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ینونک بالقنا رد ایراتلورپ فیاظو

]لیروآ ياهزت[ 

گنهابش بارهس ۀمجرت

)1( ]لیروآ ياهزت[

 رطاخ هب ،لیروآ 4 تسشن رد ور نیا زا و مدوب هدیسرن دارگورتپ هب ]1917[ لیروآ موس بش ات نم
.منک  هئارا دوخ هاگدید زا یبالقنا يایراتلورپ فیاظو ةرابرد یشرازگ مناوت یم اهنت ،یفاکان كرادت

 مهد ماجنا راکتسرد نافلاخم راک تلوهس زین و دوخ راک تلوهس يارب متسناوت یم هک يزیچ اهنت
 یلت هرست قیفر هب ار نتم و مدناوخ ]عمج رد[ ار اهنآ نم .دوب یبتک تروص هب یئاهزت ندرک هدامآ
 یتسشن رد سپس و اه کیوشلب تسشن رد راب کی :مدناوخ هدرمش رایسب و راب ود ار اهنآ .مداد )2(
 رد هک یحیضوت تاکن نیرت هصالخ اب ار مدوخ یصخش ياهزت نیا .اه کیوشنم و اه کیوشلب زا
.منک یم رشتنم ،دنا هدش نایب يرتشیب لیصفت اب شرازگ

اهزت

1

 نآ ۀناراد هیامرس تیهام رطاخ هب اکرش و )3( فوول تموکح رد هک ،گنج هب ام دروخرب ةویش رد
 زایتما نیرت کچوک نداد ،تسا هیسور بناج زا یتسیلایرپما و هنارگلاغشا یگنج دیدرت یب تموکح

 زاجم ،دوش یم هدیمان ]يوسنارف ۀمجرت – یبالقنا یلم عافد[ »یبالقنا یبلط عافد« هچنآ هب
.تسین

 یبالقنا یگنج هب تبسن ار دوخ تیاضر ریز طیارش هب دناوت یم اهنت هاگآ یتاقبط رظن زا يایراتلورپ
 نیرتریقف و ایراتلورپ هب تردق هکنیا )فلا :دراد مالعا دنک هیجوت ار یبالقنا یبلط عافد اعقاو هک



 رد هن و لمع رد هدش فرصت ياه نیمزرس مامت قاحلا یفن )ب ،ددرگ لقتنم وا دحتم ناناقهد
.دریذپ ققحت هناراد هیامرس عفانم زا یعقاو و لماک یتسسگ )پ ،دریگ تروص فرح

 گنج و دنراد رواب یبالقنا یبلط عافد هب هک اه هدوت زا عیسو ياه شخب نآ يراکتسرد هب هجوت اب
 تیعقاو نیا هب هجوت اب ،یئاشگروشک يارب يا هلیسو هن و دنریذپ یم ترورض کی ناونع هب اهنت ار
 یئابیکش و راکتشپ اب ،مامت لیصفت و تقد اب دیاب ،دنوش یم هداد بیرف يزاوژروب طسوت نانآ هک
 نشور ار یتسیلایرپما گنج و هیامرس نیب ینتسسگان دنویپ ،داد حیضوت ناشیارب ار ناش تاهابتشا
 و کیتارکومد یحلص قیرط زا گنج هب نداد نایاپ هیامرس نتخادنارب نودب هک درک تباث و تخاس
.تسین نکمم ،دشاب هدش لیمحت تنوشخ اب هک یحلص هن

.دریگ تروص اهههبج رد شترا نورد رد دیاب هنیمز نیا رد رازراک نیرت عیسو

.يردارب مالعا

2

 ندوب یفاکان رطاخ هب هک – بالقنا تسخن ۀلحرم زا روشک هک تسا نیا ینونک تیعضو یگژیو
 دیاب هک مود ۀلحرم هب – داد رارق يزاوژروب تسد رد ار تردق ایراتلورپ یهدنامزاس و یتاقبط یهاگآ
.دنک یم راذگ ،دهد رارق ناناقهد شخب نیرت تسد یهت و ایراتلورپ ناتسد رد ار تردق

 صخشم دنا هدش هتخانش تیمسر هب ینوناق ظاحل هب هک یقوقح رثکا دح اب وس کی زا راذگ نیا
 مدع اب رگید يوس زا و ،)تسا ناهج رد گنج لاح رد روشک نیرتدازآ نونکا هیسور( دوش یم

 هب اهنآ ]يوسنارف ۀمجرت – هناهاگآان دامتعا[ لیلد یب دامتعا اب ماجنارس و اه هدوت دض هب تنوشخ
.مسیلایسوس و حلص نانمشد نیرتدب نیا ،ناراد هیامرس تموکح

 ياه هدوت نایم رد یبزح راک ةژیو طیارش اب دوخ نداد قابطنا یئاناوت ام زا صاخ تیعضو نیا
.دنا هدروآ يور یسایس یگدنز هب هدش رادیب هزات هک دبلط یم ار يا هقباس یب عیسو

3



 غورد هژیو هب ،نآ ياه هدعو لماک ندوب غورد ؛دریگ تروص دیابن تقوم تموکح زا یتیامح چیه
 نیا زا از مهوت و زاجم ریغ »تساوخ« ياج هب .ددرگ راکشآ دیاب یبلط قاحلا در هب طوبرم ياه
 اشفا ار نآ دیاب ،دشابن یتسیلایرپما یتموکح هکنیا رب ینبم ،ناراد هیامرس تموکح ینعی ،تموکح
 .درک

4

 یتیلقا ،تسا تیلقا رد ام بزح ،نارگراک ناگدنیامن ياهاروش رتشیب رد هک تیعقاو نیا نتخانش
 و یقلخ ياه تسیلایسوس زا ،بلط تصرف ياوژروب هدرخ رصانع ۀمه زا یکولب ربارب رد کچوک
 هریغ و فوکتلس ،)هریغ و یلت هرست ،هزدیخچ( هدنامزاس ۀتیمک ات هتفرگ یبالقنا ياه تسیلایسوس
 ،)4( .دنهد یم شرتسگ ایراتلورپ نایم رد ار ذوفن نیا و دنا هدش يزاوژروب ذوفن میلست هک هریغ و
)5(

 تسا یبالقنا تموکح نکمم لکش اهنت نارگراک ناگدنیامن ياهاروش هک داد ناشن اه هدوت هب دیاب
 راک زا تسا ترابع دوش یم يزاوژروب ذوفن میلست تموکح نیا هک اجنآ ات ام ۀفیظو ور نیا زا و
 ،]نارگراک ناگدنیامن ياهاروش[ اهنآ تاهابتشا دروم رد هناریگیپ و کیتامتسیس ،هناروبص یحیضوت
 هب هک يا یحیضوت راک[ .دشاب هتشاد قابطنا اه هدوت یلمع ياهزاین اب هژیو هب هک يا یحیضوت راک
] يوسنارف ۀمجرت .دریگ تروص اه هدوت یلمع ياهزاین نتفرگ رظن رد اب هژیو

 لاقتنا ترورض غیلبت لاح نامه رد و اهاطخ ياشفا و داقتنا راک میتسه تیلقا رد ام هک ینامز ات
 هب دوخ ۀبرجت اب مدرم ات میهد یم ماجنا ار نارگراک ناگدنیامن ياهاروش هب یتلود تردق مامت
.دنربب یپ ناشتاهابتشا

5

 یماگ یناملراپ يروهمج هب نارگراک ناگدنیامن ياهاروش زا تشگزاب ]اریز[ – یناملراپ يروهمج هن
 رد ناناقهد و يزرواشک نارگراک ،نارگراک ناگدنیامن ياهاروش يروهمج هکلب ،- تسا سپ هب

]يوسنارف ۀمجرت – الاب ات نیئاپ زا[ .نیئاپ ات الاب زا روشک رسارس

 .)6( یسارکوروب و شترا ،سیلپ لالحنا



 دزم زا دیابن دنشاب ینیشناج لباق نامز ره رد و بختنم دیاب یگمه هک یمسر تاماقم مامت قوقح
.دنک زواجت رهام رگراک کی طسوتم
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 لقتنم[ دوش زکرمتم يزرواشک نارگراک ناگدنیامن ياهاروش رب دیاب یضرا ۀمانرب رد یلصا ۀیکت
.]دبای لاقتنا دوش

 كالما مامت ةرداصم

 نارگراک ناگدنیامن یلحم ياهاروش رایتخا رد دیاب نیمز ،روشک ياه نیمز مامت ندرک یلم
 رارقتسا .ریقف ناناقهد ناگدنیامن ۀناگادج ياهاروش یهدنامزاس .دریگ رارق ناناقهد و يزرواشک
 ره[ دشاب نیتایسد 300 ات 100 نیب اهنآ تحاسم هک یکالما ینعی( گرزب كالما رد هنومن عرازم
 ناگرا میمصت و هریغ و یلحم طیارش بسحرب ].م .تسا راتکه 1.08 ای عبرم رتم 10800 نیتایسد
 باسح هب[ یمومع باسح هب يزرواشک نارگراک ناگدنیامن ياهاروش لرتنک ریز )یلحم ياه

.]يوسنارف ۀمجرت – هعماج

7

 ناگدنیامن ياهاروش لرتنک رارقتسا و یلم کناب کی رد روشک ياه کناب مامت يروف ماغدا
.اهنآ رب نارگراک

8

 ریز یعامتجا عیزوت و دیلوت نداد رارق اهنت هکلب تسین »مسیلایسوس رارقتسا« ام يروف ۀفیظو
.تسا نارگراک ناگدنیامن ياهاروش لرتنک

9

بزح فیاظو

بزح ةرگنک يروف ناوخارف )فلا



.ریز دراروم رد اتدمع بزح ۀمانرب حالصا )ب

یتسیلایرپما ياه گنج و مسیلایرپما ۀلأسم -1

)7( »ینومک عون تلود« ۀنیمز رد ام تساوخ و تلود هب ام دروخرب ةویش دروم رد – 2

تسا هدش هنهک نونکا هک ام لقادح ۀمانرب حالصا – 3

.)8( بزح مان رییغت -4

10

نیون لانویسانرتنا ]داجیا ترورض[

 و اه تسینیووش – لایسوس لباقم رد یلانویسانرتنا ،یبالقنا لانویسانرتنا کی داجیا راکتبا دیاب ام
.)9( میریگب تسد رد ار »اه تسیرتناس«

 وا زا دبایرد ار راکتسرد نافلاخم دروم رد ردان يانثتسا رب نم ةژیو دیکأت تلع هدنناوخ هکنیا يارب
 نینل« :دیوگ یم وا :دنک هسیاقم گربدلگ ياقآ زا ریز ضارتعا اب ار الاب ياهزت منک یم توعد
 تدحو ۀمانزور رد هدش لقن( »تسا هتشارفارب یبالقنا یسارکومد طسو رد ار یلخاد گنج مچرپ
.)5 ةرامش ،فناخلپ ياقآ )10(

؟تسین رهوگ هکت کی نیا ایآ

 شخب نآ يراکتسرد هب هجوت اب « هک مهد یم حیضوت تقد هب و منک یم مالعا ،مسیون یم نم
 طسوت نانآ هک تیعقاو نیا هب هجوت اب ... دنراد رواب یبالقنا یبلط عافد هب هک اه هدوت زا عیسو ياه
 ار ناش تاهابتشا یئابیکش و راکتشپ اب ،مامت لیصفت و تقد اب دیاب ،دنوش یم هداد بیرف يزاوژروب
»... داد حیضوت ناشیارب

 قلعت عیسو ياه شخب هب هن و ،دنمان یم تارکومد لایسوس ار دوخ هک یئاوژروب نایاقآ لاح نیا اب
 نوچمه ارم تارظن يدرسنوخ و یمارآ هب ،یبالقنا یبلط عافد هب دقتعم ياه هدوت هب هن و دنراد
 رد )درادن دوجو نم راتفگ رد و اهزت رد يا هملک نآ زا هک( »یلخاد گنج ]![ مچرپ نتشارفارب«
 .)11( دننک یم دومناو »یبالقنا یسارکومد ]!![ طسو

؟تسا مادک )12( ایلُو ایاکسور زیگنارب شروش تاغیلبت اب نآ توافت ؟تسیچ راک نیا ینعم



 اهنت نارگراک ناگدنیامن ياهاروش« :مهد یم حیضوت تقد هب و منک یم مالعا ،مسیون یم نم
 ،هناروبص حیضوت زا تسا ترابع ام ۀفیظو ور نیا زا و تسا یبالقنا تموکح نکمم لکش
 اه هدوت ياهزاین اب قابطنا رد هژیو هب هک یحیضوت ،اهنآ یکیتکات تاهابتشا ریگیپ و کیتامتسیس
»])يوسنارف ۀمجرت( .تساه هدوت ياهزاین نآ هاگتساخ هک یحیضوت[ .دشاب

 یم »یبالقنا یسارکومد طسو رد یلخاد گنج« ارم ياه هاگدید ،نافلاخم زا یخرب لاح نیا اب
!دنمان

 یخیرات چیه ندرکن مالعا یلک روط هب و کیدزن خیرات نییعت مدع رطاخ هب ار تقوم تموکح نم
 رارق هلمح دروم شیاه هدعو يارجا هب دهعت مدع رطاخ هب و ناسسؤم سلجم ندناوخارف يارب
 سلجم ندناوخارف نازابرس و نارگراک ناگدنیامن ياهاروش نودب هک مدرک لالدتسا نم .مداد
.درادن ناکما نآ تیقفوم و تسین نیمضت لباق ناسسؤم

!متسه ناسسؤم سلجم عیرس ندناوخارف فلاخم نم هک دوش یم هداد تبسن نم هب لاح نیا اب

 رظن رد ار راکتسرد نافلاخم ردان يانثتسا هک دوب هتخوماین نم هب یسایس ةزرابم لاس اه هد رگا 
.مدیمان یم »یئوگ نایذه« ار تاراهظا هنوگ نیا ،مریگب

 اما !فناخلپ ياقآ بوخ رایسب .دیمان »یئوگ نایذه« ارم ینارنخس شا همانزور رد فناخلپ ياقآ
 هب يراو نایذه ینارنخس رگا نم .دیرکف هتوک و نشخ ،یشان دوخ کیملپ رد هزادنا هچ ات دینیبب
 رب نوزفا ؟دندرک لمحت ار »یئوگ نایذه« نیا عمتسم اهدص هنوگچ مدرک داریا تعاس ود تدم
 ]دوخ راتفگ رد[ ؟دهد یم صاصتخا »یئوگ نایذه« نیا هب لماک نوتس کی امش ۀمانزور ارچ ،نآ
!یقطنم ریغ و ریگیپان رایسب ،دیتسه یقطنم ریغ و ریگیپان

 تسا يزیچ نآ يروآدای و حیضوت زا رت ناسآ رایسب یئارس نویش و یئوگازسان ،ندیشک دایرف هتبلا 
 هک یتلود عون و )13( سیراپ نومک ۀبرجت ةرابرد 1875 و 1872 ،1871 رد سلگنا و سکرام هک
.دنتفگ ،تسا دنمزاین نآ هب ایراتلورپ

.تسین مسیسکرام يروآدای دنب رد اراکشآ ،قباس تسیسکرام ،فناخلپ ياقآ

 دسج« ار ناملآ یسارکومد لایسوس نآ رد هک )14( 1914 توا 4 رد گروبمازکول ازور ۀتفگ نم
 رطاخ هب .»دروخ رب« اکرش و اه گربندلگ ،اه فناخلپ هب هتفگ نیا .مدرک لقن دوب هدیمان »نفعتم
 لیلد نیا هب ،یناملآ ياه تسینیووش رطاخ هب ؟دندرک ساسحا هلمح دروم ار دوخ نانیا یناسک هچ
!دندوب هدش هدیمان تسینیووش هک



 دب ،رادرک رد تسینیوش و راتفگ رد تسیلایسوس ،یسور ةراچیب ياه تسینیووش – تسیلایسوس نیا
.دنا هدرک هصمخم دراو ار دوخ يروج


