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 ر�ول �و��ن


�ن�������� �و�ل �راق در ��دوز ا 

  ط��ب = دا�ش

� �و�ل �راق در ��دوز ا�������ن ��رار �ده ا�ت. در �و�ل دا�ش �����ت ���� �� ��ده در�! �� �م ����"� � 
��%! �را�وش ���د�! را ا���م داد و در ��دوز ط�(ب �ر��ب 'و��ن �ر�ن �����ت ��%! �د. ھر&�ه �%�ھ!  � ��ر�# 

و��! در�! �� �م �� �0ل /رورش و ��.�م دھ! ا�ن ا���د &روه ھ�ی ا�راط! و �.�-� و�ودی آن ھ�  ��داز�م  � ر
�.-! /�����ن  وده ا�ت ��  � ��� 3 ��(! �ر ���ن ��ودی و - ا�راط!، �رور��ت و �������ر �دارس د��!��روھ�ی 

�0ت ادارۀ ���"�م آی اس آی و  ،��ورھ�ی �رب و �ظ�رت ��ز����4ی ا��' �را�!  �ن ا(�..! ��� و ا��.��ت �رو�س
�����ن �ر ��، ���4ز و آ��ده ��.��ت �رور���!، �������را�� و �'ر ��� در �ط7 ��ط"�، ��4ن و ا�������ن �ظ����ن /

 �د�د. 

 �ھدف ا��را��ژ�9 �ران ���و  � رھ ری ا��8ت ��0دۀ ا�ر��� ���رب �.# و � �ه ���دۀ دھ� ھ�ی ا'�ر ���ن داده ا�ت �
،�� و ����ش  ���ر /�=�ده و  از �ورش �ظ��! و ��> ا��' �را�! در �رق ����. �"� ���وب آ��� و آ���ی ����

�  ا�ت؛ر�زآ(ود  � ?در��4ی  زرگ آ����! در ��ط"�  وده �� ادا�� دارد. ��� ��� �ا�ن ����ش ھ�وز  � ?درت ھ�
 را د���� ��.�م ��� 3 ��(! و ��.���0!  زرگ �4ر  � دا�ش و �����ت ا�ن &روه و�0!��دوز  ! �9 ��  �ر د�%ر 

  در �و�ل �راق  � '�طر �ردم �! آورد.

� �ر�ز ?در���د �رب در ز��ن �دام ��0ن ��> 'و��ن و طو�8! را  � ��ور ا�ران از �ر &ذ����ده   B��  راق�
 ود. �دام ھ��ره اد��ی رھ ری ��ورھ�ی �ر ! را دا�ت و '��ل ا��0د �رب و /�ن �ر ��م را در �ر�! /رورا��د؛ 

C�.' ! ودی ھر=�د ر?�ب ا�ران ��0وب �! �د�د، (��ن از �راق ��رو��د �!  ا�� ��ورھ�ی �ر�� �ر ���ن ���'
ھرا��د�د. طرح �0.� �ران ���و ( � رھ ری ا�ر��� و  ر������)  � �راق در ھ�Dھ�%!  � ��ورھ�ی �رب  ���ن آ�د و 

/روژۀ � �رز و ?در���د �دن &روه �������ر دا�ش در �راق  � رژ�م �دام ��0ن  � زور �ظ��! �ر�%ون �د. 
ھ���ری ���"�م �ر ���ن ��ودی، �ر���، ��ورھ�ی �رب و �ران ���و  � رھ ری ا��8ت ��0دۀ ا�ر��� ���� ��ل 

و دو(ت �راق ��Iً ���0ت &رد�د. �"وط �4ر  زرگ �و�ل  �  و از ���ب ��ون /��م �زدور در درون اردو/و��د 
�� از درون دو(ت �راق  ���ن آ�د �"����J�' �. در اBر �"وط از /�ش طرا0! �ده  � ��9 ���"�م ��ون /��م و د���

�4ر �Iن �و�ل  زر&�ر�ن ��� 3 ��(! و ��.���0!  � &روه دا�ش ��.�م داده �د. دا�ش /س از آن  � �Iح � 9 و 
/س از ��رف �و�ل دا��� ���وزات دا�ش  �  د.��%�ن، 'ودروھ�ی �ظ��! �راوان و ���4زات /��ر��� ��4ز &رد�

  ��ل �0رت ا�%�زی &��رش ���ت.

  

  
  دا�ش !� 
�رف �و�ل ���ز �د

� و ���J�' ،ن�%�� �در ��دوز ا�������ن 9�) �ده �زدور، '�Jن و ���وس ا�� !(، �! 'وا���د ھ��ن طرح و د���
� ��آرام ��زی ���ل در �4د Kد �.! را /��ده ���د.���J�' نI/  دو(ت ��0د�رزی طرح �د و ا��"�ل ��روھ�ی ط�( �ن

�و�ط ��ون /��م ��0! ا�ن �زدوران آی اس آی در درون دو(ت �رزی  � و��8ت ���ل آ�Lز &�ت؛ �0!  � 
� روا ط  � /�����ن و �ر ���ن ��ودی � !�L ل �! ر����د�د. در دورۀ ا�رف��� �ھ.��و/�رھ�ی �ظ��! ط�( �ن را  
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� /� وس /در ���وی ط�( �ن و ��را8ن اردوی /�����ن ����ت،  � ��ل �زدور ����  !�L ل &ر�ت و ا�رف�� !� ��
دا'ل دو(ت ��ن ��زه طرح �� ���! ط�( �ن در ���ل  �ش از /�ش در 0."� &رد ر�Jس ��4ور و در ���ن ��ون /��م 

داد�د و  و��8ت ���(! ��ور ا��"�لا در ای /�دا�رد. ا�ن  �ر  � ��ل '�.!  ! �ر���� و 'طر���! �رور����ن ط�(ب ر
�  ب،  �Iن،  �د�Lس، �ر/ل و �Lره &��را��د�د؛��> را در و��8ت  د'��ن، �'�ر، ��دوز، ��ر������ ��� ا�ن �

��دوز را ( ����د ����ت �و�ل �راق) در ��ور �� آ�ر�د�د و روی 'ود را �� ا د در /��%�ه �ردم و ��ر�# وطن ���ه 
� �"���ت  .�د /��� دو(�! در �رد�د. در ا�ن ����� از ���0ت ���"�م  ��دوز از ��.� (وا(! و ?و���دان ا������ ل و �

ا�ن و�8ت را  � �Iح، ا�����ت و ���4زات �ظ��!  �  ا�رف �L!  ر'وردار  ود�د)  � ھ�د��! /��� ھ�ی ا����!،
 �ط�( �ن ��.�م داد�د. ط�( �ن  � �Bل دا�ش در �و�ل،  ����4، دو����4ی �ردم، د���ر دو(�! و '�و�! و دارا�! ���

  �ردم را =ور و =/�ول �رد�د.دارا�! و 

   

  

  

�! و ?�ل ��م راه دا�ش و?�! وارد �و�ل �د ر�ب و و�0ت آ�ر�د.  ر �ردم �ور و ��م �� ��رد. ����ر د��
 �ا�دا'ت.  � ?ول ��روف در �4ر و رو���ن �وی 'ون ��ری �رد. �ردم �ظ.وم و  �%��ه را در ���زل ��ن  � &.و(
 �ت. ا�راد دا�ش  ���ران روا�! �!  ود�د �� از ظ.م و ��م و ����ر �ردم (ذت �!  رد�د.  � ���و�ر ز�ر �و�� ���د 

  �����ت دا�ش را  �  ���د. و &و�� �و=�! از
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ط�( �ن ز���! �� وارد ��دوز �د�د، د�ت ��! از دا�ش �دا���د. ظ.م و ��م و  �داد&ری را  � اوج �.9 ر����د�د. ?�ل 
�! را �� �� �".�د از دا�ش در �و=� و  �زار راه ا�دا'��د. �و&و�!  � دا�ش در ?�ل ��م، ����ر ��م و ����رھ�ی د�� 

� �! داد�د.  � ���زه ھ�ی �ردم �ظ.وم ھم  ! ا�0را�! �رد�د. �واب ا�ن ?�ل و ����ر را  ��د �ران و ���%ری " ���
 !� �دو(ت �� ل و ارگ ������!  دھ�د �� از ا�ن �����ن ���0ت و /�� ��! �! ���د.  � ���و�ر آ�! �و�� ���د و &و�

��ت دو��(م  ر ظ�(��ن، ���%ران و �������ران ��ر�#. �-ر�ن و از �����ت ط�( �ن در ��دوز را  � �����  �����د.)  
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دا�ش در �و�ل  � ��ل ��!، �وچ ا� �ری �ردم و �����ت ��%! /ردا'ت. �ردم را �-��ش �"��د �! �رد و آ��ن را 
�، ���0!، �رد، ا��ز�دی و �Lره را  � ا��4م دا��ن �"��د �ذھ !  � &.و(� �!  �ت. دا�ش ��داد ز��دی از �ردم ��

 ��! ا�دا'ت.  رای دا�ش ����0�� �ا�Iً �-4و�! �دا�ت. �Iدان دا�ش ?�ل ��م �رد. �ردم را در &ورھ�ی د��
  �ردم �ظ.وم و  �%��ه را  دون ����0� �! ����د.

  

  

  

  

  

�رد�د. �� ���4 ط�( �ن در ز��ن ����0ت 'ود  د�ر از دا�ش در ���(! �وچ ا� �ری و ����ت ز��ن �و'�� را ا�را 
�ردم را ?�ل ��م �رد�د؛  .��  ��4L، اراK! و ا���ر را آ�ش زد�د. �0وا��ت اھ.! را  � &.و(�  ���د. ا�ن  �ر  �ز در 
��دوز از ھ��ن ����ت Kد  �ری �وچ ا� �ری و �����ت آ���ر ��%! ا��-�ده �رد�د. �دھ� و ھزاران '��وار 

آواره  و �Lره �� ل ،�د�د و در و��8ت  .#، �'�ر،  د'��ن،  �Iن ��دوزی �� ور  � �رک '��� و ������ ��ن
ا&ر دا�ش �-��ش �"��د �! ��د و �ردم را  � ا��4م دا��ن �"�ده ا�دام �! ��د. ط�(ب /����زی ?و�! را  � . &رد�د�د

  �-��ش �"��د �! ا�زا�د و ���%ری و �����ت ��%! را  � اوج �! ر���د.
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ز��ن  �! ا�زون �ر از �ردان ا�ت. �������ران دا�ش ���م 0"وق ط ��! و �د�! ز��ن را ا���ر  ظ.م و ��م دا�ش  ر
�! ���د و زن را �� �ط7 ���ز و  ردۀ ���! /��Jن �! آور�د. دا�ش ا�دJو(وژی Kد ز��ن را از �.-! ھ�ی �ر ���ن 

ھ�ی ا����! �0روم ا�د. �ران ��ودی &ر��� ا�ت. در �ر ���ن ��ودی �� ��ون ز��ن از 0"وق �د�! و آزادی 
در ���طق ز�ر ���رول دا�ش ��%��ر ز��ن ا�را  �ر ���ن ��ودی ز��ن را  �0ث  رده ھ�ی ���! ا��-�ده �! ���د.

�! �ود؛ =�زی �� در �ر ���ن ��ودی ��.! �! &ردد. در ���طق دا�ش ���وز  � ز��ن ز�ر ����4ی ���وع رواج 
  ��! ���! �! ���د. �9 �رد �! �وا��د ���زان ���ددی دا���  ��د. دارد. از ز��ن  � ��وان ���ز  4ره

  

  

ط�( �ن در ��دوز از ���وز  � �وا��س �ردم �ظ.وم و  ! د��ع در�R ��رد�د. ا�ن �������ران و ���%ران  �د از ���وز 
� د'�ران و ز��ن آ��ن را  � &.و(�  ���د. ھ�=��ن ���وز  � د'�ران را روی �"ده ھ�ی ?و�! ا���م داد�د. ��ھدان  

دو د'�ر /�ک و ���وم ����9 ا�ت، /رده  ردا���د. ط�( �ن ظ�(م  ا�ن ���وزات ���! �� ���وز  � ��B� 9لاز ���! 
از ���ب د�%ر  و ���%ر  � ا�ن دو د'�ر �ر��� '��ل ���وز &روھ! �رد�د و �/س آ��ن را در &و�� �! ا�دا'��د.

زار ط�( �ن و�0! و  ! �رھ�> از (ت و �وب و آزار ز��ن (ذت �!  ر�د و ز��ن �ظ.وم ا�������ن را در �و=� و  �
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ط�( �ن در 0"�"ت �ر��Kن روا�!  ز�ر ��ز���� �! &�ر�د و  ر ��م (ط�ف و �ر�ف ��ن ?�داق �-�> �! �و �د.
  'طر��ک �!  ���د �� از ظ.م، ���%ری و ���وز  � 0"وق، آ رو و �را�ت �ردم �ظ.وم و  ! &��ه (ذت �!  رد�د.

  

  
�ت و �وب ز��ن 
و�ط ط��!�ن  

  
  ��دوز
��وز !% د$
ران 
���# در 

  

� ?ول �"���ت  .�د /��� دو(ت �راق ا��8ت ��0دۀ ا�ر��� �� ���4  � دا�ش � �رزه ��! ��د،  .�� از ا�ن &روه  
� در آن �� �0.! ���ط"! �"���ت  ا��Kی /�ر(��ن �راق و�رور��ت و و�0! ���0ت �! دارد.  � طور ��Bل، �

ا�Iم �رد�د �� ��روی ھوا�! ا��8ت ��0ده ��I� ًIح و  (دا�ش) ا���م �! �ود، � � �ظ����ن ��.��ت �ظ��!  ر Kد
ا�ن او(�ن «�واد Lذا�!  � �������ران ا�0ط� �ده �! ر���د. روز =�4ر�� � �واد ا(�وادی �Kو /�ر(��ن �راق &-ت: 

� �ظ����ن دا�ش � ��!   �ر ���ت �� ��روی ھوا�! ا��8ت ��0ده و اI�Jف  �ن ا(�..! �Iح و �واد Lذا�! را  
���طق ? I آن ھ� ا�ن ��ر را در �.�-ر، �/س در ����ر و در �0ل K�0ر در �0.! �"���ت  ط ق &زارش .ر���د

� ' ر�%�ران &-ت ��  ��.و��ری از ���ل  �داد) 80(در�زد��!  � �4ر  .د ا���م �! دھ�د. �-�د ا( .دوی، �4ردار  .د  
� &ذ��� ھ.��و/�ر (آ/�=!)�� �رور��ت ھ�ی ا�0ط� �ده در رو���ی ا('�Kر �Iح   �را  �9  ��� در روز �� 

  .آ�Lز �ود �4ردار از دو(ت �ر�زی 'وا�ت �� �0"�"�ت �وراً » ر���د.

� ط��ره ھ�ی ��%! ا��8ت ��0دۀ ا�ر���  � ��ی � !��در ��دوز ا�������ن و3K  د�ر از �راق �ده ا�ت؛  � ا�ن �
� �.�! ا�دا'��د و ده ھ� �-ر را ����د و ز'�! �رد�د. ا�ن   � �ران �ردن ط�( �ن  �ب ھ�ی 'ود را  � روی �9��'�-�

 �� �������ران ط�(ب ��9 �رده ا�ت. �وKوع ھر=  ًI�� و ���ل ا�ر��� ر�ب و و�0ت را در ��دوز  ���ر ��'�
�.وم �ود� ���0� �ر وط� ار��ع &ردد �� � ب ا�ن ����ر  �ر���0� �ت �ر'� و  � ����.�4ی ?ر ����ن زود�ر  ��د  

  ./ردا'�� �ود
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� و Kد ���J�' ،ر 'طر��ک���  �� ��دوز ���4 �"وط �9 �4ر ���ت؛  .�� /رده از �9 /روژۀ &��رده و د�������
. ھدف از ا�ن /روژه �راق ��زی و �ور�� ��زی ا�������ن ا�ت. ��ون /��م درون دو(ت و �.!  ر �! دارد

� زده ا�د، ?�د دار�د �� و��8ت ���ل را  � �.!  ! B �ت، ��ا�ن ���و��ن آی اس آی و ��� ��  ر &رد ا�رف ".0 !�L
����ن =�د�ن �.��! را در ���ل ���"ر ���د. �"وط ��دوز از روی �"وط �و�ل رو ���I! ��ز�د. ط�( �ن و �رو

�راق ��  زر&�ر�ن ��� 3 ��(!، ��.���0! و ���4زات را  � د��رس دا�ش &ذا�ت، ��/!  رداری �ده  ود؛ ا�� در 
� ��ون �"رات دو(ت �� ل را �! ��ز�د و از ط�( �ن� !�L و د�دان  �  ا�������ن ��ون /��م و �ران ��م ا�رف <�=

را�ت و /'�%! 8زم  ر'وردار � ود�د؛ ھ�=��ن در و��8ت ���ل ز����  رای ا��"رار ط�( �ن ���0ت �! ���د، از د
  .���ل ا�������ن را ��'�ر ���د ����0ت ا�� دادی 'ود ��وا����د و��8تدر ز��ن �0! ھر&ز و�ود �دارد. ط�( �ن 

و ���م �ردم ا�������ن  �  ه ا�تر�وا�! ��ون /��م و '����ن �.! از  �م ا���ددر ا�ن �را�ط ��0س ��ر�'! �� ط�ت 
���ت /.�د Kد ���4! و Kد �.! آ��4 آ&�ھ! 8زم /�دا�رد�د؛  ر �ردم ا�������ن اھم از ����9، /��ون، ھزاره، از 9، 

 �ت ارK!، ����0ت �.!،از ����و �ر��ن،  .وچ، /�� �!، �ور����! و �Lره ا�ت �� د�ت در د�ت ھ�د�%ر داده 
دارا�! و �ر���� ھ�ی دو(�! و '�و�! و ھ�ت و  ود 'ود د��ع ���د. B �ت و ا���ت را �� ��> و ���وس،  ا��"Iل،

���4 در و��8ت ���ل،  .�� در ���م و��8ت ا�������ن  ر&ردا��د.  ��د ھر=� زود�ر ���.�ن �"وط ��دوز و '����ن �.! 
� ���ده �و�د �� درس � ر�!  � ھ�� وط�-رو��ن، ���و��ن و �زدوران ا�� ! �ود. در K0ور �ردم  � ��ز ���0�

  ز�ده و /���ده  �د �ردم � ور و �"�وم ا�������ن.

  ��1394زان  17 ���%
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