
  جنگ كريمه و انحطاط روسيه
  گرايانه و جنبش پوپوليستي  ظهور رفورميسم غرب

  عبداهللا شهبازي
  
 ي در توسـعه اروپـا     يعطف مهم   نقطه«را  ) 1856-1853(مه  يركد تامسون جنگ    يويتر د كد

ر يا، و به تعب   يتاني بر يفوق قطع ، ت ن اروپا ي نو ياسي س ياي جغراف يريگ لكش 1.داند  ي م »ديجد
ه كـ ، هيف روس يد و تضع  ي جد ياي قدرت برتر دن   به عنوان سون،  كسم انگلوسا يلايتر امپر  عيوس

 يامـدها يرفـت، از پ     يشـمار مـ      درجه اول اروپـا بـه      يمه قدرت نظام  يركدر آستانه جنگ    
، يمـات در عثمـان    يتنظ هه همزمـان اسـت بـا دور       كن حادثه،   يا. مه بود يركم جنگ   يمستق
 ي را بـرا   يسرنوشتگرا بر اين كشور و        ان غرب ساالر  بالمنازع ديوان طره  ي س ي شد برا  ييمبدا
جنـگ كريمـه و     . ديـ امـل آن انجام   ك ي به فروپاش  يه در جنگ اول جهان    ك رقم زد    يعثمان

پيامـد مـستقيم جنـگ      . پيامدهاي آن تأثيرات عظيم در سرنوشت ايران نيز بر جـاي نهـاد            
بريتانيـا، در تهـران و   كريمه براي ايران، استقرار مانكجي هاتريا، مأمور بلندپايـه اطالعـاتي         

وسيله همـين     آغاز فعاليت شبكه گسترده او، پيدايش اولين سازمان فراماسونري در ايران به           
   .هاي شرقي و جنوبي ايران و تجزيه هرات بود كانون و تهاجم استعمار بريتانيا به سرزمين

  »خطر روسيه«اليگارشي بريتانيا و 

 يينـده فرمـانروا   يا از اقتـدار فزا    يـ تاني بر يرشـ گايد هراس ال  يمه را با  يرك جنگ   يعلت اصل 
نـيكالي  ن فرمـانروا    يا. كرد  مي قاره بدل    ي برتر اروپا  يه را به قدرت نظام    يه روس كدانست  
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بـر  ) 1855-1825( سـال  ي سـ به مـدت ، الكساندر اول، ه پس از برادر ارشدشك بود   اول
د و  ي پاول را به اوج رسان     انهيگرا  اول سنن روس   ياليكن. ردكومت  كه ح ين پهناور روس  يسرزم

ساندر ك آليه در دوران زمامداركه، يل دولتمردان روسيگرا و انگلوف  جناح غربين امر برا  يا
  2.اول از اقتدار فراوان برخوردار بودند، مطلوب نبود

ن يـ  ا يتـ ي ترب ي از تفاوت فضا   ي اول ناش  ياليكساندر اول و ن   كه آل يتفاوت فاحش روح  
 خـود گرفـت و      به دسـت  ن، را   ينستانتكو   آلكساندر   ،اش  ت دو نوه  يربر ت يبكن  ياترك. دو بود 
عهـد و   يمعهـذا، او بـه ول     . ردكـ شان  يـ  ا ي را مرب  سزار الهارپ نام     فراماسون به  يسي سو يك

تر را نزد خـود  كوچكه فرزند كاجازه داد ) اي پاول و گراند دوشس مار كگراند دو (همسرش  
ـ      سال بزرگ  17 و   19ن  ينستانتكساندر و   ك آل 3.نگهدارند بعـدها پـاول    .  بودنـد  ياليكتـر از ن

ـ     كوچكه دو سال    كل  يخائيم: ز شد يگر ن ي دو فرزند د   يدارا ه كـ مل( بـود و آنـا       ياليكتر از ن
ـ . رفت يشمار م  بهياليك دوست و همدم ن   كيودكه از   ك)  هلند يبعد م بعـد از  يسه ماه و ن

ـ    ي از ا  پاول. ه شد ي روس ين درگذشت و پاول فرمانروا    ياترك،  ياليكتولد ن   را  ين زمـان ژنرال
ه ينـده روسـ   ي تـزار آ   به عنوان رد تا او را     ك، فرزند محبوبش،    ياليكت و آموزش ن   يمسئول ترب 

د كيـ رانه و ا  ي سـختگ  ي آموزشـ  يهـا    با برنامـه   ي از خردسال  يال، نيك نسانيبد. پرورش دهد 
 بـا   يونـان ين و   يتـ ي، ال سينگل، ا ، فرانسه ي روس يها   زبان يريافت و عالوه بر فراگ    يپرورش  

ه كـ ن،  ينـستانت كساندر و   كـ ب، بـرخالف آل   ين ترت يبه ا . ز آشنا شد  ي ن يد نظام يانضباط شد 
ه محـصول  كـ  پاول،  يگرا  ن بودند، فرهنگ روس   ياترك دربار   يگرا  غرب يافته فضا ي پرورش

 يودتـا كدر زمان   . افتي انتقال   ياليك بود، به ن   4اليزابت پطروونا دربار   او در    كيودكت  يترب
ا در  يـ تانير بر يسـف (تـورث   يت چارلز و  كه با مشار  ك،  )1801 مارس   23(پدر  ساندر و قتل    كآل

  . سال داشت5 ياليك ن5  صورت گرفت،)هيروس
  

 يگروه. د آورد يه پد ي در روس  ي بحران 1825ساندر اول در اول دسامبر      كآل مرگ نابهنگام 
 كنـد دو ه بر آن شدند تا نامزد مطلـوب خـود، گرا  ي روس يگرا ان و دولتمردان غرب   ياز نظام 
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ن همان  ينستانتكن  يا. مران لهستان بود  كه در آن زمان ح    كن، را به سلطنت رسانند      ينستانتك
 بـدل   ير بود به فاتح عثمان    ان قر ياتركگر دربار    سهي دس يها  انونك ه طبق طرح  ك است   يسك

،  معهـذا  6.رديـ  گ يه، جـا  يت قسطنطن يزكزانس، به مر  ياشده ب ي اح يدر رأس امپراتور  و  شود  
گـرا   ان فراماسون و غرب   ي از نظام  ي نافرجام گروه  يودتاكرغم    رقم نخورد و به   ن  يخ چن يارت
ا بر  ك با ات  ياليكنامد، ن   يم 7»براليگران ل   توطئه«شان را   ياا  يكتانيبره  ك،  )1825 دسامبر   14(

شـورش  ه بـه    كـ  است   يين همان ماجرا  يا. دي رس به قدرت ل  ينخبگان و دولتمردان اسالوف   
ـ  ي غرب عل  ي رسم يخنگاريه در تار  ك يغاتيرغم تبل   هب.  معروف است  ها دكابريست  ياليكه ن

 كها با سـلو  ستيابركسه برخورد او با د  يقا، م رديگ  يامه صورت م  ك خود يمرانك ح به عنوان 
در .  دهـد  بـه دسـت    يتـر   منـصفانه  يتواند داور   يست م يان چارت ينگتون با شورش  ي ول كدو

بـه  نفـر    31اعـدام و    نفـر   ا پـنج    رشدگان تنه ي نفر دستگ  289ان  يها از م    ستيابرك د يماجرا
ها، صـدها     ن سال ي انگلستان در هم   يها  ان شورش يه در جر  ك د شدند، حال آن   ي تبع يبريس

 ي نفـر زخمـ    400شته و   ك نفر   11عام پاترلو      قتل يخته شدند و تنها در ماجرا     ينفر به دار آو   
نـه  گرا سهيـ  دس يودتـا ك يـك ه  يهـا در روسـ      ستيابركه شورش د  كم  ينكز توجه   يو ن . شدند
ن طبقـات   يتـر   فرودست ي از سو  ياميها ق  ستيچارت  ان بود و شورش   ي نظام ي از سو  يدربار

هـر    :سدينو  يمي،  سيورخ انگل ، م واتسون ستون. ي ابعاد گسترده ملّ   يا و دارا  يتاني بر ياجتماع
ا يـ ان را اعـدام  ي مجبور شـد شورشـ    ي آغاز شد و و    ي با شورش نظام   ياليكچند سلطنت ن  

هـا اعمـال شـد، اگـر در مقايـسه بـا               هايي كه بر دكابريـست      وميتمحك« يند، ول ك يزندان
  8».هاي اروپايي آن عصر بسنجيم، شديد نبود اقدامات هر يك از حكومت

افتـه بـا روح   ينـد پـرورش   ك يف مي توصي استوار يحي اول را مس   ياليكواتسون ن  ستون
دد بـود،   رش قـدرت مـر    ي در پـذ   1825هر چند او در دسامبر      : سدينو  يس و م  كمذهب ارتد 

 ي است محول شـده از سـو       يا  فهين وظ يه ا كرد  كد ن يد ترد يه به سلطنت رس   ك ين زمان يكل
. نمـود  يومتكـ ف ح يامل خود را وقف وظـا     كطور    بهه و لذا    ي حفظ روس  يخداوند به او برا   

اران ي از دستيكيدانست و به   ي خود را خادم وفادار قانون م      ياليكن«،  واتسون  ستوننوشته    به
 دولـت را بـر اقتـدار        ي ساختار و دستگاه ادار    يه تمام كمن آرزو دارم    :  بود اش گفته   ياصل
دانـست و رونـد       ير م يبك خود را وارث پطر      يال، نيك ن حال ي در ع  ».نمك يامل قانون مبتن  ك
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و    انـه يگرا  ر مطلـق  يصو، ت ني بنابرا 9.ه با پطر آغاز شده بود ادامه داد       كه را   يون روس يزاسيمدرن
قابل شود،  ي داده مبه دست  اول   ياليكه در دوران ن   ي روس ياسير س ه گاه از ساختا   ك ياهيس

  . پذيرش نيست
رنـل،  كس دانـشگاه  ي رئاولينانگذار و ي و بن  ييايكپلمات آمر ي د 10ت،يسون وا يكو د يآندر

د، يـ چ ترديهـ  يب«ند و او را ك يه م يشب، ت تري، آپولو و ژوپ   يا ان اسطوره ي اول را به خدا    ياليكن
 ينون بـرا  كا«: ن گفت ي در زمان مرگ به فرزندانش چن      ياليكن. داند  ي م »ان مرد اروپ  يباتريز

به . ديزتري من عزيگر در جهان برايز ديه از هر چيه پس از روسكنم ك يه و شما دعا م    يروس
لهلـم  ي و يـك  با شارلوت، دختـر فردر     1817ه  ي ژوئ 13 اول در    ياليك ن ».دينكه خدمت   يروس

 ،)1861-1840( پادشـاه پـروس      ،لهلم چهارم ي و يكدررد و فر  كسوم پادشاه پروس، ازدواج     
 يكي پروس، را    ي اول به خاندان زنش، خاندان سلطنت      ياليك ن يتعلق عاطف . برادرزنش بود 

  .دانند ي اول مياليكانه نيگرا يه نظاميگر از عوامل مؤثر در روحيد
  

او . انـد   ردهكف  يخته توص ياردان و فره  ك را   ياليكارگزاران ن ك از وزرا و     يارين بس يمورخ
ساندر اول مغـضوب و     كـ ه در زمان آل   ك ،ر نامدار روس را   كطلب و متف    اصالح 11اسپرانسكي

 در سـاختار    12».ردكان  ي استفاده شا  ي و يها  يياز توانا «د و   يشكگر بر يمطرود شده بود، بار د    
 گرفـت و    ي جـا  13 در رأس اداره دوم    كيرد، اسپرانـس  كـ  وضع   ياليكه ن ك يدي جد يوانيد

امـل  كمجموعـه   بـا نـام      1833ن نهاد در سـال      يار ا كثمره  . ه شد ين روس يقوانن  يمأمور تدو 
ه از سـال    كـ  بود   ينين و فرام  ي قوان ين اثر شامل تمام   يا. منتشر شد ه  ي روس ين امپراتور يقوان

ن ثمره عمر   يتر   مهم به عنوان ن مجموعه   يانتشار ا .  صادر شده بود   1833ه  ي تا اول ژانو   1649
ـ  يگـر از وزرا   ي د يكـي . شـود   ي شناخته م  كياسپرانس ه كـ او را،   .  بـود  14اوواروف ،ياليك ن

                                                      
9.  ibid.  
10.  Andrew Dickson White (1832-1918) 

  . 438، ص 4ج زرساالران،  :د بهياسپرانسكي بنگربراي آشنايي با  . 11
12.  ibid, p. 201.  

ر نظر شخص يشد كه ز    يم م يا دپارتمان تقس  ي اول به چند اداره      يكاليه در زمان ن   ي روس يوانيساختار د  . 13
ن كشور  ين قوان يت تدو ياداره دوم مسئول  .  تزار بود  يرخانه شخص ياداره اول دفتر و دب    . كردند  يتزار كار م  

ه و مدارس   يري خ ي نهادها ياداره چهارم متول  . ت كشور بود  ياداره سوم مسئول نظم و امن     .  داشت به عهده را  
س شـد كـه     ي تأس زي اداره پنجم ن   1835در سال   . س شده بود  ي تأس يكاليله مادر ن  يوس   بود كه به   يا  دخترانه

 .بود) ها سرف (ي امور دهقانان دولتي كار كرد و متوليمدت كوتاه
14.  Count Sergey Semyonovic Uvarov (1786-1855)  
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ه واقعـاً  كـ دانند  يخته مي فرهير آموزش و پرورش بود، مرديوز) 1849-1832(شانزده سال   
) 1856-1834(ست سـال   يـ ه ب كـ  را،   15كيسلف.  سطح فرهنگ مردمش بود    يدلواپس ارتقا 

 16.شناسـند  ي مـ  »براليطلب ل  اصالح« به عنوان بود،  ) ها  سرف (ي امور دهقانان دولت   يمتصد
مـه سـده    ي ن يه از حـوال   كـ ه نبـود بل   ي و برخاسته از سـنن روسـ       ي نظام بوم  يكنظام سرواژ   

وسـت و  ، د)مخوف(وان چهارم يافت، بعدها ا يه راه   ي، به روس  سوموان  يپانزدهم، در دوران ا   
ن يشنيـ نام آپر ه بهي روسيشاورزك در  ي بخش دولت  يكجاد  يها، به ا    يسي انگل ي تجار يكشر

ل رومانوف، سرواژ   يخائيمه اول سده هفدهم، در دوران سلطنت م       يدست زد و سرانجام در ن     
 يرانـسان ي نظـام غ ي الغـا ي تالش برا17.ه بدل شدي روسيشاورزكم بر  ك حا يبه نظام رسم  

 سازمان ي رؤساياليكسلف، ن كي يها  غاز شد و عالوه بر تالش       اول آ  ياليكسرواژ از زمان ن   
ـ  يبد. ردكـ ن امر ي ايندروف و اورلف، را مأمور بررس    ك خود، بن  ياطالعات  اول ياليكنـسان، ن

 سـرواژ   يرانـسان ي نظـام غ   ي به لغو رسم   1861ه سرانجام در سال     ك است   يتكانگدار حر يبن
  . ديانجام

 موسـوم  يتـ ي و امنيس سازمان اطالعـات يد به تأسي اول با  ياليكگر اقدامات مهم ن   ياز د 
ه كـ  19،ينار سازمان ژانـدارمر   كر  ، د ن سازمان يا. ردكاشاره  ) 1826ه  ي ژوئ 3 (18به اداره سوم  

. شور را بـه عهـده داشـت       كـ ت  يـ ت حفـظ نظـم و امن      يس شد، مسئول  ي تأس 1836در سال   
 يف آن به واحـد    يرد و وظا  كساندر دوم سازمان فوق را منحل       ك، آل 1880ر سال   ، د بعدها(

ان انقـالب   ين سازمان در جر   ي ا 20.ا اوخرانا يا  كشور انتقال داد موسوم به اوخران     كدر وزارت   
  .) ور دولت موقت منحل شدبه دسته ي روس1917ه يفور

 ياسـت ژانـدارمر   يه بعدها ر  ك 21 بود كنت آلكساندر بنكندورف  سوم  س اداره   ي رئ اولين

                                                      
15.  Pavel Dmitriyevich Kiselyov (1788-1872) 

16.  ibid, p. 201.  
  . 406-405، صص 4ج زرساالران، : د بهيبنگر . 17

18.  Tretye Otdeleniye [Third Department; Third Section of His Imperial Majesty's Own 

Chancery in Russia] 

19.  Corps of Gendarmes 

20.  Okhranka [Otdeleniye Po Okhraneniyu Obshchestvennoy Bezopasnosti I Poryadka; 

Department for Defense of Public Security and Order] 

او در دوران سـلطنت     .  پاول شركت داشـت     در توطئه قتل تزار    1801تبار در سال      يبنكندورف آلمان  . 21
 اعتماد  اين طريق ها شركت فعال داشت و از         ستيدر سركوب شورش دكابر   . ده شد يآلكساندر اول بركش  

 .  436، ص 4ج زرساالران، : بنگريد بهه ي روسي او با فراماسونريوندهايدرباره پ.  را جلب كرديكالين
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اداره . ه بـود  يس مقتدر روس  يس پل يرئ) 1844( گرفت و تا زمان مرگ       به دست ز  يه را ن  يروس

ز اشـتغال   ي ن ياسي و س  ي اجتماع يها  ، به پژوهش  يتي و امن  يف اطالعات يعالوه بر وظا  سوم،  
 مختلف جامعه به شـخص    يها  ها را درباره وضع گروه      ليگونه تحل   نيندورف ا كداشت و بن  
 ي و همـدرد »ان و اشـراف يـ عدم عالقـه بـه دربار  «ها را   ن گزارش يروح ا . داد  يتزار ارائه م  

 »جـار و اهـل قلـم      ، ت نـداران يزم« يعنـ يشود،    يده م ي نام »طبقه متوسط «ه  كنسبت به آنچه    
 يشتر در گروه سـن    يه ب ي در مردم روس   ياسي س يتيقات، نارضا ين تحق يطبق ا . اند  ردهكعنوان  

 عرضـه   يمنفـ تـصويري    يارمندان دولت كها از     ن گزارش يدر ا .  ساله رواج داشت   25 تا   17
افـت  ينـدرت     ار بـه  كهـا افـراد درسـت       ان آن يـ در م «: ن آمده است  يشان چن يشده و درباره ا   

 واتـسون   سـتون  22».شان اسـت  يـ ار ا كـ سب و   كـ ر قـانون    يقلـب و تفـس    ، ت غارت. شوند  يم
    : سدينو يم

شابه ، تـ  ميـ  در ذهـن دار    يتي سازمان امن  يكس  يه از رئ  ك يريندورف با تصو  كبن
ه گـاه نـام   كـ ا بدان حد ، تجيار گي گرم و مهربان بود و بس  ياو مرد . چندان نداشت 

ردستانش بود  ي بر دوش ز   يسين پل يار سنگ كبخش عمده   . ردك يخود را فراموش م   
ازده يـ در مدت   «: ن گفت ي چن 1837تزار در سال    .  به او اعتماد داشت    ياليك ن يول
رده ك ن يسكر نزاع با    يچگاه مرا درگ  يدر سمتش است، ه   ] ندورفكبن[ه او   ك يسال

     23». داده استي از مردم آشتياريو مرا با بس
 اول  ياليكن افراد به ن   يتر  يك نزد به عنوان   24ويچفيلدمارشال پاسك نار  كندورف در   كاز بن 

                                                      
22.  ibid, p. 207.  
23.  ibid, p. 201.  
24.  Count Ivan Fyodorovich Paskevich (1782-1856) 

ـ ه در جنگ دوم ا    ي فرمانده قشون روس   به عنوان چ،  يپاسكوايوان  نام   ـ   ي ـ و نا يه  ران و روس الـسلطنه    بي
ـ چ، كه با القاب كنـت ا      يپاسكو. وند است يران در پ  يخ معاصر ا  يقفقاز، با تحوالت تار    روان و پـرنس    ي

بـه  چ در دوران حكومت آلكـساندر اول        يپاسكو. بود يكالين فرد به ن   يتر  شود، محرم   يورشو شناخته م  
چ ي پاسـكو  ي بـرا  يكالين. رفت  يمشمار    قطار او به  كرد و هم    يه خدمت م  ي در قشون روس   يكالي ن همراه
 سـال از    14چ  يپاسـكو . (كرد  ي خطاب م  »پدر فرمانده «ش او را    يها  ت احترام را قائل بود و در نامه       ينها
ـ  در سركوب شـورش دكابر     يكالينچ به   يپاسكو.) تر بود    بزرگ يكالين و ) 1825دسـامبر   (هـا     ستي

ه در قفقـاز    ي فرمانفرما و فرمانده كل قشون روس      به عنوان  1827در سال   د و   ي رسان ياريشان  يمحاكمه ا 
چ بـه منطقـه     يورود پاسكو . غاز شده بود   ه آ يران و روس  ي، جنگ دوم ا   )1826(اندكي قبل   . منصوب شد 

ـ روان را تصرف كرد و بـه ا       ي قلعه ا  1827 اكتبر   13او در   . ر داد ييه تغ ي روس به سود صحنه جنگ را     ن ي
 يهـا  يروزيپ. ه درآمديز به اشغال قشون روسيز نيچند هفته بعد تبر. روان ملقب شد يمناسبت به كنت ا   

 



7  انحطاط روسيهجنگ كريمه و 
شد سوم  س اداره   ي رئ 25آلكسي اورلف  1844ندورف، در سال    كپس از مرگ بن   . برند  ينام م 

 اول در   ياليك محرم و مشاور متنفذ ن     به عنوان ز  ياورلف ن . ن سمت بود  ي در ا  1856و تا سال    
  . شود ي شناخته مي و خارجيمسائل داخل

ن رجـال دوران    يد، منفـورتر  يشك را بر  كي چون اسپرانس  يستگانيه شا ك ي در حال  ياليكن

  
نخجوان .) م  1828ه  ي فور 22./ ق  1243 شعبان   5( يچا  مان تركمن يپچ سبب شد كه طبق      ي پاسكو يبعد
 آغـاز   يه و عثمان  ي روس 1829-1828 بعد، جنگ    يكم. ه منضم شود  يبه روس ) رانيان ا ارمنست(روان  يو ا 

مـان  يه را قـادر سـاخت تـا پ        ين امر روس  ي را تصرف كرد و ا     ي از عثمان  يچ مواضع مهم  يشد و پاسكو  
 از دماغـه رود دانـوب و شـرق          يمان، مناطق ين پ يطبق ا .  منعقد كند  يرا با عثمان  ) 1829(انوپول  يآدر
او در ژوئـن    . ارتقا يافت  يلدمارشاليچ به درجه ف   ين سال پاسكو  يدر ا . ه منضم شد  يبه روس ر  ي صغ يايآس

ـ    بـه دسـت   ن  ين سـرزم  يه را در ا   ي روس يروهاي ن ي به لهستان رفت، فرمانده    1831 ان ي گرفـت، شورش
السلطنه   بي نا به عنوان  سپس   يو. گرفتن مناسبت پرنس ورشو لقب      ي را سركوب كرد و به ا      يلهستان

ـ   ين كشور حكومت كرد و س     ي بر ا  1856-1832 يها   در سال  ،صوب شد لهستان من  كـردن    ياسـت روس
 انقـالب مجارسـتان   1848در مارس . ش گرفتي در پ،ي و هم از نظر اداريهم از نظر فرهنگ  را،  منطقه  

 يروهايچ در رأس ن   ي پاسكو 1849در ژوئن   .  خواست يه كمك نظام  يش از روس  يآغاز شد و دولت اتر    
ـ      يرغم لطمات سنگ    به.  حمله برد   به مجارستان  يروس چ، ي بـد پاسـكو    يه و فرمانـده   ين بـر قـشون روس
ـ سه بـا اتر ي چون، در مقاي سران شورش 1849 اوت   13ان سرانجام سركوب شدند و در       يشورش هـا،   يشي

 از ياو در دوران كوتـاه  . م كردنـد  يچ تـسل  يها داشتند خود را به پاسـكو         را از روس   يتوقع رفتار بهتر  
ـ          ي قشون روس  يفرمانده) 1854ل تا ژوئن    يآور(مه  يجنگ كر   يه در جبهه غرب را به عهده داشـت ول

  .خلع شد) 1854 ژوئن 8(ا يستريلي در سيپس از شكست از عثمان
25.  Prince Aleksey Fyodorovich Orlov (1786-1861) 

، از  يگـور يودور اورلف و برادرش، گر    يف. ودور اورلف است  ي اورلف پسر نامشروع كنت ف     يآلكس
ن ي اورلف معشوق نامدار كـاتر     يگوريگر. دندين دوم را به سلطنت رسان     ي بودند كه كاتر   يگران سهيدس

 بنكنـدورف در    به همـراه  اورلف  . ل اورلف يخائينام ژنرال م     داشت به  ي اورلف برادر  يآلكس. دوم بود 
 از  يو. افـت ي كنت دسـت     به عنوان پاس آن     فا نمود و به   يها نقش مؤثر ا     ستيسركوب شورش دكابر  

ـ  ينـدگ يئت نما ياست ه ي ر 1829ه بود و در سال      ي روس يه نظام يقامات بلندپا م مـان صـلح    يه در پ  ي روس
 ين زمـان بـود كـه و       يدر ا .  شد يه در عثمان  ير روس ي سف 1833 داشت، در سال     به دست انوپول را   يآدر
پس . ديا گرد يتانيه با فرانسه و بر    ي را منعقد كرد كه موجب وخامت روابط روس        ي با عثمان  يمان دفاع يپ

 بـه   زماني كـه  . س شركت كرد  ي در كنفرانس صلح پار    1856مه، در   يه در جنگ كر   ياز شكست روس  
 ي دولت يس شورا يملقب كرد و در مقام رئ      د، آلكساندر دوم، او را به پرنس      يه بازگشت، تزار جد   يروس

غـو  ت ل ي گرفت كه مسئول   به دست  را   يا  تهياست كم ي ر 1858در سال   . ران منصوب نمود  ي وز يو شورا 
  .نظام سرواژ بود
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ـ   27كيتـس ي ماگن 26ف،يچكساندر اول، مانند آرا   كآل نـيكالي بـه    . ردكـ نـار   ك را بر  28خ،ي و رون

. پطرزبورگ باز گردد و او را مورد تكـريم قـرار داد             پوشكين تبعيدي اجازه داد كه به سن      
او به الهام مـن ارج      «: گفت  دوستانش چنين مي  پوشكين قدردان اين لطف نيكالي بود و به         
  29»چرا نبايد از صميم قلب ستايشش كنم؟. نهاد و آزادي انديشه را برايم تأمين نمود

  
خطـر  ”ا دگرگـون شـد و       يتانيست بر يالي امپر يها  انونكاست  ي س تدريج  به 1780دهه  از  
ه كـ  ييها  انونكآن  . ديا بدل گرد  يتاني بر يالملل  ني ب ي در استراتژ  ي اساس يبه عنصر  “روسيه

زانس و  يـ  ب ي امپراتـور  يايـ  اح -يونـان ي طـرح    يرا متحد خود در اجـرا     ) ريبك(ن دوم   ياترك
دانستند و او را به تهـاجم         ي م -)يعثمان (“فار مسلمان ك”ان اروپا از سلطه     يحي مس “نجات”
ه ي روسـ  يـي  با احساس خطر از فرارو     تدريج  بهنمودند،    يب م ي ترغ يات عثمان كه مستمل يعل
ن تحول  يا. ردندكن قدرت نوخاسته را آغاز      يردن ا كاست مهار   ي س يي ابرقدرت اروپا  يك به

 يپلماسـ يافت و د  ي تبلور   )كوچك(دكترين توازن قواي ويليام پيت       در   1790ل دهه   ياز اوا 
 يعـ يو متحـد طب     »ييقدرت متمـدن اروپـا    « يكه را   ين زمان روس  يه تا ا  كا را،   يتاني بر يسنت

 ين اسـتراتژ يـ شـالوده ا . انگاشت، دگرگون نمود ي م»ي وحش-مان مسليعثمان«ه  يخود عل 
 30.ف آن اسـتوار بـود     ي تـضع  يه و تالش بـرا    ي روس يد بر ممانعت از گسترش امپراتور     يجد

د يـ  تهد به عنـوان  ،  ناپلئون بناپارت نام     به ييوالي از انقالب فرانسه و ظهور ه      يتحوالت ناش 
ه را موقتـاً    يف روس ي مهار و تضع   ياستراتژا،  يتاني بر ي جهان يت امپراتور ي موجود ي برا ياصل

ا يـ تاني بر يـك ه، را به متحـد نزد     يل روس يزار انگلوف ، ت ساندر اول ك برد و آل   يبه محاق فراموش  
 نـاجي اروپـا  ش لقب يبرا) 1814(س يت فعال او در فتح پارك مشاربه دليل بدل ساخت و    

                                                      
26.  Count Aleksey Andreyevic Arakcheyev (1769-1834) 

اقتـدار او در    . 1825-1801 يها  ه در سال  ي آلكساندر اول و رجل مقتدر روس      يمشاور و فرمانده نظام   
ــا ــالي ــه پا   ن س ــه ده ــده ك ــبب ش ــا س ــه ــساندر اول  ياني ــلطنت آلك ــدوران آراكچ« س  »في
)Arakcheyevshchina (ش گرفت  ي در پ  يا است خشن و سركوبگرانه   ين دوران س  ي او در ا   .ده شود ينام

ـ  دست زد و حـدود       ي نظام -ي كشاورز يها  يس كلن ي به تأس  1821-1816 يها  و از جمله در سال     ك ي
ـ  اول در آوريكالين. ها اسكان داد ين كلنيه را در ايسوم ارتش روس   ـ  آراكچ1826ل ي ـ ف را از كلي ه ي

  . كردنينش مناصبش بركنار و او را خانه
27.  M. L. Magnitsky (1778-1855) 

28.  D. P. Runich (1778-1860) 

29.  ibid, p. 201.  
 . 425-424، صص 4ج زرساالران، : د بهيبنگر . 30
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  . را به ارمغان آورد

شور، كـ ن يسم روس در ايونالي سنن ناس  ياي اح  اول و  ياليكبا صعود و اقتدار روزافزون ن     
ايـن   را حس نمـود و       خطر روسيه تر از گذشته،     ين بار جد  يگر، و ا  يا بار د  يتاني بر يگارشيال

دوران محمـود دوم و     ن تحـول مقـارن بـا        يـ  ا 32.خـت ي را برانگ  31روسـوفوبيا  از   يموجامر  
بنابراين، .  در عثماني است   سابقه بريتانيا   گرايي و نفوذ بي     گيري فرايند انحطاط و غرب      اوج

شد و در مقابل      اينك روسيه نيكالي اول تهديدي واقعي براي امپراتوري بريتانيا تلقي مي          
هاي گذشـته،    سان سده   نه تنها، به  گرا    فاسد و غرب  عثماني روبه زوال و تحت سلطه رجال        

شمار   ب به اي بزرگ براي اليگارشي زرساالر غر      شد بلكه طعمه     خطر شناخته نمي   به عنوان 
ه كـ  بـود    فراينـدي ه در جنـوب اروپـا شـروع         ي روس يطلب  وسعه، ت نوشته تامسون    به .رفت  مي
 از ضـعف    ين امـر ناشـ    يـ ا. ندك قاره بدل    ي اروپا يشور را به سرور واقع    كن  يتوانست ا   يم

ل ي تبد يه به سمت جنوب و تالش او برا       يان بود و فشار روس    ك در منطقه بال   ينده عثمان يفزا
، از  يكن مالحظـات اسـتراتژ    ي با توجه به چنـ     ».انك اسالو منطقه بال   يها  ملتم  يق«خود به   

 »هي روسـ  يطلبـ   ل در برابـر توسـعه     يـ دولـت حا  «ده  يـ  بـه د   يا بـه عثمـان    يـ تانين زمان بر  يا
ه طبـق آن    كـ افـت   ي ي تجلـ  توازن قواي پالمرستون  ن  يتركن تحول در د   ي ا 33.ستينگر  يم
 جنـوب  يه به سوي روسيطلب ر توسعه  مها يف و مهارشده برا   ي ضع يش و عثمان  يحفظ اتر «

  34».ز قاره اروپا ضرورت داشتكو مر
ـ   ير افـزا  ي چشمگ يطرز  ه را به  ي اروپا اعتبار روس   1848 يها  انقالب  را بـه    ياليكش داد، ن
.  را بـه ارمغـان آورد      “ژاندارم اروپـا  ” او لقب    ي قاره بدل نمود و برا     ين فرمانروا يقدرتمندتر

در . شان رخ نـداد     يها  نيه انقالب در سرزم   ك بودند   يياروپا يشورهاكا تنها   يتانيه و بر  يروس
    ، رايافت زي فرد منحصربهگاه ي اول جاياليكه نيان روسين ميا

] نسان،يبد. [رد و اروپا را نجات دادك يستادگيا] انقالب[ تنه در برابر توفان   يك
. ديـ گرد بـدل    يه به دشمن اصل   ي روس يي اروپا يها  اليكا راد يها    برالي ل ي تمام يبرا

 بـه عنـوان  گذاشـتند و او را واقعـاً    ي به او احترام م  يه نفرت داشتند ول   يآنان از روس  
هنوز هـم تـزار و هـم دشـمنان او دربـاره             . شناختند  ي م يين قدرت اروپا  يتر  بزرگ

                                                      
31.  Russophobia نفرت توأم با ترس از روسيه 

  . سخن خواهم گفتزرساالران در جلد هفتم ران ير آن بر اين تحوالت و تأثيدرباره ا . 32
33.  Thomson, ibid. p. 243.  

 . 112، ص 3ج الران، زرسا . 34
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    35.ز داشتنديآم  اغراقيه تصوريقدرت روس

فردريـك  ه  كـ  بـود    چنان ثروتمند ، به عنوان فرمانرواي روسيه،      ي اول اليكن زمان ن  يدر ا 
   36.خواند ي م»لدِ پادشاهان مستبد رو به زواليروچ«انگلس او را 

  
 قـاره اروپـا عبـارت بودنـد از          ي پنج قدرت اصـل    1850نوشته تامسون، در آغاز دهه        به
ه و فرانـسه    يروسـ .  در شـرق   روسيهز و   ك در مر  پروس و   اتريش در غرب،    فرانسه و   بريتانيا
 ي و تجـار   يا تنها قدرت بزرگ صـنعت     يتاني بر ي بودند ول  يي اروپا يشورهاكن  يتر  تيپرجمع

ون تـن بـود حـال       يلي م 57ا  يتانيد زغال سنگ بر   يول، ت  مثال يبرا. رفت  يشمار م   قاره اروپا به  
ن در  ينـش   ي آلمـان  يشورهاكـ رد و   ك يد م يون تن زغال سنگ تول    يلي م 5/4ه فرانسه تنها    ك آن

د يـ ون تـن سـنگ آهـن تول       يـ ليا دو م  يـ نتايبر. ردندك يد م يون تن تول  يليمجموع تنها شش م   
 يهـا    از تنـاژ محمولـه     يميش از ن  ، بي ن زمان يدر ا . ون تن يليم م يمتر از ن  كرد و فرانسه    ك يم
از نظـر نيـروي انـساني       معهـذا،   . ا تعلق داشت  يتاني جهان به بر   يمايپ  انوسي اق يها  يشتك

 كـه   شـد و تنهـا كـشوري بـود          مسلح روسيه نيرومندترين كشور اروپايي محـسوب مـي        
ن منظـر،   يـ از ا . توانست بيش از يك ميليون انسان را در صفوف ارتش خود گرد آورد              مي

 1851 در سـال     ييان پنج قدرت بزرگ اروپـا     يدر م .  بود ييشور مقتدر اروپا  كن  يفرانسه دوم 
ن ياعتبـارتر   مكـ  37»ر اولموتز يتحق« به دليل شان بود و    ين ا يتر  كوچك يتيپروس از نظر جمع   

   38.رفت ي مشمار ز بهيشان نيا
  

ز يـ د به دو عامـل مهـم ن       ي آن با  يخي تار يامدهايمه و پ  يرك علل وقوع جنگ     يدر بررس 
توسعه چشمگير و فزاينده نيروي دريايي روسيه در عصر نيكالي اول؛           ،  نخست: ردكتوجه  

  . دوم، خطر نزديكي و اتحاد روسيه و عثماني
 اول از بدو سلطنت به ياليكن: سندينو ي مهي روسيياي دريرويخ نيتارن روس در    يمورخ

ـ    97ومتش  كـ ژه داشـت و در دوران ح      يـ  اهتمـام و   يياي در يرويت ن يتقو ر يش از سـا  ي بـار ب
بـه  او دو سال پس از      . ردكدن  ي د يياي در يرويت افسران ن  يه از دانشگاه ترب   يمرانان روس كح

                                                      
35.  Seton- Watson, bid, p. 216.  

 . 101 ، ص3ج زرساالران،  . 36
 . 521، ص 2، ج زرساالران: د بهيبنگر . 37

38.  Thomson, ibid, pp. 240-241.  
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ـ به عنوان را 39ايوان كروزنشترننام  سته به ي شا ياساالريدن، در ي رس قدرت گاه س دانـش ي رئ

 اول ياليكاصالحات ن. ر فراوان داشتين نهاد تأثيه در بهبود وضع ا  كرد  ك منصوب   ييايدر
 يها  يشتكن  يف بهتر يه در رد  ي ساخت روس  يها  يشتكمه سده نوزدهم    يه در ن  كسبب شد   

 قابـل   ي نظام يزات و توانمند  ياه از تجه  ي س يايه در در  يجهان شناخته شوند و ناوگان روس     
 بخـار را    يهـا   يشتكـ تـه   يمكه  ي روس ياداري وزارت در  1842 در سال    .توجه برخوردار گردد  

ز دوران ، ان روسيمـورخ .  را در رأس آن گمـارد      40درياساالر پطـر ريكـورد    رد و   كس  يتأس
ننـد و   ك ي مـ  يتي ابـراز نارضـا    ييايـ  در يروي بر ن  41درياساالر آلكساندر منشيكوف  است  ير
ر افتـاد و سـاخت      يه بـه تـأخ    يوسـ  ر ييايـ  در يروي ن ين زمان روند نوساز   يدر ا : سندينو  يم
ن ي توانـاتر  يه دارا يه روسـ  ك يدر حال .  بخار سرعت الزم را از دست داد       ي جنگ يها  يشتك

 سـاخت موتورهـاي جديـد كـشتي را بـه            1851منشيكوف در سال     بود،   يشتكن  يمهندس
 انگلـستان عليـه روسـيه اعـالن         1854معهذا، در سال    . سازان انگليسي سفارش داد    كشتي

 دولت بريتانيا موتورهاي فوق را، كه ساخت آن با پول دولت روسيه به اتمام               جنگ كرد و  
ه يش روسـ  ي رو بـه افـزا     ييايـ قدرت در . رسيده بود، براي نيروي دريايي خود تصاحب كرد       

 بـه سـود   ه  ي روسـ  ييايـ  در يرويه ن كان شد   ي و پروس نما   ك جنگ دانمار  يژه در ماجرا  يو  به
) 1850 نـوامبر    29( بـه انعقـاد معاهـده اولمـوتز           وارد عمل شد و پروس را مجبور       كدانمار

 يرويـ  ن يي بزرگ اروپا  يها  ر قدرت يش از سا  يه ب ي روس يياي در يروي ن 1853 در سال    42.ردك
ـ  ف دوم يـ ها در رد    يشتك در خدمت داشت و از نظر شمار         يانسان  يجـا   ا،يـ تانيس از بر  ، پ

   43.گرفت يم
ن رونـد  يـ ه اگر اكداد  ي نشان ميروشن ا بود و به يتاني بر ي برا يزنگ خطر فوق  تحوالت    

 مقتـدر و    ييايـ  قـدرت در   يـك ها بـا     انوسي در اق  يزود  ا به يتاني بر يياي در يرو، ني ابديادامه  
ـ    به جد  1840ا از دهه    يتانيل، بر ين دل يبه ا . همسنگ خود مواجه خواهد شد     جـاد  ي ا ي در پ

جنـگ  . ها شـود    وساني آن به اق   يابيه و راه  ي روس يياي در يرويه مانع توسعه ن   ك بود   يموانع
اي بـود     شـد و عرصـه      كريمه اولين جنگ تمام عيار دريايي در تاريخ روسيه محسوب مي          

كه نـيكالي اول در دوران حكـومتش بـا پـشتكار            قدرتمندي  براي آزمون نيروي دريايي     

                                                      
39.  Ivan Kruzenstern 

40.  Peter Rikord 

41.  Knyaz Aleksandr Sergeyevich Menshikov (1787-1867) 

42.  “The History of Russian Navy”, http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap8-1.html 

43.  ibid, chap8-2.html 
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   .اين آزمون با فروپاشي اقتدار دريايي روسيه به پايان رسيد. فراوان ايجاد كرده بود

  
ـ  يها   در برابر قدرت   ي اول با دولت عثمان    ياليكاتحاد ن  ن بـود و هـم      كـ  هـم مم   ي غرب

ـ ن پد يا. ن بالفعل شود  يتوانست در اوضاع مع     يه م كرفت    يشمار م    بالقوه به  يعنصر  يا  دهي
. رده بودك احساس به شدت بار خطر آن را  يكگر غرب حداقل      سهي دس يگارشيه ال كاست  

مـصر، بـا اتكـا بـر حمايـت پنهـان            رشي  شو محمدعلي، پاشاي    زماني كه ،  1833در سال   
بريتانيا و پشتيباني آِشكار فرانسه لويي فيليپ، تهديد كرد كه پايتخـت عثمـاني را اشـغال                 

ناوگـان روسـيه در دريـاي       .  سلطان محمود دوم وارد عمل شـد       به سود خواهد كرد، روسيه    
گـان جنگـي     ناو 1833سياه ده هزار نيروي نظامي در سواحل بـسفور پيـاده كـرد و در مـه                  

 حمايت خود را از سـلطان عثمـاني         44مفصل روسيه به فرماندهي دريادار ميخائيل الزارف      
ايـن عامـل    . اعالم داشت و مانع ورود ناوگـان محمـدعلي پاشـا بـه دريـاي مرمـره شـد                  

طلبي محمدعلي بود و پاشـاي يـاغي مـورد حمايـت              كننده در پايان دادن به توسعه       تعيين
ايـن اقـدام    . را مجبور كرد با سلطان عثماني به مذاكره پـردازد         گر غربي     هاي دسيسه   كانون

موجوديت دولت عثماني را نجات داد و سقوط نهايي آن را قريب به هـشت              «نيكالي اول   
 بابعـالي   1833 اين دين به نيكالي اول بود كه در سـال            به دليل  45».دهه به تأخير انداخت   

اين امر قطعاً   . ردانل وارد درياي مديترانه شود    روسيه اجازه داد از طريق دا     به نيروي دريايي    
از نظر بريتانيا گـسترش بـيش از پـيش          واتسون،   ستوننوشته    به. براي بريتانيا خوشايند نبود   

اگر عثماني به يكي از اقمـار روسـيه بـدل           «اي روسيه بسيار خطرناك بود و         اقتدار منطقه 
شـرق مديترانـه جـاي      شـد، ايـن دولـت در مقـام يـك قـدرت دريـايي خطرنـاك در                     مي
   46».گرفت مي

 ميالدي جنگـي الزم بـود تـا روسـيه           1850با توجه به مطالب پيشگفته، در اوايل دهه         
دوران نيكالي اول را سرجاي خود بنشاند و ثابت كند كه نقش فائقه در سياسـت اروپـاي                  

حقق اين طرحي است كه با جنگ كريمه ت       . نيمه دوم سده نوزدهم با بريتانياست نه روسيه       
  .يافت

                                                      
44.  Mikhail Lazarev 

 .  80، ص 3ج زرساالران،  . 45
46.  Seton- Watson, ibid, p. 321.  
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  ي افروز جنگفريبكاري و : اليگارشي لندن

، )يز عثمـان يـ و ن(ه ي روسيخير آن بر سرنوشت تاري آن را، از منظر تأث    ايكتانيبره  ك يا  حادثه
، ي اول رخ داد و و     ياليكات ن ي ح يها  ن سال ي در واپس  47خواند،  ي م »مهيرك جنگ   يتراژد«

بل و تضعيف روسيه و عثماني، هـر دو، را        هاي پيچيده و هدفمندي كه تقا      دسيسهر از   يبه تأث 
 اول را در شـروع      يال، نـيك  ن روس يمـورخ . ردكمه را آغاز    يركسوز    ، جنگ خانمان  طلبيد مي
    : سندينو يدانند و م ين جنگ مقصر ميا

ش گرفـت و متأسـفانه      ينانـه در پـ    يب وتـه ك ياسـت يا س يـ تانيات بر يكاو در برابر تحر   
تــزار و . نــدكرا تنهــا بــا زور اســلحه حــل  يد تــا اختالفــات خــود بــا عثمــانيوشــك

ا و فرانـسه بـود،      يـ تانيت بر يـ ه مورد حما  ، ك  را ي عثمان يمشاورانش قدرت امپراتور  
     48.م گرفتندكدست 

لـويي بناپــارت،   1850از ســال . غـاز شـد    آيمـه بــه بهانـه مـسائل مــذهب   يركجنـگ  
 يساهايلك بر   يكولاتك يسايلكه هنوز امپراتور نشده بود، خواستار نظارت        ك يجمهور  سيئر
پـس از دو  . ن منطقه شدين ا كن سا يان الت يحيت مس يموميو ق ) نيفلسط (»ن مقدس يسرزم«

 در برابـر    ي دولـت عثمـان    1852ه  يـ ، در فور  ييايـ د حملـه در   ي و تهد  يكپلماتيسال فشار د  
 اداره  يكاتولك يسايلكه  كن سال رسماً اجازه داد      يان ا يرد و در پا   كن  كيخواست فرانسه تم  

  . ردي خود گبه دستامل كطور  را بهبيت لحم  واقع در 49حيزادگاه مس يسايلك
 يروهـا ياو ن . ختي اول را برانگ   ياليك در برابر فشار فرانسه طبعاً خشم ن       يم عثمان يتسل

ه يـ رد و در فور   كـ  مستقر   ي و مولداو  ي واالش ين عثمان ي دو سرزم  ي خود را در مرزها    ينظام
العاده بـه اسـتانبول اعـزام     ر فوقي سفبه عنوان ف را   ويكساندر منش كاز آل ينكاساالر  ي در 1853
 شـد  يس عثمـان كس بر اتباع ارتدك ارتديسايلكه و يروسدولت ت  يموميو خواستار ق  نمود  

وف وارد  يك منـش  زمـاني كـه    50.ون نفـر بـود    يلي م 12شان در حدود    ين زمان شمار ا   يه در ا  ك
. نگرو بودند   مونته يحيان مس يوب شورش ك در حال سر   ي عثمان ي نظام يروهاياستانبول شد ن  

  .  تزار افزوديها ز بر درخواستينگرو را ن  از مونتهيوف خواست خروج قشون عثمانيكمنش
 سِر اسـتراتفورد كانينـگ، كـه اينـك ويـسكونت اسـتراتفورد دو               1853 آوريل   5در  

                                                      
47.  “Crimean War”, Britannica CD 1998. 
48.  http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap8-2.html  
49.  Church of the Nativity 

50.  http://mars.wnec.edu/~grempel/courses/russia/lectures/19crimeanwar.html 
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گرانه را پيش برد  اي مرموز و دسيسه شد، به استانبول بازگشت و نقشه ردكليف خوانده مي 

سد يـ نو  يواتـسون مـ    سـتون . ه تعبير آكادميسين تارله جنگ كريمه را به ارمغان آورد         كه ب 
 »ي اصالح يها  انجام برنامه «را به   عبدالمجيد  نگ چون نتوانسته بود سلطان      يانكاستراتفورد  

نگ در زمان   يانك، استراتفورد   ي بهررو 51. خارج شده بود   ي از عثمان  1852ند در ژوئن    كوادار  
 52. وارد عمل شـد    ين دعو ي طرف يانجي م به عنوان  بازگشت و    يثمانوف به ع  يكحضور منش 
ق ينگ او را تشو   يانك يند ول كن  كيه تم يه در برابر خواست روس    كل بود   يد ابتدا ما  يعبدالمج

رد كـ  ك را تر  ي عثمان كوف خا يك منش 1853 مه   21در  . وف پاسخ رد دهد   يكه به منش  كرد  ك
منـشيكوف در زمـان      53.ننـد كود را عـوض     ها نظر خ    يدوار بود عثمان  يه هنوز ام  ك يدر حال 

بازگشت به روسيه، در گزارش خود به نيكالي اول، عامل شكست مأموريـت خـويش را                
اي انگليـسي درآمـده       زاده  كه به لباس اشـراف    « اعالم كرد    »مهارت شيطاني آن ضدمسيح   «

  . نگ استيانكاستراتفورد  »حيضدمس«ن يوف از ايكمنظور منش 54».است
  
 علل اشـتعال نـائره      يه در بررس  ك است   يگريا عامل مهم د   يتانيبرانه  گر خدعهاست  يس

ر شـدن بـا جبهـه متحـد         يـ  اول قـصد درگ    ياليكن. رديد مورد توجه قرار گ    يمه با يركجنگ  
 جبهـه  يـك ا در  يـ تانيه فرانـسه و بر    كبرد   ي را نداشت و گمان نم     يي بزرگ اروپا  يها  قدرت

 ييان لـو  يـ ق م يـ  عم يونـدها يخت او از پ   انگر عـدم شـنا    ي ب ين تلق يا. رندي گ يه او جا  يعل
ردن نقش منـافع    ك مطلق   به دليل ه معموالً   ك يا بود؛ عدم شناخت   يتاني بر يگارشيبناپارت و ال  

د يـ هـا پد     انسان ي و فرامل  ي فرد يوندهايده گرفتن پ  يها و ناد    است دولت ين س يي در تع  يملّ
    ، ين شوروينوشته مورخ به. شود يم

هـاي دانـوب، نـيكالي اول         تريش و سـرزمين    در ا  1848پس از شكست انقالب     
تصميم گرفت كه به تالش ديگري بـراي تقويـت نفـوذ روسـيه در منطقـه بالكـان                   

تـوان در     ديـد كـه در زمـان مناسـب مـي             مي »مردي بيمار «او عثماني را    . دست زند 
هاي نفـوذ بـا بريتانيـا بـه           تزار كوشيد تا بر سر تقسيم حوزه       .اش شريك شد    دارايي

اي كـه   فرانـسه : هاي بزرگ اروپايي نبـود  نيكالي دلواپس ساير قدرت . توافق رسد 
 1849 لـرزه بـر انـدام او انداختـه بـود و اتريـشي كـه در سـال                     1848حوادث سال   

                                                      
51.  Seton- Watson, ibid, p. 318.  

 . 505-504صص  ،1373كهكشان، : ، تهراني، ترجمه پروانه ستاريقرون عثمان راس، كينلرد  . 52
53.  http://british-forces.com/fkac/conflicts/1800-1914/crimea.html 

 . 507ص همان مأخذ،  . 54
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بـورژوازي  . ولي او دچار اشتباه محاسـبه عظيمـي شـد   . وسيله روسيه نجات يافت  به

 مخيلــه داشــت و هـاي اســتعماري جــدي بـراي منطقــه خاورميانـه در    بريتانيـا نقــشه 
     55.خواست كه رقيبي نيرومند چون روسيه در آن منطقه حضور داشته باشد نمي

 ابردينابتدا  : ند داشت يا جا يتانير در رأس دولت بر    يوز مه دو نخست  يركدر دوران جنگ    
بـه  رد و پالمرسـتون آن را       كن جنگ را آغاز     يابرد. پالمرستونو سپس   ) 1855ه  يتا ژانو (بود  
لـد  ي لنـدن و خانـدان روچ      يهـود ي يگارشـ يوندها را با ال   ين پ يتر  يكهر دو نزد   برد؛ و    پايان

مـه در رأس دولـت      يركه در شروع و در بخش عمده دوران جنگ          كن،  يدرباره ابرد . داشتند
ن بـه خانـدان     ي ارل چهـارم ابـرد     56.ام  سـخن گفتـه   زرسـاالران   در   داشـت،    يا جـا  يتانيبر
 پـدر و مـادرش را از        كيودكـ در  . لق داشـت  ع، ت ريشا ني ابرد ي گوردون، لردها  ياتلندكاس

ل يـ ونت ملو كسيـ  و 57،هنري دونـداس  و  ) كوچك(ويليام پيت   ت  ير حما يدست داد و در ز    
اهميـت   58.ستيـ ز  يت م ي در خانه پ   ياتلند، بزرگ شد و مدت    كت در اس  ينده پ ي و نما  يبعد

ان پيت  يافته خاند   پرورش به عنوان نقش ويليام پيت در زندگي ابردين چنان است كه او را            
   59.كنند معرفي مي

                                                      
55.  History of the USSR, Moscow: Progress Publishers 1977, vol. I, pp. 229-230.  

  . 444-443 ص، ص3ج زرساالران،  . 56
57.  Henry Dundas, 1st Viscount Melville (1742-1811) 

ـ   به عنوان ت كوچك در اسكاتلند كه از او        يام پ يليالحكومه مورد اعتماد و     بينا وتخـت   تـاج  ي شاه ب
ـ  عضو مجلس عوام شد و به پ       1774ا آمد و در سال      يدن  در ادنبورگ به  . كنند  ياد م ياسكاتلند   ـ رو پ ي ت ي
. ا بوديتانير جنگ بر  ي وز 1801-1794 يها  ر كشور و در سال    ي وز 1794-1791 يها  در سال . ديبدل گرد 

ـ ، دونداس ن  1801ت در   يبا سقوط پ  .  كرد يه ناپلئون را طراح   يا عل يتانين حمالت بر  ير اول يدر مقام اخ   ز ي
 به عنـوان  ) 1806-1804(ت  ين دولت پ  يدر آخر . ل ملقب شد  يسكونت ملو ي به و  1802استعفا داد و در     

.  تبرئه شـد   يب قرار گرفت ول   يبه اختالس متهم شد و تحت تعق      .  به دولت بازگشت   ياداريلرد اول در  
ـ     1790س و از سال     يرئ  بي نا 1779از سال    در ادنبـورگ   . س بانـك اسـكاتلند بـود      ي تا زمان مرگ رئ

  .، وارث اوست)1937متولد (ل يسكونت نهم ملويرت دونداس، وامروزه، راب. درگذشت
58.  E. Royston Pike, Britain's Prime Mininsters, from Walpole to Wilson, London: Odhams 

Booka, 1968, p. 241.  
جـان    الت خـود را در مدرسـه سـن        يرغم خست پدر بزرگش، تحـص      ت، به يام پ يلين به اصرار و   يابرد . 59

 بـه  1804در سـال  . ن شدي ابردي با مرگ پدربزرگش وارث مقام ارل1801در سال  .  برد به پايان ج  يكمبر
افت كه شام را با ناپلئون بناپارت، كه        يدر فرانسه افتخار آن را      . ونان و استانبول سفر كرد    يا،  يتاليفرانسه، ا 

 1812-1806 يها در سال . افتي يليشات هلنوف يونان گرا ين زمان كنسول اول بود، صرف كند و در          يدر ا 
ـ ر انگلستان به و   ي به عنوان سف   1813در سال   . س بود ي انگل ينده اسكاتلند در مجلس لردها    ينما ن رفـت و    ي
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ه او را   كـ  بـود    ي از عـوامل   يكـي ن  يـ ظن فراوان داشت و ا      ن حسن ي اول به ابرد   ياليكن
 60ا،يـ تانير خارجـه بر   يـ ز، و لـرد جـان راسـل      اول با    ياليك ن 1853ل سال   ياز اوا . ب داد يفر

 يتـ م جنـگ آ ي غنـا يكا را شـر   يتاني بر ييشنهادهايد با ارائه پ   يوشكرد و   ك را آغاز    يراتكمذا  
ر ي سـف  61سِر هـاميلتون سـيمور،     با   1853ل  يه تا آور  يژانو از   ياليكن. ندك يش با عثمان  يخو
 »مـار يمرد ب « را   يدارها عثمان ين د ي از ا  يكياو در   . انجام داد دار  يه، چهار د  يا در روس  يتانيبر

ا بـر   يـ تانيل خود را به اتحاد بـا بر       ياو تما . »خرس در حال احتضار   «گر  يدار د يخواند و در د   
ست استانبول را به اشغال درآورد      يل ن يان داشت و گفت ما    ي ب ي عثمان يم امپراتور ي تقس سر
ا دولـت مقتـدر     يـ  بزرگ اروپا    يها  ر قدرت ين شهر به تصرف سا    يه ا كدهد    ي اجازه نم  يول
، ي، مانند رومـان   ) بودند يه در قلمرو عثمان   ك(صربستان و بلغارستان    : او افزود . دي درآ يوناني
د ي بدل شوند و در مقابل، مصر، و شـا         »ت من يموميدر تحت ق  « ي مستقل يها  د به دولت  يبا
الرنـدون،  ك يرد، ولكرات را به لندن گزارش     كن مذا يمور ا يس. ا واگذار شود  يتانيرت، به بر  ك
ـ   يـ تانيبر«: مور گفـت  ين بود، به سـ    ير خارجه دولت ابرد   ي وز كنيه ا ك  ييشورگـشا ك يا در پ
ه يا و روسـ   يـ تانيبر«ه  كـ رد  كـ ل  يـ  و ابراز تما   ؛د ندار يات عثمان ك به مستمل  ي و طمع  »ستين

الرنـدون  ك پاسخ   62».نندك تالش   ي عثمان يت ارض ياً در جهت حفظ استقالل و تمام      كمشتر
 ي سالوسـ يـك  ي عثمـان يت ارضـ ي اول دال بر حفظ تمام ياليكه او به ن   يمور و توص  يبه س 

  . ار بوديتمام ع
ه كـ  پدرنامشروع ملبه عنوان ه  ك است   يسكاو همان   . ميشناس  ي را م  ارل كالرندون ن  يا
اد ي »سوم ناپلئون يدوست شخص« به عنوانهرت دارد و از او ، شمسر ناپلئون سومي، ه اوژن
 بـرادر   يـك ونـد نزد  يو پ ) رزيـ خانـدان ول  (الرنـدون   ك ارل   ينه خانوادگ يشيدرباره پ . شود  يم

  
 در  1830-1828در  . فـا كـرد   يه ناپلئون ا  يش، به اتحاد عل   ي در جلب فرانتس اول، امپراتور اتر      ينقش مهم 
ـ     يهان مرز ييونان و تع  ير خارجه شد و در استقالل       ينگتون وز يدولت ول  در . فـا كـرد   ي ا ي آن نقـش مهم

ـ در دولت دوم رابـرت پ     . ر مستعمرات شد  يل وز ي در دولت سِر رابرت پ     1834 ـ وز) 1846-1841(ل  ي ر ي
ـ  جدياسين گروه سيا. ل را به دست گرفت    ي جناج پ  يل، رهبر ي با مرگ پ   1850در سال   . خارجه بود   يدي

هـا   يلي پ1852در . شدند يبرال شناخته ميلكاران  د شد و به عنوان محافظهي پديبود كه از درون حزب تور     
 از  يهمـسر اول و   . ر بـود  يوز  نخست 1855ه  يتا ژانو . ر شد يوز ن نخست يها ائتالف كردند و ابرد     يو تور 

ـ وه و يپس از مرگ همسرش با ب     . بود)  ابركورن يها  دوك(لتون  يخاندان هام  لتون ازدواج  يسكونت هـام  ي
 .كرد

 . 446-438، صص 3ج االران، زرس :د بهيدرباره لرد جان راسل بنگر . 60
61.  Sir George Hamilton Seymour (1797-1880) 

62.  Seton- Watson, ibid, p. 317.  
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ـ  63.ام  سـخن گفتـه   زرسـاالران   در  لـد   يبـا خانـدان روچ    ) رزيچارلز ول (ش  كوچك دون كالرن

اي است كه اليگارشي بريتانيا و زرساالران يهودي لندن و پاريس را به شخص لويي                 حلقه
كند و حضور او در ايـن مقطـع حـساس در رأس ديپلماسـي      بناپارت و همسرش وصل مي 

اي   اي را آشكار كند كه مسبب واقعي فاجعه        هاي پنهان عملكرد شبكه    تواند اليه   بريتانيا مي 
هـاي كريمـه فراوانـي را         دند و از آن زمان تا به امروز آتش جنـگ          نام جنگ كريمه بو     به

  . اند افروخته
ه يـ پلمات بلندپا ي و دو د   يهوديه زرساالران   كالرندون در اقدامات خود از خدمات شب      ك
 يهنـر  (ارل كـاولي   يدومو   است   استراتفورد كانينگ سِر  ي،  اول. برد  يگر بهره م    سهيو دس 
ـ   يـ تانير بر ي، سف )يولزل او را  ) جيمبـر ك(ا  يـ تاني بر ياسـت خـارج   يخ س يتـار ه  كـ سه،  ا در فران

ـ     . خواند  ي م »مؤثرترين سفير در تاريخ معاصر بريتانيا     «  يونـدها ي و پ  يدربـاره خانـدان ولزل
ـ      يـ ز دربـاره ا   يـ  و ن  يهوديشان با زرساالران    يا  يك و دوسـت و شـر     ين عـضو خانـدان ولزل

ه هـرات   يـ ان و انگلستان و تجز    ريان ا يس م ي پار 1857مان  يلدها و نقش او در انعقاد پ      يروچ
  64.ام سخن گفتهزرساالران در كتاب 

ـ     يمهمـ نقـش   الرندون  كن و   يارانه ابرد كبيواضع فر مبهرروي،    اول و   ياليك در اغفـال ن
    : سدينو ي مواتسون ستون. ايفا نمودمه يركاشتعال جنگ 

را  اگـر تـزار نهادهـاي بريتانيـا          .مواضع ترديدآميز ابردين نيكالي را گمراه كرد      
 پالمرستون نقش بـارزتري در تـصدي سياسـت     1853شناخت و يا در سال        بهتر مي 

     65.خارجي بريتانيا داشت، احتماالً سير حوادث به گونه ديگر بود
ت ي اول را به عدم حماياليكالرندون، نكن و ي ابرد»مواضع ترديدآميز«گر، يعبارت د   به

در .  سـاخت يا در اقدام خود مـصمم و جـر  رد و او ر   ك مطمئن   يا از فرانسه و عثمان    يتانيبر
 اول را به تهاجم     ياليكبود تا ن   يا م يتاني در رأس دولت بر    ينيد ابرد ي با 1853در سال   واقع،  

 و  »ايـ تانيقهرمـان روز بر   «از بـود تـا بـه        ي ن يند و سپس به پالمرستون    كب  ي ترغ يه عثمان يعل
ه اين توضيحات، بايـد ديـدگاه       با توجه ب   66. بدل شود  »امهكتزار خود «ه  يپرچمدار مبارزه عل  

بـورژوازي  «دانـست كـه       آكادميسين تارله را صائب شمرد كه جنگ كريمه را دامـي مـي            
  . براي نيكالي اول پهن كرده بود»بريتانيا

                                                      
  . 139-137، صص 3ج زرساالران،  . 63
 .446-408، صص 2؛ ج 195-194، صص 1ج زرساالران،  . 64

65.  ibid, pp. 220-221.  
 . 112-109، صص 3ج زرساالران، : د بهينامه پالمرستون بنگريشتر با زندگي بيي آشنايبرا . 66
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ا در  يـ تانيت بـا بر   ك شـرا  يو حتـ  طرفـي     بي نسبت به    ينيب   اول، عالوه بر خوش    ياليكن
 و  يعثمانبا  ه در جنگ    كرد  ك شد و تصور     بكز مرت ي ن يگريشتباه د ي، ا م عثمان يم غنا يتقس

ه و  يان اتحاد روسـ   كز، مانند ام  يان ن كن ام يا.  خواهد گرفت  يش در جبهه او جا    يفرانسه اتر 
واتـسون   سـتون . ا از آن وحـشت داشـت      يـ تاني بر يگارشـ يه ال ك بود   يا ، خطر بالقوه  يعثمان

رانتس جوزف نگران بود    ش ف ي اول و اتر   ياليكه ن ي روس يكيا نسبت به نزد   يتانيبر  :سدينو  يم
ه و اعـاده اتحـاد مقـدس        يش و روس  يان اتر ي م يم عثمان يتقس«وند به   ين پ يه ا كد  يترس  يو م 
   67.بيانجامد »يكا در خاورنزديتانيه منافع بريعل

ش و پروس به دو گـروه هـوادار و مخـالف            ي اتر ياسي س يروها، ني مهيركدر آغاز جنگ    
ه انقـالب سـخن     يـ ه عل ي خود با روسـ    يمبستگدر پروس، پادشاه از ه    . م شدند يه تقس يروس
ات هابـسبورگ   كژه در مستمل  يو   نگران انقالب بود به    به شدت ز  يفرانتس جوزف ن  . گفت  يم

ه بـا اهـداف     كـ  داشـت    يان اهداف كمعهذا، هابسبورگ در منطقه بال    . )لومباردي (ايتاليدر ا 
ز يـ  فرانسه ن  يپلئون نا يها  عالوه، در دوران پس از جنگ       به. گرفت  يه در تعارض قرار م    يروس

ش را خام   ين امر اتر  يرفت و ا    يشمار نم   ش به ي اتر ييايتاليات ا ك مستمل ي برا يديتهدهنوز  
 بـا هـم   يمـان ي پ1854ل  يـ  آور 20 ماندند و در     طرف  بيش  يه پروس و اتر   كن بود   يچن. ردك

بـه  ش  يسرانجام، اتـر  . ا و فرانسه بود   يتاني بر به سود  در واقع    طرفي  بين  ي ا يول. ردندكامضا  
رد ك امضا ي با عثمانيماني ژوئن پ14دان شد و در ي وارد م  ي غرب يها   و قدرت  ي عثمان سود

له يوسـ    تنهـا بـه    يش و مولـداو   ي و اتـر   ي عثمان كله قشون مشتر  يوس   به يه طبق آن واالش   ك
 ي بـود از سـو     يانتيـ ش خ ين اقدام اتر  ي اول، ا  ياليكاز منظر ن  . شد  يش اشغال م  يقشون اتر 
اج و تخت او را نجات داده       ، ت  مجارستان 1849 شورش سال    يماجرا، در   يه و ك يپادشاه

     68.بود
ه، در اعمـاق    يزار روسـ  ، تـ   اول ياليك ن ي زرساالر لندن به مداخله نظام     يگارشيال

س بـا   كـ ع ست و به  ينگر  يده خصومت م  يوند آن با شوارزنبرگ به د     يقاره اروپا و پ   
ه تـداوم اقتـدار     كـ ل  يـ دلن  يـ  داشـت؛ قطعـاً بـه ا       يرهبران استقالل مجارستان همدل   

 و اتحـاد آن بـا     ي و شـرق   يزك مر ي از اروپا  ي هابسبورگ در بخش مهم    يامپراتور
 يـك ا به حضور    يتاني بر يل امپراتور يعالوه بر عدم تما   . ديپسند  ي اول را نم   ياليكن

 انباشـت و    يز بـرا  يـ  زرسـاالر اروپـا ن     يهـا  انونكـ ب در منطقـه،     يقدرت بزرگ رق  
 و ي موجـود اجتمـاع  ي سـاختارها يزيـ ر خـود بـه بهـم    شتر ثروت   يش هر چه ب   يافزا

                                                      
67.  ibid, p. 319.  
68.  ibid, p. 322.  
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     69.از داشتند و لذا از اقدامات شوارزنبرگ خشنود نبودندي نياسيس

 يگذاران اصـل    هي، سرما يهودير از نفوذ زرساالران     يتواند به تأث    يش م ي اتر طرفي  بين  يا
ـ     يخ پ ين دوران مترن  يدر ا . ن باشد يمه، در دربار و   يركجنگ   ده و متنفـذ    ر و بازنشسته هنوز زن

وند داشت و پـس از او       ي پ يهودي يگارشي ال ير اعضا يلدها و سا  يبود و چون گذشته با روچ     
ن ي بـه تبـع چنـ      .دندين رابطـه را تـداوم بخـش       يـ ن، ا يچـارد، و دختـرش، پـائول      يپسرش، ر 

 يدار امپراتـور  كـ ن بان يلـدها همچنـان متنفـذتر     ي، در دوران فرانتس جوزف روچ     ييوندهايپ
بـه  ب شـد و     كـ  بزرگ مرت  يمه اشتباه يرك، فرانتس جوزف در جنگ      يبهررو. ش بودند ياتر

ات ك مـشابه شـد و مـستمل       يا سهي دس ي بعد قربان  كيا و فرانسه اند   يتانيش بر بر  ياك ات دليل
  .  هابسبورگ را از دست دادي امپراتور ي و آلمانييايتاليا

  
در . مـه جعـل شـد   يرك جنـگ  يز بـرا ي نيكدئولوژيهات ايوجي، تنيز ديعالوه بر دستاو 
 »اشاعه ليبراليـسم و تمـدن     «ا  يتاني بر ي استعمار يها  استي پالمرستون س  ديپلماسي تبشيري 

ق يا را از طر   يتاني هوادار بر  يها  ومتكس ح يه تأس ك بود   ياستين نام رمز س   يا. شد  يده م ينام
شورها دنبـال   كـ ر  يا بـر سـا    يـ تاني بر ياسيل مدل نظام س   يل و تحم  يدن نخبگان انگلوف  يشكبر
 يي از دولتمـردان اروپـا  ياريه بـس  كبانه بود   ياست عوامفر ين س ي ا يريگي پ  دليل بهو  . ردك يم

 »توز آشوب   گري سمج و مروج كينه     گري خطرناك، مداخله   دسيسه« به عنوان پالمرستون را   
ه در كـ خوانـد   يمـ   و تمدنيا خود را مدافع آزاديتانيز بريمه نيرك در جنگ  70.شناختند يم

است يه تجارت و س  ك يانگلستان. رده است كنه سپر   ي س يتزارامه و متجاوز    كبرابر نظام خود  
 يا  دهيـ ش پد يدايـ  در پ  يرد و نقـش اصـل     كوان مخوف آغاز    يوند با ا  يخود را در شرق در پ     

 يج توسـتالژ  يق تـرو  يـ روز از طر  يـ ه تـا د   ك ييايتاني بر 71فا نمود، ي ا ي روس يطلب  نام توسعه   به
 كا گرانـد دو   يـ ن دوم   ياترك به رهبري نس،  زاي مرده ب  ي امپراتور يايانه گاه به اح   يگرا  باستان

بـا  ) نگتـون يومـت ول  كدر دوران ح  (ه، نظر داشـت و گـاه        يت قسطنطن يزكن و به مر   ينستانتك
ـ  ي، و در اتحاد بـا همـ       )سميليهلنوف (يدوست ونانيبرافراشتن پرچم    اسـت  ي اول، س  ياليكن ن

ت يقالل و تمام  استحافظ   خود را    كنيبرد، ا   يش م ي را پ  »ي وحش - مسلمان يعثمان«ه  يتجز
نامـه لـرد    يزندگهربـرت بـل در      . ردكـ  ي مـ  يمعرف »يتوحش روس « در برابر    ي عثمان يارض

  : سدينو يمپالمرستون 
                                                      

 . 520، ص 2ج زرساالران،  . 69
 . 111، ص 3ج زرساالران،  . 70
 . 284-277، صص 4، ج زرساالران  :د بهيبنگر . 71
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 بـر   ي عثمـان  يبرتـر «ه و   يم بر قسطنطن  ك حا »يبرال مترق ينظام ل «پالمرستون درباره   

 سلطان يحيشتر اتباع مسينوشت و از حقوق ب      ي م »ي از ابعاد تمدن   ياريه در بس  يروس
  72.گفت يه، سخن ميسه با مردم روسي، در مقا»تكي و ماليت فرديامن«نه ير زمد

  مه يرك و جنگ يهوديزرساالران 

ه در  كـ بيت لحم،    ي مذهب كس بر سر نظارت بر مناس     ك و ارتد  يكاتولك يسايلكرقابت دو   
ـ  يا  مه را سبب شد، بهانه    يركافت و جنگ    يه بازتاب   ي فرانسه و روس   يخارج  استيس ش ي ب

 ي قدرتمنـد  يرويـ  آن ن  به عنوان ا و فرانسه را     يتاني بر ي و تجار  ي مال يها  ن گروه يرخمو. نبود
مـه را   يرك آتـش جنـگ      يي بـزرگ اروپـا    يهـا   ر خود بر دولـت    يق تأث يه از طر  كشناسند    يم

 و در   يرقابـت مـذهب   ) فلسطين(مقدس   نيدر سرزم   :سدينو  يد تامسون م  يويد. برافروختند
ا يـ تاني بر 1815از سال   . ان بود يه در جر  يو فرانسه و روس   ا  يتانيان بر ي م يدي شد ياسيباطن س 

رده بودنـد و    كـ برقـرار   ) ترانـه يشرق مد ( با منطقه لوانت     يا   گسترده يو فرانسه روابط تجار   
   73.ن منطقه نبودنديه در ايت مواضع روسيخواستار تقو
 يدهـو ي زرساالران   يها يگذار هين سرما يتر   از بزرگ  يكي به عنوان د  يمه را با  يركجنگ  

انون اسـت   كن  يتنها با شناخت نقش ا    . لد، شناخت ي خاندان روچ  به رهبري سده نوزدهم،   
 يانونكـ ن  يـ ا. افتيمه دست   يرك جنگ   يامدهاي جامع از علل و پ     يريتوان به تصو    يه م ك

 و   يافـروز  زابـت تـا بـه امـروز جنـگ         يا در عصر ال   يتاني بر يگارشيوند با ال  يه از بدو پ   كاست  
  . ش بدل ساخته استي خوياپوك تي انحصاريها  از عرصهيكي مرگ را به يسوداگر
  
ـ  ي از مختـصات شخـص     يكـي  غرب   ي رسم يخنگاريتار  اول را نفـرت او از       ياليكت ن

ـ    ي تلق به علت  كيودك از   يه و كشود    يگفته م . ندك يان عنوان م  يهودي  ينات پرسـتارش، زن
ده يـ آزار فراوان د   ورشو   1794 سال   يها  ان آِشوب يه در جر  ك 74ونين ل ينام ج    به ياتلندكاس

اش پابرجـا     ي دوران زندگ  ين نفرت در تمام   يان نفرت داشت؛ ا   يهوديها و     يبود، از لهستان  
ز نتوانـست آن    ين) 1817ل  ي و اوا  1816اواخر  ( به انگلستان    ي سفر چهار ماهه و    يبود و حت  

دربـاره  ه  كبود  ) يآرتور ولزل (نگتون  ي ول ك دو ياليكهماندار ن ين سفر م  ي در ا  75.ان برد يرا از م  

                                                      
72.  Herbert C. F. Bell, Lord Palmerston, USA: Archon Books, 1966, vol. 2, p. 83.  
73.  Thomson, ibid, p. 243.  
74.  Jane Lyon 

75.  “Crimean War”, Britannica CD 1998. 
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. ميـ ا  سـخن گفتـه   زرساالران  در كتاب    يهوديق او و خاندانش با زرساالران       ي عم يوندهايپ

د بـه   يشود را در واقع با      ياد م ي »انيهودي اول از    ياليكنفرت ن «عنوان    ه از آن با     ك يا  دهيپد
 را  يه و كـ ن امر بود    يرد و هم  كر  ي آن عصر تعب   يهوديه مقتدر زرساالران    كاستقالل او از شب   

    : سدينو ي مهوداملعارف ي دائرة. انون متنفذ بدل نمودكن ي توطئه ايه آماج اصلب
ه كـ دانـست     يو مضر م  ] هياز جامعه روس  [گانه  ي ب يان را گروه  يهودي اول   ياليكن
ل يه مـستح يامـل در مـردم روسـ   كطـور   ه بـه كان برد يشان را چنان از م يد اتحاد ا  يبا

ابتـدا وضـع قـانون      . امات متعـدد دسـت زد     ن مقصود به اقد   يل به ا  ي ن ياو برا . شوند
 او در   يهـا   اسـت ي س يه بـر تمـام    كـ ) 1827(ان بود   يهودي ي برا يفه اجبار ينظام وظ 

ه در مـدارس    كـ ردنـد   ك ي را مجبور مـ    يهوديان  كودك. ان اثر گذاشت  يهوديقبال  
 يمنـاطق مـرز   .  بـود  يحي مـس  ينيه با روح د   كنند  ي بب يماتيان تعل كودكژه  ي و ينظام
ــو ــهوديژه ي ــ 76اني ــهوديافــت و ياهش ك ــ يان از شــهرهاي ف، سواســتوپول و كي
 ي ورسـت  50ان تا عمـق     يهوديه استقرار   كشنهاد شد   ي پ يحت. ف اخراج شدند  ياليكن

ه كـ رد كـ  يق ميان را تشويهوديولت ، دگري دياز سو. ه ممنوع شود  ي روس يمرزها
 اول از ياليكومــت نــكح. ننــدكه مهــاجرت ي جنــوب روســيشاورزكــبــه منــاطق 

رد و  كـ  يت مـ  يـ س حما كان ارتـد  يهوديدر مقابل   ] يهوديروشنگران   [77ميلكيماس
 دولـت   1840در دهـه    .. .نمـود  يان اعمال م  يهودي يها  تابك را بر    يديسانسور شد 

ن يـ در ا .  را گـسترش دهـد     يهـود ي يه مدارس دولت  كه شب كم گرفت   يه تصم يروس
ان يپادر  . دنديد  يآموزش م ] يهودي يروشنگر[اال  كان با روح هاس   كودكمدارس  

                                                      
76.  Cherta osedlosti (Pale of Settlement) 

ـ اه و از شـمال بـه در       ي س يايه كه از جنوب به در     ي روس ي غرب ي در مرزها  يژه پهناور يمنطقه و   ياي
 اجازه دادند   1791 در سال    ي، مقامات روس  )1772(ه  يپس از انضمام لهستان به روس     . ك محدود بود  يبالت

 همجـوار   يها  نيبمانند و به تجارت با سرزم     ) محدوده فوق ( سابق خود    يق مسكون ان در مناط  يهوديكه  
ن ي تأم ي فراوان ي و مال  يشان امكانات تجار  ي ا يان بود و برا   يهودي ي برا يا  ژهياز و ين قطعاً امت  يا. بپردازند

 ن كورتلنـد را از محـدوده      ي سـرزم  1829او در سـال     . ستم را محدود كرد   ين س ي اول ا  يكالين. كرد  يم
ـ  را ن  ي استراخان و قفقاز شمال    يها  ني سرزم 1835ان خارج كرد و در سال       يهودي يژه تجار يمنطقه و  ز ي
ـ  يلي ما33ان تا عمق يهودي دستور داد كه تجارت 1843 در سال    يكالين.  كرد يمستثن ه بـا  ي مـرز روس

ـ يهودي استقرار ي براييها تي محدود1827در سال . ش ممنوع شود يپروس و اتر   ـ ف نان در شهر كي ز ي
ـ      به يك مركز مهم تجار   يه بود و    ي روس ين شهر جنوب  يتر  كيف بزرگ . وضع شد  در . رفـت   يشـمار م

ان ثروتمند اعطا   يهودي از   ي مجدداً به گروه   يژه تجار ياز استقرار در مناطق و    يدوران آلكساندر دوم امت   
 . شد

 .سخن خواهم گفتزرساالران در مجلدات بعدي م يدرباره جنبش ماسكيل . 77
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 ياليكومـت نـ   كدر اواخـر ح   . ان ممنوع شـد   يهودي ي استعمال البسه سنت   1840دهه  
و ) يشاورزكـ ارگران  كـ گـران و      صـنعت    تجـار،  (»ديمف«ان به دو گروه     يهودياول  

 در نظـر    »ديـ رمفيغ«ان  يـ هوديه  ي عل ي سخت يهيم شدند و اقدامات تب    ي تقس »ديرمفيغ«
     78.ن طرح شدي اي اول سبب توقف اجراياليكمرگ ن. گرفته شد
ـ يـ ه علكـ  اسـت   يت اتهامـات  ي ماه ياي گو يروشن  جمالت فوق به    اول عنـوان  ياليكه ن

توانـد بـه    ي مـ يومتكه هر حك است يازي امت ي مرز يژه تجار ياستقرار در مناطق و   . شود  يم
د از  يـ ان مد ي سـال  يه طـ  يان روس يهوديند و   كسلب  از آنان   ا  يش اعطا   ياتباع خو گروهي از   

 يلـ يان نبود و دل   يهوديز خاص   ين) يسرباز (يفه اجبار ينظام وظ . نده بود ه برد از بهر ين امت يا
ان كـ ودكآمـوزش   . ه عمـل نـشود    ير اتباع روس  يسان سا   شان به ينه با ا  ين زم يه در ا  كنداشت  

. ستيان ن يهودي اول از    ياليكل بر نفرت ن   يز دل ي ن ياال در مدارس دولت   ك با روح هاس   يهودي
 سرشـناس و    يهـود ي يها   از خاندان  ياريه بس ك است   ي محترم ياال جنبش روشنگر  كهاس
ه بـه   ك بودند   يسانك »ديرمفيان غ يهودي«   اول، ياليك ن يبند  در طبقه . رو آن بودند  يخته پ يفره

 و يلـ كد و فـروش مـشروبات ال  يـ  و تول  يدار خانـه ي، م ي چون رباخوار  يمشاغل واقعاً مضر  
ان لهـستان   يـ هودي از   ييها  ن گروه ايه در م  ك ي و اشاعه فحشا اشتغال داشتند؛ مشاغل      يدالل

 ياليك است ن  يه مدع ، ك خالف جمالت نخست  بر،  املعارف يهود   دائرة .رواج فراوان داشت  
ـ  كـ ن معتـرف اسـت      يدانست، در جمالت پس     ي م » مضرّ يگروه«ان را   يهودياول    ياليكه ن

د جـا ي، ايبهررو. كرد ارزيابي مي »ديمف« را يشاورزكو  ان شاغل در تجارت و صنعت  يهودي
مه يركه جنگ   ك بود   ي نابخشودن يان شرق اروپا گناه   يهودي ي مشاغل سنت  يت برا يمحدود

ـ      ي رسم يخنگاريه به ارمغان آورد و در تار      ي و مردم روس   ياليك ن يرا برا   ياليك غـرب نـام ن
 يخنگـار يتـب تار كن ميـ ا. ديامه و مستبد بـه ثبـت رسـان    ك خود يمرانك ح به عنوان اول را   

 به عنوان  ،شور خود ك ملت و    ي اقدامات سترگش در راه اعتال     يمامرغم ت    به ، اول را  ياليكن
ـ  ، و ساندر دوم كـ د، آل يم د ي خواه كه  چنان،  يشناساند ول  ي نم »مصلح«  -ا، ر  اول ياليكارث ن
 ي معرفـ  »گـر   تـزار اصـالح   « ي، بـه عنـوان    هوديالن از زرساالران    ك يها افت وام يپاس در   به
  . ندك يم

  
ه كـ  يگـر   سهيه دس كات شب ك و تحر  يل در دولت عثمان   يفنفوذ و اقتدار دولتمردان انگلو    

 علـل وقـوع     يه در بررسـ   كـ  است   يگريامل مهم د  ع،  ردك يت م ي هدا استراتفورد كانينگ 
به  ارائه خدمات اطالعاتيس از يويچارد دير. ردي قرار گيد مورد توجه جد  يمه با يركجنگ  

                                                      
78.  Judaica, vol. 12, pp. 1137-1138.  
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ند و با اشاره    ك ياد م يا  يتاني دربار و دولت بر    يلدها برا يد روچ ي مف يردهاكارك از   يكي عنوان

    :سدينو ي مي ناپلئونيها  در دوران جنگ»لدهاي روچيه اطالعاتكشب« يياراكبا 
ا كـ ار قابل ات  يه بس كدر اروپا نه تنها ثابت شد       شبكه گسترده اطالعاتي روچيلدها     

ا بـدل   يـ تاني دولـت بر   ي ارتبـاط  يانـال رسـم   كش بـه    يش از پـ   يه هر روز بـ    كاست بل 
ر امــور خارجــه، يــنــگ، وزيانك جــرج 1826تبــر ك ا20ونــه، در  نميبــرا. ديــگرد

از طريق گزارشي كـه ديـروز از قـسطنطنيه          «: نوشت] جرج چهارم [محرمانه به شاه    
به بنياد روچيلد رسيده تأييد شده كه دربار عثماني با تمـامي تقاضـاهاي              ] استانبول[

     ».روسيه موافقت كرده است
 ي عوامـل متنفـذ    يلـدها در دربـار عثمـان      ين روچ ه در آن زما   كند  ك ين سند روشن م   يا
، رمينيوس وامبري آ،   نمونه يك. ن مهم را به لندن گزارش دهند      ي چن يه اطالعات كاند    داشته

 در اسـتانبول از  يت وامبـر يـ مأمور. ا، استيتانيس بريجنس سروينتلي مجار و مأمور ا   يهودي
د پاشـا و    ي رشـ  يمـصطف ان و مـشاوران     يكـ  از نزد  يكي در مقام    ي آغاز شد و و    1854سال  
    : سدينو ي مواتسون ستون.  گرفتي مخصوص فؤاد پاشا جايمنش

... هنـوز مـورد مناقـشات حـاد اسـت     ] مهيركدر اشتعال جنگ   [نقش استراتفورد   
 79يتـاب تمپرلـ   ك يسيـ  مورخ انگل  يكله  يوس  ن موضوع به  ي در ا  ين بررس يتر  جامع

ورخ سرشناس شوروي،   م). 1936 (مهيرك: يكانگلستان و خاورنزد  است با عنوان    
كلـي    خود ديـدگاهي بـه  80جنگ كريمهتارله در كتاب . وي. مرحوم پروفسور اي  

 5در [او مدعي اسـت كـه اسـتراتفورد     . متفاوت با ديدگاه تمپرلي ارائه كرده است      
تارلـه  ... با هدف ترتيب دادن جنگ عليه روسيه به عثماني بازگشت    ] 1852آوريل  

گويــد كــه اســتراتفورد را  خوانــد و مــي  مــي»نــهدروغ نابخردا«نظــرات تمپرلــي را 
پالمرستون به عثماني اعزام كرد كه در اين زمان وزير كشور دولت ابـردين بـود و           

] وزيـر خارجـه   [تمامي امور خارجي دولت را در دست خود داشت و كالرندون            «

                                                      
79.  Harold William Vezeille Temperley (1879-1939) 

ج و  ي كمبـر  يهـا   خ دانـشگاه  يج و استاد تـار    يل دانشگاه كمبر  يالتحص  فارغ. يسيمورخ سرشناس انگل  
ـ تانيئت بر ي عضو ه  به عنوان ا بود و    يتاني عضو ستاد ارتش بر    يدر دوران جنگ اول جهان    . هاروارد ا در  ي

ـ تاني اروپا مشاور دولت بر    يدر امور مربوط به جنوب غرب     . شركت كرد ) 1919(س  يح پار كنگره صل  ا ي
خ صربـستان؛   يمه؛ تـار  يكر: كيصر جوزف؛ انگلستان و خاورنزد    يك و ق  يفردر : او يفات اصل يتأل. بود
  ].ياول جهان[ا درباره علل جنگ يتانيس؛ اسناد بريخ كنفرانس صلح پاريتار

80.  E. V. Tarle, The War of Crimea, Moscow-Leningrad, 1950, 2 vol. 
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نظـر تارلـه، تمپرلـي تعمـداً نقـش بـازي             بـه  ».رفـت   شمار مي   بهدست او   اي در     مهره
طلبانـه ابـردين و       ديـدگاه صـلح   . ه پالمرستون و ابردين را ناديده گرفته است       دوگان

اين دو نقش خـويش     . نگرش تجاوزكارانه پالمرستون تنها يك تظاهر استادانه بود       
شـان فريـب دادن تـزار و كـشانيدن او بـه               كردند و هدف    را در توافق با هم ايفا مي      

     81.بار بود عرصه جنگي فاجعه
صـراحت    ز بـه  يـ ، ن ييايكاستانفورد شاو، مورخ آمر   .  به تارله تعلق ندارد    دگاه تنها ين د يا

     :داند ينگ ميانكار ك اول را ياليكمخالفت با درخواست ن
ها تن در داد اما همين كه سفير بريتانيا،           هاي روس   سلطان در آغاز به درخواست    

 يعني استراتفورد دو ردكليف، مراجعـت كـرد، سـلطان را واداشـت كـه مـصطفي                
رشيد پاشا را به مقام وزارت امور خارجه بازگرداند و سپس وي را به مخالفـت بـا                  

    82.تقاضاهاي روسيه برانگيخت
 در دوران جنـگ     يهـود ياست زرسـاالران    ياخص س ي، ش سي، محقق انگل  ي الفر يآنتون

 »تمايل روچيلدهاي لندن و پاريس به مسدود كردن راه روسيه به سوي بالكـان             «مه را   يرك
 يدر برخـ  «ه  ك است   ي در گزارش خود به پادشاه پروس مدع       كسماري هر چند ب   83.داند  يم

ن يـي را تع] لـد يروچ[اسـت خانـدان   ي سي جز مالحظات ناب مـال     يگريموارد مالحظات د  
از ملهـم    اول تنهـا     ياليكلدها در قبال ن   ياست روچ يه س كرد  كد تصور   ي نبا ي ول 84،»ندك يم

در . ه بـود  يان روس يهودي ياع از حقوق شهروند    دف يشان و برا  ي ا ي فرهنگ -يني د يها  زهيانگ
ل كـ ه  كـ ن عنـصر بـود      يـ  را داشت و ا    ي نقش اصل  ي مال يها سهيها و دس   ين ماجرا، باز  يا

 ي و تجـار   ي زرسـاالر مـال    يها  انونك يباز مه را به صحنه بزرگ بورس     يرك جنگ   يويسنار
  . نمود يغرب بدل م
ه كـ م است   يه تا بدان حد عظ    ميركس در جنگ    ي لندن و پار   يلدهاي روچ  يگذار هيسرما

ـ ه با پـول ا    ي معارض روس  يها  قدرتادعا كرد كه    توان    يمبه صراحت    شان جنـگ را بـه      ي
                                                      

81.  Seton- Watson, ibid, p. 318.  
معاونـت  : زاده، مـشهد    ، ترجمه محمود رمضان   ديه جد ي و ترك  ي عثمان يخ امپراتور يتاراستانفورد شاو،    . 82

 . 241، ص 2، ج 1370 آستان قدس، يفرهنگ
83.  Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court, London: Weidenfeld & Nicolson, 

1991. p. 65. 
84.  Virginia Cowles, The Rothschilds, A Family of Fortune, London: Weidenfeld and 

Nicolson, 1973, p. 130.  
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 يلـدها ينگ و روچ  يون پوند اسـترل   يلي م 16 لندن   يلدهاي، روچ 1855در سال   . ان بردند يپا
 يهـا   ار دولـت  يوام در اخت  ) نگيون پوند استرل  يلي م 30معادل   (كون فران يلي م 750س  يپار
ـ تاني بر يهـا   ا ضمانت دولت  ، ب ن سال يا و فرانسه قرار دادند و در هم       يتانيبر  5  ا و فرانـسه،   ي
ـ  ن 1856در سال   .  گذاردند يار دولت عثمان  يون پوند در اخت   يليم  لنـدن دو    يلـدها يز روچ ي

ـ تانيار دولت بر  ي در اخت  يون پوند يلي م 5 و   9فقره وام    ، گـر يعبـارت د   بـه 85.ا قـرار دادنـد    ي
  يگـذار  هيمـه سـرما   يركنگ در جنـگ     يون پوند استرل  يلي م 65جموع  لد در م  ياندان روچ خ
 ي برا 86.رفت  يشمار م    به يميه عظ ي سرما يالديمه سده نوزدهم م   ي ن ين رقم در حوال   يا. ردك

ه در  كـ م  ينكد توجه   يمه با يركلدها در جنگ    ي روچ  يگذار هيز سرما يانگ  رتيشناخت ابعاد ح  
  يگـذار  هيه شـامل سـرما    كـ  -ي و خـصوص   يعم از دولت  ، ا ايتانيه بر يل سرما ك 1854سال  

شـد   ين زده مـ يون پوند تخمـ  يلي م 550شور حدود   كن  ير خارج از ا   ، د شود  يز م يان ن يهودي
   87.ون پوند سود داشتيلي م30انه حدود يه سالك

  مه يرك جنگ يامدهايپ

ر يناپذ  جبران يخي تار يماندگ  ز بود و عقب   يآم   سخت فاجعه  هيروس يمه برا يركامد جنگ   يپ
    : سدينو ي مواتسون ستون. شور را سبب شدكن يا

جنگ كريمه سبب شد كه موضع روسيه در قاره اروپا بـراي قريـب بـه يكـصد                  
 بــه عنــوانروســيه ] ســال شكــست نــاپلئون [1815در ســال . ســال دگرگــون شــود

نيرومندترين قدرت اروپاي قاره ظهور كرد كه در رده بعد از آن، با فاصـله بـسيار                 
رسـيد كـه روسـيه بـر سـاير            نظـر مـي      بـه  1848پـس از    . داشتاندك، اتريش قرار    

. تفوق روسيه بدل شد بـه سـلطه روسـيه         : هاي زميني اروپا برتري يافته است       قدرت
در  .ولي جنگ كريمه روسيه را به يكي از چند قدرت بـزرگ اروپـايي تنـزل داد                

اتوري  امپر 1870  سال از. هاي بعد فرانسه، و حتي اتريش، با او همسنگ بودند           سال
پطرزبورگ   از آن پس، تا زماني كه تزارها در سن        . جديد آلمان از روسيه برتر شد     

                                                      
85.  Cowles, ibid, p. 130; Richard Davis, The English Rothschilds, London: William Collins, 

1983, p. 139.  
ك پوند  يران برابر بود با     ي فرانك فرانسه و دو تومان ا      25س برابر بود با     ي انگل ك پوند يدر آن زمان     . 86
 . رانيون تومان ايلي م5/32ن، رقم فوق برابر بود با يبنابرا. سيانگل

87.  Thomson, ibid, p. 257.  
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     88. نياوردبه دست را 1815كردند، روسيه هيچگاه تفوق سال  سلطنت مي

ز از  يـ ه ن ي روسـ  يوانيـ  د -ياسـ ي سـاختار س   يخته و انحطـاط و فروپاشـ      يگس  فساد لجام 
     .مه بوديرك جنگ يامدهايپ

ستم حمـل و نقـل      يـ  بودن س  يافكنا. اعتبار شد   ي ب به شدت ه  ي روس يدستگاه دولت 
قـاً بـه فـساد آلـوده شـد؛          ي عم ي و اقتـصاد   ياسيساختار س . ار شد كامالً آش كه  يروس

ب يـ  خـود بـه ج     يهـا   ماني را بابت پ   ي از پول هر واحد نظام     يداران درصد   سررشته
 ي نظـام  يروهـا ي بنجـل و آذوقـه فاسـد بـه ن          ياالهـا كق فـروش    يـ زدند و از طر     يم

     89.بردند يالن مك يسودها
ن جنـگ بـه     يـ ان ا يپا. ز بود يآم ز فاجعه ي، ن عثماني،  “روزمنديپ” طرف   يمه برا يركجنگ  

س سـلطان  ينگـره پـار  كدر . ا بـدل شـد  يتاني به استعمار بر ي عثمان ي در وابستگ  يعطف  نقطه
) 1856 فوريه   18(ون  يرفت و خط هما   يا را پذ  يتاني مطبوع بر  “اصالحات”د انجام   يعبدالمج
از آن پس رجـال فراماسـون       . رده بود كته  يكنگ د يانكه استراتفورد   ك يرد؛ منشور كرا صادر   

 و  يـي گرا  غـرب  فراينـد  خود پرداختند و     يها  استي س يشتر به اجرا  ي ب ي با آسودگ  يعثمان
    . دنديشتر بخشيشور شتاب بكن ي را در ايفروپاش

شـان در     يهـا   بـا خـانواده    ي از افـسران و سـربازان خـارج        يعيحضور شـمار وسـ    
رد و  كـ  آشـنا    يي اروپا يوه زندگ ي را با ش   يت بوم يژه جمع يو   استانبول به  يها  ابانيخ
هـا    نيتضم. ردكتر    ار آسان ي بعد بس  يها   سال يشان را ط     و فؤاد و دوستان    يار عال ك

ز بـه مـردان   يـ  اعالم شده بـود، ن  ي خارج يها   قدرت يه از سو  ك ينان خاطر يو اطم 
 ي تمـام يالوقوع خـارج  بي از حمله قر   يميچگونه ب يه يه ب كداد    يمات توان م  يتنظ

     90.رندي گبه كار شده ينيب شي اصالحات پي خود را در راه تحقق تماميمساع
ه ك است   يخيمات مراسم تار  يد و رجال تنظ   ي سلطان عبدالمج  يسي انگل يوندهاياوج پ 

رد كـ  اعطا   ا نشان بندجوراب را به سلطان     يتوريكه و ك مل ينگ از سو  يانك آن استراتفورد    يط
شهـسواران  به عضويت فرقه    مسلمان  فرمانرواي   يكن بار   ي نخست ينسان برا يو بد ) 1859(

   91.ختيجرج را به گردن آو  سنيروبان آبدرآمد و ح يمس

                                                      
88.  Seton- Watson, ibid, p. 331.  
89.  ibid.  

  . 247، ص 2شاو، همان مأخذ، ج  . 90
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شـده از    تـه يك د يها  استيار شوم بود و س    ي بس ي عثمان يا برا يتاني با بر  يوند دوست ين پ يا
رات مخـرب   يمـات نـه تنهـا تـأث       ي رجـال تنظ   ا و يتاني بر ي مال يها  انونك دولتمردان و    يسو

ـ ه ا كـ  در بر داشت بل    يساختار ار ك بـده  ، بـه شـدت    هيشور را، درسـت ماننـد روسـ       كـ ن  ي
ـ نو  ي، م يهوديس، مورخ   يبرنارد لو . ردك ي غرب ي اروپا يهوديزرساالران   تـا زمـان    «: سدي

 شـروع بـه     1854 از سال    ي نداشت ول  ي خارج يچ نوع بده  ي ه يمه دولت عثمان  يركجنگ  
برانـداز بـود و سـرانجام بـه           ت خانمـان  كـ  ممل يه برا ك يطايرد با شر  كراض از اروپا    استق

 1854 از سـال     يومت عثمان كح: سدينو  يف ماردن م  يشر 92».دي انجام يامل مال ك يفروپاش
ن قروض تنها   يار شد و ا   ك به اروپا بده   به شدت ) 1861(د  يتا زمان مرگ سلطان عبدالمج    

 بهـره   يالديان سـده نـوزدهم مـ      ي در پا  93.شد  ياخت م تر پرد   نيون سنگ يرش د يق پذ ياز طر 
اسـتانفورد شـاو     94.گرفـت   ين دولت را دربرم   ي درصد درآمد ا   30 ي دولت عثمان  يها  يبده

هـاي سـنگين      نيز ديدگاهي مشابه با لويس و ماردن دارد و جنگ كريمه را سرآغاز بـدهي              
    : داند خارجي عثماني و فروپاشي كامل مالي اين دولت مي

 بـر  ياديـ رات زيأث، تـ ه متعاقب آن منعقـد شـد  ك يه و قرارداد صلح   ميركجنگ  
د يـ  خزانـه جد   ي مـال  ينگناهـا ي، ت  منفـ  ياز نظرگاه .  داشت ي عثمان ينظام امپراتور 

 بـا نـرخ سـود       يه به اسـتقراض خـارج     كرد  ك را مجبور    يومت عثمان كمات ح يتنظ
آن،  انجـام شـده پـس از         يرغم همه اصالحات مال     ه به ك آورد   ي رو يچندان گزاف 

 يه ط ك يالتك شد؛ مش  يا  رقابل محاسبه ي غ يالت اقتصاد ك و مش  يون مال يگرفتار د 
     95. ماندينحل باقيمانده قرن همچنان الي باقيها سال

 ميليون پوندي بنياد روچيلد به دولت عثماني آغاز         5اين موج استقراض خارجي با وام       
 خاص  ياسيچ نفع س  يهن وام   ي ا يلدها در اعطا  يه روچ ك است   يس مدع يويدريچارد  . شد

ن منطقه  ي پول در ا   يمير عظ يه آنها مقاد  كح است   ين صح يزعم او، ا    به. ردندك يرا دنبال نم  
. لـدها يا بـود نـه روچ     يتاني دولت بر  يها   انجام خواست  ين اقدام برا  ي ا يار انداختند ول  كبه  

  
  .بود) 1873(شاه قاجار  نيافت كرد ناصرالدي كه نشان بندجوراب را دري مسلمانين فرمانروايدوم

92.  Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 168. 
93.  Sherif Mardin, The Genesis of the Young Ottoman Thought; A Study in the Modernization 

of Turkish Political Ideas, Princeton: Princeton University Press, 1962, p. 107.  
94.  Geoffrey Jones, Banking and Oil: The History of The British Bank of the Middle East, 

London: Cambridge University Press, 1987, p. 51. 
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    : سدينو يس ميويد

سـال  ] يون پوند يليپنج م [ا وام   يمه  يركه جنگ   كند  كتواند ادعا     يس نم كچ  يه
. لـدها بـود  ياسـت روچ يه سبب توسعه آن جنگ شـد، س ك، ي به دولت عثمان 1855

 در برابر آنچـه     يان، به عنوان سد   كا سرحد ام  ، ت  مقتدر و باثبات   ي عثمان يكجاد  يا
شـد،   ي مـ يانـه تلقـ  يا در خاورم يـ تاني بر ياتيـ ه منـافع ح   يه عل يد روس يش تهد يه افزا ك

ز، يـ ن زمـان، و در واقـع بعـدها ن         يـ در ا . بـود ا  يـ تاني بر ياست خـارج  ي س يهدف اصل 
    96.ا بوديتانيه به خاطر دولت بركلدها نه به خاطر خودشان بليت روچكمشار

م يد و نشان خواه   يم سنج يس را خواه  يويچارد د ي ر ين ادعا يار ا ي بعد ع  يها  يدر بررس 
را  خـاص خـود   ياسيشه، منافع سيانند هم، مزيمه نيرك در جنگ يهوديه زرساالران  كداد  

  . ا منطبق بوديتاني برياست رسمي موارد با سياريه البته در بسكردند ك يدنبال م
    : داند يز شوم مي نفرانسه يمه را برايرك، جنگ يراني، مورخ اي ساسانكاحمد خان مل

 چـه ده    يپـس بـرا   ! چيچ، هـ  يچ، هـ  يها چه استفاده بردند؟ ه      ن جنگ فرانسه  يدر ا 
    ردند؟ ك خرج كون فرانيليشتن دادند و پنجاه مك هزار نفر از فرزندان فرانسه را به

 بناپـارت بـه     يي لـو  نِيـ ت فرانـسه در جنـگ را دِ       ك علـت مـشار    ي ساسـان  كخان ملـ  
    .داند يها م يسيانگل

ــ ه از خــانواده كــ، يوليژو اســپان ي دومــونتيبعــد از مزاوجــت بــا مــادموازل اوژن
شده بود، ناپلئون   س فرانسه   ي دفعه بدون مقدمه و سابقه امپراتر      يك بود و    كيوچك

ون يرده، خود را مـد    ك يا معرف يتوريكه و كسوم زنش را برداشته به لندن برده به مل        
مـال  كت  ين وضـع  يـ پالمرسـتون هـم از ا     . ردكس اعالم   ي دولت انگل  يها  مساعدت

د و آن خـسارت     يشانكـ مـه او را بـه دنبـال خـود           يركاستفاده را نمـوده در جنـگ        
  . العاده به فرانسه وارد شد فوق
: سديـ نو  ي م س و روس در شرق    يانگلتاب  ك 188سون در صفحه    اولين ر ير هنر سِ

 ياسيچ نفع س  يس با روس بود و فرانسه در آن ه        ي انگل ييايمه جنگ آس  يركجنگ  
ن يگفتند ا   ي م يعنين جنگ بود    يز برخالف ا  ي فرانسه ن  يار عموم ك اف يحت. نداشت

هـا    يسيـ ونـه انگل  امـا چگ  . باشـد   يس مـ  ي است و نفع آن متوجه انگلـ       ييايجنگ آس 
 ي معمـا  يـك ن  يـ ن جنگ نموده بودنـد ا     ي ناپلئون سوم را داخل ا     يدولت امپراتور 

مه، در جلـد    يركر، مورخ جنگ    ي ي بزرگ را دوالژون گ    ين معما يا  . است يبزرگ

                                                      
96.  Davis, ibid, p. 141.  
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مـه فقـط بـرد    يركدر جنـگ  «: سدينو يرده مك حل 456 صفحه يخ عثمانيتاردوم  

ها معاونت فرانـسه بـود،        يسي سمت انگل  .س بود و باخت با فرانسه     ي و انگل  يبا عثمان 
خـون  . ردكرا فرانسه خرج    ها   پول. ه را داشتند  يها همان سمت نعش تعز      ياما عثمان 

ه به پالمرستون داشت ادا     ك را   يه ناپلئون سوم وام   كخت  ين ر ي ا يفرزندانش را برا  
هـا    ه روس كن شد   يجه ا ينت. ردك يشوت را باز  كيقت فرانسه رل دن     يدر حق ... ندك
    97».ردندك كمكها   به آلمان1870 شوم ي روزهادر

 ملـت   يبود و برا   ي مال يراسكستوي و آر  ي استعمار يها  انونك به سود مه تنها   يركجنگ  
. ا تمام شد  يتانيها هزار تن از مردم بر        جان ده  ين جنگ به بها   يا.  نداشت يسودبريتانيا نيز   

 هزار نفر از هر يك      250 جان    به بهاي  بريتانيكانوشته    جنگ كريمه جنگي خونين بود و به      
 يهـا   يماريد و اشاعه ب   ي شد يسرماوسيع  شتار  كن  يعلت ا  98.از طرفين متخاصم تمام شد    

مه بـه   يرك جنگ   يها  ه در جبهه  ك يسي پرستار انگل  99نگل،يتيداستان فلورنس نا  .  بود يمسر
ـ  شدبدل  ا  يتانين همت گمارد و به قهرمان روز جامعه بر        يمار مجروح يت  يايـ  گو يروشـن   ه، ب

مـه  يرك جنگ   يها  ، در جبهه  يه و عثمان  يز روس يا و فرانسه، و ن    يتانيان بر ينظام كوضع اسفنا 
  . است

ن جنـگ هـر     يا. ا نبود يتاني جامعه بر  يمه برا يرك تنها ثمره جنگ     يتلفات مدهش انسان  
 غـرب را    ي مال يراسكستويا و منافع آر   يتاني بر ي استعمار يكچند خواست و اهداف استراتژ    

 ي مـاد  يروز هي و سـ   يد فشار اقتصاد  ي جز تشد  ي ثمر ي مردم عاد  ي برا يل و ،ردك ين م يتأم
    : سندينو يا ميتانيسم برياليخ امپريرامون تارينز در پژوهش خود پكين و هاپكي. نداشت

 ي بـزرگ بـرود و بـده   يها ر بار واميا ز يتانيه دولت بر  كمه سبب شد    يركجنگ  
اهش داد و   كـ شور را   كـ  يره طـال  يـ ن جنـگ ذخ   يمخـارج سـنگ   . ابديش  ي افزا يملّ

 ي نظام يروهاين مخارج ن  ي تأم يبرا. ردك را نگران حفظ ارزش پول       يجامعه تجار 
                                                      

-28، صـص    1، ج   1346،  يچاپخانه فردوس : ، تهران ستگران دوره قاجار  ايس،  ياحمد خان ملك ساسان    . 97
29. 

98.  “Crimean War”, Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. III, p. 243. 
99.  Florence Nightingale (1820-1910) 

مـه اخبـار    يبـا شـروع جنـگ كر      .  تعلق داشت  يسيك خانواده ثروتمند انگل   يبه  فلورانس نايتينگل   
ـ  در مطبوعات ا   يسين انگل ي درباره وضع اسفناك مجروح    يفراوان  1854در سـال  . ن كـشور درج شـد  ي

ـ        ي عثمان يس راه ي پرستار ارتش انگل   38 به همراه نگل  يتينا س و دوسـتان    ي شد و با كمك دولـت انگل
 بـه انگلـستان     1856در اوت   .  دست زند  ي جنگ يها  مارستاني در وضع ب   يمتنفذش توانست به اصالحات   

 .  درگذشتي سالگ90در . افتيثارگر پرستار شهرت فراوان ي نماد زنان ا عنوانبهبازگشت و 
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   100.افتيش يها افزا اتيها و مال كبهره بان

  گرايي و غارت روسيه  شكست كريمه، غرب

هاي پسين نخبگان فكري      شكست در جنگ كريمه ضربه سهمگين رواني بود كه براي دهه          
ه شدت تحت تأثير قرار داد و مـصائبي بيـشتر بـراي ايـن كـشور بـه                   و سياسي روسيه را ب    

 و  1917تـوان انقـالب بلـشويكي         عميق است كـه مـي      حد   اين تأثير تا بدان   . ارمغان آورد 
استقرار نظام شوروي در روسيه را نيز از پيامـدهاي روانـي و فرهنگـي شكـست در جنـگ                    

  . كريمه خواند
ه بر نخبگـان    كبود   ماندگي  حساس شديد عقب  اه  ي روس يمه برا يرك جنگ   يامد فرهنگ يپ

 اتكـا  بـه دليـل   مـه   يركه در جنـگ     يست روس كش.  شد يشور مستول كن  ي ا ياسي و س  يركف
اش بـا    يخيت تـار  كونـد و شـرا    يثـروت مـستعمرات پهنـاورش و پ        رانيكا بر منابع ب   يتانيبر

 ينيچ  و توطئه  يگر سهي آن در فنون دس    ي و برتر  ي و تجربه غن   يهودي وطن  جهان يزرساالر
 يـي روين ن يا.  بود ي طوالن يخي دوره تار  يكامد  يا پ يتانين عناصر در بر   يتبلور ا . تحقق يافت 

ز بـه   يـ ر فرانسه را ن   يبكآزادشده در انقالب     يا   توده ي ناپلئون قدرتمند و انرژ    يه حت كاست  
رد كه سواستوپول را تصرف     كل  ين دل يروز شد نه به ا    يمه پ يركا در جنگ    يتانيبر. زانو درآورد 

ه ي روسـ يمـه را فـرارو  يركنـام جنـگ     بـه يه توانست بـا مهـارت دامـ   كل ين دليه به ا  كبل
 يال، نـيك 1855ر مارس ، دوران آنكرا در ين جنگ مقهور شد ز  يه در ا  يز روس يو ن . بگستراند

رد و كـ ن كـي ن تميدر برابر خواسـت متفقـ       101،آلكساندر دوم ن او،   ياول درگذشت و جانش   
                                                      

100.  P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism, London: Longman, 1993, vol. 2, p. 

450.  
101.  Alexander II (1818-1881) 

ـ     . 1881 تا   1855ه از   يتزار روس  ـ   1842در  .  اول يكاليپسر بزرگ تـزار ن  هـسه  يسس مـار  بـا پرن
ـ  ي پدر متوفا  يمه، به جا  ي جنگ كر  ي، در اثنا  1855ه  ي فور 18در  . دارمشتات ازدواج كرد    يش حكمران

دوك ادنبـورگ و    (ك داشت و آلفرد     يا رابطه نزد  يتاني بر يبا خاندان سلطنت  .  گرفت به دست ه را   يروس
مـه او را    يجنگ كر  يامدهايپ. ا، تنها داماد او شد    يكتوري، پسر ملكه و   )گراند دوك ساكس كوبورگ   

 با صدور فرمان    1861ه  ي فور 19ه از   يروس “عصر اصالحات بزرگ  ”به انجام اصالحات عالقمند كرد و       
ـ تـزار آزاد  ” لقب   ي و ي آغاز شد كه برا    يلغو نظام سرفدار   ـ  .  را بـه ارمغـان آورد      “بخشي  آن،  يدر پ

د، و به   يه استقالل بخش  ييقضاها و قوه      ه دست زد، به دانشگاه    ي روس ي در نظام مال   يآلكساندر به اصالحات  
ـ ا.  اعطا كرد  يه خودمختار ي پهناور روس  ي امپراتور يها  التيا ـ ن اصـالحات، بـرخالف تـصور اول       ي ه، ي
 از جنـبش    ين فضا موج  يدر ا .  روشنفكران شد  يدياورد و موجب نوم   يه به ارمغان ن   ي روس ي برا يشرفتيپ
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ه عنوان شـده    يست روس كه درباره علل ش   كچه     آن يرغم تمام  به. رفتيست را پذ  كرسماً ش 

ان رفـتن عـزم و اراده او، و آن          يـ  اول و از م    ياليكه مرگ نابهنگام ن   كد گفت   يا، ب شود  يو م 
ه به قدرت فائقـه قـاره       يل روس ي تبد ينده اش بود، برا   يه او نما  ك ياسي و س  يان فرهنگ يجر
ساندر كبا صعود آل  . مه سبب شد  يركگ  ه را در جن   يست روس كه ش ك بود   ي عامل مهم  ،اروپا
 بـه عنـوان   سـقوط سواسـتوپول را       ديـ ان رفـت و دولتمـردان جد      ي از م  يلك ن عزم به  يدوم ا 

گر يگونه د   مه به يركد سرنوشت جنگ    يماند شا   ي زنده م  ياليكاگر ن . رفتنديست خود پذ  كش
  . خورد يرقم م

مـه را بـه     يركه در جنـگ     يست روسـ  كـ ه ش كـ از آن زمان تا بـه امـروز مرسـوم اسـت             
شور نـسبت   كـ ن  يـ  ا ياسـ ي و نظام س   ي و ساختار اقتصاد   ينولوژك صنعت و ت   يماندگ  عقب
 و تـالش    يـي گرا رومنـد از غـرب    ي ن يه موج يها در زمان خود در روس      ليگونه تحل   نيا. دهند
ـ   ك يا هيروس. دي آفر ي غرب ي اروپا ك به سب  “اصالحات” و   ي نوساز يبرا ش از جنـگ    يه تا پ
 و اقتـدار    يشرفتگيـ اش در قـاره اروپـا، احـساس پ         گاه برجـسته  ي جا يلبه دل ژه  يو  مه، به يرك
 يرانك خارج شد و روشـنف     يماندگ  مه با احساس مدهش عقب    يركوران جنگ   كرد، از   ك يم

ه بدل ي روسياسي و سي به منقدان سرشناس و متنفذ نظام اجتماع102آلكساندر هرزن چون  
ا را بـه رخ     يتاني و بر  ي غرب ياروپا يها  شرفتيطور مدام پ     به ياسي و س  يركنخبگان ف . شدند

ساندر دوم، ماننــد كـ بـرال آل ي ماننـد هـرزن و هـم مــشاوران ل   يهـم منقــدان . دنديشكـ  يمـ 
 نظـام سـرواژ و   ي چـون الغـا  يق اصـالحات يـ ه از طر  كردند  ك ين تصور م  ي چن 103،ميليوتين

  
كي اراده خلـق    ي سـازمان نـارودن    سـت بـه د   آلكساندر دوم    1881در اول مارس    . د آمد يكي پد ينارودن

 . ديبه قتل رس) ايا ولينارودنا(
102.  Alexandr Ivanovich Herzen (1812-1870) 

. شود  يه شناخته م  يست روس يالي سوس ين متفكر جد  ي اول به عنوان ) هرتسن، گرتسن (آلكساندر هرزن   
 ي روشـنفكر  يهـا   لقـه انگذاران ح يكي از بن  ي به   ياز جوان . زاده ثروتمند بود    ك اشراف يپسر نامشروع   

 1839 و   1834 يها  در سال . ه پرداخت ي روس ي برا ي غرب ي رشد اروپا  يج الگو يه بدل شد و به ترو     يروس
ه هنگفت او بـه     ي پدرش درگذشت و هرزن با ارث      1847در سال   . د شد يه تبع ي روس ي به شمال شرق   يمدت

ر لندن سـاكن شـد و در         د 1852در سال   . ستيان عمر در آنجا ز    ي مهاجرت كرد و تا پا     ي غرب ياروپا
نامـه    دوهفته 1867-1857 يها  را منتشر كرد و در سال      يستاره قطب  يه روس ي نشر 1862-1855 يها  سال

 و  يشـد و بـر محافـل روشـنفكر          يه م يطور قاچاق وارد روس     ه به ين دو نشر  يا. را) ناقوس (كولوكول
 . رگذشتس دي در پار1870ه ي ژانو21در . نهاد ي مير فراوان بر جاي تأثياسيس

103.  N. A. Milyutin (1818-1872) 
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 بـه  هي، روسـ ساالري ديواندر ) رانكروشنف (104اينتليجنتسيادن يشكآهن و بر   ه راه كتوسعه شب 

شان يـ  در رأس ا، و رانكگـر از روشـنف    ي د يگروهـ . ا بدل خواهد شد   يتاني همسنگ بر  يقدرت
ـ ياصـالحات ل  «د از   ي نوم 105،نيكالي چرنيشفسكي  ـ   هـرزن  »يبرال  و  يه انقـالب اجتمـاع    ، ب

                                                      
104.  Intelligentsia 

ـ 1860ن است كه در دهـه  يشه التي ري دارايواژه روس ) روشنفكر(ا  يجنتسينتليا ـ يالدي م ه ي در روس
-1836(كين  ين بـار پتـر بوبـور      ين واژه را اول   يا. افتي راه   يي اروپا يها  ر زبان يباب شد و سپس به سا     

ـ كين از ا  ي بوبـور  . بـرد  بـه كـار   سنده روس،   ي، نو )1921 ان و  ين مفهـوم محافـل نوخاسـته دانـشجو        ي
 موجـود  ي را مد نظر داشت كه به مخالفت با نظـم و سـنن اجتمـاع               ييها و ادبا    الن دانشگاه يالتحص  فارغ

ـ      .  داشتند يفتگي ش ي غرب ي اروپا يبرخاسته و نسبت به الگوها     ه روشـنفكر بـه     يدر آن زمـان، در روس
رامون يا طبقه خود نبود بلكه در پ      ي يشان به حرفه تخصص   ي ا يق اصل شد كه تعل    ي گفته م  ي محافل ياعضا
 ي و اجتمـاع ياسي از نظم سيتيسم، ابراز نارضاياليسم و ماتريئ اعتقاد به آته(ن ي معيها  ها و انگاره    آرمان

ـ ي اروپـا ياسي و سي و فرهنگي اجتماعي از الگوها يا برخ ي ي نسبت به تمام   يفتگيموجود و ش   ) ي غرب
ـ  متعدد خود، از جمله      يها  كين در رمان  يبعدها بوبور . تراك داشتند  و اش  يهمگون شـود   ياو خردمندتر م

 ين مأخذ بـرا   يمعهذا، بهتر .  پرداخت » دمكرات يايجنتسينتليا«گونه    نيت ا يف شخص ي، به توص  )1890(
ـ وان تورگن ين اثر ا  يتر  برجستهپدران و فرزندان،     يد اجتماع يپ جد ين ت يشناخت ا  . ، اسـت  )1862(ف  ي

كرده دهه    ليد و پرخاشگرانه جوانان تحص    ي جد يستارهاين رمان تعارض خلق و خو و ا       يف در ا  يگنتور
ـ ا بـه    يجنتـس ينتليبعـدها، واژه ا   . ان داشته است  ي ب ييبايه را با نسل گذشته به ز      ي روس 1860 ك مفهـوم   ي
ـ ر ا د. دي اطالق گرد  ي فكر يها  شاغل در حرفه   ي اجتماع يها   بدل شد و به همه گروه      يشناخت  جامعه ن ي

ـ معهذا، تـا بـه امـروز ن       . شوند  ي شناخته م  ين گروه روشنفكر  يتر  كهن به عنوان ون  يمعنا روحان  ز واژه  ي
 معترض اسـت و     ي روشنفكر يها  گاه مراد از آن گروه    . رود  ي م به كار روشنفكر در هر دو مفهوم آن       

و گاه منظـور مفهـوم      ه مد نظر است     ي روس 1860 دهه   يايجنتسينتلي مشابه با ا   يپ اجتماع ين معنا ت  يدر ا 
ايـن   يياو در جا  . است رفته   به كار ز واژه فوق در هر دو معنا        ين ن يدر آثار لن  .  آن است  يشناخت  جامعه
ـ كردگـان   لي تحـص ي عام، تماميدر معنا«:  داده استبه دست ا  يجنتسينتلياز ا را  ف  يتعر كـه   ا، چنـان ي
 ي بـرا  ».شـوند   يز م ي متما يدي كارگران   ن معنا از  ي جامعه كه در ا    ينامند، كارگران فكر    يها م   يسيانگل
ـ  ا ين روشـنفكر  ي تكـو  يخير تـار  يس«،  يعبداهللا شهباز    :د به يشتر بنگر ي ب ييآشنا ـ    »راني  ي، محمـد تق

  . 183-169، صص 1380 ها،  تمدني گفتگويالملل نيمركز ب: تهرانقرن روشنفكران، ، يقزلسفل
105.  Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky (1828-1889) 

ـ         ي و نو  ياسي س شمندياند ـ  يسنده سرشناس روس و متفكر برجسته جنـبش انقالب ـ پـسر   . هي روس ك ي
وسـت كـه    ي پ يل كرد و به جرگه روشنفكران     يپطرزبورگ تحص   در دانشگاه سن  . ش ارتدكس بود  يكش

ـ انيتاريليوتي متـأثر از     ياسيشه س يدر اند . ه بودند يكردن روس  يخواستار غرب  ـ سم جـان اسـتوارت م     ي ل، ي
دنبـال     بـه  1862در سـال    . نـسكي و هـرزن بـود      يه، بل يسم فور ياليرباخ و سوس  ي فو گيسم لودو ياليماتر

را نوشـت كـه بـه        د كرد يچه با ر شد و سال بعد در زندان رمان معروف          ي دستگ يي دانشجو يها  آشوب
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ن سـرآغاز   يـ ا. ش گرفتنـد  يسم را در پ   يد بستند و راه مبارزه با تزار      ي نظم موجود ام   يبرانداز
ه، در كن بستر است  يشود و از درون ا      يسم خوانده م  يه نارود كت   اس يگر  ي از انقالب  يموج

  . ه زاده شدي روسيستيسك، جنبش ماري غربي اروپايستياليشه سوسيتعامل با اند
ه بدل  يخ روس ي در تار  يديسرآغاز دوران جد  به اين ترتيب، شكست در جنگ كريمه به         

بـرال  يران ل كد تا از روشـنف    يوشكدوم  ساندر  كآل. دي نام گرايي دوران غرب د آن را    يه با كشد  
ايـن گـروه،    تر تامسون،   كنوشته د  به. شور خود بهره برد   ك ياسيد سازمان نظام س   ي تجد يبرا

هـا و فرهيختگـان بودنـد،         التحصيالن دانـشگاه    كه بطور عمده مركب از دانشجويان و فارغ       
ر فقـر و    ساالري روسيه و از تـوده مردمـي كـه د            خود را به شكلي قاطع از اكثريت ديوان       

 آنهـا اروپـاي غربـي بـود و بـه            »وطن معنوي «. دانستند  خوردند ممتاز مي    جهل غوطه مي  
 اتحـاد  ي برايبيآنان نامزدان عج« .كردند هاي غرب و مركز اروپا احساس تعلق مي      انديشه
دار نـسبت بـه       نيت زمـ  يگر نداشـت؛ اشـراف    يچاره د دوم  ساندر  ك آل ي ول »سم بودند يبا تزار 

 يه از او تـوقع    كـ ار بـود    كـ  س چنـان محافظـه    ك ارتـد  يسايـ لكت بود و    تفاو  ياصالحات ب 
  106.دنديشياند يز تنها به قدرت ميم نكان حاساالر ديوانرفت،  ينم

 دال بـر  كيشفـس ي هـرزن و چرن يجوهره آرزوها چگاهي هر چند هيطلب  ن موج اصالح  يا
 ير فرهنگـ   به بـست   يد ول يا تحقق نبخش  ي، ر  غرب يمسنگ اروپا ، ه شرفتهي پ يا هيجاد روس يا

ون يزاسـ ي مدرن يهـا   اسـت يس.  غـرب بـدل شـد      ي مال يراسكستوي چپاول آر  ي برا يمساعد
 به شدت ه را   ي روس 1860در اواخر دهه     يبرال او ارگزاران ل كساندر دوم و مشاوران و      كآل
ن صـراف آن عـصر،      يتـر    بـزرگ  يسو   به يدكدست ت آنان  رد و   ك يه خارج يازمند سرما ين
 69لـدها مبلـغ     يروچ) 1875-1870( دوره پنج سـاله      يك يط.  دراز كردند  ،لدياد روچ يبن
ون يلي م 16ن دوران   يلدها در هم  يروچ. (ه قرار دادند  يار دولت روس  يون پوند وام در اخت    يليم

لـد،  يتـور روچ  يكس، دوست لـرد و    يويچارد د يردكتر  .) ش وام دادند  يز به دولت اتر   يپوند ن 
ـ تاني بر يهـا   استيدر تعارض با س   ه  ي روس يها  استي س زماني كه لدها از   يروچ: سدينو  يم ا ي

اي است كه در دهـه   اين همان روسيه 107.ردندكه را قطع    يقرار گرفت پرداخت وام به روس     
  .  بود»پادشاهان رو به زوال اروپا] منبع تأمين مالي[روچيلد « به تعبير انگلس 1840

  
بـدون  . ه و سراسر جهان بـدل شـد  يست روسيالي و عمل جوانان سوسي زندگ يكتاب محبوب و راهنما   

افت كـه بـه شـهر زادگـاهش، سـاراتوف،           ي شد و تنها در اواخر عمر اجازه         دي تبع يبريمحاكمه به س  
  . ق نهادير عمين، تأثيه، از جمله لنيون روسي انقالبيشفسكي بر نسل بعدي چرنيشه و زندگياند. بازگردد

106.  Thomson, ibid, pp. 330-331.  
107.  Davis, ibid, p. 156.  
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ور شكـ ن  يآهن ا   ه راه كه صرف توسعه شب   يه دولت روس  ي از وام فوق و سرما     يبخش مهم 

 يافكه  كن شب يا. آهن احداث شد    لومتر راه كي 10600ش از   يه ب ي در روس  1870در سال   . شد
ه ي روسـ  ي دهقـان  يفاكجامعه بسته و خود   . ندكه وارد   يجامعه روس اقتصاد پولي را به     بود تا   
ل يـ ه، بـه دل   يدر غـرب روسـ    . ه شـد  ي از غرب روانه روسـ     يخارج   هيل سرما يد و س  يفروپاش
حـال  ت شتاب فـراوان گرفـت   ي، رشد جمع)ريم (يياقتصاد روستا ي سازمان سنت يفروپاش

لـذا، در   .  بـود  يافكـ نه  ك پهناور همچنان فاقـد سـ      ي، مناطق يبريفقاز و س  ، ق در شرق كه    آن
نه غـرب   ك از سـ   يانه گـروه معتنـابه    يسـال ) 1861( نظام سرواژ    ين دهه پس از الغا    ينخست
ـ    يرقانونين اقدام غ  يدر آغاز ا  . ردندك يه به شرق مهاجرت م    يروس  1866 از سـال     ي بـود ول

 هزار نفر به    250ب به   ي قر 1874تا  . ردك ي را قانون  يبريه مهاجرت به ققفاز و س     يدولت روس 
  108.ردندك مهاجرت يبريس

ن يتـر  ه مهـم  كـ  احداث نمودند    يهودياران  كمانيه را پ  يآهن روس  ه راه كبخش عمده شب  
بـه  ه  كـ ان شد   يهودي از   يريثك اپو سبب اشتغال گروه   كن ت يا.  بود ساموئل پولياكوف شان  يا

وف و  كايپول. ردندك يآهن عمل م   اران عمده راه  كماني پ يورساتچيار و س  يارگزار، دست ك عنوان
ه يآهن روسـ    راهگذاري در     سرمايهرا به   يهوديان غرب اروپا    ه  ي روس يهوديداران    هير سرما يسا

شرودر و بـرادران  يـ ، گرسـون بل  كسا. روننبرگ، ج كچون لئوپولد   زرساالراني   و    كردند جلب
اين همان كانوني است كه در       109.ه دست زدند  يآهن روس    در راه   يگذار هيشولزباخ به سرما  

بانـك استقراضـي     امتياز احداث بانك در ايران را به دست آورد و بر بنيـاد آن                1890سال  
  .  را تأسيس نمودايران و روسيه

                                                      
108.  Thomson, ibid, pp. 333-335. 
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  روزشمار جنگ كريمه: پيوست يك

جمهوري فرانسه، از دولـت عثمـاني خواسـتار           سلويي بناپارت، رئي  : ۱۸۵۰ 

و ) فلـسطين (نظارت كليـساي كاتوليـك بـر كليـساهاي سـرزمين مقـدس              

  . قيموميت مسيحيان التين ساكن اين منطقه شد

  .دولت عثماني در برابر خواست فرانسه تمكين كرد: ۱۸۵۲فوريه  

 انگلـستان   ِسر استراتفورد كانينگ، سفير بريتانيا در عثماني، به       : ۱۸۵۲ژوئن   

  . بازگشت

دولت عثماني رسماً اجـازه داد كـه كليـساي كاتوليـك اداره       : ۱۸۵۲دسامبر   

  . دست گيرد اماكن مقدس فلسطين را به

نــيكالي اول نيروهــاي نظــامي خــود را در مــرز واالشــي و : ۱۸۵۳فوريــه  

  . مولداوي مستقر كرد و منشيكوف را به استانبول فرستاد

شـورش گروهـي از     . طلبانـه در اسـتانبول      گآغاز تبليغات ضدروسي و جن     

مردم اين شهر در اعتراض به رفتار ضـعيف سـلطان عبدالمجيـد در برابـر                

  .سفير روسيه

  . بازگشت) قسطنطنيه(استراتفورد كانينگ به استانبول : ۱۸۵۳ آوريل ۵ 

  . منشيكوف خاك عثماني را ترك كرد: ۱۸۵۳ مه ۲۱ 

  . و فرانسه وارد داردانل شدنيروي دريايي مشترك انگلستان: ۱۸۵۳ژوئن  

هـاي عثمـاني       روسـيه سـرزمين     پس از بازگشت منـشيكوف،    : ۱۸۵۳ژوئيه   

  . مولداوي و واالشي را اشغال كرد

  .ناوگان بريتانيا در حمايت از عثماني وارد استانبول شد: ۱۸۵۳ سپتامبر ۲۳ 

عثماني به روسيه اعالم جنـگ كـرد و در سـرزمين دانـوب              : ۱۸۵۳ اكتبر   ۹ 

در برخوردهاي اوليـه برنـده جنـگ روسـيه      . به روسيه را آغاز نمود    تهاجم  

  .بود
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  فرانـسوي درحمايـت از عثمـاني وارد          ‐ انگليـسي   ناوگان: ۱۸۵۴ ژانويه   ۳ 

  . درياي سياه شد

. غاز مأموريت آرمينيوس وامبري، مـأمور اطالعـاتي بريتانيـا، در اسـتانبول             آ 

وسـيله    تركيـستي بـه     غات پان آغاز تبلي . عنوان منشي عالي پاشا     انتصاب او به  

  . وامبري در ميان نخبگان سياسي و فكري عثماني

  . شد" شورايعالي تنظيمات"عالي پاشا رئيس نهاد تازه تاسيس  

. بريتانيا و فرانسه رسـماً بـه روسـيه اعـالن جنـگ كردنـد              : ۱۸۵۴ مارس   ۸ 

. اتريش بيطرف ماند ولي تهديد كرد كه عليه روسيه وارد جنگ خواهد شد            

 نيز سياست بيطرفي متمايل به بريتانيا و فرانسه را در پيش گرفت و              پروس

  . خواستار خروج نيروهاي روسي از مولداوي و واالشي شد

روسيه براي راضـي كـردن اتـريش و ممانعـت از ورود او بـه                : ۱۸۵۴اوت   

نيروهـاي اتـريش مولـداوي و      . جنگ مناطق اشغالي دانوب را تخليـه كـرد        

  .واالشي را اشغال كردند

بريتانيا و فرانسه نيروهاي خود را در بخش تحت سلطه          : ۱۸۵۴ سپتامبر   ۱۴ 

كريمه به محور اصلي جنگ بـدل       . جزيره كريمه پياده كردند     روسيه در شبه  

هــا در سواســتوپول بــراي بريتانيــا و فرانــسه  مقاومــت شــديد روس. شــد

  .غيرمنتظره بود

  .  كريمه رخ داداولين برخورد نظامي ميان طرفين در: ۱۸۵۴ سپتامبر ۱۹ 

  . مصطفي رشيد پاشا وزير اعظم عثماني شد: ۱۸۵۴ نوامبر ۲۰ 

  . ارتش سارديني به حمايت از جبهه بريتانيا وارد جنگ شد: ۱۸۵۵ژانويه  

دليـل نـاتواني در اداره جنـگ كريمـه اسـتعفا داد و                ابردين به : ۱۸۵۵فوريه   

  .پالمرستون صدراعظم بريتانيا شد

 فوريـه آلكـساندر دوم زمـام       ۱۹از  . ل درگذشت نيكالي او : ۱۸۵۵ مارس   ۲ 

  . دست گرفت حكومت روسيه را به

  . عالي پاشا وزير اعظم عثماني شد: ۱۸۵۵ مه ۴ 

و انحـصار خـدمات   ) ماليات غيرمـسلمانان (دولت عثماني جزيه   : ۱۸۵۵مه   

  .نظامي را، كه تنها مختص مسلمانان بود، ملغي كرد

ميليون پوندي   ۵اين وام   . ولت عثماني وسيله د   دريافت اولين وام خارجي به     

هاي بريتانيا و فرانسه در اختيـار         را بنياد روچيلد انگلستان با ضمانت دولت      

ادوارد هاميلتون از طرف دولت انگليس مـسئوليت        . دولت عثماني قرار داد   

  . عهده داشت انتقال قرضه فوقه به عثماني را به
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  . شي را اشغال كردهاي مولداوي و واال اتريش سرزمين: ۱۸۵۴اوت  

 قلعـه   111 و ردان،  110هـاي مـاالخوف    در پي سـقوط قلعـه     : ۱۸۵۵ سپتامبر   ۸ 

  . سواستوپول پس از يك سال مقاومت سقوط كرد

پس از تهديد اتريش كه به جبهه متفقين خواهد پيوست،          : ۱۸۵۶اول فوريه    

  .  طرح اوليه صلح را پذيرفت۱۸۵۶روسيه در اول فوريه 

خـط  منشور جديد اصالحات عثماني معروف بـه        صدور  : ۱۸۵۶ فوريه   ۱۸ 
استراتفورد كانينگ منشور جديدي براي عثماني تنظيم كرد كـه در           . همايون

هـدف از ايـن منـشور ارائـه يـك تـصوير           . ٍآستانه كنگره پاريس صادر شد    

پسند از عثماني بود و در آن از آزادي و برابـري و عـدالت و حقـوق                    غرب

  .ترف شهروندي و اصالحات سخن مي

براي مذاكره در پيرامون پايان دادن به جنـگ         : ۱۸۵۶ مارس   ۳۰ ‐ فوريه ۲۵ 

 عثمـاني،     فرانـسه،   بـا شـركت نماينـدگان بريتانيـا،       كريمه، كنگـره پـاريس      

  .  روسيه، اتريش و پروس در پاريس برگزار شد سارديني،

در . با امضاي پيمان صلح پاريس جنگ كريمه پايان يافت : ۱۸۵۶ مارس   ۳۰ 

ن تماميت ارضي عثماني تضمين شد، درياي سـياه منطقـه بيطـرف             اين پيما 

. اعالم شد و رود دانوب براي كشتيراني به روي همه كشورها گشوده شـد             

شـدت عليـه روسـيه ارزيـابي          مورخين شوروي، پيمان صلح پاريس را بـه       

به روسيه نه تنهـا اجـازه داده نـشد كـه ناوگـاني در             «: نويسند  كنند و مي    مي

اي در سواحل آن احداث كنـد، بلكـه بـه             اشته باشد و يا قلعه    درياي سياه د  

 در ايـن پيمـان،   ١١٢».عنوان قيم مردم بالكان نيـز پايـان داده شـد            نقش آن به  

عثماني به عنوان يـك قـدرت اروپـايي حـضور داشـت و هرچنـد ظـاهراً                  

 را محتـرم    »قوانين و سيـستم اروپـا     «پيروزي از آن او بود ولي پذيرفت كه         

هاي بزرگ اروپـايي، كـه در         عثماني به جرگه قدرت   ن ترتيب،   به اي . بشمرد

 پذيرفتـه     معروف بود،  113كنسرت اروپا هاي ناپلئوني به      دوران پس از جنگ   

. شد و سلطان قـول داد كـه وضـع اتبـاع مـسيحي خـود را بهبـود بخـشد                    

                                                      
110.  Malakhov 
111.  Redan 
112.  History of the USSR, ibid, vol. 1, p. 231.  
113.  European concert 
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عنــوان   رومــاني ناميــده شــد، بــه۱۸۵۹مولــداوي و واالشــي، كــه از ســال 

كنگـره  . رسميت شـناخته شـدند      رت عثماني به  كشورهاي مستقل تحت نظا   

اي ايجـاد كـرد كـه     العـاده  المللـي فـوق   پاريس براي ناپلئون سوم اعتبار بين   

رياست هيئت عثماني در كنگره پاريس با عـالي         . بهيچروي شايسته آن نبود   

  .پاشا بود

. در استانبول وابسته بـه گرانـدلژ انگلـستان        ) لژ شرقي  (لژ اورينتال تأسيس   

شيد پاشا، فؤاد پاشا، عالي پاشا و احمد وفيق پاشا، رجال درجـه             مصطفي ر 

  . اول عثماني، عضو اين لژ بودند

  . تأسيس بانك شاهنشاهي عثماني با سرمايه فرانسه و بريتانيا 

  . تأسيس نهاد حاخام باشي در عثماني 

آغاز تبليغات صهيونيستي در ميان يهوديان بغـداد و مهـاجرت گروهـي از                

  . سطينايشان به فل

پالمرسـتون طـرح احـداث خـط        : آهن بغـداد    طرح بريتانيا براي احداث راه     

آهني را مطرح ساخت كه از طريق استانبول و خليج فارس، اروپا را بـه                راه

  .  مشهور شدآهن بغداد راه اين همان طرحي است كه به. هند وصل كند

. رانـسه در اين جنـگ بريتانيـا و ف       . آغاز جنگ دوم ترياك عليه دولت چين       

ها هدف واقعي خود را از اين جنگ، گشودن بازارهـاي چـين بـه                 انگليسي

طرد تاريكي كفـر و     «كردند و آن را جنگ براي         روي ترياك هند، پنهان مي    

  .خواندند  مي»جايگزيني آن با محبت مسيحي

  .اعالن جنگ بريتانيا به ايران: ۱۸۵۶اول نوامبر  
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  جنبش نارودنيكي در روسيه : پيوست دو

 و در فـضاي سـرخوردگي   1860شود كه از دهه   به جنبش انقالبي اطالق مي     114سمينارود
طور عمـده جوانـان دانـشجوي متـأثر از            ها به   نارودنيك. از شكست جنگ كريمه پديد آمد     

 منبع انقالب مورد سـتايش      به عنوان هاي سوسياليستي بودند، توده دهقانان روسيه را          آرمان
ترين  ترين و فاسدترين و ارتجاعي مانده  عقببه عنواني روسيه را دادند و نظام تزار  قرار مي 

ئيـسم و مخـالف      در زمينـه فلـسفي ماترياليـسم و آتـه         . شـناختند   نظام سياسي اروپـا مـي     
  . هاي اساسي انديشه نارودنيكي بود سرسختانه با كليساي ارتدكس روسيه از شاخص

  : ردكم يحله تقستوان به چهار مر يه را مي روسيكيخ جنبش نارودنيتار
بـر بـستر   ) 1860دهـه  (ه ي در روسـ يكي نـارودن يها شهيش انديداين و پ يوك دوران ت  -1

ـ     كـ آل). ايجنتسينتليا(ران  كمحافل روشنف  انگـذاران  ي بن كيشفـس ي چرن ياليكساندر هـرزن و ن
 در  يدار  هير سـرما  يها به راه رشد غ      يكنارودن. ن مرحله بودند  ي در ا  يكي جنبش نارودن  يركف

ـ  ي اروپا يها  ستيالي برخالف سوس  يعنيور داشتند   ه با يروس ل بـه جامعـه     يـ  ن ي بـرا  ي غرب
دانـستند و     ي را ضرور نمـ    يدار  هي سرما -يه از مرحله صنعت   ي گذر روس  يستيالي سوس يآرمان
تـوان    ي مـ  115ي مشاع دهقان  يا بر نهادها  ك و با ات   يق انقالب دهقان  يه از طر  ك بودند   يمدع
. ردكـ  گـذر    يستيالي، به نظام سوس   يدار  هيمرحله سرما  ي، بدون ط  يماً از نظام فئودال   يمستق

                                                      
114.  Narodism (Narodnichestvo = Populism) 

ـ  معـادل پوپول   يـي گرا  خلـق  يسم به معن  ينارود. )توده مردم  ( خلق ي به معن  ياز واژه نارود روس    سم ي
روان يپ. است) mob( مردم   يها ز توده يآم ش مبالغه ي ستا يان فكر ين جر ي ا يشاخص اصل .  است يسيانگل
  . شوند يده ميك نامي نارودنياسي و سين جنبش فكريا

115.  Obshchina 
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  .ردندك يان مي ب116وفي اوگارياليك و نكيشفسيه هرزن، چرنك است يدگاهين ديا

 يـك ه  كـ  نام داشت    117)اي ول يا ا يزمل (زمين و آزادي   يكي نارودن ي سازمان مخف  اولين
 توانـست در    1858او در سـال     . ردكجاد  ي ا 118چي سولووو -نام سرنو   ه به يپا ارمند دولت دون  ك

 دوسـتانه   ينـد و پاسـخ    كم  ي دال بـر ضـرورت اصـالحات تقـد         يا ضهيزمان تفرج تزار عر   
رد ك ك را تر  ي اختالف با مقامات مافوق شغل دولت      به علت  در سال بعد     يول. افت دارد يدر

 1861 اقتصاد خواند و در اواخر سـال  يدت، مردكدر لندن با هرزن مالقات . و به اروپا رفت 
اتبات رمز او با هرزن     ك بعد م  ي مدت ».ي گروه مخف  يكس  يبا هدف تأس  «ازگشت  ه ب يبه روس 

 يلك بـه شـ   1866د شـد و در سـال        يـ  تبع يبرير و به سـ    ي دستگ 1862ه  يدر ژوئ . شف شد ك
ه ك يچ، از درون سازمان   ي سولوو - سرنو يري پس از دستگ   119.دي به قتل رس   يبرينامعلوم در س  

ه با اقدام نافرجام به ترور      كد آمد   يگر پد   توطئه  و يستي محفل ترور  يكاو و هرزن بنا نهادند      
ا يجنتـس ينتلي نسبت بـه ا    يني فراوان نهاد و رشد بدب     ير منف يه تأث ي روس ياسي س يتزار بر فضا  

 120نيشوتيا. ران را سبب شد   كسندگان و روشنف  يه نو يعل يريان دولت و مردم و سختگ     يدر م 
ا درآمد و دو   ي ول يا ا يت زمل ي به عضو  1863و در سال    ك ساله دانشگاه مس   23 ي دانشجو يك

 يجـوان   ن محفل،ي اي از اعضايكي. ردكجاد  ي ا يستي ترور يها  شي با گرا  يسال بعد محفل  
 بـه   1866ل  يـ  آور 4 دانشگاه قازان بود، در      يه قبالً دانشجو  ك 121وزوفكاراكنام     ساله به  26

د يـ  تبع يبرين به سـ   يشوتيوزوف اعدام و ا   كاراك. ساندر دوم دست زد   كه آل يترور نافرجام عل  
 قـصاص خلـق    يستيـ  و ترور  ي سـازمان مخفـ    123في نچـا  ي سـرگ  1869 در سـال     122.شد

ت يـ ت مطلـق و تبع   يـ زكن سـازمان بـر مر     يـ سـاختار ا  . ردكجاد  ي را ا  124)ا راسپراوا ينارودنا(
ـ  ودخواه، خ شنه قدرت ، ت مستبد«ف را   ينچا. ورانه اعضا از رهبران استوار بود     كورك  و  يدو، ب

ن، يونك خود و بـا    كاو در رساله مشتر   . نندك يف م ي توص » اغواگر به شدت  يتي شخص يدارا

                                                      
116.  Nikolai Ogaryov (1813-1877) 

117.  Zemlya i Volya 

118.  N. A. Serno-Solovevich (1834-1866) 

119.  Seton- Watson, ibid, p. 367.  
120.  N. A. Ishutin (1840-1879) 

121.  D. V. Karakozov (1840-1866) 

122.  Seton- Watson, ibid, p. 369.  
123.  Sergei G. Nechaev (1847-1882) 

124.  Narodnaya Rasprava 
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ر ي تـأث يهـا و دارا  ستيـ  آنارشي بعـد  يهـا  ل نسل يه آن را انج   ك 125 ،يتاب مقدس انقالب  ك

    : سدينو ين ميدانند، چن يفراوان مفكري 
 نـدارد، نـه     يچ نـوع تعلـق شخـص      ياو هـ  . يوم به نـابود   ك است مح  ي فرد يانقالب
در .  از آن خود   ي نام يت و نه حت   كيابطه، نه مال  ه ر ، ن ، نه احساس  ي خصوص يزندگ

: ل شـده  ي احـساس، مـستح    يـك شه، در   يـ  اند يـك  تعلـق، در     يـك ز در   يـ او همه چ  
     126.انقالب

پطـر   127،ميخائيل بـاكونين  : ي جنبش انقالب  يك به عنوان سم  ي دوران گسترش نارود   -2
رحلـه  ن م يـ  در ا  يـك ران نارودن كـ ن متف يتـر    برجسته به عنوان  129پطر تكاچف  و   128الوروف
دانـست و جوانـان را    ي م»ست مادرزادياليسوس«ه را   ين دهقان روس  يونكبا. شوند  يشناخته م 
ي، ت خـصوص  كيـ  مال -ه سه دشمن  يعل  يا  الوقوع توده   بي انقالب قر  يه برا كرد  ك يدعوت م 

هـا و آمـوزش      ان تـوده  ي در م  يغيار تبل كه  كگفت    يالوروف م .  آماده شوند  -سايلكولت و   د
 يهـا   اچف روش ك است؛ و ت   يام عموم ي مقدمه ق  ي جوانان انقالب  يق و پرورش اخال   يكتئور

 ياسـ يشه سيـ  فرانسه اخذ و به انديستكي و بالنيوبنك را از سنن ژا يستيگرانه و ترور    توطئه
  . ردك وارد يكينارودن

 ي مخف يس گروه ي به تأس  130كيوفسيكنام چا   روان الوروف به  ي از پ  ، يكي ن مرحله يدر ا 
رفتن ”ن محفل شعار ي اياعضا. شود ي شناخته م“كيوفسيك چامحفل”نام  ه با   كدست زد   

ز ، ا بيـ ن ترت يبه ا . ردندكان دهقانان، مطرح    ي در م  يغيار تبل ك ي را، به معن   “ها ان توده يبه م 
افت و صدها پـسر و دختـر جـوان          ي رواج   “ها ان توده يرفتن به م  ”   موج گسترده  1873سال  

                                                      
125.  Revolutionary Catechism 

  : متن كامل رساله فوق در آدرس زير در دسترس است
http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/1866/catechism.htm 

احترام و عشق به بشريت جايگزين پرسـتش خـدا          «: شود  از مي چنين آغ كتاب مقدس انقالبي    رساله  
كنيم كه عقل انسان تنها معيار حقيقت است، وجدان انـسان بنيـان عـدالت اسـت، و                    ما اعالم مي  . شود

  ».آزادي فردي و جمعي تنها منشاء نظم در جامعه است
126.  Peter Marshall, Demanding the Impossible: A History of Anarchism, London: Fontana 

Press, 1993, pp. 283-284.  
127.  Mikhail Bakunin (1814-1876) 

128.  Peter L. Lavrov (1823-1900) 

129.  Peter N. Tkachov (1844-1885) 

130.  N. V. Chaikovsky (1850-1926) 
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ه كـ ردنـد بل  كت ن يـ  حما ين خلقـ  ين مبلغـ  يـ دهقانـان نـه تنهـا از ا       .  روستاها شدند  يراه
 نفـر  1611ه يس روسي پل1877-1873 يها  ساليط. ل دادند يس تحو يشان را به پل    ياريبس

ان يـ ز م ، ا هيس روسـ  يطبق آمار پلـ   .  درصدشان زن بودند   15ه  كرد  كر  ي را دستگ  يمبلغ خلق 
ند، مـه شـد   ك محا “هـا  ان تـوده  يرفتن به م  ” به اتهام    1877-1873 يها   سال يه ط ك يسانك

 نفـر   197ارمنـد دولـت،     ك نفـر    117ن  ي تعلق داشتند؛ والد   ي اشراف يها   نفر به خانواده   279
   131. نفر تاجر بودند33 و يهودي نفر 68ش، يشك

از يـ  نيكينده نـارودن ك پرا يها  ها و گروه    ، سازمان “ها ان توده يرفتن به م  ”ست موج   كبا ش 
سـازمان سوسـيال     1875ل  يوا و ا  1874ردند و در اواخر     كر را احساس    ي حزب فراگ  يكبه  

ــيه  ــر روس ــي سراس ــ132انقالب ــدي را تأس ــدر ا. س نمودن ــ ي ــع، الوروف و ن  ياليكن مقط
 يرويـ  ن بـه عنـوان   ، را   ي، نـه تـوده دهقـان      )ايجنتسينتليا(ران منقد   كمتف 133،كيلوفسيخائيم

ه از جلـب    كـ هـا،    يـك  نارودن يشه بـرا  يـ ن اند يـ ا.  مطرح ساختند  يامل اجتماع كه ت كمحر
سم يـ شان به ترور  ي ا ايش گر يبخش بود و راه را برا       رخورده بودند، الهام  ت دهقانان س  يحما

  . هموار ساخت
ــ پ-3 ــسترش تروريداي ــش و گ ــي ــال : يسم انقالب ــازمان جد1876در س ــ س  در يدي
را بر خود   ) اي ول يا ا يزمل (زمين و آزادي   يميه نام سازمان قد   كس شد   يپطرزبورگ تأس   سن
ن يـ  مؤسـس ا   يز اعضا ، ا هيسم روس يسك مار يبعدپرداز    شهي اند 134 پلخانف، يگئورگ. نهاد

ن آن را   يه بعـدها لنـ    كـ رد  كـ جاد  يز و منضبط ا   ك چنان متمر  ين گروه سازمان  يا. سازمان بود 
 بعد در سازمان فوق اخـتالف بـروز         يمدت.  خواند »وني همه انقالب  ي برا ييالگو« و   »وهكباش«
م دست  يسم به مبارزه مستق   يزاره ت يد عل يه با كدند  يجه رس ين نت يها به ا    يكثر نارودن كرد و ا  ك

ا بـه دو   يـ  ول يا ا ي زمل 1879جه، در اوت    يدر نت . ش گرفت ي را در پ   »يترور انقالب   « زد و روش  
 136).دل  پره يچرن (تقسيم سياه  و   135)ايا ول ينارودنا (اراده خلق : سازمان مستقل منعشب شد   

 و  از رهبـران گـروه نخـست   140روفيخـوم ي و ت  139كياتوسـ يوك 138لوف،يخائي م 137ابوف،يژل
                                                      

131.  Seton- Watson, ibid, pp. 422-423.  
132.  All-Russian Social Revolutionary Organization  
133.  Nikolai K. Mikhailovsky (1842-1904) 

134.  Georgi V. Plekhanov (1856-1918) 

135.  Narodnaya Volya 

136.  Chernyi Peredel 

137.  A. I. Zheliabov 

138.  A. D. Mikhailov  
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ا يا ول ينارودنا.  از رهبران گروه دوم بودند     143سلرودك و آ  142چي ورا زاسول  141من،كپلخانف، آپت 

 يغـ ي و تبل  يـك  تئور يهـا   دل بـه روش     پـره  يش گرفت و چرن   ي را در پ   يسم انقالب يراه ترور 
  . وفادار ماند
 يستيـ ات ترور يا هشت فقره عمل   يا ول ي نارودنا ييته اجرا يمك 1881-1880 يها  در سال 

هـا    ده.  موفق به قتل او شد     1881رد و سرانجام در اول مارس       ك يساندر دوم طراح  كله آ يعل
 ي موفق بـه نـابود     يس تزار ي پل ير و اعدام شدند ول    ي سازمان دستگ  يتن از رهبران و اعضا    

 خود  1885نگره سال   كا در   يا ول يس، نارودنا يگرد پل ي مقابله با پ   يبرا. ن سازمان نشد  يامل ا ك
م يم شد و تـصم    ينده تقس ك مستقل پرا  يها  د؛ به گروه  يز را برگز  كمتمرري غ يروش سازمانده 

 شـاخه  1886در اواخـر دسـامبر   . ه شدت بخشديت خود را در جنوب روسيه فعال كگرفت  
بـرادر  (انوف  يساندر اول ك و آل  144روفي پطر شو  به رهبري پطرزبورگ    ترور سازمان فوق در سن    

 يستيـ سك مار يهـا   شهيـ روه متأثر از اند   ن گ ي ا ياعضا. ار خود را از سرگرفت    ك) نيبزرگ لن 
 گروه  ي اعضا 1887در اول مارس    . ساندر سوم را داشت   كن گروه قصد ترور تزار آل     يا. بودند
وم بـه مـرگ     كـ ن دادگاه مح  يه در ا  ك ي نفر افراد  14از  . مه شدند كل محا ير و در آور   يدستگ

. پطرزبورگ بودنـد   سابق دانشگاه سني نفر دانشجو9  انوف،يروف و اوليشدند، از جمله شو  
 سـاله   20) نفـر دوم گـروه    (انوف  يـ  سـاله و اول    23روف، رهبـر گـروه،      يو، ش در زمان دادگاه  

   145.بودند
 غالب  يدئولوژيسم به ا  يسك مار 1890از دهه   : يكيسم بر جنبش ناردون   يسك غلبه مار  -4

حـزب سوسـيال دمكـرات    نگـره  ك اولـين  1898 بدل شد و در مـارس   يكيبر جنبش ناردون  
سم يـ سك مار يدئولوژيامل به ا  كطور    ن حزب به  يا. دي برگزار گرد  146 سراسر روسيه  كارگري

سم يـ اليسوس خود، مانند    يها  ه، در رساله  يسم در روس  يسكانگذار مار يپلخانف، بن . وفادار بود 
 و  يدئولوژيـ د ا ي به نقد شـد    خي تار يستيامل نگرش مون  كتو  زات ما؛   ي؛ تما ياسيو مبارزه س  

  
139.  Kviatkousky 

140.  L. N. Tikhomirov  
141.  Aptekman  
142.  Vera Zasulich (1849-1919) 

143.  Pavel Axelrod (1850-1928) 

144.  Peter Shevyrev  
145.  Anatoly Ivansky, Comet in the Night: The Story of Alexander Ulyanov’s Heroic Life and 

Tragic Death As Told by His Contemporaries, Moscow: Progress, pp. 269-276.  
146.  Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) 
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انند كي “دوستان خلق ” چون   ييها ز با انتشار رساله   ين ن يها لن بعد. سم دست زد  يعمل نارود 

تاب كسم و نقد آن در      ي نارود يجنگند؟؛ سرشت اقتصاد   يها م   راتكدم اليو چگونه با سوس   
. سم برخاسـت  يـ  بـا نارود   يكدئولوژيبه مبارزه ا  ه  ي در روس  يدار  هيرشد سرما و   استروه؛   يآقا
 1902 در سال    147تور چرنوف، يك و يرهبر ه، ب  وفادار ماندند  يكيه به جنبش ناردون   ك يسانك

 را از   يستيـ ات ترور ي دست زدند و عمل    148.)ار. اس (حزب سوسياليست انقالبي  س  يبه تأس 
 از  1905 در سال    ي سرگ ك و گراند دو   1904شور، در سال    كر  ي وز 149وه، قتل پله . سر گرفتند 
م يـ  رژ يون شعار سـرنگ   1906 در سال    يست انقالب ياليحزب سوس . ن حزب بود  ياقدامات ا 

در زمـان انقـالب   . ن را مطرح سـاخت   يم عادالنه زم  يطبقه و تقس   يستقرار جامعه ب  ي، ا تزار
 يارگركـ  ي و شوراها كيرنسكساندر  ك حزب فوق از اقتدار فراوان در دولت موقت آل         1917

 بـه عنـوان   چرنوف  .  داشت به دست  پطروگراد را    يت شورا يثرك برخوردار بود و ا    يو دهقان 
اقتـدار خـود را از      ، اين حزب    ها يك بلشو يروزيبا پ . و دولت موقت بود    عض يشاورزكر  يوز

  150.امل منحل شدك بطور 1922دست داد و در سال 

                                                      
147.  Viktor M. Chernov (1876-1952) 

148.  Socialist Revolutionary Party (SR) 

149.  V. K. Plehve 
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