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 �� ا�زار ��   ا�راط 	را�� ا����

 ���ت دوم 

و��ده : ا��ق ا��ر  

���ده:�  ا

در ���ور ������ن ����س �د ا�ن �روه از�ظر ��ری ����ر ���� و ��رو �	��د  1988ا
	��ده در ��ل 
�رق $���% $� ����د . ا
	��ده در دوران   �رب ھ�ی از ��ور ھ�ی   ان   ����ر�ن ا�راد   ��د !طب �وده
��ب �د �� ا��$% �ن    �و�ط ا��$% �ن *دن ����د �(�ده �د ھ$��ری ط�
��ن �� ا
	��ده  )�' �وروی

��1 �$ل ا��ز ��د . �0د از /�د.% ��زدھم ����$�ر �% �  �رای ,ود  *دن ��وا�د در ا�+�����ن )�ی ��ی
ا$ر����� ھ� در �� ���ودی و از ��ن �ردن ا�ن �روه �د . ��    ان �% ا��$% �ن *دن ���ت داده $��ود

در ا��ت ا��د �����ن ����د    را در ط� �5 �$���ت ��4�ده  $�3دی ا��$% �ن *دن  2011ا���% در ��ل 
  �(ده �ر�ت.  �5 ط��ب �4م $1ری �%   �0د ازان رھ�ری ا�ن �روه را ا�$ن ا
ظواھری

$�/دان �زد�5 ا
���ده در ������ن �روه ھ�ی ا�راط� 
��ر )(�6وی و 
��ر ط���% $� ����د . /��ظ 
در ��ل   ھ�د ا�ت  $$���   $/$د �0�د �ر �روه 
��ر ظ���% �% ��$ل ا��1 /$�% �ر ھو�ل ��ج 

  ��ری ا
���ده �	ش $($� را ��زی �$وده ا�ت .

�"!ر � �وی :  

�و�ط ر��ض �1را ا��س �ذا��% �د . 
��ر  1996$ذھ�� ا�ت �% در ��ل  �5 �روه ا�راط�
)(�6وی �ر ا��س ���10ت $ذھ�� ا��% �� ��روان $ذھب �0�% دارد ا�.را ا�(� را $ورد /$�% !رار 

و ا��را
�� �% /�ث �روه ھ�ی �رور��� ا�3م –����دا  –$�دھد . ا�ن �روه از طرف ��ور ھ�ی ا$ر��� 
  ا�ت.�را ���,�% �ده 

�"!ر ط��$# :  

ا�ن ��ز$�ن   ��� از ��0ل �ر�ن ��ز$�ن ھ�ی �رور��� )(�دی در ������ن ا�ت
/$3ت 
��رط���% در   در ������ن ا��س �ذا��% �د ����ر�ن 1990در ��ل   �زام   ��د=   �و�ط

���ن ���0 ��0<� از !�$ت ھ�ی ��$�ر و ھ�د $� ���د . �0<� ھ� $�0	د ا�د �% ��ز$�ن ا��,��را�� ��
  و ا�(� را از �ظر ا!��1دی و �ظ�$� �$5 $��$��د    در �	ب 
��ر ط���% /<ور دا��%   ای اس ای

: � ��� #!$"  

��� از �روه ھ�ی ��% �ظ�$� در $�ط	% وز�ر���ن ������ن ا�ت �% ا�.را �$���ت ھ�ی را ���% !وت 
ن /	��� ��ر )3ل ا
د�ن /	��� ا�ت رھ�ری ا�ن �روه �دوش �راج ا
د�   ھ�ی ���و و ا�+�ن ا�)�م $�دھد

  $� ���د  و �0<� $��طق ��6رھ�ر   ,و�ت –�����  –$/ور ��0
�ت ا��ن و*��ت ������ 
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ا$ر��� ��ر ھ� از ������ن ,وا��% ا�ت �� )�و ��0
�ت ھ�ی /	��� را �ر��% و ���% ا�ن �روه �$���ت 
ت �داده ا�ت . ����ر /$3ت ا��/�ری و �% ا�ن در ,وا�ت ا$ر��� )واب $.�  �$��د ا$� ھ�وز������ن

�$6ذاری ھ� در $را�ز �(ر و $,1و�1 /$3ت $��/��% ��*ی ادارات دو
�� و ,�ر)� ھ� در ���ل 
��ز روا�ط ,��� �زد�5 �� ای اس ای    �و�ط ا�ن �روه ��ز$��دھ� $� �ود ���% $� �ود �% ا�ن �روه

  �� ا��,��رات ������ن دارد .

����ل �و�ز را $�� ا�3ن �رد ا�ز�(�ور ر��س )$(ور ا$ر��� در  1956ر ��ل د �س از ا���% $1ر 
�� $1ر �زد���ر ��زد و در��ن /�ل ا$ر��� �و��د �� روا�ط ,ود    �� ان �د �� روا�ط ����� ,ود را

را �� �ر����ن �0ودی �(�ود �,�د. ا$ر��� �3!% ز��د �% ذ,��ر ��ل �ر����ن �0ودی دا�ت و �د�ن 
��د �را�� ا�3$� را $�/د ,و�ش ��,�% �� در $	��ل ����و��
�زم �رب از ان ا����ده ��د . �0د �ر��ب ��

�ر����ن �0ودی !و��ر�ن /��ظ $���@ ا$ر��� در ��ن ��ور  1970از $رگ )$�ل ��دا
��1ر در ��ل 
 در ھ�ی �ر�� در �رق $���% �% /��ب $� ر�ت. ا$ر��� در �� ��و�د �� �روپ ھ�ی ا�راط� ا��$3

�رق $���% �ود �% ا�ن ����ت ا$ر��� �0د از ا�ز�(�ور �و�ط ���دی . )���ون و ���ون رو��ی )$(ور 
د�وت �رد �� �% ا$ر��� ��ر ��د او درا�ن    �0دی ا$ر��� ادا$% ���ت. ا�ز��(�ور از $�5 �0ود ��د��ه

از  را ��ذ�رد . ا����ده ��ر $وا�	% �رد �� د��ور�ن ا�ز��(�ور را در $ورد �رس از ����و��
�زم �رب
�ر����ن �0ودی �% ��وان $/ور )(�ن ا�3م �رای ا$ر��� ارزش /���� دا�ت �� �د�ن �ر��ب ��وا�د 
وارد �رق $���% �ده و �ر <د 4پ �را��ن 4ون )$�ل ��دا
��1ر �)�6د . ا��*ت $�/ده ا$ر��� در 

و�ر <د �(<ت ھ�ی رو����ری �% �� )(�د �را��ن ا��$3 �% ����ر ��ن وھ���    1دد ان �ود �� 
��زه در $�ط	% ��ل �ر��% �ود ھ$د�ت �ود . ا$ر��� از ان $� ھرا��د �� )$�ل ��دا
��1ر $1ر را 
���را��ون )(�ن �رب $�دل ��زد ا��* ت $�/ده ا$ر��� ����راز )$�ل ��دا
��1ر�% در ��  5� %�

ا در �� �ر ا�دازی /�و$ت �ور�% و $� ھرا��د �ر����ن �0ودی ا��د   رھ�ری ��ور ھ�ی �ر�� �ود
�0د ھم $1ر �ود . دو ��ر از �زد���ن $�5 ��1ل �% ��� �و�ف ����ن �% اھل �ور�% �ود و د�6ری 

�$رده $� �د ��ری �رای �رور )$�ل   $/$د �رور ��/�ن �% /��ظ $���@ �ر����ن �0ودی در �ور�%
,��رات �ور�% ا��� �د. �رور ر$<�ن در ا!دام �رد�د و
� ا�ن $و<وع �و�ط اداره ا��   ��دا
��1ر
�% $	�م وزارت $�
�% �ر����ن ر��د وی )��ش ا,وان ا
$��$�ن را �% �� )$�ل  1940دھ% ای 

�رد ���% $� �ود �% �ر����ن �0ودی ر��%  5$� ���, �
��دا
��1ر $���% ,و�� �دا�ت از �ظر $�
  ر��% �% ����6ه ا,وان ا
$��$�ن ��د�ل $� �د.

در $�% ����س �د �% ا�Cز ��دا�ش ا�3م ا�راط� ���,�% $�  1962(��� $��$���ن در ��ل ا�/�د�% )
  �ود �% �0دادی ز��دی از �روه ھ�ی را�ت �رای ا�3$� در ان ��$ل �ود�د 

و$,1و�1 ا�(���% از $1ر . �ور�% ود�6ر ��ور ھ�ی �ر�� را�ده �ده    ا�<�ی ا,وان ا
$��$�ن
و د�6ر �(ر ھ�ی �ر����ن �0ودی $��ن �ز�ن �د�د و �% ر�د���
�زه �ود�د در ر��ض $�% و $د��% 

�ردن )��ش وھ��� ا�Cز �رد�د .  

�0�د ر$<�ن �% ����ر ��
(�ی �$ر ,و�ش را در �ور�% اردن و ������ن ��ری �$وده �ود از )$�% 
@ ,ود % �% ���% �$�ر $� رود. $	�$�ت �ر����ن �0ودی ����ر از ا�ن ا�/�د�   ����د�ذاران ا�ن ا�/�د�%

  ا����ده $� �رد�د و ���% ��و*ر�زم �% ��زه در )(�ن �رب ��ل �ر��% �ود �(ره $� �ر���د .



www.goftaman.com 

ا�/�د�% )(��� $��$���ن �رای �,ش �	��د ,ود از$��+�ن $ذھ�� . اوراق ����+��� و �ر$��% داران وھ��� 
�ر� �$ 5$�  ��د.و ا�<�ی ,��دان ��ط��� �ر����ن �0ودی �رای ��,�ن $��)د 

�ور�% و    ����ت ,�ر)� �ر����ن �0ودی ��4ن �ود �% ا,وان ا
$��$�ن را ���% /�و$ت ھ�ی �راق
وھ$��4ن در ا�+�����ن و ������ن ا,وان ا
$��$�ن �� )$��ت ا�3$� ا�وا*���    $1ر ���ر $� �ر�ت

  $ودودی �زد�5 �ده و روا�ط �����6' �ر!رار �$ود�د.

در  1941��� ا��% �در )(�د �و�ن )(��� ,وا�ده $� �ود در ��ل ��د= �و�ف �زام $���ر ���ط
�(ر )��ن ���ط�ن در �5 ,��واده $�و�ط �% د��� ا$د . �زام �0د از ا��% دوره $��ب را �% ����ن ر���د 

�/1�3ت ,ود را در  �1966% �ور�% ر�ت و ��$ل �وھ��ون د$�ق �د و در��ل  1963در��ل 
�� روا�ط �زد�5 �� ا���دان و   ر����د وی در ا��م �/1�ل ,ود �وا��ت ر��% /	وق ا�3$� �% ����ن

اش   ��   $/31ن ا,وان ا
$��$�ن در �وھ��ون د$�ق �ر!رار ��د �0د ��� �ر ���0�ت از ��و�ت ,��واده
در �(ر زر�% ���ه �ز�ن �د )��� �% در ��م !رن ا,�ر ���ر ا�3م �را�� �د. �زام در ا�)� �<و 

�رای �ر��ن دو��ورای ,ود �% $1ر ر�ت و در ��ل  �1971ن ���ط�ن �د وی در ��ل $	�و$ت �دا��
��د دو��ورای ,ود را از �وھ��ون ا*زھر !�ھره �د�ت اورد و در ا�)� �% )��ش ا,وان ا
$��$�ن  1973

  ��و�ت . 

% ����6ه � در �وھ��ون ��ه ��د= ا�ن $�0ود �% /�ث ا���د �ذ�ر��% �د )����% �0دا 1980او در ��ل 
ر���د  ا�)� $�    ھ�ی ا,وان ا
$��$�ن ��د�ل �د ا�.ر ا�راط�ون ��را<� از ��ور ھ�ی �ر�� �%   ��0
�ت
�وی /�و$ت �0ودی ا��	��ل �رم از ا�(� �% �$ل $� ا$د در��)� �ود �% �زام ���5 )وان    �% از

  �ر�� 

ن �ود د�ری �����د �% �زام ا�ن �% در�ن �وھ��ون درس $� ,وا�د ا��� �د و ا�ن )وان ا��$% �ن *د
�وھ��ون را ��ز �رک �رد و در�وھ��ون ا�3$� ا�3م ا��د ������ن �% /�ث ا���د �	رر /�1ل �$ود 
در��)� �ود �% او �/ت �ظر��ت )�رال <�� !رار �ر��% و �% )(�د ا�+�����ن �3!% �ر�ت ا�ن �5 

ز �% )(�د ا�+�����ن �3!$�د �ده و �� 4ر,ش �زرگ و �ظ�$� در ز�ده �� �زام �ود او روز �% رو
��  داد  $)�ھد�ن ا�+�����ن �زد�5 $� �د . وی �$�م ��روی ��ری و �ز��� ,ود را در�ن راه �% ,رچ

$�م �   �$�م ��رو ھ�ی ا�رادی ا�3$� را �% $�0	د �% �5 /�و$ت ا�3$� �ود�د )�ب �$��د وی از  �و)%
  � در ا�+�����ن �ر ���% �وروی ھ� �)��6د . ��ور ھ�ی �ر�� $��$���ن را د�وت �رد �

در ا��
ت ���ور ������ن ا�)�د �رد �% ھدف ان �$5   $���� را ���م ا
,د$�ت   �زام �% �$5 �ن *دن
�� ��ر ھ�ی   وی   ��ن �رای )(�د �% ا�+�����ن $� ر���د �ود  $ردان   ��$�ل ھ�ی �%   �% ا�0ده از

وا�را 1رف  �ول ز��دی �د�ت اورد   $�0دددی �% �% ا$ر��� و ��ور ھ�ی �ول دار �ر�� ا�)�م داد
)�' در ا�+�����ن �رد. �ظر��ت ��ن ا�3$���� وی �وا��ت $��$���ن �را�ر )(�ن را دور ھم )$@ 
��د ھزاران ا�راط� از ا �ر�	� �ر��% �� ��ور ھ�ی �ر�� و )$(وری ھ�ی ا���ی $���% و )�وب ا��� 

�0د ھ� �% �1وف  و �و�ط ا$ر��� $��F �د�د �%   در ������ن �/ت /$��ت ای اس ای ا$وزش د�د�د
  $)�ھد�ن ��و���د 
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�(�د د�6ری را �% �زام �� �$5 �ن *دن ا�)�د �رد ( $ر�ز ا
د�وه وا* ر��د ) �� �را,وا�� $ذھ�� و 
در    نا   $و�ط% �ری �ود �و)% ����ر ا�ن $ر�ز ا����ده از �)ر�% ھ�ی )�' ا�+�����ن و ا����ده از

  م 
��ر ط��% $�$� �رد�د.��$�ر �ود �% �0د �5 ��,% ای �ظ�$� ان ���

    

$ر�ز �ر��وی ,ود رادر   ا�راد 
��ر ط��% دو��دوش $)�ھد�ن ا�+�ن �% �$5 ای اس ای ������ن
و*�ت ��ر ا�)�د �رد�د . ھزاران �رب و ���ط��� در�ن اردو ��ه ھ� ا$وزش د�د�د و �5 �0داد ��ن 

  ' ���% ا�را���� ھ� ا����ده �رد�د دو��ره �% ��ور ھ�ی ��ن �ر����د و از �)ر�% ھ�ی ,ود . در )�

��   و دو��� �زد�5   �% در �ر����ن �0ودی درس ,وا�ده   $+ز $���ر 
��ر ط��% /��ظ �0�د ا�ت
�% طراح ا��1   �زام و �ن *دن دا��% ا�ت ھ$��4ن �������$�ر ���  /$3ت ��زدھم   ,�
د ��J $/$د ��

ا��,��رات ������ن ��ر $� �رده    �% �/ت /$��ت     ا$ر��� �$رده $� �ود ��ز از )$�% )(�د����   �ر
ا�ت . 4(ره $0روف د�6ر ا�و ا
$1ب ا
زر!�وی �ود �% �0د از ا$وزش �ظ�$� در ������ن و ا�+�����ن 

�ر $�6ردد و رھ�ری ا
	��ده را در ز$�ن ا�+�ل �راق �% �(ده $�6�رد �� ا���% در ��ل    �% �راق
2005  %���ر<وان ا�3م    $� �ود . $رد د�6ری از�ن !���% �,�1 ���مدر /$3ت ھوا�� ا$ر��� 

ا
د�ن از ا�دو��ز�� ا�ت �% �% /$��� $�(ور $� ���د وی $�وول �5 ����% �م �ذاری ھ� در ا�دو��ز�� 
  $� ���د.    و $,1و�1 /��3$ �% در )ز�ره ��
� 1ورت �ر�ت

�رک $����د $��وره ای ا�)�د �5 ا�+�����ن را  �1984س از ا��% ����ر �وروی در ��روری ��ل 
دو
ت ا�3$� در ��ن �رب ھ����% �رای )(�د �% )�' ا�+�����ن ا$ده �ود�د !وت $� ��رد ,���1 

ا�)�د �5 دو
ت ا�3$� در ���ط�ن و ا�+�����ن $� �و�د     در ��   ز$����% $���ر�ن )(�د ا��$3
%�  �5 دو
ت �زرگ ا�3$� در )(�ن �ود. �% ��ور ا�(� ��ن ا�3$�زم ,واھد �وا��ت ��ب ا�)�د   

  ��!�دارد                                                                                                                                                              

    

           

    

    

   

   

 

 


