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 خيراتب طوبرم عياقو و ريهاشم يياسانش يامنهر
ناتسناغفا

}۱{

يروتلك هحاس

 هحاس كي يهاش دمحا رصع ناتسناغفا ات نآ زا دعب و يمالسا هرود گرزب ناسارخ و ميدق يانايرآ 
 ينعي ناسارخ يبرغ زرم رخآ طخ هب ًابرغ و دنس يياروام يلهكپ و هلگيرام هب ًاقرش هك تسا يروتلك دحاو
.تسا دودحم برع هريحب هب ًابونج و ايرد ريس هب ًالامش و )ناغماد(

 ،ورم ،روپاشن دننام تسايس و ندمت زكارم هراومه اريز تسكرتشم مه اب اه نيمزرس نيا يخيرات عياقو
 وترپ و هدوب نيمزرس نيرد رواشپ ،لباك ،نالغب ،راهدنق ،اراخب ،دنقرمس ،هنزغ ،تسب ،خلب ،تاره ،جنرز
 هراومه ناتسناغفا خيراتب طوبرم عياقو و ريهاشم نييعت رد نيرب انب .دوب هدنگارپ فرط رهب نآ تيندم و روتلك
.دنناتسناغفا خيرات وزج راواديپ و ،دشاب رظن دم يساسا تيعقاو روطب يروتلك دحاو نيا

}۲{

يسايس رزج و دم

 ار دوخ يروتلك ذوفن و يسايس رادتقا هك ،دنا هدماربروهشم ناياشكناهج يهاگ يروتلك هحاس نيزا
 هدنام دودحم كاخ نيا تيالو كيب هك هديدرگ كچوك ردقنآ يهاگ مه و ،دنا هدنگارپ زيربت و لاگنب ات اجنيزا
 ريما و دم تلاحرد هاش دمحا و رباب و خرهاش و دومحم ناطلس و ثيل بوقعي ياه تلود دننام .تسا



۲

۳

 يخيرات عياقو و ريهاشم يئاسانش رد هك ،دنرويد هدرك نيعم دودحم لوبقمان بلاق رد ناخ نمحرلادبع
 نابز و داژن ياراد فلتخم للماسب يروتارپما تعسو تلاحرد اريز .تسين ربتعم لاوحا نيزا يكي ناتسناغفا
 نارازه زا ،دنا هدوب ناتسناغفا ناهاشداپ هرطيس تحت رد برع ،يناريا ،يكرت ،یدنه لاثما هناگادج روتلك و
 يفارغج دودح لخاد رد هك ،دنطوبرم ام هب يناسك طقف للم نيا تسايس و رنه و بدا و ملع ريهاشمرفن
 يروتلك و يياشكناهج و يركف ياهتيلاعف هحاس ولو ،دنعقاو لوا هدام ركذلا قباس يروتلك دحاو يخيرات
 و نايروس و نايجلخ و كتا رانك زا تيركسنس رمارگ سسؤم ين يناپ ًالثم .دشاب دودح نيا جراخ رد ناشيا
 رد مركا دمحم خيش و هيكرت و رصم و ناريا رد ناغفا نيدلا لامج ديس اي ناهفصا نايكتوه اي دنه نايدول
 يمالغ هب لباك لامش زا يطوز شدج هك هفينحوبا مظعا ماما و ناريا رد ربيخ هداز يرواشپ بيدا و ماش
 داژن زا ناكلخ نبا و دادغب نايضاق ناينامغل فورعم هداوناخ .درم دادغب رد و دوب هدش هدرب هفوك هب برع
 .دادغب رد هكمارب نادناخ دوخ و دنليبق نيا زا زين خلب هكمارب

}۳{

هدش بذجاي يروتلك زكارم رد هدرورپ صاخشا

 ،دنا هدوب گنهرف يخيرات دحاو نيا لخاد رد يزكرم ي ايسآ تيندم و روتلك و ملع مهم زكارم نوچ
 وركف شرورپ زكرم و ،دنا هدش نكاس و هدمآ نيمزرس نيدب يروتلك هحاس نيا جراخ زا خيرات نارومان زا اسب
 .تساجني رد ناشيا تيصخش

 زا هك يرازف نسحلاوبا هنزغ يضاق دننام ،دنناتسناغفا ريهاشم و خيرات و زج زين صاخشا هنوگنيا
 دادغب زا ار وا خرهاش هك رهام طاطخ يدادغب فورعم انالوم اي دوب هدما دومحم ناطلس رابرد يلوسرب سراپ
 رابردب هك برع رعاش يلكوتم اي ،درب دنقرمسب زيربت زا ار وا روميت هك روصم يحلادبع هجاوخ اي دروآ تارهب
 ينادمه نامزلا عيدب اي .داتسرف دادغب رابردب بوقعي فرط زا ار دوخ فورعم هيميم و دمآ ثيل بوقعي
 دنا هدركيم راك هريغو خلب ملعلاراد رد اي هنزغ اي تاره رنه بتكم رد هك يدنمرنه اهدص و ،تاماقم بحاص
 .دندوب هدش بذج يروتلك هحاس نيا جراخ زا و

 نيمه زا زين هنزغ ياهركشل نالارنج يارهدنوس و كلت دننام هنزغ رابردب هدش بذج يدنه رصانع
 .دنليبق

 هحاس نيا نوريب يروتلك زكارمب تحارص اب نوچ يلو دنناتسناغفا خيرات وزج صاخشا هنوگ نيا
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 هورگ نيا و .درك ناوتن ليلجت ناتسناغفا مانب و .درمش ناوتن دوخ صاخ "رخافم" روطب نارناشيا ،دنبوسنم
.ميهديم "كرتشم رخافم" ناونعار  نابوذجم

}٤{

نآ لخاد رد يروتلك هحاس جراخ ريهاشم

 رد يتحو ،دنا هدش اج نيا خيرات وزج و هدمآ نيمزرس نيدب رگيد ياهداژن و اهروشك ريهاشم يهاگ
 هك يبرع ليابق ريهاشم و نايلتفه و نايناشوك و رتخاب ناينانوي دننام دنرادن يناشن و يمان هحاس نيا جراخ
 و رباب و وا هداوناخ و دومحم ناطلس و ناملسم ون كرت نيگتكبس نينچمه و ،دندوب هدش نكاس ناسارخرد
 و دش ناملسم و دمآ ناتسناغفاب ۱۸۳۳ رد هك لپ هتخت ركاسع لينرج ناخ دمحم ريش اي ،مهلاثما و خرهاش
 لويك ار وا هك ،تفرگ ياج دوخ يارب ناتسناغفا خيرات رد ًارهق و دوب سيلگنا Campbell لبپميك ًالبق
 .يدنتفگ

 خيرات رد و تسوا مانب ميروتانس يقفر لباك رد يلو ،درادن ترهش هيكرت دوخ رد بط رتكد گيب يقفر
 و هيبيبح مولعلاراد ءانب رد يدنه ينغلادبع روتكد هكنانچ ،دراد يماقم و يمان ًامتح ناتسناغفا رد بط لوحت
 .تسا هتفرگ ياج تيطورشم و فراعم خيرات

 رد نيمزرس نياب ندمآ زا دعب هك ،دنناوتيم هدش ام ليلجت روخرد رخافم و زج يناسك لاجر هتسد نيزا
 ياه هرازه و نايناشوك و رتخاب ناينانوي دننام ،دنشاب هدش نآ مدرم و زجو هديدرگ كلهتسم هحاس نيا روتلك
 اهدص و نيشپ و رنك تاداس و تاره نايراصنا دننام يناسارخ ،برع ياهنادناخ ريهاشم و ناتسناغفا نكاس
 يخيرات رومعم و ندمتم دال برد نافلؤم و نارسفم و ناثدحم و سيون يبرع فراع و رعاش و بيدا و ملاع
 .دنا هدوب هريغو لغم اي كرت اي برع ًابسن هچ رگا ،نيمزرس نيا

 هدرك ارنآ روتلك و تيعبات بسك و هدنام يقاب نيمزرس نيرد اهنرق اهنآ ياهنادناخ ياياقب و مدرم نيا
 تاره ريپ نرق هس تدم زا دعب تاره و خلب نايراصنا زا ،دنا هدش ينيمز نيا و يناسارخ يناعم مامتا بو
 .تسا نيمزرس نيا رخافم زا ًاقح هك دمآرب يناسارخ يمالسا لماك تفاقثاب

 اهنرق هك تسا تاداس داژن يبرع هداوناخ زا دنس روپناطلس نوفدم يدابآ لالج يكراصح هلاريقف ايم
 هك دمارب ـه ۱۲نرق رد يرثؤم و دنمشناد فلؤم و فراع درم ناشيزا و ،دندوب هدمآ راهرگنن يداو هب لبق
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.تسناتسناغفا رخافم زا قحبوا و ،دوب يمالسا يناسارخ گنهرف و هشيدنا يعقاو هدنيامن

}٥{

يروتلكو يركف ياه هرطيس

 هروكفم ذوفن رب انب هك ،دنا هدمآ دوجوب يركف ميظع ياهتيصخش هريغو يمالسا كلامم خيات رد يهاگ
 و ركف يليلحت خيرات هكيماگنه و ،دنا نيمزرس نيا يگنهرف و يركف خيرات و زج يگنهرف قيمع ريث أتو
 خيش دننام ،دنريگيم ياج نآرد دوخ يارب ًامتح ذفان ياه تيصخش نيا ،دوش يم هتشون بدا و هشيدنا
 نكسم و دلوم رظن زا  ناشيزا يكي هك يدابآ ميظع لديب رداقلادبع ازريم و يزاريش ظفاح و يزاريش يدعس
 ينارمكح ام روعش وزغم نامتخاس رب ناشيا هشيدنا يلو دنرادن يطبر لوا هدام يروتلك هحاسب نفدمو
 .دنكيم

 ينوطالف بتكم هشيدنا ام بدا و فوصت رد و دنراد ماقم نيمه نوطالفا و وطسرا ميدق نانوي زا
 زا مزلشوس يداصتقا ياهتيعقاو ديدج رصعرد هكيلثم دوش يم هديد تينانوي و تييادوب تاساكعنا و ديدج
 .تسا هدش ريزارس قرشم ياه نيمزرسب سكرام هشيدنا

 نكمم ام .دنوشيمن هتفرگ نيمزرس نيا "صاخ رخافم "و زج رد يلو ،دنا يركف خيرات يدابم اهنيا
 نآ ناروآ مايپ يلو ،ميشاب رثأتم يدنه اي يبرع اي يياپورا و ينانوي هشيدنا نايرج مادك زا يركف رظن زا تسا
 .دنا ام هشيدنا خيرات وزج هچ رگا .ميناوت يمن هداد رارق دوخ يروتلك رخافم زا ار هشيدنا

}٦{

 هجيتن

 ،دنا ام يروتلك رخافم وزج و دنطوبرم امب دنشاب هك يياجره رد ۲-۱  هدامب طوبرم عياقو و ريهاشم
 هماع فرط زا نانآ ليلجت رد يلو ،درك در دياب دنك ارنآ كيلمت ياعدا يسك رگا هدرك ليلجت ارنانآ دياب
 .تسين يعنام تيرشب
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 هتفرگ صاخ رخافم رد ،دنا هدش بذجام گنهرفب و ،دنكرتشم رخافم هك ۳ هدام داوم و صاخشا اما
.دوب دهاوخن يعنام ،دنوش ليلجت هناگيب اي دوخ فرط زا رگا يلو ،دنوشيمن

 يم هدش ليلجت مه و دنراد ياج خيراترد مه ،دنا هدش ام روتلك و خيرات وزج هك ٤ هدام ريهاشم
 .دنكرتشم رخافم اريز ،تسين يعنام دنكيم ليلجت ارناشيا يرگيد رگا يلو ،دنناوت

 زا ينادردق مانب رگا يلو ،دنناوتيمن هدش ليلجت ام يلم رخافم روطب ٥ هدام طوبرم عياقو و ريهاشم

 ار ام يروتلك و يبدا و يركف ياه هتشرو .تسيندب ديآ يم لمعب اهنا زا يكين ركذ ناش ملع و هشيدنا ذوفن
 .دنشخب يم يگتسويپ رگيد للم اب


