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 جنبش » تجدد خواهی «!؟

بگگگرای بگگگی نگگگرانجام و ه نگگگاحمقا جنگگگ یگگگ   ،مگگگیالدی 32/1231 ،ایگگگران و انمگگگانیجنگگگ   

ویرانگگگی مگگگزار ، جننگگگی و نقگگگدی،  ،افگگگزایش ماتیگگگار – گگگگزا ه نگگگهزیبگگگا  ،ختالفگگگار مگگگرزیارفگگگ  

گرنگگگنگی راایگگگا، قحطگگگی، ر، ادر نگگگرحد و دامگگگداری کشگگگاورزیکشگگگر و برداشگگگر، نگگگقوط تعطیگگگ  

طین، نگگگالفقگگگط بگگگرای گگگگ  روی همگگگه عگگگایعار  ایگگگن... ر و میانگگگه حگگگا یگگگدهقانگگگان فقخانگگگه خرابگگگی 

 ،احمقانگگگهایگگگن جنگگگ  انگگگناد، بموجگگگب ! «انگگگالم » پگگگو  نگگگالمر بیعگگگه نگگگنی و شگگگیعه، بخگگگاطر 

از قگگگرار مع،گگگوم، . یافگگگرخاتمگگگه ... مگگگرزیاختالفگگگار حگگگ  نتیجگگگه، بگگگدون بجگگگانی نرنگگگید، ویرانگگگگر، 

    ... هیچ مخاتفتی با این نتیجه نداشر! «تزارینم » اینکه آقای   من

 

. را بدنگگگر دادو شگگگرکا   تگگگزارکگگگه مط،گگگوب . دو جنگگگ  ایگگگران و رو ه در مگگگورد حگگگا   نگگگد ک،مگگگ

تحمیگگگ  یگگگ  قگگگرارداد و بگگگا  ایگگگراناو  شکنگگگر  ،مگگگیالدی 1212/1281در فاصگگگ،ه نگگگا  هگگگای  یکگگگی

 ،یالدیمگگگگگگ 1232/1231هگگگگگگای نگگگگگگا  در دیگگگگگگگری و  (پیمگگگگگگان گ،نگگگگگگتان )  یانگگگگگگتعمار –تگگگگگگزاری 

. (پیمگگگان تگگگرکمن  گگگای ) انگگگتعماری  –بگگگا تحمیگگگ  دومگگگین قگگگرارداد تگگگزاری و ن شکنگگگر دوم ایگگگرا

ونونگگگه هگگگای برانگگگر ... و انگگگارر بگگگار ویرانگگگگرایگگگن جنگگگ  هگگگای از شگگگما  گگگه پن گگگان کگگگه وتگگگی 

پگگگگگرده بگگگگگرداری، نکتگگگگگه  ریفگگگگگی را ، انگگگگگتعماری –خگگگگگارجی توطنگگگگگه هگگگگگای و  ربگگگگگارید –داخ،گگگگگی 

خاصگگگگه ... دو  امپریاتینگگگگتی اروپگگگگامنگگگگ  ! «ینگگگگم تزار» آقگگگگای کگگگگه شگگگگد مع،گگگگوم : کگگگگردرونمگگگگانی 

 ،واحگگگگد ینفرمگگگگانروانگگگگوای بفکگگگگر  ،ن گگگگانآشگگگگکار و د، شگگگگومی دار طگگگگر انگ،نگگگگتان و فراننگگگگه، 

؟ !انگگگرب،عیگگگدن ایگگگران یگگگا حتگگگی ، م جگگگوارکشگگگور هگگگ تجزیگگگهبفکگگگر  ،شگگگر بگگگازار انحصگگگاری کنتگگگر  

 ،تنبی گگگیهگگگای  تشگرکشگگگیعگگگمن  ،همنگگگایه دیگگگوار بگگگه دیگگگوارگرفتگگگاری هگگگای داخ،گگگی ایگگگن آشگگگنا بگگگا 

 ،ایگگگرانقگگگانونی دوتگگگر برا،یگگگه انگگگتعماری هگگگای جنگگگ   ،تحریگگگ  و تعگگگر توطنگگگه و مگگگاجراجونی، 

، (گ،نگگگتان و تگگگرکمن  گگگای ) ... قراردادهگگگاتحمیگگگ  بگگگا  کشگگگور نایگگگشگگگماتی  منگگگاط اتحگگگا  اشگگگ ا  و 

؟ !نمگگگی پنگگگندیدرا ایگگگران در حعگگگور نفگگگو  و بگگگرای ... تگگگالش رقیبگگگان اروپگگگانیانگگگگار نگگگه انگگگگار، 

   : قصه نیر و پیاز

 بد بونی عنه زد به پیاز      که تو منکین  قدرطنیر ی  روز 

 



بگگگرای کنتگگگر  بگگگازار،   نگگگد جانبگگگهرقابگگگر  ،ایگگگن نگگگتیز انگگگتعماریدر  گگگه پن گگگان کگگگه از شگگگما 

تقویگگگر مگگگی کگگگرد، ایگگگران را ج رافیگگگای در خودکگگگامگی نیانگگگی کگگگه ... مگگگواد خگگگام و انگگگر یمنگگگاب  

. برخگگگوردار بگگگود... ایگگگران و رو روابگگگط نگگگنتی میگگگان ، منگگگاادمح،گگگی موقعیگگگر یگگگ  زارینگگگم از ت

نگگگگوین، ارتشگگگگی ن گگگگم و ا بگگگگخاصگگگگه انگ،نگگگگتان و فراننگگگگه، ... ینگگگگتی اروپگگگگادر مقابگگگگ ، دو  امپریات

نشگگگان  در جنگگگ  هگگگا ...پیشگگگرفتهو مگگگدرن تنگگگ،یحار تگگگوا هگگگای دور زن، نگگگو   گگگور، هگگگای ارابگگگه 

قگگدیمی و جدیگگد،  رقیبگگانب گگر حگگا ،  .دارنگگدبیشگگتری ب تگگر و م گگارر رزمگگی قاب،یگگر فنگگی دادنگگد کگگه 

در خگگگگود را انگگگگترات ی  منگگگگاف  نیگگگگاز فگگگگوری و دیپ،ماتیگگگگ  یگگگگا منگگگگ،حانه، هگگگگر یگگگگ  بگگگگه طریقگگگگی، 

 . ..ندمی کرددنبا  ایران و خاورمیانه باتکان و آنیای ص یر، در 

 

 ،م،گگگو  اتطگگگوایفی قاجگگگار – قگگگوای فنگگگودا و انگگگترت ی   تکگگگراریهگگگای شکنگگگر تگگگا اینکگگگه 

را ابگگگگا  میگگگگرزا و شگگگگرکا   ؟!«ااقگگگگ  »  شگگگگاهزادگان... ارتگگگگش ننگگگگبتا مگگگگدرن تگگگگرازیبرابگگگگر در 

، ن گگگگامیو م گگگگارر زش آمگگگگوفقگگگگدان ن گگگگم، و تگگگگدارکاتی،  نگگگگواقی فنگگگگیمتوجگگگگه بفکگگگگر انگگگگداخر، 

در یگگگ  کگگگالم، ... دتبخگگگواهیاقگگگدامار گیگگگری هگگگای خودنگگگرانه،  تصگگگمیم، هگگگا آشگگگفتگیو ی گپراکنگگگد

 . قاجار کردایالتی  –ی فنوداتقوای رزمی تحر  دم امتوجه 

 

اقتصگگگگگادی و نیانگگگگگی و اجتمگگگگگاای،  ،و پگگگگگ  رفگگگگگرنشگگگگگینی اقگگگگگب  ،ت،گگگگگ  حقگگگگگای ایگگگگگن 

پیشگگگرفر هگگگای فنگگگی و تگگگدارکاتی،  شگگگاهد: را ابگگگا  میگگگرزاگگگگروه بگگگود کگگگه تگگگاریخی ورشکنگگگتگی 

. هگگگگ  داد و فراننگگگگهبنگگگگمر انگ،نگگگگتان ... تحگگگگر  رزمگگگگی، پیگگگگروزی هگگگگای رقیبگگگگان اروپگگگگانینگگگگا ر 

؟ !شگگگاید... مگگگورد ااتمگگگادخادمگگگان صگگگاحب منصگگگبان، بععگگگی شگگگاهزادگان، : دیگگگگرگروهگگگی گواینکگگگه 

! «ا ا،مگگگ» از جم،گگگه  – دخاتگگگر داشگگگتندن گگگامی تصگگگمم گیری گگگای  ،آنانکگگگه کمتگگگر در امگگگور تشگگگگری

بارگگگگاهی، اطرافیگگگان فتحع،یشگگگاه، ریگگگز و درشگگگر مشگگگاوران مگگگزدوران و خ،عگگگر بگیگگگران حرفگگگه ای، 

 ؟ ... !میان ایران و رو  اصرار می ورزیدننتی هم نان بر حف  روابط 

 

 : نگرانگگگی واحگگگدی داشگگگتنده ؟ گر گگگه همگگگ!« دوگانگگگه» ارزیگگگابی  –دنگگگته بنگگگدی هگگگا همگگگین 

 ،اتتقگگگاطی جنگگگبشآن تگگگا شگگگد موجگگگب ... زاگگگار داخ،گگگیدر منامط،قگگگه قاجگگگار نگگگ،طنر محتمگگگ  نگگگقوط 

انگگگتبدادی و انگگگتعماری،  ،آتگگگودهبنگگگتری در  ؟!گرفگگگر نگگگام «تجگگگدد خگگگواهی یگگگا روشگگگنگری » کگگگه 

 ،را بگگا  میگگرزامگگی تگگوان اپگگ  بگگا ایگگن تفاصگگی ، . گگگ  کگگرد و پ مگگرد ،نیمگگه شگگرقی و نیمگگه  ربگگی

، (خگگگود یگگگد  مگگگی کشگگگید  کگگگه انگگگوان وتیع گگگدی را بگگگاو نگگگردار بگگگا نفگگگو ی  بگگگزر  فنگگگودا همگگگان ) 

ناگفتگگه نمانگگد، بموجگگب انگگناد، . ق،مگگداد کگگرددر ایگگران  «تجگگدد خگگواهی » جنگگبش  یگگر رنگگمی پگگدر 

، نگگگیا  اروپگگگانینگگگب  و بگگگه قاجگگگار م،گگگو  اتطگگگوایفی  –ایالتگگگی  – نونگگگازی ارتگگگش فنگگگودا کگگگه 

 . از ابتکارار اونر... دیوانی و ماتیاتیاصالحار حتی برخی 

 



گروهگگگگی از شگگگگاهزادگان، ؟ کگگگگه بگگگگا مخاتفگگگگر !«تجگگگگدد خگگگگواهی » ایگگگگن از نتگگگگای  بشگگگگنوید 

بگگگرای تقویگگگر قگگگدرر ایگگگران و فراننگگگه پیمگگگان یکگگگی ! دروبگگگرو شگگگ... نگگگ،طنر یگگگر رنگگگمی  یمگگگدا

بگگگود، مگگگیالدی  1281بگگگه نگگگا  ی تگگگزارننگگگبتا مگگگدرن در قبگگگا  ارتگگگش  قاجگگگارفرنگگگوده دفگگگاای قگگگوای 

 (بناپگگگارر او  ) فراننگگگه محرمانگگگه اتحگگگاد بگگگدنبا   – دو نگگگا  بعگگگدتقریبگگگا  گگگون !  نگگگدان نپانیگگگدکگگگه 

. از ااتبگگگار افتگگگادبک،گگی ، شگگگد فنگگگ مگگیالدی  1289ا،یگگه انگ،نگگگتان، در نگگگا  بگگگر تگگگزاری و رونگگیه 

 ،مگگگیالدی 1211نگگگا  در ایگگگران و انگ،نگگگتان میگگگان  ن گگگامیو دفگگگاای  ،نیانگگگیپیمگگگان دیگگگگری و 

 .. .مشابه یو هدفجوهر با 

 

قگگگگانونی ایگگگگران،  –در قبگگگگا  دوتگگگگر فنگگگگوداتی  فراننگگگگه و انگ،نگگگگتانه ریاکارانگگگگدیپ،مانگگگگی 

اقتصگگگگادی و اجتمگگگگاای، ننگگگگبتا انگگگگتوار، یگگگگ  پایگگگگگاه فاقگگگگد  ،ینگگگگمقاجارکگگگگه حکایگگگگر از آن داشگگگگر 

در اینصگگگگورر، پگگگگ  . نینگگگگردر شگگگگرایط اعگگگگطراری  خگگگگود دفگگگگا قگگگگادر بگگگگه ک،گگگگی مشگگگگک  دارد، 

و  یگگگاندربارایاشگگگی ک،فگگگر مخگگگار  بگگگا توجگگگه بگگگه ... اصگگگالحار دیگگگوانی و ماتیگگگاتی ،ارتگگگشنونگگگازی 

 ،مقگگدور مگگی شگگد! « راایگگا» رمگگ  آخگگرین بگگا کشگگیدن فقگگط  ،وقگگر تع گگدار اروپگگانی دوتگگرهزینگگه 

                     ... دادمی افزایش  وابنتگی های خارجی ر یم راشرقی و  ربی، رقیبان نفو  که 

 

تبگگگاهی کشگگگاورزی و صگگگنعر، : اقتصگگگادی و اجتمگگگاایی نابنگگگامانی هگگگاکگگگه طگگگوتی نکشگگگید 

کگگگاران خگگگرد و متونگگگط،  صگگگاحبتجگگگار مح،گگگی، ورشکنگگگتگی و  پیشگگگه وراننگگگقوط کنگگگاد بگگگازار، 

در این گگگگا همگگگگه ... دهقانگگگگان فقیگگگگر و میانگگگگه حگگگگا زحمتکشگگگگان روز مگگگگزد، خانگگگگه خرابگگگگی مگگگگردم، 

 ،نگگگگ،طانی –ارزش آفرینگگگگی در بنگگگگتر ماتکیگگگگر فنگگگگوداتی  ،رفگگگگر توتیگگگگدپگگگگ  ارتبگگگگاطی منگگگگتقیم بگگگگا 

بگگگگگیش از پگگگگگیش، برانگگگگگر افگگگگگزایش جمعیگگگگگر، م،گگگگگو  اتطگگگگگوایفی،  –انگگگگگالمی، ایالتگگگگگی  –قاجگگگگگاری 

 . باال گرفر... نیازهای مصرفی جامعه

 

زحمتکشگگگگان، ناگ گگگگانی ط یگگگگان نگگگگگران : حکگگگگام وطنگگگگییگگگگ   نگگگگین شگگگگرایطی بگگگگود کگگگگه در 

تگگگرور و اختنگگگا  بیشگگگتر، بفکگگگر  !«ا،مگگگا » بگگگا فتگگگوای ... تانیشگگگ ری و رونگگگاصگگگیان فرودنگگگتان 

. فتادنگگگگدانگگگگادری حماقگگگگر هگگگگای تکگگگگرار در خگگگگار ، مگگگگاجراجونی در داخگگگگ  و مخاتفگگگگان قمگگگگ  ق،گگگگ  و 

م،گگگگو  اتطگگگگوایفی ایگگگگران،  –پگگگگ  رفگگگگر ق گگگگری و تگگگگاریخی منانگگگگبار فنگگگگوداتی گفتگگگگیم کگگگگه  طگگگگور 

را،  ابگگگا  میگگگرزاگگگگروه ... جگگگارانگگگالمی قا –و انگگگترات ی  ر یگگگم ایالتگگگی تکگگگراری شکنگگگر هگگگای 

کشگگگگید، ... نونگگگگازی ارتگگگگش، اصگگگگالحار دیگگگگوانی و ماتیگگگگاتی؟ !«تجگگگگدد خگگگگواهی » بنگگگگمر نگگگگوای 

 .. .انداخر میراث خواران انتعمار ک ن انبدام

 

 



داخ،گگگی، نگگگوای پریشگگگانی ناشگگگی از  ،نگگگ،طنررنگگگمی تجگگگدد خگگگواهی ابگگگا  میگگگرزا، نگگگامزد 

 ،وطنگگگی یفنودات گگگاکگگگه مگگگی رفگگگر تگگگا اقتگگگدار بگگگود، اجتمگگگاای نیانگگگی و اقتصگگگادی و  هگگگر  و مگگگر 

، فگگزایش جمعیگگرابگگا توجگگه بگگه  ،هگگر  و مگگر  ؟!...نگگ،طنر آتگگی ابگگا  میگگرزا را بگگه خطگگر انگگدازد

از کگگگار افتگگگاده،  ،مکانینگگگم ارزش آفرینگگگی ،انگگگر خانگگگه از پگگگای بنگگگر ویگگگرانکگگگه داد مگگگی نشگگگان 

ی، طبیعیگگگ  نگگگخن برنگگگر پگگگ  رفگگگر اقتصگگگاد. داردنگگگ یهمگگگاهنگ جامعگگگه یمصگگگرفنیازهگگگای بگگگا توتیگگگد 

انگگگر، ... پراکنگگگدهشگگگورش هگگگای منگگگبب  ،هگگگا اصگگگیانمحگگگر   – رشگگگد معکگگگو  توتیگگگد و مصگگگر 

را مختگگگ ، فگگگامی،ی هگگگزار  –تقنگگگیم کگگگار اشگگگرافی  ،متگگگداو اربگگگابی  – نگگگ،طانیمنانگگگبار تکگگگرار کگگگه 

. را اجگگگگازه نمگگگگی دادیگگگگان ارم،گگگگو  اتطگگگگوایفی قاج –انگگگگالمی  ،ایالتگگگگی –فنگگگگودا  ر یگگگگم بگگگگازآفرینی 

   ؟ !«روشنگری » خانتگاه جنبش  ،نگرانی ابا  میرزامنشا  

 

، شگگگگدند ف،گگگگ  صگگگگاحبکاران خگگگگرد و متونگگگگط ،کشگگگگاورزان و صگگگگنعتگرانکگگگگه بیخگگگگود نبگگگگود 

. راه فگگگرار در پگگگیش گرفتنگگگگد ،گروهگگگییگگگگا فگگگردی از پگگگا درآمدنگگگد،  ...دهقانگگگان فقیگگگر و میانگگگه حگگگگا 

 !پنگگگاه بردنگگگدو شگگگ ری هگگگا شگگگ ر بگگگه گریختنگگگد، ده نشگگگینی از ... بخگگگور و نمیگگگر و نگگگان بگگگدنبا  کگگگار

از رونگگگ  افتگگگاد، بگگگازوی کگگگار، نقصگگگان دنبا  بگگگ ،زرااگگگرکگگگاهش یافگگگر، بشگگگدر  ،رونگگگتاهاجمعیگگگر 

بگگا افگگزایش جمعیگگر شگگ ری، ... شگگداز دور اقتصگگادی خگگار  قابگگ  کشگگر هگگای زمگگین ک،گگی خوابیگگد، 

 ! نداشرآمادگی  پ یرش آنبرای  که دوتر مرکزیآمد بوجود  یشرایط

 

قاجگگگگار، کگگگگور دیواننگگگگاالری  ،خودکگگگگامگی نیانگگگگیبراینکگگگگه مبنگگگگی وجگگگگود دارد، شگگگگواهدی 

، در تنگنگگگا قگگگرار گرفگگگر، گرفتگگگار بگگگیش از پگگگیش ...خگگگود جگگگوشو  ق گگگریتحگگگوالر قبیگگگ  ایگگگن برانگگگر 

 در کنگگار مگگاجراجونی بگگرون مگگگرزی،همزمگگان، . داداز دنگگر هگگم را خگگود نگگنتی هگگای  پایگگگاهحتگگی 

 ؟ !کگگگردزمینگگه  ینگگی ... در امگگور دیگگگوانی «ا،مگگا » هر گگه بیشگگگتر حعگگور بگگگرای ک،گگی هگگم از قعگگا 

! را الپوشگگانی کنگگدجامعگگه توتیگگد و مصگگر  میگگان بگگی تیگگاقتی زمینگگی خگگویش در حفگگ  تعگگاد  هگگم تگگا 

را بگگگگگا موا گگگگگه هگگگگگای در شگگگگگرایط اعگگگگگطراری اصگگگگگیان فرودنگگگگگتان شگگگگگ ری و رونگگگگگتانی هگگگگگم و 

 ! بکشانداننان ها به منیری بیگانه با زینر جمعی « ا،ما » شرای 

 

! «ا،مگگگا » فتگگگوای  گگگرب  اشگگگنی بگگگا  –وقگگگر  افگگگ  حاکمگگگهحماحمقانگگگه و  رکگگگوشگگگتاب وتگگگی 

. بجگگگگانی نرنگگگگیدنگرفگگگگر، ... مخاتفگگگگان انگگگگتبداد و انگگگگتعمارکشگگگگتار ؟ !« کفگگگگار» قتگگگگ  اگگگگام بگگگگرای 

هگگگگا، نافرمگگگگانی ... شگگگگال  و شگگگگکنجه و ااگگگگدامشگگگگدر تگگگگرور و نگگگگرکوب و اختنگگگگا ، بگگگگا  راک ،بگگگگ

هگگگم بگگگاز کگگگرد، را  محرومگگگانکگگگوش و  شگگگم اشگگگااه یافگگگر،  ،و گنگگگترده تگگگریشگگگتر بو   یگگگان تمگگگرد 

در ایگگگگن میگگگگان، . گردیگگگگدشگگگگ ری و رونگگگگتانی فرودنگگگگتان  ،زحمتکشگگگگانمیگگگگان همبنگگگگتگی اگگگگث با

انگگگگتعماری، قراردادهگگگگای منطقگگگگی اتگگگگه دنب ،بگگگگه ایگگگگران بگگگگاختریبنجگگگگ  هگگگگای  ،ارزانهگگگگای کاالورود 

یکگگی از مترقگگی تگگگرین جنگگبش هگگای عگگگد  نگگگدی بعگگد، شگگد و مزیگگگد بگگر ا،گگر ... پیمگگان هگگای دفگگاای

برپگگگا،  جنگگگبش بابیگگگه –ایگگگران ج رافیگگگای نیانگگگی در  انگگگتعماریفنگگگوداتی و عگگگد انگگگتبدادی و عگگگد 

 ... را در بر گرفری  ن،ن،ه از رونتاها و ش رهای و  رقم خورد



 ،بگگگگه تفصگگگگی حتگگگگی االمکگگگگان در فصگگگگو  بعگگگگدی، بابیگگگگه، جنگگگگبش شگگگگر    گگگگور،  گگگگگونگی 

قگگگدری جگگگا دارد کگگگه  ...مقدمگگگه  ینگگگیبگگگرای پگگگیش از آن، وتگگگی . خواهگگگد گرفگگگرمگگگورد بحگگگث قگگگرار 

ده قاجگگگگار، اشگگگگاهز« خگگگگواهی  تجگگگگدد» شگگگگک  و معگگگگمون مگگگگورد در  ،و اختصاصگگگگی تگگگگر بیشگگگگتر

؟ !«روشگگگنگری جنگگگبش » رنگگگمی پگگگدر بعنگگگوان  ،ابگگگا  میگگگرزاان کگگگم جنگگگروتیع گگگد فتحع،یشگگگاه، 

    ؟!جانی خراب نشود... من در این بارهپر حرفی با خدا کند که فقط . صحبر کنیم

 

         رعا خنروی                                                                  
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