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  دا
	ر ر�ول ر��م

  �����	�ر 
	�ب   

  "��	��ن ��ران ا�����	�ن"                                 

  –ر
ود ���" 	�ر�#" و !� ش ھ�ی ����ر    -                   

  

  �و���ده: دا
	ر ��د �و�" ����"

  �1393و�ت !�پ: اول، 	���	�ن ��ل 

 ���ر: د�, " �ط��*، (�دھ�ر
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  �����	�ر: دا
	ر ر�ول ر��م

 

  �2013ن، ��رچ ��ل 

  

،  در �5�5ت ����4ن ا3ر در �2�2* -���ھ" �ر ر
ود ���" 	�ر�#" و !� ش ھ�ی ����ر  -"��	��ن ��ران ا�����	�ن" 

ی 	� ���ت دا����د ار��4د دا
	ر ��د �و�" ����" ا�ت 
* �* 	��2ل 7وا�ل ��
��ت  �,
ت و اد��ر ���ش از �" 

  وا�د ��ل  �ر ا�����	�ن �" �ردازد.

���ر آ�3ر �و ف در آ��ت 
* �#�ت ا�ن او �ن 
	��" ا�ت 
* درا�ن را�	�  �* ز��ن ��ر�" �* 	��وت ا�ن 
	�ب �� 

���رش در آورده ا�ت؛ دوم ����د ھر 
�ر �27" د��ر،  آن ����ل و �و;و�7	" را 
* در 
	�ب ھ�ی (�2" اش ����ده 

داد ھ�ی ��د از ��زدھم ��	��ر �ود، �* ���ن �" 
�د؛ �وم 	�ر
ز �ژوھش را �* طور ��روح  �ر ��ور 	=و�ن ر#

  ��,دی  (رار داده ا�ت.  2012در ا�����	�ن  	� ����ن   2001
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	� ا�روز �� ا�2وب  2001و4* ��	�ز ا�ن 
	�ب در آ��ت 
* �و ف �* 	�ر�B ��زده �� * ی ��د از 
��را�س �	رز �رگ 

����" آن  را �* ����ش �ذا�	* ا�ت،  "���ھ" �* �ذ�	*"  ��ردا#	* ا�ت، �ر7=س ھ�ز��ن �� 	=و�ن �وادث 
� �د

�ردا�ت ھ��ش را �طرح و 
ژروی ھ� را ا�	�5د 
رده ا�ت و ��E#ره �د�ل ھ��ش را ارا�* ��وده ا�ت. ����را�ن،  

  �7وان ھ�ی �طرح �ده در
	�ب، ھ�* �* �ورت 	�ر�#��د �* ر�	* ی 	�ر�ر در آ�ده ا�ت.

  ��ر�" و��	و در �ر#" و����ت ھ� ا�	��ر ���	* ا�ت. ���ری از ��7و�ن،  ���	ر �* ز��ن ھ�ی آ ���"،

ھر�7وان  ا�ن 
	�ب  �* ذات #ود ��	�ل �ر��5 * ھ�ی 	�5�5" ��	25" ا�ت �� �وا�ل �#	2ف  
* در ط" ��زده ��ل 

�ذ�	* �و�	* �ده ا�ت. �و ف ھ�Gت ا�2" ��5 * ھ� را �ورد 	4د�د �ظر (رار �داده ا�ت. ا�� ��  (رار دادن �7وان ھ� 

در�4 ھ�ی ����ب ��ن و  
�ر �رد ھ�ر �د� J	G �ف، #وا��ده را �* طور د �ذ�ری  از ا��7ق وا(��ت ھ�ی ��H	* ی 

ا(	��دی در دره ھ�  و وادی ھ�ی ا�����	�ن  	� آ��ق د�ر آ���ی ��H4" �دن و	��3رات ��57* آ��ی ��Hد  -ا4	��7"

  �� #ود �" 
���د.ھ�ی �را رو��ده از  آن �ر �رز��ن 
وھ���* ھ�ی ھ�دو
ش  

����* ا��ل 
�ر ����" ھم در 	و��ف ر#دادھ�ی �K دھ* ی ا#�ر وھم در 	4و�ز ھ��ش �رای ��رون ر�ت از ا�ن 

�#��*، ا	=� �ر وا(��ت ھ�ی �ر�#ت ا(	��دی، ا4	��7" و 	�ر�#" ا�ت. �* ��ن ھ��ن ��رش ا�ت 
* او �#�	�ن 

�H� رھ� و�	�2ل د(�ق ��#�	 �� *
د ھ�ی ا(	��دی و ا4	��7" در رو�د 	=��ل 	�ر�#" ا�ن #ط*،  ا����" �" ���د 

�ر�ظر�* ی "���ت 	�ر�#"" �Hر �ط,ن �" �ذارد  
*  �* ا�=�ر �ط2ق دو ت ��زی درا�ن �4را��� �" ا���4د. در 

ن دورا« و »  ر
ود ���"« ،  �ظر�* ی »آ��دی،  �رو ر�زی و ��ز��زی« ���5ل او �� 	و�ل  �* �* ���*  ی 	�ر�#" 

  را �* 24و �" 
�د. » �ذار

����"  �� �ظر دا�ت ھدف 27م 
* ��7رت از ر�ز وراز زدا�" از وا(��ت ھ� و ا���4م  �#��دن �* ��2و��ت ا�ت، 

وھم  �ر����ی وا(��را�" ا��راف �� �ذ�رش، �* L�4 ژو �ده �=ری ھ�ی 	وھم آ��ز و ا �و �ر�	" ھ�ی �Hل ا���را�*  


��ت ������ت �و " و در ز���* ی ���#ت از �ورت ��  *
��دی ا4	��7" و ا(	��دی ا�����	�ن �" رود. او �" آن 


��E" �دن ا(	��د را از د�ده �رو�ذارد  و �=�ره ا�����	�ن را ��4�* ی "ا�	�K" �#وا�د، �ورت ��دی ا(	��دی 

  �" دا�د 
*»  در
��رھم و M �4زا ��ر!*، ��ر!* �و���ون، 	و �دي از ��وه ھ�ي) ا�����ل( ھ����M« ا�����	�ن را 

 (ط�* ای (ط�* ��4* – درو���ن" �ر(Jی  ��4*" �* اش، و��رو�M درو�M �	��5ل ھ�ي وا3ر�ذاري ھ� ا3ر �ذ�ري ��«

ا�ن �ردا�ت ����" از �K �و �" ����د �ودن 	��2ل ھ�ی ا(	��دی �� . ���ھت دارد» ر�L !�د�ن و��ھM دو#	* و�Hم

واز��4ب د��ر �وء �ردا�	" را �ورد ا�	�5د (رار �" دھد 
* �� ��روی از ا �وی  	=��ل درھوا را ����* �" ��رد 

  .#وا�دن ��4�*، در�	�4* ی 
ود	�ی 3ور �* ��4�* ی �4ری ا����4د" ��ودا ""#ط" 	�ر�B و 

��4�* ی (��و� K� *� در �ذار *
��د و�ژ�" ھ�ی ��#	�ری  #واھ" �#واھ" ا �وھ�ی ر�	�ری  �* و4ود �" آورد 

دا�د  ا�����	�ن �"����" ا�ن ا �وھ�ی ر�	�ری را ��ز 4زP" از وا(��ت ھ�ی ا4	��7" . د�ت و����ر 	��م �" �ود

��ل 
��2" �* ������" �ر#" از ��#ص 	ر�ن و4وه آن » ��	�ری !�د ��را�ون ا �وی ر�	�ری ا���ن ھ�"وز�ر �7وان 

  .ا#	��ص �" دھد
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طرح ھ�ی . ��ظورات وا(�" را ��د�ده ��" ��رد و ازھ��ن H4ت ������* ا�ت �5د ����" از 
ژروی ھ� ھ�R ��ه

�د�2ش �رای 	���ر وا(��ت ھ� ��ز �ر��	* ی ا�	��3 ھ��" ���" از �راز�ر�دن �دھ� ����2رد دا ر Sر�" ھ�  در
�ور 

  .��" �ود و�ر ����J �و4ود و �� 5وه ی ��دی و ا����" ا�����	�ن �	=" ا�ت

ی �7ده ی ا�ن ا3ر در آن ا�ت 
*  �و���ده، ا�	���ط ھ��ش را از �د�ده ھ�ی ����" وا4	��7" روز �=" از و�ژ�" ھ�

ا�ن �رای آ��ت 	� �ردم �	وا��د �* 7وا�ل و!�ره 4و�" ھ�ی ��������" ھ�ی . �ره 	� �طT �5وEت �27" ار	�5 �" دھد

آ�Sز 	�=ل  ��و�* �و���ده�* طور . ا(دام 
��د �و4ود و�7ق ��4�* �" ��ر�د و �� آ��د�" 
��ل �رای ��Hود ز�د�" ��ن

�د از 
��را�س �	رز�رگ ، دو ت و ھ�ز��ن �� آن �و4ود�ت L�4 و���ز7* را� *

�2ت آن �رو�* ای را   "���

(رار �" دھد و ��=����م ھ�ی آن را �رر�" �" » 
�ور ��� ���ز7*« در
�ور آ�Sز �رد�ده ا�ت، در !�Hر!وب  

او �� �رر�" ����5وی . او ا�ن ا�	���ط �27" را �س از �ط� �* ی ذره ���" �2ول �2ول ��4�* ارا�* �" 
�د. 
�د


*  ا���ی ا�	;�حاو �س از . �" #وا�د» �روه ا 	�5ط"« ط� ��ن را ����"، 
,�"، �H5"، ا4	��7" و  K��� ل��


��ی �K ا ���ر�" �� " �و�� را آ�=�ر �ردا��د 
* ارا�* داده ا�ت، �� إ3ر#ود J��4 	ر�ن �رر�" از آن را درھ��ن 

د�و
را�" 
* �5ط در ا�	#���ت #,�* �" �ود . ا7;��ش ��ز��ران ا�2" ��دان د�و
را�" �و4ود ا�����	�ن ا�د

. 	���ن �" 
�د" ا�و
را�""ا�ن #طر را ����" �� واژه ی . 	وا�د �� ا�ن ��ز��را�ش �* #ود
���" راه ��رد و�"

� *
ا�� اھ��ت ا�ن . �2وم ا�ت، 	4ر�د ھ�ی  �27" 
�ر ھردا����د ا�ت و����" ��ز ا�ن راه را ���وده ا�ت	���4" 

 " ��ا�2وب را ���د در��4�* ای ����د ا�����	�ن ارز���" 
رد 
* ���	ر�ن �د��7ن رو���=ری اش د!�ر	�=ر ا��

���ن �"  وا����" ری ھ� را �� 
��2ت ز��ده #�م ��ن از��داد ��������" ھ� و�Sر	� ا2Sب آ��H. وE(�دی ����" ا�د

�;,ت ��ردا#	* ا�د، . 
��د� *�
	ر��د، ��ط�5ً ��" 	وا��د �* آ��ده ی  او;�ع �"از #را�	ر�دن  !ون �5ط!ون �* 

  .رو�ن 	ری ��ور دا�	* ����د

��و ��را " آن �* 	��2ل ا(	��د ��زار آزاد در�=ل  ��H4" �دن����" 
* او;�ع �4ری ا�����	�ن را در اوج �ورش 

�ر�	* ا�ت، �#�ت ���* ای 	ر�ن ���#ت از��H4" �دن را �طرح ��#	*، 4د�د 	ر�ن ��Hد ھ�ی ��H4" آن را ��ر�" 

 Tن ارز���"  و�د�ل ھ�ی ��=ن در �را�ر آن را !* در �ط�H4ن و�	د ا�������	رده ا�ت، ا3رات و�را��ر آن را �ر ا(


�دود ھ�ت ��ل ��ش، �س از ا�	��ر �#�	�ن 	��2ل ھ�ی ����" در . ��وده ا�ت �2" و !* در �ط�H���� "��H4 Tد

ا�ن ز���* �ود 
*  ر���* ھ�ی درون 
�ور �� ���#ت ���* ای 
* از ا�ن طر�ق �* د�ت آورده �ود�د، �,
ت ا(	��دی 

��و ��را " دو ت " �2"  �	را	ژی ا�=��ف" ا����"  در�را�ر . 
�ور را در و4ود ��H4" �دن ��و ��رال �* �5د �ر�	�د

ا�����	�ن ، �د�ل ا�=��ف ا(	��دی  ���دار و ا�����دار را �طرح ��ود 
* در �دو ا�ر �	�Hد �* 	���ن ا�	���4ت ا���"  

�دون 	رد�د او �� ا�ن 
�رش در����4ه �#�	�ن و ��H	ر�ن  ��(د 	�ر�#" ��و ��را ��م . ا����" �ردم ا�����	�ن  �" ���د

  .(رار �" ��رددر ا�����	�ن 

از  ��ظ ا(	��دی �* #�ک  وآ�Hم در
�وری����	* ��دا ا�ت 
* �� ھ��4ری ھ�ی ا(	��د ��زار آزاد �وع ��و ��رال 

ا(	��د ار��د " !��ن #�ن �وده ا�ت 
* ��ش از ����" ��ز 
��ن د��ری �د�ل ھ��" ����د  ا�����	�ن،���	*؛ ����د 

ا�ن 	دا��ر ھ�* ��4* ی 
�" و 	=��=" دا�	* . ��3ل آن را �طرح ��ز�دوا" ا(	��د �#	2ط " و " �ده 	و�ط دو ت

�و���ده �ر ا�ن �و;وع از زاو�* ی 
��"  . ا�ت ور�د �ودهو��ظر �ر 
�	رول �و��ن ھ�ی ��زار ودر
ل ����ل �و " 
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* از ا�=��ف ا(	��دی ���دار  �� طرحاو  .���" ا�=��ف  	�
�د ��وده ا�ت "�ا�ت، در	=��ل  وا�����دار داده��4

  .�K �د�ل �=ری 
�ر��ز �رای ��4ش د�و
را�" ا�����	�ن �5ش ���	" دا�	* ا�ت

ا���ن �* ا�ن 
* راه ��4	" و4ود  و�رز��ن ا�����	�ن�7ق �* �ردم  ا����"،آر��ن ھ�ی  دا����ھ"،��ت ھ�ی �27" 

�� ا�ن ھم 	5وای �27" او . ���د ق�د�ت در د�ت ھم داده ا�د 	� ����" �* 
�ر �زرگ 	� �ف ا�ن ا3ر 	و� دارد، ھ�*

ش را در�	ن 
	�ب، 4ز در و4ود �H� Kرو�د ا�����	�ن درھ�R " #ود"�رھ�* و4وه د��ر �2S* دا�	* ا�ت و�;ور 

  . �ورد د��ر ��" 	وان ا���س 
رد

  

  

  

  

  

  

  

 


