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  ��!� از دو #ط�� !دن "���ش � �د �
*رض".  ��ش �'
�ر: %��ش ھ�ی 1

 
 ش ھ�ی ���رده ی ��ور  –دا�ش  – مو �����وی، �روه دو�ت ا���� �راق 2014	ون ��ل  29��ر� !�

ا�دو�!  -  "را � زور ����ر �$ت اداره اش در أورده ود، ا��ش را ! �روه "دو�ت ا���� و �ور�!ھ�ی �راق 

��ود و "او*ر ا�)دادی"، رھر �روه را !  ا���� ا��م ا$��ی  �(ت "دا�ش"�)��ر داد. ھ�ز��ن � آن  – ا����!

 ��م " -�,! اراھ�م" �+ر(� ��ود. 

� /��روی ھ�ی رق آ��" دو�ت ا����"! ا�ن �و �روه ھراس ا(*ن  �د�� از،  !�0� !! و�ژه در  �ک �راق، 

7رار  �+�عش را ��ز � ت �$ت ا، $�� ھم 7ط�رھ�ی �5�د�� )1(�*� از /ر �ش �ر�ن "�روه ھ�ی 	�4دی ��+رض"

 �زش  از ا�نداده،  ود را �:��! وارث 	�4د و ز���! ��ز ر��ت ! دوره  -,�ی را�د�ن /�ش �ش �� ����د. ���� 

�:را�� ھ�ی ژرف ��رو ھ�ی ��ط5وی را �4�� �� ت، -*! 	��4��ن را  ��ز  ی ز���! �ظ���، ا��م " �(ت" �! ���4

�ز�:ری ا��را�ژی ��ن در ��ط5!  !�0! ا(راط� �ر�ن �روه 	�4دی، دو�ت ا����از �وی د�:ر " .توا دا�� ! "

��روھ�ی د�:ر ا�د�ش  � " و ھ�=��ن در رو��رو����+رض ود � =��ش ھ�ی =�د +دی درو�� ���� از "	�ش 	�4د 

�ن 	� ���وان ! �*ل ا�:و از ��ش ھ�ی ا�ن �روه ھراس ا(*ن در ��رزه � ا "(را	�4دی" رورو د�ده �� �ود. در

 " ��م رد.د��� " �(ت��رو��ت "	�4د" و اد��ی "ا���5ده" در 	4ت �و	�! �5ش رھری در 

 و ��راثرا، �! "�$ر�? ا���� ط���ن"  ود را ���  ا�ن �+<ل، و�و �� وا��! /�ی "ا��رت ا���� ا()�����ن" 

�0! ��ز��ن � !��در "دو�ت  وار آن ��دا�د، ��ز در ���ن ��*�د. در �ن 	�، ا���5ده، ��ز��ن ھراس ا(*ن �ن ا��--� 

�0! ا����� ! ر �*لد" دو�ت ا�����-�! " ازار �5�د��" ��ش �� ����د �� از �روه ھراس ا(*ن ط���ن �و�� 

را��� و � در �ظر دا�ت  در ا�ن" 4ره رداری ����د. ��+رض��ری و ��رو��ت �5ش رھری "	�ش 	�4دی 

" اھ��ت ا��را�ژی �رز��ن دو�ت ا�����راق و 	�4ور�ت �ر� �Aر،  �زش " را �ر د=�د ��ل �	�رب ����� 

�و	ود ��*�ل "$*و�ت و$دت �-�"، و�� �ظر ! ھ�دو �ش !���ور ی را ! �*ل �$�وس ���0ر �� ��زد،  ��+� ،

��ن ����د �ذ��! <ر! /ذ�ر  �� ��ریا�زا��ت �����دو (5دان "�� ! $�ذق"  �� . 

�دی ��ر� � �روه ھ�ی 	4 - 	���ر ر � از زوا��ی ��ر�? ا�ن =��ش ھ�، ! و�ژه ر��! ھ�ی �5�د��  در ا�ن

 !ذی ��7و ��رو ھ�ی  ذی د ل��ور ھ�ی  و ���7ً ��<�دوا��ش ھ�ی /�=�ده �� �ردد و ھ�=��ن ارز���  ��+رض

 د.�رر�� �� �رد

�زم �را�� د���  -���د
� �روه دو�ت ا����  �
�,ب. ر�!- ھ�ی 2. �
�زی �����  رو د��-      

 ��+رض�-,�" /رورش ��(�!، در رز�:�ه "	�4د  -  ود در دا��ن ا�د��! �5�د�� "وھ��ت "دو�ت ا����"�روه 

زرگ �رد�ده ا�ت.  !و �ور���رزار ��رزه ��-$��! در �رز��ن ھ�ی �راق  رو دا���5ده" �	ر! آ�و �!   

ر��ض و از �وی  ش �روه دو�ت ا���� از �? �و � �ظ�م �����ت �رای وھ�� دراو�� �ظر ! ا��*�ر �5�د�� 

! �ر �� رد. �روه دو�ت ا���� در �ورد ��رزه  "������� �د�:ر � "��ز��ن ��در"، �+�� ا���5ده در "���ن و �

�0! "��ر��ن و  و �ظ���� !" ھم �و�� دارد. از ھ��ن ��+رض" � �روه ھ�ی د�:ر "	�4د ن�ر �د��-�! د�:ر ����ن 

د��� ا��وار  �+�ر �� صا���5ده ر �?  " ودو�ت ا������ر ا�ن �روه ھ�، ! و�ژه " و راه�ت �! راھردی ا 	�

 �رب در دو  ش �ھم ھ�ز���� ��ش زا دار�د:� �ن دو �روه ھما�� ���د. از �وی د�:ر 
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�روه ��ش �� �����د، �� ا<�(! ر ��G ��روھ�ی ذ �ره �� ھراس ا(*ن ����? در �رز��ن ھ�ی  ھر دو �

�ور ھ�ی  ا����، ھر=! ���ر ��روھ�ی ��زه دم ا(راط� 	وان و ��-,� را از �ر���ر 	�4ن  آ��نآرا��! 

G����رزار 	�4د ,ر���د.   ! ��وده و 

� اAول �-,�!" ھر=!  و(� داری�� �����د �� از طر�ق " ا7رار �,ظ� و ! �روه از ھ�I ا�*��� در�H � ھر دو �

د��� ��ور ھ�ی �ر�  ��A-ب��� ھ�ی ���� ��4د ھ�ی /���  و ���ر ��4��ت �ظ���، $���ت ھ�ی �����

ً  -�G (�رس و  �روه ��ش  ھر دودو�ت ھ�ی �����ت �رای ا�ن $وزه را د�ت آور�د. در �ن را���  ���7

� /�ش ر���د/��ده  	�4ددار�د �� �5ش رھری  و�ش را �! ���4 در ��ر زار  !*-وی ھ�ی �ظ��� و ، 

�ر  ود  ،" �(ت" ر ��رو��ت�داد�ری ھ�ی د��� +� !!$A  .ذار�د: 

   !دو�ت ه" و "�5�د�� �رو ھ�ی �-,�، از 	�-! "ا���5د اAول�ظر ! اھ��ت �رز ا�ن �*�ت، � �ت �ظری �ذرا 

 " ارز��� �� �ردد. دو�ت ا����" ��+رض" ا�دا �! �� �ود. /س آز آن ر��! ھ�ی ����� اوج ��ری 	�4د ا����

�0! راه  ا���وردیاز ��5�د  ��+رض����� �روه ھ�ی 	�4دی ر��! ھ�ی �5�د�� و اAول � !��ی �ظری �-,�!، �

�0! �ره � !�0! 	زم �رای رز��  �-,�! آب ��ی ��-� �-,�! و ��ظرات ان ����! � !در ا �ر از ن �دا�وھ�ب 

     د. ا��? � �ت �ظرات ا�ن �! �ن � �Aر رر�� �� �ردد.���  ور

  اAول �5�د�� و ر��! ھ�ی رز�� �روه دو�ت ا����

  

ز�ر��ی �5�د�� �روه دو�ت 
ا����

 /����ز :ا���وردی .1
�ظری

 راه :����! ان .2
�-,�! ��-� ���ی

دا�وھ�ب ان .3�: 
 رز�� �رای 	زم
!�,-�

/روور�:�ه 	�4دی �روه دو�ت 
ا����

�روه ا���5ده

 ش 	�4د ��+رض

��رزار ��-� �روه دو�ت ا����

��0�ر /ذ�ر از 
ا�زر�7وی

�	�رب 	�4د در 
�راق و �ور�!
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�ز �ظری �,'�-ا���وردی.  2.1!�� : 

���وی) در �1058��وی ��  974 از ��ل( - أ�و ا��0ن �,I �ن ��0د �ن ��0ب ا���ري ا���وردي -  وردی�ا��

�0! �? (5�! و /�رو �ذھب ��(+� در )داد، /��� ت ا�/را�وری ��ز�زل ��و د�4ر Aره �راق =�م ! 	�4ن � ! ،

) و�7�م 1031-991ا�5د�ر �M ( - در در�ر  -,�ی ���� ا���وردی )2از �4رت ز��د ر وردار �رد�د. ( ���� ھ�

) M�1031-1074 ( -  !در را���ی �و	�! د��� ا��داد ا�/را�وری ������ن  د�-ت ������ ��ود.  -�,! ا�5د�ر 

(�45ی ���دار =�4ر �ذھب ���ن (��(+�، $�,�، $�-� و���*�) وظ�,! داد �� 	زوه ھ�ی د��� در �ورد �و	�! د��� 

!�0� !�ورد /��د  -�,! 7رار  ا���وردی���ب ا��7Nع"، ا0ر “"$ل ا�����ل" �و���د. از 	�-!  	زوه  ا$*�م دو��� 

 !�ا�ن  ا�0ر د�:ر ��ز در  د�ت �و	�! د��� ا��داد  -�,! �$ر�ر �رده ا�ت.  از 	�-! �� �وان از ا���وردی�ر(ت.  ا�

��ب ��م رد:  

 أدب ا�د��� وا�د�ن   �

� O�م ا��-ط���P$Qا  

  ��7ون ا�وزارة �

  ����O أ��م ا��وة �

  �,��ر ا�5رآن "ا��Pت وا�+�ون" �

�0! رھر ز��م ا���وردی! �ظر � !! ا$*�م  �ط�ق��  ا�ت ، 	����ن ( -�,!) /���ر ا��م وده و �*-فمو ا��، 

�4َ ا�Tذ�َن �وره =�4رم 7رآن ( 59� �5ل 7ول از آ�ت  ا���وردیا���� در را���ی �$*�م "�ظ�م ا��4" ��ل ����د.  U�َأ ��

ُ�وَل َو أُو�ِ� اQَْْ�ِر ِ�ْ�ُ*م؛"  Tُ+وا ا�ر�َو أَط َ TZ ُ+وا�د  – آَ�ُ�وا أَط���اط��ت ���د از Z، اط��ت ���د از ر�ول و اط��ت 

�ن 7درت $�A ,! –از�ر، ا��م و  -�رداری �ط-ق" ا�ت ا��م را  - ا�) ��3ن ا���5ق �� ����د. ( ز��ماز  )  "(ر���

 -�,! ��  ،ردیا���و� �7ط+�ت ���م $ق ھر �وع ��5و�ت �-�!  -�,! را رد �� ����د.  ! �ظر  ا���وردی �ر��ب! ا�ن 

 ورده ��زد:آر  را ا��م ���ت  =�4ر /�ش �رط

 -�م ��د�5ل �دارای  )1

2( !�5) !�0� !  وارد ��د در اAول و ا$*�م د�ن ا��م، 

 در ا �ر  وا�� �ب �ردد �-��ی د�ن  از طر�ق "�ورای $ل و�5د"، �	-س (�45 و )3

 �� 7وم /���ر ا��م ��داز ��ر 7ر�ش، �+ )4
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 ا���� از �:�ه ا���وردی ����ی  �(ت

 

 

 ،"�را�م �+ت" ر �ذاری�!  -�,! �� �وا�د 	����ن  و�ش را ��ز  ودش ا�� �ب ����د. /س از  ا(زا�د��  ا���وردی 

�� �وا�د /س از �+ت !  -�,! � و  رد ����د او را آوا �ر$ق �دارد ��د، أ�ت ا��م �*-ف ا�ت �� از " -�,!" اط��ت 

�� �وا�د ! و ھم ز��ن � �� ��د،ا�ت ا��م در �? و7ت ���4 و ���4 دارای �?  -�,!  ا���وردی�زل �ردد. ! �ظر 

� ھدف /�ش ر(ت ا�ور، ر � �A$�ت  �رز��ن�! دو �� ���ر  -,� در  !�ا��م $����ت �����د.   -�,! �� �وا�د 

7را]ت د���،  ا�ن  ��ش �� ��د �� از طر�ق ا���وردی) ا���5ل دھد.  ! ا�ن �ر��ب اوز ر! ا� �ص د�:ر ( اھ� ر

را �ردود ��دا�د. از ھ�!  تو � ��, ت��5و�7��دت ��ز�زل  -,�ی ���� را ا��$*�م  �د. ! ھ�ن �$�ظ او ھر �وع 

�	ز�! ط-�  عھر �و  ���وردیا –�ظر !  طرات �	ز�! ط-� در �رز��ن ھ�ی /�را�و��  ط! ا��م  - ��4�ر ا��*! 

وا ر �? اAل ��ر� � ا�/را�وری ا��م /��ه رده و "�وا�� ھ�"، �+��  ا���وردیرا ���(� ا$*�م  ا��م 7�د �� ����د. 

�:��  روا�� �$روم �� �ردا�د.  مو $*ا7وام \�ر 7ر�ش را از $ق 7��دت  ن

�!  ا���د �ر. ز���� �! /س از او ان ����!، (5�! زرگ د�:ر ز��توردی در آ\�ز ا�5راض ا�/را�وری ا��م �� �ا��

روا��  -,�ی ا��م �  مو $*���وی =�م ! 	�4ن �ز �رد، �رز��ن  �(ت ا���� �	ز�! �رد�ده  1263در ��ل 

و �و	�! د��� �<�$ل �رد�ده ود. در ھ��ن ز��ن ا�ت �! �)ل ھ�  ش ھ�ی ز��د ا�/را�وری ا��م را �Aرف �رده 

  ���رده، �! ا�را تو � ر�� �+ر<� تر $�� �ک �*��ن ��ود�د. ��وه  �)داد، /��� ت  �(ت ا���� را  ر�4

ھ�ی  �ور ز��ن  !و �وا��ھ�  ه��ھزادا�راب روا دا���د،  �,�وحاز �وی  � �ر در �رز��ن ھ�ی  ل�)و نو $*�را��

 !� /ردا �! و در �ن ��ل ھ�ی  و ��م و�ش  �وت �-A ھ�ی ^�	 !���وی ���ر  1291��  1099د�ن ���_ 

! �وی �ت ا��5دس ھ	وم رد�د.  ! از ھ�ت �ر�

 

!,�- :

(ر���روای �ط-ق.1 

ده ���4 در ��5ل .2��$
Z

�دم $ق ��5و�ت و .3
�ز/ر�� ا�ت

�5ل �-�م

 �:��وا
 !�ری �
ر ا��م���/

ا�� �ب 
]و�ط 

�ورای $ل 
و �5د

!�5)
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      . ا�ن 
���-: �ره �!�ی ��,� �,'�-2.2

�?  ، )1328 �� 11263در $ران، در 	وار �4ر د��ق �و�د �ده (  -اوا�+�س ��5 ا�د�ن ا$�دان ����!  -ان ����! 

"آ�����! و ا��ر�+!" (ر��ن  ش��4ور ا���� و ��رز /ر آوازه ی ز��ن  و�ش ود. ان ����! در ا0ر  �وا��ی���م 

وده و  – نر ز�����!  دا  –روای 7-�رو ا��م را "ظل اZ اNرض"  �-��  وا�د. ان ����!  ود /�رو �ذھب $�

زرگ در  د�ت ا��-? !�5) ?� !�0� !ا���Aور 7رار دا�ت.  �ر=! �! �زد ان ����! آ��ت ! $�ث و$� آ��4،  

�0! �� راھ�������ت /���ر ا��م، ار��دات  -,� ی را�د�ن و � !�رام  !�$A دق �ھ�یA ول ا��م ��بAو ا `

! را �$ت /ر�ش �� رد.   راھ�����ار��دات  -,� و  ،�� �����د، و�� او ! $�ث �? (5�!�$A ن ھ�ی�ر ا+� !

` (*ری و د��� "د�ت در د�ن" ��� �! �ده و در ���	! � ا�����، �رک �����! ھ�! زوا�� و $وا�� ��,� رو 

�ور ان  تو ��در "ر��ت ! 7رآن  ،د. از ھ��ن �:�ه �+�ر ان ����!� وا�ده �� �و !ر"  �A! �� �ود. ���/

ش در رد "��Aو(ون،  ردر آ�0	4ت او  �نا زا�Aوف، �-م ��م و (-�,! آ�وده �رد�ده ا�ت. � ����! ا��م ��ب 

. �ط�ق ! �� ��ر ا�ت ا���� ھ��ن ز��ن، ���� از �دم  و	ود  -�,! و =�د ه ا�ت��*-�ون و (-�,�ون" ر آ�د

در 7-�رو ا��م و	ود دا��! د �� �وا��! �ظر ان ����! ھ�ز��ن =�د�ن "ا��م"  ا���وردیف ! �� ا�ت، ر �/�ر=

����د.  ن�� ��*/��ده �ردد. ! �ظر ان ����! درک و$دت ا��4 از طر�ق �+5ل  �ر�+تد؛ ��روط ر ا��*!  � �� 

ر  �ف آن   ھر ���7رار �ر(�! و  ا���د �ردر د��ور ��ر /�روان �� ان ����! ����� از �+�ر دا�ن ��وه د�د   !�

 !��ش �� ��ل ��د، ���ت  طر "�*,�ر" را /ذ�رد. 	زای ا���ل "�,ر" 7�ل ا�ت. در �ورد وا��:�   -�,! و ا��م 

ر ا��م، ان ����! ار��دات  نا� ازو  ،7ر�ش���/ !��دھد. را �ورد /ر�ش 7رار  ا���وردیا����  تو 7را]طر�ق 

�ری ! 7ر�ش دا��! ��د، ���ت�,! �رط ! ا�ن �ظر ا�ت �!  -ان ����! � �:��$�م  Aورت ! و�� ��د �! وا

 ا���وردی�� �وا�د  -�,! ��د، ان ����! � ! در�ورد ا�ن �! "�وا��"، ��-��ن \�ر �رب ��ر � و��) �4رب ��د. (

�ر  ود ��ن  –�! از 7رآن و ��ت /���ر �$�وب �� �ود � �(�45 !در 	�-ھم �ظر ا�ت. ان ����! +� !	زا ھ�ی  –

ز 	�-! رای "7ط�ع ا�طر�ق"، 7�ل از طر�ق ر�دن �ر و رای ��ل ز�� ��:��ر ��  ا: ا�د� ت و ��:�ن ا���5ق �رده 

 آ ر�ن ر�ق .

و ان ����! از 7��دت  -�,! و ا��م، و�و � �,�وت ھ�ی 	ز��، ��	ر �� �ردد ! آ�*! ز��م ا�ت  ا���وردی�+�ر 

�0! ظل Z ���4 در ��5ل آM  ،ا����� !و $��ب ده وده و ا�ت (�7د "$ق  ��]ول�و	�! د��� و ا��4 در��(ت ��وده، 

در �	ن  \�ر �رب -����ن$ق  �(ت از �� � �-ب���! و ان � ا���وردی��5و�ت و �زر��" �� ��د. ! ا�ن �ر��ب 

د��� را �ذا��! و � 7را]ت ا�روزی د�ن ! �,� د�و�را�� ر(�!،  ا7�دار �را��ا��س زار �ژاد /ر��� \رق �رد�ده، 

ز���! ��ز (��د اداری ���رده  !ر ���	رد �� �����د و د  ی �رز��ن ا��م راا�زا��ت ھر �وع $��ب دھ� ز���

 .  �د��:رد

 . ��0د ا�ن ��دا�وھ�ب: �زم �رای رز�� �,'�-   2.3

 دار�د" 
ر��F"����0 ھ� �ر ��,�� ��ن :�ر وھ���  

5( 1953
�  ��1902دا�*ز�ز ا�ن �*ود، ��د!�ه �ر��
�ن �*ودی از (  

د�ت ھ�ردن "� از �ن  –! �,�! ی  ودش - ��ش ��ود ��  �18$�د ان �دا�وھ�ب، ����:ذار "وھ��ت" در �ده   "
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 ش��4ور د�ت ��د.  �دا�وھ�ب، /س از �و��ن ا0ر  –ا��م ��ب  –در ا��م،  ! �*ل "اA-� و د�ر��! ی ا��م" 

 در �! 	ز�ره �رب � ان �+ود، 7وم ����ر زن و 1740�وا��ت در ��ل ھ�ی  –$ل ا�����ل وھ��ت  –"�و$�د" 

�دد.  وھ��ت در وا7` �? 	ر��ن د��� � 7را]ت  �+4د ا��ن ز��ن 	وی ھ�� /�*�ر. ا�ت�در�! ���ن $�-�  ��A-ب

�! در ر��ت ! "ا��م ��ب" دوران  ��و�� ر��! ھ�ی (*ری وھ��ت ���ر از 	�ش �-,� آب ��  ورد، 	�

ان ����!، ����ن  و ا���وردی�+�رات د���  �ن را��� ار��دات وا��د. در  -,�ی را�د�ن، �+�� �-ف ��A_ ا����د ��

�0! ا�:و ھ�ی 7را]ت د��� ا��م ��ب 7رار �� ��ر�د؛  !(*ری �-,�� !و ان ����!، دو  ا���وردیرای ان �دا�وھ�ب 

 ��,�ران �ظر��ت د��� و (-�,� ال ��دی، ال رازی، ا�,�را� و ان ����، ا�ن (5�! �ذاھب ��(+� و $�-� در ��رزه 

 د��� �-,�" را ھ�وار �� ��د.   ���د �را��آ�ده و در ا �ر راه "ر �5ل �رای د��� 

 ا�ن ��دا�وھ�ب��0د ز�د�� ���- �����  2.3.1

از �وا` �	د، در  ش � �ری ���! 	ز�ره �رب  "����!"در �4ر   )1791��  �1703$�د ان �دا�وھ�ب (از ��ل 

ر اAول �ذھب $�-� ��ل �� ��ود. �$�د، (5! ود�دا�وھ�ب /در وی، �*� از 7<�ت آن �4ر  �و�د �رد�د. !� ،

 ) 6. (آ�و ت$�-� را در زاد��ه  ود 

 �و�ژه رادرش  و ! /�دا �رده$�,� ا ��ف �ظر  (5!در �ورد  وا�ش  و رادرش، /در و �-���ن �د�Z$�د زودی 

! �-�! �$�د از �و��ن ھم  ودداری �*رد. د�:ر �و�� �ظرات �$�د ��	ر ! آن �رد�د �! /درش از ��ت �7<� 

و ھ�ب /س از آن ! �د��! �,ر �رد؛ 	��� �! از �:�ه آ�وزش ا���� �4رت دا��! ودور ا�دا �! �ود. �$�د ان �دا�

) �$�د ان �دا�وھ�ب =�4ر ��7 �رد�د. ( و ���ظرهدر آ�	� �,�:و  ا���� از =�4ر �و�! د���ی ا��م رو��,*ران

دZ ان اراھ�م، �? (5�! �	دی و �$�د $��ت ا���دی، اھل $د�ث از ��م � ���ل در �د��! �/ری �رده و در آ�	� 

ت �رد�د. $A ناز �7ره ھ�د ھم�! ھ�دی �$* ا�و(� و (5A ،دھ-وی Z ه و���� ��ر م �رد�د. +د طر�ق رواط او 

���د �ذاری �*�ب  –/س از /����زی  ش �Aوف آن  -(*ری دھ-وی در ھ�دو���ن  ��وه !�رد�د.    د�و �دی��	ر 

ا�ت �!  �:�ه �? �	-س ���ن �د. از ھ��ن  �ورها� در /�����ن، ! و�ژه در �/س از �	ز�! ��م �7ره ھ�د ا�ن ��ت د�

��-�  ھ��ت ھ��و�� �ذھ� ووا�وره  �? �  –$�,� در /�����ن ه �ذھب � و	ود �5ش �+��ن ���د –$�� ا�روز 

 دارد. 

ھ�ی ان ����! آ����� /�دا �رد. � و	ود ��7! وا(ر ! ان ����!، �$�د  و �و��!�$�د ان �د ا�وھ�ب در �د��! � آ�0ر 

و � ت در رد �Aوف ا���� ر آ�د. از ھ��ن �:�ه او  �/ذ�ر(تان �دا�وھ�ب ارادت ان ����! ! �Aوف �7در�! را 

ر ا��م" را �+�ر ����د. �$�د  و ��تا���� ���4 "7ران  و ��ش��ش �رد �� رای ��� ت  داو�د  ا�ن از/س ���/

Aره �,ر �رد و در آ�	� او رای � ���ن �ر�!  در �و��! ھ� ! ردھ�ی*ش +<� ��-�ان �دا�وھ�ب /س از آن  

و�� روح ���طم ان �دا�وھ�ب در Aره ھم 7رار ���(�!، /س روا�!  )���8 را  " �رک و د�ت"  وا�د. (را�G ا�

! ھ��ری �ر(ت و  را)داد �رد�د. در آ�	� زن 0رو���دی G�/  4ر ا��ل در� !�ن �4ر ا��7ت �ز�د. در ا �ر او 

 و �ظرات، 	��� �! /درش ا��7ت �ز�ده ود، ر��ت. ان �د ا�وھ�ب در ھ��ن 	� آ\�ز ��ود �� ��5�د "اورا ��-!"

/س از �رگ /درش در ��ل ان �دا�وھ�ب ����ف �رد. �$�د  را "�و$�درا ���	م ��زد. او ���ب " اش /را��ده

ا��5�ل  ا�وھ�ب$��م ��ط5! از ان �در��ت.  ا�ن �ر�! ���0ن ن �+�ر،  اش دو�ره ! ا�+���!، زاد��ه 1740

�ن او، �ش Aد �ن �رد ��-_ در  د�ت او ھ�راھ�روه  و �Aو��ت��ود. $��م و7ت رای ���رش �+���م "�و$�د" 
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 !�$A *� از�ن  ط�ب، 7رار داد. �$�د ان �دا�وھ�ب ! /�روی از �+�ر �و$�د  ودش � �ت از ھ�! �5ره ز�د ا

 را � ر�ب �رد. ز�د در 	�^ ����! در ز��ن /���ر ا��م ! 7�ل ر��ده ود.  -�,! دوم  و رادرھ� 

رد�د �� از $���ت ان �دا�وھ�ب د�ت ردارد. /س از آن ان �+�ر �	ور 7و�� ���0ن ن � ���,ذان�ظر ! (��ر  

�1744دا�وھ�ب در  ��ل   !ه د �$�د ان �+ود /���	د �ز رو���ھ�ی ، �*� از "ا�در���"���وی �	ور �رد�د، �� 

رد. درا�ن وا$! از �:�ه �غ ھ�ی ��وه �4رت  ��A  (5�ر ود�د.، و�� ده �����ن �ن دھ*ده ز��ن $�Aل  �ز ودها

 �! ��5وت و ��:د�� �4ره آ(�ق ود، � ��ت آھ��ن اداره �� �د. ان �+ود  !�دا�ت و �و�ط �$�د ان �+ود، 

رک �رد �! او �� �وا�د از 7را]ت د��� ان �دا�وھ�ب در 	4ت ���رش �,وذ �+ور �ظ��� و�ژه  ودش ! زودی د

�ظ���  و�ش 4ره رداری ����د.  ھم ز��ن ان �دا�وھ�ب ��ز ! ا�ن �ور ر��د، �! او �� �وا�د از طر�ق - �����

ان  �	4ز �ردا�د.�ظ���  ���د���  ودش را � /��� و �+�ران �+ود، ا�ن �د�! ���ن /ر �د�� ��وه (*ری ����� 

طر�ق رای ان �+ود ز���! ��ز �و	�!  ا�ن از�ظ��� ان �+ود را �و	�! ��وده و  -�دا�وھ�ب ���م اھداف �����

 دا���د.  7راران �+ود ر7�ب  ���,ذان�$ت اداره  <�ا�ن ارا. د��� ��4	م و � ر�ب وا$! ھ�ی دور و �زد�? �رد�د

رای ا ان ود و/س از �,�:و ھ�ی ز��د ان �+ !�ا���ر  ز�ف آن ھ� ��ز ا �دا�وھ�ب /����� (���0ق) �5د ��ود�د، 

��د��ت ا	�ری �! ان  ر وردار �� ��د.  ان �دا�وھ�ب ! ان �+ود �+4د �/رد �! وی ھر�ز �-�! "	ز�!" و

ا�ن /���ن � �? �رو�� ا	�ری  �N رهد.  ��د�:ر و<` �� ����د، د�ت ! � ��,ت �ز ���,ذانو  �+ود ر �روه ھ�

ا�ن �ر��ب از آ��زش  !ز�ز ! ز�� �ر(ت. +��4�� �رد�د. ان �+ود د �ر ان �دا�وھ�ب را رای /�رش ان �دا�

�داد �ری �����  ،��! ز�ر ��ی  آ�د و	ود! �دا��� ا	�����، ! و�ژه در �ورد زن، ا�$�دی  و ��+Aب �ذھ

/س از آن ان �دا�وھ�ب در  د�ت �$�د ان  )�9رد�د. ( �-ط�ت �����ت �رای اھل �+ود در ���! 	ز�ره �رب 

*رد�د. � ا�ن ا��م در ��ل ! ����ل � "�و$�د"ار��دات  طا��م �رد، �! در   ��-�� �����+ود،  	�4د را �-�! ھم 

 �:ر ھ�وار �رد�د.در �رز��ن ھ�ی د و \�رتراه رای 7�ل  1746

�ر  �,�! د�/-��ت) ! �*� از 1953��  �1902دا�+ز�ز ان �+ود، /�د��ه �ر���ن (از ��ل �ود ھ�ی ر������ی  ،

�$��� !� �ن�! او  �+�� ان �+ود ���$� ھ� را �ظر ! ��-����ن \�ر وھ�� �ر	�_ �� دھد. ان �+ود �� ا(زا�د 

!د" �����د، �	رم ! �رک ھ���د. �! در  ط "�و$� ��-�� �����ور ھ�ی د���  ود ��ل �� �����د. ا��  �ط�ق 

)10 ( 

، �دش ! �*! ر(�! ود�از ھ�راھ� �ن در و7ت $G  ��!  دا، ز���� �! �$�د ان �دا�وھ�ب � =�د 1733در ��ل 

�ن �$�د ان �دا�وھ�ب و �-��ی $ر��ن �رد�د.  و $ث��+ود ان �+�د، �ر�ف �*! و �د��! ($ر��ن)  واھ�ن 	ر 

�وران" را ��(ر ا��م ��ود. �7<� ! ان $د�ث ���?  ��! د�:ران  �� 	�ت �!در ا �ر �7<� �*! "وھ� ���

ان �+ود !  1791،  ود ��(ر ا�ت.  /س از �رگ ان �دا�وھ�ب در ��ل  وا�د��(ر  ��7` ���دهرا دون دN�ل 

�!  1802دا�! داد. در ��ل (�و$�ت  ود ا ���	 ،��ر !ان �+ود ان �دا�+ز�ز  �رج از $وزه �! 	ز�ره �رب 

�+ود دا ل �4ر �ر� �ده، اھل �4ر را از ز�ر ��H ان . ��*ر��ن ور �رد�دا��م $��ن �واده /���ر د(ن ا�ت،  $�-! 

�!   را ��را ��راج �رد�د و ھ�! 	واھرات و ط�  ���ده و �5ره ا��م $��ن را � ر�ب �رد�د. /س از آن دارا�� �4ر

رد�د. (در �5ره ا��م $��ن  ��(� !11*�ر ر(�! ود،        ( 

! (�و$�ت   ادا�! داده  ��  -(�وا در �ورد ��ح 7راردادن  ون ��-����ن \�ر وھ��  ا��س!  –	�:	و��ن ان �+ود 
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�*! و �د��! را �� �ر ��ود�د. ا�ن (�و$�ت  -!�ره �رب، از 	����م �4ر ھ�ی زرگ ھ��ن و7ت �! 	ز ��1912ل 

ر ا��م و ر ز��ن وھ�� ھ� �وام ود � � ر�ب �5ره ھ�ی ��ران وھم���/  .�	�^ �و ���دن ��ب ا���� \�ر وھ�

و  -�,! اول  ھ��ر /���ر، او*ر، ،وھ�� ھم =��ن ا���ن �5دس ا��م از 7�ل  ��! ھ�ی /���ر ا��م،  د�	! 	و��ن

وھ�� را 7� رد �رده آ��ن ) و �د��!،  -�,! =�4رم را �  �ک �*��ن �رد�د.  �ر=! �! �-��ی $ر��ن (�*! �-�

 �ود�د؛ و�� /س از �Aرف ا�ن ���طق �و�ط وھ�� ھ�، �-��ی ��ط5! � �ر ��زه �	ور ! /ذ�رش ��5�د وھ�

��ب  –! ز�م آ��4  -وھ�� ھ� در $ر��ن ��ز از آ�ش �وزی �رد�د�د. در ���ر آ�وزش ا	�ری ��5�د وھ��ت، "

ر�زاری "�و�ود �ر�ف  و �را�م�� �*�"، از 	�-! ر�ردا�دن ���_  �ورز�د�د. ر ��5�د �ذھ� "$�,� و ا�ء�رک" 

ر ا��م" �$دود�ت ھ� و<` �رد�د. ���/ 

ن �ر�� �����ن ر��ض �� � /ر ��:ری و ��-*ردھ�ی��ت ھ��ش د��� و Zد:ر روش 	زم �را�� و �+�ر د��� �

��  ورد. �ظر ! " از آن آب  دو�ت ا������ �روه " "ا���5ده" �ن ا��--�، از �رور�زم�! ا�روز  ا�ت�دا�وھ�ب 

��ش �$وری وھ��ت �ظری �و��ھ� ا�دا �! �� �ود.    اAل ا��? !  ،اھ��ت ����ن د�د وھ��ت !�0� ! "�و$�د" 


و��- د��� ��0د ا�ن ��دا�وھ�ب ����ی"
و�0د"  2.3.2 

و ���ن �ذار وھ��ت $ث و �,�:و در  ا�ت، �و$�د" "زر��ر�ن ا0ر و ز�ر ��ی �5�د�� �$�د ان �دا�وھ�ب  ���ب 

�0! ر�ن ا���� و �+��ن ���ده ا��م  �*ل و ��ت �� دھد.� ! �ورد �+�ر و ��ر�_ "�و$�د" را 

 �وھ�ب �! �وع �و$�د را �+ر(� �� ����د: �$�د ان �دا

�0!  ��ق �ون و �*�ن، �رگ و ز�د�� )1� ! Mرش آ�ذ/ :!� �و$�دا�رو

 از آن ��د �رد�ده ا�ت/رورد��ر �! در 7ر آن  ا�����و$�دا���N و ا�A,�ت: A$! �ذا��ن ر ھ�! A,�ت و  )2

 �و$�دا�+�ده: ��دت �ردن ���4 از ذات /رورد��ر )3

! �ظر �$�د   !�0� !و در ���	! �ن �و$�د  و �,ر(�Aل �ن ا��م  طان �دا�وھ�ب  ! �و$�دا�+�ده �� �وان 

 د�د.   �رک

��د، �+دی و �5ض �و$�د ��  وا�د. در �ن ���ن �� �وان از  /ر��ش راھر �وع ان �دا�وھ�ب � Z ر�! در را

��ر، ا��م، !2ص رو���0 و ��  0
� ��م رد، �! �و�� � و��طت � �A د�:ر ����د ، د��، ا�
<�B- و ا�
*��ت 


و�ل، !'��ت، 
�رک و ز��رتاز در��ه Z �راد  وا��! �� �ود. در ھ��ن رد�ف 2,�'- و �� !2ص �����ر ا��م   ،

�د�ت راط! اAط�ح " ا�ندر و �5ض ���ده ��رک ا�ت.  ،�5ض �و$�د وده -! �ظر ان �دا�وھ�ب  –ھ�! ا�ن ھ� 

" ��ز �5ش ��ده �زی  �� ����د. اAط�ح د�ت در �,�:و ھ�ی �ذاھب � ا�واع �و���ون ا(�ده �رد�ده ا�ت. �- د�ن

از	�-! �زا�د�ن ن �دا���م، �*� از زر��ر�ن (�45ی �ذھب ��(+� /�G �وع "د�ت" را �� �ص �� دھد: د�ت 

 و د�ت ���وع.  �*روهد�ت (ر<�، د�ت �وA�وی، د�ت �	�ز، 

�! /س  را "د�ت $��!" �� دا�د. و�� ان �دا�وھ�ب �7ط+��! ھ�! ��دات و ا���ل ن �دا���م �! �وع اول را $��

از �ده �وم ھ	ری در 	�4ن ا��م �+�ول �رد�ده ا�د، د�ت ���وع ��  وا�د. ! �ظر او ھ��ن د�ت، ا��م را در 

 �
�,�د" و "ذ�ر"�ده ھ�ی ا �ر از راه و ر�م ا��م ��ب ! دور �� �! ا�ت. ���د �ذار وھ��ت ! ھ��ن �ر��ب " ! 
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ر ا�ن �� اAول را رد �� ����د.   ��رزه ر  ���! و ھ�! �ردار �

، ا�م از د�:ر راد�ده �� �ود �! ان �دا�وھ�ب  ط 7ر�ز �رک و �و$�د را ���ر ��^ ���ده و /�روان �ذاھب 

�و=*�ر�ن �دول  ���رک" 7-�داد �� ��د. در ���	! � ا�ن ھو�ت ، "طرح �ده  وھ��ت از اAول���ن و ���` 

��روا ��4م �رده، 	�4د را �-�! آ��4 (رض دا���!، ا�ن A,�ت ر وھ�� را  � �ذھ�، ان �دا�وھ�ب ھ�! ��-����ن \�

���زی و رده ��  ! ون ��ن را ��ح �,�!، دارا�� ھ�ی آ��4 را ا����ک �رده و در ا �ر ز��ن و (رز�دان آن ھ� را 

����د.  �� 

ر /��! ھ�ی وھ��ت ا��وار  !�ھزار  400(�و$�ت  و�ش �ش از  ، در رو�دا�ت��*�ل $*و�ت �ر���ن �+ودی 

���ده، و د�ت و /�ی �ش از  H�� ر�را از ز ��:ر را � ��طور 7ط` �رده ا�ت. ھزار د ��350-��ن \�ر وھ�

)12 ( 

  (��$�ن(�و$�ت ا��م ر�! ��زه ی �ز �رد. =���=! �!  در ��ر�
 ،�+ود � /�روی از �+�ر د��� ان �دا�وھ�ب آل

�رد��ن �و�� :�ر را ر  ھ� ��روا��، ر �رز��ن ھ�ی \�ر ا��م �� ت و ��ز �رده و ھ�! 	�4د ����? ا��م

��,����ن :�ر ارا<� �,�و$! روا دا��! ا�د. و�� اھل �+ود � /�روی از وھ��ت ھ��ن �+دی و �ظ-م را ر  ��,��ن

��د��-�  ز�� وھ��� ��.  

و  ھ� و \�ر ��-��ن، ھ�=��ن رده و آزاد ��5�م ��*رد�د، �-,� �ر=! �! از �ظر ا��م ا���ن ھ� ! �روه ھ�ی ��-��ن

�ا��م و�,ر  �7�ل  ��!�,�وت ! � ،�ر ر(�! و �ن ��-��ن وھ�� و \�ر وھ��ااز ا�ن ��5�م �دی (ر ھ� ! و�ژه وھ�

ا ��Aص /�دا �� ! روا�ت وھ��ت، $*م روا�� در 7-�رو ا��م ! ا�راب ھم =��ن �-,�!، و آ��ن �� �رد�د. در 

� �دا��� در ���م ز���! ھ�ی �����، ا	�����، ا�A�7دی و 7<���  !��د. ا�ن �دم ���وات در �ورد ز���ت ��	ر 

�����ت �را�� وھ��ت، ا�ت $ق ا�� �ب �ر �و�ت  ود را �دا��!، �-��  �� �ردد. �ظر ! اAل ���د �را�� �-,�! و

�س $ق ا�� �ب �ذھب و د�ن  ود را ��م Aو (�45ی ا��م ! ��م د�ن رای آ��4 � I�ر آن ھا� �ذ �� �����د. ��وه 

ا�ت.  ! ا�ن �ر��ب ا�ن ��وه د�د د���، ! آزادی �5�ده، آزادی ��ن و  ���و	ب �رگ�دا��! و  روج  از د�ن ا��م 

��ور 	�^ را �-�! "\�ر 	! ! $5وق �ر � ت �ط�! وارد �� ����د.  /�روان �-,�! و وھ��ت ا�ر د�ا�د��!، در ��

�ر 	ز�� آ��4  – "��-��ن" �Aدر �رده  و �روه ھ�ی � ��ف در ��5ل د�ل "�� �رگ و �� /ذ�رش ا��م+� !7رار  –

و $5وق �ر !   !�� ��ر�د. در ���	! ��ش اھل �-,�! و وھ��ت � دا�ش ا�روزی، ���ره �دا�ت ا	�����، �5ل ز���

ا+�د  ر �ژاد /ر��� ا��وار �� ��د. �و	�! د���  �(ت آن  ���ز��ر �� ��د.��ول ���وی $5وق زن و �رد �

 ��-� ا�ن ردا�ت د��� در  ش +دی ارز��� �� �رد�د.

 دو�ت ا���� ��ز���� و ��2
�ر ����� . �!�ب و1راز 3

 - �- %��ش �!���دن رھ�ری ا��� �ده  -ا���*ب ا�زر#�وی . 3.1

 ! !�!آن ا�ت �! او*ر ا�)دادي ! ��0 �رد�د، ���:ر/ ش  2014 	ون ��ل 29��ر�
 ا����! "دو�ت ا����"  

� آرزوھ�ی ���رده و  وا�ت ھ�ی ���ر از ا��ظ�ر $-5! ھ�ی 	�4دی وارد ��رزار �ده ا�ت. درا�ن ا����!،  !,�- 

�����"،  گ، رھران و ا�<�ی �ورای �ظ��� ور ��A�م "�ورای $ل و �5د"، ���*ل از "� A�ت ھ�ی زر

ر ا��م  " �(ت ا����" A$! �ذا��! �� �ود. /س از آن �ذ�ر �� ��رود، �! �ورای $ل و�5د رای "ا�ت  �
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!  -�,! "اراھ�م  .ا��م"  -�,! �+��ن و ! او �+ت �رده ا�ت !�در ا �ر از ��-����ن 	�4ن ھم د�وت �� ��د، 

��ھد، ���م، �����د. درا�ن ا����! ا�)دادی، " -�,! ��زه دم" � ا�ن A,�ت آرا��! �� �ردد: " ا�)دادي" �+ت� ،M�!

ا�راھ�م �واد �ردد: " . در ا �ر ا�م  -�,! � ا�ن �,A�ل درج ��"و��د N ��<��ر از 
��ر، ���د، #��د، ���رز، وا�ظ

  ا�راھ�م ا��دری ا��ر�!� ا����را�7".

!  -�,! اراھ�م  :! د�وت از ��-����ن ��ده �*رده، -*! ا<�(! �� ��دا����! ���4  !�ر ھ�! ��-����ن Nزم ا�ت "

7��دت  �(ت ! �رز ھ�ی آ��4،   شو ���ر�+ت ���د و از او /������ �����د. � ر��دن �/�ھ��ن  �(ت ( ا�)دادی) 

�ردد." ! ادا�! آن در ا����! "��ر ������" !  ���,� �� ھ�، �روه ھ�، دو�ت ھ� و ��ز��ن ھ� ��رو��ت ���م ا��ر

�0! � �:وی �روه دو�ت ا���� �+ر(� �� �رد�د.� !�0! 7و���دان و "او�$�د ا�+د����" � 

! آ��ت 7رآن �� �و�د �! "ای ��-�� ��ن ?��� �! او  ،/س از آن  ود او*ر  �4�� !� دا �� را  -ق �رده ا�ت 

! �� ا�ر �� ��د �� � د����ن او ��رزه ارا /��ده �����م". او*ر ��  ، ��دت ���م و د�ن اوا���ن آور�م Z ":د�زا)

  �طر او 	�4د ���م  �� ! ����س د�ن او /�روز �رد�م." ! ���م و 

رادران �	�ھد" رز���ش را  در �ن  ط! از �*طرف ���م ��-����ن را �ورد  ط�ب 7رار داده و ھم ا�)دادی -�,! "

ن ا��م د�ت ا�در ��ر ���د �� ��د؛ رادر�� �! /س از ��5ت ھ�ی ز��د و � /�روی از 7رآن �و�� ! ا�	�د  �(ت و �+�

��د،  ود ! �� �$دود�ت ار<�  �(ت و 	�4د ا��رت � � و���ده ا�د. ا��*! او در  ط! اش ! ھ�I �رز 	)را(� ��

� ��ز���ش � ت �ره  ورده ا�ت. =���ا او (رآورده �ذ��! ھ�ی �ر�و�ت ����� !�! ��ز��ن 	�4دی او از *�ت 

 !"	���ت �و$�د"، /س از �/ری �دن ز��ن طو��N و ط� �ردن (راز و ���ب ھ�ی ����� و �ظ��� در ا �ر 

د �و	�! "دو�ت ا����" ���� �رد�ده ا�ت.  -�,! اراھ�م در  ط!  و�ش ��ش �� ��د �� ! ���م �*�ت �4م در �ور

�ر �-,� ھ�  –د���  �(ت و /�ش �رط ھ�ی آن +� !���ده ارا�! – `��7 
��د /�� . 

�0! "(5�!" و� !ر ا��م) �و�� �ظر ! �� �Aت ����ن آ��ن �-,�!  ا�)دادی ���/ !-�7�-! 7ر�ش (7 ! �:��در وا

�ظ��� او !  - �دا�ر ����� ،��زد. ! ا<�(! آن(ا���وردی و ان ����!) دو /�ش �رط ا����  �(ت را ر آورده �� 

�0! "رھر 	�4د" �و�� ���:ر  "�5ل �-�م" او �� ��د. در ا �ر �ظر ! ا�ن �! ا�)دادی از طر�ق "رادران �	�ھد" �

ا�ت، /س او ھ�! =�4ر �رط  �(ت را ر آورده �� ��زد. ! ا�ن ر��ده �و�ط  "�ورای $ل و �5د" !  �(ت 

�ر�� �������ن طراز اول ��ور ھ�ی ا���� را �ر��ب  !�5 -�,! ا�)دادی ھ�! ا�را، ر��س ھ�ی 	�4ور، ��
 ھ� و

 در ���	! ھ�! را � =��ش "�و	�! د���" $����ت �وا	! �� ��زد. ! (ر��ن رداری از  �(�ش د�وت �رده و

در آ\�ز $��ت ا��Nت ��$ده ا�ر�*� ر آن ا�ت. او در �4ر "���ره" �راق  �1971�و�د در ��ل  -او*را�)دادی 

��	د "ا��م ا$�د ن $�ل" در  ا�ن �4ر ود.  ا�)دادی، �! در �ظ�م ا7�دار ����ن ) �*� از 2003��ور (در ��ل 

�0! �? �	�ھد (+�ل وده ا�ت، /س از ا�)�ل �ظ��� آن ��ور �و�ط ا��Nت ��$ده � !�رای Aدام $��ن ��ز 

ل در اردو��ه "و��" در 	�وب �راق �$ت ا��رت ��رو ھ�ی ا�ر�*��� �ر رده ا�ت. وی در ا�ر�*�،  =�4ر ��

ھ��ن ز�دان، �! �+دادی د�:ر از رھران 	�4دی �*! ا���5ده  در �راق ��ز ز�دا�� ود�د، ! ��دروی ���ر روی 

 آورد.

وی و ا�)دادی � �ت ���د ��ز��ن ��روه 	�4دی ھ�، از 	�-! ا�زر7 !�زودی ! "	���ت �و$�د و	�4د" را �ذا���د، 
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��	ر ! ا�	�د  ��ز��ن "	�ش اھل ا���! و ا�	���!" �رد�د. ا�)دادی درا�ن �روه آ�ر  ش "����!   2003در ��ل 

! "�	-س �ورای �	�ھد�ن" /�و�ت. ا�ن ��ز��ن  �2006ر�+ت" ود. 	�ش اھل "ا���! و ا�	���!" در اوا�ل ��ل 

���5ده در �راق ود. �N ره ا�ن "�	-س �ورای �	�ھد�ن" ��م  ود را ! "دو�ت ا���� �راق" �د�ل �*! �$-� ا

" مو ��	�4د در �ور�! ! "دو�ت ا���� �راق  !/س از ���رش دا�� �رد. "دو�ت ا���� �راق" ! �وت  و�ش و

  ��م داد.  ر�)�� -دا�ش–

 ��ر ا�*��ف ��ر� � "دو�ت ا����"

 

 

 "دا�ش"ا��م ��  وا�د؛ ا�م  �رز��نا��م، �! ا�)دادی آ�را  �رز��ن ھ�یدر ا �ر �ظر ! اد��ی  �(ت در ھ�! 

 !����! �<و�ت �ورای ���� ا�ن ��ز��ن  �+��ن �رد�د، �زھم  ��]ول  !�! "دو�ت ا����" �دل �رد�د. ا�)دادی 

  �ر�+ت ود.

رھری �*� از  �ن �ر�ن �روھ�ی  2006ا��A+ب ا�زر�7وی، �! ا�A اھل اردن ود،  �� ز��ن �ر�ش در ��ل 

� ?� !�0� !ر 	��! و در راط! ی ��:���^ � ا���5ده  ��وه  دار +ر�!	�4دی در �رق را ر دوش دا�ت. وی 

��ذاری در 	�ده ھ�، 	� ��زی �واد ��,	ره در و���ل $�ل و �5ل و $��ت ب ھ�ی 	د�د ��رزه =ر�*�، از 7�ل 

 داده، و از ا�ن طر�ق در ��رزار 	�4دی در �راق �-,�ت ��:��� ر ��رو ھ�ی در��ر در ���ر ا��$�ری را ا�*��ف

ا	���دو��   

"دو�ت ا���� �راق و!�م "دا�ش  

 دو�� ا	��� �اق

 �ورای �	�ھد�ن

� ��� اھ� ا���� و ا����

 

���� و ���د� ���� 
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��? ���5�م د��:�ه ا �����ن ( �� �رات��رزه وارد �رد. �,��� ا�ت �! �روه ھراس ا(*ن ط��ب �/ISI س از/  (

*�رردن ��وه ھ�ی ا��$�ری ���� از �	�رب �راق، در �رز��ن ھ�دو �ش آ\�ز �رد.   ��2006ل  �  

، رھری دو�ت 2010در ا/ر�ل ��ل   �راق" او*ر ا�)دادی /س از �رگ او��را�)دادی، رھر "دو�ت ا����

�0! �?  /�*�ر 	وی /ر�د�� ! ا�ظواھری �+ت �*رد. او $�� � !ا���� �راق را ر دوش �ر(ت. او*را�)دادی 

ر �دم 	�4د �-�! 	4! �ُ  از د�وت رھر ��Aرت در �ور�!، �ر/�=� �رد. ر �ف، او $�� ز���! ا���5ده �

Aرت در �ور�! ��^ و ��:�ر �� ت. �ر�� ا�ن �-�، �و���ده $ر��� �! ز�د�� 4! �ُ (+���ت ھ�ی 	�4دی را ر 	

و دری" �+ر(� �� ����د، �! ��د��ً " !-�در ���ره و د���!، در ���ل  ���! )دادی را �و��! ا�ت، )دادی را از 7

)دادی از ��ل $<رت �$�د، /���ر ا��م  !��رق )داد ��*ن �ز�ن ھ���د. ! ا�ن �ر��ب �و���ده اد�� �� ��د 

ا����" د��را �ر(�!  �-وما�ت.  �زھم ر ا��س �و��!  �ر�� ا�ن �-�، )دادی  از دا��:�ه ا���� )داد در "

ر و راط �+�� ا�ت. ا�ن دو A,ت���/ �)دادی �$A��ت ! ی ��ری  !����� در �-وم ا����، ��	ر ! آن �رد�د، 

  در �5ش رھری 	�4د و ا$راز �ر�� " �(ت"ا��ن ا�ظواھری ن Nدن و  ���! و درا �ظر ! رھران ا��5 �ده، ا

5) �ر ا��م ر�ر دا�د. در ���	! �و�� ن Nدن و ا�ظواھری، �*� ��4دس و د�:ری /ز�? و ���/ �دان راط! ��ری 

)دادی ھ��ری �����د. (��d �وا��د در ��! � � )�14! ا$راز �ر�� " �(ت" 

"دھ�ت ا(*ن"  وا�د و رای اط����� �! ��	ر ! د��:�ری وی �ود، ده  وا��:�ن )دادی را ر���ً  ،2011در ��ل 

�ود �! ا�)دادی در �4ر "ر7!"، /��� ت  ود  وا�ده $دس زده �� ) 15(ا�ر�*��� 	��زه �+��ن �رد.  دNر�-�ون 

 "دو�ت ا����"  در �ور�! ���5ر ��د. 


ر��ب ��ز���� دو�ت ا���� . ��2
�ر و3.2 

از  ���*ل، ! ھ�I �وع ���4 �ظ���آھ�:� در ا��را�ژی  �ز�:ران "دو�ت ا����"، � و	ود ھ��و�� در ����ت وھم

��د.  ا��! ھ��! اA-� آ�را رھران 	�4دی ! �-,� �-ر �+�ر 	�4دی وھ��ت�5�د�� ا��وار ��A-ب �? �روه  ��

آد�ده �ده  در �	�رب /ر ��:ری در �راق  د �! در دا��ن 	�ش ھراس ا(*ن ا���5ده زرگ �رد�ده ا�د و��� ��ز

-5! ھ�ی ����� � �-ف �روه "	�4د �$ور"  وا�د �! در $���! آن $ ?ا�ن �:�ه دو�ت ا���� را �� �وان � ا�د. از

�0� ! ���*�ل  س�� ��	��ھ�رز��ن �5ط+� Aف ��! ا�د.  دو�ت ا���� د�ت �م از /�G د��! ی  !\�ر �ذھ

 �رد�ده ا�ت:

�-�! ا�)�ل �ظ��� �راق  ��5و�ت�! دردوران  ا�ت �! �ظ����ن ���� ر�ن ا���� ���د
� "دو�ت ا����": )1

 ا�)دادي، 	�4دی ھ�ی "اA�ل ا�4و�ت"  وا�ده �� �و�د. و�$ت رھریا�د  " �رد�ده"آد�ده

! ��5و�ت �-�! $��ت ا�ر�*��� ����0ن �ظ��� �روه "دو�ت ا����":  )2 !��5��ی �ظ��� $*و�ت Aدام $��ن 

ھ� /ردا ��د، در ا �ر ���7 ! "دو�ت ا����" /�و���د. �ط�ق ! �وA�! وا��:�ن، $*و�ت �راق ار�ش ��رو��د 

�ن آ�را ا0Pرا ز�دا�e �� �! و��  ��! ���ن �رد.  �� از ھ��ن ا(�ران  آن ��ور راA�� ب$�A ،رد���$ل 

�زی �رد�د.  در�ن 	� �� �وان از 	�رال  ھ�ی ��ق ار�ش Aدام �در��5و�ت <د ا�ر�*��� ���5 ! �زا �

*ر) ��م �	�$  !رد. � /�و��ن ا�ن  $��ن ����د �دا 	وری (�+روف ! را��) و ���ر �د �$�د (�+روف 

. در ��(ت ار��5 –� ��� �ط_ 	�^ 	4!  -��رو ھ�ی رز��، �����? و ا��را�ژی �ظ��� �روه دو�ت ا���� 
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�ردر �رای  ���	! �روه دو�ت ا���� �وا��ت ��  ش ھ�ی ���رده�Nت ا�N! را ااز و�ق و ر7! در �ور

 �Aرف ����د.  

�! �ردا��د��ن ا�ت ز ��درھ�ی ����� $زب +ثاا�ن �روه ���*ل  �!
�����ن ����� �روه "دو�ت ا����": )3 

ر � از ��در ھ�ی -�د  ،�اA-� =رخ ھ�ی $*و�ت ا7�دار �رای Aدام $��ن ود�د. � (رو /��� ��ز��ن $ز

��5و�ت  ھ� !آن  7رار �ر(��د ور � ھم ز�دا�� �د�د. در ���	! �+دادی �7ل �و	! د/��! ی $زب �ورد /�:ر

��� از ا���ل ھراس ا(*��، ر$*و�ت /�� Aدام (��ر وارد ��ود���/  ��� از طر�ق "�4م ��ری"  �د/ردا �! و

در دو�ت ا����زات از د�ت ر(�! ی ��ن را دو�ره ��ب �����د. /س از ��رزه ��داوم در�5ب 	4!، ا�ن �روه 

وه دو�ت ا���� را /ذ�ر(ت و ھ�رد�ف  ھراس رھری �ر –� و	ود �,� وت ھ�ی ����� و �5�د��  -��ز  

 ا(*��ن 7رار �ر(ت. 

ھ�، �! �رب و�ر��ن � در�ظر دا�ت رواط و�ژه ��ری �ردھ� � �روه "دو�ت ا����": �ھواداران #��,-   )4

�ن ا��4ر�ن در آ ر�ن �$-�ل �? 	��+! 7و�� �رب ��ر �� ��د. و�� � در �ظر دا�ت  �����د، �رز��ن

 �راق ! دو  ش ��� و��+! ��5�م �� - ر�م ���د�ده : ا�ر  ���$��ن و ا�زدی ھ� را �	����ً  –" �� ص "�ذھب

���ت ��� ھ� �$ !(A ��ردد. � و	ود وا��:� ا�0ر�ت �را�7 ھ� ! ���`، $*و�ت ا7�دار �رای Aدام $��ن 

ن ��ور��وا���د �! �رد�د. /س از (رو /��� $*و�ت Aدام $��ن �*وNر، $*و�ت ھ�ی +دی آ �� ص ��

�ل �7��ل ��� �ذھب را در رو�د ��4د��! �دن د�و�را�� ! طور ����ب �ر�? ��ز�د. در ���	!  �� ازا�ن 7

�رزه �ظ��� /ردا ��د و ���7ً  ��ز  �ذھب ���� !آ��ده /ذ�رش ��وه  در 	4ت ��ب ا����زات از د�ت ر(�! ��ن 

��ن �:�ه �روه دو�ت ا���� �وا��ت �� در  ش ھ�ی \ر�، ھ�ی 	�:� �روه دو�ت ا���� �رد�د�د.  از ھ

 !(A ر���7��ل ��� ر  وردار �ردد. در ���	! $ران ����� �راق  ����+�� ��� ���ن �راق از /���

! ���ن، در $*و�ت "��+!  ��ن " را  ود �ر(ت.  و�� �ردھ� � و	ود وا��:�و���ن��رزه �ن "���` 

 �ت ر���ت 	�4وری آن ��ور را ا�)�ل ��ود�د.  /ُ +�ل �زی ��ود�د؛ از 	�-! �$ور" �راق �5ش (

5( :�
�>�,�
-�)�ت ���رده �-,� ھ� در \رب، از �دت ھ� ! ا�ن �و �? �ده  ���ھد�ن و��رد �!
�����ن � !�ظر 

��ب "ھو�ت ا���� �وع �-,�" در $ر�م  ��د 	�4دی ھ�ی ��+رض  ���	د در	وا��ن ��-��ن زاده \رب ���ن 

�*�ری و د�واری ھ�ی ���� از �دم /ذ�رش ھو���  � ���7 !���ر ا(��د�د. در���	! �+داد ز��دی از�ن 	وا��ن، 

�رد�د، در  د�ت �ز�:ران دو�ت ا���� 7رار �ر(��د. در ا�ن �� �:��:�	�  در ��ور ھ�ی ��وطن ا$��س 

در 	ذب  –�$�وای �-�)�ت �-,� ھ�  –���ظر ا��4 �� ��د �����" �! در Aورت "�4�د �دن" آ� �ت "ا	ر 

دا�ر  300�و�ط 	�4دی ھ� �5ش �+��ن ���ده �زی �� ����د. در ���ر آن "�زد ز����" (در آ�د �ش از��ن �دن 

�ن ا�ردد. در ) ��ز ! �وت  ود رای ر � از�ن 	وا��ن /�*�ر	و �4م �-�5 ��وا�ط!در ��ه � ا<�(! ا���! 

�0! "�و�ت  ���ن� ! !��� ھ���:ر �ده ��وپ" � �روه دو�ت ا�دم �+داد ز��دی از دوھزار 	وان ��-���� 

 	�4د ���! �د�د.  ��رزارا�د،  در 

) ���ر �! �ظ����ن �روه دو�ت ا����  CIAا �ر ��ز��ن اط���ت ا��Nت ��$ده ا�ر�*� (���   �زار��تر ا��س 

ھزار � ��ن ��  15��  �10ده ا�ت.  7� �+داد 	�:	و��ن دو�ت ا���� در $دود  ھزار ر آورد 30��  20در �ن 

� !ھزار �,ر $دس زده �� �ود.  ا�ن ا(زا�ش ���	! 	ذب  50دو�ت ا���� در $دود  ظ����ن�د. و�� ا�روز �+داد �
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Aر در �ر���! �ظ��� �� ��د.  در ���ر �! �ظ����ن، �<و ��ری از ��4د ھ�ی د�:ر 	�4دی و در ا �ر (+���ت 

 !	ر��ن /��روی در ���طق � �-ف �راق و �ور�!، ��رو ھ�ی دو��� ا�0را (رار �رد�د. �! �ظ����ن دو�ت ا���� 

 ��-�$�ت و �	4�زات �ظ��� ���ر د�ت ��(���د.

� ��*��ت  ا�ن �*�! ا�ت �! ا�ن �روه �ش از �? ��4د 	�4دی �� ��د، " ���:ر"دو�ت ا���� ������� ��ر .

�0! �? دو�ت، ا�ن �روه ��ش �� ��د �� در ���ر 	�4د، رواط �ن  -�,! وا�ت را � !! ز�م �5�ده �-,�  –��ظم – 

!و  ((�45ا�)دادی در�5ش  -�,!، دارای دو �+�ون �� ��د، و �ورای ���ور�ن  �ر و����ن دھد. (��-�  !���� !�0�

ر وا7` ھ��ن ����! (�45 در�+�ن �ر�و�ت �رز��ن �$ت �Aرف  -�,! ا�)دادی، ��د. د �ر�زی  -�,! را ھ�را�� ��

�5ش رھری و�+��ن ���ده را �زی �� ����د. رھری ا�ن �ورا را "او ار��ن ا�N�ری" دوش دارد. "او�-� 

�ری" و "او ��-م ا��ر����"، دو�ن از �ظ����ن $*و�ت Aدام $��ن ھر�? دوازده �ورای 	دا����Nرای �راق ا !

 و �ور�! را رھری �� �����د. ��4�ر�ن ا�ن �ورا ھ� ��رت ا�د از:

�ورای ����، �ورای 7��دی، �ورای �ظ���، �ورای �د��، �ورای ا�داد ! �	�ھد�ن، �ورای ا���ت، �ورای 

ت، ا�ن � در �طردا�ت اھ��ت و�5ش �ورای �ظ���، �ورای �د�� و�ورای �-�)� ا�� �رات و �ورای �طو��ت.

��در ھ�ی � " و��4د ھ� ! �ر��ب �و�ط "اوا$�د ا�+�وا��"، "او ار��ن ا�-��ری ،"��Nو �$�د ا��� دو�ت ا���� "ا

 ) 15(�و�د. رھری �� 

 �� ��ر ����� دو�ت ا����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او*ر ا�)دادی

  -�,! ا��م

�ری�Nو ا ا

���ب  -�,! در 
 ا�ور �ور�!

او��-م 
���� ا��ر

 ��,! در ���ب 
 ا�ور  �راق

و د��� �ورای ���ور�ن 
 �ظ���

دوازده  
 ی�ورا را
ا�ور 

� �-ف در 
 �ور�!

دوازده 
�ورا رای 

ا�ور 
� �-ف در 

 �راق

دا�ر$�م ��-م �
دو�ت، ���ب 
 -�5! در ا�ور 

  را��ن
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 )16رو�*رد:  (

 

 

اداره ا�ور  ش  را��ن ��ز ��*�ل �رد�ده ا�ت.  دو�ت ا����، ا �راً ری ا ش اد در ���ر �راق و �ور�!، دو

"وN�ت ا� را��ن" ��ور ھ�ی /�����ن، ا()�����ن، ا�ران و 	�4وری ھ�ی آ���ی �ر�زی را درر �� ��رد. �و�وی 

دا�ر$�م ��-م دو�ت، 	�4دی ا()�ن ��ر ���ب  -�,! ا�)دادی در وN�ت  را��ن �+��ن �رد�ده ا�ت. �  

�*� از �-ل �4م /��روی ھ�ی رق آ��ی �روه دو�ت ا���� را ���ت در �وا���� ھ�ی ���� آن �راغ ��ود. �روه 

دو�ت ا���� از دو ا�ر از ��4��ت ���� $*و�ت ھ�ی �ر�  -�G (�رس، از 	�-! �و�ت، ا��رات ��$ده �رب، 

�ول و ��4د ھ�ی  �ر�! آن ��ور ھ� !  ��م ��? 7طر و �ر���ن �+ودی ر وردار ود. ��وه ر آن  ��
 ھ�ی ��

  ھ�ی �ری ���` (راوان ���� در ا ���ر ا�ن �روه �ذا��! ا�د.

ا�ن ��ورھ�ی �ر�  -�G در ظ�ھر ا�ر � وا��:�ن در ��رزه �-�! دھ�ت ا(*�� در �راق ھ��و�� دار�د، و�� در  

ھ�ی ھراس  ه	-و��ری ���رش �,وذ ا�ران در ��ط5!، از �روا��را�ژی ��ط5وی  و�ش،  وا7` و ! و�ژه � /�روی از

� ����� و ��-�$��� �رده ا�د. ��وه ر ا�داد ���� ��ور ھ�ی �����ت �رای �ر�، �روه دو�ت ا���� �ا(*ن /���

)  17ھ�ی �$ت �Aر(ش روزا�! در $دود �? �� دو �-�ون دا�ر ا�ر�*��� درآ�د دارد.(ه از درک (روش �,ت از =�

 ���Nو !*/س از ا�)�ل �ظ��� �4ر �وAل، �ر�ز اداری وN�ت ���وا در ���ل \رب �راق، دو�ت ا���� از �

رد. � ��ن �� �ود �! دو�ت ا���� در $دود  دو �-��رد  دNر�-�ون  420��? �ر�زی آن ��ور  ��(� !ا�ر�*��� 

��د. (ا�ر�*��� رای ھراس ا(*�� و ��*�ل  �(ت در ا ���ر دا� دNر !�18 ( 

ا�ن �وا���� ھ�ی ���� ز���! ��ز �ر�ز ��ری ���ر رای �روه دو�ت ا���� �رد�ده ا�ت، و از طر�ق د(��ر  

 �ر" را 	ذب ��وده ا�ت. ھر�? از: و�ش در ��ور ھ�ی �ر�، $�� در  �ر��! �+داد ز��دی "	�4دی ھ�ی �زد 

ا�ر�*��� �زد د��وی ا ذ �� �����د.  دNر��ھ��! در $دود �! Aد  ا�ن 	�4دی ھ� ��وه ر ھز��! ھ�ی ا���! و ا�ط!،

ر  50ھز��! �زد و �+�ش  H�� !�N�� "وی "دو�ت ا����	:�	ون  15ھزار �ر�-Nد ��*��ود ا�ر� �� . 

  "ا��را��و���ن„��ر �� ��0د ا#��ل  �م #ط*- ��  ا��� �ده. وا��ش  4

���ی �����  ا��� �دها��ن ا�ظواھری، رھ�ر  –      �
 -در 

 " 1�2ت "دو�ت ا����" در رو��رو�� �� "ا��رت ا���� ط����ن"4.1 

 
�! در آن ر ز���ت او*ر ا�)دادی ! ا�م " -�,! 2014	ون ��ل  29/س از ا����! "دو�ت ا����" ! ��ر� ،

� ھر ��م �����  –اراھ�م" A$! �ذا��! �د، � �ت ز��م ھ�ی ��ور ھ�ی ا����  !��ورد  - �� ���د  $*م روا��

 ط�ب 7رار �ر(�! و ��رو��ت ز���داری آ��4 �$ت /ر�ش ر(ت؛ ! و�ژه ��
 �����ن  -�G (�رس ! ��ول �����ت 
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 ھ�! آ��4 �و�د، ، �! $����ن �روه "دو�ت ا����" �$�وب ����ز �را��ن ر��ض و دو$! (�ر���ن �+ودی و 7طر)

اد��ی  -�,! اراھ�م را �!  ا��5 �ده� رو رو �رد�د�د.  ا�� ا��ن ا�ظواھری، رھر � ا��4م ز���داری \�ر ��روع د��

�0! �? =��ش در ��5ل رھری 	�4د د�ده، -*! ا��م  �(ت را <رت ��:�ن ر /�*ر � !، ��ز��ن ا��5 �ده���4 

�ن ا ��--� �و�� \�(-:�ر �د. ��در "دو�ت ا����" �+�ر ��ود. ! ا�ن �ر��ب رھری ����? ��ز��ن ھراس ا(*ن 

و ��G ��رو ھ�ی ��زه دم  ! �*ل =��:�ر  	�4داز �دت ھ� ! ا�ن �و د�:ر از /و����  آ�	��� �! ا�ظواھریاز 

ر �ن���تر وردار �����ن، ���:ر �4و�ت ��ز���� و  یو �������ت 	�4د در �و ؛ �/ �-��و رزن ���طق 7

 . �و�دا��5 �ده ��رده �� <+ف رھری 

ر��! /ز�*� در آن ��ور وده  ا��$A�ل�وده، (�رغ �در �Aر ! 	�4ن =�م  1951	ون ��ل  19ا�ظواھری در 

�س ]"$ر�ت 	�4دی �Aر" �$�وب �� �ردد. ا�ظواھری /س از �رور ا�ور ��دات، ر �-�دی و �*� از ��در ھ�ی

��ور ر(ت و در ھ���	� � �از آزادی ! /) درآن ��ور ز�دا�� �رد�د. /س 2081	�4ور �Aر (در ��م ا��ور ��ل 

را /�ر�زی �رد. /س  ا��5 �ده� ا�ظواھری ��ز��ن ھراس ا(*ن  )  ا���! ن Nدن ���ر��ً 19د.(�ا���! ن Nدن آ��� 

ن Nدن"2011از ���! �دن ا���! ن Nدن در��ه ��  ��ل  
��" !�0! �زد�*�ر�ن � ص � ! ،، ا�ظواھری 

 را ر دوش �ر(ت.  رھری ا�ن ��ز��ن

! ���ر �� رود و ��ل ھ�ی ����دی در �Aر، �ودان، /�����ن  ا��5 �دها�ظواھری، � و	ود آن �! در ز�ره  ����ن 

�� ا��5� و آ،  � و	ود آ�4م (�7د  ��را�ت 	�4د �رده ھ�دو �شو در ا �ر در ��-! ھ� و �وھ��ر ھ�ی �رز��ن 

��ر �! رھری �? ��Aدر �$و�ت � A��� در  !�4�ز��ن 	�4دی ��+رض �� ��د. و�� ا�ظواھری، ا�ن �رد 

دو�ت ا���� دو�ره، و ا�ن ا(راط�  (راز و ���ب ھ�ی ز��د ����� را /�ت �ر �ذا��! ا�ت، � /ذ�رش =��ش �روه 

�و7ف  از طر�ق ار��ط�ت 	�+� وارد ��رزار 	�4دی �رد�د. از آ�	��� �! ا�ظواھری از ،�ر ���ر از �ذ��! ھ�

 
	و  ��13ر��ی رھری  و�ش در 	�ش 	�4دی آ��ھ� دا�ت، او ! ار��دات ��
 ا���! ن Nدن /��ه رد.  ! ��ر�

، در $دود دو ھ,�! /س از ا��م  �(ت ا�)دادی، "ا�A$�ب"، ��ر���ی �-�)��� ا���5ده �? و�د�و�� ��2014ل  Nی

�4�! و 0ت �ده  �2001ن �����، ا�ن و�د�و در ����! ی ��ل �Aو�ری ن Nدن را / ش ��ود. �ظر ! ���ن آ��ھ

ا�ت. ن Nدن درا�ن و�د�و ��:و�د �! ا�روز ! "�طف /رورد��ر، ��5! 	�4ن ا��م � ھدف ا�	�د �? ��ور �$ت 

 )20/ر=م  �(ت �ر از �و ���ده �� �ود". (

ر ا��م رای �� ��ر �? "دو�ت ا��� ،�ظر ! اد��ی ن Nدن���/ !� 7وی" =�د�ن اAل را ا�زا�� �� ��رد.  

�0! /��! ھ�ی ا�ن � !�ور ن Nدن، /���ر ا��م �! ��زده ��ل در �*!  �/ری �رد، رای ��*�ل دو�ت ا���� 

 دو�ت ! ا�ن اAول �ور دا��! و �ط�ق ! آن ��ل �رده ا�ت: 

 ،$<ور �? �روه 7وی )1

 (ر���رداری از رھری، )2

 ھ	رت و در ا �ر )3

 �4د	 )4

دا��ن �? �روه 7وی رای 	�4د، ر�ن ا���� ا�	�د دو�ت ا���� وده، (ر���رداری از رھری و  ،! �ظر ن Nدن

ھ	رت دو اAل ا�د �! �*�ل ر�ن ا���� 	�4د و در ���	!  ز���! ��ز دو�ت ا���� �� ���د. ! �ظر ن Nدن 
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� اد��ی /��ده �ردن "�ر�+ت" 7��م �� ���د، دون آن �! /�ش �رط   !� �����ھ�ی Nزم را رآورده ��ز�د، ا�ن ھ� 

 در وا7` "	�ھ�ن" �$�وب �ده و از آ��ن  /���ر ا��م آ��ھ� �دار�د. 

ا�ظواھری از ا�ن  ش ��5�د ن Nدن ! �*ل ا(زاری �-�! او*ر ا�)دادی ا��,�ده �� ��د. ا�ظواھری ! ا�)دادی 

�ظواھری ا$�رام �7�ل ��ده ا�ت. ! ااری �*رده و ! او، �+�� ! (ر���رد ا��5 �دها��4م ��ز�د �!  از رھری ��ز��ن 

 ا�ن ا��س �و�� ا�)دادی ر �*� از /�ش �رط ھ�ی دو�ت ا���� /� �ذا��! ا�ت. 

 !ا�� ن Nدن، /س از اظ�4رات �-� و �ظری در �ورد ا�	�د دو�ت ا����، ! �5ش "ا��رت ا���� ا()�����ن"، 

�0! ا��را��و���ن ا��ره �رده و ��و�ژه ! �و7+�ت د��� � !"ط���ن � و	ود ���م (��ر ھ�ی  �و�د: �� �$�د ��ر 

ھ�ی آ�وز�� در  �ک  ود را داد�د"؛. ن Nدن �� ا(زا�د: "ط���ن � �� در  �ن ا��--� ! �� ا	�زه ی ا�	�د /��:�ه

�رد�د، و�و �! آ��4 �� ?��رای $�-! ر ا��Nت ��$ده ا�ر�*� آ��ده �� دا����د �!  را���ی آ��ده �� و آ�وزش  ��

دو�ت ا���� �طرح ا�ت ا��ره �رده و  �ی �! در راط! ا) ن Nدن ! زودی ! ��4�ر�ن ��]-! �21�ر�م." ( ��

! ا��ر ا��و���ن �� �$�د ��ر �+ت �رده ا�ت. در ا�ن را��� ن  ،ن و ��تآ��  �و�د �! وی �ط�ق ! اAول 7ر

����ن 	�4ن را (را ��  وا�د �! آ��4 ��ز ! رھر ط���ن �+ت ���د.  در ��]-!  �و	�! �ر�� رھری �� Nدن ��-

و از و �5ل 7ول �� ��د: "  ���? �� 	و�د  ن Nدن ! ��5�د �$�د ن �دا�وھ�ب، ��� وھ��تا���! �$�د ��ر، 

آن ��ور رھری او را �� /ذ�ر�د، /س �? ��ور را ر دوش دارد و �-�� ی ��وو��ت ز���� �! �? � ص 

�0! ا��را��و���ن ��روع ا�ت."  � !���ت او �$ 

 ش $�0 �و	�!  ��و	!  ا��5 �ده �(ت، ��د ! �*� از ��4�ر�ن �*�ت ����� رھر �ذ��! د��� /�ش از ارز��

و �� �و�د �! "رھری ط��ب  دارد دون $���! روی از �? ا�4م زرگ ��ر� � /رده ر �� ، �رد. ا���! ن Nدن

ر ا��Nت ��$ده ا�ر�*�" �ط-` وده ا�ت. ا�ن ا(�� �ری � �ت �روه ھراس ا(*ن ط��ب را  ا��5 �دهاز طرح $��ت 

�0! "�ر�? 	رم" در $��ت  در ��5ل "�? وا7+�ت ا�*�ر �� /ذ�ر" 7رار ��� !دھد و �ر ��وو��ت ا�ن �روه را 

���ر �� ��زد. دوم ا��*! ا�ن  ش اظ�4رات �2001/��ر ��ل  11�ن (! ��ر�
 ا��$�ری در ��و�ورک و وا��: (

� ا�:�زه ھ�ی � �-ف ��ش �� ���د �� �ن اھداف و (+���ت ھ�ی  �ن Nدن ��ت �$*� !� �����ا�ت ر دھ�ن 

"، �روه ط���ن �ده ا��5 ط (�Aل ���ده و ر �ف "�ر��ن در�ده  وی  ،و �روه ط��ب  ا��5 �ده� ر�� و ا��$�ری 

�0! "�و�,�دان �ر راه" �+ر(� �����د.� !    را 

! ، ����د در�ت ?��� �روم ����ن �! ��د��ورھ�، �� �ر $د �رگ �ھم د�ت و /�	! �رم �� �رد�د، ا�ظواھری 

 -�,! اراھ�م" ���ور ھ�ی د��� ا���! ن Nدن، �$�د ��ر، "�وی ��ی" ط���ن را �و�� در ��دان ��رزه �-�! " 

 (ر��د. 

�ر �-,�  –�$�د ��ر رای  �(ت ��  در ��5��! � " -�,! اراھ�م" در �ورد �دم اھ-�ت +� !�*�ت آ��  -�ظر 

 �ورد $ث 7رار �� ��ر�د:

ا�ن �! �� =! $د �� �$�د ��ر از �5ل �-�م ر وردار �� ��د، ��]-! ا��ت $ث ا�:�ز. ���4 (�وا دادن  ��ل �,�م:

���ز و رده" " !�0� !در �ورد ا�ن �! د�:ر ����ن و د�:ر ا�د���ن ���و	ب �رگ ا�د و �ر(�ن ز��ن و د �ران آ��4 

 ت.ا�*�ل د��� �دارد،  ود ���:ر "�5ل �� ���م" ا	����� ا�
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ر �ف "ا�)دادی"، �� �$�د ��ر (�7د �$A��ت ���� ا�ور د��� وده و  وارد �ودن در ا�ور د�ن، �*�� ��1-:

�,��ت اداره �? ��	د �و=? در �? دھ*ده را ھم �دارد. 

ر ا��م ���ر  �ف ا�)دادی �! ��رب 
��ری از ���ه ا�ن 
���- و #ر�ش 
��ری از ���ه ا���وردی: ���/ !ر�د، ش 

 !�و�� ھم از �:�ه ا���وردی و ھم از �:�ه ان ����!، �? ر�ن اA-� " �(ت" را ر آورده �� ��زد، �� �$�د ��ر 

 !�0! �? ��-��ن /��ون ��ز (�7د ا�ن �رط ا���� " �(ت و ا��رت" �� ��د.  ! ا�ن �ر��ب �� �$�د ��ر �

د�:ر، �+�� وا ��:�ن ���م 7��ل \�ر �ر�،  �? "��-��ن در	!  ��0! �? ��-��ن \�ر �رب ��ر ����د �وا�� ھ�ی

 دو" ! $��ب ��رود.

�0! �:��! �رط " �(ت" �� �$�د ��ر �  -�,! ا�)دادی ا�
�2ب از طر�ق !ورای 0ل و��د: � !درا�ن �*�! 

 ھ��ری �� ��د. 

دن) را ر آورده �! �� ��زد.  در ا�ن 	�  �(ت (�رب ��ری و (5�! و Nزم! ا�ن �ر��ب �� ��ر دو /�ش �رط 

! 7ر�ش �? <�ط! �م اھ��ت وده  �-��7 �:���زھم ا���! ن Nدن ! داد ا�ظواھری ر��ده و اد�� �� ��د �! وا

در ا�ن 	� ��د ا(زود �! ا���! ن Nدن،  )��22 �وا�د. (! و �$ت �را�ط $��م ���`  �(ت �� ��ر  وا�ده �ده �

!�رای �و	�! د��� $*و�ت داری ! ��5�د �$�د ان �دا�وھ�ب /��ه �� رد، و ��رو��ت $����ت  ز���� 

�ری ا��را��و���ن � �:��ا��را��و���ن را ! /ذ�رش رھری وی از طرف �-�� ��روط �� ��زد، در �ورد وا

�ر ا�ن �دا�وھ�ب "�رب ��ری"  �? +� !ر�ن ا����  �(ت وده و ��  ��و�� ا ���ر �� ����د. =���=! �ظر 

 ��ر از ا�ن :ا����ز ��ری" ر وردار �! �� ��د.

، �روه ط��ب �� دو ��ل د�:ر در 7�ل ��رو��ت $����ت 1994/س از �Aرف �4ر �7دھ�ر در ��ه ا��ور ��ل 

���ت �� ��ر � =! و��-! �و	�! �ردد، �� ا�دازه ای ��^ و �	4ول ود. �$ !�روز  �N ره�*ث �رده و ا�ن 

در �4ر  ،از /�����ن $���5ّ$وا�� دارا�+-وم  ز�� و از 	�-! �Aف آ��4 ا 1.200در $دود  1996=�4رم ا/ر�ل 

  �ش �رر/�7دھ�ر �رد آ�د�د. ا�ن  ! اAط�ح "�ورای �-��ی �رام" ! ا�*�ر �و��N ���` ا�$ق، ���د �رای 

��ر، رھر �-��! ھ�ی ط��ب را ! $�ث  /������� ��*�ل �رد�ده ود. "�ورا ی �-��ی �رام"، �� �$�د

�! �ط�ق   ، �+�� "ا��را��و���ن" ا�� �ب �رد �A � !�0� !23ر ��-����ن �و�� وا	ب ا�ت.(  اوا�ر ش( 

ز�د، و�و �! ا�ن راه �ظر ! (��ر ھ�ی روز ا(زون، ا�ظواھری �	ور �رد�د �� د�ت ! ا7دا����  !��ر (5ط 	�

������ ھم دا��! ��د. ا�ظواھری در �? /��م و�د�و�� از ��*�ل �� ! ھ�ی ا�ن �روه در �! �7ره ھ�د (ھ�دو���ن، 

در �5ش رھری ! =��ش  "دو�ت ا����"از طرف �روه  ا��5 �ده�:� د�ش و ر��)  ر داد. از آ�	��� �! رھری 

���ده �ده ود،  !�0! ا��ر دو�ت ا���� ا��م و(� داری �رده و از �� ا�ظواھری در ا�ن /��م �زھم � !�$�د ��ر 

 ) 24طرف د�:ر از "ا�ت ا��م"  وا�ت �� در را���ی /��ده �ردن ا�ن �*�ت ��ش ����د: (

 ��و�ل �دن ! 	�4د در ��5ل د����ن، )1

 آزاد �� �ن �رز��ن ا���� و  )2

 .����ا$��ی  �(ت ا )3
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ر �:��:� و �*/�ر=! ودن  ، �-,� ��A-ب از �:�ه �5�د�� ���:ر ��وه د�د ا��5 �دها�ن /��م رھر ��� ورده  ���

��ور ھ�ی ا���� ا�ت. =���=! او، وا7+�ت �+دد �رز��ن ھ�ی ا���� را ��د�ده �ر(�! و ھ�! ا�ن ��ور ھ� را �$ت 

�ردد. ھ�=��ن   واھ�ن ا$��ی  �(ت �� و درا�ن �رز��ن ا����" ا(�ده �رده، �-�! وا$د و ��,رد "�رز��ن

 ود را " -�,!" ھ��ن  "�رز��ن ا����" ��  وا�د. از �وی د�:ر، از آ�	��� �! �روه  ،ا�)دادی ! �وت  و�ش

وا ر در 	ذب "	وا��ن ��-��ن ا(راط�" ���ر �و(ق وده ا�ت، ا�ظواھری ��ش �� ��د �� ر ا�ن ا دو�ت ا���� در

/��! ���رش (+���ت ��ز��ن  و�ش ر �5ش رھری ����? ا�ن ��ز��ن A$! �ذا��! و 	وا��ن  /�رو 	�4د را در 

در ��ط5! � �روه ھ�ی ذ�ل  ها��5 �د	� ���ت �ذ�ر داد �!  ا�ن 	-ب ����د. در  "دو�ت ا����"ر�7ت � �روه 

  ھ�*�ری �زد�? دارد:

 

 ،"ط���ن ا���� /�����ن" ا��+���روه ھ�ی � �-ف  )1

 ،��*ر 	�:وی )2

3( ! ،��*ر ط�

ش ا���� از*���ن، )4�	 

5(  !*����5ّ$، 

 در ا �ر $زب ا���� �-ب ا�د�ن $*�ت ��ر و )6

 �$ر�? ا���� ط���ن   )7

����د �ذ��! ھ� در ���طق �رزی ا()�����ن و /�����ن، !  ا��5 �ده���د رھری و �ر�ز طرح ر ���! ھ�ی 	�4دی 

و�ژه در وز�ر���ن ����� 7رار دارد. ��رزه �ن ا ��--�  �-�! دھ�ت ا(*��، ! و�ژه از طر�ق ھوا/��� ھ�ی دون �ر 

�د. و�� ا�ن ��ز��ن ! 7�ل ر�  ا��5 �ده�! �+داد �7ل ��$ظ! از رھران طراز اول ا�ت �رد�ده  ! آن ���ن ��	ر

در ��ور ھ�ی  �ور ����!،  از 	�-! در ��ن، �راق، �! 	ز�ره �رب و ��ور ھ�ی ا(ر��5�� ����د ا�	زا�ر ( �روه 

زا��� � ��م ھ�ی � �-ف �( و�و $رام)، �و���� (ا���ب)، ����� و �� )، �را�ش، ����و /�*�ر�-,� ھ� رای د�وت 

ز���! ھ�ی (+���ت  و�ش را در ��ور  ا��5 �ده��ز��ن  ،�� ��د. ! ا<�(! آن دارای �*! ھ�ی (+�ل دھ�ت ا(*��

ھ�ی 	�وب �رق آ���، از 	�-! در ا�دو�زی (	���ت ا����) و (-/��ن ( �روه او���ف) ��ز ���رش داده ا�ت. 

)25( 

  ا��� �دهھ��و�� ���د
� دو�ت ا���� �� ��ز��ن   .4.2

�0! دو �روه 	�4دی ��+رض، � و	ود ��ش ھ�ی ا�ظواھری �! /�ی  ا��5 �دهدر �,�:و �ن دو�ت ا���� و � ! ��

��ر را در ا�ن ���*ش �و	�!  �(ت ! ���ن �� ��د،  ود �روه ط��ب *-�  ��و�� ا ���ر �رده و ! و�ژه  �$�د

� درا�ن �ورد �راغ د�ده �! ا0ری از اظ�4ر �ظر و �� وا��� ،در "Aدای 	�4د"، ��ر ���ی "ا��رت ا���� ا()�����ن"

ا��ظ�ر �� ر(ت �� در  ش /��م ھ�، �N�5ت  �-�)���)  �ظر ! ���رده ودن �$�وای ا�ن ��ر���ی ��26 �ود.(

ا���� و �� �Aره ھ� ی �����  ا�ن ��ر ��� =�زی �م و ز��د درا�ن �ورد / ش �ردد. ا��*! �روه ط��ب در ا�ن 

 �-ل � �-ف دارد، از 	�-! �� �وان ! �*�ت آ�� ا��رت �رد:را��� �4ر �*وت ر �ب زده ا�ت 
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"$�5رت" از �:�ه دا�ش ا���� رھری �روه ھراس ا(*ن ط��ب، �! از �دم اھ-�ت (�45  و �دا��ن �,��ت  )1

Nزم در �+�ر و 7را]ت ا�ور د��� در ��5ل "�-��ی" د�و �دی در /�����ن و ھ�=��ن در راط! � "(�45ی" 

� ، ���� �� �ردد.در �روه ھ�ی 	�4دی �رب �-,� - وھ�

�$�(ظ! ��ری �� �رز ھراس از اظ�4ر �ظر در �وارد $��س ����� روز، �� ��ود �! ز���! ا���5د �*� از  )2

 د�ت رد $وا�! آ��4 �ردد.  ،�+�ت ھ� ی ��ن 	وا�ب در��ر را �4�� �� �! و در ���	! از در��ه �*� از و��

��  واھد �! �روه ! ! �وت  ود درا�ن �ورد �زدار�ده ��ل �رده و �  )ISIد��:�ه اط���ت /�����ن ( )3

  رد �ردد.  - ا��5 �ده�روه دو�ت ا���� و  -ط��ب در �ن دو ��^ آ���ب 

 !�0� !و�� ! �5�ن �� �وان �,ت �! در �? ز��ن �� ص، /�����ن �*� از $-5! ھ�ی  ود �� �! ی 	�4دی را 

در  ���5ّ$! � /�روی از ھ��ن روش �روه *ن �روه دو�ت ا���� (+�ل �� ��زد. =���"ا�پ �رو��" در  ش  را��

 دھد.    د��ت راز�ده ی رای د��:�ه اط���ت /�����ن ا�	�م �� ا��5 �ده��ز��ن 

� و	ود آ�4م، رھری ط��ب ��ش دارد �� از طر�ق " ��و�� ذ�ت  !��ر" �وا�د طوری ! ھدف  و�ش �� �ل �ردد 

ا(�� �رده  ا��5 �ده�+ل د�ت آ�د و ھم ��ر �ر�	د". در ا�ن ���ن  �*� از رھران ط���ن ھ�*�ری ا�ن �روه را �  "ھم

�ذارد. �و�وی ��:�ن، ��وول �ظ��� ط���ن در وN�ت /*��� در  ��:� �5�د�� ھر دو ��ز��ن A$! �� و رھم

� "ا�A$�ب"، ار��ن  !$�A�����در �ورد ر ا��5 �ده، ��ر �و ط���ن  ا��5 �ده�� �و�د:  " ا��5 �دهواط ط���ن 

ر/��!  ا وت ا����" �ھم ��$د ھ���د. او �� ا(زا�د �! �ظر ! ا���� ودن ھر دو ��ز��ن ھ�I �,�و�� �ن آ��4 

�� و ط���ن ! 	��� �! �� ر�د. ! �ظر  ا��5 �دهو	ود �دارد. ! �ظر او "��ش ھ�ی �,�ر" در 	4ت 	دا��زی 

 ) ��27:�ن، �� ��ر، رھر آ��4 ����د �ذ��! در ا�ر 	�4د ��Aم و /��دار ا�ت. (

�,�ر"" ��ر  ود��ن  –	�4دی ھ� ارز���  ود ��ن را در =�ر=وب "�ظ�م ا����"  ،در راط! +� !���ر ��  -

�دی ذ�ل روز �� ����د:  !5زاد ��,��ن، �رده ی ��,��ن و �رد آزاد ��,��ن، زن آ��ز�د. � /�روی از ا�ن �ظر ط

 در ا�2ر �رده :�ر ��,��ن. 

 \�ر ��-����ن �ز ھم ! �و!  و�ش � ا�ن �روه ھ� ��5�م ��:رد�د:

 ،اھل ذ�- )1

 ،اھل ���ه )2

 اھل 
* د و در ا�2ر )3

 اھل 0رب )4

ا�د �! در 	��+! ا���� ز�د�� �� ���د، 	�ن و ��ل آ��4 در ��5ل /ردا ت ھ�ی �� ص در  ��-�� ����اھل ذ�! \�ر 

! 7-�رو ا��م /��ه آورده و �ظر ! �را�ط  !�ا��ن �� ��د. اھل /��ه ! آن �روه \�ر ��-����ن اط�ق �� �ردد، 

ٌ ��*ن �ز�ن �ده ا�د. اھل �+4د ! آن \�ر ��-�� ���� �, �! �� �ود، �! در �+4دات �� ص �  �ص �و�� �	����

 !	��+! ی ا���� ز��ت دار�د. ��ل و �ر ا�ن �روه ��ز �$,وظ �� ��د.  �رج از ا�ن �! �روه ���م ����� د�:ر 

 ��م ��(ر "اھل $رب"  وا�ده �ده و 	�4د �-�! آ��4 (رض /�دا��! �� �ود. 
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رض دا���! و از "7-` و7م"  �! �روه او��  ودداری �� ھواداران "	�4د �دا(+�" ���4  �-�! اھل $رب ��رزه را (

�ر  -�رد�د؛ =ون ا�ن ھراس ا(*��ن  �����د. ا�ن �روه ھ�ی ھراس ا(*ن، در /�����ن ! ��م "ط���ن  وب" ��د ��+� !

*�� �-�! اھل $رب در ا()�����ن 	�4د �� ���د، و�� در ود "	��+! ا���� /�����ن" از ا���ل ھراس ا(- ود ��ن 

 ودداری �� �����د. ر �ف، ھواداران "	�4د ��+رض" ھر =�4ر �روه را از �? ��7ش  وا�ده و 	�4د را �-�! ھ�! 

-وھ�� از ا�ن ھم ��م (را�ر �ذا��! و ��-����ن \�ر �-,�- د. 	�4دی ھ�ی ��+رص در  ط �-,��دا� آ��4 (رض ��

 !ن" و "د�:ر ا�د ���ن" را ! ا��4م  �,ر و ار�داد  وا	ب �� �*,�ر ��! و 7�ل ھ�! "د�:ر ����=وب وھ�� را ��ز 

 �ن" ��ز ا<�(! �� �ردد.  ا�ن �+<ل در ��ل $-5! "�ر�د ، وا��د. ! ا�ن �ر��ب، در ���ر =�4ر �روه \�ر ��-��ن

د !  ا���� –�! �روه 	�4دی ��+رض، �+�� دو�ت ا����، ��ز��ن ا���5ده و �$ر�? ا���� ط���ن  �ردھ�ی ھر

�را�� ا�ن �! �روه ھراس ا(*ن ا��ره  در �ورد ھم ی���ھده �� �ود. درا�ن 	� ! �*�ت =�د وا<_  –��ر آ��4  راه

 د: �و ��

 م ����� ��و�� �روه دو�ت ا���� و 
0ر�A ا���� ط����ن در !�وه ��ر �����و�, . ھم4.2.1

ھزار ر7م زده �� �ود. و�� در ���ر ا�ن 	�4دی ھ�  30ھزار ��  20�ن  "،دو�ت ا����"�+داد 	�4دی ھ�ی ��+رض 

7� �,Aل ارز��� �رد�د  – !��رزه �وع  ود� -طوری � ! �ن د�ت �م �! $-5! ی د�:ر ����� و ا	����� ��ز 

ن و Aف آرا�� �رده ا�د، درا�ن 	� � �ت /�روان ����� $زب +ث �راق � �ظ��� ھ�ی �ز����! ی Aدام $��

�*	�   "دو�ت ا����"�  ،ھزار ��روی 	�:	و �50��,ذان 7و�� اھل ���ن ھ�! د�ت ! د�ت ھم داده و در $دود 

"�-وی ھ�ی ��(ر" در �ور�! �� رز��د. از ا��*! ! اAط�ح   ود��ن و  �-�! $*و�ت "����` �$ور" در )داد

���,ذان 7و�� �را�7 /�روان  و ھ�=��ن �ظر ! ا��*!، /�روان $زب +ث و �ظ��� ھ�ی ھ�راه آ��4 ��-����ن ��ب �وده

ر  د�ن ����  ود �� ��  �Aد، �روه دو�ت ا���� ا���دوات ". ! �ظر 	�4دی ھ�ی �روه �! �� آورد روا

، �� "7��دت �� �و�د ، آ��4 از ظر(�ت ھ�ی �����، �,��ت ھ�ی �ظ��� و �,وذ 7و�� ا�ن �! $-5! ر وردار"ا����

*! ھدف و��-! را  �5د�س ��  �د، ! ا���ب" را /�ر�زی �رده ���د.  ا�ن ��وه ��-*رد �����و����، �+�� ا��م �

در اوا�ل =���*!  ��ن ��ھ�ت، و�� در ز��ن د�:ر در ��-*رد ھ�ی "ا��رت ا���� ا()�����ن" ��ز ���ھده �� �����م. 

���، وز�ر د(�ع $*و�ت �	�ب Z و ��در -�د  زوا�$-5! ھ�ی �� ص �ظ��� �$ت رھری �4 ،ظ4ور �روه ط��ب

���ون  -ق $زب د�و�را��? در طرح و /��ده �ردن �����? و ا��را�ژی �روه ط��ب �5ش �4م �زی �رده ار�! (ر

 ��ھزاده��� و رھری ��  زوا��4 ���ور ت)، � ISIا�ت. ���*��ت ھ�ی  -�5 ! ھدا�ت د��:�ه اط���ت /�����ن (

ت و ����ر "ھزاره ھ�ی ��+!"  در �*�و��^ �� ���د. 7�ل ��م �ط��ب ��وول 	��� 7و���دان ھ�ی���ر، و �� �دا�

	�وری،  22آ\�ز �رد�د. از ھ�ت 	�وری ��  2001\�ر �ظ����ن در �*�و��^ ! روز �*��! ھ,�م 	�وری ��ل 

��? ���*��ت ھ�ی �4 !�ن \�ر �ظ��� ود�د، ! 7�ل �,ر � �175,ر را، �!  178��� در $دود  زوا�ط���ن 

)  در ���ر �روه �ظ���  -�5 ھ�، �رو ھ�ی ����� د�:ر از 7�ل $زب ا()�ن �-ت و ھ�=��ن ا� �ص 28ر���د�د. (

�رزه �-�! � !�ر  –���,ذ ����� �! ھر�ز /�روان �5�د�� ط���ن �$�وب �! �� �د�د، ��ز در ���ر ط���ن +� !

ل ��رزه دا���د. درا�ن 7ط�ر �� �وان، ! و�ژه در اوا�ل $*و�ت "ا��رت ا����  "$*و�ت ��	�? ھ�" در  - آ��4��

 -�ل زاد و ا�رف \�� ��م رد، �! �ظر ! �,وذ �����  و�ش در \رب �روه  ز ���ط���ن"  از $��د �رزی  �� 

 ط���ن را �و�� "�	-س ���ن" �� �! ود�د.

 ا���� ط����ن در را�
�ی ����ت "ز��ن �و2
-"  Aو 
0ر� "دو�ت ا����"�روه  ���� . ھم4.2.2
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��ر ھ�ی �روه دو�ت ا���� و �$ر�? ا���� ط���ن در را���ی ����ت "ز��ن �و �!" در �دم رد�ری  راه

�����، (5دان �,�ھم د��� و  Aو�ت ��ری روز �� ����د. ! ا�ن �ر��ب ھو�ت "د��� ��ب" �روه ھ�ی 	�4دی 

�*��ل  �ذھ�" A,�!�:ر ���زی" �ز��ب ��(�! و از طر�ق ����ت ھ�ی "/����زی ھ�ی ��ری" و "���+رض در "د

و ط��ب در رد د�:ر ا�د���ن، د�:ر ����ن و  ا��5 �ده، "دو�ت ا����"ھ�ی  ه. از ھ��ن �:�ه ا�ت �! �رو�� �ردد

"�ر(�ن رده" و ��A$ب ��ل و �*�ت  	�+�،دادن ، (رار (�ز�*�د�:ر /و��ن ! 	�4د �+ر<� /ردا �! و �� ��ودی 

 �و�د. (! ��ول ز��ن و د �ران) �ر�*ب 	����ت �ری ��

��ری،  در 	�4د �+ر<�  و�ش از ھ�I �وع ��7وت و �ر$�� در�H �*رده، �رزدن، �رو��ن "دو�ت ا����"�روه 

دو�ت " ��! ھ�ی ��*و��، ا��ر �ر(�ن و (رو �ن ز��ن در د��ور روز آ��4 7رار دارد.  از 	�-! �روه زدن �ش آ

�و�د �! ���4  و�د�و�� را / ش �رده �! در آن  �ش از Aد �رد د�ده �� 2014! ��ر�
 ��م ا��ت ��ل  "،ا����

�ن ! �$ل ا�دام ��ن ھدا�ت �� ��$5وق �ر ا�ن ��ل ���` "دو�ت ھ�ی . ��ز��ن �و�د ��س ز�ر ! �ن دار�د و در 

) �زارش �� �2014/��ر  3ا��-ل (��ر�
  ) ھ�=��ن ��ز��ن �,و �ن 29د. (د�ا����" را "	����ت 	�:�"  وا�

ر���! /����زی 7و�� و �ذھ� را در ���طق ا�)���  ود در  ن ��(�! دھد �! �روه دو�ت ا���� "! �*ل ��ز��

)  ��ز��ن �,و �ن ا��-ل ا�ن 30( ا�ت."  را �ذا��! و آ�*�را �ر�*ب 	���ت �-�! �ر�ت �ده���ل �راق ! ا	

ھ�ی 	�+� و رودن ا(راد"  �زارش را �$ت ��وان "/����زی 7و�� در ا+�د ��ر� �" ����ر �رده و در آن از "ا�دام 

در ���ل  ،�! در ��ط5! "��	�ر"دھ�ده ای �� ��د. ! �*ل ��و  ر �� دھد. ا�ن �زارش $�وی اط���ت �*�ن

ده ھ� �رد و /�ر 	وان را !  �رج از رو��� رد�د و � �-�? �-و�! !  "،دو�ت ا����"�روه 	�4دی ھ�ی   �راق

=�د ھزار �ن از ز��ن و �ود��ن ا�زدی  ����ون،  7�ل ر���د�د. ھ�=��ن از ز��ن ��-ط ا�ن �روه 	�4دی در ا �ن ��ط5!

رای (روش �ر<! ���ز \�ر��-��نا�ن ز��ن و د �ران روده �ده ! ��وان \���ت 	�:� و " �ور روده �ده ا�د. "

 ود را در   �ده �د�د. �? �رد ا�زدی (4ر��� ���ل ا���� =4ل و /�G �ن از  و���و�دان (زن و �ودک) روده

�ش از  ) ! ھ��ن ��وال  �زارش �ده ا�ت31ا ���ر ��ز��ن �,و �ن ا��-ل 7رار داده ا�ت. ( !�زن ا�زدی  300

	و��ن دو�ت ا���� از ���ل �راق روده �ده ود�د، ! ��وان "\���ت 	�:�"،  ��ری �! =�دی 7ل از طرف 	�^

�زار �ر<! �رد�د�د. ( !دھد �! �واھدی ! د�ت  ) �ر�ز $5وق �ر �ور�! در ��دن �زارش ��32در �ور�!  

ا�ر�*��� ! ��وان ھ��ر !  دNرا�ن ز��ن، ھر �? در دل �? ھزار  �ن 27 �! دھ�د ���ن ��  ا�ت �!  آورده

ا�د. �روه دو�ت ا����، ا�زدی �وران را  ��(ر �� دا�د و � ز��ن آ��4 !  ا�<�ی �روه دو�ت ا����  (رو �! �ده 

ش �رده و �� ��د =�د�ن و�د�و را /   ،��د. دو�ت ا����  در ا�ن �ورد ��وان "\���ت 	�:� ��(ران" ر ورد �� 

�! "�	�ھد�ن آ��4"  �+داد از �رو��ن ھ�، از 	�-! دو  ر�:�ر آ�ر�*���، �ر�زان ����� و �? ا�داد�ر ر�������� را 

 ) �33ر ر�ده ا�د.(

� و	ود ��7وت و �ر$�� ھ�ی ���رده "دو�ت ا����" �-�! د�:ر ����ن، �! ��ز 	�4د ا�ن �روه ھراس ا(*ن - 

��د. "دو�ت ا����" 	�4د ��ر� �، �و��  ��و	! /�روان ��+! �� –�ط ��ر� � و  Aو�ت ھ�ی �ذھ� ���� از �را

�0! /�روان ��+! را �  Aو�ت ھ�ی ���� از ����ت ھ�ی ��  ردا�! 	�4وری ا���� � !�-�! ا�/را�وری A,وی 

	�  دو�ت  ز�د. درا�ن راق /�و�د ��ا�ران و ا�$�Aر �را�� 7درت �����  �و�ط �وری ���*�، � �ت وز�ر �ذ��! �

�0! ازار ���رش وھ��ت ر��ض در رو��رو�� � �4ران ��ل �� ����د. ا�� �روه 	�4دی � ! ا��5 �دها����  ود 
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� �روه دو�ت ا���� ھ��و�� �5�د�� دا��!، و�� در وا��ش ھ�ی ��-� ! دو د��ل  ،`��� �در �$�وی  Aو�ت 

  و���ن داری �� ����د:

رای آزادی �1990 �ت، ا���! ن Nدن /س از ا�)�ل �ظ��� �و�ت �و�ط رژ�م ا7�دار �رای $زب +ث در ��ل   ،

�و�ت !  رژ�م �����ت �رای ر��ض /����4د 	�4د �-�! ��رو ھ�ی 	�:� Aدام $��ن را ��وده و در ا�ن را��� �? 

*�ر رد ��رو  و  �ز��ش ، آ���4د/ذ�ر(�! ��ز ارا�! ��ود. �����ت �را��ن ر��ض ا�ن ر���! را � ای �*�! 10ر���! 

�4ران و وا��:�ن ! ژر(�ی  �ص ��ر� �   د�/-����?�ن ز��ن رواط ����� و اھ�ی ا�ر�*��� را �ر	�_ داد�د.  در 

N ن�ده دن در 7�ل ا7�دار �را�� رژ�م �4ران ر��ده ود. ا�ن �و<وع ��	ر ! رو /و�� ���  Aو�ت ��
 ا���! 

ود.  

و رزن  یدر �و ا��5 �دهدوم ا��*! /س از $��ت ��رو ھ�ی ھوا�� ا���ف ر ��پ ھ�ی آ�وز�� �رور���� 

! ��ول  �� از  ��واده ا���! ن Nدن ! ا��5 �ده�ری از 	�4دی ھ�ی  ) �?2001ا()�����ن (در ا��ور ��ل  ،

ا��5 ! /�روان  ھ�دو �شرد�د�د. �4ران در �? �وازن ���� و ���ن � ��رو ھ�ی ا�ر�*��� در �رز��ن ا�ران ��واری �

ا	�زه $��ت �رور���� را از  �ک ا�ران �داد، و�� در ��ن $�ل رای ا�ن "�����4ن �� وا�ده" �زا$�ت ھم  -ق  �ده

!را�ن ��راث �ذ��! و ھ�=��ن �ظر  ��در 7�ل رژ�م �4ران �و<`  �����?��$ظ�ت   �*رد. ا��ون ا�ظواھری 

 ً �� ا�+ط�ف /ذ�ر ا ���ر �� ����د.  ��

 :  "دو�ت ا����"ا�� در �ورد ھ��و�� �روه ط��ب در را���ی ����ت ھ�ی ز��ن �و �! � �روه 

را�!"   �A! ��ود. �روه ط��ب از ������ �روه ط��ب را �� �وان در اAط�ح " 7�ل /��:- از ا���� ت �ظ��� ��*

��? رھران �در�!  –�? طرف  �ر��� "ا��م 	�4د" ��ود، و  ا�د�ن ا���� رھ�ندو�ت �-�!   - د�و �دی

���زی ھ�ی (رھ�:�، �ذھ� و 7و�� و را�دن ا7وام \�ر /��ون �/ !*�ر رد "����ت ز��ن �و �!"  �در��ن $�ل 

��� 1998و  1997در ��ل ھ�ی  �وه دا�ن. ���ن، \�رت و آ�ش �وزی در /ردا ت��ن  از  ��! و �����! ھ�ی آ

����� �روه ا���5ط� ط��ب �� ��د. و�� ����ر 	�+� ی  ��روا���4���:ر ��! ی �و=? از 	����ت ��ر� � و 

�! در �- –��و�! �رزی ا�ت از د�:ر ���زی ا�ن �روه وھ��  4�1998رو�دان �زار �ر�ف در ��ه ا��ت ��ل  �,

���ر�ن آ��4 ھزاره ��ر ود�د. ( !�)   (ر��ن ����ر 34ظرف �! روز ��	ر ! 7�ل د�ت �م =�4ر ھزار �,ر �رد�د، 

	�+� در �4ر �زار �ر�ف را �� �دا����ن ���زی، �*� از 7و���دان ھ�ی  �ن و /ر آوازه ط���ن داد. ���زی دون 

روا دا��ت. �� �$�د ��ر !  را �ری �ذھ� ھزاره ھ� را "��(ر"  وا�ده و 7�ل ��ن هھ�I �وع ���ل ����� و رد

���ز  !�0� !�وت  ود ھزاره ھ� را "��+! را(<�"  وا�ده، 	�4د را �-�! آ��4 (رض �,�! و �ر(�ن د �ران آ��4 را 

 ) 35	��ز  وا�ده ا�ت. (

�و�ط ھراس ا(*��ن  )2014( �! در =�د ��ه ا �ر ھ��ن ��ل! ھ��ن ��وال 7�ل ھ�ی ���` و ��وا�ر در ا()�����ن 

از ھر �:�ه راری �� ��د. ! طور ��و�!   "دو�ت ا����"ط��ب Aورت �ر(�! ا�ت، � ا���ل 	,� /��:�ن  �روه 

 : �ود ا��ون  ا��	� (5ط ! دو رو�داد ا��ره ��

 
�ده در �? �زار �$-� در /*��*�، در  ری�ب �ذادر ���	! ا�,	�ر �? �و�ر   2014	ون  �15 �ت ! ��ر�

	�وب �رق ا()�����ن �+داد ز��د �-*� ھ� ���! �د�د.  ! �,�! ی 	�رال ظ�ھر �ظ���، � �:وی وزارت د(�ع در 
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ا�د. ��وه  ا�د، �+داد ز��دی  ز��ن و �ود��ن وده  �رون آورده �ده  را! ھ� 	�دی �! از ز�ر  �ک ھ�ی  89ز�ره 

!�,� ! ) 36ا�د.(  �,ر د�:ر ھم ز �� �ده 42ی او  ر آن 

در وN�ت \ور ! و7وع  2014	ون  25! ��ر�
  	���ت �ر�راژ�دی د�:ر در �$ل دور�ر و�� � ھ��ن �$�وای 

س $��ل ���(را�� را �! از �4ر  /�و�ت. �ظر ! �,�! ی ا�ور ر$���، وا�� \ور،  ط���ن ���! �ب  �! ���� 

ل ود�د، در ��ط5! "�د(�روز�وه (=)=ران)، ����-و��ری (�روز�وه ��و7ف  ��25ه" در   �ر�ز وN�ت \ور ��زم 

�رد�د. ط���ن ���(ران را ر ا��س ھو�ت ��ری ��ن ! دو �روه ��5�م �رده و د�ت ھ�ی ھزاره ��ران را ��! و 

�ودک ود�د، =�4ر �ن آ��4 �<و �? �-و�! �ران �رد�د. آ�7ی ر$��� �� ا(زا�د �!  7ر����ن �! زن و ده �رد و � ?

�! ��زه �رو�� �رده ود�د و ھ�=��ن ��در و  واھر �روس ود�د. ���(ران  ود�د  ��واده و ���ل �روس و دا��دی

ل �/ری �����د.(�� ) ��37  وا���د روزھ�ی ��د را در ���ر دو���ن ��ن در �4ر 

ت ا���� در ��ل �ر ر�دن، در ��7وت ا�ن ��ل ز�ت �,�وت �وی  �ن �روه دو�ت ا���� و ا��ر �و	ود ا�ن ھم

�ر ھ�ی ر�ده را ! �����  "،دو�ت ا����"ھ�ی �ن ھر دو �روه ��ز و	ود دارد: در $��� �!  ھراس ا(*��ن �روه 

�0! �وپ، �زی (و��ل ر �زار �� ���د. ��� !  �ذار�د، و�� �روه ط��ب � �ر ھ�ی ر�ده 

  �ذاری �- آ�دات د�ر��- در را�
�ی �دم ارج �ن�روه دو�ت ا���� و ط��� �را�� . ھم4.2.3 

���د و در ���	! در  Aو�ت �-�! (رھ�^ ������ 7رار �� ھ�ی 	�4دی ��+رض ا$��س $�5رت (رھ�:� ��ه �رو 

ه ��وه د�د ��4! و ھ� د ر =�ر ه��ر�د، $�� ا�ر آدات ��ر� � ��راث ا���� ھم  وا�ده �و�د. زاو�! ��ش ا�ن �رو

 رواط ا	����� $��م ر 	��+! �رب در ز��ن ظ4ور ا��م �$Aور �� ��د. 

��ن و ���	د د�:ر ����ن، �!  �5ر�-,�  و�ش ! آدات ��ر� �، � –دو�ت ا���� � /�روی از اAول وھ��ت ���

 وا�ده و ظ�����! ! � ر�ب آ��4 �� ���د. ���4 ا$�رام روا �! �� دارد، -*! ھ��ن "آدات ��ر� �" را "د�ت ! د�ن" 

� /�روی از ا�:وی �����ت �را��  -/س از ھ	وم ر �4ر �وAل  "،دو�ت ا����"، �روه ھ�ی =�د �ظر ! �زارش

� A�ت ھ�ی د��� و ز��رت ��ه ھ�ی /���ران ����د $<رت �و�س، ��ت �� و	ر	�س را ��4دم ��5ر   - وھ��ت 

!��روان ��	� ا�	�ره روز���! �:�ر "ا�+ر�! �ت" �زارش داده ا�ت، دو�ت ا���� "7-+!  �رد.  ھ�=��ن طوری 

�ذاری  و ��,	ر �رده ا�ت. ��د ا(زود �!  �A !+-7ح ا�د�ن ��4ور ! "دژ  �Aح ا�د�ن" در �*ر�ت را �ب

) � (ر���روا�� ،���دی) 1193��  1138 از ��ل�*ر�ت" �*� از آ�0ر ������ ا��م  و زاد��ه �Aح ا�د�ن ا�و

� آزاد �� �! ا�ت. ( ا�ت�-A ^ ھ�ی�	7دس را در  !�38 ( 

و ھ�=��ن �ظر ! ��5�د ��^ اش -�روه ط��ب ��ز ! �و!  و�ش �ظر ! ��وه (*ری �$�ط و �� $ول ا	����� 

ر آ�0ر و آدات ��ر� � �ر ز��ن  �� ھ�ی(�7د �,��ت اش - ا�! �ظر !�ارد. �ظر ! ا�ن 	4ل و ارج �ذ ھ�دو �ش��د 

 
در �ورد � ر�ب آدات ��ر� � ��ور، از 	�-! "�-��ل  ��2001ه (روری ��ل  ��26دا��، �� �$�د ��ر ! ��ر�

�0! ��راث (رھ�:� و ��ھ*�ر ھ�ر �	��! ��زی دوران "�ر�* او ��ه ��م"   (�و� !ود�زم" در  وداد. ا�ن ��د�س ھ� 

و�ران �رد�د. ا�ن آدات ��ر� �  $�� از   ���د "آرا�ش و ����ت" را ��0�ل �� ���ن ��ده ی /�	م ���وی در وادی 

ز��ن ! Aورت ��� 	�ن ! ���ت رده ود�د.  و�� /�روان �+�Aر �-,�! � �7ط+�ت �ھ�ی  ������وز =�: �ری

ھ� �<�$ل �� ��د.  ! ه د�دا�ن  ش از ��راث �ر�ت را از  ،�روت�ب و  �ص ���د �را��  ود ��ن � ا�,	�ر 

 !��ی  (�و ای��ر�
 دھم ��رچ �� 7درت Z 	��ل، وز�ر (رھ�^ (؟) ط���ن ! اط�ع ر����د �! در �	�وع �ظر 
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��ر) ��4دم �رد�د�د.  /س از ا�ن  53و  35زرگ دوھزار و ھ�ت Aد ت، ! ��ول ت ھ�ی زرگ (� ار�,�ع 

رد�د، �� ��ر  �طر ا��*! =را زود�ر ! ا�ن ��ل ��روا د�ت �زده ا�ت، ��ل ز�ت؛ �! ��	ر ! ا(�<�ح 	���4 �

����� <ر!  	�ھ-�ت�? Aد راس ��و را ! �*ل �,�ره ذ_ ��ود. �� ��ر � ا�ن ��ل ���� از �دم (4م د��� و 

  )  39وارد ��ود. ( �رز��ن ھ�دو �ش ��ر� � � ��0ل ��ور و ھو�ت  	ران ��/ذ�ری ر /�*ر آدات

7ور او��� و ا���  و � ر�ب آدات �A ،  !5و�ت �� �در ��ر�
 $*�را��ن وھ�� در  ود �ر���ن �+ودی ھم 

" در �د��! � 5�A!دھ� �5ره و ز��ر�:�ه زر��ن ا��م را در 7ر���ن "	�ت ا� �1925��ت. اھل �+ود در ��ل 

   )40 �ک �*��ن �رد�د. (

� -ا�ن راه ��ر دو�ت ا���� و �روه ط��ب �$Aول �ظ�م (*ری �����ت �را�� ���� از آ��ن �-,�   !�وھ�� ا�ت، 

(*ر آزاده �� در �<�د 7رار �ر(�! و �ور �دارد ! ا�ن �! "ا���ن �$وری" ا��وار ر "�ردم ��Nری" ! �,4وم 

/ذ�رش و �� �دول از �? د�ن و �ذھب، �*� از ر�ن  ر وردار ودن از $5وق ���وی و آزادی ھ�ی �د�� ! ��ول

  ھ�ی ا���� $5وق �ر ��درج در ���ور ��ز��ن �-ل �� ��د، ا�ن $5وق \�ر �7ل �+رض �� ���د. 

���س �ف �زرگ و 
0ر�م ��
رده7
وا��ش � ����ن در #��ل �2زش "دو�ت ا����": ا .5
  ��رو ھ�ی :�ر �


� را 2واھد �ر1ت �- رھ�ران ا����ده �ر1
�د.""�روه دو�ت ا���� ھ��ن درس ��ر 

   )41( ��رک او����، ر��س �� ور ا��>ت �
0ده ا�ر�;�

 . ا��م � �د %�د �*دی �روه "دو�ت ا����" 5.1

�0! " -�,! ا��م" اد��ی � ! !*-او*ر ا�)دادی  �! ���4 در ��ور ھ�ی �راق و �ور�! 	�4د را رھری �� ����د، 

��  وا�د. �روه "دو�ت اش دارد، �! او ���4 ! �*ل �,رد "�رز��ن ا��م"  �در ���م ��ورھ�ی ا��� $����ت را

�� - ا���� "، "����ت ا���ر ا���-"، "ار
ش ا���� �راقھ�ی ��5و�ت از 7�ل " ا����" � �ت در �راق ��4د

" و ار
ش آزاد �ور�-ھ�=��ن در �ور�! " دو�ت ا���� )42آ��4 را �ردود  وا�د. ( و را �*,�ر �رد ���و�ت �راق"

�� - Bوار" و "�� - ا����"، "��ش ���ھد�ن"، "�� Q ا���رة�روه ھ�ی د(�ع �$-� را �ر�د  وا�ده و /س از آن "  "

��ر �رد و  ای ، او*ر ا�)دادی ����!2013ام  ا/ر�ل 9! ��ر�
 ) 43( �ور�! را ��ز در ���ت �*,�ر  ود 7رار داد.

4!، /س از آن  " را �$ت ا�ر  ود و � ��ز��ن  ود <���! �رد. ا�� �$�د 	و��N، (ر���ده � Q ا���رة��روه "	

 ) 44�,�ھم � ا�ظواھری، ا�<��م �روه اش را � "دا�ش" �*ذ�ب �رد. (

� اAول �5�د��  � و	ود ھ��وا�� ر � از رھران �����ت  �ادی ، (را وان رز�� ا�)د"دو�ت ا����"�رای �ر

�  "دو�ت ا����"زا ود. ��وه ر آن  داران ��ور ھ�ی ا���� ھو���ک و /� آ�د ھ�ی آن =��ش رای ھ�! ز��م

Nت ��$ده ا�ر�*� را ��ز، /س از $��ت �رور���� ��ل �ا��م 	�4د و ��رزه ��-$��! ��ور ھ�ی \رب، ! و�ژه ا�

 -:�ر ��ود.  وزارت د(�ع آن ��ور را \�( و  � ت �4د�د �رد  2001

-�)���  و�ش $��  در ��ل  و�د�و��ا�)دادی در � ���ن �2012  !� ط�ب ! ا��Nت ��$ده ا�ر�*� �,�! ود  

 !�! �را�ب � ت �ر از آن <ر�ت  واھد ود  !�� ��� طوری ��ل  واھ�د �رد  !�"�	�ھد�ن �و��د ��د �رده ا�د 

N ن�ز ھم در  ط�ب ! وا��:�ن  2014ز آن ا�)دادی در 	�وری ��ل ن ر ��� وارد ��وده ا�ت". /س ادا���! 

! زودی در "رو�� رو�� � ا�ر�*�" 7رار  واھد �ر(ت. ھ�=��ن در /��م ھ� !�ت ر�دن ��� �و�د ���� ! !� �
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 - ھ��سد�و�د  -و �? �ن ا�داد �ر ر��������  - 	��ز (و�� و ا���ون ���-وف -�رھ�ی دو �ن  ر �:�ر ا�ر�*��� 

/ ش �رد�ده ا�د، �روه "دو�ت ا����" از  طرات ر��ت "(رز�دان 	�4د ! \رب و ��A�م �7ط` آن ھ� در راه 

در �?   �2014/��ر ��ل  21! ��ر�
  "دو�ت ا����"����، � �:وی  او �$�د اNد )45(	�4د" � ن �� �و�د.

�-A !��ر ا�ن  �ون" ا ط�ر �� دھد �!  طرات ���� از راه/��م و�د�و��  ط�ب ! "ا�ر�*�، ! ��$د �ن اش و 

دار داده ا�م  �Aور �� �����د. اNد���� ا<�(! �� ����د: "�� ھوش  ھ�راھ��ش�روه، ���ر از آن ا�ت �! ا�ر�*� و 

 ،ی �! دو�ت (ا����)، �ر�زان و (رز�دان اش د�:ر رده �ودها�! ا�روز در �? رھ! 	د�د �ر �� ر�م؛ رھ! 

 ) 46(-*!  ود رھران �� ���د. ا�ن ھ� ����� ا�د �! در طول ��ل ھ� �*�ت � ورده ا�د."

، 	��4��ن را \�(-:�ر �رده و ��روی 	�ذ! ا�ن �روه رای "	�4دی ھ�"، "دو�ت ا����"/��ر(ت �ر�` �ظ��� �روه 

. در  �� �ود �:ران ���ده �-�5  ،بآ�,�! و (�7د =�م ا�داز آ��ده در ��ور ھ�ی \رر! و�ژه رای 	وا��ن ��-��ن 

ھزار $دس زده �� �د، ��ز��ن اط���ت ا��Nت  15	و��ن ا�ن �روه در $دود  $��� �! �� =�دی 7ل �+داد 	�^

�زار�� را /�را�ون ا�*��ف �ر�` ا�ن ��ز��ن / ش �رده و در آن  2014) ! ��ر�
 ��زدھم �/���ر �CIA�$ده (

ھزار ر7م زده ا�ت. از 	�-!، دو ھزار 	�:	و ����� را در ر ��  30ھزار ��  20 �+داد رز��ده ��ن آن را �ن

�ر(�! روا�! "��ر زار 	�4د" ر �ف ��ر�د �! در \رب ود و �ش دار�د و در ��0�ر /ذ�ری از �روه ھ�ی �-,� �ر 

�-�! ھ�! �روه ھ�ی د�:ر در �راق و �ور�! و ��رزه � ا��ن  "دو�ت ا����"و�� $��ت ���رده    )�47ده ا�د. (

�رده  �ف ���رده 	�^طا�د�ش و د�:ر ��ش ���:ر ا�ن �*�! ا�ت �! ا�ن �روه �?  G�� ا�ت.	و��ن را 	ذب و 

در ��5��! � �روه ھ�ی د�:ر 	�4دی از �,��ت ��ز���دھ� 4�ر و �����? ھ�ی 	�:� ، "دو�ت ا����" ��وه ر آن 

��رو ھ�ی 0;و�ت ھ�ی � �ت در ��5ل  "دو�ت ا����"� ا�ت �! ��ز��ن ���ر ��را ر وردار �� ��د. �,��

ھ�ی �ردی، �روه  د�1ع �ردم �رد، 0زب N، ��رو ھ�ی #و�� " ��ش �ر�-"�راق و �ور�-، و در ��ن �0ل �,�- 

و �? �ری از د�:ر �روه ھ�ی  رد و زرگ � /ر ��:ری ���م ��رزه   �� Q ا���رة�ور�-، اردوی آزاد �ور�-، 

��د. از ا�ن �:�ه �ل رو	�و، آ��ه �ظ��� در 	ر�ده �+�ر  " ��Longwarjournal  رو�داد �+� !�"  $دس �� ز�د 

���ر از  "دو�ت ا����"ھ�ی 	�:�  !راس ھزار ��H  �� �ردد. �ظر ! ���ره ��رزار 	�:� ا�ن �روه ھ50

 )48ھزار � وا7+�ت �زد�? �ر ! �ظر �� ر�د. ( 60ا(*ن، $�� ر7م 

  . وا��ش :رب 
0ت رھ�ری :�ر �
�ر�ز ا��>ت �
0ده ا�ر�;�5.2 

ر  5! ��ر�
   -/���ن آ�����? ����� -�رک او���، ر��س 	�4ور ا��Nت ��$ده ا�ر�*� در 	-�! �ران ���و��/�

�ر( در و�-ز 2014�ا7دا��ت �دا�ر و ��ف رای ]���و آ��ده ا�د �� در =�ر=وب �? ا /��� ��ن�,ت �! ھم  )ر������ی 

�س 	�4ور، =�ک ھ�:ل ]! ����د � ��ن ر  )�49ظ��� �-�! �روه "دو�ت ا����" � ا��Nت ��$ده ا�ر�*� /�و�د�د.(

��، ا�
����، �ر�
����، �ن، ا�
را�آ����ف �ورد �ظر ���ل ا�ن ��ور ھ� �� ��د: ]وز�ر د(�ع آن ��ور ا(زود �! ا

�0! ��4دس ھ�*�ری  .�و ��د، 1را��-، ����دا و ا���رکد
ر��-، � !در ا �ر 	�ن �ری، وز�ر  �ر	! ا��Nت ��$د ه 

�رزه  واھد �رد:  "دو�ت ا����"�-�! �روه  +د�ف �ر�زی" در =�4ر ]���ور ھ�  �و<�_ داد �! ا�ن "ا�

   اط���
� و #��و��.د��,و����، �ظ���، 

 ��ف، 	�ن �ری �! ھدف را �� ص �� ت: ]��ر ا�ن ا در را���ی راه

�,و ��ری از  ��ش روی ��!
ر �روه دو�ت ا����، .1 
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�و�ت ��روھ�ی رز�� �راق و د��ر ��رو ھ�ی �- آ��ده �رای ���رزه �,�- �روه دو�ت ا���� ھ�
�د و .2 

50
�ف ( 7���ده �ظ�م �!ور ھ�ی اا���م ��0ت ھوا�� �دون  ���ده �ردن #وای  .3(  

/س از ���ت �ران ���و در و�-ز، 	�ن �ری ��ش ��ود �� ھر=! زود�ر ��ور ھ�ی ��ط5!، ! و�ژه ��ور ھ�ی 

! ��ر�
 " �ر�? ��زددو�ت ا����"��ف ��ور ھ�ی \ر� �-�! ]�ر� را در ا !�ام �/��ر در 11. در ���ت 

دو�ت "در �ورد ا��را�ژی ��رزه �-�!  ده �!ور �ر��	ده، دو��ن �4ر زرگ �ر���ن �+ودی ر�زار �رد�د، 

��ور ھ�ی \ر� ا��م آ��د�� �رد�د. ا�ن "او  ! �,ت "ا���� ���ف ]�و /ردا ��د و رای ھ�*�ری �زد�? 

، ��ر، �راق، اردن، �و�ت، ����ن، ���ن، #طر و �0ر �ن�ر��
�ن �*ودی، ��د:  �ر�" ���ل ا�ن ��ور ھ� ��

  .ا��رات �
0ده �ر��

�رد�ده و از  "دو�ت ا����"��ور ھ�ی �ر� در ا�ن ���ت ��+4د �د�د �� از �? طرف ���` ����ن ���� �روه  

از 	-ب و $���ت ��ور ھ�ی �ر�  /س ) 51:�ر�د.( "دو�ت ا����"را !  /�*�ر 	و��نطرف د�:ر 	-و /�و��ن 

 
�ل ا�+ر�، د�ر �ل 2014 ام �/��ر13آ�7ی 	�ن �ری ( ! ��ر�� ��رب د�دار �رده و � او 	��+! ) در �7ھره 

�ذا�ره �رد. وز�ر  �ر	! ا��Nت ��$ده �? روز 7ل در �ر��!   "دو�ت ا����"در �ورد =:و�:� ��رزه �-�! �روه 

در �ورد �س 	�4ور و ا$�د داود او\-و، � �ت وز�ر آن ��ور د�دار �رده ود. �ر��! ]ر � ر	ب ط�ب اردو\�ن،

ا	�زه �داد �� از /��:�ه ھ�ی ھوا�� ا�ن ��ور رای $�-! ! �روه  � ا�ن ا�$�د از  و����داری ��ر �ر(�! وھ�*�ری 

 ) 52(ا��,�ده �ود. "دو�ت ا����"

��ف 	���4 �-�! ]�! و �+4د ده ��ور �ر� در �ورد /������ از ا/س از �,ر 	�ن �ری در ��ور ھ�ی  �ور ���

 �ر	! ��ور ھ�ی \ر� در /�ر�س ر�زار  وز رای���ت  2014 ام �/��ر15، ! ��ر�
 "دو�ت ا����"�روه 

راه ا�دازی �? ا��را�ژی �� ص رای ��رزه � �روه دو�ت  ،درا�ن ��,را�س زرگ �وھ�و  �رد�د. ھدف �,ت

��ف �ر�ت �رده و ]در ا�!ور از ��,- ده �!ور �ر��  0۴٠دود در ا���� ود. ر ا��س ھ��ن ��ش ھ� در ا �ر 

53(��رزه �����د.  "دو�ت ا����"ھ�! �+4د �/رد�د �� �-�! �روه ( 

  "دو�ت ا����"در �ورد � ش �روه . وا��ش ��ز��� � و !��2ت ھ�ی �
�'ذ  5.3


��#ض دارد."ا�ت "�ر�2 از ا#دا��ت �روه "دو�ت ا����" �را0
� �� آ�%- �- در #رآن و 0د�ث آ�ده ، 


2,'�ت دو�ت ا���� از ا�ول د�ن ا��م" ء���-" 

ی زرگ ا��م  ا���ل و ��وه ��ر "دو�ت ا����" در �ر �� �ر 	�4ن، ! و�ژه در �ن ��4د ھ� ی �ذھ� و (�45

 "دو�ت ا����"��	ر ! وا��ش ھ�ی �د�د  �-�! اد��ی  �(ت ا�)دادی و /� آ�دھ�ی ���� از �� روا�� ھ�ی ���` 

 �رد�د. 

1(  
 راه�روھ� از /ژوھ�:ران و رو$���ون ��-��ن � ا����ر �? ���! �ر���ده،  �2014/��ر  19��ر�

و از ��-����ن  وا���د، �� از /��م آ��4 در "���!   را �)��ر ا���5دات ا���� دا����د "دو�ت ا����"�روه  ��ر

��وان " ط�ب ! او*ر ا�)دادی" �و��! �ده و ! ا�<�ی �*Aد و  ��ر���ده"  $���ت ���د. ا�ن ���! 
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��ت �ن از رو$���ون ا���� از ��ور ھ�ی � �-ف 	�4ن ا����ر ��(�! ا�ت. درا�ن ���!  !���د �ده ا�ت ��

� آ�=! �! در 7رآن و $د�ث آ�ده، ���7ض دار�د، ھ�=��ن  Aرا$��ر � از ا7دا��ت �روه "دو�ت ا����" 

��وان  -�,! ! او*ر ا�)دادی �ردود دا���! �ده ا�ت و در ا �ر �A$�ت ا�)دادی در �ورد Aدور (�وا 

���! ھ�وز ھم �? ��م ���ر ردا��!،  ��4د "�ورای �و���د��ن ا�ن )  54(�ورد �رد�د 7رار داده �ده ا�ت.

�0! ازار ا�� �ب  -�,!، و در ���	! ز�ر ��ی �5�د�� ا�� �ب او*ر را ! $�ث  -�,!  $ل و� !�5د" را 

 !�$ت /ر�ش �� ر�د. ! �ظر �و���د��ن، رھر ��-����ن ���ت � ا	��ع ھ�! ��-����ن ر�ز�ده �ود. 

$ق �دارد، �ر�و�ت �ش از  "دو�ت ا�����,ری " ر ا�ن $-5! رو$���ون، �روه =�د ھزارا�ن ا��س، ! �ظ

�! از  -�,!  ��� !��? ��-��رد ��-��ن را �+��ن ����د. ! �ظر ا�ن $-5! رو$���ون ا����،  ا�ن "ا�ر، 

��  "ت ا����دو�"ا�)دادی /�روی �*�د، ��-��ن ���ت"، از ر��! �طل ا�ت. درا�ن ���! ھ�=��ن ا7دام �

ودن رد�� در ا��م" ��ز ! �دت �$*وم �ده ا�ت.  �	�ز� اد��ی " د�:ر ����نر ا��ر �ر(�ن  

�رور��ت "! �زارش آژا�س  ری ا�+4د، ��
 ا$�د ا�ط�ب، ��
 اN زھر �Aر، �روه "دو�ت ا����" را  )2

رای د ���� ا��م ��ش �� ��د. ��
 ا�ت   وا�ده " ��ران  ھ� و 	���ت !��� ا(زا�د  �! "���!  اN زھر

 ����ران �وا���! ا�د =4ره ���ر و$����ک از ا��م را ! 	��4��ن ارا و ا�دوه ا�ت �! ا�ن 	���ت $زن[ !

���د."  ��
 ا$�د ا�ط�ب ھ�=��ن " �(ت"  �روه "دو�ت ا����" را رد �رده ا�ت. )55 ( 

�Aر از ر���! ھ�ی \ر�  وا�ت �� از *�رردن ��م "دو�ت ا����"  اN زھرن، ھ�]ت �-��ی دا��:�ه ��وه ر آ

 ً����را  رای ا�ن �روه  ودداری ���د. �-��ی اN زھر ����د �رد�د �! د�ن ا��م از ر(��ر \�ر ط�+� ا�ن �روه �

ا���� �+ر(� �� ��د، ا�ن �روه رای �-ت ھ� $ق را �����ده ا�ت  ا�ت. ! �ظر ھ�]ت �-��، ا�ن �روه ! \-ط  ود

 ) 56( ا�� �ب ز��م را �دارد.

3( 
��  ����� ���$� �ن 	(�دی ��)� ھ�ی ا' &�ری را $#ر! � +,�4هللا آل �0/، �- � ا �$ #��4ا�(#

�ا'�ه و !- � ا	� ;��'� ;� ا�� ���ت را ا'��م ���ھ�� "$� در'8 $� دوزخ" ��=  �� �>' ����4 رو'�. ا��

�ر، ���ت ا' &�ری را ��ام @; ���$� �ن 	(�دی $� ��C$� $#ر! ��� ��Bم �Aھ�4 ا +,'��� ;� �- � ا

�� و �&�  �������4 ���� او �� ���� از !0A � ھ� ا	�. �0/ �4ا�(#�# $� ادا'�. و�� ا��ش ھ��ز ھ+ �0

رگ و !��ه ���F ا	�". اھ��� روز'��� " ا�&��ت" �$� �ن 	(�دی !- � ا	� ;� "=�د ;@� �E ��م $#

 ،H� ��$��'�ت �- � ا,+ ا�� $�ر در ا�� 'J � '�- � ا	� ;� او در روز ��F در $�ا$� �Iھ� ھ#ار زا

�� آ��زه ھ�ی د�� ا	�م �� =�ا'�.�K� 57( ���ت ا' &�ری را ��ام و(  

د �� �رور��ت ھ�ی �! از �ر���ن �+ودی �,�! ا�ت �! وی ا	�زه � واھد دا��ق �-? �د Z، /�د��ه  )4

ر����د. /�د��ه �ر���ن در /���� ! �ذھب  ���ورش آ�� !! ��وان /و��� رای ��رھ�ی ��ن ا��,�ده �� ���د، 

 
را �$�ل � واھد �رد.  ) �,ت �! ا7دا��ت �? د��! �رور��ت ھ�2014	ون  ����29ت آ\�ز ��ه ر�<�ن (! ��ر�

)58( 

#ض �0وق �!ر 2وا�ده ا�ت. ا�ن �را � "دو�ت ا����"�ز��ن �,ل �
0د در �زار!�  ا#دا��ت و 2!و�ت ھ�ی �روه � )5

" در ا�دام ھ�ی �روه "دو�ت ا���� ��ر �ردھ�ی����0- 
�ظ�م !ده ا�ت  و درآن �ز��7ت  �500زارش �ر ����ی 
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ده ھ�ی 	��� �طرح �ده ا�ت. ر د��! 	�+�، رودن ز��ن و د �ران و *�ر �ر(�ن آ��4 ! ��وان ر

ھ�ی ���5�م رای ھدف 7رار دادن \�ر �ظ����ن و   ا�ن  �و�ت ھ� "���ل $�-!، ���ی ھ��ن �زارش

ھ�ی ����ر \�ر �ظ����ن، رودن، �	�وز و د�:ر �*ل ھ�ی   ز�ر��ھ�ی \�ر�ظ���، ا�دام ھ� و د�:ر ��وه

د. ��ز��ن �-ل ا�ن  �و�ت ھ� را "�5ض ���رده �-�! ز��ن و د �ران"  �� �رد (�ز�*� �و�ت 	��� و 

  )59( $5وق �ر" �,�! و آن را "	���ت 	�:�"   وا�ده ا�ت.

�ورای ا���ت ��ز��ن �-ل ��$د $��ت �روه "دو�ت ا����" را  �$*وم �رده ا�ت و از و �م   و در ا �ر )6

  )60( �ر �دن او<�ع در ��ط5! ھ�دار داده ا�ت.

  

 

  ��ر ھ�ی ����� و اھداف ا�
را
ژی  
<�1ل و ا:��ض ��!� از راه . ارز���� ا�
��دی: 6


�;وا��ش :رب: �دم ھم آھ��� اھداف ا�
را
ژی و ��م ھ�ی    6.1��
 �� ����ن ��ران �� ھ��ون �

 
درا�ن ���ت   �ر	! ��ور ھ�ی \ر� در /�ر�س ر �زار �رد�د. وز رای���ت   2014ام �/��ر ��ل 15! ��ر�

�+ر�ف و  "دو�ت ا����"��ر �-�!  ��ش ��ود�د �� �5ش و �4م ��ورھ� را در راه ���فا �ر	! �<و  وز رای

�رزه �-�! دو�ت ا����" ر ا�ن �*�ت  ا���ف��ور، ! ��ول ده ��ور �ر� در  ��40 ص �����د. در ���	! �

 �وا(ق �رد�د: 

 ،"دو�ت ا����"#ط@ ھر �وع ھ�;�ری و �!
����� از  )1

 ،"دو�ت ا����"ھوا�� �ر �وا?@  ��0ت )2

؛ در ا�ن را�
� ��رو ھ�ی �ردی "دو�ت ا����"دادن ��D ا1زارھ�ی ����ن �- ��رو ھ�ی ���رز �,�-  )3


��ر ?د دو�ت ا���� ��ز از ا�ن ��D ا1زار ھ� �ر2وردار �رد�د�د،  

آزاد �ور�-"،  �- !�ول  اردوی
ر��ت و آ�وزش ��رو ھ�ی ���و�ت ?د دو�ت �ور�- و �!
����� از " )4

 ) 61�ردی در �راق و �ور�- ( �ر�-  ��ش ��روھ�ی

ق !  �ک �ور�! از �:�ه $5وق �ن ا��-ل �وال ا�+<ل ���رش $��ت ھوا�� از �ر ،در ا�ن �ورد � �ت از ھ�!

از ا��Nت ��$ده ا�ر�*�  وا��! ا�ت  	�-!  ر���ً از ��روھ�ی ا���ف و درا�ن 0;و�ت �راقر ا�:�ز ا�ت. =���=! 

0;و�ت �� در ��رزه �-�!  �روه دو�ت ا���� ! آن ��ور ھ�*�ری �ظ��� و ����دت ��-�$��� �����د.  و�� 

ھ�I ��ھ� �!  واھ�ن ھ�*�ری �رد�ده و �!  وا��! ا�ت �! ��رو ھ�ی  �ر	� در  �ک آن ��ور �-�! �روه  �ور�-

ا�	�م دھ�د. رای $ل ا�ن �+<ل 	�ن �ری ! �? د��ور�ن د�ر��!  رواط  �ن ا��--�  $��ت ھوا�� "دو�ت ا����"

��ری دزدان  /��ه �� رد. ا�ن د��ور�ن در  ش ��رو ھ�ی در���� در 7د�م ! طوری  /��ده �رد�ده ا�ت �! �و�� /�
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ت �! در Aورت "/�:�ری در����، در آب ھ�ی �ن ا��--� ��ز 	��ز ا�ت. �+�ر �+�Aر ا�ن د��ور�ن طوری ا�

��4! ھ�ی  �رم"، 	���ت !��ران را �� �وان (را�ر از �رزھ�ی ��ور ��ز /�:�ری �رد. �ر=! �! در �ذ��! ھ� 

��ر ا��,�ده ازاری Aورت �ر(�! ا�ت، � و	ود آ�4م !  �ظر ��و�ل �� �ر،  �ن  راها�و���ون و از طرق � �-ف، از 

)، �$ت �را�ط $��م در ��ط5! ا7دا��ت �ظ��� ا��وار ر ا�ن  Yale University�ل (ا���د �-وم ����� در دا��:�ه  �

 "دو�ت ا����""��ت ��ر� �" �  طرات ز��د �وام �� ��د. و�� درا�ن �ورد ا��Nت ��$ده ا�ر�*� از /�:�ری �روه 

 ) 62"،  ودداری �*رده ا�ت. (ا���Aب د��قدر  �ک �ور�! و $��ت ھوا�� ر /��:�ه ھ�ی آ��4 � و	ود "

�5ش �4م �زی �� ���د،  "دو�ت ا����"�ظ��� �! در را���ی ��رزه �-�! �روه  -�ظر ! /�=�د�� �وا�ل �����

ا��Nت ��$ده ا�ر�*� � (5دان �? ا��را�ژی ��ظم، ��ری از ���7<�ت ����� و در��ن $�ل ��را رورو د�ده �� 

را � ھم  "دو�ت ا����" وا��! ھ�ی �� ��	��س �روه ھ�ی ذی د ل در ��رزه �-�! �! از �*�و  ای ا��را�ژی .�ود

/�و�د ز�د؛ از �وی د�:ر در ��رزه <د �رور�زم  ! /�روزی ھ�ی =��:�ری د�ت ��د. �رک او���، ر��س 

�Aر�_  "ت ا����دو�"	�4ور ا��Nت ��$ده ا�ر�*� در راط! ! 7�ل 	��ز (و��،  ر �:�ر ا�ر�*��� �و�ط �روه 

 �4�رد �! او !  طرات ���� از �رور�زم �و	! ز��د و 	دی �ذول �� دارد. در رد ا���5دات � ��,�ن در �ورد �م 

دادن ! �4د�د ھ�ی �روه دو�ت ا����، ر��س 	�4ور �,ت �! وا��:�ن � /��ده �ردن �? "ا��را�ژی ���رده و /��دار 

) طوری �! دن ��ز،  ر �:�ر ����� وا��:�ن 63ا����" را ��ود �� ��د. (<د �رور�زم" در ا �ر �روه "دو�ت 

��د، ر��س  	�4ور آن ��ور در راه ��رزه �-�!   - Washington Post –/و�ت  �� �و  "دو�ت ا����"ارز��

 )   64 طرات ھراس ا(*�� ���� از آن ���ر ��Aم و 	دی ا�ت. (

 Smart -��روی ھو���د"  ��(ت ��رزه �-�! "دو�ت ا����"  در =�ر=وب "راه ا��را�ژی �رک او��� در را���ی 

Power Approach – ر�ن، وز���-�ا�ر�*�  ! ��ق �ر	 �دو�ن �رد�ده ا�ت. ا�ن ا��را�ژی �راوش (*ر ھ�-ری  

ر  اAل  ��(ت ) ا�ن راه65در ��*��و ر آن A$! �ذا��! �د.( 2012وده و در ���ت ���� �ران ���و در ��ل 

*�ر رد ���ر�ن ���ل، ز��د�ر�ن $�Aل ��ب و4��! ا��وار  �و در �ردد ده و ! ا�ن ا��س ��ش �� �ردد �� 

روی  ���	! ھز��! ھ�ی �ظ��� ��ھش ��د. � /�روی از ھ��ن اAل،  او���  �Aر�_ ��ود �! وی � �ت از �?

�رزه �ظ��� ا7دام  ��ور ھ�ی ��ظ���  ودداری �رده و در ا�ن را��� �*	� � !د�:ر �! در "ا���ف" �رد آ�ده ا�د، 

 ���! $��ت ھوا�� ��ده �رده و از   –��ف ��زھم در =�ر=وب ��A�م ا –�� ����د. �*�! دوم ا�ن �! او �4��

�*�!  ق و �ور�!  ودداری �� ����د. در ا �ر او��� روی ا�نا(ر���دن ��رو ھ�ی رز�� /��ده �ظ�م در ��رزار �ر

A$! �ذا�ت �! وا��:�ن ا�ن �ر دون ھ�*�ری   ود ��ور ھ�ی �ر� ذی د ل ! 	�^ �رور�زم در  �ور ����! 

 !در 	�^  ن��$د ��! �� رود.  از ھ��ن �:�ه وا��:�ن �*�! ر $��ت ھوا�� �رده، ��-�$�ت ���ر و ����ب 

. او��� از ا�ن ��د�-�! دو�ت ا���� را �5و�ت �� (ر���ده و از طر�ق آ�وزش و را�ز�� �ظ���، ��رو ھ�ی در��ر 

��ور ھ�ی �ر� �ر�? ��]طر�ق، در ا �ر (��ر ���� و ھم =��ن �� ���زد. ر��س 	�4ور  و��ت ھ�ی ����� را 

�0! �? دا����د $5وق �� �و�د: "د�ت �دا�ت �� دراز ا�ت و �ر ا�	�م � !ا�ر�*� ����د ھ���! � (�A$ت ��ن 

  ��ده  واھ�م �رد".  �دا�ت را /

 
! ��ر� ����رده ا�راد  2015	�وری  20ا�ن ��وه د�د ��رزه � ھراس ا(*�� را در ����!  "  ط�ب ! �-ت" �! او

"��روی  ��(ت  اها�ت، دو�ره � �)��ر �و=? �4	!  �ز �� ���م. او���، در  ش  �ر	� اظ�4رات   و�ش ر
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���ور دارد. (رھ�ری ھو!��د ا�ر�;��� �و�د، �! وی ! "ر داده و �ھو���د" را ا�*��ف  "65a س��ظر ر� !  (

	�4ور، وا��:�ن ز���� �� �وا�د  ! �*ل ھو���د رھری ��د �! ��روی �ظ��� را � د�/-و���� 7وی /�و�د ز�د. در 

�رزه �-�! ھراس ا(*��، ر��س 	�4ور �� �و�د، �! وا��:�ن از �	�رب  � ���ل �ذ��! درس �رت  13راط! 

ھ�دو �ش �ز�! ���د، او��� �� �و�د، �� ��رو ھ�ی �رز و وم ��� در ا�ن �! �ظ��� ھ�ی ا�ر�*! �وض �ر(�! ا�ت. 

ا����� ا()�����ن را آ�وزش داد�م. از ا�ن طر�ق �و�� � ���ن ا���5ل �����ت آ��ز 7درت ����� در آن ��ور ��*ن 

 !�	�وب آ��� �� ���ل ا�ن �! �� ��رو ھ�ی زرگ رز�� ,ر���م، �� از ! �وض  �رد�د.  در ���	! او��� �� ا(زا�د 

��ران  و�ش ھ�*�ری ��:���^ �� �����م. ! 	�ی ا�ن �! در  �ور ����! /�ی �� در�? 	�^ ز����  ا(ر��5 � /���ن

را  رھری �� ���م. ! ا�ن �و�!  - ! ��ول ��ور ھ�ی �ر�  -د�:ر دو�ره ��ر ا(�د، �� �? "ا�$�د ���رده" 

 ����� �� ��زد.  " رادو�ت ا����"ه ھراس ا(*ن ا�ر�*�، ! �,�! او���، در ا �ر �رو

در �دو�ن و �ط�ق ا��را�ژی �-�! ھراس ا(*��، وا��:�ن ا�ن �ر ��ز در�ت ����د �ذ��! ! " ا���ت �-�" آن ��ور 

اھ��ت �+��ن ���ده �7�ل �� �ردد. در او�و�ت ھ�ی ����ت  �ر	� ا�ر�*� در را���ی ����ن ا���ت �-�، ��رزه �-�! 

ر وردار ��ھر �A�  ت�د.  وا�ت اس ا(*�� از او�و��ھ�ی  ا�A�7دی و ���ز��دی ھ�ی �ظ��� در در	! دوم و  

�رد�د. =:و�:� /��ده �ردن ا�ن �! اAل در راط! � �� ��ر ھ�ی ����� ��ور ھ�ی ذی د ل  �وم رد�ف �دی ��

��درج �و�را��" �! در ��7ون ا���� ا�ر�*� در ��رزه <د ھراس ا(*�� �*ل �� ��رد. آر��ن /��ده �ردن "�ظ�م  د

ا�ت، در ا�ن 	� ��` ����ت ھ�ی ��ور ھ�ی /�را�و�� در 7�ل \رب، ! و�ژه ا�ر�*� �� ��د. ا�ر ��ور ھ�ی ��$د 

��ور ھ�ی �ر� ����ت  و�ش را در ھ��و�� � ا��را�ژی ا�ر�*� �دو�ن و /��ده ���د، وا��:�ن  ا�ر�*�، درا�ن �	

��د.  در  آر��ن /��ده �� ����ردن د�و�را�� را در ا�ن ��ور ھ�،  در �$راب ا7�دار �را�� ز���ی ��$د اش 7ر

ھ��ن 	� ا�ت �! ����ت دو���! و ����7ض وا��:�ن "د�و�را�� رای �ظ�م ھ�ی د��ن و ا7�دار �را�� رای ��ور 

 ?ظر ! دا��ن ���ق و�ژه ا��را�ژ�از �*�و � ، رو� ر ا � آوردن  ھ�ی دو�ت" رو�ن �� �ردد. وا��:�ن دون

 ���؛ از �وی د�:ر در ��ن ز��ن در ��رزه �-�! �� ��د از رژ�م ھ�ی �����ت �رای �ر� در  -�G (�رس /���

  �ظ�م ا7�دار �رای ��ر ا�د در �ور�! /ر=م "آزادی و د�و�را��" را را(را��! �:�ه �� دارد. 

اس ا(*�� ���:ر ا�ن وا7+�ت �-
 ا�ت �!  ����ت ��رزا�� �! در /�و�د �	�رب ��ر� � در را���ی ��رزه �-�! ھر

ر���! ���رده ��رزه � (��د اداری و  (5ر زدا�� ���د، و ?� ���وه ر آن ا�ر ا�ن ����ت در 	4ت  �زد�? 

�ط,! �$*وم !  �� در$�5و�ت "د�و�را�� ���ر���" و /��ده �ردن "ا�A�7د �زار ا	�����" ���د، ا�ن �وع ����ت 

�رزه �-�! ا7�دار �را�� �ر�� �����ن در �  ��*�ت ا�ت. ���4 � /�ش �ردن د�ل د�*را��، در /�و�د �زد�? 

 �را�! ر���! ھ�ی در  ور ا�*��ف ���م ا�A�7دی �� �وان در ��رزه �-�!  ھراس ا (*�� /�روز �رد�د. ا��ط5! و 

 �ی ز��د �وام �� ��د.! �5�ن �! ا�ن �ذر��ه ��^ � د�واری ھ

  . وا��ش ھ�ی �!ور ھ�ی ��ط�-: 
?�د %�د �*دی ا�
را
ژی �د ا�,� ھ�;�ری6.2

 .�ر��
�ن �*ودی: ���ل 2ز�ده ز�ر��2ت ���د
� ھراس ا1;��6.2.1


رور��ت ھ� �� �و!ش �ذھب د���ل ���1@ !��2 !�ن ھ�
�د"" 

 �,A ��د N، ��د!�ه ���ق �ر��
�ن �*ودی 
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 ر��
�ن �*ودی1ت ��� راه��ر 
�ر��2  )1

��ور  �
 �����ن  -�G (�رس و درا�ن 7ط�ر �� �رواط \رب، ! و�ژه رواط ژرف و ���رده ا��Nت ��$ده ا�ر�*� 

��dت  �����ت �رای �ر���ن �+ودی از اھ��ت ا��را�ژی ا�ن ��ط5! در /�و�د � ذ ��ر ��ز و �,ت ا�ن �رز��ن ھ�

$����� ھ�! 	��! ی  و�ش را ر (راز =�ه ھ�ی �,�� ا�ن ��ط5! ���رش داده ا�ت. . \رب از �? �و =�ر �� ��د

از �وی د�:ر  ��
 �����ن �رب از طر�ق  ر�د 	�^ ا(زارھ�،  �� از در آ�د ھ�ی �ر��ر �,��  و�ش را دو�ره 

! \رب �$و�ل �� �و =�ر $����� �,�وت =��:�ر � �رز��ن ھ�ی د�:ر �$ت A���ت �����  دھ�د. در ���	!، 

زرگ �ر�ن �زار (روش 	�^ ا(زار ھ�ی �دھش  !�ظ��� \رب، ��ور ھ�ی  -�G و در راس آن �ر���ن �+ودی 

د�ل �رد�ده ا�د. از 	�^ دوم 	���4 ! ا�ن �و، ا�ن رواط ������- ��ظ��� �ن \رب و ��ور ھ�ی ��
 ���ن، 

�زی رد رای ھر دو طرف ��� �! �ده ا�د. و	ود (راز و ���ب �م و ز��د، ! "و	! ا$�ن" �*ل �ر( !�0� ! �! و 

� و	ود ���م ���ق ���رک  !�و�� ��زه در ��ل ھ�ی �ود �ده ���م، ا��Nت ��$ده ا�ر�*� � ا�ن ��� ت د�ت ��(ت، 

�!  و وا��:� ھ�ی ژرف، �ر���ن �+ودی ! �*ل  ز�ده و آھ��! ا(*�ر ا(راط� و ��5�د ���د �را�� �+ر<� را

���4 در �رز��ن ھ�ی ا���� -*! ھ�=��ن در \رب �رو�G �� ����د. ا�ر ا��Nت ��$ده ا�ر�*� در را���ی ���رش 

���ر  !�N�� ش�و  !ارزش ھ�ی \ر� و �,*ر ��و ��را���م در �ر���ر 	�4ن  ��ش �داوم دارد، �ر���ن ھم ! �و

��د ھز��! �� را ی ���رش آ��ن "وھ��ت" دNراز =�4ر ��-��رد ) .66( ( 

ا�ن �! �ر���ن �+ودی از طر�ق ��و�ل �دارس، ���	د، ���د ھ�ی  �ر�! و در ا �ر  �را�ز "ا����" در �*ل   

دھ� ��5�د ا(راط� د��� ! �*ل �:ران ���ده � ت (+�ل �� ��د، ��زه /س از $��ت ھراس ا(*�� در ��و�ورک  و 

�,ر آن اھل �ر���ن  15)، 2001ن ا��$�ری (در ��زدھم �/��ر ��ل  � 19وا��:�ن رو�ن �رد�د.  از 	�-! 

 �ون، ��ی وزارت د(�ع آن ��ورو /��� ��و�ورکدر  �+ودی �� �ص �رد�د�د. �� $��ت ا��$�ری ر �ر�ز �	�ر��

���د ��ن �ر���ن �+ودی �� �وا����د �! $�� در \��ب، و�زا ی ا��Nت ��$ده ا�ر�*� را در وا��:�ن ، �:�ر�د. 

�ن ���ده �ر���ن �+ودی و�زا �ر(�!،  ! ا��Nت ��$ده �,ر �رده و ! $��ت ا��$�ری  15/�روی از ھ��ن روش، 

ر ا��*!  ��م ��ھزاده �در، �,�ر �ر���ن �+ودی در ا��Nت ��$ده رای �? دا�ش  ��د�ت زد�د. / ش �زارش �

��5ل داده ود، از �ظر 	��4��ن /��4ن ����د؛ /و�� �! در ا �ر ! 	�ب ا�ر�*��� ا� دNرھزار  130آ�وز اھل �ر���ن 

 ا��$�ر ���د ��ن �راز�ر �د.     

�����ون رر�� $��ت ��زدھم �/��ر" " ،�وا��:�ن ! ا�ن ���	! ر��د �! ��ز��ن ا��5 �ده در  ،/س از ارز��

��� ���5�م $*و�ت آن ��ور از ���/ �ا� �ص ا�,رادی و ��ز��ن ھ�ی  �ر�! ���` /و�� �رز��ن �ر���ن �+ودی 

 Council of Foreign) ھ�=��ن، �����ون رواط  �ر	� ا��Nت ��$ده ا�ر�*� ( 67(راوان د�ت �� آورد. ( 

Affairs ن �و ا� �ص ا�,رادی و ��ز��ن ھ�ی  2002) در ��ل�ا !! ا�ن ���	! ر��د �! "از ��ل ھ�ی ����دی 

�) در ا �ر در �زار�� �! 	�ن 68��ن �+ودی ��ده �ر�ن ���` ��و�ل ���ده ا���5ده وده ا�د." ( �ر�! �5�م در �ر

و ��Aدی ھ�ی  ��? داران=�ر�ز ر���د، ��ر��د ��ز��ن �-ل رای ا�ن ��ز��ن �4�! �رده ا�ت =��ن ��  وا��م " 

 ) 69در ا ���ر ��ز��ن ا��5 �ده �ذا��! ا�د" ( دNر�ر���ن �+ودی در �? دھ! در $دود /�A Gد �-�ون 
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�ر���ن �+ودی ! �*ل ر��� ��4د ھ�ی د��� را در ��ور ھ�ی د�:ر ��ز��ن دھ� �رده و در $دود ا�*���ت، ا�ن 

��4د ھ� را �$ت A���ت د�/-و����  و�ش 7رار داده و از ا�ن طر�ق آ��4 ��5�د "وھ��ت" را ���رش �� دھد. درا�ن 

 �وان از ا�ن ��4د ھ� ��م �ر(ت:را��� �� 

��ور 	�4ن (+���ت دارد. 120راط! ا�+� �م ا����، �! در ���ر از  � 

 �-�ون "��ب ا����" =�پ ��وده ا�ت. 13���ر از  2000���د ا���� ا�$ر��ن، �! ���4 در ��ل  �

��د!  ود داری � ���د /و�� �ر���ن �+ودی، �! از ا���5ل /ول ! �,` ��ز��ن ھ�ی ھراس ا(*ن � ��. 

� � !�*! دارد.  450��ور  34/ ش "��5�د وا7+� ا��م" در ��وان  "ھ���ش 	���4 	وا��ن ��-��ن" � 

�,ر ! ��ول  35ر��ض ��	ر ! 7�ل ���ن در  ش ا�ر�*���  2003/س از آن �! $��ت ا��$�ری در ��ه �� ��ل 

��� �وا<` اش � ��ز��ن ا��5 �ده �رد�د.  ا ��ف وا7+�  �ن ا�ر�*��� �رد�د، �ر���ن �+ودی �	ور !  ط 9

ا���! ن Nدن رای ��رزه   ای !*��� �! /����4د ده ��ردد؛ ز�� ر��ض � ا��5 �ده ! ��ل ھ�ی �ود �ده ���م ر ��

ر��ض در ��5ل ! "��رو ھ�ی  �و��  �-�! ا�)�ل �ظ��� �و�ت �و�ط �راق از طرف �ر���ن �+ودی رد �رد�د، و

ا	�زه داد �� از �رز��ن "�ت ا �$ر��ن"  ! (+���ت د�ت زده و �و�ت را آزاد  -ا���! ن Nدن از �ظر  - �,ر"  

 ��ز�د. 

ا�ن �! �+داد ز��د �ر� ھ�ی اھل �ر���ن �+ودی در ا()�����ن در ���ر د�:ر ھراس ا(*��ن در ��رزه �-�! 

	د در �ر���ن �+ودی ! �و	�! �د �ل ا�د، �? طرف 7<�! ا�ت. ا�� ا�ن �! ا����ن ����روھ�ی رز��  �ر	� 

د��� ا�ن ا���ل ھراس ا(*�� در �رز��ن ھ�دو �ش  �� /رداز�د، � ت �:ران ���ده ا�ت. از �? �ظر  واھ� � ,� 

د آن ��ور،  وا�ظ�ن �! در �ر���ن �+ودی Aورت �ر(�! =��ن ر �� آ�د �! از 	�-! ��زده ھزار و /�A Gد ��	

 )�70ش ھزار ��	د از ط���ن ھراس ا(*ن /������ �� �����د. (

، ر��ض � و	ود (��ر ھ�ی �ن ا ��--�، (را�ر از "آر��ن ھ�ی د���"،  وا�ت "دو�ت ا����"در ��رزه �-�! �روه 

���ن د��ل �� ��د. از ھ��ن  ھ�ی ا��را�ژی و �,وذ �����  و�ش را، ! و�ژه در رو�� رو��  � ا�ران، ��ور ��+!

! ھ�I و	!  ��:�ه ر��ض از ��رزه �-�! $*و�ت ھ�ی )داد و د��ق، دو رژ�م ��+! �$ور در �رز��ن �ر

! 	�^ 	و��ن �-�!  ��!  ودداری � !�دو�ت "��د. ر��ض، �ر=! �! �+4د �/رده ا�ت �! وا��:�ن �� �وا�د 

در  �ک �ر���ن �+ودی آ�وزش �ظ��� دھد، و�� ر��ض در ��ن $�ل از ��? ���� و �ظ��� ! �روه  "ا����

دارد. �ظر ! /ژوھش �ری رام =�و��،  ر �:�ر ھ�دی، ��
 ھ�ی �ر���ن  ��! ھ�ی �+ر<� د�:ر د�ت ر �

ھ� در �ور�! و �راق 7رار ! ا���و ��4��ت زرگ ���� در ا ���ر 	�4دی  �2012+ودی ! �*ل ا�,رادی از ��ل 

��? ا��م آ�د ��روی ��زه دم ! ا�م "	�ش  )��71 دھ�د.( ! !�" اN ��م! �ظر =�و�� $�� ر��ض ��  واھد 

 ) �72ر و ����ن دھد و از آن در ��رزه �-�! $*و�ت ھ�ی )داد و د��ق ا��,�ده ��د. (

 دو +دی �ر���ن �+ودي: ��ر راه )2
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��ن ر��ض ��	ر ! آن �رد�ده ا�ت �! �روه "دو�ت ا����" ! آدرس �ر���ن �+ودی � ����ت دو���! $ر�ر /و

�� �و�د: "�� ! �ران  "دو�ت ا����"داران �روه  Aرا$ت ���م /��م ����� ,ر��د.  او  �د �دZ، �*� از (ر��ن

�+ت �*��د، ! زودی �	�ھد�ن �� !  "دو�ت ا����" !\�Aب و $��م در ��ور ھ�ی ا���� ا��م �� ���م �! ا�ر 

ً �ن �4د�د ��م، �دA �� Zا) /س از �73راغ آن ھ�  واھ�د ر(ت."(  ط�ب ! �ر���ن �� �و�د، "دا��د �! از   �

��د  "دو�ت ا����"ز�ر ز��ن و از طر�ق �و�ل ھم �! �ده �	�ھد�ن �� ���! وارد ��خ ھ�ی ��ن  واھ�د �د."  �روه ��

در د��ور ��ر آ��4 7رار دارد و ا�ن �رز��ن  !  د، �+وآل  زاد ��زی ا���ن �5دس �*! و �د��! از د�ت�� ��د �! آ

،  "دارا� �(! دو�ت ا����" در ��4�ت، �4ر �ر�ف و �5دس "دو�ت ا����"زودی آزاد  واھد �د. ! �ظر �روه 

�ن �+ودی "طرح 	�4دی ا���! ن Nدن" رای )  از �:�ه ��ر� � ��د ��دآوری ��ود �! �ر���74*!  واھد ود. (

در ��ل ھ�ی �ود �ده ���م �/ذ�ر(ت. در ���	! رواط ا���! ن Nدن �  را  آزادی �و�ت از 7�د ا�)�ل �ظ��� �راق

ر��ض ! ��ر�� �����د ه �د�د و ا���! ن Nدن �	ور �رد�د �! �ر���ن را ! �وی �ودان �ر ک �و�د. /س از ا�ن 

ا�ن دو��ن �ر�! ا�ت �!  -�,! ا�)دادی دو�ره " �دم ا �$ر��ن" را ! =��ش �� ����د. در وا��ش ! ا�ن  رو�داد،

�4د�دات، �-? �دZ، /�د��ه ��ق �+ودی (ر��ن داده ا�ت �� در را���ی $,ظ ��ورش از  طرات �رور���� �دا�ر 

ر $دود �� ھزار 7وای �ظ��� آن ��ور  در �رز ھ�ی ���رده ا� �ذ �ردد. ! �زارش آژا�س  ر ر���� �ر���ن، د

 ) 75(�راق 	�	� �رد�ده ا�د. 

�ر���ن �+ودی، �ظر ! اد��ی ر��ض ��  واھد �� !  �و�ت و �رور�زم  ���! دھد. ا�ن اد��ی ر��ض �Aد��7! 

�� ��و	!  وا�ت ھ� و د� 	و�� �*�رو ا\وا�را�! ا�ت. �� ز���� �!  طرات /اش �ز����  �وده و �+�ر "�رور�زم" 

 –�را�� د���  آر��ن ھ�ی وھ�� ھ� ���د، و �� ز���� �! ھراس ا(*��  ود �رز��ن �ر���ن را �4د�د �*�د، ا(راط

�رزه �-�! آن! � آزار وده و ا�	�ب � –از �ظر ر��ض � !�رده و  
���د �! آ�را از �:�ه "ا��راف �,ظ�" �و �� 

:رد�ده، �. دوم ا��*! ر��ض �! ���4 ���` / ش ا(*�ر ا(راط� د��� �! اAول �5�د�� ھراس ا(*�� �� ��د، /ردا ت

ر �ف  ود از طرق � �-ف ���ل زرگ �5و�ت و �*ل ��ری ا(*�ر  !*-��د.�را  	وی ا��م /�*�ر �� 

از �! در Aد ��-����ن 	�4ن ا�ت، و�� وھ�� و د�:ر ���د �را��ن د��� ���ر  -در $��� �! �+داد ھواداران �-,� 

��رزار  و��ن �دل �رده ا�ت. ��رزه �-�! ھراس  !ا�ن �روه  �و�ت �را در 7دم اول �رز��ن ھ�ی ا���� را 

ا(*�� �ن ا��--� در ھ��و�� � آ��ن وھ��ت ���:ر �دم ��� ت ر��! ھ�ی �5�د�� /ر ��:ری �� ��د. درا�ن راه 

�0! �ذر ��ه ��^ در ��رزه � آر��ن ھ�ی آزادی، د�� !در �$راب  "دو�ت ا����"و�را�� و �دا�ت ا	����� 

�� ��� �رد�د.  �5�د�� " �دم ا �$ر��ن"  7ر

��ر ����� ��رزه �ر���ن �+ودی � �ت از ھ�! از 	و��ر "	�^  در را���ی ��رزه �-�! دو�ت ا����، راه

� ا�ران آب ��  ورد.  در ا�ن  "����د. �ط�ق !  ��! راه ر��ض $�� از ھ��و�� � ا�را��ل ھم  ودداری ����

�ن دو  2014ام  �� 26، ھ,�! ���! ا�ر�*��� ! ��ر�
  �Timeزارش  �در رو��ل، /��� ت -ژ�? �,�:وی 	��

� ص  /ر �,وذ دو ��ور  �ور ����! Aورت �ر(�! ا�ت.  ! ����	� �ری دو�د ا�����وس،  ر �:�ر 

Washington Post ھزاده�� �، روز���! �+�ر ا��Nت ��$ده ا�ر�*�،  ا�وس ��د��ن، 	��وس -�د /��! ا�را��ل 

��ر ھ�ی ��ور ھ�ی ��ن در 7�ل او<�ع  �ر�� ا�,�Aل، ر��س �ذ��! ا�� �رات �ر���ن �+ودی در �ورد راه

����� (-�ط�ن �ظرات ا�ن دو "ار�ب 	��وس" � ھم $را��  �ور ����!  ��دل ا(*�ر ��ود�د. ا��! در �ورد راه $ل 
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" !��رب ھ� د��ر 2واھ�ن آن ���
�د ��,�وت ود�د. و�� ��ھزاده ا�,�Aل د�:ر �ظرش را /��4ن �*رده و �,�! ا�ت 

��د"��. طوری �! د�ده �� �ود ��ھزاده �ر���ن در ا�ن 	� ! \-ط ! �����د�� از ا�راب � ن �- �,�- ا�را��ل �

ی �د. ا��  ھ��و�� �ظری ا�ن دو 	��وس در �ورد �! �+<ل و�ژه در  �ور ����! �7ل �و	! ا�ت. ھر دو�� �و

ا�ران را زر��ر�ن  طر �� �ص �رده،  واھ�ن /������ از "رژ�م �ظ���" �Aر �رد�ده و در  ای ر���! ھ��! ��ن

� !$A !�ل �ور���د ا(زود �! ا�ن �,�:و �75a �ذار�د. (ا �ر ر ���ز ��ش ھ�ی ���ر�ز 	��+! �ن ا�--� در 7  (

��ر دو ���! ر��ض � ��0ل ��رزه  ر��� �و�ط �-? �دZ، /�د��ه ��ق �ر���ن �+ودی ����د �رد�ده ا�ت. راه

4�ر�ن و	! آن رو�ن �� �ردد. در $��� �! ر��ض از �*�و �-�!  ! "دو�ت ا����"�-�! رژ�م ا7�دار �رای �ور�! 

��د.  �� Q ا���رة ��د، و�� در ��ن $�ل از  ��ا��م 	�^  �� ���،  ��ز��ن ھراس ا(*ن د�:ر در ا�ن 	�^ /���

��ر �روه "دو�ت ا����" از زاو�! ھ�ی  � �-ف � اھداف "آ��ن وھ��ت" در �ر���ن �+ودی ��ز ��ر ا�ت،  راه

�ن راه �-Aن �,�وت ا�����ر "دو�ت ا����" و $*�را��ن وھ�� در �ر  !��+ودی در ا�ن �*�! �4,�! ا�ت 

�� رود. ا�ن زر��ر�ن =��ش ا�ت �! اھل ! ا�)دادی  ود را  -�,! ��  وا�د و ز�ر �ر $*�را�� �ورو�0 �+ودی �

��ر ر��ض  "�+ود و�دا�وھ�ب" ا��ون، در دھ! دوم �ده ��ت و �*م � آن �وا	! د�ده �� �و�د. از آن 	��� �! راه

و�� � �وا�د /�� :وی وا7+� ا�ن =��ش �-,� ��د. �! �دارای ����� ھ�ی ����� ا�ت، و �و�! ����7ض، دو 

! وا��:�ن ھز��! ھ�ی زرگ �ظ��� را  �:���ر���ن �+ودی �$ت =�ر $����� ا��Nت ��$ده ا�ر�*� و در وا

ا�ر�*�ی از  دNر ��-��رد �97�$�ل �� �ود. �ظر ! /ژوھش 	و ���ن، آ��ه �����  �ور ����! �ر���ن ���ر از 

 دNر ��-��رد 35ر  2013ا��Nت ��$ده ا�ر�*� 	�^ ا(زار ھ�ی � �-ف  ر�داری �رد ه ا�ت. ا�ن ر7م ���4 در ��ل 

75��H �� �ردد. ( b  (    

 �وا?@ �و��ن ��ن ا��م �را�� و 
* دات ����� �� :رب  :. 
ر��-6.2.2

�� �ردد �! �ظر ! �وا���� ھ� و ر�د -�د ا�A�7دی و د�ر �و�� ھ�ی �ر��! در 7ط�ر ��ور ھ�ی �وظ4ور ی �$�وب 

� در �ظر دا�ت �5��ی (*ری ا�/را�وری  –���دی ا	����� درون �رزی ��ش دارد �� 	��:�ه   و�ش را در ��ط5! 

. �ر��!، �ط�ق ! �وا<` ا��را�ژی،  وا�ت ھ�ی ا�A�7دی و آر��ن ھ�ی �����  �+�Aر  و�ش �+��ن ��د -�����0 

��ور �<و �روه ���ت (,�*ز�?،  7-�رو د�! اA-� ا�/را�وری !�0� !، ���	ر�� و ا�دو�زی�����0،  از �? طرف 

  20، رو��!، ھ�د، =�ن و ا(ر��5ی 	�و�) در �روه را ز�ل�ر��!) در ���ر ��ور ھ�ی �<و  �روه  ر�*س ( 

)G20 ل/ !�0� ! !��) �5ش در  ور $�ل �? ��ور �وظ4ور  ود �دار را �زی �� ����د. از �وی د�:ر �ر

 !ار��ط� �ن  �ور ز��ن و � �ر ز��ن �ظر ! �<و�ت در ���و، ��ز��ن د(��� آ�����? ����� در راط! 

 ا��را�ژی �ظ��� \رب $��ز اھ��ت ز��د در ��ط5! �� ��د.   

ه �� ھ�، ر	ب ط�ب اردو\�ن، ر��س 	�4ور �ر��! در ���ر ��ور ھ�ی ر7�ب در ��ط5!  از 7�ل �ظر ! ا�ن و�ژ

ا�ران و �ر���ن �+ودی در ��ش /��ده �ردن /روژه ����� و ا�A�7دی  �ص  ودش � ���م /�=�ده �� آن در �? 

ده ��ل ! ا���و ��ر /ر و /�I و  �5ره از ��ط5! آ��ب /ذ�ر ����� �� ��د. � /�روی از ا �ن اAل، ����ت  �ر	� ا

��ور ھ�ی ھ�	وار در ��� �� ���د.  � �� را ط� �رده ا�ت. ز���� اردو\�ن � دا��ن �دم ��ش ) �ز��! A,ر( 

�! ��	ر ! د�ر�و�� ھ�ی ژرف در ��ط5! �رد�د، /� ی �ر��! در  و�� ا�روز، ! و�ژه �  �زش "�4ر "��ر

 	�^ ھ�ی �����" � ت (رو ر(�! ا�ت. "�	�زار ر�7ت ھ�ی � ر�� و 
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 !د�وار ی ھ�ی ����ت  �ر	� �ر��! از ھ�! ���ر در �,ر 	و ��دن، �+�ون ر��س 	�4ور ا��Nت ��$ده ا�ر�*� 

 
�5ره د�دن �رد. � و 	ودی �! او =�4ر ���ت  از ا �2014وا�ر ��ل  21آن ��ور رو�ن �رد�د. 	و ��دن ! ��ر�

���ور \ر�  40ره ���ت، و��  او ��وا��ت �� ر��س 	�4ور �ر��! را در 7�ل ا��را�ژی " ا�$�د � اردو\�ن ! �ذا

� وا��:�ن ھ�راه �ردد. ��وه ر آن ا�ن دو ������دار  در ردا�د �����5د  در ��رزه �-�! �روه دو�ت ا����"  ��

! �وا(�5ت ��� د�ت ���د. درا�ن را��� �ورد ��رزه �-�! رژ�م ا7�دار �رای ��ر ا�د در �ور�!، �و(ق ��د�د �� ،

ود. (�ر�? �*�! ا���� ا ��ف �ن ھر دو  !��طوری �! از ا����! ) 76ا��,�ده از /��:�ه �ظ���  ا��=ر��? �ر

���رک ھر دو ������دار  و� رو�ن �� �ردد، � و	ود ا�رار وا��:�ن، �ر��! � ت ��5و�ت �رده و ا	�زه �داد 

��دن در ��,را�س $��ت ھوا�� ا�	�م دھد.  "دو�ت ا����"��$ده ا�ر�*� از ا�ن /��:�ه �-�! �روه �� ا��Nت 

�طو���� (5ط �ذ�ر داد �! ھر دو طرف �ذا�رات �ھم �وا(ق �رده ا�د، �� �ر��! " ��رو ھ�ی �ر�ش /ذ�ر � ��ف رژ�م 

�5ره را  در  �! وا��:�ن ! �وت  ود  وا�ت ا�ور�! را آ�وزش داده و �	4�ز ����د". در ��ن ز��ن رو�ن �رد�د، 

�ردد �! وا��:�ن  �ورد ا�	�د "$وزه ��` /رواز در ���ل �ور�!" �د�دا رد �رده ا�ت.  در ا�ن 	�  دو�ره رو�ن ��

	�	�ل "$وزه ���و�! ھوا��"   ودداری �� ����د �! از طر�ق ا�	�د ، از ا�ن ��ر "��روی ھو���د" � /�روی از راه

" را در ����ر 	�+�/��ش در 	�^ �ور�! ���ر �����د ه �ود. �رک او���  "ا��,�ده از 	�^ ا(زار ھ�ی �ز، را�:

��ر ا�د � ����	� �ری رو��! در �ورد ��ود �ردن ذ ��ر  !��0! " ط 7ر�ز" �+��ن �رده و ز���� � !�ور�! 

��]-! 	�^ در �ور�! �وا<` "�+ر<�"  و�ش �وا(5ت �رد، وا��:�ن در  ،ا�ن ا(زار �4-? 	�:����،  ی��زھ�

 را �ورد �ز �:ری 7رار داد. 

��د �! در  ط  �ر��! ��ش �� ��د �� در ��رزه �-�! �ظ�م ا7�دار �رای �ور�! از آن  ��رو ھ�ی "ا��م ����را" /���

$زب �دا�ت و �و�+!، $زب ����� $��م اردو\�ن ��ل �� ���د.  "�دا�ت و �و�+! "�! ا وان ا���-��ن" $زب "

��د. �و���ن و ا�<�ی ار�د ��و�� ا�ن  ا�ت. ا�ن $زب  ود را 	زو ا$زاب را�ت ����! �+ر(� �� �ر��!در 

 . �را �� ���د $زب از ���ردان �	م ا�د�ن ار*�ن ا��م

� ��0ل  !�در راط! ! ��]-! ا��م �را��، اردو\�ن در رو��رو�� � �ر���ن �+ودی �وا	! �� �ردد؛ طوری 

�� ����د. �-ت ! � ب  �Aر رو�ن �رد�د، ر��ض د�:ر از ا$زاب ا وان ا ���-��ن /������ ��$�د �ر��، ر��س ��

�رزه /�ر����� � !*! ھ�ی � �-ف ا وان ا���-��ن در ��ور ھ�ی � �-ف � !�ا���� آن ھم در ا�ن �*�! �4,�! ا�ت 

 ا�د. و�� آ��ن �����ت �را�� وھ��ت � اAل ��رزات د�و�را��? /�ر����� در �<�د 7رار دارد. �ده �ور��د 

��  �����ن از رژ�م ا7�دار �رای �ور�! /���� Z زب$ ���د،  از �وی د�:ر، از آ�	��� �! �4ران در ھ��و�� 

! ��ز�� ��وری �رت، آ��ه ��ر��! را در رو��رو�� � ا�ران ��ز 7رار �� دھد.  !�-وم ����� در دا��:�ه ا����ول، 

در /���ن �ر�ن �ط_  ود 7رار ھ� ! �4ران �,ر �رده ا�ت، �� �و�د �! رواط �ن دو ��ور در ��5��! ! �ذ��! 

ش در ��ط5! � =��ش ھ�ی ا ��ر $*و�ت )  ! ا�ن �ر��ب ر	ب ط�ب اردو\�ن در �دو�ن و /��ده �ردن راه77دارد. (

�0! �? ��روی �ظ�م ��د  ���� از د�د� !ا��م �را�� و /�=�د�� ھ�ی ����� 7رار دارد. درا�ن ورط!، ظ4ور �ردھ� 

��ر �ر��! را � د�واری ھ�ی ھ�وز ھم  ���ر �وا	! �� ��زد.   راه 

 1ر�ت 
�ر��2 در را�
�ی !;ل ��ری �- �A� -��B ��روی �ظ�م ��د :. �ردھ�6.2.3
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�0! �? �-ت از �� !ذ��! ھ�ی دور ! ا�ن �و دارای �? �ر�و�ت �:,ت آور و /ر (راز و ���ب وده ا�د. �رد ھ� 

�0! ا7-�ت ھ�ی ��ری ود �+�� آن رژ�م ھ�ی ا7�دار �را در �ر��!، �راق، ا�ران و �ور�!، � !�ردھ�  !���ور ھ�ی 

=�دان دور (رز�دان �ردی، $�� از (رھ�:� روا دا��! و �� ز���! ھ�ی �!  ��م  و �ش دار�د، ر آ��4 �داد ����� و

 $ق آ�وزش ! ز�ن ��دری ��ن �$روم ود�د.  

 ����� !� �*�ت رژ�م ا7�دار �رای Aدام $��ن در 	�^ اول  -�G در اوا�ل ��ل ھ�ی �ود �ده ���م، �! ��	ر 

��A�م �ر(��د �� در ���ل �راق، در ���طق �رد ���ن ��روھ�ی ��4	م �دن ��روھ�ی �� ! د�دان ��-_ �راق �رد�د، 

و در 	�وب آن ��ور، در ���طق ��+! ���ن "$وزه ھ�ی ��` /رواز" ا�	�د �����د. /س از آن، و � و	ود ��ش ھ�ی 

����� و ر ورد ھ�ی ��-$��! �  ��رو ھ�ی 	�:� �راق، ���ره  ت �ردھ�ی �را�7 �N �ر(ت. در ا �ر (رو 

رای �ردھ� در ���طق ���ل �راق ت�ارادز���! ��ز "$ق  ود  2003رژ�م Aدام $��ن، /س از ��ل /��� 7ط+�  "

($زب د�و�رات �رد���ن �راق و   �ظ��� -�رد�د. در دھ!  ا �ر �ردھ�ی �را�7 �$ت رھری  ��ز��ن ھ�ی �����

�� در �*ل ��ری او<�ع �����  $زب ا�$�د�! ����4 �رد���ن) �وا����د �! در آ�و:ری ھ� ی 	�:� �ن ��+! و �

 /�� Aدام (را�ر ار ���طق �رد���ن �5ش ����� و رز�� �4م �زی �����د. 

 G�-  �و�� ����� ھ�ی ���� از ا�$�Aر �را�� رژ�م �وری ���*� از �*�و و �$���ت ����� ��ور ھ�ی �ر

ر /������ از ��رو ھ�ی ا(راط� <د $*و�ت )داد، �رز��ن �راق را  ����رزار زرگ ا(راط �را�� �5�د�� � !

�  �زش "�4ر �ر�" ��5و�ت �7ر ھ�ی ���رده �ور�! �-�! رژ�م ا7�دار �رای  در ھ��و���ن ���ن ا�دل �رد. در 

 "دو�ت ا����"�روه  /�*�ر 	و����ر ا�د � �دا -! ھ�ی �:��:�ن ���� از ا��را�ژی \�ر ��	��س ��ن، ! آ�ش 

 ���	! �+-! ھ�ی ا�ن آ�ش  ����ن �وز دا��:�ر �ردھ� ��ز �رد�د.  ���ر دا�ن زد. در 

 !��ردھ� �� �و�د:" �ردھ� ��-��ن �����د. ھ��ن $*��  !او  ��د �دZ، �*� از (ر���دھ�ن دو�ت ا����  ط�ب 

! در �ورد را(<� ھ�، ا�زدی ھ� و ���$� ھ� ا	را �رد�م، را ی �ردھ� ��ز ا	را  واھد �د." او �� ا( ��" !�زا�د 

�	�ھد�ن د��ور داده ا�م �� � د �ران و ز��ن �ردھ� ����د د �ران و ز��ن را(<� ھ�، ا�زدی ھ� و ���$� ھ� ر(��ر 

 ��د �رد��ن د�:ر ��ش را در ��5ل ا�ن �ز��ش 7رار ��دھد: "اھ��� ھر �4ری �! در �Aرف �روه  ) او78(�����د."

را 7ول ���د �! در ا�ن Aورت در ا��ن  واھ�د  "دو�ت ا����"�! ��   �(ت دو�ت ا���� در �� آ�د، � ��ر ا�د 

ود و �� 	ز�! دھ�د و ! 7وا��ن و ا$*�م دو�ت ا���� /��د ���د. راه �و�� 	ز �رگ رای آ��4 و	ود �دارد". 

)79 ( 

���ر �ردھ�  در ���ره  �:�� طرات ���� از �4د�دات �روه دو�ت ا���� از 	�-! در �ورد �ردھ�، ��	ر ! ھ�

(را �-� �رد�د. ���طق �رد ���ن در ���ل �راق  �$ل ر(ت آ�د ������داران -�د ر�! ����� \رب �رد�د و در 

��:ر ھ�ی ! ت ا����، 	�^ ا(زارھ� ی (را وان ���	! در ���ر $��ت  ھوا�� ��رو ھ�ی ا���ف �-�! �وا<` دو�

�ردھ�ی �را�7  وا���د �� در د(�ع از �4ر �رد ���ن  �راز�ر �ر�! ھ�ی �ردی /�ش !��رد�د�د. و�� ز���� 

��د، � ��5و�ت ا�5ره �"�و�����?  واھران د��ر و رادران ��رز �ردی ��ن  !�" (��ن ا�+رب) در �ور�! 

 �و�! ودن  و دو "دو�ت ا����"�ظ��� �-�! �روه -ا�ن 	� دو�ره /�=�د�� ��رزه ����� �وا	! �رد�د�د. در

� و	ود رو�د ���A$!  - ا��را�ژی اردو\�ن رو�ن �� �ردد. از آن 	��� �! ا�5ره  -  !�ردھ� ی �ر��! ���ن،  �

<ل �ردھ� � �رس �ز�ن )  در 	�^ و ���ز دا��� 7رار دارد، � �+PKKو�ژه � $زب ��ر �ران �رد���ن (
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، از �ظر ا�5ره ! �+�� "�	-س ���ن �دن" $زب "دو�ت ا����"ر ورد �� ����د. �5و�ت �ردھ� در ��رزه �-�! 

 �دو�ت ا����" �� $د ا�*�ن از /��ده "��ر�ران �رد���ن �+�ر �� �ردد. ! ا<�(! آن، اردو\�ن در "�,�ھم � ,�" 

�! ��	ر ! <+ف ا�ن �روه ھراس ا(*ن �ردد.  � و	ود ا�ن ����ت دو���! �ردن ��A���  ودداری �� ����د 

ور �رد�د �� ا	�زه دھد، �! �+داد از /�ش	� !���ر�! ھ� از طر�ق  �ک �ر��! وارد �4ر 	�^  �N ره $*و�ت �ر

�! /س از 7�ل /�رش � د �ر \�ور 	وان و �روس ه(رازده �و��� �و�د.  در�ت ����د "ر�زه �ل" در   ��� ��د 

در ��رزه �-�! ط��ب ! ���د ��5و�ت در ا()�����ن �4ره �رد�د، ��ر ز��ن و د �ران �ردی در د(�ع از اش  ���4ت

   �4ر �و��� و در راه $,ظ و A���ت �زت و آروی ھ�! آزاده ��ن $���! آ(ر�د�د.

  

  

  

 

�� وری ا���� ا�ران �وا?@  . 6.2.4 

��D ھ�ی  –" D�

�ش در � ت در�دن �رده ا�زوا در �ذر ��ه  ،"�
����– 


��م �!ور ھ� ���د در را�
�ی ���رزه �,�- دا�ش  �
0د !و�د"" 

 �0ن رو���0، ر��س �� ور ا�ران

در�ت ����د ��ور ھ�ی ر7�ب از 7�ل �ر��! و �ر���ن �+ودی �! در را���ی ���رش �,وذ ����� ھر=! ���ر در 

�0! 7طب � ��ف �5ش ��ط5! ��ش �� �����د، ا�ران � ! "���ز ! �وت  و�ش در ا�ن "��رزه ا��را�ژ�? و �ذھ

$�� �� �وان ر��! ھ�ی ر�7ت ھ�ی ا�ن �! ��روی  ،�-�دی �زی �� ����د. � در �ظر دا�ت �را�ط د�ر�ون �+�Aر

زرگ ��ط5! را ���د از ر��� �ز ا�/را�وری ھ�ی ������، �ر� و �����0  وا�د. و�� ر � !�ف ا�5ره و ر��ض 

در ا�$�د ا��را�ژ�? � ا��Nت ��$ده ا�ر�*� 7رار دار�د، �4ران از �*�و �  �دم �ر�ش /ذ�ری \رب و از �وی د�:ر 

د��� ���� از �� ��ر 	�4وری ا���� ا�ران در درون ��ور د�ت و /�	! �رم �� ��A-ب � ��5و�ت ��رو ھ�ی 

�� �وان در ��ط5! از �?  ،ر ا��را�ژ�? و �� ��ر ا7�دار �رای رژ�م ا�ران����د. � در �ظر دا�ت ھ��ن /د�ده د�وا

�ن �! ��روی زرگ، �+��  ا�ران، �ر���ن و �ر��! � ن  "��! ���ن آورد"	�^ ���  . 

$�ن رو$���، ر��س 	�4ور ا�ران ��ش �� ����د �� "ور7! ا�A$�ت" درون �رزی  و�ش را در �زی "�ذا�رات 

و�ن" $�� اN �*�ن  وب �زی ��د. � و	ود ��5و�ت � ت ا�را��ل، �رک او���، ر��س 	�4ور  درھ��! ا�ران 

، در ا��رات د�/-����? ! آدرس "دو�ت ا����"ا��Nت ��$ده ا�ر�*�، ! و�ژه �ظر !  طرات ���� از 7��م �روه 

��ش ا�$�د /�ر�س �-�! دو�ت ا����" �4ران ! Aورت ��� �ر�ش /ذ�ر د�ده �� �ود. و�� �ر���ن �+ودی در "ھ�

 !���وا��ت �� �را�ط ھ�*�ری ��ور ھ�ی �ر�  -�G را ر \رب �$��ل ��د و در ورودی ا�ن ھ���ش را ر �4ران 

� �+�ر ھ�ی ��رزه <د ��+!،  طرات $��ت ھراس ا(*�� را از  "دو�ت ا����"�:�ه دارد. �,��� ا�ت �!  �زش 
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! �روه  �����د ه�ران �راق �� �رز ھ�ی \ر� ا !��+ت  "دو�ت ا����"ا�ت. ھ�=��ن 	�دZ، ��ز��ن ھراس ا(*ن 

دو�ت "�رده ا�ت، در ���طق -وچ ���ن در 	�وب �رق، ��ور ا�ران را  �4د�د �� ��د.  �داد �ری �ذھ� �روه 

���4 ا���ن �5دس ��+! در  =�ر=وب �+�ر ��7 ����ده،  طرات ���� از  Aو�ت �ذھ� ا�ن �روه �!  "ا����

��د، -*! 7�ل و 7��ل ھزار ھ� ا���ن �:��ه، از 	�-! /�روان ��+! در �راق و  �وران را در �راق و �ور�! �4د�د ��

�ور�! در د��ور روز ا�ن ھراس ا(*��ن 7رار دارد. از ھ��ن �:�ه ا�ت �! ��وه ر ھ�*�ری ھ�ی �زد�? �ظ��� 

)داد و د��ق، ��رو ھ ��ی ��	�، 7دس  و /��داران ا�ران از ا���ن �5دس اھل ���` در �	ف، �ر�، ���ره �4ران 

و $�� از �5ره ز��ب �ت �-� در �ور�! د(�ع �� �����د. $��ن �-� �4ر��ری، �����ده �	-س ا�ران �� �و�د " ���م 

�ن �5دس را $,ظ ���د  و ! ھ�I 	�4ن ��د دا�د، در Aورت ���ز، 	وا��ن و �ردان ا�ران ! �راق  واھ�د ر(ت �� ا��

5ره ھ�ی ا����ن اھ��ت ���د." (� !) �زارش ھ� $��� ا�ت �! در $دود /�G ھزار ر<� 80�س ا	�زه � واھ�د داد �� 

) در 81��ران از ا�ران ! د(�ع از ا���ن �5دس �ذھ� اھل ����` روا�! ��رزار در �راق و �ور�! �رد�ده ا�د. (

�رزه �-�! �روه دو�ت ا���� از ���ز ��رزه ���رک � ��رو ھ�ی ذی د ل د�:ر ��د آوری $��� �! رو$��� در �

��د، ��رو ھ�ی اAول �رای ا�ران �-ل ظ4ور دو�ت ا���� را در ا�$�د ��رو ھ�ی ار�	��� ��ط5! و در ھم �وی  ��

82� \رب �� ���د. ((  

در =�ر=وب ا��را�ژی ���رک � \رب و در   "ا���� دو�ت"� و	ود آن �! �ر���ن �+ودی در ��رزه  �-�! 

��ر ھ��و�� دارد، و�� در ��ن $�ل � ھدف 	-و ��ری از �,وذ ا�ران ����`، از  ���	! � ا�ران ��ز در ا�ن راه

دو�ت "��روھ�ی ا(راط� ���ن /������ �� ����د. در ا�ن 	� ��د ا(زود �! ر��ض ! �وت  ود در 	4! �ر� <د  

 وان ا��ز � د�واری ھ�ی =�د �وا	! �� ��د. =���=! ر �ف �ر���ن �+ودی،  7طر از �رو ھ�ی " "ا����

ً ا���-��ن " �-� رادر زرگ در ر��ض ��ز  � ���� ���� و ����� �رده و در ا�ن راه  $�� از رو��رو�� ���/

�,�و��4ی ����� در �ن ��ور ھ�ی �ر�  -�G، در �� ����د. در ���	! و �و	ود ا ��ف ھ�ی �5�د�� و !  ودداری �

�ن ����` و  هو از طر�ق /������ �رو "دو�ت ا����"/�ت /رده ��رزه �-�!  �ھ�ی ���د �را ! آ�ش  Aو�ت �ذھ

�رزه � �ت �-�! �روه ���ن � !�ر ھ��ن /�=�د�� ھ�ی ����� و �ذھ� ا�ت  ��دو�ت "دا�ن زده �� �ود.  

 د��� � =��ش ھ�ی ز��د �وا	! د�ده �� �ود.  ���د �را���-�! از دراز �دت   و�� "ا����

  در آ�
��- �ردش ����د �را�� از ا�زار ا�
را
ژی �- 2طر �0د �����. ����
�ن: 6.2.5

 "ا�ن �A ا�ر وا�ب ا�ت �ر �,�� ی �ذھ�� 
� ��ھم �رد آ�ده و در ���رزه �,�- 
رور�زم ��ش 2و�ش را ا�'� �����د"

 �واز !ر�ف، ��2ت وز�ر ����
�ن

��ور /�����ن (� �,�وت ھ�ی �م و ز��د � ا�را��ل) �:��! ��وری ا�ت  !��4داب  �ذاری آن ر �� ص   در 	�4ن 

�0! ر��! /�و�د �ن /�����ن �ر7� ! ��وا��ت و$دت  � /���نو /�����ن \ر �"د�ن" �*�! �� ز�د. و�� د�ن ا��م 

(رھ�:� و د�ر  در د�د��ه ھ�ی  �ده از ��م �7ره ھ�د را در دراز �دت  �<��ن ����د.  �,�وت ھ���ور ا���� 	دا ا�ن 

�و�� ھ�ی �$�وس  �� ��ر ھ�ی ا�A�7دی در اوا�ل ��ل ھ�ی ھ,��د ��	ر ! �	ز�! /�����ن �رد�ده و /�����ن �ر�7 

�0� !��ور ���5ل ظ4ور �رد. و�� /�����ن آن ز��ن ! ��م �:�دش (�رز��ن �:��� ھ�) در 	)را(��ی ��ط5!  !

����ر ر ر��! /�و�د د��� �ن ا�*�ی ھر =! ���ت ��=�ر �  ��  \ر(Aو!)  � �-ف آن ��ور ( ا���ت ھ�ی 
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داد. ا��:�ر�� $��م آن ��ور، ! و�ژه  ش  /��و� وا) ! $��ت  و�ش ادا�! �� --و=���ن، ��د، /�	�ب و  �ر

�0! دو�ت در دو�ت/�	�� آن  در راط! � !�� ! در را���ی �$*�م �ظ�م و �? /�ر= ،��:���^ � �� ��ر �ظ���  

�$ق، ر��س 	�4ور و 7و���دان ا��ی ا�ن ��ور در ��ل ھ�ی ا��ور از د�ن ا��,�ده ازاری �� ����د. =���=! <��

در راط! � ��5و�ت ا()���4 �-�! ا�/را�وری �وروی ور7! 	�4د ا���� را � �ت در 	4ت ا��$*�م �ظ�م  ،ھ���د

4�ر�ن و	! �زی �رد.  اAل 	�4د �! در  !ا7�دار �را��ن �ظ��� آن ��ور و از ا�ن طر�ق در 	4ت ���(` ��ورش 

ھ�ی ا(راط� ھراس  هر ��ز��ن ا���5ده و �رو	�^ ��5و�ت ���د ��ن �رز��ن ھ�دو �ش آد�ده �رد�د، ��	ر ! ظ4و

�0! �? ��روی � !ا(*ن در ھر دو ��ور ھ����!، ا()�����ن و /�����ن �رد�د. � 	����ن �� �ن �روه ط���ن ا()��� 

اش را در ر�7ت و  Aو�ت �  ا��را�ژ�?�ظ�م ��د در ا()�����ن، ا��م آ�د، ! �ظر  ودش، �و(ق �رد�د �� ���(` 

�0! د��ن ��ر� �  $*و�ت� !��ور ھ�د  � �	����ٌ ����ن ����د. اش ھ�ی �ذ��! ا()�����ن و ھ�=��ن در راط! 

�رد�د،  ط���ن � $<ور ��رو ھ�ی رز�� �ن ا��--� �! در �رز��ن ھ�دو �ش ��	ر ! (رو /��� "ا��رت ا����"

�! ا��م آ�د در را���ی ارز��� �وا<`  و�ش در 7�ل ط���ن �	و ��ز �:ری �-� ����� �رد�د؛ ! �ر�� !ر 

دل �رد�د�د. ��وه (*ری  ! �وض �5ش �? �روه  ط���ن� "�"�ظ�م ��د" ! ازار ا��را�ژ�? � �5ش "���ل � ر�

"د�و �دی" �وام � ��4��ت (راوان ���� از ��ور ھ�ی �ر�  -�G (�رس، �! �دارس د��� و �را�ز �-,� را در آن 

�رد�د،  � �ت ��	ر ! ���رش ��ز��ن ھ� و �روه ھ�ی ا(راط� �رد�د.  �0رت �روھ�ی ا(راط �را   و�ل ����ور ��

از ا�ن  ) �ISIظ��� (  �� �رات�N ره ��	ر ! آن �رد�د، �! ار��ن ھ�ی اط����� /�����ن، ! و�ژه ��ز��ن ا

��� ����د و آن ھ� را �$ت �ظر دا��! ��د.  �*� ��	ز ���د �!  از ھ�! �روه ھ�ی ا(راط� ! طور ���د و ��د �ر/ر

از /� آ�د ھ�ی ا�ن "در���د�� اداری"  ظ4ور "�$ر�? ط���ن /�����ن" در /�و�د �5�د�� و ��ز���� � ا���5ده، �5�م 

� و	ود ھم �5�د�� � �$ر�? ط���ن �� �ردد �� �ص  2007در ���طق 7��ل ���ن /�����ن در د���ر ��ل   .

����ن، ط���ن ا()��� /�����ن ���ن، �! ا���ل � ر�� را �-�! "��رو ھ�ی �,ر" در �رز��ن ھ�دو �ش 	�4د �� /�

 وا��د، $��ت ھراس ا(*�� را در  �ک /�����ن ��روا �� دا��د. و�� �روه ط���ن /������� در ھ��و�� � ا���5ده، 

�د. اھداف �$ر�? ط���ن /�����ن ! �وت  و�ش در "	�4د �+ر<�" را در  �ک /�����ن ��ز و	�! د��� �� دا��

را�دا �ن $*و�ت آن ��ور، ا�	�د دو�ت ا���� و /��ده �ردن �ر�+ت �+ر�ف و ��ر�_ �� �ردد. در ا �ر از ا�ن 

زرگ �ردن "��ر ���رزار 	�4دی"  ش �� �A از �روه ھ�ی ھراس  طر�ق /�����ن ��ز  "  !در آ���ن"،  ود 

�� �روه ھ�ی ھراس ا(*ن  ا�ت  �رد�د. از آن 	��� �! ار�ش /�����ن ھم از �ش ��ل ! ا�ن �و ��وا���!ا(*ن  �د�ل 

 /رورده د�ت  ودش را  ر��! �ن ��د، ط���ن /������� ا�روز !  طر 	دی و $�د رای آن ��ور �د�ل �رد�ده ا�د.  

! زودی د�ت  وش ا��+� ب  �������رد�د.  طق �زارش �ل رو	�و،  ر �:�ر و�� �*/�ر=:� �روه ط���ن /�

، ز���� �! ط���ن /������� ��  وا���د � $*و�ت آن 2014"، در ��ه آ��ت ��ل Long War Journal	ر�ده "

از ��درھ�ی ط���ن �$ت رھری �و��N �7�م "	���ت اN$رار" را ���د  ��و /رداز�د، �روھو  ��ور ! �,ت

��د �! �روه او ���ر در �4ر ھ�ی زرگ /�����ن، از 	�-! در �4ر �را=� از /��:�ه ھ�ی �ذا���د. �7�م اد�� �� 

�وان از طر�ق �,�:وھ�ی �����  ��! ��د. ! �ظر ا�ن ��ز��ن "�ر�+ت را � ا	����� و �رد�� ر  ور دار ��

����ن" از ���طق ���4د، از ��درھ�ی ���,ذ "�$ر�? ط���ن �+داد )  . در "	���ت اN$رار" �? 83/��ده �رد." (�/

�زی �� /��ور�	ور،  �ر، ا� ��Nدوش دا��!، �وور و �وات �رد آ�ده ا�د. رھری ا�ن �روه را �7�م  را���� 

�ح و �و��N ����ن 7و���دان ھ�ی ر	��! ا�ن �روه �� ���د. �7�م  را���� اھداف A� ��,� ،ل�؛ �7ری ا����Zد�
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���ر از �5وط $*و�ت /�����ن و /��ده �ردن �ر�+ت در آن ��ور ��  وا�د. وی �� �و�د ��ز��ن �وظ4ور ش را 

�! �روه آ��4 � �Aرف د��:�ه ھ�ی ا��� /�����ن 	�4د  و�ش را �� ا�	�د  �(ت ا���� در ���م 	�4ن ادا�! �� 

�ن /�����ن" را !  ��^ دھد. ا$��ن Z ا$��ن، � �:وی 	���ت اN$رار،  �و��N (<ل Z، رھر "�$ر�? ط��

�ظری و �$دود �� �ن 	�4د در ���طق 7��-� ��4م �� ��د.  �روه ا�$رار از �,��ت ھ�ی زرگ ��ز���دھ�، �,وذ 

ر ھ��ن �� �Aت ���رده در ���طق 7��-� و در ا �ر از �	�رب دراز �دت ھراس ا(*�� ر وردار  �� ����د. ، 

 و�ش ا�ن ��ز��ن را زر��ر�ن  2014آ��ت ��ل  26�*� در ���ره ��ر� � ��و�ورک ����ز، روز���! �+�ر ا�ر

) �,��� ا�ت �! 	���ت N$رار ! �روه دو�ت ا���� ! او*ر 84 طر رای $*و�ت /�����ن ��  وا�د. (

 ) 85(ا�ت. ��وده ا�)دادی �+ت �رده و از ا�ن طر�ق ! دو�ت ا���� ا��م و(� داری 

Nت ا���	ر ��وه $را، �روه ا(راط� د�:ر �5�م -و=���ن ��ز ! دو�ت ا���� ا��م و(� داری �رده ا�ت. طق  

در � ���ن روزھ�ی ��ه �وا�ر ��ل  "دو�ت ا����"/رس �? ھ�]ت �روه  �د�زارش  ر ر���� آژا�س ا�و��

ا�ن د�دار در ز���� Aورت  ! ���طق -و=���ن �,ر �رده و � ��ز��ن 	�دZ از �زد�? د�دار ��وده ا�ت. 2014

را در /�����ن  "دو�ت ا����"�ر �-�  �ن، وز�ر ا�ور دا -! /�����ن �و	ود�ت �روه �0  ی�� ��رد �! =�ودر

را ����د �رده و  "دو�ت ا����"�7ط+��! رد �� ��د. ! ��ر�
 دھم �وا�ر (4د �روت، � �:وی 	�دZ د�دار � �روه 

دو�ت "�ظر ! اظ�4رات �روت رھری ھ�]ت   )86! ھ�ی ھ�*�ری  وا�ده ا�ت. (ھدف آ�را آ��ده �� �ن ز���

را "رادران  و�ش"  وا�ده و �,�! ا�ت "ھر  "دو�ت ا����"را ز�ر �و��� ر دوش دا��! ا�ت. �روت  "ا����

ر  ور دار �� ��د" ( �� ��� )  87آ�=! �! آن ھ� طرح ���د، از /���

�! در �ر���ر /�����ن آرا�ش ���د ��ن آن ��ور را رھم زده ا�ت، �� �وان =��ن � ���رش $��ت ا��$�ری 

���	! �ر(ت �!  ا��م آ�د د�:ر �وا���� آن را �دارد �� ھ�! �روه ھ�ی ھراس ا(*ن را �$ت اداره  ود دا��! ��د. ا�ن 

 ?� �=ر ش و�ژه رورو د�ده �� �ود. د�ر�و�� او<�ع  ود ���:ر ا�ن �*�! ا�ت �! =4ره �رور�زم در /�����ن 

�0! ازار ����� �-�! ھ�د و ا()�����ن ا��,�ده �� �رد، ا��ون ! �?  طر 	دی � !�رور�زم �! ا��م آ�د از آن 

رای  ود آن ��ور �دل �رد�ده ا�ت. رای ��4ر �ردن او<�ع،  �واز �ر�ف، � �ت وز�ر /�����ن ���ر از 

�ب د��� ��ن را در راه ��رزه �-�! ���ت و	���  د���ی �� رد. او �� �و�د �-���ذ��! ھ� ! ���ل د�ن /��ه 

! ��ر�
  �وم ا��ور ��ل  Dawn.  طوری �! ���ن $�در،  ر �:�ر روز���! دان (ِ �	�م دھ�د�رور�زم ا (2014 

���ت ! �زارش �� دھد، �واز �ر�ف در �? ���ت � �-�� ی آن ��ور ر ا�ن �*�! ����د �رده ا�ت  ��-� !�

���د �! ا��م د�ن  H�-��د. از آن 	��� �! �و��N (<ل ا�$ق،  !،  �و�ت �ھ�5ط�ران  و�ش � �� _-A ن�د !*-

ر��س 	���ت ا���� /�����ن ����د ھ���! در ���ر � �ت وز�ر آن ��ور در  وان 7درت �ر�? �� ��د، �واز 

�ن "ط� �������ن  وب"  �! در ا()�����ن 	�4د �� ���د و "ط���ن د"، �! در �ر�ف ھم ����د �و��N ھ�ی /��

��م "<رب  �-������ن � ر�ب �� ���د �,�وت �7�ل �� �ردد. �واز �ر�ف $��ت �ظ��� آن ��ور را در ���طق 7�/

آ\�ز  2014	ون ��ل  �15<ب"  � (�وی �? Aد ���م د��� � /و�ش "	�4د" آرا��! �� ت. ا�ن $��ت در 

 د�ده ا�ت و �-,�ت ز��دی ھ�راه دا��! ا�ت. �ر

، �روھ� از ��4	��ن ��-_ ر �*�� در �4ر /��ور /�����ن $�-! �رد�د و $دود 2014! ��ر�
 ���زدھم د���ر 

دا�ش آ�وز و آ�وز��ر را ����د. ا�ن $�-! ھراس ا(*�� �! از ھ�! �و �5�_ �رد�د، در  ود /�����ن ��ز ��	ر  142
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�ز�:ری  !! 	وی  /�*�رھ�ی ��-_ و  ه����� �ر�� �����ن در 7�ل �رو !��ذھ� �رد�د. ���م ا$زاب �4م ��ور 

�رده و �+4د �/رد�د �! در راه ��رزه �-�!  _�د�وت �واز �ر�ف �رد آ�ده ود�د، ا�ن $�-! ھراس ا(*�� را �5

 ھراس ا(*�� از ا��م آ�د /������ �����د.  

دو�ت "در �? و�د�و �+دادی از 	وا��ن /������� د�ده �� �و�د �! در ز�ر �رق ���ه �روه  2014در د���ر ��ل 

 ) 88دار�د.( و(� داری  و�ش را ! ا�)دادی ا��م �� "ا����

ط� در ��وری �!  ود ار ده ھ� ��ل ! ا�ن �و از �روه ھ�ی ا(را	و�� ا����،  /�*�ر �ت، در ���ر ا�ن ا�*��(

�ز ��� ��-_  ا��,�ده ازاری �رده ا�ت، �! ���ل د�:ر ��ز در را���ی  ������:�ن �ر�� ���ن /� �  �����

 �و0ر �� ���د:

�! از $*و�ت ھ�ی 7-� آن ��ور �! �ظر ! �دم آ��ده �� �ن ز���! ھ�ی  )1 ��	�/ ��+�A ری و�	! ��ر���

! ���ن آ�دن $زب "/�����ن ��-م ��^ (ن)"  �����ب �ر���! �ذاری در ا()�����ن ��را<� وده و ا��ون 

ف را وادار ! �	د�د �ظر ا�ن �7ر �! از �,وذ ز��د ����� و �ظ��� ��ز ر وردار �� ��د، �واز �ر�

� ا���5ل 7درت ����� در ا()�����ن و ! و�ژه � /�روزی  !��رده ا�ت؛ از ھ�! اول �ر ! ا��د ا�ن  �����

� ا�رف \�� ز���! ھ�ی ���ر �ر���! �ذاری رای /�����ن !  Aوص در ���طق ���ل ا()�����ن ��

د ھ����! ا(زا�ش ���ر �رد�ده و ھ�=��ن $	م �	�رت در �ن دو ��ور�� . 

دو�ره ! 7درت ر ��ت، او از � ��,ت � ار�ش آن ��ور  2013از ا�ن �! �واز �ر�ف در ��ه �� ��ل  )2

ا��م آ�د در �دو�ن و /��ده �ردن ����ت  �ر	�، ! و�ژه در  ،درس �رت �ر(�! و �ظر ! �وا(�5ت �ری

���ر ر ور �دار �� ��د. ار�ش /�����ن �! از دھ! ھ� ! ا�ن �و $وزه ھ�د و ا()�����ن از ا ���رات ��

�0! "دو�ت در دو�ت" �5ش �زی ��� !ر وده   ���د، از و<` ��ھ�	�ر ����� و ر�ود ا�A�7دی ��ور 

��ور ! ا�ن ���A$! �ن داده ا�ت. ��+�A ری و�	! ��د��ن �ر������� � و ��=�ر 

ل  ر  ا��م آ�د �ذاری�ن ا�ر از �? �و (رAت ��0�ر از ا()�����ن ا��--�  روج ��رو ھ�ی رز��  )3��را  

ز��د�ر �� ��زد، و�� در ��ن $�ل "�و	�! د���" �رو�G "	�4د" را در ا()�����ن � /��! �� ��زد. � در 

در ا�ن ���ن (��ر وا��:�ن ر $*و�ت /�����ن ��ز در ا�ن را���  ،�ظر دا�ت ا�ن  ���*ش ����� و د���

در 7�ل ھ�د و ا()�����ن �	د�د �ظر ��د.  �,ر  اشا��م آ�د �ورد ����ت �+ر<�  ��  ���ر �ده ا�ت،

�و ھ�ی 	دی /�ت /رده � ����5ت و  ھ�ی /� در /� 	�ن �ری، وز�ر  �ر	! ا��Nت ��$ده ا�ر�*� و �,ت

����وه رف ا�ت �! ��وول /� !-7  !�0� ! ش آن ز�ر  10در  ���9، ! ��ول �ظ��� ھ�ی آن ��ور، 

 آب �� ��د.

 
! ھ�د (! ��ر� ���	�وری ��ل  24ا�*��ف و ��0�رات ھ��ن �وا�ل ود �! $*و�ت /�����ن 7ل از �,ر او

د�وه را در آن ��ور ��و7ف ��د. و 	�+�ت ا� �A� (���5ّ$�م �ر(ت �� (+���ت ھ�ی �*! ھ�ی ھراس ا(*ن 2015

�0! ھراس ا(*ن � !,ا��م آ�د ����د �� ��د �! $*و�ت آن ��ور �-�! ���م �روه ھ�ی �! در (4ر�ت ��ز��ن �-ل 

�ل رو	�و،  ر �:�ر 	ر�ده " ��  ��� �!  !�" �langwarjournalو�د، ا7دا��ت 	دی �� ����د. و�� طوری 

�0! �روه ھ�ی ھراس ا(*��  2012در ��ل  $���5ّو �*!  2005ر ��ل دھد، 	�+�ت ا�د�وه د �زارش ��� !
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در ا�ن �ورد ��A�م �� ��رد.  ا��*! آ�� /�����ن  2015) و�� /�����ن ��زه دارد در اوا�ل ��ل ���89 �! �ده ا�د. (

د�ده و از ا���5ل ���` �-�! ا�ن دو �روه ھراس ا(*ن ا7دا��ت ��-� ا� �ذ �رده، ���` (+���ت ھ�ی � ر�� آن ھ� �ر

! �,` آن ھ� 	-و ��ری  واھد �رد، ! زودی رو�ن  واھد �رد�د؛ و�� �	���� ا�ن �+4د ا��م آ�د را ��د �  ط  ����

���:ر ����ت �و���� ا��م آ�د �� ��د، ظ4ور �روه  !�	-� �$ت /ر�ش رد. در ا�ن �زی  طر��ک ����� 

����ن، �زھم ا��م آ�د را � =��ش ��زه و �وام �  طرات ���ر �وا	! �� ��زد. و ���رش آن در  "دو�ت ا����"�/

 "دو�ت ا����"�ظ��� �ن دو �روه �� �Aم ا���5ده و -در ا�ن راه �ر�� �����ن /������� در ��:��ی  ��رزه �����

  7رار �ر(�! ا�ت. 

دو�ت "ا���5ده و ��ری ��ر �و���� /�����ن در ��رزه �-�!  ���ری  از وا7+�ت � واھد ود ا�ر راه ور! �ظر �ن د

�0! "�وش داروی" /س از 	�ن دادن �4راب "ا����� !��د    .    

  

  

 

  : �1دان ��2- ��را در ���رزه �� ھراس ا1;�� .  ا1<���
�ن6.2.6


� راه ا�دا2
- !ود"���� D�� " ا��زه ��� دھ�م در ا1<���
�ن 

 ا!رف :��، ر��س �� ور أ1<���
�ن  


�ن<��رای ا1 "دو�ت ا����". 2طرات ��!� از �2زش 6.2.6.1��  

آ��ج زر��ر�ن و � وف �ر�ن $��ت  - � ���و�ن � �-ف  -ا()�����ن ��وری ا�ت �! از =�د�ن دھ! ! ا�ن �و

! و�ژه ھراس ا(*�� 7رار �ر(�! ا�ت. /� آ�دھ�ی ا�ن /د�ده ی �وم را ����ت ���4  ،������و ���4 در و�را�� ��ور 

 ��ده ی ��ور �راغ �رد. ! �-ت  ��تر�زی ��دران ��Nن و /دران 7 ا�? در (رو ر�زی  ��! ھ�ی ��وا��ن و در

���د ��ن���وده ژرف ا	����� و $�� /�و�د ھ�ی �$*م  ��واد��  ، و ھراس ا(*�� ا����  /�*�ر 	و��ھ��ن  

��ر  �و�ت �ر، ���� از �����ت �را�� �5�د��  ! �*ل �$�وس از ھم ��� �! ا�د. ا�ن راه  �وھ/��! ھ�ی ھ�دو �ش

 و ا7�دار �را�� �����، ��	ر ! آ�,�:� ��ور در ا+�د � �-ف �رد�ده ا�ت.  

 ھراس ا(*��ن در ا()�����ن � �رور��ت ھ�ی 	���4 /�و�د ���5�م ��ز���� و ر��!  ھ�ی ���رک �5�د�� دار�د. از

دون ��0�ر �ذاری ر ا�ن /د�ده ��ه �ن در ��ور  ��! �راق و �ور�! � ا�ن �:�ه ظ4ور دو�ت ا���� در  !��وا��ت 

��د. ر �ف �ر ز��ن ھ�ی د�:ر در ��ط5!، �!  ود را �  طرات ���� از �رور�زم �وا	! �� ���د،   �زش  ��

 و �ط_ ���0ر �� ��زد:د دردو�ت ا���� رای ا()�����ن A$�! ھراس ا(*�� را 

 در �ط_ �و	�! د���  �(ت و �

 در �ط_ ��0�رات ��-*رد ھراس ا(*�� �
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ود  ����/ �!  -�,! ا�)دادی "�+ت" ���د. ا�ن /��م "وا	ب   ھ�! ��-����ن�� ا��م  �(ت �و�ط  دو�ت ا����  �وام 

ت �A ا�ظواھری  (�7د !�اN �ر" � �ت �5ش رھری ا��5 �ده را در 	و �رور�زم 	���4 ! =��ش ���د. از آ�	� �� 

�و	�! د���  �(ت ود، ا�ن رھر ��� ورده !  "وAّ�ت ���! �����" ا���! ن Nدن /��ه رد. �� �Aت ����� و 

را �رون ���د �! در آن  ��
 ( ا���! ن Nدن) �را�ط ا��رت و  �(ت ای ��ز��ن ر�!  ا�ن  ااظواھری از ار��ف

را �و	�! �رده، و ر /��! ھ��ن <واط  ! �� �$�د ��ر �+ت �رده ا�ت. و�� ا��رت ا���� ط���ن، از �*�و 

و از �وی د�:ر �ظر ! وا��:� ھ�ی ���رده !  ا��رت، �-,� �و	�!ر ا��س �ظر  ! �دم �,��ت ھ�ی د��� 

�ب زده �و�� ھر �ز آب از آب �! 	��ده ا�ت. در وا7` ا�ن  ��ز��ن اط����� /�����ن  در ا�ن �ورد �4ر  ��و�� ر

�0! "ا��را��و���ن" از درون 	�ش 	�4د � !ر /�*ر �و	�! د��� ا��رت �� �$�د ��ر  !�دو��ن <رت ا�ت 

 �ردد.   د ����+رض وار

/ ش �رد�د، رای � ���ن  2009در �? ���! ی �! در ��ل  $���5ّھراس ا(*ن �*! ار ذ، ���د �$���5ّا�د�ن  	�ل

�ر ر �� ��ر ا���5د �رده، �� �و��د: "ا �را �� ��ھد �? �ری اوا�ر \-ط از �وی �� ��ر �	�ھد و �	! ی 

�! ��	ر ! از د�ت دادن ا� �ص ر 	��! و ��را ����د �ت Z �$�ود و ا���ن �� �ز�زZ ا�$ق زی ...�� ���م 

  ) Z90  و =�د�ن (رد د�:ر �ده ا�ت." ( �� ��Aور داد

ری از �� �$�د ��ر �و�ط  -�,! ا�)دادی دارای ا+�د ���رده �ر ��  و�� ! =��ش ���دن �و	�! رھری و (ر��ن 

�0! �	ز�! 	�ش ھراس ا(*��، 	�ش ا��رت آن  و /� آ�د  "دو�ت ا����"��د. � �ت از ھ�! �  �زش �روه � !

��ھش ����دت ھ�ی ���� ���	��د، -*! ھ�=��ن ��	ر  !ا���� ط���ن �م ر�^ �رد�د. ا�ن �+<ل �� �وا�د �! ���4 

��رزار 	�4د ا()�����ن رای  �� از ھراس ا(*��ن �ر� ����د �ذ��! ھ� 	 !� ��ب و ھ�	�ن ا�:�ز ���د. ! آن �ردد 

و ���ن آن � ا��5 �ده � د�واری ھ�ی  "دو�ت ا����"4ر �ر��ب ھواداران  و /�روان ا��رت ا���� � ظ4ور �روه 

ی �! �روه دو�ت ا���� در /�����ن از /������ �روه ھ�ی د�:ر ا=�د N�! ی رورو د�ده �� �و�د: 4ر /����! 

�ردد، ! ھ��ن /����! ز���! ھ�ی ��	� و 	وNن رز�� ا��رت ا���� در ا()�����ن ��^ ھراس ا(*�� ر  ور دار 

! �روه "و  "و �+ت "	���ت اN$رار و(� داری�ر  واھد �رد�د. � ا��م  "Zد�	ن دو $-5! "دو�ت ا����"�ا ،

ر ورد ھ�ی ��-$��!، ��0 در  ھراس ا(*ن /������� در رو��رو�� � ا��رت ا���� ط���ن 7رار �ر(�! و  طرات

 ���طق -و=���ن، 	��� �! 	�دZ از �,وذ ز��د ر وردار  �� ��د، ���ر �� �ردد. 

از �وی د�:ر "$زب ا����" �$ت رھری �-ب ا�د�ن $*�ت ��ر، ����د ھ���! �)�! ��زه �ر داده ا�ت. 	�ن ��/�ن 

)John Simpson 
! ��ر� �� � ��2014/��ر ��ل ام 2)،  ر �:�ر     !�از ا()�����ن  �زارش �� دھد 

� �� �� �و�د، "ا�ر دا�ش !  �(ت  � � !$�A� ?� *� از 7و���دان ھ�ی /ر �,وذ $زب ا���� در�س، �رو��

! �,�! ��رو�س، �روه آ��4 از دا�ش ��� ت دارد ) 91وا7+� ا���� د�ت /�دا �رد، �� � او ھ�راه  واھ�م �رد�د" (

+<� ا�<�ی آ��4 در راط! ھ���د. او �� ا(زا�د " �� ���4 ا��ظ�ر �� ���م �� در ���م �! آ�� آ��4 �را�ط " �(ت و  �

 !�+ت  واھد �رد."  ���/�ن �! از آ��4 ا����" را ا�,� �� �����د؟. در Aورت /وره �ردن �را�ط،، رھری �� 

�رزه �روه 7و���دان ��رو�س در $وا�� �4ر /ل  �ری � !د�دن �رده ا�ت، �زارش �� دھد �! $زب ا����  

)  ا�ن اظ�4رات 7و���دان $زب ا���� $�رت ا�:�ز ���ت. 92 و�ش �� "ا�	�د �? دو�ت ا����" ادا�! ��دھد (

�ظ���" �! ��*ن - ��ل �ذ��! ��ش ��وده �� � ھر �وع �! �ده و � ھر "ا���(� ����� 40ی ا$*�ت ��ر در دراز

ر ار�*! 7درت �*�! ز�د. درا�ن راه $�� !  $,�ظ Z ا��ن، ��د ���4�� !ل ��$زب د�و�را��?  -ق د�ر�ل  ، در 

ا()�����ن" رواط و�ژه ی ر7رار ��وده و ھ�=��ن در �ود��ی ����م ��4واز ���، وز�ر د(�ع $*و�ت �	�ب د�ت 
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ا�ت: در /�:�ری ھدف دراز �دت و /��ده �و�! ذ��! دو دا��! ا�ت. ����ت �����و���� $*�ت ��ر ا�روز ھم ����د �

*���� �روه ھ�ی د�:ر  ��ردن اھداف ا��را�ژ�?، $زب ��Aم و �7ط` ��ل �رده و �� در ��م ھ�ی �� !��� �وا�د 

���ر آ�د. ا�ن ا�+ط�ف /ذ�ری ����� ٌ را $�� در آ ر�ن  ا�� ��ت ر���ت 	�4وری ��ور ! $زب ا����  �	����

���ھده �رد�م. � ���زد �دن 7طب ا�د�ن ھ�ل، �+�ون $زب ا���� را ی �ر�� ر���ت  آن �ح آ��ز�*ل ا(�<

ن ز��ن از  �	�4وری، $*�ت ��ر �و�� ر��� �ظ�م $��م  د�و�را�� ��م �د را در ا()�����ن /ذ�ر(ت. و�� در �

�ز ��ب ا�ن /��م   )7,3آورد ( %  ��رزه ��-$��! در �و�! و ���ر ��ور د�ت �*��د. ا�ن �! آ�7ی ھ�ل رای �م

 .�دم �ذ�رش ����د �را�� و�و �- در %�ر%وب د�و�را�� ھم 
��ر ز ����د�4رو�دان ��ور ود: 

��م ھ�ی ���رده �ری ردا��! ا�ت. ھ�]ت ھ�ی ���ر از ��ور ھ�ی ا(ر��5��، از  "دو�ت ا����"در ا�ن ���ن �روه 

���! $��ت ھراس ا(*�� را در آ�	� ��ز ���رش داده ا�د. و�� از ھ�! ��4�ر، ، ��ن و �و�س د�دن �رده و دا�	�-! ��

 !�  ����A�"ر �4م �-�5 �� �ردد.  "دو�ت ا�������دو�ت "در 7�ل 	�4د در �ورد ا()�����ن ردا��! ا�ت، 

ت  را��ن در =�ر=وب �� ��ر ����� " �(ت ا����" د�ت ! ��*�ل "وN�ت  را��ن" زده ا�ت. وN� "ا����

 ���ل ا�ن ��ور ھ� ا�ت: 

����ن، ��/ 

 ا()�����ن، �

 ا�ران و  �

 	�4ور�ت ھ�ی آ���ی �ر�زی �

ر �:�ر  �Thomas Joscelinط�ق �زارش ���س 	و�� ��ن (  ،(The long War Journal  دو�ت ا���� ،

"�و�وی �دا�ر$�م ��-م دو�ت" را ! $�ث ا��ر رای $وزه  را��ن �+��ن �رده ا�ت. در ا�ن �ورد 	ر�ده ا�:-�س 

The Weekly Standard  
��ر� �7 ������/ ش �رده  ھ�ی �زارش 2014 �وا�ر 20و ھ�=��ن ر���! ھ�ی /�

�ر(��ر �رده و او =�4ر ��ل در �وا������و ز�دا�� ود.  2001ود�د. ��رو ھ�ی /�������، ��-م دو�ت را در ��ل 

��-م دو�ت را رھ� �رده و دو�ره ! ا()�����ن (ر���د. ��-م دو�ت �! ا�A از ��  2005در ��ل  )  وا��:�ن93(

ش آن /  ، را در ���ب ��م "زو�N! ھ�ی �*��! �وا������و" �و�ت  �طر ا�ش�وت  ��:رھ�ر �� ��د، /س از آن  

0�ت �4رت ����� و ھو�ت 	�4دی  او ���ر �و0ر وا7` �رد�د. در �ورد ا�ن �! =را او !  -�,! اراھ�م �+ت  در�

رد، در ��ل  �رده،  ودش  ا(�� �� ��د. ��-م دو�ت اد�� �� ��د، ز���� �! او در ز�دان �وان �����و ! �ر ��

ر دروازه زرگ آن ���ت د�واری �Aب او در ���م رو��  ود را در ��5ل �? A7ر � 2002 !�	-ل �� ��د  

 !�رد�ده، �! و7ت ده �م دوازده روز را ���ن ��دھد. ا�ن A7ر � �ظ�ت، ����ن ��ه  -�,! وده و "�ن از ھ��ن �:�ه 

  )��94ل ����س ��:ردد" ( 12ا�ن �ور ر��دم �!  �(ت ا���� /س از 

! ا�ن دN�ل ��-م دو�ت را ! $�ث �����ده اش در $وزه  را��ن �+��ن �رده ا�ت: "دو�ت ا����" 

!  -�,! ��2014-م دو�ت � ���ن ��� ا�ت �! از $وزه  را��ن ! زودی (! ��ر�
 اول  	ون ��ل  )1 (

 )95( اراھ�م �+ت �رده ا�ت.
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زرگ 	�4دی ھ� در  در  �زش ��1979-م دو�ت از 	�-! 	�4دی ھ�ی �$�وب �� �ود �! در ��ل  )2

راط! ! ��	د زرگ در �*! ( ��	دا�$رام) �-�! $*�را�� �+ودی ھ� 7��م �رده و �و	�! د���  " �دم 

ا�$ر��ن" را �$ت /ر�ش رد�د. رھری ا�ن 7��م را اN �و�، 	�4دی ا(راط� �ر���ن �+ودی ر دوش 

! /���ور ر�ردد و در Aف �	�ھد�ن  �-�! دا�ت.  و�� ��-م دو�ت �و(ق �رد�د �! از ز�دان (رار �رده، 

 ا�)�ل �ظ��� ا()�����ن ! /�و�د�د.

�0! �? د��ن �ر � ت ا��Nت  )3� !�و�ظ! ھ�، �و��! ھ�ی د��� و ��-*رد ھ�ی 	�4دی ��-م دو�ت او را 

 ��$د ا�ر�*�  �+ر(� �� ��د. 

�و در ��ر (+���ت دا�ت،  ��دت ھ� � ا� �روه �-,�  �! از ،� �+��ن �و�وی �دا�ر$�م ��-م دو�ت، � �ت از ھ�!

�0! ا��ر  را��ن � !ا��ون ! �ط_ -�د�ر و در  Aو�ت �-�� � ا���5ده ظ4ور �� ��د. از �وی د�:ر ��-م دو�ت 

د.  ��ر� ���5�م � �� �$�د ��ر، ا��ر "ا��رت ا���� ا()�����ن" 7رار �� �و �$ت (ر��ن   -�,! ا�)دادی در رو��رو

 !��ردد. در ��رزار ��رزه ��-م دو�ت �-�! �$�د  ا�ن زر��ر�ن =��ش ا�ت �! ا��رت ا���� � آن �وا	! �� ا�

ر،  رواط ا��رت ا���� � ا���5ده و وا��:� آن ! ��رو ھ�ی اط����� /�����ن �5ش ��ده �زی �� ����د. ��

در �ط_ رھری <ر�ت � �� را  ��2011 ��ل  ��ز��ن ا���5ده در دھ! �ذ��!، ! و�ژه /س از 7�ل ن Nدن در

�م �دن /������ از  ، ! �ردد. ا<�$�ل ��رو ھ�ی ا���5ده �$�ل �رده ا�ت.  رھری دارد ��� ورده و ���وان ��

�0! �ز��ش �ن ���ری ھ�ی "و� ��	ر �� �ردد "ا��رت ا����"� !� و	ود آن، ا�ن ��0�ر �ذاری رای ا()�����ن  .

�رزه دا��� و ���رده دار�د.  ا�� وا��:� ا��رت ا���� ! امذو 	� !" ا�ت، دو ���ری �,و�� و �دھش �! ���ز 

����ن  ود �? �+<-! ����� وده و �*��ل آن ! �دا�ر ����� و ا����� $*و�ت و$دت �-� راط! ��:�/^��� 

 دارد. 

�وی �����" �� ھراس ا1;��ن در �نھ�ی . ��2- 6.2.6.2
 ��ت "�'

 راھ;�ر ��0د �رزی در ��د 2وا�ت ھ�ی ����د�را��ن  

�روه $��د �رزی، ر��س 	�4ور �ذ��! ��ور �ظر ! �Aورات �� ���م از �� ��ر ھ�ی �����، ا	����� و �ظ��� 

� ا�� �ب �ز��! "ردارن ��را<�"  $��د �رزی " ون ]! �*رد��ور �� ا �ر �+ر�ف �� �A از "د��ن"  ارا .

�ری" را 	����ن �$�وی ����� ��ود. ر���! "A-_ و آ���" آ�7ی $��د �رزی ���:ر �ز �:ری ����� او �ر�*� �

! "/�ران ��راه دا -�" و  �ره در  ش ر ورد � ط���ن ود. ا�ن �ز �:ری �! در آن "د����ن  �ر	�" �*

د7�ق ����� �روه �رزی ود. �رزی �� "رادران ��را<�" �د�ل �رد�د�د، �? ��م آ��ھ��! و �$��! �ده ی 

روا��  و�ش دا��! ی /������ ا	����� ش را ���رده �� �!،  در ��ن   وا�ت، از �? طرف در 	4ت �داوم $*م

����ن از طر�ق داد و �ر(ت �����  ھ�ی ز��ن ! ا��م آ�د /��م ,ر��د �! وی د�ت �م آ��ده /ذ�رش ���7  وا�ت�/

دف او /س از دا�ر ��ودن "�و�! 	ر�! ی ��ور��" �ورای ���� A-_ را ���د �ذا�ت.  �� ��د.   رای ا�ن ھ

ر �دم �+ر�ف د7�ق از "�,ت ���و"  ود ! �? و  �ورای ���� A-_ �ظر ! �� ��ر ����� اش  و ھ�=��ن  

اداری ر وردار �رد�د�د.   ھ���ش �د�ل �رد�د، �! در آن ���,ذان و ���د �را��ن از ا����زات زرگ ���� و �,وذ ���ر

���ت در ا�ن ھ���ش ھر=! ���ر ��رو  �� �و � ط���ن" �ر�و�ت ��ور �و<وع $ث ود،و  �! "�,تd=ون در ��
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ھ�ی د�و�رات، ھواداران $5وق �ر، �����د��ن ��4د ھ�ی �A,� و ! و�ژه �����د��ن $5وق ز��4 ! �*ل ���رده �4م 

ن �ت ���د. ( ��ر دا���د. در ���	! راه �� ! ) A"96-_ و آ���" �روه �رزی 

 �ر ���- ھ�ی 0;و�ت و0دت �,� در راه �ر ��G  و 2م  "�,F ���دار"    

در ���ور ا�� ���� �روه "�$ول و �داوم" ا�رف \��، ر��س 	�4ور ا()�����ن ر ����ن "A-_ /��دار" در ��ور 

! �ش �*�! ا���� �ود. ���ور رای �*���زم ��-� A A$! �ذا��!  �� _-A ط�وا�ل و �را� !�0� !-_ /��دار 

� "� ��,�ن ��-_" از آدرس �? �ظ�م �����  �و	! 	دی �ذول �� !�دارد.  � �ت از ھ�! ���ور ����د �� ��د 

�ود. زودی ا(زوده �� �ود �! درا�ن 	� ���ت "�5ش  ��روع و �ورد 7ول �ردم ا()�����ن و 	�4ن �,�:و ��

) درا�ن راه، �97 ��,�ن ��-_، ا�:�زه ھ� و �وا�-� �! در �5ب � ��,ت ھ�ی آ��ن و	ود دارد، در �ظر �ر(�! �ود".(

�روه �$ول و �داوم از � ��,�ن ��-_ ��  واھد �! " د�د��ه ھ�، ��$ظ�ت و  وا�ت ھ�ی �����  ود را ! طور 

ل آن ھ� =��ت. در �ورد ��$د �ن  �ر	� "� ��,�ن �� ص �طرح ���د" و :و��د �! درد آ��4 در �	��ت و راه $

 ��-_"، در ���ور �ذ�ر  �� رود �! در Aورت ���ز ��$د �ن ��ز �� �وا��د �! در �ذا�رات د �ل �رد�د.

��د �! از "�����د��ن ا��7ر  در �ورد �*���زم ر7راری A-_ /��دار آ�7ی ا�رف \��  "�����ون A-_" را /����4د ��

����د ز��ن، �-��ی �رام، 	��+! �د�� و ھ�! ��رو ھ�ی ذی د ل، ذی �,` و ذی رط دون $<ور � �-ف 	��+! ھ

�!  ود در ا�ن را��� �ورد �وال ���د" ��*�ل �ردد. آ�7ی ا�رف \�� ����د ��  ��������ت در ��د  _-A رو�د !�

 )98ظرف ا�0ر �? ��ل ! /���ن ر�د. ( 

دZ، ر��س ا	را�� ! �و!  ود "ا���ت �-�" را �*� از �را��" � ���ور ��م "ا�A$�ت و ھم� Zد$ت رھری �

���ره ا���ت  �را�� ��د. � �,�وت (�$ش ! �ذ��! ھ�، ��م ا�A$�ت و ھم داری 7-�داد �� �ن $*و�ت���4�ر�ن ار

$	���no ف  ا�*�ران و �-� را (را�ر از +د �ظ��� آن �+ر�ف �رده و در $وزه ھ�ی زرگ ����د ا�A�7د، ����ت، 

 �� !$A ن �*�ت�ر اا(�ده �� ��د. از ا�ن �:�ه ر��س ا	را�� $*و�ت و$دت �-� در ا��را�ژی ����ن ا���ت �-� 

داری  وب، ا(زا�ش ��رو��ت �����، ����ن �دا�ت �� ��ری ، ��ھش (5ر و �*�ف ا�A�7دی،  �ذارد: $*و�ت

 ) 99و ا����� و در ا �ر ا(زا�ش و �5و�ت ا����د �-�. ( �و�+! ����� و (رھ�:�، ار��5ی �,��ت ھ�ی د(���

! /����4د "�����ون A-_" ��	ر �� !�ر���! "ر 7راری A-_ /��دار" ��م ا�رف \��  ��ود،  ر  در رو��رو�� 

 �رای /��ده �ردن "ا���ت �-�" ��رزه 	دی   Zد� Zداز �p�t� rو $,�rs ، ��ا�pاط (pم و ا�qور����p! ��م �

pي ھ�ز�uv�� زھ� د ل�*ر و   rا����wo� ر و x�0! �*�ت �-�دی  ��رده �� �و�د. �-�  د ��noا�7� ! 

ر���! ی ���رده � ا+�د �ظ���، �����، ا	����� و ا�A�7دی ���ز دارد،   ?� !�رزه ��را �-�! �رور�زم  � !�ا�ن 

! از �? /د�ده �دھش �ظ��� � /�=�د�� ����� و ����� ا�ت �! ���� از �? ارز��� ھ��-م �? اAل ��	 !�

�ردد. و�� در ���ر �? طرح 	��` و ھ�! 	��! در �ورد ����ن ا���ت �-� و  /�و�د ھ�ی �����م ا	����� �-�5 ��

 A-_ /��دار اراده ����� �ر�� �����ن ��زه دم در ارگ "ر���ت 	�4وری" ! �و!  ود دارای �5ش �-�دی  �� ��د. 

 !درا�ن 	� ��د ا(زود �! در ���ر ��رزه ���رده �-�! ھراس ا(*��، ��رزه �-�! ر��! ھ�ی �5�د�� ���د �را��، 

! �وت  و�ش $��ز اھ��ت ز��د �� ��د.  $*و�ت و$دت �-� �! ���4  �و�ژه �-�! �,وذ  ز�ده ��5�د �-,� و وھ�
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�-,�! و وھ�� را :�رد، -*!  ود ز���! را رای �و�+! ���ر  �� ��د �� 	-و �و�+! و �5و�ت ��5�د ا(راط�! ��ش �

ل ���:ر ھ��ن اAل ا�ت.  ا(راط� �را�� آ��ده �� ��زد.�� ا�	�د "�ر�ز ا���� �دZ" در 

دا�ر$�ن ا�)�Aب، �,�ر �ر���ن �+ودی در ا()�����ن � ��$�د �و�ف ���زی، �ر/ر�ت وزارت $G و او�7ف 

 
ل ا�<�  2014ر ام �وا�21��ر����وا(���5! در �ورد �� ت �? �ر�ز زرگ "آ�وزش ھ�ی ا����" را در 

ھزار ��ر �ر` در �/! �ر�	�ن  119�رد�د. 7رار ا�ت "�ر�ز ا���� �دZ" در ز���� ! �? ���$ت در $دود 

ل �� �! �ود. ا�ن �ر�ز ا���� دارای �? دا��:�ه،  وا ب��ھزار دا��	و، ���ر���ن، ��ھ� � ��	��ش /�G  در 

100زرگ رای ��,را�س  واھد ود. ( ���ن���ز �زار و �?  1500ورز�:�ه، ��	دی � ��	��ش  ( 

ا�ر�*��� ر  دNر�� �*Aد �-�ون  45ن "�-وم ا���� و ز�ن �ر�" �در�س �� �ود،  آھز��! ا�ن �ر�ز، �! در 

��ر  !�آورده �ده ا�ت. �ر���ن �+ودی رای ����ن ا�ن ھز��! �? "=? �,�د" ا�<� �رده ا�ت. /����� �ده ا�ت 

 ��ل ! طول ا�	��د.   3��  2در ��ط5!  �زر�
ر�ن �ر�ز آ�وز!� د��� وھ����� ����� ا�ن 

��ل /�ش ���ن وز�ران $G و او�7ف دو ��ور ا�<� �ده � و	ود آ�*!  7رار داد او��!  ا�	�د �ر�ز ا���� �دZ  دو 

 رج داده ا�ت.  ����� ����ود، و�� $*و�ت و$دت �-� در �ورد /��ده �ردن آن در ��ل ���ب �رده و �� �*�

 �ھ�=��ن ��د ا(زود �! $*و�ت و$دت �-� � آ��ده �� �ن ز���! (+���ت ھ�ی د��� از طر�ق زر��ر�ن �ر�ز وھ�

راھ*�رھ�ی �,وذی را در ���وده   و� (5دان آ��ھ� ����� ر ورد ��وده و �	�رب ��ر� � ���! ھ�=در ��ط5! 

 !�0� !ا	����� ��ور ھر�ز ارز��� ا���5دی �! ��وده ا�ت.  � (+���ت ا�ن �ر�ز ز���! رای �,وذ  ز�ده وھ��ت 

 ?��
 ��ر� � ����ت  �ر	� �$�د داود،  ���د �رای ا(راط� در ��ور آ��ده �� �ردد. �	�رب  آ]�ن �ذھ-�

! ا�/را�وری ا�$�د �وروی ا�	���د. ا�ن  ��ور �رای ��ور ! �*ل  ز�ده ! وا��:�  روز ا(زون ا7�دار$*�ران  

ود ھ�ی ��-� �$�د داود������� و ا	����� ����� ��ور را ! /ر�:�ه   ،����ت ��-و از ����� ھ�ی �ظری و 

���د. � (رو /��� $*و�ت ا7�دار �رای ھ�ددو�ش /��! ھ�ی  �وه ان ھ�وز ھم ر ����د، �! /� آ�د ھ�ی �� ���:��

 ،Z ب�	و�ت ھ�ی  �A  رده و����د �را�� ا(راط� واردا�� ���وده ا	����� و ��4د ھ�ی ����� ��ور را ����� 

ھ����! ! �وت  ود ���:ر ا�ن �د�د �ر و �*�ف ھ�ی ���� را ���ق �ر �� ت.  �	�رب /�����ن، ��ور  را ��ری

وا7+�ت �-
 ا�ت، �! وھ��ت �وام � ھراس ا(*�� از طر�ق ��و�ل �دارس د��� اھ��! آھ��! ���وده (*ری و �� ��ر 

 ا	����� ��ور را د�ر �ون �� ��زد. 

روز !  �*��ل او<�ع در ز��ن ��رزات ا�� ��ت ر���ت 	�4وری ا()�����ن ��ھد ا�ن �*�! ا�ت �! ا�رف \��

 �دھد. او ! �*ل ������ ! �,ر $G ر(ت؛ ادای  ھ�ی �ذھ� آرا�ش ��ا(�ده  روز ���ر "����� �����"  ود را 

 G�/ *� از�ن �5� ! G$ ن���د آا���� د�ن ا��م ا�ت . و�� ر�� ��7ی ا�رف \�� در ���ر ا�� ��ت =�د�ن �ر و 

" �دم ا�$ر��ن" ���? 	��! و ! /�روی از ھ��ن اAل، /س از �$-�ف در �ر�� ر���ت  !ر دو��� و و(� داری 

�ت �! در ا�ن �,ر  "$G ا ش را ! �ر���ن �+ودی ا�	�م داد. ���! �:را��  ا�ن �ر	� ا 	�4وری،  � ���ن �,ر

ا ھ�را�� �رد�د. /ر�ش ��ره"  ���ر از �? Aد �ن از اھل ���د ا�� ���� و ھ��وا��ن �����، آ�7ی ا�رف \�� ر

��ور ھم ھ�وز �*ل �:ر(�!  !����  ��$ !�وا7+� در ا�ن �*�! �4,�! ا�ت �! آ�� �$ت �را�ط ��ش زای ا()�����ن، 

4م � /ول "�ت ا���ل" �� �دام /����! � <واط آ�ا�ر�*���،  دNرا�ت، ا�ن �,ر � ھز��! ���ر از �? Aد ھزار 

 �ر �+5ول ����� ھ��و�� دارد؟. ا����، �� ص ھ�ی �-� و �دا
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! ا�ت �/ذ�رش ا$داث "�ر�ز ا���� �دZ" در �رز��ن ��ور ھ�دو �ش ���  !�دور از �د�ر ����� ���	م،   

ر  �ف ��وه ز�د�� �رد��ن ��ور و � ��د�ده �ر(�ن �	�رب �-
 ��ر� � ر دا��! �ده ا�ت: 

! "وھ��ت )1" و دوری �:ر���!  �ده ا�ت،  در اوا ر رد ! ا�ن �و � �ظر در ا()�����ن از �ذ�ت ھ�ی دور 

 �ده �وزده �-)�ن وھ�� از ��ور دور ا�دا �! �د�د.

���د ��ن �رز��ن ھ�دو �ش /�روان ا��م �ر�ش /ذ�ر و �����ل ! �Aوف و A-_ و A,�ی ا	����� ��  )2

و ا�� ف  ود  ! �*ل ���� ز��رت ���د، ���د. ا��*! ��-����ن � آN�ش ا()�����ن ��وا��د از 7ور او��� 

� انا�ت س �د�د ر ھو�ت د��� آ��4. ا()�ن ھ� /�رو �<ر��از ا$*�م د��� ا��م،  �د�ن ���� ا�د �! �ر

��ت د�ر��! و ��دات �رو	! در 	��+! ا�ت.  وھ��ت  ا�ن ��وه ز�د�� �����ت آ��ز را ���وع 7رار داده و 

�و�د در رد آن �� . 

، (طوری �! در  ش ھ�ی �ذ��! �,Aل ارز��� �رد�د) ا ا(راط �را�� د���، ا�$�Aر �را�� وھ��ت )3

��د.  � آ�وزش ا�ن ��وه د�د د��� ! ھزار ھ� /�ر �� H�-و  ����� و د�:ر ���زی ا	����� را �رو�G  و �

���د �را�� د�ر   در 	4ت –� /� آ�د ھ�ی �� �وار آن  -�وازن و آرا�ش د��� و ا	�����    ،��ور د �ر

 �ون �� �ردد.

را رد �رده و در ���	! � ��7ون ا����  �، $ق ���وی 	����7رار دا��! وھ��ت در رد آزادی ھ�ی �د��  )4

��ور در �<�د Aر�_ 7رار �� ��رد.  

���ت ���4 و ���4 �  طرات ھراس ا(*�� �روه ط��ب و $-5! ھ�ی وا��!�� ! و�� �	����ٌ $*و�ت و$دت �-� �  !

�4! ��زه �ز �ده �روه �دآن ��رزه 	 �� ا$���ل ز��د  !*-��ز د�ت و /�	! �رم ����د. �ر�و�ت  "دو�ت ا����"، 

در =�ر=وب ا��را�ژی �� �وزون رز�� �ن ا��--� و ھ�*�ری ��ور ھ�ی �� ��	��س ��ط5!،  "دو�ت ا����"�روه 

ه �روه ط���ن، ����د دو دھ! ا �ر � ���ق �����، ا��را�ژی آن ھم  در دراز �دت ر7م زده  واھد �د. و �� آ��د

� /�روی از اAل  ا��م آ�د  �ظ��� و  وا�ت ھ�ی ا�A�7دی /�����ن در7�ل ا()�����ن � ت �ره  ورده ا�ت.

����ن �را�ط A-_ در  از ای) ، $�� دون $,ظ ��$ظ�ت  د�/-و���� در power politics(����ت اراز 7درت 

 ا()�����ن دو �رط ا���� ارا�! �� دارد:

�0!  ط �رزی �ن دو ��ور و �� !ر ���ت ��� �ن " ط د�ور�د"  

ر7راری و �*ل �دی  رواط ا()�����ن � ھ�د از طر�ق ���وره � ا��م آ�د. � 

 ���ر���! "A-_ /��دار" �! در ���ور ا�� � �طرح و �دو�ن �رده ا�ت، ھراس ا(*��ن ا�رف \��، $�� در �<�د 

-�د ردن ھو�ت ����� ھراس ا(*��ن، ��-� �$*��  �ط��ب را "� ��,�ن �����"  وا�د. ! ا�ن �ر��ب ر��س 	�4ور 

ر رخ آن � ��,�ن ����� وارد �رد �! ��7ون ا���� و �ظ�م $��م ا��وار ر آزادی ھ�ی �4رو�دی ھ��ن  ���0ق �-� 

 و ر ����ی ارزش ھ�ی �د�� ا��وار �� ��د.وده ��رزات ����� آن ھ� �����ت آ��ز را 7ول دا��! و 
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$��د �رزی �ظر ! �را�ط ��ر� �، ����� و ا	����� $��م در ��ور و ھ�=��ن �ظر  ! /�روی از ��-�ل "�دم 

،  �� ا �ر دوره و در ا �ر �ظر ! (5دان �� ! �����  ودش ،/ذ�رش  ط �رزی د�ور�د" �و�ط �ظ�م ھ�ی �ذ��!

�0!  ط �رزی �ن دو ��ور ھ����! ا�ء ورز�د. او ھ�=��ن ���ره رواط � !ز����ش  از /ذ�رش  ط د�ور�د 

د�د" ا��م آ�د ر7م �زد. ����ن ا�ن  وا�ت ا��م آ�د �7�ل �دن $ق و��و در رواط  ا()�����ن و ھ�د را ! "�Aح

����ن وده و در ���	�/  ! ! ���(� ا���5ل ����� و $����ت �-�  ��ور �� ��د.  �ر	� ��ور 

 
دون آ��د�� ھ�ی د7�ق و ��	ش  �2014وا�ر  15و  �14,ر دو روزه  آ�7ی ا�رف \�� ! ا��م آ�د،  ��ر�

5و�Nد:ر�زار �رد�د. ا��م آ�د �وا��ت در ا�ن �,ر  �! /روژه را ر آ�7ی ا�رف \��  

��ورا(زا�ش $	م �	�رت �ن دو  )1 

 ا	�زه �ر���! �ذاری رای /�����ن در ���ل ا()�����ن و  )2

 ھ�وار �� �ن راه �را�ز�ت  رای /�����ن ! �وی 	�4ور�ت ھ�ی آ���ی �ر�زی  )3

در ��5ل /��ده �ردن ا�ن �! /روژه ا��م آ�د، ا�7ی ا�رف \�� ھ�I د�ت آوردی �دارد.  /�����ن در ا�ر ر���ت 

�0! �����ده ��5و�ت <د ط��� د�ده، �! �د راه 	�4وری ! آ�7ی ا�رف \�� $�� ! Zد� Zد� !ن �ظر دا��! و 

/��ده �ردن ر���! ھ�ی ا��م آ�د در ا()�����ن �رد�ده ا�ت. �	����ٌ ���ت �,ت �! ا�رف \�� ا�ن "ور7! ظ,ر" را 

�ت ا����"، روز�! ا��دی رای "A-_ را�:�ن �زی �رد و ��وا��ت در را���ی ��رزه � ھراس ا(*��ن ط��ب و "دو

/��دار" �وع  ودش �ز ����د.  ظ4ور دو�ت ا���� و ���رش �,وذ آن در ا()�����ن �زھم ����د �ذ��! ھ� /�و�د 

�ظ��� /�����ن در 7�ل ��رزه �-�! ھراس ا(*�� دارد. در ا�ن را��� �ر�و�ت ھر دو -��ر ����� �������� � راه

��ور � ت �ھم �ره  ورده ا�ت.  

  . �س �'
�ر:7

����
� د�و�را��، ا�;!�ف ���م ا#
��دی و �دا�ت ا

 –�ذر��ه 
�D ���رزه �,�- ر�!- ھ�ی ���د
� و 
�ر��2 �ر�2!�ری  -

 �دم 
��د�1 �ودن �2زش �روه دو�ت ا����  )1

 �زش "دو�ت ا����" (ر آورده �� ����ت ھ�ی ��Aد(� ��ر� � �وده، ر �ف ���رش ا�ن �روه ھراس ا(*ن ر ���ی 

�$Aول �را�ط  �ص ��ز�زل �����، از ھم /���د�� ھ�ی ا	����� و �دم  ،� ر��! د�ر��! ��ر� ��5�د�� و�ژه 

A�7دا�*��ف ���م ا��از ھ�! ��4�ر (5دان �? �� ! ��را �! 	وا:وی �و	�! د�و�را��?  .�دی در 	�4ن �رب �� 

7درت ����� و ز���! ��ز ر آورده �� �ن "ا$���	�ت او��!" �وده ھ�ی و��` ��د، ��	ر ! ط)��ن �? /د�ده ا(راط� 

ا�ن  /ر ��:ری را ھ�وز ھم ���ر �+-! د�ن /��ه �رد�د و در ا �ر "	�^ ھ�ی �����" در �? $وزه آ��ب /ذ�ر آ�ش 

 .ور �� ت

 آ��ن �,'� �ره 2ورده �� آر��ن "ر�
��2ز ا��را
وری �رب"  )2
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ا�ن 	�ش   –از ا���وردی وان ����! �� ا�ن �دا�وھ�ب  –� در �ظر دا�ت اAول �5�د�� �روه "دو�ت ا����" 

����� اش را از د�ت داده و �*�ت ! �رب �? /�ر=رو�د ��ر� � �! در آن ا�/را�وری �? ر دا�ت  �ا(راط� وا

ھ�ی �داوم را از ��4	��ن و ا�/را�ورھ�ی \�ر �ر� ��$�ل �ده ا�ت. در ���ر ��4	��ت �وار��ران �)ول �! از 

)داد، /��� ت ا�/را�وری ا�راب را �  �ک �*��ن �رد�د، ا�/را�وری �����0 از �ده  !-�	13 !+د، ��	ر  !ام 

�ر� �رز��ن ھ�ی �رب �رد�د. /س از ا�5راض ا�/را�وری �����0 در اوا�ل - ��د�� ھو�ت �����ا����Aل و در�

ی دوم �ده ���م و �,وذ روز ا(زون \رب در ��ط5!، �زھم دوره ھ�ی �و���ون ����� �وام � (راز و ���ب  دھ!

"ر��� �ز ا�/را�وری" از د�ت ا�دو�وژی ھ�ی ا7�دار �را�� (�*وNر و د���) ��وا����د �! 	وا:وی آر��ن ھ�ی 

 ،�ر(�! ا�راب ��4	م و ��+رض �رد�د. �	�رب �-
 �ظ�م ھ�ی ا7�دار �رای ����� � ��م ھ�ی � �-ف (�و������ِم �ر

����و�����م �ر�، /�ن �را��م)  ! �وت  و�ش �! ���4 ���:ر �دم �وا���� ا�ن �ظ�م ھ� در 	4ت �ز �ردا�دن ���ره 

 �وده ا�ت؛ -*! ا7�دار �را�� $��م ���` ا�*��ف ���م ا�A�7دی، ر�د ����� و ا�*��ف ا	����� ا�/را�وری �ر

�! ا����0ی -در درون ��ور ھ�ی �ر ،"�ا���� ��ز �رد�ده ا�ت. در را���ی ھ��ن رو�د $��  �زش "�4ر �ر

����� -ھ�ی ژرف ا�A�7دی=�م ! ھم زدن دو�ره 7ر��� �<�د �? 	�ش آزادی  واھ� در �و�س،  ��ز /س از 

از �وی د�:ر ��ور ا���� ا�ران � آ��ن "وN�ت (5�!" �رون �رزی �رد�د.  ��ر وایدرون �رزی و ر�7ت ھ�ی 

 !�0� !�ظ�م ا7�دار �رای �وع  ودش را ا�	�د �رده و /س از ا�زوا ����� دو دھ!، دو�ر در A$�! ����� ��ط5! 

)داد -	ود �رد.  ا�	�د �$ور "�4ران�? 7درت ��:�ن وزن و (+�ل اراز و - ،�د��ق" رای  ��ور ھ�ی ر7�ب �ر

! و�ژه رای �ر���ن �+ودی ��7وس  طر را ! Aدا درآورد. در ��ور =�د �ذھ� �راق، "$*و�ت ��+! �$ور"  

و �وری ���*�، او��ن � �ت وز�ر ��� ب ��+! در آن ��ور "$ر�ت 	�4دی ھ�ی ��� ��ش" را �ر�+�ر �� �! 

��ور ھ�ی  -�G از طر�ق ��4��ت ���� و $���ت ھ�ی /�ت /رده ����� �و�� آ�ش ط)��ن  	�4دی ھ� را دا�ن زد�د. 

���ر �+-! ور �رد�د�د.   ��  در ���	! 	�^ ھ�ی ���

�ر��ن �� � ���م  
�ر��2 " دو�ت ا����"ط<��ن �روه  )3 A� -��B� -� 

و د�:ر �و�� ھ�ی ا	�����  � �	�رب �� ص در �رز��ن �ن  �روه "دو�ت ا����" از ا�ن رو�داد ھ�ی �����

ا��4ر�ن و در ا�$�د � ا(�ران Aدام $��ن، ا7�دار �رای ��ق �راق  و ��در ھ�ی $زب +ث وارد ��رزار �رد�ده و 

 !*-در رد زودی ! �? ��4د ��رو��د �ظ��� �د�ل �رد�د؛ ��4دی �! �! ���4 �روه ھ�ی د�:ر ����� را �,� �رده، 

 !5�� ��0! ��ز��ن ��در ��ز ر آ�د. در�ت ھ��ن ط)��ن، ���:ر �داد�ری و  �و�ت � !رھری ����� ا���5ده، 

�0! �? "ھ� ر/ر �ش ��? �روه � !ر ��4دی �! در  - cannibal - ور"  �وعا�ت  �! در "��رزار �����"  ��$

آ\وش آن /رورش ��(�! ا�ت، ��ز "�ر$م" �! �� ��د.  �روه دو�ت ا���� ! ھ�! د�:ر ا�د���ن، د�:ر ����ن و د�:ر 

!  ط �-,� آن �روه �ور  ھ�ی/و��ن �4ر "��رک، (��ق و ��(ر" �� ز�د. در ���	! ھواداران ھ�! �روه  !�را 

" !  -�,! ا�)دادی" �+ت �! �����د، وا	ب ا�5�ل  �� دا�د. �دا��! و در "7-�رو ا����"  

 �روه دو�ت ا���� در "ز�دان 
?�د �وآوری در د�ن" )4

وھ�� -را �! /�رو  ط �-,� ���-������ز�:ران �روه دو�ت ا���� �! ���4 /�روان اد��ن د�:ر را ��(ر دا���!، -*! ھ�! 

در Aدد آن ر آ�ده ا�ت �� از طر�ق /ر ��:ری  ش�ژ ا�د��ر��ب ا�ن �روه  ����د، ��ز "��رک و �ر�د" ��  وا��د. ! ا�ن

��ر ��-� �روه دو�ت ا���� ���ر از  �وع  ودش "�ر�و�ت" ا���ن ھ�ی را �! آزاده  -ق �ده ا�د، ! ���4�� �+��ن ��د. راه
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�� ���ز�:ران ا�ن �روه ا�$�Aر �ر، �ظر !  دا =���=! دا�د.  آ�وزه د��� ا���� ا�ت �! ا���ن را " -�,!  دا" ر ز��ن  �

�وری  ود ��ن،  ود را ! "�ط_  دا��" -�د رده و در ���	!  در �<�د ! اAل �و$�د و �:��:�  داو�د، �ر�*ب "�رک" 

وع "�و ��ر د�ن /��ھ� ! �وت  ود ���ر از "د�ت ! د�ن" �� ��د؛ در $��� �! �روه دو�ت ا����  ھر � �� �و�د. ا�ن راه

 آوری در د�ن" را رد �رده و ���-�ن آن را ��4م ! ار�داد �� ����د. 

 �- %��ش �!�دن "�2دم ا�0ر��ن" �- ���B- "0ر�ت !;�� 
�ر��2"  )5

 !�� �و	�! $*و�ت ا��4 و �� �*وNر د�*را��?  - ! ا�ن �ر��ب "دو�ت ا����" �! ���4 ھ�! �ر�� ������� را – 

! =��ش �� ط-د؛ -*! $�� �و	�! د��� $*و�ت " �دم  مدر �رز��ن ھ�ی ا���� $* ٌ روا�� �� �����د، �-��

�����ت �را��ن �+ودی ا�ن =��ش را �? �وع  در ��5ل ا�$ر��ن" را در �ر���ن �+ودی  ��ز �? �ره رد �� ��د.

دوم =�د�ن �ر � رژ�م  ل �+ود /س از 	�^ 	���4آ"$ر�ت �*�� ��ر� �" دا���! و ! ھ�I �و�! آ�را �! �� /ذ�ر�د. 

�و Aدام  �ھ�ی ا7�دار �رای �*وNر �ر�، از $*و�ت 	��ل �دا���Aر در �Aر �� رژ�م ھ�ی �+�ر 7ذا(� در ��

را  $��ن در �راق، د�ت و /�	! �رم �رده ا�د. و�� "$ر�ر /و��ن" وھ��، در ��ر�
 �+�Aر رای � ���ن �ر  ود

�وا	! �� ���د. از ھ��ن �:�ه ر��ض $�<ر ا�ت �� در   "دو�ت ا����"وه � =��ش زرگ د��� از ��7ش �-,� �ر

 �در  �ک �ر���ن  "دو�ت ا����"��� ھ�*�ری ����د �� ��رو ھ�ی <د � \رب ، "دو�ت ا����"راه ��رزه 

��� �+ودی از  آ�وزش �ظ��� ر  ور دار �رد�د. و��، ر��ض در��ن $�ل ! ھ�I و	! $�<ر ���ت �� از /���

 �روه ھ�ی د�:ر ا(راط� ����د "	! ا��Aره"  د�ت *�د.


0ت �ر�ش ر1
ن 
و��- د��� "ا��رت ا����" �� ��0د ��ر )6  

=�4ر ر�ن اA-�  �(ت ����ن �رد�ده ا�ت،  -�ظر ! 7را]ت �-,�  -� ا��م " �(ت ا����" ا�)دادی، �! در آن 

 !�0� !�و	�! د��� "ا��رت ا���� ا()�����ن" � �ت ! �*ل ��م و ھ�ز��ن ! آن ��رو��ت �� �$�د ��ر 

�ر �-,� رای ��رو+� !�0! /�ش �رط طرح "ا��را��و���ن" �$ت /ر�ش ر(ت. �ظر � !��ت  �(ت =�4ر ر�ن 

وارد �ودن در ا�ور د�ن �- �طA� F ��1- ا����، �رب 
��ری از ���ه ا�ن 
���- و #ر�ش 
��ری از ���ه ��:ردد:  

 .دو ��0ل  اھل ا���وردی، ��ل �,�م و در ا�2ر ا�
�2ب از طر�ق !ورای

ا�ور د��� وده و �,��ت اداره �? ��	د �و=? در �?  ر �ف "ا�)دادی"، �� �$�د ��ر (�7د �$A��ت ����

ر ا��م �����/ !ش A� !�ر�د، �و�� ھم از �:�ه ا���وردی و ھم از  دھ*ده را ھم �دارد. �زھم ر �ف ا�)دادی 

�0! �? ��-��ن /��ون � !(�7د  ��ر�:�ه ان ����!، �? ر�ن اA-� " �(ت" را ر آورده �� ��زد، �� �$�د ��ر 

�0! �? ��-��ن \�ر �رب ��ر ����د � !ا�ن �رط ا���� " �(ت و ا��رت" �� ��د.  ! ا�ن �ر��ب �� �$�د ��ر 

رود. در ���	! ��  �وا�� ھ�ی د�:ر، �+�� وا ��:�ن ���م 7��ل \�ر �ر�،  �? "��-��ن در	! دو" ! $��ب ��

�دم اھ-�ت  �(5�! ودن) را ر آورده �! �� ��زد. در راط!   �(ت (�رب ��ری و  Nزم�$�د ��ر دو /�ش �رط 

�0! "ا��را��و���ن"،  " -�,! ا�)دادی" � !�ظر ! �زارش "راد�و  - �? ��م ���ر ردا��! و ھ�وز ھم �� ��ر 

101��واد و ��دان"  وا�ده ا�ت. ( 	�^ ��Nر�� ��ر را " �?  –آزادی" ( 

�0! ���ب  -�,! در � رد �ردن  �� �$�د ��ر � !�0! ا��را��و���ن، ا�)دادی �و�وی �دا�ر$�م ��-م دو�ت را � !

��م"  _�A) H-وN�ت  را��ن �+��ن �رد. از آن =��� �! ��-م دو�ت ! $�ث �? "�	�ھد �	رب، (5�! وار��! و �

�وا�د در $-5! ھ�ی /���ن �روه دارد، ا$���ل آن �� رود �!  �در �ن $-5! ھ�ی �	�ھد�ن ��+رض  �4رت ! �زا�
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��د. ا�ن �! آ�� ��-م دو�ت ��  G��"ا��رت ا���� ا()�����ن"  �,وذ �رده و  �� از "�	�ھد�ن و�:رد" را 	-ب و 

�دام $د �وا���� آ�را دارد �� �رق ���ه دو�ت ا���� را در ��5ل �رق �,�د ا��رت ا���� ! اھ�زاز در آورد، 

! �? �ری !���ظ��� ا�ت �! ���ره ان �رون از �رز ھ�ی ��ور وده و در ا�ن را���  -�وا�ل /�=�ده ����� وا

(�7د ��را�� ��  –دون �)��ر ا���� ��وه (*ری �����  -/��ده �ردن �� ! "A-_ دوا�دار" $*و�ت و$دت �-� 

�0! �ز��ش �ن ��0�ر �ذاری ر�7ت �ن �� �$�د ��ر و �دا�ر$�م ��-م دو�ت رای ا(��د. و�� � !)�����ن 

�رزه دوا�دار، =�د N�! �� و ���رده دار�د.� !���ری ھ�ی "و� و 	زام" ا�ت، دو ���ری �,و�� و �دھش �! ���ز  

 �و�-�و
�ه �ظری :رب �� راه ��ر دو  )7

ز�د، راه  �*�! �� -�-���ن ھ�-ری  - ر راه ��ر "��روی ھو���د"   "دو�ت ا����"����ت وا��:�ن در 7�ل ��رزه �-�! �روه 

*�ر رد اAل 4��! در 	4ت  � !�ھز��! ھ�ی �ظ��� طرح و �دو�ن �رد�ده ا�ت. او���، ر��س 	�4ور /���ن آوردن ��ری 

���رده �-�! �روه دو�ت ا���� از "رھری ھو���د  ا��فا�ر�*� ا�ن راه ��ر را ھ�وز ھم ا�*��ف ���ر داده و در =�ر=وب 

ب ! �وت  و�ش ����ت ��<�د و دو���! را /��ده �� ����د. ھ��ن راه ��ر، \ر ! ا��س���  �� ��د. ھدد ا�ر�*�" ��

����ت \رب ���:ر ا�ن �*�! ا�ت �! وا��:�ن ����د �ذ��! ھ� ��رزه �-�! ���د �را�� را ���4 و ���4 از  در�=! 

���" ا��م 	�^ �-�! ا�ر�*� را در د��ور ��ر  و�ش "ا���ت �-�"  ود �� ��د. �� ز���� �! ا���5ده و "دو�ت ا�

ه ��ر در�ت اا�د��� ا�ن ر �و��هدار�د، ��رزه �-�! ا�ن ھراس ا(*��ن  Nزم /�دا��! �� �ود.  �م ��ری ا��را�ژی و 

و /� آ�د ھ� ی ���� از ���رش ��5�د ���د  ر/ر �ش �ھ�ی د�:ر  هدر ھ��ن �*�! �4,�! ا�ت �! \رب  طرات �رو

��� �4�! dدھد. در راه ��ر \رب "ا���ت �-�" و "اھداف ا��را�ژی" ��ن از او�و�ت ر وردار وده، �� را�� را �م 

�رون ر(ت از $ران  در 4�ر�ن $��ت آن �5ش ��0وی �زی �� ����د.  ! �� !�0� !  "د�و�را�� و آزادی" 

 ����د �را�� د���، �ر�2!�ری �ظ��� و �زم �را�� ����� )8

وھ��، از �:�ه �ظ��� �7ط+��! و از �ظر  ����� 	زم �را  - دو�ت ا���� � /�روی از اAول �5�د�� �-,� �روه

 ! !���ل �� ����د. راه ��ر /ر �ش �ر ا�ن �روه در ��ن ز��ن ا(�� �ر $�-! و ��ر�^ �ز�:ران ����� �� ��د 

وده و د�:ر ����ز ا	����� �� ���د؛ در ���	! راه ��ر ھ�ی ��  �وت  و�ش (�7د �,�ھم ����� و �دم رد�ری �ذھ

�!:ا�ت  �رد�ده ! آن  ردا�! ھ��ن �ر�� �����ن ! �وت  و�ش ��	ر  

 ��ب /ذ�ر ����� و ا	����� ھ�وز ھم ���ر �*در �ردد، آ(<�ی  �

 �ظر ! �دم ا�*��ف ���م، �*�ف ا�A�7دی زر��ر �ردد و در ا �ر �

 �5�د�� ھ�وز ھم ���ر آ��ده �ردد.ز���! رای /ذ�رش 	زم �را��  �


�ز  "دو�ت ا����" �� ا�د�!- ورزی و ���و�ت �د�� )9� 

 ��0! �? �روه �-,� "دو�ت ا����"�ور �ذھ� !وھ�� و در ھ��و�� � �? �ری از �روه ھ�ی ���د �رای  -

! ھر ��م و �����  –د��� د�:ر، (طر��ً  �و�ت �را، /ر �ش �ر و ا��دادی �� ��د. راه ��ر دژ ���ن ا�ن �روه ھ� 

� /� آ�د ھ�ی -"	�4د" �-�! ھ�! �روه ھ� ی \�ر �-,� –�! ھم �ظ�ھر ���د   �7�ل ا(راد � ���ه و ���ز � ا�د��! وھ�

ورزی �� ��د. �روه دو�ت ا����  ود را در  د�ت  دا�� �+ر(� �� ��د �!  و�ر�زی د�:ر ����ن را Aواب 



www.goftaman.com  57 

 

57 

 

دا���!، ! \���ت �ر(�ن ��ل و ���ل د�:ران را (رض دا���! و رده آ(ر��� ا���ن ھ�ی آزاده و ���ز ��زی د �ران 

� ��  وا�د. ��ر���! ا�)دادی و �� ��ر ����د =*�! ھ�ی $*�ت �� ر و (<ل ا�ر$�ن، ھ�! د�:ر ��ش را  و	�! د��

ا�د �! در ��رزه �-�!  ھ�ی  و��ن و (�	+! �ر وده و 	���ت <د �ر�ت ا�ت. �ز�:ران دو�ت ا���� ���ه ا�د�ش

�رزه �-�! آزاد رد ورزی� !-ه �� 7��م �رده ا�د. آ��ن �-,�، آ��ھ� �����، (رھ�^ و دا�ش /روری و در ا �ر 

 وھ�� در ��4د  ود "���وع ا��,*ر" ا�ت. 

 7 �و �7`  د�:ر ����ن، �! ���4   �زش �و/� و آ��ب /ذ�ر "�4ر �ر�"   -`/��روی ھ�ی رق آ��ی ا�ن �روه �وام 

�ز�:ری ا��را�ژی !�ز�:ران ����� را در �ر���ر  �ور ����!  !*-��ن �	ور �رد. !  را � ت ���0ر �� ت، 

�ت، �ظ�ھرات و راه /����� �A�ق ا��ر "دو�ت ا����"  در رد ��5و�ت �د�� از طر��ا<�(! آن، آز آ�	��� �!  راه 

ھ� ر آ�د، ! "/ر ��:ری �����" روح ��زه  ��د. دو�ت ا����،  �و�ت �ری ����� را 	��:ز�ن �,�:و و ر 

  ورد د�و�را��? �رد.  

 ن ر1ت از ورط- ی �ر�2!�ری راه ��ر ��رو  )10

�ور �ن، از �? �و �ظر ! �	�رب ��ر� � و از �وی د�:ر �ظر ! ا�ن اAل �! "ا���ن ! آزادی �$*وم ا�ت"  !

��و  ا��ن ، از �:�ه دراز �دت  "د�و�را��، آزادی و �دا�ت ا	�����"  در ��رزه ��:���^ �-�!-ژان /�ول ��ر�ر  –

��/ �د�ل در ��5ل "رژ�م ھ�ی د�ن /��ه و �ظ�م  ر(` ده �ردن ا��را�ژی��را���م ا�A�7دی و !�0� !"ا$���	�ت او��!" 

�دا�ت ����ن ھ�ی ا7�دار �رای �*وNر"، ز���! ��ز ھ�ز���� �����ت آ��ز �����، /��م آور ر(�ه ا�A�7دی و 

��را و �وام  ا	����� و در ا �ر �<��ن ���ده اAل "د�:ر /ذ�ری د���، ����� و ��ری" وده ! �� ?� !�0� !و  

 /ذ�ر و 	واب ده، راه �رون ر(ت از �ذر ��ه ��^ ����� را ھ�وار �� ��زد.     ��]و��ت� �����! ��Nری 
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