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رات ا����س  ��

د �ن ��دا�وھ�ب دردام وزارت �
    

در�$'&�ی �$#ِت ا�ن ا ر�ذ�رداد�م � ���د �ن ��دا�وھ�ب، آ���ه � ھ�وزط	�� �وا�� 

 در'&ر�.ره �� "ھ�-ر" آ'�� 'د و �و#ط ھ��ن ��#وِس ورز�دۀ ا#�(��رِ ��ش ��ود، 

4ر0ت. 2ون ���د، .��ب �#ب و ��ر د��ری  1رار $د�ِت ���0/ آن �'ور ا��	�س، در

��ج ز�ده �4 اش را �����د، �دا'ت، �&ذا، �� �د�&�ی طو��5 �� ��� ازآن طر�ق ر0/ ���

�� در �9 ا��ق �#ر �� ُ�رد و ا��' و �$�رج '��روزی وی �(&دۀ ��������#وس �ر

                         ھ��ن ��#وس �ود.                                                  

�رای آ�< $وا��ده ��وا�د � ا.ِل �>��ق ;� َ�َرد، ا��9 4و' ھ��� از���ِب $�طرات 

"ھ�-ر"، ��#وِس ا��	�س در����9ِ ا#@�� آ�ز��ن را � �و#ط د��ر��#ن �ؤ�دی 

در�&ران ��2پ ر#�ده  1362�ر�� 'ده و از طرف �ؤ##� ا��'�راِت ا��ر���ر در #�ل 

�م ا#ت، در�>�                                                                        : ا���� �>ل �


د��� �ود �� دو�ت �ر������ی ���ر، ��  " ھ�-ر" در�>د�� ���ب $و�ش �2�ن �����رد :   "


رات و  ���
ا�ن  ر(��& ا
 را�وری �ظ�م 'ود 
& ا�د�%�د. ا��ون و�تِ �
و"وع ���داری 
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�ظرۀ ط�وع و .روب 'ور%�د را در در�� ھ�ی آن 
��وان  {ر�ده}را�وری �� �دا�(� ر�دا ��


راتِ ��
 �� ���1

�رش، 
���د رز
�ن ھ�ی ھ�د، �2ن،  د�د. �� ا�ن ھ
�،  (ز�رۀ �ر����� در% &�


�ر ا����%ورھ�ی '�ور 
���� و ��1ط ِ���س د��ر، ���ر �و42 �� �ظر 
�رد. از وی د��ر، ا


��4، ظ�ھراً ادارۀ ا
ور دردتِ 

ردم  در ھ
�& ا�ن رز
�ن ھ� �6�ن ��ت و در ��"& 

تِ �� �

ل درآن ��1ط ا�
�ل 
�%ود و �2زی �
��ده �� 8��ل ِ  آ�(�ت، ا��
را�&، �9ورت ��


زم از ھر(�ت ���= �ر������ >رد�د. ����را�ن، �ر
� ;وا�1:ل ظ�ھری ا�ن �%ورھ� ��ز �� �ود %ود 


رات 'ود دو ��ره ا�د�%� ���م و 
'9و�9ً �� دو��
�6�� �و(� ;زم  ات �� در �2و��& ادارۀ 

                                                                                                   را 
�ذول دار�م :

را�وری ا����س در
��ط1& �� ا��ون �9ورت ا
  دو�تِ  �@وذِ ���6م ِ �د��ری �� 
�ظورِ  ا�'�ذِ  -1  


رۀ ا�ن �%ور�د. ��

ل ��                                                                                     


:ً در دامِ  ��ظ�م �ر��
� ھ��& �رای �� A�2 آوردن و در ا'���ر >ر8�نِ  -2��ر ز
�ن ھ��& �� ھ�وز  


�ر ���8��ده ا�د.    ��                                                                                           ا


راتِ    ��
"رورت 
��6د �� �� ھر �4  ا����س �رای ا(رای �ر��
� ھ�ی 
ذ�ور، ا��سِ  وزارت 


ره از ا�ن 
��طق،��
 �

ره �� ����
���&ا�م از �Cبِ  ، ھ��;زم  اط:��تِ  �رای (�و& و 


رات، وظ�@D 'ود را �'و�& ��
�ل دارد. 'و%�'���� 
را ھم �� از ا��دای ا%���Eم در وزارت <


ور�تِ C
��  ظ�ھراً 
D�C  ا�(�م داده ام، و 
'9و�9ً در " &Fت ھ�د %ر�ر�د >& �� ا
ور " %ر


ل در  راه ھ�ی >و��>ونِ  %��'تِ  ��زر>��&، و در ��طن (�و& �ود و �� 
�ظورِ ���@وذ و�طرۀ 

%�� �Fره 9ورت >ر8ت، �� �ب 'وش 'د
�& ھ��م، در  رز
�ن ھ�د و دت ���& �� �9رفِ 

                                                                             وF��ت 'و�& دا%�م."
وزارت '��� 

��و�#د : "ھ�-ر" �  ادا���� �
  " �� ��
��&، �2د�ن Fرار  و(ودی H� & دو�ت��رد��ری، ��
��

�رده �ود�م، ا
�  �ش ���& ��ر%���نِ  داد �� ودِ  �"

رات آن �ود �� ا�ن  'ود ا��
وزارت 

 ُ��
�ر از �F 4رن، �� �ا�ران Fرار داد ھ�ی  & 1وط 'واھد �رد. 
� ھ
��2ن �� دو�تِ ا
 را�وری در

 ِ�رده �ود� �"

ورانِ ری 
��ددی اC

��4ِ  م و (�وس ھ� و 

& ز�رِ  
� در:
��& ھ�  �@وذِ  اH�

'ود ر >رم �ود�د و �� ا�ن �� در راه ھدف ھ�ی دو�ت ا����س 
و�18ت  و در ا�ران ھ
��2ن �� ��رِ 

8ِ�ِد اداریھ��& �دت آو Jت ھ� را ��ش از  ،و ر%وه 'واری رده �ود�د و در �رو�
����ن ا�ن �6و
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'�
��&  "�فِ �� �ود�د؛ ا
� �� د;��& ا%�ره 'واھ�م �رد �� از ����J ِ �ش 
�ز�زل H� ت ھ�ی
�6و

                                                              و ا�ران �� ود 'ود، �2دان 
ط
Lن ��ود�م..."  

�دھد : � 
رات ا�����ن، 
را 1710" در�ل "ھ�-ر" �2�ن ادا���

ور  
�:دی، وزارت C


ط�ط���، 
ر�زِ F 9ر، �راق، ا�ران، �(�ز و
�%ور ھ�ی  �� &
ود.  ':8تِ  (�و� &��
H�


ور�ت 
ن، (
= آوری اط:��تِ C

�ظورِ   �� &8��
���ن و  ت و(وی راه ھ�ی درھم 6%�نِ (ُ  �



� �@وذِ 

�ری در ��
& �ود. ھم ز
�ن �� 
ن، �ُ ا:ورز�ده د��ر، از ���ر�ن و  � �@ر(�وسِ �4 ا


ورانِ C

ور�ت ھ� را �ر ��ده دا%��د. در  �ر�ن  C

&، ا���و�� :
��4 ا

رات، در��
وزارت 


�ری ا����س و ���6م ِ ��ط ِ
و(��ت ِ  راه 8راھم �'�نِ ��
�ر%ده، 
وا"= آن دو�ت در ��1ط ِا��ا

�� Fراردا%ت و �� �1%8����ت 
�6رد�د. ا����رِ �C8& در ا'���را�ن ھ��� &��
 � ھ�ی د�Fق و اط:��تِ 

�ز �ود�د. 8�رتِ  دتِ )

لِ  اول ��
وران ����ر���، ��
� و رؤ�ی ��م ِ C
وزرا، 8ر
��روا��ن، 

                                                                                  ���Fل �� آ��� داده %ده �ود. .."

در���� از���ِب $�طراِت $و�ش ���و�#د �  در  ا�ن ��#وِس ورز�دۀ ا#�(��ِرا��	�س،

د0(� دوم #-ر � �'ورھ�ی ا#@�� و �1ل از�رِک ��دن، �(�وِن وزارت ِ�#�(�رات 


ور�ت آ��ده دو �6�� ات :   $ط�ب ��ن 4-ت : C
�م �رای �و در 

و"وع   "                      


� را در �@وذ "�ف ِ ��1ط ِ ) ��8�نِ 1(  ��
���ن �
:ف ��ن >روه ھ� ��@ر�F و ا' �� آ��� و ا�(�دِ 

                                     ا�ن 
��ل ات .    �روزی 
� �رد%
ن، %��'تِ  
و8ق ��د؛ ز�را��
لِ 

 �@ر�F و ا'�:ف "روری ات. ھر>�ه در ا�ن ��رِ  �ف، اFدام �� ا�(�دِ " ��1طِ  )  س از %��'تِ 2(  

�م �وا���& ;زم از 'ود 
ا����س و  ���ر�ن (�و�نِ  �%�ن دھ&، ���د 
ط
Lن ��%& �� در %
�رِ 

4 ِ%���D �%�ن ِ��


ت ھ��& از F ا8�'�ر 'واھ& �ود. . .  ا>ر��وا�& در
& (�A %��� و ا:

  ، �زر>�ر�ن 'د
ت را �� �ر������ی ���ر �رده ای !"                                     �& راه ���دازی

" ;س از 'رح و �#ِت �ر�وط � آ�وزِش ز��ن و 1رآن در�#��د و �دارسِ ��ت  " ھ�-ر

1	�رو ا�;را�وری � ����، �ر��ِن �#�0ر�&� و ���ِل �'>�ِت ��'� از��ر��#و#� $و�ش، 

�� در �(�ری ��ر 
�6ردم �� (وا�& آ%�� %دم �� �� آ�(� ر8ت و آ
د �2�ن �����رد :  &
" درا��
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&�
د �ن ��وم ِط:ب ِ ، �8ر& و �ر�& آ%�� �ود. او در���سِ دا%ت و �� � ز��ن �ر�
د��& و ��
ش 


��& �&  ��دا�وھ�ب �ود. (وا�& (�ه ط�ب، ���د  رواز و �& ����ت ��9& 
زاج. او از �6و
تِ H�


د �ن ��دا�وھ�ب، �د�ن �
ا�دازه  
��@ر �ود و �د >و�& 
�6رد...  س از 
د�& آ%���& و 
راوده �� 

 �ر������ در 
�ط�1، %'ص او 
��وا�د �ود. روحِ  %���� �رای ا(رای 
9�1دِ �� 8رد ِ ���(� ر�دم


�� �� &�

�& �� آن���د  روازی، .رور، (�ه ط��& و د%��
ر��� �� ��&  � و 
را(= ا:م، 'ود 

'�@�ی را%�د�ن را ھم 
ورد ا���1د Fرار 
�داد، �ردا%ت او از Fرآن و �د�ث �� �@�وت آ%�6ر �� 

Fفِ وا�" Dت دا%ت، �زر>�ر�ن �1ط�� �
 ���وا�ت 
ورد ا�@�ده Fرار >�رد... �� ھر��ل، 
ن او �ود 


د >رم >ر8�م و �در�(�ً دو�&  � �ر(��& 
��ن 
� �رFرار>رد�د. 
ن  �و�� در>وِش او 8رو �
 ��


را�ب از  �� �� ��'���& و �
ر 
�'وا�دم �� 'داو�د �و را از
وھ�ِت ��وغ و Fر��� ای ��ره 
�د 

��%�رات. �� او 
��@�م ا>ر�و درز
�ن  ��
�ر 
& �ودی، ����1ً �� (��%��& او ا��'�ب 
�%دی. 
ن 

دا�
�ً �� ��ن آرو
�دا�� ای او را 
'�طب Fرار 
�دادم �� ا
�د وارم ��و�& �� �� زودی ���د در د�ن 

ا:م از ا�ن ا��ط�ط 'واھ&  ا:م  د�د آ�د، �� دت ِ�و 9ورت >�رد؛ ز�را �و ���� �(�ت دھ�ده ی

�ود. ھ
� �� �و ا
�د ��� ا�د �� 
�را:م را از 1وط رھ��& �'%&..."                                                           

  

 ھ�-ر ��#وس ا��	�س در �ر�#�� ن
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ھ��ن �@'&� و �	>���ت ِ��#وس ا#�(��را��	�س �ود � ���د �ن ��دا�وھ�ب را آری !   

�<رد �� در��ِر�<-�ر و �$ر�ِب � ا.ط@ح �'ر��ن و ���ر0�ِن � /�1دم � 1دم �'�

 ،��� ھ�ی ر�(��را'��G و �رو�Fِ �ر��ن �ر و �دی �ِر ا�د	�� ا#@�� و ھ���2ن �

$.و�ت ورزی �� اھل �'�/ و�ذر�$ِم ا�'>�ق ���ن  �$��-ت �� �<�ِم ا�;را�وری � ����،

�ِر �2�ن ا0#و��ر�&�ی ا#�(��ری �ود  H� ت��ش َ�رد. �; �ذاھِب �$�	ِف ا#@�� اش را �

 (��و�0 در#�ل ��� ھ�ی ا�ن �'�ھ�ری) �728 ���د، ��'�ر از ;�ش � ا0<�ر و ا�د

 (��و�0 در#�ل �ز، #	ِف آ�&� ا��د �ن ھ�ری) و �� 751و'�4رِد وی ا�ن 1�م ا��وز

ھ�ری) �و� ��د و �� ا�&�م 4�ری ازآ�&�، ��ِب " �'ف  ���241ل (��و�0 در#�ل 

" را ��و�#د و از آن طر�ق، �ا�'�&�ت "، " ا5.ول ا� @ " و " ���و� ا��د�ث ا���د

$ط�ب � اھ��� ��د ��و�د � '�� را � #وی �و��د و �<��;ر#�� 0را ��$وا�م و 

 ��&� اھ��� ��د و #را#ر1	�رو ��$واھم 'ِ � >�رک را ���@ً ���ر 4ذار�د. در���

�ر�#��ن، �	< #����ن ���م �'ورھ�ی ا#@��، �<�� ;ر#ت و ;�رو 1رآن و 'رع �ود�د.                                                 


�:دی)                    855-780(ا�
د �ن ���ل                 

�د ��ذ�ر'د � ا�و ��دN ا��د �ن ���ل، ازز�رۀ �'&ور �ر�ن �	��ی ا#@�� و ��

�'وای ا.��ِب �د�ث �ود. ���2< ��ِب " ا��#�د"، " ا��-#�ر" ، " ا���#P" ، " ا���#وخ" ;

�ره را از $ود ��� 4ذا'ت. وی در���ب " ا��#�د" Qا��.در" و " ،")�، " �د�ث '

ھزار �د�ث را از1وِل �زد�<�ر�ن .���� ;����را#@م 4ِردآوری ��ود. 4-� $و�ش،  #� 

'ده � ا��د �ن ���ل، '$.�ً �$�طر ا���ِد �ذھب ��#وب �$ود، �@ش �$رچ �داد، و�� 

��ری ��ود�د �� ا#��ِد '�ن (�ن ���ل) �زد #� G�'�4ردا�ش ;س ازو�0ِت وی، �@ش و ��	

�<� از�ذاھب ِ ار�(� اھِل #�ت � '&رت ر#�د و راه و ر# ��� � م ا��>�دی اش �

 ھ�ی ا�د�'� �ذھ�� وی را1'ری 4ری، �(��-�، '�0(�، ���<�، ���	�) ;ذ�ر0� 'د. ;�

;ردا$�ن � ظواھر، رِد ھر�وع �Hو�ل، �-#�ر و �و آوری درا�وِرد��� وا#@��، 
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 ھ�ی ا�ن ���ل 4-�'��را�وِن ا�د; �� ا#ت، ا��#ت ��ود0<ری و ���ر�'<�ل ��داد؛ آ�2

 ھر�2د در روز�4ِر$ود، �� ��� �<� از�	��ی ��د ا#@�� '��$� 'د و '�4رداِن �

ز��دی ����د ا�و داوود #�#����، ���د �ن ا#����ل �$�ری، �#	م �ن ���ج، ا�و �	� 

�ره را ;رور�د، ا�� �ذھ�� را � �رای �#	����ن ;�'<ش ��ود، ;�رواِن Q و �	و.�

 �ذاھب '��$� 'دۀ د��ر، در��دوده ���1 ���د.                                                 �زر�4 ���0ت و�#�ت�

  

  

��

�:دی)                                    1328-1263( ا�ن ��  

 ھ��ش �� �د�&�  '��<� از �	��ی �ر�#�� 0> ���	� �ود و ا��، ا�د �ز، �� آ�<� ���ا�ن �

��وا�#ت ���� �9 �ذھِب ;��دار و#را#ری را � �ن ��د. ا��>�دات او را ��د��ً ا�ن 

  �وUو��ت �'<�ل ��داد�د :                                                                      

  رِد ز��رِت �1ور

 ���  �$��-ت �� �و�ود�ِت آرا���ِه �زر�4ن د

  ����(ت از��4د #�زی ��5ی �1ور 

 و'-��ت $واھ� ازآ�&� �Vِرا#@م و ا����;   رِد �و#ل �

  �$��-ت ���دد $واھ� ازاز;�'وا��ن د��� و �ذھ�� (�رده �� ز�ده) 

  ����(ت از;ردا$�ن � �	ِم �@م 

  �#�ن$.و�ت �� �>ل و $رِد ا 

  د'��� �� 0	#-، �.وف و $��>�ه 
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 /�  Uد�ت �� ا��>�داِت اھل �'

  ;ذ�رِش ��&� ظواھِر آ��ت و ا��د�ث 

                                                 . W��. ف	#   ا��>�د � رو�ت $دا درآ$رت و �ر4'ت �

 را�2�ن آورده ا�د:          ���                                و0'ردۀ د#�وراِت ا��>�دی ا�ن �

'دا را ����د و��� ای �رای �زد�4 %دن �� 'داو�د ��6و��ر �� دو�& از دو��ن ِاول) ھ�U 8رد ِ  

                                                                                                             Fرارداد 

�س ��ری 'وات      Uرده ای ����د  ��ه �ُرد و ����د از ھ�
                        دوم) �� ھ�U ز�ده �� 


�ر �� 8ردِ  وم ) �� �Fرِ E�  Uری ����د ��رُ  ھ���                        ک ُ(ت و ����د ��ظ�م �رد. ��6و 

، �دود ;��.د #�لِ  ���د��ر��&� در�5 5ی ��ب و  �� آ�< �ظر��ت و ا��>�داِت ا�ن �

ر#�5ت ��.ور���ده و � 0را�و'� #;رده 'ده �ود، ��ر ���د �ن ��دا�وھ�ب، ا0<�ر و 

 ھ�ی او را ��زُ�#ت و �� �ردا'ت و آ�وزه ھ��� ازا��>�دات و 0ر���'�ِت او و '�ا�د

�ب و ����ت ھ�ی Qر�ق، ����� #	-ش ( ا��د �ن ���ل)، ا�ن دو ���م 1'ری ا#@م، �� �'و

و 0<ری ا��ت ھ�ی ا#�(��را��	�س و �س 1وی $ود $واھ� و��ه ط	��، ��5$ره، 

 (وھ���ت) را آ'<�ر ��ود.                                  �  د�وت $ود � �ذھب �د�ِد #	-

"ھ�-ر" ��#وس ا#�(��ر�ر���وی در�$'&�ی ;����� ���ِب $�طرات ِ$و�ش �2�ن �����رد 


د �ن ��دا�وھ�ب  رده ای �� ��مِ ��م 
ن 'ود را �َ .. Fرار >ذا%: "  . �
 } X�% ��
�ر8& ��م  Yد��


را } از �َ  ���ر �9ره  دررده 8رو%�ن 'ر�ده و ا��4 �دو  �و�� ام. %�X ��ز %�رت داده �ود %

���ن ِ 'ر�ده و �رای ا�(�مِ ��(د 
را �� ��ر ھ�ی او، 
د�& درآن %�ر �وده و ا��4 �� �(د آ
ده ام. 


��وان �َ �
 X�% درآن �1ط�  درده ی ،�

دت دو �ل  ���ن ��دا�وھ�ب 
�%��'��د. ���د ا"��8 ��م 


1د
�ت و 8راھم �'�ن ِ  
%Eولِ  D����داتِ �
�لِ   او �ود�م. دراواطِ  د�وتِ  %�X و ا�:مِ ِج 'رو � 


د �ن ��دا�وھ�ب �9
�م Fط�& 'ود را �رای ا�:م د�وت آ��نِ  1143�
��زه در (ز�ره  ھ(ری، 

ا��رب >ر8ت و دو���& را �� �� او ھم ��1ده �وده و و�دۀ  ھ
�6ری داده �ود�د، 8را 'وا�د. �'ت، 
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�م و ���را�& 
ؤ(ز و �� ر�، ھ
���و�� �� ا��ظ�ر 
�ر8ت و 
��9راً  اظ��رِ �
 &��
��د�وت �� 

وت ��
� ھ��& �رای س از �2دی، د�ا��9ب و 
ر�دان، ا�(�م  
��ر8ت. و�&   'ط�ب �� 'واِص 

 ول، (
��ت ز��دی را در 8ر��ده %د و �در�(�ً �وا���م  ��  ردا'ت ِ ط��1ِت 
'��ِف 
ردم ِ�(د

رد آور�م و �� �����E�&، ا�ن �ده را در �9
�م 'ود �� 
��رزه او >ِ  %�X و �� �
��ت از ا�68رِ  اطرافِ 

                                                                             %�X، راX �ر �ز�م." �� د%
��نِ 


د �ن ��دا�وھ�ب و  "  س از �2د�ن �ل �� د�وتِ ��زا�ن ��#وس ا��	�#� �� ا0زا�د :   �



رات �9
�م 
ط��ق �ر��
D %ش 
�ده ای
ذھب او،  ا��%�رِ ��
، Fر�ن 
و�18ت ھ��& >رد�د، وزارت 

& ھم در (ز�ره ا�� >ر8ت از �ظرِ ��
�ل 'ود �� ��م رب دت �� ��ر %ود. ا�ن �ود �� �6& از �ُ 


�

ور�ت داد و �رای ا�ن 
�ظور، 
�ر
���  دC

د �ن ��دا�وھ�ب �
ا�ن �ود را �� ھ
�6ری �� 


�
�ن ��دا�وھ�ب 8ر��د �� ھدف �ر������ی ���ر را �رای او رو%ن �زد و �ر  د�
���ده ای �زد 


د�ن " 
��& ھ
�6ری و ا%�راکِ �زوم ِ�

د) "�
��د ��د، از ا��1رار�� �ل و 98لِ  (دوC�  ِور
 ا

 ُ��
د �ن ��دا�وھ�ب ��%د و 
وو��تِ د��& �� طور �

د ا�ن �ود. درآن  & �� �
 �� &��


راتِ  روز>�ر، ھدفِ ��
 ا����س، �@وذ و ا��:ی دو >��� �ر �Fوب و ا(�م و �ن و (�نِ  وزارت 

 �� ��
�ن �ود. �� ا�ن �

�ت  %��دتِ ���ر�X، �6و
ت ھ�ی د��& �� دوام �ر و ��رو
�د �ر از ��

& �وده ا�د. " ��                                                                                       ھ�ی 

ا#�(��ِر ا��	�س در�ر�#��ن و   �ر��
D %ش 
�ده ای " �رای آ�< $وا��دۀ �ز�ز" 

) $�طرات �ر�� 'دۀ " ھ�-ر �59'ورھ�ی ا#@�� را �&�ر �دا�د، ا��9 آ�را از .-�� (

�م :                                                                           �>�  " در ا���� �>ل �

 �ذھِب او �;�و�د�د، رو-1� ا دا�#�ِن �'��ر و �Qرت و �<-�ِر ھ��� �#	������ �

���وز � �وا��ِس ا�'�ن، ا��زۀ 0روِش �$��-��� � ا#�ر ��'و�د �(�وان َ�رده و ���ز در 

  ��زار ھ�ی َ�رده 0رو'�ن .                                                                      

 �&��� ��و آ � -2� ،ِر �ت ;ر#��، ����(ِت �#	��ن در.ورِت ا�<�ن، ا�&داِم ���ی �(�

9ِ ��1�ِل �رب � �Qرِت ا�واِل �����ن و �'�ِن ا�'�ن.     �ازا���ِم 0ر�F� �U و ��ر

 (ا�;را�ور� ����)،  -3-����Q 4ری و #ر;��2 از د#�وراِت $	 �'و�ِق ��1�ِل �رب �
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 ��X �� �<و�ت� �Uر و ا0راِد ��را� �را���$�ِن ا�#�#�ِت 1و�� و ز���� �'�

� ����، و �'<�ِل #;�ھ� ��&ز �رای ا��<�ر و ��ز در4�ری �� ا'راِف ���ز �� ا#�-�ده 

  از �	�� و#��ِل ��<ن، � ��ظوِر ��#�ن از �-وذ و ا��رام ِا�'�ن.                           

4-   و '&ر ھ�ی د��ر ���و�ران #�$�ن ِ �>�ره ھ� و ز��ر���ه ھ�ی �#	��ن در�<، �د

�رزه �� ر#وم و ��داِت �ت ;ر#�� و'رک � $دا و �(�وان �	و 4�ری از اھ��ت �&��� ��

 �ِت ���د و ���'���ِن او � طور �	� �ر 4ُز�ده �4ن  و�	��ی ا#@م �� آ��� �.$' �

�#ر ا#ت.                                                                                       �  

4#�رِش �� ا���، 0�� و آ'وب و ھرج و �رج در �@ِد ا#@��، �� آ��� � ��<ن  -5

  ا#ت.                                                                                             

�2پ و ا��'�ِر 1رآِن �د�د �� �م و ز��د �ردِن آ��ت و #وره ھ� �ر ����ی ا��د�ث و  -6

��ری � د�5ت �ر ا0زا�ش و ���وِد 1رآن �و�ود ��<�د."                                  ا$

��#وِس ا��	�س �@وه ��<�د � ���د �ن ��دا�وھ�ب، ��ل �ردن � 2&�ر��ده از 'ش 

 �ن 'ده از#وی وزارِت �#�(�رات ا��	�س را ;ذ�ر0ت، و�� دو ��دۀ ا�ن �ر������دۀ �(

�<� و�ران #� زی �(� و د��ری �و'�ِن 1رآِن �د�د و ��ر�ِف آن �ود، روی را �

  �	�وظ�ِت �&��� ��'� از وا��ش �#	����ن د��� �;ذ�ر0ت.                                   

 ِP�ھ�ری �1ری  1157#�ل �دا�وھ�ب دروھ���ت ���ن ��دارد � ���د �ن � �و��هِ  ��ر

 " 'د و � ا#�سِ '&ر" دُ  دوار�ِت �1	� �وا#�ِس ا��	�س، د�وِت $ود را �� ��&�دا ر�

) در���ن 4ذا'ت و ا�ن د�وت �ورد ;ذ�رِش ���مِ �ذ�ور ����د �ن #(ود (���م ُدر�

1رار4ر0ت. ��(���1ً، ���د �ن #(ود، د$�ِر ���د �ن ��دا�وھ�ب را �رای ;#رش 

 �#���ورِد  �ذھ�� �� را � –(��دا�(ز�ز) ��زوج ��<�د و ا���ِم ا��<�ر، ;�و�ِد #

$وا#ِت وزارِت �#�(�راِت ا��	�س �ود، ���ن آ�دو �#��<م �ر��#�زد و �رای �$#��ن 

 �-ر و ا���د، �<و�ِت وھ��� آل #(ود و �ذھِب وھ��� ;� ���ر، � �&��� ���رزه �	

   ر�زی ���ردد.                                                                                    
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د��ِل ��دۀ ا�ن ا���د و ازدواج و ا�ن �ر���� و#�/ و $طر��ِک ا#�(��ِر ا��	�س در$�ِک  

 ا��&� �ود�د  :                                                    ���  �ر�#��ن و در ُ�ل $�ور �

 �#�رھ�-ر ��#وس ا��	�س ط� ���رش $�طرات $و�ش ��ز ا0'� ��<�د، >���2

�ِت #د #<�دردر�را�رِ ا�;را�وری � ��'روی ھ� و   ����، � ��&� از�ظِر1درِت �ظ���، �;

��ی ���ردر�را�ظمِ ا'���Yر�&�ی ا#�(��رِ ���� را دا'ت، �	< از  �ر���آ#�� و $�ور �

�ن  ا#@��، �	�و�&� �#	��نِ  $@0تِ  �>�د�� ��ز �(�وانِ �ظرِ � /��&�ن و #رز��ن ھ�ی و#

�ِت �ظ�م  $@0ت 0ر��ن �� ُ�رد�د. �� �(��رۀ د��ر، و�ودِ  �ر�زِ ازا��&ر�ن ���� ،-�	$

 �#	����ن �دان، �زر4�ر�ن و �ؤ ر�ر�ن ��رو و و#�	� ا���دِ  را#Pِ  وا��>�دِ  �$@0�

�'د. ����رآن، ا�;را�وری �ذ�ور�� آ�< ��#�س �ر��� ھ�ی � $.���� �#	����ن '��$�

�$�	ف �.روف �� ���&�ی دا��� در�>�ط ِ  ر��1ی �زرگ $و�ش (روس و ا��	�س) ��داً 

 �&#�ا#@م و  ;�روانِ  ��$وا#��د، �� ��ر�9ِ ا�#�#�تِ #�$� 'ده �ود، ا��	

آ�را �(��ً ھم � 0�ور  ،ا�;را�وری � ����، �(�� �� ��ش از درون و ھ�وم از ��رونا���ع ِ

 و ���1ت، ��@'� اش #�ز�د. �$�#                                                      �وا�

��ی �������� ا���ا��ری ����� را ��ذ در ������ ھ�ی ا"�!��ِر ���� �ِ$�و�&%ِ د

ا+روِن در��ر و����2ای �1�� وار��ِن دو/�ِ وی �.-�, ��+اد �� �+�* و"���، )'�ی 

�� و "4 ���ھ3 را ���ن� ��س و �� ا����دی، )��ِد ��/� و اداری، ��ر�6-7، �ر�5

         .+6�����ر�6+اِن 1>)� ِا">�� از�-<�ف و ا�ِ� ا">�� از "�ی د�$� ا�:�د   

   ،+�����داد �� ��A+ �* ��+ا/�ھ�ب، ��, ازآ-� ��@� ��A+ �* "!�د را @�? D� +���

آ$�ه �� �H% ازآن �� �G7 "�6���ُ " ر)�� ��د، ����ِ, ����ن �* ا�2+ �* �!�� ا���آن 

��ر  �G7را در���لِ D� �ِاھِ� ا���1 ���.� و ا)-�ِر1.�� ��ر1ِ��% ��ا�$&� و 2+ا

��دار در �6Hِه ��2�� ھ�ی ا�������ن، د"�  +� ِK�7 *�را �� ز� �M)�، و/� L�ن ا

�ِ? ���رو ز��ر�$�ه ھ� و"��ِ� ا�N�6 ا">�� زد، ��6��آن، �� وا��G.6 و �&� ��

�� �:��7+ ا���ا�5ِت و"�O ����ی د��6 و اھ�/� آQM �ا@�  �Mد�+ و ����ن �* �!�� 
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� �� ��A+ �* "!�د، ���H 3�7 و ھ�RSھ� �� ،����� �-��A+ را از آ:� ��اَ+ �� آ

                                           .+�7��� ,�� N��@ 6+ه اش را���� ھ�ی آ�� ��  ��ا

،VH  ِھ�-�ری آل ��ھ�ب �ا/+�� *� +�A�  ِ*�"��"� �� �Dھ?، ظ�ف 6H:�ه  "!�د و آ��&

���رزه �� �7ک و  7!�رِ  ھ:�ی ���ی)، ظ�ھ�اً ��Aِ  ��1257  1157از"�ل (

�� را در   ِ�G7��M.� �� ا\,ِ �G$6@ �6نL ،ض و 2:�ز و اط�افِ  ا">م��آن  :+ و ر

�ق آن، ھQاران �� �����ن ا�3 از ز�ن و ��دان و ��د��ن، R�� راه ا+ا�1 �� درا_�ِ 

%��6+، ھQاران ��ِ  در1�ن 1�.M 6+ و��ل و�د�$� �� ا"�رت و �Q�6ی و R>�� ر)

او �Rرت �Mد�+ و و��ا� ھ�ی ��.��ری  ��!b?ِ  )�اوا� ��"a �7.��ز�نِ  �-�6ِ 

                                                                                                ��رآ�+ .  

ا��	�#&� در�$ِش ���طِق �ر��، � ��ر�9ِ ا�#�#�ِت �ژادی و ��#�و����#�� ا�راِب  

�#	��ن و ا���ی Qروِر دوراِن 0�و��ِت ا#@�� آ�&� ;ردا$ت �� #رز��ن ھ�ی ��ِت 1	�رو 

ا�;را�وری � ���� ����د �ر�#��ن، ��ن، '�م، �راق، 0	#ط�ن و �وا�� $	�\ �0رس را 

�دا #�$� و ا�رای د#ت �'��ده، ��ر�م، و �� �>وا را در  از;�<ِر ا�;را�وری �ذ�ور

��ی ����رأس ھر$ط� �دا 'ده ����رد و آ�&� را �ط��ق � $وا#ت و ���0/ ِا#�(��ری �ر

�ر�ورد ا#�-�ده 1راردھد. ���2< ;س از�.وِل ;�روزی ا#�(��ِر ارو;��� �را�;را�وری ��

�@دی، دو�'ورا#�(��ری �1924 ���� و #>وِط ���ل ا�;را�وری �ذ�ور در#�ل �

�@دی � ا��U  1916(0را�# و ا��	�س) 1راردادی را ���م " #��<س ;�<و" در#�ل �

ر#� ��د�د � ��#�س آن، �رز ھ�ی ا�;را�وری � ���� '<#� 'د و ا#�(��ر4راِن 

 را از �و �&�د#� ��ود�د � ا���د �'ور ھ�ی �د�دی ���م ���ارو;��� �Yرا0��ی $�ور �

��ل، ��.ِل ھ��ن #ور�، ����ن، �راق، �ر�#��ن #(ودی، اردن، �و�ت و ;#���ر ا#را

��� و � �راه ا�دازی  –�&�د#� ا#�(��ری �ود. ا���ِد ا���ن ھ�ی ��(دِد �&ودی #�

�ِس #H� ن و����	ِف و�دِت �#�)U� ز��ِن �ر�� در �&ِت �'رات و ��	��Yِت و#�/، آ�&م �



www.goftaman.com 

�ل در1	ِب �'ورھ�ی �ر�� ��ز از ز�رۀ آ�&� ا1دا��ت و ا#را� و ���ِر���رۀ �د��را�

0(����&�ی ا#�(��ر ارو;���، �$.وص ;س از#>وِط ا�;را�وری � ���� �ود.                  

،  �وی �-ت و �4ز ��ز   ���2ون درآن ز��ن، �@وه از ا'���Yری #ر ز��ن ھ�ی $�ور �

ا#�(��ر ارو;��� ر#�ده �ود،  ���  ازدِل .�را ھ�ی ا�ن ���طق، � �'�م ِ�Vور�#ن ھ�ی

�رآن، �� � راه ا�دازی �@'&� و ��&�داِت ا#�(��ری، ��$وا#��د �@وه از ا���ر و �1ره 

ھ�ی �&�ن، � در��ی �-ت و �4ز درا�ن �$ش از�'ورھ�ی �ر�� وا#@�� ��ز د#�ر#� 

ول 0رز�د ����د. ���د ��ذ�ر 'د � ا�;را�وری � ���� � �ؤ#ِس آن، #	ط�ن � ��ن ا

�@دی (''.د #�ل) دوام ��ود و 1	�رو  1922��  1299ارطYرل �ود، ��(�ً از #�ل �

�راق و �ر�#��ن)  -�.ر –آن، �$'&��� ازارو;�، آ#��، ا0ر�>� و �'ورھ�ی �ر�� ('�م 

را در�ر���ر0ت. ا��� ا�;را�وری �ذ�ور دارای ��ر�P ;ُر 0رود و 0راِز �دود ''.د 

��� ��� �$'� از آن در ا���� �;رداز�م. �&ذا � ھ��ن #�� ا#ت � �>دور � #ت � ھ�

�م.                                                                       �����  �ذ�ر�$�.را��-� �

 


