
ناریا رد هطورشم زورلاس دادرما ۱۴

.تسشن راب هب ۱۲۸۵ هام دادرما رد و دش زاغآ یدیشروخ ۱۲۸۴ هامرذآ رد ناریا هطورشم شبنج *
.میوگ یم شاب داش ناتسودناریا ی همه هب ار هطورشم نشج

)اروش سلجم( ناتسنیزگ ینوریب یاَمن

 هب نآ ی هشیر یلو ،یوسنارف تسیا هژاو هک دشاب یم Constitution  نویسوتیتسنک ی هژاو ِنادرگرب هطورشم ی هژاو دنیوگ *
 .تسین نشور یتسرد
 :تسه ینوگانوگ یاه هاگدید هطورشم ی هژاو ی هراب رد
 زا و یبرع ار هژاو نیا ،}.تسا هدوب )دهشم( دابانِس یسودرف هاگشناد داتسا ،۱۳۷۲ -۱۳۱۴ { یرئاح یداهلادبع داتسا -
  طرش )ردصم( ی هژاوراک
  ،تسا هتسناد  
،دنا هتسناد روشنم )ینعم هب(ِ مَچ رد ارنآ قفش هدازاضر و هداز یقت -
 هن هک دشاب یم نوناق تموکحِ مچ رد Chartre رتراش یوسنارف ی هژاو زا هتفرگرب هطورشم هک تسا نیا رب رواب ار ادخهد -
  یسراف رد هن و یبرع رد
،تسا هتفای هار یسراف نابز هب ،ینامثع ناکرت ِهار زا و هتشادن دربراک  
 تسرد و هتسناد تسردان ینادرگرب ار هطورشم ی هژاو یزیربت اقآ قداص و هلودلادعس دننام راجاق نامز ناگرزب زا یخرب -
.دنربب راک هب ار Constitutionb نویسوتیتسنک ی هژاو  نامه دنتسناد یم رت

 رد مه ،یفرژ یاه ینوگرگد و هتشاد رایسب یزاسراک ام ِروشک )هعماج( نامزاه رد هک تسا یدادیور ناریا هطورشم شبنج *
 هقلطم تنطلس رب هک مینیب یم مینک یسررب ار نآ یسایس دید زا رگا .تسا هدروآ دیدپ ناریا مدرم یگدنز رد مه و تسایس رد
 نآ نایاپ ناوت یم ار ۱۲۸۸ دادرَما و هدوب هدش زاغآ شیپ اهلاس زا شبنج نیا .تسا هدرک اپرب ار هطورشم یهاشداپ و هداد نایاپ
.تسناد
 

:درمشرب ناوت یم هنوگنیا ار نآ ییارچ .دشن هدروآرب ،دنتساوخ یم شبنج نیا ِنارگزاغآ هک ینیداینبِ ینوگرگد نآ هناتخبروش *
 یاه شخب ی همه رد و هدنار نامرف مدرم رب تسار و پچ زا ، لاس اهدَس یازارد هب هک نویناحور نامز نآ ی هتفگ هب ای اهدنوخآ
 نانچمه دنفرت کی و رازه اب دنتسناوت نانآ .دنتشادنرب تسد ،دنتشاد هک ییاه یدنمروز زا یگداس هب ،دندوب هدرک هنخر نانآ یگدنز
.دندوب نیشیپ ی هناماس هب هتسباو هک دش هدرپس یناسک نامه هب ،اتسار دنچ رد زج ،روشک ی هرادا و دننامب یاجرب

 نادیم هب یخیرات )مهم( ِنیهِم یاه هاگنزب رد ناریا نانز .درک دای دیاب یم مه هطورشم شبنج رد نانز شخن زا راتشون نیا رد *
.تسا هدش هتشاد هگن ناهنپ یخیرات یاه گرب یوت رازه رد نانآ یاه ششوک هشیمه هناتخبروش یلو .دنا هدمآ
 یم هک ار ینز ره وا ِنارودزم .دنیایب نوریب ناشیاه هناخ زا نانز دنراذگن هک داد روتسد ،اهدادخر ندرک راهام یارب هلودلا نیع
 یم روآ دای .».دندوبن مک زرابم ِنانز زا یتلود یاه نادنز رد « :تسا هتشون حایس جاح هراب نیا رد .دندرک یم ریگتسد ،دندید
 ِنانز ،دندرک ار میظعلادبع هاش رد نتسشن تسب ِگنهآ مدرم هک یماگنه اریز ،دیشخبن یدوس هلودلا نیع ِروتسد هک میوش
.دنتسب ار رازاب ،تلود تساوخ نوراو و هدمآ رازاب هب ییارس هیوم و ینز هنیس اب و هدیشوپ نفک یرایسب
 نوریب هطورشم شبنج زا )عافد( یدنفادپ نادیم زا یلو ،دشن هداد ندش باختنا و نداد یار قح ناریا نانز هب هکنیا ی همه اب
  .دنتفرن



 .تسا هدش پاچ هطورشم شبنج نامز یاه هناسر زا یکی رد )سکع( روترف نیا
 :دنیوگ یم و هدرک نادرم هب ور هک دهد یم ناشن ار ینانز تسار تسد

».مینَکرب هشیر زا ار تخرد نیا اهنز ام ات دیورب رانک ،دیا هدش هتسخ رگا «
 

 ای شزومآ یارب هک دندوب یناناوج نانآ .درک وجتسج ،نامز نآِ یناریا ِناناوج رد دیاب یم ار یهاوخ هطورشم ِشبنج ی هشیر *
 دندیشوک ،نهیم هب تشگرب زا سپ ناناوج نیا .دندوب هدید ار ییاپورا یاهروشک تفرشیپ کیدزن زا و هتفر اپورا هب یناگرزاب یاهراک
 عجرم ود ره هک یناهبهب ههلادبع دیس و ییابطابط دمحمدیس یاه مان هب نت ود ،هک دنامن هتفگان .دنیامن رادیب ار مدرم ات
 هنیتسد اه ششوک نیا ِدرواتسد .دندرک یزاب ار یگرزب شخن مدرم ندرک رادیب رد ،دندوب شیدنا نشور نادرم زا یلو ،دیلقت
 ناتسنیزگ نیا رد .دش )اروش سلجم( ناتسنیزگ ییاپرب و راجاق هاش نیدلارفظم تسد هب تیطورشم نامرف ِندش )ءاضما(
.دش هتشون هطورشم یساسا نوناق  نیتسخن

 ،نهک یاه تنس زا دنتسناوت یم … و ،اه همانزور ،اه هناسر ،اه نمجنا دوب هدش زاب یدازآ )یاضف( ِشاپسِا هک یزوریپ نیا اب *
 ریز ار روشک هاشداپ ،هاش یلعدمحم یاهراک هک دنداد یم دوخ هب ار هناورپ نیا نانآ زا یخرب هک ییاج ات .دننک یریگ هدرخ
 خیش اهنآ زا یکی .دنتشاد یراگزاسانرس یساسا نوناق اب هعیش یاهدنوخآ زا یهورگ ،ناهاوخیدازآ ِربارب رد یلو .دنربب شسرپ
 همان ،۱۲۸۶ ِلاس رد شیاه یکِلاپمه و وا .تشادن یراگزاس چیه واِ میخ و یوخ اب اه هناسرِ یدازآ هک تشاد مان یرون هللا لضف
 :دندوب هدروآ هدش دای ی همان رد .دنتفرگ شهوکن داب هب ار )سلجم( ناتسنیزگ و هتشون هاش یلعدمحم هب یا
 عمجلا نکمم و دراد تافانم یمالسا دعاوق اب ،تسا هدش لیکشت ییاپورا یاه ناملراپ ِنیناوق زا یرادربوگلا اب هک یسلجم «
».تسین

 هامریت مود خیرات رد ماجنارس ،دوب هتسناوتن و ،َدنیچرب ار )اروش سلجم( ناتسنیزگ ات دوب هدیشوک راب نیدنچ هک هاش یلعدمحم *
 ربارب یدیشروخ ۱۲۸۷

 یهدنامرف هب یسور قازق داگیرب یاهورین تسد هب راکنیا .دندنبب پوت هب ار ناتسنیزگ ات داد روتسد ییاسرت ۱۹۰۸ نیوژ ۲۳ اب
 هتفگ یسک یلو ،درک دهاوخ اپرب رگید یناتسنیزگ هک دوب هتفگ هاش یلعدمحم هک دنچ ره .تفرگ ماجنا فوخایل ریمیدالو لنلک
 یاهرهش مدرم .درکن رواب ار وا ی
 اج .دننک هدنز ار هطورشم ماظن و هدرک رانکرب ار هاش یلعدمحم دنتسناوت و هدما نارهت مدرم یرای هب ناهپسا ،نالیگ ،زیربت
 ناهاوخ هطورشم زا ،دندوب هدش )دیعبت( هدنار نوریب روشک زا هک یناریا ناشیدنا نشور زا یرایسب هک میروایب دای هب دراد
 .دندرک یم ییامنهار ار اهنآ و ینابیتشپ



 ندش هتسب پوت هب زا سپ )اروش سلجم( ناتسنیزگ ِیامن

 ینوگرگد رب رتشیب نآ ی هیاپ هک دش زاغآ یسراپ نابز رد مه یا هزات ِیبدا شبنج ،ناریا رد یهاوخ هطورشم اب نامزمه *
 نامرآ ار یتسرپ نهیم و یگماکدوخ اب زیتس ،نامز نآ ِناگدنسیون و ناگدنیارُس .دوب راوتسا )یعامتجا( ینامزاه و یسایس یاه
 ادج .تفای یرایسبِ گاور یراگن همانزور نامز نیا رد .دنتشاد دوخ مشچ ِشیپ ار نآ ناشیاه هتشون و اه هدورس رد و هتسناد دوخ
 یسایس یاه نمجنا رتشیب ،اه همان بش راذگ هیاپ .دندوب هزاوآرپ همان بش هب هک دش یم شخپ مه یناهنپ یاه همانزور  ،نآ زا
.دندوب

 تسنیا نایناریا یرادیب ندرب راک هب زا یورسک ِهاگدید .دناد یم نایناریا یرادیب ار هطورشم ی همشچرس یورسک دمحا *
 یا هماکدوخ ناهاشداپ مشچ زا ار نآ و دندوب هاگآ هتفرشیپ ناهج ربارب رد ناشیاه یناوتان و یگدنام سپ زا ناریا مدرم دیوگب هک
 خیرات )ِباتک(ِ کسَن رد یورسک .تسا هدوب اهدنوخآ تسد رد ناشخن رس یزاب بش همیخ یاه کسوَرا دننام ،هک دنتسناد یم
 :دسیون یم ناریا هطورشم
 خر یگرزب یاه ینوگرگد ییاپورا یاهروشک رد نامز نامه رد ».دش زاغآ ناریا هاشردان ندش هتشک زا سپ ناریاِ یوَر سپ «
.دندمآ دیدپ هزات یاه )کینکت( دِرگِش و اه یروآ ون ،نویلپان یاه یزوریپ ،هسنارف بالقنا .داد

 یزورمین یاهزرم رد یرگید و )یلامش( رتخاَپا یاهزرم رد یکی هک هیسور و ناتسلگنا ؛زور نآ ِناوت ُرپ یورین ود ناریا رد *
.دنتشاد دوخ ِگنچ رد ار راجاق ناهاش ،دندوب روشک )یبونج(

 درگ یرتنالک رد بالط زا یهورگ .دش ییاه یریگ هناهب ی هیام و هیاپ یرتسگداد ندوشگن و روشک ی هردادا رد هاش یناوت ان *
 یراپسکاخ یارب هدربمان ٌهبلط ِرکیپ ِندرب ِزور رد  .دیماجنا یا هبلط ِندش هتشک هب هک ،دمآ دیدپ ییاه یریگرد       اجنآ رد .دندمآ
 اه یرگشاخرپ نیا ِیپ رد .دندش هتشک مه نت ۲۳ و یمخز نت ۱۰۰ نوماریپ و دمآ شیپ ییاهدروخ و دز عماج دجسم رد
 )ترافس( یگدنیامن ِرتفد رد مه اهدنوخآ و ناناگرزاب زا یهورگ و دنتفر )مق( مُگ هب رگید یاهدنوخآ زا یخرب و یناهبهب ،ییابطابط
 نیا هجراخ ترازو هب هک یتشاددای رد ناتسلگنا نامز نآ)ریفس( ی هدنیامن .دنتسشن تسَب اجنآ رد و هتفر کهلق غاب  هب ناتسلگنا
  .تسا هتشون نت رازه ۱۴ زا شیب ار نانآ ِرامش ،داتسرف روشک

دنتسه شتآ رس رب ناتسلگنا ترافس رد ،نانیشن تسبِ کاروخ ِندرک هدامآ یارب هک ییاه گید



دنتسه شتآ رس رب ناتسلگنا ترافس رد ،نانیشن تسبِ کاروخ ِندرک هدامآ یارب هک ییاه گید

 نآ ریگرد هک ییاه گنج ی همه رد ناریا نایهاپس ،دندوب نامز نآ نارادروشک هک ،راجاق ِدمآراکان ِناهاشداپِ یهاشداپ ماگنه هب *
 ماقم مئاق ،ریبکریما دننام یناگتخوسلد مه رگا .داد تسد زا ار دوخ نیمزرس زا ییاه شخب ناریا و هدروخ تسکش ،دندش
 ناشراک ،دندز ییاه ینادابآ هب تسد و هدش ادیپ ،دوب یا هتسیاش ریزو تسخن اهنآ زا کی ره هک رالاسهپس نیسح و یناهارف
 .دیماجنا ،ندش هتشک ای و ندش راکیب راک زا و یرانکرب هب

 اب یلو .دراد هدرتسگ رایسب یاه یسررب هب زاین مه زونه هک تسا ناریا خیرات زا یراگزور ،نآ ماجنارس و هطورشم شبنج *
 زوریپ و دنبای تسد ناشیاه هتساوخ رب دنناوت یم نوگانوگ یاه هورگ ِیرای و یگتسبمه اب دنتفایرد ناریا مدرم نآ )ٌهبرجت( نومزآ
 .دنوش
.تسا هدوب زاسراک شبنج نیاِ ییاپرب رد زرم نورب زا ییاه تسد هک دنامن هتفگ ان

نایرتفد هلاژ :هدننک مهارف
 یناریا ۲۵۸۰ دادرما
ییاسرت ۲۰۱۰ توا


