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  آن �ش �رزی در و���ش " 	و�� �ر�� " 
ا&%�	$"�ن و ا��#ت �"!دۀ ا�ر��� و�� د	��ل   ���م ھ�ی ���ن  ����ت، �س از ��ه ھ� �ذا�ره و �ت و 
	�د

(ره ، �'د از �, ن و ��#ر$�	� ھ�ی ا&%�	$"� ا!زاب و +�	ب $(ن ھ� ، ا&واھ�ت و "�)ره ھ�ی �"'دد از

، " .و�� +ر�2 �
ور"/ " �(�طر �رر$/ �واد �دن ھ�ی �	$و��ن دو.ت !��د �رزی��# دو���ن و $-$-� �

2��	"��� �رای آن  و رای دھ/ ا��4ی دوھزار و �	+)د 	ری ا�ن +ر�� ھ���ر��3ی ا�	�"/  �وا&


3رو	دان �)رف ھت �-�ون دا.ر ا�ر����/ /� �"و �ر()/ ��و�/ "وأم ��  ���ل، "'ذ�ب �, ھ

آ	:�   �س از :�3ر روز 	���
�ت +�.ب ، �� ����ن ھم ر$�د. دا�ر�رد�د و  $ط8 �
ور، �./ در($�رات �

�ورد "=��د  ،�وا&�"	��2 ا�	�"/ 
د. �'	/ ؛ ھ��	طور �� از ��ل ��(وا$"	د و در 	ظر دا
"	د�رزی و ا�ر�

�4ی آن ار �ر&ت و !"� ��&
�ری ھ�ی )ر�!/ ��	/ �ر "'+�ل در ا�" .و�� +ر�� " �ر ا��4ی �ط-ق

                                                                                                      )ورت �ر&ت. 

���د �رض 
ود �� �
�ھدۀ +ر��ن  +ر�2 �ذ�ور و $(	را	/  ا&""�!��  و ا(""���� !��د �رزی دران، 

را در ا�ن 	���ش، وا�'�ً �و&��	� ��زی 	�ود و �رای ��		ده را �� ا�ن 	"�+� ر$�	�د �� �رزی 	�ش (ودش 

ار��ب ا�ر����/ 	
�ن داد �� ا�ر �(واھد، ��"وا	د و "وان آ	را دارد �� �ردم ا&%�	$"�ن را �� ھر $وی و 

                                                                                     $�ت از ��ل  "'��ن 
ده ��
�	د.


�ود �� !��د �رزی �� و�4!ت " "�ر�(/ " +�.ب �ود، ا�ن  �ت:�ز��� ��
"ر از ھ��  در ���ن ا�ن 	���

�'	/ از ��طرف ���و
�د  ھم �� ��C ���و��د و ھم �� 	'ل.و د�-و��"�,،  ���ل و �Bو	2 !$�ب 
ده

	/ (وا	ده در ���ل :	�ن ا��4ی �وا&�"	��2 ا�	�"/ �� ا�ر��� را �, 	��ز �-/ �رای " �ذار" از !�.ت �	و

+ر�� ا�+�د 	���د و از $وی  (و
��	/ و ر���4ت ذھ	/ در���ن ا��4ی�,  " 	��ز"�ر�(/ " &�4ی 

(ط و 	
�ن �
�ده �� �ردم ، �رای ار��ب ، .ظ/ ھ�ی &ز��/  و " ا(ط�ر " ھ�ی د�Bر، �� ادای ژ$ت 
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" �� اراده " و " �)�م " ا$ت ،  ، �, ر��س +�3ور" �$"�ل" وی ا&%�	$"�ن :	�ن "��Eل �	د �� �و��

                           . رت ا�ر��� :	دان $�ز��ر	�$ت �� ا�ر�د  �&G �-/ �را�ش اھ��ت �زرگ دارد و �	

	"�+2 د.(واه را �� ��ر آورد و  و 	���ش، ��#(ره  �3ر)ورت،  :	�	�� �"�م، آ	�3� ژ$ت و درا��

+ر�� " �رار �ر&ت .  ا�� �س از ا�ن ��زی �و&��	2 $��$/ و  �ورد "=��د " .و�� ،�وا&�"	��2 ا�	�"/

�ش "�زه �/ را در $"�ژ ا�ن درا�� �� �3ده �ر&ت و آن ا�ن �ود �� �ت " �رزی  ��زھم �-�%�"/،"	

�� ا&%�	$"�ن  ، &ر$"�دن ز	دا	/ ھ�ی �وا	"�	��و �وا&�"	��� را ا��4 	���	د "� ا�ر��� در �ورد "=��ن )-8

                                   3وری $�ل آ�	ده "��4ن 	دھد. �ر �رو$2 ا	"(���ت ر��$ت +و �دم د(�.ت د

��#ی �س :�	� ��ز	د.   آن�� آ$�	/ �� د$ت آ�ده، &رو
	دۀ "!-�Bران $��$/ ��Bو�	د، !�ل �� �ر	ده 

�'	/ �رزی  �� ���د ��$�س "'3د ��-/ اش و �(�طر ا!"رام �زاری �� ا��4ی " .و�� +ر�� " �/ �� (ود 

�Bذارد، آ	را  ��2��E و$�-2 &
�ر، ��+�Bری و  	�وده �ود، ا���4ش را در ��ی �"ن �وا&�"	���آ	را د�وت 

/()

ود �� ��/ از ا�ن ��+�Bر��3ی �ورد  ا$ت ازا�ر��� ، �� "'-ل �
�	�ده  ا�"��ز(واھ/ �� �"� .

	ظر �رزی، "=��د و �
"���	/ ا�ر��� از ��	د�دا"وری �رادرش ( ��وم �رزی ) �رای ُ�$ت ر��$ت 

�� ھ��ن  �-�� ط�.��ن /����
د. و �	ظور دو�/ وی، ���	'ت از ��-��ت 	�رو ھ�ی ا�ر����آ�	ده +�3وری 

ردم �	�زل �ت (و	�ن �-�� +�ن و ��ل ��B	�ھ�ن، &رار	�وده �� !�K �س از ��ا$ت  �رادران 	�راض

��  و ��)دش از &ر$"�دن ز	دا	/ ھ�ی �وا	"�	��و Bرو��ن ���Bر	د. �را  دا(ل 
ده و ا��4ی (�	واده ھ�

رھ�	�ده و �س از آ	�� ��ی 
�ن  ھ�  ھم ا�	$ت �� "رور�$ت ھ�ی �!�وس را از :	L ا�ر����/ا&%�	$"�ن 

      &ر��ن رھ� $�زد. د$"ور و �� )دور ،ر$د، آ	�3 را 	�ز ��		د )د ھ� ط�.ب ز	دا	/ د�Bر�� ا&%�	$"�ن �


2 (طر	��"ر د�Bردر���ن (واھد �ود و آن ���رت از �ا�ر:	�ن 	��
د �� �"� آ�د، ا!"��#ً  طرح و 	

�ت، "+ز�� ا&%�	$"�ن ط�ق �ر	���
��ش و#�� ت +	وب 
ر�/ �
ور �� �روه ط�.��ن و در !)� /)� 2�

	($ت �رزی ���د از ا��4ی ط�ق �ر	��2 �(/ ، ا�ر��� و ا	B-$"�ن  (واھد �ود.  �د�ن �'	��� 


�ن �وا&�"	��� طره �رود "� ���م ھ�ی ا�ر����/ �� $"وه آ�ده �-�� 	�رو ھ�ی (ود
�ن و �"!دان 	�"و�/ 

ه ط�.��ن �� ھ���ری و �روه ھ�ی "رور�$"/، �()وص �رو را از ا&%�	$"�ن ��رون �ر	د و �"'����ً 

	�رو ھ�ی +�3دی 
��ل را ��  �$وی ���ل 	���	د "�  ا�دام �� !�Kت 
د�د و �$"رده ،!���ت +دی ���$"�ن

                                                                                            "!رک و ���و�ت وادار	د.
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�راه (واھد ا&"�د و  ی�$-!�	� آ�Pز�
ت، ط�'�ً �
"�ر و (و	ر�زی د�Bرآ	�Bه �� ا�ن "!رک و ���و�ت 

�د$ت ��خ $�د ا$ت ،  $�ز��ن �-ل �� در وا�G، و$�-2 �ؤEری در�!�و!2 :	�ن �, و4'�ت (و	�ن ،

�Bو�د :ون ھ�S راه و :�رۀ د�Bر�رای ("م  �KEً  �� ��ش �ذا
"� �'	وان ���	+/ ، طوری 	�ش ادا �	د ��


��ل $راغ 	��
ود، �	��ران ، �3"ر آ	$ت �� دو �روه ��دۀ �"(�)م ، دا(-/ "  +	L و " 	زاع �� /��


	د. و د�Bری �� +	وب �
ور�� �"
                                                                     !����ت دا

���$"�ن را ��ر آورد و �� ���م ھ�ی ھ$"	د �$�	��� 
��د ا$"د#ل 	���	د "+ز�2 ا&%�	$"�ن ��"وا	د "+ز�2 

ز�2 ا&%�	$"�ن �� د داد :	�ن وا�'� �/ رخ دھد.  ا��، ���د دا	$ت �� "+	���$"�	/، ھر�ز ا+�زه 	(واھ

.  و ھم 
��ل �ر	��2 �(/ ار����ن (�ر+/ آ	�3  (وا$ت ��ط	/ ���$"�	/ ھ� $ت 
��ل و +	وب ، ھم 

�ت ھ��ن طرح 
�ط�	/ ا$Kم آ��د +	وب ظ�ھراً در ا("��ر �روه ط�.� ز�را ا�ر���ن �رار داده 
ود، در !

�� از �د"�3 �د�	$و روی آن ��ر ���		د ، ا�+�د " ا��.ت �("و	(واه "  ظ�ھری ��	/ �ر " �
"ون " �ر$"/

�'	/ در:	�ن )ور"/، ���$"�ن !�)ل (واھد آ�د.  در �را�ر ھ	دو$"�ن " ��ق ا$"را"ژ�, " و ��#(ره 

               و ا&%�	$"�ن را ")�!ب (واھد 	�ود و �� �راد د�ر�	� اش (واھد ر$�د.-�ر�, �د	2 د�Bر از �

"دا�/ ���	د �� 
��د وی (وا$"� ��
د  :	�ن �, �و�B'4ری $��$/ از +�	ب �رزی، ا�ن 	�"� را 	�ز

دوازده $�.2 (و�ش،  در �, "��	/ �
ت �رده �� ا�ران و   &$�د ا	�Bز در وا�$�ن روز ھ�ی !����ت

��$"�ن، ز��	� را �رای �, !����ت ار"+��/ "ر، (و	ر�ز "ر و 	و�ر�	
�	� "ر د�Bری �س از $�ل �

:�3ر:وب :	�ن �, !����ت $��$/ ،  ��Kدی �$��د $�زد �� (ودش و ا��4ی (�	واده اش در 2014

                                                          �, �و�ف  (�ص و ر���ت ھ�ی #زم �ر(ورد ��
	د. از


��3ش  ھر��ه 	� :	�ن ��
د و 	� :	�ن �� �"�م ، .+��ز��3ی ا(�رK" وان آ(ر�ن	رزی را ��"وان �'� )

 $��$/  ، �ر�دت 
()/ در+3ت !)ول �, 	وع "��4ن��ل از ا��4ی "وا&�	��� �� ا�ر��� )، )ر&�ً 

�-ت ا&%�	$"�ن �!�ث  ش "و$طا و �و�'�ت �� ا)طKح �-/ در آ�	ده، آ	3م �(�طر+-و ��ری از�!���2

ور	� ��$ت 	دا	د �� !��د �رزی  �$وول ھزار ھ� 
�$ت و ر�(ت دوازده $�ل ا(�ر�
ور��
د. 

ھ��	طور �� �و$�-2 ا�ر����/ ھ�، از �م 	��/ و آواره �/ �� اوج 
3رت و ��	ت و�درت ر$�	�ده 
د، 

د و در)ورت ا	د�"ر�ن "�رد، آ	طور ا�رار��ب ا�ر����/ اش "�رد 	������3ن ا$�س ھر�ز 	��"وا	د در�ر

��  "+�رب $��ر د$ت 	
�	ده ھ� در +�3ن 	
�ن داده ا$ت، ار��ب �در"�	د �� !$��ش (واھد ر$�د. 

 (����ن)      


