بودند که درصدد کشف راهها  پرتغالی

  . گفتند می زیادي حاصل عالقه و تالش شاهزاده هانري بود که به همین جهت به او هانري دریا نورد

مند شده بودند  هبه یافتن راههاي تجاري جدید عالقها  اسپانیایی، دقبل از اینکه و اسکودوگاما راه دریایی هند را کشف کن

به همین جهت فردیناند و ایزابل حکمرانان اسپانیا تصمیم گرفتند مخارج یک سـفر دریـایی توسـط کریسـتف کلمـب را      

نجا را هندي آمریکا شد وي که معتقد بود به هند رسیده است ساکنین آ رةاقموفق به کشف  1492وي در سال . بپردازند

  . نامید در واقع جزایري را کشف کرده بود که بعدها هند غربی نامیده شد

و مزنان کورتز و پی زار براي اسپانیا مستعمراتی عظیم تسخیر کردند و این دولت در قرن شانزدهم غنی تـرین دول اروپـا   

 ،از ایـران بـه بصـره     بریشـم بـا عبـور   اه گذشت و به دریا سیاه ختم می گشت جاد راه بري که از آسیاي مرکزي می. شدند

و راه بحري یا راه ادویه که مسیرش اقیانوس هند و بحـر احمـر   . رسید می هرکولي  دریاي مدیترانه و دهانه ،آساي صغیر

  . ههاي تجاري این دوره بودند مهمترین را، بود و به مملکت مصر و شهر ا سکندریه در کنار مدیترانه می رسید

را گرفـت و نخسـتین   ) در هندوسـتان ( جزیره سـقوطره و هرمـز و جزیـره گـوآ    . ترین سردار پرتغالی بودآلبوکرك مشهور

  ) م1515-1509( .تجارت با مشرق زمین را از آن خود ساختندها  امپراتوري مستعمراتی را ایجاد کرد و پرتغالی

ها به پاپ ارجاع  اختالفات آن. ف فراوانی داشتنداسپانیا و پرتغال در نتیجه کشفیاتی که انجام داده بودند با همدیگر اختال

پاپ طی فرمانی دنیاي خارج از اروپا را با یک خط فرضی از قطب شمال به قطب جنوب کـه  م  1493داده شد و در سال 

. خط فاصل پاپ معروف شـد تعیـین کـرد   ه را که ب يخط تمایزمیلی جزایر آزور می گذشت به دو قسمت کرد و  370از 

هـاي   هاي کشف شده در سمت غرب و به پرتغـال حـق تصـاحب سـرزمین     اسپانیا حق تصاحب تمام سرزمین به این خط

  .  دو سیالس بین اسپانیا و پرتغال این خط را در جهت غرب جلوتر بردریک سال بعد معاهده تو. سمت شرق این خط داده شد

نوبی رسید و برزیل را به نام پرتغـال ثبـت کـرد و    به سواحل آمریکاي ج یک پرتغالی به نام کابرال تصادفاً 1500در سال 

  . زیرا او در طرف شرق خط حد فاصل به خشکی وارد شده بود. دعا مورد قبول واقع گشتااین 
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وي پـی بـرد کـه    . م آمریکو و سپوچی اقدام به چندین سفر اکتشافی در اقیانوس اطلس کـرد  1497-1530بین سالهاي 

بعـد از  . دیده بـود دنیـاي جدیـد نامیـد    که  قتی که به اروپا مراجعت کرد سرزمینی راو. نیست هند غربی قسمتی از آسیا

  . آمریکا خواند) آمریکو( او یک جغرافیدان آلمانی سرزمین جدید را به خاطر اسم کوچک ويهاي  خواندن نوشته

ا مشاهده کرد و این اقیـانوس را  م یک نفر اسپانیایی به نام بالبوآ از برزخ پاناما گذشت و اقیانوس بزرگی ر 1513در سال 

  . دریاي جنوب نامید و آن را قلمرو اسپانیا دانست

الن بـه  ژهنگـامی کـه مـا   . و همراهانش صـورت گرفـت   فردیناندماژالن دریانورداسپانیاییاولین مسافرت دور دنیا توسط م

ایـن اقیـانوس همـان دریـاي     . س آرام نامیددریا آنقدر آرام و مالیم بود که ماژالن آن را به نام اقیانو، اقیانوس کبیر رسید

ماژالن با این سفر خود کرویت زمین را به طور تجربـی بـه   . ) 1523در سال ( کشف کرده بودجنوب است که بالبوآ آن را

  . اثبات رسانید

ات نخسـت افـزایش اطالعـ    :توان در سه عامل اساسی بررسی کـرد  می علل و عوامل اکتشافات جغرافیایی را به طور عمده

فـتح    -3هـاي صـلیبی    آشنایی بیشتر اروپائیان بـا فاتحـان اسـالمی در شـرق مدیترانـه از طریـق جنـگ        -2جغرافیایی 

  . قسطنطنیه توسط ترکان عثمانی و تاثیر پیامدهاي آن بر روابط تجاري شرق وغرب

هـاي دور دسـت    اسـتعمار سـرزمین  ي آن سوي دریاها را بنیـان نهادنـد و بـه    امپراتورپرتغالیها اولین اروپائیانی بودند که 

هـا در دلتـاي    پرتغـالی . هاي دریا بنامنـد  ها را شیطان آنها  ها باعث شد که چینی سودجویی و زیاده خواهی آن. ندپرداخت

هـا در ژاپـن بـا     فعالیت پرتغـالی . سیس کردندأشهر ماکائو را به عنوان مرکزي براي مبادله با تجار چینی ت) سی( رودخانه

ها موفق شدند تعداد زیادي از مردم ژاپن را به دین عیسی درآورنـد امـا دیـدگاه خصـمانه      حی همراه بود آنتبلیغات مسی

م تمامی مبلغـین مـذهبی بیـرون     1614لذا از سال . را برانگیختها  مبلغین مسیحی بر ضد اعتقادات بودایی خشم ژاپنی

هـا   ور داده شد که مسیحیت را ترك کنند تعدادي از ژاپنـی که دین جدید را پذیرفته بودند دستها  رانده شدند و به ژاپنی

 . ژاپن از آن پس سیاست انزوا در پیش گرفت. قتل عام گشتند، شدند می بقیه که در حدود سی هزار نفر. پذیرفتند

آمریکـا   ،چراکه اروپائیان  اعالم داشتند هدفشان از رفتن به آفریقـا . ار در لغت به معناي طلب عمران و آبادي استاستعم

  . التین و آسیا آباد کردن این کشورهاست

بود اما با مرگ پادشاه پرتغـال آن کشـور تحـت حاکمیـت     ها  کلیۀ راههاي دریایی شرق در انحصار پرتغالی 1580تا سال 

  . هاي تجاري در اختیار اسپانیا در آمد اسپانیا قرار گرفت و بدین ترتیب کلیۀ راه
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فیلیـپ دوم  . ها در مشرق زمین در ناحیه باتاویا در جزیره جـاوه بـه وجـود آمـد     لنديم اولین مستعمره ه 1619در سال 

پادشاه اسپانیا که کاتولیک معتقدي بود هلند را که از ایاالت تابعه اسپانیا بود و مردم آن پروتسـتان مـذهب بودنـد بـراي     

بندر لیسبون را در اختیار گرفت و بـدین   ،و همچنین دولت اسپانیا پس از ادغام پرتغال. تغییر مذهب تحت فشار قرار داد

در اقیانوس اطلس بندر ها  هلندي. ترتیب راه تجارت هلند را بست ودر پی متوقف کردن تجارت و رشد اقتصادي هلند بود

او بـه سـرکوب    1567در  . آمستردام را ایجاد کردند بدین ترتیب پادشاه اسپانیا دوك آلوا را بـه سـوي هلنـد روانـه کـرد     

شکسـت اسـپانیا از   . . و قتل عام مردم هلند برآمد واین باعث قیام مردم هلند به رهبري ویلیام خاموش شـد ها  تانپروتس

  . ها سی سال طول کشید ي تأثیر داشت مقاومت هلندها  انگلستان در مقاومت هلندي

موسوم به اتحادیه او ترخت  1579را در سال اي  هفت استان پروتستان شمال هلند اتحادیه  ویلیام خاموش  رهبري تحت

جنگ پـس از مـرگ فیلیـپ دوم در    . لند معروف شدریا داچ ند هاي متحد این اتحادیه بعدها به نام استان. تشکیل دادند

  . دست آوردند هخود را باستقالل  "اوترشت "طبق پیمان  1609ها در سال  م ادامه پیدا کرد و هلندي 1598

کشور هلند پس از شکست اسپانیا در نبرد ماالکـا بـه طـور فعـال در     . بخش اروپاست انقالب هلند نخستین انقالب رهایی

 بزرگتـرین قـدرت دریـایی جهـان محسـوب      ،در این زمان هلند به سبب داشـتن ناوگـان دریـایی   . مشرق زمین ظاهر شد

هنـد شـرقی    ا چین وها حتی به مالزي دست یافتند و سرانجام ب هلندي. قرن هفدهم از این نظر قرن هلند است. شود می

 هـا در  سیس کنند و جانشین پرتغالی تأ 1602هند ارتباط برقرار کردند و موفق شدند کمپانی هند شرقی هلند را در سال 

  . مدت دو قرن تنها رابط مغرب زمین و ژاپن گردیدند وکمی بعد به ژاپن نزدیک شده و. هندوستان و خاور گردند

معروف شدند ودر دو ایالت ترانسول و ها  ها در آفریقاي جنوبی به بوئر اجرت کردند آنها مردم خود را مجبور به مه هلندي

  . اورانژ به نشیل حکومت مستقل دست زدند

  . ها به رهبري هودسن انگلیسی نخستین گروهی بودند که به سواحل شرقی امریکاي شمالی دست یافتند هلندي

  . در اسپانیا شد) بندر سویال( ها وارد بندر ر اقیانوسدلکانو کسی است که بعد از سه سال در یانوردي د

  :ها اکتشافات فرانسوي

مند ساخت از طرف  ها دولت فرانسه را به امر اکتشافات عالقه هاي صدساله و ترمیم صدمات ناشی از این جنگ پایان جنگ

  . کانادا را کشف کرد و آن را فرانسه نو نامید 1534دولت فرانسه ژاك کارتیه در سال 

کشور فرانسه در مراحل اولیه استعمارگري خود موفق به ایجاد کوچ نشینی در غرب نشد چرا که در این زمان فرانسـه بـه   



  مجموعه تاریخ »  84«
 

 
 

 
درگیـر  و  . مذهبی{ توسط افرادي مثل کالون }و رنسـانس داراي جـو سیاسـی نـا آرام بـود     ) رفرم( علت مقوله اصالحات

  . یپ دوم در اسپانیا بودو فل) شارل پنجم( منازعاتی با رقباي چون شارل کن

 که آخرین سلسله پادشـاهی فرانسـه  سیس شدأسلسلۀ بوربونها در فرانسه ت 1598با روي کار آمدن هانري چهارم در سال 

وي . دوك سولی را به صدراعظمی فرانسه انتخاب کرد، مند به کاستن از قدرت اشراف بود ههانري چهارم که عالق. باشد می

دوك . با انتخابش مخالف بودند ولی هانري از او حمایت کـرد و مخالفـانش را عقـب رانـد    ها  ولیکیک پروتستان بود و کات

همچنین هـانري چهـارم بـا    . و با گرفتن اقطاعات از اشراف از قدرت آنان کاست سولی نظام مالیاتی فرانسه را اصالح کرد

سه خاتمه داد کـه ایـن امـر در    الفات مذهبی فرانفرانسوي بود به اختهاي  صدور فرمان نانت که حاکی از آزادي پروتستان

  . اول استبثیر ماکأتحت ت او ق فرانسویان به اکتشافات موثر واقع شد وتشوی

ساموئل شامپلین نخستین کسی است که توانست سرزمین کانادا و حوزة مونترال را شناسایی و شهري را که امروزه کبک 

  . شود را پایه گذاري کند می نامیده

مرگ هانري چهارم و روي کـار آمـدن لـوئی سـیزدهم و صـدر       با. چهارم به وسیله یک کاتولیک متعصب ترور شد هانري

  . اعظم وي کاردینال ریشیلو مرکانتلیسم فرانسه به اوج خود رسید

  . ازارن استله زمینه الزم را در توسعه طلبی فرانسه در اروپا براي دوران سلطنت لویی چهاردهم  وصدر اعظم فعالش مأاین مس

  سی سالههاي  جنگ

) چـک و اسـلواکی  ( در بـوهم ها  و کاتولیکها  با کشمکش میان پروتستان. مرحله صورت گرفت 4در  سی سالههاي  جنگ

اما چون شاهزادگان پروتستان آلمانی ، ي مقدس روم قادر به سرکوب این شورش بودامپراتور امپراتور) م 1618( آغاز شد

برداري کرد  لیو از این نگرانی بهرهیریش، کردند می ذهب دانمارك و سوئد اظهار نارضایتی و نگرانیو پادشاهان پروتستان م

ي مقدس روم تشویق نمود و دانمارك با قـول مسـاعدت فرانسـه چنـدین سـال خـود را       امپراتورو دانمارك را به جنگ با 

هاي  یق ریشلیو با بهانه حمایت از پروتستانکنار نشست و سوئد نیز با تشو، گرفتار جنگ ساخت و سرانجام شکست خورد

درصدد برآمدند حـامی آن  ، هاي سوئد آلمان و اتریش درا وج پیروزيهاي  هابسبورگ. ایاالت شمالی آلمان وارد جنگ شد

در همان حال آنان با هلند نیز به خاطر جنگ با اسپانیا دشمنی داشـتند بـه   . کشور یعنی فرانسه را مورد حمله قرار دهند

فرانسویان سخت مقاومت کردنـد و  . مین جهت لشکریان اسپانیایی به فرانسه حمله ور شدند و تا پاریس نیز پیش رفتنده

حریف فرسوده شده بود و همراهی هلند و انگلستان را نیز به دست آورده بـود توانسـت اقتـدار     با چون فرانسه وارد جنگ
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هـاي   م جنـگ  1648و در سال . ونه ریشیلیو به آرزوي دیرینه خود رسیدخاندان هابسبورگ را در اروپا از بین ببرد و اینگ

صلح وسـتفالی در تـاریخ اروپـا داراي    . سی ساله به پایان رسید و طرفین براي عقد صلح در وستفالی گرد هم جمع شدند

ه سیاسـی مهـم   نتیجـ . اهمیت بسیاري است زیرا در تنظیم مرزها و مناسبات آنان براي مدتی طوالنی تاثیر داشـته اسـت  

  . سی ساله برتري یافتن فرانسه در اروپا بودهاي  جنگ

 –این صلح نامه موجب مفهوم دولت . در این صلح آلمان مناطق خود را از دست داد از جمله آلزاس که نصیب فرانسه شد

  . ملت شد

ري فرانسـه در شـرق و غـرب    اسـتعما هاي  اش کلبر به تحکیم فعالیت مالی لویی چهاردهم به کمک مازارن و مسئول امور 

  .  عالم پرداخت

هاي وسیعی را که از اوهایو تا خلیج مکزیک کشف کرد و به نام پادشاه فرانسـه یعنـی لـوئی چهـاردهم      دوالسال سرزمین

    .که بر گرفته از نام قدیم سرزمین فرانسه بود بنیان گذاشت ،لوئیزیانا نامید و شهر مستحکمی را در این منطقه به نام شهر گل

  . مونتسکیو و اصحاب دائرة المعارف در این دوران هستند ،روسو ،افرادي چون ولت

  . سنگال را به تصرف خود در آوردند 1626در سال 

  . در زمان دولت بابري هند و در عصر شاه جهان زمینه براي نفوذ  فرانسه در هند فراهم شد

  . این شخص رفت و آمد کرددر عصر لوئی چهاردهم سفرایی بین شاه سلطان حسین صفوي و

. م فرمان نانت را لغو کـرد  1685لویی چهاردهم در سال . از مهمترین یادگارهاي دوران لویی چهاردهم کاخ ورساي است

ها  ها از فرانسه مهاجرت کردند و مهاجرت این افراد که اکثریت آن از این پس آن. آزادي داده بودها  این فرمان به هوگنوت

م جنگی را آغاز کـرد کـه بـه جنـگ جانشـینی       1701لویی در سال . بودند اقتصاد فرانسه را تضعیف کردتاجر و صنعتگر 

هاي اروپـایی کـه از قـدرت     اما دیگر دولت. این جنگ به منظور مداخله در اسپانیا صورت گرفت. اسپانیا مشهور شده است

در اروپا و در مستعمرات درگرفـت و سـرانجام   ، سالجنگ دوازده . فرانسه ناراضی و نگران بودند علیه فرانسه متحد شدند

هاي درگیر معاده صلح اوتریخت را منعقد کردند که فرانسه طـی آن   با شکست فرانسه پایان یافت و دولت 1713در سال 

  . امتیازات زیادي را از دست داد

  . در عصر لویی پانزدهم بسیاري از مستعمرات از دست فرانسه خارج شد 
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  انگلستان

زها  هاي داخلی شد که در تاریخ به  جنگ صد ساله در گیر جنگهاي  گلستان پس از جنگان معروف اسـت و  ) ها دو گل( ر

  . مدت سی سال ادامه یافت

  . دهد می جان  وسباتین کابوت  از سوي هانري هشتم ادعاهاي را در مورد شمال امریکا براي انگلستان تشکیل  مسافرت

او . موریت یافت تا سفري به شمال آمریکا انجام دهدأه نام جان کابوت از جانب پادشاه انگلستان میک دریانورد ایتالیایی ب

مسافرت این فرد ادعاهـایی را بـراي   . نوااسکوتیا و نیوانگلند را کشف کرد، سواحل نیوفوندلند 1498و  1497هاي  در سال

  . به همراه آورد) آمریکا( انگلستان نسبت به دنیاي جدید

  . یس دریک به کالفرنیا دست یافت این شخص اولین فرد انگلیسی بود که از راه کره زمین را دور زدفرانس

  . در عصر ملکه الیزابت با شکست دادن اسپانیا مانع عبور خود را به سمت غرب برداشتند

 هاي دریا ن که آنان را سگدر نیمه دوم قرن شانزدهم میالدي در زمان الیزابت اول در انگلستان نسلی جسور از دریا نوردا

 پرتغـالی هاي  ها بردگان را از کشتی آن. ظاهرگردیدند که به مبارزه با انحصار تجارت پرتغال واسپانیا پرداختند، نامیدند می

به انگلیس حمله کنـد  ، اسپانیا این قضیه باعث شد فیلیپ پادشاه. فروختند می ربودند و به مستعمره نشینان اسپانیایی می

شـد بـه سـمت     مـی  کشتی بود و نیروي دریایی شکست ناپذیر نامیـده  130م ناوگانی را که مشتمل بر  1588ال و در س

ایـن پیـروزي آغـاز زوال و    . انگلستان روانه کند ولی از نیروي دریایی انگلستان شکست خوردند و به اسپانیا عقب نشستند

  . سقوط قدرت دریایی اسپانیا بود

  .  م پدید آمد این مستعمره به نام جیمز اول پادشاه انگلستان جیمزتان خوانده شد 1607در سال نخستین مستعمره انگلستان 

هاي اسـتعماري نقـش    در آستانه قرن هفدهم سه شرکت مهم تجاري در انگلستان شکل گرفتند که در امر توسعه فعالیت

  . اساسی داشتند

  . سیس کمپانی هند شرقی انگلیس پرداخت به تأ م این شرکت 1600نخست شرکت مسکویی تجاري بود ودر سال  -1

 ایجـاد کـوچ نشـینی و مراکـز تسـلیحاتی در غـرب       ،جـایی جمعیـت   دو شرکت پلمیوت و لندن در غرب بـود و جابـه   -2

  .  پرداخت می

هفـت  هاي  انگلستان براي بیرون راندن مستعمراتش از حلقۀ مستعمرات فرانسه در قرن هجدهم منجر به جنگهاي  تالش

در نهایت طی معاهدة صلح پاریس به  شد و اسپانیا به نفع فرانسه وارد جنگ شد اما انگلستان بر فرانسه پیروز شد  و ساله
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در اختیـار   پنج دریاچه  واوهـایو  ،مونترال ،تمامی مستعمرات فرانسه را در حوزه امریکا شمالی و مناطق کبک 1763سال 

  . خود گرفت

م بـا   1757را بر هند زمانی آغاز کرد که این کشور توانست در نبر پالسـی در سـال   انگلستان در شرق تسلط واقعی خود 

و شخص سراج الدوله به اهـداف   –نائب نواب بنگال  –لشکري اندك بر ارتش بزرگ هند غلبه کند و با تحریک میر جعفر 

  . استعماري خود دست یابد

لیسی توانستند طی یک انقـالب آشـکار بـه حاکمیـت و     در حوزه آمریکاي شمالی سیزده مهاجر نشین انگ 1776در سال 

  . سلطه استعماري انگلستان بر غرب خاتمه دهند

 .  در کارهاي مستعمراتی باعث تیرگی روابط فرانسه با انگلستان گردید و منجر به ایجاد بحران فاشودا شدها  له انگلیسیخمدا

  :تحوالت سیاسی اسپانیا
له با ازدواج فردیناند  وایـزابال بـه   أکه این مس ،دولت اسپانیا بود ،ملی را کسب کردنخستین سرزمینی که در اروپا وحدت 

م سـلطنت   1492بدین ترتیب دو ایالت بزرگ کاستیل و آرگون به یکدیگر پیوستند و سـرانجام در سـال   . تحقق پیوست

  . جدیدي در اسپانیا شکل گرفت

  .  ر جنوب اسپانیا قرار داشت از چنگ  اعراب مسلمان خارج شدسرزمین غرناطه را که د ،پس از کسب وحدت 1492در سال 

  امپراتوري مقدس روم 
 926در سال  ،امپراتور آلمان، بود که در دورة اتون کبیر ِ) جزء سلسله کارولنژین( ایده امپراتوري  مقدس روم از شارلمانی

  . تثبیت شد

م آرشدوك اتـریش از خـانواده  هابسـبورگ را     1483سال کردند در  می شوراي هفت نفري که مقام امپراتوري را انتخاب

  . رسیدند می به این مقام م مرتباً 1806انتخاب کردند که این خاندان تا سال 

به عنوان امپراتور مقـدس روم انتخـاب   1519ودر سال . اجداد خود به ارث برد شارلکن یا شارل پنجم سرزمین وسیع را از

  . ایتالیا صاحب قدرت شد ،اسپانیاشد  وبدین ترتیب او در آلمان و 

در . شکست دهنـد ) موهاك( توانستند مجارها را در نبرد 1536ترکان عثمانی در سال  ،همزمان با عصر شارلکن در ایتالیا

شارل پنجم یعنـی فردینـاد را    ،این زمان پارلمان مجارستان و سلطان بوهم به امید یافتن متحدي در برابر ترکان عثمانی

  . خاندان در اروپا شد ترین  سی ساله  قدرتمندهاي  بدین ترتیب خاندان هابسبورگ تا پایان جنگ. خواند سلطان خود
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فرانسه از ترس به زیر سلطه رفتنش توسط خاندان هابسبورگ  و مصلحان مذهبی هم بخاطر دفاع این خاندان از  مذهب 

  . مخالف خاندان هابسبورگ بودند  ،کاتولیک

م  از شارلکن شکست  خورد ولی چهار سـال  1525ه فرانسه در سرزمین ایتالیا در نبرد پاویا در سال فرانسیس اول پادشا

این بار در صلح کامبراي به نتایجی دست یافت این معاهده به صـلح  . کند می بعد ادعاي خود را بر ضد شارلکن را  مطرح

  . ددر این زمان ترکان عثمانی وین را محاصره کردن. خانمها معروف شد

  . شارل پنجم استعفا داد و عنوان امپراتوري مقدس را به برادرش فردیناد داد. در آلمان صلح اگسبورگ بسته شد

خورد ومعاهـده صـلح کـاتو     می فرانسه شکست) فلیپ دوم( و اسپانیا) هانري دوم( طی جنگی بین فرانسه 1559در سال 

  . شود می سال آینده فراهم 150ایتالیا براي وتسلط اسپانیا بر . شود می بسته 1559کامبریس در سال 

و فرانسویان که از قدرت برتر اسپانیا ناراضـی و  . به قدرت اول اروپا تبدیل شده بود) شارل پنجم( اسپانیا در دوره شارلکن

یتالیـا  ت متحد شدند و سرانجام با لشکرکشی به اینگران بودند با عثمانی یعنی دشمن درجه اول اسپانیا و در واقع مسیح

امـا ضـربه   . اردوکشی به ایتالیا نتایج چندان مشخصی براي فرانسه و اسـپانیا بـه دنبـال نداشـت    . در برابر اسپانیا ایستادند

  . سیاسی شدیدي بر ایتالیا وارد ساخت و به عمر نوزایی در آن کشور پایان داد

  . قتل عام شدندها  در اسپانیا اتفاق افتاد که در طی آن کاتولیک) 1572( واقعه سن بارتلمی

  . کند می گیر طغیان مردم پروتستان  هلند دولت اسپانیا را با انگلستان در

جنگ اسپانیا  و انگلستان بـه قـدرت اسـتعماري اسـپانیا     . خود را مستقل از اسپانیا اعالم کردند 1581ها در سال  هلندي

  . پایان داد

اسپانیا طـی معاهـده وردون    1598در سال . اسپانیا را شکست دهد انگلستان در عهد الیزابت اول توانست ناوگان آرمادي

  . داري کند در فرانسه خوداي  موافقت کرد که از هرگونه مداخله

  هاي مذهبی سی ساله  جنگ

ها براي کاهش قدرت هابسبورگ که سر انجـام بـه    ها و پروتستان بود بین کاتولیکاي  هاي مذهبی سی ساله مبارزه جنگ

  ) .توضیحات این جنگ در قسمت فرانسه نوشته شده است( نسه و سوئد خاتمه یافتسود کشور فرا

هنگامی که دولت پرتغال استقالل خود را از  1668در سال . خاندان هابسبورگ در اروپا سپري شدهاي  عصر سلطه طلبی

  . اسپانیا به طور رسمی اعالم کرد شکل قطعی به خود گرفت

  .  رحم از سلطنت گردید ع پیر بیجنگ داخلی اسپانیا منجر به خل
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  تاریخ فرانسه از آغاز تا قرون جدید
  . شد می گفته» گل آن سوي آلپ  «در منابع رومی به فرانسه 

بودند وارد این سرزمین شدند در دوره آغازین قرون وسطی دو ها  از ژرمناي  در آستانه قرون وسطی اقوام فرانک که شاخه

شارلمانی بزرگتـرین امپراتـوري را   ها  ها در فرانسه تشکیل شد که در عصر سلسله کارولنژین سلسله مرونژینها و کارولنژین

   . بنیان نهاد

  . از فرانسه بودها  هاي صلیبی اکثر شوالیه در دوران  جنگ

  .  زنند می هاي فرانسه به تصرف انگلستان دست شود که نورمان می هاي صد ساله بین انگلستان و فرانسه از جایی آغاز ریشه  جنگ

توان فلیپ دوفل را نـام بـرد بـا تحـت کنتـرل در       می سلسله والووا است که از معروف ترین پادشاه آن ،پس از این سلسله

  . آوردن نهاد پاپی مرکزیت آن را به فرانسه منتقل کرد

ا اتـا ژنـرال یـا مجمـع     ی( نخستین ویژگی فرانسه در قرن چهاردهم میالدي عبارت است از ایجاد مجلسی به نام اتا ژنرویا 

یعنی  هنگامی که فلیپ لوبل بـا پـاپ بونیفـاس هشـتم     . م بدین طرف صورت گرفت 1302که از سال  ) طبقات عمومی

  .  اختالف پیدا کرد

وتا آستانه انقالب  کبیر . در این مجلس نمایندگان طبقات اشراف و روحانیون و نمایند گان طبقات سوم حضور داشتند   

  . خوانده شد چندین بار فرا

پروس سلطنت مطلقـه بـود امـا در انگلسـتان سـلطنت       ،اتریش ،روس ،در این زمان در کشورهاي بزرگ اروپا مثل فرانسه

مؤسس سلسـلۀ بوربونهـا {توضـیحات در مـورد ایـن شـخص در       ) هانري دوناوار( 1594عصر هانري چهارم . مشروطه بود

  . مساله رفرم و رنسانس را با هم تجربه کرد}در این عصر فرانسه دو . قسمت اکتشافات داده شد

  . مهد رفرم آلمان است و ایتالیا مهد رنسانس است

در عصـر فرانسـوي اول  از   . در عید سن بار تلمـی ظـاهر شـد   ها  ها  و کاتولیک اساسی ترین عرصه اختالف بین پروتستان

  . هاي مذهبی شد نگدر پاریس اتفاق افتاد که منجر به جها  سلسله والوا قتل عام پروتستان

و پروتستان ها}را در ها  ها است وي فرمان نانت {آزادي هوگنوت پس از سلسله والوا هانري چهارم موئسس سلسله بوربون

در هـا   سیاست اقتصادي او به افزایش خزانه منجر شد ودر سیاست خارجی او به کشـف سـرزمین  . صادر کرد 1598سال 

  . آمریکا عالقه مند بود
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  . وي سولی سخت طرفدار اقتصاد مرکانتلیستی بودصدر اعظم 

دن نخستین کسی بود که در اصل  را مطرح کرد» قدرت مطلقه دولت « ژان ب .  

  . بیشتر ثروت از دست داده شد و لوئی سیزدهم مجبور به تشکیل مجمع طبقات عمومی شد:در زمان لوئی سیزدهم

وانسـت بـه تحکـیم دولـت کمـک کنـد او در سیاسـت فـردي         ت 1616زمانی که ریشیلو صدر اعظم لـوئی سـیزدهم شـد    

  . و اصول فرانسه را بر سه اصل استوار کرد. ماکیاولیستی بود

جایگزینی  -3نظامی      –اداري هاي  کوتاه کردن دست اشراف از زمین -2ها     ها یا هوگنوت درهم کوبیدن پروتستان-1

  فرانسه به جاي اسپانیا در اروپا 

  . ه جانشینی پس از خود انتخاب کرداو مازارن را ب

  :هاردهمچلویی 

شورشی اجتماعی بود که از پاریس به سایر نقاط فرانسه سـرایت کـرد در همـان سـالی کـه       1648شورش فروند در سال 

  . چارلز اول سر خود را در انگلستان از دست داد

زاتی بودند نه در اختیار گرفتن دولت و به علـت  لویی چهاردهم و مازارن فرار کردند اما چون شورشیان فقط خواهان امتیا

  1654. نداشتن وحدت این شورش سرکوب شد

او را بـه آرزویـش کـه سـرکوب خانـدان       1648معاهـده صـلح وسـتفالیا در سـال     . مازارن در سیاست خارجی موفق بـود 

  .  به عقد معاهده پیرنه وادار کرد 1659ل و اسپانیا در سا. او توانست با انگلستان علیه اسپانیا متحد شود. هابسبورگ بود رساند

  . لویی چهاردهم در خارج از پاریس کاخ ورساي را ساخت و سمبل حکومت او خداي خورشید یعنی آپولو ست

  . صدر اعظم را برکنار کرد و به تنهایی بر مسند قدرت نشست  1660لویی در سال 

به سوي کانادا و هلند روانه کرد و بـا ایـن کـار اقتصـاد خزانـه      را  از فرانسه  موج مهاجرت 1685لغو فرمان نانت در سال 

  . آسیب دید

  . وزیر اقتصاد و دارایی او کلبر طرفدار اقتصاد مرکانتلیستی و موسس کمپانی هند شرق فرانسه است

خـاب کنـد امـا    را به پادشاهی اسـپانیا انت  14خواست نوه لوئی  می فرزند ذکوري نداشت) چارلز( از آنجا که پادشاه اسپانیا

هـاي جانشـینی را    لویی چهاردهم بعد از مدتی خواست تا سلطنت اسپانیا را به فرانسه ملحق کند این مساله طرح جنـگ 

  . سوئد بر علیه فرانسه شد ،اتریش ،فاهم کرد که منجر به ائتالف کشورهاي انگلستان
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هـاي درگیـر    کست فرانسه پایان یافت  ودولتبا ش 1713مستعمرات در گرفت در سال  این جنگ دوازده سال در اروپا  و

و مخـارج سـنگینی را متحمـل    . معاهده صلح اوتریخت را منعقد کردند که فرانسه طی آن امتیازات زیادي را از دست داد

  . شد و نیز نوه  لوئی چهاردهم به  پادشاهی اسپانیا انتخاب شد

  . از افول تدریجی فرانسه بودفرانسه با لوئی چهاردهم به اوج خود رسید و مرگ وي نیز آغ

  زمان لوئی پانزدهم 

سـال طـول    59سلطنت لویی پانزدهم پس از عهد لویی چهاردهم طوالنی ترین ادوار سلطنتی تـاریخ فرانسـه اسـت کـه     

که زمان کودکی لـویی پـانزدهم    1715-23دوره اول از . این سلطنت به دو دوره تقسیم می شود) 1715-1774( .کشید

لـویی  ، به بعد می باشد و در این مقطـع زمـانی   1723سلطنت با دوك دورلئان می باشد و دوره دوم که از  است و نیابت

هـاي خـود از جملـه     ابتدا اداره امور را به کاردینال دوفلوري واگذار کرده بود و سپس اختیار حکومت را به دست محبوبـه 

لویی پـانزدهم مفاسـد   به علت اقدامات مستبدانه . وب می شدندمادام دو پمپا دور نهاد که وزراء با فرمان او معزول و منص

سلطنت مطلقه بر عموم مردم فرانسه ظاهر و ثابت شد و مستعمرات  فرانسه از جمله کانادا و هندوستان از دست فرانسـه  

  . خارج شد و مقدمات انقالب فرانسه شکل گرفت

فرانسـه   ) م1763-1756( لستان طی جنگهـاي هفـت سـاله    انگ. زمان لوئی پانزدهم در رقابت با دولت انگلستان گذشت

  . به نفع انگلستان در شرق  و غرب عالم از دست داد 1763تمامی مستعمراتش را طی معاهده پاریس در سال 

  . شود می جنگ فونتوا در زمان لویی پانزدهم اتفاق افتاد که آخرین فتح نمایان دولت استبداي فرانسه شمرده

از آنجا که موارد عهد نامه به ضرر فرانسه تمام شـد  . بین فرانسه  زمان لویی پانزدهم و انگلستان است صلح اکس ال شاپل

  . موج اعتراض فرانسویان بلند شد

جنـگ هفـت سـاله و     ) 1748-1741( فرانسه در چهار جنگ عظیم دخالت نود از این قرار جنگ وراثت سلطنت لهستان

  . زمان لوئی شانزدهم در) 1783-01766جنگ استقالل آمریکا 

  پروس
او طـی  . معاصر لویی چهاردهم مؤسس سلطنت پروس و سزاوار لقب منتخـب کبیـر اسـت   ) 1740-1713( فردریک گیوم

 ،ساله خود موفق شد ایاالت را متحد کند او با دادن خرج مهـاجرت بـه مهـاجرین نـواحی خـالی از سـکنه       20هاي  تالش

  .  پروس را مملو از جمعیت کرد
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دوم با گرفتن ایالت سیلزي از دولت اطریش و تجزیه پروسِ لهستان از دولـت لهسـتان مملکـت خـود را وسـعت      فردریک 

کافی بخشید مناقشات مربوط به الحاق ایالت سیلزي در بیست و سه سال سلطنت فردریک دوم دوام داشت و موجب سه 

  ) 1740-1763( .جنگ شد که موسوم به جنگهاي سیلزي هستند

م آتش جنگ بین اتریش و پروس شعله ور شد در این سال ماري ترز در اتریش و فردریک کبیر در پروس  1740در سال 

جنگ با حمله پروس به ایالت سیلزي آغاز شده با تصرف سیلزي جنگی شـروع شـد کـه هشـت سـال      . کردند می سلطنت

پیروزي قطعی طرفین پایان  نواین جنگ بد. و به جنگ جانشینی اتریش معروف شده است) 1740-1748( طول کشید

م بار دیگر آتش جنگ میان اتریش و پروس برافروخته شد دیگر کشورهاي اروپـایی نیـز بـدان وارد     1756در سال . یافت

 یعنی به مدت هفت سال طـول کشـید و بـه همـین جهـت بـه آن جنـگ هفـت سـاله          1763این جنگها تا سال . شدند

اگرچـه  . جنگیدند می و فرانسه نیز در ماورا بحار و مستعمرات نیز با یکدیگر هاي هفت ساله انگلستان طی جنگ. گویند می

در نتیجـه انگلسـتان از آن زمـان در    . اما سرانجام متحمل شکست شدند، در ابتدا فرانسویان پیروز بودند، ها در این جنگ

  .  عرصه مستعمرات قدرت اول شد و تبدیل به بزرگترین کشور استعمارگر گردید

در پروس و فرانسه و اسپانیا و امراء آلمان براي اضمحالل اتریش متحد شدند و اگر ثبات قـدم  ) 1748-1741( در سنوات

  . شد می و نیروي ارادة ماري ترز نمی بود اطریش به کلی تجزیه

  ) 1763-1756( هاي براي استرداد آن کرد مفید واقع نشد اما فقط ایالت سیلزي را از دست داد و در جنگ هفت ساله کوشش

دولت اتریش قسمتی از مملکت لهستان را ضمیمۀ قلمرو خویش ساخته و فقدان ایالت سـیلزي را جبـران    1772در سال 

دسـت  ) 1790-1780( پس از ختم جنگهاي طوالنی دو نفر از پادشاهان اتریش یکی ملکه ترز و دیگري ژوزف دوم. نمود

  . به آبادي مملکت خویش زدند

بین فرانسه و اتریش بود که در آن ماري ترز متعهد شد ه بود که در جنگ بـا فرانسـه بـی     1756معاهده ورساي در سال 

  . در عوض اگر جنگی بین ماري ترز و فردریک دوم رخ داد فرانسه قشونی به داخل اروپا وارد کند. طرفی اختیار کند

با پیروزي  1757در سال . دوم اتفاق افتاد جنگ روسباخ بین فرانسه و امراي آلمانی متحد با پروس و پادشاه آن فردریک

ب معروف است پروس  خاتمه یافت علت پیروزي او طرز حمله او بود که به طرز حمله مور .  

  ) 1757( .بین فردیک دوم پادشاه پروس با سردار اطریشی به نام دون که با پیروزي پروس خاتمه یافت :جنگ لوتن

ماري ترز را مجبور ، وپیوستن او به فردریک وخستگی فرانسه از جنگ) روسیه( صلح هو برتسبورگ: عهد شکنی پطر سوم

در هوبرتسبورگ به امضا رسید و فردریک ایالت سیلزي را کما فی السابق در تصـرف  اي  عهدنامه1763در . به مصالحه کرد

  . خود نگاهداشت
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  روسیه 
بـین  هـاي   لتی نیرومند در آمده  و به صحنه  رقابـت اردوي زرین به شکل دوهاي  روسیه به تازگی و پس از غلبه بر مغول

قلمـرو وي کـه    ،منظور از اردوي زرین قلمرو فرمانروایی خاندان جوچی پسر بزرگ چنگیز خان است. المللی وارد شده بود

هاي  گرفت و شامل بخش مهمی از روسیه امروزي و بعضی جمهوري می حد فاصل  آسیاي مرکزي تا دریاي سیاه را در بر

  . شد  می سایه آنهم

سلسـله رومـانوف تـا سـال     . سلسله رومانوف اسـت ، در اوایل قرن هفدهم میخائیل رومانوف تزار روسیه شد او بنیانگذار -

وي کـه خواسـتار غربـی    . یکی از مشهورترین تزارهاي روسیه پتر بود. و وقوع انقالب بلشویکی بر روسیه حاکم بود 1917

سازي در هلند کارکرد و بیش از  به اروپا سفرکرد و حتی مدتی در یک کارخانه کشتی م 1697در سال . کردن روسیه بود

پیش به اهمیت دریا و دریانوردي پی برد وي در بازگشت به روسیه به جنگ سـوئد رفـت و بـه پیـروزي دسـت یافـت و       

  . همچنین به بناي شهر سن پترزبورگ همت گماشت و آنجا را پایتخت خود قرار داد

  . معاهده ترچینگ مرز بین چین و روسیه مشخص شدواسطه  هب

گ آخرین کنگره بود که تزارها به تنهایی در آن شرکت کردند در ایـن کنگـره مـذاکراتی بـدون اخـذ      رکنگره سن پطرزبو

  . نتیجه درباره مسائل یونان صورت گرفت و کار اتحاد مقدس در این کنگره خاتمه یافت

  انگلستان 
  . دوره آغاز قرون وسطی در انگلستان ساکن شدند اقوام آنگلو ساکسونی در

   .بر اژدها و غوالن استها  پوولف پادشاه کتهاي  سرود آنگلو ساکسون بوولف شرح پیروزي

  . گانه یا هفت پادشاهی به نام هپتارکی را در این  سرزمین شاهد هستیم در میانه قرون وسطی نوعی سلطنت هفت

وریدند و از ژان ساتر دستخطی گرفتند که به موجب آن حق تفتیش اعمال پادشاه بـه  در انگلستان امرا ش 1215در سال 

دست خط ژان ساتر بـه دسـت خـط کبیـر     . شوراي مزبور بعدها مجلس شوري نامیده شد. شوراي سر کردگان محول شد

  . بند است 63دستخط کبیر . م1215مشهور است

به موجب این دست خط زمام کلیۀ اختیـارات در کـف امـرا    . کردهانري سوم ناچار دستخط اکسفرد را امضاء  11258در 

  . قرار گرفت

  . زادگان درجۀ دو و مردم  را به شورا دعوت کرد وکالي بزرگ ،ریس امرا سیمون دمونوز
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ادوارد اول پادشاه مقتدري گردید اما باز مجبور شد تعهد کند که بدون رضاي شورا هیچ گونه مالیاتی نخواهد  ،پسر هانري

  ) م 1307-172( .رفتگ

در ربع اول قرن سیزدهم میالدي یعنی در عصر  جان لک لند یا جان بی زمین اشرافیت انگلستان موفـق شـدند فرمـان     

  . را از پادشاه انگلستان دریافت کنند) ماگنا کارتا( مشروطه

) .د ساله به وقـوع پیوسـت  صهاي  که پس از جنگ( .بودها  جنگ گل، میان لردهاي انگلستانهاي  ازمهمترین کشمکش -

. از آن جاکه هریک از طرفین گل رز را نشان خود قرار داده بودنـد . این جنگ میان دو خانواده یورك و النکاستر روي داد

سـال بـه طـول     30م آغـاز شـد و در حـدود     1455از سـال  ها  جنگ گل. معروف شده استها  به جنگ گلها  این جنگ

ها کاهش یافت و هنگامی که هانري تودور یکـی   بسیاري از لردها کشته شدند و قدرت آنها  در نتیجه این جنگ. انجامید

تاریخ انگلستان به هانري  درهانري تودور که . خود پادشاهی مقتدر شد، از اعضاي خاندان النکستر به پیروزي دست یافت

  . به نام تودور را بنیان گذارداي  سلسله) م1485( هفتم معروف است

ها  داخل انگلیس یعنی منازعات معروف به جنگ دوگل شکست انگلیس از فرانسه بود که این جنگهاي  آشوبعلت اصلی 

  . ادامه داشت) 1485-1455( سی سال

یکی از مشکالت عمـده انگلسـتان در عصـر جدیـد بـروز       . هاي صد ساله بروز پیدا کرد قدرت انگلستان بعد از پایان جنگ

این کشور نخستین کشوري بود که به سمت دولت مسـتقل  . هشتم از سلسله تودورو بوداختالفات مذهبی در عصر هانري 

  . ملی گرایش یافت و بدین منظور استقالل کلیساي انگلیکانیسم را از کلیساي رومی مطرح کرد

ظـور   و انگلستان نخستین کشوري بود که در عصر جدید متوجه شد تولید کاال  بهتر از صدور مواد خام اسـت و بـدین من  

  .  به جاي صدور پشم خود به فالند به تولید البسه پرداخت

پیدایش نظام پارلمانی در انگلستان در اصل منبعـث  . گردد می سابقه نظام پارلمانی در انگلستان به اوایل قرن سیزدهم بر

  . و به عبارتی دیگر محدود ساختن قدرت پادشاهان بود، از خواست اشراف براي سهیم شدن در حکومت

لـذا سـلطنت   . او چون ازدواج نکرد فرزندي براي جانشـینی نداشـت  . آخرین فرمانرواي تودور در انگلستان الیزابت اول بود

و سه میراث از سلسله تودور براي سلسـله بعـدي یعنـی اسـتوارت     . تودور به خاندان سلطنتی استوارت در اسکاتلند رسید

ولین پادشاه استورات جیمز اول بود و بر سر مسـائل مـالی بـا پارلمـان     ا. سلطنت و اشرافیت پارلمانی، مذهب و باقی ماند

مردم انگلسـتان بـا گرانـی    ، پشمیهاي  به دلیل تاکید جیمز اول بر تولید و صدور پارچه 17در اوایل قرن . اختالف داشت
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نین شرایطی به منازعه جدید در چهاي  تالش جیمز براي گرفتن مالیات. بسیاري از اقالم ضروري زندگی روبرو شده بودند

موسوم ها  از کالونیستاي  دسته، کرد می جیمز مخالفتبا هایی که  در پارلمان یکی از مهمترین گروه. پارلمان با او انجامید

در نتیجـه ایـن   . آنان با سیاست مذهبی جیمز که متمایل به کلیسـاي کاتولیـک بـود مخـالف بودنـد     . بودندها  به پیوریتن

در سـال  . پسر و جانشین وي چارلز اول نیز با پارلمان میانه خـوبی نداشـت  . پارلمان را منحل کرد ها جیمز اول کشمکش

شد  می را به تصویب رساند که به موجب آن چارلز اول تذکر داده» دادخواست حقوق « پارلمان انگلستان الیحه ي 1628

  . یات بگیرد و یا اشخاصی را به زندان افکندکه او داري اختیار مطلق نیست و حق ندارد بر خالف قانون از کسی مال

پارلمان را بار دیگر منحل نمود اما به علت گرفتاري وي به جنگ با اسکاتلند و شـورش  ها  در کشمکش با پیوریتنچارلز  

-1640این نماینـدگان کـه از سـالهاي    . ایرلند مجبور شد پارلمان را بازگشایی کند تا به حل مشکالت مالی وي بپردازند

هـا کسـانی    و رهبـران بـزرگ آن  . اعضاي پارلمان بودند در تاریخ به اعضاي پارلمان طویل یا طوالنی شهرت یافتند 1660

. اما نمایندگان پارلمان خواهان اصالحات مذهبی موردنظر خود شـدند . جان پیم والیور کرامول بودند ،چون جان همپدون

شـهرت  » هـا  رادیکال«رفداران افراطی کالونیست که در مجلس به حتی ط ها خواهان محدود کردن قدرت شاه شدند و آن

امـا  . را از مجلس گذراندند که به موجب آن مقام اسقفان منحل شد و کلیساي انگلیکان دچار انقالب شداي  داشتند الیحه

اقـدام کـه در سـال    ایـن  . نمایندگان مخالف را دستگیر کنـد ، لز ایستادگی کرد و با اعزام سربازانی به پارلمان کوشیدرچا

بـه نـام اولیـور    هـا   در جنگ داخلی رهبر مخالفان چارلز اول یکی از پیوریتن. م رخ داد به جنگ داخلی منتهی شد 1642

  . کرمول بود

  . به وجود آورد وتوانست ارتش سلطنت را شکست دهد» رویین تنان«به نام اي  کرامول ارتش تازه

پارلمان قدرت را بـه دسـت گرفـت امـا در پارلمـان تنـازع شـدیدي میـان          م چارلز را شکست داد و 1646وي در سال  

گروههاي مختلف براي رسیدن به حکومت درگرفت در نتیجه کرمول با اشغال نظامی پارلمان و تصفیه مخالفان پارلمـانی  

سـپس  . نش جدا شـد این پارلمان چارلز اول را محکوم به اعدام کرده و سراز ت. اما همگام با خویش به وجود آورد، کوچک

سـرانجام کشـمکش   ، ق مذهبی ادامـه داد رچون کرمول به ممانعت از فعالیت دیگر ف. پارلمان سلطنت را ملغی اعالم کرد

. کـرد  می از آن پس کرمول به تنهایی برانگلستان حکومت. میان او و پارلمان باال گرفت و او مجبور به انحالل پارلمان شد

اگرچـه او خـود کشـور تحـت     . ا برنگزید دوره حکومـت او را جمهـوري کرمـول نامیـده انـد     از آنجا که او عنوان سلطنت ر

او قـدرت  . کرمول به تقویت تجارت و دریانوردي انگلسـتان همـت گماشـت   . نامید می حکومتش را کشور مشترك المنافع
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طبق ایـن  . را ترقی دادها  نگلیسییانوردي تجارت و دریانوردي ارنیروي دریایی انگلستان را افزایش داد و با اجراي قانون د

هـا   کرامل ایرلند را تصرف کرد و بـا هلنـدي  . با انگلستان به وجود آمدها  قانون محدودیت بسیار براي تجارت غیرانگلیسی

  . با مرگ کرامول اولین و آخرین نظام جمهوري در انگلستان خاتم یافت. جنگید و آنها را شکست داد

اشـراف از  . باردیگر با تشکیل پارلمان موفقیت گذشـته خـود را احیـا کردنـد    ، گشت و اشرافنظام پادشاهی دوباره مستقر 

وي در سـال  . زیست دعوت کردند به انگلستان آمده و نظام سـلطنت را برقـرار کنـد    می چارلز پسر چارلز اول که در اروپا

در مجموع چارلز دوم بـا پارلمـان   . یه زدعنوان چارلز دوم بر سریر سلطنت استوارت تک م به انگلستان بازگشت و با 1660

معتقد به تقدم سلطنت بر پارلمـان  اي  شدند دسته) حزب( اما براي جانشینی او اعضاي پارلمان دو دسته. کرد می همراهی

 دیگر معتقد به حاکمیت پارلمان بودند و سلطنت راتـابع پارلمـان  اي  گفتند و دسته می) Tory( بودند به اینان گروه توري

م درگذشـت براسـاس نظـر گـروه تـوري       1685چـارلز دوم در سـال   . گفتند می) Whig( دانستند به اینان گروه ویگ می

این درگیري به خاطر جانشـین وي  . او کاتولیک بود و به زودي با پارلمان درگیر شد. برادرش جیمز دوم به سلطنت رسید

مند به جانشـینی یـک از دو    هاما پارلمان عالق. خود برگزیندخواست پسرش را که کاتولیک بود به ولیعهدي  می بود زیرا او

، چون کشمکش میـان شـاه و پارلمـان بـاال گرفـت     . ري و آن نام داشتندااین دو دختر م. دختر او که پروتستان بودند بود

سـلطنت را   پادشاه هلند دعوت کردند که به انگلستان لشکرکشی نمـوده ) گیوم دورانژ( ري و شوهرش ویلیاماپارلمان از م

ري اویلیام اورانژ به کمک ارتش هلند به انگلستان وارد شد و جیمز از کشور گریخت و مـ  1687 در سال. در دست بگیرند

ایـن داسـتان در   . هر دو سوگند خوردند که مانع اجراي قانون پارلمان نشوند، سلطنت را در دست گرفتند مشترکاًگیوم و 

  . مشهور شده است ،تاریخ انگلستان به انقالب با شکوه

  . در دفاع از قدرت خاندان استوارك بود که شکست خوردها  قیام جاکوبیت 1716در سال 

در خصـوص نظـام   . م انگلستان و اسکاتلند متحد شدند و پادشاهی متحد بریتانیاي کبیـر بـه وجـود آمـد     1707در سال 

قانون اساسی آنچنان که در دیگر کشورها وجود دارد  مشروطه پارلمان در انگلستان الزم به تذکر است که انگلستان داراي

  . سنن و سوابق پارلمانی است، قانون اساسی در انگلستان شامل منشورها و مصوبات مهم پارلمان. نیست

سیزده گانه در آمریکا توسط اتباع انگلستان این کشور از لحـاظ اقتصـادي و فرهنگـی وابسـته     هاي  با تشکیل مهاجرنشین

  . انگلیس شد

  . هایم کشته شد آدلف دوناسوطی در طی جنگ گول
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به موجب عهد نامه برتین یی کاله به مالکیت انگلیس در آمد و همچنین تمام نواحی جنوب غـرب فرانسـه بـه انگلسـتان     

  . داده شد

  . دودانمارك تشکیل دولت واحدي دادن ژنرو ،فرمان کالمار توسط مارگریت صادر شد و طبق این فرمان کشورهاي سوئد

  آمریکا 

کریستف کلمـب در دریـاي    1492در سال . به رهبري لیف اریکسون به آمریکا دستبرد زدندها  م  واکینگ1000در سال 

  . کارائیب لنگر انداخت

  . امریکو وسپوچی این قاره را کشف کرد 1508در 

  .  آن را ویرجینیا نامید ،ه افتخار خودم در بخش شرقی امریکا اولین مستعمره خود را به وجود آورد و ب 17انگلستان در قرن 

هـا در رشـد اقتـادي     بـه آمریکـا کـوچ کردنـد آن    . شـد  مـی  ها وارد به علت فشار مذهبی که به آن) پاك دینان( ها پیورتن

  . مستعمرات اهمیت فراوانی داشتند

  . اولین گروه برده سیاه پوست از آفریقا به آمریکا آورده شدها  در این زمان توسط هلند ي

و همچنین سود آوري  و کشت توتون به رشد اقتصادي مسـتعمرات  ها  نیروي کار ارزان  واز طرفی سخت کوشی پیورتین

  .  کمک کرد

فردي به نام فرمانـدار سـلطنتی از طـرف پادشـاه     . شد می فیو انگلند خوانده "براي اداره  مستعمرات انگلیس  که مجموعا

بعد از آن شوراي مستعمره بود که مسـئول قـانون   . ر رأس قوه اجرایی قرار داشتو د. شد می انگلستان به آمریکا فرستاده

  . گذاري در کل ایالت آمریکا را بر عهده داشت

  . آن جستجو کردهاي  استقالل آمریکا را در قانون تمبر  وپیامدي  شاید بتوان اولین جرقه

ی داشـت ایـن مشـکل را از طریـق درآمـدهاي      چون درقرن هیجدهم میالدي انگلستان دچار مشکالت اقتصادي بود سـع 

ـ ها  م پرداخت که با مخالفت مهاجرنشین 1764آمریکا جبران کند از این رو به برقراري قانون شکر در سال  رو شـد و   هروب

برطبـق ایـن قـانون    . م به اجرا درآمد مخالفت وسیعتري را به دنبال داشـت  1766همچنین وضع قانون تمبر که در سال 

ایـن گونـه وقـایع بـه توسـعه مخالفـت       . سناد رسمی منوط به ابطال تمبر یعنی پرداخت مالیات بخصوصی بودثبت کلیه ا

است ) لندن( دولت انگلستان ادعا داشت که این قوانین مصوب پارلمان. عمومی و تعارض بیشتر با دولت انگلستان انجامید

 سـتدالل ا، در مقابـل هـا   امـا مهاجرنشـین  ، یـت آن هسـتند  به عنوان اتباع پادشاه بریتانیا موظـف بـه رعا  ها  و مهاجرنشین
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  . لذا این قوانین برایشان الزام آور نیست، در پارلمان ندارنداي  کردند چون هیچ نماینده می

  . استقالل آمریکا آورده استي  جفرسون نظریه حقوق طبیعی و حقوق بشر را در اعالمیه

ب قانون چاي در پارلمان انگلیس و اعتراض مردم نیوانگلنـد تشـکیل   پس از تصوی 1773در سال اي  نخستین کنکرة قاره

  . این حادثه در تاریخ آمریکا به ضیافت چاي بستون معروف است. شد

ایالت خود را وفادار به پادشاه انگلستان جرج سوم دانستند اما این مسئله را بیـان   13نمایندگان اي  در اولین کنکره  قاره

  . لستان حق قانون گذاري درباره مستعمرات آمریکا را نداردداشتند که پارلمان انگ

این کنگره الیحه به نام درخواست برگ زیتون را تنظیم کرد این کنگره . قاره تشکیل شداي  دومین کنگره 1775در سال 

و در ایـن   انـداخت  می پیش آمده به گردن وزیران انگلیسیهاي  هنوز خود را از شاه مستقل نمی دید و مسئولیت درگیري

  . به فرماندهی جرج واشنگتن به وجود بیایداي  کنگره تصمیم گرفته شد تا ارتش قاره

در . مردم را با آرمان و اندیشه استقالل آشنا کـرده و آنـرا توسـعه دادنـد    ، در این ضمن نویسندگان و حقوقدانان آمریکایی

ـ    1766سال  او در ایـن کتـاب حکومـت    . ام عقـل سـلیم نوشـت   م یکی از این روشنفکران به نام توماس پین کتـابی بـه ن

  . بر سیزده مهاجرنشین را خالف عقل دانسته بودرا انگلستان 

در این سال نماینـدگانی از  . م واقعه مهمی رخ داد که بیش از پیش زمینه استقالل آمریکا را فراهم ساخت 1774درسال 

 و متحـد  را، هـا  هاي جداگانـه مهاجرنشـین   دادند که فعالیتتشکیل اي  به نام کنگره قارهاي  کنگرهها  مجالس مهاجرنشین

  . هماهنگ ساخت

و دولت بریتانیا آغـاز شـده   ها  قاچاق جنگ میان مهاجرنشینهاي  براي توقیف اسلحهها  م با اقدام انگلیسی 1775در سال 

گتن برعهـده  نم جـورج واشـ  فرمانده استقالل طلبان را یکی از مالکین به نـا . م به طول انجامید 1783این جنگ تا سال 

از اروپـا نیـز کسـانی از    . رسـاندند  مـی  حقوقدان و روشنفکر نیز مانند توماس پین و جفرسون بـه او کمـک  اي  داشت وعده

از مشهورترین این افراد الفایـت انقالبـی معـروف    . لهستان و پروس به صورت داوطلب به استقالل طلبان پیوستند، فرانسه

رسـید و   ءم در پاریس به امضا 1783معاهده صلح در سال . مذکرات صلح آغاز شد، سال جنگپس از چند . فرانسوي بود

  . م صورت گرفته بود 1776درسال ها  در حالی که اعالن استقالل مهاجرنشین. استقالل آمریکا به دست آمد

   .توسعه ارضی را یکی از اهداف خویش قرار داد ،دولت ایاالت متحده پس از نیل به استقالل 

  . دانست می جدید در سمت غرب را مجازهاي  م صادر شد تاسیس ایالت 1787نیز که در سال ) ) فرمان شمال غربی( ( 
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م به تصویب رسید و براساس آن ایـاالت بـا هـم متحـد شـدند و سـال بعـد جـورج          1788قانون اساسی آمریکا در سال 

م دالیـل   1776ژوئیـه   4اعالمیـه اسـتقالل آمریکـا در     در. انتخـاب شـد  آمریکـا  واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور 

  . استقالل طلبی آمریکا گفته شد وبراي اولین بار  در یک سند رسمی نام ایاالت متحده آمریکا آورده شد

یک سال پس از جنگ فرانسه به حمایت از ) م1781تا  1776( پس از اعالم استقالل بین آمریکا و انگلیس جنگ رخ داد

انگلستان از نیروهاي مشترك شکست خورد و معاهده پاریس در سـال   1781و در سال . د جنگ با انگلیس شدآمریکا وار

میان آمریکا و انگلیس بسته شد به موجب آن انگلیس استقالل آمریکا را به رسمیت شناخت و نیروهاي خـود را از  1783

  . این کشور خارج کرد

اندیشه  وسیاست فدرالیست کـه طرفـدار دولـت     -1. ین زمان بروز  پیدا کرددرمورد نظام اداري کشور دو نوع نظریه در ا

  . محلی و دادن اختیارات وسیع به ایاالت اعتقاد داشتهاي  متمرکز بود و اندیشه ضد فدرالیست که به حکومت

ایـن قـانون    قانون اساسی براي این کشور نوشته شد به موجب 1787در سال ) مجلس فیالدلفیا( سرانجام در کنوانسیون

  . قوة قانون گذاري یا قوة مقننه بین دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان تقسیم شد

  . بزرگ معروف است) مصالحه( این واقعه به نام سازش. جمهور قرار گرفت یسئمجریه ر در رأس قوة

  .  پایتخت آمریکا تعیین شدم اعالم شد و نیو یورك به عنوان 1789جرج واشنگتن به عنوان اولین ریس جهور آمریکا در سال 

  . کردند می از انگلستان پشتیبانی) وزیر خزانه داري( به رهبري همیلتونها  در سیاست خارجی پس از استقالل فدرالیت

پـس از  . طرفـدار فرانسـه بودنـد   ) وزیـر امـور خارجـه   ( به رهبري جفرسـون ) دمکرات( یا جمهوري خواهها  ضد فدرالیت و

من فشار زیادي بر ضد فدرالیتگیري واشنگتن جان  کناره تـا  هـا   تا سرانجام با ریاست جمهوري جفرسون تنش. آوردها  اَد

  . حدودي کاهش پیدا کرد

با انگلیس  1814و در سال . ناپلئون آمریکا به طرفداري از فرانسه با انگلستان جنگید اما شکست خوردهاي  در دوره جنگ

  .  پیمان گنت را در بلژیک منعقد کرد

  . نامند می بین احزاب آمریکا کاسته شده بود این دوره را عصر احساسات پاكها  دوره تنش در این

  :19گسترش خاك آمریکا در قرن 

. پس از استقالل آمریکا این کشور لویزیانا را از فرانسه خرید و در تاریخ به عنوان بزرگترین خرید زمین ثبـت شـده اسـت   

  . کنند می اسپانیا خریداري ها سرزمین فلوریدا را از ییسپس آمریکا
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آنـان داراي  . گفتنـد  مـی ) Creole( زاده شـده در آمریکـا التـین را کریـول    هـاي   و پرتغالیها  اسپانیایی، دردوران استعمار

شـدند بـه    می موران عالی مقام که از اسپانیا فرستادهأآمریکاي التین را وطن خود دانسته و به م. تحصیالت و زمین بودند

هـا   از سـرخ و سـفید بودنـد کـه بـه آن     اي  نژاد دورگـه ، همچنین اکثریت مردم آمریکاي التین. نگریستند می چشم بیگانه

  . ها فاقد هر گونه حقوق سیاسی و امکانات اقتصادي بودند آن. گفتند می) Mestizo( مسیتزو

این مونرو رئیس جمهور ایاالت متحده ایاالت متحده آمریکا عالقمند به خروج استعمارگران اروپایی از قاره آمریکا بود بنابر

  .  از دخالت در قاره آمریکا برحذر داشت اروپائیان را، م که موسوم به دکترین مونرو شده است 1823در سال اي  با صدور بیانیه

کشوري که وي تاسیس کرد و نزوئال نـام گرفـت پـس از    . سیمون بولیوار به پدر استقالل آمریکاي التین ملقب شده است

سـیس کـرد و   أوي کشور کلمبیاي بـزرگ را ت . بولیوار به مبارزه ادامه داد و توانست کلمبیا را از قید استعمار آزاد کندآن 

  ) من دریاها را شخم زدم(  .م درگذشت در اواخر عمر گفته بود 1830رئیس جمهور آن شد بولیوار که در سال 

جکسون و طرفداران او حـزب دمکـرات را   . عمومی داده شدي أدر دوره او به مردان حق ر:دوره ریاست جمهوري جکسون

کشاورزان و قشرهاي متوسط بـود در مقابـل سـرمایه داران حـزب       ،از مرزنشینان  به وجود آوردند  افراد این حزب عموماً

  . ویگ را به وجود آوردند

  . بود  که به نفع قشرهاي پائین جامعه به قدرت رسیدي  جکسون آخرین ریس جمهور

ایـاالت جنـوبی بـا    . دچـار چـالش کـرد    هـا را  له بـرده داري آن أمسـ  الف ایاالت شمالی و ایاالت جنوبی آمریکا برسـر اخت

کردند و اصل مالکیـت حقـوقی را    می درمورد لغو بردگی موافق نبودند و در این مورد به قانون اساسی استنادها  نظرشمالی

 آنـان بردگـی را ضـد انسـانی    . ساختند می ئل انسان دوستانه را مطرحمساها  شمالی، در مقابل این ادعا. ساختند می مطرح

م نوشته خام هریت بیچراسـتو بـه چـاپ رسـید کـه دردهـا و       دانستند درهمان احوال بود که کتاب معروف کلبه عموتُ می

ریاست جمهوري  در چنین احوالی آبراهام لینکلن که از مخالفان بردگی بود به. بردگان را به خوبی تصویرمی کردهاي  رنج

آنـان  . انتخاب شد با انتخاب وي ایاالت جنوبی تصمیم گرفتند از ایاالت متحده جدا شوند و دولت جدیدي تشکیل دهنـد 

هـاي شـمالی علیـه انفصـال      ایالـت    .جمهور نیز انتخـاب کردنـد   کنفدراسیون ایاالت آمریکارا ساختند و براي خود رئیس

ها سخن  مدت     هدف خود را از این جنگ تجدید وحدت کشور اعالم کرد و تا دولت مرکزي. وارد جنگ شدندها  جنوبی

انفصـال   هاي  ها به جنگ این جنگ. م شروع شد و چهارسال طول کشید 1861این جنگهااز. از لغو بردگی به میان نیاورد

متعاقب آن ارتـش  . در کردلینکلن فرمان لغو بردگی و آزادي بردگان را صا 1863درسال . یا لغو بردگی معروف شده است
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  . جنوب شکست خورد و بار دیگر وحدت ایاالت متحده اعالم گردید

سازمانی از طرف سفید پوسـتهاي جنـوب بـراي تـرور و کشتارسـیاه      ) کوکلس کالن( سازمان دینی وسیاسی نیمه مخفی

  . پوستان بود

بسته شد و کوبا مسـتقل اعـالم شـد واسـپانیا      به دنبال شکست اسپانیا از آمریکا قرداد پاریس بین آن دو 1898در سال 

  . سرزمین فیلیپین و گودام در اقیانوس آرام را به آمریکا واگذار کرد

  .  دنبال بدهکاري شرکت فرانسوي سازنده این کانال آمریکا آن را در اختیار گرفته حفر کانال پاناما آغاز شد ب 1881در سال 

حفر این کانال در . در زمان ریاست جمهوري روزلت آمریکا آن را در اختیار گرفت کانال پاناما در اصل حال کلمبیا بود که

  . به پایان رسید 1914سال 

  ) 1916-1912( .ریس جمهوربعدي آمریکا ویلسون از حزب دموکرات بود. روزلت جایزه صلح نوبل را دریافت کرد

هـا   س از غرق شدن کشتی مسافربري به دست  آلمـانی ابتدا آمریکا در جنگ جهانی اول بی طرفی خود را اعالم کرد اما پ

که به موجب آن کشورها پس . اصل ویلسون را صادر  کرد 14پیش از پایان یافتن جنگ ویلسون اعالمیه . وارد جنگ شد

  . از جنگ با هم برابر هستند

زوا طلب حضور داشـتند ایـن   نجا که در این کنگره حزب انآهنگامی که پیمان صلح ورساي به کنگره آمریکا تقدیم شد از 

  . هاي بین المللی دخالت کند    پیمان را نپذیرفت جناح انزواطلب معتقد بودند که آمریکا نباید در سیاست

این بـار  . اتفاق افتاد در این انتخابات همه حق رأي داشتند 1920اولین انتخابات ریاست جمهوري پس از جنگ  در سال 

از اولین اقدامات حزب جمهوري سیاست ممنوعیت بود بر اساس این قانون در سراسـر   ي آوردند یکیأجمهوري خواهان ر

  . اما این کار باعث تشدید قاچاق مشروبات شد. حمل ونقل و فروش مشروبات الکلی ممنوع اعالم شد، آمریکا تهیه

سـقوط دال اسـتریت یـا    ي  واقعـه   1929اکتبـر سـال    24در . در انتخابات پیروز بودنـد  1928جمهوري خواهان تا سال 

هـا   ها هجوم آوردنـد و قیمـت سـهام    مبنی بر بی ارزشی اوراق بهادار مردم به بانکاي  پنجشنبه سیاه رخ داد در پی شایعه

ا به طور کامل بر زمین خورد و براي اولین بار در زمان صـلح مـردم امریکـا بـا     کاقتصاد آمری 1932تنزل پیدا کرد تا سال 

  . رو شدند واین تحوالت به اقتصاد اروپا هم ضربه وارد کرد هقحطی  و گرسنگی روب

یافـت بـه    واهدروزلت از حزب دموکرات با این وعده که رکود اقتصادي پایان خ 1932در انتخابات ریاست جمهوري سال 

  . ریاست جمهوري انتخابات شد
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این برنامه به موفقیت دست . شود می واندهلت در زمینه رکود اقتصادي به نام نیودیل یا روش نو خوروزهاي  مجوعه برنامه

  . یافت و رکود اقتصادي پایان یافت

قـانون وام بـه دولـت     و. آیـد  می براي نخستین بار در تاریخ آمریکا خدمت وظیفه عمومی به اجرا در 1940در اواخر سال 

  . ادبه ژاپن اعالن جنگ د کنگره آمریکا رسما1941ًدر سال . اروپایی به تصویب کنگره رسید

چند هفته پیش از پیروزي متفقین در آلمان  -اما او . لت براي چهارمین بار به ریاست جمهوري رسیدوروز 1944در سال 

ترومن دستور داد تا در جنگ ژاپن از بمب اتمـی  . در این دوره جنگ پایان یافت. وترومن ریس جمهور شد. در گذشت  -

  . استفاده شود

از  1952پس از بر کناري او آیزونهاور در سال . فاشیسم آمریکایی در تاریخ مشهور است م به دوره1950دوره مک کارتی 

خاورمیانه در برابر نیروهـاي غیـر   هاي  سیاست آیزونهاور حمایت از دولت. حزب جمهوري خواه به ریاست جمهوري رسید

  . ملی گرا در کشورهاي خاورمیانههاي  قانونی و چپگرا جنبش

و از ملک حسین در اردن در مقابل نیروهاي . در کودتاي نظامی بر ضد دکتر مصدق نقش داشت 1953آیزونهاور در سال 

  . لبنان از سقوط در برابر دولت عراق نجات یافت ،و با کمک آیزونهاور به شمعون. چپ گرا حمایت کرد

  . نیروهاي ویت منیه در ویتنام دولت فرانسه را شکست را شکست دادند 1954در سال 

نفراس ژنو آمریکا یکی از اعضاي مهم آن بود  در این کنفراس به سلطه فرانسـه بـر هنـد و چـین پایـان داده شـد و       در ک

  . کشورهاي هند وچین به استقالل رسیدند

  . اتفاق افتاد کوبا که در نزدیکی آمریکا بود به صورت متحد شوروي در آمد 1959انقالب کوبا در سال 

رهبر ایـن جنـبش   . تبعیض و تفکیک نژادي پایان یافت ،هاور با جنبش مدنی سیاه پوستاندر دوره ریاست جمهوري آیزون

  . جان کندي از حزب جمهوري خواه به ریاست جمهوري  انتخاب شد 1960در سال . مارتین لوتر کینگ بود

سرنگونی دولت  این ماجرا عبارت از نقشه 1961یکی از ماجراها در زمان ریاست جمهوري او خلیج خوك هاست در سال 

  . کوبا بود که کاسترو این برنامه را با شکست روبرو کرد

وایجاد نیروهـاي کـاله سـبز بـراي     . قاره آمریکا.  ..برنامه دیگر دولت آمریکا کمک اقتصادي در جهت پیشرفت اجتماعی و

  . هاي چریکی در این قاره جلوگیري از جنبش

اتمـی توسـط   هـاي   کندي رخ داد که عبارت از مستقر کردن کالهک در دوره جان اف 1962بحران موشکی کوبا در سال 
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  .  هاي شوروي از خاك کوبا برچیده شد که با مذاکرات صورت گرفته موشک ،شوروي در خاك کوبا و اعتراض آمریکا به این امر

ـ  ،در زیر دریـا –اي  هاي هسته آمریکا و انگلستان پیمان منع  آزمایش ،کشورهاي شوروي 1963در سال  االي جـو و روي  ب

. شـد  مـی  زیر زمینی هم چنان انجـام هاي  کشور دیگر به این قرداد پیوستند ولی آزمایش 98سپس . را امضاکردند -زمین

دولـت شـوروي بـا    ، انسانی را در کره ماه پیاده کنـد  ،بالستیکهاي  که آمریکا توانست به کمک موشک 1969بعد از سال 

هـاي بالسـتیک را آغـاز     مانند موشـک ) نظامیاي  بین قاره( استراتژیکهاي  الحآمریکا مذاکرات محدود کردن و کاهش س

{ ) START( اسـتراتژیک} واسـتارت  هـاي   {گفتگوي محدود کردن سالح) SALT( سالتهاي  این مذاکرات به نام. کرد

  .  دندگرحله منعقد  مر  استراتژیک}شناخته و هر یک نیز طی چندهاي  گفتگوي کاهش سالح

. نیکسون و برژنف قرداد سالت را امضا کردند 1972در سال . لت و استارت  هردو در دو مرحله به امضا رسیدقردادهاي سا

بـه امضـا   1993در سـال  ) پـدر ( مذاکرات استارت نیز در چند مرحله بود که آخرین مرحله آن بین یلتسین و جرج بـوش 

. را مطرح کـرد » جنگ ستارگان«) تکار دفاع استراتژیکاب، (یس جمهور وقت آمریکائریگان ر ،قبل از قرداد استارت. رسید

بار دیگر مطـرح  ) پسر( این طرح بعد از ریگان نیز مورد توجه کلینتون قرار گرفت و در زمان ریاست جمهوري جورج بوش

 ریس جمهور روسیه نیز تهدید کـرد کـه   ،البته پوتین. و کشورهاي اروپایی گردیدها  شد به طوري که باعث اعتراض روس

 اگر بوش بخواهد طرح چتر دفاعی ضد موشکی آمریکا را به مورد اجرا بگذارد روسیه هم قردادهاي سالت و استارت را لغو

  . نماید می

  فرانسه و انقالب فرانسه

در اواخر قرن هیجدهم طبقه سوم در کشور فرانسه براي بهبود موقعیت اجتمـاعی و سیاسـی خـود بـه تکـاپو پرداخـت و       

به خاطر آن بود که از میان طبقات ) شهرنشینان بورژواها( بیشتر نارضایتی طبقه سوم. ب کبیر فرانسه شدزمینه ساز انقال

در اواسط قرن هیجدهم تعدادي از دانشمندان فرانسوي اقـدام بـه   . بایست مالیات بپردازند می ها آن ،سه گانه فرانسه فقط

از نویسندگان و طراحان آن بودنـد  ) Dalambert( و داالمبر) Diderot( کسانی مانند دیدرو. کردند المعارف ةنوشتن دایر

 هـا یـا جنبـه مـادي داشـت یـا بـا        المعارف براساس اندیشه علمی و فلسفی جدید بـود و بعضـی از آن   ةو مطالب این دایر

ه از همچنین در مواردي با نظرات حکومت استبدادي فرانسـه موافقـت نداشـت در نتیجـ    . کلیسا منطبق نبودهاي  دیشهان

 ةکه به نویسندگان دایرالمعارف  ةدایربا این حال گردهم آمدن گروهی براي نوشتن . لیف و چاپ آن جلوگیري شدأادامه ت

نویسـندگان ولتـر    یکی از. آید می مهمترین شکل و تجمع روشنفکران عصر روشنفکري به شمار، المعارف مشهور شده اند
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وي در اندیشه و عمل خـویش بـیش از   . مبارزه باخرافات و کهنه پرستی بودبود وي مبلغ اطالعات انسان از عقل و مدعی 

ولتر در مد نظر افراطیون انقالب فرانسه قـرار  ي  ها اندیشه. داد می قدرت را مورد ارزیابی عقلی قرار، آنکه به عدالت بپردازد

توضـیح آنکـه   ( شد می محسوب وي از نجباي ردا. بود) Montesquieu( دیگر نویسنده عصر روشنفکري منتسکیو. گرفت

شدند و بـه واسـطه    می که نجباي شمشیر نامیدهاي  دسته. ندشو می در قرن هیجدهم نجباي فرانسوي به دو دسته تقسیم

دیگر با پرداخت پـول بـه دولـت    اي  دسته. گفتند می اشراف کهن نیز را آنان. نسبت خانوادگی داراي منصب اشرافی بودند

منتسکیو که از اشراف ردا بود همـواره از منـافع اشـراف    ) گفتند می به این گروه نجباي ردا. دشدن می جزو اشراف محسوب

. دانست که در آن اشراف قدرت را در دست داشتند می او بهترین نوع حکومت را سلطنت مشروطه انگلستان. کرد می دفاع

وي براي جلوگیري از تمرکـز قـدرت و   . ردک می منتسکیو پادشاهی فرانسه را به خاطر محدود کردن قدرت اشراف محدود

اثر معروف منتسـکیو  . مقننه و قضائیه را مطرح کرد، سیس قواي سه گانه مجریهأپیدایش استبداد اصل تفکیک قوا یعنی ت

وي بـه آزادي و دموکراسـی   . از دیگر متفکرین عصر روشنفکري فرانسـه ژان ژاك روسـو بـود   . باشد می کتاب روح القوانین

وي عامـل اصـلی در قـرارداد    . و به عقیده روسو حکومت به وسیله قرار داد اجتماعی بـه وجـود آمـده اسـت     عقیده داشت

بدین لحاظ روسو بـا حکومـت اسـتبدادي فرانسـه     . یابد می داند که به وسیله انتخابات تحقق می اجتماعی را اراده عمومی

  . و میثاق احتماعی است» امیل«آثار وي دانست از جمله  می و حکومت حقیقی را از آن ملت. کرد می مخالفت

  . از آبه دیسه است» طبقه سوم چیست؟« اصطالح طبقه سوم را آبه سی یس ابداع کرد و رساله معروف

به همین جهت به آن مجلس طبقات کل یا مجلـس  . مجلسی مرکب از طبقات سه گانه مردم فرانسه بود، مجلس اتاژنرال

اما از زمان لویی چهـاردهم پادشـاه   . مجلس وظیفه داشت میزان مالیات را معین نمایداین . گویند می طبقات سه گانه هم

ایالتی پیشـنهاد افـزایش مالیـات    ي  ها از آنجا که پارلمان پاریس و هم پارلمان. این مجلس تعطیل شده بود، مقتدر فرانسه

 . شـهرت دارد ها  به نام شورش اشراف و پارلمان را رد کردفاین پدیده در تاریخ فرانسهها  دولت  را نپذیرفتند دولت پارلمان

مجبـور بـه   ، پس از دهها سال لویی شانزدهم براي آنکه بتواند میزان مالیات را با رضایت مالیـات دهنـدگان تعیـین کنـد    

م مجلس اتاژنرال تشکیل شد و اختالفـی کـه بـین لـویی شـانزدهم و طبقـه سـوم کـه          1789در سال . شدگشایش آن 

در کشمکش میان شاه و نمایندگان طبقه سوم تعدادي از . داد آغازگر انقالب کبیر فرانسه بود رخژواها باشد نمایندگان بور

نماینـدگان طبقـه سـوم روز    . اعضاي دو طبقه دیگر یعنی اهل کلیسا و اشراف کهن نیز به نمایندگان طبقه سوم پیوستند

لویی . آید می دند و این اولین حرکت انقالب فرانسه به شمارخود را مجمع ملی نامیاي  م با صدور اعالمیه 1789ژوئن  17
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 اما آنان گرد هم جمع شدند و سـوگند یـاد کردنـد کـه تازمـانی کـه      ، کوشید از تشکیل جلسه مجمع ملی جلوگیري کند

یمـان  پ« این عهد بـه نـام    . اند از یکدیگر جدا نشوند براي فرانسه قانون اساسی ننوشته مجلس موسسان تشکیل نشده و 

در همـین روز وزیـر   . معناي این سوگند تصمیم آنان به برقراري مشروطه در فرانسه بود. نامیده شده است» تنیس  زمین

نکلر که آخرین صدر اعظم است سـقوط  . که طبقه سوم هم طرفدار او بود از مقام خود عزل شد» نکلر«اصالح طلب مالیه 

نمایندگان طبقـه سـوم و اجتماعـات مـردم     هاي  شانزدهم که از فعالیتلویی . او به حرکت انقالب سرعت بیشتري بخشید

دستور احضار تعدادي از واحدهاي نظامی به پاریس را صادر کرد ایـن امـر موجـب طغیـان مـردم      ، پاریس نگران شده بود

ي فرانسـه  ژوئیه به زندان باستیل هجوم بردند و آن را تصرف کردند باستیل مظهر حکومـت اسـتبداد   14آنان روز . گشت

آنان با فرماندهی الفایت که در جنگهاي استقالل ایاالت متحده شرکت . بود و سقوط آن موجب دلگرمی مردم پاریس شد

نیروي نظامی به نام گارد ملی براي اداره شهر تشکیل دادند و در این هنگام روستائیان نیز دست به قیام برضـد  ، کرده بود

هاي اربابی را حذف و نظام اربـاب و رعیتـی و امتیـازات     تاجمع ملی امکان داد که مالیاربابان زدند و این اغتشاشات به م

بـه نـام هـراس بـزرگ      روستائیان شروع به کشتن اربابان کردند این حرکت روستایی در تاریخ فرانسـه . اشراف را لغو کند

  ) 1789از ژوئیه تا اوت ( .مشهور است

  . بودندها  فقیرترین بخش پاریس سن کولوت

برطبـق ایـن اعالمیـه همـه افـراد بشـر       . اعالمیه حقوق بشر را صادر کرد، مجمع ملی با استفاده از فرصت به دست آمده 

اعالمیـه  . در این اعالمیه منعکس شده بـود ) برابري و آزادي، يبرادر( شعار انقالبیون فرانسوي. مساوي و آزاد اعالم شدند

  . این به معناي الغاي کامل نظام اشرافی بود و ان شناختحقوق بشر همه افراد را در برابر قانون یکس

  . نتیجه این انقالب از بین رفتن نظام فئودالی در فرانسه است اولین اثر و

انقـالب فرانسـه در اصـل و از نظـر عملکـرد نـوعی انقـالب        . مهمترین عامل اقتصادي در بروز انقالب فرانسه دیراکتور بود

  . بورژوایی بود

  . ه با حکومت لطفعلی خان زند در ایران همزمان استانقالب فرانس

مجمع ملی به پاریس منتقـل شـد  و قـدرت سیاسـی در دسـت بـورژوا بـزرگ قـرار گرفـت در همـین دوره در پـاریس            

ها با شـگاه ژاکـوبن کـه از افـراد طبقـات متوسـط و        گفتند که مهمترین آن می شکل گرفت که به آن باشگاهي  ها سازمان

  . ترین رهبرشان روبسپیر بود برجسته. و روزنامه نگاران تشکیل شده بودحقوق دانان  
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ها در مجلس  آن. شدند می بودند به این نام خوانده) جنوب فرانسه( از آنجا که نمایندگانی از منطقه ژیروند:باشگاه ژیروندن

  . ها با بورژواهاي بزرگ همرا بودندآن. حضور داشتند و رهبرشان بوسیو بود

  . شدند که مهمترین رهبرشان مارا و دانتن است می دوستداران آزادي و برادري که به نام کوردلیه شناخته باشگاه

صورت گرفت و فرانسه داراي رژیم  1791این اقدام در سال . از اقدامات مهم مجمع ملی تهیه و تصویب قانون اساسی بود

، برطبق قانون اساسـی . و امالك کلیسا را ملی اعالم کرد به پیشنهاد تالیران مجلس موسسان اموالمشروطه سلطنتی گشت

مجلس موسسان . پایان یافت و جاي خود را به مجلس جدیدي به نام مجمع مقنن داد) مجلس موسسان( کار مجمع ملی

در مجمـع مقـنن   . میرابو بزرگترین خطیب و ناطق مجلس موسسان است. در دوره انقالب فرانسه بیشترین اهمیت را دارد

در نتیجـه بـه سـلطنت    . فداران سلطنت مشروطه در اقلیت قرار گرفتند در عوض طرفداران جمهوري قدرتمندتر شدندطر

ی نسسـا وبـراي اداره کشـور مقـرر شـد مجلـس م     ، با تغییر نظامی سیاسـی . سیس شدأخاتمه داده شد و نظام جمهوري ت

س جدید قدرت بـه دسـت جمهـوري خواهـان و     در مجل. در نتیجه هدایت امور به مجلس جدید واگذار شد. دوتشکیل ش

  . کسانی افتاد که خواهان اقدامات شدید در داخل و نیز مقابله با تهاجم خارجی بودند

دومین اعالمیه را که به اعالمیه کوبلنتز معروف است انتشار دادند و ضمن آن دولـت فرانسـه    ،زمامداران پروس و اطریش

  . یا خانواده او برسد به مداخله در فرانسه تهدید کردند در صورتی که آسیبی به جان پادشاه ،را

 کنوانسـیون رسـماً   1792در سال  . اعدام لویی شانزدهم و همسرش ماري آنتوانت بود) جمهوري( از اقدامات کنوانسیون 

لت یا رفراندوم در دوره کنوانسیون مراجعه به آرا م. الغاي سلطنت را اعالم کرد و به جاي آن نظام جمهوري بر سر کار آمد

  .  در فرانسه تحقق پیدا کرد

  در داخل کنوانسیون سه گروه اصلی سیاسی وجود داشت:

مـارا و در مـواقعی دانتـون      ،ها عبارت از روبسـپیر برجسته ترین رهبران آن) نشستند می در باالي مجلس( گروه کوهستان

  . اولین کلوپی بود ند که در دوره مجلس موسسان تاسیس شدها  ژاکوبن

که بعد از سلطنت اولین گروهی بودند کـه قـدرت را بـه دسـت گرفتنـد و در انقـالب فرانسـه        ها  حزب دشت یا ژیروندون

 . ها بودند ها در شهرستان طرفدار حکومت فدرالیست و بیشتر طرفداران آنها  ژیروندون

 .  ین بودبون که قهرمان دفاع از طبقات پارهبر مهم آن دانت. این کلوب از همان ابتدا جنبه ملی و دموکراسی داشت:کوردلیه

برایاداره کشور کمیتـه نجـات ملـی بـه     . رسیدها  سقوط کرد و حکومت به دست ژاکوبنها  قدرت ژیروندن 1793در سال 
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را به تصویب » قانون مظنونات«کنوانسیون قانون مهمی به نام  1793در سال . وجود آمد که از سرمداران آن روبسپیر بود

  . دوره ترور یا عصر  وحشت گفته اند ،ورخان به این دورهم. رساند

الوازیه شیمی دان معـروف  ، میرابو، انقالبی اعدام شدند  و مردم دیگر از جمله دانتونهاي  تن از ژیروندن22در این دوران 

بر از قربانیان این کمیته بودند. .. پایه گذاري کردرا روبسپیر  1794ژوئن 10قانون پرریال . و از گروه چپ گرا ا .  

ایـن واقعـه بـه واقعـه ترمیـدو      . او و دوستانش را  زندانی  و فرداي آن روز اعدام کردنـد  ،مخالفان روبسپیر 1794در سال 

باراس مسئول اعدام روبسپیر و منحل کردن کمیته نجـات  . بازگشت به سلطنت طلبی در دوره ترمیدو است. معروف است

  . ملی است

  . ر انقالب اثر کرین برینتون بخشی از آن راجع به انقالب فرانسه استکتاب کالبد شکافی چها

  . است) روبسپیر( اوج انقالب فرانسه حکومت ژاکوبن ها

بر طبق قانون اساسی جدید بورژواها در انتخابات شرکت کردند و قانون اساسی همچنین مقرر کرده بود یک هیـات پـنج   

از . م قدرت را در دست داشت 1799تا  1795این هیات از . ا به دست بگیرنداداره کشور ر هت مدیرأنفره تحت عنوان هی

بیش از پیش از انقالب ، ام لویی شانزدهمدهاي اروپایی از زمان اع ت مدیره اداره کردن جنگ بود دولتئاشتغاالت مهم هی

ن جنگ داد چراکه ملکـه فرانسـه   ریش نخستین کشوري بود که به انقالبیون فرانسه اعالتا. فرانسه به وحشت افتاده بودند

هاي اتریش و پروس بودند اما یکی از کشـورهایی کـه    دولت، پیشقدم جنگ با فرانسویان. خواهر لئوپلد امپراتور اتریش بود

نخستین ضربه بر پیروزیهاي فرانسه در اسپانیا زده شـد مـردم اسـپانیا بـا     . کرد انگلستان بود می مدام علیه فرانسه فعالیت

در خالل . ها و پیروزیهایی براي طرفین به همراه داشت این جنگها شکست. به خاك فرانسه حمله کردندها  یسیکمک انگل

حمله به شمال ایتالیا و جنگ بـا اتـریش باعـث    . این جنگها بود که ناپلئون بناپارت به عنوان فرماندهی الیق شناخته شد

  . شهرت ناپلئون شد این جنگ نخستین جنگ ناپلئون است

بین اتریش و ناپلئون بسته شد امپراتور فرانسو تصرفات فرانسه را در ساحل رن بـه   1797در سال   کامپور فورمیوعاهدة م

رسمیت شناخت و از مملکت بلژیک صرف نظر نمود و همچنین ایاالت لمباردي و میالن را در ایطالیا که  به فرانسـه داده  

ري کهنسال ژن را بر هم زده به جاي آن جمهوري لیگوري را قائم ساخت  توضیح آنکه بناپارت جمهو . پذیرفت"بود رسما

و ایاالت میالن و لمباردي  و  دوك نشین مودن  و دوك نشین رمانی را به یکدیگر ملحق ساخته جمهوري سیزالپیس نام 

معاهدة کـامپو  . فتار شدو فرانسه در تجدید شکل اراضی آلمان گر. نهاد و بناپارت جمهوري ونیس را به اتریش واگذار کرد
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  . داشت می شد  وختم اتحادیه دول اروپایی را اعالم می فور میو متمم و مصدق عهدنامه بال محسوب

ناپلئون براي قطع ارتباط انگلستان با هند به مصر لشکر کشید او براي این منظور با فتحعلی شاه قاجار نیز روابطی برقـرار  

در مصر محمد علی پاشا . او در مصر خود را علی پاشا و طرفدار مسلمانان نامید. و شدناپلئون در مصر با شکست روبر. کرد

  . خدیوان مصر یا خاندان محمد علی پاشا را تاسیس کردي  از طرف عثمانی فرانسویان را بیرون کرد و سپس سلسله

 م کودتـا  1799پس در سال س. ت مدیره را مسئول شکست خود معرفی کردئناپلئون به سرعت به فرانسه بازگشت و هی 

  . نمود و اولین قدم را براي رسیدن به قدرت برداشت

ناپلئون پس ازبازگشت از مصر و انجام کودتـا  . م در تاریخ اروپا به عصر ناپلئون معروف شده است 1815تا  1799از سال 

کامباسـوس  هاي  کنسول دیگر به نام یکی از برنامه ریزان اصلی کودتا سی یه یس بود و دو. برخود نام کنسول اول را نهاد

برگزیدن عنوان کنسول در اصل به تقلید از دوران جمهوري روم . و لوبرن بودند هر چند قدرت اصلی در دست ناپلئون بود

در انقالب  اساساً. این کودتا به کودتاي برومر معروف است. در جمهوري روم کنسول عهده دار امور اجرایی بود. باستان بود

بـه دسـتور نـاپلئون قـوانین جنـایی و تجـاري       . وي بودسه دوران جمهوري روم سرمشق و مورد توجه انقالبیون فرانفرانس

م  1802باشـد و در سـال    مـی  مشهور) کد ناپلئون( همچنین قوانین مدنی فرانسه تدوین گردید که به، فرانسه منظم شد

طی هم  1804در سال . فرانسه نامید امپراتور خود رال بعد ناپلئون طی قانونی خود را کنسول مادام العمر ساخت و دو سا

م طی مراسم با شکوهی در کلیساي نتردام تاجگذاري  1804وي در سال . پرسی اکثریت به حکومت امپراتوري راي دادند

انسویان کنکوردا بین پاپ پی هفتم و ناپلئون بود که به موجب آن مذهب کاتولیک مذهب اکثریت فراي  موافقت نامه. کرد

متعلق به کلیسا تحت حاکمیـت دولـت   هاي  یعنی بار دیگر آمزشگاه. با کنسول اول بودها  حق انتخاب اسقف، شناخته شد

این موافقت نامه به علت ایجاد اخـتالف بـین پـاپ و     1812اما در سال . قرار گرفت و مذهب پروتستان نیز رسمیت یافت

  . ناپلئونلغو شد

  . سازمان ارتش بودبیشترین توجه ناپلئون به 

بین انگلستان با ناپلئون بسته شد که طبق آن بخشی از جزایر آنتیل که از تصرف اسپانیا خارج  1802صلح آمین در سال 

به اختیار دولت انگلیس درآمد  و این دولـت سـایر متصـرفات    ، فتح شده بودها  که در جنگ با هلندي ،شده بود و سیالن

  . دست داد خود را به نفع فرانسویان از

مهمترین شـرکت  ، ائتالف علیه فرانسه تشکیل داده بودند 18کشورهاي اروپایی ، ي رسیدامپراتورناپلئون تازمانی که به   
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  . اتریش و پروس بود ،روسیه ،کنندگان در این ائتالف انگلیس

مامـدار آن شـد در نتیجـه اتحـاد     ناپلئون جمهوري سیزالپین را حذف کرده و از آن کشور ایتالیا را به وجود آورد و خود ز

سـوئد و بریتانیـا تشـکیل گردیـد در عـوض      ، روسیه، م اتحاد سوم با شرکت اتریش 1805در سال . سوم یه وقوع پیوست

ناپلئون با متحد ساختن نیروي دریایی فرانسه و اسپانیا کوشید تسلط انگلستان بر . ناپلئون اسپانیا را با خود متحد ساخت

نیروي . میان بریتانیا با فرانسه و اسپانیا درگرفت 1805در نتیجه جنگ دریایی ترافالگار که در سال . ببرد دریاها را از بین

، و از این پس دیگر فرانسه با انگلیس در دریا نجنگیـد درآخـرین سـالهاي اتحـاد سـوم     . دریایی فرانسه و اسپانیا نابود شد

عمر اتحاد سـوم بـدین   . به شدت درهم شکست، رلیتز با قدرت تمامناپلئون نیروي مشترك اتریش و پروس را در نبرد است

  . دولت اطریش با فرانسه صلح پرسبورگ را امضا کرد که طی آن وسعت خاك اتریش کاهش یافت. ترتیب به پایان رسید

رایـن بـه وجـود    به نام اتحادیه اي  ي مقدس روم را منحل ساخته و از ایاالت آلمانی اتحادیهامپراتور 1806ناپلئون درسال 

  . آورد که متحد ناپلئون بودند

امـا انقـالب اسـپانیا    ، این بار نیز ناپلئون اتـریش را شکسـت داد  . اتحادیه پنجم بر ضد ناپلئون تشکیل شد 1809در سال 

ل مردم اسپانیا در سـا . نیرویی را به کمک مردم اسپانیا فرستادندها  بخصوص آنکه انگلیسی. سخت او را به درد سرانداخت

  . م مادرید را با کمک این نیرو تصرف کردند و با الهام از انقالب فرانسه دولتی جدید تاسیس کردند 1812

پـس از شکسـت   هـا   فرانسویان در جنگ خونین ایلو فاتح شدند و پروس شـرقی را تصـرف کردنـد و روس    1807در سال 

یلیسیت را با الکساندر اول بست بـا ایـن پیمـان روسـیه     درفریدلند با فرانسویان به مذاکره پرداختند ناپلئون پیمان صلح ت

 ،سیادت و برتري کامل فرانسه را در اروپا ،معاهده تیلیسیت. شناخت می چیزي را از دست نمی داد و خود را متحد فرانسه

  . پایدار کرد

ه بود و به داشتن رابطه بـا  روسیه که دستور محاصره تجاري انگلستان به نام محاصره بري  از سوي ناپلئون را نادیده گرفت

م مورد هجوم عظیم سپاه ناپلئون قرار گرفت و با آنکـه نـاپلئون مسـکو را فـتح      1812در سال ، ورزید می انگلستان اصرار

اما به علت سرما و نداشتن تدارکات مجبور به عقب نشینی شد و این بار نظامیان روسی بـه سـرداري کوتـوزوف بـه     ، کرد

و در حالی که ناپلئون بـه فرانسـه بازگشـته بـود تـا      . ناپلئون قسمت اعظم سپاه خود را از دست داد تعقیب او پرداختند و

سـوئد و بریتانیـا روبـرو شـد و در نتیجـه      ، پروس، اتریش، با اتحادیه ششم کشورهاي روسیه، نیروي جدیدي تشکیل دهد

لئون از مقام خود استعفا کـرد و پـذیرفت   پاریس توسط متحدین فتح شد و ناپ، م 1814ناپلئون شکست خورد و در سال 
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که در جزیره الب در دریاي مدیترانه زندگی کند و متحـدین مرزهـاي فرانسـه را بـه حالـت زمـان آغـاز انقـالب فرانسـه          

اولین بازگشت  این دوره را اصطالحاً. بازگرداندند و لویی هجدهم برادر لویی شانزدهم را به سلطنت فرانسه منصوب کردند

در این مرحله حکومت ناپلئون صـد روز طـول   . اما ناپلئون موفق شد از الب فرار کرده و پاریس را بگیرد. دانند یم سلطنت

اما آنان نپذیرفتند و ارتش بزرگی را بـراي  ، ناپلئون به دولتهاي متحد پیشنهاد صلح داد) حکومت صد روزه( کشید در ایام

روي داد و بـه شکسـت    1815ایـن جنـگ در سـال    . با این ارتش روبرو شد ناپلئون درنبرد واترلو. جنگ با او اعزام کردند

. م در همانجا مـرد  1821کامل ناپلئون منجر شد و درنتیجه به جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس تبعید شد و در سال 

س و سایر کشورها غلبه ناپلئون باعث انهدام امپراتوري مقدس رم و ژرمن و تجزیه آلمان به سه قسمت یعنی اتریش و پرو

  .  گردید

دولتهایی که علیه او متحد شده و به پیروزي رسیده بودند با تشکیل کنگره وین به تقسـیم  ، ي ناپلئونامپراتوربا فروپاشی 

کار اصلی کسانی بود که این کنگره را بـر  ، منافع میان خود پرداختند و مقرر کردن ترتیباتی که از انقالبات جلوگیري کند

به یک معنی کنگره وین نظر به حفظ وضـع موجـود   . توسط تالیران ایجاد گردید 1848کنگره وین در سال . ندپاکرده بود

بـاوجود آنکـه عـده زیـادي در ایـن      . آزادیخواهانه ناشی از انقالب فرانسه جلوگیري کنـد هاي  خواست حرکت می و. داشت

 روسـیه و انگلسـتان اتخـاذ   ، پـروس ، نـی اتـریش  اما تصمیمات اصلی آن را چهار قـدرت اصـلی یع  ، کنگره شرکت داشتند

الکسـاندر تـراز روسـیه و کاسـلري وزیـر خارجـه       ، فردیک ویلیام دوم پادشاه پـروس ، مترنیخ صدراعظم اتریش. کردند می

او  . از جانب فرانسه نیز وزیر خارجه آن به نـام تـالیران در کنگـره شـرکت کـرد     . انگلستان گردانندگان اصلی کنگره بودند

بـه  . هاي کنگره وین مقابله با آثار انقالب فرانسه بود از نخستین توافق. سلطنت فرانسه جلوگیري نمایدي  از تجزیه توانست

شاهی بود که در کالسـکۀ بیگانگـان بـه مملکـت     «اصطالح . همین جهت خاندان بوربون را به سلطنت فرانسه بازگرداندند

  . شد می براي لویی هیجدهم به کار برده»خود  آمده است 

نامند اساس  می 1814آن را به  نام منشور  در آغاز سلطنت لویی هیجدهم قانون اساسی جدیدي تدوین شد که اصطالحاً

  . این منشور قدرت فراوانی به شاه تفویض کرده بود

  . کلیه متصرفات ناپلئون از فرانسه پس گرفته شد و مرزها به نفع روسیه و پروس و اتریش تغییر کرد

، درهرجا که قانون اساسی وضع شده بـود . الهاي پس از کنگره وین در تاریخ اروپا به عصر ارتجاع معروف استنخستین س

امـا ملـزم شـد در تمـامی     ، لغو گردید تنها کشور سوئیس اجازه یافت قانون اساسی و نظام جمهوري خـود را حفـظ کنـد   
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  . بی طرف بماند، دهد می جنگهایی که در اروپا رخ

  ) م1820( .راي رسیدگی به وضعیت اسپانیا و ناپل بود و پادشاهان بزرگ اجازه مداخله در اسپانیا و ناپل دادکنگره تروپو ب

  .  شد می اروپایی مشخص شد که این تغییر شامل امپراتوري عثمانی که غیر اروپایی بودند نیزهاي  سیاسی دولتهاي  مرزها و رژیم

  . ناپلئون درفرانسه توسط سلطنت طلبان به ترور سفید مشهور استقتل عام طرفداران ناپلئون در فرانسه توسط 

کس ال شاپل درسال  تشکیل شد این کنگرهبـه دعـوت چهـار کشـوربزرگ      1818در این دوره کنگره مهمیبه نام کنگره ا

زمـان   به موجب تصمیمات این کنگره نیروهاي اشغال گر اروپائی که تا ایـن . اتریش و پروس تشکیل شد ،روسیه ،انگلیس

کشـور بـزرگ اروپـایی     4دولت فرانسه پرداخت کرده بودپایان یافته تلقی شد و سر انجام اینکه فرانسه به عنوان یکـی از  

  . شناخته شد  و به دنبال در گذشت لویی هیجدهم برادر او شارل دهم به سلطنت رسید

شکست دادند به این نتیجه رسـیده بودنـد کـه    که ناپلئون را ) انگلستان، اتریش، روسیه، پروس( قدرتهاي بزرگ چهارگانه

. م ائتالفی موسوم به اتحاد چهارگانـه تاسـیس کردنـد    1815بنابراین در سال . راه مقابله با انقالبات اتحاد با یکدیگر است

 الکساندر تزار روسیه عقیده داشت که بهترین راه مقابله با انقالبـات توسـل بـه مسـیحیت و اصـول     ، درچارچوب این اتحاد

گفت براي کشورهاي مختلف فرسـتاد و خواسـت کـه آن را     می را که بدان اتحاد مقدساي  لذا موافقت نامه. اخالقی است

این موافقت نامه را امضا کردنـد بـه غیـر از پـاپ و پادشـاه      ) اتریش، پروس ،روسیه( همه پادشاهان اروپایی. امضاء نمایند

ود و دیگر دولتهاي اروپایی حفظ وضع موجود و جلـوگیري از انقـالب در   توسعه نفوذ خ، روسیه از اتحاد مقدس. انگلستان

  . اروپا را در نظر داشتند

  . در کنگره وین کشورهاي سلطنتی پی با از اتحاد هلند و بلژیک به وجود آمد

یخ براي سـی  مترن. کمی پس از کنگره وین وظیفه مقابله با انقالبات در اروپا بر عهده مترنیخ صدراعظم اتریش قرار گرفت

 را عصر  ارتجاع متـرنیخ ) سال برکناري مترنیخ( م 1848سال با حرارت علیه انقالبات عمل کرد چنانکه سی سال قبل از 

  . نامند می

  . بزرگ به مردم منع کردهاي  امراي اتریش را از اعطاي آزادي 1819مترنیخ صدر اعظم اتریش طی کنفراس کارلیساد 

حاکمیت ارتجاع مترنیخ را تنها استقالل یونـان  . تریش اجازه داده شد تا در ایتالیا مداخله کندبر اساس کنگره لی باخ به ا

  ) 1821( .از عثمانی تضعیف کرد

  . روسیه بسته شد تا از استقالل یونان پشتیبانی کنند ،انگلستان ،معاهده لندن بین کشورهاي فرانسه 1827در سال 
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کار اتحاد مقـدس هـم در ایـن کنگـره     . زار روس به تنهایی در آن شرکت جستآخرین کنگره در سن پترزبورگ بود که ت

  . خاتمه یافت

. با شورش در چک و اسلواکی در شهر پراگ مرکز سرزمین چک مجمع بزرگی به نام کنفراس پان اسالویک بـه وجودآمـد  

 . ن شورش سرکوب شداما با دخالت نظامیان ای. هدف از این کنفراس ایجاد دولتی مستقل در این مناطق بود 

طبـق آن اسـتقالل داخلـی مجارسـتان بـه       در مجارستان در مجلس محلی به نام دپت قوانین ماه مارس را صادر کرد که

کرواسـی   ،در این زمان مجارستان شامل رومانی. رهبري این حرکت در دست لویی کاشوت بود. رسمیت شناخته شده بود

نیز خواهان استقاللی جدا از مجارستان بود با اتریش همدسـت شـد در جنـگ     شد از آنجا که رومانی خود می و صربستان

فرانسـو  ، در این زمان در اتـریش بـه جـاي فردینالـد    . کاشوت پیروز  وخود را نایب السلطنه خواند ،این دو نیرو با کاشوت

  . ژوزف بر سر کار آمد این بار نیروهاي مجار شکست خوردند

  انقالب صنعتی

متفکـران و اقتصـادانان بـه اقتصـاد     ، قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد در آغاز عصـر انقـالب صـنعتی    انقالب صنعتی در

از مهمتـرین متفکـران ایـن دوران آدام اسـمیت     . قتصاد باید بدون مداخلـه دولـت باشـد   ، مرکانتیلیستی معتقد بودند که

به عقیده آدام اسـمیت تمـامی   . منتشر کرد 1776اسکاتلندي است که در کتاب معروف خود به نام ثروت ملل را در سال 

  . فعالیتهاي اقتصادي تابع دو قانون طبیعی است

 ) منفعت( شود و به عقیده اسمیت اصل می قیمت به وسیله عرضه و تقاضا تنظیم. قانون رقابت -2قانون عرضه و تقاضا  -1

دراواخـر  . جموع خواهان اقتصاد آزاد بوداسمیت در م. هرکس را به سوي کار سودمندي و مطلوب خود هدایت خواهد کرد

مـالتوس عقیـده داشـت کـه افـزایش جمعیـت       . قرن هجدهم متفکر دیگري به نام مالتوس نیز آراي خود را عرضـه کـرد  

او معتقـد بودکـه   . در اوایل قرن نوزدهم دیوید ریکاردو نیز عقایـد خـود را منتشـر سـاخت    . بزرگترین مانع پیشرفت است

یابـد   مـی  طبق نظر ریکاردو جمعیت افـزایش . کارگران حداقل معیشت را داشته باشند، کند که می اقتصاد صنعتی ایجاب

پس مزد پایین خواهد آمد و اگر مزد افزایش یابد کارگران فرزندان بیشتري خواهند داشت در نتیجه با افـزایش جمعیـت   

  . معروف شده است)  ین دستمزدقانون آهن(  این نحوه استدالل ریکاردو به. باز دستمزد پایین خواهد آمد

از ) چـارتی ( این نام به خاطر تهیـه فهرسـتی  . نهضت چارتیست بود، متشکل کارگران در انگلستانهاي  از نخستین نهضت

آنها . خواهان توسعه حق راي در انجام راي گیري مخفی شدندها  چارتیست. درخواستهاي اصالحی به آنان داده شده است
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بیشتر نگرانی دولـت انگلسـتان   . عالیت خود را آغاز کردند اما مکرراً فعالیت آنان ممنوع اعالم شدم ف 1830از حدود سال 

  . به اقدامات انقالبی بودها  مالیم چارتیستهاي  تبدیل شدن درخواست

ي  مـه در انگلستان نظام مشروطه سلطنتی برقرار بود در انگلستان بورژواها و کارگران صنعتی دست به ورش زدند که از ه

ها  اینها مهمتر شورش منچستر و دیگري شورش کارگران در لندن بود که هر دو سرکوب شدند اما به دنبال این سر کوب

  . کارگران انگلیسی این حق را به دست آوردند که به طور قانونی از حقوق خود دفاع کنند

حکومت کرد وي صاحب نه فرزنـد شـد    1901ملکه ویکتوریا تا سال . ویکتوریا به سلطنت انگلستان رسید 1837در سال 

عصرویکتوریا اوج . داده بودند) ) مادر اروپا( ( که با شاهزادگان کشورهایی اروپایی ازدواج کردند به همین جهت به او لقب

در این دوره هند به طور کامل تصرف شده و لقـب امپراتـریس هنـد بـه     . گردد می ي مستعمراتی بریتانیا محسوبامپراتور

در زمان نخست وزیري دیزرائیلی بود که انگلستان کانال سـوئز را در دسـت گرفـت و ملکـه ویکتوریـا      . وریا داده شدویکت

  . امپراتریس هند نامیده شد

گفتنـد آفتـاب در    مـی  بـه طـوري کـه   . در دوره ویکتوریا انگلستان داراي مستعمرات وسیعی در نقاط مختلف جهـان بـود  

نواحی اطراف اقیانوس هند تماماً در دست انگلستان بودبه طوري کـه ایـن اقیـانوس را    . ندي بریتانیا غروب نمی کامپراتور

) 1847کسب خودمختـاري  ( بعضی از این مستعمرات داراي خود مختاري بودند مانند کانادا. نامیدند می دریاچه انگلیسی

  . گویند می که به آنان دومینیون به معناي تابعه) 1907( نیوزیلند) م1901( استرالیا

  پس از انقالب نسه   افر

تـا  1815دوره رجعـت در فرانسـه از سـال    . م مرد و برادرش شارل دهم به سـلطنت رسـید   1824لویی هجدهم در سال 

اوضاع  خواست دقیقاً می شارل دهم و وزیرش پولینیاك  برخالف برادرش. و شارل دهم است 18یعنی دوران لوئی  1830

در . لذا کوشید سلطنت مستبده را برقرار و آثـار انقـالب فرانسـه را محـو نمایـد     . برگرداند 1789فرانسه را به قبل از سال 

را محدود کرد این احکام که به احکـام  ها  جلوي فعالیتهاي انتخاباتی را گرفت و آزادي 1830همین راستا دولت در ژوئیه 

خیابانی شد که در طی آن شارل از مقـام خـود   ي ها معروف است خشم  بورژوا را بر انگیخت و منجر به قیام 1830ژوئیه 

  . استعفا داد و به جاي وي پسر عموي پسر عمویش لویی فلیپ بر سر کار آمد

لهستان  ،نامیده شد که از فرانسه آغاز  و به دیگر مناطق اروپایی هم کشیده شد از جمله به بلژیک 1830این قیام انقالب 

دولت مستقل بلژیـک   1831در سال . اروپائیان را بر آورده کندهاي  ست خواستهنتوان 1830و پروس به طور کلی انقالب 
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شورش  و انقالب فرانسویان بالفاصله در خارج از کشور نیز منعکس شد که از جمله به مستقل شدن بلژیک . به وجود آمد

مکاتب سیاسی زیادي در اروپـا  در نتیجه اقدامات انقالبیون و تفکرات آزادیخواهی آنان  1848در سال 0از هلند منجر شد

  . آنارشیسم و سوسیالیسم بود ،به وجود آمد که از آن جمله ناسیونالیسم

بعد از فرار لویی هجدهم تصمیم گرفتند یکی از اعضاي خاندان بوربـون را  ، مردم فرانسه که داراي برنامه منسجمی نبودند

ومتی را مشروطه قرار دهند براین اساس لـویی فیلیـپ رابـه    به سلطنت بردارند و نظام حک، که به آزادیخواهی معروف بود

ادامـه   1848تـا  1830نامند که از سـال   می به نام سلطنت ژوئیه این دوره سلطنت را اصطالحاً . پادشاهی انتخاب کردند

گري را منـع  تشـکیل اتحادیـه کـار   . لویی فیلیپ واردات کاال را ممنوع ساخت. نامند می لویی فلیپ را شاه بانکداران. یافت

م با قیام گروههـاي مختلـف    1848اما وي نیز در سال . به آن کشور لشکر کشید، کرد و به قصد مستعمره نمودن الجزایر

درصدد تاسـیس   1848انقالبیون فرانسوي در سال . مورح بود» گیزو« نخست وزیر فلیپ  . روبرو شد و از فرانسه گریخت

  . راي تدوین قانون اساسی تشکیل دادندجمهوري برآمدند لذا مجلس موسسان را  ب

مجلس کار تدوین قانون اساسی رادنبال کرد و مقرر شد رئیس جمهوري براي چهار سال با راي مسـتقیم مـردم انتخـاب    

ملی را داد این پیشنهاد ابتدا پذیرفته شـد امـا سـپس منحـل     ها  پس از برقراري دولت موقت لویی بالن طرح کارگاه. شود

بـدین  . این کارگاه موجب شورش کارگران شده و این بار نیروهاي دولتی آنها را به شـدت سـرکوب کردنـد   گردید انحالل 

فرانسه بار دیگر اروپا را دچـار هیجـان و غلیـان     1848انقالب . ترتیب فرانسه آرامش یافت و نظام جمهوري برقرار گردید

درآستانه انتخابـات ریاسـت جمهـوري فرانسـه لـویی       .از جمله مترنیخ صدراعظم مرتجع اتریش از کشور فراري شد. نمود

امـا وي سـرانجام بـه مقـام     . ناپلئون برادرزادة ناپلئون بناپارت به کشور آمد و توانست راي قاطع مـردم را بـه دسـت آورد   

  . از ناپلئون بناپارت تقلید کند، ي رسید و خود را ناپلئون سوم نامید و کوشید در داخل و خارج از فرانسهامپراتور

بـه هـم خـورد و    هـا   به واسطه این جنگ میانـه نـاپلئون و کاتولیـک   . از اقدامات ناپلئون سوم شرکت در جنگ کریمه بود

م روسیه به منظـور کسـب    1850در دهه . همچنین سیاست ناپلئون درباره تجارت آزاد صاحبان صنایع را خشمگین کرد

عثمانی با درخواست روسیه مخالفـت  . ز اماکن مذهبی فلسطین شدخواهان در اختیار گرفتن بعضی ا، امتیازاتی از عثمانی

 1853فرانسه نیز جانب انگلستان و عثمانی را گرفت و در سال . بین روسیه و عثمانی جنگ در گرفت 1854کرددر سال 

در  . و لذا به جنـگ کریمـه مشـهور شـد    . ها بیشتر در شبه جزیره کریمه رخ داد این جنگ. علیه روسیه وارد جنگ شدند

بـه   1856جنـگ در  . خواست به ترکیه حمله کند می جنگ کریمه یونان عالقه مندي خود را نسبت به روسیه نشان داد و
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در جنـگ  . پایان رسید و روسیه شکست خورد در نتیجه از مداخله در عثمانی و ساختن ناوگان در دریاي سیاه منـع شـد  

  . کریمه ساردنی به کمک فرانسه آمد

مهندسین فرانسوي بـه   تصرف الجزایر راتکمیل کرد و. مه ناپلئون سوم به اقدامات خارجی خود ادامه دادپس از جنگ کری

اما مشهورترین اقدام وي تصرف مکزیک به بهانه بدهکاري بـود  . کامبوج نیز تصرف شد. ساختن کانال سوئز مشغول شدند

ا بـه علـت دخالـت ایـاالت متحـده آمریکـا نـاپلئون از        ام. و شاهزاده ماکزیمیلیان اتریشی را به حکومت آنجا منصوب کرد

حمایت ماکزیملیان دست کشید در نتیجه مردم مکزیک وي را دستگیر و اعدام کردند و اینگونه به حیثیت نـاپلئون سـوم   

براي جبران این سرافکندگی ناپلئون به دخالت در امور آلمان که در حـال متحـد شـدن بـود پرداخـت و      . ضربه وارد آمد

ت آلمان که پی برد اتحادش بدون جنگ با فرانسه محقق نمی شود از اختالف دو کشور برسر اسپانیا اسـتفاده کـرد و   دول

در میدان جنگ نیروهاي آلمانی پیروزي قطعی برفرانسویان به دست آوردند و نـاپلئون سـوم را   . با فرانسه وارد جنگ شد

م اشغال کردند و به عمر حکومـت نـاپلئون    1871پاریس را در سال  با پیشروي در خاك فرانسهها  آلمانی. نیز اسیرکردند

  . سوم خاتمه دادند

  . در جنگ سدان فرانسه از آلمان شکست خورد

ایـن سـومین   . بالفاصله پس از اسارت ناپلئون سوم مجلس فرانسه برقـراري نظـام جمهـوري را درآن کشـور اعـالم نمـود      

برقرار  1848و دومین جمهوري در سال  1792نخستین جمهوري در سال  .بود 1789جمهوري در فرانسه پس از انقالب 

  . پیشروي سربازان آلمان ومحاصره پاریس و سپس اشغال آن باعث استقرار جمهوري سوم در فرانسه شد1870جنگ . شد

  دیگر ملل اروپایی

م بـه وسـیله    962ولین رایش در سال ا. رود می یان آلمان به کارامپراتوري است که براي امپراتوررایش در لغت به معناي 

، م عمر کرد اما به قـول دانتـه شـاعر ایتالیـایی     1806ي مقدس روم تا سال امپراتورسیس شد که با عنوان أاوتوي کبیر ت

ي مقـدس روم  امپراتـور ي ناپلئون به عمـر  امپراتوربا پیدایش . ي بودنه مقدس ونه رومیامپراتورنه ، ي مقدس رومامپراتور

  ) م 1806( شد و این پایان رایش اول نیز هست خاتمه داده

 . دلکاسه وزیر خارجه فرانسه بخاطر برخوردهاي سیاسی اش با آلمان بر کنار شد

 . شدولت پروس به آلمان تغییر نام داد 13م/19درقرن 

این ایاالت پروس از به بعد در زمان کنگره وین زیر نظر  دولت اتریش قرار داشتند در بین 1815هاي آلمانی از سال  ایالت



  مجموعه تاریخ »  116«
 

 
 

 
 1865در سـال  . هولشـتاین بـود  –شلسویک ي  یکی ازعمده ترین گامها در راه وحدت آلمان حل مسئله. همه قوي تر بود

به نام معاهده گشتاین به موجب این معاهده منطقه شلسویک براي اداره به پروس . معاهده بین اتریش و پروس بسته شد

ها دوباره با هم جنگ کردند در ایـن جنـگ اتـریش     ماه آن6اما بعد از . تریش سپرده شدواگذار شد و اداره هولشتاین به ا

  . معاهده پراگ بسته شد به موجب این معاهده هولشتاین به پروس واگذار شد1866شکست خورد در سال 

یکـی از  . گذاشـت آلمانی و تشکیل آلمان متحد رو بـه تزایـد   هاي  اما احساسات ناسیونالیستی براي وحدت شاهزاده نشین

براي وحدت آلمان برداشتند ایجاد اتحادیه گمرکی ایالتهاي آلمانی موسوم به زولـورین  ها  قدمهاي مهمی که ناسیونالیست

انقالب از فرانسه آغاز شد اما در . آلمان را بیش از پیش به سوي وحدت سوق داد 1848انقالب سال ، پس از زولورین. بود

  . م مترنیخ مخالف مهم وحدت آلمان سرنگون شد 1848ن همراه شدند در نتیجه انقالب با آها  آلمان ناسیونالیست

گرد و پاپ پیوس نهم از رم فرار کرد و  می در شهر رم در گرفت این قیام را مازینی رهبرياي  قیام گسترده 1849در سال 

  . ي تمام شددر این شهر جمهوري رم را اعالم کرد اما با ورود نیروهاي فرانسوي کار جمهور

  . هدف از تشکیل مجلس فرانفورت وحدت آلمان بود -

او کـه  . درسال بعد بیسمارك را به مقام صدراعظمی منصوب نمـود  او. ویلهلم اول به پادشاهی پروس رسید 1861درسال 

تقویت گردد به همین جهت ارتش را  می به صدراعظم آهنین معروف بود عقیده داشت وحدت آلمان با خون و آهن میسر

و بعد از دانمارك بـه  ) 1864( .بیسمارك توانست دانمارك را شکست دهد و ایالت شلسویک را به پروس منضم کند. کرد

ایتالیا را به جنگ با اتـریش وارد  ، سوي اتریش متوجه شد و ضمن اینکه فرانسه را راضی کرد در این جنگ بی طرف باشد

تمام متصرفات و متحـدان اتـریش در نـواحی شـمالی     ) 1866( پراگ کرد و توانست اتریش را شکست دهد وطی معاهده

بیسمارك از اتحاد پروس و ایالتهاي شمالی آلمان کنفدراسیون آلمان شمالی را ایجاد کـرد  . آلمان را به پروس منضم کند

  . و در این کنفدراسیون پروس رهبري را دردست داشت

مهمترین سیاست بیسمارك در زمان آلمان . وحدت آلمان نگران بودسپس بیسمارك متوجه فرانسه شد زیرا این کشور از 

بیسمارك توانست طی چندماه فرانسه را شکست دهد و پیروزي بر فرانسه آخـرین  . شکست و به انزوا کشیدن فرانسه بود

آمدنـد و  م نمایندگان ایاالت آلمانی درکاخ ورسـاي گـرد    1871مرحله وحدت آلمان بود و پس از اشغال پاریس در سال 

امپراتـوري  . تاجگـذاري کـرد   امپراتـور ویلهلم نیز به عنـوان  . ي آلمان معروف به رایش دوم را اعالم کردندامپراتورتشکیل 

آلمان در اواخر قرن نوزدهم تـالش  . آخرین امپراتوري اروپایی در قرن نوزدهم بود که توانست بر قلمرو خود بیفزاید ،آلمان
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  . از کردخود را براي کسب مستعمرات آغ

دو درگیري مهم داخلی بیسمارك بود ودر هردو مـورد مقـام و موقعیـت    ها  مبارزه با کلیساي کاتولیک و نیز سوسیالیست

ویلیهم اول درگذشت و پسرش ویلیهم دوم به تخـت نشسـت    1888خود را حفظ کرد و برآنها غلبه نمود اماچون در سال 

ن بود که ویلهلم دوم عقیده داشت که باید مسـتعمرات آلمـان گسـترش    علت اختالف آ. بیسمارك با او دچار اختالف شد

م  1898درسـال  ، استعمارگر را به نفع آلمان نمی دانستهاي  بیابد لیکن بیسمارك به دلیل اینکه درگیري با دیگر دولت

  . از کار کناره گرفت

کـه در ابتـدا سـازمان    . مجدد بـه وجـود آمـد   درآغاز قرن نوزدهم در ایتالیا نهضتی به نام ریسور جیمنتو به معناي حیات 

را تشکیل دادند و بعد از شکست در برنامه هایشان سازمان ایتالیاي جوان را تشکیل ) زغال گران( مخفی به نام کاربوناري

او در . خود متأثر از انقالب فرانسه بودهاي  مازینی درافکار و اندیشه. ازرهبران این نهضت شخصی به نام مازینی بود. دادند

تبلیغات و اقدامات مازینی بیش از همه جا در ایالـت  . آرزوي استقرار حکومتی براساس آزادي و ناسیونالیسم در ایتالیا بود

او توافق داشت بخصوص نخست وزیر او هاي  ساردنی و ساووي تأثیر گذاشت پادشاه آنجابه نام ویکتورامانوئل دوم با اندیشه

گاریبالدي گروه مسلحی به نام . قهرمان معروف ایتالیایی به نام گاریبالدي دست به مبارزه زد به نام کاوور در جنوب ایتالیا

در همسـایگی  . وي موفق به تصرف جنوب تا مرکزایتالیا شـد . سرخ جامگان به وجود آورده بود که با مازینی ارتباط داشت

د او از شورش استفاده کرد و جنگ کاستوزا و کر می میالن حکومت پیه مونت ساردنی بود که شارل آلبرت بر آن حکومت

م با مراجعـه بـه آراي    1860درسال . نوارا را به راه انداخت با شکستش به او فشار آوردند که از سلطنت کناره گیري کند

ا کـه بـه   نیز با راي قاطع پادشاهی او رها  ایتالیایی. عمومی درمورد پادشاهی ویکتور امانوئل از مردم ایتالیا نظرخواهی شد

 .  قرار دولت مرکزي بود پذیرفتندتمنزله اس

که عبارت از مازینی نظریـه پـرداز ایـن    . در اصل قیام اصالح طلبانه این ملت با کوشش سه چهره نامدار به پیروزي رسید

 کاورر سیاست مدار کاردان و موقعیت شناس و گاریبالدي که  رهبر ارتش استقالل طلبان به نـام سـرخ جامگـان    ،شبجن

  . نقش گاریبالدي در کسب وحدت ایتالیا از دیگران مهمتر است. بود

  . پاپ پی نهم در ایتالیا دست به اصالحاتی زد که موجب وجاهت عمومی او شد
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  مصر

اتفاق افتاد سعید پاشا پادشاه مصر این امتیاز را به انگلیس داد ولی بعدها بـه علـت بـدهی     1869حفر کانال سوئز درسال

  . ال در اواخر قرن نوزدهم مصر زیر سلطه انگلستان رفت و در قرن بیستم تحت الحمایه انگلستان شدبابت این کان

که بین خدیو مصر و ي  ظامی مصریان علیه استعمار انگلیس بود که با اتحادن –قیام عرابی پاشا مهم ترین جنبش سیاسی 

  . نیروهاي عرابی پاشا شکست خوردند استعمار بریتانیا صورت گرفت در نبرد سنگین موسوم به تل الکبیر

  عثمانی
روسیه و اتریش بود این دولتها به بهانه حمایـت از مسـیحیت کـه در ایـن منطقـه      هاي  بالکان مرز دولت عثمانی با دولت

  . بودند در امور عثمانی مداخله کرد این مداخله به مسئله شرق معروف است

  . میالدي به استقالل یونان گردن نهاد 1829ي داد ودر سال خود مختارها  دولت عثمانی به صرب1815در سال 

  . بار دیگر وحدت ایاالت متحده اعاده گردید

بـه  هـا   ینی چري. برداشته شد 1826در سال ها  اولین قدم براي انجام اصالحات در عثمانی با سرکوب و کشتار ینی چري

در تاریخ عثمانی آغـاز  اي  آن پس دوره امور شده بودند از عنوان ارتش محافظ سلطان تبدیل به مانعی بزرگ در راه اصالح

. ق  منظور از تنظیمات تالش براي بهبـود و اصـالح اموراسـت   1246م/1830. شد که به عصر تنظیمات معروف شده است

سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی فرمانی موسوم به خط شریف گلخانه را صـادرکردکه براسـاس آن بـراي     1839درسال 

عقـب مانـدگی علمـی و     ،استبداد و فسـاد اداري . شد می اتباع عثمانی امنیت و حمایت قانون و حق مالکیت شناختههمه 

  . تقلیدي بودن اصالحات  موجب شد خط شریف گلخانه عمالً به کاربسته نشود

زگشـت بـه اسـالم    در دوره تنظیمات دو گرایش متضاد در عثمانی به وجود آمد یکی گرایش اتحاد اسالم بـود و  شـعار با  

داد رهبر برجسته این جریان سید جمال الدین اسـدآبادي بـود و گـرایش دیگـر پـان تُرکیسـم بـود و         می نخستین را سر

توانست رهبري کشور ترکیـه   ،این جریان در طی جنگ جهانی اول. خواستار تجدید حیاتعثمانی با اتکا به عنصر ترك بود

رمانی موسوم به خط همایون صادرگردیدکه با تفصیل و تأکید فراوان تري مفـاد  م ف 1856لذا در سال . را به دست بگیرد

تعدادي از افراد طرفدار اصالحات که معروف به عثمانیان نو بودند کوشیدند سـلطان را  . کرد می خط شریف گلخانه راتکرار

این حرکات با موفقیت  اما. آوردندخصوص سخن از قانون اساسی به میان  هآنان ب. به انجام اصالحات بیشتر تشویق نمایند

ها را گروهی به نـام ترکـان    نشد و درنتیجه در اوایل قرن بیستم طرفداران پان ترکیسم قوت گرفتند که رهبري آن رو هروب
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  . جوان برعهده داشتند

کوب کنـد امـا   م موفق شده بود قیام استقالل طلبانه مردم مجارستان را سر 1848ي اتریش یک باردرسال امپراتورباآنکه 

به مجارها فرصت قیام مجـدد داد ایـن بـار    ، ي درجنگ با ایتالیا وپروس شکست آن از این کشورهاامپراتوراشتغاالت این 

تشکیل پادشاهی اتریش ـ مجارستان را اعـالم کردکـه بـه سـلطنت       1867ي اتریش عقب نشینی کرد و در سال امپراتور

مالیـه و  ، جارها داراي دولت و مجلس و خودمختاري بودند فقط امورجنـگ در سلطنت دوگانه م. دوگانه معروف شده است

  . ي اتریش بودامپراتورسیاست خارجی در دست 

هـاي قـومی نیـز     اوضاع آن منطقه راسخت نابسامان ساخت اقلیت، روسیه و عثمانی در بالکان، رویارویی سه کشور اتریش

فرانسه و اتریش نیز با حمایت ازآنان بـه ایـن نابسـامانی    ، روسیه هاي بزرگ اعم از هریک از دولت. کردند می مدام شورش

ي امپراتـور له شرق عبارت است از بحران اقلیتهـاي قـومی   أپس مس. بدین ترتیب مساله شرق به وجود آمد. زدند می دامن

  .  ا مشهور شده بودو عثمانی که قادر به حفظ سرحدات خود نبود به مرد بیمار اروپ. عثمانی و مداخله کشورهاي بزرگ درآن

  . بین روسیه  و اتریش بسته شد 1871پیمان سن استفانو در سال 

روسیه این امر را بهانه کرد و به عثمانی اعـالن جنـگ   ، م درچند ایالت بالکان شورش هایی به وقع پیوست 1875درسال 

ها امتیازات زیادي  ین معاهده روسبراساس ا. شکست خوردند و مجبور به امضاي معاهده سن استفانو شدندها  داد عثمانی

کشورهاي اروپـایی بخصـوص انگلسـتان و اتـریش از     . بلغارستان و صربستان نیز مستقل شدند، به دست آوردند و رومانی

م در بـرلین اجتمـاع کردنـد     1878بنابراین درسـال  . و معاهده سن استفانو سخت نگران و ناراضی بودندها  پیروزي روس

رومانی و صربستان مستقل ماندند اما . یعی در معاهده داده شد و روسیه مجبور به پذیرش آن گردیددرکنگره تغییرات وس

. بوسنی و هرزگوین جزو عثمانی دانسته شد امااداره آن به اتریش واگذار گردیـد . قسمتی از بلغارستان را به عثمانی دادند

  . قبرس نیز به انگلستان داده شد

هدف اتحادیـه تصـرف   . یونان و مونته نگرو متحد شدند واتحادیه بالکان را ساختند، ربستانص، م بلغارستان 1912درسال 

لـذا  . اراضی عثمانی دربالکان و تقسیم آن میان اعضاء بودآنان پیروز شدند لذا درتقسیم اراضی بـاهم بـه توافـق نرسـیدند    

. غارستان که ادعاهاي بزرگتـري داشـت ایسـتادند   صربستان و مونته نگرو متحد شدند و در برابر بل، یونان، رومانی، عثمانی

دراین تقسـیم بـراي ممانعـت از    . هاي پیروز به تقسیم منافع و اراضی پرداختند بلغارستان شکست خورد و درپی آن دولت

انگلسـتان و آلمـان مهمتـرین بانیـان ایـن      . سیس شدأکشور مستقل آلبانی نیز ت، دستیابی صربستان به دریاي آدریاتیک

  . بودندمساله 
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  استعمار

  . گران قرار گرفت مصر اولین کشور آفریقایی بود که مورد تهاجم استعمار

 اسماعیل پاشا که ازخدیوهاي مصري بود با پیشنهاد فردیناند دولسپس فرانسوي براي ساختن کانال سـوئز موافقـت کـرد   

باشد که در اواخـر   می ورهاي قاره آفریقاسودان یکی از کش. کانال سوئز آماده بهره برداري شد 1869در سال . ) م1854(

، هایی از سودان که بـا همکـاري دولـت مصـر     با تصرف قسمت. قرن نوزدهم مورد توجه استعمارگران انگلیسی قرار گرفت

 اما مردم مسلمان سودان قیام بزرگی به رهبري مهدي سـودانی برپاکردنـد  . سودان مستعمره مشترك انگلیس و مصر شد

بـا کمـک   هـا   انگلیسـی . از جمله ژنرال گوردون را به قتل رساندندها  از انگلیسیاي  گفتند و عده می دیونپیروان وي را مه

فرانسویان براي سرکوب مردم سودان نیرویی به فرماندهی ژنرال کیچنر به آن سرزمین فرستاده شده اند او قیام کنندگان 

   .هاي بیشتري از سودان را تصرف کرد را سرکوب نمود و قسمت

نیروهـاي انگلیسـی بـا تحمـل تلفـات      . با مقاومت قبایل سیاه پوست زولو روبرو شدندها  درجنوب قاره آفریقا نیز انگلیسی

  . ها جنگ توانستند برزولوها پیروز شوند بسیار و پس از سال

ي جنوبی کنونی آنان از کشور آفریقا. نیز به فرماندهی سیسل رودس به سمت شمال حرکت کردندها  از انگلیسیاي  دسته

سیسل . با تصرف زیمبابوه و زامبیا  آن را به نام سیسل رودس رودزیا نامیدند. و قدم به سرزمین زیمبابوه نهادند. گذشتند

  . رودس با تأسیس کمپانی افریقاي جنوبی بریتانیا شروع به بهره برداري از اراضی متصرفی نمود

بـه ایـن سـرزمین     1652در سال   ، ن هلندي مهاجربه جنوب آفریقا بودندبوئرها که دهقانا، با توسعه متصرفات انگلستان

بوئرهـا  . آمده بودند و تا زمان ناپلئون استقالل کامل داشتند در پی کنفرانس وین جنوب آفریقا به انگلسـتان سـپرده شـد   

منجـر بـه جنـگ     1899قرار گرفتند و انگلستان نیز که درصدد تصرف قلمرو آنان بـود درسـال   ها  درخطر حمله انگلیسی

  . جنگیدند اما سرانجام شکست خوردند می بوئرها سرسختانه براي حفظ استقالل خود. بوئرشد

وارد کـرد و ایـن آغـاز افـول امپراتـوري      هـا   بزرگی به انگلیسیي  لطمه، انتشار اخبار مربوط به این جنگ در مطبوات اروپا

به ظلم و ستم به سـیاه پوسـتان    بعداً ،شوند می خوانده» افریکانر«ز سفید پوست که اعقاب آنها امروي  بوئرها. انگلیس بود

بر قرار ساختند که  که هیچ کس بـه جـز خودشـان بـه آن راهـی      ) جدایی نژادي( پرداختند و سر انجام حکومت آپارتاید

م آفریقاي جنوبی بـه  اما این حکومت نژاد پرستانه نیز در اواخر قرن بیستم بر اثر مبارزات ضد تبعیضی نژادي مرد. نداشت

  . رهبري نلسون ماندال از بین رفت
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م از مستعمرات خود درجنوب آفریقا اتحادیه آفریقـاي جنـوبی را سـاخت کـه در امـور داخلـی        1910انگلستان در سال 

  . خویش خود مختاربود

  . افتادها  یبه دست انگلیس) دماغه امید نیک( تا جنوب) مصر( شرق آفریقا از شمالهاي  بدین ترتیب سرزمین

مهمتـرین مسـتعمره پرتغـال درآفریقـا     . پرتغال نخستین کشور اروپایی بود که اقدام به اکتشاف و اسـتعمار آفریقـا نمـود   

  . موزامبیک بود

نیازهـاي صـنعتی و اقتصـادي    . هاي اروپـایی پرداخـت   دراواخر قرن نوزدهم آلمان براي کسب مستعمره به رقابت با دولت

بـدین  ) ) خواهنـد  مـی  جایی در زیرآفتاب( ( داشتند که می ها خود اظهار آلمان. ز گذشته شده بودجدید آلمان نیز بیش ا

  مـی گفتنـد کـه   ، هـاي دیگـر اروپـایی مواجـه شـدند      اما چون بـا مخالفـت دولـت   . معنی که خواهان مستعمراتی هستند

  .) استعمارگران ما را خفه کرده اند(

  .  کامرون و توگو را تصرف کرد ،نامیبیا ،تانزانیاهاي  آلمان در آفریقا سرزمین

فقـط کشـور لیبریـا درغـرب و اتیـوپی      . درقرن نوزدهم سراسر آفریقا به وسیله استعمارگران اروپایی تقسیم و تصرف شـد 

لیبریا نیز در سـال  . اتیوپی کشوري قدیمی بود که از استقالل خود دربرابر ایتالیا دفاع کرد. درشرق این قاره مستقل بودند

م توسط ایاالت متحده آمریکا به وجود آمد تا بردگان سیاه را ازآمریکا به افریقـا برگردانـد لـذا از سـوي آن کشـور       1848

  . مورد حمایت قرار گرفت

ها  شـد بـه آن کشـور حملـه کـرد فرمانـده        ارتش فرانسه هنگامی که حاکم الجزایر خواستار پرداخت بدهی فرانسه به آن

شکست خورد والجزایر به دست فرانسویان افتـاد الجزایـر    1843یر امیرعبدالقادر بود که در سال خواه الجزا نیروهاي آزادي

  . به استقالل دست یافت 1962درسال 

م در بحران فاشودا کـه   1898رقابتهاي استعمار انگلستان و فرانسه درقاره آفریقا مدام درجریان بود این دوکشور در سال 

م اختالفات خـود را   1905تا آستانه درگیري نظامی نیز پیش رفتند اما سرانجام درسال  ،برسرتصرف سودان به وجود آمد

  .  حل کردند

  . آخرین کشور اروپایی که به استعمار روي آورد بلژیک بود که توانست کشور کنگو را به تصرف درآورد

  . آن بود اقتصادي از هاي سیاسی انگلستان درمشرق زمین حفظ هند و توسعه بهره برداري محوراصلی فعالیت

در زمان حکومت نوه او جالل الـدین  . م به وسیله ظهیرالدین بابر بنیانگذاري شد 1526دولت گورکانیان هند که در سال 
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درزمان او اقتصاد هند شکوفا شد و کشـور بـا نظـم و انضـباط اداره     . به اوج اقتدار خود رسید) 1556-1605( محمد اکبر

وسعت قلمرو این دولت به حداکثر رسید اما افول آن آغاز شد ) 1658-1707( اورنگ زیب سپس درزمان سلطنت. گردید

آنـان در ابتـدا   . شد می بردامنه نفوذ استعمارگران اروپایی افزوده، شد می و هراندازه که از قدرت دولت مغوالن کبیر کاسته

یـک  هـا   انگلیسـی . م به ساحل هند رسیده بودند 1498درسال ها  اولین بار پرتغالی. به قصد تجارت قدم به هند گذاشتند

خلیج فارس و هند را ، به همین جهت پرتغالی ها. ها تنگ کردند آمدند اما خیلی زود عرصه را بر آنها  قرن بعد از پرتغالی

  . ترك و صرفاً پایگاه گوارا تا چند قرن بعد حفظ کردند

بهره برداري از سرمایه هند پرداختند و بعـد از بیـرون کـردن    به ، 1600با تشکیل کمپانی هند شرقی درسال ها  انگلیسی

، اقتصـادي ، هاي سیاسـی  تشکیالت کمپانی هند شرقی گسترش یافت و برفعالیت، رقیب اروپایی خود یعنی فرانسه از هند

نـد از  اداري و نظامی آن افزوده شد به همین جهت درنیمه دوم قرن هجدهم مقامهایی موسوم به فرماندارکل بنگـال و ه 

حکام هندي که دربرابرآنان مقاومت میکردند را سرکوب ، انگلیسها. طرف کمپانی هند شرقی در هندوستان منصوب شدند

تاسـیس  . پادشاه شیعه مذهب جنوب هند بود که درهـم شکسـته شـد   ، ها قیام حیدرعلی و تیپوسلطان نمودند ازجمله آن

  . نگلیسی هاستمدرسه دیوبند از اقدامات مسلمانان هند در برابر ا

 به عـالوه آنـان طـی دو جنـگ پالسـی     . همچنین ماراتهادرشرق و هندوها و سیکها را در شمال غربی هند مقهور ساختند

توانستند نیروهاي دولت مرکزي گورکانی را شکست دهند و آن را به صورت حکـومتی دسـت   ) 1764( و بوکسار) 1757(

  . نشانده تبدیل کنند

سـیپوي بـه معنـاي سـپاهی اسـت و آنهـا       ، شکل گرفت قیام سـیپوي بـود  ها  رهند برضد انگلیسیهایی که د از دیگر قیام

آگـاهی  ، انگیزه قیام. بود 1857بزرگترین شورش آنها در سال . نظامیان مزدور هندي در خدمت کمپانی هند شرقی بودند

دهلـی را در  هـا   سـیپوي . شد می روا داشتهاز مقاصد استعمار و نیز مقابله با تحقیري بود که از جانب انگلیس برمردم هند 

اما بعد از پیروزي اولیـه دچـار شکسـت    . اختیار گرفتند و بهادرشاه آخرین پادشاه گورکانی هند را برمسند قدرت نشاندند

. که از قدرت یافتن مجدد دولت مغوالن کبیر ناراضی بودند به استعمارگان پیوسـتند ها  و بعضی اقلیتها  شدند زیرا سیک

به سلطنت گورکانیان براي همیشه پایان داده شد و سرانجام دولت انگلستان کمپانی هندشرقی را منحل ، سرکوب قیامبا 

از طـرف پادشـاه   هـا   نایـب السـلطنه  . به هند حکومت کردندها  از این پس نایب السلطنه، ساخت و به جاي فرمانداران کل

شکست قیام سپیوي سلطه انگلسـتان بـه هنـد را تمـام     . کردند می شدند و زیرنظر وزیر هند فعالیت می انگلستان منصوب

  . عیار ساخت
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بـه شـکل اجـازه    هـا   بااستفاده از فرصتی که انگلستان براي جلب مشارکت هنـدي  1885تحصیل کردگان هندي درسال 

انون و درخواسـت  روش کنگره مبارزه در چارچوب ق. کنگره ملی هند را بنیان نهادند، ها داده بود سیس مجامع و انجمنأت

هاي بلندي بـه   دراوایل قرن بیستم مبارزه با تقسیم بنگال و جنبش سوداشی نشان داد که هند گام. بود اصالحات محدود

م انگلستان تصمیم گرفت تقسیمات کشوري جدیدي را دربنگـال بـه    1904در سال . سوي استقالل طلبی برداشته است

) سوداشـی ( آنان بـا تحـریم کاالهـاي انگلیسـی    . و هندوها مانع از این کار شد اعتراض هماهنگ مسلمانان اما. اجراگذارد

درادامه این مبارزات و در اوایل قرن بیستم رهبر اسـتقالل هنـد مهاتمـا گانـدي وارد     . توانستند تقسیم بنگال را لغو کنند

  . صحنه مبارزه گردید

 الل هند و دفاع از حقوق مسلمانان را توأمـاً پیگیـري  تالش براي استق 1906سیس مسلم لیگ در سال أمسلمانان نیز با ت

  .  کردند می

  . بانو لکشمی باي از مبارزان هندي در برابر انگلیسی هاست

  . آخرین سلسله پادشاهی چین سلسله منچواست

 درآن زمـان سلسـله مینـگ بـرچین حکومـت     . م باچین روابط تجاري برقراري کردند 1513استعمارگران پرتغالی درسال 

و نیـز مبلغـان مسـیحی     . جازه داد منحصراً از طریق بندرکانتون به تجارت بپردازنـد ا ها حکومت چین به پرتغالی. کرد می

  . اجازه یافتند در این کشور فعالیت نمایند

  .  جاي خود را به سلسله منچوداد 1644این سلسله درسال 

ها  انگلیسی. ها انگلستان بود ول بودند که مهمترین آندرآستانه قرن نوزدهم چندین کشور اروپایی به تجارت با چین مشغ

 بـه همـین جهـت از دولـت چـین     . با توجه به مقررات تجاري دولت چین سودي را که انتظارداشتند به دست نمی آورنـد 

ان افزایش مصرف تریاك و شمار معتاد. ها تریاك بود خواستند که اجازه ورود کاالهاي بیشتري را بدهد که از جمله آن می

دولت چین بـه منظورپایـان   . کم کم دولت چین را به واکنش واداشت و سرانجام نیز واردات و فروش آن را ممنوع ساخت

. م به بندرکانتون اعـزام کـرد   1839دادن به تجارت تریاك یکی از مأموران عالی رتبه خود به نام لین تسه شو را در سال 

  . و از تجار اروپاي ضمانت گرفت که دیگر اقدام به تجارت تریاك نکنند به آتش کشید را جمع آوري کرد وها  وي تریاك

هـایی   جنگی خود را به سواحل چین اعزام کرد و جنگهاي  کشتی، به همین جهت دولت انگلیس قبل از تصویب پارلمان

سـاخت کـه   انجامید و دولت چـین را وادار  ها  به شکست چینی، صورت گرفت 1841که در نواحی ساحلی چین در سال 
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چـین غرامـت    )،عهدنامـه نـانکن  ( براساس پیمان صـلح ) جنگ اول تریاك( .تسلیم شودها  دربرابر انگلیسی 1842درسال 

هـا   و پنج بندر دیگر نیز براي تجارت خارجی بـه آن . بندرهنگ هنگ به انگلستان داده شد، سنگینی به انگلستان پرداخت

  .  حق داده شد تا همچنان تریاك مصرف کنندها  رار گردید و به چینیحق کاپیتوالسیون برق ضمناً. اختصاص داده شد

و این اوضاع منجر به شورشـهایی شـد کـه گسـترده     . جنگ اول تریاك ضعف و فساد درونی دولت منچو را آشکار ساخت

آغاز شد و چهـارده سـال بـه طـول انجامیـد رهبـر شـورش         1851بود که از سال ) Taiping( ترین آن شورش تایپینگ

هـدف  . وي تحت تاثیر مسیحیت مدعی نجات بشریت گردید. بود) هونگ هسیو( تایپینگ شخصی به نام هونگ شئوچوان

مبـارزه  . اعالم شد) صلح بزرگ( نابرابري و مبارزه با حکومت چین واستقرار حکومت تاي پینگ فقر و، قیام مبارزه با فساد

ورزید  می اندازه که رهبري شورش تایپینگ با دولت منچو دشمنیبه همان . دولت منچو سرلوحه اقدامات آن قرارگرفت با

. دانسـت  مـی  هاي غربی بـا چـین را مـردود    ازجمله آن که قرادادهاي استعماري دولت. با بیگانگان نیز سرخصومت داشت

ورش نانکینگ را تصـرف کـرد و بـه شـ    ، نیروي دولت منچو به همراهی ارتشهاي آمریکا و انگلیس 1864سرانجام در سال 

  . و کره را از خاك چین جدا ساخت) تایوان( ژاپن فُرمز 1894تایپینگ خاتمه داد پس از آن در سال 

موجب نارضایتی مردم چین شد و در ، حکومت استبدادي و ممانعت از اصالحات، سلطه بیگانگان، هاي خارجی اما شکست

این قیام بی هه تـوان بـه   . خراج بیگانگان بودموجب قیام بزرگی شد که هدف آن سرنگونی حکومت منچو و ا 1899سال 

شورشیان درهمه جا به بیگانگان حملـه  . دادند) باکسر( ها نام مشت زن، هاي هماهنگ بود که خارجیان بدان معناي مشت

 .و به بهانه حمایت از اتباع خود نیروي نظامی بـه چـین اعـزام کردنـد    . اما کشورهاي غربی نیز فوراً واکنش دادند. ورشدند

پذیرش حضور نیروي نظـامی خـارجی و   ، عذرخواهی، چین مجبور به پرداخت غرامت. رو شد هدرنتیجه قیام با شکست روب

  . تنبیه قیام کنندگان شد

  . به وقوع پیوست که موجب ضعف و شکست چین شد 1863جنگ دوم تریاك در 

رسید اما روشـنفکران و آزادیخواهـان نیـز     ظلم داخلی و سیطره اجنبی در چین به حداکثر، پس از سرکوب قیام باکسرها

بـود او عقایـد   ) sun yat sen( از جمله این روشنفکران دکتر سون یات سـن . هاي خود افزودند بردامنه اقدامات و فعالیت

رژیـم منچـو   . م دسـت بـه قیـام زد   1911وي درسال . سیاسی خود را در دو اصل ناسیونالیسم و دموکراسی قرار داده بود

م در  1949آغاز با مشکالت زیادي روبـرو بـود و درسـال     این جمهوري که از. و نظام جمهوري برقرار گردید سرنگون شد

  . سیس شدأپی رشد جنبش کمونیستی به رهبري مائو سقوط کرد و جمهوري خلق چین ت
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  . ردندنخستین اروپاییانی بودند که در قرن شانزدهم میالدي باب دادو ستد با ژاپن را باز کها  پرتغالی

هاي  از آن پس این کشور دروازه. مسیحی شده را  قتل عام کردندهاي  را اخراج  و ژاپنیها  پرتغالیها  ژاپنی 1640در سال 

  . انزواي ژاپن آغاز شد که بیش از دو قرن به طول انجامید . م1640لذا پس از سال . خود را به روي اروپاییان بست

  . از دو بندر ژاپن استفاده کنند ،آمریکا با جلب رضایت حکومت شوگونی ژاپني  در اواسط قرن نوزدهم ایاالت متحده

 1867در سـال  . وآغاز ژاپن جدید صنعتی به شمارمی آیـد ) عصرشوگونی( ي موتسوهیتو پایان ژاپن قدیمامپراتورشروع  -

از آنجـا کـه   . واگـذارکرد  ورامپراتـ م با به تخت نشستن وي حکومت شوگونی کناره گیري کرد و تمامی امـوردولتی را بـه   

-1868( .به عصـر میجـی مشـهور شـده اسـت      دوران حکومت او. موتسوهیتولقب میجی به معناي صلح روشن را برگزید

1912 (  

میـان   1904در سال . اند درعصر میجی در ژاپن تحوالت بسیاري رخ داد و به همین جهت بدان انقالب میجی نیز نام داده

ایـن  . کرد با شکست روسیه خاتمه یافت می این جنگ که در آن انگلستان از ژاپن حمایت. تروسیه و ژاپن جنگ در گرف

  . واقعه یعنی پیروزي یک دولت کوچک آسیایی بر یکی از قدرت اروپایی بسیار مهم بود

  جنگ جهانی
هـاي   نـگ قسـمت  بسیاربودند این جهاي  مردم جهان شاهد جنگی پرتلفات و همراه با ویرانی 1918تا  1914هاي  سال -

گفتنـد و چـون بزرگتـرین     مـی ) جنـگ عمـومی  ( وسیعی از کره زمین را دربرگرفت به همین جهت در همان زمان به آن

  . گفتند می نیز) جنگ بزرگ( جنگی بودکه تا آن زمان رخ داده بود به آن

  . ا به دنبال داشتهاي اروپایی ر هاي جدید میان دولت م شروع دسته بندي 1870آلمان در سال شکست فرانسه از

ها  آلـزاس  و   جنگ با هم بودند زیرا آلمانیي  به بعد این دو کشور به ظاهر در حال صلح اما در واقع آماده 1871از سال 

 1870بنیاد این دسته بندیها دشمنی فرانسه و آلمان بود که بـا جنـگ   . لُرن را که به فرانسه تعلق داشت اشغال کرده بود

از  هـاي اروپـایی فرانسـویان را    از دولـت اي  رنتیجه بسمارك صدراعظم آلمان کوشید با ایجاد اتحادیـه د. به اوج خود رسید

آلمان اتحـادي بـا شـرکت اتـریش و       1871به همین جهت درسال . یوس گرداندأم دستیابی به هرگونه توفیقی محروم و

  . ن اتحاد دو گرایش اساسی وجود داشتو درای. ان سه گانه موسوم گردیدامپراتورروسیه تشکیل داد که به اتحاد 

  . از این اتحادیه محدود و منزوي ساختن فرانسه را در نظر داشتندها  آلمان -1

  . اتریش و روسیه از این اتحادیه دستیابی به منافع خود در بالکان را درنظرداشتند -2
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ها به تنهایی  در بن بست قرارداد درنتیجه روسگرایش دوگانه فوق آن را ، ان سه گانهامپراتورچندسال پس از ایجاد اتحاد 

معاهده سن استفانو را با آن کشـور   1874به بالکان یورش آوردند و با درهم شکستن ارتش عثمانی موفق شدند در سال 

این معاهده اتـریش و انگلـیس را سـخت    . ها داده شد براساس این معاهده راه دستیابی به مدیترانه به روس. منعقد سازند

نمی خواسـتند آبـراه حیـاتی    ها  بالکان را نداشتند و انگلیسی ها در تحمل توسعه نفوذ روسها  اتریشی. رده خاطر ساختآز

آلمان را تحت فشار گذاشتند تا متحد خود روسیه را به تجدید نظـر  ، لذا هردوکشور. ها ناامن شود مدیترانه با حضور روس

کنگره برلین را براي تجدید نظردرمعاهده سن اسـتفانو تشـکیل    1878ر سال د، بنابراین بیسمارك. در معاهده وادار سازد

به سود ایران قدم  برداشـت از آن  هاي  در این کنگره بیسمارك قدم. ها را گرفت داد که طی آن بسیاري از امتیازات روس

. ها را وادار به تمکین نمـود  وسهاي مهم اروپایی در کنگره برلین ر حضور دولت. جمله والیت قطور را به ایران واگذار کرد

هـاي   فرانسه شادمان از این تحول با اعطـاي کمـک  . ان سه گانه خارج شدندامپراتوراما چون از آلمان آزرده شدند ازاتحاد 

کوشـید شکسـت سیاسـی ناشـی از      مـی  درحالی که آلمان. دست دوستی روسیه را فشرد، اقتصادي و ابراز تفاهم سیاسی

برسرتصـرف تـونس    1882و فرانسه در سال  این فرصت با بروز اختالف میان ایتالیا. ه را جبران کندتیرگی روابط با روسی

آلمان از فرصت استفاده کـرد و بـا همراهـی اتـریش بـا      . به دست آمده که فرانسه پیشدستی کرد و ایتالیا را ناکام ساخت

سه گرایش اصلی در اتحـاد مثلـث   . اد مثلث را ساختنداتریش و ایتالیا اتح، بدین ترتیب سه کشور آلمان. ایتالیا متحد شد

  :وجود داشت

  . آلمان انتظارداشت که فرانسه را محدود و منزوي سازد -1

  . اتریش انتظار حل اختالفات اراضی با ایتالیا را داشت و در بالکان امیدوار به حمایت آلمان بود -2

ریش حمایت الزم براي توسعه سیاست مستعمراتی خود درافریقا را ایتالیا امیدوار بود که ضمن حل اختالف ارضی با ات -3

  . از سوي آلمان به دست آورد

، براي تقسیم منافع مستعمراتی با انگلستان به توافق رسـید و روسـیه نیـز برسـرتبت     1905ازسوي دیگر فرانسه در سال 

رسـمی منعقـد   اي  ین سال بدون آنکه معاهدهبا انگلیس پیمان بست و بدین ترتیب در ا 1907افغانستان و ایران در سال 

دراتفـاق مثلـث   . بـه وجـود آورد  اي  اتفاق مثلث به وجود آمد فرانسه موفق شده بـود در برابـر آلمـان اتحادیـه    ، شده باشد

  داشت: هاي زیروجود گرایش

  . هدف فرانسه از این اتحادیه مقابله با آلمان بود -1
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  . بود سه براي مسائل مستعمراتی درآسیا و آفریقاهدف انگلستان تفاهم با روسیه و فران -2

  . هدف روسیه تفاهم با انگلستان در مسایل مستعمراتی و کسب حمایت انگلیس و فرانسه در مسائل بالکان بود -3

میـان  ، هـاي بالکـان   صـرفنظراز کشـمکش  ، یعنی از جنگ آلمان و فرانسه تـا جنـگ جهـانی اول    1914تا  1870از سال 

بندي بین خـود و مسـلح شـدن پرداختنـد بـه       ها به دسته اما طی این مدت آن. اروپایی جنگی درنگرفت هاي بزرگ دولت

  . نامند می همین خاطر این دوره را صلح مسلح

 با کشته شدن ولیعهد اتریش به نام فرانسو فردیناند  توسط یـک جـوان صـرب در شـهر     1914جنگ جهانی اول در سال 

  . سارایوو شروع شد

در جناح آلمان وارد جنـگ شـد   . انی اول عثمانی که ازروسیه و انگلیس صدمات زیادي را متحمل شده بودطی جنگ جه

اما مشکالت داخلی و عقب ماندگی تکنولوژي چیزي جز شکست براي این کشور بـه ارمغـان نیـاورد و سـرانجام درسـال      

مقاومت عثمانی درهـم شکسـته   . شده استم با تحریک اعراب به شورش علیه عثمانی که به انقالب عربی موسوم  1916

متفقین آتش بس اعالم شد کـه بـه نـام آتـش بـس مـودروس        و بین عثمانی و. مر کز ناسیونالیزم عرب در مصر بود. شد

پیکـو را   –درمقدمه این شورش سایکس وزیر خارجه انگلستان و پیکو وزیر خارجه فرانسـه طـرح سـایکس    . معروف است

شـریف حسـین    1916درشورش سـال  . کردندء س و تقسیم کشورهاي جدید خاورمیانه را امضابراي تجزیه عثمانی وتاسی

طـی قـرارداد   . عرب نشین بیرون راندهاي  ها را از سرزمین حاکم حجاز که هماهنگ با عملیات نیروهاي انگلیسی بود ترك

فرانسـه نیـز   . درآمدنـد هـا   نگلیسـی درقلمـرو نفـوذ ا  ، درآمد و عراق و اردنها  فلسطین به اشغال انگلیسی پیکو –سایکس 

دولـت آلمـان جنـگ    1917از اوایل سال . در نبرد وردون آلمان از فرانسه شکست خورد. درسوریه و لبنان صاحب نفوذشد

نامحدود دریایی را اعالم کرد این عمل باعث شد تجارت دریایی آمریکا تا حدودي مختـل شـود در ایـن میـان یـک زیـر       

  . وارد جنگ بشود ربري آمریکایی را غرق کرد این عمل موجب شد تا آمریکا رسماًدریایی آلمانی کشتی مساف

جنگ جهانی اول یک جنگ سنگري وبدون تحرك بود و تنها توان اقتصادي کشورها بودکه ادامه آن را ممکن ساخته بود 

ه نفع متفقین درجنگ و بحـران  روسیه و برقراري رژیم کمونیستی در روسیه و ورود آمریکا ب 1917اما بروز انقالب اکتبر 

اقتصادي داخلی آلمان و تأثیرات انقالب روسیه برصفوف ارتش و کارگران آلمـانی باعـث شـد ارتـش آلمـان بـدون آنکـه        

خاك آن کشور را اشغال نموده باشد دچار ازهم پاشیدگی و شکست شد و امپراتـور  اي  شکست خورده باشد یاارتش بیگانه

خود استعفا داد به هلند پناه برد و به این ترتیب امپراتوري آلمان سقوط کرد و  اینگونـه جنـگ    آلمان ویلهلم دوم از مقام
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  . پایان یافت 1918در 

، از نظر دولتهـاي فرانسـه انگلـیس و آمریکـا    . روسیه و عثمانی از هم پاشیدند، یهاي اتریشامپراتورطی جنگ جهانی اول 

لح جداگانه با آلمان طی معاهده برست لیتوفسک مسـتوجب مجـازات   و برقراري ص 1917روسیه به خاطر ترك جنگ در 

بود به همین جهت آن معاهده را برهم زدند و به منظور مقابله با بلشویسم به روسهاي سفید که ضدانقالب بودنـد کمـک   

  . نمودند

ی نیز سرنوشـتی ماننـد   ي آن به جمهوري تبدیل شد و عثمانامپراتوري اتریش نیز سقوط کردو تجزیه شد و رژیم امپراتور

اتریش یافت از تجزیه قلمرو آن کشورهاي خاورمیانه عربی تأسیس شد و باقی مانده به صورت جمهوري کـوچکی درآمـد   

  . که به ترکیه موسوم شده است

ایـن  . سقوط کرد و با آلمان بیشتر براساس معاهـده صـلح ورسـاي معاملـه شـد     ) رایش دوم( يامپراتوردرآلمان نیز رژیم 

منعقد شد و تحمیالت بسیاري برآلمان وارد نمود معادهدات جـانبی ورسـاي ماننـد سـن ژرمـن و       1919ده درسال معاه

 :عبـارت بودنـد از  ) در پـاریس ( شرکت کننـدگان در کنفـراس ورسـاي   . تریانن نیز وضع اروپاي شرقی را مشخص ساخت

نخسـت وزیـر فرانسـه و     ،کلمانسـون  –لیس نخست وزیر انگ ،لوید جرج–ریس جمهور آمریکا  ،ویلسون از حزب دموکرات

در این کنفرانس  متفقین مستعمرات آلمان را بین خود تقسیم نمودند و عالوه بر آن بخشـی  . اورالندو نخست وزیر ایتالیا

 بعد. همچنین قرار شد که آلمان به متفقین غرامت بپردازد. به لهستان دادند» دانزیک «از قلمرو آلمان را به انضمام بندر 

عثمانی را نیز از کلیه مستعمراتش بـه  . مجارستان را از اتریش جدا کردند و به آن استقالل دادند ،از صلح ورساي متفقین

این امر اگرچه باعث نارضایتی ملی گراهاي ترك گردید ولـی بـا   . عربی محروم کردندهاي  او بر سرزمیني  خصوص سلطه

ترکیه  برخی از نواحی عثمانی قبلی را پس گرفت و »لوزان «  ه با قردادترکی) آتاترك( روي کار آمدن مصطفی کمال پاشا

ویلسون رئیس جمهور ایاالت متحـده آمریکـا نهـاده    اي  طرح صلح ورساي براساس بیانیه چهارده ماده. جدید شکل گرفت

کـه  اي  مـاده  بیانیـه چهـارده  . هدف اصلی ایاالت متحده کسب امتیازات اقتصادي در جهان پـس از جنـگ بـود   . شده بود

بـراي دسـتیابی بـدین    اي  کـرد تـالش نومیدانـه    می معاهدات محرمانه را تقبیح و آزادي تجارت و دریانوردي را درخواست

از ، ولی ازآنجا که در طول مذاکرات صلح ورساي آمریکا دریافت منافع مـورد نظـر را بـه دسـت نخواهـد آورد     . اهداف بود

  . با اعالم سیاست انزوا شرکت نکرد، ه پس از چندي تشکیل شدمذاکرات خارج شد و حتی درجامعه ملل ک

در ایـن  اي  کشور آمریکا خواستار استرداد وجوهی بود که به متحدین سابق خود قرض داده بود  و سرانجام موافقـت نامـه  
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ایندگان آمریکـا  درباره پرداخت غرامات جنگ از طرف آلمانی هم پس از مذاکراتی که با حضور نم. ها امضا کرد مورد با آن

به تصویب رسید به موجب این طرح آلمان تحت کنتـرل  ) »DAWESPLAN«داوس پالن ( طرح دیویس. صورت گرفت

  ) 1924( .به آنها بپردازد، شدید متفقین در آمد و مجبور شد هر ساله مبغی که میزان آن متفاوت بود

مین امنیـت  أچهار کشور مزبور براي ت 1925رفت و در سال ی صورت گیها ایتالیا و آلمان نیز توافق ،انگلیس ،میان فرانسه

  . کردند ءدر منطقه رنانی موافقت نامۀ لوکارنو را امضا

  . امضا شدها  به وسیله آن ،شناخت می کلوگ که توسل به جنگ را غیر قانونی–سه سال بعد پیمان بریاند 

  . جامیدبه طول ان 1945آغازشدوجنگ تا سال  1939جنگ جهانی دوم درسال  -

آنان از همان ابتداي امر داعیه برپـاي  . به قدرت رسیده بودند 1917هاي بلشویک درپی انقالب اکتبر  در روسیه کمونیست

 انقالب بلشویکی دراروپا را داشتند به رغم آنان آلمان به عنوان کشـوري صـنعتی و کـارگري بایسـتی دسـتخوش انقـالب      

دو . دسـت بـه شـورش زدنـد    ، که موسوم به اسپارتاکیست بودنـد ها  مارکسیت کما اینکه درآن کشور گروهی از. گردید می

زالوکزامبـورك بـود آنهـا خواهـان برقـراري حکومـت توتـالیتر بودنـد            شـورش  . رهبر عمده این شـورش لیـب کُنسـت و ر

ري درایـن زمـان درآلمـان نظـام جمهـو     . سرکوب شد اما فعالیت عناصر کمونیست همچنان وجود داشتها  اسپارتاکیست

قـانون اساسـی جدیـدي بـراي     . گفتنـد  مـی  برسرکار بود که چون تأسیس آن از شهر وایمار بوده بـدان جمهـوري وایمـار   

برت از حزب سوسیال دموکرات به عنوان اولین ریـس جمهـور آلمـان انتخـاب      جمهوري آلمان تدوین شد و فردي به نام ا

سم داشتند و با آنکه کشورهاي غربی براي جلوگیري از رسـوخ  رهبران جمهوري وایمار عزم راسخی در مقابه با بلشوی. شد

دسـت زده بودنـد امـا ایـن     ) لیتـوانی ، لتونی، استونی( افکارکمونیستی به داخل کشورهایشان به ایجاد کشورهاي قرنطینه

انـی انگلسـتان و   ها نیز که پی بـه نگر  آلمان. توانست نقش سد واقعی را دربرابر افکار کمونیستی ایفا کند می آلمان بود که

درنتیجه انگلستان و فرانسه بـراي تعـدیل معاهـده    . دادند می فرانسه برده بودند مسأله کمونیسم در شوروي را حادتر جلوه

صـورت گرفـت و   هـاي   ایتالیا  و آلمان توافق ،انگلیس ،میان فرانسه 1925لذا درسال . ورساي از خود آمادگی نشان دادند

لوکارنو اعطـاي امتیـازاتی بـه    هاي  اساس موافقت نامه. در سوئیس امتیازاتی به آلمان دادند طی کنفرانسی درشهر لوکارنو

آلمان در سمت شرق بود بنابراین از این معاهده چنین استنباط شد که انگلستان و فرانسـه خطرآلمـان را متوجـه شـرق     

ت مرزها و مسائل قـومی و جمعیتـی کشـورهاي    را دربیم و نگرانی فرو برد کیفی، معاهده لوکارنو اروپاي شرقی. ساخته اند

این وضعیت که موسوم به بالکانیزاسیون بود حکایت از آشفتگی مرزهاو . اروپاي شرقی وضعیت بسیار آسیب پذیري داشت
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–و سه سال بعد پیمـان بریانـد   . وضعیت بالکانیزاسیون یعنی وضعیتی که جنگ جهانی اول را باعث شد. کرد ها می ملیت

  .شد ها امضا وسیله آن هب ،شناخت می سل به جنگ را غیر قانونیکلوگ که تو

م بـا اجـراي    1927هـا از سـال    بدین ترتیب پیمان لوکارنو پیش از آنکه ثبات را به اروپا بازگرداند باعث نگرانی شد روس

در جنگ بین چین . دبه بازسازي اقتصاد و ارتش خود اشتغال داشتن، پنج ساله خود که استالین مجري آن بودهاي  برنامه

فرانسه و انگلیس  و آمریکا طرفدار چین بودند و ژاپن که از این وضع ناراضی بود عهد نامه ضد کومین تـرن را بـا    ،و ژاپن

  ) 1937-1936( .آلمان و سپس با ایتالیا بست و به این صورت دیکتاتورها به هم نزدیک شدند

. موسولینی اقدام به تغییرات اقتصادي و تجدید سازمان ارتش کرده بودنـد به فرماندهی ها  فاشیت 1922درایتالیا از سال  

دانست کـه   می موسولینی این سهمیه را دریاي مدیترانه. ادعا داشتند که سهمی از جنگ جهانی اول نبرده اندها  ایتالیایی

ل بـه شـیوه هتـی نژادپرسـتانه     گفتموسولینی به خود لقب دوچه یا پیشوا داد و مانند هیتلر بـا توسـ   می »دریاي ما«بدان 

درچنـین شـرایطی درسـال    . محور را تشکیل دادند براي مبـارزه بـا کمونیسـت   هاي  حکومت کند او با آلمان و ژاپن دولت

کردنـد کـه    ءرا امضـا اي  بریان وزیر خارجه فرانسه و کلوگ وزیر خارجه آمریکا دراقدامی سیاسی و نمایشی بیانیـه  1929

  .  نمود می اعالم کرده و تقبیحجنگ را عملی غیرقانونی 

  . بود 1929مهمترین بحران در فاصله دو جنگ جهانی بحران اقتصادي سال 

عمرکرد درایـن مـدت احـزاب و گروههـاي گونـاگون از کمونیسـت تـا لیبـرال و          1933تا سال  1918جمهوري وایمار از 

ب سوسیال ناسیونال کارگران آلمان که به اختصار در این میان حز. ناسیونالیست و غیره با یکدیگر به جدال مشغول بودند

  . به پیشوایی هیتلر توانست قدرت را به دست بگیرد، گویند می بدان حزب نازي

گروه اول به اقتصاد ، و به عقیده او. دانست می را مقصرین شکست آلمان درجنگ جهانی اولها  هیتلر یهودیان و مارکیست

این حزب که به برتري نژاد آلمانی و ناسیونالیسم تأکید بسـیار  . آلمان را از بین بردند آلمان ضربه زدند و گروه دوم امنیت

خواست  می هیتلر افسر عالی رتبه جنگ فیلد مارشال لودندرف را به همکاري با خود جلب کرد و 1923داشت و  در سال 

رهبـران نـازي   . جـو فروشـیمعروف اسـت    این حادثه به نام توطئه یا کودتـاي آب . حکومت را به دست بگیرد اما نتوانست

را نوشت این کتاب در شناخت اندیشه نازیسم بسـیار  » نبرد من «دستگیر شدند و هیتلر به زندان افتاد او در زندان کتاب 

  . مهم است

به همین دلیل هیتلر زین پـس سـعی   . در پی انتخابات ریاست جمهوري هیتلر در برابر مارشال هیدنبورگ شکست خورد



  »131«   تاریخ جهان

  
 
 

  . داران بزرگ را جذب کند و نظامیان و زمین داران و کارخانهها  ه طرفداري ژنرالکرد ک

در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی را به دست آورد در نتیجه هیتلر به دسـتور هیـدنبورگ بـه سـمت     . م1933در سال 

  . صدراعظم منصوب شد

زنـدانی کـرد و   ) رایشـتاگ ( ن ساختمان مجلـس سه هفته پس از صدراعظمی هیتلر دولت یک هلندي را به جرم آتش زد

نیروهاي ارتش و نیـرو اس  . از احزاب گرفته دها  ادعا کرد که این فرد از حزب کمونیست است در نتیجه بسیاري از آزادي

اس از حزب نازي به کلیه مراکز گروه اس آ حمله کرد و هیتلر از این موقعیت استفاده کرد و رقیبان احتمـالی خـود را از   

وي بـه ریاسـت   ) 1934( پس از مرگ هیـدنبورگ . شود می شناخته) آخته( دشنه بلندهاي  این واقعه به نام شب. ین بردب

هیتلر اختیارات ریس جمهور و صدر اعظم  و فرمانداري کل قوا را در هم ادغام کرد و با عنـوان پیشـوا کلیـه    . ارتش رسید

  . این مناصب را در اختیار گرفت

پیمان ورسـاي را لغـو    1935هیتلر در سال . و تأسیس رایش سوم را اعالم نمود. را به دست گرفت قدرت 1933در سال 

را نیز از فرانسه پـس  » سار «را در مرز آلمان و فرانسه اشغال نمود و ناحیه زغال سنگ خیز » رنانی «کرد و سپس ناحیه 

او بـه  . شد ایجـاد کـرد   می یان که ماژینو خوانده را در مقابل خط دفاعی فرانسو» زیگفرید «هم چنین خط دفاعی . گرفت

 1939صنایع آلمان را احیـا کـرد و تـا سـال     » کروپ«تورم را مهار  و به کمک کمپانی  ،وزیر اقتصاد ،کمک دکتر شاخت

و هـدف خـود را   . نژادهـاي دیگـر بـود   ي  شعار هیتلر برتري نژاد ژرمن بر همه. ورود به جنگ بزرگ نمودي  کشور را آماده

) گشتاپو( هیتلر براي سرکوب دشمنان و مخالفان خود یک سازمان پلیس مخفی به نام  . دید عظمت آلمان اعالم کردتج

گشتاپو در زمان خـود  . گفتند می) اس-اس( یا) گارد محافظ( صف محافظین ،به مأمور ین مسلح این سازمان. ایجاد نمود

  . فمخوف ترین سازمان پلیسی و امنیتی دنیا بود

الحاق اتریش بـه آلمـان کـه    . آلمان و اقتدار مجدد آن اولین نتیجه خود را در الحاق اتریش به آن کشور نشان داد احیاي

انگلستان و فرانسه با این توجیه که توسعه طلبی آلمان روبه سـوي  . صورت گرفت 1936گویند در سال  می بدان آنشلوس

کردند ضـمیمه خـاك    می اکی را که تعداد آلمانی درآن زندگیآلمان سودت چکسلو دو سال بعد. شرق دارد ساکت ماندند

فرانسه و ایتالیا و آلمان بود  بـا ایـن اشـغال آلمـان      ، درکنفرانس مونیخ  که با حضور انگلستان 1938و درسال . خود کرد

ـ  . . کنفرانس مونیخ عمالً چکسلواکی را تجزیه کردند. موافقت کردند راي صـلح دراروپـا   انگلستان و فرانسه آن را اقـدامی ب

  . عنوان کردند
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  . بلوم نخستین دولت سوسیالیست را تشکیل داد 1935در فرانسه در سال 

 به فرماندهی ژنرال فرانکو علیه جمهوري خواهانها  درجنگ داخلی فاشیست. جنگ داخلی اسپانیا آغاز شد 1936درسال 

هـاي غـرب    دو بودند و هم ازسوي شوروي و هم دولتهرها  و لیبرالها  جمهوري خواهان شامل سوسیالیست. جنگیدند می

. درمقابل هیتلر و موسولینی که هردو رهبر حزب فاشیست کشور خود بودند از فرانکـو حمایـت کردنـد   . شدند می حمایت

بـرلین   رم و بین الملل میان آلمان و ایتالیا منعقد شـد کـه بـه محـور    ) آنتی کمینترن( ودر این سال پیمان ضدکمونیسم

هاي محور اشاره به اتحاد ایـن دو   اصطالح دولت. از آنجا که برلین و رم بریک نصف النهار واقع شده اند. شده است مشهور

به پیمان پوالدین نیـز  . چندسال بعد ژاپن نیز به این پیمان پیوست. هدف پیمان ظاهراً مقابله با شوروي بود. کشور داشت

  . معروف است

 هـم ) fcintern) جلوگیري از رشد کمونیسم بود  و به اتحـاد ایـن سـه اتحـاد فاسـینترن     توکیو براي  –برلین  -اتحاد رم

  .  گویند می

پادشاه اسپانیا بر اثر  قیام جمهوري خواهان از کشور گریخت و حکومـت جمهـوري بـه     ،آلفونس سیزدهم 1931در سال 

و هـا   دولت جدید به ویران کردن کلیسـا . فتریاست آلکازامورا در کشور برقرار شد و پس از وي آزانا قدرت را به دست گر

اسـپانیا  ي  کـه در مسـتعمره  » مارشـال فرانکـو  «چندي بعد یکی از سلطنت طلبان اسپانیا به نام . کشتار مخالفان پرداخت

او بندر بارسلون را فتح کرد و خود را آماده نمـود تـا   . کرد به کمک هیتلر و مسولینی خود را به اسپانیا رسانید می خدمت

شـوروي و فرانسـه کـه طرفـدار جمهـوري      . در نتیجه جنگ داخلی بزرگی در اسپانیا آغاز شد. ایتخت را نیز تسخیر کندپ

آلمـان نیزمـدرنترین    ،کردنـد و در مقابـل   مـی  کمونیست را تقویتهاي  خواهان بودند با فرستادن سالح به اسپانیا چریک

مارشـال  ، ره بعد از آن که یک میلیون نفر در اسپانیا کشـته شـدند  باالخ داد و می خویش را به طرفداران فرانکوهاي  سالح

  . آلمان و ایتالیا پیمان دوستی بست، قدرت را به نفع سلطنت طلبان به دست گرفت و با ژاپن 1939فرانکو در اکتبر 

) ژه درروسـیه بـوی ( ملت آلمـان در شـرق اروپـا   » فضاي حیاتی«اعالم کرده بود که » نبرد من«هیتلر درکتاب خود به نام 

هاي کوچک اروپاي شرقی در وحشت فرو رفته بودند به عالوه شوروي در اروپاي شرقی ادعـاي   قراردارد با این اعالم دولت

هـاي   دولـت ، دانست و ازآنجا که فرانسه از آلمـان نگرانـی داشـت کوشـید     می هاي آن را عامل غرب و دولت، اراضی داشت

سیاست اتحادهاي ( ساخته و با فرانسه همراه نماید چنین سیاستی که معروف به کوچک اروپاي شرقی را با یکدیگر متحد

و . خواست سدي دربرابر کمونسیم بسازد و از سوي دیگر آلمان را ازدو سو در فشـار قـرار دهـد    می بود از یک سو) قضایی
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با شوروي پیمان تجـارت و   1939دید درسال  می ازآنجا که آلمان خود را درکنار شوروي مورد خصومت فرانسه و انگلیس

ربین تروپ وزیر امور خارجه آلمان بود  به موجب ) عدم تعارض استالین و ربین تروپ( به نام معاهده. دوستی منعقد کرد

وجود  داشت به اي  شدند که به کشور یکدیگر حمله نکنند اما در این معاهده مفاد مخفیانه می این پیمان دو کشور متعهد

همین طور آلمان این . ها تقسیم شود و  دولت با هم به خاك لهستان حمله کنند و خاك لهستان بین آناین ترتیب که د

  . و بخشی از فنالند ضمیمه خاك شوروي بشود) لتونی–لیتوانی –استوانی ( بالتیکهاي  امر را پذیرفت که سرزمین

در اروپاي شـرقی گنجانـده شـده بـود و بـا       در ضمایم سري این پیمان تقسیم لهستان و به طور کلی اهداف هردو کشور

در همین هنگام پیمان دفاعی بـین انگلسـتان و   . جنگ جهانی دوم آغاز شد، براي تصرف دانزیگ درلهستان، حمله آلمان

تا شش ماه اول جنگ انگلستان و فرانسه اقدام . در نتیجه انگلیس و فرانسه به آلمان اعالن جنگ دادند. لهستان بسته شد

، درحـالی کـه آلمـان بـه تصـرف نـروژ      . یا زرگري نام داده اند»جنگ دروغین«ردند به همین جهت به این دوره مهمی نک

فنالنـد  ، استونی، دانمارك هلند و بلژیک دست یافته بود و شوروي نیز به اشغال نیمی از خاك لهستان و کشورهاي لتونی

  . نامند می برق آساهاي  این دوره را دوران جنگ. و غیره موفق شده بود

ارتش فرانسه را به عقب نشینی وادار کرد در نتیجه کابینه فرانسه استعفا داد و مارشال پتن  ،ارتش آلمان 1940در سال  

  . او تصمیم به صلح با فرانسه گرفت. نخست وزیر شد

اما ایـن خـط   . ث شده بوداز مرز دو کشور احدااي  ها خط ماژینو بودکه دربخش عمده امید فرانسویان براي مقابله با آلمان

بـا  ) معاون وزیر جنگ فرانسه( نتوانست جلودار ارتش آلمان شود و پاریس توسط نیروهاي آلمانی اشغال شد ژنرال دو گل

 1944بودند به انگلستان فرار کردند و دوگل از آن وقت تا » دونکرك «چند افسر فرانسوي  و چند لشکر انگلیسی که در 

  . دانست می خود را رئیس  دولت فرانسه آزاد ،خارج گردیدها  دست نازيکه پاریس فتح شد و از 

ها که به نبرد بریتانیـا مشهورشـده    این بمباران. آلمان براي به زانو درآوردن بریتانیا به بمباران سنگین این کشور پرداخت

به پایان رسیده است بـه شـوروي    غربهاي  آلمان با این محاسبه که جنگ در جبهه. است نتوانست بریتانیا را تسلیم کند

حمله ور شد وهم زمان جنگ در بالکان و شمال آفریقا نیزشروع شد  آلبانی نصیب ایتالیـا شـد و هیتلـر پـس از تصـرف      

درلیبی بودند  1911نیروهاي ایتالیایی که از سال . رومانی را به چنگ آورد زیرا به نفت رومانی احتیاج داشت ،یوگسالوي

ها نیز به رهبري فیلدمارشال رومل معـروف بـه روبـاه صـحرا بـه       صر شروع به پیشروي کردند و آلمانبه سمت تونس و م

ها شتافتند و این نیرو قصد داشت با گذشتن از کانال سوئزاز طریق جنوب وارد خاورمیانه شود اما موفق به کامل  کمک آن
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  . روگشتند هکردن طرح خود نشدند و با شکست روب

جنگ شروع ، به بندر پرل هاربور در هاوایی که پایگاه دریایی آمریکا در اقیانوس آرام بودها  ا حمله ژاپنیدر شرق دور نیز ب

  . تامرزهاي هند نیز پیشروي کردند و درآنجا با انگلیس وارد جنگ شدندها  ژاپنی. شد

همه نوع کمک را به شوروي  چرچیل نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که 1941دراروپا با حمله آلمان به شوروي  در سال 

لـذا شـوروي و   . مردم بر ضد آلمان بسیج شـوند ي  خواهد رساند استالین این جنگ را یک جنگ میهنی اعالم کرد تا همه

انگلیس به صورت متحدي علیه آلمان درآمدند و با پیوستن ایاالت متحده به متفقـین  ایـن بـار ایـاالت متحـده درقبـال       

چنانچه براساس منشور آتالنتیک انگلستان آزادي تجارت و کشـتیرانی را  . گرفت می ازانگلیس اامتیازاتی ر، هرگونه کمکی

  . ها داد به آمریکائی

  .  نیروهاي مشترك شوروي و انگلستان به ایران حمله کردند تا از طریق ایران به شوروي کمک کنند1320در شهریور 

درفرانسـه دولتـی   . دست داشتند و یا متحدین آلمان برسرقدرت بودندنیروهاي آلمانی اختیار کشورهارا به ، در داخل اروپا

ها بود اما تعدادي از فرانسویان به رهبـري مارشـال دوگـل کـه      سیس شده بود که زیردست آلمانیأبه نام فرانسه ویشی ت

  . ها به مبارزه برخاسته بود درلندن به سرمی برد دولت فرانسه آزاد را ایجاد کردند که با آلمان

بـا دورنمـاي   . آلمان از تهاجم بـه تـدافع افتـاده بـود    . را وادار به عقب نشینی کندها  شوروي توانست آلمان 1942رسال د

پـس از  . پیـروزي نهـایی مشـغول کـرد    هـاي   متفقین را به تقسیم منافع پیروزي و طراحی نقشـه ، شکست دولتهاي محور

 1945صـورت گیـرد و درسـال    ) نورمانـدي ( هایی از خاك فرانسهیالتاوکازابالنکا مقررشد که حمله ن، هاي تهران کنفرانس

  .  حمله آغاز شد که به شکست آلمان و خودکشی هیتلر منجرشد

در آفریقاي شمالی نیروهاي رزمی انگلیس به فرماندهی مونتگموي فیلد مارشال توانست نیروهاي رزمی آلمان را که تحت 

العلمین نزدیک اسـکندریه در  ( شود می نبرد به نبرد العلمین شناخته فرماندهی فیلد مارشال رومل بود شکست بدهد این

  1942) مصر بود

نیروهاي آمریکاي و انگلیسی در جزیره سیسیل ایتالیا پیاده شدند موسولینی به زنـدان افتـاد و پـادوگلیو     1943در سال 

د کردنـد و موسـولینی در شـمال ایتالیـا     موسـولینی را آزا هـا   آلمانی. کرد ءو قرداد صلح با متفقین امضا  جانشین وي شد

  .  سیس کردأجمهوري سالو را ت

همراه با . قواي متفقین در ساحل نرماندي پیاده شدند و به اصطالح جبهه دوم را در جنگ اروپا باز کردند 1944در ژوئن 
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  . مختلف شدت گرفتهاي  شکست تدریجی آلمان نیروهاي مقاومت مردمی در سرزمین

را اخراج کند یوگسالوي تنها سرزمینی بـود  ها  وهاي مقاومت پارتیزان تحت رهبري تیتو توانست آلمانیدر یوگسالوي نیر

  . که به اتکا نیروي خود نیروهاي آلمانی را بیرون کرد

 1945و  در . به پاریس رسیدند و ژنرال دوگل به رهبري حکومت موقت فرانسه نایل شد 1944نیروهاي متفقین در اوت 

  . ایتالیایی موسولینی را تیر باران کردندي  ها شدند پارتیزن وارد آلمان

بـه فرمانـدهان آلمـانی دسـتور داد تـا      »دریا ساالر دونتـیس  «جانشین او . هیتلر خودکشی کرد 1945در روز سی آوریل 

  . تسلیم متفقین شوند

س ئیدر این زمان ترومن ر. سان کردندرا با خاك یک» ناکازاکی « و » هیروشیما « دو شهر ها  آمریکایی 1945در ماه اوت 

  . جمهور آمریکا شد

  . ژاپن بدون قید وشرط تسلیم شد و جنگ جهانی دوم به طور کامل پایان یافت 1945سر انجام در سال 

  . در دادگاه جنایات جنگی نورنمبرگ تعدادي از رهبران آلمان محاکمه شدند

دسته تقسیم کنیم آنهایی که بین چرچیل و روزلت انجام گرفـت و   توانیم به دو می دوره جنگ دوم جهانی راهاي  نشست

  . آنهایی که استالین هم در آن شرکت داشت

 اولین نشست چرچیل و روزلت پیش از ورود آمریکا به جنگ صورت گرفت که منجـر بـه سـقوط منشـور آتالنتیـک شـد      

پیوست ایـن منشـور    می هر کشوري  که متفقین از امضاي این منشور خودداري کردنداما از این پسها  آمریکایی) 1941(

حق زندگی بهتر دارند و تعین حکومـت خـود را دارنـد و در    ها  ملتي  شد که همه می کرد در این منشور گفته می را امضا

خالل جنگ هیچ دولتی نباید خاك کشورهاي دیگر را به کشور خود ضمیمه کند و همچنین گفته شد که در پایان جنگ 

این منشور بیشتر حالت تبلیغاتی داشت  و این منشور براي مقابله با نظم نوین . زمان بین المللی به وجود بایدباید یک سا

  . آلمان که به برتري آلمان اشاره داشت طرح شده بود

هم حضـور پیـدا   ) چیانک کاشیک( در نشست قاهره که پس از ورود آمریکا به جنگ برگزار شد در این نشست رهبر چین

  . ایتالیا  و ژاپن تاکید شد ،بر ادامه جنگ تا زمان تسلیم آلمان کرد و

سـه   1943در سـال  . این کنفرانس مقدمه کنفـرانس اسـت  . کنفرانس مسکو بین وزیران امور خارجه متفقین تشکیل شد

  . داستالین در تهران با یکدیگر مالقات کردن )،یس جمهور آمریکائر( روزلت ،متفق یعنی چرچیلهاي  رهبر دولت
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گشودن جبهه نرماندي و شـرکت شـوروي در جنـگ بـر ضـد ژاپـن و       -1از جمله مسائلی که در این کنفرانس مطرح شد 

  . همین طور توافق شد که پس از جنگ یک سازمان بین المللی به وجود بیاید که حافظ صلح در جهان باشد

انگلـیس و چـین تاسـیس     ،شـوروي ، آمریکـا در حومه واشنگتن نمایندگان » مبارتن اوکس« در کنفرانس  1944در اوت 

  . سازمان بین المللیرا پس از جنگ تصویب نمودند

میان انگلستان و فرانسه و بلژیک و هلنـد  و لوکزامبـورك بـه امضـا رسـید یـک پیمـان         1948پیمان بروکسل در مارس 

 بـود و همـۀ کشـورها    به منظور حفظ میراث مشـترك تمـدن کشـورهاي عضـو     ،حقیقیاي  تدافعی و اساس ایجاد جامعه

  . توانستند به عضویت آن در آیند می

ایـن   . شوروي و آمریکـا بـود  هاي  کنفرانس یالتا اوج همکاري دولت 1945فوریه . دومین نشست سران کشور در یالتا بود 

سـازمان   در این کنفرانس در مورد. بر ضد ژاپن وارد جنگ بشود ،بار دولت شوروي قول داد به محض اتمام جنگ در اروپا

ملل متحد توافق صورت گرفت و یکی از مباحث مهم این کنفرانس تصمیم گیـري راجـع بـه سرنوشـت آلمـان و اروپـاي       

شرقی پس از جنگ بود طبق توافقات صورت گرفته قرارشد که آلمان زیر نظر کشورهاي متحد اداره شود  و بخشی از آن 

  . نیز زیر نظارت فرانسه اداره شود

ایجـاد دو بلـوك متخاصـم شـرق و غـرب در واقـع از       . تمام اروپاي شرقی را سهم خود دانسـتند ها  روسدر این کنفرانس 

عقیده داشتند در دادگاه نـورنبرگ تمـام فرمانـدهان آلمـانی     ها  روس. در شبه جزیره کریمه آغاز شد ،کنفرانس سري یالتا

هـم  اي  منطقـه هاي  ورد تقسیم اروپا و ایجاد پیماندر م. غربی مخالف این نظریه بودندهاي  اعدام شوند در حالی که دولت

، کمونیستی برقرار کرده  و آنها را جزء اقمار خود نمـوده بـود  هاي  در برابر شوروي که در کشورهاي اروپاي شرقی حکومت

  .  انگلستان و آمریکا اروپاي غربی را جزء اقمار خود کردند

  .  قات صورت گرفته دوباره خط کرزن رسمیت پیدا کردطبق تواف ،در مورد مرز بین لهستان آینده  و شوروي

  . در جنگ بین لهستان و شوروي کرزن خط مرزي را پیشنهاد کرد که به خط کرزن معروف شد1920در سال 

  کنفرانس پتسدام  
) اَتلـی ( چرچیل و رهبر حزب مخالف ،در این کنفرانس استالین 1945آخرین کنفرانس پیش از اتمام جنگ است در سال

در میانه کنفرانس در انتخابات عمومی  انگلیس حزب کارگر پیروز شد . ریس جمهور جدید آمریکا ترومن حضور داشتندو 

ر ایـن    د. کنفـرانس پوتسـدام  آغـاز بـدبینی بـین آمریکـا و شـوروي اسـت        . بنابراین چرچیل از این کنفرانس بیرون رفت
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و خط مرزي بین آلمان و لهستان تعیین شد و طبق آن مقـرر  . کنفرانس شوروي قول قاطع داد که وارد جنگ ژاپن بشود

و سر انجام اینکه دولت آمریکـا بـه اطـالع    . ساکن اروپاي شرقی به خاك اصلی خود کوچانده شوندي  ها گردید که آلمانی

  . دولت شوروي رساند که این کشور به بمب اتمی دست یافته است

از طریـق تبلیغـات   ) کاپیتالیست( و غرب) کمونیست( و ابر قدرت شرقعقیدتی بین د –یعنی مبارزه سیاسی  :جنگ سرد

  . که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل گرفت

اما سپس گسترش یافت و مجموعه روابط شوروي و آمریکا . که شروع آن با اختالف در مورد آینده اروپاي شرقی آغاز شد

  دتی جنگ سرد سه مسئله وجود داشت:را در برگرفت در مورد زمینه سازي فکري و عقی

ي  گفت که استالین به دور جهان کمونیست پرده» آهنین ي  پرده«ي  چرچیل در ضمن سفر به آمریکا با به کار بردن واژه

  . از آهن کشیده است

ت بـه  طی سخنرانی خود از جنگ سرد سخن گفاي  آمریکا در سازمان انرژي هستهي  برنارد باروخ نماینده 1947در سال 

ها و در طـرف دیگـر دموکراسـی و     عقیده او این جنگ جنگی عقیدتی است که در یک طرف آن کمونیسم و بردگی انسان

 . این سخنرانی او مصادف است با زمانی که دکترین ترومن در کنگره آمریکا به بحث گذاشته شده بود. آزادي است

م تحلیل منابع سیاست دولت شوروي نویسنده آن بعدها مشخص در مجله سیاست خارجی در آمریکا به نااي  انتشار مقاله

شد که جورج کنان بوده در این مقاله کنان به توسعه طلبی شوروي اشاره کرد و آمریکا را منجی الهی براي مقابله با ایـن  

 . توسعه طلبی معرفی کرد

  مراحل عمده جنگ سرد  

قانونی که در تهدید اقلیـت  هاي  ه دولت آمریکا به همه دولتدکترین ترومن اعالم شد به موجب این نظری 1947در سال 

کرد که مقصود اصلی او از اقلیت مسلح جنگ داخلی یونـان بـود و بـه     می مسلح و یا زیر فشار نیروي خارجی بودند کمک

  . دولت یونان در مقابل نیروهاي چپ گرا کمک کرد

ین زمان دولت شوروي قصد داشت منـاطق قـارص و اردن  را از   و منظور او از فشار کشورهاي خارجی ترکیه بود زیرا در ا

  . ترکیه بگیرد  و آمریکا با کمک نظامی و اقتصادي خود از ترکیه پشتیبانی کرد
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  طرح مارشال 

آمریکا در زمان ریاست جمهوري ترومن اعالم کرد که آمریکا آماده است تا به ي  جرج مارشال وزیر خارجه 1947در سال 

  . درخواست کمک بکنندها  هاي اروپایی کمک کند مشروط به اینکه خود دولتباسازي کشور

  . که فرانسه و انگلستان استقبال فراوانی از این طرح کردند

  . در این زمان شکل گرفت  -) OEEC( سیاي  .اي. اُ -سازمان همکاري اقتصادي اروپا 

ک تاسیس شد  بـه منظـور کمـک بـه کشـورهاي کـم رشـد در        خاور نزدیي  به نام ادارهاي  اداره ،در وزارت خارجه آمریکا

  .  اقتصادي و فرهنگی وهمچنین  براي جلوگیري از نفوذ کمونیسمهاي  زمینه

  تشکیل کُمینفرم  

کشـور اروپـاي    6با حضور رهبران ) پایتخت لهستان( در ورشواي  جلسه 1947آمریکا در سال هاي  براي مقابله با سیاست

  . تشکیل شد) فرانسه و ایتالیا( اروپاي غربی شرقی  و دو حزب کمونیست

در شهر بلگراد پایتخت یوگسالوي تصویب شد هـدف  ) کُمینفرم( در این جلسه تاسیس سازمان دفتر اطالعات کمونیستی

  ،در نتیجه اختالف مارشال تیتو رهبر یوگسالوي با رهبـران شـوروي  . این سازمان هماهنگی بین کشورهاي کمونیست بود

  . از این سازمان اخراج شد یوگسالوي

  . در زمان خروشچف منحل اعالم شد 1956این سازمان در سال 

  . شوروي برلین را محاصره کرد و به تشدید تنش بین بلوك شرق و غرب افزود 1948در سال 

  ) ناتو( تشکیل سازمان آتالنتیک شمالی

  . ان ناتو گردیددولت ایالت متحده آمریکا در اروپا مبتکر ایجاد پیم 1949در سال 

کشور اروپاي غربی به وجود آمد مرکـز جلسـات    9کانادا و  –با حضور آمریکا ) 1950-1949( پیمان ناتو در بین سالهاي

گرفـت کشـورهاي دیگـر     می آنها در واشنگتن بود که طبق این پیمان اگر یکی از کشورهاي عضو مورد تهاجم نظامی قرار

   .موظف بودند که به آن کمک برسانند

  . بین ترکیه و یونان بر سر قبرس اختالف وجود داشت  به همین دلیل ترکیه از این پیمان خارج شد

  . و همچنین  جنرال دوگل ریس جمهور فرانسه که از رهبري آمریکا ناراحت بود ازاین سازمان خارج شد

انفرانسیکو امضا کردنـد و در دو  سیس سازمان ملل را در سأکشور طرح ت 50نمایندگان  1945ش/ ژوئن . ه 1324در تیر 
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 1946در سـال  . کـار خـود را آغـاز کـرد     اکتبر همان سال به رسمیت رسید و یک سال بعد این سازمان رسـماً  24آبان /

درمنشور سازمان آمده است . یس تحویل گرفتئملل سابق را در سوي  سازمان ملل متحد کلیه موسسات مربوط به جامعه

  . صلح جهانی است که هدف این سازمان تامین

شکایت ایران از شوروي در مورد خود داري آن کشور  ،اولین موضوعی که در شوراي امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد

  . از تخلیه آذربایجان بود

  تحوالت روابط بین الملل  

  ) 1895ن تا ژوئ 1814از اکتبر ( وین 1815هاي اروپا براي کنگره  کنگره اي مرکب از نمایندگان تمام دولت

  . در کنگره وین تنها نماینده عثمانی پذیرفته نشد

جهت همبستگی خود در مقابل فرانسـه و انحصـار حـق    ، اتریش و انگلستان,پروس ,بین روس  1814معاهده شومون در 

  . تصمیم گیري نسبت به مسائل مهم بود

  . ثیر گذاشتأم گیري کنگره تبر جریان تصمی، تنها شاید کوشش هاي فرانسه به نمایندگی تالیران تا حدي

موضع گیري انگلستان در کنگره وین حکایت از ضدیت با روسیه و فرانسه و تضعیف هلند و پرتغال یعنی ضدیت با تمـام  

  . تالیران با تکیه بر اصل حقوق عمومی وارد صحنه شد. قدرت هاي بالفعل و بالقوه دریایی بود

سویس تمام ارضـی خـود را   . پروس و اتریش تقسیم شد، سمی بین روسیه لهستان بطور ر :بر اساس مصوبات کنگره وین

ایالت تشکیل دادند که اتریش عضو برجسـته و رهبـر    48تمام کشور هاي آلمانی زبان کنفدراسیونی مرکب از . حفظ کرد

  . آن به حساب می آمد

  ) 1945( وکنفرانس یالتا) 1919( صلح ورساي,) 1814( کنگره وین( 1648) صلح وستفالی( مهمترین گردهماییها:

و . این نظم بـر مبنـاي تـوازن قـوا اسـتوار گردیـد      . کار کاسلري و مترنیخ بود، شالوده نظمی که در کنگره وین ریخته شد

  . حافظ اصل توازن قوا اتفاق قدرتهاي اروپایی موسوم به کنسرت اروپا بود

  . و در مقابل افکار حاصل از انقالب فرانسه بایستدکنگره وین بر آن بود تا اشرافیت را در تمامیت آن احیا کند 

آزادي خـواهی و ملیـت گرایـی    ، محافظـه کـاري   . در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مکتب رمانتیسم نفوذ داشت

  . همگی به نحوي از رمانتیسم نصیب بردند

 .مسـیحیت و تعـالیم عالیـه شـاهان اروپـا نهـاد       در مقابل امواج آزادي خواهی تزار الکساندرو اول پایه همبستگی را به نام
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  . 1816) پروس و اتریش ،روس) (اتحاد مقدس(

اتحـاد چهـار جانبـه اولـین اتحـاد متشـکل       . که منجر به اتحاد پنجگانه یـا پانتارشـی شـد   ) م 1816( پیمان چهار جانبه

م طرفهاي قـرارداد را از طریـق یـک    تما، هایی بود که به جاي قرارداد هایی متعدد بین یک طرف و طرف هاي دیگر واحد

  . کرد متن با هم متحد می

دو سیاست متضاد روسیه و انگلستان باعث نگرا نـی متـرنیخ شـد و وي را بـر آن داشـت کـه اوالدر مقابـل کـم تـوجهی          

  . انگلستان ابزار سرکوب موثري پیدا کند ثانیا در مقابل روسیه سیستم مطمئنی به وجود آورد

و . خواهی ملل اروپایی بود تا از گسترش آزادي خـواهی جلـوگیري کنـد    خ در مقابل مبارزات آزاديسیستم سرکوب مترنی

  . واکنش در مقابل انقالب فرانسه و عقاید و افکاري که از آن به خارج انتشار یافته بود

ایان داد و فرانسـه  به تحقیر فرانسه پ، یا سیستم سرکوب متر نیخ به عنوان متمم کنگره وین) 1818( کنگره اکس الشپل

  ) 1820( .بعد در ایتالیا و باالخره در اسپانیا ظاهر گردیدو انقالبهاي آزادیخواهی ابتدا در آلمان . تخلیه شد

مرکب از پروس و اتریش و تمام اعضاي کنفدراسیون آلمانی یک سري ) 1820( و وین) 1819( هاي کارلسباد طی نشست

  . خواهی به اعضا قبوالندند شروط الزم را در جهت محو آثار آزادي

  . با حضور نمایندگان کشور هاي عضو اتحاد اروپا بدون حضور انگلستان تشکیل شد) 1820( کنگره تروپو

  . مترنیخ بدون زحمت حق مداخله اتریش در امور ناپل را به شاه این کشور قبوالند) 1821( در کنگره الیباخ

. ضربه بعد را شورش استقالل یونان زد. اي به سیستم مترنیخ بود یکا که ضربهدر مورد قاره آمر) 1823( دکتر ین مونروئه

، که لویی فیلیـپ  جـاي شـارل دهـم    . که از پاریس شروع شد. م پیروزي موج آزادي خواهی بود. 1830هاي سال  انقالب

در  1824-1820هاي بین  سالویکتورهوگو و لومونه رمانتیسم فرانسه را در  ،شاتو بریان . را گرفت) برگزیده خدا( مستبد

  . کنار سلطنت اعاده شده قرار داده بودند

  . انتخاب پرچم سفید در فرانسه نشانه احیاء نظام فئودالیته بود

  . در واقع مجلس یادبود اتحاد مقدس بود. روس و اتریش برگزار شد، با شدت روس) 1833( کنفرانس فوشن گراتز

  . هاي متفاوت تقسیم شد سیاستبه دو گروه با   1830اروپاي بعد از 

فقـط در انگلسـتان و   ) (هاي مشهور بـه بهـار مـردم    انقالب( هم در پاریس شروع شد جهت آزادي بیشتر 1848انقالبهاي 

  ) .روسیه نبود
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دوره اول دوره ضـعف اتـریش و سیاسـت موقـت روسـیه تـا        :به دو دوره تقسیم می شود 1848هاي  بالاروپاي بعد از انق

  . طول کشید 1870دوم که دوران اقتدار ناپلئون سوم است تا  و دوره 1835

  ) 1856تا  1853( جنگهاي کریمه
نگاران  و یک حکومت موقت عمدتا مرکب از وکال و روزنامه) 1848( در فرانسه با سقوط و فرار فیلیپ جمهوري دوم اعالم

ـ   ,لدرو رولـن  ,متمایل به سوسیالیست از قبیل المارتین  ریاسـت   1848در انتخابـات  . الن تشـکیل شـد  آراگـون و لـویی ب

  .  نامید امپراتورخود را ناپلئون سوم  1852مجلس را منحل و از  1851راي را برده او در ) ناپلئون سوم( جمهوري لویی ناپلئون

براي تعیین و تکلیف روسیه که نـاپلئون سـوم همچـون فـاتح     . م به دنبال جنگهاي کریمه بود 1856کنفرانس پاریس در 

  . این کنفرانس موجب شد که سیادت موقت روسیه پایان یابد و اتریش بیشتر ضعیف گردد. ودب

  . با شکست اتریش و معاهده ویال فرانکا پایان پذیرفت 1859جنگ اتریش و فرانسه در 

 1830هاي  به اوج خود رسید در انقالب 19ناسیونالیسم که در قرن . آغاز افول او بود) 1867( شکست ناپلئون در مکزیک

  . با دموکراسی همراه گردید 1848هاي  با لیبرالیسم و در انقالب

  . مازینی بود، بانی جنبش ایتالیاي جوان. از هلند مستقل شد 1832بلژیک در سال 

در ایتالیا تشکیل شد هدف آن مبارزه علیه سـلطه نـاپلئون بنـا پـارت بـود و سـپس از        1807مجمع سري کاربونارتی در 

کاربوناري و فراماسـونري یـک   . که این انجمن از معدنچیان زغال سنگ تشکیل شده بود. ه سلطه اتریشی هابر علی 1815

  . هاست وجه مشترك دارند و آن حوزه سرباز گیري آن

سال به باال تشکیل می شد برقـراري رژیـم جمهـوري و وحـدت      40هدف مجمع سري ایتالیاي جوان مازینی که از افراد 

  . ایتالیا بود

کاوور ناپلئون سوم را بهتـرین  . کتور اما نوئل دوم پادشاه ساردنی و وزیرش کاوور انجام وحدت ایتالیا را بر عهده گرفتندوی

  . دانست پشتیبان می

ي مقدس رومـی ژرمـانی را بـراي پادشـاهی     امپراتورعنوان رسمی  926: اتوي کبیر در سال 1866جنگ پروس و اتریش 

که  1848صلح و ستفالی . که ناپلئون به آلمان حمله کرد باقی بود 1806د و این عنوان تا خود در حوزه آلمان انتخاب کر

ــه رســمیت شــناخت جــدایی سیاســت از مــذهب، هــاي ســی ســاله بــوده بعــد از جنــگ در ایجــاد وحــدت ایتالیــا . را ب

 .ن فقـط بیسـمارك بـود   ویکتوریا و امانوئل دوم و حتی فرانسه شرکت داشتند ولـی در وحـدت آلمـا   ، مازینی ,گاریبالدي،
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  ) 1862( .شد و بیسمارك را به عنوان صدر اعظم انتخاب کرد امپراتور 1861در ) ویلهلم اول( گیوم اول) 1870(

  . بسته شد به رهبري پروس) زلورن( بین شاهزاده نشین هاي آلمان1836اتحادیه گمرکی 

پیمـان  ) (1871( ن وحـدت خـود را یافـت   بـه شکسـت نـاپلئون سـوم انجامیـد و آلمـا       1870جنگ فرانسه و پروس در 

  ) فرانکفورت

  . اتفاق افتاد) 1871-1870( و سومی با فرانسه) 1866( وحدت آلمان بعد از سه جنگ یکی با دانمارك و دیگري با اتریش

خطوط اصلی دیپلماسی بیسـمارك را  . بعد از وحدت آلمان دیپلماسی جاي جنگ را در سیاست خارجی بیسمارك گرفت

  .  هاي اروپایی در مدار دیپلماسی آلمان تشکیل می داد در انزوا نگهداشتن فرانسه و قرار دادن تمام قدرت، موجود  حفظ وضع

حفظ مرزهاي اروپـا بـه همـان وضـع      -1 ):1872( .آلمان و رو سیه,سیستم اول بیسمارك طرح اتحادي بود بین اتریش 

و پایـان  ) 1875-1878( بحـران بالکـان  . تهـاي انقالبـی   مهـار حرک -3حل مشکالت مربوط به مسئله شـرق    -2موجود  

 کنگـره بـرلن  . با معاهده سن استفانو که به نفع روسیه بود پایـان پـذیرفت   1878بحران بالکان از . سیستم اول بیسمارك

  . براي تغییر مفاد معاهده سن استفانو بود) 1878(

بـه امضـاي سـه کشـور      1882در سـال  ) متحـدین ( ثلـث اتحاد م. در سیستم دوم بیسمارك ایتالیا جاي روسیه را گرفت

  . مستعفی شد 1890سال در  20بیسمارك بعد از . و ایتالیا رسید  اتریش، آلمان

سیاست خارجی آلمان پس از سقوط بیسمارك که به سیاست جهانی معروف است به توسعه مستعمرات و توسعه نیـروي  

  . ي به سلطنت مشروطه تبدیل شدامپراتوراز  1869ژاپن در سال . توسعه نفوذ استعماري. دریایی

  . با صلح شیمو نوزکی به پایان رسید و چین حاکمیت ژاپن بر کره را پذیرفت 1895و  1894جنگ چین و ژاپن در 

  ) قرار داد توکیو) (در مقابل روسیه( .پیمان اتحاد بستند 1902ژاپن و انگلستان در سال 

 نزدیکی هـر چـه بیشـتر بـا روسـیه      -1. سیستم او بر سه پایه استوار بود. بود) 1898-1905( دلکسه وزیر خارجه فرانسه

عقـد قـرار داد دوسـتی بـا      -3) 1902قـرارداد محرمانـه   ( سست نمودن پیمان ایتالیا و اتحـاد مثلـث    -2) 1899توافق (

کـه بـه   ) 1898اقع فاشـورا  و( درگیري فرانسه و انگلیس  در سودان) 1904آنتانت  کردیال یا توافق قبلی  ( انگلستان در

  . شکست فرانسه منجر شد

  . مستقل بودند 20مراکش و اتیوبی تنها دو کشور افریقایی بودند که در آستانه قرن 

  . روسیه و انگلستان اتفاق مثلث ایجاد شد به وساطت فرانسه 1907با توافق 



  »143«   تاریخ جهان

  
 
 

  . به خود اعالم نموداتریش انضمام بوسنی و هرز گوین را  1908در ) 1908-1909( بحران بوسنی

  صربستان به اتریش اعتراض کرد:

   ) 1906( .بحران اول مراکش  با کنفرانس الجزیراس که به قبول تفوق فرانسه در مراکش انجامید حل و فصل گردید

  . بود 1913و 1912هاي بالکان  جنگ. ؛ آلمان در اقادیر نیرو پیاده کرد) 1911( بحران اقادیر

امضاء گردید و بر اساس آن بلغارستان از تمام فتوحات خود تنها بـه تـراس و دره اسـترو    ) 1913( معاهده صلح بخارست

  . میتزا اکتفا نمود

  . وارد حالت صلح مسلح گردید 1911از . به دو بلوك تقسیم شده بود 1907اروپا که از 

  . بهانه جنگ جهانی اول بود 1914قتل ولیعهد اتریش آرشیدوك فرانسوافردیناند در 

  . در جنگ شرکت نکردند، به استناد تدافعی بودن اتحاد مثلث، در جبهه اتحاد مثلث ایتالیا و رومانی

  آلمان به بلژیک حمله کرد براي تسلط فرانسه

الحاق لیتوانی و کورالند به آلمان و قیمومت آلمان بر لهسـتان را در ازاي امتیـازاتی در بالکـان     1917کنفرانس کروز ناخ 

  . تصویب کرده بودبراي اتریش 

  . در اروپا هلند و کشور هاي اسکاندیناوي بی طرف بودند

  . بین ایتالیا و متفقین امضا شد 1912معاهده لندن ) 1914( .اولین کشوري که از بیطرفی خارج شد عثمانی بود

     . 1917بلغارستان به متحدین و رومانی به متفقین پیوستند جبهه دوم در بالکان گشوده شد در سال ( 

چـین و ژاپـن نیـز بـه متفقـین      . اسپانیا و کشورهاي اسکاندیناوي تمام کشور هاي اروپا وارد جنـگ شـدند  ,بجز سوئیس 

  .  پیوستند

  . موج صلح طلبی شایع شد 1917در 

ایـن  . بین روسیه بلشویکی و آلمان بسته شد 1917صلح برست لیتوفسک . سیاست دو گانه اي داشت، کرنسکی در مقابل

  . بین رومانی و متحدین بسته شد1918و معاهده بخارست در . تقاضاي صلح رومانی را هم موجب شد معاهده

و همین آلمـان را مجبـور بـه    . شد ءمعاهده صلح با بلغارستان امضا 1918در . 1917اعالم ورود آمریکا به جنگ در سال 

  . درخواست ترك مخاصمه کرد

. هانی اول بیش از همه لطمه دیـده بـود  جفرانسه در جنگ . بسته شد 1918 قرارداد مودروس بین عثمانی و انگلستان در
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پیمان سـور بـا    .1920پیمان تریانن با مجارستان . 1919پیمان نویی با بلغارستان   1919پیمان سن ژرمن با اتریش در 

گ جهـانی اول سـقوط   یکـی از نتـایج جنـ   . بین عثمانی و فرانسـه  1923پیمان لوزان . که عثمانی را تجزیه کرد. عثمانی

ي عثمـانی نیـز جنـگ    امپراتـور نقطه پایانی بر . هاي دموکراسی پاگرفت و به جاي آن رژیم. هاي آریستو کراتیک بود رژیم

  . معروف به کودتاي مغازه آب جو فروشی است 1926کودتاي هیتلر در . جهانی اول بود

  . 1929-33بحران اقتصادي . پن قوي شدندبر اثر جنگ جهانی اول کشورهاي اروپایی ضعیف ولی آمریکا و ژا

  . معاهده اي را با شوروي بست 1922آلمان در 

هـا سیاسـت    هـا متفـاوت بـود آن    خواهـان آمریکـا بـا دمـوکرات     سیاست خارجی جمهوري. ویلسون از حزب دموکرات بود

سـالح دریـایی و مقابلـه بـا     طـور اخـص    هدر مورد خلع سالح عمومی و ب) 1921( کنفرا نس واشنگتن. گرایی داشتند انزوا

  . قدرت ژاپن بود

  ) 1922( .پیمان راپالو پایان معاهده برست لیتوفسک و خروج شوروي از انزوا بود

  . بین الملل سوم را بنا نهاد 1919لنین در سال ) طرح دیونز( پرداخت غرامت در عرض پنج سال

  . هاي بالت و لهستان را به رسمیت شناخت لتشوروي استقالل فنالند و دو 1921بر اساس معاهده ریگا در سال 

تجدیـد روابـط بـا دولتهـاي     ( 1921طـرح نـپ لنـین در    . سیاست منطقه قرنطینه براي منـزوي کـردن انقـالب شـوروي    

 1933تنها آمریکا تا . ایتالیا و انگلستان و فرانسه دولت کارگري شوروي را به رسمیت شناختند,بعد از آلمان) کاپیتالیست

با قرارداد لوکارنو آغاز و با معاهده بریان کلوگ به کمال رسـید و   1929تا  1925دوره آرامش  ) .سمیت نشناختآنرا به ر

کـه مهمتـرین   ) 1925( .لوکارنو قرارداد هاي دو جانبـه و سـه جانبـه بـود    . پایان یافت 1929-33هاي اقتصادي  با بحران

. آلمـان بـود و ایتالیـا و انگلـیس حـافظ آن بودنـد       –و بلژیک  آلمان –قرارداد آن تضمین متقابل امنیت مرزهاي فرانسه 

جنگ را به عنوان یـک حربـه سیاسـی مطـرود اعـالم      ( بریان وزیر خارجه فرانسه با آمریکا. ) 1928( معاهده بریان کلوگ

     . طرح یونگ بعد از طرح دیوز در مورد غرامت آلمان بود) .کردند

  .  روي تمام کشور هاي اروپایی و حتی ژاپن را شدیدا دچار تزلزل و بی ثباتی کردبجز اتحاد شو 1929-33بحران اقتصادي  

آثار بحران اقتصادي در چارچوب مداخله دولت در امور اقتصادي و اجتماعی و بی اعتباري دموکراسی در اذهـان عمـومی   

  . ر بحران شیوع توتالیتاریسم بوداثر دیگ. ها نتیجه خود سري و آزادي عمل اقتصادي بود زیرا این بحران. شود خالصه می

  . را روسیه شوروي ارائه می دهد 1930اولین نمونه توتالیتاریسم در دهه 
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  . رژیمهاي دیکتاتور در سراسر اروپا شکل گرفت 1930از دهه . قتل کیرف به عنوان آغاز دوره ترور از طرف استالین بود 

، ژاپـن  ،آلمان ( فقیر) فرانسه  ، انگلیس،آمریکا ( غنی. تقسیم شدند پس از بحران اقتصادي کشورها به دو گروه غنی و فقیر

  . سال تضعیف جامعه ملل و شکست سیاست امنیت دسته جمعی بود 1933سال ) ایتالیا

، فرانسـه  ، انگلـیس  ( هاي اروپایی در برابر هیتلر پیشنهاد موسولینی در قالب پیمان چهار جانبـه بـود   اولین واکنش قدرت

  ) رومانی،یوگسالوي،چکسلواکی( کشور هاي عضو اتفاق کوچک. که ضمانتی براي نظم در اروپا  شد) مانایتالیاوآل

  ) استونی، لتونی، لیتوانی ( اتفاق بالت) 1934) (یونان ،یوگسالوي ،رومانی،ترکیه ( اتفاق بالکان

هدف آن تحقق رویـاي دیرینـه    ها  شورش کردند و دلفوس نخست وزیر اتریش را به قتل رساندندکه نازي 1934در سال 

 ایتالیـا 1936ایتالیـا از حبشـه شکسـت خـورده بـود در      ) 1896( در جنـگ آدوا . بـود ) اتحـاد آلمـان واتـریش   ( آنشلوس

  .  به حبشه حمله کرد) موسولینی(

بسته ژاپن  به پیمان ضد کمینترن که بین آلمان و1937ایتالیا در . اعالم شد1936روم توسط موسولینی در  -محور برلن 

بـا  ) 1936( جنگ داخلی ا سپانیا بـین جمهـوري خواهـان و راسـت گرایـان بـود      . ) توکیو  ،برلن ، رم ( شده بود پیوست

  ) 1939( .پیروزي فرانکو که تحت حمایت ایتالیا و آلمان بود پایان یافت

  . با استعفاي شوشینگ در اتریش و روي کار آمدن اینکورات. آنشلوش تحقق یافت1938در 

کـه  . تشکیل شـد جهـت تجزیـه چکسـلواکی    ) انگلستان،فرانسه ،ایتالیا  ،آلمان( با شرکت ،1938انس مونیخ در سال کنفر

  .  پس از اتریش و  چکسلواکی نوبت به لهستان رسید. را تصرف کرد ولی بعد آلمان همه آن. ناحیه  سودت را به آلمان بخشید

    ) 1939( پیمان عدم تجاوز آلمان و شوروي. ) همکاري همه جانبه( .بین آلمان وایتالیا بسته شد1939اتحادیه فوالد در 

  . لهستان بین آلمان و شوروي تقسیم کرد. آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد1939در 

وارد جنـگ   آمریکا نیز آلمان  به روسیه حمله کرد و ژاپن به بندر پرل هاربورو. 1941در ) 1940( حمله آلمان به فرانسه

  . فرانسه را تصرف کرد با آن قراردا د ترك مخاصمه کرد 1940پس از اینکه آلمان در . شد

کشور اعالم کردند که تمامی منابع خود را علیه کشور هاي محور بکار گیرند و از هر  26. ) 1942( در اعالمیه ملل متحد

  . رانسه گشوده شددر ف 1942جبهه دوم در . گونه متارکه صلح جدا گانه بپرهیزند

  . سال شکست دریایی آلمان بود 1942سال . بررسی مسائل جنگ) 1943( کنفرانس کازابالنکا

) 1943( سقوط موسولینی. مهمترین چرخش جنگ صحنه هاي نبرد استالینگراد بود که هیتلر مزه واقعی جنگ را چشید
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کنفرا   . فنالند و بلغارستان اعالم متارکه جنگ کردند,رومانی  1944در . به دنبال پیاده شدن نیروهاي متفقین در سیسیل

ولت طرح  سازمان ملل متحد به پیشنهاد  روز. ) چرچیل و استالین,روز ولت ) (1940( کنفرا نس یالتا) 1943( نس تهران

او کس  این سیستم که در دمبارتن . مورد بحث قرار گرفت ) 1944( که چگونگی آن در کنفرانس دمبارتن او کس. گردید

و منظور ملل متحد بر اسـاس طـرح اولیـه    . کشور رسید 49پذیرفته شد دریالتا تکمیل و در سانفرانسیسکو مورد تصویب 

  . تولد یافت) 1942( منشور آتالنتیک

  . در پتسدام بود براي چگونگی برخورد با آلمان 1945ترومن در . چرچیل، آخرین مالقات استالین 

  . آمریکا و شوروي دو قدرت بعد از جنگ جهانی دوم شدند. از مرکزیت انداختاروپا را ، جنگ جهانی دوم

 1979و دوره جنگ سرد جدید بـین   1979تا  1963و دوره تشنج زدایی بین  1963تا  1945دوره جنگ سرد اول بین 

  . 2000تا  1985و دوره تشنج زدایی جدید بین  1985تا 

جهـان متشـکل و   ، ال و سپس اتحاد نظـامی ایـن اردوگـاه در قالـب نـاتو     روابط اقتصادي جهان غرب در قالب طرح مارش

جنـگ سـرد مبـین برخـورد منـافع      . شو در جهان شرق قـرار داد  -منسجم سرمایه داري را در مقابل کمکون و پیمان ور

  . انجامد حیاتی است ولی هرگز به یک برخورد نظامی نمی

مساله تخلیـه خـاك    :علل تضاد منافع پس از جنگ. ) جنگ اتمیترس از ( .عامل اصلی بروز جنگ سرد سالح اتمی است

جنگ داخلی یونان فشار شوروي بر ترکیه براي کسب امتیازات بیشتر در تنگه هاي بسفر و داردانل . ایران از قواي متفقین

  . ختالف برسر چگونگی اداره آلمان، 

  . مقابل کمونیسم بودند در) ) سد نفوذ( ( دین آچسون و مارشال طراحات اصلی  ،جرج کنان 

 .ترومن شروع به مداخله در امـور یونـان کـرد   . ها در یونان اختالف تدومن و استالین بود یکی از دالیل شکست کمونیست

)1947 (  

آمادگی آمریکا براي کمک مالی به کشور هایی که خواهان بازسازي اقتصادي  :طرح مارشال و تقسیم جهان به دو اردوگاه

یوگسالوي و فنالنـد ایـن طـرح را رد    ، شوروي و رومانی. ن طرح مبارزه با کمونیسم بود با سالح اقتصاديهدف ای. هستند

واکنش شوروي در مقابل طرح مارشـال  . را قبول نکردند لهستان و مجارستان تحت فشار شوروي آن، چکسلواکی . کردند

به نشانه حسن نیـت   1943بنا نهاده بود در  1919 کمینترن که لنین. ایجاد کمینفرم یا سازمان اطالعات کمونیستی بود

   . نظم جدید اقتصادي را تعیین کرد) 1944( کنفرانس برتن و ودز. منحل شده بود
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  . دومین ابزار اقتصادي آمریکا بود) 1947( و تجارتها  گات: موافقت عمومی در مورد تعرفه

آمریکا در پذیرش تعهداتی در خارج از مرزهاي آمریکا به  کنالی مبنی بر مجاز بودن دولت–قطعنامه واند نبرگ  1948در 

  . تصویب سناي آمریکا رسید

بــین اعضــاي پیمــان بروکســل و کانــادا و آمریکــا و  1949پیمــان واشــنگتن مشــهور بــه پیمــان آتالنتیــک شــمالی در 

  . توسط شوروي 1949) مکونک( هاي متقابل اقتصادي پیمان کمک. نروژ و پرتغال به امضا رسید، ایتالیا،ایسلند،دانمارك

  . بدون نتیجه قطعی پایان یافت 1953شروع شد تا  1950جنگ کره . جمهوري خلق چین اعالم شد 1949در 

ضرورت تقویت و الحاق آلمان . که مهمترین گردهمایی اعضاي ناتو بعد از شکست واشنگتن بود 1952نشست لیسبون در 

کا و شوروي حالتی جهانی بخشید و ثابت کرد که تضاد منافع دو ابر قـدرت  جنگ کره به درگیري آمری. به ناتو مطرح شد

  . محدود به حوزه اروپا نیست

  . بود 1955 -56دوره کوتاه تشنج زدایی در . هاي مستقلی تشکیل دادند آلبانی و یوگسالوي کمونیست

. اشـت نسـبت بـه کمونیسـت    سـازش بیشـتري د  ، نهاور جانشین مـک کـارتی از مـک کـارتی     آیز. مرد 1953استالین در 

هاي بـزرگ پـس از    اولین گردهمایی سران کشور) 1955( کنفرانس ژنو. خروشچف جانشین استالین شد که مالیم تر بود

جنـگ سـرد بـه کشـور      1956از سال . 1955) پاکستان,ایران  ,ترکیه,عراق ( پیمان بغداد. هاي حین جنگ بود کنفرانس

  . هاي جهان سوم کشانده شد

بـه  ) 1971( 1آمریکا و شـوروي در مـذاکرات سـالت    . به بعد اوضاع تسلیحاتی به ضرر آمریکا تحول یافت 1957از سال  

اولـین تـالش کشـور هـاي جهـان سـوم       . ظهور قدرت جهان سوم در قالب جنبش عدم تعهد. مساوات تسلیحاتی رسیدند

  . بود 1955) اندونزي( کنفرانس باندونگ

در تشکیل جـامع زغـال و فـوالد     1951اعالمیه شومان وزیر خارجه فرانسه در . دارد فکر وحدت اروپا ریشه در مسیحیت

دو گل در سـال  . تشکیل شد 1957جامعه اقتصادي اروپا یا بازار مشترك در . اولین اقدام عملی در زمینه وحدت اروپا بود

امنیـت آمریکـا را بـه    ) 1963( ارادکتر ین مک نامـ . به ریاست جمهوري فرانسه رسید و جمهوري پنجم را بنا نهاد 1958

  . مین می کردأضرر امنیت اروپا ت

چین و ژاپن در صحنه جهانی مطرح شدند به عنوان  1970و 1960طی دهه . تنها کشور التین اروپاي شرقی رومانی است

  . کرد خود را به صورت رهبر کشور هاي جهان سوم معرفی 1955چین در کنفرانس باندونگ . قدرت سیاسی و اقتصادي
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دوره جنگ سرد جدید با ورود قواي شوروي . به بعد تالشهایی در جهت خلع سالح عمومی نیز مشاهده می شود 1973از 

ریشه هاي جنگ سرد جدید  . که گورباچف در شوروي به  قدرت رسید ادامه یافت 1985به افغانستان شروع شد تا سال 

سوم و کشمکش بر سـر مسـائل نظـامی کـه دو ابـر قـدرت را       کشمکش براي گسترش مناطق نفوذ در کشور هاي جهان 

  . داده بود رودرروي یکدیگر قرار می مستقیماً

  .  گورباچف تحوالت اقتصادي پروستوریکا و سیاسی گالسنوست را اجرا کرد

 1999اروپاي متحد را که از این پس اتحادیه اروپا خوانده می شـد بـراي وحـدت کامـل تـا      ) 1992( معاهده ماستریخت

  . تجهیز نمود

  



  »149«   تاریخ جهان

  
 
 

  مجموعه نکات تاریخ جهان
ي  قـرون وسـطی و قبـل از آن دوره   ، هزار سـال قبـل از قـرون جدیـد    ، م آغاز شد 1500ي  ـ عصر جدید در اروپا در سنه

  . ي تمدن یونان و روم بود هزارساله

ي  جنبـه ) وسـطی ، جدیـد ، کهـن ( نامند اما این تعابیر ی را عموماً تاریخ کهن مییتمامی دوران ماقبل قرون وسطی اروپا ـ 

  . لفظی و قراردادي دارد

  . م خاور نزدیک وارد عصر مفرغ شد. هزار سال ق 4ـ درحدود 

  . م در انگلستان پیدا شد. ق 400م در اطریش و . ق 1000م آغاز شد و در . ق 1400ـ عصر آهن: 

  . یونانیان بودند، ـ نخستین اقوام هندواروپائی که در اروپا پدیدار شدند

  . نامند حکومت اشراف آریستوکراسی نام دارد ي منتفذین را الیگارشی می ـ حکومت طبقه

  . اي جدا کردند عنوان موضوعی خاص از اساطیر و روایات افسانه ـ یونانیان اولین قومی بودند که تاریخ را به

  . افکندند ـ علم طبیعی را یونانیان پی

  رومیان قوام مسخر شدند؟دست کدام ا هم یونان ب. ق146ـ در سال 

جمهوري خودمختار که ضمن غلبه بر سـایر مردمـان    ـ رومیان در آغاز صاحب تأسیسات چه نوع حکومتی بودند؟

  . این خصوصیات را از دست دادند

  ـ ازنظر رومیان قوت قانون ناشی از چه چیزي بود؟

   .دست یک مرجع معتبر و صالح اجرا شود که امپراتور روم بود هاینکه ب

  ـ حضرت عیسی در چه شهري متولد شد و این شهر از قلمرو کدام حکومت بود؟

  در فلسطین ـ روم

  ـ انگیزش عقاید دینی یعنی چه؟

  . دانست افراد را روحاً متساوي می

  اي به شهادت رسیدند؟ ـ پولس و حواري ارشد مسیح پطروس درچه دوره

  م در روم67ي امپراتوري نرون  دوره
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  وت مسیحیت در امپراتوري روم علنی شد؟ـ در چه قرنی دع

  م توسط نویسندگان و اسقفان2قرن 

  ـ چرا در قرن سوم میالدي امپراتوري روم مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار داد؟

  . دانست چون دچار اغتشاش شده بود و مسیحیان را مسئول می

  ـ در چه قرنی کنستانتین به مسیحیت گروید؟

  قرن چهارم

  رنی تمام امپراتوري روم مسیحی شد؟ـ در چه ق

  قرن پنجم

  ـ از دیدگاه عیسویان چرا هموار کردن درد و رنج امري الهی بود؟

  . صورت یکی از بندگانش درروي صلیب جان داد است ها خداي عالمیان به چون ازنظر آن

  ي چه بود؟ ـ ونوس الهه

  جمال

  ـ مواردي از اعتقادات و دستاوردهاي مسیحیت:

  . ي خدایان متعدد شد م پاشیده شدن جرگهباعث ازه

  ها را ازبین برد ها و ارباب الهه

  .خون ریختن و قربانی افراد را براي خدایان منسوخ کرد

  . جادوگري و تفأل را برانداخت

  . دست مردم را از تقدیر و سرنوشت کوتاه کرد

  بخش پیدا کردند؟ و نجاتـ براساس کدام خصوصیت مسیحیت بود که تمامی افراد بشر یک دیانت حقه 

  عدم تساهل

  از کیست و در چه سالی نوشته شده است؟» شهر خدا«ـ کتاب

  م 420از سن آگوستین در 
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  چه بود؟» شهر خدا«ـ هدف سن آتوسیتن از نوشتن کتاب

  . وم استتر از دنیاي قیصر و مهمتراز جالل ر اینکه اگرچه روم رو به زوال است اما دنیاي دیگري وجود دارد که جاودان

  ـ نظر سن آگوستین را راجع به حکومت بیان دارید؟

  . امپراتور فردي عادي است

  . دستگاه دولت داراي قدرت مطلق نیست چون اعمالش قابل قضاوت و تصحیح است

باعـث  ) دین و دنیـا ( ،اما تفکیک دقیق میان حکومت. ـ درواقع آگوستین سن قائل به تفکیک حکومت جهانی و الهی بود

  . هاي مغرب زمین شده است یش بسیاري از آزاديپیدا

  مورد تاراج کدام قوم قرار گرفت؟ 429ـ آفریقا درسال 

  ) .در این زمان آفریقا بخشی از حکومت روم بود( ،ها واندال

  تونس و الجزایر هاي آن است؟ ـ غرض رومیان از آفریقا کدام قسمت

  ي آسیاي صغیر یرهجز شبه هاي آن است؟ غرض دومیان از آسیا کدام قسمت

  . و ازآسیا و آفریقا جدا شد. اي مشخص درآمد صورت قاره م به10تا  5اروپا از قرن 

  خیر ي مسیحیت موجب تأخیر زوال روم شد؟ ـ آیا انتشار و اشاعه

  ـ در چه سالی و درپی چه اقدامی امپراتوري روم دو بخش شد؟

  . به نام قسطنطنیه بنا نهاد ـ کنستانتین در بیزانتینیوم پایتخت جدیدي330در سال 

  در قدیم به چه معنایی بود؟» بربر«ـ

  کردند یعنی کسیکه به زبان یونانی و التین تکلم نمی

  دست کدام قوم وحشی افتاد؟ هتاج و تخت آخرین امپراتوري روم غربی ب 476ـ در سال 

  ي خدا معنی تازیانه ها به سرگردگی آتیال به هون

  ست چه اقوامی بنیان نهاده شده بود؟ها بد ـ بساط سلطنت ژرمن

  هاي غربی گت
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  کردند چه قومی بودند؟ ـ اکثر اقوام بربري که امپراتوري روم را تهدید می

  ها ژرمن

  ي تمدن باستانی خاورنزدیک کدام تمدن بود؟ ترین دنباله ـ مستقیم

  روم شرقی یا بیزانس

  ـ دیانت و فرهنگ و زبان بیزانس چه بود؟

  یمسیحیت ـ یونان

  ـ دنیاي غرب و بیزانس برمبناي کدام تمدن استقرار بودند؟

  یونان و روم

  دانستند؟ اناجیل عیسی را صحیح نمی، ـ به چه علت مسلمانان

  . توان نسبت الوهیت به عیسی داد و اعتقاد به تثلیث غلط است چون از نظر آنان نمی

  سواد پرست بی هاي بت ژرمن ـ اقوام بربر معزب از چه نژادي بودند؟

  ـ علت محترم بودن روم درنظر اسقفان چه بود؟

  جا شهید شدن اولین حواري عیسی به نام پطروس در آن

  کردند؟ ها و دیرها از چه قواعدي پیروي می ـ صومعه

  سنت بنه دیکت

  ) بیزانس ـ روم( ـ چرا جدایی دین از سیاست در امپراتوري غربی بیشتر از شرقی بود؟

ي شـرقی اسـقفان زیرنظـر     دراختیار اسقف بود و هیچ امپراتور دیگري وجود نداشت اما در نیمـه  چون در روم تمامی امور

  . امپراتور بودند

  ـ اختیارات دنیوي پاپ در روم چگونه قابل توجیه است؟

  . اینگونه تصریح شده که کنستانتین امپراتور روم حکومت شهر را به پاپ هدیه داده است

  کلیسا اهی وارد تمدن شدند؟ـ مردم وحشی اروپا از چه ر
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  ـ اولین نوشته از انجیل درمیان اقوام ژرمن ازکیست؟

  . ها رفته بود اولفیالس که ازطرف کلیسا براي مسیحی کردن گت

  ـ سیاست سالطین فرانک چه بود؟

  نشر یک مساعی با پاپ

  . پاپ برسر شارلمانی تاج گذاشت 800ـ در سال 

  ها از چه قومی بودند؟ ـ ساکسون

  پرست هاي بت رمنژ

  . ي شارلمانی خارج بود از حوزه» انگلیس و ایرلند«ـ 

  اکسالشاپل یا آخن ـ پایتخت شارلمانی کجا بود؟

  نقره اي رایج کرد؟ ـ شارلمانی چه نوع سکه

ي مدیترانه نخستین بار چه کسی اروپـا را از نظـر اجتمـاعی و فرهنگـی      ـ بعد از تمدن دنیاي قدیم در حوزه

  ل کرد؟واحد و متشک

  شارلمانی

  اجداد دانمارکی از چه قومی بود؟، ها وایکنیگ، ها ـ نورس

  ها ژرمن

  ي آن چه شد؟ ـ اولین سلطان مجارها که بود که پاپ تاج مرصعی به او داد؟ نتیجه

  ي التین غربی شد سن استیفن/ مجارستان وارد جرگه

  لت؟هاي تقسیم شد؟ به چه ع دنیاي مسیحی به چه گروه 1054ـ در سال 

  ) در غربی( به خاطر اختالف در بخش مورد تفوق اسقف روم، عیسویان کاتولیک روم یا التین و دیگري پیروان ارتدکس

  قسطنطنیه ـ مسیحیت از چه طریقی به روسیه رسید؟

  اسالو/ کاتولیک اي داشتند؟ ـ لهستان و بوهم چه جنبه

  



  مجموعه تاریخ »  154«
 

 
 

 
  چه بودند؟ها ازلحاظ فرهنگی و دینی پیرو  ـ اسالوهاي شرقی یا روس

  .  شمردند ي الهام خود می یونان ـ ارتدکس ـ و قسطنطنیه را قبله

  ـ علت امنیت در هزار سال پس از م چه بود؟

  . مسیحی شدن اقوام نورس و مجار که دیگر هجوم اقوام وحشی پایان پذیرفت

  دست چه کسی افتاد؟ ـ پس از سقوط امپراتوري شارلمانی قدرت به

  ها کنت

  اي بود؟ شیوه ـ فئودالیزم چه

  . دست گیرد هاي پیچیده و غیرمتشکل که اگر دولت متشکل وجود ندارد حکومت محلی امور را ب شیوه

  ـ کنت را تعریف کنید؟

  . شد در هر تکه زمینی به وسعت چندصد میل مربع معموالً فرد مهمتر از همه کنت نامیده می

  م 987سلطان اعیان فرانسه در سال  ـ هیپوکاپت کیست؟

  وجود آمد؟ هامپراتوري روم چگونه ب ـ

م ژرمنیان سلطانی براي خود انتخـاب کردنـد کـه مثـل شـارلمانی تـاج برسـر خـود          911در . وجود آمد هب 962در سال 

  . گذاشت می

  ـ صفت بارز فئودالیته چه بود؟

  . گرفت تحت آن یک سلسله اعمال متقابل انجام می

  . هیچکس قدرت و اختیارات مطلقه نداشت

  . خورد هم میه کرد عقد ب ر یکی از طرفین قرارداد خلف وعده میاگ

  برمبناي چه تفکري بوجود آمد؟» مشروطه«ـ 

  ي قراردادي فئودالیزه جنبه

  ـ فئودالیته به معنی اخص چیست؟

  . شد فقط به نظامیان یانجبا اطالق می
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  . ـ بنیان و اساس زندگی اربابی فالحت بود

  ئودالیزم از کلیسا چه بود؟ي حاکمه ف ـ علت حمایت طبقه

  . کلیسا موقوفات فراوانی به شکل امالك اربابی در اختیار داشت

  . ـ آسیاي بادي درمیان مردم هلند و دانمارك پدید آمد

  اي که در قرون وسطی مبتنی بر بردگی نبود کدام بود؟ ـ اولین جامعه

  اروپا

  . وجود آمدن سرواژ را به دنبال داشت هببرافتادن بردگی و ، ـ اختراعات و نفوذ روحانیون مسیحی

  ـ چه کسانی درمیان بازرگانان اولیه از همه مهمتر بودند و چرا؟

  ي دیانت موسی در روم شرقی و دنیاي عرب زبان یهودیان به علت رخنه

  ي هانس در کجا تشکیل شد وبه چه علت؟ ـ اتحادیه

  طلب امیال سالطین جاهدر آلمان ـ براي جلوگیري از تمایالت اعیان غارتگر یا 

  ـ ازلحاظ تجارت کدام کشورها در قرون وسطی بر کشورهاي آتالنتیک تفوق داشتند؟

  آلمان ـ ایتالیا ـ هلند

  . ها بود هاي مختلف براي رسیدگی به امور عمومی آن ـ تشکیل اصناف براي حرفه

  ؟. ي مردم بود به نفع عامه» وران صنف پیشه«ـ چرا تشکیل

  . ارزش براي مردم تهیه نشود داشت که افراد مجرب باید کار را بدست گیرند تا جنس بی یچون صنف مقرر م

  جلوگیري از رقابت ـ اصل کلی در اقتصاد قرون وسطی چیست؟

  ـ سرواژ در چه قرنی در شمال فرانسه و جنوب انگلیس و در چه قرنی در تمام اروپاي غربی از بین رفت؟

  . توانست به میل خود نقل مکان کند ع میاساس زار براین، 15قرن  12قرن 

  م در انگلستان چه بود؟12در قرن » مبلغ باج سپر«ـ منظور از 

  . دادند مبلغی که رعایا به عوض تعهدي که درمقابل سلطان براي خدمت لشکري و رفتن به جنگ می
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  چه بود؟ در چه سالی و در کجا؟» ماگناکارتا یا فرمان کبیر«ي ـ قضیه

  .  هاي تاریخی خویش کردند جان را مجبور به تأیید و تضمین حریت، در انگلستان ـ بزرگان سلطان انگلیس 1215در سال 

  پارلیا منتوم به چه معنایی است؟ـ 

  . صحبت کردن و گفتگو  است و کلمه پارلیا منتوم به معناي پارلمان از آن گرفته شده است

  . پارلمان در تمام اروپا بوجود آمد 13ـ در قرن 

  ـ نام مجالس سیاسی در کشورهاي مختلف را بنویسید؟

  ـ کورتز در اسپانیا4  ـ پارلمنت در انگلستان3  ـ اتاژنرال در فرانسه2  ـ دیت در آلمان1

  .  شود تعبیر می» اتا«از مجالس سایر کشورها

چـه   ي تشـکیل  ـ درخواست سلطان از مجلس مبنی براینکه شکایات مردم را به سمع شاهان برسانند مقدمه

  چیزي شد؟

  قانونگزاري مجلس پارلمان

  ـ روحانیان درکدام کشورها نماینده نداشتند؟

  انگلستان ـ لهستان ـ مجارستان

  ها بودند؟ بخش پارلمان انگلیس کدام 2ـ 

  . مجلس لردها یا اعیان و مجلس عامه که متشکل از دهقانان و شهریان بود

  باستانی شکل گرفت چه بود؟هاي  ـ بزرگترین واحد سیاسی آزادي که در تمدن

  هاي مستقل شهري حکومت

  ـ بهترین اثر تمدنی قرون وسطی چه بود؟

  کلیساهاي گوتیک

  . پدید آمد 11ـ کلیساي کاتولیک در قرن 

  ـ کاردینال یعنی چه؟

  عبارت از کشیشان کلیساهاي شهر روم و یا اسقفان نواحی مجاور
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  ز آن چه بود؟چه بود؟ هدف ا 1059ـ فرمان نیکالي دوم درسال 

  . ها قرار داد تا نفوذ مردم غیرروحانی از روحانیت قطع شود ها را زیرنظر کاردنیال انتخاب پاپ

  ها انتخاب شد که بود؟ ـ اولین پاپی که توسط کاردنیال

  . گریگوري هفتم معروف به هیلد براند

  هانري چهارم را تکفیر کرد؟، ـ چرا گرگوار هفتم

ئ . کردند و گرگوار هم به آنها پیوست و چون هانري چهارم حاضر به قبـول نظریـات پـاپ مـب    اسقفان علیه هانري قیام 

  . تکفیر شد

  ي چه کسی بود؟ ها در قرون وسطی در دوره ـ اوج اقتدار پاپ

  اینوسان سوم

  اولین حوزه علمیه یا دانشگاه در چه قرنی تأسیس شد؟ ـ 

  13و  12قرن 

  ازکیست؟» مد؟صورت بشري درآ چرا خدا به«ي ـ رساله

  »اسقف ایتالیایی کنتر بوري« آن سلم 

  از کیست و موضوع آن چیست؟» آري یا نه«ي ـ رساله

  . دانستند آبالر در پاریس ـ اقوال متناقض آگوستین قدیس و سایر پیشوایان کلیسا را متناقض می

  م که بود؟. ق 4مدون علم و دانش یونان در قرن  ـ 

  ارسطو

  والستیک که بود؟ترین حکماي اسک ـ شاخص

  . کرد معروف به گاوالل بود توماس اکونیاس است و چون خیلی آهسته صحبت می

  کیست؟ 13ي پاپ لئو ي کاتولیک به گفته و واضع رسمی فلسفه» مروري بر تمام علوم بشري«ـ

  توماس اکونیاس

  . ـ حکمت توماس؟ از رالیزم یعنی مکتب اصحاب تحقق است
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  . ي کلی بیشتر از جزئی واقعیت دارد ود که نظریهطورکلی معتقد ب ـ توماس به

  ـ مواردي درمورد اسکوالستیک:

  . با رشد و تکامل طبیعی علوم موافق نبود

  . ي تعالیم اسکوالستیک اروپائیان به صحت کالم و رعایت اصالت اهمیت دادند واسطه به

  . انظباط فکري پدید آورد و دنیا را براي منطق و استدالل مساعد نمود

  . توان ایمان و دیانت را به خطرانداخت توماس ثابت کرد که با منطق و استدالل عقالنی نمی

  . منجر به نابودي تمام ملحدین شد 13ژانس در قرن  ي آلبی ـ مبارزه علیه فرقه

مـان  ي روحـانی فر  براي تأکید نظریات گرگوار هفتم و براي مسجل کردن مقـام خلیفـه   1095ـ پاپ اوربان دوم در سال 

  . هاي صلیبی را صادر کرد جنگ

  اي منقرض شد؟ ـ امپراتوري مقدس روم در چه سالی و درپی چه واقعه

  توسط ترکان عثمانی 1453

  هاي بودند؟ ـ وارث تمدن یونان و روم و وارث عیسویت به ترتیب چه ملت

  اعراب ـ بیزانس

  ها از چه زمانی است؟ ـ آغاز انحطاط دستگاه پاپ

و چون سالطین این کشورها براي جنگ نیاز به پـول  . اس هشتم که با سالطین انگلیس و فرانسه درافتاداززمان پاپ بنیف

  . ها شد داشتند درنتیجه براي کشیشان مالیات بستند و باعث اختالف آن

  . را صادر کرد» سلطنت روحانی واحد«بنیقاس هشتم فرمان معروف به  1302ـ در سال 

  روحانی رم اززمان چه کسی شروع شد؟ ـ دوران اسارت بابلی خلفاي

  هاي او ي جانشین بعد از بنیفاس هشتم و در دوره

  وجود آمدند؟ هـ از چه سالی دو دستگاه پاپی ب

  . ي فرانسه بود نشانده م قبل از این تاریخ پاپ دست1378از سال 

  ـ شورش وات تایلر چه بود در کجا اتفاق افتاد؟
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  . ن به دنبال توزیع پول و اقتصاد مبنی بر پول شوریدندزارعی، 1381در انگلستان در سال 

  هاي صدساله بین کدام کشورها رخ داد؟ ـ جنگ

  . سال طول کشید 116و به مدت   1453تا  1337هاي صدساله بین انگلیس و فرانسه از  جنگ

  ها چه کسانی بودند؟ ـ فالگانت

  . زدند تازیانه میکردند و به یکدیگر  افرادي که دو به دو در شوارع حرکت می

دانسـت و   هـا مـی   نیاز از کلیسا و پاپ مردم را در رسیدن به رستگاري و امور دینی بی» جان واي کلیف« 1380ـ در سال 

  . ي نهضت ملی داد ي نظر او را جان هوس گرفت و به آن جنبه دنباله

  شدند؟ در انگلستان چه نامیده می» واي کلیف«ـ طرفداران 

  زهامسکینان یا لوالرذ

  . ـ طرفداران هوس با تفوق ژرمنیان ساکن بوهم مخالف بودند

  ي آن چه شد؟ ـ شوراي پیزا چه کرد و نتیجه

هر دو پاپ را از مقامشان مستعفی اعالم کرد تا یک نفر دیگر انتخاب شود اما نتیجه این شورا این بود کـه   1409در سال 

جـان هـوس   . وجـود آمـد   هم شوراي کنستانس ب1414دند در سال پاپ پدیدار شدند چون هیچکدام قادر به استعفا نبو 3

  . جاي آن سه پاپ انتخاب شد سوزانده شد و مارتین پنجم به

  ـ اهداف شوراي کنستانس چه بود؟

  ) توضیح باال( ـ لغوشقاق سه جانبه3    بردن بدعت ـ ازبین2  ـ اصالح کلیسا1

  ایتالیا ـ کدام کشور با شوراي کنستانس متحد نشد؟

  کسی شوراي کنستانس را منحل کرد؟ ـ چه

  مارتین پنجم

  از چه کسی بود و منظور از آن چیست؟» مرحمت«ـ طرح

  پاپ بنیفاس هشتم: همان اعتراف به گناهان و بخشوده شدن آن با پرداخت مبلغی پول
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  ـ در چه سالی تفوق شوراها بر پاپ رسماً اعالم شد؟

  . با انحالل شوراي دینی بال به پایان رسید 1449ر و درسال توسط کلیساي گالیسی در شهر بوژ 1438در سال 

  . بال شوراي گالیسی را مخل کرد

  ي غذا نشست؟ سرسفره» نسوان«ي  کدام پاپ براي اولین بار با طبقه ـ 

  اینوسان هشتم

  ـ نهضت ادبی دوران رنسانس ایتالیا چه نام دارد؟

  هیومانیزم یا مکتب بشردوستی

  ي روحانیون نبودند چه کسانی بودند؟ وپا که از طبقهـ اولین نویسندگان ار

  هاي ایتالیا هیومانیست

  ـ چه کسی واضع علم جدید و تصحیح و انتقاد متون است؟

  لورنزوواال

  ـ پیکو دالمیراندوال که بود؟

سـخت   ـ حقیقت در آثار قدما است و احاطه بـر آن 1ها را آشکار کرد و مدعی بود: که  کسی که ضعف مکتب هیومانسیت

  . نیست

  ي ایتالیا در عصر رنسانس کیست؟ ترین نویسنده ـ مهم

  . ن استرمنتشر شد و دیگر کتابش تشریح اصول سیاست مد 1513ماکیاولی و کتاب شهریار ماکیاولی در 

  از کیست؟» ي کاوش علمی طریقه«ـ 

  . افتاده کشف کرده استو محقق فقط چیزي را که اتفاق . از ماکیاولی ـ اینکه وارد خوبی و بدي قضیه نشد

  . رنسانس روبه زوال نهاد، بعداز تاراج روم. روم را تاراج کردند، جماعتی از سربازان اسپانی و آلمانی 1527ـ در سال 

  از کیست؟» تقلید مسیح«ـ 

  توماس اکمپیس
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  چه کسانی بودند؟» برادران زندگانی عام«جمعیت ـ 

  . ن اینکه درقالب روحانی درآیندپرداختند بدو افرادي که به وعظ و نصیحت می

  اي هستند؟ هاي دومینیکان و فرنسیسکان مربوط به چه دوره ـ فرقه

  وسطی

  ـ بزرگترین هیومانیست شمال اروپا چه کسی بود؟

دستوراتی براي یـک  «و » تمجید حماقت«او صاحب کتاب ، سبک او التین بود و ارباب فصاحت و بالغت است، آراسموس

  . است» ي مسیحی شوالیه

  . هاي روحانیون را مورد انتقاد قرار داد و به اساس کاتولیک کاري نداشت ـ آراسموس فقط سوءاستفاده

  و جنگلهاي رز یا گل درکدام کشور بود؟» جک کید«ـ قیام

  انگلستان

  . هاي قرون وسطی و عصر عدم امنیت است ی پارلمانیعصرطال 15ـ قرن 

ـ  نري هفتم از خانوادههاي جدید: در انگلستان با ها ـ سلطنت وجـود آورد بـراي    هي تیودور شروع شد که تاالر ستارگان را ب

  . حل مرافعات و در فرانسه با لوئی یازدهم و اخالف او از دودمان والوا آغاز شد

  دربین چه کسانی منعقد شد؟» میثاق بولونی«ـ 

دوطرف باهم مصـالحه کردنـد کـه ازهـم جـدا      بین فرانسیس اول پادشاه فرانسه با پاپ لئوي دهم که طبق آن  1516در 

  . نباشند

  به پروتستان نگرویدند چه بود؟   1516دلیل اینکه فرانسویان بعد از سال  ـ 

  . ي روحانی کالً در دست سالطین فرانسه بود چون عزل و نصب افراد طبقه

  هاي اسپانیا چه بودند؟ ـ عنوان سلطنت

ي شخصـی داشـت و    با ازدواج متحد شدند کـه ایـن اتحـاد فقـط جنبـه      1469کاستیل و آراگون این دو سلطنت درسال 

  . تأسیسات مشترك سیاسی و اداري نداشتند

  . ـ سلطان بوهم تنها سلطان درتمامی امپراتوري مقدس روم بود



  مجموعه تاریخ »  162«
 

 
 

 
  . شد در اسپانیا شارل اول نامیده می، ـ شارل پنجم در آلمان به امپراتوري روم رسید

هاي ترکان متفقی بـراي   فردیناند را سلطان خواندند تا دربرابر حمالت و پیش روي، ارل پنجمـ مجارستان و بوهم برادر ش

  . خود پیدا کنند

  ـ نتیجه جنگ موهاك چه بود ؟ شکست مجارها از ترکان عثمانی

  . ـ شمال اروپا معتقد به پروتستان و جنوب اروپا معتقد به کاتولیک بود

  . رون وسطی و برپایی کلیسایی مأخوذ از انجیل بودبراندازي کلیساي ق، ها غرض پروتستان

  . با محکوم ساختن جان هوس خطا کرده است» شوراي کنستانس«ـ ازنظر مارتین لوتر

  ـ چرا اکثر طرفداران لوتر از آلمان بودند؟

) اشتراك و تعمید( .دتقلیل دا 2تا به  7لوتر برزخ را رد کرد و شعائر مذهبی را از . ها مخالف امپراتوري روم بودند چون آن

  . عشاء ربانی را اشتراك در طعام خواند. اشتراك را جایگزین عشاء ربانی نمود

  چه بود؟ 1524ـ علت قیام زارعین آلمان در سال 

  .  هاي پلید خواند لوتر دهقانان را خوك، ها عقاید مذهبی لوتر بود ي قیام آن انگیزه

  ؟ـ کدام دسته معتقد به غسل تمعید مجدد بودند

  ها آناپاتیست

  ـ چرا امپراتور روم شارل پنجم ناچار به حمایت از کاتولیک بود؟

  .  کرد می چون فقط در دنیاي کاتولیک بود که امپرتوري مقدس روم معنی و جلوه پیدا

  ي شمالکالد چه بود؟ ـ جامعه

   .گروهی از امرا و اشراف که به لوتر پیوستند و درمقابل امپراتوي روم قد برافراشتند

  را چه کسی صادر کرد؟» موقتی«ـ فرمان

ها پایان دهد و تأهل براي کشیشان را مجاز دانسـت امـا هـیچ     ها و لوتري / تا به اختالفات کاتولیک1548شارل پنجم در 

  . کدام از دوطرف نپذیرفتند
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  چه بود؟» اوگزبورگ«ـ صلح

  . داد می به اختالفات کاتولیک و پروتستان در آلمان پایان

  شکلی که مذهب پروتستان توانست به صورت نهضت بین المللی جلب انظار نماید در آراي کدام فرقه بود؟ ـ تنها

  . کالوین/ کالوین بیشتر به جبر و تقدیر گرایش داشت

  ي چه کسی است؟ ـ اصول دیانت مسیح نوشته

  جان کالون

  کالوین ها اي بودند؟ ـ تصیفه خواهان چه فرقه

  . ند روم براي کاتولیک بودـ ژنو براي پروتستان مان

  ـ اونی تاریان چه گروهی بودند؟

  . پسر و روح القدس اعتقاد نداشتند، هایی که به پدر آن

  . ي اشرافی داشت ـ عقاید کالوین جنبه

  از چه کسی است؟» ي دینی دفاع از هفت شعیره«ـ رساله ي

  ) مدافع ایمان( هانري هشتم

  ـ پاپ هانري هشتم را چه لقب داد؟

  فع ایمانمدا

  ازکیست؟» مدینه فاضله«ـ کتاب

  سرتوماس مور

  .  گفتند می ناظر و سرپرست، ها به جاي لفظ کشیش ـ پروتستان

  . ـ نهضت ضداصالحی همان نهضت کاتولیک است که مقارن شرقی پروتستان پدید آمد

  ـ کلیساي فرانسه چه نام داشت؟

  گالیس
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  ـ شوراي ترنت درمورد چه موضوعی بود؟

  اتولیک جدیدسرنوشت ک

  ایمان ـ اصل مهم اعتقادات لوتر چه بود؟

  ازکدام مجلس بود؟» طرح تشکیل شوراي آزادي«ـ

  . دیت روم طبق این طرح  اسقفان نباید زیرنظر پاپ باشند

  ها درکدام شوراي مطرح شد؟ ـ معصوم بودن پاپ

  به بعد تشکیل شد 1563واتیکان/ تنها شواریی که از سال 

  . عنوان مرکز و قطب وحدت کاتولیک حفظ کرد هپاپی را ب ـ شوراي ترنت مقام

  . دانستند اما شوراي ترنت کتاب و سنت را مرجع دانست می ها مرجع ایمان واقعی را فقط انجیل ـ پروستان

  را چه کسی بوجود آورد؟» ژزوئیت«یا» جمعیت عیسی خواهان«ـ 

همچنین این فرقه بـه صـومعه کمتـر و بـه فعالیـت      . لیک بودسن ایگناتیوس لویوال از اسپانیا این جمعیت ضدپاپ و کاتو

  . درامور جهانی بیشتر توجه داشت

  تمرینات روحی ي لویوال چه نام داشت؟ ـ رساله

  . ي یهودیان و مسلمانان را از بین برد ـ دادگاه انگزیسیون اسپانیا ریشه

  . اً کاتولیک شدنداسپانیا رسم، اطریش، مقتدرترین دول اروپایی فرانسه 1560ـ در سال 

  . ـ کورتز بر قبایل آزتک در مکزیک و پیزارو بر قبایل اینکا در پرو چیره شد

  ي ارض بین اسپانیا و پرتغال چگونه تقسیم شد؟ ـ کره

  . آمریکا و فیلیپین را ماژالن براي اسپانیا کشف کرد

  . آسیا و هند شرقی و برزیل را آکاربان براي پرتغال کشف کرد

  . ي جدیدي از اختالط سفیدپوستان اسپانیا با هندیان بود تیرهـ مس تیزو 

  . باف در آلمان بودند ي خوگر پنبه ـ خانواده

  . ـ مرکانتیلیزم به معناي اصالت ثروت است
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  . شعبه شد 2زمان فیلیپ دوم  ي هابسبورگ از ـ سلسله

قـبالً بـا اسـپانیا    ( اش نداشـت  خاندان سلطنتیمجدداً استقالل خود را بدست آورد چون وارثی در  1640ـ پرتغال از سال 

  ) .متحد بود

  چه کسانی بودند؟» هوگونوت«ـ

  طرفداران کالوین در فرانسه

  چه بود؟» پروتستان شدن شهرها«ـ منظور از

  . شدند طور کلی رتق و فتق شهر در دستش بود پیرو کالوین می یعنی حکومت الیگارشی بورژوا که به

  چه کسانی بودند؟ها  بآي سیاست م ـ فرقه

  . رو که سیاستشان مادي و دنیوي بود نه دینی و معنوي هاي میانه هاي ظاهربین و پروتستان گروهی از کاتولیک

  را چه کسی مطرح کرد؟» حق سلطنت«ي ـ فرضیه

  . دان ژان بودن که سیاست مآب بود

  چه کسی فرمان نانت را صادر کرد؟ منظور از فرمان نانت چیست؟ـ 

  . و به موجب فرمان نانت پروتستان رسمی شد. رم فرمان نانت را دادهانري چها

  ناشی از کدام صلح بود؟» هرکه را ملک است مذهب آن او«ـ اصل

  اوگزبورگ

  . اما او از بوهم شکست خورد. ـ سلطان زمستانی لقب فردریک پنجم است که مردم اورا به جاي فردیناند دوم برگزیدند

  ـ فرمان استرداد چیست؟

بـه تصـرف مقامـات دولتـی      1552صادر شد برطبق آن اراضی کلیسا که از سـال   1629ین فرمان از طرف پاپ در سال ا

  .  شد آمد به کلیساي کاتولیک استرداد می درمی

  ـ صلح وستفالی بین چه کسانی و در چه تاریخی بسته شد و نتایج صلح چه بود؟

ي  دو عهدنامـه . شد آنها هرگز حاضر نشـدند بـا یکـدیگر صـلح کننـد     بین فرانسه و اسپانیا بسته  1648صلح وستفالی در 

  . مونستر و اوزنابروخ به نام وستفالی مشخص شده
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  . ـ وستفالی در آلمان جلوي هر اصالحی را سد کرد

  .  وستفالی شرایط صلح اوگز بورگ را تجدید کرد

  . مذاهب لوتر و کالوین را نیز قبول کرد، وستفالی عالوه بر کاتولیک

  . ستفالی به هریک از ایاالت آلمان اختیار پذیرفتن هر دیانتی را دادو

  . هاي کاتوکیک در اروپا را سد کرد هابسبورگ طلبی وستفالی جلوي خطر توسعه

  . بعد از وستفالی تکثیر کشورهاي مستقل و صاحب حق حاکمیت و تکثیر مذهب عادي شد

  .  ي آلمان گشود تجزیه وستفالی راه را براي تفوق سیاسی فرانسه با تشدید

  اي است؟ ـ عهد لوئی چهاردهم چه دوره

  نیم قرن بعد از صلح وستفالی

  المللی چه نام دارد و از کیست؟ ـ اولین رساله درمورد حقوق بین

  قوانین جنگ و صلح از هوکو گروتیوس

  اثر کیست؟» جهان مسحور«ـ کتاب

  بالتازاربکر

  . کر استي بزازها از بالتازار ب ـ استادان تیمچه

  . ـ رامبرانت بزرگترین نقاش هلند است

ي امپراتوري مسـتعمراتی انگلـیس    دولت انقالبی انگلیس فرمان دریانوردي را صادر کرد براساس آن پایه 1651ـ در سال 

  . ستد با هلندیان بود و  افکنده شد که تهدیدي علیه هلند بود چراکه غرض از این قانون جلوگیري از داد پی

  ملت اروپائی که در صلح وستفانی شرکت نجست؟ ـ تنها

  انگلیس

  اي بود؟ ـ صفائیه چه فرقه

  هاي طرافدار کالوین پروتستان
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  ـ منظور از غرس آلستر چیست؟

  جمعی مردم انگلیس به ایرلند شمالی حرکت دسته

  . م تأسیس شد 1700قبل از ) جورجیا( نشین آمریکا به جز جرجیا ایالت 13تمام ـ 

، را تصویب کرد کـه براسـاس آن مـذهب رسـمی انگلـیس     » میثاق مقدس«ي پارلمان الیحه، اختالفات مذهبی ـ به خاطر

  . شد» ریان تی بی پرس«اسکاتلند و ایرلند

ـ در زمان کرامول در انگلستان تمامی مجمـع الجزایـر آن جمهـوري اعـالم شـد کـه ایـن جمهـوري را کامـان ولـث یـا            

  . نامند المنافع می مشترك

  . نفر از اعضاي پارلمان را اخراج کردند 100ي پراید توسط کرامول انجام گرفت ك  هـ تصفی

  . پادشاه فرانسه بسته شد 14بین چارلز دوم از انگلیس با لوئی  1670درسال » دوور«ـ پیمان 

  ـ فرمان اعالم رضا از چارلز دوم مبنی بر چیست؟

  . دعموم مردم در مسائل مذهبی تساهل و سازگاري نشان دهن

 . از اجراي قوانین برضد اباکنندگان یا افراطیون مذهبی صرفنظر شود

  . شدند ها و فرانسویان ویگ نامیده می افرادي که نسبت به چارلز ظنین بودند و مخالفان کاتولیکـ 

  .  گفتند می» توري«ـ در انگلستان به طرفداران چارلز

  . ي انگلیس بودنداز طرفداران جدي مذهب انگلیکان یا کلیسا» ها توري«ـ

  تواند سلطان انگلیس باشد؟ داشت که هیچ کاتولیکی نمی ـ کدام قانون مقرر می

  . میالدي1701قانون فیصله مورخ 

داشت اباکنندگان پروتستان پیرو مذهب خـود باشـند    قانون تساهل به تصویب رسید این قانون مقرر می 1689ـ در سال 

   .اند اما همچنان از خدمت سیاسی محروم

  . سلطنت متحده بریتانیایی کبیر تأسیس گردید 1707ـ در سال 

  . در تاریخ انگلستان به انقالب مجلل شهرت دارد 1688ـ وقایع 

ي  انگلسـتان بهتـرین نمونـه    1832تـا   1688از سـال  . انقالب مجلل اوج تکامل حکومت مستقل مشـروطه انگلـیس بـود   

   .آرسیتوکراسی یا اشرافی واقعی درعصر جدید بود
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  در فرانسه چه کسی بود؟ بیل» پدرشکاکیون عهد جدید«ـ 

  ي شهرنشین = بورژوازي ـ طبقات غایه

  .  هاي مستقیم بر اشراف تحمیل کرد ـ لوئی چهاردهم براي نخستین بار در تاریخ فرانسه مالیات

  . ـ کولبر وزیر باتدبیر لوئی چهاردهم بود

  . ز مذهب کالوین بود را برانداختـ لوئی چهاردهم ام نهضت یانزسیزم را که نوعی ا

  . ذي حق بود» آلزاس ولرن«ـ به موجب صلح وستفالی فرانسه در 

اي که هلند تشکیل داده بود مـانع   بین فرانسه و اسپانیا اتفاق افتاد و اتحاد ثالثه، 1667ـ جنگ واگذاري یا توارث درسال 

  . شد 14پیشروي لوئی 

تشکیل شد که درآن راجع به ادعاهاي ارضـی کـه بـه نفـع سـلطان فرانسـه بـود         محاکم بازپیوستن 14ـ به فرمان لوئی 

  .  شد رسیدگی می

  . ـ جنگ جانشینی اسپانیا اولین جنگی بود که در آن مذهب چندان اهمیتی نداشت

د چراکه شارل دوم حاکم اسپانیا در وصیت خـو . ـ جنگ جانشینی اسپانیا بین امپراتوري مقدس روم و سلطان فرانسه بود

  .  و اگر او قبول نکرد به امپراتور هابسبورگ در وین داده بود که لوئی قبول کرد 14ي لوئی  ي اول به نواده اسپانیا را در درجه

  . ـ پیمان اوترخت امپراتوري اسپانیا را تقسیم کرد

  . ـ ساوي به ساردنی و براندبورگ به پروس اشتهار یافت

  نیتو چه بود؟ ـ آسی

  . سودي به متصرفات اسپانیا در آمریکا تا غالمان آفریقایی براي آن سامان تهیه کنندي امتیاز پر اجازه

  . آلمان درحال تکوین بود یعنی حق حاکمیت آنها شناخته شده بود 1648ـ در سال 

  . ي ییدي مرکب از آلمانی و عبري بود ـ لهجه

  . ي اشرافی لهستان است ـ منظور از شالختا طبقه

  پراتوري عثمانی تعلق به کدام کلیسا داشتند؟ـ اکثر عیسویان ام

  ارتدکس یونان

  . ـ از اتحاد ترانسیلوانی و مولداوي و واالشی رومانی جدید تشکیل شد
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  . سال حکومت کرد 50ـ کیوپریلی یکی از وزراي اعظم ترکان عثمانی که درزمان ضعف آنها به مدت 

  . هاي سی ساله زائل گردید درآلمان درطی جنگ ـ امید تشکیل یک امپراتوري مؤثر از خاندان هابسبورگ

  . اسپانیا به دودمان سالطین فرانسه پیوست 1700ـ در 

  . صورت گرفت 1683ي وین توسط ترکان درسال  ـ محاصره

  . را که انبار مهماتی بود منفجر کردند) ساله 2000( ها بود که عثمانیان بناي پارتنون ـ در جنگ میان ترکان با وینسی

  . نس اوژن مؤسس حکومت جدید اطریش بودـ پر

ي  ترکان قسـمت اعظـم مجارسـتان را بـه انضـمام ترانسـیلوانی و کـروآت بـه خـانواده         ، ي صلح موجب کدام عهدنامه ـ به

  هابسبورگ تسلیم کردند؟

  1699کالوونیتس در سال 

در هلنـد و مـیالن و    موجب کدام عهدنامه مجبور بودند به متصرفات قدیمی اسـپانیا  ـ خاندان هاپسبورگ به

  ناپل قناعت کنند؟

  1714راستات در 

  روز در هفته در اطریش 3ـ * کار بدون اجرت/ به مدت 

مـن و وردن بـه    اي از نواحی ساحلی آلمان مثل قسمت غربی پومرانی و شهر اسـتیتن و بـره   ـ براساس صلح وستفالی پاره

  . سوئد داده شد

  د؟ـ اولین فرد از بانیان پروس جدید که بو

  فردریک ویلیام معروف به امیر بزرگ

  . ي هوهنزولرن را از رن تا سرحد لیتوانی پروس نامیدند ـ تمامی متصرفات پراکنده

  . شدند یونکر نامیده می، ـ اشراف مالک در پروس

  . شد ـ فردریک اول اولین سلطان پروس بود که همیشه در لباس متحدالشکل ظاهر می

  . ي سربازگیري بود یقهطر، ـ سیستم کانتون یا بخش

  . ـ روسیه چون ارتدکس بود بیشتر تحت تأثیر یونان بود تا روم
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  . رهانید 1480سال طول کشید تااینکه ایوان سوم در  250روسیه حدود  ـ استیالي مغوالن بر

  ها = تاتار ها + آسیایی ـ روس

  ي هندواروپایی اي از السنه اسالو شعبه

  هاي سفید = بیلوروسی * ـ روس

  ها ـ اوکرانی هاي کوچک = روتنی روس

  ـ تنها راه ارتباط روس با مغرب کدام راه بود؟

  آرخانگل

  . بازرگانی انگلیس با روس مرتبا دائر گردید 1553ـ از سال 

  ـ اولین کسیکه به فکر اتحاد قوم اسالو افتاد و به نویسندگی پرداخت که بود؟

  یوري کریژ انیچ از کروات 

  . بعد از مخوف ایام اغتشاش روسیه آغاز شد. ین کسی است که لقب تزار برخود نهادـ ایوان مخوف اول

  . ـ پطر براي افزایش عوائد دولت و تکثیر میزان تولید سیاست مرکانتلیست را اتخاذ کرد

  اند؟ ـ کدام امپراتوري را حکومتی بدون ملت نام داده

  رومانوف

  . م لهستان بزرگترین کشور اروپا بوداگر روسیه را اروپائی حساب نکنی 18ـ در قرن 

  ـ لهستان اولین مملکتی بود که بدون جنگ تقسیم شد و 

  .ي تقسیم آفریقا شد ـ تقسیم لهستان مقدمه

  .  کرد عنوان بسط نفوذ حفر در شرق استفاده می اي براي فرانسه بود که از آن به رفتن لهستان فاجعه ـ ازبین

  م انقالبی جدید اروپا چیست؟ي ناسیونالیز ترین نمونه ـ قدیمی

  مقاومت لهستان



  »171«   تاریخ جهان

  
 
 

  )خالصه کتاب تاریخ جهان دوالندلن(تاریخ جهان 
  . شود می نامیده تاریخپیش از ، دست آمدن اولین مدارك مکتوب هاز آغاز ظهور بشر تا ب

  تیک   پالئولی) 1

  هاي معروف به هایدلبرگ ظاهر شدند؟ اي انسان در چه دوره) 2

  پالئولی تیک سفلی

  اند؟ اي بوده ژادهاي فلسطین و ردزِیا درچه دورهن

  تیک میانه پالئولی

  اند؟ کدام دوره را موسترین نامیده

  تیک میانه پالئولن

  اي بودند؟ درچه دوره) ها شباهت داشت با هوتن توت( گریمالدي، شانسالد، نژادهاي کرومانیون

  تیک علیا پالئولی

  اي معمول شد؟ حجاري و پیکرسازي نخستین بار درچه دوره

  ) پالئولی تیک علیا( اورین یاسین

  . ي نئولی تیک است م دوره. ق 6و  10ي  هزاره

  قامت بلند = دولیکوسفال، ب کشیده جمجمه

  ي ماگدالنس هند در دوره 

  اهمیت زیادي کسب کرد، تیک ي نئولی مذهب در دوره

  من هیر چه بود؟ 

  . اند گرفته میصورت قائم روي زمین قرار  هایی که به تخته سنگ

  . تیک نام دارد مگالی، ـ بناهاي سنگی بزرگ

  . سومریان و مردم اژه آغاز شد، ي تاریخی با تمدن مصریان ـ دوره

  ي نیل= ویکتوریا سرچشمه  اي  ـ نژاد مردم مصر= مدیترانه
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  . ي تاریخی در مصر آغاز شد ي منس پادشاه جنوب مصر دوره از دوره

  . منشاء ممنیس روي کار آمد و اولویت نصیب مصر سفلی شد صر باي سوم م م سلسله. ق 2900ـ 

  . ي سوم و نخستین پادشاه آن زوزر بود مربوط به دوره» ساکارا«دار یعنی هرم ترین اهرام پله ـ قدیمی

  ي مردم مصر چه نام داشت؟ ـ خط عامه

  دموتیک

  هاي نهم و دهم چه بود؟ ـ منشأ پادشاهان سلسله

  هراکلئوپولیس

  چه زمانی به خدایان مصر اضافه شد و مظهر چه بود؟» رع«ـ خداي

  . ـ که تجسم خورشید یا مهر بود ي امپراتوري قدیم دوره

م در مصر علیا شروع شد و اوج قدرت امپراتـوري در  . سال ق 2200ـ امپراتوري میانه یا نخستین امپراتوري تب درحدود 

  . بود 12ي  عصر سلسله

  ارد مصر شدند و علیا و سفلی را به چنگ درآوردند؟اي و ها در چه دوره ـ هیکس

  13ي  سلسله

  را به مصر بردد؟» اسب«ـ چه قومی

  ها هیکسس

  . ي بیستم بود ـ رامسس سوم آخرین فرعون مقتدر سلسله

  کرد؟ ـ مصر در روابط خارجی خود از چه زبانی استفاده می

  بابلی

  نه بود؟ـ اولین فرعونی که درصدد ارتباط دریاي سرخ و مدیترا

  نخائوي دوم

  ي سفلی دجله و فرات = کلده ـ دوره

  ـ امیر هریک از شهرهاي سومري پاتزي نام داشت
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  . ناشناس است و به دست سارگن برافتادند، ها ـ نژاد سومري

  ـ نخستین امپراتوري بابل را چه کسی بنا نهاد؟

  حمورابی

  . کرد میـ تمدن بابل با سومر تفاوت زیادي نداشت فقط زبانشان فرق 

  ـ کلده بعداز سقوط سومر در اختیار چه دولتی قرار گرفت؟

  چند دولت ازجمله بابل

  ـ قوانین حمورابی به چه زبانی است؟

  میخی

  . ها مشترك بود ها و سومري ـ خط بابلی

  . قرن در بابل حکومت کردند 6ها به مدت  کاسی. ها ازبین رفت ـ دولت بابل با هجوم هیتی

  . آشور بود، درت نظامی آسیاـ نیرومندترین ق

  . درعهد تیگالت پالسرسوم بود 8ي آشور: اواسط قرن  ـ درخشانترین دوره

   669پال از سال  ي: آشور بانی حدکمال قدرت آشور دوره

  . سامی بود، میخی و زبان آشور، ـ خط آشور

  . با اتحاد هوخشتره و بابل صورت پذیرفت 612ـ سقوط آشور در سال 

  دوم در بابل چه زمانی بنا نهاده شد؟ ـ امپراتوري

  بعد از سقوط نینوا بدست بنی پویوالسار

  ـ کدام حاکم بابل اورشلیم را ویران کرد و یهود را اسیر نمود؟

  نبوکدنصر

  . ها چه قومی بودند اي ـ اژه

  . ي سوم در کرت ساکن شدند نام واقعی شان معلوم نیست آنها پیش از هزاره

رب النوع زمـین و حاصـل خیـزي بـود خـط      ، ي کرت ها هست و خداي عمده ی از امپراتوري دریائییک، ـ امپراتوري کرت
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  . اي از عالئم هیروگلیف تشکیل شده است اژه

  مقدس ـ معنی هیروگلیف چیست؟

  اي چه بود؟ ـ علت توقف پیشرفت تمدن اژه

  و ازبین رفتن قدرت کرت 1400ها درحدود  ي آکئی حمله

  چیزهایی از اروپا جدا شده؟ ـ آسیاي صغیر توسط چه

  هاي بسفر ـ لس پونت و دریاي اژه تنگه

  ي مهم آسیاي صغیر چیست؟ ـ تنها رودخانه

  هالیس یا قزل ایرماق

  توروس کند؟ می ـ کدام کوه آص را از شام و بین النهرین جدا

  ـ زبان قوم لووي چه بود؟

  است؟ها در چه قرنی  ها کجا بود و اوج قدرت هیتی ـ پایتخت هیتی

  14و  13هاتوسا ـ قرن 

  شد؟ اولین پادشاه لیدي که بود؟ می ها اداره ـ تا چه قرنی لیدي توسط هیتی

  ) از زمامداران ملی به نام مرمناد( قرن یازدهم ژیژس

  . ها بود ـ انحطاط مصر همزمان با استقالل فنیقی

  . ها است بعل خداي معروف فنیقی

  ؟ـ خط صوتی از اختراعات کدام قوم است

  حرف 22ها ـ  فنیقی

  ) قبیله گاد( یفتاح) ي مناسه قبیله( ـ گدعون

  ) قبیله بنیامین( شائول

  ـ تولد زرتشت بنیانگذار مذهب ایرانیان باستان در چه قرنی است؟

  م. ق 7
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  ـ نخستین پادشاهی که به زرتشت ایمان آورد؟

  بلخ

  ساخت 8ـ دیااکو همدان را در قرن 

  . قبیله بودند 10ها  قبیله و پارس 6مادها 

  ـ هخامنش از کدام قبیله بود؟

  . ها که در ایالم دولت انزان را بوجود آوردند از قبیله پارس

  . بود) سیونائیک و ایتوپی( ي کمبوجیه به مصر ـ دو مسیر حمله

  . ـ سکاهاي اروپایی از نژاد سکاهاي آسیایی نبودند

  . یم کردساتراپی یا استان تقس 23ـ داریوش اول مملکت را به 

  باشد  می هاي داریوش ي بیستون شرح خدمات و اردوکشی کتیبه

  یونان، مصري، بابلی، هنر پارسی ترکیبی بوده از آشوري

  . باشد چهار ابرشهر پارسیان عبارت از همدان ـ شوش ـ بابل ـ پرسپولیس می

  ي ملی ي درباري داشت نه جنبه هنر در زمان باستان جنبه

  ام مذهب اهمیت شایانی دارد؟ـ ستایش حیوانات درکد

  . اند ها که احتماالً از اقوام سومریان در اوسیدي

  . گویند می ـ آریاها از نژاد آلپی هستند که به زبان هندواروپایی سخن

وجود  هدر این دوره پرستش مظاهر طبیعت از بین رفت و عقیده به تجسم خدا ب. هستند، برهمن ها، روحانیون واقعی هند

  . آمد

  . اي است که هند شمالی مورد هجوم قرار گرفت ودا قدیمی ترین قسمت وداها است و مربوط به دوره ریگ

  ـ منظور جوکیان چیست؟

  . برند می یعنی مرتاضانی که در انزوا به سر
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  ـ زبان وادها چیست؟

  هاي هندواروپایی سانسکریت از غنی ترین زبان

  ها را نام ببرید؟ ـ خدایان در اویدي

  برهما = آفریدگار جهان  خداي حقیقی آسمان ایندرا:

  ویشنو= خداي خورشید و دشمن شیاطین خشاتریاها = حسود و مغرور

  سیوا= ترسناك و خرابکار

  ي چین چه بود؟   ـ نخستین سلسله

  . هستند) ها از نژاد مغول چینی( هیا

  . ها شانگ تی تجسم آسمان بود ي چینی ـ خداي عمده

  .  کرد می تفسیر) روح عالم، وجود( ي اصل مهم تائو یلهـ الئوتسه مذهب را به وس

  دست آمده متعلق به کدام دوره است؟ هـ قدیمی ترین آثار و بقایاي انسانی که از یونان ب

  نئولی تیک

  اند چه نام داشتند؟ ي تاریخی در یونان بوده ـ نخستین کسانی که در دوره

  پالژ

  ؟ـ نخستین اقوام یونانی کی و کجا ظاهر شدند

  . م در تسالی ظاهر شدند. هزار سال ق 2

  ها چه کسانی بودند؟ ـ آکئی

  . خراجگذار پادشاهان کنوسوس بودند

  . وارد پلوپونز شدند 16در قرن 

  . را ساختند» سیکلوپی«دیوارهاي معروف به

  . آرگولید بود، مرکز قدرت آکنی ها

  . سن از کرت سرچشمه گرفته است می ـ تمدن



  »177«   تاریخ جهان

  
 
 

  هاي در پلوپونز تأسیس کردند؟ دري ـ سه کشور عمده که

  آرگوس ـ اسپارت ـ منی ها

  . ها ساخته شد ـ شهرهاي تارانت ـ سیراکوز ـ آکراگاس ـ سلینونت توسط دري

  . شهرهاي کوم ـ پارتنوپ ـ ژربون ـ مسین ـ کاتان توسط ایونی ساخته شد

  . ها بنا شد ي آکئی شهرهاي سی باریس و کروتون بوسیله

  . پرداختند می صراً به امور نظامیمنح، ـ دري ها

  . ها که کارشان کشاورزي بود از حقوق سیاسی محروم بودند پریک

  . ها یا غالمان بودند هیلوت

  ـ لیکورگ که بود؟ 

  . ها را تنظیم کرد هاي داخلی یونان پایان داد و قانون اساسی اسپارتی به جنگ

  . شد ل مینفر تشکی 28شوراي شیوخ که از   ـ گروزیا عبارت از

  ـ علت جنگ اسپارت با آرگوس چه بود و نتیجه آن چه شد؟

  بر سر تصرف سینوري ـ پیروزي اسپارت

  ي آتن را نام ببرید؟ ـ طبقات جامعه

  کشاورزان ـ پیشه وران. اوپاتریدها یا نجبا

  دادند ملت آتن را تشکیل می، ها ها و ایونی نئی می ها و ـ ائولی

  .  پرداختند می هاي آتنی که به امور قضایی تها عبارت از آرکن ـ تسموتت

  ـ آرکنت پلمارك: فرمانده سپاهیان

  آرکنت شاه: رسیدگی به امور مذهبی

  آرکنت اپونیم: رسیدگی به امور کشاورزي

  ـ اقدامات سولون: را برشمارید؟

  . هاي ملکی توجه کرد فقط به سرمایه

  .  طبقه تقسیم کرد 4جامعه را به 
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  . مالیات معاف کرد ها را از دادن و تت

  توانست به مقام آرکنتی برسد؟ می ـ کدام طبقه در آتن

  پانتاکوزیومدیمن ها

  ي قدرت و اختیارات مملکت آتن در دست چه گروهی بود؟ ـ عمده

  اپاتریدها

  ي ملی و عامه پسندي داد؟ ـ چه کسی به اصالحات و قوانین سولون جنبه

  کلستین/ رهبر مخالفان هیپ پیاس

  استراسیسم یعنی چه و از زمان چه کسی ارائه شد؟ـ موضوع 

  . کلستین ـ امکان تبعید فردي که مرتکب خیانتی نشده ولی حس جاه طلبی بیش ازحد دارد

  ها در نیامدند؟ ـ تنها دولی که در پلوپونز زیر نفوذ اسپارت

  آرگوس ـ آکائی

  . هاي مذهبی است ـ آمفکسیونی همان اتحادیه

  بود؟ ـ اساس قدرت یونان چه

  هوپلیت ـ پسلیت) 1دسته بودند  2پیاده نظام که 

  . ها گرفتند و تغییراتی در آن ایجاد کردند ها الفباي خود را از فنیقی آن. هندواروپایی بود، ـ زبان یونانیان

  هاي مدي چه بود؟ ـ علت جنگ

و ) کشـتی  5( شورش این یونانیان بـه کمـک آتـن    ⇐خراجگزار کردن یونانیان آسیایی ⇐تصرف لیدي توسط کوروش 

و تحریـک مردونیـک و    ⇐انتقام سارد با تصرف یونان  ⇐ها  واکنش پارس ⇐خسارت فراوان میلت ⇐حمله به سارد 

  اریوش را مبنی بر حمله به یونان د، هیپیاس

  . بین پارس و یونان اتفاق افتاد و مردونیه به علت طوفان شکست خورد 492نخستین جنگ مدي در سال 

  هاي مدي چه کسانی بودند؟ ـ فرماندهان آتنی در جنگ

  ـ آریستید تمیستوکل ـ میلیتا د
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  ساند؟هاي مدي اسپارت نتوانست به آتن کمک بر ـ چرا در ابتداي جنگ

  . چون مشغول مراسم مذهبی بود

  هاي مدي اول چه کسی بود؟ ـ فرمانده نیروي دریایی آتن در جنگ

  میلتیاد

  هاي مدي اول چه شد؟ ي جنگ ـ نتیجه

  . ها از یونانیان که با حس میهن دوستی به این افتخار نایل شدند شکست پارس

  ت؟ي خشایارشا به یونان آتن وحدت نداش ـ چرا در زمان حمله

  . ها اسپارت هم با آرتوس در جنگ بود به علت جنگ با اژین

  . هاي مدي اول در عصر داریوش اول به وقوع پیوست ـ جنگ

  ي چه کسی بود؟ هاي دوم مدي به عهده ـ فرماندهی ترموپیل در جنگ

  ) از اسپارت( لئونیداس

  ) 479( ـ در جنگ پالته فرمانده اسپارت چه کسی بود؟

  مردونیه پوزانیاس دربرابر

  . ي قطعی نداشت هاي ساالمیس و ترموپیل نتیجه ـ جنگ

  . ها را به کلی از یونان دفع کرد جنگ پالته خطر پارس

  . سال بعد از پالته همچنان ادامه داشت 30هاي مدي تا  جنگ

  ـ جنگ میکال=

یی خود دست به این جنگ زدند و پارسما بعد از پالته بین یونان و ایران اتفاق افتاد یونانیان براي آزاد کردن برادران آسیا

  .  شکست خوردند

  ها کمک کرد؟ ي دموکراسی ازطریق امکان نامزدشدن نت ـ کدام شخصیت در یونان به توسعه

  آریستید

  . دلوس نام داشت، ي مخصوص آپولون ـ جزیره
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  . پوزانیاس نام داشت، ـ فاتح پالته

  . نفی بلد تمیستوکل براساس قانون استراسیسم بود

سیمون مقام اول شهرت و اهمیت در آتن را به دست آورد و بعد از او پریکس و بعـد از او کلئـون   ، ـ بعد از مرگ آریستید

  . توانستند این مقام را به دست بیاورند

  . ي دریایی را از دلوس به آتن منتقل کرد ـ بعداز استراسیم سیمون به اتهام میانه روي آتن خزانه

  .  استقالل یونانیان آسیا به رسمیت شناخته شد، ي صلح بین آتن و ایران و معاهده. ق م است 449ي هاي مد ـ پایان جنگ

  ـ مهمترین میدان شهر در یونان چه نام داشت؟

  آگورا

  ي کالسیک معروف است؟ ـ کدام قرن به دوره

  قرن پنجم

  ـ مشهورترین مجسمه سازان یونان را نام ببرید؟

ي آتناپرومـاخوس   هاي فیدیاس عبارت از مجسمه فیدیاس اهل آتن و مجسمه ، هل آرگوسمیرون اهل بئوس ـ پولیکلت ا 

  ي زئوس المپی ـ پارتنون ـ مجسمه

  چه مسائلی را ذکر کرده است؟»: تاریخ«ـ هرودوت در کتابش 

  دانسته می هاي مدي و شرح تاریخ یونان قدیم و آنچه از ملل بیگانه ذکر حوادث جنگ

  . شده سرچشمه گرفته است می ر از تراژدي که در مراسم ستایش دیونیزوس انجامـ احتماالً منشأ تئات

  ـ تراژدي نویسان آتن را نام ببرید؟

  اوري پید ـ آشیل ـ سوفوکل

  . ـ آتن مرکز ادبیات درامی یونان بود

  . کمدي را آریستوفان در آتن به اوج رساند

  ـ چه قرنی علم از مذهب جدا شد؟

  قرن ششم
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  . شد می طرحی از پریکلس بود یعنی زمین هایی که از راه خرید یا تصرف تحصیل و به افراد مدنی واگذار ـ کلروکی ها:

  کمک آتن به کورسیر در جنگ با کرنت بود، هاي پلوپونز ـ نخستین علت جنگ

  ي پلوپونزي را نام ببرید؟ ـ اعضاي اتحادیه

  تب ـ فوسید ـ لوکرید ـ اتولی ـ پادشاه مقدنیه

  . بود) عوام فریب خشن( اسپارت در پلوپونز پرازیداس فرمانده آتن کلئون ـ فرمانده

  .ها به رهبري نییاس میانه رو و معتدل که هواخواه صلح بودند ـ مرگ کلئون = پیروزي آرسیتوکرات

  .  ق م رخ داد 403هاي پلوپونز در سال  با صلح نیسیاس بود و پایان نهایی جنگ 421ـ پایان قسمت اولیه جنگهاي پلوپونزي در 

  ـ کدام ملت از امضاي معاهده نیسیاس خودداري کردند؟

  ملیت ـ کرنت ـ تب

  ـ فرمانده نیروي دریایی اسپارت در جنگ دوم پلوپونز چه کسی بود؟

  لیزاندر

  چیست؟» سی جبار«ـ منظور از 

  . تن از افراد مدنی در آتن که قدرت را در دست داشتند 30

  .  ترازي بول بود که در آتن دموکراسی برقرار کرد ،هاي یونان ـ رهبر دموکرات

  . ـ تمام اختیارات اسپارت بعد از پلوپونز دست افورها بود

  . ي کرنت بعد از پلوپونز علیه سیادت اسپارت از دول: آتن ـ تب ـ آگوس ـ کرنت ـ لوکري ـ تسالی تشکیل یافت ـ اتحادیه

  ـ جنگ الگوس پوتامس بین کسانی بود؟

  .رخ داد که به شکست آتن انجامید) اسپارت( ن کونون از آتن با آژلیاس ازاین جنگ بی

  ي آنتالسیداس بین چه کشورهایی بسته شد؟ ـ معاهده

  ق م 387بین ایران و اسپارت در سال 

  . ها درآمدند نتیجه: تمام یونانیان آسیا تحت سیادت پارس

  ي قبرس به پارس ها تسلیم جزیره
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  ي آنها در یونان مداخله ي اسپارت و سیادت خصمانه

  . ق م شکست خورد 371ـ جنگ لوکتر بین اسپارت و تب اتفاق افتاد و اسپارت در سال 

  ـ کدام جنگ به سیادت اسپارت خاتمه داد؟

  لوکتر

  ي معروف دموستن چه نام دارد؟ ـ خطابه

  فیلیپیک

  ي خود را بازیافت؟ ـ مقدونیه چه زمانی استقالل ازدست رفته

  االمیسبعد از جنگ س

  ها درآمد؟ ـ مقدونیه کی تحت اطاعت پارس

  م 5

  . داد ي اصلی سپاه فیلیپ را تشکیل می هسته، ـ فاالنژ یا پیاده نظام سنگین  اسلحه

  . پال پایتخت مقدونیه بود

  ي فیلیپ به فوسید چه بود؟ ي حمله ـ بهانه

  ي فوسید به اراضی معبد دلفی و تصرف تسالی حمله

  شروع شد. ها به دلفی بسته بودند ي لوکري جنگ فیلیپ بود و به خاطر اتهامی که به دلیل حملهـ در جنگ مقدس عامل 

  . آکئی و کرنتی رخ داد و پیروزي مقدونیه پایان یافت. فوسید، تب، جنگ کرونه: بین مقدونیه با آتن

  . ها تشکیل شد ملی علیه پارسي جهاد  ـ مجمع کرنت: توسط فیلیپ براي مجبور کردن دول یونانی براي تأییدش و آماده

  . زخمی شد ارسطو مربی اسکندر بود) 334( ـ اسکندر در گرانیک

  .ي داریوش اسیر اسکندر شدند ق م اتفاق افتاد و خانواده 333جنگ ایسوس در 

  ـ اسکندر براي تسخیر کدام شهر به ایجاد خاکریز و سد پرداخت؟

  صور

او همچنین با رکسانا دختر یکـی  . سوم به دلیل سیاست اتحاد شرق و غرب بود ـ ازدواج اسکندر با استاتیرا دختر داریوش
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  . ـ رکساناي حامله استاتیرا را به قتل رساند. از نجباي باکتریا ازدواج کرد

  . ـ بعد از اسکندر پردیکاس نایب السلطنه شد

  . اومن بود که توسط آنتی گون ازبین رفت، آخرین حامی حکومت شاهی

  . یاس و رکسانا و اسکندر جوان را کشتکاساندر المپ

  ـ پولی پرکون چه کسی را پادشاه خواند و هالك کرد؟ هراکلس

  ي شهرها لقب که بود؟ ـ گشاینده

  دمتریوس، پسر آنتی گون

  ـ جنگ ایپاسوس بین چه کسانی رخ داد؟

  . آنتی گون و دمتریوس با سلوکوس و لیزیماك که آنتی گون هالك شد

  اتفاق افتاد 281ین سلوکوس و لیزیماك در ـ جنگ کوروپدیون ب

  . سلوکوس بود، ـ آخرین جانشین اسکندر

  آنتی گون گوناتاس پسر دمتریوس بود، ي آنتی گویندها ـ مؤسس سلسله

  . با مقدونیان بود که اسپارت شکست خورد) 3کلئومن ( ـ جنگ سالزي بین اسپارت

  . وجود آمد هرهاي مختلف بي آلکئی و اتولی براي متحد ساختن شه ها ـ اتحادیه

  کیست؟» آخرین یونانی«ـ 

  ي ملی بعد از آراتوس نماینده جبهه، فیلوپمن رهبر آکئی

  ـ کدام جانشین اسکندر طرفدار سیاست ضدمقدونی بود؟

  . بطلمیوس ـ وي موافق آزادي یونانیان بود

  ـ الژیدها چه کسانی اند؟

  جانشینان بطلمیوس اول

  . طین در زمان بطلمیوس چهارم دفع شدها به فلس ي شامی ـ حمله

  . ي علیا از بناهاي سلوکوس است ـ انطاکیه در سوریه
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  . سی بل نام داشت، آستارته و خداي آزیانی، ـ خداي سوریه

  .  اپیکور طرفدار آریستیپ بود) لذت دائم و عقلی( .دانست می ـ اخالق آریستیتپ عبارت از: اصولی که لذت را مقصد زندگی

  . دانند می اي هستند که اخالق را مبتنی بر تقوا عده( ـ رواقی:

  .ي شک بود ن طرفدار فلسفهاـ پیرو

  م. ق 6ـ بودا به معنی دانا ـ یا سالیکا مونی یعنی خردمند تولد اواسط 

  ي بنارس چیست؟ ـ موعظه

  ي بودا مهمترین موعظه

  . هیچ احساسی ندارد ـ نیروانان در مذهب بودا تنها راه نجات حالتی است که در آن انسان

برهمـا  . ي مذهبی نداشت و عبـارت از اصـول اخالقـی و آداب زنـدگی بـود و مراسـم نداشـت        گري در آغاز جنبه ـ بودائی

  . نخستین مذهب جهانی است

  دسته اند: 2ـ پیروان بودا 

  ي کوچک محافظه کار افراطی ـ هینایانا= ارابه1

  اصول اولیه ي زیاد از ي بزرگ فاصله ـ ماهایانا= ارابه2

  .ـ عکس العمل شدید علیه مذهب برهمایی جاینسیم است

  ي موریا است ـ چندراگوپتاموسس سلسله

  . آشوکا حامی بودا بود

  . ـ مائی تیسم: آئینی به نفع عموم و مخالف با مابعدالطبیعه است

  دانست؟ می ـ کدام آیین سعادت بشر را رعایت قواعد دولتی

  مئی تیسم

  . ي چهارم است چین سلسله ي تسن در ـ سلسله

  . سال ق است 2500ـ عصر مس در

  ـ قدیمی ترین ساکنان ایتالیا را نام ببرید؟

  و پاپیژها) قرابت با لیگورهاي گل( ـ سیکول ها) قرابت با ایبرها( ها سلیکان
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  . ق م است 753ـ طبق روایات قدیم تاریخ بناي روم توسط رومولوس در 

که این اتحادیه اولین بـار در اطـراف رم حصـارهایی ایجـاد     ) هفت تپه( هاي التینی از دهکده اي اتحادیه، ـ سپتی مونتیوم

  .  کرد

  دار نگهداري ازآتش در رم که بود؟ ـ عهده

  ها وستال

  ـ خدایان مشترك روم و یونان را نام ببرید؟

  آپولوس ـ اسکوالپ ـ موزها

  :ي سلطنتی عبارت از ي تمدن رومی در دوره دسته - 2

  ) .از جمیع حقوق محروم بودند( پلبین  ) حق شرکت درسنا( ها سینپاتری

  . گروه خانواده هایی که نیاي مشترك داشتند، ـ ژنس

  خانواده 10هر ژنس =   ژنس 10هر کوري =   کوري 10هر قبیله = 

  . ها را محدود کند ق م  منتشر شد تا قدرت پاتریسین 450لوح در رم در  12ـ قانون 

  ي چه چیزي بود؟ نتیجه ي التین در حادیهـ از بین رفتن ات

  . هجوم گلواها که سرکشی شهر وئی را نیز به دنبال داشت

  ـ لژیون عبارت از چهار تا شش هزار سرباز  در سی دسته

  ها عضو شوند؟ ها توانستند در هیأت کنسول ـ طبق کدام قانون پلبین

  367لی سی نیوس در 

  . بودها  ي پلبین اوگور پیشگویی اوگور برعهده و مقام) پیشواي مذهبی( ـ مقام پونتیف

  . ـ کارتاژ مهمترین کوچه نشین فنیقی که یک جمهوري اشرافی بود

  ) ماه( ـ خدایان کارتاژ: بعل ـ خورشید تانیت

  ـ علت جنگ دوم پونیک بین روم و کارتاژ چه بود؟

  سقوط ساگونت
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  .ه هانیبال کردهاي زیادي ب کمک )،رومی( هاي پونیک ـ ارشمیدس درطی جنگ

  . ـ جنگ زاما = شکست هانیبال از سیپیون در جنگ زاما بود

  مصر بود، ـ مهمترین مرکز تمدن هلنی

  ». باید کارتاژ ویران شود«ـ این جمله از کیست؟ 

  . از کاتون معروف به سانسور ـ رومی

  . ه بودندهایی که ثروتمند شد هاي قدیم و پلبین ها پاتریس ـ اوپتیمات عبارت از پاتریسن

  ي افراد مدنی و بی چیز پوپوالرها: همه

  ها پروکنسول در ایتالیا: حکام شهرستان

  . شدند می پروپرتورها: قضاتی که بعد از خدمت در محاکم حاکم شهرستان

  . لوح توسعه یافت 12ـ علم حقوق منشأ رومی داشت از زمان تصویب 

  ي سنا وکنسول بود ـ ایتالیا تحت سلطه

  امالك بزرگ از کیست؟ از تیبریوس ـ طرح تقسیم

  ـ منظور از جنگ متحدین یا جنگ اجتماعی چیست؟

ي قطعی نداشت و امتیازات به  این جنگ نتیجه. هاي به علت محرومیت از حقوق مختلف براه انداختند جنگی که ایتالیایی

  . ي ایتالیا اعطا شد همه

  ا به دست سنا داد؟ـ اصالحات گراگ را چه کسی لغو کرد؟ و حکومت اشرافی ر

  سیال

  .در ایتالیا که کراسوس به کمک پومپه آن را سرکوب کرد 73در سال ) قیام غالمان( ـ قیام اسپارتاکوس

  . ـ نیکومد سوم پادشاه بی تی نی مملکتش را به رومیان واگذار کرد

مداخله در فلسطین . را خلع کرد ـ اقدامات پومپه را برشمارید؟ به حیات دولت روسیه خاتمه داد و آخرین پادشاه سلوکی

  به علت منازعات یهودیان

  پوسپه

  . وجود آمد توسط پومپه ـ سزارـ کراسوس به 60نفري در سال  3ـ نخستین حکومت 
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  . توسط آنتوان ـ لپید ـ اکتاو به وجود آمد 60نفري در سال  3دومین حکومت 

  . بلژها بودند، ـ جنگجوترین قوم گلواها

  . ها بودند ونت، رموریکنیرومندترین قوم آ

  . ـ جنگ فارسال بین سزار و پومپه بود و با پیروزي سزار خاتمه یافت

  . شناخت می فقط آفریقا بعد از فارسال پومپه را به رسمیت. ـ وزیران مصر پومپه را به قتل رساندند

  کلئوپاترا ـ سزار حکومت مصررا به چه کسی سپرد؟

  . ر و حامیان پومپیه پومپه اتفاق افتاد که در هر دو جنگ سزار پیروز شدهاي تاپسوس و موندا بین سزا ـ جنگ

  . کند می ـ سزاریسم = یعنی یک فرد به کمک سپاهیان و ملت سلطنت

  ي طال ضرب کرد کیست؟ ـ اولین کسی که در رم سکه

  سزار

  ـ تابلو الریوم: مخصوص نگهداري اسناد و مدارك دولتی

  از کیست؟» لهاي گ خاطرات جنگ«ـ نویسنده ي

  . سزار ـ با رعایت بی طرفی و با ترتیب زمان وقوع این کتاب را نوشته است

  ي اشراف جمهوري خواه ـ سنا: طبقه

  ـ اولین شخصیت سیاسی که عنوان آگوست را که مخصوص خدایان بود کسب کیست؟

  اکتاو به پیشنهاد سنا

  . تفتیش اخالق عمومی را بر عهده داشت، ـ سانسور

  . پروپرتورها بودند، ایالتیمأموران 

  ي چه کسی بود؟ ـ عصر طالیی ادبیات التین در دوره

  آگوست اکتاو

  ترین مورخ عصر آگوست کیست؟ و اثر معروف او چیست؟ ـ بزرگ

  تیت لیو ـ تاریخ رم 



  مجموعه تاریخ »  188«
 

 
 

 
  نامند؟ می ـ رومیان سرزمین میان رن و ویستول را چه

  . تیک بودهاي آلپ و دریاي شمال و بال ژرمانی ـ که بین کوه

  . ها از نژاد شمالی و زبانشان هندواروپایی بود ـ ژرمن

  هاي آگوست علیه چه گروهی بود؟ ـ دشوارترین جنگ

  ژرمن ها

  . ـ فریسیان = افراطی و مقید به رسوم و تشریفات بودند

  . صدوقیان = پیرو احادیث و روایات بودند

  . اسنیان = طرفدار زندگی مشترك و تقسیم اموال بودند

  . آخرین غذاي خود را با حواریون صرف کرد 28ـ عیسی در عید فصح در سال 

  سازد؟ می ـ چه چیزي عقاید عیسی را از یهود جدا

توجه اندك به عدالت به جاي اهمیت فـراوان کـه بـه عـدالت     ، ناچیزشمردن تشریفات، مختصات روحانی و معنوي مذهب

  . شد داده می

  ریون و یهودیان مسیحی و کافران که مخالف یهودیت بودند به رهبري مثائول و پلي مسیحیان عبارت از حوا ـ دو دسته

  ـ کدام بخش انجیل کتابی عارفانه و جدلی است؟

  یوحنا

  . معروف است که آگوست بانی آن است) قیصرها( ي امپراتوري روم به سزارها ـ نخستین سلسله

  د کسیت؟ها که به امپراتوري رسی ـ اولین فرد از پلبین یا عوام

  ي فالوین ها وسپازین آغازگر سلسله

  . ها است ـ دمی سین پایان دهنده سلسله فالوین

  ـ در عصر کدام امپراتور یهودیان کامالً قدرت سیاسی خود را از دست دادند؟

  وسپازین
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  ـ آتشفشان کوه وزو در عهد تیتوس مشتعل شد؟

  ـ منظور از سیستم بلدي چیست؟

  . ا خودش انتخاب کندهر شهر کارمند و قضاتش ر

  ـ دوئوموم ویر چیست؟

  مباشر مأمور تفتیش. داد می مأموري که با کمک یک نفر دیگر کار مهمی انجام

  ـ نخستین امپراتور شهرستانی کیست؟

  تراژان

 دادنـد ولـی   مـی  پرداختند و مبلغی از درآمد خود را به مالـک  می ها به کشت ـ کولون عبارت از مردان آزادي که در زمین

  . ي مالک نداشتند ترك آن جا را بدون اجازه

  ي دراماتیک کیست؟ ـ مربی نرون و نویسنده

  سنک

  ها برگرداند؟ ـ کدام امپراتور بین النهرین و آشور را به پارت

  هادرین

  . ي امور مادي را برعهده داشتند ها اداره ـ شماس

  . مدعی معرفت کامل به خدا بودند، گنوستیک

  . مادي عیسی بودندمنکر جسم ، ها دوست

  . مخالف مراعات قانون بودند، ها آنتی نومیست

  چه بود؟ 212ـ فرمان سال 

  از کاراکاال مبنی بر اعطاي حقوق مدنی به تمام مردان آزاد امپراتوري

  . بود) فارسی میانه( زبانشان یونانی ـ پهلوي، مزداپرست، ها از نژاد یونانی ـ پارت

  ي عمومی عیسویان را داد؟ شکنجهـ اولین امپراتوري که فرمان 

  دسیوس
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  . جبار است 30ي گالین پسر والرین معروف به  ـ دوره

  . ـ اورلین ملقب به مصلح و احیاگر دنیا است

  ـ فیلسوف معروف قرن سوم و مؤسس مکتب نو افالطونی کیست؟

  پلوتن

  . نفره تشکیل دادند 4ـ کنستانس ـ گالر ـ دیوکلسین ـ ماگزیمیلین حکومت 

  . سنا آخرین یادگار جمهوري رم استـ 

  . ـ ژولین به علت مخالفت با شکنجه آزادي مذهبی براي همه اعالم کرد

  ها کشته شد؟ ـ کدام امپراتور در جنگ با ویزیگوت

  . ها پناه داده بود ها به در برابر هون درحالی که به آن. والنس

  ) 392( ـ آربوگاست با کشتن والنتی نین به این سلسله خاتمه داد

  خواندند؟ می ـ امپراتوري روم را از چه زمانی امپراتوري سفلی

  . از زمان کنستانتن به بعد

  ـ هوتسیتورها چه گروهی اند؟

  نجبا یا بورژوازهاي شهر

  کولون = کوچه نیشن    فقرا و تنگدستان  ـ هومیلیورها = گروه

  روند؟ می ها جزء کدام طبقه به شمار کولون

  هومیلیورها

به دستور کنستانتین به منظور رسیدگی به موضوع آریـوس کـه پـدر و پسـر را یـک ذات نمـی        325نیسیه در ـ شوراي 

  . تشکیل شد. دانست

  . مطابق با عقیده کلیسا  و سنت است، ـ مذهب ارتدکس

  . آخرین پایتخت امپراتوري روم است، و روان  ـ آالریک پادشاه ویزیگوت ها

  . استها  اوریک آخرین پادشاه ویزیگوت
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  . ي ساتراپی به نام دیودوت ایجاد شد وسیله هـ دولت باکتریا ب

  که بود و پایه گذار کدام تمدن است؟» مناندر«ـ 

  . گذار تمدن یونانی ـ بودائی است وي پایه. نامند می ها که اروپائیان هندوسکائی یا تخاریان نیز رئیس قوم یوئه چی

  ـ معروفترین پادشاه تخاري کیست؟

  کانیشکا

  ـ رامایانا به تألیف والمی کی درمورد کارهاي مهم قهرمان راما و فتح سیالن 

  پسر پاندو 5مهابهاراتا به تألیف ویازا درمورد جنگ میان کوروها و 

  معروف است؟» سه دولت«اي از چین به ایام  ـ چه دوره

  . قسمت شد 3بعد از حکومت هان که چین 

  . هان بعداز تسن روي کار آمد

  . ها بود امپریالیسم چینی در عصر هان ي مقدمه

  ـ کنفوسیانیسم مذهب رسمی چین بئذ

  . ها بودند آنیوس، ي ژاپن ـ نخستین سکنه

  . اما مبتنی بر مسائل اخالقی نبودند. ها به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند ـ ژاپنی

  . ها از پیروان آریوس بودند ـ واندال

  سمیت شناخت؟ها را به ر چه کسی استقالل واندال

  ژان سریک

  . ها کرد ي استروگت ضمیمه 493ـ ایتالیا را تئودوزیک در 

  ـ کدام دولت نیرومندترین دولت غیرمتمدن است؟

  استروگت ها

  ها خود را مستقل از رم نامید؟ ـ کدام پادشاه ویزیگوت

  اوریک
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  . ـ تئوکراسی همان حکومت روحانیون است

  . است گوندبو، ـ معروفترین پادشاه بورگند

  . ي فرانک شد بورگند ضمیمه 534ـ در 

  اند: عبارت از: دسته 2ها  فرانک

  ـ سالین ها1

  ـ ریپوئرها2

  . ي اقوام ژرمن ساکسونی قرار گرفت م سرزمین برتانی دچار حمله4ـ از قرن 

  . بلغارها و مجارها از نژاد مغول یا تورانی بودند، ـ آوارها

  . اولفیالس در قرن چهارم صورت گرفت ي انجیل به زبان گتی توسط ـ ترجمه

  ها رهانید؟ ـ زنون چگونه خود را از حمالت استروگت

  . توصیه کرد آنها به ایتالیا بروند

  ي تراسی که بود؟ ـ آخرین پادشاه سلسله

  آناستاز

  ـ بزرگترین امپراتور قسطنطنیه کیست؟

  . ژوستنین وي خواستار ازبین بردن آریانیسم بود

  ونین مربوط به کدام عصر است؟ـ قوانین تري ب

  ژوستنین

  . ـ دولت ساسانی در زمان انوشیروان هم عصر ژوستنین در اوج قدرت بود

  . هرالکیوس بود، ي امپراتوري مشرق ـ احیاکننده

  . به علت مقابله با خرافه پرستی به بت شکن معروف شد، ي ایزوري ـ لئون سوم اولین پادشاه سلسله

  .  میشل حاکم ویژي قطعیت پیدا کرد ـ پرستش تصاویر درعهد

  . ـ استراتژ: سرداري که حکومت کشوري تحت نظر او بود

  اند؟ ـ کدام قوم مردم عربستان را سنگالخ نامیده
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  رومیان

  . النبی خوانده شده مدین 622ـ یثرت از سال 

  . است) ع( میالدي شهادت امام علی  661سال 

  د عثمان استمیالدي فتح نهایی ایران در عه 651سال 

  . بار به آفریقا حمله کردند 5ـ اعراب 

  .ها را شکست دادند امویان ویزیگوت

  . سراسر اسپانیا به جز کوهستان آستوري بدست اعراب افتاد

  . ـ مسجد عمر در اورشلیم و مسجد عمرو در قاهره بنا شد

  ها شد؟ یني دوم کارولنژ ها را ازبین برد و بانی سلسله ي مروونژین ـ چه کسی سلسله

  پپن کوتاه

  جنگ با کدام قوم بود؟) شارل کبیر( ـ بیشتر کوشش شارلمانی

  ساکسون ها

پـذیر   م باعنوان امپراتور غرب توسط پاپ تاجگذاري کرد بعدها قسطنطنیه این عنوان را پذیرفت 800ـ شارلمانی در سال 

  . نیست

  . لمانی کمک کردندالعمر بودند که به شار ي اداري و مادام ها: رجال عمده ـ کنت

  هاي صدنفري بودند ها نایب الحکومه و فرماندهان دسته ها: بعد از کنت ـ ویکنت

  ي چه گروهی بود؟ ـ حکومت مناطق مرزي برعهده

  ها مارگراوها یا مارکسی

  ـ فرمان یعنی چه؟

  . اجرا باشد ي رعایاي او قابل او ي همه یعنی امپراتوري مجبور به اخذ تصمیمات قانون عمومی که درباره

  . ي شارلمانی است ـ کلیساي کس که تقلیدي از کلیساي راون بود مربوط به دوره

ایـن دو بـرادر   . ـ لوئی دوم معروف به ژرمنی و شارل دوم معروف به طاس در جنگ فونتانه علیه برادر خود لوتر شـوریدند 
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  .م 843ي وردن بسته شد  بین سه برادر عهدنامه. سوگند استراسبورگ خوردند

  . تمامی اراضی مشرق رن عبارت از ژرمانی یا آلمان = به لوئی دوم داده شود

  . وجود آمد به شارل اعطا شود هها ب ي موز و ژن که فرانسه از آن تمامی اراضی مغرب رودخانه

  . و بقیه اراضی و عنوان امپراتوري به لونز داده شد 

  . ی به سرکوب اسالوها پرداختها پرداخت و لوئ ها و نرمان شارل به سرکوب برتون

  هاي اورالی در مغرب سیبري رواج داشت ـ زبان

  . شد در سیبري شرقی و منچوري در مغولستان و ترکستان تکلم می ، هاي آلتائی زبان

  سوزرن: ولی نعمت  واسال: تابع    ـ اسکالو: غالمان

هـا ازطـرف واسـال داده     اي خدمت رازاء تعهد پارهزمینی که مالک آن به یکی از نجباي دیگر د، ـ فئودالیته مشتق از فیف

  . شد می

  . ـ سیستم ملوك الطوایفی: ابتدا در فرانسه ـ آلمان ـ ایتالیا و سپس در اسپانیا ـ انگلستان ـ اسکاندیناوي رونق یافت

   .بخشید می ـ پیشکش: پادشاه زمین را درازاي وظایف نظامی به یکی از نجبا

  پشتیبانی:

  . به یک ارباب درازاي حمایت و پشتیبانی از اوتعهد خدمت شخص 

  . ها به اوج رسید ي ضعف کارولنژین ـ رسوم پیشکش و پشتیبانی در دوره

  . رسوم پیشکش و پشتیبانی موجب ظهور فئودالیته شد

  . رسمی شد 877ها اززمان شارل لوشو با فرمان کیرسی در سال  ـ موروثی شدن فیف

  ـ مراسم اماژ چیست؟

  و سوگند خوردن واسال دربرابر پادشاه زدن زانو

  وجود آمد و کی ثابت شد؟ هاي درمیان نجبا سلسله مراتبی ب ـ در چه دوره

  کارولنژین            منرونژین ها

  . اي که هنوز شوالیه نشده ـ سپردار= نجیب زاده

  ـ سلسله مراتب در کشور:
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  ـ سپه دار ها ـ مارکی ـ مارگراوها ـ کنت ـ بارون ـ شوالیه پادشاه ـ دوك

  . ـ نجبا از هرگونه فعالیت صنعتی و بازرگانی ممنوع بودند

  . ي نجبا دفاع از مملکت و تنها شغلشان جنگ بود تنها وظیفه

  . شد می اعضاي کمون بورژوا نامیده

  . شدند می ها در ایتالیا و جنوب فرانسه کنسول نامیده کمون

  . گفتند می ها در شمال فرانسه اشوول کمون

  . ها شعر روبه انحطاط گذاشت ن پس از زمامداري تانگدر چی

  . ي مذهبی داشت در اروپا نقاشی و حجاري جنبه

  . هنر اروپا تحت نفوذ امپراتوري رم شرقی بود

  . ها هستند ناوي الپونیي اسکاند قدیمی ترین سکنه

  . ها ابتدا مشرك بودند وایکینگ

  . نخستین بانک در ایتالیا تأسیس شد

  ی چه و چند دسته بود؟ـ ویلن یعن

  دهقانان و روستائیان  دو دسته سرف ـ آزاد

  یعنی چه؟ Alleuـ 

  . زمین که در اختیار ویلنهاي آزاد بود

  ـ سلسله مراتب روحانیت را بنویسید؟

  پاپ ـ بطریق ـ آرشوك ـ اسقف ـ کشیش

  . ـ ارشوك همان اسقف اعظم است

  شد؟ـ انقالب کمونی چه بود؟ چه سالی؟ از کجا شروع 

  . از ایتالیا شروع شد، 11قرن ، انقالب روستائیان که ثروتمند شده بودند علیه نجبا

  . شدند می شهرهایی که استقالل خود را به دست آوردند کمون نامیده
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  ها جمهوري تشکیل دادند؟ ـ کدام کمون

  ونیز ـ ژن ـ فلورانس

  ـ بزرگترین عیب فئودال چه بود؟ حق جنگ خصوصی

  ها   دام امپراتوري موجب کاهش قدرت پادشاهان شد؟کارولنژیني ک ـ تجزیه329

  ـ متارکه جنگی:

  شنبه ممنوع و حرام2شنبه تا 5جنگ از 

   .کرد می ـ صلح الهی:  توسط کلیسا حمله به غیرنجبا را ممنوع

  . کلیسا بود، ي رومی ـ بناي اصلی دوره

  گوتیک ـ در قرن دوازدهم چه نوع معماري رایج شد؟

  . معروف به ساده لوح و لوئی ششم معروف به فربه است ـ شارل سوم

  . ي پادشاهی فرانسه هستند ها سومین سلسله قرن بر فرانسه سلطنت کردند آن 8ها  ـ کاپسین

  . دوك نورماندي است، فتح انگلیس توسط گیوم، ـ اتفاق مهم عهد فیلیپ اول

  . لوئی هفتم بود، ـ فرمانده اروپائیان در جنگ دوم صلیبی

  آلبی ژواها چه گروهی بودند؟ ـ

  . ها داده بود مرتدینی که پاپ فرمان جنگ صلیبی به آن

  هاي خصوصی کاست؟ ـ کدام پادشاه انگلیس از جنگ

  . هانري هفتم

  ها را با کمک روحانیون و بورژواها ازبین برد؟ ـ کدام پادشاه انگلیس نفوذ و قدرت فئودال

  فیلیپ سوم

  میالدي صادر کرد؟   1002ها را در  لیس قتل عام دانمارکیـ چرا اتلرد دوم پادشاه انگ

  . ها قصد اقامت در انگلیس را داشتند چون آن
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  ـ کدام پادشاه دانمارك تمام خاك انگلیس را به تصرف درآورد؟

  کانوت کبیر

  ي پالنتاژنه یا آنژو با چه کسی و کی شروع شد؟ ـ سلسله

  1154هانري دوم ـ 

  الرندون را منتشر کرد؟ منظور از این قرارداد چه بود؟ـ کدام پادشاه قرارداد ک

  .  شناخت می هانري دوم ـ روحانیون را مطیع محاکم عرف و اختیارات سلطنتی

  . صادر شد) انگلیس( ـ فرمان کبیر درعصر ژان سارتر

  ـ فرمان معروف به دستخط اکسفورد را چه گروهی برچه کسی تحمیل کرد؟

  بر حسن جریان امورنجبا به هانري سوم / نظارت 

  کدام بود؟. ـ تنها کشور اروپائی در قرون وسطی که پارلمان آن امتیازات واقعی داشت

  انگلیس

  . هاي نظامی است ـ منظور از مارش شهرستان

  وجود آمدند؟ هها توسط چه کسی و در کدام سلسله ب ـ مارش

  ها توسط هانري اول ساکسون

  اوارـ سافش سوم کبیر پادشاه دولت مسیحی ن

  وجود آمد؟ هـ از چه زمانی امپراتوري مقدس روم و ژرمن ب

  . وقتی که آتن خود را پادشاه ایتالیا و امپراتور نامید 962در سال 

  . هاي انوستیتور در آلمان بود ـ اوج شدت جنگ

  . در شوراي ورمس پاپ را عزل و تکفیر کرد) هچ( ـ هانري چهارم

ها با مقامات مذهبی شد و واگذاري زمین و امـور   کرد به موجب آن انتخاب اسقف اءهانري پنجم قرارداد و رمس را امضـ 

  ) 1122در سال ( عرفی با پادشاه بود
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  ـ آخرین پادشاه خاندان فرانکونی که بود؟

  هانري پنجم

  ي لمبارد درواقع شکست سیاست چه کسی بود؟ ـ اتحادیه

  . دیه لمبارد را تشکیل دادندشهر ایتالیا علیه فردریک اتحا 15، فردریک بارباروس

  ـ دیت متشکل از چه کسانی بود؟

  شاهزادگان ـ اسقفان ـ نمایندگان شهرها

  ـ هانري ششم چگونه توانست تمام ایتالیاي جنوبی را متصرف شود؟ 

  ) کنستانس( وصلت با دختر آخرین پادشاه سیسیل

  . کاسیتل و آراگون شدوجود آمدن  هـ سانش سوم با تقسیم امالکش بین پسران خود باعث ب

  . ـ دولت آستوري معروف به لئون است

  ي اموي = فوت آخرین خلیفه 1031    ـ کوردو = قرطبه 

  روحانیون، ـ کرستس= مجمع نجبا

  . اسکانیدناوي است، ي اروپا ـ وسیعترین شبه جزیره

  ي فرمان طالئی چه کسی بود؟ ـ صادرکننده

  . ین فرمان قدرت پادشاهان محدود شدپادشاه مجارستان است طبق ا، ي دوم آندره

  ـ کدام ملل اسالوهاي جنوبی اند؟

  .ي قسطنطنیه هستند ها تابع خلیفه ها ـ کروات تابع پاپ ـ سرب اسلوون

  . هستند) ها روتن( ها ـ اسالوهاي شرقی همان روس

  . روریک است، نخستین دوك روسیه

  . کردند ها را انتخاب می ها پاپ ـ کاردنیال

  . ي خود کلونی است ي مذهبی با معروفترین صومعه معروفترین فرقه. ن را سن بوا در ایتالیا ایجاد کردـ بندیکت
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  ي سونگ که بود؟ ـ بنیانگذار سلسله

  م 976تاي تسو در 

  . چیگنر به معنی امپراتور انعطاف ناپذیر است

  . نگیزخان معروف شدبه چ، ها ها متحد بود و بعد از تعرض نایمان ـ چنگیزخان ابتدا با کرائیت

  . ي کین و سونگ بود ـ معاصر مغوالن درچین سلسله

  . ي مغول است منگو آخرین امپراتور از خانواده

  . دست بیگانگان افتاد هچین نخستین بار درعصر قوبیالي ب

  . ـ منظور از بوروکراسی قدرت دیوانی است

  . صنعت چاپ در گوتنبرگ آلمان اختراع شد 1420در 

  هاسنس چه نوع اتحادي بود و درکجا تشکیل شد؟ ـ اتحادیه

  بازرگانی ـ شمال اروپا

  ـ اصحاب تسمیه:

  . براي کلیات هیچ حقیقتی قائل نبودند حتی کلی را داراي وجود ذهنی هم ندانسته و فقط لفظ و صورت پنداشتند

  . ـ اومانیسم در ایتالیا ظهور کرد

  . قدیم و کوشش براي درك بهتر آن بود اومانیسم بازگشت به آثار و ادبیات عهد  ویژگی

  ي اسارت بابل را توضیح دهید؟ ـ مسأله

ها یک فرانسوي به نام کلمان پنجم را به پاپی انتخاب کردند و چون او در رم به علـت آشـفتگی    کاردینال، 1305در سال 

  . نماند و به فرانسه رفت به این قضیه اسارت بابلی گفتند

  فانس را منحل کرد؟   هاي بنی اسبانان معبد و فرماني پ ـ چه کسی دستور فرقه

  کلمان پنجم

  توسط چه کسی بود؟) تامپلیه( ـ انحالل

  فیلیپ لوبل
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  1409ـ شوراي ریپرز در 

  . م پاپی را به الکساندر پنجم دادامق 6و  7پاپ کلمات  2پس از خلع 

  . ورم دانسته اندـ ویکلیف انگلیسی که تورات را به انگلیسی ترجمه کرد از پیشگامان رف

  ها ـ جنگ هوسی

  .  محاکمه کرده و سوزاند و شورش وحشتناکی در چک برپا شد) علی رغم قول سیژسیموند( شوراي کنستانس ژان هوس را

هـا بـین فیلیـپ ششـم  بـا ادوارد سـوم        این جنگ. به وقوع پیوست 1328هاي صدساله بین انگلستان فرانسه در  ـ جنگ

  . نگلستان بوداپادشاه  

  هاي صدساله به تعویق افتاد؟ ـ چرا شروع جنگ

  به علت مجبور بودن ادوارد سوم به مداخله دراکوس

  . که ادوارد سوم پیروز شد. هاي صدساله اتفاق افتاد ـ جنگ دریایی الکوز درطول جنگ

  . در جنگ کرسی انگلیس به علت برتري کماندارهایش بر فرانسه پیروز شد 1346در سال 

  . ساله ژان لوبون جانشین فیلیپ ششم شد 100ي ها ـ درطی جنگ

  هاي صدساله بسته شد ي برتین بی درپایان جنگ ـ عهدنامه

  به نفع فرانسه بود؟) ادوارد سوم( ي سیاه ـ چرا مرگ شاهزاده

  . چون دوگللن توانست به آسانی تمام اراضی که به موجب عهدنامه بریتن بی به دست انگلیس افتاده بود را پس بگیرد

  . ـ اصطالح آرمانیاك و بورگینیون یعنی دشمنان آشتی ناپذیر است

  .  بعداز او به پادشاهی فرانسه برسد) ي تروا توسط شارل ششم بسته شد و به موجب آن هانري پنجم پادشاه انگلیس ـ عهدنامه

  . هاي داخلی انگلستان است هاي دوگل جنگ ـ جنگ

  . ي یورك است ید نشانهي النکاستر ـ گل سف گل سرخ نشانه خانواده

  ها چه خصوصیاتی داشتند؟ ـ کالیکستی یک دسته از چک

  . ها بودند و تابوري، طرفدار وحدت عیسویان از راه تناول نان و شراب و لغو دارائی روحانیون، گروهی معتدل که

  . ـ تابوري ها: باتمام اصول ملوك الطوایفی مخالف بودند

  . آلبردوم است، بورگي هابس ـ نخستین امپراتور سلسله
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  . شود می ـ معبد سن گوتار راه اصلی میان آلمان و ایتالیا محسوب

  . وجود آمد هي هشت کانتونی ب ـ پیمان برونن بین مردم فاتح سوئیس با آلمان بود که از این هم پیمانی اتحادیه

  ـ علت جنگ سوآب چه بود؟

  . ها شد ان بود که موجب برخورد شدید میان او و سوئیسیهاي امپراتور ماگزیمیلن براي احیاي سازمان آلم تالش

  . بعد از جنگ سوآب سوئیس که پیروز شد خود را به کلی مستقل از امپراتوري کرد

  ي مدیسی که بود؟ ـ آخرین نماینده خانواده

  لوران

  ـ چرا دولت اسالمی غرناطه باوجود ضعف همچنان پا برجا بود؟

  به علت آشتفگی اوضاع کاسیتل

  . رالحمرا در این دوره ساخت شدقص

  ـ معروفترین جنگ کاستیل چه بود؟

  خلع پپربی رحم از سلطنت توسط برادرش دوتراستامار

صادر کرد که طبق آن سوئد و نروژ و دانمارك دولت واحـدي   1397ي دانمارك فرمان کالمار را در سال  ـ مارگریت ملکه

  . تشکیل دادند

  . ها ابتدا و مشرك بودند و بعدها مسیحی شدند کردند در آن هند و اروپایی میـ اهالی لیتوانی تکلم به زبان 

  . ها است ي ژاژلون ـ کازیمیر چهارم بزرگترین پادشاه سلسله

  . ها تحمیل کرد ي تورن را به آن ها عهدنامه سال جنگ با توتونی 13بعد از   ـ کازیمیر چهارم

  . لهستان باقی ماند قسمت شد شرق براي توتونی و غرب براي 2پروس 

  ـ دیت لهستان را چه کسی بنا کرد؟

  . کازیمیر چهارم از نمایندگان شهرها و نجبا

  ـ از چه زمانی هنگري به صورت یک حکومت پادشاهی انتخابی درآمد؟

  میالدي 1301ي آرپاد در  ي زمامداري سلسله بعد از خاتمه
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  ها که بود؟ پادشاه آن ـ زمامداران امپراتوري یونان ازکدام سلسله و نخستین

  میشل هشتم فاتح قسطنطنیه، ي پالئولوگ از خانواده 

  ـ کدام سلطان عثمانی اسیر تیمور در آنکارا شد؟

  بایزید اول

  . برخالف امپراتوري نژادي چنگیز بود، ـ تیمور لنگ درپی ایجاد یک امپراتوري مذهبی

  . تي ترك بر ایرانیان دانس توان غلبه استیالي تیمور را می

  توان به ـ در هند و چین می

  . ها اشاره کرد دست آنامی هها ب دست سیام محو چم هوحدت کشور سیام/ سقوط دولت آنگ کور ب

  . روي کار آمد» مینگ«ي ـ بعد از مغوالن در چین سلسله

  . و با مذهب کنفوسیانیسم استهونگ ، ي مینگ ـ نخستین پادشاه سلسله

  تب کنفوسیوس چه کسی بود؟ـ بزرگترین و آخرین فیلسوف مک

  وانگ یانگ مینگ طرفدار اصالت روح و اشراق

  . ي هویو را ازمیان برداشت و برعکس به آشیگاگا میدان داد امپراتور ژاپن گودایکو خانواده 14ـ در قرن 

  .بنی حفض در تونس تشکیل شدند، بنی زیان در مراکش، بنی مرین در مراکش، هاي ـ سلسله

  مریکا قبل از ورود اروپائیان را نام ببرید؟ـ دو نژاد ساکن آ

  . الی بودا ـ دولیکو سفال / زبان آنها اوراسکیموه

  هند در کجا به آمریکا راه یافته؟ -

  . از راه آسیا و تنگه برنگ و شاید از راه اقیانوس آرام

  ها بودند تولتک، ترین قوم در فالت مکزیک ـ مهم

  . بین رفتند ها از توسط آزتک 11ها در قرن  تولتک

  . بردند سر می هها ب ـ در آمریکاي مرکزي مایاها قبل از ورود اروپائی
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  ـ امپراتوري اینکارا چه گروهی بوجود آوردند؟

  12کیشو اها در قرن 

  . اینکاها قدرت اصلی را در دست داشتند، ـ دربین کیشواها

  اینکا چه گروهی مهرپرستی را دربین کیشواها رایج کرد؟

  . هیروگلیف است، ها و مایاها ـ خط آزتک
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  تشکیل کنگره وین چگونگی
) 1814آوریـل   11) که به دنبال استعفاي ناپلئون و میثـاق فـونتن بلـو (   32پاریس (ماده  1814مه  30براساس معاهده 

ـ    المللی و خصوصا تقسیم و تصرف سـرزمین منعقد گردید، مقرر شد که براي حل مسایل بین ازپس هـایی کـه از فرانسـه ب

  اي مرکب از نمایندگان تمام دول اروپا، در وین تشکیل گردد.گرفته شده بود کنگره

با شرکت شاهان و شاهزادگان زیادي که نمایندگانی کشـورهاي اروپـایی را بـه     1815تا ژوئن  1814این کنگره از اکتبر 

یس اول امپراتور اتریش و فردریک ویلهلم  سـوم  عهده داشتند برگزار گردید. عالوه بر تزار الکساندر امپراتور روسیه، فرانس

اي چون مترنیخ، دووسن برگ از اتـریش، کاسـلري و لـرد ولینگـتن از انگلسـتان،      هاي برجستهسلطان پروس و شخصیت

  تالیارن و دوك دودالبرگ از فرانسه و دهاردنبرگ و دوهومبلت از پروس. نمایندگان کشورهاي زیر نیز شرکت داشتند:

کنت دوالبرادور، از پرتغال کنت دوپالمال و چند تن دیگر، از روسیه رازومفسکی و کنـت دونسـلرود و چنـد تـن      از اسپانیا

دیگر و همچنین نمایندگان دانمارك و ناپل، مدن، سیسیل، سازدنی هلند، ایاالت رومانی، سوئیس، باویر، سـاکس، هـانور،   

ع ایتالیایی. تنها نماینده عثمانی که در این زمان قدرتی اروپـایی  هاي آلمان، شهرها و جوامنشینورتنبرگ و سایر شاهزاده

  شد. در این مجمع حضور نداشت.محسوب می

ها نقش یکسانی دارنـد، بلکـه نقـش بعضـی از     اما نباید تصور کرد که تمام کشورهاي شرکت کننده در این گونه کنفرانس

تر است. در کنگره وین تصمیمات اصلی به عهده چهـار  هاي بزرگکشورها صرفا در حد صحه گذاشتن به تصمیمات قدرت

-برهمبستگی خود در مقابل فرانسـه و انحصـار حـق تصـمیم     1814قدرت بزرگی بود که طی معاهده شومون اول مارس 

این معاهده آمده بود که طرفین هنگام امضاي قرارداد صـلح بـا    5گیري نسبت به مسایل مهم تاکید کرده بودند. در ماده 

هاي تضمین صلح به مشاوره خواهند پرداخت پس از آن نیز توافـق  ه نظریات خود را هم آهنگ نموده و در مورد راهفرانس

کردند که قبل از افتتاح رسمی کنگره در مجمعی سري به حل اختالفات بین خود پرداخته و براساس منافع دول متبـوع  

  ت خود مفتوح سازند.خود تصمیماتی اتخاذ سپس کنگره را به منظور تصویب نظریا

هاي موردنظر به امضا رسید بر سر تقسیم سرزمین 1814سپتامبر  22این چهار کشور موفق شدند طی دو پروتکل که در 

  به توافق برسند و اختالفات خود را فیصله دهند.

تند و حضـور  هـا شـرکت نداشـ   گیـري گاه کشورهاي دیگر به طور واقعی در تصـمیم موقعی که کنگره وین برگزار شد هیچ

حقـوق عمـومی را از ایـن    «ها نداشت و به قول یک مورخ فرانسوي  ها در این کنگره تأثیري در سرنوشت آن نمایندگان آن
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هاي فرانسه به نمایندگانی تالیران تـا حـدي   تنها شاید کوشش». توان تعبیر کردپس به چیزي جز حقوق قدرتمندان نمی

  .گیري کنگره اثر گذاشتبر جریان تصمیم

هاي بزرگ بوده است الزم است ببینیم هر هاي قدرتحال که مالحظه نمودیم که کار کنگره وین منحصر به تصویب نیت

اند. هر یک از این چهار دربـار بـا اشـتهاي    پروراندهاند و چه سوداهایی در سر میاي در پیش داشتهها چه برنامه یک از آن

المللـی بـه جهانیـان    یات خود را براي تامین منافع آتی به عنوان یـک اصـل بـین   زیاد خود را به وین رسانده بودند تا نظر

  بقبوالنند.

دید. خصوصا که فتوحـات امپراتـوري بریتانیـا در دوران انقـالب     انگلستان خواب توسعه و تحکیم تفوق دریایی خود را می

مسایل مستعمرات نموده بود و بر آن بود فرانسه که به برکت افول قدرت اخیر حاصل شده بود آن را پیش از پیش متوجه 

  هاي دریایی مثل اسپانیا، پرتغال و هلند نیز دست یابد.که بر متصرفات سایر قدرت

گرفـت.  دستی بریتانیا با شورشیان مستعمرات متعلق به شـکورهاي یـاد شـده در راسـتاي همـین هـدف صـورت مـی        هم

ریزي شده بود. زیرا انگلستان تشخیص داده بود براي رسیدن پی دیپلماسی انگلستان در کنگره وین نیز حول همین محور

طرفی فرانسه و روسیه الزم است. چون فرانسـه بـه دلیـل تجـارت و روسـیه بـه دلیـل        به حاکمیت بالمنازع بر دریاها بی

  طلبی انگلستان گردند.مطامعی که در مورد قسطنطنیه و مسأله شرق داشت ممکن بود سد راه توسعه

هاي این دو کشور این بود که در ازاي گرفتن کاپ و سیالن از هلنـد، بلژیـک را   اثر نمودن واکنشلستان براي بینقشه انگ

شد به هلند بدهد تا هم فرانسه تضـعیف شـود و هـم هلنـد بـه فکـر بـازپس گـرفتن         که از متعلقات فرانسه محسوب می

اندازي بیشـتر بـه لهسـتان محـروم و آن را در     ا از دستمستعمرات خود نباشد. در مورد روسیه بر آن بود که این کشور ر

مقابل اتحاد اتریش و پروس قرار دهد و برعکس دست دو کشور اخیر را در لهستان باز بگذارد. عالوه بر این بـراي کـاهش   

ن نظـر  نفوذ فرانسه در ایتالیا انگلستان با سلطه اتریش بر این سـرزمین موافقـت داشـت و بـاالخره در مـورد اتحـاد آلمـا       

هـاي  نشـین انگلستان این بود که ایجاد آلمان بزرگ به مصلحت صلح عمومی نیست بلکه صالح در این است که شـاهزاده 

آلمانی تحت اداره مشترکی پروس و اتریش قرار گیرند و کنفدراسیون ایاالت آلمان تا سـرحد ممکـن سسـت و نامنجسـم     

حکایت از ضدیت با روسـیه و فرانسـه و تضـعیف هلنـد و پرتغـال       گیري انگلستان در کنگره وینباشند. در مجموع موضع

  نمود.هاي بالفعل یا بالقوه دریایی مییعنی ضدیت با تمامی قدرت

-داد، اتریش بود. بین اتریش و انگلستان اتفـاق طلبی آن کنگره وین را تحت تاثیر قرار میدومین کشوري که مطامع و توسعه
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هاي اروپایی بري هیچ کشوري مانند اتریش داراي اشتراك منافع بـا  ان گفت در بین قدرتتونظر حاصل بود به طوري که می

کرد تعیین حدود قدرت پروس بود و گرنه در مورد فرانسـه،  بریتانیا نبود. تنها موردي که سیاست دو کشور با هم تطبیق نمی

  ایتالیا، لهستان و سوییس اتفاق نظر حاصل بود.

ها بر درسد مسـلط شـده و انحصـار نفـوذ     ختالف نظر وجود داشت که مترنیخ مایل نبود پروسیولی در مورد پروس این ا

هـاي آلمـان   نشـین اتریش در آلمان را از بین ببرند در حالی که کاسلري با گسترش محدود حوزه نفوذ پروس در شاهزاده

-تا حدي زمینه را بـراي فعالیـت و بهـره    نظر هرگز به جدایی دو کشور نیانجامد ولیموافق بود. در عین حال این اختالف

  گیري تالیران آماده ساخت.

هاي روسیه برعکس کامال در جهت خالف سیاست انگلستان و اتریش بود. تزار مایـل بـود در ازاي تلفـاتی کـه در     خواسته

خـود را در   نشین و روش را به تصرف درآورده و با زوال تـدریجی عثمـانی نفـوذ   جنگ با ناپلئون محتمل شده است دوك

ساخت. زیـرا اتـریش نیـز    اي روسیه را قبل از همه با اتریش درگیر میبالکان افزایش دهد. طبیعی است که چنین اندیشه

توان دریافت که اتریش با دو قدرت بري دیگر یعنی روسیه و پروس اشت. با این وصف می پندبالکان را حوزه نفوذ خود می

  سرسازگاري نداشت.

ات، متحدین تا تفاهم کامل بر سر تجدید بناي اروپا راه درازي در پیش داشتند. تنها در مورد فرانسه بود که با این اختالف

-بخش این کشورها به حساب مـی هاي اروپایی اتفاق نظر حاصل بود. تضعیف فرانسه و انزواي آن عامل وحدتبین قدرت

کشـور بـزرگ و کسـب پشـتیبانی کشـورهاي درجـه دوم حـایز        آمد. در اینجا نقش تالیران در استفاده از اختالفات چهار 

-اي وي را علـی اهمیت است و همین امر نام تالیران را مانند نام ماکیاول در مرز خوبی و بدي قرار داد و سبب شد تا عده

  پرست به حساب آورند.ها، از رجال وطنرغم بدنامی

نظـر  قابله با آن برآمد و به نیکی دریافـت کـه بـین آنهـا اتفـاق     تالیران به محض اطالع از برنامه این چهار کشور درصدد م

توان از تشکیل اتحادیه کامل آنها بر علیه فرانسه جلوگیري نمـود. عـالوه بـر ایـن     حاصل نیست و با تکیه بر این عامل می

کننـده از  شـرکت هـاي  توان مستمسک دیگري پیدا کرد و آن را این بود که گرچه دولتتالیران به فراست دریافت که می

ها  نظر  قدرت یکسان نبودند ولی از نظر حقوقی مساوي بودند و وي سعی کرد با حمایت از کشورهاي کوچک دوستی آن

  رو شد.را نسبت به فرانسه برانگیزد و این نقشه با موفقیت روبه

حقـوق عمـومی و رعایـت     تالیران با تکیه بر اصل حقوق عمومی وارد صحنه شد. این که تصمیمات کنگره بایـد براسـاس  
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هاي بزرگ خصوصـا پـروس   هاي نمایندگان قدرتحقوق تمام ملل شرکت کننده اتخاذ شود، با مخالفت نمایندگان قدرت

هاردنبرگ در یکی از جلسات فریـاد زد: خیـر   «رو شد. هاي آلمان) روبهنشین(به علت حساسیت نسبت به حقوق شاهزاده

ندارد که براساس حقوق عمومی همل کنیم و تالیران گفت حضور شما در اینجا دلیل آقاي حقوق عمومی (تالیران) دلیلی 

و باالخره نیز این اصل هر چند به طور ظاهري پذیرفتـه شـد و مـوفقیتی اخالقـی بـراي فرانسـه       » بر حقوق عمومی است

دلیل وقت زیـادي تلـف   کسب نمود ولی کشورهاي بزرگ سعی کردند اهمیت این مسأله را به حداقل برسانند و به همین 

  شد و عاقبت نیز کنگره به معناي واقعی نظر سایر کشورها را ملحوظ نداشت.

در نهایت اتحاد چهارگانه که براي مدتی بر اثر دیپلماسی تالیران سست شده بود به علت بازگشت نـاپلئون از جیـره الـب    

ها بر سـر   فراموشی سپرده شد وگرنه اختالفات آنها در مقابل دشمن مشترك به  دوباره جان گرفت و اختالفات داخلی آن

 9تر از آن بود که بتوانند به راحتی به تفاهم برسند. کنگره وین به سرعت به کار خود پایـان داد و در  تقسیم اراضی عمیق

قدرت شرکت کننـده در معاهـده پـاریس و سـایر شـرکت       8اعالمیه نهایی خود را منتشر ساخت (با امضاي  1815ژوئن 

  ندگان: دانمارك، هلند، ایاالت رومانی، مدن، سیسیل، بتویر، ساکس، هانور ....).کن

هاي بزرگ بود. براساس مصـوبات ویـن، لهسـتان    چنانکه مشاهده شد معاهده وین محصول توافق نهایی و جداگانه قدرت

الوه بـر آن تمـام   بین روسیه و اتریش و پروس تقسیم شد. دو پنجم کشور ساکس به پـروس منضـم گردیـد و پـروس عـ     

آورد. سوییس تمامیت   و قبل از فتوحات ناپلئون در تصرف خود داشت دوباره به دست 1806هایی را که در سال سرزمین

هاي کوچکی نیز از اتریش و ساردنی به آن ضمیمه و اسـتقالل سیاسـی و اقتصـادي آن بـه     ارضی خود را حفظ و قسمت

  هاي بزرگ تضمین شد.وسیله قدرت

د ایتالیا توافق شد که سلطان ساردنی تمام ایاالت خود را به جز قسمتی از ساووا که به فرانسه و سوییس بخشـیده  در مور

هـاي  ) یعنی بـه ونسـی ولمبـاردي و قسـمت    1805شده بود حفظ کند و اتریش به تمام متصرفات ایتالیایی خود (قبل از 

ر نماید. عالو.ه بر آن کشورهاي آلمانی زبان، کنفدراسیونی مرکب از دیگري از خاك ایتالیا دست یابد  و رم را به پاپا واگذا

هـاي اروپـایی در مقابـل    اند. این بـار بـه دولـت   ایالت تشکیل دادند که اتریش عضو برجسته و رهبر آن به حساب می 48

دسـت آورده   سال جنـگ بـه   20اي را که فرانسه در مدت تر عمل کردند و حتی قصد داشتند اشیاي عتیقهفرانسه سخت

شـدند از چنـگ ایـن کشـور بـه در      داري میها نیز طی قراردادي به فرانسه واگذار شده و در موزه لوور نگه بود و اغلب آن

  آورند.
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  المللیاصول نظم جدید بین
ایـد کـه   به حساب مـی  1648هاي وستفالی هاي اروپایی پس از نشستترین گردهمایی نمایندگان قدرتکنگره وین مهم

دانست. چنانکه گفته شد این گونـه   1945و کنفرانس یالتا در  1919هاي بعدي آن را باید معهدات صلح وزساي -ه=نمون

شوند، معموال سرنوشت دنیا را براي مدتی تعیین کـرده  ها که در پایان یک جنگ همگانی تشکیل میها و کنفرانسکنگره

ریزنـد. همـان طـور کـه     هاي شرکت کننده میاس توافق قدرتالمللی را براسو مانند مجلس موسسان طرح یک نظام بین

آید، اصول یک نظم جدیـد  قوانین اساسی محصول شرایط خاصی هستند که پس از فروپاشی یک نظام کهنه به وجود می

شود که نظم قدیم برهم خورده و جهان به اردوگاه حاکم و محکوم تقسیم شده است المللی نیز در شرایطی تنظیم میبین

  بخشند.و این فاتحین جنگ هستند که با توافق خود نظم را برقرار ساخته و به آن مشروعیت و قدرت اجرا می

فرماست که یک در هر دو مورد یعنی تدوین قانون اساسی و تنظیم اصول نظم جدید جهانی یک حالت روانی دوگانه حکم

  ر تقسیم محصول پیروزي است.طرف آن متوجه دشمن  مشترك و طرف دیگر متوجه رقابت فاتحین د

هاي الملل در هر دوره، حاصل توافقی است که بین قدرتتوان گفت که جو حاکم بر روابط بینبراساس شواهد تاریخی می

  آید، معتبر خواهد بود.بزرگ صورت گرفته است و اصول آن تا استقرار یک نظام دیگر که آن هم به همین ترتیب به وجود می

این موضوع را از دیدگاه موسـوم بـه رنالیسـت    » یک جهان اعاده شده«مقدمه کتاب خود تحت عنوان  هنري کسینجر در

شود، بلکه المللی نمیخواهی سبب تداوم نظم بینوجو براي صلحنماید. کسینجر معتقد است که جستمطرح و تحلیل می

هاي حاکم بر جهان است. البته مشروعیت را تالمللی مبتنی بر قبول مشروعیت چند اصل از طرف قدرثبات در روابط بین

المللی در مورد طبیعت توافقات انجام شده یا قبـول  روش  در اینجا نباید با عدالت یکی دانست، حتی به معناي توافق بین

هاي المللی از طرف قدرتباشد. بلکه مشروعیت به معناي قبول چارچوب یک نظام بینخاصی در سیاست خارجی نیز نمی

  رگ است.بز

در نتیجه، شمروعیت یک نظام بدین معنی هم نیست که تمام کشورها از چنین نظمی خشنود هستند بلکه ممکن اسـت  

  حالت عصیان داشته باشد. 1919مانند آلمان نسبت به مصوبات ورساي 

دارد. یدر این صورت سیاست خارجی این قبیل کشورها جنبه انقالبی داشـته و در جهـت شکسـتن نظـم موجـدگام برمـ      

بـرد بلکـه آن را   شود این است که نظم مشروع امکان برخـوردار را از میـان نمـی   نتیجه دیگري که از این بحث حاصل می

نماید. از این رو سخن از امنیت مطلق در چنین شرایطی در میان نیست، زیرا امنیت مطلق براي یک کشور به محدود می
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 General consensusست. بلکه سخن از امنیت نسبی در شرایط اتفاق آرا یا معناي عدم کامل امنیت براي سایر کشورها ا

در میان است. دیپلماسی در مفهوم کالسیک خود یعنی انطباق نظریات و حل اختالفـات از طریـق مـذاکره نیـز فقـط در      

  پذیر است.المللی مشروع (مبتنی بر قبول عام) امکانچنین شرایطی یعنی در شرایط وجود نظم بین

هاي بزرگ شکل گرفت، زمانی بود که نظم قـدیم بـر   المللی برپایه توافق قدرتیکی از مواردي که بدین نحو یک نظم بین

هاي ناپلئون بناپارت و اصرار وي در قبوالندن سیستم فرانسوي به سایر کشورها در هم ریختـه بـود و پـس از    اثر سرکشی

  ت جدید ترسیم گردد.شکست او الزم بود چارچوب جدیدي بر پایه توافقا

علل تشکیل » 1919تا  1648تاریخ دیپلماسی از «ژاك دروز مو رخ فرانسوي در مقدمه چهارمین بخش کتاب خود به نام 

کنـد. مـورخ   کنگره وین را خستگی اروپا از جنگ و نیاز فوري به صلح پس از یک ربع قرن اشفتگی و زورگویی ذکـر مـی  

) و 1713یر )پیهاي صلح ابدي کشیش سنطلبی اروپا در کنگره وین را تجلی ایدهحدیگر فرانسوي دوبرتیه دوساوینی صل

شود. ولـی مسـلماً   یري ظاهر میسیمون و تیهاي سنداند که دوباره در نوشته) و طرفداران وحدت اروپا می1793کانت (

ها بوده  اصول کنگره وین از طرف آنتداوم اصول کنگره وین، نزدیک به یک قرن، به دلیل شرکت دول معظم اروپا و قبول 

تفـاوتی تـدریجی   طلبی فوق، چنانکه تزلزل آن نیز به خاطر عدم رضـایت بعضـی از آنهـا و بـی    هاي صلحاست و نه اندیشه

بعضی دیگر به بناي کنگره وین بود که آن تا سرحد زوال پیش برد (البته در اینجا فـرض بـر ایـن اسـت کـه حتـی اگـر        

  گرفت کنگره وین به دالیل فوق ماندگار نبود.)رت نمیتحوالت زیربنایی صو

ریخته شد کار کاسلري و مترنیخ بود. به قول کسینجر اولی آن را طرح کـرد و دومـی   شالوده نظمی که در کنگره وین پی

  به آن مشروعیت بخشید. این نظم برمبناي توازن قوا استوار گردید.

بود. یعنی هیچ کشوري حق ندارد پاي خـود را از  » ی موسوم به :کنسرت اروپاهاي اروپایحافظ اصل توازن قوا اتفاق قدرت

العمـل هماهنـگ   هاي حاصله در کنگره وین را زیر پا بگذارد بـا عکـس  گلیم خود فراتر نهد. چنانکه کشوري بخواهد توافق

 1830یم. از جمله در سـال  رو خواهد شد. در طول قرن نوزدهم بارها شاهد عملکرد کنسرت اروپا هستها روبهسایر قدرت

-خواست از موقعیت استفاده کرده و بلژیک را به خاك خود منضم نماید بـا عکـس  هنگام قیام مردم بلژیک که فرانسه می

  هاي بزرگ (انگلیس، روس، پروس و اتریش) مواجه شد.العمل هماهنگ تمام دولت

ه هر یک به دنبال منافع خود بودند نهایتا سلطان را در گیرودار دعواي مصوبات عالی کشورهاي اروپایی ک 1839در سال 

مجبور کردند که وساطت اروپا را پذیرفته و حل مساله را به کنفرانسی مرکب از سفراي پنج کشور بـزرگ احالـه نمایـد و    



  »211«   تاریخ جهان

  
 
 

و  هاي کریمه سه کشور بزرگ فرانسه، اتریش و انگلیس متفقا در مقابـل روسـیه ایسـتادند   و جنگ 1853باالخره در سال 

  اي را منکوب خواهند کرد. چنین وانمود کردند که هر گونه عمل خودسرانه

هـا تـاثیرات   هاي دیگري از کنسرت اروپا بودنـد. عـالوه بـر ایـن    نیز خود جلوه 1895و کنفرانس پکن  1878کنگره برلن 

ه کسـب نظـر مسـاعد سـایر     کنسرت اروپا و توازن قوا آنچنان بود که بسمارك هم در برنامه وحدت آلمان خود را مجبور ب

کرد که نباید از حد معینی تجاوز نماید، چنانکه پس از رسیدن به اهـداف ملـی، سـوادي هـر     ها دیده و احساس میقدرت

  طلبی را از خود دور ساخت.گونه توسعه

تی کـه بنیـان   زد و علیـرغم تحـوال  هاي بزرگی مثل آلمان که عمالً توازن قوا را به هـم مـی  رغم ظهور قدرتاز این رو علی

ساخت، روح کنگره وین تا پایان قرن بر روابط کشورهاي اروپایی سـایه  اقتصادي و اجتماعی اروپا را دگرگون می -سیاسی

  اي تعیین کننده بود.افکند و نقش انگلستان در حفظ توازن قدرت در کشورهاي قاره

  هاي اشرافیکنگره وین: اعاده و همبستگی پادشاهی -3

-هاي خود حرکـت ها و اندیشه اي در تاریخ اروپا بود، در پی تحقق آرمانشک سرآغاز فصل تازهفرانسه که بیانقالب کبیر 

هاي عظیم دیگري را نیز به دنبال داشت. طبقه جدیدي که انقالب خود را بـه انجـام رسـانده بـود، بـر آن بـود تـا نظـام         

  اقتصادي را نیز برقرار سازد.اقتصادي و سیاسی خاص خود یعنی دموکراسی و آزادي  -اجتماعی

رفت تا سراسر اروپا را فراگرفته و هرگونه مـانعی را از  ماند و میهاي انقالب مسلمان به مرزهاي فرانسه محدود نمیاندیشه

 جلوه راه خود بردارد. در حالی که کنگره وین با تمام قوا در برابر آن ایستاد و سعی کرد تا نظام و سیاق گذشته را اعاده و

  حفظ کند. به بیان دیگر کنگره وین بر آن بود که اشرافیت را در تمامیت آن دوباره احیا نماید.

را در مورد کنگره وین به کار برده است و به یقین این آخرین و » الملل اشرافیتبین«یک نویسنده فرانسوي عبارت جالب 

  بوده است. ، نسل میرنده تاریخ»الملل اشرافیتبین«ترین در عین حال معظم

در متاب تالیران اثر تارله، نویسنده و مترجم با اشاره به بالندگی بورژوازي در ایـن عصـر، تـالیران را قهرمـان تشـخیص و      

بـاري در  «نویسـد:  انـد. تارلـه مـی   تطابق با موج جدید جلوه دادند و علت پیروزي او را تشخیص جهت تاریخ قلمداد کرده

-مالـک بایسـت بـه زودي   نظامی فرانسه که از بطن انقالب پا به عرصه وجود نهاده و می دوران انقالب و حکومت دیکتاتور

  هاي این درام بزرگ تاریخی پاي به صحنه نهاد.الطبع در یکی از نخستین نقشالرقاب شود، براي باز نخست، اشرافی طریف

الوقـوع، انهـدام سیاسـی    مـدد مکاشـفه حتـی    اي سرشار توانست به یکباره و بهاي به غایت نافذ و قریحهوي با قوه مخیله
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بینـی کنـد. در جـاي    ناپذیر طبقه خود و فتح همان بورژوازي را که طبعا براي وي نامانوس و نامطبوع بـود، پـیش  اجتناب

کند: ولی به طبقه بورژوازي فاتح؛ که با ایـن حـال   کرد اضافه میدیگر با ذکر این نکته که تالیران به همه چیز خیانت می

  دانست.اي وي آن همه نامأنوس بود خیانت نکرد، فقط به این علت که پیروزي او را کامال محتوم میبر

در هر صورت قصد ما در اینجا تحلیل شخصیت تالیران نیست بلکه تاکید بر وجود مـوج جدیـد از یـک طـرف و اسـتقرار      

ف دیگر اسـت. حـال بایـد دیـد چنـان مـوجی و       هاي مستبد از طرمانعی در مقابل آن به نام کنگره وین و اعاده پادشاهی

خـواهی  کند. در یک طرف اتحاد مقـدس، سیسـتم سـرکوب متـرنیخ و انقالبـات آزادي     چنین سنگی چه طوفانی به پا می

  که دامنه آن تمام اروپا را فرا گرفت. 1830و  1820

رفت براي همیشه از صـحنه تـاریخ   مان می) گ1793ها که با اعدام لویی شانزدهم (ژانویه نه تنها سلطنت و خانواده بوربن

-اند دوباره به فرانسه بازگشتند بلکه تمامی پادشاهانی که به دست ناپلئون تارومار شده بود ند دوباره بـه تخـت  محو شده

هـایی بـه مـردم    هاي خود مبنی بـر دادن آزادي ها که بر سرکار مانده بودند به تمام وعده هاي خود بازگردانده شدند و آن

خواهان و حتی شت کردند. فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا در مواقع مراجعت و قبل از ورود به مادرید دستور توقیف آزاديپ

  ر ا لغو کرد. 1812ها که براي بازگشت وي هم جنگیده بودند را صادر کرد و قانون اساسی  آن

بور به ذفتن به ساردنی و از دست دادن بعضـی از  به حکم هیئت مدیره مج 1789ویکتور امانوئل پادشاه تورن که قبل از 

ایاالت شده بود، هنگام بازشگت به تورن تمام مستخدمین سابق را به خدمت باز آورد. در آلمان دوك هس تمام اوضاع را 

-دهبه صورت روزي برگرداند که ناپلئون وي را از والیات هس رانده بود. فردریک گیوم سوم پادشاه پروس نیز به تمام وعـ 

  خواهانه پایان داد.هاي آزادي

گرایی در اروپا با شور و شوق عمومی نیز همواره بود. مکتب رمانتیسـم کـه در پایـان قـرن     کاري و سنتبازگشت محافظه

کاري، نوزدهم و اوایل قرن بیستم به طور موثر بر ادبیات نفوذ داشت، بر روندهاي سیاسی متفاوت نیز اثر گذاشت. محافظه

  گرایی همگی به نحوي از مشرب رمانتیسم نصیب بردند.هی و ملیتخواآزادي

هاي متعلق به اشرافیت، به عنوان اداي احترام نسبت به مذهب و به پادشاهی و اشـرافیت و  کاري در دید رمانتیکمحافظه

هـاي  ارزشرفت که بازگشـت بـه پادشـاهی جهـان را بـه      نمود. گمان میگرایی قرن هجدهم جلوه میخالصه تحقیر عقل

) و در فرانسه کسانی چون فرانسـوارنه دو  1771-1832گرداند. در انگلستان نویسندگانی چون والترسکت (گذشته باز می

  شاتوبریان به تکریم مذهب، اخالق و سنت پرداختند، ولی بعدها خود تحت تأثیر لیبرالیسم قرار گرفتند.
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خـواهی نیازمنـد اتحـاد و همبسـتگی بیشـتري در عمـل بودنـد. تـزار         در مرحله بعد پادشاهی اروپا در مقابل امواج آزادي

الکساندر اول پایه این همبستگی را بنا نهاد و به نام مسیحیت و تعالیم عالیه مذهبی شـاهان اروپـا را بـه همبسـتگی فـرا      

هـا و  گـویی علـت پـیش  نام کرودنر قرار گرفته بود. ایـن زن در آن ایـام بـه     خواند. در ظاهر تزار تحت تأثیر زنی مذهبی به

داد مورد توجه تزار بوده است و مشهور است که تزار متن پیشنهادي خـود در مـورد   هایی که از خود نشان میمآبیمقدس

  اتحاد مقدس را پس از تأیید وي به امپراتور اتریش و پادشاه پروس ارایه داده است.

اعده مقصود وي این بوده است که صحنه سیاسـت اروپـا را   هاي مذهبی پیشنهاد تزار که بگذریم از دید سیاسی قاز جنبه

باره دست نمترنیخ وانگذارد. به خصوص که مترنیخ در پی تضاد منافع اتریش و روسیه با پیشنهاد انگلسـتان مبنـی   به یک

  بر وارد کردن فرانسه به اردوگاه متحدین خود نیز موافق کرده بود و روسیه را وحشت انزوا فرا گرفته بود.

هاي مستبد احساس شد تزار سعی کـرد تلفیقـی از مـذهب و دیپلماسـی و صـلح      ز این رو زمانی که لزوم اتحاد پادشاهیا

ضروري را ارایه دهد. البته بسیاري از جمله مترنیخ معتقد بودند که جنبه مذهبی پیشنهاد تزار بیشـتر و از نظـر سیاسـی    

نویسـد مخلـوطی از افکـار    منتشر شـد، مـی   1929ود که در سال تهی بیش نبوده است. مترنیخ در خاطرات خبناي میان

  مذهبی و عقاید سیاسی آزادمنشانه در اتخاذ مقدس تبلور یافت و این نبود مگر تحت تاثیر خانم کرودنر و آقاي برگاس.

 26ر داند آنچه در آن موقع گذشت چیزي جز طبل توحـالی نبـود. بـاالخره اعالمیـه تـزار کـه د      هیچ کس مانند من نمی

گانه روس، پروس و اتریش احکام مسیحیت را در روابط خـود  کرد که سالطین سهبه امضا رسید بیان می 1815سپتامبر 

ملحوظ داشته و اختالفات خود را با مسالمت حل و فصل نموده و در مواقع الزم به کمک یکدیگر بشتابند و همدیگر را به 

  چشم برادر ببینند.

یز براي الحاق به این پیمان دعوت شدند. تاکید تزار بـر مسـیحیت و اتحـاد سـالطین مسـیحی      پس از آن سایر کشورها ن

هاي سیاست خارجی روسیه که از زمـان کـاترین دوم ثابـت    نمود که باتوجه به یکی از جنبهمفهوم دیگري را نیز افاده می

وري بـر علیـه امپراتـوري عثمـانی و قـراردادن      گیري بر علیه امپراتـ تواند مورد قبول باشد و آن موضعمانده بود بیشتر می

بـه شـدت    1816مسیحیت در مقابل اسالم بود. کما اینکه انتشار اعالمیه اتحاد مقدس به وسیله امپراتور روسیه در فوریه 

) گردید. و این باور را پیش آورده اگر تزار براي مدت کوتاهی مسـأله شـرق   1758 -1839موجب نگرانی سلطان محمود (

تـر  را متوقف ساخته بود، صرفا به خاطر وجود یک خطر عظیم 1812هاي خود در سال کوت گذاشته بود و پیشرويرا مس

  یعنی ناپلئون بوده است.
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چنانکه عقد پیمان گلستان با ایران نیز در همین شرایط و با وساطت انگلستان صورت گرفت. اینک آن خطر از میان رفته 

طلبانه روسیه در منطقه بغازها و در دریـاي  مشغله اصلی خود بازگردد. البته سیاست توسعهشک تزار مایل بود به بود و بی

مدیترانه به شدت با منافع انگلستان در تعارض بود. اتریش نیز مایل نبود که روسیه در منطقه بالکان بـه گسـترش نفـوذ    

ت نه صلح و مسایل اروپـا، بهـاي کـافی بـدهیم،     خود بپردازد. اگر به این نکته که مقصود اصلی تزار زوال عثمانی بوده اس

گفتنـد مسـایل قـاره اروپـا بـراي تـزار       هاي مترنیخ و کاسلري درباره پیشنهاد تزار که میتوان نتیجه گرفت که قضاوتمی

-اهمیتی ندارد، تا حدي مقرون به صحت بوده است. باید اضافه کرد که گرچه اتحاد مقدس در نظر سایر رهبران اروپا بـی 

آزادي خواهان آن را نمایش یک روح استبدادي و ارتجاعی و مقدمه یک اقدام و حمله عمومی بر علیه خود و «قدار آمد، م

گر ساختند و بدین ترتیـب محـرك   خواهی محسوب کرده و به عنوان اتحاد مقدس سالطین بر ضد ملل جلوهعقاید آزادي

  ».بغض و کینه عمومی بر ضد این اتحاد شدند

اتحاد مقدس از یک طرف و تضاد منافع روسیه و منافع انگلیس و اتریش در منطقه دریاي مدیترانـه از طـرف    عدم کفایت

دیگر دو کشور اخیر را بر آن داشت نا خود ابتکار عمل را در دست گرفته و خأل یک اتحاد قدرتمند را پر کنـد. از ایـن رو   

ن چهارجانبه مشهور است، منعقد ساختند. از همان زمان که لرد نوامبر همسن یال در پاریس پیمانی را که به پیما 20در 

لیورپول نخست وزیر انگلستان در جواب نامه کاسلري که نظر وي را در مورد اتحاد مقدس استفسار کرده بـود بـه تقبـیح    

ید که هـم از  ) طرح یک پیمان جد1815اکتبر  3اقدام خودسرانه تزار پرداخت و کاسلري را از پیوستن به آن منع نمود (

  نمود.کارایی بیشتري برخوردار باشد و هم عمل تزار را خنثی کند، محتمل می

انعقاد قرارداد چهارگانه را باید پیروزي بزرگی براي دیپلماسی انگلستان به حساب آورد که در مقابل خـود روسـیه کسـب    

د مسیر دیپلماسی را نیـز عـوض کـرد و مقـدمات     نمود و ابتکار عمل را در دست خود نگاه داشت. عالوه بر این، این قراردا

  گانه (پانتارشی) و نهایتاً تثبیت سیاست اتریش و سیستم مترنیخ را فراهم نمود.اتحاد پنج

تاکنون نوك حمله تمام قراردادها و اتحادیه متوجه فرانسه بود ولی تضادي که بین منافع روسیه با منافع انگلستان و اتـریش  

تا دو کشور اخیر از شدت حمله و حساسیت خود نسبت به فرانسه کاسـته و حـواس خـود را متوجـه     به وجود آمد سبب شد 

هاي اروپا باز شد و از حالت یـک کشـور   ها و کنفرانسکنترل و نظارت بر روسیه نمایند. از همین تاریخ راه فرانسه به اتحادیه

  خورده و در حال جنگ خارج گردید.شکست

نه نیز آمده است که چون اهداف کنگره وین که محو ناپلئون و قدرت نظامی فرانسه بود، حاصـل  در مقدمه قرارداد چهارگا
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ها امپراتور اتریش و پادشاه انگلستان همچنین امپراتور اتـریش و پادشـاه انگلسـتان همچنـین     گردیده است. اعلی حضرت

اسـاس قـدرت سـالطین و قـوانین اساسـی      امپراتور روسیه پروس آسایش اروپا را بسته را بسته به حفـظ نظـم موجـود بر   

تشخیص داده و برآنند که تمام امکانات خود را در جهت حفظ آرامش عمومی به کار گرفته و روابط بین خود را در جهت 

 25) و قـرارداد ویـن (  1814مـارس   1تر نمایند و به اصول مندرج در قـرارداد شـومون (  حفظ منافع مردم خود مستحکم

قراردادي که اینک در دست انجام است، کارایی بیشتري بدهند. اتحـاد چهارگانـه اولـین اتحادیـه      ) از طریق1815مارس 

هاي قرارداد را از طریـق  هاي دیگر، تمام طرفاي بود که به جاي قراردادهاي متعدد بین یک طرف و طرفمتشکل واحده

  نمود.یک متن باهم متحد می

ي تضمین و تسهیل اجراي ایـن قـرارداد و اسـتحکام روابطـی کـه اکـروز چهـار        داشت: که برااین قرارداد بیان می 6ماده 

هاي عالیه این قرارداد مناسب دیدند که به طور ادواري جلسـاتی  دهد طرفسلطان را براي سعادت جهان به هم پیوند می

ر اروپـا، زیـر نظـر    براي تامین منتفع مشترك و بررسی تدابیر الزم در جهت آسایش و سعادت مردم و براي حفظ صـلح د 

  خود یا زیر نظر وزراي خود تشکیل دهند.

ریزي شده بود تا از یک طرف روسـیه  پی 1815نوامبر  20گیري اصولی بود که در ها به منظور تداوم و پیاین گردهمایی

-د تهدید قـرار مـی  ها موراي بزند و از طرف دیگر در مواردي که منافع این قدرتقادر نباشد دوباره دست به اقدامات تازه

همین قرارداد وارد عمل شـوند و بـا مثـال قـراردادن      5تا  2گیرد بتوانند عملیات خود را هماهنگ نموده و براساس مواد 

  ناپلئون لزوم مداخله در خاك یک کشور علیه نیروهاي انقالبی را مورد تایید قرار دهند.

است انگلستان مبتنی بر این اندیشه که از نظر نظـامی اتحـاد   البته در مورد مداخله دو نظر متفاوت وجود داشت: یکی سی

هـایی بـه وجـود    چهارگانه باید فقط متوجه فرانسه باشد و چنانچه نیروهاي انقالبی در داخل خاك کشور دیگري نـاآرامی 

ایی آورند برعهده چهار قدرت بزرگ نیست که دست به مداخله بزنند و مسایل مربـوط بـه عثمـانی و مسـتعمرات آمریکـ     

  خارج از مسایل اتفاق اروپاست.

دیگري سیاست روسیه مبتنی بر اینکه اتحاد سالطین اروپا عام تلقی شده و قاد ر به مداخله در تمام کشورهاي اروپا باشد 

و مسایل مدیترانه و آمریکا را نیز مورد بحث قرار دهد. در حقیقت تزار دنبال یک توازن وسیع جهانی بود که در آن تمـام  

رها حتی فرانسه، اسپانیا و آمریکا نیز شرکت داشته باشند. به طور طبیعی در چنین حالتی هم اندیشه اتحاد مقـدس  کشو

یافت که سیاست انگلسـتان و اتـریش را شکسـته و در مسـایل آمریکـاي جنـوبی و       شد و هم روسیه امکان میتقویت می
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  عثمانی نیز مداخله نماید.

دهنده فاصله گرفتن انگلستان از مسایل اروپا و محدود نمودن توجه خود فقط به حفـظ  ناین دو سیاست متضاد که یکی نشا

توازن و جلوگیري از احیاي قدرت فرانسه و خالصه به تهدیدات مستقیم به منافع خود بـود و دیگـري مبـین تـالش روسـیه      

شد و وي را بـر آن  نگرانی مترنیخ میبراي به دست گرفتن دیپلماسی اروپا و کسب حق مد اخله در چهار گوشه دنیا، موجب 

توجهی انگلستان ابزار سرکوب موثري پیدا کند و دوم در مقابل روسیه سیسـتم مطمئنـی بـه    داشت که اول در مقابل کممی

  الشعاع قرار دهد.وجود آورد که دیپلماسی آن کشور را تحت

واهی صرفا بـه صـورت ابـزار سـرکوب ملـل اروپـا       خگرفت با اوج مبارزات آزاديسیستمی که مترنیخ در رأس آن قرار می

هـاي بـزرگ در کشـورهاي    هایی که از آن پس تشکیل گردیدند هـر یـک در توجیـه مداخلـه قـدرت     آمد. کنفرانسدرمی

  خواهی جلوگیري شود.قیام ملل تحت سلطه بود تا بدین وسیله از گسترش آزادي ها در سرکوب تر و شرکت آنکوچک

  میالدي1848تا  1815اوضاع اروپا از سال 

خود عمل نمود گراندوك ساکسن  و ایمار بود کـه   1813بعد از کنگره وین ازشاهزادگان آلمان  تنها کسی که به مواعید  

آزادي انتخابات را به ملت خود اعطا کرده . از آن پس مردم شاهزاده نشین هـاي دیگـر  آلمـان نیـز سـاکت ننشسـتند و       

گ  مجبور به اعطاي پاره اي آزادي ها به ملت هاي خود شدند . سـلطان پـروس جـون ایـن     سالطین باویر ، باد و ورتمبر

وضع را مشاهده کرد از ترس اینکه از قافله عقب مانده و  و اعتبار خود را از دست بدهد، درصدد مماشات در مقابل آزادي 

راگرفتـه بـود و دانشـگاه بـه صـورت کـانون       خواهان برآمد . به خصوص که تب و تاب پارلمانتاریسم اکثر نقاط آلمان را  ف

فعالیت هاي روشن فکري  و آزادي خواهی درآمده بود و فردریک خود را ناگزیر از دادن امتیازاتی  می دید ، ولی متـرنیخ  

مصمم بود وي را از این کار بازدارد . قتل یک نویسنده مشهور ضد لیبرالیسم به نام موزبو به دسـت کـارل سـاند یکـی از      

خواه ، بهانه الزم را به دست مترنیخ داد تا به سلطان پروس نشان دهد که خطر آزادي خـوهی فراتـر از    شجویان آزاديدان

تصور اوست . مترنیخ  موفق شد دربارهاي وین و برلین را بر سر این مساله کامال متقاعد و هم فکر ساخته و سـپس طـی   

) مرکـب از   1820مـه   15تـا   1819نوامبر  25دیگري در وین (از ) و 1819اوت  30تا  7دو نشست یکی در کارلسباد ( 

پروس و اتریش و تمام اعضاي کنفدراسیون آلمانی یک سري شـروط الزم در جهـت محـو آثـار آزادي خـواهی بـه اعضـا        

هـا اعمـال کـرد و سـلطان پـروس       بقبوالند. دولت پروس پس از کنگر کارلسباد کنترل شدیدي را برمطبوعات و دانشـگاه 

شد . فشـاري کـه از     هاي آلمانی حکم فرما در تمام شاهزاده نشین عوب سیاست مترنیخ گردید و حالت تردید و وحشتمر
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ها را به جست و جوي نیروي سـومی واداشـت کـه قـادر      سوي پروس و اتریش بر شاهزاده نشین هاي آلمانی وارد شد آن

هـا و تمـاس شـاهزاده ورتمبـرگ بـا       گرفتن ایـن تمایـل در آن  باشد  از انها در مقابل دو کشور مزبور حمایت نماید. قوت 

امپراتور روسیه و تقاضاي کمک سایر اعضاي کنفدراسیون آلمانی از الکساندر ، متریخ را مصمم کرد که اگ تاکنون تـدابیر  

هـا   دولتدر جهت جلوگیري از شورش هاي مردمی در آلمان بوده تدابیري نیز جهت ممانعت از آزادي خواهی  اتخاذ شده 

  به عمل آورد . این مقصود در نشست وین برآورده شد . 

در این نشست ، دیت ( مجلس نمایندگان دولت هاي آلمانی) حق مداخله و اعمال زور در مورد ممـالکی کـه تصـمیمات    

از مقاومـت  اتخاذ شده در  کارلسباد و وین را محترم نشمارد ، به رسمیت شناخت . البته مترنیخ با مشکالت زیادي ناشی 

هاي آزادي خواهی آلمان و وحدت  بعضی شاهزاده هاي آلمان بود رو به رو شد ، ولی در نهایت  موفق شد موفقیت جنبش

  این ایالت را تا سال ها عقب بیندازد . 

کـه   اگرچه مترنیخ سوصداهاي زیادي پیرامون وقایع آلمان راه انداخت ، اما موج آزادي خواهی در المان نسبت به امواجی

در سایر نقاط  اروپا در حال تکوین بود ضعف تر به نظر می رسید . سرکوب آزادي خواهی در آلمان تقریباً بـدون دخالـت   

سایر قدرت هاي اروپا منحصرا  به وسیله اتریش و پروس ، دو قیم رقیب ، صورت گرفت ، ولی نهضت اسپانیا و ایتالیا سایر 

آزادي خواهان اسپانیا ،  فردیناند هفتم را مجبور کردند کـه قـانون اساسـی     1820 کشورها نیز به میان کشید . در ژانویه

را از نو مجري سازد . شش ماه پس از اسپانیا اهالی ناپل دست  به انقالب زدند  و از فردیناند اول ، شاهزاده ناپـل   1812

دوبري ، برادرزاده لویی هجدهم پادشاه  خواستند که وي نیز قبول قانون اساسی تن در دهد . این حوادث که با قتل دوك

) به دست یک جمهور خواه هم زمان بود ، جلوه یک انقالب همگانی و سراسري را در  افـق نمایـان   1820فرانسه ( فوریه 

ها را در نطفه خفه سازد . مترنیخ در اینجا نیز از اختالف نظر  ساخت ، ولی هنوز مترنیخ آنقدر قدرت  داشت که تمامی آن

و روسیه سود برد ابتکار عمل را در دست گرفت . تزار از آغاز اغتشاش در اسـپانیا زمزمـه مداخلـه قـدرت هـاي        لستانانگ

کرد . بدیهی است که دخالت در اسپانیا ، دخالت در مستعمرات آمریکایی اسپانیا را نیز بـه   اروپایی در این کشور را شروع 

و دخالـت در    الفت  انگلستان که اسپانیا را قدرتی دریایی به حسـاب مـی آورد  دنبال داشت . از این رو این پیشنهاد با مخ

خـود یـادآور شـد کـه      1820مه  5امور آن را در محدوده سیاست خود پنداشت ، رو به رو گردید . کاسلري در یادداشت 

هاي ناپل هم هیچ کدام صلح  کنسرت اروپایی فقط براي رویارویی با فرانسه به وجود آمده است و انقالب مادرید و ناآرامی

اروپا را تهدید نکرد و در نتیجه اقدام دسته جمعی ر ضروري نمی گرداند . مترنیخ در این میان به مسـاله  اسـپانیا عالقـه    
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ژوبیه به  25مند نبود ، ولی به شدت نگران اوضاع ایتالیا یعنی دومین حوزه نفوذ( پس از آلمان ) اتریش بود . مترنیخ روز 

همگان رسانید که قصد دارد ، یک جانبه و به منظور حفظ منـافع خـاص اتـریش بـه مداخلـه در اتالیـا بپـردازد .         اطالع 

انگلستان با نیت مترنیخ مخالف بود  و اقدام شخصی وي را مغایر روح کنگره وین می دانست . در آخـر متـرنیخ راه حـل    

با حضـور نماینـدگان    1820ر سیلزي اتریش ) بود که در اکتبر اي در تروپو ( د عاقالنه تري پیدا کرد و آن تشکیل کنگره

  کشورهاي عضو اتفاق اروپا ، ولی بدون حضور نماینده انگلستان تشکیل گردید . 

در این کنگره مترنیخ پس از خنثی کردن تالش تزار براي طرح مسأله اسپانیا ، حق مداخله قـدرت هـاي اروپـایی را بـه      

دگان قبوالند و قرار بران شد که سلطان ناپل به کنگره دیگري فراخوانـده شـود و چنانچـه    عنوان یک اصل به شرکت کنن

هاي مسالمت آمیز به نتیجه  مطلوب نرسید از طریق اعمال زور اوضاع ناپل را به حالت عادي بازگرداند . کنگره دوم در  راه

  اتریش در امور ناپل را به شاه آن کشور قبوالند.   ) و طی آن مترنیخ بدون زحمت حق مداخله1821الیباخ تشکیل شد (ژانویه 

طلبی اتریش در آلمان کشور پروس قرار می گرفت ، در مقابل توسعه طلبی اتـریش در ایتالیـا    همانطو که در مقابل توسعه

کـه بـه   کرد . در عین حال شورش هاي مشابه در تورن  روي مترنیخ جلوگري می از زیاده نیز کشور  فرانسه قرار داشت که 

هواخواهی از اهالی ناپل  صورت گرفت و منجر به خلع ویکتور مانوئل اول شد را براي مداخله اتریش در پیه مون و تعقیب 

ها در ایتالیا خیال مکترنیخ براي مدنی آسوده گشت ولی مسایل اسپانیا و  آزادي خواهانه فراهم ساخت . با  سرکوب آشوب

شور و باالخره  شورش یونان خواب مترنیخ را آشفته مـی سـاخت . در نتیجـه هنگـام     تمهیدات تزار براي مداخله در ان ک

بینی شود . ایـن گردهمـایی در سـپتامبر     الیباخ تصمیم براین شد که براي حل تمامی این مسأله گردهمایی دیگري پیش

کشورهاي روس ، پـروس ،  در ورن واقع در ونیز صورت گرفت و طی ان توافق شد ( علی رغم مخالفت  انگلستان )  1822

فرانسه و اتریش به طور جداگانه به حکومت اسپانیا اخطار نماینـد کـه فردینانـد هفـتم را بـا اقتـدار کامـل بـه سـلطنت           

بازگرداند، در غیر این صورت کشورهاي مزبور اسپانیا را به عنوان نقض اصول اخالقی و صلح مورد حمله قرار خواهنـد داد  

هـا و سـکوت    ور به حالت اول برخواهند گرداند و باالخره نیز قواي فرانسـه بـا توافـق سـایر قـدرت     و  اوضاع را در این کش

دوك دآنگولم فرمانده فرانسوي وارد مادرید گردید . گرچـه دولـت فرانسـه     1823مه  24انگلستان وارد اسپانیا  شد و در 

هفتم در نـوامبر همـین سـال رژیـم سـلطنتی را       مایل بود حکومت مشروطه سلطنتی در اسپانیا برقرار شود ولی فردیناند

برقرار کرد . موفقیت سلطنت مطلقه در واقع موفقیت سیاست  مداخله گري مترنیخ محسوب مـی شـد . انگلسـتن چـون     

را مشاهده نمود ، تصمیم گرفت خود را   پیروزي سلطنت در اسپانیا و تالش تزار براي دست یافتن به مستعمرات امریکایی
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نزدیک ساخته و با کمک آن کشور آمریکاي التین را همچنان در حوزه نفوذ اقتصادي خود نگـه دارد . کانینـگ   به امریکا 

برخالف کاسلري که سعی داشت حاکمیت اسپانیا را بر آمریکاي التین حفظ نموده و ان را در مقابـل فرانسـه ، روسـیه و    

ده و در مقابل مداخلـه احتمـالی اسـپانیا ، فرانسـه یـا اتحـاد       آمریکا تقویت نماید برآن بود که با واشنگتن وارد مذاکره ش

بـه کنگـره    1823دسـامبر   2مقدس ، نوعی تضمین برخود حاصل نماد . در پی چنین تمهیداتی دکترین مونروئی ( پیام 

ده و تالش ما آمریکا ) راه را براي کانینگ هموار ساخت . مونروئه اعالم داشت که اروپا اینک به صورت النه استبداد در ام

کند  و مستعمرات موجود اروپـا    باید این باشد که قاره خود را به صورت آزادي درآوریم ... امریکا در امور اروپا مداخله نمی

را نیز به رسمیت می شناسد و برعکس هرگونه تالش اروپا براي گسترش نفوذ خود در قاره آمریکا را عملی خصمانه تلقی 

مونروئه در حالی اعالم می شد که روسـیه سـوداي  مداخلـه در امریکـاي التـین را در سـر مـی         خ خواهد کرد . دکتر ین

ها در قاره آمریکـا را از خـود دور  نمـی سـاخت . اگـر        پروراند و فرانسه به وزارت شاتوبریان خیال استقرار سلطنت بورین

آن بود وارد می ساخت . ضـربه بعـد از  شـورش    مداخله فرانسه در اسپانیا موفقیتی براي سیاست مترنیخ بان و سردمدار 

وجود آمـد . یونـان در    استقالل یونان به سیستم مترنیخ وارد ساخت که در جریان آن بین روسیه و اتریش اختالف نظر به

ادعاي استقالل نمود و در موقع اجالس کنگره ورن نیز نمایندگی به ان کنگره اعـزام نمـود کـه مـورد      1822اول ژانویه  

رش قرار نگرفتند . متریخ  معتقد بود که شورش یونان جنبه محلی داشته و به مسائل اروپا مربوط نمی شود در حـالی  پذی

  که روسیه مسأله حمایت از ارتدکس ها یونانی را پیش کشیده بود و از استقالل طلبان حمایت می کرد . 

ن گسترش دهد . ولی طوالنی شدن جنگ یونان بـرخالف  اتریش و انگلستان مایل نبودند که روسیه نفوذ خود را در بالکا 

انتظار مترنیخ که  مطمئن بود ترك ها به زودي یورش را فراخواهند نشاند زمینه را براي مداخلـه روسـیه فـراهم نمـود .     

ه تحریک احساسات مذهبی مسیحیان  برعلیه مسلمانان کم کم فرانسه و انگلستان را نیز به همراهی به همراهی با روسـی 

). نتیجه این منازعات طوالنی و پیچیده 1827اکتبر  20واداشت و منجر به مداخله این سه کشور در اکمور یونان گردید (

اروپا و تشکیل یک اتحاد مثلث برعلیـه    انهدام کامل سیستم مترنیخ بود . وي که مخالف شورشیان بود نتوانست از مداخله

) جلوگیري کند و کوشش وي در جهت برهم  زدن روابط فرانسـه و  1828نی (عثمانی و در نهایت از جنگ روسیه و عثما

به جاي الکساندر اول به امپراتوري رسیده بود  بـا   1825رو شد . نیکالي اول که از اول دسامبرروسیه نیز با شکست روبه

سیه را برمنافع اروپـا اولویـت   انکه به شدت مستبد و هم فکر مترنیخ بود از وي فاصله گرفت و منافع روسیه را برمنافع رو

چیزي از سیستم مترنیخ بـاقی نمانـده بـود . انگلسـتان بـا حمایـت از مسـتعمرات         1820داد . بدین ترتیب در پایان دهه
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آمریکاي جنوبی ، فرانسه و روسیه با شرکت در حوادث  یونان موفقیت سیستمی راکه برپایه حفظ وضع موجـود در اروپـا   

ند و مترنیخ نتوانست از اتحاد مقدس برعلیه گسترش افکار آزادي خواهی و ملت گرایی اسـتفاده  استوار بود مخدوش نمود

. ولی باید اضافه کرد که دعواي روسیه و انگلیس که به مترنیخ نتوانست از اتحاد مقدس برعلیه گسترش افکـار آزادي   کند

سیه و انگلیس که به مترنیخ قـدرت مـانور داده بـود    خواهی و ملت گرایی استفاده کند . ولی باید اضافه کرد که دعواي رو

  یک بار دیگر روسیه و اتریش را در کنار هم قرار داد.  1830همچنان برجاي خود باقی بوده و انقالب هاي 

  تا وحدت آلمان 1830تحولت سیاسی اروپا از انقالب هاي 
ی ساخت اثر خود را برسیاست خارجی و بـه تبـع   نیروهاي ژرفی که زندگی سیاسی و اجتماعی اروپا را از بنیان متحول م

، از قدرت افتادن مترنیخ و روي کارآمدن ناپلئون  1848و  1830آن براوضاع  بین المللی نیز برجا گذاشت . انقالب هاي 

ش سوم ، وحدت ایتالیا و آلمان از جمله تغییراتی بودند که جنبه داخلی داشتند ولی در تحول اوضاع بین المللـی نیـز نقـ   

  فرق دارد .  1815رو هستیم که در کل با دنیاي  با دنیاي جدیدي روبه 1870اساسی ایفا کردند ؛ به قسمی که در سال 

  ن المللی آن یو آثار ب 1830انقالب هاي  -1

ها و اغتشاش هاي آغاز دهه  هایی از ان شورش اروپا در حقیقت پیروزي موج آزادي خواهی بود که جلوه 1830هاي  انقالب

ها به  این انقالب ها از پاریس شروع شد . تضاد بین نظام سیاسی فرانسه که با اعاده خانواده بوربن  . مالحظه کردیم 1820

سلطنت که بیش از حد  رنگ و بوي استبداد داشت از یک سو و جامعه متحول این کشور از سوي دیگر ، در زمان شـارل  

ه بود بیش از حد افزایش یافت . روش استبدادي شارل و نظام بسـته  به جاي لویی هجدهم نشست 1824دهم که از سال 

سیاسی فرانسه پایه هاي حمایت عمومی آن را سست نمود و  و روشن فکرانی چون شاتوبریان ، ویکتورهوگـو ، الموئـه ...   

کم نظر خود را  ، کم در کنار سلطنت اعاده شده  قرار داده بودند 1824و   1820هاي بین  که رمانتیسم فرانسه را در سال

اندیشـه    تعدیل کرده و به سوي آزادي خواهی متمایل شدند . نزدیک شدن رمانتیسم ، مکتـب ادبـی مقبـول زمـان ، بـه     

لیبرالیسم و بناپارتیسم اندیشه هاي مترادفـی بـه    1820نمود . در پایان دهه  تر می لیبرالیسم  کار آزادي خواهان را آسان

) و شعر دیکـرش  1830( مارس »رمانتیسم نیست مگر لیبرالیسم در ادبیات  «روف ویکتورهوگورفتند و جمله مع شمار می

  در مورد قهرمانی ناپلئون  

اقتصادي آن هم  -) گویاي این واقعیت است. در چنین شرایطی که جو فکري جامعه نیز با تغیرات اجتماعی1827(فوریه 

انسور مطبوعات و غیره سبب بروز حـوادث روزهـاي مشـهور بـه     خوانی داشت. دستورات مستبدانه شارل دهم مبنی بر س
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ژوییه و سقوط شارل گردید. پیروزي این انقالب (علی رغم آنکه سـلطنت بـورژوازي لـویی     29و  28، 27روزهاي طالیی 

وزي هـاي انقـالب کبیـر فرانسـه و پیـر      فیلیپ نیز پس از مدتی به راه اسالف کشیده شد.) در واقع پیروزي یکی از اندیشه

در فرانسه اتفاق افتاد،  1830طبقه متوسط و به ثمر رسیدن لیبرالیسم و آغاز انقالب صنعتی بود. به عبارتی آنچه در سال 

در انگلستان اتفاق افتاده بود. لویی فیلیپ شـاه برگزیـده مـردم، جـاي شـارل دهـم        1688در آغاز همان بود که در سال 

  برگزیده خدا را گرفت.

اعتراض ملت فرانسه علیه ترتیبات کنگره وین و راه ندادن فرانسه در کنسرت اروپـا بـود. مـردم     1830 جنبه دیگر انقالب

فرانسه در لباس انقالب به تحمیالت بین المللی در مورد کشورشان و اعاده پادشاهی از طریق مداخله بیگانگـان، اعتـراض   

یاي مجدد افسانه ناپلئون به عنوان مدافع اسـتقالل و تجسـم   کرده و خواهان احراز نقش انقالبی فرانسه در اروپا بودند. اح

روح انقالب مبین همین روحیه بود. آیا می توان براي مدتی طوالنی ملتـی را تحقیـر و از جامعـه بـین المللـی دور نگـاه       

دهم و داشت؟ احیاي سلطنت بورین ها در فرانسه از دو جهت براي ملت فرانسه تحمل ناپذیر بود. یکـی آنکـه لـویی هجـ    

شارل دهم از همان آغاز به آزادي خواهان و روحیه آزادي خواهی بی اعتنا بودند و این خود مردم را در ریشه کـن کـردن   

آنها مصمم می نمود. حتی تالیران هم گفته بود که بورین ها با کنار گذاشتن پـرچم سـه رنـگ (نشـان انقـالب کبیـر) و       

  اند. ه بود در واقع گور خود را کندهانتخاب پرچم سفید که نشانه احیاي فئودالیت

دان انگلیسی  دیگر اینکه مردم فرانسه استقرار مجدد بورین ها را نتیجه توطئه خارجی ها می دانستند. هربرت فیشر تاریخ

لویی هجدهم تاج و تخت خود را مدیون پیش آمد حقارت ملی واترلو بود. قـواي متففـین   «) می نویسد: 1939(متوفی به 

  »بی نام و جالل را براي سلطنت بر ملتی آورده بودند که تشنه فتح و ستایش بود. این هیکل

پاریس به دست طبقات متوسط و کارگران این شهر، عالوه بر تحوالت اجتمـاعی داخلـی داراي    1830بدین لحاظ انقالب 

هاي اروپـایی را کـه از کنگـره ویـن     اهداف بین المللی نیز بود. این انقالب به فرانسه محدود نماند و دامنه آن اکثر کشـور 

درگرفت و پادشاهی هلند (پی یی بـا) را بـه دو    1830اوت  25ناخشنود بودند فرا گرفت. در بروکسل شورش مشابهی در 

این کشور براساس تصمیمات اتخاذ شده در کنگره وین و بدون توجه بـه احساسـات     قسمت تقسیم نمود (هلند و بلژیک)

می و زبانی و مذهبی از بلژیک و هلند امروزي تشکیل شده بود و بهانه این تصمیم این بود کـه در  مردم و اختالف هاي قو

تغییـرات زیـادي    1815قرن شانزدهم کشوري به این صورت وجود داشته است. در حالی که از قـرن شـانزدهم تـا سـال     

 1832یان نمود و باالخره نیـز در سـال   مناطق مختلف این سرزمین را از هم جدا می نمود. شورش اوت وجوه افتراق را ع
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گرایان در تبعید در پناه حمایـت   هاي انقالب به ایتالیا نیز سرایت نمود. ملی به استقالل بلژیک از هند منجر گردید. جریان

یـل  و اوا 1830کلوب هاي انقالبی پاریس درصدد به راه انداختن قیامی در ممالک ایتالیا برآمدند. آشوب ها از اواخر سال 

سال بعد شهرهاي مدن و پارم را در برگرفت ولی مردم ایتالیا به علت ضعف رهبرانشان طرفی بر نبستند و این شورش ها 

ها به علت سلطه همه جانبـه تـزار کـاري از پـیش نبـرد. در مجمـوع        به زودي خاموش گردید. در لهستان هم این شورش

لرزه درآورد و ثابت نمود که حل غیر منصـفانه مسـایل و تاکیـد     بناي طراحی شده در کنگره وین را به 1830هاي  آشوب

  ها راه حل پایداري نخواهد بود. صرف بر قدرت در تعیین سرنوشت ملت ها بدون در نظر گرفتن خواست آن

ر چه بوده است. آیا نظاره گر منفعلی بوده اند یا د 1830و اما باید دید واکنش جبهه متحد ارتجاع در مقابل شورش هاي 

پی پاسخ دندان شکنی برآمدند. در حقیقت این انقالب ها در صحنه بین المللی باعث گروه بندي هاي جدیدي گردید. در 

تـري چـون    یک طرف پادشاهی هاي مطلقه مثل روس، پروس و اتریش قرار گرفته و طرف دیگر دولـت هـاي آزاد مـنش   

  انگلستان، فرانسه و اسپانیا.

ره نمود که اتحادیه هاي سابق در عمل از بین رفته بودند و مترنیخ گرچه توانسته بود کشـورش  ابتدا باید به این نکته اشا

حفظ کند ولی دیگر انگلستان را در کنار خود نداشت. به ویژه آنکـه ایـن کشـور تحـت      1830را از ابتالء به شورش هاي 

قانون اصالح انتخابات را پذیرفت. حـوادث شـرق    1832تأثیر موج آزادي خواهی نیز قرار گرفته بود و باالخره نیز در سال 

هـاي   نیز بین اتریش و روسیه جدایی انداخته بود و از اتحاد مقدس جز اسمی برجاي نبود و در عـین حـال جبهـه بنـدي    

جدیدي از قدرت هاي اروپایی متصور بود. براي پادشاهی مستبده یعنی کشورهایی مثل روس، پروس و اتریش معیار فقط 

آمـد. ایـن دسـته علـی رغـم       چیزي جز یک انحراف موقت به حسـاب نمـی   1830گره وین بود و انقالب هاي مصوبات کن

اختالف هاي داخلی و فراموش کردن اتحاد مقدس بار دیگر در مقابل تهدیدات آزادي خواهـان سـعی کردنـد همبسـتگی     

مالقات در مونشن گراتـز بـین سـران سـه      1833خود را بازیافته و نیروهاي خود را مقابل مخالفین متحد سازند. در سال 

کشور روس و پروس و اتریش صورت گرفت و طی آن سه کشور مزبور محافظه کاري اشرافیت را به عنوان اصـل الیتغیـر   

سیاست خود مورد تاکید قرار دادند و این حق را براي تمامی شاهان مستقل به رسمیت شناختند که در آن صـورت سـه   

ها پاسخ مساعد خواهند داد.این کنفرانس در واقع مجلس یادبود اتحاد مقدس بـود. زیـرا در آن    آن دولت مزبور به تقاضاي

جز یادآوري اصول اتحاد مقدس این هم براي آخرین بار کار دیگري صورت نگرفـت. در ایـن زمـان در پرتغـال و اسـپانیا      

ان سلطنت مطلقه از طـرف دیگـر در جریـان    جنگ داخلی بین لیبرال ها و طرفداران قانون اساسی از یک طرف و طرفدار
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کنفرانسی در لندن ترتیب دادند که نقطه مقابـل   1834آوریل  22بود. فرانسه و انگلیس از لیبرال ها حمایت کردند و در 

  کنفرانس مونشن گراتز محسوب می شد.

این دو کشور شد و کنفرانس لندن حمایت انگلستان و فرانسه از لیبرال هاي پرتغال و اسپانیا سبب پیروزي لیبرالیسم در 

بـا   1830اتحاد مستبدین را چنان مست نمود که از تصمیم هاي مونشن گراتز اثري بر جاي نماند. در مجموع اروپاي بعد 

هاي قدرتمنـد اروپـا در    شد تفاوت چشم گیري داشت و به جاي اتحاد تمامی دولت آنچه در زمان کنگره وین مشاهده می

  هایی که هر یک سیاست متفاوتی را پیش گرفته بودند تقسیم می شد. ن، قاره اروپا به دو دسته از دولتمقابل آزادي خواها

اروپا هنوز تغییرات زیادي را در پیش داشت. اتحاد فرانسه و انگلستان با توجه به شخصیت لویی فیلیپ و در طـرف دیگـر   

خواهی می رفت تا یک  انست پایدار بماند و باالخره موج آزاديتو ها نمی اتحاد اتریش و روسیه با توجه به اختالف منافع آن

  انقالبی همه گیر را به وجود آورد. 1848بار دیگر در سال 

  و اوضاع اروپا بعد از آن 1848انقالب هاي 

نیز از پاریس شروع شد. ریشه این انقالب ها نیز در تالش مـردم اروپـا بـراي کسـب آزادي هـاي بیشـتر        1848انقالب هاي 

به نتیجه مطلوبی دست نیافتند و آزادي هاي حاصله نیز به سـرعت محـو گردیـد     1830نهفته بود. مردم که در انقالب هاي 

دست به شورش زدند. این شورش ها با استفاده از بحرانهاي  1847و  1846هاي  دوباره با استفاده از بحرانهاي اقتصادي سال

زدند. این شورش ها به تمام اروپا (به جز انگلستان که خود از شورشیان  دست به شورش 1847و  1846هاي  اقتصادي سال

حمایت می کرد تا دولت هاي اروپاي بري را دچار ضعف سازد و روسیه که به تفوق موقتی بر اروپا دست یافت) سرایت کـرد.  

روهاي کارگري و روشن فکـران  شهرت یافت منحصر به شرکت اقشار متوسط نبود، بلکه نی» بهار مردم«این انقالب ها که به 

ها از ابعـاد گونـاگون و قبـل از همـه بعـد جامعـه        سوسیالیست نیز در انجام آن مشارکت داشتند. به همین دلیل این انقالب

هـا   شناسی مورد توجه قرار گرفته است. توجه جامعه شناسانی چون اگوست کنت، آلکسی دوتوکویل و مارکس به این انقالب

الملل توجه داریم. این انقـالب   والت اجتماعی آن است. ولی ما به ابعاد سیاسی و تأثیرات آن بر روابط بینبه دلیل اهمیت تح

ها به همان سرعت که سراسر اروپا را فرا گرفتند. به همان سرعت نیز شکست خورد و دوباره نظام هـاي اشـرافی سـلطه بـال     

و آلمان که با احساسات ملیت خواهی نیز عجین شـده بـود بـیش از     ها در ایتالیا منازع خود را بازیافتند. شکست این شورش

هر جاي دیگر موجب سرخوردگی ملیون و آزادي خواهان گردید؛ زیرا این دو ملت عالوه بر آزادي خواهی آرزو داشـتند. ایـن   

مقابـل امـواج انقـالب     هاي اشرافیت بـار دیگـر در   ها نیز منجر گردید. به نظر می رسید که نظام انقالب ها به وحدت ملی آن
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همبستگی سابق خود را بازخواهند یافت و وضع را به صورت سال هاي بعد از کنگره وین در خواهند آورد، لیکن اثـرات ژرف  

هاي  ها و شکاف هاي عقیدتی و سیاسی که از انقالب انقالب که موجب ضعف بینایی این نظام می شد از یک طرف و اختالف

  ها به وجود آمده بود از طرف دیگر چنین وحدتی را از اساس منتفی می ساخت. نتا این زمان بین آ 1830

قبل از هر چیز آثار این انقالب ها در اتریش که به فرار مترنیخ انجامید موجب ضعف این کشور گردید. اتـریش عـالوه بـر    

له کرده و اقتدار اتـریش در آلمـان را   خواهان ایتالیا و مجارستان نیز مقاب آنکه دچار شورش داخلی بود می بایست با آزادي

ها از یک طرف موجب ضعف قواي نظـامی و از طـرف دیگـر موجـب درگیـري اتـریش بـا         دوباره برقرار سازد. این مداخله

ها بر اوضاع اروپا، تغییر رژیم سیاسی در فرانسـه بـود کـه     کشورهایی مثل فرانسه و پروس می گردید. اثر دیگر این انقالب

آمدن ناپلئون سوم و به تبع آن درگیري هاي جدیدي بین فرانسه و سایر کشورهاي اروپـایی گردیـد. بـه     موجب روي کار

را به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول ضـعف اتـریش و سـیادت     1848طور کلی می توان اوضاع اروپاي پس از انقالب هاي 

  دوام آورد. 1870ایی ناپلئون سوم است و تا سال طول کشید و دوره دوم که دوران قدرت نم 1853موقت روسیه که تا سال 

  شروع زوال اتریش و سیادت موقت روسیه: -الف

 1848شاهزاده فن شوارزنبرگ که به جاي مترنیخ به صدرات عظماي اتریش منصوب شد موفـق گردیـد تـا پایـان سـال      

لی کشورش جلوگیري کنـد. مشـکل   شورش را در داخل اتریش و در ایتالیا و بوهوم سرکوب کند ولی نتوانست از ضعف ک

اصلی اتریش وجود اقوام مختلف در این امپراتوري بود که از نظر زبان، نژاد و مذهب اختالف داشتند. ایـن مشـکل قـدرت    

نمود و این در حالی بود که اتریش می بایست با نفوذ فرانسه در ایتالیـا   تحرك در صحنه بین المللی را از اتریش سلب می

هـا موفـق شـدند در مقابـل سـلطه       ر ایاالت آلمان و نفوذ روسیه در بالکان مقابله کند. در ایتالیا فرانسـوي و نفوذ پروس د

اتریش بر ایاالت شمالی، از طریق حمایت از پاپ به نفوذي نسبی در ایتالیاي مرکزي و ایـاالت کلیسـا دسـت یابنـد. ایـن      

تریش گردید که نمود آن را در جنگ هـاي ایـن کشـور بـا     تقسیم قدرت در ایتالیا بعدها موجب مشکالت بزرگتري براي ا

مشاهده می کنیم. در آلمان نیز گرچه سوارزنبرگ موفق شد تالش پارلمان فرانکفورت را در جهت  1859فرانسه در سال 

خروج از سیطره اتریش خنثی و سلطان پروس را از نفوذ بیشـتر در ایـاالت آلمـان بـازدارد. امـا نتوانسـت موقعیـت برتـر         

حاصـل شـده بـود، از بـین ببـرد. همـین        1834اقتصادي پروس در ایاالت آلمان را که به تدریج از زمان اتحادیه گمرکی 

موقعیت اقتصادي زمینه نفوذ پروس در آلمان را فراهم می ساخت و این در حالی بود که اتریش درگیر مسایل و مشکالت 

تریش توانست برتري خود را بر آلمان ثابت سازد و پس از مالقات مالی و سیاسی داخلی بود. در عین حال به طور موقت ا
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بین فردریک ویلهلم سلطان پروس و شوارزنبرگ، دست پروس را به کل از آلمان کوتاه و طرح  1850نوامبر  29الموتز در 

بـه قبـول    به رهبري پروس را نقـش بـر آب سـازد و ایـن کشـور را مجبـور      » اتحاد محدود آلمان«پادشاه پروس مبنی بر 

آتش انتقام مردم پروس را دامـن زد. دعـواي دوگانـه (سیاسـی و     » عقب نشینی الموتز«درخواست هاي خود نماید. لیکن 

اقتصادي) پروس و اتریش بر سر تفوق در آلمان دعوایی خاموش نشدنی بود که در نهایت به برخـورد دو کشـور در سـال    

هـاي   را به رغم پیروزي 1848نجامید. در مجموع می توان انقالب هاي و افول کامل اتریش در صحنه بین المللی ا 1866

موقت، سرآغاز زوال اتریش و سقوط این کشور از یک قدرت درجه اول بـه سـطح یـک قـدرت متوسـط دانسـت. روسـیه        

هـاي   و با استفاده از درگیري هاي داخلی و خـارجی سـایر قـدرت    1848برعکس به دلیل عدم ابتال به شورش هاي سال 

اروپایی به صورت یک حاکم قدرتمند در اروپا درآمد. طبیعی بود که روسیه از این موقعیت براي بسط نفوذ خود در بالکان 

استفاده کند. به ویژه آنکه اتریش و شخص شوارزنبرگ از مساعدت و نظر موافق روسیه براي تحکیم سـلطه خـود نیـز بـر     

داد. ولی توسعه نفوذ روسـیه در   ه در بالکان هیچ گونه واکنشی نشان نمیآلمان استفاده کرده بود، نسبت به اقدامات روسی

بالکان نارضایتی شدید انگلستان و فرانسه را به دنبال داشت. توسعه طلبی روسیه در بالکان و حـوزه مدیترانـه در نهایـت    

  ) و آغاز قدرت نمایی ناپلئون سوم گردید.1853-56منجر به جنگ هاي کریمه (

  وم و سیاست اروپا:ناپلئون س -ب

در فرانسه از هر کشور دیگر اروپایی مشهودتر و بارزتر بود و جنبه سیاسـی آن نیـز از سـایر     1848هاي انقالب هاي  جلوه

دچـار مشـکالت جـدي    » پادشاهی ژوییه«فرانسه را فرا گرفت  1847کشورها بیشتر بود. در پی شورش هایی که از سال 

نتوانست باعث توقف حرکت شود و باالخره لویی فیلیپ هم مجبور به اسـتعفا و فـرار   گردید و عزل گیزو نخست وزیر هم 

گردید. به دنبال سـقوط لـویی فیلیـپ، نظـام جمهـوري (دوم) اعـالم و یـک حکومـت موقـت عمـدتاً مرکـب از وکـال و             

  )1848ل شد. (فوریه نگاران متمایل به سوسیالیسم از قبیل المارتین، لدرو رولن، آراگون و لویی بالن تشکی روزنامه

سـال بـه    21در همین حال قانون اساسی جمهوري دوم فرانسه به تصویب رسید و حق انتخاب را براي کلیه مردان باالي 

ها  هاي آن رسمیت شناخت. افراط گرایی سوسیالیست ها منجر به شورش ها و اغتشاشاتی شد که مردم را نسبت به برنامه

پذیرش یک حکومت قدرتمند فراهم می ساخت. در انتخـاب ریاسـت جمهـوري کـه روز      بدبین می نمود و زمینه را براي

میلیـون راي)، لـدرو رولـن     5/1میلیون رأي بر رقباي خود کاوینیاك ( 5/5برگزار شد لویی ناپلئون با  1848دهم دسامبر 

ارتجـاعی و اقتـدار بـیش از حـد      خواهان راه را براي قـوانین  هزار) پیروز شد. تفرقه جمهوري 18هزار) و المارتین ( 400(
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مجلس را منحـل و بـه موجـب قـانون اساسـی ژانویـه        1851دسامبر  2رییس جمهور باز نمود. سرانجام لویی ناپلئون در 

خود را ناپلئون سوم، امپراتور  1952که خود تدوین کرده بود حکومت خودکامه اي برقرار ساخت و از دوم دسامبر  1852

یک دیکتاتور و برادرزاده دیکتاتور  1848هاي دموکراتیک  که  چرا مردم فرانسه پس از انجام انقالبفرانسه معرفی کرد. این

سابق را به ریاست جمهوري انتخاب کرده اند شاید عالوه بر اوضاع داخلی یک دلیل خارجی هم داشته باشد. تعبیـر بـین   

که بتواند اقتدار از دست رفته فرانسه را باز آورده و  المللی این تحول در فرانسه این است که مردم به دنبال کسی هستند

بندهایی را که کنگره وین به دست و پاي این کشور گذاشته است بازگشاید. سیاست خارجی ناپلئون سوم هـم تـا حـدي    

  موید این نظریه است. او به دنبال تغییر نظامی بود که در آن جاي فرانسه تنگ بود.

قش فرانسه به عنوان حامی و مدافع کاتولیک ها در جهان، شـرکت در جنـگ هـاي کریمـه،     سعی ناپلئون سوم در اعاده ن

) و در 1859-62)، در کوشش شین (ویتنـام) ( 1857-60حمایت از جنبش ملی در ایتالیا و در بالکان، مداخله در چین (

ت تخریب این بنا انجـام مـی   هایی بود که فرانسه ناخشنود از بناي کنگره وین، در جه ) جملگی تالش1862-67مکزیک (

، ناپلئون سوم را به عنوان مرد قدرتمند اروپا معرفـی کـرد.   1865داد. در عمل جنگ هاي کریمه و به ویژه کنگره پاریس 

روسیه که به دنبال توسعه نفوذ خود در بالکان و حوزه مدیترانه بود با دامن زدن به اختالف هاي مذهبی و قـومی زمینـه   

با عثمانی را فراهم ساخت. اما به زودي با اتحادیه اي مرکب از انگلستان، فرانسه و عثمـانی روبـه رو    یک جنگ تمام عیار

براي تعیـین تکلیـف    1856شد و سرانجام مجبور به قبول نظر قدرت هاي اروپایی گردید. در کنگره پاریس که در مارس 

هاي انگلـیس، فرانسـه، پـروس،     در این کنگره دولت روسیه برگزار شد ناپلئون سوم چونان فاتح اصلی جنگ جلوه گر شد.

خـط  «ها از طرف دربار عثمانی و به وسـیله   اتریش و روسیه بر حمایت از اتباع مسیحی امپراتوري عثمانی که مساوات آن

مورد شناسایی قرار گرفته بود، تأکید کردند. همچنین تمامیت ارضی عثمانی، بـی طرفـی دریـاي سـیاه،     » همایون پادشاه

  هاي حوزه دانوب و استقالل نسبی آنها در مقابل روسیه نیز مورد تایید قرار گرفت. ضعیت شاهزاده، نشینو

در مجموع کنگره پاریس به سیادت موقت روسیه پایان داد و موجب زوال و ضعف بیشتر اتریش گردید که در طول جنگ 

دوسـتی روسـیه را از دسـت داد بلکـه رودرویـی دو      متحمل مخارج نظامی سنگینی شده بود. عالوه بر آن اتریش نه تنها 

اي که وحدت آلمان و ایتالیا که دو حوزه  نمود. بدین سان در دوره کشور در حوزه بالکان نیز از این پس بسیار محتمل می

رد. نفوذ اتریش را تشکیل می دادند وارد مرحله جدیدي از موفقیت می شد، امپراتوري اتریش در انزوا و ضعف به سر می ب

که فرانسه جنگی را علیه اتریش تـدارك مـی    1859و  1858برداري از این اوضاع به عهده فرانسه بود. در سال هاي  بهره
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دید (به پشتیبانی از ایتالیا) به توافقی با روسیهنیز دست یافت. روسیه متعهد می شـد در صـورت بـروز جنـگ اتـریش و      

اي در اروپـا   پس از کنگره پاریس از حیثیت سیاسی و نظامی قابل مالحظـه فرانسه بی طرفی اختیار کند. ناپلئون سوم که 

برخوردار و به دوستی انگلستان نیز پشت گرم بود، از درگیري با اتریش و دادن گوش مالی به ایـن کشـور ابـایی نداشـت.     

به تشویق ایتالیـایی هـا    سیاست مداران جدید ایتالیا به خصوص شخص کاورور نیز پیوسته ناپلئون را به یاري ي خواندند.

 8) و سـپس بـا قـرارداد تـرك مخاصـمه ویالفرانکـا (      1859ژوئن  4جنگ با اتریش شروع و یا پیروزي فرانسه در مجنتا (

ژوییه) به سرعت پایان یافت، گرچه ناپلئون سوم به پیروزي قطعی دست یافت و می توانست از این هم فراتر رفته و دست 

هاي انقالبی کاوور که به دنبال وحدت کامل ایتالیا و خلـع یـد از    یا قطع کند. لیکن وسعت برنامهاتریش را به کلی از ایتال

پاپ بود از یک سو و ترس از واکنش پروس از سوي دیگر سبب شد تا ناپلئون به همین حد بسـنده کنـد. در عـین حـال     

حامی ملـت هـاي ضـعیف اروپـا قلمـداد       پس از این جنگ شکوه و حیثیت سیاسی ناپلئون به اوج خود رسید و به عنوان

ها حمایت کرد بلکه از ملل بالکان نیز حمایت کرده و استقالل رومانی را حاصل نمود. اما از  گردید؛ زیرا نه تنها از ایتالیایی

همین زمان نیز به دلیل برنامه هاي جاه طلبانه مقدمات ضعف ناپلئون سوم فراهم می شود. ناپلئون سوم بین سـال هـاي   

به اتفاق انگلستان در چین به مداخله پرداخت و نه تنها موفق شد قراردادهاي سلطه آمیزي با این کشـور   1860و  1857

به امضا رساند بلکه فرصت پیدا کرد که قیمومت فرانسه را به کوشن شین (ویتنام) و کامبوج نیز تحمیل کند. به نظر مـی  

ز این فراتر رود، زیـرا تـوان اقتصـادي و نظـامی فرانسـه از یـک سـو و        رسید محدوده قدرت نمایی ناپلئون نمی توانست ا

اي در سیر حوادث قرن نوزدهم داشت از سوي دیگر، بـیش از ایـن    سیاست کشوري مثل انگلستان که نقش تعیین کننده

تصـادي و نظـامی   ) زیرا نه توان اق1862-67گذاشت. اشتباه ناپلئون مداخله در امور مکزیک بود ( دست ناپلئون را باز نمی

فرانسه در حدي بود که بتواند در امور آمریکاي التین مداخله کند و نه انگلستان اجازه می داد که فرانسه در حـوزه نفـوذ   

اقتصادي او دست به فعالیت بزند. بخصوص آنچه باعث نگرانی انگلستان می شد نزدیکی فرانسـه و اسـپانیا بـود. شکسـت     

) بـه  1867اکزیمیلین نماینده و جانشین احتمالی ناپلئون در مکزیک محرز گردید (ژوئـن  ناپلئون در مکزیک که با قتل م

منزله آغاز افول او نیز بود زیرا نه تنها دچار خفت شکست در مکزیک شد، بلکـه از امـور اروپـا نیـز غافـل مانـد و پـروس        

هم در سروا شکست خورد. در واقع میـانجی   توانست بر آلمان سلطه پیدا کند. به قول ژنرال راندن عالوه بر اتریش فرانسه

) آخرین برگ برنده اي بود که ناپلئون توانست در صحنه دیپلماسی از 1866گري ناپلئون در جنگ هاي پروس و اتریش (

آن استفاده کند. از آن پس انگلستان که از ماجراجویی ناپلئون نگران شده بـود بـه دنبـال قـدرتی بـود کـه بتوانـد جلـو         
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ما تمام تالش خود را بـه کـار خـواهیم    « هم پالمرستون به راسل نوشته بود:  1861هاي او را بگیرد. در ژانویه  زورآزمایی

) قـدرتی نبـود کـه    1866اتریش دیگر پس از شکست از پـروس ( » برد تا فرانسه را از انجام برنامه هاي وسیعش بازداریم.

به صدرات عظماي بیسمارك تنها کشوري بـود کـه انگلسـتان مـی      بتواند مقصود انگلستان را برآورده سازد، ناگزیر پروس

ها به وحدت و تعارضی که از این جهت بین پروس و فرانسه بـه وجـود    توانست در مقابل فرانسه قرار دهد. اشتیاق آلمانی

هجده سـال   به 1870می آمد زمینه برخورد دو کشور را فراهم می ساخت. و باالخره نیز حمله پروسه به فرانسه در سال 

  دیکتاتوري ناپلئون سوم پایان داد.

  انقالب فرانسه در قرن نوزدهم
فرمان عفو عمـومی صـادر کـرد. امـا جماعـت       1793پادشاه فرانسه لویی هجدهم در مورد پادشاه کشان  1814در سال  

معـرض انتقـام    را براي خویش مأمن مناسـبی نمـی دیدنـد، در    1814پادشاه کش مانند عموم جمهوري خواهان، فرانسه 

  ها به دور وي جمع شدند.   هنگامی که ناپلئون از جزیره آلپ بازگشت اغلب آن 1815غیررسمی عناصر ضد انقالبی بودند و در 

وحشیانه اي بروز نمود. جوانان طبقات عالیـه،  » ترور سفید«این امر خشم افراد ضد انقالبی سلطنت را به نهایت رسانید و 

وري خواهان را به قتل آوردند. توده کاتولیک در شهرهاي مارسی و تولـوز پیـروان پروتسـتات را    طرفداران بناپارت و جمه

انتخاب کرده بودند (و ازطرف یکصدهزار نفر مـالکین مـتمکن    1815دستگیر ساخته و کشتند. مجلس نمایندگانی که در 

  از شخص پادشاه از کار درآمد.  به عمل آمده بود. ) سلطنت طلب تر

دانست چنین عملی فقط خشم  اه قدرت جلوگیري از جنون روزافزون ارتجاع را نداشت و آنقدر عاقل بود که میخود پادش

کـارگر متعصـبی دوك    1820عناصر انقالبی را پیش از پیش برمی انگیخت، چنانکه در حقیقت همین طور هـم شـد. در   

بودنـد عمـومی هواخواهـان انقـالب کبیـر فرانسـه        دوبري، برادرزاده لویی هجدهم، را به قتل رسانید. آن دسته که مدعی

لـویی هجـدهم    1824افراطیون جنایت کار بودند ظاهراً گفته شان صادق درآمده بود. ارتجاع شدیدتر گردید؛ تا آنکـه در  

  فوت شد و برادرش شارل دهم به جاي وي نشست. 

که متجاوز بـر سـی سـال بـود کـه او را رهبـر       شارل دهم نه فقط پدر دوك دوبري بود که آن اواخر به قتل رسیده بود، بل

نهضت آشتی ناپذیر ضد انقالب می شناختند. دوك دوبري همان کنت آرتوا جوان ترین برادر لـویی شـانزدهم و در زمـره    

جالي وطن اختیار کرده بودند. در دوران انقالب وي همواره رهبر سلطنت طلبـان مهـاجر    1789اولین افرادي بود که در 

هاي سابق، اشراف و روحانیون محبوب ترین افراد خـانواده  »سنیور«بود و در حقیقت در میان سر سخت ترین،  باقی مانده
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بوربون محسوب می شد. وي که خود را به لطف الهی پادشاه مطلق موروثی فرانسه می دانست بـا کلیـه شـکوه رمانتیـک     

  جمهوري طلبی، بلکه لیبرالیزم و مشروطه خواهی نیز نمود.  اعصار گذشته رنس تاج برسر نهاد و شروع به امحاي؛ نه فقط مرام 

  1830انقالب ژوییه  -1824-30فرانسه، 
پادشاه فرانسه شـد. سـال    1824و اولین بار در فرانسه بود که سد ارتجاع واقعاً فرو ریخت. شارل دهم در  1830در سال 

که سی سال قبل اموال شان را حکومـت انقالبـی    بعد مجالس قانون گذاري آن کشور مقرر داشت به هر یک از مهاجرینی

اي معادل سی میلیون فرانک تعلق گیرد و روحانیون کاتولیک شروع به تحویـل کـالس    ضبط کرده بود مادام العمر سالواره

  هاي درس مدارس کردند. 

بوربون ها هنوز فرانسـه  به موجب قاننونی مجازات بی حرمتی نسبت به کلیساها منجر به مرگ گردید. اما در دوران اعاده 

کشور آزادي محسوب می شد و در برابر این کوشش هایی که آشکارا بـراي احیـاي رژیـم قـدیم مبـذول مـی گردیـد در        

  هایی شدیدي شد.  صفحات جراید و ساخت مجلسین مخالفت

شـده  » دسـت چـپ   «مجلس نمایندگان که در آن دو نفر از بانک داران: الفیت و کازیمبرپریه رهبر مخـالفین   1830در 

بودند به دولت رأي عدم اعتماد دادند. شارل دهم، طبق حق قانونی خویش مجلـس را منحـل سـاخت و امـر بـه تجدیـد       

هاي پادشاه بود. جواب شارل به مخالفیت خود صدور چهار فرمان بـود کـه    انتخاب داد. نتیجه انتخابات جدید رد سیاست

ویش صادر کرد. به موجب یکی از این فرامین، مجلس منتخب جدید را قبـل  به اراده خ 1830ژوییه  26آن فرامین را در 

از آنکه اجالس نموده باشد منحل ساخت، فرمان دیگري سانسور را بر جراید مملکت تحمیل کـرد، فرمـان سـومی قـانون     

چنین حقی در دست  انتخابات را چنان تغییر داد که فقط بانک داران، بازرگانان و صاحبان منابع حق رأي داشته باشند و

  طبقه اشراف قدیمی متمرکز گردد؛ چهارمی مقرر داشت که طبق نظامات جدید انتخابات تجدید شود. 

این فرامین ژوییه بود که روز بعد موجد انقالب ژوییه گردید. طبیعتاً طبقه عالی تربورژوا که چنـین گسـتاخانه از معرکـه    

 -ونه اقدامی دست یازد اما عمالً جمهـوري خواهـان یـا بـه عبـارت دیگـر      سیاسی بیرون رانده شده بود حاضر بود به هر گ

  هسته اصلی کارگران انقالبی، دانشجویان و طبقه روشنفکر پاریس بودند که قیام کردند. 

ژوییه در شهر سنگر بستند و از پس سنگرها جماعتی چون مور و ملخ در برابـر ارتـش و قـواي     29تا  27مدت سه روز از 

  قاومت ورزیدند. اکثر افراد ارتش از تیراندازي به سوي مردم خودداري نمودند. پشتیبانی م

ها پیش فوت شده بـود در دسـت انقالبیـون محبـوس     شارل دهم که ابدا مایل نبود مثل برادرش لویی شانزدهم که مدت



  مجموعه تاریخ »  230«
 

 
 

 
  نمود. آنکه صبر کرده و منتظر نتیجه کار شود استعفا داد و یک سر به سوي انگلستان حرکتگردد بی

کارگران و دانشجویان انقالبی مایل بودند حکومت جمهوري دموکراتیکی اعالم کننـد. بانـک داران، بازرگانـان و صـاحبان     

ها ها فقط با سیاست راضی بودند، مخالفت آن 1814صنایع نظر دیگري داشتند. این جماعت به طور کلی از قانون اساسی 

ه سلطنت مشروطه، تـا حـدي تـوأم بـا آزادي خـواهی بیشـتري ادامـه یابـد و         خواستند کو رجال دولتی بود و اکنون می

ها باشد. مارکی دو فاالیت قهرمان فرتوت انالبـات آمریکـا و فرانسـه     پادشاهی بر اریکه سلطنت نشیند که معتمد علیه آن

. الفایـت دوك را بـر روي   حلی براي این معضل پیدا کـرد اکنون به عنوان شاهدي از وحدت ملی پا به میدان نهاده بود راه

مهتابی عمارت شهرداري پاریس آورد و در حضور جمع عظیمی او را در آغوش کشید و به مـردم گفـت کـه دوك مفتـاح     

هاي فرانسه است. دوك نیز با خاندان بوربون قرابت نسبی داشت و هنگام جوانی در سپاه جمهوري خواهان باب نیازمندي

ن مبارز دوك اورلئان را پذیرفتند و حاضر شدند کـه منتظـر حـوادث آینـده گردنـد.      جنگیده بود. جمهوري خواها 1792

را  1814مجلس در هفتم ماه اوت به وي پیشنهاد سلطنت کرد به شـرطی کـه از روي خلـوص عقیـده فرمـان مشـروطه       

  فیلیپ سلطنت کرد. -با عنوان لویی 1848مراعات نمایند. وي تا سال 

شهرت یافت. طبقات مختلفه مردم فرانسه و ملـل  » مونارشی ژوییه«اورلنا نیست، بورژوا یا نسبت به رژیم لویی فیلیپ که 

اروپایی عقاید بسیار متفاوتی داشتند. در نظر سایر کشورهاي اروپایی و روحانیون و اشخاصی که در خود فرانسه هواخـواه  

  شد.سلطان مشروع وارثین حقیقی وي بودند، به طرز فاحشی محسوب می

دانست که به پارلمـان  اي با جمهوري خواهان و نویدهایی میجدید تاج وقت را مدیون یک شورش، مدیون معامله سلطان

خواند. پرچم سه رنـگ انقالبیـون را برافراشـته بـود نـه      داده بود. وي خود را نه سلطان فرانسه بلکه سلطان فرانسویان می

بود. اثري که این عمل اخیر در میـان طبقـات جامعـه گذاشـت     پرچم سوسن نشان را که عالمت خاندان سلطنتی بوربون 

شباهت به اثري نبود که نشان داس و چکش در ادوار بعدي گذاشت. وي رفتار و اطوارش را به نحوي عـوض کـرد کـه    بی

کرد (که به منزله سلف البسه سیاه رنگ و شبه رسمی امـروزي باشـد کـه    پسند خاطر عامه باشد، البسه مشکی بر تن می

گرفت. گرچه در خلوت در سرسختی تمام در حفـظ مقـام سـلطنت    کنند) و چتر به دست میبازرگانان و اربابان بر تن می

کرد. قانون اساسی به طور کلی به همان شـکلی  کوشید، در محضر عام مطابق الفعل از قانون اساسی پیروي میخویش می

تغییر لحن بود به این معنی که دیگر استبدادي در کار نبود، معلـوم  ترین تغییر سیاسی بود برقرار ماند. مهم 1814که در 

اي که حـادث  تواند تضمینات و تهعدات قانونی خود را نسخ نماید. از لحاظ حقوقی تغییر عمدهبود که سلطان مملکت نمی
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نمایندگان مجلـس  گردید و مایه تحسر اشراف قدینمی شد آن بود که دیگر عضویت مجلس اعیان موروثی نبود و انتخاب 

یـک   1830اي برعهده تعداد زیادتري از انتخاب کنندگان گذاشته بود. مثال عده انتخاب کننـدگان کـه در    سفلی تا اندازه

رسید. هنوز مبناي حق راي، مالکیت مبلغ زیادي اراضـی بـود. اینـک در    صد نفر بود اکنون تقریباً به دویست هزار نفر می

ام که صاحبان امالك اراضی و مملکت بودند) نمایندگان مجلس سفلی بالغ مملکت (یک سیام افراد ذکور حدود یک سی

  کردند.را انتخاب می

مند گردیدند طبقه باالتر بورژوازي بودند یعنی بانک داران، بازرگانان، صـاحبان صـنایع و   افرادي که از سیستم جدید بهره

تـرین  نظر ایشان مونارشی ژوییه عبارت است از غایت آمـال و عـالی   دادند و درمالکین بزرگ، کشور قانونی را تشکیل می

هاي رادیکال با گذشت زمان ثابت گردید که این عهـد، دوران  سرحد ترقی سیاسی بود. براي سایرین و مخصوصا دموکرات

ود بـه چشـم   بـروز نمـ   1848دل سردي و رنجش خاطر بود. هرگز تا آن زمان اروپا انقالبی واقعا آن سان عمومی کـه در  

روسیه هر دو داراي  1917فرانسه و انقالب  1789ندیده بود و تا به امروز نیز نظیر آن را ندیده است. در حالی که انقالب 

  المللی بود. در هر کدام از این موارد کشور واحدي پیش قدم گردید.نتایج آنی بین

از کپنهـاگ گرفتـه تـا پـالرمو و از پـاریس گرفتـه تـا         خود از میان مردم از هر محل،نهضت انقالبی خودبه 1848لکن در 

انـد و راسـت   هاي سـري دانسـته  المللی بودن این پدیده را نتاشی از وجود انجمنبوداپست بروز کرد. معاصرین گاهی بین

وجود داشت. بنـابراین حقیقـت واقـع ایـن اسـت کـه        1848است که به طور خفیف مقدمات یک نهضت انقالبی پیش از 

هـاي  توان کامالً استنباط کرد که برافتادن حکومـت ینان انقالبی در آنچه حادث گردید نفوذ اندکی داشتند و میتوطئه چ

توان کامالً اسـتنباط کـرد   مختلف واقع این است که توطئه چینان انقالبی در آنچه حادث گردید نفوذ اندکی داشتند و می

رن بر یکدیگر معلول علل دیگري بود. در اروپا بسـیاري از مـردم بـه    هاي مختلف در زمانی تقریبا مقاکه برافتادن حکومت

خواستند، خواهان استقالل و اتحاد فرق ملی بودنـد و هـر   طور کلی طالب چیزهاي واحدي بودند یعنی دولت مشروطه می

ـ    دك تفـاوتی در  جا سرباز و قیود حکومت اروپایی وجود داشت، مایل بودند آن بساط برچیده شود. در تمام کشـورها بـا ان

میانعناصري که وقوف سیاسی داشتند یک رشته عقاید واحدي وجود داشت. بعضی از نیروهایی که نهضت جدیـد نـاگریز   

المللی داشت، خاصه کلیساي کاتولیک و نفوذ پردامنه خاندان هاپسبورگ، به همین به مبارزه با آنها بودند، خود جنبه بین

فقط بـه   1848ها منفردا در بسیاري از ممالک بروز کرد به هر حال آتش انقالب درتجهت بود که مقاومت در برابر این ق

  ها از این بالي مسري دچار وحشت فراوانی گردیدند.امپراتوري روسیه و انگلستان سرایت ننمود و انگلیسی
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بود بـه همـان سـرعتی کـه      گرچه سراسر قاره اروپا را به تزلزل انداخت با این وجود فاقد نیروي محرکه 1848اما انقالب 

هاي خـود اصـابت   اي از هدفتر بگوییم نتیجه مطلوب از آن حاصل نیامد و به پارهپیروز گردیده بود، مغلوب شد، یا دقیق

اي دیگر به خطا رفت و یک رشته نتایج مستقیمی به بار آورد که هیچ کدام از آنهـا هـدف اصـلی انقـالب     کرد. اما در پاره

دارتر در اروپا به جـا گذاشـت.   ، از جمله نتایجی بود که نفوذي هرچه دامنه1848ناخواسته انقالب سال نبود. همین نتایج 

توان عناصر طرفدار آمال ملی آلمان و اسالو را به خوبی تشخیص داد. در آشوب در میان آشوب ملیون اروپاي مرکزي، می

پارتیسم و ناسیونالیسم پدیـدار گردیـد تـا برزخـی را کـه      هاي متباین بنااجتماعی اولین عالیم مارکسیسم جدید و طریقه

  میان طبقات جاکعه قرار داشت هموار سازد.

هـایی  اي آتشفشانی استوار کرده باشند. در زیر آن شـعله مونارپیسم ژوییه در فرانسه حکم تخته پلی را داشت که بر دهانه قله

نیده بودند و از آن پس به تـدریج بیشـتر جنبـه سوسیالیسـتی     آن را فرو نشا 1830کشید که در از جمهوري طلبی زبانه می

پیدا کرده بود. جمهوري خواهی در پاریس و معدود یاز سایر شهرهاي بزرگ قوت داشت. اما سیستم حکومت فرانسـه چنـان   

سـب تکلیـف از   ها که مآثر عهد ناپلئون بودتند در چندین ایالت (یا دپارتمان) به طوري بـه ک متمرکز بود که روساي شهربانی

وزارت داخله خو گرفته بودند و تمامی مردم فرانسه چنان به پیروي از پایتخت عادت کرده بودند که در واقـع پـاریس حکـم    

  اي را داشت که ممکن بود یک مرتبه تمامی مملکت را منفجر سازد.فیتیله

نماینـدگان مملکـت وکـالي طبقـات      کـرد. در مجلـس  در مونارشی ژوییه سیاست روز به روز بیشتر جنبه واهی پیدا مـی 

گرفت، حتـی اکثریـت طبقـه    مختلف مردم به قدري معدود بودند که اکثر مسایل اساسی کمتر مورد بحث و شور قرار می

رفت، زیـرا توسـعه مسـایل    تر از آن بود که قاعده انتظار میاي از خود نداشتند. بند و بست و ارتشاء متداولبورژوا نماینده

ها و سیاست مداران براي بورس بازي و اختالس هـم دسـت   ه مساعدي فراهم ساخته بود تا کار چاقاق کناقتصادي زمین

شوند. نهضت نیرومندي به راه افتاده تا به عوض آنکه از هر سی نفر یک نفر حق رأي داشته باشد عده زیـادتري مشـمول   

  این فقره گردند.

خواستند که سلطنت مشروطه ها میمند بودند، اما لیبرالتخابات عالقهها به ایجاد جمهوریت و شرکت عموم در انرادیکال

به عوش آنکه  Guizotکماکان باقی بمانند منتهی حق راي تعمیم یابد. سلطان فرانسه لویی فیلیپ و صدر اعظم وي گیزو 

  ر و تبدیلی مخالفت کردند.ها به ضدیت جماعت رادیکال متفق گردند، با سرسختی و بالهت تمام با هر گونه تغییبا لیبرال
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  در فرانسه» فوریه«انقالب 
تـدارك دیدنـد و    1848فوریـه،   22رغم تمایالت صریح سلطان تشکیل مجلس ضیافتی را در پاریس براي اصالح طلبان علی

ـ          ه قرار گذاشتند که همان موقع نیز به تظاهراتی در معابر شـهر بپردازنـد. روز بیسـت و یکـم فوریـه دولـت تشـکیل هـر گون

اجتماعاتی از این قبیل را ممنوع ساخت. همان شب مردم در محالت کارگرنشین شـهر شـروع بـه سـنگربندي کردنـد. ایـن       

هایی از اثـاث و البسـه بـود کـه آنهـا را در      هاي بنا و یا تکهروها، قطعات سنگهاي بزرگ پیادهسنگرها عبارت از تخته سنگ

اي بود که شورشیان خود کهنه انباشته بودند و در میان چنین صحنه آشفتههاي پاریس هاي باریک و چهار سوقمیان کوچه

کردند. دولت براي فرونشاندن غائله متوسل به پاسداران ملی گردیدند، اما هیچ را براي مقاومت در برابر قواي دولتی آماده می

گـران  قانون انتخابات را اصالح نماید. اما اخاللیک از افراد آن سپاه فرمان دولت را اطاعت ننمود. پادشاه ناگریز وعده داد که 

رو عناصر نیمه بسیج شده کارگري گردیدندو این جماعـت در بیـرون خانـه گیـزو شـروع بـه تظـاهرات        جمهوري طلب پیش

ز نمودند، یکی از این افراد تیري به طرف پاسدارانی که به دور خانه براي محافظت گماشته شده بودند، انداخت، پاسداران نیـ 

اي از شروع به تیراندازي کردند و در نتیجه بیست نفر به قتل رسید. جمهوري خواهانی کـه مسـبب ایـن اوضـاع بودنـد پـاره      

هایی چند در شهر به حرکت درآمدنـد و مـردم شـهر کـه خـود را      اي نهاده و در پرتو مشعلاجساد مقتولین را بر  روي عرابه

این جریان دسته دسته به راه افتادند و دیري نگذشت که آشوب عظیمـی برپـا   مسلح ساخته و سنگر بسته بودند از مشاهده 

ماننـد   1848فوریه لویی قیلیپ مانند شارل دهم استعفا داده و به سـوي انگلسـتان گریخـت. انقـالب فوریـه       24گردید. در 

  پادشاهی را در عرض سه روز از اریکه سلطنت بر کنار ساخته بود. 1830انقالب ژوییه 

طلبان مشروطه دوست امیدوار بودند که فرزند لویی فیلیپ را به سلطنت بردارند، اما جمهوري خواهان کـه اکنـون   اصالح 

تحریک و مسلح گردیده بودند به مجلس نمایندگان ریخته و به زور جمهوریت اعالم کردنـد. رهبـران جماعـت جمهـوري     

وسسان، حکومت موقتی، مرکب از ده نفر تشکیل دادنـد.  خواه تا انتخابات عمومی در تمامی فرانسه براي تشکیل مجلس م

ها المـارتین شـاعر بـود. سـه نفـر دیگـر از        ترین آنبودند که شاخص» مطلق«از این ده نفر هفت نفرشان جمهوري خواه 

ها لویی بالن بود. جمع عظیمی از کارگران در مقابل بلدیه پاریس گـرد   بودند که معروف آن» سوسیال«جمهوري خواهان 

آمده و تقاض کردند که فرانسه درفش جدید سوسیالیست یا پرچم سرخ را قبول نماید. المارتین بـا ایـراد نطـق فصـیحی     

  ها را از این امر منصرف ساخت و پرچم سه رنگ فرانسه، درفش جمهوري خواهان باقی ماند. آن

اي را به موقع عمل گذارد. امـا از  دي جسورانهلویی بالن حکومت موقتی را ترغیب نمود که بالد رنگ برنامه اجتماعی و اقتصا
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در اقلیت بودند (گو اینکه شاید به طـور کلـی در میـان جمهـوري     » سوسیال«آنجا که در حکومت موقتی، جمهوري خواهان 

خواهان پاریس حال بدین منوال نبود.) و در عمل از شدت عق اید لویی بالن کاسته گردید. وي خواهان تاسیس یـک وزارت  

هـاي صـنعتی اشـتراکی و دولتـی را کـه از      یا بنگـاه » هاي اجتماعیکارگاه«ترقیات بود که مسئولیت تدارك یک رشته  خانه

هاي وي منعکس بود برعهده گیرد. آنچه در عوض تأسیس گردید یک کمیسـیون کـار بـود و واجـد اختیـاراتی      خالل نوشته

موافقـت حکومـت مـوقتی    » سوسیال«نامیدند مه » ملی«ها راه اهمحدود و نیز یک سلسله کارگاه و قابل توجه آنکه این کارگ

کند و ضد لویی بالن به مراتب زیادتر از آن بود کـه  هاي ملی (هر چند کلمه کارگاه افاده معناي واقعی را نیبا تشکیل کارگاه

ها محول نگردید زیـرا بـیم   گردد.) فقط جنبه گذشت سیاسی داشت و هرگز انجام هیچ امر مهمی به آناز این واژه مستفاد می

هاي خصوصی رقابت نموده، باعث اخـتالل دسـتگاه اقتصـادي مملکـت گردنـد. در واقـع       هاي مزبور با بنگاهآن بود که کارگاه

هاسـت.  هاي سوسیالیستنمود که غرضش ثابت کردن سفسطهکسی که این تاسیات را بر عهده وي گذاشته بودند اذعان می

ر نگردید موافقت عامه را با ده ساعت کار روزانه که سال قبل از این حوادث بـه تصـویب پارلمـان    در ضمن کمیسیون کار قاد

  انگلیس رسیده بود جلب نماید.

هاي ملی فقط به صورت طرح مبسوطی از براي افاقه احوال بیکاران درآمد. پیشه وران مختلف اعم از ماهر ر عمل کارگاه د

-هـا روزي دو فرانـک مـزد مـی     شوارع و قالع خارج پاریس گماشتند و به هر یک از آنو غیرماهر را به کار حفر و احداث 

سال کسادي بازار بود، انقالب مـانع از آن بـود    1847دادند. عده افرادي که واقعا بیکار بودند به سرعت افزایش یافت زیرا 

-نیز براي اخذ مـزد خـود را معرفـی مـی     اي از افراد ولگردکه اعتماد مردم باز به کسب جلب شود و طبیعی است که پاره

موجب طالبان کار بسیار فراوان بودند. تا اواسط ماه مارس عده افـرادي کـه در   » کار«کردند و به خصوص در مقابل مقدار 

و در اواسط ماه ژوئـن بـه    66000نفر بود، تا اواسط ماه آوریل این رقم به  25000هاي ملی نام نویسی کرده بودند کارگاه

هـا   نفر رسید که در ضمن آن موقع پنجاه هزار نفر دیگر از سایر افراد بیکار در پاریس بودند که بـراي آن  120000 حدود

هایی پر ازدحام محلی باقی نمانده بود. در ماه ژوئن احتماالًَ در شهري که تقریباً یک میلیون نفر جمعیت داشت در کارگاه

  راد بیکار، اما سالم بودند.در حدود بیست هزار نفر از جمعیت اصوال اف

نمایندگان مجلس موسساتی که در نتیجه انتخابات عمومی افراد فرانسـه در آوریـل معـین گردیدنـد در چهـارم مـاه مـه        

اجالس کردند. مجلس بالدرنگ حکومت موقتی را منحل کرد و هیئت مجربـی مـوقتی از طـرف خـود جانشـین سـاخت.       

دار بود به هیچ وجـه سوسیالیسـت نبـود. هیئـت     روستانشینی و زارعین زمین قسمت اعظم فرانسه که سرزمین بورژوازي



  »235«   تاریخ جهان

  
 
 
مجرب موقتی جدید که در ماه مه از طرف مجلس موسسان انتخاب گردیده بود شـامل هـیچ یـک از جمهـوري خواهـان      

بـا لـویی   ها قرار داشت به خصـومت علنـی    شد. هر پنج نفر از اعضاي این هیئت که المارتین در راس آننمی» سوسیال«

توانستند به اخذ نظایر امتیازاتی امیدوار باشند که حتی به ها نمیبالن معروف بودند. از این پس بالن و سایر سوسیالیست

  ها داده شده بود. اکراه و از روي عدم خلوص نیت تا این تاریخ به آن

روي  1792که سـه سـال بعـد از انقـالب      گذشت نظیر آن اتفاقی افتاداینک بعد از آنکه فقط سه ماه از شروع انقالب می

نمود. به این معنی که بین دو گروه مخالف، خط جنگ به وضوح آشکار گردید. پاریس با تمام مملکت به جنگ افتـاد. در  

قدر طرفدار اقدامات انقالبی بود که مابقی مملکت قبول آن شـیوه   ترین شهر اروپا بود. آناین مواقع پاریس که هنوز بزرگ

، رهبران انقالبی پـاریس حاضـر بـه قبـول جریانـات حکومـت       1792، نظیر 1848دید. در را براي خود میسر نمی افراطی

بود اکنون نسبه عده بیشتري از  1792به مراتب حادتر از بحران  1848اکثریت و یا شور بطئی پارلمانی نبودند. اما بحران 

داري بازرگانی بر اوضاع مسلط و صناعات ماشـینی و تمرکـز   یهجمعیت پاریس افراد مزدبگیر بودند. در سیستمی که سرما

دیدند که طبقات کـارگري انگلسـتان، کـه    ها تازه آغاز گردیده بود افراد مزدبگیر خود را مقهور همان مفاسدي میکارخانه

زیـادتر از کـارگران   تر بود، بدان مبتلی گردیده بودند. اگر ساعاتی در کار بود کارگران فرانسـوي  کشوري به مراتب صنعتی

هـا دسـت کمـی نداشـت و کـارگران       گرفتند، اما عدم اطمینـان و بیکـاري آن  کردند و حقوق کمتري میانگلیسی کار می

کش عاقبتی ندارد. به عالوه داري از براي فرد زحمتکردند که اقتصاد سرمایهفرانسوي مثل کارگران انگلیسی احساس می

یسی دست تخطی به سوي پارلمان دراز نکرده بوده و حال آنکه کارگر فرانسوي تخطی به تفاوت در این بود که کارگر انگل

-هاي عدیده، از جمله رژیمبه این طرف در فرانسه رژیم 1789شمرد. از سال حرمتی نمیمجالس منتخب را هیچ گونه بی

بود که دیگر کارگر فرانسوي چنـدان   هایی که مورد پسند طبقات مرفه بود، به انکاي زورگویی و اغتشاش بر سر کار آمده

  ابایی نداشت از اینکه او هم براي حصول به مقاصد خویش به اغتشاش و زورگویی متوسل گردد.

  1848» ژوئن«ایام 
هاي ملـی در پـاریس اکثریـت عناصـر     در یک جناح، مجلس موسسان منتخب ملت قرار گرفته بود. در جناح دیگر کارگاه

توانسـتند بـا هـم    ها هزار نفر را گرد آورده بودند، به طوري که این جمعیت مـی یج نموده و دهمستاصل طبقه کارگر را بس

گـران و  گفت و گو کنند، روزنامه بخوانند، به سخنان ناطقین گوش فرا دهند و به اقدامات مشترکی مبادرت ورزند. اخالل

نموده بود را غنیمت شمردند. افـراد کارگـاه    مسئولین متشکل کردن کارگران به طور طبیعی فرصتی که به این سان روي
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دهند و شاید دیگر بـه  رفته رفته از فرط نومیدي به جان آمدند، حس کردند که جمهوري سوسیال را به تدریج از کف می

طور مطلق چنین فرصتی دست ندهد. روز پانزدهم ماه مه به مجلس موسسـان هجـوم بردنـد، نماینـدگان آن مجلـس را      

و انحالل آن را اعالم نمودند و از جانب خویش حکومت موقتی جدیدي تشکیل دادند و اعالم داشتند که در بیرون راندند 

تعقیب انقالب فوریه که صرفاً جنبه سیاسی داشت انقالب اجتماعی نیز باید به وقوع بپیوندد. اما پاسداران ملی که عبارت 

ام کردنـد و نماینـدگان مجلـس موسسـان را بازگردانیدنـد.      از یک نوع جنگ جویان غیرنظامی بودند بر ضد شورشیان قیـ 

هاي ملی هاي ملی برآمد. به افرادي که در کارگاهکن کند درصدد امحاء کارگاهمجلس به منظور آنکه سوسیالیسم را ریشه

واال بـه عنـف   هاي والیتی منتقل گردنـد  نام نویسی کرده بودند پیشنهاد نمود که یا وارد خدمت ارتش شوند، یا به کارگاه

آنها را از پاریس بیرون خواهند فرستاد. تمامی افراد طبقه کارگر پاریس درصدد مقاومت برآمدند. د.لـت حکومـت نظـامی    

  اعالم کرد، هیئت مجرب غیرنظامی استعفا داد و تمام اختیارات به ژنرال کاویناك و قواي دایمی ارتش تعویض گردید.

، در عـرض سـه روز آتـش جتنـگ طبقـاتی      1848ماه ژوئـن   26تا  24فرا رسید. از » نایام خونین ژوئ«به دنبال این قضیه 

هاي ملی دست بـه اسـلحه بردنـد. (چنانچـه دولـت در      ور بود. بالغ بر بیست هزار نفر از افراد کارگاهموحشی در پاریس شعله

شـد) و  به مراتب زیادتر از این نیز مـی ها  پرداخت. بدون شک عده آنها را نمیاثناي شورش کماکان دستمزد کارگران کارگاه

ها پیوستند. نصف یا نصف بیشتر مردم پاریس به شـکل یـک رشـته     هزاران تن دیگر از مردم محالت کارگرنشین شهر به آن

اي از آن مردانی بااراده و زنانی به همان درجه سرسخت از پس سنگرهایی در مقـام  اندرپیچ درآمد که هر نقطههاي پیچداالن

توانسـتند بـدون اسـتتار بـه     فعه از خویش برآمدند. در آن موقع طرز جنگ نظامیان به نحوي بود که مردم غیرنظامی نمیمدا

پـوش داشـت و   هاي آن روزي نه اتومبیل زرهها تیراندازي کنند؛ آنچه رواج داشت اسلحه کوچک دستی بود و ارتش طرف آن

ها به قتـل رسـیدند.    هاي آنه با مردم را دشوار دیدند. حتی چند تن از ژنرالخانه بسیار نیرومند. سربازان، مبارزنه حتی توپ

اما بعد از سه روز، نتیجه جنگ به کلی معغلوم بود. ده هزار نفر مقتول یا مجروح شده بودند و یازده هزار نفـر از شورشـیان را   

تور داد که عموم اسـیران را بالدرنـگ بـه    اسیر کرده بودند. مجلس موسسان که به هیچ وجه حاضر به عفو مجرمین نبود دس

  ها نفی بلد نمایند.ماجرنشین

پیکر عموم مردم فرانسه و اروپا را مرتعش ساخت. آیا نبرد شهر پاریس مبارزه واقعی طبقاتی بـود یـا   » ایام خونین ژوئن«

بود) تا چه اندازه بود، چقـدر   نه، نسبت عده افرادي که از طبقه کارگر در این مبارزه شرکت جسته بود (و به هر حال زیاد

ها همه سواالتی بود که این -هااین عده براي حصول مقاصدي دایمی جنگیده بود و تا چه حد از براي قضیه موقتی کارگاه
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از نظر اهمیت در درجه دوم قرار داشت. استنتاج عمومی آن بود که در واقع جنگی طبقـاتی بـروز کـرده اسـت. کـارگران      

تر گردیدند و بیش از پیش معتقد شدند که اگر کاپیتالیزم یا اشمئزاز خویش نسبت به طبقه بورژوا راسخ مبارز در نفرت و

داري را به خوبی تجزیه و تحلیل نمایند عاقبتش جز این نیست که با کمال سنگدلی کـارگران را در معـابر هـدف    سرمایه

تند ناگهان دچار وحشت گردیدند و اطمینـان داشـتند کـه    دهد. مردمانی که در رأس طبقه کارگر قرار داشگلوله قرار می

چیزي نمانده بود دچار ورطه انقالب مبهمی گردند. گویی اساس زندگی مردم متمدن متزلـزل شـده بـود. یکـی از زنـان      

روي وحشی که از تاریخ ایلغار بر بریان بر «جامعه صیدي بود از بهر دام  1848فرانسه در این عصر نوشت که بعد از ژوئن 

  »تا این عصر نظیرش را کسی ندیده است.

گردید. در آن کشور بر اثر انقـالب فوریـه   به عالوه عالیم و اماراتی که در انگلستان مشهود بود نیز مایه جمعیت خاطر نمی

ها دست بـه دسـت گشـت و    ها دوباره بناي جار و جنجال را گذاشتند. ارنست جونز از زعماي چارتیستپاریس چارتیست

هـا تشـکیل   ي نگذشت که به قرار مسموع شش میلیون نفر آن را امضاء نمودند. کنوانسیون دیگري از طرف چارتیستدیر

اندازه فعال گردید که رهبران نهضت آن را طالیه تشکیل مجلس موسساتی مثل مجلس فرانسه دانستند. اقلیت افراطی بی

. نخست وزیر فرتوت انگلیس دوك ولینگتـون بـرا حفـظ نظـم     بود، افراد آن شروع به گردآوري اسلحه و مشق نظام کردند

اجتماعی هفتاد هزار تن پاسبان مخصوص استخدام کرد و در لیورپول و سایر نقاط تصـادماتی روي داد، در لنـدن کمیتـه    

-ا سنگها کلنگ داد ت هاي اصولی خود را براي آتش زدن ابنیه طرح نمود، افرادي را متشکل ساخته و به آنانقالبی نقشه

رطل وزن داشـت در سـه دسـتگاه     584روها را از جا بکنند و براي سنگر آماده نمایند. ضمناً عرض حال را که هاي پیاده

دو میلیـون امضـاء داشـت    » فقط«کالسکه نهاده به مجلس عامه پارلمان حمل کردند. عرض حال مزبور که طبق برآوردي 

ر انقالب مرتفع گردید. زیرا یکـی از افـرادي کـه در بـین جمعیـت تـدارك       دوباره بعد از مذاکراتی اجمالی رد شد. اما خط

ترین لحظات تمـام نقشـه را بـروز داد و روزي کـه بـراي شـورش       کنندگان انقالب بود جاسوس دولت بود، وي در حساس

شـتیبانی از  هـا حاضـر بـه پ   معین شده بود کلیه افراد کمیته انقالبی را بازداشت نمودند. به هر حـال اکثریـت چارتیسـت   

ها هزار نفر از ایـن قبیـل افـراد بـه ایـاالت متحـده آمریکـا        مبارزین نبودند و بعد از این جریان عموما دلسرد گردیدند. ده

مهارجت کردند. نتیجه غایی در انگلستان تا حدي شباهت به فرانسه داشـت. بسـیاري از افـراد طبقـات متوسـط و عـالی       

، 1848اند. اما دیري نگذشت که چـون ایـن افـراد دیدنـد در     ور ناکردنی جستهکردند که از ورطه خطري تصاحساس می

یعنی دورانی که تمام قاره اروپا در چنگال انقالب به لرزه درآمده بود واقعاً انقالبی در انگلستان رخ نداده اسـت بـه ثبـات    
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هیچ گونه تغییر و تبدیلی ضرورت موسسات انگلیسی غره و از خود راضی گردیدند. بیش از پیش این عقیده راسخ شد که 

نگاران رادیکال که همچنان در مخالفت خویش مصر بودند امتیازات زهـرآگین طبقـاتی   ندارد. اما قابلیت کارگران و جریده

ها موسوم به انقالب سـرخ  را از فرانسه وارد کرده بودند. سردبیر مجله چارتیست» پرولتاریان«کردند. واژه را بهتر حس می

اي تحت انقیاد درآمده و خـوار شـده دارد بایـد احمـق     داند که تعلق به طبقهبیند و نمیهر فرد پرولتاریا که نمی«نوشت: 

  »باشد.

شک خیالی و واهی بود، و اغلب احتمـال  شبح انقالب اجتماعی بر اروپاي غربی افتاد. بی 1848به این نحو که در تابستان 

عهد وجود نداشت. اما شبح آنجا بود و از آن ناحیه رعب شدیدي در دل عمـوم  امکان حصول انقالبی سوسیالیستی در آن 

دیدند. این وحشت بود که در تمـامی جریـان بعـدي دمـین جمهـوري      افرادي افتاد ه بود که مایملک خود را در خطر می

  فتاده بود آثاري به جا نهاد.هاي انقالبی که تا این تاریخ در سایر کشورها براه افرانسه مؤثر افتاد و نیز در تمامی نهضت

  ظهور لویی ناپلئون بناپارت

در فرانسه مجلس موسسان (که ژنرال کاویناك را معنا به عنوان دیکتاتوري در مقام خود نگه داشته بود) بعد از ایام ژوئن، 

بود تصـمیم گرفتـه    شروع به تحریر یک قانون اساسی جمهورین نمود. به واسطه اغتشاشاتی که در همان ایام اتفاق افتاده

شد که از آن پس در انتخابات عمومی یک نفر را به سمت رییس جمهوري برگزینند که قوه مجریه باشد و به شخص وي 

اختیارات فراوانی تفویض گردد و نیز تصمیم گرفتند که بالدرنگ، حتی قبل از آنکه مابقی قانون اساسی به اتمـام رسـیده   

اقدام نمایند. چهار نفر نامزد چنین مقامی بودند، المارتین، کاویناك، لدرورلنو لویی باشد به انتخاب شخص رئیس جمهور 

آلـی، کاوینـاك طرفـدار حکومـت     اي بـود تـا حـدي اخالقـی و ایـده     ناپلئون بناپارت. المارتین طرفدار حکومت جمهـوري 

  فرما باشد.اي بود که در آن انظباط و نظم حکمجمهوري

  اما رو به بناپارت آنقدرها روشن نبود. -بود» سوسیال«بعقاید اعتدالی  اي مایللدرورلن تا اندازه

بـود و حـال    000/400/5انتخاب گردید. تعداد آراي وي  1848با این وجود بناپارت با اکثریت بسیار عظیمی در دسامبر 

  رأي داده بودند. نفر به المارتین 18000رولن و  -نفر نفر به لدرو 37000نفر به کاویناك  15000000آنکه فقط 

بـرادرزاده نـاپلئون کبیـر بـود.      1808به این نحو دومین ناپلئون قدم به صحنه اروپا نهاد. ناپلئون بناپارت متولد به سـال  

که فرزند خود ناپلئون فوت شد. لویی ناپلئون مقام ارشد  1832پدرش لویی بناپارت هنگام تولد وي سلطان هلند بود. در 

حراز نمود. تصمیم وي آن بود که فر و شکوه امپراتوري فرانسه را تجدید کند. لـویی نـاپلئون در سـال    خانواده بناپارت را ا
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عـین ایـن اقـدام را در     1840با جمعی از طرفداران خویش درصدد کسب قدرت در استرازبورگ برآمـد، در سـال    1836

اي شکست خـورد.  . اما هر دوبار به طرز مسخرهبورلونی نمود و در طیقی پیشگام گردید که قرن بعد به کودتا اشتهار یافت

خود را به هیئـت یکـی از    1846به واسطه این اقدامات به حبس ابد محکوم و در دژهام محبوسش ساخته بودند لکن در 

  سنگ تراشان درآورده و از دژ مزبور گریخته بود.

نی احتماالً به انجمن سري کاربوناري پیوسـته  اي بود. در جوالویی ناپلئون صاحب عقاید سیاسی و اجتماعی ترقی خواهانه

ایتالیا شرکت جسته بود. وي دو کتاب تصـنیف کـرد، یکـی تحـت عنـوان آراي نـاپلئونی        1830هاي انقالبی و در شورش

اند و قواي ارتجاعی بود که مشتمل بر استدالالتی در این باب که عامه مردم عقاید ناپلئون معروف، هم وي را درك ننموده

داري اي بـود در رد اصـول سـرمایه   صحنه شطرنج اروپا ناپلئون را شه مات کرد. دیگري تحت عنوان (امحا فقرا) رسـاله در 

 1848نبود و در بهار » آنارشیست«مانند کتب فراوان دیگري که در آن عصر طبع گردیده بود. با این احوال وي دوستدار 

نویسی کرد تا جلـو  برد در صنف پاسبانان مخصوص دوك ولینگتون نامکه هنوز به عنوان پناهندهاي در انگلستان بسر می

ها را بگیرد. دیري نپایید که به فرانسه بازگشت. دست وي نه به اغتشاشات ایام ژوئن آلوده گردیده بود و انقالب چارتیست

بود و مزیت دیگـرش آنکـه    نه در فروشناندن آنها، به ظاهر دوست افراد طبقات عام، در عین حال معتقد به نظم و آرامش

  ناپلئون بناپارت نام داشت.

بیست سال تمام بود که موج عظیمی اذهان عامه را جنب و جوش وا داشته باشد. این افسانه ناپلئونی بود. مـردم فرانسـه   

حوصـله شـده بودنـد، افکارشـان متوجـه حـوادث ادوار گذشـته گردیـد.         که از حکومت پادشاهی یکنواخـت بورژواهـا بـی   

درخشـید.  تورهوگو اشعاري سرود و آدولف تی بر تواریخی نگاشت که ضمن آن نام نـاپلئون چـون تیغـی آهختـه مـی     ویک

پنداشتند که بـر اثـر   هاي خود نمودند و با محبت تمانم از او یاد کردند زیرا میزارعین تصاویر امپراتور را زیب و زیور کلبه

یـاد حشـمت و جـالل     1836یـد. تکمیـل سـاختمان ارك نصـرت در     مساعی ناپلئون بود که اراضی ملک مطلق آنها گرد

جسد امپراتور را از سن هلن باز آوردند. و با فرّ و شـکوه تمـام آن را    1840امپراتوري را در اذهان مردم زنده ساخت و در 

  در انوالید. واقع در ساحل رود سن به خاك سپردند.

اي معدود بـود. اکثـر مـردم جـز آنمچـه از طریـق انقـالب        ت عدهتمام این وقایع در کشوري روي داد که حکومت در دس

فهمیده بودند، نه تجربه سیاسی داشتند و نه از ادراك سیاسی برخوردار بودند. هنگامی که بـراي نخسـتین بـار در سـال     

تنهـا   ها جمعیت ناگاه گفته شد که یک نفر را به سمت رئیس جمهوري فرانسه انتخـاب کننـد. بناپـارت   به میلیون 1848
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گفت: (چطور ممکن است من به این مرد راي ندهم، من اي میاسمی که تاکنون به گوششان خورده بود. زارع سال خورده

  ام در مسکو یخ بست.)که بینی

ترید در انتخاباتی عمومی کـه ضـمن آن ژنـرال کاوینـاك را نیـز      ناپلئون با اکثریتی عظیم و بی -با این ترتیب پرنس لویی

شکال تنها رقیب وي قلمداد نمود به مقام رییس جمهوري فرانسه منصوب گردید. به زودي نبض اوضاع کـامال  شد به امی

اي جـاي آن را  مجلس موسسان منحل شد و طبق قانون اساسی جدید مجلس مقننـه  1849در دست وي بود. در ماه مه 

بـر اثـر اولـین     1797شته باشد که در سـال  گرفت. این مجلس عجیبی براي رییس جمهور بود. شاید خواننده به خاطر دا

انتخابات عادي نخستین جمهوري اسالمی فرانسه، اقلیتی سلطنت طلب به مجلـس آمدنـد. اینـک در دومـین جمهـوري،      

نتیجه انتخابات عمومی نیز از همان قرار بود. پانصد تن از نمایندگان یا دو ثلث از آنها واقعا سلطنت طلب بودند منتهی به 

-تقسیم شده بودند که به واسطه اصول عقایدشان سازش میان آنها ممکن نبود. یک دسته عبارت از لژي تمیستدو گروه 

ها بودند که بـه  دانستند و دسته دیگر اورلئانیستبودند که سلطنت راد حق خود اوالد شارلوت هم می» مشروعین«هایی 

نامیدند. از جمهوري خواهـان نیـز   ن خود را جمهوري خواه میمند بودند. دسته سومی از نمایندگااوالد لویی فیلیپ عالقه

مانند. فقط یـک عـده تقریبـا هفتـاد     نفرشان به نحوي از انحاء سو سیالیست بودند، باقی می 180بالغ بر دو ثلث یا تقریبا 

. وحشـتی  یا قدیمی مهمترین معضل براي آنها طرز حکومت بود نه تععی طرز جامعـه » مطلق«نفري از جمهوري خواهان 

آمد، توام با سیاست مالیاتی که به موجب آن زارعین در دوران حکومت جمهـوري بیشـتر   » ایام ژوئن«که به دنبال وقایع 

پرداختند تا در ایام مونارشی ژوییه، سبب گردید که قاطبـه راي دهنـدگان زمـام اختیـار خـویش را در دسـت       مالیات می

لس در بدایت امر دست اتفاق به هم دادند ت شـبح سوسیالیسـم را کـه    سلطنت طلبان قرار دهند. رییس جمهوري و مج

رخ داد  1849حاصلی کـه در  مسلک جمهوري خواهی اکنون به وضوح با آن قرین گردیده بود طرد کند. بر اثر شورش بی

فرصت مطلوب به چنگ آمد. مجلس مقننه که از پشـتیبانی ریـیس جمهـوري برخـوردار بـود سـی سـه نفـر نماینـدگان          

 1850سوسیالیت را بیرون کرد و تشکیل مجامع را ممنوع ساخت و جراید را تحت نظـارت شـدیدي قـرار دارد. در سـال     

حتی کار را به جایی رسانید که قانون انتخابات عمومی را لغو کرد. یعنی در حدود یک ثلث از راي دهندگان را که به طور 

 1850طبقه سوم بودند از حق راي محروم نمـود. قـانون فـالو مـورخ      ترین افرادطبیعی فقیرترین و از آن رو سوسیالیست

کلیه مدارس را در تمامی مدارج دستگاه فرهنگی مملکت تحت نظر روحانیون کاتولیک قرار داد زیرا به طوري کـه واضـح   

ات مملکـت  تـرین قصـب  آموزگاران غیرروحانی اصول انقالب اجتماعی را در اقصـی «گفت: ق انون مسیو فالو در مجلس می
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خواهند دارایـی را در میـان   که زیر لواي دین گرد آیند تا علیه افرادي که می«و ضروري بود » اند.مقبول نظر عامه ساخته

الواقع حکومتی ضد جمهـوري بـود بـه    جمهوري فرانسه که اکنون فی» عموم توزیع کنند به تحکیم ارکان جامعه بکوشند.

ی که مازینی در شهر روم تاسیس کرده بود قیام نمود. به منظور حفاظت از شخص همین نحو به ضدیت با جمهوري انقالب

دانست که پاپ قواي نظامی فرانسه را به روم اعزام داشتند و این نظامیان مدت بیست سال در آن شهر ماندند. بناپارت می

میسـت  تیلطنت طلبان لژيدر نظر محافظه کاران وجود شخص وي نهایت درجه ضروري است. این جاعت به دو دسته س

و اورلئانیست تقسیم شده بودند، تفاوت عقیده میان آنها آنقدر زیاد و تنفر آنها از یکدیگر به حدي بود که حاضر بودند تن 

  به قبول هرگونه رژیم ضد سوسیالیت بدند و تسلیم یکدیگر نشوند. 

وي مجلسـیان را بـه    1851ي حصول به این مقصـود در  ها را جلب نماید. برااشکال بناپارت آن بود که طرفداري رادیکال

کمک به الغاي آن کرده بود تشـویق نمـود. اکنـون وي خـود را در هیئـت       1850اعاده حق انتخابات عمومی که خود در 

خواست وانمود کند که در تمام دستگاه اداري حکومت تنها کسی است که به عامـۀ  دوست و معین ملت آراسته بود و می

خواست مردم خیال کنند که اغنیاي حریص، مجلس ملی را در قبضه خویش گرفته و مردم فرانسـه  تماد دارد. میمردم اع

اند. بناپارت دو تن از دستیاران خویش را در دو وزارت خانه جنگ و داخله گماشت تا به این نحـو، ارتـش،   را اغفال نموده

، سال روز نبـرد  1851اختیار خود داشته باشد. در دوم دسامبر  تمامی تشریفات زاید اداري و دستگاه پلیس مملکت را در

هایی پدیدار گردید به این مضمون که مجلس منحل شده اسـت  استرلیتز ناگهان کودتا کرد. در تمام شهر پاریس اخطاریه

دگان مجلـس  و از این پس دوباره هر فرد ذکور بالغ فرانسوي حق شرکت در انتخابات را خواهد داشت. هنگامی که نماینـ 

ور گردیده و آنها را متفرق یا بازداشت ساختند. مملکت بدون زدوخـورد سـر   درصدد اجالس برآمدند سربازان بر آنها حمله

تسلیم فرود نیاورد. در شهر پاریس یکصد و پنجاه نفر مقتول گردیدند و در تمامی خاك فرانسه یحتمل یکصد هزار نفر را 

مبر لویی ناپلئون براي مدت ده سال به سمت رییس جموري فرانسـه بـه طـور رسـمی     بازداشت شدند. اما در بیستم دسا

نفر رأي مخالف. یک سال بعد  646737نفر رأي موافق داده بودند و  7439216اعالم گردید که از مجموع رأي دهندگان 

پلئون را به خاطر داشت خویشتن را از بناپارت جدید امپراتوري اعالم نمود و خود را امپراتور فرانسه خواند و چون فرزند نا

  ناپلئون سوم لقب داد. تنها این ضربت جانکاه نبود که جمهوري اسالمی را از پا درآورد. 

خواهان معرفت به آن داشتند یعنی رژیم مساوات و ضد روحانی با تمایالت سوسیالیسـتی یـا   جمهوریت چنانکه جمهوري

ین طرف وجود خارجی نداشت. چنین رژیمی که به هر حال ضعیف بود بـر  به ا 1848دست کم ضد بورژوا از تاریخ ژوئن 
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خواهی نیز هر دو از میان رفته بود. سـلطنت  اثر اشتهاردي که از براي رادیکالیزم داشت از بین رفت. لیبرالیسم و مشروطه

یـا زارعـین روسـتا حـامی     ها و یا کـارگران شهرنشـین و   طلبان بورژوا و متکمن بیشتر از جمهوري خواهان یا بناپارتیست

طلبان که نفاق به حد اعلی در میانشان حکم فرما بود اینک از معرکـه  لیبرالیسم توام با مشروطه طلبی بودند. اما سلطنت

گرید. اینک زمام به این طرف این نخستین بار بود که فرانسه از پارلمان محروم می 1815بیرون رانده شده بودند. از سال 

تـر از آنچـه هرگـز بـه     تر و جـدي تر، دسبسه کارتر، درون تهیمت دیکتاتوري بود و به مراتب عوام فریبامور در کف حکو

گردید. چند سالی طول کشـید تـا کسـادي    امپراتوري دچار مشکالت می 1860خاطر ناپلئون اول خطور کرده بود. اما در 

درباره آزادي تجارت اتخاذ کرده بود برخی از اربابان  به کلی مرتفع گردد. امپراتور به واسطه سیاستی که 1857بازار سال 

اي به بعد بـر عـده   1860صنایع به خصوص را با خود دشمن ساخت. کاتولیک از سیاست وي در ایتالیا خشنود نبودند. از 

  مخالفان افزوده شد. امپراتور براي هیئت مقننه آزادي عمل بیشتري قایل گردید.

اند و طبیعی است که این قبیل تعابیر هـم جنبـه نسـبی دارد.    ان امپراتوري لیبرال نام دادهرا سالی 1860ده سال بعد از  

بود اما لویی ناپلئون گذاشتند روزگار امپراتوري از چه قرار میمعلوم نیست که اگر علل داخلی صرف را به حال خود وا می

چون گردي در میدان نبرد به هوا برخاسـت. امـا    1870واقعاً بر اثر جنگ بود که خانه خراب شدو. امپراتوري وي در سال 

معنـی  «وي مستمعین خود را خـاطر جمـع سـاخته بـود کـه       1852در  مدت مدیدي قبل از آن تاریخ وي در جنگ بود.

فرانسـه از    هاي جالل و جبروت است (یـا در آن عهـد چنـین بـود)    اما هر چه باشد جنگ نیز منت» امپراتوري صلح اسن.

ممالک اروپا بود. و امپراتور نیز با ناپلئون نام داشت. کمتر از یکسال و نیم بعد از عالم امپراتوري، فرانسـه بـر   نیرومندترین 

اي نخستین بار بعد از نبرد واترلوبایک در جنگ بود. دشمن فرانسه این بار روسیه بود و جنگـی کـه درگرفـت بـه جنـگ      

نیروهـاي فراوانـی در اروپـا     1848وز جنگ کریمـه نگردیـد. بعـد از    هایی باعث برکریمه شهرت دارد. ناپلئون سوم به تن

 1867تا  1862جنگید، از ناپلئون جدید در ایتالیا می 1859ها بود. در  دیدند که ناپلئون سوم یکی از آنتدارك جنگ می

نسـت از آن  توادر خود فرانسه گرفتار جنگ با پـروس بـود بـه سـهولت مـی      1870در مکزیک مشغول به جنگ بود و در 

  ها بخشی از فصل آتی کتاب را تشکیل داد.اجتناب نماید. ماجراي این جنگ

دومین امپراتوري به سرنوشت  امپراتـوري اول گرفتـا آمـد،     1870کند که بگوییم در سال در اینجا همین قدر کفایت می

اند. دومـین امپراتـوري بـه عـین     دهیعنی در عداد حکوماتی قرار گرفت که فرانسویان به محک امتحان زده و به طاق سپر

ترین رژیمی بود مونارشی ژوییه درست هجده سال دوام آورده یعنی از هنگام ویران شدن باستیل تا آن تاریخ، این طوالنی
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که دیکتاتورهایی چند در سراسر اروپا قد علم  1930و ده ساله بعد از  1920که فرانسه به خود دیده بود تا سنوات بعد از 

دانستند که وجود لوئی ناپلئون در حکم تفال شومی از براي آینده بود نـه تناسـخ ناهنجـاري از    د جهانیان واقعاً نمینمودن

  اعصار گذشته. سزاوار است این نکته را بگوییم که بعضی مانند الکسی دوتوکویل در همان عهد این مطلب را درك کرده بودند.

تقر نشد و سنوات اولیه آن که محشون از حـوادث و اشـکاالت بـود باعـث     در فرانسه جمهوري دموکراتیک به سهولت مس

هنگامی که امپراتوري نـاپلئون سـوم    1870هاي عمیقی در میان مردم مملکت گردید. به خاطر داریم که سپتامبر تشتت

فتـاده بـود   اتفـاق ا  1848و  1792در جنگ میان فرانسه ویروس عجز خود را آشکار ساخت شورشیان پاریس، چنانکه در 

دوباره حکومت جمهوري اعالم نمودند. یک دولت موقتی دفاع ملی نهایت کوشش خود را براي ادامه جنگ مبذول داشت، 

بعد از آنکه مدتی پاریس بـه سـختی    1871نمود، در ژانویه حاصل مزبور امري غیرممکن میاما ترغیب مردم به جنگ بی

اي امضاء شد. از آنجا که بیسمارك اصرار داشت کـه فقـط یـک دولـت     تارکهدر محاصره بود جنگ به پایان رسید و قرار م

تواند قرارداد صلح را امضاء کند اجازه داد که عموم افـراد مـذکور بـالغ مملکـت در انتخابـات شـرکت       قانونی و مشروع می

ارك تهیـه  جویند تا مجلس ملی تاسیس جویند تا مجلسی ملی تاسیس شود و آن مجلس شرایط صلحی که خـود بیسـم  

کرده بود را تصویب نماید و به تحریر قانون اساسی از براي حکومـت جدیـد فرانسـه اقـدام کنـد. هنگـامی کـه در فوریـه         

) معلوم شد که روي هم رفته ملت فرانسوي به 1797( و در واقع درست مثل  1848انتخابات عملی گردید، به عین سال 

ها و مناطق روستایی بـه قـدري ایـن احساسـات     خصوصاً در شهرستانقدري نسبت به شیوه جمهوریت بدگمان است و  م

قوت داشت که بر اثر انتخابات آزاد، عناصر حکومت پادشاهی به روي کار آمدند و هنوز شیوه حکومت جمهوري را افراطی 

خالف بـا کلیسـا و   انگیز، مجو، اقدامات سیاسی آن را فتنهکردند به این معنی که در سیاست خارجی آن را ستیزهتلقی می

دانسـتند. از بـالغ بـر    نظریات آن را درباره مالکیت و ثروت خصوصی تمایل به سوسیالیسم یا الاقل معتقد به مساوات مـی 

  ششصد نفر نمایندگان مجلس جدید فقط در حدود دویست نفر جمهوري خواه بودند.

ودند و حال آنکه ناپلئون سوم موفق به چنین علمی اما جمهوري خواهان پاریس که در مقام مدافعه از فرانسه قیام کرده ب

نشده بود، مردمانی که چهارماه در محاصره آلمانها و با قحطی و سرما دست به گریبـان بودنـد و هنـوز حاضـر بـه قبـول       

شرایط صلح شاقی نبودند کته بیسمارك به فرانسه تحمیل کند و مجلس در شرف قبول آن بـود، حاضـر نشـدند مجلـس     

رسمیت بشناسد. به این ترتیب بین مجلس ملی که اکنون در ورساي اجالس کرده بود و شـهر پـاریس کـه در     ملی را به

تاسیس گردیده بود جنگی داخلی درگرفت. پاریس که در همان ایام اخیـر از طـرف   » کومون«آنجا شوراي شهر انقالبی یا 
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  هجوم خود فرانسویان واقع گردید.سربازان آلمانی مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود اینکه در معرض 

دوام آورد گویی مقدمه انقالب اجتماعی دیگري در فرانسه بود. در واقـع ایـن    1871کومون پاریس که از ماه مارس تا مه 

پرستانه، طرفدار جمهوریـت، ضـد   بود و این نهضتی بود که به شدت وطن 1973هاي جنبش معناي احیاي نهضت ژاکوبن

ها، دستمزدها، شرایط کار، وتمندان بورژوا، اشرافیون و طبقه کشیشان، موافق با نظارت دولت در قیمتآلمان، مخالف با ثر

هـاي جدیـد   اما هنوز نهضت به طور مطلق یا اصولی جنبه سوسیالیستی نداشت. با ایـن همـه چنـد تـن از سوسیالیسـت     

-هـاي مـی  ري ژاکـوبن یـا دموکراتیـک را وسـیل    الملل در میان روسا رخنه کرده بودند زیرا یک جمهوطرفدار انقالب بین

ساخت. مترکس کـه در انگلسـتان   ها را یک قدم به سوي نظم نوینی که غایت مقصود آنان بود نزدیک می شمردند که آن

دانستند که در کمـین بـورژوازي نشسـته    بود، و سایرین در جاهاي دیگر با امیدواري کامل ایجاد کومون را آغاز فنایی می

کارتر از آن بیم داشـتند. در نظـر بسـیاري از زارعـین و افـراد طبقـه       درست همان چیزي بود که عناصر محافظه بود. این

یا گردانندگان کومون پـاریس و  » کومونا ردها«متوسط فرانسه و در نظر مردمانی مانند آنان در تمام اطراف و اکناف اروپا 

ام تمدن قرن نوزدهم بسته بودند. جنگی که در پاریس در گرفـت از  ها افرادي بودند وحشی که کمر به انهد هواخواهان آن

تر بود. کوموناردها سرانجام از غایت نومیدي پارهاي از ابنیـه  کلیه مبارزات انقالبی سنوات قبل به مراتب شدیدتر و خونین

به قتـل رهاندنـد. قـواي     شهر پاریس را با آتش سوزاندند و اسقف پاریس را که مدتی به عنوان گروگان در اسارت داشتند

کن کند. مـردم در  مجلس ملی که به سرعت پیروز گردید و مصمم بود که عناصر انقالبی سرسخت پاریس را به کلی ریشه

 7500نفر به قتـل رسـیدند و    20000دستگیر شدند،  38000نفر را متهم قلمداد کردند که از این عده  330000حدود 

تبعید گردیدند. جمهوري سوم فرانسه در محیطی پا به عرصه وجود نهاد، محشون از  New Caledoniaنفر به نیو کالدونیا 

  نفرات طبقاتی و ترور اجتماعی.

طلبان مجلس  نیز خود به دو دسـته متسـاوي تقسـیم    طرز حکومت رژیم جدید هنوز قطعی گردیده بود. اکثریت سلطنت

دند و گروه دیگر هواخواه دودمان اورلئان. سـرانجام حتـی بعـد از    شده بودند، جمعی از طرفداران اعاده خاندان بوربورن بو

العـاده  آنکه میان این دو دسته سازش حاصل آمده بود کسی که از خاندان بوربورن نامزد گردیده بـود چـون اصـرار فـوق    

ی سـاختند. در  زار نمود. سـلطنت طلبـان یکـدیگر را خنثـ    ها را برگرداند همه را از خود بیداشت که پرچم سفید بوربورن

مجلس باالخره نـه   1875ضمن بعد از آنکه مذاکراتی مبسوط درباره یک سلسله قوانین اساسی متعددي در گرفته بود در 

اي کـه غیرمسـتقیم حکـم فرمـان ایجـاد      اي قوانین اساسی خاصی را تصـویب کـرد. قطعنامـه   یک قانون اساسی بلکه پاره
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صویب شد. به موجب قـوانین جدیـد، فرانسـه صـاحب یـک نفـر ریـیس        حکومت جمهوري را داشت با اکثریت یک راي ت

گردد کـه در راس آن یـک نخسـت وزیـر قـرار      اي میجمهوري، پارلمانی مشتمل بر دو مجلس و شوراي وزیران یا کابینه

داشت. انتخاب نمایندگان مجلس سنا طبق اصولی پیچیده و سردرگم بود، اما نماینـدگان مجلـس سـفلی را عمـوم افـراد      

  کردند.ذکور بالغ مملکت انتخاب می

پسـندید  وزیري را که نمیهامون تالش کرد تا نخستیکی از روساي رئیس جمهور اولیه ژنرال مک 1877دو سال بعد در 

از عمل معزول نماید و در این امر با  آنکه از حمایت مجلس نمایندگان برخوردار بود توفیقی حاصل ننمود. به واسطه این 

هـامون بـه   که وظیفه شخص رییس جمهوري، هیئت وزیران و مجلس پارلمان پیش از پیش روشن گردید. مکقضیه بود 

انحالل مجلس و تدارك انتخاب جدید اقدام ورزید، اما مردم هنوز به خاطر داشتند که ناپلئون سوم چگونه امپراتوري دوم 

مان و مسوولیت نخست وزیـر و کابینـه وي را در برابـر    را بدل به دیکتاتوري شخصی نموده بود. انتخابات، اصل تفوق پارل

مجلس قانون گذاري محرز ساخت. این مسوولیتی بود که در فرانسه به طور کلی لکن نه منحصراً از آن مجلس سفلی بود. 

قرار شد که در رژیم حکومت جمهوري فرانسه، قوه مجریه واقعی شـخص نخسـت وزیـر و کابینـه وي باشـد و ایـن عـده        

شوند ملزم باشند اکثریت نمایندگان مجلس مقننه را قانع و مجاب سـازند. بدبختانـه   درباره اعمالی که مرتکب میهمیشه 

-حصول این اکثریت در پارلمانی که در آن ده تا دوازده حزب نمایندگانی داشت هموار دشوار بود و فقط در صورتی امکان

ثباتریال موقت و متغیري بـه وجـود آیـد. از ایـن     هاي بی»بلوك«یا  هاپذیر بود که بین احزاب مختلف اتخاذها، فراکسیون

توانست چنان که در انگلستان مرسوم بود به منظور تجدیـد  پس هیچ رییس جمهوري یا در واقع هیچ نخست وزیري نمی

یعنـی وزرا،  انتخابات مجلس را منحل نماید و نظر ملت را بخواهد. عمالً در جمهوري سوم فرانسه دستگاه معتبر حکومـت  

شهربانی، محاکم عدلیه، پلیس، و ارتش که همگنی سخت تحت نظارت متمرکزي قرار داشـتند، معنـا بـدون هـیچ گونـه      

خللی، همچنان که در طی تمام انقالباتی که از زمان ناپلئون اول به بعد روي داده بود حفظ گردیدند و به کار خود ادامـه  

خوش تغییر، در واقع کمتر از هر کشـور طـراز اول   به ظاهر کشوري بود بسیار دستدادند. در قرن نوزدهم با آنکه فرانسه 

  اروپا تغییرات و تبدیالت انقالبی به خود دید.
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  جمهوري دوم فرانسه:

ظهور لویی ناپلئون بناپارت:در فرانسه مجلس موسسان (که ژنرال کاویناك را معنا به عنوان دیکتاتوري در مقام خود نگـه  

بعد از ایام ژوئن، شروع به تحریر یک قانون اساسی جمهوریت نمود. به واسطه اغتشاشاتی کـه در همـان ایـام    داشته بود) 

اتفاق افتاده بود تصمیم گرفته شد که از آن پس در انتخابات عمومی یک نفر را به سمت رییس جمهـوري برگزیننـد کـه    

نیز تصمیم گرفتند کـه بالدرنـگ، حتـی قبـل از آنکـه      قوه مجریه باشد و به شخص وي اختیارات فراوانی تفویض گردد و 

مابقی قانون اساسی به اتمام رسیده باشد به انتخاب شخص رییس جمهوري اقدام نمایند. چهار نفر نـامزد چنـین مقـامی    

 بودند، المارتین، کاویناك، لدرورولن و  باالخره لویی ناپلئون بناپارت. المارتین طرفدار حکومت جمهـوري بـود تـا حـدي    

اي مایـل بـه   فرما باشد. لدرورولن تا اندازهآلی، کاویناك خواهان جمهوري بود که در آن انضباط و نظم حکماخالقی و ایده

  اما رویه بناپارت آنقدرها روشن نبود. -بود» سوسیال«عقاید اعتدالی 

بود و حـال آنکـه    5/ 4000/ 000انتخاب گردید. تعداد آراي وي  1848با این وجود با اکثریت بسیار عظیمی در دسامبر 

  نفر به المارتین راي داده بودند. 18000نفر به لدرورولن و  370000نفر به کاویناك  1500000فقط 

برادرزاده ناپلئون کبیـر بـود.    1808ناپلئون بناپارت متولد سال  -به این نحو دومین ناپلئون قدم به صحنه اروپا نهاد. لویی

که فرزند خود ناپلئون فوت شد. لویی ناپلئون مقام ارشد  1832لد وي سلطان هلند بود. در پدرش لویی بناپارت هنگام تو

بـا جمعـی از    1836خانواده بناپارت را احراز نمود. تصمیم وي آن بود که فروشکوه امپراتوري فرانسه را تجدیـد کنـد. در   

اقدام را دربولـونی نمـود و در طریقـی     عین این 1840طرفداران خویش درصدد کسب ق درت در استرازبورگ برآمد، در 

اي شکسـت خـورد و بـه واسـطه ایـن      اشتهار یافت. اما هر دو بار به طـرز مسـخره  » کودتا«پیشگام گردید که قرن بعد به 

تراشـان درآورد  خود را به هیئت یکی از سنگ 1846اقدامات به حبس ابد محکوم و در دژهام محبوسش ساختند ولی در 

اي بود. به احتمال در جوانی به انجمن  یخت. لویی ناپلئون صاحب عقاید سیاسی و اجتماعی ترقی خواهانهو از دژ مزبور گر

ایتالیا شرکت جسته بود. وي دو کتاب تصنیف کرد، یکـی تحـت    1830هاي انقالبی سري کاربوناري پیوسته و در شورش

انـد و  عقاید ناپلئون معروف، عـم وي را درك ننمـوده   عنوان آراي ناپلئونی مشتمل بر استداللی در این باب که عامه مردم

اي بود در رد مات کرد، دیگري تحت عنوان (امحاي فقرا) رسالهقواي ارتجاعی بود که در صحنه شطرنج اروپا ناپلئون را شه

» هـا رشیستآنا«داري مانند کتب فراوان دیگري که در آن عصر طبع گردیده بود. با این احوال وي دوستدار اصول سرمایه

 0بـرد در صـنف پاسـبانان مخصـوص دوك    اي در انگلستان بـه سـر مـی   که هنوز به عنوان پناهنده 1848نبود و در بهار 
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ها را بگیرد و دیري نپاییـد کـه بـه فرانسـه بازگشـت. دسـت وي نـه بـا         نویسی کرد تا جلو انقالب چارتیستولینگتون نام

ها، ظاهراً دوست افراد طبقات عام، در عین حـال معتقـد بـه     در فرونشاندن آناغتشاشات ایام ژوئن آلوده گردیده بود و نه 

  نظم و آرامش بود و مزیت دیگرش آنکه ناپلئون بناپارت نام داشت.

بیست سال تمام موج عظیمی اذهان عامه را به جنب و جوش واداشته بود. این افسانه ناپلئونی بود. مـردم فرانسـه کـه از    

حوصله شده بودند افکارشان متوجـه حـوادث ادوار گذشـته گردیـد. ویکتورهوگـو      ت بورژواها بیحکومت پادشاهی یکنواخ

هاي خود درخشید زارعین تصاویر امپراتور را زیب و زیور کلبهیر تواریخی چون تیغی آهخته میتیاشعاري سروده و ادولف

مساعی ناپلئون بود که اراضی ملک مطلق آنها گردیـد.  پنداشتند که بر اثر نمودند و با محبت تمام از او یاد کردند زیرا می

جسـد   1840یاد حشمت و جالل امپراتوري را در اذهان مردم زنده سـاخت و در   1836تکمیل ساختمان ارك نصرت در 

  امپراتور را از سن هلن بازآوردند و با فروشکوه تمام آنرا در انوالید.

اي معـدود بـود،   وقایع در کشوري روي داد که حکومت در دست عـده  واقع در ساحل رود سن به خاك سپردند. تمام این

اکثر مردم جز آنچه از طریق انقالب فهمیده بودند نه تجربـه سیاسـی داشـتند و نـه از ادراك سیاسـی برخـوردار بودنـد.        

ري فرانسـه  ها نفر ناگاه گفته شد که یک نفر را به سمت رییس جمهـو به میلیون 1884هنگامی که براي نخستین بار در 

چطور ممکن است «گفت: اي میخورده انتخاب کنند بناپارت تنها اسمی بود که تاکنون به گوشتان خورده بود. زارع سال

  »ام در مسکو یخ بست!من به این مرد رأي ندهم، من که بینی

ضمن آن ژنرال کویناك را نیز ناپلئون با اکثریتی عظیم و بدون تردید در انتخاباتی عمومی که  -به این ترتیب پرنس لویی

شد با اشکال تنها رقیب وي قلمداد نمود به مقام رییس جمهوري فرانسه منصو ب گردید. به زودي نبض اوضاع کـامالً  می

هاي جاي آن را مجلس موسسان منحل شد و طبق قانون اساسی جدید مجلس مقنن 1849در دست وي بود. در ماه می 

بر اثر اولـین انتخابـات    1797اي جمهوري بود. شاید خواننده به خاطر داشته باشد که در گرفت. این مجلس عجیبی از بر

طلب به مجلـس آمدنـد. اینـک در دومـین جمهـوري، نتیجـه انتخابـات        عادي نخستین جمهوري فرانسه، اقلیتی سلطنت

لـب بودنـد، منتهـی بـه دو گـروه      ها واقعا سـلطنت ط  عمومی نیز از همان قرار بود. پانصد تن از نمایندگان یا دو مثلث آن

هـا بـا   ها ممکن نبود. یک دسته عبارت از لـژي تمیسـت   تقسیم شده بودند که به واسطه اصول عقایدشان سازش میان آن

ها بودند کـه بـه اوالد لـویی    ي دیگر اورلئانیستدانستند و دستهمشروعین بودند که سلطنت را حق اوالد شارل دهم می«

نامیدند. از جمهوري خواهـان نیـز بـالغ بـر دو     خواه مید. دسته سومی از نمایندگان خود را جمهوريمند بودنفیلیپ عالقه
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ماند فقط یـک عـده تقریبـا هفتـاد نفـري از      ها بودند، باقی مینفرشان به نحوي از انحاءأ سوسیالیست 180ثلث یا تقریباً 

ا طرز حکومت بود نه تعیین طرز جامعه. وحشتی کـه  ترین معضل از براي آنهیا قدیمی که مهم» مطلق«خواهان جمهوري

آمد، توأم با سیاست مالیاتی که به موجب آن زارعـین در دسـت حکومـت جمهـوري بیشـتر      » ایام ژوئن«به دنبال وقایع 

دهنـدگان زمـام اختیـار خـویش را در دسـت      پرداختند تا در ایام مونارشی ژوییه، سبب گردید که قاطبـه راي مالیات می

  لبان قرار دهند.طسلطنت

خواهی اکنون رییس جمهوري و مجلس در بدایت امر دست اتفاق به هم دادند تا شبح سوسیالیسم را که مسلک جمهوري

رخ داد فرصت مطلـوب بـه چنـگ     1849حاصلگی که در به وضوح با آن قرین گردیده بود را طرد کنند. بر اثر شورش بی

وسه نفر نماینـدگان سوسیالیسـت را بیـرون کـرد و     هوري برخوردار بود سیآمد. مجلس مقننه که از پشتیبانی رییس جم

حتی کـار را بـه جـایی     1850تشکیل مجامع عمومی را ممنوع ساخت و جراید را تحت نظارت شدیدي قرار داد. در سال 

قیرتـرین و از آن رو  دهندگان را که طبیعتاً فرسانید که قانون انتخابات عمومی را لغو کرد یعنی در حدود یک ثلث از راي

کلیه مدارس را در تمامی مدارج  1850ترین افراد طبقه سوم بودند از حق رأي محروم نمود. قانون فالو مورخ سوسیالیست

-دستگاه فرهنگی مملکت تحت نظر روحانیون کاتولیک قرارداد زیرا به طوري که واضح قـانون مسـیوفالو در مجلـس مـی    

و » انـد. ترین قص بات مملکت مقبول نظر عامـه سـاخته  ول انقالب اجتماعی را در اقصیآموزگاران غیر روحانی اص«گفت: 

خواهند دارایی را در میان عموم توزیع کنند به تحکیم ارکـان  زیر لواي دین گرد آیند تا علیه افرادي که می«ضروري بود 

همـین نحـو بـه ضـدیت جمهـوري      جمهوري فرانسه که اکنون در واقع حکومتی ضد جمهوري بـود بـه   » جامعه بکوشند.

انقالبی که مازینی در شهر رم تأسیس کرده بود قیام نمود. به منظور حفاظت از شخص پاپ قواي نظامی فرانسه را به روم 

  اعزام داشتند و این نظامیان مدت بیست سال در آن شهر ماندند.

-است. این جمعت به دو دسـته سـلطنت   نهایت ضروريکاران وجود شخص وي بیدانست که در نظر محافظهبناپارت می

ها از یکدیگر به حـدي   تی میست و اولئانیست تقسیم شده بودند، تفاوت عقیده میان آنها آنقدر زیاد و تنفر آنطلبان لژي

بود که حاضر بودند تن به قبول هرگونه رژیم ضد سوسیالیست بدهند و تسلیم یکدیگر نشوند. اشکال بناپارت آن بود کـه  

وي مجلسیان را به اعاده حق انتخاب عمومی که  1851ها را جلب نماید. براي حصول به این مقصود در رادیکالطرفداري 

کمک به الغاي آن کرده بود تشویق نمود. اکنون وي خود را در هیئت دوست و معین ملت آراسـته بـود و    1850خود در 

خواسـت  سی است که به عامـه مـردم اعتمـاد دارد. مـی    خواست وانمود کند که در تمام دستگاه اداري حکومت تنها کمی
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انـد. بناپـارت دو   مردم خیال کنند که اغنیاي حریص، مجلس ملی را در قبضه خویش گرفته مردم فرانسه را اغفال نمـوده 

تن از دستیاران خویش را دو وزارتخانه جنگ و داخله گماشت تا یدن نحو، ارتش، تمامی تشریفات زایـد اداري و دسـتگاه   

، سال روز نبرد استرلیتز ناگهان کودتـا کـرد. در تمـام    1851پلیس مملکت را در اختیار خود داشته باشد. در دوم دسامبر 

هایی پدیدار گردید به این مضمون که مجلس منحل شده است و از این پس دوبـاره هـر فـرد ذکـور     شهر پاریس اخطاریه

هنگامی که نمایندگان مجلس درصدد اجالس برآمدند سربازان بر  بالغ فرانسوي حق شرکت در انتخابات را خواهد داشت.

ور گردیده آنها را متفرق یا بازداشت ساختند. مملکت بدون زدوخورد سر تسلیم فـرود نیـاورد. در شـهر پـاریس     آنها حمله

امـا در بیسـتم    یک صد و پنجاه نفر مقتول گردیدند و در تمامی خاك فرانسه یحتمل یکصد هزار نفر را بازداشت نمودنـد. 

دسامبر لویی ناپلئون براي مدت ده سال به سمت رئیس جمهوري فرانسه انتخاب شد و به طور رسمی اعالم گردید که از 

نفر رأي مخالف، یک سال بعد بناپارت جدید  646، 737نفر رأي موافق داده بودند و  7، 439، 216دهندگان مجموع راي

راتور فراسنه خواند و چون فرزند ناپلئون را به خاطر داشـت خویشـتن را نـاپلئون سـوم     امپراتوري اعالم نمود و خود را امپ

خواهـان معرفـت بـه آن    لقب داد. تنها این ضربت جانکاه نبود که جمهوري را از پا درآورد. جمهوریـت چنانکـه جمهـوري   

بـه ایـن    1848ا از تاریخ ژوئـن  داشتند یعنی رژیم مساوات و ضد روحانی با تمایالت سوسیالیستی یا دست کم ضد بورژو

طرف وجود خارجی نداشت. چنین رژیمی که به هر حال ضعیف بود بر اثر اشتهاري که براي رادیکالیسـم داشـت از بـین    

خواهـان  خواهی نیز هر دو از میان رفته بود. سلطنت طلبان بورژوا و متمکن بیشتر از جمهوريرفت. لیبرالیسم و مشروطه

طلبان طلبی بودند. اما سلطنتیا کارگران شهرنشین و یا زارعین روستا حامی لیبرالیسم توام با مشروطهها و یا بناپارتیست

بـه ایـن طـرف ایـن      1815فرما بود اینک از معرکه بیرون رانده شده بودند. از سال که نفاق به حد اعلی در میانشان حکم

نک زمام امور در کف حکومتی دیکتاتوري بود بـه مراتـب عـوام    گردید. اینخستین بار بود که فرانسه از پارلمان محروم می

  تر و جدیدتر از آنچه که هرگز به خاطر ناپلئون اول خطور کرده بود.تر، دسیسه کارتر، درون تهیفریب

  تاسیسات سیاسی دومین امپراتوري
تر است تـا نـاپلئون   مراتب زیبندهدر حقیقت عنوان مشکوك اولین دیکتاتور جدید ردایی است که بر اندام ناپلئون سوم به 

ترین ادنی شباهتی به عم خویش نداشت. او نه سرباز بود و نه مدیر و گرچه به اندازه کافی با فراست بود جدید که کوچک

» مونارشـی ژوییـه  «اما نه امتیاز خاصی داشت و نه ذکایی مفرط. سیاست مداري بیش نبود. وي به ضـدیت بـا حکومـت    

قالبی زده بود و براي این عمل او را زندانی ساخته بودند. ناپلئون اول در اثناي جنگی روي کار آمد که دست به اقدامات ان
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هاي اجتماعی مردم خود را دیکتاتور نمـود. الزم بـه تـذکر نیسـت کـه      آن جنگ را خود وي آغاز نکرده بود با تشدید بیم

کـرد،  عام نگردید. لویی ناپلئون بناپارت تمام مدت نطق مـی ناپلئون اول هرگز در عمر خویش راضی به ایراد نطقی در مالء

لویی این امـر را مایـه    1800افکار عمومی بیشتر منشاء اثر بود تا  1850ایراد خطابات سیاسی، خصلت جبلی وي بود در 

سـلطنت دل   ناراحتی خاطر ندانست بلکه از آن براي پیشرفت مقاصد خویش استفاده نمود. با دادن نوید و با اجالل و فـرّ 

مردم را به دست آورد، به انواع وسایل وحیل متوسل گردید و تدابیري برانگیخت تا مردم را هواخواه خویش گرداند. وي را 

به این نکته وقوف کامل داشت که پیشواي واحدي بیش از یک مجلس منتخب قادر است ملتی را مسحور سازد. به عالوه 

  ایام ژوئن مرتعش بود از صمیم قلب آرزومند بود که آرامش در فرانسه مستقر گردد. دانست اروپایی که هنوز از خاطرهمی

پیوست به بالید، سالطین ادوار گذشته اگر با تحوالتی که در اروپا به وقوع میوي در ترویج ترقیات عهد جدید برخورد می

شکوك بودند. ناپلئون سـوم در دوران تحـول   کردند معموال از این قبیل تغییرات ناراحت و مطور رسمی ابراز مخالفت نمی

جدیدي که آغاز گردیده بود با جسارت تمام حاضر شد زعامت ملت خود را قبول کند. مانند عم خویش اعالم داشـت کـه   

حلی از براي مشکل دموکراسی تـوده پیـدا کـرده اسـت و     کرد که راهشخص وي مظهر حق حاکمیت ملت است. تصور می

در سایر کشورهاي بزرگ اروپـایی و در انگلسـتان تصـور     1852نمود. در ب چنین ادعایی را باور میشاید هم از صمیم قل

کردند که انتخابات عمومی با داشتن یک حکومت عاقل و رفاه اقتصادي در مملکت منافات دارد. ناپلئون سـوم مـدعی   می

عتقد بود که نمایندگان منتخب پارلمانی نه م 1848ي بعد از »هارئالیست«جمع ضدین گردید. وي مانند مارکس و سایر 

شود. اعالم داشت کـه  مجرد نیست؛ بلکه انتخاب آنها فقط مایه تشدید تمایز طبقاتی در مملکت می» ملتی«فقط نماینده 

در بـدایت   1848هاي اعاده یافته و حکومت مونارشی ژوییه در دست صاحبان منافع خاصی بود و جمهـوري  رژیم بوربون

طی و هرج و مرج بود، سپس به دست افتاده بود مرکب از عناصري که به آنها اعتماد کردن خطا بود، این مجلـس  امر افرا

کارکرد را از حق انتخاباتش محروم کرده بود و ملت فرانسه در امپراتوري جدید به دریافت آن تشکیالت دایمـی، جدیـد و   

اپوي آن بوده است. ناپلئون سوم تصریح نمـود کـه شـخص وي    بیهوده در تک 1789پسندي نایل خواهد گردید که از عامه

فوق طبقات قرارداد و خط مشی وي حفظ حقوق همگی مردم خواهد بود به تساوي. به هر حال وي نیـز ماننـد بسـیاري    

معتقد بود که طرز حکومت هر چه باشد اهمیتش به مراتب کمتر از واقعیـات اجتمـاعی و    1848دیگر از متفکرین بعد از 

باشد. حکومت بناپارت سوم مانند شیوه مارکسیسم و سیستم بـاخ در اتـریش بـراي آزادي سیاسـی چنـدان      تصادي میاق

ارزشی قایل نگردید. ناپلئون سوم غرضش این بود که ملت فرانسه او را پیشواي بزرگی بداند که متابعین خود را به سـوي  
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خواست مـردم  نکه ضمن نطقی در بردو، موقعی که هنوز میسرزمین عمران و دوران رفاه مادي جدیدي رهبري کند. چنا

  ي امپراتوري خویش وادارد، اظهار داشت:را به قبول فکریه

هـا اقـدام نمـاییم،    ما اراضی پهناوري داریم که باید کشت و زرع شود، باید به ایجاد شوراع و احداث بنادر و حفـر کانـال  «

هن را بسط دهیم ... اگر قرار باشد که بخواهیم امپراتـوري را اعـاده دهـیم،    رانی کنیم و خطوط آها را قابل کشتیرودخانه

ان از این قبیل است و شما، فرد فرد شـما  غرض من از امپراتوري جز این نخواهد بود. فتوحاتی که من در مخیله پرورانیده

امـا بـه عقیـده نـاپلئون     » ن هستید.اید و مصالح کشور خود را در نظر دارید، شماها سربازان مکه در اطراف من حلقه زده

  هاي مجالس منتخب مردم گردد.هاي حزبی، تردیدها و تغییر عقیدهبایست گرفتار سیاستسوم در این مهم حکومت دیگر نمی

از این نظر تاسیسات سیاسی دومین امپراتوري جنبه استبدادي داشت و بـا اسـلوب تاسیسـات حکومـت کنسـولی اولـین       

هـاي الزمـه   اي حکومتی وجود داشت مرکب از کارشناسانی که کارشان تحریـر قـوانین و راهنمـایی   بناپارت بود. یک شور

ي مسایل فنی بود. یک مجلس سناي انتصابی وجود داشت که وظایف معدود مهمی برعهده داشـت و یـک هیئـت    درباره

گردیـد. در هـر یـک از    دق ت مرعی میگزیدند. در انتخابات نهایت مقننه که افراد آن را مردم در انتخابات عمومی بر می

کرد که ضروري بود عموم صاحب منصبان آن ناحیه از آن کانیدیـد  هاي انتخابیه دولت یک نفر را کاندید رسمی میحوزه

توانستند در انتخابات شرکت کنند اما تشکیل هیچ گونـه اجتماعـات سیاسـی مجـاز     رسمی نمایند. سایر کاندیدها نیز می

کرد ناگریز بود کاغذي به کار ببرد که با کاغذ اعالنات متعلـق بـه   دید منفرد اعالناتی براي خویش چاپ مینبود و اگر کانی

  شدند که با دولت مخالفت نمایند.   کاندید رسمی تفاوت داشته باشد. تحت این شرایط به ندرت اشخاصی پیدا می

اش مداقـه دربـاره    وضع قوانین نماید. بلکه فقط وظیفهتوانست هیئت مقننه هیچ گونه اختیار و آزادي عملی نداشت. نمی

لوایحی بود که به اراده امپراتور بدان هیئت احاطه گردیده بود. هیئت مقننه هیچ گونه نظارتی بر بودجه مملکتی نداشـت  

ا بـود و نـه در   فرمزیرا امپراتور قانوناً مجاز بود که هر موقع صالح دید وجوهی قرض کند. هیئت مقننه نه براي ارتش حکم

شـد  گـذاري ایـراد مـی   هایی که در مجلس قـانون امور خارجی کشور یا اعالن جنگ و عقد صلح دستی داشت. انتظار نطق

هـاي عمـومی   توانستند با تقاضاي محرمانـه سـاختن جلسـه افـراد را از گـالري     برخالف قانون بود. هر پنج نفر نماینده می

قریبا هیچ اثري باقی نماند و معنی حکومت عامه این شد که گاهی رعایـا مفتخـر   مجلس بیرون کنند. از حیات پارلمانی ت

هایی حـق  باشند که موافقت خود را با رژیم موجود اعالم دارند. دهان جراید مملکت را به دقت تمام بستند و فقط روزنامه

هـاي  میشه به ظاهر مایه وحشت دولتها را مجاز دانسته بود. تدریس تاریخ و فلسفه که ه انتشار داشت که دولت نشر آن
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  دیکتاتوري است، یا تحت نظارت درآمد و یا به کلی منسوخ گردید.

ناپلئون سوم براي جلب انظارعامه و اعتالي ناپلئون، دربار با حشمت و جاللی در تویلري ترتیب داد. چون موفق به وصلت 

ز اسپانیا به همسري خود انتخاب کرد که اوژین نـام داشـت و   هاي بزرگ اروپا نگردید دوشیزه زیبایی را ابا یکی از سلسله

د زندگی گفت. در افواه بود  رو بد 1920مقدر بود که تا پنجاه سال بعد از دومین امپراتوري فرانسه هنوز زنده باشد. وي در 

عامـه مـردم محبـوب    اند و شکی نیست که این قضیه امپراتـور را بیشـتر در نـزد    قرار یکدیگر گردیدهکه هر دو عاشق بی

پطرزبـورگ  ساخته بود. زندگی درباري امپراتور، مجلل، بانشاط، پرتجمل و چندان تشریفاتی بود که نظیر آن هرگز در سن

و دربار وین این عهده دیده نشده بود. همین حشمت و جالل در تزیین و آرایـش شـهر پـاریس نیـز مـوثر افتـاد. بـارون        

ل احداث ابنیه و شوارع بسیاري بود و قسمت اعظم نمـاي امـروزي    عماري شهر، مسئوهوسمان یکی از نوابغ بزرگ عالم م

ها ایجاد نمود، یک  آهن وسیع و شوارع بزرگی براي آنهاي راهباشد. بارون هوسمان ایستگاهپاریس پرداخته دست وي می

-ها و مجسمهابنیه ظریف یا ستون هاي طویل و وسیع ساخت وي به رشته بلوارها و میادین عمومی به وجود آورد، خیابان

هاي شهر، مثل دربار گـران قیمـت    هابرنامه ساختمان ایست از آنشد چنانکه میدان اپراي پاریس نمونههاي بدیع ختم می

نمود. احداث شوارع وسیع که کستلزم شد و براي مردم تولید کار میامپراتور، این حسن را نیز داشت که مشوق کسب می

هاي پرازدحام قدیمی بود عمل مفیدي بـود زیـرا اگـر واقعیـات     هاي باریک، کج و معوج و خانه و خانهچهخراب کردن کو

  گردید.تر میکردند به مراتب آسانشد عملیات قواي نظامی برضد شورشیانی که در معابر سنگرآرایی میدوباره تکرار می 1884

  تحوالت اقتصادي در امپراتوري

  اد که رعایایش او را باالتر از همه و یک طراح بزرگ اجتماعی بدانند.دناپلئون سوم ترجیح می

در ایام شباب جهد کرده بود گره معماي مشکالت صناعتی عهد جدید را بگشاید و اکنون که امپراتور شده بـود برخـی از   

نامیدند. چنانکـه  میخود » امپراتور سوسیالیست«دید، که وي را حامیان مهم خویش را در میان سن سیمونیان سابق می

قبالً گفتیم سن سیمون در زمره اولین متفکرینی بود که معتقد به ایجاد سیستمی صـناعتی گردیـد کـه در آن قایـل بـه      

نیـز از حـس جدیـد واقـع      1850هاي معین و مالکیت عموي صنایع بود. اما سیومنیان بعد از مرکزیت امور و انجام نقشه

گذاري بود که به کمک آن امیـدوار  ها ابداع شیوه جدیدي در بانک و سرمایه ظفر بارز آنبینی برخوردار بودند و مهمترین 

بودند با تمرکز منابع مالی مملکت مایه ارشاد توسعه اقتصادي گردند. این جمعت موجد تاسیس بانک نوظهوري گردیدنـد  

آورد و با وجوهی که به این گذاري گرد میي مردم سرمایهکه با فروش سهام خود به عامه» بانک اعتبار گردان«موسوم به 
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خرید. به همین نحو بانک اراضی ي آن بود سهام جدید میترتیب فراهم آورده بود در هر بنگاه صناعتی که مایل به توسعه

  یا تأسیس کردند تا به مالکینی که درصدد توسعه کشاورزي خود بودند مبالغی وام دهد.

و اندکی پس از آن در  1849العاده مساعد بود زیرا کشف طال در کالیفورنی در انی فوقاین ایام براي توسعه کسب و بزرگ

استرالیا، به انضمام تسهیالت جدیدي که براي اعتبار به وجود آمده بود بر میزان پول موجود در دست ممالک اروپایی بـه  

هـاي  ها و کلیه ارزشج کاست. ترقی تدریجی قیمتاي از ارزش پول رایمقدار متنابهی افزود به طوري که این امر تا اندازه

ها گردید. مقدار خطوط آهن که همـه جـا در اروپـاي غربـی رو بـه      ها و به کار انداختن سرمایهپولی مشوق ایجاد شرکت

کیلـومتر بـالغ گردیـد. احتیـاجی کـه بـه        16000در فرانسه از سه هزار کیلومتر بـه   1850افزایش بود در سنوات بعد از 

هـا  قطارها و مصالح ساختمانی براي احداث ایستگاه هاي قطار، خطوط آهن و سایر لوازم مربوط به حرکتموتیو، اطاقلوکو

داشت. در بسط شبکه خطوط آهـن مملکـت کـاري عالقانـه     ها را مشغول نگه میو انبارها پیدا شده بود معادن و کارخانه

ها شـش خـط    مام فرانسه وجود داشت به هم پیوسته از مجموع آنکردند به این که پنجاه و پنج خط کوچکی را که در ت

هاي بادبـانی چـوبی گردیـد. در    هاي بخاري آهنی جانشین کشتیبزرگ براي شش ناحیه مملکت تأسیس نمودند. کشتی

یک شرکت فرانسوي کانال سوئز را ساخت که تا بـه امـروز مالـک آن اسـت، گرچـه دولـت        1869و  1859خالل سنوات 

  قسمت اعظم سهام این شرکت را تحصیل نمود. 1875در انگلیس 

 1863هـا بـود. در   هاي خطوط آهن و یا بانکها شرکت هاي سهامی بزرگی به وجود آمد که در آغاز کار بیشتر آنشرکت

داري را عطا نمود که به موجب آن هر قدر هم شرکتی معسر و مقروض گردد هـیچ سـهام  » مسوولیت محدود«قانون حق 

بهاي اسمی سهم خود در قبال دیون شرکت مسوولیت نداشته باشد. بر اثر این امر اشخاصی کـه انـدك بضـاعتی     بیش از

هایی گردیدنـد کـه چنـدان معرفتـی بـه      گذاري در  بنگاهداران خرد و کالن تشویق به سرمایهداشتند و همچنین سرمایه

به نحو موثرتري گرد آمده و به کار افتـاد. سـهام قرضـه و     هاي مملکتاحوال آنها نداشتند. به این ترتیب ثروت و اندوخته

سهام عادي تعدد و تنوع فراوانی پیدا نمود. بورس رونق پیدا کرد. اشخاصی که سروکارشان با پول، اعتبار و سـهام وثیقـه   

نقـدر ثروتمنـد   داري برتري و تفوق جدیدي پیدا کردند. جمع کثیري از مردم بسیار ثرومتند شدند، آبود در جهان سرمایه

که یحتمل هیچ کس سابق بر این تا این اندازه در فرانسه متمول نشده بود. توسـعه واقعـی صـناعات همـراه بـا پیـدایش       

اي بود درصدد پیش گـرفتن  انحرافی در فضایل اخالقی بود، اشخالص براي آنکه بدون زحمت ثروتمند شوند به هر وسیله

ارض گردید و ثروتمندان براي آن کـه مکنـت خـود را بـه رخ دیگـران بکشـند       از رقباي خویش برآمدند، جنون احتکار ع
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مردمی کج سلیقه گردیدند. این طلیعه عهد جمعی از میلیونرهاي بسیار کالن بود که در حدود بیست سـالی بعـد از ایـن    

  ونارشی ژوییه بود.از م» تر بورژوا«وقایع در ایالت متحده آغاز گردید. از این لحاظ دومین امپراتوري فرانسه حتی 

هایی که سیستم حکومت جاري در فرانسه داشت امپراتور امیدوار بود که بتواند براي طبقه کارگر هم عملـی  با محدودیت

انجام دهد. بانک اراضی براي زراعین عمده تا حدي مفید فایده بود. شغل فراوان و دستمزد به حساب آن روز خوب بـود و  

پیش آمد. امپراتور، مانند برخی از سن سـیمونیان خیـال    1857سادي بازار که موقتا در سال این جریان ادامه داشت تا ک

ها را به کار پاك کردن و آبادان ساختن اراضی بایر بگمارد. در این  داشت که کارگران را مثل افراد نظام متشکل کند و آن

مردمان نـاتوان کارهـاي فراوانـی انجـام پـذیرفت.       باره چندان عملی صورت نگرفت. اما براي افاقه احوال ضعفا و کمک به

هایی تاسیس کردند و به توزیع داروهاي مجانی پرداختند. به تدریج شالوده ایجـاد حکـومتی ریختـه    بیمارستانها و نواخانه

بودند. هاي خود المنفعه باشند. در ضمن کارگران مشغول ایجاد اتحادیهشد که در آن به فکر انجام خدمات اجتماعی و عام

 1971در اثناي انقالب فرانسه هر نوع ائتالفی را در میان کارگان ممنوع ساخته بودند و در ظاهر قـانون لوشـاپلیه مـورخ    

  هنوز به قوت خود باقی بود.

حتی براي کارگرانی که متشکل گردیده بودنـد   1864هاي کارگران که مبهم بود روشن گردید. در به تدریج وضع اتحادیه

هـا و دسـتجاب بـزرگ کاسـب کـاران یعنـی       ل قانونی شد. به این ترتیب دستجات بزرگ کارگري با اتحادیـه اعتصاب عم

هاي سهامی در یک زمان قانونی شناخته شدند. ناپلئون سوم هرگز بـراي کـارگران خـدمتی انجـام نـداد کـه او را       شرکت

سوسیالیسـت  «ه متوسط آن عهد در حق وي ظن قهرمان این طبقه بدانند اما آنقدر خدمت نمود که بسیاري از افراد طبق

  ببرند.» بودن

انـد  حکومت دیکتاوري سنوات اخیر که مانند دومین امپراتوري فرانسه مصمم به اجراي برنامه توسعه اقتصادات خود بـوده 

ان رقابـت  اند کـه آزادانـه بـا سـایر کشـورهاي جهـ      اند و حاضر نبودهاندازه در حفظ منافع خویش کوشا گردیدهمعموالً بی

اي گمرکی با بلژیک المللی بود. وي صاحب طرحی براي ایجاد اتحادیهنمایند. ناپلئون سوم معتقد به آزادي در تجارت بین

کردند. در این موقع بلژیک به تمام و کمال کشوري صنعتی شده بـود و  ها نیز از آن طرفداري میبود که بعضی از بلژیکی

نسه فاقد این ماده اولیه بود اتحاد میان دو کشور باعث پیدایش یک منطقه بازرگـانی  چون بلژیک زغال سنگ داشت و فرا

بسیار نیرومندي گردید. اما صاحبان منافع خصوصی در هر دو کشور مانع از اجراي آن شدند و به عالوه با مخالفت شدید 

بـه تقلیـل عـوارض کلیـه اقـالم وارداتـی       انگلستان و اتحادیه گمرکی آلمان نیز مواجه گردید. آنگاه امپراتور عطـف توجـه   
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طرفدار آزادي تجـارت در انگلسـتان زمـام امـور حکومـت را در دسـت        1846مملکت نمود. از هنگام نسخ قوانین غله در 

  مند به الغاي کلیه قیود و موانعی بودند که در راه تجارت میان انگلیس و فرانسه وجود داشت.داشتند. این عده عالقه

عهدنامه بازرگـانی آزادي را بـا انگلسـتان منعقـد      1860عد از درهم شکستن مخالفت مجلس مقننه خویش در ناپلئون سوم ب

نمود. وي چهل میلیون فرانک از وجوهات خزانه دولتی را اختصاص به کمک به اربابـان ص ناعـات فرانسـه داد تـا بتوانـد در      

انـد کـه صـناعات    بلغ به مصرف نرسید و از این رو استنتاج نمـوده مقابل رقابت بازرگانان انگلیس دوام آورند، اما تمامی این م

فرانسه قادر بود به خوبی با کشور انگلستان که کارخانجاتشان به مراتب بیشتر ماشـینی شـده بـود رقابـت نمایـد. در دنبـال       

 1860چنـد سـاله بعـد از    تري با سایر کشورها منعقد گردیـد. در  عهدنامه انگلیسی و فرانسه قراردادهاي بازرگانی کم اهمیت

  اي بود که گویا اروپا واقعا قدم به سرزمین موعود تجارت آزاد نهاده است.اوضاع به گونه

  مشکالت داخلی و جنگ
به کلی مرتفع گردد.  1857گردید. چند سالی طول کشید تا کسادي بازار سال امپراتوري دچار مشکالت می 1860اما در 

درباره آزادي تجارت اتخاذ کرده بود برخی از اربابان صنایع به خصوص را با خودش دشمن امپراتور به واسطه سیاستی که 

به بعد بر عده مخالفان افـزوده شـد. امپراتـور بـراي      1860ها از سیاست وي در ایتالیا خشنود نبودند. از ساخت. کاتولیک

انـد و طبیعـی   ان امپراتوري لیبرال  نـام داده را سالی 1860هیئت مقننه آزادي عمل بیشتري قایل گردید. ده ساله بعد از 

گذاشـتند  است که این قبیل تعابیر هم جنبه نسبی دارد. معلوم نیست که اگر علل داخلی صرف را بـه حـال خـود وا مـی    

  بود. اما لویی ناپلئون واقعا بر اثر جنگ بود که خانه خراب شد.روزگار امپراتوري از چه قرار می

چون گردي در میدان نبرد به هوا برخاست. اما مدت مدیدي قبل از آن تاریخ وي در جنگ  1870امپراتوري وي در سال 

اما هرچه باشد جنـگ نیـز   » معنی امپراتوري، صلح است.«وي مستمعین خود را خاطرجمع ساخته بود که  1852بود. در 

الک اروپا بود و امپراتور نیز ناپلئون نام فرانسه از نیرومندترین مم  منتهاي جالل و جبروت است (یا در آن عهد چنین بود)

داشت. کمتر از یک سال و نیم بعد از اعالم امپراتوري، فرانسه براي نخستین بار بعد از نبرد واترلو با یک کشور اروپایی در 

یی جنگ بود. دشمن فرانسه این بار روسیه بود و جنگی که در گرفت به جنگ کریمه شهرت دارد. ناپلئون سـوم بـه تنهـا   

دیدند که نـاپلئون سـوم یکـی از    نیروهاي فراوانی در اروپا تدارك جنگ می 1848باعث بروز جنگ کریمه نگردید. بعد از 

در  1870در مکزیک مشـغول جنـگ بـود و در     1867تا  1862جنگید، از ناپلئون جدید در ایتالیا می 1895آنها بود. در 

ها بخشی از فصـل  توانست از آن اجتناب نماید. ماجراي این جنگلت میخود فرانسه گرفتار جنگی با پروس بود و به سهو
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  آتی کتاب را تشکیل خواهد داد.

دومین امپراتوري به سرنوشت امپراتـوري اول گرفتـار آمـد،     1870کند که بگوییم در سال در اینجا همین قدر کفایت می

اند. دومـین امپراتـوري بـه    ده و به طاق نسیان سپردهیعنی در عداد حکوماتی قرار گرقت که فرانسویان به محک امتحان ز

ترین عین مونارشی ژوییه درست هجده سال دوام آمورده بود یعنی از هنگام ویران شدن باستیل تا آن تاریخ، این طوالنی

ر سراسـر  که دیکتاتورهایی چند د 1930و ده ساله بعد از  1920رژیمی بود که فرانسه به خود دیده بود تا سنوات بعد از 

دانستند که وجود لویی ناپلئون در حکم تفال شـومی بـراي آینـده بـود نـه تناسـخ       اروپا قدعلم نمودند جهانیان واقعاً نمی

ناهنجاري از اعصار گذشته. سزاوار است این نکته را هم بگوییم که بعضی ماننـد الکسـی دوتوکویـل در همـان عهـد ایـن       

  مطلب را درك کرده بودند.

  ار سومین جمهوريفرانسه: استقر
در فرانسه جمهوري دموکراتیک به سهولت مستقر نشد و سنوات اولیه آن که مشحون از حـوادث و اشـکاالت بـود باعـث     

هنگامی که امپراتوري ناپلئون سـوم در جنـگ میـان     1870هاي عمیقی در میان مردم مملکت گردید. در سپتامبر تشتت

اتفاق افتاده بود دوباره حکومـت   1884و  1792شیان پاریس، چنانکه در فرانسه و پروس عجز خود را آشکار ساخت شور

جمهوري اعالم نمودند. یک دولت موقتی دفاع ملی نهایت کوشش خود را براي ادامه جنـگ مبـذول داشـت، امـا ترغیـب      

ی در بعـد از آن کـه مـدتی پـاریس بـه سـخت       1871نمـود، در ژانویـه   حاصل مزبور امري غیرممکن میمردم به جنگ بی

اي امضا شد. از آنجا که بیسمارك اصرار داشت که فقط یک دولت قانونی محاصره بود جنگ به پایان رسیده و قرار متارکه

تواند قرارداد صلح را امضا کند اجازه داد که عموم افراد ذکور بـالغ مملکـت در انتخابـات شـرکت جوینـد تـا       و مشروع می

لحی را که خود بیسمارك تهیه کرده بود تصویب نماید و به تحریر قانون مجلس ملی تاسیس شود و آن مجلس شرایط ص

(و در  1848اساسی براي حکومت جدید فرانسه اقدام کند. هنگامی که در فوریه انتخابات عملی گردیـد، بـه عـین سـال     

ن اسـت و  ) معلوم شد که روي هم رفته ملت فرانسه به قدري نسبت به شـیوه جمهوریـت بـدگما   1797واقع درست مثل 

ها و مناطق روستایی به قدري این احساسات قوت داشت که بر اثر انتخـاب آزاد، ع ناصـر طرفـدار     مخصوصاً در شهرستان

کردند به این معنی که در سیاسـت  حکومت سلطان به روي کار آمدند و هنوز شیوه حکومت جمهوري را افراطی تلقی می

انگیـز، مخـالف بـا کلیسـا، و نظریـات آن را دربـاره مالکیـت و ثـروت         فتنهجو، اقدامات سیاسی آن را خارجی آن را ستیزه

دانستند. از ششصد نفر نمایندگان کجلس جدید فقط حدود خصوصی تمایل به سوسیالیسم یا الاقل معتقد به مساوات می
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  خواه بودند.دویست نفر جمهوري

ودند و حال آنکه ناپلئون سوم موفـق بـه چنـین عملـی     خواهان پاریس در مقام مدافعه از فرانسه قیام کرده باما جمهوري

ها با قحطی و سرما دست به گریبان بودند و هنوز حاضر به قبول شرایط  نشده بود، مردمانی که چهارماه در محاصره آلمان

خواست به فرانسه تحمیل کنـد و مجلـس در شـرف قیـول آن بـود و حاضـر نشـدند        صلح شافی نبودند که بیسمارك می

لی را به رسمیت بشناسند. به این ترتیب بین مجلس ملی که اکنون در ورساي اجالس کرده بود و شهر پـاریس  مجلس م

تأسیس گردیده بود جنگ داخلی درگرفت. پاریس که در همان ایام اخیـر از  » کومون«که در آنجا شوراي بلدي انقالبی یا 

  در معرض هجوم خود فرانسویان واقع گردید.طرف سربازان آلمانی مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود اینک 

دوام آورده گویی مقدمه انقالب اجتماعی دیگري در فرانسه بود. در واقع ایـن   1871کومون پاریس که از ماه مارس تا مه 

پرسـتانه، طرفـدار جمهوریـت، ضـد     بود. این نهضتی بود که به شدت وطـن  1793هاي جنبش معنا احیاي نهضت ژاکوبن

هـا، دسـتمزدها و شـرایط    ف با ثروتمندان بورژوا، اشرافیون و طبقه کشیشان، موافق با نظارت دولت در قیمتآلمان، مخال

هـاي جدیـد   کار؛ اما هنوز نهضت به طور مطلق یا اصولی جنبه سوسیالیستی نداشت. با این همه چند تن از سوسیالیسـت 

اي د ز یرا یک جمهوري ژاکوبن یا دموکراتیـک را وسـیله  الملل در میان روساي نهضت رخنه کرده بودنطرفدار انقالب بین

سـاخت. مـارکس کـه در    تـر مـی  ها را یک قدم به سوي نظم نوینی که غایت مقصود آنان بـود نزدیـک   شمردند که آنمی

زي دانستند که در همین بـورژوا انگلستان بود و سایرین در جاهاي دیگر با امیدواري کامل ایجاد کومون را آغاز فنایی می

کارتر از آن بیم داشتند.در نظر بسیاري از زراعین و افراد طبقه نشسته بود. این درست همان چیزي بود که عناصر محافظه

یا گردانندگان کومـون پـاریس و   » کوموناردها«متوسط فرانسه و در نظر مردمانی مانند آنان در تمام اطراف و اکناف اروپا 

ر به انهدام تمدن قرن نوزده بسـته بودنـد. جنگـی کـه در پـاریس درگرفـت از کلیـه        ها افرادي بودند که کم هواخاهان آن

تر بود. کوموناردها سرانجام از غایت نومیدي پارهاي از ابنیه شـهر  مبارزات انقالبی سنوات قبل به مراتب شدیدتر و خونین

داشتند به قتل آوردند. قـواي مجلـس    پاریس را با آتش سوزاندند و اسقف پاریس را که مدتی به عنوان گروگان در اسارت

کـن کنـد. مـردم در حـدود     ملی که سرانجام پیروز گردید مصمم بود که عناصر انقالبی سرسخت پاریس را به کلی ریشـه 

نفـر   7500نفر به قتل رسیدند و  20000نفر دستگیر شدند،  38000نفر را متهم قلمداد کردند که از این عده  330000

  ید گردیدند. جمهوري سوم فرانسه در محیطی پا به عرصه وجود نهاد مشحون از نفرات طبقاتی و ترور اجتماعی.به نیوکالدونیا تبع

طلبان مجلس نیز خود به دو دسـته متسـاوي تقسـیم    طرز حکومت رژیم جدید هنوز قطعی نگردیده بود. اکثریت سلطنت
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یگر هواخواه دودمان اورلئان. سرانجام حتی بعد از آنکـه  شده بودند، جمعی طرفداران اعاده خاندان بوربون بودند و گروه د

العاده داشت کـه  میان این دو دسته سازش حاصل آمده بود کسی که از خاندان بوربون نامزد گردیده بود چون اصرار فوق

ند. در ضـمن  زار نمود. سلطنت طلبان اقدامات یکدیگر را خنثی ساختها را برگرداند همه را از خود بیپرچم سفید بوربون

مجلس بـاالخره نـه یـک     1875بعد از آنکه مذاکراتی مبسوط درباره یک سلسله قوانین اساسی متعددي درگرفته بود در 

اي که به طور غیرمستقیم حکم فرمان ایجاد حکومت جمهوري را داشت بـا  قانون اساسی خاصی را تصویب کرد. قطع نامه

دید، فرانسه صاحب یک نفر رئیس جمهـوري، پارلمـانی مشـتمل بـر دو     اکثریت یک رأي تصویب شد. به موجب قوانین ج

گردند که در راس آن یک نفر نخست وزیر قرار داشت. انتخاب نمایندگان مجلس هاي میمجلس و شوراي وزیران با کابین

  کردند.اب میسنا طبق اطولی پیچیده و سردرگم بود، اما نمایندگان مجلس سفلی را عموم افراد ذکور بالغ مملکت انتخ

پسـندند و در  یکی از رؤساي جمهور اولیه ژنرال مک ماهون تالش کرد تا نخست وزیري را که نمی 1877دو سال بعد در 

این امر با آن که از حمایت مجلس نمایندگان برخوردار بود توفیقی حاصل ننمود. به واسطه ایـن قضـیه بـود کـه وظیفـه      

پارلمان بیش از پیش روشن گردید. مـک مـاهون بـه انحـالل مجلـس و       شخص رئیس جمهوري، هیئت وزیران و مجلس

تدارك انتخابات جدید اقدام ورزید، اما مردم هنوز به خاطر داشتند که ناپلئون سـوم چگونـه امپراوطـري دوم را بـدل بـه      

-مجلـس قـانون   دیکتاتوري شخصی نمود. انتخابات، اصل تفوق پارلمان و مسوولیت نخست وزیر و کابینه وي را در برابـر 

گذاري محرز ساخت. این مسئولیتی بود که در فرانسه به طور کلی لکن نه منحصراً از آن مجلس سفلی بود. قرار شـد کـه   

اي باشد و این عده همیشه درباره اعمالی وزیر و کابیهدر رژیم حکومت جمهوري فرانسه، قوه مجریه واقعی شخص نخست

نمایندگان مجلس مقننه را قانع و مجاب سازند. بدبختانه حصول این اکثریـت در   شوند ملزم باشند اکثریتکه مرتکب می

پـذیر بـود کـه بـین     پارلمانی که در آن ده تا دوازده حزب نمایندگانی داشت همواره دشوار بود و فقط در صـورتی امکـان  

از این پس هیچ رئیس جمهوري ثبات، موقت و متغیري وجود آید. هاي بی»بلوك«ها یا احزاب مختلف اتحادها، فراکسیون

توانست چنانکه در انگلستان مرسوم بود به منظور تجدید انتخابـات مجلـس را منحـل    یا در واقع هیچ نخست وزیري نمی

هـا، محـاکم   نماید و منظر ملت را بخواهد. عمالً در جمهوري سوم فرانسه دستگاه معتبر حکومـت یعنـی وزراي شـهربانی   

گی تحت نظارت متمرکزي قرار داشتند، بدون هیچ گونه خللی همچنـان کـه در طـی تمـام     عدلیه، پلیس و ارتش که هم

اند. در قرن نوزدهم با آن که انقالباتی که از زمان ناپلئون اول به بعد روي داده بود حفظ گردیدند و به کار خود ادامه داده

شور طراز اول اروپا تغییرات تبدیالت انقالبی به فرانسه به ظاهر کشور بود بسیار دست خوش تغییر، در واقع کمتر از هر ک

  خود دید.
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  مشکالت جمهوري سوم فرانسه
هاي گوناگون بر سر کار آمده بودند که هر نـوع  اي دولتبه اندازه 1789با این وجود جمهوري سوم رژیمی متزلزل بود. از 

رفت در فرانسه بحث راجـع  حزبی به شمار می رسد. مسائلی که در سایر کشورها  فقط مسایلحکومتی ناپایدار به نظر می

هایی کـه تحـت    گردید و مباحثه میان طرفداران جمهوري و سلطنت طلبان شد. بسیاري از مردم مخصوصاً آن» رژیم«به 

نفوذ طبقات عالیه قرار گرفته بودند، روحانیون کاتولیک و افسران دایمی ارتش کماکان تنفري قطعی نسبت به جمهـوري  

رحمـی  چون از روي انتقام جویی و با کمال بی» کومون«کن ساختن طرفداران تند. از طرف دیگر دفع و ریشهدر دل داش

خواه خواه ساخت. بسیاري فقط به آن علت جمهوريگرفت بسیاري از مردمان طبقه متوسط را هواخواه جمهوريانجام می

جمهوریت کمتر از هر نوع حکومتی مایه نفـاق میـان   شدند که هیچ حکومت دیگري مستقل نگردیده بود یا به علت آنکه 

گرویند جمهوریت کمتر انقالبی و مایه رعب جمهوري می گردند. هر قدر عناصر مختلف جامعه بیشتر به حکومتمردم می

خواهـان افتـاد. در   براي نخستین بار در سومین جمهوري، زمام امور حکومت به دسـت جمهـوري   1879شد. در مردم می

خواهان در واقع اعتدالی بود. در اثنـاي  این بار حکومت جمهوري 1793و یا  1848، 1871یاس با خاطرات سنوات مقام ق

ها بیش از این نبود که موجد سیستم تعلیماتی دموکراتیک و اجباري به خرج  نهایت رادیکالیسم آن 1880ده ساله بعد از 

  گذرانیدند که غرض از آن کاستن نفوذ کلیسا در مدارس بود. دولت گردیدند و قانونی بر ضد طبقه روحانیون از مجلس

خواهان مصروف به مدافعه از تأسیسات جمهوریت گردیـد تـا از   به هر حال مدت بالغ بر یک ربع قرن تمام قواي جمهوري

ـ       1886-9هاي بقاي رژیم اطمینان حاصل گردد و ابتدا بحرانی در سال والنژه بروز کرد و ایـن هنگـامی بـود کـه ژنـرال ب

طلبـان و اشـراف   هـا، سـلطنت  جمعی از عناصر غیرمتجانس را به دور خویش گرد آورد که نه فقط مرکب از بونارپارتیست

خواستند بر ضد آلمان و به خاطر کارگرانی کـه  شدند و میخواهان رادیکال افراطی نیز میبودند بلکه مشتمل بر جمهوري

به جنگ اقدام ورزند. بوالنزه خود مـرد محبـوبی گردیـد و در ظـاهر چنـد       به طور کلی از سرنوشت خویش ناراضی بودند

صباحی درصدد بود که به عنوان دیکتاتوري زمام امور را به کف گیرد، اما این خطر به طرز مضحکی مرتفع گردید زیرا در 

و  1880سـاله بعـد از    موعد مقرر براي قیام، ژنرال بوالنژه دچار وحشت شده و به خارج مملکت گریخت. در ضـمن در ده 

اي از متصدیان مشاغل مهم به ارتشا وسیله بـه  به واسطه بروز افتضاحاتی چند و افشاي آلودگی عده 1890سنوات بعد از 

هاي لژیون دونور (نشـان افتخـار)   خواهان افتاد و معلوم شد که داماد یکی از روساي جمهور مدالدست دشمنان جمهوري

  ، این امر بر عده طرفداران بوالنژه افزود. فروشدرا به طور قاچاق می
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آشکار شد که جمعی از نمایندگان مجلس سفلی و سناتورها مسئول عدم توفیق شرکت کانال پاناما بودند که به علت عدم 

عرضگی متصدیان امور، شرکت مزبور ورشکست شده بود. با وجود این کـه نقشـه بـوالنژه منجـر بـه شکسـت       امانت و بی

هاي مخالف، زیر لواي جمهوري گرد آینـد  رفت که کاتولیکگردید با این وجود تا مدتی پس از آن تصور می فصاحت باري

کردنـد جمهوریـت را حکومـت    ها را تشـویق مـی   سیزدهم آن Leoپاپ لئو  1892و چنانکه اسسقفان فرانسوي و در سال 

 1900ند بر اثر قضیه دریفوس که چنـد سـالی بـه    پابرجاي مملکت بشناسد به امید آنکه معاندین، جمهوري را قبول نمای

  مانده تمامی فرانسه بلکه دنیا را تکان داد نقش بر آب شد.

سروان دریفوس نامی از افسران ارتش فرانسه که پیرو دیانت یهود و اولین فرد یهودي بود که سه صـنف سـتاد    1894در 

تبعیـد شـد.   » شیطان«ت محکوم گردید و به جزیره معروف به ارتش راه یافته بود در برابر یک دادگاه نظامی به جرم خیان

گناه بوده است و تقصیر را افسر دیگري مرتکـب شـده   آوري گردید دال بر آنکه دریفوس بیدر ضمن بینه و مدارکی جمع

  تقسیم نمود. طلبان بود. این قضیه مردم مملکت را به دو دسته موافق و مخالفبود که از اشرافیون کاتولیک و یکی از سلطنت

خواسـتند کـه بـه ایـن وسـیله      با طرح مجدد پرونده دریفوس مخالف بودند زیرا می» نخبه«مقامات ارتش و اکثر مردمان 

آبروي رژیم جمهوري را ببرند. طرفداران دریفوس با سرسختی تمام خواستار احماق حق بودند زیرا عالوه بر اعتقادي کـه  

  مقدار سازند.ن خود را خوار و بیخواستند مخالفیبه عدالت داشتند می

خواهـان در  برائت ساحت وي اعالم گردید. در پیرو قضیه دریفوس جمهـوري  1906دریفوس بخشوده شد و در  1899در 

امور دیانت را از امـور حکومـت    1905اي به تصویب یک سلسله قوانین ملکی اقدام نمودند که تا سال مقام هجوم متقابله

ین وسیله علقه نزدیکی که یکصد سال قبل از این به موجب پیمان منعقده پاپ و ناپلئون میان دیـن  کرد و به ا» تفکیک«

و حکومت پدید آمده بود از هم گسیخته شد و همچنین اقدام به تصفیه ارتش از وجود افسـرانی نمودنـد کـه نسـبت بـه      

  جمهوري وفادار نبودند.

  قوت و ضعف جمهوري
عنی بوته امتحانی که از آن فرانسه سربلند بیرون آمـد، جمهـوري بـیش از دو برابـر هـر      ، ی1914تا هنگام بروز جنگ در 

به بعد در آن کشور قدم به عرصه وجود نهاده بود. جمهوري سوم که برحسب تصـادف و از   1789رژیمی دوام آورد که از 

د تبعیت اکثریت عظیم ملت فرانسـه  میلی به وجود آمده بود، گرچه هنوز دشمنانی داشت، با این وجود اکنون مورروي بی

به دست رژیم صورت پذیرفته بود رام ساختن توسن جمهوریـت دموکرتیـک در اروپـا بـود.      1870قرار داشت. امري که از
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شد، در فرانسه دیده شد کـه بـا حفـظ نظـم و     هاي انقالبی محسوب مییکی از مبارزترین جنبش 1870جمهوریت که تا 

باشد کـه دسـت   مانی، عمران اقتصادي و سازگاري متقابلی میان طبقات مردم چنان قرین میاجراي قوانین، حکومت پارل

ها روزگارشان به انحاء مختلف بدتر از کارگران انگلیسـی و  کشند. کارگران کارخانهکم دیگر مردم در معابر یکدیگر را نمی

دوار فرانسـه کشـوري بـود مطبـوع، پـر از نقاشـان،       آلمانی بود اما عده آنها به مراتب کمتر بود و براي اکثـر مـردم، ایـن ا   

داران، زارعین بورژوا و کامال مستطیع، کشوري که در عین آرامـش  نویسندگان، دانشمندان و علماي طبیعی، مملو از بانک

اي گردید، سرزمینی کـه در آن فـرد عـادي در دامـان خـانواده     اندازهاي چندین نسل متمتع میدغدغه خاطر از پسو بی

  هایی بیندیشد.تونست در عین امن و امان براي آینده خویش و اطفال خویش طرحمالً متحد میکا

هایی که در فرانسه بورژوا موجود بود وسایلی نبود که فرانسه را در عصر جدید علوم فنی و اما همین اسباب راحت و ارزش

اوانی حاصل شـده بـود فرانسـه از لحـاظ توسـعه      قدرت صناعتی از براي سیادت مجهز سازد. با آنکه پیشرفت اقتصادي فر

هـا نظـارت فائقـه داشـتند حاضـر بـه قبـول        صناعات از آلمان عقب بود و اشخاصی که در فرانسه بر کارخانجات و بنگـاه 

مخاطراتی نبودند که مستلزم توسعه صناعات بود. از لحاظ سیاسـی کثـرت و تعـدد احـزاب سیاسـی کـه خـود نمـوداري         

عقاید عمومی بود و عدم اطمینانی که مردم به علل تاریخی از یک قوه مجریه نیرومند داشتند منجر  دموکراتیک از تشتت

بالغ بر پنجاه شد. عدم  1914و  1871ها در خالل سنوات  هایی کوتاه عمر گردید که شماره آنبه پیدایش و انحالل دولت

مزمنی گردید که رژیم پارلمانی فرانسه به آن دچار بـود،  و چه بعد از آن بیماري  1914ها چه قبل از ها دولتثبات دولت

هاي مهم مملکتی حفـظ  خانهاي از وزارتبا این وجود به علت وجود یک دستگاه اداري ثابت و همچنین ثباتی که در پاره

  شد ادامه سیاست دولت ممکن گردید. 

اند. هر چند قوانینی که در عرض بیست ساله بعـد  اي ناراضی  باقی ماز این پس به طور ثابت طبقه کارگر فرانسوي، طبقه

تحقق » جمهوري سوسیال«به نفع کارگران فرانسوي به تصویب رسید چندان زیاد نبود با این وجود چون ایجاد  1890از 

کردند اندك اندك بر عـده نماینـدگان سوسیالیسـت مجلـس عـالوه      نیافته نبود جماعت کارگر کماکان احساس یاس می

هاي رادیکال بـود کـه در واقـع افـراد     ها، یا سوسیالیستترین حزب واحد جمهوري حزب رادیکالوجود این مهمگردید. با 

داران و پرست، مخـالف طبقـه روحـانی، زبـان گویـاي خـرده دکـان       خواهان رادیکال بودند، افراد وطناین حزب، جمهوري

  تر.مالکین کم بضاعت

تـر مطمـح نظـر طبقـه کـارگر بـود و در       ودند که براي ایجاد اجتماعی مترقـی افراد این حزب حاضر به تصویب قوانینی نب
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ها و ممانعت از اعتصابات به اقداماتی قطعی دست زده بودند. موردي حتی زعماي حزب براي جلوگیري از تشکیل اتحادیه

فرانسـوي نسـبت بـه کلیـه      ها در بدایت امر خود سوسیالیست بودند عدم اعتماد کارگراناز آنجا که بعضی از این رادیکال

  مداران و حتی به جریانات سیاسی افزون گردید.سیاست

-خواه مصروف به تسـویه حسـاب  تر بود. نیروهاي سیاسی زمامداران جمهوريهاي جمهوري از این نیز اساسیاما دشواري

قرن بیستم، حتـی قبـل از    طلبان و کلیسا و ارتش گردیده بود؛ در آغازهاي ادوار ماضی، کاستن از قدرت سیاسی سلطنت

تر کامال فیصله یافته باشد جمهوري با مسایلی ماننـد کـار و مشـکالت اجتمـاعی، صـناعتی و      هاي کهنهآنکه این دشواري

المللی مواجه گردید که همه سخت باعث فرسودگی رژیم شد. جمهوري سوم فرانسه توانست از میـان بحـران   قضایاي بین

  نماید اما در جنگ دوم جهانی به چنین توفیقی نایل نیامد. گیر قد علمنخستین جنگ عالم

  کنگره برلین
از دوران سلطنت کاترین دوم آمال بسیاري در روسیه آن بود از جمله این که اراضی کشور خود را به سواحل بسفر بسـط  

ن کلیساي ارتودکس ترکـان  دهند. قسطنطنیه را تزاریگراد، شهر امپراتور می خواندند و می خواستند که سرانجام طرفدارا

را از آن شهر بیرون رانند. در عصري که ناسیونالیزم و امپریالیزم رواج داشت انگیزه هاي جهادي دینی دوبـاره بـه   » کافر«

، یـک پدیـده انقـالب، صـاحب     1848شکل تازه اي از نهضت پان اسالویزم متجلی گردید. نخستین کنگره پان اسـالو در  

منحصر به اسالوهاي غربی از جملـه لهسـتانی هـا و از ایـن رو ضـد تـزاري و ضـد روسـی بـود.          مقاصدي آزادي خواهانه، 

منتشر گردید پیش گویی کرد که جنگ طویلی میـان   1871دانیلوسکی در کتاب خویش موسوم به روسیه و اروپا که در 

شکیل خواهد شـد کـه در آن   روسیه و اروپا به وقوع خواهد پیوست و متعاقب آن فدراسیون عظیمی از کشورهاي شرقی ت

نه تنها کلیه اسالوها، بلکه یونانی ها، مجارها و بخش هایی از اراضی آسیایی عثمانی تحت نظر و اداره روسـیه در خواهـد   

آمد. دولت روسیه با این نوع پان اسالویزم نظر موافق داشت و از آن حمایت می کرد زیرا ایـن گونـه تمـایالت انظـار را از     

شاشات داخلی منعطف می ساخت. اما اقوام اسالو امپراتوري عثمانی مایل بودند زیـر لـواي پـان اسـالویزم     اشکاالت و اغت

روس گرد آیند نه از آن جهت که به خصوص با این نهضت یک دل بودند بلکه این اصل را وسیله اي براي مبارزه با حکـم  

در ناحیه بوسـنی   1875فداري اسالوهاي عثمانی) در رانان ترك خود می دیدند. شورشی بر ضد ترکان عثمانی ( و به طر

روسیه به عثمانی اعالن جنگ داد. در عرض یک قرن براي ششمین مرتبه  1877در بلغارستان روي داد و در  1876و در 

  سپاهیان روس متوجه خاك امپراتوري عثمانی گردیدند.
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ون نیز براي جدل آماده بودند. یک سلسله تحوالتی که با روسیه بر سر عثمانی جنگیده بودند اکن 1854انگلیس ها که در 

تکمیـل گردیـد. ایـن کانـال در داخـل اراضـی        1869در آن اواخر رخ داده بود بر تشویق آنها می افزود. کانـال سـوئز در   

ط امپراتوري عثمانی قرار داشت که بر اثر ساختمان کانال سوئز خاور نزدیک موقعیت دیرینه خـود را کـه چهـار راه خطـو    

روسیه از اوضاع مغشوش جنگ میـان   1870بازرگانی جهان بود بازیافت. وحشت دیگر انگلیس ها از آن جهت بود که در 

شـروع بـه جمـع آوري قـواي دریـایی در       1856فرانسه و پروس استفاده کرده و با نقض یکی از فصول مندرج در پیمان 

محافظه کار و امپریالیست، نخست وزیر انگلستان گردید. سال  بنجامین دیزرائیلی، یک انسان 1874دریاي سیاه نمود. در 

بعد بر اثر  اقدامی توام با کامیابی موفق بخرید چهل و چهار درصد سهام کانال سـوئز از خـدیو مصـر گردیـد کـه تقریبـاً       

ل عنـوان  براي اثبات و نمایانیدن حشـمت امپراتـوري انگلـیس ملکـه ویکتوریـا را وارد بـه قبـو        1876ورشکست بود. در 

امپراطریس هند نمود. منافع بازرگانی و فعالیت هاي مالی انگلیس ها در هندوستان و خاور دور در افـزایش بـود و کانـال    

امپرطوري می گردید. لکن اکنون حکومت عثمـانی  » شرایین«سوئز، که اکنون انگلستان در آن سهام دار عمده شده بود، 

به سرعت در شـبه جزیـره    1877قواي روس از پا در می آمد، سپاهیان روس در  و در نتیجه تمامی خاور نزدیک در برابر

 Sanبالکان جلو رفته و به قسطنطنیه رسیدند و ترکان عثمانی را مجبور بـه قبـول عهدنامـه مشـهور بـه سـان اسـتفانو (       

Stefano قفقاز به روسـیه واگـذار   ) نمودند. به موجب این عهدنامه، عثمانی باطوم و قارص را واقع در قسمت جنوبی جبال

کرد، به صربستان و رومانی استقالل کامل داد، به بوسنی وعده اصالحات و به حکومـت بلغارسـتان جدیـد کـه قـرار بـود       

مساحت آن به مراتب زیاد شود و در ضمن همه انتظار داشتند که تحت نظارت روسیه درآید خـود مختـاري عطـا نمـود.     

  ومی براي جنگ با روسیه به غلیان آمد.اکنون در تمام انگلستان افکار عم

ظواهر امر گواه بود که ضعف عثمانی و عدم توانایی آن حکومت در دفع تجاوزهاي خارجیان از سر حداتش دست کـم باعـث   

جنگی دیگر میان انگلیس و روس و احتماالً بروز جنگ عمومی در اروپـا گـردد. امـا دیپلوماسـی مـانع بـروز جنـگ گردیـد.         

اعظم پروس کنگره هایی مرکب از عموم دول بزرگ اروپایی در برلن تشـکیل داد. بـار دیگـر اروپـا در اثبـات      بیسمارك صدر 

وحدت خویش جهد کرد و درصدد برآمد که با اقدامی دسته جمعی در حل معضل مشترکی که بـر اثـر مسـأله شـرق پـیش      

نوینی بدمد. اقدام فـوري و ضـروري، وسـاطت میـان      آمده بود به پیکر اتحاد اروپا که متحمل لطمات فراوان گردیده بود روح

ها و ترك ها و آرام ساختن انگلیس ها بود. براي آنکه نگذارند یک دولت صاحب مزایاي بیشتري نسبت به سایرین شود  روس

یـا بـا   و به منظور آنکه عموم دول قرارهایی را که در مذاکرات گذاشته می شود قبول نمایند ضرورت داشت که به تمام آنهـا  
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کثرت آنها هر کدام چیزي داده شود. در حقیقت کنگره سنگ اول بناي تقسیم امپراتوري عثمانی را به جا نهاد. صلح اروپا بـه  

قیمت تقسیم عثمانی تمام شد و به این نحو موازنه قواي دول اروپایی در عین حال که عثمانی را حفظ کـرد آن سـرزمین را   

  نیز تکه تکه نمود.

ن روس ها را تشویق کردند که از پیمان استفانو که بر عثمانی تحمیل کرده بودند صرف نظر نماید، اما باطوم در کنگره برل

ها و رومانی ها نیز استقالل خود را به چنگ آوردند. همچنین مونتـه نگـرو را    گردي و صرب و قارص کماکان از آن روسیه

ورد بلغار مصالحه نمودند، به این معنی که آن سرزمین را به سه نیز را به عنوان کشور مستقلی به رسمیت شناختند. در م

منطقه تقسیم ساختند که هر کدام نسبت معینی از حق خـود مختـاري برخـوردار بـود و هـر سـه منطقـه هنـوز داخـل          

در  مجارستان را مجاز ساخت تا بوسنی را در ازاي بسـط نفـوذ روسـیه    -امپراتوري عثمانی قرار داشت. کنگره برلن اتریش

شبه جزیره بالکان و به خاطر تمدن در اختیار و اراده کند اما به خاك خود منضم نسازد. تـرك هـا جزیـره قبـرس را کـه      

ها اجـازه دادنـد کـه در     اي با کانل سوئز نداشت به انگلیس ها واگذار کردند. به فرانسوي جزیره بزرگی بود و چندان فاصله

ها (که از همه کمتر به حساب مـی آمدنـد.) سربسـته و تلویحـاً      ند، به ایتالیاییصورت تمایل تونس ر به الجزایر متصل کن

وعده دادند که یک روزي، به نحوي از انحاء می توانند خود را در حوزه آدریاتیک بسط دهنـد و آلبـانی را ضـمیمه خـاك     

که هیچ گونـه عالقـه اي    است» دالل امینی«خود سازند. آلمان خود از این تقسیم طرفی نبست. بیسمارك گفت که وي 

  اال به حفظ صلح اروپا ندارد.

خطر آنی جنگ را برطرف ساخت. اما معظالت پی در پی بسیاري را براي سیاست مداران آتی به  1878پیمان برلن مورخ 

ها برنیامدند سی و شش سـال بعـد از ایـن تـاریخ علـت       جا نهاد و همین معضالت بود که چون به خوبی از عهده رفع آن

مده بروز اولین جنگ عالم گیر گردید. از قرارهایی که گذاشته شد نه ملیون بالکانی راضی بودنـد و نـه پـان اسـالوهاي     ع

بردند خشمگین بودنـد   ها اعم از ارتجاعیونی مثل سلطان عبدالحمید و جوانانی انقالبی که در تبعید به سر می روسیه. ترك

ها تمام شده است. ضعفی که از جانب عثمانی عیـان گردیـده بـود     ن اضی آاز اینکه حفظ صلح به قیمت تکه تکه کردن ار

ها  ها، فرانسویان، ایتالیایی ها بود بلکه انگلیس ها و ارمنی ها، یونانی ها، صرب ها، اتریشی اي دایمی نه فقط براي روس وسوسه

را در داخل مرزهاي امپراتوري که اسم بی ها را نیز مجذوب ساخته بود و این ملل رخنه امپریالیزم خویش  و باالخره آلمان

نفوذ آلمان رو به افزایش گذاشت. سرمایه آلمانی و  1914مسمایی بیش نبود بالمانع و آسان می دیدند. در سنوات قبل از 

افراد آلمانی وارد عثمانی گردید، نقشه احداث خط آهن بزرگی را از برلن به بغداد کشیدند که بخشی از آن ساخته شـد و  
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یز در صدد استخراج منابع طبیعی خاور نزدیک برآمدند. با وجود اعتراض هاي و شـکایت هـاي روس هـا و فرانسـویان و     ن

مخصوصاً انگلیس ها که اقدام آلمانها را خطر مستقیمی متوجه امپراتوري خود در هندوسـتان مـی شـمردند، خـط آهـن      

  تقریباً به اتمام رسیده بود. 1914مزبور قبل از 

  اد ایتالیا و آلماننحوه اتح

وحدت ایتالیا:در ایتالیا مدت هاي مدید تقریبا شش ایالت مستقل بزرگ و چنـدین ایالـت بسـیار کوچـک وجـود داشـت.       

تمامی این حکومت ها را ناپلئون اول منقرض ساخته بود، لکن کنگره وین دوباره آنها را به صورت اول برگردانیده بـود. در  

ت که آن را ساوي یا پیه مونت نیز می خواندند، خاندان سلطنتی این سرزمین کـوك تنهـا   شمال غربی، ساردنی قرار داش

متعلـق بـه    1814سلسله بومی ایتالیا بود در مشرق آن لمباردي قرار داشت و در مشرق لمبـاردي ونـیس کـه هـر دو از     

قرار گرفته بود که پایتختش شهر  امپراتوري اتریش بود. چوب لمباردي، در زاویه شمال غربی ایتالیا دوك نشین توسکانی

فلورانس بود. دوك نشین هاي کوچک تر مودنا، پاوما و لوکا فضاي خلی میان تسوکانی وایاالت شمالی را پر مـی کـرد. در   

میان شبه جزیره ایتالیا ایاالت پاپی یعنی مایملک دنیوي موروثی پاپ هاي کاتولیک قرار داشت. اندکی پـایین تـر قلمـرو    

ناپل معروف به دوسیسیل (یا سیسیل علیا و سفلی) واقع شده بود که به اندازه نصف تمـامی خـاك ایتالیـا     وسیع سلطان

به دست شعبه اي از خاندان بوربون اداره شده بود. حکومت هاي این ایـاالت روي هـم رفتـه از     1738وسعت داشت و از 

  ت حکومت ها و رعایاي آنها اختالفی فاحش وجود داشت.استقاللی که در قلمرو خود داشتند راضی بودند. اما میان تمایال

عموماً در ایتالیا مردم از مقامات حکومتی منزجر و روز به روز بیشتر خواهان حکومت مالی لیبرالی بودند که تمـام ایتالیـا   

نـر موفـق   در زیر لواي آن باشد و یحتمل بتواند به احیاي عظمت ایتالیاي اعصـار کهـن و دوران تجدیـد حیـات علـم و ه     

گردند. این احساسات و این تمایل هاي شدیدي که براي رستاخیزي ملی در سینه ها وجود داشت بر اثر انقالب فرانسه و 

ظهور ناپلئون برانگیخته شد. سپس به کمک نوشته هاي مازینی بدل به مقصدي اخالقی گردید. مـازینی تحقـق وحـدت    

هاي کریمانه، نوع پرورانه  ترین انگیزه براي آن جنبه مقدسی قایل شد و آن را عالیملی ایتالیا را با آسمان باال برد و تقریباً 

هاي وي از براي ایجاد جمهوري ایتالیا قلیل مدتی قرین اعتال شد و آنگاه در  و برادرانه قرین دانست. مازینی دید که آرمان

بود که چشم دسـتگاه پـاپی از شـیوه     1848نقش بر آب گردید. در حوادث پر آشوب  1848شکست عمومی انقالب هاي 

جمهوري طلبی رادیکال و رمانتیک مازینی، گاریبالدي و سایر آشوب طلبان ترسید و از آن جهت دیگر انتظار نمـی رفـت   

که پاپ از نهضت ملیون ایتالیا طرفداري نماید و در ضمن همین حوادث بود که سلطنت ساردنی نتوانست به عهد خویش 
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  کمک هیچ کشور بزرگ خارجی اتریش را از شبه جزیره ایتالیا بیرون راند. وفا کند، یعنی بی

سـلطنت سـاردنی بـه صـورت      1848این درس هاي عبرتی بود که از خاطر رئیس الوزراي ساردنی محو نگردید. از سـال  

مین مـردي بـود   رییس الوزراي ایـن سـرز   1852مشروطه در آمده بود و پادشاه آن ویکتور امانوئل نام داشت. بعد از سال 

کامیلودي کاوور نام که یکی از زیرك ترین سیاسیون مدبر آن عهد و یا عصر دیگري محسوب می شود کاوور لیبرالی بـود  

از طراز اروپاي غربی، کوشش می کرد ساردنی سرمشق ترقی خواهی، کفایت و صاحب حکومت مقرون به عـدالتی نمایـد   

هایت جهد وي آن بود که شیوه حکومت پارلمانی و مشروطه را در ساردنی رواج که مورد ستایش سایر مردم ایتالیا باشد. ن

دهد. طرفدار ساختمان خطوط آهن، اسکله ها، بهبود کشاورزي و آزادي تجارت بود. در سیاستی که اتخاذ کـرده بـود بـه    

ي کلیساها محدود کرد و شدت مخالف طبقه روحانی بود، از تعداد ایام تعطیالت مذهبی کاست، حق مالکیت اراضی را برا

محاکم کلیسایی منسوخ ساخت و در اخذ این تصمیم ها هیچ گونه مذاکره اي با پـاپ و کسـب تکلیفـی از مقـر سـلطنت      

روحانی روم ننمود. کاوور که از هواخواهان جدي سلطنت مشروطه و یک لیبرال، خادم با وفاي خاندان ساووي و شخصاً از 

ه با عقاید ناسیونالیزم جمهوري خواهانه و انقالبی مازنی نظر موافقی نداشت. در نظـر وي  مالکین ثروتمند بود به هیچ وج

احتمال این نمی رفت که بتوان ایتالیا را از طرق دسیسه چینی و ایجاد انجمن هاي سري یا با نشریاتی که تبعید شدگان 

آلیستی  هاي ایده د و یا با اعالم ایجاد جمهوريکردن سیاسی براي برانگیختن مردم به طور غیر قانونی وارد آن سرزمین می

  ذي نفوذترین مردم ملکت را متوحش ساخته بود متحد نمود. 1848رادیکال، چنانکه در 

کاوور نیز از جمله کسانی بود که به صالحیت جدید ذهنی که در فصل گذشته به آن اشارت رفت پابند گردیـده بـود. وي   

ها را از  اي نبود اما مایل بود بی آنکه آن خواهان میانه باز پذیرفته بود. وي را با جمهوريرا با آغوش » سیاست واقعیات«نیز 

نبات خود آگاه سازد با آن جماعت کار کند. جنگ را غایت مقصود نمی دانسـت امـا بـراي آنکـه ایتالیـا را در زیـر لـواي        

لی از تشویش کـاوور ورود سـاردنی را بـه جنـگ     اي خا پادشاهی ساردنی متحد گرداند. حاضر به جنگ نیز بود. با محاسبه

کریمه اعالم داشت و سرباز به روسیه فرستاد و از این عمل هیچ غرضی نداشت اال آنکه در مذاکرات صلح قضیه ایتالیـا را  

در کنگره پاریس مطرح نماید. در نظر شخص وي این نکته عیان بود که یک دولت مقتدر بزرگ را با دولتی هم سـنگ او  

ل نمود و تنها طریق بیرون راندن اتریش از ایتالیا استمداد از لشکریان فرانسه است. بعـد از آنکـه خـاطرش از جانـب     مقاب

  کمک نظامی فرانسه جمع شده بود بزرگ ترین تدبیر وي آن شد که  به عمد اتریش را وادار به جنگ کند.

ایتالیا را زادگاه آبا و اجدادي خود می شمرند و ناپلئون  تشویق ناپلئون سوم به معاضدت امر دشواري نبود. خاندان بناپارت
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در شـورش ایتالیـا شـرکت     1831سوم در ایام ماجراجویانه شباب به محافل سري انقالبیون ایتالیا سفر کرده و حتـی در  

حـدت ملـل   شده و معتقد بود که و» ها آیین ملیت«جسته بود. اکنون که امپراتور و حواري تجددخواهی گردیده بود پیرو 

در مرحله فعلی تاریخ به منزله گامی است که به پیش برداشته شود. جنگ با اتریش مرتجع به منظـور آزادي ایتالیـا نیـز    

  موجب اسکات عناصر لیبرال فرانسه می شد که ناپلئون به طرق دیگر در این موقع مشغول جلوگیري از آنها بود.

ام بود عمل یکی از جمهوري خواهان ایتالیایی ، مردي اورسینی نام بـود  آخرین عاملی که محرك ناپلئون سوم در این اقد

با بمبی در صدد قتل ناپلئون بر آمد. ناپلئون سـوم عهدنامـه    1858که چون از تردید امپراتور فرانسه به جان آمده بود در 

ت. بالفاصله لشکریان فرانسـه  کاوور به خدعه اتریش را به اعالم جنگ وادار ساخ 1859اي سري با کاوور بست. در آوریل 

  از جبال آلپ سرازیر شدند.

میان متحاربین دو جنگ در گرفت که به ماگنتا و سولفرینو مشهور اسـت و در هـر دو قـواي فرانسـوي و سـاردنی فـاتح       

داشـته   ها که مایل نبود فرانسه در ایتالیـا منطقـه نفـوذي    گردیدند.اما ناپلئون سوم اینکه به محظوري گرفتار آمد. پروسی

باشد در حوزه رن شروع به لشکر آرایی نمودند. در ایتالیا بر اثر شکست اتریشی ها در سراسر شبه جزیره، به عین ده سال 

قبل انقالبیون، سربه شورش برداشتند و امپراتور فرانسه به هیچ وجه حامی انقالب تـوده نبـود. انقالبیـون حکومـت هـاي      

ودند و تمایل خود را بر پیوستن به ساردنی اعالم داشـتند. در فـرانس، ماننـد سـایر     موجود را واژگون ساخته یا تخطئه نم

ها چون می ترسیدند اختیارات روحانی شـخص پـاپ از کـف وي بـه در رود امپراتـور را بـراي ایـن جنـگ          نقاط کاتولیک

حـال کـه قسـمت اعظـم     خداناپسندانه و غیر ضروري شماتت کردند. در واقع موقعیت فرانسه غریـب بـود، زیـرا در عـین     

هـا همـان سـربازانی     ها هنوز در رم مقام داشـتند، ایـن   جنگیدند، گروهی از آن ها می لشکریان فرانسه در شمال با اتریشی

آنها را براي حفاظت پاپ در مقابل جمهوري خواهان ایتالیایی به رم روانه کـرده بـود.    1849بودند که حکومت فرانسه در 

وم هنگامی که در اوج فتوحات خویش بودبا عمل خود هوش از سر کاوور ربود، بـه ایـن معنـی    ناپلئون س 1859در ژوییه 

  که جداگانه با اتریش به عقد صلح پرداخت.

به موجب عهد نامه صلح میان اتریش وفرانسـه لمبـاردي را بـه سـاردنی بخشـیدند امـا ونـیس را کماکـان از متصـرفات          

یز براي حل قضیه ایتالیا بینابین را گرفت و چنین پیشنهاد کرد کـه از حکومـت   امپراتوري اتریش دانستند. این عهدنامه ن

هاي موجود در ایتالیا اتحادیه اي فدرال تشکیل شود که در راس آن شخص پاپ قرار داشته باشد. این همان چیزي نبـود  

آن بودنـد. انقـالب دامنـه پیـدا     که کاوور می خواست، یا مردم ساردنی و یا اگر وطن پرستان با حمیت تر ایتالیا در طلب 
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کرد. مردم توسکانی، مودنا، یارما و رومانا حکمرانان سابق خود را بیرون کردند. بعد از آانکه به آراي عمومی مراجعه کردید 

و یا بر اثر انتخاب عمومی معلوم شد که اکثریت قاطع مردمان این نواحی طرفدار پیوستن به ساردنی هستند الحاق خـاك  

به ساردنی اعالم کردند. از آنجا که رومانا تعلق به ایاالت پاپی داشت شخص پاپ مسوولین ایجاد ایتالیاي جدیـدرا  خود را 

در  1860تکفیر نمود. نمایندگان تمام نواحی شمالی ایتالیا، االونیس، بی آنکه از عمل پاپ خـم بـه ابـرو آورده باشـند در     

ي شمول سایر نواحی توسعه یافته بود حضور به هم رسانیدند. حکومت شهر تورن پایتخت ساردنی، در مجلس ملی که برا

انگلستان این وقایع را با شور و رغبت تلقی کردو ناپلئون سوم نیز در ازاي ملحق ساختن نیس وساوي (کـه مردمـان ایـن    

اردنی را که اکنـون بـه   نواحی در مراجعه به آراي عمومی تمایل خود را دایر بر پیوستن به فرانسه اعالم داشتند.) کشور س

  مراتب وسیع تر شده بود به رسمیت شناخت.

یک کشور ایتالیاي شمالی وجود داشت، در وسط ایاالت متعلق به پاپ قرار گرفته بود و در جنوب هنـوز   1860اکنون در 

ب انقالبیـون  سلطنت دو سیسیل باقی بود. چنانکه به کرات در گذشته اتفاق افتاده بود سلطنت دوسیسیل به واسطه آشـو 

به تدریج متزلزل گردیده بود. یکی از جمهوري خواهان ساردنی موسوم به گیزپی گاریبالدي کار را یکسره کرد. گاریبالدي 

بود به این معنی که در راه استقالل اوروگوي جنگیده، چنـد  » قهرمان دو قاره«اي شباهت به الفایت داشت از  که تا اندازه

تشکیل شده بود و  1849دگی کرده بود و یکی از روساي جمهوري کوتاه عمر روم بود که در صباحی در ایاالت متحده زن

نفر از هواخواهان خود را گرد آورد تا به سمت جنوب هجـومی   1150سه تن رئیس جمهوري داشت اکنون وي در حدود 

اي  ی توانست آشکارا با چنـین توطئـه  یا قرمزپوشان معروف شدند. کاوور که نم» هزار گاردیبالدي«آغاز نماید. این عده به 

بر ضد حکومت همسایه ساردنی موافقت نماید مخفیانه به تدارکات و عزیمت قواي گاریبالدي رضا داد. گاریبالدي از دریـا  

گذشته به جزیره سیسیل رسید و از آنجا قدم به خاك سیسیل علیا گذاشت. انقالبیون با شتاب تما از گوشه و کنار به وي 

  و حکومت دو سیسیل که عقب افتاده و فاسد بود و چندان مورد احترام خلق نبود در برابر این تجاوز جالب از پا در آمد. پیوستند

اکنون گاریبالدي تدارك هجوم از ناپل به طرف روم را دید. طبیعی است که در رم نه فقط با پاپ بـا لشـکریان فرانسـوي    

ی بین المللی در تمامی کره زمین طنین افکن می شد. کاوور مصمم شد جلـو  مواجه می گردید و بر اثر این اقدام افتضاح

چنین اقدامی افراطی را بگیرد اما در عین حال از فتوحات گاریبالدي استفاده کند. به همین سبب لشـکریان سـاردنی بـر    

ناپل را در پـیش گرفتنـد.    گاریبالدي پیش دستی جسته وارد ایاالت پاپی گردیدند و به دقت تمام از رم احتراز جسته راه

تسخیر سرزمینی که گاریبالدي از چنگ سلطان سیسیل بدر آورده بود به این نحو بر اثر درایت کاوور به دسـت لشـکریان   
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ساردنی مسلم گردید. غلبه در غین آرامش صورت پذیرفت زیرا گر چه گاریبالدي تا اندازه اي مایـل بـه چانـه زدن بـود و     

ه کاوور از مقام خود مستعفی گردد با این وجود سرانجام تسلیم گردید. سرکرده قرمزپوشان، خصم کرد ک بیهوده اصرار می

سالطین، گاریبالدي حاضر شد با ویکتور امانوئل سوار بر یک کالسکه روباز شود و از میان معابر شهر ناپل که در دو سوي 

عبور کند. بر اثر مراجعه بـه آراي عمـومی، تقریبـاً مـردم در     آن هزاران نفر از مردم  غریو شادمانی به هوا بلند کرده بودند 

سیسیل متفق القول تمایل خود را مشعر بر پیوستن به ساردنی اعالم داشتند و نیـز در بـاقی ایـاالت پـاپی، االشـهر رم و      

و ونـیس در سـال    حومه آن، مراجعه به آراي عمومی همان نتیجه را داد. پارلمانی مرکب از نمایندگان تمام ایتالیا جز رم

اجالس کرد و ایتالیا سلطنت متحدي اعالم کرد و با تاییدات خداوندي و اراده ملت، ویکتـور امانوئـل دوم، سـلطان     1861

رئیس به عنوان پاداشی به ایتالیا بخشیده شد. زیرا در جنـگ میـان پـروس و اتـریش،      1866آن سرزمین خوانده شد. در 

که جنگ میان فرانسه و پروس آغاز گردید و قـواي فرانسـوي را از آن    1870و رم در  ایتالیا به کمک پروس برخاسته بود

  شهر فراخواندند به ایتالیا ملحق شد.

شد. پیدایش این کشور بر اثر ارشاد و فضایل اخالقـی  » ایجاد«به این نحو چنانکه در عرف آن زمان مصطلح گردید. ایتالیا 

اي بـود   از احساسات کاوو، به واسطه جنگ و شورش و باالخره تجاوز مسـلحانه مازینی، جسارت گاریبالدي، سیاست عاري 

  که آراي همه خلق پشتیبان آن بود.

  وحدت آلمان
ها حکم مـی راندنـد. یعنـی در واقـع      کشور آلمان از دیرباز از ایاالت خود مختاري تشکیل شده بود که شاه زادگانی در آن

در آن دول بزرگ و کوچک هر دو وجود داشتند. دول بـزرگ آن عبـارت    آلمان حکم جهان سیاسی کوچکی را داشت که

هـاي   بودند از پروس و اتریش. هیچ کدام از این دول بزرگ ما حاضر به اطاعت از دیگري نبود و نمی گذاشت که حکومـت 

بـه واسـطه   آلمانی کوچکتر هم جوار زیر سلطه نفوذي دیگري در آید. حکومت هاي کوچک تر آلمان نیز به نوبـه خـویش   

ها از مـوقعیتی   توازنی که میان دو دولت بزرگ وجود داشت، استقالل خود را حفظ می کردند. در آغاز قرن نوزدهم آلمان

ها به جوش آمد. بسیاري از متفکرین آلمانی معتقد گردیدند که آلمان با  که در اروپا داشتند ناراضی شدند. عرق ملیت آن

هـا و اسـلوب سیاسـی     و تقدیر چنین است که روزي صاحب روش زندگانی خاص آلمانکشورهاي غربی اروپا تفاوت دارد 

مخصوص به خود شود. آلمانها خود را بی اندازه از اسالوها افضل می شمردند. فلسفه آلمانها، چنانکه به وضوح از حکمـت  

اروپـاي غربـی    هویداست صاحب صفت ممیزي خاص خود گردید. حکمت آلمـانی، فردیـت را از مختصـات ملـل    » هگل«
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شمرد، براي آزادي انفرادي چندان قدر و وزنی قایل نشد و متمایل بود که حس وفاداري نسبت به اجتماع و اصول دسـته  

جمعی و حکومت را جالل و منزلتی بس منیع بخشد. درباره اهمیت واقعی تاریخ، فراوان غلو و مبالغه شد به طوري که در 

کند. احتیاج  ارکس تاریخ نیرویی گردید شگرف، تقریباً جدا از ابناي بشر، تاریخ مقدر میآراي هگل و بعد از او در فلسفه م

دارد، ضروري می سازد، تقبیح می کند، حقانیت را مسلم می دارد یا عذر می تراشد. هر چه را شخص دوست نداشت می 

اي بـه مراتـب    نی کامالً متفـاوت و آینـده  توانست فقط مرحله گذرانی از تاریخ تلقی نماید ومعتقد باشد که آن مقدمه دورا

تر است. آنچه را شخص در حال و یا آینده طالب بود می توانست از لحاظ تاریخی ضروري تعبیـر کنـد و بگویـد آن     جالب

  کار غیر ممکن به وقوع خواهد پیوست.

جلـس فرانکفـورت   یک رشته انقالب دولت هاي متعددي را که در آلمـان وجـود داشـت متزلـزل سـاخت. در م      1848در 

گروهی که اصوالً مرکب از اشخاص منفرد بود متعهد گردیدند که از طریق قانونی آلمانی متحد تشکیل دهنـد. از ایـن رو   

اي خـارج از انـدازه    ها تمام افکارشان متوجه تحصیل قدرت گردید و براي ارتش شیفتگی و عالقه آلمان 1848بعد از سال 

هـا   ورت را توفیقی حاصل نشد زیرا که به احتمال به اندازه کفایت انقالبـی نبودنـد. آلمـان   پیدا کردند. افراد مجلس فرانکف

قومی بودند هوشیار، با انضباط و فرمان بردار. هنوز از روي احساسات به حکومت هاي خود عالقـه منـد بودنـد. آنچـه در     

نی به دست انقالبیون، در آلمان غیر ممکن بـود  ایتالیا اتفاق افتاد، یعنی انهدام تمام حکومت هاي سابق به استثناي سارد

  روي دهد.

 1850هـاي آلمـانی دچـار غلـق و پریشـانی خـاطر گردینـد. تـا          نتیجه نداد، ملیـون و لیبـرال   1848بعد از آنکه انقالب 

مبـرگ  هاي سابق اعاده یافته بود، این ها عبارت بود از اتریش و پروس، سلطنت هاي هانور، ساکسونی، بـاوبر و رت  حکومت

هـا شـهرهاي آزاد هـامبورگ و     به انضمام سی ایالت دیگر که از لحاظ وسعت با یکدیگر تفاوت داشت و کوچـک تـرین آن  

که تمامی این ایاالت را به یکدیگر پیوند میداد نیـز اعـاده یافـت. امـا در      1815فرانکفورت بود. کنفدراسیون سست بنیاد 

 1870و  1850اجتماعی عظیمی در شرف وقوع بـود. در خـالل سـنوات     داخل تشکیالت این ایاالت تغییرات اقتصادي و

در آلمان کمتر از فرانسه آهن اسـتخراج مـی شـد و حـال      1850محصول زغال سنگ و آهن آلمان شش برابر گردید. در 

شـد  محصول آهن آلمان به مراتب زیادتر بود. آلمان بر مشکالت اقتصادي و اجتماعی که سیصد سال می  1870آنکه در 

به استثناي اتریش و بوهم، همین امر نیز موجد وحدت اقتصادي فراوانی شده بود. شهرهاي آلمانی که به وسیله خط آهن 

و تلگراف با هم ارتباط پیدا کرده بود روبه انبساط نهاده و اکنون براي سکونت مازاد جمعیت خود محتاج به اراضی وسـیع  
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ت و کارگران صنایع در حال افزایش بود. اکنـون کـه مزایـاي وحـدت بـیش از      تري شده بود. عده سرمایه داران در صناعا

به نحو ناهنجاري مصالحه گردیده و احتـرام فـوق العـاده زیـادي نسـبت بـه        1848هاي  پیش عیان شده و بر سر ایده آل

بشـمرند  » ت تـاریخ قضاو«اي را که قرین توفیق باشد  حکومت و قدرت پدید آمده بود و مردم عادت کرده بودند هر حادثه

  عموم آلمانها براي آنچه رخ داد آماده بودند. پیدایش وحدت بر اثر مساعی خود آنها نبود. آلمان ها در آغوش پروس افتادند.

ترین محسوب می شد و کشوري بود کـه بـه دسـت نـاپلئون      در میان دول معظم، پروس همیشه کوجک ترین و بی ثبات

المللی و سجایاي داخلی خود را مرهون ارتـش خـود مـی دانسـت. در      ود. پروس نفوذ بینویران گردید و دوباره قد علم نم

عمل ارتش پروس نسبت به لشکریان سایر دول کمتر به میدان مبارزه رفته بود، اما به واسطه وجود همین ارتش بود کـه  

ه بـود. تسـلط بـر سـیلزي در     به کمک استیالي نظامی و یا دپیلوماسی، طبق برنامه معینی خاك خود را توسـعه بخشـید  

و ناحیه جوار رود رن براثر مذاکرات بـین المللـی    1790و  1770و ضبط بخش هایی از لهستان در سنوات بعد از  1740

اشخاصـی کـه مقـدرات پـروس را در دسـت داشـتند        1850اوج بسط اراضی پروس محسوب می شـد. بعـد از    1815در 

در اولمرتز ناگزیر شده بودند سـر تسـلیم در    1850ثر انقالب تزلزل افتاده بود. در بیمناك بودند. در ارکان کشور آناها بر ا

برابر امپراتور اتریش و تزار روسیه فرود آوردند و جنگ کریمه و کنگره پاریس تقریباً کارشان جز نظاره چیز دیگري نبـود.  

گویی موقعیتی که سخت بـه چنـگ پـروس     بی آنکه یک نفر پروسی آري یا نه گفته باشد ایتالیا کشور متحدي شده بود.

گذشت در شرف زوال است. به همین نحو در ظاهر بسط ارتش امري سـهل   نمیآن آمده بود و هنوز زمانی زیاد از حصول 

جمعیت پروس از یازده میلیون به هجده میلیون بالغ شده بود، اما عده نفرات ارتش هـیچ تغییـري    1815گردیده بود. از 

ن فقط مقررات موجود سربازگیري را مراعات می کردند نفرات ارتش پروس تقریبا دو برابر شد. اما این امر نکرده بود. اکنو

پروس صاحب پارلمانی بود. البته طبیعی بـود کـه مجلـس پارلمـان، در قبضـه       1850مستلزم بودجه زیادتري بود. بعد از 

خواسـتند   داران حوزه رن، لیبرال هایی بودنـد کـه مـی    یهاي از ثروتمندان پروسی، به خصوص سرما متمولین باشد اما پاره

گري به عنـوان شـغل دایمـی مخـالف بودنـد و طبقـه        هاي حکومت باشد. این قبیل افراد با نظاره پارلمان ناظر بر سیاست

ایش یونکرها که افسران ارتش از میانشان استخدام می شدند را حریفان مهم خود در کشور می دانستند. پارلمـان بـا افـز   

هـا بـراي    بودجه ارتش مخالفت کرد. سلطان پروس و وزیر جنگ وي، رون العالج ماندند. اصالحات ارتش که بـه نظـر آن  

سلطان پروس بنا به توصیه فـن رون شـخص    1862آینده پروس ضرورت داشت عملی نمی گردید در این موقع، به سال 

  ن بیسمارك نام داشت.جدیدي را به سمت ریاست وزراي خویش منصوب نمود که او توف
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بیسمارك ناسیونالیست نبود، تمامی خاك آلمان را مهدنیاکان خویش نمی شمرد و پروسی بود. از لحاظ اجتمـاعی ماننـد   

عموم یونکرها وجوه تشابهی میان وي و افراد هم طرازش در مشرق یعنی افراد طبقـه مالکـین ایـاالت بالتیـک و روسـیه      

اعظم خاك آلمان را نه میش شناخت و نه مورد اعتماد مـی دانسـت؛ سـاکنان ایـن      وجود داشت. مغرب، از جمله قسمت

نواحی جملگی در نظر وي انقالبی، سرکش، آزادفکر و مادي بودند. مجالس پارلمـانی در نظـر وي عبـارت بـود از جمعـی      

، دموکراسی و سوسیالیزم در آزادي انفرادي را خودپرستی توام با هرج و مرج می پنداشت . لیبرالیزم   جاهل و غیر مسئول

شناسی، خدمت گزاري، نظم و ترس از خـدا واقـف باشـند.     نظرش منفور بو. ترجیح می داد مردم بیشتر به اهمیت وظیفه

فکر ایجاد یک اتحادیه جدیدي از اراضی آلمانی نشین به تدریج به ذهنش راه یافت و تازه این کار را ممد تقویـت پـروس   

هاي اتـریش   ارك پیدایش اتحادیه اي که واقعا و به تمام معنی جنبه ملی داشته و مرکب از آلماندانست. در نظر بیسم می

ها هم ثل سایرین آلمانی بودند) امري محال بود. چنین امري سبب مرافعه میان  و بوهوم نیز باشد (زیرا که به هر حال آن

  پروس و یکی از دول معظم می گردید.

کاتولیکی به وجود آید، جنوب را براي مقابله با شمال تقویت می کرد و به عالوه در چنـین   ممکن بود به این نحو اکثریت

  اتحادیه اي یونکرهاي مشرق الب در اقلیت قرار گرفته و از بین می رفتند.

به این نحو بیسمارك طرفدار طبقه خویش و حتی پیرو اصول خاص خود بود. اما هـیچ اصـولی او را ملـزم ومکلـف نمـی      

سیاسـت  «در نظر وي هیچ عقیده و مسلکی به خودي خود غایت مقصود نبود. بیسمارك بـارزترین طرفـدار شـیوه     نمود،

گردید. موقعی فرا رسید که افراد طبقه یونکر او را نسبت به طبقه خود خیانت کار دانستند حتی سلطان پروس » واقعیات

امژبسبورگ بی حرمتی نمود و سپس دلجویی کـرد، بـالیبرال   از او به هراس افتاد، موقعی فرا رسید که نسبت به خاندان ه

ا نداخت  ها را با خود دشمن ساخت. ابتدا جنگ به راه می ها درست شد و به نوبت، آن ها و حتی سوسیالیست ها، دموکرات

ـ   و سپس در صلح اصرار می ورزید. خصومت ود. ها و اتحادها در نظر وي فقط یک سلسله اعمالی بر حسب ضرورت زمـان ب

دشمن امروزي ممکن بود  دوست فردا باشد و هرگز در صدد نبود که حوادث را سلسله وار یکی پس ازدیگري طرح کنـد  

آنگاه مرحله به مرحله خود را به نهایت عظمی رساند، برعکس از هر چه عملی بود استفاده می کرد و هر فرصتی به دست 

ود آن را به نفع خود به کار می برد و حاضر بود از شـقوق مختلـف   می آمد را غنیمت می شمرد؛ هر موقعیتی روي می نم

  هر کدام را که جریان حوادث ایجاب نماید انتخاب کند.

که سمت ریاست وزرا را داشت، شغل وي یا طبقه اش چنین ایجاب می کرد که در پارلمان پروس لیبرال ها را  1862در 
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هاي  خود ادامه داد. پارلمان حاضر نشد مالیات» مبارزه قانونی«به  1866تا  1862از میدان به در کند. مدت چهار سال از 

پیشنهادي را تصویب کند. با این وجود دولت به جمع آوري مالیات هاي مزبور پرداخت. مودیان مالیاتی نیز بدون چـون و  

کـرد.   ظم جز این اقتضا نمـی چرا مالیات پرداختند. زیرا محصلین مالیاتی نمایندگان قدرت حاکمه بودند و حفظ شئون و ن

برداري نفوس مملکت، احترامی که براي مستخدمین دولتی قایـل بودنـد، اعتقـاد مـردم بـه       حدود لیبرالیزم پروس، فرمان

اینکه سلطان و وزرایش خردمند تر از نمایندگان منتخب هستند. همه از این ظفر سیاست نظامی بـر حکومـت موهـومی    

رتش توسعه یافت، تجدید سازمان دید، نفرات را از نو تعلیم دادند و مجهز به سـازوبرگ نـو   عامه به خوبی مبرهن گردید. ا

نمودند. بیسمارك در برابر سیل ناسزاهایی که از جانب اکثریت نمایندگان لیبرال مجلس متوجه وي گردیده بود مقاومـت  

جواب بیسمارك آن بود که غرض از تـدوین   کرد. لیبرال ها اعالم داشتند که سیاست دولت به اشد وجه غیر قانونی است.

ها آن بود که خود دولت به پروس لطمه می زند زیرا مـردم   قانون اساسی لطمه زدن به حکومت نبوده است. ادعاي لیبرال

مابقی آلمان چشم امید به پروس دوخته اند و همانطور که مردم ایتالیا ساردنی را سرمشق حریت سیاسـی دیدنـد، مـردم    

ها پروس را براي قـدرتش مـی    پروس نیز جز این انتظار ندارند. جواب بیسمارك به سردي تمام این بود که آلمانآلمان از 

تعیـین   1815ستایند نه از جهت شیوه لیبرالیزم آان. بیسمارك اعالم داشت که حدود وثغـور پـروس بـه نحـوي کـه در      

  خود باید منتظر فرصت هاي مناسب باشد. گردیده بود صحیح و منطقی نبوده است و پروس براي گسترش اراضی

مطرح شد و حتی افراد میانه رو مجلـس   1848دیري نگذشته بود که قضیه شلسویک هولشتاین پیش آمد. این قضیه در 

 1863فرانکفورت تا پاي جنگ اصرار ورزیده بودند که دو دوك نشین مزبور باید به اتحادیه آلمانی منضم شود. اینـک در  

ها که مشغول ایجاد وحدت ملی خویش بودند می خواستند شلسویک را جزو جدانشـدنی از   گردید. دانمارکیمساله تکرار 

کشور دانمارك نمایند. ساکنین شلسویک جمعی دانمارکی و برخی آلمانی بودند. دیت کنفدراسیون آلمان که مایـل نبـود   

هـا را   ن مجس انقالبیـون فرانکفـورت عمـوم آلمـان    ها به این نحو یک سره بخاك دانمارك منضم شوند به عی ببیند آلمان

مند به تقویت و یا پشتیبانی از کنفدراسیون آلمانی موجود نبود.  ها کرد. بیسمارك هرگز عالقه دعوت به جنگ با دانمارکی

 به منظور آنکه نیات واقعی خـود را مسـتور    چیزي که وي طالب بود جنگ پروس بود نه جنگ عموم مردمان آلمانی زبان

پروس و اتریش متفقا به دانمارك اعالن جنگ دادند  1864دارد به صورت مشترك با اتریش اقدام به عمل نمود. در سال 

و به زودي آن کشور را مغلوب ساختند. مقوصد بیسمارك آنکه شلسویک و هلوشتاین هر دو را به پروس منضم نماید و از 

د تا آنجا که ممکن باشد استفاده برد. براي این موافقت کرد کـه پـروس   هر گونه مرافعه اي که در آینده با اتریش پیش آی
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به صورت موقت شلسویک و اتریش هولشتاین را متصرف گردد. به زودي بر سر حق العبـور، حفـظ نظـم داخلـی و سـایر      

بیسمارك در مسایلی که قاعدتا میان دول غالب در اراضی متصرفی پیش می آید بین پروس و اتریش اختالفی بروز نمود. 

اي را که می خواسـت بـه    حالی که به ظاهر وانمود می کرد که در صدد حل این اختالف است هیچ اقدامی ننمود تا بهانه

  چنگ آورد. 

سپس درصدد برآمد اتریش را در انظار بی اعتبار جلوه دهد و روابط را با سایرین قطع کنـد. درایـن هنگـام سیاسـت دولـت      

ور کشورهاي اروپایی بود. امپراتوري روسیه در موقعیتی بود که کاري از دستش سـاخته نبـود، بـه    انگلیس عدم مداخله در ام

واسطه اجراي برنامه اصالحات که در این هنگام به بحبوحه اش رسیده بود در داخل روسیه تشت وجـود داشـت و بـه علـت     

بیسمارك با مراقبـت   1863ك بود زیرا در وقایع جنگ کریمه روسیه با اتریش سرخصومت داشت و راغب به پروس و بیسمار

هاي روسیه که سر به شورش برداشته بودند پشتیبانی کرده بود. براي جلـب حمایـت    تمام از حکومت تزاري بر علیه لهستانی

سلطنت جدید ایتالیا به بیسمارك وعده داد که ونیس را به آن دولت تسلیم نماید. باقی می ماند فرانسـه، در آن کشـور نیـز    

به عالوه در مالقاتی میان بیسمارك   هاي داخلی بود و سپاهیانش پاي بند محارباتی در مکزیک اپلئون سوم گرفتار نارضایتین

و ناپلئون سوم که به طور محرمانه در بیاریتس صورت گرفته بود در ظاهر هر دو به صورت شفاهی بـا بسـط اراضـی فرانسـه     

تفق القول بودند که باید نقشه اروپـا را بـه صـورت نـویی در آورنـد. بـراي تضـعیف        موافقت کرده بودند و در این تبادل آرا م

موقعیت اتریش در داخل اراضی آلمانی بیسمارك خود را یک نفر دموکرات قلمداد کرد، پیشنهاد اصالحی براي کنفدراسـیون  

بات عمومی معین کـرده باشـند. مبنـاي    اي را نمودکه افرادش را به وسیله انتخا آلمان ارایه داد و توصیه تشکیل مجلس عامه

اي بـه   محاسبه بیسمارك آن بود که اکثریت قوم آلمان نه هوا خواه لیبرال هاي سرمایه دار مـتمکن مـی باشـند، نـه عالقـه     

حکومـت  «هاي موجود در ایاالت آلمانی دارند و نه دل بسته به سلسله هاپسبرگ اند. به همـین جهـت متوسـل بـه      حکومت

  به تمام منافع پاربرجایی که خار راه وي بود لطمه وارد آورد. گردید تا» عامه

هلشتاین مرافعه داشتند. سرانجام اتریش قضیه را بـه طـور رسـمی     -در خالل این احوال اتریش همچنان بر سر شلسویک

ك را دردیت فدرال آلمان که یکی از وظایفش مخالفت از بروز جنگ میان اعضاي فدراسیون بود مطـرح سـاخت. بیسـمار   

ها را متهم به تجاوز کرد و به ارتـش پـروس دسـتور داد تـا هلشـتاین را تصـرف نماینـد.         فاقد صالحیت دانست و اتریشی

ها تجهیـز   ها از اعضاي فدراسیون تقاضا کردند که نیرویی مرکب از نفرات تمام ایاالت آلمانی براي مبارزه با پروسی اتریشی

هاي آلمانی در جنـگ بـود. تفـوق ارتـش      ه فقط با اتریش بلکه با کلیه حکومتپروس ن 1866گردد. نتیجه آن شد که در 
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سابقه تعلیمات جنگی دیده بودند و مجهز به تفنگ هاي سوزنی  پروس به زودي محرز گردید. سپاهیان پروس با دقتی بی

امل موثر در ارسال توپ جدیدي بودند که به کمک آن پیاده نظام می توانست هر دقیقه اي پنج گلوله تیر شلیک نماید. ع

هاي جدید منطقه نبرد استراتژي بکري بود که در آن از خطوط آهن نوبنیاد استفاده می کردند. به این نحو ارتش پـروس  

زیر فرمان سردار هنرمندي چون فن موتلکه اتریشی هار در نبرد سادوا (یا کونی گراتز) هزیمت داد و انـدکی بعـد از ایـن    

مانی را مغلوب نمود. جنگ اتریش و پروس معروف به جنگ هفت هفتـه اي از لحـاظ کوتـاهی هرگـز     واقعه سایر اباالت آل

نظیر نداشت. قبل از آنکه سایر دول اروپایی که در آغاز اغفال گردیده و اکنون به کلی حیران بودن بتوانند متوجـه کـم و   

  کیف قضایا شوند بیسمارك شتابان به عقد صلح مبادرت جست.

کاسـل و شـهر آزاد    -هلشتاین بلکه سلطنت هاور، دوك نشین هاي ناسو و هس –تمامی اراضی شلسویک  پروس نه فقط

از پا در آمـد.  » مرتجع سرخ«فرانکفورت را نیز به مرور به خاك خود منضم ساخت. حکومت سابق این نواحی در برابر تبر 

عوض آن اتحادیه کنفدراسـیون آلمـان شـمالی را     بیسمارك به 1867به همین نحو اتحادیه فدرال آلمان از بین رفت. در 

تشکیل داد که عبارت بود از ا تحادي میان پروس توسعه یافته و بیست ویک ایالت دیگر که نیروي پـروس از مجمـوع آن   

دن، ها بود مانند اتریش، باوبر، با هاي آلمانی که جنوب رود من قلمرو آن تر بود آن دسته از حکومت ایاالت به مراتب افزون

ها را به یکـدیگر پیونـد    ورتمبرگ و هس دارمشتاد همگی خارج سازمان جدید قرار داشتند و هیچ گونه عالقه اتحادي آن

  نمی داد. در ضمن حکومت ایتالیا نونیس را ضمیمه خاك خود ساخت.

بود بـه مراتـب    بیسمارك براي کنفدراسیون آلمان شمالی قانون اساسی وضع کرد. سازمان جدید گر چه به صورت فدرال

بود. ریاست این اتحادیه در دودمـان سـلطنتی پـروس مـوروثی گردیـد و داراي       1815نیرومند تر از کنفدراسیون منحله 

پارلمانی بود مرکب از دو مجلس، مجلس علیا، چنانکه در ایاالت متحده آمریکا مرسوم است و به اصطالح نماینده ایـاالت  

ت مختلف متساوي نبودند. مجلس سفلی، یا رایشتاگ مجلس نمایندگان ملت بود کـه  مختلف بود، منتهی نمایندگان ایاال

ها را بر اثر انتخابات عمومی معین می کردند. بورژواهاي لیبرال و یونکرهاي محافظـه کـار هـر دو ایـن گونـه       در ظاهر آن

بـود زیـرا در ایـن موقـع تنهـا      اي  با دموکراسی را جنون محض می دانستند. در واقع نیز این عمل جسـورانه » الس زدن«

فرانسه بود که در اروپا با تمام رعایاي خود حق شرکت در انتخابات عمومی را داده بود و در فرانسه عهد ناپلئون سـوم نـه   

محافظه کاران قدیمی از این موضوع چندان دل خوشی داشتند و نه لیبرال هاي واقعی، اما در انگلستان که آنجـا نیـز در   

حق شرکت در انتخابات تعمیم یافت تازه کمتر از نصف افراد ذکور مملکت مـی توانسـت در انتخابـات     1867همین سال 
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هـا   متفق خوبی براي وي خواهند بود و به کمـک آن » عامه مردم«حساس می کرد که  عمومی شرکت جویند. بیسمارك ا

ها کـه در   ه نماید. وي حتی با سوسیالیستمیزان دولت مقتدري به وجود آورد که بتواند با صاحبان منافع خصوصی مبارز

عرض ده ساله گذشته با پیدایش صناعات در آلمان ظهور کرده و بیشتر در این عهد از پیروان فردیناندرالسـال بودنـد بـه    

مذاکره پرداخت. سوسیالیست هاي طرفدار السال برخالف پیروان عقاید مارکس معتقد به این فرضیه بودند که با اقدامات 

هـاي   هاي موجود می توان شرایط زندگانی کارگر را بهبود بخشید. توافق نظر میان اکثریـت عظـیم سوسیالیسـت    تحکوم

آلمان و شخص بیسمارك بی اندازه مایه خشم کارل مارکس گردید که در این هنگـام در انگلسـتان مـی زیسـت (کتـاب      

ست هـا در ازاي اجـراي انتخابـات عمـومی بـراي      منتشر شده بود) . سوسیالی 1867تالیف وي نخستین بار در » سرمایه«

تعیین نمایندگان حکومت عامه با قبول کنفدراسیون آلمان شمالی موافقت کردنـد. بیسـمارك نیـز بـه سـهم خـویش بـا        

  استفاده از تمایالت سوسیالیستی و دموکراتیک، قبول عامه را نسبت به امپراتوري خویش که در شرف ظهور بود جلب نمود.

که اوضاع هنوز ثابت نمی باشد. ایاالت کوچک آلمان در خالء سیر می کردند و ناگزیر بودند دیر یا زود جذب مـدار  واضح بود 

یکی از کشورها یعنی اتریش ، پروس یا فرانسه شوند. در فرانسه مردم با خشم تمام از سیاست خارجی نـاپلئون سـوم انتقـاد    

ت آوري گراییده بود. در جوار سرحد فرانسه ایتالیا رخصت یافته بود بـه  می کردند. مداخله فرانسه در مکزیک به شکت فضاخ

صورت کشور متحدي درآید و اکنون بر خالف کلیه اصول منافع ملی فرانسه کـه صـدها سـال از جانـب حکومـت هـاي آن       

یازد. همـه جـا    مملکت مراعات گردیده بود به یک دولت مستقل نیرومندي اجازه داده بودند که بر تمامی خاك آلمان دست

مردم احساس می کردند که به زودي میان فرانسه و پروس جنگی در خواهد گرفت. بیسمارك از رعبی که در ایـاالت آلمـان   

جنوبی نسبت به فرانسه وجود داشت استفاده کرد. گر چه در ادوار گذشته آلمان جنوبی بیشتر بطیب خاطر از اقمـار فرانسـه   

س ملیت پیدا کرده بود که چنین عبودیتی را در برابـر قـومی خـارجی شـرم آور تلقـی نمایـد.       بود لیکن در این ایام آنقدر ح

بیسمارك می پنداشت که بروز جنگ میان پروس و فرانسه، ایاالت کوچک آلمان جنوبی را آن اندازه متوحش خواهد ساخت 

اند و این درست همان بود که بیسـمارك  که به اتحاد با پروس راغب گردند و در آن صورت فقط اتریش خارج آن اتحاد می م

می خواست. در نظر ناپلئون سوم، یا الاقل بعضی از مشاورین وي غلبه بر پروس در چنین جنگـی سـبب اعـاده قبـول عامـه      

نسبت به امپراتوري بناپارت می گشت. در چنین محیطی که ممکن بود با جرقه اي آتش جنگ مشتعل گردد هـیچ کـدام از   

  ین به خاطر حفظ صلح اقدامی نمی کردند.افراد مسئول طرف

در ضمن بر اثر بروز انقالبی در اسپانیا ملکه تاج دار آن کشور جالي وطن اختیار کرده بود و دولت موقتی اسپانیا از لئوپلد 
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شاه زاده هوهنزولرن، از پسر عموي پادشاه پروس دعوت کرد که سلطان قانونی اسپانیا شود، طبیعـی اسـت کـه اسـتقرار     

ودمان سلطنتی پروس در اسپانیا براي فرانسه ناگوار بود. سه نوبت خانواده لوهنزولون تقاضاي فرانسه مـورد قبـول واقـع    د

  شد. در ظاهر قضیه به دلخواه فرانسه حل شده و بیسمارك نومید گردیده بود.

دام دیگري مبادرت جست. به سـفیر  بعد از این مقدمه دولت فرانسه به امید آنکه به ظفر دیپلماسی شایانی نایل آید به اق

سلطان پروس را مالقات نماید و از جانب دولت متبوع خود تقاضا کنـد کـه   » امس«فرانسه بنه دتی دوباره امر شد که در 

در آینده تحت هیچ گونه شرایطی هیچ یک از افراد خاندان هوهنزولرز براي احـراز مقـام سـلطنت اسـپانیا نـامزد نشـوند.       

کمال ادب حاضر به قبول چنین تعهدي نگردید و جریان کامل مـذاکرات بـین خـود و سـفیر فرانسـه را      پادشان پروس با 

براي اطالع بیسمارك تلگرافی به برلن مخابره کرد. بیسمارك به مجرد دریافت تکان دهد. تلگراف مزبـور را بـراي چـاپ و    

ادبانـه در   امه خیال کنند که گفت و گویی تند و بینشر خالصه کرد و این خالصه را به نحوي جلوه داد تا خوانندگان روزن

ها این واقعه را اهانتی نسبت به سلطان خود تصور کنند و فرانسـوي   صورت گرفته است. غرض آن بود که پروسی» امس«

ها از دست پادشاه پروس خفت دیده است. در هر دو کشور جنگ طلبـان بـه صـدا در آمـده و      ها گمان برند که سفیر آن

، در حالی که در ظاهر قضیه سلطنت اسـپانیا حـل   1870که دیگري باید عذر تقصیر را بخواهد . در پانزدهم ژوییه  گفتند

  شده بود حکومت غیر مسئول و فاسد ناپلئون سوم به پروس اعالم جنگ داد.

داشـت کـه    بازجنگی که در گرفت جنگ کوتاهی بود. بار دیگر بیسمارك قبل از بروز جنگ هـم خـود را مصـروف بـر آن    

دشمن خویش را به کلی ویکه و تنها نماید. انگلیس ها به طور کلی معتقد بودند که تقصیر از فرانسه است. عملیات قـواي  

نظامی فرانسه در مکزیک که حاکی از حس جاه طلبی فرانسویان براي تجدید امپراتوري فرانسه در آمریکا بود انگلیس ها 

کـه فرانسـه    1870یدي منتظر فرصت بودند تا رم را تسخیر نماینـد، در   ها مدت مد یرا دچار وحشت ساخته بود. ایتالیای

مجبور فراخواندن سربازان خود از رم براي مبارزه با پروس گردید آن فرصت روي نمود. روس ها منتظر فرصت بودنـد تـا   

جنگی در دریاي سیاه محروم مبادرت ورزند که به موجب آن از داشتن کشتی هاي  1856مسخ ماده اي از عهدنامه صلح 

شکست خورده بود تنها دولتی بـود کـه بـه     1866ها افتاد. اتریش که در  چنین فرصتی به دست آن 1870شده بودند.در 

  می توانست با فرانسه متحد گردد و جلوي پیشرفت پروس را بگیرد. 1870احتمال زیاد در 

گرفته بود. اتریشی ها از ناپلئون سوم به واسطه سـهمی کـه    شرایط صلح با اتریش را آسان 1866بیسمارك مخصوصاً در 

در مسأله وحدت ایتالیا ایفا کرده بود منزجر بودند. امپراتوري اتریش دست خوش یک سلسله تغییرات و تبـدالت داخلـی   
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قسـمت   تـرز  بود که ضمن آن مجاورهانفوذ بیشتري در حل و عقد امور مملکتی پیدا کرده بودند. از دوران سلطنت مـاري 

اعظم قوه نظامی امپراتوري اتریش در دست مجارها بود و اکنون مجارها متمایل به جانبداري از پورس و بیسمارك بودنـد  

  شد.  کردند موقعیت مجارها در آن سرزمین بهتر می زیرا هر قدرتی دست خاندان هاپسبورك را از آلمان کوتاه می

هد مبدل به جنـگ عمـومی میـان دول اروپـایی نگردیـد. ایـاالت آلمـان        مانند سایر محاربات این ع 1870بنابراین جنگ 

جنوبی به حمایت پروس برخاستند. فرانسه یکه و تنها ماند. ارتش فرانسه از لحاظ فنی در مقام قیـاس بـا ارتـش پـروس     

فرانسـوي تسـلیم   عقب افتاده بود. در پانزدهم ژوئیه جنگ آغاز گردید، در دوم سپتامبر، بعد از نبرد سـدان، عمـده قـواي    

ها گردیدند. ناپلئون سوم به شخصه به اسارت درآمد. در چهارم سپتامبر، جمعـی از شورشـیان در پـاریس حکومـت      آلمان

جمهوري اعالم کردند. سپاهیان قوي پروس و آلمان وارد خاك فرانسه شده پاریس را محاصره نمودند. اگر چـه دسـتجات   

به  تسلیم نشد. چهارماه تمام سپاهیان دشمن دور آن شهر را گرفته بودنـد و   ارتش فرانسه منحل گردیدند، پاریس حاضر

  پاریس محصور بود. 

ها شهر پاریس را در محاصره داشت، در ورساي شهر کوچک مجاور پاریس گـرد   خانه آن سالطین آلمان، در حالی که توپ

ي تقریباً غیر مسکون و یادگاري از دورانـی بـود کـه    ها که لویی شانزدهم فرار اختیار کرد کاخ  وباغ 1789آمدند. از اکتبر 

ترین اتاق کاخ ورساي، در تاالر مجلل آیینه، همان مکـانی کـه لـویی چهـاردهم      ها قبل از میان رفته بود. در باشکوه مدت

بیسـمارك مسـبب    1871ژانویـه   18داد، اکنون در  سلطان خورشیدش روزي به شاهزادگان مطبع و منقاد آلمانی بار می

اعالم خبر ایجاد امپراتوري آلمان گردید. عنوان امپراتور آلمان در خانواده سلطان پـروس مـوروثی شـد. سـایر حکمرانـان      

ها را خلع کرده بـود.) نیسـت بـه امپراتـور جدیـد       آلمانی (طبیعی است جز امپراتور اتریش و امرایی که خود بیسمارك آن

هاي خود را به روي دشـمن   پناه دروازه ردم شهر پاریس لرزان، گرسته و بیآلمان سوگند وفاداري یاد کردند. ده روز بعد م

گشوند. فرانسه صاحب دولتی نبود که بیسمارك بتواند با آن به عقد صلح بپردازد. هرگز معلوم نبود که فرانسـه مایـل بـه    

اتی تشـکل شـود. مایـل    باشد. بیسمارك اصرار داشت که بر اثر اننخابات عومی مجلس مؤسس داشتن چه نوع حکومتی می

میلیـون   بود که به اصطالح تمامی آحاد ملت فرانسه شرایط پیشنهادي وي را تصویب کنند. وي از فرانسـه خواسـتار پـنج   

شود.) و میل داشت که فرانسـه   سابقه محسوب می فرانک طال غرامات جنگ بود (که در آن ایام مبلغی بسیار هنگفت و بی

کردنـد بـا ایـن     ها به زبان آلمان تکلم می را به امپراتوري آلمان واگذارد. اگر چه آلزاسی آلزاس و قسمت اعظم نواحی لورن

دانستند. خود مـردم   ها از قرن هفدهم به بعد در سرنوشت فرانسه سهیم بودند خود را فرانسوي می وجود چون اکثریت آن
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دانستند. خود مردم این نـواحی بـا    فرانسوي می این نواحی با انتقال آلزاس و لورن به آلمان سخت مخالف بودند و خود را

ها نیز هرگز نتوانستند به این عمل بیسمارك کـه بـا کمـال     انتقال آلزاس و لورن به آلمان سخت مخالف بودند و فرانسوي

ساخت رضایت دهند. شرایط صلح که از جانب بیسمارك تحمیـل   اي از سر حدات مملکت آنها را جدا می سردي پاره خون

  مندرج شد.  1871ه بود در پیمان فرانکفورت مورخ دهم ماه مه گردید

وحدت آلمان اوضاع اروپا را دگرگون ساخت و مفاد نه فقط عهدنامه صلح ویـن بلکـه حتـی عهدنامـه صـلح و سـتفالی را       

عت بـه سـر   1870ترین کشور اروپـایی شـد و چـون بعـد از سـال       معکوس نمود. امپراتوري آلمان از بدو پیدایش نیرومند

  صنعتی گردید و همچنان بر قدرتش افزوده گشت. 

  نقش انگلیس در حوادث بالکان در قرن نوزدهم

مواد از مسأله شره مجموعه حوادث سیاسی است که از وجود و تشکیل امپراتوري ترك در اطراف مدیترانه در اروپا، آسیا  

  و آفریقا ناشی  گردیده است. 

به جزیره بالکان قدم نهادند یعنی آغاز قرن پـانزدهم و سـقوط امپراتـوري بیـزانس     ها به ش مسأله شرق از موقعی که ترك

ها براي اروپا بـه خصـوص    تولید گردید. اول این که در قرن شانزدهم و هفدهم مطرح شدن آن به این واسطه بودك ترك

بودند. دوم در قـرن هجـدهم   رفتند چنانکه سر حدات خود را به پنجاه کیلومتري رسانده  براي اتریش خطري به شمار می

ها را به شـبه جزیـره بالکـان راندنـد. و سـوم در قـرن        باز مسأله شرق به میان آمد زیرا در ابتدا اتریش و بعد روسیه ترك

تأثیر علل داخلی و قضایاي خارجی به سرعت رویه انحطاط نهاد و به این واسطه مسـأله شـرق داراي    امپراتوري ترك تحت

ها با همان شدت سابق، متصرفات ترکیه را در اروپا  ها و اتریشی گردید زیرا در ابتدا مطامع زیاد روس العاده پیچیدگی فوق

آوردند. از طرف دیگر امپراتوري ترك به خودي خود تجزیـه شـده ملـل مختلفـه      تهدید و هر یک قطعه از آن را چنگ می

که در قرن پانزدهم به اطاعت ترك ها در آمده بودند پشـت   ها ها و بلغاري رومانی  ها، ها، یونانی مسیحی بالکان یعنی سرب

هـا و   ها به واسطه طغیان و برخی دیگر ماننـد رومـانی   ها و یونانی سر هم آزادي یافتند. به این معنی که بعضی مثل صرب

ا هـم پادشـاي   هاي دول معظمه اروپا بر ترکیه آزادي خود را به دست آوردند. در خارج اروپـ  ها که در نتیجه جنگ بلغاري

نمود خود را مستقل ساخت بـاالخره دول فرانسـه و انگلـیس در بعضـی      مصر که از جانب دولت ترك در آنجا حکومت می

مواقع منافع خود را در مداخله در مسأله شرق تشخیص دادند یعنی گاهی به تجزیه امپراتوري ترك کمک و زمـانی آن را  

  گشتند.  مانع می
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زیستند. در قـرن نـوزدهم    ها و یونانیان می ها، صرب ها، بلغاري مسیحی مختلفی از جمله رومانی در شبه جزیره بالکان ملل

تمام این ملل از تحت تسلط ترك خارج گشته و دول مستقلی تأسیس کردند. در رستاخیز ملل مسیحی بالکان تمام دول 

هـا و سیاسـت بالکـان     اتریش در این جنـبش  فرانسه و اتریش مداخله کردند. دول روسیه و  بزرگ مثل روسیه، انگلستان،

ها و اتریش براي جلوگیري از آن، زیرا هر یـک از طـرفین در    دخالت عمده داشتند؛ یعنی روسیه براي مساعدت با جنبش

  کردند.  امپراتوري ترك مقاصد خصوصی را دنبال می

هایی که به طور علنی بـه ملـل    اعدهروسیه در تکاپوي رسیدن به قسطنطنیه بود و کوشش داشت ترك را ضعیف و یا مس

خواست متصـرفات خـویش را    نمود آنان در به خود امیدوار و طرفدار خود سازد، بر خالف اتریش که در باطن می باغی می

تا مصب دانوب توسعه دهد و چون در عین حال در بین رعایاي خود در هنگري، کرواسی و دالماسی هم نژادهاي باغیـان  

ورزیـد. فرانسـه و    خنثی ساختن عملیات روس و عموماً با جنبش هاي ملـل مسـیحی مخالفـت مـی    صربی داشت درصدد 

نمودنـد. حمایـت    گرفته بودند. یعنی هم با ملل مسیحی و هم با دولت ترك مساعدت می انگلیس دو سیاست متضاد پیش

بـراي جلـوگیري از بسـط نفـوذ     پروري ولی از لحاظ منـافع سیاسـی    ها از نظر حس نوع ها از ملل مسیحی بر ضد ترك آن

  نمودند.   ها مساعدت می روسیه تا مدیترانه با ترك

هـا در سـال    اي بودند که شورش کردند تا به استقالل دست پیدا کنند. صرب ها نخستین دسته در تمام ملل بالکان، صرب

در این بـین الکسـاندر اول تـزار     م علیه ظلم و ستم امپراتوري عثمانی قیام کردند، تا به استقالل دست پیدا کنند. 1804

ها چون در جنگ با ناپلئون  رساند ولی انگلیسی ها، به استقاللیون صرب یاري می روسیه نیز با تحت فشار قراردادن عثمانی

ها، باالخره  امپراتور فرانسه گرفتار شده بودند، فرصت مداخلی در جنگ استقالل صربستان را پیدا نکردند. با مبارزات صرب

  ها استقالل داخلی اعطا شد.  م از طرف امپرطوري عثمانی، به آن 1815سال در 

م تـا   1824توان به دو دوره تقسیم کـرد. دوره اول از سـال    انقالب دوم، انقالب مردم یونان بود. تاریخ آزادي یونان را می

م به طول  1829تا  1827وم از سال جنگیدند و دروه د ها می ها یونانیان تنها با ترك م طول کشید که در این سال 1827

انجامید که با دخالت دول انگلیس، روسیه و فرانسه، استقالل یونان تأمین گردید. بعد از شروع شورش، نـیکالي اول تـزار   

روسیه که در خیال تجزیه و یا حداقل تضعیف امپراتوري عثمانی بود، به شدت از یونانیـان حمایـت کـرد. از طـرف دیگـر      

خواست تزار روس به تنهایی در مسأله یونان دخالت و آن را حل و فصل کند. در تعقیب این دو سـایت، دول   انگلیس نمی

روس، و انگلیس به مذاکره پرداخته و متفق گشتند که وساطت خود را به متخاصمین پیشنهاد کنند. در فرانسه هم شارل 
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اي  م عهدنامـه  1827حاد روس و انگلیس پیوست. در سـال  دهم چه از لحاظ تمایل به یونانیان و چه از نظر سیاست، به ات

لزوم، بـا قـواي نظـامی او را مجبـور       گانه از سلطان عثمانی متارکه کرده و در صورت در لندن به امضاء رسید که دول سه

  ها، استقالل داخلی را عطا کند.  کنند که به یونانیان نیز مانند صرب

هـا   م جنگی سخت میان اتحاد انگلیس و فرانسه با ترك 1827ا رد کرد و در سال گانه ر سلطان عثمانی پیشنهاد دول سه

هـا در مرزهـاي    ها، شکست سـختی خوردنـد. عثمـانی    باشد. در این جنگ عثمانی درگرفت که به جنگ ناوارن معروف می

گانـه   بین دول سه م 1829شرقی خود نیز چندین شکست متوالی از روسیه خوردند و ناچار تقاضاي صلح کردند. در سال 

اي به نام اورنه به امضاء رسید که بر اساس آن دولت مستقلی به نام یونان تشکیل شده  و اسـتقالل آن   نامه و عثمانی عهد

  گانه تنظیم کردند.  را دول سه 

آورند. آنهـا بـراي   ها به رهبري نیکالي اول بعد از عهدنامه اورنه تالشی مضاعف را انجام دادند تا عثمانی را به زانو در روس

م اولتیماتوم دادند با حفظ اماکن متبرکه و حمایت مسـیحیان خـاك عثمـانی را     1853این کار به دولت عثمانی در سال 

ها به غرب ترس داشـت   روي روس دولت عثمانی در اختیار آنان قرار دهد و یا آماده جنگ باشد. دولت انگلیس که از پیش

م بـا سـلطان عثمـانی متحـد      1854مدیترانه به هم بخورد، به همراه فرانسه در سـال   خواست که موازنه قدرت در و نمی

هـا   م به طول انجامید و چون اکثر جنگ 1856تا  1854شدند و به روسیه اعالن جنگ داند. جنگ دو سال یعنی از سال 

ر ایـن زمـان ملکـه ویکتوریـا     هاي کریمه معروف شد. انگلستان که د ها به جنگ در شبیه جزیره کریمه رخ داد، این جنگ

هاي کریمه مخارج سنگینی را متقبل شد و نیرو و مهمات زیادي به بالکان اعزام  زمام امور آن را بر عهده داشت، در جنگ

م خـتم شـد. در ایـن قـرارداد      1856کرد. جنگ کریمه در نهایت به شکست روسـیه و انعقـاد قـرارداد پـاریس در سـال      

را به مرزهاي خود عقب راندند و استقالل کشـور عثمـانی را تضـمین نمودنـد. بـدین ترتیـب        نمایندگان دول فاتح روسیه

  انگلستان موقتاً به سیاست خود در بالکان مبتنی بر جلوگیري نفوذ دست یافت. 

بعد از مرگ نیکالي دوم، الکساندر دوم در روسیه به قدرت رسید. روس، مجدآور زمـان الکسـاندر دوم بـه نفـوذ خـود در      

ها  ها، رومانی هاي ساکن در عثمانی براي کسب استقالل ادامه دادند. بر اثر تحرکات روس اك عثمانی و به تشویق قومیتخ

ها و مردم بسنی و هرزگوین نیز علیه دولت عثمانی قیام کردنـد.   قیام کردند و کشوري به نام رومانی تشکیل دادند. صرب

ه و انگلیس و اتریش نیز دخالت کردند. روسیه و فرانسه و اتریش خواهـان  ها، دول معظم مثل فرانس در جریان این شورش

خواسـتند، امـا اقـدام     اصالحاتی براي مسیحیان خاك عثمانی بودند و در مقابل این اصالحات از دولت عثمانی تضمین می
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اسطه خصـومت بـا روسـیه از    رو شد، زیرا دیزرائیلی رییس الوزراي انگلیس به و دول مزبور با مخالفت دولت انگلستان روبه

شرکت در اقدامات دول مزبور امتناع جسته و حتی چندین بار باطنا سلطان عثمانی را به مقاومت تشـویق کـرده و بـدین    

ها با شکست تمام، قواي عثمانی به نزدیکی قسطنطنیه رسـیدند و   ترتیب جنگ روسیه و عثمانی ادامه پیدا کرد ولی روس

م بین طرفین، قرارداد  1878ها را پذیرفت و در سال  اضاي صلح کرد و تمام پیشنهادهاي روسسلطان عثمانی به ناچار تق

استفانو به امضاء رسید. این قرارداد به صربستان و رومانی استقالل کامل و به بوسنی و هرزگوین استقالل داخلی اعطا  سن

دریـاي اژه تـا سـالوتیک چیـزي بـاقی نمانـد.        کرد و براي سلطان عثمانی جز قسطنطنیه و حوالی آن و سـاحل آلبـانی و  

خواست امپراتوري عثمانی تجزیه شود قرار گرفت. دولت انگلیس  استفانو مورد اعتراض دولت انگلیس که نمی عهدنامه سن

اي در برلن شـدند. ایـن کنگـره در سـال      با کمک دولت آلمان به رهبري بیسمارك و دولت اتریش خواهان تشکیل کنگره

هـاي متصـرفی را بـه دولـت      استفانو تعدیل شد و بخشی از سرزمین یل شد. در این کنگره مفاد قرارداد سنم تشک 1878

هـا در   هـا از نفـوذ روس   عثمانی بازپس دادند و دولت انگلیس هم جزیره قبرس را از عثمانی گرفت. بدین ترتیب انگلیسـی 

جزیه امپراتوري عثمانی جلـوگیري کردنـد. بعـد از    عثمانی کاستند، هم صاحب سرزمین در خاك عثمانی شدند و هم از ت

ها و قواي عثمانی صـورت گرفـت. در    هایی میان آن کنگره برلن مردم مقدونیه براي کسب استقالل شورش کردند و جنگ

م ادوارد هفتم سلطان انگلستان و نیکالي دوم تزار روسیه، پروگرام اصالحاتی براي مقدونیه تهیه کردنـد کـه    1907سال 

  اروپا ناظر براي آن باشند و بر طبق این پروگرام به مقدونیه مانند کرت استقالل داخلی اعطا گردید. دول

م دول عثمانی، بلغارستان، یونانی، صربستان و رومانی به جنگ علیه یکدیگر پرداختنـد تـا حـد و حـدود      1912در سال 

ها که در آستانه جنـگ جهـانی    باشد. انگلیسی وف میهاي بالکان معر ها به جنگ سرزمین خود را افزایش دهند. این جنگ

اول قرار داشتند، سیاست خود را از بالکان به مصر و هندوستان معطوف سـاختند، بـراي اینکـه بهتـر سـلطه خـود را بـر        

مسلمانان مصر و هندوستان استوار سازند و در ضمن مستعمرات آفریقایی و آسیایی خویش را متصل نماینـد و همچنـین   

  ل بودند قسمت عربستان عثمانی را در آسیا تصرف نمایند. این امر بعد از جنگ جهانی اول به وقوع پیوست.متمای

  تحوالت روسیه در قرن نوزدهم
م یعنی آغاز قرن نوزدهم میالدي، الکساندر اول به تخت نشست و از امضاي هرگونه سند  1810با مرگ پل اول در سال  

او را محود نماید، خودداري نمود و نیز حاضر نشد سوگندي درباره فرمانی که مربـوط بـه   و یا فرمانی که حقوق پادشاهی 

مجلس سنا  ایجاد  (Avertisment)قانون اساسی بود، یاد کند. به تنها اصالح اجتماعی که تن در داد موافقت با حق تذکر 
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اشت تزار بدون اینکـه ایـن قبیـل مـوارد را بـه      خواهی د شوراي امپراتوري بود. اما راجع به سایر اطالحاتی که جنبه آزادي

صورت جدي و کلی به مورد اجرا بگذارند، حد وسط را مراعات کرد. از جمله، تنها حاضر شد که به کشـاورزان و دهقانـان   

شـما بـه   «هایی بدهد. در این خصوص به نمایندگان طبق اشراف ایالت لیتوانی چنین خطـاب کـرد:    ایاالت بالتیک آزادي

ولـی زمـانی کـه    » هـا را تـأمین نمایـد.    تواند معـاد ملـت   خواهی است که می اید که تنها، اصول آزادي حساس کردهخوبی ا

هاي مالیکن خواستار گردیدند، جواب آنـان را   رحمی ها و بی استفاده  دهقانان برده روس حمایت و مساعدت او را علیه سوء

کرد اکتفا نمود اما  آزادي بردگانی که طبقات به خصوصی را راضی میبا سرنیزه و نیروي نظامی داد، در این میان فقط به 

را کـه پطـر کبیـر بـه      (Colleges)ها شورایی  کن شود. مجلس راضی نشد که بردگی به طور کامل از اجتماع روسیه ریشه

ین صـدراعظم بـه   ها هشت وزیر انتخاب نمود. او با تشکیل هیئت وزیران و تعیـ  وجود آورده بود منحل کرده و به جاي آن

هاي کوشش کرد و دو دانشگاه جدید به وجود آورد ولی از دادن اختیارات اداري و  هیچ وجه موافق نبود در اصالح دانشگاه

هـاي عـالی مـدت زمـانی بـه طـول        هاي مزبور خودداري نمود. نظر موافق الکساندر نسبت به آمزوشـگاه  علمی به دانشگاه

ها را زیر مراقبت دقیـق قـرار    هاي دانشجویان در آلمان او را وادار کرد که وضع دانشگاه تها و نهض نیانجامید. زیرا اعتصاب

وضع مناسبی میان عقاید مـذهبی و  «اي در وزارت فرهنگ مامور شد که  گیري رفتار نماید. کمیته ها با سخت داده و با آن

هایی بـه زبـان روسـی را مـورد      مخصوصاً کتابهاي درسی،  در ضمن دستور داد تا کتاب» علم و قدرت دولت برقرار سازد.

مطالعه قرار دهند و تمام مطالبی که بر ضد مذهب مسیح و مباحث بیهوده و خیالی فعـل و انفعـال و تغییـرات در وضـع     

هاي پزشکی مباحثی که طبیعت روحی بشر را  تشکیل کره زمین است، حذف نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند در کتاب

ها از  ) در اواخر دوران سلطنت الکساندر دانشگاه1818کشد، بگنجانند (سال  هاي فردي را می و نیز آزادي کند تضعیف می

دانشـگاه   1822اي رسید که در سـال   ها به درجه بهترین و دانشمندترین استادان خود محروم ماندند و مقام و اهمیت آن

نفر دانشجو داشتند. دانشجویان روس مجبور بودند تحصیالت پطرزبورگ چهل نفر دانشجو و دانشگاه غزان کمتر از پنجاه 

دادنـد کـه    هـاي اشـرافی تـرجیح مـی     هاي خارجی ادامه دهند. خانواده عالیه خود را در دانشگاه دورپات بالت و یا دانشگاه

رقـص،  فرزندان خود را به مدارس نظامی و یا کشـورهاي اروپـایی بفرسـتند. بسـیاري از جوانـان تحصـیالت خـود را بـه         

جو بودند،  شمشیربازي و تئاتر و زبان فرانسه که در خانه به وسیله معلمان سرخانه، که اغلب آنان از مردمان نادان و حادثه

گیري الکساندر فقط به مسایل تعلیمـاتی انحصـار نداشـت بلکـه در مسـائل سیاسـت        منحصر کردند. شدت عمل و سخت

خـواهی فقـط حفـظ     تزار روسیه تحت تاثیر و نفوذ مردمان و حوادث از آزاديداد.  داخلی و خارجی همان رویه را ادامه می
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فکري براي او حکم خـواب   خواهی و روشن کرد در حالی که در حقیقت مردمی مستبد و خودخواه بود و آزادي ظاهر را می

اتر را دوسـت دارد بـه   امپراتور همان اندازه کـه تئـ  «و خیالی را داشت. آدم سزار توریسکی در خاطرات خود چنین نوشت: 

:نـد و از آن   مند است. از اینکه خود را نماینده یک حکومت آزاد بداند بـدان افتخـار مـی    خواهی عالقه ظاهر و شکل آزادي

برد ولی در باطن جز ظاهرسازي هدفی ندارد و به هیچ وجه حاضر نیست تغییري در اوضاع مملکتـی بدهـد. بـه     لذت می

  »اتور مایل است که تمام افراد آزاد باشند ولی مشروط به اینکه مطیع اراده و تمایالت او باشند.طور خالصه باید گفت که امپر

شخصی به نام اسپرانسکی طرف  1806گرفت. از جمله در سال  با تمام این تفاصیل الکساندر به زودي تحت تاثیر قرار می

هاي فرانسـه   جدید متناسب با روش سیاسی کنسول هاي سیاسی توجه تزار واقع شد و وي را وادار کرد که از بعضی روش

لطفی قرار داد. زیرا عـالوه بـر اینکـه     متابعت نمایید اما الکساندر به زودي متوجه خبط خود شده و اسپرانسکی را مورد بی

ند چنین سیاستی به کلی منافی با روح استبداد وي بود حزب ملیون مخالف سرسخت فرانسه ناپلئونی، صدا به اعتراض بل

کرد. بنابراین الکساندر که پیوسته در راه تغییر دادن عقیده و متمایل به حفظ ارتباط با ملت خود بود از اسپرانسکی جـدا  

  شده و او را از خاك روسیه تبعید نمود.

هاي خارجی دورویی، یعنی تفاوت فاحش بـین ظـاهر و بـاطن خـود را      الکساندر به خصوص در روابط و مناسبات با دولت

ترین حربه، علیه او گردید. حاالت متضـادي کـه    ن داد. امري که سرانجام به زیان وي تمام شد و همین خصلت بزرگنشا

ساخت باالخره از پرده بیرون آمده و بر همگی روشن شد کـه او   اعتنایی متمایل می وي را اغب به اتخاذ روش سیاست بی

طلبی کرده است. تزار روسـیه در فـرداي روز مـرگ پـل از      ات جاهطلبی را فداي احساس بینی و حقیقت تا چه اندازه روشن

هاي انگلیس و اتریش داخل اتحاد گردید و طولی نکشـید کـه بـه موجـب      طرفی دست کشید و با دولت روش سیاست بی

ور بـه  اي که در ممل با دولت پروس امضا کرد، بر خالف مصالح و منافع امپراتوري روسیه، با پادشاه مغلوب آن کش معاهده

عنوان حمایت آزاد، متحد شد. استواري صلح عمومی در اروپا براي مدت زمانی کوتاه، آلکسـاندر را بـر آن داشـت کـه بـا      

بناپارت کنسول اول فرانسه قرارداد دوستی ببندد اما از ترس کسانی که ممکن بود او را بـه خـاطر مجـازات قـاتلین پـدر      

ین به وسیله بناپارت با او قطع ارتباط و دوبـاره هـب ائتالفیـون بـر ضـد       گیسرزنش نمایند ناگهان پس از اعدام دوك دان

اي که به هیچ وجه براي آن کشور نفع و ارتباطی نداشت نتایج وخیمـی   ناپلئون پیوست. شرکت روسیه در جنگ و مبارزه

فریدلند ادامه داد و پس از  و (Eylau)را به بار آورد. الکساندر که در جنگ اوسترلیتر شکست خودره بود جنگ را در ایول 

رغم متحدین خود یعنی اتریش و پروس، به بهانه اینکـه آنهـا سـبب شسـکت او      ها دوباره علی عدم موفقیت در این جنگ
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شده بودند در تیلسیت با ناپلئون معاهده دوستی منعقد ساخت. رها کردن دوستان قدیمی براي الکسـاندر امـري طبیعـی    

کرد، امري که ناپلئون بـه زودي بـدان متوجـه شـد و بـه دورویـی        و چنین عملی را ایجاب میبود، زیرا خصایص اخالقی ا

با آغوش باز و میل این پیشنهاد را پذیرفت و در   برد. که ناپلتون به تزار تقسیم دنیا را پیشنهاد کرد وي امپراتور روسیه پی

  اتحاد و به دستی با فرانسه تن در داد.

هایی براي روسیه بـر اثـر محاصـره دریـایی در امـر تجـارت آن        دي آشکار گردید زیرا گرفتارينتایج چنین سیاستی به زو

روي دایمی ناپلئون و توقف  کشور به بار آورد و نیز ایجاد گراندوشه ورشو و بروز انقالب در پولونی روسیه و نگرانی از پیش

مخالفت شدید پیـروان سـه ژرژ، سـرانجام الکسـاندر را     دوش (دختر الکساندر)و  ناگهانی در موضوع ازدواج ناپلئون با گردن

مجبور کرد که با امپراتور فرانسه براي بار دیگر قطع ارتباط کرده و خود را آماده مقابله با ارتـش فرانسـه در خـاك اصـلی     

 درپـی  هـاي پـی   روسیه بنماید. شکست ارتش عظیم فرانسه در ورسیه برا اثر سرماي شدید و قحطی و گرسنگی و ضـربت 

اي که آروزهاي قلبی الکساندر را به  شمار سرابازن فرانسوي بهترین و مؤثرترین وسیله نشینی و تلفات بی قواي روسی عقب

  ثمر رسانیده  او را تا مدت ها ناجی و حتی فرشته نجات محافظ اروپا قلمداد کند. 

ب مذهبی الکساندر غفلتاً در روح او، که آتش تعص  یعنی کمی پس از قطع ارتباط قطعی با تاپلئون، 1812در حوالی سال 

به واسطه مرگ پدر به صورت دایمی وي را ناراحت و نگران نگاه داشته بود، زبانه کشید، تـزار در انتخـاب راه مسـتقیم و    

دانست کدام یک را برگزیند، مذهب رسمی و یا مسیحیتی که آمیخته به  قطعی در امر مذهب هنوز مردد مانده بود و نمی

معتقد بود از طریقت ماسونی حمایت و پشتیبانی کرده و » آزادي فکر«مشربی باشد. الکساندر در این زمان به اصل صوفی 

هـاي روسـی بـه عقیـده آنـان       هاي صـوفی  نمود. الکساندر بر اثر معاشرت دایمی با انجمن ها شرکت می در جلسات ماسون

وزي تزار در منزل یکی از افراد خانواده گالیتزین بـر حسـب   کنند، که ر حکایت می«پیوست و در آن طریقه گام برداشت. 

، که تصادفا همان روز مطالب آن را در کلیسا شـنیده بـود،   91توصیه وي انجمن مقدس را گشود و بر حسب اتفاق به آیه 

د داشت. مواجه شد، آیه بدین مضمون است: کسی که خود را در پناه خداي متعال قرار دهد در سایه رحمت او قرار خواه

  ».به یهوه گفتم: تو پناهگاه و محافظ من هستی، خداي من، غیر از تو به چه کسی پناه ببرم

گر شد و او را از اضطراب و نگرانی آسـوده کـرد و از آن پـس بـا روح و فکـري       مفاد آیه به نظر الکساندر، صداي حق جلوه

ا به مذهب روآورد. با چنین اعتقـادي تـزار از روحـانی    صوفی مشربانه با عقیده پاك و خالص و اعتقاد کامل به خداي یکت

» جامعه انگلـیس و خـارج از آن  «قوانین مجمع مذهبی که اصول عقاید آن بر تشکیالت  1813جان پاترسون که در سال 
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 استوار بود، پذیرایی، شایانی کرد و دستور داد تا بسیاري از سران کلیساي ارتودکس به اجبـار در جلسـات جامعـه مزبـور    

  حضور به هم رسانیده و حتی در آن انجمن عضو شوند.

هاي مذهبی، مسیحیت قرمان داد  باالخره براي اجراي تمایالت مذهبی خود مبنی بر اتحاد و یگانگی در میان تمام طریقه

نتشر نمایند. هاي محلی متداول و در روسیه ترجمه کرده به تعداد زیاد در میان مردم م ها و لهجه تا انجیل را به تمام زبان

در زمان جنگ یا ناپلئون فکر مذهبی الکساندر رنگ سیاسی به خود گرفت. امپراتور روسیه خود را وسیله و منتخـب خـدا   

براي رهایی نه تنها روسیه بلکه تمام اروپا دانست و درصدد برآمد که تمام پادشاهان اروپا را در اتحـاد مقـدس و بـرادري    

خانواده بـزرگ  «خورد  نمایندگان روسی در کشورهاي اروپایی داد این عبارات به چشم میداخل نماید. در دستوري که به 

ها باید در موارد اصول قوانین اراضی و نوع  تمایل ملت به وجود قانون اساسی که دولت«و » برتري افکار عمومی» «اروپایی

  »حکومت بدان توجه خاصی داشته باشند.

العاده ناراحت و فرسوده شده بود و  در که از مالقات و مذاکرات با مالکین انگلیسی فوقامپراتور الکسان 1815در بهار سال 

احتیاج به تسالیی از راه مذهب داشت در شهر کوچک هایلبرون در خط مرزي بین ایاالت باد و وورتمبرگ با بیوه یکی از 

انی به نام والـري بـه بحـث پرداخـت. ایـن زن      هاي روسی به نام ژولی دوکرودنر مالقات کرد و با او در اطراف رم دیپلمات

پنجاه ساله اثرات عمیقی در روحیه تزار بخشید و حتی بسیاري معتقدند که هم او بود که فکر تشکیل اتحادیه مقـدس را  

  به الکساندر داد.

صرفی از هاي مت اساس تشکیالت کشورهاي اروپایی را ریخته و سرزمین 1815و  1814هاي معظم اروپایی در سال  دولت

فرانسه را تقسیم کرده و قوانین و رسوم سیاسی مخصوصی را بدانها تحمیل کرده بودند. اروپایی که بر اساس معاهده سال 

هـاي   تشکیل شده بود بر مبناي اتحادیه دایمی مرکب از پنج دولت موظف و متعهد به حفظ تعادل اروپا و حکومت 1815

طلبـی داشـته باشـد،     توسـعه   هاي فرانسه که جنبه عت حکومت انقالبی و جنگپادشاهی قانونی، یعنی به جلوگیري از رج

گونه رنگ مذهبی، کامال جنبه سیاسی به خود گرفت. الکساندر در فکر داشت  بدون هیچ 1815متکی بود. معاهدات سال 

ک با وي دوستی داشـتن و  که اتحادیه سیاسی پادشاهان را با اتحادیه مذهبی توام و تقویت نماید. پادشاه پرس که از نزدی

در ضمن خود او هم پادشاهی متعصب در مذهب بود، فکر تزار روسیه را تقویت نمود. امپراتور اتریش هم از نظر احتـرام و  

ادب، طرح الکساندر را مورد قبول قرار داد. سه سلطان مزبور که در این زمان در فرانسه بودند، با یکدیگر قراردادي در این 

سـابقه در تـاریخ دیپلماسـی     منعقد ساختند. این معاهده بـی » اتحادیه مقدس«به نام  1812سپتامبر  12یخ زمینه در تار
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در عهدنامـه جـز مـوارد و موضـوعات مـذهبی و        »به نام سه متحد مقدس و جدانشدنی«گردد  اروپا با این مقدمه آغاز می

ط بـه بـرادري در مـذهب مسـیح مخـالف بـرادري       اخالقی مطالب دیگري گنجانده نشده بود. در حقیقت قـراردادي مربـو  

  شد. می» برگزیدگان از طرف خدا«ها میان پادشاهان  انقالبی، ولی خارج از قدرت و اختیارات کلیسا به نام ملت

اتحاد مقدس که در میان پادشاهان با عقاید مختلف یکی کاتولیک و دیگري ارتـدکس و سـومی پروتسـتان و بـه عقیـده      

بود، تشکیل شد با اینکه به هیچ وجه جنبه عملی نداشت در میان دشـمنان  » فایده امري بی«اتریش) مترنیخ (صدر اعظم 

هـاي بـزرگ    هاي میـان دولـت   ها را با اتحادیه انقالب به خصوص در فرانسه، اثرات عمیقی کرد. افکار عامه که این اتحادیه

لکساندر، بر علیه خود او چرخید. زیرا افکار عامـه آن را  هاي خوش صوفیانه ا برضد فرانسه اشتباه کرده بود، با وجود خواب

  ها تعبیر نمود.  اي مخالف آزادي ملت  حربه

از طرف دیگر نقشی را که امپراتور روسیه در نظر داشت در سیاست اروپا به عهده بگیرد به نتیجه مثبت نرسـید و اثـر آن   

اساسی بودن سیاست عمـومی او بـر    طلبی و بی احساسات جاه در افکار عمومی اروپا بسیار کوتاه و زودگذر شد و به زودي

همگان روشن و واضح گردید. در این میان نیز رقیب سرسختی مانند مترنیخ را در برابر خود مشاهده نمـود. نتیجـه ایـن    

  د. آشکار شد و آن کنار گذاشتن روسیه در اتحادیه انگلیس و اتریش و حتی پروس بو 1814سوء سیاست در اواخر سال 

در جنگ واترلو متحدین بدون وجود ارتش روسیه، ناپلئون را شکست دادند و زمانی که امپراتور الکساندر وارد پاریس شد 

اند، ارتش انگلیس لـویی هجـدهم را بـه تخـت سـلطنت فرانسـه        فهید که متحدین از نظر سیاسی نیز بر وي پیشی گرفته

که قرار بود در آن کنگـره مقاصـد و روش سیاسـی الکسـاندر      (Aix-Chapelle)نشانیده بود. کمی بعد کنگره اکسالشاپل 

مورد بحث قرار گرفته به مرحله عمل درآید، بر خالف انتظار، به واسطه مخالفت لویی هجدهم و مترنیخ، به حـال هـرج و   

  مرج و بالتکلیفی افتاد. 

نظر خود را به جانب شرق نزدیک گرداند و به فکـر  هاي سیاسی در اروپا ناچار  امپراتور الکساندر ناامید و ناراخت از نشست

هـاي مسـتقل کـوچکی تـابع      هاي اروپایی امپراتوري عثمـانی دولـت   افتاد به خاطر آزادي مسیحیان ارتودکس، از سرزمین

هـایی کـه    روسیه، به وجود آورد. ولی متأسفانه در اجراي این نقشه نیز موفقیتی نصیب وي نگردید. زیرا بـه زودي دولـت  

رو سیاست مترنیخ بودند امپراتور روسیه را از هر گونه دخالت شخصی در امور شبه جزیره بالکان بازداشتند. بنابراین  الهدنب

 1819ماند اشتغال وي در سیاست داخلی امپراتوري وسـیع خـود بـود. در سـال      اي که براي تزار روسیه باقی تنها را چاره

یک مجلس سنا و یک مجلس شـوراي منتخـب بوجـود آمـد. ولـی شـورش       قانون اساسی را تنظیم کرد که به موجب آن 
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در ایتالیا و انقالب در اسپانیا و کشته شدن کوتزبو نماینده تزار به وسیله یک دانشجوي آلمانی او  1820نظامیان در سال 

ار در روسـیه بـه   خواهانه اروپایی به کلی منصرف کرد و وادارش کرد که از نفـوذ ایـن قبیـل افکـ     را تعقیب سیاست آزادي

هـاي   تمام لژهـاي ماسـونی و انجمـن    1822صورت جدي جلوگیري به عمل آورد. طبق فرمانی (اوکاز) در تاریخ اول اوت 

هاي عمومی، به شدت برقرار شـد. و بنـا بـه توصـیه      به استثناي انجمن  ها، ها و روزنامه مخفی منحل گردید، سانسور کتاب

  در روسیه و مطالعه آن از طرف دانشجویان قدعن گردید. » گانه فرمان ده«شوراي مذهبی، طبع و نشر 

هاي سلطنتی و پادشـاهان بـه    الکساندر تحت نفوذ مترنیخ که وي را متقاعد کرده بود در اروپا نهضت بزرگی علیه حکومت

ـ     نظیـر بـود،    یوجود آمده است، به دستیاري افسر ارشد ارتشی به نام ژنرال آراکچف که از مشـاورین پـدرش و اسـتبداد ب

نظـر تـزار را کـرده، جـزو محـارم و       خواهی سد محکمی بنا کند. آراکچف به زودي جلب درصدد برآمد در برابر افکار آزادي

هاي نظامی در نقاط مختلف امپراتـوري ایجـاد    مشاورین مخصوص او قرار گرفته بود و به سرمشق از رژیم سوئدي، پادگان

ت فرستاده، بسیاري از اهالی دهات را وارد خدمات ارتشی کـرد. دهقانـانی کـه وارد    نمود. تعدادي گردان به دهات و قصبا

هـاي   خدمت می شدند مجبور بودند حتی در حال کشاورزي به لباس ارتشی ملبس باشند و در ضمن موظف بودند ریـش 

رسـی   بلنـد بـراي حسـاب    هـاي  خود را بتراشند، امري که براي دهقانان روسی که معتقد بودند باید در روز قیامت با ریش

حاضر باشند، بسیار دشوار بود. دهقانان مجبور بودند دو روز در هفته به خدمات نظامی اشتغال ورزنـد، سـربازان مزبـور از    

هـاي نظـامی متفـرق در نقـاط      هایشان تحت مراقبت شدید قرار داشـتند. پادگـان   جهت لباس ارتشی و خدمات روزانه زن

یله براي مباشرین دولتی شده و از نظر هزینه بار سـنگینی را بـه دوش خزانـه مملکتـی بـه      مختلفه امپراتوري بهترنی وس

هاي چندي در گوشه و کنـار کشـور برپاسـاخته و     وجود آورده بود. طولی نکشید که بر اثر فشار به دهقانان سرباز شورش

  اسباب مزاحمت اولیاي امور را فراهم آورد. 

بست قرارداد و چون روش منظم و متینی در اداره اموز نداشـت در اواخـر    داخلی در بنچنین سیاستی الکساندر را از نظر 

زندگی دچار بدبینی، ضعف، بیماري و تردید در انتخاب دو طریقه ارتدکس و کاتولیک گردید و حل و عقد امور کشوري را 

یکی از دختران نامشروع خـود کـه بـه     به عهده شوراي وزیران که آراکچف عضو مؤثر آن بود، واگذار نمود و متأثر از مرگ

وي عالقه داشت، به عبادت پرداخت. ولی به زودي متوجه شد که وضع پطرزبورگ به خصوص پـس از طغیـان رو نـوا در    

کند. تصـمیم گرفـت بـه     که به قیمت جان هزاران نفر تمام شد و محیط دربار با حالت روحی او تطبیق نمی 1824نوامبر 

هاي امپراتوري وسیعش به استراحت طـوالنی بپـردازد و بـراي ایـن کـار شـهر        یس در یکی از گوشهبهانه بیماري امپراطر
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  تاگانروگ را در ساحل دریاي آزوف انتخاب نمود. 

الکساندر به همراهی امپراطریس و جمعی از درباریان به شره مزبور رفـت و پـس از چنـدي اقامـت در      1825در سپتامبر 

مه کرد و در مراجعت به شهر تاگرونگ بر اثر بیماري سرماخوردگی بستري شد و ده روز بعد آنجا مسافرت کوتاهی به کری

  بدون تعیین جانشین، بدرود زندگی گفت.  1825در اول دسامبر 

بعد از مرگ الکساندر اول، بین دو برادرش نیکال و کنستانتین بر سر مسأله جانشینی اختالف افتاد. در حمایـت از دو نفـر   

هـا   اي بر پـا شـد. شـورش کـه دامنـه آن وسـعت گرفـت و بـه نـام شـورش دکاپریسـت            خواهانه شورش آزاديدر روسیه 

(Decapristes)خواهی که به هیچ وجه ارتباط مستقیم با اروپـا نداشـت، در حقیقـت     ، دسامبر معروف گردید. افکار آزادي

علت جنگ به کشورهاي اروپایی رفته و در زمان  توانست در میان ملت روسیه رخنه و نفوذ نماید. ولی افسرانی که به نمی

خـواهی اروپـا آشـنا     در این کشور اقامت داشتند به تدریج با افکـار آزادي  1818-1814هاي  اشغال فرانسه در فاصله سال

ه شده اصولی را از آن آموخته بودند، افسران مزبور که در فرانسه در آزادي کامل زندگی کرده بودند در مراجعت به روسـی 

فرساي ارتش، در رنج و عذاب  هاي خصوصی، دشواري و زحمات طاقت از خشونت افسران مافوق، جاسوسی افکار و زندگی

خواري اعضـاي دولتـی    هاي اداري و رشوه گري، بندگی، بردگی و تبعیض بودند. با مقایسه با اجتماعات مغرب زمین وحشی

ـ    ان از خانـدانهاي نجیـب و اشـرافی بودنـد، بـه تقلیـد از اروپائیـان،        را به خوبی دیافتند. افسران جوان، کـه بسـیاري از آن

» فرزندان وفادار به مـیهن «یا  (Union du salut)» اتحادیه سالمت«هاي محفی تشکیل دادند اولین انجمن به نام  انجمن

اتحادیـه  «ه به اسم نامه انجمن به عمل آمد تغییر نام داد در اساس 1818نامیده شد ولی پس از تجدید نظري که در سال 

گذاري شد. برنامه و هدف آن به این قرار بود: الغاي بردگی، تساوي تمام افراد ملت در برابـر   نام» کتاب سبز«و » رفاه ملت

قانون، علنی شدن امور مملکتی و دولتی، الغاي انحصار فروش عرق، ترمیم و اصالح حال روحانیون، تقلیل قواي ارتشی در 

انجمـن مخفـی در تشـکیالت خـود      1820دمات نظام (براي سربازانبیست و پنج سال بود) در سـال  زمان صلح و دوره خ

بـا    آن را به دو منطقه شمالی و جنـوبی تقسـیم نمـود. در شـمال فعالیـت انجمـن        تجدیدنظر کرد و براي تشدید فعالیت،

اري از افسـران گـردان گـارد سـواره و     دریـایی گـارد و بسـی    عضویت بسیاري از افسران ستاد و تقریباً کلیه افسران هنـگ 

  انداز، رو به ازدیاد گذاشت.  خمپاره هنگ

اي بر اصول حکومت پادشاهی به روش کشورهاي متحده  نامه یف که رهبري انجمن را داشت اساس سرهنگ نیکیتامواروي

ان ولی محـدود بـود، در   نامه شخص رئیس مملکت داراي اختیارات فراو آمریکا تنظیم و تدوین نمود. به موجب این اساس
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  اي هم براي روش زندگی مرد آزاد تهیه و منتشر کرد.   نامه ضمن آیین

اي  نامـه  آپوستول رهبري انجمن مخفی منطقه جنوب را به عهده داشـتند. پسـتل اسـاس    یف سرهنگ پستل و سرژموراوي

  تهیه نمود. » حقیقت روس«مبنی بر اصول جمهوري به نام 

ا استفاده از بالتکلیفی انتخاب تزار و استعفاي کنستانتین و نظر مخالف افسران و سـربازان بـه   هاي مخفی ب اعضاي انجمن

کرد، درصدد برآمدند ارتش را براي احقاق حق  گیري رفتار می گراندوك نیکال که نسبت به آنان با نهایت خشونت و سخت

گذاري نیکال معین گردید ولـی   بر یعنی روز تاجدسمام 14و ادعاهاي خود به شورش برانگیزند. نهضت شورشیان در تاریخ 

جمعی شورشیان جلوگیري به عمل آورد و این عمل ممکن بود به  توانست از نهضت دسته چون هیئت رهبري شورش نمی

نهضت لطمه آورد، هیئت تصمیم گرفت جداگانه و در اوقات مختلف از افراد هر هنگ بخواهند کـه سـوگند وفـاداري یـاد     

  جمعی خارج بشود.  مر باعث شد که شورش از جنبه دستهکنند، همین ا

هاي گارد به تحریک افسران در میدان کاخ سنا اجتماع کرده و به اتفاق یـک هنـگ    چنانکه در همین اوقات یکی از هنگ

معی در مورد قانون اساسی ج» زنده باد کنستانتین و قانون اساسی«زدند  دیگر که به آن پیوست سربازان همگی فریاد می

معتقد بودند که براي آرام کردن سربازان مداخل کرد، به شدت مجروح شد و بر اثر جراحات درگذشت. در تمام مدت روز 

بین و متفکر عدم تحرك  سرباز در میدان باقی ماندند و دولت در اخذ تصمیم براي رفع غائله مردد بود. شورشیان واقع 14

یـف در   اضی تغییر کردند. یکی از شورشیان به نام سـروان آلکسـاندر مـوراوي   شورش را بر اراده قطعی براي یک عمل اعتر

فریادهایی که از حلقوم ما بیرون آمد به گوش همگان رسید زیرا این است هدف «خاطرات خود در این باره چنین نوشت: 

گیـرد، تنهـا    واري صورت میوجو کرد. استقرار آزادي با اشکال و دش و دستور عمل ما. آزادي را باید در میان طوفان جست

در آخروقت آن روز دولت دستور داد تـا توپخانـه شورشـیان را    » کند ها را واضح و آشکار می زمان است که حقایق و نیکی

پرکنده نمیاد ولی چون توپخانه به واسطه فراموشی فاقد گلوله بود، این اقدام میسر نگردید. پس از تهیه گلوله و باز شـدن  

  طغیان خاموش گردید.   ه روي سربازان، شورشیان پراکنده شده و آتشخانه ب آتش توپ

پس از اقدامات مجدانه دولت » زنده باید جمهوري«زند:  مقارن ظهر سه پادگان سر به طغیان برداشته و سربازان فریاد می

اي بـه   بر نـیکال نامـه  دسام 14براي جلوگیري، سرانجام شورشیان محاصره شده و اسیر گردیدند. در شب همان روز تاریخ 

بردار عزیز کنستانتین، طبق دلخواه و تمایل شما «زبان فرانسه براي برادرش کنستانتین به پولونی فرستاد به این مضمون 

به امپراتوري رسیدم ولی خداي بزرگ، با قیمت خون افراد ملت خود، میلوراویج، استولر به سختی مجروح شدند. ولـی در  
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بخش براي من و شما وجود داشت. تمام دسـتجات ارتـش بـه اسـتثناي چنـد       اي تسلی اك صحنهبرابر این صحنه وحشتن

اندازان گارد، به وظایف ملی و سربازي خود عمل کردند، تماما بدون اسـتثناء امیـدوارم کـه     دسته پراکنده مسکو و خمپاره

  »وز بدان آگاهی یافتیم، خاتمه دهد.ها، که دیر اي شود که ما بتوانیم به توطئه این تجربه تلخ و تأثرآور وسیله

آرامش کامل برقرار است و توقیف اشخاص بـه سـرعت   «در تعقیب این نامه گزارش دیگري از طرف امپراتور فرستاده شد: 

هایی که به دست آمده اطالعات مفید و قابل توجهی در اختیـار مـا گذاشـته اسـت. بسـیاري از سـربازان        ادامه دارد. نامه

انـداز بـاقی    اند. فقط پانصد نفر از شورشیان از هنگ مسـکو و خمپـاره   ها مراجعت کرده خود به سربازخانهشورشی به میل 

اند و سایرین به تعداد سی و هشت ملوان گارد و بعضـی از ولگـردان کـه همگـی      ماندند که آنان نیز در قطعه زندانی شده

اند از جریان وضع و هـدف شـورش    ها بیرون آمده سربازخانه اند. ملوانانی که از مست هستند در گوشه و کنار پراکنده شده

ها دعوت داده شده و اکنون حاضرند سـوگند وفـاداري یـاد کننـد. محـرك اصـلی        اطالعند بنابراین به سربازخانه کامال بی

میان سه  اند. از این شورش، بیشتر افسران جزء هستند که آنان نیز در نهایت پشیمانی از سن تقاضاي عفو و بخشش کرده

زاده  باشـند. پـس از تحقیـق معلـوم شـد کـه در خانـه شـاه         وجوي آنان می نفر افسر فراري وجود دارد که اینک در جست

  »اي پیدا شده که در آن جزئیات تشکیل یک حکومت موقتی ذکر شده است. تروبتزکوي که با دختر الوال ازدواج کرده است نامه

دسامبر، هزاران بار شکر خدا امنیت و آرامش برقرار  15پطرزبورگ  سن«این قرار: روز بعد نامه دیگري ببرادرش نوشت به 

گـردان ملوانـان احتـرام گذاشـتم.      است. شورشیان عموما دستگیر و سرکوب شدند. خود از ارتش سان دیـدم و بـه پـرچم   

ا، اسـناد و سـه نفـر از سـران     هـ  امیدوارم بتوانم جزییات این واقعه شوم را به استحضار برسانم. در حال حاضر تمـام نامـه  

زاده تروبتزگـوي و بسـتوژف آجـودان گرانـدوك میشـل را در       یف شاعر و شـاه  لئف زاده اوبولنسکی و ري شورشی و نیز شاه

  »اختیار داریم.

دسامبر، کنستانتین عزیز و گرامـی . پـس از روز    17پطرزبورگ  سن«دو روز بعد نامه جدیدي بدین مضمون فرستاده شد: 

اوضاع به حال عادي خود برگشته است، نگرانی در میان مردم به حداکثر تخفیف یافته و امیدوارم بتوانم به  14وم اتفاق ش

زودي کامالً رفع نگرانی کرده آرامش را برقرار سازم. دستگیري شورشیان به شدت ادامه دارد و فعال تمام سـران آنـان بـه    

ام. امیدوارم به زودي تمام مجرمینی  ی را مامور تحقیق در این واقعه کردهبرند، هیئت استثناي یک نفر، در زندان به سر می

  »اند به کیفر اعمال خود برسند. برادر با وفا و فداکار شما نیکال. که با اطالع کامل و به طیب خاطر در قیام شرکت کرده

خصه سران شورشی و افسـرانی کـه   ها اثرات عمیقی در روحیه نیکال باقی گذاشت. به طوري که خود به ش قیام دکاپریست
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نفر کـه تقریبـا    121کرد. محاکمه و راي دادگاه به این قرار شد:  دست و پاي آنان را به زنجیر بسته شده بود، محاکمه می

سرهنگ مقصر شناخته شدند. از آن میان، پنج نفر محکـوم بـه اعـدام     13هاي نجبا و اشراف بودند و  کلیه آنان از خاندان

یف شاعر اثرات عمیقی در تمام اروپا بخشید زیـرا در   لئی دار آویخته شدند. اعدام تأثرآور سرهنگ پستل و ري گردیده و به

هنگام به دار کشیدن آنان طناب پاره شد و محکومین در گودال عمیقی که در زیر چوبه دار بود افتاده و با وضع فجیعـی  

  دار آویختند. به قتل رسیدند. با این تفصیل جسد آنان را دوباره به

سلطنت نیکال که با شورش نظامی آغاز گردید در محیط ناگوار و اجبار و عدم رضایت ادامه یافت. امپراتور بـا اینکـه قیـام    

دسامبر را به کلی سرکوب کرد و تمام اسناد و مدارك شورش را در اختیار داشت و به جزییات جریان امر واقف بود، با  14

ه حل و عقد امور و اصالحات داخلی بپردازد، پلیس سیاسی را تقویت نمـود. در اداره سـوم دفتـر    این وجود قبل از اینکه ب

نظـر   هـا را تحـت   هـا تقسـیم نمـود و آن    وزارت کشور تجدیدنظر کرد و آن را به چهار اداره: پلیس، طریقه، خارجی و نامـه 

وجـه چنـین اصـالح و     زه متوجـه شـد کـه بـه هـیچ     ژاندارمري کشور قرار داد. زمانی که تزار از کار اصالح فارغ گردید تـا 

هایی  ها به خارج از کشور بوده زیرا روس نظري الزم و ضروري نبوده است. تنها امر الزم، جلوگیري از مسافرت روس تجدید

  آورند.  کردند با خود افکار مغرب زمین را به همراه می که از کشورهاي اروپایی به خاك خود مراجعت می

کردند، اصالحاتی به عمل آورد ولی  در شرایط زندگی کشاورزان که تا آن زمان هنوز در حال بردگی سر می نیکال تا حدي

بندي کـرد ولـی بـه آنـان      گاه به فکر نیفتاد که دهقانان و کشاورزان را آزاد نماید. در ضمن به دقت بازرگانان را طبقه هیچ

هـا بـه روش    از اصالحات دیگر او منظم کردن مدارس و دانشگاه اجازه نداد صاحب ملک شده و جزو طبقه مالکین درآیند.

آهن پایتخـت   آهن پرداخت و به وسیله راه ها و راه راه نظامی بود. در تقویت بنیه کشاورزي و بازرگانی کوشید، به ایجاد شاه

قهرمان حکومت منطقه بود راه به شهرهیا تزارسکویه و پطرزبورگ را به مسکو مرتبط ساخت. با همه این احوال تزار نیکال 

نمود. از جمله زمانی که کشور پولـونی در سـال    گیري و مجازات خودداري نمی گونه سخت و براي حفظ این قدرت از هیچ

شد، نیکال هزاران خانواده لهستانی را از خانه و کاشانه بیرون آورد و  ها ریخته می سوخت و خون در آتش انقالب می 1831

براي اعمالشاقه تبعید نمود و از این حد هم پا فراتر نهادي به مذهب و عقیده مردمان پولونی و لیتوآنی به قفقاز و سیبریه 

بـا مـذهب کاتولیـک بنـاي مخالفـت را        دانسـت،  تجاوز کرد و به نام کلیساي ارتودکس، که خود را رهبر و رییس آن مـی 

  ارتودکس کرد.  گذاشت و معتقدین این مذهب را به اجبار وادار به پذیرفتن مذهب

در گزارشی که به توسط کنت و وارف تهیه و تنظیم شد، باین گردید، در ایـن   1833اصول روش حکومت مطلقه در سال 
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تبلیغـات افکـار   «بـراي متوقـف سـاختن    » انحطاط مذهبی و اجتماعی در اروپـا «گزارش گفته شده بود با مواجه شدن با 

هاي متین استوار ساخت و اصولی که متناسب با زندگی اجتمـاعی روسـیه    هاساس تشکیالت کشور را بر پای«باید » مخرب

   ها و اصول مزبور به قرار زیر است: پایه »باشد را به وجود آورد

  دستگاه روحانیت یعنی ارتودکسی به روش آبا و اجدادي -1

  حکومت مطلقه، شرط اصلی و اساسی موجودیت سیاسی روسیه  -2

  تر از اصولی است که در گذشته ذکر شده است.  دشوارتر و پیچیدهاصول ملیت، که این اصل  -3

هاي بسیار قدیم در روسیه متداول بوده است. کلمه ملیت اصطالحی غربی اسـت کـه    حکومت مطلقه و ارتودکسی از زمان

یـان تمـام   از اروپاي جدید اقتباس شده بود ولی این فکر به تدریج در روسـیه بـزرگ و سراسـر امپراتـوري و بعـدها در م     

  هاي اسالو زبان رسوخ کرده منتشر گردید.   ملت

روش حکومت استبدادي در روسیه به حد اعالي قـدرت رسـید. فرمـانی از تـزار کـه در تمـام        1848پس از انقالب سال 

مفاسد ناشی از موارد مخرب اختیارات در مرزهاي روسیه به شدت در هـم  «گفت:  کلیساها مفاد آن خوانده شد، چنین می

پلیس پطرزبورگ کشف کرد که بسیاري از جوانان، افسران، اعضاي دولت   »کسته خواهد شد زیرا خداي بزرگ با ماست.ش

پـردازد.   رسد به بحث و مـذاکره مـی   ها مخفیانه اجتماع کرده و در اطراف مجالت و نشریات که از اروپا می و استادان شب

ویـک نفـر    سه نفر مدت شش ماه به طول انجامید. سرانجام بیستو وسه نفر مشکوك بازداشت شدند. محاکمه این سی سی

آنان به وسیله دادگاه نظامی محکوم به اعدام گردیدند. ولی از طرف امپراتور حکم اعدام به تبعید به سیبریه با اعمال شاقه 

خاطرات خانـه  «ور هاي تبعید خود را در کتاب مشه تخفیف یافت. از جمله محکومین دوستوئوسکی بود که بعدها در سال

هاي ایاالت  خانه ها و قرائت فروشی ها و کتاب به تفصیل بیان کرد. کمیسیون مخصوصی مأمور شد که تمام کتابخانه» اموات

ماه مهروموم نماید و در ضمن از هر گونه ورود انتشاراتی کـه   ها را تا مدت شش ساحلی بالتیک را بازرسی کرده درهاي آن

هـاي سانسـور نظـارت نمایـد.      هایی دیگر تشکیل گردید که به کمیسـیون  ري به عمل آورند. کمیتهرسد جلوگی از اروپا می

وزارت تعلیمات عمومی به یک نفر نظامی محول شد، درس و تعلیم فلسفه نیز به عهده مدارس مذهبی واگذار گردیـد. در  

با اصول مذهبی ارتودکس و روش و نوع  هاي دروس باید فرمانی صادر شد که به موجب آن مقرر گردید برنامه 1851سال 

حکومت تطبیق داشته باشد. با این ترتیب تعداد دانشجویان دانشگاه در سراسر امپراتوري با هفتـاد میلیـون جمعیـت بـه     

هـا فقـط    شد که زیر مراقبت و نظر دولت باشند و تعداد مشترکین آن هایی منتشر می دانشجو تقلیل یافت. روزنامه 2900
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ها و دشت سانسور در افکار و عقاید باید به این نکته توجه کرد کـه در ایـن    گیري ر نفر بود. با وجود تمام سختدوازده هزا

زمان ادبیات ملی با انعقاد آزاد رواج کامل یافت زیرا نباید فرامـوش کـرد کـه در زمـان سـلطنت نـیکال بـود کـه شـعرا و          

لرمونتوف به وجود آمدند کـه آثـار، تألیفـات واشـعار آنـان از       نویسندگان مشهوري مانند گوگول و پوشکین و بلینسکی و

  مفاخر ادبیات روسیه بود. موسیقی روسیه نیز در این دوران میشل گلینکا به اوج قدرت خود رسید. 

امپراتور نیکال که قبل از هر چیز مردي نظامی بود و پیوسته لباس متحدالشکل نظامی در بر داشت (نـیکال اصـوالً بسـیار    

باال بلند و ظریف بود. حرکات و رفتارش شاهانه و چشمانی با دید فوالدین داشـت.) تمـام اوقـات خـود را بـه        اندام، خوش

زمـان را در اختیـار دارد.    گذرانید و معتقد بود که بهترین و مجهزترین ارتش آن دیدن سان و مراقبت دستجات ارتشی می

اثر ببیند بنابراین از همان آغاز زمامداریش به فکر افتـاد   حال رکود و بی توانست آن را در تزار با داشتن چنین ارتشی نمی

قدرت خویش را به جهانیان نشان بدهد براي این کار به ترکیه حمله کرد. ارتش در زمان مرگ الکساندر اول از تعـداد بـر   

  هزار سپاهی پیوسته آماده به جنگ بود.  هاي اروپایی برتري داشت، هفتصد تمام ارتش

نابراین جاي تعجب نیست که ارتش ضعیف سلطان عثمانی قدرت آن را نداشت در برابر ارتش مجهز روسیه تاب مقاومت ب

). به موجب این معاهده اختالفات 1826بیاورد. در نتیجه نیکال معاهده آکرمن را به دولت امپراتوري عثمانی تحمیل کرد (

حث و اختالف میان دولتی روسیه و عثمانی بود، حـل و فصـل شـد.    هاي مدید مورد ب ناشی از معاهده بخارست، که مدت

تزار روسیه پس از این پیروزي بناي تجاوز را به خاك ایران گذاشت و موفق شد ایـاالت ایـروان و نخجـوان را بـه تصـرف      

ف گردیـد و از  هایی که در یونان و به همین مناسبت با دربار عثمانی دوبـاره داخـل اخـتال    درآورد ولی به واسطه گرفتاري

  نظر نمود.  پیشروي در خاك ایران صرف

) سلطان محمود، سلطان عثمـانی را سـخت   1827اکتبر  25شرکت و دخالت روسیه در معاهده لندن و در جنگ ناوارن (

ایـاالت مولـداوي و    1828متغییر ساخت. شکایات و تهدید او سبب شد که براي بار دیگـر ارتـش روسـیه در بهـار سـال      

ا به تصرف درآورد و از رود دانوب گذشته سیلیستري و وارنا از یک طرف و ارمنستان و عثمانی را از سوي دیگـر  واالنسی ر

  مورد تهدید قرار دهد. 

). طبـق  1829سـپتامبر   8پیشروي پیروزمندانه ارتش روسیه سبب شد که در سال بعد تا آنـدرینوپل را متصـرف شـود (   

ثمانی جدا کرد، ناحیه آناپا ضمیمه روسیه شد  در ضمن ایاالت مولدوي و واالشـی و  اي که یونان را از امپراطوي ع معاهده

الحمایه دولت تزاري قرار گرفت.از این تاریخ به بعد نیکال توجه خود را به جانب قفقازیـه معطـوف داشـت،     صربستان تحت
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حـال جنـگ و سـتیز باشـد. در     همین توجه سبب شد که امپراتوري روسیه بدون توقف در این سرزمین در گرجستان در 

زمان انقالب ژوییه در فرانسه توافق دیپلماسی میان پطرزبورگ و پاریس به وجود آمد. نیکال وفادار به روح و مفهوم اتحـاد  

مقدس، بدون اینکه به راستی معناي آن را درك نماید، سلطنت لویی فیلپ را به سردي تلقی کرد و حاضر نشد او را برادر 

) تزار تصمیم داشت ارتش خود ار براي سرکوبی 1831اگر شورش و انقالبی در کشور به وجود نیامده بود ( خطاب نماید و

-35گراتز و تیلیتز و کالیز بـا سـلطان پـروس و امپراتـور اتـریش (      هاي مونشه مخالفین انقالب به فرانسه بفرستند. مالقات

ار روسیه با پادشاهانی کـه بـه روش حکومـت مطلقـه، ماننـد او      هاي اروپایی نشان داد که تا چه اندازه تز ) به دولت1833

  مند است.  عالقه  بندند، پاي

گاه از این فکر غافل نوید. اضمحالل امپراتـوري   مسأله مشرق تمام دوران سلطنت نیکال را به خود مشغول داشت و او هیچ

ر قرار داشت. نیکال با استفاده از وحشـتی کـه   عثمانی و تجزیه امپراتوري مزبور به نفع روسیه در رأس سیاست خارجی تزا

) 1833مـه   8محمدعلی در دل سلطان محمود انداخته بود، سلطان عثمانی را به وسـیله معاهـده خونکـار اسـکله سـی (     

هاي انگلیس، فرانسه و اتریش علیه سیاست تزار بر پا خاستند. دولت انگلـیس در   الحمایه خویش قرار داد. ولی دولت تحت

کـرد، کمـک رسـانیدند. در     کان خویش به فرمانرواي گرجستان در قفقاز که در برابر ارتش تزاري ایسـتادگی مـی  حدود ام

اي  و وسـیله   )1837-1838نشـینی نمـود (   ضمن نیروي ارتشی ایران را که به محاصره هرات مشغول بود، مجبور به عقب

). با این تقضیل در زمانی که محمدعلی پاشـا در  1839-1841ها نتوانند خیوه را به تصرف خویش درآورند ( شد که روس

) و علت آن حمایتی بود که 1839مصر به فتوحاتی نایل آمد، دولتین انگلیس و روسیه به یکدیگر تا حدي نزدیک شدند (

به دست آمـد کـه    1840ژوییه  15کرد. از توافق دربارهاي لندن و پطرزبورگ معاهده  دولت فرانسه از محمدعلی یاشا می

بـود. دولـت فرانسـه بـا      1813یک قسمت آن تهدید لویی فیلیپ سلطان فرانسه براي جلوگیري از تجدید اتحادیـه سـال   

پاشا دست برداشته او را به سرنوشت خـود واگـذارد. امـا طـولی      امضاي معاهده مزبور مجبور شد که از حمایت محمدعلی

هاي اروپایی را وادار کـرد علیـه معاهـده خوانکـار      وباره دولتنکشید دولت تزاري با مداخالت خود در امپراتوري عثمانی د

) متوسـل شـدند. طبـق ایـن قـرارداد امپراتـوري       1841ژوئیـه   13اسکله سی به اقداماتی از جمله عقد قرارداد به غازها (

ه دریاي سیاه هاي آنان ب هاي معظم قرار گرفت و به تزار روسیه اجازه ندادند که از ورود کشتی عثمانی تحت حمایت دولت

جلوگیري به عمل آورد. ولی تزارنیکال از پاي ننشست و در ضمن مسافرتی که به لندن کـرد بـه وزیـران ملکـه ویکتوریـا      

خاطرنشان نمود که امپراتوري عثمانی در حال اضمحالل و احتضار است و چون دولت انگلیس در این امپراتوري عثمـانی  
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  با دولت روسیه در مسایل شرق با یکدیگر توافق کرده آن را بین خود تقسیم نمایند.  داراي منافعی است بنابراین الزم است 

که نیکال با تمام قوا آن را در هم شکست. به نام حقوق سلطنتی، حقوقی که تا آن زمـان بـراي    1848پس از انقالب سال 

ی که دارد تمام دوستان و طرفـداران ایـن   به اتکاي حق قانون«ها ناشناس مانده بود و بنا به گفته خود که  بسیاري از ملت

موفق شد که مـدت زمـانی در اروپـا صـاحب نفـوذ و شخصـیت باشـد. تعـداد         » اصل را زیر پرچم خویش قرار خواهد داد

شد براي جلب افکار عمومی دسـت   هاي کشورهاي خارجی منتشر می شماري روزنامه که به خرج دربار تزار در پایتخت بی

شدند که تزار روسیه داراي چنـین قـدرتی    رسانیدند و در ضمن متذکر می سیاسی را به اطالع عامه میبه تبلیغ زده افکار 

شماري از طوایف وحشی را به قاره اروپا سرازیر نماید. نیکال به پشتیبانی از نیرو و نفوذ خویش  تواند تعداد بی است که می

ور فرستاد، قواي مجهزي به سرداري پاسکیویچ بـراي ثبـت   عالوه بر سپاهی که براي سرکوبی شورشیان پولونی به آن کش

قدرت و سیاست روسیه، به هنگري فرستاد. در همین اوقات به اشغال مجدد ایاالت مولداوي و واالشی پرداخـت و از ایـن   

امضا نمایـد.   هاي ملی در این ایاالت، مجبور شد یا دربار عثمانی قراردادي در بالتالیمان اقدام دست نکشید تا بر اثر نهضت

براي وي قایل شده بود،  1819سپس پادشاه پروس را وادار کرد که از حق سلطنت آلمان، که پارلمان فرانکفورت در سال 

). نیکال بـا اسـتفاده از   1850نظر نماید. پس از این اقدام با دولت آلمان معاهده اتحادي، به نفع خویش، امضا کرد. ( صرف

  ).1850-51استقرار دولت ائتالفی ژرمانی دخالت کنند (این معاهده درصدد برآمد در 

تواند پیشروي خود را در جانب شرق ادامه دهد. به نظـر او امپراتـوري    ها تصور کرد می نیکال مغرور و مست از این موقعیت

در  1853 توانست به آسانی صاحب و مالـک آن بشـود. در آغـاز سـال     اي ضعیف و بیمار آمده بود که می عثمانی به اندازه

مذاکره مشهوري که با سفیر انگلیس کرد او را به تشکیل اتحادیه روس و انگلیس براي تعیین تکلیـف جانشـینی امپراتـور    

خاتمه داده شود و حتـی  » مرد بیمار«عثمانی تشویق نمود ولی دولت انگلیس مضطرب و نگران حاضر نشد که به زندگی 

به حیاتش ادامه دهد. براي این کار با مساعدت ناپلئون سوم امپراتـور فرانسـه   در صدد برآمد که به معالجه آن پرداخته و 

ها قبل بر سر مسـأله فلسـطین دولتـین     طلبانه تزار به اقدامات سیاسی متوسل گردید. از مدت براي جلوگیري از افکار جاه

عـالی   قـیم امپراتـور عثمـانی بـه بـاب     روس و فرانسه اختالفاتی موجود بود. ناگهان تزار به بهانه حمایت از اتباع مسیحی م

منچیکوف حامل اولتیماتوم شد و بدون انتظار جواب رابطه خود را بـا دربـار مزبـور قطـع      1853اولتیماتوم داد. در مارس 

کرده و فرمان داد تا ارتش در ایاالت ساحلی دانوب پیشروي نمایند (ماه ژوییه). سپاهیان روسی بدون دیـدن مقاومـت از   

گذشته ناحیه سیلیستري را محاصره کردند. نیروي دریایی عثمانی در محل سینوب از نیـروي دریـایی روسـیه    رود دانوب 
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هاي تزار روسیه به همـین جـا خاتمـه یافـت زیـرا تـزار بـه کمـک و          ها و پیروزي نوامبر) ولی موقعیت 30شکست خودر (

دولت برخاسته بود، اطمینان داشت و در میـان   به یاري آن 1819طرفی دولت اتریش، که در سال  پشتیبانی و حداقل بی

شکنی امپراتور اتریش در کنفرانس وین، در صدد برآمد سیاسـت او را خنثـی و بالاثـر بگـذارد. از      تعجب جهانیان از پیمان

هاي دریاي سیاه، براي محافظت قسطنطنیه کردنـد، بـا    طرف دیگر فرانسه و انگلیس پس از اینکه ناوهاي خود را وارد آب

). در این زمان سیلیستري هنوز به تصـرف  1854آوریل  15یکدیگر صمیمانه متحد شده نیروي فراوانی به بالکان آوردند (

هـا بالفاصـله    هاي اشغالی در بالکان را تخلیه نمایند، اتریشی ها ناچار شدند تمام سرزمین قواي روسی در نیامده بود. روس

نواحی مزبور را اشغال کردند. در خالل این مـدت متحـدین در شـبه جزیـره     براي جلوگیري از تجاوز مجدد ارتش روسیه 

کریمه پیاده شده قلعه سباستوپل را در محاصره گرفتند. ارتـش روسـیه بـا وجـود شـجاعت و تهـور بـه واسـطه نداشـتن          

از مقاومـت  فرماندهان الیق و تجیهزات کافی نتوانست خود را از محاصره نیروي فرانسـه و انگلـیس خـارج نمایـد و پـس      

نوامبر) سر تسلیم فـرود آورد. درسـت در    5اکتبر) و اینکرمن ( 25بیهوده و دادن تلفات خونین و روزهاي جنگ باالکالوا (

گرماگرم این جنگ نیکال خود را تحقیر شده و عمیقاً متأثر دید به بستر بیماري افتاد. چندین هفته در رنج بیماري به سر 

دیـده از   1855مـارس   2به وي زهر خورانید. نـیکال در روز   (Wylie)یب مخصوصش ویلی برد سرانجام به دستور وي طب

  جهان فروبست و تخت و تاج را به پسر ارشدش آلکساندر واگذار نمود. 

بـه تـأخیر    1856سـپتامبر   7گذاري آلکساندر را تـا   وخامت اوضاع که در نتیجه انتخاب جانشین نیکال به وجود آمد، تاج

هـاي   کریمه هنوز ادامه داشت و استحکامات سباستوپل در محاصره بود. مذاکرات صلح در وین میان دولتانداخت. جنگ 

غربی و اتریش و روسیه در شرف آغاز شدن بود، و پس از شروع از همان ابتداي امر عدم توافق ظاهر گشت ولـی نماینـده   

وري اتـریش وارد جنـگ بشـود. پـس از سـقوط      کاردان روسیه، شاهزاده گورچاکف موفق شـد کـه نگـذارد الاقـل امپراتـ     

) در مسافرتی که تزار جدید به نواحی جنوبی امپراتـوري  1855سپتامبر  8-9سباستوپل و تصرف آن به وسیله متحدین (

هـاي صـلح    کرد به خوبی استنباط نمود که روسیه فرسوده شده و دیگر قدرت جنگی ندارد بنابراین در امضاي مقاوله نامه

  طرفی دریاي سیاه واگذاري ایالت به سارابی رضایت داد.   ). طبق این قرارداد روسیه به بی1856آوریل   فوریه ـتعجیل کرد (

روسیه پرداخت. اولین اقـدام اسـاي او     آلکساندر پس از تصفیه امور جنگی به اصالح و ترمیم وضع عمومی تمام امپراتوري

د. اصالحات مزبور به این قرار بـود: تعـدیل در امـر سانسـور، فـراهم      قطع ارتباط با روش قدیمی فشار و زورگویی دولت بو

هـا جهـت پـذیرفتن دانشـجویان بیشـتر و اجـازه مسـافرت و اقامـت اتبـاع روسـی در            کردن تسهیالت الزم براي دانشگاه
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را اعـالم  در برابر نجبا و اعیـان لـزوم الغـاي بردگـی      1856در ضمن این اقدامات آلکساندر در مارسی   کشورهاي خارجی

تواند از این پس ادامه داشته باشـد. بهتـر آن    روش تسلط و تملک به ارواح نمی«داشت و در این باره چنین متذکر گردید 

بسیاري معتقدند که این فکـر از زمـاین در مخیلـه    » است که بردگی از باال تا پایین طبقات اجتماعی بالسویه ملغی گردد

یف را خوانـد. بـه هـر     نویس ایوان ترگنی اثر زمان» روایات یک شکارچی«وي کتاب آلکساندر خطور کرد و نضج گرفت که 

اي بـراي امـور    و مختار باشـند. بنـابراین کمیتـه    صورت آلکساندر دوم معتقد بود که صاحبان اراضی باید در کار خود آزاد 

کمیته براي اینکه اجراي طـرح را بـه   کشاورزان معین نمود تا مخفیانه طرحی براي اجراي این فکر تهیه و تنظیم نمایند. 

  درازا بکشاند تنظیم و تدوین آن را بر عهده کمیسیون دیگري محول کرد. 

اي مبنی بر واگذاري  نامه به تعویق انداخت. سرانجام اساس 1858کمیسیون مزبور هم به همین مقصود تهیه آن را تا سال 

نامـه صـداي اعتـراض حـزب نیرومنـد میلیـون        انتشـار اسـاس   حق آزادي به بردگان تصویب کرده و منتشر نمود. پـس از 

که در زمان نیکال در مسکو اجتماع کرده بود، بلند شد. حزب مزبور معتقد بود که اصـالحات اساسـی   » دوستداران اسالو«

 »دوسـتداران اسـالو  «انجـام بگیـرد.     کشاورزي باید در چهارچوب و بر اساس تشکیالت اجتماعی و سیاسی روسیه قـدیم، 

هاي اجتماعی، زندگی کرده  هاي میر (ائتالفی) و آرتل (تعاونی) بهترین و مؤثرترین فرمول متذکر شدند که بر اساس روش

است. بنابراین به پیروي از اصول مزبور بدون مشارکت اصول و روش زندگانی اجتماعی مغرب زمین، باید اساس تشکیالت 

ها بـدون اینکـه    که باید به این نکته توجه دشات که دادن آزادي به موژیکاجتماعی را بنیان نهاد. در ضمن اضافه کردند 

مند و وابسته کرد، ممکن است خطر این را داشته باشد که طبقه کارگر کشاورزي به وجود بیاید که  آنان را به زمین عالقه

دوسـتداران  «دالیـل حـزب    کش به طور اعم بشود. رییس کمیته با در نظر گـرفتن  سرانجام منتهی به ایجاد طبقه زحمت

بستگی داشـته  » میر«سرانجام چنین تصمیم گرفت که به طور کلی زمین نه به یک شخص بلکه به گروهی که به » اسالو

شـود،  واگـذار گـردد.     اراضـی داده مـی    و حقی که از طرف دو ثلث آراي اعضاي جامعه مزبور به آن گروه و بـراي تقسـیم  

ها و قسمتی از اراضی مایحتاج خود را خریـداري نماینـد. دولـت مجبـور      ها و باغ ك، خانهدهقانان موظفند از صاحبان امال

زاده  هاي مؤثر بکند. تقسیم اراضی در میان کشاورزان آزاد شده بـه وسـیله شـاه    است در مورد مستغالت به دهقانان کمک

بـود، بسـیاري از     کـه اصـالتاً آلمـانی   خاتم هلن پارلونا زوجه میشل عموي امپراتـور، پیشـنهاد شـد. ایـن شـاهزاده خـانم       

خـواه را بـه دور    نویسندگان و هنرمندان را مانند برادران روبنشتاین و آنتوان و نیکال  و تعدادي از سـران و رهبـران آزادي  

آورده بود. آلکساندر بنا به توصیه دوست خود ژنرال روستووزف به پیشنهاد شاهزاده خانم هلن ترتیـب اثـر داد و    خود گرد
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نـه سـال مسـتهلک نماینـد.      و مقرر داشت که به هر یک از کشاورزان مقداري زمین بدهند و قیمت آن را در مـدت چهـل  

کشاورزان امال سلطنتی که از گذشته از بردگی مستثنی بودند ولی به زمین بستگی داشتند به زارعین آزاد با حق بازخرید 

  ها، تبدیل شدند.  زمین

هـا آزادي بدهنـد ولـی     ك به واسطه مقاومت منفی نجبا و اشراف، که حاضر بودند به موژیکآزاد شدن زارعین مزدور امال

یک کمیته که بـه پطرزبـورگ احضـار     و ها به تأخیر افتاد. نمایندگان بیست مایل نبودند امالك آنان را ترك گویند، تا مدت

ا براي اخذ تصمیم قدغن کرد. اجتماع دیگري که شده بودند، بر ضد بازخرید اراضی اعتراض کردند. تزار هم اجتماع آنان ر

 1861فوریـه   19از نمایندگان بزگراز شد، مخالفت شدیدتر گردید. بنابراین آلکساندر بـراي خاتمـه داده بـه اخـتالف در     

ام فرمانی (اوکاز) مبنی بر الغاي قطعی بردگی صادر کرد و به همین مناسبت بود که آلکساندر دوم به نظر ملت روسیه به ن

گولونین  خواه خود: خوانده شد. آلکساندر پس از فراغت از کار هقانان و کشاورزان با کمک وزیران آزادي» بخش تزار آزادي«

هاي دادگسـتري   یف به کار اصالح دستگاه دادگستري پرداخت و براي انجام این مقصود روش جدیدي در سازمان و والوئی

مقرر داشت تا مجلس منتخبی ـ (زمستوس) (نوعی شوراي   1864قانون اول ژانویه اینکه   به وجود آورد. امر قابل مالحظه

ها) براي اداره امور دولتی و ایـاالت بـه وجـود آیـد. در امـر آمـوزش و پـرورش اصـالحات بسـیاري بـه عمـل آمـد.              ژنرال

اري شـد. اصـالح و   هاي متوسطه و عالی براي دختران ایجاد گردید و چند سال بعد خـدمت نظـام وظیفـه اجبـ     آموزشگاه

  ترمیم ارشت به عهده ژنرال دیمیتري میلیوتن گذاشته شد. 

خواهی داشت و یا از اصول تشکیالتی غرب اقتباس شده بـود،   در حقیقت باید گفت که تمام این اصالحات که رنگ آزادي

ار بودجـه امپراتـوري و غیـره،    هـا، انتشـ   اي از وزیران و ایجاد نظام وکال و قضات دادگستري و دادگاه مانند: تشکیل کمیته

دانسـت.   خواه را که در پطرزبورگ نفوذ فراوانی داشت و خـود را طرفـدار غـرب مـی     خاطر حزب آزادي توانست رضایت نمی

صبري مایل بودند که روسیه از تمام جهات شبیه کشـورهاي   دانشمند که با کمال بی  جلب نماید ولی روشنفکران و طبقه

برآمدند قدرت دولت را در دست خود بگیرند و به همین مقصود با وجود اینکه از معنی و حقیقـت  اروپایی بشود، در صدد 

اطالع و ناآشنا بودند، با این وجود از امپراتور خواستند در قانون اساسی مملکت با دادن حق آزادي بیان و قلم و ایجـاد   بی

زمان و اوضاع احوال براي عملی شدن و اجراي ایـن  مجلس شورایی به سبک مغرب زمین، تجدید نظر به عمل آورد. ولی 

هاي پطرزبورگ نهضت خود  ها به هیچ وجه مناسب و متقضی نبود. زیرا درست در زمانی که رادیکال پیشنهادات و خواسته

ن آمیز الکساندر، سـر بـه شـورش و طغیـا     هاي صلح ها و وعده را آغاز کردند، کشور پولونی براي بار دیگر با وجود مساعدت
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آور شد زیرا ملیـون روسـی بـا اسـتفاده از      خواهی روسیه بسیار زیان ). مساله پولونی براي نهضت آزادي1863-4برداشت (

هاي سیاسی و نظامی که تزار در پولونی داشت، بالفاصله به وي اخطار کردنـد کـه از واگـذاري و دادن امتیـازات      گرفتاري

راتوري را به مخاطره بیندازد، خودداري نماید. الکساندر به دادن استقالل خواهان که ممکن است وحدت امپ زیاد به آزداي

در ورشو اقامت داشت. خطاب به نمایندگان اشراف  1856به کشور پولونی به هیچ وجه مایل نبود و در زمانی که در سال 

هم و خیال نسپارید. از این پس گرفتار اوهام نشوید. در راه میهن با یکدیگر متحد شوید و خود را به و«چنین متذکر شد: 

هاي زیـاد   الکساندر براي ترضیه خاطر مردم پولونی در حدود قوانین امپراتوري آزادي» استقالل براي شما غیرممکن است.

السلطنه بدان جا فرستاد. صلح را در این سرزمین برقرار کرد از ظلم و جور جلوگیري به  داد و گورچاکوف را به عنوان نایب

خواهد به خارج از  ها مسترد داشت و اجازه داد تا هر کس می د، اموال و دارایی مردم را که توقیف شده بود به آنعمل آور

کشور مسافرت نماید. ولی شورش مجددي، امپراتور را متغیر ساخت و به اقدامات شدیدي متوسل گردید و آن کشور را به 

خواهـان گفـت کـه     دي را از آن سـلب نمـوده و در جـواب آزادي   طور رسمی داخل جرگه امپراتـوري درآورد. هرگونـه آزا  

  تواند بدهد. اختیارات و قدرت مطلقه او اجازه چنین امتیازي را نمی

) به جان الکساندر سبب شد که تـزار بـه عملیـات    1866آوریل  16سوء قصدي از طرف مردم به نام دیمیتري کاراکوزف (

(روزنامـه مسـکو) معتقـد شـد کـه      » گـازت دو مسـکو  «و » داران اسـالو دوست«خشن دست بزند. هم صدا و هم آهنگ با 

طلبی (آنارشیست) است. بنابراین دست به کـار تغییـر هیئـت وزیـران      اصالحات موجب توسعه افکار انقالبی و هرج و مرج

خواه معـین   ديهاي متعصب بودند به جاي دو نفر از وزیران آزا شد. تیماشف و تولستوي را که هر دو از ملیون و ارتودکس

کرد. سوءقصد به الکساندر اثرات عمیقی بخشید. براي اولین بار بود که یک نفر روسی عـادي جـرأت کـرد کـه دسـت بـه       

کشتن تزار بزند. بنابراین براي روشن شدن علت آن تحقیقات وسیعی آغاز گردید. پس از مطالعات دقیق معلـوم شـد کـه    

انان متعصب که در زیر نفوذ علـوم طبیعـی و فلسـفه مثبـت و مـادي قـرار       نهیلیسم در روحیه و فکر قسمت بزرگی از جو

  گرفته بودند، نفوذ و رسوخ کرده است.

جوانان سرکش نسبت به مذهب، خانواده و حکومت، تنفر و تحقیر خود را اظهار داشـته و نسـبت بـه عقایـد دانشـمندانی      

ان مزبور تشکیل مجامع سري دادنـد، مـرام آنـان سـرنگون     دادند. جوان مانند بوکل، داروین و بوشنر عالقه مفرط نشان می

  ها و سوءقصدها بود. کردن وضع فعلی به وسیله یک نهضت ملی از راه تثبیت به عملیات خشن، شورش

اعتناي ملت روس، کاري بس دشوار بلکه توهم و خواب و خیالی بیش نبود. بـا ایـن تفصـیل     بیدار کردن توده عظیم و بی
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داشت که از آن طریق ممکن بود تحرکی در آن توده عظیم به وجود آورد. ملـت روس تشـنه داشـتن    سبب و علتی وجود 

زمین بود و عدم رضایت آن به واسطه تبعیض تقسیم زمین میان اجتماعات روستانشین، بهترین و موثرترین وسیله بـراي  

باشرین در تقسیم اراضی جانـب انصـاف را   آمد. در حقیقت باید اذعان کرد که م به حرکت آوردن آن اجتماعات به نظر می

ها بتوانند زمین را مـورد اسـتفاده    ها زمین ندادند بلکه وسایل جدیدي که با آن رعایت نکرده نه تنها به اندازه کافی به آن

ها به زودي در تنگی و عسرت زندگی افتـاده موفـق    قرار دهند در اختیارشان نگذاشتند. نتیجه عمل چنین شد که موژیک

  دند مایحتاج زندگی خود را فراهم سازند.نش

ها با اطالع از این عدم رضایت براي تحریک و تشویق روستاییان براي قیام بر علیه حکومت و دولت به  دانشجویان دانشگاه

نظـر   ها جوانان مزبور را به همان مقدار زیاد به روستاها هجوم بردند. اقدامات آنان به موفقیت چندانی نرسید، زیرا موژیک

سـرد بـه    نگریستند، تلقـی کردنـد. سـرانجام پیغمبـران انقـالب ناامیـد و دل       مردم شهري که پیوسته به آنها با حقات می

هاي خود در پطرزبورگ و مسکو مراجعت کردند و این بار با بدبینی نسبت به اجتماع عمـومی، درصـدد تهیـه بمـب      خانه

  براي کشتن تزار برآمدند.

زاده گورچاکوف واگذاشت. گورچـاکوف کـه در    دوران سلطنت اداره سیاست خارجی را به عهده شاهالکساندر دوم در تمام 

اش او را به این مقام رسانیده بود. او خود را  هاي مکتب قدیمی بود که افتخارات گذشته زیست. از دیپلمات سن کهولت می

سیاسی پرداخت. الکساندر چون گورچـاکوف را بـه   پیشوا و رهبر دیپلماسی تصور کرده و با همین فکر به حل و عقد امور 

با  1857مقام وزارت امور خارجه رسانید روسیه را وادار کرد که بخود آید. در نتیجه توصیه وزیر امور خارجه تزار در سال 

د. ولـی  گارت مالقات کرد و در همان سال با امپراتور اتریش مذاکراتی بـه عمـل آور   ناپلئون پادشاه فرانسه در شهر اشتوت

انقالب و شورش پولونی راه و رسم جدیدي را در سیاست روسیه به وجود آورد، سیاست غیرقابل اطمینانی که تا آن زمان 

هاي مجدانـه، ولـی بیهـوده     روسیه با آن مواجه شده بود. در هنگامی که فرانسه متحد با انگلیس و اتریش به واسطه اقدام

در  1863فوریـه   8زار را فراهم ساخته بودند. به وسیله قراردادي کـه در تـاریخ   نمایندگان سیاسی خود اسباب ناراحتی ت

برلن امضا شد دولت روسیه توانست به مقابله شورشیان و انقالبیون برخاسته و آنان را سرکوب نماید. قـرارداد بـرلن آغـاز    

ابل تـزار بـه عمـوي خـود گیـوم      دوستی طوالنی میان دولتین پروس و روسیه بر اساس حفظ منافع طرفین و احترام متق

تزار حقوق خود را در ایالـت دانمـارکی اولـدونبورگ بـدون      1864سلطان پروس، گردید. همین امر باعث شد که در سال 

اعالم مخالفت با سیاست پروس، به فرمانرواي ایالت مزبور واگذار نماید. آلکساندر مایل بود که با بیسمارك فاتح سادوآ بـه  
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  ژوئن).  6ولی در همین زمان سوء قصد برزسکی و به جان وي اتفاق افتاد ( 1876ئن پاریس بیاید (ژو

طرفی خود را کامالً حفظ کرد ولی در مقابل از پیروزي پـروس در   هاي میان فرانسه و آلمان بی امپراتوري روسیه در جنگ

ـ گیري کنفرانس لندن (فو این جنگ استفاده نمود و از مفاد معاهده پاریس و تصمیم طرفی  ) مبنی بر بی1871مارس   ریه 

آلکساندر موفق گردید که سردي گذشـته را   1875ها را ملغی ساخت، در ضمن در سال  دریاي سیاه، سرپیچی کرده و آن

با فرانسه با حسن سیاست به دوستی و نزدیکی میان دولتین تبدیل نماید و به دشمنی فرانسه و آلمان، کـه ممکـن بـود    

کند، خاتمه دهد. کمی از این تاریخ بیسمارك با تدبیر خاصی مالقاتی در برلن میان پادشاهان آلمان  وضع خطرناکی پیدا

  و روسیه و اتریش فراهم ساخت که نتیجه آن اتحادیه و یا بهتر بگوییم، توافقی میان سه امپراتور، گردید. طبق این توافـق 

در اختیـار هـر    1870و  1866هاي  وئو) اراضی را که حوادث سالسه امپراتور متقابالً تعهد کردند که وضع سابق (استاتوک

گانه گذاشته بود، محترم بشمارند و در ضمن مسایل مختلف مربوط به شرق را حل و فصـل نمـوده و    هاي سه یک از دولت

سـادوآ تـن در    هاي انقالبی جلوگیري به عمل آورند. امپراتور فرانسه آژرف ناچار به نتایج جنـگ  باالخره از هر گونه نهضت

داد ولی تنها از این میان مسأله شرق بود که امکان داشت اختالفی به وجود آورده و در ارکان توافق خللـی وارد کنـد. بـه    

طور تصادفی با تمایل آلکساندر دوم، با وجود اینکه جنگ مخالف روحیه او بود، به اشغال ایاالت بسارایی، این اختالف بـه  

تراز در نطق خود در مسکو، متذکر شد در صورتی که دولت عثمـانی نخواهـد از ایـن ایالـت      1876ظهور رسید. در اکتبر 

چنف اعالن جنگ داد. جنگ میان روسیه  در شهرکی 1877آوریل  24نظر نماید، وارد جنگ خواهد شد و سپس در  صرف

  ود که به پیروزي قطعی نایل آمده بود.  و عثمانی تا پیروزي بلونا ادامه داشت، آلکساندر زمانی که سن پطرزبورگ مراجعت نم

سـپاهی بـه فرمانـدهی ژنـرال لـوریس       60000سرباز به فرماندهی نیکال، برادر آلکسـاندر در اروپـا و    250000روسیه با 

ملیکـوف بـه سـرعت اردهـان را      آسا بود. لـوریس  ها در ازمنستان برق ملیکوف در آسیا به عثمانی حمله برد. موفقیت روس

هر قارص را در محاصره گرفت و ارض روم را مورد تهدید قرار داد. ولی در اروپا پیشروي ارتش روسـیه بـه   متصرف شده ش

شـد، تـا    جو، دفـاع مـی   پاشا، مرد الیق و جنگ گرفت و حتی در موقع محاصره شهر پلونا، که از طرف عثمان تانی انجام می

هـزار   رد سلطنتی و چهار لشـگر دیگـر بـه انضـمام شصـت     ها مجبور شد که گا مدت زمانی متوقف ماند. تزار سرکوبی ترك

سرباز رومانی به عنوان کمک، وارد میدان جنگ نماید. ارتش روسیه در سه مرحله در مقابل استحکامات و خطوط دفـاعی  

 6در جنگی کـه بـه مـدت     1677سپتامبر  13و  7پاشا در اطراف شهر تعبیه کرده بود، مواجه شد. در روزهاي  که عثمان

ها فقط موفق شدند قسمت کوچکی از اسـتحکامات را بـه تصـرف درآورنـد. بنـابراین تصـمیم        به طول انجامید، روس روز
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لـبن قهرمـان جنـگ سباسـتوپل،      گرفتند به جاي حمله و تصرف پلونا از راه جنگ، آن را در محاصره بیندازند. ژنرال توت

نوامبر توانسـت، کـوه سـبز یکـی از      11و  9وي اسکوبلف در مأمور این امر مهم شد. پس از انجام یک رشته اقدامات پیشر

هاي خونین تمام خطوط ارتباطی شهر پلونا را بـه خـارج قطـع نمایـد.      مراکز دفاعی را اشغال نماید و گورکو پس از جنگ

کسـت  اي ش کننـده  پاشا بر اثر کمبود خواروبار در صدد برآمد شهر را ترك گوید. ولی پس از جنگ سـخت و ناامیـد   عثمان

ها وارد شهر شده و آن را به تصرف درآوردند. ارتـش   خورده و زخمی شد و ناچار سر تسلیم فرود آورد. به این ترتیب روس

درجه زیر صفر در بالکان به پیشروي خود ادامه داد. گوکر از گردنه شیپکا که از مـاه اوت در   25روسیه از این پیروزي در 

جـات جلـودار بـه     همـین مـاه دسـته    31وارد شهر آندرینوپل گردیـد. در   1878ویه ژان 20محاصره بود، عبور کرده و در 

  باب عالی ناچار شد در سان استفانو قرارداد صلح امضا نماید.  1878مارس  3رودوستو در کنار دریاي مرمره رسیدند و در 

دیدي به نـام بلغارسـتان بـه وجـود     نگرو، صربستان و رومانی را تضمین کرد و دولت ج استفانو استقالل مونته معاهده سان

آورد و ایاالت بوسنی و هرزگوین هر یک داراي حکومت مستقلی گردیدند. معاهده مزبور پیروزي بزرگی براي روسیه شـد.  

استفانو چندین ناو نیرومند انگلیسی در مقابل قسطنطنیه لنگر انداختنـد. بـا ایـن تفصـیل      ده روز پس از عقد قرارداد سان

دفاع پرداخت و تهدید کرد در صورتی که ناوهاي جنگی انگلیس، بندر را تـرك نگوینـد شـهر قسـطنطنیه را     الکساندر به 

  ، به امید آینده، ناوهاي خود را فراخواند.  اشغال خواهد کرد. در تعقیب این اعتراض دولت انگلیس

گورچاکوف صدراعظم پیر در این استفانو، تشکیل گردید سبب ناامیدي سخت روسیه  کنگره برلن که پس از مشاهده سان

و الکساندر که امیدوار بود آلمان به طور جدي در کنگـره ار  » ترین صفحه زندگی سیاسی او تاریک«خصوص چنین گفت: 

آقـاي بیسـمارك تعهـدات    «ترین قدمی برنداشت. تزار متذکر شد که  وي پشتیبانی خواهد کرد بر خالف انتظارش کوچک

طرفی خود را حفظ کرد و  با این تفصیل صدراعظم آلمان در مذاکرات کنگره بی» ده است.خود را فراموش کر 1870سال 

  داري نمود.  به طور رسمی از تمام پیشنهادات روسیه جانب

توانسـت   در حقیقت باید گفت که سرنوشت کنگره در دست نمایندگان انگلیسی بود. دیسرائیلی صـدراعظم انگلـیس مـی   

سالیسوري، وزیر امور خارجه موافقت چندانی با آن دولت نداشت. سـرانجام بنـا بـه پیشـنهاد     دولت روسیه را برنجاند ولی 

هـا فقـط بـه     نمایندگان انگلیس، دولت اتریش مأمور شد که دو ایاالت بوسنی و هرزگوین را اشغال نماید و در آسـیا روس 

هـا جزیـره    براي بازرگانی اعالم شد و انگلیسـی تصرف قارص، اردهان و باطوم اکتفا نمایند ولی باطوم مانند بندر آزاد فقط 

  قبرس را در اختیار بگیرند. 
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عدم رضایت عمیقی که پس از کنگره برلن و مخصوصاً به علت تلفات سنگینی کـه ارتـش روسـیه در جنـگ بـا عثمـانی       

أثر کرد. دولت او را متحمل شده بود و مخارج گزاف این جنگ، در افکار ملت روسیه به وجود آمده بود، به شدت تزار را مت

ها، که سیاست آنان بـه طـور    به این جهت که در جریان تمایالت و تقاضاي سیاست اروپا نیست و خود را در اختیار آلمان

  وضوح به زبان روسیه متمایل به همکاري و موافقت نزدیک با اتریش است گذاشتف مورد سرزنش قرار دادند. 

زنش و براي نشان دادن عدم رضایت و نـاراحتی خـود تصـمیم گرفـت بـه تـدریج از       بنابراین آلکساندر تحت تأثیر این سر

اي خاطر تزار را به خود مشغول داشـت کـه مجـالی     گانه، دروي اختیار کند. مسایل داخلی به اندازه اتحادیه امپراتوران سه

  براي تعقیب سیاست خود در موضوع روابط با پادشاهان اروپایی، پیدا نکرد. 

بـراي دولـت الزم شـد کـه      1878با استفاده از نارضایی عمومی به عملیات انقالبی خود شدت داد. در مـاه اوت   انقالبیون

ها روزافزون  انجمن کمک به اسالوها را که کانون واقعی براي شورش و انقالب شده بود، منحل نماید. سوء قصد تروریست

کـاري پلـیس و دسـتگاه امنیـت عمـومی       اعتنایی و اهمال از بیگردید. باید اذعان کرد که بسیاري از این سوءقصدها فقط 

یف بـه جـان    به وسیله شخصی به نام سولوي 1879اوت  14افتاد. از جمله سوء قصدي نافرجام بود که در تاریخ  اتفاق می

، منفجـر سـازد.   آرود تزار وارد آمد. در همان سال هارتمن کوشش کرد بلکه بتواند ترنی که تزار را از لیورایا به مسـکو مـی  

 17بنابراین الزم آمد که به ژنرال گورکو براي استقرار نظم و امنیت در سراسر امپراتوري اختیـارات مطلـق داده شـود. در    

ونیم بعد از ظهر اهالی سن پطرزبورگ از صداي انفجار شدیدي به هراس افتادنـد. در همـین    در ساعت شش 1880فوریه 

امپراتور برخاست و اطاق ناهارخوري محل اقامت امپراتور ویـران گردیـد و تصـادفاً در     هنگام دود غلیظی از کاخ زمستانی

روایی بلغارستان منصوب شـده بـود، بـه شـام دعـوت       همین شب آلکساندر خواهرزاده دوباتنبرگ را که به تازگی به فرمان

د آنان به اطاق ناهار خوري به تأخیر افتاد و کرده بود. ولی بر اثر مذاکراتی که تزار با آلکساندر در دفتر کار خود داشت ورو

  همین تأخیر باعث نجات آنان گردید. 

گزاران و سربازان گارد تمام شد. این واقعه نگرانی و اضطراب شـدیدي را   متأسفانه انفجار به قیمت جان تعدادي از خدمت

ء و ناگوار تـزار بـه ژنـرال لـوریس ملیکـوف      در میان تمام طبقات مردم به وجود آورده و براي جلوگیري از این اتفاقات سو

کمیسیون عالی براي دفاع تنظیم نظم «فوریه صادر گردید  27اختیارات مطلق داد. به موجب فرمانی (اوکاز) که به تاریخ 

  تشکیل گردید که ریاست آن به عهده لوریس ملیکوف واگذار شد. » عمومی

اهل ارمنستان بود، گارد مخصوصی ایجـاد کـرد کـه تمـام افـراد آن از        ژنرال لوریس ملیکوف پنجاه و پنج ساله که اصالتاً
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قفقازیه بودند. هنوز اندکی از مأموریت او نگذشته بود که بخت و اقبال با وي یاري نمود، تفضیل آنکه در ساعت دو بعد از 

وست پالتوي او باقی مانـد و  کرد عابري به روي او سه تیر شلیک نمود ولی تیرها هر سه در پ ظهر که به خانه مراجعت می

  لوریس ملیکوف ناگهان به روي ضارب جسته او را دستگیر و به پاسبانی که در محل آمده بود، سپرد. 

سردي لوریس موجب مسـرت خـاطر مـردم مضـطرب گردیـد. محاکمـه کوتـاه و اعـدام ضـارب بـا            عمل متهورانه و خون

از پیش به تسکین خاطر اهالی شهر افزود. از نیم قـرن پـیش    مولودسکی در میدان عمومی در برابر جمعیت کثیري بیش

دار آویختن یکـی از قـالع    گرفت زیرا در گذشته رسم بر این بود به اولین باري بود که عمل اعدام در برابر مردم صورت می

  شد.  یر یاپل مقارن طلوع آفتاب مخفیانه انجام می پی

باخت. تزار که از همان آغاز  م کاترین دلگورکی، ندیمه امپراطریس، عشق میزاده خان ها پیش به شاه آلکساندر دوم از مدت

اش چنـدین فرزنـد    خانم را مخفی نکرده بود او را به کاخ خود آورد و چون از ازدواج مخفیانه کار بستگی و ارتباط شاهزاده

ـ  1880ژوئن  3الکساندرونا در تاریخ  داشت پس از مرگ امپراطریس ماري ا کـاترین ازدواج نمایـد. مراسـم    درصدد برآمد ب

زناشویی در کاخ بزرگ تزار سکوئیه به عمل آمد. شهر عقد عبارت بودند از کنست ادلبرگ وزیر دربار و بـاراتوف، آجـودان   

  مخصوص و دست صمیمی شاهزاده خانم. 

جلس مزبور خواست تا به دو روز بعد از عقد تزار فرمانی به مجلس سنا در خصوص اعالم ازدواج خود فرستاد و در آن از م

  زن دوم خود نام شاهزاده خانم یوري یوسکی و عنوان واال حضرت داده شود. 

ولی تزار که تنها با ازدواج معشوقه خود راضی نبود به فکر افتاد او را به مقام امپراطریسی برساند. الکساندر براي اینکه فکر 

ان روریک بر خاندان هولشتاین گوتروپ براي رسیدن به مقام عضویت خود را مبنی بر امتیاز یکی از اسالف افسانهاي خاند

خاندان امپراتوري به ملت روسیه بقبوالند، در صدد این اقدام برآمد. لوریس ملیکوف به وي توصیه کرد که فرمان قانونی و 

ساندر که پیشنهاد لوریس را یا چیزي شبیه بدان که جنبه و ترکیب ملی داشته باشد را، براي انجام مقصود امضا نماید. الک

  پذیرفته بود خود او را مأمور کرد که مقدمه طرح قانونی براي مجلس شوراي زمستوس تهیه نماید. 

گذشت مـوحش از عملیـات انقالبیـون کـه در شـرف       در خالل مدتی که این وقایع به طور محرمانه در کاخ امپراتوري می

لـوریس ملیکـوف نگـران از اطالعـاتی کـه بـه وسـیله پلـیس از عملیـات           تکوین است، در میان افکار عمومی رواج یافت.

شود با احتیاط  ها دریافت کرده بود از امپراتور تقاضا کرد در مواقعی که براي بازدید و یا گردش از کاخ خارج می تروریست

خـودداري نمایـد ولـی     وي توصیه کرد از رفتن به سربازخانه گارد براي حضور در تشـریفات  به 1881مارس  12باشد. در 
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اي خطـاب   الکساندر بر خالف توصیه و سفارش او براي رفتن به سربازخانه اصرار ورزید و در ضمن همان تشریفات اعالمیه

شـود و بـه لـوریس     به ملت روسیه صادر کرد که به موجب آن هیئت نمایندگی جدیدي به شوراي امپراتوري اضـافه مـی  

  ي همان روز منتشر نماید.فرمان داد تا اعالمیه را در فردا

پس از خاتمه تشریفات در اصطبل میدان میشل در اول ماه مارس امپراتور سوار بر کالسکه شد تا به سرعت او را بـه کـاخ   

زمستانی برسانند. ولی در بین راه بر اثر انفجار بمبی ترور شد. بعد از مرگ الکساندر دوم پسرش الکساندر سوم بـه تخـت   

  سلطنت نشست.

اندر سوم زمانی که زمام امور حکومت را در دست گرفت درصدد برآمد خود را از قید افکـار تمـام کسـانی کـه اصـال      الکس

انـد بـراي همیشـه در روسـیه و یـا یـک        روس نیستند رها کند. در ضمن در نظر گرفت تمام بیگانگانی که تصمیم گرفته

یده و زندگی نماینـد، بـه خصـلت و روحیـه روسـی و بـه       هایی که متعلق به امپراتوري است، اقامت گز قسمت از سرزمین

دانست. الکسـاندر معتقـد    مذهب رسمی آن یعنی اردتودکس، درآورد. زیرا سالمت روح و نفس را در مذهب ارتودکس می

بود که از نظر روسی بودن خطاي بزرگ سیاسی است که در امپراتوري کسانی باشند که بتوانند آزادانه به زبـان و خطـی   

  از زبان و خط روسی تکلم کرده و بنویسند.غیر 

لوریس ملیکوف در روز مرگ الکساندر دوم به تزار جدید اطالع داد که از تزار متوفی یک روز قبل از فوت او دستور گرفته 

 داد را در روزنامه رسمی درج و منتشر نماید. تزار بـدون تردیـد   ها آزادي سیاسی می اي که طبق آن به روس است اعالمیه

اي  (جملـه » گذارم، هر چه را که امر داده است اطاعت نمایید من پیوسته به میل و اراده پدرم احترام می«در جواب گفت: 

اند). ولی در شـب همـان روز    گاه به آن عمل نکرده اند ولی هیچ کرده گذاري ادا می که تمام پادشاهان روسیه در هنگام تاج

میه مزبور جلوگیري نماید و دلیـل آن فشـاري بـود کـه در همـان شـب از طـرف        وزیر کشور مأمور شد از درج و نشر اعال

دونستسف به تزار وارد آمد که مجبورش کـرد دسـتور    یه نزدیکان او و به خصوص سخنان گرم مربی خود کنستانتین پوبی

ندر سوم که قـادر بـود بـا    دهد تا زمانی که براي انتشار اعالمیه موقع مقتضی به وجود آید، از نشر آن ممانعت شود. الکسا

پطرزبورگ خارج شده به کاخ گاچینا در چهل کیلومتري  ضرب مشتی گاو نري را به زانو درآورد. از ترس مجبور شد از سن

العمـومی شـوراي    دونوستوف، که وي را در ظاهر بـه مقـام مـدعی    یه پایتخت پناه ببرد. و از آنجا به کمک کنستانتین پوبی

  در باطن کلیه زمام امور و سیاست امپراتوري را در اختیار وي گذاشت، سلطنت خود را آغاز نمود. مذهبی معرفی کرده ولی

گذاري الکساندر سوم  اعالمیه امپراتوري که به وسیله این قاضی و استاد سابق دانشگاه مسکو تهیه شده و چند روز پس از تاج
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ر بودند روزي به آزادي برسند، مبدل به یاس کرد. در این اعالمیـه  انتار یافت، آخرین امید کسانی که بر اجتماع روسیه امیدوا

خود مختار و مطیع نداي آسمانی به نیرو و حقیقت قدرت حکومت مطلقه که ضامن و مدافع سعادت «چنین گفته شده بود: 

  »و آسایش ملت است، اعتقاد کامل دارد.

خفیف یافت و زمانی رسید که اثري از آن مشـاهده نشـد.   ها به حداقل ت در آغاز سلطنت الکساندر سوم سوءقصد تروریست

دلیل آن شاید از دل سردي طرفداران مستقیم و غیرمستقیم انقالب بود که به مناسبت مراقبـت شـدید پلـیس از اعمـال     

 خاطر شده بـود تعـدادي از افسـران و کارمنـدان     آید. از طرف دیگر تزار که از این جهت آسوده آنان جلوگیري به عمل می

هاي دولتی بیرون رانـد و   ها از این بابت پیوسته رنجیده خاطر بودند از دستگاه رتبه را که رنگ آلمانی داشتند و روس عالی

هـاي سـاقه بلنـد و     هم خود و هم دیگران را وادار نمود که به لباس کامال به سبک روسی، یعنی شلوارهاي گشاد با چکمه

  شب کاله، ملبس شوند.

هاي آلمانی را  زاده خانم که الکساندر سوم رسم قدیمی دربار روسیه را مبنی بر ازدواج پر نتایج با شاه تقدیر چنین خواست

زاده خانم داگمار دانمارکی که براي ازدواج با ولیعهد بـه روسـیه آمـده بـود پـس از مـرگ او بـه حـال          متوقف گذارد. شاه

یان پنج فرزند تزار که در قید حیـات بودنـد یکـی را بـه شـوهري      بالتکلیفی مانده بود. دربار به وي پیشنهاد نمود که از م

ترین و زورمندترین آنان را به خیال اینکه زمانی در آینده  زاده خانم دانمارکی از میان پسران تزار نا الیق انتخاب نماید. شاه

یکـان خـود چنـین گفـت:     کم و بیش نزدیکی ملکه روسیه خواهد شد، انتخاب کرد، تصادفاً تزار به همـین خیـال بـه نزد   

دانـد الکسـاندر زن    خواهید دید که او الکساندر را با اینکه چندان قابل توجه نیست انتخاب خواهد کـرد و بـا اینکـه مـی    «

  »نماید. دیگري را دوست دارد به امید اینکه روزي امپراتور خواهد شد، او را انتخاب می

اي امپراتوري روسیه به زودي موفق شد شوهر را به زیـر   احراز مقام ملکهزاده خانم داگمار پس از ازدواج با الکساندر و  شاه

هاي سـابق را   داگمار جاه و جالل مرسوم درباري اطاعت درآورده او را مطیع اوامر و تمایالت خود بنماید. آلکساندر و ماري

رگرمی آنـان منحصـر بـه دیـدار     آالیش و یکنواختی را براي خود اختیـار نمودنـد. سـ    کنار گذاشته زندگی بسیار ساده، بی

هاي خلیج فنالند گردید و گاهی به شکار و زمانی به اتفاق دوستان یـا   خانواده امپراطریس یا گردش یا تفریح در کنار آب

پرداختند. در چنین وضعی بود که تزار امپراتوري را به حال خود گذاشته  اي می اعضاي خانواده به صرف غذاي بسیار ساده

ر اطراف و اکناف مرزهاي کشور روحیه و رسوم ملی و تمدنی روسیه را رواج داده به زور و جبر اصول مـذهبی  اجازه داد د

  پرست رسوخ دهند.  ارتودکس را در مغزهاي انقالبی و یا کهنه
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به این ترتیب آلکساندر سوم در خصوص سیاست داخلی کورکورانه زیر نفوذ کنستانتین پطرویچ پروبی به دونسـتوف و در  

نمامیـد، رهبـري    مـی » هـا  تزار موژیک«وسیله زن عاقل و باهوش و مدبر که قبالً خود را روس و به نام  سیاست اروپایی به

بودند که مناسبات و روابط میـان روسـیه و     مداران به خوبی دریافته شد. از همان آغاز سلطنت آلکساندر سوم، سیاست می

رسید که با تمرکز قواي ارتشی در سر حدات، نزدیک بود کار بـه جنـگ و    کند و حتی زمانی آلمان در حال رکود سیر می

دشمنی بکشد، اگر وساطت و دخالت شاهزاده گروچاکوف نبود، در تعقیب این حادثه بیسمارك صدراعظم آلمان موفق بـه  

یـد کـه در آن صـدر    گانه (آلمان، اتریش و روسیه) در شهر اسکیرنیوس در پولـونی گرد  اي از امپراتوران سه تشکیل کنگره

هـاي مزبـور نیـز     هـاي دولـت   هاي مزبور شهر اسکیرنیویس در پولونی روسیه گردید که در آن صـدراعظم  هاي دولت اعظم

). این حسن تفاهم براي روسیه که 1881شرکت داشتند بیسمارك حفظ ظاهر، کرده و میان آنان تفاهمی به وجود آورد (

خاطر  ها که از طرف غرب آسوده ر حال پیشرفت بود، از لوازم به شمار آمد. روسدر این زمان در آسیاي مرکزي درگیر و د

هـاي آخـال و حتـی     شدند دامنه پیشرفت خود را به طرف افغانستان وسعت دادند و موفق شدند که شهرهاي مرو و واحه

متوقف نمایند زیـرا بـا    حل ها با وجود تشکیل کمیسیونی براي پیدا کردن راه سرخس را به تصرف درآورند. پیشرفت روس

). در ایـن حـال بـود کـه بـا وجـود       1885ها در افغانستان ارتش روسیه شهر پنجاب را تسخیر کرد ( وجود حضور انگلیس

سـپتامبر   10تجهیز قواي انگلیس و بر اثر طوالنی شدن مذاکرات میان طرفین، جنگ حتمی به نظر رسـید. سـرانجام در   

واسـطه   سیه و افغانستان مشخص و معین گردید ولی حوادثی کـه در بلغارسـتان بـه   طبق توافقی، مرزهاي میان رو 1885

  ها اتفاق افتاد وضع به صورت دیگري درآمد.  جنگ بین بلغارها و صربی

پطرزبورگ بـه   روابط میان دربارهاي وین و سن 1888ها از بلغارها در سال  ها و حمایت روس با طرفداري اتریش از صربی

نظـر کـرده بـا مشـاهده      رایید. به همین مناسبت آلکساندر سوم مجبور شد که از آسیاي مرکزي صـرف تیرگی و وخامت گ

 9نزدیکی کامل اتریش و آلمان و در پس پرده ایتالیا، نظر خود را به جانب سیاست اروپـا معطـوف دارد. هنگـامی کـه در     

) و توافـق و  1815مقـدس (منعقـد در سـال    امپراتور آلمان گیوم اول بدرود زندگی گفت از سیاست اتحـاد   1889مارس 

) اثـري بـاقی نمانــده تمـام شـرایط وجـودي آن از میــان رفتـه بـود. امپراتــوران و        1872گانــه ( دوسـتی امپراتـوران سـه   

هـاي   مداران که موجد این اتحادیه و حسن تفاهم و دوستی همگی سر بـه بسـتر مـرگ گذاشـته بودنـد. بسـتگی       سیاست

گذشته از هم گسیخته شده بود. در خون آلمانی خانواده سلطنتی روسیه، چنانکه گذشـت،   هاي خویشاوندي نیز طی سال

عناصر جدیدي که به هیچ وجه نظر مساعدي نسبت به آلمان نداشت، داخل شد. در برلن در خـانواده فـرد در یـک سـوم     
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سیاسی میان آلمـان و روسـیه    امپراتور جدید، خانواده سلطنتی انگلیس رسوخ کرد و همین امر باعث شد که در مناسبات

  روز به روز بیشتر خل و شکست وارد آید. 

باره کـار را بـه جـایی رسـانید کـه       افزود و در این با روسیه می  با این تفصیل بیسمارك به فعالیت خود براي خفط دوستی

هـا   رنجانیـدن روس  افکار عامه در آلمان و به خصوص در انگلیس بر علیه او تحریک شد. بـا ایـن وجـود کوشـش کـرد از     

ها در آلمان شدت یابد. به همین مناسبت امپراتور گیوم دوم بنا بـه   خودداري نموده در ضمن نگذارد نفوذ سیاسی انگلیس

توصیه بیسمارك بالفاصه پس از مرگ پدر با عجله براي بازدید به دربار روسیه رفت و این اقدام را دو سال بعد تکرار کرد. 

بـا امپراتـور آلمـان یـک      (Vkiel)به برلن آمد و دو سال بعد در بنـد وکیـل    1889خود در پاییز سال تزار روسیه به نوبه 

وسیله خاندان سلطنتی و اعیان و اشراف در روسیه به گرمـی پـذیرایی شـد ولـی ایـن       مالقات دوساعته کرد. گیوم دوم به

در روابـط سیاسـی میـان آن دو کشـور اثـر      گاه از جنبه خصوصی و شخصی تجاوز نکـرد و   پذیرایی و حسن استقبال هیچ

کرد در مقابل آلکساندر جانب  مثبتی به جاي نگذاشت. زیرا در حالیکه گیوم دوم نهایت حسن تفاهم و دوستی را مراعا می

 1891و  1889هاي  ها را، که عالیم آن در دو مرحله در سال داشت، تزار روسیه در فکر داشت فرانسوي احتیاط را نگاه می

  هور رسیده و به موفقیت انجام شده بود، به جانب خود جلب نماید.به ظ

بیسمارك از نزدیکی و دوستی فرانسه و روسیه به تشویش افتاده بود و درصدد برآمد رضایت روسـیه را در تمـام مـواردي    

و اتحـاد فرانسـه و    داد، فراهم سازد. ولی اقـدامات او بـه نتیجـه نرسـید     کرد و به وي اجازه می که منافع آلمان ایجاب می

و حاضـر شـدن تـزار بـه شـنیدن       1893روسیه در هنگام بازدید ناوهاي جنگی فرانسه در تولون و شهر پاریس در سـال  

  یز سرود انقالبی فرانسه به منظور سرنگون کردن مستبدین و شدادان، به مرحله عمل در آمد. مارسی

ناگهان درگذشت ئ امپراتوري وسیع خود را به عهده فرزند ارشدش موقع و  بی 1894امپراتور الکساندر سوم در ماه اکتبر 

  نیکال الکساندرویچ واگذاشت.

  روسیه از جنگ کریمه تا سقوط تزارها
که نیکالي اول تزار روسیه را با تمام قوا درهم شکست، بنا به حقوق سلطنتی، حقوقی کـه تـا    1848پس از انقالب سال  

به اتکاي حق قانونی که دارد تمام دوسـتان و  «اشناس مانده بود و بنا به گفته خود که آن زمان براي بسیاري از ملت ها ن

موفق شد که مدت زمانی در اروپا صاحب نفـوذ و شخصـیت   ». طرفداران این اصل را در زیر پرچم خویش قرار خواهد داد

جی منتشر می شد براي جلب افکـار  باشد. تعداد بی شماري روزنامه که به خرج دربار تزار در پایتخت هاي کشورهاي خار



  مجموعه تاریخ »  310«
 

 
 

 
می شدند که تزار روسیه داراي  عمومی دست به تبلیغ زده افکار سیاسی را به اطالع عامه می رسانیدند و در ضمن متذکر

چنین قدرتی است که می تواند تعداد بی شماري از طوایف وحشی را به قاره اروپا سرازیر نماید. نیکال به پشتیبانی از نیرو 

و نفوذ خویش عالوه بر سپاهی که براي سرکوبی شورشیان پولونی به آن کشور فرستاد، سپاه قوي مجهـزي بـه سـرداري    

تثبیت قدرت و سیاست روسیه، به هنگري فرستاد. در همین زمان اوقات به اشغال مجدد ایاالت مولداوي و پاسکویچ براي 

واالشی پرداخت و از این اقدام دست نکشید تا بر اثر نهضـت هـاي ملـی در ایـن ایـاالت مجبـور شـد بـا دربـار عثمـانی           

حق سلطنت آلمان، کـه پارلمـان فرانکفـورت در سـال     دربالتالیمان را امضا نماید. سپس سلطان پروس را وادار کرد که از 

براي وي قایل شده بود صرف نظر نماید. پس از این اقدام با دولت آلمان معاهده اتحادي، به نفـع خـویش، امضـاء     1819

 ) و1850-51). نیکال با استفاده از این معاهده درصدد برآمد در استقرار دولت ائتالفی ژرمانی دخالـت کنـد (  1850کرد (

ها تصور کرد که می تواند پیش روي خود را در جانب شرق ادامه دهـد. بـه نظـر او     نیکال مغرور و سرمست از این موقعیت

امپراتوري عثمانی به اندازه اي ضعیف و بیمار آمده بود که می توانست به آسانی صاحب و مالک آن بشود. در آغـاز سـال   

د او را به تشکیل اتحادیه روس و انگلیس براي تعیین تکلیف جانشینی در مذاکره مشهوري که با سفیر انگلیس کر 1853

خاتمـه داده  » مـرد بیمـار  «امپراتوري عثمانی تشویق نمود ولی دولت انگلیس مضطرب و نگران حاضر نشد که به زنـدگی  

پلئون سوم امپراتور شود و حتی درصدد برآمد که به معالجه آن پرداخته به حیاتش ادامه دهد. براي این کار با مساعدت نا

  فرانسه براي جلوگیري از افکار جاه طلبانه تزار به اقدامات سیاسی متوسل گردید.

از زمانهاي پیش بر سر مساله فلسطین میان دولتین روس و فرانسه اختالفی موجود بود. ناگهان تزار بـه بهانـه حمایـت از    

مخچیکـوف حامـل اولتیمـاتوم شـد و      1850وم داد. در مارس اتباع مسیحی مقیم امپراتوري عثمانی به باب عالی اولتیمات

بدون انتظار جواب رابطه خود را با دربار مزبور قطع کرده و فرمان داد تا ارتش در ایاالت ساحلی دانوب پـیش روي نمایـد   

نیـروي  (ماه ژوییه). سپاهیان روسی بدون دیدن مقاومت از رود دانوب گذشـته و ناحیـه سیلیسـتري را محاصـره کردنـد.      

دریایی بدون دیدن مقاومت از رود دانوب گذشته ناحیه سیلیستري را محاصره کردند. نیـروي دریـایی عثمـانی در محـل     

نوامبر). ولی موفقیت ها و پیروزي هـاي تـزار روسـیه بـه همـین جـا        30سینوب از نیروي دریایی روسیه شکست خورد (

بـه یـاري آن دولـت     1819ل بی طرفی دولت اطریش، که در سـال  خاتمه یافت زیرا تزار که به کمک و پشتیبانی و حداق

برخاسته بود، اطمینان داشت. در میان تعجب جهانیان از پیمان شکنی امپراتور اطریش در کنفرانس وین، درصصد برآمـد  

اي دریـاي  سیاست او را خنثی و بال اثر بگذارد. از طرف دیگر فرانسه و انگلیس پس از اینکـه ناوهـاي خـود را وارد آب هـ    
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آوریـل   15سیاه، براي محافظت قسطنطنیه کردند، با یکدیگر صمیمانه متحد شـده نیـروي فراوانـی بـه بالکـان آوردنـد (      

). در این زمان سیلیستري هنوز به تصرف قواي روسی درنیامده بود. روس هـا ناچـار شـدند تمـام سـرزمین هـاي       1854

فاصله براي جلوگیري از تجاوز مجدد ارتش روسیه نواحی مزبور را اشغال اشغالی در بالکان را تخلیه نمایند، اطریشی ها بال

کردند. در خالل این مدت متحدین در شبه جزیره کریمه پیاده شده قلعه سباستوپل را در محاصره گرفتند. ارتش روسیه 

ز محاصره نیروي فرانسـه  با وجود شجاعت و تهور به واسطه نداشتن فرمانده هاي الیق و تجهیزات کافی نتوانست خود را ا

اکتبـر) و اینکـرمن    25و انگلیس خارج نماید و پس از مقاومت بیهوده و دادن تلفات خونین در روزهاي جنگ باال کـالوا ( 

نوامبر) سر تسلیم فرود آورد. درست در گرما گرم این جنگ نیکال که خود را تحقیر شده و عمیقاً متأثر دید بـه بسـتر    5(

ن هفته در رنج بیماري به سر برد تا سرانجام بـه دسـتور وي طبیـب مخصوصـش ویلـی بـه وي زهـر        بیماري افتاد. چندی

  دیده از جهان فروبست و تخت و تاج رابه پسر ارشدش الکساندر واگذار نمود. 1855مارس  2خورانید. نیکال در روز 

واهر سلطان پروس برخالف اسالف خـود،  الکساندر دوم مانند پدر و پدربزرگش فرزند یکی از شاهزاده خانم هاي آلمانی خ

با اینکه از کودکی تربیت نظامی دیده بود، به هیچ وجه روحیه و خصلت جنگی نداشت زیرا معاشرت باژوکووسکی شـاعر،  

العاده، متین و مردانه داشت به مذهب  در اخالق، فکر و روحیه اثرات به سزایی گذاشته بود. الکساندر اخالق و رفتاري فوق

کس و روش حکومت مطلقه تعصب نداشت و در این موارد مانند پدر راه افراط را نمی پیمود و اگر قبـل از رسـیدن   ارتودو

به سلطنت روش سیاسی و حکومتی نیکال اثري در روحیه او باقی گذاشته بود چون زمـان امـور را در دسـت گرفـت ایـن      

د بود هیچ گاه از قـدرت خـود اسـتفاده نکـرد چنانچـه در      جزیی اثر هم از مخیله او زدوده شد. در زمانی که هنوز ولی عه

جویی از محکـومین سیاسـی شـد. بسـیار      مسافرتی که به شمال روسیه و سیبریه کرد تمام همش مصروف استمالت و دل

اتفاق افتاد که الکساندر در هنگام مسافرت نیکال به خارج از کشور به عنوان نیابت سلطنت حکومـت مـی کـرد و در ایـن     

  ع که با مفاسد و معایب امپراتوري و دولتی که بعدها باید زمام دار آن بشود آشنایی پیدا کرد.مواق

بـه تـاخیر    1856سـپتامبر   7وخامت اوضاع که در نتیجه انتخاب جانشین نیکال به وجود آمد، تاج گذاري الکساندر را تـا  

ره بود. مذاکرات صلح در وین میان دولت هاي انداخت. جنگ کریمه هنوز ادامه داشت و استحکامات سباستوپل در محاص

غربی، اطریش و روسیه در شرف آغاز شدن بود و پس از شروع از همان ابتداي امر عدم توافق ظاهر گشـت ولـی نماینـده    

موفق شد که نگذارند الاقل امپراتـوري اطـریش وارد جنـگ بشـود. پـس از سـقوط        -کاردان روسیه، شاهزاده گورچاکوف

) در مسافرتی که تزار جدید به نواحی جنـوبی امپراتـوري   1855سپتامبر 8-9رف آن به وسیله متحدین (سباستوپل و تص
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کرد به خوبی استنباط نمود که روسیه فرسوده شد و دیگر قدرت جنگی ندارد بنابراین در امضاي مقاوله نامه هـاي صـلح   

رفی دریـاي سـیاه و واگـذاري ایالـت بـه سـارابی       ). طبق این قرارداد روسیه به بی ط1856آوریل  -فوریه 1تعجیل کرد (

  رضایت داد.

الکساندر پس از تصفیه امور جنگی به اصالح و ترمیم وضع عمومی تمام امپراتوري روسیه پرداخت. اولین اقدام اساسـی او  

سـور، فـراهم   قطع ارتباط با روش قدیمی فشار و زورگویی دولت بود. اصالحات مزبور به این قرار بـود: تعـدیل در امـر سان   

کردن تسهیالت الزم براي دانشـگاهها جهـت پـذیرفتن دانشـجویان بیشـتر و اجـازه مسـافرت و اقامـت اتبـاع روسـی در           

در برابر نجبا و اعیـان لـزوم الغـاي بردگـی را اعـالم       1856کشورهاي خارجی. در ضمن این اقدامات، الکساندر در مارس 

سلط و تملک به ارواح نمی تواند از این پـس ادامـه داشـته باشـد. بهتـر      داشت و در این باره چنین متذکر گردید: روش ت

آنست که بردگی از باال تا پایین طبقات اجتماعی بالسویه ملغی گردد. بسیاري معتقدند که این فکـر از زمـانی در مخیلـه    

رگنی یف را خواند. به اثر رمان نویس ایوان تو» روایات یک نفر شکارچی«الکساندر خطور کرد و نضح گرفت که وي کتاب 

هر صورت الکساندر دوم معتقد بود که صاحبان اراضی باید در کار خود آزاد و مختار باشند. بنابراین کمیته اي براي امـور  

کشاورزان معین نمود تا مخفیانه طرحی براي اجراي این فکر تهیه و تنظیم نمایند. کمیته براي اینکه اجراي طـرح را بـه   

یم و تدوین آن را به عهده کمیسیون دیگر محول کرد. کمیسیون مزبور هم به همین مقصود تهیـه آن را  درازا بکشاند تنظ

به تعویق انداخت. سرانجام اساس نامه اي مبنی بر واگذاري حق آزادي به بردگان تصویب کـرده و منتشـر    1858تا سال 

که در زمـان نـیکالي در مسـکو    » ستداران اسالودو«نمود. پس از انتشار اساس نامه صداي اعتراض حزب نیرومند ملیون 

اجتماع کرده بود، بلند شد. حزب مزبور معتقد بود که اصالحات اساسی کشاورزي باید در چهار چوب و براساس تشکیالت 

متذکر شدند که ملت روسیه از زمانهـاي بسـیار قـدیم    » دوستداران اسالو«اجتماعی و سیاسی روسیه قدیم، انجام بگیرد. 

رایت اصول عقاید مارکس و فورنی یه براساس روش هاي سیر ائتالفی و آرتل تعـاونی بهتـرین و مـوثرترین فرمـول     بدون 

هاي اجتماعی، زندگی کرده است. بنابراین به پیروزي از اصول مزبور بـدون مشـارکت اصـول و روش زنـدگانی اجتمـاعی      

ن اضافه کردند که باید به این نکتـه توجـه داشـت کـه     مغرب زمین، باید اساس تشکیالت اجتماعی را بنیان نهاد. در ضم

دادن آزادي به موژیک ها بدون اینکه آنان را به زمین عالقه مند و وابسته کرد، ممکن است خطر این را داشته باشـد کـه   

ا در طبقه کارگر کشاورزي به وجود بیاید که سرانجام منتهی به ایجاد طبقه زحمت کش به طور اعم بشود. رییس کمیته ب

سرانجام چنین تصمیم گرفت که به طور کلی زمین نه به یک شخص بلکـه  » دوستداران اسالو« نظر گرفتن دالیل حزب 
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بستگی داشته و حقی که از طرف دو ثلث آراي اعضـاي جامعـه مزبـور بـه آن گـروه و بـراي       » میر«به یک گروهی که به 

د از صاحبان امالك، خانـه هـا و بـاغ هـا و قسـمتی از اراضـی،       تقسیم اراضی داده می شود، واگذار گردد. دهقانان موظفن

مایحتاج خود را خریداري نمایند. دولت مجبور است در مورد مستغالت به دهقانان کمک هاي موثر بکند. تقسـیم اراضـی   

نهاد شـد.  در میان کشاورزان آزاد شده به وسیله شاه زاده خانم هلن پارلوونا زوجه گراندوك میشل عمـوي امپراتـور، پیشـ   

این شاهزاده خانم که اصالتاً آلمانی بود، بسیاري از نویسندگان و هنرمندان را مانند برادران روبیشتاین و آنتوان و نـیکال و  

تعدادي از سران و رهبران آزادي خواه را به دور خود گرد آورده بود. الکساندر بنا به توصیه دوست خود ژنرال روسـتووزف  

انم هلن ترتیب اثر داد و مقرر داشت که به هر یک از کشاورزان مقداري زمین بدهنـد و قیمـت آن   به پیشنهاد شاهزاده خ

را در مدت چهل و نه سال مستهلک نمایند. کشاورزان امالك سلطنتی که از سابق از بردگی مستثنی بودند ولی به زمین 

  بستگی داشتند به زارعین آزاد با حق بازخرید زمین ها، تبدیل شدند.

اد شدن زارعین مزدور امالك به واسطه مقاومت منفی طبقه نجبا و اشراف، که حاضر بودند به موژیک ها آزادي بدهنـد  آز

ولی مایل نبودند امالك آنان را ترك گویند، تا مدت ها به تأخیر افتاد. نمایندگان بیست و یک کمیته که بـه پطرزبـورگ   

ردند، تزار هم اجتماع آنان را براي اخذ تصـمیم غـدغن کـرد. اجتمـاع     احضار شده بودند بر ضد بازخرید اراضی اعتراض ک

فوریـه   19دیگري از نمایندگان برگزار شد و مخالفت شدیدتر گردید. بنابراین الکساندر براي خاتمه دادن بـه اخـتالف در   

دوم بـه نظـر ملـت    فرمانی (اوکاز) مبنی بر الغاي قطعی بردگی صادر کرد و به همین مناسبت بـود کـه الکسـاندر     1861

خوانده شد. الکساندر پس از فراغت از کار دهقانان و کشاورزان با کمـک وزیـران آزادي   » تزار آزادي بخش«روسیه به نام 

خواه خود: گولوونین و والویی یف و روترن به کار اصالح دستگاه دادگسـتري پرداخـت و بـراي انجـام ایـن مقصـود روش       

مقـرر داشـت تـا مجلـس      1864جود آورد. امر قابل مالحظه اینکه قانون اول ژانویه هاي دادگستري به و جدیدي در زمان

منتخبی (زمستوس) (نوعی شوراي ژنرال ها) براي اداره امور دولتی و ایـاالت بـه وجـود آیـد. در امـر آمـوزش و پـرورش        

د سـال بعـد خـدمت نظـام     هاي متوسط و عالی براي دختران ایجاد گردید و چن اصالحات بسیاري به عمل آمد. آموزشگاه

  وظیفه اجباري شد و اصالح و ترمیم ارتش به عهده ژنرال دیمیتري میلیوتین واگذار گردید.

در حقیقت باید گفت که تمام این اصالحات که رنگ آزادي خواهی داشت و یا از اصول تشکیالتی غرب اغتباس شده بـود  

ها، انتشار بودجه امپراتوري و غیره، نمی  قضات دادگستري و دادگاه مانند: تشکیل کمیته اي از وزیران و ایجاد نظام وکال و

توانست رضایت خاطر حزب آزادي خواه را که در پطرزبورگ نفوذ فراوانی داشت و خود را طرفدار غرب می دانست جلـب  
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کشـورهایی  نماید. ولی روشن فکران و طبقه دانشمند که با کمال بی صبري مایـل بودنـد روسـیه از تمـام جهـات شـبیه       

اروپایی بشود، جدا درصدد بر آمدند قدرت دولت را در دست خود بگیرند و به همین مقصود بـا وجـود اینکـه از معنـی و     

حقیقت سیاسی بی اطالع و ناآشنا بودند، با این وجود از امپراتور خواستند در قانون اساسی مملکـت بـا دادن حـق آزادي    

مغرب زمین، تجدید نظر به عمل آورد. ولی زمان و اوضاع و احوال بـراي عملـی   بیان و قلم و ایجاد مجلس شورا به سبک 

شدن و اجراي این پیشنهادها و خواسته ها به هیچ وجه جانشین و مقتضی نبود. زیرا درست در زمانی که رادیکـال هـاي   

هاي صـلح آمیـز الکسـاندر،     ها و وعده پطرزبورگ نهضت خود را آغاز کردند، کشور پولونی براي بار دیگر با وجود مساعدت

). مساله پولونی براي نهضت آزادي خواهی روسـیه بسـیار زیـان آور شـد زیـرا      1863-4سر به شورش و طغیان برداشت (

ملیون روسی با استفاده از گرفتاري هاي سیاسی و نظامی که تزار در پولونی داشت، بالفاصله به وي اخطار کردنـد کـه از   

زیاد به آزادي خواهان که ممکن است وحـدت امپراتـوري را بـه مخـاطره بینـدازد، خـودداري        واگذاري و دادن امتیازهاي

در ورشـو اقامـت    1856نماید. الکساندر به دادن استقالل به کشور، پولونی به هیچ وجه مایل نبود و در زمانی که در سال 

راه میهن با یکدیگر متحد شوید و خـود را  گرفتار اوهام نشوید. در «داشت خطاب به نمایندگان اشراف چنین متذکر شد: 

الکساندر براي رضایت خاطر مـردم پولـونی در   » به وهم و خیال نسپارید. از این پس استقالل براي شما غیر ممکن است.

هاي زیاد داد و گورچاکوف را بـه عنـوان نایـب السـلطنه بـدانجا فرسـتاد، صـلح را در ایـن          حدود قوانین امپراتوري آزادي

برقرار کرد، از ظلم و جور جلوگیري به عمل آورد، اموال و دارایی مردم را که توقیـف شـده بـود بـدانان مسـترد      سرزمین 

داشت و اجازه داد تا هر کس بخواهد به خارج از کشور مسافرت نماید. ولی شورش مجددي امپراتور را متغیر ساخت و به 

اخل جرگه امپراتوري درآورد، هرگونـه آزادي را از آن سـلب   اقدامات شدیدي متوسل گردید، آن کشور را به طور رسمی د

نموده و در جواب آزادي خواهان گفت که اختیارات و قدرت مطلقه او اجازه چنـین امتیـازي را نمـی توانـد بدهـد. سـوء       

ن ) به جان الکساندر سبب شد که تزار به عملیات خشـ 1866آوریل  16قصدي از طرف مردم به نام دیمیتري کاراکوزف (

(آنار شیست) است. بنابراین دست به کار تغییر » گاز دو مسکو«و » دوستداران اسالو«دست بزند. هم صدا و هم آهنگ با 

هیئت وزیران شد. تیماشف و تولستوي را که هر دو از ملیون و ارتودکس هاي متعصب بودند بـه جـاي دو نفـر از وزیـران     

رات عمیقی بخشید. براي اولین بار بود که یک فـرد روسـی عـادي جـرات     آزادي خواه معین کرد. سوء قصد به الکساندر اث

کرد که دست به کشتن تزار بزند. بنابراین براي روشن شدن علت آن تحقیقات وسیعی آغاز گردید. پس از مطالعات دقیق 

فلسـفه مثبـت و   معلوم شد که نهیلیسم در روحیه و فکر قسمت بزرگی از جوانان متعصب که در زیر نفوذ علوم طبیعـی و  
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  مادي قرار گرفته بودند، نفوذ و رسوخ کرده است.

جوانان سرکش نسبت به مذهب، خانواده و حکومت تنفر و تحقیر خود را اظهار داشـته و نسـبت بـه عقایـد دانشـمندانی      

ن سـرنگون  دادند. جوانان مزبور تشکیل مجامع سري دادنـد، مـرام آنـا    مانند بوکل، داروین و بوشنر عالقه مفرط نشان می

هـا و سـوء قصـدها بود.بیـدار      کردن وضع فعلی به وسیله یک نهضت ملی از راه متوسل شدن به عملیات خشن  و شورش

کردن توده عظیم بی اعتنایی ملت روس کاري بس دشوار بلکه توهم و خواب و خیالی بیش نبود. با این تفصـیل سـبب و   

ر آن توده عظیم به وجود آورد. ملت روس تشنه داشتن زمین بـود  علتی وجود داشته که از آن طریق ممکن بود تحرکی د

و عدم رضایت آن به واسطه تبعیض تقسیم زمین میان اجتماعات روستانشین، بهترین و موثرترین وسیله براي به حرکـت  

را رعایـت  آمد. در حقیقت باید اذعان کرد که مباشرین در تقسیم اراضی جانـب انصـاف    درآوردن آن اجتماعات به نظر می

نکرده نه تنها به اندازه کافی بدانان زمین ندادند بلکه وسایل جدیدي که با آنها بتوانند زمین را مورد استفاده قـرار دهنـد   

ها به زودي در تنگی و عسـرت زنـدگی افتـاده موفـق نشـدند       در اختیارشان نگذاشتند. نتیجه عمل چنین شد که موژیک

 .مایحتاج زندگی خود را فراهم سازند

دانشجویان دانشگاهها با اطالع از این عدم رضایت براي تحریک و تشویق روستاییان براي قیام بر علیه حکومـت و دولـت   

به مقدار زیاد به روستاها هجوم بردند. اقدام هاي آنان به موفقیت چندانی نرسید، زیرا موژیک ها جوانان مزبور را به همان 

حقارت می نگریستند، تلقی کردند. سرانجام پیمبران انقالب ناامیـد و دل سـرد بـه    نظر مردم شهري که پیوسته بدانان با 

خانه هاي خود در پطرزبورگ و مسکو مراجعت کردند و این بار با بدبینی نسبت به اجتماع عمومی، درصـدد تهیـه بمـب    

  براي کشتن تزار برآمدند.

عهده شاه زاده گورچاکوف واگذاشت. گورچـاکوف کـه در   الکساندر دوم در تمام دوران سلطنت اداره سیاست خارجی را به 

اش او را به این مقام رسـانیده بـود. او خـود را     سن کهولت می زیست از دیپلومات هاي قدیمی بود که افتخارهاي گذشته

ـ   ه پیشوا و رهبر دیپلماسی تصور کرده و با همین فکر به حل و عقد امور سیاسی پرداخت. الکساندر چون گورچـاکوف را ب

با  1857مقام وزارت امور خارجه رسانید روسیه را وادار کرد که بخود آید. در نتیجه توصیه وزیر امور خارجه تزار در سال 

ناپلئون پادشاه فرانسه در شهر اشتوت گارت مالقات کرد و در همان سال با امپراتور اطریش مذاکراتی به عمـل آورد.ولـی   

دي را در سیاست روسیه به وجود آورد، سیاست غیـر قابـل اطمینـانی کـه تـا آن      انقالب و شورش پولونی راه و رسم جدی

زمان روسیه با آن مواجه شده بود. در هنگامی که فرانسه متحد با انگلیس و اطریش به واسطه اقدام هـاي مجدانـه، ولـی    
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 1863فوریه  8دي که در تاریخ بیهوده نمایندگان سیاسی خود اسباب ناراحتی تزار را فراهم ساخته بودند به وسیله قراردا

در برلن امضا شد دولت روسیه توانست به مقابله شورشیان و انقالبیون برخاسته و آنان را سرکوب نماید. قرارداد برلن آغاز 

دوستی طوالنی میان دولتین پروس و روسیه، براساس حفظ منافع طرفین و احترام متقابل تـزار بـه عمـوي خـود گیـوم      

تزار حقوق خود را در ایالت دانمارکی اولدنبورگ بدون اعالم  1864دید. همین امر باعث شد که در سال پادشاه پروس، گر

مخالفت با سیاست پروس، به فرمان رواي ایالت مزبور واگذار نماید. الکساندر مایل بود که بیسمارك فاتح سادوآ به پاریس 

ژوئـن). امپراتـوري روسـیه در     6به جـان وي اتفـاق افتـاد (   ) ولی در همین زمان سوء قصد برزووسکی 1867بیاید (ژوئن 

جنگ هاي میان فرانسه و آلمان بی طرفی خود را کامالً حفظ کرد ولی در مقابل از پیروزي پروس در این جنگ اسـتفاده  

یچی طرفی دریاي سیاه، سـرپ  ) مبنی بر بی1871مارس  -نمود و از مفاد معاهده پاریسو تصمیمات کنفرانس لندن (فوریه

الکساندر موفق گردید که سـردي گذشـته را بـا فرانسـه بـا حسـن        1875کرده و آنها را ملغی ساخت. در ضمن در سال 

سیاست به دوستی و نزدیکی میان دولتین تبدیل نماید و به دشمنی فرانسه و آلمان، که ممکن بود وضع خطرناکی پیـدا  

دبیر خاصی مالقاتی در برلن میان سلطان آلمان، روسیه و اطـریش  کند، خاتمه دهد. کمی بعد از این تاریخ بیسمارك با ت

فراهم ساخت که نتیجه آن اتحادیه و یا بهتر بگوییم، توافقی میان سه امپراتور، گردید. طبق این توافـق سـه امپراتـور بـه     

اختیار هر یک از در  1870و 1866صورت متقابل تعهد کردند که وضع سابق (استاتوکوئو) اراضی را که حوادث سال هاي 

دولت هاي سه گانه گذاشته بود، محترم بشمارند و در ضمن مسایل مختلف مربوط به شرق را حل و فصل نموده بـاالخره  

  هاي انقالبی جلوگیري به عمل آورند. از هر گونه نهضت

بود که ممکن بود اختالفـی  امپراتور فرانسو آژزف ناچار به نتایج جنگ سادوآ تن در داد ولی تنها از این میان مسأله شرق 

به وجود آورده و در ارکان توافق خللی وارد آورد. به طور تصادفی با تمایل الکساندر دوم (با وجـود اینکـه جنـگ مخـالف     

تزار در نطق خود در مسکو، متذکر شد  1876روحیه او بود) به اشغال ایالت بساربی، این اختالف به ظهور رسید. در اکتبر 

در  1877آوریل  24لت عثمانی نخواهد از این ایالت صرف نظر نماید، وارد جنگ خواهد شد و سپس در در صورتی که دو

شهرك چنف اعالن جنگ داد. جنگ میان روسیه و عثمـانی تـا پیـروزي پلونـا ادامـه داشـت، الکسـاندر زمـانی بـه سـن           

  پطرزبورگ مراجعت نمود که به پیروزي قطعی نایل آمده بود.

سپاهی به فرماندهی ژنرال لوریس سلیکوف  60000سرباز به فرماندهی نیکال، برادر الکساندر در اروپا  250000روسیه با 

در آسیا به عثمانی حمله برد. موفقیت روس ها در ارمنستان برق آسا بود. لوریس سیلوف به سـرعت اردهـان را متصـرف    
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داد. ولی در اروپا پیش روي ارتش روسـیه بـا تـانی    شده، شهر قارص را در محاصره گرفت و ارض روم را مورد تهدید قرار 

انجام می گرفت و حتی در موقع محاصره شهر بلونا، که از طرف عثمان پاشا، مرد الیق و جنگجو، دفاع می شد، تـا مـدت   

زمانی متوقف ماند. تزار براي سرکوبی ترك ها مجبور شد که گارد سلطنتی و چهار لشکر دیگر بـه انضـمام شصـت هـزار     

ز رومانی به عنوان کمک، وارد میدان جنگ بنماید. ارتش روسیه در سه حمله در مقابل استحکامات و خطوط دفاعی سربا

در جنگـی   1677سـپتامبر   13و  7که عثمان پاشا در اطراف شهر تعبیه کرده بود، با عدم موفقیت مواجه شد. در روزهاي

مت کـوچکی از اسـتحکامات را بـه تصـرف در آورنـد.      که مدت شش روز به طول انجامید روس ها فقط موفق شدند قسـ 

بنابراین تصمیم گرفتند به جاي حمله و تصرف پلونا از راه جنـگ، آن را در محاصـره مـنظم بیندازنـد. ژنـرال تـوت لـبن        

نـوامبر   11و  9قهرمان جنگ سیاستوپل، مامور این امر مهم شد. پس از انجام یک رشته اقدامات پیش روي اسکوبلف در 

ت، کوه سبز یکی از مراکز دفاعی را اشغال نماید و گورکو پس از جنگ هاي خونین تمام خطوط ارتباط شهر پلونا را توانس

با خارج قطع نماید. عثمان پاشا بر اثر کمبود خواروبار درصدد برآمد شـهر را تـرك گویـد. ولـی پـس از جنـگ سـخت و        

ها وارد شهر شده آن را به تصرف در  آورد. به این ترتیب روسناامیدانه شکست خورده، زخمی شد و ناچار سر تسلیم فرود 

آوردند. ارتش روسیه پس از این پیروزي در بیست و پنج درجه زیر صفر در بالکان به پیش روي خود ادامه داد. گورکـو از  

همـین   31یـد. در  وارد شهر انـدرینوپل گرد  1878ژانویه  20گردنه شیپکا که از ماه اوت در محاصره بود، عبور کرد و در 

باب عالی ناچار شد در سـن اسـتفاتو    1878مارس  3ماه دستجات جلودار به رودوستو در کنار دریاي مرمره رسیدند و در 

  قرارداد صلح امضاء نماید.

معاهده سن استفانو استقالل مونته نگرو، صربستان و رومانی را تضمین کرد و دولت جدیدي به نام بلغارسـتان بـه وجـود    

و ایاالت پوستی و هرزگورین هر یک داراي حکومت مستقلی گردیند. معادهده مزبور پیـروزي بزرگـی بـراي روسـیه     آورد 

شد. ده روز پس از عقد قرارداد سن استفانو چندین ناو نیرومند انگلیسی در مقابـل قسـطنطنیه لنگـر انداختنـد. بـا ایـن       

ناوهاي جنگی انگلیس بندر را ترك نگویند شهر قسطنطنیه  تفصیل الکساندر به دفاع پرداخت و تهدید کرد در صورتی که

  را اشغال خواهد کرد. در تعقیب این اعتراض دولت انگلیس، به امید آینده، ناوهاي خود را فرا خواند. 

کنگره برلن که پس از معاهده سان استفانو، تشکیل گردید سبب ناامیدي سخت روسیه شد. گورچاکوف صدراعظم پیر در 

و الکساندر که امیدوار بـود آلمـان بـه طـور جـدي در      » تاریک ترین صفحه زندگی سیاسی او«چنین گفت:  این خصوص

آقاي بیسمارك «کنگره از وي پشتیبانی خواهد کرد بر خالف انتظارش کوچک ترین قدمی بر نداشت. تزار متذکر شد که 
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آلمان در مذاکرات کنگره، بی طرفـی خـود را   با این تفصیل صدر اعظم » خود را فراموش کرده است. 1870تعهدات سال 

  داري نمود. حفظ کرد و به طور رسمی از تمام پیشنهادهاي روسیه جانب

در حقیقت باید گفت که سرنوشت کنگره در دست نمایندگان انگلیسی بود. دیرائیل صـدر اعظـم انگلـیس نمـی توانسـت      

افقت چندانی با آن دولت نداشت. سرانجام بنـا بـه پیشـنهاد    دولت روسیه را برنجاند ولی سالیسیوري، وزیر امور خارجه مو

ها جزیـره قبـرس را در    نمایندگان انگلیس، دولت اطریش باطوم مانند بندر آزاد فقط براي بازرگانی اعالم شود و انگلیسی

  اختیار بگیرند.

در جنـگ بـا عثمـانی     عدم رضایت عمیقی که پس از کنگره برلن و به خصوص به علت تلفات سنگینی که ارتش روسـیه 

متحمل شده بود و مخارج گزاف این جنگ، در افکار ملت روسیه به وجود آمده بود. به دشت تزار را متأثر کرد. دولت او را 

ها، که سیاست آنان به طـور   به این جته که در جریان تمایالت و تقاضاهاي سیاست اروپا نیست و خود را در اختیار آلمان

  و متمایل به همکاري و موافقت نزدیک با اطریش است، گذاشته مورد سرزنش قرار دادند.واضح به زیان روسیه 

بنابراین الکساندر تحت تاثیر این سرزنش و براي نشان دادن عدم رضایت و نـاراحتی خـود تصـمیم گرفـت بـه تـدریج از       

طر تزار را به خـود مشـغول داشـت کـه     اتحادیه امپراتوران سه گانه، دوري اختیار کند. ولی مسایل داخلی به اندازه اي خا

  مجالی براي تعقیب سیاست خود در موضوع روابط با پادشاهان اروپایی پیدا نکرد.

بـراي دولـت الزم شـد کـه      1878انقالبیون با استفاده از نارضایتی عمومی به عملیات انقالبی خود شدت داد. در ماه اوت 

شورش و انقالب شده بود، منحل نماید. سوء قصد تروریست هاروز افزون انجمن کمک به اسالوها را که کانون واقعی براي 

گردید. باید اذعان کرد که بسیاري از این سوء قصدها فقط از بی اعتنایی و اهمال کاري پلیس و دستگاه امنیـت عمـومی   

م سولوي یف به جـان  به وسیله شخصی به نا 1879اوت  14اتفاق می افتاد از جمله سوء قصدي نافرجام بود که در تاریخ 

تزار وارد آمد. در همان سال هارتمن کوشش کرد بلکه بتواند تونی که تزار را از لیورایا به مسکو می آورد را، منفجر سـازد.  

 17بنابراین الزم آمد که به ژنرال گورکو براي استقرار نظم و امنیت در سراسر امپراتوري اختیـارات مطلـق داده شـود. در    

ساعت شش و نیم بعداز ظهر اهالی سن پطرزبورگ از صداي انفجار شدید به هـراس افتادنـد. در همـین    در  1880فوریه 

خوري محل اقامت امپراتور ویران گردید. به طور تصادفی  هنگام دود غلیظی از کاخ زمستانی امپراتور برخاست و اتاق ناهار

که به تازگی به فرمان روایی  بلغارسـتان منصـوب شـده    در همین شب الکساندر خواهر زاده خود، الکساندر دوباتنبرگ را 

بود، به شام دعوت کرده بود. ولی بر اثر مذاکراتی که تزار با الکساندر در دفتر کار خود داشـت ورود آنـان بـه اطـاق ناهـار      
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ت گـزاران و  خوري به تاخیر افتاد و همین تاخیر باعث نجات آنان گردید. متأسفانه انفجار به قیمت جان تعدادي از خـدم 

سربازان گارد تمام شد. این واقعه نگرانی و اضطراب شدید را در میان تمام طبقات مردم به وجود آورده و براي جلـوگیري  

 27از این اتفاقات سوء و ناگوار تزار به ژنرال لوریس ملیکوف اختیارات مطلق داد. به موجب فرمانی (اوکاز) کـه بـه تـاریخ    

تشکیل گردید کـه ریاسـت آن بـه عهـده لـوریس ملیکـوف       » ن عالی براي دفاع نظم عمومیکمیسیو«فوریه صادر گردید 

  واگذار شد.

ژنرال لوریس ملیکوف پنجاه و پنج سله که اصالتاً اهل ارمنستان بو، گارد مخصوص ایجاد کرد که تمام افـراد آن قفقازیـه   

یاري نمود، توضیح آنکه در ساعت دو بعد از ظهر کـه   بودند. هنوز اندکی از مأموریت او نگذشته بود که بخت و اقبال با او

به خانه مراجعت می کرد عابري به او سه تیر شلیک نمود ولی تیرها هر سه در پوست پالتوي او باقیماند در نتیجه لوریس 

  ملیکوف ناگهان به طرف ضارب جسته، او را دستگیر و به پاسبانی که در محل گرد آمده بودند، سپرد. 

رانه و خون سردي لوریس موجب مسرت خاطر مردم مضطرب گردید. محاکمه کوتـاه و اعـدام ضـارب بـه نـام      عمل متهو

مولودسکی در میدان عمومی در برابر جمعیت کثیري بیش از پیش به تسکین خاطر اهالی شهر افزود. از نیم قـرن پـیش   

ته رسم بر این بـود کـه تیربـاران و یـا بـه دار      اولین باري بود که عمل اعدام در برابر مردم صورت می گرفت زیرا در گذش

  آویختن در یکی از قالع پی برپایل طلوع آفتاب مخفیانه انجام می شد.

الکساندر دوم از مدت ها پیش به شاهزاده خانم کاترین دلگورکی، ندیمه امپراطریس، عشق می باخت. تـزار کـه از همـان    

اش چندین  فی نکرده بود او را به کاخ خود آورد و چون از ازدواج مخفیانهآغاز کار بستگی و ارتباط با شاهزاده خانم را مخ

درصدد برآمد بـا کـاترین ازدواج نمایـد.     1880ژوئن  3فرزند داشت پس از مرگ امپراطریس ماري الکساندورونا در تاریخ 

آدلبرگ وزیر دربار و باراتوف مراسم زناشویی در کاخ بزرگ تزار سکوییه سلو به عمل آمد. شهود عقد عبارت بودند از کنت 

آجودان مخصوص و دوست صمیمی شاهزاده خانم، در روز بعد از عقد تزار فرمانی به مجلس سنا در خصوص اعالم ازدواج 

  خود فرستاد و در آن مجلس مزبور خواست تا به زن دوم خود نام شاهزاده خانم یوري یوسکی و عنوان واال حضرت داده شود.

از ازدواج با معشوقه خود راضی نبود به فکر افتاد او را به مقام امپراطریس برساند. الکساندر بـراي اینکـه    ولی تزار که تنها

اي خاندان روریک بر خاندان هولشتاین گرتروپ بـراي رسـیدن بـه مقـام      فکر خود را مبنی بر امتیاز یکی از اسالف افسانه

دد این اقدام برآمد، لوریس ملیکوف به وي توصیه کرد که فرمـان  عضویت خاندان امپراتوري به ملت روسیه بقبوالند. درص

قانونی و یا چیزي شبیه بدان که جنبه و ترکیب ملی داشته باشد، براي انجام مقصود امضا نماید. الکسـاندر کـه پیشـنهاد    
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  ماید.لوریس را پذیرفته بود خود او را مأمور کرد که مقدمه طرح قانونی براي مجلس شوراي زمستوس تهیه ن

در خالل مدتی که این وقایع به طور محرمانه در کاخ امپراتوري می گذشته اخبار موحش از عملیات و اقدامات انقالبیـون  

که در شرف تکوین است در میان افکار عمومی رواج یافت. لوریس ملیکوف نگـران از اطالعـاتی کـه بـه وسـیله پلـیس از       

راتور تقاضا کرد در مواقعی که براي بازدید و با گردش از کاخ خارج می شـود  ها دریافت کرده بود از امپ عملیات تروریست

به وي توصیه کرد از رفتن به سرباز خانه گارد براي حضور در تشریفات خـودداري    1881مارس   12با احتیاط باشد. در 

و در ضـمن همـان تشـریفات    نماید. ولی الکساندر برخالف توصیه و سفارش او براي رفتن به سـرباز خانـه اصـرار ورزیـد     

اي خطاب به ملت روسیه را صادر کرد که به موجب آن هیئت نمایندگی جدیدي به شوراي امپراتوري اضـافه مـی    اعالمیه

  شد و به لوریس فرمان داد تا اعالمیه را در فرداي همان روزمنتشر نماید.

امپراتور سوار بر کالسکه شد تا به سرعت او را به پس از خاتمه تشریفات را زود در اصطیل میدان میشل در اول ماه مارس 

کاخ زمستانی برسانند. ولی در بین راه بر اثر انفجار بمبی ترور شد. بعد از مرگ الکساندر دوم، پسرش الکسـاندر سـوم بـه    

  تخت سلطنت نشست. 

کار تمام کسـانی کـه اصـالتا    الکساندر سوم زمانی که زمام امور حکومت را در دست گرفت در صدد برآمد خود را از قید اف

روس نیستند رها کند. در ضمن در نظر گرفتن تمام بیگانگانی که تصمیم گرفته اند بـراي همیشـه در روسـیه و یـا یـک      

قسمت از سرزمین هایی که متعلق به امپراتوري است اقامت گزیده زندگی نمایند به خصلت و روحیه روسی و به مـذهب  

د. زیرا سالمت روح و نفس را در مذهب ارتودکس می دانست. الکساندر معتقد بود که از رسمی آن یعنی ارتودکس، درآور

نظر روسی بودن خطاي بزرگ سیاسی است که در امپراتوري، کسانی باشند که بتوانند آزادانه به زبان و خطی غیر از زبان 

  و خط روسی تکلم کرده و بنویسند.

تزار جدید اطالع داد که از تزار متوفی یک روز قبل فوت او دسـتور گرفتـه    لوریس ملیکوف در روز مرگ الکساندر دوم به

است اعالمیه اي که طبق آن به روس ها آزادي سیاسی می داد، در روزنامه رسمی درج و منتشر نماید. تزار بدون تردیـد  

(جملـه  » است اطاعت نمایند. من پیوسته به میل و اراده پدرم احترام می گذارم، هر چه را که امر داده«در جواب گفت : 

اند ولی هیچ گاه به آن عمل نکرده اند)، ولی در شب همان  کرده اي که تمام پادشاهان روسیه در هنگام تاج گذاري ادا می

روز وزیر کشور مامور شد از درج و نشر اعالمیه مزبور جلوگیري نماید و دلیل آن فشاري بود که در همـان شـب از طـرف    

صوص سخنان گرم مربی خود کنستانتن پوبی به دونوستف به تزار وارد آمد کـه مجبـورش کـرد دسـتور     نزدیکان او به خ
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دهد تا زمانی که براي انتشار اعالمیه، موقعیت مقتضی به وجود آید، از نشر آن ممانعت شود. الکساندر سوم که قـادر بـود   

پطرزبورگ خارج شده و بـه کـاخ گاچینـا در چهـل      با ضرب مشتی گاو نري را به زانو در آورد، از ترس مجبور شد از سن

کیلومتري پایتخت پناه ببرد و از آنجا به کمک کنستانتن پوبی به دونوستوف، که وي را در ظاهر به مقام مدعی العمـومی  

شوراي مذهبی معرفی کرده ولی در باطن کلیه زمام امور و سیاست امپراتوري را در اختیار وي گذاشت، سـلطنت خـود را   

  از نمود.آغ

اعالمیه امپراتوري که به وسیله این قاضی و استاد سابق دانشگاه مسکو تهیه شده و چند روز پس از تاج گـذاري الکسـاندر سـوم    

انتشار یافت آخرین امید کسانیکه بر اجتماع روسیه امیدوار بودند روزي به آزادي برسند، را مبدل به یاس کرد. در ایـن اعالمیـه   

خود مختار و مطیع نداي آسمانی به نیرو و حقیقت قدرت حکومت مطلقه که ضامن و مـدافع سـعادت و   : «چنین گفته شده بود

  »آسایش ملت است، اعتقاد کامل دارد.

در آغاز سلطنت الکساندر سوم سوء قصد تروریست ها به حداقل تخفیف یافت و زمانی رسد که اثري از آن مشاهده نشـد.  

اران مستقیم و غیر مستقیم انقالب بود که به مناسبت مراقبت شدید پلیس از اعمـال  دلیل آن شاهید از دل سردي طرفد

آنان جلوگیري به عمل می آمد. از طرف دیگر تزار که از این جهت آسوده خاطر شده بود تعدادي از افسـران و کارمنـدان   

ودند را از دستگاه هاي دولتـی بیـرون   عالی رتبه را که رنگ آلمانی داشتند و روس ها از این بابت پیوسته رنجیده خاطر ب

راند و هم خود و هم دیگران را وادار نمود که با لباسی کامال به سبک روسی، یعنی شلوارهاي گشاد با چکمه هـاي سـاقه   

  بلند و شب کاله, ملیس شوند.

اده خانم هاي آلمانی را تقدیر چنین خواست که الکساندر سوم رسم قدیمی دربار روسیه را مبنی بر ازدواج پرنتایج با شاهز

موقوف گذارد. شاهزاده خانم داگمار دانمارکی که براي ازدواج با ولیعهد به روسیه  آمـده بـود پـس از مـرگ او بـه حـال       

بالتکلیفی مانده بود. دربار به وي پیشنهاد نمود که از میان پنج فرزند تزار که در قید حیـات بودنـد یکـی را بـه شـوهري      

اده خانم دانمارکی از میان پسران تزار تا الیق ترین و زورمندترین آنان را بـه خیـال اینکـه زمـانی در     انتخاب نماید. شاهز

آینده اي نزدیک ملکه روسیه خواهد شد. انتخاب کرد. به طور اتفاقی تزار به همین خیال به نزدیکان خـود چنـین گفـت    

ت انتخاب خواهد کرد و یـا اینکـه مـی دانـد الکسـاندر زن      خواهید دید که او الکساندر را با اینکه چندان قابل توجه نیس«

  »نماید دیگري را دوست دارد به امید اینکه روزي امپراتور خواهد شد، انتخاب می

شاهزاده خانم داگمار پس از ازدواج با الکساندر و احراز مقام ملکه اي امپراتوري روسیه به زودي موفق شد شوهر را به زیر 
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سابق    هاي ا مطیع اوامر و تمایالت خود بنماید. الکساندر و ماري داگمار جاه و جالل مرسوم به دربارياطاعت در آورده او ر

را کنار گذاشته زندگی بسیار ساده، بی آالیش و یکنواختی را براي خود اختیار نمـود. سـرگرمی آنـان منحصـر بـه دیـدار       

وضعی بود که تزار امپراتوري را به حال خود گذاشته اجازه خانواده به صرف غذاي بسیار ساده اي می پرداختند. در چنین 

داد در اطراف و اکتاف مرزهاي کشور روحیه و رسوم ملی و تمدنی روسـیه را رواج داده و بـه زور و جبـر اصـول مـذهبی      

  ارتودکس را در مغزهاي انقالبی و یا کهنه پرست، رسوخ دهند.

لی کورکورانه زیر نفوذ کنستانتن پطرویچ پرویی بـه دونسـتوف و در   به این ترتیب الکساندر سوم در خصوص سیاست داخ

می نامید، رهبري مـی  » تزار موژیک ها«سیاست اروپایی به وسیله زن عاقل, باهوش و مدبر که قلباً خود را روس و به نام 

ابـط میـان روسـیه و    شد. از همان آغاز سلطنت الکساندر سوم، سیاست مداران به خوبی دریافته بودند که مناسـبات و رو 

آلمان در حال رکود سیر می کند و حتی زمانی رسید که با تمرکز قواي ارتشی در سرحدات نزدیک بود، که با وسـاطت و  

دخالت شاهزاده گورچاکوف این اتفاق نیفتاده، میـان دولتـین کـار بـه جنـگ و دشـمنی بکشـد. در تعقیـب ایـن حادثـه           

کنگـره اي از امپراتـوران سـه گانـه (آلمـان و اطـریش و روسـیه) در شـهر         بیسمارك صدر اعظم آلمان موفق به تشـکیل  

اسکیرنیویس در پولونی روسیه گردید که در آن صدر اعظم هاي دولت هاي مزبور نیز شـرکت داشـتند بیسـمارك حفـظ     

ي مرکـزي  ). این حسن تفاهم براي روسیه که در این زمان در آسـیا 1881ظاهر کرده تا میان آن تفاهمی به وجود آورد (

درگیر و در حال پیشرفت بود، از لوازم به شمار آمد. روس ها که از طرف غرب آسوده خاطر شدند دامنه پیشرفت خـود را  

هاي آخال و حتی سـرخس را بـه تصـرف درآورنـد.      به طرف افغانستان وسعت دادند و موفق شدند که شهرهاي مرو واحه

یدا کردن راه حل موقتی متوقف نماند زیرا با حضـور انگلـیس هـا در    پیشرفت روس ها با وجود تشکیل کمیسیونی براي پ

) . در این حال بود که با وجود تجهیز قواي انگلـیس و بـر اثـر    1885افغانستان ارتش روسیه شهر پنجاب را تسخیر کرد (

وافقی, طبـق تـ   1885سـپتامبر   10طوالنی شدن مذاکره هاي میان طرفین ، جنگ، حتمی به نظـر رسـید. سـرانجام در    

مرزهاي میان روسیه و افغانستان مشخص و معین گردید ولی با حوادثی که در بلغارستان به واسطه جنگ بین بلغارهـا و  

  ها اتفاق افتاد وضع به صورت دیگري در آمد. صربی

زبورگ بـه  روابط میان دربارهاي وین و سن پطر 1888با طرفداري اطریش از صربی ها و حمایت روس ها از بلغارها در سال 

تیرگی و وخامت گرایید. به همین مناسبت الکساندر سوم مجبور شد که از آسـیاي مرکـزي صـرف نظـر کـرده بـا مشـاهده        

 9نزدیکی کامل اطریش و آلمان و در پس پرده ایتالیا، نظر خود را به جانـب سیاسـت اروپـا معطـوف دارد. هنگـامی کـه در       
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) و توافـق و  1815زندگی گفت و از سیاست اتحـاد مقـدس (منعقـد در سـال     امپراتور آلمان، گیوم اول بدرود  1889مارس 

) اثري باقی نماند تمام شرایط وجودي آن از میان رفته بود. امپراتوران و سیاست مـدارانی  1872دوستی امپراتوران سه گانه (

هاي خویشـاوندي نیـز    ابستگیکه موجد این اتحادیه و حسن تفاهم و دوستی بودند همگی سر بر بستر مرگ گذاشته بودند. و

طی سال هاي گذشته از هم گسیخته شده بود. در خون آلمانی خانواده سلطنتی روسیه، چنانکه گذشت، عناصر جدیدي که 

به هیچ وجه نظر مساعدي نسبت به آلمان نداشت، داخل شد. در برلن در خـانواده فردریـک سـوم امپراتـور جدیـد، خـانواده       

رد و همین امر باعث شد که در مناسبات و روابط سیاسی آلمان و روسیه روز به روز بیشتر خلل سلطنتی به انگلیس رسوخ ک

  و شکست وارد آید.

با این تفصیل بیسمارك به فعالیت خود براي حفظ دوستی با روسیه می افزود و در این باره کار را به جـایی رسـانید کـه    

او تحریک شد. با وجـود ایـن کوشـش کـرد از رنجانیـدن روس هـا        افکار عامه در آلمان و به خصوص در انگلیس بر علیه

ها در آلمان شدت یابد. به همین مناسبت امپراتور گیـوم دوم بنـا    خودداري نموده در ضمن نگذارد نفوذ سیاسی انگلیسی

سال بعد تکـرار   به توصیه بیسمارك بالفاصله پس از مرگ پدر به عجله براي بازدید به دربار روسیه رفت و این اقدام را دو

به برلن آمد و دو سال بعد در بندر کیل با امپراتور آلمان یـک مالقـات    1889کرد. تزار روسیه به نوبه خود در پاییز سال 

دو ساعته کرد. گیوم دوم به وسیله خاندان سلطنتی و اعیان و اشراف در روسیه به گرمی پذیرایی شد ولی این پـذیرایی و  

جنبه خصوصی و شخصی تجاوز نکرد و در روابط سیاسی میان آن دو کشور اثر مثبتی به جاي  حسن استقبال هیچ گاه از

نگذاشت، زیرا در حالی که گیوم دوم نهایت حسن تفاهم و دوستی را مراعات می کرد در مقابل الکساندر جانب احتیاط را 

بـه ظهـور    1891و  1889مرحله در سال هـاي  ها را، که عالیم آن در دو  داشت، تزار روسیه در فکر بود فرانسوي نگاه می

  رسیده وم به موفقیت انجامیده بود را به جانب خود جلب نماید.

بیسمارك که از نزدیکی و دوستی فرانسه و روسیه به تشویق افتاده بود درصدد برآمد رضایت روسیه را در تمـام مـواردي   

می سازد. ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و اتحاد فرانسـه و  که منافع آلمان ایجاب می کرد و به وي اجازه می داد فراهم 

و پذیرایی گرم فرانسویان از ملوانان روسی  1892وسیه در هنگام بازدید ناوهاي جنگی فرانسه در بندر کرونشتات در سال 

ظـور سـرنگون   و حاضر شدن تزار به شنیدن مارسی یز سرود انقالب فرانسه بـه من  1893در تولون و شهر پاریس در سال 

  کردن مستبدین و شدادان، به مرحله عمل در آمد.

بی موقع و ناگهان در گذشت و امپراتوري وسیع خود را به عهده فرزند ارشدش  1894امپراتور الکساندر سوم در ماه اکتبر 
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امیدوارم که « نیکال الکساندرویچ واگذاشت. کنستانتن پوبی یه دونوستف در هنگام جلوس نیکال به وي چنین خطاب کرد:

روح پر افتخار سلطنت الکساندر همچنان در سلطنت جدید باقی و جاویدان باشد. آرزو دارم که وجدان خالص روسـی بـه   

هاي اصولی را که از خارج به این سرزمین رخنه کرده است از آن بزداید و  اندازه اي قوي و نیرومند باشد که بتواند پلیدي

  »پاك کند.

  بل از جنگ جهانی اولروسیه در بالکان ق

با تشکیل دولت روسیه در نیمه قرن هفدهم میالدي، روسیه پیرو مذهب ارتدکس یونان گردید و به همین جهت بیشـتر   

م، روسـیه چنـدان    1682تحت نفوذ دینی و فرهنگی قسطنطنیه قرار گرفت. تا قبل از روي کار آمدن پطر کبیر در سـال  

کامال مجزا بود. پطر کبیر براي توسعه سیاسی و اقتصادي مجبور بود به طرف غـرب  وسعت نداشت و از شکورهاي اروپایی 

هاي یخ و برف فرا گرفته بود و ولگا کـه رود اصـلی   حرکت کند زیرا شرق روسیه را دریاي خزر و شمال روسیه را سرزمین

  پذیرفت.میزد و در آن به سختی تجارت انجام رفت، در بیشتر ایام سال یخ میروسیه به شمار می

ها را شکست داد و به طرف خـاك عثمـانی و بالکـان متمایـل شـد ولـی در       پطر در اولین اقدام در چندین جنگ سوئدي

-ها شکست خورد و عقب مشست. درست است که پطر نتوانست در منطقه بالکان نفوذ کند ولـی پـیش  جنگی از عثمانی

  بالکان بود.روي او به سمت غرب سرآغاز دخالت روسیه در عثمانی و 

م  1768ها به سمت غرب ادامـه پیـدا کـرد. در سـال     م پیش روي روس 1742با به قدرت رسیدن کاترین کبیر در سال 

سلطان عثمانی به روسیه اعالن جنگ داد. کاترین مصمم به انجام نقشه یونانی خویش، وارد جنگ شد. غرض نام بـرده از  

دولت عثمانی و تجدید بناي امپراتوري یونانی قرون وسـطی یـا امپراتـوري    این نقشه چیزي نبود به جز برانداختن اساس 

بیزانس که در آن یونانیان یا به عبارت دیگر عیسویان متعلق به کلیساي ارتدکس یونان به جاي مسلمانان، طبقه حاکمـه  

تفـوق روسـیه در    در شرق نزدیک شوند. از آنجا که روسیه مقدس هـادي و راهنمـاي ایـن یونانیـان بـود، در آن صـورت      

هاي آسیاي صغیر، شامات و مصر گردید و اوامر روسیه در تمامی خطه بالکسان مدیترانه شرقی کرانهقسطنطنیه مسلم می

ها مقاومت ترکان را بـه کلـی در هـم شکسـتند و در سـال      م آغاز گردید، روس 1768شد. در جنگی که در سال نافذ می

  ها تحمیل کردند.عثمان م عهدنامه کوچوك کینارجی را بر 1774

هاي تاتار سواحل شمالی به سود بـه روسـیه واگـذار    به موجب این عهدنامه سلطان عثمانی حقوق خویش را در امیرنشین

  هاي روسی رخصت عبور از بغازها را داد و روسیه را حامی مخصوص عیسویان امپراتوري عثمانی ساخت.کرد، به کشتی
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ها در قلب امپراتـوري عثمـانی   روي روسم، پیش 1801کار آمدن الکساندر اول در سال  بعد از مرگ کاترین کبیر و روي

  تسریع شد. در این زمان مسأله شرقی فراروي روسیه و دول دیگر اروپایی قرار گرفته بود.

ر مراد از مسأله شرق مجموعه حوادث سیاسی است که از وجود و تشکیل امپراتوري تـرك در اطـراف مدیترانـه شـرقی د    

  اروپا، آسیا و افریقا ناشی گردیده است.

ها به شبه جزیره بالکان قرم نهادند یعنی آغاز قرن پانزدهم و سق وط امپراتوري بیزانس تولیـد  مسأله شرق از موقعی که ترك

ریش هـا بـراي اروپـا مخصوصـاً بـراي اتـ      گردید. اوالً: در قرون شانزدهم و هفدهم مطرح شدن آن به این واسطه بود که ترك

رفتند چنانکه سرحدات خود را به پنجاه کیلومتري وین رسانده بودند. ثانیاً: در قرن هجـدهم بـاز مسـاله    خطري به شمار می

جزیـره بالکـان راندنـد. ثالثـاً: در قـرن نـوزدهم       هـا را بـه شـبه   شرق به میان آمد زیرا در شروع کار اتریش و بعد روسیه ترك

لی و قضایاي خارجی به سرعت رو به انحطاط نهاد و به این وسیله شرق داراي پیچیدگی امپراتوري ترك تحت تأثیر علل داخ

ها که با همان شدت سابق متصرفات ترکیـه را در اروپـا تهدیـد و    ها و اتریشیالعاده گردید زیرا در ابتدا مطامع زیاد روسفوق

به خودي خود تجزیه شـده ملـل مختلـف مسـیحی     آوردند. از طرف دیگر امپراتوري ترك هر یک قطعه از آن را به جنگ می

درپـی آزادي  هـا درآمـده بودنـد پـی    ها که در قرن یازدهم به اطاعت تركها و بلغاريها، رومانیها؛، یونانیبالکان یعنی سرب

  یافتند.

هـا  شدر قرن نوزدهم تمامی این ملل طغیان و از تحت تسلط ترك خارج گشته و دول مستقلی تاسیس نمودند. این شور

ها سه علت عمده داشت، شدت سختی و تعب، امید به کمک دولت روس که از اواخر قرن هیجدهم و عهدنامـه  و سرکشی

داد و باالخره بذر اف کار آزادي کـه انقـالب فرانسـه در تمـام     هاي بالکان جلوه میقینارجی خود را حامی طبیعی عیسوي

منـد شـدند.   ن تمام دول معظمه روسیه، انگلستان، اتریش و فرانسه عالقهاروپا افشانده بود. در رستاخیز ملل مسیحی بالکا

ها و سیاست بالکان دخالـت عمـده داشـتند یعنـی روسـیه بـراي مسـاعدت بـا         حتی دول روسیه و اتریش در این جنبش

کردنـد.  یها و اتریش براي جلوگیري از آن. زیرا هر یک از طرفین در امپراتوري ترك مقاصد خصوصی را دنبـال مـ  جنبش

هایی که علنا به ملـل یـاغی   ها را تضعیف و با مساعدتروسیه در تکاپوي رسیدن به قسطنطنیه بود و کوشش داشت ترك

  نمود آنان را به خود امیدوار و طرفدار خود سازد.می

-ا زنـده نگـاه  ها امید بازیافتن استقالل خـود ر ها ظاهر شد. از تمام ملل بالکان تنها صربنخستین شورش در میان صرب

هایی با تمام قواي  امپراتـوري  توانند به تنکردند که قشون ضعیف آنها نمیها احساس میداشته بودند. با این وجود صرب
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ترك مدت طوالنی مقاومت کند، بنابراین با الکساندر اول تزار روسیه متحد شـدند و دسـتجات قشـون روس چنـدین بـار      

م  1812هـا یـاري رسـاندند. در نهایـت در سـال      هـا بـه صـرب   از حمالت ترك م براي جلوگیري 1810خصوصا در سال 

ها بـود و مفـادي   الکساندر اول با سلطان عثمانی عهدنامه بخارست را امضاء کرد که ماده هشتم این عهدنامه راج به صرب

هـا باشـد و   خود صـرب داشت که شورشیان صرب مورد عفو عمومی واقع و اداره امور داخلی صربستان و وصول مالیات با 

  ها و سلطان معین گردد.میزان عادالنه مالیات با توافق نظر صرب

ها این قرارداد را به این قرارداد عمل نکرد ولی به علت فشار روسیه و ادامه جنگ صربستانی 1815سلطان عثمانی تا سال 

  قبول کرد و به صربستان خودمختاري داخلی اعطا کرد.

-ي را در قرن نوزدهم در خاك عثمانی آغاز کرد. سیاست دول اروپایی و روسیه در این جنگ بـی یونان دومین جنگ آزاد

خواهانـه در  هاي آزاديها به جلوگیري از جنبشها تحت نفوذ مترنیخ صدراعظم اتریش در کنگره طرفی بود چون کلیه آن

دانسـتند. امـا وقتـی    بودند، قابل مساعدت نمـی ممالک غرب سرگرم و یونانیان را که برعلیه اقتدار قانونی سلطان شوریده 

الکساندر اول تزار روس مرد اوضاع به کلی تغییر کرد زیرا جانشین او نیکالي اول در خیال تجزیه امپراتوري ترك یا الاقل 

بر ضد اي را داشته باشد. بنابراین منافع او تضعیف امپراتوري ترك بود که در مقابل دولت روسیه حکم دولت دست نشانده

  م به دولت عثمانی اعالن جنگ داد. 1828اضمحالل یونیان بود. نیکالي اول در سال 

هاي سریعی داشتند و قشون روس بعذ از اشغال مـواداوي و  ها در ابتدا پیشرفتجنگ بیش از یک سال طول کشید، روس

و امراض گوناگون آنـان را از پـا   از شط دانوب گذشت اما در ظاهر سیلیستري شکست خورده  1828واالشی در ماه ژوئن 

به سختی هر  1829درآورد به طوري که مجبور شدند دوباره به ساحل دیگر دانوب برگردند. عملیات نظامی در بهار سال 

) بدون 1829ژوئن  30تر به فرماندهی مارشال دیبیچ باز ضروع گردید. مارشال دیبیچ بعد از تصرف سیلیستري (چه تمام

مقیم بلغاري از حرکت قشون او مسبوق شـوند در مجـاورت دریـاي سـیاه از بالکـان عبـور و بـا حملـه         اینکه قشون ترك 

  ) و چون دیگر قسطنطنیه بدون حفاظ ماند سلطان درخواست صلح نمود.1829اوت  20اي ادرنه را متصرف گردید. ( متهورانه

و جنگ روس و ترك به موجب این عهدنامه حل و در عهدنامه در ادرنه به امضا رسید و قضیه یونان  1829سپتامبر  4در 

هاي گرفته شده از تصفیه گردید. اولی که بین دول و سلطان امضا شد و فقط حاکی از این بود که سلطان عثمانی تصمیم

کرد و به موجب آن تمام اراضی واقع در جنوب خطی که از خلیج آرتـا بـه   طرف دول روس، انگلیس و فرانسه را قبول می

ولو ممتد شود با جزایر مجاور ساحل شرقی از امپراتوري ترك مجزا و دولت کامالً مستقلی به اسـم مملکـت یونـان    خلیج 
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  کردند.گانه ضمانت میداد و استقالل آن را هم دول سهتشکیل می

خسـارت  میلیون  125به موجب عهدنامه دوم ترکیه مصب دانوب را بع تزار روس تسلیم و متعهد گردید در ظرف ده سال 

ها در تصرف داشته باشند. جنگ بپردازد و مادام که خسارت  مزبور تماما پرداخت نشده والیت مولداوي و واالشی را روس

به عالوه وضع سیاسی این دو والیت هم تغییراتی یافت که بر ضرر ترکیه بود به این معنی که دو والیت مزبور مانند سابق 

توانست دیگر در این نقاط و یونان و صرب اقامت نماید. به عالوه استقالل داخلی ی نمیتابع سلطان ماندند اما هیچ مسامات

این دو ایالت اخیر را هم دولت روس ضمانت نمود به این ترتیب در ادرنه همان سیاستی که شصت سال قبل کاترین دوم 

ه سرحدات روس به شط دانوب برسد و به وسیله معاهده قینارجی شروع کرده بود تعقیب گردید. سیاست مزبور این بود ک

  به تدریج والیت رومانی از تبعیت ترك خارج و در تحت حمایت تزار قرار گیرد.

هـاي زیـادي در   هـا شـورید و سـرزمین   بحران بعدي عثمان، بحران مصر بود. محمدعلی پاشا حکمران مصر علیه عثمـانی 

هـا بـه   لطان عثمـانی کـه از نزدیـک شـدن مصـري     آسیاي صغیر را تصرف کرد و به سمت قسطنطنیه حرکـت نمـود. سـ   

اي بود که نفـوذ  قسطنطنیه نگران شده بود، از تزار روس کمک طلبید. این پیش آمد براي نیکالي اول موقعیت غیرمترقبه

خود را در عثمانی و بالکان برقرار سازد. بنابراین به کمک سلطان عثمانی شتافت. بعد از زد و خوردهایی سـلطان عثمـانی   

  ها صلح کرد و مصر، حجاز و شام را به محمد علی پاشا واگذار نمود.ا مصريب

اگر چه امضاي صلح تزار نیکال را مجبور ساخت قشون خود را از اسالمبول بطلبد اما از این مداخل تمام منافعی را کـه در  

  نظر داشت به دست آورد یعنی با سلطان عهدنامع اتحادي منعقد نمود.

داد کـه هـر قـدر قشـون،     ) امپراتور روس وعده مـی 1833ژوییه  8نامه که در اسکله خونکار امضا شد (به موجب این عهد

الحمایه روس شده سلطان عثمانی براي دفاع خود الزم داشته باشد به اختیار او بگذارد، سلطان هم که به این ترتیب تحت

نگی دولت دیگـري از بغازهـا عبـور کنـد بـا ایـن       هاي دولت روس کشتی جگردید اجازه ندهد جز کشتیبود و متعهد می

اي هاي جنگی آن دولت بدون اینکه در مـامن خـود بـیم حملـه    کیفیت دریاي سیاه بندر وسیع نظامی روس شد و کشتی

  توانستند در موقع مناسب، مدیترانه را مورد تعرض قرار دهند.داشته باشند می

شود زیرا این اتحاد سیاستی را که بعدها دول معظمه شرق محسوب میاتحاد اسکله خونکار یکی از حوادث اساسی مساله 

نسبت به ترکیه باید اتخاذ کنند معلوم گردانید و از این به بعد تمام دول معظمه با دقت تمام به امـور دولـت تـرك نظـر     

که بعد ذکر خواهیم  داشتند و براي اینکه تزار روس نتواند سیاست حامیانه خود را مجري سازد دول معظمه هم به طوري
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  توان گفت ترکیه تحت حفاظت اروپا قرار گرفت.نمود خود را حامی ترك قرار دادند و به این ترتیب می

-اگر چه شکست محمدعلی پاشا در همه جا شکست فرانسه به شمار رفت ولی یک سال بعد به روسیه هم شکست واقعی

اي به اسم عهدنامه بغازها بسته شد که ن دول معظمه و ترکیه عهدنامهتري وارد آمد. توضیح آنکه بنابر پیشنهاد فرانسه بی

هاي جنگـی ممنـوع گردیـد.    هنوز هم جریان دارد. به موجب این عهدنامه عبور از بغاز بوسفور و داردانل براي کلیه کشتی

  )1841ژوییه  14(

ماندند. بعد از ن به بعد دریاي سیاه محبوس میاین قرارداد عهدنامه اسکله خونکار را باطل ساخت. زیرا بغازات روسی از ای

مرگ سلطان محمود دوم عثمانی پسرش عبدالمجید به امپراتوري عثمانی رسید. عبدالمجید براي خارج شـدن از بحـران،   

  اصالحاتی اساسی در اوضاع سپاه و ارتش عثمانی و قوانین حاکم بر ایاالت به وجود آورد.

ترکیه تزار نیکال را مضطرب ساخت زیرا اجراي جدي اصالحات ممکن بـود امپراتـوري    هاي مربوط به تبدیل وضعآزمایش

نامید بـراي پیشـرفت مقاصـد تـزار     می» مرد مریض«ترك را باز قوي سازد در صورتی که ضعف امپراتوري که نیکال آن را 

بـه طـرز   «رکیـه و تقسـیم آن   الزم بود. امپراتور روس راجع به امپراتوري ترك بین دو طرح تردید داشـت یکـی تجزیـه ت   

بین تمام دول معظمه و دیگر طرح برقراري حمایت روس در قسطنطنیه به طـوري کـه در گذشـته بـه وسـیله      » دوستانه

  عهدنامه اسکله خونکار در نظر گرفته بود.

نظـر گرفـت و در    پذیر نبود و نیکال براي این کار انگلیس را درتجزیه امپراتوري جز با مشارکت یکی از دول معظمه امکان

پترزبورگ مذاکراتی در باب تجزیه ترکیـه بـا   فوریه) و نخست در مجلس رقص در سن-(ژانویه 1853سه مرتبه در ابتداي 

هامیلتون سیمور سفیرکبیر انگلیس شروع نمود و به سفیر انگلستان گفت: انگلستان، مصـر و کـرت را بگیـرد و از ترکیـه     

هـا قسـطنطنیه   ان و بلغارستانی و رومانی در تحت حمایت روس تأسیس یابند، روساروپا ممالک مستقلی به نام ص ربست

، سپس تزار گفت نیکال پیش از آنکه بداند انگلستان طرح او را چگونـه تلقـی خواهـد کـرد ناگهـان       اشغال کنند» امانه«را 

کرد سلطان عثمـانی  اگر پیشرفت میتغییر عقیده داده و تصمیم گرفت تنها اقدام نمایند و در قسطنطنیه اقدامی نمود که 

  آورد. ماند تزار بهانه براي جنگ به دست مینتیجه میداد و اگر بیرا تحت اطاعت او قرار می

  العاده به قسطنطنیه فرستاد.براي اجراي این مقصود در اواخر فوریه پراس منچیکف ر ا به سمت سفیر کبیر فوق

رفـت  لنی و دیگري سري. مأموریت علنی که بهانه اعزام سفارت به شـمار مـی  سفیر کبیر مزبور دو مامورین داشت یکی ع

رسـید.  مند به آن بودند و سابقه آن به زمان امپراتوري اول مـی حل مسأله اماکن مقدس بود که فرانسویان مستقیماً عالقه
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ها بود ها یا التنساله کاتولیک اللحم از امتیازات چندالمقدس و در بیتحفظ اماکن متبرکه یعنی معابد مسیحیون در بیت

  گردید.ها محسوب می که دولت فرانسه از روزهاي قدیم حامی آن

ها یا یونانیان به اتکاي دولت روس اماکن مزبور را بر ضرر نفوذ فرانسه در شرق تصـرف نمودنـد و چـون    اتدکس 1808در 

م و لویی فیلیـپ جـدي نبـود بـراي ایـن ثمـري       هاي دولت فرانسه در این باب در عهد لویی هجدهم و شارل دهاعتراض

خواست احساسات حوزه روحانیت را در داخـل بـه سـوي    نبخشید اما در جمهوري دوم پرنسناپلئون رئیس جمهور که می

). موضـوع در قسـطنطنیه   1851خود جلب و در خارجه هم حیثیت فرانسه را احیاي کند قضیه را جدا تجدید نمود (مـه  

نند جنگ تن به تن مطرح گردید و کمی بعد به واسطه طرز رفتار نیکال نسـبت بـه نـاپلئون بسـیار     بین فرانسه و روس ما

تلقی نموده و در شناساسیی نـاپلئون سـوم    1815شدید گشت زیرا امپراتور روس برقرار امپراتوري دوم را القاي معاهدات 

  )1853ف به قسطنطنیه او را شناخته بود (ژانویه میلی تقریبا در موقع عزیمت منچیککرد و باالخره از روي بیتاخیر می

کـرد  هـا اقـدام مـی   هـا و روس مکنچیکف در ضمن این که براي تصفیه موضوع اماکن مقدس بر طبـق دعـاوي ارتـدکس   

مأموریت داشت اتحاد با تزار را به سلطان عثمانی پیشنهاد کند و این مسأله مأموریت اساسی و سري او بود. به این ترتیب 

گاه سلطان به مملکتی حمله کند و یا طرف حمله واقع شود تزار قشون خود را در اختیـار او بگـذارد. در ازاي ایـم     که هر

هـاي ارتـدکس سـاکن    کرد کـه بـراي او حـق حمایـت تمـام مسـیحی      اتحاد تعرضی و تدافعی، نیکال از سلطان تقاضا می

  رفت تزار از این پس وسیله مداخله دایمی در ترکیه داشت.پذیامپراتوري ترك را بشناسد، اگر سلطان این پیشنهاد را می

پیشنهاد مزبور در ماه می به صورت اولتیماتوم تسلیم و تصریح گردید که اگر سلطان اولتیماتو را قبول ننماید روابط بـین  

هـا آن   نصایح آنروس و عثمانی قطع خواهد شد. سلطان این پیشنهاد را به سفراي انگلیس و فرانسه اطالع داده و برطبق 

) و نیکال به بهانـه تحصـیل تضـمینان بـراي مسـیحیان      1853مه  21را رد کرد. منچیکف  بالفاصله از قسطنطنیه خارج (

هاي بزرگ و ناپلئون سوم (ناپلئون در دو دفعه) وساطت خود را تکلیف کردنـد  قشون وارد والیات مولدو واالك کرد. دولت

  به عمل آمد. 1854گ شذوع شده بود اما عملیات عمده شش ماه بعد در مارس فایده ماند و در اکتبر جنولی بی

کرد فقط جنگ با ترکیه را در پیش دارد در صورتی که جنگ با انگلیس و فرانسه را که بعدها پیمـون هـم   نیکال تصور می

ننـد روس جـاي دولـت    خواسـتند دولـت مقتـدري ما   به آنان ملحق گردید نیز در پیش داشت، زیرا انگلیس و فرانسه نمی

متزلزلی چون ترکیه را گرفته و موازنه مدیترانه برهم بخورد بنابراین دو دولت به یکدیگر نزدیک شده و متحـد گردیدنـد،   

سپس به کمک سلطان شتافته و به تزار رسماً ابالغ نمودند والیات مولـدو واالك را تخلیـه نمایـد و چـون دولـت روس از      
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ه و قرارداد اتحاد با ترکیه را در قسطنطنیه امضـاء کردنـد.    رزید دو دولت به او اعالن جنگ دادقبول این پیشنهاد امتناع و

و در ازاي کمک خود اط سلطان تقاضا نمودند که تعهد نماید به اصالحات جدیدي در مملکت شروع و  1854مارس  12(

نظر به مـذهب، تسـاوي بـین رعایـاي خـود را      به این وسیله مساوات کامل را برقرار و در رجوع کلیه مشاغل دولتی بدون 

  تأمین سازد.

). این جنگ در بلغارستان در کنار دانوب شروع و از وقایع مهم آن 1856مارس -1854جنگ دو سال طول کشید (مارس 

د. اعزام سفاین جنگی به دریاي بالتیک است که در آنجا انگلیس و فرانسه جزایر آالندو قلعه نظـامی بومارسـوند را گرفتنـ   

). میدان عمده جنگ شبه جزیره کریمه در دریاي سیاه بود که وجه تسـمیه جنـگ کریمـه (سـپتامبر     1854اوت  -(ژوئن

  شود.) به همین لحاظ است، تمام این جنگ در محاصره عظیم سباستوپول خالصه می1855سپتامبر  -1854

م نیکالي اول نزار روسیه فوت کـرد و   1855 بعد از زدوخوردها قلعه سباستوپول سقوط کرد و در همین زمان یعنی سال

اي بـه  دید تقاضاي صلح کـرد و کنگـره  الکساندر دوم به سلطنت روسیه رسید. روسیه که دیگر توان جنگ را در خود نمی

ریاست کنت والواسکی وزیر امور خارجه فرانسه مرکب از نمایندگان انگلیس، روس، ترکیـه، اتـریش، پیمـون و پـروس در     

  ).1856مارس  30 -فوریه 25یل و شرایط صلح را تنظیم نمود (پاریس تشک

خواست روسیه را از دانوب دور سازد والیت بسـارابی از روسـیه منتـزع و بـه مولـداوي ضـمیمه       بنابر اصرار اتریش که می

گی و یـا  طرف اعالن شد یعنی دو دولت روس و ترکیه دیگر حق نداشتند در آنجا کشتی جنگردید. دریاي سیاه دریاي بی

در سواحل آن مرکز ذخیره و مهمات جنگی داشته باشند. مواداوي والشی و صربستان براي امتیازات و حقوقی که دولـت  

هـاي بـزرگ   عثمانی به آنها داده بود ضمانت دول معظمه را تحصیل نمودند، باالخره ماده اصلی معاهده این بود که دولت

هر گونه اقدامی کـه بـه ایـن تمامیـت     «کردند و مخصوصا تصریح گردید که: تمامیت ارضی امپراتوري ترك را ضمانت می

به این ترتیب ترکیه رسماً تحت » خللی وارد سازد مانند امري که با منافع اروپایی اصطکاك داشته باشد تلقی خواهد شد.

عهدنامه اردنه به تدریج تحصیل گرفت و روسیه تمام منافعی را که در بالکان از عهدنامه فینارجی تا حفاظت اروپا قرار می

نظر کند نموده بود از دست داد و به عالوه مجبور گشت از تمام آمال خود در باب تحصیل اراضی در اطراف مدیترانه صرف

اندازي نماید با مخالفت دول اروپا که ضـمان  خواست به حدود ممالک عثمانی دستزیرا از این به بعد به محض اینکه می

  شد.بود مواجه می تمامیت ترکیه

وسایلی که در کنگره پاریس علیه روس اتخاذ شد فقط در مدت محدودي به فعالیت دولت مزبور سکته وارد  ساخت زیـرا  
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طرفی دریاي سیاه بود الغـا  هاي فرانسه را مغتنم شمرده و مواد عهدنامه پارس را که مربوط به بیروسیه شکست 1870از 

ر کنفرانسی که در لندن تشکیل شد موافقت دول اروپا را نیز با این تصمیم خـود تحصـیل    اکتبر) و کمی بعد د 11نمود (

  ).1871مارس  -کرد. (فوریه

ها تغییراتی پدید آمد ملل مولدو واالك بودنـد کـه از    از ملل اتباع ترکیه اولین مللی که بعد از عهدنامه پاریس در وضع آن

ها را تحـت حمایـت مشـترکه    دنامه پاریس در عین حال که مولدو واالكوحدت خود را عمل نمودند. عه 1859تا  1856

ها از یک نژاد یعنی هـر دو  داد مقرر نمود که باید قانون اساسی براي خود ترتیب دهند. مولداوها و االكدول اروپا قرار می

بان آنها کـه قسـمت مهمـش    هایی بودند که تراژان در ساحل چپ دانوب جاي داد. زها و مهاجرین و ژرمناز اعقاب داس

  مشتق از التین بود مشترك بود و براي همین میل داشتند هر دو ملت واحدي به نام ملت رومانی تشکیل دهد.

اکثریت دول اروپا تحت تأثیر القائات اتریش که به مناسبات داشتن رعایاي ژرمن نژاد مخـالف تشـکیل مملکتـی بـه نـام      

هاي جداگانه بوده تشـکیل دو امـارت بدهنـد و هـر     ها داراي حکومتد مولداو واالكرومنی بود در ابتداي امر مقرر داشتن

اوت  -امارتی امیري خاص (هوسپودار) داشته باشد که براي عموم انتخاب و از جانب سلطان عثمانی منصـوب گـردد (مـه   

ه عنوان والیـت متحـده   ) و فقط دول راضی شدند که هیئت تفتیشیه و دیوان عالی عدالت مشترکی در دو امارت ک1858

خواهد داشت تشکیل گردد ولی به تشویق ناپلئون سوم که طرفدار صمیمی و اصل ملیت بود و الکسـاندر دوم تـزار روس   

هـا  اي نسبت به اتریش به کار برده و از رفتار دولت مزبور در کنگره پاریس انتقام بکشـد مولـد و واالك  که مایل بود حیله

  نژاد بود انتخاب کردند.راي هر دو امارت یک امیر موسوم به کلنل کوزا که رومانیمقررات فوق را معکوس و ب

) و دو سال بعد قانونی گردید. به این ترتیب که سلطان عثمانی و دول 1859به این ترتیب وحدت عمال برقرار شد (فوریه 

  کوزا را به عنوان امیر رومانی شناختند.

مسایل دولت عثمانی در بالکان بود که دول اروپایی مخصوصـا روسـیه در آن دخالـت    مسأله بوسنی و هرزگوین یکی دیگر از 

م مسیحیان بوسنی و هرزگوین با حمایت معنـوي   1875هایی را براي دولت عثمانی ایجاد نمودند. در سال کردند و مزاحمت

بـه سـلطان عثمـانی فشـار آوردنـد تـا       ها علیه امپراتوري عثمانی قیام کردند. روسیه به همراه اتریش و آلمـان  و مادي روس

نشین قلمرو خود انجام دهد، به مرحله اجرا درآورد. ولی چون سـلطان  هاي مسیحیاصالحاتی که قول داده بود را در سرزمین

هاي منطقه بالکـان مثـل رومـانی، صربسـتان و     عثمانی به این تقاضاها توجه ننمود، الکساندر دوم تزار روسیه با بعضی قدرت

هـاي متـوالی   ها شکستنگر و متحد شد و به عبدالحمید اول امپراتور عثمانی اعالن جنگ داد. در عرض یک سال روسمونته
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  هاي قسطنطنیه رسیدند.به سپاه عثمانی وارد ساختند و باالخره به سن استفاند یعنی به دروازه

-اینده تـزار را قبـول نمـود. عهدنامـه سـان     سلطان عثمانی تقاضاي ترك مخاصمه نموده و تمام شرایط ژنرال اینیاتیف نم

استقانو استقالل صربستان و رومانی را مقرر و حدود این دو مملکت را هم وسعت داد و مملکت مسیحی جدیدي به اسـم  

نمود. بوسنی و هرزگوین استقالل داخلی یافتند، معاهده ها و رومانی شرقی و مقدونیه تأسیس میبلغاري مرکب از بلغاري

ه طور کلی شامل تجزیه ترکیه اروپا و بـراي سـلطان عثمـانی جـز قسـطنطنیه و حـوالی آن و سـاحل دریـاي اژه         مزبور ب

  ).1878مارس  3تاسالونیک و آلبانی در ساحل آدریاتیک باقی نماند. (

پاریس عهدنامه سان استفانو مورد اعتراض دولت انگلیس و اتریش همراه گشته و تقاضا نمودند به موجب اصلی که کنگره 

شناخته عهدنامه سان استفانو مورد مطالعه و تصویب دول اروپا قرار گیرد. دولت آمالن هم اظهارات دو دولـت را تصـدیق   

نگذاشـت اتـریش یـا     1870نمود. این مسأله براي دولت روس حمله ناگهانی شدید و پرزحمتی بود. تزار نظر به آنکـه در  

و کمک حکومت آلمان را انتظار داشت، خصوص که دولـت آلمـان بـا تمـام     شناسی فرانسه متحد گردد در این مسأله حق

اندیشـی  هـا فریـب خدعـه و مـال    ها نمود ولی امپراتور روس در ورود به جنگ بـا تـرك  قوایش او را وادار به جنگ با ترك

کـار بـرد کـه دولـت      بیزمارك را خورده بود چه بیزمارك از بیم وقوع اتحاد نزدیکی بین روس و فرانسه تمام قوایش را به

روس را به مشکالت بالکان گرفتار سازد. خالصه دولت روس که به این ترتیب تنها مانـده و دیگـر قـوه اقـدام بـه جنـگ       

) و به 1878ژوییه  13 -ژوئن 3اي در برلن به ریاست بیزمارك تشکیل (جدیدي را نداشت مجبور به تسلیم گردید. کنگره

  :ترتیب ذیل مسأله شرق را حل نمود

  بینی شده بود به سه ناحیه تقسیم گردید: مقدونیه، رومانی و بلغارستان.استفانو پیشبلغارستانی که در عهدنامه سان

مقدونیه تحت حکومت مستقیم سلطان گذاشته شد مشروط بر اینکه در آنجا اصالحاتی معمـول شـود. از رومـانی شـرقی     

به انتخاب سلطان تشکیل شد، بلغارستان هم به صـورت امـارت   امارتی با استقالل داخلی تحت حکومت یک نفر مسیحی 

نمود، بوسنی و هرزگوین به ملکیت سلطان باقی ماند ولی قرار شد از طرف اي درآمد که امیر خود را خود انتخاب میتابعه

نتیجـه تعهـدي   زد به طوري که بعدها معلوم گردیـد  ها صدمه میاتریش اشغال و اداره شود. این ترتیب که طبعا به صرب

  ).1877ژانویه  15طرفی اتریش نمود (بود که کمی قبل از شروع به جنگ تزار روس براي تحصیل بی

گر و بندر دولسینیو در آدریاتیک و به صربستان والیـت نـیش و   نگرو، صربستان و رومانی کامال مستقل شدند، به مونتهمونته

دند. در مقابل بساربی به روسیه پس داده شـد. بـه عـالوه بنـدرباطوم و شـهر      پیرو و به رومانی دو بروجه و دلتاي دانوب را دا
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نظامی ق ادس و بعضی نواحی در آسیا و در ارمنستان ترکیه به دولت روس واگذار گردید، باالخره دول اروپا به یونـان وعـده   

  دادند در تسالی و اپیر حدود آن دولت را توسعه بدهند.

قصـد    رعایت نشد. مردم بلغارستان که طبق عهدنامه برلن به سـه قسـمت شـده بودنـد،    مقررات کنگره حتی ده سال هم 

داشتند کشور مستقلی تشکیل دهند. تزار روسیه نیز قصد داشت یک کشور مستقل بلغارستان که تحـت حمایـت روس و   

تعاقبـاً در کـرت نیـز    هـا م امیر آن به منزله حاکم روسی باشد، تشکیل شود و از شورشیان بلغارستان حمایـت کـرد. روس  

دخالت کردند و با کمک ایتالیا این جزیره را تصرف و به سلطان عثمانی فشار آوردند که کرت را مسـتقل و یـا بـه یونـان     

  ضمیمه کند.

در همین زمان انقالبی توسط ترکان جوان در عثمانی به وقوع پیوست که بر طبق آن سلطان عبدالحمید از سلطنت خلـع  

م جانشین او شد و عثمانی به صورت مشروطه درآمد. ترکان جـوان کـه خواهـان عـدم دخالـت دول      و سلطان محمد پنج

ها بود، سیاست عثمانی کردن تمام ملل خاك عثمانی را در پیش گرفتند. این امر مورد اعتراض  اروپایی در امور داخلی آن

علیه امپراتوري عثمانی وارد جنگ شدند. به ایـن   نگرو و یونان قرار گرفت و این دول باهم متحد ودول بلغار، صرب، مونته

هاي بالکان، حمایت از اسالوهاي جنوبی و مساعدت بـه  شود. سیاست روسیه در جنگهاي بالکان گفته میها، جنگجنگ

ت تا ها همواره در نظر داش ها بود و به عالوه آزادي بلغارهاي دریاي سیاه و حتی تسلط را بر آن خواهانه آنتمایالت وحدت

وسیله به مدیترانه راه یافته و طریق جدیدي به دریاي آزاد به دست آورد. هنوز چند سـالی از بحـران بالکـان     بتواند به آن

  نگذشته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و انقالب بلشویکی در روسیه رخ داد.

  انقالب روسیه

زاب مشروطه خواهـان دمـوکرات، انقالبیـون سوسـیال و     ومقدمه و حوادث انقالبی: در آغاز قرن پیدایش اح 1905انقالب 

سوسیال دموکرات ها که تقریباً همه با هم به وجود آمد، خود دلیل بارزي بر عدم رضایت روزافزون مردم بود. هیچ کـدام  

تی از این ها هنوز حزب به معنی رایج در کشورهاي اروپاي غربی نبود که افراد را مـثالً بـراي تصـدي بـه مقامـات حکـوم      

انتخاب نماید، زیرا در روسیه غیر از انتخاب افراد براي عضویت در مجالس زیمستو و ایالتی هیچ گونـه انتخابـات دیگـري    

  معمول نبود. 

هرسه حزب نام برده دستگاه هایی بود تبلیغاتی، مرکب از رهبرانی بدون متعابعین، مشتی از افراد روشـن فکـر کـه پیـرو     

ائل و اصالحات اراضی و یامعتقد به اصول و عقاید مارکس بودند. پلیس تزاري همیشـه مراقـب   بند مس عقاید لیبرال یا پاي
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خواهان دموکرات که افرادي لیبرال بودند و از این رو افراد این احزاب ناگزیر بودنـد قسـمت     ها بود حتی مشروطه کلیه آن

  اعظم کارهاي خود را مخفیانه انجام دهند. 

می مشهود بود دال بر آنکه ناراحتی توده مردم فزونی می یابد. زارعین به اراضی اعیانها تجاوز عالی 1900در ضمن بعد از 

ها به طور پراکنده از کار  نمودند. کارگران کارخانه هایی بر ضد اربابان و محصلین مالیاتی برپا می می کردند و حتی شورش

  گونه پیوند استواري نبود.  هاي عامه پسند هیچ هضتکردن امتناع می ورزیدند. اما احزاب جدید را با این قبیل ن

بر اریکه سلطنت جلوس کرده بود، مرد کوتاه  1894دولت، حاضر به هیچ گونه گذشتی نبود. تزار نیکالي دوم که در سال 

ـ    » پدر کوچک«فکري بود. در نظر این  س ملت کلیه انتقادات رعایا کودکانه بود. چون در ایام طفولیـت مکتـب پویـاي دون

اي را مخالف دستگاه استبدادي خویش، دانت ارتدکس و ناسیونالیزم روسـیه بـزرگ    تزف را درك کرده بود هر گونه عقیده

  شمرد.  را نهضتی مخالف منافع روس می

ترین شیوه لیبرالیزم  نظارت یک دستگاه یا گروهی خارج از تشکیالت دولتی بر کارمندان دولت، یا به عبارت دیگر اعتدالی

ترین طرز دموکراسی در نظر تزار و تزارینا و اولیاي امور حکومت عملی بسیار نکوهیده و به منزله عدول از جاده  منظم و یا

  ها استبداد تنها طرز و بهترین شکل حکومت بود که خداوند به روسیه ارزانی کرده بود.  صواب بود. در نظر آن

که بر اثر پیروزي در جنگ کوتاهی با ژاپن دوباره نظـر ملـت بـا دولـت      وزیر اعظم تزار پله و محافل درباري امیدوار بودند

مساعد گردد. اما جنگ با ژاپن به قدري به زبان روسیه تمام شد که نتیجه معکوس داد. مخالفین حکومـت (بـه اسـتثناي    

خود بـه دسـت   ها) آن قدر وطن پرست بودند که از شکست قاطع لشکریان مملکت  ترین مارکسیست مشتی از بین المللی

  یک دولت تازه کار آسیایی سرافکنده باشند. 

عیناً مثل دوره جنگ هاي کریمه عموماً احساس نمودند که حکومت روسیه عدم شایستگی خود را به تمام جهانیان نشان 

ت و یـا  ها معتقد بودند که حکومت روسیه به واسطه تدابیر مخفیانه خـویش، مصـونیت در برابـر انتقـادا     داده است، لیبرال

حس، خودسر و بی کفایت ساخته بود، به طـوري کـه نـه قـدرت فـتح جنگـی را        نظارت ملت، دستگاه دولتی را تنبل، بی

داشت و نه می توانست در برنامه تجدید و تجدد اقتصادي روسیه که در حال وقوع بود وظیفه رهبري خود را انجام دهـد.  

  نبود. اما تقریباً هیچ کاري از دست لیبرال ها ساخته 

هـا را متشـکل    در همان اوان پلیس گاپون نام اجازه داده بود که به میان کارگران کارخانه هاي سن پطرزبـورگ رفتـه آن  

هـا را   سازد تا بلکه به این وسیله بتوانند تبلیغات انقالبیون را خنثی نمایند. کشیش مزبور با توجه و دقت تمام شکایات آن
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اي بودند، تازه پا به شهر گذاشته، خیال می کردند که اگـر مسـتدعی آتشـان بـه      ان سادهاصغاء نمود و کارگران که دهاتی

داران دل سخت و عمالی بی رحم و بی حس قـرار داشـت از    گوش پدر تاج دار برسد، آن مقام منیع که فوق کلیه سرمایه

وسـیه شـده بـود، خواهـد     شنیدن آن همه مصایب سخت متغیر و مبهوت خواهد شد و به رفع مفاسدي که دامـن گیـر ر  

  پرداخت.  

در نتیجه کارگران عرض حالی تهیه کردند و ضمن آن خواستار روزي هشت ساعت کار، حداقل دستمزد بـه میـزان یـک    

روبل در روز، عزل مأمورین بی کفایت دولتی و تشکیل مجلس موسسانی گردیدند که اعضاي آن بر وفق اصول دموکراسی 

  مت منتخب در امپراتوري روسیه باشند.انتخاب شوند و مروج شیوه حکو

آنکـه اسـلحه اي بـه دسـت      یک روز یکشنبه، جماعتی در حدود دویست هزار نفر از زن و مرد و بچه بـی  1905در ژانویه 

» خداوند تزار را در پناه خود نگـاه دارد «داشته باشند، در عین نظم، با کمال احترام در حالی که با صداي بلند می گفتند 

ر کاخ زمستانی تزار گرد آمدند. اما تزار فرار اختیار کرده بود و عمال وي متوحش بودند. سـربازان بـه طـرف مـردم     در براب

  پیش رفته و با خون سردي تمام گلوله باران را آغاز کردند و چند صدنفر از تظاهرکنندگان را به قتل رساندند. 

ي را در هـر جامعـه اي مایـه ثبـات حکومـت اسـت از هـم        در سن پطرزبورگ آن عالیق معنو» یکشنبه خونین«در واقع 

باشد. معلوم شـد کـه حکومـت جـابر پشـتیبان       ها نمی گسیخت. کارگران با وحشت تمام متوجه شدند که تزار دوست آن

داران می باشد. اعتصابات سیاسی چون موجی به اطراف پراکنده گردیـد.   عمال مفنور، محصلین مالیاتی، مالکین و کارخانه

ها) از اماکن اختفاي خـویش بیـرون آمدنـد و یـا از تبعیـد       ها (که بیشتر منشویک ها بودند تا بلشویک یال دموکراتسوس

یا شوراهاي کـارگري در مسـکو و سـن پطرزبـورگ دایـر      » سوویت ها«ها در انقالب باشند.  بازگشتند تا هادي این نهضت

  گردید.  

علم طغیان برافراشته به اراضی اعیان تجاوز نمودند، خانه هـاي اربـابی    زارعین نیز در بسیاري از نقاط مملکت خودبه خود

ها را مورد اذیت و آزار قرار دادند. طبیعی است کـه در ایـن حـین انقالبیـون سوسـیال درصـدد        را سوزانیدند و صاحبانآن

طبقـه بازرگـان، وکـالي     برآمدند خود را پیشوایان نهضت انقالبی نمایند. دموکرات هاي مشروطه طلب لیبرال، مهندسین،

عدلیه، رهبران مجلس زیمستو و یا و یا مجالس ایالتی که چهل سال پیش دایـر گردیـده بـود نیـز درصـدد برآمدنـد کـه        

  هادیان انقالب شوند یا حداقل از این بحران استفاده نموده دولت را مجبور به قبول پیشنهادات خود کنند. 

  عنی می خواستند که دولت بیشتر ترجمان احساسات و تمایالت ملت باشد. همگی در یک مسأله توافق نظر داشتند، ی
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وعـده داد اشخاصـی را    1905تزار به اکراه در برابر خواسته هاي مردم به قلیل ترین وجه ممکن تسـلیم شـد. در مـارس    

سوشیما) با تشکیل یکنـوع  کن ت خراب در ماه اوت (بعد از نبرد خانه» از اعتماد ملت برخوردار باشند«مصدر امور نماید که 

مجالس طبقاتی موافقت کرد تا نمایندگان زارعین، مالکین و مردم شهرنشین هر یک به عنوان طبقـه اي جداگانـه در آن   

حضور یابند. هنوز آتش انقالب بدون هیچ مانعی زبانـه مـی کشـید. در مـاه اکتبـر سـوویت (یـا شـوراي کـارگران) سـن           

نشویک ها بودند (لنین هنوز تا این تاریخ به ورسیه بازنگشـته بـود) اعتصـاب عمـومی     پطرزبورگ که اکثر اعضاي آن از م

ها تعطیل شد، روزنامه ها به چاپ نرسید و حتی صاحب منصبان قضـایی   بزرگ اعالم نمود. خطوط آهن از کار افتاد، بانک

ت کـرد و چـون دولـت بـه کلـی فلـج       از حضور در ادارات خود امتناع ورزیدند. اعتصاب به سایر شهرها و به زارعین سـرای 

گردید، تزار بیانیه اکتبر خویش را منتشر ساخت. در این بیانیه تزار وعده داد که قانون اساسی و آزادي هاي مدنی به ملت 

عطا گردد و یک دوما (مجلس) تشکیل شود که نمایندگان آن را، عموم طبقات مملکتی، به صورت مساوي انتخاب کننـد  

  تصویبب قوانین و نظارت در امور دولتی را داشته باشد.  و مجلس مزبور حق

قصد تزار و مشاورین وي از نشر بیانیه اکتبر تفرقه انداختن میان مخالفین بود و در این امر توفیق یافتند.  چون تزار وعده 

ت اجتمـاعی از  تشکیل مجلسی را داده بود. دموکرات هاي مشروطه طلب خود را امیدوار ساختند که از این پـس مشـکال  

داران از قـدرتی کـه    مجاري پارلمانی حل و فصل خواهد گردید. اینک لیبرال ها از انقالبیـون در هـراس بودنـد، کارخانـه    

کارگران حین اعتصاب عمومی بروز داده بودند، می ترسیدند و مالکین خواستار اعاده نظم میان زارعین بودنـد. زارعـین و   

بودند. زارعین عنوز طالب زمین بیشتر و مالیات کمتري بودند و کارگران خواهان تقلیل کارگران تهییج شده هنوز راضی ن

ساعات کار روزانه و دستمزدي که بتوانند با آن گذران نمایند. چندین شعبه از روشن فکران انقالبی آشوبی را که در میان 

سانند تا سلطنت تزاري منحل شود و یک جمهوري توده مردم ادامه داشت، دامن می زدند به امید آنکه کار را به نهایت بر

ها در آن جمهوري مصدر امور باشند. این دسته مردم روشن فکر همچنین معتقد  سوسیالیستی تأسیس گردد که خود آن

بودند (و حقیقت هم همین بود) که به هر حال بیانیه اکتبـر دامـی بـوده اسـت و بـه مجـردي کـه فشـار وارده از جانـب          

تفع شود، تزار به عهد خود وفا نخواهد نمود. سوویت ها همچنان در غلیان بود، اعتصابات محلی ادامـه یافـت،   انقالبیون مر

  سربازان در کرونشتاد و ملوانان ناوگان روس در دریاي سیاه شورش کردند. 

ا خواستار نظـم  اما دولت توانست موقعیت خود را حفظ کند. اکنون که لیبرال هاي طبقه متوسط دست از عمل برداشته ی

بودند، مقامات دولتی، اعضاي سوویت سن پطرزبورگ را دستگیر ساختند. به مجله عهدنامه صلحی با ژاپن به امضاء رسید 
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و واحدهاي قابل اعتماد ارتش را خاور دور احضار کردند. رهبران انقالبیون دوباره به اروپا گریختند، یا خود را بـاز مخفـی   

  ادند و یا به سیبریه تبعید گردیدند و اعدام مجرمین در روستا انجام گرفت. ساختند، یا به زندان افت

  : دوما1905نتایج انقالب 
آن بود که روسیه را الاقل مثل سـایر کشـورهاي اروپـایی از لحـاظ صـوري صـاحب        1905مهم ترین نتیجه بارز انقالب  

روسیه الاقل  1916تا  1906یر گردید. مدت ده سال از مملکتی پارلمانی نمود. دومایی که به ملت وعده داده شده بود، دا

فرانسه از داشت منتهی  1789براي روسیه حکم  1905صاحب خصایص ظاهري یک سلطنت نیمه مشروطه اي بود. سال 

به اوج تکامل خود رسید و حال آنکه این امر در مـورد روسـیه    1793با این تفاوت که انقالب فرانسه بعد از چهار سال در 

  سال در بوته اجمال ماند.  12ت مد

قبل  1906اما نیکالي دوم به زودي نشان داد که آن قدرها هم خیال تسلیم شدن در برابر خواسته هاي ملت را ندارد. در 

از آنکه اساساً دوما قدم به عرصه وجود نهاده باشد اعالم داشت که چنین مجلسی در مورد مسایل خارجی مملکت، تدوین 

هاي موجودي را که هنـوز بـه دنیـا     ستخدمین دولتی هیچ گونه اختیاراتی نخواهد داشت و به این نحو دندانبودجه و یا م

رویه وي نسبت به سلطنت مشروطه کماکان منفی بود، تنها چیزي را که حکومت  1917نیامده بود، از بن کشید. تا سال 

  ود. تزاري مانع می گردید شرکت واقعی عامه مردم در دستگاه حکومت ب

ها گوششان به محاسن حکومـت مشـروطه    دو جناح بسیار افراطی وجود داشت که هیچ کدام از آن» عامه مردم«در میان 

» صدهاي سـیاه «لیبرال بدهکار نبود. در جناح راست حامیان سرسخت استبداد صرف و کلیساي ارتدکس فرقه معروف به 

راس در دل زارعین و تشویق به قطع رابطه بـا دومـا بـود. در جنـاح     را تشکیل داده بودند که کار افراد آن ایجاد رعب و ه

ها هیچ یک حاضـر   ها و منشویک ها یعنی بلشویک انقالبیون سوسیال، هر دو گروه سوسیال دموکرات 1906چپ، در سال 

ودند افرادي را به شناسایی دوما نبودند، کارگران را ترغیب می کردند که کاري به کار آن مجلس نداشته باشند و حاضر نب

  از جانب خود نامزد نمایندگی براي انتخابات نمایند. 

نمایندگان اولین دوماي کوتاه عمر انتخاب گردیدند. انتخابات غیرمستقیم بود، در آن رعایت مساوات نشده بـود   1906در 

عالوه نسبت عده نمایندگانی  و زارعین و کارگران هر کدام به عنوان طبقه اي جداگانه در انتخابات شرکت کرده بودند. به

که به زارعین و کارگران اختصاص داده شده بود، به مراتب کمتر از آن بود که براي مـالکین قابـل شـده بودنـد. چـون از      

جانب سوسیالیست ها کسی نامزد مقام نمایندگی نگردیده بود، کارگران و زارعین براي هـر قمـاش آدمـی رأي دادنـد از     
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  وطه طلب لیبرال که اکثریت عظیمی احراز نمودند. جمله دموکرات هاي مشر

چون دوما تشکیل شد، دموکرات هاي مشروطه طلب هنوز خود را مشـغول مبـارزه بـراي تحقـق اصـول خشـک و خـالی        

  حکومت مشروطه دیدند. 

بی که تزار بـه  این جماعت خواستار انتخابات عمومی واقعی و مسئولیت هیئت وزیران در برابر اکثریت پارلمانی بودند. جوا

این تقاضا داد آن بود که دوما را بعد از دو ماه منحل کرد. دموکرات ها که حال را بدین منوال دیدند به شهر ویبـورگ در  

  کشور خودمختار گریختند و زیرا می دانستند که پلیس تزاري در آنجا مصدعشان نخواهد شد. 

کرات ها که در ویبورگ بـه دور هـم گردآمـده بودنـد، دوبـاره      شایان توجه است که این لیبرال هاي مشروطه طلب و دمو

روسیه را دعوت به اعتصاب عمومی و امتناع از پرداخت مالیات هایی یا به عبارت دیگر دعوت به انقالب عمـومی نمودنـد.   

  اما برپا ساختن انقالب کار آسانی نیست و به همین جهت هم هیچ اتفاقی نیفتاد. 

انتخاب گردید، این بار دولت درصدد برآمـد بـا جلـوگیري از اجتماعـات احـزاب و قشـر جرایـد         دومین دوما 1907در سال 

ها حاضر به شرکت در انتخابات شـده   انتخابات را به نفع خود قبض نماید، اما از آنجا که اکنون انقالبیون سوسیال و منشویک

رات هاي مشـروطه طلـب چـون اکنـون از انقالبیـون      بودند، در حدود هشتادو سه نفر از سوسیالیست ها انتخاب شدند. دموک

دست چپ بیمناك، و معتقد شده بودند که پیشرفت مشروطیت باید تدریجی باشد حاضر به همکاري با دولت گردیدنـد. امـا   

ها را به جرم آنکه انقالبی هستند و جـز فنـاي حکومـت     دولت بدون توجه به این تمایالت در حدود پنجاه تن از سوسیالیست

  الی در سر ندارند تخطئه و توقیف نمود و باز بدون مقدمه خود دوما را منحل ساخت.  خی

بعد از آنکه با جرح و تعدیلی در قوانین انتخاباتی بر حکومت مسلم گردیده بود که نمایندگان طبقـه مالـک و متمـول بـر     

ود. نمایندگان سومین دوما انتخـاب  سایر طبقات فزونی خواهند داشت و اکثریت محافظه کاران طرفدار حکومت خواهند ب

مجلس مزبور چندین بار جلسه تشکیل داد. نمایندگان بـا پیـوري از منویـات     1912و  1907گردیدند و در خالل سنوات 

دولت و حصر مذاکرات درباره مسایل واقعی و اشتغال به امور کمیسیون هاي مجلس و احتراز از طرح مسأله اساسـی کـه   

ی مملکت بود، اندکی از تأسیسات پارلمانی را در برابر مخـاطراتی کـه در امپراتـوري تـزاري وجـود      تعیین منع قدرت واقع

  داشت، زنده نگاه داشته بودند. 



  »339«   تاریخ جهان

  
 
 

  اصالحات استولی پین
اي از عمال دولت معتقد بودند که براي شکست نهایی انقالبیون و تحکیم نفوذ سلطنت، چاره آن است کـه دولـت در    پاره

یز را در قبضه خود دارد با اجراي یک برنامه اصالحی و پشتیبانی عناصر معقـول و میانـه رو مملکـت را    عین آنکه همه چ

به امر تـزار در مقـام وزارت عظمـی     1911تا  1906پین بود که از جلب نماید. یکی از معتقدین به اصالحات، پطراستولی

  انجام وظیفه می کرد. 

پین بود. اما سیاست وي صرفاً آن نبود که دست روي دست گذارد. می خواست انحالل دوماي اول و دوم کار پطراستولی 

طبقات اعیان و ثروتمند مملکت را به عنوان دوستان و حامیان حکومت تقویت نماید. وي معتقد بود ( و شاید صحیح هم 

را از جانـب   فکر می کرد.) که اگر اکثریت عظیم مالکین خصوصی یک کشور پشتیبان حکومـت باشـند چنـین حکـومتی    

  چینان، و مهاجران، چندان بیمی به دل راه نخواهد داد.  روشنفکران فرضیه باف، توطئه

امید حکومت به تندرستان و اقویاست نه بـه مسـتخدمان و مـردم    «بیان داشت:  1908چنانکه خطاب به سومین دوما در 

همی در تجدیـد بنـاي حکومـت تـزاري امـا ایفـا       به مالکین انفرادي نیرومندي است که مأمور شده اند تا سـ  -دایم الخمر

  » نمایند.

ها را بسـط داد، زیـرا در ایـن قبیـل      بنابراین استولی طرفدار مجالس زیمستو و یا مجالس ایالتی بود و حدود اختیارات آن

ن از مجالس بود که مالکان معتبرتر در رتق و فتق امور محلی شرکت می جستند. قوانینی که اسـتولی پـین بـراي زارعـی    

  مجلس گذرانید به حدي مبسوط و مفصل بود که نظایر آن از هنگام آزادي سرف ها به این طرف دیده نشده بود. 

را منبع عدم رضایت اشتراکی درباره زمین می دانست امیدوار بود کـه  » میر«استولی پین چون اجتماع مردم ده نشین یا 

بـه  » میرهـا «نفرادي را جانشین آن سـازد. ابتـدا وي دیـونی را کـه     این رسم قدیمی را براندازد و رژیم مالکیت خصوصی ا

عنوان فدیه مشترکا مسوول پرداختش بودند لغو نمود. هر زارعی را مجاز ساخت که در صورت تمایل بتواند سهمی را کـه  

  از حقوق اشتراکی ده داشت به سایرین بفروشد و کومون یا اجتماع ده نشینان را ترك گوید. 

اجازه داد که آزادانه از کومون ها، یا از یکدیگر و یا از طبقه اعیان زمین ابتیاع کننـد. بـه ایـن نحـو اسـتولی پـین       به زارعین 

ها افرادي بودند که قطعـات بزرگـی از    گردید که بعدها به کوالك مشهور شدند. این» زارعین عمده«مشوق ترقی طبقه اي از 

تی عمله اجیر در این اراضی زراعت و محصوالتی براي فـروش در بـازار تهیـه    اراضی را در اختیار خود داشتند و به کمک مش

هـا دوختـه بـود. در ضـمن      بودند که استولی پین چشم امید به سوي آن» تندرست و اقویایی«ها همان افراد  می کردند. این
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اشخاصی به این عمـل مبـادرت    را ترك گویند (و معموالً» میر«چون زارعین را مجاز ساخته بود که اراضی خود را فروخته و 

می ورزیدند که بدترین زارعین بودند و یا هرگز مال اندیش نبودند) کمک به پیدایش طبقه مزدبگیر متحرکـی کـرد کـه بـه     

طلب کار یا به دنبال زارعین عمده می رفتند و یا روانه شهر می شدند. به این نحو ایجاد نیرویی از کارگران متحـرك و تهیـه   

  گردید.   ه دست زارعین عمده اي که غرضشان رفع حوایج بازار بود ممد پیشرفت و بسط صناعات روسیه میخواروبار ب

سیاست استولی پین بی اندازه قرین توفیق بود. به عالوه فقط پیدایش طبقه کوچکی از کوالك ها نگردید. ظواهر امر دال 

سیار زیادي از زارعین مملکت خودشان مالـک اراضـی مـی    بر آن بود که در پرتو این سیاست به تدریج مثل فرانسه عده ب

، 6از شانزده میلیون خانواري که در روسیه مشمول مقررات جدید مـی شـدند    1916و  1907گردیدند. در خالل سنوات 

  بیرون بروند. » میر«خانوار تقاضا کردند که بر وفق قانون از تشکیالت  000، 200

ه مالک بیش از ربع زمین هاي مزروعی مملکت بودند. تقریباً در هیچ جاي دیگر دنیا هنگام انقالب بلشویکی زارعین روسی

نبود که زارعین واقعی مالک این مقدار زمین باشند. در حقیقت شکی نبود که رفتـه رفتـه مالکیـت انفـرادي و اسـتقالل      

  کرد.  زارعین رواج گرفته بود. اما درباره نتایج حاصله از برنامه استولی پین نباید غلو

به هیچ وجه برهم نخورده بود. اکثریت عظیمی از زارعین هنوز دست اندرکار سیسـتم قـدیمی حقـوق مشـترك و     » میر«

هاي اشتراکی بودند. در این مناطق فالحتی که زمین با درجه محصـول مـی داد هنـوز اراضـی بسـیار       مواجه با محدودیت

ها وجـود داشـتند کـه منفـور و محسـوب       شک جمعی از کوالك بیکمیاب بود. در روستا فقر و قحطی زمین ادامه داشت. 

  زارعین بودند، اما هنوز اکثریت صاحبان اراضی افراد طبقه اعیان بودند. 

استرلی پین آنقدرها در مقام وزارت باقی نبود تا برنامه اصالح خود را به پایان رساند و تزار فقط از روي اکراه حاضر بود از 

اید. محافل ارتجاعی از روش کار وي که در نظر آنان تغییراتی بدون مجوز بود و از عالقه و اشتیاقی نیات وي پشتیبانی نم

  که به غربی کردن روسیه داشت، منزجر بودند. 

هـا کـه طبـق فرضـیات      فریاد انقالبیون سوسیال طبقه از انحالل اجتماعات مردم ده نشین بلند بـود. حتـی مارکسیسـت   

داري در روسیه خوشحال باشند می ترسیدند که مبادا بر اثر اصالحات استولی پین  رفت سرمایهبایست از پیش خودشان می

خیال نمی کنم آنقدر زنده باشم «عدم رضایت طبقه زارعین به کلی از بین برود. در همین سنوات بود که لنین می گفت: 

  » که انقالب را به چشم ببینم.

اي در کیـف در   خود استولی پین را در تماشـاخانه  1911بمبی به قتل رسیدند و در  عیال و اطفال استولی پین بر اثر احتراق
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حضور تزار و تزارینا به ضرب گلوله اي از پا درآوردند. تصور می رود قاتل که یکی از افراد جناح تروریستی انقالبیون سوسیال 

ماند که پله وه، کسی که قبل از استولی پـین  بود در ضمن یکی از جاسوسان پلیس ارتجاعیون نیز محسوب می شد. ناگفته ن

سمت وزارت عظمی را در دستگاه تزاري داشت و درحدود ده دوازده نفر دیگر از مردان بزرگ دولتی همگی در عـرض چنـد   

  سال قبل از این حادثه به همین نحو به قتل رسیده بودند. 

درست قبل از بروز جنگ اول جهـانی ایـن امپراتـوري    اگرچه اوضاع کشور روسیه متشنج و نیمه وحشی بود، با این وجود 

عظیم در ظاهر به سوي سرمنزل تجدید و تجددي سیر می کرد که خاص ممالک اروپاي غربی بـود. صـناعات آن توسـعه    

می یافت، خطوط آهنش بسط پیدا می کرد، ارزش کلیه اقالم صادراتی آن کشور تقریباً نصف صادرات ایاالت متحده شده 

از حکومت پارلمانی برخوردار نبود الاقل خود پارلمان را داشـت. مالکیـت خصوصـی و سـرمایه داري انفـرادي در      بود. اگر 

طبقات جدیدي از مردم مملکت شیوع یافته بود. آزادي مطبوعات تا حدودي تأمین شده بود و شاهد بارز بر این مدعا آن 

ا به صورت قانونی و علنی دایر ساختند. غیر ممکـن اسـت کـه    روزنامه پراودا ناشر افکار حزب بلشویک ر 1912بود که در 

بتوان گفت دامنه این قبیل تحوالت در روسیه تا چه اندازه وسیع بود زیرا از چپ و راسـت ارتجـاعیون سرسـخت دشـمن     

  گردید.  ها نمی تنوبر و اصالح که حامی حکومت استبدادي تزار بودند،و انقالبیونی که هیچ چیز مایه اسکات آن

به جز نابودي حکومت تزاري و تحول کلیه مظاهر جامعه، با این گونه تحوالت مبارزه می کردند و سد راه می شـدند. امـا   

افراطیون هر دو جناح دل سرد شده بودند. از آنجا که ارتجاعیون و افراطیون را در دستگاه حکومت از فرط العالجی کارد 

هـا را بـه تقویـت     ودي ممکن بود مشاغل و مناصب خود را از دست بدهند آنبه استخوان رسیده بود شاید فکر اینکه به ز

  ملیون صربستان و از این رو به جلو انداختن به زور جنگی جهانی راغب تر ساخت. 

ها پیش از بروز جنگ از تعداد اعضایشان کاسته می گردیـد. رهبـران ایـن احـزاب      و اما احزاب انقالبی، مخصوصاً بلشویک

حسرت می بردند که چرا دیگر هرگز نظیر  1905دور از وطن در غرب می زیستند و بر ایام با عظمت سال سال پی سال 

هـا انقالبـی بـه     آن دیده نمی شود و گاه از فرط بدبینی مثل لنین اذعان می کردند که ممکن است در دوران زنـدگی آن 

  وقوع نپیوندد. 
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  1917پایان حکومت تزاري: انقالب مارس 

ه رژیم تزاري را در بوته محکمی نهاد که بیرون آمدن از آن براي حکومت مزبور میسر نبود. در این جنـگ کـه   جنگ دوبار

از هر جنگی از ادوار گذشته بود براي حصول پیـروزي، تمایـل و رغبـت مـردم بـه همکـاري بـا حکومـت از         » تر عمومی«

هـا،   هـاي ملـی، لهسـتانی، یهـودي     ر باشد. اقلیـت ضروریات بود. حکومت تزاري نمی توانست از این شرط اساسی برخوردا

  ها، مردم قفقازیه و سایرین دل با حکومت همراه نداشتند.  اوکراینی

هاي ممالک اروپایی سوسیالیست دوما که تقریباً در تمامی مسایل با هم موافقت کرده بودنـد، در روسـیه    در کلیه پارلمان

یباً در تمامی مسـایل بـا هـم اخـتالف نظـر داشـتند، در مسـأله تصـویب         دوازده نفر نمایندگان سوسیالیست دوما که تقر

  ها را به زندان افکند.  اعتبارات جنگ با هم به صورت متحد علم مخالفت برداشتند و بالدرنگ هم دولت آن

الـک  آنکه مثل افراد عـادي در آلمـان یـا مم    کارگر و زارع عادي دوش به دوش سرباز ارتشی روانه میدان جنگ گردید بی

اروپاي غربی ایمان و اعتقاد به چیزي داشته باشد. قاطع تر از این، رو به طبقه متوسط بود. از آنجا که افراد ایـن طبقـه از   

لحاظ وطن پرستی می خواستند مملکتشان در جنگ فاتح شود، بی کفایتی دولت در اداره امور بر آنها بسیار نـاگوار بـود.   

که عده بسیار زیادي از سربازان روس بـه اسـارت درآمدنـد، در     1914گ و مازوري در بعد از رضایت دریاچه هاي تانن بر

قواي متحدین قدم به خاك روسیه نهادند که حاصل کلیه این پیکارهـا از بـراي روسـیه دو میلیـون نفـر مقتـول،        1915

  مجروح و اسیر بود. 

لت دراز نمود. زیمست وو بـا مجـالس ایـالتی    هنگام بروز جنگ در کلیه کشورها، طبقه متوسط دست معاونت به سوي دو

همگی مجتمعاً اتحادیه اي براي تدارك کشاورزي و صناعت در رفع نیازمنـدي هـاي امپراتـوري روسـیه تشـکیل دادنـد.       

بـه    طبقات بازرگان در شهر پطروگراد (همان شهر سن پطرزبورگ که در این دوران نام آلمانی خود را از دست داده بـود.) 

  ها بود.  ته اي بازرگانی و صناعتی پرداختند که غرض از آن استفاده از حداکثر میزان تولید کارخانهتأسیس کمی

دولت نسبت به این قبیل فعالیت هایی که خارج از حیطه دوایر و نظارتش صورت می گرفت، بدگمان بود. از طرف دیگـر  

ود واقف شدند و نسبت به تشـریفات زایـد دسـتگاه    افراد طبقه متوسط که به این طرز متشکل گردیده بودند، به قدرت خ

  اداري دولت بیشتر متعرض گردیدند.  

معروف بود که برخی از کارمندان دولتی در خود وزارت جنگ روسیه قلباً هواخواه آلمان بودند زیرا این عده از مرتجعینـی  

  بیم داشتند.  بودند که از مسلک آزادي خواهانه انگلیس و فرانسه یعنی متفقین روسیه تزاري
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زندگی درباري حتی از براي روسیه عجیب و غریب بود. تزارینا، الکساندرا که زنی آلمانی االصل بـود کلیـه روسـهایی کـه     

خارج از جرگه خود وي بودند با نظر تحقیر می نگریست. شوهر خود را تحریک می کرد که به مانند سـلطان مسـتند بـی    

امور با مردي مشورت می کرد راسپوتین نام، آدمی عجیب با ریشی بلنـد کـه مـدعی    رحم متکبري رفتار نماید و در کلیه 

  تقدس بود. 

تزارینا هیچ گونه تردیدي نداشت که راسپوتین صاحب قوایی فوق الطبیعه و غیب است زیرا که در ظاهر راسپوتین فرزنـد  

د. چـون راسـپوتین در تزارینـا نفـوذ داشـت در      جوان نام برده، تزاروویچ را که مبتال به خونریزي زیادي بود شـفا داده بـو  

موضوع تصدي اشخاص به مشاغل مهم دولتی نیز ذي نفوذ بود کلیه اشخاصی که تقاضا می کردند به حضور تزار یا تزارینا 

  بار یابند ابتدا ناگریز بودند راسپوتین را مالقات کنند. 

د، اما اعتراضشان بدون نتیجه بود. تحت این شرایط، مضافاً وطن پرستان و افراد روشنفکر طبقاات به این امر معترض بودن

هایی که بر قواي نظامی روس وارد آمد اتحادیه مجالس زیمستئو و سایر تشکیالتی که مولود زمان جنـگ بـود    به شکست

ـ   نه فقط از خطبه ت دور هاي دستگاه اداري دولت بلکه ؟ سیاسی موجود در مملکت زبان به شکایت باز کردند. جـواب دول

  گردیده بود اکنون می ترسید از ملت خود کمک دریافت کند.  گرفتارکردن این حامیان از خود بود. رژیم تزاري که 

در اثناي جنگ، دوما منحل گردید. همه می دانستند که مرتجعینی که تحت نفوذ آراي تزارینا، راسپوتین و سـایرین روي  

محاء لیبرالیسم و مشروطه طلبی را در روسیه ممکن سازد. به این نحو جنگ کار بودند انتظار داشتند غلبه اي در جنگ، ا

  به این طرف ممکن بود، احیا کرد.  1905سیاسی را که از هنگام انقالب  نظامکلیه 

اتحادیه مجالس ایالتی تقاضاي مجلس دوما را نمودند و مجلس تشکیل گردید و با آنکه همواره محافظه کار بود، ایـن بـار   

ت علنی از طرز رتق و فتق امور مملکت ابراز انزجار نمود. و مردم عدم رضایت از جریـان جنـگ و جهالـت دولـت     به صور

  افزونی یافت. در دسامبر راسپوتین را به قتل رساندند. 

هاي تازه تأسیسـی کـه از دسـتگاه دولـت بـود،       میان افسران پلیس، مسلسل توزیع گردید. اعضاي مجلس دوما و سازمان

ستنتاج کردند که رهایی مملکت از ورطه خطر فقر با توسل به قوه قهریه ممکن خواهد بود. هنگامی کـه اشـخاص   چنین ا

میانه رو که معموالً حواسشان پی کسب و کارشان است چنین استنتاجی کنند آن وقت است که بـروز انقـالب را بایـد از    

برال ها و ضرورتی که در ایجاد کودتا بـراي نجـات خـود از    امکانات سیاسی حساب کرد. تغییر عقیده عناصر میانه رو و لی

دست مرتجعین می دید بدین ترتیب امیدي را که اقلیتی انقالب پیشه در سر پخته بودند و از دیرباز به تدریج مبـدل بـه   
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  یأس گردیده بود، تحقق بخشید. 

مامی کشورهاي متحار به ؟ کمیاب گردید. امـا  دوباره کارگران پطروگراد بودند که حدوث بحران را تسریع نمودند. مانند ت

بودنـد ماننـد    ؟ دادهدستگاه اداري تزاري بی عرضه تر و بر اثر ارتشاء فاسدتر از آن بود که بتواند نظاماتی را کـه در سـایر   

 رینافـراد ؟ از سـای  تثبیت حداکثر قیمت ها و نشر کوپن هاي سهم بندي خواروبار معمول دارد. در این مـورد فقیرتـرین   

 و ؟ داخـل » مرده بـادتزار «بلواهایی سیاسی برپا گردید. جماعات مردم فریب  1917احساس می کردند. در هشتم مارس 

  ، یک سوویت نمایندگان کارگران و سربازان در پطروگراد تأسیس شده بود. 1905شهر چند روزي، به شیوه سال 

ستار عزل وزیر اعظم و معاونین و نصب جانشین گردید که رهبران طبقه متوسط چون اکنون دولت را زبون می دیدند خوا

اي را مأمور تصدي امـور   از اعتماد اکثریت نمایندگان دوما برخوردار باشند. دوما تا هنگام روشن شدن اوضاع کمیته عامله

مرکب بـود از   مملکتی  نمود اکنون در پطروگراد دو مقام حکومتی جدید انجام وظیفه می کرد یکی کمیته دوما که اصوالً

  افراد میانه رو و مشروطه طلب و نسبه قانون. 

( بـا شـوراي    بـود قدرت شـده  دیگر سوویت پطروگراد، نماینده انقالبیونی که خودبخود از پایین جوش زده و اینک مدعی 

 بهمعنی که داشت، به این  1792روسیه تقریباً همان سهمی را ایفا کرد که کومون پاریس در  1917کارگران) در انقالب 

ظاهر بیشتر وسیع تري را به طرف چپ سوق می داد. سوویت پطروگراد تاالر خطابـات و مرکـز اداري کـارگران شورشـی     

گردید. از قبالً که شوراي مزبور به طور کلی پیرو عقاید سوسیالیستی بـود عمـوم فـرق سوسیالیسـت کـه پیـرو فرضـیات        

ها و بلشویک ها درصـدد برآمدنـد رهبـري آن را بـر عهـده گرفتـه و از       متفاوتی بودند، مثل انقالبیون سوسیال منشویک 

  سوویت براي انجام مقاصد خویش استفاده کنند. 

ماه مارس میان سوویت پطروگراد و کمیته دوما گذاشته شـد، حکـومتی مـوقتی زیـر نظـر       14به موجب قراردادي که در 

ی نسبت به سوویت پطروگراد نشان داده باشـند، یـک نفـر    پرنس لووف تشکیل گردید. لیبرال هاي دوما براي آنکه گذشت

سوسیالیت را به عضویت دولت جدید پذیرفتند کـه الکسـاندر کرنسـکی یکـی از اعتـدالیون و حقـوق دانهـاي انقالبیـون         

  سوسیال بود، به عالوه با تقاضاي مشعر بر کناره گیري نیکالي دوم موافقت کردند. 

بود کوشش کرد به کاخ سلطنتی خویش در نزدیکـی پطروگـراد مراجعـت کنـد امـا       در آن هنگام تزار که در جبهه جنگ

سربازان قطار سلطنتی را متوقف ساخته امر به بازگشت دادند. از آنجا که مقدر بود، نظامیـان جانـب انقالبیـون را گرفتـه     

ند به تزار توصیه کردند کـه از  بودند. حتی امراي سپاه در میدان جنگ که دیگر به وفاداري سربازان خود اطمینانی نداشت

روسیه  1917مارس  17مقام خود استعفا دهد. نیکال رضایت داد. برادرش گرانددوك حاضر به جانشینی وي نگردید و در 

  جمهوري شد. 
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  1917انقالب بلشویکی نوامبر 
لکـت در انتخابـات مجلـس    به سابقه انقالبات ملل اروپایی حکومت موقتی روسیه مقرر داشت که عموم افراد ذکور بالغ مم

موسسان که قرار بود بعدها در عرض همان سال تشکیل شده و به تدوین قانون اساسـی بـراي حکومـت جدیـد بپـردازد،      

  شرکت جویند و نیز درصدد ادامه جنگ با آلمان برآمد. 

وعده داد که چون  در ژوییه تهاجمی آغاز گردید، اما به زودي سپاهیان بی انضباط روس شکست خوردند. حکومت موقتی

مجلس موسسان تأسیس شود کلیه اراضی مملکت را میان زارعین تقسیم کند اما خودش به هیچ اقدامی مبادرت نجست. 

در ضمن زارعین که به واسطه آن اشکال دیرینه یعنی قحطی زمین به جان آمده بودند مناطق روستایی را پایمال کرده و 

  ند. به سوزانیدن و چپاول مشغول شده بود

رتبه حاضر به خـدمت جمهـوري نگردیدنـد و تـوده      در جبهه جنگ به تدریج نفرات تحلیل رفتند. بسیاري از افسران عالی

هاي عظیمی از سربازان دهاتی به میدان جنگ پشت نموده به وطن خود بازگشتند، زیرا مایل نبودن هنگام توزیع اراضـی  

الفت با حکومت موقتی فوراً تقاضـاي خـتم جنـگ را نمـود و چـون از      فالحتی غاي باشند. سوویت پطروگراد در مقام مخ

افسران ارتجاعی بیم داشت در چهاردهم مارس به نشر اولین فرمان خود مبادرت جست و به موجب آن فرماندهی داخلـه  

  حو انضباط از بین رفت. ارتش را به کمیته هاي محول نمود که اعضاي آنها را افسران و افراد هر دو انتخاب کرده باشند. به این ن

در اواسط آوریل هنگامی که لنین و سایر بلشویک ها وارد پطروگراد گردیدند، انقالب به خوبی پیشـرفت کـرده بـود. ایـن جمـع      

بالدرنگ طرفدار سوویت پطروگراد و ضد حکومت موقتی گردیدند و حال سایر سوویت هایی که در نقاط مختلف مملکـت دایـر   

ن قرار بود. در ژوییه به رهبري بلشویک ها قیامی برپا شد که مقامات حکومتی مـوقتی مـانعی از سـرایت آن    شده بود نیز از همی

شدند و به واسطه این امر لنین ناگزیر گردید مدتی را در فنالند بگذراند، امـا حکومـت بـراي جلـب پشـتیبانی تـوده، الکسـاندر        

  قرار داد.  کرنسکی سوسیالیست را به جاي پرنس لووف در رأس امور 

این بار مقام کرنسکی که از اعتدالیون بود از جانب جبهه راست در معرض خطر افتاد. یکی از ژنرال هاي ارتش موسوم بـه  

کورنیلف به سرکردگی قوایی از سواره نظام متوجه پطروگراد شد تا نظم را در آن شهر اعاده دهد. دعاي خیـر بسـیاري از   

ها بـه صـورت مـوقتی بـه      طلب بدرقه راه وي بود. کورنیلف شکست خورد زیرا بلشویک هاي مشروطه لیبرال ها و دموکرات

ها  ها دست اتحاد دادند و سربازان شورشی پطروگراد در مقام مدافعه اسلحه برداشتند. رادیکال ها لیبرال سایر سوسیالیست

وي لیبرال ها به این ترتیـب رفتـه بـود    را به عنوان معاونین جرم در نهضت ضد انقالبی کورنیلف تخطئه کردند و چون آبر
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هاي غیر بلشویک. در خالل این احوال کمیابی آذوقه وخیم تـر   کرنسکی دولت جدیدي تشکیل داد مرکب از سوسیالیست

از پیش شده بود زیرا که نظم وسائط نقلیه مملکت به کلی برهم خورده بود و مردم روستایی دست خوش انقالب بودنـد و  

  دادند.  گران شهري با رغبت بیشتر به ناطقین افراطی تر گوش فرا میبه همین جهت کار

بلشویک ها برنامه خود را با تمایالت آن دسته از جماعات انقالبی وفق دادند که بیش از سـایرین تهیـیج گردیـده بودنـد.     

اراضی میـان زارعـین،    لنین هم خود را به چهار فقره مصروف ساخته بود: اول صلح فوري با دول متحد، دوم توزیع مجدد

  سوم انتقال مالکیت کارخانه و چهارم شناسایی سوویت ها به عنوان عالی ترین مرجع اختیارات مملکتی در عوض حکومت موقتی.  

اگرچه لنین درباره مباحث تجریدي آدم جذمی خشک بود با این وجود در اتخاذ شیوه هاي مبارزه شخصی بـود جسـور و   

آنچه قهراً در برنامـه کـار وي مـوثر بـود بیشـتر       1917هاي خود به حکم ضرورت، به عالوه در آماده جرح و تعدیل نقشه 

اوضاع جاري روسیه بود تا مالحظات فرضیات مرام مارکسیسـم. احتیـاج مبـرم بـه جلـب پشـتیبانی سـربازان، زارعـین و         

ک این برنامه و بـا رخنـه کـردن و نیرنـگ     به کم» صلح، زمین و نان«ها میسر نبود اال با نوید  کارگران بود و پشتیبانی آن

گویی از بروز نهضت ضـد انقـالب و بـازکردن     هاي پارلمانی، اضافه بر این به پیش بینی دقیق حوادث سیاسی ( مثل پیش

هـاي سراسـر روسـیه     هاي میانه رو که حامی کورنیلف بودند.) بلشویک ها در سـوویت پطروگـراد و سـوویت    مشت لیبرال

  کردند. اکثریت را احراز 

در نتیجه لنین از براي آنکه کرنسکی را از بین بردارد و بر مجلس موسسانی که قرار انعقاد آن گذاشـته شـده بـود پـیش     

از آنجا که کرنسکی قادر نبود منتظر انعقاد » کلیه اختیارات باید به سوویت تفویض گردد«دستی جوید فریان برداشت که 

ومت خود را بیشتر معرف تمایالت عاملـه خلـق بنمایـد بـه تشـکیل یـک نـوع        مجلس موسسان باشد، به منظور آنکه حک

پارلمان مقدماتی اقدام نمود که عموم احزاب، اتحادیه هاي کـارگري و مجـالس ایـالتی در آن نماینـده داشـتند. لنـین و       

ره اي از کلیـه  بلشویک ها از شرکت در این پارلمان مقدماتی خودداري ورزیدند و در عوض خواسـتار آن شـدند کـه کنگـ    

  سوویت هاي روسیه تشکیل گردد. 

اکنون به قضاوت لنین هنگام گرفتن قدرت فرا رسیده بود. در میان خود بلشویک ها اختالف نظر وجود داشـت، بسـیاري   

مانند زینووف و کامنف با این عمل مخالف بودند، اما تروتسکی، استالین و اکثریت کمیته مرکزي حزب با لنین هم عقیده 

  ها که در قبضه بلشویک ها بود، پشتیبانی نمایند.  دند. سربازان پادگان پطروگراد رأي دادند که از سوویتبو

هاي چراغ برق شهر را در دست  ها، ایستگاه هاي راه آهن و کارخانه ها تلفن خانه بلشویک 1917شب ششم و هفتم نوامبر 
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زمستانی نمود که مقر حکومت کرنسکی بود. گـرداوردن هـیچ   گرفتند. یک فروند ناو جنگی توپ هاي خود را متوجه کاخ 

هـا بـه شـتاب تمـام      گونه مدافعین مسلحی براي حکومت کرنسکی میسر نبود اال دانشجویان مدارس نظام. کنگره سوویت

را که لنین در رأس آن قرار داشـت  » شوراي کمیسارهاي خلق« گردهم آمده بود، حکومت موقتی را معدوم اعالم نمود و 

کمیسار مخصوص «منصوب کردند. استالین » کمیسار امور خارجی«جانشین حکومت موقتی نام برد. تروتسکی را به مقام 

  گردید. کرنسکی فرار اختیار نموده و سرانجام به نیویورك رسید و چند سالی را در آنجا گذرانیدند. » ها ملیت

ت، اما معامله با مجلـس موسسـاتی کـه مـدت هـا انتظـارش را       به این نحو انقالب بلشویکی یا انقالب نوامبر صورت پذیرف

اجالس کرد. سی و شش میلیون نفـر بـراي تشـکیل آن رأي     1918کشیده بودند هنوز مانده بود. مجلس مزبور در ژانویه 

ن بـود  میلیون نفرشان نمایندگان بلشویک را انتخاب کرده بودند. این فقره خود دال بـر آ  9داده بودند که از این جماعت 

که برنامه بلشویک ها که کمتر از یک سال پیش از این وقایع، به دست جمعی قلیل از مهاجرین رواج گرفتـه بـود پسـند    

  خاطر عده بسیار کثیري از توده مردم بود. 

نفر از مردم به طرفداري از حزب کرنسکی، متشکل از پوپولیست هاي ارضـی، روس هـاي بـومی،     21.000.000اما تقریباً 

تفویض قدرت به مجلس موسسان در «البیون سوسیال طرفدار زارعین، رأي داده بودند. با این همه لنین معتقد بود که انق

دومین روزي کـه مجلـس موسسـان تشـکیل جلسـه داده بـود،       » حکم آن است که باز با بورژوازي خبیث سازش نمایند.

صره کردند و آن را بر هم زدند. انحالل مجلس موسسـان  کمیسارهاي خلق با اعزام جمعی از ملوانان مسلح عمارت را محا

بود، یعنی حکومتی کـه قـرار بـود بلشـویک هـا از جانـب پرولتاریـا        » حکومت طبقاتی«انکار بارز حکومت اکثریت به نفع 

بلشـویک هـا خـود را حـزب      1918تشکیل دهند. اکنون دیکتاتوري پرولتاریا تأسیس گردیده بود. دو ماه بعـد در مـارس   

  نیست خواندند.  کمو

  تحوالت عثمانی در قرن نوزدهم
نشینی وي بـا  ) در ابتداي قرن نوزدهم به امپراتوري عثمانی رسید. هم1839-1355/1808-1223سلطان محمود دوم ( 

سلیم سوم امپراتور قبلی عثمانی سبب شد تا با اصالحات آشنا شود؛ جز آن که سلطان جدید نیز در آغاز مجبور شد تا در 

ر تماسالت ینی چریان سرتسلیم فرود آورد؛ به همین دلیل، دستور لغو اصالحات را صادر کرد تا آنان را راضـی کنـد و   براب

اي فرا رسد تا از ورزید تا لحظهسر فرصت بتواند حرکت اصالح گرایانه خود را ادامه دهد. محمود دوم همچنان صبوري می

کردند، اخالص شود، اما این فرصت در چنـد سـال نخسـت دسـت     می چریان که اساس دولت عثمانی را تهدیددست ینی
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  تر تالش و امکانات وي را در اختیار گرفت، پر بود.ها و تحوالت مهمی که پیشندارد؛ به ویژه که روزگار او نیز از جنگ

پـس از آن  دار را به صدراعظمی انتخاب کرد که وي کشته شد. سپس یوسف پاشـا و  سلطان محمود مصطفی پاشاي بیرق

رو شـد، همـت   هایی کـه دولـت بـا آنـان روبـه     هاي داخلی به این سمت گماشت. البته جنگاحمد پاشا را به دلیل بحران

  طلبید.باالتري را می

  جنگ با روسیه

صلحی با انگلیس منعقد کرده، کوشید تا قرارداد مشابهی را با روسیه امضا کند؛ امـا   1224/1809سلطان محمود در سال 

ها بر برخی ها در جنگ با روسیه شکست خوردند و روسالش به جایی نرسید و جنگ میان آن دو آغاز شد. عثمانیاین ت

هـا را  از مواضع جدید شدند. به دنبال این شکست، پیاءیوسف پاشا عزل شده و احمـد پاشـا جـاي او را گرفـت. وي روس    

  راند.شکست داد و آنان را از مواضعی که تصرف کرده بودند، بیرون 

ور شود. روسیه از عثمانی درخواست صلح کـرد  روابط فرانسه و روسیه نیز تبره شد و نزدیک بود که جنگ میان آنان شعله

اي میان آنان امضا شد و براساس آن قرار شد بلغارستان، رومانی و صربستان در اختیـار  معاهده 1237/1812که در سال 

هـاي  ر اختیار سلطان محمود گذاشت تا به برخی از اصالحات بپردازد و شـورش عثمانی باقی بماند. این صلح فرصتی را د

  داخلی را آرام کند.

ها از معاهده بخارست آگاه شدند و خود را بار دیگر تحت سلطه عثمانی دیدند، قیام کردند، امـا نیروهـاي   زمانی که صرب

ریش بگریزند؛ جز یکی از آنان که بـا دولـت عثمـانی    عثمانی شورش آنان را فرو نشاندند و رهبران شورشی توانستند به ات

  همکاري و اعالم وفاداري کرد و امتیازات از این دولت به دست آورد.

  شورش یونان
هاي مخفـی زدنـد   مردم یونان که بیشترشان مسیحیان ارتدوکس بودند، دست به تحریک روسیه و اتریش و برخی از گروه

طان محمود، محمدعلی پاشا والی مصر را براي آرام کـردن اوضـاع یونـان بـه آن     تا بر ضد دولت عثمانی شورش کنند. سل

  نقطه گسیل کرده، وي را حاکم جزیره موره از سرزمین یونان و نیز جزیره کرت، دو منطقه شورشی کرد.

حرکت کرده  جزیره مورهسپاه محمدعلی پاشا از طریق دریا، از اسکندریه، به فرماندهی پسرش ابراهیم پاشا به سمت شبه

تصـرف کنـد.    1240/1824و بر آن تسلط یافت. ابراهیم پاشا توانست به پیروزي دست یابـد و شـهر نافـارین را در سـال     

هاي اروپایی به حمایت از یونان، بـه  وارد اثینا شدند. در این وقت، دولت 1241/1826همچنین نیروهاي عثمانی در سال 
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صلح منعقد  1242/1826ه مداخله زدند. به دنبال آن، با دولت عثمانی در سال اي صلیبی دست بصورتی آشکار و با کینه

  ها را در امور داخلی خود رد کرد.شد، اما چیزي نگذشت که بار دیگر جنگ آغاز شد؛ چرا که دولت عثمانی، دخالت این دولت

خواست آنان را رد کرد. به دنبال آن تمـام  هاي اروپایی از ابراهیم پاشا خواستند تا جنگ را متوقف کند؛ اما او نیز دردولت

هـزار  ها در ساحل نافارین اجتماع کرده، ناوگان عثمانی و مصـري را از بـین بردنـد و بـیش از سـی     ناوگان دریایی اروپایی

-نشینی کند. دولت عثمانی همه معاهـده مصري را کشتند. محمد علی از فرزندش خواست تا همراه سپاهش به مصر عقب

  هاي خارجی به ویژه اعطاي استقالل کامل به یونان را رد کرد.تها با دول

رو شد. در این میان روسیه اعالن جنگ هاي اروپایی براي جنگ روبهدر این وقت، دولت عثمانی با آمادگی گسترده دولت

بلغارسـتان را اشـغال    داد و رومانی و بلغارستان را تصرف کرده، براي آن دو منطقه، حاکم تعیین کرد. پس از آن فارنـا در 

هاي اروپایی از ترس اشتغال استانبول توسط روسیه، در برابـر  کرده، سپس قارص و ادرنه را در آناطولی تصرف کرد. دولت

منعقـد کردنـد. مهمتـرین مـواد آن بازگردانـدن بلغارسـتان،        1245/1829این دولت ایستادند و معاهده ادرنه را در سال 

رانـی در  ه دولت عثمانی بود. رودخانه بروث نیز حدفاصل مرزي دو دولت تعیین شد و کشـتی رومانی، قارص و ارض روم ب

رانی در دریاي سیاه آزاد گشت و روسیه امتیـازات قنسـولی   رودخانه دانوب براي دو طرف رسمیت یافت. همچنین کشتی

هـاي  رایانه چندي در داخل سـرزمین گطلبانه و استقاللهاي تجزیهپیشین خود را به دست آورد. سلطان محمود با حرکت

پاشا والی یازما، جنبش باسفان اوغلو در آنـاتولی، ممالیـک در عـراق، قرمنلیـه در لیبـی و      رو شد. جنبش علیعثمان روبه

  گرایی روساي قبایل در عراق، از این دست بود. عصبیت

هایشـان در منـاطق بیـرون    ه از زمین و خانـه ها و اعیانی را کها را سرکوب کرده و شخصیتسلطان توانست همه این جنبش

چري را لغـو  رانده شده و در شهرها اقامت کرده بودند را به مناطقشان باز گرداند. همچنین سلطان محمود توانست نظام ینی

  کرده، شورش آنان را سرکوب کند.

ر را اشغال کـرده، در آن جـا یـک    الجزای 1246/1830هاي افریقایی دولت عثمانی باید گفت، فرانسه در سال درباره بخش

  امپراتوري افریقایی ایجاد کرد.

در دوره سلطنت سلطان محمود، محمدعلی پاشا، فرزندش ابراهیم پاشا را براي تصـرف شـام گسـیل کـرد و سـلطان نیـز       

ت کـرد. وي  توانست کاري انجام دهد. ابراهیم پاشا بر نیروهاي عثمانی در شام پیروز شد و از آنجا به سوي آنـاتولی حرکـ  

هاي توروس و اضنه را تصرف کرده، داخل سرزمین ترکیه شد و بدین ترتیب وي در آسـتانه ورود بـه اسـتانبول بـود.     کوه
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طلبی محمدعلی پاشا به هراس افتادند و به دولت عثمانی پیشنهاد کمک دادند هاي اروپایی به ویژه روسیه از توسعهدولت

ستانبول اعزام کردند. همچنین انگلیس و فرانسه از سلطان عثمانی درخواست کردند تا هزار سپاهی به حمایت از او پانزده

اي را در کوتاهیـه امضـا   معاهـده  1248/1833با محمدعلی پاشا به تفاهم برسد.دولت عثمانی و محـدعلی پاشـا در سـال    

مانی نیـز حکومـت وي را تـا پایـان     بایست از آناتولی خراج شود. دولت عثکردند. براساس این قرارداد، محمدعلی پاشا می

پذیرد. همچنین محمدعلی پاشا براي جزیره کرت و شام، والی معین کرد و فرزندش ابراهیم پاشا نیـز بـه   عمر بر مصر می

  معین شد. -مشهور به اخشابه -عنوان والی اضنه

اي نیز با روسیه بسته شد ود. معاهدههاي اروپایی بقرارداد کوتاهیه اقدامی موقتی و ناشی از ترس عثمانی از دخالت دولت

هـایی  اسکالسی بود. شـورش  -که آن کشور تعهد کرده بود تا از دولت عثمانی دفاع کند؛ نام این معاهده قرارداد خواندگار

ها را سرکوب کرد. محمدعلی پاشا تمایل داشت تا حکومت مصر، شـام   در شام بر ضد ابراهیم پاشا به وجود آمد که وي آن

-اما در مذاکرات، نماینده سلطان تنها موافقت کرد که حکومت بر مصـر و جزیـره    براي او و فرزندانش باشد؛ العرب ه جزیرو 

  العرب به صورت موروثی از آن محمدعلی و فرزندانش باشد؛ و شامات؛ فقط در زمان حیات محمدعلی از آن او باشد.

ها درگرفت. ها و مصرينشان ندارد، بار دیگر جنگ میان عثمانیوقتی خبر این مسأله به سلطان رسید، وي  روي موافقت 

شکست خوردنـد و محمـود دوم پـیش از آن کـه اخبـار جنـگ را        1255/1839نیروهاي عثمانی در جنگ نزیب در سال 

  بشنود، درگذشت.

هاي عثمانی خانهفارتهایی را براي اصالحات انجام داد. وي مرکزي براي ترجمه به وجود آورد و سسلطان محمود دوم تالش

را در اروپا افتتاح کرد. همچنین کوشید تا تشکیالت دولت مرکزي را تجهیز کند؛ اوقاف را نیـز تحـت اشـراف خـود درآورد و     

ضربه شدیدي به عالمان دین بزند. وي مجلسی نیز براي احکام عدلیه به وجود آورد و در پوشیدن لباس و تراشـیدن ریـش و   

  ها تقلید کرد.  ه و شلوار از اروپاییاستفاده از کاله فین

  )1860-1277/1839-1255سلطان عبدالحمید اول (

وي پس از درگذشت پدرش به قدرت رسید و اولین دشواریش شکست نیروهاي عثمـانی در جنـگ تنزیـب (نصـیبین) و     

ن انگلیس، روسیه، آلمـان و  طلبی محمدعلی و بازگرداندن وي به مصر بود. قراردادي میاها در مورد توسعهدخالت اروپایی

هایی که تصرف کـرده  امضا شد و قرار شد تا محمدعلی نیروهاي خود را از سرزمین 1256/1840اتریش در لندن به سال 

ها را به دولت عثمانی باز پس دهد. در برابر، دولت عثمانی، مصـر را بـه صـورت مـوروثی در اختیـار او و       خارج سازد و آن
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  حمدعلی به اجبار این قرارداد را پذیرفت.فرزندانش قرار دهد. م

هـا در  با روسیه منعقد شده بود، لغو گردید و معاهده تنگـه  1833اسکالسی که در سال  -در روزگار عبدالمجید خواندگار

ها، بـدون اسـتثنا،   هاي بسفور و داردانل به روي همه دولتبسته شد. در این قرارداد آمده بود که تنگه 1257/1841سال 

  ته بماند.بس

ها در لبنـان رخ داد. انگلـیس بـه    ها و مارونیاي میان دروزيهاي حکومت سلطان عبدالمجید، یک جنگ طایف هدر سال

هـا حملـه   بـه مـارونی   1257/1841ها در سـال  ها بود. دروزيها شتافت، در حالی که فرانسه مدافع مارونیکمک دروزي

باره که منطق ه جبـل لبنـان در اختیـار چـه گروهـی باشـد،       این ترتیب در اینکرده، شمار زیادي از آنان را کشتند و به 

ها را بـر خـود   ها نیز سلطه دروزيها حکومت کنند. مارونیباید بر مارونیها معتقد بودند که میاختالف پدید آمد. دروزي

هر دو گروه براي اداره امور معـین   پذیرفتند. در این وقت، دولت عثمانی منطقه جبل لبنان را اشغال کرده، مجلسی ازنمی

ادامه داشت تا آنکه فرانسه با مداخله در لبنان، سلطان را به تعیین یـک   1277/1861ها تا سال کرد، با این حال دشمنی

  قایم مارونی مجبور کرد.

، سـپاهی بـه آن   ساکنان بلغارستان و رومانی به هدف تشکیل دولتی واحد شوریدند. دولت عثمانی براي آرام کردن اوضاع

ناحیه فرستاد؛ اما روسیه مداخله و دو منطقه یاد شده را اشغال کرد. نزدیک بود جنگی میان روسیه با عثمـانی رخ دهـد؛   

در این قرارداد آمده بود که حق تعیین امیز براي دو منطقه یاد شده از آن دولت عثمانی است؛ اما براي مدت هفت سـال،  

  روسی در آن جا خواهد ماند تا اوضاع آرام شود. -نیسپاهی مرکب از نیروهاي عثما

  جنگ کریمه

فرانسه به دلیل داشتن امتیازات قنسولی، بر کلیساهاي قدس اشراف داشت، روسیه نیز این امتیازات را در جریـان جنـگ   

بـر   ناپلئون به دست آورد. پس از جنگ، فرانسه قصد بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و بـه دسـت آوردن حـق اشـراف    

ها کشیده شد و دولت عثمانی، هیئتـی از اصـحاب کلیسـاهاي    ها و ارتدوکسکلیساها را داشت. اختالف، به میان کاتولیک

  مختلف را براي بررسی مسأله نظارت تشکیل داد. این هیئت حق یاد شده را براي فرانسه شناخت.

اسکالسی شد که سلطان عثمانی با آن موافقـت   -اردر مقابل، روسیه تهدید به جنگ کرد، خواستار احیاي قرارداد خواندگ

نکرد. روسیه از انگلیس و فرانسه کمک خواست، اما آنان با این درخواست موافقت نکردند. سلطان عثمانی نیز حق حمایت 

شاه رشـید پاشـا را، کـه از دشـمنان روسـیه بـود، بـه         از روسیه از نصاراي مقیم سرزمین عثمانی را رد کرد. همچنین پاد
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  صدراعظمی گماشت.

روسیه نسبت به اشغال بلغارستان و رومانی تهدید کرد و سپاه روس حرکت کرده، دو منطقه یاد شده را بـه اشـغال خـود    

هاي اروپایی شامل اتریش، آلمان، انگلیس و فرانسه مداخله کردند، اما وساطت آنان بـه جـایی   درآورد، در این وقت، دولت

ثمر ماند. مواضع فرانسه و انگلیس در برابر روسیه، به هاي صلح بیانی ادامه یافت و تالشنرسید. جنگ میان روسیه و عثم

ثمر ماند. مواضـع فرانسـه و انگلـیس در    هاي صلح بیسبب مصالحشان بود، نه به قصد دفاع از عثمانی ادامه یافت و تالش

ثمر ماند. مواضع فرانسـه  هاي صلح بییافت و تالشبرابر روسیه، به سبب مصالحشان بود، نه به قصد دفاع از عثمانی ادامه 

ثمـر مانـد.   هاي صلح بیو انگلیس در برابر روسیه، به سبب مصالحشان بود، نه به قصد دفاع از عثمانی ادامه یافت و تالش

  مواضع فرانسه و انگلیس در برابر روسیه، به سبب مصالحشان بود، نه به قصد دفاع از مسلمانان.

نامه هنکاري و کمک به دولت عثمانی را در ضدیت با روسـیه، بـا دولـت عثمـانی     دو کشور یاد شده توافقبه خمین دلیل 

امضا کرده، راضی به ضمیمه شدن هیچ بخشی از سرزمین عثمانی به روسیه نشدند. این جنگ (که در تاریخ با نام جنـگ  

رسد، روسیه را مجبور کرد تا از منـاطقی  ثمانی میهایی که از ناحیه متحدین به عکریمه شهرت دارد) ادامه یافت و کمک

که اشغال کرده بود، خارج شود و در برابر، متحدن وارد بخشی از خاك روسـیه شـوند. کـار بـا معاهـده پـاریس در سـال        

همه مناطقی که از سوي دو طرف اشغال شده است. تخلیه شود.  -1 خاتکه یافت. در این معاهده آمده بود: 1273/1856

  اند، صادر شود.آزاد شوند و فرمان عفو عمومی همه کسانی که به یکی از دو دولت کمک کرده اسرار

  گونه قوانین دریایی براي این دریا وضع و اجرا نشود.ها آزاد باشد و هیچرانی در دریاي سیاه براي همه دولتکشتی -2

  رانی در رودخانه دانوب آزاد باشد.کشتی -3

  الحمایه دولت عثمانی باقی بمانند.تحت بلغارستان و رومانی -4

  صربستان تابعیت دولت عثمانی را داشته باشد و مستقل نباشد. -5

هاي اروپایی مشکالتی را در صربستان، جبل اسود و بوسنی هرزگوین بـه وجـود آورنـد تـا ایـن منـاطق از       به مرور، دولت

شد و از سوي دیگر، مانع از اقدام دولـت  ي اروپایی آغاز میهاها با حمایت دولتعثمانی جدا شوند. از یک سو، این شورش

  شدند.ها میعثمانی براي سرکوب شورشی

اي در شـام شـدت   هاي طایفـه ها به مارونی حمله کردند، از طرف دیگر فتنهدر اواخر سلطنت سلطان عبدالحمید، دروزي

هـاي یـاد   دند. تاین احتمال وجود داشت که شورشها کشته شیافت. در جریان جنگ داخلی لبنان شمار زیادي از مارونی
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هاي بزرگ، به ویژه فرانسه، ها بوده باشد. دولت عثمانی نتوانست فتنه را آرام سازد؛ جز آنکه دولتشده به تحریک اروپایی

ي کـه در  با ارسال نیرو بیروت را اشغال کرده، دولت عثمانی را مجبور کردند تا به جبل لبنان خودمختاري بدهد؛ به طـور 

  هاي اروپایی حق عزل او را نداشته باشد.رأس آن یک نصراتی براي سه سال انتخاب شود و دولت عثمانی جز با اجازه دولت

صادر شد؛ همچنین دستور ایجـاد تغییراتـی در سـاختار     1839خانه در سال در دوران سلطان عبدالحمید اول، فرمان گل

  ترین نکات این فرمان عبارت بود از:مهمدولت به هدف اصالحات ضروري، صادر شد. 

  ضرورت تامین امنیت براي تمامی رعایاي دولت از نظر زندگی، حیثیت و دارایی -1

ضرورت فراهم آوردن نظامی ثابت براي سپاهیان به طوري که فرد سپاهی در تمام عمـر سـپاهی نمانـد و تنهـا بـراي       -2

  چهار تا پنج سال در این شغل بماند.

مان براي نخستین بار بر مفهوم مساوات میان همه رعایاي دولت در برابر قانون، تاکید شده بود. همین امر سبب در این فر

  کاران شد.مخالفت مسلمانان و محافظه

پس از بحرانفرم، خاتمه یافت؛ فرمانی که ضمن آن  1856جنگ قرم (کریمه) با فرمان معروف به فرمان همایونی در سال 

  ار شد و در آن، حکم اعدام افراد مرتد از اسالم و مساوات تمامی رعایا در حقوق و وظایف، افزوده شده بود.تعهدات قبلی تکر

) که از سوي عبدالمجید اول صادر شد آمریکا 1856و خط همایونی در سال  1839خانه در این دو سند (خط شریف گل

نقطه عظمت خواهد رسید، اما طی یک صد و پنجاه سال،  شد آمده بود: دولتی که به احکام شرعی عمل کند، به باالترین

  اجراي احکام شرعی سست شده و عامل آن نیز رخدادها و پیشامدهاي این دوره بوده است.

به همین دلیل دولت نیرومند عثمانی، تبدیل به دولتی ضعیف شده و هر دولتی که به حفظ احکـام شـرعی توجـه نکنـد،     

آید که عظمت پیشین دولت عثمانی به دلیل التزام این دولت عثمانی به دلیل به دست مینابود خواهد شد. از این چنین 

-التزام این دولت به مبانی شریعت اسالمی بوده و ضعف و اضمحاللی که در این زمان بر وي عارض گشته، بـه علـت بـی   

  توجهی به اجراي احکام شریعت بوده است.

رگذشت و برادرش عبدالعزیز در آخرین روزهاي سال یاد شـده بـر تخـت    د 1277/1861حجه ذي 17عبدالمجید اول در 

  خالفت نشست.
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  )1876-1293/1861-1277سلطان عبدالعزیز (

شورشی در جزیره کـرت رخ داد کـه سـرکوب     1283/1963وي پس از برادرش به سلطنت رسید. در روزگار وي به سال 

و مجله احکام عدلیه و قانون تجارت دریـایی در اوایـل روزگـار     به انجام رسید 1285/1869شد. فتح کانال سوئز در سال 

هـاي اروپـایی افتـاد؛ امـا بـه زودي      گیري از اختالف میان دولتوي اعالم گردید. وي از اروپا دیدار کرد و در اندیشه بهره

هاي صلیبی را کـه  کینهتوانستند ها نمیدریافت که آنان در برابر یک دولت اسالمی؛ همگی متفق و متحد هستند. اروپایی

  کردند.در عمق وجودشان بود، فراموش کنند؛ جز آنکه براساس منافع شخصی خود، گاه با یکدیگر اختالف می

عزل و سپس کشته شد. بعد از وي خالفـت در اختیـار مـراد     1293/1876سلطان متهم به اسراف و تبذیر شده، در سال 

که آن زمان بـدان شـهرت    -ا سه ماه حکومت کرده و به سبب اختالل حواسپنج فرزند برادرش  عبدالمجید افتاد که تنه

اي را به سلطان عبدالحمید و مسایل روزگار معزول شد. پس از آن با برادرش عبدالمجید دوم بیعت شد. فصل ویژه -یافت

  ایم.هایی که با آن مواجه بود، اختصاص دادهها و دشمنیوي و دشواري

  آغاز زوال دولت عثمانی
) پایـان  974/1566مورخان بر این نکته متفق هستند که عظمت دولت عث مانی ب درگذشت سلطان سلیمان قانونی (م 

یافت. پس از وي، چندین سلطان ضعیف بر تحت سلطنت تکیه زدند که راه را براي زوالی کـه آثـار آن در قـرن هجـدهم     

) تـا روي کـار آمـدن سـلیم سـوم در سـال       947نی (م پدید آمد، هموار کردند. از زمان درگذشت سـلطان سـلیمان قـانو   

ها، تنظیمات نیروهاي نظامی، اصالح روش و آغاز عصر اصالحات و اقتباس از فرانسه و توجه به رشد آموزش 1202/1788

هاي جنگی، هفده سلطان بر تخت نشستند که جز سه نفر، بقیه ناموفق بودند. این سه تن عبـارت بودنـد   و توجه به سالح

-1171) و مصـطفاي سـوم (  1640-1050/1623-1033) مـرداد چهـارم (  1603-1012/1596-1005: محمد سـوم ( از

1187/1757-1773.(  

واقعیت آن است که همهئ چیز حکایت از زوال این دولت داشت. سالطینی که توفیقی در اداره کشور داشتند، به سرعت 

) 1617-1026/1603-1012سلطنت دست یافتند. احمـد اول (  مردند. افزون بر آن، شماري از سالطین در کودکی بهمی

سالگی به سلطنت رسـیدند، همچنـان کـه مـرداد چهـارم در      ) در سن چهارده1050/1623/1640-1033و عثمان دوم (

سالگی بـه سـلطنت رسـیدند، همچنـان کـه      ) در سن چهارده1640-1099/1648-1058دوازده سالگی و محمد چهارم (

  ) در هفت سالگی به سلطنت رسیدند.1687-1099/1648-1058ازده سالگی و محمد چهارم (مرداد چهارم در دو
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روزگار این افراد، روزگار تسلط زنان و اصوال حرم شاهانه بر امور کشوري بود؛ درست همان طور که سـپاه، انضـباط خـویش را از    

  دست داده بود.

چریـان را بـا بخـل و    کشته شد. زمانی که عثمـان دوم، ینـی  براي نخستین بار در دولت عثمانی، پادشاه، معزول و سپس 

دلی خود به خشم آورد، بر او یورش بردهف زندانش کردند و به قتلش رساندند. پس از آن نیز شـماري از سـالطین   سنگ

  کشته شدند.

  در این دوره، چهار سلطان عزل شدند که عبارت بودند از:

توجه آنکه ابراهیم معزول و سپس کشـته شـد. مصـطفاي اول، نخسـتین      مصطفاي اول، محمد چهارم و احمد سوم. قابل

پادشاهی بود که بافتوا عزل شد. احمد سوم همو بود که دستور وارد شدن دستگاه چاپ را در کشـور داد، امـا کسـی جـز     

اول در سـال   دانستند و تنها در زمان سـلطان عبدالحمیـد  دولت از آن استفاده نکرد، چرا که علماي ترك آن را بدعت می

بود که چاپ در عثمانی وارد شد. با این حال دولت عثمانی بـراي مـدتی دوام آورد و سـالطین عثمـانی بـا       1119/1784

  هایی به دست آورند.ها و موفقیتهاي خود توانستند موقعیتکمک صدراعظم

  مشکل شرقی
مـداران اروپـایی   هجدهم میالدي، اذهان سیاست از زمانی کهدولت عثمانی راه زوال را در پیش گرفت، یعنی از اواخر قرن

هایی که بیش از همـه در  هاي آن شد. از همان آغاز و در طول قرن نوزدهم، دولتمتوجه آثار این زوال و تقسیم سرزمین

  کردند، عبارت بودند از:سرنوشت این دولت تأمل می

به ویژه هند و برقراري ارتباط تجـاري بـا آن، خـواه از    هاي ارتباطی شرق دور، دولت انگلیس، که در اندیشه تأمین راه -1

  طریق سوئز و دریاي سرخ و خواه از راه خلیج فارس و رودهاي دجله و فرات بود.

هاي گرم دریاي مدیترانه بود. این کار با تسلط بر امپراتوري روسیه، که در پی یافتن راهی از طریق دریاي سیاه به آب -2

پذیر بود. این دولت همچنین در فکر نفوذ بالکان بود تا بتواند دولـت اسـالوي   سفور و دادانل امکانهاي بواستانبول و تنگه

  بزرگی در آن ناحیه تأسیس کند.

فرانسه، که از همان ابتدا گویی رسالت دفاع از رعایاي نصرانی کاتولیک را به طـور کلـی در سـرزمین شـام و دفـاع از       -3

ص برعهده گرفته بود. این دولت همچنین در پی تأمین مصالح خـود در آن منطقـه و نیـز    هاي لبنان را به طور خامارونی

  هاي دولت عثمانی در مرزهاي شمالی قاره آفریقا و به طور خاص در تونس و الجزایر بود.سلطه بر برخی از سرزمین
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اندیشدند؛ دولتـی کـه   ت عثمانی میهاي دیگر مانند اتریش و آلمان نیز به آینده دولبه جز این سه دولت بزرگ، دولت -4

  نامیدند.زوال آن نزدیک بود و به همین دلیل آن را مرد بیمار اروپا می

هاي اروپایی به آینده دولت عثمانی، آن هم به طور مداوم، نگاهی هوشمندانه و از روي توجه بـه  به طور کلی، توجه دولت

  چار تغییر و دگرگونی نشود.توازن نیروها بود، آنچنان که توازن قدرت در اروپا د

هاي آن در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسـتم تـا آنجـا    در واقع، تالش براي حل مشکالت آي نده دولت عثمانی و سرزمین

  مطرح شده و عوامل چندي در پیدایش آن دخیل بود:» المساله الشرقیه«پیش رفت که تحت عنوان 

هاي گرم دریاي سیاه تا دریاي مرمره و سپس دریـاي  توانست به آبمی هایی چندالف) روسیه با به دست آوردن موفقیت

پـذیر بـود کـه در آن زمـان، در حـوزه      اژه و در نهایت مدیترانه راه یابد؛ این تنها با تسلط بر تنگه داردانل و بسفور امکـان 

  قدرت دولت عثمانی قرار داشت.

توانسـت از قـدرتی   این دو تنگه را به دسـت آورد. طبعـاً مـی    توانست بر دریاي سیاه تسلط یابد وب) دولت بزرگی که می

هاي ارتباطی آن به سمت هند و شرق تسلط یابـد و راه را  هاي شرقی حاشیه مدیترانه و راهبرخوردار باشد که بر سرزمین

  براي پیشرفت خود هموار سازد.

هـاي بالکـان مسـلط    ذف دولت عثمانی، بر ملتتوانست پس از حداد، میج) دولتی که نفوذ خود را تا بالکان گسترش می

کـرد، در اختیـار بگیـرد، ایـن     شود و بدین ترتیب مرکز مهمی را که امکان تسلط بر استانبول (قسطنطنیه) را فـراهم مـی  

  زد.تسلط توازن نیروها را در اروپا برهم می

ر محور محافظت از اساس دولت عثمانی بود. ها، به جز روسیه و فرانسه، بدر خالل ربع پایانی قرن نوزدهم، سیاست دولت

علت اتخاذ این روش، مسایل چندي بود که به اختصار گذشت. انگلیس در راس ایـن سیاسـت قـرار داشـت و در اندیشـه      

حفظ و حراست از دولت عثمانی بود. در واقع، اساس این سیاست اروپایی، به دهه سوم قرن نوزدهم مربوط بود؛ زمانی که 

هاي بوسفور و داددانل را که تحت تسللطش بود، مورد تهدید قرار داد. این زمان روشـن شـد   عثمانی و تنگه روسیه، دولت

توانـد  که دولت عثمانی قادر به جلوگیري از تجاوزات روسیه نیست. در همین زمان، فرانسه نیز بر این بـاور بـود کـه مـی    

ا مسأله اسکندریه و حمایت از محمدعلی، والـی مصـر، بـراي    یابی به اهدافش را بمساله قسطنطنیه و منع روسیه از دست

  جدا کردن آن از دولت عثمانی، جدا کند.

هاي سیاسی طراح سیاست دفاع از کیـان دولـت عثمـانی، پالمرسـتون، وزیـر خارجـه انگلـیس        در این زمان، از شخصیت
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) بودند. آنان بر ایـن  1842-1258/1832-1248سون بی () و سفیر وقت استانبول، لردپون1246-1257/1830-1841(

که اساس دولت عثمانی را در دهه  -هاي روسیه و فرانسهبودند تا سیاستی را در پیش گیرند که براساس آن، در برابر طرح

کردند آن را حفظ کنند. از همین جا بود که بحث استقالل دولت عثمانی و دفاع از اساس آن سوم قرن نوزدهم تهدید می

  مطرح گردید.

هاي ارتباطی با هنـد و  پالمرستون بر این عقیده بود که تامین منافع انگلیس، تعیین مرکزي در مدیترانه، تأمین امنیت راه

یابی روسیه و فرانسه به اهدافشان، دقیقا در همین سیاسـت، یعنـی سیاسـت    ایجاد موانع مناسب براي جلوگیري از دست

هاي احتمـالی بـود کـه    ه عالوه، از دیگر نتایج این سیاست، توقف درگیريدفاع از کیان دولت عثمانی محقق خواهد شد. ب

  آمد.هاي صاحب نفع، به وجود میهاي آن میان دولتپس از فروپاشی دولت عثمانی و تقسیم سرزمین

شد این دولت، سیاسـت دفـاع از کیـان دولـت عثمـانی را      ها سبب میشدت عالقه انگلیس در پرهیز از این قبیل درگیري

طرح کند، حتی زمانی به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار از میان رفتن این دولـت یـا امکـان تفـاهم بـا روسـیه و       م

  رفت.فرانسه بر سر این مسأله است و باز سخن از سیاست حراست از دولت عثمانی می

س در قرن نـوزدهم سـخت از   ها اساس طرح سیاست انگلیس براي نگهداري دولت عثمانی بود؛ طرحی که دولت انگلی این

هاي دیگر نیز در مقاطعی خاص این مبنا و سیاست یاد شده را نسبت به کرد. برخی از دولتآن حمایت و آن را دنبال می

  دولت عثمانی و بخش بالکانی آن پذیرفتند.

اي درآمد که امکان پر ونهها، این سیاست را رها کردند و زمینه به گاین وضعیت ادامه داشت تا آنکه انگلیس و دیگر دولت

المللی به وجـود آمـد. ایـن زمـان دولـت      کردن خالء ناشی از عدم حضور عثمانی در بالکان بدون برهم خوردن توازن بین

هـاي  هاي عثمانی، خود را از مشکل یاد شـده، خـارج کـرد. بعضـی از دولـت     عثمانی با بخشیدن استقالل به بیشتر دولت

  نوزدهم عبارت بود از: یونان، رومانی، بلغارستان و صربستان. مستقل بالکان تا پایان قرن

  گري و تجددطلبی در عثمانیجنبش اصالح
توانست به معناي نجات و سالمت روشن بود طرح سیاست دفاع از اساس دولت عثمانی توسط برخی از دول اروپایی، نمی

رو مداران انگلیس در ایـن بـاره بـا آن روبـه    که سیاستاین دولت با تضمین کننده بقا و حیات آن باشد. در واقع، مشکلی 

بودند، مشکل سختی بود و ان اینکه دولت عثمانی، از درون، در دفاع از خود در برابر اروپا عاجز بود؛ اروپایی که بـه دلیـل   

  شد.رشد علوم و معارف در آن، به ویژه انقالب صنعتی، هر روز نیرومندتر می
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توان با ایجاد یک ارتشـی نـو بـه شـیوه اروپـایی در      این باور بودند که عجالتاً این مشکل را میمداران انگلیسی بر سیاست

  عقیده بودند.مدراران اروپایی همطلبان دولت عثمانی نیز؛ در آن با سیاستعثمانی حل کرد. این باوري بود که اصالح

شـد چـرا کـه    بایست در ارتش آغاز مـی ابتدا میگري در دولت عثمانی؛ گیري جنبش اصالحبنابراین طبیعی بود که جهت

جا ابزار حکومت کردن و جنگیدن بـوده اسـت. در واقـع،    دولت عثمانی در اساس، دولتی نظامی بود و ارتش، به طور ریک

زمـان فرمانـدهان   منصبان دولتی، همدولت عثمانی بیش از هر چیز، در گذشته خود، ارتش و نیروي نظامی بوده و صاحب

  اند. همین نکته سبب شهرت این سخن شده است که حکومت و ارتش عثمانی، دو روي یک سکه هستند.ز بودهسپاه نی

طور که تهدیدهایی دولت را محاصره کرد افزون بر این، نشان عمده ضعف دولت عثمانی، در ارتش ظاهر شد. درست همان

  طلبید.را میهاي پیاپی بر آن وارد آورد، بیش از هر چیز، اصالح ارتش و شکست

شد. حقیقت آن است کـه ایـن نیـرو در    چریان، نیروي نظامی دولت عثمانی، آغاز میبایست با اصالح ینیاصالح ارتش می

دوران طالیی امپراتوري عثمانی که عصر تاسیس و توسعه این دولت بود، نقش مهمی بر عهده نداشت، جز آنکه در دوران 

دار بـود. بـه همـین    ها در قرن هجدهم، نقش مناسبی را عهدهها و ضعفز دشوراينگهداري و حراست دولت، در زمان برو

-1223دلیل بود که مرور، بر شمار آنان افزوده شد تا آنکـه در آغـاز قـرم نـوزدهم و بـه ویـژه در روزگـار محمـود دوم (        

  ) به صورت نیروي نظامی قابل توجهی درآمد.1255/1808-1839

کرد. از جمله عوامل رسوخ فساد در میان آنان این بـود  شد، فساد نیز میانشان رخنه می افزوده میدرست زمانی که برشمار آنهاد 

گـري، بـه صـورت جریـانی     شان به نظامینظر از توجهداد و این کمک کرد تا آنان صرفچریان اجازه ازدواج میکه دولت به ینی

ها کـم شـد    چري با پادگانیافتند و در نتیجه پیوند سپاهیان ینی چریان اجازه تجارتموروثی درآیند. قدم بعدي آن بود که ینی

  کردند. و تنها براي دریافت حقوق به آنجا مراجعه می

کردنـد،  هاي نظامی جدید را نپذیرفتند و سودمندي آن را انکار مـی چریان، آموزشدشواري بیشتر وقتی پدید آمد که ینی

یس این نیروي نظامی، براي آنان طلب برکت کرده و پیروزي دایمی آنـان را  تنها به دلیل آنکه حاج ولی بکتاش، وقت تاس

  از خداوند خواسته شده بود.

) آغـاز شـد. بـا ایـن     1773-1187/1757-1171به هر روي، کار اصالح ارتش به سبک اروپایی، در زمان مصطفاي سوم (

تقویت نیروي دریـایی و توپخانـه پرداخـت. وي در    چري سرباز زد و تنها به کار حال، او از دست زدن به ترکیب سپاه ینی

این زمینه از متخصصان و افسران اروپایی به ویژه فرانسوي استفاده کرد. اصالحات مصطفاي سوم نتیجـه مـورد انتظـار را    
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  چري که اساس نیروي عثمانی بودند، پرداخته نشد.نداشت؛ چرا که به کار اصالح سپاه ینی

گرفت؛ امـا چنـدي   ) با کندي صورت می1789-1204/1773-1187وزگار عبدالمجید اول (تالش براي اصالح ارتش در ر

) که از جوانی در اندیشه اصالح ارتـش  1807-1222/1789-1204نگذشت که در دوران جانشین او سلطان سلیم سوم (

کار خود را در ایـن  به سبک اروپایی بود، کار اصالح وارد مرحله جدیدي شد. وي به محض آنکه بر تخت سلطنت نشست، 

چریان را دریافت، یک سپاه جدید از پیاده نظام، خارج از چهارچوب زمینه آغاز کرد؛ اما زمانی که دشواري کار اصالح ینی

  چري نیز اجازه داد تا در صورت تمایل، به این سپاه جدید ملحق شوند.چري ایجاد کرد و به ینیینی

پرداخت، براي آن لباس اروپایی تدارك دیده و ود به کار اصالح ارتش جدید میواقعیت آن است که سلیم سوم با تمام وج

  قرارگاه مخصوصی ایجاد کرد و از افسران و معلمان اروپایی براي آموزش آنان بهره جست.

رش سلطان تنها به ایجاد ارتش جدید در پایتخت نپرداخت؛ بلکه کوشید تا در والیات عربی نیز آن را دنبال کند. بـه گـزا  

مورخان، سلیمان پاشا، والی بغداد، دنباله فکر سلطان را گرفت و با استخدام یک افسر ارشد انگلیسی از هند، او را به کـار  

آموزش و ایجاد انضباط ارتش جدید گماشت و شروع به تأسیس پادگان ویژه سپاه جدید کرد. احمد پاشـاي جـزار، والـی    

  عکا نیز دنباله این اندیشه را گرفت.

-هاي فراوانی در مناطق مختلف شد؛ آن هم زمانی که علماي دین، در موضعچندي نگذشت که سلیم گرفتار دشواري اما

آوا شدند. علماي ترك بر این اعتقاد بودنـد کـه هـر آنچـه از سـوي نصـارا بـه        چریان همگیري بر ضد ارتش جدید با ینی

کل محدثه بدعه و کل بدعه ضالله «باره به حدیث آنان در این شود، در تقابل با اسالم است.هاس اسالمی وارد میسرزمین

دانستند که هر کسی که کردند. اینان یکی از اصول اساسی اسالمی را، آن میاستناد و استدالل می» و کل ضالله فی النار

  هاست. به کفار تشبه کند، از آن

-را براي دسیسه و توطئه از سوي رجال دولتی فراهم میگذاشت و راه این قبیل اظهارات، بر افکار عمومی مردم تاثیر می

منجر شد. آنان قصر سلطان را محاصره کردند، وي  1221/1806چریان در سال کرد؛ آنچنان که در نهایت به شورش ینی

  را مجبور به الغاي ارتش جدید کردند و حتی صاحب منصبان دولتی طرفدار ارتش جدید را کشتند.

چریان به این بسـنده نکردنـد، بلکـه فتـوایی     جدید را نیز وادار کردند تابه اسیاي صغیر کوچ کنند. ینیچري، سپاه سران ینی

او را از خالفت عزل کردند تا فرصتی بـراي تجدیـد کـار     1222/1807دایر بر عزل سلطان از شیخ االسالم گرفتند و در سال 

  تأسیس ارتش جدید نداشته باشد.
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) که 1808-1223/1807-1222ی بحران بیشتري در ارتش، در روزگار مصطفاي چهارم (طبیعی بود که در چنین شرایط

هـاي پیـاپی بعـدي    چریان او را به جاي سلیم سوم مخلوع نصب کرده بودند، پیدا کند. درست همان طور که شکستینی

به سلطنت  1223/1808براي دولت در برابر دشمنانش به صورت امري عادي درآمده بود. زمانی که محمود دوم در سال 

تواند اصالح ارتش را به دنبال کند، اما وي در این راه صبوري ورزید و خود چریان نمیرسید، دریافت که جز با حذف ینی

ترین فرقه صوفی دنیاي اسالم بـود،  چریان با تکیه بر فرقه بکتاشیه که بزرگبراي کارهاي مهم آماده کرد؛ به ویژه که ینی

  کردند.را بر بالد دنبال می نفوذ و سلطه خود

هاي نظامی مطابق با نظـام اروپـایی و پیوسـتن آنـا بـه      چریان را وادار به پذیرش آموزشمحمود دوم، ابتدا کوشید تا ینی

ارتش جدیدي که ایجاد کرده بود، بکند. در عین حال، براي افرادي که خواستار نپیوستن به ارتش جدید بودنـد، حقـوقی   

اي فراهم شـد  زمینه 1816-1232/1814تا  1230هاي این اقدام سودي نبخشید تا آنکه در فاصله سال تعیین کرده بود.

  چریان رهایی یابد.هاي کوچکی از ینیکه سلطان توانست از دست گروه

بـود کـه   در این زمان فرصتی پدید آمد تا سلطان بتواند به مقدار زیادي از دست انکشاریه خالصی یابد. مارجا از این قرار 

چـري را بـه فرمانـدهی خورشـید پاشـا بـراي       در یونان انقالبی بر ضد عثمانی پدید آمد و سلطان نیروهاي زیادي از ینـی 

سرکوب شورشیان به یونان فرستاد؛ اما این سپاه شکست خورد و سبب شد تا سلطان محمـدعلی، والـی مصـر، اسـتمداد     

ابرهیم را در رأس سپاهی به آن ناحیه اعزام کـرد کـه توانسـتند     کند. محمدعلی درخواست سلطان را پذیرفت و فرزندش،

  شورش را سرکوب کنند.

لیاقتی خـود را سـرکوب شـورش یونـان     چري در اذهان عمومی شد؛ چرا که آنان بیاین رخداد سبب تحقیر نیروهاي ینی

هـا   هاي آنان را محاصره کرد آن دگانچریان استفاده کرد و پانشان دادند. سلطان نیز از این فرصت براي زدن ضربه بر ینی

را به توپ بست. به دنبال آن، وي موفق شد تا بیشتر نیروهاي آنان را آواره کند و جمعیت آنان را از هـم بپاشـید  و ایـن    

  نامیدند و به طور جدي، به آن تفال نیک زدند.» واقعه خیریه«ها این رخداد را گروه را متالشی کند. ترك

اي مشخص قدم در راه اصالح ارتش نهاد. وي از افسـران انگلیسـی   چري، سلطان محمود دوم با برنامهیپس از سرکوبی ین

براي آموزش نیروي دریایی و از افسران آلمانی براي آموزش نیروهاي زمینی استفاده کرد. در کنار آن، به تأسیس آکادمی 

  پرداخت. علوم نظامی و نیز شماري مدرسه عالی، متوسطه و ابتدایی نظامی

هایی را بـراي  اصالحات محمود دوم تنها در بخش نظامی نبود، بلکه یک مدرسه پزشکی در استانبول تاسیس کرد و گروه
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اي براي پست به وجود آورد؛ دایره نیـروي انتظـامی ملـی را توسـعه داد و نشـریات و      تحصیل به اروپا فرستاد؛ نظام تازیه

  ها بود. گیري از آنهاي پیشها و راهها شرح محدودي از بیماري محتواي آنمطبوعاتی را میان مردم توزیع کرد که 

-ها براي حفظ خزانه دولتی، مصادره اموال و امالك صـاحب  اي که براساس آنهاي کهنهوي همچنین دستور داد تا شیوه

را به صـورت دولتـی مـدنی    کرد، کنار گذاشته شود. به همین ترتیب کوشید تا دولت عثمانی منصبان دولتی را تجویز می

درآورد و لباس اروپایی را میان مردم رواج دهد. این اقدام پادشاه، با مقابله سخت مردمی مواجه شد و وي جز در محدوده 

چریان و ایجاد ارتش جدید بـه  کارگزاران دولتی، نتوانست آن را به اجرا درآورد. با این حال پیروزي سلطان محمود بر ینی

  طلب در دولت عثمانی کافی است.ي اصالحعتبار او به عنوان یک چهرهتنهایی براي ا

  تنظیمات عثمانی

اي که به سرعت روشن شد، این بود که اصالح ارتش در دولتی که فاقد ادارات منظکـی بـراي آمـاده کـردن چنـین      نکته

از آن، تا وقتی که این دولت  ارتشی است، ناممکن است. همچنین روشن شد که دفاع از این دولت و دور کردن خطر زوال

پـردازد و  به والیات خودمختار تقسیم شده باشد، ناممکن است؛ والیتی که تنهابه صورت ساالنه، پولی به دولت مرکزي می

  طور اصولی خارج از دسترس دولت است. کند؛ اما بهبه وقت حادثه، نیرویی به مرکز اعزام می

بایست این اصالح شامل حال تمامی ارکان دولت گردد و رتش کافی نبود، بلکه میبنابراین براي نجات این دولت، اصالح ا

به صورت اصالحاتی فراگیر و با سرعت به سبک اروپایی دنبال شود. این عقیده سـتراتفورد در کلیـف، سـفیر انگلـیس در     

ر تایید اصـالحاتی کـه کـامال    استانبول بود؛ کسی که از طرف دولت انگلیس به وي گفته شده بود تا تمام تالش خود را د

-1278/1839-1255مورد بررسی قرار گرفته، انجام دهد و این سیاست را تا زمانی کـه حکومـت سـلطان عبدالمجیـد (    

  ) به استقرار و ثبات برسد، دنبال کند.1861

تـرام بگـذارد و بـه    اي کار اداره کشور را برعهده گیرد که به قانون احمعناي اصالح مطلوب آن بود که حکومت رشد یافته

رعایاي خود با یک چشم بنگرد. به سخن دیگر، معناي اصالح مورد نظر آن بود که امتیازاتی کـه سـبب برتـري برخـی از     

پذیر که همه اقـوام مختلـف در سراسـر    شود، برداشته شود و در نهایت یک دولت مسئولیترعایا نسبت به برخی دیگر می

کت داشته باشند، بر سر کار باشد. به عبارت دیگر، هدف، اصالح امـر مسـاوات میـان    هاي امپراتور ي در آن مشارسرزمین

اهل ذمه و مسلمانان و اعطاي حقوق به ذمیان، برابر آن چیزي بود که به مسلمانان داده شده بود و این با شریعت اسالمی 

  سازگار نبود.
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ات اصرار داشت؛ اما روشن بود که این اصالحات، در دولت انگلیس از طریق سفیر خود در استانبول بر ضرورت این اصالح

اساس، با نظام حکومتی و اداري که دولت عثمانی از ابتداي تأسیس و تکوین بر آن پایـه شـکل گرفتـه بـود و امپراتـوري      

  ود.اند، بر آن اصول بنا گشته، معارض بهایی که با زور شمشیر سلطه آن را پذیرفتهعثمانی در طرح تسلط خویش بر ملت

هـاي غیرمسـلمان، یعنـی    در آن نظام، براي رعایاي مسلمان آنچنان حقوق و امتیازتی قرار داده شده بود که آنان را بر سایر ملت

  داد.ذمیان برتري می

ها بـود کـه دولـت عثمـانی، دولتـی       فشار بر روي عثمانی براي پذیرش اصالحات به سبک اروپایی بر پایه این باور اروپایی

حال زوال است و می بایست به دولتی نیرومند تبدیل شود. چنین هدفی وقتی قابل دسترسی بود که دولـت  ضعیف و در 

هاي اروپایی شود؛ یعنی مرکزیت اداري نیرومندي داشته باشد که در ضمن، استبدادي نیز باشد، بلکه  عثمانی، مانند دولت

د تا حکومت بتوانـد بـا عـدالت، بـا تمـامی اقـوام، بـدون        ها و اقوام را در قدرت تضمین کن مشارکت تمامی طوایف و گروه

  اختالفات نژادي، زبانی و دینی، به طور یکسان رفتار کند.

  به هر روي، اصول اساسی جنبش اصالح گري و تجدد خواهی عثمانی بر روي سه نقطه اساسی دور می زد:

  آن در مجموعه ساختار حکومت و اداره کشوراقتباس از غرب در زمینه اصالح ارتش و ایجاد شرایطی هماهنگ براي  -1

  سوق دادن دولت عثمانی به سوي الئیک -2

  سوق دادن این کشور براي ایجاد مرکزیت نیرومند در استانبول و سایر والیات -3

به طور کلی، حرکت اصالح و تجدد خواهی عثمانی یا حرکت تنظیمات، مستند به دو فرمان شـاهانه  اساسـی اسـت کـه     

اي بـر   داشت در نجات دولت عثمانی از مشکالتی که با آن رو به رو شد؛ آن هم بعد از آنکـه ضـعف گسـترده    نقش مهمی

ساختار این دولـت مسـتولی شـد و بسـیاري، انتظـاري نـابودي و زوالـش را داشـتند. فرمـان اول در سـوم نـوامبر سـال             

در سال هاي پایانی  1273/1856ریه سال درابتداي سلطنت سلطان عبدالمجید و فرمان دوم در هجدهم فو 1255/1839

  سلطنت عبدالمجید صادر گردید.

  فرمان گل خانه
فرمان نخست که تحت عنوان خط شریف همایونی انتشار یافت، در یک محفل رسمی بزرگ در قصر گل خانه خوانده شد 

ی و اداري و نظـامی شـرکت   و به همین دلیل، به منشور گل خانه شهرت یافت. در این محفل پادشـاه، وزرا و رجـال دینـ   

داشتند؛ همان گونه که برخی از روساي نصارا، خاخام یهودیان و روساي طوایف مختلف از صاحبان مشـاغل و نماینـدگان   
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دول خارجی نیز حضور داشتند. سلطان در این محفل به صراحت اعالم کرد که امپراتوري عثمـانی از حـدود یـک صـد و     

  شان با احکام شرع حرکت کرده است. مردم از تطبیق زندگی پنجاه سال قبل در جهت جدا کردن

معناي آخر این سخن آن بود که همان طور که عبدالمجید اول گفت، مجد و عظمتی که دولت عثمانی در عصـر طالیـی   

دم خود آن را به دست آورد، مربوط به پاي بندي این دولت به احکام شرعی بوده و به دلیل دور شدن از تطبیق زندگی مر

  با شرع، ضعف و زوال در این دولت راه یافته است.

واقع قضیه آن است که منشور گل خانه، نخستین قرارنامه قانونی در تاریخ عثمانی است که به وضع قواعدي براي اصـالح  

ی به سبک غربی پرداخته است؛ چرا که دولت در این منشور، متعهد شده بود که حقوق معنوي، مالی و حیثیتـی و آبرویـ  

همه ملت هایی که در حوزه این امپراتوري به سر می برند، صرف نظر از نژاد و دین، تامین کند. به دنبـال همـین هـدف،    

  نظام مالیاتی جدیدي بر پایه ثروت و سود اشخاص اعالم شد.

تاسیس همان گونه که شیوه جدیدي براي خدمت سربازي و معین کردن آن در محدوده پنج سال اعالم گردید، همچنین 

  اداره مرکزي نیرومندي که اشراف کاملی بر تمامی ادارات سرزمین هاي مختلف امپراتوري داشته باشد، مورد تاکید قرار گرفت.

بی تردید، تعهد دولت به اعطاي حقوقی که تا این زمان به مسلمانان اختصاص داشت، به ذمیان، انقالبی مهم بـه حسـاب   

د که دولت عثمانی به رعایت حقوق مساوي براي مسلمانان و ذمیان متعهد مـی شـد.   می آمد؛ چرا که این نخستین بار بو

دولت عثمانی به طور کامل نتوانست این اصل را اجرا کند. از این رو؛ باز هم خدمت سربازي در محدوده مسـلمانان بـاقی   

زي مـی پرداختنـد. همچنـین    ماند و مدت آن پنج سال معین گردید. در برابر، ذمیان پولی به جاي انجـام خـدمت سـربا   

  وظایف عمومی دولتی، به ویژه وظایف اداري و قضایی، تقریباً در انحصار مسلمانان باقی ماند؛ گرچه این کار قانونی نبود.

خانه بهایی بود که دولت عثمانی بابت تـالش دولـت انگلـیس و سـایر دول اروپـایی بـراي حـل         از زاویه دیگر، منشور گل

-1255ولت با محمد علی پاشا، والی مصر، پرداخت؛ مصري که در طی مناسبات و روابط خود میـان  اختالفات میان آن د

  با دولت عثمانی در پی استقالل بود. 1839-1841/ 1257

هاي یاد شده بود که این اختالف حل و فصل شد؛ حرکتی کـه خـود آن نیـز در راسـتاي حفـظ کیـان دولـت         به کوشش دولت

  عثمانی انجام گرفت.

ته باید توجه داشت که تنها فشار دولت هاي اروپایی به طور عام و دولت انگلیس به طور خاص نبود که منشـا جنـبش   الب

اصالحی و تنظیمات قرن نوزدهم در عثمانی بود. در این جنبش عامل دیگري نیز موثر بـود و آن توجـه برخـی از روشـن     



  مجموعه تاریخ »  364«
 

 
 

 
ت اصالح ساختار دولت و بازسـازي آن براسـاس اقتبـاس از    فکران و غرب زدگان، از میان صاحب منصبان دولتی به ضرور

  ها بدون برخورد با احکام شریعت بود. روش هاي اروپایی و یا الهام گرفتن از آن

) طراح و مهندس واقعی منشور گل خانه است کـه بـه   1858-1275/1800-1215یکی از این افراد مصطفی رشیدپاشا (

نسه شهرت دارد؛ کسی که مانند سفیران براي دولتش در پاریس کار کرد و پس گستردگی اطالعات و تبحرش در زبان فرا

وزیر خارجه شـد و سـیاهه منشـور گـل      1255/1839از آن چندین بار مناصب دیپلماتیک را عهده دار شد. وي در سال 

  ته می شود.خانه را تدوین کرد. این نخستین منشور اصالح برزگ است که در تاریخ عثمانی به اسم تنظیمات شناخ

خطر شریف گل خانه، واکنش هاي تندي میان مسلمانان برانگیخـت، زیـرا آن را مخـالف بـا قـرآن و تسـاوي حقـوق نصـارا بـا          

هایی پدید آمد کـه   ها و مخالفت مسلمانان و سبب ایجاد فتنه میان رعایاي مسلمان و سلطان می دانستند. در این زمینه، شورش

  سلطان آن را خاموش ساخت.

  مات خیریهتنظی

-1273/1854-1271فرمان دوم که جنبش تنظیمات عثمانی بر آن تکیه کرد، فرمانی بود که پس از جنگ قرم کریمـه ( 

) صادر شد. این نبرد را روسیه به هدف از میان بردن دولت عثمـانی بـه راه انـداخت. انگلـیس دریافـت کـه حفـظ        1856

است. به همین دلیل، جانب دولت عثمـانی را گرفـت. فرانسـه نیـز     امپراتوري اش در هند، مشروط به حفظ دولت عثمانی 

همراه انگلیس و در برابر روسیه قرار گرفت. پاداشی که انگلیس در حمایت از عثمانی از این دولت گرفـت، صـدور همـین    

هـایی کـه    آمده بود، تاکید کرد؛ یعنی مجموعه اي از قـوانین و روش  1839)/ 1273( 1856فوریه  18فرمان بود  که در 

براساس این منشور در جهت تامین حقوق معنوي، مادي و اجتماعی رعایا بدون در نظر گرفتن دیـن و نـژاد آنـان باشـد،     

  مورد پذیرش و تأکید قرار گرفت.

اساس آن، برابري در مقابل قانون، احترام به حق مالکیت، مساوات، پرداخت مالیات و اصول و قواعـد دیگـري بـود کـه از     

تباس شده بود؛ اصولی که متکفل اصالح امور دولتی بر پایه روش هاي اروپایی بود. مهم ترین نـوع اصـالح کـه در    اروپا اق

فرمان تنظیمات آمده بود؛ تأمین حضور نماینده طوایف غیر مسلمان در مجالس محلی، شهرها، مناطق و نیز مجلس عالی 

فساد اداري، رشوه و دیگر فسادهاي موجـود، تـالش جـدي     قضایی بود. همچنین تعهد شده بود که در جهت از بین بردن

  صورت گیرد.

) که با آن جنگ قرم پایان پـذیرفت، اصـل حفـظ کیـان دولـت      1273/1856بر همین اساس بود که در معاهده پاریس (
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نگلـیس،  عثمانی، مورد پذیرش قرار گرفت. در این قرارداد آمده بود که دولت هاي اروپـایی متشـکل از فرانسـه، اتـریش، ا    

  آلمان و روسیه به استقالل دولت عثمانی و حفظ سرزمین هاي آن احترام می گذارند.

بدین ترتیب، دولت انگلیس توانست دولت عثمانی را از خطرهایی که تهدید می کرد، نجات دهد؛ اما به همان قیـاس، بـر   

اموري که در ارتباط با دولتی مسئول بود کـه   این دولت فشار می آورد تا اصالحات به سبک اروپایی را بپذیرد؛ به ویژه در

همه اقوام مختلف سرزمین هاي امپراتوري در آن مشارکت داشته باشند. تردیدي وجود نداشت که ایجـاد چنـین دولتـی،    

  موقعیتی را در اختیار ذمیان می گذاشت تا حکومت کردن را تمرین کنند. معناي این قبیل اصالحات در عمل آن بود که:

لطه دولت با گذاشتن قیدهایی بر آن، محدود و سپس تضعیف شود. ایـن تضـعیف در نظـامی کـه اسـاس  آن بـر       اول: س

  اطاعت کامل مردم از حاکمیت قرار داشت و اکنون گرفتار این محدودیت می شد، به راحتی رخ می داد.

برخورد طوایف مختلـف در داخـل   دوم: نتیجه دیگر، شیوع بحران و آشوب هاي سیاسی بود که از یک سو نتیجه تصادم و 

حکومت و پس از آن از سوي حکومت مرکزي در باب عالی بود. شیوع این حالت بحرانی و مطرح شدن اهداف قومی اقوام 

  مختلف، بی تردید راه را براي زوال امپراتوري هموار می کرد.

 -با اصول پذیرفتـه شـده در ایـن فرهنـگ    به دلیل ناسازگاري آن  -نکته دیگر آنکه اصالح به سبک و سیاق اصول اروپایی

خود از عوامل مهم در زوال امپراتوري عثمانی بود؛ حتی بیش از آنکه رشوه و فساد و بد اداره کـردن، عامـل نـابودي ایـن     

دولت باشد. دلیل آنکه، تمامی این قبیل اشکاالت، حتی زمانی که امپراتوري عثمانی در اوج وسـعت، گسـتردگی، مجـد و    

وجود داشت؛ با این حال، امپراتوري سالم مانده بود. در واقع، به باور بسیاري از مورخان، سـبب اصـلی زوال    عظمتش بود،

این دولت، اقدام به اصالحات به سبک اروپایی از یک جهت و طمع دولت ها اروپایی که در پی تقسـیم سـرزمین عثمـانی    

بار دیگر تاکید کرد که دوري دولت از احکام شـرعی ، سـبب   میان خود بودند ، از طرف دیگر بود . سلطان عبدالعزیز یک 

  ضعف این دولت و از دست  رفتن قدرت و عظمت آن شده است . 

منشور تنظیمات نیز با واکنش هایی مواجه شد . شیخ االسالم با خط همایونی برخورد کرد و مصطفی رشیدپاشا و برخـی  

و این خود آشوب هایی را در پی داشت . مسلمانان نیز همگی به مقابله با از رجال دولت  عثمانی از او به انتقاد پرداختند 

این منشور پرداختند ، حتی نصارا نیز به دلیل آنکه مساوي با یهود شمرده بودند ، با آن مخالفت کردند . روحانیون آیـین  

چیـزي نگیرنـد ، برآشـفتند . بحـث     نصرانی نیز از اینکه گفته شده بود باید حقوق ثابتی دریافت کنند  و از رعایاي خـود  

مساوات مسلمانان و ذمیان در برابر قانون نیز در زمان نامناسبی مطرح شد ؛ زیرا سبب نشر افکار قوم گرایانه میان اقلیـت  

هاي دینی شد . به تدریج آنان به خود و زبان محلی پرداختند و جدا شدن از عثمانی را بر پیوند خود با امپراتوري ترجیح 

  د . دادن
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 ناکامی تنظیمات

) گام هاي مشـخص دیگـري در جهـت پـی گیـري جریـان        1876 – 1861/ 1293-1278در روزگار سلطان عبدالعزیز (

. وي هنوز برتخت سلطنت ننشسته براي دنبال کردن مسیر پـدرش ، محمـود دوم و    اصالح به سبک  اروپایی برداشته شد

رین اصالحاتی که در دوره وي انجام گرفت ، صدور قانون والیـات در سـال   برادرش ، عبدالمجید اعالم کرد . یکی از مهمت

شد . هر والیت به چند سنجق یا الویه ؛ هر  تقسیم می  بود . به موجب این قانون ، دولت عثمانی به والیاتی 1864/  1281

رانـد و   والی بر والیت حکم میشد .  سنجق یا الویه هم به چند اقضیه ( جمع قضاء ) و هر قضایی به چند مدیر تقسیم می

راند و در اصـل نایـب    مستقیم زیرنظر باب عالی بود . سنجق  یا لواء در اختیار متصرف بود . قایم مقام برقضاء حکومت می

  گردید.   متصرف بود . مدیریت نیز توسط مدیر اداره می

والی بود و دیگري اداره مرکزي قضایی که ریاست آن  که ریاست آن با المدینه اداره در مرکز والیت دو اداره اصلی بود : یکی 

، رییس دبیرخانه ، رییس شوون خارجی و چهارعضو  را قاضی القضات  یا رئیس شوراي قضایی داشت و رد آن رئیس مالیه

الیـت  شان مسلمان بودند و دونفر از غیرمسلمان انتخاب مـی شـدند و والـی را در اداره  و    دیگر فعالیت  داشتند که دو نفر

  رسانیدند.  یاري می

 1285/1868در زمینه اداره کشور ، محکمه عالی قضایی ( دیوان احکام عدلیه ) تأسیس شد ، همان طـور کـه در سـال     

مجلسی براي دولت ، به قیاس آنچه در فرانسه بود ، تشکیل گردید که نامش را شوروي دولت گذاشـتند . وظیفـه اصـلی    

  بود . این شورا ، تنظیم بودجه کشور 

تأسیس شد که نامش مدرسه غلطه سراي بود . برنامه درسی ایـن   1285/1868در زمینه کارهاي آموزشی ، دبیرستانی در سال 

مدرسه بهتر از سایر مدارس بود و تمامی مواد درسی به جز زبان ترکی ، به زبان فرانسه تدریس می شـد . هـدف از ایجـاد ایـن     

ود تا بتوانند بار مناصب عمومی دولت را به دوش بکشند . این افراد از جوانان کشـور عثمـانی   مدرسه ، تربیت شماري از جوانان ب

با ملیت ها و مذاهب مختلف و البته بیشترشان از مسلمانان بودند ؛ برخی یونانی ، ارمنـی  و بـه طبـع نصـرانی ؛ حتـی شـماري       

وهان زیادي به این مدرسه آمدند ؛ به طوري کـه شـمار   ها حضور داشتند . حقیقت آن است که دانش پژ یهودي نیز در جمع آن

  پژوه مسلمان ، نصرانی و یهودي رسیده بود .به ششصد دانش 1896ها در سال  آن

هـا را   به رغم برداشته شدن این گام هاي اصالحی که در روزگار سلطان عبدالعزیز صورت گرفت ، دولت هاي اروپـایی آن  

اد بودند که اصالحات انجام شده براي بهبود وضعیت رعایاي نصرانی و نیز براندازي فسـاد  دانستند  و براین اعتق کافی نمی
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توانست این دولت را از اساس نابود کند ، کافی به  موجود در ساختار حکومتی و اداري و مشکالت دیگري که هر کدام می

  رسید . نظر نمی

رسیدند که زوال دولت عثمانی ضروري است ؛ زیرا این دولـت در  به مرور ، بسیاري از انگلیسی ها و دیگران به این نتیجه 

 1865وزیر خارجه  انگلـیس در سـال    Clarendonکار اصالح به سبک اروپایی توفیقی به دست نیاورده است . کالرندون 

ب نسـبت بـه   ها ، از بین بردن آنان از روي زمین است . این نشاندهنده کینـه غـر   می گوید : تنها راه اصالح وضع عثمانی

  دولت عثمانی است که طبعاً دولتی اسالمی بود و از زمان گشودن قسطنطنیه ، اروپاییان را تحت فشار قرار داده بود . 

به هر روي ، پرسش اساسی این بود که چرا دولت عثمانی در اصطالحات به سـبک اروپـایی ناکـام مانـد ؟دلیـل اصـلی و       

بانی اروپایی موردنظر در اصالح و با مبانی عثمانی شرقی بود که در اصل دولت اساسی آن ، نبودن هرگونه پیوندي میان م

  اند : عثمانی برآن  پایه و اساس شکل گرفته بود . به عالوه ، عوامل دیگري نیز به صورت جانبی در این کار دخیل بوده

ي اساسـی در اصـالح بـود ، بـرآن     نبودن نبروي کارآمد در دولت که اصالح طلبان بتوانند در بخش اجرا کـه مسـاله ا   -1

اعتماد کنند ؛ چرا سلطان فرامین را اجرا می کرد ، اما در عمل ، عامل کارآمدي وجود نداشت و ترك ها نه تنها در عمـل  

همراهی نداشتند ، بلکه با انواع واکنش ها در برابر دستورهاي حکومت مـی ایسـتادند ؛ آنـان تنظیمـات را نـوعی پلیـدي       

  که الزم بود از آن پرهیز شود .  نصرانی دانستند

لیاقتی در اداره ، قادر بـه   فقر مالی و بی کفایتی دولت که برتمام ارکان آن سایه افکنده بود ؛ به طوري که به دلیل بی -2

جمع آوري ثروت براي طرح هاي اصالحی نبود . عالوه برآنکـه دولـت در بـه کـار گـرفتن مالیـات و صـرف آن در مـوارد         

همچنین جمع آوري آن از عشایر و نیاز مردمان سرزمین هاي مختلف و اعتماد بـه فرمانـدهان نظـامی در امـر      موردنیاز ،

جمع اوري مالیات و دشواري هاي دیگر ، مشکل داشته ، دشواري مالی براي او دایمی شده و او  را فقیر کرده بود . حتـی  

ن وضعیت روشنی نداشـت . از جملـه عوامـل مسـاعد در     در صورت به دست آوردن منبع مالی ، صرف کردن آن نیز چندا

 ادامه این دشواري هاي مالی ، فساد حاکم بر صاحب منصبان ترك ، رشوه گیري و تمایل آنان به اختالس اموال دولتی بود .

و  نکته سوم آن بود که دولت اروپایی در مساله اصالح در عثمانی ، چندان صـادقانه عمـل نمـی کردنـد ؛ زیـرا مشـاوران      

متخصصان با کفایتی را در اختیار این دولت نگذاشتند . بی تردید ، اجازه  آنان درباره انتشار اوراق بهادار ، آن هـم بـدون   

پشتوانه مالی ، یکی از این نمونه هاست ، همچنان کوتاهی آنان در راهنمایی این دولت در امور مـالی و تنظـیم بودجـه ،    

چراکه این قبیل کارها ، از اولویت هاي نظم مالی اروپایی بـود کـه حتـی افـراد از آن     نشان اغز فریب کاري آنان داشت ؛ 
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 خبرداشتند ، چه رسد به مشاوران رده باال که کاراصلی آنان انتظام بخشی به امور دولتی بود . 

ر از عوامـل  موضع گیري برخی از دولت هاي اروپایی در جلوگیري از جنبش اصالح گري در دولت عثمانی ، یکی دیگـ  -3

پـذیرفت و تردیـدي در رد و انکـار آن و     ، ایـن حرکـت را نمـی     شکست این حرکت بود .متـرنیخ ، نخسـت وزیـر اتـریش    

بازگرداندن ترکیه به همان وضع سابق نداشت . همچنین روسیه به ایجاد دشواري و فشار بر ترکیـه ، دخالـت در مسـایل    

وایجاد نفاق میان آنان و سلطان مشغول بود . فـیلکس والـی مـورخ در    داخل و موضع گیري در برابر رهبران اصالح طلب 

براین باور است که دخالت بی پرواي اروپا از عوامل اصلی سست شـدن جنـبش تنظیمـات    » اروپا در آسیاي صغیر«کتاب 

زدن ضـربه   نویسد : روسیه زمانی که خود را در مسیر از بین بردن دولت عثمانی بـا  عثمانی شده است . وي همچنین می

 1273/1856برنیروي سیاسی اسالمی که در دولت عثمانی تبلور یافته بود ، قرارداد ، پس از کنفـرانس پـاریس در سـال    

اي را جهت مرگ تاریخی دولت عثمانی تدارك دید؛ چیزي که خـود آن را بـا تعبیـر خودکشـی از طریـق قطـع        ،ابزار تازه

عایاي نصرانی در والیـات اروپـایی دولـت عثمـانی آغـاز و در ادامـه سـبب        کرد . این کار با تحریک ر اعضاي آن وصف می

 ها و انقالبات فراوانی برضد عثمانی در بالکان شد  آشوب

در اینجا عامل یا عوامل دیگر نیز در شکست اصالحات قابل توجه است که به عملکرد قشر روشن فکر و فرهنگی ترك  -4

) در کتـاب   Heydگري  در قرن نوزدهم بودند . دکتـر اوریـل هایـد (   بش اصالحدار جنشود ؛ کسانی که پرچم مربوط  می

نویسد : رهبران اصالح طلب براین باورنـد کـه نجـات امپراتـوري عثمـانی از دسـت دشـمنان         می» اسس القومیه الترکیه«

اما اینـان تالشـی بـراي     بایست از اصالح ارتش ، نظام قضایی ،  ساختار مالی و نظام آموزشی آغاز شود ؛ خارجی آن ، می

بازشناسی درست آنچه باید بگیرند و آنچه باید از آداب و رسوم ملی خود برگیرند ، نکردند . در واقع ، اشکال کار آنـان در  

آن بود که فکر درست و کاملی از تمدن غربی نداشتند  و بیشتر دانش خود را درباره این تمـدن ، از آمیـزش بـا سـاکنان     

ها به طور اساسی ، از مظاهر صـوري و  شـکل تمـدن     استانبول به دست آورده بودند . به همین دلیل آنمجله لیفانت در 

غربی آگاهی داشتند بی انکه مبانی فکري وفلسفی و عملی این تمدن را بشناسند . هایـد بـراین بـاور اسـت کـه رهبـران       

بـه وضـعیت مـردم تـرك ، در حـل مشـکل       جنبش تنظیمات با پذیرش افکار  و ارزش هاي غربی ، آن هم بـدون توجـه   

روشن فکر جدید ترك ، در گروهی نخبه تبلور یافتـه ؛ بـه گونـه اي کـه دره       فرهنگی ترکیه شکست خوردند. در در واقع،

عمیقی میان آنهابا توده هاي مردم و نیز با طبقه علما و رجال دین وجـود داشـت . در حـالی کـه طایفـه علمـا براسـاس        

اندیشیدند و مردم ترك براساس روش ها و ارزش هاي ترکـی قـدیم زنـدگی مـی کردنـد؛ در      ی میفارس –فرهنگ غربی 

همین زمان ، طبقه روشن فکر و فرهنگی جدید ترکیه ، یعنی همان طبقه حاکمه که رهبـري جریـان اصـالح را دوسـت     

  هاي محض اروپایی زندگی  می کردند .  داشتند ، براساس افکار و ارزش
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  ق در حل مشکل شرقیناکامی در تواف
در دهه شصت قرن نوزدهم، نزدیک بود اتفاقی میان سیاست مداران درباره بیماري دولـت عثمـانی و لـزوم مـرگ و حـل      

مطـرح شـد. انگیـزه ایـن راه حـل،      » المسأله الشرقیه«نهایی آن، پیش آید. درست در همین وقت بود که مساله اي با نام 

  ویژه انگلیس، از امکان پیروزي حرکت اصالحی در ترکیه بود.مداران اروپایی، به  ناامیدي سیاست

از کسانی که سیاست تحمیل اصالح به سبک اروپایی را بر دولت عثمانی مـورد انتقـاد قـرار مـی داد، سـفیر انگلـیس در       

د را ) به این سمت منصوب بود. وي کار خو1842-1832( 1258تا  1248استانبول، لردبونسونبی بود که میان سال هاي 

بر توزیع سلطه سیاسی در عثمانی متمرکز کرد؛ به طوري که رعایاي نصرانی نیـز در قـدرت سـهمی داشـته باشـند و در      

  ضمن نفوذ مسلمانان و سلطه آنان کاسته شود.

 -1255مصـر (  -به طور کلی، مناقشات و گفت وگوهاي فراوانی در این باره، از زمان پدید آمدن دشـواري روابـط عثمـانی   

) تا زمان انحالل این دولت در گیرودار جنگ جهانی اول، درباره لزوم یا عـدم لـزوم اصـالحات، در    1841 -1839 /1257

جریان بود. در انگلیس، سالیسبوري و گالدستون بر این باور بودند که نتایج اصالحات در ترکیـه بـه ثمـر نشسـته اسـت.      

نی با سرعت زیـادي رو بـه نـابودي اسـت و الزم اسـت بـا بـه        رهبران حزب محافظه کار بر این باور بودند که دولت عثما

المللـی پدیـد خواهـد     هاي بین کارگیري تمامی امکانات از نابودي آن جلوگیري شود؛ چرا که در غیر این صورت، درگیري

  تند.آمد. رهبران حزب آزادي خواه نیز بر حرکت اصالحی و نگاه بانی از ادامه حرکت این دولت و بقاي آن تأکید داش

مـرد مـریض   «بدین ترتیب، روشن می شود که هر دو حزب، یک عقیده داشتند و آن ایـن بـود کـه دولـت عثمـانی کـه       

  به طبیبی نیاز دارد که تنها به شرح بیماري نپردازد، بلکه آن را درمان کند.» اروپاست

به نابود کردن دولت عثمانی  معتقد 1880-1876/ 1298-1293هاي  لردسالیسبوري، وزیر خارجه انگلیس در فاصله سال

هاي آن میان دولت هاي صاحب نفع و درگیر بود. این راه حلی بود که سالیسـبوري بـراي حـل مشـکل      و تقسیمسرزمین

در آغاز کنفرانس برلن که در آن سرزمین هاي عثمـانی در   1296/1878حلی که آن را در سال  کرد؛ راه شرقی مطرح می

این راه حل در ادامه قتل ارامنه و شورش برخاسته در جزیره کرت بر ضـد دولـت عثمـانی     بالکان تقسیم شد، عنوان کرد.

  ) انجامید.1315/1897مطرح شد؛ رخدادهایی که به جنگ میان ترکیه و دولن یونان (

و از  پیشنهاد سالیسبوري در آن زمان مورد توافق همگانی در اروپا قرار نگرفت؛ چرا که دولت آلمان با آن موافقت نداشـت 

توسعه بیشتري می یافت. آلمان،  1306/1888عثمانی حمایت می کرد. این زمان نفوذ آلمان رو به گسترش بود و از سال 
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عثمانی را بر خلیج فارس بسط داد و کرناي نابودي سلطه انگلیس را بر این منطقه به صدا  -سیاست گسترش نفوذ آلمانی

طی انگلیس در محدوده کانال سوئزي و دریاي سرخ پرداخت. طبیعی بـود کـه در   درآورد. به عالوه به تهدید راه هاي ارتبا

  داد. هاي آن نمی این موقعیت، آلمان، دل به نابودي دولت عثمانی و تقسیم سرزمین

به همین ترتیب، امکان اتحاد درباره حل مشکل شرقی یا نابود کردن دولت عثمانی و حـذف کامـل آن از طریـق تقسـیم     

ن براساس نقشه انگلیس، تا پایان قرن نوزدهم پدید نیامد؛ زیرا منافع دولت هـاي اروپـایی در ایـن زمینـه     هاي آ سرزمین

  ها را در این باره دشوار می کرد. این وضعیت تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. مختلف بود و این، اتفاق و اتحاد آن

مبناي گـرایش خـالص اسـالمی و سرشـار از ایمـان       جنبش قوم گرایانه ترکی و حرکت مشروطه خواهی دولت عثمانی بر

گیري آن از همان آغاز براساس اعتقادات روشنی بود کـه در ادامـه بـا انگیـزه دینـی       عمیق به وجود آمد، دولتی که جهت

اب بود و یکی از نخستین الق» نبرد یا شهادت«بسیار شدید، خود را وارد نبردهاي فراوانی با کفار کرد. شعار دولت عثمانی 

بخـش نـام تمـامی     شد و زینـت  ها یاد می رهبران آن، الغازي به معناي مجاهد در راه خدا بود؛ لقبی که پیش از همه لقب

  سالطین عثمانی بود. هدف اصلی آن در این نبردها، دفاع از اسالم و برپایی پرچم آن در میان مردم، در تمام آن دوران بود.

م، سلطان، خلیفه، دولت، سپاه، قانون، فرهنگ، روش و هدفمندي، همراه با رنـگ  بدین ترتیب دولت عثمانی با حضور مرد

اسالمی خالص، کارش را آغاز کرد و تا هفت قرن دوام آورد. اندیشه اسالمی که به مثابه وطن، ملت، نژاد و تاریخ براي این 

ن دوره، زنـده و پویـا بـود. سـالطین     دولت بود و بنیان سیاسی امت و فرد را به صورتی زنده شکل می داد، در تمـامی ایـ  

عثمانی جز به نسب اسالمی خویش افتخار نمی کردند و به ریشه نژادي و قومی خود بـه عنـوان تـرك، هـیچ حساسـیتی      

نداشتند، بلکه تنها به ویژگی فعال بودن ترکی تکیه می کردند. به طور کلی، ترك هاي عثمانی، تنها خـود را بـه اسـالم و    

می پیوند می دادند و به عنوان مسلمان، از قـوم گرایـی و شـعوبی بـه دور بودنـد . آنـان ، نـام تمـام         میراث و تمدن اسال

مسلمانان را بدون آنکه از نژاد آنان سخنی به میان آورند ، در دفاتر سجلی به میـان آورنـد ، در دفـاتر سـجلی ثبـت مـی       

نی که چندین زبان مانند عربی ، فارسی ، اردو و ترکی در کردند و زبان خویش را نمه ترکی ، بلکه عثمانی می نامیدند، زبا

  رسید. می 6/0آن سهیم بود و سهم زبان عربی در آن تا 

برهمین اساس بود که ترك ها پیوند خویش را با گذشته پیش از اسالم خود قطع کردند و تنها با اسالم پیوند خورده ، به 

  کردند .  اسالم و تاریخ اسالم افتخار می

هاي شـهرهاي    عثمانی  آرزوهاي زیادي را محقق کرد که از ان جمله برافراشته شدن پرچم اسالم بر بسیاري از قلعهدولت 
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بزرگ اروپا و وارد کردن  اقوام فراوان در حوزه اسالم و حکومت اسالمی بود . یکی از این آرزوها فتح قسطنطنیه بـود کـه   

ودند و پس از هشت قرن و نیم ، تنها عثمانی هـا بودنـد کـه بـه فـتح ان      مسلمانان از همان قرن اول هجري  به دنبا ان ب

موفق شدند و نامش را به اسالمبول تغییر دادند . در این دوره بود که سایه اسالم آنچنان گسترده شد  شد که به نظر می 

  آمد به زودي  در شرق و غرب اروپا  سپاه مسلمانان برتمام عالم سیطره خواهد یافت.

ابل توجه ان است که دولت عثمانی یکی از موانع عمده در برابر استعمار غربی شامل استعمار اسـپانیایی ، پرتغـالی   نکته ق

اسالمی باقی بماند  –وغیر آن بود  که در برابرشان مقاومت و کمک کرد تا سرزمین هاي عربی به صورت  به صورت عربی 

ه می تواند نگاه بان دیار عرب  از سلطه بیگانگان باشد ، دولـت عثمـانی   ها دریافتند که تنها دولتی ک ها و یهودي . صلیبی

است و بس . به همین دلیل ، استعمارگران اروپایی با برپایی نبرد فکري توسط عوامل غرب گراي داخلـی ، در راه انهـدام   

  دولت عثمانی از درون تالش کردند . 

م گرایانـه و ناسیونالیسـتی بـود ؛ زیـرا عقیـده اسـالمی ، عقیـده        یکی از ابزارهاي این جنگ فکري ، طرح اندیشه هاي قو

جهادي بود . . استعمارگران کوشیدند تا با نشر اندیشه هاي قوي ،  جهاد اسالمی را به جنبش ملی تبدیل کننـد، چراکـه   

ا بـه حرکـت   هاي جهـادي ر  جنبش ملی تنها دشمن را استعمارگران می بیند نه کافر .  آنان همچنین کوشیدند تا حرکت

هاي قومی ممکن می شد. نشر غرب گرایـی نیـز در همـین تغییـر و      هاي سیاسی تبدیل کنند که این نیز با طرح گرایش

توانسـت شخصـیت    گرایـی و برپـایی جنـگ فکـري ، مـی      تحول ، یکی از اهداف مورد توجه آنان بود . زیرا که ترویج غرب

نابودي آن از میان ببرد ؛ چون مسلمان و در این موقعیت اعتقـادش را  اسالمی مسلمان و هویت اسالمی او را با تضعیف و 

توانسـت باشـد کـه     به خدا و دین از دست می دهد و دشمنش را با بزرگی و احترام می نگرد ، چه ضعفی باالتر از آن می

  مسلمانا ایمان و اعتقادش را از دست بدهد ؟ 

قیات جامعه اسالمی منجربه شد و در ادامه ، آنچه سبب خسران و زیـان بـود   کار ترویج غرب گرایی به از دست اعتقادات و اخال 

گراها ابزار لهـو و لعـب    ي و پیشرفت بود ، به کناري گذاشته شد . شاهد بودیم که غرب از غرب گرفته شد  و آنچه سبب سودمند

در عمل و جز آن را انتقـال ندادنـد . بـاالتر از    را از غرب گرفتند ؛ اما پیشرفت هاي علمی و قدرت با برنامه ریزي  و بی بندوباري 

اخالقی خود افتخار نیز می کردند . این دقیقاً اجـراي   –اعتقادي  –ان ، کارشان به جایی رسید که به بی دینی و موضع ضدملی 

ا مسلمانان کـه  ها توصیه کرد به جابی جنگ نظامی ب وصیت لویی نهم بود ، زمانی که در زندان شهر منصور حبس بود ، به غربی

  کاري  بی ثمر است ، با آنان به جنگ فکري بپردازند . 
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نکته قابل توجه آنکه ، حرکت هاي قومی و ملی در جهان ، حرکت هاي الئیک است ؛ زیرا ناسیونالیسم از اساس ف دیـن  

، اخالق و فضیلت ، معارض  را به کناري گذاشته و وحدت را برپایه زمین و زبان قرار داده است . به جز این ، آنچه از دین

ارزشـمندترین   «به آن گرایش است ، همه را به کناري نهاده است . وقتی به انها گفته می شود که خداوند فرمکوده است 

و اسالم نژاد یک مسـلمان اسـت ،  مسـلمانی کـه عقیـده و روش      » ها است.  ها و شریعتمدارترین آن ن آنان ، با تقواترین آ

هـا را بـه یـک     ، پیش از آنکه برده یک سرزمین و نژاد خاصی باشد،  مسلمان اسـت ؛ آري وقتـی ایـن   خاص خود را دارد 

گرداند ، استکبار می ورزد و آنچه را شما می گوییـد و بـدان دعـوت مـی      صورتش را از شما برمی« ناسیونالیست بگویید ،

  »ورزد .  هم بر همان موضع خود اصرار میکنید ، انکار می کند . وقتی که اورا از عذاب جهنم می ترسانید ، باز

در نیمه نخست قرن نوزدهم ، براي شماري که از ترك ها این فرصت  پیش امد تا براي کسب دانش به غرب بروند و با ان 

آشنا شوند . آنان گمشده خویش را در دانش و صنعت ( مدارس و کارخانه هایی ) غرب یافتنـد و از نهضـت اروپـا متـأثر     

صالحات محمدعلی و محمود  دوم و افراد بعدي برهمین مبنا آغاز شد و به هدف دستیابی بـه ثـروت ، قـدرت و    شدند . ا

ایجاد ارتش مسلح نو ، ادامه یافت . اما هنوز اصالحات به سبک اروپایی به جایی نرسیده بود که بخش هاي دیگر فرهنگ 

وط به افکار ، نظام حکومتی و روش خاصی زندگی اروپایی بـود .  اروپایی برکشور عثمانی اثر نهاد ؛ این بخش ، به ویژه مرب

  به دنبال آن ، مفاهیمی مانند مفهوم ناسیونالیسم وارد حوزه دانشی و فرهنگی عثمانی شد . 

هاي آن را تقسیم کند . به همـین دلیـل از    اروپاي غربی  به رهبري انگلیس ، برآن بود تا دولت عثمانی را نابود و سرزمین

هـاي   هاي ناسیونالیستی ، آن هم به دست ترکان روشن فکر و فرهنگی که در غرب تحصیل کرده و آمـوزش  د جنبشایجا

  الئیک دیده بودند ، کار را آغاز کرد . 

جنبش قوم گرایانه ترکی ، جنبشی الئیک بود که در اصل برپایه اگاهی طبقه متوسط ، آن هم بخش فرهنگی آن بنا شده 

مل گروهی می شد که ازآراء و افکار لیبرالی غرب تأثیر پذیرفته بود و افرادي از آن به مرور ، مناصـب  بود . این بخش ، شا

دار شده بودند.  این گروه براي تحقق چهار هـدف ، حرکـت خـود را آغـاز      حکومتی و اداري را در امپراتوري عثمانی عهده

  بین نظام فئودالی و آزادي وطن از سلطه  اجنبی .  کردند : به دست آوردن آزادي فردي ، ایجاد نظام مشروطه ، از

بدین ترتیب ، طبقه حاکم یا گروه نخبه از این طایغه فرهنگ تر ك ، حرکت و جنـبش خـود را بـراي تحقـق مشـروطه و      

جلوگیري از استبداد سالطین آغاز کردند. تردیدي وجود نداشت که جنبش اصـالحات بـه ایجـاد جنـبش جدیـد کمـک       

خست آنکه نظام فئودالی کهنه  را به مقدار زیادي از بـین بـرد . دوم انکـه روش هـاي غربـی را در تمـامی       زیادي کرد : ن
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ساختار اداري دولت عثمانی ، به خصوص ارتش ، ، مورئ استفاده قرار داد و سوم آنکه براي تمرکز قدرت در خود ترکیه و 

  گرفت .  گیري صورت نیز والیتی که تابع دولت عثمانی بود ، تالش چشم

یعنی زمانی کـه توطئـه عـزل و قتـل سـلطان       –آغاز شد  1859/ 1276به رغم آنکه جنبش ضداستبدادي ترکی از سال 

اما باید گفت افکار آزادي خواهاده و مشروطه  –عبدالحمید کشف و به دستگیري رهبران ان و زندانی شدنشان منجر شد 

این افکار در اثار صادق رفعت پاشا که تأثیر خاص خود را براصالحات  ها پیش از آن در عثمانی وجود داشت . گري از سال

زمان پادشاه عبدالحمید و مصطفی رشید پاشا داشت منعکس شده بود . همان گونه کـه محمـدعلی پاشـا ، والـی مصـر ،      

مـا و  عضو از صاحب منصبان حکـومتی ، عل  156ایجاد کرد ، این مجلس  1240/1824مجلس شوراي عمومی را در سال 

اعیان داشت و هر سال یک بار براي مدت چند روز تشکیل جلسه می داد تا در کار اداره کشور، مساله آموزش و کارهـاي   

  عمومی دیگر به بحث و مشاوره بپردازد . 

هایی از منـاطق مختلـف از    مجلسی را در استانبول ایجاد کرد که شخصیت 1262/1845سلطانی عبدالمجید نیز در سال 

ها بـه اصـطالحات صـورت     داشتند . این اقدام براي شناخت بهتر والیات و مقدار نیاز آن  یت ( دونفر ) در آن حضورهر وال

. در  شـهرت یافـت  » عهـداالمان «پاي تونس ( محمد پاشا ) فرمانی را صادر کرد که به نامه  1275/1858گرفت . در سال 

و یک مجلس قانونگذاري با شصت عضو که قدرت   ن قانون تعدیل شدروزگار صادق باي و با تالش وزیر خیرالدین پاشا ، ای

گردید. این مجلس حق داشت باي را در صورتی که برخالف قانون یادشده عمل کند ، از حکومت   زیادي داشت ، تأسیس

  عزل نماید . 

عضـو بـود ، بـه     75اسماعیل پاشا در مصر ، نخستین تجربه مجلس شوراي منتخب را کـه شـامل    1283/1866در سال 

مرحله عمل درآورد . قدرت این مجلس محدود و مصوبات آن تنها در چارچوب ارائه پیشنهادهایی به والی بود ؛ در حـالی  

  که تصمیم آخر به عهده او بود . 

به هر روي ، در دهه شصت قرن نوزدهم ، انتقاداتی نسبت به کارهاي دولتی مطرح شد و برنامه هاي براي مشروطه ارائـه  

گردید. این مطلب به صورت عمومی در میان ادبیات ، شاعران و روشن فکران مطرح شد که به خصوص می توان برجسته 

ها را نامق کمال ، ضیاء پاشا و ابراهیم شناسی معرفی کرد . این قبیل افکار در مطبوعات این دوره یافت می شود  ترین آن

  ها اشاره کرد .  ، عین وطن آنه مرآاالحوال ، که از ان جمله باید به جریده الحوادث ، ترجمان

در واقع ناطق کمال و دیگر روشن فکران ترکمعاصر وي ، پشت سر حرکت مشروطه خواهان در روزگار سلطان عبـدالعزیز  
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. سلطان عبدالعزیز نیز رنگ دولت عثمانی را به صورت الئیک درآورد . و بـه   ) قرار داشتند1876 – 1278-1293/1861(

؛ از جمله به اصالح راه هاي ارتباطی پرداخـت . وي همچنـین نظـام     ي برخی از طرح هاي سودمند عمومی دست زداجرا

آموزشی الئیک را که شامل تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه بود و همه نوع شاگرد با هر گرایش دینی می توانسـت در  

دیوان عالی قضـایی را ایجـاد کـرد کـه از      1868/ 1285ال ان تحصیل کند ، به مرحله عمل درآورد. افزون براینها ، در س

اي برابر ، از مسلمانان و مسیحیان تشکیل شده بود . همچنین در همان سال ، به مانند فرانسه ، مجلسی براي دولـت   عده

  تأسیس نمود که اختیارات قانون گذاري و اداري داشت واعضاي آن از مسلمانان و مسیحیان بودند . 

ل ، سلطان عبدالعزیز در کار اصالحات چندان کوشا نبود و بیشتر درصدد قانع کردن دولت هـاي اروپـایی بـود ؛    با این حا

توانست قـانع   آنچنان که تصور شود دولت عثمانی در حال اجراي اصالحاتی برپایه روش هاي اروپایی است . نتیجه آن می

ت ادامه حیات دارد و بدین ترتیب مانع مداخله آنان در ایـن  کردن دولت هاي اروپائی برآن باشد که دولت عثمانی صالحی

  کشور به بهانه بهبود بخشیدن به وضعیت رعایاي اقوام تحت فشار از جمله نصرانی ها شود . 

ساطع الحصري می نویسد : دولت عثمانی در دوره تنظیمات ، در محدوده وسـیعی برپایـه تقلیـد دسـت بـه اصـالحات و       

باس از روش هاي غربی پرداخت ؛ در حالی که این دولت ،در ساختار بنیادي خود اسالمی باقی ماند . تغییرات زد و به اقت

وي همچنین می نویسد : همه چیز در دولت عثمانی و گاه گونه اسالمی ، وصف می شد ؛ اما به عنوان ترکی وصف نمـی  

یشه دولت مردان ، فرهنگیان جامعه و نیـز اذهـان   شد . این زمان ، اندیشه هاي ناسیونالیستی ترکی ، به هیچ روي در اند

عامه مردم در مملکت وجود نداشت . از آنچه گذشت  می توان دریافت که ترکان عثمانی پیوند عمیقـی بـا اندیشـه ملـی     

عثمانی اسالمی داشته و از گرایش قوم گرایانه ترکی به دور بوده اند . ایـن وضـعیت تـا سـقوط سـلطان عبدالحمیـد دوم       

  ) ادامه داشت . 1327/1909(

به طور کلی ، جنبش ناسیونالیستی ترکی و در ادمه حرکت مشروطه گري ، با جریان و جنبش ترکان جـوان ( ترکـان آزاد و   

یابد . بانیان این جنبش ، ابتدا جمعیتی سري ایجاد کردند تا برنامه جنبش را تدوین کنند . در ژوئن سال  لیبرال ) پیوند  می

ها به شش نفر مـی   سیس گردید که شمار آنأش لیبرالی ترا گراي ترك با گز اي کوچک  از عناصر ملی وعهمجم 1282/1865

بودنـد . اینـان    –از خاندان محمدعلی و برادر خدیواسـماعیل   –ترین آنان ، نامق کمال و امیرمصطفی فاضل  رسید . برجسته

مه اي درست مطابق برنامه کاریوناي براي خود تنظـیم کردنـد . ایـن    برنا» الشباب العثمانیین ه جمعیی«ماع پنهانی ، تطی یک اج

  عضو رسید .  245حرکت به سرعت رشد کرد و شمار اعضاي آن در زمانی ، تا 
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نکته قابل توجه انکه قیام ترکان جوان به این معنا بود که طبقه فرهیخته ترك ، این نیاز را احساس کردند که الزم اسـت  

لی ، ضرورت اصالحات را به دولت تفهیم و سپس تحمیل کنند ؛ بـه طـوري کـه حرکـت اصـالح از      تا شماري از عناصر م

دستور کار خارج نشود . همچنان که قیام ترکان جوان به آن اشاره داشت که طبقه فرهنگی ترك ، نیروي واقعی خـویش  

  را شناخته و نیاز آن را به بازگویی براي عامه ، دریافته است . 

بش ، در آغاز ، اندیشه هاي اصالحی خویش را در خالل آثار ادبی عرضه می کردند . از این زمـان بـه بعـد    اعضاي این جن

هاي نویسندگان ترك ، تعبیرات و مفاهیم تـازه اي در عرصـه و حـوزه اندیشـه ترکـی پدیـد امـد .         بود که در میان نوشته

از ان جمله بود . زمانی که کار از مرحله انتقاد گذشـته بـه    تعبیرهایی مانند آزادي فردي ، وطن ، مشروطه ، پارلمان و ....

انقالب رسید و نیز با توجه به سیاست استبدادي پادشاه عبدالعزیز و تنفر از تمامی گرایش نو ، اعضاي جمعیت بـه خـارج   

  از کشور گریختند . شماري از آنان در پاریس و بعضی نیز در لندن اقامت گزیدند . 

کان جوان به اروپاي غربی ، هم زمان با آغاز تحول در جنبش قومی ترکیه از صحنه ادبیات به سیاست مهاجرت رهبران تر

را ارائـه  » جریـده الحریـه   «براي نخستین بار در لندن ، نشریه اي که اتحاد ترکان آزادي خواه 1285/1868بود . در سال 

. شماره نخست ایـن نشـریه حـاوي دو مقالـه اساسـی ،      س تحریریه این جریده ، رفعت بیک بود ئیمد . رآمی کرد ، پدید 

در مقاله نخسـت براندیشـه ناسیونالیسـتی و    ». الشوري«و دیگري » الوطنیه«هردو قلم نامق کمال بود ، یکی تحت عنوان 

ت ملی تأکید شده بود و تکیه مقاله دوم برلزوم مسوول بودن دولت عثمانی در قبال مردم بود ، در حالی که بیشـتر مقـاال  

این نشریه براندیشه  وطنی گري داشتند و نویسندگان آن گرفتار تبعید و زندان شدند و تحت فشـار قرارگرفتنـد . دلیـل    

این فشار ها ان بود که دولت احساس می کرد افکار این گروه مورد استقبال عمومی قرار گرفته و در محدوده وسـیعی بـر   

  .اذهان افراد منتقد دولت ، تأثیر گذاشته است 

  عزل سلطان عبدالعزیز
مدحت پاشا  در حالی با عنوان رهبر ترکان جوان در ترکیه مطرح گردید که با انچـه  در لنـدن و پـاریس مـی گذشـت ،      

ولیت اداري و دولتی داشت و تاسـرحد  ئاي از طبقه جدید فرهنگی بود که در دولت عثمانی مس ارتباط نداشت . وي نمونه

باب عالی به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و سفرهاي متعددي به پایتخت اروپایی انجام  صدراالعظمی باال رفت . وي در

به عنوان حاکم والیت بغداد خدمت کرد . وي  1282/1865داد. پس از بازگشت ، مشاغل دولتی چندي داشت و در سال 

  مین سبب شهرت او گردید . در تمامی مناصبی که عهده دار بود ، از خود ، درایت ، قدرت و کفایت نشان داد و ه
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سلطان عبدالعزیز عثمانی ، صدارت عظمی را به محمود ندیم پاشا واگذار کرد . وي از محافظه کاران بود و رابطـه عمیقـی   

دو گرایش اساسی در دولت عثمانی به چشم می خورد که هر دو درباره اصـالحات   1288با سفیر روسیه داشت . در سال 

گر درگیر بودند ؛ نخست گرایش اصالح طلبی و دوم جریان محافظه کار که بـه عـدم برخـورد بـا     و نظام حکومتی با یکدی

قدرت سلطان و عناصر اسالمی اعتقاد داشت ؛ زیرا ایـن اعتقـاد سـبب حفـظ قـدرت دولـت مـی شـد . محمـود نـدیم ،           

کیـد برعنـوان خالفـت ، از    أان و تصدراالعظم دولت عثمانی ، فرصتی را در اختیار سلطان نهاد تا با حمایت از محافظه کار

  موضع وي در برابر گروه اصالح طلب و تنظیمات گرا حمایت کند . 

هاي مستبدانه سلطان به خشم آمدند . به دنبال آن دشواري هاي چندي ، مه محصول  به مرور برخی از گروه ها از برخورد

د امد . ایـن وضـع سـبب تـرویج افکـار مشـروطه       اوضاع نامناسب اقتصادي و اعالن ورشکستگس دولت عثمانی بود ، پدی

هـا مـورد توجـه و     خواهی و پارلمانی شد و افکاري که مدحت پاشا و دیگران در این زمینه ارائه مـی کردنـد ، در روزنامـه   

مناقشه قرار گرفت . محافظه کاران دشواري هاي دولت را به بحث تنظیمـات و رشـد جریـان الئیـک و نفـوذ بیگانگـان و       

هـا سـبب خشـم     ایـن اسـتدالل    .کردنـد  یان در شوون دولت و برابر دانستن مسلمان و غیرمسلمان منتسب مـ دخالت آن

ها و طرد معلمان و متخصصان خارجی  و نیز  نآگیري بر ت اسالم گرا در قبال جریان اصالح طلب و درنتیجه سختاجریان

درمعابر عمومی ، براي نخستین بار از زمان سلیم سخت گیري بر مدارس خارج گردید. به دنبال آن ، حمله به خارجی ها 

سوم آغاز شد و درخواست لغو امتیازات خارجی و از بین بردن موقعیت هایی که مطلوب اجانب بود ، باال گرفـت . درسـت   

  زمانی که حرکت تنظیمات در حال اضمحالل بود ، رخدادهاي بالکان سبب فروکش کردن حرکت اسالمی شد .

محمـود نـدیم صـدراالعظم را کنـار گذاشـت و       1289/1872ضاع در شهرها ، سلطان در آگوست سـال  با آشفته شدن او

مدحت پاشا را به این سمت برگزید . وي پس از دو ماه از سمت خود استعفا کـرد  و دلیـل آن را اخـتالف نظـر خـود بـا       

  ها ، به درازا انجامید .  یاست وي بر آنسلطان عنوان نمود . پس از ان چندین وزارت خانه به مدحت پاشا واگذار شد که ر

در این مدت ، پاشا و دوستانش از ترکان آزادي خواه بر اجراي اصالحا اقتصادي و محدود کـردن قـدرت مطلقـه سـلطان     

مصمم بودند و آن را نیز از طریق یک قانون اساسی که هم زمان از قدرت سلططنت بکاهد و از اشفتگی و نـابودي دولـت   

به  1293/1876رسد کار تهیه قانون اساسی پس از آنکه مدحت پاشا در سال  ، عملی دانستند . به نظر می جلوگیري کند

دستگاه وزارتی رشید پاشا پیوست ، به سرعت آغـاز شـد . ایـن قـانون مشـایه قـانون اساسـی بلژیـک بـود کـه در سـال            

ن بزرگ و نیـز شـماري از افسـرانارتش در    تصویب شده بود ، مدحت پاشا و شماري دیگر از صاحبان منصبا 1247/1831
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عزیز را عزل کردند . پس ل)با انقالب سفید که با حمایت فتواي شیخ االسالم همراه بود ، سلطان عبدا 1293( 1876مه 30

 با ترکان جوان داشت و متمایل به اعالن قانون اساسی جدیـد  يا از آن ،انقالبیون ، پادشاه مراد پنجم را که روابط دوستانه

  بود ، به جاي عبدالعزیزنشاندند.

هـاي اروپـایی    پادشاه مراد پنجم ، فردي زیرك و از دانش ترکی و عربی خوبی برخوردار بود . وي به ادبیات ، علوم و روش

اي  داشت و خود به اروپا رفت  و با برخی از چهره هاي اروپایی دیدار و گفـت و گـو کـرد ، حتـی در برخـی از       توجه ویژه

سونی نیز حاضر شد . وي با نامق کمال ، یکی از رهبران فکري ترکان جوان و نیز برخی دیگـر از انـان ، ارتبـاط    محافل ما

داشت . چنین به نظر می رسد که وي به مشروطه ، لیبرالیسم و اندیشه هاي الئیک تمایالتی داشـته اسـت . . بـرادرش ،     

باط آگاه بودند ، به همین دلیل  سلطان عبدالعزیز در ایـن اواخـر ،   عبدالحمید و نیز عمویش ، سلطان عبدالعزیز از این ارت

اي خاص آزادي او را محدود کرده بود ؛به طوري که سسب روي اوردن او به شراب خواري شده بود . در این میان  به گونه

  ، او در مساوي بودن مسلمانان و مسیحیان ، سبب پرهیز محافظه کاران عثمانی از او شد . 

وردن او به به مشروب خواري ، چندان بر وي اثر کرده بود که پس از بـه دسـت گـرفتن    آبه نظر می رسد که روي چنین 

قدرت ، دچار اختالل  فکري شد و به ویژه پس از خودکشی عمویش ، عبداعزیز و کشته شدن شماري از امـرا بـه دسـت    

ه دلیل همین اختالل فکري بود که مدحت پاشـا و دیگـر   امیریوسف عزالدین ، پسر عبدالعزیز ، دشواري او بیشتر گردید. ب

آگوست انجام گرفت و پـس از وي ، بـرادرش ، عبدالحمیـد ، بـا      31وزرا پادشاه مراد را از سلطنت خلع کرد . این کار در 

  به تحت نشست . این پس از آن بود که وي نظام مشروطه را پذیرفته بود . »عبدالحمید دوم «عنوان 

  تاعالن مشروطی

قانون اساسـی را   1876/1293دسامبر  23سلطان عبدالحمید دوم ، مدحت پاشا را به عنوان صدراالعظم تعیین کرد و در 

هاي مدنی بود و نیز حکومت پارلمانی را به صراحت پذیرفت و آن را اعـالن کـرد . براسـاس قـانون      مل بر  آزاديتکه مش

  نمایندگان و مجلس اعیان و شیوخ . اساسی ، پارلمان از دو مجلس تشکیل می شد : مجلس

) عزل و به بیرون از عثمانی تبعیـد کـرد .   1294( 1877فوریه سال  5چندي نگذشت که عبدالحمید ، مدحت پاشا را در 

سلطان این اقدام را مستند به قانون اساسی جدید کرد . این اقدام در زمانی انجام شد که محافظه کاران ، مدحت پاشـا را  

شار گذاشته بودند . از سوي دیگر ، ترکان آزادي خواه نیز که طرفدار قـانون اساسـی بودنـد ، در ایـن بـاره      سخت تحتد ف

  اعتراضی نکردند . 



  مجموعه تاریخ »  378«
 

 
 

 
قانون اساسی ، قوانین موجود را به لحاظ صورت و نه محتوا ، از یکدیگر تفکیک کرده بود . همان گونـه کـه تغییراتـی در    

اساس ، تنها نوعی دگرگونی محدود بود . بنابراین ، هیچ کس درباره محدود شـدن  نظام حکومتی داده شده بود ، برهمان 

سلطان اندیشه نمی کرد . درست همان طور که قانون اساسی به صراحت ، سلطان را غیرقابل انتقاد می دانسـت ، او را در  

ر به عـزل و نصـب وزرا بـو ؛    ول نمی شناخت . در واقع قانون اساسی در دست شخص او بود . وي قادئبرابر هیچ کس مس

همان طور که در بستن قراردادها  ونیز اعالن جنگ و صلح اختیار تام داشت . همچنین پادشاه ، فرمانده نیروي مصلح به 

شمار می رفت و نیز حق داشت قوانینی را بدون ارجاع به پارلمان صادر کنـد . بـدین ترتیـب ، سـلطان عبدالحمیـد دوم      

کـرد ؛   خواست ، استفاده مـی  اي که می ) درست مانند اسالف خویش ، از قدرت خود به گونه1293-1327/1876-1909(

آن گونه که خود مدحت پاشا نخستین قربانی او بود و در واقع ، اختیارات گسترده اي که قانون  اساسی بـه سـلطان داده   

  نقش فرد دوم را در گردش کار دولت عهوه دار باشد . می توانست   بود ، قدرت وزیر را نیز محدود کرده بود ؛ به طوري که اوتنها

ها را به اعضاي پارلمان داده بود ، همچنین در قانون آمده بود تا وقتـی آنـان از    قانون اساسی آزادي طرح افکار واعالم آن

 –رسـمی دولـت    اند ، حق مکالمه آنان وجود ندارد . قانون اساسی ترکیه ، زبان ترکی را زبـان  قوانین مجلس عدول نکرده

معین و تصریح کرده بود که رأي دادن نمایندگان به لـوایح ، برحسـب شـرایط     –ن در جلسات گفت و گو می شد آا بکه 

می تواند مخفی یا علنی باشد ، همچنین برطبق قانون ، مجلس کار تنظیم بودجه را بدون دخالت سلطان تعیین می کرد 

  قدرتی نداشت .  ، در حالی که نسبت به قوانین عادي چنین

درباره حقوق مردم ، قانون اساسی مشی عثمانی راکه سیاست رسمی دولت بود ، در محـدوده تسـاوي حقـوق کـه قـانون      

تنظیمات آن را مطرح کرده ، پذیرفته بود . قانون اساسی همه رعایاي دولت را اعم از انکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان با 

ها در برابر مساوي  ها  و حقوق شخصی برخوردار و در اصل ، تمام  عثمانی زاديآمه از صفت عثمانی می شناخت . اینان ه

می بایست همه آنان قوانین و ازامـات را بپذیرنـد . همچنـین      ،بودند . درست همان طور که از حقوق برابر برخوردار بودند

هـاي ملـل را نیـز بـراي غیرمسـلمان       دادگـاه قانون اساسی استقالل قوه قضائیه را پذیرفت و با حفظ دادگاه هاي شـرع ،  

ن مراجعه کنند . سـلطان عبدالحمیـد دسـتور داد تـا قـانون اساسـی اجـر و        آدینی خاص خود به  رپذیرفت بود تا در امو

انتخابات برگزار شود ؛ انتخاباتی که در نوع خود ، نخستین انتخابات در تاریخ عثمانی بود . مردمان والیـات عربـی نیـز در    

  نتخابات شرکت کردند . این ا

با توجه به دشواري هاي دولت در منطقهبالکان ، مدحت پاشا اعـالم کـرد کـه انتخابـات در منـاطق مختلـف بـه صـورت         
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مستقیم برگزار نشود ، بلکه انتخاب نمایندگان توسط مجالس والیات و استان ها صورت گیرد . همچنین قرار شد تا بـاب  

را برحسب جمعیت ساکن آن منطقه معین کند  و حاکم هر والیت نسبت میان مسـلمان  عالی ، عده نمایندگان هروالیت 

و شمار کرسی مسیحیان  70هاي متعلق به مسلمان  و غیرمسلمان والیت خود را گزارش کند . براین اساس ، تعداد کرسی

  عدد معین شد . 4. از یهودیان  44

نفر انان  21عضو که  26یل شد و مجلس اعیان و شوخ نیز ب تشک 1294/  1877مارس  29نخستین پارلمان عثمانی در 

عضو داشت ، کارش را آغاز کرد. برخی از نمایندگان مناطق عربی ، در  120مسلمان بودند ، درکنار مجلس نمایندگان که 

ان دست آوردند ، این در حالی بـود کـه مجلـس نماینـدگان چنـد      خالل بحث ها ، به تدریج موقعیت مهمی در مجلس به

خواهان آن شدند تا  1878/1296فوریه سال  13نکه مجلس ، دور دوم خود را آغاز کند ، نمایندگان در آنپایید . پیش از 

بر مجلس ، از اتهاماتی که به آنان وارد شده بود ، دفاع کنند . عبدالحمید دستور مجلس را صادر کرد اسه تن از وزرا در بر

  ود بازگردند و همچنین شماري از رهبران  آن را تبعید کرد . و از نمایندگان خواست به شهرهاي خ

روز بود و پس از ان مجلـس بـراي مـدت سـی سـال       25بدین ترتیب عمر  این مجلس در دوره اول و دوم آن پنج ماه و 

ور تعطیل بود و در ساختمان آن حتی یک بار باز نشد . شایان توجه آنکـه رفتـار برخـی از دولـت هـاي اروپـایی ، بـه طـ        

روسیه به عثمانی اعالن جنگ داد  1877/1295آوریل سال  24تأثیر نبود . در   غیرمستقیم در قضیه تعطیلی مجلس ، بی

و نیروهاي روس ، همان روز وارد مرزهاي اروپایی و آسیایی  ترکیه شدند . به دنبال آن شکست هاي پیاپی بـر نیروهـاي   

انجامید . پیش از امضاي ایـن قـرار    1296/ 1878استفانو در مارس سال  عثمانی وارد شد تا انکه به امضاي معاهده سان

  داد ،  سلطان مجلس نمایندگان را تعطیل  و توقف اجراي قانون اساسی را اعالم کرده بود . 

سلطان عبدالحمید ، زمینه را چنان فراهم کرده بود تا بتواند به صورت حاکم مطلق ، به مانند اسالف خود ، بـه سـرزمین   

هـاي آزادي خواهانـه در    عثمانی حک.مت کند . وي نویسندگان و روزنامه نگاران  را از پایتخت دور کرد و در برابر حرکت

همه والیات  ایستاد . وي در این جهت از جاسوسان فراوانش در هر نقطه بهره گرفت و از طریق طـرح نظریـه اسـالمی و    

هاي یادشده ایسـتاد . وي ایـن کـار را بـا توجـه بـه        د ، در برابر  حرکتها غالب باش ایجاد جامعه دینی که بر همه قومیت

ین مساجد دنبال می کرد ئاهتمام خاصش به موسسات دینی و علمی و صرف اموال فراوان براصالح حرمین  شریفین و تز

می مستبد می بدین ترتیب یک دوره مهم که دوران حکومت طوالنی سلطان عبدالحمید است و غرب وي را به عنوان حا .

شناسد آغاز شد . واقعیت آن است که آنچه او را وادار کرد تا به این اقدامات دست بزند ، حذف تنظیمـات و بازگشـت بـه    
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نظام حکومتی پیشین براساس تعالیم اسالمی بود تا بدین وسیله بتواند در برابر مداخله اروپایی ها در امور داخلـی کشـور   

ی شده بود ، بایستد . حقیقت آن است که سلطان عبدالحمیـد تنهـا از روي اجبـار در    هاي حکومت که سبب همه دشواري

برخورد با دیپلماسی اروپایی ، با مشروطه موافقت کرد ؛ اما اندکی نگذشت که تصمیم گرفت جریان مجلس را با شـریعت  

تعقیـب آزادي خـواه پرداخـت و     اي برضدش ترتیب داده شده بود ، آگاه شـد ، بـه   اسالمی سازگار کند . زمانی که توطئه

  قانون اساسی را تعطیل کرد . از جمله آنان مدحت پاشا و نامق کمال و شماري دیگر بودند که همه آواره شدند . 

  1909-1326/1876-1293روزگار سلطان عبدالحمید 

 2/5ه مبلـغ آن بـه   هاي خارجی غرق بود ؛ بدهی هـایی کـ   عبدالحمید زمانی به خالفت رسید که دولت عثمانی در بدهی

بایست در برابر تهدیدات دول خارجی اقـداماتی انجـام دهـد . بـه همـین       میلیارد لیره عثمانی می رسید . همچنین او می

  ل اروپایی را به کار گرفت . ئها ، وي شماري از متخصصان مسا دلیل براي حل این دشواري

این دولت است که بی تردیـد اقـدامات مهمـی در زمینـه       عبدالحمید ، بزرگترین سلطان دولت عثمانی در دوره انحطاط

هاي مختلف براي  جلوگیري از نابودي و انحالل این دولت انجام داد ، جـز اینکـه شـرایط و توطئـه هـاي بـین المللـی ،        

  صهیونیستی و ناسیونالیستی مانع تاثیر اقدامات او گردید . 

  اقدامات داخلی  و اصالحات

ت عثمانی ، قرن اصالحات می داننند ؛ آن گو.نه که مزبـور در جهـت اصـالح نهادهـاي نظـامی و      قرن نوزدهم را براي دول

مدنی خود براساس شیوه هاي جدید برآمد تا بتواند این دولت را حفظ کرده و از انحـالل آن جلـوگیري کنـد . همچنـین     

ح وضعیت مسیحیان برداشت تا مانع از دولت عثمانی براي کسب رضایت  خاطر دولت هاي اروپایی ، گام هاي در راه اصال

هـاي غیرمسـلمان    هاي اصالحی ، به گـروه دخالت آنان در امور داخلی کشور به بهانه حمایت از مسیحیان شود . در بیانیه

امتیازاتی داده شد و در برخورد با طوایف مختلف اعالن مساوات شد . کلمات و مفاهیمی کـه از ارزش و اعتبـار اجتمـاعی    

کاست ، حذف شد و آزادي دینی براي همه تضمین گردید. همچنین زمینه  فعالیت بـراي همـه گروههـا در     میاهل ذمه 

هـاي خـارجی ایـن     گرفتن مشاغل و کار در نهادهاي آموزشی دولتی فراهم شد ؛ همان گونه که در قوانین جدید به دولت

  تري داشته باشند . امکان داده شد تا به نوعی در کارهاي مالی دولت عثمانی نظارت بیش

به رغم ادامه اصالحات و تغییرات در دوران عبدالحمید و تغییـرات در دوران عبدالحمیـد ، کارهـا از جهـانی بـا انچـه در       

له از جهتی نتیجه تغییرات مداومی بود که در طول قرن نوزدهم رخ داده و از أگذشته رخ داده بود ، متفاوت بود . این مس
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مد . در اصل به رغم اصالحات ، با دو ویژگی مبارزه با غرب و به آبرابر ان تحوالت به حساب می  سوي دیگر ، واکنشی در

کارگیري شیوه استبدادي متمایز بود ؛ استبدادي و نوعی تمرکز گرایی که از لوازم حراست و حفاظت از وحدت امپراتوري 

د از قدرت استبداد بکاهد ، وضعیت جدید در روزگار و بقاي آن بود . در واقع ، پس از شکست حرکت تنظیمات که قرار بو

عبدالحمید از سوي دولت مردان مسلمان که در پی حراست از امپراتوري عثمانی و اسالم در برابر تهدیدهاي اروپا ، مـورد  

  حمایت قرار داشت . 

اطراف کار سلطنت پـیش آمـد و    سلطان عبدالحمید در ابتداي کار وعده ادامه عمل به قانون را داده بود ، اما شرایطی که

نیز عدم اطمینان  او به درست کاري و کفایت سیاسی تشکیالت باب عالی و نیز الزامات داخلی و خارجی که براي دولـت  

  مد ، او را به تدریج به تمرکز قدرت در دست خود کشاند و دولت را به صورت استبدادي معرفی کرد . آپدید 

رو تمدن  که سلطنت اورا تهدید نمی کرد ، مخالف نبود ؛ همچنین او فردي نبود که دنباله سلطان عبدالحمید با اصالحاتی

ن اسالمی ویژه خود می دید. تنها چیزي که براي او اهمیـت داشـت ، تـرویج علـوم     دغربی باشد ؛ زیرا شرق را صاحب تم

ت وضـعیت طبیعـی خـود را داشـته  و از     جدید بود . به نظر او اسالم مخالف پیشرفت نبود ؛ اما کارهاي ارزشی می بایسـ 

داخل خود را داشته و از داخل برآمده ، متناسب با نیاز جامعه باشد ؛ چراکه در صورت  تحمیـل از خـارج نمـی تـوان بـه      

  موفقیت آن امیدوار بود .

رف شـخص  سلطان عبدالحمید مساله تمرکز اداري را در همه والیات دنبال کرد ؛ آن گونهـد کـه والـی هـر منطقـه از طـ      

سلطان به کار گمارده شود و انتخاب او براساس  شایستگی هاي نظامی و مالی وي باشد . والیات به مناطق چندي تحـت  

عنوان سنجیقات ( متصرفیات ) تقسیم می شد . هر متصرفیه  به چند اقضیه ( جمع قضاء ) و هر قضـاء بـه چنـد ناحیـه     

ک بود . در هر والیت ، والی به کمک مجلس محلی ، حکومت می کرد . تقسیم می گردید  . ناحیه ، یک واحد اداري کوچ

  در متصرفیه و قضاء مدیر یا قائم مقام در ناحیه حاکم بود . 

) به دنبال اهمیت یافتن بیت المقدس ، باب عالی یک سنجقیه ناپیوسته تشکیل داد کـه سـنجقیه   1881(1299در سال 

  لی اداره می شد . بیت المقدس به طور مستقیم زیرنظر باب عا

ساختار امور نظامی ، به طور کلی جداي از ساختار اداري بود . خدمت نظام به صورت قرعه به افراد تعلق می گرفت . این 

در حالی بود که برخی از مناطق ،در هنگام قرعه ، مردم برضد حکومـت شـورش مـی کردنـد . از سـوي دیگـر ، سـلطان        

هـایی از   براي  آموزش نیروهاي نظامی عثمانی استفاده می کرد، همـان طـور گـروه    عبدالحمید از صاحب منصبان آلمانی
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نظامیان عثمانی را براي آموزش به المان فرستاد . مدارس نظامی جدید گشوده است و سپاه عثمانی به سالح هاي مـدرن  

ر وي وارد کرده و او را شخصـی  مجهز گردید . این قبیل اصالحات می تواند اتهاماتی را که دشمنان  سلطان عبدالحمید ب

  اند ، رد کند .  واپس گرا و مخالف اصالحات و تغییرات معرفی کرده

در نظام قضایی نیز اصالحاتی صورت گرفت و این قوه از قوه اجرایی و نظامی تفکیک شد . براساس اصـالحیه اي کـه بـه    

یه و ئسـه مرحلـه شـدند : بـدوي ، اسـتثنا      تأسیس شد ، دادگاه هـا داراي  1204/1789موجب آن محاکم مدنی در سال 

دادگاه تمیز یا نقص که در پایتخت بود . در واقع نظام قضایی از قوانین فرانسوس گرفته شده و تنها احوال شخصـی تـابع   

قوانین شرع باقی مانده بود . همین طور نظام روحانی  مربوط به سایر طوایف دینی نیز مورد توجه قرار گرفـت . بـه ایـن    

ب ارتباط چند گروه سیاسی ، نظامی ، قضایی و اجراي کامل شد . این  درست همان چیزي بود که حرکت اصـالحی  ترتی

و   گرفـت  در چارچوب تمرکز اداري به دنبال ان بود . بدین ترتیب سلطان عبدالحمید با شیوه خاص خود  از غرب بهره می

شکده هاي علوم ، ادبیـات ،حقـوق ،علـوم سیاسـی ، آکـادمی،      نگریست ، دان گونه که خود می براساس نیازهاي دولت ، آن

هنرهاي زیبا ، مدارس عالی تجارت ، تجارت دریایی ، آموزش عـالی معلمـان ، مـدارس متوسـطه ، ابتـدایی و دبیرسـتان       

،مدرسه هنرهاي زنان وهمین طور مدارسی بـراي کـرو الل هـا تأسـیس کـرد . همچنـین در دمشـق ، بغـداد ، بیـروت ،          

  هایی را براي تحصیل به فرانسه و آلمان فرستاد .  سیس کرد و گروهأک و قونیه و... مدارس عالی تسالونی

موزش عمومی ، موسسه اي براي آب و نیز مراکزي براي کشاورزي ، صنعت و تجارت ایجاد کرد . وي همچنـین  آدر کنار 

هـن را  آ یجاد کـرد . همچنـین خطـوط و مراکـز راه    داري ها  پرداخته و برق را توسعه داد و اداره پست را ارسیس شهأبه ت

اندازي کرد. پایگاه نظامی را در منطقه داردانل تقویت کرد و نیز بیمارستانی براي پزشـکان ، خانـه   توسعه داد ، قطار را راه

  کرد . اندازي  سیس و راهأسالمندان ، دارالفنون العامه ، کارگاه سفال و نیز خط آهن حجاز را از دمشق تا مدینه ت

به رغم توسعه فرهنگی که روزگار عبدالحمید شاهد آن بود ، سلطان در وزارت معارف ، بخش نظـارت را تشـکیل داد کـه    

نگاري بر مدارس و مطبوعات دولتی بود . در این دوره ، برنامه مدارس از دروس فقه اسالمی  کار ان تطبیق قوانین روزنامه

الق آکنده بود ؛ زیرا عبدالحمید براین باور بود که مسلمانان حقیقی نمی تواننـد  ، آموزش هاي قدیمی ، تفسیر قرآن و اخ

انقالبی هاي خطرناکی باشند . با این همه ، مطبوعات  زیادي خارج از محـدوده نظـارت وارد بـازار شـدند و کتـاب هـا و       

خارج از کشور به چاپ می رسـید و   ها نیز در نآنشریاتی که ممنوع می شدند ، با اسم دیگر منتشر می گشتند . برخی از 

هایی بود که به لحـاظ تنـوع مـی     ها ، مقاالت و کتاب به داخل فرستاده می شد . نتیجه این وضعیت ، هجوم سیل داستان

  هاي فرهنگی در تاریخ دولت عثمانی به حساب آورد .  توان دوره عبدالحمید را یکی از دوره
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  شورش ها و انقالب هاي بالکان
) در منطقه هرزگوین شعله ور شد و این تحریک ساکنان جبل اسود و صرب ها بـود . ایـن   1876( 1293سال  انقالب در

شورش  سرکوب شد. به دنبال آن دولت براي جلوگیري از دخالت دول اروپـایی ، فرمـانی بـراي تفکیـک قـوه قضـائیه از       

هـاي مسـلمانان و    فرمانی درباره برابـري مالیـات   مجرریه صادي و تعیین قضات را  به انتخاب مردم واگذار کرد . همچنین

ساکنان ان مناطق راضی نشدند و بار دیگر سربه شـورش برداشـتند کـه بـازهم سـرکوب       ،نصارا صادر نمئد . با این حال 

، بـه   ها بود و بحث پیوستن بوسنی  هرزگوین را به مملکت خود دنبال می کرد شدند . دولت اتریش که پشت سر شورشی

. دولت یاد شده ، با روسیه ، آلمان فرانسه و انگلیس دست اتحـاد داد   پرداخت ریک ساکنان برضد دولت عثمانی میکار تح

ها به طور جمعی از دولت عثمانی خواستند تا دست به اصالحات بزند که سلطان با درخواست انان موافقت کرد . بـا   و این

ه درخواسـت اصـالحات ،   ألقانع نشدند . این نشان می داد کـه مسـ   این حال ، مسیحیان بوسنی هرزگوین به این اقدامات

ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم ، دخالت در امور داخلی دولت عثمانی  اي واهی نیست و در اصل ، آن چیزي  جز بهانه

  .را دارند و در پی تضعیف و ضربه زدن به آن هستند

عامل آن مسیحیان بوسنی هرزگـوین بودنـد و محـرك آنـان دولـت      همان زمان ، شورشی هم در بلغارستان پدید امد که 

هاي زیادي در بلغارستان براي بسط نفوذ روسیه میـان   ها و جمعیت اتریش و سایر دول  اروپایی به ویژه روسیه بود . گروه

هـا و   شـدند . ایـن گـروه هـا در تحریـک صـرب       وجود آمد که از سوي روسیه تحریک و تجهیز می مسیحیان ارتدوکس به

ها نقش خاصی داشتند و آنان را برضد دولت عثمانی می شوراندند .  زمانی که دولت عثمانی شماري از اسـیران   بوسنیایی

سـحیالتی روسـیه واتـریش شـورش کردنـد .      تچرکسی را در بلغار اسکان داد ، بلغاري برآشفته شدند و با حمایت مالی و 

هـاي عثمـانی هـا برضـد      ا دولت هاي اروپایی درباره به اصطالح جنایتدولت عثمانی موفق به سرکوبی شورش شدند ؛ ام

مسیحیان شایعات زیادي منتشر کردند که صحیح نبود .براساس همین شایعات بود که افکار عمومی اروپا بر ضد عثمـانی  

و از ان جملـه   هایی برضد دولت عثمانی شـدند  گیري ها و سخت برانگیخته شده و دولت اروپایی خواستار ایجاد محدودیت

  ن شدند .آخواهان استقالل بلغارستان و تعیین حاکمی نصرانی براي 

در ادامه روسیه ، اتریش و آلمان به تحریک صرب ها و ساکنان جبل اسود براي شورش برضد دولت عثمـانی پرداختنـد ؛   

مرزهاي خود در ناحیـه بوسـنی   زیرا روسیه در پی بسط مرزهاي خود در نواحی بلغارستان بود و اتریش هم در پی توسعه 

ها  راتحریک کردند وروسیه به تدریج نفوذ خـود را در منطقـه صربسـتان گسـترش داد .      هرزگوین بود . اینان رهبر صرب
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ها و هم پیمانان آنان شد ؛ اما دول اروپایی به بهانـه توسـعه احتمـال دایـره      دولت عثمانی موفق به سرکوب شورش صرب

  ردها شدند . جنگ ، خواستار توقف نب

ها از این قرار بـود   هایی کردند که مهم ترین آندنمایندگان دول اروپایی در استانبول گرد آمدند وبه دولت عثمانی پیشنها

که سرزمین  بلغارستان به دو والیت تقسیم شود و حاکم آن دو والیت نصرانی باشد . دیگر انکـه سـپاه عثمـانی تنهـا در     

رگ  حضور داشته باشد . نیروي انتظامی هم از خود بلغاري هاي نصرانی باشد و یـک هیئـت   ي وبرخی شهرهاي بز ها قلعه

ت یابد ؛ همچنین  امتیازاتی به منطقه بوسنی هرزگوین داده شود و دولت برخی یل وئدولتی نیز براي اجراي این امور ، مس

  از نواحی صربستان و جبل اسود را تخلیه کند . 

ها منعقد کرد که در نتیجه ارتش عثمانی از صربسـتان   صرب هرا نپذیرفت و صلح مستقلی را ب دولت عثمانی این پیشنهاد

  نجا باقی ماند . آصربی به عنوان دلیل سیدت عثمانی در  –بیرون رفت و پرچم عثمانی 

  جنگ روسیه و عثمانی

به همین دلیل ضمن پیمانی کـه بـا    روسیه در پی تسلط بلغارستان بود ، جز انکه از مخالفت دول اروپایی در هراس بود ،

) مطرح شده 1877( 1294انگلیس منعقد کرد ، در خواست هایی را براساس پیشنهادهاي قبلی دول اروپایی که در سال 

بود ، عنوان کرد . این پیشنهادها مربوط به بهبود یافتن وضعیت مسیحیان ساکن دولت عثمانی بود ؛ امـا دولـت عثمـانی    

  رد کرد .  این درخواست ها را

در این حال ، روسیه قراردادي را به طور پنهانی با رومانی منعقد کرد که به موجب آن رومانی با تمام امکانـات در اختیـار   

پس از ان روسیه ارتباط خود را با دولت عثمانی قطع کرد و به دلیل آنکه دولت عثمانی درخواسـت    . گرفت روسیه قرار می

با این دولت اعالن جنگ داد . به دنبال آن دست به اشغال کامـل رومـانی زده ، از رود    ،ه  بودهاي دول اروپایی رارد کرد

دانوب گذشت و در چندین نبرد بر نیروهاي عثمانی پیروز شد . پس از ان به دلیل مقاومت ، جنگ متوقـف شـد و سـپاه    

موقعیت خود را تثبیت کرد و عثمان پاشـا ،  عثمانی از حالت  تدافعی له حالت هجومی وار شد . با این حال ، دولت روس 

  فرمانده نیروهاي عثمانی ، به اجبار تن به مصالحه داد . 

ناتولی نیز نبردهاي میان روس و عثمانی رخ داد که به رغم پیروزي هاي نخست دولت عثمانی ، به دلیل تقویت آدر شرق 

ها را در اعالن جنـگ بـا    ها ، صرب ا افتاد . این پیروزينیروهاي روس ، برخی از شهرها مانند قارص و ... به دست روس ه

دولت عثمانی تشجیع کرد . دولت  روس موفق شد تا بلغارستان و ادرئه دست یابد و به سوي استانبول حرکت کنـد . بـه   
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) 1878( 1295دنبال آن ، نصرانی ها نیز در همه جا به کشتن مسلمانان پرداختند . بـه هـر روي ،جنـگ در آغـاز سـال      

  متوقف شد . 

در برابر این تحوالت انگلیس که از دسترسی روسیه به مدیترانه از طریق تنگه بسفر و داردانل نگران بود ف مانع از اشغال 

  میان روسیه و عثمانی امضا شد .  1295ن ، معاهده سان استفانو در سال آاستانبول توسط روسیه شد . به دنبال 

  1878فوریه  15قرارداد سان استفاتو 

نمایندگان دولت عثمانی و روسیه در شهري نزدیک استانبول کناردریاي مرمره با نام سان استفانو ، با یکدیگر به گفـت و  

گو نشستند . این بعد از وقایعی بود که طی ان روس ها اندکی از خط آتش بس مورد توافق جلـوتر آمـده بودنـد و مرکـز     

ه بود . نماینده روس شروط از پیش تعیین شده اي را طرح کـرد و گفـت : ایـن    برخوردها از ادرنه به این قریه منتقل شد

شروط باید امضا شود ، وگرنه سپاه روسیه وارد استانبول خواهد شد . عثمانی ها چاره اي جز پذیرش این قرارداد بـه ایـن   

  صورت بود :

  تعیین حدود جبل اسود براي پایان درگیري ها و مستقل شدن این امیرنشین؛-1

 استقالل صربستان و ضمیمه شدن اراضی جدید به آن -2

  استقالل بلغارستان به لحاظ اداره و تنها پرداخت مبلغی محدود به دولت عثمانی به شزط آنکه تمام کارکنان لشـکري  -3

نـد و  و کشوري مسیحی باشند . مرزها نیز از سوي دولت عثمانی و روس تعیین شود و اهالی براي خود حـاکمی را برگزین 

 .عثمانی ها نیروهاي خود را به طور کامل از این منطقه تخلیه کنند

 استقالل کامل سرزمین رومانی -4

 ها  تعهد باب عالی به حمایت از مسیحیان ارمنی در برابر کردها و چرکس-5

 اقدام باب عالی به اصالح وضعیت مسیحیان در جزیره کرت -6

میلیون لیره طـال و در ازاي ان واگـذاري اراض    245ها به مقدار  ی به روسپرداخت غرامت جنگی از سوي دولت عثمان-7

 اشغال شده توسط روس ها به دولت عثمانی

 باز بودن تنگه بسفر و داردانل به روي کشتی هاي روسی در زمان جنگ و صلح-8

 اي از خاك عثمانی  امکان مهاجرت و اقامت مسلمانان بلغاري در هر نقطه-9

اروپایی عثمانی ز دست رفت ؛ گرچه پدید آمدن دولت بلغار ، خشم سـایر دولـت هـاي بالکـان ماننـد       بدین ترتیب بخش

اتریش ، یونان و صربستان را به همراه داشت . چنانکه انگلیس از نفوذ بیش از حد روسیه در بالکان نگران و آماده نبرد بـا  
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از سوي دولت عثمـانی بـه دسـت     1878برس را در سال این دولت شد . انگلیس در نهایت توانست اجازه اشغال جزیره ق

آورد ؛ مشروط براینکه این سرزمین تابع دولت عثمانی باقی ماند . این اجـازه در برابـر تعهـد انگلـیس در دفـاع از بخـش       

در آسیایی دولت عثمانی در مقابل تهدیدهاي دولت روسیه بود . سلطان تعهد کرد تا اصالحات الزم را با مشورت انگلیس 

هـا در بخـش    بخش آسیایی خود دنبال کند . همچنین مقرر شد در صورت تخلیه بخش هاي اشـغال شـده توسـط روس   

  آسیایی دولت عثمانی ، انگلیس نیز از جزیره قبرس خارج شود . 

ه دوبـت  این اقدام دولت انگلیس  به انگیزه  رعایت مصالحی بود که دولت یاد شده در هند داشت  و بران بود تا از مداخلـ 

هاي اروپایی بویژه روسیه در شبه قاره جلوگیري کند . افزون برآنکه انگلیس با نگرانی شاهد تحرك سایر دول اروپـایی  و  

طمع آنان بود . روسیه در پی اشغال بسفر و دردانل و رسیدن به اب هاي گرم دریاي مدیترانه بود ؛در حـالی کـه  دولـت    

ها ، دولت آلمان و ایتالیا مصالح قابـل مالحظـه اي نداشـتند ،     ین بود . در کنار آناتریش درفکر تسلط بر بوسنی و هرزگو

  چنانکه دولت فرانسه نیز به همین دلیل ، موضع بی طرف داشت . 

  1305/1887کنفرانس برلن 

لمـان   آیه و کنفرانسی در برلن فراخواند که مورد قبول انگلیس ، فرانسه ، روسدولت اتریش دولت اروپایی را به شرکت در 

ایـن    قرار گرفت ، بحث این کنفرانس تعدیل معاهده سان استفانو که میان دولت روسیه و عثمانی منعقد شده بود . انگیزه

کنفرانس مخالف دول یاد شده با آن معاهده بود ؛ چراکه با منافع استراتژیک آنان سازگاري نداشـت . کنفـرانس قـرارداد    

  ل زیر توافق کرد :یادشده را تعدیل کرد و با اصو

استقالل بلغارستان و تعدیل حدود ان ؛ به طوري که در جنوب بالکان کشوري با نام رومللی شرقی ایجـاد شـود کـه از    -1

نظر سیاسی و نظامی زیر نظر دولت عثمانی باشد ؛ اما توسط یک مسیحی که براي پنجد  سال دولت هاي متفق می شود 

  تامرز پنجاه هزارنفر در بلغارستان و رومللی شرقی بمانند . ، اداره گردد. نیروهاي روسی نیز 

در این نبردها حضوري نداشت -2محدوده یونان در بخش شمالی اندکی جلوتر برود . این در حالی بود که یونان از اساس 

 و در قرارگا سان استفانو نیز از ان یادي نشده بود . 

 بوسنی و هرزگوین به اتریش ضمیمه شود . -3

یسارابی از رومانی به روسیه واگذار گردد و نیز منطقه دوبرجیه از جزایر به رومانی سپرده شده و به این کشور استقالل -4

 کامل داده شود .
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 صربستان و جبل اسود کامال استقالل یابد . -5

 شهرهاي قارص ، ردهان و باطوم به روسیه واگذار شود . -6

 داري که در قرارداد آمده بود ، تثبیت کند .کنفرانس غرامت جنگی را به همان مق-7

 باب عالی تعهد کند که گواهی تمامی رعایاي خود را بدون تفاوت در دین در برابر دادگاه بپذیرد .-8

  همچنین اصالح وضعیت مسیحیان جزیره کرت مورد توافق قرار گیرد . -9

از شعله ور شدن جنگ میان انگلیس و روسیه و فراگیر  در واقع بیسمارك عامل اصلی انعقاد این کنفرانس بود ؛ زیرا ترس

را مورد تهدید  قـرار   –تالش زیادي کرده بود   نآکه وي براي  –شدن آن در  اروپا را داشت که می توانست اتحاد آلمان 

نتـایج  جنـگ    دهد . و دولت  هاي بزرگ را به برگزاري این کنفرانس فراخواند تا به تعدیل معاهده سان استفانو بپردازد و

روس و عثمانی را در مجموع به صورت مساوي قسمت کند . در طول ایـن کنفـرانس ، بیسـمارك طـرح انحـالل  دولـت       

عثمانی را در قربانگاه صلح اروپایی مطرح کرد . مصر براي انگلیس ، تونس و شام براي فرانسه ، بوسنی و هرزگـوین بـراي   

انی در  آن حوالی از روسیه باشد . البته این مطالب در مصـوبه کنفـرانس درج   اتریش ، بسفر و داردانل و دیگر نواحی عثم

هاي زیادي را از -ن سرزمینآنشد . بدین ترتیب کنفرانس برلن از مظاهر  بارز و آشکار انحالل دولت عثمانی بود  که طی 

ضی خود حمایت کنند ، اما آنان نیـز  دست داد  در حالی که قرار بود  انگلیس و فرانسه این دولت را در نگهداري دیگر ارا

  مقاصداستعماري  خود را پی گرفتند .

) تونس را به اشغال خود درآورد همانطور که انگلیس  قبرس را تصرف کرده بود. انگلیس در 1881(1299فرانسه در سال 

) یونـان  1881(1299)مصر را اشغال کرد،در حالی که اشغال ان را موقتی عنوان مـی کـرد و در سـال    1881(1300سال 

) بلغارسـتان منطقـه  رومللـی را    1885(1303برخی از سرزمین هاي عثمانی را در تسالیا اشغال کرد ، همچنین در سال 

بـه همـبن دلیـل مـی     ، مت کنـد وضمیمه خود ساخت.عبدالحمید دریافتکه به تنهایی نمی تواند در برابر این وضعیت مقا

خواسـت   . اودر حالی کمه از دخالت دول اروپـایی بـه شـدت بیمنـاك بـود ، مـی      کوشید تا از رقابت میان آنان سود ببرد 

هـا کـه مـورد     هایی که هرآن ممکن بود با شورش اقلیت هاي سـاکن درآن  هاي باقیمانده را حفظ کند ؛ سرزمین سرزمین

نی به مقاصد خویش حمایت دول اروپایی بودند ، آشفته شود . این وضعیت فرصتی است براي دول اروپایی بود که به آسا

اي ، عبدالحمیـد مجبـور بـود تـا یـک قـدرت        برسند و نیزاعالن انحالل دولت عثمانی بود . در برابر چنین وضعیت آشفته

مطلقه داشته باشد  و به همین جهت  از عنوان خالفت براي مقابله با این تهدیدها استفاده کند . وي کوشـید تابـا طـرح    
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ا از داخل و و خارج با یکدیگر متحد کند . بی تردید طرح جامعه اسالمی مـورد اسـتقبال   جامع اسالمی ، همه مسلمانان ر

مسلمانانی قرار گرفت که معتقد بودند ضعف دولت عثمانی به دلیل شعور دینی مسـلمانان اسـت ؛ چیـزي کـه دشـمنان      

فتح کنند . این طرح می توانست هاي اسالمی حمله و سنگرهاي موجود را قدم به قدم  اسالم را بران داشت تا به سرزمین

ن بودند تا خلیفـه فرمـان جهـاد برضـد کفـار را      آمناطق خارج از سرزمین عثمانی را هم در بربگیرد . مسلمانان در انتظار 

صادر کند تا آنان به نبرد برخیزنـد . تـرك هـا برضـد روسـیه ، مسـلمانان هنـد برضـد دولـت انگلـیس و اعـراب برضـد             

  شمال آفریقا .  استعمارگران در تونس و

بدین ترتیب طرح جامعه اسالمی به صورت سالحی درامد براي مبارزه با استعمار غربـی و نیـز جنـبش هـاي مسـیحی و      

ناسیونالیستی که امپراتوري عثمانی را تهدید می کرد . سلطان عبدالحمید با همین سیاست موفق شد نیروهاي زیـادي را  

د . وي به امورمساجد در سرزمین هاي مقدس توجـه بیشـتري کـرد و برخـی از     در دنیاي عرب در اطراف خود فراهم آور

  .نست در برابر استعمار مقاومت کندهاي عرب را به عنوان مشاور خود برگزید . این سیاست در یک دوره کوتاه توا شخصیت

  سیاست مذهبی سلطان عبدالحمید دوم

است اسالمی عمل می کرد . ایـن نـوع رفتـار مـی توانسـت      سلطان عبدالحمید در دوران آغازین خالفت خود براساس سی

ن تقویـت کنـد . دیـن مـی توانسـتابزار مقاومـت       آقدرت سلطان عبدالحمید را در داخل سرزمین هاي عثمانی و خارج از 

مناسبی براي مبارزه با مخالفان  داخلی و همچنین دشمنان خارجی باشد ؛ به طوري که منصـب وي رنـگ و روي دینـی    

توانست وي را به عنوان  رهبـر تمـام مطـرح کنـد . بـدین ترتیـب        ن ، میآاشد . احیاي خالفت اسالمی و تقویت داشته ب

خودآگاهی جمعی میلیون ها مسلمان در سرزمین عثمانی مورد بهره برداري قرار گرفت و همراهی آنان را در رویارویی بـا  

ین حرکت در کم رنگ شدن حرکت هاي ملی از نوع عربی روشن فکران و متأثر از فرهنگ غرب در پی داشت . همچنین ا

آن هم  –ها در مجموع دنیاي اسالم و نیز سیاست خالفت گرایی و طرح جامعه اسالمی  ، کردي و ... و انحالل این جریان

  تأثیر زیادي داشت .  –درست وقتی که دولت عثمانی در حال از دست دادن سرزمین هاي خود در بالکان بود 

خارجی سیاست اسالم گرایانه سلطان عبدالحمید ، سالحی براي تحت فشـار گذاشـتن دولـت هـاي بیگانـه بـود ؛       از نظر 

چراکه به برانگیختن مسلمانان برضد فرانسه در شمال آفریقا ، مسلمانان هند بر ضد انگلیس و نیز تاتارهاي تحـت سـلطه   

هـا در   آلمان ، ویلهلم دوم ، بـود کـه کوشـید از تـرك    روسیه منجر می شد . این سیاست همچنین مورد حمایت امپراتور 

  جنگ برضد متفقین استفاده کند . 
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دراصل ، از اوایل قرن هجدهم میالدي ، جنبش هاي دینی نیرومندي در دنیاي اسالم پدید آمد  که در برابر جنبش غرب  

از سرزمین هاي اسالمی بود . از جملـه  ی به بخش هایی یهاي اروپا العمل  در مقابل تجاوز  دولت در شرق  و نوعی  عکس

  ها جنبش سلفی گري در شبه جزیره و نیز حرکت سنوسی و جنبش مهدیه در سودان بود .  این جنبش

در ربع پایان قرن نوزدهم میالدي ، جهان اسالم شاهد جنبش اسالم گراي امت اسالمی بود که سیدجمال الـدین افغـانی   

ح کرد و برخی از متفکران  در ادامه همان خط ، کار او را پی گرفتند ؛ کسـانی  ) ان را طر 1389-1897/ 1255-1314(

) و رشـید رضـا   1905- 1849/ 1323-1266) محمـد عبـده (  1903-1321/1849-1266چون عبـدالرحمان کـواکبی (  

ش هاي ) و شماري دیگر از متفکران . به رغم آنکه این جنبش در ادامه حرکت ها و جنب 1935- 1865/  1282-1354(

دینی گذشته بود ، اما حرکت فکري نیرومندتري در جهت اصالح مشکالت  دینی و دنیوي شرق اسالمی به حسـاب مـی   

  نی و سیاسی بود . یآمد ؛ جنبشی که هم زمان در پی اصالح وضعیت د

بـود . وي درپـی   آنچه سیدجمال را به این حرکت واداشت تهدید فراگیر دنیاي اسالم از سوي استعمار غربـی در ان دوره  

ها در یک حکومت ، هم زمان با بهره گیري از افکار و نظام هاي غربی بود کـه   تقویت  دولت هاي اسالمی و یکپارچگی آن

سربرتري غرب بر دولت هاي  اسالمی  به شمار می امد . وي مسلمانان را دعوت می کرد تا با استفاده از همـان صـالح و   

ها بایستند و مبلغان غرب گرا را که باور عدم تناسب دین اسـالم بـا مقتضـیات     ین تهدیدپیشرفت هاي اجتماعی در برابر ا

  عصر جدید را تبلیغ می کردند ، مورد انکار قرار دهند . 

سیدجمال تمامی مسلمانان را به خالفت اسالمی که در این زمان در خاندان عثمـانی تبلـور داشـت ، فرامـی خوانـد . بـه        

ت اسالمی از جنبش هاي دینی پیشین متفاوت بـود ؛ چراکـه ایـن جنـبش را بـه تقویـت دولـت        همین دلیل ، جنبش ام

خواند، در  حالی که دیگر جنبش ها به دشمنی و معارضه برضـد دولـت عثمـانی    عثمانی در برابر استعمار غربی فرا    می

  دعوت می کردند . 

ن آهاي اسالمی و غیراسالمی در  لمانان از میان دولتتوانست یک گروه پنهانی را تاسیس کند که جمعی از مس لجمادسی

جـز  ه بود که مجله اي هم به همین نام در پاریس منتشر می کرد  و از آن ب» الوثقی ه العرو ه جمعی«ن آعضویت داشتند نام 

  شر نشد . تاکتبر همان سال ، من 17) تا 1302( 1884مارس  13هجده شماره میان 

ها زمانی بود کـه وي هیچگونـه اعتبـاري     ال چند مرحله فکري را پشت سرنهاد : نخستین آنبه نظر می رسد که سیدجم

براي اندیشه هاي  قوم گرایانه قایل نبود  و تنها به عقیده ارزش و اعتبار می نهاد.  در این مرحله است که می توانیم ایـن  
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  و نیز اینکه پیوند ملی مسلمانان، نیرومندتر از هر نوع پیوند نژادي یا زبانی است .» 

دومین مرحله در اندیشه هاي افغانی، زمانی بود که نوعی پیوند قومی را مورد توجه قرار می داد و زبان مشـترك و پیونـد   

ن توجـه خاصـی   آساسی براي اتحاد ملی مطرح می کرد . وي به زبان عربی به عنوان زبان اسـالم و قـر  دینی را دو عنصر ا

پیدا کرد و از دولت عثمانی  و شخص سلطان عبدالحمید  خواست تا زبان عربی را زبان رسمی دولت قرار دهـد ؛ چنانکـه   

اي مشترکی داشته باشند ، به وجود آوردند ها خواست تا عرب شوند و قومیت واحدي از عرب و ترك که خصلت ه از ترك

  دینی بود .  –. این ، نوعی وحدت و پیوند زبانی 

زمانی که سید جمال دریافت تشکیل دولت واحد اسالمی دشوار  است ، شیوه جدیدي را مطرح کرد کـه ایجـاد حـل یـا     

همراهی داشته باشد . بـه همـین دلیـل     خواهان داخل نوعی پیمان اسالمی بود . وي با این کار خود می خواست تابا ترقی

دولت ، یعنی دولت عثمانی ، مطرح کـرد . بنـاي وي بـرآن      ترین و نیرومندترین ایجاد پیمانی اسالمی را به رهبري  بزرگ

و آن را برپایه نوعی دولـت غیرمتمرکـز درآورد ؛ بـه طـوري کـه        تغییر دهدالممالیک  ه کلممبود تا امپراتوري عثمانی را به 

یستم والیات به صورت خدیویات درآید ؛ درست مانند آنچه در مورد  خدیویه مصر وجود داشت . به سخن دیگر ، بـران  س

شد ، بـه سـرعت ،    ند میمبود تا سیاست اسمی را براي دولت عثمانی نگاه دارد . به عقیده وي ، وقتی این خدیویات  نیرو

ن وحشت می افتـاد  و از  آشد که غرب از  و اسالم داراي چنان قدرتی مین می پیوستند آایران ، افغانستان و هند نیز به 

  کاست .  فشار بردنیاي اسالم می

سیدجمال نظام مشروطه و قانون اساسی را می پسندید و بران بود که اتحاد اسالمی برپایه چنـین نظـامی باشـد ؛ یعنـی     

حکام خود را به اجراي قانون اساسی وادار کنند ؛ نه انکه  ملت هاي مسلمان از مزایاي نظام مشروطه آگاه باشند تا بتوانند

نکه مردي آحکام آنان قانون اساسی و مشروطه  را به مردم هدیه دهند . شرق ،به هیچ دولت و امارتی زنده نمی شد ، جز 

  در تضاد است .   نیرومند و عادل ، نه مستبد عادل ، برآن حکومت کند ؛ زیرا استبداد با عدالت

ها براي یکپارچه کردن مسلمانان با دشواري روبه  نآها مورد قبول سلطان عبدالحمید قرارنگرفت و اتحاد میان  ندیشهاین ا

ها را با افکار اسالمی درآمیخته بود .  نآرسد که سیدجمال از مبانی فکري انقالبی فرانسه متأثر  بود و  رو شد . به نظر  می

الحمید با وي در این زمینه بود .  با این حـال ، سـلطان عبدالحمیـد از دعـوت     همین امر سبب تفاوت فکري و عملی عبد

سیدجمال براي اتحاد دنیاي اسالم و خالفت عثمانی از یک جهت و نیز حـج اهللا الحـرام از جهـت دیگـر اسـتفاده کـرد ؛       



  »391«   تاریخ جهان

  
 
 

فـت. در زمینـه خالفـت ،    پیوند خال -3پیوند حج ؛  -2پیوند اسالمی ؛  -1چراکه دعوت سیدجمال الدین سه پایه داشت :

اي به آن بازگردانـد . بـه عـالوه ، در زنـدگی شخصـی خـود        هیبت خالفت را تااندازه توان گفت که عبدالحمید شخصاً می

ن که اسالف وي یهاي اسالمی مانند تقوا و پرهیزگاري را حفظ کند و از بسیاري از اعمال منافی با د کوشید تا  ویژگی می

ا دور  نگاه دارد . همچنان که عالمان دین را در اطراف خود نگاه داشت ، مسلمانان سراسر دنیاي شدند ، خود ر مرتکب می

آموزش وعظ به کسانی که آنان را براي نشر اندیشه هاي  يا کردند . وي مدسه بزرگی هم بر اسالم نیز از وي جانبداري می

ام به مدارس دینـی داخـل و خـارج سـرزمین هـاي      سیس کرد ، همچنین با دست  و دلبازي تمأاسالمی خود فرستاد ، ت

  برد .  ها نیز در این زمینه بهره می عثمانی کمک می کرد و حتی از روزنامه

رکن دیگر از ارکان سیاست اسالمی عبدالحمید ، مساله حج بود . وي مکه شریف را براي نشر دعوت خود در میان حجاج 

 1319مدینه را تاسـیس کـرد . عبدالحمیـد در سـال      –اه اهن دمشق گیخت  و در جهت تسهیل آمد و شد حجاج ، رنبرا

تمام شد و جشن افتتاح آن  1326سیس این خط را با متخصصان آلمانی امضا کرد که کار آن در سال أ) قرارداد ت1901(

  به لحاظ رسیدن آن به مدینه برگزار گردید . 

ست آنکه در میان افکار عمومی عالم اسالمی نشان داده می شد هدف عبدالحمید از راه اندازي این راه آهن دوچیز بود :نخ

ها به سوي او جذب می شود ؛ عبدالحمید در کسب توجه مسـلمانان   که خلیفه  شوون اسالمی را مراعات کرده و طبعاً دل

ب اسـتوارتر  در تحقق این طرح موفق شد و بسیاري نیز به آن کمک کردند . دوم انکه نفوذ وي در بالد شـام و جزیرةالعـر  

  مد . آمی شد ؛ چراکه امکان سریع انتقال نیروهاي نظامی براي حمایت از ان والیت فراهم می 

در دایره سیاست عبدالحمید دوم ، توجه خاصی به عنصر عربی می شد ؛ چراکه مهم ترین سرزمین هـاي مقـدس شـامل    

صاحبان نخست این دین بودند و قرآن به زبان آنان هاي عربی قرار داشت . اینان  مکه ، مدینه  و قدس  در داخل سرزمین

هـاي   نازل شده بود . به همین دلیل ، سلطان به تزئین ، ترمیم و اصالح مساجد در این سه شـهر دسـت زده و شخصـیت   

عرب را در اطراف خود نگاه داشت ؛ کسانی مانند ابوالهدي ، الصیادي ، از اشراف حلب ، عزت پاشاي عابـد از دمشـق کـه    

  ند مشاوران او را داشتند و همین طور دو برادر نجیب و سلیم ملحمه که مارونی و نزدیک ترین مردم به سلطانت بود حکم

سید جمال که  نشست و برخاست زیادي با سلطان عبدالحمید داشت ف درباره او می گفت : اگر سلطان را با چهار نفر از 

نـان برتـري   آرکی و سیاست ، به ویژه تسخیر قلوب هم نشینان خود ، بـر  نوابغ این روزگار  مقایسه کنیم ، در ذکاوت ، زی

دارد . شگفت نیست که ببینیم در نشست با  نمایندگان دول غرب ساکن در سرزمین ، آنان را تحقیر می کند ؛اما دشمن 

وزیـر و سـفیر تفـاوتی    وقتی در محضرش می نشیند راضی و قانع از کنار او برمی خیزد و در این باره میان شـاه ، امیـر ،   

  وجود ندارد .
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  تحول در دولت در روزگار عبدالحمید

ترکان جوان که شیفته اروپا بودند ، پس از روي کارآمدن مدحت  پاشا و رسیدن وي به صدارت به اهداف خویش رسیدند 

، جز آنکه  بـا عـزل    . مدحت خود  از شیفتگان  غرب بود و امید اروپایی در فرنگی کردن تفکر عثمانی به حساب می آمد

وي توسط  سلطان و به تعلیق درآوردن قانون اساسی که سلطان در ابتدا خود آن را اعالم کرده بود ، همه آن امیدها برباد 

) براي مدت نامعلومی به تأخیر انداخت ؛ چـون کـه مـی    1878( 1295رفت . سلطان مجلس تشکیل نواب را نیز در سال 

اسی با سیاست اروپایی ارتباط دارند و مخالف قوانین اسالمی هسـتند . از آن پـس ، بـا هـر     دید بیشتر حامیان قانون  اس

کسی که فکر غربی داشت ، مخالفت کرد و  هم زمان به آموزش سپاه عثمانی پرداختـه ، خالفـت را تقویـت مـی کـرد و      

هـا کـه خـود را     آشـفته شـد . آن  اندیشه امت اسالمی را انتشار می داد . از اینجا بود کـه خـواب هـاي  شـیفتگان غـرب      

،در همه جا به نشر افکار خویش می پرداختند  و جمعیت هاي سري  یا طرفداران قانون اساسی می نامیدند "دستوربین "

) در پـاریس تشـکیل شـد .    1899(1316میان مردم عادي و نظامیان تشکیل می دادند .جمعیت اتحاد و ترقی در سـال  

) در سالونیک تشکیل گردید که پس از مـدتی در یکـدیگر ادغـام شـدند .     1905( 1323همچنین جمعیت آزادي به سال

مرکز جمعیت عمومی  اتحاد و ترقی در پاریس بود ؛اما کارهاي اداري آن در سالونیک انجام می شد . قـدیمی تـرین ایـن    

اسـیس شـد و علنـی بـود . امـا      ) در خـود اسـتانبول ت  1865(1282بـود کـه در سـال     »جمعیه  الشـعبیه  العثمانیـه  «ها  گروه

ها ، سازمان نیازي بیک ، سازمان انوریک ، سازمان رائف بیک ، سازمان حسـن بیـک و    هاي نظامی ، نخستین آن جمعیت

هاي نظامی به سرعت رشد می کردند ؛ در حالی که دولت  تـوجهش بـه تقویـت      سازمان صالح الدین بودند . این سازمان

دیان دونمه یا ماسونی ها و یا از طریق یهودیان خارج از عثمانی در حال گسترش بودنـد  و  ارتش و جلوگیري از خطر یهو

  کردند .  هاي سري کمک می به این جمعیت

عبدالحمید در برابر این کارها ، از سیاست نظارت و نیروي پلیس و اطالعات ، و براي خـاموش کـردن مخالفـان از تبعیـد     

را تعطیل کرده و مدارس مبلغان مسیحی را تحت کنترل درآورد و ورود مسلمانان را به  استفاده می کرد .  وي روزنامه ها

آن مدارس ممنوع اعالم  کرد . حتی  مدارس عثمانی نیز تحـت نظـارت درآمدنـد . همچنـین اجتماعـات عمـومی و نیـز        

  ها توسط سفارت خانه هاي عثمانی در خارج ، تحت نظر بودند .  تبعیدي

ات ، افکار جدید به داخل سرزمین هاي عثمانی وارد شد و در حال نشر و توسعه بـود . آگـاهی مـردم از    به رغم این اقدام

غرب و افکار  جدید ، به ویژه در زمینه علوم و ادبیات افزایش یافت و نوشته هاي ادبی ، به ویژه ادبیات فرانسه ، از طریـق  
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مار خوانندگان مسلمان این قبیل آثار را زیادتر کرده بود . دولت رسید . تشکیل مدارس جدید نیز ش ها به مردم می روزنامه

نیز در تأسیس مدارس نظامی ، فنی و پزشکی براي  تقویت ارتش سـخت اهتمـام داشـت و از متخصصـان آلمـانی بـراي       

ـ   ش آموزش ارتش بهره می برد و درست همین مدارس که دانش هاي مختلف را  به شیوه غربی الئیک و غیردینی بـه دان

دادند ، چنانکه در همین زمان ، دولت  به تدریج باب ارتباط با جهان خارج را نیز گشود ؛ چراکه با توسـعه   آموز انتقال می

تأثیر مهمی در نزدیک کـردن شـهرها و منـاطق      کار پست و نیز ایجاد مراکز تجاري ، همچنین افزایش خطوط تلگراف که

  براي مخالفان فراهم کرد تا به معارضه با دولت بپردازد . اي   هاي تازه مختلف به هم داشت ، زمینه

هاي خارجی ، باعث  توسعه خطوط ترن هاي شهري شد و استخراج معـادن و اصـالح را هـاي ارتبـاطی را بهبـود       سرمایه

 هاي ارتباطی ، حجم تجـارت و صـنعت و نیـز    بخشید و دولت هم د به استخدام متخصصان خارجی پرداخت . با بهبود راه

شمار  تجار فزونی یافت و ، راه اهن نیز در  داخل سرزمین عثمانی توسعه یافت و قراردادهایی با شرکت هاي آلمانی براي 

 –) شرکت راه اهن برلن 1903( 1321تأسیس خطوط تازه در آناتولی به سمت آنکارا و قونیه امضا  شد . چنانکه در سال 

و از آنجا تا خلیج فارس بع دست آورد . همه این اقدام  ها و طـرح هـا ، راه نفـوذ     بغداد ، امتیاز ادامه این خط زا تا بغداد

ها را براي تاثیر و نفوذ سیاسی و اقتصادي هموار کرد . این طرح ها وسیله اي براي دخالت  خارجی ها و بـه نـوعی    آلمان

کـه کـار سـرمایه گـذاران       »العـام العثمـانی  الدین  «اقدام هاي ي با زمین با سیادت و برتري دوبت بود که از طریق اداره 

قرض دهندگان خارجی را دنبال می کرد ، در کارها مداخله می نمود . بدین ترتیب ، روشن می شود طرح هاي اقتصادي 

که با قرض گرفتن از  بیگانگان انجام می شد ، هدفش به وجود اوردن بهانه هاي الزم براي دخالت در امور داخلی دولـت  

ود . استدالل هم آن بود که  می بایست بر درآمد عمومی و مصارف آن و نیـز تعیـین مالیـات بـراي بازپرداخـت      عثمانی ب

شـد و   هـا مـی   ها نظارت کرد . این اقدامات خود سبب نامتعادل شدن وضعیت دولت و ناتوانی در باز پرداخت  بدهی بدهی

  زمینه را براي ضربه زدن به دولت فراهم می کرد.

رفت هاي مادي و فرهنگی که روزگار عبدالحمید شاهد آن بود ، معارضه با دولت در دو جهت کامال ً متفـاوت  به رغم پیش

هاي عثمانی. رشد آموزش نیز فرصتی  ریشه داشت ؛ یکی از آزادي خواهان عثمانی و دیگري قوم گرایان غیرترك سرزمین

ها با افکار سیاسی  د ، چنانکه فرصتی براي آشنایی عثمانیبراي ظهور معلمان ، پزشکان ،  افسران و نویسندگان فراهم کر

هاي مخالف فراوانی متشکل شدند که هریک براي  ها و گروه غربی در اختیار آنان گذاشت . این افراد تحت  عناوین سازمان

ز دل این گروه هـا  کردند . جماعت اتحاد و ترقی ا خود نامی برگزیده بود و در داخل و خارج امپراتوري عثمانی فعالیت می

  به وجود آمد . 
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هاي فرهنگی عرب در شام پدید آمد و سپس در آلبانی نیز رواج یافت ؛ آن  گرایی ابتدا در میان برخی از چهره اما روح قوم

 هم از زمانی که یونانی ، بلغارها و ارامنه به استقالل دست یافتند . این مسأله عبدالحمید را در وضعیت دشواري قـرار داد. 

گرایانه را از میان ببرند . این موضوع  هاي استقالل هاي حمیدیه  طرفدار خود را تشکیل داد تا شورش به همین دلیل گروه

داخلی از حکومت عبدالحمید شد و در نهایـت بـه توسـعه عملیـاتی دولـت بـراي        به نوبه خود سبب باالگرفتن انتقادهاي 

هـاي تبعیـدي خـارج از کشـور کـه       ن منجر به گردیـد .  بـه دنبـال تـرك    دستگیر کردن و زندانی و تبعید نمودن مخالفا

هاي فرانسـه ، سـوئیس ، انگلـیس و مصـر بـه سـلطان        بیشترشان از ماسون ها بودند ، دست به فعالیت زدند و در روزنامه

هـاي   روهو بـه سـرعت گـ     عبدالحمید حمله کردند . بدین ترتیب زمینه شورش  در میان کارمندان دولت نیز فـراهم شـد  

  اي  پدید آمدند که هدفشان خلع سلطان عبدالحمید از خالفت بود .  انقالبی تازه

  ) و اعالن مشروطه1908( 1326انقالب سال 
در اواخر قرن نوزدهم ، فرهیختگان ترك به نشر افکار ناسیونالیسـتی در میـان دانشـجویان پرداختنـد و تـأثیر مهمـی در       

د . این گرایش ملی ، معارض عثمانی گري و سیاست امت اسـالمی بـود . در زمـان    تأسیس جمعیت اتحاد و ترقی گذاشتن

تحول امپراتوري عثمانی به دولت  ناسیونالیستی ترك ، جایی براي مسلمانان غیرترك که در جهـت تقویـت پیونـد امـت     

را  »ترکـی «بار ، کلمه  اسالمی تالش می کردند، وجود نداشت . به هر روي ، رشد  روحیه قوم گرایی ترکی براي نخستین

ترکسـتان   «را گرفـت و تعبیـر    »عثمـانی  «جـاي کلمـه    »ترکی«به عنوان یک افتخار به کار برد ؛ چنانکه به مرور کلمه 

به جاي اصطالح عثمانی به کار رفت و در این کاربرد ، از آناتومی به عنوان سـرزمین تـرك یـاد  شـد و بـراي       »وانکمش 

  ناتولی، به عنوان پشتوانه حقیقی دولت ترکی مورد توجه قرار گرفتند . نخستین بار کشاورزان ترك آ

) شمار اندکی از دانشجویان مدارس پزشکی ، نظامی به صورت ویژه ، یـک گـروه پنهـانی تأسـیس     1889(1307در سال 

) 1906-1902( 1324و  1320هـاي   کردند که بعدها  اساس تشکیل جمعیت اتحاد و ترقی شد . سپس در میانـه سـال  

اي در جنیف ، قاهده و استانبول فعالیت خود را آغاز کردند . در سـال   هاي تازه حرکت ترکان جوان بسط یافت و  جمعیت

جمعیـه  الـوطن و   «هـا   ) نخستین نشانه هاي شورش در ارتش آشکار شد که به نظر مـی رسـد نخسـتین آن   1906( 1324

ها مصطفی کمال ( آتاتورك بعدي ) بود ، تأسیس کردنـد   که یکی از آنبود که اصل آن را برخی از افسران ارتش  »الحریه 

و در شهرهاي یافا ، قدس ، بیروت و عـریش در میـان صـفوف نظامیـان شـعبه هـایی را بـه وجـود آوردنـد . پـس از آن           

ل دادند و حوزه فعالیت را تشکی »جمعیه  الحریه  العثمانیه«هایی نیز میان افسران سپاه سوم  سالونیک به وجود آمد که  زمینه
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  ها تا مقدذونیه و اناتولی می رسید .  آن

هاي اروپایی فشارهاي خود را از راههاي مختلف برسلطان عبدالحمید ادامه دادنـد و خواسـتار  تشـکیل     به طور کلی دولت

خشـم افسـران    پلیس بین المللی  براي اداره مقدونیه و رسیدگی به کار شورش هاي منطقه بالکان شدند که خود سـبب 

  ترك شد . 

چنین به نظر می رسد که حرکت انقالبی در سالونیک ، اجتماعات خود را در محافل ماسونی تشـکیل دادنـد و از سـوي     

دونمه و یهودیانی  که امید داشتند با پیروزي حرکت  انقالبی وضع اجتمـاعی آنـان در سـرزمین عثمـانی بهبـود یابـد ف       

ن از جنسیت  ایتالیایی استفاده کردنـد و عضـو محافـل ماسـونی بودنـد ؛ بـه طـوري کـه         تغذیه می شدند . بیشتر یهودیا

بسیاري از افسران مقدونیه ماسونی بودند و می توانستند اجتماعات و برنامه ریـزي هـاي خـود را در منـازل یهودیـان در      

  ز ارتباط برقرار سازند. امنیت کامل برپا کنند ؛ به عالوه قادر بودند تا با پناهندگان سیاسی در تبعید نی

هاي مسلمان آلبانی مرتبط شد ، سپس با ترکـان جـوان .و در نهایـت      با سازمان » جمعیۀ الحریۀ العثمانیه «بدین ترتیب 

در جمعیت اتحاد و ترقی منحل شدند ؛ این در حالی بود که هدف آنـان بازگردانـدن حکمـت       1907ها در سال  همه آن

) برخلع سلطان عبدالحمیـد و اعـاده مشـروطه بـا یکـدیگر       1907(1325گروه ها در اواخر سال  مشروطه  بود . همه این 

متفق شدند حتی اگر مجبور به استفاده از زور می شدند ، آماده چنین کاري بودند ؛ درست همـان طـور کـه نشـریات  و     

  .  مطبوعات فراوانی را براي آماده کردن مردم جهت انقالب برضد دولت توزیع کردند

نشـینی سـلطان عبدالحمیـد در اگوسـت سـال       آغاز طرح از این قرار بود که افسران آزادي خواه مقدونیـه ، در روز تخـت   

) دست به شورش بزنند . رهبري افسران در اختیار انوربیک و احمد نیازي بیک بود ؛ اما برخی  از تحوالتـت  1326(1908

شود که از جمله آنها مالقات ادوارد هفتم ، سلطان انگلیس بـا نـیکالي دوم    المللی سبب شد تا کار قیام زودتر  انجام  بین

سـبب شـد تـا جمعیـت اتحـاد و ترقـی ، پـیش از مداخلـه           ف امپراتوري روسیه براي گفتگو درباره شرق بود . این مسأله

  ع  پیوسته بود . ها در کار عثمانی ، دست به قیام بزند . افزون بر آن اغتشاشاتی نیز در آلبانی به وقو دولت

سلطان که از توطئه اتحاد و ترقی آگاه شده یود ، دست به اقداماتی زد تا به تدارك اوضـاع از دسـت رفتـه بپـردازد . وي     

سعید پاشا  را به سمت صدراعظمی تعیین کرد و فرمان سلطانی را براي بازگرداندن مشروطه ، اجراي انتخابـات و الفبـاي   

  صادر کرد . ها سانسور مطبوعات و کتاب

رو شد . انورپاشا ، رهبـر انقـالب ، اعـالم کـرد کـه       اعالم مشروطه با شادي و سرور در تمامی نواحی سرزمین عثمانی روبه
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و همه ما با یکدیگر برادر هستیم . شادي در شهرها و والیت هاي مختلف فرکگیر شد   دولت استبدادي از میان رفته است

 280هاي تبعیدي ها برداشته شد . انتخابات مجلس برگزار شـد و مجلـس بـا     محدودیت ، زندانیان سیاسی آزاد شدند  و

) سـلطان ،  1356( 1910نماینده از ترك ، عرب ، یونانی ، بلغار ، صرب ، یهود و ارمن تشکیل گردید . در دهـم دسـامبر   

  روطه باشد و در تمام کشور اجرا شود . مجلس جدید را افتتاح کرد و در سخنرانی افتتاحیه تعهد نمود که در کشور نظام ، مش

رو شد که  روبه »آزادي خواهان «جمعیت اتحاد و ترقی در مجلس  موقعیتی به دست آورد ؛ اتما با حزب نیرومندي به نام 

خواستار عدم تمرکز بود . به دنبال آن ، احزاب دیگر نیز تأسیس شدند . در این هنگام نزاع میان احزاب آغاز شـد . گـروه   

وم که حمایت هاي مردمی گسترده اي داشت ، خواستار انحالل نظام مشروطه شد و بسیاري اعالم کردند کـه شـریعت   د

اسالمی در معرض خطر واقع شده ، خواستار  بازگشت احکام شریعت شدند که به نظر آنها توسط نظام الئیـک جدیـد در   

دکی به انقالب مسلحانه تبدیل شد که رهبـري آن را اتحـاد   معرض تهدید و نابودي قرار گرفته بود . این خشم ، پس از ان

اسالمی برعهده داشت . این گروه به مجلس نمایندگان و باب عالی حمله کردند  و خواستار اعالن سید شـریعت اسـالمی   

  شدند . حرکت هاي مشابهی ، مانند آنچه در استانبول رخ داد ، در آناتولی و شمال شام اتفاق افتاد. 

ر جمعیت اتحاد و ترقی سپاهی را از سالونیک به فرماندهی محمود شوکت پاشا  و به همراهی نیـازي بیـک و انـور    در براب

پاشا فرستاد . این  سپاه شورش اسالم گرایان را که از سلطان عبدالحمید  حمایت می کردند ، سرکوب کـرد . پـس از آن   

  ،  تصمیم بر عزل و خلع سلطان عبدالحمید گرفته شـد   طی یک جلسه عمومی در مجلس ، براساس فتواي شیخ االسالم

که اعالم کرد هم زمان از شریعت و مشروطه  –و او را به سالونیک تبعید کردند.  پس از وي ، سلطان  محمد رشاد پنجم 

انورپاشا بر اتحاد و ترقی بود که با رهبري   به قدرت رسید ، اما وي بازیچه دست جمعیت –و اراده مردم حمایت می کند . 

  مقدرات کشور در ترکیه حاکم  شده و در همه شهرها قدرت را به دست گرفته بود . 

به هر روي ، سلطان عبدالحمید به رغم  آنچه غربی ها درباره اش گفته و به او حمله کرده اند ، بـراي مـدتی بـا سیاسـت     

د ، ایـن در حـالی بـود کـه هـر تـزل ، رهبـر        هـا دفـاع کنـ    اسالمی خود توانست  از فلسطین در برابر توطئه صهیونیسـت 

ها ،  صهیونیست  ها  هاي تطمیعی فراوانی داشت ؛ اما عبدالحمید به هیچ روي زیر بار فشار اروپایی ها ، پیشنهاد صهیونیست

را ها نرفت . این حکایت از ایمان عمیق او به دین و امت اسالمی داشت ؛ به طوري که او تخت و تاج خـود   و ناسیونالیست

در راه دفاع از قدس و فلسطین از دست داد . در هر حال ، حمالت تند به سلطان عبدالحمید در اصـل ، بـه چهـار هـدف     

  گیرد : گرفته و می صورت 
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  دفاع از اعضاي جمعیت اتحاد و ترقی و توجیه اقدام آنان  در نابود خالفت عبدالحمید و جایگزین کردن دولت جدید . -1

؛ آن گونه  که افراد اتحاد و ترقی ، خـود بـه اسـتبداد گرویدنـد و       نارواي آنان در ادره دولتپوشاندن کارهاي زشت و  -2

 تخم نفاق و اختالف را در تمام سرزمین عثمانی پاشیدند.

ارائه تصویري روشن از روزگار مصطفی کمال  وي و توجیه اقدامات  اعضاي اتحاد و ترقی در الغـاي خالفـت و اعـالن     -3

 جمهوري ترکیه .

ها در مضمحل کـردن  روش عبدالحمیـد بـه قصـد انتقـام گیـري از او در برابـر سیاسـت          اسخ به تمایل صهیونیستپ -4

 کرد .  ها در قبال فلسطین ایستادگی می صهیونیست

در حقیقت ، اگر اصالت دولت عثمانی و ریشه هاي عمیـق آن نبـود ، همـه چیـز بربـاد رفتـه و اوراق آن در همـان قـرن         

هاي روزگار براي بـیش   درهم پیچیده شده بود ؛  اما به دلیل وجود همین اصالت بود که در برابر توفان هجدهم یا نوزدهم

از دو قرن دوام آورد ؛ ولی در نهایت  به دلیل تجاوز  استعمارگران و نیز در نتیجه ضعف شدید که در ارکان دولت رسـوخ  

استعمارگران اروپائی کـه از دیـر     هاي این دولت ، مورد غارت سرزمین –آن نبود  که البته عبدالحمید مسئول  –کرده بود 

  زمان در پی  انحالل این دولت بودند ، قرار گرفت . 

  روابط عثمانی و فرانسه در قرن نوزدهم
روابط فرانسویان و ترك ها از گذشته دور در سطح عالی قرار داشت. از زمان حکومـت فرانسـواي اول دیپلماسـی فرانسـه     

  دانست.  بخشیدن به تهدیدي اصلی یا یعنی اندیش، برقراري روابط دوستانه را با عثمانی ها الزامی می براي تعادل

در سده هفدهم امپراتوري عثمانی در کنار مجارستان و سوئد مکمل نظام امنیتی فرانسه در اروپـا مـی باشـد. از آن پـس     

عنصر عدم هماهنگی جدي، تحریکات بربرها بود که بـراي  هیچ یک از دو کشور در اتحاد علیه کشور دیگر وارد نشد. تنها 

  ها، را به دنبال داشت.  ن کشور فرانسه فقط مقابله به مثل محدود در بندرهاي شمال آفریقا، بدون قصد جدي فتح آ

از آغاز سده هجدهم فعالیت هاي دریایی رو به افول می نهد و طی یک سده فقـط دو رزمـایش دریـایی (در سـال هـاي      

) انجام می شود. اشتراك دغدغه ها و هم سویی استراتژي ها در آغاز حکومت لویی پـانزدهم طـی سـال    1770و   1728

با درخشندگی خاصی نمایان می شود. در حالی که فرانسویان به الحاق لورن مشغول بودند، عثمانی  1739 – 1738هاي 

  ها بلگراد را از اتریشی ها بازپس گرفتند. 

و سده هیچ قرارداد قانونی امضا نشد. مواردي که دو دولت علیه یک قدرت در جنگ باشند بسیار زیاد بین دو قدرت طی د
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بود. دوستی کشور فرانسه با عثمانی فقط گواهی بر وضعیت موجود بود. هر یک از دو کشور نفوذ خود را در حـوزه خـاص   

علی رغم عدم مجاورت، اهـداف دیگـري را تهدیـد     خود (یعنی اروپاي غربی و اروپاي شرقی) اعمال می کند، بدون اینکه،

ها دشمن مشترك دارند و متقابالً براي حفظ موجودیت خود طرف دیگر را حمایت می کننـد. علـی رغـم همـه      نماید. آن

    کند. چیز، در این شرایط اندیشه جنگ هاي مذهبی دیربازي است که در اندیشۀ سیاسی بزرگان فرانسوي ایفاي نقش نمی

هاي خود را مصروف نبرد علیه همسایگان مسیحی خـود نمایـد؛    طنتی فرانسه ترجیح می دهد که اصل تالشحکومت سل

پادشاه فرانسه در خصومت با امپراتور اتریش از کمک به وین که در محاصره ترك ها بود. اجتناب می کند  1683در سال 

ها می پردازد که این امـر   به آزار پروتستان 1685سال  و در اندیشه بهره برداري از این غفلت نسبت به راین می باشد؛ در

) ادامه می یابد. شکست محاصره ویـن امپراتـوري عثمـانی را بـه اندیشـه اجتنـاب از       1760تا یک سده بعد ( یعنی سال 

سیاست هاي توسعه طلبی در غرب رهنمون می گردد؛ وانگهی درگیري با همسایه شیعه پارسی به همان انـدازه فتوحـات   

  سرزمین هاي مسیحی توان امپراتوري را گرفت.  در

تاریخ مزبور حاکی از آن می باشد که کشور فرانسه داراي حکومتی مورد اعتماد عثمانی ها بوده اسـت. سـفیر فرانسـه در    

قسطنطنیه بر همکاران خود از جمله نماینده واتیکان برتري دارد. به رسمیت شناختن ادعاهاي حکومت سلطنتی فرانسـه  

باشد. بنابراین این امتیازات در سایر  سوي ترك ها به معناي عدم پذیرش تصویري برتر از آن در کشورهاي مسیحی میاز 

اي از قراردادهـا و   ممالک، به عنوان مثال در الجزیره و تونس نیز به نمایندگان فرانسه اعطـا مـی شـود. وانگهـی مجموعـه     

گـردد بـه نـام دوسـتی      برمـی  1740و متن قطعی آن به سال  1569 کاپیتوالسیون ها که قدیمی ترین نسخه آن به سال

ترك امنیت زایرین و مذهبیون آیین هاي التین و همچنین امنیت تجار فرانسوي را در امپراتوري تضمین نمـی   –فرانسه 

  نماید و این امر فرصتی براي توسعه مبادالت ثمربخش است. 

ل مدیترانه نخستین جایگاه را اشغال و تجارت فرانسوي با سیر صعودي کشور فرانسه در مبادالت کشورهاي اسالمی سواح

  خود تا دوران انقالب، تجارت بریتانیا را از صحنه رقابت حذف می کند. 

م دیپلماسی فرانسه، به دلیل نگرانی هاي سنگین ناشی از قطع رابطه با هم پیمانـان   1795بعد از انقالب فرانسه، از سال 

روابط خود را با شرق دوباره برقرار سازد. کلیت دیپلماسی ناپلئون بناپارت این بود که با برخورداري از  قاره اي، سعی دارد

هـاي   دوستی عثمانی، اولین جایگاه در مدیترانه را به خود اختصاص دهد. اما این تصور کلی چندان دوام نیـاورد. موفقیـت  

م که با تصرف کامل شبه جزیره مـورد تأییـد قـرار     1797ر اکتبر سال ناپلئون در ایتالیا، به دنبال عهدنامه کامپوفورمیو د
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گرفته به ذائقه عثمانی ها خوش نیامد. نه تنها فرانسه عهدنامه صلح با هابسبورگ اتریش را امضا کرد، بلکه اجـازه داد تـا   

را به خود ملحق نماید.  رقباي دیرین عثمانی ها بخش اعظم سرزمین جمهوري و نیز به همراه بندر دالمات در یوگسالوي

  هاي شرقی شد.  طلبی بناپارت با الحاق آنکون و جزایر ایونیان به کشور فرانسه، موجب بیداري جاه

مکاتبات وي با پاشاهاي جنینه، اسکوتاري، یونانیان و امیران لبنان موجب بی اعتمادي مشروعی شد که منطقی بودن آن 

در مصر آشکار گردید. اشغال مصر امکان تهدید مستقیم مسـیر   1798یه سال با پهلو گرفتن کشتی هاي فرانسوي در ژوی

هند از طریق دریاي سرخ و خلیج فارس را فراهم می آورد و براي کشور فرانسه امکان دستیابی به پایگاه هـاي اقتصـادي   

  ر می رفت. مستحکمی را در منطقه لووان ایجاد می کرد. مصر در این زمان از ایاالت دولت عثمانی به شما

دولت دیکتاتور فرانسه با صدور مجوز براي لشکرکشی ناپلئون به مصر، به روابط فرانسه و عثمـانی آسـیب وارد کـرد ولـی     

فرانسوي ها دولت عثمانی را توجیه کردند که لشکرکشی فرانسه به مصر به منظور درهم شکستن قدرت مملـوکین اسـت   

تصرف مصر، انگلستان که از به خطر افتادن منافع خـود دل نگـران شـده بـود، بـا      نه پایان دادن به اقتدار ترك ها. بعد از 

م به فرانسه اعالن جنگ دادند. از طرف دیگر در همین سـال مـردم قـاهره و مملـوکین      1798کمک عثمانی ها در سال 

یه بـه رهبـري تـزار    مصر به همراه قبایل بدوي و رزمندگان داوطلب سرزمین حجاز، علیه فرانسوي ها شورش کردند. روس

پل اول نیز وارد ماجرا می شود و براي به دست آوردن سرزمین هایی از خاك عثمانی، دولت عثمانی را در برابر فرانسـوي  

  ها یاري می کند. 

هـا   قدرت فرانسه، انگلستان و روسیه براي تکه تکه کردن امپراتوري عثمانی تالشی را آغاز کردند ولی جنگ ها بیهوده آن

م در پاریس کرد. کشور فرانسه به دولت عثمانی قول داد از مصر و جزایر ایونیان  1801دار به امضاي صلحی در سال را وا

م دولت فرانسه قرارداد کاپیتوالسیون خود را بـا   1802دست بردارد به انگلستان هو قول داد مالت را تخلیه کند. در سال 

انست از مصر دل بکند به همین دلیل دول روس، اتریش و انگلستان با هـم  امپراتوري عثمانی تجدید کرد. ناپلئون نمی تو

متحد شدند تا ناپلئون را به زانو درآورند و از نفوذ فرانسه در خاك عثمانی جلوگیري کنند. این امر محقق شـد و نـاپلئون   

  هاي مختلف شکست خورد و از خاك عثمانی عقب نشینی کرد.   در جبهه

م فرانسویان پس  1830شارل دهم نفوذ خود در مستعمرات آفریقایی عثمانی ادامه داد. در سال  فرانسه در زمان سلطنت

از پیروزي به اعراب الجزیره این کشور را تصرف کرد. در همین سال فرانسویان قراردادهاي بازرگـانی بـه حـاکم تـونس و     

ج فرانسویان دو قدرت، یکی در شـرق و یکـی   طرابلس شرقی که هر دو در دست عثمانی ها بودند، تحمیل کرد. براي اخرا
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در الجزیره، شکل گرفت. اولین قدرت حکومت احمدبیک حاکم استان کنستانتین و دیگري حکومت عبدالقادر بود کـه تـا   

م فرانسـوي هـا در متصـرفات     1836کردنـد. در سـال    مدت هاي مدید براي اخراج فرانسویان از الجزیره تالش و نبرد می

هاي استعمار  هاي ذي نفع پادشاه تونس اعالم کردند و در آنجا پایه نی دوباره نفوذ کردند و خود را به عنوانآفریقایی عثما

  خود را نهادند. 

در بالکان نیز که تا اوایل قرن نوزدهم کشورهاي آن تحت سلطه عثمانی بودند، فرانسه دو سیاست متضاد پیش گرفته بود 

ت ترك مساعدت می نمودند. حمایت فرانسه از ملـل مسـیحی بالکـان کـه خواهـان      یعنی هم با ملل مسیحی و هم با دول

استقالل از عثمانی بودند، از نظر حس نوع پروري بود ولی از لحاظ منافع سیاسی براي جلوگیري از بسط نفوذ روسـیه تـا   

  نمودند.   ها مساعدت می مدیترانه با ترك

امپراتوري عثمانی براي کسب استقالل، وقتی شورشیان صـرب از   م علیه 1806حتی در صابران شورش صرب ها در سال 

ناپلئون درخواست کردند تا عنوان اصلی ملت صرب را قبول کند و از آنـان در برابـر ترکـان حمایـت کنـد، نـاپلئون ایـن        

داري کردند م یونان، یکی دیگر از کشورهاي بالکان که در دست عثمانی ها بود، خود 1821پیشنهاد را نپذیرفت. در سال 

ولی سپس شارل دهم پادشاه فرانسه به همراه انگلیس و روس خواستار وساطت میان سلطان عثمانی و شورشـیان یونـان   

شدند که با مخالفت سلطان عثمانی مواجه شدند. این امر باعث جنگ متحدین با عثمانی شد. فرانسویان در جنگ نـاوارن  

دهم قشونی به فرماندهی ژنرال مزون به موره گسـیل داشـت. قـواي فرانسـه     ناوگان عثمانی را منهدم کردند و پس شارل 

ها را از یونان بیرون راند. بعد از این نبردها متحدین شرایط خود را در عهدنامه  سپاه عثمانی و مصري را شکست داد و آن

  ادرنه عثمانی تحمیلی کردند. 

عثمانی ها بود، به رهبري شخصی به نام محمدعلی پاشا قیام  بعد ازبحران یونان، بحران مصر رخ داد. مصر که تحت سلطه

کرد و فرانسویان که در زمان ناپلئون نفوذ خود را در مصر آغاز کرده بودند، بـرخالف دیگـر دول اروپـایی از محمـد علـی      

روسـیه و   حمایت کرد. بعد از پیروزي هایی که در جنگ محمد علی پاشا و قواي عثمـانی رح داد، اروپاییـان بـه رهبـري    

انگلیس، به محمدعلی پاشا فشار سیاسی و نظامی آوردند و او را عقب راندند و در نهایت قبول کردند محمدعلی بـه طـور   

  موروثی حاکم مصر باشد. 

بحران بعدي، بحران کریمه بود. روس ها به رهبري نیکالي اول قصد داشتند به بهانه حمایت از مسیحیان خاك عثمـانی،  

وري نفوذ کنند و چون با مخالفت سلطان عثمانی مواجه شدند به جنگ عثمانی رفتنـد. فرانسـه بـه رهبـري     در این امپرات
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ناپلئون سوم که نمی خواست دولت مقتدري مانند روسیه جاي دولت متزلزلی چون عثمانی را بگیرد و موازنه مدیترانه به 

  را امضاء کردند و به جنگ روسیه رفتند. م قرارداد اتحادي  1854هم بخورد، با عثمانی انگلستان در سال 

م به طول انجامید، به جنگ هاي کریمه معروف است. جنگ هـاي   1856م تا  1854جنگ متحدین و روسیه که از سال 

کریمه به انعقاد قرارداد پاریس روسیه را محدود و تمامیت ارضی عثمانی را تخمین کردند. از زمان ناپلئون سـوم، فرانسـه   

ها که تحت حمایت تـزار روس بودنـد، نفـوذ خـود را در      هاي خاك عثمانی در مقابل ارتدکس مایت از کاتولیکبه بهانه ح

  خاك عثمانی افزایش داد و در امور داخلی این امپراتوري دخالت کرد.  

  اتحاد مثلث و اتفاق مثلث قبل از جنگ جهانی اول
تـوان آلمـان را آغـازگر    ن به میان آورد. در عین حال نمینیز سخ» قدرت جهانی«آلمان با طرح نمودن سیاست جهانی از 

هاي پایانی قرن نوزدهم اروپا را در برگرفت. اغلب کشورهاي اروپایی نه تنها در ایـن  مسابقه تسلیحاتی دانست که در سال

انی مثـل  هـاي کسـ  زمان به تقویت نیروي زمینی خود پرداختند بلکه تحت تأثیر جو غالب و احتماال تحـت تـاثیر نوشـته   

و  1890هـاي  هاي خود را در مورد اهمیت نیروي دریایی در سالفرمانده نیروي دریایی امریکا که کتاب» ماهان«دریادار 

کـه در کتـاب خـود (منتشـره در سـال      » راتـزل «دان آلمانی هاي جغرافیمنتشر ساخت یا حتی تحت تأثیر نوشته 1892

ها گوشزد نمود، بیشتر بـه تقویـت   هاي دریایی براي دولتت و از نظر جنگ) اهمیت تسلط بر دریاها را از نظر تجار1897

  نیروي دریایی خود پرداختند.

را به منظور تقویت نیروي دریایی  Tow- power-stan dardقانون دریایی موسوم به  1889قبل از همه انگلستان در سال 

به طور رسمی بهبـود یافـت انگلسـتان نگـران امنیـت و      که رابطه فرانسه و روسیه  1893خود به تصویب رساند و از سال 

هاي داردانـل و بسـفر گردیـد، بنـابراین از     توسعه نفوذ دو کشور فوق در این منطقه و خصوصاً نگران تسلط روسیه بر تنگه

  با سرعت وارد مرحله عمل گردید. Tow- power-stan dardقانون  1894سال 

در نظـر   1880اي که براي توسعه نیروي دریایی فرانسه در دهـه  در پیش گرفتند. بودجه فرانسه و ایتالیا نیز سیاست مشابهی را

میلیون فرانک بالغ گردیـد و ایـن در حـالی     100به  1890میلیون فرانک بود که در دهه  70تا  50گرفته شده بود، مبلغی بین 

اعتبـار جدیـدي بـراي     1895ایتالیا نیز در سـال   بود که بودجه نیروي زمینی این کشور در همین دوره اندك کاهش یافته بود.

دید. در هـر صـورت اغلـب    توسعه نیروي دریایی خود تخصیص داد و احتماال بدین وسیله تدارك حمله سال بعد به اتیوپی را می

تـدارك یـک    توان گفت تمام اروپاهایی براي توسعه نیروي در یایی خود تدارك دیدند، به طوري که میکشورهاي اروپایی برنامه
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  ها متوجه آلمان بود.دید. با وجود این تمام نگاهرا می» سیاست جهانی«

هاي طرح شده به وسیله ستاد مشترك این هاي نظامی آلمان در این دوره این بود که نقشهشاید علت حساسیت به برنامه

رییس ستاد  1905تا  1891ز سال ژنرال اشیلفن که ا 1897کشور بیشتر از سایر کشورها جنبه تهاجمی داشت. در سال 

ارتش آلمان بود طرح حمله به فرانسه از طریق بلژیک را تهیه و به عنوان نقشه نظامی آلمان به تصویب رساند که بـه نـام   

تـر از  طرح اشیلفن مشهور است و در جنگ جهانی اول نیز با اندکی تغییر راهنماي عملیات آلمان قرار گرفـت. ولـی مهـم   

  تري را در پیش گرفته بود.طلبانههاي جاهنیروي دریایی آلمان بود که برنامهنیروي زمینی، 

هاي خود در مورد توسـعه نیـروي دریـایی جلـب کـرده بـود، در       نظر امپراتور را به طرح 1892دریادار تیزپیتز که از سال 

ین قـانون مربـوط بـه توسـعه     به فرماندهی نیروي دریایی آلمان منصوب شد و در سال بعد موفق گردید اول 1897مارس 

  ناوگان آلمان را به تصویب رایشناگ برساند.

اي باشد که مخاطبـان را مجبـور بـه مـدارا و     توانست در معادالت دیپلماتیک برگ برندهبه نظر او ناوگان جنگی آلمان می

هـاي کـارآزموده و   تکنسـین  ریـزان، بایست پرسنل نیروي دریایی مرکـب از برنامـه  مذاکره نماید. طبق برنامه نیز پیتز می

  برسد. 1903هزار نفر در سال  630سربازان ماهر به 

فرونـد تـاو جنگـی     147ناو جنگی در اختیار داشت که هنوز قادر به رقابـت بـا انگلسـتان     22فقط  1898آلمان در سال 

تصویب رسـید   1900ژوئن به تصویب رساند به وسیله قانون دیگري که در  1898داشت نبود. قانونی که تیزپیتز در سال 

نیـز طبـق قـوانین     1907و  1906فروند ناوجنگی مدرن را شـروع کـرد. در سـال     28تکمیل گردید و آلمان کار ساختن 

  نمود.پوش میمشابهی که به تصویب رسید، آلمان هر سه ساله اقدام به ساخت چهار فروند ناو زره

یایی پس از انگلستان مبدل سازد. زمامداران انگلستان از همان زمان رفت تا آلمان را به دومین قدرت درها میاین تصمیم

هـا بـود احسـاس کردنـد. توسـعه نیـروي        که تیزپیتز نقشه خود را به اجرا گذاشت خطري را که متوجه برتري دریایی آن

انسه بـود کـه نقـش    ساخت. ولی در نهایت این فردریایی آلمان این کشور را بیش از هر کشور دیگر با انگلستان درگیر می

  کننده نیروهاي ضد آلمانی را به عهده گرفت. هماهنگ

انگلستان ابتدا تصمیم گرفت به نحوي با آلمان کنار بیاید، به خصوص که رقابت استعماري نیز بین ایـن دو کشـور وجـود    

شور کامل بـه نظـر   در مورد مستعمرات پرتغال با آلمان حاصل شد تفاهم دو ک 1898داشت و پس از توافقی که در سال 

اي نسبت  نمود احساسات دوستانهاداره می 1903رسید. از طرف دیگر چمبرلین که سیاست خارجی انگلیس را تا سال می
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داشت و اتحاد با این کشور را در مقابل ملل التین (فرانسه، ایتالیـا و اسـپانیا) الزم   ها به عنوان نژاد برادر ابراز میبه آلمانی

  شمرد.می

تـا   1898هاي دو کشـور از سـال   یجه انگلستان درصدد برآمد از طریق مذاکره، آلمان را وادار به مدارا نماید. مذاکرهدر نت

تر از آن بود که بتواند به توافقی دست یابنـد. شکسـت مـذاکرات    ادامه یافت ولی تضاد منافع دو کشور عمیق 1902سال 

  ها برانگیخت. علیه آلمانآلمان و انگلیس خصومت شدیدي را در انگلستان بر 

  سیستم دلکسه و ابتکار عمل فرانسه

تضاد شدید سیاست آلمان و انگلیس در آستانه قرن بیستم موقعیتی فراهم ساخت تا فرانسه ابتکـار عمـل دیپلماتیـک در    

ارجی بپردازد. سراح سیاسـت خـ   1870اروپا را در دست خود گیرد و به جبران انزواي دوران بیسمارك و حقارت شکست 

) بود که اهمیت خطـوط اصـلی سیاسـتش بـا گذشـت      1898-1905فرانسه در این زمان دلکسه وزیر خارجه این کشور (

  تر و مانند سیستم بیسمارك به سیستم دلکسه مشهور گردید.زمان روشن

هـاي  مـات اهمیت سیتمی که دلکسه بنا نهاد بیش از هر زمان در آستانه جنگ جهانی اول بـه ثبـت رسـید. یکـی از دیپل    

منتشر شد چنـین نوشـته اسـت:     1914که در ژوییه » اوراق سري«همکار دلکسه به نام ابل فري در خاطرات خود به نام 

ناگهان متوجه این مرد گمنام شدم که خود را به بزرگی و عظمت بیسمارك رساند. احساس کردم کارش مانند عنکبوتی «

و من براي اولین بار خطر جنگ را احساس کردم. قـدرت تحـرك را از   کند است که آلمان را در تارهاي خود محبوس می

آلمان سلب نمود به طوري که دیگر در دنیاي محدودي که دلکسه برایش ایجاد کرده بود توان توسعه و رشد نداشت. پس 

-اعتنـایی مـی  یپذیرفت و به پارلمان باز بیسمارك، هیچ کس به اندازه دلکسه که دیگر سفراي فرانسوي را به حضور نمی

  »کرد بر حوادث اروپا اثر نگذاشته بود.

) سست نمودن پیوند ایتالیـا و اتحـاد   1899سیستم دلکسه بر سه پایه استوار بود: نزدیکی هر چه بیشتر با روسیه (توافق 

). 1904قلبی  ) و باالخره عقد قرارداد دوستی (مودت) با انگلستان (آنتانت کردیال یا توافق1902مثلث (قرارداد محرمانه 

طرف ساختن ایتالیـا اسـتوار بـود و خـود را بـراي      به عبارت دیگر این سیستم برپایه اتحاد فرانسه با انگلیس، روسیه و بی

  ساخت.مقابله با آلمان و اتریش آماده می

یه در به سمت وزارت امورخارجه فرانسه منصوب شد به ظاهر روابـط فرانسـه و روسـ    1898) وقتی که دلکسه در ژوئن 1

وضع مطلوبی قرار داشت در حالی که در واقع چنـین نبـود. در بسـیاري از مـوارد زمینـه فعالیـت مشـترك دو کشـور در         
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  اي داشتند. المللی فراهم نبود و هر یک از دو کشور حوزه فعالیت جداگانهسیاست بین

چین چندان فکـر فرانسـویان را بـه     هاي استعماري درچنانکه روسیه به شدت درگیر ماسی شرق بود، در حالی که رقابت

داشت. در عوض فرانسه در شمال آفریقا و آفریقاي سیاه دچار مشکالتی بود و احتیاج به کمک متحـدان  خود مشغول نمی

خود داشت ولی روسیه در آنجا منافع خاص و مستقیم نداشت. عالوه بر این، سیاست دو کشور در حوزه مدیترانه و نسبت 

داشـته بـود   انی دچار تضادهاي نسبتاً شدیدي بود. تنها عاملی که اکنـون روابـط دو کشـور را گـرم نگـه     به امپراتوري عثم

هاي اقتصادي و صنعتی شدیدي بود. فرانسه به روسیه و حمایـت نسـبی سیاسـی    هاي مالی یا بهتر بگوییم کمکهمکاري

هاي خارجی داشت و دلکسه نیز از همـین  به وام روسیه از فرانسه در صحنه سیاست اروپا بود. روسیه در این زمان احتیاج

و متعاقب آن سفر نیکالي دوم در  1899نقطعه ضعف در جهت تحکیم روابط دو کشور استفاده کرد. سفر دلکسه در اوت 

تر اقتصادي، سیاسی و نظامی دو کشور را فراهم ساخت به طوري کـه  هاي وسیعبه فرانسه زمینه همکاري 1901سپتامبر 

  به جاي تحکیم و تجدید روابط دو کشور از اتحاد فرانسه و روسیه اسم برد. توانمی

پروتکلی به امضاي روساي ستاد مشترك دو کشور رسید کـه براسـاس آن در صـورت بـروز جنـگ بـین        1900در ژوییه 

فرانسـه و  نمـود و در صـورت بـروز جنـگ بـین      هزار سرباز در سواحل مانش متمرکز می 150روسیه و انگلستان، فرانسه 

 جنبـه پـد؟؟  شد که فوري به ترکستان حمله برده و توجه انگلستان را بـه آسـیا معطـوف دارد.    انگلیس، روسیه متعهد می

مورد قبول دلکسه  1902) تا 1898هاي فرانسه و انگلیس در سودان (واقعه فاشودا انگلیسی این توافق باتوجه به درگیري

بود روابط انگلیس و فرانسه مشاهده شـد توافـق نظـامی فرانسـه و روسـیه نیـز بـه        هاي بهبود، ولی در این سال که نشانه

  فراموشی سپرده شد.

) هم زمان با تقویت روابط فرانسه و روسیه، دلکسه درصدد برآمد که از تضادهاي ایتالیـا و اتـریش اسـتفاده کـرده و در     2

رفـت. زیـرا عـالوه بـر     ه نفع سیاست فرانسه پیش مـی صف اتحاد مثلث شکافی ایجا نماید. شرایط و اوضاع این زمان نیز ب

هـاي سیاسـی نیـز در    احیاي مجدد، مسأله ایاالت ایردانت  و تشدید رقابت ایتالیا و اتریش در بالکان یک سري شخصـیت 

ایتالیا روي کار آمدند که طرفدار بهبود روابط با فرانسه بودند. پس از حملـه ایتالیـا بـه حبشـه و شکسـت ایـن کشـور از        

  قدرت را در دست داشت، مجبور به استعفا گردید. 1887) کریسپی که از سال 1896نیروهاي حبشی در ادوا (مارس 

هاي ناپلئون سوم و سیاست داد و خیانتکریسپی از پیروان گاریبالدي بود و اتحاد با آلمان را بر اتحاد با فرانسه ترجیح می

فرانسـه و تـونس را عملـی خصـمانه      1881برد و معاهده بار دو یاد نمیهاي اول جمهوري سوم فرانسه را از مذهبی سال
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وزیـري و انتصـاب ویـس کنتـی ونسـتا کـه از       کرد. بنابراین سقوط وي و انتصاب جیولیتی به نخستعلیه ایتالیا تلقی می

سـلطان ایتالیـا   ) و سپس قتل هومیرت 1896 -1901طرفداران حسن رابطه با فرانسه بود به سمت وزارت خارجه ایتالیا (

که از طرفداران اتحاد با آلمان بود و جانشینی وي توسط ویکتور امانوئل سوم کـه احساسـات دوسـتانهاي     1900در سال 

  داشت، زمینه براي یک توافق سري بین ایتالیا و فرانسه فراهم شد.نسبت به فرانسویان ابراز می

فایده تشخیص داده و نزدیکـی بـا فرانسـه را بـراي حفـظ      نه و بیطلبامداران جدید ایتالیا سیاست کریسپی را جاهسیاست

دانستند. ولی از جانب فرانسه نیز الزم بود اقدامی در جهت جبران عمـل  هاي مرکزي ضروري میاستقالل در مقابل قدرت

  ) به عمل آید.1881تهاجمی خود در تونس (به سال 

هاي استعماري با سیاست سی در این گروه خوردن مسائل و رقابتچنانکه قبال نیز اشاره کردیم یکی از خصوصیات دیپلما

براي رسیدن به یک توافق اساسی  1898رغم توافق تجاري دو کشور در سال خارجی کشورهاي اروپایی بود. بنابراین علی

لیبی) بـود و بـیم آن   ها در شمال آفریقا ضروري بود. توجه ایتالیا در این زمان متوجه تریپولی ( و پایدار، حل اختالفات آن

در تونس، دست به اقدام مشابهی در مورد لیبی بزنـد. توافـق محرمانـه دو کشـور در      1881داشت که فرانسه مانند سال 

گونه مزاحمتی در راه تحقق اهـداف ایتالیـا   به این سوءظن پایان بخشید. به موجب این توافق، فرانسه هیچ 1900دسامبر 

  نیت نشان دهد.عوض ایتالیا نیز قبول کرد که در مورد اهداف فرانسه در مراکش حسنکرد و در در لیبی ایجاد نمی

گشـاي  باتوجه به جو زمان و اهمیت مستعمرات واضح بود که چنین توافقی در مـورد تقسـیم منـاطق نفـوذ دو کشـور راه     

اهر دوستی ایتالیا با فرانسـه را  هاي بیشتر دو کشور خواهد شد؛ اما آلمان که از محتواي توافق اطالعی نداشت، ظهمکاري

رقص والس زنی تشبیه کرد که پس از رقص با مرد بیگانه سرانجام به دامان شوهر خـود (اتحـاد مثلـث) بـاز خواهـد      «به 

در همان حال که مذاکرات مربوط به تجدد اتحاد مثلث  1902ولی تصور رهبران آلمان واقع بینانه نبود. در سال » گشت.

درصـد   60ند ایتالیا و فرانسه نیز مسیر خود را طی کرده و در ژوئن این سـال (زیـر فشـار فرانسـه کـه      در جریان بود پیو

هاي خارجی ایتالیا را در دست داشت.) منجر به عقد قرارداد محرمانه دیگري شد که بـه موجـب آن ایتالیـا متعهـد     بدهی

  دطرفی اختیار کنشد و در صورت بروز جنگ بین فرانسه و آلمان بیمی

) و سفر لوبه رییس جمهور فرانسه به رم (آوریل 1903پس از آن سفر سلطان ایتالیا ویکتور امانوئل سوم به فرانسه (اکتبر 

) به تحکیم روابط دو کشور کمک نمود. ولی موضع ایتالیا در قبال فرانسه از حد دوستی تجاوز نکـرده و هرگـز بـه    1904

 1907هاي صورت یکی از سه پایه اتحاد مثلث باقی ماند. (اتحاد مثلث در سال یک اتحاد تبدیل نشد و ایتالیا همچنان به
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هـاي  خواست. ایتالیـا نیـز از کمـک   طرفی ایتالیا را نمیتجدید شد). در عین دلکسه پیروز بود زیرا چیزي جز بی 1913و 

بیشـتري برخـوردار شـد و ایـن بـود      المللی نیز از قـوام  فرانسه و آلمان براي توسعه اقتصاد خود سود برد و در صحنه بین

  بهره بود، زیرا سیاست با تعصب و جزمیت سازگاري ندارد.اي که ایتالیاي کریسپی از آن بی نتیجه سیاست واقع بینانه

هاي جمعی انگلیس و آلمـان  ) چنانکه دیدیم مذاکرات انگلیس و آلمان به نتیجه نرسید و جنگ تبلیغاتی که بین رسانه3

روابط دو کشور اثر قاطعی گذاشت. از یک طرف دیگر ضعف و انزواي ناخوشایند انگلستان که بـه دنبـال   درگرفت بر قطع 

) تشدید شده بود، رهبران انگلـیس خصوصـاً   1898-1902جنگ ترانسوال در جنوب آفریقا و اعمال خشونت علیه بوئرها (

د هفتم سلطان ایـن کشـور را بـراي برقـراري     ) و ادوار1902-1906چمبران وزیر مستعمرات و بالفور نخست وزیر جدید (

  روابط حسنه با فرانسه سوق داد.

که طی آن نیروهاي فرانسه و انگلـیس در جنـوب    1898از طرف فرانسه نیز به رغم آنکه خاطره برخورد فاشودا (در سال 

نشینی شد.) مجبور به عقبسودان رو درروي یکدیگر قرار گرفتند  و ژنرال مرشان فرانسوي در مقابل نیروهاي لرد کینچر 

کرد، دلکسه دوستی با انگلستان را براي مقابله با قدرت آلمان که جز اتریش متحدي بر اذهان عمومی فرانسه سنگینی می

هـا در مـورد   دانست. چنانکه در مورد تجدید روابط فرانسه و ایتالیا نیز اتفاق افتاد، حل اخـتالف برایش نمانده بود الزم می

هـا بـدین صـورت    الزمه برقراري روابط دوستانه بین دو کشور فرانسه و انگلیس بود. دلکسه مایل بود اختالفمستعمرات، 

نظر کند و در ازاي آن انگلستان دست فرانسه را در مراکش باز گـذارد  حل گردد که فرانسه از ادعاهاي خود بر مصر صرف

نیا، که در صحرا صاحب نیروهایی بود وارد مذاکره شـود و توافـق   و براي قبوالندن این طرح انگلستان را تهدید کرد با اسپا

  آغاز گردید. 1903هاي استعماري از ژوئن ها مربوط به اختالفاي را امضاء خواهد نمود. مذاکره دوگانه

ز او ا» زنـده یـاد بوئرهـا   «از فرانسه دیدن کرد و مردم به یـاد واقعـه فاشـودا بـا شـعار       1903سلطان انگلستان در ماه مه 

استقبال کردند. ولی این احساسات خصمانه به زودي به احساسات دوستانه تبدیل شد و در مـاه ژوییـه نیـز لوبـه رئـیس      

هـا بـه وجـود آورد. از جانـب     ها اوضـاع مسـاعدي را بـراي حـل اخـتالف     جمهور فرانسه از لندن دیدن کرد و این مالقات

ون خطر درگیري روسیه و ژاپن جدي بود و انگلستان که طبق قرارداد ها زمینه براي چنین توافقی مساعد بود، چانگلیسی

با ژاپن، متعهد به جانبداري از این کشور بود امید داشت از طریق فرانسه بتواند از چنین برخوردي جلوگیري کنـد   1902

ن به نتیجه برسد، دلکسـه  کاران در انگلستاو از جانب فرانسه نیز چون مطلوب بود که مذاکرات قبل از پایان دوره محافظه

آغـاز شـد و دو کشـور فرانسـه و      1904فوریـه   8سعی نمود انعطاف بیشتري از خود نشان دهد. جنگ روسیه و ژاپن در 
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طرفی اختیار کردنـد و بـه مـذاکرات خـود ادامـه      شدند، بیانگلیس که هر کدام متحد یکی از طرفین درگیر محسوب می

یا تفاهم دوستان شدند. طبق » انتانت کردیال«فق به امضاي قرارداد دوستی موسوم به وریل همین سال مو آ 8دادند تا در 

گذاشـت.  پوشید و انگلستان نیز دست فرانسه را در مراکش بـاز مـی  این قرارداد فرانسه از دعاوي خود در سودان چشم می

هـاي خـود در آسـیا    و در مورد اختالفدو کشور در مورد تحدید حدود مرزهاي خود در نیجریه و زامبیا به توافق رسیدند 

  هاي خود پایان بخشیدند.نیز با تقسیم سیام (تایلند) به دو منطقه نفوذ و در اقیانوسه با اعمال حاکمیت دوگانه به اختالف

 هاي استعماري داشت ولی برد سیاسـی آن بسـیار مهـم بـود و در    مفاد این توافق چندان مهم نبود و به نوعی جنبه رفع اختالف

شد. به دنبال آن انتصاب دریادار فیشر به فرماندهی نیروي دریایی انگلـیس کـه   درجه اول زنگ خطري براي آلمان محسوب می

به داشتن روحیه تهاجمی مشهور بود این احتمال را در ذهن رهبران آلمان تقویت کرد که آنتانت کردیال با قراردادهـاي نظـامی   

کرد که توافق انگلیس و فرانسه در کنار قـرارداد فرانسـه در کنـار قـرارداد فرانسـه و      نمی نیز همراه است. هنوز شاید کسی تصور

  رفت تا دومین ستون اتفاق مثلث را تشکیل دهد.روسیه می

  واکنش آلمان در مقابله با سیستم دلکسه
در معرض خطـر افتـاد و    هاي سخت بود. زیرا از یک طرف پیوند فرانسه و روسیهبراي سیستم دلکسه سال آزمایش 1905سال 

از طرف دیگر دوستی فرانسه و انگلیس در بوته آزمایش قرار گرفت. اما در پایان، خطر آلمان موجب تحکـیم سیسـتم دلکسـه و    

  اثر شدن اقدامات آلمان گردید.بی

انـه، آسـیا و   ها که در سه جبهه مدیترصحبت از روابط دوستانه فرانسه و انگلیس به میان آمد، روس 1902وقتی در سال 

ها آزرده خاطر شدند؛ ولی روابط اقتصادي دو کشور برخالف روش شرق دور با استعمار انگلیس رقابت داشتند از فرانسوي

داران فرانسوي در روسیه باعث جلوگیري از قطع رابطه و انتفاي قراردادهاي گذشته کـه بـه زحمـت هـم     تهاجمی سرمایه

اعتنایی فرانسویان به مشکالت روسیه در جنگ با ژاپن نیز مزیـد بـر علـت    و بی» آنتانت کردیال«حاصل شده بود گر دید. 

  گردید و روابط دو کشور به سردي گرایید.

گیوم دوم امپراتور آلمان که مترصد فرصت بود و از توافق فرانسه و انگلیس نیز به هراس افتـاده بـود سـعی نمـود از ایـن      

  ه فرانسه و روسیه را متزلزل سازد.برداري کرده و اتحاد دوگانموقعیت بهره

 23در تغییر موازنه قوا به ضرر آلمان بـود. در مالقـاتی کـه روز    » آنتانت کردیال«تالش امپراتور آلمان موید اهمیت تاثیر 

نـویس قـراردادي را   بین تزار و امپراتور آلمان در بژورکو (در خلیج فنالند) رخ داد، گیوم دوم موفق شد پیش 1905ژوییه 
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گرفت دیگري با تمام قوا به ه امضاي تزار برساند که براساس آن اگر یکی از دو کشور آلمان و روسیه مورد حمله قرار میب

  شتافت.کمکش می

بایست از تاریخ عقد صلح بین ژاپن و روسیته به مرحله اجرا گذاشته شود و روسیه موظف بود مساعی خود این قرارداد می

به این قرارداد مبذول دارد. جنبه ضدانگلیسی این پیمان، آشکار بود. بولو صدراعظم آلمان (پس را در جهت الحاق فرانسه 

امپراوطر آنچنان از این مالقات هیجان زده شده بود که گویی به تمام آرزوهـاي  «نویسد: از کاپریوي) در خاطرات خود می

ن طر شده بود، اینک به شـدت مـورد توجـه ایـن     سان از طرف آلمابدان 1890اي که در سال روسیه» خود رسیده است.

  وجست کرد.  کشور قرار گرفته بود علت این امر را باید در تحوالت عمیق سیاسی این دوره جست

کرد و آلمان به دنبال متحدان جدیدتري مثل روسیه بود. اما روسیه گرچـه از فرانسـه   آرایی میاروپا د ر مقابل آلمان صف

توانسـت بـه آلمـان    ز شکست از ژاپن نیز احتیاج به پیشرفت در قاره اروپا داشت ولـی هرگـز نمـی   خاطر بود و پس اآزرده

اطمینان داشته باشد. ویت نخست وزیر و المسدوف وزیر خارجه روسیه به محض اطالع از قرارداد بورکو با آن به مخالفت 

کردند و تزار آن را ملغی اعالم کرد. البته تاثیر فشار برخواستند و عدم امکان الحاق فرانسه به این پیمان را به تزار گوشزد 

اقتصادي فرانسه بر این تصمیم را نباید نادیده گرفت. فرانسه به خوبی قادر بود از این راه روسیه را قبول نظریات خـود در  

بگیرد و نـه اینکـه بـا     المللی وادار نماید. در مجموع آلمان نه موفق شد روابط روسیه و فرانسه رتا زیر نظر خودصحنه بین

  گانه (آلمان، روسیه و فرانسه) انگلستان را در انزوا گذاشته و در مقابل اروپاي متحد بري قرار دهد.یک پیوند سه

زمان با جنگ روسیه و ژاپن مورد استفاده امپراتور آلمان قرار گرفت و آن را در جهت انحالل سیستم حادثه دیگري که هم

خوري این کشور از ن مراکش بود. لمپراطور آلمان چنین محاسبه کرده بود که درگیري روسیه و دلدلکسه به کاربرد بحرا

عدم مساعدت فرانسه سبب خواهد شد تا در صورت درگیري فرانسه با آلمان در شمال آفریقا بـه حمایـت از متحـد خـود     

  گیر سازد.نپردازد و انگلستان نیز حاضر نخواهد شد خود را براي حمایت از فرانسه در

در نتیجه شکست فرانسه در شمال آفریقا عالوه بر تضعیف این کشور موجب سردي روابطش با انگلستان و روسیه که بـه  

  اند خواهد انجامید.حمایتش نپرداخته

شد که فرانسه بر الجزایر و تونس تسلط یافته بود و مایـل بـود بـر مـراکش و اتیـوپی نیـز       ریشه بحران از آن جا ناشی می

سلط یابد. مراکش و اتیوپی تنها دو کشور مستقل آفریقا در آستانه قرن بیستم بودند. نـوگرایی در مـراکش مـورد عالقـه     ت

اي مـراکش  به جاي پدر خود مالحسن نشسته بود، لکن نوگرایی با بافت فرهنگی و قبیله 1894عبدالعزیر بود که در سال 
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  هاي زیادي گردید.سازگاري نداشت و باعث شورش

پرداخـت و چنانکـه   شدند به مداخلـه در مـراکش مـی   رانسه نیز به بهانه سرکوب شورشیان که گاه وارد خاك الجزایر میف

فرانسه و ایتالیا، فرانسه رضایت ایتالیا را براي سلطه بر مراکش جلب کرد (در مقابل قبـول سـلطه    1902دیدیم در توافق 

هایی از شمال و جنوب مراکش حقـوق فرانسـه را در   مقابل تصرف قسمتانگلستان بر مصر) در همین سال اسپانیا نیز در 

  مراکش به رسمیت شناخت.

میلیون فرانک طال به مراکش، بـر   5/62تصمیم گرفت با دادن وامی معادل  1904ها فرانسه در ژوئن به پشتوانهاین توافق

  از محل گمرکات مراکش تأمین شود.صادرات واردات این کشور تسلط یابد. زیرا قرار بود بازپرداخت این وام 

در نومابر همین سال فرانسه پیشنهاد اصالح امورمالی و نظامی و در حقیقت طرح قیومت مراکش را تسلیم سـلطان کـرد.   

در حالی که به منافع آلمـان    آلمان که مایل بود سیاست درهاي باز در مراکش اعمال شود به طرح فر انسه اعتراض نمود،

شد. در حقیقت آلمان به دنبال اهداف سیاسی بود. صدراعظم آلمان بولـو در خـاطرات   اي وارد نمیخدشهدر مراکش هیچ 

اهمیت منافع اقتصادي کشور ما در مراکش نبـود کـه مـرا وادار بـه مقاومـت در مقابـل امپراتـور نمـود         «نویسد: خود می

خواسـتم زیـرا امکـان داشـت هـر      فرانسه را هم نمـی  العمل در مقابل فرانسه نبود) جنگ با(امپراتور آلمان مایل به عکس

جنگی در اروپا به جنگ جهانی مبدل شود، بلکه قصد داشتم فرانسه را بترسانم، دلکسه را از قدرت بیندازم و به سیاسـت  

  »تهاجمی فرانسه پایان دهم و او را از کمک ادوارد هفتم محروم کنم.

وقتی که امپراتور آلمان در دریاي مدیترانـه مشـغول بازدیـد از نیروهـاي      1905مارس  1به دنبال این اهداف بود که روز 

آلمان بود وارد بندرطنجه در مراکش شد و مورد استقبال عمومی سلطان قرار گرفت. سخنرانی امپراتور در این دیـدار کـه   

واهـان تشـکیل یـک    شد. آلمـان خ بر حفظ منافع آلمان و استقالل مراکش تاکید داشت، هشداري به فرانسه محسوب می

المللی براي حل مسأله مراکش شد. رهبران فرانسه در مقابل تهدید آلمان به دو دسته تقسیم شدند. در یک کنفرانس بین

کردند و معتقد به مقاومـت در مقابـل   هاي فرانسوي بودند که تهدید آلمان را جدي تلقی نمیطرف دلکسه و ناسیونالیست

اي دیگر که اعمال دلکسه را خودسرانه تلقی کرده و تهدید آلمـان  وزیر و عدهروویه نخست ها بودند، در طرف دیگرآلمانی

  گرفتند.را نیز جدي می

آلمانها از این اختالف نظر استفاده کرده و عزل دلکسه را تقاضا کردند. روویه که طرفدار مماشـات در مقابـل آلمـان بـود     

هاي بولو صـدراعظم  کرد، قربانی خواستهخارجی فرانسه را هدایت میسال سیاست  7تصمیم گرفت دلکسه را که به مدت 
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)، ولی سیستم او همچنان پابرجا بود. 1905آلمان کند. دلکسه که خود را تنها یافت استعفاي خود را تسلیم داشت (ژوئن 

ویه به قبول کنفرانس با استعفاي دلکسخ آلمان به اولین هدف خود دست یافت. د ومین نقطه نظر آلمان اندکی بعد که رو

قـدرت جهـان در الجزایـر     12باشـرکت   1906المللی در مورد مراکش تن در داد تحقق یافت. این کنفرانس در ژانویه بین

  (در جنوب اسپانیا) گشایش یافت ولی مصوبات آن بر وفق مراد آلمان نبود.

اي غلط بود. زیرا هیچ کشـوري جـز اتـریش از    بهکرد ولی این محاسآلمان روي حمایت بلژیک، اسپانیا و ایتالیا حساب می

منتشر شـد،   1906آوریل  7هاي آلمان مبتنی بر سیاست درهاي باز حمایت نکرد و اعالمیه نهایی کنفرانس که در برنامه

برخالف انتظار آلمان حفظ نظم در مراکش را به عهده نیروهاي فرانسـوي و اسـپانیایی گذاشـت ولـی در علـم برتـري بـا        

ي فرانسوي بود و باالخره پیوند روسیه و انگلستان با فرانسه نیز همچنان به قوت خـود بـاقی مانـد و عـالوه بـر آن      نیروها

  اسپانیا و ایتالیا نیز جانب فرانسه را گرفتند. سیستم دلکسه از این ماجرا نیز پیروز بیرون آمد.

  توافق روس و انگلیس و تشکیل اتفاق مثلث

و حالت تهاجمی این کشور در جریان بحران مـراکش و کنفـرانس الجزایـر    » آنتانت کردیال«ي اقدام آلمان در جهت نابود

برعکس سبب همبستگی دو کشور فرانسه و انگلیس گردید. در حقیقت سیر تحـوالت در آغـاز قـرن بیسـتم انگلسـتان را      

ـ  بـرد و  زواي سـنتی خـود بـه سـر مـی     مجبور به اتخاذ موضع قاطع در قبال مسائل اروپا نمود. انگلستان تا این زمان در ان

کرد کـه تـوازن قـوا در قـاره     دیدیم فقط زمانی اقدام به مداخله می 1878هاي کریمه و در حوادث سال چنانکه در جنگ

  گرفت و هدف از مداخله انگلستان نیز صرفاً اعاده توازن بود.اروپا در معرض تهدید قرار می

هاي داخلی از طرف دیگـر،  طرف و تضعیف روسیه بر اثر جنگ با ژاپن و انقالب اینک نیز اقدامات تهدیدآمیز آلمان از یک

انگلستان را متوجه خطر برهم خوردن موازنه قوا در اروپا نمود. زیرا جز فرانسه کشور دیگري وجود نداشت کـه در مفابـل   

بـر قـاره اروپـا و تهدیـد تفـوق      نمایی آلمان قرار داشته باشد و در صورت شکست دوباره فرانسه، خطر تسلط آلمان قدرت

  نمود.دریایی انگلستان جدي می

از این رو نه تنها در جریان بحران مراکش انگلستان به طور قاطع از فرانسه حمایت نمود (تسلط آلمـان بـر مـراکش ایـن     

یت هر چـه بیشـتر   خطر را هم در برداشت که آلمان در ارتباطات با بریتانیا و مستعمراتش اختالل ایجاد کند) بلکه به تقو

نیز مصمم گردید. این فکر به قدري در سیاست خارجی بریتانیا جا باز کرد که حتی به قـدرت رسـیدن   » آنتانت کردیال«

  اي به آن وارد سازد.) نیز که به شدت به سنت انزواگرایی بریتانیا معتقد بودند نتوانست خدشه1906ها (لیبرال
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زمینـه همکـاري    1906انگلستان ابتکـار عمـل را در دسـت گرفـت و طـی سـال       سر ادواردگري وزیر جدید امور خارجه 

گـاه یـک اتحـاد نظـامی در نظـر نبـوده اسـت و        ستادهاي مشترك دو کشور فرانسه و انگلیس را فراهم ساخت. البته هیچ

ر حساب شـده  انگلستان هم تمایلی به درگیر شدن در یک جنگ احتمالی بین فرانسه و آلمان را نداشت. در نتیجه به طو

  اعالم داشت چنانچه فرانسه مورد جمله آلمان قرار گیرد انگلستان به کمک فرانسه خواهد آمد.

معنی ضمنی نظر اواردگري این بود که چنانچه فرانسه جنگ را شروع کند. انگلستان هیچ تعهدي در قبال فرانسه نخواهد 

-گاه حاضر نبود از انگیزهجویانه شد. انگلستان هیچگ تالفیداشت و بدین نحو انگلستان مانع از تشویق فرانسه به یک جن

  روي کند. هاي فرانسه دنباله

توانست خصمانه علیه روسـیه همـراه   در پیش گرفته بود نمی 1904سیاست دوستی با فرانسه که انگلستان رسماً از سال 

گلستان مجبور بـود بـین بـد و بـدتر یکـی را      باشد. عالوه بر این چنانچه اشاره شد تهدید آلمان به طوري جدي بود که ان

رسید. زیرا عالوه بر آنکه شد اینک منتفی به نظر میانتخاب کند. از طرف دیگر آنچه باعث درگیري انگلستان و روسیه می

انگلستان سیاست سنتی خود مبتنی بر حمایت از تمامیت ارضی عثمانی را کنار گذاشته بود و آمـاده بـود تـا امپراتـوري     

هاي روسیه رها کند، عامل جدیدي نیز وارد محاسبات دیپلماتیک شده بـود و آن ضـعف   طلبیانی را در مقابل توسعهعثم

  ساخت.نظامی روسیه بود که مسأله رقابت این کشور با انگلستان را چه در خاور دور و چه در خاور نزدیک منتفی می

قاره اروپا داشـته باشـد تـا در پنـاه یـک روابـط دوسـتانه بتوانـد         روسیه نیز به نوبه خود بسیار راغب بود که متحدانی در 

هاي شرق دور را در حوزه مدیترانه یا در آسیا جبـران نمایـد. تمـایالت دو جانبـه روسـیه و انگلـیس احتیـاج بـه         شکست

  وساطت فرانسه داشت.

مقابـل اتحـاد مثلـث بایسـتند. لـذا      این کشور نیز در ادامه سیستم دلکسه در پی ایجاد اتحادیه جدیدي بود که بتواند در 

فرانسه از طریق وزارت خارجه خود در انگلستان و روسیه پیشنهاد نمود که مناسبات خود را بهبود بخشند و این پیشنهاد 

  رو شد.را با استقبال روبه

و کشـور بـه   هاي شدیدي که در هـر د آغاز گردید و برخالف مخالفت 1906مذاکرات طوالنی و مفصل دو کشور از ماه مه 

موجی از بدبینی نسبت به روسیه را در انگلستان به وجـود آورد و   1906وجود آمد (انحالل دو ما به وسیه تزتار در ژوییه 

العمل آلمان نسبت به بهبود روابط انگلیس و روسیه در هـراس  در روسیه ستاد مشترك و ایزولسکی وزیر خارجه از عکس

  رسید. به نتیجه 1907بودند.) در ماه اوت 
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هاي استعماري دو کشور در آسیا پـایلن بخشـید و طبـق معمـول ایـن زمـان (مثـل        به رقابت 1907اوت  31کنوانسیون 

مصالحه فرانسه و انگلیس یا فرانسه و ایتالیا ... در آفریقا) دو کشور مناطق نفوذ خود را در آسیا تعیین و آن را سنگ بناي 

شد که طبق نظرهاي مربوط به ایران، افغانستان و تبت میا قرار دادند. اختالفهاي سیاسی و نظامی خود در اروپهمکاري

طرف ها در جنوب شرقی و منطقه بیکنوانسیون فوق مقرر گردید که ایران به سه منطقه نفوذ (روسیه در شمال، انگلیسی

مـورد شناسـایی روسـیه قـرار      مرکزي) تقسیم گردد و افغانستان به عنوان منطقه نفوذ انگلستان (بدون قیمومت رسـمی) 

گیرد و در مورد تبت قرار شد نیروهاي انگلیسی از این سرزمین خارج شده و حاکمیت چین بر ایـن منطقـه بـه رسـمیت     

  شناخته شود.

عالوه بر این با وساطت فرانسه، روسیه و ژاپن نیز در مورد حفظ وضع موجود دور به توافق رسیدند. این ترتیبات شـباهت  

فرانسه و انگلیس داشت زیرا متضمن هیچ توافق سیاسی نبـود و صـحبتی از قـرارداد نظـامی نیـز       1904وافق زیادي به ت

کرد لیکن در عمل داراي آثار سیاسی عظیمی بود. زیرا این توافق موجد جبهه جدیدي در اروپا گردید کـه بـه اتفـاق    نمی

هـاي سیاسـی    یان بحـران  دار نبود ولی رفته رفته در جرمثلث مشهور است. مسلما این اتفاق هنوز از استحکام کافی برخور

فرانسـه و ایتالیـا    1902این دوره از استحکام بیشتري برخوردار گردید و این در حالی بود که اتحاد مثلث به علت توافـق  

انگلـیس و   تر گردیـد. تـالش فرانسـه،   دچار شکاف شده بود و با حمایت ایتالیا از فرانسه در بحران مراکش باز هم متزلزل

نمود. هـدف  هاي مرکزي جلوه میاي در مقابل قدرتهاي حاشیهآرایی قدرتروسیه در چشم رهبران آلمان به منزله صف

آلمـان در  » سیاسـت جهـانی  «توان گفت کـه  گیري کلی میآلمان از این پس شکستن این حصار بود.به عنوان یک نتیجه

تنها باعث تحکیم روابط فرانسه و انگلیس شد بلکه موجب نزدیکی انگلستان و اي معکوس به بار آورد. زیرا نه نهایت نتیجه

روسیه نیز گردید. علت این اقدام انگلستان نیز چیزي جز ترس از سیاست تهاجمی آلمان و تـالش ایـن کشـور در جهـت     

و تـزار مبنـی بـر پیمـان     منزوي ساختن انگلستان نبود. برخالف عقیم ماندن مالقات بژورکو و طرح اولیه امپراتور آلمـان  

آلمان، روسیه و پیوستن فرانسه به این پییمان، انگلستان را متوجه این نکته نمود که آلمان در صـورت امکـان ائتالفـی از    

اي را علیه انگلستان به وجود خواهد آورد. در نهایت این انگلستان بود که هم با فرانسه و هم با روسیه متحد نیروهاي قاره

  را در تنگناي سیاسی و نظامی قرار داد.شد و آلمان 
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  از اتفاق مثلث تا جنگ جهانی اول
هاي سابق به فراموشی سپرده ها رقابتاروپا به دو بلوك متخاصم تقسیم گردید و در داخل هر یک از بلوك 1907از سال 

سر آلزاس و لرن، بین آلمان هاي هر بلوك با دیگري شدت یافت. آتش رقابت بین آلمان و فرانسه بر شد و برعکس رقابت

ور شد. این دوره باید دوران بحران نامید و انگلیس بر سر تفوق بر دریاها یا بین اتریش و روسیه بر سر بالکان دوباره شعله

  زیرا هر لحظه صلح اروپا در معرض خطر بحرانی جدید قرار گرفت.

و بـاالخره جنـگ اتـریش و     1912-13بالکـان  هـاي  ، جنـگ 1911، بحران دوم مـرتکش در  1908-1909بحران بالکان 

  که به جنگ جهانی اول منجر شد. 1914صربستان در ژوییه 

هـاي  شروع شده بود به نقطه اوج خود رسید: تقسیم دنیا بـین قـدرت   1870در این دوره هفت ساله تحوالتی که از سال 

یکا و ژاپن در ردیف کشورهاي اروپایی قرار گرفته و هاي جدید غیراروپایی یعنی امربزرگ تقریباً انجام پذیرفته بود، قدرت

صاحبی وجود نداشت، امپراتورهاي ها را در آسیا و آمریکاي التین محدود کردند، در قاره افریقا سرزمین بی حوزه عمل آن

 هـاي اقتصـادي شـدت یافـت. در نتیجـه     هاي بزرگ درآمدند و رقابتقدیمی عثمانی و چین به صورت مناطق نفوذ قدرت

  پذیر نبود.ها امکانهرگونه تغییري در وضعیت موجود بدون برخورد با منافع یکی از قدرت

چرخید. ولـی  در مجموع دیپلماسی اروپا در این هفت سال حول محور سیاست آلمان براي شکستن حصار اتفاق مثلث می

اي جز ایجاد نگرانی زمایی آلمان نتیجههر کوششی از جانب آلمان برعکس به تحکیم پیوندهاي متفقین انجامید. زیرا زورآ

  بیشتر در اردوگاه و خصم نداشت.

  :1908-9الف) بحران بوسنی 

طلبی اسالوهاي جنوب پیوسـته نگـران   طلبی و وحدتمجارستان از حس استقالل -شد که اتریشبحران از آنجا ناشی می

ل رسیده بود الگویی بـه دسـت اسـالوهاي جنـوب     به استقال 1878رفت که صربستان که از کنگره برلن بود و بیم آن می

هاي کنگـره  ها را براي وحدت با صربستان تشویق نماید و در نتیجه اداره بوسنی و هرزگوین که براساس تصمیم داده و آن

میلیون جمعیت این ایاالت) از دست این کشـور   2میلیون صرب (از  5/1برلن به دست اتریش سپرئده شده بود با داشتن 

یک یهودي به نام کنتب داهرنت هال به وزارت خارجـه اتـریش رسـید و تصـمیم گرفـت النـه        1906شود. از سال  خارج

  نمود درهم کوبد.عصیان یعنی صربستان را که براي وحدت اسالوها تبلیغات می

ن بـه بلگـراد (پایتخـت    ابتدا سعی کرد امکان اتحاد ملل اسالو را از بین ببرد. پس از آنکه تدابیر اقتصادي براي فشار آورد



  مجموعه تاریخ »  414«
 

 
 

 
ژاك را بـه  از عثمانی اجازه ایجاد خط آهنی به طـرف سـالونیک از طریـق سـن     1907صربستان) مفید واقع نشد در سال 

ساخت. پس از آن انضمام خـاك  نگرو را براي همیشه از هم جدا میدست آورد که در صورت تحقق آن صربستان و مونته

اي بـراي  براي جلوگیري از سرایت پان صربیسم به این منطقـه و بـه عنـوان مقدمـه    هرزگوین را به عنوان وسیله  -بوسنی

  تدابیر شدیدتر علیه صربستان در برنامه کار خود قرار داد.

کم از مشکالت جنـگ  بایست قبل از آنکه فرصت از دست برود اقدام کند. زیرا روسیه کمدر اجراي این مقصود اتریش می

کرد و ممکن بود در راه اتریش مشکالتی ایجـاد کنـد. ولـی آنچـه باعـث      سال دامن رها می و انقالب اجتماعی این 1905

  بود. 1908سرعت عمل اتریش شد نهضت ترکان جوان در 

کمیته اتحاد و ترقی به رهبري انور پاشا بر آن بود که کشـور عثمـانی را بـه صـورت دولتـی مـدرن در آورده و بـه رژیـم         

دهد و این تغییرات باعث تحریک بعضی واحدهاي ارتش در سـالونیک گردیـد و بـاالخره    استبدادي آن لعاب دموکراسی ب

سبب شد تا محمد پنجم که مردي ناتوان بود به جاي عبدالحمید به سلطنت بنشیند و رژیم مشروطه پارلمـانی را برقـرار   

ها  یرا دولت جدید بر آن بود که با به آنتوانستند نمایندگانی به آن اعزام دارند. زسازد که طبق قاعده اهالی بوسنی نیز نی

ها تحـت حاکمیـت    به توافق رسیده و هرگونه دخالت خارجی را در این سرزمین از بین ببرد به این شرط که سرزمین آن

بایست طرح خود را قبل از برنامه عثمانی به مرحله اجرا درآورد. ولی قبـل از هـر   عثمانی باقی بماند. از این رو اتریش می

  نه عملی الزم بود از پشتیبانی و توافق متحدان و حتی از توافق روسیه اطمینان حاصل کند.گو

آلمان با تصمیم اتریش موافق بود و ایتالیا درصدد بود در ازاي امتیازاتی در بالکان با تصمیم اتریش موافقت کند و پـرنس  

نسبت به تصـمیم اتـریش ابـراز داشـت. فقـط موضـع        فردیناند شاهزاده بلغارستان در ازاي گرفتن لقب شاه توافق خود را

با آنکه نظر ارتشیان اتریش بر آن بود که روسیه قدرت جنگ با اتریش را ندارد، وزیر خارجه اتریش  روسیه نامشخص بود.

مایل بود از هر گونه خطري اجتناب ورزد. در مالقات وزراي خارجه دو کشـور مسـجل شـد کـه روسـیه در ازاي گـرفتن       

هاي جنگی روسیه) با اقدام اتریش موافقت خواهد هاي بسفر و داردانل (عبور آزادانه کشتیت در مورد عبور از تنگهامتیازا

کرد. اتریش این درخواست را به طور شفاهی قبول کرد و روسیه هم بدان اخذ سند رسمی از اتریش بـه ایـن قـول اکتفـا     

  نمود.

زمان با آن بلغارسـتان  وسنی و هرزگوین را به خاك خوا عالم داشت و همدولت اتریش انضمام ب 1908در نتیجه در اکتبر 

  نیز اعالم استقالل نموده و فردیناند خود را شاه بلغارستان خواند.
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بحران از این جا ناشی شد که الحاق یک جانبه بوسنی و هرزگوین مغایر تعهدات کنگره بر این بود. صربستان به ایـن امـر   

نمود روي آورد. روسیه به زودي دریافت که نه ب روسیه که ابتدا وي را به قبول این امر تشویق میاعتراض نمود و به جان

  ها موافق نیستند.هاي جنگی روسیه از تنگهاتریش و نه آلمان و حتی انگلیس با عبور آزادانه کشتی

نسـه و انگلسـتان بـه ایـن     خصومت بین اتریش و روسیه تا سرحد جنگ پیش رفت اما کشورهاي متحد روسیه یعنـی فرا 

کشور تفهیم کردند که حاضر نیستند در جنگی که روسیه براي منافع غیرحیاتی خود آغاز کند شـرکت کننـد. اتـریش از    

بـه دولـت عثمـانی     1909فوریـه   26این وضعیت استفاده کرد و الحاق بوسنی و هرزگوین را پس از مذاکرات طوالنی در 

اش نسبت به اتریش برداشته و بـه تبلیغـات   هشدار داد که دست از سیاست خصمانه قبوالند و به دولت کوچک صربستان

  پان صربیسم پایان دهد.

صربستان ابتدا از روسیه ادستمداد طلبید ولی آلمـان خـود را وادار صـحنه نمـوده و از طریـق سـفیر خـود از ایزولسـکی         

م دارد و هر گونه جواب مبهم به منزله جواب رد تلقی خواست که رسما  و قطعاً رضایت خود را نسبت به اوضاع جدید اعال

  خواهد شد.

ها قرار گرفت که: آیا توان نظامی شروع یک جنـگ را  روسیه در مقابل این التیماتوم دچار تردید شد و در مقابل این سوال

بیشتر حکومت مرکزي و  دارد یا نه؟ آیا دوستانش به وي وفادار خواهند ماند؟ با ضعفناشی از انقالب آیا جنگ باعث ضعف

اي جـز تسـلیم   ها داد تزار را متقاعد نمود که چـاره هایی که شوراي وزیران به این سوالشورش ایاالت نخواهد شد؟ جواب

  هاي مرکزي را پذیرفت.صربستان نیز که از روسیه مأیوس شده بود تقاضاي دولت 1909مارس  21نیست. در 

  نتایج بحران:

پذیري صلح در اروپا را مسجل ساخت. روسیه از این بحران متحمل بیشترین توهین شد یز آسیباین بحران قبل از هر چ

  و بر آن شد تا در اولین فرصت به جبران آن بپردازد.

اولین اقدام روسیه استفاده از وضعیت بلغارستان بود که متحدانش ارزش زیادي براي آن قایل نبودند و روسیه موفق شـد  

ی به این کشور آن را به اردوگاه خود بکشاند. دومین نتیجه بحران برخالف انتظار، تضعیف اتحاد مثلث با قبول اعطاي وام

بود. زیرا گرچه آلمان و اتریش در این درگیري موفق بودند ولی ایتالیا که به آرزوهاي خود نرسیده بود بـه طـرف روسـیه    

  روي آورد.

دوم با یکدیگر مالقات کردند و ایتالیا با دادن قول مساعد به روسیه در ویکتور امانوئل سوم و نیکالي  1909اکتبر  24در 
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  ها توافق این کشور را در مورد آزادي عمل ایتالیا در لیبی به دست آورد.مورد تنگه

اتریش که از این پیشامد نگران شد ه بود به امضاي توافقی رضایت داد که براساس آن هر گونه تغییري در وضـع موجـود   

از طرف اتریش ما بازایی نیز براي ایتالیا در برخواهد داشت. در مورد اتفاق مثلث نیز قضیه بـرعکس انتظـار از کـار     بالکان

رفت روسیه که در این بحران از حمایت فرانسه برخوردار نشده بود از این کشور فاصله بگیـرد. ولـی   درآمد. زیرا انتظار می

  گرفت به تقویت پیوندهاي خود با پاریس بپردازد.برعکس براي جلوگیري از شکستی دیگر تصمیم 

  ب) بحران دوم مراکش:

به دنبال اقدام جدیدي از طرف آلمـان دسـت    1911المللی در تابستان پس از یک دوران کوتاه آرامش ناگهان اوضاع بین

ر براي به دست هایی در آفریقا داشت، در ظاهخوش تشنج گردید. این کشور که سعی در کسب حیثیت و تصرف سرزمین

  داد.آوردن حقوقی در پادشاهی مراکش حتی به قیمت خطر یک جنگ اروپایی نیز تردیدي به خود راه نمی

آوریم بحران اول مراکش با کنفرانس الجزایر که به قبول تفوق در مـراکش انجامیـد   هاي بحران؛ چنانکه به خاطر میریشه

  نشد که در صورت بروز بحران این کشور آیا فرانسه حق مداخله دارد یا خیر؟ بینیحل و فصل گردید. ولی در این کنفرانس پیش

-ها میاساس خود بر دامنه نارضایتیرانی نداشت و با حرکات بیآوریم که سلطان عبدالعزیر توان حکمهمچنین به یاد می

است. جانشین وي مالحـافظ نیـز    افزود. به عالوه وي متهم بود که به استقرار سلطه فرانسه در مراکش کمک زیادي کرده

اي بـه   سیاست سلف خود را در پیش گرفت و عالوه بر آن به سبب رفتار غلط زمینه هرج و مرج را فراهم سـاخت و بهانـه  

  دست فرانسه داد تا به دخالت در آن کشور بپردازد.

ر داخل این کشور نیز دست زد. پرداخت به مداخله نظامی دفرانسه عالوه بر آنکه به تعقیب مجرمین در خاك مراکش می

اي به دست فرانسه داد تا قـواي نظـامی    بهانه 1908قتل یک پزشک فرانسوي و سپس قتل عام کارگران اروپایی در سال 

خود را وارد خاك مراکش کرده و به تعقیب شورشیان بپردازد. تحریکات آلمان بر علیه فرانسه در مراکش در حـدي نبـود   

به خطر اندازد بلکه هدف آن، بیشتر گـرفتن امتیـازاتی در بالکـان بـا مشـارکت در امـور اقتصـادي        که موقعیت فرانسه را 

  مراکش بود.

هاي اقتصادي خود قادر بود فرانسه را از بـازار اقتصـادي مـراکش عقـب     در مورد اخیر به صورت طبیعی آلمان با پیشرفت

آلمان تصمیم گرفت  1910داد. از این رو از سال تن در نمی براند، و به همین دلیل هم فرانسه به قبول پیشنهادات آلمان

بینی مداخله فرانسه در امـور داخلـی مـراکش آزادي عمـل     -) و عدم پیش1906با استناد به تصمیمات کنفرانس الجزایر (



  »417«   تاریخ جهان

  
 
 

در مراکش بهانه مناسبی به دست آلمان افتاد و آن مداخله فرانسه  1911بیشتري در این کشور به دست آورد. در ماه مه 

بود که طی شورشی که علیه سلطان جدید مالحافظ رخ داد و جان اروپاییان در خطر افتـاد صـورت گرفـت. آلمـان ایـن      

مداخله را نقض وضع موجود دانست و دست به اعتراض زد. آلمان تصمیم داشت به منظور کسـب امتیازهـایی بـا گـرفتن     

  مابه ازاي فرانسه را تحت فشار قرار دهد.

  لمان براي اعمال فشار به فرانسه (بحران اقادیر)طرح آ -ت

یک کشتی جنگی آلمان در کنار یک بندرجنوبی مراکش به نام اقادیر لنگـر انـداخت و یـک دسـته      1911روز اول ژوییه 

نظامی را در خاك مراکش پیاده نمود. این عمل که بیشتر جنبه هشدار داشت هنگامی صورت گرفت که مذاکرات مربـوط  

  ازا گرفتن آلمان در مقابل آزادي عمل کاسته فرانسه در مراکش در جریان بود. ی ما بهبه چگونگ

نمود زیرا وزیر آمیز میآمیز در تردید بود. خواست آلمان بسیار اغراقآمیز و یک عمل صلحفرانسه بین یک واکنش خشونت

کند گفتـه بـود در ازاي   ا در آفریقا طلب میخارجه آلمان در جواب وزیر خارجه فرانسه که پرسیده بود آلمان چه سهمی ر

  مراکش براي فرانسه آلمان خواهان تمامی کنگوي فرانسه است.

براي رسیدن چه مقصود خود آلمان مصمم بود بر فشار نظامی خود بیفزاید. در این بین انگلستان ابتـدا فرانسـه را بـه ادامـه     

ز توصیف نمود، پشتیبانی نظامی خود را از فرانسه اعـالم و نیروهـاي   آمیمذاکرات تشویق نمود و چون تقاضاي آلمان را اغراق

هاي خود پرداخت سـعی نمـود   باش درآورد. آلمان در عین آنکه در مقابل این تهدید به تعدیل خواستهمسلح را به حال آماده

  مداران فرانسوي استفاده کند.از اختالف نظر سیاست

رفت. باالخره فرانسه کـه بنـا بـه گـزارش     ود و هر لحظه بیم درگیري و جنگ میمذاکرات پیوسته و ناپیوسته در جریان ب

-وزیرجنگ در زمینه توپخانه سنگین یاراي مقاومت در مقابل آلمان را نداشت و روي کمک انگلـیس و روسـیه هـم نمـی    

هـا دچـار   ال نفوذ فرانسويتوانست حساب کند به ناچار نرمش نشان داد. آلمان هم از بیم آنکه بازار بورس برلن بر اثر اعم

  اختالل گردد سرسازگاري نشان داد.

توافقی بین طرفین به امضاء رسید که براساس آن آلمان آزادي عمل فرانسـه در مـراکش را حتـی در     1911نوامبر  4در 

کامرون شناخت و در عوض قسمتی از کنگوي فرانسه را که بین جهت استقرار رژیم قیومت را بر این کشور به رسمیت می

نمود. د ر ضمن قرار شد که اگر بلژیک درصدد فروش کنگوي خود برآید بـرخالف  و کنگوي بلژیک قرار داشت دریافت می

  به فرانسه واگذار شده بود فرانسه بدون آلمان عملی انجام ندهد. 1884آنکه حق خرید در کنفرانس برلن 
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آمیـز  نیز مانند اثر بحران بالکان برخالف انتظار بود. روش خشونت آثار بحران: اثر این جریان بر اردوگاه متحدین و متفقین

العمل روسیه بسیار محتاطانه بـود. اگـر   تر گردانید. البته عکسآلمان باعث نگرانی اروپا گردید و پیوند متفقین را مستحکم

ي بروز نداد لکـن ایـن خـاطره بـر     ا جویانهچه فرانسه، روسیه را در بحران بالکان تنها گذاشته بود ولی روسیه حالت تالفی

هـاي  هایی وجود نداشت و چون سرکشـی تاثیر هم نبود. ولی بین فرانسه و انگلیس چنین خرده حسابروش آن کشور بی

  ساخت این کشور به تحکیم هر چه بیشتر پیوندهاي خود با فرانسه پرداخت.آلمان بیش از همه انگلستان را متوحش می

از نزدیکی روزافزون فرانسه و انگلیس احساس نگرانـی کـرده و سـعی نمـود انگلسـتان را بـه خـود        آلمان نیز به نوبه خود 

نزدیک کند. ولی انگلستان که قصد داشت به آنتانت کردیال وفادار هر پیشنهادي را در این زمینه رد کرده و فقط به قبول 

  پیمان عدم عرض اعالم آمادگی نمود.

م شکستن پیمان فرانسه و انگلیس بود سبب شـد تـا ایـن کشـور برنامـه توسـعه       شکست سیاست آلمان که خواهان دره

دیـد کـه هـر چـه     ناوگان خود را سرعت بخشد. مسابقه تسلیحاتی روز به روز حادتر گردید و انگلستان خود را مجبور مـی 

  بیشتر به فرانسه نزدیک شود.

  :1912-13هاي بالکان ج) جنگ

هـاي  هاي بالصاحب یا تعیـین سـرزمین  ایان قرن نوزدهم تقسیمات و تصرفات سرزمینچنانکه قبال نیز یادآور شدیم در پ

المللـی کـه در   هاي بزرگ اروپا به آخرین مرحله خود رسید. ولی ساخت و بافت سیستم بینحایل بین مناطق نفوذ قدرت

هـاي  هـاي آن بـا مـیخ   ه چـوب پذیر بود و مانند داربسـتی کـ  جریان این تقسیمات شکل گرفته بود بسیار ناپایدار و آسیب

جایی یا حرکت یک چوب باعث فروریختن تمام داربست شود، هر لحظـه بـیم آن   سستی به هم پیوند خورده باشد و جابه

خـوش تزلـزل شـده و نـایره جنگـی      المللی، کل سیسـتم دسـت  رفت که با حرکت نامناسب یکی از اعضاي جامعه بینمی

  ور گردد.همگانی شعله

  پذیر را متزلزل نمود و تا سرحد فروپاشی پیش برد.ین روسیه بود که با حرکت خود این سیستم آسیبا 1912در سال 

روسیه که طی کمتر از یک دهه خفت چند شکست را متحمل شده بود درصدد جبران برآمد و چون راه مشـرق بـر روي   

راي رسیدن به این مقصود موافق به تحبیـب  بسته شده بود به روال گذشته راه بالکان و بغازها را در پیش گرفت و چون ب

هاي بالکان در به راه انداختن جنگی علیه عثمانی که به علـت مشـکالت   عثمانی نشد سعی کرد از طریق سازش با قدرت

  رسید به هدف برسد.پذیرتر از سابق به نظر میداخلی و خارجی آسیب
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  وضعیت بالکان:

کـرد. و عثمـانی در   بق رابطه مستقیمی با سیاست و وضعیت عثمانی پیدا میوضعیت بالکان در این مقطع زمانی مانند سا

  این زمان با دو مشکل یکی در داخل و دیگري در خارج دست به گریبان بود.

رو گردید و رژیم جدید با آنکه هاي ملی زیر سلطه عثمانی روبهانقالب ترکان جوان در محدوده امپراتوري با مقاومت اقلیت

-رو گردید. سیستم پارلمانی موردنظر ترکان جوان کـه اقلیـت  گیري کرده بود با تضاد جدید روبهالیسم جهتبه سوي لیبر

ها نیز ملحوظ گردد با سیاسـت   بایست حق مشارکت براي آنهاي ملی نیز به آن دل بسته بود و در ظاهر براساس آن می

که طرفـداران خـود را    1908و ترقی از همان آغاز سال نمود. کمیته اتحاد انسجام ملی براساس فرهنگ ترك سازگار نمی

  ها و ترویج فرهنگ ترکی را در دستور کار خود قرار داد.ها مستقر ساخت، سیاست درهم شکستن مقاومت ملت در تمام ارگان

و هـا، بلغارهـا   مـردم مقدونیـه کـه از حمایـت صـرب      1910هاي مسیحی بالکان گردید. از سال این عمل باعث قیام ملت

ها برخوردار بودند دست به شورش زدند. ملل بالکان مترصد فرصت بودنـد تـا قیـامی علیـه سیاسـت رژیـم جدیـد        یونانی

  به دست آمد. 1911عثمانی ترتیب دهند. این فرصت با مداخله ایتالیا در لیبی در سپتامبر 

 30که هنگام استقرار قیومت فرانسه به مراکش (ایتالیا از دیرباز به لیبی چشم دوخته بود و با فرانسه به توافق رسیده بود 

) لیبی را اشغال نماید. عثمانی که هنوز حاکمیت اسمی بر لیبی داشت به این امر رضایت نداد و متعاقب آن 1912مارس 

الحاق  1911نوامبر  5غازي را اشغال و در ایتالیا به عثمانی اعالن جنگ داد و قشون خود را وارد لیبی نمود، تریپولی و بن

ها خواستند از منایق ساحلی به عمق خـاك لیبـی نفـوذ کننـد بـا      لیبی را به ایتالیا اعالم نمود. ولی هنگامی که ایتالیایی

ها جنگ را بـه دریـاي اژه   رو شدند. ایتالیاییمقاومت سرسختانه اعراب که به وسیله افسران عثمانی بسیج شده بودند روبه

  شدند. کشیده و با عثمانی وارد کارزار

هاي کوچک بالکان به وجود آورد تا به کمک شورشیان مقدونیه بشـتابند.  جنگ ایتالیا و عثمانی فرصت خوبی براي دولت

ها سعی نمودند روسیه را نیز به اردگاه خود بشکانند، روسیه چنانکه گفتیم ابتد سعی نمود با عثمانی به توافق برسـد و   آن

هاي بسفر و داردانل دوستی خود را به عثمانی هدیه کنـد. لـیکن نـه    روسیه از تنگه هايدر ازاي قبول آزادي عبور کشتی

هاي اروپایی روي خوشی به این پیشنهاد نشان ندادند و روسیه به طور قطع خود را بر کنار کشـورهاي  عثمانی و نه قدرت

خود و با هدف بیرون رانـدن عثمـانی از    اي از کشورهاي بالکان تحت حمایتها را به تشکیل اتحادیه بالکان قرار داد و آن

مـارس   13آخرین متصرفاتش در اروپا تشویق نمود. اولین قدم در این راه قرارداد اتحاد صربستان و بلغارستان بود کـه در  

  امضا شد. 1912
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از  این پیمان که به ظاهر جنبه تدافعی داشت شامل یک ماده محرمانه تهاجمی نیز بـود کـه براسـاس آن چنانچـه یکـی     

بینی شده شتافت. همچنین تثسیم مقدونیه بین دو کشور نیز پیششد دیگري به کمکش میطرفین در جنگی درگیر می

بود (به جز قسمت وادار که به حکمیت تزار گذاشته شده بود). این اتحادیه با اتحاد دیگري بین بلغارستان و یونان کـه در  

نیز جنبه تدافعی داشت و هدف آن مقابله با تهـاجم احتمـالی عثمـانی     امضا شد تکمیل گردید. این پیمان 1912مه  29

نگر و نیز بدون امضاي کنوانسیون مـدون عضـویت خـود را بـه ایـن اتحادیـه بـه اطـالع بلغارسـتان و          بود و باالخره مونته

ز شـرط محرمانـه   صربستان و یونان رساند. تمام طرح و هدایت این اتحادها به وسیله روسیه صورت گرفـت. فرانسـه کـه ا   

  کرد. اطالع بود اظهار نگرانی نمیاتحاد صربستان و بلغارستان بی

ولی با سفر ریمون پوانکاره به سن پطرزبورگ مالحظه مواد این قرارداد، جنبه انفجـارآمیز آن کـه نـه تنهـا جنگـی علیـه       

. بـه دولـت فرانسـه آشـکار شـد و      کرد بلکه خطر جنگ علیه اتریش را نیز در خود مستتر داشـت بینی میعثمانی را پیش

  فرانسه به شدت علیه این ترتیبات اعتراض نمود و خطر توسعه جنگ بالکان به تمام اروپا را به تزار گوشزد نمود.

ها را رهـا   دانستند روسیه آنروسیه بر اثر واکنش فرانسه کشورهاي بالکان را به مدارا توصیه نمود ولی این کشورها که می

پـذیر وارد عمـل شـوند. در اکتبـر     میم گرفتند قبل از آنکه جنگ ایتالیا و عثمانی با عقد قـراردادي پایـان  نخواهد کرد تص

  التیماتومی به دولت عثمانی فرستادند و جنگ بالکان شروع گردید. 1912

  ):1913تا ژوئن  1912جنگ اول (اکتبر 

لیبی فراخواند و جزایري که ایتالیـا در دریـاي اژه تصـرف     عثمانی باعجله به جنگ خود با ایتالیا پایان داد. قواي خود را از

آرایی خـود را آغـاز   کرده بود را به حال خود رها نمود (معاهده لوزان) تا به امور بالکان بپردازد. ولی اهالی بالکان هم صف

ه ساخته بودند، جنگ کوتـاه  کرده بودند و با آنکه همه خود را براي نبردي طوالنی که احتماالً با پیروزي عثمانی یابد آماد

  بود و پیروزي متحدین بالکان را به دنبال داشت.

ها بر سالونیک تسلط یافتند و بلغارها شهر ادرنه را محاصره کـرده و بـه سـوي    طی چند هفته مقدونیه آزاد گردید، یونانی

ریش که قصـد داشـت از آلبـانی    روي خود قصد داشت راهی به دریاي آدریاتیک پیدا کند که با مخالفت اتاستامبول پیش

  رو گردید.ایالتی مستقل بسازد روبه

همین مسأله باعث شد تا خطر یک جنگ اروپایی احساس گردد. هر یک از طرفین با متحدین خود به مشاوره پرداختنـد.  

انسه از روسـیه  المان و فرانسه که تا این زمان نسبت به قضایا سکوت اختیار کرده بودند مصمم شدند از متحدین خود (فر
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  و آلمان از اتریش) حمایت کنند.

روسیه و اتریش به تجهیز نیروهاي خود پرداختند. در اینجا نیز مانند بحران اقادیر انگلستان به مداخلـه پرداخـت و چـون    

  رویه صربستان را خطرناك و احمقانه تلقی نمود از روسیه و صربستان خواست که از ادعاهاي خود چشم بپوشند.

ه پیشنهاد کرد کنفرانسی از سفراي کشورهاي اروپایی متخاصم در لندن تشکیل و به قضیه رسیدگی کنـد. عثمـانی   فرانس

 1913هم نماینده خود را به این کنفرانس اعزام داشت ولی نتوانست به قبول جدایی ادرنه تن در دهد در نتیجه در فوریه 

  شوند.روز میجنگ از سر گرفته شد. این بار نیز کشورهاي بالکان پی

سان عثمانی را مجبـور بـه مـذاکره و    نگر و اسکوتاري را محاصره کرد و بدینبلغارستان بر ادرنه مسلط شد و سلطان مونته

هاي عثمـانی در اروپـا و الحـاق    در مراحل مقدماتی معاهده لندن تسلیم تمامی سرزمین 1913مه  30مصالحه کردند. در 

  بینی گردید.کان پیشجزایر اژه و کرت به اتحادیه بال

  ):1913اوت  10ژوئن تا  26جنگ دوم (

ها که نتوانسته بودنـد  غارت و تقسیم بقایاي ارضی عثمانی در اروپا آتش رقابت کشورهاي بالکان را برانگیخت. ابتدا صرب

اي بلغارستان که مدعی هکردند. این ادعا مسلما با خواستبه آدریاتیک راه پیدا کنند مابه ازاي آن را در مقدونیه طلب می

دانسـت، تعـارض داشـت.    بود بیشترین نیرو را در جنگ به کار برده و در نتیجه سهم بیشتري از غنایم را شایسته خود می

  در مقابل تهدید بلغارستان، صربستان با یونان وارد مذاکره براي عقد قرارداد گردید.

تعیین کردند و سـپس یـک   » واردار«و آخرین حد بلغارستان را  دو کشور اخیر در مورد تقسیم مقدونیه به توافق رسیدند

اتحاد تدافعی ده ساله بر علیه بلغارستان امضا نمودند. در ضمن رومانی که تا این زمان کنار مانده بود از توسعه بلغارستان 

اگذار نماید. بلغارستان در نگران شده، وارد صحنه کارزار گردید و از بلغارستان تقاض کرد که سیلیستري را به این کشور و

گونه گذشتی نشان ندارد. از این رو دوباره این کشورها در مقابل یکدیگر این باره مخالفتی نکرد ولی در مورد مقدونیه هیچ

  آرایی پرداختند.به صف

-نکه دولتگذاشت. اتریش از پیروزي صربستان وحشت داشت و از ایتفاوت نمیمسلما این حوادث، روسیه و اتریش را بی

نمود و حتی امکان دخالت نظامی را در صورت پیروزي صربستان رد کنند احساس ناامنی میهاي بالکان مستقل عمل می

جویانه روسیه امکان یک جنگ همگـانی بسـیار بـود. بلغارسـتان کـه از      کرد. البته در آن حالت به علت مداخله تالفینمی

  ا اتکا به کمک این کشور جنگی را بر علیه صربستان تدارك دید.خصومت اتریش نسبت به صربستان آگاه بود ب
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گـري برآمـد. ولـی    درصدد میانجی 1912روسیه مایل نبود به این جنگ کشیده شود و با استناد به قرارداد صرب و بلغار 

  ها پس از مدتی بلغارستان خصومت علیه صربستان از سر گرفت.برخالف تمام این کوشش

به طور ناگهانی آغاز کرد تا از یونان، متحد صربستان فرصت تجهیز را سلب کند. ولی محاسباتش غلط  بلغارستان حمله را

هـا شـتافتند و    ها نیز بـه کمـک آن  ها توانستند حمله از بلغارستان را دفع کنند، یونانیاز آب درآمد و عالوه بر آنکه صرب

نگ شد و بلغارستان به ناچـار تقاضـاي متارکـه جنـگ داد.     ها وارد جسپس در دهم ژوییه رومانی نیز به حمایت از صرب

  اتریش که مردد بود براي سرکوبی صربستان وارد میدان شود یا نه با متحدین خود به مشورت پرداخت.

اید آلمان بر این تصمیم صحه نگذاشت و ایتالیا آشکار اعالم داشت که حمله به صربستان عملی تجاوزکارانه به حساب می

  دانست.طرفی میناد قرارداد اتحاد مثلث که جنبه تدافعی دارد (نه تهاجمی) خود را مجاز به بیو به است

بایست فقط روي نیروهاي خود حساب کند به بلغارستان پشت کرد و چون این کشور خود را تنها از این رو اتریش که می

امضا گردید و براساس آن بلغارستان از تمام  1913اوت  10دید مجبور به قبول صلح گردید. معاهده صلح بخارست در می

تا این زمان) تنها بـه تـراس و دره اسـترومیتزا اکتفـا نمـود. صربسـتان مونیسـتار و دره واردار و         1912فتوحات خود از (

  کرد) به دست آورد.نگر و تقسیم میقسمتی از سن ژاك و نوي بازار را (منطقه اخیر را با مونته

یعنی سالوتیک و تراس را به دست آورد. رومانی دبروجـه جنـوبی را بـه خـاك خـود منضـم نمـود.         یونان جنوب مقدونیه

دوبـاره برقـرار سـاخت و    » ادرنـه «حاکمیت خـود را بـر    1913سپتامبر  29اي در  عثمانی با امضاي قرارداد صلح جداگانه

  الملل گذاشت.است بینباالخره آلبانی مستقل در ساحل دریاي آدریاتیک تولد یافته و پا به صحنه سی

  نتایج صلح بخارست:

  توان بدین شرح توصیف نمود:اوضاع سیاسی را در فرداي صلح بخارست می

هـزار نفـر    200هاي مرکزي (اتحاد مثلث) در بالکان به شدت تضعیف شده بود. صربستان با یک میلیون و موقعیت قدرت

وفـایی  اي با یکدیگر برقرار ساخته بودند و بلغارستان بیط حسنهبه صورت کشوري بزرگ درآمده بود. رومانی و یونان رواب

توانسـت رقابـت   اتریش را فراموش نکرده بود. کشور تازه تأسیس آلبانی در خطر قیومت اتریش قرار داشت. ایـن امـر مـی   

  ایتالیا را برانگیزد.

ده آلمانی که به حکومت این کشور منصوب توانستند قبایل مسلمان را به شورش علیه شاهزاها در این صورت میایتالیایی

شده بود تحریک نمایند و باالخره آلمان که از اواخر قرن نوزدهم نفوذي در امپراتوري عثمانی به هم زده بود و ارتش ایـن  
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کشور را مرتب کرده بود با شکست عثمانی حیثیت خود را نزد سلطان از دست داد. پشت کردن رومانی به این کشور نیـز  

  اثر نبود. االت روانی رهبران آلمان بیدر ح

رسد که رهبران آلمان از اینکه در سرکوبی کشورهاي بالکان سـد راه اتـریش شـده بودنـد متاسـف بودنـد و از       به نظر می

-کردند و اینک آنها به اتفاق رهبران اتریش نگران آینده بودنـد. صربسـتان مـی   خود را مالمت می 1913احتیاط تابستان 

مون بالکان درآید. اتریش و ایتالیا بر سر آلبانی رقابت داشتند. انبار باروتی که بدین ترتیب به وجود ه صورت پیهرفت که ب

  اي کوچک داشت تا جنگ همگانی را برافروزد.آمده بود وضعیت انفجارآمیزي در اروپا ایجاد نمود که احتیاج به جرقه

  مقدمات جنگ جهانی اول: -د

به وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید و از این تـاریخ   1911به دو بلوك تقسیم شده بود از سال  1907اروپا که از سال 

شد. گرچه افکار عمومی خواهان صلح و آرامش بود ولـی محافـل نظـامی    هر لحظه خطر جنگی جهانی در افق نمایان می

تکار عمـل در دسـت مـا باشـد و موقـع      کردند که در هر حال جنگ شروع خواهد شد و بهتر آن است که ابچنین القا می

مداران گرچه به این تز چندان باور نداشتند ولی از این جهـت احتیـاط صـفوف    مناسب براي حمله انتخاب گردد. سیاست

  کردند.ساختند و خود را به تجهیزات نظامی بیشتري مجهز میتر میاتحادهاي خود را فشرده

  ) تقویت اتحادها:1

دیدند ولی بازي اتحادهـا ممکـن بـود    ان و ایتالیا در مساله بالکان منافع حیاتی خود را در خطر نمیفرانسه، انگلستان، آلم

اتحادهاي خود را تقویت کردند. در جبهه اتفـاق مثلـث روسـیه و     1912هاي بالکان بکشاند. از این رو از ها را به جنگ آن

نسـیون سـتادهاي مشـترك دو شـکور نحـوه همکـاري و       کنوا 1912فرانسه بر هماهنگی نظامی خود افزودند و در ژوییه 

رسانی در ارتش را تعیین کرد. حتی فرانسه با دادن وامی بـه روسـیه موافقـت نمـود کـه هـدف آن       سرعت تجهیز و کمک

  آهن روسیه در جهت اعزام نیرو به جبهه اروپا بود.تکمیل راه

بـه امضـاي کنوانسـیون منجـر      1912فته شـد و نـوامبر   هاي نظامی از سر گراز طرف دیگر بین فرانسه و انگلیس مذاکره

گردید که براساس آن فرانسه مراقبت از مدیترانه را به عهده گرفت. در ازاي این خدمت، فرانسه سعی کرد انگلستان را به 

 قبول تعهدات مدون دو کشور درباره سیاست عمومی تشویق نماید. ولی انگلستان که خواهان حفظ آزادي عمل خود بـود 

  تا شروع جنگ جهانی این وضعیت را حفظ نمود. عدم موفقیت فرانسه سبب شد تا اتفاق مثلث به صورت یک اتحاد در نیاید.

در مقابل، اتحاد مثلث نیز به تحکیم پیوندهاي خود پرداخت. چنانکه دیدیم گیوم دوم از اینکه در مقابل حمایت از اتریش 
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دریغ حمایـت کنـد تـا ایـن     د و اینک مصمم بود از سیاست اتریش در بالکان بیدر بالکان تردید نشان داده بود متاسف بو

  کشور بتواند به حل نهایی مسأله صربستان بپردازد.

اي قـدیمی در مـورد   یوندهاي ایتالیا و اتریش برعکس به اندازه پیوندهاي آلمان و اتریش محکم نبود. این دو کشـور کینـه  پ

در بالکان داشتند و ایتالیا بر این نکته حساسیت داشت که در محاسبات دیپلماتیک کمتر از ایاالت ایرردانت و رقابتی دیرینه 

-بضـاعت مـی  اتریش به حساب نیاید. برعکس اتریش نسبت به ایتالیا رفتاري متکبرانه داشت و آن را به چشـم متحـدي بـی   

اتحـاد مثلـث را تجدیـد     1912ده بود در سـال  نگریست. ولی روابط ایتالیا و آلمان صمیمانه بود. از همین رو آلمان موفق ش

بین ناوگان اتریش و ایتالیا در مدیترانـه همکـاري برقـار و آنهـا را بـه پشـتیبانی نیـروي         1913نماید و طی کنوانسیون اوت 

رفـت. زیـرا اختالفـاتش بـا     دریایی آلمان پشت گرم سازد. با وجود این ایتالیا متحدي مشکوك در اتحاد مثلث به شـمار مـی  

  نمود.اتریش به طور کلی و به خصوص در مورد آلبانی درست در آستانه جنگ جهانی، اتحاد مثلث را دچار تزلزل می

  ) مسابقه تسلیحاتی:2

تـر گردیـد. در ایـن    با قانون نظامی جدید آلمان که مشوق مسابقه تسلیحاتی بـود سـنگین   1913المللی در ژوییه جو بین

ژنرال مولتکه رییس ستاد مشترك، قانونی را از تصویب گذراند که براساس آن نفـرات   سال دولت رایش به دنبال تقاضاي

شد و با افراد زیر پرچم از مرز یک میلیون و نیم تجـاوز  هزار بالغ می 820هزار نفر به  623ارتش آلمان در هنگام صلح از 

جنگیدن باشد و هدف اصلی ایـن طـرح یعنـی     داد که در دو جبهه قادر بهکرد. این افزایش پرسنل به آلمان اجازه میمی

همان نقشه اشلیفن، کشور فرانسه بود. متحدان آلمان یعنی اتریش و ایتالیا نیز به نوبه خـود مقـدماتی در جهـت تقویـت     

  رسید.ارتش خود انجام دادند که هرگز به پاي آلمان نمی

برخیزد. به تقاضاي ریمون پوانکاه ریبیس الوزراي دیروز در طرف دیگر فرانسه درصدد برآمد که با اقدامات آلمان به مقابله 

داد. این طرح به رغـم  سال به سه سال افزایش می 2جمهور امروز طرحی تقدیم مجلس شد که خدمت نظام را از  و رئیس

صلح به به تصویب رسید و این تدبیر شمار ارتشیان فرانسه را در زمان  1913اوت  7مخالفت عده زیادي از نمایندگان در 

  گرداند.هزار نفر بالغ می 750

تصمیم گرفـت بـه تـدریج نفـرات      1913روسیه نیز طرح تجدید سازمان ارتش را به تدارك دید و براساس قانون دسامبر 

خود را از یک میلیون و سیصد هزار نفر به یک میلیون و هشتصد هزار نفر برساند. انگلستان همچنان بـر نیـروي دریـایی    

پرداخت. در همه جا در تدارك جنگ احتمالی بودند. نه تنها آلمان براي جنگ اظهار ته و به تجهیز آن میخود تاکید داش
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هاي ارتش خود بر این باور بود که موقع مناسب براي شروع جنگ رسیده نمود، بلکه امپراتور تحت تأثیر ژنرالآمادگی می

  هاي نظامی جدید خود بهره بردارند.د از طرحمدت روسیه و فرانسه قادر نخواهند بواست زیرا در کوتاه

آیا بهتر نیست قبل از آنکه رقیب به تجهیز خود بپردازد ما دست به اقدامی بزنیم؟ این استدالل ستاد مشترك آلمان بـود  

ولی رسید هنوز گیوم دوم صلح دوست به نظر می 1913داد. در آغاز سال که امپراتور را هر چه بیشتر تحت تأثیر قرار می

ناپـذیر اسـت. از ایـن رو هنگـامی کـه      در پایان این سال (نوامبر) به پادشاه بلژیک گغفته بود که جنگ ضروري و اجتناب

هاي آلمان و امپراتور بـراي  و قتل ولیعهد اتریش آرشیدوك فرانسوا فردیناند در شرف انجام بود ژنرال 1914بحران ژوییه 

بار و براي همیشه حل و فصل نماینـد  ها را یکداد تا تمام اختالفها اجازه می ن به آگیري از این موقعیت که احتماالً بهره

  رسیدند.آماده به نظر می

  ) قتل ولیعهد اتریش و شروع جنگ جهانی اول:3

آید بهتر است به یادآوري چند واقعه و حالت گذشته بپـردازیم تـا   قبل از بیان واقعه که در ظاهر آغاز جنگ به حساب می

فـراهم آمـده بـود     1870شن شود که قتل ولیعهد اتریش فقط بهانهاي بود تا وضعیت انفجـارآمیزي کـه مقـدماتش از    رو

  هایی که طی این مدت متراکم شده بودند هیچ راهی براي خروج جز انفجار نداشتند.منفجر گردد. در واقع انرژي

گشت و اتریش از وجود صربستان اي براي شروع جنگ می نهبه یاد بیاوریم که آلمان زمان را مناسب دانسته، به دنبال بها

کرد و رایش از اینکه اتریش را براي سرکوبی صربستان در اسالویست این قدرت نوظهور احساس نگرانی میو تبلیغات پان

انسـوا  ولیعهد اتریش، فر 1914ژوئن  28نمود. در چنین شرایطی در یاري نکرده بود احساس پشیمانی می 1913تابستان 

فردیناند، در جریان بازدید از یک مانور بزرگ ارتش اتریش در سارایوو مرکز بوسنی به دسـت یـک دانشـجوي بوسـینایی     

متعلق به جنبش ناسیونالیستی پان اسالویسـم بـود   » دست سیاه«به قتل رسید. سازمان مخفی » دست سیاه«عضو گروه 

  کرد.ربستان آن را رهبري میکه سرهنگ دیمترویچ رییس سازمان اطالعات و امنیت ص

گونه شرکت رسمی و غیررسمی در این حادثه نداشت اتریش مصمم شـد از ایـن قتـل بـراي     با آنکه دولت صربستان هیچ

دولـت اتـریش   تصفیه حساب خود با پادشاهی کوچک بالکان و از بین بردن قدرت سیاسی صربستان استفاده کند. رئـیس 

انی کامل گیوم دوم را براي اجراي نقشه خود به دست آورد. سپس بـه طـور مشـترك    کنت برشتلد به برلن رفت و پشتیب

  ژوییه تسلیم دولت صربستان کردند. 15التیماتومی تهیه نمودند و در 

در این التیماتوم آمده بود که صربستان باید به حرکات نامطلوب خود نسبت بـه اتـریش خاتمـه داده و صـاحب منصـبان      
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اي براي  هاي ملی را منحل نماید و چون هدف اتریش از این التیماتوم یافتن بهانهر کنار سازد و گروهضداتریشی را از کار ب

داشت که بلگراد (پایتخت صربستان) باید مشارکت کارگزاران اتریش را در امر التیماتوم اشعار می 6شروع جنگ بود ماده 

  تحقیق در مورد قتل ولیعهد بپذیرد.

کافی بود تا اتریش مذاکرات را قطع کـرده   6پذیرفت. عدم قبول ماده  6روط اتریش را جز ماده دولت صربستان تمامی ش

و قواي خود را بسیج نماید. آلمان و اتریش در عین حال امیدوار بودند که جنگ به منطقه بالکان محدود گـردد در حـالی   

  هاي اروپایی در شرف مداخله بودند.که قدرت

شنهاد کرد که کنفرانسی مرکب از چهار قدرت خارج از این جنگ یعنی فرانسه، آلمان، انگلـیس  ژوییه انگلستان پی 26در 

حلی تشکیل گردد ولی آلمان این پیشنهاد را رد کرد.  اقدامات مشابه روسیه نیز به ثمـر نرسـید و   و ایتالیا براي یافتن راه

  ژوییه به صربستان اعالم جنگ داد. 27وین در 

خود را در بالکان از دست بدهد با اتکا به پشتیبانی فرانسـه دسـتور بسـیج ارتـش را صـادر نمـود.        خواستروسیه که نمی

اتریش بلگراد را اشغال نمود ولی ارتشیان آلمان اتریش را به خشونت تشویق کردند. بسیج نسبی روسیه موجـب اعتـراض   

  سیج عمومی ارتش را صادر کند.آلمان شد و روسیه تصمیم گرفت برخالف سفارش فرانسه با احتیاط دستور ب

ها و ستادهاي جنگ بسـتگی پیـدا   از این پس حوادث و تصمیمات به سرعت برق جریان داشته و همه چیز به نظر ارتشی

ژوییه آلمان به روسیه التیماتوم داد که دست از بسیج خود بردارد. التیماتوم دیگر خطاب به فرانسـه بـود کـه     31کرد. می

د وضع فرانسه در صورت جنگ روسیه و آلمان چیست و چون آلمان جوابی دریافت نداشـت در اول  طی آن سوال شده بو

دستور بسیج عمومی را صادر کرد. در همین روز در حالی که فرانسه مشغول بسیج قواي خود بـود آلمـان بـه     1914اوت 

  روسیه اعالم جنگ داد. (آغاز جنگ جهانی اول)

ست که به قواي این کشور اجاره عبور بدهد و روز سوم بدون انتظار دریافت بلژیـک، بـه   روز دوم اوت آلمان از بلژیک خوا

فرانسه اعالن جنگ داد. در جبهه اتحاد مثلث ایتالیا و رومانی به استناد تدافعی بودن اتحاد مثلث خود را ملزم به شـرکت  

  در جنگ ندانستند.

ها دچار شک و تردید بود و تردید انگلسـتان در حمایـت   نکند مدتو اما انگلستان براي آنکه فرانسه را به خشونت تشویق 

هـاي داخلـی   نمود. ولی حمله آلمان به بلژیک آخـرین مخالفـت  هاي مرکزي را به شروع جنگ تشویق میاز فرانسه قدرت

. جنـگ بـه   انگلیس را در مورد شرکت این کشور در جنگ از بین برد و در چهارم اوت انگلستان به آلمان اعالن جنگ داد
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شد به زودي پایان خواهد پذیرفت مدت چهار سال طول کشید که تصور می سرعت سراسر اروپا را فرا گرفت و برخالف آن

  ها نفر را به کام مرگ کشید و سرنوشت دنیا را عوض کرد.و ملیون

  عهدنامه هاي پس از جنگ جهانی اول
و تحوالت عمیق اقتصادي، سیاسی و اجتمـاعی شـد، نظـام     ها جنگ جهانی اول عالوه بر اینکه موجب کشته شدن انسان

هـاي روسـیه، آلمـان، اتـریش و مجارسـتان ضـربه شـدیدي        دیپلماتیک سنتی را نیز درهم شکست. فروپاشی امپراتـوري 

  هاي پادشاهی وارد کرد.برهمبستگی رژیم

اعتبار شـدن مفـاهیم تـوازن قـوا و     هاي جدي باعث بیاز طرف دیگر تجزیه کامل یا محدود این کشورها و پیدایش دولت

هایی قدرتمند، تضعیف نقش اروپا کنسرت اروپایی شد. همچنین مطرح شدن ژاپن و ایاالت متحده آمریکا به عنوان دولت

المللی را به همراه داشت و باالخره پیروزي کشورهاي متفق، به عنوان یک موفقیت براي حکومـت قـانون و   در صحنه بین

هـا در روسـیه فرامـوش گـردد، زیـرا      ین نشد که تهدید بزرگ ایدئولوژیک و دیپلماتیک انقالب بلشویکدموکراسی، باعث ا

در آلمان، مجارستان و تشکیل سو مین انترناسیونال (کمینتـرن) در   1919توسعه طلبی روسیه که منجر به طغیان سال 

  المللی را فراهم نمود.شد موجبات نگرانی جامعه بین 1919مارس 

حل منازعه بسیار دشوار بود. هر چند چهار قدرت بزرگ (فرانسه، ایـاالت متحـده،   ن وضعیت جدید و دشواري، راهدر چنی

هاي کوچک و کشورهاي مغلوب اتفاق نظر داشتند. در این مـورد  انگلستان، ایتالیا) در مورد تحمیل نظریات خود بر دولت

  ز دیدگاه سه قدرت دیگر بود.آلیسم متفاوت ادیدگاه ایاالت متحده، تحت تأثیر ایده

گرفتند و با این حال، ویلسون، رییس جمهور آمریکـا موفـق   اي را در نظر می گرایانهدر واقع این سه بیشتر مالحظات واقع

آمـده بـود، بـر     1918ي ژانویـه  مـاده  14شد اصولی را که متکی بر آزادي، قانون و امنیت جمعی بود و در مقدمه بیانیـه  

  کند.سایرین تحمیل 

  قراردهاي صلح

بـود. مفـاد ایـن     1920و  1919هـاي  نتایج نهایی سازش بین کشورهاي فاتح در جنگ، امضاي پنج قرارداد صلح در سال

قراردادها به کشورهاي مغلوب تحمیل شد و کشورهاي کوچک نیز ناچار به پذیرفتن آن شدند. در مورد روسیه، این کشور 

وگوهـاي دو جامبـه بـا    اي مذاکرات صلح شرکت نکرد و سرنوشت آن براساس گفـت  هبه دلیل امضاي قرارداد صلح جداگان

  آلمان در قرارداد برست لیتوسک مشخص گردید.
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  قرارداد ورساي

ورساي سرنوشت آلمان را مشخص نمود. به طوري که آلمان طبق مفاد قرارداد یک هفتم خاك و  1919ژوئن  28قرارداد 

  سال سار را به دست آورد. 15رانسه آلزانس و لرن را بازپس گرفت و به مدت % جمعیت خود را از دست داد. ف10

پرسی شلزویگ شمالی را تصاحب نمـود.  بلژیک اوپن و مالمدي را ضمیمه خاك خود کرد. دانمارك پس از انجام یک همه

غربـی  ، پوزانی و پروسدر شرق، رایش ممل و دانزیک را، که به صورت شهرهاي آزاد درآمدند، از دست داد و سیلسی علیا

را به لهستان تلزه تاسیس واگذار کرد، ولی پروس شرقی را حفظ نمود و  تنها توسط یک داالن در درون خاك لهسـتان از  

  آلمان جدا شد.

ها تقسیم گردید. همچنین آلمـان   مستعمرات سابق آلمان، اکثرا تحت قیومیت درآمد و بین کشورهاي فاتح و متحدان آن

و مقرر گردید امکانات دفاعی آن در آینده کاهش یابد. نواحی رنانی و کرانه راست رودخانه رن غیرنظـامی   خلع سالح شد

لیت جنگ و خسارات ناشـی از آن را   طور، آلمان متعهد شد مسئواعالم شده و توسط کشورهاي فاتح اشغال گردید. همین

  شد، بپردازد.را که متعاقباً میزان آن جداگانه احتساب میبایستی غرامات ناشی از آن ). در نتیجه می231بپذیرد (ماده 

  قرارداد سن ژرمن و پریانن

نمـود.  بینـی مـی  مجارستان را پـیش  -پریانن تجزیه اتریش 1920ژوئن  2ژرمن و قرارداد سن 1919سپتامبر  19قرارداد 

ی و مجار شدند. اتـریش نیـز از اتحـاد بـا     هاي آلماناتریش و مجارستان از یکدیگر جدا شده و تبدیل به دو کشور با ملیت

  توانست دوباره قدرت را به دست گیرد.آلمان منع شد و در مجارستان خاندان هایسبورگ دیگر نمی

هاي تحت اشغال پریانن هاي مختلف را به همراه داشت. سرزمیندر عضو، تجزیه نظام پادشاهی دانوب امکان آزادي ملیت

داده بودنـد. از واگـذاري بخـش     1915گذار شد. ولی کشورهاي پیروز برخالف قولی که در سال و ایستري نیز به ایتالیا وا

داالسی به این کشور امتناع کردند. صربستان با توسعه به اسلونی، دالماسی و کرواسی، سلطنت یوگسالوي را تشکیل داد. 

ن گالیسی به لهستان تازه تأسیس واگذار بوهم، اسلواکی و روتنی جمهوري جدید چک واسلواکی را تشکیل دادند. همچنی

  شد و باالخره رومانی، ترانسیلوانی و بانات را ملحق به خاك خود کرد.

  )1919نوامبر  27قرارداد نویی (

این قرارداد بلغارستان را که قبالً خلع سالح شده بود، مجبور ساخت بخشی از مقدونیه را به یوگسالوي، تراس را به یونان 

  دسترسی بلغارستان به دریاي اژه شد) و دوبروجا را به رومانی واگذار کند.(که منجر به 
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  )1920اوت  10قرارداد سور (
این قرارداد موجب تجزیه امپراتوري عثمانی شد. سلطان عثمـانی در اروپـا، قسـطنطنیه و بخشـی از تـراس و در آسـیاي       

ثمانی جدا شد و بین فرانسه (سوریه بزرگ) و انگلیس هاي عربی از عشمالی تنها آناتولی را در دست داشت. ولی سرزمین

(ماوراءالنهر و فلسطین) تقسیم شد. به عالوه فرانسه، یونان و ایتالیا در آسیاي صغیر مناطق  نفـوذ کسـب کردنـد. ترکیـه     

  سازي گردیدند.هاي این کشور پاكخلع سالح شد و تنگه

یثاق تشکیل یـک مجمـع عمـومی مرکـب از کشـورهاي متحـد،       میثاق جامعه ملل نیز به قراردادهاي فوق ضمیمه شد. م

-پیشطرف و کشورهاي جدیدي را که با رأي اکثریت دو سوم آراء به عضویت جامعه ملل پذیرفته شدند، سیزده کشور بی

  د.کرد. کشورهاي مغلوب به طور موقت از پذیرفته شدن در جامعه محروم بودند و از روسیه نیز دعوت به عمل نیامبینی می

جامعه ملل عالوه بر مجمع شامل شورایی مرکب از پنج عضو دایم (ایاالت متحده، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا) و چهـار  

  عضو غیردایم و یک دبیرخانه بود. این دو نهاد مسئولیت تهیه مقدمات و اجراي تصمیمات مجمع را به عهده گرفتند.

  )1923قرارداد لوزان (ژوییه 
ایتالیا و متحدان سنتی در اروپا شد.  سور موجب نارضایتی فرانسههاي پیمانات وسیع بریتانیا براساس تصمیمکسب امتیاز

هـایی بـه دسـت آورده بودنـد و قصـد داشـتند ارمنسـتان        ایتالیا و فرانسه که در یونان و مناطق آناتولی و سیلیسی پایگاه

ند و به دلیل تشابه مذهبی جایگاه قدرتمندي را در قلـب آسـیاي   ها ایجاد کنمستقلی را در این منطقه برخالف میل ترك

صغیر و در مقابل ترکیه تأسیس نمایند، وقتی این دو کشور متحد از ترکیه شکست خورند و ارمنستان بـه دسـت ترکـان    

  اي منعقد کردند. قتل عام شد، دو کشور با ترکیه پیمان جداگانه

ها پیروز شدند و یونان را ازمیر بیرون کردند. ایـن حادثـه قـدرت    بجنگد. ولی تركانگلیس یونان را وادار کرد که با ترکیه 

آتاترك را به طور غیرقابل تصوري افزایش داد. به طوري که سلطان محمد ششم خلیفه عثمانی را از سلطنت خلع کـرد و  

ان، سیلیسـی، آوالیـا، ادرنـه، ازمیـر،     پیمان سور را که به زبان ترکیه جوان بود مورد تجدیدنظر قرار داد. آنـاتولی، ارمنسـت  

  قسطنطنیه و کالیپولی تحت کنترل آتاترك قرار گرفت.

المللـی معرفـی کننـد، ولـی آتـاترك      هاي بینراههاي بسفر و داردانل را به عنوان آبهاي پیروز تصمیم داشتند تنگهدولت

 ها را به دست خود بگیرد.راهموفق شد نظارت بر آب
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  تاسیس جامعه ملل

المللی در مقیاسی مجزا تخمین بـزنیم و در  را در روابط بین 1914-1815هاي حاصله در فاصله توانستیم پیشرفتگر میا

هاي حاصله در طول همان قرن جدا کنیم، امکان داشت حدود پیشـرفت چنـدان نـاچیز    ذهن خود آن را از سایر پیشرفت

هـاي  المللی خصوصـی در کلیـه رشـته   هاي بینتأسیس شد. انجمن اي زیادي براي رتق و فتق امور فنی جلوه نکند. ارگانه

مهم مورد عالقه عمومی به وجود آمد. آشنایی با شیوه داوري عمومیت یافت و فوایـد مترتبـه بـرآن، مـورد قبـو ل عمـوم       

ضـاع  هاي بزرگ، کوچه هنوز دریغ داشتند خود را مکلف به گردهمایی جهت بحث پیرامـون او ها واقع شد. قدرتحکومت

هایی خو گرفته بودند. ولی هنگامی که به تغییرات عظیم حاصله بحرانی کنند و روي هم رفته به چنین نشست و برخاست

-هـا متعجـب مـی    هاي مذکور بلکه از خـردي آن اندیشیم، نه از وسعت پیشرفتدر سایر امور در طول همان صد سال می

هـاي سیاسـی و    ها را در شرایط زندگی به وجـود آورد. سـازمان  ترین دگرگونیهاي علمی و صنعتی عمیقشویم. پیشرفت

هـاي نـوین همگـام    هاي مهم، با اکتشاف جدید و روشها، و ارتش و نیروي دریایی دولتخدمات اداري تقریبا تمام دولت

سـی و  شـد. گـروه کـوچکی از مـردان سیا    المللی بود که پیشرفت مشـابهی دیـده نمـی   شده بود. تنها در رشته روابط بین

ها و لیت اساسی سیاست خارجی را در دست داشتند، هنوز معتاد آموزش ها، که در اواخر قرن نوزدهم عنان مسئودیپلمات

هاي دموکراتیـک و   هاي خود را با توسعه سازمانها هنوز نیاموخته بودند که سیاست هاي گذشته بودند. آنهاي نسلروش

  ي عصر جدید وفق دهند.هاي خود را با شرایط مادحس ملیت و روش

وزیران خارجی صلح دوست، افرادي چوگري، روت، بتمان، هولوگ، و بسیاري دیگر دور از صحنه نبودند. که گاه بیاناتی از 

و سـخنرانی تئـودور روزولـت خطـاب بـه       1898شد، مانند پیام تزار در سال هاي سیاسی ایراد میسوي بعضی شخصیت

اند. ولی اگر قبل از آمد تصوري زودگذر از انقالب موردنیاز به دست آوردهکه به نظر می، 1910مه سال  5کمیته نوبل در 

شروع جنگ جهانی اول سراغ رهبري سیاسی را بگیریم که مساعی خود را مصروف ایجاد نظامات و تشکیالت صلح کـرده  

کشـوري، چنـین طرحـی را    باشد، جست و جوي عبث خواهد بود. هیچ حکومتی، هیچ حزب صاحب نام و راه رسـمی در  

جزو برنامه یا سیاست خود منظور نکرده بود. بنابراین، توده عظیم افکار عمومی در همه جا، به طور کلی، نسبت به مسایل 

  صلح و جنگ القید و تابع قضا و قدر بود.

ها رسید، حکومت اي نیرومند براي وجدان سیاسی بشریت بود. هنگامی که ترك مخاصمه به امضاچهار سال جنگ، انگیزه

اي چنین بزرگ، بایـد  دادند که براي جلوگیري از تکرار فاجعهو مردم عادي تقریبا در همه کشورها به تدریج تشخیص می
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ریزي شود. ولی وقت کافی براي درك کامل چنین درسـی بـاقی نبـود. فرصـت فقـط در آن      المللی پییک نظام نوین بین

م را انجام داد: ولی نه در آن حد که توده مردم خود را کالً از بستگی به قضا و قدر و هاي الزریزيحدي بود که بتوان طرح

اي، خود را از بنـدگی طلسـم حاکمیـت و    هاي متمادي در اسارت آن بودند نجات دهند، یا افکار حرفهاز جهالتی که سال

آن نبودنـد. عامـه مشـتاقان از آن     آزادي مطلق رهایی دهد. این ضعف عمیق و وخیم جامعه ملل بود. اهـل فـن خواهـان   

کرد، ولی معتقدات مردم حاصل زمانی بس کوتاه بود، حمایت آنها متکی بر احساسات بود تـا درك واقعیـات و   حمایت می

  ها صورتی نامطمئن و مغشوش به خود گیرد. بنابراین، محتمل بود که مقاصد آن

ش و به فراموشی سپرده شد. ملـل اروپـا بـه دامـن جنـگ      هنگام شروع جنگ جهانی اول تمام بحث و اندیشه صلح خامو

کنند، یا چه ویرانی غیرقابل ترمیمی و چه فالکتی در کمـین  کنند، چرا میدانستند چه میکشیده شدند، و به راستی نمی

 گري، اراده پیروز شدن یـا فنـا شـدن قلـوب مـردم را     پرستی، شوق نظامیهمه است. احساسات تند و مهیج، التهاب وطن

وطنان خود آمـاده بـذل کوشـش و    لبریز کرده بود. غیر از افراطیونی چند، احزاب سوسیالیست کشورها به اندازه سایر هم

طلبی مجبور بودند اذعان کنند کـه  هاي صلحترین طرفداران فرضیهجنگیدن به خاطر کسب پیروزي بودند. حتی متعصب

-کنند. رهبران سیاسی دو طرف ادعا مـی تن به پیروزي را تشویق میاگر درصدد تبلیغ نظریات خود برآیند تنها امید داش

جنگند. چنین کلماتی در آلمان تحت انقیـاد نظامیـان تنهـا صـلحی را بـه ذهـن       طلبی پایدار میکردند که به خاطر صلح

بسـت، کلمـاتی   کرد که آلمان قدرت فائقه اروپا شود و اگر چنین کلماتی بر زبان سکویت یا ویویانی نقـش مـی  متبادر می

-صادقانه ولی غیرمشخص بود. بدون تردید ادواردگري، وزیر خارجه بریتانیا، تنها شخصیت سیاسی مسئول در جمع دولت

  هاي جنگ، خطوط اصلی یک طرح صلح را در ذهن ترسیم کرده بود.هاي متخاصم بود که در اولین ماه

ن در صحنه ظاهر شد. دو طرف بـه پیـروزي دل بسـته    در خالل اولین زمستان جنگ، دگرگونی تدریجی در روحیه طرفی

کرد که هنوز براي چهارسال دیگر جنگ در پیش است، ولی تمـامی تصـورات پیـروزي    بینی میبودند، کمتر کس ي پیش

شد که حتی براي فـاتح امتیـازات کمتـر و    سریع و درخشان از میان رخت بربسته بود. با گذشت هر ماه، بیشتر آشکار می

  شد.تر از آن حدي است که در ابتدا تصور میزیان بیش

ها باید راهی پیدا کنند که یقین شود افتاد و ملتبه تدریج این احساسات قوت گرفت که این حوادث نباید هرگز اتفاق می

این حوادث دیگر تکرار نخواهد شد. پس، اینجا بود که آن جهش موثر و انگیزه حرکت موجب پیدایش جامعـه ملـل شـد.    

بخش آن بود، ولی یک جنبش مخالف جنگ نبود. برعکس، همـه جـا بایـد از    ی که بدون تردید نفرت از جنگ الهامجنبش
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جو برخوردار باشد. در عین حال، این جنبش به طور مستقیم به مشـکل پایـان دادن   هاي صلححمایت نیروي متحد دولت

انیا و آمریکا به منظور ترویج این حرکت به آن ملحق شد، گرچه بسیاري از کسانی که در بریتبه جنگ جهانی مربوط نمی

  شدند امیدوار بودند که افکار عمومی در آلمان و اتریش علیه زمامداران نظامی خود قیام کند.

طرف اروپا به طور جداگانه ظهور کـرد و در هـر مـوردي آغـازي آرام و     جنبش جدید در آمریکا و بریتانیا، و کشورهاي بی

توانتقدم و تاخر پیدایش این حرکت را در کشورهاي مختلف مشـخص کـرد و   اشت. به این جهت، نمیاي خصوصی دجنبه

هایشـان بـه طـور کلـی بـه      هاي مختلف به خودي خود به وجود آمدنـد و برنامـه  اصوا به این امر حاجتی نیست. این گروه

متفـاوت بـود. گـروه آلمـان غیرقـانونی       ها در کشورهاي مختلف بسیاریکدیگر شباهت داشت. ولی حدود اعمال نفوذ گروه

هاي فعال در هلنـد و کشـورهاي اسـکاندیناوي،    هاي آن ضبط و بعضی از اعضایش توقیف شدند. گروهاعالم شد و روزنامه

گرچه مجبور نشدند مهر سکوت بر لب گذارند، حداقل چنان طریق احتیاط را پـیش گرفتنـد کـه تقریبـا همـان معنـا را       

طرف کوچک که از یک سو تحت نفوذ ارتش آلمان و از سوي دیگـر تحـت سـیطرهنیروي دریـایی     برداشت. کشورهاي بی

هـاي  بریتانیا بودند تصمیم داشتند تا به هر ابتکار خصوصی که ممکن بود موجـب بـرانگیختن خشـم یـا سـوءظن قـدرت      

تند که خصوصیات اخالقـی  متخاصم شود اجازه بروز ندهد. ولی در کشورهاي آنگلوساکسون رهبرانی در صحنه حضور داش

کرد. اسکویت و گـري از  هاي اروپایی را بر دست و پاي خود احساس نمیو موقعیت آنان چنان بود که قید و بند حکومت

بریتانیـایی  » انجمن جامعه ملل«کردند، و هاي عمومی و در مکاتبات محرمانه حمایت میاندیشه جامعه ملل در سخنرانی

ه وجود آمد، به طور غیررسمی مورد تشویق قرار دادند. انجمن مشابهی در همان اوان در آمریکـا  ب 1915را، که در ماه مه 

طرف، تاسیس شد که ریاست آن را رئیس جمهوري اسبق آمریکا، ویلیام تفت، بر عهده داشت. در اینجا و در سرزمینی بی

کردند در برگرفتـه  براي پیروزي تالش می فارغ از سوءظن شدیدي که تمامی مباحث مربوط به صلح را در کشورهایی که

از گوشه و کنار آمریکا سـر بـرآورد. در   » جامعه ملل مجري طرح«هاي توانست آزادانه بارور شود. شعبهبود، بذر جدید می

یک گردهمایی بزرگ عمومی در واشنگتن ترتیب یافت. سخنرانان اصلی عبـارت بودنـد از: ویسـلن ریـیس      1916ماه مه 

-سه سال بعد، دشمنی آشتی  هبر تایید شده حزب دموکرات، و هنري کابت الج، رهبر جمهوري خواهان سناجمهوري و ر

ناپذیري بین این دو تفرقه انداخت و هر یک به عنـوان سردسـته موافـق و مخـالف عضـویت آمریکـا در جامعـه ملـل در         

-صراحت اعالم کردند که باید نظام بـین  کشمشی سخت درگیر شدند. ولی آن روز هر دو در سکوي واحدي ایستادند و با

هاي بزرگ، باید حذف شـود و آمریکـا   المللی جدیدي به وجود آید: صلح و عدالت، حتی با توسل به نیروهاي مسلح دولت
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باید در جامعه ملل آینده، مشارکت داشته باشد. در مبارزات انتخاباتی تابستان و پاییز آن سال دو حـزب بـزرگ موافقـت    

هاي مورد تأیید رهبرانشان پشتیبانی کنند. ولی پس از انتخابات مجدد، موقعیت ویلسـن بـه عنـوان    از سیاستکردند که 

رییس جمهوري آمریکا، به کمک شخصیت قدرتمندش، موجب شد که او نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان متمـدن  

  به عنوان رهبر این جنبش شناخته شود.

هاي متحارب اراسل کرد. مراد اصلی پـاپ از  بندیکتوس پانزدهم پیامی خطاب به کلیه دولت، پاپ 1917در تابستان سال 

ها دعوت شده بود که با توافق یکـدیگر، ابتـدا در یـک زمـان     دور این پیام، آغاز مذاکرات صلح بود، ولی در آن از حکومت

یک نظـام داوري اجبـاري بـراي حـل      نیروهاي مسلح خود را به میزان ضروري براي حفظ نظم داخلی تقلیل دهند سپس

کلیه اختالفات به وجود آوردند که بتواند علیه هر دولتی که از داوري سرپیچی کند یـا از اطاعـت حکـم صـادره سـربازند      

هایی را اعمال کند. پیام پاپ در آن هنگام اثر چندانی بر جاي نگذاشت. در همان زمان، انجام گرفتن یـک رشـته   مجازات

ز طرف اتریش و آلمان سوءظن متفقین را برانگیخت. پیشنهادهاي پاپ در باب سایر شروط صلح این گونه اقدامات خاص ا

ها کـه  هاي بعد این پیام براي آن دسته از کاتولیکتعبیر شد که عمدتا به سود دول مرکزي تمام خواهد شد. ولی در سال

  نسبت به جامعه ملل نظري موافق داشتند به عامل مثبتی بدل شد.

به آلمان اعالن جنگ داد، سخنان ویلسن اهمیتی بیش از پیش یافت. تاسیس جامعه  1917پس از آنکه آمریکا در آوریل 

ترین دولت متخاصم شد. در ایـن فاصـله، در   طرف نبود، بلکه هدف اصلی قويها، آرزوي بزرگترین دولت بیملل دیگر تن

ك کرد. نخست ویزر جدید، لویـد جـورج جامعـه ملـل اعتنـایی      لندن حکومت اسکویت سقوط و گري وزارت خارجه را تر

گري شد، مصمم بود که تا سر حد امکـان در حفـظ دوسـتی بـا     نداشت: ولی ارثر بالفور که به عنوان وزیر خارجه جانشین

ظ مهمتر آنکه، لرد رابرت سسیل در حکومت جدید، پست سابق خود را که محاصره دریایی بود حف  آمریکا مجاهدت کندو

-کرد موقعیتی که در حکومت پیشین در قبـال کرد و در این سمت مانند معاون وزیر خارجه با شخص بالفور همکاري می

گري داشت. لرد سسیل و گري همواره مایل بودند که آمریکا رهبري ایجاد این سازمان نوین را برعهده گیرد، چه عضویت 

داشتند. این دو در این مورد به اقدامات علنی متوسل نگردیدنـد. ولـی   پنآمریکا را در موفقیت جامعه ملل عاملی اصلی می

  تواند به پشتیبانی حکومت بریتانیا متکی باشد.ویلسن آگاه بود که می

شد، آرزویی گذشت و امید صلح به فردایی مجهول سپرده میها جنگ یکی پس از دیگري به کندي میطور که سالهمان

، آرزوي 1917گرفـت. در پایـان سـال    آخرین جنگ خواهد بود، در همه کشورها قوت مـی  مبهم ولی جدي، که یقینا این
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صلح در صفوف ارتشیان در جبهه و غیرارتشیان در جبهه در حال گسترش بود. در روسیه فش ار بیش از آن بود که قابـل  

وتسکی اعالم کردنـد کـه غصـب    تحمل باشد: رژیم تزار و حکومت لیبرالی که برجاي آن تکیه زد سقوط کردند. لنین و تر

ریزي صلح سهمی داشته باشد و از کارگران سراسر جهان دعوت کردند که از ادامـه  اراضی و پرداخت غرامات نباید در پایه

اعتنـا بـودن.   داد که زعماي آلمان تا چه حد به این تبلیغات بیجنگ بپرهیزند. پیمان ظالمانه برست لیتوفسک، نشان می

هاي عظیمی را که هنـوز  هاي مردم توانایی رویارویی با کوششفق احساس کردند که اگر قرار است تودههاي متولی دولت

جنگند. کافی نبود کـه تنهـا   براي حصول پیروزي ضروري بود داشته باشند، باید به آنها صریحا گفته شود که براي چه می

صلحی پایدار به وجود نخواهد آمد. به عـالوه عامـه مـردم    این واقعیت پیش پا افتاده تکرار شود که تا آلمان مغلوب نشود 

خبر دچار نیاز داشتند مطمئن شوند که پیروزي اصالحی بنیادي را به دنبال خواهد آورد، اصالح شرایطی که باعث شد بی

دت تـا  توانست توده مردم را در ادامه جنـگ و مجاهـ  چنین مصیبتی بشوند. پس، تنها به این نحو بود که آرزوي صلح می

  آخرین لحظات تلخ یاري دهد.

هاي مورد انتظار را دادنـد.   لوید جورج و ویلسن، تقریبا در یک زمان، ولی بدون اطالع یکدیگر، به هموطنان خود اطمینان

هـاي کـارگري دربـاره مقاصـد جنگـی      اي متشکل از نمایندگان اتحادیه، نخست وزیر بریتانیا در جلسه1918ژانویه  5در 

اول، باید حرمت قراردادهـا مجـدداً تثبیـت شـود: در     «توضیحاتی داد و نظریات خود را چنین خالصه کرد: حکومت خود 

ثانی، اختالف ارضی باید براساس حق خودمختاري با رضایت مردم تحت سلطه فیصله یابد: و در آخر باید از طریق ایجـاد  

  »و خطر جنگ را کاهش دهیم.المللی درصدد برآییم تسلیحات را محدود کنیم نوعی سازمان بین

تـر بـود و ضـمن آن    تر و قـاطع خطاب به کنگره ایراد کرد، به مراتب مهم 1918ژانویه  8ولی نطق معروف ویلسن، که در 

اهداف اصلی جنگی آمریکا را مطرح ساخت. آخرین اصل این اصول، که عمدتا براي تأکید بیشتر در » اصول چهارده گانه«

مجمع عمومی متشکل از ملل، تحت میثاق مشخصی به منظور تضمین متقابل اسـتقالل  «ین بود: آخر آورده شده بود، چن

هـاي  چهار اصل اول نیز به نحو مشخصی بـا طـرح  » هاي بزرگ و کوچک باید تشکیل شودسیاسی و تمامیت ارضی دولت

واردي که بر اثر اقدام جامعه ملـل  جز در م -یافت و شامل دیپلماسی آشکار، آزادي دریاهامربوط به جامعه ملل ارتباط می

شد؛ لغو موانع تجاري و تقلیل تسلیحات بود. باتوجه به این مقاصد، ویلسن اعالم کرد که مردم آمریکا حاضـرند  مسدود می

اي وجود نداشت کـه ویلسـن قـادر    حیات، شرافت و هرچه دارند را وقف تامین این مقاصد کنند. در آن هنگام، هیچ قرینه

تی را که کشورش با این خلوص نیت و متعهد به آن اجرا کند. با بیان این مطالب، ویلسن بـه طـور قـاطع بـا     نباشد سیاس
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گانـه، در  هاي گذشته قطع رابطه کرد. این تغیر در سراسر آمریکا مشتاقانه مورد استقبال قرار گرفت. اصـول چهـارده  سنت

هـاي  اي براي اهداف جنگی کلیه دولـت به صورت بیانیه موقع خود، به تصویب رسید. فقط یک شرط به آن اضافه شد که

هاي متخاصم بـا  متفق درآمد. این اصول در تاریخ سیاسی جنگ و صلح و در تاریخ جامعه ملل مقامی شاخص دارد. دولت

فکار قبول این اصول خود را در باب تأسیس جامعه ملل به طور منجز متعهد کردند. ولی عامل مهمتر، تاثیر این اصول بر ا

عمومی، چه در جمع کشورهاي متخاصم و چه در صف کشورهاي بیطرف، بود امیدهاي مبهم به دنیـاي بهتـر، کـه در آن    

» جامعه ملل«باره قبال قلم فرسایی شده بود، به دیره امکانات سیاسی راه پیدا کرد. این امیدها از آن پس بر محور کلمات 

واه اصلی جامعه ملل صورتی مشخص پیدا کرد. شخصـیت ویلسـن اصـوال    و بر محور شخص وودر و ویلسن به عنوان هواخ

هاي متفق قرار گیرد. با وجود این، قبل هاي مردم را به خود جلب کند یا مورد اعتماد و قبول حکومتچنان نبود که توده

عمل آمد به حدي صمیمانه بود از تشکیل کنفرانس پاریس، استقبالی که هنگام بازدید از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از او به 

هـا  کرد، همین صحنهکه هیچ یک از رهبران بریتانیا و فرانسه یا ایتالیا چنین تعریفی نداشت. اگر به وین یا برلین سفر می

گري و هراس در سر نداشـت. در حـالی   شد. تمامی اروپا آرزویی جزء صلح، خلع سالح، امنیت و رهایی از نظامیتکرار می

هاي مردم چشم به ویلسن و جامعه ملـل دوختـه بودنـد کـه     اعتنا بودند، تودهداران و نظامیان، مشکوك و بیمکه سیاست

  ها نیز به این مقاصد متعهد بود.این امیدها را تحقق بخشند و سیاست رسمی حکومت

هـا و نـه افکـار    نه حکومتهایی براي تدوین اساسنامه جامعه ملل در دست تهیه بود. در این احوال، در محافل مختلف، طرح

ها از طریـق گفـت و گـوي    عمومی، تا قبل از پایان جنگ، از تایید چند اصل کلی پا فراتر نگذارده بودند: اختالفات بین دولت

-آمیز و نه با توسل به جنگ، فیصله یابد، کلیه قراردادها منتشر شود، تسلیحات کم و محدود شود و کشوري که مـی مسالمت

ها مجبور به انصراف شـود و بـه   جنگ به اهداف خود برسد، باید از طریق اقدامات اقتصادي و نظامی سایر دولت خواهد از راه

هـاي عبـرت   یافـت. در واقـع، ایـن اصـول، درس    اي مـی عنوان مبنایی ضروري براي سازمان جهانی آینده مقبولیت گشـترده 

آموخته شده بود. ولی واضح بود که احتیاج مبرم به تفکـر و  مشهودي بود که از وقایع قبل از جنگ و از تجربیات خود جنگ 

هاي اعضـاي  تعمق دارد تا اصولی چنین کلی در قالب قراردادي گنجانده شود که، با زیانی روشن و متبع، تکالیف و مسئولیت

  ها قابل اجرا شود.اي به وجود آورد که آن تعهدات و مسئولیتجامعه ملل را بیان کند و در عین حال، موازینی اساسنامه

هـاي متنـوعی کـه صـرفا حـاوي      هاي غیررسمی و افراد عادي تهیه شده بود. طرحها از جانب گروهقسمت اعظم این طرح

هـاي سیاسـی.    اصول کلی درباره اقدامات احتیاطی علیه جنگ بود، تا مقاالتی تفصیلی پیرامون فرضـیه تشـکیل سـازمان   
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هاي الهه در آن مـوارد توفیـق نداشـت،    تازه براي رفع مشکالتی بود که کنفرانس هایینهادها، صرفاً کوششبرخی از پیش

ها تشکیل یم فدراسیون  هایی بود که هدف آنمانند تأسیس یک دادگاه دایمی و قبول داوري اجباري. در کفه مقابل طرح

هاي باشد. در بین تمامی طرح المللی مخصوص به خودالمللی و مجهز به یک ارتش بینجهانی بود که صاحب پارلمان بین

هاي غیررسمی، دو یا سه طرح با امتزاجی از بینش سیاسی و شعور اداراي از کیفیتـی ممتـاز و   تنظیمی از سوي شخصت

و در بریتانیـا از  » جامعه ملل مجري صـلح «هایی بود که در آمریکا از طرف نویسبرجسته برخوردار بود. از آن جمله پیش

منتشر شد. ولی هیچ یک در حد طرح انجمن فابین درخور توجه نیست. طرح انجمـن فـابین   » للانجمن جامعه م«سوي 

کـرد.  بینی و بیان میکه عاري از اثر عقاید سوسیالیستی مولفان خود بود، عمال تمام موارد عمده مندرج در میثاق را پیش

ه تمایلی داشت و نـه آن صـالحیت را کـه دربـاره     البته ممکن بود عامه مردم با گرمی از اندیشه اصلی استقبال کند ولی ن

توانست سودمند واقع ضود که جزییات مربوط به اساسنامه نظریاتی ارایه نماید. بنابراین، تمامی این زحمات تا آن حد می

بـه   ها نیزگرفتند. حکومتهایی اثر گذارد که، دیر یا زود،مسئولیت تدوین شرایط صلح را برعهده میبر تصمیمات حکومت

، کـه آمریکـا در   1917کردند. در تابستان سال حکم تازگی، پیچیدگی و اهمیت این مسوولیت با حزم و احتیاط عمل می

هایی و ظاهرا شد، فرانسه و بریتانیا هر یک، به تنجنگ شرکت داشت و ضرورت بیان مقاصد جنگی به تدریج احساس می

ه منظور بررسی شکلی کهخ سازمان جدید ممکن به خود گیرد، تشکیل اي ببدون اطالع یکدیگر، تصمیم گرفتند تا کمیته

ارایـه داد و   1918دهند. کمیته بریتانیا، که به نام رییس آن لرد فیایمور شهرت یافت و گـزارش خـود را در مـاه مـارس     

ارش نه به عنوان کمیته فرانسه که شخصیت عمده آن لئون یورژوا بود، گزارش خود را سه ماه بعد تکمیل کرد. این دو گز

هـایی ترغیـب شـوند، بـه واشـنگتن      سیاست رسمی دو حکومت، بلکه با این نیت که ویلسن و مشاورانش به تنظیم طـرح 

  ارسال شد.

کرد که اگر پیشنهادهاي تفضیلی، قبـل از پایـان جنـگ بـه طـور      ولی ولسن عمدا از چنین عملی پرهیز کرد. او تصور می

وگوهاي تندي همراه آورد و در نتیجه، پشتیبانی همگـانی ملـت   خاص ممکن است گفترسمی ارایه شود، بعضی از نکات 

هـایی ماننـد   هاي مربوط بـع تشـکیل کمیتـه   آمریکا از اصول عمده جامعه ملل تضعیف شود. بنابراین، از قبول درخواست

ریتانیا را مطالعه کنـد، از وزارت  پاریس و لندن سباز زد. ویلسن از وزارت خارجه آمریکا نیز نخواست تا دو طرح فرانسه و ب

خارجه عم طرحی مطالبه نکرد. ولی این مسأله را مانند سایر مسایل خارجی، با کلنل هاوس مشاور مخصوص خـود مـورد   

هاي اروپـایی واقـف   وگو قرار داد. هاوس، این شخصیت جالب، تقریباً به همان اندازه به افکار و احساسات در پایتختگفت
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ار و احساسات شخص ویلسن از دید هاوس، بدون تردید، تأسیس جامعه ملل به مراتب مهمتر از کلیه اهداف بود که به افک

هاي خود به اروپا، در سمت نماینده مخصوص ویلسن، و مذاکرات دقیق و محرمانه خود با گـري  جنگی بود. او در مسافرت

شت که آمریکا باید طراح اصلی قوانین نوین ملل و ویلسـن  بالفور و دیگران هرگز از این هدف نهایی غافل نشد. او یقین دا

، هنگامی که ویلسن دریافت زمان آن فرا رسـیده اسـت کـه    1918عامل این موفقیت بزرگ ملی شود. بنابراین، در ژوییه 

هاي خود در طرح مشخصی خود در طرح مشخصی به عمل آورد. وقتی هاوس طرح نخستین کوشش را براي درج اندیشه

ا به پایان برد، ویلسن درصدد برآمد خود نیز طرحی تهیه کند. ولی هر دو طرح را کامال محرمانه تلقی کرد و حتـی  خود ر

از دید وزیرخارجه خود پنهان داشت. وي حتی حکومت بریتانیا را از انتشار گزارش کمیته فیلیمور، که تا حد زیادي مورد 

کرد. اما گزارش بورژوا، با وجود خصوصیات جالبش، در آمریکا به دسـت  استفاده هاوس و خود او قرار گرفته بود، منصرف 

اهمیت تلقی شد و از طرف کلمانشو و حکومت فرانسه با سکوتی توام بـا  فراموشی سپرده شد: در وزارت خارجه بریتانیا بی

  رو گردید.اعتنایی روبهبی

به پنجاه و یک ماه جنگ خاتمه داد.  1918مبر چنین بود وضع آمادگی سه حکومت متفق، هنگامی که ترك مخاصمه نوا

اقدام جدي مقدماتی به طور رسمی از طرف دولت دیگري انجام نگرفته بود. ایتالیـا جامعـه ملـل را بـه عنـوان بخشـی از       

هاي اولیه بـراي تـدوین طرحـی مشـخص چـه      اهداف جنگی خود پذیرفته بود، ولی بعد از ترك مخاصمه بود که کوشش

، یعنـی  1918دستور دولت آغاز شد. در برلین امور پیشرفت چندانی نداشت، و تنها در پـاییز سـال    خصوصی و چه طبق

رفت، وزارت خارجه آلمان چند نفر از اعضاي خود را عجوالنه مأمور تـدوین  هنگامی که دیگر امیدي به پیروزي ارتش نمی

  اي براي آغاز ابتکارات مشابه شد.پیروزي متفقین زمینه طرف اروپایی نیز،اي براي جامعه ملل کرد. در کشورهاي بیاساسنامه

هاي خصوصی مصدر اقدامات مقدماتی زیادي شد، ولی احتیاط کاري رسمی مانع شده بود تا اقـدامات بـا ارزشـی از    گروه

وین طرف معترض بودند که به اندازه کافی در امر تدهاي بیها صورت گیرد. در خالل کنفرانس صلح، دولتطرف حکومت

ها سیاست خود را در قبال جامعه ملـل  اند. ولی حقیقت این بود که هیچ یک از این دولتمیثاق مورد مشورت قرار نگرفته

  هنگام انتشار متن نهایی میثاق کامالً مشخص نکرده بود.

هاي قبول قدرت در همان وقت که تعریف ویسلن از اهداف آمریکا، به عنوان مبناي صلحی که هنوز در ره بود، رسما مورد

گرفت و این اهداف به تدریج براي اولین بـار بـه طـور جـدي در     زده در برلین و وین قرار میهاي وحشتمتفق و حکومت

و » چهـارده گانـه  «شد. ملت در جنگ متحد مانده بـود، و در حمایـت از اوصـل    خود آمریکا مورد شک و پرسش واقع می
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خواه، در واقع بـه  آمد. حزب جمهوريده بود نیز همان قدر متحد به نظر میافتخاري که در سایه رهبري ویلن نصیبش ش

المللی عالقمنـد بـود و رئـیس جمهـوري غالبـاً      هاي خود، بیش از حزب دموکرات به شرکت در  مسایل بیناقتضاي سنت

همان اصـول موردقبـول   کند، در واقع، تعمیم تأکید کرده بود که آنچه او درباره روحیه جدید و موسسات جدید تبلیغ می

، یعنی آن هنگام که مبارزه براي انتخابات کنگره به اوج خود رسـیده بـود،   1918باشد. در اکتبر آمریکا به بقیه جهان می

هاي کهنـه  رسید. احساسات از نو غلیان یافت، خصومتهاي مرکزي دیگر قطعی و نزدیک به نظر میپیروزي بر امپراتوري

شد و ویلسن خود این احساسات را تا حد خطرناکی تحریک کرد، چرا که از ملـت خواسـت کـه     علیه ویلسن مجدداً علنی

اکثریت دموکرات را به کنگره بازگرداند تا او بتواند در مذاکرات آینده صلح با قدرت و انسجام کامـل بـا قـدرت و انسـجام     

که با سیاسـت او موافـق بودنـد، از ایـن     کامل سخن گوید. بیانیه مهم رئیس جمهوري خواه شد. حتی کسانی مانند تفت 

عمل، که سوء استفاده از فرصت انتخاباتی براي مقاصد حزبی بود، سخت رنجیدند. در حالی کـه زعمـاي دیگـر حـزب، از     

هاي صلح او را به تـدریج بـه بـاد تحقیـر و اسـتهزا گرفتنـد.       جمله تئودور روزولت و الج، نه تنها شخص ویلسن بلکه طرح

ها کنترل قبلی دو مجلس را از دست بدهنـد. جمهـوري خواهـان اکثریـت قابـل      ت موجب شد که دموکراتنتیجه انتخابا

اي خواهان عـده اي در مجلس نمایندگان و حداقل اکثریت ممکن را در سنا کسب کردند. حتی در جمع جمهوريمالحظه

ردانی از جمعه ملل تعبیر کنند. ولی حوادث کردند و یا مایل بودند پیروزي خود را به رویگبس محدود بودند که تصور می

بعدي نشان داد که بیم ویلسن از اینکه عدم برخورداري کامل از حمایت کنگره ممکن است قدرت او را در کنفرانس صلح 

  تضعیف کند به جا بوده است.

جویـد.  شرکت مـی  ویلسن، با وجود شکستی که متحمل شد، پس از ترك مخاصمه فورا اعالم کرد که شخصاً در کنفرانس

ترین وظیفـه کنفـرانس صـلح باشـد. در راه تـامین ایـن       او قاطعانه معتقد بود که تشکیل جامعه ملل باید اولین و اساسی

کرد کـه  هاي مردم عادي در همه جاست. ویلسن گمان میکرد که بیانگر اراده مردم آمریکا و تودهمقصود، هنوز تصور می

سازد. مردان و زنـان  ترین آرزوهاي ملل اروپا را متجلی میهاي اروپایی، عمیقتر از حکومتدر این لحظه از تاریخ او، کامل

بسیاري در اروپا شریک احساسات او بودند. استقبال عظیمی که مردم در شهرهاي بزرگ فرانسه، ایتالیا و بریتانیا از او بـه  

باطل نبوده است. موج بزرگ آسودگی و امیدي کـه پـس   عمل آوردند ثابت کرد که اعتقاد او قبل از ترك آمریکا اعتقادي 

هاي کنفرانس پـاریس از بـین رفـت. ولـی     ها، و ناکامیها، کشمکشاز پایان جنگ برخاست دیري نپایید و در هرج و مرج

ن تـوا نمود. نمـی آمیز میاي جاي داشت. گرچه امیدهاي عمومی مبالغهسابقهبراي چند هفته، ویلسن برفراز قله عظمت بی
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گفت احساسات عمومی راه اشتباهی پیش گرفته بود. در آن ایام، سه آرمان بزرگ افکار جهـان یـان را بـه خـود مشـغول      

  روایی تزار و قیصر شود.کرده بود. نخست، آزادي فردي از طریق توسعه سازمانهاي دموکراتیک که جایگزین فرمان

هـاي اتـریش و   اجنبی شود، بـه نحـوي کـه در امپراتـوري     دوم، آزادي ملی از طریق حق خودمختاري، که جانشین سلطه

المللی. ویلسن در ایـن  شد. سوم، حفظ صلح از طریق ایجاد دگرگونی اساسی در نحوه تصدي روابط بینعثمانی اعمال می

شر است پنداشت بلکه مطمئن بود رسیدن به این مقاصد در حد توانایی بآرمانها کامال شریک بود و نه تنها آنها را حق می

  و از این رو مصمم بود به خاطر این اصول تا حد امکان مبارزه کند.

، یعنی یک ماه پس از ترك مخاصمه ویلسن وارد اروپا شد. در تـدارك مقـدمات تشـکیل کنفـرانس     1918دسامبر  13در 

نامـه  حتی نظام داد وصلح پیشرفت چندانی حاصل نشده بود. بررسی مسائل عظیم و غامضی که کنفرانس باید فیصله می

کنفرانس، در مرحله مقدماتی بود. هنوز روشن نبود که صلح به چه صورتی باید انجام گیرد. آیـا بـه صـورت یـک قـرارداد      

شد، یا شکل قرارداد واحد جامع را هاي تفصیلی تکمیل میمقدماتی با مفادي کلی تنظیم و بعدا از طریق یک رشته توافق

-هاي مغلوب اجازه شرکت در کنفـرانس داده مـی  بود که آیا به آْمان، اتریش و سایر قدرتگرفت. هنوز معلوم نبه خود می

شد. بریتانیا در بحبوحه برگزاري انتخابات بود و تا پایان انتخابات، مشخص نبود نمایندگان آن چه کسـانی خواهنـد بـود.    

یش از یک مـاه فاصـله افتـد. از دسـت دادن     جمیع این جهات موجب شد که از ورود ویسلن به اروپا تا افتتاح کنفرانس، ب

پنج هفته ذي قیمت ضروري فاحش بود. ولی این پنج هفته، تا آن حد که مربوط به تدارك مقدمات تأسیس جامعه ملـل  

شد، روي هم رفته به هدر نرفت. در این مدت دو رویداد مهم در تاریخ جامعه ملل صورت گرفت: انتشار جزوه معـروف  می

و انتخاب سسیل به عنوان مسئول امور و مربوط به جامعـه  » جامعه ملل، یک پیشنهاد عملی«تحت عنوان ژنرال اسماتس 

  ملل در هیئت بریتانیا.

هایی بود که در باب اندیشه جامعه ملل تا قبل از کنفرانس پاریس بـه  اثر اسماتس از هر لحاظ اوج تمام تفکرات و کوشش

هاي ویلسن و هاوس، همچنان صورت محرمانـه داشـت.   نویسمور و بورژوا و پیشهاي کمیته فیلیکار برده شده بود. طرح

اسماتس اولین طرحی بود که از جانب یک مقام واالي رسمی که د ر تصدي امـور  » پیشنهاد علمی«به این ترتیب، جزوه 

بود. سـرانجام، اثـري   جنگ نقش مهمی ایفا کرده بود به جهان ارایه شد. ولی محتواي جزوه حتی پیش از منبع آن جالب 

هاي عالی، بینش دقیق سیاسـی، ادراکـی عمیـق از     در خور عظمت موضوع با نثري در حد نثر میلتن یا برك حاوي آرمان

هاي تشکیالتی روشن و عملی ارایه شـده بـود. هـدف و تـا     ریزيهاي نظامی و غیرنظامی، و طرحامیدها و احساسات توده
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  اتس، سبب شد که مذاکرات به سطحی باال ارتقا یابد.حدود زیادي نتیجه پیشنهادهاي اسم

براي درك ماهیت و اثر جزوه اسماتس، ضروري است چند ماهی به گذشته برگشت و ماهیت دو طرحـی را کـه از طـرف    

هاي فیلیمور و بورژوا تنظیم شده بود به اختصار بررسـی کـرد. هـر یـک از ایـن دو کمیتـه، مرکـب از حقوقـدانان،         کمیته

ها و مورخان بود. حاصل کوشش کمیته فیلیمور طرح قراردادي محدود با هـدف جلـوگیري از بـروز جنـگ بـین      دیپلمات

-امضاءءکنندگان قرارداد بود. براساس این طرح اختالفات در صورت تمایل اطراف قرارداد، باید از طریق داوري فیصله مـی 

مسأله از طریق کنفرانسی متشـکل از کلیـه اطـراف قـرارداد     زد، یافت. هرگاه یک یا چند طرف قرارداد از داوري سرباز می

-گرفت. امضاءکنندگان قرارداد تا قبل از بررسی اختالف از طریق داوران یـا توسـط کنفـرانس نمـی    مورد برر سی قرار می

گـزارش  توانستند مبادرت به جنگ کنند و به هر صورت، طرفین قرارداد مجاز نبودند علیه دولتی کـه از حکـم داور یـا از    

داشت که اگر یکی از امضاکنندکان قرارداد تعهـد خـود   کرد وارد جنگ شوند. به عالوه، طرح مقرر میکنفرانس تبعیت می

را نقض کند، بقیه باید خود را در حال جنگ با آن دولت تلقی کنند و نه تنها ملزم به قطع تمام روابط اقتصادي خـود بـا   

-تدابیر نظامی که براي ایجاد تصنیفات در مورد دولت عهدشکن ضروري به نظر میتوانند به هر گونه آن هستند بلکه می

یافـت، ولـی در   هـا فیصـله مـی   هایی که طرفین قرارداد نبودند، از طریق همـان روش رسد متوسل شوند. اختالف با دولت

مضاکنندگان آزاد بود به هـم  ها به خودي خود قابل اجرا نبود و هر یک از اهاي اجرا یا مجازاتصورت بروز جنگ، ضمانت

مسلک قراردادي خود کمک کند یا از بذل کمک دریغ ورزد.طرح فرانسه به طور کلی با این پیشنهادها هماهانگی داشـت.  

شد. به تفصیل توضـیح  ها که علیه دولت ناقض میثاق به کار گرفته میبه عالوه در این طرح ماهیت انواع مختلف مجازات

ماندهی کل با ستاد دایمی نیز منظور گردیده بود. طرح فرانسه، در عین حال حاوي نکاتی بـود کـه   داده شده بود، یک فر

اي از اعضـاء، جـز   داد. در حالی که در طرح بریتانیـا تشـکیل جلسـه   حداقل آغاز تشکیل یک سازمان دایمی را بشارت می

اد فیلیمور را پذیرفت و در طرح خود گنجاند، چه اسماتس منکر لزوم موادي از این نوع نبود. او تمامی چکیده طر ح قرارد

هاي اقتصادي و نظامی که نهایتـاً علیـه دولـت متجـاوزي     هاي اجرا یا مجازاتدر مورد حل اختالف و چه در مورد ضمانت

شود، تنها بهشی از تغییرات بزرگی اسـت کـه   شد. ولی معتقد بود که چنین موادي، گرچه ضروري محسوب میاعمال می

انجام پذیرد. جامعه ملل باید به مراتب بیشتر از یک نظام رسیدگی به اختالفـات و جـاوگیري از تجـاوز باشـد و الزم     باید 

المللی به وجود آید. زندگی سیاسی و اجتمـاعی جهـان از   المللی و موسسات بیناست یک دگرگونی داخلی در شرایط بین

توانـد نیازهـا را   المللـی نمـی  کامل در تمامی نظام روابـط بـین   بیخ و بن متزلزل شده است، هیچ چیز جز یک یک انقالب
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هـا را  برطرف کند و امکان دهد تغییرات و تحوالت عظیمی که در پیش است هدایت و منظم شود. باید آن دسته از دولت

داللـت کنـد.   گذارند راهنمـایی و  هاي اتریش، روسیه و ترکیه پا به عرصه وجود میکه در نتیجه متالشی شدن امپراتوري

گرفـت بـه جامعـه ملـل سـپرده شـود و       المللی انجـام مـی  هاي اداري بین باید اداره کلیه اموري که تاکنون از طرف ارگان

المللـی، ارتباطـات هـوایی و دریـایی،     هـاي تجـارت بـین   مسئولیت رتق و فتق مسایل مهمتري که از این پـس در رشـته  

به آن تفویض شود. اگر جامعه ملل ایـن وظـایف را برعهـده نگیـرد، بایـد       کنداجتماعی، صنعتی و روابط کارگري بروز می

  تشکیالت دیگري را براي تصدي این امور پیدا کرد.

آمیز اختالفات، نیازي روشن به موسسـات نیرومنـد و   تمامی این وظایف متعدد، به انضمام وظایف مربوط به حل مسالمت

تـر از طـرح نویسـندگان پیشـین بـود. در طـرح       تـر و کامـل  طلبانهس جاههاي اسماتگسترده داشت و از این نظر نیز طرح

-اسماتس، جامعه ملل شامل یک کنفرانس دایمی بود مرکب از تمام اعضا که کلیه مسائل عمومی را مورد بحث قـرار مـی  

هـاي  لیـت هاي بزرگ تمام فعاکرد و یک شوراي نه نفري متشکل از تمام قدرتدهد و خطوط اصلی سیاسی را تعیین می

کرد و داراي دو دادگاه داوري و سازش بـود. شـورا مرکـب بـود از نخسـت وزیـران و وزیـران        سازمان را مستقیماً اداره می

هـاي مختلـف نیـز از    کردند. تشکیل کمیته کارشناسان رشـته خارجه، که جملگی حداقل در یک جلسه ساالنه شرکت می

-بود. به عالوه، ایجاد یک دبیرخانه دایمی از نظر دور نمانده بـود نظریـه  هاي جامعه ملل در نظر گرفته شده جمله فعالیت

تا حد زیادي به میثاق جامعه ملل راه یافت. طرح مذکور اولین طرحی بود که سـه  » پیشنهاد  عملی«هاي مندرج در یک 

تنظـیم شـبکه در   وظیفه مجزاي سازمان جدید را تشخیص داد و برونشستی تعریف کرد: حفاظت از صلح، سـازماندهی و  

آورد. از المللـی روي مـی  المللی، و ارایه راهنمایی و کمک به هر دولتی که به این مرکـز بـزرگ بـین   حال افزایش امور بین

االصول براساس خطوط طرح اسـماتس توسـعه یافـت، ولـی از آن     لحاظ وظایف و نیز از جهت تشکیالتی، جامعه ملل علی

هاي مجزا و مادام که جهان به دولت» یک پیشنهاد علمی«دي گرفت. ماهیت اصلی عظمتی که او در سر داشت فاصله زیا

گذاري کرد، جامعه ملل را نه مستقل تقسیم شده است، اصالت خود را حفظ خواهد کرد. اسماتس خط پیشرفت را عالمت

بیعـی و ضـروري   روح و نه به شکل یک رویاي طالیـی، بلکـه بـه عنـوان تحـول ط     به شکل یک رشته تعهدات حقوقی بی

  موسساتی سیاسی زندگی متمدن ارائه کرد.

گذاران صلح در پاریس گرد آمدند. اگر وظیفه مردان سیاست از لحاظ عظمت و میزان مشکالت، ، پایه1919تا نیمه ژانویه 

ورج و اي بود کـه ویسـلن، کلمانسـو لویـد جـ     اي فوق بشري توصیف شود همانا وظیفهسزاوار آن باشد که به عنوان وظیفه
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اورالندو در انتظارش بودند. از ساحل مانش تا اقیانوس آرام تمام اروپا و شمال آسیا در ویرانی مادي و از هـم گسـیختگی   

تاب هیجان احساسات ملـی و  وور بود. چهار امپراتوري عظیم در شکست و هرج و مرج مضحمل شدند و تبسیاسی غوطه

هـا از نعمـت آزادي محـروم    گرفتند. اقوامی که قرنهاي جدید شکل میولتکشمکش طبقاتی همه جا را فرا گرفته بود. د

هـاي ملـی، چـه    کردند و درون هر یک از این گـروه بودند با تعصبی بسیار حق خود را مبنی بر تعیین سرنوشت اعمال می

-در چند جبهه میهاي سفید جدید و چه قدیم، احساسات تند و سرکش در غلیان بود. گرچه رژیم جدید روسیه با ارتش

هاي کمونیستی در کشورهایی که بر اثر شکست و محرومیـت اوضـاع مسـاعدي    برد جنبشجنگید، اما هنوز قادر به پیش

براي نضج عقاید افراطی داشتند کمک کند. سایر کنفرانس صلح، این ایالت یا آن جزیره را به این یا آن واگذار کرده بـود،  

هایی را سرنگون کرده بـود، ولـی هرگـز بـا فـرو      هایی را مستقر و سلسلهده بود، سلسلهدر سرحدات تغییراتی به وجود آور

ویلسن را به عنوان مبنایی » گانهاصول چهارده«رو نشده بود. فاتح و مغلوب به طور یکسان ریختن کامل نظام اروپایی روبه

  براي صلح پذیرفته بودند.

طباق این اصول، اخذ تصمیمات زیادي را، نه درباره جزئیات بلکـه غالبـا   ولی این اصول تا حد زیادي فحواي کلی داشت: ان

هاي متفق بین خود در بسیاري موارد، از جمله امور ذیل به درباره مسائل مهم، به تعویق انداخته بود. هنوز الزم بود دولت

لتـاي سـار، در مـورد میـزان و     توافق برسند: در باب مسائل اراضی، مانند تعیین وضع حقوقی سیلزي علیـا، دانتزیـگ و د  

ماهیت غرامات جنگی، در خصوص تصفیه امور مربوط به مستمرات آلمان و در باب اعمال محدودیت نسبت به تشـکیالت  

هاي اتریش، ترکیه و روسیه از جهات بسیاري از مشکالت مربوط به نظامی آلمان. مشکالت حاصله از اضمحالل امپراتوري

هـاي وارث در تـالش بودنـد تـا بـاالترین حصـه       هستان، رومانی، خود ایتالیا، یونان و سایر دولتنمود. لتر میآلمان غامض

انتها شکایاتی تنـد  اي بیتوسعه ارضی را به خود اختصاص دهند. کسانی که مشغول تدوین قرارداد صلح بودند چون رشته

سرعت به رتق و فتق امـور پرداخـت، چـرا کـه،     کردند. پی الزم بود که به و شدید درباره دعاوي ضد و نقیض دریاقت می

  آورد.اي براي ساکنان آن ناحیه به بار میادامه تردید درباره آینده هر ناحیه مورد اختالف، ضایعات و مشکالت ناگفتنی

آنان، صرف نظر از رویارویی با این مسائل غیرقابل اجتناب، مسئولیت هدایت سیاست کشور خویش را نیز در زمانی چنین 

  استثنایی برعهده داشتند.

رفت مسأله تدوین میثاق و به حرکت در آوردن جامعه ملل حداقل تـا فیصـله یـافتن مسـائل     تحت این شرایط، انتظار می

شـد. ولـی رئـیس    شک اگر نفوذ ویلسن و هاوس در میان نبود، به همین ترتیـب عمـل مـی   ارضی معوق گذاشته شود. بی
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عازم اروپا شود، صریحاً گفته بود که نه تنها قصد دارد بخواهد که جامعه ملل جزیـی  جمهوري آمریکا، حتی پیش از آنکه 

هاي صلح شود بلکه براي این امر نسبت به سایر امور اولویت قابل خواهد شد. او براي اتخـاذ  از اجزاي ترکیب کننده توافق

مراحل اولیه کنفرانس به تصـویب نرسـد، و   کرد اگر میثاق در اي دالیلی محکم در دست داشت. اول، تصور میچنین رویه

کرد که نفوذ قطعی و موثر آمریکا در زمان تـرك  بینی میبه آخر محول شود، چه بسا، هرگز روي تصویب نبیند. وي پیش

هاي مختلف به تدریج تضعیف خواهد شد و این سوءظن را داشت کـه  هاي دولتمخاصمه، یا تامین یا عدم تامین خواست

هاي اروپایی عالقه چندانی به تشکیل جامعه ملل ندارد، پس در این صورت تنها پافشاري آمریکا ممکـن  رتیک از قد هیچ

ظنی در حق بعضی از متفقین تا حد زیادي ناروا بود. با این وجود، به طور  است به جامعه ملل موجودیت دهد. چنین سوء

احساسات نمایندگان در آغاز کنفرانس، غالب آنان پـس از   گیري او صحیح بود، و صرف نظر ازکلی باید پذیرفت که نتیجه

کـرد. در ثـانی، ویلسـن    هایی که هیچ کس را راضی نمیفرسا براي ایجاد سازشها کشمکش، هیجان، و زحمات طاقتماه

در ناپذیر قراردادهاي صلح را برطرف کند و حل مسایل را کـه اتخـاذ تصـمیم    انتظار داشت که جامعه ملل نواقص اجتناب

مورد آنان غیرممکن بود، ممکن سازد. در این مورد نظر او کامال صائب بود. همان طور که فعالیـت کنفـرانس ادامـه پیـدا     

شد. دلیل سوم معلول وضع سیاسی در امریکا بـود.  هاي کور یکی پس از دیگري با مراجعه به جامعه ملل باز میکرد، گره

یثاق وجود خواهد داشت، ولی انتظار نداشت سنا از تصـویب مفـاد صـلح بـا     هایی در قبال مدانست که مخالفتویلسن می

آلمان سرباز زند. بنابراین، تصمیم گرفت میثاق را با بقیه قرارداد صلح مرتبط سازد تا در سند اول بدون از بین بردن بقیه 

  قرارداد ممکن نشود.

لی ندارد. سسیل با دو دلیل اول او کـامال موافـق   هاي متفق مشکویلسن با تعجب دریافت که براي متقاعد کردن حکومت

این بود که کنفرانس » یک پیشنهاد عملی«بود وئ اسماتس ممکن بود از این حد هم فراتر رود. اولین توصیه او در جزوه 

باید خود را اولین جلسه یا جلسه مقدماتی جامعه ملل تلقی کند. و قصدش تنظـیم تشـکیالت، وظـایف و    «صلح، در واقع 

اي در این باب تنظیم و به یکی از اولین جلسات شوراي عالی طبق پیشنهاد سسیل، لوید جورج قطعنامه» رنامه آن باشدب

در اجالس  1919ژانویه  25متفقین، متشکل از نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن، تسلیم کرد. قطعنامه در 

ها در آن شرکت داشتند، به تصویب رسید. بند دوم قطعنامه مقـرر   تملکات آنعمومی کنفرانس، که سی و دو دولت و مس

جاکعه ملل باید به عنوان جزوي جدانشدنی از قرارداد عمومی صلح تشکیل شـود، و درهـاي آن بـه روي هـر     «داشت: می

پـذیرفت:  ه مـی قطعنامـه چنـین خاتمـ   » شود باز شدملت متمدنی که در ترویج مقاصد آن قابل اعتماد تشخیص داده می
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کنـد کـه جزئیـات مربـوط بـه اسـاس نامـه و        هاي متفق را تعیین میاي از نمایندگان حکومتبنابراین، کنفرانس کمیته«

  »وظایف جامعه ملل را تنظیم کند.

هایی نزدیک و دایمی بـین نماینـدگان آمریکـا و بریتانیـا پیرامـون ماهیـت و       نامه، مشورتقبل و بعد از تصویب این قطع

هاي اسماتس، ویلسن، و هاي دو کمیته فیلیمور و بورژوا و طرحنویس طرحیالت جامعه ملل آینده صورت گرفت پیشتشک

هـاي بلنـد و    هاوس با یکدیگر مقایسه شد و مورد بحث قرار گرفت: و از جانب هاوس و سسیل؛ دو شخصیتی که از آرمان

و مورد اعتماد یکدیگر بودند، تکمیل شد. آنان با کمک مشـاوره   الملل با هم برخوردارتجربیات بزرگ و عملی در امور بین

حقوقی، یعنی دیوید هانتر میلر و سر سسیل هرست، که بسیار شایسته بودند متنی موقتی تنظیم کردند که مبنـایی قـرار   

  ژانویه ایجاد شده بود. 25نامه اي که از طریق کنفرانس صلح طبق قطعهاي کمیتهگیرد براي فعالیت

هـاي ارایـه شـده بـراي تشـکیل      ، کمیته تدوین میثاق جلسات فشرده خود را به منظور تهذیب طرح1919سوم فوریه  در

طـرف،  ها به سندي واحد آغاز کرد. سندي که کشورهاي متمـدن جهـان غالـب، مغلـوب و بـی     صلح دایمی و تبدیل طرح

ته، زیبنده ارگانی بود که افتخار و مسئولیتی چنان یکسان، براي امنیت و رفاه خود چشم به آن دوخته بودند. ترکیب کمی

  عظیم به آن واگذار شده بود.

رییس کمیته، ویلسن، بئون شک واالترین شخصیت جهـان در آن روزگـار بـود. آمریکـایی دیگـر هـاوس بـود. سسـیل و         

نفـرانس الهـه و مبـارزي    آوران دو کاسماتس نمایندگان گروه کشورهاي مشترك المنافع بودند. لئون یورژوا، یکـی از نـام  

الملـل  تـرین عـالم حقـوق بـین    الملل، نماینده اصلی فرانسه بود و فردینان الرنود، بزرگنستوه در فضاي فکري جدید بین

-وزیر بود، مردي صـاحب ذوق و سـلیقه و داراي نظریـاتی آزادي   فرانسه، را درکنار داشت. نماینده ایتالیا اورالندي نخست

دانی هوشمند و با کیفیت بود، در معیت داشت. نمایندگان ژاپن بارون مـاکینو، وزیـر   لویارا که حقوقخواهانه و ویتوریو شا

هـاي  هاي بـزرگ، پـنج نماینـده از قـدرت    خارجه و ویکنت تو چیندا، سفیر ژاپن در برتانیا، بودند. با این ده نماینده دولت

ین، پرتغال و  صربستان، ولی از همان جلسـه نخسـت ایـن    نشینی بودند: تنمایندگان بلژیک، برزیل، چتر متفق همکوچک

تـر  هاي بزرگ، زبان به اعتراض گشودند و اصرار داشتند چهار کشور کوچکگروه پنج نفري علیه حضور بیش از حد قدرت

ازه وارد دیگر به این جمع افزوده شوند، که با وجود مخالفت آمریکا و برتانیا، نظر خود را بر کرسی نشاندند. چهار عضـو تـ  

  عبارت بودند از: نخست وزیر یونان، رییس شوراي ملی لهستان، نخست وزیر چک واسلواکی و دیپلماتی از رومانی.

کمیته با سرعت آغاز به کار کرد. مباحثات جنبه کاري داشت. جو کمیته، غیررسمی و دوستانه بود. ویلسن رئـیس قـابلی   
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ت را ر آهنگی ثابت و منظم هدایت کند، بدون آنکه در ذهن عضوي این بود. صاحب آنچنان قدرت کمیابی بود که مذاکرا

نویسی که فکر نقش ببندد که فرصتی به او داده نشده است تا نظرهاي خود را بیان کند. مهمتر آنکه، به علت وجود پیش

رانسـه و ایتالیـا هـر یـک     جویی زیادي به عمل آمـد. ف با دقت زیاد از سوي بریتانیا و امریکا تهیه شده بود، در وقت صرفه

امریکا مالك مذاکرات قرار گیرد مخالفتی جدي به عمـل نیامـد. بـه     -طرحی ارائه داد، ولی با نظر ویلسن که متن بریتانیا

عالوه، این تفاهم وجود داشت که کمیته در این مرحله سعی ندارد به متن نهایی دست یابد، بلکه قصـدش انتشـار اولـین    

طرف و به طور کلی جهان واقف شود و سـپس  هاي بیالعمل سایر نمایندگان، دولت گونگی عکسنویس است تا به چپیش

اي نکات غامض مسکوت گذارده شـود و بـراي مـوارد دیگـر     ریزي امکان داد تا پارهبه تدوین متن نهایی بپردازد. این طرح

ودند تغییرات مـوردنظر را عنـوان کننـد. بـه     وجو شود. اعضا در مراحل نهایی فعالیت کنفرانس آزاد بحلی موقتی جستراه

اعتبار جمع این عوامل، کمیته توانست در مدت زمانی باور نکردنی، یعنی تنها در خالل یـازده روز از آغـاز اولـین جلسـه،     

را به اجالس عمومی کنفرانس ارایه دهد. این همـان متنـی اسـت کـه     » طرح موافقت نامه براي تشکیل یک جامعه ملل«

یاد کرد. کلماتی از جهتی نابهنگام، چون مقدر بود که در ایـن مـتن از   » عنصري زنده به وجود آمد«آن کلمات  ویلسن از

جهات بسیار تغییراتی داده شود و اصطالحاتی به عمل آید. ولی از لحاظ اصولی صحیح بود. این واقعیـت کـه نماینـدگانی    

این حد از توافق دسـت یابنـد، خـود تقریبـاً ضـمانتی بـود کـه         اصلی در کنفرانسه توانسته بودند در مدتی چنین قلیل به

موافقت کامل به موقع حاصل خواهد شد. با چنین برداشتی، رئیس جمهـور روز بعـد عـازم وطـن خـود شـد، جـایی کـه         

هـاي  بختـی دشمنانش مبارزه تلخی را علیه تمامی اندیشه جامعه ملل و به نفع سیاست دوري جستن از خطـرات و نگـون  

-آغاز کرده بودند. وقتی او پس از گذشت یک ماه به پاریس مراجعت کرد. به هیچ وجه نتوانسته بود مخالفان افراطی اروپا

اي از سوءظن و تحقیر مواجه شده بود. حـاال دیگـر   تر خود را تحت تأثیر قرار دهد، استدالالت او از سوي مخالفان با آمیزه

ي سناتور الج و بورا با هر سالحی علیه تشکیل هر نوع جامعه ملل یـا اصـوال   کامال مسلم بود که گروهی نیرومند، به رهبر

هر سیاستی که ویلسن اتخاذ کند خواهند جنگید. ولی تفت و سایر جمهوري خواهـان معتـدل در حمایـت خـود پابرجـا      

الحات صـورت  بودند. آنان خواهان بعضی اصالحات در طرح بودند و به رییس جمهوري اطمینان دادند کـه اگـر ایـن اصـ    

اي از جراید طرفدار انـزواي  توان به تصویب میثاق و قرارداد صلح از طرف سنا امیدوار بود. با وجود زبان تند پارهپذیرد می

کردند که باید جامعه ملل تاسیس شود و آمریکا باید در تشکیالت آن سیاسی، مطبوعات به طور کلی همچنان توصیه می

ر این احوال، در پاریس، حاصل کار کمیته جامعه ملل از طرف آن عده از نماینـدگانی کـه   سمت رهبري را داشته باشد. د
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در کمیته عضویت نداشتند یا موشکافی زیادي مورد بررسی قرار گرفت؛ کانادا و استرالیا، خصوصا نظریات با ارزشی جهت 

-دیدنـد از شـرکت در طـرح   از آن که مـی هایی چون سوئد، نروژ، دانمارك، هلند، و سوئیس ارایه در سر داشتند. حکومت

اند کـه بـیش از متخاصـمین، خصوصـا     اند، به هیچ وجه راضی نبودند و بر این باور بودههاي جامعه ملل محروم شدهریزي

توانسـتند دربـاره غالـب مسـایل     هاي بزرگ، براي صلح اهمیت قایلند، به عالوه، به حق این تلقی را داشتند که مـی قدرت

ها به سه دلیل اصلی از متن میثاق ناراضی بودند: اول، تري اتخاذ کنند. این دولتطرفانهنفرانس نظریات بیمطروحه در ک

هاي بزرگ تفـویض کـرده بـود و سـوم،     از آن جهت که آلمان عضویت نداشت؛ دوم، از آن بابت که قدرت زیادي به دولت

هاي فاتح مایل نبودند اجازه ی باشد توصیه نکرده بود. قدرتآنکه داوري اجباري را براي اختالفاتی که قابل رسیدگی قضای

طرف یا مغلوب به طور رسمی در مباحثات مربوط به شرایط قرارداد صلح شرکت داشته باشند؛ ولی به هاي بیدهند دولت

طرف، غیر بیهیئتی از کمیته جامعه ملل که سسیل، بورژوا و هاوس در آن حضور داشتند، اجازه داده شد تا از کشورهاي 

از مکزیک که امریکا حکومت آن را به رسمیت نشناخته بود، دعوت به عمل آورد تا طی جلسات غیررسـمی نظـر خـود را    

هاي مزبور را کامال مرتفع نکرد، به هر صورت، مورد قبول همـه قـرار گرفـت و    بیان کنند. گرچه این طرح نارضایتی دولت

  از طرف کمیته به تصویب رسید.بعضی از پیشنهادهاي این گروه نهایتاً 

هاي غیر شرکت کننده در کمیته به عمل آمد، اعضاي اصلی کمیتـه، بـه خصـوص    غیر از این اصالحات، که از طرف دولت

فرانسه، بریتانیا، آمریکا، به تالش خود جهت اصالح متن ماه فوریه ادامـه دادنـد. هنگـام بازگشـت ویلسـن، صـحنه بـراي        

  دوین میثاق آماده بود.اقدامات بعدي و نهایی ت

فرسا درباره مسائل هاي کمیته جامعه ملل، هماهنگی روزهاي نخست را نداشت. دو ماه مذاکرات طرقتدومین دور نشست

شمار مربوط به استقرار صلح و سیاست جاري، در تضعیف وحدت ملل فاتح اثر گذارده بود. اختالفات عمیقـی در مـورد   بی

ات غربی آلمان و دعاوي لهستان نسبت به سرحدات شرقی آن، دعاوي ایتالیا در آدریاتیک دعاوي فرانسه نسبت به سرحد

و دعاوي ژاپن در شانتونگ بروز کرده بود. هیچ یک از این موضوعات به طـور مسـتقیم ارتبـاطی بـا کمیتـه جامعـه ملـل        

نیز محسـوس بـود. فرانسـه و ژاپـن     نداشت ولی این تغییر روحیه که در تمام محیط کنفرانس اثر گذاشته بود، در کمیته 

کردند. اعضاي نمایندگی ایتالیا، بر براي تأمین نظرهاي خود با لجاجتی بیشتر و تلخی آشکارتر از جلسات قبلی مبارزه می

ترك کردند. غیبت هیئت ایتالیا مشکالت مربوط بـه   1919آوریل  23اثر برخوردي شدید با ویلسن، کنفرانس را عمال در 

شـد. ایـن   هاي نهایی کنفرانس را افزایش داد. آثار فشار و خستگی به وضوح بر ناصیه خود ویلسن دیـده مـی  گیريتصمیم
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-اي طوالنی در دو جبهه بود، نزاع حزبی در وطن و مباحثاتی خطیر در شوراي عالی متفقین. طعنهخستگی معلول مبارزه

مرور بر قدرت و روحیه او اثر گذاشته بود. حاال در کمیته امان مطبوعات غیر مسوول در آمریکا، لندن و پاریس به هاي بی

خـواه در  مجبور بود از هم قطاران خود تقاضا کند تا اصطالحاتی را به منظور خنثی کـردن خصـومت مخالفـان جمهـوري    

هـا،  حیهکرد. ولی بـا ارایـه اصـال   واشنگتن بپذیرند. اصالحات غیرمنطقی نبود و روي هم رفته متن ماه فوریه را ترمیم می

تر از مرتبت واالیی که تا آن زمان در اختیار داشت تنزل کند، مرتبتی کـه نـه تنهـا بـه     ویلسن ناچار شد به سطحی پایین

ــود.    ــه آن دســت یافتــه ب ــن و آن ب ــه علــت وارســتگی از اختالفــات ای ــزرگ خــویش، بلکــه همچنــین ب   اعتبــار مقــام ل

هاي اروپایی را چون احساسـات سـناتورهاي آمریکـایی    ومتخوشبختانه، در کمیته فردي حضور داشت که احساسات حک

فوریه بیش از هر عاملی مدیون قدرت ویلسن بود، موفقیـت مراحـل آخـر فعالیـت     کرد. اگر توفیق فوري متن ماهدرك می

و ناپذیر سسیل بود. لئون بورژوا نیز سهم مهمی در این موفقیت داشـت. ا کمیته بیش از هر عاملی مدیون مساعی خستگی

گذشـت. او هرگـز   تر بود، بیست و سه سال از تاریخی که نخست وزیر فرانسه بـود مـی  از غالب هم قطاران خود سالخورده

نتوانست خود را با این واقعیت وفق دهد که در تمام مدت، پیش نویس بریتانیـا و آمریکـا مبنـاي مـذاکرات کمیتـه قـرار       

د و نیز، با خطوط دقیق و نظامی طرز تفکر سیاسی فرانسه کامال هماهنگی گرفته بود، زیرا شیوه زبان آن براي او آشنا نبو

شد، سـوءظن داشـت، بـورژوا، در    اي که بدون بحث طوالنی و تجزیه و تحلیل دقیق اخذ مینداشت. او نسبت به هر نتیجه

ردار نبـود ولـی عمیقـا    جمع نخبگان دستگاه دولت فرانسه، از حمایت قاطع بزرگانی چون کلمانسو، پوانکاره، و فوش برخو

اي موفقیت آمیز منجر شود، و گرچه تا سر حد ناشکیبایی ویلسن غرولند و جر و بحـث  مایل بود که این مساعی به نتیجه

  کرد، رضایت نهایی او هرگز محل تردید نبود.می

جلسـه طـوالنی و    آوریل خاتمه یافت، در خالل پنج 11آخرین و طوفانیترین جلسه کمیته، چند ساعت پس از نیمه شب 

مباحثات زیادي که بیرون از جلسات معمولی انجام گرفت، کمیته کار اساسی خود را به پایان رسانید، شـالوده مـتن مـاه    

فوریه بدون تغییر حفظ شد، ولی اصطالحات زیادي در آن به عمل آمد، از جمله تمام اصالحات مهمی که از جانب امریکا 

جهت تامین نظریات دولتهاي بیطرف، تص میم گرفته شد که مرکز جامعـه ملـل در ژنـو    پیشنهاد شده بود، اصالحاتی در 

باشد، فرانسه و بلژیک تالش کردند تا بروکسل به این منظور انتخاب شود با این استدالل که این شهر صاحب مرکزیـت و  

هد بود، مگر نـه ایـن اسـت کـه نـام      از وسایل ارتباطی خوبی برخوردار است، به عالوه، انتخاب بروکسل اقدامی بامعنا خوا

اي براي جامعه ملل باشد باید از آن کشوري شود بلژیک مظهر جنگ حق است علیه قدرت؟ آیا این افتخار بزرگ که خانه
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که هیچ سهمی در این مساعی برعهده نداشته است؟ ولی ویلسن، سسیل، و اسماتس، به اتفـاق غالـب نماینـدگان، تصـور     

سـازد. قـبال، بـه    سل، جامعه ملل تازه تولد یافته را با خاطرات جنگ به نحوي نزدیـک مـرتبط مـی   کردند انتخاب بروکمی

همان دلیل، ژنو را براي محل تشکیل کنفرانس صلح انتخاب کرده بودند، و از آن پس نیز همواره از انتخاب ژنو به عنـوان  

اي به پاریس گسـیل داشـت   نماند: نمایندة ویژه خانه جامعه ملل طرفداري کردند، حکومت سویس از تأیید این فکر غافل

هاي مربوط به ارائه تسهیالتی که جامعۀ ملل به منظـور برپـایی    تا با کمیتۀ جامعۀ ملل مشورت کند، و به کلیۀ درخواست

اي دید، پاسخ دوستانه و مثبت داد، دوازده نماینده از نوزده عضو جامعـۀ ملـل بـه نفـع ژنـو ر     مرکز خحود در ژنو الزم می

گیـري بـه عمـل نیامـد، و ایـن      دادند، و پس از آنکه نظر اکثریت به این طریق مشخص شد، در مورد بـروکس دیگـر رأي  

موضوع براي همیشه فیصله یافت.کمیته جامعه ملل، در آخرین جلسۀ خود، میثاق را به دست کمیته تدوین سپرد، با این 

، بلکه سعی کند ترتیب و شکل سند به بهترین وجهی تنظیم شود، دستورالعمل که تغییر ماهوي که در آن به عمل نیاورد

این تهذیب نهایی اقدامی مهم و با ارزش بود، و متن میث اق به نحوي که از طرف کمیته تدوین ارائه شد تا حدود زیادي 

ان تنها متن معتبر بهبود یافت، یکی دیگر از وظایف کمیته، هماهنگ کردن متن فرانسه با متن انگلیسی بود، که تا آن زم

هاي قراردادهاي صلح، هـر دو از اعتبـار    شد، از این پس متنهاي فرانسه و انگلیسی میثاق، مانند سایر قسمتمحسوب می

اي که بر آن ریاست داشت، متن نهایی میثاق را آوریل، ویلسن از جانب کمیته 28یکسانی برخوردار بودند، و سرانجام، در 

  صلح عرضه داشت. به اجالس عمومی کنفرانس

در همان جلسه، کنفرانس یک رشته تصمیمات فوري و عملی اتخاذ کرد، اولین تصمیم، تصـویب فهرسـت سـیزده دولـت     

هـا بـه صـورت      بیطرف بود که به منظور الحاق به میثاق الزم بود و از آنها دعوت به عمل آید و، به این ترتیب، این دولـت 

گرفتنـد، ایـن فهرسـت، شـامل کلیـه      هاي متفـق قـرار مـی    وضعی مشابه با دولت اعضاي اصلی جامعه ملل درآمدند و در

شد که منطقاً ممکن بود واجد شرایط تلقی شوند. دو استثنا منظور شد: مکزیک، و جمهوري دومینیک: ایـن  دولتهایی می

به علت نارضایتی بریتانیا و دو، مانند کاستاریکا که به آلمان  اعالن چنگ داده بود و حکم دولت متخاصم را داشت، عمدتا 

هاي واجد شرایط منظور نشدند. تصمیم دیگر، انتخاب بلژیک، برزیل، یونان، و  امریکا از حکام این کشورها در صورت دولت

اسپانیا به عنوان اعضاي شورا بود تا آنکه مجمع فرصت یابد انتخابات را در شکل عـادي آن برگـزار کنـد، تصـمیم شـوم،      

به سمت اولین دبیر کل جامعه ملل بود. چهارمین تصمیم کنفرانس، ایجاد کمیته تشـکیالت   14راموند انتخاب سراریک د

، که در آن هنگام قرار بـود قبـل از پایـان سـال در     »مجمع«هاي الزم را براي افتتاح نخستین  بود که وظیفه داشت طرح
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نه دولت عضو شورا بود و دراموند به سمت دبیـر   واشنگتن منعقد شود، فراهم سازد، کمیته تشکیالت مرکب از نمایندگان

  آن انتخاب شد.

نویس را اي که اولین پیشتمامی این پیشنهادها، و متن میثاق، به اتفاق آرا به تصویب رسید، ولی این گردهمایی با جلسه

ي خطرناك، را طـی  افقط ده هفته قبل تصویب کرده بود فرقی فاحش داشت، کنفرانس، دورة نامطلوب، حتی تقریبا دوره

کرد، آلمان به ورساي احضار شده بود که از شرایط متفقین مطلع شود، ولی مشکالت مختلف زیادي بـروز کـرده بـود،    می

کشید، در این فاصله، اختالف بین قدرتهاي بـزرگ صـورت حـادي پیـدا     شرایط تکمیل نشده بود و آلمان هنوز انتظار می

ز کشمکش شدید با هیئت امریکایی به رم بازگشتند. ویلسن سخنان خود را محدود به کرده بود و نمایندگان ایتالیا پس ا

اي رسـمی را ارایـه داد.   نامـه نویس ماه فوریه به عمل آمده بود سپس قطـع اي خشک از تغییراتی کرد که در پیشخالصه

به عنوان کشور میزبـان جامعـه   سسیل و اسماتس سکوت اختیار کردند. هایمانس آزردگی خاطر بلژیک را از این بابت که 

ملل انتخاب نشده بود بیان داشت. بورژوا، پیرامون نظر فرانسه در مورد نیاز به ایجاد ارگانی دایمی براي جامعـه ملـل کـه    

ریزي کند و بر تسلیحات اعضا نظارت داشته باشد به تفصیل سخن گفت: نمایندگی ژاپن پیشـنهاد  عملیات نظامی را طرح

باره که عدم تصویب آن اثري نامطلوب بر افکار عمـومی در ژاپـن بـر جـاي     برابري ملل قرائت مرد و در اینخود را دوباره 

گذاشته است توضیح داد. نماینده هندوراس تقاضا داشت که دکترین مونروئه تعریـف و در میثـاق جامعـه ملـل گنجانـده      

ناما، بود که سخنانی در خور این فرصت ایراد شـد. ولـی   شود. فقط از سوي دو نماینده دیگر آمریکاي التین، اوروگوئه و پا

اي نکات، اعالم کردند که کشور متبوعشان عضوي وفادار براي جامعه ملل خواهد همه سخنرانان، با وجود نارضایتی از پاره

  بود و تا حد توان در اجراي منویات آن کوشش به عمل خواهد آورد.

توانست رسما آغـاز بـه فعالیـت کنـد، مگـر آنکـه       ه ورساي بود، جامعه ملل نمیاز آنجا که میثاق جزو جدا نشدنی معاهد

تحقق پذیرفت و به این ترتیب، در شناسنامه جامعه ملل به عنـوان   1920ژانویه  10شد. این امر در االجرا میقرارداد الزم

مان زنـده، در آن بعـدازظهر   تاریخ تولد رسمی آن ثبت شد. اما، در حقیقت، دوره حیات جامعه ملل به صـورت یـک سـاز   

آوریل آغاز گردید که میثاق به تصویب رسید و دبیرکل تعیین شد. دراموند، چون دیگران، انتظار داشت که قرارداد فـوري  

امضاء شود و به تصویب برسد و اولین جلسات شورا و مجمع در همان پاییز تشکیل شود. براساس این فرض، دیگـر وقتـی   

ریزي تشکیالت دبیرخانه و استخدام دسـتیاران  رود. بنابراین دبیرکل بدون فوت وقت شروع به طرح نمانده بود که به هدر

درنـگ  اصلی خود کرد و الزم دید از همان ابتدا سازمان خود را، فورا و قاطعا، از کنفرانس صلح مجزا کنـد. از ایـن رو بـی   
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هـاي جامعـه   ریزي فعالیـت تهاب پاریس، مشغول طرحدر آن شهر، فارغ از کشمکش و ال» دبیرخانه«رهسپار لندن شد، و 

رو شده بود. مرگ نهایی آن، نه تنها چندین بـار  ها، جامعه ملل با تشنجات نامطبوع و سوانح وخیم روبهملل شد. طی سال

بینی شد بلکه، از سوي دوست و دشمن، حتی اعالم هم گردید. ولی همواره به نحوي غیرمنتظره روحیه سرزندگی و پیش

  انعطاف از خود نشان داده بود.

آغاز کند و غیرمحسوس آن و ضربه سنگینی که از سناي آمریکا دریافت کرد، منتهی بـه احیـاي مجمـع نخسـتین شـد.      

هاي نسبی آن در قضایاي ویلنا و کورفو و دخالت ندادن جامعه ملل در مسایل مهم غرامـات و اشـغال رور، جنـگ    شکست

م در پی شکست کنفـرانس خلـع سـالح و از    1933ارج شدن آلمان از جامعه ملل در سال خاور دور میان چین و ژاپن، خ

م به دلیل واگذار شدن کرسی نمایندگان 1937تر خارج شدن ایتالیا به رهبري موسولینی از جامعه ملل در سال همه مهم

گ جهانی دوم به کلی قـدرت  حبشه به نمایندگان هایله سالسی توسط جامعه ملل، باعث تضعیف جامعه ملل شد و تا جن

  خود را از دست داد و بعد از جنگ جهانی دوم جاي خود را به سازمان مالل متحد داد.

  اتریش پس از جنگ جهانی اول

دانیم اروپاي مرکزي و حوضه شط دانوب در اواخـر جنـگ جهـانی اول در نتیجـه انقـراض سلسـله سـلطنتی        چنانکه می 

هاي گونـاگونی  هاي متعددي تقسیم شد و همان نحو که حکومتش وهنگري به دولتهایسبورگ و تجزیه امپراتوري اتری

هاي جانشین این امپراتوري نیز دچار همان تعدد و تنوع گردیدند وجود آمد دولت در شبه جزیره بالکان در قرن نوزدهم به

  ست.میالدي به بعد داشته ا 1919و این امر اهمیت زیادي در تاریخ سیاسی اروپا از سال 

هنگري مشکل نبوده است زیـرا از اواخـر قـرنم نـوزدهم یعنـی       -بینی این حادثه یعنی تجزیه امپراتوري اتریشالبته پیش

هایسبورگ روز مرگ  کردند که سلطنت سلسلهمداران اروپا تصور میها و سیاستدیپلمات 1899-1898هاي حوالی سال

کرد منقرض و امپراتـوري اتـریش هنگـري از هـم پاشـیده      حکومت می بر این امپراتوري 1848فرانسوا ژوزف که از سال 

با  1867هاي مختلف تشکیل شده است. یعنی از سال در بحبوبه دو کشور از ملیت 1916خواهد شد و این واقعه در سال 

بعضـی  انکه امپراتوري اتریش وهنگري به صورت دو دولت متحد مشروطه سلطنتی که یک سلطان داشتند درآمده که در 

مسایل حکومت مشترکی داشته ولی در بسیاري مسایل دیگر استقالل خود را حفظ کرده بودند. با وجود اتحاد دو دولت و 

هـاي متعـدد ایـن سـامان بـوده      شخص سلطان مردم این سرزمین روي صلح و آرامش را ندیدند و علت آن اختالف ملیت

کرده که در کشور اتریش تقریبا سی و یک میلیون نفر زندگی می 1910است. از لحاظ زبان و نژاد چنانکه طبق آمار سال 
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 6شدند از کردند و بقیه که زبانشان غیرآلمانی بود مرکب مینفر به زبان آلمانی تکلم می 9، 950، 000از این جمله فقط 

 2زیسـتند و  الیسـی مـی  میلیون و نیم روتنی که در ناحیـه گ  3نفر لهستانی و  4، 900، 000میلیون و نیم چک و تقریباً 

هزار نفر ایتالیایی و در کشور هنگري هم از بیست میلیون نفوس که مجموع سکنه آن  700هاي جنوبی و میلیون اسالوي

 3) و بقیه ساکنین مجارستان یا زبـان رومـانی (قریـب    9، 945، 000دادند (است مجارها فقط نیمی از آن را تشکیل می

  زدند.ن) و یا روتنی حرف میمیلیو 2میلیون) یا اسلواکی (

شده اهمیت بسیار داشته است. به طـور  ها میها و صربها و نژادها اسالوهاي جنوبی که شامل کروآتعالوه بر این اقلیت

دادند و حال آنکـه از نظـر سیاسـی از سـال     % نفوس هنگري را تشکیل می47% جمعیت اتریش و مجارها 35کلی آلمانها 

  رغم میل نژادهاي دیگر تفوق و سیادت را به دست آورده بودند.در اتریش و مجارها در هنگري علی به بعد آلمانها 1867

هاي مختلف ساکن این کشـور  هاي ملی یعنی ملیتدر این اوضاع و احوال طبیعی است که باب اعتراض و مشکالت اقلیت

ت بزرگی پیش آورده و پیوسته خـاطر اولیـاي   هنگري مشکال -باشند در اتریشباز است زیرا مقامی را که شایسته آن می

  امور کشور را به خود مشغول داشته است.

آنها تا این تـاریخ بیشـتر احـراز خودمختـاري بـوده       ها و نهضتحقیقت مطلب آن است که هدف اعتراض و شکایت ملیت

ادامه حیات و بقـاي امپراتـوري   هاي ملی به طور عموم موافق با طلبی به عبارت دیگر اقلیتاست نه کوشش در راه تجزیه

اتریش هنگري بوده و فقط خواهان اصالح سازمان سیاسی این امپراتوري هستند و تنها بعضـی افـراد یوگوسـالو نیازمنـد     

هنگري موضوع بسیار مهمی براي  -هاي ساکن اتریشطلبی هستند. اما وجود این اختالفات بین ملیتایجاد نهضت تجزیه

ها سرچشـمه گرفتـه علـت اساسـی تصـمیم      رفته و در حقیقت همین مشکالت که از نهضت ملیتاین دولت به شمار می

گرفتند وبه جنگ صربستان رفتند و ایـن تصـادم قـواي دو دولـت،      1914مهمی است که اولیاي این دولت در ماه ژوییه 

  شروع شد. 1914در سال  منجر به بروز اختالف بین اتریش و روسیه تزاري گردید و در نتیجه جنگ عمومی در اروپا

انداخت و چـون اخـتالف عمیقـی    هنگري را به خطر می -اما بروز جنگ جهانی بدون شک اتحاد داخلی امپراتوري اتریش

ها و نژادهاي ساکن امپراتوري وجود داشت ممکن نبود که مل متفقا نظر واحدي درباره جنـگ ابـراز   بین احساسات ملیت

ریش تنها دولتی بین کشورهاي متجارب بوده است که جـرات نکـرد وکـالي مجلـس     کند و به همین مناسبت حکومت ات

شوري را در مدت بیش از دو سال دعوت به انعقاد جلسات بکند و در تمام این دوران به موجب یکی از مواد قانون اساسی 

ري بپـردازد و همـین امـر    گـذا داد که در غیبت مجلس به کمک تصویب نامه به امر قانونحکومت کرد که به او اجازه می
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  رو شود.دانست با وکالي ملت به طور جمعی روبهدلیل آن است که دولت صالح نمی

هـاي ملـی اتـریش هنگـري کـه در حقیقـت همـان موضـوع         ها یعنی اقلیتپس باید نمالحظه کرد که تطور مساله ملیت

انـد در دوره جنـگ   طان متحـد شـده  موجودیت و حیات و ممات این دو امپراتوري است که فقط تحت لواي شـخص سـل  

هـا و  ) به کیفیت بوده است؟ براي حل این موضوع اوال باید به مطالعه نهضـتی کـه از اعتـراض   1918-1914جهانی اول (

هاي متفق در این امـر در  هاي ملی در اتریش هنگري به وجود آمده پرداخت و سپس از سیاستی که دولتشکایات اقلیت

  د.اند بحث نموپیش گرفته

اي که به اختصار ب اید بدان اشاه نمـود روش  نخستین نکته -هاي ملی و تشکیل نهضت مقاومتاعتراض و شکایت اقلیت -1

هنگـري ایـن امـر     -هـاي مختلـف اتـریش   و اسلویی است که در پیشرفت این نهضت به کار برده شده است زیرا در بین ملت

ها و نژادها فقط اندك فعالیتی از خـود در ایـن   راي مثال بعضی از دستهیکنواخت نبوده و به یک صورت انجام نگرفته است ب

ها به مراتـب  که به خصوص داراي احساسات ضد روسی هستند و از روس -هاي مقیم گالیسیاند مانند لهستانیراه بروز داده

ده که بتوانند عمـل مهمـی انجـام    اي نبوها متنفرند. اهمیت نژادهاي دیگر از نظر کمیت به درجهها و هنگريبیش از اتریشی

هـزار نفـر بـالغ     700بردند و در مجمـوع بـه   هنگري به سر می -ها که تحت حکومت امپراتوري اتریشدهند، مانند؛ ایتالیایی

هاي بزرگی برداشته و بـه  هاي آنان بسیار شدید بوده و در این طریق به خصوص در نایحه ترانتن قدمشدند. البته اعتراضمی

اي در برنداشته بلکـه نهضـت ملـی کوچـک و     هاي مهمی دست زدند، اما براي بقاي امپراتوري این نهضت خطر عمدهفعالیت

رفتند و به همین مناسبت اطالعات بیشـتري از ایـن دو نهضـت الزم    تر به شمار مینهضت ملی یوگوسالو به مراتب خطرناك

  است:

ها ملت میلیون و نیم بودند چک 6ها در اتریش قریب چک 1910ها: چنانکه در پیش گذشت در حوالی سال موضوع چک

روند یعنی داراي تربیت و رشد سیاسی بوده و وجدان ملی آنان در نتیجـه رسـتاخیز   اي به شمار میباهوش و تکامل یافته

سـلط  ها قریب سه قرن اسـت کـه تحـت ت   به وجود آمد بیدار شده است و این موشوع با آنکه چک 1830ملی که از سال 

ها سه قرن است که تحـت  اند صورت تحقق به خود وجود آمد بیدار شده است و این موضوع با آنکه چکها درآمدهاتریش

ها مشـکالت بزرگـی وجـود داشـته     اند صورت تحقق به خود گرفته، اما در مقابل نهضت ملی چکها درآمدهتسلط اتریشی

  است که اهم آن از قرار زیر است:

در خارج از اتریش انتشار و توسـعه نیافتـه و در کشـورهاي     1914ها قبل از سال است که دعاوي چکنخستین مانع آن 
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ها و تقویت این نهضت به ها اطالع داشتند. بنابراین آزادي چکفرانسه و انگلیس فقط عده کمی از اشخاص از دعاوي چک

هـا بـراي   از آن مستحضر شده است. پس چـک  هیچ وجه قابل مقایسه نیست که هر فرد فرانسوي در جریان قرن نوزدهم

ها در ایـن تـاریخ مجبـور بـه ابـراز      کمک گرفتن از دیگران و پیدا کردن یار و یاوري در خارجه به مراتب بیش از لهستانی

  فعالیت و کوشش براي شناسانیدن دعاوي خویشتن هستند.

قـرار داشـتند همـه بـه یـک       1914از سال فکران چک که در راس نهضت ملی قبل مشکل دوم، آن است که تمام روشن

شود که یکی از آنها در شخص توماس مازاریـک و  موضوع واحدي توجه ندارند بلکه دو رشته تمایالت نزد آنها مالحظه می

ادوارد بنش تجسم یافته است و مظهر تمایالت دیگر شخصی به نام کرامار اسـت. تمایـل مازاریـک و ادوارد بـنش همانـا      

هاي غربی اروپا یعنی کشورهاي باختري مانند فرانسه و انگلیس است و توجـه کرامـار بـه طـرف روسـیه      پوستن به دولت

  باشد زیرا معتقد به لزوم وجود احساسات همکاري بین اسالوها است.تزاري می

چ هنگـري هـی   -مانع سوم آنست که به علت موقع جغرافیایی کشور چک واسلوکی، مردم این نواحی در خـارج از اتـریش  

هنگـري   -ها در تجزیه کامل امپراتوري اتریشحل مساله استقالل چکگونه کانونی که به آن به پیوند ندارند پس تنها راه

 -حل مساله تجدید حیات لهستان با انتـزاع ناحیـه گالیسـی از اتـریش    و قطعه قطعه شدن این کشوراست و حال آنکه راه

ها وجود این مشکل اخیر گردد پس در مورد چکهدام این امپراتوري نمیرگدد و این امر موجب انهنگري امکان پذیر می

  تر است.از همه مهم

  اند؟ها اقدام و عمل کردهحال باید دید روساي  نهضت استقالل چک

باشد یعنی مشتمل است بر یک نهضت مقاومـت خـارجی و   ي کامال متفاوت از یکدیگر میها داراي دو جنبهنعهضت چک

یعـنس از   1914مت داخلی. نهضت مقاومت در خارج بدین طریـق صـورت گرفـت کـه از مـاه سـپتامبر       یک نهضت مقاو

هاي جنگ جهانی بعضی از روساي نهضت ملی و به خصوص توماس مازاریک معتقد شدند کـه بـر وز جنـگ    نخستین ماه

هـا در  اسـتقالل چـک   فرصت مناسب و موقع مساعدي براي به دست آوردن استقالل ملت چک است. اما تبلیـغ بـه نفـع   

هنگري خارج شوند ز یرا در داخل این کشـور اداره لـیس از ایـن     -صورتی ممکن است که آنها از حدود امپراتوري اتریش

کند. بنابراین باید از سر حد این امپراتوري خارج شد  بار سفر بربست و در خـارج از آن  تبلیغات بدون شک جلوگیري می

 1914دسـامبر   7ها ایجاد کرد توماس مازاریک به همین وسیله متوسل شد و در ستقالل چککانونی براي تبلیغ به نفع ا

از شهر پراك خارج شد و ادوارد بنش نیز کمی بعد راه خارج کشور را در پیش گرفت و این دو نفـر بـه کمـک ي کـدیگر     
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ها کـه ابتـدا در   اي چک واسلواكشخص دیگري به نام استفانیک در خارجه یک رشته سازمانهایی ایجاد کردند مانند شور

ها که در اتازونی آمریکا نشکیل شد. زیرا قریب دو میلیون مهاجر چک در این کشور (در پاریس بود و اتحاد چک واسلواك

به وجود آمد کـه مازاریـک   » شوراي ملی چک«نیز سازمان دیگري به نام  1916زیستند. در سال ) می1915ابتداي سال 

هایی مخصوصا با محافل علمی و مورخین آن گردید و در این شوراي ملی در پاریس و لندن تماس رئیس و بنش دبیرکل

هـاي  هـا بـین سـال   این دو کشور گرفتند. در فرانسه نیز دو نفر فعالیت زیادي براي انتشار و توسعه اندیشه استقالل چک

و دیگري آیزن من جانشین وي در این موسسـه   اند که یکی ارنست دنی استاد دانشگاه سوربنابراز داشته 1918و  1914

ها اداره مطبوعـاتی بـه وجـود    علمی بوده است. در انگلستان نیز شخصی که بیش از دیگران براي نشر و بسط دعاوي چک

توانست در دانشـگاه  لنـدن منبـر    » جهان اسالو«و » ملت چک«آورد و یک سلسه انتشارات به طبع رسانید مانند نشریه 

هـا داشـته اسـت    اد نماید که مازادیک شاغل آن شد و اهمیت زیادي در تبلیغ اندیشه استقالل کشـور چـک  تدریسی ایج

باالخره باید در نظر گرفت که شوراي ملی، گردان پیاده نظامی از داوطلبان چک تشکیل داد و افراد آن در صـفوف ارتـش   

واحد ارتش کوچکی بیش نیست و وجود آن حاکی از وارد شدند البته این  1915فرانسه که در جبهه جنگ بودند از سال 

ها توسعه پیـدا کـرد از جملـه شـوراي ملـی      اراده ملت چک به مبارزه در راه استقالل  است. بعدها به تدریج فعالیت چک

ها را نشان بدهد و به آنان بفهماند که هاي فرانسه و انگلیس اهمیت استقالل کشور چکها کوشش نمود که به دولتچک

کـرد کـه شـرط اساسـی     چه حدودي این استقالل ممکن است صورت بگیرد و البته در این ضمن از آنان پنهـان نمـی   در

افزود آن است تحقق یافتن این امر همانا تجزیه امپراتوري اتریش و هنگري است. اما موضوعی که بر مشکالت این امر می

داد یک شـوراي ملـی چـک    در فرانسه و انگلیس ادامه میها به فعالیت خویش که در عین حال که این شوراي ملی چک

دیگري هم در روسیه تحت ریاست شخصی به نام دورپیچ تشکیل شده بود و بـین شـوراي ملـی پـاریس و شـوراي ملـی       

  روسیه هیچ گونه وحدت نظري وجود نداشت.

امـار و بـه خصـوص سـعی در     ها که نخواستند از اتریش هنگري خارج شوند ماننـد کر آن عده از روساي نهضت ملی چک

ایجاد نهضت مقاومتی در داخل کشور کردند و البته این نهضت، مقاومت آرامی بود کـه سـران آن مخفیانـه بـه تبلیغـاتی      

شد از درج اخبـاري  هایی که به زبان چکی طبع میها را از خرید اوراق قرضه دولتی باز دارند و روزنامهدست زدند تا چک

فرستاد خودداري نمایند و به منظور آنکه دست به اقدام و ها می به منظور طبع و نشر براي آن که حکومت اتریش هنگري

جنگیدند مجبـور بـه نافرمـانی کردنـد     عمل موثري هم زده باشند سربازان چک را که در صفوف ارتش اتریش هنگري می
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ه تازه وارد صـفوف ارتـش اتـریش    حداقل پنج یا شش فوج از نفرات ارتش چک ک 1915-1914چنانکه در زمستان سال 

شده بودند از حرکت به میدان جنگ سرباز زدند و یا چنان با اکراه عمل کردند که وجود آنها به هیچ وجه در جبهه جنگ 

  تأثیري نداشته است.

 گرفت مبارزات شدیدي نیز وجود داشته که به وسـیله جمعیـت مخفـی   اما عالوه بر این مقاومت که با بردباري صورت می

پرداخـت و همکـارانی در   شد و به جاسوسی و تخریـب دسـتگاه اقتصـادي مـی    شبیه به جمعیت معروف به مافیا اداره می

هاي ورزشی به خصوص جمعیت معروف به (سوکول) داشت. لیکن روساي این مقاومـت بـیش از ایـن بـه عمـل      جمعیت

العمـل  لحانه امکان ندارد بـه خصـوص کـه عکـس    دیگري دست نزدند زیرا به خوبی پی بودند که در این زمان انقالب مس

منحـل کـرد و از مجمـوع سـی و چهـار       1915دولت اتریش در مقابل آنها نیز شدید بود و جمعیت سوکول را در اکتـوبر  

شد بیست و یک جریده از طرف دولت توفیق گردید و بـاالخره کرامـار بازداشـت و    اي که به زبان چک منتشر میروزنامه

  سال حبس تبدیل گردید. 15شد و سرانجام این محکومیت به محکوم به مرگ 

اما بین نهضت مقاومت در خارج از کشور که تحت اداره مازادیک و ادوارد بنش قرار داشت و نهضت مقاومـت داخلـی کـه    

کرامار در راس آن قرار گفته بود اتفاق و اتحادي وجود داشت و اگر کتـاب خـاطرات ذي قیمـت و جالـب تـوجهی را کـه       

 1916و  1915هـاي  بینیم که در سالمنتشر نموده مطالعه کنیم می» خاطرات جنگ و انقالب«ادوارد بنش تحت عنوان 

دید برده دچار دغدغه خاطر و اضطراب شدیدي شده بود زیرا میهنگامی که مولف این رساله در پاریس و لندن به سر می

شور قرار دارد به کلی با نهضت مقاومـت داخلـی متفـاوت اسـت.     که اساس، پایه و هدف نهضت مقاومتی که در خارج از ک

-اند، ز یرا در محافل روشن فکران افرادي دیده مـی عالوه بر این کلیه جمعیت چک واسلواك وارد در این دو نهضت نبوده

مپراتوري بـه  گفتند این اشدند که معتقد به لزوم وجود و ادامه حیات و بقاي امپراتوري اتریش و هنگري هستند چون می

در اروپا حـادث   1939و  1938هاي منزله سدي در مقابل پیشرفت و توسعه نهضت نژاد ژرمن است و وقایعی که رد سال

شد صحت نظریات آنان را مدلل داشته است زیرا به عقیده آنان با تشکیل دولـت چـک واسـلواکی مسـتقلی دولـت بـس       

اهد توانست جلوي گسترش و بسط نهضت توسعه و پیشرفت نژاد ژرمن ضعیفی در این ناحیه اروپا ایجاد خواهد شد و نخو

را بگیرد. پس منطقی است، که این اشخاص مخالف با شرکت و همکاري در نهضتی باشند که موجب استقالل دولت چک 

  ها در حدود و ثغور امپراتوري اتریش و هنگري هستند.گردد چون اینان خواهان خودمختاري چکواسلواکی می

دو حادثه باعـث   1917وضع مبهمی از این حیث دوام داشت ولی در سال  1916نتیجه این اختالف نظر تا اواخر سال در 
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تغییراتی شده است: یکی، ظهور انقالب روسیه و سقوط تزار و انقراض سلسله سلطنتی رومانف است که در نتیجه با وقـوع  

ملی مقیم پاریس و لندن برطرف شد یعنـی پـس از سـقوط    آن اختالف نظر بین شوراي ملی چک مقیم روسیه و شوراي 

تزار و روسیه شوراي ملی چک که در روسیه به وجود آمده بود تـابع برنامـه شـوراي ملـی دیگـر کـه در نتیجـه فعالیـت         

تصـمیم   1916مازازیک و بنش تشکیل شده است گردید از طرف دیگر احزاب سیاسی چک در داخل کشور از اواخر سال 

هـا را ننمودنـد در مـاه    ها ادعاي استقالل چک اي تشکیل دهند تا سیاست ملی را تعیین کنند ولی آناتحادیهگرفتند که 

ها براي تامین منـافع دولـت   نیز هنوز حاضر به مذاکرات با دولت اتریش هنگري به منظور حل مسأله ملیت 1917مارس 

کردند که تحـت  ها نوشته شده) بودند یعنی قبول می ه آنها بسبورك (چنانکه در متن اعالمیامپراتوري و سلسله سلطنتی

  اداره سلسله سلطنتی هایسبورك ادامه به حیات خود دهند.

ها براسـاس برنامـه مازاریـک وادوارد بـنش صـورت      است که وحدت کاملی در استقالل چک  1918فقط در ابتداي سال 

پیشنهادي را تصویب کرد که البته سانسور دولت اتـریش   1918ژانویه  6گرفت و شوراي ملی که شهر پراك بود به تاریخ 

باشد و مایل اسـت دولتـی   انتشار آن را قدغن نموده و حاکی از این امر بود که ملت چک خواهان استقالل کشور خود می

هـاي ملـی تسـاوي و    دموکراسی که صاحب قدرت حاکمه باشد به وجود آورد ملت چک در ایـن دولـت بـه سـایر اقلیـت     

  کند.ها را اعطا می اري و تمتع از حقوق آنبرخورد

مساله یوگوسالوها: حال اگر به مساله اقلیت یوگوسالو عطف توجهی بنماییم مشاهده خواهیم کرد که حل آن موضوع نیز 

در  1914هنگـري در سـال    -اتـریش  -دانیم در قسمت جنوب امپراتـوري به مشکالت و موانعی برخورده است چنانکه می

زیستند. این اسالوها از نظـر موقعیـت جغرافیـایی مجـاور کشـور سـلطنتی و       میلیون نفوس اسالونژاد می 12حدود ده تا 

توسعه یافت ولی برروي هم بیش از چهار میلیون  1913هاي معروف به بالکانی در مستقل صرب هستند که پس از جنگ

منزله یک کانون الحاق و جذب آنـان بـه شـمار    نفوس نداشت با این وجود کشور صربستان در مقابل اسالوهاي جنوبی به 

 -رفته است. لیکن در این راه نیز دو رشته مشکالت وجود داشته: یکـی آنکـه نفـوس یوگوسـالوي نـژاد مقـیم اتـریش       می

اند در صورتی کـه  ها در عمل مطیع مجارهاي هنگري بودهکروات 1902هنگري گذشته تاریخی مشترکی ندارد و از سال 

برند. در نتیجه تحول و تکامل تاریخی این نفـوس در  هاي عثمانی به سر میز قرن نوزدهم تحت انقیاد تركها تا آغاصرب

هـا ارتـدوکس و   طول قرون متمادي در نواحی و مناطق متفاوت از یکدیگر صورت گرفته است از سوي دیگر مذهب صرب

هـا ایجـاد کـرده بودنـد یعنـی      الفی در الفباي این ملـت اند و از این اختالف در مذهب، اختها کاتولیکها و اسلونیکراوآت
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کوششـی بـه عمـل     1830نوشتند و دیگران الفباي التین را انتخاب کرده البته از سال ها با الفباي سریل می بعضی از آن

ه به بعد طبق تصمیمی کـ  1905ها از نظر فرهنگی نزدیکی صورت بگیرد و حتی از سال ها صربآمده بود که بین کروات

هـاي سـاکن   ها امضاء گردید با ایـن حـال قلـب صـرب    ها و صربدر بندر فیوم اتخاذ شد موافقت نامه سیاسی بین کروات

ها کمتر معطـوف بـه سلسـله سـلطنتی صربسـتان بـود. پـس        ها واسلوننشین صرب و انظار کرواتاتریش متوجه سلطنت

ها ایجاد مقاومت در خارج از کشـور و  ضت استقالل چکمانند نه 1915 -1914هاي اسالوها در سال -نهضت اتحاد یوگو

تقویت مقاومت داخلی نضج و قوتی گرفت و مقاومت داخلی منجر به مبارزه شدیدي بـا دولـت اتـریش شـد، یعنـی عـده       

هاي سخت که اغلب اعدام بود و همچنین به گروگان گرفتن و حبس طوالنی محکم ها توقیف و به محکومیت زیادي از آن

 1914اومت در خارج از کشور نیز تحت اداره دو نفر به نام سوپیلو و ترومبیج قرار گرفت سوپیلو در اواخـر سـال   شدند مق

به فرانسه آمد در پاریس با وزیر امور خارجه وقت فرانسه، دلکاسه مالقاتی نمود ولـی تـرومبیج ابتـدا در لنـدن سـپس در      

  کرد.فعالیت خود را شروع خواهد  1914پاریس در آغاز سال 

توان گفـت ایـن   ها اتحاد کاملی وجود نداشت میها و کرواتاسالو را ایجاد نمود ولی چون بین صرب -و کمیته ملی یوگو

  ها مخالف با این امر بودند.ها طرفدار الحاق به سلطنت نشین صربستان و کرواتکمیته حقیقت ایجاد نشده است زیرا صرب

چون براي ترغیب این دولت به دخالت در جنگ به نفع متفقین  1915در ماه مه  پس از ورود ایتالیا در جنگ جهانی اول

هـا و  دول فرانسه انگلیس و روسیه تزاري مواعید زیادي درباره تصرف سواحل دریـایی آدریاتیـک بـدو داده بودنـد صـرب     

یی کـه در مصـرف ارتـش    هـا ها معتقد شدند که منافع آنان پایمال شده است و حتی کار به آنجا کشید که کرواتکروات

رفتند. پس در این اوضاع و احوال رسـیدن بـه   ها میکردند با شوق و ذوق به جنگ با ایتالیاییاتریش و هنکري مبارزه می

  نمود.موافقتی بین سران نهضت یوگوسالوها و دول غربی اروپا مشکل می

ر اوضاع آرامش و بهبود بیشتري ایجاد شد یعنـی  ) د1917ماه ژوییه  20در نتیجه انعقاد پیمان کرفو ( 1917اما در سال 

ترومبیج که رییس کمیته ملی یوگسالوي است و پاشیچ نخست وزیر صربستان که به جزیره کرفو پناهنده شده بود (زیـرا  

هنگري درآمده اسـت) قـراردادي منعقـد گردیـد و بـه موجـب        -سراسر کشور صربستان در این زمان تحت تصرف اتریش

مقرر شد که هدف نهایی نهضت یوگوسالوها ایجاد دولت سوگواسالوي است که شامل کلیه نـواحی صـرب و   قرارداد کرفو 

کروات و اسلون نشین خواهد بود همچنین این دولت تحت اداره سلسله سلطنتی صربی یعنی سلسله قره جور جویچ قـرار  

  شد.ها خواهد ها و المونها و کرواتگیرد و موسوم به سلطنت نشین صربمی
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البته در داخل حدود وثغور این کشور خودمختاري محلی وجود دارد و به هر یک از نژادهاي مختلف حق آزادي مذهب مختلـف  

شود. البته به موجب قرارداد به کرفو وحـدت یوگوسـالوي بـه    حق آزادي مذهب و به کار بردن الفباي مخصوص خویش داده می

ها نماینده به کرفو نفرسـتاده بودنـد   یکی از نژادهاي عمده یوگواسلتوي یعنی اسلونجهت شناخته شد اما باید در نظر داشت که 

زیرا رئیس این دسته یم نفر اسلونی موسوم به کوروزك است که هنوز موافق با اتحاد یوگوسالوها نیست و فقط در مـاه ف وریـه   

هـا گردیـد.   دولـت مسـتقل صـرب و کـروات و اسـلون     بالخره وي به این عقیده ایمان آورد و در آتیه موافق با ایجاد  1918سال 

اسالوها به اتفاق آرا و به طـور سـریع از بـدو امـر صـورت       -ها و یوگوها در بین چکبنابراین نباید تصور نمود که تشکیل  ملیت

متفـاوت  گرفته است چون تمایل عمومی اغلب برآن است که پس از گذشت وقایع براي آن صورتی را قائل بشوند که با حقیقـت  

است و با آن مطابقت ندارد چنانکه در این مورد نیز مدت مدیدي الزم بوده است تا برنامه وحـدت عمـل را در هـر یـک از ایـن      

هاي اتریش و هنگري به قدر کفایـت  ها کلیه افراد قبول کنند پس باید جویا شد و دید که  شرایط با آنکه اولیاي حکومتنهضت

اند که چه سیاستی در مقابـل  اند آیا اندیشیدهدر این باره داشته 1917و  1916و  1915هاي سالوقت تفکر و تأمل را در طول 

ها دچتار شده بود این دو حکومت قدرت داشتند کـه  ها باید در پیش بگیرند؟ چون با تردیدي که زعماي قوم در نهضت ملت آن

ها صورت سلطنت انقالبی به خود نگیرد پس بایـد دیـد آیـا    هضتهاي ملی جامعه بپوشانند تا این نتا حدودي به انتظارات اقلیت

دهد که ؟ دولت اتـریش هرگـز تـوجهی بـه     اند؟ مطالعه وقایع نشان میاند و به تعقیب چنین سیاستی دست زدهبه این فکر بوده

کـرد یعنـی تـا مـاه نـوامبر      اند تا زمانی که فرانسوا ژوزف امپراتور سال خورده در حیات بود و سلطنت مـی این امر معطوف نکرده

ها بود یعنی بـه اقـدامات پلیسـی و    هاي اتریش و هنگري همانا سیاست سرکوبی و قلع و قمع ملیتسیاست اولیاي دولت 1916

اند. پس از مرگ فرانسوا ژوزف شارل بـه سـلطنت رسـیده ؟    ها ندادهترین امتیازي به ملیتاند و کوچکتوقف افراد مبادرت کرده

خوذاهی بـوده  هنگري نه جرأت و جسارتی داشت نه مردي قوي اراده بود ولی البته داراي تمایالت آزادي -دید اتریشامپراتور ج

ها طرفداري کرد. اما وي نتوانست سیاسـت  است به هر صورت وي در اتریش مجلس شورا را افتتاح و در پارلمان از دعاوي ملیت

  با انکه قرائن و امارات زیادي دال بر آن است ها به وضع ثابت و معینی درآوردملیت هادولت 

کرد امکان دارد که امپراتوري او بدین غفکر بوده است از جمله، شارل تصور می 1918و آغاز  1917که در نیمه دوم سال 

بـه  هنگري را با اعطاي خودمختاري به هر یک از نژادها در داخل حدود امپراتوري که به صورت دولت فدرال و یا  -اتریش

ها درآمده باشد براساس نوینی بنیان بگذارد و بدین طریق هر یک از این دسـته و نژادهـا تحـت    اي از دولتشکل اتحادیه

ها بسبورگ بتوانند به آزادي زندگی کنند یعنی در اداره امور جاري خود به حـد کـافی از آزادي   ي سلطنتیي سلسلهاداره
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ید خود را عملی کند زیرا از یک طـرف بـه مقاومـت روسـاي ادارات آلمـانی در      برخوردار باشند. لیکن شارل نتوانست عقا

خورد و از سوي دیگر هنگري با شخصیت پنجه یعنی نخست وزیر آن کشور کنت اتین تیزا سروکار داشت که اتریش برمی

  هاي ملی صورت نگرفت.قلیتها بود در نتیجه هیچ گونه اقدامی براي سازش با نهضت االعاده مخالف با خود مختاري ملیتفوق

هاي ملی امپراتـوري اتـریش هنگـري    هاي اتریش هنگري: موضوع دومی که در مساله اقلیتسیاست متفقین درباره ملیت

هـا بـراي   هاي متفق در این باره است به عبارت دیگر چـون نهضـت ملیـت   حایز اهمیت بسیار است مطالعه سیاست دولت

هـاي  آید که متفقین یعنی دولتکرد. بنابراین منطقی به نظر میداخلی ایجاد میسیاست اتریش هنگري مشکالت بزرگ 

هـا و مشـکالت   فرانسه، انگلیس و روسیه ؟ ایاالت متحده آمریکاي شمالی از این امر به منزله عاملی براي تشدید گرفتاري

  هنگري است استفاده نموده باشند. -دشمن خود که همانا دولت اتریش

-اوالً سیاستی که هدفش تقویت و تشـجیح ملیـت  «توانستند در این امر دو سیاست در پیش بگیرندها میتالبته این دول

هاي امپراتوري عکس العمل و اعتراض و شکایت باشد تا بتوان یک نهضت انقالبی در آن کشور ایجاد کـرد کـه در نتیجـه    

دغدغـه خـاطر اولیـاي     است کـه از اضـطراب و   هنگري بشود. سیاست دوم آن -منتهی به از هم پاشیدن و تجزیه اتریش

هـا   اي بـا آن  آتیه نداشتند، متفقین استفاده کرده و این دولت را مجبور به امضاي قـرارداد صـلح جداگانـه   حکومت اتریش 

  بنماید. 

 رسد که از یکدیگر متفاوت هستند در بعضی مـوارد بـا هـم نـوعی همبسـتگی     حل که در بدایت امر به نظر میاین دو راه

هنگري به اغتشاش و شورش اضـطراب   -هاي اتریشتوانستند با تشویق و تشجیع ملیتهاي متفق میداشتند یعنی دولت

هـا بـه امضـاي قـرارداد صـلح      خاطر اولیاي حکومت اتریش هنگري را فراهم آوردند و سپس در صـورتی کـه ایـن دولـت    

  ها را تعیین سرنوشت خود تنها بگذارند. د و آنها دست بردارندادند متفقین از کمک ملیتجداگانهاي تن در می

اما نتخاب بین یکی از این دو سیاست تابع اوضاع نظامی و جنگ عمومسی بوده است یعنی امیدواري متفقین بـه امضـاي   

هـایی نصـیب آن   شد که شکستنمود به شرطی افزوده میهنگري که به اجبار آن را قبول می -اي با اتریش صلح جداگانه

هاي فرانسه، انگلـیس، و  حل بستگی به منافع دولتتر گردد. از طرف دیگر انتخاب یکی از این دو راهبشود و ضعیفدولت 

  روسیه و بعد اتازونی آمریکا نیز داشت.

هنگري است به عبارت دیگر اگـر ایـن    -آمد لزوم یا عدم لزوم تجزیه امپراتوري اتریشو از این نوع موضوع که به میان می

هنگري  -شد باید دید آیا این امر مطلوب، به جا و شایسته است زیرا بدون شک نتیجه تجزیه اتریشپذیر میمکانتجزیه ا
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بود و در صورت تحقق یافتن هاي بالکان میهاي کوچک شبیه به حکومتتقسیم اروپاي ناحیه دانوب به عده زیادي دولت

دید که مقاومـت کمتـري در آتیـه مـثالً در مقابـل گسـترش و       گرهاي ضعیف تشکیل میاین امر در این امر منطقه دولت

  پیشرفت نژاد آلمانی از خود نشان خواهند داد.

حقیقت امر آن است که تحوالت سیاست متفقین در سه مرحله صورت گرفت یعنـی در حـالی کـه خـود را بـا اوضـاع، و       

  اند.دادند تغییراتی در این ساست به وجود آوردهحوادث زمان تطبیق می

-: در این دوران اولیاي امور انگلیس و فرانسه اصوال مالطفت و مساعدین زیادي نسبت به ملیت1917مرحله اول تا ژانویه 

گیـر اولیـاي   دهند، ولی در این راه هم مردم تحت تأثیر تردید و ابهـامی کـه دامـن   هنگري از خود نشان می -هاي اتریش

هـا  دهد که متفقین جانب مالطفت و دوسـتی را دربـاره ملیـت   چه نشان میاند و آنحکومت روسیه تزاري شده قرار گرفته

با مازادیک که رئیس شوراي ملی  1916کنند وقایعی نظیر مالقات آریستید بریان نخست وزیر فرانسه است در رعایت می

ی بر اینکه نخست وزیر اي در روزنامه فرانسوي ماتن منتشر شد مبنباشد. در نتیجه این مالقات اعالمیهچک و اسلواك می

  دردي خود را در راه عملی شدن دعاوي مشروع چک واسلواك ابراز داشته است.فکري و همتعلق خاطر و هم«فرانسه 

دعـاوي مشـروع ملـت    «دانست البته این ابراز عالقه متضمن خطري براي فرانسه نیست، زیرا در این تاریخ هیچ کس نمی

هنگـري وجـود    -نظر بین اولیاي نهضت مقاومت چک در خـارج و داخـل اتـریش   چیست و هنوز اختالف » چک واسلواك

ها با ایجاد منبر تدریس تومـاس مازاریـک معـروف در دانشـگاه لنـدن موافقـت       داشت. از طرف دیگر در حالی که انگلیس

هـانی بـه نفـع    اسالوها را با دقت گوش کردند. به هنگام دخول ایتالیـا در جنـگ ج   -نمودند و دعاوي روساي نهضت یوگو

ها دادند که موافـق و متناسـب   متفقین از تقویت یوگواسالوي دست برداشتند و مواعیدي در منطقه آدریاتیک به ایتالیایی

هاي ساکن روسیه نیز فرانسه همیشه ابراز تمایل کرده بود کـه دسـت کـم از    اسالوي نبود. درباره لهستانی -با منافع یوگو

شود ایـن تمـایالت بسـیار    مند شوند ولی چنان که مالحظه میراتوري روسیه تزاري بهرهخود مختاري در داخل حدود امپ

مبهم بود، زیرا سیاست روسیه به هیچ وجه با سیاست فرانسه و انگلیس در این باره موافقتی نداشـت و بـراي نشـان دادن    

  این اختالف نظر باید به موارد زیر توجه نمود:

شوراي ملی چک که در روسیه به وجود آمـد درصـدد تشـکیل ارتـش چـک       1916ر آوریل ها: ددرباره مسأله استقالل چک

ي افراد چک واسلواك در روسیه زیاد بود بدین معنی که در ضمن عملیات نظـامی علیـه   واسلواك در روسیه برآمد، چون عده

ه سهولت تسلیم دشـمن  کردند و اغلب باتریش هنگري عده زیادي محبوسین چک که در صفوف ارتش و هنگري خدمت می
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ها هاي خود خالص نموده و هنگی از چکاند پس ممکن بود این محبوسین چک را از اردوگاهها افتادهاند به دست روسشده

تشکیل دهند. اما تزار روسیه که در ابتدا با این امر موافقت نموده بود مخالف کرد و از اسـنادي کـه در دسـت اسـت چنـین      

ها در روسیه ممکـن اسـت بـه صـورت     رات سیاسی دولت روسیه معتقد بودند که ایجاد هنگی از چکشود که ادامستفاد می

اند که به وسیله این هنگ چکی عقاید توماس مازاریک و ادوارد بنش در روسـیه  کانون نفوذ انگلیس درآید و بیم آن را داشته

  ه بروز نفوذ این افکار در روسیه نبود.  نفوذ یابد و چون این عقاید جنبه دموکراسی داشت تزار روسیه حاضر ب

هاي ارتـودکس مـذهب اسـت و بـه     در مورد مسأله نهضت یوگواسالوها هم حکومت روسیه بسیار موافق و مساعد با صرب

دهـد چنـان کـه در تمـام مـذاکرات      ها که کاتولیک مذهب هستند نشـان مـی  مراتب تعلق خاطر کمتري نسبت به کروات

کنـیم کـه حکومـت    اتیک به هنگام دخول ایتالیا در جنگ جهانی به نفع متفقین مالحظـه مـی  مربوط به حل مسأله آدری

آمد به سسختی مقاومت نمـوده و روي سازشـی بـه متفقـین نشـان      ها به میان میروسیه اگر موضوع دفاع از منابع صرب

  د.کنها ابراز میها و اسلوناعتنایی را در برابر منافع کراوتدهد ولی کمال بینمی

آمیزي در مقابل متفقین بـر زبـان آوردنـد    ها نیز اولیاي دولت روسیه کلمات مالطفتباالخره در امر خودمختاري لهستانی

هـا باشـد و   اي که متضمن خودمختاري لهسـتانی ولی تا سقوط تزار نیکالي دوم اقدامی در این باره ننمودند و هیچ برنامه

  هستند تنظیم نکردند. هاي فرانسه و انگلستان خواستار آندولت

هاي فرانسه، انگلیس و روسیه تزاري فقط در دو موضوع از سیاست مشترکی در این تاریخ پیروي نمودنـد و ایـن دو   دولت

  ها و دیگري موضوع رومانی است.موضوع یکی مسأله دعاوي ایتالیایی

هـاي سـاکن   شد مسأله سرنوشـت ایتالیـایی   منعقد 1915ماه آوریل  25اول: در قرارداد اتحادي که با روسیه در لندن در 

ها وعده دادند که اراضی وسیعی که نفوس هنگري فقط در روي کاغذ تعیین شد ولی در همین ضمن به ایتالیایی -اتریش

  غیرایتالیایی ساکن آن هستند (به خصوص اسالوها) تحت تصرف آنها در خواهد آمد.

امضا شد بـه   1916ماه اوت  17ها در جنگ ضمن قرارداد اتحادي که مورخ دوم: موضوع رومانی: به هنگام ورود ایتالیایی

ها وعده تصرف نواحی ترانسیلوانی وبانات دتمسوار و بوکووین یعنی اراضی که اکثریت نفوس آن رومنی بود ولـی در  رومن

کـه متفقـین از سیاسـت     شـود زیستند داده شد. با مالحظه این وقایع معلوم میضمن نژادهاي غیر رومنی نیز در آنجا می

کردنـد یعنـی بـه    هاي فرانسه، انگلیس و روسیه تزاري طبق اوضاع روز عمـل مـی  کردند بلکه دولتاي پیروي نمیپیوسته

  شود.زنند که متضاد با یکدیگرند و در مجموع این رشته اقدامات رهبري مشترکی مشاهده نمیاقداماتی دست می
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است که مانع اساسی ناشی از اختالف نظر بین روسـیه   1917نی بعد از ماه مارس فقط پس از سقوط تزار نیکالي دوم یع

هنگري  -هاي اتریشاز یک طرف و فرانسه و امگلیس از سوي دیگر از بین رفته و حکومت موقتی روسیه در موضوع ملیت

چنـین تصـور    1917س هاي غربی اروپا است. در نتیجه در مـاه مـار  سیاسی در پیش گرفته که موافق با خط مشی دولت

هنگـري   -هاي اتریشتوانند سیاست مساعد و موافقی با ملیتکردند که موقع مساعدي پیش آمده و فرانسه و انگلیس می

  رفت بوده است.در پیش گرفت و حال آنکه به اقداماتی دست زدند که درست نقطه مخالف آنچه تصور می

هاي فرانسـه و انگلـیس و حتـی اتـازونی     ادامه داشته است دولت 1918تا مارس  1917پس در مرحله دوم که از ماه  -2

هنگـري ننمودنـد و    -هـاي ملـی اتـریش   آمریکا پس از ورود در جنگ به نفع متفقین به هیچ وجه توجهی به منافع اقلیت

 -اتـریش  اي بـا دولـت  علت آن است که در این دوران فرانسه و انگلیس امیدواري زیادي به امضاي قرارداد صلح جداگانـه 

به جاي فرانسوا ژوزف که در گذشته است به سـلطنت رسـید بـه     1916هنگري دارند. امپراتور شارل چهارم که در نوامبر 

هاي اروپاي مرکزي یعنـی متحـدین   دالیل زیادي که در دست است احساس نموده با ورود اتازونی در جنگ جهانی دولت

فکر افتاد که با دشمن تماس بگیرد و منافع خود را دسـت کـم در ایـن     وي در آتیه دور یا نزدیکی مغلوب خواهند شد به

  کشاکش جنک تأمین نماید.

تماس بین امپراتور شارل و منفقین چندین برابر شد ولی باید دید این مناسبات برچه اساسی استوار بوده اسـت؟ در ایـن   

رل به منظور انعقاد قرارداد صلح جداگانه نیست تفاهم مهمی وجود داشته زیرا کوشش امپراتور شاموضوع بدو امر یک سوء

بلکه مورد نظر وي امضاي صلح عمومی است، یعنی او تمایل دارد مذاکراتی را با فرانسه و انگلیس شروع کند به امید آنکه 

مضاي بعد آلمان در مقابل این عمل انجام یافته مجبور به پیروي از سیاست وي شود و حال آنکه هدف فرانسه و انگلیس ا

ها طول کشـید تـا طـرفین بـه ایـن      هنگري است نه صلح عمومی. اما علت اینکه مدت -اي با اتریش قرارداد صلح جداگانه

  کتابی منتشر کرد. 1920سوءتفاهم پی بردند و مسئولیت امر متوجه شخص شاهزاده سیکست دبوربن پارم در سال 

پارم به صـلح جداگانـه) طبـع شـده      -شاهزاده سیکست دبوربن اقدام«یر و تحت عنوان که مولف آن شخصی به نام مانته

هنگـري،   -است و در این کتاب اسنادي که در دست این شاهزاده است نقشی را که وي در مـذاکرات صـلح بـین اتـریش    

  فرانسه و انگلیس داشته تشریح گردیده است.

ور فرانسه تسلیم گردد در این کتاب انتشار داده بایستی به رییس جمهاي را که امپراتور شارل نوشته و میمولف متن نامه

و در صفحه مقابل آن سواد این نامه را که البته به آلمانی است طبع کرده و همین که متن آلمـانی و مـتن فرانسـه را بـا     
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شود که در متن فرانسوي نامـه کـه تسـلیم جمهـوري فرانسـه بـه وسـیله شـاهزاده         کنند مشاهده مییکدیگر مقایسه می

ت دبوربن گردیده و مدعی هستند که به وسیله امپراتور شارل نوشته شده است اظهار تمایل به انعقاد قرارداد صلح سیکس

در متن آلمانی موجود نیست و در این نامه امپراتور » جداگانه«اي با فرانسه و انگلیس شده است در حالیکه کلمه  جداگانه

  ست و کلیه مذاکرات براساس این سوءتفاهم ادامه پیدا کرده است.گوید که متمایل به انعقاد صلح اشارل فقط می

به وسـیله شـاهزاده    1917در حقیقت این مذاکرات چندین مرتبه از نو شروع شده است و از ابتداي امر و تا اواخر ماه مه 

ا دولـت  پارم مذاکرات ادامه داشته ولی در نخستین مرحلـه، مـذاکرات منتهـی بـه شکسـت شـده زیـر        -سیکست دبورین

باشد مایل به حفظ کشور خویش است در صورتی که فرانسه و انگلـیس  هنگري در عین حال که به فکر صلح می 0اتریش

هنگري را بـه ایتالیـا وعـده داده بودنـد و بـراي       -به هنگام ورود ایتالیا به جنگ جهانی بعضی از نواحی امپراتوري اتریش

اید و چون دولت ایتالیا به هیچوجه راضی نبود که از الحاق این اراضی بـه  متفقین امکان نداشت که نقض قول خود را بنم

کشور خود صرف نظر نماید مذاکرات صلح منتهی به عدم موفقیت گردید. سپس مذاکرات از نو به صـورت وسـاطت بـین    

نگـري کنـت   ه -ي ستادهاي ارتش دو طرف شروع شد که از طرف فرانسه کنت آرمکان و از طرف اتریشعمال و نماینده

کنـد ولـی جـواب کنـت روترآنسـت کـه       رورترا نامزد این مهم عظمی شده بودند. کنت آرمان صحبت از صلح جداگانه می

  تمایل امپراتور شارل به صلح است و نه صلح جداگانه.

 مذاکرات توسط رجل سیاسی معروفی که از آفریقاي جنـوبی آمـده یعنـی تیمسـار     1917براي دفعه سوم در ماه دسامبر 

هاي انگلیس و فرانسـه بـه سـوئیس    اسمتز که عضو وزارت جنگ انگلیس است شروع شد. تیمسار اسمتز یا موافقت دولت

مسافرت نمود و در شهر ژنو مذاکراتی با دیپلمات اتریشی به اسم کنت مانسدورف داشـت در ایـن مالقـات اسـتمز اظهـار      

یش منعقد بنماید و اگر این دولت به این امر تن در دهد نه تنهـا  اي با اتر داشت که فرانسه و انگلیس مایلند صلح جداگانه

اي از چند دولت تشکیل دهـد کـه   کنند که اتحادیهکلیه اراضی امپراتوري را حفظ خواهد کرد بلکه متفقین پیش نهاد می

گـري همـین کـه    هن -اسالوها هم در آن داخل شوند و چنین دولت عظیمی به نام اتـریش  -ها و یوگوها و لهستانیرومن

اي براي تعادل با وزنه آلمان خواهد شد. بدون شک این طرح به طور کامل زاییـده  بدین طریق به وجود آمد به منزله وزنه

اي براي تحمیل این عقیده به دیگـران نداشـتند و   گونه وسیلههاي فرانسه و انگلیس هیچتخیالت متفقین است زیرا دولت

داد. اما به طور اساسی این مـذاکراتتعقیب نشـد زیـرا کنـت     ور حتم رضایت به این امر نمیها به طاسالوها و رومن -یوگو

  اي نیست. مانسدورف در جواب استمز اظهار نمود که نظر امپراتور شارل انعقاد صلح جداگانه
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ییس جمهـور وقـت   گانه رهاي متفق از این امید دل برنداشتند و دلیل آن اعالم مواد چهاردهها دولتبا وجود این شکست

هنگري چنین نوشته  -هاي اتریشدرباره ملیت 1918ژانویه  8اتازونی آمریکا (ورود و ویسلن) است در پیام ویسلن مورخ 

  شده است:

هنگري آزادي کامل دارند که به طور خود مختار توسعه پیدا کننـد (مالحظـه شـود کـه از کلمـه       -ملل امپراتوري اتریش

هنگري است  -ده.) در حقیقت تقاضاي ویسلن در پیام خود اصالح سازمان داخلی دولت اتریشاستقالل ذکري در پیام نش

کنیم که کارشناسان گانه به کار رفته رجوع کنیم مالحظه میهایی که مقدمه براي تهیه این مواد چهاردهحال اگر به طرح

 -هاي ملی در اتریشید مبنی بر تشدید نارضایتیسیاست ما با«اند که: مشاوره رییس جمهوري آمریکا این نظر را بدو داده

هنگري است باید جلـوگیري   -ها که تجزیه امپراتوري اتریشهنگري باشد و سپس از نتیجه نهایی ومنطقی این نارضایتی

هنگـري بـه طـور     -هاي ملی به منظور مرعوب نمودن اولیاي حکومت اتریشبه عبارت دیگر باید از اقلیت» به عمل آورد.

هنگري را مجبـور   -یار و یاور واگذاریم و بدین طریق دولت اتریشاستفاده نموده سپس آنها را به سرنوشت خود بی کامل

اي است که کارشناسان آمریکایی مایلند در این مساله به اي بنماییم. در حقیقت این امر تاکتیک و وسیله به صلح جداگانه

  کار ببرند.

گذارد و متفقین از بـذل  هنگري باز می -یی را براي انعقاد صلح جداگانهاي با اتریشپس قبول این نظر، امکان کوشش نها

به سـوئیس بـرود بـه ریاسـت نماینـده شخصـی        1918اند یعنی هئتی مامور شد در ماه فوریه این کوشش مضایقه نکرده

اند و را در اتازونی منتشر کردهویلسن رئیس جمهور اتازونی که موسوم به استاد هرون استو اسناد مربوط به این ماموریت 

کنیم که هرون در سوئیس نماینده دولت اتریش معروف به پروفسـور المـاش را کـه    پس از مطالعه این اسناد مالحظه می

هنگـري بـوده مالقـات نمـود پروفسـور       -مردي آزادي خواه و به طور کامل موافق به اصالح سازمان داخلی دولت اتـریش 

هـایی کـه   ملیت» خودمختاري«پراتور شارل مایل است تغییراتی اساسی در سازمان اتریش برپایه الماش اظهار کرد که ام

اي که امپراتور شارل شخصا به ریـیس جمهـوري اتـازونی ویلسـن نگاشـته و در آن      باشند بدهد، اما در نامهساکن آن می

طرفی است تسلیم ویلسن گردیـد تـا ایـن    بیهاي خود را بیان کرده و به وسیله سلطان اسپانیایی که سلطان کشور نظریه

درجه اظهار عالقه به این اصطالحات اساسی نشده است. در جواب، ویلسن مسائلی را مطـرح کـرده و جـواب صـریح از او     

اسالوها پاسخ مثبت دهید؟ ولی در جواب خود  -ها و یوگوخواسته است براي مثال نوشته آیا حاضرید که به تمایالت چک

  رل نوشته است که ارضاي این قبیل تمایالت ممکن نیست و بنابراین دوباره مذاکرات به شکست منتهی شده است.امپراتور شا
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شود که ویسلن باز هم مایل است بذل کوششی در این موضوع بنمایـد، امـا   با این وجود از سیر دقایع چنین استنباط می

فی است که ناگهان بین کلمانسو وزیـر فرانسـه و وزیـر امـور     یک حادثه ناگهانی بدان خاتمه داد و آن مشاجره قلمی معرو

خارجه هنگري کنت چرتین روي داد. کنت چرنین که مخالف انعقاد صلح جداگانه با فرانسه است در نطـق مـورخ آوریـل    

لمـان  هنگام و بدون در نظر گرفتن مقتضیات وقت و زمان نه تنها به طور رسمی ابراز وفاداري نسبت بـه آ خود نابه 1918

 -نمود (و البته در این امر ناچار بود) ولی اشاره به این مطلب کرد که چندي قبل فرانسه سعی نموده است با دولت اتریش

هنگري مذاکره بکند. هر چند این مطلب صحیح بود اما نباید فراموش کرد که اولین اقدام بـه مـذاکره از طـرف امپراتـور     

کنـت  » گویـد. کنـت چـرنین دروغ مـی   «سه و همین که کلمانسو جواب داد که شارل صورت گرفته نه به سعی دولت فران

چرنین به طور رسمی اعالم نمود که نماینده ستاد ارتش فرانسه کنت آرمان بـه سـوییس آمـده بـود تـا نماینـده دولـت        

کـه بـه وسـیله    اي از امپراتور شـارل در جرایـد منتشـر کـرد     هنگري را مالقات نماید کلمانسو هم در جواب نامه -اتریش

شاهزاده سیکست دبوربن به حکومت فرانسه تسلیم گردیده و در آن به طور صریح شارل نوشته بـود کـه دعـاوي فرانسـه     

هنگام کنت چرنین مجبور بـه اسـتعفا گردیـد و    است و در نتیجه انتشار این نامه نابه» مشروع«لرن به عقیده او  -برآلزاس

  شمرده شد. همین امر موفقیت بزرگی براي کلمانسو

اما نه موفقیت سیاسی زیرا امپراتوري شارل به عجله نزد قیصر ویلهم دوم رفت و از او معذرت خواسـت و قبـول کـرد کـه     

سال در قرارداد جدیدي تجدید کند و این قرارداد همراه به اتحاد مالی بسیار وسیعی بین  12اتحاد با آلمان را براي مدت 

ا نتیجه عملی مشاجره بین کلمانسو و چرنین بوده و چون امپراوط شارل مطیع نظـرات  دو کشور باشد در حقیقت این تنه

  قیصر آلمان ویلهلم دوم گردید هیچ گونه امیدي به انعقاد قرارداد صلح جداگانه باقی نماند.

عی شود که هدف آن تجزیه اتریش هنگري اسـت و سـ  و از این تاریخ سومین مرحله سیاست مرحله متفقین شروع می -3

کنیم که کلمانسو در اعالمیه گردد چنانکه مالحظه میها با اقدامات انقالبی میمتفقین معطوف به تشجیع و ترغیب ملیت

 1918مـه   29خطاب به کمیسیون امورخارجه مجلس شوراي فرانسه و در اعالمیه رییس جمهوري اتازونی ویلسن مـورخ  

اند و حال آنکه سال گذشته به هیچ وجـه از  به طور رسمی ابزار داشته هنگري -موافقت خود را با تجزیه امپراتوري اتریش

  این موضوع سخنی در میان نبود.

این توجه جدید سیاست متفقین مشکالت بزرگی را به وجود آورد زیرا دولت ایتالیا ابدا میلی بدین امر نداشـت. البتـه در   

گردد این دولت مخالفتی با آن نداشـت امـا بـه شـرط کـه      هنگري از هم پاشیده شده و منقرض  -اینکه امپراتوري اتریش
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دولت یوگوسالوي به جاي آن ایجاد نشود زیرا ایتالیا واقعا مخالف ایجاد این دولت است و از همین موضوع به خـوبی پـی   

هـا و  هاي جنگ جهانی فرانسه و انگلـیس و حتـی اتـازونی آمریکـا مواعیـد صـریحی بـه چـک        بریم که در آخرین ماهمی

اند زیرا همین موضوع ممکن بود مشکل بـزرگ  اسالوها سخنی در میان نگذارنده -اند ولی از مقوله با یوگوها دادهستانیله

  و حتی تصادمی را با ایتالیا ایجاد کند.

 هنگري -هاي اتریشاما با آنکه به جاي  قول و قرار رسمی فقط مواعیدي از طرف فرانسه، انگلیس و اتازونی به کلیه ملیت

هـا نیـز   داده شده این مواعید در سنوشت این امپراتوري تأثیر قطعی داشته است زیرا این مواعید یا تعهدات شـامل چـک  

کند. این تعهـدات کـه از طـرف متفقـین و     هنگري را ایجاب می -شود و همین موضوع لزوم تجزیه کامل دولت اتریشمی

بـه   1918هنگري از مـاه ژوییـه    -هاي اتریشهضت مقاومت ملیتها داده شد باعث فعالیت جدیدي در ناتازونی به ملیت

هنگري ظاهر شد به هنگام شکست  -بعد گردید. به همین مناسبت همین که عالیم و امارات شکست نظامی دولت اتریش

هنگري به طور رسمی در پشـت میـز خطـا بـه مجلـس       -هاي ملی اتریشنمایندگان اقلیت 1918بلغارستان در سپتامبر 

اکتبـر   18ي ملی شـهر ویـن اسـتقالل خـود را خواسـتار شـدند و امپراتـور شـارل درصـدد عـالج آن برآمـد و روز            شورا

ها تصمیم وي آنست که اتریش را تبدیل به یـک  اي منتشر کرد و در آن گفت که در مقابل ابراز اراده ملیتاعالمیه1918

اضی خویش از خودمختاري برخـوردار گـردد در حقیقـت او    دولت فدرال (متحده) بنماید که در آن هر یک از نژادها در ار

گرفت که چهارده ماده ویلسن بدان اشاره کرده بود. ولی وقت دیر شده اسـت چـون   اکنون در نظر میحلی را همهمان راه

کتبـر  ا 21در نظر ویلسن از آن تاریخ به بعد تغییراتی روي داده است چنانکه در جوابی کـه از طـرف اتـازونی آمریکـا در     

رسـد و بـه منظـور    حل این موضوع کافی به نظـر نمـی  منتشر شد اعالم گردید که از این به بعد براساس خود مختاري راه

ها واگذاشت. این اعالمیه ویلسن که در تمام  حل آن را باید به خود آنهاي اتریش هنگري راهارضاي تمایالت خاص ملیت

هنگـري را   -ریشی به منزله بمبی بوده است که دسـتگاه امپراتـوري اتـریش   مطبوعات دنیا منتشر شد به گفته یک نفر ات

پی شوراي چک واسلواکی اسـتقالل جمهـوري بـدین نـام و     درمنفجر و کن فیکون ساخت. چنانکه از این تاریخ به بعد پی

ام یش نیـز در سـی  نـژاد اتـر  ها را اعالم نمود و جمعیت آلمانیسالوي تشکیل دولت صرب و کروات و اسلون -شوراي یوگو

  اکتبر اراده خود را مبنی بر ایجاد دولت مستقل اتریش ابراز کرد.

یعنی قبل  1918هنگري در آخرین روزهاي ماه اکتبر  -شود تجزیه و از هم پاشیدن امپراتوري اتریشچنانکه مالحظه می

س صورت گرفت و با آنکه بدون شک از انعقاد قرارداد متارکه جنگ جهانی و مدتی پیش از تشکیل کنفرانس صلح در پاری
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هـا از سیاسـت   ها تحقق یافتـه اسـت لـیکن اراده ملـت    وقایع و حوادث تاریخی نشان داده که این امر در نتیجه اراده ملت

ها در فرانسه و انگلیس کمک گرفته است هرچند این سیاست تحت تأثیر به خصوص اصل مهم حق ملیت -اتازونی آمریکا

نظر کنند. برعکس متفقین متفقین حاضر بودند از این اصل مسلم صرف1917اند زیر ا تا رار نگرفتهتعیین سرنوشت خود ق

از  1918هـا در  گرفتند و پیروي از سیاست کمـک بـه ملیـت   در سیاست خو د احتیاجات و ضروریات زمان را در نظر می

  ها هر چند زودتر خاتکه یابد. نفع آنطرف متفقین به منزله توسل به آخرین چاره و تدبیر بوده است تا جنگ به 

  اوضاع اروپا پس از جنگ جهانی اول

هاي متفقین را در چهار ماده تشریح کرد که در ماده آخر آن ایجـاد   ، هدف1918جمهور آمریکا، در ژانویه  ویلسون رئیس 

نـد، جامعـه مزبـور رد پایـان     بینی شده بود. با آنکه بعضی کشورها از این امر زیـاد راضـی نبود   پیش (S.D.N)جامعه ملل 

طرف)؛ متأسفاته آمریکا خـود   هاي بی کشور از متفقین و سیزده کشور از دولت 32پنج کشور تشکیل شد ( و جنگ، از چهل

  نیز، به علت مخالفت جمهوري خواهان نتوانست در این مجمع شرکت کند. 

نجمن ساالنه و شوراي آن کـه از نـه عضـو تشـکیل     مقر جامعه ملل در ژنو تعیین شدف محل دبیرخانه در شره ژنو بود و ا

  داد.  شد در این شهر تشکیل جلسه می می

الحمایـه سـابق آلمـان یـا      ها در برخی از شـکورها و نظـارت بـر اراضـی (تحـت      وظیفه عمده جامعه ملل، حمایت از اقلیت

هـا، سـخت    بـه وسـیله مجـازات   شهرسازي سابق ترکیه از این کشور جدا شده بود) جامعه مزبور، براي حفظ صلح، حتـی  

کوشید، منتها نیروي مسلحی در اختیار نداشت و قدرت او فقط جنبه معنوي و اخالقی داشت؛ با این حال از چند برخورد 

و تصادم جلوگیري کرد، ولی تالش او در راه خلع سالح عمومی به جایی نرسید. گذشته از این فعالیت هـاي سیاسـی، بـه    

هاي اجتماعی خـود دفتـر    سپس به مسائل اجتماعی نیز پرداخت و براي به ثمر رساندن فعالیت کارهاي اقتصادي، مالی و

  (B.I.T)المللی کار را تأسیس کرد.  بین

نمود. پس از  اجراي پیمانها ـ تأمین صلح واقعی، به خصوص در آلمان که وضعی آشفته و نابسامان داشت، بسیار دشوار می

نی، یک حکومت موقت سوسیالیست زمام امور را به دست گرفـت و بالفاصـله بـه سـرکوبی     استعفاي امپراتور و امراي آلما

ها، مجلسی از طرف ملت تعیین شد که  هاي روسیه بودند، شد. پس از دفع خطر آن ها، که شبیه بولشویست اسپارتاکیست

). دولت آلمـان، بـا وجـود    1919د (ها، به نام ابرت، را بر ریاست جمهوري برگزی مقر آن ویمارد بود و یکی از سوسیالیست

هـا را بـه عهـده     هاي افراطی کـه کـاپ رهبـري آن    هاي شدید، عهدنامه ورساي را امضاء کرد. چنین دست راستی مخالفت
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کرد در نتیجه اعتصاب عمومی سندیکاها، از بین رفت. از ایـن پـس حکومـت آلمـان بـه       روایی می داشت و در برلن فرمان

  ها افتاد.  ها و کاتولیک ها، دموکرات یالیستاي از سوس  دست اتحادیه

ها به ترتیب با وییانی، بریانـد،   هایی به نام حکومت وحدت ملی که ریاست آن کشور فرانسه، در ایام جنگ، به وسیله دولت

ـ     وزیري رسید و با نیرو و پشت شد، سپس کلمانسو به نخست ریبو بود اداره می ات کار عجیبی بـه کـار پرداخـت. در انتخاب

، احزاب ملی پیروز شدند (اعضاي جناح راسـت و مرکـز)؛ دشـانل و پـس از او میلـران بـه ریاسـت جمهـوري         1919سال 

  خورد.  رسیدند. در اوضاع مالی، عالیم و آثار پریشانی به چشم می

زب دولت هاي موتلفی به رهبـري آسـکوئیت و سـپس للویـدجرج داشـت. در ایرلنـد، حـ         کشور انگلیس نیز در این مدت،

هایی به پا کرد. البتـه طرفـداران ایـن     خواه که متوسل به تهدید و ایجاد وحشت شده بود، آشوب ناسیونالیست و جمهوري

رول را بـه مـورد اجـرا     دولت انگلیس قانون استقالل ایرلنـد، معـروف بـه هـوم     1920نهضت سرکوب شدند، ولی در سال 

ماند. موتلفین تا پایان جنگ بر سر کار بودند و با آنکـه للویـدجرج از    حال الستر همچنان وابسته به انگلیس گذاشته با این

  کاران در اختیار داشتند.  ها را محافظه خواهان بود، اکثریت کرسی آزادي

اسلواکی و الحاق اراضـی وسـیعی بـه     تجزیه امپراتوري اتریش و هنگري موجب جدایی اتریش و هنگري، ایجاد کشور چک

  انی و لهستان گردید. ایتالیا، صربستان، روم

جمخوري اتریش که درصدد پیوستن به آلمان و از لحاظ اقتصادي سخت در فشار بود. بر اثر مخالفت محققین، به مقصود 

هایی از خاك خود به همسایگان، به شـدت ناراضـی    نرسید. کشور مجارستان، به رهبري کارولی، به علت واگذاري قسمت

ها بود با توسل به زور روي کارآمد. وي حکومتی دیکتاتوري نظیـر حکومـت    از کمونیست، بالکون، که 1919بود. در سال 

ها حمله برد، ولی آنها او را شکست داده و پست را تصرف کردند. دولت مجارستان،  ها و رومن روسیه تشکیل داد و به چک

ومت را به طور موقـت بـه امپـرال    با وجود اعتراض همسایگان خود، که مخالف حکومت مجدد هابسیورگ بودند، زمام حک

واسلوواکی حکومت جمهوري اعالم کـرد و مازاریـک را بـه ریاسـت      هورتی که عنوان نیابت سلطنت را داشت، سپرد. چک

ها به  واسلواکی، به خصوص آلمانی جمهوري برگزید. وي براي تعیین مزرهاي کشور خود و رهبري اقلیت هاي معدود چک

هاي مورد نظر را به خـاك   شد و او که نتوانسته بود سرزمین جنگ، به وسیله اورالندو اداره می مشکالتی برخورد. در اواخر

تی که پس از او به قدرت رسید، با مشکالت اقتصـادي و اجتمـاعی و همچنـین     ایتالیا ملحق کند، از صلح ناراضی بود. نی

اي توسعه یافته بود کشـوري   وضع قابل مالحظهبرخوردهاي سیاسی براي تصرف شهر فیوم، رو به رو شد. صربستان که به 
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گرفت. ولی  نگرو) را هم می باغ (مونته ها یا یوگوسالوي تشکیل داد. این کشورها ناحیه قره ها، کروات و اسلوون به نام صرب

ن صـورت  ها نیز به زحمت افتاد. وسعت خاك رومانی هم به همـی  با ایتالیا و ورمانی اختالفی پیدا کرد و در موضوع اقلیت

  افزایش یافت و این کشور هم با مشکالتی نظیر مشکالت یوگوسالوي مواجه شد. 

ترین صورت عملی گردید. فردینـان سـلطان بلغارسـتان بـه نفـع پسـر خـود، بـوریس، از          معاهده صلح بلغارستان به آسان

وزیـرش و   سـاندر و نخسـت  سلطنت کاره گرفت و حزب مالکان بزرگ به حکومت پرداخت. کشور یونان که پادشـاه آن الک 

هایی از خاك ترکیه و بلغارستان را تصاحب کرد. امپراتوري عثمانی اراضـی وسـیعی را از دسـت داد و     نیزلوس بود قسمت

کمـال   بیم آن داشت که باز هم قطعات دیگري از خاك او جدا گردد. بنابراین واکنشی ملی و میهنی به رهبـري مصـطفی  

  در آنکارا تشکیل داد.  1920طان عثمانی، در سال شروع شد و او حکومتی مخالف سل

هـایی   روسیه با خطر هرج و مرج و جنگ داخلی مواجه بود. نواحی غربی روسیه از تصرف او خارج شده و همه جا شـورش 

هـاي   پیوسـت. جنـبش   ها، که حکومت استبدادي کارگري و کمونیسم را برقرار کرده بودندف بـه وقـوع مـی    علیه بلشویک

گرفـت و بـه وسـیله     به رهبري کوچالک در سیبري، یودنیچ در کشورهاي بالتیک، دنیکین در اوکراین صورت میارتجاعی 

ها  هایی داشت، ولی بعد که دهقانان از صف آن هاي مزبور، در آغاز کار پیشرفت شد جنبش فرانسه و انگلیس پشتیبانی می

دستگیر و تیرباران شد، یودنیچ مجبور به فرار گشـت و   ها خارج شدند رو به ضعف گذاشت، کوچالک به وسیله بولشویست

دنیکین فرماندهی قواي طرفدار خود را با ورانگل سپرده او که به کریمه عقب رانده شده بود به زودي جالي وطـن کـرد.   

ا بـا کمـک   ه ولی لهستانی  ها را شکست داده و تا ورشو پیش رفتند ها آن ها به نوبه خود وارد کردن شدند و روس لهستانی

هـا مالـک و صـاحب اختیـار      ها را عقب نشاندند. این آخرین مداخله بیگانگان بود و از این پس بلشویسـت  فرانسویان روس

  ورسیه شدند. 

طرف اروپا تغییرات مهمی صورت نگرفت. در اسپانیا، وضع سیاسی ناپایدار و مبهم بود. شلسونگ شـمالی   در کشورهاي بی

  مستقل شناخته شد.  1918، به دانمکارك رسید و جزیره ایسلند در سال 1920ومی، در سال بر اثر مراجعه به آراي عم

در کشورهاي متحد آمریکاي شمالی، جمهوري خواهان به شدت و با ویلسون مخالف بودند و از عضـویت کشـور خـود در    

جمهـوري، در انتخابـات سـال     سـت ها براي ریا جامعه ملل و قبول عهدنامه و رساي جلوگیري کردند و هاردینگ، نامزد آن

پیروز شد. کـارانزا، رئـیس جمهـوري مکزیـک گرفتـار نـاامنی و هـرج و مـرج در کشـور خـود بـود و بسـیاري از              1920

  هاي آمریکاي التین نیز دچار مشکالت بودند.  جمهوري
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  . در عربستان، شریف مکه حسین، که به مخالفت با ترکان قیام کرده بود، به پادشاهی حجاز رسید

هایی که از امپراتوري عثمانی جدا شده بود بود کشورهاي سوریه، لبنان، فلسطین، ماوراي اردن و عراق بـه   از سایر قسمت

جود آمد. سوریه و لبنان قیومت فرانسه و سه کشور اخیر تحت قیومت انگلستان قرار گرفتند. تقریباً در تمام این نقاط، به 

کردنـد،   دسته به آنجا مهاجرت می میلی شدید اعراب، دسته دیان بود و با وجود بیخصوص در فلسطین، که مورد توجه یهو

  هایی بروز کرد.  فتنه

  ها به این سرزمین تجاوز کردند و نفـوذ انگلـیس   ها، و انگلیسی ها روس طرف ماند، ولی ترك کشور ایران در طول جنگ بی

یدند و استقالل آن کشور را به رسمیت شناختند. مـردم هنـد   ها با افغانستان هم جنگ بیش از سایر کشورها شد. انگلیسی

هـایی بـروز کـرد. در     هـا قـرار نگرفـت و شـورش     نیز تقاضاي استقالل داشتند، لیکن ایـن تقاضـا مـورد التفـات انگلیسـی     

  الجزایر مالزي نیز همین وضع وجود داشت.  مجمع

تر بـود. کشـور چـین بـا وجـود       ان شمال و جنوب، وخیمطلبانه ژاپن و منازعات می هاي توسعه اوضاع چین به علت فعالیت

بـرد.   ، به آلمان جنگ داد، ولی کشور در حال تجزیه و نفاق بـه سـر مـی   1917هاي دایم در داخل کشور، در سال  شورش

  پرست افراطی و مؤسس کوئومین تانگ (حزب ملت) بود.  سن میهن یات حکومت جنوب این سرزمین در دست سون

تر، در آفریقا هـم بـروز کـرد؛ مصـر      ي و ضد اروپایی، که آسیا را منقلب ساخته بود، به صورتی خفیفجنبش ضد استعمار

ها بود؛ در الجزایر و تونس، احزابی، براي تحصیل آزادي تشکیل یافت، ولی آفریقـاي سـیاه هنـوز     خواهان عزیمت انگلیسی

  آرام بود. 

اعتنایی کشورهاي متحد آمریکـا بـه مسـائل     دول فاتح با هم، با بی نظر و ناسازگاري هاي فاتح ـ اختالف  اختالف نظر دولت

هایی را که به دول اروپایی قرض داده بودند، پس بگیرند و ایـن   ها تصمیم داشتند پول با این حال آمریکایی  اروپا آغاز شد،

هـاي ضـعیفی اداره    یله دولـت آورد. کشور ایتالیا که از اوضاع ناراضی بـود بـه وسـ     امر مذاکرات طوالنی و مفصلی را پیش

هاي متوالی بود. در این موقـع، موسـولینی، حـزب فاشیسـت را از مردانـی مصصـم و        ها و انقالب شد و گرفتار اعتصاب می

هـایی بـه دسـت آورد و هواخواهـان      طرفدار سیاستی جدید، ملی و ضد سوسیالیست، ایجاد کرد. وي در انتخابات پیروزي

با رضایت پادشاه، به حکومت رسید؛ وي دولت مـوتلفی تشـکیل داد و بـا قـدرت و      1922 خود رهسپار رم شد و در سال

  مرج جلوگیري کرد.   و نظمی و هرج اختیاراتی که نصب حزب فاشیست شده بود از بی

گرفتـف فرانسـه و انگلـیس در حـال نفـاق بـه سـر         در حالی که ایتالیا به این ترتیب از کشورهاي دموکراتیک فاصله مـی 
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کار به رهبري بونارلو و سپس  گیري کرد و دولتی محافظه ند، بر اثر یک بحران اقتصادي و مالی، دولت ائتالفی کنارهبرد می

خواسـت،   بالدوین روي کار آمد. در فرانسه، پونکاره جانشین بریاند شد و با قدرت و شدت بیشتر به کار پرداخـت. وي مـی  

آنکه دولت انگلیس در این مورد تردید داشت. در آلمـان یکـی از رجـال     آلمان را به پرداخت غرامات جنگی وادارد و حال

وزیري رسید، ولی احزاب دست راستی، در نتیجه عدم رضایت مردم از واگـذاري نیمـی از    کاتولیک به نام ویرت به نخست

شـرایط،  میلیـارد مـارك، نیرومنـد شـدند. بـراي اجـراي ایـن         132سیلزي علیا به لهستان و تثبیـت غرامـت جنـگ بـه     

ها نتیجه قـاطعی حاصـل نشـد.     رمو، اسپا، لندن، کان و پاریس تشکیل یافت، ولی از هیچ یک از آن هایی در سان کنفرانس

ها ارزش خود را از دست داده بود. در قبال این سستی و تردید دولـت   ها حاضر به پرداخت غرامت نبودند و پول آن آلمانی

ها، به وسیله مقاومت منفی، به  به وسیله قواي فرانسوي اشغال کرد. آلمانی 1923سال انگلیس، پوانکاره ناحیه روهر را در 

ها با کوتو و سپس بـا اشـتر زمـان بـود بـیش از پـیش بـه دسـت          هاي آلمانی که رهبري آن این اقدام پاسخ دادند. دولت

کاران) بودند، ولی با این حال، از ترس  ها (محافظه ها و پوپولیست ها، دموکرات شدند و شامل کاتولیک ها متمایل می راستی

  جدا شدن ناحیه رنانی سر تسلیم پیش آوردند.

داد؛ از اختالفی که میان سوئد و فنالند پیش آمده بود جلوگیري کرد و جزایر آلند را بـه   جامعه ملل به کار خود ادامه می

یب داد و مرزهاي میان مجارستان و همسـایگان  دولت فنالند واگذاشت؛ کار مراجعه به آراي عمومی را در سیلزي علیا ترت

او را تنظیم کرد؛ طرح تقلیل و تجدید نیروهاي نظامی و تجهیزات و همچنین کمک به اتحاد دیوان الهه که کار حکمیـت  

  هایی کرد.  و داوري را به عهده داشت، به وسیله این جامعه پیشنهاد شد و از لحاظ مالی نیز به اتریش کمک

اسـلواکی،   و ق اتریش و هنگري (شارل)، که درصدد تصرف تاج و تخت هنگري برآمده بود، بر اثر مثاومت چـک امپراتور ساب

را تشکیل داده بودند و به مقصد نرسید و کشورهاي مزبور سیاسـت مشـترکی در   » اتحاد صغیر«یوگوسالوي و رومانی که 

ها بـه رهبـري رادیـج، در قبـال      وي، مخالفت کرواتشد، ولی در یوگوسال پیش گرفتند. وضع داخلی این کشورها بهتر می

آمیزي پیدا کرده بود. در یونـان الکسـاندر درگذشـت و پـدرش کنسـتانتین       ها، جنبه خشن و تهدید تفوق و اولویت صرب

هایی به دست آورد، ولـی   دوباره به تخت نشست. وي ترکان را در آسیاي صغیر مورد حمله قرار داد و در آغاز کار پیشرفت

ها، ازمیر را تصرف کردند و کنستانتین براب بار دوم از سلطنت استعفا  ها خورد. ترك شکست سختی از آن 1922سال  در

کمال، رهبر ترك، سلطان عثمـانی را خلـع و حکومـت جمهـوري      کرده و زمام امور را به پسر خود ژرژ دوم سپرد. مصطفی

  ). 1923ه مبادله اهالی پرداختند (اعالم کرد و پس از مصالحه با یونان، دو کشور مزبور ب
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روسیه که از جنگ داخلی و مداخالت بیگانگان آزاد شده بود، به صورت اتحاد جماهیر سوسیالیسـتی شـوروي درآمـده و    

شامل روسیه بزرگ، روسیه سفید و اوکراین بود و ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، قزاقزستان، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و   

ها (شوراهاي کارگران، سـربازان و دهقانـان)، بـه     ا وجود مخالفت اهالی، ضمیمه خاك خویش کرد. ساویتتاجیکستان را ب

ها بـا   ها دایر کردند؛ ساویت تدریج از طرف سایر کشورها نیز به رسمیت شناخته شدند و روابطی سیاسی و اقتصادي با آن

ها در مسـکو و حکومـت روسـیه در دسـت      د؛ مقر آنبه وجود آمد وحدت نظر داشتن 1919که در سال » الملل سوم بین«

در  (lap Nep)ها بود. این حکومت جنبه دیکتاتوري و کمونیستی خود را حفظ کردف ولی سیاست اقتصـادي معتـدلی    آن

  هایی در اختیار دهقانان گذاشت و اجازه مالکیت خصوصی به مردم داد.  پیش گرفته، زمین

متوجه مسائل اروپایی شدند و کنفرانسی، براي محـدود کـردن ناوهیـا جنگـی، در     کشورهاي متحد آمریکاي شمالی از نو 

اي از اختالفات مرزي، از راه حکمیت رفع شد، ولی وضع داخلی  ). در آمریکاي جنوبی، پاره1922واشنگتن تشکیل دادند (

  هاي این قطعه هنوز متزلزل بود.  جمهوري

طلبـی   همچنین هندوستان دچار آشوب و اغتشاش شدند. ژاپن از در صلح چند کشور در آسیاي غربی (سوریه، عراق ...) و

هـاي داخلـی     هایی را که در سیبري و چین گرفته بود تخلیه کرد. کشور چـین همچنـان گرفتـار جنـگ     درآمد و سرزمین

  مبارزه دایمی سرداران بود. 

  ر آن کشورها باقی نگاه داشتند. ها استقالل مصر را رسمی شناختند ولی قواي خود را د در آفریقا، انگلیسی

در راه رفع اختالف ـ کشور آمریکا همچنان خواستار استرداد وجوهی بود که به متحـدین سـابق خـود قـرض داده بـود و       

هـا هـم پـس از     ها امضاء کرد. درباره پرداخـت غرامـت جنـگ از طـرف آلمـانی      اي در این مورد با آن نامه سرانجام موافقت

ر نمایندگان آمریکا صورت گرفت، طري دیویس به تصویب رسید و به موجب این طرح، آلمان تحـت  مذاکراتی که با حضو

  ).1924کنترل شدید متفقین درآمد و مجبور شد هر ساله مبلغی، که میزان آن متفاوت بود را به آنها بپردازد (

هـا و بمبـاران    ایتالیایی بـه دسـت یونـانی   جامعه ملل براي رفع اختالف یمان یونان و ایتالیا، که در نتیجه قتل چند افسر 

ایجاد شده بود و همچنین سازش میان یونان و بلغارستان و میان مجارستان و رومـانی    ها، وسیله ایتالیایی جزیره کورفو به

  ها به جایی نرسید.  هایی به کار برد. ولی اقدامات او براي خلع سالح  جلوگیري از جنگ به وسیله اجراي مجازات کوشش

چهار کشـور مزبـور بـراي تـأمین      1925هایی صورت گرفت و در سال   نامه میان فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان نیز توافق

  نامه لوکارونو را امضا کردند.  امنیت در منطقه رنانی موافقت
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ا شـد. بـه تـدریج    هـا امضـ   شناخت، به وسـیله آن  سه سال بعد پیمان بریاند ـ کلوگ، که توسل به جنگ را غیرقانونی می  

گرفت و هرگـز بـه    کشورهایی هم که در گذشته دشمن یکدیگر بودند عضویت جامعه ملل را، که جنبه جهانی به خود می

هـا،   این پایه از قدرت نرسیده بود، پذیرفتند. با این مقدمات، همه به صلحی قاطع و پایدار و دوستی و سازش تمـام ملـت  

  امیدوار بودند. 

رسد. در فرانسـه   بخش به نظر می هاي دموکراتیک رضایت تیجه بهبود اوضاع اقتصادي و توسعه سازمانوضع کشورها، در ن

پیروز شدند، جبهـه ملـی را ضـعیف و نـاتوان کردنـد. بـه        1924ها در انتخابات  چپی جمهوري بود و دست دو مرگ رییس

اي مختلفی که روي کار آمدنـد نتوانسـتند   ه آمد. دولت دنبال این حادثه، سیاستی ضد مذهبی و تورم پولی شدیدي پیش

  مانع تنزل و تورم پولی شدیدي پیش آمد. 

هاي مختلفی که روي کار آمدند نتوانستند مانع تنزل قیمت فرانک شوند و سرانجام هیئت دولت موتلفی که ریاست  دولت

بار، قدرت به دست کارگران و رهبـر   نآن را پوانکار، به عهده داشت به تثبیت پول فرانسه توفیق یافت. در انگلیس، نخستی

کاران روي کار آمدند و حزب لیبرال به کلی از اهمیـت افتـاد. در همـین ایـام      ها ماکدونالد افتاد وي به زودي محافظه آن

اي، بـه جـاري مـارك، کـه ارزش خـود را از       خوش اعتصابات و مسأله بیکاري بود. در آلمان پول تازه کشور انگلیس دست

ود، به جریان افتاد و بهبودي در اوضاع حاصل شد. منتهی وضع سیاسی، به سبب مبارزه احزاب، متزلزل بـود،  دست داده ب

  کردند.  شدند از افکار لوتر با مارکس پیروي می هایی که جانشین هم می آمد و دولت اکثریت نیرومندي به دست نمی

وفـات یافـت و ملـت، مارشـال      1925لمـان در سـال   جمهـوري آ  ها تمام شـد. ابـرت رئـیس    راستی انتخابات به نفع دست

هیندنبورگ را به جانشینی او برگزید. در کشورهاي ساحل دانوب و ممالک بالکان تغییـرات مهمـی بـروز نکـرد، فقـط در      

  یونان حکومت سلطنتی از بین رفت و حکومت جمهوري به ریاست ونیزلوس روي کار آمد. 

هاي دیکتاتوري است. در ایتالیا قتل ماتئوتی، نماینده و سوسیالیسـت،   ایش تعداد حکومتیکی از مختصات اروپا در این دوره، افز

ها و سایر احزاب شد؛ از این پس، موسولینی، فرمـانرواي مطلـق ایتالیـا گردیـد؛ وي، حـزب       موجب تیرگی روابط میان فاشسیت

صنفی طبقـاتی بـه وجـود آورد، اعتصـابات را ممنـوع       هاي سوسیالیست را از بین برد، مخالفان را توقیف و یا تبعید کرد، سازمان

  ساخت و مردم را با زور به رعایت نظم وداشت.  

)، وي پارلمان را منحل نمـود  1923در اسپانیا ژنرال پریمودوریورا، دیکتاتوري نظامی که مورد قبول شاه بود، برقرار کرد (

اخت؛ در لهستان ژنرل پیلسودسکی، زمام اختیارات را به دست و به آزار و شکنجه تاالنها، که خواستار استقالل بودند، پرد
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لیکن خود، بـا قـدرت تـام و بـدون توجـه بـه تصـمیمات          . وي از ادامه کار پارلمان ممانعت به عمل نیاورد،1926گرفت 

اي کشـور  ها، شـهر و ویلنـا را کـه مـورد ادعـ      پارلمان، حکومت کرد. روابط این کشور با لیتوانی خوب نبود، چون لهستانی

  لیتوانی بود، متصرف شده بودند. 

استالین بر تروتسـکی فـائق     ها، در روسیه، مرگ لنین، منازعاتی را میان مدعیان جانشینی او پیش آورد. در این کشمکش

). سه سال بعد. نیروي پایداري مخالفان درهم شکست و رهبران آنها کشته و با تبعیـد شـدند. از ایـن تـاریخ،     1924آمد (

اي بـراي بهبـود وضـع     سـاله  لین، فرمانرواي بالمنازع روسیه شد. وي سیاستی ضدمذهبی در پیش گرفت، طـرح پـنج  استا

جمعـی و تعـاونی بـه کـار واداشـت       اقتصادي و توسعه صنعتی به مورد اجرا گذاشت و روستاییان را در سـازمانهاي دسـته  

  (کالخوز). 

یعنـی جمهـوري خواهـان بـود و قـوانینی بـراي منـع          واهـان او، حکومت در دست کولیج و هواخ  در کشور متحد آمریکا،

مشروبات الکلی و محدود ساختن مهاجرت به آمریکا گذاشت. مسأله سیاهان موجب نـاراحتی افکـار عمـومی بـود، چـون      

تعداد این جماعت در جنوب بسیار زیاد بود. دولت آمریکا با سیاست استعمارطلبی خود درکشورهاي آمریکـاي التـین بـه    

  مداخله پرداخته و به هر حال وضع اقتصادي خوبی داشت. 

هاي مصطفی کمال که خالفت را ملغی کـرد و در تمـام    ترکیه که تقریباً کشوري تمام آسیایی شده بود، در نتیجه کوشش

 شئون اصالحاتی به عمل آورد، جنبه مذهبی خود را از دست داد. شورش و آشوب در کشورهاي عربی ادامه داشت. دولت

سـعود،   داد چند بار در این سرزمین مداخله کرد. در عربسـتان، ابـن   هایی که در شام رخ می فرانسه براي خواباندن شورش

ها، حجاز را به تصرف درآورد و به انیت ترتیب بر سراسر عربستان، به استثناي ناحیه جنوب شرقی آن کـه در   رهبر وهابی

  تحت نفوذ انگلیس بود، مسلط شد. 

رضا شاه پهلوي، سلسله قاچاریه را از سلطنت خلع کرد و کشور را در آغاز کار به خصـوص از لحـاظ اقتصـادي و    در ایران 

هـایی کـرد ولـی     اهللا خان پادشاه افغانستان نیز براي انجام اصالحات کوشش هاي مهمی سوق داد. امان نظامی به پیشرفت

  نتیجه مطلوب به دست نیاورد. 

سـن،   یـات  اي، میان سرداران شروع شد، در صورتی که چنی جنوبی همچنان مطیع سون هدر چین شمالی جنگ داخی تاز

ها از این وضع راضـی   ها و ژاپنی مرج سراسر چین را فراگرفت و روس و درگذشت، بود. از این پس، هرج 1925که در سال 

کوئومین تانگ (حزب ملت) را به چک رهبري  کاي هایی علیه بیگانگان در چند نقطه به وقوع پیوست، چانگ بودند. شورش
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ها را از کار کوتاه کرد و قدرت خود را به تمام نواحی چین، به استثناي نواحی سرحدي،  عهده داشت. وي دست کمونیست

ها بود، منچوري که در تصـرف   یعنی تبت و ترکستان که مستقل بودند، مغولستان که یک جمهوري مستقل و متحد روس

  . ها بود، بسط داد ژاپنی

ترین آنهـا زغلـول پاشـا بـود، جریـان داشـت، در مـراکش         مداران مصر، که معروف در مصر مبارزات شدیدي میان سیاست

ها را مورد حمله قرارداد ولی شکست خورد و دستگیر شد. در آفریقاي جنوبی، حـزب   عبدالکریم، فرانسویا و اسپانیایی امیر

خواه هرتزوگ، زمام امـور را   از دست داد و حزبن ناسیونالیست و جمهوريرو به رهبري ژنرال اسموتس قدرت خود را  میانه

  به دست گرفت. 

دوام یافت ولی در این سال بحران اقتصادي و مـالی سـختی در    1929رفاه و آسایش اقتصادي تا سال   بحران اقتصادي ـ 

اشت. دولت آلمان اعالم کرد که دیگـر از  آمریکا بروز کرد که تمام کشورهاي دنیا را فراگرفت و انعکاس شدیدي در اروپا د

آید و در همان حال خواستار تخلیه کامل ناحیه رنانی شد. یک کمیته مـالی کـه    عهده اجراي شرایط طرح دیویس بر نمی

  مأمور رسیدگی به این امر شده بود، طرح یانگ را پیشنهاد کرد و به این ترتیب تخفیفی در پرداخت دیون آلمان قایل شد.  

هـاي   المللی براي ترمیم و جبران خسارت ایجـاد گشـت. یکـی از کاتولیـک     گردید و یک بانک بین رنانی کامالً تخلیه ناحیه

ها کمک  ولی چیزي نگذشت که مجبور شد از سوسیالیست  آلمانی به نام برونینگ، حکومتی متمایل به راست تشکیل داد،

از اهالی اتریش، به عهده داشت و طرفدار مسـأله    ي آن را هیتلر،راستی افراطی که رهبر حزب دست  بخواهد؛ در این موقع،

ـ  هاي مهمی در انتخابات به دست آورد. آلمان و اتریش که هـر روز   نازي) پیشرفت  برتري نژاد بود (ناسیونال سوسیالیست 

ا از انجام ایـن منظـور   شدند و در صدد ایجاد یک اتحادیه گمرکی برآمدند لیکن متحدین سابق، آنها ر تر می به هم نزدیک

  ) تجهیزات دریایی را محدود کرد.  1930بازداشتند و کنفرانسی که در لندن تشکیل شده بود (

هاي متعددي که فاقد قدرت بودند به جـاي هـم نشسـتند و     در فرانسه، پوانکاه، به علت بیماري از کار دست کشید؛ دولت

دومـر بـه ریاسـت جمهـوري رسـید و مـاژینو، خـط دفـاعی          شد. در ایـن موقـع   تر می خطر بحران و ورشکتگی محسوس

دونالـد، رهبـر حـزب کـارگر، دوبـاره بـه        مستحکمی، براي محافظت مرزهاي فرانسـه و آلمـان سـاخت. در انگلـیس مـک     

وزیري رسید و سپس یک دولت اتحاد ملی تشکیل داد و براي جلوگیري از بیکاري، ناچـار ارزش پـول انگلـیس را     نخست

اي با پاپ امضا کـرد و   نامه هاي گمرکی افزود. در ایتالیا، موسولینی، براي حل مسأله رم، موافقت نرخ تعرفه کاهش داد و بر

) واتیکان به صورت کشور مستقل کوچکی درآمد. در اسپانیا دامنه مخالفـت بـا حکومـت اسـتبدادي     1929از این تاریخ (
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وسعه آشـوب و نـاامنی و شـدت مخالفـت بـا پادشـاه، آلفـونس        چنان باال گرفت که پریمودوروبورا مجبور به استعفا شد؛ ت

) و در اسپانیا حکومت جمهوري، به ریاسـت آلکـاالزامورا، روي کـار آمـد،     1931گیري کرد ( سیزدهم را هم وادار به کناره

ها درهم شکسته شد و حکومت جمهوري اسپانیا بیش از پیش جنبـه ضـدمذهبی بـه     طلبان و کمونیست مقاومت سلطنت

گرفت. در پرتقال، برعکس، زمام اختبارات در نتیجه انقالبی، به سـاالزار، کـه بـا قـدرت و اسـتبداد کامـل، حکومـت         خود

بردنـد. در   کرد، سپرده شد. سایر کشورهاي اروپا، با وجود مبارزه احزاب با وجود حوادث مرزي، در آرامش بـه سـر مـی    می

کردنـد و سـرانجام،    هاي به زحمت کشور را اداره مـی  مه داشت، دولتها، ادا ها و صرب یوگوسالوي، اختالفات میان کروآت

  پادشاه یوگوسالوي، الکساندر، مجبور شدف با استبداد حکومت کند. 

ها بـا اشـتراکی کـردن مـزارع بـه       در روسیه، سنگینی بار حکومت استبدادي استالین، بر دوش دهقانان بود و مخالفت آن

  جایی نرسید.  

، هوور، که از جمهوري خواهان بود، براي جلوگیري از بیکاري و اعتصابات سخت کوشـید و حقـوق   رئیس جمهوري آمریکا

پیوست؛ شـیل و پـرو    هایی در آنجا به وقوع می خوش بحران بود و شورش گمرکی را افزایش داد. آمریکاي التین نیز دست

  )1929ک به وجود آمده بود، پایان دادند. (اي را امضاء کردند و به اختالف خود که از زمان جنگ پاسیفی نامه موافقت

هاي خونین در چند کشور، رخ داد (عراق، فلسطین و افغانستان)؛ در هندر، گانی، مردم را بـه نافرمـانی و    در آسیا، شورش

ها تشویق کرد؛ وي شهرت فراوانی به دست آورد و همیشه با شدت عمل مخالف بود؛ براي  مقاومت منفی در برابر انگلیسی

  ها حاصل نشد.  اي از آن هاي متعددي در لندن تشکیل گشت ولی نتیجه ها کنفرانس یجاد توافق میان انگلیس و هنديا

؛ موضوع اختالف در جامعه ملل مطرح شد، ولی جامعه ملل 1931میان چین و ژاپن بر سر منچوري، اختالفاتی بروز کرد 

چـوري بـه تصـرف درآورده و آن را کـامالً مطیـع خـود سـاخت        جرأت اقدامی علیه ژاپن را نکرد و ژاپن سراسر خـاك من 

(Mandchoukouo).  

، هیندنبورگ دوباره به ریاست جمهوري برگزینده شد؛ وي زمام امور را، به فون پـاین،  1932پیروزي هیتلربسم ـ در سال  

برکنار کرد. وي با قـدرت و  کار) بود سپرد دولت پروسی را که سوسیالیست بود از ار  که متکی به حزب ناسیونال (محافظه

اختیار تمام به حکومت پرداخت ولی، با آنکه مجلسی دوباره انتخابات را تجدید کرد، اکثریتـی بـه دسـت نیـاورد و ناچـار      

، هیتلـر صـدراعظم آلمـان شـد و بـا شـدت و قـدرت بـه اداره مملکـت همـت گماشـت. وي            1932استعفا کرد. در سال 

تهم ساخته، تمام احزاب را منحل نمود و به اقدامات شدیدي علیه یهودیان دست زد. ها را به حریق رایشتاگ م کمونیست



  »477«   تاریخ جهان

  
 
 

هاي مختلف آلمانی را از بین برد، از جامعه ملل کناره گرفت و در پرتو قدرت حزب و ارتش، به حکومت پرداخت.  او دولت

را درهـم شکسـت، هیلتـر، بـا      ) وي به ریاست رایش و با شدت نیروي مقاومت مخالفان1934پس از مرگ هیندنبورگ (

وجود اعتراض متفقین سابق (کنتفراسن اشترزا)، خدمت نظام اجباري را دوباره معمول کرد و به ایتالیـا نزدیـک شـد؛ در    

  ، در نتیجه مراجعه به آراي عومی، ناحیه سار به آلمان برگشت. 1935سال 

ها بودند، مالیه در حال ورشکستگی و نارضایت  رادیکال جمهوري رسید؛ اعضاي دولت از در فرانسه، لوبرن به مقاوم ریاست

کاران دوباره روي کار آمدند. در بلژیک نهضت طرفداران زبان فالمان  محافظه  مردم روبه افزایش بود. در انگلیس، بر عکس،

پسـرش  اي جـان سـپرد،    توسعه یافت و دانشگاه گان نیز از ایـن نهضـت پیـروي کـرد وپـس از آنکـه آلبـراول در حادثـه        

تر  لئوپولدسوم به جاي او بر تخت سلطنت بلژیک نشست. در اتریش، مبارزه میان دو حزب کاتولیک و سوسیالیست، شدید

هـا   ها و تعطیلـی حـزب آن   گیري دولت با سوسیالیست هاي خونینی که در وین به وقوع پیوست موجب سخت شد، شورش

فوس صدراعظم اتریش را به قتل رسانید، با ایـن حـال اسـتقالل    گردید، ولی حزب دیگري، به نام نازي، قوت گرفت و دول

)؛ پادشاه یوگوسالوي، السکاندر، به دست یکی از اهالی کرواسی کشته شد و پسرش پیـر دوم  1934اتریش محفوظ ماند (

  جاي او را گرفت و حکومت استبدادي در این کشور، ادامه داشت. 

فلسطین، افغانستان) در هند؛ دولت انگلـیس، قـانون     داد (عراق، ایی رخ میه در آسیا، چنانکه بیشتر هم گفته شد، شورش

اساسی جدیدي به مرحله عمل گذاشت، ولی هیچ کس از آن راضی نشد؛ در چین هم مبارزه علیه ژاپنی ها ادامـه یافـت.   

بحـران، بـه وسـیله    و بـراي رفـع    1932در اتازونی، حزب دموکرات، به رهبري فرانکلین روزولت، دوباره مصدر کـار شـد   

هـا   هایی به عمل آورد. در بسـیاري از جمهـوري   کوشش (New deal)سیاست اقتصادي جدید و مداخالت روزافزون دولت 

اتفاق افتـاد و دو   1933آمد در سال  انقالباتی بروز کرد و میان بولیوي، پاراگوئه و برساشاکو، منازعاتی در گرفت؛ این پیش

  ي دولت دیگر، پایان پذیرفت. گر سال بعد در نتیجه میانجی

، قدرت را هب دست داشتند و شورشـی کـه   1933رو، از سال  هاي اسپانیا، حبشه و چین ـ در اسپانیا، احزاب میانه  جنگ

هـا قـدرت یافتنـد و آزانـا را بـه       چپ دست 1936در کاتالونی بروز کرد، به وسیله آنها خاموش شد، ولی در انتخابات سال 

ها و دیرها و مصادره امالك و کشتار مخالفـان پرداخـت. در    ویران کردن کلیسا یدند؛ دولت جدید بهریاست جمهوري برگز

به فرماندهی ژنرال فرانکو بناي نافرمانی گذاشتند، دامه شورش به اسپانیا سرایت کـرد    این موقع، قواي اسپانیایی مراکش،

بـا فرسـتاند سـرباز، پـول و تجهیـزات در آن شـرکت       هاي خارجی نیـز   و جنگ داخلی وحشتناکی را پیش آورد که دولت
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ها، ناحیه اندلس و قسمت شمال غربـی اسـپانیا را متصـرف شـدند و      طلبان کاتولیک جستند. شورشیان، به کمک سلطنت

مخالفان خود را مجبور کردند که حکومت خود را به واالنس و سپس به بارسلون انتقال دهند. تصادفات خونین همـراه بـا   

  حریق، سراسر اسپانیا را فرا گرفت.  کشتار و

، با نـام هایلـه   1930ها در سال  خوش آشوب و منازعه میان سرداران رقیب بود. یکی از آن جبشه، از مرگ منلیک به بعد، دست

 بود یک پیشامد مـرزي را در اوال  1896خواند. موسولینی که همیشه در فکر انتقام شکست  (Negus)سالسلی، خود را امپراتور 

هاي اقتصادي که از طرف آن جامعه بـراي ایتالیـا    اوال بهانه کرده، قوایی به حبشه اعزام داشت و به توصیه جامعه ملل و مجازات

  ). 1935تصویب شده بود، وقعی نگذاشت (

دمات جامعـه ملـل   قواي ایتالیا، که از لحاظ تعداد و تجهیزات برتري کامل داشت، به تدریج تمام حبشه را گرفت و ایتالیا که از اق

بـه ایـن ترتیـب، علیـه کشـورهاي دمـوکرات         ناراضی بود خود را به آلمان نزدیک کرد (محور رم ـ برلن) دو دیکتاتوراصلی اروپا، 

انگلستان و فرانسه متحد شدند. در فرانسه، وضع مطلوب نبود؛ بلوم، نخسـتین دولـت سوسیالیسـت را تشـکیل داد. در انگلـیس      

اران و رهبران آنها، یعنی بالدوین و سپس چمبرلن بود. پس از ژرژ پـنجم، سـلطنت بـه ادوارد هشـتم     ک قدرت در دست محافظه

  ). 1936رسید و پس از استعفاي او ژرژ ششم به تخت نشست (

در لهستان پس از وفات پیلسودسکی، یک روي کارآمد و او که اداره سیاست خارجی را خود به عهده گرفته بود، به آلمان 

جمهور شد. یوگوسالوي و هنگري نیز خود را به آلمان و ایتالیا  اسلواکی، پس از مازاریک، بنش رییس و . در چکنزدیک شد

در اروپاي مرکزي مسلم شد. آلبانی به کلی تحـت نفـوذ ایتالیـا    » محور«از بین رفت و نفوذ » اتحاد صغیر«نزدیک کردند. 

به سلطنت نشاندند. حکومـت مطلقـه    1935دوم را دوباره در سال  طلبان پیش بردند و ژرژ قرار گرفت. در یونان، سلطنت

تـر و   استالین در روسیه ادامه داشت، لیکن تغییراتی در طرز حکومت بروز کرد بـه ایـن معنـی کـه حکومـت جنبـه ملـی       

بسیاري از تري به خود گرفت. مقاومت مخالفان به وسیله کشتار و تبعید، به کلی درهم شکست و با این اقدام  امپریالیست

  رهبران کمونیست از بین رفتند. 

هاي و فانکن به پیروزي بزرگـی نایـل آمدنـد و بـه      ها با تصرف پکن، شانگ اختالف میان چین و ژاپن، ادامه داشت؛ ژاپنی

را چک  کاي ها چانگ ها و رهبر آن بمباران سایر شهرها و غارت مزارع و دهات پرداختند، ولی نتوانستند نیروي پایدار چینی

به کلی معدوم کنند. جامعه ملل که ضعیف و ناتوان بود، جرأت مداخله نداشت، ولی فرانسـه، انگلـیس و آمریکـا طرفـدار     

ترین با آلمان و سپس با ایتالیا بست تا به این صورت  اي ضد کومین نامه چین بودند و ژاپن که از این وضع ناراضی بود عهد
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  ).1936-1937دیکاتورها به هم نزدیک شوند (

ها که قیومت این منطقه را بـه   شد و دردسر زیادي براي انگلیسی تر می در فلسطین، اختالف میان یهودیان و اعراب شدید

  آورد.  عهده داشتند، فراهم می

تهدید آلمان ـ هیتلر، فرمانرواي مطلق آلمان، از این پس، به فکر توسعه نفوذ خود در خارج افتاد و این کـار را از اتـریش،    

ها و رهبر آن شوشنیگ بود و قدرت اداره و حفظ استقالل مملکـت را نداشـتند، شـروع     ه حکومت آن به دست کاتولیکک

قواي آلمانی وارد اتریش شدند و الحاق این سرزمین به آلمان اعـالم گردیـد. سـپس آلمـان متوجـه       1938کرد. در سال 

ن بودند، از آن کشور گرفـت. فرانسـه و انگلـیس بـه مداخلـه      زبا  واسلواکی شد و ناحیه سودت را که اهالی آن آلمانی چک

نامه مـونیخ)   گري کردند و به این ترتیب از یک جنگ عمومی جلوگیري شد (موافقت پرداختند و از ایتالیا تقاضاي میانجی

م کردند؛ بوهم و ها آن را به تصرف درآورده و به تجزیه آن اقدا آلمانی 1939واسلواکی از دست رفته بود و در سال  اما چک

الحمایه آلمان و اسلواکی کشور به ظاهر مستقلی شد. هیتلر، بندر ممل را به زور از کشـور لیتـوانی گرفـت و     موراوي تحت

هایی مبذول داشت. ایتالیا نیز سیاستی تجاوزکارانه در پیش گرفت: در سال  براي تصرف دانتزیگ و داالن لهستان، کوشش

جویانـه   هـایی تنـد و سـتیزه    آلبانی حمله برد و آنجا را متصرف شد و سـپس بـه ایـراد نطـق    ، موسولینی ناگهان به 1939

  هایی از خاك فرانسه شد.  پرداخت و مدعی مالکیت قسمت

دیدنـد   فرانسه و انگلیس، براي حفظ صلح، حاضر به واگذاري هر نوع امتیازي بودند، ولی چون جنگ را آماده اشتغال مـی 

اختند. دو دولت مزبـور بـا اتحـاد و توافـق کامـل اعـالم داشـتند کـه دیگـر حاضـر بـه قبـول             خود را براي جنگ مهیا س

آلمان نیستند و گذشته از این مرزها لهستان را ضمانت کردند. از طـرف دیگـر، کشـورهاي متحـد آمریکـا،        هاي زورگویی

داد، محرمانـه بـا    آلمـانی نشـان مـی    اي کامالً ضـد  بلژیک و هلند طالب صلح بودند. ولی دولت روسیه که تا آن موقع چهره

  آلمان ساخت تا در صورت تقسیم احتمالی لهستان، سهمی از آن ببرد. 

در اسپانیا، فرانکو که پس از مبارزاتی سخت و دشوار، پیروز شده بود، کاتالونی و سپس ماردید و واالنس را گرفت و به این 

هـایی بـه او کـرده بودنـد نزدیـک شـد.        ه آلمان و ایتالیا که کمکاختیار سراسر مملکت شده و ب  دار و صاحب ترتیب زمام

  هنگري نیز از همین سیاست پیروي کرد و قسمتی از اسلواکی را به تصرف در آورد. 

ترکیه، به عکس، به انگلیس و همچنین به فرانسه که بندر اسکتدرون را به اختیار او گذاشت، نزدیـک شـد. جنـگ چـین     

  ها از مقاومت دلیرانه خود برنداشتند.  هاي نان را متصرف شدند، ولی چینی ها کانتون و جزیره یهمچنان ادامه داشت؛ ژاپن
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هاي روزافزون آلمـان بـود    طلبی ، دنیا در آستانه جنگ شدیدي قرار گرفت و علت آن جاه1939به این ترتیب، در تابستان 

  یتالیا سیادت خود را بر اروپا تحمیل کند.  خواست با کمک ا تري را داشت و می که همیشه قصد تصرف اراضی وسیع

  بحران اقتصادي اروپا

اکتبـر   24شنبه رفت روز پنجهاي صلح اروپا به شمار می) که یکی از پایه1929اکتبر  3چند روز پس از مرگ استرزمن (

در بعضی از کشورها شنبه مشهور است بازار بورس وال استریت (نیویورك) سقوط کرد و یک بحران چهار ساله (که به پنج

رفت که ایـن بحـران بـه زودي پایـان     نیز ادامه داشت) در اقتصاد جهان آغاز گردید. ابتدا گمان می 1935آثار آن تا سال 

داد که پایـان بحـارن   خواه) به مردم اطمینان میخواهد یافت. هورو رئیس جمهور جدید ایاالت متحده (از حزب جمهوري

د قدمی شماست، ولی تا پایان ریاست جمهوري او ادامه یافـت و وي جملـه فـوق را بـه     نزدیک است و خوشبختی در چن

  کرد.مدت چهارسال تکرار می

رو بود و این امر باعث تنـزل قیمـت   گیري روبه، بر اثر بارندگی، تولید محصوالت کشاورزي با افزایش چشم1928در سال 

درت خرید کشاورزان را که خود مصرف کننده محصوالت صـنعتی  محصوالت کشاورزي و انبار شدن آنها گردید. این امر ق

گیـر  هاي اقتصادي شد که عوامل آن را از قبل فراهم آمده بود. بحران ابتدا دامنبودند کاهش داد. این خود مقدمه بحارن

کـرد.   به بخش کشـاورزي سـرایت   1930هاي صنعتی را نیز دربرگرفت و در تابستان سیستم پولی شد و به فوریت بخش

هاي آمریکا بودند، مثل اتـریش،  گذاريگیر شد کشورهایی که زیر پوشش سرمایهاندکی پس از آنکه بحارن در امریکا همه

آلمان و انگلیس نیز به همان نحو دچار بحران پولی، صنعتی و کشاورزي شدند. طی چهار سال متوالی بحران از بخشی به 

ت کرد و به جز اتحاد شوروي تمـام کشـورهاي اروپـایی و حتـی ژاپـن را بـه       بخش دیگر و از کشوري به کشور دیگر سرای

  ثباتی کرد.شدت دچار تزلزل و بی

میلیارد دالر بـالغ گردیـد و    18میلیون اوراق بهادار از اعتبار سلقط شدند و ضرر حاصله بر  70شنبه سیاه بیش از در پنج

هـا بـود بـا نظریـات جـان      ها و سقوط قیمـت ر اصل بحران ارزشاین وضع در روزهاي بعد نیز تکرار شد. این بحران که د

شـود و در نتیجـه   ها و موجب تشویق موسسـات بـه تولیـد بیشـتر مـی     مینارد کینز مطابقت داشت و سبب افزایش قیمت

  شود.کاري میها باعث رکورد و نهایتاً موجب افزایش بیشوند. برعکس سقوط قیمتکارگران بیشتري به کار مشغول می

هزار شعبه بانک کار خود را تعطیـل کردنـد.    6هاي زیادي در امریکا دچار ورشکستگی شدند و به دنبال این بحران، بانک

میلیون  12به  1932موسسات زیادي به تقلیل ساعات کار خود و اخراج کارگران پرداختند. شمار بیکاران امریکا در سال 
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بالغ شد. کال در این سال سی میلیون نفـر بیکـار در امریکـا و اروپـا وجـود       میلیون نفر 6نفر رسید. در آلمان این رقم به 

بـه   1329داد. تولیدات صنعتی نسبت بـه سـال   درصد جمعیت فعال این کشورها را تشکیل می 20تا  15داشت که بین 

هـا  م میلیـون کردنـد، در مقابـل چشـ   درصد تقلیل یافت. محصوالت حیوانی و کشاورزي که خریداري پیدا نمی 38میزان 

  شدند.گرسنه نابود می

  آثار بحران:

المللی را هاي اقتصادي زندگی سیاسی و اجتماعی تمام کشورها عمیقاً دگرگون گردید و روابط بینبا طوالنی شدن بحران

  نیز تحت تأثیر قرارداد. 

اعتباري قتصادي و اجتماعی و بیآثار بحران بر سیاست داخلی کشورها: این آثار در چارچوب مداخله دولت در امور ا -الف

شود. از آنجا که این بحرانها نتیجه مستقیم خودسري و آزادي عمل اقتصادي بود دموکراسی در اذهان عمومی خالصه می

اي عکس رویه فوق ضروري بود. بنابراین اولین اثـر  گیر شوروي نشد.) براي از بین بردن آن شیوه(به  همین دلیل گریبان

ها، ملی کـردن  زندگی سیاسی داخلی کشورها به صورت دخالت دولت در امور اقتصادي یعنی کنترل قیمت این بحران در

 87گر شد. در امریکا که آثار بحران خیلی شدید بود و درآمـد ملـی از   موسسات، ایجاد کار و اتخاذ سیاست ارشادي  جلوه

میلیـون بیکـار مشـکل     12وط کـرده بـود و وجـود    سـق  1932میلیارد دالر در سـال   39به  1929میلیارد دالر در سال 

گذاشت، تدابر شدیدي نیز الزم بود تا بحران خاتمه باید و آثار بحـران خیلـی   اجتماعی عظیمی را در پیش روي دولت می

 12سقوط کرده بود و وجود  1932میلیارد دالر در سال  39به  1929میلیارد دالر در سال  87شدید بود و درآمد ملی از 

گذاشت، تدابیر شدیدي نیز الزم بـود تـا بحـران خاتمـه     یون بیکار مشکل اجتماعی عظیمی را در پیش روي دولت میمیل

  یابد و آثار آن از بین برود.

گرفت و براي خواهان، زمام امور را در دست میروزولت کاندیداي حزب دموکرات پس از دوازده سال حکومت بر جمهوري

-خوش آیند سـرمایه » نیودیل«مشهور است. مسلما سیاست » نیودیل«ستی اتخاذ کرد که به بازسازي اقتصاد آمریکا سیا

هـا کـه قاعـدتا اوضـاع     داران بزرگ نبود ولی باعث رضایت کارگران گردید و به همین دلیل احزاب کمونیست در این سال

  گرایانه بود در امریکا توفیقی حاصل نکردند.مناسب تبلیغات چپ

که سمبل لیبرالیسم اقتصادي بود به علت آثار زیانبار بحران که با مشکل سـاختار صـنعتی و فرسـودگی    در انگلستان نیز 

هـاي جدیـد اقتصـادي گردیـد.     کارخانجات نیز همراه بود، دولت ناچار از مداخله در زنـدگی اقتصـادي و اتخـاذ سیاسـت    
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روي کـار   1931لت مک دونالد که در سپتامبر سال تجربه مبادله آزاد راه دیگري در پیش گرفت. دو 80انگلستان پس از 

سیاست مبادله آزاد را کنار گذاشت و سیستم ارشادي را در پیش گرفت و سعی کـرد بـا تقویـت     1932آمده بود در سال 

هایی المنافع و فاصله گرفتن از کشورهاي اروپایی و شرق دور از سرایت آثار چنین بحرانروابط خود با کشورهاي مشترك

  ر حود جلوگیري کند.به کشو

در فرانسه نیز با آنکه به دلیل کنار آمدن از دایره اقتصاد کامالً صنعتی و مراوده کمتر با آمریکا با نیم میلیون بیکار کمتـر  

از آلمان و انگلستان از بحران اقتصادي صدمه دیده بود لکن به این دلیل که جمهوري سوم بیشتر مناسـب دوران رفـاه و   

ثباتی سیاسی نیـز  زمان با این بحران یک دوره بینمود. خصوصا که همر مقابل این بحرانها بسیار نامقاوم میفراوانی بود د

  المللی و تضعیف کنترل این کشورها بر مستعمراتش بود.شروع شده بود که نتیجه آن کاهش نقش فرانسه در امور بین

اختیارات خود شد. در پی تحقق این خواسته قدرت قوه مجریه به دولت فرانسه براي مقابله با این بحرانها خواهان افزایش 

برقرار گردیـد و دولـت بـه بهانـه غیرعـادي      » هاي قانونیرژیم تصویب نامه«ضرر قوه مقننه افزایش یافت. به عبارت دیگر 

 1934فوریـه   6 هاي پوانکـاره و دو مـرگ بودنـد کـه در    اعتنا ماند. نمونه آن کابینهبودن اوضاع نسبت به نظر مجلس بی

گونه اختیارات تفویضی به دولت، محدوده بـوده و در مصـوبات پارلمـان    العاده کردند. البته دوره اینتقاضاي اختیارات فوق

توانست به ظهور یک دیکتـاتور بینجامـد کـه موسـولینی و هیتلـر      هاي کوتاه میمدت آن قید شده است لکن همین دوره

  نمونه آن بودند.

اعتبار شدن دموکراسـی در  هاي اقتصادي بر زندگی سیاسی کشورهاي مبتال به بیتاریسم: اثر دیگر بحرانشیوع توتالی -ب

هاي توتالیتر بود. دموکراسی که در جمع آرام و مرفه قابل رشد است معمـوال قـادر   نزد افکار عمومی و افزایش اعتبار رژیم

از خود نشان دهد و نیازهاي مـردم را بـه فوریـت برطـرف      العمل سریع و کارآمديهاي حاد عکسنیست در مقابل بحران

  فریبان و قدرت طلبان گرفتار خواهد شد.نماید. و اگر جامعه عمیقاً با سنت دموکراسی خو نگرفته باشد خیلی زود به دام عوام

اي دیرینـه به همین دلیل این نظام فقط در کشورهایی از مهلکه نجـات یافـت کـه دموکراسـی از زمینـه عمیـق و تـاریخ        

برخوردار بود. با وجود این اگر دموکراسی توانست نیمه جانی در این کشورها به در برد در واقع به این علت این بود که بـا  

استفاده از همان شیوه توتالیتاریسم به نوعی واکسیناسیون مبادرت نموده (دخالت دولت) و از شـیوع توتالیتاریسـم قـوي    

  در اغلب این کشورها نیز احزاب فاشیست طرفدار موسولینی و هیتلر پا گرفتند.جلوگیري کردند. در عین حال 

ویـدکن   1933هاي انگلستان تبدیل کـرد و در سـال   را به اتحادیه فاشیست» حزب نو« 1932سراسوالد موزولی در سال 
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-در فرانسه گروه وزیري رسید.نیز به نخست 1945-1942هاي کیسلینگ حزب فاشیست نروژ را تاسیس کرد و بین سال

) و صلیب آتـش (بـه رهبـري سـذهنگ لئـون      1899طلب و طرفدار فاشیسم مثل اکسیون فرانسز (تاسیس هاي سلطنت

هاي نوپاي دموکراسی در مقابل حمالت راست و از بین رفت. اما نظام 1944شکل گرفت و در سال  1935دگرل در سال 

را روسـیه شـروي    1930سقوط کردند. اولین نمونه توتالیتاریسم در دهه چپ از پاي درآمده و کال به دامان توتالیتاریسم 

  دهد.ارایه می

از زمان سقوط تروتسکی که استالین رهبري بالمنازع کشور شوراها را بـه دسـت گـرف ت تغییـرات اسـیس در سیسـتم       

ري و نظـامی کشـور (انضـباط    اي که بر اثر سیاست نپ به وجود آمـده بـود)، ادا  ها و طبقه اقتصادي (از بین بردن گوالك

شدید و معمول شدن مجدد درجات) نیز شروع شد. حزب کمونیست شوروي (حزب واحد) نیز دچار همین وضعیت شـده  

  هاي مملکت نظارت عالیه یافت.و پس از بازسازي و برقراري انضباط شدید، بر تمام ارگان

گونه سمت دولتی یا عنوان رسمی ) ولی هیچ1927سال  در نظام جدید، استالین عمال در راس هرم قدرت قرار داشت (از

دولتی پیدا نکرد بلکه دبیرکل حزب یعنی تشکیالتی بود که نه تنها به موازات دولت قرار داشت بلکه ناظر بر اعمال دولـت  

  هم بود.

یم عرضه داشـت. در  هاي توتالیتر شاهد آن هستبدین ترتیب روسیه شوروي اولین نمونه روشی را که بعداً در تمامی رژیم

اي سابقه نداشته است که در واقع سازمانی بر دولت حکومت کند. در سنت غـرب دولـت   سنت سیاسی غرب چنین پدیده

طرف باشد در حالی که در نظام شوروي دولت نماینده طبقـه کـارگر   متعلق به همه اقشار و آحاد مردم بوده و کالً باید بی

طرف وجود ندارد بلکه هـر دولتـی همیشـه نماینـده     در مرام مارکسیسم دولت بی به رهبري حزب کمونیست است. اصوالً

  یک طبقه اجتماعی است.

ها تمام قدرت در دسـت اسـتالین بـود و شـوراي     رغم وجود شوراي عالی و مجلس مردم و مجلس ملیتبه هر صورت علی

پرداخت. دستگاه اصلی حزب که رح شده میهاي طالعاده کوتاه جهت تصویب پروژههاي فوقعالی فقط به تشکیل اجالس

فرما بود با تعداد کمی عضو دست چین شـده بـر تمـامی ارگانهـا     انضباط حزبی بسیار شدیدي به سبک ارتش بر آن حکم

  نظارت داشت.

درپـی  هاي پیهاي جمعی، محاکمهها سلب و یک دوره ترور و وحشت آغاز شد که تصفیهتمام آزادي 1934از پایان سال 

ها با قتل یکی از همراهان اسـتالین بـه نـام کیـرف     هاي کار را به دنبال داشت. این تصفیهها نفر به اردوگاهاعزام میلیونو 
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اي بـراي  اي معتقد بودند این قتل کار خود استالین بوده است تا هم کیرف را از میان بردارد و هـم بهانـه  آغاز شد که عده

  شود.ف به عنوان آغاز دوره ترور که تا پایان زندگی استالین طول کشید، شناخته میتصفیه پیدا کند. به هر صوت قتل کیر

درصد اعضاي کمیته مرکزي که از آغاز انقالب مشغول به کار بودند از میان رفتنـد. حـزب، ارتـش و هـر سـازمانی مـورد       

توانست بـه ایـن شـدت    نی نمیکشیدند که هیچ دشمتصفیه قرار گرفت و محکومین چنان در مالءعام خود را به لجن می

  علیه آنها گواهی دهد.

کردند که شاید هرگز مرتکب نشده بودند. بدین ترتیب رفیق استالین به حساب بسیاري از رفقا آنها به گناهانی اعتراف می

بود. ان میرسید. مسلما اگر هیتلر هم پیروز شده بود امروزه داراي طرفداران مخلصی از نوع رفقاي طرفدار استالین در جه

  شیوه حکومت فاشیستی به سبک موسولینی و هیتلر بود. 1930نوع دیگر توتالیسم در دهه 

کلمه فلشیسم از کلمه ایتالیایی فاشیو به معناي دسته (دسته کیاه یـا گـل) گرفتـه شـده اسـت و ایـن نـامی اسـت کـه          

وسولینی یکی از همین افراد بود. فاشیو نیز رزمندگان ایتالیایی جنگ جهانی اول در فرداي جنگ بر مجمع خود نهادند. م

  باشد.مانند سویت تعیین کننده گروهی است که داراي همبستگی عقیدتی نیز می

سـنگران  رزمان و همبه کار بردن این کلمه بالفاصله در مورد محافل مشابه در کشورهاي دیگر نیز مرسوم شد؛ معموال هم

کردنـد. طبیعتـاً   هاي خود یاد میودند و از دوران مبارزه براي وطن و فداکاريداراي احساسات متقابل نیست به یکدیگر ب

پرستی و همچینی شور و شوق و غلبه احساسات و خصوصا وجود رهبـري از نـوع کاریزماتیـک از    جویی و وطنروحیه رزم

  هاي مشترك این گروه است.خصیصه

تا حد زیـادي طـرز فکـر فاشیسـم را در مـورد        »را دوست دارندها مانند زنان، مردان قوي توده«این گفته موسولینی که: 

هـاي فاشیسـت خصوصـاً پـس از     فکـري گـروه  گیري و خـط سازد. این خصایص تدریجاً در شکلمساله رهبري روشن می

  پیروزي و به دست گرفتن قدرت موثر واقع شد.

  پذیرفت. در ایتالیـا، فاشیسـم یـادآور   ز اثر مییافت نیهمچنین باید یادآور شد که فاشیسم از اجتماعی که در آن رشد می

-هاي پان ژرمنیسم، ضد یهود و نژادپرستی خطوط فکري نازیسم را تشکیل مـی دوران عظمت رم باستان و در آلمان ایده

و  1919هـاي  سـال توان تعریفی کلی به دست داد که براي معرفی تمامی جریانات مختلفی که بینداد. در عین حال نمی

شوند معتبر باشد. بسیاري از این جریانات به تدریج و در خـالل فعالیتشـان   در اروپا با عنوان فاشیسم مشخص می 1945

شوند ولی حزب ناسیونال سوسیالیست از این امر مستثنی است زیرا اصول فکري آن قبل از آغاز حرکت تدوین تعریف می
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نبرد من ) مشخص کرده بـود. ده سـال بعـد کـه وي بـه      «تاب هیتلر دکترین خود خود را در ک 1923یافتن بود. از سال 

  قدرت رسید نه چیزي بر آن افزود و نه کم کرد.

توان از آغاز صحبت از خطوط فکري به میان آورد. بـه قـول خـود موسـولینی      ولی در مورد سایر جریانهاي فاشیستی نمی

ه تمام جزئیات آن از قبل معین شده باشد. فاشیسم اي پرورش یابد کفاشیسم طفل شیرخواري نبود که در دامان عقیده«

هـاي  در مورد حزب نازي هم روا نیست که سخن از ایدئولوژي یا دکترین به میان آید. دیـدگاه   »زاده احتیاج به عمل بود.

  اند.مختلفی سعی در تبیین نظري پدیده فاشیسم کرده

-ها، تیرانی قرن بیستم و ادامـه حکومـت   الف موجود بین آنرغم اختشناسان آمریکایی فاشیسم و کمونیسم را علیجامعه

بسـت  داري از بـن گران مارکسیسم، فاشیسم را آخرین راه فرار سرمایهاي از تحلیلدانند. پارههاي تیرانی قرون گذشته می

جنسـی اسـت، بـه     هـا و انحرافـات  دانند که دچار سرکوبیاي میها فاشیسم را بازتاب روانی جامعهپندارند. فرویدیستمی

کننـد  اي معرفی میهاي ویلیهم رایش مراجعه کنید. ولی شواهد تاریخی این پدیده را معلول حوادث و علل پیچیدهنوشته

هاي نهادي، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و عقیـدتی فـراهم   که خمیر مایه آن را احساسات ملی حاد و زمینه آن را بحران

  کنند.می

گردند، مردمی کـه در مقابـل مشـکالت    ر بیکاران، اقشار پایین جامعه که به دنبال ناجی خود میدر چنین شرایط عالوه ب

-زود خسته شده و طلب حل فوري و قاطع مسائل هستند نیز، قهرمان برقراري نظم را از میـان دیکتاتورهـا انتخـاب مـی    

-مـی هـا آب   و بر آتش کینه و حقارت ملـی آن کنند کنند. عالوه بر این غرور کاذبی که قهرمانان واهی در مردم ایجاد می

  شوند.ها جمع می پردازند به دور آنهاي این قهرمانان میخبر از قیمتی که فردا در ازاي وعدهشود تا مردم بیریزند سبب می

هـاي  هـاي کشـور  هاي دیکتاتور از نوع فاشیست در سراسر اروپا پـا گرفـت: دیکتـاتوري   رژیم 1930در هر صورت در دهه 

هاي افراطی ملی و نظامیان در ژاپـن، فرانکـو   بالتیک (استونی، لیتونی و لیتوانی) و دیکتاتورهاي ساالرزار در پرتغال، گروه

  تر موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان.در اسپانیا و از همه مهم

سه زاویـه مـورد مطالعـه قـرار داد. کـاهش       توان ازالملل را میالملل: آثار بحران بر روابط بینآثار بحران بر روابط بین -ج

المللی و خود مشغولی کشورها و باالخره تقسیم کشورهاي جهان به اردوگـاه  هاي بینالمللی، کاهش همکاريمبادالت بین

  غنی و فقیر.

(خودبسـندگی) و تـالش بـراي    » اورتاسـی «هـا بـه    در اغلب کشورها نتایج سنگین بحران اقتصادي سبب گرایش آن -اوال
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گردیـد و در  استقالل اقتصادي شد. این گرایش از یک سو مکوجد نوعی خودخواهی مقدس مآبانه در روابط اقتصادي مـی 

-المللی و همکاريگرفت و بدین تزتیب مبادالت بینهر کشوري براي مصرف کاالهاي وطنی تبلیغات شدیدي صورت می

  یافت.هاي اقتصادي به میزان زیادي تقلیل می

% افـت  69تجارت جهان بـه میـزان    1933و  1929هاي توان گفت که سالکشور جهان، می 75ه واردات براساس محاسب

بـه   1933هاي ژوئـن و ژوییـه   داشته است. خودخواهی در این زمینه به قدري بود که کنفرانس اقتصاد جهانی که در ماه

رو شـد و از آن پـس   ، با شکست کامـل روبـه  المللی براي این مشکل در لندن تشکیل گردیدحل بینمنظور یافتن یک راه

حمایت از اقتصاد ملی و ایجاد دیوارهاي گمرکی شدت بیشتري به خود گرفت. هر دولتی سعی در حفظ و افزایش منـافع  

خود داشت. از طرف دیگر تالش براي خودکفایی سبب شد تا بعضی از کشورها درصدد توسعه قلمرو خـود برآینـد و ایـن    

  انداخت.» فضایی حیاتی«بود که رهبران آلمان نازي را به فکر  هاییهمان انگیزه

-توجهی آنها بـه مسـایل بـین   ها به امور داخلی خود سبب بیتشدید روزافزون ناسیونالیسم اقتصادي و مشغولیت دولت -ثانیاً

جامعـه ملـل از    1929و  1925هاي بین المللی رواج پیدا کرد. اگر در سالهاي بینتفاوتی نسبت به همکاريالمللی شد و بی

ها رخت بر بسته بـود و هـر   گرفت. زیرا روح همکاري از میان دولتاعتباري برخوردار بود اینک در وضعیت نامطلوبی قرار می

دولتی حاضر بود در راه منافع خود دست به اقداماتی بزند که از نظر صلح جهانی غیرقابل جبران باشد. بـه عـالوه مشـغولیت    

المللی را براي رشد دیکتاتورهاي لجام گسیخته فراهم ساخت و دست نیروهایی که آرزوي ور داخلی شرایط بینکشورها به ام

  ها را با توسل به زور داشتند باز گذاشت.تجدیدنظر در تقسیمات ارضی و ثروت

بندي قا با آن تقسیمبندي جدیدي را بین کشورهاي بزرگ چهان به وجود آورد که اتفاهاي اقتصادي تقسیم باالخره بحران

هاي اقتصـادي دو  که معاهده صلح ورساي براساس آن بود (کشورهاي فاتح و کشورهاي مغلوب) تطابق داشت. پس بحران

آرایی کردند. در یک طرف کشورهایی قرار داشتند که به اي در مقابل هم صفگروه کشورهاي فقیر و غنی به طور فزاینده

هاي اقتصادي نتوانست سیستم اقتصادي آن را از بین ببرد، مثل ز بازار مستعمرات، بحرانعلت داشتن طال و برخورداري ا

% ذخایر طالي جهـان را در اختیـار داشـتند و پـس از بحـران توانسـتند تـوازن        80آمریکا، انگلیس و فرانسه که روي هم 

ر بار قـروض خـارجی خـم شـده بـود و      ها زی اقتصادي و اجتماعی خود را بازیابند و در طرف دیگر کشورهایی که کمر آن

ها را در هم پیچیده بود، مانند کشصورهاي آلمان، ژاپن و ایتالیا که  بحران اقتصادي طومار زندگی اجتماعی و اقتصادي آن

ها را تأمین کند. ناگریز گرایش بـه   نه صاحب طال بودند و نه صاحب مستعمراتی که مواد خام و بازار فروش محصوالت آن
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، ناسیونالیسم اقتصادي، فضاي حیاتی و تمایل به توسـعه ارضـی و سیاسـت ارشـادي در ایـن کشـورها بسـیار        خودکفایی

شدیدتر بود. این کشورها همان کشورهایی بودند که از معاهده صلح ورساي ناراضی بودند و خود را در این بـازي مغبـون   

  رفتند تا جبهه متحدي را به وجود آورند.پنداشتند و اینک میمی

  آلمان پس از جنگ جهانی اول

تري چون بتمان هولوگ دریافته بودند که آلمان امپراتـوري بایـد در   حتی پیش از در گرفتن جنگ، کحافظه کاران تیزبین

دار بزرگ، صاحبان منافع صـنعتی و  تر داشته باشد. قیصر، زمیناي حرکت کند که پایگاه گستردهجهت سلطنت مشروطه

آلمـان   1918خواهی را عقیم گذاشتند. سپس با شکستی که در نوامبر روانه مشروطههاي پیشستنظامیان قدرتمند، سیا

ها به کابینه پرنس ماکس فون بادن پیوستند و قصد این بود کـه،  رو شد چنین وضعی پیامد. سوسیال دموکراتبا آن روبه

پرسـت بـه یـک دموکراسـی     ومت نیمه قدرتدرآینده، حکومت به اکثریت رایشستاگ متکی باشد. تغییر بزرگ از این حک

دستی شد و آن را ناالزم ساخت. قیصر با خانواده نه چندان محبـوب  پارلمانی، بدون انقالب صورت گرفت. به انقالب پیش

  شد.بایست پر میخود در هلند به تبعید رفت. خالء قدرتی که پیش آمده بود می

خواستند پس خواستند. آنان نمیکه اکثریت مردم آلمان همین را میانتقال مسالمت آمیز قدرت موفق بود و شک نیست 

هـا   ترسیدند، به ویژه از آن نوعی که در همسـایگی آن ریزي شوند. آنان از انقالب میاز شکست دچار جنگ داخلی و خون

کلی چندان توجهی  در روسیه واقع شده بود. در واقع آنان که از شکست ناگهانی سرخورده شده بودند، به سیاست به طور

اي از خود نشان دادند العادهتوانایی فوق» اکثریت خاموش«شان بودند. این نداشتند و خواستار نظم و قانون و حفظ دارایی

هاي مسلح با عقاید سیاسی گوناگون که با کـامیون  هاي ملوانان شورشی و گروهتا، بدون توجه به مردان خود سر و گردان

رفتند، زندگی خودش را بکند. در نخستین روزهاي جمهوري زندگی در برلن با حالت عـادي روزمـره   این سو و آن سو می

هـاي   گرفتند، در حالی کـه دیگـران در خیابـان   ها پناه میگرفت، مردم در درگاهخود ادامه یافت. اگر تیراندازي صورت می

ساختند. پروس به خاطر نظم و آرامش عمومی میخوردند و مطابق معمول خود را سرگرم کردند، غذا میمجاور خرید می

هـاي معمـولی بـا    ها را تجربه نکـرده بـود. اینکـه آلمـانی     خود شهره بود. هیچ کس در مدت زندگیش خشونت در خیابان

نظمی را نادیده بگیرند و راه خود را کـج کننـد، از   کردند که بیفروریختتن دنیاي نظم خود صرفا به این ترتیب مقابله می

عالقگی براي ساختن یک دولت دموکراتیـک نشـانهاي خطرنـاك بـه شـمار      نظر ستودنی بود اما، از نظر دیگر، این بی یک

هـا و در زمـان    ها در خیابانها و کمونیستبازي نازيها، با همین سان برابر او با شنآمد. چند سال بعد اکثریت آلمانیمی
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  دیگر، به آسانی چشم خود را بستند. هیتلر در برابر خشونت نسبت به حقوق شهروندان

دموکراسی سیاسی مستلزم این است که اکثریت مردم به حقوق خود و دیگران عالقه نشـان دهنـد و بـراي دفـاع از ایـن      

هاي جمهوري وایمار امکان داشت شماري اندك از افراد متعصـبی کـه از کـاربرد زور    حقوق آماده باشند در نخستین سال

آمیز را به مخاطره اندازنـد. هنگـامی   خطر در دست گرفتن قدرت را به وجود آورند و تغییرات مسالمتروي گردان نبودند 

گیري قیصر را اعالم داشت و مقام خود را به ابرت سپرد، و ابرت بدین پرنس ماکس فون بادن کناره 1918نوامبر  9که در 

به این نکته خشنود شدند که نه تنهـا انقالبـی صـورت     صدر اعظم شد، مردم آلمان از آگاهی» برپایه قانون اساسی«سان 

ها پیش هر گونه قصد را رها کرده ها از مدتاند. سوسیال دموکراتگرفته بلکه از این انقالب تنها شماري معدود آگاه بوده

-ارثان حقیقـی لیبـرال  بودند. آنان، ماند حز کارگر بریتانیا، هوادار تغییر تدریجی پارلمانی و دموکراتیک شده بودند، آنان و

هـا از جنـگ پشـتیبانی کردنـد. حتـی       کردنـد. آن شده بودند و از جمله، به ناسیونالیسم آلمان افتخار مـی » 1848«هاي 

هاي ارتش پروس بود، شهادت داد که ابرت قابل اعتمـاد  شخصیت مانند فیلد مارشال فون هیندنبورگ، که نماینده، سنت

  »میهن خود را دوست دارد.«است و 

شـوراهاي  «ساخت. به تقلید از نمونه روسیه تر بودند راضی نمیانهایی را که از نظر سیاسی فعال» رام«اما این نوع انقالب 

دانسـت مجلـس موسسـانی کـه در     کرد زیر ا میدر سراسر آلمان به وجود آمد. ابرت با آنان مدارا می» کارگران و سربازان

اي اسـتوار و قـانونی خواهـد داد. عـالوه بـر ایـن در آن هنگـام        رایش شـالوده  نظر دارد تشکیل دهد به زودي به حکومت

حکومت سوسیال دموکرات چنان ضعیف بود که هیچ نیروي نظامی از آن خـود در اختیـار نداشـت کـه بتوانـد در برابـرذ       

و ژانویـه   1918هـا در دسـامبر   هـاي اسپارتاکیسـت  گروهی که بخواهد قدرت را از دست او بگیرد مقاومت کنـد. شـورش  

زد در میـان  هایی در پی داشت، و با آنکه آن حزب انقالبی کـه بـه آن دامـن مـی    نظمیهاي سیاسی و بی، اعتصاب1919

-وجود آورد. با پشتیبانی فرماندهی ارتش و دسته کارگران پشتیبانی اندکی داشت، باز براي حکومت ابرت خطري جدي به

قـانون مقابلـه شـد. دو رهبـر     ح چپ تنـدرو از راه خشـونت متقابـل و تـرور بـی     با خشونت جنا» سپاه آزاد«هاي سربازان 

هاي دیگر آلمان، به ویـژه  اسپارتاکیست (کمونیست)، کارل لیکنشت وروزا لوکزامبورگ به قتل رسیدند. خشونت در بخش

پیشـاهنگان کسـانی    مخالفان متعصب هم دموکراسی و هم بولشویسـم و » سپاه آزاد«برلن و مونیخ، ادامه یافت واحدهاي 

  جو را سرکوب ساختند.هاي ستیزهها پشتیبانی کردند، در همه جا با خشونت فراوان چپکه بعدها از نازي

حکومت سوسیال دموکرات و جمهوري برجا ماند. آنچه آن را نگاه داشت، اتحاد بر زبان نیامده میـان فیلـد مارشـال فـون     
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اد ارتش، با ابرت و دولت او بـود. انگیـزه آن دو بـراي همکـاري بـا حکومـت       هیندنبورگ و ژنرال ویلهلم گرونر، رییس ست

آلمانی به دسـت  » میهن دوست«هاي سوسیالیست، حفظ یگانگی آلمان و جلوگیري از سقوط حکومت سوسیال دموکرات

آلمـان  » جنبه بهترین«بود. آنان، همچنین اعتقاد داشتند که سنت ارتش پروس نماینده » انترناسیونالیست«هاي بلشویک

توان آلمان جدید را با این صفات آراسته ساخت به شرط آن که ارتش آلمان از موقعیتی نیرومند در این دولت است و می

  برخوردار باشد.

ها سرکوب نشدند، دار شدند. کمونیستهاي نظامیان لکهرويها، ناگریز از زیادهاین یک بدبختی بود که سوسیال دموکرات

ها رأي نیاوردند، اما، هم گام با ها هرگز به اندازه سوسیال دموکراتدن آنان به قدرت جلوگیري شد. کمونیستبلکه از رسی

-، حزب کمونیست با بهـره 1919ها در  درصد. یعنی حداکثر آراي آن 38ها از پایین آمدن میزان آراي سوسیال دموکرات

درصد آرا را به دست آورد و در آخـرین انتخابـات    13، 1930 برداري از کسادي اقتصادي، وضع خود را بهره بخشید و در

درصد پایین آمـده   20ها تا درصد برساند. در این زمان آراي سوسیال دموکرات 17، توانست آن را به 1933آزاد در سال 

ن جمهـوري  اي از قـوي شـد  هـا تـا چـا انـدازه    تواند کامال نشان دهد که این شکاف میان سوسیالیستبود. این ارقام نمی

  جلوگیري کرد. 1920پارلمانی دموکراتیک در دهه 

مـداران  ها براي جلب آراي کارگران، اراده سیاسـت ها و رقابت آنرشد حزب کمونیست در سمت چپ سوسیال دموکرات 

تـرین  بـزرگ  1920سوسیال دموکرات را براي رهبران دلیرانه حکومت جمهوري سست کرد، گرچه آنان در سراسـر دهـه   

خواستند حکومت کننـد مجبـور   آنان اکثریت مطلق نداشتند و، بنابراین، اگر می 1919در رایشستاگ بودند. پس از حرب 

ترسـیدند  هاي ائتالفی تشکیل دهند. البته آنان از این مـی ور کابینههاي میانهمیانه و راست» بورژوایی«هاي بودند با حزب

هـاي جمهـوري نیـز ایـن     به طبقه کارگر قرار دهد. نخستین تجربه» نتخیا«که چنین کاري آنان را در معرض فریادهاي 

کرد که خطر براي موجودیت دموکراتیک جمهوري، از سوي جناح چپ تنـدرو، بـه عبـارت    گیري آنان را تقویت مینتیجه

  هاست.دیگر، به چنگ آوردن قدرت به وسیله کمونیست

کـامال پـیش بینـی     1932تـا   1928هـا در فاصـله   عظیم آراي نازي ما اینک آگاهی بیشتري داریم؛ اما افزایش ناگهانی و

هـاي ائتالفـی، آرایـی بـه     در کابینه» بورژوایی«ترسیدند که بر اثر همکاري با احزاب ها مینشدنی بود. سوسیال دموکرات

ات بـود. در  ها سوسیال دمـوکر تنها یکی از آن 1920هاي پس از سال از میان صدراعظم -سود جناح چپ از دست بدهند

یعنی در بخش بزرگ زندگی جمهوري پارلمانی کـه آنـان آن همـه بـراي بـه وجـود        -1928تا ژوئن  1922فاصله نوامبر 
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حاضر به شـرکت کـردن در حکومـت     1923ها (جز در یک دوره سه ماهه در سوسیال دموکرات -آوردنش کوشیده بودند

دادند و گـاه بـراي تقویـت موقعیـت     هاي ائتالفی را تشکیل میینهرو هسته همه کابهاي میانه و راست میانهنشدند. حزب

آمدند. با وجود این، همه هاي راست تندرو برمیها، درصدد جلب پشتیبانی ناسیونالیستخود، در غیاب سوسیال دموکرات

آوردنـد.  ا چند ماه دوام میها معموالً تنههاي اقلیت بودند. این کابینهها کابینههاي ائتالفی بدون سوسیال دموکراتکابینه

هـا اهمیتـی   از آنکه ناسـیونال سوسیالیسـت   حتی پیش» حزب مرکز«هاب بزرگ سیاسی از محافظه کاران گرفته تا حزب

غیـر  » بـورژوایی «هـاي  پیدا کنند، یا با جمهوري تازه دشمن بودند با چندان نظر خوشی به آن نداشتند. در میـان حـزب  

بـود کـه در   » حزب دموکراتیـک آلمـان  «کرد پارلمانی که کامال از دموکراسی پشتیبانی می سوسیالیست، تنها حزب واقعاً

دانستند که اگر جمهوري دموکراتیـک از میـان بـرود    بسیار ضعیف شد. رهبران سوسیال دموکرات، گرچه می 1920دهه 

ثبـاتی،  کومت کمک کردنـد. ایـن بـی   ثباتی حبینانه خود به بیآنان بیش از همه زیان خواهند دید. با نگرش سیاسی کوته

هـاي سیاسـی ضـد دموکراتیـک     آورد آن هم در زمانی که حـزب ارزش حکومت پارلمانی را در نظر مردم آلمان پایین می

  بردند.همواره به آن ارزش حمله می

-ن، کارهاي سازندهبرای برد بسیار آشکار بود. بناهاي خود از آن رنج میهایی که جمهوري وایمار در نخستین سالدشواري

در پایتخت فرهنگی  1919کند. مجلس موسسان در فوریه تر جلوه میها انجام گرفت برجستهاي که با وجود این دشواري

ترین شاعران آلمان، گوته و شیلر، در آن زنـدگی کـرده   آلمان تشکیل شد. یعنی در شهر کوچک وایمار که دو تن از بزرگ

هـاي طـوالنی پارلمـانی انجـام داد.     تـوان در آن بحـث  ش از آن ناآرام و خطرناك بود که بهبودند. برلین از نظر سیاسی بی

  قدیم تعلق داشت.» حزب لیبرال«به حزب سوسیال دموکرات، حزب مرکز و جانشینان » مجلس ملی«اکثریت 

هـاي  ورد آزاديحقوق سلب نشدنی فـرد در مـ  » 1848«تشکیل شد. مطابق با روح  1919کار تهیه قانون اساسی در اوت 

مقـرر شـد؛ همچنـین حقـوق سیاسـی آزادي بیـان و آزادي        -آزادي بیان، برابري در برابر قـانون، آزادي مـذهب   -اساسی

اجتماعات داده شده، اما آزادي اجتماعات ممکن بود کنار کذاشته شود زیرا به رئیس جمهوري اختیـارات اضـطراري داده   

دي مختل شود یا در خطر افتد، براي برقرار کـردن دوبـاره آن اقـدام کنـد.     شده که در صورتی که نظم عمومی به طور ج

بردند، و توانایی رئیس جمهوري براي اقدام سریع و قاطع گذاران هنوز در سایه خطر کودتاهاي کمونیستی به سر میقانون

شـود راه را بـراي   داده مـی  رسید. تنها بعدها بود که معلوم شد اختیارات زیادي که به رئیس جمهوريضروري به نظر می

بایست هر هفت سال با راي مستقیم مردم، مانند رئیس کند. خود رئیس جمهوري مینابودي جمهوري دموکراتیک باز می
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جمهوري ایاالت متحده انتخاب شود. در این قانون اساسی، برخالف قانون اساسی آمریکا، تفکیک قوا وجـود نداشـت، امـا    

ز جمله انتصاب صدراعظم، بدین معنی که قانون اساسی و ایمار بـا شـکل حکومـت پارلمـانی     اختیارات رئیس جمهوري، ا

  بریتانیا تفاوت دارد. 

توانسـت رایشسـتاگ را   جمهوري مـی آورد، رئیسصدر اعظم باید راي اکثریت رایشستاگ را به دست آورد اغواگر راي نمی

تـرین  دگی نسبی [به نسـبت آراي هـر حـزب] یکـی از مهـم     منحل کند و دستور انتخابات تازه بدهد. معمول شدن نماین

هاي قـدیمی پـیش از   هاي ائتالفی انجامید. دولتهاي قانون اساسی بود. این امر به چندگونگی احزاب و لزوم کابینهجنبه

 هاي خود را با اختیـارات کمتـر حفـظ کردنـد. قـانون اساسـی بـر       حکومت -ترهاي کوچکپروس، باواریا، و دولت -1918

کرد. شک نیست که قصد قانون اساسی این بود که حاکمیت مردم و حق همه مردان و زنان بالغ براي راي دادن تأکید می

  پرست قدیم سازد.را جانشین دولت قدرت» از روي علم«یک دموکراسی سازمان داده شده 

امـا دلیـل واقعـی ناکـامی دموکراسـی       هاي قانون اساسی در اینجا اشاره شد و بارها بر روي آن تاکید شده است.به نقص

-هاي سیاسـت ها نبود. دالیل این ناکامی را نه در کمبودهاي سندهاي قانونی بلکه در کوتاهیسیاسی در آلمان این نقص

رو بودند جست و جو کرد. کامال راست است هاي مردم آلمان در برابر مسائلی که با آن روبهمداران دوران وایمار، و واکنش

ش، به رغم سوگند وفاداریش به جمهوري در نگرش خود سخت ضد دموکراتیک باقی مانـد. کارمنـدان عـالی رتبـه     که ارت

هـاي  دولت نیز به طور کلی چنین بودند. تردیدي نیست که بسیاري از قاضیان دادگستري هنگام آسان گـرفتن بـر جـرم   

دادند. اما آنـان  از نظر سیاسی تعصب نشان میهاي اندك جناح چپ، سیاسی فراوان جناح راست، و سخت گرفتن بر جرم

هاي صـادقی را نیـز بـه    کردند. جمهوري وایمار در عصر کوتاه خود دموکراتدر برانداختن جمهوري نقش فعالی بازي نمی

-هایی منصـوب نمـی  هاي عالی اداري و قضایی منصوب کرد یا ترفیع داد که هرگز در آلمان امپراتوري به چنان مقاممقام

هایی که براساس سیاست یا مذهب بود پایان داده شد. این نوآمدگان نفوذي روزافـزون در دسـتگاه   د. به همه تبعیضشدن

  کردند. اما بسیار کوتاه بود.دولت پیدا می

هاي ضروري جمهوري ها با ارتش و فرماندهی عالی و افسران آن همچون ستونارتش موردي ویژه بود. سوسیال دموکرات

جا قایل بودنـد.  هاي گذشته، مانند هیندنبورگ، احترامی نابهپرست براي بتهاي میهند. آنان، به عنوان آلمانیرفتار کردن

، چندان عذري براي این کار وجود نداشت. یک توطئه دست راسـتی  190اما پس از رفتار ژنرال هانس فون زکت در بهار 

به اجرا گذاشته شد. سـربازان   1920رکد در مارس را رهبري میبراي برانداختن جمهوري، که سپاه آزاد نزدیک برلن آن 
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به سرکردگی شخصی به نام ژنرال لوتویتس به برلن وارد شدند و یک دیوان ساالري پروسی، ولفانگ کـاپ، را بـه عنـوان    

تی صدر اعظم منصوب کردند. چرا حکومت ابرت چنین ضعیف بود؟ او ارتش مـنظم را در اختیـار داشـت. در برابـر شـگف     

کنـد. ابـرت و حکومـت بـا     ابرت، ژنرال زکت حاضر به دفاع از حکومت نشد و اعالم کرد: به ارتش رایـش تیرانـدازي نمـی   

هاي کارگري دستور اعتصـاب عمـومی دادنـد. بعضـی از     رسوایی از برلن گریختند و در جنوب آلمان پناه جستند. اتحادیه

و دیگران فراخواند حکومـت را اطاعـت کردنـد و از کـار در زیـر فرمـان       کارمندان دولت در برلین به کار خود ادامه دادند 

ها پولی فراهم نکردند. در حالی که هیچ مخالفت نظامی با قدرت کاپ صدراعظم خود گماشته جدید سرباز زدند. اما بانک

-بی«تش همچنان وجود نداشت، کشور از نظر صنعتی فلج شد و شمار اندك از مردم با او همکاري جدي کردند، گرچه ار

تواند حکومت کند. او چند روز پس از باقی ماند. با این همه، کاپ به سرعت متوجه شد که در چنین شرایطی نمی» طرف

ها در این هنگـام  داد و با سربازانش عقب نشینی کرد. ابرت بازگشت. ضعف سوسیال دموکرات» استعفا«ورودش به برلین 

ه رییس وظیفه نشناس ارتش را برکنار کردند و نه بـه خـدمت کسـانی کـه از فراخـوان      آشکارا نشان داده شد، زیرا آنان ن

آمیز از سر وا کردند. حکومت براي اعتصاب نکرده بودند خاتمه دادند و تمامی حادثه را به عنوان یزك ماجراجویی مسخره

  برنداشتند.» خائنان«اما تندروان دست از جنگ خود برضد جمهوري 

پشتیبانی نکرد؟ روشن است که به خاطر عشق به جمهوري یا سوسیال » کاپ«شیان جناح راست، مانند چرا ارتش از شور

ها نبود. وجود جمهوري براي ارتش در سروکارش با متفقین، که راینالند را در اشغال خود داشتند، ضروري بـود.  دموکرات

 -هایی از آلمان را اشغال کننـد ند هرگاه بخواهند بخشتوانستفرانسویان هنوز از قدرت نظامی زیادي برخوردار بودند و می

ها حکومت قانونی دانستند که اگر ژنرالکرده بودند. زکت و فرماندهی عالی ارتش می 1923، 1921، 1920همچنانکه در 

نـابراین  آلمان دموکراتیک را براندازد، فرانسویان به طور مسلم بیکار نخواهند نشست. ایـن عالمتـی بـراي مداخلـه بـود. ب     

بینی دور بود که عالوه بر تالش براي کودتا و خشونت از سوي راست پشتیبانی از کسی چون کاپ به همان  اندازه از واقع

به دست یک » یهودي«سابقه تورم افسار گسیخته بودند. والتراتناور، وزیر خارجه ها زیر تأثیر تجربه بیو چپ، همه آلمانی

، اعتماد داخلی و خارجی را به ثبات سیاسی آلمان وایمـار متزلـزل سـاخت، و نـاگریز     1922جوان ناسیونالیست در ژوئن 

ها وارد کردند. آمیز به بار آورد. آخرین ضربه به ثبات مالی آلمان را خود آلمانیبراي موقعیت مالی آلمان پیامدهایی فاجعه

اي بـه علـت   تا اندازه -بود که هنگامی که فرانسویاناین امر به علت پرداخت غرامت از سوي آلمان نبود، بلکه به این علت 

منطقه رور را اشغال کردند و  1923خطر فروپاشی سیاسی آلمان وایمار و نیز طفره رفتن آن از پرداخت غرامت در ژانویه 
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رور، و لـزوم  حکومت آلمان تصمیم گرفت یک مقاومت منفی را سازمان دهـد. حکومـت در برابـر توقـف صـنعتی منطقـه      

توانست به چاپ کردن اسـکناس بیشـتر   هایی که اینکه درآمد خود را از دست داده بودند، تنها میاخت اعانه به آلمانیپرد

-پول کاغذي عمال بی 1923ها را آنقدر افزایش دهد که هزینه الزم را فراهم آید. تا پاییز خواست مالیاتبپردازد زیرا نمی

رك قیمت داشت. همه کاالها، از حمله مواد غـذایی، کمیـاب شـد. هـیچ کـس      ها ماارزش شد. یک ب لیت تراموا میلیون

خواست. مردم با ابتکارهاي خود به اسکناسی را که ممکن بود در عرض یک روز نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. نمی

العـاده  بیکـاري فـوق  کشـیدند،  تر جامعه بیش از دیگران رنـج مـی  اي جان به در بردند. بازنشستگان و اعضاي ضعیفگونه

  دانستند چگونه از اعتبارات استفاده کند ثروتمند شدند.هایی داشتند و میافزایش یافت. تنها کسانی که دارایی

ارزش پرداختـه  هایی به دست آوردند کـه پـول آن را اسـکناس بـی    ها و معدندارانی مانند هوگواشتینس کارخانه کارخانه

ترسـیدند و در برابـر آن مقاومـت    ن وضع به همان اندازه کمونیسم، که آن همه از آن مـی بودند. براي مردم معمولی اثر ای

هاي جنـگ اندوختـه   دیدند که ثروت اندکی که در سالاندازهاي آنان از میان رفت. طبقات متوسط میکردند بود. پسمی

گفتند همه اینها، بیشتري از مردم میشد. شمار رود. پیامدهاي دراز مدت جنگ اینک واقعاً احساس میبودند از دست می

هم جنگ باخته و هم پول از دست رفته، تقصیر جمهوري است. بینـوایی عمـومی، زمینـی بـارور بـراي تنـدروان فـراهم        

تـرین جنبـه اوضـاع بـود.     کننـده نگرش و وفاداري قابل تردید رییس ارتش، زکت، شـاید ناراحـت   1923ساخت. در پاییز 

ند که آلمان براي انقالب پخته شده است و کوشیدند آن را در ساکس و تورینگن به راه اندازنـد.  ها عقیده داشتکمونیست

جدایی خواهی هنوز در باواریا نیرویی مهم بود، و هنگامی که آدولف هیتلر کوشید در مونیخ قـدرت را در دسـت گیـرد و    

لحظـه بحرانـی بـراي دموکراسـی و جمهـوري،       ناکام ماند، این نام تازه توجه مـردم را بـه خـود جلـب کـرد. امـا در ایـن       

و  1914طلـب پیشـین، هـواردار پیشـین جنـگ      رو، سلطنتهاي میانهیک رهبر سیاسی دست راستی -گوستاواشتر زمان

  مأمور رهبري روابط خارجی آلمان شد. -ايهاي آلمان براي دشت یافتن به برتري در اروپاي قارهنقشه

با انتصـاب   1923ها در اوت که حزب کوچکی بود به عهده داشت. سوسیال دموکراترا » حزب مردم«اشتر زمان رهبري 

رو یـک ائـتالف بـزرگ    هاي میانه و راسـت میانـه  او به مقام صدراعظمی موافقت کردند و براي مدتی کوتاه، همراه با حزب

پـی ایـن   درهـاي پـی  ش در کابینهحکومتی تشکیل دادند. در ماه نوامبر او در کابینه جدید وزیر خارجه شد و تا زمان مرگ

مقام را حفظ کرد. در ارزیابی نقش اشترزمان در جمهوري وایمار نظرهـاي تـاریخی ضدونقیضـی وجـود دارد. آیـا او یـک       

آزاد  -هاي نظـامی ناسیونالیست آشکار و حتی یک توسعه طلب بود؟ شک نیست که او عالقه داشت آلمان را از محدودیت
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آزاد سـازد.   -هاي نظامییکتوسعه طلب بود؟ شک نیست که او عالقه داشت آلمان را از محدودیتسازد. او آشکارا و حتی 

اي فریب آمیـز حاضـر بـود بـه هـر      گرفت و با، وجود این، پنهانی و به گونهجویانه در پیش میهاي صلحاو آشکارا سیاست

هاي او از جملـه عبـارت بـود از بـاز     بد. هدفوسیله عملی به هدف خود، که محترم و نیرومند ساختن آلمان بود، دست یا

هاي از آلمان که در شرق به لهستان واگذار بود، و نیز مستعمرات پیشین به طور خالصه، بازگشت به پس گرفتن سرزمین

آمیـز آلمـان را در اروپـا از    ، پیش از زمانی که حماقت رهبران آلمان و باختن جنگ برتري مسـالمت 1914آلمان پیش از 

ببرد. اما اشتباه است که اشترزمان را پیشاهنگ هیتلـر بـه شـمار آوردیـم. او در اسـاس یـک محافظـه کـار و یـک          میان 

  ناسیونالیست قدیمی مسلک بود. 

کند و تالش در این راه ائتالف دیگري را علیـه آن بـه   » فتح«تواند اروپا را او از جنگ این تجربه را آموخت که آلمان نمی

پذیرفت. آلمان نیرومند و مورد احترام او ي کی از هاي قدرت آلمان را میواقع بین بود و محدودیت وجود خواهد آورد. او

هاي بزرگ اروپا و نه تنها قدرت بزرگ آن، او آلمان پس  از شکست را با اتریش پـس از شکسـت نـاپلئون مقایسـه     قدرت

هنگـامش،  . او در شش سال بعدي تا زمان مرگ نابـه گرداندکرد. او مانند مترنیخ موقعیت و حیثیت کشورش را باز میمی

  ، در این کار موفق شد.1929در اکتبر 

-اشتر زمان آن دلیري را داشت که کارهایی را که از نظر سیاسی مردم ناپسند بود انجام دهد. او، به رغم فریادهاي مـیهن 

بود اقتضاي خود را در داخل و اعتبار خود را در پرستانه برضد فرانسویان و زورگویی و رساي، متوجه بود که آلمان تنها به

بـود. آلمـان   » انجـام دادن «خویانه یا، چنانکه معروف شد، سیاست گرایی نرمدهد. سیاست او سیاست عقلخارج برباد می

 آمـد، و از هـر گونـه ادعـایی    پذیرفت، در جست و جوي صلح و دوستی با فرانسه برمیاینک آز ادانه پیمان و رساي را می

پوشـید. فرانسـویان   لورن، یا هر بخشی از قلمرو وي را که در شرق از دست داده بود، چشم مـی  -براي پس گرفتن آلزاس

پذیرنـد، اعتمـاد   کردند و بنابراین، براي ثابت کردن اینکه روحیه یکسر تازه آشتی را میباید خود را در امنیت احساس می

مانده امنیت خود نشان خواهند داد. یعنـی از اشـغال راینالنـد و کمیسـیون     هاي باقی خود را با دست برداشتن از تضمین

متفقین براي نظارت خلع سالح آلمان او به مقاومت منفی پایان داد و به پوانکاره رئیس جمهوري فرانسـه اجـازه داد ایـن    

نبودنـد کـه همـه ایـن ادعاهـاي      دل توهم را به خود راه دهد که او پیروز و آْمان تسلیم شده است. فرانسویان آنقدر ساده

خواستند جنگ پایان یابـد  ها از این گردش امیدبخش حوادث شاد شدند. آنان میتردید بپذیرند. اما انگلیسیدوستی را بی

ها، گرچه و صلح و حسن نیت فوري برقرار شود. وزیران خارجه بریتانیا به فرانسویان بدگمانی بیشتري داشتند تا به آلمانی
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جـویی فرانسـویان نتیجـه احسـاس نـاامنی      یافت کـه سـتیزه  ها، اوستن چیمبرلین، به روشنی در می ی از آندست کم یک

فرانسه پرهیز کند. بـه جـاي آن، او یـک پیمـان عمـومی       -هاست. اما او نیز فرصت را غنیمت شمرد تا از اتحاد بریتانیا آن

در برلن تهیه کرده بود و منظور از آن این بود کـه هرگونـه    امنیت اروپایی را پذیرفت که اشتر زمان با کمک سفیر بریتانیا

بود. فرانسه و آلمـان تعهـد    1925اکتبر  16فرانسه منتفی شود. حاصل این کار پیمانهاي لوکارنو در  -امکان اتحاد بریتانیا

تضـمین  «ا نیـز ایـن پیمـان    ها را نهایی بدانند. بریتانیا و ایتالی کردند که سرزمین و مرزهاي دیگر را محترم بشمارند و آن

شد امضاء کردند. بریتانیا و ایتالیا تعهد کردند که به کمک فوري هر کشوري بشـتابند  را، که شامل بلژیک هم می» متقابل

که از جانب امضا کنندگان دیگر پیمان لوکارنو مورد حمله قار گیرد. اما اشتر زمان حاضر نشد که پیمان لوکارنو مرزهـاي  

وا سلواکی و لهستان را در برگیرد، و بریتانیا نیز نپذیرفت که مرزهاي شرقی پس از پیمان ورسـاي را،  چک شرقی آلمان با

هاي حکمیـت را نیـز بـا    آن گونه که در مورد مرزهاي غربی کرده بود، تضمین کند. گرچجه آلمان، در همین زمان، پیمان

داد. هـدف درازمـدت   که امنیتـی لوکـارنو را تشـکیل نمـی    ها بخشی از شبلهستان و چک واسلواکی امضا کرد، این پیمان

اي گیري از تسلط اقتصادي آلمان، در مرزهـاي شـرقی بـه گونـه    بینانه نبود، این بود، که با بهرهاشترزمان، که چندان واقع

  آمیز تجدیدنظر کند.مسالمت

متیازهاي گرفت. میزان پرداخت غرامـت در  اشترزمان درازاي دست برداشتن از تغییرات ارضی به زبان فرانسه، از متفقین ا

بـه   1926کاهش داده شد. هدف اشترزمان این بود که یـک سـره از آن رهـایی یابـد. آلمـان در       1924، 1929هاي سال

» جامعـه ملـل  «پذیرفته شد و در شور اي آن یک کرسی دایمی به دست آورد. اشترزمان به این شـرط بـه   » جامعه ملل«

نباشد براي پشتیبانی از آن به جنگ بپردازد. کمیسیون متفقـین بـراي نظـارت بـر خلـع سـالح        پیوست که آلمان مجبور

بیـرون رفـتن نیروهـاي     -هـاي خـود  ترین هـدف آلمان تعطیل شد. اشترزمان آنقدر زنده نماند تا انجام یافتن یکی از مهم

تخلیه شود.  1930دست آورد که راینالند در را ببیند، اما پیش از مرگش این توافق را به  -متفقین از همه سرزمین آلمان

روح «آلمان کـه پایـه بـه اصـطالح      -اشترزمان همراه با همتاي فرانسوي خود، آریستید بریان، درباره دوستی تازه فرانسه

به تبلیغ پرداخت، گو اینکه به طور خصوصی همچنان امتیازهایی بیش از آنچه فرانسـه حاضـر بـه دادن آن بـود     » لوکارنو

هاي آلمان بهتـرین  هاي آشکار و قولاي ندارد جز اینکه از گفتهکرد بریان نیز عقیده داشت که فرانسه چارهواست میخ در

  برداري را بکند.بهره

یک دوران کوتاه طالیی براي جمهوري بود. ارزش پول تثبیـت شـد. چشـم     1927تا  1924هاي در داخل کشور نیز سال
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هاي بزرگ از آمریکا بگیرند که جاي پرداخـت  هاي سخت کوش را قادر ساخت که وامانیانداز صلح در داخل و خارج، آلم

داگري بـه   هاي سواي آمریکا را با موفقیت پذیرفتند. شرکتهاي کارخانهکرد. صنایع آلمان کارایی و شیوهغرامت را پر می

کاالهاي الکتریکی درآمدند. صادرات رونـق  هاي بزرگی در صنایع فوالدسازي، شیمیایی، و هم پیوستند و به صورت کارتل

هاي ها، سالهاي کارگري نیز از آزادي و براي نخستین بار از حمایت مثبت دولت، برخوردار شدند. این سالیافت. اتحادیه

 یافت ممکن بود مردم آلمان قدر جمهوري دموکراتیک خود را بیشـتر بداننـد. بـه جـاي آن،    کوتاه رفاه بود و اگر ادامه می

-بحران اقتصادي که در میان کشاورزان آغاز شد  و در صنعت گسترش یافت و به آلمان ضربه زد، سبب شد که در سـال 

 هاي توتالیتر بودند.حلهایی روي آورند که خواهان راه، اکثریت راي دهندگان به حزب1930هاي نخستین دهه 

  رژیم هاي تندرو پس از جنگ جهانی اول:

  شیزم ایتالیاییتوتالی تریانیزم: فا
شوند که تشخیص میان آن دو غیـرممکن اسـت   تر و دیکتاتوري به طوري در یکدیگر مستحیل میاگر چه حکومت توتالی

با این وجود بهتر است یکی را از دیگري تمیز داد. دیکتاتوري را که یک پدیده کهن سال در تاریخ است عمومـا حکـومتی   

شود و معتقدند که جنبه موقتی دارد. العاده به آن توسل جسته میبراي مواقع فوقاند که صرفا به مقتضاي وقت و دانسته

باشـد. شـیوه   توان کرد این است که بگوییم دیکتاتوري عبارت از یک فرضیه حکومت میحد اعالي توصیفی که از آن می

اي زنـدگی و طبیعـت   فرضـیه  تر که بعد از جنگ جهانی به وجود آمد صرفاً یک فرضیه حکومت نبود بلکهحکومت توتالی

  بشري بود.

آید بلکه آن را از صـور دایمـی تمـدن و    تر مدعی نبودند که این شیوه به اقتضاي زمان و مکان پدید میهواخواهان توتالی

دادند و زندگی را به العاده را مستمسک قرار میدانستند و تا آنجا که براي توجیه این شیوه حکومت، حالت فوقجامعه می

-کردند. اکنون در آغاز سخن عطف توجه به وقایعی در ایتالیا و آلمان میالعاده ابدي تلقی میدي خود یک حالت فوقخو

  نماییم که ارتباط با این بحث ما دارد.

داشتند از این بابت دچـار   1929تا  1920اعتقادي که عده بسیار زیادي از ملل به پیشرفت کل دموکراسی در ده ساله از 

هـا  عمیق نشده بود که روسیه، ترکیه یا چین در ایجاد پارلمانی موثر یا موسسات لیبـرال قاصـر آمـده بودنـد. ایـن     تزلزلی 

شدند که آالم انقالب دامنگیرشان گردیده بود. فرض این بود که روزي، چون اوضاع اي محسوب میکشورهاي عقب افتاده

شـناختند، مشـی نماینـد. هنگـامی کـه      ملـل مغـرب مـی    قرین آرامش شود آنها نیز به سوي دموکراسـی، آن سـان کـه   
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نشـدنی از جامعـه    پیروزي دموکراسی مسلم گردیده بود اولین آواي مخالفت از جانب ایتالیا بلند شد کـه جـزو جـدا    ظاهراً

در آنجـا   1992پیـرو اصـول لیبرالیسـم پارلمـانی بـود ولکـن از        1861آمد، کشوري کـه از  متمدن اروپایی به حساب می

  وموسولینی زمام امور حکومت را به دست گرفته و رژیم فاشیست اعالم نموده بود.بنیت

جو، که قبـل از جنـگ از افـراد    فرزند یک نفر آهنگر بود. مردي بود آتشین مزاج و مرافعه 1883موسولینی متولد به سال 

مالحظـاتی در  «کتبی امثال  شد.هاي دست چپی و جریده نگاري رادیکال محسوب میانقالب پیشه، یکی از سوسیالیست

هاي فردریش نیچه را خوانده و آویزه گوش ساخته بود. در اثناي جنگ، وي بـه شـدت   اند ژرژ سورل و نوشته» باب تعدي

پرست، طرفدار مداخله ایتالیا در جنگ به نفع متفقین و خواستار بیرون آوردن آن اراضی ایتالیـایی نشـین از چنـگ    ملیت

-با سرزمین» ایتالیا ایردنتا«که در شمال و آن سوي دریاي آدریاتیک قرار داشت و ایتالیاییان آن را  ها گردیده بوداتریش

  خواندند.هاي آزاد نشده خود می

جویان خود (یا به لغت ایتالیایی وي اولین جماعت حنگ 1919در اثناي جنگ وي به درجه استواري نایل آمد. در مارس 

آورد. این گروه اکثراً مشتمل بود بر افرادي که از خدمت زیر پرچم مرخص شده بودند و یـا  فآشودي کمبائی منتو) را گرد 

ها ربازي بود. فاشو در لغت ایتالیایی به معنی یک دسته یا یک بنـدیل اسـت چنانکـه در     عناصر ناراحتی که قبال پیشه آن

افتاد کـه عبـارت از یـک    می Fascesواژه التینی  اختیار هر کسی به یادبرند. از شنیدن این لغت، بیمورد چوب به کار می

کـرد. انتخـاب   دسته ترکه بود که معموالً در رم قدیم صاحب نصب مالزم کنول به نشانه قدرت حکومت با خود حمل مـی 

  این واژه عالمت آن بود که موسولینی عالقه غریبی به تجسم حشمت استانی رم در اذهان مردم داشت. 

ایتالیا را غبار گرفته بود. ایتالیا کامال آشکارا براي شرکت در غنایم جنگ یعنی بـه منظـور بـه    جالل و حشمت  1919در 

 1915دست آوردن اراضی و مستملکات به حمایت از متفقین وارد جنگ شده بود. به موجب قرارداد سـري لنـدن مـورخ    

ها قول داده بودند. در خالل جنـگ  به ایتالیاییي از متصرفات آلمان و عثمانی را اي از اراضی متعلق به ارتیش و حصهپاره

هـا در کـاپورتو هزیمـت     لشکریان آن 1917سربازان ایتالیایی در میادین مبارزه هنرنمایی خاصی از خود نشان ندادند. در 

  یافتند.

کنفرانس صـلح   با این وجود ایتالیا در جنگ بالغ بر ششصد هزار نفر تلفات داد و نمایندگان آن کشور هنگامی که دور میز

ها از لحاظ توسعه ارضی اقنـاع   ها را خواهند شناخت و امیال آن هاي آنفشانیجلوس کردند اطمینان داشتند که قدر جان

ها بدل به یاس شد. ویلسون حاضر به قبول مفاد عهدنامه سري لنـدن نگردیـد  و بـه     خواهد شد. دیري نپایید که امید آن
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داري از ایتالیـا نشـان ندادنـد.    قعی ننهاد. انگلستان و فرانسه نیز هیچ گونه رغبتی به جانـب هاي ایتالیاییان وسایر خواسته

اي از اراضی متعلق به اتریش چنانکه وعده داده شده بود به ایتالیا تسلیم گردید ولکن هیچ بخشی از متصرفات آلمان پاره

  یا عثمانی را تحت قیمومت آن دولت نگذاشتند.

نیز مانند سایر کشورها از سنگینی قروض جنـگ و از بیکـاري و کسـاد شـدید دوره بعـد از جنـگ در        بعد از جنگ ایتالیا

عسرت افتاد. ناراحتی اجتماعی به تمام مملکت سرایت کرد. در مناطق روستایی جمعی از زارعـین اراضـی مـالکین را بـه     

افی بـود کـه عمـوم مالکـین را مضـطرب      غصب تصاحب کردند و با آنکه این امر چندان عمومیتی نداشت با این وجود کـ 

االجاره استنکاف ورزیدند. دهـاقین محصـوالت را اغنـام را نـابود نمودنـد. در شـهرها       گرداند. زارعین مستاجر از تادیه مال

اي از اعتصـابیون  اي از خدمات مهم و وسایط نقلیه راکد گردید. پارهاعتصابات عظیمی در صناعات سنگین بروز کرد و پاره

ها قدم بیرون بگذارند. کارگران خواستار اصالحات فراوان، حتـی شـرکت   از کار کشیدند اما حاضر نشدند از کارخانهدست 

  ها بودند.در امور مربوط به نظارت در کارخانه

هـاي جنـاح چـپ    هاي اعتدالی و رهبران کارگران با این قبیل تقاضاهاي افراطی مخالف بودند. اما سوسیالیتسوسیالیست

هـاي موجـود را   الملل سوم پیوسته بودنـد آتـش نارضـایتی   انند نظایر خود در سایر کشورها کومنیست شده و به بینکه م

هـا بودنـد در معـابر بـا     پوشـان یـا فاشیسـت   ها سیاههایی از جوانان مسلح که مبارزترین آنزدند. در ضمن دستهدامن می

اعتصابات و غلیان مـردم روسـتایی    1920تا اواخر تابستان سال شدند. ها و کارگران عادي دست به گریبان میکمونیست

  فرو نشسته بود لکن هنوز زد و خورد در معابر شهرها ادامه داشت.

هاي پر بلواي دولت ایتالیا از هر گونه اقدام جسورانهاي خودداري ورزیده بـود. شـیوه حکومـت پارلمـانی     در اثناي این ماه

گز نه به نحو موثري عمل کرده بود و نه احترام قاطبه خلق را جلب نمـوده بـود. اکنـون    ایتالیا در سنوات قبل از جنگ هر

هاي ائتالفی ضعیف و متغیر دوره بعد از جنگ قائـل بودنـد بـیش از پـیش تقلیـل      حرمتی که مردم براي پارلمان و دولت

تی که عموم مذکور و بـالغ مملکـت   نخست انتخابات عمومی بعد از جنگ دایر گردید، یعنی اولین انتخابا 1919یافت. در 

کردنـد. در ایـن انتخابـات    جستند و نمایندگانی به نسبت قـوت و ضـعف احـزاب سیاسـی انتخـاب مـی      در آن شرکت می

هاي مسـیحی بـه توفیـق شـایانی نایـل آمدنـد. در       ها و حزب جدیدي به نام ملیون کاتولیک یا سوسیالیستسوسیالیست

جنگ انتخابات جدیدي صورت گرفت که بر اثر آن عده کثیري از نماینـدگان لیبـرال،   در تعقیب اغتشاشات بعد از  1921

  هاي اعتدالی و حزب ملیون کاتولیک دوباره به وکالت مجلس مامور گردید. دموکرات، سیاست
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ی وپنج رأي به دست آورد. با وجود آن که این امر توفیقاز پانصر  کرسی نمایندگی مجلس حزب فاشیست موسولینی سی

ها در انتخاباتی کـامالً آزاد بـود. بـه    ترین کامیابی فاشیستها گذارد (و در ضمن این بزرگنبود که چندان اثري در خاطره

هاي اجتماعی خوابیـده و یـا بـه    ها رو به فزونی نهاده بود. اگرچه فتنهدنبال موج ناراحتی دورا بعد از جنگ عده فاشیست

ی سوزانیده بود و در واقع هرگز خطر پدیـد آمـدن انقالبـی حقیقـی ماننـد انقالبیـون       عبارت دیگر با آتش خود را به تمام

سویت وجود داشت طبقات متمکن دوران موحش عظیمی را گذرانیده بودند. اکنون این طبقات نهضت فاشیسـت را مایـه   

  میل نبودند که به آن نهضت کمک مالی نمایند.دیدند و بیآرامش خاطر خود می

کردنـد. از عمـل کـارگران در خلـع یـد از صـاحبان       ها تبعیـت مـی  ها از سیر افکار رادیکاللینی و فاشیستدر بدو موسو 

ها انتقاد ننمود ه بودند. در مقام مخالفت با حکومت ثروتمندان و افرادي که از جنـگ سـودها بـرده بودنـد فریـاد      کارخانه

ردیده بودند. (اما موسـولینی چـون کسـی نبـود کـه هرگـز       برداشته و خواستار وضع مالیات سنگینی بر سرمایه و منافع گ

هاي خود، به عنوان محافظین نظم و قانون ملی و حامیان دارایـی  فرصت را فدایاصول به عقاید نماید بالدرنگ با فاشیست

.» خواهنـد پیـروزي و ملـت را بـر هـم زننـد پـردازد       برضد قـوایی کـه مـی   «افراد، قدم به میدان نهاد و متعهد گردید که 

  ثروتمندان مملکت شروع به دادن کمک مالی به چنین مردي نمودند که عنوان دژ ضد بلشویسم بر خود نهاده بود.

تر طبقه متوسط که بر پرستان و ملیون کلیه طبقات به زیر لواي وي گرد آمدند. به عالوه افراد متعلق به مدارج پایینوطن

هـاي  هاي کارگري یا نهضتد و مانند سایر ممالک نه مشمول حمایت اتحادیهاثر انقالبیون اقتصادي در مضیقه افتاده بودن

  ها پیوستند.شدند و نه آرامش خاطري از جانب این سازمانها داشتند، به فاشیستسوسیالیستی می

پوش نظم ملی بـه طـور اصـولی مشـغول کتـک زدن (و خوابیـدن روغـن کرچـک) بـه          در خالل این احوال، حامیان سیاه

ها مسیحی و افرادي عادي گردیدند کـه از  شد، و سوسیالیستو اشخاصی که اسناد کمونیستی به آنها داده می کمونیست

» سـوارانی مراقـب  «ها یـا  ها و قتل اشخاص نیز ابائی نداشتند. دستهکردند. به عالوه از آتش زدن خانهآنها پشتیبانی نمی

کردنـد و  هاي کارگرانی را خراب مـی زدند، ادارات مرکزي اتحادیهیهاي کارگران را برهم ماعتصاب Squadristiموسوم به 

ها را که قانونا براي انجام وظایف خود انتخاب شـده  آن دسته از شهرداران و کارکنان سوسیالیست یا کمونیست شهرداري

  راندند.بودند از اداراتشان بیرون می

و کلیسا، دعوي خود را مبنی بر اینکه سلحشوري در راه حفـظ   موسولینی با اعالم وفاداري خویش نسبت به سلطان ایتالیا

طلـب سرسـخت و   تر گردانید. چند سالی پیش از این وقایع وي یک نفر جمهوريقانون، قدرت حکومت و نظم بود مسجل

  دشمن طبقه روحانیون بود.
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یج نمودنـد و از اطـراف و اکنـاف    پوستان را با تهدید به کودتـا بسـ  آغز گردید. سیاه» حرکت به سوي رم« 1922در اکتبر 

هـا بـه هـیچ    تري، در میالن ماند، کابینه ائتالفی لیبرال و دموکراتایتالیا رو به رم نهادند. موسولینی خودش در محل امن

توانست رضایت خاطر خود را درباره این مسـأله  وجه با وقایع دو سال گذشته نظر موافقی نداشت ولکن در عین حال نمی

  دادند.گران دست چپی عمل مفیدي را در راه تحقق امیال ملی انجام میپوشان با قلع و قمع آشوبکه سیاه مکتوم دارد

اکنون که کار گذشته بود دولت براي جلوگیري از وخامت اوضاع به عمل غیرموثري دست زد، به این معنی کـه اقـدام بـه    

ورزیدند. کابینه مستعفی شد و موسولینی را نامزد نخسـت   اعالم حکومت نظامی نمود. سلطان ایتالیا با این عمل مخالفت

وزیري نمودند. تمامی این جریانات کامال، یا تقریبا قانونی بود ایتالیا هنوز به ظاهر صاحب حکو مت مشـروطه و پارلمـانی   

ک سال تقاضـاي  اي تشکیل داد و براي اعاده نظم و وضع اصالحات از پارلمان بیش از یبود. موسولینی حتی دولت موتلفه

  العاده ننمود.اختیارات تام فوق

باشـد. قبـل از انقضـاي مـدت اختیـارات تـام،       اما دیري نگذشته بود که واضح گردید اختیارات در دست چـه کسـی مـی   

کـرد و  موسولینی به زور قانونی از مجلس گذرانید که به موجب آن هر حزبی در انتخابات عمومی اکثریت آرا را احراز مـی 

هاي مجلس مقننه را در اختیار داشته باشد. این راه عالجی بود که موسولینی بـراي  توانست دو ثلث کرسیخود میخودبه

-هاي پارلمانی امثال ایتالیا و فرانسه، یا در حقیقت در اکثر دموکراسیها در حکومتهاي ائتالفی و بلوكرفع تزلزل کابینه

  نمود. حتی تصویب قانون دو ثلث نیز ضروري نبود.گردد، تجویز مییهاي اروپایی که یک حزب ندرتا واحد اکثریت م

جسـتند،  هنوز نسبتا تحت نظارت دولت نبود زیرا در آن تقریباً بیست حزب مختلف مخالف، شـرکت مـی   1924انتخابات 

اسکوادریسـتی  یـا  » هاي مراقـب دسته«لکن در همین انتخابات به مدد نظارت دولت در تشکیالت انتخاباتی و استفاده از 

  ها گردید. حزب فاشیست به نحو قاطعی مجلس را در قبضه داشت. بالغ بر سه خمس مجموع آرا نصیب فاشیست

خاصیتی کرده، عده شرکت کننـدگان در  موسولینی پارلمان ایتالیا را بدل به وجود بی 1924(در عر صه چند سالی بعد از 

هاي کارگران را منحل ساخته و کـارگران را از  وعات پرداخته بود، اتحادیهانتخابات عمومی را کسر نموده و به سانسور مطب

هاي اي دایر و دادگاهحق اعتصاب محروم نموده و سایر احزاب سیاسی را به تمامی منسوخ کرده بود. دستگاه پلیس خفیه

ی جدیـد بـه وجـود    مخصوصی براي محاکمه مخالفین رژیم تأسیس شد.) به عوض دستجاب مراقب، نظام رسمی فاشیست

  جست. آمد که کماکان براي انجام مقاصدش به بسیاري از طرق قدیمی توسل می

 1924االنتقـال بودنـد. در   فاشیسم بدعتی بود که مردمان سایر نواحی جهـان در فهـم آن بطـی    1920در ده ساله بعد از 
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شـد.) شخصـی بـه نـام مـاتیوفی نـامی از       (هنگامی که هنوز به معاندین حزب فاشیست اجازه نمایندگی پارلمان داده می

هاي مشروع افراد مسلح فاشیست حین انتخابات عمـومی صـدها   نمایندگان سوسیالیست علنا از تمهیدات، تزویر و نیرنگ

ها به قتل رسید، براي یک دولت از دول متمدن اروپایی ایـن  موارد را فاش نمود. دیري نگذشت که وي به دست فاشیست

-ها را در حلقومشان حفظ نماید. موسولینی با تبحـر تمـام گـاه بـر مـی     ه با کشتار مخالفین صداي آنامر تازگی داشت ک

هاي دایره مانندي کرد، از میان چوبخیره نگاه میآلود خیرهداشت و با چشمانی خشمداشت، گردن خود را راست نگه می

داشت.  ردست خویش را نیز به کارهاي مشابهی وامیزد تا مردانگی خود را نشان دهد و امراي زیدر حال جست و خیز می

در نظر سایر مردم اروپا این طرز عجیبی از ابراز شایستگی براي اداره امور خلق بود (موسولینی زبان به مذمت دموکراسـی  

ملـت را  اي دانست از رواج افتاده و مدعی شد که دموکراسی مبارزه طبقاتی را تشـدید،  گشود آن را از لحاظ تاریخی شیوه

شـود. بـه جـاي    درایـی مـی  حاصلی، تعلل و یاوهکند و منجر به خودپرستی، بیشماري احزاب اقلیت تقسیم میبه عده بی

 Duceدموکراسی معتقد بود که باید زیر نظر رهبري نیرومند به اقدامات شدیدي متوسل گردید. خودش را رهبر یا دوچه 

  عنوان داد.

د، لسفر و کاپیتالیسم را در ردیف مارکسیسم، ماتریالیسم، سوسیالیسم و تبعیص طبقـاتی  موسولینی لیبرالیسم، تجارت آزا

داري هـاي ناشـی از جامعـه لیبـرال و سـرمایه     ها و عقاید اخیر را زیـان قرار داده و جمله را تقبیح کرد و این دسته مسلک

ملی ایجاد گردد و امـور اقتصـادي در    ها تجویز کرد که تحت هدایت رهبري بصیر و جسور همبستگی دانست. به جاي آن

پرور ایتالیا یک نوع کفایتی بخشید و الاقل، چنانکه زبـانزد  اختیار دولت قرار گیرد. و در ظاهر وقایع موسولینی به ملت تن

  گردید، کاري کرد که قطارهاي آهن طبق برنامه مقرر رفت و آمد نماید.

دیکال یا صنفی بود. در طی سالیانی عدیده این شیوه حکومت، در موسولینی دست کم از لحاظ تئوري، مروج حکومت سن

خواستند کـه  محافل دست چپی طرفدار حکومت سندیکال یا سندیکالیسم بودند، مخصوصا قبل از جنگ اول جهانی، می

ر کـف  هاي کارگران انقالبی از صاحبان صنایع خلع ید نمایند سپس رهبري امور سیاسی و اقتصادي مملکـت را د اتحادیه

نمـود و بـه طـوري کـه در یکـی از      تري را تایید و تشویق مـی خود گییرند. کلیساي کاتولیک سندیکالیسم محافظه کارانه

بود که موسولینی با امضاي قرارنامه التران با کلیساي مزبور از صـلح درآمـد. غـرض از     1929فصول گذشته اشاره شد در 

بود که در آنهـا اسـتاد و کمـک اسـتاد یعنـی      » هاي صنفیانجمن«ی یا سندیکالیسم نوع دوم احیاي اصناف قرون وسطای

  کارفرما و کارگر، در عهد زرین همکار ي و صلح اجتماعی دوش به دوش یکدیگر به کار مشغول بودند.
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سیستم صنفی فاشیست واقعا شباهتی به این دو روش سندیکالیسم نداشت زیرا در آن دولت همه کاره بود و ایـن امـري   

بینی ننموده بودند. حکومـت صـنفی فاشیسـت از    تر صنفی پیشسالهاي کهنه هیچ کدام از طرفداران عقاید شیوهبود ک

به شکل نهایی خود درآمد دایـره تمـام    1930یک رشته مراحل بغرنج عدیده گذر کرد. اما سرانجام که در ده ساله بعد از 

تشـکیل  » انجمن صـنفی «نمود که براي هر کدام از آنها یک منطقه بزرگ تقسیم  22هاي اقتصادي مملکت را به فعالیت

هـاي صـناعتی بـا نماینـدگان  کـارگران،      ها، و سیاستگردید. در هر انجمنی اختیار تعیین شرایط کار، دستمزدها، قیمت

ابیري کارفرمایان و دولت (یا حزب) بود و ظاهرا قرار بود که این نمایندگان همگی باهم در یک مجلس ملی، در طـرح تـد  

براي نیاز ساختن اوضاع اقتصادي ایتالیا از ممالک خارجی شریک باشد. در هر یک از این موارد سهمی که دولت برعهـده  

گردید. اقـدام نهـایی   هاي صنفی حکومت موسولینی اداره میداشت قاطع بود و تمامی این تشکیالت زیر نظر وزیر انجمن

مجلسی موسوم بـه   1938ه دستگاه دولت به معنی اخص، به طوري که در هاي اقتصادي صنفی بود بپیوستن این انجمن

هـا و حـزب   هاي صنفی جانشین مجلس قدیمی نمایندگان گردید. مجلس جدیـد نماینـده انجمـن   و انجمن Fasciفاشی 

  آنکه ملت را در این امر حق نظري باشد.کرد بیفاشیست بود و اعضاي آن را دولت انتخاب می

باشد. اما این گفتند که هیچ یک از این اقدامات موافق موازین دموکراسی نمیام اثبات ادعاي خویش میها در مقفاشیست

ها مدعی بودند که در یک جامعه مترقی اقتصادي مجلس مقننه بایـد یـک پارلمـان     تر از دموکراسی. آنایست کاملشیوه

غرافیایی بلکه نماینده مشـاغل اقتصـادي باشـد معتقـد     هاي انتخابیه جاقتصادي باشد. نباید معرف احزاب سیاسی و حوزه

بودند که تشکیالتی از این طراز، هرج و مرج و تضاد طبقاتی را که زاییده کاپیتالیسم آزاد است و فقط قوت حکومت ملـی  

د برد مرتفع خواهد ساخت. در هر موردي، قدرت واقعی در دست دولت بود، به عبارت دیگر رییس دولـت بـو  را تحلیل می

ناراحتی اجتماعی و تضاد طبقاتی نه بـه  » پایان یافتن«کرد. در واقع که اغلب مسائل مملکتی را به صدور فرامین حل می

هـا  ها، راه ندادن کارگران به کارخانهگفتند، بلکه بر اثر منع اعتصاببرکت شیوه حکومت صنفی بود به معنایی که آنها می

تـرین طـرز نظـارت حکومـت در امـور      گري بود (سیستم حکومت صنفی افراطـی هاي مستقل کارو منحل نمودن اتحادیه

شـد، بـه   داري محسـوب مـی  اي سرمایهاقتصادي کشوري بود که اساس آن هنوز موسسات خصوصی و اقتصادش تا اندازه

وکراسی ها براي دمعبارت دیگر کشوري که هنوز در آن مالیکت خصوصی افراد وجود داشت و این جوابی بود که فاشیست

دیکتـاتوري حکومـت   «گفت فاشیسم عبارت لز اسلوب غرب و دیکتاتوري پرولتاریا سوییت پیدا کرده بودند. موسولینی می

  کنند.)است بر بسیاري طبقات که با یکدیگر همکاري می
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منـد  لینی عالقههاي اقتصادي دولت در ایتالیا مثمرثمر واقع نگردید. موسوهنگامی که کسادي بروز کرد هیچ کدام از نظام

-بود که کساد بازار دنیا را، مسئول ادامه بالیاي اقتصادي ایتالیا بشمرد. وي به اجراي برنامه عظیمـی بـراي خـدمات عـام    

نیازتر گرداند. براي افزایش میزان تولید خواروبار مـردم را  المنفعه توسل جست و کوشید که ایتالیا را در امور اقتصادي بی

کشـی منـاطق مردابـی واقـع در نـواحی مرکـزي ایتالیـا و در ایجـاد قـوه          نمودند، در زه» نبرد غله«تشویق به شرکت در 

ئیدروالکتریک به عنوان جایگزین بهتري براي زغال سنگ که ایتالیا فاقد آن بود پیشرفت حاصـل آمـد. در تمـامی دوران    

  ها هیچ گونه اصالحی اساسی در مورد زارعین مجري نگردید.قدرت فاشیست

کیب اجتماع که در ایتالیا عبارت بود از وجود طبقات بسیار ثروتمند و طبقات بسیار مستمند، بـدون تغییـر بـه همـان     تر

شکل باقی ماند. فاشیسم که آزادي انفرادي را در اداره حصول امنیت اقتصادي و رفاه مادي فدا ساخته بود در تأمین هیچ 

در عوض روحیه جمع بسـیاري از مـردم را شـاداب نمـود، موجـد ایـن       کدام از آن دو موفق نگردید. لکن شکی نیست که 

در تایید همین احساس بود  1935دارد و بعد از احساس شد که ایتالیا شجاعانه در راه احیاي عظمت ملی خود گام بر می

  که موسولینی به نحوي روزافزون متمایل به ماجراهایی نظامی و امپریالیستی گردید.

دم گمان بردند که فاشیسم به احتمال دیگري در مقابل حکومت دموکراسی یا پارلمـانی اسـت. آن را   در سایر کشورها مر

ها از آن متنفر بودنـد.  ها گردد و عموم کمونیست توانست منکر واقعیت آنکس نمیدیدند که هیچعمال دواي دردهایی می

آلیست این گونه بود، لکـن  هاي ایدهدالی و لیبرالهاي اعتها، رهبران کارگران، دست چپیهمچنین نظر کلیه سوسیالیست

  دادند.طبقات ثروتمندتر و مستقرتر اجتماع به واسطه ترس از بلشویسم، درباره ارفاق زیادتري نشان می

اندازه زیاد بود، یا مردم تحت نفوذ مالکین ناراضـی بودنـد یـا    پرستی بیدر کشورهاي اروپاي شرقی که اکثرا تمایالت ملی

عادت نداشتند مشکالت امور را به آراي اکثریت حواله کنند، فاشیسم به نحو شایانی مقبول نظر افتاد. در کشورهاي  اینکه

  التین، اسپانیا، پرتقال و فرانسه حکومت صنفی موسولینی هواخواهان و حامیان فراوانی پیدا کرد.

مهذب و درخور احترام بر اندام این نظم نوین انضباط اي از فرضیات بعضی اوقات، در اروپا و سایر جاها روشن فکران جامه

فاشیسـم طفـل   «کردند که خود موسولینی با صراحتی عجیب چنـین نوشـته بـود:    پوشاندند و فراموش میو حکومت می

اي پرورش یابد که تمام جزییات آن عقیده قبال به تفصیل معین شده باشد. فاشیسـم  شیرخواري نبود که در دامان عقیده

  »احتیاج به عمل بود. زاده
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  تریانیزم: نازیسم آلمانیتوتالی

در اتریش بـه دنیـا آمـد و در دوران     1889ترین شاگرد خود را یافت. آدولف هیتلر در در آلمان بود که موسولینی مناسب

نگار بود مهتر از آن بود که بتواند کاري انجام دهد. وي مثل موسولینی که پیش از وقوع جنگ روزناقبل از جنگ خردسال

فکر تعلق نداشت. او هیچ وقت سوسیالیست نبود لکن گرفتار رادیکالیسمی ناراحـت کننـده گردیـد و تـا     و به طبقه روشن

حدي مقرون به جهل، هیتلر که فرزند یک نفر کارمند جزء دولت و در اوان طفولیت یتیم گردیده بود. در نوزده سالگی به 

  اي براي معاش.دوستی داشت، نه پولی و نه وسیله شهر عظیم وین رو نهاد. در آنجا نه

آورد. نمونه بارزي از جمعیتی بود که حـوادث نـیم قـرن قبـل،     اي به روز می ماند و یا شب را در فقیرخانهاغلب گرسنه می

ـ   کن نموده و به نحو آشفتهها را از مسکن و مأواي خود ریشه آن ود. اي در دل شهرهاي عظیم صناعتی پراکنـده سـاخته ب

هیتلر جوان آنچه در وین دید پسندخاطرش نیفتاد، تزئینات دربار هاپسبورگ را پسندید، نه از اشرافیون اروپاي شرقی که 

اي کـه  هاي مختلط امپراتوري دانوب و یـا علقـه  کردند خوشش آمد، نه از ملیتهاي خود از معابر شهر عبور میبا کالسکه

شت و یا باالتر از همه از یهودیان که به برکت یک قرن نفوذهاي لیبرال در فرهنگ المللی داکارگروینی به مارکسیسم بین

  آلمانی مستحیل گردیده و اکنون شاغل مناصب بارزي در بازرگانی، حقوق، طب و اداره و جراید شهر بودند.

تبعیض نژادي گردیـد امـا   به مشع؟؟؟؟؟؟؟اندازه مانند بسیاري از مردم سایر ممالک، در این عهد به خصوص، هیتلر نیز بی

شد که خود را یک نفر آلمـانی خـالص و از تیـره آلمـانی قـدیمی      این فکر براي هیتلر جوان مایه آرامش خاطر خاصی می

توانند به چیز دیگـري فخـر   اند که افتخار به نژاد آخرین مایه دلخوشی براي کسانی است که نمیاصیل پندارد. اکثراً گفته

داري سوسیالیسـم، کزموپولیتانیسـم (تعلـق    خالف نژاد یهود و نیز متنفر از طبقه اشـرافی، سـرمایه  کنند. هیتلر به شدت م

  گردید.» اختالط نژادي«خاطر به همه جهان داشتن) و انترناسیونالیسم و 

-ه حرفـه عازم باویر، ایاالت آلمان جنوبی شد. در آنجا وي ب 1912هیتلر به واسطه کراهتی که از اتریش پیدا کرده بود در 

هایی از قبیل درودگري و رنگ رزي پرداخت و هنگام جنگ وارد ارتش آلمـان گردیـد. در خـدمت نظـام وي نیـز ماننـد       

آمدنـد در  تر طبقه متوسط میموسولینی از درجه گروهبانی باالتر نرفت. اگر هیتلر و موسولینی که هر دو از درجات پایین

کردند بعید نبود که ارتقاي درجه بیشتري پیدا کنند. در نظـر هیتلـر،   میتري مثل ارتش امریکا خدمت ارتش دموکراتیک

  آور، شریف و آزادي بخش.اي بود هیجانشمار دیگري جنگ تجربهمثل موسولینی و جماعات بی

اي داشت. از براي بسیاري از مردم، صلح یک لسله اعمال یک مزهدر جامعه متجدد فرد عادي زندگی بسیار یکنواخت و بی
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شد. افراد که به مثابه مشـتی از ذرات  اي بود که فرار از آن به جنگ در حکم آزادي مهیجی محسوب میور کسل کنندهج

ها بیدار سـاخته بـود   اي که جنگ در دلدر جهانی سرگشته بودند خالی از دوستی و خصوصیت، ناگاه بر اثر ملیت پرستی

-تر از خود دارند، چیزي که به آن معتقد بودند و در راهـش مـی  به هیجان آمده احساس نمودند که تعلق به چیزي بزرگ

فرما گردید این دسته از مردم احساس یک نوع خلـف  ها بود. هنگامی که صلح حکم جنگیدند و با این وجود از آن خود آن

  وعده اخالقی نمودند.

تماع داشته باشد که به آن برگـردد و  آنکه آینده و یا مقامی در اجبعد از جنگ چون هیتلر از خدمت نظام مرخص شد، بی

هدف تهاجم کمونیست در اروپاي مرکزي بود. در این محل حتی  1919بدون مقصد معینی، متوجه باویر گردید. باویر در 

اي یک جمهوري سوویت باویر تشکیل گردیده بود، تا آنکه حکومت فدرال آلمان بـا اکثریـت سوسـیال    در حدود سه هفته

اط را برچیده بود. اما خطر کمونیسم باویر را مرکز فعالیتی از براي هر نوع آشوب ضد انقالبـی از قبیـل   ها آن بسدموکرات

ساخت. بعد از جنگ موقعیت آلمان شمالی و طلبی، و ضد دموکراسی میضد کمونیستی، ضد سوسیالیست، ضد جمهوري

تر از شمال بـود مرکـز نهضـت    ار گذشته لیبرالجنوبی نسبت به یکدیگر دگرگون گردید، آلمان جنوبی که همواره در اعص

لیبرالیسمی ناراضی شد و حال آنکه پروس به علت جماعات کثیري از مردم کارگر بـرلن و روهـر رکـن مهـم دموکراسـی      

  آلمان گردید.

جدید  اي شد به رهبري افسران ناراضی ارتش و یا اشخاصی که به اشتباه در رژیمهاي خفیهمخصوصا باویر مملو از انجمن

نامیدند، و در این حزب بود کـه در  جاسشان بود. دسته بسیار کوچکی از روي ظاهرسازي خود را حزب کارگران آلمان می

حرب مزبور نام خـود را بـدل بـه     1920کارت عضویت شماره هفت به نام آئولف هیتلر صادر گردیده بود. در سال  1919

داد که نـام حـزب   گرچه منقول است که در این تاریخ هیتلر ترجیح میحزب کارگان آلمانی ناسیونال سوسیالیست نمود، 

مزبور انقالبیون سوسیال باشد. به این نحو لفظ نازي؛ مشتق از طرز تلفظ دو سیالب اولی لغت ناسـیونال وارد در قـاموس   

  زبان آلمانی گردید.

بـود، یعنـی عهدنامـه صـلح ورسـاي، موضـوع        ها مواجه بیشتر به پیدایش جمهوري ویمار و مشکالتی که از آغاز کار با آن

خواهان موفق به عملـی سـاختن   اشاره کردیم و نیز اجماال بیان داشتیم که جمهوري 1923غرامات انفالسیون فالکت بار 

آن نوع تحوالت اجتماعات اساسی نگردیدند که ممکن بود تشـکیالت سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه آلمـانی را بـا مـوازین        

خواهان را تقویت نماید. تا مدت پنج سال بعد از جنگ آثار تعـدي  د و از این طریق نیروهاي جمهوريدموکراسی وفق ده



  مجموعه تاریخ »  506«
 

 
 

 
  شود.به طور پراکنده در آلمان دیده می

طلب و ضدجمهوري بود زیرا هاي سلطنت تر از آن مانورهاي سازمانها ادامه یافت، اما به مراتب خطرناكاخالل کمونیست

هـاي مسـلحی را در اختیـار خـود داشـت و      هـا دسـته   کرد. این سـازمان واخواهان بیشتري پیدا میها هکه در میان آلمان

  روي داد و قبال به آن اشاره کردیم. 1920نمود، مانند کودتاي کپ که در هایی میحکومت را تهدید به شورش

هـاي  ها بود. این قبیل دسـته زيمتعلق به نا» سربازان مهاجم«اي پوشان یا هاي خصوصی قهوه»ارتش«یکی از این قبیل 

والتر راتنو را در قتـل   1922مسلح حتی براي انجام مقصد خویش از کشتن افراد ابایی نداشتند. به همبن نحو بود که در 

سـمت   1922هایی براي منابع تولیدي آلمان ایجـاد نمـوده بـود و در     رسانیدند. وي کسی بود که در اثناي جنگ سازمان

را در حکومت فدرال آلمان داشت، ولکن طرفدار دموکراسی و اتحاد منافع ملل مختلـف عـالم و از همـه    وزیر امور خارجه 

ها گذشته یک نفر یهودي بود. قربانی دیگر ماتیاس ارزبرگر یکی از سیاسیون اعتدالی مبرز حزب مرکز کاتولیـک بـود،   این

  ارکه جنگ را امضاء کرده بود.دانستند زیرا قرار متنسبت به ارتش می» به خیانت«جرمش را کمک 

شد لشکریان فرانسوي ناحیه روهر را متصرف گردیدنـد. در سراسـر آلمـان    هنگامی که غرامات جنگ تأدیه نمی 1923در 

به بعد طرفداران فراوانی پیدا کرده بودند زبـان   1919ها که از فریاد خشم و تنفر ملت شد. هیتلر و ناسیونال سوسیالیست

گشودند که اینطور در برابر عمل فرانسه سرتسلیم فرود آورده و به چنین فضـاحتی تـن در داده اسـت.     به تقبیح حکومت

، به تقلیـد  1923این جماعت پیش خود تصور کردند که موقع مناسب براي کسب قدرت فرا رسیده است و در پایان سال 

اي پوشـان نیـز در مـونیخ بـه     اخته بـود، قهـوه  از عمل موسولینی که سال قبل قواي خود را از هر سو به طرف رم روانه س

  اقدام نمودند.» کودتاي آبجوخانه«

» انقالب ملی بروز کرده است.«اي را به طرف سقف خالی کرده و فریاد کشیده که هیتلر به روي سکویی باال رفته، طپانچه

هاي حکومت ویمار بـه آزادي  دموکرات اما پلیس غائله را فرو نشانید و هیتلر به پنج سال حبس محکوم گردید. از آنجا که

» نبرد مـن «نطق و بیان معتقد بودند بعد از یک سال هیتلر از زندان آزاد شد. در زندان بود که وي کتابش را تحت عنوان 

  به رشته تحریر کشید.

تراکی؛ این کتاب عبارت از یک رشته آشفته و سردرگمی است از خاطرات شخصی، اصل تفوق نـژادي، ناسیونالیسـم اشـ    

فرضیات تاریخ، تحریک مردم به آزار یهودیان و مالحظات سیاسی گروهبان سابق ارتش آلمان در پیروي از این عقاید تنها 

نبود؛ حتی شخصی مانند ژنرال لوندورف که در دوران جنگ فرد شاخصی گردیـده بـود و بعـد از جنـگ در میـان طبقـه       
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ربود به طور جدي از هیتلر طرفـداري نمـود و مهمتـر از    گوي سبقت میافسران قدیمی از لحاظ عدم توازن مغزي از همه 

، که فرانسویان از ناحیه روهر بیرون رفتـه و موضـوع   1924در آغاز سال  آن در کودتاي آب جوخانه مونیخ شرکت جست.

ـ  هاي خـارجی مخصوصـا امریکـایی   غرامات معین شده بود سکه جدید و ثابتی رواج یافت و به کمک قرضه ه تـدریج  هـا، ب

انگیزي از نوجان گرفت. ناسیونال سوسیالیسم جذبـه خـود را از دسـت داد و عـده زیـادي از      اقتصاد آلمان به نحو شگفت

  اعضاي حزب پراکنده گردیدند و هیتلر را آدمی شارالتان و اطرافیانش را جمعی مخبط دانستند.

کساد عظیمی روي نمود. آدولـف هیتلـر کـه بـدون      1929رسید که ناگاه در اوضاع از همه جهت قرین آرامش به نظر می

کساد جهانی ممکن بود حتی نامش در صفحات تواریخ ضبط نشود بر اثر اوضاع و احوالی که با بروز کساد در آلمان قـرین  

  بود آدمی گردید به بزرگی ناپلئون.  

هـاي خـارجی بـه    ري دیده شد. قرضهمصایبی که بر اثر اضمحالل اقتصاد جهانی بر آلمان وارد آمد نظیرش در کمتر کشو

ها یک مرتبه خوابید. شش میلیون نفر بیکار شدند. طبقه متوسط آلمان که ناگاه راکد گردید و یا پس گرفته شد. کارخانه

اي به این کمی دوباره گرفتار سـختی گردیـد   کمر راست نکرده بود، چون بعد از فرجه 1923در واقع از انفالسیون بزرگ 

هابـه تـدریج   انی به دستگاه اقتصادي مملکت و به آینده داشت، از او سلب شد. بر عده طرفـداران کمونیسـت  هر گونه ایم

دیدنـد، و عـده   هاي عظیم طبقات متوسط که توفیق کمونیسم را به منزله حکم اعدام خویش مـی گردید و تودهاضافه می

شدت ناچاري به هر طرف پویا بودند تا مگـر کسـی را بیابنـد    اندازه زیاد است و از العاده مترقی بیها در هر جامعه فوق آن

  ها را از شر بلشویسم برهاند. که بتواند آن

هـا مـدعی بودنـد کـه علـت       همچنین کساد باعث تهییج تنفر ملت آلمان نسبت به عهدنامه ورساي بود. عده کثیري از آلمان

کشور نموده بودند، از آن جمله بود کاسـتن از سـرحداث،    استیصال آلمان رفتاري بود که متفقین، بعد از جنگ نسبت به آن

هاي خارجی، تقاضاي غراماتی بسیار، تصرف ناحیـه  رانی و سرمایههاي خوش، بازارها، کشتینشینمحروم کردن آلمان از کوچ

  صنعتی روهر، انفالسیون و بسیاري مسایل دیگر.

ها براي رهـایی از  دید. اما طریقی که آلمانتوز میجبران و کینههر ملتی به جال آلمان در چنین دامی افتاده بود خود را 

تر که بر اثـر تجـارب ملـت آلمـان در     هایی بود عمیقها و ناشی از رویهاین سختی انتخاب کردند شاید مختص به خود آن

ملـت، مـذاکره و   طی قرون گذشته حاصل آمده بود. حفظ دموکراسی؛ یا به عبارت دیگر قرار حصول و قبول آراي اکثریت 

ها به تمامی پایمـال گـردد، در   مصالحه، تعدیل منافع متضاد به طوري که نه هیچ کدام کامالً راضی باشند و نه حقوق آن
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هر کشوري هنگام بروز بحرانی واقعی دشوار بود. در آلمان دموکراسی خود بدعتی بود که بـراي شـناخت ارزش هنـوز بـه     

توانستند آن را از آن خود ندانند، آن را اصولی تصنعی و وارداتی که به سهولت می سنگ محک آشنا نشده بود، چیزي بود

  بشمرند یا حتی مدعی شوند که شیوه یک حکومت خارجی است که در جنگ گذشته درول فاتح بر آلمان تحمیل کرده بودند.

تخطئه کرد زیرا آن قرارداد را مایه هیتلر با تبلیغات خویش به تهییج این قبیل احساسات مشغول شد. عهدنامه ورساي را 

گفـت موجـد مبـارزات طبقـاتی، تشـتت،      دانست. دموکراسی ویمار را تخطئه کرد به علت آنکه میسرشکستگی آلمان می

در سایه رهبري که مـرد عمـل   » یا فولک«خواست که با جنبش عظیم و اساي ملت گویی گردیده است. میضعف و گزافه

هاي خالص باید متکی به خودشان باشند، وي زبـان   ها، یعنی آلمان گفت که آلمانقق یابد. میتح» واقعی«بود دموکراسی 

ها را دانسـته و همـدي در    ها گشوده و همگی آنها و سوسیالیستها، کمونیستها، بلشویکبه طعن و مذمت مارکسیست

باشـد،  م براي افراد عادي مملکت مینمود ولکن مدعی بود که طرفدار نوع صحیحی از سوسیالیسمسائل مهمی شریک می

  پرداخت.به عبارت دیگر به بیان فلسفه حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان می

هـاي بزرگـی کـه    ها و مغازههاي غرایی درآمدهاي رایگان، سودهاي حاصله از دوران جنگ، قدرت تراستوي در طی نطق

شمرد و بـاالتر  هاي غیرمنصفانه را مذموم میمروت و مالیاتان بیصاحب شعب متعدد بود، محتکرین زمین، عمل رباخوار

کرد. یهودیان مثل سایر مردم در تمامی احزاب و فرق سیاسی وجود از همه مردم را به تیري جستن از یهودیان دعوت می

  داران یهودي مردمانی ملعون بودند.، سرمایه هاداشتند در نظر دست چپی

شدند. در مراسم ضد یهود هیتلـر حـداقل وجـه    نقالبیون یهودي موجودات موحشی محسوب میها، ادر نظر دست راستی

فکر و جاهـل  توانست عموم احزاب و طبقات را به سوي خویش جلب نماید. مردم بیمشترکی را یافت که در سایه آن می

تر بـود و چـون بـه    رایشان سهلآوردند تشخیص هویت یک نفر یهودي بکه از اقتصادیات و نیروهاي اجتماعی سر در نمی

هاي مملکت یهودیان هستند یکباره متوجـه شـدند کـه حـس تمیـز سیاسـی       ها تلقین کردند که مسبب تمام بدبختی آن

نفـر   600000ها در تمـامی آلمـان فقـط     اند. ضمناً یهودیان اقلیت کوچکی بودند، (که عده مجموع آنجدیدي پیدا کرده

  ها چندان ضرري نداشت. االمال از عقاید سیاسی بود دشمن ساختن آنبود) و بنابراین در عهدي که م

 1928کرسی نمایندگی مجلس رایشتاگ را به دست آوردند و حـال آنکـه در انتخابـات     107ها نازي 1930در انتخابات 

انکه کساد ادامه نفر بالغ گردید. همچن 77به  54نفر بودند. عده نمایندگان کمونیست از  12ها فقط  مجموع نمایندگان آن

تر شد و چندین دفعه مجبـور بـه تجدیـد انتخابـات گردیدنـد زیـرا در رایشـتاگ حصـول         یافت نومیدي و العالجی افزون
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بست ننمود. در ژوییه اکثریتی که بتواند به انجام وظایف بپردازد میسر نبود. هیچ یک از این انتخابات نیز کمک به رفع بن

ترین حزب منفرد گردیدند. دگی را به دست آوردند و در میان تمامی احزاب مملکت بزرگحوزه نماین 230ها نازي 1932

ها روي داد با آنکه نازي 1932لکن به واسطه تعدد احزاب باز حایز اکثریت الزم نشدند. در انتخابات دیگري که در نوامبر 

هـا در   هـاي آن ن کاسته گردید و مجمـوع کرسـی  هنوز از سایر احزاب به مراتب بیشتر بودند با این وجود قدري از قدرتشا

ها به تدریج نیرومندتر گردیده بودند به طوري کـه در نـوامبر   تقلیل یافت. در عرض این مدت کمونیست 196رایشتاگ به 

  ها سر به صد زده بود. مجموع عده نمایندگان آن 1932

هیتلر نگران شد که مبادا فرصت از چنگش بیرون رود. ها به نسبت راکد گردید پیشرفت نازي 1932بعد از آنکه در نوامبر 

کار، ناسیونالیست و ضد جمهوري یعنـی اشـرافیون قـدیمی، مالکـان یـونکر، افسـران ارتـش،        اي از عناصر محافظهاما پاره

هـا مفیـد    داران، به این فکر افتاده بودند که هیتلر ممکن است به حال آنبازرگانان عمده فوالد منطقه رن و سایر کارخانه

شد. این جماعت ثروتمند که اکثر تعلق به حزب کوچـک ملیـون   ها تامین میباشد. از این منابع که بخشی از بودجه نازي

داشتند تصور نمودند که قادر به قبضه کردن هیتلر و از آن رو نظارت بر توده عظیمی از مردمان ناراضی که هیتلر تا ایـن  

داري رهبر آنان نموده بود باشند. به عالوه این ثروتمندان از مخالفتی که هیتلر با سـرمایه حد بر آنها تسلط یافته و خود را 

  داشت چندان نگران نبودند.

العـاده  هاي مختلفی بود که به موجب اختیارات قانونی فوقبه بعد چندین بار حکومت آلمان در دست صدراعظم 1930از 

دند. اکنون چون ژنرال فن و کابینه وي مستعفی گردید رهبـران حـزب ملیـون    دابیشتر امور را با صدور فرامینی انجام می

  رئیس جمهوري هیندنبورگ را تشویق نمودند که هیتلر را به مقام صدرات عظمی یک کابینه موتلفه منصوب کند.

سایر مناصـب   از طریق کامال قانونی آدولف هیتلر صدراعظم (یا نخست وزیر) جمهوري آلمان شد. 1933ام ژانویه در سی

هـا سـهیم   ها به اتفاق حکومت را اداره نمایند. اما غرض نـازي کابینه جدید در اختیار ملیون گذاشته شد که قرار بود نازي

  ساختن سایرین در امور حکومت نبود.

کـه   هـا هیتلر تقاضاي انتخابات دیگري نمود. یک هفته قبل از موعد شروع انتخابات عمارت رایشتاگ آتش گرفـت. نـازي  

ها را متهم ساختند. در تعقیب این امر شروع به متوحش سـاختن مـردم   خود به این عمل مبادرت جسته بودند کمونیست

اي پوشان خود را به جان مردم انداختنـد تـا بـه    از خطر کمونیسم کرده آزادي بیان و قلم را منسوخ ساختند و قواي قهوه

درصد مجموع آرا به  44ها فقط زي نمایند. با این وجود در این انتخابات نازيها را وادار به دادن راي براي حزب نا زور آن

  دست آوردند.
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-مند مـی این آخرین انتخاباتی بود که در آن ملت آلمان حتی از ظواهر آزادي بهره 1948تا  1933در عرض پانزده سال 

ت تـام از رایشـتاگ مطیعـی شـد کـه نماینـدگان       العاده موفق به اخذ اختیاراگردند. به هر حال هیتلر با اعالم حالت فوق

  کمونیست را به آن اجازه ورود نداده بودند. اکنون انقالب نازي آغاز گردیده بود.

هیتلر نظم نوین خو را رایش (امپراتوري) سوم نام نهاد. وي اعالم داشت که به دنبال رایش اول یا امپراتوري مقدس آلمان 

دست بیسمارك بنیاد نهاده شده بود سومین رایـش ممـد جریـان طـوالنی تـاریخ واقعـی       و رایش دوم با امپراتوري که به 

گویایی هیتلر از این قـرار بـود کـه    شد. پیشآلمان بود که رایش سوم زاییده عضوي و اوج طبیعی آن جریان محسوب می

  رایش سوم هزار سال پایدار خواهد ماند.

پیشوا گذاشت که به لغت آلمانی فوهرر است. مدعی گردید که شخص وي  مانند موسولینی هیتلر نیز بر خود لقب رهبر یا

باشد، یهودیـان را جمـاعتی غیرآلمـانی تشـخیص دادنـد، بـر دموکراسـی، حکومـت         مظهر حکومت مطلب ملت آلمان می

» انیهودیـ «بودن زدند و این عرصـه را بـا کمونیسـم جمـع کـرده و متعلـق بـه        » غربی«پارلمانی و لیبرالیسم داغ باطله 

  دانستند.

بنـدي نمـود و هـرکس را    برگ بود یهودیان را به ملتی غیرآریایی طبقهکه مرشد آن آلفرد روزن» علم جدید تفوق نژادي«

یهودیـان از کلیـه    1935که یکی از اجدادش یهودي بود از یهودیان به حساب آورد. به موجب قـوانین نـورمبرگ مصـوبه    

میان افراد یهود و غیریهود ممنوع شد. در دوران حکومت رایش سوم یهودیان را حقوق تابعیت محروم گردیدند و مواصلت 

ها را خراب، تمامی افراد آن اقلیت را جریمـه   کتک زده، تعقیب نموده، از مناسب عمومی اخراج، کسب و کار خصوصی آن

اي از دادند. احساسات ضد یهود پـاره  ها را به قتل رسانیدند و یا بعد از سلب کلیه مایملک اجازه گریز از آلمان نمودند، آن

ها تن از یهودیان آلمان و اروپاي هاي شوم طالیه کشتار میلیونمتعصبین به حدي که به سبعیت مطلب گرایید، این اتفاق

  شرقی بود که هنگام دومین جنگ جهانی صورت پذیرفت.

اي از کـل  ه سنگ عظـیم کـه در آن هـیچ ذره   پنداشتند کامال سلب و یکپارچه، مانند یک تختنظم نوین را دستگاهی می

سنگ مجزي نبود. از این پس دیگر آلمان صورت فدرال نداشت، ایالت قدیمی مانند باوبر و پروس از بین رفت و بـه ایـن   

ها طریق جریان تاریخی وحدت آلمان را ادامه داده و پیش بردند و کلیه احزاب سیاسی به استثناي ناسیونال سوسیالیست

به شدت تصفیه کردند. در ایـن موقـع بـود کـه عـده       1934یان برداشتند. خود حزب ناسیونال سوسیالیست را در را از م

تر نهضت نازي بودند به توطئه علیه هیتلر مـتهم  پوش یعنی آن افرادي که در حکم جناح انقالبیايزیادي از رهبران قهوه
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  و بالدرنگ اعدام گردیدند.

ها، که در آن هـزاران نفـر را   هاي خلق و یک سازمان دایمی بازداشتگاهو، به انضمام دادگاهدستگاه پلیس مخفی یا گشتاپ 

کردند و کلیه عقایدي را که با آراي پیشوا تناقص داشت خفه نمودند. خود قانون را بدون دادرسی یا محکومیت توفیق می

لیساها اعم از پروتستان و کاتولیک را با رژیم اراده ملت آلمان توصیف نمودند که عملش حفظ مصالح حکومت نازي بود. ک

المللـی کلیسـاها و روحـانیون    ساختند. انتقاد مدارس کلیسایی اقداماتی مبذول گردید. ارتباطات بـین » هم آهنگ«جدید 

پرسـت ضـد   هاي بـت قطع شد و براي ممانعت از رفتن کودکان به مدارس کلیسایی اقداماتی مبذول گردید. دولت نهضت

را در پرستش خدایان تیوتونیک باستانی تشویق کرد اما هیچ امري به قدر پرستش نازیسم و پیشواي آن مطمح عیسویت 

هـا  نظر دولت نبود. یک نهضت جوانان نازي تشکیل شد تا عقاید نوین را به نسل جوان تلقین نمایـد. مـدارس و دانشـگاه   

  مراکز تبلیغاتی گردید.

ها جبهه کـارگران ملـی ایجـاد    شد به این مهنی که همه از بین رفت و به جاي آن» هم آهنگ«هاي کارگري نیز اتحادیه

» پیشـواهاي «کارفرمایان را در کارخانجات و صنایعشان بـه صـورت   » اصل پیشوایی«ها ممنوع شد. طبق گردید. اعتصاب

. برنامـه عـریض و طـویلی    ها دادند که تابع بازرسی بسیار دقیق دولت بـود  کوچکی در آوردند و اختیارات مبسوطی به آن

ها به موقع اجرا گذاشته شد کشی مردابها و زههایی از براي احداث جنگلبراي انجام خدمت عام المنفعه ایجاد شد. طرح

  ها، طرق و شوارع بسیار جدیدي مشغول گردیدند.و به ساختمان خانه

عرض علیل مدتی بیکاري بـه نحـو شـایانی تقلیـل      با اجراي یک برنامه عظیم تسلیحاتی، براي بیکاران کار تهیه شد و در

گردید، تقلیل یافت. اما دست کـم افـراد   ها سهمی که از عواید ملی نصیب کارگران مییافته بود. حتی طبق آمارهاي نازي

پرداخـت کـه   هاي مردمـی مـی  به رفع نیازمندي» نیرو از طریق شادمانی«طبقه کارگر بیکار نبودند و سازمانی موسوم به 

داد و وسایل سفر ها را می دید، ترتیب تعطیالت آنها تدارك می رآمدشام اندك بود، وسایل تفریح و سرگرمی از براي آند

  داشتند.نمود که اگر این سازمان نبود هرگز استطاعت این قبیل چیزها را نمیبراي بسیاري آماده می

ها بـیش از پـیش افـزود. در     بر حدود نظارت خود در کار آندر حالی که دولت مالکیت صنایع را از افراد صلب نکرده بود 

زیر نظر هرمان گورینگ به طرح یک برنامه چهارساله عمران اقتصادي پرداخـت. بعـد از کسـاد عظـیم تمایـل       1936سال

رت نیـازي از غیـر یـا بـه عبـا     کلیه کشورها به روش ناسیونالیسم اقتصادي بود، اما آلمان نازي حصول استقالل کامل و بی

  دیگر استعناي مطلق از تجارت خارجی را غایت مقصود و مرام خود قرار داد.



  مجموعه تاریخ »  512«
 

 
 

 
هاي آلمانی به کشف طرقی براي تهیه کائوچوي مصنوعی، پالستیک،منسوجات مصنوعی و جانشـین بهتـري از    دانشیمی

کرد مستغنی سازند. آلمان محصوالت دیگري نایل آمدند تا آلمان را از مواد خامی را که از اراضی آن سوي دریاها وارد می

شد از این موقعیت خویش استفاده نمـود.  ترین بازار کاالهاي موردنیاز براي کشورهاي اروپایی شرقی محسوب میکه مهم

آمیختند موفق به معامالت پایاپایی براي تحصیل غله لهسـتان،  ها که تهدیدات سیاسی را با کاسبی عادي در هم مینازي

ها بـود نـه    دادند که نفع آلمان در صدور آننفت رومانی گردیده و اکثرا در عوض اجناسی را تحویل میالوار مجارستان یا 

ها احتیاج داشتند. براي اروپا به طور کلی، به خصـوص بعـد از جنـگ جهـانی،      اجناسی که واقعاً مردم اروپاي شرقی به آن

بود که از نظر اقتصـادي نـواحی مختلـف آن محتـاج بـه      یکی از مشکالت اساسی این شده بود که قاره اروپا هنوز واحدي 

هـاي گمرکـی، اختالفـات پـولی و     تبادل کاال با یکدیگر بودند و حال آنکه از لحاظ سیاسی به واسطه حدود و قیود تعرفـه 

ی خواهانه کشورها در داخل مرزهاي آنان پدید آمده بود هیچ نوع وحـدت صنایعی که به طور مصنوعی در پرتو امیال ملیت

  میان اجزاي این کل وجود نداشت.

ها براي این مشکل یک رشته قراردادهاي بازرگانی دوجانبه اسـت تـا از ایـن طریـق      حل آنها مدعی گردیدند که راهنازي

هـا   ن حلی بود که به موجب آن آلماج.تار بتوانند بازاري براي فروش محصوالت خود داشته باشند. اما این راهعموم ملل هم

ترین، مقدرترین و ثروتمندترین کشورها باشند و سایر کشورهاي اروپایی به طـور دایمـی   ترین، مترقیستند صنعتیخوامی

-تري قرار گیرند و آنچه با قراردادهاي بازرگانی و رخنه اقتصادي تحقق پذیر نبود با غلبه و جنـگ ممکـن  در درجه پایین

نازي آلمان را بدل به ماشین جنگی با انضـباط عظیمـی نمـوده و    انقالب  1933الحصول بود. در عرض چند سالی بعد از 

هاي کردند، تودهسازي آن با تمام قوا کار میدشمنان داخلی خود را قلع و قمع یا خاموشی ساخته بود، کارخانجات اسلحه

اي آمـاده  سـانه هاي شـامخ جدیـد اف  داشتند و در تهاجم و تسخیر قلهمسحور آن در تظاهرات عظیمی فریاد موافقت برمی

امـروز نوبـت آلمـان    «ها افتاده بود این بـود کـه   تبعیت از پیشواي خود بودند. یکی از جمالت شومی که بر سر زبان نازي

  »است، فردا نوبت سراسر جهان.

  ها و نتایج آنتریانیسم: پارهاي از ریشهتوتالی
قالب بلشویکی بروز کرد، ز یرا رژیم سوویت با سلب آزادي هاي متعدد. ابتدا با اناي بود صاحب جنبهتریانیسم پدیدهتوتالی

تر فاشیست که در  آلمـان بـه منصـه ظهـور رسـیده بـود فرقـی        ترین شیوه ضد سوویت یا رژیم توتالیانفرادي، با افراطی

مـوقتی   هاي مهمی میان آن دو وجود داشت. در عالم تئوري دیکتـاتوري پرولتاریـا  نداشت. در آغاز از لحاظ اصولی تفاوت
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پرستی بود، زیرا براصل مبـارزه طبقـاتی   برد، و فاقد جنبه ملیتبود، مقام یک نفر پیشوا یا قهرمان را به اوج علین باال نمی

شد. قانون اساسی را قبول کرده بـود  عموم جهانیان اتکاء داشت و میان عموم ملل در این باب هیچ گونه تفاوتی قائل نمی

  نمود.داد و دست کم به ظاهر از فکر یک حقوق بشري طرفداري میراسی وفق میکه در ظاهر با موازین دموک

قانون اساسی بلشویک رسماً اصل تفوف نژادي را مردود شمرده بود و دانسته و به عمد فلسفه جنـگ آغـازین و تعـدي را    

رتر گردید. دیکتاتوري سوویت و هاي مشابه دشواتر سوویت از سیستمکرد. اما به مرور ایام تفکیک شیوه توتالیترویج نمی

هاي سیاسی دیگر: پوچ بودن قانون اساسی و حکومت حزب واحد سیاسی در روسیه به همان اندازه دایمی شد که سیستم

پرسـتی اهمیـت   تر گردید، آیین پیشواپرستی رواج گرفت و شخص استالین معبـود شـد، ملیـت    الیحه حقوق بشري عیان

  م رهبران، بیشتر افتخارات سرزمین آبا و اجدادي شوروي شد، تا تالش کارگران جهان.بیشتري پیدا نمود، تکیه کال

تر یانیسم، متمایز از دیکتاتوري صرف، با آنکه تا حدي به طور ناگهانی بعد از جنگ جهانی ظهور کـرد یـک پدیـده    توتالی

اي بـود کـه از دوران قـرون    سسـه غیرطبیعی تاریخی بود. این نتیجه طبیعی یک رشته تحوالت گذشته بـود. حکومـت مو  

وسطی به بعد پیوسته اختیارات جدیدي تحصیل کرده بود، از ایام فئودالیت قدم به قدم محاکم قضا و افراد مسلح را زیـر  

هاي خاصی وضع کرده، به ارشاد سیاسـت اقتصـادي   فرمان خود آورده، بر مردم مالیات تحمیل نموده، براي کلیساها نظام

هایی از بهر تامین رفاه مردم ابداع نموده بود. جنگ جهانی باعث هاي آموزشی پرداخته و طرحجاد سازمانکمر بسته، به ای

  ادامه و پیشرفت همان جریان گردیده بود.

العاده عظیم و یکپارچه که مدعی تسلط مطلق بر هر یـک از شـئون حیـاتی    تر قرن بیستم، دستگاهی فوقحکومت توتالی

ها حکومـت بـا کلیسـا    حق حاکمیت دیرینه حکومت را به درجه جدیدي از افراط رسانید. مثالً قرن بود اکنون این تکامل،

گرفته تا هانري هشتم، سالطین روشن فکر مستبد، انقالبیون  1303سیما در درافتاده بود، از دوران سلطنت قیلیپ خوش

صی که در مقام معرضـه بـا کلیسـاهاي مسـیحی     فرانسه، ناپلئون، مازینی، بیسمارك و امثال ایشان، فهرست اسامی اشخا

  برآمده بودمد مفصل بود.

دیکتاتورهاي قرن بیستم عینا همان معامله را نمودند. به عالوه این دیکتاتورها در اکثر مـوارد فقـط صـرفا مخـالف طبقـه      

-را به ملت خود عرضه مـی ورزیدند و اساساً فلسفه نویی از زندگی روحانیون نبودند بلکه علنا با دیانت مسیح مخالفت می

  کردند.ها تحمیل میداشتند و یا بهتر است گفته شود که بر آن

شد که درباره آن زیـاد از انـدازه   در بیان این فلسفه نوین تا حد بسیار زیادي به یک ناسیونالیسم تاریخی توسل جسته می
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ختمان جامعه مشعر براینکه جامعه (یـا ملـت و یـا    اي مشتق بود از فرضیه مربوط به ساکردند. این فلسفه تا اندازهغلو می

بر طبق این فرضیه فرد   اي واحدشود به جز یاختهاي است که در درون آن فرد چیزي محسوب نمیحکومت) موجود زنده

هیچ گونه وجود مستقلی نداشت. حیات خود و تمام عقایدش را مدیون جامعه، ملت، مردم و یا فرهنگی بود کـه در میـان   

  ا قدم به عرصه وجود نهاده و از آن منبع مستفیض گشته بود.ه آن

بینـی بـود کـه خـارج از پیکـر      شد. فرد یک سـلول ذره در مارکسیسم تبعیت مطلق فرد از طبقه خویش تقریباً همین می

د. بتایست به قالب طبقه خویش درایگلی بود که می  اجتماعی معنی نداشت. ذره ناچیزي بود در دل صخره عظیمی صلب

فرد بر زبان آوردن و یا براي افراد حق داشتن عقاید (که محـیط  » آزادي«یا » تعقل«با وجود این قبیل فرضیات سخن از 

ساخت) قائل شدن و یا برشمردن عقاید یک یک افراد براي حصول اکثریتـی عـددي چنـدان معنـی     ها فراهم می براي آن

ا ملت (و یا در فلسفه مارکسیسم آرا طبقه) بود به شکل یکپارچه سنگ نداشت. عقاید معتبر عبارات از آراي تمامی مردم ی

در نتایجی که بـه  » علوم طبیعی نازي«صلب. حتی طبیعیات عبارت بود از حاصل جوامع به خصوصی، مثالً مسلم بود که 

هـا علـوم   ظر شـوروي تفاوت داشته باشد و در ن» یهودي«داد باید با علوم طبیعی دول دموکرات، بورژوا، غربی یا دست می

طبیعی سوویت سازگار با ماتریالیسم دیالیتیک، و مجهزتر باشد تا از علوم طبیعی ملل کاپیتالیست و بورژوازي مـنحط یـا   

جهان غیر شوروي به کشف حقیقت بهتر نایل آید. همچنین تمامی هنرهاي زیبا مثل موسیقی، » فاشیست«علوم طبیعی 

سازي، هنگامی هنر صحیح بود که بتواند ترجمان احوال جامعه یا ملیتـی  ري و مجسمهنقاشی، ادبیات، رمان نویسی، معما

  باشد که از میان آن رشد کرده بود.

تر (مانند قسمت اعظم آراي متجددین) خود مقر بودند که حکمت آنها اصوال جنبه ذهنی دارد. صحت یـا  هاي توتالیرژیم

رفت که تطابقی با قاید راجع به حقیقت یا زیبایی، یا حق تصور نمیسقم عقیده بستگی به شخص صاحب عقیده داشت. ع

بایست با طبیعت درونی، منافع و یا نظر مردم، ملـت،  هیچ گونه واقعیت خارجی یا  عینی داشته باشد، این عقاید فقط می

تشابه غایی عموم افراد بشر ها بود مطابقت نماید. مفاهیم قدیمی تعقل، قانون طبیعی و  اي که معتقد به آنجامعه یا طبقه

  و یا وجود طریق مشترکی از براي کلیه ابناي بشر در مسیر واحدي از ترقی، جمله ناپدید گردید.

االجتماع، صرفا اعالم نداشتند که محیط مسئول صـوري اسـت   تر بر سبیل بیان نتایج خشک و خالی علمهاي توتالیرژیم

خواهنـد  الیت تمام درصدد برآمدند  که عقاید ملل خـود را بـه صـوري کـه مـی     گیرد. خود با فعکه عقاید ملل به خود می

درآورند. تبلیغات یکی از دو اثر مهم دولت گردید. تبلیغات به هیچ وجه تازگی نداشت، اما در اعصار گذشته (و هنـوز هـم   
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گـر و یـا خریـد نـوعی از     در کشورهاي دموکراسی) از اموري جزیی بود که مردم را به قبول یک حزب سیاسی یا حزبی دی

بـه خـود   » کلـی «تر تبلیغات نیز مثل تمام چیزهاي دیگر صـورت  نمود. اکنون در دست رژیم توتالیانواع قهوه ترغیب می

گرفت. تبلیغات انحصاري حکومت شد و خواستار آن گردید که مردم به تمامی آرایی که حکومت درباره زندگی داشـت و  

  هنگ گردیده بود ایمان آوردند.)به هر جزیی از این کل که هم آ

سابق بر این نظارت دولت در کتب و جراید به طور کلی جنبه منفی داشت. مثالً در دوران زمامداري نـاپلئون یـا متـرنیخ    

ها، واقعیات و یا اشخاص به خصوصی را ممنوع ساخته بودند. (اکنون ادارات سانسور بیان عقیده و اظهارنظر درباره موضوع

ي توتالی در نظارت بر مطبوعات به طرز موحشی جنبه مثبت پیدا کرد. دولت شروع به چـاپ زدن آرا و جعـل   در کشورها

عقیده نمود. تاریخ را از نو تحریر کرد. نویسندگان ملزم بـه معرفـی کلیـه آرا، کـردم و مسـلک حـزب گردیدنـد و کتـب،         

ا به سوي مردم روانه داشت. بلندگوها در معابر بـا صـداي   کنی از کلمات رکران و بنیانها، مجالت و رادیو سیل بیروزنامه

العاده عظیمی از پیشوا در اماکن عمومی نصیب شد.) بعضی اوقات خبرنگان در امـور  خراش به کار افتاد، تصاویر فوقگوش

 Dr. Gobbr=elsزن، مانند دکتر گـوبلس  جو و زخم زبانتبیلغاتی مردمانی متعصب بودند، لکن اکثراً اشخاصی بودند عیب

مان، باهوش   فریفتند.ها مردم را می هایی را بخورند که خود با آنتر از آن که فریب نیرنگدر آْ

حتی فکر مربوط به حقیقت از میان رخت بربست. هیچ مالك و معیاري براي گفتار آدمی باقی نماند اال مصلحت سیاسـی  

کـس قـادر بـه فراگـرفتن     اختیارات را به دست داشتند. هـیچ  یا به عبارت دیگر تمایالت و منافع شخصی افرادي که زمام

توانست از چنگال فلسفه رسمی حکومت که همه جا حاضر کس نمیکرد. هیچمطلبی نبود مگر آنکه دولت چنین اراده می

ه شـده  و ناظر بود بگریزد و یا مانع از عقایدي شود که به صورت بذرهایی به دست دیگران و براي مقاصد خود آنها کاشـت 

ترین قضایا را بـراي  نمود. هنگامی که چندین سال پشت سرهم عجیببود و به نحوي موذیانه به زوایاي مغز وي رخنه می

تر چون شخصاً و مستقالً ها را قبول و حتی باور کنند. ملل کشورهاي توتالی کردند طبیعی بود که مردم آنمردم تکرار می

اي تعیین صحت یا سقم ادعاهاي رسمی دولـت خـود نداشـتند، نـه فقـط از لحـاظ       اي برراهی براي کسب اخبار و وسیله

  ها سلب گردید. فرضیه اجتماع شناسی بلکه در واقع، قدرت تعقل به نحوي روز افزون از آن

تر به طور کلی، عبارت است از نمونه دیگري هاي توتالیفلسفه تفوق نژادي که بیشتر مختص آلمان نازي است تا حکومت

تري بود که درباره ناسیونالیسم و همبستگی ملی وجود داشت. این مکتـب ملـت را بـه    افراط و یا انحطاط آراي قدیمیاز 

کرد و مدعی بود که ملت عبارت از گروهـی از افـراد اسـت کـه صـاحب      اي توصیف میمعنی یک ایل، وجود خارجی زنده
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جسـمانی مشـابهی باشـند.) احساسـات ضـد یهـود       همان مشخصات جسمانی نیاکان خود و همان ممیـزات یـا ممیـزات    

  زهرآگین نوع تفوق نژادي در اروپا بود.

درست است که همواره در دنیاي مسیحیت خصومت پنهانی نسبت به یهودیان وجود داشت لکن دشـمنی متجـددین بـا    

چـون در همـه جـا    یهودیان ارتباطی با مسیحیت نداشت. این خصومت تا حدي از آنجا ناشی گردید که در قرن نـوزدهم  

قیودي که سابقاً از نظر مذهبی براي احراز مشاغل وجـود داشـت از میـان برداشـته شـد. یهودیـان وارد جامعـه عمـومی         

  ها به مقامات شامخی نایل شدند.گردیدند و بسیاري از آن

شـد چنـین   یاین قضیه در آلمان بیش از هر کشور دیگري صادق بود؛ به طوري که از لحاظ هر یـک نفـر غیریهـودي مـ    

هـا  باشند. اما باالتر از همـه ایـن  هاي مختلف، رقباي خطرناکی میقلمداد کرد که یهودیان در بازرگانی و اشتغال به پیشه

شد با بـاال  تر، جامعه را، که میتر شوند و به اشکاالت اساسینژادي خود راسخخواستند مردم در اعتقاد پاكمبلغین که می

زدن به آتش احساسات ضـد یهـود پرداختنـد.    ات ستمدیده رفع نمود، فراموش نمایند و به دامنبردن و تثبیت عواید طبق

زیرا که حکومت توتالی راه گریزي از واقعیات تضاد طبقاتی بود. طریقی بود براي تظاهر به اینکه اختالفـات میـان غنـی و    

هایی که میـان طبقـات   بود که تهییج هول و هراستر آن از ممیزات یک رژیم توتالی باشد. فقیر واجد چندان اهمیتی نمی

شـد کـه   ماند و چـون مـدعی مـی   گرفت، آنگاه مصدر امور باقی میاجتماع از یکدیگر وجود داشت اختیارات را به کف می

نمود. به این نحو بود کـه موسـولینی،   مشکالت طبقاتی را حل کرده است وجود خود را براي اجتماعی ضروري قلمداد می

تر قبل از کسب قدرت براي ترساندن مردم از مخاطرات ظلمانی مـرام بلشویسـم   و برخی از دیکتاتورهاي کم اهمیتهیتلر 

داشتند که عموم طبقات اجتمـاع دوش بـه دوش یکـدیگر بـه     زدند و همین که مرکب قدرت سوار بودند اعالم میدم می

  اند.یشواي خود کمر بستهمثابه تخته سنگی که اجزاي آن همبستگی دارد به پشتیبانی از پ

ها بـه کمـک آراي کـارل    بلشویک 1917حوادثی که در روسیه روي داد نیز روي هم رفته از این قاعده مستثنی نبود. در 

داران، مالکان، مردم طبقه متوسط و دهاقین متمکن برانگیختنـد، سـپس خـود بـر کـار      مارکس کارگان را به ضد سرمیه

اي فاقد طبقات به وجود آمده است و دیگر از این پـس  بسیار زیادي اعالم داشتند که جامعهآمدند بعد از قلع و قمع عده 

هیچ گونه طبقات اجتماعی وجود خراجی ندارد.) و عموم اتباع شوروي به صورت متحد پشتیبان رژیمی هسـتند، کـه بـه    

گردنـد. فقـط کشـورهاي پایبنـد بـه       ورتواننـد یکسـان از آن بهـره   قول خود رهبران بلشویک، کلیه افراد نیک جامعه می

کردند گرفتار مشکالت مربوط به طبقات داخلی سوء تعدیالت میان غنی و فقیـر یـا میـان    دموکراسی بودند که اذعان می
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  باشند.طبقات ممتازه و محروم اجتماع می

ناراضی را بـه توطئـه بـا     دانستند. مردمانهاي دیکتاتوري اشکاالت خود را ناشی از عواملی خارج کشور خود می(حکومت

شـمردند. یـا   المللی میها را ملعبه نهضت تروتسکی، امپریالیسم یا یهودیت بین کردند، آنخارجیان یا پناهندگان متهم می

زدند و به این نحو مشکل فقر را بـه صـورت   می» ندار«و کشورهاي » دارا«دم از منازعه میان غنی و ملل فقیر، کشورهاي 

البته؛ بیش از یک ذره حقیقت وجود داشـت،  » ندار«و » دارا«دادند. در تفکیک میان کشورهاي ی جلوه میالمللتنازع بین

هـاي  هاي اروپایی، به عالوه ایاالت متحده آمریکا و می نیوناي از کشورها (در واقع دموکراسیتر پارهطبق تعبیري قدیمی

کرده بودند. یحتمل هر گونه تبلیغاتی اگـر تـا حـدي بـا     » رقیت«) بیش از سایرین 1939تا  1930انگلیس در ده ساله از 

تر تقصیر مشکالت خود را به گردن سایر کشورها هاي توتالیافتد. اما چون حکومتحقیقت واقع وفق دهد بیشتر موثر می

جنـگ ممکـن    را به صورت تنازعی میان ملل جلوه دادند چنین وانمود کردند کـه » ندار«و » دارا«انداختند و تضاد میان 

  حلی از براي ضررهاي اجتماعی باشد.است راه

تـر  تر و دموکراسی آن بـود کـه در سیسـتم توتـالی    هاي توتالیدر واقع صفت ممیزه و بارزترین وجه افتراق میان حکومت

اد به تعدي را قبول کرده، حتی زیان به مدح و تجلیل آن گشودند. پیشتر گفتیم که چطور یک آیین تعدي پرستی یا اعتق

  مفید بودن در دوران قبل از جنگ اول جهانی به وجود آمده بود.

خود جنگ مردم را به تعدي و اقدام خودسرانه معتاد ساخته بود. لنین و طرفدارانش نشان دادنـد کـه چطـور در شـرایط     

سولینی همـان درس  مو 1922باشند. در انقالبی و پر هرج و مرج گروهی قلیلی قادر به گرفتن زمام اختیارات حکومت می

را منتها با ابتکار بیشتري آموخته بود، زیرا ایتالیایی که در آن موسولینی قدرت را به کف گرفت در جنگ نبود، فقط خطر 

براي  1929تا  1920یا احتمال بروز انقالب و نه خود انقالب، بود که فرصت الزم را در اختیار وي گذاشت. در ده ساله از 

هـاي  ترین نواحی اروپا، بـه هنگـام صـلح مـردم شـاهد رژه ارتـش      اي از متمدنهفدهم به بعد در پارهنخستین بار از قرن 

پوشان مرکب از دستجاب اراذلـی بودنـد کـه لبـاس     ايپوشان یا قهوهها اعم از سیاهخصوصی در اطراف مملکت شدند، این

رسـاندند و  هـا آزار مـی   کردند، به آنت رفتار میمتحد الشکل به بر کرده و متشکل شده که با افراد مطیع قانون به خشون

هـیچ هـیچ کـس     1929تا  1920آنکه مجازاتی در میان باشد. به عالوه در ده ساله از آوردند بیها را به قتل میحتی آن

  کرد که تا ده ساله بعد شکنجه دوباره در اروپا رواج یافته باشد.باور نمی

گـذاران دوره  تریانیسم آراي خود را از نیچـه و سـایر فرضـیه   و الحادي نو بود. توتالیتر تعدي اصول اخالقیات شیوة توتالی
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ها در حریم سالمت و تمدن اعالم داشتند که بشر باید زندگی پرخطري داشـته   قبل از جنگ به عاریت گرفت که خود آن

ر غایـت حـدت بـه زنـدگی پرجوشـی      شود اجتناب ورزد و خود را دباشد، از ضعف و زبونی که بر اثر تفکر زیاد حادث می

آلیسم نونهاالن توسل جستند که هایی از براي جوانان ایجاد کردند. به نوعی از ایدههاي جدید همگی نهضتدرافکند. رژیم

در سایه آن جوانان کشور معتقد بودند که با پیوستن به یک نوع جمعیت، به بر کردن نوعی لباس متحدالشکل و با رفـتن  

دادنـد کـه   کنند. به جوانـان تعلـیم مـی   سهمی در راه رستاخیز اخالقی بزرگی از براي میهن خود ایفاي می در هواي آزاد

-هاي بدنی را در ردیف تظـاهرات مـیهن  جسم خود را پرورش دهند نه عقل خود را، پوست کلفت و ورزیده باشند، ورزش

دادنـد  براي جهان آینده بشمرند. به زنان جوان تعلیم مـی هاي جوانان را تدارکی پرستانه به شمار آورند و رفتن به اردوگاه

کنند، و به مـردان خـود بـا دیـده اعجـاب و تحسـین       که بدون شکوه اطفال زیادي بزایند، راضی باشند که پخت و پز می

پرستی رونق گرفت و پرورش عقل به فساد گرییـد. مخصوصـاً در نهضـت ناسـیونال سوسیالیسـت غایـت       بنگرند. آیین تن

هاي سرخ و سفید نوردیک و هاي گلگون، چهرهود مبدل ساختن ملت آلمان به نژادي از حیوانات پرهیمنه بود با گونهمقص

سال مرگ آسان و بدون عذابی تجویز کردند. بعدها در هنگـام  هایی راست. از طرف دیگر براي دیوانگان و افراد کهنقامت

تصرف شدند یهودیان را زنده زنده در تئورهاي گاز ریختند و در حدود ها لهستان را مجنگ دوم جهانی، هنگامی که نازي

ها حیوان؛ حیوان بود، نـوعی را کـه    ین وسایل علمی به هالکت رساندند. در نظر آن چهارمیلیون نفر از افراد زنده را با آخر

  ساخت.داد، و نوعی را که الزم نداشت منهدم میشخص الزم داشت پرورش می

  انیاجنگ داخلی اسپ

به پیروزي جناح راست به سرکردگی ژنرال فرانکو منتهی شد  باعث  1939-1936هاي جنگ داخلی اسپانیا که طی سال

هـاي زیـادي بـه قـواي فرانکـو کردنـد و       بندي نهایی اروپا به دول محور و متفق گردید. (دولت ایتالیا و آلمان کمکقطب

هاي دول انگلستان و فرانسه به تر شد. در طرف مقابل، کمکلمان مستحکمهاي پیوند رژیم فاشیست ایتالیا و نازي آزمینه

  گیري اولیه جبهه دول متفق را گذاشت.)هاي شکلهاي کمونیستی، پایهخواهان و حمایت وسیع شوروي از جناحجمهوري

تصـادي شـده بـود و از    اسپانیا در آغاز قرن بیستم، چون بسیاري از مستعمرات خود را از دست داده بود دچـار رکـورد اق  

گیر دولت بود، هـر چنـد کـه ارتـش اجـازه قـدرت       همواره گریبان -هاي کارگريبه ویژه شورش -بحرانهاي داخلی 1917

، نزدیک به نه دولت مختلـف زمـام   1923کرد. تا سال ها را سرکوب میداد و شورشهاي سوسیالیست را نمیگرفتن گروه

براساس فرمان سلطان اسپانیا، آلفونس سیزدهم، یک دولت مقتدر دیکتاتوري بـه   1923امور را در دست گرفتند. از سال 
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اداره حکومـت را  » کشور، سلطان و مذهب«ریاست ژنرال پریمو دوریورا بر کشور حاکم شد. وي در پناه شعار سه محوري 

انیا نشد و به تدریج اساس برعهده داشت، ولی حکومت استبدادي این ژنرال موجب برقراري آرامش کامل در اسپ 1930تا 

  ساخت.پذیر نمیسلطنت زیر سوال رفت. جنبش فکري رشد یافته در اسپانیا ادامه سیاست استبدادي مطلق در کشور را امکان

ها را تحت کنترل درآورد و بـا عـزل پریمـو دو ریـورا،     طلبی مخالفتهاي مشروطیتآلفونس سیزدهم سعی داشت با وعده

ها شد و دامنه شورش به ارتش نیـز  نشینی باعث شدت بیشتر شورشصدر قدرت قرار داد که این عقبژنرال برنگر را در م

  سرایت کرد. در شهر بارسلون، سرهنگ ماسیا به طور رسمی جمهوري کاتاالن را اعالم کرد.

و در نتیجـه سـلطان   اي مأیوس کننده بود که ارتش و دستگاه روحانیت نیز از دفاع شاه مأیوس شده بودند وضع به اندازه

  بدون اعالن رسمی ترك سلطنت، اسپانیا را به قصد فرانسه ترك کرد. 1931آوریل  14در 

، نخستین انتخابات عمومی 1931ژوئن  28خواه معروف زامورا در هاي جمهوريبا تالش دریاساالر خوان آزنار و مجاهدت

شد و این مجلس نظام جمهوري را اعـالم داشـت. ابتـدا     و سراسري اسپانیا براي انتخابات اعضاي مجلس موسسان برگزار

» ماسـیا «آزنار سپس زامورا در سمت ریاست جمهوري قرار گرفتند. منطقه کاتاالن نیز به جمهوري اسـپانیا و تحـت اداره   

  باقی ماند.

گ، داران بـزر طلبـان، فرمانـدهان ارتـش، سـرمایه    هـا شـامل سـلطنت   کشمکش قدرت میان دست راسـتی  1936تا سال 

هـاي  هـا، کمونیسـت  ها، سوسیالیستها شامل لیبرال مسلکها، و چپروحانیون کاتولیک حزب کوچک نازي و فاالنژیست

  آمیز ادامه داشت.طلبان کاتاالن باسک به نحو مسالمتهاي وابسته به شوروي و استقاللطرفدار تروتسکی، کمونیست

-ها و کمونیستمهوري خواهان که شامل طیف متنوعی از لیبرالهاي مجلس در اختیار جاکثر کرسی 1936در انتخابات 

هـا و  طلبـان، کاتولیـک  راي و جبهه ملی شـامل سـلطنت   4176156، جبهه خلق 1936ها بودند قرار گرفت. در انتخابات 

ه ها بها قبضه شد. گروه راست از تفوق چپیرأي آورند و قدرت توسط چپ 3783601صاحبان امالك و غیره در مجموع 

، یکـی از نماینـدگان   1936ژوییـه   13گیري بـود. در همـین اثنـاي در    هاي کودتا در حال شکلشدت نگران شد و زمینه

  سلطنت طلب به نام کالوسوتلو در جریان یک درگیري توسط پلیس کشته شد.

بود و شایعه شد کـه  طلب ترور شده هاي سلطنتظاهراً چندي قبل نیز یکی از افسران پلیس به نام کاستیلیو توسط گروه

هـاي اسـپانیا در   ژوییه، شورش فراگیـري در یکـی از پادگـان    17گیري بوده است. در قتل نماینده مجلس یک نوع انتقام

هاي ماورا را کم کرده بـود و  مراکش آغاز شد. البته دولت جمهوري نیز پیشاپیش، حقوق افسران ارتش مستقر در سرزمین
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  است دولت مرکزي ناراضی بودند.مجموعه این گروه افسران از سی

طلبان قرار بود ژنرال سان جورجی فرماندهی شورشیان را بر عهده گیرد، ولی وي شـب قبـل در یـک    طبق برنامه سلطنت

دار شـود.  سانحه هوایی کشته شد و ژنرال فرانکو از جزایر قناري راهی مراکش شد تا فرمانـدهی قـواي شورشـی را عهـده    

  هاي پایتخت نیز شورش کردند. دولت شورشی در بورگوس تشکیل شد.ز ژنرالروزهاي بعد ، گروهی ا

طلبـان در شـهرهاي مادریـد و    در مدت شش هفته تقریباً نیمی از کشور به تصرف قواي فرانکو درآمد، ولی قواي سـلطنت 

خواهـان  جمهـوري  هاي جنوبی اسپانیا در تصرف قواي فرانکو و مناطق شمالی در اختیـار بارسلون شکست خوردند. بخش

رحمی به جان یکـدیگر افتـاده بودنـد و    شد. طرفین با سفاکی و بیتر میبود. منظره جنگ داخلی هر روز هولناك و فجیع

  کردند.قوا و امکانات طرف مقابل را نابود می

کردند و نیروهاي خواهان با سرسختی تمام از مدرسه خود دفاع میدانشجویان دانشکده افسري الکازار، در مقابل جمهوري

ها از جنوب به سمت منطقه در حرکت بودند از هر دهکده یا شهري که متهم به حمایت از ژنرال فرانکو که براي نجات آن

  گرفتند.ها بود انتقام میچپی

و هاي اروپایی براساس مواضع سیاسـی  اگر چه جنگ اسپانیا در ابتدا ماهیت داخلی داشت، ولی به زودي هر یک از دولت

ها در اسپانیا را عامل به هم منافع خود مداخله آشکاري را در حمایت یکی از طرفین آغاز کردند. ایتالیا پیروزي کمونیست

دانست. از سوي دیگر ایتالیا درصدد اخذ اجـازه جهـت تأسـیس یـک     خوردن تعادل در بحرالروم یا در دریاي مدیترانه می

  ست راستی اسپانیا بود.پایگاه هوایی در جزایر بالئار از دولت د

هاي اقتصادي نیز وجود داشت. آلمان بـه مـواد   ها با حزب نازي، انگیزهخوانی مرام دست راستیاز نظر آلمان، عالوه بر هم

اي کـه در مـارس   شـد. در توافقنامـه  اولیه مانند آهن، منگنز، مس و پیریت نیاز داشت که این مواد از اسپانیا تـامین مـی  

هاي سیاسی از محدوده ناسیونال سوسیال آلمان و ژنرال فرانکو منعقد شد، تعهدات طرفین در زمینه میان حکومت 1937

کرد، ولی بر همکاري اقتصادي تاکید زیاد داشت. براساس همین توافق، فرانکو متعهـد  طرفی و وعده مشاوره تجاوز نمیبی

کـرد بـه   ایی که اجراي برنامه چهـارم دوم را تسـهیل مـی   شد در ازاي دریافت کمک نظامی از آلمان، مواد اولیه و مواد غذ

  آلمان تحویل دهد.

خواهان بود، از ایتالیا تقاضـاي  ، ژنرال فرانکو که نگران اشغال راه دریایی اسپانیا از مراکش توسط جمهوري1936در ژوییه 

ولـی بـه دنبـال تقاضـاي       داخله کنـد کمک کرد. در ابتداي قضایا، ایتالیا چندان میل نداشت مستقیماً در مسایل اسپانیا م
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ها عازم ایتالیا و آلمان شـد.  هاي دولت فرانسه براي آنان، ژنرال موال از جانب دست راستیخواهان و ارسال کمکجمهوري

هواپیمـا بدهـد. در همـان روز     12طلـب  ژوییه، کنت چپائو، وزیر خارجه وقت ایتالیا موافقت کرد به قواي سلطنت 25در 

  هواپیماي حمل و نقل به مراکش براي انتقال قوا از مراکش به اسپانیا موافقت کرد. 25رسال آلمان با ا

تعهد کرد ژنرال فرانکو را در اعاده نظم اجتماعی و سیاسی یاري کند و در عوض قول همکاري  1936نوامبر  28دوچه در 

را در صورت جنـگ عمـومی دریافـت    » انهطرفی خیرخواهبی«نزدیک اقتصادي و همکاري سیاسی در مدیترانه باختري و 

تـوپ. در   1930هزار قبضه تفنـگ و   240هزار مسلسل،  5شد: هاي گوناگون مبذول میهاي ایتالیا به صورتدارد. کمک

کردند. تعداد سـربازان ایتالیـایی در اکتبـر    هزار نفر در اسپانیا بیکار می 44جامگان بالغ بر سه لشکر از سیاه 1937ژانویه 

طرفـی را کـه بـراي    هـاي بـی  شد. نیروي دریایی ایتالیـا مأموریـت داشـت کشـتی    هزار نفر بالغ می 60احتماال به  1937

-راستیگراي اسپانیا (دستکردند غرق کند. مطبوعات فاشیست از موقعیتی که ارتش ملیخواهان کاال حمل میجمهوري

الیا یاد کردند و دو ماه بعـد ایتالیـا را در پیـروزي سـانتاندر     از بیلباو به دست آورد چون از پیروزي ایت 1937ها) در ژوئن 

  شریک خواندند.

در ارایه کمک و پشتیبانی فرانکـو  » به موازات ایتالیا و آلمان، کشورهاي دیگري نیز وارد صحنه شدند. در پرتغال (ساالرزار

هزار طلبـه   70هزار دیر مذهبی با  5 خواهان کههیچ کوتاهی نداشت. دربار واتیکان در برابر سیاست ضدمذهبی جمهوري

  نامید و همه دول مسیحی را دعوت کرد تا از فرانکو حمایت کنند.» جهاد دالورانه«ثیام فرانکو را   را منحل کرده بود،

خواهان بودنـد، در  ها عمدتا طرفدار جناح چپ و جمهوريدر فرانسه تشتت آراي به طور جدي وجود داشت. سوسیالیست

کردند و بنابراین دولت فرانسه که نسبت بـه عاقبـت حـوادث مطمـئن     اب دست راستی از فرانکو حمایت میحالی که احز

کرد. البته فرانسه در نهایت اعلم کرد به میزانی که آلمان هواپیما در اختیـار  نبود از اتخاذ یک سیاست مشخص پرهیز می

  یما خواهد داد.خواهان هواپقواي فرانکو بگذارد فرانسه نیز به قواي جمهوري

ها اعالم داشت و سیل داوطلبـان کمونیسـت و ضـد فاشیسـت را     دولت شوروي علنا و رسما حمایت خود را از دست چپی

هاي طرفدار خود را حمایـت کنـد و نیـروي کمکـی خـود را در       عازم اسپانیا کرد. البته شوروي توجه داشت که کمونیست

  گرفت.خدمت طرفداران تروتسکی به کار نمی

-ها را به حمایت از فرانکو فـرا مـی  خواهان نبود و ترس از کمونیسم آندر انگلستان افکار عمومی چندان موافق جمهوري

ترسید دولت خواند ولی دولت انگلستان از به قدرت رسیدن یک حکومت فاشیست در سواحل مدیترانه نگران بود، زیرا می
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مـردان انگلسـتان   الطارق را به خطر اندازند. نظر دولتدیترانه و تنگه جبلفاشیست اسپانیا و ایتالیا متحد شوند و دریاي م

  هاي بیگانه در جنگ اسپانیا بود.تالش براي عدم مداخله قدرت

 27هاي بیگانه در جنگ داخلی اسپانیا که انگلستان مطـرح سـاخت بـه سـرعت مـورد اسـتقبال       طرح عدم مداخله قدرت

المللی عدم مداخله در لنـدن برگـزار شـد.    کمیسیون بین 1936سپتامبر  9ر گرفت و در کشور از جمله آلمان و ایتالیا قرا

هاي آلمان و خواهان را سد کرد. شوروي نیز کمک رسانی را متوقف ساخت، ولی دولتدولت فرانسه راه امداد به جمهوري

جانب برگارد جهانی بـود کـه ماننـد یـک     کردند از خواهان دریافت میایتالیا خود را ادامه دادند. تنها کمکی که جمهوري

فکران و هنرمندان این دوره را به خود جلب کرده بود. دولت شوروي نهایتاً اعـالم داشـت   جنبش جهانی بسیاري از روشن

 28تواند سیاست عدم مداخلـه را ادامـه دهـد، بنـابراین از     به علت تداوم حمایت عملی آلمان و ایتالیا از قواي فرانکو، نمی

  هاي شوروي نیز در صحنه نبرد ظاهر شدند.تانک 1936ر اکتب

نماینده دولت قانونی و جلوگیري از فروش اسلحه به دولت قانونی نیز غیرقانونی است. وي مـدعی شـد در شـرایطی کـه      

هاي هاي ایتالیا، آلمان و پرتغال کمککنند دولتهاي مختلف از فروش تسلیحات به دولت رسمی اسپانیا امتناع میدولت

  اند.دریغی را به شورشیان سرازیر کردهبی

هاي فرانسه و انگلسـتان از قـدرت گـرفتن یـک نیـروي      گریانه ایتالیا شدت یافت و دولت، اقدامات مداخله1937در پاییز 

، زیر دریایی ناشناسی درصـدد غرضـق کـردن یـک ناوشـکن      1937اوت  63در حوزه مدیترانه نگران شدند. در  فاشیستی 

-یایی برآمد. در نتیجه دولت فرانسه و انگلستان تصمیم گرفتند از مجراي جامعه ملل موضوع را به طـور جـدي پـی   بریتان

  هاي آلمان و ایتالیا جامعه ملل را ترك بودند.گیري کنند. دولت

، ولـی   براي اینکه امکان حضور نمایندگان آنها در نشست مشترك وجود داشته باشد، کنفرانس در شهر نیون برگـزار شـد  

هـاي حاضـر تصـمیمات مهمـی بـراي امنیـت       هاي آلمان و ایتالیا از حضور در آن امتناع کردند. دولـت باوجود این، دولت

هاي خود را براي پاسداري از امنیت مدیترانه به کـار گیرنـد و   مدیترانه اتخاذ کردند. فرانسه و بریتانیا توافق کردند ناوگان

هـاي  هـاي تجـاري غیـر از کشـتی    گی یا هواپیما که مرتکب راهزنی دریایی علیه کشتیدر برابر هر زیردریایی، کشتی جن

نامه پیوسـت، ولـی دولـت رسـمی اسـپانیا چـون       تجاري اسپانیا شود، جمله کنند. دولت ایتالیا به سرعت به مفاد موافقت

  نامه ابراز نارضایتی کرد.پناه باقی ماندند، از مفاد موافقتهاي اسپانیایی بیکشتی

اي براي پیروزي فرانکو به عمـل آمـد. موسـولینی یـک بـار اعـالم       از سوي سه دولت آلمان، ایتالیا و پرتغال تالش مجدانه
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اند خواهـد گرفـت و فرانکـوا را تـا     کشته شده» گواداالجارا«داشت که انتقام خون تمام داوطلبان ایتالیایی را که در جنگ 

  کند.سرحد پیروزي حمایت می

اتحاد جمـاهیر شـوروي    1938هاي خود را متوقف ساختند. در ماه مه نسع و انگلستان به تدریج کلیه کمکهاي فرادولت

-نیز تصمیم گرفت جمهوري اسپانیا را به حال خود رها کند. در واقع شوروي احساس کرد به رغم تالش وي، کمونیسـت 

هـا را بـه نفـع    ، قواي فرانکو توانست رکورد جبههکنند. به دنبال این حوادثهاي طرفدار مسکو قدرت نهایی را قیضه نمی

  تعرض بزرگی را علیه کاتاالن آغاز کند. 1938خود بشکند و در دسامبر 

ها نیز سقوط کردند و در نتیجه  ، بارسلون سقوط کرد. مادرید و والنسیا تا مارس مقاومت کردند. نهایتاً آن1939در ژانویه 

جمهـور دولـت شکسـت     رئیس» آزانا«هاي فرانسه محصور بماند. تند تا در اردوگاهخواه پیرنه گذشصدهزار سرباز جمهوري

دو دولت فرانسـه و انگلسـتان رژیـم فرانکـو را بـه رسـمیت        1939فوریه  27خورده اسپانیا نیز به فرانسه پناهنده شد در 

  شناختند.

ها شد. بندي و استحکام هر یک از جبهههاي اروپایی در این جنگ، باعث تقویت جبهجنگ داخلی اسپانیا و مداخله قدرت

شد. ایتالیا نیز به معهده ضد کمینترن میان آلمان و ژاپـن پیوسـت.   تر میپیوند میان موسولینی و هیتلر هر روز مستحکم

هـا دامـن    هایی و ضـعف را در آن خواهان احساس تندر واقع تردیدهاي مستمر فرانسه و انگلستان در حمایت از جمهوري

هاي پی دریغ ایتالیا و آلمان از ارتش فرانکو به اتحاد  اسپانیا با دول محور منتهی نشد. در واقع فرانکو البته حمایت زد.می

از همان ابتدا اعالم داشت که اسپانیا به علت درگیري در جنگ داخلی توانایی حضور در یـک جنـگ جهـانی و فراگیـر را     

به پیمـان ضـد کمینتـرن     1939مارس  27ظ خواهد کرد. دولت فرانکو در طرفی را در جنگ اروپا حفنخواهد داشت و بی

مارس همسن سال با آلمان عهدنامه دوستی منعقد کـرد کـه در آن پشـتیبانی دزپلماتیـک متقابـل، در       31پیوست و در 

صورت وقـوع  دو دولت، تصریح شده بود؛ ولی فرانکو پنهان نکرد که در » امنیت«و » منافع حیاتی«صورت به خطر افتادن 

طرف خواهد ماند، زیرا به مدتی آرامش نیاز دارد. براي آلمان و ایتالیا نیز جنگ فراگیر در اروپا در آینده نزدیک، اسپانیا بی

طرفی مفید خواهد بود. فرانکو پس از جنگ جهانی دوم تا اعطاي قدرت به سلطان خوان کارلوس اول در مصـدر  همین بی

  قدرت بود.
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  ه دو جنگ جهانیبالکان در فاصل

حوزه دانوب و بالکان از لحاظ سیاسی منطقه افتراق و پراکندگی است. این منطقه از طرفی بـا روسـیه کـه سیاسـتش در     

باشد. از طرف دیگر در دسـترس آلمـان   اروپا موقتاً افول کرده بود ولی مبانی قدرت خود را حفظ کرده است در تماس می

ود را احیا کرده است قرار دارد. در بالکان دولت جدید ترکیـه فقـط قسـمتی از    اقتصاد خ 1929-1924هاي که طی سال

  هزار نفر سکنه ندارد. 80تراس را در تصرف دارد و دولت کوچک آلبانی بیش از 

باشـد.  دارا می  گردیدبه پنج میلیون بالغ می 1922سکنه جمعیتی بیشتر از یونان که در سال  5، 400، 000بلغارستان با 

میلیـون   6تقلیل یافته است و اتریش انـدکی بـیش از    7، 500، 000حیه دانوب در حالی که مجارستان جمعیت به در نا

 1921نفوس دارد جمهوري چک واسلواکی با جمعیت بیشترش موقعیت برتري دارد. جمعیت جمهوري مـذکور در سـال   

  فر آن نه چک هستند و نه اسلواك.ن 800، 000، 3گردد ولی باید اضافه کرد که بالغ می 13، 600، 000به 

تـرین  نفـر پرجمعیـت   17، 400، 000) و رومانی که با 1920میلیون (در سال  12یوگسالوي با جمعیتی قدري بیشتر از 

دولت است. هر دو به علت وضع جغرافیایی خود هـم بالکـانی و هـم دانـوبی هسـتند. همـه جـا ترسـیم مرزهـاي جدیـد           

  تر نموده است.بار اشکاالت اقتصادي را سنگیندار و احساسات ملی را جریحه

هـاي  هاي مختلف تقسیم شده بود زمینه براي نفوذ اقتصادي و حتـی سیاسـی دولـت   در این منطقه به علت اینکه به تکه

بزرگ مساعد بود. ولی روسیه شوروي در حال حاضر توانایی قبول خطر را ندارد و آلمان نیز مادام کـه تسـلیحاتش تحـت    

  کند.باشد دست از پا خطا نمیکنترل قرار دارد و مجبور به پرداخت غرامات می نظارت و

-بریتانیاي کبیر با وجود اینکه به خاطر منافعش در مدیترانه به یونان توجه و عالقه دارد با این وجود میل به قبـول هـیچ  

از خود  1930 -1920هاي د که طی سالهاي بزرگ تنها ایتالیا و فرانسه هستنگونه مسئولیت مستقیم ندارد. میان قدرت

دهند. منافع ایتالیا در دریاي آدریاتیک به علت تماس با یوگسالوي، آلبانی و یونان اقـدام سیاسـی را در   فعالیت نشان می

  کند.بالکان ایجاب می

افع فرانسـه در درجـه   هنگري به نحو قابل توجهی ارضا شده بود. منـ  -منافع ایتالیا در حوزه دانوب با از بین رفتن اتریش

اي بیش نیست. هدف اصلی تنها سد کردن راه گسترش آلمـان در آینـده   اول سیاسی است. اقدام اقتصادي و مالی وسیله

  باشد.علیه آن دولت نیز می» اتحادهاي فقاعی«نیست بلکه ایجاد 

منافع در مسایل مربوط بـه بالکـان نیـز     با این وصف ایتالیا و فرانسه در ناحیه دانوب با یکدیگر درگیري دارند و این تضاد

  مشهود است.
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  سیاست فرانسه و اتفاق کوچک
هنگري از هم پاشید براي جلوگیري از نتایج نامطلوب تقطیع و سـامان دادن بـه زنـدگی     -پس از اینکه امپراتوري اتریش

هـاي  سـیونی از تمـام دولـت   گیرد. یکی تشـکیل فدرا وحوش دانوب دو شیوه موردنظر قرار میسیاسی و اقتصادي در حول

هـایی کـه از   هنگري من جمله مجارستان و اتریش. با چندین فدراسیونی همکاري میان دولت -امپراتوري اتریش» وارث«

گردید. شیوه دیگر این بود که اتحادي میان دیده بودند برقرار میهایی که از آن زیانعهدنامه صلح متمتع شده بودند و آن

-جویی مغلوبان جلوگیري به عمل آید و وضع ارضی که در سـال نی و یوگشالوي بسته شود تا از انتقامواسلواکی، روماچک

  برقرار گردیده بود محفوظ بماند. 1920-1919هاي 

-مورد توجه محافل حکومتی در فرانسه و بریتانیاي کبیر واقع شد با مخافـت حکومـت   1919طرح فدراسیونی که ر سال 

اي کـه فدراسـیون میـان    ترسیدند مبـادا علقـه  سیس مواجه گردید. علت مخالفت این بود که میهاي جدیدالتأهاي دولت

هاي سـه دولتـی کـه    هنگري گردد. شیوه دوم را حکومت -اي براي احیاي امپراتوري اتریشها ایجاد خواهد مرد مقدمه آن

پیش از امضاي عهدنامه تري یانون  1920هنگري را میان خود تقسیم کنند در فوریه  -رفتند میراث امپراتوري اتریشمی

  موردمطالعه قرار دادند.

هاي بزرگ قایل شد؟ سوال چه سهمی را باید براي ابتکار قدرت» اتفاق کوچک«در انتخابات میان این دو شیوه و تشکیل 

  دیگر این است که این سد تا چه حد استوار و محکم بود؟

 14واسـلواکی و یوگسـالوي    پیمان شـدند. چـک  یاي سلطنت ا یکدیگر همچک واسلواکی، یوگسالوي و رومانی از ترس اح

جهت به حمله برانگیخته نشـده بـه پشـتیبانی مسـلحانه یکـدیگر      گذارند در صورتی که مجارستان بیقرار می 1920اوت 

  بشتابند.

ورد رومانی و چـک  براي قبضه مجدد قدرت به عمل آ 1921هنگري در مارس  -به تالشی که شارل امپراتور سابق اتریش

پاسـخ   1921ژوئـن   7اي در و رومانی و یوگسالوي بـا بسـتن عهدنامـه    1921آوریل  23اي در واسلواکی با عقد عهدنامه

کند سه حکومت مـذکور  براي رسیدن به قدرت تالش می 1921دادند. هنگامی که شارل امپراتور سابق بار دیگر در اکتبر 

  گذاردن تالش او به اسلحه متوسل خواهند شد.دارند براي عقیمدر فوق اعالم می

واسلواکی و یوگسالوي براي جلوگیري از یورش مجدد ناسیونالیسم مجاري اتحادي  کرد میان رومانی، چکمنطق حکم می

ه به وجود آید. در این مورد ابتکارات سیاست فرانسه باید مورد نقد و مطالعه قرار گیرد. به عبارت دیگر باید دید فرانسه کـ 
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  باشد آیا در اصل مشوق آن بوده است؟پشتیبان اتفاق کوچک می 1922از سال 

هـاي  کابینه فرانسه در این مورد به شهادت اسناد و مدارك بایگانی مجارسـتان طـی سـک سـال در انتخـاب میـان روش      

  مختلف سیاسی مردد بود.

ارجـه و مـوریس پـالئولوگ معـاون کـل وزارت      وزیر و وزیر امورخهنگامی که الکساندر میلران نخست 1920در بهار سال 

آن مـورد  » هسـته «وحوش دانوب با مجارستان بـه عنـوان   هاي حولامورخارجه بود اندیشه تشکیل کنفدراسیونی از دولت

رسـمی و رسـمی و سـپس بـه طـور مسـتقیم بـه حکومـت         هاي نیمـه توجه بود. دیپلماسی فرانسه سه بار وسیله میانجی

هاي مالی فرانسوي یا به موسسات بزرگ به خصوص کروزو سـهم برتـري در   ر صورتی که به گروهمجارستان اعالم نمود د

تواند به تجدیدنظر در مرزهـایی کـه توسـط    هاي آهن مجارستان و در سرمایه بانک اعتبار عمومی واگذار کند میاداره راه

  یانون تعیین شده است امیدوار باشد.عهدنامه تري

هـاي  رتبه وزارت امور خارجه که به حق حکومـت مجارسـتان را بـه داشـتن تمـاس     مقامات عالی با وجود مخالفتبعضی از

ساختند سیاست تشکیل کنفدراسیون که موریس پالئولوگ مبتکر و طرفـدار آن  محرمانه با محافل نظامی آلمان متهم می

  شد.بود تا تابستان معتبر شناخته می

رسد و فیلیـپ برتلـو کـه بـه علـت هـوش، پشـتکار و        مقام ریاست جمهوري میالکساندر میلران به  1920اواخر سپتامبر 

ها سرآمد اقران و از نفوذ کالم برخوردار بود و در وزارت امورخارجـه جانشـین   بصیرت در شناختن افراد و احاطه به پرونده

داران چـک واسـلواکی   زمـام گردد. فیلیـپ برتلـو بـه    گردد و مذاکرات با مجازستان بالفاصله قطع میموریس پالئولوگ می

  دارد.نشان داده بود اکنون هم ابراز می 1915اي را که از سال همان عالقه

آیا آنچه در باال گذشت به این معنی است که فرانسه با اقدام دیپلماتیک خود بالفاصله درصدد تشـویق و تحکـیم اتفـاق     

لو هنگام نخستین تالشی که براي احیاي رژیـم سـلطنت   آید؟ برتریزي شده بود برمیکوچک که توسط اواردبنش تازه پی

گردد که اقدام الزم براي این که تالش مذکور به جایی نرسـد بـه   اید به حکومت چک متذکر میدر بوداپست به عمل می

  عمل خواهد آمد.

ریاست  1920از ژانویه برده دهد. ناممتد به احیاي رژیم سلطنتی نشان میولی آریستید بریان در مذاکراتش خود را عالقه

هـا متمایـل بـه احیـاي رژیـم      راسـتی حکومت فرانسه را به عهده دارد. این اختالف نظر در پارلمان هم وجود دارد. دسـت 

ها مخالف آن هستند. در این مورد، مطلب سر تمایل به این و یا آن رژیم و شـکل حکومـت نیسـت.    چپیسلطنت و دست
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توانند در اروپا ایفـا کننـد. فیلیـپ برتلـو مایـل بـه       هاي دانوبی میشی است که دولتبلکه بحث سر انتخاب یکی از دو نق

  تشکیل اتفاق کوچک است.

سره خط بطالن بکشـد و  وحوش دانوب یکهاي حولآریستید بریان میل ند ارد روي امکان تشکیل کنفدراسیونی از دولت

تنها قادر به تشکیل این ملـل مختلـف و ایجـاد سـدي در     به نظر او چنین کنفدراسیونی بر محور رژیم سلطنتی سابق که 

  باشد باید استوار گردد.برابر گسترش آلمان می

آید اثـري  هنگامی که شارل امپراطور سابق بار دیگر درصدد تالش براي قبضه مجدد قدري برمی 1920ولی در ماه اکتبر 

ت راهی را که پانزده سال ادامـه خواهـد داد بـه طـور     از تردید و دودلی در سیاست فرانسه وجود ندارد و حکومت این دول

  قطع پیش گرفته است.

بنابراین اتفاق کوچک مخلوق فرانسه بود. این اتفاق کوچک مخلوق فرانسه نبود. این اتفاق را سه طرف متعهد هنگامی که 

ارضـی ناشـی از    روش حکومت فرانسه هنوز روشن نشده بود به منظور جلوگیري از احیاي سـلطنت و بـراي حفـظ وضـع    

یانون به وجود آوردند. تنها پس از اینکـه اتفـاق کوچـک موجودیـت خـود را محـرز نمـود فرانسـه درصـدد          عهدنامه تري

  در اروپا گردید» سیستم فرانسه«پشتیبانی دیپلوماتیک از آن برآمد و جزیی از 

بـا وعـده پشـتیبانی     1925اکتبر  16در که  1924ژانویه  25واسلواکی مورخ این سیستم فرانسه در پیمان فرانسه و چک

-تجلـی مـی   1927با رومانی و باالخره در پیمان با یوگسالوي مورخ  1926ژوئن  10مسلحانه تکمیل گردید و در پیمان 

» تجدیـدنظر طلبـی  «نماید. ولی این سیستم از دو ناحیه یکی الحاق احتمالی جمهوري اتریش بـه رایـش آلمـان و دیگـر     

  گیرد.د قرار میمجارستان مورد تهدی

توانسـت  هاي ورساي و سن ژرمن الحاق اتریش به آلمان ممنوع شده بود. الحاق تنها با اجازه جامعه ملـل مـی  در عهدنامه

قول داده بود استقالل دولت را در ازاي کمک مالی که از جامعه  1922صو رت گیرد. حکومت اتریش طی پروتکلی مورخ 

جمهوري که از طـرف قسـمت اعظـم    وجود این قول، اعضاي حکومت اتریش و رئیس داشت حفظ کند. باملل دریافت می

از هر فرصت براي تاکیـد ایـن نکتـه کـه اتـریش از لحـاظ        1928-1926هاي شدند بین سالافکار عمومی پشتیبانی می

اسب براي عنـوان  کردند، ولی معتقد بودند که لحظه منضرورت دارد استفاده می Anschlussاقتصادي قابل دوام نیست و 

کردند و به تکیه روي حـق خـود از لحـاظ    مطلب هنوز فرا نرسیده است. محافل رسمی آلمان نیز همین رویه را دنبال می

  نمودند.ها اکتفا و طرح رسمی دعوي را به بعد موکول میاخالقی و اصل ملیت
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تذکرات صریحی با لحنی خشن بدهند. موسولینی  ها، ایتالیا و فرانسه را برآن داشت کهچنین انکار علنی مقررات عهدنامه

نخواهـد بـود. بریـان در دسـامبر     » قابـل تحمـل  «دارد که آنشلوس براي او به هیچ وجه تقدیر اظهار می 1925در ماه مه 

آمیز و دوستانه صورت گیرد زیرا راي منفـی  تواند به طور مسالمتبه اشترزمان متذکر گردید که الحاق اتریش نمی 1928

نماید اگر آلمان درصدد حـل و  نسه کافی خواهد بود براي اینکه به شوراي جامعه ملل اجازه الحاق را ندهد و اضافه میفرا

  »در این صورت بدون تردید جنگ خواهد شد.«فصل مسأله از طریق اعمال جبر و زور برآید 

انگیـزد زیـرا اتفـاق کوچـک     ا بـر مـی  یانون خصومت مستمر همسایگانش رمجارستان با اعتراض شدید علیه عهدنامه تري

ورزد. ایتالیـا بـراي   صریحاً با تجدیدنظر در مرزها که مورد تقاضاي مصرانه افکار عمومی در آن کشور اسـت مخالفـت مـی   

گرد از تجدیدنظر طلبی مجارستان پشتیبانی کـرده و میـل دارد   فرانسه که در اروپاي دانوبی شکل می» سلطه«مواجهه با 

  دستی باد فاتحان نیفتد.باقی بماند و به فکر تفاهم و هم» موج شکن«ه صورت که این دولت ب

پذیرد زیرا از آنجا که قادر به ایجاد شکاف میـان دشـمنان مسـتقیم خـود نیسـت      حکومت بودالیست این پشتیبانی را می

  برخوردار گردد.تواند امیدي به تصحیح مرزها به نفع خودش داشته باشد مگر اینکه از کمک قدرت بزرگی نمی

-هاي کشاورزي از ایتالیـا فـراهم مـی   زمینه مساعدي براي واردات فرآورده 1925سپتامبر  5با انعقاد قرارداد بازرگانی در 

اش این است که مجارستان وارد حیطه منافع ایتالیـا  به گفته کنت بتلن معنی 1927گردد. عهدنامه دوستی مورخ آوریل 

هـاي  از تجدیدنظر طلبی مجارها نتیجه مستقیم ایـن پیمـان   1925علنی موسولینی در بهار  گردد. در اینکه پشتیبانیمی

  دیپلماتیک است، شکی نیست.

تغییر و تبدیل جزئـی در  «دارد که کند و اظهار میبا این همه دوچه در تشویق و پشتیبانی خود از راه احتیاط عدول نمی

  ».ان نمود که این کشور سزاوار سرنوشت بهتري استمرزهاي مجارستان ضرورت دارد و اصوال باید اذع

هاي اتفاق کوچـک بـا هـر گونـه تغییـر و تبـدیل وضـع ارضـی ناشـی از          رسد دولتاین اظهارها و تظاهرات به جایی نمی

مانـد. بـا ایـن همـه     ورزند. به این ترتیب دعاوي مجارستان از هر لحظه بدون اثـر مـی  تري یانون جدا مخافت میعهدنامه

  آید ولی باروتی نم کشیده.اروپا در می» مخزن باروت«ستان به صورت مجار

با این وصف سیاست اتفاق کوچک موثر بود. این سه دولت که جمع جمعیتشان چهل و سه میلیون نفر است و هـر کـدام   

ایـن همـه دوام    داراي رابطه دیپلماتیک مستقیم با فرانسه هستند در ظاهر از نیروي نظامی قابل توجهی برخوردارنـد. بـا  

انـد تعهـدات سیاسـی    سیستم کامال تامین نشده است. سه دولت که در مورد دعاوي مجارستان جبهه واحد تشـکیل داده 
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  اند.تري را به عهده نگرفتهمتقابل وسیع

روي دو  تواند بـراي دفـاع از بسـارابی   کند. رومانی نمیپیمان اتفاق کوچک دفاع یوگسالوي را در برابر ایتالیا تضمین نمی

رو شدن  بـا مشـکالت احتمـالی ناشـی از مسـاله آلمانهـاي       تواند هنگام روبهدولت دیگر حساب کند. چک واسلواکی نمی

و یـا   1921هایی که در دو کنفرانس پورتـوروزا در نـوامبر   سودت به بلگراد و بخارست تکیه کند. از لحاظ اقتصادي تالش

ونقل از طریق اي جز بهبود حملصادي میان سه دولت به عمل آمد نتیجهبه منظور تنظیم همکاري اقت 1927چمنوف در 

هاي گمرکی ترجیحـی وضـع کننـد. زیـرا چنـین      آهن و تجدید کاالهاي ممنوع الورود نداد. سه دولت نتوانستند تعرفهراه

کـه اقتصـاد   باشـد، بـود و بـه ضـرر رومـانی و یوگسـالوي       سیستمی مسلماً به نفع چک واسلواکی که دولتی صنعتی مـی 

  شد. این معایب اتفاق کوچک را به تدریج تحلیل خواهد برد.فرما بود تمام میکشاورزي در آنها حکم

  سیاست ایتالیا در بالکان
در این  1914ابتکارات ایتالیا در حوزه بالکان اهمیتی به مراتب بیشتر دارند. زیرا با از بین رفتن دو دولتی که قبل از سال 

بـر  » کنتـرل «گردد. هدف اصلی فعالیت سیاسـی ایتالیـا اسـقرار    داشتند زمینه براي ایتالیا مساعد می منطقه نقش برتري

باشـند ولـی نقـش فرعـی دارنـد.      هاي اقتصادي به طور مسـلم موردتوجـه مـی   دریاي آدریاتیک است. در این مورد انگیزه

  نویسد:می Popolo dttaliaدر  1926موسولینی در فوریه 

در این نواحی ایتالیا از آزادي عمل بیشتري در مناطقی که حایز اهمیت حیاتی هستند به عبارت دیگر در  با تامین ثبات«

-هاي سـال خواهد آنچه را که حکومتالبته به این نکته نیز باید توجه داشت که رژیم می» مدیترانه برخوردار خواهد شد.

  از این راه اعتبار و نفوذ خود را افزون و تحکیم نماید. از دست داده بودند باردیگر به چنگ آورد و 1921-1920هاي 

بـا   1919حکومت فاشیست دو هدف فوري و فوتی دارد. اول، حل و فصل مسأله فیومه است کـه ایتالیـا را از بهـار سـال     

در واقـع  یوگسالوي درگیر نموده است. دوم، احراز موضع برتر و نیرومند در آلبانی و در ساحل شـرقی آب راه اترانتـه کـه    

ها منافع یوگسالوي را که نه میل دارد از ساحل کارنر و چشم بپوشد و نه تـاب  باشد. این نقشهدروازه دریاي آدریاتیک می

  نماید.تحمل همسایگی یک آلبانی دست نشانده ایتالیا را دارد تهدید می

جنـوبی آلبـانی سـانتی کارانتـا و آگیـو       دست از دعاوي خود بـر نـواحی   1913ها منافع یونان را نیز که از سال این نقشه

کند. وضع جغرافیایی این نواحی از لحاظ عبـور و مـرور در آب راه   کاسترو با مردمی یونانی زبان برنداشته است تهدید می

  شود.به تدریج پیاده می 1927تا  1923ها از سال اترانته حیز کمال اهمیت است. نقشه
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ن تعیین مرزهاي یونام و آلبانی به موسولینی با بمبـاران کرفـو فرصـت اعمـال قـوه      قتل یکی از اعضاي ایتالیایی کمیسیو

  دهد. این اقدام که به منظور ترساندن به عمل آمد تنها متوجه یونان نیست.قهریه می

مه کرات پیرامون مسأله فیو حکومت یوگسالوي را حکومت فاشیست ایتالیا یک ماه بعد از واقعه کرفو دعوت به تجدید مذا

کند و نماید. حکومت یوگسالوي که در ظاهر تحت تأثیر تجربه تلخ یونان قرار گرفته بود با تجدید مذاکران موافقت میمی

نمایـد.  و حومه آن را حفظ مـی   کندشهر فیومه را به ایتالیا واگذار می 1924در پایان آن بنا به کنوانسوین نتونو در ژانویه 

  گشاید.راي گسترش نفوذ اقتصادي و سیاسی آن در تمام دالماسی میاین موفقیت ایتالیا راه را ب

انـدازد زمینـه   احمد زغو مسلمانان و فان نـولی روحـانی ارتـدکس را بـه جـان هـم مـی        1924کودتاهایی که در تابستان 

  سازد.مساعدي را براي پیشرفت سیاست ایتالیا در آلبانی فراهم می

وجوي کمک مالی براي تجدید تشکیالت اداري و درت را حفظ کند درصدد جستشود قاحمد زغو پس از اینکه موفق می

نماید و در عوض آلبانی با حضور هیئت نظامی ایتالیا در ارتش آلبـانی و ایجـاد   آید. ایتالیا کمک الزم را میایجاد راه برمی

فعه با کمک موسسات ایتالیـایی موافقـت   المنبانکی ملی با سرمایه و رئیس ایتالیایی و تشکیل شرکتی براي انجام امور عام

  کند.می

 1926نـوامبر   27اي براي اقدام سیاسی اسـت. بنـا بـه پیمـان تیرانـا مـورخ       همکاري اقتصادي و مالی در حقیقت مقدمه

نماید براي وضع موجود سیاسی در آلبانی به احمد زغو کمک مسـلحانه بنمایـد و بـه عبـارت     حکومت فاشیست تعهد می

نماید از سیاست خارجی کـه بـا منـافع ایتالیـا منافـات      خصی او را حفظ کند. احمد زغو در عوض تقبل میدیگر سلطه ش

  داشته باشد احتراز جوید.

آورد. باالخره حکومـت آلبـانی بنـا بـه     اتحاد تدافعی را بین دو دولت به وجود می 1927نوامبر  20یک سال بعد عهدنامه 

با ایتالیا هم قول و هـم گـام   » در تمام مسایل مربوط به اوضاع بالکان«نماید می تعهد 1928کنوانسیون مورخ اول ژوییه 

  پذیرد.به نام زغ اول عنوان پادشاهی را می 1928باشد. با این وصف احمد زغو در سپتامبر 

ا کـرده بـود   وزیر، که کنوانسیون نتونـو را امضـ  شود. نین چیچ نخستیوگسالوي از رخنه عمیق ایتالیا در آلبانی نگران می

ایـد. عهدنامـه فرانسـه و    ) و حکومت جدیـد درصـدد جلـب پشـتیبانی فرانسـه برمـی      1926کند (زمام حکومت را رها می

رود روابـط ایتالیـا و   فراتـر نمـی  » مشورت بـه منظـور تعیـین روش   «گو اینکه از وعده  1927نوامبر  11یوگسالوي مورخ 

  کشاند.یوگسالوي را به وخامت می
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سکان و بادبانی در ورطـه اختالفـات سیاسـی و مـذهبی     یا با لحنی تحقیرآمیز از دولتی که چون کشتی بیمطبوعات ایتال

دهند که در نخستین فرصت تمام دالماسی قبضه کنند و به طور آشکار نوید میها سرگردان است یاد میها و صربکروات

  زنند.دهند و دم از احتمال جنگ میشکن می هاي دندانخواهد شد. مطبوعات یوگسالوي به خصوص در کرواتی جواب

خنثـی  «ریزي کند که هدف اصـلی آن  دارد تا سیاستی را در بالکان طرحمقاومت یوگسالوي دیپلماسی ایتالیا را بر آن می

  هاي این شبه جزیره در صورت بروز جنگ در آدریاتیک است. دولت» نمودن

اندازهاي مسـاعدي را بـراي منـافع و    انگیزد زمینه و چشملیه یکدیگر برمیهاي بالکان را عمباحثات و اختالفاتی که دولت

دهنـد زیـرا   آورد. یونان و ترکیه پنج سال است که به مباحثات سخت خـود ادامـه مـی   اغراض سیاسی ایتالیا به وجود می

  دیگر سکنی گزینند توأم است.اجراي مقررات عهدنامه لوزان با مشکالت دیپلماتیک و آالم مردمی که باید از محلی و در جاي 

در عهدنامه لوازن مهاجرت اجباري یونانیان از امیر به سوي یونان و مهاجرت اختیاري ترکان مقیم تراس غربی بـه ترکیـه   

سالونیک که باید ترانزین » بندر آزاد«بینی شده بود. یونان و یوگسالوي در تار و پود مذاکرات طوالنی پیرامون وضع پیش

اند. میان بلغارستان و یوگسـالوي،  گسالوي را بدون پرداخت حقوق گمرکی از خاك یونان تامین کند گیر کردهکاالهاي یو

برنـد بـه صـورت صـحنه     اي بلغاري زیر سلطه صربستان به سر مینویی عدهمقدونیه به علت اینکه بنا به مقررات عهدنامه

تبدیل بـه پهنـه    1928گیرد که مقدونیه در سال چنان باال می ها و کلیساها درآمده است. کار مبارزهمبارزات میان ملیت

  گردد.هاي چریکی میجنگ

باشند سازمان انقالب مقدونیه که مرکزش در بلغارستان است براي حمایـت از  می Comitadjisها را که معروف به چریک

ها نباشد مسلماً با آنـان  اگر مشوق چریکدارد. حکومت صوفیه یوگسالوها به مقدونیه گسیل می» جور«ها در برابر بلغاري

پوشی خود را به بهانه این که عهدنامه نویی نیروهاي مسلح آن را سخت محدود نموده اسـت توجیـه   کند و چشممدارا می

ها را بگیرد. باال گرفتن تواند جلوي دست بردها و اقدامات چریکدارد با نداشتن نیروي کافی چطور میکند و اظهار میمی

  شود.ختالفات در بالکان به نفع حکومت ایتالیا تمام میا

مند بود تقاضـاي ایتالیـا   هاي مستبد عالقهبه ریاست ژنرال آورسکو که شخصا به رژیم 1926حکومت رومانی در سپتامبر 

مـذکور  دهد. گو این کـه قـول   می» مشورت براي تعیین روش و پشتیبانی دیپلماتیک«ترتیب اثر داده و به آن دولت قول 

کاهـد. در عـوض ایتالیـا حقـوق     در حد خودش با پیمان اتفاق کوچک اصوالً منافات ندارد با این وجود از اثر و برد آن می

و روي کـار آمـدن براتیانولیـدر     1927کند. ولی سقوط آورسکو در بهار سـال  رومان را بر بسارابی به طور رسمی تایید می
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  کند.لماتیک را کور میانداز این نزدیکی دیپحزب لیبرال چشم

شود واقعه کرفو را به بوته فراموشی بسپارد و راضی می 1928حکومت یونان به علت اختالفش با یوگوسالوي در سپتامبر 

  طرفی اختیار کند.قرار گیرد روش بی» خود برنیانگیخته باشد«تعهد کند در صورتی که ایتالیا مورد تجاوزي که 

باشـد.  مستقیم یوگسالوي در مقدونیه است بهتـرین جوالنگـاه بـراي دیپلماسـی ایتالیـا مـی      بلغارستان از آنجا که دشمن 

اي به موقعیتش در بلغارستان وارد نیاید در اقدامی که نماینـدگان بریتانیـاي کبیـر و    حکومت فاشیست براي اینکه لطمه

شوند انقالبی مقدونیه را خواستار می آورند و طی آن انحالل کمیتهنزد حکومت صوفیه به عمل می 1928فرانسه در اوت 

  کند.شرکت نمی

-هایی که آلمان هنوز وسایل اقدام و رخنه را باز نیافته است منافع متضاد فرانسه و ایتالیا جهـت اختالفـات بـین   در سال

این نگرانی را کند. حمایت سیاست فرانسه از اتفاق کوچک در حکومت ایتالیا المللی را در حوزه دانوب و بالکان تعیین می

شـود  کوشد دارودسته استیالجویی را در اروپاي حول و حـوش دانـوب دوبـاره بـه وجـود آورد موجـب مـی       که فرانسه می

(اصطالح دارودسته استیالجو را مطبوعات ایتالیا باب کرده بود.) حکومت ایتالیا براي مقابله با این وضع درصدد پشتیبانی 

  آید.تجدیدنظر در مرزها برمیاز دعاوي مجارستان مبنی بر لزوم 

-به عنوان لطمه مستقیم به سیاست ایتالیا در آدریاتیک تلقـی مـی   1927در رم عهدنامه فرانسه و یوگسالوي مورخ سال 

-نماید. بنابراین سیاست ایتالیا در اروپاي حولگردد و دیپلماسی فاشیست را وادار به گسترش سیاست خود در بالکان می

بود لیکن هدفی جزء محاصره یوگسالوي » تهاجمی«به سیاست فرانسه بود. ولی در بالکان برعکس  وحوش دانوب پاسخی

  و مراقبت از آن دولت نداشت.

تراز بود ولی اوضاع و احوال عمـومی کـه ناشـی از افتـراق سیاسـی و      هاي دیپلماتیک فرانسه و ایتالیا همدر واقع موقعیت

میان دو دولت بزرگ هر گونه تالشی را در جهت سر و سامان دادن بـه اوضـاع و    اقتصادي بود بهبود نپذیرفت زیرا رقابت

 گذاشت.احوال عقیم می

  نقش آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم
طرفی کرد. ودرو ویلسون رئـیس جمهـوري    ، اعالم بی1914ایاالت متحده امریکا پس از شروع جنگ جهانی اول در سال  

طرفی این کشور را اعالم کرد ولی از طریق صادرات که سود سرشاري برایش داشت ابتدا  یب 1914اوت  4وقت آمریکا در 

کرد؛ ولی حوادث آتی جنگ زمینه ورود این قدرت بزرگ اقتصـادي   به طرفین و سپس عمدتا به جبهه منافقین کمک می
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جمله علـل تحریـک آمریکـا     و سپس نظامی را در جنگ فراهم ساخت. نبرد دریایی و سپس زیردریایی اقیانوس اطلس از

  براي ورود به جنگ بود.

هایی که بـه   هاي مجاور بریتانیا را منطقه جنگی اعالم کرد و حمالت خود را علیه کشتی ، دولت آلمان آب1915در اوایل 

، نیـروي دریـایی آلمـان، کشـتی بـزرگ      1915مـه   7مقصد سواحل انگلستان یا فرانسه در حرکت بودند، آغاز کـرد و در  

نفـر از مسـافران آن    128تانیا را با قریب یک هزار مسافر حوالی سواحل ایرلنـد غـرق کـرد کـه      فربري انگلیسی لوزيمسا

  کشتی فرانسوي ساسکس نیز غرق شد که تعداد زیادي از مسافران آن آمریکایی بودند. 1916آمریکایی بودند و در مارس 

ریایی خود در این دوره موفق شد به قواي دریـایی آلمـان ضـربات    به دنبال این حوادث، دولت انگلستان با بسیج نیروي د

) سیادت نیـروي دریـایی   1916مه  31به دنبال نبرد بزرگ دریایی ( 1916مهلکی وارد سازد به طوري که در اواخر سال 

ان دریـایی  ها شـد تـا تـو    هاي آلمان مسلم شد. به همین علت دولت آلمان وارد مرحله نبرد زیردریایی انگلستان بر کشتی

ـ «هاي قواي آلمان موسوم به  ها که به واسطه زیردریایی انگلستان را فلج سازد. نبرد زیردریایی روز به روز شـدت  » بوت  یو 

 400، قریـب بـه   1917کامالً مختل ساخت. در ماه آوریـل   1917یافت، امنیت دریانوردي در اقیانوس اطلی را طی سال 

  هاي آلمانی به قعر دریا فرستاده شد.  از متفقین توسط زیردریاییهزار تن مواد مورد نی 800کشتی و 

ها خطر حمل کاال از بنادر آمریکـا بـه کشـورهاي     ها آثار زیانبار خود را متوجه اقتصاد آمریکا کرد. کشتی جنگ زیردریایی

ید سرایت کرد. کشاورزان غـرب  پذیرفتند. اثر رکود تجارت ناشی از تراکم کاال در بنادر به سرعت به مراکز تول متفق را نمی

هاي آلمان را بر منافع مادي خود لمس و تمایل داشـتند بـه نحـوي از     بخش زیردریایی کاران جنوب، اثار زیان میانه و پنبه

هـاي جنـگ در اروپـا چنـدان تـوجهی نداشـتند،        انحاء با آلمان مقابله شود. مردم آمریکا که تا این دوره به فراز و نشـیب 

  آثار جنگ در اروپا متوجه آنها نیز خواهد شد. دریافتند که 

ها شد. دولت انگلستان بـه   آمیز انگلستان از جمله عوامل توجه خاص آلمان به نبرد دریایی و زیردریایی البته اقدام تحریک

هاي را که در سـواحل هلنـد و دانمـارك بـه      استناد به حقوق جنگ و جلوگیري از تقویت خاص، حق بازرسی کلیه کشتی

مقصد آلمان در حرکت بودند براي خود لحاظ کرد و اساساً منطقه دریایی شمال را منطقه جنگی اعالم و برخی از مناطق 

هایی که حامل مواد غذایی بودنـد نیـز شـد، در نتیجـه دولـت       گذاري کرد. دامنه فشار انگلستان متوجه کشتی را نیز مین

، نزدیک 1915هاي انگلیسی آغاز کرد. در حد فاصل فوریه تا مه  کشتی آلمان در صدد انتقال برآمد و حمالت خود را علیه

  هاي در حال حرکت به مقصد انگلستان در دریا غرق شدند.  کشتی یا کشتی 90به 
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ماجراي تلگرام تسیمرمان (زیمرمان) نیز بحران روابط آمریکا را دو چندان تشدید کرد. واقعه بدین ترتیـب    در همین اثناء

گریختنـد، بـه رغـم     زنانی که بـه سـمت مکزیـک مـی     ، گروهی از قواي نظامی آمریکا در تعقیب راه1916ال بود که در س

، 1917اعتراض و مخالفت این کشور، وارد خاك مکزیک شدند و این حادثه تا حدي روابط مکزیک را تیره کرد. در ژانویه 

 16گرامی را که آرتو تسیرمان وزیر خارجـه آلمـان در   ماجراي تلگرام تسیمرمان آشکار شد. دستگاه اطالعاتی انگلستان تل

براي کنست یاهانافون برنشتورت سفیر آلمان در آمریکا فرستاد، کشـف کـرد. تسـیرمان در ایـن تلگـرانم از       1917ژانویه 

ا و ها بخواهد در صورت جنگ میان آمریکـ  مردان مکزیکی وارد مذاکره شود و از آن سفیر کشور خود خواسته بود. با دولت

هـاي از دسـت رفتـه     کوشد سـرزمین  آلمان، مکزیک علیه آمریکا وارد نبرد شود ن در عوض پس از پایان جنگ، آلمان می

جمهـوري   شامل تگزاس، نیومکزویکو و آریزونا را به مکزیک باز پس گرداند. در ضمن از رییس 1848مکزیک در نبردهاي 

هـا   بگیرد و ژاپن را نیز براي نبرد با آمریکا تحریـک کنـد. انگلیسـی   مکزیک خواسته شده بود که با دولت ژاپن نیز تماس 

هـاي عمـومی گذاشـت. افکـار عمـومی       متن تلگرام را در اختیار ویلسون گذاشتند و او آن را براي انتشار در اختیار رسـانه 

  گران بودند. هاي اقیانوس ارام بیشتر ن نشین آمریکا علیه آلمان کامالً تحریک شد. سکنه مرزي مکزیک و ساحل

کردنـد و   سازي را به اعتصاب و کارشکنی تشویق مـی  هاي اسلحه فعالیت جوسوسان آلمانی در آمریکا که کارگران کارخانه

  مردان آمریکایی شد.  ها شدند باعث خشم بیشتر دولت سبب انفجارهایی نیز در این کارخانه

ابتدا پیشنهاد صلح را به دول اروپا مطـرح سـاخت. آلمـان و    جمهوري انتخاب شد و  دوباره به ریاست 1917ودرو ویلسون در 

دانسـتند. در   اتریش در نخستین واکنش به پیشنهاد پاسخ مثبت دادند ولی متفقین، صـلح در ایـن شـرایط را مناسـب نمـی     

متوجـه   گـري خـود را   جویانه ندارند و چنانچه آمریکا سیاست میـانجی  نتیجه دولت آلمان اعالم کرد که متفقین مفاصد صلح

  ها توسعه خواهد یافت.  متفقین نسازد، جنگ زیردریایی

فوریـه دو کشـتی    15، ویلسون تصمیم خود به قطع رابطه با آلمان را به اطالع کنگره آمریکا رساند. در 1917فوریه  3در 

  ها غرق شد.  آمریکایی توسط آلمانی

یجه کنگره تردید به خود راه نداد. دولت آمریکا روابط خود مذاکرات محرمانه آلمان با مکزیک و ژاپن نیز برمال شد و در نت

  آوریل علیه آلمان اعالن جنگ داد.  6را با آلمان قطع کرد و در 

هاي اولیه، پیامدهاي ورود آمریکا به جنگ از لحاظ نظامی چندان محسوس نبود. ایـن کشـور اوایـل ورود خـود در      در ماه

گونـه   مورد نیاز خود را به تعداد مطلوب تولید کنـد در واقـع ناچـار بـود کـه ایـن      جنگ قادر نبود تانک، توپ یا هواپیماي 
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هاي کوچک و دیگر مواد و لوازمی  توانست سالح هاي سنگین را از فرانسه و بریتانیا به عاریت گیرد ولی در عوض می سالح

وپـا بفرسـتند. عـالوه بـر ایـن، آمریکـا       را که لندن، پاریس و رم سخت بدان نیاز داشتند به مقادیر زیا تولید کنـد و بـه ار  

هاي مهمات و تجهیزات و دیگر کاالهاي الزم، اعتباراتی را از بانـک هـاي خصوصـی دریافـت دارد و      توانست با پرداخت می

هاي دولت مبدل سازد. گذشته از این، در دراز مدت ارتش ایاالت متحده آمریکـا آمـادگی یافـت بـا      ها را به وام سپس آن

نفس تحت فرماندهی ژنرال پرشینگ را به میادین کارزار در اروپا گسیل دارد و مواضع نیرهـا   نفر از سربازان تازهها  میلیون

  را به کلی تغییر دهد. 

البته نباید از یاد ببریم که توان تولیدي آمریکا در اثر میلیاردها دالر سفارش متفقین خـود تقویـت شـده بـود و ظرفیـت      

رایط دو برابر و نیم توان اقتصادي آلمان بود. ورود آمریکا موازنه اقتصادي جنـگ را کـامالً بـه    صنعتی این کشور در این ش

ضرر آلمان تغییر داد. از سوي دیگر، پیروزي متفقین براي آمریکا از نظر مسائل مالی بسیار مهم بود. طلب مالی نهادهـاي  

بیلیون دالر بود در حـالی   3/2هاي پولی آمریکا از متفقین پولی آمریکا از نظر مسایل مالی بسیار مهم بود. طلب مالی نهاد

  میلیون دالر بود.  27که طلب این نهادها از دول محور فقط 

در ضمن خروج روسیه و جایگزینی دولت آمریکا در جبهه متفقین این ثمر را در بـر داشـت کـه جبهـه متفقـین از نظـر       

ضور روسیه تزاري وجود یک قـدرت اسـتبدادي در میـان لیبـرال     ایدئولوژي سیاسی، یکسانی بیشتري یافتند. در مدت ح

  مسلک سوال برانگیز بود ولی پیوستن آمریکا، جبهه لیبرال دموکرات را درگروه متفقین تقویت کرد.  

  آمریکا در جنگ جهانی دوم

بـه امـور داخلـی    مردان آن سیاست عدم مداخله در نقاط دیگر جهان و رسـیدگی   بعد از جنگ جهانی اول، آمریکا و دولت

الملـل   رفته از این سیاست خود دست کشیدند و بیشتر در امـور بـین   هاي خود قرار دادند ولی رفته خود را سرلوحه برنامه

  نقش ایفا کردند. 

در زمینه علل خروج آمریکا از سیاست سنتی انزوا و مشارکت در صحنه جنگ، نکات متعددي قابل ذکر است ولـی توجـه   

جانبه دول اقتدارگر در اروپا آثار مخربـی را   واند در درك علل آن کارگشا باشد. نخست اینکه تفوق یکت به سه موضوع می

توانسـت بـه مسـایل اروپـا      گذاشت و ایاالت متحده آمریکـا نمـی   بر نظام تجارت آزاد و منافع اقتصادي آمریکا بر جاي می

شد تمایل داشت دامنه نفوذ خود را گسترده اقیـانوس آرام،   توجه باشد. دوم اینکه ژاپن که از جمله دول محور تلقی می بی

حوزه شمال و جنوب وسعت بخشد و چنین سیاستی با منافع آمریکا و انگلستان در ستیز بود. سوم اینکه در صورت تعلل 
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  کا در برداشت.  شد و چنین امري عواقب ناگواري براي آمری هاي جنگ الجرم به خاك آمریکا نیز کشانده می آمریکا صحنه درگیري

جمهـور دمـوکرات، از    کرد. روزولت، رئیس بینی می ، امکان بروز جنگ گسترده را در اروپا پیش1937دولت آمریکا از سال 

برنامه استفاده از موقعیت جنگ براي رونـق اقتصـادي را پیشـه      همان زمان همانند سیاست آمریکا در جنگ جهانی اول،

بود که بر اساس آن دولت آمریکا مجاز به فروش متاع تجاري غیر از مواد » طرفی بی«ساخت. نخستین گام تصویب الیحه 

شد، به شرط اینکه در زمان تحویل وجه آن تأدیه شود. طبق قـوانین گذشـته کـه بحـران اقتصـادي       و مهمات جنگی می

آمریکـا بـدهکار بودنـد، مجـاز     ها را ایجاد کرده بود، اجازه فروش کاال به مللی که هنوز به دولـت   زمینه تصویب آن 1929

قـانون   1937نبود. با تصویب این الیحه دول مختلف اعم از محور یا متفق مجاز به خرید کاال از آمریکا شـدند. در اکتبـر   

داد که به زودي با بازار  دیگري از تصویب کنگره گذشت که برنامه تحدید تسلیحات آمریکا سرعت یابد. آمریکا احتمال می

ها کاالهاي زیـادي را از   رو به رو خواهد شد. در جریان تهاجم ژاپن به چین و جنگ در شرق دور، چینی سفارش گسترده

» پـانی «آمریکا خریداري کردند و بازار تجارت خارجی در آمریکا دوباره رونق یافت. حتی در شرایطی که کشـتی آمریکـا   

ضر نشد علیه ژاپن اقدامات جـدي کنـد و صـرفاً بـه     حامل کاال براي چنین توسط قواي دریایی ژاپن غرق شد روزولت حا

  دریافت غرامت اکتفا کرد. 

بـرد آمریکـا، هماننـد     شروع جنگ در اروپا به تدریج آثار خود را در اقصی نقاط دنیا از جمله آمریکـا برجـاي گذاشـت. راه   

هایت در صـورت نیـاز   طرفی تا سرحد ممکن و سپس کمک و تقویت دول متفق و در ن جریان جنگ جهانی اول، حفظ بی

  قطعی، حضور تمام عیار در صحنه جنگ بود. 

هاي جدیدي را بـه بـرلن، ورشـو و رم     اوت این سال، روزولت پیام 24آبستن حوادث مهمی در اروپا بود. روز  1939پاییز 

اد ولی مطبوعات فرستاد و تقاضا کرده براي پایان دادن به اختالفات به شیوه مذاکره متوسل شوند. لهستان پاسخ مثبت د

جمهور آمریکا را به باد تمسخر گرفتند و نوشتند: روزولت با مداخله در مسائل مرزي آلمان و لهستان وقاحت  آلمان، رئیس

سـپتامبر   5شرمی را از حد گذرانده است. پس از اینکه جنگ در اروپا حالـت رسـمی بـه خـود گرفـت، روزولـت در        و بی

کرد و همان روز طی فرمانی ترتیب استفاده متخاصمین از کانال پاناما را تعیـین کـرد.   طرفی آمریکا را در جنگ اعالم  بی

سپتامبر در پاناما کنفرانسی ترتیب دادند و تصمیم گرفتند براي حفظ امنیت این  23دولت قاره آمریکا روز  21نمایندگان 

یکا شناخته شـود و متخاصـمین از هرگونـه    هاي ساحلی حریم امنیت قاره آمر مایلی آب 300قاره، از خط مبدا ساحلی تا 

  فعالیت جنگی در این منطقه خودداري کنند.  
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شدت گرفت و به تدریج افکار عمومی در آمریکـا را تحـت تـأثیر     1938سیاست آلمان در بروخورد با یهودیان که از اکتبر 

روزولـت در   1939راخوانده شد. در ژانویـه  روابط آمریکا و آلمان تیره و سفیر آمریکا از برلن ف 1938قرار داد. در دسامبر 

هاي دیکتاتوري ایراد کرد و در نتیجه اعتبـارات هنگفتـی را بـراي وزارت جنـگ در      سناي آمریکا نطق شدیدي علیه رژیم

  دریاداري به تصویب رساند. 

هـاي   ن در تسخیر پایگـاه و متعاقب آن اقدام ژاپ 1940سپتامبر  27امضاي پیمان سه جانبه میان آلمان، ایتالیا و ژاپن در 

  دریایی هند و چین، تهدیدي جدي از سوي دول محور علیه منافع آمریکا در اقیانوس آرام بود. 

جمهوري در آمریکا برگزار شـد و دوبـاره روزولـت     چند هفته پس از امضاي قرارداد سه جانبه دول محور، انتخابات ریاست

هاي قبلـی را دنبـال کـرد.     جمهوري برگزیده شد و سیاست خواه به ریاست نامزد جمهوري» ویلکی«ها برابر  نامزد دموکرات

  هاي رادیویی خود به صراحت اعالم کرد اگر بریتانیاي کبیـر سـقوط کنـد،    ، روزولت در یکی از نطق1940دسامبر  28در 

دریا و خشکی علیـه مـا   دول محور بر آسیا، آفریقا و استرالیا مستولی خواهند شد و خواهند توانست وسایل عظیمی را در 

  به کار برند. 

یافت به دول متفق  از جمله ابتکارات جدید روزولت، تصویب قانون وام ـ اجاره بود که بر اساس آن دولت آمریکا اجازه می 

دسامبر  30کاالي درخواستی بدهد و پس از پایان جنگ همان کاال و یا به طریق دیگر معادل آن را دریافت دارد. روزولت 

  » هاي جهان باشد. ترین زرادخانه دموکراسی آمریکا باید بزرگ«در نطقی اعالم کرد:  1940

دولـت دانمـارك    1941آوریـل   10تـر آمریکـا در جنـگ را فـراهم سـاخت.       ها نیـز زمینـه حضـور فعـال     نبرد زیردریایی

آوریـل،   30ه آمریکا واگذار کـرد.  اي را با آمریکا منعقد ساخت که بر اساس آن حق دفاع از جزیره گرینلند را ب موافقتنامه

آرویـل، روزولـت بـه نیـروي هـوایی آمریکـا        30روزولت بر اساس آن حق دفاع از جزیره گرینلند را به آمریکا واگذار کرد. 

هاي دریایی بریتانیا تا حدود هزار مایل از ساحل آمریکا به پرواز اکتشافی بپردازنـد. بـه    دستور داد براي حمایت از کاروان

هاي مجاور نیم کره جنـوبی، روزولـت    دار آلمانی موسوم به بیسمارك در آب ل تصرف بالکان و حرکت اکتشافی ناو زرهدنبا

، دریـاداري آمریکـا اعـالم کـرد کـه یـک کشـتی بـارکش         1941ژوئن  10العاده را اعالم داشت. روز  حالت خطر ملی فوق

هاي آلمانی غرق شد و به تدریج برنامه تهاجم  توسط زیردریایی آمریکایی که با پرچم پاناما به طرف ایسلند در حرکت بود،

  هاي آمریکا شدت یافت.  هاي آلمان علیه کشتی زیردریایی

دولت ژاپن نیز در صدد بود ضربات مهلکی بر آمریکا، که مانع اصلی تفوق ژاپن در حوزه اقیـانوس آرام بـودف وارد سـازد.    
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ر حال طراحی حمله سراسري علیه تأسیسات و قواي آمریکا در اقیانوس آرام بودنـد.  اي کامالً محرمانه، د ها، به شیوه ژاپنی

هاي نظامی ژاپن هـر گونـه    دیدند. وابسته نیروي دریایی ژاپن براي نبردهاي آتی در شرایط مختلف روز و شب آموزش می

ران و سـربازانی بـود کـه بـا روح     کردند. نیـروي زمینـی ژاپـن مملـو از افسـ      درپی به توکیو ارسال می اطالعات مفید را پی

  گرفتند.  ها را نادیده می ها خطر ژاپنی (آیین مرد جنگی) خوگرفته بود، در حالی که آمریکایی» بوشیدو«

خانـه ژاپـن را بـه سـفارت      البته دولت آمریکا دست به اقدامات احتیاطی زده بود. کارشناسان کشف رمز پیام سري وزارت

کابینـه   1941ژوییه  18و با خبر شدند که ژاپن به زودي وارد هند و چین خواهد شد. در ژاپن در واشنگتن کشف کردند 

روزومولت موقعیت خاور دور را بررسی کرد و به انی نتیجه رسید که باید علیه ژاپن اقداماتی انجام دهـد. نخسـتین گـام،    

  هاي ژاپن در آمریکا و قطع جریان نفت به ژاپن بود.  مسدود کردن حساب

هـا را   ها انتظار مـاجراجویی از سـوي ژاپنـی    ، به دنبال کشف رمزهاي مخابراتی ژاپن و آلمان، آمریکایی1941ابستان در ت

  دادند.  ریر می ها داشتند و احتمال حمله به تأسیسات آمریکا را در پرل

ن واگذار کرده است. بنـابراین،  ویشی، فرانسه هند و چین را به ژاپ دولت آمریکا دریافته بود که به دنبال مذاکرات توکیو ود

نـوامبر آغـاز شـد.     26ها را از نفوذ بیشتر در آن منطقه بازدارنـد. مـذاکرات طـرفین از     سعی کردند از طریق مذاکره ژاپنی

آنها   ها بودند ولی سعی داشتند با دنبال کرد مذاکرات، ها به طور قطع مترصد وارد ساختن ضربه مهلک به آمریکایی ژاپنی

هاربر حمله کردند و  بدون هشدار قبلی در دل شب به ناوگان جنگی در پرل 1941دسامبر  7دهند. در نهایت در  را فریب

  گیرانه را احیا نمودند.  ها در حمله غافل سنت دیرینه سامورایی

. در دادند در آسمان ظاهر شـدند  فروند هواپیماي جنگی که نخستین موجن حمله را تشکیل می  183هاي شب،  در نیمه

کیلوگرم) در فرودگاه ویلـر روي هـاربر سـقوط     275پوند ( 550بامداد به وقت توکیو، تخستین بمپ به وزن  25/3ساعت 

قـرار    هاي لنگر انداخته یکی پس از دیگـري تحـت تهـاجم هواپیمـاي ژاپنـی      کرد و به دنبال آن هم فرودگاه و هم کشتی

هـا را هـدف قـرار     ي زمین نابود ساختند و هواپیماهاي اژدرافکن کشـتی هاي آمریکاي را رو ها و جنگده افکن گرفتند. بمب

فروند هواپیماي جنگی آغاز شـد. در حملـه    170دادند. یک ساعت پس از اجراي نخستین حمله، دومین حمله با شرکت 

حمـالت   هاي ضـد هـوایی از شـدت    دوم، ملوانان آمریکاي که سراسیمه از خواب برخاسته بوند سعی کردند با شلیک توپ

  جلوگیري کنند ولی توفیق زیادي نداشتند. 

هایی را دیـده و بـه مرکـز اطـالع داده      دسامبر نشانه 7هاي شب  دو سرباز آمریکایی که مسئول رادار بودند در همان نیمه
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ند کـه از  اند با هواپیماهایی هسـت  بودند، ولی ستوان مسئول دریافت خبر تصور کرد که هواپیماها از ناو آمریکایی برخاسته

ربـر، احتمـال چنـین     هـا  هـاي ژاپـن و پـرل    کیلومتري کرانـه  6175اند. در واقع با توجه به فاصله  کالیفرنیا به هاوایی آمده

ها از اوایل دسـامبر قـواي خـود را بـه طـور کـامالً        ها قابل تصور نبود. در واقع ژاپنی اي با این وسعت براي آمریکایی حمله

هاربر هیجان و اضطراب و وحشت را در سراسر  هاربر منتقل کرده بودند. فاجعه پرل به حوالی پرلمحرمانه پایگاه به پایگاه 

آمریکا ایجاد کرد و کنگره با اکثریت کامل فقط در برابر ي رأي مخالف حالت جنگ میان آمریکا و ژاپن را تصـویب کـرد.   

  د آمریکا به جنگ رأي داده بود. نیز علیه ورو 1917رأي مخالف متعلق به خانم رنکینز بود که در سال 

بـاران کـرد و بـراي     هاي ایالت کالیفرنیا را گلوله قواي آلمان به وسیله یک زیردریایی، کرانه 1942فوریه  23سال بعد، در 

  تخستین بار پس از جریانات داخلی آمریکا، سرزمین آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت. 

هـاي مختلـف اقیـانوس آرام در حـوزه اقیانوسـیه برآمـد.        ت نفوذ خود در بخـش هاربر، در صدد تقوی به دنبال حوادث پرل

ولزو ریپلس را عازم سـنگاپور کـرد تـا مـانع      هابر، انگلستان دو ناو بزرگ جنگی خود یعنی پرنس آف زمان با وقایع پرل هم

اپور توسط هواپیماهاي ژاپنی مایلی سنگ 300پوش در  پیشروي قواي دریاي ژاپن به اقیانوس هند باشد ولی هر دو ناو زره

  غرق شد. 

ربر و ناوهاي انگلیسی) قدرت دریایی انگلوساکسون را در شرق دور فلـج سـاخت و متعاقـب     ها این دو حمله (حمله به پرل

  آن ارتش ژاپن در برونئی و مالزي و جزایر فیلیپین پیاده شدند. 

فوریـه   15ور شدند. در  نویه سال جدید به سنگاپور حملهژا 31ها در  کنگ تسلیم شد و ژاپنی هنگ 1942دسامبر  25در 

  ها شدند.  هزار نفر آن انگلیسی بودند، تسلیم ژاپنی 27هزار مرد جنگی که  73ترین پایگاه دریایی انگلستان با  مهم

امـا حضـور   خطر حمله و تسخیر استرالیا کامالً محسوس بودو قواي انگلستان نیز امکان مقابله با قـواي ژاپـن را نداشـت.    

ها شد. قواي دریایی آمریکا در دریاي مرجان با ژاپن درگیـر شـدند و    نیروي دریایی آمریکا در منطقه مانع پیشروي ژاپنی

هاربر را بـه نمـایش گذاشـتند. نیـروي دریـایی ژاپـن طـی ایـن جنـگ           گیري از پرل م طی این نبرد نخستین گام در انتقا

دست داد و دچار شکستی بزرگی شد و استرالیا نجات یافت. در یک تحلیل کلـی  واحد از ناوگان خود را از  12سهمگین، 

ها در ابتداي جنگ از خالء موجود در جنوب اقیانوس آرام و اقیانوسیه به خوبی استفاده کردند و  باید اذعان کرد که ژاپنی

م زمین را تحت استیالي خود قـرار  میلیون کیلومتر مربع از کره زمین یعنی یک شش هاي اولیه جنگ، پنجاه  در همان ماه

  اي را براي ژاپن به وجود آورد.  هاي وسیع، مشکالت عدیده داري این سرزمین دادند. هر چند که نگه
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کرد. در فرمانـدهی قـوي    ژاپن پس از ناکامی در تسخیر استرالیا در صدد تسخیر هند بود که امکانات متعددي را طلب می

ف نظر وجود داشت و برخی از فرماندهات معتقد بودند براي تسخیر هند حـداقل پـنج   ژاپن در خصوص تسخیر هند اختال

ها نبرد با قواي انگلستان و آمریکا صرفاً یک جنگ قدرت نبود بلکه یک رسـالت   ریزي نیاز است. از منظر ژاپنی سال برنامه

دانستند به هر گونه تعدي و  را محق میتاریخی براي تحقق حاکمیت نژاد خالص ژاپنی بر حوزه آسیا بود و در نتیجه خود 

  ددمنشی علیه دشمن و وابستگاه آن متوسل شوند. 

در ارتباط با ددمنشی ژاپنی ها چهار مثال تاریخی قابل ذکر است: نخست، بیگاري کشیدن و اعـدام اسـرا، دوم قتـل عـام     

  نانکینگ، سوم رژه مرگ باتاآن و در نهایت ماجراي کالج سنت استیون. 

ملیات هنگ کنگ، ژاپنی ها نزدیک ده هزار اسیر گرفتند و عده اسرا در ماالي (مالزي) ده برابر این رقم بـود. در  پس از ع

هند شرقی نیز هزاران انگلیسی وهلندي به اسارت درآمدند. سیاست ارتش ژاپن در قبال اسرا یا اعدام به شیوه گردن زدن 

محیط نیک بخشـی  «کار بود. بخش اعظم اسرا براي برنامه اي موسوم به با شمشیر و یا به کارگیري آنها به عنوان نیروي 

به کار گرفته می شدند و به اردوگاه هاي کار اعزام می شدند. در جریان برنامه تدارك حمله به هند » آسیاي شرقی بزرگ

د داشـته باشـد.   مایلی تا سرحداث هند ساخته شود تا امکان حمل و نقل ادوات جنگی وجـو  250قرار بود یک خط آهن 

 60هزار اسیر از متفقین آمریکایی و اروپـایی و   16نیروي کار این خط آهن از اسرا تأمین می شد و در جریان ساخت آن 

  هزار آسیایی جان باختند. 

اي از خـود   آغاز شده بود یکی از شهرهاي چین، نانکینگ، مقاومت سرسـختانه  1937در جریان جنگ ژاپن و چین که از 

ها را شکستند و پـس از یـک   ژاپنی ها از سه طرف شهر را محاصره کردند و با بمباران شدید خط دفاعی چینی نشان داد

نبرد تن به تن، شهر را تسخیر کردند. پس از فتح شهر، قواي ژاپن کار غـارت و تجـاوز در شـهر را آغـازکرده و انبـوهی از      

العاده منظم ژاپن، براي چند روز در نانکینـگ  غ گذراندند. ارتش فوقپناه از دم تیاسیران و غیرنظامیان را به مانند رمه بی

  پرداخت. ها و کودکان با سرنیزه می به گله اي افسار گسیخته بدل شده بود که فقط به غارت و تجاوز به نوامیس و قتل آن

شـدت مقاومـت کردنـد. قـواي     ، در جنوب فیلیپین، تعدادي از سربازان آمریکایی و آسیایی به »با تاآن«در جریان تسخیر 

ژاپن با تالش زیاد در محاصره منطقه، به تدریج قواي آمریکا را در انتهاي شبه جزیره به دام انداختند و در اثر محاصـره و  

کمبود غذا و شرایط نامساعد طبیعی و آب و هوایی، قواي آمریکا در حالی که بسیاري از سربازان بیمار بودنـد و مجموعـه   

هزار نفر آمریکایی و فیلیپینـی بودنـد. برنامـه     76بردند، تسلیم شدند. مجموع قواي تسلیم شده ی به سرمیقوا در گرسنگ
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رحمی تمام آغاز شد. سرهنگ تسوچی، مسئول انتقال اسرا، در اولین اقدام خود با تپانچه یکی از اسـرا   انتقال اسیران با بی

دستور سرهنگ تسـوچی ایـن   » ها باید، این چنین رفتار کرد.حرام زادهبا این «را به قتل رساند و به سربازان ژاپنی گفت: 

کیلومتر را پیاده طی کنند و هر اسیري که جا بماند باید  60بود که کلیه اسرا اعم از بیمار، مجروح و یا سالم باید مسیري 

  آغاز شد. » رژه مرگ باتاآن«کشته شود و بدین ترتیب 

رسنگی و بیماري توانایی اجراي این دستور را نداشتند ولی به ضرب شالق و تـرس از  اکثریت نیروهاي اسر شده از فرط گ

مرگ حرکت آغاز شد. در ابتداي مسیر که محافظان ژاپنی سرحال بودند هر اسیري که جا می مانـد، در دم مـی کشـتند    

آفتاب سوزان منطقه، جامانـدگان  ولی به تدریج چون تعداد جامانده ها زیاد می شد و سربازان ژاپنی نیز یقین داشتند در 

کیلومتر باالي هفت هزار اسیر به هالکت رسیدند که  60طعمه الشخوران می شوند آنها را رها می کردند. در این مسافت 

  ها فیلیپینی و یک سوم آمریکایی بودند. دو سوم آن

هنگ کنگ را  1942پن در کریسمس واقعه چهارم مربوط به کالج (درمانگاه) سنت استیون ودر هنگ کنگ است. قواي ژا

تسخیر کردند و وارد درمانگاه سنت استیون شدند. سربازان ژاپنی کلیه بیماران بستري را با سـرنیزه روي تخـت بـه قتـل     

رساندند و هر پرستار و پزشکی که مانع می شد به سرنوشت مشابهی دچار می شد. پس از قتل عام، کلیه جنازه هـا را در  

ها را با انبوهی از مبل و صندلی آتش زدند و رونـد جنـگ در    ه به صورت کلی روي هم پرتاب کردند و آنخارج از درمانگا

  ها تغییر کرد.  اقیانوس آرام و اقیانوسیه به تدریج به نفع آمریکایی

کنند. پس ، قواي آمریکا ضربات زیادي را به نیروهاي ژاپنی وارد ساختند و موفق شدند جزیره سایپان را تسخیر 1944در 

هـاي   از تسخیر هر منطقه ، قواي پراکنده ژاپن یا خود را می کشتند و یا با سالح هاي سرد مانند شمشیر به سـوي تانـک  

آمریکایی هجوم می بردند تا در برابر گلوله دشمن کشته شوند. غیرنظامیان ژاپنی نیز به هیچ وجه حاضـر نبودنـد سـلطه    

آمریکایی گزارش دادند بر لبه پرتگاه یک صخره مرتفع، صدها مرد و زن ژاپنـی را   قواي دشمن را برخود بپذیرند. سربازان

اند که خود را به پایین پرتاب می کردند. پدري که سه فرزند خود را در آغوش داشت به پایین پرید و پسري کـه در   دیده

ها و دریـاي مـواج    جسمش را تسلیم صخره ظاهر پانزده ساله بود بر لبه پرتگاه، برابر خورشید تعظیم کرد و با پرتاب خود،

  کرد. بر اساس آمار تأیید نشده نزدیک بیست هزار ژاپنی در سایپان خودکشی کردند.  

قواي آمریکا در نبرد علیه ژاپن به جاي اجراي عملیات سراسري متوسل به تاکتیک تسخیر جزیره به جزیره شد. بر اساس 

تسلیم می شدند و چون تا سرحد مرگ مقاومت می کردند، اجـراي عملیـات   محاسبه آمریکایی ها، ژاپنی ها خیلی سخت 
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شد، بنابراین در حمالت روي یک جزیره متمرکز می شـدند   سراسري به پراکندگی عملیات و شکست قطعی آن منجر می

جزایر کارولین  آغاز شد که مجمع الجزایر مارشال و سپس 1944و با تمام قوا آن را تسخیر می کردند. کار اصلی از اوایل 

اشغال شدند. به تدریج نیز حمالت هوایی علیه سرزمین ژاپن، به ویژه توکیو، آغـاز شـد. حمـالت پـی در پـی بـه مراکـز        

صنعتی، پیکره دفاعی ژاپن را مختل ساخت. سربازان ژاپنی با شهامتی غیر قابل تصور، حتی به صورت فردي، وظیفه دفاع 

  عی دچار اختالل شده بود. را رها نمی کردند، ولی مدیریت دفا

ها را کشف کنند. کشف زبان رمز ژاپنـی هـا ایـن     آمریکایی در نبرد اطالعاتی خود موفق شدند برخی از کدهاي رمز ژاپنی

  ها مطلع شوند و براي مقابله به مثل آماده باشند.  ها داد که پیشاپیش از عملیات ژاپنی فرصت را به آمریکایی

اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا همواره می توانستند از افرادي که به زبان هاي مختلف محلـی و  در واقع ارتش و نیروهاي 

  بومی تسلط داشتند در برنامه هاي اطالعاتی خود استفاده کنند، زیرا بافت جمعیتی آمریکا مرکب از ملل مختلف بود. 

نش نبودنـد، اگرچـه در واشـنگتن رفتارهـاي     ها وحشی و دردمـ نیروهاي آمریکایی در عملیات جنگی خود کمتر از ژاپنی

، تعـدادي از  1944وحشیانه، حداقل در سطح افکار عمومی و مطبوعات، مورد عتاب و سرزنش قرار می گرفت. طی سـال  

سربازان آمریکایی، چند عدد جمجمه ژاپنی ها را به عنوان یادگار جنگ به آمریکا فرستادند ولـی ایـن عمـل بـا واکـنش      

افکار عمومی روبه رو شد. در همین ایام نماینده پنسیلوانیا در مجلس نمایندگان، فرانسیس والتـر، یـک   محافل اخالقی و 

را که از استخوان بازوي یک سرباز ژاپنی ساخته شده بود به روزولت هدیه کرد. ولی ریـیس جمهـور   » تیغه پاکت بازکن«

  یرفت. که تمایل نداشت چهره اخالقی اش خدشه دار شود این هدیه را نپذ

هـا تـأثیر منفـی     این نوع اعمال و اعمالی مانند نصب جمجمه سربازان ژاپنی روي تانک و خودرو، در افکار عمـومی ژاپنـی  

ها نسبت به بی حرمتی به مردگان خود تعصب داشتند و بی حرمتی سربازان آمریکایی باعث می شـد   زیادي داشت. ژاپنی

  در نبرد علیه آنها مصمم تر شوند. 

، قـرارداد عـدم تجـاوز بـا     1941آوریـل   13واي ژاپن صرفا متوجه ارتش آمریکا و انگلستان نبود. دولت ژاپن در حمالت ق

دولت شوروي را امضاء کرده بود، ولی مترصد بود قواي آلمان کار ارتش سرخ را یکسره کند تا ژاپن نیز به شـوروي بتـازد.   

ص منچوري و مغولستان خارجی بـدبین بـود و بـه طـور طبیعـی      ها در خصو مسکو از همان ابتدا نسبت به منویات ژاپنی

تمایل داشت از صحنه جنگ براي گسترش نفوذ خود در حوزه اقیانوس آرام استفاده کند و ژاپن و یا برخی از جزایر آن را 

  تسخیر کند. 
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مارس، پـس   17دند. در قواي دریایی آمریکا در جزایر مانیل و بروتئی پیروزي هاي قاطعی کسب کرده بو 1945در فوریه 

کیلومتري جنوب توکیو به دست آمریکـایی هـا افتـاد و امکـان      1200واقع در » ایودشینا«روز نبرد هولناك جزیره  26از 

کیلـومتري توکیـو پیـاده شـدند.      300در » یوکیو«مارس قواي آمریکا در  31بمباران بیشتر سرزمین ژاپن فراهم شد. در 

اپن در صدد برآمد که وارد مذاکرات صلح با آمریکا شود و سعی کرد از طریق شوروي بـه  تحت شرایط جدید، امپراتوري ژ

عنوان میانجی با آمریکایی ها مذاکره کند. استالین اساساً در این شرایط صلح با ژاپن را نمی پسندید. نقشه استالین ایـن  

ز تسخیر کند، لذا در سیاست میـانجی گـري   بود که پس از تسخیر کامل برلن، قواي شوروي متوجه شرق شده، ژاپن را نی

دفع الوقت جدي می کرد. ژاپنی ها از مجاري دیگر قصد خود را به اطالع دولت آمریکا رساندند ولی روزولت تمایل داشت 

  مسأله ژاپن با توافق شوروي حل شود و شوروي اساساً به صلح با ژاپن در این شرایط تمایل نداشت. 

(سـاخت بمـب اتمـی) کـارکرده بـود. روزولـت       » منهـتن «جنگ روي پروژه محرمانهاي موسوم به دولت آمریکا از ابتداي 

، پس از مالقاتی که با انیشتین داشت، از سنا درخواست دومیلیارد دالر اعتبار کرد تا پـروژه منهـتن را اجـرا کنـد.     1939

از کشور اخراج کرده که همگـی توسـط    شایان ذکر است که دولت هیتلر، چند فیزیک دان آلمانی را به جرم یهودي بودن

دانـان آمریکـایی و    دولت آمریکا جذب شدند. انیشتین و لیزماینز از جمله دانشمندانی بودند که با گروهی دیگر از فیزیـک 

  اروپایی، پروژه منهتن را به اجرا درآوردند. 

به عنوان ابزار تهدید استفاده کند و نسـبت   در ظاهر روزولت پس از اطالع از موفقیت پروژه، تمایل داشت از بمب اتمی صرفا

به طور ناگهانی دارفانی را وداع گفت. وي در ایـن   1945آوریل  12به کاربرد عملی آن در جنگ تردید داشت. اما روزولت در 

دوره به شدت دچار ضعف مفرط شده بود و اقدامات ارتش سرخ در تسخیر کل اروپاي شرقی، به ویژه لهسـتان، باعـث شـده    

ود که روزولت را سیاست اعتماد بیش از حد خود به استالین احساس شرمساري کند. اقـدامات ارتـش سـرخ روزبـه روز بـر      ب

جان سپرد، در حـالی کـه پـیش از مـرگ     » وارم اسپرینگ«یاس و شرمساري روزولت می افزود. وي در نهایت در بیمارستان 

  ستالین در لهستان مقاومت کند.  طی چند نامه از چرچیل خواسته بود در مقابل اقدامات ا

به هر ترتیب ترومن، معاون روزولت، به مقام ریاست جمهوري ارتقا یافت. روزولـت پـیش از مـرگ بـراي تصـمیم گیـري،       

اي را مأمور تحقیق در خصوص کاربرد بمب اتمی علیه ژاپن کرده بود. نظر کمیته که پس از مـرگ روزولـت آمـاده     کمیته

یا بمب اتمی علیه ژاپن بود. کمیته استدالل می کرد بدون به کارگیري بمب اتمی، امکان تسلیم  شد تأکید بر حمله فوري

شدن ژاپن به زودي وجود ندارد و شوروي نیز احتماالً سیاست گسترش نفوذ خود به حوزه اقیانوس آرام را آغاز کرده و به 
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  ژاپن حمله می کند.

ده کردن نیرو در ژاپن براي تسخر کامـل آن، بـا توجـه بـه روحیـه تسـلین       برخی از کارشناسان آمریکایی اعالم کردند پیا

هزار انگلیسی می شود. البته آمار ارائه شده توسط این گـروه   250ناپذیري ژاپنی ها باعث نابودي یک میلیون آمریکایی و 

ت تحت شرایط قابل قبولی تصمیم داش 1944از کارشناسان صددرصد قابل تأیید نیست. زیرا امپراتور هیروهیتو در اواخر 

صلح کند. در مجموع چند علت را می توان براي به کارگیري این سالح مخرب از سوي آمریکا ذکـر کـرد. نخسـت اینکـه     

آمریکا میل داشت با حمله اتمی خود، ژاپن را به تسلیم فوري و بدون قید و شـرط وادارد و بـدین ترتیـب بهانـه حرکـت      

قیانوس آرام را خنثی سازد. دوم اینکه به کـارگیري بمـب اتمـی، باعـث مـی شـود همـه        ارتش سرخ براي نفوذ در حوزه ا

ها بی میل نبودنـد انتقـال پـول هـاربر را بگیرنـد. از       کشورها از جمله اتحاد جماهیر شوروي، که به قدرت فایقه آمریکایی

  ها بسته بود.  اي را با آن لحه ریشهمنظر آمریکایی ها، ژاپنی ها قربانی آموزش هاي افراطی اي شده بودند که راه مصا

ها، به کارگیري بمب اتمی براي آمریکایی ها تلفاتی نداشت و تعداد تلفات ژاپنی ها در  از سوي دیگر بر اساس محاسبه آن

مجموع کمتر از حالتی بود که خاك ژاپن وجب به وجب تسخیر می شد. به هر ترتیب، تیم ترومن تصمیم گرفت به رغـم  

بامـداد   5، در سـاعت  1945ژوییـه   16این عملیات، با بمب اتمی ژاپن را مجبور به تسلیم مطلـق نمایـد. در    تمام عواقب

  در نیومکزیکو آزمایش شد. » آالموگودو«نخستین نمونه بمب اتمی در 

ز منطقـه  اوت، در شرایطی که چند روز قبل هواپیماهاي آمریکایی با پخش اعالمیه، سکنه شهر را به خـروج ا  6در بامداد 

 600دعوت کرده بودند، نخستین بمب اتمی بر فراز شهر هیروشیما رها شد. بمب به چتري آویخته شده بود و در ارتفـاع  

را رها کرد. در یـک لحظـه   » تی ان تی«هزار تن  20متري زمین منفجر گردید. انفجار، در یک هزارم ثانیه، انرژي معادل 

گراد رسید و همه چیز در شعاع یک کیلومتري مشتعل شـد. فلـزات بـه گـاز      یحرارت در مرکز به صد میلیون درجه سانت

ها به شکل گرد و غبار به هوا رفتند. فقـط در شـهر هیروشـیما، تشعشـع      ها و پیکر انسان تبدیل شدند و تمامی ساختمان

هزار نفـر بـه شـدت     69د و هزار انسان را در چند لحظه نابود کر 66حرارت، موج ضربه و فشار هواي آلوده به رادیواکتیو، 

  مجروح شدند. 

 75اوت، دومین بمب اتمی به شهر ناکـازاکی افتـاد و    9طی چند روز بعد، رقم تلفات به صد هزار نفر رسید. سه روز بعد، 

هزار قربانی گرفت. انتشار خبر این حمالت جهان را مبهوت کرد. دو روز بعد، دو روز بعد، دولت ژاپن آمادگی خود را براي 

سلیم بدون قید و شرط اعالم کرد و تنها شرط پیشنهادي این بود که امپراتور فرمان رواي کشور باقی بمانـد. امپراتـور از   ت
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ها جنبه خدایی داشت. متفقین پاسخ دادند هیروهیتو مـی توانـد تـاج و تخـت را حفـظ کنـد ولـی بایـد تـابع           نظر ژاپنی

  دستورات دولت نظامی متفقین باشد. 

که در بنـدر توکیـو   » میزوري«سپتامبر مک آرتور، سوار بر کشتی  2ارکه جنگ به مرحله عمل درآمد و در اوت مت 14در 

لنگر انداخته بود، با شکوه و جالل فروان سند تسلیم امپراتوري را امضا کرد. بدین سان جنگ جهـانی دوم پـس از شـش    

با آثار و عواقب متنوع آن پایان یافت. بـا محاسـبه   میلیون انسان به کام مرگ و  40سال آتش و خون و فرورفتن بیش از 

، یعنـی سـی سـال)    1914 -1945تلفات جنگ داخلی اسپانیا و تلفات جنگ جهانی اول، جهان در حد فاصل دو جنـگ ( 

  میلیون کشته داد.  58جمعاً 

  بحران مراکش

اي را که در عرض بیسـت  خصمانهدولتین انگلیس و فرانسه موافقت حاصل کردند که قضیه فاشودا و احساسات  1904در 

هـا را بـر   و پنج سالی قبل از این تاریخ به مرور در قلوبشان انباشته گردیده بود را فراموش کنند. فرانسویان سلطه انگلیس

اي اختالفات جزیـی تـر را کـه    مصر و انگلیس ها استیالي فرانسویان را بر مراکش به رسمیت شناختند و نیز دولتین پاره

ستملکات داشتند مرتفع ساختند و توافق حاصل کردند که در صورت اعتراضات وارده از جانـب شـخص ثـالثی از    درباره م

یکدیگر پشتیبانی نمایند. این توافق میان دولتین اتحاد به خصوصـی محسـوب نمـی شـد. هـیچ کـدام از طـرفین اظهـار         

فاهمی دوستانه بود. کوشش فرانسوي ها بـدون  نداشتند که در صورت بروز جنگ چه عملی انجام خواهند داد. این فقط ت

ها بعد از شکست از ژاپـن   اتالف وقت آن بود که میان متحد جدید خود انگلیس و متفق خود روسیه را آشتی دهند. روس

ها نیز که نسبت به مقاصد آلمان مردد بودند، حاضر به سازش گردیدند. در  در این باب روي مساعدي نشان دادند. انگلیس

ها شمال ایران را منطقه  انگلستان و روسیه، دو خصم دیرینه به موجب پیمانی اختالف خود را حل نمودند. انگلیس 1907

 1907ها در عرض نواحی جنوبی و شرقی ایران را منطقـه نفـوذ انگلـیس شـناختند. بـه ایـن نحـو در         نفوذ روس و روس

دیه ثالثه قدیم مواجه با اتفاق سه جانبه جدیـدتري شـده بـود،    انگلستان، فرانسه و روسیه متفق گردیده بودند. اکنون اتحا

تر بود زیرا که انگلستان حاضر به قبول هیچ گونـه تعهـدات رسـمی نظـامی      اي سست هاي این اتفاق تا اندازه منتهی رشته

  نمی شد.

ی است که بـر اثـر تمایـل    ها که تا این تاریخ به واسطه اتحاد میان فرانسه و روسیه خود را محصور می دیدند طبیع آلمان

انگلیس به جرگه اتفاق فرانسه و روس نگران گردیدند. هنوز از عقد تفاهم دوستانه دیري نگذشته بـود کـه دولـت آلمـان     
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درصدد برآمد آن را به محک امتحان آشنا کند و دریابد که این رشته مودت تا چه اندازه قوي است، یـا در واقـع تـا کجـا     

ه خواهند شتافت. فرانسویان که از پشتیبانی انگلیس برخوردار بودند، بـیش از پـیش اختیـارات    انگلیس ها به کمک فرانس

تامینیه مملکتی را در مراکش در دست می گرفتند، امتیازهایی تحصیل می کردند و پـول قـرض مـی دادنـد. در مـارس      

بر علیه استقالل مراکش ایراد نمود.  ویلیام دوم قیصر آلمان در طنجه از کشتی جنگی آلمان پیاده شده نطق قرایی 1905

اش نهایت درجه غور و دقت مبذول گردیده بود همه جا در نظر سیاست مداران دال بر غرض واحدي این عملی که درباره

بود: آلمان در واقع نمی خواست که فرانسه را از مراکش بیرون کند و یا حتی خیال نداشت که خودش مراکش را تصاحب 

هـا   واست توافقی را که جدیداً میان انگلیس و فرانسه حاصل گردیده بود بر هم بزند. بنا به تقاضاي آلمـان کند بلکه می خ

 1906کنفرانسی بین المللی در الجزیره دایر شد (که در آن ایاالت متحده آمریکا نیز حضور داشت.) اما کنفرانسی کـه در  

رد و تنها دولتی کـه در ایـن کنفـرانس بـا آلمـان اتفـاق راي       اجالس نمود از دعاوي فرانسه نسبت به مراکش طرفداري ک

اي به پا کرده و خفیف شده بود. انگلیسی ها که  داشت اطریش بود. به این نحو آلمان در عرصه سیاست بین المللی مرافعه

تـدریج افسـران    هاي سیاسی آلمان ناراحت گردیده بودند با ثبات قدم بیشتري از فرانسویان حمایت نمودند. به از تاکتیک

هاي مشترك خویش کردند و نیز سـال بعـد سـوء     نیروي زمینی و دریایی فرانسه و انگلیس شروع به مذاکره در باب نقشه

ظن از آلمان انگلستان را وادار به آشتی با روسیه نمود. نتیجه کوشش آلمان بـراي بـر هـم زدن توافـق میـان انگلـیس و       

  د.فرانسه صرفاً تحکیم آن رشته مودت بو

بـه منظـور حفـظ    « بحران دیگري بر سر مراکش ایجاد شد. یک فروند ناو جنگی آلمانی موسـوم بـه یوزپلنـگ     1911در 

ها به اصطالح یک نوع گردنه گیري  وارد بندر آگادیر گردید. دیري نگذشت که معلوم شد غرض واقعی آلمان» منافع آلمان

ها داده شود در آینده تولید مزاحمتـی   که اگر کنگوي فرانسه به آن ها پیشنهاد کردند سیاسی است: به عبارت دیگر آلمان

اهمیت افریقا را به دست آوردند ولکـن یکـی از اعضـاي     ها مبلغی از اراضی بی نخواهد نمود. این بحران مرتفع شد و آلمان

  د کرد.ها نطق نسبتاً آتشینی ایرا کابینه انگلیس دیوید لوید جورج درباره خطر ناشی از جانب آلمان

  اروپایی ها در چین
هایی است که خاور دور چشـم بـه روي   آورند همان سالها به تکان درمیهاي ملیتهایی که قاره اروپا را در جنبشسال 

اجـازه   -یعنـی کـانتون   -کند. دولت امپراتوري چین که به تجارت خارجی تنها در یـک بنـدر  زندگی عمومی جهان باز می

خـود را   1842د مانع از ایجاد هر گونه روابط مستقیم میان بیگانگان و سکنه کانتون شـود، در  کوشدهد و میفعالیت می
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انصراف حاصل کند؛ چین براي اروپا و ایالت متحده به صـورت  » در به روي غیر بستن«بیند که از این سیاست ناگریز می

-گیري نیروهاي تازهشود راه را بر اوجر میو تمدن چینی برقرا» غربی«آید. تماسی که میان تمدن صحنه گسترش در می

  گشاید.کنند، میاي که در نیمه دوم قرن بیستم تمام آسیاي شرقی را دگرگون می

عامل محـرك اقـدامی اسـت کـه کشـورهاي       -»بازار چین«یعنی میل دستیابی به  -هاي ناشی از منافع اقتصاديخواسته

تواند به طور تقریبـی  ها (که در آن ایام کسی نمی اي عظیم از انسان. تودهآورندبزرگ اروپایی و ایاالت متحده به عمل می

بـرد بـراي   ولی شاید بیشتر هـم باشـد) در امپراتـوري میانـه بـه سـر مـی        -زنند سیصد میلیون نفربرآورد کند حدس می

ن پیشاپش امید تواصادرکنندگان محصوالت ساخته شده و به خصوص در منسوجات، مشتري فراهم آورد. بدون شک نمی

داشت که منافع تجار یفوري داراي اهمیت باشند، زیرا بخش اعظم این توده انسانی خیلی فقیر است؛ امـا بـه تـدریج کـه     

رسـند، قـدرت خریـد مـردم     گشاید و منابع طبیعی کشور به بهره میهاي خود را به روي نفوذهاي خارجی میچین دوازه

  اي بکند.بتواند پیشرفت قابل مالحظه» هاغربی«رت رود که تجایابد و امید میافزایش می

در  1840شود. تنها این شـکور اسـت کـه پـیش از     اندازها میبریتانیاي کبیر نخستین کشوري است که متوجه این چشم

چینی  آید به افراددارد و اینان تریاکی را که از هند و ایران می -در حدود سیصد و پنجاه تن -کانتون گروه مهمی لز تجار

-جات، به خصوص پارچه کنند. اما التکشایر شروع به صدور منسوفروشند و در عوض چاي یا ابریشم خام خریداري میمی

تـر از  هاي مدرن بافندگی، به رغم مخارج حمل به قیمتی ارزانها در سایه روشنکند و این پارچههاي نخی به کانتون می

  رسند.ازند در چین به فروش میسوران چینی میکاالهاي مشابهی که پیشه

اند خواهان حذف موانعی هستند که دولت چین در برابـر  منافع اقتصادي و مالی که در لندن در چیناآسوسیشن گرد آمده

  نفوذ تولیدهاي خارجی ایجاد کرده است:

ور از طریـق یـک   وضع عوارض خاص بر کاالهاي وارداتی؛ اجبار بازرگانان خارجی مستقر در کـانتون بـه حـل و فصـل امـ     

ها کـه در  هاي مقر کمپانیشرکت تجاري چینی، یعنی کوهونگ، که انحصار معامالت را دارد؛ منع خارجیان از ترك محله

  آنها مورد مراقبت شدید قرار دارند.

چـین  هدف این منافع از این قرار است: به نحوي عمل شود که روابط تجاري تنها بع بندر کانتون محدود نباشد؛ با دولت 

هـا   قراردادي تجاري منعقد شود و روابط براساس این قرارداد پا بگیرد، نه آن که چین سرخود شرایطی را که براسـاس آن 

دهد، تعیین کند؛ حق تماس با مشـتریان چینـی بـراي بازرگانـان انگلیسـی تـامین شـود و در نتیجـه         اجازة مبادله را می
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  کند.جلوه می» الدورادوي تجاري«، چین همچون کوهونگ منحل شود. براي صاحبان صنایع انگلیسی

، هیچ یک از کشورهاي فرانسه، ایاالت متحده و روسیه این چنین از نزدیک به بازار چین توجه ندارند. اما 1840تا قبل از 

  اعتنا نیستند.ها خیلی هم بیاین دولت

هـاي  هـا را بگیرنـد و موفقیـت   اند تا جاي انگلیسـی دههاي ناپلئون را مورد استفاده قرار دابازرگانان امریکایی، دوران جنگ

دهنـد. بـا ایـن همـه     از کف می 1815دست آمده را پس از  اي از قلمرو بهها بخش عمده ن اند. اما آموقتی هم کسب کرده

کـه  درصد اسـت، در حـالی    25که معادل  -کنندها در کانتون سهم بسیار با ارزشی از حمل و نقل دریایی را حفظ می آن

  باشد.درصد می 60سهم انگلستان 

هـاي خـارجی مسـتقر در کـانتون، دو     ، در محلـه دفـاتر شـرکت   1838منافع اقتصادي فرانسه خیلی محدودتر اسـت، در  

توانند به امید حمایت واقعی ماموري کنسولی باشند، زیرا به نظـر دولـت چـین    بازرگانی که به کار اشغال دارند حتی نمی

توانند به امید حمایت واقعی مأموري کنسـولی باشـند،   این سمت راست به اشتغال دارند حتی نمیکافی رسیده است که 

هـاي هیئتـی در   زیرا به نظر دولت چین کافی رسیده است که این سمت را به فردي انگلیسی واگذار کند. امـا الزاریسـت  

دهنـد و ایـن   وظیفه روحانی خود را انجام می اند و در آن جا به تنهاییدر دشوارترین شرایط در آن هنگامچین حفظ کرده

  مبلغان فرانسوي هستند.

گري اندازهاي جدید بماند، در مانیل کنسولگیرد مراقب چشمهاي بازرگانی تصمیم میدولت به ابتکار اتاق 1836از سال 

گري نه تنها به رد. این کنسولگماکند و تئوفیل بارو را که با محافل سیاسی داراي روابطی است که به این کار میدایر می

جـاده کـاروان   «آموز از طریق راه زمینـی  فیلیپین، بلکه به تمام خاور دور باید بپردازد. باالخره تجار روسی سیبري و خطه

  با چین ارتباط دارند. -کیاهتا در مغولستان» رو

گیـرد کـافی نیسـت و از    وان صورت میشود که این راه خیلی طوالنی که گذر از آن به کندي فرادولت روسیه متوجه می

افتد که از راه دریاي از مبدا سیبري شرقی استفاده کند تا از تجارت کانتون سـهمی عایـدش شـود. امـا     این رو به فکر می

گشـاید ایـن کشـورها آن را    اي مـی آلودي بیش نیستند. در عمل تنها هنگامی که بریتانیاي کبیر روزنه ها امیال هوساین

  کنند.دنبال می

مسـاله اقیـانوس   «دارد. هاي بزرگ را به خـود معطـوف مـی   رفته توجه قدرتموضوع دستیابی به امپراتوري میانه هم رفته

بـه   -انـد نیسـت. مجمـع الجزایـر اقیـانوس آرام     واقعاً جز وجهی از حرص و آزهایی که بر سر بازار چین بیدار شـده » آرام
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هایی که بـه  هایی بر سر راهگاهتوانند توقفرهاي صادراتی باشند؛ اما این جزایر میتوانند بازانمی -استثناي فیلیپین و ژاپن

الجزایـر  ها به جزایر هاوایی و مجمعها و راوپاییشوند عرضه دارند؛ باتوجه به همین امر است که آمریکاییچین منتهی می

  دوزند.ژاپن نظر می

توانند دستیابی به آن دسته از نواحی داخلی چین را ممکن گرداند هاي زمینی در حدي جالب توجه هستند که میاما راه

هـاي ارتبـاطی، دسترسـی بـه ایـن نـواحی       که حتی در صورت باز بودن بنادر به روي تجارت خارجی، به سبب فقدان راه

پوشـاند ممکـن   ا میتسه آن ر -اي که راه بزرگ آبی یانگپذیر نخواهد بود، نفوذ تجارتی از راه بنادر در تمام منطقهامکان

  هاي شمال غربی امکان ندارد.هاي جنوبی غربی و نیز در ایالتاست؛ اما چنین کاري در ایالت

  هاي امپراتوري چین را به زور بگشاید؟تواند دروازهاقدام بریتانیاي کبیر چگونه می

  »جنگ تریاك«
یتانیا در کانتون در دست کمپانی هنـد اسـت کـه    به صورت نهفته وجود دارد. تا این زمان تجارت بر 1833بحران از سال 

هونگ، انجمن تاجران چینی، برقرار شده است در اصل صحنه فعالیت  -انحصار را رد اختیار دارد. روابط اقتصادي که با کو

ر ، پارلمان انگلستان از تجدید منشو1833دو شرکت تجاري و به دور از هر گونه مشارکت عوامل دولتی است. اما در سال 

اش مراقبت از امر روابط فرستد که وظیفهزند. از این رو دولت یک نماینده دیپلماتیک به کانتون میکمپانی هند سرباز می

اي متعلق به بازرگانان چینـی ارتبـاط   دارد که مجبور نیست با شرکت تجاري سادهتجاري است. البته این مأمور اعالم می

  زند.السلطنه کانتون از پذیرفتن او سرباز میولت مالقات کند. اما نایبخواهد با نمیاندگان دحاصل کند و می

تواند در همین حد بماند؟ مطبوعات انگلستان خورد. آیا میآورد، شکست میدولت انگلستان در دو اقدامی که به عمل می

و حیثیت مطرح نیست، چون  گویند که چنین چیزي ممکن نیست: پاي اعتبار و حیثیت در میان است! اما تنها اعتبارمی

صحت بر سر این است که معلوم شود بریتانیاي کبیر موفق خواهد شد با مقامـات چینـی در بـاب روابـط اقتصـادي وارد      

توفیق یابد یا خیر . قراین از برخورداري که بایـد صـورت گیـرد حکایـت     » گسترش شرایط تجارت«مذاکره شود و در امر 

  کند.می

دهد فرصت مناسبی است. دولت چـین کـه یـک قـرن پـیش، وارد      در مورد مسأله تریاك روي می 1839اي که در حادثه

گـرد کـه ایـن    کردن تریاك را منع کرده ولی نتوانسته است دیگران را به محترم شمردن این منع ناگریز کند تصمیم مـی 

یا پـاي نگرانـی بابـت بهداشـت     تجارت قاچاق را که کوهنگ نیز و کارکنان محلی چین در آن دست دارند سرکوب کند. آ
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هاي مالی در میان است، زیرا این تجـارت، خـارج شـدن    اجتماعی در میان است؟ تا حدودي. اما در درجه اول دل نگرانی

پول مملکت را به دنبال دارد. قطعاً دولت چین حق دارد چنین تدبیري اتخاذ کند. این کمیسر اعزامی بـه کـانتون، بـراي    

  کند.آمیز استفاده میهاي خشونتروشاجراي این تدبیر از 

پردازنـد پـیش از ورود بـه    هایی را که به کـار قاچـاق مـی   او چون امکانات دریایی الزم را در اختیار ندارد که بتواند کشتی

کند تا انبارهاي افیون را بگیرد و نـابود کنـد. سـازمان اداري    هاي خارجی را محاصره میکانتون متوقف کند. دفاتر شرکت

ها در مورد تمام تاجران انگلیسی، بدون استثنا، اعم از نهادي که اقدام بـه   ین با انتخاب چنین وسایلی و به کارگیري آنچ

 1840مـارس   19دهد. پالمرستون در اند یا نه، زمینه دیپلماتیک مناسبی در اختیار کابینه انگلستان قرار میقاچاق کرده

تـأمین  «کند کـه بـه منظـور    هاي چین غیرقابل تحمل است و ضرورت ایجاب میدارد که شیوهدر مجلس عوام اظهار می

  باید دست به اسلحه برد.» امنیت براي تجارت بریتانیا در آینده

هاي چین به روي تجـارت بـه روي تجـارت انگلسـتان. موضـوع      در واقع جنگی است براي گشودن دروازه» جنگ تریاك«

رح نیست؛ بلکه صحبت بر سر آن است کـه گسـترش مبـادالت تجـاري، مطـابق      قبوالندن ورود تریاك، به دولت چین مط

 -افزایداي بر این برنامه میتعیین شده است به چین تحمیل شود. اما کابینه انگلستان خواسته تازه 1834اي که از برنامه

» میـدان تجـارت  «تـا چـون   اي از چین است که کامال در نزدیکی سواحل آن قرار داشته باشد و آن هم جدا کردن جزیره

  براي اتباع انگلستان به کار گرفته شود.

ها براي تحمیل اراده خود وسایل محدودي در اختیار دارند: اقدام ناوگانشان که چنـد نقطـه از سـواحل چـین را     انگلیسی

آنچه باید توضیح  تسه. اما مقاومت چین موثر نیست. -کند و پیاده شدن نیروي اعزامی کوچکی در ناحیه یانگبمباران می

  هاي این ناتوانی است.داده شود انگیزه

قـرار  «راند به طور ساده بر نهادهـاي سیاسـی، اجتمـاعی و اداري چـین     بر پکن حکم می 1644سلسله منچو که از سال 

-ه نطـر مـی  این سلسله براي امپراتوري، پایه و اساسی فراهم نیاورده است و ب  ها نظارتی بیش ندارد؛ است و بر آن» گرفته

رسد که حتی چنین فکري به خاطرش راه نیافته باشد. باري، سلطه خاندان منچو تا حدودي، به خصـوص از اواخـر قـرن    

اندازند، مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه     هاي محلی بیش از پیش رایجی به راه میهجدهم، بر اثر اقدام مخفی چین، که طغیان

  است.

صل کار اقلیتی کوچک هستند. اما توده دهقان که در شرایط عـادي بـه مسـائل    ها حاتردیدي وجود ندارد که این جنبش
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تواند نسبت به تأثیر این جوامع مخفی حساسیت نشـان  اعتنا است، در مرحله بحرانی میسیاسی و حتی به مسائل ملی بی

  هایی شدید شود.العملدهد و قادر به ابراز عکس

هاي ضد حکومتی در بیم اسـت؛ دولـت وضـع    ادامه دارد دولت از جنبشبه همین جهت، در تمام مدتی که جنگ تریاك 

اي کارکنـان چینـی و   ممکن میان پاره» همکاري«زنی است و بابت افکار عمومی را مدام زیر نظر دارد. نگران گسترش راه

یـت دارد:  خوش هراس است. اسناد و مدارك بایگانی پکن از این تـرس امپراتـور و از ایـن ضـعف نظـام حکا     دشمن دست

  مشاوران امپراتور بیشتر نگران نتایج داخلی جنگ هستند تا نگران عملیات نظامی.

در برابـر ناوگـان   » هاي بادبـانی جنگـی  کشتی«گذارند. طبیعی است که ها باقی نمیاما این عملیات جایی هم براي توهم

در اختیار دارد در برابر قواي ناچیز انگلیسی کـه در  اي هم که امپراتوري بریتانیا قادر به کاري نیستند. اما نیروهاي زمینی

  منطقه پایین دست یانگ تسه پیاده شده ناتوان هستند.

ها تشـکیل شـده اسـت و افـرادي کـه در آن بـه       یکی ارتش غیرمنظم، که در چارچوب ایالت -چین داراي دو ارتش است

سازمان یافته که تعداد افـراد آن، در روي کاغـذ،    اند چینی هستند و دیگري ارتش منچو؛ یگانه نیرويخدمت گرفته شده

هـا اسـتفاده کنـد، زیـرا ایـن افـراد در دسـت والـی         سیصد هزار نفر است. اما دولت تردید دارد که از ارتش نامنظم ایالـت 

  روند.غیروفادار، منبع خطري براي قدرت مرکزي به شمار می

اي اسـت.  یست یگانه سالحی که در اختیار دارد تفتنـگ فتیلـه  اش جاي شکی باقی ناما ارتش منظم که در مورد وفاداري

گیرد، چون دولت به خصوص از این تـرس  تازه قسمت عمده این قوا هم در ناحیه یانگ تسه مورد استفاده دولت قرار نمی

  کند.و همین ترس است که دولت را فلج می -دارد که از ساحل خلیج پچیلی به پکن حمله شود

  کند.از این ناتوانی آگاهی ندارد و تجربه نبردهاي نخستین، چشم و گوشش را باز میحکومت در ابتدا 

کند، مدت هجده ماه بـه  از چه رو دولت پس از مشاهده ضعف نظامی خود و خطرهایی که جنگ متوجه خود حکومت می

اي کبیـر قصـد دارد چـین را    پنـدارد کـه بریتانیـ   رسد که دولت چین در آغاز نبرد، میدهد؟ به نظر میمقاومت ادامه می

تسخیر کند، یعنی همان کاري را بکند که در مورد هند انجام داده است و در این صورت نبـرد چـین بـر سـر موجودیـت      

  است:

-مـی  1814امید خسته کردن حریف هر قدر که ناچیز باشد به نبرد ادامه داد. اما هنگامی که دربار امپراتوري در مـارس  

برد که بریتانیاي کبیر تنها به فکر ارضاي منافع اقتصادي خویش است. اگر رسوخ نفـوذي  زد پی میکوشد به مذاکره بپردا
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  بیگانه براي آینده بتواند خطرناك باشد، اصل این است که خطر فوري دور شده است.

خوش دت درازي دستکند. با این همه دربار ماز این لحظه به بعد، صلح، در میان کارکنان عالی مقام، طرفدارانی پیدا می

هستند یا نه. دربار امپراتوري براي این که تصـمیم بـه   » خائن«داند که این طرفداران صلح ماند، چون نمیتردید باقی می

توانـد قـواي   اش نمـی کند تا آن که دلیل مطلقی به دست بیاورد که نیـروي نظـامی  قبول شرایط انگلستان بگیرد صبر می

آنکـه یـک نفـر تلفـات     هـا بـی  ) که در آن انگلیسی1842مارس  23ا بریزد. شکست نینگپو (در اعزامی انگلستان را به دری

کند که مذاکرات را از سـر بگیـرد و قـرارداد    دهند، امپراتور را مصمم میداشته باشند، هشت هزار نفر منچو را شکست می

  صلح را امضاء کند.

  شرایط جدید تجارت خارجی
آورد. عرصه تجارت انگلستان دیگر هاي بریتانیاي کبیر را برمینانکن، تقریبا تمام خولسته 1842قرارداد بیست و نهم اوت 

هاي خـود را بـه   شود؛ از این پس چهار بندر دیگر در چین مرکزي و چین جنوبی، دروازهتنها به بندر کانتون محدود نمی

راه آبی رودخانـه  هاي است که دستیابی به شاهگشایند و از جمله این چهار بندر یکی هم شانگروي تجارت انگلستان می

  گرداند.تسه را ممکن مییانگ

هـاي  ها خواهند توانست اقامت گاهی خاص خود داشته باشند و در مـوارد جنـایی در دادگـاه   ، انگلیسی»باز«در این بنادر 

ري مستقیم داشـته باشـند.   ها حق خواهند داشت که با مشتریان چینی روابط تجا کنسولی خود محاکمه خواهند شد؛ آن

  شود.عوارض گمرکی تقریباً به پنج درصد ارزش کاالهاي وارداتی محدود می

پذیرد. به مرزي را میدهد و آغاز نظام حقوق برونبنابراین، چنین خودمختاري در امر تعیین تعرفه گمرکی را از دست می

د با کارمندان چینی ارتباط برقرار کنند و اینان بایسـتی بـا   تواننعبارت دیگر، مأموران دیپلماتیک یا کنسولی انگلیسی می

  دهد که حمایت از منافع انگلستان تأمین شود.شأن خود دارد، اما پایگاه دریایی هم هست و اجازه میها چون افرادي هم آن

ردیدي وجود ندارد که ماند و باز هم تتردیدي وجود ندارد که چین داخلی، در اصل، همان طور به روي بیگانگان بسته می

ماند و باز هم تردیـدي وجـود نـدارد کـه اصـالً صـحبتی از ایـن نماینـدگان         اصالً صحبتی از این که نمایندگان بسته می

گویـد، ایـن   دیپلماتیک اجازه اقامت در پکن داده شود در میان نیست. اما؛ به طوري که پوتینجر وزیر مختار انگلستان می

  »کند.هان عص ر جدیدي آغاز میدر این ناحیه ج«قرارداد 

شوند و کمترین مانعی هم از طرف انگلسـتان بـر سـر    فرانسه و ایاالت متحده، با علم بر موضوع، بالفاصله دست به کار می
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شود کابینه انگلستان به این امـر رضـایت   گذاشته می 1843شود. به موجب قراري که در هشتم اکتبر راهشان ایجاد نمی

که به کشور ثـالثی داده شـود بـه خـوبی خـود بـراي اتبـاع        » امتیازي«ولت چین قول بگیرد که هر گونه دهد که از دمی

هـاي  انگلستان هم یه رسمیت شناخته شود؛ برتري تجاري انگلستان به اندازه کافی داراي قوت هسـت کـه بتوانـد رقابـت    

  دیگران را بپذیرد.

فرسـتد؛ سـپس در   یایی دریاساالر سیسیل را به سواحل چین مـی دولت فرانسه در اوایل جنگ انگلستان و چین هیئت در

یی است و اش به عهده سابق دوبوا دوژان سیندارد که سرپرستییک هیئت سیاسی به کانتون اعزام می 1842اوایل سال 

  شود.شناسد در نظر گرفته میچون در هند هلند زندگی کرده، همچنین فردي که خاور دور را می  

کننـد کـه بـراي پایـان بخشـیدن بـه جنـگ،        ها پیشنهاد می گیرند و حتی به آنور با مقامات چینی تماس میاین دو مأم

فرانسه را به وساطت برانگیزند، اما پیش از آن که دولت فرانسه در پاریس بتواند به بررسی ایـن پیشـنهاد بپـردازد (بـراي     

  گیرد که به نبرد خاتمه دهد.حکومت چین تصمیم می شود.)رسیدن گزارشی از چین به فرانسه چهارماه وقت صرف می

اي اقتصـادي  آید که در زمینهرسد در محافل رسمی فرانسه این طرح به وجود میاز هنگامی که قرارداد نانگن به امضا می

مایـت  شود: یکی میل به حهمان امتیازهایی که بریتانیاي کبیر گرفته است کسب شود؛ دو دل نگرانی دیگر هم آشکار می

هـاي کوچـک   ، بیش از پیش بحرانی شده است، زیرا دولت چـین، گـروه  »جنگ تریاك«ها که وضعشان، در خالل از مبلغ

و ایـن برنامـه مقامـات     -داند و دیگر، میل به کسب پایگاهی در اطراف چـین بومی مسیحی را عوامل نفوذي بیگانگان می

  دریایی است.

» وابسـته اقتصـادي  «شود؛ در میان اعضاي این هیئت چنـدین  گرونه گرفته میتصمیم به اعزام هیئت ال 1843در آوریل 

هاي چـاقو  ها و منسوجات نخی، ماشینپارچه -ها اختصاص دارندوجود دارد و این افراد، کاالهایی را که به نمایشگاه نمونه

  ارتی شایسته و بایسته وارد مذاکره شوند.اند که در مورد انعقاد قرارداد تجبرند و مامور شدهبا خود می -سازي و ابزار پشمی

کند. هدف این هیئت؛ منحصرا اقتصادي است. نماینده آمریکـا  می» کمیسر چین«کوشینگ را دولت آمریکا، شخص کالب

کند. دولت چین از احتمال کوشد براي مذاکره اجازه رفتن به پکن را بگیرد مأموریت خود را دشوار و پیچیده میوقتی می

؟ اما کوشینگ در قبال »ها هم فراتر روداز حد انگلیسی«خواهد پیش از هر چیز واهمه دارد، آیا این امریکایی نمی این امر

  ها را مرعوب کند.ورزد، چون ایاالت متحده در خاور دور نیروي دریایی کافی ندارد که بتواند چینیپاسخ رد، اصرار نمی

هاي فرانسوي و امریکایی، تنها به شـرط آن  دهد که با این هیئتایت میاز چه رو دولت امپراتوري چین بدون زحمت رض
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تواند خطر جنگ با این تازه خواهد و میوگو شود؟ دولت چین، قطعا، نمیکه مذاکرات در کانتون صورت بگیرد، وارد گفت

اي از چـین نیسـتند.)   خطـه  نمایند (زیرا خواهـان جـدایی  ها هم میها را که در ضمن کم خطرتر از انگلیسیاز راه رسیده

هایی صورت خواهد گرفت گه قراردادهاي وانگیـا کـه در   کند که بین این بیگانگان رقابتبپذیرد؛ اما پیش خود حساب می

با فرانسـه بـه    1844شود و نیز قرارداد وامپوا در بیست و چهارم اکتبر با ایاالت متحده منعقد می 1844تاریخ سوم ژوییه 

  قریبا همان شرایط بازرگانی قرارداد نانکن را در بردارند.رسد، تامضاء می

را » باسـواد «ها حق خواهند داشت افراد کنند. امریکاییو مذهبی را نیز کسب می» فرهنگی«دو کشور اخیر ، امکان نفوذ 

هـا  کنـد و بـه چینـی    بناهاي مذهبی ایجـاد » باز«تواند در بنادر به خدمت بگیرند تا بتوانند زبان چینی بیاموزند و نیز می

  کتاب بفروشند.

گیرند کـه  شناساند، این دولت همچنین قول میها را به رسمیت میفرانسه، به موجب فرمان امپراتور، آزادي مذهبی مبلغ

هـا بـه صـراحت اجـازه     هاي کیفري قرار نگیرند، با آن کـه مبلـغ  هاي گرویده به مذهب کاتولیک در معرض مجازاتچینی

پـاپ  «کنند که گرگوار شانزدهم، هاي مذهبی بالفاصله کوششی را آغاز میبه داخل کشور نفوذ کنند، انجمناند که نیافته

  دهد.به شدت آن را مورد تشویق قرار می» مبلغ

گشاید. نتیجه حاصله آیا دوام خواهد هاي خود را به روي نفوذهاي بیگانه میبنابراین، چین یا حداقل بخشی از آن، دروازه

  کند آیا تعهدات خود را محترم خواهد شمرد؟دولت چین پس از آن که قرارداد نانکن را زیر فشار امضاء میداشت؟ 

کند، زیرا هنوز امضاي قرارداد خشک نشـده اسـت   کند. او اشتباه نمیبه این موضوع شک پیدا می 1843پوتینجر از سال 

» بنـدرهاي بـاز  «انند. مشروط مربوط به اقامت بیگانگان در افتند خو د را از قید آن برهکه محافل رمسی چین به فکر می

  رسد.هاي گمرکی با شروط بازرگانی به معناي اخص کلمه، به نظر آنان خطرناك میبیش از مواد مربوط به تعرفه

ـ   » غربی«ها و بیگانگان برقرار خواهد شد به افکار تماسی که بین چینی ت اجازه و رسوخ خواهد داد. به همـین جهـت دول

-گیرد که خود را با شرایط خاص تطبیق دهد و با بیگانگان روابط صمیمانه برقرار کند. دولت چین مـی هرگز در نظر نمی

  خواهد که بیگانگان را تا حد امکان دور نگه دارد و در نواحی دور از پایتخت محصور کند.

این مقاومت بپردازد، زیرا ضعف نظـامی خـود را   آمیز به هاي مسالمتاما در حال حاضر قصد دارد فقط با استفاده از روش

اي که قصد دارد به آن دست بزند به خصوص در فکر آن است که خود را از فشار  تجربه کرده است. چین در نبرد مخفیانه

هـاي دیپلماتیـک خـارجی در    مستقیم به در ببرد؛ به همین جهت است که خیلی برایش  اهمیت دارد که از حضور هیئت
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هـا را بـه   حـل تـوان راه یري کند: اگر روابط با نمایندگان بیگانه تنها از طریق یک عامل مقام صورت بگیرد مـی پکن جلوگ

  ها کاست.تعویق افکند و از شدت ضربه

هونـگ کـه اکنـون     شود. البته اشراف و نیز اعضاي کواین همان تاکتیکی است که به خصوص در کانتون به کار گرفته می

انـد.  شـده منـد مـی  اند که از سیاست مقاومت نهان پشتیبانی کنند، زیرا آنان از نظـام سـابق بهـره   دهمنحل شده است. آما

کنند، به خصوص کـه ملونـان بیگانـه هـم همیشـه      احساس بیزاري از بیگانگان از خود اشکار می» بندرهاي آزاد«ساکنان 

ند گرایش به آن دارند که از امتیازهاي خود سوءاسـتفاده  ااي ندارند و بازرگانانی که در این بندرها مستقر شدهرفتار نمونه

هـاي مسـتقر در چـین، بـا تفـوت      ها در میان خارجی ها است زیرا تعداد آنکنند. مخاصمت در درجه اول متوجه انگلیس

 ها که قدر به تحمل رقابـت بـا کاالهـاي انگلیسـی در بـازار چـین نیسـتند زود بـا        فاحشی، از همه بیشتر است (فرانسوي

  شوند.)ها مواجه میواقعیت

گذارند، زیرا در روابط انگلستان و چین نتایج ناگواري بر جاي نمی -هاها و شورشنزاع -، حوادث1848با این همه تا سال 

رو است که سعی در آرام کردن مردم دارد. اما پس آدمی میانه -امضا کننده قرارداد نانکن -السلطنه کانتونبینگ، نایبکی

-رواي جدیـد، مسـئوالن عـالی   رسد، وضع دیگر از این قرار نیست، فرمـان به امپراتوري می 1850فونگ در که هین از آن

دهـد و مشـاوران خـود را از میـان طرفـداران      اند مورد غضب قرار میشرکت داشته 1842مقامی را که در مذاکرات صلح 

  گزیند.مقاومت فعال برمی

کنـد.  هاي امپراتوري است که آن را تعیین میگیرد؟ نگرانیست چین از چه مایه میسیا» ناپذیريانعطاف«این خشکی و 

داند که قرارداد نانکن به علت آن که بر اثر فشار به امضاء رسیده به اعتبار امپراتوري ضربه بسـیار  فونگ به خوبی می  هین

طـر مواجـه خواهـد بـود کـه شـاهد گسسـتن        شدیدي وارد آورده است. دولت، اگر رعایت حال بیگانگان را بکند با این خ

  از خاندان امپراتور باشد.» ملت«

هـاي خـارجی باشـد؟    تواند به امید قـدرت دارد میآیا دولت براي این که به امپراتور کمک کند که اقتدار خود را باقی نگه

در بـردارد، حـداق داراي    بیگانگان مخالف شود؛ این سیاست به رغم خطرهایی که» هايتخطی«بنابراین بهتر است که با 

شود. پـدر روحـانی اوك، مبلـغ    کند و سبب استحکام امپراتوري میاین امتیاز است که افکار عمومی را در چین ارضاء می

بینی کمتري هستند مسلم اسـت کـه هـدف دولـت منچـو، بیـزار       براي کسانی که داراي روشن«کند فرانوسی تصدیق می

نزدیـک  » اي وارد آورد.ضـربه تـازه  «اي که باید و پالمرستون عقیده دارد لحظه» ا است.ه کردن اروپاییان و گسستن از آن

  شود.می



  مجموعه تاریخ »  556«
 

 
 

 
هـاي علمـی (یـا    ، هیئـت 1848شود. پیش از هاي چین بالفاصله در حوزه اقیانوس آرام احساس مینتایج باز شدن دروازه

اند. الجزایر دیدن کردهاند و از مجمعی کردههاي صید نهنگ، اقیانوس کبیر را طهاي مذهبی و کشتیفرضا علمی)، هیئت

هاي اعالم شـده دسـت   ها به ندرت به اقداماند؛ اما دولتهاي ملی جاي خاص را اشغال کردهها، دل نگرانیدر این فعالیت

بدون حضـور اسـپانیا کـه متصـرفات      -شود، فرانسه، ایاالت متحدهآغاز می» جنگ تریاك«زنند. ولی به محض آن که می

هاي دریایی کـه از میـان   کنند که بر سر راهمستقیماً اظهار عالقه می -خود را حفظ کرده ولی دیگر نیروي گسترش ندارد

هاي بادبانی غالبا راه دماغه هورنرا بر راه هایی کسب کنند، زیرا کشتیشوند پایگاهمنتهی می» بازار چین«اقیانوس آرام به 

سرخ که گذر از برزخ سوئز مستلزم انتقال از این کشتی به کشتی دیگر است، ترجیح  دماغه امیدنیک و حتی بر راه دریاي

  دهند.می

در زالندنو که بریتانیاي کبیر چند سال پیش نخواسته است که الحاق آن را به خود اعالم دارد، اقـدامی از جانـب فرانسـه    

-آید که طرحی به منظـور ایجـاد مسـتعمره   عمل می یري بهتیشود؛ این اقدام از طرف ماجراجویی به نام بارونآشکار می

هـاي مـذهبی و صـادرکنندگان لوهـاور از او     یـري کـه هیئـت   ها و مزارع کشاورزي در جزیره تهیه کرده اسـت. تـی  نشین

کند و فرانسـه را در برابـر   دستی میگیرد، ولی کابینه انگلستان بالفاصله پیشکنند از دولت قول حمایت میپشتیبانی می

  دهد.انجام شده قرار می کار

-دهد که جزایر سوسیته را اشغال کند. مبلـغ توار دستور می -به دریاساالر دوپتی 1842گیزو براي جبران مافات در سال 

انگیزند که خود را از سلطه فرانسه به درآورد. هنگـامی  پردازند و ملکه پوماره را برمیهاي مذهبی انگلیسی به اعتراض می

دارد مـاجرا  دهد که پریچارد مبلغ انگلیسی را اخراج کنند و الحاق جزیره به فرانسه را اعالم میر دستور میتوا -که دوپتی

کنـد بایـد الحـاق    آورد. گیزو براي فرو نشاندن اختالف گمان مـی اختالف شدیدي میان فرانسه و بریتانیاي کبیر پدید می

  سپارد.ولی طرح تحت الحمایگی را هم به دست فراموشی نمیجزیره را حاشا کند و به پریچارد هم غرامت بپردازد؛ 

گیرد پایگاهی در مدخل اقیانوس آرام به دست آورد. قرعه به نام جزیـره  در همین زمان است که دولت فرانسه در نظر می

هی دریـایی بـه   دهـد پایگـا  کند که به گفته الگرونه اجـازه مـی  بازیالن جزایر سولو، لنگر گاهی عالی در بورنئو اصابت می

  کنگ در آن بنا کرد.استحکام پایگاه هنگ

دهد و نیـز بـه   کند، یعنی به حقوقی که اشغال موقت جزیره در قرن هفدهم به این کشور میدولت اسپانیا ایجاد مانع می

بـر ایـن   جوید. عوامـل فرانسـوي در برا  که با سلطان سولر منعقد کرده است استناد می 1836الحمایگی سال قرارداد تحت
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کننـد. ولـی گیـزو در اوت    ها هستند قراردادي منعقد مـی ایستند و با رهبران محلی که مخالف اسپانیاییمانع از پاي نمی

کنـد؟ در  زند. آیا این کار را براي رعایت منافع اسـپانیا مـی  از این که قرارداد مذکور را به تصویب برساند سرباز می 1845

  اي پیدا کند.کند که بیم دارد با بریتانیاي کبیر مشکالت تازهمی درجه اول از ان رو این کار را

 1839با بریتانیاي کبیر و در سـال   1836با ایاالت متحده، در سال  1826الجزایر هاوایی، دولت محلی در سال در مجمع

سـران نیـروي دریـایی    ، سـپس اف 1843کند. افسران نیروي دریایی انگلسـتان در  با فرانسه قراردادهایی تجاري منعقد می

کننـد. ولـی ایـاالت متحـده در موضـع حمایـت از       یابند که اقـدام بـه مداخلـه نظـامی مـی     ، فرصتی می1850فرانسه در 

  گیرد.اند، قرار میکاران امریکایی در آن از نظر اقتصادي شرایط برتري یافتهالجزایر که کشتمجمع» استقالل«

دارد که به الحاق جزیره به خاك خود، که مانع از انجام آن از طـرف اروپاییـان    حقیقت این است که دولت آمریکا آمادگی

هاي امریکـا مغـایرت داشـته باشـد رد     تواند با سنتحلی را که میشده است، تحقق ببخشد، ولی سناي ایاالت متحده راه

  ماند.باقی می» شکارگاه اختصاصی«الجزایر به صورت کند. با این همه مجمعمی

کشـد. اصـل و   شود و مدتی در حدود پانزده سال طـول مـی  آغاز می 1851در  -هاتایپینگ» انقالب« -خلی چینجنگ دا

توان وجـود  منشا این انقالب، هر چند که موضوع تحقیقات تاریخی متعددي بوده، کامال روشن نشده است. با این همه می

  اي هر دو در چین جنوبی است مورد تأیید قرار داد.هخط مشترك دو جنبش، یکی سیاسی و دیگري مذهبی، را که کانون

خواهنـد  ها مـی  کنند و اعضاي آنترینشان انجمن سه نفره است) هدایت میهاي مخفی (که مهمجنبش سیاسی را انجمن

اي چینی به روي کار آورند، قطعا این تظاهر احساس ملی را نتایج جنـگ  چین را از سلطه خاندان منچو برهانند و سلسله

کند. جنبش مذهبی حاصل کار فرقه پرسـتندگان  تریاك که به اعتبار امپراوري ضربه حساسی وارد آورده است تشویق می

  است که با مبلغان مذهبی اروپایی روابطی دارد.» نیمه باسواد«سیوتیوان فردي خداست که رهبر آن هنگ

پـردازد کـه در آن   تبلیغ دربـاره ایمـان جدیـدي مـی     و به این منظور به» اي ببخشدزندگی تازه«خواهد به چین فرقه می

شـود و در آن کوشـش بـه    مخلوط عجیبی از تعالیم به عاریت گرفته شده از آیین کنفسیوس و مفاهیم مسیحی دیده می

هایی چنین چینی سر آشتی پیدا کند. میان این دو جنبش که مایه الهام» کالسیک«آید که کتاب مقدس با آثار عمل می

رسـد از  هایی طوالنی است کـه بـه نظـر مـی    گیرد؟ این همکاري حاصل سازشدارند، چگونه همکاري صورت می متفاوت

پرستندگان به عمل آمده است. جزییات این معامله روشن نشده است، قطعا گذار فرقهبین رهبران سه نفره و بنیان 1874

جنبش مذهبی استفاده کند. اما شاید شخص خنگ نیز انجمن سه نفره درصدد برآمده که براي رسیدن به اهداف خود از 
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گیرد طـرح سیاسـی اسـت    از ابتدا قصد داشته است با سلسله منچو وارد مبارزه شود. به هر حال در توافقی که صورت می

  شود که بکوشد به یاري انجمن سه نفره حکومتی شورشی برپا کند.گیرد. هنگ ناگریز میکه در مرتبه اول قرار می

کنند، ولی این سهم رسد که شرایط اقتصادي و اجتماعی در اصل و منشاء این بحران فقط نقش مکملی ایفا میر میبه نظ

هـا بیفزایـد، نفـوذ تجـارتی     هاي خود بـا غربـی  در خور غفلت نیست. از زمانی که چین ناگریز شده بر وسعت دامنه تماس

  آورد.عوارضی داشته که به ثبات اجتماعی لطمه وارد می

هـاي  تـر از پارچـه  شـوند بـه قیمتـی ارزان   وارد کردن کاالهاي خارجی، به خصوص منسوجات که چون با ماشین تهیه می

-هاي محلـی بـه فـروش مـی    تر از پارچهشوند به قیمتی ارزانخارجی، به خصوص منسوجات که چون با ماشین تهیه می

نظمی پولی را هم به دنبال دارد، تناسب میان دو پـول  ر بیکند. این اموران چینی را ورشکست میاي از پیشهپاره -رسند

شود. براي دهقان چینی که یا ساپک با کم شدن ارزش مواجه می -به هم سکه نقره -هاي نقرههاي طال و سکهسکه -رایج

  شناسد این امر به معناي کاهش محسوس قدرت خرید است.اي جز ساپک نمیدر واقع سکه

علل نارضایتی، پخش و گسترش تبلیغات شورشی را تسهیل کرده باشد. البته این تغییر هنوز جاي  رسد که اینبه نظر می

  گذارد.بزرگی براي حدس و گمان باقی می

سـی، موجـب بـروز     -آغاز انقالب با موقعیتی تصادفی پیوند مستقیم دارد؛ بدي وضع برداشت محصـول در ایالـت کوانـگ   

-هـم «کننـد. بالفاصـله   هاي مسلح ایجاد مـی گروه -هاي غارتگرخود در برابر دسته شود. دهقانان براي دفاع ازقحطی می

از این امـر بـراي گسـترش تبلیغـات خـود در دل ایـن        -پرستندگانیعنی اعضاي انجمن سه نفره و پیروان فرقه» پیمانان

  کنند.شوند استفاده میهاي اولیه شورش بدل میهاي روستایی که به کانونگروه

 1853چو در ایتالت هونان. امـا در سـال    -شود؛ تسخیر یوانگبا نخستین موفقیت خود مواجهه می 1851ر اوت طغیان د

زند. او ظرف تسه دست به تعرض می -رساند و دره یانگاست که هنگ کار سازمان بخشیدن به ارتش خود را به پایان می

برد، اما چـون فاقـد سـواره نظـام     ی هم به سمت شمال میهاییابد و هجومچند هفته برهانکو، اوچانگ و تانکن دست می

  تواند پکن را مورد تهدید قرار دهد.است نمی

کند زیـرا برخـوردار   کند. اما خاندان منچو سقوط نمیخواند نانکن را پایتخت خود میاو پس از این که خود را امپراتور می

مذهبی هنگ را بپذیرند و نه تحقیري را که از جانـب او متوجـه   توانند برنامه از کارکنان عالی مقام چینی است که نه می

شـود ولـی در   چانگ می -شود. ضد حمله نیروهاي امپراتوري منجر به باز گرفتن هانکئو واوجوهر و اصل تمدن چینی می
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  شود.مورد نانکن توفیقی حاصل نمی

و در ایالـت اخیـر، شورشـیان در     -شودن میهایی دیگر در شانتونگ و یون ناهاي تاپینگ، موجب تشویق شورشموفقیت

-هاي چینـی شـانگ  و در محله -پردازندهاي جدایی طلبی هستند به نفرگیري میمیان سکنه مسلمانان که داراي گرایش

  گیرد. هایی در میهاي هم شورش

تش امپراتوري قادر ، هر چند که دولت نانکن بر اثر جدا شدن رهبران انجمن سه نفره ضعیف شده است، ار1855در سال 

ماند. به این ترتیب، دو سوم از خـاك کشـور از   نیست آن را از پاي درآورد و این حکومت در حدود ده سال دیگر باقی می

دولـت شورشـی نظـم را     -هاي یانگ تسـه به خصوص در ایالت -هاشود. در این ایالتچنگ اقتدار خاندان منچو خارج می

نی کامالً نظامی که در صدور حکم مرگ دستی گشاده دارد. در حـدود و ثغـور منطقـه    کند، ولی از طریق سازماحفظ می

  ، نبرد دو ارتش موجب ویرانی ولی متکی به دالیا قطعی نیست.»انقالبی«و منطقه » امپراتوري«

انـه،  دهـد، چنـد سـال بعـد، مطیع    ستیزي به شدت تکانش میاما رفتار بخش اعظم مردم ژاپن را که پس از آن که بیگانه

توان توجیه کرد؟ قطعا امپراتور به سخن درآمده اسـت و ملـت ژاپـن هـم داراي     پذیرد چگونه میتماس با بیگانگان را می

تواند بـدون  رونق و جال بوده، آیا میحس انضباط و احترام به قدرت است. ولی اعتبار امپراتوري، پس از آن که دو قرن بی

تـوان توجیـه   رد؟ و باالخره سهم دائیموهناي بزرگ جنوب غربی را به سـختی مـی  مقدمه چنین اقدام قاطعی به عمل بیاو

زنند؛ اما باز همـین دائیموهـا   ها است که دست به عملیات دریایی می در قبال آن 1863هاي خارجی در سال کرد: قدرت

انـد، در برانـداختن   هپیوسـت » درهاي بـاز «به طرفداري از امپرطوري که مشاورانش به سیاست  1868هستند که در سال 

اند. امـا  ها پی بردهجویند. حتماً آنان در این فاصله به بیهودگی سیاست مقاومت در برابر غربیقدرت شوگون مشارکت می

  تواند نابودي نظام  فئودالی را به دنبال داشته باشد؟آیا آنان نباید این را هم درك کنند که تماس با بیگانگان می

المللـی در درجـه   فسیر؛ از نظر بررسی تاریخ ژاپن هر قدر هم داراي اهمیت باشد، براي تاریخ روابط بیناما این تردید در ت

-کننـد مـی  گیرد، زیرا از این لحاظ، تنها نتیجه این بحران اهمیت دارد: مردانی که ژاپـن را اداره مـی  دوم اهمیت قرار می

یابند که بـه شـکور خـود قـدرت     اي میمرند، زیرا در آن وسیلهها خواهان این ا پذیرند که در مکتب غرب جاي بگیرند، آن

  ببخشند.
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  1858-1860لشکرکشی چین در 

گیـرد نتـایج محـدودي در بـر دارد، زیـرا      به ابتکار بریتانیاي کبیر صورت می 1842ي چین که در سال «باز شدن درها«

پالمرسـتون بـه    1850شود. از سال مانع مواجه میاجراي قراردادها بر اثر مقاومت منفی مردم چین و دولت امپراتوري با 

گیرد و بدون شک علت این امر همان بحارن اروپـا  افتد که این موانع را در هم بشکند ولی دنباله این طرح را نمیفکر می

انـدازهاي مسـاعدي   هاي غربی، چشمشود، در برابر سیاست قدرتآغاز می 1853است. اما جنگ داخلی چین که در سال 

تـر بـا امپراتـوري    ایجـاد روابـط نزدیـک   «کند که براي دولت انگلستان به فرانسه پیشنهاد می 1854گشاید، در فوریه یم

از دولـت چـین   » با گسترش نیرو«رسد لحظه مناسبی است که ؛ به نظر می»استفاده کند«از این جنگ داخلی » آسمانی

  را درآید.بته راستی به اج 1842-1844خواسته شود که قراردادهاي 

ها میـل دارنـد کـه فعالیـت خـود را در      حتی چرا براي دستیابی بیشتر به بازار چین نباید از این وضع استفاده کرد؟ غربی

گسترش دهند و حق داشته باشند که در داخل کشور نفوذ کنند و به خصـوص راه دریـایی   » پنج بندر«خارج از محدوده 

  رد استفاده قرار دهند .را مو» راه اصلی تجارتشاه«تسه،  -یانگ

کبیر بر ایـن اسـاس   بخشد. بریتانیايها جهت میگیريهاي اقتصادي است که به نحوي بالمنازع به تصمیمبنابراین انگیزه

اندر کار است که با فرانسه و ایاالت متحده نوعی همکاري داشته باشـد. بـه خصـوص از ایـن لحـاظ مـذاکرات را بـا        دست

  ترسد روسیه پس از شکست در کریمهف در آسیاي شرقی به دنبال میدان عمل بگردد.می راند کهفعالیت پیش می

کننـد،  هـا اسـتفاده مـی   ها براي توجیه مداخله خود نزد افکار عمـومی از آن ، هنگام بروز حوادثی که دولت1856در سال 

مذهبی فرانسـوي، کـه در داخـل خطـه      ها انجام گرفته است؛ این حوادث عبارتند از: قتل پدر شاپدولن، مبلغگیريموضع

  گیري خدمه یک کشتی تجارتی کوچک و داراي پرچم بریتانیا از طرف پلیس چین.نفوذ کرده است ودست

شـود. بریتانیـاي کبیـر موفـق     آغاز می 1857بر دولت چین در بهار » فشار مسلحانه«کوشش جدید به منظور وارد آوردن 

لشکرکشی کوچک کند؛ اما ایاالت متحده از دست زدن به اقدام نظامی اسـتنکاف  شده که فرانسه را آماده شرکت در یک 

  کند.ورزد و به همین که حمایت دیپلماتیک به عمل آورد، اکتفا میمی

رود. اما چون دولت چین به در فکر دولت انگلستان، این قدرت نمایی، تنها اقدامی داراي جنبه مرعوب کننده به شمار می

زند، بایستی به زور متوسل شد. با این همه، فرانسه و انگلستان از ع داخلی امپراتوري از مذاکره سرباز میرغم وخامت اوضا

 -برقالع نظامی دهانه پی 1858کنند که در ماه مه ها به همین اکتفا می کنند. آناین که عمیقاً درگیر شوند خودداري می
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  آن که متوقع تایید امپراتور باشند.هو دست یابند و امضاي قراردادها را بقبوالنند بی

هاي آید. دولتاالختیار با گلوله استقبال به عمل میزند و از نمایندگان تامها سرباز می امپراتور از تایید آن 1859در ژوئن 

بدهند گیرند که اگر پاسخ شکست را ندهند هر گونه نفوذي را که در چنین دارند از دست غربی، مورد این تهدید قرار می

-به پیروزي در پالیکائو و تسخیر پکن مـی  1860گیرند نبردي واقعی را تدارك ببینند که در اکتبر و از این رو تصمیم می

کند: باز شدن یازده بندر جدیـد  ، قرارداد پکن، نظام نامه جدید بیگانگان در چین را برقرار می1860اکتبر  25انجامد. در 

رونـد؛ اعطـاي   تسین و نانکن از جمله آنها بـه شـمار مـی    -ه روي تجارت خارجی، که تینهاي چین بدر دریاها و رودخانه

تسه را تاهانکئو طی کنند، اعطاي حق ها، یانگتایپینگ» شورش«هاي تجاري که بالفاصله پس از سرکوب اجازه به کشتی

هاي مذهبی حق اقامـت را  ها مبلغنآنکه در آن نقاط رحل اقامت بیفکنند (تبه خارجیان که در داخل چین سفر کنند بی

کنند)، اعطاي امتیاز قضایی که بیگانگان را، نه تنها در امور جنایی، بلکه در امور مدنی هم هنگامی که آنـان در  کسب می

گرداند و اعطـاي اجـازه اقامـت دایـم در پکـن بـه عوامـل        هاي چین نمیمقام مدافع قرار گیرند، مشمول صالحیت دادگاه

  یابد.خارجی، تمام برنامه بریتانیا همین است که تحقق هم میدیپلماتیک 

هاي بازرگانی را در داخل چین فلج ماند که باید بر آن غلبه کرد. زیرا انقالب تاپینگ کار مبادلهولی باز هم مانعی باقی می

  کند.یتسه را سد م -کند و وجود حکومت هنگ در نانکن راه دستیابی به بازارهاي بزرگ دره یانگمی

هاي یکدیگرند و هـر کـدام بـه دیگـري بدگماننـد کـه حریـف        ها که در ضمن به شدت مراقب اقدامها و فرانسويانگلیس

باز شـدن  «افتند، حال که دولت امپراتوري به سیاست بخواهد نفوذ و برتري در پکن براي خود تامین کند، به این فکر می

کند که به دولت امپراتوري کمک دریایی و نظامی برسانند تا طغیـان  یجاب میها ا رضایت داده است، منافع آن» هادروازه

حکومـت تایپینـگ از هـم     1864بخشـد و در ژوییـه   را سرکوب کند. این کمک به پیروزي هواداران امپراتوري شتاب می

  شود.پاشیده می

هاي اروپـایی تردیـدآمیز   سیاست قدرتزنند، هاي بحرانی که سرنوشت چین را براي بیش از نیم قرن رقم میدر این سال

کننـد:  است. انگلستان و فرانسه ضمن این که با دولت امپراتوري بر سر جنگ هستند در واقع رعایت حال آن را هـم مـی  

« متالشـی شـدن  «ترسـند باعـث   کننـد از آن روسـت کـه مـی    ها اگر دو سال در آغاز عملیات نظامی جدي تاخیر می آن

رسد. به محض این که خاندان منچو در برابر نیروي اعزامـی  این احتمال به نظر آنها هولناك میو  -امپراتوري چین شوند

دهند که در تحکیم اساس خاندان مذکور بکوشـند.  آورد، انگلستان و فرانسه چندان تردیدي نشان نمیسر تسلیم فرود می
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  اتوري قرار دهند.ها در اختیار امپربدین معنی که کمک تسلیحاتی خود را بر ضد تایپینگ

ها کمک کننـد، زیـرا اینـان مـدعی     شوند؟ آیا نباید به عکس به تایپینگهاي انگلستان و فرانسه مرتکب خطا میآیا دولت

کنند؟ در میان مأموران و فرانسـوي مقـیم چـین، کسـانی     » غربی«و حتی » دوباره جوان«خواهند چین را هستند که می

کند کـه:  اظهارنظر می 1853کنند. نماینده بریتانیاي کبیر در حلی را پیشنهاد میههستند که در ابتداي شورش چنین را

-امـا تمـاس    »احتمال دارد ما بتوانیم از شورشیان امتیازهاي سیاسی و بازرگانی بیشتري بگیریم، تا از مقامات امپراتوري«

ر چه قادرند سازمانی صـرفا نظـامی ایجـاد    دهد که رهبران تایپینگ اگشود نشان میهایی که با حکومت نانکن گرفته می

  کنند در فکر سازمان بخشیدن به زندگی اقتصادي نیستند و چندان دغدغه خاطري براي رعایت متافع تجارت خارجی ندارند.

-روي تاپینگطرفی را حفظ کنند و به هنگام پیشآید که ابتدا در این جنگ داخلی بیبه همین جهت به نظر عاقالنه می

و در  1860ها اقامت دارند اکتفا شود. تنهـا در سـال    هایی که اروپاییان در آنهاي به همان حفظ محلهسوي شانگها به 

وسـیله پیـروزي افـراد    «افتـد کـه   دوران نبرد بر سر پکن است که لردالجین کمیسر عالی انگلستان یک لحظه به فکر می

اش، بتارون گرو، این کار را پیچیده یان بخشد؛ ولی همکار فرانسويتا به مقاومت دولت امپراتوري پا» نانکن را فراهم آورد

  داند.و بیهوده و خطرناك مسأله می

کنند که به اسـتقرار مجـدد قـدرت خـود در دره     هاي غربی به دولت امپراتوري کمک میکه قدرت 1862باالخره از سال 

  یابی به مراکز بزرگ تجاري خطه چین.آیند: دستییانگ تسه بکوشد به نتایجی که برایشان بیشتر اهمیت دارد نایل م

پردازد. این امر در درجه اول به نفع کیست؟ بریتانیاي کبیـر  تحقق می» باز شدن درهاي چین«ظرف بیست سال مشکل 

تنها کشوري است که در سواحل چیتن داراي پایگاه دریایی است و در بازارهاي چین از شـرایطی بسـیار برتـر از شـرایط     

درصد کل تجارت خارجی چـین را بـه عهـده دارد؛ بازرگانـان و      85هاي دیگر برخوردار است: این کشور به تنهایی قدرت

میلیـون لیـره در    40هاي کالنی (داران انگلیسی با خرید زمین و احداث ساختمان و نیز ایجاد انبارهاي کاال، سرمایهبانک

بـرداري  هاي دیگر در بهرهبیند که بگذارد قدرتریتانیاي کبیر مانعی نمیاندازند. بچین به کار می» بنادر آزاد«) در 1856

  شوند؟ها از کجا ناشی میاز این بازار سهمی داشته باشند ولی کامالً امیدوار است که خود برتري را حفظ کند. رقابت

ستاییان روسیه را به آنجا متصرفات خود در سیبري، ناحیه اوسوري را مستعمره خود کرده است و رو» حفظ«روسیه براي 

در ساحل اقیانوس آرام، در والدي وستوك داراي یک پایگـاه دریـایی اسـت. بازرگانـان      1860کشانده؛ این کشور از سال 

انبارهـایی   -در اروگـا و کالگـان   -هاي کاروان رو مغولستان و ترکستاناند که در طول راهروس در همان تاریخ اجازه یافته
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  تجارت به پکن بیابند. دایر کنند و براي

ي واقعـی بیابنـد چـون بـراي منـافع روسـیه در       خواهند در دریاي چین سلطهظن دارند که می ها سوءها به انگلیسروس

فاصـله  هـا، همسـایگان مسـتقیم و بـی    ها هم بیم دارند کـه روس در حالی که انگلیسی -خاندان آمور خطرناك خواهد بود

  و فشار وارد آورند.امپراتوري چین، بر خاندان منچ

این رقابت فعال جنبه تجارتی ندارد زیرا برتري انگلستان از ایـن لحـاظ خردکننـده اسـت. امـا برتیانیـاي کبیـر بـراي آن         

موقعیتی را که از لحاظ اقتصادي کسب کرده است حفظ کند نیازمند آن است که در پکـن، در محافـل دولتـی، صـاحب     

  سر آن با بریتانیا به مبارزه بپردازد.نفوذي شود که امکان دارد روسیه بر 

هاي مبلغـان مـذهبی کاتولیـک کـه در     در تجارت خارجی چین، فرانسه داراي سهمی ناچیز است؛ ولی بر مجموعه هیئت

-است و به این ترتیب از نفوذ برخوردار است. سهمی که فرانسه در سال» الحمایگیتحت«اند داراي حق چین مستقر شده

دهد که دولت آن امیدوار بـوده کـه در   در کنار انگلستان به عهده داشته است به طور قطع نشان می 1860و  1858هاي 

بـا سرمشـق قـرار دادن کـاري کـه       -، ناپلئون سـوم 1858چین از امتیازهاي مستقیم برخوردار شود: از همان اوایل سال 

در سواحل چین در اختیار بگیرد و به ایـن منظـور   افتد که پایگاهی دریایی به فکر می -اندکنگ کردهها در هنگانگلیسی

گیرد، نیـروي  هایی که برضد دولت پکن صورت میزمان با اقدامگزیند. همتسه را برمیجزایر شوزان در حدود مصب یانگ

  کند.فرانسوي کوچکی این جزایر را اشغال می

خواهـد روابـط   پردازد و ناپلئون سوم کـه نمـی  رسد، انگلستان به اعتراض میاما به محض این که جنگ چین به پایان می

گیرد این جزایر را تخلیـه کنـد. از ایـن پـس نگـاه او      فرانسه و انگلستان در زمینه سیاست کلی به خطر بیفتد تصمیم می

  گذارد.شود. بنابراین سیاست فرانسه عمال دست بریتانیاي کبیر را در چین باز میمتوجه هندوچین می

گویـان  اي محافل تجارتی و سـخن رود. پارهها به شمار میترین رقیب انگلیسیایاالت متحده آمریکا فعالاقتصادي،  از نظر 

برداري از بازار چین سهم برتـر  ها بیش از اروپاییان صالحیت دارند که در بهرهدارند که امریکاییها در کنگره اعالم می آن

دهـد؛  هـا اسـاس تجـارت را تشـکیل مـی     رد کردن چاي و ابریشـم؛ ایـن  را به عهده بگیرند: صادر کردن پنبه امریکایی؛ وا

  برداري قرار گیرد.همچنین بر سر آن است که منابع زغال و سنگ آهن چین مورد بهره

-1860هـاي  هاي قهرآمیز ضد حکومت چین استفاده کنـد: دولـت امریکـا در سـال    خواهد از روشولی دولت امریکا نمی

ولی این امر مانع از آن نیست  -زندفرانسه، از شرکت در آن سرباز می -شکرکشی انگلستانهاي لضمن تایید هدف 1858
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که به هنگام عقد قرارداد پکن، همان امتیازهاي اروپاییان را کسب کند. آیا امریکا ضمن این که هر گونه ادعـاي ارضـی را   

هـد، درصـدد کسـب شـرایط معنـوي ممتـازي       دچین نشان می» دوست«دهد و به این ترتیب خود را مورد انکار قرار می

  پرورد که به زبان بریتانیاي کبیر، در دربار پکن، توجهی مساعد بیابد؟نیست و این امید را در دل نمی

شود. اما گسترش غرب به کنـدي در کشـور نفـوذ    هاي بزرگ بدل میهاي قدرتبنابراین، امپراتوري چین به میدان رقابت

بـرایش در بـر دارد آگـاه اسـت؛     » مدرنیزاسیون«شود: امپراتوري از خطرهایی که نفی مواجه میکند، زیرا با مقاومت ممی

اند، همچنان براي سنن خود احترام قایلنـد، علـوم دقیقـه را    ها انتخاب شده ادبیان، که کارکنان برجسته دولت از میان آن

ه مردم به بیگانگان بدگمان اسـت و در عـین حـال    هاي فکري چین اعتقاد دارند، تودشمارند و به برتري برداشتخوار می

  کند.ها را تحقیر هم می آن

  گاندي و تحوالت هند
هند  حالتی مانند دوران نقاهت بعد از تب را داشت ، بحـران رد شـده بـود . بیمـار و      1923با دستگیري گاندي در سال 

برسند . از یک سو آشکار بـود کـه هنـوز شـرایط      دنیاي پیرامون او با  یکدیگر تماس داشتند . می بایست باهم به سازش

سرنگونی دولت نیامده است ، از سوي  دیگر نادیده گرفتن کنگره نیز دیگر ممکن نبود . احساس تهـی بـودن مـی شـد ،     

بود . رستاخیز ترکیه به رهبري کما «  خالفت«معلوم نبود چه باید بشود . آنچه براین سردرگمی افزود ، فروریختن نهضت 

دلشاد شدند و از تجدیـدنظر    1923تورك نخست باعث دلگرمی مسلمانان هند شد . از شکست یونانیان  در پایان سال آتا

در قرار داد سیورز ، آن هم به زور سرنیزه ، خشنود گشتند ، اما دیري نگذشت که این وجـد و سـرور بـه حیـرت و انـدوه      

را برپچید . اثر این اقدامات بر مسلمانان احساس تنهـایی غربـت   تبدیل شد . آتاتورك سلطان را خلع کرد و بساط خالفت 

بیش از همیشه بود . حال که در بیرون هند دوستی براي آنان باقی نمانده بود برترس و واهمـه آنـان از برتـري و تسـلط     

  شد . هاي مذهبی جایگزین اتحادیه کنگره و مسلم لیگ  ها و شورشی درگیري 1924هندوها افزوده شد . به سال 

در این ضمن مردم مراقب ایفاي نقش وزراي لیبرال با قانون اساسی نوین بودند . در مرکز اصالحاتی شد ، قوانین روالت و 

  لغو شد .  1910قانون مطبوعات 

نخستین گام براي حفظ حقوق کارگران برداشته شد ، از جمله به رسمیت شناختن حق پاداش کـارگران. هنـدي کـردن    

-ندهان نیروهاي مسلح آغاز شد . پیشنهادات کمیسیون لی درباره  حق برابري استخدام هندیان و انگلیسیافسران و فرما

ها در ادارات دولتی پذیرفته شد .  با عضویت هند ، در جامعه ملل نوبنیاد ، کوشش شد تـا دل هنـدیان بـه دسـت آیـد .      
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کردن مالیات نمک به  قصـد کسـب درآمـد اضـافی بـود .        آنچه عمدتاً آثار این گام ها ي اصالحی را خنثی کرد دو برابر 

افزایش تعداد کارمندان هندي تبار دولت و نیروهاي مسلح بـود . صـدها کارمنـد      گاه آیندهترین این اصالحات از دید مهم

ا بـی آنکـه   سـتان ر  دولتی که در این دوره استخدام شده بودند ، بالفاصله در روزهاي پس از تقسیم شبه قاره ، امور هندو

وقفه اي حاصل شود اداره کردند . افسران هندي که از این تاریخ اندك اندك وارد خدمت ارتـش شـدند ، بعـدها همـین     

  مسئولیت را در نیروهاي مسلح هندوستان استقالل یافته بردوش گرفتند .

اما این گفتـه دربـاره وزراي   اعضاي کنگره می گفتند اینها گام مصلحتی است که دستگاه وحشت زده دولت برمی دارد ،  

نوین ایالت ها  صادق نبود . از نحوه اجراي اصالحات نوین شکایت هاي زیادي می شد . ریشه دارترین شکایات  این ادعـا  

بود که سبب چگونگی تقسیم  منابع مالی میان مرکز  و ایالت ها ، منبع کافی براي عمران ایالت ها وجود نداشت . نتیجه 

بود . وزرا از کارشکنی هاي رسمی و بی تفاوتی هاي محلی  »ملی ساز«ناتوانی ادارات انتقال یافته و مامور اش بی پولی و 

کردند . اما نخستین دوره سه ساله شـوراها نشـان داد    و اجبار به همکاري با مأموران اجرایی بیگانه مورد تنفر شکایت  می

رسـید . اگـر نیمـی از     ها به انجام  مـی  شورا برخوردار بودند ، طرح  که هلر جا وزراي قاطع و مصمم از پشتیبانی یکپارچه

مشکالت آنان ناشی از قانون اساسی بود ، نیم دیگر آن حاصل ندانم کاري ها و ناشی گري هاي سیاسـت مـداران محلـی    

دربـاره موقوفـات   بود . در مدارس ، حزب عدالت اکثریت مطلق را به دست آورد  و توانست مقررات معقولی ریال از جمله 

مسلمانان و سیک ها توانست برنامه وسیعی براي توسعه آموزش  –معبدها وضع کند در پنجاب ائتالف کشاورزي هندوان 

و پرورش اجرا کرده و مقرراتی وضع کند که از بهره کشی اقتصادي روستاییان جلوگیري شود . پیشواي این ائتالف فضلی 

اگر با قانون  نامتجانس موجود این کارها را می شد انجام داد در اینده چه کارهـایی  .  حسین در عمل غیرقابل تعویض بود

  که نمی شد به ثمر رساند ؟

پیشوایان کنگره مدعی بودند اصالحات توخالی است و قدرت وزرا نوعی فریب است . اما آنچه دیده می شد ، خالف این را 

جب  و آنگاه با توجه و عالقه ، به اقدامات این شـوراهاي نـوینی کـه    نشان می داد . بسیاري از اعضاي کنگره نخست با تع

ها را تحریم کرده بودنـد ، نگـاه کردنـد .     آنها را تحریم کرده بود با توجه و عالقه به اقدام هاي این شوراهاي نوینی که آن

تی گانـدي از صـحنه   ورود به شوراها و قبول مسئولیت دولتی  به صورت موضـوع اصـلی بحـث روز درآمـد . خـروج مـوق      

داس اهـل بنگـال و مـوتیالل و در سـال       واکنشی راکه هم اکنون آغاز شده بود ، تشدید کرد . کنگره با رهبري سی . آر 

تصمیم گرفت در انتخابات آینده شرکت کند و با این هدف حزب سواراج را تشکیل داد . درست اسـت قصـد ایـن     1935
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ی مورد قبول مردم ، از درون حاکمیت ، جلوي اصالحات  گرفته شود ، اما نفـس  بود که با غیرممکن ساختن تشکیل دولت

این تصمیم تلویحا پذیرفتن این واقعیت بود که جلوگیري از اصالحات از بیرون حاکمیـت ، شـدنی نیسـت . در انتخابـات      

وانستند پاره اي گام هاي توانستند حکومت دو ایالت را به دست گیرند و بزرگ ترین حزب در شورا شدند و ت 1936سال 

دهند سبب رشک قلبی بعضـی از افـراد    اي از وزیران ایاالت وظایف محوله را انجام می منفی  بردارند ، اما دیدن اینکه عده

تیالك را از نو زنده کرده  »همکاري پاسخ دهنده «هایی که شعار کنگره به صورت انشعاب گروه کنگره شد . نابسامانی کار

شدن کنگره در شوراها چنان براهمیت شوراها افزود که از میـان برداشـتن آن     شد . واقعیت این بود که وارد بودند، ظاهر

دولت را از بیرون و یا از درون شوراها نمـی توانسـتند سـاقط     دشوارتر شد . اعضاي حزب سواراج دچار سردرگمی شدند . 

اشتند نمی توانستند پذیراي مسئولیت شوند . هرچه بیشتر بـه  کنند. خودآنان نیز  به علت اختالف عقیدتی که با دولت د

عنوان همکار همکاري نکننده اقدام می کردند ، ناتوان تر  می شدند . افراد کهنسال در کنگره بـه انشـعاب کننـدگان یـا     

ن را از ایـن  هاي مذهبی و اعضاي  جوان تر به گروه هایی که طرفدار اقدام مستقیم بودند مـی پیوسـتند گانـدي آنـا     گروه

  سردرگمی و حیرت رهایی بخشید . حال باید به او پرداخت :

در ایالت کوچک کتهیوار در شهر پوربندر به دنیا آمـده بـود .    1869گاندي ( که لقب مهاتما را به او داده بودند ) در سال 

ان  او از کاسـت وایـش یـا    پدرش به گونه اي موروثی مسئول دیوان آن ایالت بود که حکم نخست وزیر را داشـت . خانـد  

بازرگانان بودد. گروه بازرگانی کتهیوار به فرقه جین ها وابستگی نزدیک داشتند ، فرقه اي که اهمیسـا یـا عـدم خشـونت     

آغاز در محیطی پرورش یافته بود که مداراگر و مخالف   یکی از اصول بنیادین اعتقادات آنان بود . بنابراین گاندي از همان

،هرجند این طرز تلقی از وجوه برجسته اعتقادهاي آنان بود .  بنابریان گانـدي از همـان آغـاز در محیطـی     با خشونت بود 

پرورش یافته بود که مداراگر و مخالف با خشونت بود ،  هرچند این طرز تلقی از وجوه برجسته  اعتقادهاي تمام هنـدوان  

اي دل نشـین در کتـاب   شـرح ایـام کـودکی او بـه گونـه      نیست . با سلسله مراتب روحانیون برهمنی هم رابطه نداشـت.  

آمده است . در هنگام کودکی براي او دختر خردسـالی را عقـد بسـتند . در نوجـوانی بـه      »داستان تجربیات من حقیقت «

لندن فرستاده شد تا در  وکالت دعاوي تخصصی پیدا کند . این مسافرت به موقعیت کاست او لطمه جبران ناپـذیر آورد ،  

اي کـه در لنـدن    شد . دوره را بنابر مقررات کاستی که به آن تعلق  داشت مسافرت روي آب از گناهان کبیره دانسته میزی

گذراند نخستین نقطه عطف عمده در زندگی او بود .  گیاه خوار بودن برایش وضع دشواري پیش آورد . از همـان هنگـام   

اي به دست آورد و با  اندیشه هاي مسیحی ، افکار لیبرالـی   ها ، تجربه دنیها و نوشی شروع کرد تا با انواع پرهیز از خوردنی
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و تجربه کرد  و تعالیم نوین تولستوي آشنا شد . معنی تفاوت نژادي ، نخوت و تکبر انگلیسی را ، به گونه اي ملموس درك 

. جمع کثیري از کارگران هندي  . در بازگشت به هند مدتی به وکالت دادگستري پرداخت ، آنگاه به آفریقاي جنوبی رفت

که به اجیري رفته بودند ، در آنجا به خدمت حقوقی نیاز داشتند . هر وکیل دعاوي که حاضر بـود رنـج غربـت را تحمـل     

نماید ، در انجا امکان عرضه  وجود می یافت . او تا چهل و شش سالگی در آفریقاي جنوبی ماند ، این دومین دوره شـکل  

د . در اینجا بود که طرز تفکر  مخصوص خود را که مخلوطی از اندیشه هاي مسیحیت ، هندو و انسـان  گیري زندگی او بو

دوستی بود ، مدون و منظم ساخت . صاحب فرزندانی شد که روي  آنان ، به عنوان اسـباب پیـاده کـردن آزمـایش هـاي      

ریقاي جنوبی را  پذیرفت . از این موقعیت نیز مربوط به نوع تغذیه ، آزمایش انجام می داد . رهبري جامعه هندي مقیم آف

به عنوان آزمایشگاهی که در آن نظریات مربوط به فعالیت سیاسی بدون خشونت انجام می شد ، سود برد . او یقین پیـدا  

کرد تمدن غربی فاسد است و خشونت مرض قانقاریاي جامعه است . تماس خود را با هند از طریق دوسـتی بـا کوخیـل ،    

را  مرشد و معلم خود می دانست ، حفظ کرد . قصد داشت پس از بازگشت به هند به تشکیالت او پیوندند. نظـرات  که او 

و آراي خود را ، در گرماي  سوزان ، هنگامی که با کشتی از آفریقاي جنوبی به هند می رفت ، روي کاغذ آورد . در سـال  

  را منتشر ساخت .  »هند سواراج«کتاب  1909

غراندام عینکی و فروتن که در ظاهر عکس واژگونه مر عمل بود ، رسالت داشت در اعماق ذهن و روحیـه تـوده   این مرد ال

. سیاست مدار کارکشته و با تجربه اي چون تیالك را از صحنه بیرون کند . نهضت ملی هند را  هاي هند انگیزه ایجاد کند

ت بازگشت او به هند تجربه نوینی در انتظار او بـود . فقـر   به مدت بیست و هشت سال  رهبري نماید . در چند سال نخس

شخصیت و هویت واحـد پیـدا کنـد . انگیـزه هـاي        ها باید  با کسانی  که می خواهد آنان را هدایت کند  وحشتناك  توده

یـت کـه   لباس هاي جلف اروپایی خود را به دور افکند نـه بـا ایـن ن    1921عاطفی و سیاسی او را بران داشت که در سال 

رداي زعفرانی رنگ رهبانان هندي را برتن کند ، بلکه با این قضیه که لنگ کرباس دسـت بـاف روسـتاییان هنـدي سـتر       

  عورت نماید . این حرکت گاندي سرانجام بر دل مردم هند نشست و عظمت روح او را در چشم مردم مجسم ساخت . 

اي بسیار قوي براي چاره جویی و بصیرتی خارق العاده بـراي   شامه هاي ابتکاري ، رمز توفیق گاندي معجونی بود از اندیشه

ها و روستاییان . او خود را هندو می دانست . اما اصال سنت گرا نبـود . اندیشـه اي در ذهـن او    درك ذهن  و اندیشه توده

عنـوي بـود و از سـوي    برق می زد ، آن را می پروراند و اندك اندك از ان دستگاهی می آفرید که از یک سـو اخالقـی و م  

هایش قضیه اي اخالقی اما فراگیر و همه جانبه است . هم مـی  دیگر عملی و سیاسی . به این باور رسید که هسته اندیشه
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توانست به درد کار هیلتر و استالین بخورد و هم مورد استفاده هندوها  قرار گیرد . پاي بند حقوق و عزت نفس انسان بود 

ا او را به رویارویی با انگلیسی ها و آفریقاي جنوبی ها واداشت ، بلکه با  تمایزهاي کاستی هندوها و . پاي بندي که نه تنه

ها درگیر کرد . چون پی برد چهارمین کاست هندوان ، یعنی سودراها ( نجس ها ) حق  بسـتن  طرز برخورد آنان با نجس

تن آن در میـان زرتشـتیان واجـب اسـت. ) را نـدارد ،      کمربند مقدس ( کستی که ایرانیان باستان می بستاند و هنوز بسـ 

هـا را از نـو نـام    »نجـس «ها مردم بیرون از کاست و مخصوصـا   کمربند مقدس خود را باز کرد و به دور انداخت  و میلیون

گونـه   ها یا فرزندان خدا خواند . با آغوش باز در اشرم ( خانقـاه ) خـود مـی پـذیرفت . همـه      ها را هریجان گذاري مرد . آن

کرد نا بر برابري آنان با دیگران تأکید شود . حق و عزت  انسان بودن را به مراتب واقعـی تـر و مهـم تـر از      جویی می چاره

شد ، کشتن آن جانـدار را از   اي شفاناپذیر بیمار می . اگر پیش می امد که گوساله مقدس ، به گونه دانست قواعد کاست می

ها را برانگیخت . سرانجام هم یک بـرهمن  او   رخورد و حرکات او دشمنی و کینه برهمنروي ترحم تجویز می کرد . این ب

را به قتل رساند . براساس بی پروایی در انتقاد رساند . براساس بی پروایی در انتقاد ، بی بیم و هراس از جماعـات دینـی ،   

  کرد .  ادعاي حقوق سیاسی مساوي براي تمام هم میهنان خود می

شه هاي او آیین اهیمسا  یا عدم خشونت بود . تعلیم می داد خشونت مظهر و نشانه بی منطقی و کینه جویی و جوهر اندی

نقطه مخالف محبت و مهربانی است . می گفت  محت و مهربانی ، آن جوهر معنایی است که هسـتی و کاینـات را اشـباع    

به رو می شد . اگر طرف در اعمال خشونت اصرار داشت کرده است . بنابراین با منطق تقاضاي صمیمانه با طرف مقابل رو

باید خشونت وي را با روي باز پذیرا می شد تا  شاید روح او پاك و تطهیر شود . گانـدي معتقـد بـود تحمـل درد و رنـج      

 خاصیت شفادهنده دارد . استعداد و قابلیت تبدیل پذیري طرف  خشونت گر را باال می برد. دشمنانی که دلیـل و منطـق  

سرشان نمی شود اگر در برابر اعمال خشونت با تحمل توام با خوشرویی و بشاشت  روبه رو شوند ، به سوي حـق متحـول   

کـرد و   خواهند شد . همراه با عدم خشونت ، افسار زدن برنفس اماره ، از طریق روزه گرفتن و توبه کـردن را توصـیه  مـی   

بود . عدم »راستی «هاي گاندي بود ، اما هسته مرکزي آن ستیه یا  شهگیرترین  وجه اندی داد. عدم خشونت چشم اندرز می

خشونت  یکی را نحوه هاي ابراز یا یکی از نخستین سنگرهاي راستی ، جوهر نافذ  و فراگیر زنـدگی آدمـی بـوده اسـت و     

 »درسـت زیسـتن    هنـر «هدف پایانب تمام تالش هاي اوست . شاید بتوان آن را با اندیشه افالطون از عـدالت کـه آن را   

) آنچـه   شـد.  که در نزد ایرانیان باستان روزگار باستان ارته یا ارشه نامیـده مـی   تعریف کرد ، مقایسه نمود ( همان مفهومی

. وسیله کار او در این جسـت و جـو کـف نفـس اسـت و عـدم        است »راستی«آدمی می بایست با تمام توانایی خود بجوید 
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کسانی که زندگی خود را وقف این جست و جـو کننـد ، سـیتاگرهی یـا مبـارزان       ر او خشونت یا اهیمسا روش و شیوه کا

راستی هستند . این نامی بود که برشاگردان برجسته و آموزش دیده یا گل سرسبد مریدان خود نهـاده بـود . شـیوه ابـراز      

ت برجسته کـردن مفهـوم آن را   راستی گوناگون است ، از جمله مفهوم باستانی خودشناسی مطلوب ودایی که گاندي با نی

تعبیر می کرد در سیاست به صورت رهایی از قیدو ننگ تسـلط بیگانـه و یکپارچـه شـدن      »گوش دادن به نداي درونی «

توانسـت  ها و عـادات کهـن مـی   ملت ظهور می کرد و در جامعه هندي تنها با از میان برداشتن موانع ایجاد شده با کاست

انی تبدیل می شد به اینکه آدمی تا انجا  کـه امکـان دارد نزدیـک و هماهنـگ بـا طبیعـت       جلوه گر شود و در جامعه جه

عمرش را سپري نماید . دنیاي مطلوب گاندي جامعه روستایی بود که از کارگران خودکفا تشکیل می شد . آرزوي پایـانی  

ادیـه کـم قیدوشـرط جمهـوري هـاي      آنان ساده زیستن بود و نشان و عالمت آن پاکی و تطهیر . دولت عبارت بود از اتح

روستایی. فناوري غربی و صنعت آن  را با تمام زرق و برقش ناپسند می دانست . نخ ریسی با دست را توصیه می کرد . در 

  هاي صاحبان صنایع هند روي گردان نبود . ضمن با خوش رویی از پذیرفتن هدایا و کمک

هایش را نه تنهـا  دیگر عقاید شیوه اي از بیخ و بن ابتکاري داشت . اندیشهبراي ایجاد اتحاد میان عوامل گوناگون هندي و 

ها ، بلکه از همه مهمتر با سرمشق قراردادن خودش به نظـر  ها  و اعالمیهها ، سخنرانیبه صورت جریانی  پیوسته از مقاله

ر آن روزه سـکوت مـی گرفـت ،    کرد ، دهمگان می رساند . گاندي فقط لنگی بر کمر داشت ف با چرخ ریسندگی کار می

ها همه وسایلی یادداشت می نوشت یا غرق در بحر تفکر و یا ناتوان همه را از روزه  کرفتن دراز مدت خسته می کرد . این

بود تا پیام خود را به جمعیتی که عمدتاً خواندن و نوشتن بلد  نبودند برساند. اما براي مردم کوچه و بازار جالب و جـذاب  

ل به یکی دیگر از جنبه هاي نبوغ گاندي پـی مـی بـریم و آن توانـایی هـاي  شـگفت انگیـز او در روان شناسـی         بود . حا

اجتماعی بود . او نه تنها توانایی داشت خودش را برجسته و مطرح سازد ، بلکه قدرت شگفت انگیزي داشت  تابـا درایتـی   

نگاه که دیگـران بـراي مبـارزه بـا قـوانین روالت خواسـتار       خطاناپذیر موضوع مورد مناقشه را برجسته و چشم گیر کند . آ

اجتماع  و. راهپیمائی شدند ، گاندي خواستار هارتل یا اعتصاب مذهبی شد. چون درصدد مبارزه جدي و واقعی بـا دولـت   

شد کـه هـر   امپراتوري انگلیس برآمد  علیه استبداد و خودکامگی اعالم قیام نکرد و خواستار مبارزه با دستگاهی اهریمنی 

آنگاه که دیگران به عالمت اعتراض جلسـه شـورا را تـرك      فرد با وجدانی خود را موظف به شرکت در  مبارزه با آن بداند. 

کردند ، گاندي نزدیک به یکصد کیلومتر پیاده راه رفت و خود  را به دریا رساند تا برخالف قانون ، نمک اسـتخراج کنـد .   

می کوشید تا موضوع مورد اختالف را به گونه اي روشن  و شفاف در ذهن مخاطبـان خـود   در تمام آنچه می کرد نه تنها 
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مجسم نماید ، بلکه سعی داشت مردم حس کنند و یقین نمایند از نظر معنوي تواناتر و قوي تر از دشمنان  خود ، کـه از  

مادي غرب که در سالیان دراز سلطنت   نظر دنیوي و جسمانی زوردار تر می نمودند ، هستند . بار سنگین برتري اخالقی و

ویکتوریا با چنان فشاري بر دوش هندیان تحمیل شده بود ، سرانجام نه تنها برداشته شد ، بلکه بـردوش خـود غربـی هـا     

شاهکار گاندي به عنوان سیاست مدار ، ایجاد اتحاد میان انبوهی از مردمان طبقات مختلـف در چهـارچوب      گذاشته شد .

ها را وادار سازد تا از طبقاتی پیروي کنند که به عنوان یک هندوي اصیل مـورد   توانست توده می  رو ود . از آننهضت ملی ب

هاي مردم بود. اگر می توانست  طبقات را وادار سازد که کیش هندوي او و آنچه که شیوه هاي  بـدوي او مـی    قبول توده

ذب  و طرفدار طبقات می ساخت . صاحبان صنایع ، چرخ ریسی او را پنداشتند بپذیرند بدان سبب بود که او توده ها را ج

کردند که دانستند با ها و غذاهاي ساده او را ، بدان سبب تحمل می ها پرهیز و سیاستمداران ، لنگ پوشی  او را و شکمباره

چـون مسـاله رویـارویی بـا      این تحمل ، پشتیبانی الزم را به دست خواهند آورد . از این گذشته به تجربه دریافتـه بودنـد  

ها پیشی می گرفت ، چه در استداللی و چه در چاره جویی. از همه مهم تر   آمد ، گاندي از تمام آن ها درمیان می انگلیسی

را شـرمنده و سـرافکنده     ها ، یعنی تقواي اخالقـی ، آنـان   توانست در زمینه  رشته تخصصی و مطلوب انگلیسی گاندي می

، تیالك و بانرچی ملی گرایی را براي طبقات فراهم آورده بودند گاندي براي کشور هند ملتی را هدیـه  سازد . اگر کوخیل 

  آورد . 

، پس از عمل جراحی دشواري ، از زندان مرخص شد . تقریبا ً نخستین اقدام فراگیر اجتماعی 1924گاندي در اوایل سال 

دم دست از اختالف بردارند  و او شخصاً تاوان و جریمه شـورش هـا   او این بود که  در تابستان سه هفته  روزه گرفت تا مر

ي توام با خشونت اخیر را بدهد . نتیجه ، تشکیل کنفرانسی با هدف ایجاد وحدت شد و بار دیگر در مرکز امور قرار گرفت 

ود . تنهـا گروهـی کـه    .  اما در  آن مقطع زمانی که حزب سواراج در  انتخابات کامیاب شده بود این حزب در اوج قدرت ب

آشکارا از گاندي طرفداري می کرد گروه کوچکی بود که با  تغییرات در شیوه حکومتی مخالف بود . امـا ذهـن موشـکاف    

گاندي تضاد در موضع سواراج ها را درك کرده بود . می دانست که معناي نزدیکی بیشتر به هدف فوري ، ناتوان سـاختن   

نهایی و به دست گرفتن زمام امـور دولـت اسـت . احسـاس  بیهـودگی و نارضـایتی        حکومت مضاعف ، دور شدن از هدف

درونی و روي گردانی مردم روبه افزایش بود . گاندي با خوش رویی از میان معرکه کنار رفت و به انتظار نشست تا  جریان 

آباد ستاد مرکزي او بود . ار آنجـا  سیاسی تغییر جهت دهد . چندین سال خانقاه او در کرانه رود سیرمانی در حوالی احمد 

که مبارزه  با توسعه ریسندگی و بافندگی دستی را اداره می کرد ، پیش از همه مبارزه براي از میان بردن موانع کاست ها 
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و باالبردن مقام اجتماعی طبقات  محروم را ادامه می داد. این مبارزه که معنایش رویارویی و درگیري با برهمن هاي عالی 

گرا بود به گونه اي ظریف و موثر  مورد عالقه تمام مردم بود . گاندي براین مطلب کامال اشراف داشت . براي قام و سنتم

طبقاتن نوین از این رو جذاب بود که دموکراتیک ( حقوق بشر و غیره ) می نمود ، و مورد توجه عموم هنـدوان بـود ف و   

نه ملت هند کند ، افکار عمومی به تدریج به سود  گاندي تغییر کـرد .  چون می خواست مردم خارج از کاست را جذب بد

برهمن ها منزوي شدند . در تمام این مدت سیل مقاالت او درباره اندیشه هاي گوناگونش ؛ درباره عدم خشونت،  پایداري 

. نوشته هاي او بـیش   در مقاومت ، احقاق حقوق نجس ها، اخالقیات و مطالب سیاسی در هفته نامه او چاپ و منتشر شد

از تمام کذاکرات  شوراهاي قانون گذاري خواننده داشت . از همان زمان مهاتما گاندي فرمانرواي نامریی هندوستان نـوین  

  شده بوذد . 

پیش بینی شده بود  که پس از ده  1919سرانجام بهانه مطلوب براي مناقشه ، به لطف نادانی دولت فراهم آمد . در قانون 

ن قانون  بازنگري شود . دولت بالدوین ، در راستاي تظاهر به حسن نیت ، دستور داد این بازنگري پـیش از موعـد   سال ای

بدین منظور انتخاب شد و سـرجان سـیمون ریاسـت آن را برعهـده      1972مقرر صورت گیرد ، اما کمیسیون که  در سال 

کم برهند در ان زمان خشم و غیظ همگان به همان اندازه داشت ، تمام اعضایش انگلیسی بودند . با درنظر گرفتن جو  حا

که غیرقابل اجتناب بود ، گسترده و فراگیر نیز بود . آیا سرنوشت هندوستان  راباید جمعی بیگانه ، آن هـم از بـاالي سـر    

ذاکرات هـاي محلـی  بـا مـ     ؟ این خفت دیگر غیرقابل تحمل بود . سعی شد با مربوط سـاختن کمیتـه   هندیان ، رقم بزنند

کمیسون از شدت زلزله اي که در هند روي داده بـود بکاهنـد ، امـا کنگـره توانسـت تحریمـی را ترتیـب دهـد . اعضـاي           

رو شدند ، تب سیاسی باال رفت و افراط گرایی از این گوشه  و آن گوشـه   کمیسیون با تظاهرات گسترده و خشم آلود روبه

تقالل کامل ملی راي داد . در نشستی مه تمام فرقـه هـا و احـزاب در آن    جلسه کنگره به اس 1928سر درآورد . در سال  

شرکت داشتند ، نهرو طی گزارشی طرح  خودمختاري زا پیشنهاد کرد که بنا بران بود مسئول و مستقل به عنوان یکـی از  

ه جزییـات قـانون   آنچه خواسته می شد تشکیل میزگردي بود ک  آمد . اعضاي شوراي ممالک مشترك المنافع به وجود می

استقالل را تدوین نماید . اما تندروها به پیشوایی جواهر لعل نهرو و سوباش بوزه در اندیشه رویارویی مسـتقیم بـا دولـت    

  انگلیس بودند . 

در این شرایط ، گاندي دوباره عضو کنگره شد . نایب السلطنه نـوین لـرد ارویـن  ( بعـدها لـرد هالینکـاس شـد ) ابتکـار         

کاران انگلیس را ترغیب کرد تـا اعـالم دارنـد تصـویب قـانون       به کار بست . دولت کارگري و پیشواي محافظه اي جسورانه



  مجموعه تاریخ »  572«
 

 
 

 
هندوستان از هدف هاي دولت انگلیس  است . میزگردي باید تشکیل شود تا گام بعدي برداشته شـود . بـا ایـن اعالمیـه     

ها بـا مخالفـت   چرا چنین امتیاز از سوي انگلیسیکمیسیون لرد سیمون عمال منحل شد . بسیاري شگفت زده شدند  که 

کنگره روبه رو شد . واکنش نخستین گاندي پذیرش این پیشنهاد بود که مقبولیت همگانی داشت ، اما گمان مـی رود در  

جلسه بعدي کنگره که در الهور تشکیل شد گاندي تشخیص داد تمایالت دست چپی داخل کنگره  چنان توانا و زورمنـد  

نتیجه ایجاد هرگونه سازش ایجاد شکاف و تفرقه در کنگره خواهد بود . به جاي آنکه بگـذارد جوانـان تنـدرو بـه     شده که 

دولت حمله کنند و احتماالً موج خشونت فراگیر شود ، تصمیم گرفـت بـا هـدایت شخصـی خـود نهضـت ضدخشـونت را        

که دستور مذاکره میزگرد مطالعه گام بعدي بـه سـوي   رهبري کند و اختیار  امور را از دست ندهد . بنابراین اصرار ورزید 

قانون استقالل نباشد ، بلکه تصویب  و عملی کردن خود قانون استقالل باشد . با مطرح ساختن ایـن تشـخیص ظریـف و    

  دقیق دولت را با کنگره اي یکپارچه و متحد روبه رو ساخت.

د . او براي حمله به دولت موضوع مالیات برنمـک را بـه   روشی که گاندي  براي مبارزه پیش گرفت مخصوص به خود او بو

گونه اي غیرمستقیم که هر روستا یی ناچار از پرداخت آن بود ، برگزید . به دولـت اعـالم کـرد کـه قصـد دارد شخصـاً و       

نـدي  برخالف قانونی که تصویب شده  بود ،نمک استخراج کند . بدین منظور راهپیمایی یکصد کیلومتري از سیرمانی به د

را به کندي و آرامی آغاز کرد که مورد توجه تمام هندوستان واقع شد . به رغم کوشش دولت که قضیه را نادیـده گرفـت   

یکصد کیلومتري از سیرمانی به دندي را با کندي  و آرامی آغاز کرد که مورد توجه تمام هندوستان واقـع شـد . بـه رغـم     

میت جلوه داد ، سحر و جادوي گاندي کارگر شد . چنـدي نگذشـت کـه     کوشش دولت که قضیه را نادیده گرفت یا کم اه

ها ، اعتصاب هاي دینی و گاه گاهی اغتشاش ، سرتاسر هندوسـتان را فراگرفـت .    ها ، بازداشت موج  تظاهرات ، راهپیمایی

اشتن زنان هنـدي  در عوض  یک سال یکصد هزار نفر به زندان رفتند . یکی از وجوه چشم گیر این حرکت پا به میدان گذ

ها کناره جویی مسـلمانان  بود ، به خصوص در هند غربی  به عنوان سخن ران ، راهپیمایی و غیره . یکی دیگر از مشخصه

بود . در تابستان نایب السلطنه توانست کسانی را که  عضو کنگره نبودند قانع کنـد در میزگـردي کـه در پـاییز آن سـال      

رش اصل ایجاد فدراسیون در قانون  اساسی جدید گام تاریخی بزرگی بردارند . در ایـن  تشکیل شد ، شرکت نمید و با پذی

توانند یکدیگر را نادیده انگارند . لرداروین  در سال نو ، گانـدي را از زنـدان    هنگام هر دو طرف پی بردند بیش از این نمی

ه پاره اي از مسایل می توانند بـه تفـاهم  برسـند .    آزاد کرد و گفت و گو آغاز شد . هر دو  برخالف انتظار دیدند که دربار

اروین صورت گرفت . کنگره ، پایـان نافرمـانی مـدنی را اعـالم داشـت و رضـایت داد در نشسـت بعـدي          –مترکه گاندي 
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کنفرانس شرکت  کند . دولت نیز زندانیان سیاسی را ، غیر از انان به جرم خشونت دستگیر شده بودند ، آزاد کرد. پـس از  

ک سال متارکه که ناکام ماند . گاندي  به عنوان تنها نماینده کنگره از یک سو نتوانست بر هیئت حاکمه انگلـیس تـأثیر   ی

اختالف هاي جمعیت هاي مذهبی را ، که از کرسی هـاي انتخابـاتی سـهم مـی خواسـتند ،      گذارد و از سوي دیگر موفق 

اي نداشت و پـس از پشـتیبانی دولـت     ویلینگدون که با گاندي میانهبرطرف نماید . در پایان سال نایب السلطنه نوین لرد 

ملی نوین محافظه کارگران انگلیس برخوردار بود ، در برابر کنگره جبهه گرفت . نتیجـه ایـن شـد کـه در ظـرف یکسـال       

سته شده بودنـد   روز برتواناییش افزوده می شد ، قرار گرفت . رویهم رفته مردم خ کنگره تحت تاثیر جناح چپ ، که روز به

گاندي بطور رسمی پایان مبـارزه را اعـالم داشـت . در ظـاهر از      1934و مبارزه ، پس از شش ماه از نفس افتاد . در سال 

متارکه سودي بدست نیامده بود . گفتگوهاي گاندي و اروین  بر زمینه نوینی از تفاهم دو جنبه  انجام شده بـود . هریـک   

ن  ساخته بود.  اروین توانسته بود گاندي را قانع کند که دولت انگلـیس در اعطـاي خـود    دیگري را از صداقت خود مطمئ

برگـردد ،فـروکش کـرد . حـال دیگـر       1917مختاري صادق است . وحشت از اینکه اوضاع به همان ترتیب پیش از سـال  

یکـی تـدوین قـانون     توجه سیاسـی دوجهـت داشـت .    1930هاي  مناقشه مربوط به میزان پیشروي به جلو بود. طی سال

هندوستان بود که دولت به کندي بدان مشغول بودو می بایسـت مقـدمات اجـراي آن  فـراهم مـی آمـد. دیگـري         1935

تـا   1930. جریان نخستین نزدیک به پنج سال طول کشید ،از میزگـرد سـال    مدیریت گاندي براوضاع سیاسی داخلی بود

تنها دو سـال فاصـله    1919و قانون  1917ده اي بود ،اما میان اعالمیه ،اقدام بزرگ و پیچی 1935تصویب قانون در سال 

الاقل به مدت دو سال با مقاومت سرسختانه گروه محافظ کار یک دنده، کـه توسـط چرچیـل و     1935افتاده بود . قانون 

سـیون قـانون پـیش از    لردلوید رهبري می شد ، روبرو بود . اگر این اختالف زمانی پیش نیامد بود چه بسا مربوط بـه فدرا 

شروع جنگ دوم جهانی رسمیت پیداکرده بود و تحوالت بعدي شبه قاره هند صورت دیگري پیدا می کرد . بنـابراین مـی   

توان گفت یکی از معماران هند ساخته و پرداخته دست نهرو، وینستون چرچیل بوده است . سهم گاندي در کنفرانس هـا  

ستین روز او تا پاي مرگ  علیه به رسمیت شناختن جوامـع مـذهبی هنـد از سـوي     ، کمیته ها و گزارش هاي پیاپی ، نخ

بود . این روزه یکی از موفق ترین و در ضمن کم سودترین کارهایی بود که گاندي در طول  1932دولت انگلیس در سال 

ء جماعت هندوان به حسـاب  طور رسمی جز عمر خود انجام داد . هدف او این بود که هریجانها (افراد بیرون از کاست ) به

اورده شوند . وسیله رسیدن به این هدف اختصاص کرسی هاي بیشتري در مجالس قانون گـذاري بـود . او بـا تهدیـد بـه      

مرگ (خودکشی با روزه گرفتن )این امتیاز را از امبدکار ،رهبر نجس ها بدست آورد  و با این کار از امکان ورودي نیـروي  
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  جلوگیري کرد .  –اه میلیون نفر خارج از کاست ها به میدان تشکیل می شد که الاقل از پنج –سومی 

مدنی را ، از تب و تاب افتاده بود،خاتمه یافته اعالم کرد .   گاندي که از زندان آزاد شده بود نهضت مقاومت  1934در سال 

که در توانایی آن شکی  –د تشکیالت کنگره هاي نمادین قانع کرد و با حوصله به تجدی اي نافرمانی او خود را به انجام پاره

پرداخت . مانند اهرمی که از قید آزاد شده باشد دوباره در افکار عمومی مقبولیت پیشین خود را به دست آورد،اما  –نبود 

گاندي با مسأله دشواري روبرو بود . چگونگی برخوردش با این مسأله  یکی از شاهکارهاي او بود . نهضت چپ نیرومنـدي  

هـاي تروریسـتی و کمونیسـتی     در داخل کنگره پیدا شده بود که براقدام مستقیم اصرار می ورزید . کنگره برسـینه گـروه  

دست رد زده بود. اینان اندك و ناچیز بودند ، اما در داخل کنگره احساسات تند و مبارزه  طلبان اوج گرفته بود و  سوباش 

قدرت کنگره ، یعنی ایاالت اوتارپرادش ، سـخن گرویـان ایـن جنـاح تنـدرو       بوزه اهل بنگال و جواهر لعل نهرو اهل مرکز

بودند. انگار سرخوردگی از نتایج  اندك نافرمانی مدنی ، رنجش از فشارهاي دولتیان و تردید نسبت به نیـت هـاي دولـت    

د ، قانونمنـدي از ارزش  کافی نبود که تنش هاي ناشی از بحران اقتصادي جهانی نیز به آن افزوده شد . تندروي مقبول ش

دار کنگره آشکارا را از این گونه گـرایش هـا و بـد مـی      افتاد، بی صبري و بی حوصلگی فضیلت قلمداد شد . اعضاي سابقه

گفتند ، اما گاندي بیش از هرچیز از بروز  اختالف برسر این خطاها هراس داشت . نهضت ضد دولتی تنـدرو بـه مـدیریت    

اعمال فشار از سوي دولت، واکنش  در سراسر کشور ، تجزیـه حـزب و عقـب افتـاده تحـوالت      این رهبران ، به خشونت و 

سیاسی ، به مدت دست کم یک نسل ، منجر می شد . شیوه رفتار او با این رهبران جوان  همانند رفتار ماهیگیري مجرب 

د که از یک سو موجبات ترقی این جوانان  گیري ، گیر کرده باشد . روش او این بو اي بود که سرنخ دراز قالب ماهی با ماهی

را فراهم آورد  از سوي دیگر آنان از آتش خشم و غضب اعضاي کهنسال کنگره حفظ کنـد . نهـرو را بـه جانشـینی خـود      

انتخاب کرد . اگر بوزه را انتخاب نکرد  به این علت بود که نهرو پیروان بیشتري در هند داشت و به علت وضع مـوروثی او  

ه بو ،  اما علت اصلی این بود که می دانست نهرو به شخص او عالقه و وابستگی دارد . بوزه به گاندي احترام مـی  در کنگر

 1936دوام یافت .نهـرودر سـال   1947گذاشت . از همه مهم تر آنکه ،  گاندي به نهرو اطمینان داشت و این اطمینان تا   

بـوزه جـاي نهـرو را     1938ت دو بار این سمت را احراز کرد . در سال به ریاست کنکره انتخاب شد ، با آن که سابقه نداش

گرفت ، می خواست بار دیگرهم انتخات شود ، بحران پیش آمد . بوزه نامزد معتـدل ، سـیتارمایا را در انتخابـات ریاسـت     

و مجبـور بـه اسـتعفا    کنگره شکست داد ، اما گاندي با اقدامات سرسختانه و بسیار زیرکانه دخالت کرد و بـوزه را منـزوي   

هـا  ساخت . او پشتیبانی جوانان بنگال را از دست داد ، اما قلب جوانان هند را تسخیر کرد . بوزه در اثناي جنگ به ژاپنـی 



  »575«   تاریخ جهان

  
 
 
پیوست ، ارتش ملی هند را در کنار آنان تشکیل داد که موجب شرمندگی گاندي شد . اما این مـورد بهـاي گزافـی بـراي     

  بایست هند را هدایت کند . هاي آینده می که در سالیکپارچه کردن حزبی نبود 
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