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  �و���ده : �و	��ل آ��� 

 


�ت ا��را��ژ��� �� ���  از �و���ت ��و�و
ا�%���$�ن �	وری ا�ت �� در !#ب آ��� �و! �ت دارد و �� ��ط� و�ل ��ن �	ورھ�ی ��ط�� و �را 
��ط�� ا�ت و دارای �� �و! �ت �وب و ا�$را$�ژ�� در ��ط�� ا�ت �� ھ��ن '��ظ ھ�واره �ورد 

��دان ,�/ ھ�ی ����$� �	ور ھ�ی ��ط��  ا�%���$�ن � �و. $-�,م و ��#� ��*��*�ن !رار دا	$� و دارد ،
�ودن �� و از طرف د�*ر ���ط دا�#� �$	�0  �وده و ا�تو ,-�ن  �. از �� طرف �و! �ت ,�و3و'$�

و 3ر �-�,را و ذھ��ت 5 �ف ، �	� و �� اراده ���*�ن ����� �	ور �� از �رد��ن ا�ن �رز��ن 
���دن ��/ $-داب ا�ن ,%را��� �� ��م ا�%���$�ن � $� د!�ق از ز��ن  !ر���� 8ر�$� و �� �8رد . از آ�7ز

ز���داری ا��د	�ه ا�دا'� $� ز���داری � #� ���د ا	رف ��7 �� در�8ر آ$ش درو�� ھ�$�م ، در�8ر 
��ظ و �8$رش !درت ھ�$�م ، در�8ر ��ر �ردن !���ل و رھ�ران �� ا�ط>ح �ذھ�� ، ,-�دی و ����� 

�ردن د���س و $وط � ھ�ی 	رق و 7رب در ���ط دا�#� �ود ھ�$�م ، در�8ر  ھ�$�م ، در�8ر �=�
ا�$>��ت 	د�د �ذھ�� ، !و�� و ز���� ھ�$�م و ا�? �ر�ت �دا	$�م و �دار�م $� از �ر�ت ھ�ی ط>�� 

���م و از ا�ن �و! �ت ,�و3و'$�� �ود �و���ت  و ��ر ��ر در �ظ�م ��ن ا'�#ل �� ��@ �ود ا�$��ده
��د�ت ���ر�م �� 	�Aت ا�$را$�ژ�� . دو�د ��ل $�ر�B �دون و �A$وب �	ور �� 	�ھد ا�ن  ا�$را$�ژ�

�وده و ا�ت ، از ا��د 	�ه ا�دا'� 	روع $� ���د ا	رف ��7 �� 8و�� �=�ل �� 3رداز�م �� ����ت  ���5!
ا�دا'� ھ�ی ��ر,� $ ر�ف �	ده و ��ر�رد ھ�ی �Dد ز���دار در $�ر�B دو �د ��'� �	ور �� . ا��د	�ه 

 ��از دا�ل �� �ران !���ل د�Dر �	A>ت ز��دی �وده و آ�-� را �� ��$� �-�ر �� ��ود ، �ود وی ��ز
د'�ل ھ��ن �	A>ت دا�#� �ر�ت آن را �دا	ت $� $و,� �� �3	ر�ت ھ��� �� در ارو�3 و,وا�@ د�*ر رخ 

�	� ھ� و �� �ور$�  �� داد دا	$� ��	د . ا�ن ا�ر ��Gث 	ده �ود $� و5 �ت ����� �� ھ��ن '	Aر
 ��ھ�د ھ���� �ظ��� 8ری ��!� ���ده و ا!$��د ا�%���$�ن ��ز ��ط $� دھ#� ��دود 8ردد �$�,� ��#� ھ� 

�د�ت آوردن ���7م و $���م آن ��ن !���ل �ود و ��Gث ا�ن �*رد�د �� �رز��ن ا�%���$�ن �� و� ت دا��� 
�A$� واه و�ود �ل !در$��د ، ���ر و �دا�#� آ�-� در Gر�� ھ�ی ��$#ف $���م د�ت ���د. �و,ود�ت !

�8ری ھ�ی �>ن �	ور ، ذھ��ت �ظ��� 8ری و �	ور 8	��� ا��د	�ه ا�دا'� و ��H�ره ��ود �رز 
�	�ص ا�%���$�ن �� د'�ل �	ور 8	��� ھ� و $%��رات �Aرر و زود ھ�*�م در �دود �رز��ن ا�%���$�ن 

������ل 	د و �	A>ت و ��دو�ت ھ�ی �وده �� ا�%���$�ن !ر! ��� �وا�ت ھ�ی =روت ط#�� و !درت ط#
، ����ت ��ر,� �$وا��ت در ����ت ��ر,� �و�ق ��	د. � د �Gر ز���داری $��ور 	�ه �طرح ��	ود 

�ود �ر Gدم $,�وز  �� �	ور ھ�ی ھ����� و Gدم $,�وز �	ور ھ�ی ھ����� �� !#�رو  ��$�$��ور	�ه �
رده و ����ل دا�#� �ود را �ل ��وده ، ��ودال ھ� را �ر�وب و $�ت اداره $��ور	�ه $� وی �ر�ت �3دا �

�� ,�ی 3را�8د�8 ، $	دد و !وم 8را�� ، �� !درت �ر8زی !وی را در �	ور ���م ��زد . در وا!@ 
او'و�ت ����ت وی از ��ن �ردن ��ودال ھ� �ود �� �� $وط � ھ�ی دا�#� $و�ط آ�-� $��ور �ر�ت 

$ر �3دا ��ود. �و5وع !��ل $و,� ا�ن ا�ت �� ا�*#�س در ا�ن ز��ن 3ردا�$ن �� ����ت ��ر,� را ��
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�رای $�رف ھ�د $�-� ر!�ب �ود ا�%���$�ن را �� دا�د و از !درت ا�%��-� در وا!@ در ھراس ا�ت ، ا�� 
 ��$��ور !�در �� درک ا�ن �و5وع ��وده و �� ھ�د $و,� �Dدا�� �دا	ت . Dون او �� ا�ن �Aر �ود �� 

ھ� در دا�ل و از ��ن �ردن آ�-� در آ��ده �� $وا�د �� �Aر �8$رش !#�رو �ود و�� 3س  ��$رل ��ودال
 ��8ر�$ن ���طق از د�ت ر�$� �� ,��ب ھ�د 8ردد . ��7ل از ا���A ا�*#�س �� ����ت ھ�ی �و�ق �و�ش 
و  �رGت �� ��ت ھ�د رو �� �3	روی �ود. ���د �8ت �� ط�ق � �ول ھ�واره در ا�%���$�ن �ر �ر �#ط�ت
 Bرر�� د!�ق $�ر�� ��,��	��� از ا��د	�ه ا�دا'� $� ���د ا	رف � ��7	A>$� و,ود دا	$� و دارد . 

�$و,� ��	و�م �� ا�ن ا�ر �د �زر�8 در راه �3	ر�ت و ��ظ $����ت ار�5 ا�%���$�ن �وده و ا�ت . � د 
در دا�ل �وا,� �ود از  از ز���داری $��ور 	�ه 	�ه ز��ن �� !درت �� ر�د 	�ه ز��ن ��ز �� ا�ن �	Aل

�� وی ��Gث 	ده �ود $� او در ا$��ذ و �� �و $وط � �ران !���ل و از �وی د�*ر ���'�ت �رادرا�ش 
ا�ن �ود $� ��ودال ھ� را $�5 ف ��وده و  	�ه ز��ن�و���ت در ����ت ��ر,� �و�ق �	ود . ھدف 

	�ه �*#�س ھ� �� ھ�د 8ردد . �رادران �Aو�ت ار دور �*-دارد . �رادرا�ش را ��$رل ����د و ���@ $�#ط ا
�� �ر�#� ا,را  	�ه ز��ن�� �Aر 8ر�$ن �#ط�ت از او �ود�د و ا�ن ��Gث 	ده �ود $� ����ت ��ر,�  ز��ن

 ��ر�د . �ران !���ل از �� �و �� ���� ای �� ���ت �� ا�ن ���واده دا	$�د واز �وی د�*ر �� $�ر�
�ھ� 	ورش �� ��ود�د . �� ھ��ن 	Aل �Gر	�ه ���ود ھم ا��$�ده و 8-* 	�ه ز��نا�*#�س در ����ل 

ادا�� �� ���د � د ز��ن ز���داری ا��ر دو�ت ���د ��ن ��ر�د �� در ا�ن ز��ن ا!دا��ت �ورت �� 
��ت و روا�ط $�A� ز �ردن در���8رد و'� زود 8ذر و �7ر ��3دار ا��ر دو�ت ���د ��ن �� ا!دا��ت Dون 

�� روس و !�ول ����ت رو�-� از ���ل و'� دو�$��� �� !��Dر�� ا�ران ،  ���ز �ردن را �راودات د��$��#3
$��!ض ھ�ی ����ر ,دی در $ ر�ف اھداف ��ر,� در ا��,� د�ده ��	ود Dون Gدم $���ب ��ن ا����Aت 
��رت �ود از ��ز 3س �8ری ارا�5 از د�ت ر�$� G �� �#� وب ھدف�و اھداف �#� و,ود دارد  �#�

�ور از !رار داد G)1808 ��)و'� �� در آن ز��ن �D ا����Aت �#� دا	$�م �� �دا	$�م و ا8ر �وده ھم 

$���ب ر��دن �� اھداف �#� ��وده . در دور دوم ز���داری ا��ر دو�ت ���د ��ن دو ��Gل در ����ت 
��ر,� ا��ر $�=�ر ,دی دا	ت اول درک ��Gق و ھ�� ,���� از !درت �ظ��� و ��وذ ����� ا�*#�س در 

. در ا�ن دوره ����ت ��ر,� ����ظ� ��را�� $ر �ود Dون در ا�ن دوره ��ث از ��ز 3س �8ری  ��ط��
ھردو ارا�5 �طرح ��ود. و ��ط� دوم درک ,دی از ��ود ����ت �رد�� از �ظ�م ����� در  ا�%���$�ن 

ھ�� �A$� ا��ر را ���رد �� طرف $	د�د وا��$*� 'ذا در ����ت ��ر,� ا��ر در ,�$,وی ,#ب ����ت 
�� ا�*#�س 	د �� ا�� �د !رارداد ,د�د �� ا�*#�س ا!دام ��ود �� در ا�ن !رارداد دو �A$� و,ود دا	ت اول ��,

: 3ذ�ر�ت �� �7ر  از ا�*#�س �� ھ�M �	ور را�ط� د��$��#3� دا	$� ��	د دوم: در $�ظ�م ����ت �ود 
داری 	�ه 	,�ع �را ��ر�د 	�ه ھ��	� �� ا�*#�س �	وره ����د. � د از ا��ردو�ت ���د ��ن �Gر ز���

	,�ع ��ز Dون د�*ر �3د	�ھ�ن و ز���داران �3ش از �ود �� �	Aل �ران !���ل ، ��ودال ھ� و �رادرزاده 
اش !��ر ، وز�ر �$N ��ن و د�*ران �وا,� �ود . ھر�8ه او �رای 8ر�$ن ��'��ت �� ��ت 3	�ور �� ر�ت 

ن ز���دارای ا��ر 	�ر G#� ��ن $�ر��O ����ت در !�دھ�ر 	ورش ھ�ی �ورت �� 8ر�ت . � د در ز��
�� طر�� � �ل و5@ �� 8ردد در �	ور و ا��ر 	�ر G#� ��ن ����ت ��طرف � �ل را در �3ش �� 

 ���8رد و'� ��ز ھم ��ر�$��5 ��ن ا�*#�س و 	�ر G#� ��ن و,ود دارد و ا�ن �ر �� 8	ت �ر ا�$�>ل ط#
�	ور ھ� ھم روا�ط �ر !رار ��د . � د ��ث ز���داری  ا��ر 	�ر G#� ��ن � �� او ���وا�ت �� د�*ر

�دا'ر��ن ��ن ھم ���ول $وا�ق ���و	$� G درت ر��دن ا��ر���دا'ر��ن ��ن �طرح ��	ود �� G ا��ر
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�دا'ر��ن ��ن از وی اG>م ����ت �� G م و��دارای<Gا �� B��3 در Oود ا�*#�س �ر��روس و ا�*#�س 
ا�*#�س �ر�O ����ت �ود را در دو ��ور �ورد $���د !رار ود �دارد. ��د اG>م ھ�D*و�� $ -د ,د�د و,

  �� دھد.

  اول: ����ت از ���م ��$�ل 

���� از ا�%���$�ن در �را�ری $,�وز �	ور ھ�ی د�*ر . ھردو�A$� 	رط ا���� �ود � �� �دوم: 3	$
ا�%���$�ن �دون �	وره �� ا�*#�س ��� $وا�د �� د�*ران روا�ط دا	$� ��	د . و'� ���3 ھ�ی ����ت ��ر,� 

�دا'ر��ن ��ن �ر �� ا�ل ا�$وار �ود. G ا��ر  

  ه �8ن �� ھ�د و �	-د �ر�$�دن �����د –اول: $���د �را�ل ا�$�>ل 

  ر��Gت Gدم �ر!راری روا�ط ����� �� د�*ر �	ور ھ�  -دوم: $���د �ر ا�ل $,ر�د

  از !درت ��A در �را�ر د�*ری  -�وم: $���د �ر ا�ل �وازا�� !درت 

�دا'ر��ن ��ن �رز ����ت ��ر,� �	�ص ��	ود � �� G ر ز���دارای ا��ر�G در ا�ن ز��ن � �� در
�د )1893در !رارداد (G ن ا��ر��ا'ر��ن ��ن و آ!�ی ھ�ری ��ر$�ر د�ور�د �� ا��5 ر��د �دود �� 

	ر!� و ,�و�� ا�%���$�ن از وا��ن $� �ر�د ا�ران $ �ن 8رد�د و �ط� �� ��م د�ور�د �� و,ود آ�د. � د 
�دا'ر��ن ��ن ا��ر ا��ن Q ��ن �� !درت �� ر�د در �Gر ز���دارای ا��ر ا��نG از ز���داری ا��ر 
Q ��ن د8ر8و�� و $�ول ا���� در ����ت ��ر,� رو��� �� 8ردد . و درا�ن ز��ن �رای او'�ن ��ر 
رھ�ری د�$*�ه د�3#���� از 	�ه �� �رد د�*ری ��$�ل ��	ود �� ���ود طرزی �� �Gوان وز�ر ��ر,� 

Gود . ا	ت ا�$وار ����زام ھ�ت $ �ن ��	ود. ا�ل در $�ظ�م ������ت ��ر,� �ر����ت �8$رش ����
�� �	ورھ�ی ,-�ن �� ��وص ,-�ن 7رب $و�ط دروازی �� �دت دو��ل طول  �ر��� د��$��#3

�� �	ورھ�ی ��ر,� را �$��Gد ��زد �� �� ا�%���$�ن را�ط� �وب دا	$� ��	د ، ���3 8ذاری  ��A	د 
� �A� �#�#� ھ��ن ���رو�د ����ت ��ر,� �AوHر و $���د �را��Aر �درن 7ر�� در ������ت ��ر,�. 

�� $و,� �� �و! �ت ,�و3و'و$�� �ود ���ورد ��ر  �و د�*ری ����د و ا�%���$�ن 	�Aت ھ�ی ا�$را$�ژ�
��ر در �ظ�م ��ن ا'�#ل وا �%���$�ن 	�ھد �3$� ھ� و �#�دی ھ�ی �وده و'� ھ�M و!ت �$وا��$� �� ����ت 

�8$رش دھد در �ظ�م ��ن  ��را ، !وی ، ��طرف و � �ل �ود را دا	$� ��	د ا�ن ����ت را ��ظ ��د و
دوره ��زده ��'� آ!�ی ���د �رزی ھم �� دوره � ��ر از Dور و �3Dول �� 	Aل �درن و  .ا'�#ل

�3	ر�$� اش �وده و ا�%���$�ن 	�ھد �� ا�$ ��ر �و�ن ا�ت در ا�ن دوره ���7م و =روت �#� ��ن ا�راد و 
ر ��ن $���� �	ور ھ�ی د��� 	���$� و د �	ورا	��ص $���م ��	ود و ا�%���$�ن �� �Gوان ���د $ر�ن 

��ز�*ر �وب ، � �ل ،  �� ر�� ��	ود ا�%���$�ن در ا�ن دوره ��ز ھم ��� $وا�د در �ظ�م ��ن ا'�#ل �
آ!�ی ��طرف و ز�رک ��ش ��زی ��د ����ت ��ر,� ا�ن دوره ھم �� ����ت � �ل و وا��$� ا�ت و 

�رادر ��را�5 �رزی ھم ��روف ���و	� آ$ش درو�� در ��ن �	ور ا� ��ت و ��زده ��ل $��م را 
�8$ن �3ری �� ��د و'� ,واب ا�$��ر وا��,�ر در���ت �� ��د �� ��#��رد ھ� دا'ر ��� 	ده �� �ردم 

ا�%���$�ن ��3د�د ��	ود و �� ھم $و�ط �����ی دا�ل �Aو�ت �� �	ورھ�ی ��ط�� و ,-�ن ا�$��ل داده ��	ود 
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ول دار $ر ��	ود �*��� �و�� ا�ن دوره ا�ن ا�ت �� ا�%���$�ن �� و 7ر�ب 7ر�ب $ر ��	ود و 3ول دار 3
$وا�د $� �� �دی روا�ط �و�� ��ر,� �� د�*ر �	ور ھ�ی ,-�ن �ر!رارد ��د و'� �� ھ��G Mوان 

�$وا��$� از �ر�ت ھ�ی �� و,ود آ�ده $و�ط ,�� � ,-��� �� و�ژه 7رب ا�$��ده وا�ر �� ��@ �	ور ��د 
ھ�ی 	���$� �� دارد ��$وا�د $و,� ��ز�*ران �	ور ھ�ی د�*ر را �� ا�%���$�ن  و آ!�ی �رزی �� و�ژ�8

��ران $�زه و ,د�د د�*ر  �,#ب ��د و'� ھ�� $>ش ھ� �� Gدر ��رود و ا�%���$�ن ��ر د�*ر وارد �
��	ود  . ��ل �Aو�ت �� و,ود آ�ده ���م و�دت �#� 3س از �� ا�$����ت �د��م و 	ر���ر $�ر�B � ��ر 

�� و��طت و ����,*ری 7رب �� و�ژه ا�ر��A دو 8روه $	�� !درت �� ا�$>ف ����� �� ����  �	ور ��
و�دت �#� � �� $���م !درت �� 	Aل �3,�ه �3,�ه �� و,ود آورد�د �� ا�ن 8روه ھ� ��A $���ل �� 7رب 

�� روس ا�ت �A� ، ھ�د را دو�ت �� 8و�د د�*ری ���3$�ن را �A� رق	 ��و  دارد و د�*ری ھم 
د�*ری �� ا�ر��A و'� در دا�ل 8روه ھ�ی 	ور	� د�*ری �� ��م ھ�ی ��$#ف در ��ل 	Aل �8ری و 

و ,�/ 	 #� ور ��	ود ر��س ,�-ور ��7 ھم �� ذھ��ت $�د و �	� �� دارد ����@ ,�ن 8ر�$ن ا�ت 
� ، �#� و اھداف �#� ا�%���$�ن را در ��ط�� و ,-�ن �� �طر �وا,� ����زد ، �ر�ت ھ�ی ���ن ��'

ا�����$� ، �7ر �G>�� و ������ ��	ده ا!�ی ��7 در ����ت ��ر,� �	ور ��دان ��رد ����$� را ��	$ر 
آ��ده ,�/ ����زد . ����ت از Gر��$�ن � ودی �� 	Aل 	$�ب زده و ا	�ره د�*ران �دون $ �ل و $�Aر 

��ر رو��� ، ھ�د و  در ,�/ ��ن ، ا�دا�$ن ا�%���$�ن �� دا�ن ���3$��� ھ� و Gرب ھ� و �را�و	�A�
ا�ران و � د ��ری د�*ری �3ش �ردن ����ت Gذر وزاری در ����ل �	ور ھ�ی Dون رو��� ، ھ�د و 

ا�ران ، ا�,�م دادن �ر�ت ھ�ی �7ر د�3#و��$�� در ���� �ظ�م ��ن ا'�#ل آ!�ی D ��7ون �#ل �$�د دو 
��د ��� و �را�و	�  ���رد . در د�ت 8ر�$ن $���� $وت �>��ت �دارد ا�%���$�ن را ��ر د�*ر  ��

�زر�8ن و �رد��ن ا�ن  ���>��ت و ��وو'�ت �	ور و $����م �>ن �#� آ!�ی ��7 �دون �	وره 
�رز��ن �$�,� ,ز ر�$ن ا�%���$�ن �� ا�زوا و ��ران �Dز د�*ر���ت . ��H�ره �� �Gوان �� �$�,� �8ری 

ت ,�و3و'$�� �ود �$وا�$�� از �ر�ت ھ�ی �#� در �ل G#ل و Gوا�ل �� ا�%���$�ن �� $و,� �� �و! �
�Aرر در �ظ�م ��ن ا'�#ل �� ��@ �ود ا�$��ده ��د و ��ر ��ر !ر���� 	ده و 	�Aت �ورده ��Dت و در �ل 

  ا�ن !���5 ���د �و	� �ود و $>ش �رد. 

 ,�� � �� ھ��	� در ا�راط و $�ر�ط ا�ت و �� اG$دال �ر��ده و ا�ن ھم دو ��Gل دارد  .1

G دوم : ,%را���ی �وھ�$��� ا�%���$�ن اول : ��ر  �� ��#  

�ود رھ�ران �#� و ز���داران �G!ل د'�وز ، �$ -د ، وطن دو�ت ، ��دا�ش و آ�8ه از ����ل  .2� 

Gدم $ �ر�ف �	�ص و واN5 از ���ھ�م �#� Dون ����@ �#� ، اھداف �#� ، 7رور �#� ،  .3
 ر�5 و ا�$�>ل ����� ����ت ��ر,� ، روا�ط ��ر,� ، ���'G N#�� �	ور، $����ت ا

 !درت ط#�� و �ود �واھ� ���*�ن ����� �	ور  .4

 7>�� و ��*��� 3ر�$� $ دادی ز���داران �	ور ��  .5

6.  �G��$,رھ�*� ، ا!$��دی و ا� ، ��#G ر�� 

�ود ظر��ت �#� و درا�ت در ��ن ��  .7� 

 !وم 3ر�$� ، �ذھب 3ر�$� ، ز��ن 3ر�$� و �ژاد 3ر�$� در �ل $ �ب و $� �ض ��  .8
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�ود �رھ�/ ھ�د�*ر3ذ�ری و �رھ�/ $��ھل و $���@ در ��ن ��  .9� 

 Gدم آ�8ھ� از د�ن و !��ون  .10

11.  Bرت از $�ر��G ر�$ن �3د و*� 

�ر���� �>ن �#�  .12 ��ود �� 

 Gدم 	���ت رھ�ران و ز���داران �� از ا�%���$�ن و ا�%�ن  .13

�ود �G>��ت و $ �ل  .14� 

 $�دم ����@ 	��� �ر ����@ �#�  .15

�رھ�/ ���و	� و�Aوت �ر8��ر �رد��ن �رز��ن در ����ل ,����ت و ����ت ھ�ی  .16
�زرگ �#�  

 ظ�ھر ��زی و $,�ل 8را�� ��  .17

 دو���داری ��Hی  د�ن ، �ذھب ، !وم و ز��ن  .18

 زود $ن دادن رھ�ران و ز���داران �� � ��#� در ����ل 3ول و �ر��  .19

#� �	ور �� �ظر �� �و! �ت �دا�#� �	ور ھ�ی ��ط�� و �را ��ط�� در ا�ورات دا� .20
 �� � ,�و3و'$�

ا�ن ھ�� �وارد د�ت �� د�ت ھم داده �� �� �$وا��$� ا�م در طول $�ر�B و ��� $وا��م از �ر�ت ھ�ی 
ط>�� در �ظ�م ��ن ا'�#ل و �و! �ت �وب ,%را����� �� دار�م �� ��@ �ود ا�$��ده ���م و �� ����ت 

و $ ر�ف 	ده دا	$� ��	�م و ���د در �ر دا	$ن ھ�� ا�ن �وا�@  � �ل ، ��طرف ، !وی ، �ر���� ر�زی 	ده
�ل ������ ا�,�م داده 	ود. �! �#�G د $>ش ���د و ��ر ھ�ی��� ھ�� 

  �و���ده : �و	��ل آ��� 


