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 »���و�را���«��دد  ا���د ُ�ن اول �� ِا��س از
  1393 ����! ا�� ���تو �����ی �درت در آ ������ران
در ! ر  آن �� �راه ا�دازی ا��س �زر��� و�وع ��و�ت، ا�ر��� در ��  ��2001د� ��زده ������ر 

 در ز�ر ,�ر  و +داران !�ه ���قطر ،ظ�م ھ�ی � �دی، ���و%را� ��ران ��ا!�راک ُ�ن آ"��ن �
��ز��ن �.ل ���د �ر�» ن%�2را�س �ُ «�س � ا�ن ا� �ر % �1د ،ر�م زد ای �و!ت ا+�0����ن را �/و

�وی  او ا�/.�س در �زد�7 رو�داد ��ر�56 �ود % ا�ر��� و ���د ن%�2را�س �ُ  �1روف �رد�د؛
��  6طر �رور��م ��9رآ"ود ر���ت ھ�ی ��ط8�� � �:ده در ��ت و ا"8 و �� �;��ر ����ت ھ�ی % 

�ط8 7 ژ�و�و"��� ����7 ھ�ی داف ا��را�ژ�7 ورا !��ل اھ یا����1ری، طرح ھ�ی �د�د� ��
ن �!رو:�ت از طر�ق %�2را�س �ُ در �.ب آ���  را !�ن�� �د�ن و��. �?ور �ظ���  ��ود�د6و�ش 

��!6��� و  ،و ���رزه :.� �رور��م ��ز��زی:�وان ز�ر و وی ا�ن ��ظور د. ر� � 1���  ��و�
ا�ن  �ظ��� � �ر %�� �ی ��"� وو 6وا�� �د�1طوف ���6را � ا+�0����ن  �9ر�ھ�ی و�ژه %!ور

 ا�ن ��8?�ی ا�ر ی ��!ر+� � �ن����ری از %!ورھ� ؛!د�د ��B زده %!ور�و  ��� "���2� 7
 ������!� ���� !�ن ھ��اداره �و�ت،  �!��ل ل�از ���و���ون ����ل  ا:�م ��ود�د. را در ا�ن ز��

،  د�و%را�� ���ون ا����، �;��ن ا���ت، "و� �ر� ��و�ت ا���8"�، ا�����6ت ر���ت �� وری،
   ؛�.� ، �و"�س�.� %!ت و ���رت �واد �6دره، ا���د اردوی ���رزه �ر ?دC�6 روی ���م

 در ���ت :�.� و �ر+تCورت �وا+ق  ن%�2را�س �ُ در ا�ن %!ور ھ�ی ز�ر����� و رو����� ����6ر
  ���رده %�رآن  ��ودن����  �ردازان %�ر�ران و  �Dاز %�دا"ر  �.��ردھ� ؛آ�9ز �رد�دو ھ��"��

��ل  +وق در �ر��ن ,�د�نو �وارد  ه�ره !د��ظور ذ6 ھ��ن�  ھ� در ���7 %!ورھ�ی �ر���داری
  ظ�ھرأ������  ا��  � �ر�. ا�را �ذا!� !د؛ ��ور �? و/2ت ��Cرف ھ�ا�ن و�ود �� �د���6

�� ���ردۀ� � �رار �ذ!� �د�ر از �/رد�ده و و?1�ت در ��"ت  �;��ن H.C در ا�ن %!ور ،���1
   دارد.

 ھ�ی %�2را�س �ُ  ���رزه :.� �رور�زم و �;��ن ا���ت در ا+�0����ن % در �ر6ط���.C�+ ن%�ری 
 �� ا�دک ،روی آن ��%�د !ده �ود��� ھ�وز ادا�  �� �.�2ت ��/�ن �ظ��� و �.�� د��Iوردی �د���6

��ن ؛دارد, از ���ب  �ر ا�ت؛�ر+� �دی ��ر�و!� ���رزه :.� %!ت و ���رت �واد �6دره ��ز �
�ر%!�ده  ھ�,و ا���6وس ��رون از درون و �� ا���2ده از ا�ن و?1�ت ��ش آ�ده "��+��ی �درت" د�/ر

�� و  ا�ت �ر+� را در ��? و +رھ�/� ا�ن %!ور �ظ��� ـ �����دی ـ ����6رھ�ی ا������Cم و 
ا�روز  ،�ردم � ��ل و ���وس ���وز ا:���د، +�!� و دزدی، ا��6س، ر!وه �����،�روج ���6ن 

 �� ھ�M  +��د �ر�ن دو"ت ھ�ی +��د � �ن �رار داده ا�ت+ ر�ت  در رد�ف اول را دو"ت ا+�0����ن%
���ت �ی �ذ!�دو"ت ھ �7 از و��� % ا�ر��� و  ،داده !د �ذ%ر +وقدر % آن طوری  .���ل ��8��

��� � ھ� �.��رد ،�و� !�ن را � ا+�0����ن �1طوف ���6�د������ر  در �� و�وع ��د� ��زده ���1
�8طN در آن  ا���ت و ��ز��زی ا�ن %!ور در ���7 ھ�ی %!ورھ�ی ارو���� ذ6�ره !د،��6طر  دا"ر
� ا�ن �Cور �ود�د % !��د ا�ر��� و ���د�ن آن �� ا�ن  �1?� از %�ر!����ن و آ��ھ�ن ����� �ز���

 �زر�� �ول ھ�ی %�ن����د �ر�ا��  د؛�در ا+�0����ن روی د�ت �/�ر )1(""��ن ��ر!�ل را ����2�;�� 
 �� �ذ!ت دوازده ��ل ا�روز آ� � �Cور�ر�6ف  ,��ن �!د؛ در ا+�0����ن آ�طوری % �Cور �� !د

�ظر  ��ر�7و آ��ده آن  %!�� !��� ای در ���ن �و+�� � راه 6ود را�م %رده ا�ت ھ�,وا+�0����ن  �
��ود  در ��رون از �رزھ�ی ا�ن %!ور �� ر�د؛ ا�� �� ا���2ده از ا�ن و?1�ت ��ش آ�ده او?�ع
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��+��ی ھ�ی ��!�P�.6 D +�رس؛ %!ور، !�O ھ� و آ6�د ھ�ی ی�1ود ھ�یوھ���  ،�ظ���/ران ��%���ن
در رأس آ� � و  ھ�ی �ظ���+روش ��B ا+زار 6ر�د و�زرگ  %�ر�ل ھ�ی؛ ��ن ا"�..� 6!�6ش

�2ت %��رادورھ�ی �زرگ ����د �را��ر!د  ،ا��م ����� �رم ���ردر  و %��%�ن ادا� دا!� +را:� ،
  ؛ا�ت�ر%ت در  %!ور ا�ن ��وی �رزھ�ی !��ل�دم �8دم  ط�"���� ���6ن ��ط8 و �و�/را��%
��، و �رور��� �ی :ر��، " ھ�ط.�" ای ���رده��+� و  ن��ز���?ور ���%�� ,��و ����د�را  ,�

 �و وR��ت ھم �رز �� ��������ن، اوز�����ن و  !��"�ھ�ی در �رزھ�ی �� وری ھ�ی آ���ی ���
 ا�ت؛ �وای ا�ن �8�8ت�ر%�����ن ��2�;�� % B�اC.� �ردم  ��ز�ده ����ل !ده و+ر���!� در ا�ن �
  و �س. ا�ت ا+�0����نز�ر %!�دۀ 

 ���2 �ود:ز��� ,��               

 وا�1�� ��:ث آن  ای "�رای آ% ��وا�د :ظ�ت ��!د دو :��ل ���د +راھم آ�د : :ظ�ت روح در %��
�دوا�1 ھ���د و:ظ�ت روح در%�����  آن وا�1 را ��ر�% ���2 وا�د   ایوا�1ھ�M  ؛�� �

 ���?�ن ���ودی % �!�ن ھ�، :ظ�ت ���ت، و"و�����ودی ���م �.ت ھ�، ����س دو"ت ھ�ی ا:ظ�م  ا�
�B ھ�ی�� اد و� �2س ��ر�O  ،ران �� !��را�ت��6 ��!د % ���.زم ا���2ده از ��روھ�ی ����ر و ا�

 )2(�ن �رده ا�ت"از � ����ری ازا�ن ���ل و���N را ���ن �� ھ�ی �رف رو��ده و

 ���م % در ،و���N �زر�� ��ر��6 ا�ت رو�دادھ� وو �رز��ن آز���!/�ه %!ور�!���ن  ا+�0����ن  
 وC6 ا:��ل دا6.� و ،�وادثا�ن  و �ر����ت� �ؤ�ر �وده ا�د�6ر�� ���دا� ؛ ا�� ���:ظ�ت ��;��2

 در� ھ�ی راهاھداف دور ��زل 6ود و ��6طر  % ا�ن و���N را �راه ا�دا�6 ا�دا�ت �وده  �آ� �� روح 
�� دور و دراز����� Dد ا�ن 6ط� دررا در ��ش �ر+� ا� ��.�  �د+�:��  �ظ.وم و �ردم ، وھم �+��

 را �وادث و���N و ا�ن  ،% درطول ��ر�Oا�ت ��ِق  از �زور �ر ��زه ��ش �ر+� و� آز�ظ�"��
��� ر�و!ت !�ن را ، % ا�روز ����6 !ده ا�د��روم ���ِت ! رو�دی 6و�ش  ز�د�� و  ا���6ب

  ���وی ��م ا�ن �ورش ھ�ی �زر�� از !��ل و ��وب  �د.��%���ن �� 6واھد ر�م �ز%!ور ھ�����
�B ھ�ی �راه ا�دازی ��  و ه�� ن !��6ون زد��.����  دو"ت ھ�ی �زدور ظ ور��:ث  ��و�� �/ذ!�

 �ز �د�رد�د�   د+�ع ,�زی 6و�� � ��د��ر �/ذا!� ا�د. %!��ر�ردم �� و�را�� و از %

و ا�ر����� �� ! رو�دان ارو����  هروز�ر ھ�یواد�د در د�د 9ر�ت�ر � ��ر�ن ا+�0ن در ا% ا�روز 
 ��زی و��6طر ��ز ھ� دا"ررف ��.��رد��Cا�ن ھ� ,را �� و�ود  % ��6ور�د� ا�ن �ر�ش �ر�9"�; 

  H.C ��!دۀ %�و�ر ھ�وز �� , ل %!ور ���دن � �نو �!����� ��ش از  ا+�0����ن���ت در  آوردن�
 ��ز �ا+�0����ن   ����ری  ؟و �ر:�س و?1�ت روز �� روز �د�ر !ده روان ا�ت ا�ت�!���2�;��

 ؛آ��ھ� �دار�د از ! رو�دان ارو���� از وا�1�ت ھ�ی �!ت �ردۀ ا+�0����ن و اطراف آن در�ت
 ���ی ���6�ن ا�ن :%�2را�س �ُ اری زھ��ن روزھ�ی ���6�ن �ر�از !ور���6� B���رت، ا�را�ن ن �

  !ده �ود.�ذا!� ا���ش %P  از "ا��رت" ا�ن ،��1�ر���ز ��!د

 �ر��د دل �6ت �م �ر���  )3(%��ن � �ن ����دش از روز ازل �ر��د �ود  ــ  د!د ای دل �

ی ��ظ�� �رھ�ران  و دھ�د��ن ا�ن %�2را�س ��ز��ن ُ�ن، ھ��ن روزھ�ی اول ا��س وا�1; ا�ر از
�و%را� �«� �دی، ��« � � را د���ل  �� و �!�ور�ن آ���ا"�� ( �� %رد�دCدا�ت و !�2+�ت ا�ن �ر

ردم ا�روز �در آن %�2را�س ��ز �?ور دا!��د)  ��1393��ری از ���زادان ر���ت �� وری 

��� در �را�ر ا�نا+�0� �    �رار ��� �ر+��د.,�"ش ھ�ی �زرگ  ���ن و ���1
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 آ��ده  اول" ن�ُ " در ا��س �ر�و!ت ��ز���6�ن و  روزھ�یھ��ن از  :�ده�ن :��ل ��وری �ن ,�د�
�و��م,�"ش رو�رو ���6 �ود�6ت �  ا+�0����ن را �� ��د ��ی آ�را در ز�ر طور ��و, % ،:   

  ��                                           .�1�ن ز:�م آ��ده ا+�0����ن در ار���ط �در�ت اول ـ ا���6ب 
    ن.                        آ از � �81�ب آن �� ��"��ر ا،�� %�ر �� ��"م و ،����ل �7 اداره ?1�فدو ـ 

 ا�ن در %�ر آز�وده �رد�� و و ، د�و%رات!C6�ت ھ�ی �.� +�1ل ��روھ� و � ـ :دم �?ور
                                                                                               .ھ���ش �زرگ

���?�ن �8وق �!ر�1?� , �ر ـ � �م ���6ن                                              .در ا�ن �رو�
 M� !�ھر� �ی �زرگ ا���Cد %!وردر ���ت ��ز��زی، ـ �� ���ل ا:��ر ��دھ�ی �زرگ  از :دم �و�

 �� ؛ا��!�ف ������زه زرا:ت ر!د وھم ,��ن  و ،�رق، ذ6�ره ��ه ھ�ی �زرگ آب,��� ا�روز  ,�
��ز در�ن را��� ��!�ھر,�د ا+�0����ن �7 %!ور زرا:�� ��2 . �81و"� � ,!م ���6ورد ای %دام 

%!�ورزی و �� زرا:�ش %!وری % در آن  (% ��.�م زرا:ت ا�ت)�� !ود؛ ا�� � ��ور �ن 
 ��زه و �در��زه �!ده ��!د، آ�را ھر�ز ��� �وان �7 %!ور زرا:�� ����د؛ ا�ن در ��"��ت %����

ا+�0����ن ����ری از ا������ت او"� 6ود را از ��رون وارد �� %�د؛ ����ر�ن در ��ز��زی ا+�0����ن 
                                           .   !ود ت زرا:ت آن ������زه و �در��زه��ل از ھ� ���د ا�

 ظر+�ت ھ�ی ��CC6 ا+�ران!ش � اردو �و"�س و  ���8 دار �� ��ر� و ��C�ل %رده، ـ :دم �و�
در  1357ر % ��ش از � �درت ر��دن ��ظ�� �ی � �دی و ��ز ��ل از رو�داد ھ2ت �و ا+�0����ن

H.�� وای� � %�ر و وظ�2 داا+�0�دو"ت ھ� , 6وب , �د  !��د؛ در ھر %!ور د������ن �Cد��
�ر :وض �� !و�د؛ ا�� ����م ھ� ـ ����6رھ�ی ا���Cدی ـ ا����:� ـ �ظ��� ـ +رھ�/� �7 %!ور 

�د؛��� �� ���� !��د ا+�0����ن :ز�ز او"�ن %!وری ��!د % رھ�ران �� %�2��ش �  ���� 6ود ھ��!
اد و ��ظم و آ�وزش د�دۀ دوCد ھزار �2ری را در �7 ا!�رۀ ,!م ��داران �6ر�� !�ن اردوی �� �و

 از , ل %!ور ��ش �� و�ود �?ور از ھ��ن �6طر ا�ت % ا�روز !ب از ھم ���!� ���6�د.
�د ، �ظ���/ران ��%���ن  و �وای ا]��ف، ���دن � �ن�ا+�0����ن را �6ش ھ�ی از �6ک �رأت ���

  آور�د.��  ��Cرف 6ود در

�ری،# $����  

 �� ر��مدر �رر�� و?N �و�وده از ����روز �� روز % او?�ع در ا�ن %!ور  ا+�0����ن � ا�ن 
�ط8 را دور���ی ا�ت،!ده  9�ر ���ل ��ش ����%��\  آ��ده ا�ن %!ور ��را�� !ده روان ا�ت،� 

را  �ر�و!ت ا�ن ��ط8ن اC.� در ��ل ھ�ی آ��ده را% ��ز�/ ،��� �وا�د %رده ��ش ���� ھ�,�س
 ر�م 6واھ�د زد.�  ,/و

 ،و�د�د � �81�ب ھم �� آ��د و �� ر �� ����ر �د و,  ،6وب,  و دو"ت ھ� ��و�ت ھ� ر ��"ت،�  
 از ���ن ���زادان �طرح آ��ده ا+�0����ن �س �� ور]ر ،ار6واھد !دز�ر��� وری  ا�����6ت ر���ت

�� !ده ا�ت�!�  او"��ی ا�ور ا����ل دارد %��  6واھد !د؛ �وظ�ف���  در ا�ن ��8م % از ��ل �ز��
در ��8م  د�/ر ,�د ��ل ا�ن ,��س را دا!� ��!د ��ھم ��زی %رزی % آ�� را طوری د�ر�ون ���زد

 ��.م ا�ت ا�� ؟!%� �� دا�د ، 6ود ���� ����د% ,� درو ��و�ت ھ�  ھ�درطول ��ر�O دو"ت  آ
�!�ن داده ا�ت  ���رب �ذ!� ��6"ف دو"ت ا�ت؛+�1ل  ا�وز���ون �.� و ��ود �7 ��ر"��ن ا+�0����ن

 ی و �و�����ر و ا]��ف ھ�ی �ر%�ریا�زاب  ��ز��� �ی ا��و��، ����!�، ھ�ی ا�وز���ون و�ود %
�N2 �ردم �� ��وده ھ�,/�ه  ا%�رأ �روه ھ� . ا�ن�6واھد �ود �� ن ���و در آ��ده ��ز ��ود �� ن و ھ �
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د�ت  ا�وز���ون ھ�ی ���6 و �ردا�6 و  �ا]��ف ھ�، ��ظ�م ھ�، +ر%��و� از ��.�لای  ���و:
 ھ� ��/��/�ن ا�ت %� ا!�ره ��/��  در �ر��ن ��" �ی ا6�ر  و �� �ن آ!��ر ،دو"تو �� در ���

 ا���د ��وده ا+�0����ندر  و ��ز��زی ـ �.ت ��زی ـ دو"ت ��زی �وا��1 �زر�� را در �را�ر رو�د
ا�ت و از�وی  �ردم �دور ۀاراد از ��س % ا���6ب ز:�م �.� %!ور�,��ن !را�ط  در ����ر�ن .ا�د

ا��د ا�ت ��  ؛�� اC\ و�ود �دار�د �دار�د و �?ور +�1ل+را�و��  �ر��ن ھ�ی ����� ا�زاب و د�/ر
�د !دن 6ود وز�ر �س !دن و]+�ر ر �رد�� در �.� و !C6�ت ھ�ی وا�1; وط�دو�ت،!��� ،

 :�ل���دا+را�و��  �!�ل �زرگ ا���د �7 ��6طردر ��م ��6ت  % آ� �� �را�ت ��د و در  ����
!C6�ت ھ�ی  آ��ده ��ر"��ن ، درو �� اراده ا�وز���ون �وی �7و ا���د  �ر���� ��6طر ��� �ی �1دی

��وده و �Cدق و وطن دو�ت را  �� �واد، �������د���د�/ر !���� ,��ن��,�����ی �� �  �1ر+� 
، !C6�ت ھ�ی �� �واد، �� +رھ�Bا�ن %!ور آ��ده  در ��ر"��ن ���?�ن �8وق �!ر و اندزد ـ �ن]ھ�رو

+رCت �����د �� 6وا�� ھ�ی !�ن را  ��!�ر  �C6وص از ���ن �وا��نو د�/ر ا�د�ش  ��C�.�رده 
در ��ر"��ن �طرح ���ز�د، ����ر ��ی �;�ف ا�ت % در ا�ن دوره ھم ھ�M �7 از �وا��ن �طرح 

�� �?ور �رم  ، �د ا�لرا ���ث ���زد در ��ت ر���ت �� وری ا+�0����ن  %��د�د ��رد ر 6ود%!و
  .���وھ� را �� !����د 6ود

��ل �وا�ت %  ھوط��ن ���رز و آزاده ای از :ده � آدرس آن در +ر��م روی �6�م  ���ت �  7� 
 %رده ا�د و��!�ر ��!�ر و  %ر� دو� % �د% دار�د و +رھ�/�  ����� �� دا�ش و ��ر�� �� �وا

ا��1داد دار�د، ا�رژی  دا�ش دار�د، ،وط�دو�ت �وا��ن��!�د؛ 6ود  %!ور �!�ور�ن 6وب ��ل �وان
�د، دار�د��زر��ن و ���رب و ا�دو�6 ھ�ی  و ھدا�ت � %�7 �وا��ن و ��!�ر ا���س ��]و"�ت �� %

� �  .دار�د ��رم ���ز ���ت و ���2 آ

ادا� ��.ط �درت  ای ��ر"��ن در �8�8ت و��. �و�ود�ت ا�وز���ون:دم در  %ھو!��ر ���د �ود ا��
  !دو"ت ا�ت ���+���

                                                                                                                                                                                                : رو�و�� �
?�ن �ط�8 ��!� �د %رد.��!� �د ��ر!�ل ا�ن �ود %  1947ژو]ن  �5ن در وطر�� % �رج ��ر!�ل وز�ر �6ر� ا�ر��� در دوران ر���ت �� وری �ر " ��ن ��ر!�ل" ـ 1

 ا���Cد% ��� �د ��ر!�ل ��! %!ور ھ�ی ارو���� را ���ود %رده �ود و �� ��ز ��زی آن ھر, ��وا�د ���د ا�ر��� �رای ��ز�ردا�دن ���ت ا���Cدی ارو�� % �1د از ��B دوم � �
، �� �وا+8ت دو"ت ھ�ی ارو������د ��, ����1د از �6م ��B دوم � ��� در ���ت ��ز��زی ����6رھ�ی ا���Cدی ـ ا����:�   ا�ر���% [�، �رای ا�ن ��ظور � � !ود.%رد % �ر

                 ].�د�ل ��ود�� آن �� وری +درال آ"��ن را � ��� از �زر��ر�ن %!ورھ�ی ا���Cدی � �ن �% در �� زدۀ آ"��ن آ�را :�.� ��ود، ز!� %!ور ��Bـ �ظ��� و آ�و
N��                                                                                        ���را"1.وم)                                                                                       ���ت  : (�

�8ل �ول ازـ  2  : ,��« +ر�در�ش �.: ,��                                                                        .�ر��ِ ا�و�راب � راب و:��س %�!ف» وا��ر  وا��ر در ���رو�ت و 
2 ��� !�:ر 3Cاز ذو�� ا R�� رن , �رده ـ ��ت�.  

                                                                                                                                                                                                ��ددا!ت: 
ا�ن � در آ���"�8�  ر��ت ���!ر !ده ر���ت �� وری ا+�0����ن ز�ر :�وان "?رورت �!��ل �7 ا�وز���ون �وی و �رد�� در ��ر"��ن ا+�0����ن"  از طر�ق ا�� ا�����6ت �ذ!�

 ��ودن ,�د ��ددا!ت و ���م ��زه ا�ن  ����9.ط� ھ�ی �6 و�را�ش و ا�Cح  �1د از �زد�7 �� !و�م، Rزم د�دم  2014 �  ا�����6ت ر���ت �� وری �ود، ��ل % آن و ا?�+

�!ر ����رم �و!� ام را دو ��ره �.  

�� ��ری ���ری ، �� درود% 


