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  ��س ز��م داران و �وا�� ��ب ��
ده و ا���داد زده        
                                    ���دا�رام ا
د���
د                                           

�ب ��س ر����ن دو�ت ھ� و ��و�ت ھ�، رھ	ران و ا�راد ����ذ �و��، �ذھ	�  و ����� در � ��رھ�
و ��� (��" ھ�ی !(��، �رھ�� ��داول در '!ور ھ� و  وا�& �%ب �$#دا!�" !ده، د��ر ھ�،   �ده ھ� 

�%�ر، ا��	داد زده و ���� ا�ت. 	" (�وص ا�ن �رھ�� در '!ورھ�ی ا�+�� و !ر�� و '!ورھ�ی 
دارای �ظ�م ����� آ�د�و�وژ�0 و �و�����ر 5پ ��ر'����� و رژ�م ھ�ی آ�د�و�وژ�0 �ذھ	� 	�!�ر را�/ 

��ز و د�وار د��ر ھ�ی ر��� و 	روی 'و5" ھ� و  �ده ھ�ی ����0 �7!ر��" و ����8  ا�ت. در 7!ت
دارای �ظ�م د�و'را�� و دارای  ��98 !#رو�دی، ��س ر����ن دو�ت ھ� و ��و�ت ھ�ی !�ن د�ده ��� 
 �!ود. ���ت �%+�� و �د�� و ھم ��5ن ��'��ت ���ون در ا�ن  وا�& و '!ورھ� 	" ذھ��ت و �رھ�

��	داد زد;� ��ب ��س ھ� �%ط9 ���7ن ;ذا!�" ا�ت. و��� ;ردش �درت ����� در ا�ن ���� و ا
'!ورھ� 	$و�9 ���و���د و د�و'را��0 از طر�ق ا��(�	�ت ادا�" دارد و در ھر دورۀ ���8ن 5#�ر و �� �7/ 
 ���"، ر����ن ��و�ت ا��(�ب �� !و�د، ��ب ��س آن ھ� �" ��#� از �ظر �%?� و ��ط%� ��	ل �و �"
���ت، 	?�" از ���ظ ���� و ا����دی 	رای دو�ت ز���	�ر ا�ت. در ھر دورۀ ا��(�	�ت '" �رد 	ر�ده 	" 
ر���ت �درت ����� '!ور �� ر�د ��س ز��م دار �7!�ن 	��د �رود آورده !ود و 	"  ��ش ��و�ر 

��و��ت ز��م دار  د�د ��ب ;ردد. ا�ن �0 '�ر �Aر @روری ا�ت '" از ��ظر �%+��ت، �د��ت و �
  �دا�ت ا ����� و ا����دی دا!�" 	�!د. ، ر��ه  و �و��98�� �وا�د ھ�C �%!� در B	�ت، ���و���دی

ا;ر ��ب ��س ز��م داران و رھ	ران ;روه ھ�ی �(�?ف در  وا�& و '!ورھ�ی �%ب ���ده، �%�ر، 
�درن،  �%+��تِ ، از ��ظر ا��	داد زده، ���� و دارای رژ�م ھ�ی ��'م ����� آ�د�و�وژ�0 و �و�����ر

����ت �د�� و  ��98 !#رو�دی �Aر @روری ، ��در�ت، 	� ���8 و از ���ظ ���� ز���	�ر 	�!د، 
�	�8ت ا�ن ��در��� و ز��ن 	رای ا������Fِن در;�ر 	�ران در �ر�" ھ�ی �(�?ف ���ت، �@��ف و �5د 

  	را	ر ا�ت. 
ر��� دو��� و ��و���، 	(ش ���و�� �ن 	" در��� ���دا�م '" ��ب ��س ز��م داران '!ور در د���ر 

ا�� ا;ر ا�ن طور 	�!د، �دو�ن و ��و�ب ��5ن ���و��  درج �وا��ن ا������Fن ا�ت �� �"؟ و ا�زا�� دارد و
�ب ��س ز��م داران در د��ر ھ� و ���ن ھ�ی �(�?ف د�$ر ا�زا�� 	�!د، �0 ���ون ����د�I" و � "'

ھ�ی �(�?ف ز��م داری !�ن '" 	د 	(����" 	� B	��� و ��در�ت ا�ت. ��ب ��س ز��م داران در دوره 
	�ران 5#ل ��ل ا(�ر 	" !��ر آن ھ� ا�زوده ا�ت، از ���ظ ���� و 	ود " وی 	رای دو�ت ا������Fن 

  	���ر ز���	�ر ���وب �� !ود. 
و��� 	" ��ب ��س ز��م داران و رھ	ران ;روه ھ�ی �(�?ف '" 	" و�ژه در ��ل ھ�ی ا(�ر 	� B	��� و 

��	ل ز��ن ھ� و �	�8ت ز���	�ر آن  �	ل از ھ�" �� 	" �0 ��ت و �رھ�� �	د�ل !ده ا�ت، �$�ه !ود، 
  . �!�ھده ا�ت

آ�� ��س ز��م داران ا������Fن در 7!ت �ر وز�ران، ر����ن و �د�ران د��ر ھ�، ��� د��رھ� و ادارات 
ا رای ���ون و ��و�ت داری �د�� و �@��� در �0 و��م دھ9 ا(�ر و در ��ل ھ�ی �	ل از آن �و ب 

  ���م و ��ری از ���د و 	� �دا��� !ده ا�ت؟ 
�ب و �!ر ��س ھ� 	" B	�ت، ���و���دی و �%+��ت در  ��8" '�0 ��� '�د، 	?�" 	ر (+ف � �#�� "�

در ��ر�" و 	ر�ری  و�� آن، �و ب �رو�/ �� آ;�ھ� ����� و ا ����� و ��� ���ل 7رورش ���ر 
و ار���ب  را�م و  ���ت  دد و 5" 	�� '" ا�ن ��س ھ� ا	زاری 	رای ���ون !���ذھ��ت ���" �� ;ر

�� !ود. �وء ا����ده از ��س رھ	ران و �ر���دھ�ن ا�زاب و ;روه ھ�ی ����� و �ظ��� ا������Fن در 
��ل ھ�ی 	� B	��� و  �� ا�ر 7و!�ده و �� آ!��ری ���ت. 	ر(� از � ر��ن و  ������ران در ���� 

 رم و  ���ت �� !و�د '" ا�ن ��س ھ� را در !�!" ھ�ی  ?و و �%ب �و�رھ�ی (ود آو�زان �ر��ب 
'رده ا�د. ��� " و ��7�د د�$ر �رھ�� و ��ت ��س رھ	ران ;روه ھ� و ا�زاب در دھ" ھ�ی ا(�ر 	� 
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B	���، �ر	��� !دن �ظ?و���9 !��ری از ���+ن ا�ن ��س ھ� ا�ت. ا�راد ز��دی در ا������Fن �%ط 	" 
 رم ��ل ��س رھ	ر �+ن ;روه از �وی �#�د ا��(	�را�� ا;�� و (�د 	" ز�دان ھ� ا�$�ده !د�د و �ر 	" 
���ت ;رد�د�د. و �8داد د�$ر در 	� B	��� و  �� ��ظ�م ھ� و ;روه ھ� 	ر �ر ��س رھ	ران و 

  �ر���دھ�ن  �$�د�د و  �ن 	�(��د. 
�ب ��س ز��م دار و رھ	ر، ��ت و �رھ�� �� ��در�ت و ��!� از ا��	داد زد;�، �%ب ��ت و �رھ�

  ���د;� ھ�ی ا ����� و �رھ�$� و 	� �دا��� ھ�ی ����� و ا ����� ا�ت '" 	��د ا�+ح و ���Fر ��	د. 
  
  
  
  

 


