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 دا
	ر �ط�ف ط����
  دا�ش؛�����ت  �� و�د�ر�ت �و�ش" "

���ری ا���ت ھ�ی �و��؛ �ر�� ھ�ی �ذھ��؛�ت ھ�ی ا�� ���   �رق ����� ؛ در
  

   ا��ره ی �� � ��ر دا�ش

��ت 	و�ش" �� �ر�� و 	ر��� آن �� ا������ (���� ��ب " �د�ر�ت 	و�ش و �	
) از ا�و�$را����� و ا���ل �1"د از � ر 

��ث  د 
� دا� ��ه ھ�رورد ,ژوھ �را�� (ون ��ن ��ن، 	�����ر �و��� د��� �ر
زی 	�'�'�	� و� ت ا���ز دا�ش، �

��$ل و�س ا�ر�$���، ا�د1و�وژی �د�ر�ت 	و�ش را از درون �ورد �رر�� 0راردھ�د. � �درا�وظ�� �� طور� 	رک �

��� در �ورد دا�ش، د�ت ��  در�6 � از ا�ن 	�'�ق آ�ده ا�ت	
�، �رای ���رش � �
آن  ��ل  	�'�'� زد�م 
� �6 � از

����� �را�ن ا��س ا>رادی 
� در�9و�ت دا�ش �و;ر �وده ا�ت، آ�:� را ��  ش د�	� . ود ھ�ی �� ا�9�ی دا�ش ��  �8�

	'��م 
رد�م. 
� از ���ن آ�:� ��روی ھ�ی ��رک �دا0ل دو د�	� از 	��م ا�9� �ود�د.ا�ن دو د�	�  ��ش از ھ�� (�ز 

�>ر ھ�	�د) و د�	�    دار �"�� (ا>راط� ھ�ی ���'� د�	�،  ��ل 	$��ری  �ذھ�� �ود�د. �$�
�ن ��
� �"	'د�د ���ر ���� ���ھ

  .د��ر، �	"�8�ن �وان، 
� �' � ��وری در ���ن ���ر ا�9� دار�د

�وت ا�ت. �را��س ارز���� <روه دا�ش ��زان آ�وزش >رد �را��س ارزش �آ�وزش د��� ھر�9و �� �9و د��ر �	

��ه، (:ل  اری او �دا�ش 8ورت ����رد. ا�ن آ�وزش �� ا�9�ی �د�د ��د و>� ?� ،�	�و,�@ روز،  ش ��ه، و  	وا�د، دو ھ

��د. در دا6ل اردو<�ه����ل �� طول ��� ?� �	� ���� و  ر�"	� را  آ�وزان 	ر
��� از آ�وزش ھ�، دا�ش ��� ،���ھ�ی �ظ

وظ��ف    �'ش دار�د. در طول �دت آ�وزش، ا�9�ی �د�د ��$ن ا�ت در
��د 
� �"�وBً �دود ,�@ ا�	�د درآن  در��>ت ��

�ر <ر>	�  و�د، ا�� �� 6ط �'دم ��:� >ر�	�ده ���
�ن دوره،آ�:� ھ�(��ن 	�ت �ظر  �ظ��� و ��زر�� �� �� و�د. ,س از ,

�� �0�، ا�9�ی �د�دی ����د و در 8ورت �دم >ر����رداری ��$ن ا�ت ا6راج  ده �� 	����  و�د. در �ر�6 �وارد �


� دا�ش ا���م �� ��� و�د 	� �� 	ر  دھد ���	�د. دو��ره �� اردو<�ه 	"���� >ر�	�ده �� 0�در�� ھ9م ��زان 	و�ش ا��

�ن "	'و�ت"  ود ��  .آ�وزش �����د و ا��

���
� ��1و��ت آ�وزش د��� را �ر�:ده دار�د،    �� رو� ����	� ��» �"�� ,�دا 
��ده راه د�ن،  �رع«ھ>   ً�ود، آ�:� ��د	

��Bطو �'��ھ�ی ا�ن ��ز��ن �ر6ور دار�د. دا�ش ھ�(��ن �رای 	���ن ا��م  ای در رده ��E8ت ز��دی دا 	� و از �

��ش در��F ا �� �
 ����ز<� �9و  آ�ده، ����ت �رای �دود ���ت ���دی 
� در  :رھ	 �� �
�ن �وا�� ���از رو�


� آ�وزش�و�د. ا�ن <روه ا ا�د، �:ره �� دا�ش  ده �	��ا�د �رای ��6را�� در  ھ�ی ��دودی دا 	� �Gب از �Eھ�ی ��

�ده ���
�د. ����د ا�ن �وا�� �0ل از ا��$� �� د�ت دا�ش ���>	�د، در ا6	��ر  ���ر ھ�ی  رق �ور�� و Gرب �راق ا�	

�ن ����ت ���� 8و>��ن �' ��دی �ود�د. (دا�ش ھ�(��ن در را�	�ی ����ت 	�ر�0 ����داز و �$و�ت 
ن، از �ر6��� ا�

�ده ���
��ن ���� ���� �$د��ر را ا�	��ن ھ��  �رای  ورا�دن ��� �
�ن ��د	�ً در��ره �� ��:وم 
��دی ��
��د.) ا�ن ا�

��ھ�ی �:�دی � 	رک ا�ت، ھم �ظر ا�د. ا�� دا�ش �ردا ت 6�ص 6ود را از آ�:� دارد 
� �� 6ط���  ھ� و <روه ��
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	� �ط�ق)، �د�ت (ا��راف در ���1ل د���) و ا�وBء و ا��راء (و>�داری �� ا�Eم و �دم ,رداز�د: 	و��د (�$	�,ر� ��

  و>�داری �� ھر (�زی �Gر از ا�Eم).

�ن را د>K �� <و�د: "�ردم �� ا�و�و�� ����
��م. ��$�،  
�د. �� ا��$�ر را ��� <و��د 
� ا�دو�ت ��)ظورش دا�ش ا�ت( ����

�� �
� 9د ,��ِم � ��
�ن را ��  � �ر ��ط ��  د را �دار�م. �� (را �� ار	ش �ور�� ���� 	��ل ����, �دھ�م. ا�ن  ����م؟ �

�ب ا�ت 
� ھدا�ت ��	

��م و  آورد". �� ھدا�ت �� 
�د و �?  � �ر 
� ,�روزی �� 	���� <�	� ا�ت: "ا��س ا�ن د�ن �? 

�ت 
�د، �زا�ش (�  � �ر ,�روزی �����م ر�ول �6�, �� ��
���ر ,���ش آورد. ا<ر �, �
زی �ز  � �ر ���ت. ھ���طور 

�ر را ��

��م را �ر ز��ن <�	رد، �� ھم ھ��ن .   

ھ� در  
 �دن ھ� و �� ��8ب ھ�، �ر�ر�دن  <ذارد، �� <و�د: " 
 	ن ھ�ی ا�و�و�� ��8 �� �? �9و د��ر ھم �ر ��8ت 

�	����ر ا�Eم ���ت داده �� 0رآن و ��ت ـ (<�, �� �
�ھ� �� در�ت �� و� ھ�ی  � �
 ���
��م،  د) آ�ده ا�ت. در و�د�وھ

 " ���� ��  �
,س (ون �رآ��ن د�ت ���� (�دان �� 	:د�د و ���زات آ��ن ,رداز 
� ,�روا� �ن را ,را
�ده ��زی، �� د 

  "..�	ذ
ر  و�د". " ا�ن آ�� 6ودش <و��ی ھ�� (�ز ا�ت

  

��ت دا�ش و �8���� ھ�ی ��ن ��ن و ����ب �	
�ی , ���$ل و�س 
� در ,�ش از آن ذ
ر  د، >'ط ����� �رای �ر 	�

	�ر�1 ��ل 
رد �ر�ر�ت دا�ش از���ه �'�ده ی �ذھ�� آ�:� ا�ت. وا0"�ت ا�ن ا�ت 
� از ز��ن <�	رش ا�Eم 	� ا
�ون 

>ر�0 <را�� �ذھ�� در ا�Eم و�ود دا 	� ا�ت. ا�Eم در �$� 8ورت �? ���"� �ذھ�� را دا ت و�� در �د��� �� 

�ری �ود 
� 8ر>O �� ا�	$�ر  8ورت
 ،������ در آ�د. 	�د�ل �"دی ا�ن ���"� ���� �� �? ا�,راطوری �:�� �"��� ?�

�ن ���د ا���م <ر>ت و �� �� ا�	$�ر 6ود ���د �� �� رھ��ود او، ز�را ھ�P �در
� در د�ت ���ت 
� ���د 6ود �� ���

6ودش د�	ورداده �� د. <�	رش �"دی 	و�ط ��R <روه ھ�ی  (��ن �ر���� را طرح 
رده �� د �� �� ا�رای �"دی آن از

�رت ��ل و ;روت �ودG طر�  .�ذھ�� ا�راب �6

ده 	ن از �زد�$	ر�ن �8��� او 
� از ھ��ن ز��ن ز�د<� ,����ر �� او �ود�د و ���م " � ره �� ره " ��د ��  و�د و از ���ب 

���$� �طور���م در د���ی د��ر �
�ی وی �: 	�  ��6	�  د�د. ��ر	�د از �6�� ����� �: ت 6واھ�د ر>ت. ا�ن �: 	��ن ده <

را د�ن �� ا9�>� ط��� وز��ر، ا�و���ده ، �"�د �ن ز�د، �"د ا�ن ا�� و0�ص و ��دا�ر��ن �ن �وف 
� ھ�� آ�:� �"د از 

 �
���ر<و���� ا�ن ا�ت �� �در راه ;روت 6ود ���د در<ذ 	�د. 0رار <زارش ط�ری 
� 	راز���� �د ا0ل ھ�ت 	ن ازآ�:

� ,�ش ر>	� �ود�د�
 ��رت ��Fوب  د<�ن 	G و �   .ا�دوزی �����ب از��ل ���Gت <�ر�:� و �رده >رو � ھ

 "...Bزم �� 	ذ
ر ا�ت 
� >	و��ت �رب ھ�� � �'وط 	�د�:� را 28و  027رار �� � ا�ن �6دون �� �'ل از �'د�� >8ول 

�ن 6و�
�د 	:�  ده ا�د و ز���:� �8ور	� �ز آن درآ�ده ا�د 
� �وده ا�د. ��ن �د���ل آورده ا�ت، ز�را  :رھ�ی آ��د از �

��  ��ز در (�د  :ر 6ود �� و�را�� <را��ده ا�ت. 	�دن ا�را�� در �راق �$�� و�ران  ده ا�ت، و ھ��ن وK9 را در  �م

�
 ���س و �را
ش ,�ش ر>	�د و ��دت  	� 	وان ��>ت. ھ��E ھ� و ��و���م ھ	350 � �رای ا�	Eی 6ود ����د�د ��ل در آ��

�ن ��را�روم " �د�	را��" و �ودان �� ������د�د. � 
�ن را �� و�را��  ��و �ر آ���م در آ��� ��	'ر  د�د ھ�� ���� ھ

�ن ��دھ�د ��ط'� ای ��$و�� و آ��د �ود و  � ��ی آ;�ر 	�دن آن از ��0ل ا���� و ���ری ھ�ی �ظ�م و رو�	�ھ��'� �$���)

   "...���ت ا�روز �8را�� ��ش
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� در 	�'�ق 6ود �� آن ر��د�م ا�ن ا�ت 
� دا�ش ا�Eم  ����0رار �� 	� ,ژوھ �ران ھ�رورد �$� از �و9و��ت �

�ن ا�ت را "ا�دا��" ����دا�د 
� در (�د دھ� ا�6ر ,د�د آ�ده ا�ت. دا�ش  "�ر��ن ا��8" را 
� ا�روزه ����ی د���ت ����

�و ���رای ا> �ی ا�ن ا�Eِم �� 0ول 6ودش "

�د 	� �رای 6وا�ش ���ب  ا�دا��"، آ<�ھ��� در  ر�"ت و 	�ر�S ا�Eم 
�د و 

�ر را ��

�د. دا�ش ا�ن  �اش را �	��ر 
�د و  
�د 	� ا�9�ی ���'وه 6ود از ا�Eم د���� ����د و �,س آن را در �وق و 
ر�

�� T���	 �
 ��Eا� �
6��ص و �'�'� ا�ت 
� �و�� � �ن دھد  ��Eد، ا��
�� ا�Eم "�ر��ن ا��8" ,�:�ن  ده ا�ت. در 

�ن�	6�ا�د. ا�ن روش ���زات  ر��،  ھ�ی ���د��زل ,���ن ا�دا6	�  ھ�	� ا�6ر، دا�ش ا>راد �	:م �� ھ�����را�� را از �

�ً 0وا��ن  ر�"ت را ا�را ����� �
  . ود 
��د، ��ز ا�را ��� �	� در 
 ورھ��� ھ�(ون �ر��	�ن �"ودی 

�ر) �$� از�6ر���ر ھ�ی �"رف آ���ن	و	ن � �ور<ن (   �� �� �
� �د	� در �و8ل 	�ت ��ط� دا�ش �,ری ��وده ا�ت، �

8���� دا ت. او از �زد�?  �ھد ز�د<� �� ر9��1 �ردم ��� 
� 	�ت �$و�ت دا�ش ���ت ��ر �� �ر�د، �وده � ��

��ده ا�ت.  0رار <زارش ا ,��ل 
� ا�ت. در ھ�	� ھ�ی <ذ 	� ���� ا ,��ل <زار �	� را در ��ره دا�ش �(�پ ر�

�وی ا�م ا��8 �? ��در رھ�ری 0رار دار�د. ���ر��د ���د ا���6
�8�ن ورز�ده <�رد ��� 8دام ���ن در �����8

� �ر ا���د ��	 ر  ده 	و�ط �� �
�را�0 ���د 0��ت ا�ت، �� <و�� ھ�ی ا�	6وا�� و ر�ش ���د، در دھ� ,���ه ��ر 6ود 

,� ر>ت 6�رق ا�"�ده و �ر�K <روه ا���Eرای ا>راط� دا�ش ��زی 
رده ا�ت. ا�� ھ�($س او  ا ,��ل �'ش 
��دی را در

�م ��	"�ر او "���� َ�$ر" را �� دا��	�د� �
  .را �� ا�ن ��م ���  ��6	� و �	� 	"داد ا�د

�رھ�ی �$ر 
ا�ت. وی �� <زارش ا ,��ل، �6 � از �و>'�ت دا�ش و 	��ط آن �ر  ��ل �ور�� و Gرب �راق، �د�ون 

�ت را از ���B و 6 و�ت �� �د و �رز در �را�ر ھر �وع �6� �	��Eری اط��$و�	� �� � �86 ھ�ی � ت آھ��ن، ھو �

�ن �$��، �و���ده �را�0 از آن �� ��وان "��:وری و� ت" ��د 
رده ا�ت. �$	� "�
 �
�$و�ت 8دام ا��و�رداری 
رد 

��  .? ھ� ارو,� در��ره وK9 ا0	8�دی دا�ش ا�ت���ب د��ر <زارش ا ,��ل را�K ھ���ری �ر�6 �

  

  ا�ل دا ��و��ذھب و 

�
�ذاھب در 	��م �وا�K ا����� از ز��ن ,�دا�ش 6ود �دی ����  $و>��1 >رھ��� و ا�	���� �وده و  وا0"�ت ا�ن ا�ت 

���� د���ی �درن � ��ر �� '� �� Kد<� ا�ن �وا���ھ�ت و ا�روز �ذھب در �وا�K د�ن ��Bر �$� از�وا�ل ��ده �'ب �

د���، رو��� �وا��ن را 9د �در��زم و  ھ�ی  ��B �وا�K �8"	� ,� ر>	� ھ�وز ,�روان د�ن �� �و�� در رود. در �ر�6 از

آزادی زن 	'و�� �� �����د. و�� �� ���ت 0درت ا0	8�د و ط�'�ت ا0	8�دی 0وی 
� ا�ن �وا�K دار�د، �ذھب را �ر�R و 

K<�
� �� 6واھ�د �:�ر �وی �� ���  .$��د�� ا0	8�دی و ا�	���� 6ود �وق داد�د و �� دھ�د و �ذھب را ��  $�� ��

� و �Gره �:ره ���
� ھ���د، >را���، ا�����	�ن ،ا�, ��
�ردن ����ت ھ�ی ا�	"��ری �درن از د�ن ,د�ده �د�دی ���ت، ھر


ن �0ل از
 ورھ��$� از B.د�	ی �ذھ�� را ,�ش ا�دا6�
 ورھ�ی ا�	"��ری ���6 را ,:ن 
رد�د، از ھ�� او�	ر �و��و�رھ

�م �رده  د، 	رک� ��ر ا�	"��ری �ذھ�� را در �:�ن دا 	�د، �� آ�$� <�	رش ا0	8�د ھ�ی �;���� طو��B	ر�ن �  آ�:	6�

�ت
�>	� ا�ت. ا�� ا�,راطوری �;���� ���ت 9"ف ط�'�	� و >رھ��� 
� دا ت، �	وا��ت از  ا�Eم �ر ,��� ذ� �و �:�د ��

 ����ر ا�دازد، �� �'وط ا�,راطوری �;�$� �	"�8 ����ر	� 
� �د�ت آورد، �دوران �ر�Gطول ���
 ور  ز� �
�$ �د 

��ث ر د ا0	8�د � �
	ر
�� ��ز از ���ه >رھ��� و ا0	8�دی در رد�ف 
 ورھ�ی �'ب ���ده �:�ن 0رار <ر>ت. آ�(� 
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 ��
�ر<ر 	ر
��� دوم < ت، �:ره ���� (�د ���ون :� R�� د از"� ��
آ���ن Gرب �ود. 	��K ا�ن �:ره �'دی �� ر د  از	ر

�ر ���د �ود��� ��
  .ا0	8�دی 	ر

�ی � -
� از ���ت �K ا���E �دون �? �ده ی ��دودی �وا و��:���	6� - ��ل  �� �در��زم >روش ��ت ��  �ھراه و �


ل �:�ن ا�Eم از���ه >رھ�R �در��زم، ا�$ �ف 	$���وژی، آزادی ���ن، آزادی زن، >رھ�R ا�	'�دی، ر��ده ا�د، در

ھ�� �� ��دا��م  
� �$� از ��ل ��ده  ن �'ب ���ده 	ر ا�دد�و
را�� و �د��ت <را�� و�Gره ا�ور ا�	���� از �وا�K �در

�ر ����� و دو�ت ھ�ی ا�ت 
� از ,رو�� �'��Eت 	6�
�و��  و�ود � ��Eا� Kد<� در �وا���ی ,د�ده ی �'ب �

�ن �:	ر�ن ��و�� ا�ن اد�� ا�ت	���F<ا ��Eد و �دار�د. ��:وری ا��	$�� �ر6وا�ت �ردم �دا 	و  �	��   .�ر�6


� در��ره ظ:وردا�ش،,ر� �   �
�ت �:�دی ھ�ی ا���E �طرح ا�ت، ا�ن ا�ت ���ن، �و
و�رام و�Gره �ر����ا�'��ده، ط

��
�ت از��
� ا�ت؟ ر� � ا�ن �ر� �
 ورھ�ی �ر�6 از آب �� 6ورد؟ �:��ت و ��دا�� ����	�داران 6��ق ا��8 ا��:

��ده ��'���Eره ا��Gن و�	�
��ن،,	���F<د ا����ت، ����ت ھ�ی ا�	"��ری 
 ورھ�ی �ر���� داری 
� �? �و��90 ا �

  .در	و�د �وزادا�� ����د دا�ش و ا�;��:م د�6ل ا�د، طرف د��ر ��90 ا�ت

>را�وش �$��م 
� و�ود دا��6 
� از���وع �وا�ل  ����د، رژ�م ھ�ی ا�	�دادی، >'را0	8�دی و ��$�ری، 0وم <را�� و 


� در �ر�6 
 ورھ�ی ��ط'� �ر��ن دارد ، در�ت و���� ی و ز���� ی 6و�� ����0 <را��، 	"��م و 	ر��� و >'ر >رھ��� 

�ن ��و�� ی از ����ت ھ�ی ا�	"��ری ا�ت. از روز�$� �$و�ت 	���F<ری ا�ت. �$و�ت ا��رای ����ت ھ�ی ا�	"�

�ده، ا�ر�$� آ0�ی 
رزی را �� ��ث ر�1س ��:وری �"ر>� 
رد، ��6	�ن ��'� او 	 $�� از 	�8ل 
رده <�ن 6�رج د

�ی و 0درت ط���ن د��ر �ود�د. ھ��ن و�ود دا��6 
 ورھ�ی ا���E  رق �<��دی ھ�، �زر<�ن 0وم و �0�1ل و �? �ده �:�

�ن، و ا�;��:م و �Gره �:�دی ھ� <رد�ده ا�ت. �:�د<را��ن ����ن، طF<ی ا��ن ��ب �و�ود آورد�د، �:�دی ھ	���F<و ا �����

6ود ���ت. �رای ا��$� در���"� �$� �ذھب د�ت ���1B در 0��ون و دو�ت  ا���E در �ر��� اول ��8ول و�ود دا��6

  ��8ول آن ا�ت.��ھ��و�� >رھ��� و ا0	8�دی دارد، 

 ����ن �وزه  رق ��	�
��ن و,	���F<و دارد. ، ا �	و� �ر را دا 	ی �ذھ�� �از���ه 	�ر��6 و ا�	���� ز���� ر د <روه ھ

�زی ھ�ی 0و�� و د��� در �
���� در ��ط'� و��K � 	رک ��ن �راق و ا�ران و �ور�� و 	ر
�� �ر��ن ,�;� �����دوره ,

 �� ��رھ	 
��� اول �� 	8��� ا�ن ���طق از ������ن �و�� آن ,ردا6ت. ا�ن :� R�� ن��ز  د. ار	ش �;���� در �ر�Gآ

) ""���و  ھ�ی ��م  0	لSayfoل (	د. د��ل ا�ن 0�	م �"روف ھ���ن  دن  �:ت ��را�� از ھم ھ� �� 	ر ����� و ��  ���,

S�  وای	ن ���د ,��م و >�اE�Bم �;���� ��ز , 	���ن آن �وادث  ������ن �� ��روھ�ی �	�'�ن �ود و ا��	� ا�Eم �:�د ��ط

�رھ� از ھ�� ���طق �9ور آ ور��ن ا�م از 	ر
�� و ا�ران و �راق و �ور�� در �دود 	 
�ن ا�ن ����� ����ود. 	"داد 0ر�

�ر ����ل ر ��ر �رآورد ��ھزا ٢۵٠	 
در ���طق �و8ل، ��ن  1933در ��ل  (Simele)  ود. (�د دھ� �"د ��ز 

  .  8د 	� �� ھزار ����� آ وری را <ر>ت

 ��ر�S ا�Eم آ ���� دار�د، �� دا��د 
� ا� '�ق �ذھ�� �دال، ���ن  �"� و ���، �? ,رو�� 	�ر��6 ا�ت. ا�	 �� �$����


�ن ����ر،����ر �$د��ر ا���س  ھ��� ��ز و�ود دا 	� دوران در طول ��
ا�د 
� ا�ن دو <روه �ذھ�� آرا�ش را ��ز در 


 ور �راق 
� �زد�? ��  
رده �
 20در8د ��"�ت آن  �"� و  60ا�د، ھر(�د 
� د�ری �,���ده ا�ت. ھ�� �� ��دا��م 

�ن و ����"�  �
دار�د، و��  ھزار��ل ا�ت 
� در آن ز��ت ھ� ��ش از در8د ��"�ت ��� ا�د، از ���� 
 ورھ��� ا�ت 
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ورزی و 
 �$ش ���ن  از ���ه �����  $��ده 	ر�ن 
 ور روی ز��ن �ود. در��م 0رن ا�6ر، دا�	�ن ����� �راق ��ط�


� ا��0ت ��� �زب �"ث، 0درت را  ھ�ی ��9ر در ا�ن 
 ور ا�ت. 8دام ���ن د�$	�	ور �را�0 درطول ��ل <روه ���ھ


 �د ھ�ی ردو 
  �"�ٔ از ا
;ر�ت  	"دادی �ود، <ر>	�در �راق �� د�ت  T�	 از دم K0ور را در وا 
  .ا�ن 

ھ����� �راق 
 ور ا�ران ��ز �� دارا �ودن ا
;ر�ِت  �"� و ا��0ت اھل ��ت �زو 
 ورھ�ی در �ر<�ر�دٔه ا�ن دو <روه 


م �ر ا�ران ��ز ��ل�
ن در ھ��ت 
� از طر�ق 	�"�ض و  ا�ت. د�$	�	وری  �"� ��ا���د ��رو��ت، اھل ��ِت �

��� در�� دوم >رض 
رده و ���ش�
��ر وا�دام، �ر
وب  ھ�ی ا�	را�9 آن �رزھ�ی 6ود را �� ��وان �	 
 �ھ� را �

��  �
�د. ھم ا
�ون ��� ھ� درا�ران �� �ر<ذاری ���ز��د � $Eت دار�د و از �د	� ا�ت 
� �و�وی ��دا����د رھ�ر ��� ھ

�ن را  ��ل از دوران ز���داری ���ر ھ ت رھ�ران  �"� و ��� ا�ن دو 
 ور در ���� 	��م  ت.���وع ا�6روج ا� 

  .<ذرا�د�د

 R�� ھ�� ا�ن �� � \ت �� ھ� در دل ��ل و 	�ش  ھ� و در<�ری ا��
ای 
�  ھ�ی >$ری  >رض  <�رد، و ,�ش ھ�ی ا�6ر از 

ری در 
 ورھ�ی �����ن و �Gر �����ن �? روی �$ٔ� و 
��د (��ت، و 	�;�ر<ذا ھ� �� آن ا�	��د �� رھ�ران ا�ن 	�ش

ا�د روی د��ر �$� ا�ت. و0	� دو ھ�	� ,س از ,�روزی   ھ�ی ��� د��ر 
� ا�'��ده و دا�ش �ز�� از آن ���رزات <روه

�6ن <�ت و » ھ�� 
 ورھ�ی ا���E در ز�ر �? دو�ت و �? ,ر(م«ا�'Eب ا�ران، آ�ت [ ����6 در ��6را�� 6ود از 


�د«
رد 
�   �ن ���� را ��وانا ���G ���د �ر ھ�� د��� ��Eن <و زد ». �? دو�ت �زرگ ا��ا�ن ����� را �� 	��م �:


رد.  


� در�� �وردد و ���رود 	� آ	ش �روز ��R دا��6 را ���روزد، ر0��ت ���ن  ا�� آ�(� ا�روز �راق را (ون طو>�ن �:��

ا�ت.  ای �� 6ود <ر>	� م ���ن و 	;��ت � دن دو�ت �د�د رو�د ر د 	�زهھ�ی �ذھ�� ا�ت 
� ,س از �ر��و�� 8دا >ر�0

ھ� در <را�ش ��� ھ� �ود�د، ا��$� 	�ر�S >ر�0  ا�'��ده و ��روی  �م �� رھ�ری ا�و�8"ب ا�زر0�وی از �:�	ر�ن ا�ن <روه

   .ھ�ی �ذھ�� �راق 	$رار ��  ود. ا
�ون �و�ت دا�ش ا�ت

�ر <ز��� ,�ش روی  
� �ر�ر�ت دا�ش �� 	��ط دا�ش در �و8ل �راق >ر��ن:) � :ر ,6ش  ده از ا�ن 0رار ا�ت..."  �


 	�  و�د 6��� -6ود دار�د:  ��ن را 	رک 
��د، �����ن  و�د، �ز�� دھ�د �	���ن  :ر �و8ل -ھ����� �
. ا�ن ,���� ا�ت 

���  ده و �ر ا�د. 6��� از �وی دا�ش در��>ت 
رده���ن �و 	� ھ�ی ������ن  :ر 	? �� 	?  � ��ای �� ا�ن  د�وار و درھ

ا�د رھ� و ��  ھ�ی ����� ھر (� دا 	� ��9ون درج  ده ا�ت: "ا�Eک �$و�ت ا���E". در ,� ا�ن ا0دا��ت، 6��واده

� در �راق ا���م داد�د ���طق اطراف از ���� 
رد�	�ن �راق ,��ه ��:��  .�ر�د. (�زی 
م �? 0رن ,�ش ��ل ز�ر را �;�

��� ��R را �رای ا�9�ی 6ود �'ل �� د ��ظر �� �د،ز�را  �وه�ردم �راق �:��
�د، ھ�وز,��ده � ده  ای 
� دا�ش ا�ن دا�	


�د 
� در ���� در  ا�ت . �رای �;�ل دا�ش ���رای �$� از >ر���دھ�ن �9رت ���د �� ��م 6��د �ن ا�و��د را �'ل ��

ی ا�Eم، 8دھ� ا��ر 6ود را 
 ت، (را 
� در �'��ل 6دا ھ� 0رن ھ�	م ��Eدی در او�Bِس �راق، ظ�ھراً �رE6ف آ�وزه

�ه ا�ران را  $�ت دھد، رودی از 6ون �� راه 6واھد ا�دا6ت. و0	� 
� ,س از  $�ت �,�ه ,� �)���) �
�0م 6ورده �ود 

�>� ا���ن �رای �� راه ا>	�دن رودی از 6ون 
 	� � ده �ود�د، او ا��ران را 
 ت و در�(�  �'��ل، ��
�دی را �ر 	"داد 

���ر ا�Eم �� ا�ن >ر���ده �'ب  
�د و �� ا���د در ��ل 6و�ر�زی ا� �ن < ود. دا�ش ا�ن دا�	�ن را �'ل ���, �
<و�د 
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�ن، ا�و�$ر، ��ز او را �	وده �ود. و0	� دا�ش ا�را�ش را �������� ��
 د،  " � �ر آ6	� 6داو�د" را داده �ود و او��ن ��6


��د 6وا�د، ا�� در �'��ل دا�ش �� را�	� �;�ل ا�و��د را �'ل �� را �Gرا���E ���? رو���� ا���E ا�ن ��ل .  

  

  ���%� $�ری

   ���� �ر��و�� ��:وری داوو6�ن، >را ر��دن دوران �$و�ت �زب د�و
را	�? �6ق و  روع دوران ھرج و �رج ���

�ن 	و�ط د	���F<ی ا��ز  د، �� 	"'�ب آن �:�د ھ�ی �:�دی ھGن آ�	���F<د. در درا  �	6��ه ا�	�6�رات 6�ر�� ��	�

 �
�ن، ,�(ش 	�زه ای �6ود <ر>ت 	���F<د د�ن و �$و�ت درا�د�وا���Bری �$و�ت 
رزی، ���ر 	�وBت را�ط�ء دو �:

�ن �دارد	���F<ت ,� �ن ا��ھت �� ���راھ�ی �$و��  Pھ�.   

�ن �� و9"�ت �د�دی رو�رو  ده ا�	���F<رت د��ر، در ا�ن دوران، ا�� ا�روز ���'� �دا 	� ا�ت. ا�ن �� ��	 �
ت 

 �
�ن را ���وم ��6	� ا�ت. ا�ن  را�ط ��8ل ھ��ن، �� دھ� و ��م » آب و 6�ک«و9"�ت ��ز  را�ط� را آ>ر�د 	���F<ا

ا�6را�ت. د��$�ران �:�دی 0�در  ده ا�د 
� ز��م ا�ور �$و�ت و 0درت را در د�ت ���ر�د و در واK0 �$و�ت را 

�Bری �ذھ�� 6ود 
��دای د�وا��   ����9!  

�ن و آ0�ی 
رزی �� �'��� را�K �$وBر��م در و1ب F<ی ا��دی ھ:� �<E	1ر آ�دن �$و�ت ا�
ا�ن �0م از ز��ن روی 

��� در دا6ل و 6�رج (�پ 
ردم و �? طرح , �:�دی در F<ی ا�درو1ب ���ت 6و � (�پ ��ودم و  �2008��ت ھ

 ��را����$و اظ:�ر ھ�$�ری 6وا�	��ر ھ�$�ری از رو ��$ران  دم. 	�:����ل، ��دن و (�د  :ر آ���ن و �
(�د ��راز 

� از آن د>�ع ��$��م �� �$وBر��م ا�	�دادی ا�	�����	� >رق �زر<� دارد. �� ھ�(��ه �� آرزوی � �
��ود�د. �$وBر���� 

� �ذھب و �'�دهء ھ�($س �ر د�وا �دار�م ا� 6راب 
ردن� ��ه ھ� ���	�م. �'��� �9ور �ذھب و ا�د1و�وژی ����د و 6


� ا�ن  ��ن و �8�ب 	"���� �دارس ��و��، ��� ,ذ�ر�م.از آ��	���F<ا �	ی �$و��ھ�($س را در 0��ون ا���� و �:�د ھ

ی را �و�ود آورده ا�ت، �� 	وان ا�	ظ�ر دا ت 
� رو�� و روش ا�	'رار » را�ط �د�د«ط�"�ً » و9"�ت �د�د«

�ن ��ز ���د �� 	و�� �� ا�ن و9"�ت �ر���� ر�زی  ود و، در �	���،  9روری �$و�	� �$وBر و �د��ت <رای	���F<در ا

�ن �� ا�د� � و 	و�9_ ا�ن ,رو�� �� ��د	���F<ران ا$�  .9روری ا�ت 	� در ا�ن �ورد �� 8ور	� ��8ل 	ررو �

***  
�دا �� ��
�2015� �رض �ر�ت . 	ور�	و،  

  
1) Abu Bakr Naji: 2006, the Management of Savagery. Translated by William McCants 

Funding for this translation was provided by the John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University. 

2 -  ���  .»ت 	و�ش�د�ر�«و�Eگ ,ژواک ا�د� � در �ورد آ�وزش رو����ون دا�ش �ر<ر>	� از �'
��ت �1393:�ن  9راد�و ز���� �و 	� ��دل �ط�ر،ا��د ��	ظری  -3�� ،��Eد<را�� ا��  ورزِی دو�	�   دا�ش: ���
  «رو����ون دا�ش«	و�ط » �د�ر�ت 	وّ�ش« �وه آ�وزش  �1393:�ن  6
Eم >�رس، ا�ران. -  -  4
 ا���ن و�Eک �و���ن �:رم. �د�ر�ت 	و�ش – 5
 

 



www.goftaman.com 

  


