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��ر ھ�ی ����� و اھداف ا�راژی . ارز��
� ا���دی:  %�$ل و ا"��ض �� � از راه6  


� ����ن ��ران �� ھ��ون   6.1 �*���  وا��ش "رب: �دم ھم آھ��� اھداف ا�راژی و ��م ھ�ی 

 . وا��ش ھ�ی � ور ھ�ی ��ط�2: �1د 0�د 
/دی ا�راژی �د ا.-� ھ�*�ری 6.2

�ن �/ودی: ���ل 5ز�ده ز�ر��5ت ���د� ھراس ا$*��6.2.1�
 .�ر

 6.2.22��  �وا71 �و��ن 
�ن ا��م �را�� و /6دات ����� 
� "رب  :. ر

2 �:�
2 �9 ��روی �ظ�م ��د :. �ردھ�6.2.3
 $ر.ت �ر�5� در را��ی  *ل ��ری 

�ش در �6ت در�دن �رده ا�زوا :. ��6وری ا���� ا�ران6.2.4 ،"�
��> ھ�ی ���" <� در �ذر ��ه 

�ن:  .6.2.5��  در آ���2 �ردش 
���د �را�� از ا
زار ا�راژی 
2 5طر <�د �������

 �دم  �5ص زوا��ی �ر�9 ھراس ا$*��   :.  ا$%����ن6.2.6

�ن %�
رای ا$ "دو�ت ا����". 5طرات �� � از �5زش 6.2.6.1�� 

�وی �����" 
� ھراس ا$*��ن در 
ن 
�ت6.2.6.2@�" 25�� . 

 راھ*�ر <��د �رزی در 
�د 5وا�ت ھ�ی 
���د�را��ن  . 6.2.6.2.1


ر ���2 ھ�ی <*و�ت و<دت �-� در راه �ر ��B  و 5م  ".-A ���دار"    .6.2.6.2.2 
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� ����ن ��ران �� ھ��ون   6.1 �*��� وا��ش "رب: �دم ھم آھ��� اھداف ا�راژی و ��م ھ�ی 

 درا�ن ���ت  ���ت وزرای ��ر�� ��ور ھ�ی �ر�� در ��ر�س �ر �زار �رد�د.  2014ام ��
��ر ��ل ��15 
�ر�


,ر�ف و ���ص  "دو*ت ا�"��"��ر %(��  د 
� �)ش و �'م ��ورھ� را در راهوزرای ��ر�� %$و ا�
"ف 
"ش ��ود�

 ���
 ���رزه %(�� دو*ت ا�"��" �ر ا�ن ��2ت 
وا1ق �رد�د:  ��ور، �� ��ول ده ��ور %ر�� در ا�
"ف" 40�����د. در �


��� از  )1� ،"دو�ت ا����"Dط7 ھر �وع ھ�*�ری و � 

 ،"دو�ت ا����"<��ت ھوا�� 
ر �وا71  )2


�ر 1د "دو�ت ا����"دادن ��> ا$زارھ�ی ����ن 
2 ��رو ھ�ی �
�رز �-�2  )3؛ در ا�ن را�� ��رو ھ�ی �ردی 

 دو�ت ا���� ��ز از ا�ن ��> ا$زار ھ� 
ر5وردار �رد�د�د، 


��� از " )4�آزاد �ور�2"،  
2  �ول  اردویر
�ت و آ�وزش ��رو ھ�ی ���و�ت 1د دو�ت �ور�2 و � 

61�ردی در �راق و �ور�2 ( �� �ر�2  ��روھ�ی ( 

ق �� ��ک �ور�� از ��4ه 3)وق ��ن ا*�(ل �وال �ر ا�,$ل ��
رش �3"ت ھوا�� از %ر ،در ا�ن �ورد ���ت از ھ��

�وا�
� ا�ت 
� در  از ا��8ت �
3ده ا�ر��2 ��(�  ر���ً از ��روھ�ی ا�
"ف و درا�ن <*و�ت �راقا��4ز ا�ت. 6����6 

�3
� ������د.  و*� �)�
ھ�;  <*و�ت �ور����2رزه %(��  �روه دو*ت ا�"�� �� آن ��ور ھ��2ری �ظ��� و ���%دت 

 "دو*ت ا�"��"��ھ� �� �واھ�ن ھ��2ری �رد�ده و �� �وا�
� ا�ت �� ��رو ھ�ی ��ر�� در ��ک آن ��ور %(�� �روه 

ن �,$ل ��ن �ری �� �= د�
ور�ن د�ر���  روا�ط  ��ن ا*�((� ���ه �� �رد. ا�ن �3"ت ھوا�� ا���م دھ�د. �رای 3ل ا�

��ری دزدان در����، در آب ھ�ی ��ن  ری  ���ده �رد�ده ا�ت �� �و�� ��د�
ور�ن در ��ش ��رو ھ�ی در���� در <د�م �� طو


�4ری �را*�((� ��ز ���ز ا�ت. 
,��ر �,��ر ا�ن د�
ور�ن طوری ا�ت �� در �ورت "������وان �2ران را �� 
م"، 


(ف، از 1را
ر از �رزھ�ی ��ور ��ز ����ن  ا�4ری �رد. �ر�6 �� در �ذ�
� ھ� �� �'��� ھ�ی �و���ون و از طرق �

'م ��  �ظر *�و�ل ��� �ر، ا�
�د %(وم ����� در دا���4ه  ��ل زاری �ورت �ر1
� ا�ت، �� و�ود آ�راھ�2ر ا�
�Aده ا�

)Yale University 3
�طرات ز��د 
وام �� )،  �� "��ت �را�ط �3�م در ��ط)� ا<دا��ت �ظ��� ا�
وار �ر ا�ن "��ت 
�ر�

ر ��ک �ور�� و �3"ت ھوا�� �ر ����4ه د "دو*ت ا�"��"�4ری �روه �ورد ا��8ت �
3ده ا�ر��2 از �� ���د. و*� درا�ن

�ودداری �2رده ا�ت. (ا%
��ب د��قھ�ی آ�'� �� و�ود " ،"62 ( 

�)ش �'م ��زی �� ���د، ا��8ت  "دو*ت ا�"��"�ظ��� �� در را�
�ی ���رزه %(�� �روه  -�ظر �� ���6د�� %وا�ل �����

 ا�
را
ژی .�رو د�ده �� �ود�
3ده ا�ر��2 �� 1)دان �= ا�
را
ژی ��ظم، %�ری از 
��<$�ت ����� و در%�ن �3ل ��را رو

���س �روه ھ��� از �2 ای
را �� ھم ��و�د �ز�د؛ از �وی  "دو*ت ا�"��"ی ذی د�ل در ���رزه %(�� �و �وا�
� ھ�ی �� �

زی ھ�ی �4��6ری د�ت ���د. ��رک او����، ر��س ��'ور ا��8ت �
3ده ا�ر��2 در ر در ���رزه $د 
رور�زم  �� ��رود�4

�طرات ���� از  
�ر�F �رد �� او �� "دو*ت ا�"��"را�ط� �� <
ل ���ز 1و*�، ��ر ��4ر ا�ر����2 
و�ط �روه 


رور�زم 
و�� ز��د و �دی ��ذول �� دارد. در رد ا�
)�دات ���*�Aن در �ورد �م �'� دادن �� 
'د�د ھ�ی �روه دو*ت 
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ا�"��، ر��س ��'ور �Aت �� وا��4
ن �� ���ده �ردن �= "ا�
را
ژی ��
رده و ���دار $د 
رور�زم" در ا��ر �روه 

  -  Washington Post –) طوری �� دن ��*ز، ��ر ��4ر ����� وا��4
ن �و�ت 63"دو*ت ا�"��" را ���ود �� ��د. (

و �طرات ھراس ا21�� ���� از آن ����ر  "دو*ت ا�"��"ارز���� �� ��د، ر��س  ��'ور آن ��ور در راه ���رزه %(�� 

 )   ���64م و �دی ا�ت. (

 Smart -��روی ھو���د"  ��1تدر �6ر6وب "راھ� "دو*ت ا�"��"  ا�
را
ژی ��رک او���� در را�
�ی ���رزه %(� 

Power Approach – ژ
ا�ر��2 �وده و  � ���ق��ر� ی 
راوش 21ر ھ�(ری  �(��
ن، وز�ر
دو�ن �رد�ده ا�ت. ا�ن ا�
را

�ر  ا�ل �'��� ا�
وار  ��1ت) ا�ن راھ65ن ��3 �ذا�
� �د.(در ����2و �ر آ 2012در ���ت %�*� �ران ��
و در ��ل 

�� ھز��� ھ�ی �ردد ده و �� ا�ن ا��س 
"ش �� �ردد 
� �� ��2ر �رد ��
ر�ن %��ل، ز��د
ر�ن ��3ل ��ب و��
و در �

روی �ظ��� �ودداری �رده و در  ��  
�ر�F ��ود �� وی ���ت از 
=�ظ��� ��ھش ���د. �� ��روی از ھ��ن ا�ل،  او��

� ��2� �
آ�ده ا�د، �� ���رزه �ظ��� ا<دام �� ����د. �2
� دوم ا�ن �� او����  ��ور ھ�ی د�4ر �� در "ا�
"ف" �رد �ا�ن را�


"ف  –Gم ا���

�'� �� �3"ت ھوا�� ���ده �رده و از 1ر�
�دن ��رو ھ�ی رز�� ���ده �ظ�م در   –��زھم در �6ر6وب 


ن ا�ن ��ر �دون ق و �ور�� �ودداری �� ����د. در ا��ر او���� روی ا�ن �2
� ��3 �ذا�ت �� وا��4ا��رزار %ر


رور�زم در ��ور ����� �� �� رود.  از ھ��ن ��4ه وا��4
ن 
��2 �ر  H��ھ��2ری  �ود ��ور ھ�ی %ر�� ذی د�ل �� 

�ن در ��H 1ر�
�ده و از طر�ق آ�وزش و را�ز�� �ظ���، ��رو ، 
�(��3ت ���
ر و ����ب �� �
3د�3"ت ھوا�� �رده

و*�ت ھ�ی G. او���� از ا�ن طر�ق، در ا��ر ��1ر ��*� و ھم 6��ن ����د��  (�� دو*ت ا�"�� را 
)و�تھ�ی در��ر %

��زد. ر��س ��'ور ا�ر��2 ����د ھ���� �� 3��1ت ���ن �� ����I �= دا����د  ����� را �� ��ور ھ�ی %ر�� �ر�= ��

وه د�د ���رزه �� ھراس 3)وق �� �و�د: "د�ت %دا*ت �� دراز ا�ت و �ر ا���م %دا*ت را ���ده �واھ�م �رد".  ا�ن ��

�رده ا�ت، دو��ره �� 
��Jر �و6= *'��  ا�راد  2015��وری  20او���� �� 
�ر�  ا21�� را در ������  " �ط�ب �� �(ت" ��

ر داده و �� �و�د، �� 
"��روی ھو���د" را ا���2ف ��� اھ��1ت در ��ش ��ر�� اظ'�رات  �و�ش ر ��ز �� ����م. او����،

�� �2ل ھو���د  ��'ور، وا��4
ن ز���� �� 
وا�د )  �� �ظر ر��س 65a" ��ور دارد. ( ��د ا�ر�*�ھ
ری ھوروی �� "

رھ�ری ��د �� ��روی �ظ��� را �� د��(و���� <وی ��و�د �ز�د. در را�ط� �� ���رزه %(�� ھراس ا21��، ر��س ��'ور �� 

��رب  
�رز و ا�ن �� �ظ��� ھ�ی ا�ر����2 در � %وض ���ل �ذ�
� درس %�رت �ر1
� ا�ت.  �13و�د، �� وا��4
ن از 


�ن ا�
)�ل �وم ��
�ن را آ�وزش داد�م. از ا�ن طر�ق �و�� ����J1ا �
ھ�دو �ش �ز�� ���د، او���� �� �و�د، �� ��رو ھ�ی ا���

�� او���� �� ا1زا�د �� �
�ی ا�ن �� �� ��رو ھ�� %وض  ���*�ت آ��ز <درت ����� در آن ��ور ��2ن �رد�د.  در �

���4
�H �� �����م. �� ��ی ا�ن �� وب آ��� 
� ���ل ا1ر�)� �� ������زرگ رز�� �Aر�
�م، �� از �
�2ران �و�ش ھ��2ری 

را   - �� ��ول ��ور ھ�ی %ر��  -در ��ور ����� ��ی �� در�= ��H ز���� د�4ر دو��ره ��ر ا1
د، �� �= "ا
�3د ��
رده" 


� او����، در ا��ر �روه ھراس ا21ن رھ�ری �� ���م. �� ا�ن �و�� ا�ر��2، A� ��"��"زد.  را "دو*ت ا��� �� ��"
� 

در 
دو�ن و 
ط��ق ا�
را
ژی %(�� ھراس ا21��، وا��4
ن ا�ن ��ر ��ز در�ت ����د �ذ�
� �� " ا���ت �(�" آن ��ور 


���ن ا���ت �(�، ���رزه %(�� ھراس اھ��ت 
,��ن ���ده <��ل �� �ردد. در او*و�ت ھ�ی ����ت ��ر�� ا�ر��2 در را�
�ی 

ھ�ی  ا<
��دی و ���ز ��دی ھ�ی �ظ��� در در�� دوم و �وم رد�ف  ���د. �وا�ت ا21�� از او*و�ت ���� �ر�وردار ��
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�ر ھ�ی ����� ��ور ھ�ی ذی د�ل در ���رزه $د  ��دی ����رد�د. 46و��4 ���ده �ردن ا�ن �� ا�ل در را�ط� �� ��

ا�ت، در ا�ن �� ��درج ��رد. آر��ن ���ده �ردن "�ظ�م  د�و�را��" �� در <��ون ا���� ا�ر��2  ھراس ا21�� �2ل ��

�� ا�ر ��ور ھ�ی �
3د ا�ر��2، درا��
��N ����ت ھ�ی ��ور ھ�ی ��را�و�� در <��ل �رب، �� و�ژه ا�ر��2 �� ���د. 

���ده ���د، وا��4
ن آر��ن ���ده �ردن �و�� �� ا�
را
ژی ا�ر��2 
دو�ن و در ھ� ��ور ھ�ی %ر�� ����ت �و�ش را

د�و�را�� را در ا�ن ��ور ھ�،  در �3راب ا<
دار �را�� ز%��ی �
3د اش <ر���� �� ��د.  در ھ��ن �� ا�ت �� ����ت 

دو���� و �
��<ض وا��4
ن "د�و�را�� �رای �ظ�م ھ�ی د��ن و ا<
دار �را�� �رای ��ور ھ�ی دو�ت" رو�ن �� �ردد. 

از رژ�م ھ�ی 
����ت �رای %ر��  =�و �ظر �� دا�
ن %"�ق و�ژه ا�
را
ژ�از �2 ، �رو� �ر ا�� آوردن  وا��4
ن �دون

 �����
؛ از �وی د�4ر در %�ن ز��ن در ���رزه %(�� �ظ�م ا<
دار �رای ���ر ا�د در �ور�� �� ��د در �(�O �1رس ��


��رب 
�ر��� در را�
�ی ���رزه %(�� ھراس ا21�� ����4ر ا�ن �ر6م "آزادی و د�و�را��" را �را1را�
� ��4ه �� دارد. 

 ا�ت ��  ����ت ���رزا
� �� در ��و�د �زد�= �� �= �ر���� ��
رده ���رزه �� �1)
�د اداری و  1)ر زدا�� وا<,�ت 


��%� %"وه �ر آن ا�ر ا�ن ����ت در �'ت 
)و�ت "د�و�را�� ���ر�
�" و ���ده �ردن "ا<
��د ��زار����د، و�" ����د، ا


� در �ط�A �23وم �� ��2ت ا�ت. 
�'� �� ��ش �ردن �د�ل د�2را��، در ��و�د �زد�= ��  ���رزه %(�� 3ا�ن �وع ����ت 

را�� �ر���� ھ�ی در �ور ا���2ف ��*م ا<
��دی �� 
وان در ���رزه %(��  ارا�� �ر�� �����ن در ��ط)� و �� ا<
دار �

 �� ا�ن �ذر��ه 
�H �� د�واری ھ�ی ز��د 
وام �� ���د.ھراس ا 21�� ��روز �رد�د. �� �)�ن 

  . وا��ش ھ�ی � ور ھ�ی ��ط�2: �1د 0�د 
/دی ا�راژی �د ا.-� ھ�*�ری6.2

�ن �/ودی: ���ل 5ز�ده ز�ر��5ت ���د� ھراس ا$*��6.2.1�
 .�ر

رور��ت ھ� 
� �و ش �ذھب د�
�ل ���$7  5.�  �ن ھ��د"" 

�ن �/ودی �
9 �
د H، ��د �ه ��
ق �ر-� 

�ن �/ودی� ��ر ��ر �ر�5� راه )1�
 ر

روا�ط �رب، �� و�ژه روا�ط ژرف و ��
رده ا��8ت �
3ده ا�ر��2 �� �� �����ن �(�O �1رس و درا�ن <ط�ر �� ��ور 

. ��Qت �� ��د Aت ا�ن �رز��ن ھ�
����ت �رای %ر��
�ن �,ودی از اھ��ت ا�
را
ژی ا�ن ��ط)� در ��و�د �� ذ���ر ��ز و �


� ا�ن ��ط)� ��
رش داده ا�ت. از �وی د�4ر  A� و�ش را �ر 1راز �6ه ھ�ی��رب از �= �و 6
ر ���3
� ھ�� ����� ی 

�و�ش را دو��ره �� �رب 
3و�ل �� �
A� از در آ�د ھ�ی �ر��ر ��� �����ن %رب از طر�ق �ر�د ��H ا1زارھ�، ��� 

�� ،���
�Aوت �4��6ر �� �رز��ن ھ�ی د�4ر 
3ت ����ت ����� و 6
ر ���3
� �ظ��� �رب، ��ور ھ�ی 
 دھ�د. در �

�(�O و در راس آن %ر��
�ن �,ودی �� �زرگ 
ر�ن ��زار 1روش ��H ا1زار ھ�ی �دھش 
�د�ل �رد�ده ا�د. از ��H دوم 

�'��� �� ا�ن �و، ا�ن روا�ط ����� -�ود 1راز و ���ب �م و ز��د، �� "و�� �ظ��� ��ن �رب و ��ور ھ�ی �� ���ن، �� و


� �ده ا�د. � ا�3ن" �2ل �ر1
� و �� ����I ��زی �رد �رای ھر دو طرف ���
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و*� 
�زه در ��ل ھ�ی �ود �ده ���
م، ا��8ت �
3ده ا�ر��2 �� ا�ن ����ت د�ت ��1ت، �� �� و�ود 
��م %"�ق ��
رک و 

وا��
�4 ھ�ی ژرف، %ر��
�ن �,ودی �� �2ل �ز�ده و آھ�
� ا�21ر ا1راط� و %)��د ����د �را�� 
,ر$� را �� 
�'� در 

 Oرو�
�� ����د. ا�ر ا��8ت �
3ده ا�ر��2 در را�
�ی ��
رش ارزش ھ�ی �رز��ن ھ�ی ا�"�� �(�2 ھ�6��ن در �رب 

�ر�� و 
2Aر ��و *��را*��م در �ر
��ر �'�ن  
"ش �داوم دارد، %ر��
�ن ھم �� �و�� �و�ش ��8�� ���
ر از 6'�ر ��(��رد 

 ) )66. (��د دا*ر �را ی ��
رش آ��ن "وھ���ت" ھز��� ��


�و�ل �دارس، ����د، ����د ھ�ی ��ر�� و در ا��ر  �را�ز "ا�"��" در �2ل دھ� ا�ن �� %ر��
�ن �,ودی از طر�ق   

%)��د ا1راط� د��� �� �2ل �4ران ���ده ��ت 1,�ل �� ���د، 
�زه �س از �3"ت ھراس ا21�� در ��و�ورک  و وا��4
ن 

 �)����ص  �Aر آن اھل 15)، 2001
ن ا�
�3ری (در ��زدھم ��
��ر ��ل   19رو�ن �رد�د.  از �
%ر��
�ن �,ودی 

�
��ر
، ����د ��ن در وا��4
ن و ��
� �ون، ���ی وزارت د�1ع آن ��ور در ��و��رک �رد�د�د. 
� �3"ت ا�
�3ری �ر �ر�ز 


ن  15%ر��
�ن �,ودی �� 
وا��
�د �� 3
� در ���ب، و�زا ی ا��8ت �
3ده ا�ر��2 را ��4ر�د. �� ��روی از ھ��ن روش، 

ودی و�زا �ر1
�،  �� ا��8ت �
3ده �Aر �رده و �� �3"ت ا�
�3ری د�ت زد�د. ��ش �زارش ���� �ر ����ده %ر��
�ن �,

ھزار دا*ر  130ا���2 ���م ��ھزاده ��در، ��Aر %ر��
�ن �,ودی در ا��8ت �
3ده �رای �= دا�ش آ�وز اھل %ر��
�ن 

 ر ا��ر �� ��ب ا�
�3ر ���د ��ن �راز�ر �د.     ا�ر����2 ا�
)�ل داده �ود، از �ظر �'����ن ��'�ن ����د؛ �و*� �� د

�� ر��د �� ��ز��ن ا*)� %ده در �رز��ن  ،�س از ارز����، "�����ون �رر�� �3"ت ��زدھم ��
��ر" �
وا��4
ن �� ا�ن �


)�م 23و�ت آن ��ور از ا���ص ا�Aرادی و ��ز��ن ھ�ی ��ر�� ����N �و*� 1راوان ��� �����
د�ت %ر��
�ن �,ودی �� ��

) در ��ل Council of Foreign Affairs) ھ�6��ن، �����ون روا�ط ��ر�� ا��8ت �
3ده ا�ر��2 ( ��67 آورد. ( 

�� ر��د �� "از ��ل ھ�ی �
��دی �� ا�ن �و ا���ص ا�Aرادی و ��ز��ن ھ�ی ��ر�� �)�م در %ر��
�ن  2002�
�� ا�ن �


�و�ل ���ده ا*)��,ودی % N���� ر�ن
) در ا��ر در �زار�� �� ��ن �6ر*ز �ر���د، ��ر��د ��ز��ن 68�د." (%ده �وده ا�ده 

داران و �
�دی ھ�ی %ر��
�ن �,ودی در �= دھ� در 3دود �ت 6��ن �� �وا��م " ����2(ل �رای ا�ن ��ز��ن 
'�� �رده ا


��ر ��ز��ن ا*)� %ده �ذا�
� ا�د" (� ) �69�O �د �(�ون دا*ر در ا

�'�د ھ�ی د��� را در ��ور ھ�ی د�4ر ��ز��ن دھ� �رده و در 3دود ا��2��ت، ا�ن �'�د %ر��
�ن �,ودی �� �2ل ر��� 

د. درا�ن را�
� �� � %)��د "وھ���ت" را ��
رش �� دھھ� را 
3ت ����ت د��(و���� �و�ش <رار داده و از ا�ن طر�ق آ�'


وان از ا�ن �'�د ھ� ��م �ر1ت: 

 ��ور �'�ن 1,�*�ت دارد. 120را�ط� ا*,� *م ا�"��، �� در ���
ر از  �

 �(�ون "�
ب ا�"��" �6پ ��وده ا�ت. ���13
ر از  �2000���د ا�"�� ا*3ر��ن، �� 
�'� در ��ل  �

�ود داری ��� ��د ����د �و*� %ر��
�ن �,ودی، �� از ا�
)�ل �ول �� �NA ��ز��ن ھ�ی ھراس ا21ن �. 

�وا��ن ��(��ن" �� �� � ���'� ���2 دارد.  450��ور  34ا�"م" در  ��ش "%)��د وا<,�%�وان  "ھ���ش 
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�Aر �� ��ول  35ر��ض ���ر �� <
ل ���ن ا�ر����2  ھ�ی در ��ش �2003س از آن �� �3"ت ا�
�3ری در ��ه �� ��ل 


"ف وا<,� ر��ض  9�
ن ا�ر����2 �رد�د، %ر��
�ن �,ودی ���ور �� �ط ��� �وا$N اش �� ��ز��ن ا*)� %ده �رد�د.  ا

ا���� �ن 8دن �رای ���رزه %(�� ا��Jل   �� �2
�ردد؛ ز�� �� �� ����'�د ده � ��ل ھ�ی �ود �ده ���
م �ر �� �� ا*)� %ده ��

از �ظر  -ر��ض در �)��ل �� "��رو ھ�ی �Aر"   �و��  �ظ��� �و�ت 
و�ط %راق از طرف %ر��
�ن �,ودی رد �رد�د، و

 *3ر��ن"  �� 1,�*�ت د�ت زده و �و�ت را آزاد ��ز�د. ا��زه داد 
� از �رز��ن "��ت ا  -ا���� �ن 8د�ن 


�ن در ���ر د�4ر ھراس ا21��ن در ���رزه %(�� ��روھ�ی ���J1ن �,ودی در ا�
ا�ن �� 
,داد ز��د %ر�� ھ�ی اھل %ر��

�ل �د در %ر��
�ن �,ودی �� 
و��� د��� ا�ن ا%��رز�� ��ر�� د��ل ا�د، �= طرف <$�� ا�ت. ا�� ا�ن �� ا����ن ��

ھراس ا21�� در �رز��ن ھ�دو �ش  �� �رداز�د، ��ت �4ران ���ده ا�ت. از �= �ظر �واھ� ���A �� در %ر��
�ن 

�,ودی �ورت �ر1
� 6��ن �ر �� آ�د �� از ��(� ��زده ھزار و ��O �د ���د آن ��ور،  وا%ظ�ن �ش ھزار ���د از 

 )70ط�*��ن ھراس ا21ن ��
����� �� �����د. (

، ر��ض �� و�ود ��1ر ھ�ی ��ن ا *�((�، 1را
ر از "آر��ن ھ�ی د���"، �وا�ت ھ�ی "دو*ت ا�"��"�� �روه در ���رزه %(

ا�
را
ژی و �Aوذ ����� �و�ش را، �� و�ژه در رو�� رو��  �� ا�ران، ��ور ��,� ���ن د���ل �� ��د. از ھ��ن ��4ه 

�ودداری ��� ر��ض از ���رزه %(�� 23و�ت ھ�ی �Jداد و د��ق، دو رژ�م ��,� �� �3ور در �رز��ن %ر�� �� ھ�; و

�و��ن %(��  H��در ��ک %ر��
�ن  "دو*ت ا�"��"��د. ر��ض، �ر�6 �� 
,'د ��رده ا�ت �� وا��4
ن �� 
وا�د �� �� 

 �,ودی آ�وزش �ظ��� دھد، و*� ر��ض در %�ن �3ل از ��= ��*� و �ظ��� �� �روه ھ�ی 
,ر$� د�4ر د�ت �ر ���

��  �2012 �ژوھش �ری رام �6و*�، ��ر ��4ر ھ�دی، �� ھ�ی %ر��
�ن �,ودی �� �2ل ا�Aرادی از ��ل دارد. �ظر �


��ر �'�دی ھ� در �ور�� و %راق <رار �� دھ�د.(��� �ظر �6و*� 3
� ر��ض ��  )71ا���و 
�'�"ت �زرگ ��*� در ا

و ����ن دھد و از آن در ���رزه %(�� 23و�ت ھ�ی  �واھد �� �� ��= ا�"م آ��د ��روی 
�زه دم �� ا�م "��ش ا�8"م" �ر

 ) J�72داد و د��ق ا�
�Aده ��د. (

 راه ��ر دو �,دی %ر��
�ن �,ودي: )2

����ت دو���� 3ر�ر �و��ن ر��ض ���ر �� آن �رد�ده ا�ت �� �روه "دو*ت ا�"��" �� آدرس %ر��
�ن �,ودی �� 

� ،Tد %�د���� �و�د: "�� �� �ران  "دو*ت ا�"��"�2 از 1ر���داران �روه �را3ت 
��م ���م ����� �Aر�
د.  ا�و 

��,ت �2��د، �� زودی ���ھد�ن �� ��  "دو*ت ا�"��" �ی ا�"�� ا%"م �� ���م �� ا�ر ����ب و �3�م در ��ور ھ�

��ا) �س از �73راغ آن ھ� �واھ�د ر1ت."(�� Tد�د %�م، %�د'
ً �ن  د �� از ز�ر �ط�ب �� %ر��
�ن �� �و�د، "�دا��  �


���د �� ��د  "دو*ت ا�"��"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�'� <رار دارد و ا�ن �رز��ن  �� زودی آزاد  د، �,وآل  �� آزاد ��زی ا���ن �)دس ��2 و �د��� از د�ت

،  "دارا*�"�1 دو*ت ا�"��" در �'��ت، �'ر �ر�ف و �)دس ��2 �واھد �ود. "دو*ت ا�"��"�واھد �د. �� �ظر �روه 

)  از ��4ه 
�ر��� ���د ��دآوری ��ود �� %ر��
�ن �,ودی "طرح �'�دی ا���� �ن 8دن" �رای آزادی �و�ت از <�د 74(

�� روا�ط در ��ل ھ�ی �ود �ده ���
م � را  ا��Jل �ظ��� %راق�
ا���� �ن 8دن �� ر��ض �� 
�ر�� �����د ه �ذ�ر1ت. در �

�د�د و ا���� �ن 8دن ���ور �رد�د �� %ر��
�ن را �� �وی �ودان 
ر ک �و�د. �س از ا�ن رو�داد، ا�ن دو��ن �ر
�� ا�ت 
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���ق �� �(��A ا*�Jدادی دو��ره "��دم ا *3ر��ن" را �� �6*ش �� ����د. در وا��ش �� ا�ن 
'د�دات، �(= %�دT، ��د��ه 

��ذ �ردد. �� �زارش آژا�س 

دا��ر ��
رده ا �
�,ودی 1ر��ن داده ا�ت 
� در را�
�ی A3ظ ��ورش از �طرات 
رور��

�� �رد�ده ا�د. �����ر ر���� %ر��
�ن، در 3دود �� ھزار <وای �ظ��� آن ��ور  در �رز ھ�ی %راق )75 ( 


�� دھد. ا�ن اد%�ی ر��ض ��د<��� ��وده ����و�ت و 
رور�زم  �� �
%ر��
�ن �,ودی، �ظر �� اد%�ی ر��ض �� �واھد 

�وا�ت ھ� و آر��ن  ��2ر�و��و ا�وا �را�� ا�ت. 
� ز���� �� �طرات �اش �ز����  و 
,��ر "
رور�زم"  ��د��� �
و

 از �ظر –�را�� د���  ن %ر��
�ن را 
'د�د �2�د، ا1راط�رز��ھ�ی وھ��� ھ� ����د، و 
� ز���� �� ھراس ا21�� �ود 

. دوم �ردا�ت �� ��د �� آ�را از ��4ه "ا%
راف *Aظ�" 
و�� �رده و �� ���رزه %(�� آن�� آزار �وده و ا���ب � –ر��ض 

�ش ا�21ر ا1راط� د��� �� ا�ول %)�د
� ھراس ا21�� �� ���د، �رد�ده، �(� N��� �'�
�2 �ر�"ف �ود از ا���2 ر��ض �� 


(ف %��ل �زرگ 
)و�ت و �2ل ��ری ا�21ر � �� ���د.���2ر�وی ا�"�4را طرق �

 �A)� داد ھواداران,
وھ��� و د�4ر ����د �را��ن د��� ��
ر از �� در �د ��(����ن �'�ن ا�ت، و*� ا�ن  -در �3 *� �� 

�� ھراس ا21�� ��ن �ن ��دل �رده ا�ت. ���رزه %(�روه ��و�ت �را در <دم اول �رز��ن ھ�ی ا�"�� را �� ��رزار �و�

�و�� �� آ��ن وھ���ت ����4ر %دم ����ت ر��� ھ�ی %)�د
� �ر���4ری �� ���د. درا�ن راه آر��ن ھ�ی ا*�((� در ھ�


��%� �� ����I �ذر ��ه 
�H در ���رزه �� ���دم ا  "دو*ت ا�"��"آزادی، د�و�را�� و %دا*ت ا" �
در �3راب %)�د

 �رد�د.  �ن"  <ر���� ��*3ر�



�" �ی ���رزه %(�� دو*ت ا�"��، راھدر را����� H���2ر ����� ���رزه %ر��
�ن �,ودی ���ت از ھ�� از �و���ر "

�، Time��د. �ط��ق �� �زارش  ��ورد.  در ا�ن راه ر��ض 3
� از ھ��و�� �� ا�را��ل ھم �ودداری ��� ا�ران آب �� 

  
� ���� ا�ر����2 �� 
�ر�Aوذ دو  2014ام  �� 26ھA� ص  �ر�
4وی ��*�� ��ن دو �A� =ت �(ژ��
در �رو��ل، ���

، روز���� Washington Post��ور ��ور ����� �ورت �ر1
� ا�ت.  �� ������ �ری دو�د ا�����وس، ��ر ��4ر 


�ر ا��8ت �
3ده ا�ر��2،  ا�وس ��د*�ن، ���وس �(�د ���,��
��رات � ا�را��ل �� ��ھزاده 
ر�� ا*��Aل، ر��س �ذ�
� ا�

�2ر ھ�ی ��ور ھ�ی ��ن در <��ل او$�ع �3را�� ��ور �����  
��دل ا�21ر ��ود�د. ا*�
� در %ر��
�ن �,ودی در �ورد راھ

4ر �ظرش را �ورد راه 3ل ����� 1(�ط�ن �ظرات ا�ن دو "ار��ب ���وس" �� ھم �
�Aوت �ود�د. و*� ��ھزاده ا*��Aل د�


� ا�ت �� "A� 2رده و�'�ن �د"�����
. طوری �� د�ده �� �ود �رب ھ� د��ر 5واھ�ن آن ����د �2 �-�2 ا�را��ل 

�و�� �ظری ا�ن دو ���وس در �ورد � از ا%راب ��ن �� �و�د. ا��  ھ���ھزاده %ر��
�ن در ا�ن �� �� �(ط �� �����د�

���ص �رده،  �� �ر���� ھ�
� ی ��نت. ھر دو�ور ����� <��ل 
و�� ا��� �,$ل و�ژه در �
ا�ران را �زر�
ر�ن �طر 

�واھ�ن ��
����� از "رژ�م �ظ���" ��ر �رد�ده و در ا��ر �ر ���ز 
"ش ھ�ی �
�ر�ز ���,� ��ن ا�((� در <��ل �ور�� 


4و ر��� 
و�ط �(= %�دT، ��د��ه ���ق %ر���3�75a �� �ذار�د. (A� ا�ن ��د ا1زود ���  (
�ن �,ودی 
���د �رد�ده 

�� �ردد. در �3*�  �2ر دو ���� ر��ض �� ��Iل ���رزه %(�� رژ�م ا<
دار �رای �ور�� �� �'
ر�ن و�� آن رو�نا�ت. راھ


J6 ا��.رة ��د، و*� در %�ن �3ل از  ا%"م ��H �� "دو*ت ا�"��"�و %(�� �� ر��ض از �2�،  ��ز��ن ھراس ا21ن 


����� �� ��د.  راھد�4ر د�� H��
(ف �� اھداف "آ��ن وھ���ت" در ر ا�ن ��2ر �روه "دو*ت ا�"��" از زاو�� ھ�ی  �

%ر��
�ن �,ودی ��ز ��ر ا�ت، 
�Aوت ا�(� ��ن راھ�2ر "دو*ت ا�"��" و �23را��ن وھ��� در %ر��
�ن �,ودی در 
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�وا�د و �� �A�)�
� ا�ت �� ا*�Jدادی �ود را A'� �
�� رود. ا�ن �زر�
ر�ن �ر ��ر �23را�� �ورو�I �,ودی �ز ا�ن �2

 ��د�ده �� �و�د. از آن ���� �� �6*ش ا�ت �� اھل "�,ود و%�دا*وھ�ب" ا��ون، در دھ� دوم �ده ���ت و �2م �� آن �وا


وا�د ����4وی وا<,� ا�ن �6*ش �(�A ���دو دارای ���
� ھ�ی ����� ا�ت، ��و�� �2ر ر��ض �
��<ض، دو راھ ��    . 

6.2.22�� م �را�� و /6دات ����� 
� "رب �وا71 �و��ن 
�ن ا�� :. ر


ر��� در <ط�ر ��ور ھ�ی �وظ'ور ی ��3وب �� �ردد �� �ظر �� 
وا���� ھ� و ر�د �(�د ا<
��دی و د�ر �و�� ھ�ی 

����4ه  �و�ش را در ��ط)�  �

��%� درون �رزی 
"ش دارد ��ی 21ری ا��را
وری �� در �ظر دا�ت �)�� –����دی ا

 ����I%-  ��، �د���ر
�ط��ق �� �وا$N ا�
را
ژی، �وا�ت ھ�ی ا<
��دی و آر��ن ھ�ی �����  �,��ر �و�ش 
,��ن ��د. 

�ر�� و 
ر���) �ز��%��I��،  از �= طرف �� ����I ��ور %$و �روه ���ت (,�2ز�=، ا�دو� <(�رو ا�(� ا��را
وری��� ،

) �)ش در G20(  20ز�ل، رو���، ھ�د، �6ن و ا1ر�)�ی ��و��) در �روه ا�ر�2س ( �ردر ���ر ��ور ھ�ی %$و  �روه  

�ور �3ل �= ��ور �وظ'ور �ود �دار را ��زی �� ����د. از �وی د�4ر 
ر��� �� ����I �ل ار
��ط� ��ن ��ور ز��ن و 


�= ���*� در را�ط� �� ا�
را
ژی �ظ��� �رب ��3ز اھ��ت �"

ر ز��ن �ظر �� %$و�ت در ��
و، ��ز��ن د�1%� آ���

 ز��د در ��ط)� �� ���د.   

ه �� ھ�، ر�ب ط�ب اردو��ن، ر��س ��'ور 
ر��� در ���ر ��ور ھ�ی ر<�ب در ��ط)�  از <��ل ا�ران و �ظر �� ا�ن و�ژ

%ر��
�ن �,ودی در 
"ش ���ده �ردن �روژه ����� و ا<
��دی ��ص �ودش �� 
��م ���6ده �� آن در �= ��ط)� آ��ب 

��و ��ر �ر و ��; و ��� را ط� �رده ده ��ل �� ا���ر�� ا�)ره از �ذ�ر ����� �� ���د. �� ��روی از ا �ن ا�ل، ����ت 

*� ا�روز، �� و�ژه �� �وار �در �
� �� ��*�د. و
�ش ( �ز��� �Aر) �� ��ور ھ�ی ھ�ا�ت. ز���� اردو��ن �� دا�
ن %دم 

�ر��� و ��زش "�'�ر%ر��" �� ���ر �� د�ر
�و�� ھ�ی ژرف در ��ط)� �رد�د، �� ی 
ر��� در "*��زار ر<��ت ھ�ی 

���ت 1رو ر1
� ا�ت. � "�
 H ھ�ی ����


ر��� از ھ�� ���
ر در �Aر �و ���دن، �,�ون ر��س ��'ور ا��8ت �
3ده ا�ر��2 �� آن  ��د�وار ی ھ�ی ����ت ��ر

 از ا�)ره د�دن �رد. �� و �ودی �� او 6'�ر ��%ت ��  2014�وا��ر ��ل  21��ور رو�ن �رد�د. �و ���دن �� 
�ر�

��ور �ر�� در  40���ت، و*�  او �
وا��ت 
� ر��س ��'ور 
ر��� را در <��ل ا�
را
ژی " ا
�3د اردو��ن �� �ذا�ره 


� �� وا��4
ن ھ�راه �ردد. %"وه �ر آن ا�ن دو ����
�دار  در �ورد  �ردا�د�
)�%د  ���رزه %(�� �روه دو*ت ا�"��" 


2
� ا���� ���رزه %(�� رژ�م ا<
دار �رای ���ر ا�د در �ور��، �و1ق ��د�د، � �

وا1)�ت ���� د�ت ����د. درا�ن را� �� �


"ف ��ن ھر دو �طوری �� از ا%"��� ��
رک ھر دو ) 76ا�
�Aده از ����4ه �ظ���  ا��6ر*�= 
ر��� �ود. (�ر�= ا

3
ده ����
�دار ��و�� رو�ن �� �ردد، �� و�ود ا�رار وا��4
ن، 
ر��� ��ت �)�و�ت �رده و ا��زه �داد 
� ا��8ت �

���دن در ��Aرا�س �ط�و%�
� 1)ط 
ذ�ر داد �� �3"ت ھوا�� ا���م دھد.  "دو*ت ا�"��"ا�ر��2 از ا�ن ����4ه %(�� �روه 

�'�ز 

ر��� " ��رو ھ�ی �ر�ش �ذ�ر ���*ف رژ�م �ور�� را آ�وزش داده و  �
ھر دو طرف �ذا�رات ��ھم 
وا1ق �رده ا�د، 

وا��4
ن �� �و�ت �ود �وا�ت ا�)ره را  در �ورد ا���د "3وزه ��N �رواز در ����د". در %�ن ز��ن رو�ن �رد�د، �� 

�ردد �� وا��4
ن �� ��روی از راھ�2ر "��روی  ���ل �ور��" �د�دا رد �رده ا�ت.  در ا�ن ��  دو��ره رو�ن ��

��ل �را��4ز، "3وزه ���و%� ھوا��"  �� از طر�ق ا���د�ودداری �� ����د  ، از ا�ن ھو���د"�����ش در ��H �ور�� 
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ر �����د ه �ود. ��رک او����  "ا�
�Aده از ��H ا1زار ھ�ی ����,���ط <ر�ز" 
,��ن ��
�ر " ���I� �� را در �ور�� "

  ،ا�ن ا1زار �'(= �����4زات ���، �رده و ز���� �� ���ر ا�د �� ������ �ری رو��� در �ورد ���ود �ردن ذ���ر 

)G�� ن در

,ر$�" �و�ش را �ورد ��ز �4ری <رار دارد. �وا1)ت �رد، وا��4" N$در �ور�� �وا H�� � 

4را" ��
����� ��د �� در �ط "��� ای �ور�� از آن  ��رو ھ�ی "ا�"�
ر��� 
"ش �� ��د 
� در ���رزه %(�� �ظ�م ا<
دار �ر


ر���3زب %دا*ت و 
و�,�، 3زب ����� �3�م در اردو��ن %�ل �� ���د.  "%دا*ت و 
و�,� ا�وان ا*��(��ن" 3زب " 

���ردان  ب از��د. �و���ن و ا%$�ی ار�د ��و�� ا�ن 3ز ا�ت. ا�ن 3زب �ود را �زو ا3زاب را�ت ����� �,ر�1 ��

 . 4را �� ����د��م ا*د�ن ار��2ن ا�"�

در را�ط� �� ��G(� ا�"م �را��، اردو��ن در رو��رو�� �� %ر��
�ن �,ودی �وا�� �� �ردد؛ طوری �� �� ��Iل ��3د 

�ب  ��ر رو�ن �رد�د، ر��ض د�4ر از ا
����د. %(ت ا���� آن  ��3زاب ا�وان ا *��(��ن ��
����� ��ر��، ر��س ��


(ف ا�وان ا*��(��ن در ��ور ھ��
� ا�ت �� ���2 ھ�ی �A'� �

(ف �� ���رزه ��ر*���� ��ورھم در ا�ن �2��ده ��د ی �

 ا�د. و*� آ��ن 
����ت �را�� وھ���ت �� ا�ل ���رزات د�و�را
�= ��ر*���� در 
$�د <رار دارد. 


'ران در ھ��و� �� ������د، 
ر��� را  � �� 3زب T *���ن از رژ�م ا<
دار �رای �ور�� ��
�����  ��از �وی د�4ر، از آ�

��وری �رت، آ��ه %(وم ����� در دا���4ه ا�
���ول، �� �� 
�ز�� �� 
'ران �Aر در رو��رو�� �� ا�ران ��ز <رار �� دھد. 

�ود <رار دارد. (�رده ا�ت، �� �و�د �� روا�ط ��ن دو ��ور در �)���� �� �ذ�
� در ����ن 
ر�ن  Fا�ن �77ط ��  (


ر
�ب ر�ب ط�ب ار
ش در ��ط)� �� �6*ش ھ�ی ���� از د�د ا�"م �را�� و دو��ن در 
دو�ن و ���ده �ردن راھ�2ر 23و�

���6د�� ھ�ی ����� <رار دارد. درا�ن ورط�، ظ'ور �ردھ� �� ����I �= ��روی �ظ�م ��د راھ�2ر 
ر��� را �� د�واری 


ر �وا�� �� ��زد.  ھ�ی ھ�وز ھم  ��� 

2 �:�
2 �9 ��روی �ظ�م ��د :. �ردھ�6.2.3
 $ر.ت �ر�5� در را��ی  *ل ��ری 

�رد ھ� �� ����I �= �(ت از �ذ�
� ھ�ی دور �� ا�ن �و دارای �= �ر�و�ت �A4ت آور و �ر 1راز و ���ب �وده ا�د. رژ�م 

� �� �ردھ� �� ����I ا<(�ت ھ�ی 
��ری �ود و ��ش ���ور ھ��,�� آن ھ�ی ا<
دار �را در 
ر���، %راق، ا�ران و �ور��، 

1رھ��4 روا دا�
� و 
� ز���� ھ�ی �� 6�دان دور 1رز�دان �ردی، 3
� از 3ق آ�وزش  �
م  دار�د، �ر آ�'� ��داد ����� و

 �� ز��ن ��دری ��ن �3روم �ود�د.  

��ل ھ�ی �ود �ده ���
م، �� ���ر �� �
"�� �دن �� ��2ت رژ�م ا<
دار �رای �دام ��3ن در ��H اول �(�O در اوا�ل 


���م �ر1
�د 
� در ���ل %راق، در ���طق �رد ���ن و در ��روھ�ی �'��م ��روھ�ی 
� �� د�دان ��(F %راق �رد�د، 

��وب آن ��ور، در ���طق ��,� ���ن "3وزه ھ�ی ��N �رواز" ا���د �����د. �س از آن، و �� و�ود 
�ش ھ�ی ����� و 

�ورد ھ�ی ��(�3�� ��  ��رو ھ�ی ���4 %راق، �
�ره ��ت �ردھ�ی %را<� ��8 �ر1ت. در ا��ر 1رو ���� <ط,� رژ�م �ر

ا��ر  ���طق ���ل %راق �رد�د. در دھ�  ز���� ��ز "3ق �ود اراد�ت" �رای �ردھ� در �2003دام ��3ن، �س از ��ل 

د�و�رات �رد�
�ن %راق و 3زب ا
�3د�� ��'��  (3زب  �ظ��� -�ردھ�ی %را<� 
3ت رھ�ری  ��ز��ن ھ�ی �����
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4ری ھ� ی ���4 ��ن ��,� و ��� در �2ل ��ری او$�ع �����  ��� �دام 1را
ر ار �رد�
�ن) 
وا��
�د �� در آ�و�

 ���طق �رد���ن �)ش ����� و رز�� �'م ��زی �����د. 

��ت ����� ��ور ھ�ی %ر�� �(�O ���� �ر �و و �����3ر �را�� رژ�م �وری ��*�2 از �2و*� ���
� ھ�ی ���� از ا�3


����� از ��رو ھ�ی ا1راط� $د 23و�ت �Jداد، �رز��ن %راق را �� ��رزار �زرگ ا1راط �را�� %)�د
� ��دل �رد. در ��

�و�� �� ��زش "�'�ر %ر��" �)�و�ت <�ر ھ�ی ��
رده �ور�� %(�� رژ�م ا<
دار �رای ���ر ا�د �� �دا�(� �ن ���ن درھ�ا

���س ��ن، �� آ
ش �ھ�ی ��
��  "دو*ت ا�"��"�روه  ��2ر�و���4��4ن ���� از ا�
را
ژی ��ر ��

ر دا�ن زد. در ����

 �4ر �ردھ� ��ز �رد�د.  ,(� ھ�ی ا�ن آ
ش �����ن �وز دا���

�� در  ا�و ��*د %�دT، ��2 از 1ر���دھ�ن دو*ت ا�"�� �ط�ب �� �ردھ� �� �و�د:" �ردھ� ��(��ن ���
�د. ھ��ن ��23

�ورد را1$� ھ�، ا�زدی ھ� و ����3 ھ� ا�را �رد�م، �را ی �ردھ� ��ز ا�را �واھد �د." او �� ا1زا�د �� "�� �� ���ھد�ن 


ران و ز��ن را1$� ھ�، ا��
ران و ز��ن �ردھ� ����د د�) 78("زدی ھ� و ����3 ھ� ر1
�ر �����د.د�
ور داده ا�م 
� �� د

�)��ل ا�ن �ز��ش <رار ��دھد: "اھ�*� ھر �'ری �� در 
�رف �روه دو*ت ا�"�� در  ��*د �رد��ن د�4ر ��ش را درا�و


�ر ا�د �� ��  �"1ت �را <�ول ���د �� در ا�ن �ورت در ا��ن �واھ�د �ود و �� �ز�� �دھ�د و ��  "دو*ت ا�"��"�� آ�د، �

� ) 79ود �دارد". (<وا��ن و ا�23م دو*ت ا�"�� ����د ����د. راه �و�� �ز �رگ �رای آ�'� و

�4 ���
ر �ردھ�  در ��
ره 1را 
�طرات ���� از 
'د�دات �روه دو*ت ا�"�� از ��(� در �ورد �ردھ�، ���ر �� ھ���

�� در �
�(� �رد�د. ���طق �رد ���ن در ���ل %راق  �3ل ر1ت آ�د ����
�داران �(�د ر
�� ����� �رب �رد�د و در �

��4ر ھ�ی ����ر�� ھ�ی �� ا�
"ف %(�� �وا$N دو*ت ا�"��، ��H ا1زارھ� ی 1را وان ���ر �3"ت  ھوا�� ��رو ھ�ی 

�" (%�ن ا*,رب) در �� در د�1ع از �'ر �رد ���ن "�و���رد�د�د. و*� ز���� �� �ردھ�ی %را<� �وا�
�د 
 �راز�ر �ردی

ره �وا�� �رد�د�د. در ا�ن �� دو��ره �ور�� �� ��= �واھران د*�ر و �رادران ���رز �ردی ��ن ��
���د، �� �)�و�ت ا�)

ا�
را
ژی اردو��ن رو�ن �� �ردد. از آن  �و�� �ودن  و دو "دو*ت ا�"��"�ظ��� %(�� �روه -���6د�� ���رزه �����

)  در ��PKK �ردھ� ی 
ر��� ���ن، �� و�ژه �� 3زب ��ر �ران �رد�
�ن ( -�� و�ود رو�د ���*�3  -���� �� ا�)ره  

دو*ت "��� <رار دارد، �� �,$ل �ردھ� �� 
رس �ز�ن �ر�ورد �� ����د. 
)و�ت �ردھ� در ���رزه %(�� ��H و �
�ز دا

، از �ظر ا�)ره �� �,�� "��(س ���ن �دن" 3زب ��ر�ران �رد�
�ن 
,��ر �� �ردد. �� ا$��1 آن، اردو��ن در "ا�"��

 �� "�A�
�Aھم �""���
�ودداری �� ����د �� ���ر �� $,ف ا�ن �روه دو*ت ا�"��" 
� 3د ا��2ن از ���ده �ردن  ��

ھراس ا21ن �ردد.  �� و�ود ا�ن ����ت دو���� ��8�ره 23و�ت 
ر��� ���ور �رد�د 
� ا��زه دھد، �� 
,داد از ����ر�� ھ� 

�
ر از طر�ق ��ک 
ر��� وارد �'ر ��H زده �و���� �و�د.  در�ت ����د "ر�زه �ل" در 1راه �� �س از <
ل ��رش �� د

�

�ن �'ره �رد�د، ��ر ز��ن و �ور �وان و %روس �� ��د �� �'�����J1د �)�و�ت در ا���ش در ���رزه %(�� ط�*ب �� 


ران �ردی در د�1ع از �'ر �و���� و در راه A3ظ و ����ت %زت و آ�روی ھ�� آزاده ��ن ����3 آ1ر�د�د.�   د
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��6وری ا���� ا�ران �وا71  . 6.2.4 

�ش در �6ت در�دن �رده ا�زوا  – ،"�
��> ھ�ی ���" <� –در �ذر ��ه 

��م � ور ھ� 
��د در را��ی �
�رزه �-�2 دا�ش  �<د  و�د"" 

 <�ن رو<���، ر��س ��6ور ا�ران

در�ت ����د ��ور ھ�ی ر<�ب از <��ل 
ر��� و %ر��
�ن �,ودی �� در را�
�ی ��
رش �Aوذ ����� ھر�6 ���
ر در 


"ش �� �����د، ا�ران ��ز �� �و�ت �و�ش در ا�ن "���رزه ا�
را
ژ�= و �ذھ��" �� ����I <طب ���*ف �)ش �(�دی ��ط) �


وان ر��� ھ�ی ر<��ت ھ�ی ا�ن �� ��روی �زرگ  ،�ون �,��ر���د. �� در �ظر دا�ت �را�ط د�ر��زی �� � �� �
3

��ز ا��را
وری ھ�ی ������، %ر�� و�
�وا�د. و*� �ر�"ف ا�)ره و ر��ض �� در ا
�3د  ��ط)� را ���د از ر� ����I%

�و ��  %دم �ر�ش �ذ�ری �رب و از �وی د�4ر �� �)�و�ت ا�ر��2 <رار دار�د، 
'ران از �2 ا�
را
ژ�= �� ا��8ت �
3ده


�ر ��'وری ا�"�� ا�ران در درون ��ور د�ت و ���� �رم �� ����د. �� در �
�(ب ��رو ھ�ی ��ظر د��� ���� از ��


�ر ا<
دار �رای رژ�م ا�ران�
�" ��ن �� �� 
وان در ��ط)� از �= "��H ��� ،دا�ت ھ��ن �د�ده د�وار ا�
را
ژ�= و ���

 .  �� ���ن آورد�  ا�ران، %ر��
�ن و 
ر��� ��ن ��روی �زرگ، �,�

�زی "�ذا�رات ھ�
� �3ن رو�3��، ر��س ��'ور ا�ران 
"ش �� ����د 
� "ور<� ا�"�3ت" درون �رزی �و�ش را در �

ا�ران درو�ن" 3
� ا8 ��2ن �وب ��زی ��د. �� و�ود �)�و�ت ��ت ا�را��ل، ��رک او����، ر��س ��'ور ا��8ت �
3ده 

، در ا��رات د��(��
�= �� آدرس 
'ران �� �ورت "دو*ت ا�"��"ا�ر��2، �� و�ژه �ظر �� �طرات ���� از <��م �روه 

*� %ر��
�ن �,ودی در "ھ���ش ا
�3د ��ر�س %(�� دو*ت ا�"��" 
وا��ت 
� �را�ط ���� �ر�ش �ذ�ر د�ده �� �ود. و


�� ا�ت A� .�4ه دارد� �
ھ��2ری ��ور ھ�ی %ر�� �(�O را �ر �رب 
��3ل ��د و در ورودی ا�ن ھ���ش را �ر 
'ران ��

�� �,�ر ھ�ی ���رزه $د ��,�، �طرات �3"ت ھراس ا21�� را از %راق 
� �رز ھ�ی �ر��  "دو*ت ا�"��"�� ��زش 

��,ت �رده ا�ت، در ���طق �(وچ  "دو*ت ا�"��"ا�ران �����ده ا�ت. ھ�6��ن ��دT، ��ز��ن ھراس ا21ن �� �� �روه 

در  �6ر6وب �,�ر ��<�  "و*ت ا�"��د"���ن در ��وب �رق، ��ور ا�ران را  
'د�د �� ��د.  ��داد �ری �ذھ�� �روه 

��د،  ����ده، �طرات ���� از ��و�ت �ذھ�� ا�ن �روه �� 
�'� ا���ن �)دس ��,� ��وران را در %راق و �ور�� 
'د�د ��

4��ه، از ��(� ��روان ��,� در %راق و �ور�� در د�
ور روز ا�ن ھراس ا21��ن <رار (�2 <
ل و <
�ل ھزار ھ� ا���ن ���

ھ��ن ��4ه ا�ت �� %"وه �ر ھ��2ری ھ�ی �زد�= �ظ��� 
'ران �� �Jداد و د��ق، ��رو ھ�ی �����، <دس  و  دارد. از

���داران ا�ران از ا���ن �)دس اھل 
��N در ��ف، �ر�"، ���ره و 3
� از �)�ره ز��ب ��ت %(� در �ور�� د�1ع �� 


��م �'�ن ���د �دا�د، در �ورت ���ز، �وا��ن و �ردان ا�ران �����د. ��3ن %(� �'ر��ری، �����ده ��(س ا�ران �� �و�د " 

�� %راق �واھ�د ر1ت 
� ا���ن �)دس را A3ظ ���د  و �� ھ�; �س ا��زه ��واھ�د داد 
� �� �)�ره ھ�ی ا����ن اھ��ت ���د." 

� اھل 
���N روا�� ) �زارش ھ� �3�� ا�ت �� در 3دود ��O ھزار ر$� ��ران از ا�ران �� د�1ع از ا���ن �)دس �ذھ�80(

) در �3*� �� رو�3�� در ���رزه %(�� �روه دو*ت ا�"�� از ���ز ���رزه 81��رزار در %راق و �ور�� �رد�ده ا�د. (
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رک �� ��رو ھ�ی ذی د�ل د�4ر ��د آوری �� ��د، ��رو ھ�ی ا�ول �رای ا�ران %(ل ظ'ور دو*ت ا�"�� را در ا
�3د ��

��%� ��ط)� و در 
  )82ھم �وی �� �رب �� ����د. (��رو ھ�ی ار

�� ��   "دو*ت ا�"��"�� و�ود آن �� %ر��
�ن �,ودی در ���رزه  %(�� �
در �6ر6وب ا�
را
ژی ��
رک �� �رب و در �

�2ر ھ��و�� دارد، و*� در %�ن �3ل �� ھدف �(و ��ری از �Aوذ ا�ران 
���N، از ��روھ�ی ا1راط� ��ز در ا�ن راھ ا�ران

 �����
��ز �� د�واری  "دو*ت ا�"��"�� ����د. در ا�ن �� ���د ا1زود �� ر��ض �� �و�ت �ود در ��'� %ر�� $د  
��ن ��

�وان ا*��(��ن " %(�ا�,ودی،  <طر از �رو ھ�ی " ھ�ی 6�د �وا�� �� ���د. 6����6 �ر�"ف %ر��
�ن ً 
����� ��*� و  ���

�� و ��و�ود رگ در ر��ض ��ز �ودداری �ادر �ز����� �رده و در ا�ن راه  3
� از رو��رو�� �� �ر�
�� ����د. در �


"ف ھ�ی %)�د
� و 
�Aو
'�ی ����� در ��ن ��ور ھ�ی %ر�� �(�O، در ��ت �رده ���رزه %(�� �و از  "دو*ت ا�"��"ا

دا�ن زده �� �ود.  ��� �ر ھ��ن ���6د�� 
��ن ھ�ی ����د �را �� آ
ش ��و�ت �ذھ�� ��ن 
���N و  هطر�ق ��
����� �رو

%(�� ����د�را�� د��� �� �6*ش از دراز �دت  و*�  "دو*ت ا�"��"ھ�ی ����� و �ذھ�� ا�ت �� ���رزه ���ت %(�� �روه 

 ھ�ی ز��د �وا�� د�ده �� �ود. 

�ن: 6.2.5��  �در آ���2 �ردش 
���د �را�� از ا
زار ا�راژی 
2 5طر <�د ����. وا��ش ��


�ھم �رد آ�ده و در �
�رزه �-�2 رور�زم ��ش 5و�ش را ا�@� �����د" � �
 "ا�ن �9 ا�ر وا�ب ا�ت 
ر �-�� ی �ذھ

�ن�� �واز  ر�ف، ��5ت وز�ر ��


'داب  �ذاری آن �ر ���ص "د�ن"   در �'�ن ��  ��ور ����
�ن (�� 
�Aوت ھ�ی �م و ز��د �� ا�را��ل) ��4�� ��وری ا�ت

��ور ا�ن  �
وا��ت و3دت  � ����نو ����
�ن �ر� �و*� د�ن ا�"م �� ����I ر�
� ��و�د ��ن ����
�ن �ر< 
��2 �� ز�د.

1رھ��4 و د�ر �و�� ھ�ی  در د�د��ه ھ�ی  ا�"�� �دا �ده از ��م <�ره ھ�د را در دراز �دت  
$��ن ����د.  
�Aوت ھ�


�د ���رAدی در اوا�ل ��ل ھ�ی ھ��

�ر ھ�ی ا<��ز�� ����
�ن �رد�ده و ����
�ن �ر<� آن ز��ن �� ��م  ��3وس  ��
 ��

����ت  ��  ��4"دش (�رز��ن ���4*� ھ�) در �Jرا��1ی ��ط)� �� ����I ��ور ��
)ل ظ'ور �رد. و*� ����
�ن �ر��


(ف آن ��ور ( �(و�6
�ا��*ت ھ�ی ����
ر �ر ر�
� ��و�د د��� ��ن ا
�2ی ھر �6 ���6ر �� ���ب و  ن، ��د،�)و��(  ���

�4
�H ��  ) �� ��3ت �و�ش ادا�� ����
و��وا -���ر�
داد. ا*��4ر�� �3�م آن ��ور، �� و�ژه ��ش ������ آن  در را�ط� 


�ر �ظ���  �� ����I دو*ت در دو*ت��4 ��ور از د�ن ا�
�Aده ا�زاری �� ����د. ��ر6در را�
�ی 
�23م �ظ�م و �=  ،��

در را�ط� �� �)�و�ت ا�J1�'� %(��  ،<و���دان ا%"ی ا�ن ��ور در ��ل ھ�ی ھ�
�د*3ق، ر��س ��'ور و ا6����6 $��

�'ت ا�
�23م �ظ�م ا<
دار �را��ن �ظ��� آن ��ور و از ا�ن طر�ق وی ور<� �'�د ا�"�� را ���ت در ا��را
وری �ور

�(� H��د�ده �رز��ن ھ�دو �ش آ� و�ت ����د ��ندر �'ت ���N1 ��ورش �� �'
ر�ن و�� ��زی �رد.  ا�ل �'�د �� در 


�ن و ����
�ن  ه%ده و �رو�رد�د، ���ر �� ظ'ور ��ز��ن ا*)����J1ور ھ�����، ا��ھ�ی ا1راط� ھراس ا21ن در ھر دو 


�ن، ا�"م آ��د، �� �ظر �ودش، �و1ق ���J1د در ا�ظ�م ��روی �� =� ���I� �� ���J1ن �روه ط�*��ن ا
��رد�د. �� �����ن ��

 N1��� �

�ن و ھ�6��ن در را�ط� �� ��ور  �2ا�
را
ژ��رد�د ���J1ا �
اش را در ر<��ت و ��و�ت �� 23و�ت ھ�ی �ذ�

 ��
���ن ����د. اش ھ�د �� ����I د��ن 
�ر� ٌ�
*��% 
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�رد�د، ا�"م  ط�*��ن �� 3$ور ��رو ھ�ی رز�� ��ن ا*�((� �� در �رز��ن ھ�دو �ش ���ر �� 1رو ���� "ا��رت ا�"��"

�و�ش در <��ل ط�*��ن ���ور �� ��ز �4ری �(� ����� �رد�د؛ �� 
ر
��� �� ط�*��نآ��د در را� N$ی ارز���� �وا�
  ��

�ر���" ��دل �رد�د�د. ��وه 21ری "د�و ��دی" 
وام  %وض �)ش �= �روه 
"�ظ�م ��د" �� ا�زار ا�
را
ژ�= �� �)ش "%��ل 

 � �دارس د��� و �را�ز �(�A را در آن ��ور 
�و�ل ���� 
�'�"ت 1راوان ��*� از ��ور ھ�ی %ر�� �(�O �1رس، �

�رد�د،  ���ت ���ر �� ��
رش ��ز��ن ھ� و �روه ھ�ی ا1راط� �رد�د.  �Iرت �روھ�ی ا1راط �را  ��8�ره ���ر �� آن 


�ن، �� و�ژه ��ز��ن ا���� �
���رات�رد�د، �� ار��ن ھ�ی اط"%�
�� �روه %��ز ���د ��  از ھاز ا�ن  ) ISI�ظ��� (  �

�� ��2 از �� آ�د ھ�ی ا�ن "در���د ھ�ی ا1راط� �� طور ���د و ���د �ر�ر�
� ����د و آن ھ� را 
3ت �ظر دا�
� ���د. 

اداری"  ظ'ور "
3ر�= ط�*��ن ����
�ن" در ��و�د %)�د
� و ��ز���� �� ا*)�%ده، �)�م در ���طق <���ل ���ن ����
�ن در 

��ص  2007د����ر ��ل �

�ن ���ن، �� �ردد��  ���� ���J1ن، ط�*��ن ا�

3ر�= ط�*��ن ���� �� �
.  �� و�ود ھم %)�د

�ر��� را %(�� "��رو ھ�ی �Aر" در �رز��ن ھ�دو �ش �'�د �� �وا��د، �3"ت ھراس ا21�� را در ��ک ����
�ن 
ا%��ل 

" را در ��ک ����
�ن ��ز و���� د��� �� �و�� �� ا*)�%ده، "�'�د 
,ر$�و*� �روه ط�*��ن ����
��� در ھ� ��روا �� دا��د.


ن 23و�ت آن ��ور، ا���د دو*ت ا�"�� و ���ده �ردن �دا���د. اھداف 
3ر�= ط�*��ن ����
�ن �� �و�ت �و�ش در �را�دا

در آ�
�ن"، �ود ��  " ��رزار  �ر�,ت 
,ر�ف و 
�ر�F �� �ردد. در ا��ر از ا�ن طر�ق ����
�ن ��ز �� �زرگ �ردن "��ر

ی" ��ش ����� از �روه ھ�ی ھراس ا21ن  
�د�ل �رد�د. از آن ���� �� ار
ش ����
�ن ھم از �ش ��ل �� ا�ن �و �'�د

�

� �روه ھ�ی ھراس ا21ن �رورده د�ت �ودش را  ر��� �ن ��د، ط�*��ن ����
��� ا�روز �� �طر �دی و  ا�ت  �
وا��

 �3د �رای آن ��ور 
�د�ل �رد�ده ا�د.  

و*� ���2ر�46 �روه ط�*��ن ����
��� �� زودی د�ت �وش ا��,� ب �رد�د.  ط�ق �زارش ��ل رو��و، ��ر ��4ر �ر�ده 

"Long War Journalور �� �2014ت ��ل "، در ��ه آ���د �� 23و�ت آن �
�وا� �� ���
، ز���� �� ط�*��ن ����

�� <��م "���%ت ا38رار" را ����د �ذا�
�د. <��م اد%� از ��درھ�ی ط�*��ن 
3ت رھ�ری �و8 ��و ��رداز�د، �روھو  �Aت


��%� و ��� ��د �� �روه ھراس ا21ن او ���
ر در �'ر ھ�ی �زرگ ����
�ن، از ��(� در �'ر �را�6 از ����4ه ھ�ی ا


4وھ�ی ����� ���ده �رد." ( ���د. �� �ظر ا�ن ��ز��ن "�ر�,ت را ��� �رد�� �ر �ور دار ��A� وان از طر�ق
83 .  (

�زی 
� وراز ���طق �'��د، ���ور، ���ر، ااز ��درھ�ی �
�Aذ "
3ر�= ط�*��ن ����
�ن" 
,داد در "���%ت ا38رار" �= 

���� �
A� ،؛ <�ری ا���%�لT%�د ��و8� ،�
ور و �وات �رد آ�ده ا�د. رھ�ری ا�ن �روه را <��م �را���� �دوش دا�


� ا�ن �روه �� ����د. <��م �را���� اھداف ��ز��ن �وظ'ور ش را ���
ر از ����ح و �و8�� ����ن <و���دان ھ�ی �ر��

�)وط 23و�ت ����
�ن و ���ده �ردن �ر�,ت در آن ��ور �� �وا�د. وی �� �و�د �� �روه آ�'� �� 
�رف د�
�4ه ھ�ی 


�ن �'�د �و�ش را 
� ا���د �"1ت ا�"�� در 
��م �'�ن ادا�� ������ ��
 ا��3ن، ���4وی ���%ت دھد. ا��3ن T ا


ن �'�د در ���طق <���(� �
'م �ا38رار،  �و8�� 1$ل T، رھ�ر "
3ر�= ط�*��ن ����
�ن" را ��  
�H �ظری و �3دود ��

��رب دراز �دت 
�� ��د.  �روه ا*3رار از ���Aت ھ�ی �زرگ ��ز���دھ�، �Aوذ ��
رده در ���طق <���(� و در ا��ر از 

 26��و�ورک 
���ز، روز���� �,
�ر ا�ر��2 در ���ره 
�ر���  ،���د. ��� �ر ھ��ن �����ت دار  ��ھراس ا21�� �ر�ور

84�و�ش ا�ن ��ز��ن را �زر�
ر�ن �طر �رای 23و�ت ����
�ن �� �وا�د. ( 2014آ��ت ��ل  (  
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�� ا�ت �� ���%ت 38رار �� �روه دو*ت ا�"�� �� ا�و�2ر ا*�Jدادی ��,ت �رده و از ا�ن طرA� ��"ق �� دو*ت ا��

 ) 85(ا�ت. ��وده ا%"م و�1 داری 

  �ر %"وه ���%ت ا38را، �روه ا1راط� د�4ر �)�م �(و�6
�ن ��ز �� دو*ت ا�"�� ا%"م و�1 داری �رده ا�ت. ط�ق


�ن روزھ�ی ��ه �وا��ر ��ل  "دو*ت ا�"��"�رس �= ھ�Gت �روه  
د�زارش ��ر ر���� آژا�س ا�و������  2014در �

���طق �(و�6
�ن �Aر �رده و �� ��ز��ن ��دT از �زد�= د�دار ��وده ا�ت. ا�ن د�دار در ز���� �ورت �� ��رد �� 


�ن �و�ود�ت �روه I�  ی�6ودر���� �)�را در ����
�ن <�ط,��� رد �� ��د. ��  "دو*ت ا�"��"�ر %(� ��ن، وز�ر ا�ور دا



ن ز����  "دو*ت ا�"��"د �روت، ���4وی ��دT د�دار �� �روه �ر� دھم �وا��ر 1'�را 
���د �رده و ھدف آ�را آ��ده ��

را ز��ر �و�
� �ر دوش دا�
�  "دو*ت ا�"��"�ظر �� اظ'�رات �روت رھ�ری ھ�Gت   )86ھ�ی ھ��2ری �وا�ده ا�ت. (


� ا�ت "ھر آ��6 �� آن ھ� طرح ���د، از ��
����� �� �ر را "�رادران �و�ش" � "دو*ت ا�"��"ا�ت. �روت A� ده و�وا

87�ور دار �� ���د" (  ( 

 ���

رش �3"ت ا�
�3ری �� در �ر
��ر ����
�ن آرا�ش ����د ��ن آن ��ور را �رھم زده ا�ت، �� 
وان 6��ن ��� ��

ا21ن را 
3ت اداره �ود دا�
� ���د. ا�ن د�ر�و��  �ر1ت ��  ا�"م آ��د د�4ر 
وا���� آن را �دارد 
� ھ�� �روه ھ�ی ھراس

و�ژه رو�رو د�ده �� �ود. 
رور�زم ��  ه 
رور�زم در ����
�ن �� �= 6ر�شاو$�ع �ود ����4ر ا�ن �2
� ا�ت �� 6'ر


�ن ا�
�Aده �� �رد، ا�����J1د و ا�ا�زار ����� %(�� ھ ���I� �� طرا�"م آ��د از آن��دی �رای �ود آن ��ور  ون �� �= 

�ن ���ه �� ��دل �رد�ده ا�ت. �رای �'�ر �ردن او$�ع،  �واز �ر�ف، ���ت وز�ر ����
�ن ���
ر از �ذ�
� ھ� �� %��ل د

.  طوری �� �
�ن ���م دھ�د����ت و�� �ب د��� ��ن را در راه ���رزه %(�� 
رور�زم ا��  د���ی �رد. او �� �و�د %(��

�زارش �� دھد، �واز �ر�ف در �= ���ت  2014) �� 
�ر�  �وم ا�
و�ر ��ل  ���Dawn دان (ِ �3در، ��ر ��4ر روز�

��
 �
��و�ت �)ط�ران �و�ش 
�(�\ ���د �� ا�"م د�ن �د �رده ا�ت �� %(�� ����ت �� ھ��� %(�� ی آن ��ور �ر ا�ن �2 ،� 

ا�"�� ����
�ن ����د ھ���� در ���ر ���ت  �(�2 د�ن �(F �� ���د. از آن ���� �� �و8�� 1$ل ا*3ق، ر��س ���%ت

وز�ر آن ��ور در �وان <درت �ر�= �� ���د، �واز �ر�ف ھم ����د �و8�� ھ�ی ����
��� ��ن "ط�*��ن �وب"  �� در 

�ر�ب �� ���د 
�Aوت <��ل �� �ردد. �واز �ر�ف �3"ت �ظ��� 

�ن �'�د �� ���د و "ط�*��ن �د"، �� در ����
�ن ���J1ا

�ت. ا�ن آن ��� �
�ور را در ���طق <���(� ���م "$رب %$ب"  �� 1
وی �= �د %�*م د��� �� �و�ش "�'�د" آرا�

 آ��ز �رد�ده ا�ت و 
(�Aت ز��دی ھ�راه دا�
� ا�ت.  2014�ون ��ل  �315"ت در 

 142رد�د و 3دود ، �روھ� از �'����ن ��(F �ر �2
�� در �'ر ���ور ����
�ن �3(� ���2014 
�ر� ���زدھم د����ر 

دا�ش آ�وز و آ�وز��ر را ��
�د. ا�ن �3(� ھراس ا21�� �� از ھ�� �و 
)��F �رد�د، در �ود ����
�ن ��ز ���ر �� 

�ذھ�� �رد�د. 
��م ا3زاب �'م ��ور �� �� د%وت ���2ر�وی ھ�ی ��(F و  ه��ز�4ری ����� �ر�� �����ن در <��ل �رو

ھراس ا21�� را 
)��F �رده و 
,'د ��رد�د �� در راه ���رزه %(�� ھراس ا21�� از  �واز �ر�ف �رد آ�ده �ود�د، ا�ن �3(�

 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 

 ) 88�د.(دار و�1 داری �و�ش را �� ا*�Jدادی ا%"م �� "ا�"��
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ی �� �ود ار ده ھ� ��ل �� ا�ن �و از �روه ھ�ی ا1راط� ��(F  در ��ور���2ر�و�� ا�"��،  �ت، در ���ر ا�ن ا�1��2

���4ن �ر�� ���ن ����
��� �وIر �� ����د:��ز ���� ا�
�Aده ا�زاری �رده ا�ت، �� %��ل د�4ر ��ز در را�
�ی �  ����� 


ن ز���� ھ�ی  )1����� �� از 23و�ت ھ�ی <�(� آن ��ور �� �ظر �� %دم آ��ده ���� �
��ری و ��,
�ر���� 


�ن ��را$� �وده و ا��ون �� �� ���ن آ�دن 3زب "����
�ن ��(م *�H (ن)" ا�ن ���J1ب �ر���� �ذاری در ا����

�د�د �ظر ����� �رده <�ر �� از �Aوذ ز��د ����� و �ظ��� ��ز �ر�وردار �� ���د، �واز �ر�
ف را وادار �� 


�ن و �� و�ژه �� ��روزی ���� ا�رف ��� ���J1ل <درت ����� در ا�(
ا�ت؛ از ھ�� اول 
ر �� ا��د ا�ن �� �� ا�


�ن ���ر �رد�ده و ھ�6��ن ���J1طق ���ل ا��وص در ���ز���� ھ�ی ���
ر �ر���� �ذاری �رای ����
�ن �� 

��رت در ��ن دو ��ور
 . ���د ھ����� ا1زا�ش 3�م 

دو��ره �� <درت �ر ��ت، او از ���*Aت �� ار
ش آن ��ور درس  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 3وزه ھ�د  ،%�رت �ر1
� و �ظر �� 
وا1)�ت �ری


��رات ���� ���
ر �ر�ور�
�ن از ا���J1دو*ت و ا" ���I� �� از دھ� ھ� �� ا�ن �و ��ن �
دار �� ���د. ار
ش ����

��د، از و$N ��ھ���ر ����� و ر�ود ا<
��دی ��ور ����ر �وده و ���6ر �� �����د��ن  در دو*ت" �)ش ��زی ��

��ری و ��,
� ��ور �� ا�ن ���*�3 
ن داده ا�ت.
 �ر���� 

را  �ر���ل   ا�"م آ��د �ذاری�ن ا�ر از �= �و 1ر�ت 
��Iر ���
از ا��J1ن ا*�((� �روج ��رو ھ�ی رز��  )3


�ن �� ���� �� ��زد. �� در �ظر ���J1د" را در ا�'�" Oرو�
ز��د
ر �� ��زد، و*� در %�ن �3ل "
و��� د���" 


ر �ده  ،دا�ت ا�ن  ���2ش ����� و د������ �
در ا�ن ���ن ��1ر وا��4
ن �ر 23و�ت ����
�ن ��ز در ا�ن را�

�د�د �ظر ��د.  �Aر ھ�ی �� در �� ��ن  اشا�"م آ��د �ورد ����ت 
,ر$�  
�  �ت،ا

�ن ���J1د و ا�در <��ل ھ

�و ھ�ی �دی ��ت �رده �� �)���ت ��وول ����
���، �� و  �ری، وز�ر ��ر�� ا��8ت �
3ده ا�ر��2 و �Aت

 ش آن ز�ر آب �� ���د.�� 10در  ��9ول �ظ��� ھ�ی آن ��ور، �� ����I  <(� �وه �رف ا�ت �� 

 2015��وری ��ل  24ا���2ف و 
��Iرات ھ��ن %وا�ل �ود �� 23و�ت ����
�ن <�ل از �Aر او���� �� ھ�د (�� 
�ر� (


���م �ر1ت 
� 1,�*�ت ھ�ی ���2 ھ�ی ھراس ا21ن 3)��� و ��,�ت ا*د%وه را در آن ��ور �
و<ف ��د. ,ا�"م آ��د 
���د 


� �� ��د �� 23و�ت آن ��ور ��و�د، ��  %(�� 
��م �روه ھ�ی �� در 1'ر�ت ��ز��ن �(ل �� ����I ھراس ا21ن ���

دھد، ��,�ت  " �زارش ��langwarjournalا<دا��ت �دی �� ����د. و*� طوری �� ��ل رو��و، ��ر ��4ر �ر�ده " 


� �ده ا�د. ( 2012در ��ل  و ���2 3)��� 2005ا*د%وه در ��ل �) و*� ����
�ن ���I� ��89 �روه ھ�ی ھراس ا21�� ���

در ا�ن �ورد 
���م �� ��رد.  ا���2 آ�� ����
�ن %(�� ا�ن دو �روه ھراس ا21ن ا<دا��ت  2015
�زه دارد در اوا�ل ��ل 

� N���� ل�(
�ر��� آن ھ� �رد�ده و از ا�
��ذ �رده، ���N 1,�*�ت ھ�ی 
�*� �� �NA آن ھ� �(و ��ری �واھد �رد، �� %�(� ا


3ت �ر�ش �رد. در ا�ن ��زی �طر��ک  �)�
� ا�ن 
,'د ا�"م آ��د را ���د �� �ط *��زودی رو�ن �واھد �رد�د؛ و*� %

و ��
رش آن در ����
�ن، ��زھم ا�"م  "دو*ت ا�"��"����� �� ����4ر ����ت �و���� ا�"م آ��د �� ���د، ظ'ور �روه 

د را �� �6*ش 
�زه و 
وام �� �طرات ���
ر �وا�� �� ��زد. در ا�ن راه �ر�� �����ن ����
��� در 
�4��ی  ���رزه آ��

���م ا*)�%ده و - �����
  <رار �ر1
� ا�ت.  "دو*ت ا�"��"�ظ��� ��ن دو �روه �
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دو*ت "ا*)�%ده و ��ری ��ری �2ر �و���� ����
�ن در ���رزه %(��  ��از وا<,�ت ��واھد �ود ا�ر راھ ور�� �ظر �ن د

   .   ���د �� ����I "�وش داروی" �س از ��ن دادن �'راب "ا�"��

  –�دم  �5ص زوا��ی �ر�9 ھراس ا$*��  –.  ا$%����ن 6.2.6


� راه ا�دا52  ود"��� <�� " ا��زه ��� دھ�م در ا$%����ن 

 ا رف "��، ر��س ��6ور أ$%����ن  

�ن%�
رای ا$ "دو�ت ا����". 5طرات �� � از �5زش 6.2.6.1��  


�ن ��ور���J1د�ن دھ� �� ا�ن �وا�از 6 ��ف  -ی ا�ت )
�آ��ج �زر�
ر�ن و ��وف 
ر�ن �3"ت ھراس  -�� %��و�ن �

�� ،���
 و�ژه در 1رو ا21�� <رار �ر1
� ا�ت. �� آ�دھ�ی ا�ن �د�ده ی �وم را �����ت 
�'� و 
�'� در و�را�� ��ور ���

���ده ی ��ور �راغ �رد. �� %(ت ھ��ن  ��ت�8ن و �دران <ر�زی ��دران � ر�زی ���� ھ�ی ���وا��ن و درا�=


��%� و 3
� ��و�د ھ�ی �23م ���واد�� ����د ، و ھراس ا21�� ��2ر�و�� ا�"�� ������ ھ�ی ��ن �وھ��*وده ژرف ا


� ا�دھ�دو �ش  �� �2ل ��2ر ��و�ت ��ر، ���� از 
����ت �را�� %)�د
� و ا<
دار �را�� . ا�ن راھ��3وس از ھم ���


(ف �رد�ده ا�ت.  �
�4 ��ور در ا�,�د �Aر �� آ���� ،����� 

�'�
�ن �� 
رور��ت ھ�ی ���J1ن در ا��و ر��� ھراس ا21 ��م ��ز���(
ھ�ی ��
رک %)�د
� دار�د. از ا�ن  �� ��و�د ��


وا��ت ��  �دون 
��Iر �ذاری �ر ا�ن �د�ده 
��ه �ن در ��ور �� ���د.  ق و �ور�� �����4ه ظ'ور دو*ت ا�"�� در%را

طرات ���� از 
رور�زم �وا�� �� ����د،  ��زش دو*ت ا�"�� ی د�4ر در ��ط)�، �� �ود را �� ��ر�"ف �ر ز��ن ھ�


�ن �3�� ھراس ا21�� را  �رای���J1ر �� ��زد: دراI�
� Fدو �ط 


و��� د � F1ت ودر �ط"� ��� 


��Iرات %�( � Fدر �ط��2رد ھراس ا21 

�(��A ا*�Jدادی "��,ت" ���د. ا�ن ���م "وا�ب ا8   ھ�� ��(����ن
� ا%"م �"1ت 
و�ط  دو*ت ا�"��  
وام �� ����� �ود  ��

"�ت ����� �ر" ���ت �)ش رھ�ری ا*)� %ده را در �و 
رور�زم �'��� �� �6*ش ���د. از آ��� �� �� ا*ظواھری  �1<د �


و��� د��� �"1ت �ود، ا�ن رھ�ر ��*�ورده ��  "و�ّ�ت ���� �����" ا���� �ن 8دن ���ه �رد. ااظواھری از �����ت و 

را ��رون ���د �� در آن  �� ( ا���� �ن 8دن) �را�ط ا��رت و �"1ت را 
و��� �رده، و ای ��ز��ن �ر��  ا�ن  ار��ف

�د %�ر ��,ت �رده ا�ت. و*� ا��رت ا�"�� ط�*��ن، از ��2و �ظر �� �� %دم ���Aت ھ�ی �ر ���� ھ��ن $وا�ط  �� �" �3


و����ر ا��س د���  �A)� ��� �

�ن  در ا�ن ا��رت، و از �وی د�4ر �ظر �� وا��
�4 ھ�ی ��
رده �� ��ز��ن اط"%��

دو��ن $ر�ت ا�ت �� �ر ��2ر 
و���  *ب زده �و�� ھر �ز آب از آب �� ����ده ا�ت. در وا<N ا�ن�ورد �'ر ���و�� �ر

 �ردد.   د��� ا��رت �" ��3د %�ر �� ����I "ا��را*�و���ن" از درون ���ش �'�د �
,رض وارد ��
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"�
�ن ��ر  2009در �= ���� ی �� در ��ل  ھراس ا21ن 3)������2 ار ذل ا*د�ن 3)���، ����د ����ش �رد�د، �رای ��

�ر �" %�ر ا�
)�د �رده، �� �و��د: "ا��را �� ��ھد �= �ری اوا�ر �(ط از �وی �" %�ر ���ھد و ���� ی ا���ن �" 


� و ��را ����د ��ت T ��3ود ��و �" ���ور %ز�زT ا�3ق زی ...�� ����م �� ���ر �� از د�ت دادن ا���ص �ر 

�ری از �" ��3د %�ر 
و�ط �6*ش ���دن 
و��� رھ�ری و 1ر��� )  و*� ��90دادT  و 6�د�ن 1رد د�4ر �ده ا�ت." (

�� ����I آن  و �� آ�د  "دو*ت ا�"��"�(��A ا*�Jدادی دارای ا�,�د ��
رده 
ر �� ���د. ���ت از ھ�� �� ��زش �روه 

�ز�� ���ش ھراس ا21��، ���ش ا��رت

�'� �� ��ھش ���%دت ا�"�� ط�*��ن �م ر�H �رد�د. ا�ن �,$ل �� 
وا�د ��  


�ن �رای ���� از ھراس ا21��ن %ر�� ����د ھ�ی ��*� �����J1د ا�'����د، �(�2 ھ�6��ن ���ر �� آن �ردد �� ��رزار ��

 �ذ�
� ھ� ��*ب و ھ���ن ا��4ز ����د. 

و 
���ن آن �� ا*)� %ده �� د�واری ھ�ی 6�د  "دو*ت ا�"��"�� ظ'ور �روه �'ر 
ر
�ب ھواداران  و ��روان ا��رت ا�"�� 

ی �� �روه دو*ت ا�"�� در ����
�ن از ��
����� �روه ھ�ی د�4ر ھراس ا21�� ا��8 ی رو�رو د�ده �� �و�د: �'ر ������ 


ر �واھد �رد�د. �ر �ور دار �ردد، �� ھ��ن ������ ز���� ھ�ی ����� و �و8ن رز�� ا��رت ا�"�� در ا1 H�

�ن ���J

، ا�ن دو 3()� ھراس ا21ن ����
��� در "دو*ت ا�"��"��دT" �� �روه "و  "�� ا%"م و�1داری و ��,ت "���%ت ا38رار

 �� ����رو��رو�� �� ا��رت ا�"�� ط�*��ن <رار �ر1
� و �طرات �ر�ورد ھ�ی ��(�3��I� ،" در ���طق �(و�6
�ن، 

 ز��د �ر�وردار  �� ���د، ���
ر �� �ردد. ��دT از �Aوذ 


�زه �ر داده ا�ت. ��ن ����ن  ��J� د ھ������3ت رھ�ری �(ب ا*د�ن �23ت ��ر، ��
از �وی د�4ر "3زب ا�"��" 

)John Simpson 
�ن  �زارش �� دھد ��    2014ام ��
��ر ��ل 2)، ��ر ��4ر �� �� �� �� 
�ر����J1از ا

ان ھ�ی �ر �Aوذ 3زب ا�"�� در �= �����3 �� �� �� �� �� �و�د، "ا�ر دا%ش �� �"1ت ��رو�س، ��2 از <و���د


� ��رو�س، �روه آ�'� از دا%ش ����ت دارد و �� ) 91وا<,� ا�"�� د�ت ��دا �رد، �� �� او ھ�راه �واھ�م �رد�د" (A� ��

��م 
� در ����م �� آ�� آ�'� �را�ط "�"1ت ا�"��" �,$� ا%$�ی آ�'� در را�ط� ھ�
�د. او �� ا1زا�د " �� 
�'� ا�
ظ�ر �� �

را ا��A �� �����د؟. در �ورت �وره �ردن �را�ط،، رھ�ری �� �� ا�'� ��,ت �واھد �رد."  �����ن �� از �روه <و���دان 

��رو�س در 3وا*� �'ر �ل ��ری د�دن �رده ا�ت، �زارش �� دھد �� 3زب ا�"��  �� ���رزه �و�ش 
� "ا���د �= 

 40ی ا)  ا�ن اظ'�رات <و���دان 3زب ا�"�� �3رت ا��4ز ���ت. �23ت ��ر در دراز92دو*ت ا�"��" ادا�� ��دھد (

����� �1"

"ش ��وده 
� �� ھر �وع �� �ده و �� ھر "ا� �
�ظ���" �� ��2ن ���د، در ���ل �� 
�'��� �ر ار��2 - ��ل �ذ�

T ظ�A3  �� �

�ن" روا�ط و�ژه ی �ر<رار د��ر�ل  ا��ن،  <درت 
��2 ز�د. درا�ن راه 3���J1ق ا)� =�
3زب د�و�را

��وده و ھ�6��ن در �ود
�ی ����م �'�واز 
��، وز�ر د�1ع 23و�ت ���ب د�ت دا�
� ا�ت. ����ت �����و*�
� �23ت ��ر 

3زب ���م و <�طN ا�ت: در ���4ری ھدف دراز �دت و ���ده �ردن اھداف ا�
را
ژ�=، �و�� ا�روز ھم ����د �ذ�
� دو 

2�
��
ٌ ���ر آ�د. ا�ن ا�,ط�ف �ذ�ری ����� �%�ل �رده و *� در ��م ھ�ی  �
*��3زب  �� 
وا�د �� �� �روه ھ�ی د�4ر %

����ت ر���ت ��'وری ��ور �� �2ل ا1
$�ح آ��زا�"�� 
���ھده �رد�م. �� ���زد �دن <طب  آن را 3
� در آ�ر�ن  ا�

�را ی �ر�� ر���ت ��'وری، �23ت ��ر �و�� ر��� �ظ�م �3�م  د�و�را�� ��م ��د را ا*د�ن ھ"ل، �,�ون 3زب ا�"�� 


�ن �ذ�ر1ت. و*� در %���J1آ<�ی ھ"ل رای �در ا ����2د. ا�ن �ور د�ت ��ر ���در �و�� و  ��ن ز��ن از  ���رزه ��(�3

�را�� و�و �2 در �0ر0وب د�و�را�� ھم �دم �ذ�رش 
���د ��ز 
�ب ا�ن ���م  �'رو�دان ��ور �ود:  )7,3�م آورد ( % 


�ر ز ����د. 
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��م ھ�ی ��
رده 
ری �ردا�
� ا�ت. ھ�Gت ھ�ی ���ر از ��ور ھ�ی ا1ر�)���، از ��(�  "دو*ت ا�"��"در ا�ن ���ن �روه 


�����  ، ��ن و 
و�س د�دن �رده و دا��� �3"ت ھراس ا21�� را در آ��� ��ز ��
رش داده ا�د. و*� از ھ�� �'�
ر�*��� ،


�ن �ردا�
� ا�ت، ����ر �'م 
()� �� �ردد.  "دو*ت ا�"��"�� ���J1د در �ورد ا�'�در  "دو*ت ا�"��"در <��ل 


�ر ����� "�"1ت ا�"��" د�ت �� 
��2ل "و�8ت �را��ن" زده ا�ت. و�8ت �را��ن ���ل ا�ن ��ور ھ� ��6ر6وب ��

 ا�ت: 


�ن، ����� 


�ن، ����J1ا 

 ا�ران و  �

 ھ�ی آ���ی �ر�زی ��'ور�ت �

��ر ��4ر  �Thomas Joscelinط��ق �زارش 
��س �و�� *�ن ( ،(The long War Journal  ��"دو*ت ا� ،

 The"�و*وی %�دا*ر�3م ��(م دو�ت" را �� �3ث ا��ر �رای 3وزه �را��ن 
,��ن �رده ا�ت. در ا�ن �ورد �ر�ده ا�4(�س 

Weekly Standard �
�ش �رده �ود�د.  ھ��� �زارش 2014 �وا��ر 20<�" �
�ر� �� و ھ�6��ن ر���� ھ�ی �����

)  �93ر1
�ر �رده و او 6'�ر ��ل در �وا�
����و ز�دا�� �ود. ( 2001��رو ھ�ی ����
���، ��(م دو�ت را در ��ل 


�ن 1ر�
�د. ��(م دو�ت �� ا�" از �
� �وت  �����J1رده و دو��ره �� ا�ن ��(م دو�ت را رھ� 
�� ���د،  4رھ�روا��4



��Iت �'رت ����� و ھو�ت  در��ش آن  ، �� ھ�ی ��2
� �وا�
����و" �و�تش را در �
�ب ���م "زو�8س از آن  ��طرا

ش  ا��1 �� ��د. ��(م دو�ت �(��A ا�راھ�م ��,ت �رده، �ود �'�دی  او ����ر �وIر وا<N �رد�د. در �ورد ا�ن �� 6را او ��

او در %�*م رو�� �ود را در �)��ل �=  �2002رد، در ��ل  �دان �وان 
����و �� �ر ��اد%� �� ��د، ز���� �� او در ز

<�ر ��(ل �� ���د  �� �ر دروازه �زرگ آن ��%ت د�واری ��ب �رد�ده، �� و<ت ده �م دوازده روز را ���ن ��دھد. ا�ن 

��ل 
���س  �12 �"1ت ا�"�� �س از <�ر �� %ظ�ت، ����ن ��ه �(��A �وده و "�ن از ھ��ن ��4ه �� ا�ن ��ور ر��دم �

  )4��94ردد" (

 �� ا�ن د�8ل ��(م دو�ت را �� �3ث �����ده اش در 3وزه �را��ن 
,��ن �رده ا�ت: "دو*ت ا�"��"


�ن ��� ا�ت �� از 3وزه �را��ن �� زودی (�� 
�ر� اول  �ون ��ل  )1���(��A ا�راھ�م ��2014(م دو�ت � �� (

 )95( ��,ت �رده ا�ت.

�'�دی ھ�ی ��3وب �� �ود �� در ��ل �� )2 �)��در ��زش �زرگ �'�دی ھ� در را�ط� ��  1979(م دو�ت از 

�د �زرگ در ��2 ( ���دا*3رام) %(�� �23را�� �,ودی ھ� <��م �رده و 
و��� د���  "��دم ا*3ر��ن" را 
3ت ��

دوش دا�ت.  و*� ��(م دو�ت  �ر�ش �رد�د. رھ�ری ا�ن <��م را ا8 
و��، �'�دی ا1راط� %ر��
�ن �,ودی �ر


�ن �� ���J1ظ��� ا�ل �Jھد�ن  %(�� ا����و1ق �رد�د �� از ز�دان 1رار �رده، �� ����ور �ر�ردد و در �ف �

 ��و�د�د.
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�و%ظ� ھ�، �و�
� ھ�ی د��� و %�(2رد ھ�ی �'�دی ��(م دو�ت او را �� ����I �= د��ن �ر ��ت ا��8ت �
3د  )3

 ا�ر��2  �,ر�1 �� ��د. 


ن �و در ��ر 1,�*�ت دا�ت،  ا��و��روه �(�A  �� از �دت ھ� �� ا� ،,��ن �و*وی %�دا*ر�3م ��(م دو�ت، ���ت از ھ���� 

�� ا*)�%ده ظ'ور �� ��د. از �وی د�4ر ��(م دو�ت �� ����I ا��ر �را��ن و 
3ت  �� �طF �(�د
ر و در ��و�ت %(��


�ن" <رار �� ��3د %�ر، ا��ر "ا�� ��
)�م �� �" �1ر��ن  �(��A ا*�Jدادی در رو��رو���J1ا�ن ��ر�رت ا�"�� ا  �
د.  ا*�

�� ��ر،  روا�ط �ار ���رزه ��(م دو�ت %(�� ��3د %�ردد. در ��رز �زر�
ر�ن �6*ش ا�ت �� ا��رت ا�"�� �� آن �وا


�ن �)ش %�ده ��زی �� ������� �
�د. ��ز��ن ا*)�%ده در دھ� ا��رت ا�"�� �� ا*)�%ده و وا��
�4 آن �� ��رو ھ�ی اط"%�


� را 
�3ل �رده ا�ت.  رھ�ری  �2011ذ�
�، �� و�ژه �س از <
ل �ن 8دن در �� ��ل �در �طF رھ�ری $ر��ت �

�ر �� �ردد �م �دن ��
����� از "ا��رت ا�"��" ، �� ا*)�%ده �ردد. ا$�3"ل ��رو ھ�ی دارد ��*�ورده و ��
وان ���� .


�ن �� ����I �ز��ش ��ن ����ری ھ�ی "و�� و ��� و�ود آن، ا�ن 
��Iر ���J1و ذ�ذاری �رای ا ��وA% ام" ا�ت، دو ����ری

�دھش �� ���ز �� ���رزه دا��� و ��
رده دار�د.  ا�� وا��
�4 ا��رت ا�"�� �� ����
�ن �ود �= �,$(� ����� �وده و 

4�

��2ل آن �� 
دا��ر ����� و ا���
� 23و�ت و3دت �(� را�ط� �
�H  .دارد 

�وی �����" 
� ھراس ا$*��ن در 
ن 
�ت6.2.6.2@�" 25�� . 

 *�ر <��د �رزی در 
�د 5وا�ت ھ�ی 
���د�را��ن  راھ


��%� و �ظ��� ��ور �
�ر ھ�ی �����، ا��روه ��3د �رزی، ر��س ��'ور �ذ�
� ��ور �ظر �� 
�ورات �� ��*م از ��

,
��ب �ز��� "�ردارن ��را$�"  ��3د �رزی "�ون �ر��2 
��ری" . �G �2ردر�ف ����� از "د��ن"  ارا
� ا��ر 
�� ا�

را �����ن �3
وی ����� ��ود. �ر���� "�(F و آ�
�" آ<�ی ��3د �رزی ����4ر ��ز �4ری ����� او در ��ش �ر�ورد �� 

2� "����را$�" 
�د�ل  �� "��ران ��راه دا�(�" و "�رادران ��ره ط�*��ن �ود. ا�ن ��ز �4ری �� در آن "د����ن ��ر

ا�ت، از �= طرف در �'ت �رد�د�د، �= ��م آ��ھ��� و �����3 �ده ی د<�ق ����� �روه �رزی �ود. �رزی �� �و


�،  در %�ن ز��ن �� ا�"م آ��د ���م �Aر�
د �� وی 
داوم �23�
��%� ش را ��
رده ���روا�� �و�ش دا��� ی ��
����� ا


�ن از طر�ق داد و �ر1ت ����� �� ���د.   �رای ا�ن ھدف او �س از دا�ر  ھ�ی د�ت �م آ��ده �ذ�رش <��� �وا�ت����


�ر ����� اش  و ���ودن "*و�� �ر�� ی ��ور
�" �ورای %�*� �(F را ����د �ذا�ت.  �ورای %�*� �(F �ظر �� ��

�Aذان و ����د �را��ن از �و" �ود �� �= ھ���ش 
�د�ل �رد�د، �� در آن �
و  ھ�6��ن  ��� �ر %دم 
,ر�ف د<�ق از "�Aت

�و �� ط�*��ن" �ر�و�ت ��ور و  *� "�AتQا�
��زات �زرگ ��*� و �Aوذ ���
ر اداری �ر�وردار �رد�د�د.  6ون در ��

����ت در ا�ن ھ���ش ھر�6 ���
ر ��رو ھ�ی د�و�رات، ھواداران 3)وق ��ر، �����د��ن �'�د ھ�ی  �� �و$وع �3ث �ود،

�� راھ�2ر "�(F و آ�
�" �روه �رزی ��  3)وق ز�'� �� �2ل ��
رده �'م �����A و �� و�ژه �����د��ن �
دا�
�د. در �

  ) �96ن ��ت ���د. (
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ر ���2 ھ�ی <*و�ت و<دت �-� در راه �ر ��B  و 5م  ".-A ���دار"     

 F)�" ن���

�ن �ر ���J1ور ا'��
� �روه "
3ول و 
داوم" ا�رف ���، ر��س ����
���دار" در ��ور ��3 در ���ور ا�

��  �
�دی  �ذا� ���ود. ���ور �رای ��2��زم %�(� �(F ���دار �� ����I %وا�ل و �را�ط �(F �� �ش �2
� ا���� 
و

دارد.  ���ت از ھ�� ���ور 
���د �� ��د �� �� "���*�Aن ��(F" از آدرس �= �ظ�م ����� ��روع و �ورد  ��ذول ��

A� ن�'�
�ن و ���J14و ��<�ول �ردم ا
�ود. �زودی ا1زوده �� �ود �� درا�ن �� ����ت "�)ش ���*�Aن ��(F، ا��4زه ھ� و  

) درا�ن راه، �روه 
3ول و 
داوم از ���*�Aن 97%وا�(� �� در %)ب ���*Aت ھ�ی آ��ن و�ود دارد، در �ظر �ر1
� �ود".(

�واھد �� " د�د��ه ھ�، �"3ظ�ت و �وا�ت ھ�ی ����� �ود را �� طو �� F)�� درد ��د �د" و �4و����ص �طرح �ر ��

��*�Aن ��(F"، در ���ور 
ذ�ر  �� رود �� در �" ��آ�'� در ����ت و راه 3ل آن ھ� ��6ت. در �ورد �
3د �ن ��ر

 �ورت ���ز �
3د �ن ��ز �� 
وا��د �� در �ذا�رات د��ل �رد�د.

"F)� ون�����"  ��دار آ<�ی ا�رف ���� F)� زم �ر<راری��'�د �� در �ورد ��2�د��ن ا<��ر  را ��������از " ��د ��


(ف ���,� ھ����د ز��ن، %(��ی �رام، ���,� �د�� و ھ�� ��رو ھ�ی ذی د�ل، ذی �NA و ذی ر�ط �دون 3$ور ����� ��

�� رو�د �(F ����ت در ظرف ا�Iر ��د �� �ود در ا�ن را�
� �ورد �وال ����د" 
��2ل �ردد. آ<�ی ا�رف ��� 
���د �� 

 )98ل �� ����ن �ر�د. ( �= ��

ا���ت �(�" را ��2 از 4را��" 
3ت رھ�ری %�دT %�دT، ر��س ا�را�� �� �و�� �ود "���ور 
�م "ا�"�3ت و ھ�


ر�ن ار�'��

ره ا���ت �(� را  4را����د. �� 
�Aوت 3�1ش �� �ذ�
� ھ�، 
�م ا�"�3ت و ھ� داد ��داری <(��ن 23و���


ا�1ده �� ��ab%� ف  ا��2,ر�ف �رده و در 3وزه ھ�ی �زرگ ����د ا<
��د، ����ت، �3ران و 1را
ر از �,د �ظ��� آن 

��د. از ا�ن ��4ه ر��س ا�را�� 23و�ت و3دت �(� در ا�
را
ژی 
���ن ا���ت �(� �ر ا�ن ��2ت ��3 �� �ذارد: 


�ری ، ��ھش 1)ر و ��2ف ا<�
��دی، 
و�,� ����� و 23و�
داری �وب، ا1زا�ش ��رو%�ت �����، 
���ن %دا*ت ��

 ) 199رھ��4، ار
)�ی ���Aت ھ�ی د�1%� و ا���
� و در ا��ر ا1زا�ش و 
)و�ت ا%
��د �(�. (

�ر ���� "F)� ون�����'�د "���� �� �� ��م ا�رف ��
�ود،  �ر ����  در رو��رو�� �� �ر���� "�ر <راری �(F ���دار" 

Tد�% Tم %�د�
ي ھ�ز�cاز �f�c�g و e�A3 f، ��ا�cاط c1م و ا�dور
�cرای ���ده �ردن "ا���ت �(�" ���رزه �دی ��   

hi�  زھ� *د�2ر و �� f��%ا�jb% ر و k��>ا�ab% د. �(�  د�(�دی  ��رده �� �و��2ت � ���I� �� 


��%� و ا<
��دی ���ز دارد، �= ا�ن �� ���رزه ��را %(�� 
رور�زم  �� �=  �ر���� ی ��
رده �� ا�,�د �ظ���، ������، ا

����� ا�ت �� ���� از �= ارز���� ھ�� ����� از �= �د�ده �دھش �ظ��� �� ���6د�� ����� و ��و�د ھ�ی ��(م ا�ل 

�� �()
 �%��
��ردد. و*� در ���ر �= طرح ���N و ھ�� ����� در �ورد 
���ن ا���ت �(� و �(F ���دار اراده  ����*م ا

 �����ن 
�زه دم در ارگ "ر���ت ��'وری" �� �و�� �ود دارای �)ش �(�دی  �� ���د. ����� �ر�� 

درا�ن �� ���د ا1زود �� در ���ر ���رزه ��
رده %(�� ھراس ا21��، ���رزه %(�� ر��� ھ�ی %)�د
� ����د �را��، �� و�ژه 


"ش �  �د.%(�� �Aوذ �ز�ده %)��د �(�A و وھ��� �� �و�ت �و�ش ��3ز اھ��ت ز��د �� �� �'�
�� 23و�ت و3دت �(� �� 
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�(و 
و�,� و 
)و�ت %)��د ا1راط� �(��A و وھ��� را ��4رد، �(�2 �ود ز���� را �رای 
و�,� �� �

ر ا1راط� �را�� ��د �

 ا���د "�ر�ز ا�"�� %�دT" در ���ل ����4ر ھ��ن ا�ل ا�ت.  آ��ده �� ��زد.


���3د �و�ف ���زی، �ر�ر�ت وزارت O3 و ا���J1ن �,ودی در ا�
ن �
�ر� و<�ف �� %�دا*ر�3ن ا*��Jب، ��Aر %ر��

���� در �ورد ���ت �= �ر�ز �زرگ "آ�وزش ھ�ی ا�"��" را در ���ل ا�$� �رد�د. <رار 
وا1) 2014ام �وا��ر 21


� ھزار �
ر �ر�N در 
�� �ر���ن در � 119ا�ت "�ر�ز ا�"�� %�دT" در ز���� �� �= ���3ت در 3دود ���ل ��

�4ھ� �� �����ش ��O ھزار دا���و، ����ر�
�ن، ورز��4ه، ���دی �� ا�"�� دارای �= دا���4ه، �وا � �ود. ا�ن �ر�ز

 ) 100ن �زرگ �رای ��Aرا�س �واھد �ود. (و���ز �زار و �= ��* �1500����ش 

��2د �(�ون دا*ر ا�ر����2 �ر آورده 
�  45ن "%(وم ا�"�� و ز��ن %ر��" 
در�س �� �ود،  آھز��� ا�ن �ر�ز، �� در 

 ����
��ده ا�ت. %ر��
�ن �,ودی �رای 
���ن ا�ن ھز��� �= "�A� =6د" ا�$� �رده ا�ت. ������� �ده ا�ت �� ��ر ��

 ��ل �� طول ا����د.   3
�  2در ��ط)�  
زر�ر�ن �ر�ز آ�وز � د��� وھ�
�ا�ن 

�� و�ود آ��2  <رار داد او*��  ا���د �ر�ز ا�"�� %�دT  دو ��ل ��ش ���ن وز�ران O3 و او<�ف دو ��ور ا�$� �ده �ود، 

و*� 23و�ت و3دت �(� در �ورد ���ده �ردن آن در %�ل �
�ب �رده و �� ������2 ����� ��رج داده ا�ت. ھ�6��ن ���د 


ن �ز���� 1,�*�ت ھ�ی د��� از طر�ق �زر�
ر�ن �ر�ز وھ��� در ��ط)� �� 1)دان ا1زود �� 23و�ت و3دت �(� �� آ��ده ��

��رب 
�ر��� ����� ھ�6آ��ھ� ����� �ر�ور

��%� ��ور ھر�ز راھ  ود ��وده و ��2رھ�ی �Aوذی را در ��*وده ا

� ���I� �� ده وھ���ت�ز� ����د �رای  آ�Gن �ذھ��= ارز���� ا�
)�دی �� ��وده ا�ت.  �� 1,�*�ت ا�ن �ر�ز ز���� �رای �Aوذ 


�ر��� ����ت ��ر�� ��3د داود، �23ران  <��دت �رای ��ور �� �2ل  )
��رب 
ا1راط� در ��ور آ��ده �� �ردد. 

ھ�ی  ��ت ��(و از ���
� ھ�ی �ظری و ���ود�ز�ده �� وا��
�4  روز ا1زون �� ا��را
وری ا
�3د �وروی ا�����د. ا�ن ��


��%� ����د، �� �� آ�د ھ�ی ان ھ�وز ھم �ر����
� ا �� �ر
�4ه ��ور ر  ،%�(� ��3د داود����� ھ�ی وھ����� و ا


��%� و ����د �را�� ا1راط� وارد ���ب T، ھ�ددو�ش ���4�� �� ���د. �� 1رو ���� 23و�ت ا<
دار �رای �ا
� ��*وده ا

��2ف ھ�ی ��
� را %��ق 
ر ���ت.  �د�د 
ر و  را �'�د ھ�ی ����� ��ور را �
"�� �رده و ��و�ت ھ�ی 
��ری

 ا�ت، �� وھ���ت 
وام �� ھراس ا21�� از طر�ق 
�و�ل )
��رب ����
�ن، ��ور ھ����� �� �و�ت �ود ����4ر ا�ن وا<,�ت 



��%� ��ور را د�دارس د��� اھ�
� آھ�
� ��*وده �
�ر ا� �ر �ون �� ��زد. 21ری و ��

����ت 

�ن ��ھد ا�ن �2
� ا�ت �� ا�رف ��� روز �� روز 
��2ل او$�ع در ز��ن ���رزات ا����J1وری ا'��ر���ت 

�ود را ��  "����� �
دھد. او �� �2ل ������ �� �Aر O3 ر1ت؛ ادای O3 �� �)�ن  ھ�ی �ذھ�� آرا�ش ��ا�1ده  ���
ر "���

 O�� ن ��2 از�د�ن ��ر وآا���� د�ن ا�"م ا�ت . و*� ر�ت 6����

���د �ر دو�
� و و�1  <�ی ا�رف ��� در ���ر ا� ��


�ن  �داری ���
� و �� ��روی از ھ��ن ا�ل، �س از 
3(�ف در �ر�� ر���ت ��'وری،  ��� =��
��دم ا*3ر��ن" "

�ت �� در ا�ن �Aر  "O3 %�ره"  ���
ر از �= �د ا دی ا���م داد. ���� �4را��  ا�نش را �� %ر��
�ن �,و��ر�� ا�Aر


� و ����

� ا�ت �� 
ن از اھل �
�د ا�A'� �
ھ��وا��ن �����، آ<�ی ا�رف ��� را ھ�را�� �رد�د. �ر�ش وا<,� در ا�ن �2


�ن، �� 3
�  ������ ��ور ھم ھ�وز �2ل �4ر1
� ا�ت، ا�ن �Aر �� ھز��� ���
ر ���J1ش زای ا�
از �= آ�� 
3ت �را�ط 
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ا�ط ا�"��، ���ص ھ�ی �(� و 
دا��ر �,)ول 'م �� �ول "��ت ا*��ل" 
� �دام ������ �� $وآ��د ھزار دا*ر ا�ر����2، 

 ����� ھ��و�� دارد؟. 

دور از 
د��ر ����� ����م،  �ر  ��  �� ا�ت ��ذ�رش ا3داث "�ر�ز ا�"�� %�دT" در �رز��ن ��ور ھ�دو �ش ���


�ر��� �ر دا�
� �ده ا�ت: �� �"ف ��وه ز�د�� �رد��ن ��ور و )
��رب 
 ��د�ده �ر1
ن 


�ن از �ذ�ت ھ�ی دور �� ا�ن �و �� �ظر �� "وھ���ت )1���J1ر �ده رد : در ا�و دوری �4ر��
�  �ده ا�ت،  در اوا


� �د�د.� �وزده ��(�Jن وھ��� از ��ور �دور ا�دا


��%� �� ����د.  )2�����د ��ن �رز��ن ھ�دو �ش ��روان ا�"م �ر�ش �ذ�ر و �
���ل �� 
�وف و �(F و ��Aی ا



�ن �
وا��د از <�ور او*�� و ا�" ف �ود  �� �2ل ��
� ز��رت ���د، $ر����J1ن �� آ�8ش ا���2 ��(���ا�ت  �ا�

�� ا�"م، ��ت د�ر��� و از ا�23م د� ��� 
ر���د�ن ��
� ا�د  ان�س �د�د �ر ھو�ت د��� آ�'�. ا�J1ن ھ� ��رو

 و�� در ���,� ا�ت.  وھ���ت  ا�ن ��وه ز�د�� ���*�ت آ��ز را ���وع <رار داده و در رد آن ��%�دات �ر

 . �و�د

�را�� د���، ا���3ر �را�� ����� و  �
� ��Aل ارز���� �رد�د) ا ا1راطوھ���ت، (طوری �� در ��ش ھ�ی �ذ )3

�
�
ر �%� را 
رو�O  و 
�(�\ �� ��د.  �� آ�وزش ا�ن ��وه د�د د��� �� ھزار ھ� ��رد�4ر �
�زی ا�  ،��ور و د

  �%��
� �ر �ون �� �ردد.در �'ت  ����د �را�� د –�وار آن �� �� آ�د ھ�ی ��  - 
وازن و آرا�ش د��� و ا


<رار دا�
� وھ���ت در رد آزادی ھ�ی �د��  )4������ �� <��ون ا���� ��ور را رد �رده و در  �، 3ق 
��وی �
�

 در 
$�د �ر�F <رار �� ��رد. 

ٌ 23و�ت و3دت �(� � �
*���طرات ھراس ا21�� �روه ط�*ب و 3()� ھ�ی وا��
� �� آن �� و*� % �� �'�
����ت 
�'� و 


�زه ��ز �ده �روه �د���رزه � �'����ز د�ت و ���� �رم ����د. �ر�و�ت �روه  "دو*ت ا�"��"، �(�2 �� ا3
��ل ز��د �� 

���س ��ط)�، آن ھم  در  "دو*ت ا�"��"
در �6ر6وب ا�
را
ژی �� �وزون رز�� ��ن ا*�((� و ھ��2ری ��ور ھ�ی �� �

دراز �دت ر<م زده �واھد �د. و *� آ��ده �روه ط�*��ن، ����د دو دھ� ا��ر �� %"�ق �����، ا�
را
ژی �ظ��� و �وا�ت 


�ن ��ت �ره �ورده ا�ت.ھ�ی ا<���J1ن در<��ل ا�
 ����ت ا�راز <درت�� ��روی از ا�ل  ا�"م آ��د  
��دی ����

)power politics ن دو �رط ا�����
���J1در ا F)� ن �را�ط���
3
� �دون A3ظ �"3ظ�ت  د��(و���� در ازای  ، (

 ارا�� �� دارد:

�ط �رزی � � ���I� �� "د�ط د�ور�
ن "� �ن دو ��ور و�ر ���ت ���


�ن �� ھ�د از طر�ق ���وره �� ا�"م آ��د. ����J1دی  روا�ط ا�ر<راری و �2ل �� 


� طرح و 
دو�ن �رده ا�ت، ھراس ا21��ن ط�*ب ����
ا�رف ���، 3
� در 
$�د �� �ر���� "�(F ���دار" �� در ���ور ا�

و�ت ����� ھراس ا21��ن، ��(� ���23 �ر رخ آن را "���*�Aن �����" �وا�د. �� ا�ن 
ر
�ب ر��س ��'ور �� �(�د �ردن ھ
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��*�Aن ����� وارد �رد �� <��ون ا���� و �ظ�م �3�م ا�
وار �ر آزادی ھ�ی �'رو�دی ھ��ن  ���Iق �(� را <�ول دا�
� و �

 و �ر ����ی ارزش ھ�ی �د�� ا�
وار �� ���د.�وده ���رزات ����� آن ھ� ���*�ت آ��ز 

�

��%� �3�م در ��ور و ھ�6��ن �ظر  �� ��روی از 
�(�ل "%دم �ذ�رش ��3د �رزی �ظر �� �را�ط �ر���، ����� و ا

�
�ط �رزی د�ور�د" 
و�ط �ظ�م ھ�ی �ذ�،  ��ش  از ����� �ودش،  
� ا��ر دوره ز%��
و در ا��ر �ظر �� 1)دان ��

�ط �رزی ��ن د ���I� �� د�ط د�ور�
�ن و ھ�د را �� 
ره روا�ط 6��ن ��و ��ور ھ����� ا��ء ورز�د. او ھ��ذ�رش ���J1ا

د�د" ا�"م آ��د ر<م �زد. 
���ن ا�ن �وا�ت ا�"م آ��د <��ل �دن 3ق و�
و در روا�ط ��ر�� ��ور ��  ����
�ن �وده  "�"ح

�� ����1 ا�
)"ل ����� و �3���ت �(�  ��ور �� ���د. �
 و در �

 �دون آ��د�� ھ�ی د<�ق و ���ش �ر�زار  2014�وا��ر  15و  A�14ر دو روزه  آ<�ی ا�رف ��� �� ا�"م آ��د،  �
�ر�

 �رد�د. ا�"م آ��د 
وا��ت در ا�ن �Aر  �� �روژه را �ر آ<�ی ا�رف ��� �)�و8�د:

��رت ��ن دو ��ور )1
 ا1زا�ش 3�م 


�ن و  )2���J1ن در ���ل ا�
 ا��زه �ر���� �ذاری �رای ����


ن راه 
را�ز�ت  �رای ����
�ن �� �وی ��'ور�ت ھ�ی آ���ی �ر�زی  )3� ھ�وار ��

در �)��ل ���ده �ردن ا�ن �� �روژه ا�"م آ��د، ا<�ی ا�رف ��� ھ�; د�ت آوردی �دارد.  ����
�ن در ا�ر ر���ت ��'وری 

د ط�*�� د�ده، �� �د راه ���ده �ردن �� آ<�ی ا�رف ��� �3ن �ظر دا�
� و �� %�دT %�د���I� �� T �����ده �)�و�ت $


�ٌ ����ت �Aت �� ا�رف ��� ا�ن "ور<� ظAر" را را��4ن ��زی �رد *��
�ن �رد�ده ا�ت. %���J1ھ�ی ا�"م آ��د در ا ����ر�

و �
وا��ت در را�
�ی ���رزه �� ھراس ا21��ن ط�*ب و "دو*ت ا�"��"، روز�� ا��دی �رای "�(F ���دار" �وع �ودش ��ز 


�ن ��زھم ����د������J1وذ آن در اA� رش
�ظ��� -�2ر ������ذ�
� ھ� ��و�د �����
�� �� راھ �د.  ظ'ور دو*ت ا�"�� و ��


�ن در <��ل ���رزه %(�� ھراس ا21�� دارد. در ا�ن را�
� �ر�و�ت ھر دو ��ور ��ت ��ھم �ره �ورده ا�ت. ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 


