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��د (��1� ا$���A� و ���ری ا!�'���ت . ٢٫۴��  


 	� در  ���ت ��
 ھ�ی ���ری و �����ت ��ت ���وری وم �وا�ل ا�����
، وا�������ت ر��در ���رزات ا


��ت ���وری ھ�ی #ذ!�� ��ش - ������ت ر��ا�����
 	!ور ����� #رد�ده ا�د، �� �وع �ود و %��ً در �داوم �� ا

����ت از طر�ق ر���� ھ�ی 	!ور، �� و�ژه �ر���� ھ�ی ���زدان در و�ژه ��زی 	رد�د. در #*��و ھ�ی ���رزات ا�

���زدان �.ش  ،�/���ورد "آوردن 7�5" و "ا�/!�ف ا%��5دی" از او3و�ت �ر�وردار �ود�د؛ آ��م �� در �ظر دا!ت ا

�/رد�د �� از �9 طرف ھواداران ��!�ر را  در "%!ر ��ز��ران !�ری" درون �رزی ��ب 	رده و از وی د��ر �� �

�ود را  آدرس "	!ور 
���دھ�ی ��ط�� و ھم =��ن >رب" ;��م ���� �ر�. �وا@? ا	<ر ���زدان در #*��و ھ�ی ر

��وده و ��ن " �����ر �ظرات وا%�
 آ��" آ��� �*�وت ھ�ی =!م '�!واد,�- ����� و ��B�ت ('��-ھو�ت ا$���A�ای �

�ر و�ود دا!��د.#   

ت و�ژ#
 ھ� و �وا�ل ��<�ر #ذار ����رد�ددر ا�ن �� � 
����ت �رر��
 ا�ن ا��
، ���ری و ����.  

  ا$���E!–�Aش �م ر!D ز!�ن: 1راورده ای ��'��ر �����  .٢٫۴٫١

 �رای ;
 ر�زی ����� ای �/و!�م، 	� در آن ... %رن �A@ر �� %رن ا�.م �را�ری 	��ل �Aوق ز��ن �� �ردان ��!د."" 

   

�د#�ر و�/�ور �� 
��را��در ���س %��و�� ھو #و�  ذاری �را

 �/�� B���� 	م ر� ��ت ���وری �ود�د، ��
 ر�واھ�ن ���زد !دن 	ر �	 
�������ت ��ش ز��در 	�رزار ���رزات ا

�د، 	 
�م >ز�وی �
 #و�د: "�� ا�ن ھدف �ود را ���زد 	رده 	� �/ر ����م �د��� >ز�وی �ود. ���Aدود �� �9 �ن، 

�دا!�� و �� #و�� ���ر از د��ران �
 �وا�د A/و�ت داری 	�د" 

 و Aز��� 
���ظر �� اد��ی �ودش، او وا� .


 !ده ات�������  )۵( .ای ���ل وارد 	�رزار ا

��ق  9�
 "Aزب د�و	را���م >ز�وی در �ورد ا��داد �ظ�م ا%�دار #را��
 اش، ��در را�ط� ��  #ذ!�� ھ�ی 

��ن" �
 #و�د: " آ��� ;در �ن، ��وی �ن، و �رادر ��Eد و ھ�� را  ١١ا���ر 	رد��
 د��3 ای �ن را در �9 �رو

  )۶( ".�� ز�دان �رد�د


 و �ر و دو د��ر ات، در �5��م ���زد !دن �دی �وده و اد�� ��/رد 	� او از 	�ردا; 9��م >ز�وی 	� ��در ��

��ت �م >ز�وی �� ا�ن ��وال ;ر=م ��ت ���وری �ر�وردار ات. ��
 ر��زد !دن ز��ن �د�ر�ت 	��
 �رای 	ر

ت ���وری 	!ور (در �ل ھ�ی ������ت دوم  و وم  ر��
 ا�را!�� ���دا!ت. در ٢٠٠٩و  ٢٠٠۴را در ا����� �� (

����ت �ل ��3
 	� در ا�A٢٠٠۴  ت ���وری��در 5د آرا ;�روزی =!���ری  �١،١��ل �� 	ب  ��ودهر

ت ���وری �ل ������ت دوم ر���م !� ٢٠٠٩�دا!ت. در ا���م �روزان ��� �� �<��� "دو زن ���رز" ��. �ط� و 

�وا�د، اد��  
3
 	� "ط���3ن" را ";ران �ود" ��A م !�. �ط�، در�������ت %دم #ذا!��د. ��
 در ��ر��ن ا��

�!د. (� 
�/رد 	� او �� "�رد �Nری" ;���ن ��٧(   

���ن ھ��Eا� P�R �رادری در �را�ر �واھرش .ح ��ر��� ات." �� در �روزان ��� �� ا�ن ��ور �ود 	� "در طول ��ر

�دن او "#روه ھ�ی �م ��� "ط���3ن را �رادر �ن" �وا�ده و در ;�P ا�ن وال 	� آ�� �� %درت ر���ش ��ظر دا!ت ا�ن �

.ح !�ن را �� ز��ن �واھ�د #ذا!ت، �
 در�B و �� 5راAت ���3 �
 #و�د "7��: �� �	 
3�A در ."Sء�!��م "ا
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�� را ��  �٢٠ط� ���م �ر��ن ا�ن ���� را �� ز��ن ا���5ص �
 دھد، �
 ھ�ی 	��در 5د ���د �
  ۵٠در 5د 	ر

�م �ط� �� 	ب ) ٨( .�رد�� �	 
3�A ر در���م �ر��ن ��  ٠،٢٣در ا��در  ٠،۴٧در 5د ���وع آرا �و�ق #رد�د، 

  )٩( .5د آرا را از آن �ود 	رد

دا!ت ��داد ز��ن در ����ت 	ل 	!ور 	�  �ر���� ھ�ی ���زدان، ا�ن ار%�م ��  در �ظر5رف �ظر از #*��و در �ورد  

�ظر �� "��ت واژ#ون" ����� ای  �۵٠�ش از  
�ز ات. و3=����ر در 5د Aدس ��!ود، �� �<��� دت آورد ز��ن �

����ت �ل ��
، در ا��Eت   ٢٠١۴ا��A.5 زد زن ھم رد���  ������م >ز�وی �� �<��� ��      #رد�د. 

�م >ز�وی، در ��ن ��ت ���وری ��ط  �۵٢.وه �ر ���زدی ���م  ۶���ون ���زدان ر�� 9� ����م و از آن ���� ���

در �� �<��� ���ون اول �!�ھده ���ردد. �� ا�ن �ر��ب در ����� ای 	� ��داد ز��ن ��!�ر از �5ف ����ت 	!ور را 

�رد،��
 در ���رز �ر���ت ���وری ��  تا�م ز��ن ���ل ������ت ر��
 #ردد ١١،٣ا� X3�� ١٠(  .در 5د(   


 را، �� و�ژه �رای ز��ن ��Eون ا���� 9��ن ��دی �@� "��Nت آزاد و ��د��������د ا��" 
��س ا�را��ن >ر، ر�داد ��

�ز، از ���� ";ول #زاف"  �@��ن ��دی را�
 �ر#� �� ات. !/ر�� ��ر	زی، �@و و3���ل ��م  ���? �زر#
 دا

   )�١١دم A@ور ز��ن در 	�رزار <�ت ���زدی �وا�ده ات. (


 از !��ص ھ�ی ��م در �ورد ���زدی ز��ن ��ش ��م /�درت ات 	� ���� ���X ھ��*ت �@��ن ��دی �� �<��� 

���ز ��<�ر #ذار �وده ا�د.  ��ده ای د��ر ��ن 	�ت از ��زی 	رده ات، و3
 در 	م ر�B �ودن A@ور ز��ن �وا�ل ��

�ر 	رد. ��� ��A5 ن در���ز" ز=��
 و "��ش �� 
ت �� �<��� �دم آ#�ھ����ھ�� �دم A@ور ز��ن ��!�ر را 

���ر �
 از !�� ?�
�ر�.ف، ز��ن 	!ور �� در �ظر دا!ت �وا����ص - 
رز��ن ھ�دو 	ش �� آ#�ھ 
ا�����

�ود !�ن "وا%��ت #را" �وده و A@ور ���ل دار�د.   


 �ر�د و ��داد ز��دی از ز��ن، �� و�ژه در !�رھ� � Y�
 	� ز��ن از ھ�� ��!�ر از !را�ط ر%ت ��ر �A	م ر�از آن ��


 �ر دوش �����واده" را �� ����� �وده و در ����� "����ب !ده" �]و3�ت �زرگ ا�����
 و "�د�ر�ت ����ن آور  �����


 و ارج #ران���د، از آ#�ھ
 ���رزه ای !/��ر �� در  ���د. ز��ن 	!ور در �ل ھ�ی ا�ا�����
 �ر�وردار ھ

 ������ش  ،
�����ری در �ورد  "��ب #رد �� دوران "��ش ط��3
" در ���رزات ��ظر دا!ت �طرات �ز�ن 

 
�ن %ط?" آزاد#N ن �� �<��� "�زء�����م ���ل و A@ور =!م #�ر دا!�� ا�د. �� و�ود آن ھم ���د #*ت #� راه آزاد#
 ز


 از ا�ن �وا�ل !��
"،  د!وار و ;ر ;�R و �م �
 ��!د. A@ور 	م ر�B ز��ن، �� و�ژه �� 
������ از "��د�س ;ر


 ��!د�:  

  �A	م �رد ھ� در �د�ر�ت ����.ت ا%��5دی،) ��ش ١


 �رد �Aور،) ٢�����ر �  

  ���ت ا�����
 �رد�Nر، )٣

۴،
�  ) �رد ���ری �A	م در روا�ط ز��!و

�رذھ) ۵��ز و در ا�
 زن ���ت �رھ�   

�ر ز��ن") ۶�A� در ��ت "
  .د�ن ;��ھ
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�ف ز�ر���ی ا%��5دی ز��ن در ا�� ا@��� ای ا�ن �و�@ ��وادی #�رده در ��ن ز��ن و ;� 
�ت، ���ل 	��دی، �دم ا�

����ت ��ش ��زی 	رده ا�د��   .����.ت 	م ر�B ز��ن در ا

ت ���وری ���د ا�زود 	� در �9 ����� �� در �ظر دا!ت #*���ن "�دم ا����ز ��
 ر
" در �ورد 	ر����


 و ���رز ���د �� !��ص ھ�ی آ��%
، از ���ده ��وده، �و%ف ھر زن ��ن 	�د�و	رات ���� "زن �ودن" !��ص ��


 �ورد �Aث %رار #�ر�د. �� ��ا�ن ���� دا!�ن �ر���� ھ� در را��ی ا�/!�ف ا%��5دی و >��� �ر �Aران ��	م 

 ����ز ���د �� !��ص "!��ت ���وری ��
 ر�ر��ب �وا@? و 	*��ت 	�ری ز��ن، �� و�ژه در �ورد اAراز 	ر


 #رد�د.�ب دھ
 �ررA �� وام�ری" N�  

ت ���وری  ��
 ر�ز ا!�رت 	رد: در ��@ل اAراز 	ر�
 �ز�ن ���ظر  –در ا�ن �� ���د �� �9 د!واری ��م 


 	!ور �� �@�د �و�ود در %��و���د –ن ا��م ا��Eن را  ،#را��ن ��� 9� در !�ندر اظ��رات ھ��!� طوری 	�  –

��ذار�د   ا�ن� �A5 ت ���وری،  -�ورد �� آن��
 ر
  %و���داندر "	ر� ���س %@�ت" 	!ور �ا��
 اردو و ر

�م �� 9� 
3���Aروزی ا���د ،;ذ�ر�د. ��� �ر آن �� ;�
" و وا	�ش �!و�ت آ��ز ��#را��ن %�ل از %�ل  �Aران "%��ون ا

��ردد �ر���� ای�9 ;د�ده � 
   .ر�زی !ده ���

  

  

  ��Aل ���ری در ��رزار ا!�'���ت ر���ت $�#وری .٢٫۴٫٢

�� و 	�!��� �!�رک" ھ�� ��!�د #�ن رز��ن ھ�دو 	ش �وده و ھ�� !�رو�دان ا�ن ��ک N"  ن����Eظر �� –ا���ون  �%

�!ور �ز��ن ��ل � �� 
�
 	!ور و در ھ�و�
 -ا��
�دون ا����ز ���ری، �ذھ�
، �رھ���
 از �Aوق  ، ���و 

�وی �ر�وردار�د. در ��ن �Aل �–  
���ر و�ژه ای ��ر�� ای �!رک –�ظر �� ���د #�ن ا�ن !��،  
�9 ����� %و�


 از ر�و!ت" !���ل داده 	� �� �و�ت �ود دارای و�ژ#
 ھ�ی �*/ر  - و��ر��	س –را �� �<��� "�9 ����� ای /!�


 ا��Eن ھ� "���ر ���د. در ا�3وی ر���ری �ده و !�� 

 و 	�ش د��ر ;ذ�ری �وع �ودش ����ش ھ�ز�� ،
��


 ھ�ی��
"  �� ارج �ر�ن ���ل ا�����
 �وده 	� �وا�ل د��ر "!/ل دھ�ده ھو�ت"، ار %��ل �����ت �ذھ�
 و وا�� #را

��� ات��ت ���<ر 
 را  ��.  

�3�ت �ر #ذ!�� ھ�ی دو 5د ��
 ھ� و  ای �� در �ظر دا!ت ا�ن ا5ل، ا	�ون ����< "
�	!ور 	� در آن "����ن و ���


��
، دو ���ر ��م ;!�ون ھ� در !/ل ��دی ��ده دا!�� ا�د، �ظر #ذرا  �ظ��
-درا��ن 	���ش �� 
3�� ?���� ?�و �وز


 !ود. ;س از آن ھم =!�
 ھ�ی ���ری را در دوران � ���ّ�
 	رده، �� و�ژه �ظ�م ا�دا.A ز����� �د�و	را��9 و ;

ت ���وری �ورد ارز��
 ر�ن ا%وام  ����ف در �وز�? %درت از طر�ق 	ر!� 
��ش رھ�ران 	ر
���ا����دی  

�ر�د.%��      رار �

  " !�3ه ,ذرا �7 �و$�7 ���را!� "�!ت ��ر�'� .٢٫۴٫٢٫١



 ���ری �� �<���  ھو�ت ا��������ن 	�ده وا��
، -�� در �ظر دا!ت ھ��ن ���ل ����رز��ن  
����ص �Eرا�!�


 �وام ���ن �وا�ده ��!ود، از اوا�ل %رن ھ�ژده ام �� ا�ن و در ��د A/م روا��Eا�روز ا� �	��  
�
  درا�!��دال ھ�

 
3�� ?���� ?�
 و �وز�����ر �
 در �!�
 ھ��
 ھ� %رار دا!��، دو %و�
 	� در ����ن و ����ت   –ھ� و >�����
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�ده ��زی ��وده ا�د. در ا�ن 	!�/ش  ھ�ی  –��ج و �راج و ��د�ر 	�9 ھ�ی ا�/!�ف و ��ز �زی ��ن 	���ش  ��

" ،
���� ھ�ی ھ�ر��د و ار>�داب �� �<��� ��ط� ���ط?  "�زرگ%�دھ�ر �ظ��
 و داد و #ر�ت ھ�ی ��در وادی رود 

��ر ��م ���
 #رد�ده و "���ن #!���ن" �دام �.ش 	رده ا�د راه ���ر�
 �را�ز�ت از ھ�د �وی ا�ران و ��ورای آ�و  �

اوا�ل ده ھ�ژده ام ��.دی %�دھ�ر  	� ا�ن وا�A ای ;ر اھ��ت را �Aت اداره �ود دا!�� ��!�د. از اوا�ل ده !��زدھم ��

�ن، آ�ر�ن ;�د!�ه  ١٣٠�ل در �5رف ;�د!�ھ�ن ھ�دی و  �۵٠�ش از A ت. !�ه��ر ا�;را�وری 5*وی �وده ا��در ا

��ر %وم ا�دا3
) از اط��ت 5*وی ر��ز زد، در �ل .	) 
� 5١٧٠۴*وی �ظر �� ا�ن 	� "دو3ت ��ن" دو زا

�.دی "#ر#�ن"، �9 #ر�# 
�ر !دن "دو3ت ��ن" و ;رش "�ظر ���ر ���و ����ن را �� %�دھ�ر �ر��د. ;س از د

�د. ;س از آن �ده ز��دی از #��ن" ، #ر�
)  �� �رار و 	وچ ���ور  وا ����ن�ن ھر دو را �� %�ل ر�ا�دا3
 (درا


 ھ� �ر�وردار #رد�ده و ##رد�د�د. #ر�
) را "	.��ر" ��ن ھو ��ر و�س�ن در ����ل از ھ�/�ری >�������< ) 
/�

 
�ن 	رد. و3��ر و�س���م ;!�ون ھ� ���  
ت 	�  در �ل –;س از آ��د#
 ھ�ی ھو!��د �ظ���
 �وا��١٧٠٧ 

�روی #ر�
 را ��/�زار  ،
��روی ��!/ل از � ھزار >���� 9�در �Aل �ر#!ت از *ر ر	و�
 ��وچ  –��.دی �� 

�د. (!/ت داده و �ود #ر#�ن را ھم � -ھ� �  )�١٢�ل �ر


 در �ل  ١٧٠٧در ھ��ن �ل ��
 ھ�" ا�س A/م ��ر و�س)  "١٧٠٩��   و ١٧٠٨( �� روا���ن >���" ���>� ��  "


 "ھو�/
 ھ�" را در %�دھ�ر #ذا!ت�  .روا

���دار ��ر و�س��ن ��دل !�ه ��3م  –/� زد �ر درھم دارا�3رار %�دھ�ر ""  


 ھ�ی 	� در �@�د �� "#ر#�ن" �
 ھ� و درا��د در >��������ور �� ����رت �� وی ��وب >رب #رد�ده �ود�د، �وا


 ھ�) در ��ن A/م �
 (درا�دوزا �=����د. =�	 
���ل" A/م روا� ����ھرات ;����ه �ظ��
 ا���د 	رده و �� !/ل "


 ھ�) از �ل ��A�<) ھ� 

 ھو�/�
�دون  ١٧٣٠��  ١٧١۶روا���ت دا!��د�� ھو�/
 ھ�، در ھرات �A	 وا��.       

      

�ر ;�!روی ھ�ی ��در ا�!�ر در � �	 
�
 ھ� ��N #ر�ت. ز���;س از ا��راض A/و�ت "ھو�/
 ھ�" ��ره ��ت درا


" در �ل ���و��ری ۴٠از ھ�ر��د ��ور 	رده و در Aوا3
 !�ه ��5ود، در  ١٧٣٠"���ن #!�	  ����!�ر %�دھ�ر 

و !�ه  زده �� �5�Aره !�ر %�دھ�ر، ��ر 9��دھ�ر در دا��� 	وه %��ول از % (���ن ھو�/
 را �!/�د. !�ر (	�A

�ن، �� ھدف A د. !�ه!���ر %وی و �رج ھ�ی ���د د���
 ���Aظ� ��وط 	وه و از � طرف د��ر �وط �5Aر �

�ون ز ١۶	��ن �!�ر �ر !�ر %�دھ�ر،  �وات �� �وط �
 �ر اردوی ��در ا�!�ر !���د. در ت ھزار وار	�ر >���


 ھ� �
 در �ورد ھ�/�ری >������ب ��رA ��
 ) ����ی اA�د!�ه ����(، �� >رض �5*�
 درا�E3ن �و%? ��دا�در ھ�


 ھ� را �ر اردوی ��در �
 ھ� �� طرف ھرات #رد�ده �ود،  ��و A�.ت >������ "#ر#�ن"، 	� ���ر �� ����د در ا

�رد. ;س از آن �� ز��ن %�ل "��در !��� ��"اA�د ��ن دوزی" �� =��ر ھزار   �1747ه ا�!�ر" در �ل  %�ط��

�ت ار���د �ظ��
 �ر�وردار �ود. ;س از >�A در !�ه از��
 ���ر �� �<��� %و���دان #�رد ���Aظ در �زد ����وی درا�


 ���ر ��در !�ه �وط �د�� اش ���Eم ا������� او، طوری 	� #*�� ��!ود، �
 از ا�ران ��در �ر !�� اA�د ھ�وم �

��در ����او را 	!�� ���ت، "��ر ��در !�ه" را �� ا3��س "	وه �ور" #ر��� و ��  ،��ن اط.ع داد. اA�د ��ن �� ورود در 

�� ای ��در !�ه ��زم %�دھ�ر #رد�د. اA�د ��ن 	� �� �<��� "!�ص اول در ��ن ھ����� Primus – "ھ� �وپ 

interpares –  ل�
 (در �
 A/م روا
 ھ� را ��١٧۴٧ 	ر��� ;�د!�ھ
 درا�) در !�ر %�دھ�ر  �/�� زد، ا�س 

"
����ری .	 

 	� "	ر�3
 	رده �ود�د، در ����ل از ا����زات  را #ذا!ت.  ا%وام >����� 
��رای ا%وام درا



www.goftaman.com 

7 

 


 ھ� �ر�وردار #رد�د�د، و3
 �� �<��� "A/�را��ن در�
 و ��3
 و�ژه در در��ر درا��
 ھ ���� در "����ن دو" �� درا


 ��  "��ج #�ری ھ�ی ر !�ر"، �� و�ژه ار رز��ن ھ�د �
 	� A/�را��ن درا�
 %رار دا!��د. �� ز���!�
" ھ��و ���

�رو ھ�ی �رار از �ر	ز" ��م" در ��ت "�ذب ���ن از طر�ق �وز�? ا�ن ">!� 

 ھ�ی 	ر�
 دا!��د، درادت ر

�� �زار در ��ورای آ�و در ا�*�ده ا�زاری ��/رد�د. و3
 در ده �وزدھم از �9 طرف �ظر �� ;�!روی ھ�ی رو


  ،!��ل و از طرف د��ر �ظر �� �*وذ روز ا�زون ھ�د �ر���وی در ��وب و !رق��ره ��ج #�ری A/�را��ن درا#

�ب ;ذ�ر �ر #رد�د. ا�ن ����ل درون �رزی و ��<�ر #ذاری ��� %درت �ر	زی آ��� ا��روز �روز �Aدود�ر و در 

ن �رزی، از �9 طرف ���ر �� !/ل دھ
 �� �Eرا���ی رز��ن ھ�دو 	ش #رد�ده و از وی د��ر ���ر �� ��رو


 ھ�ی ��ش ھ�ی ����ف �د���ن %درت �� %طب ��دی ھ�ی �!�ص ��رون �رزی #رد�د��   .وا�


 	� �� "�رادر 	و!
 ھ��، 	ور 	ردن و3
 �� و�ود ��B ھ�، �5و�ت ھ� و ھم ری ھ�ی  !�ھزاد#�ن و ا��ران درا


 #رد�د� 

 ز�ده وزی"  ھ�راھ�A دھ� و��د 	� �� �ل ��
 ھ� �وا�
 ";�د!�ھ
" از ���ر درا، ١٩٧٨، �د���ن 	ر

��ر ��  �وط A/و�ت ا%�دار #رای "ردار �A�د داود" #رد�د، "��ت و ��ج" A/و�ت �داداد !�ھ
 را از "آ��ت � �	

���ت دھ�د. ����.ت ا�ن دو "

 �� ا�ن �!��5ت !/ل #ر��� ا�د:��وی و ار@��   ر ��ر

�م ھ�د ) ١��
 �� �ر���وی در دھ� =�ل ده �وزدھم و در ا<ر �دا�.ت ��
  از ���ح ;و;ل زای ھ�ی درا��%درت 

�د ��ده  و ���� 
%�� 
�
 ��زھم در ��ش ;�را�و�
 ا����ل ;�دا 	رد. و3
 در ا�ن ا����ل %درت ا%وام >����
 ھ�ی درا��ورزا


 ھ� #�
 ا%�دار #رای درا��د �� A/م را��
 و ���ر	ز در 	��ل %رار #ر��� و ��وا��ذ!�� ھ� در �د�ت <��ت %درت 

�د.�  را �� !/ل �دی �� =�3ش �/!�

��ر �� آن ) ٢� "
��ط�ت ار<
 درا" 
��ل ��ر��� و�ود ھم ری ھ�ی 	م و ز��د ��ن دو %وم �زرگ ;!�ون، �

�د. �� ;�روی از  #رد�د �� ��ش ;!�ون ھ�ی���
" �رای ;!�ون ھ� را ا!���ق �
 A/�را���ت "Aق ��ر�ھژ�ون ط�ب ذھ

�وی �Aروم #رد�ده و ھر 5دای 	�� 
�در  �� ا�روز  ھ��ن ا5ل ا%وام >�ر ;!�ون �� �<��� "ر��ت" از �Aوق �د

��ردد.Aذف ا����ز" ���د #ردد �� @رب "�*ر%� ا�دازی %و�
" �� ا���م "�دا ط�� ��ت "�دم و� �*�
" در �ط*�   


 در �ل ) ٣��/�	 S ب��A 
�
 ١٩٢٩در ا�ن را�ط� A/م را���ظ��
" %��داد - را �
 �وان �� �<��� �9 "را�ش 

ل �ط�ت ار<
 #رد�ده و  در و�ود �9  ٩	رد 	� �� 5ورت ��ط�
 و �رای �دت 	و��ه (���ھ�) ���ر �� %ط?   �

�  ده !د.����A" 9ق ;�د!�ھ
" �� =�3ش 	!�

��ن" ���� آ�ر�ن A/�ران ا%�دار #رای آل ) ۴��Eق ا��� 9�
�� 	ود��ی "Aزب د�و	را��A�
) در �ل  �، ١٩٧٨(درا

 ���وات زA�ت 	!�ن" �� �<��� �و�" 
ل �ط�ت ار<
"، اد��ی 3*ظ�
 ھ� در ��
 درا��در ازای "Aق ��ر


 ���ری �رای ��
 د��ر �Nری �وع ا��Aد !وروی در 	!ور #رد�د. و3
 از ���ه وا����ر �� ا%�دار #را� 
�A/�را

�ن ��ر ���ر د� -�ل  ٢٣١;س از  - ،

 ھ� در و�ود �ور �A�د �ر	�
 ھ� �� >����
 از درا���ر Aزب، %درت 

 
����ل !د. %�ل �ور �A�د �ر	
 �� �<��� "رھ�ر �زرگ و ا��د ����E" �وط !�#رد (�
) و��دار در �داوم A/�را�

 
���وت. ��و�ود وا�; ��
) 	دام را�ش ���ری �و%وع ����< ) 
�ظ S ا��ن �رو�*A ن ��ر در و�ود�
 ھ�، ا����<

�ب S (اA�د زی) ���ر�� 

 رھ�ری Aز�
 و دو3�
 ھ� �� اAراز 	ر����< 
��ز ��رک 	�ر�ل، A/�را��ی �Aث ا

  ادا�� ;�دا 	رد.
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۵ ( ��
 ھ� و ھم "�و��
" درا�
 A/م را��راز�ر !دن "رھ�ران #روه ھ�ی ���ھد�ن" �� 	��ل   ھم "Aق ��ر ��

�ن ��ر "%!ر �ذھ�
"ظ�ھری �وات زA�ت 	!�ن" �� =�3ش 	!��ده !د. �� ���
" �رای �.�ش "�ظ�م ا��ود  ،#ز


" %رار �داده و �ر  "ر�3ت ����
 را در دت #ر��� و �ر�.ف #ذ!�� ھ�، �ود را در �د�ت "A/�را��ن د��%درت 


�� 
�
 	� در زور آز�������ت ا�3
 �روی ز��ن" �A5 #ذا!��د. از آ�	�A" ردن	ده ���و�ش"  در را��ی ; -

�ده #رد�د، �ظ��ن 	��9 در ����ل دو3�
 دارای ��ش �����9 � ���>� �� 
��ن رھ�ران طراز اول، �رھ�ن ا3د�ن ر��� 
��

�� %وس   "
��
، در ��ش ھواداران "Aق ��ر�� 
�� ای آ!��
 و ��دان ��
 ھ�ی ��� در �ظر دا!ت ���م 	�

�طر �� 5دا در آ�ر.  

�!روی �رق آ�ی #روه ط���3ن 	� ) ۶;  
�ظ�� ،
���رده ای ��ش �زرگ ;!�ون ���ران در #�ره # 
����از ;!�

 �	 (
��9 (ر�����9 �ت ��
 �ر�وردار �ود، در و�ود �. �A�د ��ر، رھ�ر ط�3ب ���ر �� آن #رد�د 	� ��و �رھ

��ن 	!��ده !ود. در ا�ن �� در ��ش �و��
" در 	��ل ;���
 را �دارد، از "��ت �ط�
 #روه #و�� Aق A/�را�� A/�را


 ���ری �� ���ش ط��3
" را A*ظ 	رده و 3
 در وا���وع ����ر � 
�ت ا�3�	�A" 3ت�ا3���ط
 ط�3ب، �. ��ر ر

 
�
 ھ� در راه �داوم A/�را�
" را  �ور �A�د>����.�ب S #�م �ردا!ت و  "ا��رت ا���ظ S ا��ن و *A ،
�ر	

3
 	� �. ��ر، �ود � ؛ا�.م 	رد�A دیدر�
 -ظر �� ����ر د�و�*�� ��
 را" ;وره �.� ھ�R #و�� !را�ط "ا��رت ا

�د. از ���� �
 �وان �� �!��5ت " ���� �ودن و �رب ���ری" ا!�ره 	رد، 	� "3وی �." 	 
�ود  –�.ی �زرگ  –�

��� %ر�ش ���ر ��وده ��/� �ظر� ����� ا����ر "���� �ودن" را �دا!�� و ھم =��ن � ���وا�ده   �����ژاد ;ر 
�ر ���5��� ��

��
 �رب ���ر ھم �A ھ� 

 ھ� و وھ��*� �ود. 


 ھ�، 	� در �
 ھ� و >����
 و ھم =!�
 درا��
 در %��ل �و��� ��ر�;س از ا�ن �ظر #ذرا در �ورد �داوم A/�را

��ردد � 
���
 دا!�� ا�د،  ا	�ون ا�ن ا�ر ارز�
 ا%وام >�ر ;!�ون ��ش ;�را�و��	� در را�ط� �� �ظ�م ����.ت 


 	� در آن 
 	!ور  –د�و	را�
 ھ�ی ���ری، �� �<��� !�رو�د از   -از ���ه %��ون ا��ھ�� ��!�د #�ن �دون وا�

�د ، آ�� �Aوق ��وی �ر�وردار ا�د��ن و ��ررات در ��ل، ا�3�� ���
 �وا�ت ���وری  ،�ظر دا!ت %وا��
 ر�� 	ر

�د�  ؟ھم �/�� ز

  

  

  

   ��Aل وا���3� ھ�ی ���ری در !ظ�م د�و�را�� .٢٫۴٫٢٫٢

  - ٢٠٠١ –د�ت آورد ھ�ی ��ر�'� !(�ت �ن اول  )١

ت �ن اول" در �وا��ر !���ن، در "��Eوه و �رزن ا�	ن از ����ن ھراس ا�/ن آ ���;س از را�دن #روه ط���3ن و ھم ;

9  ٢٠٠١�ل ���ز��ران ھر =� ��!�ر ا%وام  "�Fو�"!ظ�م  1را,�ر و ����Aده ای �.ش #رد�د �� در !/ل ��دی 

�ش �!�ص ا��Eن ھ�ی �/�و	رات �� �<��� �  
��م  #رد�د. �� ھ�را��ده 	!ور �
 آ�����ر ����ف 	!ور در �

�ده و�ژه ای �ز��ن ��ل و ���ز ���� ،
��
 اA�د زی، 3�@ر �راھ��ل زاد و ا!رف >������ران ���ی �و، از ���� 

���ده و�ژه ای ا������ی 	��ر  –Nت ��Aده ا�ر�/� د�ن، �����ده �ود�د،  -�Aت ا<ر ;ذ�ری از ;�	��ن و �ر�� ا�ن �ظر ر
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ت �9 "ا��Eن ;!�ون ���ر" ����� #ردد.  "رھ�ران" ا%وام >�ر ;!�ون ���ن" ����Eا� 
3����	� در رھ�ری "A/و�ت ا


 A/م روا��
 از "Aق ��ر!�� 9��د 	� در از ھم �� �و�ت �و�ش ا�ن "ا5ل >�ر د�و	را���
" را ;ذ�ر���د. و3
 �وا�

ت ���وری در 	��ل، از "�ر#!ت �ط�ت ار<
 ;!�ون ���ر ھ�" در و�ود ��
 ر�9 از 	ر��� 
�
 ر����!�ای ��ب 

�س "ھ�]ت #روه ��رت، ر
 ��دا3��ر �A رزار�	ن ��د. در ا����
 روم  ��و #�ری ��A�د ظ�ھر !�ه، ���م در �. وط

�ش در ����ل �A�د 	رزی  -�<��� �9 ا��Eن از�9 ���ر   روم  در �ن" ���از �9 ��در ;!�ون _ ���ور #رد�د �� در #ز

ت �ن اول در 	��ر �A�د !����ر "A/و�ت �و%�
" در ��د. از طر�ق �م #�ری ا%وام در 	 
��!�;!�ون ���ر  ��ب 


 ھ�ی وزارت ھ� 	رزی =��ر ���ون از =��ر %وم ��م (����9، ;!�ون؛ ھزاره و از�9) و �م 	رھم =��ن ��


 ھ�ی ��ده د�و	را��9 ��ز #رد�د. �� و�ود ھ�� ��ش ھ�ی ���ری و 	����زھم در ��ن ا�ن ا%وام،  راه �رای �ظ�م آ

 �=���
 �ر�وردار �
 ��!د. =����ر ��م 
" از اھ��ت ��
 A/م روا�� ��ت �ن اول از ���ه "�و�!����ری، �

9�ت از !��ت  در ا�ن �	�A" ت در رد!�
 #رد�د و از وی د��ر ا�ن *� "
�
 A/م روا��طرف "Aق ��ر

�زد.  � ��ت ���وری �ر ����5 "!ورای Aل و ��د" �/��
 ر
 �رای اAراز 	ر��=� ر����!ر�
" �رآ�د،  =

�� 
� 
��   .!د"�!رو��ت �ردم �Nری" ����� !ده در �وا���ت �ن از ا�ن ���ه �زر#�ر�ن دت آورد ��ر

   !Eش �ر 1راز و !(�ب ���Gل ���ری در ��رزار ر���ت $�#وری )٢

 �� 

 ھ� در ��ش از دو 5د �ل و ا����ل آن در و�ود �ور �A�د �ر	�
 درا�;س از ا�ن �ظر #ذرا �ر �داوم A/�را

 ?���� ?�
 و �وز�����ر �
 ھ� ��و�
 رو!ن �
 #ردد 	� ��ش ا%وام >�ر ;!�ون در !/ل ��دی ��ز �وده >�=�=��

 "
�ل "�ظ�م د�و	را/!� �� 

 از ���ت ا�����
 	!ور  –ات. و3!�����ری ���ز��ران  –5رف �ظر از �!و�ت 


 !د�د.  ا�3�� ا�ن �م #�ری ��
 #ذ!��"، ���ل وارد 	�رزار �
 ا%وام >�ر ;!�ون، �ر�.ف "��ش ;�را�و��


" �رآورده ای ����ل و�ژه ای د��رو ھ�ی ;�را�و�وران ���و�ت @د ا!�Eل ا��Aد ���ھ�ر !وروی �وده 	� در آن "

�د:!�� 
5
 �ر�وردار ����5ر  از اھ��ت � �  دت 	م ا�ن 


 و ) ١(�A� 7طت در ��
" !ده و از ���� �����ر ھ�ی ��ره ای ر��ری ���و�ت 	� ���ر �� "���ب #

�ر در ر��ر  �
 و در ا��
" را �ظر �
  A/�را���ت �Aت ;رش �رد"Aق ��ر.  


" �وط ���د  Nزمھ�ز��ن و �� �<��� ��5ر ) ٢(���ت ��ا�ن =�3ش، "��7 !دن" ا%وام >�ر ;!�ون و �د�ر�ت  "ذھ

��ر �� �*/ر �م #�ری ���ل  ا%وام >�ر ;!�ون در %درت � 

  #روھ��
 و =�د#���
 	� �� و�ود �!�ت ��ھ�ی 

�
 A)زب( #رد�   د.�ر	زی �� !/ل �ز��

�B ا�زار ھ� و "�زم �زم ) ٣(� ،"
�ز��ن ھ�ی Aز� �� ����� ظ�ور #روه ھ�  و اAزاب >�ر ;!�ون آرا��در 

�د!���
 ا%وام >�ر ;!�ون د��ر در ط7 رھ�ری ����� "Aذف ;ذ�ر" ����ر �� آن #رد�د 	� ��زی #ران � "
��.  

  ٢٠٠۴!'���ن ا!�'���ت ر���ت $�#وری در ��ل  )٣

  - ر!D ��ز�3ران ا�وام H�ر �(�ون�<ور �ر -

ت ���وری در ا	�و�ر �ل  ������ت ر���ن ا���
 ٢٠٠۴در ��
 ا%وام >�ر ;!�ون �م ;ر ر��، ��ز��ران 

ت ���وری دت 	م  ١٨دا!��د. از ���� ��
 ردر 5د آ��� �� ا%وام >�ر  ۵٠�*ر آ���، �� ا�ن �ر��ب  ٩���زد 	ر

�رت، ��وده ���ل و ��دا3ط�ف ;درام، ���زد  ;!�ون وا��� �ود�د. از �����ظ ��5ور،  ��دا3��ر *A3ر ��دا��در 	
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 �A�د ��Aق و ��A ،
��ر ;!�ون 	�  ھر�9 	��ر از �9 در 5د آرا را 	ب 	رد�د، �A�د �و�س %��و< 
�ا

�د  ��  ���و�ت �وا �� 9��د. در 5د آر  ١٠،٠در 5د  و  ١١،٧در 5د،   ��١۶،٣دا3ر!�د دو�م ھر����ا را 	ب 

ت ���وری    )١٣(������ت ر���ن ا����Y آ�ری ��� -  
�ت !�ری و دھ�����ر  –�� در �ظر دا!ت �*�وت ھ�ی ذھ���

ا�ن �/�� ا�د 	� در ����� %و�
 "و�� داری ���ری" ھ�وز ھم از �����ه ���د �ر�وردار �وده و �*/ر "!�رو�دی" ھ�وز 

�����د 
�*��ده و د�و	را��ن، از ���� در ھم �� !��=� ا#ر �A�د 	رزی ;!�ون ���ر در ���طق ;!�ون ���!ده ات. = �

��ن ( از �وت �� %�دھ�ر ) ��!�ر از ��Eوب ا��
  ٩٠!رق و ��در 5د آرا را 	ب 	رد، �ر�.ف �A�د �و�س %��و

�ر و ;روان)، ��دا3ر!�د دو�م از�9 ���ر در ! Y��ن (;!� 9��ن (��ر��ب ����9 ���ر در ���طق ���!���طق از�9 �

�دی)  /��ن (�����ن و دا!�در 5د آرا را �دت آورد�د.  ٩٠��  ٧٠و �وز��ن) و ��Aق ھزاره ���ر در ���طق ھزاره 

ت ١۴(���ن ���زدان ر���ب ���و����ن ���رد�د، ا#ر ا5ل ا����ن ھ�وز ھم ��
 �ر ��
 ھ�ی ���ری �� ����ش وا� (

�م "آرای�ن !�ن را از  ���وری ���ر �� ���ت ���وری ���و��
 #رد�د.  طوری 	� ھ�� ���زدان ��م ر�� "
%و�

 �=����م #ردد. =�ن 	رده �ود�د، ا�ن ا5ل ���ث آن !د 	� "آرای %و�
" �� @رر "���زدان ھم ���ر" ���ا%وام د��ر ��


 ھزاره ���ر و اA�د ������ب 	ر�م ���ن  @��ءا�ت ���وری ��ود ����9 ���ر �� �<��� ���و��اول و دوم ���زد ر


 از ھزاره ھ�ی ��Aق رای، �� ��Aق رای �دھ�د و ھ�=��ن !��A�د 	رزی ;!�ون ���ر ���ر �� ان #رد�د، 	� �

�ن از ���ر د��ر، #ر=� 	� در �ظر اول ���ب ���و��
 ا��ء ور ز�د.  ا�
 از ����9 ھ� از رای دادن �� �و�س %��و!��

�/� د��ر  و �ر Aق �� �<��� �9 #�م�
 از ا!��
 وا��ود ���ردد، و3
 در وا%? �و�د "�9 �/ر �را %و�
" �وده، /��	��

��د�ده #ر�ت 
�����ر ��9 از ا%وام ��م 	!ور را در  R���وان ھ��.   

�ر #ر=� 	� �A�د 	رزی �� 	ب �
 ��   ۵۵،۴در ا��و�س %��و 
در 5د،  ١۶،٣در 5د آرا  �ر�ده ا�.م #رد�د، و3

�و�ش را در ��رض  ١٠،٠در 5د و دو�م ��  �١١،٧ ��Aق � "

 %و������ن ��ر ";!�����د �رای ��در 5د �وا


 �ر�وردار #رد�د�د. (��    )١۵���!� #ذار�د و از �����ه ;ر ارج 

  ٢٠٠٩در ��ل  #وریدو��ن ا!�'���ت ر���ت $� )۴

  - ��ز�3ران طراز اول "H�ر �(�ون ���ر" در �(ت �رده-

ت ���وری در �ل ������ت دوم ر��
  ��٢٠٠٩ در �ظر دا!ت ���ل ���ری، ا���و�ت �ود دارای و�ژ#
 ھ�ی  ��

   .و ���ری �وع �ود �
 ��!د


 از ا%وام >�ر ;!�ون، از ����  ٣٢در ��ن ��ت ���وری ��زھم از �9 طرف =�ره ھ�ی آ!��ی ��
 ر���زد 	ر

�� 
�د �!�ر ��ژن، 3ط�ف ;درام  ��ب �ظر 	رده، و3�
 و  ر�@�ن �!ر  آ#�ه�زد ھ�ی د��ر از ا%وام >�ر ;!�ون ����

 
�ده �ردم در و3��������ت  �ر#�دوت، "=�ره در�!�ن �ردم #را" و ���ن ��ر وارد 	�رزار ا���. #رد�د�د�رای 


، ��Aق��د %��و�ت ���وری اول، ����ت،  #ر=� 	� ا�ن �ر��� از ��ز��ران ��م >�ر ;!�ون ر��و دو�م ا<ری 

����ت و ;
 آ�د آ�ری آن %��ل 3�س �
 ��!د.���ر #ذاری ا�ن =�ره ھ� در ھر #و!� و 	��ر ���رزات ا>�� 
   )١۶( و3

���زدان از  
�����ر �ت ���وری ��
 رت آ�ری ���زدان 	ر�
 ھ�ی ���ری، ا�ن ��ر در 3���ظر �� وا�

ت����ش ��م  اھ��ت ��!�ر �ر�وردار �
 ��!د.   
��از ھ�� ��ز��ران طراز اول ���د 	� در !/ل ��دی �ظ�م 

ت ��
 رھ�ران ���د �� 
��!�ت ���وری �� !/ل ���ل A@ور �دار�د. ا�ن ��ب ������ت دوم ر��دا!��د، در ا


 �ر ��ب ;ذ�ری ھو�ت 	�ذب ��
 �وام �� آ���ش د�و	را��9 و ھم =��ن �رس از !/ت �
 از �دم �!��
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� 
�� ای 	�را 	� در ھم =!������ت �
 ��!د.  و3
 ��م �ر از ھ�� �دا!�ن ��
 �ردم در ا����ر�وردار �ودن از ;!�

��دن در %ط�ر اول ����زدان د��ر از در�!ش 	��
 �ر�وردار ��!د، ����ر�ن ��ت ات 	� رھ�ران ���د از ا ��

�د.�
 5رف �ظر 	��      	�رزار 

ت ���وری در �ر�.ف رھ�ران �!�ور ��������ت دوم ر��
 د��ر در ا���د، �م #�ری وا ����ن �ر��ن ھ�ی 

��ردد� 
��� "
������ت 	!ور "�و آوری ���ره ا#.   


 از %و���دان ھ�ی �!�ور #روه ط���3ن، /���ق  ،
ت از ھ�� د�ده �
 !ود 	� ��دا3.م را	���در ا�ن �� 


 و -�ر�.ف �ظر ���5
 د�و��دی*�����ت د�و	را��9 %رار ��
 د�و	را��9 ط���3ن، در 5ف اول ا���ش ���دان �

���زد !ده ام 
�.��و�د "�رای ����ن �دا3ت ا� 
�رد. آ%�ی را	�# 
�."  )١٧(  

ت ���وری �� !�ھد دو ���زد از "Aزب ������ت دوم ر��
 در ا���دی ھ�ی � ��ا�زون �ر آن از %طب ���3ف د

��ق ا 9�
، دو =�ره ای �!�ور �ظ�م "د�وان د�و	را���ب ���ل و !��واز ��A زدی����م. �� ��ز ھ���ن" ��E�


 و اد��ی "ا��5Aر %درت" در #ذ!�� ھ�، �A@ر !د�د ���ظری  B���ق،  �ر�.ف � 9��Nری" Aزب د�و	را�

 9�
 د�و	را����ب � �ظ�م	� =�و�A !ور	ت در ��
 را �;ذ�ر�د. در �ورد ����ن ا�����ل �� ا�ن �ظر ات 	� 

�د. ;�	��ن ھم �]و3�ت ھ� و �	 
�د ���دات �ود را �� طور !*�ف ����� 
�روھ�ی ��ر�����و و  ،
���� �����"

�� ا���م دھد�  )١٨(  ".���دات �ود را در ا�ن ز�

  

ت در ��ن "ار�ش رخ و %وای ���و" در   �� �	 
�
 ��!د و!��واز �����ن �*�وت %��ل ��Eا�
�/� در ���3ب ا 3

 ���ب�ورد "	ود��ی ��	�م" �����!�ن داده و ���و�د: "د	�ر   ���س ���ور 	!ور، او �و@وع را �/�
 وارو�S، ر

�ب �� 	�9 !وروی ��ق ���� �ن 	ود�� 	رد و �ن از �ود د��ع 	ردم��."  )١٩(  

ب   	 ��) 

  ٠،۴١در 5د آرا) وھم ا!�راک ���ل (�� 	ب  ٠،۴٣ھم �م #�ری �. را	��در 5د آرا)  و �

)٠،۶۴  9��ت د��ر ;ذ�ری ��*�� در �ظ�م د�و	را����ر ا�ن ا5ل ات 	� ذھ������ت ���در 5د آرا)  در 	�رزار ا

�رو ھ�ی "د��ر –�� و�ود ھ�� د!واری ھ�  –	!ور �
" را ��و�
 دارا �
 ��!د. در  	*��ت �ذب و اد>�م ��ا�د�ش 

ب 	 ��) 
��ر ���زدی ��Aوب S 	و !���9در 5د آرا)  ھم �� �<��� �9  ٠،٢٢ا���9  ��ده �����ث A �� ر و ھم���

�ن ��ر �� �9 �ر���� ای #�رده ���
 �رای ���ر آ�وز�ده ات. 	و !�ط�ف �د�د رو!�*/ران �رد #رای 	!ور �


��
 و !�وه ھ�ی �/ری #ذ!�� و �� ارا�� �د�ل ھ�ی ا�����–��
 ھ�ی ����ل و ارز�A� از 
����د  �� ،



������ت #�م �ردا!ت. آ%�ی - ��
ا%��5دی �� �*�وت =!���ر �� ���زدان د��ر در  	�رزار ا��ر "�ظ�م   	و !�

 �A5 "N�� �� ن��
 �!�ر	�
" و ا�3وی ا�/!�ف از ";�     .#ذا!تد�و	را


 اA�د زی �� �<��� رو!�*/ر �و�
 #را 	�  �� #*�� ای �ودش �� �9 "�ر���� ای  در�ا�ن �� ���د ا�زود 	� ا!رف >

ت ��3" وارد 	�رزار !ده �ود، �� 	ب ��ت !/ت �ورد �٢،٩۴   .در 5د آرا 

ت ���وری 	!ور، ��دS ��دSّ و �A�د 	رزی������ت دوم ر���/� در دور اول ا�ب آرای  �ظر �� ا	 ۶٧،��٣٠ 

����ت  ۴٩،۶٧در 5د آرا و ����� !د�د، ���ل ���ری در ا���زدر 5د آرا دو ���زد ;�ش ��ز !�د��ر #ون #رد�ده و  

 
3�A د.  در�
 (	رزی ;و;�زی) آرا�� #رد���  درا�� (

 (��دS ھو�/��A�< ر%��ت ھ�ی 
��
 ��ر�دو��ره �� =�!
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����ت ا���د ا�
 �� �<��� ���ون اول) و 	� �A�د 	رزی �������ن �ود را از ھزاره ���ران (�ت ���وری ���و��ول ر

��ب ھ���ون !�ه، �رادر ���ن 	رد، ��دS از �/طرف �� ا��م ���م �� �<��� ���ون دوم) ��ظ�ھر  زن����9 ���ران (%

�
 ���ر از  ;!����ن �.ش 	رد �� در ����ل 	رزی درا��Eق ا���
 ھ� ھم �ر�وردار #ردد. !�ه، ;�د!�ه �
 درا�� 
���


 ھزاره ���ر �� ھو�ت "���A  Bل ��نو3
 ��دS در �����ن =راغ ��
 =راغ �� �<��� ���ون دوم در ����ل ��� ��

�د ھزاره ���ر را در ��د �ود �ر#ز�د.�!��Nری" �9 دا )٢٠(  

�ن 	رزی و � 

 #و�� %��ل �و�� ا�ن ات 	� در ا�ن 	�رزار ر%������دS از�9 ھ�ی 	!ور از ���ه ����ل ر

�ن وزن" در ;!ت ;رده ��"Aذف" !د�د. و3
 طوری 	� ��د�ر رو!ن #رد�د، ��دا3ر!�د دو�م �� �<��� "���9 رای 


 ھم #ر��� ات.���ده و ا����زات     �� 	رزی  �� �وا���ت ر

ت ���وری از ھ������ت دوم ر��
 ھ�ی ���ری در ا�����زد ;�ش ��ر (�A�د وا� ��!�ر �� در �ظر دا!ت � ��

�=� �!ر دوت �طور ��و�� در ���و�
 رو!ن ���ردد. =� 
��Nت و���	رزی، ��دS و �!ر دوت) �ر ا�س ��

�دی  /��ت داNب آرای  ۶٠،٢ودر 5د  ۶،۶در 5د و ��دS ��  ٢٩،١در 5د آرا را 	ب 	رده، و3
 	رزی �� 	

����ت را در �9 آرا در ���م د���Y ا���وم و وم %رار ر���د. ا�ن �و@وع �زودی ر�B د��ری ��ود #ر���، ا#ر 


 ھ� �وا�ده ��!ود، �
 و �ر	ز %درت درا���م. در %�دھ�ر 	� رز��ن ��ر�	 
�د %�دھ�ر �رر��ن ��!��ت ;!�ون Nو

3
 	� دو ر%�ب  �A٧٣،٣�د 	رزی �� #ر��ن �A ده در�
) �� در 5د آرا �و�ق #رد�
 ���ر (��دS و ا!رف >����<

�د، در ا�ن �� �!ر دوت ��  ٧٫۶و  ٩،١�و�ت ���در 5د آرا در ���م =��رم %رار �
  ٢،۶در 5د آرا را از �ود 

�م، ا<ر #ذاری �وا���ت ;!ت ;رده ��ن ���د �وز��ن ����ن ��!��ت ��!�ر از�9 N9 و�����ت را در ���Y ا����رد.  ا#ر #

�ت 	رزی ���رددزی رو!ن دو�م و 	رNن و��=� در ا��آرا را �دت آورده، در ����ل ��دS و �!ر  ۵٨،٠. =

ب 	رد�د. ( ار در 5د آرا ۴،١و  ٢۵،٣دوت �� �و�ت 	٢١(  


از   �����س  آ�����ت ;�روزی ر��
، در %��ون ا�����ت ��  ���ور	� در ;�و�د �� %��ون ا��در 5د ��  ۵٠در ا

۶،%۴٩�د #رد�ده ات،  �A�د 	رزی ��  ا@��� �9 رای  �� Sدر 5د آرا %رار  ٣٠،۵۴در 5د آرا در ����ل ��د

�وا�ده !ده و �� در  
�ر �9 ��داد ز��دی آرای 	رزی �����#ر�ت. �ظر �� !/���ت !د�د و ��ز��ری �ر ��داد آرا در ا

����ت �� دور د A۴٨دود ���ظر �� �!�ر وا!���ن �ر در 5د ����ل داده !د. در ا�ن 5ورت ���د ا 
وم 	!��ده ��!د. و3

����ت ���ون ا��س 	��;س از د�دار �� ��ن 	ری �� �<��� ;��م  –��دS و 5رف �ظر ا���ری او، �ز�زS 3ود�ن، ر

��ن، وز�ر ��ر�� آن 	!ور ��س ���ور ا�ر�/� و �و5�� ھ��ری 	���وام �� "ا���ر و ا	راه"   - آور ��رک او����، ر

��ره 	رزی  آ%�ی 
�د#!�����ت ��ر�
 	رد. �� "��دان �!رو��ت" در���A�د 	رزی را �� �<��� =�ره ای �ر�ده در ا

در آ��ن ھ�دو 	ش رو �� ا�ول #ذا!ت: از �9 طرف �ظر �� �دم �ر���� ھ�ی د%�ق و در �ور 	!ور از "��Aو��ت" 

��ناو در �Eا�  ����
 و �دور از @��ط� ھ�ی 	��� !د و از وی د��ر �ظر �� راھ/�ر ��9ای، >�ر �����;�#روه  د

	رزی، �@�ی روا�ط 	!ور �� >رب، �� و�ژه �� وا!���ن روز �روز ��!�ر ��ره و ��ر #رد�د. 	رزی �� ;ذ�رش دور 

��� و از ا�ن طر�ق ��ب ;ذ�ر 
 !دن را ا�د د�و	را�ت ���وری �ر ����ی  "�دم ا5ل د�و	را��9"  �را��دوم ر


"، راه را ��ظ�م "ا�و	را 9�
 را در ��ت "��دان �!رو��ت" �ا �/�ر �ردرای �ن و ��ررات د�و	را�زاری %وا

�ت�  .ھ�وار 
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