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چکيده
س٣اثظ ايشا ٣ ٟآٞٙب ٦ّ ٟاص د٣س٥ي كي٤ي ٦آمبص ؿذ ٥ث٤د ،دس عي ػٚغ٢ت سضب ؿب ٥ثه ٦ا٣ج خه٤د
سػيذ .دس اي ٠د٣س ٥ايشا ٟت٤ا١ؼت ثب ّ ِٞآٞٙب٧ٟب ّبسخب٧٦١بي ٝختٚيي سا تأػيغ ٞ١بيذٙ٣ ،ي ايه٠
ّبسخب٧٦١ب ثب دٝ ٣ـْ٘ اػبػي س٣ثش ٣ث٤د١ذ ،ا ٗ٣ت٤ا ٟتبٝيٍ ٠غقبت يذّي الص ٛثشاي دػهتٖب٧٥هبي
خ٤د سا ١ذاؿت٢ذ ،دٝ ٛ٣تخللب ٟالص ٛثشاي ادا٦ٝي ّبس خ٤د دس داخ٘ ّـ٤س سا ١ذاؿهت٢ذ .ثهٞ٧ ٦هي٠
ٙحبػ ث ٦ؿشّت٧بي ثضسٓ آٞٙب١ي ٣اثؼت ٦ث٤د١ذ .ثب ؿش٣ؿ  ٣ا٣جٕيشي خ ٔ٢خ٨هب١ي  ٣ثؼهت ٦ؿهذٟ
سا٧٥بي استجبعي دّ ٣ـ٤س ،ك٢بيـ تبص ٥تأػيغ ايشا ٟدچبس ٝـْالت صيبدي ؿذ .ا٣ج ايٝ ٠ـهْالت
دس صٝب١ي ث٤د ّٝ ٦تيَي ٠ث ٦ث٨ب٦١ي حض٤س ٝتخللب ٟآٞٙب١ي اص د ٣ػ ٤ث ٦ايشا ٟح ٦ٚٞآ٣سد١ذ.
کليد واژهها :ايشا ،ٟآٞٙب ،ٟك٢قت ،خ ٔ٢خ٨ب١ي د ،ٛ٣پ٤ٚ٨ي.

 1دا١ـيبس ٕش ٥٣تبسيخ دا١ـٖب ٥اكي٨ب.ٟ
ّ 2بسؿ٢بع اسؿذ تبسيخmlm9580@yahoo.com
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هقدهه
ك٢قت دس ايشا ٟػبثَ ٦چ٢ذ ٧ضاس ػب ٦ٙداسد  ٣ايشا١يب ٟدس سؿت٧٦بي ٝختٚو ٢٧شي  ٣ك٢قتي عي
ػبٗ٧بي ع٤ال١ي ػشآٝذ ث٤د٥ا١ذ .اٝب ثب ؽ٤٨س س١ؼب١غ دس اس٣پب ٣ ،ػپغ پيؾ آٝذ ٟاَ١الة ك٢قتي،
ّـ٤س٧بي اس٣پبيي سا ٥ك٢قتي ؿذ ٟسا ث ٦ػشفت پيٞه٤د ٥اص ؿهشً پهيؾ اىتبد١هذ .ثه ٦ايهٙ ٠حهبػ
ّـ٤س٧بيي ٝب٢١ذ ايشاٝ ّّٜٜ ٦ّ ٟت٤خ ٦ىبك ٦ٚايدبد ؿذ ٥ثي ٠خ٤د  ٣اس٣پبئيب ٟؿذ١ذ ثشاي پش ّشدٟ
اي ٠ىبك ٣ ٦ٚك٢قتي ؿذ١ ٟيبص ثْٞ٧ ٦بسي ّـ٤س٧بي اس٣پبيي پيذا ّشد١ذ .صٝب١ي ّ ٦ايشا١يب ٟث ٦ىْش
٣اسد ّشد ٟك٢بيـ ٤١ي ٠اىتبد١ذ ،س٣ػي ٣ ٦اٖٚ١ؼتبٜ٨ٝ ٟتشي ٠ؿشّبي تدبسي ايشا ٟث٤د١ذ٧ .هش چ٢هذ
ايشا ٣ ٟديٖش ّـ٤س٧بي اس٣پبيي ٝبي٘ ث٤د١ذ پبي ٍذست ػٝ٤ي ث ٦ايشا ٟثبص ؿ٤د ،اٝهب تهالؽ ديٖهش
ّـ٤س٧بي اس٣پبيي  ٣ايشا ٟخ٨ت ايدبد ٧ش ٍغجي دس ايشا ٟثب ؿْؼت ٤ٝاخٝ ٦يؿهذ .دس ايه ٠حهي٠
ّـ٤س آٞٙبٍ ٟج٘ اص خ ٔ٢خ٨ب١ي ا ٗ٣ث٤ٝ ٦ىَيت٧بيي دس صٝي ٦٢ساثغ ٦ثب ايشا ٟدػت يبىهت ،اٝهب ثهب
آمبص خ ٣ ٔ٢ؿشايظ پيؾ آٝذ٥ي پغ اص آ ٟاي ٠ايدبد ١ي٤ر ٝذتي دچبس ٍ٣ي ٦ؿذ .دس ػبٗ٧بي ٍجه٘
اص خ ٔ٢خ٨ب١ي د ٛ٣آٞٙب٧ٟب ٝشح ٦ٚد١ ٛ٣ي٤ر خ٤د دس ايشا ٟسا آمبص ٤ٞ١د١ذ ،دس ايٝ ٠شحٚه ٦اص ١يه٤ر،
آٞٙب٧ٟب ثؼيبس ٤ٝىٌ ث٤د١ذ  ٣ثب ت٤خ ٦ث ٦ؿشايظ ٤ٝخ٤د دس ايهشا١ ٣ ٟيهض فاليهٌ ؿهخق ؿهب ٥آ٨١هب
ت٤ا١ؼت٢ذ ث ٦ػشفت ٝشاح٘ تشٍي سا دس ايشا ٟثپيٞبي٢ذ  ٣ث ٦ص٣دي ثٜ٨ٝ ٦تشي ٠ؿشيِ تدبسي ايهشاٟ
تجذي٘ ؿ١٤ذ .آٞٙب٧ٟب ٝخل٤كبً دس ايدبد ك٢بيـ  ٣ىش٣ختّ ٠بسخب ٦١ث ٦ايشا١يب ٟثؼيبس ٤ٝىهٌ ث٤د١هذ.
اي ٠اٝش ثبفث ؿذ ّ ٦ك٢بيـ ايشا٣ ٟاثؼتٖي فٞذ٥اي ث ٦آٞٙب٧ٟب داؿت ٦ثبؿ٢ذ.
زهينهها
ثب پبيب ٟخ ٔ٢خ٨ب١ي ا ّّٜٜ،ٗ٣ثجبت ث ٦ا٣ضهبؿ ْٚٞٝهت ثبصٕـهت  ٣پهغ اص دسٕيهشي٧هبي
ػيبػي ٝختٚو ػشا١دب ٛثب س٣ي ّبس آٝذ ٟسضب ؿب ٥ثب ايدبد ثجبت ػيبػي صٝي٧٦٢بيي خ٨هت ايدهبد
ثجبت اٍتلبدي پيؾ آٝذ٣ ٣،ي تالؽ٧بيي سا خ٨ت ادا ٦ٝعشح ك٢قتي ّهشد ٟايهشاّ ٟه ٦اص صٝهبٟ
ٍبخبس آمبص ؿذ ٥ث٤د سا پي ٕشىت.اص اي ٠صٝب ٟث ٦ثقذ ثب ت٤خ ٦ث ٦حض٤س ١يت دس اٍتلبد ايهشا ٟاْٝهبٟ
ػشٝبيٕ ٦زاسي  ٣حٞبيت اص ك٢بيـ ث٨تش اص د٣سٍ ٥بخبس ث٣ ٦خ٤د آٝذ٧ .هش چ٢هذ پيـهشىت اٍتلهبدي ٣
اختٞبفي پيؾ ١يبٝذ ٙ٣ي ايشا ٟاص آؿيتٖي ٝغ ٌٚاٍتلبدي س٧ب ؿذ.
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دس سا ٥ك٢قتي ّشد ٟايشا ٟثبيذ اٍذاٝبتي ا١دبٝ ٛيٕشىت  ٣الص ٛث٤د ّه ٦كه٢بيـ داخٚهي ٝه٤سد
حٞبيت ٍشاس ٕيش١ذ دس اي ٠صٝبٍ ٟذ٧ٛبيي دس اي ٠سا ٥ثشداؿهت ٦ؿهذّ ،ه ٦اص خٚٞه٨ٝ ٦هٜتهشي ٠آ٨١هب
تل٤يت ٍب١٤١ي دس  7ث 1303 ٠ٞ٨ث٤د ٦ّ ،ث٤ٝ ٦خت آ٣ ٟس٣د ٝبؿي٧٠بي كه٢قتي ّ ٣ـهب٣سصي تهب
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پيبٝذ٧بي ٢ٝيي ٕؼتشؽ س٣اثظ ك٢قتي ايشا ٣ ٟآٞٙب ٟدس آػتب ٦١خ ٔ٢د ٛ٣خ٨ب١ي
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ٝذت  10ػبٗ اص پشداخت حَٕٞ ً٤شّي ٝقبه ؿذ١ذ افتجبس ايٍ ٠ب ٟ٤١ث٣ ٦ػهيٝ ٦ٚهبد٥ي ٝ 14هتٜٞ
ٍب ٟ٤١ث٤دخ 1314 ٦تٞذيذ ؿذٝ .2ؼٞٚبً ايدبد ايٍ ٠ب ٟ٤١ثه ٦ت٨٢هبيي ػهشٝبيٕ٦هزاسا ٟداخٚهي سا ثه٦
ػشٝبيٕ٦زاسي تشميت ٞ١ي٤ٞ١د ،اص اي ٠س ٣دٙ٣ت اٍذا ٛث ٦ايدبد اٍتلهبدي تٞهب ٛدٙ٣تهي ٞ١ه٤دّ ،ه٦
ض ٠ٞآّ ٟبال٧بي ٝلشىي اكٚيٝ ،ث٘ چبي٢ٍ ،ذ ،ت٤ت ٣ ٟ٤پبسچ ٦سا دس ا١حلبس خ٤د ٕشىت ،ػهپغ
ثب ايدبد تقشى٧٦بي ػٖ٢يٕٞ ٠شّي َٝ ٣شسات ثؼيبس ػخت دس ٤ٝسد اسص خبسخي ٕٞ ٣شّهي ت٤ا١ؼهت
ػشٝبيٕ٦زاسا١ي سا خ٨ت ٣س٣د ثّ ٦بس تٙ٤يذي تـ٤يٌ ٞ١بيذ .3دس ١تيد ٦ثب ت٤خ ٦ث٢ٝ ٦بثـ ١يتي ٤ٝخه٤د
َ١ ٣ؾ آ٨١ب دس ػشٝبيٕ٦زاسي٧بي دٙ٣تي١ ٣ ،يض اٍذاٝبت رّش ؿذ ٥دس ثبال تقذاد ّبسخب٧٦١هبي ايهشاٟ
ّ ٦دس ػبٗ 1304ؽ ّٞتش اص  20فذد ث٤د ،دس ػبٗ 1319ؽ ٛ1940/ث ٦ثيؾ اص ٣ 300احذ سػهيذ.4
ٝؼئٞ٨ٝ ٦ٚي ٍّ ٦جالً ١يض ث ٦آ ٟاؿبس ٥ؿذ اي ٠اػت ّ ،٦ايشا ٟدس سا٤١ ٥ػبصي ك٢بيـ خه٤د ١يهبص ثه٦
ّ ِٞخبسخي داؿت ،تب اص ٙحبػ تشثيت ١يش٣ي ا١ؼب١ي ٝب٧ش ،دس اختيبس ٍهشاس دادٝ ٟتخلهق ١ ٣يهض
اسػبٗ تد٨يضات ّـ٤س سا يبسي ٞ١بي٢ذ  ٣ثب ت٤خ ٦ث ٦ؿشايظ ٤ٝخ٤د ،دٙ٣ت ايشا ٟاص ثيٕ ٠ضي٧٦٢بي دس
دػتشع خ٨ت اخز ّ ِٞث ٦آٞٙب ٟت٤خ٣ ٦يظ٥اي پيذا ّشد .دس اي ٠صٝهب ٟدس آٞٙهب١ ٟؾهب ٛآ٤ٝصؿهي
ثؼيبس ٕؼتشدٝ ٣ ٥ت٤٢ؿ صٝي ٦٢سا ثشاي تشثيت تقذاد صيبدي دا١ـ٢ٞذ ّ ٣بس٢ٝذ ى٢ي ىشاٞ١ ٜ٧ه٤د ٥ثه٤د،
آٞٙب ٟت٤ا١ؼت ثب اػتيبد ٥اص ٍبثٚيت ى٢ي اي ٠اىشاد ت٤ا ٟك٢قتي خ٤د سا دس صٝي٧٦٢بي ٕ١٤بٕ ٟ٤چهٟ٤
تٙ٤يذ صمبٗ ػ ،ٔ٢ى٤الد  ٣ديٖش ٤ٝاسد پبي ٦ّ ٦ؿبخق سؿذ ك٢قتي ث ٦حؼبة ٝيآٝذ١ذ ،ثبال ثجشد ٣
اص سٍيجب ٟخ٤د پيؾ ثييتذ.
ثشاي ٝثبٗ دس ري٘ ٝيضا ٟتٙ٤يذ ى٤الد ػّ ٦ـه٤س آٞٙهب ،ٟآٝشيْهب  ٣اٖٚ١ؼهتب ٟدس ػهبٗ ٛ1929
آ٣سد ٥ؿذ ٥اػت١ ٦ّ .ـب ٟد٢٧ذ ٥سؿذ ػشيـ اٍتلبدي آٞٙب ٟدس اي ٠ػبٗ٧بػت.
آٝشيْبٝ 31.8 :يٚي ٟ٤ت٠

آٞٙبٝ 17.6 :ٟيٚي ٟ٤ت٠
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ثشيتب١يبٝ 7.7:يٚي ٟ٤ت.٠

ٕزؿت ٦اص ٤ٝض٤ؿ سؿذ اٍتلبدي ٍ ٣ذست س٣ص اىض ٟ٣آٞٙبّ ٦ّ ٟبٝالً ثشاي ايشا ٟخهزاة ثه٤د٣ ،
ػجت ت٤خ ٦ايشا ٟث ٦آٞٙبٝ ٟيؿذ ٝؼئ ٦ٚديٖش آ ٟث٤د ّ ٦دس عي حْٝ٤ت ٍبخبس دس د١يب  ٣دس ايهشاٟ
سٍبثتي دائٝ ٜيب ٟد ٗ٣اػتقٞبسي ثشٍشاس ث٤د ٦ّ ،دس اي٣ ٠ضقيت د ٣دٙ٣ت س٣ع  ٣اٖٚ١يغ دس ايهشاٟ
ىقبٙيت فٞذ٥اي داؿت٢ذ  ٣تالؽ ٕؼتشد٥اي خ٨ت ١ي٤ر ٧ش چ ٦ثيـتش اٍتلبدي  ٣ػيبػهي دس ايهشاٟ
ث ٦خشج ٝيداد١ذ .دس ػبٗ  ٛ1871 /ً1288ثب ؿْؼت ىشا١ؼ ٦اص آٞٙب ،ٟآٞٙب٧ٟب خ٤د سا ثه ٦ف٢ه٤اٟ
ٍذست خذيذ  ٣تبص١ ٥يغ اس٣پب ٝغشح ٤ٞ١د١ذ ٣ ،ث ٦ص٣دي اي ٠ػ٤اٗ ثشاي ايٍ ٠ذست خذيذ ث٣ ٦خه٤د
آٝذ ٦ّ ،چشا ّـ٤سي ٝب٢١ذ اٖٚ١ؼتب ٟثبيذ داساي آَ١ذس ٝؼتقٞش ٥ثبؿذ ّ ٦آىتبة دس خبّـهب ٟمهش٣ة
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٢ْ١ذ ٣ ،دس َٝبث٘ آٞٙب٧ٟب اص ٙحبػ خب تب اي ٠حذ دس ٝضيَ ٦ثبؿ٢ذ.اص اي٢ش ٣دٙ٣هت آٞٙهب ٟتهالؽ س٣ص
اىض١٣ي سا ثشاي دس اختيبس ٕشىتٝ ٠ؼتقٞشاتي دس خبسج آمهبص ٞ١ه٤د .6خ٨هت سػهيذ ٟثه ٦ايه٧ ٠هذه
آٞٙب٧ٟب ثب ثش١بٝ ٣ ٦ٝغبٙق٣ ٦اسد ؿذ١ذ.
٣يٙ ٜٚ٨ٚيت٢ّ ٠ؼ ٗ٤آٞٙب ٟدس ايشا،ٟاثش خ٤د دس ٤ٝسد ايشا ٟسا دس ػبٗ٧بي آمهبص خ٢هٔ خ٨هب١ي
ا٤١ ٗ٣ؿت ،اي ٠اثش ١ـب ٟد٢٧ذ ٥ثش١ب٦ٝسيضي  ٣ا٧ذاه آٞٙب٧ٟب دس ايشاٝ ٟهيثبؿهذ١ ٣ ،يهض ساٞ٢٧هبي
٢ٝبػجي ثشاي ػشٝبيٕ٦زاسي  ٣ايدبد ١ي٤ر اسائٝ ٦يٞ١بيذٙ .يت ٠دس َٝذّ ٦ٝتبة خ٤د چ٢يٝ ٠ي٤١يؼذ:
« اثتذا ثشاي ٜدؿ٤اس ث٤د ّ ٦دس ّ٢بس ٝـْالت ديٖشي ّٝ ٦ب سا ٝـن ٗ٤داؿهتٕ ٣ ٦شيجبٖ١يشٝهب ٟؿهذ٥
ث٤د ت٤خ٨ي ثٝ ٦ؼ بئ٘ ّـ٤سي ٝب٢١ذ ايشا ٟداؿت ٦ثبؿ .ٜاٝب اٝيذ٣اس ٛؿه٢بختي ّه ٦اٝهش٣ص ٥ؿه٢بختي
ٝتذا ٗ٣اػت ٣ ،اص عشيٌ آ ٟيِ ّـ٤س خبسخي ٝيت٤ا١ذ دس حيبت اٍتلهبدي ػهشصٝي ٠ديٖهش ١يه٤ر
ّ٢ذٝ ،حشُ ١ ٠ٝيض ث٤د ٥ثبؿذ .ث ٦ع٤س ٝثبٗ ٝيت٤ا١ ٟي٤ر يِ ّـه٤س خهبسخي دس ػهشصٝي٢ي سا دس
١ؾش ٕشىت ّ ٦اثتذا ثب ىقبٙيت اٍتلبدي ؿش٣ؿ ٝيّ٢ذ  ٣ػپغ اص عشيٌ ١يه٤ر دس تـهْيالت اداسي،
آ ٟىقبٙيت سا ٕؼتشؽ ٝيد٧ذ ّ ٦اٙجت٧ ٦ذه ٨١بيي تحت اٙحٞبي ٦ػبخت ٠آ ٟاػت»٧ 7.ذه ّتهبة
ايدبد ١ي٤ر دس ايشا ٟاػت  ٣اعالفبت ّتبة ١يض دس ٤ٝسد خبد٧٥هبٕٞ ،هشٓ ،اٝتيهبصات خهبسخي ١ ٣يهض
صٝي٧٦٢بي ػشٝبيٕ٦زاسي دس ايشا ٟاػتّ ّ٘ ٦ّ ،تبة ساٞ٢٧بيي خ٨ت ّ ِٞث ٦ايدبد ١يه٤ر آٞٙهبٟ
دس ايشاٝ ٟيثبؿذ .دس ّ٢بس اي ٠تالؽ  ٣ثش١ب٦ٝسيضي آٞٙب١ي٧ب ،دٙ٣ت ايشا١ ٟيض ثيٝي٘ ١ج٤دّ ٦پبيهبٟ
ّـ٤س سا ث ٦ايشا ٟثبصٞ١بيذ ،صيشا چ٢ب١چ ٦د ٣دٙ٣ت اٖٚ١يغ  ٣س٣ػيٝ ٦يت٤ا١ؼت٢ذ ثب ٢ّ ٜ٧بس ثيبي٢ذ ثه٦
ػبدٕي ٝي ت٤ا١ؼت٢ذ ايشا ٟسا ثي ٠خ٤د تَؼيٞ١ ٜبي٢ذ  ٣دس ١تيد ٦ايشاٞ٧ ٟيـ ٦دس پي آ ٟث٤د ّ ٦اي٠
د ٣دٙ٣ت سا ث ٦خب ٜ٧ ٟثيب١ذاصد  ٣يب پبي ٍذست ػٝ٤ي سا ث ٦ايشا ٟثهبص ٞ١بيهذ .تهب اص ٍهذست س٣ع ٣
اٖٚ١يغ دس ايشا ٟثْب٧ذ ٦ّ،ثب ت٤خ ٦ث ٦ؿشايظ رّش ؿذ ٥آٞٙب ٟث٨تشيٕ ٠ضي ٦٢ث ٦حؼبة ٝيآٝذ.
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آٞٙب٧ٟب ١يض اص اي ٠فالٍ ٦ايشا ٟاعالؿ داؿت٢ذ ٝ ٣يدا١ؼت٢ذ ّه ٦ؿهب ٥ايهشا ٟاص ٍهذست چ٢هذا١ي
ثشخ٤سداس ١يؼت  ٣دٍ ٣ذست كبحت ١ي٤ر دس ايشا ٟث ٦آػب١ي ٝيت٤ا٢١ذ حبّٞيت ؿب ٥سا ت٨ذيذ ٞ١بي٢هذ.
ثٞ٧ ٦ي ٠خبعش آٞٙب٧ٟب ثيْبس ٢١ـؼت٢ذ  ٣ؿش٣ؿ ث ٦ثش١ب٦ٝسيضي خ٨ت ١ي٤ر دس ايشا٤ٞ١ ٟد١ذ .دس ٣اٍـ
آٞٙب٧ٟب يِ ٝشح١ ٦ٚي٤ر دس ايشا ٟسا اص  1905 /1284تب ؿش٣ؿ خ ٔ٢خ٨ب١ي ا ٗ٣ؿش٣ؿ ّشد١ذ ٦ّ ،ثب
آمبص خ ٔ٢ا ٗ٣اي ٠ساثغ ٦دچبس ٝـْ٘ ؿذ.ثقذ اص خ ٔ٢خ٨ب١ي ٍ ٣ذست ٕشىتٝ ٠دذد آٞٙهب ٟس٣اثهظ
دّ ٣ـ٤س د٣ثبس ٥ؿْ٤ىب ؿذ  ٣چ ٟ٤آٞٙب١ي٧ب دس ا١تَبٗ ك٢بيـ  ٣دا١ؾ خ٤د خؼت ث ٦خشج ٞ١يداد١ذ،
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ت٤خ ٦ثيـتشي ث ٦ػ٤ي آ١ب ٟخٚت ؿذ  ٣ايشا١يب ٟصيبدي ثشاي تحلي٘ ث ٦آٞٙب ٟسىت٢ذّ ،ه ٦اص خٚٞه٦
آ١بٝ ٟيت٤ا ٟاص ثضسٓ ف٤ٚي  ٣خٞبٗصاد ٥يبد ّشد.
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دس د٣سا ٟخ٤٨ٞسي ٣ايٞبس ١يض ايشا ٣ ٟآٞٙهب ٟس٣اثهظ د٣ػهتب٦١اي داؿهت٢ذ  ٣ايشا١يهبّ ٟه٢٧ ٦ه٤ص
خبعش٥ي اٍذاٝبت آٞٙب١ي٧ب دسخالٗ خٖ٢ب ِّٞ٣ ٗ٣آ٨١ب دس تخٚيه ٦ايهشا ٟعهي ف٨ذ١بٝه ٦ثشػهت-
ٙيت٤ىؼِ (1297 )Brest Litovskؽ ٛ1918 /سا ث ٦يبد داؿت٢ذ آٞٙب ٟسا ث ٦ف٤٢ا١ ٟيش٣ي ػهٛ٤
ٝيٖ١شيؼت٢ذ  ٣اص آ٧ٟب ا١تؾبسيبسي داؿت٢ذ.
ٞ٧ي٧ ٦ّ ٠يتٚش دس آٞٙب ٟثٍ ٦ذست سػيذ ،س٣اثظ دّ ٣ـه٤س ٣اسد ٝشحٚه ٦خذيهذي ؿهذ .دس آثهبٟ
 1934 /1314دّتش يبٞٙبس ؿبخت (٣ )Hjalmar Schachtصيش اٍتلبد ٧يتٚش ٣اسد ت٨شا ٟؿذ  ٣دس
خالٗ ٝزاّشات ا ٣ثب َٝبٝبت ايشا١ييِ ٝقب٧ذ ٥تدبسي پبيبپبي ٨ٝه ٜدس ػهبٗ  1314ثهي ٠دّ ٣ـه٤س
ثؼت ٦ؿذ .دٙ٣ت آٞٙب ٟدس ٍجبٗ ّبال٧بي كبدساتي ايشاٝ ٟب٢١ذ پ٢ج ،٦چ٤ة ،خه ،٤ثهش١ح ،چهشٍ ،ٛهبٙي،
خـْجبس ،خب٣يبس ،عال َ١ ٣ش ٥تد٨يضات ك٢قتيٝ ،بؿي٠آالت ٝختٚو ٣ ٣ػبي٘ َٚ١ي ٦ث ٦ايهشا ٟكهبدس
ٝيّشد ،كذ٧ب تْ٢ؼيٝ ،٠ـب٣سٝ ،ق ٣ ٜٚتبخش آٞٙب١ي سا٧ي ايشا ٟؿذ١ذ ٢ٝ ٣بكجي  ٜ٨ٝسا دس ايشا ٟث٦
ف٨ذٕ ٥شىت٢ذ .10اي ٠ؿشايظ تب ا٣اي٘ خ ٔ٢خ٨ب١ي د ٛ٣ادا ٦ٝداؿت  ٣آٞٙب١ي٧ب حتي تب ػهبٗ /1319
 1939يق٢ي آمبص خ١ ٔ٢يض آٝبدٕي خ٤د سا ثشاي ىش٣ؽ تد٨يضات ث ٦ايشا ٟافهال٤ٞ١ ٛد١هذ ٕ ٣شچه٦
اثشاص ٤ٞ١د ٥ث٤د١ذ ث ٦خبعش ؿشايظ خبف پيؾ آٝذ ٥خ٤د تحت ىـبس١ذ ٙ٣ي ْٞ٧بسي الص ٛسا ثب دٙ٣ت
ايشا ٟداؿت٢ذ  ٣آٝبدٕي خ٤د ساثشاي ثشآ٣سد ٟػيبسؿبت ايشا ٟاثشاص ٤ٞ١د١ذ.11
اهن فعاليتهاي آلواى در اقتصاد ايراى
ح ٣ َ٘١ ٣ ٘ٞسا ٥آ ٠٧ايشا ٦ّ ٟحد٣ ٜػيقي اص ػشٝبي ٦سا ث ٦خ٤د ٝـن ٗ٤داؿت ٦ث٤د ،يْهي اص
ٜ٨ٝتشي ٠ثخؾ٧بيي ث٤دّ٤ٝ ٦سد ت٤خ ٦آٞٙب١ي٧ب ٍشاس ٕشىت ،دس اي ٠سؿت ٦اص ىقبٙيت٧ب امٚهت اثهضاس
٤ٝسد ١يبص ايشا ٟاص آٞٙب٣ ٟاسد ٝيؿذ ،آٞٙب ٟاتٝ٤جي٘ ٤٧ ٣اپيٞب ١يض ث ٦ايشا ٟكبدس ٝهيّهشد  ٣كهذ٣س
٤ٝت٤سػيْٚت ث ٦ايشا ٟدس ا١حلبس ايّ ٠ـ٤س ث٤د .ثذ ٟ٣امشاً ٝيت٤إ ٟيت ٝؤػغ  ٣ثهب١ي كه٢بيـ
خ٤ا ٟايشا ٦ّ ٟدس اي ٠د٣س ٥دسحبٗ ؿْٕ٘يشي ث٤د آٞٙب٧ٟب ث٤د١ذ .تأػيغ ّبسخب١دهبت كه٢قتي دس
ايشا ٟاص د١ ٣ؾش ثشاي آٞٙبٝ ٟييذ ث٤د.يْي اي ٦ْ٢كبدسات آٞٙب ٟسا ثه ٦ايهشا ٟاىهضايؾ ٝهيداد  ٣دس
١تيد ٦ث ٦ت٤اص ٟتدبست ثي ٠دّ ٣ـ٤س ّٝ ِٞيّشد؛ ديٖش اي ٦ْ٢ايشا١يب ٟسا ٝدج٤س ٝي٤ٞ١د ّ٤ٙ ٦اصٛ
يذّي سا اص آٞٙب٧ٟب خشيذاسي ٞ١بي٢ذ .دٙ٣ت ايشا ٟتلٞي ٜداؿت ّه ٦ثهش تقهذاد ّبسخب١دهبت داخٚهي
ثييضايذ  ٣ثشاي ا١دب ٛاي ٜ٨ٝ ٠ث ٦آٞٙب١ي٧ب ٝت٤ػ٘ ؿذ ٣ ،امٚت ٣ػبي٘ ٤ٙ ٣اص ٛآ٨١ب سا اص آٞٙهب٣ ٟاسد
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ّشد 12.امٚت ّبسخب١دبت اكي٨بٝ ٟخل٤كبً ك٢بيـ ١ؼبخي (اص خٚٞه٣ ٦عه ،٠سيؼهجبه ،سحهيٜصاد)٥
٣ػبي٘ ٤ٙ ٣اص٤ٝ ٛسد١يبص خ٤د سا اص آٞٙب٣ ٟاسد ٤ٞ١د١ذ .13دس ػبٗ٧بي  1923 /1304تهب 1931 /1311
٦ٞ٧ي خغ٤ط ٤٧ايي پؼتي ايشا ٟدس اختيهبس ّٞپهب١ي يهْ١٤شع (ٍ )Junkersهشاس داؿهت  ٣ايه٠
ّٞپب١ي ثٝ ٦ذت ٧يت ػبٗ اص اي ٠اٝتيبص ث٨ش٥ثهشداسي ٝهيٞ١ه٤د .14اص ػهبٗ  1931/1311تهب ػهبٗ
 1934/1314ا٤ٝس ٤٧ايي ايشا ٟث ٦ؿشّت آٞٙب١ي ديٖشي ث١ ٦ب٤ٙ ٛىت ٧ب١ضا ٣إزاس ٕشديذ .15يْهي اص
ّٞپب١ي٧بيي ّ ٦دس ك٢بيـ ايشا ٟثؼيبس ىقبٙيت ٝيّشد ّبسخب ٦١اؿْ٤دا ( )Skodaث٤د ،ايّٞ ٠پهب١ي
اكال ٝتق ٌٚث ٦چْؼ٤ٚاّي ث٤د ٝ ٣خل٤كبً دس ك٢بيـ ٍ٢ذ ايشا ٟثؼيبس ىقبٗ ث٤د  ٣تٞبٝي ّ 9بسخب١ه٦
ٝقش٣ه ٍ٢ذ ايشا ٟت٤ػظ ايّٞ ٠پب١ي تأػيغ ؿذ ٥ث٤د١ذ (اٙ٣يّ ٠بسخب٧٦١بي ٍ٢ذ ايشا ٦ّ ٟثّٞ ٦هِ
ّٞپب١ي اؿْ٤دا سا٥ا١ذاصي ؿذ١ذ فجبست٢ذ اص٢ٍ :ذ ّ٨شيضُ٧ 1313 :ه٢ٍ ،ً.ذ ّشج ٧ 1307ه.ؽ٢ٍ ،هذ
٣ساٝي1313 ٠ؽ٢ٍ ،ذ ؿب٧ي 1313ؽ٢ٍ ،ذ ٝش٣دؿت 1314ؽ٢ٍ ،ذ ؿب ٥آثبد 1314ؽ٢ٍ ،هذ آثْه٥٤
1315ؽ٢ٍ ،ذ ٝيب١ذ٣آة 1315ؽ .16ايّٞ ٠پب١ي ١يض ثقذ٧ب ثب اؿهنبٗ چْؼه٤ٚاّي دس ػهبٗ /1318
 1938ت٤ػظ آٞٙب٧ٟب ٝجذٗ ث ٦يِ ؿشّت آٞٙب١ي ؿذ.
يْي اص ثخؾ٧بيي ّ ٦دس صٝب ٟسضبؿب ٥ثؼيبس تَ٤يت ؿذ ٍ ٣ؼٞت ٞ٨ٝي اص ث٤دخّ ٦ـ٤س سا ث٦
خ٤د اختلبف داد ثخؾ تؼٚيحبتي  ٣ك٢بيـ ١ؾبٝي ّـ٤س ث٤د.اص ػ٤ي ديٖش دس خهالٗ ػهبٗ٧هبي
پغ اص پبيب ٟخ ٔ٢خ٨ب١ي ٕ ٣شد٨١ ٟبد ٟآٞٙب٧ٟب ثٍ ٦شاسداد ٣سػهبي ثبصسػهي ٠ثه ٦عه٤س ٝشتهت اص
ٝدتٞقبت آٞٙب ٟثبصديذ ٝي٤ٞ١د١ذ تب اص ٧ش ٕ ٦١٤ىقبٙيت اػٚح ٦ػبصيذس ايّ ٠ـ٤س اعالؿ پيهذا ّ٢٢هذ.
ثش عجٌ ٞ٧ي ٠اك٘ آٞٙب٧ٟب فالٍ ٦داؿ٢تذ ّ ٦ىقبٙيت٧بي اػٚح٦ػبصي خ٤د سا دس ّـ٤س٧بي ديٖهش
ا١دب ٛد٢٧ذ ّٜ٨ٝ ٦تشي ٠اٍذاٝبت سا دس اي ٠صٝي ٦٢دس س٣ػي ٦ثه ٦ا١دهب ٛسػهب١يذ١ذ ٣ .ثهذي ٠تشتيهت
ك٢بيـ ؿيٞيبيي ،ػبخت صيش دسيبيي ّ ٣بسخب٤٧ ٦١اپيٞبػبصي آٞٙب١ي دس س٣ػي ٦سا٥ا١ذاصي ؿذ.
دس ايشا١ ٟيض دس اي ٠صٝب ٟدٙ٣ت دس پي ثْبسٕيشي ٝتخللب١ ٟؾبٝي خبسخي ثشاي تَ٤يت استؾ
ث٤د ،ثٞ٧ ٦ي ٠خبعش دس ػبٗ  1922/1302يْي اص اىؼشا ٟػبثٌ استؾ آٞٙب ٟث١ ٦ب٧ ٛهبستHe ( ٠ٞ
 )G-Hartmanثشاي تبػيغ ّبسخب ٦١اػٚح٦ػبصي دس ت٨شا ٟث ٦اػتخذا ٛدٙ٣هت ايهشا ٟدسآٝهذ ٣
ّٞي ثقذ چ٨بس ١يش آٞٙب١ي ديٖش ١يض ث ٦ا ٣پي٤ػت٢ذ .دس ػبٗ ١ 1924 /1303يض د١ ٣يش اىؼش آٞٙب١ي ّ٦
ٝتخلق ٝؼٚؼ٘٧بي ٝبّؼي ٜث٤د١ذ ٣اسد ايشا ٟؿذ١ذ .دس اي ٠صٝب ٟدٙ٣هت ايهشا ٟضه ٠ٞتح٤يه٘
ٕشىت ٠يِ ّـتي (ايّ ٠ـتي پ٤ٚ٨ي ١بٕ ٛشىت) َٝذاس صيبدي اػٚحٞ٨ٝ ٣ ٦بت اص آٞٙب ٟخشيهذاسي

تبثؼتب94 ٟ

پيبٝذ٧بي ٢ٝيي ٕؼتشؽ س٣اثظ ك٢قتي ايشا ٣ ٟآٞٙب ٟدس آػتب ٦١خ ٔ٢د ٛ٣خ٨ب١ي

101

٤ٞ١د  ٣ثشاي ّبسآ٤ٝصي دس سؿت٧٦بي تؼٚيحبت ١ؾبٝي٧ ،يدذ ٥ت ٠اص ٝتخللب ٟايشا١هي ثه ٦آٞٙهبٟ
افضا ٛؿذ١ذ.
دس ػبٗ  1925 /1304عشحي ثشاي سا٥ا١ذاصي ّ 7بسخب ٦١تؼٚيحبتي دس ايشا ٟتل٤يت ؿذ ٦ّ ،ث٦
خبعش آ ٦ْ١اي ٠عشح خيٚي ثضسٓتش اص ت٤ا ٟدٙ٣ت ايشا ٟث٤د پغ اص ٝـب٣س ٥ثهب ٝتخللهب ٟآٞٙهب١ي
عشحي ٝغبثٌ ثب ا٣ضبؿ  ٣ؿشايظ اٍتلبدي ايشا ٟتل٤يت ؿذ .اي ٠عهشح ؿهب ٘ٝاحهذاک يهِ ّبسخب١ه٦
٦ٙ٤ٙػبصي ثب ؽشىيت تٙ٤يذ س٣صا ،٦ٙ٤ٙ 20 ٦١يِ ّبسخب ٦١ىـٔ٢ػبصي ثشاي ىـ٧ٔ٢بي ّهبٙيجش ّ 7/9ه٦
س٣صا ٦١ت٤ا ٟتٙ٤يذ  10000ىـ ٔ٢سا داؿت ١ ٣يض يِ ّبسخب ٦١ثبس٣تػبصي ث٤د٤ٙ .اص ٛايّ ٠بسخب١دبت تهب

ػبٗ  1929/1308ث ٦ايشا ٟسػيذ  ٣دس ٞ٧ب ٟػبٗ ايّ ٠بسخب٧٦١ب ؿش٣ؿ ثّ ٦بس ٤ٞ١د١ذ.17
پغ اص  1933 /1312دٙ٣ت ايشإ ٟب ٛتبص٥اي دس خ٨ت ٕؼتشؽ س٣اثظ ك٢بيـ تؼٚيحبتي خ٤د ثب
آٞٙب ٟثشداؿت ٍ ٣شاسدادي دس ثشٙي ٠ث ٦اٝضبء سػيذ ٦ّ ،عي آ ٟآٞٙب٧ٟب اٍذا ٛث ٦تأػهيغ ّبسخب١ه٦
تئ٢ػبصي ثب ؽشىيت س٣صا 20 ٦١تي ٔ٢دس ايشا٤ٞ١ ٟد١ذ ٦ّ .اٙجت ٦چ ٟ٤ايّ ٠بسخب ٦١خ٤اثٖه٤ي ١يهبص
س٣ص اىض ٟ٣ايشا١ ٟج٤د ّبسخب ٦١ثضسٕتشي ثب ؽشىيت تٙ٤يذ س٣صا 100 ٦١تي ٔ٢خشيذاسي ؿذ ّ ٦دس ػبٗ
ٕ 1939/1318ـبيؾ يبىت .ث٤ٝ ٦اصات اي ٠اٍذا ٛيِ ّبسخبٝ ٦١ؼٚؼ٘ػبصي ١يض اص آٞٙب ٟخشيذاسي
ؿذ  ٣دس ٝشداد  1938/1317ثب تٙ٤يذ س٣صاٝ 1200 ٦١ؼٚؼ٘ ػجِ ٝ 300 ٣ؼٚؼ٘ ػٖ٢ي ٠دس د٣ؿبٟ
تپ١ ٦لت ٕشديذ  ٣ؿش٣ؿ ثّ ٦بس ٤ٞ١د.18
َ١ؾ آٞٙب ٟدس تدبست ايشا ٟثب س٣ي ّبس آٝذ١ ٟبصي٧ب ث ٦ؿهْ٘ حيهشتآ٣سي اىهضايؾ يبىهت ٣
ؽشه ٝذت ٝ 9ب ٥پغ اص س٣ي ّبس آٝذ٧ ٟيتٚش تدبست آٞٙب ٟثب ايشا ٟتَشيجبً  9ثشاثش ؿذ ٣ ،آّ ٟـ٤س
ّ ٦دس ػبٗ  1932 /1313دس تدبست خبسخي ايشا ٟستج٦ي چ٨بس ٛسا داؿت ،دس ػبٗ  1937/1318ث٦
ستج ٦د ٛ٣استَبء يبىت .دس آ ٟػبٗ ىَظ ؿ٤س٣ي اصآٞٙب ٟپيؾ ث٤د ّ ٦آ ٜ٧ ٟچ٢ذا ٟد٣ا١ ٛيب٣سد ،صيشا
دس ػبٗ  1939/1319آٞٙب ٟت٤ا١ؼت ؿ٤س٣ي سا ١يضث ٦فَت ثض١ذ  ٣ستجه ٦ا ٗ٣سا حهبئض ٕشديهذ .ػهٜ٨
تدبست آٞٙب ٟثب ايشا ٦ّ ٟدس ػبٗ ( 8 )1932-33دسكذ ث٤د دس ػبٗ٧بي ( )1936-37ثه ٦ثيؼهت ٣
يِ دسكذ  ٣دس ػبٗ٧بي  39٣1938ث ٦چ ٣ ٘٨يِ ١ ٣ي ٜدسكذ  ٣دس ػبٗ٧بي  41 ٣ 40ثه ٦سٍهٜ
 45/5سػيذ.19
يْي اص اٍذاٝبت ٝؤثش آٞٙب٧ٟب دس ّ ِٞث ٦ك٢بيـ ايشا ٟآ ٟث٤د ٦ّ ،دس ػبٗ  1923 /1314يهِ
ٝذسػ٦ي حشى٦اي ايشا١ي -آٞٙب١ي ث١ ٦بٝ ٛذسػ٦ي ك٢قتي ايشا٣ ٟآٞٙب ٟدس ت٨شا ٟتأػيغ ّشد١ذ٦ّ،
ّ ِٞصي بدي دس خ٨ت تشثيت ٝتخللب ٟى٢ي خ٨ت ّبسخب ٦١خبت تبص ٥تأػيغ ايشاٝ ٟهيٞ١ه٤د .دس
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د٦٧ي  1930ؿقج٧٦بي ديٖش ايٝ ٠ذسػ ٦حشى٦اي دس ؿ٨ش٧بي تجشيهض ،اكهي٨ب ،ٟؿهيشاص ٝ ٣ـه٨ذ
تأػيغ ؿذ ّ ٦اي٨٢ب ١يض ٝتخللب١ي تشثيت ٝي٤ٞ١د١ذ ّ ٦س١٣ذ ك٢قتي ؿذّ ٟـ٤س سا تؼشيـ ٝهي-
ثخـيذ١ذ .ثؼيبسي اص ػيبػتٞذاساّ ٟـ٤س دس اي ٠صٝب ٟىبسكاٙتحلي٘ ٞ٧يٝ ٠ذاسع ث٤د١ذ .اص خٚٞه٦
اي ٠اىشاد ٝيت٤ا ٟاحٞذ ٝتي ٠دىتشي  ٣خقيش ؿشيو اٝبٝي سا ١ب ٛثشد ٦ّ ،آ٨١ب سا آٞٙب٤١ىي٘ ٝيٕيت٢ذ
ٖ٢٧ ٣ب٣ ٛس٣د ٝتيَي ٠ث ٦ايشا 30 ٟت ٠اص آ٨١ب ثبصداؿت ؿذ١ذ .ثب ؿش٣ؿ خ ٔ٢دس آٞٙب ٟايهٝ ٠هذاسع
١يض ثب ت٤خ ٦ث ٦ا٣ضبؿ خٖ٢ي آٞٙب ٟدچبس ضقو ؿذ١ذ  ٣پغ اص اؿنبٗ ايشا ٣ ٟاخهشاج آٞٙهب٧ٟهب ١يهض
ضشث ٦اػبػي خ٤سد١ذ  ٣دس ٣اٍـ سّ٤د دس پش٣سؽ ٝتخلق الص ٛثشاي ك٢بيـ ايشا ٟسا دس آ ٟؿشايظ
ٝيت٤ا ٟاٙ٣ي ٠ضشث٦ي خ ٔ٢ث ٦ك٢بيـ ايشا ٟدا١ؼتٝ 20.ـْ٘ ديٖشي ّ ٦ثهشاي كه٢بيـ ايهشا ٟثهب
ا٣جٕيشي خٝ ٣ ٔ٢خل٤كبً ثب ح ٦ٚٞآٞٙب ٟث ٦ؿ٤س٣ي پيؾ آٝذٝ ،ـْ٘ ٍغـ سا ٥استجهبعي ايهشا٣ ٟ
آٞٙب ٟث٤دّ .ب٧ؾ  ٣يب حتي اص ثي ٠سىتٝ ٠جبدالت تدبسي ثب آٞٙب ٣ ٟفذ ٛت٤ا١بيي آّ ٟـ٤س دس خ٨ت
كذ٣س ىشآ٣سد٧٥بي ك٢قتي خ٤د ث ٦ايشا ٟثبفث ؿذ ٥ث٤د ٦ّ ،ك٢قت ايشاٝ ٦ّ ٟتْي ث٣ ٦س٣د ّبال اص
خبس ج ث٤د دچبسٝـْ٘ ؿ٤د .ت٨٢ب سا ٥ايشا٣ ٟاسد ّشد ٟايٝ ٠لبٙح اص س٣ػي ٣ ٦اٖٚ١ؼتب ٟث٤د ّٞ٧ ٦ي٠
٤ٝض٤ؿ ثبفث ىـبس ػيبػي اص عشه اي ٠دٙ٣ت٧ب ث ٦ايشا ٟث٤د ّه ٦دس ١تيدهٞ٧ ٦هب١ ٟؾهبٍ ٛهذيٞي
ٝدذداً ثشاي ايشا ٟؿْ٘ ٝيٕشىت .21دس ايٝ ٠يب ٟت٨٢ب ّبسي ّ ٦ايشاٝ ٟيت٤ا١ؼت دس ثي ٠ػبٗ٧بي
 1939/1319تب  1941ا١دب ٛد٧ذ اي ٠ث٤د ّ ٦ثيعشىي خ٤د سا حيؼ ّ٢ذ .اٝب اي ٠اٝش فٞالً اْٝهب-ٟ
پزيش ١ج٤د  ٣اٖٚ١يؼي٧ب ّ ٦دس اي ٠صٝب ٟخٚيح ىبسع سا اؿنبٗ ّشد ٥ث٤د١ذ ،ايشا ٟسا تحت ىـبس ٍهشاس
داد ٥ث٤د١ذ ٣ ،اي ٠ت٨٢ب ساٝ ٥جبدالتي ايشا ٟثب آٞٙب١ ٟيض ٝؼذ٣د ؿذ ٥ث٤د .دٙ٣ت اٖٚ١يغ ضه ٠ٞآْ١ه٦
ث٢بدس آٞٙب ٟسا تحت ٝحبكش ٥اٍتلبدي ٍشاس داد ٥ث٤د ،دس خٚيح ىبسع ١يهض ىقهبٗ ثه٤د  ٣په٢ح ىش١٣هذ
ّـتي ثبصسٕب١ي آٞٙب١ي سا ّ ٦دس ث٢ذس اٝب ٛخٞي٢ي (ؿب٧پ٤س) ٝـن ٗ٤تخٚي ٦ثبس ث٤د١ذ ث ٦دا ٛا١هذاخت،
١ ٣تيد ٦آّ ٦ْ١بال٧بي ّـتي٧ب ث ٦دػت ايشا١ي٧ب ١شػيذ  ٣خ٤د آٞٙب٧ٟب ١يض خٚهيح ىهبسع سا ثهشاي
ادا ٦ٝاستجبط ثب ايشا١ ٟب ا ٠ٝيبىت٢ذ.22
ثيـتش اي١ ٦ْ٢با٢ٝي سا٧٥ب ٝ ٣ـْالت خ ٔ٢ثؼيبسي اص عشح٧هبي كه٢قتي ايهشا ٟسا ثه ٦تق٤يهٌ
ا١ذاخت ّٜ٨ٝ ٦تشي ٠آ٨١ب عشح تأػيغ ر٣ة آ٧ 100 ٠٧ضاس ت٢ي دس ١ضديْي ّشج ث٤دٍ .شاسداد ايه٠
عشح دس ػبٗ  1936/1316ثي ٠دٙ٣ت ايهشا٢ّ ٣ ٟؼشػهيّ ٛ٤هش٣ح دٝهبٓ ()Krupp Demag
آٞٙهب ٟاٝضهبء ؿهذ  ٣تأػيؼهبت آ ٟثهي ٠ػهبٗ٧هبي  1319 ٣ 1937/1318ث٢هب ؿهذٍ 23.ؼهٞتي اص
ػبختٞب٧ ٟب  ٣تد٨يضات پيؾ ثي٢ي ؿذ ٥دساي ٠عشح پيؾ اص خ ٔ٢خ٨ب١ي د ٛ٣ػبخت ٦ؿذ َٝ ٣ذاسي

تبثؼتب94 ٟ

پيبٝذ٧بي ٢ٝيي ٕؼتشؽ س٣اثظ ك٢قتي ايشا ٣ ٟآٞٙب ٟدس آػتب ٦١خ ٔ٢د ٛ٣خ٨ب١ي
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اص ٝبؿي ٠آالت آ ٟاص آٞٙب ٟث ٦ايشا٢ٝ ٟتَ٘ ؿذٙ٣ ،ي ثب ؿهش٣ؿ خ٢هٔ ٍؼهٞتي اص تد٨يهضات دس سا٥
ا١تَبٗ اص آٞٙب ٟث ٦ايشا ٟث ٦فٚت خغش ١بث٤دي ت٤ػظ ٝتيَي ٠ث ٦حجـ ٦ثشد ٥ؿذ .ثخـي ديٖش اص اي٠
تد٨يضات ١يض ٝيَ٤د ؿذ  ٣ثَي ٦ّ ٦فٞالً ميش ٍبث٘ اػتيبد ٥ؿذ ٥ث٤د١ذ پغ اص خ ٔ٢ث ٦ايشا ٟا١تَهبٗ
يبىت .دس ١تيد ٦آسص٣ي ايشا١يب ٟثشاي داؿت ٠ر٣ة آ ٠٧تب ػبٗ  42ث ٦تق٤يٌ اىتبد.

24

ميش اص اي ٠پش٣ط ٥اسصؿ٢ٞذّ ،بسخب٧٦١بي ديٖشي ١يض ث٤د١ذ ّ ٦تح٤ي٘ آ٨١ب ثه ٦داليه٘ ىه ً٤ثه٦
ايشاٝ ٟؼْ٤ت ثبٍي ٝب١ذٝ .ب٢١ذ ّبسخب ٦١ثشٍي ٍّ ٦شاسداد آ ٟثيّٞ ٠پب١ي اؿْ٤دا  ٣ؿ٨شداسي ت٨شاٟ
ثؼت ٦ؿذ ٥ث٤د ٍ ٣ؼظ ا ٗ٣آ١ ٟيض پشداخت ؿذ ٥ث٤دٙ٣ .ي ثب ؿش٣ؿ خ ٔ٢اص تح٤ي٘ ّبسخب١ه ٦خجهشي
١ـذ ٍ ٣ضي ٦آ ٟح٘ ١ـذ ٥ثبٍي ٝب١ذ .25ثقضي اص پش٣ط٧٥بي دٙ٣تي ديٖش ٝب٢١ذ ضهشاثخب ٦١ثه ٦فٚهت
١شػيذ ٟتد٨يضات الص ٛػيبسؽ داد ٥ؿذ ٥اص آٞٙبٕ ٟشىتبس ٝـْالتي ٕشديذ١ذ  ٣عجٌ اػ٢بد ٤ٝخه٤د
ٝدج٤س ؿذ١ذ ثشاي تأٝي ٠اػجبة ٤ٝسد ١يبص خ٤د اص ثشخي اص تد٨يضات ٢ٝتَ٘ ؿذ ٥ر٣ة آ ٠٧اػهتيبد٥
ٞ١بي٢ذ.

26

صيب٧ٟبي ك٢بيـ ايشا ٟاص خ ٔ٢ىَظ ؿب١ ٘ٝشػيذ ٟػيبسؿبت ١ج٤د .چ٢ب ٦ْ١ثهشآ٣سد ؿهذ ٥اػهت
ّ٘ ػشٝبيٕ٦زاسي ايشا ٟدس سؿت٧٦بي ٝختٚو ك٢بيـ اص ػبٗ  1305 /1926تب  1320 /1941ثبٙل ثش
ٝ 750يٚي ٟ٤دالس ث٤د ٥اػتٝ ٦ّ .يت٤إ ٟيت ثخؾ فٞذ ٥آ٨١ب ثب ؿش٣ؿ خ ٣ ٔ٢اؿنبٗ ايشا ٟدچبس
١بث٤دي ؿذ١ذ 27.ثشاي ٝثبٗ ّبسخب٢ّ ٦١ؼشٝ ٣ب٧ي دس ث٢ذسفجبع ثب ؽشىيت  5ته ٠ػهبسدي ٠دس يهِ
ؿييت ّبسي دس د٣سا ٟخ ٔ٢ث ٦ػجت ١شػيذٝ ٟب٧ي تٙ٤يذي حذ٣د ٧ 336ضاس ٍ٤عي ػهبسدي140 ٠
ٕشٝي ٕ 280 ٣شٝي داؿت ٦اػت  ٣فٞالً ٝيت٤إ ٟيت تد٨يضات ايّ ٠بسخب ٦١ثيْبس ٝب١ذ ٥ثه٤د٥ا١هذ.
يْي ديٖش اص تٙ٤يذات ٤ٝاد مزايي ّ ٦دس د٣سا ٟخ ٔ٢آػيت ديذ تٙ٤يذ ٍ٢ذ ث٤د ّٝ ٦يهضا ٟآ ٟاص 35
٧ضاس ت ٠دس ػبٗ  1320ث٧ 14 ٦ضاس ت ٠دس ػبٗ  1321سػيذ .اٝب ّٞي ثقذ ث ٦ػجت اىضايؾ خ٨هب١ي
ٍيٞت ٍ٢ذ ىقبٙيت ّبسخب٧٦١بي ٍ٢ذػبصي ايشا١ ٟيض ٕؼتشؽ ثيـتشي يبىت  ٣ث ٦حذ٣د ٧ 24هضاس ته٠
سػيذ 28،ك٢بيـ ١ؼبخي ١يض آػيت ّٚي ديذ١ذ  ٣آٝبس ٣اسدات ٢ٝؼه٤خبت پـهٞي  ٣پ٢جه٦اي ّه ٦ثهي٠
ػبٗ٧بي  1313تب  1318س١٣ذي ّب٧ـي داؿت ثب ا٣خٖيشي خ ٔ٢اىضايؾ يبىت ٦ّ .اٙجت ٦يْهي اص
ف ٘ٚآ٣ ٟس٣د آصاد پبسچ٧٦بي پـٞي  ٣پ٤ؿبُ دػت د ٛ٣ث ٦ايشاٝ ٟخل٤كبً پغ اص اؿنبٗ ايشا ٟث٦
دػت ٝتيَي ٠ث٤د 29.حؼ ٠فبثذي ّ ٦خ٤د ٝتخلق ك٢قت ١ ٣ضديِ ث ٦صٝب ٟس٣يذاد اػت ٝقتَهذ
اػت ّ ٦ك٢قت ١ؼبخي ايشا ٟدس اثتذاي خ ٔ٢ث ٦فٚت تَبضبي صيبد دچبس س ٌ١٣ثؼيبس خ٤ثي ؿهذ ٣
كبحجب ٟاي ٠ك٢بيـ داساي ػ٤د٧بي آ١ي ػشؿبسي ؿذ١ذٙ٣ .ي ثب ثبص ؿذٝ ٟشص٧ب ٣ ٣س٣د پبسچه٧٦هبي
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خبسخي  ٣پ٤ؿبُ دػت د ٛ٣ث١ ٦بٕ٨ب ٟا٣ضبؿ تنييش ّشد  ٣ك٢بيـ ايشاّ ٟه ٦ته٤ا ٟسٍبثهت ١ذاؿهت٢ذ
دچبس ٣سؿْؼتٖي ؿذ١ذ ٦١٤ٞ١ ٦ّ .آ٨١ب ّبسخب٧٦١بي پـٞجبه ،ؿ٨شضب١ ،ه٤س  ٣سيؼهجبه دس اكهي٨بٟ
ث٤د١ذْ١ 30.ت٦ي ديٖشي ّٝ ٦يت٤ا ٟاضبىّ ٦شد آ١ؼت ّ١ ٦شػيذٍ ٟغقبت يهذّي  ٣اص دػهت دادٟ
ٝتخللبٝ ٟؼٞٚبً ايّ ٠بسخب٧٦١ب سا ّ ٦دس ا٣اي٘ خ ٔ٢دس ا٣ج ث٤د١ذ ثب ٝـْ٘ ٤ٝاخ ٦ػبخت .ثب ثش٣ص
خ ٔ٢تٙ٤يذ پ٢جٝ ٦ّ ٦بد ٥اٙ٣ي ٦اكٚي ك٢بيـ ١ؼبخي ايشا ٟث٤د س ٣ث١ ٦ضٕ ٗ٣زاؿت تب خبيي ّ ٦پ٢جه٦
ايشا ٟحتي ثشاي ٝلبسه داخٚي ١يض ّيبيت ٞ١يّشد.

31

تب ٍج٘ اص خ ٔ٢خ٨ب١ي د٣ ٛ٣ضـ ك٢بيـ ١ؼبخي ايشا ٟدس ثخؾ خل٤كي ث ٦تشتيت صيهش ثه٤د٥
اػت:

32

٤١ؿ سؿت٦
پ٢ج٦
پـٜ
اثشيـٜ
ّ٢و

تقذاد ّبسخب٦١
30
7
1
2

د٧ُ٣بي سيؼ٢ذٕي
222840
24250
7344
2360

ٝبؿي٧٠بي ثب ى٢ذٕي
2487
381
220
100

خٞـ ّ٘ تٙ٤يذ ّبسخب٧٦١بي ١ؼبخي  ٣تقذاد ٝبؿي ٠آالت دس ٤ٝسد پبسچ٧٦بي ١خي دس حهذ٣د 60
ٝيٚيٝ ٟ٤تش ث٤د ٥اػت َٝ ٣ذاس ٝلشه ّٞي ثيـتش اصد ٣ثشاثش ايَٝ ٠ذاس ث٤د ٥اػت .اٝب دس ػبٗ٧هبي
پغ اص خ ٔ٢ثب ت٤خ ٦ثٝ ٦ـْالت پيؾ آٝذ ٥اي ٠آٝبس ثؼهيبس ّهب٧ؾ يبىهت ثهشاي ٝثهبٗ دس ػهبٗ
ٝ 1949 /1328يضا ٟتٙ٤يذ ك٢بيـ ١ؼبخي ث ٦حذ٣د ٝ 14يٚيٝ ٟ٤تش پبسچ١ ٦خي ّب٧ؾ يبىت.

33

ثب اؿنبٗ ايشا ٟتؼ٨يالت ح َ٘١ ٣ ٘ٞديٖش دس اختيبس ك٢قت ١ج٤د١ذ ٣ ،تٞبٝبً دس اختيهبس ٝتيَهي٠
دس آٝذ١ذ  ٣ث ٦اي ٠دٙي٘ ثؼيبسي اص ىقبٙيت٧بي ك٢قتي  ٣ػبختٞب١ي ٣اثؼت ٦ث ٦حَ١ ٣ ٘ٞه٘ ٝتٍ٤هو
ؿذ١ذ 34.دس ؿٞبٗ ايشا١ ٟيش٧٣بي ؿ٤س٣ي فٞالً دٙ٣ت ايشا ٟسا اص ٧ش ٤١ؿ افٞهبٗ ٍهذست ٍهبعـ ثهبص
داؿت ٦ث٤د١ذ  ٣آصادا ٦١اص ٢ٝبثـ ّـب٣سصي  ٣ك٢قتي ٝح٘ ث٨ش٥ثهشداسي ٝهي٤ٞ١د١هذٝ 35.ـهْ٘ ٨ٝهٜ
ديٖشي ّ ٦ثب اؿنبٗ ايشا ٟپيؾ آٝذ ،اخجبس ايشا ٟث ٦اخشاج ٝتخللب ٟآٞٙهب١ي ثه٤د ّه ٦ثه ٦ف٢ه٤اٟ
تْ٢ؼي ٠دس ك٢بيـ ٕ١٤بٕ١٤ي ٝث٘ سا ٥آٝ ،٠٧قبدّ ٣ ٟـب٣سصي ث ٦ف٤٢اٝ ٟؼتـبس دس اػتخذا ٛدٙ٣ت
ايشا ٟث٤د١ذ تقذاد اي ٠اىشاد عجٌ آٝبس ؿ٨شثب١ي ١ 616يش ث٤د ٥اػت( .آٝبس ػيبست آٞٙهب١ 1052 ٟيهش
اػت) 36.خش٣ج ايٕ ٠ش ٥٣ثبفث ؿذ ّبسخب١دبتي ّ ٦تب آ ٟصٝب ٟتحت ٝشاٍجت ٝذيشا ٟى٢ي ثب تدشث٦
خبسخي  ٣ثش عجٌ اك ٗ٤ى٢ي كحيح اداسٝ ٥يؿذ١ذ  ٣تقٞيش ٨ٖ١ ٣ذاسي ٝبؿي ٠آالت ثب ّٞبٗ دٍت
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سفبيت ٝيؿذ ث ٦دػت ٝذيشا ٟثبصسٕب١ي اىتبد ّ ٦اعالفبت ى٢يالصّ ٣ ٛبىي ١ذاؿت٢ذ  ٣دس ١تيد ٦ثه٦
ص٣دي ثب ٝؼبئ٘ ى٢ي صيبدي ٤ٝاخ ٦ؿذ١ذ 37،اٙجتٕ ٦ضاسؿبتي ٣خ٤د داسد ّ١ ٦ـبٝ ٟيد٧هذ دس اثتهذاي
خ ٔ٢تقذاد ايٝ ٠تخللب ٟدس ايشا ٟاىضايؾ يبىت ٣ ،اىشاد ٝختٚيي ّه ٦دس اس٣پهب احؼهبع ا٢ٝيهت
ٞ١يّشد١ذ ػقي ٝي٤ٞ١د١ذ ْٝب٧ ٟبي ا٢ٝي دس ديٖش َ١بط خ٨ب ٟثهشاي خه٤د پيهذا ّ٢٢هذّ ،ه ٦اص آٟ
خٝ ٦ٚٞيت٤ا ٟاص يِ ٕش١ 50 ٥٣يشي ي٤٨دي اتشيـي ١ب ٛثهشد ّه ٦دس ػهبٗ  1938/1318تَبضهبي
اٍبٝت اص دٙ٣ت ايشا ٟداؿت٢ذ ٝ ٣ذفي ث٤د١ذّٖٞ٧ ٦ي ٢٨ٝذع  ٣يب ّبسٕش ى٢ي ٝيثبؿ٢ذ.

38

تٞبٝ ٛؼبئ٘ ٝ ٣ـْالت يبد ؿذ،٥دس ك٢قت ايشا ٟدس عي د٣سا ٟخٝ ٣ ٔ٢خل٤كبً صٝب ٟاؿنبٗ
ىبسك اص ٝؼبئ٘ ٝ ٣ـْالتي اػت ّ ٦ثشاي ّبسٕشاّ ٟبسخب١دبت دس اثش ثبال سىتٍ ٠يٞت ٤ٝاد مهزايي
 ّٜ ٣ؿذٍ ٟذست خشيذ پيؾ آٝذ ٦ّ ،حبك٘ آ١ ٟيض افتلبثبت ١ ٣بسضبيتي٧بي ّهبسٕشي ثه٤دّ .ه٦
 ٦١٤ٞ١ي آ ٟث٤ٚايي اػت ّ ٦دس ّبسخب ٦١سيؼجبه اكي٨ب ٟثشاي ٕشىت١ ٠ب ٟپيؾ آٝذ ّهٝ ٦ؼهٞٚب دس
ؿشايظ فبدي ٧شٕض چ٢ي ٠پيؾ آٝذي ١ ٠ْٞٝجه٤د س د٧هذ 39.اص ػه٤ي ديٖهش دس ايه ٠صٝهبّ ٟه٦
ّبسخب٧٦١ب ثب ّٞج٤د ٍغقبت يذّي ٕ ٣ب٧بً فذ ٛت٤ا ٟسٍبثهت ثهب ٝحله٤الت خهبسخي ٤ٝاخه ٦ث٤د١هذ،
ٝدج٤س ث ٦اخشاج ّبسٕشاٝ ٟيؿذ١ذ  ٣دس ١تيد ٦افتلبثبتي ١يضث ٦فٚت ّّ ٜهشد١ ٟيهش٣ي ا١ؼهب١ي دس
ّبسخب١دبت ٝختٚو س٣ي ٝيداد.
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ػش سيذس ث٤السد ( )Sir Reader Bullardدس ّتهبة خهبعشات خه٤د فٚهت ٝؼهبئٚي چهٟ٤
ٍحغي ٝ ٣ـْ٘ ١ب ٟسا ػيبػت ١بثخشدا٦١ي دٙ٣ت سضبؿب ٥دس ىش٣ؽ ٤ٝاد مزايي ٝيدا١ذٙ٣ .هي ثه٦
ايْ١ ٠ت ٦اؿبسٞ١ ٥يّ٢ذ ّ ٦ميش اص ػيبػت ١بثخشدا٦١ي دٙ٣هت سضبؿهب ٥دس ىهش٣ؽ مهالت حضه٤س
١يش٧٣بي ٝتيَي ٣ ٠مبست ٢ٝبثـ مزايي فٚت اكٚي ٝـْ٘ ايدبد ؿذ ٥ثشاي ٝشد ٛث٤د ٥اػت.
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عشحي ّ ٦دس د٣س ٥پ٤ٚ٨ي ا ٗ٣دس ايشا ٟاخشا ؿهذ ،اػهتشاتظي ت٤ػهق ٦كه٢قتي ٝجت٢هي ثشتٙ٤يهذ
خب١ـي٣ ٠اسدات ث٤د.دس اي ٠عشح ّبال٧بي ك٢قتي ٍّ ٦جالً ٣اسد ٝيؿذ ٥اػت ثب ٢ٝبثـ داخٚي تٙ٤يذ ٣
فشضٝ ٦يؿ١٤ذٝ ٦ّ ،ؼتٚض٣ ٛضـ ٝحذ٣ديت٧بي ٕٞشّي  ٣يب ػٞ٨ي٦ث٢ذي ٣اسدات ّبال٧بيي ٝقهي٠
اػت .تٙ٤يذ ّبال٧هبي كه٢قتي دس داخه٘ ٝؼهتٚضْٞ٧ ٛهبسي ثهب ؿهشّت٧هبي خهبسخي اػهت ّه٦
ّبسخب٧٦١بي خ٤د سا دس پـت دي٤اس حٞبيت٧بي ٕٞشّي ثشپب ّهشد٥ا١هذ  ٣اص ٝـه٧ً٤هبي ٝبٙيهبتي ٣
ػشٝبيٕ٦زاسي اػتيبدٝ ٥يّ٢٢ذ .دس حبٙي ّ٧ ٦ضي٧٦٢بي تٙ٤يذ  ٠ْٞٝاػت ثيـتش اص ٍيٞت ّبال٧هبي
٣اسداتي ٕزؿت ٦ثبؿذ٢ٝ .غٌ اٍتلبدي ّ ٦ثشاي ايدبد ك٢بيـ خب١ـي٣ ٠اسدات ٝغشح ٝهيؿه٤د ايه٠
اػت ّ ٦اي ٦١٤ٕ ٠ك٢بيـ ثبالخش ٥ثٝ ٦شح ٦ٚػ٤دآ٣سي تٙ٤يذ ثَٝ ٦يهبع ٣ػهيـ ٧ ٣ضي٢ه٧٦هبي ّهٜ
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خ٤ا٢٧ذ سػيذ 42.دس ايشا١ ٟيض چ٢ي٣ ٠ضقي ٣خ٤د داؿت ٍ ٣ج٘ اص آمبص خ ٔ٢خ٨ب١ي ث١ ٦ؾش ٝيسػيذ
ّ ٦ك٢بيـ دس ٣ضـ خ٤ثي ٍشاس داس١ذ  ٣حتي دس َٝغـ اٙ٣ي ٦خ ٔ٢ث ٦حذاّثش تٙ٤يهذ سػهيذ١ذ؛ اٝهب ثهب
ا٣جٕيشي خٍ ٣ ٔ٢غـ ؿذ ٟساثغ ٦ثب ؿشّت٧بي تبٝي٢٢ّ ٠ذٍ ٥غقبت يذّي ّبسخب٧٦١ب ثهب ٝـهْ٘
٤ٝاخٕ ٦شديذ١ذ .اص ػ٤ي ديٖش اؿتجب ٥ديٖشي ّ ٦دٙ٣تٞشدا ٟايشا١ي دس آ ٟصٝهبّ ٟهشد ٥ث٤د١هذ فهذٛ
حٞبيت اص ك٢بيـ اػبػي ث٤د .دس ْٝتت حٞبيتي ،حٞبيت اص پبس٥اي اص ك٢بيـ ت٤كيٝ ٦يؿه٤د ّه ٦دس
ٍ٤ٝـ خّ ٣ ٔ٢ـْٞؾ ػيبػييب ثحشا ،ٟاْٝب ٟثَب ١ ٣دبت اػتَالٗ ّـ٤س سا ىهشاٝ ٜ٧هيآ٣س١هذ .اص
خ ٦ٚٞآ٨١ب ٝيت٤ا ٟث ٦تٙ٤يذات اػبػي ّـب٣سصي  ٣ك٢بيـ ضش٣سي ثشاي دىهبؿ ٚٝهي ٝب٢١هذ آ٧ه٣ ٠
ى٤الد  ٣ثقضي ك٢بيـ ؿيٞيبيي اؿبسّ ٥شد؛ ّٝ ٦تأػيب ٦١اي٤ٝ ٠اسد دس ايشا ٟاخشا ١ـذ ٥ثه٤د .چ٢ب١چه٦
اص ث٤السد  َ٘١ؿذ ،ايشا ٟدس صٝب ٟاؿنبٗ ث ٦فٚت ػيبػت مٚظ ٕزؿت ٦دچبس ٍحغي ٕشديذ 43.چ ٟ٤اص
ٙحبػ ٝحل٤الت ّـب٣سصي داساي پـهت٤اّ ٦١هبىي ١جه٤د ،اص ػه٤ي ديٖهش ضهقو ّـه٤س دس تٙ٤يهذ
ٝحل٤الت ك٢قتي پبي ٦ك٢بيـ ّـ٤س سا ّ٣ ٦اثؼت ٦ث ٦آٞٙب٧ٟب ث٤د١ذ دچبس سّ٤د ٤ٞ١د.
نتيجهگيري
إشچ ٦ا٣جٕيشي س٣اثظ ايشا ٣ ٟآٞٙب ٟدس ػبٗ٧بي ٍج٘ اص خ ٔ٢خ٨ب١ي د ٛ٣ت٤ا١ؼت ث٤١ ٦ػبصي
ك٢بيـ ايشا٢ّ ِّٞ ٟذ ،اٝب دس ػبٗ٧بي خ ٔ٢ث ٦صيب ٟايشا ٟتٞب ٛؿذ .فٚت ايٝ ٠ـْ٘ ١جه٤د صيهش
ػبخت٧بي الص ٛثشاي ك٢بيـ ّـ٤س ث٤دّ،بسخب١دبتي ّ ٦دس عي اي ٠ػبٗ٧ب دس ايشا ٟايدهبد ؿهذ١ذ،
٣اثؼت ٦ث ٦ؿشّت٧بي ثضسٓ آٞٙب١ي ث٤د١ذ ٣دس داخ٘ ّـ٤ساْٝب١بتي ثشاي ايدبد ٍغقبت يهذّي  ٣يهب
تقٞيش ٝبؿي ٠آالت ٣خ٤د ١ذاؿت .چ٢ب١چ ٦ديذيذ ثب آمبص خ٢هٔ خ٨هب١ي د ٣ ٛ٣ثؼهت ٦ؿهذ ٟخغه٤ط
استجبعي ،ك٢بيـ ايشا ٦ّ ٟاْٝب ٟتأٝيٝ ٠لبٙح خ٤د سا ١ذاؿت٢ذ دچبس تقغيٚي يب ٣سؿْؼتٖي ؿهذ١ذ ٣
ثقذ٧ب ثب اؿنبٗ ايشا ٣ ٟاص دػت سىت ٠حٞبيت٧بي دٙ٣تي ٕٞ ٣شّي ضشث٦ي ديٖشي ث ٦ك٢بيـ ايشاٟ
٣اسد ؿذ ٞ٧ ٣ب١غ٤س ّ ٦ثيب ٟؿذ اػتشاتظي تٙ٤يذ ،خبيٖضي٣ ٠اسدات دس ؿشايظ ػيبػي ١بآسا ٛآ ٟصٝبٟ
 ٣ثب ٣خ٤د ؿشيِ تدبسي پش ت٢ـي چ ٟ٤آٞٙب ٟدس آٍ٤ٝ ٟقيت صٝب١ي ثشاي ايشا٤ٝ ٟىَيتآٝيض ١جه٤د.
دس حَيَت ٝي ت٤إ ٟيت ّ ٦دس ساثغ ٦ك٢قتي ثي ٠ايشا ٣ ٟآٞٙب ٟايشا ٟتهأٝي٢٢ّ ٠هذٝ ٥ه٤اد خهب٣ ٛ
آٞٙب١ي ٧ب تأٝي٢٢ّ ٠ذٝ ٥بؿي ٠آالت ث٤د١ذ  ٣چ٤٢٧ ٟ٤ص ك٢بيـ ٝهبدس دس ايهشا ٟؿهْ٘ ٖ١شىته ٦ثه٤د،
ك٢بيـ ٣اثؼت ٦ايشا ٟدس ػبٗ٧بي خٝ ٔ٢تضشس ؿذ.
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٤ٝض٤ؿ ػ٢ذ( :)1افال ٛآٝبدٕي دٙ٣ت آٞٙب ٟخ٨ت ىش٣ؽ ّبسخبٝ ٣ ٦١بؿي ٠آالت ٝختٚو ثه ٦ايهشا ٟدس
ػبٗ ( 1919ثبيٖب١ي ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ايشا ٟػ٢ذ ؿٞبس.)240016993 ٥
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٤ٝض٤ؿ ػ٢ذ(ٝ :)2ـخلبت ىيضيْي،تبسيخ تبػهيغ ٣ ٣اسدات ّبسخب١ه٧ ٦هبي اكهي٨ب)1299-1314( ٟ
(ثبيٖب١ي ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ايشا ،ٟػ٢ذ ؿٞبس)29001003120 ٥
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يادداشتها:
ّ -1بت٤صيبٝ ،ٟحٞذفٚي ٞ٧بي ،ٟ٤اٍتلبد ػيبػي ايشا ،ٟتشخٝ ٦ٞحٞذ سضب ١ييؼي ،فضيضي ،چبح چ٨بس ،ٛت٨شا:ٟ
ٝشّض ،1373 ،ف .135
ٝ -2حج٤ثي اسدّب١ي ،حؼي ،٠تبسيخ ٤ٝػؼبت تٞذ١ي خذيذ دس ايشا ،ٟت٨شا :ٟدا١ـٖب ٥ت٨شا ،1376 ،ٟج  ،3ف
.97
١٤ٝ -3ت اػْشي ،٠ػش ّالس ،خبعشات ػش ّالس ١٤ٝت اػْيشي ،٠تشخ ٦ٞكبٙحيبس ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟػٚؼ،٦ٚ
 ،1363ف .218
 -4ى٤سا ،ٟخبَٝ ،ٟبٝ٣ت ؿْ٢٢ذ٥؛ تبسيخ تح٤الت اختٞبفي ايشا ،ٟتشخ ٦ٞاحٞذ تذي ،٠چبح ٧ـت ،ٜت٨شا:ٟ
٤ٝػؼ ٦خذٝبت ىشٖ٢٧ي سػب ،1378 ،ف .352
 -5اػْيذ٤ٝس ،دي٤يذ ،السػ ،ٟ٤اٍتلبد ػيبػي ثي ٠ا ،٘ٚٞٙتشخ ٦ٞاحٞذ ػبفي ،تَ٤ي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شاٝ٤ٍ :ٟغ،
 ،1376ف .215
 -6حؼبٝ ٛقضي١ ،دوٍٚي ،تبسيخ س٣اثظ ػيبػي ايشا ٟثب د١يب ،ث٤ّ ٦ؿؾ ٞ٧بي ٟ٤ؿ٨يذي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا:ٟ
ف ،1366 ،ٜٚكق .778-785
ٙ -7يت٣ ،٠ي ،ٜٚ٨ٚايشا ٟاص ١ي٤ر ٝؼبٞٙتآٝيض تب تحت اٙحٞبيٖي ( ،)1864-1919تشخٝ ٦ٞشيٝ ٜيش احٞذي ،چبح
ا ،ٗ٣ت٨شاٝ :ٟقي ،1367 ،٠ف .13
ّ -8بؽٜصاد ،٥ىيش٣ص ،س٣ع  ٣اٖٚ١يغ دس ايشا ،)1864-1914( ٟتشخ٤٢ٝ ٦ٞچ٨ش اٝيشي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا،1354 ،ٟ
ف .274
 -9يبسؿبعش ،احؼب ،ٟتبسيخ س٣اثظ ايشا ٣ ٟآٞٙبٟ؛ اص ػشي َٝبالت دا١ـ٢ب ٦ٝايشا١يْب ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟاٝيشّجيش،
 ،1384ف .194
٤٧ -10ؿ٨ٝ ٔ٢ذ٣ي ،فجذاٙشضب ،ػيبػت خبسخي ايشا ٟدس د٣سا ٟپ٤ٚ٨ي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟاٙجشص ،1373 ،ف
.50
 -11ثبيٖب١ي اػ٢بد ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ،ع ؽ.240016993 ،
٢ٙ -12ض٣ػْي ،خ٤سج ،سٍبثت س٣ػي ٣ ٦مشة دس ايشا ،ٟتشخ ٦ٞاػٞبفي٘ سائي ،٠ت٨شا :ٟخب٣يذا ،1353 ،ٟف .176
 -13ثبيٖب١ي اػ٢بد ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ،ع ؽ.291000941 ،
 -14ث٤ٚؿش٣ ،يپشت ى ،ٟ٤ػيش١ب ٦ٝث٤ٚؿش ،تشخّ ٦ٞيْب٣٣ع خ٨ب١ذاسي ،ت٨شا :ٟخ٤اسصٝي ،1369 ،ف .225
ٝ -15يشاحٞذيٝ ،شي ،ٜپظ٧٣ـي دس تبسيخ ٝقبكش ايشا ٟثشخ٤سد ؿشً  ٣مشة دس ايشاٝ ،ٟـ٨ذ :آػتبٍ ٦١ذع
سض٤ي ،1368 ،ف .70
ٝ -16حج٤ثي اسدّب١ي ،تبسيخ ٤ٝػؼبت تٞذ١ي خذيذ دس ايشا ،ٟج  ،3ف .35
ٝ -17قتضذ ،خؼش ،٣ت٢ؾ ثضسٓ؛ س٣اثظ خبسخي ايشا ٟدس د٣سا ٟسضب ؿب ،٥ت٨شا :ٟپيْب ،1377 ،ٟكق .85-80
ٍ -18بئَٝ ٜبٝي ،خ٨بٖ١يش ،تبسيخ استؾ ٤١ي ٠ايشا ،ٟت٨شا :ٟػتبد ثضسٓ استـتبسا ،ٟثي تب ،ج  ،1كق -136
.138
٢ٙ -19ض٣ػْي ،سٍبثت س٣ػي ٣ ٦مشة دس ايشا ،ٟف .177
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 -20يبسؿبعش ،تبسيخ س٣اثظ ايشا ٣ ٟآٞٙبٟ؛ اص ػشي َٝبالت دا١ـ٢ب ٦ٝايشا١يْب ،ف .194
 -21ا٨ٙيٞ٧ ،بي ،ٟ٤اٞ٧يت اػتشاتظيْي ايشا ٟدس خ ٔ٢خ٨ب١ي د ،ٛ٣چبح د ،ٛ٣ت٨شا ،ٟف .116
٤٧ -22ؿ٨ٝ ٔ٢ذ٣ي ،ػيبػت خبسخي ايشا ٟدس د٣سا ٟپ٤ٚ٨ي ،ف .56
 -23ى٤ٚس٣ ،ي ،ٜٚخؼتبس٧بيي اص تبسيخ اختٞبفي ايشاٟ؛ ك٢قتي ؿذ ٟايشا ٣ ٟؿ٤سؽ ؿيخ احٞذ ٝذ١ي ،تشخ٦ٞ
اث٤اَٙبػ ٜػشي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟت٤ع ،1371 ،ف .22
 -24ت٤حيذي١ ،بكش ،ػيش تْبٚٝي تٙ٤يذ آ ٣ ٠٧ى٤الد دس ايشا ٣ ٟخ٨ب ،ٟچبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟاٝيشّجيش ،1364 ،ف
.174
ْٝ -25ي ،حؼي ،٠تبسيخ ثيؼت ػب٦ٙي ايشا ،ٟچبح ا ،ٗ٣ت٨شا١ :ٟبؿش ،1362 ،ج  ،6ف .386
 -26ثبيٖب١ي اػ٢بد ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ،ؽ ع.240011926 ،
 -27آٖ٢٧شا ،ٟسػ ،ٗ٤اكالحبت اٍتلبدي سضبخب ٣ ٟتبثيش ف٤ا ٘ٝخبسخي ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شاٝ :ٟشّض اػ٢بد اَ١الة
اػالٝي ،1380 ،ف .85
 -28كذاٍت ّيؾ ،خٞـيذ ،ك٢بيـ دس ت٤ػق ٦اٍتلبدي ايشا ،ٟت٨شا :ٟخ٤ؿ ،1352 ،٦ف .54
 -29صا٧ذي ،فٚي ،ك٢بيـ ايشا ٟثقذ اص خ ،ٔ٢ثي خب ،1323 ،ف .29
 -30فبثذي ،حؼ ،٠اكي٨ب ٟاص ٙحبػ اٍتلبدي  ٣اختٞبفي ،ثي خب ،1334 ،ف .108
ٝ -31شفـي ٣اٍييٝ ،حٞذ سضب ،پ٢ج ،٦ت٨شاٖ١ :ٟي ،1353 ،٠ف .13
 -32كذاٍت ّيؾ ،ك٢بيـ دس ت٤ػق ٦اٍتلبدي ايشا ،ٟف .51
ٞ٧ -33ب ،ٟف .52
 -34ثبسي يش ،ج ،اٍتلبد ايشا ،ٟچبح ا ،ٗ٣ت٨شاٝ :ٟشّض تحَيَبت حؼبثذاسي  ٣حؼبثشػي ،1363 ،ف .131
 -35فيؼ٤ي ،چبسٙض ،تبسيخ اٍتلبدي ايشا ،ٟتشخ ٦ٞيقَ٤ة آط١ذ ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شإ :ٟؼتش ،1362 ،٥ف .599
 -36اػت٤است ،سيچبسد .ا ،دس آخشي ٠س٣ص٧بي سضبؿب ،٥تشخ ٦ٞفجذاٙشضب ٤٧ؿ٨ٝ ٔ٢ذ٣ي ثيبت ،ت٨شاٝ :ٟقي،٠
 ،1370ف .87
ٝ -37حج٤ثي اسدّب١ي ،تبسيخ ٤ٝػؼبت تٞذ١ي خذيذ دس ايشا ،ٟج  ،3ف .377
 -38آرسي ؿ٨شضبيي ،سضب ،دٙ٣ت ايشاٝ ٣ ٟتخللب٨ٝ ٟبخش آٞٙب١ي  ،1310-1319چبح ا ،ٗ٣ت٨شا :ٟػبصٝبٟ
اػ٢بد ٚٝي ايشا ،1374 ،ٟف .114
 -39ثبيٖب١ي اػ٢بد ػبصٝب ٟاػ٢بد ٚٝي ،ؽ ع.291000941 ،
ٞ٧ -40ب ،ٟؽ ع.291000565 ،
ٝ -41يشصا كبٙح ،مالٝحؼي١ ،٠ب٧٦ٝبي خل٤كي ٕ ٣ضاسؽ٧بي ٝحشٝب٦١ي ػش سيذس ث٤السد ،چبح ا ،ٗ٣ت٨شا:ٟ
عشح  ،1371 ،٤١ف .120
 -42ت٤داسٝ ،٣بيْ٘ ،ت٤ػق ٦اٍتلبدي دس خ٨ب ٟػ ،ٛ٤تشخ ٦ٞمالٝقٚي ىشخبدي ،چبح ٧ـت ،ٜت٨شا :ٟثبصتبة،
 ،1378ف .410
 -43ثبس ،س ،ٟ٤ٝاٍتلبد ػيبػي ،تشخ٤٢ٝ ٦ٞچ٨ش ىش ،ٔ٢٧چبح د ،ٛ٣ت٨شا :ٟػش٣ؽ ،1375 ،ج  ،2ف .765

