گسارضی از هىاجهۀ يىیسًذگاو روزياهه کاوه با جحرکات ياسیىيالیسحی در جرکیۀ عثمايی
احساو الله خذیىی
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چکیذه
هٙبى٠ات ال اقکاو ههن جاقیػ اشحما٠ی و ویاوی ایكاو ؾق وؿههای يىلؾهن و بیىحن هیالؾی هیباًٌؿ .هٙبى٠ات ال هیايۀ ؾوقۀ ٬اشاقیه ،به ً٠ىاو
بمقگجكیى قوايۀ هىشىؾ ٨كاگیكی ٌاو قا گىحكي ؾاؾيؿ و ِؿای ؼىؾ قا ال اوحايبىل ،بكلیى ،باکى٬ ،اهكه ،کلکحه و ب٥ؿاؾ به گىي هكؾم ایكاو
قوايؿيؿ .ؾق ؾقوو کٍىق يیم جهكاو ،جبكیم ،اِ٩هاوٌ ،یكال ،هٍهؿ ،و ؾیگك ٌهكها هن ؾق ایى ٠كِه ،يام و يٍايی بكای ؼىؾ شىحصى کكؾيؿ.
بمقگ ٕهٍكو٘یثٔ و ؾيیا ٌاهؿ شًگی بمقگ ٕشًگشهايیاولٔ بىؾيؿ .ؾق ایى هیاو? ،قولياهۀ کاوه> به واوٙۀ ظٕىق قوًٌ٩کكاو هإذك آو ؾوقاو

ؾق جعكیكیۀ قولياهه ال قولياهههای هٙكض آو ؾوقه به ٌماق هیآیؿ .ایى ه٭اله گماقٌی اوث ال هىاشهۀ يىیىًؿگاو کاوه با جعكکات ياویىيالیىحی
که ؾق ٘ىل شًگ شهايی اول ؾق جكکیۀ ٠رمايی ؾق ظال بكول و ٜهىق بىؾ.
واژههای کلیذی :قولياهۀکاوه ،شًگ شهايی اول ،ؾولث ٠رمايی ،پاو جكکیىن.

 .5کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ایكاو اوالهی
جاقیػ ؾقیا٨ث 8537/88/84 :جاقیػ پفیكي8532/45/87 :

گسارضی از هىاجهۀ يى یسًذگاو روزياهه کاوه با جحرکات ياسیىيالیسحی در جرکیۀ عثمايی

هٙبى٠ات ایى ؾوقه هً١کهک ًًؿۀ ظىاؾخ ،جعىالت ویاوی ،اشحما٠ی و ٕ٨ای ٨کكی شاه١ۀ آو ؾوقاو بىؾيؿ .ؾوقهای که ایكاو ٌاهؿ اي٭البی
ّ

همذهه
با پیٍك٨ثهای آلماو ؾق اوایل شًگ شهايی ؾق بكابك هح٩٭یى و ا٨مایً ظه ايح٭ام شىیی ال بكیحايیا و قوویه ؾق هیاو ایكايیاو ،قویکكؾ هلیىو و
ِلی آلماو
هكؾم ایكاو به ؾولث آلماو و هحعؿ آو ٠رمايی به ٌؿت ا٨مایً یا٨ث .ؾق ایى هیاو اها ،قویاقویی گكؾايًؿگاو قولياهۀ کاوه با هحعؿ ا ّ

ٕیً١ی ؾولث ٠رمايیٔ ؾق ؼىق جىشه اوث.

به هك هیماو که يىیىًؿگاو کاوه با ظمایث همهشايبه ال ویاوثهای آلماو ؾق شًگ شهايی اول به يٍك اؼباق پیٍك٨ثهای يٝاهی آوها،
ٌکىثهای قون و ايگلیه و هنچًیى ه١ك٨ی آلماو به ً٠ىاو یک الگىی شاه ٟپیٍك٨ث ال هًٝك اشحما٠ی ،ویاوی و ًِ١حی ؾق قولياهۀ کاوه
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هیپكؾاؼحًؿ ،يى ٞهىاشهۀ آو ها با ؾولث ٠رمايی هح٩اوت بىؾ .ایى ج٩اوت قا ٌایؿ بحىاو به ؾلیل قابٙۀ ياهحىالو ایكاو و ٠رمايی ؾق والهای پیً ال
شًگ شهايی قبٗ ؾاؾ .يؽىث يگاهی به قویکكؾ يىیىًؿگاو قولياهه کاوه به هحعؿ ٠رمايی-آلماو هیايؿالین و ؾقاؾاهه ج٩اوت آو قا با يگاه آياو
به ؾولث ٠رمايی بكقوی ؼىاهین کكؾ.
روزياهۀ کاوه و آلماو
با پیٍك٨ث های آلماو ؾق اوایل شًگ شهايی ؾق بكابك هح٩٭یى و ا٨مایً ظه ايح٭ام شىیی ال قوویه و ايگلیه ؾق بیى ایكايیاو ،قویکكؾ هلیىو و
هكؾم ایكاو به ؾولث آلماو و هحعؿ آو ٠رمايی به ٌؿت ا٨مایً یا٨ث? .يیؿقهایك> جمایالت ویاوی ایكايیاو ؾق ایى لهیًه قا یک يى ٞبیماقی قوايی
ؾوحه شم١ی و جىؾهای ج١بیك هیکًؿ .وی ؾالیل گكایً هكؾم و يؽبگاو ایكايی به ؾولث آلماو ؾق آو ه٭ ٟٙقا ،ایى گىيه جىٔیط هیؾهؿ? :جمایالت
هكؾم ایكاو با ؤ ٟویا وی ؼاَ هملکث که بیى ؾو يیكوی جعؿیؿ کًًؿۀ اوح١ماقی قون و ايگلیه گیك کكؾه بىؾه و ؼل٭یات ؼاَ اهالی
هٙاب٭ث ؾاٌث .آوها  ...ال ظٕىق آلمايیها ؾق کٍىق ؼىٌعال بىؾيؿ ،لیكا گماو هیکكؾيؿ که با کمک آوها هیجىايًؿ ؼىؾ قا ال چًگ ٜالماو
٬ؿین يصات بؽًٍؿ .آقی ٌاؾی و هیصاو آو ها به هًگام وقوؾ هیأت و و٩یك آلماو به ؼاک ایكاو ؾاهًه ووی١ی به ؼىؾ گك٨ث اها به لوؾی
٨همیؿین که ایى بیماقی قوايی ؾوحه شم١ی و جىؾه ای قا ؾق هعاوبات ؼىؾ يبایؿ به ً٠ىاو یک ٠اهل ٬ابل ا٘میًاو هًٝىق کًینٕ >.يیؿقهایك،
ٔ7: :57<4
با ایى ظال و ٠لیك٤ن ایًکه ؾولث ایكاو همىاقه ؼىؾ قا هلمم به ظ ٛ٩ویاوث بی ٘ك٨ی هیؾايىث ،ؾولث آلماو ،اوان ١٨الیثهای ؼىؾ قا ؾق
بكهن لؾو ویاوث بی ٘ك٨ی ایكاو به وىؾ ؼىؾ هحمكکم واؼحه بىؾ .هؿ ٦اِلی ویاوث ایى ؾولث ایى بىؾ که ؾولث ایكاو قا به ايصام ٠ملیات
١٨االيه ٠لیه هح٩٭یى واقؾ والؾ ،جالٌی ک ه ؾق جٕاؾ آٌکاق با ویاوث بی ٘ك٨ی ایكاو ٬كاق ؾاٌثٕ .گكکه ٔ58: :57;; ،ؾق ٠كِۀ قوايه ای و ؾق
شًگ جبلی٥اجی هن ،آلماو به ق٬ابحی جمام ٬ؿ با شبهۀ هح٩٭یى پكؾاؼث ،ا٨کاق ٠مىهی و يؽبگاو ایكايی هن با پیكولیهای وكی ٟهحعؿیى ؾق
ابحؿای شًگٌ ،اؾهاو و اهیؿواق به بیكوو آهؿو ال ویٙكۀ قون و ايگلیه ،به ظمایث ال ؾولث آلماو هیپكؾاؼحًؿ .بكای يمىيه اؾیب پیٍاوقی،
هلث آلماو وكوؾ .همى ؾق هىمٙی ايگلىحاو قا به هىي و لا ٢جٍبیه کكؾ و يىٌث:
با کالهی ؾٌىاق ٨هن ؾوالؾه ّ٬یؿه ؾق بمقگؿاٌث ٬یّك و ّ
٤ل٥له ؾق هايً ل آهؿو ٨حاؾِ /ا٠٭ه ؾق واظث لًؿو ٨حاؾ
َ
 /با همه هىحی ل َ
ولىله ؾق َه َ
وكؾو ٨حاؾ
٥كن َچًؿو ٨حاؾ

ُ
هىٌی که بك ؼًب هی اي بىؾ شای ٕآقیى پىقٔ764 :57;6 ،
هلک الٍ١كای بهاق هن ؾق ّ٬یؿۀ پكِالبحی به وبک ؼكاوايی به يام ٨حط وقٌى يىٌث:
٬یّك گك٨ث ؼٙۀ وقٌى قا

ظٍمث اولى قا
 /ؾق هن ٌکىث
ّ

شیً جماق قا یىقًٌ بگىؽث /چىو ؾان با٤باو ٠ل ٧ؼى قا
ؾیكی يمايؿه کم یىقٌی ؾیگكُ /هىک ٧ل ک ٧گفاقؾ هىکى قا
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ِیؿ ؼىحه البه و هىهى قا
ؼكن بمقگ آو که يپفق٨حی /ال ّ

ایًک ل بین گٍحه چى ؼكگىٌی /کم ؾوق بًگكؾ وگ جكيى قا
ٕکاجىلیاؤ55: :57<= ،

ايحٍاق قولياهۀ کاوه هن که با ظمایث هالی ولاقت اهىق ؼاقشۀ آلماو آ٤ال گكؾیؿه بىؾ ،به ؤىض هؿ ً٨قا جٕ١ی ٧ؾٌمًاو آلماو و اوح٭الل
کاهل ایكاو به همكاهی آلماو ج١كی ٧کكؾ .ایى قویکكؾ ،البحه ؾق ایكاو هؽال٩ايی ؾاٌث .بكای هرال هحیى الىلًٙه -هؿیك قولياهۀ ّ٠ك شؿیؿ -ؾق
ه٭الهای ال ایى قوًٌ٩کكاو و يیكوهای ویاوی به ؾلیل ا يحؽابٍاو ؾق ائحال ٦با يیكوی ؼاقشی به هًٝىق ج٭ىیث هًا ٟ٨هلی ايح٭اؾ و اٌاقه هیکًؿ
به ٬ؿقی جهییس يمایًؿ که هىشبات ؾؼالث قون و ايگلیه قا ٨كاهن کًؿٕ >.اجعاؾیهٔ:: :57=7 ،
هحیى الىلًٙه ؾق همیى ه٭اله به قواز هكز و هكز و هكؾم ٨كیبی ؾق هیاو يؽبگاو قوًٌ٩کك اٌاقه هیکًؿ و هؿ٠ی هیٌىؾ که آلمايی ها و ٠رمايی
ّ
ها ? ً٠اِك ؾاؼل ؾق ویاوث ایكاو قا به ووایل هٍكو ٞو ٤یك هٍكو ٞبه ومث ؼىؾ شلب يمىؾه و آو ها قا هاؾی ي٩ىـ ؼىؾ ٬كاق هیؾاؾيؿ و به
همیى هالظٝه قؤوای یک ؾوحۀ ههن ویاوی ؾق ایكاو هًا ٟ٨وا١٬ی هملکث و و٘ى ؼىؾ قا ٨كاهىي کكؾه و بؿوو ٠فق و يحیصه بكای هملکث ؾق
ه٭ابل ظ ٫المظمه های ٌؽّی ،هكوز شؿی پىلیحیک آلماو و ٠رمايی ٌؿيؿٕ >.هماؤ:: :57=7 ،
با ٌکىث آلما و ؾق شًگ شهايی اول ،ظمایث هالی آياو ال قولياهۀ کاوه به پایاو قویؿ .پیً ال پایاو شًگ ،البحه قولياهۀ کاوه ؾق ٌماقههایی به
اقجباٖ ٨كهًگی ٌکل گك٨حه هیاو ایكايیاو ه٭ین بكلى و ویاوحمؿاقاو و هىحٍك٬او آلمايی ،اٌاقه هیکًؿ .بكای يمىيه ؾق گماقٌی به شٍى ایكايیاو
ه٭ین بكلى که به هًاوبث اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ بكوث – لیحى٨ىک هیاو ؾولث های اجعاؾ و يمایًؿگاو قوویۀ اي٭البی ،که بك اوان یکی ال ه٩اؾ آو
٨كهايؿهاو قوویه و ٠رمايی هح١هؿ ٌؿيؿ ٬ىای ؼىؾ قا ال ؼاک ایكاو ؼاقز کًًؿ ،هً١٭ؿ گكؾیؿه بىؾ ،پكؾاؼحه و به ي٭ل ال يمایًؿۀ ؾولث ٠رمايی
ؾق ایى باب هیيىیىؿ:
?هىشب آلاؾی ایكاو اي٭الب قوویه اوث که آ٨كیؿهی جی ٣جىايای هیًؿقبىقگ اوث  ...هى ال بابث آلاؾی هلث
بلًؿ پایۀ ایكاو يه جًها ؾول اجعاؾ قا بلکه جمام ٠الن ايىايیث قا جهًیث هی گىین>ٕ .کاوه ،ن  ،7ي ٔ56 :69
ال ؾیگك ١٨الیثهای ایكايیاو ه٭ین بكلى ،جٍکیل ?ايصمى آلماو و ایكاو> بىؾ .ایى ايصمى به ا٠ح٭اؾ قولياهۀ کاوه به هًٝىق آًٌایی اقوپائیاو با
?جمؿو هملکث کهى کىقي> و هن چًیى ?ا٨مایً قول ا٨موو قوابٗ هً١ىی> بیى ؾو هلث ایكاو و آلماو ٌکل گك٨ثٕ .کاوه ،ن  ،7ي ٔ55 :69
ؾق ٌماقۀ ؾیگك ،کاوه ؼبك ال همکاقی ?اؾاقۀ> ایى قولياهه با ?ویلهلن لیحى> ٌكًٌ ٪ان آلمايی هیؾهؿ که ٘ی آو ٨هكوحی هٍحمل بك ؾو هماق
ال ?اهن کحب اقوپائیاو ؾقباقۀ ایكاو> شم ٟآوقی و به همث ?ايصمى آلماو و ایكاو> ٘ب ٟو يٍك هیٌىؾٕ .کاوه ،ن  ،9ي ٔ< ::
روزياهۀ کاوه و عثمايی
ؾق والهای هًحهی به شًگ شهايی اول٠ ،رمايیها با اوح٩اؾه ال ٔ ٧١ؾولث هكکمی ؾو باق -یک باق ؾق ؾوقۀ هٍكو٘ه و باق ؾیگك ايؿکی ٬بل ال
آ٤ال شًگ -واقؾ ؼاک ایكاو ٌؿه بىؾيؿ و جًها ٍ٨اق ؾولحیى قون و ايگلیه بكای شلىگیكی ال و٬ى ٞشًگ هیاو ؾو کٍىق بىؾ که ٠رمايی قا به
ؼكوز ال ؼاک ایكاو هصاب واؼث.
ؾق وال  5=57 /٪ 5776م و ؾق آوحايۀ شًگ شهايی ،ؾو کٍىق ؾق ظال ٠الهثگفاقی هكلهای ٘ك٨یى بىؾيؿ و ٠رمايیها به ؤىض ال ایى
٠الهث گفاقی قٔایث يؿاٌحًؿ .چًاو که ٨كهاي٩كها قشل ویاوی هىاؾاق ايگلیه ؾق همیى ؾوقه ؾق ياههای ؼٙاب به پىكي هیيىیىؿ که ٠لث
ظمایث او ال ايگلیه و هؽال٩ث او با ویاوثهای ٠رمايی ایى اوث که ?٠رمايی به ؼاک ایكاو که ياهىن هاوث ،يٝك ؾاقؾ> ٕاجعاؾیه:57=7 ،
;ٔ:
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که آلماو و ٠رمايی ؾق ٌكایٙی که ؾولث ایكاو همکاقی اللم قا با آو ها يؿاٌث ،به وویلۀ ا٨كاؾ و ً٠اِك ٤یك قومی جىايىحًؿ ?اظىاوات هكؾم قا

ؾق ظالی که ايگیمۀ قوویه و بكیحايیا ال جصاول به ؼاک ایكاو ظ ٛ٩و جىو١ۀ جىلٗ ؾیكیًۀ آوها بك هًا٘ ٫ي٩ىـ ؼىؾ ؾق ایى کٍىق بىؾّ٬ ،ؿ ؾولث
٠رمايی ال ایى کاق ؾق اقجباٖ هىح٭ین با جمایالت پاوجكکیىحی آياو ٬كاق ؾاٌث ،جمایالجی که ايٕمام همۀ جكک لباياو و وكلهیىهای هعل وکىيث
آياو قا به ؼاک ٠رمايی ٬كاق ؾاؾه بىؾ و ال ایى قو بك جّاظب آـقبایصاو و ؾیگك هًا٘ ٫جكک يٍیى ایكاو يٝك ؾاٌثٌٕ .یكالی ٔ95: :57=9 ،ؾق
ظ٭ی٭ث بكای ؾولث ٠ر مايی شًگ ٨كِحی بىؾ جا آقلوهای کٍىق گٍایايۀ ؼىؾ قا به اشكا گفاقؾ اشكا با اٌ٥ال آـقبایصاو ٌكوٌ ٞؿه و با
لٍکكکٍی به ٩٬٭ال و ْاقاو ٕشمهىقی آـقبایصاو کًىيیٔ اؾاهه یا٨حه بىؾ٨ ،كِث وقوؾ به ایى هًا٘ ٫قا اي٭الب قوویه و ٨كوکٍی ولٙۀ ظکىهث
جماقها بكای وپاه ٠رمايی ٨كاهن آوقؾه بىؾ.
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قولياهۀ کاوه ؾق ابحؿا و البحه به ِىقت اظحیاٖ آهیمی به ٔكوقت اجعاؾ هیاو ایكاو و ٠رمايی به ً٠ىاو ؾو ٌاؼه ال یک ؾقؼث بمقگ ٬ؿیمی اٌاقه
کكؾه و گفٌحه ال آو که اوان اوالم قا بك اجعاؾ و اؼىت هإهًیى هیؾايؿ به لموم اجعاؾ همۀ ؾول اوالهی جأکیؿ هیکًؿ .ج٭ی لاؾه ؾق یاؾؾاٌحی ؾق
قولياهۀ کاوه با اٌاقه به وىاب ٫جاقیؽی و جاليهای ٌؽّیثهایی يٝیك ياؾقٌاه و ؾق والهای هحأؼك ویؿ شمال الؿیى اوؿآباؾی ؾق لهیًۀ
اجعاؾ هلثها و ؾولثهای اوالهی ،به وه گكایً ٠مؿه ؾق لهیًۀ اجعاؾ اوالم اٌاقه هیکًؿ .يىیىًؿۀ کاوه ،گكایً اول که ه٭ّىؾ ال اجعاؾ قا
هًعّك به ق ٟ٨اؼحال٨ات ٌؿیؿۀ هفهبی ،ل١ى و ٘١ى همؿیگك و جأویه هعبث و ْ
هىؾت ؾق هیاو اقباب هفاهب هؽحل٩ۀ اوالم بك هیٌماقؾ قا
هكبىٖ به همالک ه٭هىقۀ اوالهی هايًؿ ٩٬٭ال ،جكکىحاو و هًؿ که جعث ویٙكۀ قون و ايگلیه ليؿگی هیکًًؿ ،هیؾايؿٕ .کاوه ،ن  ،5ي :56
ٔ5
گكایً ؾوم قا وىؾایی ؼام ؾق شهث جٍکیل ؾولث بمقگ یا ٌاهًٍاهی اوالهی بكٌمكؾه و هیيىیىؿ? :ایى ؼیال ؼٙكياک بكای وك گك٨حى ایى
ه٭ّؿ ه٭ؿن که ؼىٌبؽحايه اهكوله ؾق پیً ٠٭الی اوالم و بمقگاو ؾقشه اول همالیک اوالهی هىلمیى که هؿبكیى اهىق و اقباب ظل و ٠٭ؿ
هىح ًؿ آو قا ٬ىجی يمايؿهٌ ،ایؿ ؾق شمو آقلوهای ویاویىو هٍاوقیى ولٙاو ولین و ولیماو و بٕ١ی ال يىیىًؿگاو هلث پكوث ه٩كٖ ٠هؿ
جصؿؾ اؾبی و ویاوی ٠رمايی بىؾه اوث .چًاو که ياه ٫کمال اؾیب و ٌا٠ك ه١كو ٦جكک ؾق چهل وال ؾق کحب ؼىؾ گىیؿ? :ولٙاو ولین بكای
اشكای اجعاؾ اوالم به جبكیم ظمله کكؾ> و ?ولٙاو ولیماو هعٓ اجعاؾ اوالم به ایكاو ٍ٬ىيی کٍیؿ> .الػ> ٕکاوه ،ن  ،5ي ٔ7 :56
و باالؼكه گكایً وىم قا اجعاؾی ویاوی هیاو ؾول و هلل اوالهی ال هماو ٬بیل که هیاو آلماو و اجكیً اوث هیؾايؿ و هیيىیىؿ? :اگك ال ؾول
بمقگ هرال بیاوقین ... ،ه٭ّىؾ ه مايا اجعاؾ ویاوی ؾول هىح٭لۀ ٠رمايی و ایكاو و ا٥٨ايىحاو هیٌىؾ و اوحؽالَ هلل ؾیگك اوالهی ال اویكی و
ؾاؾو اوح٭الل ویاوی و ا٬حّاؾی جمام بؿاوها و ٌاهل کكؾو آو ها ؾق همیى اجعاؾ .همیى ٠٭یؿۀ اجعاؾ اوث که ياؾقٌاه و ویؿ شمال الؿیى
اوؿآباؾی ٘كض آو قا قیؽحًؿ .ویؿ ٠بؿالكظمى کىاکبی و ٠لمای وا ٧٬به ویاوث هّك و هًؿ آو قا جكویس کكؾهايؿٕ >.کاوه ،ن  ،5ي ٔ7 :56
ج٭ی لاؾه ،قویکكؾ ؾولث ٠رمايی و ؾولث ههاشكیى قا ؾق چاقچىب گكایً وىم اقلیابی هیکًؿ و هیيىیىؿ:
? ایكايیاو بایؿ بؿايًؿ که پیٍك٨ث ٍ٬ىو ٠رمايی یک کمک الهی و هؿؾ ٤یبی اوث که به ایكاو هٝلىم قوی يهاؾه اوث ،لٍکك هالئکه و اقؾوی
٨كٌحگاو اوث که به یاقی بكاؾقاو ؾیًی و ٌك٬ی ؼىؾ ٌحا٨حه اوث .ؼىو ٠رمايی که ؾق ؾاهًههای بیىحىو و الىيؿ قیؽحه هیٌىؾ ؼىو پاکی اوث
که ال یک هلث يصیب ؾق قاه یک ه٭ّؿ ؼالُ و ه٭ؿن آلاؾ کكؾو بكاؾقاو ؼىؾ ال ليصیك ؾیىاو ياپاک شاقی هیٌىؾ ... .ایكايیاو و٘ى پكوث
بایؿ ؾقوث هى ٟ٬هملکث ؼىؾ قا بىًصًؿ  ....لیكا کاق ایكاو چًؿ ٌ ٫و ٘ك ٦يؿاقؾ٨ .٭ٗ ؾو ٘ك ٦اوث و به :یا يصات یا٨حى به کمک لٍکك
٠رمايی و ٨ؿاکاقی ؼىؾ یا ً٨ای ابؿی و ٘١مۀ قون و ايگلیه ٌؿوٕ >.کاوه ،ن  ،5ي ٔ7 :56
يىیىًؿۀ کاوه اجعاؾ ِمیمی ٠رمايی و ایكاو قا هىشب جأذیك ٨ى٪ال١اؾه ؾق جمام همالکث اوالهی آویا هیؾايؿ و آو قا هىشب ج٭ىیث ي٩ىـ هً١ىی
ایكاو ؾق کكؾوحاو و يىاظی ٌی١ه يٍیى ٌاهات بك هیٌماقؾ و با اوح٩اؾه ال ج١بیك ?ؾقیاچۀ اوالهی> بكای ؼلیس ٨اقن ،ایى اجعاؾ قا با٠د
بكچیؿو اوباب يیكيگ بالی ايگلیه ؾق شًىب ایكاو و ؼلیس ٨اقن هیؾايؿٕ .هماو ،ي ٔ56
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روزياهۀ کاوه و پاو جرکیسن
کاوه ؾق ٌماقه های هح١ؿؾٔ ،مى جأکیؿ بك اوح٭الل جام ویاوی و ا٬حّاؾی ایكاو ال ٠رمايی ،به پىًٌ ؼبكی ١٨الیثهای ؾولث ٠رمايی هی-
پكؾالؾ .چًاوکه ؾق یکی ال ٌماقههای قولياهه ،هعمؿ ٬مویًی ؾق ـیل ايحٍاق گماقٌی ال ي ٫ٙولٙاو هعمؿ پًصن ،ؾق لهاو ا٨ححاض هصله هلی
٠رمايی که ؾق آو ال جىشه هؽّىَ ؾولث ٠رمايی به اهىق ایكاو و هیل ِمیمی به يصات و آلاؾی آو وؽى به هیاو آهؿه اوث ،ال جالي ؾولث
٠رمايی بكای آلاؾی و يصات اوالم و بلکه ٌك ٪جمصیؿ کكؾه و هیيىیىؿٌ? :ک يیىث که ایى کلمات ه٭ؿن که ال لباو ؼلی٩ۀ هایً٠ ٫ٙى
الهىی شاقی گكؾیؿه ،ؾق همۀ ایكاو هً١که ٌؿه و ؾق ؾل هك ایكايی جأذیك ؼىؾ قا ؼىاهؿ يمىؾ .هك هىلماو ایكايی ؼىاهؿ گ٩ث ولٙاو هىلمیى
ي ٔ5 :59
قویکكؾ قولياهۀ کاوه ؾق ظمایث ال ویاوث های ؾولث ٠رمايی ٕبه ً٠ىاو هحعؿ آلماؤ اؾاهه پیؿا کكؾ .با ایى ظال هماوگىيه که پیًجك ـکك
گكؾیؿ گكؾايًؿگاو کاوه ؾق ظمایث ال ٠رمايی شايب ظمم و اظحیاٖ قا ٨كو يگفاٌحًؿ و وی و وىهیى ٌماقۀ کاوه قا به ايحٍاق گماقٌی شاه ٟلیك
ً٠ىاو ?آقاء و ظىیات> به ي٭ل ال قولياهۀ ٨كؾووی ?ؼاوق> چاپ اوحايبىل اؼحّاَ ؾاؾيؿ که ؾق آو ٔمى جأکیؿ بك لموم اجعاؾ و ؾووحی بیى
ایكاو و ٠رمايی ،ايح٭اؾهای شؿی يىبث به ١٨الیثهای ؾولث ٠ر مايی هٙكض گكؾیؿه بىؾ .بكای يمىيه هعمؿ ِاؾ٘ ٪با٘بائی ٕ٨كليؿ آیث الله
٘با٘بایی ال وكاو يهٕث هٍكو٘یثٔ به جًؿقوی شىاياو ٠رمايی ؾق يٍكیات و بیاياجٍاو يىبث به وظؿت هلی ایكاو هٍؿاق ؾاؾه و هیيىیىؿ:
?به جّىق ظلىا ؾهاو قا ٌیكیى واؼحى ،به ؼیاالت و آقلوهای ؾوق و ؾقال ؾلؽىي بىؾو  ...به ٨کكهای کهًۀ اوال ٦هحمایل ٌؿو ،ي٭ٍۀ
ْ
الیحصمی و ٕ٠ى الیً٩ک هاؾقو٘ى ايؿ ،پاقهای
شهايگیكی و ٨کك ویاوی ولٙاو ولین ؼاو قا یاؾآوقی يمىؾو ،قاش ٟبه ایاالت و والیاجی که شمء
قیمه ؼىايی ها کكؾو ،ؼاو هاکى جّىیك يمىؾو ،ي٥مۀ اجعاؾ آـقبایصاو وكوؾو ... ،با جىوى ؼیال بكای جكک والی ٬ا ٦جا ٬ا ٦جكکحالی کكؾو و
ً٠اِك ؼالّۀ ایكايی قا به ًّ٠ك جكک جعلیل و جصمیه ؼىاوحى و آوها قا به ً٠ىاو جكک يام بكؾو و بكای اذبات ایى ه٭ّؿ ظکایات و جىاقیػ
واؼحى و ال اشىاؾ بالیۀ اؾبا و ٌ١كای ایكاو -که ِیث ٌهكت آوها آ٨ا ٪ؾيیا قا ٨كا گك٨حه -جكکاو پاقوی گى واؼحى  ...و ؾق ٔمى هصاؾالت،
قون يماکث و ٬ا٠ؿۀ ؾووحی قا ٨كاهىي کكؾو ... ،همه و همه شم ؾووث قا ٤مگیى و ؾٌمى قا ٌاؾکام کكؾو ،چه ٨ایؿه ؼىاهؿ بؽٍیؿ؟ و کؿام
یک ال ایى ؾو ٘ك ٦ؾووث یا ؾٌمى ال يحیصۀ ایى گىيه ٠ملیات بهكههًؿ و هىح٩یف ؼىاهًؿ ٌؿ؟> ٕکاوه ،ن  ،7ي ٔ8 :77
٬ىام ال١لمای کكهايٍاهی هن ٔمى جأکیؿ بك ?ظ ٛ٩اوح٭الل ایكاو> و یاؾآوقی همكاهی ایكايیاو با ؾولث ٠رمايی ؾق شًگ با يیكوهای هح٩٭یى،
به آياو ایى گىيه هٍؿاق هیؾهؿ ? :ایكايی هىلماو هىث ولی بیٍحك ایكايی اوث .ایكايی بكای ظ ٛ٩آئیى ؼىؾ ٨ؿاکاقی هیکًؿ ولی بكای ظٛ٩
ً
اوح٭اللً ٕولى بال هن بكای هفهب باٌؿٔ لوؾجك آهاؾۀ شايبالی هیٌىؾ .ایكايی ٕهؽّىِا په ال ا٠الو ظكب ٠مىهی ،اگك هاه و وحاقه قا با
يٍاو ٌیك و ؼىقٌیؿ به یک چٍن هیيگكیىث و ؾق ه٭ابل هك ؾو به یک ؾقشه ؾق ظال ؼٕى ٞؾیؿه هیٌؿ جًها بكای هفهب يبىؾ .بیٍحك بكای
ایى بىؾ که يٍايی پٍحیباو ظ ٛ٩اوح٭اللً قا هیؾیؿ ٔ.ایكايی چًاو که هفهب ؼىؾ قا ٨ؿای اوح٭اللً يمیکًؿ ٕچىو ؾیى بی اوح٭الل قا پایؿاق
ّ
يمیؾايؿٔ اوح٭اللً قا هن به پای هفهبً يمیگفاقؾٕ >.کاوه ،ن  ،7ي ٔ9 :77
کاوه همچًیى به ياهگفاقی بؽً اٌ٥الی ْاقاو ؾق ٌمال ٤كبی ایكاو با ً٠ىاو ?شمهىقی آـقبایصاو> ا٠حكاْ هیکًؿ و ؾق وكه٭الهای به ٬لن ویؿ
ظىى ج٭ی لاؾه ٔمى ابكال جكؾیؿ يىبث به اوح٭الل ایى شمهىقی هیيىیىؿ ? :اولیى آذاق ایى هملکث شؿیؿ یً١ی ٩٬٭ال هكؾم قا ؾق باب ایى يىٞ
ال اوح٭الل به ٌک ايؿاؼث و آو چًاو بىؾ که همه ل٥ات ٬اهىن ها قا کًاق گفاٌحه و اون یک ایالث ایكاو قا بكای جىمیۀ هملکث شؿیؿ ؼىؾ
ايحؽاب کكؾه و آو قا آـقبایصاو ياهیؿيؿ .ایى ٨٭كه بالٌک اذك یک وىء يیث و بلکه وىء ّ٬ؿ بىؾ ال ٘ك ٦ه١لمیى ٠رمايی ایى هملکث ،که
ْ
هٍا ٪و اوحاؾ هىوی٭ی ویاوث و اؾاقۀ آو ٌؿه بىؾيؿ .ایى ؾوحهی ؼام ؼیاالو هماو بلًؿپكوالیها و هالیؽىلیاهای هىهىهی قا که اوباب ؼكابی
هملکث ؼىؾٌاو ٌؿ ؾق ٩٬٭ال و هاواقء ؼمق و ٬الاو و ٛ٠هیکكؾيؿ>.

گسارضی از هىاجهۀ يى یسًذگاو روزياهه کاوه با جحرکات ياسیىيالیسحی در جرکیۀ عثمايی

و٠ؿۀ ِكیط بك جٕمیى اوح٭الل و آلاؾی ایكاو ؾاؾ و ٌبهۀ ?ؾیپلماوی> یا لٙای ٧العیل ویاوی قا قاهی ؾق ي ٫ٙهباقک يیىثٕ >.کاوه ،ن ،5

يىیىًؿه با ابكال ٌگ٩حی ال ?قولياهههای با ظه ایكاو> که په ال هؿجی ا٠حكاْ به ایى ياهگفاقی ،ؼىؾ به اوح٩اؾهی ال آو هیپكؾاليؿ يام کٍىق
جاله جأویه قا ْاقاو ؾايىحه و ؾق اوح٩اؾه ال آو بكای ياهیؿو ایى هملکث اٌکالی يمیبیًؿ ،هماو گىيه که ايگلیىیها و ٨كايىىیها هن آلماو قا به
هماو ياهی يمیؼىايًؿ که واکًاو آو ؼىؾ قا به آو يام هیؼىايًؿٕ .کاوه ،ن  ،9ي  8و ٔ6 :9
يحیجه گیری
يىیىًؿگا و کاوه که ؾق آ٤ال شًگ شهايی اول همىى با ا٨کاق ٠مىهی ایكايیاو کماکاو بكیحايیا و قوویه قا ؾٌمى اِلی هیؾايىحًؿ و به يحایس
جاریخًاهه خىارزهی – وال ه٩حنٌ -ماقه بیىث و هٍحن -لهىحاو <=57

اشحما٠ی همكاهی و اجعاؾ با آلماو و ٠رمايی اهیؿواق بىؾيؿ ،ال هك گىيه قویاقویی ِكیط با جعكکات ياویىيالیىحی ؾق جكکیۀ ٠رمايی اکكاه ؾاٌحًؿ.
آهؿ آـقبایصاو ياهیؿو ْاقاو و قیٍهیابی ٠لل آو يیم هیجىاو هالظٝه کكؾ .ؾق ظالیکه ي٭ً اِلی و ج١ییىکًًؿۀ يیكوهای
ایى بیهیلی قا ؾق پیً ّ
ؼايات هىلماو يٍیى ٩٬٭ال و هؿ ٦آوها ال ایى اهك -ؾوحیابی بك ظىلههای شًىبی ایى ظؿوؾ یً١ی اِل
يٝالهی ٠رمايی ؾق آـقیابصاو ياهیؿو
ّ
ّ
آـقبایصاو -بكای بىیاقی ال ياٜك ّاو اهك پًهاو يبىؾ ولی جكشیط ؾاؾيؿ که یا ؾق ایى هىقؾ وکىت کكؾه و یا هماو گىيهکه ـکك گكؾیؿ به يعى وكبىحه
ال کًاق آو بگفقيؿ .جًها ؾق پی جعىالجی چىو ٨كوپاٌی کاهل ٠رمايی و بك باؾ ق٨حى جّىق پیٍیى ؾق باب همایای اظحمالی اجعاؾ با ؾولث ٠رمايی
بىؾ که گكؾايًؿگاو کاوه ،ؾق هیأت يىیىًؿگاو يٍكیاجی چىو آیًؿه ،ایكايٍهك و ٨كيگىحاو با ِكاظث بیٍحك به ه٭ابله با جعكکات پاو جكکیىحی
چیىحی ؼىؾ قا ؾق ي٩ی هىیث جاقیؽی ایكاو و به ویژه لیك وإال بكؾو هىیث هلی آـقی لباوهای ایكايی شىحصى
٠رمايیها که بؽً ٠مؿهای ال
ّ
هیکكؾيؿ ،پكؾاؼحًؿ.
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