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  و ����ت آ��ن" 9�م��ورات ����د " .3.5.1
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  رو�!ردھ� .5
.: ��ت ا2زاب ����� 6�8 . 
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  ھ!�ر ھ�ی �دور از ا!���ت 9��ا. ر3.5.3

�� و�ود ھ�� ����� ھ�ی ��� از �����ر ����� و ا�زا��ت ا������ �ور، "	��ون ا���� 
������ن�ا	�'�دی را �� �و��� د�و�را��! $ل ��دی ��وده ا�ت. ا��$� #روه  -�! �ظ�م ����� "ا

�ن ��ت ����ده ا�ت، ��� از �(دان �! ا��را�ژی  ����ز��زی ا	�'�دی و �رای �رزی �ور را 
د �� در �ور �! �ور *�� ���ز���������ز�-ران "��زی �زرگ �+�'ر"  ��  ���.� ��و 	ر �و*� 

������ن از اوا�ل �ده  د#ر د�س و ��/ ��ود ا�ت. در �رگ ھ�ی ��ر�/ ��'ور د�و�را��! را�ظ�م �ا
 ن 3! دهاز آ�د و ر�ت 3$�را��ن، *�د�ھ�ن و �2ط� #را ی����م �� ا�ن �و ����ی ����ر ��ھ���ر

  ��ون ا���� �دو�ن #رد�ده ا�ت. ھت 	در�ن دوره د�ت �م و 

�� در ��ن  �ودهدوره رزوھ� و �'ورات 	ر ��3م ھ��ن آ�ن 	وا��ن ����-ر �وا�ت ھ�، اھر�! از
�وده ا�ت �� در �! �'�����3ز �وازن ���� ��رو ھ�ی ����� ���5ن ���ده ز��ن  �����- 

. �ظر �� ھ��ن و�ژ#�، �� ��رد�$� �وازن ����� ��رو ھ�ی �د��� ارا������ ھ��ن ز��ن $ل #
درت �����" از 	"ا��(�ل و در����� آن�رھم �ورده  -ز��ن ��� از ���ز��دی ھ�ی �� � –�ر�� ��ن 

� �)�ود �� ا��(�ل 	درت از �! ط� �����ه #ر�ر د�-ر (ا	 ��� ط�(� د�$ر �� �3ت را�ط �! 	ر 
�3ت  را 	��ون ا���� �ور ���ت از ھ�� ا�(;ب �وا�د) �و	وع *�و��� ا�ت، �وان آ�را� ��ص �

�ت ����� و ا	�'�دی �و�ش را دو��ره در�دو�ن "	� ،�ر�� ����ن �و. �دا	رار داده *ر�ش ���ون 
�� �ود����	درت ����� �� د# ا��(�ل ا�ن �ر��ب ��و  ا���� ��زه" ��2ور داده ،ر#و�� ھ�ی �ود���� و 

دو��ره را �� �ود �ط=� د#ر#و��  ھ��ن �-�ه �ظ�م ھ�ی �د�د، از �دو ا�ر . از�و�ت زا ��ز �وده ا�ت
������ن  13ود از ���2  . طور�$� در ����ی ا��(�ل 	درت د�ده ���د��وده ا �3ل ���3$�روای ا

ودو �ن  �ن �� 	�ل ر��ده ا�د، �� �ن از �ور �رار��وده ا�د ��7 ��3د �رزی،  از اوا�ل �ده ����م
�� د�-ر �� ا��+=� ���ور #ر�.� ��دھد،  وا، ا#ر �� ا������ت �ن در3$�ر��زدھ��ن د�ده ا �د. �رزی 

$ل  ��در ��ر�/ �ر ز��ن ھ�دو�ش �����ن ر��س ��<ور �ور �واھد �ود �� 	درت ����� را 
�����ت آ��ز و �� �و��� د�و�را��! ا��(�ل ��دھد. ا��! 	��ون ا���� دوره ����3ت �رزی �ود ��ز 

ور ا������ت ر���ت ��<وری ��  ����د. �رای �����ن �ر��� در ��ر�/ �ن دوراھ� در�? ��ادر �
����  - #ذر #�ه ��? �رای ا��(�ل 	درت ����� ��ری از �و�ت، از �? #روه �� #روه د�-ر �! �.�
  ر�د. ���3ل �� �ظر �� -ر �و *� 	����ر ���� �وازن 	درت در ��ن  �3ث

�ر دت �� رو�د ����� �� را ھ�وز ھم و�� 	�ل از ا������ت، #رو ه �رزی ��د �� در آن�� �� 
����د#را�� ا����ز ���ر داده �� 23(� ھ�ی ��3�ظ� ��ر و �����ل �� رزی در�ن را��� از�ود. #روه  

در *���ن ��م �� �ر�م، �رای .��ت �'ورات ���� ����� و #روھ� �ود،  ��ار#�ن ھ�ی ����� 
  ا��=�ده ا�زاری �� ����د :

  

  

  

 ��ن از اوا�ل �ده ����م �. ا���و����ی ا��>�ل �درت ����� در ا����
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 (ورای 9��ی �ر ���ری +(ور �

C ب��1919	�ل در ��ل : 3

C ور در ��ل : ا��ن1929�رار از � 

 ���$2� C ب��1929	�ل در ��ل : 3

1933	�ل در ��ل : ��3د ��در

1973�رار از �ور در ��ل : ��3د ظ�ھر

1978	�ل در ��ل : ��3د داود

1979	�ل در ��ل : �ور ��3د �ره �� 

1979	�ل در ��ل : 3=�ظ C ا��ن

�رک ��ر�ل��1986(ب ���� ا���ری در ��ل : 

C ل  1992ا��+=� در ��ل : ���ب�	��1996ل  درو 

����، �1966(ب ���� از *����ت در ��ل : �رھ�ن ا�د�ن ر
2011و 	�ل در ��ل  2001ا��+=� در ��ل 

2001�رار در ��ل : ��3د ��ر

. ا*ر�ل ��ل    5ا������ت ر���ت ��<وری ���ر�/ 
2014
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� H��  (ورای ��9� 
 در ���ون ا���� +(ور ��د -رد�ده ا�ت) آ�F. +.ز�و�. �ر-. ���� (�Cر ا �
ه ھ� و 2�>. ھ�ی ����� ��2ظ. +�ر و��ت -رای -روز��. ��زی ھ�ی ��(�ر �رای  �

ھ�ی +��دی و وزرای �ر�ر�ت از طر�ق �دور ��ر��� از طر�ق >رری ھ� در +ر�� 
 "(�ھ��."، �ر�ن ھ�ی

� �2ت رھ�ری -�ب �!�ر�رد  �G2زب ا� ����د -روه ط��ب و ��زوی �ظ� "H����2'�ن "
 ا�د�ن 2!���ر در �@ت �ط�< ��رو ھ�ی د�ن -را،

 �ر "+��ون ا������ت" و ار-�ن ھ�ی ��راو�� آن و در ا��ر+�ب ا�89ی ا9�ل �'وذ �ر  �
2دود ����ن �>ش ����د ھ�ی د�� و ر���. ھ�ی ��ری از طر�ق 2دود�ت ھ�ی د��ر  �

  ��=ری و ا�زا�ت �����ری

�� ����ب  ���+� ا������ت ر���ت �<وری 	رار دارد،�و��ن �ن �-�ه ا�روز �� �ور در آ����� زا
���� اوا�ل ����3ت �رزی ���+� �.� ���$� از ��Fش ھ�ی �<م  د#ر#و�� ھ�ی ����� �+�دEت 	درت 

د.  درون �رزی �وا�� ������ در �ظر دات ا�ن ��ص ھ�، از �-�ه �'ورات �ظری، راھ$�ر 
�ت �����، ���ری�� ��و ����  ھ�ی آ�� �رای ا��(�ل 	درت ����� از #روه �رزی �� �! #روه د�-ر 

  د#ر#ون، ���وا��د �ورد �3ث 	رار �-�ر�د:

��H: �ن�ط ���'�رو ��(� �ظ�م و +�ب �درت �و )1 
  

�� �('�ل ارز���� #رد�د، ا�ن #ز�� �ن�� در ��ش ����= طوری  G2���  ،����� +�ت ھ�ی	دور از وا�
 ز����از ���ز ��دی ھ�ی  رزو ھ�ی ا	�'�دی درون �رزی و در ����� �دورآ�وا�ت ھ�ی ا������، 

�� �����د. �� ھ��ن ��وال ��ز�-ران ��رون �رزی "��زی  ���+� ا���زرگ �+�'ر" �� در �ظر 
دات �وا�ت ھ�ی �ود �ن �� ا�ن ��ور ر��ده ا�د �� �� �روج ��رو ھ�ی رز�� ��ن ا���22 از 
ور، "�(ش ا�;ل #ری" #روه ھ�ی دھت ا�-ن ��	د �داوم او*را��=�، ��ھ�ت ����� و ا����ر �

و  "��2س *ذ�ر" �����را  د �� #روه ط��ب�دار دز��دی و�و #ردد. ا���� �;ش ھ�ی �م و ا������ ��
�وان "#=�-و ھ�ی �����"  ھ��ن را��� �� ر�را ر�! �وان 	درت ����� #ردا��د. دآاز�ن طر�ق 

����د " ��'�2 #ر��ن  �در دو�3 را ارز���� �رد. و�� #روه ط��ب �ظر �� �دم *ذ�رش *�ش رط ھ��
 �از ا�(��ده، �رک �و�ت و *ذ�رش �.رت #را�� �دو�ن ده در 	��ون ا���� �ور" �ود �ر ر�

ن ھم �ظر �� �دم �وا���� ���رزه �����ت آ��ز �����، �(دان �=��ت ھ�ی آ��زش آ �و�ش ��� ��ز�د؛
�ر  . �<م�ن ری و �را ����ھ��ت ��ز�ده ��ز��زی �را ���ذ���� �ودن ���ن ا������ و در ا��ر 

�د#�ن ھ�دو�ش �ر��3!  ت د��را�� �و�ش، �� در ��ر�/ ا�ن �رز��ن �� �ط ���2ھو�ت �(�و ا��$� 
�د#�ن ا�ن  د.#ذار� '�3 �� ،ھر �وع �زد�� #رد�ده ا�ت، �دور از���رز��ن دو��ره �� "	��م 

"��Eدا�� �(�و�ت �واھ�د  ،��د������رزه �را� ��د�ت �واھ�د زد. در�ن را��� و در رد و �ر 3ق 
�وان �3ت را�ط ��'� از " ظ<ور �!  ���ن" ��آو ����ت  �2م" *ژوھشرا�ط� �� �'ورات ����د 

ا��-�ر� 	درت، �� ا�راک ����� #روه ط��ب در ���د 	درت" '3�ت �رد. و�� دو #ز��� د�-ر 
��رج ار �3ط� �'ورات "ا��رت ا�;�� ط����ن"  "�ر #ت �� ��? ھ�ی دا��2" و ��ز #ت

د. �;ش ھ�ی روز ا�زون وا	+�ت #رای ��3م درون �رزی و ��رون �رزی ����23(� ھ�ی آزاده  
�� " ا��ر"�.� ������-ر ا�ن �$�� ا�ت، �� "�و���ن" �ور ھر#ز �; ��3د ��ر را   ���� *ذ�ر��� و 

  رود ��� آور�د.�ا�;��" �ود ����� و ��/ ده او �ر �����2 �$�ت ��ر �� "ا��رت 
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 " از �1 �ر�. آ�ش �ر ���زد" ��زش �وده ھ�: )2

ی آر ا.ر ��زش ھ�ی ��ر�Fد ��ل ا��ر، �� و�ژه در �<�ن �رب د د#ر #و�� ھ�ی ����� �� در
 ����$و ���د#�ن آ#�ه و �وا��ن آزاد��واه $ل #ر���د، ���ر آ ��2K در �<ت �رزوھ�ی آزاد��

�درا��" در3وزه ھ� و #"ا	�دار��، در ا�ن ده�� ��ھده  طوری .�د	�ره ھ�ی د�-ر ��ز ��ن ��زه 
�$� ھ�ی ا��ر��� و�ود آ�$� �ر	راری روا�ط در �<ت �د�� �(ش ��رزی ��زی ��وده ا���زش ھ�،  .

L����$� ھ�ی ا��ر���� ��ت دھ� و د. �رای  از طر�ق �����ده ���  ���>�� ��5روری ا�ت، و�� 
و  �+�ل �د�� �<�د ھ�ی*�روزی �<��� �(ش ا3زاب ����� آزاد��واه،  د�ت آوردھ�ی ����� و

���د، �+��ن ���ده �� ��د. ���ش ھ�ی  �'�ت ھ�ی ����� �� ھو�ت ھ�ی آزاد#� و �دم آ�ود#� ��
 ��ا��=�ده  �����-ر ا�ن وا	+�ت ا�ت � –و �� ��<� در 3وزه �رب  –آزادی �واه در �ور ھ�ی �ر

�$� ھ�ی ا������ �د�ل �� و���ل �ر ا�دازی  بو��ا��ر���� ����د ��س �وک، �و��ر و �و از �
ده ا�د3$و��ت ا	�دار #رای ��$وEر و �ظ�م ھ�ی �����ت #رای د��� .  

�ر�ن   ھ� �زرگ ر���� "��"،�دا����ب �2و�-ر، ر��س ا�را�� �و��� �� �ظر � وا� در ا�������ن:
�رده �� "��������ن ��ز "از ر����ود. وی  �و�ور "�<�ر �ر�ھ�ی ا������ در  ����زا�د �� دو�ت ا

�$� ھ�ی111ھراس ا�ت".(������ن �ا��ر� ا������ ) در�ن �� ���د ا�زود �� ا��=�ده از ��� در ا
�ی �ر�� از "��ر������$� ھ� در اھ� و �وارد  ھ�وزھم �! *د�ده ��زه �وده، و�� �� و�ود آ�<م ا�ن 

���د در �<�دھ�ی دو����� ���� از آ��ری �� �و��� �� ارا�� �رده ا�ت،  ا�د. �� �(ش �<��" دا
�وک از ���������ن  ٧۵٠ھزار در ��ل #ذ��، ا���ل ��  �٢۵٠+داد "��ر�ران �ا�زا�ش ھزار �=ر در ا

�� ا�ن����� ا�ت ��������ن از ��ل #ذ�" .ا�د �و دو �را�ر ده . ھ���Fن ��ر�ران �و���ر ��ز در ا
�دا����ر �وا'�، �$� از ا��5ی $. ���Fد� ھ�ی آزاد در �ور د���ن ز��دی دار��ر�� )112(� �

�3ران �رده #و�د " ��ری از ر���� ��2س �����د#�ن �� ��ا�د و ���ز ا�ت �� در �را�ر   ھ�، �ور را 
 �<ره ھ�ی ا�� در ��2$رد ھ�ی ����� �ود، ا�ن )113"(.ھ� �<�د 'ورت #�رد #و�� ر���� ا�ن

�د، �رای $و���� و 	<��ت ا������ ا�د �� ���2 دھت *�-�ن، از ھر آن ����� ��	د �� �� ���
  ل �و��د. �ارا�ش ���+� ز��� �� "�<�د" �و

������ن �ظر �� ا�$�ف ������د او�5ع ����� در �ور ����ر �-ران �<�د�ھ�ی ���+� �د�� ا
�� 34، �����د#�ن �ددر رو�د 'G2 و ��ز��زی �ور دار �<�د ھ��ظر �� اھ��ت ��'� �� ا�ن د. ���
��ھم #رد آ�د�د وا�;م  �2011*���ر ��ل  ���20+� �د�� 	�ل از ��=را�س �ن دوم، ���ر�/ �<�د 

 ��������ن ���د �� �! د�د ��رک "�;ش ھ�ی ھ�� �����واR5 �رد�د. �� �ظر ����دھ�ی ���+� �د��، ا
������ن د�-ر �������ن و ��ط(� ���ر�ز" ��زد �� "<رو�دان ا�را در را���ی ا���ت و .��ت در ا

������ن از � .ط+�� آوب و �رور�زم و آو�-را�� ھ�ی ��ط(وی �-رد�د"�<�د ھ�ی ���+� �د�� ا
�واھ�د �� �� ��ی ���3ت از ا�راد و #روه ھ�ی وا���� و ��ص، �<�د ھ�،  ���+� ��ن ا���22 ��

�و�ژه �<�د ھ�ی د�و�را��! و ���+� �د�� را �(و�� ��وده و �;ش ھ�ی �و�ش را �ر �ظ�م ��زی 
   )���114ر�ز ��زد.(

 ���+� �د��، ���ش �! �ده �وا��ن �رھ�-� ���م�<�د ھ�ی در ھ��وا�� �� ر���� ھ� و 
������ن�ر��ن ����� آ ود. ا�ن ���ش ��زه دم، د�ده �� " از �و�� ��'� ����� �ر�وردار1400"ا

������ن د�و�رات و $و��، ا��وار �ر ����3ت 	��ون و رھ�ران �و ا������ �و�ش را در �! ا
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������ن ����د. ���ش  �;'� �� ��وو��ت *ذ�ر�، در�ن را��� �ود را �� ا�ن ا'ول *���د 1400ا
  دارد: ا�;م ��

�، ا�2رام �.  Gور �. ارزش ھ�ی ا������ون ا���� +(ور، دو+را��، آزادی ���ن، ���وی 
�   )�115دری ( ������) 2>وق ��وی و (����. ��=ری.(

 �� ��ا�ن اھداف را در د��ور ��ر در ا��ر ا�ن ���ش �وا��ن د�و�رات �ور از ���2 د�ت ��
  �و�ش 	رار ��دھد:

 �رای ���M و -رد ھم آ�� ��ل �وان، �(ور �� �دو�ن �1 �
 +. در آن (@رو�دان �وان از �'ش ���Bر-ذاری @م �ر�وردار -رد�د، �ا���د ز��. ھ�� �
� ���ق �@�د��. ر�'�ھم، �رش �ذ�ری و �رد ��ری از ط ددر ازای "�ط�� (دن" وا8<، ا�

 ����ن ا�ن ارزش ھ�، 
�ورو�. �ودن F(م ا�دازی +. در را���ی ����ت درون رزی و ��رون رزی �ر ا�ول  �

 وا�/�ت -را�� و �وو��ت �ذ�ری ا��وار ��(د، 
 ����ت زدا�� �د�ت �!� در +(ور و در ا��ر �
 ) �116(و�ق و �>و�ت ��ل �وان در �@ت �ذ�رش �وو��ت ھ� ( �

�������� �!  �1400ن ���ش ا�.� ������� و  �<�د�� �� ا��$�ر ھ��د �ن از �رھ�-��ن �وان �ور، 
را در �<ت اھداف ا�ن ����د  �وا�د �ور ا�ن ��ور ا�ت �� ��ل �وان ���� �د�� ا���د #رد�ده ا�ت، 

��ل �و از �ر ���ر �ور و آرا��� �� ا�$�ر  �����$� ا�ن ���ش در �ر #�ر�دهآ���L ����د. از 
د، �ز��ن �وا��ن آز د�و�را��! ����ر��ن ھ�ی *�<��� ا�ن #روه را آ����د و  ده �ور '3�ت ��ا

�ر از  	+�ً �(ش ��رزی ��زی ����د.ا��ز ��ب ��دھد، ���وا�د و�� در 'د ا�راد 36���د #=ت �� ا�روز 
ا�$�ر ا�ن ا�ن ر	م ا�$���ت #��رش ظر��ت ھ�ی �=وذی ) ��117ل ��ر دار�د.( �30ور ���ر از 

 ��ن #ر��� �2012 ا�ن ���ش ��زه در اوا�ر ��ل � ��زد. از آ����� ���ش �د�� را ���3ل ��
د. و�� ا�ن ���ش ��ا�ت���ر�وردار ���  ��د ھ�ی �<��وا�د �� در ���ر  ، ھ�وز ھم از ���رب ��

! و ��Fش و�� ا�$�ر د�و�را��(�د��، ر���� ھ�ی ��ری و �'�ت ھ�ی آزاده در را���ی رد و �
  ھد���د �ردارد.  �ری #�م ھ�ی ��ز�ده و�ھ�ی ��� از ا�زا��ت ���

 ��زد"، �ر �� آ�شا�ن و��زه ����� " �� از �! �ر	�،  ھ=��د �ده ����م'ت و در ��ل ھ�ی  
ا�ن و��زه در �<�ر �ر�� دو��ره '�(ل  #رد�د. ��5ن از �ظ�م ھ�ی ا	�دار #را �2(� ��ا+�ر روز ��ر

دد�ده و �� �3! ��ر�� �ر�� دو��ره ��2س آرا ���F .$ زی�و�ت و ز�دا�� �ردن �! *�ر �� �
���روش در �و�س  ��زودی  "���� "�ر	� ی ا�(;�.�� � ��آ� ��دل #رد�د �� *س از ش ھ=�� ���ر 

ن آن ��3 در �ور ھ��وار ��ز ��ر#�ه و +�2 ھ�ی �وزا ده�ر �-و�� ��خ ا���داد در �و�س 
�� #د�و ر���3ف، �و���ده ا.ر �<ور ���م "�<�ن �رد  �ر�ون رود ��ل را �� زا�و در آورد. طوری

�ود، "در �'ر �� و3�5ت د�ده �� ���ر ھ�ی  و ���ت" �! ��ل 	�ل از "�<�ر �ر��" �و�ود �� 
�118*ز) ��د�ل �رده ا�ت".(د (زو ����� و ا������، ا�ن �ور را �� د�? ���ر ( (U� ���ره �ظر 

�ر ھ�ی روز ا�زون ����� و ا	�'�دی، ظرف ����� ���+� �ر ��دت 3رارت، ��� ا�=��ر ��ود. 
 ران-���ش �<�ر �ر�� در �'ر �� ا������ت ر���ت ��<وری �� در آن ��3د �ر��، �$� از ��ز�

�$رد. �ظر �� ����� ھ�ی �����، ا�3'�ر ط2�� درت �$�� زد، ���ده 	"ا�وان ا�����2ن" �� ار�$� 
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�دن ا����3 ����ت ھ�ی ا	�'�دی در آ	درت و �دم ��ر���ود >����ت او��� و�ر 3ق �ردم، �<ت 
���را�وان ���ره #�ری �ر��  ���ش "��رد" �وا��ت �� ���ر از ���ت ��2ون ا�R�� �5 آوری 

 زظ�ت �ر3ق ����� �� ار�ش �3ث ا�-��� �32و – � راه �ود�����د. در �����، ا�(;ب �� ���م �'ر 
������ن *�� ���ز�� ا�روز �� �ظر ادا�� داد. –�ور ��زی ��وده ا�ت  نآ��� د#ر#و�� را�ط،  در ا

�ش  �ھد �+�� �(دان ز���� ھ�ی �����، ا������ و ا�$���ت ��ز���دھ� ����ب �� �3ل �� �درت��
�وده ا�م. ا�زونھ�ی *ر آوازه ��� �����ر آن آزاد ���$� ھ�ی  #�ن �ور در ھ��و�� ��ر�ران 

��رزه ��داوم �وا�� ا�د: ازھ��، ر���� �ا��ر�� �� �>��! �و  �ی ��ری و ����د ھ�ی �د�� در دو �
از  و ���د�� *��� �رم �� ����د #را�� د�ت و آ�<� �� �3دود�ت ھ�ی 3(و	� واداری دو��� و �����ر

 ����د.  #روه ط��ب ز�د#� �ز�$� آ�<� را �<د�د �� دھت ا�-���طرات ��� از  �وی د�-ر

  �دو�ر �و�. �ر+. ����: )3

������ن #=�� ا�ت: "�2ل ��3د ��ز��ن �2ل �ل ، �����ده و�ژه د��ر  �رزی در �ط�ب �� ��ن ار�و�در ا
������ن �������ن �� ��ل 	�ل، �! ا��د �� ا�� ��آرام، آزاد و �� ��3د و ���+� �<��� ���د ���د دا

�$ر ��ر �و�ش �ود، ��ن و ��آب �<�� �ود و ھ�V �س  .��ت �ود، �ردم ھ�� �وش �ود�د و ھر �س 
����د) در ����ت ا�����ن �$�2 �دات، ا�� ھ��ن �� ا	�2ت ھ� ( ��ظور�ن از ا	وام �Kر *�ون ��

������ن آ�د ھ���? ھ� و ��? ��Eرا�ل د�د، ھ�� �$;ت �رور�زم، �واد ��در و د�، �� �د�� ا
������ن 	د��� ر�وع �$��م ھV و	ت ا�ن ��2$ت �ور ��واھد د." (��ر��ب  ) ���ن119و	�� �� �� ا

دارد. ا�ن �=$ر  ���� �Kر د�و�را��! �و�ش را رون ���ن �� �رزی F<ره وا	+� ����� و ا�$�ر
د، دارای ا�ن �����  ��ر��س ��<ور �� �ر *��� ھ�ی �ردات ��ر�� از ��ر�/ �ور ا��وار ��

  ھ��ت:

�دار #را و ا��وار �ر *��� ھ�ی ���ری ا	وام درا�� را، "آرام، آزاد و �� 	�رزی �ظ�م ھ�ی ا �
������ن �3ت �2ط��ھ� " "�ول واک .��ت" ���وا�د. ا���� در�ن ��ی ! و�رد�دی ���ت �� ا

C رای �رزی �� ���وب  "و " ظل�ھ� �� �� �و�=� �� "�ره ا�زدی" ������� #ره �ورده �ود، 
��ر *و*2زی �وده و در����� ���وب �� ا	وام درا�� و ر�! �وان 	درت ����� و � ��

آب" �<�� �وده و از "آزادی �2ط� #را�� �ر د�-ران" �<ره ��د �وده  ا	�'�دی �وده، "��ن و
ھ�� �Fز در �3ر ��;طم �� آرا�� ھ�ی روا��، �(ر ا	�'�دی و  ا�ت. و�� �رد��ن �3روم از

�(دان آزادی ھ�ی �د�� Kوط� ور �وده ا�د.  
 

�� ��زس "�و��� ��ر��� �2ط� ���ری" و "�داوم  � R	وه د�د ��ر���، در وا� �رزی �� ا�ن 
 ����د. 2م ����ھ� ��را.�" ���! ���� و از�ن طر�ق در �=� "�ظ�م �ردم ��Eری" 	د 

�ن ر��س ��<ور �ور �� از �و��� -=�� ا�ن �وه د�د �رزی در�ن �$�� �<=�� ا�ت �� او�
د، در ��ل  �ر �وردار �� –�� و�ود ����� ھ�ی ا������ت  –�را��! و�د��$و�ت 3

�� در  ��زد ��د. ���ن �ر��ب �رزی در ��ن ز��ن وا��ود �� د�و�را��! �ودش را �=� ��
��ری در 	��ب �ظ�م �2ط� �رو��ت د�و�را��!، �و��� �دوام  �ظر �� �+�د�� ����� او�

د. "�ھ� ار.�" از او�و�ت ����� �ر�وردار ���� 
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"دا�ل دن ا	�2ت ھ� در ����ت" را ���ل  �رزی �� اظ<�ر �ظر ����� #ذ�� #را��، �� �
 �وا�د، در وا	R ���ت �ر ا�ن �(ط� '�3 �� "�رور�زم، 	��Fق �واد ��در و ��?" ��

���" در ا�3'�ر #روه �#ذ�� در ����ت �(� �دا�� و "	درت � ذارد �� ا	�2ت ھ� در#
�ص ���دا�� 	رار دا�� ا�ت. ا�زون �ر آن �رزی در�ن �� �2ت و �+2ول را �و�5 �

#�رد. ا#ر #ذ�� ھ�ی �� �Fدان دور ��ر��� �ور را ا��(�دی �رر�� �����م، �زودی در  ��
������ن را در #رداب  �ر��� ����ت ھ�ی �� ����م ���و �� �=���� ھ�ی "ارگ ����ن"، ا

�3ران ����ده ا�ت. "�دا��2 �ردن در ����ت" ����  ا	درت آ�ر نا����زی ��وده �� '�3
�د#�ن ا�ن �رز و�وم ا�ت ده ا�د"ا	�2ت ھ�" 	��ل ���2$� ا�ن و���� ��ر��� و3ق ��2م ���م  ،

<رو�د و �ر�وردار از  ���.� ��را �ود �+��ن  ���م 3(وق ���وی و �د�� "�ر�وت" �ود�� 
  �����د. 

����د �� �رای �داوم 	درت از ���م ا�$���ت دو��� ا��=�ده �رده، رو�د ا��(�ل  رزی �;ش ���#رو ه 
از دا�ر �ردن "�و�� �ر#�  –����د #ذ�� ھ�  –و در�ن راه  ����� 	درت را �ود �<�د�� �رده

����د. "�و�� �ر#� ����" �� ا�راک ���د#�ن آن در �ط ����� #روه  ����" ا��=�ده ی ا�زاری
�وده در رو��رو�� �� "�و�� �ر#� 	��و��" 	رار ��-�رد �� در 	��ون ا���� �ور  �� -�رزی ا��'�

ده ا�ت�'ر�G  –��در�� ��ده �$'د وده �� �$'د *��زده .  

از�ن  ��� �ر�ن �ظ<ر اراده �ردم" �وده و�ظر �� ��ده �$'د وده 	��ون ا���� �ور، "�و�� �ر#� �
د: ار#�ن ھ� ��$ل ����  

 ا�89ی (ورای �� و �
 رُو��ی (ورا ھ�ی و=��ت و و��وا �� ھ� �

 3ق رای ا�راک �����د. �دون در ���2ت �و�� �ر#� وزرا، ر��س و ا��5ی ��ره �3$�� �� �وا��د
  �و�� �ر#� در E�3ت ذ�ل دا�ر ��-ردد:#ردد ��  �$م 	��ون ا���� �ور 	�د �� در ��ده �$'د و

�  H����ت ار8� و �� ،���م در ورد ���ل ر�وط �. "ا��>Gل، �2+�ت �ا���ذ �
 9���ی +(ور" و ھ��Fن

 �/د�ل ا2!�م ���ون ا���� �

در �ورد �دو�ر �و�� �ر#� ���� �رای �داوم ر���ت ��<وری، �رزی �� �(�و�ت ھ�ی ز��د در �ور 
د. ���م #رو �وا�� ���� وھ�ی �����، د�ت �م �ظر �� ا��را��ت ���2 �ن، �! 'دا �� ھ�F ه

�دی �و�ش را ��  �=ت��� ا�د. ھ���Fن ��2س �����د#�ن �ور ����ا	دام #روه �رزی �� ����=ت �ر �
دام 	ر ا�ن اھ�ی ���� در �ل ا�;م دا�� و در 'ورت �و�ود�ت *�ر���ن �و ��ر#زاری �و�� �ر#

#و�د "�ر#زاری  ��رو�س ������، �+�ون اول ��2س �����د#�ن، ��. 	��و�� �وا�ده ا�ت را �Kر
ھ�ی ���� در �و�ود�ت ورای ��2 در #ذ�� ھم �Kر	��و�� �وده و ا��ون ��ز �(ض 'ر�G  �ر#�

د 	��ون ا���� ����.)"120(  

�ظر �� �(ررات و  ر���ت ��<وری �رزی، ا��(�ل 	درت ����� در وا	R *س از �*ری دن دور دوم
. ا�تون ا������ت ا��وار �ر 	��ون ا���� �و5وع �3ث �و���ب ��� از 	��ون ا���� �ور و 	�

در �و�=� ھ�ی "ا��(;ل، ����3ت ��2، �����ت ار�5 و �'��G ���2ی  �ن �3ظ� ��3س �����،ادر 
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�-�ری رو ��� �-رد�ده ا�تF ور" �دام د#ر#و��� �و�� �ر#� 	��و�� �� ���ز �� دا�ر �ردن �3 �
د.���ص   �����ر �ر�� ر���ت ��<وری � ��ا#ر #روه �رزی ا�ن ارزش ھ�ی ����� و ��2 را 

وا	+�ت ھ�ی ����� و  از و �دور از "ا��3س ا�=��" �ود �ن �وده ���د، ��� د�-ر در �طر ��
ن ھ�دو�ش ��ر��� �ر رو�د د�و�را�� ��م ��د در �رز�� ت5ر� ، ھ���Fنا�تا������ �ور 

د. ����  

#روه �رزی ���(ن ا�ت �� در �و�� �ر#� 	��و�� ��� �وا�د �� �=R �ظرات و  ا�زون �ر آن، Fون
��د.  اھداف �و�ش �� ��ب ا�.ر�ت آرا �و�ق #ردد، دا�ر �ردن "�و�� �ر#� ����" را *�$ش ��

$ل �وا�� ��  ������ت و�س وا�� ھ�، #روه �رزی دا�ر �ردن �و�� �ر#� 	��و��ا �ظر �� �دم� ��را 
�� ھم ��وا��� ا�ت �� ا������ت  ا�زود �� ���ت �ود �ظ�م �رزی ��وا��� و ���د. در�ن �ورد ھم ���د

��2س  –�� در �ر��ب ا��5ی "�را�و �ر#�"  در و��وا�� ھ� 'ورت #�رد. �;وه �رآن طوری
م از و��Eت �ر�وط راه �����د، �ن ��زھ#��ز در ازای �����د#�ن و��وا�� ھ�، �! �وم �����د –ا���ن 

د  –��و��" 	در �ورد �دو�ر "�و�� �ر#� �� ���وان �ط��ق �� ھ��ن  �� –ا#ر ���ز ��ر��� و�ود دا
  ا�-و ��ل �رد. 

در ����� دا�ر �ردن "�و�� �ر#� ����" �ظر �� �دم ��را�� آن، از طرف �ردم ��3ث <رو�دان، 
2(� ھ�ی �ر	� 3زاد��ش، ���+� �د�� و در ا��ر از طرف ا3زاب و #روه ھ�ی ����� �.رت #را و آ

�� �! #ز��� ی ����ب ����� *�$ش و  �واه ���+� �<��� رد ���.� ��#ردد، *س ��� �وان آ�را 
  *��ده ��ود.

 +ود��ی �ظ��: ��ود (را�ط =ز� �رای ��روزی )4

( ��3د داود)  ��1973ل  �� دو �ر���، ���ت در ش از ���� �ده ����م �� ا���و��رز��ن ھ�دو در 
������ن)و(3زب د� 1978و *س از آن در ��ل ��ھد ا��=�ل 	درت ����� �ود�م ��  �را��! �2ق ا

��د #رد�ده و ����3ن آن �� ا�(�ب *ر ط�طراق "ا�(;��ون" ���� #رد�د�د. و�� ��  در اوا�ل ���م "ا�(;ب"
 ر ھ�ی �زم ا�د�ش 3زب د�و�را��! �2ق،�� ��3د داود و ��دآ#ذت ز��ن، ��3 �ود ھوادران دو 

�����" را  -��خ ھ�ی ��2د "ا�(;ب �ود �وا�ده" را �رو ر����د و �� ��ز�ل ر��� "�ود��ی �ظ���
�وان از  در �ود��" �ود�م �� در�ن را��� �� ���-ز�ن آن ��ود�د. *س از آن �� �ھد �Fد�ن "�ود��

 �� "#روه �2(� ھ�ی ���ه"=�ظ C ا��ن ���2 3 "#روه �2(� ھ�ی �رخ"�ود��ی �و�ق درون 3ز
�رک ��ر�ل  ���ون *رFم �3ت رھ�ریاو ھ���Fن �ود��ی �و�ق �ر �ور��3د �ره ��،���ن �� ���ن 

 -�ظر �� ����3ت ذھ��ت �ود�� #ری  –����3ت د��ر ��Eری ��ر�ل و ���ب ا X  در ��ل ھ�ی .آورد
����� از طر�ق �$�ر�رد زور �ظ��� �� و	وع  	درت ش ھ�ی �ود���� �Fدی �� ھدف ��ب��زھم �;

$ل ��و�� از ��رد �ظ��� <�واز ���، وز�ر د��ع ���2 ���ب،  *�و�ت. در�ن رد�ف �� ���وان 
ی ز�� �� #2ب ا�د�ن 3$�ت ��ر، 	و���دان ���� 	وای �ظ��� ��م �رد. ا�ن "�ود��" �� در ھ�$�ری و راً 

ده �ود،�ود�� �F ����م 3ر�وی، �ر و����ن داده  ���وا�� #رد�د. ��� �� �Fد �ن از  $�ت 
�ورد  راه �رار �� *�����ن را �� *�ش #ر���د. �� در�ظر دات را�ط ��3م در�ن زد و ھ�رز��ن �ود

 *�روزی �ود�� ��Fن را ���3ل �� ��س�$�ت �Fدی را ���� #ر�ت ��  �وان ھ�ی �ود���� ��
  ��زد:

 �ظ�� +(ور، �. و�ژه در ��ن ا��ران،ذھ��ت (د�د +ود�� -ری در �وای  �
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 �'وذ -��رده ی ا�2��ری (���ت ھ�ی ���� و�� -روه ھ�ی ����� در ��ن ار�ش، �
" �. (!ل 9ودی وار و �ر�ن ھ�ارار(� ���ر ر+زی �@�د��. (ده �ظ�� +. درآن"ھ��� �

 ��(د،ه ھ�ی اداری از ا�ل "�ر���رداری �ظ��" �ر �وردار ز2و �ن �ر�ناز ر+ز �� ���
���M ا��ران +. ���>وه در �FرFوب �1 �ظر (�ص ����� و�ر ��رده د�ت �. ا�دا�ت  �

 +ود���� �ز��د،
و ���ود�ت �1 �ظ�م ا .���دار-رای ����� +. ���د �و��. دو+را��1 �وده و در ����. ز

�9�" ��(د،�� ��ز �و��. �ظری ���م ار�ش 9��. "ا���داد ����� و ��/دا��� ھ�ی ا
ر �(������ ��رون رزی از +ود�� ��Fن �ظ��، �. و�ژه +. +(ور �ظر �. �>ر �س �ظ �

��دی ���د ا!���ت �ود +'��� ���� �وده و وا���)� ھ�ی -��رده �. ��رج دا(�. ��(د.��  ا

را��د و در ����� ھر �وع �;ش �ود���� در  �� ��'�ت �����ن ��	د ا�ن�ط ��3م در ار�ش ا��
�د.  $�ت �� ��ط=� �3$وم ��  

42��ر���� ا�ت ��  �����ر ���ری ار�ش، طور�$� در ��ش �(و�� ��رو ھ�ی ا����� �ذ�ر داده د، 
در 'د آن  5در'د آن ا��ران ھزاره،  8در 'د آن ا��ران ���!،  39در 'د آن ا��ران *�ون، 

د.( ر ��-ا��ران از�! و ��	� ار ا	وام د���121 (  

������ن ��زه دم��-� ����� و�=وذ ��ط(�  ،و �Kر �����س �وده، در آن �.رت #را�� ار�ش ا��#
���� �<����ن و دت �'و�ت �دا��2 *�����ن��م ا�داز *F دان)��-�ر  #را�� ��3م �وده و F

د. �� و�ود ا�ن �دم ����س ����� و �ر	���������ن در دھ� ی ��م ��د �ظ�م ا ���ی، ار�ش ا
����رھ�ری از �!  (��2�2 �را�ب) رار��و در ���م �را3ل آ�وزش و ھ ده#ذاری د د�و�را�� 

ارزش ھ�ی د�و�را��!  در آ�ر�ن ��23ل ���Rرا  شرو��3 ���� د�و�را��! ر�? #ر��� �� �ود
 ���� ا�ن درک ����� ��ز ر��ده ا�ت ��  ��	��ون ا���� �ور ��دا�د. در ا��ر ار�ش �ور ��و

م ا�F دون�و �3.�ت ا������ �ود را از *�روزی، ا����زات �و�ود ا	�'�دی داز ھر 	��م �ود���� 
  د�ت داد�� ا�ت.

3.5.4 . .��Bت آ�ز ا��>�ا��. ر)�-ذر -�ه ��K ا������ت �����درت لھ!�ر    

@وری" .3.5.4.1���K ھ�ی زر-ری" در آ����. ا������ت ر���ت  

�� �ظر �و���ده  –��<وری ��2 رKم �-را�� ھ�ی �����، �ر#زاری ا������ت ر���ت - �� ���.� 
  *ذ�ر د�و�را��! در �ور �2(� ��-ردد:ت رو�د 5ر��-��� راھ$�ر ���2 در �<ت رد 

از اوا�ل �ده ی �����م ���ن �و ا�ن �����ن ��ر �واھد �ود �� 	درت ����� اھ�ت ��ر���:  �
د#ر#و�� ھ�ی �م ا���� �ور از �! #روه �� #روه د�-ر، و �� ھم ��  در �FرFوب 	��ون

ر���ت ��<ور �رزی �� ا������ت . در���� دو دور وز��د در��ن ھ��ن #روه �و	وع �� *�و�دد
�� ی �! �ر�3 ��ص �2ط� 	ر �و*� �� �و�.���� �� ��� د�و�را�� ��م ��د در �ظر #ر

ود. 
�� اھ��ت ����� ا������ت در�ن �$�� �<=�� ا�ت �� ا�د�� د�و�را��! �+� اھ�ت �����: �

�� ی "�وار *�و�د –�� و�ود ����� ھ�ی آن  –ده در 	��ون ا���� �.� �� -" دھ�ده 
transmission belt – �� زی���-�ری F �5ی ����� �(ش� ����د، در �داوم 
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� :��از رو�د  ً��<وری �'ورت ���� آزاد و =�ف، �زا������ت ر���ت �� آزون 9
 #ردد،  و ھم �رای �وده ھ� �2(� �� '��3 �����آ�وزش ����� ھم �رای ��ز�-ران ���=ذ 

��ز�-ران ��ده ی ����� را ���ور ����زد ��  ،���رزه ا������ت د-ر -و�� ذھ��ت ��ز�)ران: �
را�ط د�و�را��! �ن داده و از ھ��ن �-� ��از طر�ق  �;ش �����د �� �� ��<� هاز �! طرف 

�ر ����ی �$2�ت ھ�ی ��ز�ده و در �3دوده �ر ���� ر	�� "وا���-� ھ�ی �����ری ���+�" 
 ھ�ی ����� �رض ا�دام �����د،

 2004از ���رب ا������ت ر���ت ��<ری در ��ل ھ�ی  C��. �ر ���ر -را�� و �ت -را��: �
�;ف ھ�ی �را 	و�� ا����ل #رد�د، �� ��2د *�روزی در ا�ن ا'ل �����  �� �وان �� 2009و 

�� زودی� و �را���� �<=�� �وده و �! روی ھ�ی ���� ���ن  ��د. ا�ن �و �� ����دهت 
�وا�د �� �� د#ر#و�� �وه �$ری �دور از ���ر#را�� و راه *����� �����ت آ��ز در  ا'ل ��

 �<ت ارزش ھ�ی د�و�را��! �������د،
�  �'��:H����زھم در آ�����  را�وان ���'�ن  ���ر #زاری ا������ت، ����د #ذ���را�وان  

���د *��/ رد #روه ط��ب و 3زب ا�;�� در �ورد "�3ر�م ا������ت"  ����=�ن ��G2، از ���2
 ،داده ود

�� �! ر�ن ا���� ����� و  : 3ق ا������ت���رز 2ق ����� ردم ��.� ��ده Gدر  �'ر�
د �� �ود �ردم از 	��ون ا��س �ور ����طر�ق ا������ت آزاد و =�ف در �+��ن �ر  

 :��را �وت �ود ا�راک �����د، و در
�ر ذھ��ت �و�ت #را��، از ھم #ر�زی و �ذ�ری -را�� و ھم ز��. ��زی �رھ�K ھم � ��2K :

 �Kر ���زی.

������ن در آ����� �روج ��رو ھ�ی رز��، در �رھ� ی ����را���3س ��ر��� 	رار #ر��� ا�ت.  
ھ�ی ا������ #��رده، �و�=� ا������ت دور ا�ت و ��ز ھ�ی ��رو ھ�ی ����� و �-را��  در ز�ره

� ا�ت �� �ور �� آن �وا�� د�ده ����F زر#�ر�ن��(دان  ود. �وم ر���ت ��<وری  ���ظر 
�ت ����� ��3م �� د#ر#و�� ھ�ی �م و��د، �ر��  �د�ل ����� �� ���5ن ���ده �داوم ��ز��د آن 

 ز�����د. ا ا������ت دور �وم ر���ت ��<وی 'ف آرا�� �� �ورد ����ن از ھ��ن E�3 در
ر �ر ا'ول <رو�دی و �دور از روا�ط ���ری و ���� ھ�وز ھم در ا�� د�و�را�� ا��و آ�����

ات �! �ری از ا'ول ����� از �ن ��ت  رد�ور �<�د��� �ده ا�ت، �� �ور را �� در�ظ
��د، روا�ط ���ری$���ت دور �وم ر���ت ��<وری ��ز، �� و�ژه در ���� و �رھ�-� در ا��� ،�

��ر #را��، #روه �رزی در ا'ل �����د. �ر *��� ی ا�ن  ���طق *�را�و�� �(ش �<م ��زی ��
ز��د  و را���ی �;ش �رای �داوم رھ�ری ����� در F<�ر �طG ���2ف �� دواری ھ�ی �م

د:��  در#�ر ��

��رو ھ�ی ��2، آزاد��ش و د�و�رات در : ���رزه ��ن و ��ت -را�� در��. ��رزه ��ن �
�ت��ر و د�ن *�� رو��رو�� �� ��رو ھ�ی ��3�ظ��� ،��3م ����� ه �� �� ��رو ھ�ی ���� و 

�رک دار�د.� R���� 
��ن ا	وام  : ���رزه ��ن #روه ھ�ی *�ون ���ر و ��رو ھ�ی ����� �� در��رزه ���ری �

�� و �3ت رھ�ری ����� "#روه �رزی" د�-ر، �و�ژه ����!، از�! و ھزاره ��-ر ا�دا�
�د. 	درت" �� ر�! �وان در�� 

���� و درا�� ��C رزه ��ن���� �و�ت �ود ��ر�/ طو��E دارد.   �� 
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�رای رھ�ری �����. ��رزه ��ن درا�� ھ� �   

�ن ھ�ی �د�� و �=وذ ز��د اداری از طر�ق 	وه ا�را��� و ��.�ر #ذاری �ر ار# #روه �رزی �� از
�ر�وردار ��(���� �ھ���Fن �(� �� در �����ر �د�د "����ون ���(ل ا������ت" ��زی ��وده  و �د� 

��ت ر���ت ��<وری را �� ز�م �ظر ����� �و�ش (�ظ�م�����د �� ا��� �;ش �� ھ��ن E�3 ا�ت، از 
��ری ���ری د�ن *��ه���� � �� ��E د�F واری ھ�یو ���� و ) �<�د�� ����د. و�� در ا�ق ا������ت د

  ھ���Fن ��Fش ھ�ی ��� از ���رزه ��ن "�ظ�م د�و�را�� و ا	�دار #را��" ھ��� زده ا�ت.

  . ��)ر�زه ھ�ی ��@. ی اول: +رزی در �Gش ���ن �>ش رھ�ری در ��ن درا�� ھ� 3.5.4.1.1

 ����د �� از طر�ق ا������ت، �داوم ��ر��� ����3ت ���ت از ھ�� #روه �رزی در �<�� �+���ت ��
رو��ت د�و�را��! ����ن  را *و*ل زا�� درا��، ��وان �رزی ھ�ی� ���� ��3د  . از آ�������د

�رزی �ود �ظر �� �3دود�ت ھ�ی 	��ون ا���� �ور ��� �وا�د ��ر �وم در ا������ت ر���ت 
ھ���Fن از آ����� ��  ��3ث ���زد �ر�� ر���ت ��<وری ا�راک ��د، و ��2014<وری ��ل 
�� ھو�ت ����� �ر���ری �ور � � د�-ر از ���دان *و*ل زا�� ھ��'�ت ������-�ر �� F رز�

دا�د �� در �<ت �داوم 	درت ���دان *و*ل زا��  �رده ا�ت، ���واده �رزی و���� ��ر��� �و�ش ��
از ���م و���ل ��$�� ا��=�ده ا�زاری ����د. در �ن را��� �رادران �رزی، آ	�ی ��دا�(�وم �رزی و 

�����د. آ	�ی ��3ود �رزی �ظر �� ھو�ت ����� �م �ور  �زی ����رزی �(ش �+��ن ���ده ��3ود 
�رادر �وF$�رش �ودش �ر��G ��دھد �� "	�وم ��ن" ، ���.� ��"و��+<د" در ���ل ����ن "��3د  

���ن �ر��ب آ	�ی ��3ود ���ر *�� �� ��ن" #ردد. �����* �� ��� "ارگ �وا�د �� ����د ده ��ل #د
�<�ر�ن و�� آن ادا�� دھد. ���ل" ���<ره �� از *روژه ھ�ی ا	�'�دی �و�ش  ��آ	�ی ��3ود �رزی،  

در #��ره *روژه ھ�ی ���� ��زی، ���رت، ا�ور ���$�  در دھ$ده �رز 	�دھ�ر، ��1955و�د در ��ل 
�ول ��� R���' و �ر در " ���واده �رزی در <ر 	�دھ������د. ��<� ارزش *روژه <رک "���و

	�وم �رزی ��  ��3ود �رزی، در 'ورت ا����ب ود. ��2ون دا�ر ا�ر�$��� ر	م زده �� 3900دود 
�ر  #و�د: " ا#ر 	�وم در ا������ت *�روز �3ث ر��س ��<ور آ��ده �ور، �� ��2K ردد، در ���ر#

G2' ر در �<ت ����ن���  )122'ورت �واھ�د #ر�ت".( ��Fش ھ�ی د�-ر، �;ش ھ�ی 

�'�ت ����� ���ت در �و�� �ر#� �دو�ن ،��1956ل  	�وم �رزی، ��و�د درآ	�ی  !� ���.� �� 
�����ده ا������ و�Eت 	�دھ�ر در ��2س �����د#�ن �5و�ت دات.  	��ون ا���� و *س از آن �� �3ث

�ظر �� ا��(�دات ��� از ��Kب ��وا�رش در ���2ت *�ر���ن و �;	�ت �3ر���� اش  ، 2008 در ��ل
�) �123 #روه ط��ب در�ر����ن �+ودی، 	�وم �رزی از �5و�ت در ��2س �����د#�ن ا��+=� داد. (

م ا�داز ا������ت دور �وم ر���ت ��<وری از ����ت F ��ا�ن �����ن #��� �ود �� 	�وم �رزی 
�ر �$� دار �ود. ا ����� �ت�+�ل و ���2 ��'�2 #ر�ت �� �3.��  ش 

�و��ت	�وم �رزی ھ�ی ز��د در #��ره ر�ت ھ�ی �������� و ا���Eت، �ر�;ف ��3د  �� و�ود �
�رزی ز���� در �<ت ا���د �! 3زب ����� ��$ل از د�و�را�<�ی �ور �;ش ��ود. و�� او 

'رف �ظر  "از�ن *روژه �����" �زودی و *س از .��ت ���� �ر�� ر���ت ��<وری ��3د �رزی،
�و�ش در �ورد "����ن ����ن" 	�وم  �و �� �;ش ھ�ی�� ا�ن  ��2011ود. �رادران �رزی از ��ل 

�د�د، ��3 ا��ص ��'� را �رای ���د ا�������� ر�رزی در �ر�� �����ت ��<وری دت 
 ���ی �ر#زاری �Y=را�س دوم �ن، ��   در آ�����و �� ز���� ��زی آ�Kز ��ود�د. �و�ش در �ظر #ر
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��� �����ل در ���ل ��R #رد�د�د. �*�ون در ھو�ل ا��ر �زر#�ن 	وم ��ن  150 د�وت �رادران �رزی
ورای ���واد#� ��$ل از ده �ن �زد�$�ن �رادران �رزی ��ل ��! ���زدی ا������ت را  از آن �ل	

�� ��م 	�وم �رزی زده ������ از اظ<�رات ��3ود �رزی، آن ھ� در �ظر دار�د �� 124. (�دود (
���ن �2ت" راه ا�دازی ����م را زودی �ر��ن ����� ��������ن  ،��د"*��ر <رو�دان ا���� از ���3ت 

  )125در ا������ت ر���ت ��<وری �ر �وردار #رد�د. (

����د. از آ����� ��  	�دھ�ر �زرگ و ��ر��� �روز �� دواری ���واده �رزی در �ود 3وزه�����ن 
������ن �+��(ش �+��ن ���ده دا�� ا�د، ��ل  1747'ر در ��ل  �ا	وام ���2ف درا�� در ����س ا

را ر�!  �روز ھم �وداھ�ی �+دی ا�ن ا	وام درا�� �� در�ظر دات ا'ل �داوم �ظ�م "�ھ� ار.�" 
�ر از د�-ران � �وان 	درت ���دا��د. و�� در�ن ���ن �رزی ھ�ی *و*2زا��، �� �(ش ��ر��� �و�ش 

������ن �+�'ر �را از ھ�$�ری �زد�!  ارج داده و اد��ی رھ�ری ��ر��� �و�ش�����ن #ذار ا �
  #ردد. �.�ل ��ر��� ��و�� رون �� � �� دو�ً������د. ا�ن �� ا�(�ق ��

  ��ر -ذرای ��ر���

�ر) در ��ط(� ����ک و  آز ا������ده از ا�م ��در ا ���<ر "��در آ��د" در 3وزه 	�دھ�ر (#ر ��
�رد، ا�3د �ه �� ���ز��دی ھ�ی �وق ا���� ھ��ن ز��ن را �$��و ��� #رد�ده �ود و ��Fن زار 

�� *����ت ا�*را�وری �و�ش ا�� درا���.� �� ����د. �ر�'��م #ر�ت �� <ر ��2ل و �د�دی را
�� ، �$� از �رھ�-��ن و �و���د#�ن *ر�;ش �+�'ر 	�دھ�ری در ا.ر �و�ش ز�طور�$� ��3د و�� 

�وا�ت �� ���ت در �را�� Kرب در��ی ار�Kداب، �<داب ا�ن  �ه �� "��دھ�ر" �� �و��د، ا�3د ���م
در�ن را��� �� �(�و�ت ا�$وزی ھ�  از 	وم ا�$وزی �ود، او ا�3د �ه ��در <ر را �-ذارد. �� و�ود�$�

�� "��#�ر" ��$ون �ود� ��� در�ن ��ط(�.� ��ا�3د �ه در �;ش د، �وا�� #رد�د. �� ھ��ن ��وال، 
زر#�ن 	وم *و*2زا�� �. *س از آن د�� �(�و�ت ��ر�زا�� ھ� رو�رد  Kرب "�رد �;"����ن <ر در 

" در �2$�ت �ود دا��د، -��ول  -�3ث "��#�ر��� آ�<� را  �زد ا�3د �ه 53ور �<م ر����ده و ارا�5
2�� (در 3دود ش 'د �ر�ب ) �رای ���ی "<ر  12ن آ�رای ����ن <ر �د�د �(د�م �رد�د. *س از 	

���د ا�زود �� ا�3د �ه �ر �(����ت 	��2 ز��ن �� �و�ط ��در  )��126'�ص داده د.( �ھ�" دا�3
�ود، ��د�د �ظر �رده و ش ھزار 	2�� ارا�5 را �ظر �� �! �(��م ���� �د�د  ����ر 'ورت #ر�ا

�� �ران ���ر ���2ف درا�� ���ر�زا�� ا�$وزا�� ھ� و  'ورت ��#�ر وا#ذار ده �ود. در�ن ���2
�ر از ھزار 	2�� و *و*ل زا�� ھ�  ھ� ھر�� !�965 	��از ھ��ن  )127ز��ن را ا�ذ �رده �ود�د. ( 2

�� ی "�وار��ران ��-�و و ���� �دوش" در ��وب و ��وب  ز��ن �����و رھ�ران 	وم درا�� ���.� ��
�ود�د،  Kرب در ر�ت و �-�ر از دو'د  دار "ا	��ت #ز�ن" د�د. ا�ن �رداران "��#�ر"آ�د ھ����

*��� ��ل �� �3ث ز��ن داران �زر گ و ���$�ن �ر�� از آ��2 د�ت دھ(���ن ارا�5 �3'ل ��ز "د�د 
����ن "ار�Kداب (#�دم)" و دا��نK��" (ا�-ور) ، �رز و �V2 آ��د �و! آوه(ا��ر)�ر ده �ر ��ز و  و 

ھ� 	ر و�ژه از ا	وام �Kر �ر�د. در ��ن ز��ن در <ر ا�3د � در "ز�د#� ارا��ت" ��ر ��
�ون در ��ش ھ�ی '���R د��� از 	��ل �F	و ��زی، ��-ری، زر#ری، 	��دی و ��3 �! 	ر *

��'وص "�رزا"، اھل 	2م اداری و ��3�داری رد �رد. در ھ=��د ��ل ا��ر 	ر �و*�ی د�-ر �� از 
� از �$�ت ده، �� �ر���� ھ�ی <ری  ����3 ���رت �� ھ�د ��زه '�3ب ��ل و���� �ر�داری 

 ��ز��ن ھ�ی ���-�رھ�ی ���� *ردا��� و ���ن �ر��ب ا��-�ر� رو����� ���ر �� د#ر#و�� ��
  #رد�د.
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�و ��د ��3ن)�� �� ��د �$�در �ه، *در �;ن �و���ده �� �(ل 	ول از ز��ن *در�;ن ھ�ی �و�ش ( 
ا�3د �ھ�" �� ا�ن  "<ر �ورد در 3وزه 	�دھ�ر ز�د#� ��ر���� دا�� ا�د، در ��ل ��ش از �� 'د

ھ�د را �� �ود آورده �ود، �� در ���ی <ر  �<ور از� ه �Fد �ن از �<�د��ن �ظر �ود �� ا�3د 
��ز اد�� ��>��  را�ش�رد �� *د ھ�$�ری �����د. �! �ن از ���ن ا�ن �<�د��ن ��ر�� ��ر �� ا�م 

(ش دا�� ا�د، در ز��ن ا�*را�وری ��ل ھ� از �ق و '=� در آ#ره �در ���ی "��ج �3ل"، آ�ده و ���د 
��ز �� �ود>را اھل �و�� 3وزه 	�دھ�ر ��  3وزه "�$� ��ود 	�دھ�ر" �� دھ�2 ��وطن ده ا�د. 

<ر �زرگ ا�3د �ھ�، او "د�ن ��ر���" �و�ش را ادا  #=ت �� �� ھ�$�ری در ���ی *�دات، ��
ا�ن <ر ز���ی ا�3د �ھ� را ��  ، "	2+� اطراف"��K ��ن، ���ب ا�3$و�� و�Eت 	�دھ�ر ������د.

ھ�ی *���ه �ده ����م، در �3راب  در��د، در ��ل 	�دھ�ر �� ����د �روار�د در وا�3 ی *ر ��ر
 از�ن ا�دات ��ر��� د��ع �����د، زای ا��$�آر��ن ��ذب #��رش <ر 	ر���� �رد. ���=ذ�ن <ر، در آ

�ر ص�� 3ر���� �! و آز  ��F ھم ���ر از  ھر�! �� د�-ر �*� �وا���، ���وا�ت �� ز��ن 
�(���ی ��ر�ب ده ا�ن "3'�ر ��ر���" را �رای ا���ر ���� ھ�ی �زرگ و �زر#�ر K'ب ����د.   

در  �ور از ���2 ھ=ت �'�ت ���=ذ �، �ورخ �رھ���?����س #زارش ��ر ��3د 'د�ق �رھ�
�اداره ا�3د �ه F<�ر �ن آن (  Cد���ن، �3�ت ��ن و �+=ر ��ن) *و*2زا�� �ود�د، �$�ن -� ��ن، �

ت ��ن) �2وچ و �$�ن ھم ( �ر�وردار ��ن) از 	وم �ا�$وزا�� (���3 �واب ��ن)، �$�ن د�-ر (�3
  )128اF$زا�� �ود�د.(

� دھد، از ����س #ذاری طور�$� ��ر�/ �2ط�ت ار.� درا�� ھ� <�دت �� �����ن �+�'ر �� �ن �و �ا
ا�$وزا��، ��ر�زا�� و *و*2زا��  ھ�ی د�-ر، <زاد#�ن، ����ن و �رادران ا	وام در ���ر زد و�ورد

	درت �����" ا�*را�وری  د�ت �ر �ر�3ت رھ�ری وا	+� و �� ���د�ن �دوزا�� ھ� در �;ش �رای "
، ه��� ��د�ل �رد�د. ا3=�د ا�3د �را �� ��ر زار ���	�ت ھ��-� و ��? ھ�ی دا درا��ا�3د �ه 

 ���� "�2$�ت ��=وذ ����� در در��ر و زور �ظ�ظر �.� ���� 	و�� �� �رز��ن ا�*را�وری ا�داد �ن 
�-ر����د. ا�ن �وR5 در 	دم ���ت �� �(ش ��ر�زا�� ھ� در 3$و��ت  �'� و ��راث *دری" ��

�� ���ل ��ن ��ر�زا�� در #رد ھ���� "�ر �رخ"، �� ا�3د  �دوزا�� ھ� رون ��-ردد. از آ�����
د،�ه  ���ور "وز�ر �(ل" ھ�ر��ب دا��� ا�3د �ه  �� *�د�ھ� #��� ���.� ��ر�ت �رده �ود، 
3وزه "��وه ��ر�زا��"در ھ��2د  گ. *س از �رگ او �ردار *���ده ��ن، *�رش �� ���م ��ن �زر�ود

<ور �ود، �� ���ور �ه، ����ن ا3����د ��ن و آزا د �ه ھ���ر و ھ�رزم �ود. *���ده ��ن در �ر�و
�دا����ق، دو ���رد �دوزا�� ���2 ���ور �ه �(ش �+��ن ���د ه دات. از�ن �<ت ���ور �ه �� او �

��ود. و �� *س از �رگ ���ور �ه، �ه ز��ن، *�رش ا�ن �(ب را ��  ��(ب "�ر �راز ��ن" را ا�ط
و �+د�ر �� 	�ل ر���د. زا�� داده و *���ده ��ن را ���ت ��+�د ور�3ت C ��ن، �$� از ��ن ھ�ی �د

 ا��ر �ردار ��G ��ن، *�ر ارد *���ده ��ن، از آ����� �� *���ده ��ن ���ت *�ر ��-�و دات، در
م �ور �رد.  �ه ��3ود،F ه ز��ن را از ھر دو��رادر �ه ز��ن را در ���ل �� �ر�� ���د و 

���ن � /��رادران ��G ��ن �=وذ �و�ش را در �(ب "�ه دو�ت" را ����� �رد. *س از آن ��ن �ر��ب 
�ر ���ر �ور #��رش داد�د، �� ا��$� در اوا�ط �ده ی �وزدھم ��ر�زا�� ھ� در و�ود ��3د زا�� 

129�را�دا���د. ( را از ��ت �ھ� ار.� ھ�، �دوزا�� ھ� (  

� ھ�ی )F داوم ھم��  و� �� ر�K و �وی ��زه 
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�را�دن  ا	وام ��ر�زا��، �دوزا�� و *و*2زا�� *س از��ن  �����، �و�ژهر	��ت ��ن ذھ��ت، �� �ر ھ
#روه ط��ب از 	�دھ� ر در و�ود ���واده ھ�ی �رزی *و*2زا�� و �رزی ��ر�زا�� دو��ره اوج #ر�ت. 

�رزی و رازق �رزی) �Kرزی ( #ل آ����ت در #ر��ن <ر  در ���ر �ردران �رزی، �رادران 
�ظ��� در  و ذ �و�ش در ��ب �ر�� ھ�ی اداری	�دھ�ر و ھ�ز��ن �� آن در �<ت #��رش �=و

�ر از داد و#ر�ت �� ��رو ھ�ی رز�� ��ن ا���22، �� و�ژه ا��Eت �� �Fن ا����زات ھر��	�دھ�ر و #ر
�رزی �� �$�� زدن ��3د �رزی �� �ر�� 	درت در  ��3ده ا�ر�$� 'ف آرا�� �رد�د. ا#ر �ردران
��ر #ر���د، �رادران �رزی ����ل ��دان ھوا�� ���ل ا����ز ��ل �ر�� و�Eت 	�دھ�ر و ا� ا

�رزی، �ر �;ف �وا�ت ��3د  �Kد. #ل آ����-�ر ".روت ا�دوزی" د�ت ��F ا�$���ت ��و�Eت، 
( ��3د ا�رم ���ر�ز وال و �; �(�ب ) را ��  ا�$وزا�� �در(�رزی، دو �ن از F<ره ھ�ی �<ور و �

�ور ���ت.�� �����  ھ�ی #زارش ط�ق �(ب � ��F ر �-�ر ا�ر�$��� در ھم���را ��Fس، �
�� 	راردادی �� ��رو ھ�ی ا�ر�$��� از طرق ���2ف ��ھ��� �.� ���رادران �زری، �رادران �رزی 

�رزی �د�<�، #�رک 	�دھ�ر را در�2�130ون ھ� دا�ر ا�ذ ����ود�د.( �Kر آن #ل آ�ا�3'�ر  ) ا�زون 
در 3دود *�L �� ھت ��2ون دا�ر ا�ر�$���، #و�� "�!  #�ر���ود دا�� و ��ھ��� از ����3 �����ت 

 "ِ ���ل ا��(�ل �داده و �� ا�ن *ولآ3�� ��) #ل �131رد.( ����د "�زا�� �'�" ��ل �� ھ� �را ھم 
�ر زی در�ن ��زی #��رش �=وذ ����� �Kو "�دا داد"�ظ��� و ا�دو��ن .روت ھ�ی  -آ ��� ��ژه 

!Fرادر �و��ود. در ا��ر  ا�3د و�� �رزی،  ��F و�� �رزی ا�3د ��3د �رزی ��ت در ھم
�رزی را �� زور ����� ��3د �رزی از " ��ت و�Eت" 	�دھ�ر *���ن �د.  �Kق #رد�د، �� #ل آ��و

���ت ��ص �ودش �و�� �رزی ��ر ر��ده و �� �' ا�3د ود، ز���� ���� '�ر طور�$� #=�� ��
�رادرش  �� را دور�ن". )��در ���� ( ا�ن وھر –ه ��ری �� ��ړا د�ور ��3د �رزی �2=و�� #=�� "د

���.� ����  و *س از آن در ���ل وز�ر <ر ��زی  ،ر��س ��<ور ""��ور و�ژه �ر زی ���ت 
��   وا�� در ��-رھ�ر "��+�د" #رد�د. �.�

�ر زی، ��3د =�ق �وده، ��و�د در ��ل  �Kدھ�ر و 1955ا�م ا'�2 #ل آ�	ر ���3  در �*
��ل �ظ��� �ور �و�ط 	ون �رخ �دا�ط�ف، �$� از 	و���دا��ن �<ور دوران �(�و�ت ���2 ا�

�رزی از 	ر ھ�ی *���ن ���+� �132�ود.( �Kرادران �رزی، #ل آ���2د �رده، و در  ر) �ر �;ف 
ر �(�م در <ز��ن �(�و�ت ��3ث �$� از 	و��دا��ن "��3ذ ��2" �3ت رھ�ری ��د ا�3د #�;��، 

������ن �<�د �� ،��� *�����ن�و��+د �ر�;ف *و*ل زا�� ھ�، ��رک ��ود.  در ا ��از ���� �ده �زدھم 
و�� *و*2زا�� ھ� �رای ����ن  ود ��3د زا�� ھ� �ر ��ت �2ط��� در ���ل �$�� زد�د.�زا�� ھ� در و

د�ت  در�� �و��� د�و�را��! �ظ�م اداری �ور را ا�� ��ر �� ��3د �رزی در "ارگ �2ط���"، 
�رزی و�Eت 	�دھ�ر��1994  1992در ��ل ھ�ی  #ر���د. �Kت، را ، #ل آ�� آ�دن #روه  �+<ده دا

��رزی از �3'�;ت ����  �ط��ب، #ل آ�K دو��ره  �Kم آ�$� #ل آKرد. ��2 ر�ز��د *�����ن *��ه 
�<ره ��رده ا�ت����و �و� ھ�ی ا������ و ��ز ���� ھ�ی ����� و #رم ، ��$ن �ظر �F �� �ام 
"����را ��3 ���+د �ر��  از ھ��ن �-�ه او �ود �� �ردم 	�دھ�ر *�و�د �زد�! دارد. ھ�ی "�را

 2009دا�د. از ھ��ن ���ت �� در دور دوم ا������ت ر���ت ��<وری در ��ل  ر���ت ��<وری ��
��'�2 ���ت ���زد ر���ت ��<وری #رد�د، و�� *س از �! د�دار�و��ه �� ��3د �رزی از�ن ا�ر 

�*رده �ود، �� در 'ورت 'رف �ظر  +<د#ر�ت. طور�$� ا��� #رد�د، ��3د �رزی �� #ل آKل �
، ر��س ��<ور �رزی �'�ً از #ل آ�K �2014ردن از ���زدی ا��ون، در ا������ت آ��ده در ��ل 

���� �واھد �رد.(��*133(  
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������ن �+�'ر �� �ر�� ����ن، *دران �و�ش را ز�د ��رادران �و�ش را  �����د، ا�� ��و�� در ا
�����د، ��ی -=�� ���ت �� ��3د  را ��+�د �� ��ز�د و ��3 و��+<د ھ�ی *ر �د��ی �ود �ور ��

���واد#� ����د. از آ��� ��$� #=�� ا�د "آش  	درت ر���� �داوم	��ر��� �و�ش را  +<دا�ن � �رزی
�رزی ھم ��ز�-ر �=ت ��ز ���ت. 23(� ھ�ی �زد�! ���واد#� او در �وش �� آ�د�ردھ� د�ر  ،"

�� و و�� دار �� ��ود�د �� �;ش از د�ر ز���� 	�دھ�ر ��# �'����زدی �ود �رزی و �� ���زدی 
�ورد #و�� از طر�ق ا����ب دو �+�ون �� ���Uره ��ر�زا�� ھ� را ز���� ��زی �����د. #روه �رزی 

�د -ر �وده و از �=وذ ���� #��رده ����� ھم �ر�وردار*ذ�رش ا	وام د���در �ور ا�دام 	��ی ، �� 
�رزی #ل �Kرش � آ���ز  وا�-�ن ���3تاز  رورا�د ��*ا��د �ر �ر ��  . �رزی از �وی د�-ررد

�رزی راز����  . #روه ��رک او����دد#ر�ر�وردار   �����   ر���ت ��<وری �وا�ده ا�ت.�ر�� 

ا���ی �2ب ا	وام د�-ر در 	�دھ�ر ر ر���ور #ر�ده ا�د �� د �رزی�رزی، �رادران �� ���زد دن 
�ر از #ذ�� ھ� �� "�رداران، اراف زاد#�ن و �وا��-�ران ��ج و��زرگ �+<د ��������ت"  د �� 
روت در �<ت ".�� و ا�ن ��رو ھ�ی �رار از �ر�ز را در "���-�ری �+�'ر"،  دها����زات 	��ل 

  د. �ا�دوزی" و ��ب �ر�� ھ�ی ��2دی ����� �<�م ����ز

���� ھ� 3.5.4.1.2�C ھ� و �رزه ��ن درا���  ��)ر�زه ھ�ی ��@. ی دوم: 

��دواری ھ�ی د�-ر �����، �� ��  در راه �داوم 	درت ����� در و�ود �رزی ھ�، #روه �رزی 
د. ا�ن دواری در �+�25  �و�ت �ود ر�� ��ر��� دارد، ��ز �وا�� ����ھ�ی ����� ا	وام ��ت ر	

����2K وام	ا ��  ، �� ��ر��F طو��E دارد.ا�ت درا�� در رو��رو�� 

  ر���ت �ظر -ذرا �ر رو�داد ھ�ی ��ر��� ا�ن

��������ن  ��.�ر #ذاری �ر ��ر�/ �و���ن در��ری �ور اد�� �� درا�� ھ� ������د �� �����-ذار ا
د. ���زا��، وا�3د �ه �د �1747+�'ر در ��ل ���ر �;ف ا�ن اد��، ����2K  از درا�� ھ� ��

������ن �+�'ر �� 1707از ����2K ھ� را در ��ل ��� ھ� ��رو�س ��ن ھو�$�، �����د.  ���� ا
�� درا��" �� 	دا�ت��"��رو�س ��$� ����2K"  ��ر��� ���ن �ر��ب ����2K ھ� در �(��ل "ا�3د �ه 

�ر ار��در ��2�2 "�2ط�ت  و�ود ا�ن #=���ن ��ر���، در ��ل ا	وام ���2ف درا���� #ذار�د.  ج ��
������ن �+�'ر �دو زا��ار.�"، *س از ا�3د �ه ��=ش رھ�ری  در ��ر�/ 3$�را��ن و �ر���روا��ن ا

 �$�و، ����ن و ا��ران از ،����� را �ر دوش دا�� ا�د. ��2 رKم ���	�ت �و��ن ��ن <زاد#�ن
��رزات *�<م درون �رزی �� ��رو ھ�ی ��ر�� از �وی د�-ر، در دو 'د و *���ه ��ل ا��ر، �

. ا���� ا	وام �م داده ا�ت درا�� در ���ل �ر ار�$� 	درت��ج از ���ر  ���Uره �$� از �د���ن ��ت و
�� �رداران و 3$�روا��ن درا��، در 23(� دوم و ����ری �3ت رھ� ���2ف ����2K در ����ن و �

�ر���روا�� �و��ه �دت  ���ھ�ن و <زاد#�ن ا	�دار#را �ر �وت �ور را ر	م زده ا�د. ا#ر  �����
31929��ب C �2$��� در ��ل  " ���.� ��م، �رای �����ن ��ر �� �ود��ی 3زب ���ر���" ��-ر را�ش

������ن در ��ل �ور �(ط� # ھ� در در *���ن �2ط� درا�� 1979د�و�را��! �2ق ا� ��د.  ��ذا
3زب د�و�را��! �2ق، �رای �����ن ��ر �'� از  �ل �ور ��3د �ره ��، د��رروی ��ر آ�دن 

���2Kر��ر#را�� ����2K ھ� در و�ود 3=�ظ C ا�ر�� 	درت در ���ل �$�� زد. *س ازآن ا	�د� ھ� �ر�
از ���ر ��� ����2K ھ�) و �+د �ر در و�ود ���ب C (ا�3دزی  ��� ازا��ن (از ���ر �رو�� 

����-ر $��ن ط�2م ��ر��� �2ط� درا�� ھ� در �ور �� ،(����2K د. در �ن ���2ل 3$�ر��وا�� 
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��1996  �1992��ری ��ل ھ�ی   ���.� ����ر� !���� ������س ��<ور ررا �� در آن �رھ�ن ا�د�ن ر
ان �وا�د �! دور ر�ق ورای 3ل و�(د ر���� و $��� 3$و�ت �رد، ���ور �� �و��� د��� از ط

# ��ط����ن، ا�ن ��زی �ط�ر ��ر��� ��ن ا	وام درا�� و ����2K دو��ره �� �=R  ظ<ورذار �+��ر ود. 
رھ�ران ط����ن �� در ورای ا�;�� #روه ط��ب #رد ا�ده  از �ن 25 در 	ط�ر. ���م د����2K ھ� 

�=ر د�-ر آ�<� درا�� و F<�ر�ن د�-ر آ�<� �� ا	وام �وF$�ر *�ون ھ�  8و  �<� �����2K=ر آ 13�ود�د، 
�د. ( �ر�وط ����134(  ����2K ای از ��+�; ��3د ��ر �� F<�ر �ن د�-ر �ر�وط �� 	وم ھو�$� 

�ر ا	وام ����2K در ���طق ر	� �ور  ���� ���د. �$� از ��22 �� #روه ط��ب از ���3ت ����
��ری �<=�� ا�ت. و�� �د�� �-ذت �� طو��ن رو�داد ھ�ی � �-����ر �وردار �ود، ��ز درھ��ن وا

 ���� ��ب �ر�� ر���ت ��<وری،  �Fدن دا�ن #روه ط��ب از �ور #رد�د، و�ر�رور���� ���ر 
����2 ���ر دو��ره ��3دK "2ط� ی "�وی �;ی� ���د. �رزی �� �����   

�د�د ، در -�ری ھ�ی �د�م در ���ب����2014ت ��ل �ا�  

رق، �� �>�د، �ری #روه �رزی ������رج از ا�3'�ر �=وذ  در �����رز ����� و  �Fد�ن F<ره 
��ری �� ا	وام ���2ف ����2K ھ� ���رز ��ود ه � �-����� �ظر �� �=��ت ھ�ی ��ری،  ،ا�د�رھ�-� �� وا

وا���-� ھ�ی ����� و ا�دو��� ھ�ی �رھ�-� �و�ش �� درد �ر �زرگ �رای #روه �رزی ��دل 
$ل ��و�� از دا��ر #رد�ده ا�د. در���� �� ��ا(رف �C� ا2د زی، دا+�ر ز�� ���ل زاد،  �وان 

   ��2ف ا�ر ��م �رد. یآ��ا��ر از  دا+�ر ا�ورا�2ق ا2دی، دا+�ر �9دR �9دQ و در

�ر �����  ی *�ون ���ر ����2K �ودھر�$� از�ن �'�ت ھ� ��را، �ظر �� آ	�ی 	�وم �رزی 
$و�ن �در �;ش �رای �� �وده و ��	د 3زب ���او�� �'�ت  دو�ر�� ر���ت ��<وری ��دا�د. 

��ن �و��*�ل و��واک [و�د ) آ	�ی ا3دی رھ�ری 3زب135و��ق ��2 ھ���د. (���ن �2ت" را �ر  ا�"ا
  ����د. دوش دارد و ��دC 3زب "����ر و ا��د" را رھ�ری ��

$ل ��و�� �و	ف دو �ن از�ن ��ز�-ران �����  ��در ��زی  ( ا�3د زی و �2�2زاد) در ���� ا��ون 
  �و�ز ارز���� ��-ردد. �� طور 'ر��زرگ �+

��د ��زار آزاد در )1�� +(ور: ا(رف �C� ا2د زی ���� ا

��ن ���ر ھ�ی � ��K1949 ��و�د ��ل ارف ���ر ��+در �و#ر، از ���2 ا ��رود �� در  دودی 
��? دا�-�ھ� ���رز داده ا�د. ا�3د زی -� و ��ری �و�ش را �� روا�ط ��-��رھ� ھو�تا�ر�$� 

���ت ��ور ا�ور ا	�'�دی ��3د �رزی و �� �+(�ب آن در �ر�� ھ�ی وزارت �����، ر���ت 
وی از ���2 �<�د��ن �ظ�م  � ا�ن �ر��بر �د�ت �ظ�م د�و�را��! 	رار #ر�ت. �دا�-�ه ���ل د

���زد  2009ری ��ل وه ��ود. وی در ا������ت ر���ت ��<ا�دا	�'�دی ��زر آزاد در �ور �و
را ا3راز  F<�رمرای ���Fز در ا������ت $�ت �ورد و �(�م �� آوردن  �� ���ت ��<وری �ودر

��ود. و�� �ظر �� اھ��ت ��^�2 �روج ��رو ھ�ی ��ن ا���22 از �ور، او ��وو��ت "*رو�� ا��(�ل 
ا���ت" را �ر دوش #ر�ت. �� در�ظر دات دواری ھ�ی ��� از رو�د ا��(�ل ��وو��ت، آ	�ی ا�3د 

در  ات.ذ�ره �� آز�ون #�ت ھ�ی اداری و ��� �و�ش را دو��=         � ،ا�ن وظ�=� دوارزی �� *ذ�رش 
�و�د ھ�ی ����� �و�ش را �� ��رو ھ���Fن  و د� �ر�ش �ور �+را��ن ز��ن او از�! �و در ��ن 

�راز�د#� و ��ر دا�� �زدا�3د زی  آ	�ی از �وی د�-رھ�ی �2$� *�را�و�� �3$م ���ت.  �� �ظر 
�ر از���رار، ��وو��ت *ذ�ر و ��3�ده ھ� ��3ث �! �'�ت �+��د، #ذ��  *����$�ران ا�ر�$��� 
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��3وب  �2009+ر�� #رد�د. ا�3د زی در 	ط�ر ا�-ت ��ر از ���زدان ر���ت ��<وری در ��ل 
ود �� ��ر���� ی �� �� ً �ر �! �ظ�م �$ری ���رال �دو� ����م و ا��وار �� ��ن �رده �ود�د. �ظر 

در دورا�� �� "����د #ذار و  �ظری دا�-�ھ� و ا�دو��� ھ�ی ��� از ���رب اداری #ذ�� ھ�ی
ر  �� ھ�-�م�ود،  #ردا��ده" �ظ�م ا	�'�دی �ور�ا������ت ر���ت ��<وری، ا���� �وام �� ر��5ن 

م ا�داز �����F دو�ت، ��3د �رزی را در �ورد-  ��وا�د. �رزی ���2 �را � ��Fشا	�'�دی �ور 
�(دان �ر����  ��ر�ت و �رای #=�-و ی  =ره#ذ�� ط ا�������� و �م ��ری دوران ی ����م�ظر 

�ر �رزی �رده #ر�ت و #=ت �� آ	�ی  �2و�ز�و�� . ا�3د زی در �ن ���ظره�د5�3ر  ز�و���2و�
�'�) آ	�ی ا�3د زی در �ر��ن 136( .از ا	�'�د ��زار آزاد �دارد" ر��س ��<ور"�+ر�ف �

�(�م ھ�ی 3$و��� 'ورت #و��د ازطرف  ، �� ��را������ت از 5رب و �م ھوادارا�ش در 	�دھ�
�دل #رد�ده ا�ت. �رادش ����� -�رزی ���ن –#ر�ت، ا��(�د �رد و#=ت �� 	�دھ�ر�� "�رز����ن � "

  ) 137( ���ده ا�ت. �3'راز�ن �$�� �ود #� #و�� 	درت در 	�دھ�ر در ���واده �رزی �

ا��وار �ر  �� �ور در���� ���د ا�زود �� ھ��ن �ظ�م ا	�'�دی ��زار آزاد و ا��را�ژی ا�$�ف ��2
��� در �ور او�5ع �ور *�� ���ز�� �ود، �$� از �2ل  �	د� و ا�ت ا�ن ا�د���ر���� ھ�ی ا�$

د��2دی ���ن ��ت ا	�'�دی  ���� �رز��ن ھ�دو�ش را  ای ��  �����م *� آ�د ھ�ی ��� از آن 
ھزار رای آورد، و  135در 3دود  2009آ	�ی ا�3د زی در ا������ت ر���ت ��<وری ��ل  ����د.

�ر از�����زد  32و�ود آ�<م در ��ن  �. �����د در 'د آرا را ��ب 2,9 �����ر��ب ��وا��ت �� 
49,67��  ر���ت ��<وری او *س از ��3د �رزی  �� Cد�و  در 'د آرا 30,59در'د آرا، �

 ��ر دو�ت �  )138آرا در F<�ر��ن �(�م 	رار #ر�ت. ( ٪10,46ر��5ن 

در دور دوم ����-ر ا�ن �$�� ا�ت �� �رای *�روزی، ��3 در  ر���ت ��<وری، �� و�ژه ������تا
روا�ط �را	و�� و �را  در �رز��ن ھ�دو�ش ا�زون �ر وا���-� ھ�ی 	و��، ا������ت د�و�را��!

�� �و�ت �و�ش �<م �وده و در ���ر ا�ن ��ص ھ� ���ز ��رم �� طرح �ر���� ھ�ی �����،  ����
�� �وام ��ز �(ش ��زی ����رون �-ری ھ ���  زیا��$� آ	�ی ا�3د ��د.�� �ی ا������ و #رم �و

�� ���زد �ر�� ر���ت ��<وری د�-ر #و�� ھ�ی او�5ع دو��ره �.� ��در رو��رو�� �� 	�وم �رزی 
  	رار �� #�رد، �رای #روه �رزی �زر#�ر�ن ��Fش �2(� ��-ردد.

2(   �  - Trouble Shooter –دا��ر ز��� ��2ل زاد در �(ش �$ل #

ده  هاز "��? �ر�ر" د�-ر آ�ر�د زاد ا�3د زی، *�$ر ����� آ	�ی ز��� ��2لرف ��K ا�;ف �ر
��ن *�ون ���ر در 3وزه ��ر ا	وام �Kر اا�ت. وی ��3ث �! ا��ی �و�د و �زرگ #رد�ده ا�ت �� 

�در  �Kر *�ون و ���نا	وام �ر�وت او از ��دات و ��ش ھ�ی  � ا�ن �ر��ب*�ون �$و�ت دار�د. 
�� �! �-رش  . از�ن �-�ه ��2ل زاد#ر��� ا�تھ��ن ��ط(� ر�?  �د�-ر در �ر �وت و #رم �و

  ����د. �رد��ن ھ�دو�ش �(ش ��زی ��

�� �! �5و رھ�ری در "#روه ��3�ظ� ��ران �و" در ا��Eت ��3ده ا�ر�$�، ��2ل زاد از ��ل �.� ��
ا�زون �ر آن  $ل دھ� آرا و ا�$�ر ا�ن #روه �(ش �+�ل دا�� ا�ت.�ده ����م �� ا���و در  80ھ�ی 

در *��ده �ردن ����ت ھ�ی ا��وار �ر ا��را�ژی ا�ن #روه، �و�ژه از طر�ق 3$و��ت  آ	�ی ��2ل زاد
 V در"��<وری �واھ�ن" �ود �$� از ��ز�-ران �<م در ����ت ھ�ی �ط��(� ��3وب ��-ردد. �2م ���

دھد �� ��2ل زاد  #زارش �� ، روز���� �+��ر ا�ر�$���The Washington Post وا�-�ن *�ت
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�ر  - Hannah Negaran-ھ��� �-�ران  وا�ر دھ� ای ھ=��د �ده ����م ���م ���+�را��3 در 
������ن ��ت ا��(�د ��� �2�17ل زاد در ز�ره آن  )��139ود.( ����ت ا��3د ���ھ�ر وروی در ا

�واھ�ن �ر �Fدن �2ط� 'دام  ����1989 �ر #�ده در ��ل  �� در-�ن ا�ت ��ن آ#�ه ����� در وا
 Paul -ز �*�ول و�=وو� ا��ص ���=ذ د�-ر از 	��ل �ود�د. در�ن ���� ا���یده ��3ن در �راق 

Wolfowitz -  ���F !د�- Dick Cheney - �� ود، دو ��ز د�ده��'ت �����   ���3 ��
��2ل زاد در  ،*س از �رو *�� ا��3د ���ھ�ر وروی، �2�1991ل زاد �وا�ده ��و�د. در ��ل 

�رھ��ود �ر ���� ���� " ز و ������Fران �و و در ھ�$�ری �زد�! �� و�=وو� �ظ�FرFوب �ظرات ��3
�� 3$و�ت ��<وری �واھ�ن *�$ش  را - Military Planning Guidance –" #ذاری �ظ���

���د "ھ�V ا�ر 	درت در رق ارو*�، آ��� و �� در 3وزه ا��3د ���ھ�ر  رھ��ودا�ن  س��ود. �� ا���
�و" دو *ژوھش  ان) در را�ط� �� �(ش ��2ل زاد در #روه "��3�ظ� ��ر140وروی" ظ<ور ����د. (

ت آ	�ی ��2ل #ردد. ��� د�-ر ����د "ر�د" �� �� ھ�$�ری ��2ل زاد �<�� #رد�ده، ����ر �<م �2(� ��
�ر����در ا.ر ���م " ا��را�ژی و  - David A. Ochmanek -�د او�����! زاد در ���ر دو  ����د

�را ی �ده ���ت و �$م" - Strategy and Defence Planning for the 21st Century - 
 ه ا�ت.�ر��م ��ود ا����ران �و را ھد���د �، F$�ده ا�$�ر ��3�ظده ا�ت�<��  ��1997 در ��ل 

ا�ت،  ده'=�3 �<��  ����225ت ��ر�� ا��Eت ��3ده ا�ر�$� �� در  در�ن ا.ر ��.�ر #ذار �ر
�ر آن از �-�ه �-��� 	درت �زرگ �<�ن طرح و �ر��م ��ا��Fش ھ�ی �<��� و ر ��2K ھ$�ر ھ�ی 

�� 	درت ر��دن 23(� ی ��3�ظ� 2001در �<�ر ��ل  ما.ر دو ) 141 (#ردد. ��، �+�� ھ�ز��ن 
ده�<��  ��ران �و  �Fرا�! ��ر�و�و را�رت  - Frank Carluci –ا�ت، در ���ر آ	�ی ��2ل زاد 

ر��س  د��ور ��ر �<��� �رایر�ن ا.ر ���م " ھ�$�ری ��وده ا�د. د -Robert Hunter -ھ��ر 
�طوط  - A Global Agenda fort The U.S.President – ��<ور ا��Eت ��3ده ا�ر�$�"

2�ر د �ر��م ��-ردد. -��ران �و �از �-�ه ��3�ظ –�وش (�و��ور) �و ا���� ����ت ��ر�� �ورج د
	درت �� �ظ�ر �-���  ،�رد ?�ط�ب �� ر��س ��<ور، ا��Eت ��3ده ا�ر�$� ده ��ل *س از ��

�ن ��د ا���� درارز�� در�ظر دات ا�ن  ود. �ظ���، ا	�'�دی، ����� و �رھ�-� �وا�ده ��
�وا�د در ��رج از �ور از �;�ق و ارزش  �� رFطو��ر��� *ر�ش طرح ��-ردد �� وا�$�ن 

���د �ردF-و�� ا�ت  ش�رده، 3دود �وا�� �� ھ�� د��عھ�ی �و�ش  �F �2 در آ�د ��  ،و$ ���� �<�ن 
�ط��ق �� �وا�ت ھ�ی �ود درآن �(ش ��زی ����د. �رای �ر آورده دن ا�ن ھدف ���ت ا�زوا  ا�ر�$�

$ل 	�طR رد #ری و �(ب ��� از '��3 ��ن ا��22 �� و �ر ���ز ��ر��� #ز��ش رھ�ری ده� 
ا�ر�$� در ��ل ھ�ی �+دی  ) ����ت �! روی و �$� ��زی142ود.( '�3 #ذا�� �� �ا�ر�$

$ل �� ����ت �ورج د��2و �وش، �� و�ژه رد. ���# در�ت �3ت ��.�ر ���(�م ��و�زات ھ��ن ارز��
. در ھ��ن دوره ا�ت �� ا�ت���� ا��وار  �ر �ظرات ھ��ن 2003ا+�ل �ظ��� �راق در ��ل 

������ن، �راق و���3ث �=�ر ا�ر�$� در ��ز��ن �2ل �(ش  در ا��ر��2ل زاد ��3ث �=�ر ا�ر�$� در ا
  ��د. �� ��2دی ��زی ��

��ن ���ر در $ل ��دی و *��ده �ردن ����ت ا��Eت ��3ده ا�ر�$� ��� �! آ#�ه ا�.� ��ا	�ی ��2ل زاد 
������ندر 	��ل �را ��زی ��وده ا�ت. وی در ز��ن ر���ت  �=ش ��رزی #ذ�� در �� ��ل ا

در وزارات ��ر�� ا��Eت ��3ده ا�ر�$� �� ��ر آ�Kز ��ود و  ��1984<وری رو���د ر�-ن در ��ل 
����� �������+��ن ���ده  �(ش وا�-�ن از "���ھد�ن" و ���� از ھ��ن �� در �<�� ��? ا�زار و *

��ن �ت. ��ی -=�� �دا�� ا���ت �� در ھ��ن ز��ن ���م ��رو ھ�ی د�-ر ا�د�ش در ���ش �(�و�ت ا
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����� �������3روم #رد�ده و ��3  د*2و����! �;ش ھ�ی و ���� ، ����دت ھ�یھ� از ھر#و�� *
�و�ژه در *�����ن 	رار #ر���د. ،���$دھ�  در ���� دوم �ورد *�-�ر ھ�ی ��وا�ر و د���وش ازار و 

������ور ھ�ی �ر�� �L�2 و *�����ن و *� �� �ود �ده ����م، ��زھم آ	�ی ��2ل زاد در ھ��و�� 
طرح �ظ�م ����� ��زه ای را ر��ت. ا�ن ا��3د �Kر �����س �;ش  ا�����رات ا��Eت ��3ده ا�ر�$�

��رج داد �� ا�ن طرح را از طر�ق ط����ن، �(ب ���ده �ر�ن #روه ا� ��;م #را، #��رده و ھ�� ���
ر�ت �زرگ �=ت ا�ر�$��� - UNOCAL –*ر��-رو ��	د درا�ت ����� *��ده #ردد. �و�و��ل  ،

�=ت از �ر������ن ��  Pipeline *��پ �Eن ��دن ط����ن" در �ورد �� "ا��رت ا�;�����وا�ت 
��.� ��������ن 	راردادی �(د ����د. در���� ��ز ھم ��2ل زاد � ھ�$�ر ا�ن ر�ت� *�����ن از طر�ق ا

) *س از �رو ��2�143 د��ع ��$رد. ( �طور ���2 #رو ه ط��ب از ھ�$�ری �� ط����ندر اوا�ل ظ<ور 
�����ن، ��2ل زاد در �ا��(�ط� ط����ن و در ھم �و��دن *��-�ه ھ�ی �رور م*�� �ظ����� ا�(��ده در ا

�ت اول �ن در $ل ��دی �ظ�م ����� ا��وار �ر �'���م� ���� �����د را�ط� �.� �� ها�ن ��ت 
و�ژه �ر د��ر  ���دهر��س ��<ور ا�ر�$� در ���ر ��5ر �راھ���، �� ��ص �ورج د��2و �وش،

�و��� �2ل ��3د و ���ز دو��ن، �����د ر��� ا��Eت ��3ده ا�ر�$� �(ش ��ره �! را �� �<ده 
�ر#� 	��ون ا����"،  ھ���Fن در �ورد �دو�ن 	��ون ا���� و *ذ�رش آن از طر�ق "�و�� دات.

�� �����ده ��ص ر��س ��<ور�.��������ن و ز��� ��2ل زاد، ���ت �ا�ر�$� و  �=�رت ا�ر�$� در ا
�ود: "�ن #=��  در �ورد ��3د �رزی�(ش ��2دی دات. ��2ل زاد ز����  �ور �+د ��3ث �=�ر آن

�� و ی��#ز�رم �� ��ظور �زرگ ����ن ��3د �رز �������زم. ا#ر، یو 23(� وا !Fد�-ران را �و 
��  ���خ �=�د �� �ن وا#ذار ده، �و��ھ یدر ا���م ��Fن ��bور�ت �� از �و R	و اھ��ل ����م، در وا

�آ	�ی ��2ل زاد �� ا�ن ارز���� ����� �� از  )�144واھم د". ( ��3ث �! �=�ر ����م ارز��
�ود وارد ��رزار  2009�'ت آ	�ی �رزی دات، در ا������ت ر���ت ��<وری در ��ل 

د. �� #رد آوری �ر�� از F<ره ھ ����و �ر#زاری ھ�ی �ی رو�=$ر �را 	و�� و �را ���� ا����
ھ���ش ھ�ی �Fد ����� در ���ل و دو��، ��2ل زاد ��زان وز�� ی ����� �ود را "�ول و �رازو" 

�رد�د، او �! روز  ��ن او در دو�� در ا��ظ�رش روز ��ری ا�رد. در ���3 �� �+داد از ھوادار
�ل از ��ر�/ �و�د ���زدی �(ب ���� �رد.	 �F���F ��  ز ر���ت ��<وری  2009در ��ل�Kآ ��و 

�ور #رد�د�د،  ��رک او����، #روه ��3�ظ� ��ران �و از '��3 ����� �+�ل�� ��� ا�ن و�� �(ب �
� �����ر ���� �=وذ ����� �R=  از ����� ������د�و�رات ھ� و *� آ�د ��� از آن �رای ��ھش *

د. ��2ل زاد،���ر �(ب ���� �و.ر �وده  ���و �� �2ت ا'�2 �� ا�ن ������دار  در �'��م او �
�ود، دو��ره �ر ز��ن  �<�� ��ر از ���ط آ�ش ا�������� �ود را �دور ����د و ��? ��-��� �� �ردا

وذ و روا�ط درون =�<=�� ا�ت. �ظر �� ا�دو��� ھ�ی ���2، درا�ت �����، � ذات در ��ی د�-ر#
د، وی �� ���ل ��ل "�(ش *�د�ه ��ز" ���رزی و ��رون �رزی �� آ	�ی ��2ل زاد از آن �<ره ��د ��
 را ��زی ������د. �� ���� از �داوم را�ط در ا��Eت ��3ده ا�ر�$� �� ��<وری �واھ�ن در ا*وز���ون

��ل �ر�� وزارت د��ع �و�ط آ	�ی ھ�-ل، از وا���$�ن 3زب ��<وری 	رار دار�د، و ����.��ی ا
	'ر �=�د از آ	�ی ��2ل زاد  �2014واھ�ن، ��س ا��$� در ا������ت ر���ت ��<وری ��ل 

���� ����د، ���ر از ھر ز���� د�-ر 3دس زده ����ود. ھ���Fن در درون �ور، ��3 �رده  *
از طرف آن 23(� ھ�ی ����� ���2 ��2ل زاد ��2د #رد�ده، �� ز���� ��ھم در �����  #�ری ھ�ی �����

�زد�! 	رار دا��د. در ����� �و	ف آ	�ی ��2ل زاد �� ��<� در ز���� ھ�ی ���زد دن و ��س 
�ر�;ف #ذ�� ھ� *�روزی �$2 ��3��� او ���ر �� "�(ش �$ل  �ظر �� #ذ�� ھ� ���ر ده ا�ت، 

 "�#– trouble shooter- و ���� ��خ � �-�ه ��-ردد. او از ����� �������د =�! طرف از *
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�(دان ���� ھ����-� از طرف �ور ھ�ی �ر�� �وا�� �وده و در ا��ر ھم  �وردار�ر ���وده، �
�� ����ت ھ�ی ��2ل زاد در ا� -�ظر �� ا�-�زه ھ�ی ���2ف  –ا�;م آ��د و ھم �<ران ������ن ����� 

در ا��ر ا#ر ��2ل زاد �ود در �ط اول ���رزه ا�������� ھم 	رار �-�رد، �� ا����ب  �دار�د.�وب 
�زرگ �وا�� �واھد  �رای �=وذ ���� ����� در �ور �دو�ن از �+�و��ن ����ب و دا �25+� !�

��در  ا	�'�دی �رای �ور،-�(دان �! �ر���� ����� �ود. �� ا�ن �ر��ب ا�ن ������دار �� ��ر�� �ظر 
���ت. در  ��ن �ردم �وام و ��رون از <ر ���ل از <رت ���� و ������ ا������ �ر �وردار

آ�ر�ن ��23ل، طور�$� در ا������ت #ذ�� ��ز رون #رد�د، ا������ت در و��Eت و �32(�ت آن �رای 
�ن �� در در ����� ��2ل زاد *س از �! �ری از �;ش ھ�ی ���� ا����ب ���زدان �(ش ��2دی دارد.

�ور #رد�د. و �� دور �� ���'در ��ت ھ�ی �ور�� ر���ت ��<وری 	رار د ات، �� �(ب �
   #روه �رزی ��ر د�-ر �=س آرام ��د. دن ��2ل زاد از '��3 ���رزات ا������ت

�(ر �و��  . ��)ر�زه ھ� در ��@. ی �وم: ��رزه در ��ن "��ز�)ران �ر+ش"3.5.4.1.3  

در�ن ��<� را در �ر�ط �� ����� ا�������� 	رار داده و آ�را �� �ط درت #روه �رزی ���رزه 
  	طب ��دی ھ�ی ����� ���ر �� دواری ھ�ی �وع د�-ر #رد�ده ا�ت.  ر	م ��ز�د. ا���� در�ن راه

��2 رKم آ�$� ا3زاب ����� در �ور ��ر��F د�ر��� دارد، و�� از ��ل ھ�ی *��� �ده ����م �����و 
�ر ���� ھ�ی �����ز از ھ�د�-ر و در ز���� ھ�ی �$ری Fپ ورا�ت �وا�� زد�د.  ا3زاب ����� ��

��رزات �و��ن، ��زه در دوره ر���ت ��<وری ��3د �رزی دو��ره � ��Eس از �! دوران طو*
���ر �ر زد�د. رھ�ران ����� ��23، #رو ھ�ی  #و� و ا3زاب ����� ����د "���رق" از ھر

+ب از ا3زاب ����� *�� ������* ��ر آوازه، ��3�ل ����� �رد و �وF! و ��3 ا��ص ��=رد 
�$� *س از د�-ری �� ����ن "3زب �����" *ردا���د. وزارت �د��� ��<وری  ��وادها��5ی �

������ن در ��ل ��� ھ�ی ا3زاب ����� .�ت �����وی) �را����� ھ� و ا��� 2006(  1384ا�;�� ا
د'=�3  ��1243د ��ر��� �� دارای  �ن��Fپ �*رد. در �2د در دو را ده را در آن وزارت���� ،

78  �) 145، ا������� و #ردا��د#�ن آن درج #رد�ده ا�ت.(�����3زب ����� �� �='�;ت �
) ا������� ھ� و �را����� 146ا�زا�ش ���ت.( 110��  �2010+داد ا3زاب ����� .�ت ده در ��ل 

وا	R �'�ره ی ا�د�� ھ� و ا�$�ر 	ر �Fز �<م �رھ�-�  �! طرف در ھ� ی ا�ن ا3زاب ا#ر از
ا�ن ا���د ��ر��� ����-ر ��ت ����� و  د، از طرف د�-ر و در��ن ز��ن��ور را در���ن ��-ذار

��ز�-ران ����� �ور �� #روھ� ���+داد ا3زاب .�ت ده  *س از ��د�د �ظر �ر 	��ون ا3زاب د.�
�-�ر ��ودF ت ا�ذ ��وده ا�د �����3زاب ا��ون ا .��ھش���+��� ا��س 	��ون �د�د �واز  ��  ��

3زب و ا��;ف  22در آ����� ا�����ت ر���ت ��<وری از�ن ���2  )147ر�د.(  3زب �� 32
��در#�ر �وده ا�د و 53ور �+�ل ����� �و�ش را در  ����� �� در ����ت �ور در ده ��ل #ذ
"(ورای ھ!�ری ا2زاب و ا��Gف ھ�ی در  ا�د،و�ود �'�ت ھ� ی رھ�ری �ن ���رز داده 

148��ھم #رد آ�د�د. ( �����"(   

ور در ورای ھ�$�ری ���ت در ��دی ���م " �����د#�ن �� ';�3ت ا3زاب ����� �5و ��
��2 رKم ���3ت #��رده �����د: " د�و�را��" �ر ارزش ھ�ی د�و�را�� '�3 #ذا�� و ����د ��

�� د��ل 5+ف �د�ر�ت و �(ض 	وا��ن ھ�وز ھم �3ران ھ�ی �����، �ظ��� و ����  ���>� �+���
رود �� "��ر�ت �ردم و �<�دھ�ی �����  در�ن ��ور �ذ�ر ��".���(� �ور را �<د�د �� ��د

ور د�و�را�� �ر  �����د#�ن ا3زاب در ".�-��� راه از ��ن �ردن �3ران ھ�ی ��و�� در �ور ا�ت��
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�ری ������د��ع از 2>وق �(ر، ا��2Gت -��رده در �ظ�م ا��������، ��H ���دار، ��د: ا�ن ا'ول *�
��رزه �� ���د اداری  

�واھد �� �� ا�3رام �� 	��ون ا���� �ور �3ر��ت ��ری  ر���ت ��<وری ��ورای ھ�$�ری از 
����ب �رای �دارک �و�� �ر#� �Kر 	��و�� را �و	ف داده، �'���م �زرگ ��2 را از طر�ق �<�د ھ�ی 

ا3زاب #رد آ�ده در ورای ھ�$�ری در �ورد ا������ت ���ن ��ورا�ت  )149و �روع ا���ذ ����د.(
�� ���  .�Kر 	��و�� ���طر دوام ��ر 3$و�ت 	��ل *ذ�رش ���ت ا������ت �د�ل �دارد و ھر#و�� �;

آ��ده را 	�در ر���ت ��<وری "3$و�ت  �ر#زاری ا������ت =�ف و ��دc�E ھ�$�ری،�ظر ورای 
���� ھ� را در �ور ��ھش داده، Fرخ ھ�ی از. �� ��ر �� ��زد �� در 3د ز��دی �3ران ��ا��� ھ� و

و �ظ�م ��<وری ا�;��  ا���ده ا	�'�دی را �� 3ر�ت درآورده و از د�ت آوردھ�ی دھ� ا��ر
������ن *��داری ����د�  )150" (.ا

�� ی �ر���� از �.� ��ورای ھ�$�ری ا3زاب  ���<��ر�ن #رو ه ھ�ی ����� �� در ده ��ل #ذ
��ل ��وده��3ث �$� از  2014، در ا������ت ر���ت ��<وری ��ل ا�د '��3 ����� �ور را ا

3وزه ی د�-ر، ��$ل از "#روه  �ود. �واھ�د وزه ھ�ی �=وذی" از اھ��ت �+��ن ���ده �ر �وردار3"
را ��د�ده �-�ر�د. و��  "با"3وزه ھ�$�ری ا3ز�رزی" و ���زد ھ�ی "3وزه ���(ل" ��� �وا��د 

ود در �وه �$ری و وا��ش ھ�ی ا�=��  دواری ا���� �� 3وزه ھ�$�ری �� آن �وا�� د�ده ��
ده ا�ت. طور�$� ��ھده �� ���رھ�ران ا3زاب و ا��;ف ھ�ی �����  ود ا��5ی ا�ن ھ�$�ری �+

�د، و  -� ھ�ی ��ز�����! طرف در ��ن �ود �� �Fد *�رF از���وی د�-ر  ازد�ت �-ر���ن ��
�ر�;ش �������د �� از #روه ھ� و 23(� ھ�ی ��ر��ی ����� �����د. از ج از 3وزه ھ�$�ری ا����زات 

$ل ��ظم �� رھ�ران و ا��5ی 3وزه ھ�$�ری د�د و ��ز د�د دارد.  �� ������2 #روه �رزی آرام ��
�طرف در "ورای ھ�$�ری" �ر ��������� ھ�ی #روه �ر ��ب رھ�ران 3وزه ھ�$�ری از �! � ا�ن 

د��ر ر���ت ��<وری ��2  ��$��د. از �وی د�-ر �� �رزی �رده #ر��� و #و�� �� "Fو*�ن #ر��"
��"#رگ د���" ���ور�د. �Fد *�ر�F #� ��ز���� ا3زاب �5و ھ�$�ری ا3زاب در  �����ده و #و�� 

  #ردد. �Fد �ورد �3دود �<ود ��

��  "��+�ت ا�;��" �� از �-�ه ر����ت ��+ب �-رد�ده ا�ت و�� در ��ل، طوری���ت از ھ�� 
�� اط;عرزاق ���ون، �$� از �رھ�-� ھ�ی  �� ��ده ای ��د، " �ور ارز�� �Fر�* �Fر *�ر$�* ��

��ھت دارد �� ھر *�ر�F اش در���F /2د���=ذ  ) ��ز�-ران �<م و151آو�زان ا�ت." ( "رد"� 
�� وا���-� ھ�ی "��+���" را ���وان در�ن F<ره ھ� ���ز داد: ا�3د و�� ��+ود (�<5ت  �����

������ن �و�ن)، دا��ر �������ن)، �و�س 	��و�� (ا���2)، ا�3د ��5 ��+ود (در �(ش رھ�ری ��<� ��2 ا
 Cد�� Cد���)����)، ا�����ل ��ن ل ���=(�3 �<�م 	��م ;ف ��2)،��ر و ا��د و ھ���Fن در ا�

�� و�ود و��داری �� ��+�ت) و در ا��ر ����� �-��� (3وزه �����) و �ط� ��3د �ور (�دم وا
�ت ا��5ی ��+�ت در  �و	�� ��+�ت). �F ،�F���Fدی 	�ل در �! ';ح ا�د�ن ر���� (رھ�ر�

�)� C ت 3زب، ا�3د��5 ��+ود و ��2م	وان ر^�س �و�� �� ������ �+�و��ن، ���ل، ';ح ا�د�ن ر
�ط���3د �ور ر^�س ورای ا�را�� و ��دا�$ور وا	ف 3$��� ���-وی 3زب ��+�ت �+��ن 

د�د.)152 (  

�ر" �� ھ��ن ��وال ����ن �و��*�ل و��واک [و�د" ����ون ��زی ھ�ی درون 3ز�� د�ت و*��� �رم اا
 "ارزش ھ� و ��را و��دار د*��ن 3زب �� �و ، رھ�ر»وا��ن«��3د ا��ن  ھوادران ����د. ��
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�ر �ر ارزش ھ�ی 3ز�� و ��3 ا�وارا�3قد��ر  ،ددا�� 3زب ��" ا�;	��ت �2��+� ���زت  ا3دی را 
�س ا�<دی �س از رھ�ران *��ن  �رز�د در 	ط�ر �وم ا��ل �س، .ا��5ی �ن ��<م �� ���د

3زب، �� ��ز#� از ا�ر�$� �ر#�� و #روھ� از وا���-�ن 3ز�� را در �3=ل �دا#��� ���L �رده 
  ا�ت. 

3زب "و3دت" �� �و�ت �و�ش �3ت �� *وش ��ز���� ���2ف  در��زی �ر���ون  در ا��ر ھ���Fن
������ن" �3ت رھ�ری 	رار ���3د �ر�م ��2�2، "3زب و3دت #ر��� ا�ت. "3زب و3دت ا�;�� ا

������ن" �3ت رھ�ری�������ن" �3ت  �ردم ا����3 ��3د �3(ق و "3زب و3دت ��2 ا�;�� ا
 رھ�ری ��3د ا��ری.

 ا#�ت 29���Uره ورای ھ�$�ری ا3زاب ���ر�/  *س از ��ت ھ� و ھ���ش ھ�ی *ر آوازه
������ن" �$�ل دھد. از ���2  "آ��3د ا�������� را ���م �و�ق #رد�د �� 23(� د�-ر ����� )2013(�ا

�ن �$�ل ��زه �+<د �*رد�د �� �رای ا������ت ا�5و در 315زب �5و ورای ھ�$�ری  22
   )153ر���ت ��<وری ���زد ��رک �+ر	� �����د.(

  

  

������ن�  ا��5ی ا��3د ا�������� ا

  ا�م 3زب  ��ره  ا�م 3زب  ��ره   ا�م 3زب  ��ره

و3دت ا�;�� 3زب   1
������ن�  �ردم ا

�ش ��2 ا�;��   2��
������ن�  ا

������ن   3�  ا�(;ب ��2 ا

������ن  4�������ن  5  ��<� ��2 ا�������ن  6  3زب ��3د ا�  3زب 3(�(ت ا

������ن  7�������ن �و�ن  8  رو�د ��ز ا�3زب ا	�دار ��2   9  3زب ا
������ن�  ا

3زب ا��3د ا	وام   11  3زب �دا�ت و �و�+�  10
������ن�  ا

ورای ا����م 	وم   12
������ن�  �رب ا

�<�د ا������ �ر��ن   13
������ن�  ھ�ی ا

3زب و3دت ا�;��   14
�����ن �  �2ت ا

��+�ت ا�;��   15
������ن �  ا

  

رو�$رد: 
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130829_k04_political_

group_meeting.shtml  
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�ن �ود، #و�� ����د #ذ�� ھ� �#ر�F در اوا�ل ھ���ش ھ�ی ورای ھ�$�ری آ	�ی ��2ل زاد 'در 
$�ل ����د �رد، و�� ھ$�ر ����� را د�$�� ��ار� ����رون در  وی�����" �"ا��3د ا�� در وا	+�ت ا�ر 

  ا��3د را �� *ذ�ر�ت.  ���د و�5و�ت ا�ن

ورای ھ�$�ری، ��+�ت ا�;�� �� "ا��3د ا������ت" *�و���  ، درود طور�$� ��ھده �� �� ����)�
�، از�ن ا��3د ���ره #�ری ��وده ا�د: ��د�� در ورای ھ�$�ری �5و�ت دا �و در �(��ل ا�ن ا3زا

��ن �2ت.3زب ا�;��، 3زب 3ق و �د�  ا�ت، 3زب و3دت ( �ر�م ��2�2)، و 3زب ا

  	طب ��دی �� �ط درت ���ن �ر��ب $ل #ر��� ا�ت: �� �ن �ر��ب در آ����� ا������ت

 #روه �رزی در *<2وی 	�وم �رزی، .1
2. ،���� ا��3د ا���
�� ر�? *ر�ده ����� و �=وذ �م ��2ل زاد23(� #وF! و��دار �� ����� (  #روه ���=ذ�ن .3،( 
 ا3زاب و �'�ت ھ�ی "�! رو �����"#روه  .4

���ر ا�ن #روه ھ�، �! 23(� �وF! د�-ر ��ز آواز �ود را ��2د ��وده و اظ<�ر �و�ود�ت �رده  در
دھد. از ���2 ���وان از �ظر  �ورد *ر�ش 	رار �� ھ��� و �رو��ت �ظ�م راا�ت. ا�ن #روه 

از دو���ن �2ت ھم �� ��رت ھ��وا (�ذ�ر �و��ه : ���ب ا�ت �� �! ��ش دا��ر ��دا����ر ��رت، 
�� در ��ت اول �ن ���-وی #روه روم �ود، �� ا�ن �ظر ا�ت �� 	�ل از ا������ت ���د �!  ده ا�د)

� از �<ره ھ�ی �<م $) ���ن �ر��ب آ	�ی ��رت �� �ود �154$�ل #ردد. ("3$و�ت ا��(��� " �
�واھد �� ����ف  " �رده و ��- �ر#ت –"� #رز  �ود، �� ا 'ط;ح �ظ��� �ن ��=را�س اول

 "���   را دو��ره در �و���ر ����� �� طرف ��E ��ری ��زد.	وا��ن ط��+� " آب ر

�ه #رو�F ������، �� ا�$�ر د��� �ن �ی از وھ���ت ر�? آ��زی #رد�ده، � اھ�ی �وF! د�-ر ا
�� d�2���ر ��  ا�د�ن 3$�ت. ھ���Fن 3زب ا�;�� #2ب �����د ��ت �� �=R ا�ن �ظرآ	�ی ��رت �

��رات د�-ر �ظ�م ����� �ور را �3ت *ر�ش ��*��<�د ��رت در ھ��وی و� ���Cرت �رد.  �� 
�G2زب ا� �ور ����������ن ا�ن ا�ت �� 	�ل از � -و�د:  �@�ر �Sول ا�"طرح 3زب ا�;�� ا

���د و روی ا���د 3$و����ن ھ� ��ھم �������ن، ا��ت �و	ت �� �وا�ق �روج �ظ����ن ��ر�� از ا
���� ا���� در���� ���د ا�زود �� )155( ".���ل �ر��د���ن �ھد ا�ن #ذ�� ھ�ی ����� 3زب ا�;�� ا

�� �! �����و�وا	+�ت ا�ت �� ��$3�.� ���ت ھ�V #�ه در ھ��و�� �� ��رو ھ�ی د�-ر در�<ت ���ر 
" #روه ط��ب #��-�ا�3'�ر #ر 	درت �وده و در �ن را��� "�=ت دو  �ر �دا�� ا�ت. او ��ز�د#� #�م

د.  ����  

<�دت �� –ا�ن ��ت ��ز����  Kم��2 ر ����ز�-ران  –دھد  طور�$� ��ر�� ی �Fد ��ل #ذ
�زن و ھم �� �+ل" �و /�� ��<ور "ھم � !����� ��� �ر ل ���و��د، ��ا'�2 ��ر زار ����� �ور، 

�� ������� �و�ش را  ه-�در 3$و�ت داری ا�راک �رده و �ر���ون د�-ر �و�E ���ونا�! �ر ��
�ر دواری ھ�ی 	ر �و*� �د.��� در ���ح ����=�ن �+��ن �� ����� �وا�د �� �� ھ��ن �<داب �ظری #ذ

2�� ����د.K ور�ردات ا�وان ��<� از طر�ق ��ز�-ری ��2 و ر��  �رز��ن ھ�دو�ش را �� � ��ی 
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د#ر#و�� �ظر ��3م ا	�'�دی و �دا��ر #��رده ا������ و رھ��� ����ت از ��د ھ�ی ��? �����، 
��E از�ن �ن ��ت ���ت داد. ا��ون*���ن ���ری، آن ھم �� ا�راک #��رده از ����ت ا�ن �د�ل �ً �ز 

  #ردد.  �رر�� �� �طور �و�ز �ر��م و ا	�'�دی -�����

  :��2014<وری ��ل �<ر�ت �<��� ���زدھ�ی ا������ت ر���ت 

داوود ��ط��زی، �9دR �9دR، ا(رف �C� ا2د زی، ��وم +رزی، ز�� ر�ول، �9دا�ر�2م وردک، 
Gن ار��2د ��در �/�م، �طب ا �د�ن ھGل، -ل آ�C (�رزی، �9دا�رب ر�ول ���ف، ھدا�ت ا 

@وری�  :ا��� ��ز�)ران  - ���ی ��زدان +ر�� ر���ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

�دا�رب ر�ول ���ف� 

(ھوادار د�و�را�� 
در ����ت  –ا�;�� 

�� راھ$�ر  �����ر�� �
 �ر����ن �+ودی ) 

�دا�(�وم �رزی� 

�داوم  –(ھودار �ظ�م ���� 
�� �و��� د�و�را��!،  - ��ر��� 

���� ا��Eت ��3ده ����	د *
 ا�ر�$� )

 Cد��Cد��  

(ھوادار �ظ�م 
د�و�را�� 	ر 

�داوم  –ا��-�ر� ��3م 
)-�ظ�م   

 ارف ��K ا�3د زی

 ��(ھوادار �ظ�م د�و�را�� 
�� �در��� و�ر�وردار از �F
 ���3ت ا��Eت ��3ده ا�ر�$�)


