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در #��ور �"ول و �داوم ر��� ھ�ی �دم ���ت ����� در ��ور، طوری �� ���ً ارا�� �رد�د،  در ��
 �	�د ����ص 

�	�د ���واده �)ط���، �	�د "&و#ت و ��ر �وا��ن، �	�د "&و#ت و رو"���ون، �	�د "&و#ت و ��ر #�%ردد: 

  .�"*�ل ��+�� و در ا��ر �	�د "&و#ت و ��ر ا��*�دی

ا��*�دی �	�د ھ�ی ���� از ���ت ����� و ��+ت ا-�#���  #� �وا��د ��ور را �� �وی -ا�ن �� در �ظ�م ھ�ی �����

 ����� "�����د، �4 ا#ر #�)م ��ر��� ا�ت. و�1 ���2 #و-ود�ت ا�ن �	�د ھ� �� ا#ر ا�1زا#� #"�وب ��&���"�� 

#�%ردد، �رای ر��� ����  �� ����� -�#�6 ���ده �� #����د. از آ�-��� �� ا�ن �	�د ھ� �� #���� �وا#ل رو �����، �ود 

�و�1دی" #� �وا��د �� در را���ی �4 �")�ل  +رآورده ز�ر���ت ھ�ی ا��*�دی #� ����د، ���2 در ��و�د �� "#�����ت

����دی �7ش ���6ن ���ده ��زی ���د. در �دم ���ت ���د #"�وی �	�د ا*)� در ��و�د �� وا���%� ط����7 در ھ��� 

   �رد�د.����ص �رد�ده، و �س از آن "-��%�ه ھ�ی ���ر" �	�د ھ�ی -����  در #دار ھ�ی #��)ف ���6ن 

  �=�د درون در��ر )١

#��ور �"ول و �داوم ز#��� �� از �	�د ھ� ��ن زده #��ود، �� ��د�� #��وان در ��+ت �� #راد از آن ����ر در 

ا-�#��� �4 -�#�6 �ر ���ت و ا��دار - �*و#ت ھ� و ��#��#�ت ����� درون ��ری ا�ت �� ���� از ���ت �����

ظ�ھر، #�2ور �� #"#د ظ�ھر ��ه، ��د��ه �رای ����� #� ����د. در ا�ن -� #��وان در ز#�ن "&م روا�� #"#د 

ا+;�����ن و روا�ط او �� #"#د داود، #�2ور �� �ردار #"#د داود، ��ر �#و و �وھر �واھر ظ�ھر ��ه ��د �رد. #"#د 

، �ظر �� �*و#ت ھ� ی ���� از ھم =�#� ھ�ی "اودر زاد��" ���� از �����ر �در ��>ری درا�� ���ران �وده دداو

را �� "	6ف اداری و �دم �وا���� "&م را��" #�2م �رده و در =�م ا�داز آن �طرات ا	#"�ل "&م �� �رادر ز�ش 

�)��  ظ�ھر ��ه ���� از �	�د ط����7 و ��  ١٩٧٣روا�� آل �"� را �*ور #�&رد. در ���-� �ود��ی داود در ��ل 

� �وده �� داود �ود را �ظر �� ظ�ھر ���واد��  ��وده، �)&� �ر��ف ا�ن �ود�� �� آ#د �*و#ت ھ�ی درون ���واد�

 ������١٩۶۴ "&م روا�� #�دا��ت. ظ�ھر ��ه، �ظر �� #�"ظ�ت ����� درون ���واد��، در ���ون ا���� ��ل 

ا�	�ی ���واده ��ھ� را از "ق +�1�6ت ھ�ی ����� #"روم �رد، �� در ا�ن -#)� داود �� #���� ��ر �#وی ��ه ��ز 

"#د داود، ھر دو ����ت #ردا�� �ود�د ا��دار �را و �دون #�رو��ت د#و�را��4. ا�ر �#رده #��د. ظ�ھر ��ه و #

ا#	� در ���21ی �*ت �ده ����م ���ون ا"زاب را �� #���� �4 ر�ن ا���� �ظ�م د#و�را��  ،�� ا��ر��ه ظ�ھر 

�4 "ز��" ا��دار �را  �ظ�م«�&رد و �� �ظ�م ��م ��د د#و�را�� 	ر�� زد، �ود��ی داود در �*و#ت �� د#و�را�� �� 

   �د.ا�-�#

  

  �=�د � ن ��و�ت و �(ر 'وا� ن )٢

در ��ش �	�د ��ن "&و#ت و ��ر �وا��ن، ا�رف E�� ��ر �وا��ن را "#ر�وط" �� �4 �وم ��ص �دا����، آن را 

  �����ری ���F �� در ��ن �#�م ا�وام ا+;�����ن و-ود دا��� ا�ت. 

ز�ر ���ت  ،��ر=�" ا+;���=�د�ن ا-�#��� ا�ت �� در -�#�6 "-ا*ل ���������د �رد �� ا�ن  ����ت  ���ت از ھ#�

-�#�6 ا+;���  ھ�رار�� �����ری �و -ود آورده �� در آن در �و�1دی و #�����ت  ا-�#��� در ��ن ھر �وم و #�ط�7 

ان �� �&ل #��Fذ�ن و #�ور�ن در ��ش ��>ی ھرم �درت �رض ا�دام #�&��د. و�1 �� ��روی از ا�ن ا*ل �� #��و
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�ود��ر و در ھ#�  �رھ� ھ�ی ��ر���  =��ن ا�����ج �رد، �� ا�ن ��ر در ""&و#ت #ر�زی" ھم �� *ورت ا�1زا#� 

�� ا�ن �و ��ھد روا�ط  2�١٧۴٧م �� �زای دا��� ا�ت. ��ر�K "&م را�� در ا+;�����ن، �و�ژه �س از ��ل ھ�ی 

"&و#ت #ر�زی #� ���د. "&و#ت #ر�زی �� در �4  #��)ف �وا��ن #")� و �2م ��ری آن ھ� در �ر��ب اداری

، �� ��روھ�ی +رار از #ر�ز ���ون ���ر و �Eر ���ون ���ر �ود دوره ��ش از دو *د ��ل در د�ت ��د��ھ�ن درا�� ���ر

�ر�ورد ھ�ی #��Fوت دا��� ا�ت. ا�ر ��ھ�ن و ا#�ران "&و#ت ھ�ی ز#�ن ��روھ�ی +رار از #ر�ز ���ون ���ر را �� 

�راج و ا#���زات ����� در "&و#ت داری �ر�4 ����� ا�د، در #ورد ��روھ�ی +رار از #ر�ز ا�وام �Eر اھدای 

���ون ���ر ����ر از �ر�و�� و ار��ب ا���Fده �رده ا�د.  �دم "	ور �وا��ن ا�ن �روه، �� طور �#و��   در �ر�� 

#ورد �7ش �وا��ن و �2م ��ری آ��2 در �����ر ھ�ی ��>، از وزارت ھ� �� ��Fرت ھ� ��ھد ا�ن ا#ر #� ���د. �س در 

#"ور و ��روھ�ی +رار از #ر�ر #� ���د، �ر ��ف �ظر  -"&و#ت ھ�ی و�ت �� �وع از ا���ف ��ن ��روھ�ی #ر�ز

  .ا�رف E�� ����ت �� *ورت �ل �� ��Fوت ����دی اذ��ن �#ود

  �=�د � ن ��و�ت و رو��� ون )٣

رو"���ون، �� از �Fوذ ا-�#��� ز��د �ر�وردار ا�د، آ��ی ا�رف E�� �� ا�ن �ظر در را�ط� �� �	�د ��ن "&و#ت و 

=ون �� در��ر "روی ا*ول #��ص و #دون" �� ا-#�ع �ر��ده ا�د، �س  ،ا�ت �� رو"���ون �� #���� �4 ��ر

  ".رو"���ون در ھر #ر")� ای ��ر�K در "�)ب #�رو��ت �ظ�م و +رو ���� آن �7ش �#ده ��زی �رده ا�د

�� و-ود �� "�7ش +رو���� �ظ�م" �و�ط رو"���ون در دو #7طM #��ص ��ر�K ا+;�����ن، در +رو���� "&و#ت  

) در �%�ه ���ت ١٩٩٢) و "&و#ت ا��دار �رای ""زب د#و�را��4 �)ق ا+;�����ن" (�١٩٢٩رای ا#�ن P ( ا*�ح

او	�ع ����� ھ#�ن دو �رھ� ی ��ر���  رو�ن #�%ردد، و�1 ��=�د�� ھ�ی ا�ن #6	ل از ھ#� اول �ر در را�ط� ��

ا�-�ب �رر�� ژرف و #��Fوت را #� �#��د. �� ا	�+� آن #��ر ��ر��� �7ش "�ظ�م �را�داز" رو"���ون را �� #��وان 

  .���ده �رد 6�١٩١٩#�م ����د و �ر ھ#� +راز و ���ب ��ر��� ��ل از 

ز طر�ق #�����ت ��ن �� در��ری ھ� در =%و�%� �ظ�م از ا�ن �� رو"���ون در -�#�6 ا+;��� �� �Fوذ �وده ا�د و ا

����� �ذ�ر+ت. و�1 در ا�ن -� -����� �&� از #2ره ھ�ی #2م �#رده �ده ا�د، #� �وان �� #���� �4 ا*ل ��ر���

����ت #&ث �رد و از =�د�ن �%�ه، �ظر �� �رھ� ھ�ی ��ر��� و �وا���� ھ�ی ا#�ران و "&#را��ن ��Fوت ���ل �د.  

��ر ���� رو"���ون در ����ت ھ�ی �زرگ ��ل  ���ت ازU� %�ه�١٩١٩ھ#�، از  P ز ��ل "&و#ت ا#�ن�Eآ ��6� ،

   .��ن �� #���� �&�� �طف ��ر�K �وا�ده �ده #� �وا�د

را #� �وان در  �دم ��&��ت #�ظم و در ���-�  �١٩١٩&� از ��*�ت ھ�ی رو"���ون ��ور، �و�ژه در �رھ� ��ل از 

" ����ص �رد �� �� �ر��#� و �وا�ت ھ�ی #�6ن �رض ا�دام �رده، �� �وا�ت ھ�ی د��� �ر �ود آ��هدر ��ود "�4 �

�� "	ور ���)� ��ه  �����١٧۴٧ ��ن را ���ده ���د.  �رای "#�رو��ت ����دن" "&#را�� ا"#د ��ه در ��ل - #ذھ��

�M، ��ف ا�طوره ��زی ھ�ی #ور��ن " #رد رو"��� ا����د #��ود. در ا�ن -� ����ت د�د �� در وا��دم �� "����

��ز�%ران #2م �ظ�#� �ر���� از ر��ب ��در ��ه �� �وا+ق ر��ده �ود�د ��  ا"#د  ،ر�#� ��ور، ��ل از "��ج �ذاری"

�ر �ر�� ��د��ھ� �&�� ز�د. ھ#=��ن  در  - primus inter pares -  "��ه �� #���� "��ص اول در ��ن ھ#����ن

#��- �(V����� �����F*� ً �ده �ود، +7ط �� �&ل �#�و4�1 #���د  ��ر ا"#د ��ه  ر ��ه"،ز#�ن "��ت �����" ��#و

. در ا��ر #� در ��ر�K ا+;�����ن �تددی  "ا+���ر ���ن د���ر" را �ر �ر ��#ور ��ه دا#-�ن - �ّ�وم���)� ��ه ا�ن ��ر 
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��در ��ن،  و در ��Eب �ردار #"#د ھ��م  ��ھد ��-%ذاری #"#د ظ�ھر، ��ز �� ھ#�ن #�وال ھ���م. �س از ��ل #"#د

#"#ود ��ن، وز�ر د+�ع ��ور �� �P 4# �واز ��ن، وز�ر در��ر ��در�X  ��ن، �رادر #�7در �� ��� ��در ��ن، ��ه

#6#ول �ود،  " در ��ور ��د��ه �رد��"��6ت �رد، �� -)و ھر �وع �Fر�� را �� در ، �رادر زاده اش �� #"#د ظ�ھر

در ا�ن ھ�%�م ��زھم ""	رت �وراK���#1 #-ددی"، �� =�د 1"ظ� �6د �� *"�� ر��د، د���ر ��د��ھ� را  �ر+�� ���د.

   )١١٠(ظ�ھر ��ن ��ت.  �ر �ر

���� دور #��طم در ��ر�K ا+;�����ن #�6*ر، +راز و ���ب ����� در ��ور  ١٨٩٠و  ١٨۴٠در ��ن ��ل ھ�ی # ��

�ی �زار ھ�ی روس و �ر������ی ���ر "زور آز#��� ھ�ی" ��ھزاده ھ� و ����ر در ��و�د �� ��ش ھ�ی ا#�را�وری ھ

   د.ا#�ران درا�� ���ر �7ش ���6ن ���ده دا��� ا�

ا*ل �دم "#ر�ز�ت �4 #ر-M رو"���" در ا+;�����ن �� �و�ت �ود #�-ر �� آن �ده ا�ت �� ��ز�%ران ����� �ط�ر 

د. =���=� ا�ر �ردار #"#د ا�وب ��ن، +��] ���Fده ا�زاری ��اول، ھر �4 در ���ره "&م روا�� �ود از رو"���ون ا�

�ر�وردار �ود، ا#�ر ��دا1ر"#ن  در ��دھ�ر "-�X #�و�د" �� �ر+�ن  "+�وی -�2د �)�� ا�%)�س"  از  �������� رو"���ون

  دی �رد.�� �و�ت �ود �)�� ا�وب ��ن و رو"���ون ��دھ�ری �� "+�وی -�2د"  رو"���ون در��ری ���ل ���ن *ف ��

ا�ر �ود "ا"#د ��ه ����" �� ا��م -�2د ��  "#�ت �رز#�ن ھ�دو���ن "#�رو��ت د���" داد، رو"���ون ��ور در  

#-#وع، �� و-ود "ر��ت �Fر�� -دا�� �6	� ھ�، در �د#ت "&#را��ن ز#�ن �)�� "��Fر" در #��رزات آزادی �واھ� 

زاده ھ�  و #�ر ھ�  آ�و�دو-ود #� ھ�، �ط�ب ھ�، ��ور �2م دا��� ا�د. و�1  �ظر �� ���ت ��ری، رو"���ون در 

"ا�#�ل �� -��ز "&#را��ن د��وی "#�رو��ت  �� ����ر در �د#ت "&#را��ن �رار دا��� و �� ا#�د ا#���زات #�دی

  ا�روی داده ا�د. 

� ��-�ھم در دھرو�داد -���1، روا�ط ��ر رو"��� #ذھ�� و "&#را��ن د��وی را در و>�ت ��دھ�ر �*ر�] #�دارد:  

د+�ر ا�"*�رات  " �ر��ده ����م در ��دھ�ر �&ر �م �ده �ود. �رای �د�ت آوردن �&ر ����ت از �ود "���ب ا1"&و#

 �و�دآز#��� �ط�ب ا#ر ��ده ��ود.  4ا�ن �� �و�ت �ود، �ظر �� �����ر ا��دار �را�� آن ز#�ن  � - ا-�زه �ر+�� #��د

 "���ب ا1"&و#�"ن رو"��� �زرگ و �ر �Fوذ �2ر �ود، �زد E�� ��ن، زاده دو#� �و�دآ زاده �� �س از �رف ا1د�ن

E�� ��ن در ھ#�ن ���ت ھ� ��  "	ور #� ���د. – در "دود ���ت ��)و �رام –�&رو�ت �� در�وا��� "�4 �و-� 

را �� #��� د+�ر داده و  اده �� �ر #�ر�د، در�وا��� اشز آ�و�دد+�ر ��ود. �س از ا��ظ�ر =�دی �� "و*)� �ط�ب 

   د:در �4 ور�� -دا���� ا�ن +رد را #� �و��

  �م"ز#�ن �� �رط ادب �و�� �ردم و ر+ ---- �� د�د�ت آ#دم �دا��� ��ر�ف "

ز#��� �� E�� ��ن، �س از �ر��ت ا�ن �و��� را #����د �� �#��ر و �&�ر *دا #�ز�د "ا�ن ا�ت #�ی �زرگ ا�ن �2ر 

ز#�ن �و�� #�&�د." �ظر �� �زارش �Eم �)� �و��و�س، #��� د+�ر، ��ص اول و>�ت �� �رای �4 �و-� �&ر، 

+ر#�ن "دو �و-�" را �رای �ط�ب *�"ب و آن ھم �� �&ل ھد�� داد. �� ا�ن �ر��ب ھم  ،��دھ�ر �وض "�4 �و=�"

ھ�� را �� �ر�ش وا �ط�ب �ط#�M �رد�ده و ھم �ظر �� ا�ن �� ��Eت �#���ده دو1ت، �4 رو"��� �ر �Fوذ �4 #�ط�7 #ذ

  .دا��� ا�ت، "*��ت اداری" ���ن #�%ردد
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�ر #�6ش �#��-د #�1&�ت ��ن و  ار��ب �وده، و #� #���د "�د#ت  ،در وا�M در ا+;�����ن، �� و�ژه در #��طق دھ���

ھ#�ن �ور" در �د#ت �"&�م روا�ط "��م �رار دارد. از ا�ن �%�ه ا�ن -�ی �6-ب ���ت ��  "&#را��ن ز#��� �و�ط 

 P دن "ظل�ون از طر�ق �وا��د- ���� �دا –رو"��"+ًر ا�زدی"  آرا��� #�%رد�د ��ت د�ر�F* �� ".  

�� در �ظر دا�ت ا�ن �ظر �ذرا #� �وان �Fت �� ��ر رو"���ون، �� و-ود ��  �6داد ا�%�ت �#�ر از ا�ن ")�7 �� ��  

#ذھ�� در ��ت در �د#ت �ظ�م ھ�ی ا��دار �رای د��وی  در��ر در �*�دم ھ#��%� �� �ر �رده ا�د، �� #���� �4 ��ر 

   د.�ر  ز#�ن ���� #� �رار دا��� ا�

در را�ط� �� �7ش رو"���ون در "�داوم و درھم ر�زی �ظ�م ھ�" #� ��ھد �7ش +�6ل رو"���ون  ١٩١٩و�1 �س از ��ل 

�� �وی "�4 ��ر �ود آ��ه" و ��ز�%ر ����� در ��رزار  �ظ�م ��زی و �ظ�م  �را�دازی ھ��م. =���=�، ��ر رو"��� 

ل ط)��" در ���ر در��ر��ن ، �� و�ژه در ھ#�و�� �� ا#�ن ا�ر از �4 �و از طر�ق ��)�;�ت #ذھ�� در #��رزات "ا���7

-زم �رای "P ��ن، ��د��ه ا*�ح ط)ب ��ور �7ش #2م ��زی �رده، از �وی د�%ر ھ#�ن ��ر، �� و�ژه ��ش 

#ذھ�� در +رو���� ھ#�ن "�ظ�م �-دد �را" �2م #2م دا��� ا�ت. و�1 -آن  �� #���� �&� از �وا#ل ����� "د�و��دی

 X�ظ�م �م ر�دازی �ون را در �ر ا��7ش رو"��ن" �� P #� ھ�ی ا#�ن��ظ�م �از " ����د ھ�ی ��6#�ت ا��*�دی #\��

 P دا1ر"#ن ��ن و "��ب��ش  ا#�ر �ت �� �F1��# ش #���زد. در��ر �ذ�ری =�#%�ر از "-����ن، ا#�ن P ��ن در ��

#�روط� �واھ� ز#�ن" ز�ر ��ر ����� ھ�د �ر���وی �ر+ت. ا�ن ا#ر #�-ر �� �ط# M���M #��1 ا�%)�س �رد�د، �� 

��>�� در ا����ر "�در و �در ��ن " ��ه -وان #�%ذا���د. ��وه �ر آن �ظر �� +7دان #��1 "&و#ت و�ت #-�ور �رد�د 

��ر #��1 از  د�%ر�و�� در ��ن ز#�ن ��  ��ر #���1ت را �ر #"*و>ت زرا���، �� و�ژه "#���1ت �ر #وا��" ز��د ��د. 

و د�%ر�و�� ��ر "ا+زا�ش ��ر #��1"  ، "�ط# M���M #��1 ا�%)�س"" ��ز ���ل �ذ�ر ا�ت. در ���-� �7د "-�س" �� "�ول

ً  ��روھ�ی +رار از #ر�ز #�-ر �� آن �رد�د ��#)� �� #���1ت �7دی، ھ#�  و  ور زداز "و+� داری" �� #ر�ز ا#���ع  ��#�

   د.در *دد "�د�ل" در ���ل �#ل ���

���� �4 را�ش ����� �رای  - ١٧۴٧�س از ��ل  – دز را�ط� �� "&و#ت "��ب P �)&���، �� در ��ر�K ��ور# ��

�7ل ��دا�رد و ��ش ھ�ی ا*�ح �را�� ز#�ن �� ��ک �����ن ��ر �درت ����� از درا�� ���ران �� �4 ��-�4 ���ر ا��

و �ون ����ده �د�د، رو"���ون ��ور �� =2ره ھ�ی دو ���� �#ل �رد�د. ���� از رو"���ون در �د#ت �)&��� �رار 

#�ھ� �)&��� ر-ز �وا�� �رد�د.  �٩ر+�� و ���� د�%ر در ھم �و�� �� "�رادران ��در" در را���ی �ر�و�� "&و#ت 

، "�رادران ��در" �����ن ��#� ار�-��� را در "-2ت ���
 و ��ز#�ن دھ�" ��ر - ١٩٣۶ - د "�ورای �)#�"�� ا�-�

��ر �ردا���د �� از ھ#�ن ��ر�K �� ا�ن �و، ��رزار ����� ��ور را �� #��وان �دون ��6#�ت +�6ل  در ��ور رو"���

  د.#ذھ�� �*ور �ر

در ز#�ن ا�;�ل �ظ�#� ��و �و�ط ��ون �رخ در دھ� ھ���د �ده ����م،  �ظر �� �وا#ل  ��ص درون #رزی از �4 

�����ر -�X �رد، �7ش رو"���ون �� #���� �� �و و در ����ر �ذ�ری از -و #ذھ�� "��م در #�ط�7 و در ا��ر �ظر 

�رای  د�ن����� �ظ�#�، ����� و #��1 ��ور ھ�ی " در #�7و#ت #)� �روز �رد. در *ورت �دم ���ه"��#ل ���6ن ���د

را دا�ت و �� ���Fت #د�ر�ت #�ظم �4 ھ�  #�ط�7 و -�2ن Eرب در ���ر رو"���ون، ا�ن ��ر �� �وان ���
 �ردن �وده

و �ر���ری در ا+;�����ن را. ��زه �� +رو���� "&و#ت ا��دار �رای ""زب د#و�را��4  �+ر����=�X دراز #دت 

ن" رھ�ران ا"زاب -�2دی �ر ار�&� �درت در ���ل  �&�� زد�د. "�ظ�م ا��#� رھ�ران -�2د" �� �ود �)ق ا+;�����

#ذھ�� و +7دان #د�ر�ت ��وری آن ھ� �ود، در ��ن ز#�ن ����%ر "=ر�ش ���F" در -�#����%ر �دم �وا���� ھ�ی �����
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�درت، رھ�ران #ذھ�� �رای �����ن ��ر  �ر�ورد ھ�ی ����� و #وا	M #ذھ�� �)�7 #�%ردد.  �� �&�� زدن �ر �ر��

���� �4 ��ر، د�%ر در �د#ت در��ر��ن #ذھب ���ه و #د���ن ��ج و ��ت �&و>ر  #�رب ��وده �)&� �ود "1%�م # ��

�����" را در د�ت �ر+��د. ھ#=��ن �� آ#دن رھ�ران -�2دی �� ���ل ط�ف ھ�ی #��)ف -زم �را�� ا��#� وارد 

در دوره ��� ط���1 ��ر���" در دوران �روه ا�7�1ط� ط���1ن ھ�وز ھم �ر ر�X �ر �رد�د. ��ور �د�د. ا�ن "=ر�ش 

�وا��ت �� �� ا	�+� �ردن �)#� ا��#� در  "-#2وری  ا+;�����ن" و ��د ا��م �� #���� ز�ر  -�2دی - ��ر رو"��� ھم 

    ��زی ��د.���ت ھ#� �وا��ن در ���ون ا���� ��ور،  �7ش ���6ن ���ده 

  و �(ر ��� ل  �7�1 ��و�ت�=�د � ن  )۴

 4�" ����در را�ط�  �� �	�د ��ن "&و#ت و ��ر �"*�ل ��+��،  در #��ور �"ول و �داوم از �"*�ل ��+�� ��ن �� #

��ر -د�د" در �ر*� ����ت ��ور ��دآوری #�%ردد. از آ�-��� �� ا+&�ر ا�ن ��ر �� �ظرات در��ر��ن، رو"���ون و 

#�%�ر�د، �� �ظر ا�رف E��، ��ش ز��د از آ��2 روا�� ھ�ی ز�دان �رد�ده، و�1 �6د از آن در  �وا��ن در �	�د �رار

  .�طوح #��)ف اداری �� �ط] *دارت #�;ول �� ��ر #� �و�د

از ا�ن �� "��ر �"*�ل ��+��" ھوادار ا*�"�ت در د��%�ه اداری #� ���د، �ظر �� ���ت +&ری او �4 ا*ل 

ور ا�ن �وا�ت د�%ر�و�� را �دون وا���%� ھ�ی ط����7، ��و�د ھ�ی ���ری و #�"ظ�ت �ذ�ر+�� �ده ا�ت. و�1 ��)

�رر�� �ردن، ا1%وی ا�ت از "��ده ا�د���" و �دون  -  طوری �� �ذ��� ھ�ی ����� ��ور ��2دت #�دھ�د - �#��

  ."ر���ت "��ر�4 ���� ھ�ی �رد�را��  دا��%�ھ�

+�� ی �� در دا#�ن Eر�ت �زرگ �رد�ده ا�د، �� ا+&�ر �"*�ل ��+�� ��ن ���ت از ھ#� ��وه د�د رو��F&ران �"*�ل �� 

��ر ھ�ی  ��>��، �6�� ����� �� در ���ر ��ز �رورده �ده ا�د، ��Fوت ھ�ی ����دی دارد. ا�ر �روه دوم  از د�ر�و�� 

واری ھ�ی زا�د ا��*�دی ��ور �دون د�- *"�ت #�&�د، #راد آن ا*�"�ت اداری د+�ر ��>ری ا�ت �� ا#ور �����

و�1 �����ر ����� �م و ز��د  "د�ت �� �ورده" ���� �#��د. ا�ن ��ر �"*�ل ��+�� ��ز �رورده �� در  ،ی ��ش روداراد

�� �وا�ده �ود. و�1 ���2ر�ن "�1ت آن  "-ز ا�را+�ت ا���7دی" "��ب #��ود، #��وا�د در =�ر=وب �ظ�م ھوادار #در�

�ظر �� وا���%� ھ�ی ط����7 و آ��ھ� از او	�ع ر�ت ��ر -�#�6 ی �� در ��د �"*�ل ��+�� ��ن ��ر ھ�ی ����ن،  

در ��ر #� ���د، �واھ�ن "د�%ر�و�� ھ�ی ����دی �وده" و  ا��راً �س از �"#ل دوره ھ�ی ز�دان  ��  ا��دار �را�� �ظ�م 

رزار ����� ���داری �رده ا*ل �ط#�M از طر�ق �ر�� ھ�ی اداری �#�ر �ن داده و �� #���� "�4 روح #��طم" در ��

����ت �ودداری �رد از ا�ن �� ھ#� رو��F&ران ��ر ھ�ی ����ن -�#�6 را "ا����7ون  ،ا�د. �� در �ظر دا�ت ا�ن ا*ل

�ظر �� "ا�1زا#�ت �����ری و ز�ر ���ت  - #�در زاد" �وا�د. =���=�  د�ده �ده �� �6	� از ا�ن ط�ف  رو��F&ران

���ت �ظ�م" �رده �&وت و �-و>�� ���ده ا�د. �� ا�ن ط�ف   �شو��س ط����7" �ر "ا"� - #�دی ���واد��" " MF� ��

#� �وان �� #���� "�رد��ن ���ه �و�ت" �%�ه �رد �� در دوران "�رد��"، از -#)� در ا��>ت #�"ده ا#ر�&� در درون 

ن �رده" ����ص ���� ھ�ی �رده داران �� "�ث "�د#� و �#)�" #�;ول �ود�د. ا�ن ھ� ھو�ت ��ن را در "�د#ت  *�"��

ا�ن �ر��ب ا�ن  ��رده و در ز#�ن �;�وت �رد��ن "�� #�%�F�د �� ا�ن ھ�، �6�� �رد��ن د�%ر از "#�" =� #� �واھ�د؟  �

�ود را �� �رده داران در �4 *ف �رار  - ����ص �رده و ھ#�و �� �رده دار ھو�ت �ود را در �رده �وھم   ،ط�ف

     د�د.#�دا
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ی ��ر �"*�ل ��+�� ��ز در -�#�6 ���� �� در آن ا���ص ا�Fرادی در ازای ھو�ت #د��، در را�ط� �� وا���%� ���ر

�ر ھو�ت ���ری او1و�ت ���ل #� �و�د، در را���ی �ر�ورد �"*�ل ��+�� ��ن در ���ل "د�%ر�و�� -��6#" 

��%�ه ھ�ی �ر�وردھ�ی #��Fوت �روز #�&��د. ا�ر ��ران -وان، �ظر �� وا���%� ھ�ی ���ری از �"*�ل در دا

#��ص و �� از �ورس ھ�ی �"*�)� در ��رج ار ��ور #"روم #�%رد�د و در ا��ر  از ا"راز �ر�� ھ�ی دو��1 

�7ب را�ده #��د�د،  طوری �� در ا+;�����ن در دوره ھ�ی #��ص �و�وع ��و��� ا�ت،  �� ا"�#�ل ز��د ا�ن �روه �� 

��ن �� در وا���%� ��  �" #� ��و�دد. در "��1 �� �"*�ل ��+�ا�ن �-ر�� �)K در ��ر زار ����� �� "*Fوف ا����7ون

روا�ط ���ری، �دون #��*�ت �����%�، از �دو ا#ر از ا#���زات �ر�وردار �وده ا�د، در #-#وع، �دون �"#ل  ز�دان 

��  ، وردھ�ی �رون او�����،  در �د#ت "ا��"&�م �ظ�م "��م" �رار #�%�ر�د. در ا�ن -� ھم #� �وان �� ا�����ی �ر�

  .#و�د -ر��ن �)� ا�ت�ود 

�#��" در �4 �6د ��ص -دھ��� و  ���)�- ھ#=��ن �س #�ظر وا���%� ھ�ی �"*�ل ��+�� ھ� در ��و�د �� ا*ل  "�2ری

ز�ن ��� از و>��ت ��ور �� ���ل #�&ن  �ن��ودش در ���ش و ��ش ����� ا�ن ��ر �7ش ��زی #�&�د. �"*�ل ��+�� 

"���)�" د�ده �� �� آ��2 �� #���� ��ن ��� و "��رون �را" �ود را در ر���ت �� �"*�ل ��+�� #��و�د، در �4 #"�ط ��%

�2ری و دھ��� ھم *دق #�&�د.  ا�ن �روه   ��ن"اطرا+�" �ر�ورد #�%ردد. ا�ن ��Fوت "�� در ��ن �"*�ل ��+�� 

و ط����7 در =�ر �4 "ھو�ت  �"*�ل ��+�� ��ن اطرا+� و دھ���، "�� �دون در �ظر  دا�ت وا���%� ھ�ی ���ری

�#��"، #���د ھرا�� و �� ��د ھ�ری ��ھم در "ھم ز����" �رار �ر+�� و �� "دود #��ص ھ#%�م #� ����د. ھ#�ن ھو�ت 

ھ�ی اطرا+� �ود �&� از د>�ل #"�وب #��ود �� �7ش ا�ن ��ر �"*�ل ��+�� اطرا+� و �� ا�دازه ھم دھ��� در 

  ."����ر از ����ب" �رض ا�دام #�&�د �-�#6 ��6#�ت د�%ر�و�� ����دی

از آ�-��� �� "&#را�� ا��دار �رای آل �"� در ��ور �� ����ت ھ�ی ا���دادی �وع �ودش �ر "Fظ و *���ت �����ر 

��ر��� ا��وار �رد�ده و در ���-� از #ردم ""ق ��Fس �����" را �ر+��، �س - ھ�ی ���� ا��وار �ر #�رو��ت ���ری

�4 ا#ر ا�1زا#�  ط���6   -  #��ل +و�و -ھ�  �� #���� "�وژه �را+�#�د �)�� #�����ت �درت" وا��ش �"*�ل �رده 

  :�وا�ده #��ود. در ا�ن  را���  #� در ا+;�����ن ��ھد ا�ن وا��ش ھ� ھ���م

  ��)�#� �&�ت ��ر، )١(

  ��د�ده �را�� �-و>��، )٢(

  �ود +ر��� �ز د>��، )٣(

  در ا��رو  #�7و#ت #د�� �را+�#�دا�� )۴(

  ���م ��د>�� ی #�)"��� )۵(

ا���1 رو��F&ران �ظر �� ���ص ھ�ی ط����7، وا���%� ھ�ی ���ری و ��و�د ھ�ی �#�� �ود ��ن و �� ����ر �ذ�ری از 

ھم �4 ا#ر ا�ت �� ا�ن  ]وا	�ر��ب ا�ن ���ص ھ�، #�� ����� �ود را ���6ن �رده و در آن راه �دم �ر #�دار�د. 

ھ� در ��#� راه، آ��ھ��� و �� ���ود آ��ه، �ط �وض #�&��د. و�1 در #-#وع ا�ر #� �ر #��ر  ط���6 ا�ت �� �6	�

ا+ت و ��ز -��ش ھ�ی ����� ��ور در =2ل ��ل �ذ��� �ظر �� ا�داز�م، ��  زودی در #� ����م �� در "دود ���ت 

وی از ا*ل "رد د�%ر ا�د���ن و ھزار رو��F&ر ��ور �� #���� "��ش ��زان �����"، ھر ط�ف �� ذات �ود  �� ��ر
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��F د�%ر ����ن" ��ش �رده ا�د �� "�ر�و�ت #�)�ون ھ�ی" ا���ن �� آ>�ش را در �رز#�ن ھ�دو �ش �� �����2 ���6ن 

���د. در ��و�د �زد�4 �� �7ش رو"���ون، �� ���ً �رر�� �رد�د، ��2د ھ� و  ا"زاب �و���ون ���� از ھ#�ن ���ص 

�#�� �� =���� ھ�ی ا+&�ر د���، �و�������1، #)� �را�� و د+�ر ��>ری در *"�� �����  ھ�ی ط����7، ���ری و

��ور �� ھم د�ت و  ��-� �رم �رده ا�د.  ا#روز �� ��ری �دن ده ھ� ��ل �&�ت ��ر، ��ور ھ�وز ھم در ھ#�ن آ�ش 

#�&ل ا���� "+&ر ھ�ی �4 روی ھ�ی �����، ا�"*�ر �را�� ھ�ی �ظری و �دم �رد��ری ھ�ی ا-�#��� #��وزد. 

�دون ا�ن �� در ��ش  .�4 ��ش #�6ن ا�ن ��ر ھم در ا�ن �&�� ���F2 ا�ت �� دھن آ��2 ھ#��� ��ز ا�تی ����" 

ا��*�دی  �� �د�ل ھ�ی در �ور �4 ��ور ��� #��ز�� ����د، ھ�وز ھم ا�دو��� ھ�ی +&ری #�-#د -�دو�ن #�� �����

#�&��د. ھ#�ن ��ش از ��ر رو��F&ر �� �")�ل ��ر�� از ���ت -�#�6، از  �ذ��� را �� #���� "�و�� �Fر" ���وار

#	"4 #� �ر�د. ا�ن �V�# 4)� ز#��� ا�ت و  ���د  ���ی"��+�� �د ر��ت +&ری ��ن"  �� �د و ا�دام #)ت Eم �ر�ت 

داد�واھ� "رو��F&ران" را �� ا�ن ط�ف �� "#�در وطن"، ا�ن �رز#�ن آ���E �� �ون �&وت ��%�ن را  ��&�د و 

    د.��ر��� +را�وا�

    �=�د � ن ��و�ت و �(ر ا����دی )۵

 �� ،��E ظر ا�رف�د ��ن "&و#ت و ��ر ا��*�دی" ��د آوری #�%ردد. �� �	ور �"ول و �داوم از "���در ا��ر در #

�� در��ر �� �4 "��#�ن ھ#&�ری" د�ت  ا�����ی �4 دوره #��ص �� در آن  ا��*�د �-�ری در و-ود ��دا1#-�د زا�)�

   ت.زده ا�ت، ��ر ����� و ا��*�دی ��ور "�ر ا��س ا*ول #��ص و #دون ھم ��#�ن" ��وده ا�

���ت از ھ#� �� ����ص "�دم ھ#&�ری" ��ن ��ر ����� و ا��*�دی، #��ور �"ول و �داوم از ���ن �)ت ا�ن �دم 

�ت ا���7د �ر ��ش در��ر��ن ا�� #�ورزد. �� و-ود ��زک �ودن �#� ��ر ھ#&�ری طر+� #�رود، در ���-� از �ذا��ن ا�%

ا��*�دی، �)ت ����دی ا�ن ا*ل �دم ھ#&�ری را ����ت در ��وه +&ری �#�#�ت �را�� در��ر��ن �راغ �رد، �� �وع 

�ت ���ده دا��� و در ��ن "�ل در ازای طرح 1وا�] و #7ررات �7و��� �ود �وا���� �ردا�دن =رخ ھ�ی ا��*�دی را 

�)ق #�&رد�د. در ����ر �ذ�ری از ا+&�ر روز ھ#�ن ز#�ن +&ر ا�"*�ر �-�رت �د�ت "د+�ر ��>ری" #وا�M  ،ا��*�د

�*و*� �� ���2 ���ز#�دی ھ�ی #�رم #واد - و �� در ��2ر�ن و-� آن ا�-�د �ر�ت ھ�ی #��)ط دو��1 را�� ��دو1ت 

�� #�&رد، �)&� #��M ر�د �ر#��� ھ�ی �-�ری و *���6 ھم #��د.   -�ران#*ر+� و �و��ک درون #رزی را 

�ر��ف "��ر �ورژوازی" ��ور، ����ر در و-ود �ر#��� داران �-�ر �� #���� "#�*د��ن #��&ر" از �وا���� ھ�ی 

���ز =�م ��ری �ر�وردار �ود�د، �� ھم �� �MF دو1ت، از طر�ق �ردا�ت #���1ت و ھم در را���ی ���2 #واد #ورد 

    ���د.��ور +�1�6ت 

  �ظر ,ذرا �7 "�ظ�م ھ�ی ا����دی" �(ور

#��رزات ����� درو�� ��ور و از �وی د�%ر ��� �ر ��ش ھ�ی #�وا�ر �ر������ی ���ر و ا�"�د �ظر �� از �4 �و 

ی ا��*�د- �����-#�ھ�ر �وروی و ا�ر���� آ��2  �� #���� دو ��ور ھ#-وار �ر #�����ت �و�1دی ��ور، �ظ�م 

  ی اول �ده ����م ���وی �� ر�ود ���� و�ژه #وا-� �وده ا�ت.   ا+;�����ن در ��#�

در ��ل ھ�ی �� و در "&و#ت ھ��م ��ن ��ر �و=4 �ر#��� دار �-�ری �"ت رھ�ری  ��دا1#-�د زا�)� ��زه �� 

 4� ����ا��*�دی �� از ���Fت ھ�ی #د�ر��� �ر�وردار �ود،  #���ث#���� �4 ��ر آ��ه �روز #�&�د. زا�)� �� #

�وا��ت  �� در��ر��ن را از طر�ق "�2م دادن ھ�ی �دون �طرات" در ��6#�ت ا��*�دی �ط#�M �رده و  ����ت را در 
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#"#د ھ��م، *درا�ظم ��ور را در #��+M  ��=�ق  ،�د#ت ا��*�د �&���د. =���=� زا�)� از طر�ق "�ر�ت  ارزاق"

 �� ا�ران در ��ل ھ�ی �� �ده ����م �ر�4 ���ت. ھم =��ن، =ون زا�)� ا�"*�ر *�درات �و�ت �ره�� �ورا#واد 

در ا��م  ١٩٣٧م را  ��2م ����� �ود. =���=� �س از ��ل ��ل را �د�ت آورده �ود، ��زھم در��ر��ن، از -#)� #"#د ھ�

ا#ر زا�)�" در "دود ده �� ���ت ھزار " ور، ����ر�د �و�ت �ره �ل، #�وو�1ن �ر�داری �و�ت از ��7ط #��)ف �

د�%ر �ول ارز  �ره  ��-ران #�%رد�د. در "��1 ��  �درھ��م ��ن ��ز �ر�داری �رده و �� ��رج * م�و�ت �ره �ل ���

ھ��م در ���4 ھ�ی ��رج *�درات #"#د �� "&و#ت �"و�ل #�داد�د، �ول ارزی  ار�ل  را �� �رخ ������ر از �رخ ��ز

#ورخ +رھ����  ،ھ��م، �� �ول #�ر #"#د *د�ق +رھ�X#"#د  �ل داده #� �د. "-م ا�ن دارا�� ارزی�� ��م او �"و

�ول ھ�، =ون ھ��م ��ن او>د �دا�ت، �� #"#د داود و  ار ا#ر�&���" ��b1 #�%رد�د. ھ#�ن)�ون د�ھ�ی # *د��ور �� "

   ) ��a١١٠ #�راث ر��د. ( "�ور =�#� ھ�"#"#د ��6م، �ردار زاده ھ� و 

��زه �س از -�X -�2�� دوم و �� ��روزی ����� -��ح داود (#�2ور ��  �ردار #"#د داود) در ��ر "��م در��ر  

ا-�#��� آ#�ده �رد�د. داود ��ش #� �#ود ��  -%ر �و�� ھ�ی ز�ر ���ت ا��*�دی�#"#د زا�� ھ� در ���ل، ز#��� د

�دی در را���ی "ا�&��ف و �&و+��� ��ور" �و-�� �رای ����� �و�ش را از طر�ق ����ت ھ�ی ا��* �ظ�م ا��دار

  "�1�� 
، -��ح ا+�ده �ردد�#��د. ا�ر ����ت ھ�ی "�ظ�م ��زی" *درا�ظم #�7در ��ور در =�2ر=وب "��ن ھ�ی ��

و #��1، �� �7ش �)�دی ��زی  �&��&�د �رای �ردا��ن ��م ھ�ی �ر�M،  ���ت از ھ#�  �� ا#&���ت و ظر+�ت ھ�ی داو

، ا�د ���ز دا�ت. �س از آن �� ا��>ت #�"ده ا#ر�&� �� از -�X -�2�� دوم �� #���� ا�ر �درت ��روز �ر آ#ده  #� �#���د

ود زد و �26دات �ظ�#� �� ������ن �و ����س را �� ی دا���ر را در #�ط�7 �ر+ت، د�ت رد �ر �� �ر������یو -�ی 

روا�ط �و�ش را �� ��ور �ورا ھ� ���رده �ر و �#��7ر -��ح داوود در را���ی -�ران ا�ن "	���6"،  - �ر-�] داد

�ر #���ی  - ���ت. از ا�ن طر�ق داود در را���ی ا��"&�م "ا��دار �را�� �����" و �7و�ت "ا��*�د رھ�ری �ده".

�ود و در  ت�ر �������� #��1 و �ظ�#� ھ#���� �#��1 �&�� زد. �وروی �� �و�  - #�1&�ت �*و*� و ��زار آزاد

رگ" #�ط�7 ی  �� ��ش ھ�ی �و�ش در -2ت ھر=� وا���%� ����ر �ر ز#�ن ھ�دو �ش �� ��ور �وراھ� "��زی �ز

ادا#� داد. در ���-� در �#�م �Vون "���� ��ور، از �وای �ظ�#� �� ��ش ھ�ی ا��*�دی و ����� از �Fوذ ���رده 

را �� ��ر�ت رو��" رو�ن #� �#ود، �رد�د. در ا�ن �#�ر �����  �� داود �و�� "��%�ر ا#ر�&���" اش  �ر�وردار

 دھ�""����ت "��2-م �ز�ده" #�&و ��>�ره �� "��2-م �ظ�#�" �)�� آن ��ور ا�-�#�د. در ا�ن #7طM ��ر���، 

د#و�را��" ��ل ھ�ی �*ت  را #� �وان �� #���� ی ��ش ����م ���%�ن ����� ��رج از ")�7 ی داود �رای ��رون 

  )b١١٠( .و ھم ��#� ���ش �وا�د ر+ت از �ن ��ت  راھ&�ر داود

در ا�ن را��� "زب د#و�را��4 �)ق ا+;�����ن �7ش =�#%�ری ��زی �#ود. ���ت �� ا��ره �� "روا�ط "���" "&و#ت 

داود �� #�&و، "زب د#و�را��4 �)ق ا+;�����ن �� ����د �ط #�� ����� -��ح داود ���+��، �ر "�ظ�م ا��*�دی" او  �� 

 ��م "د�&���وری #�وره" +را���ون داود و �ود��ی وی،  "��ظر�� "راه ر�د �Eر �ر#��� داری" *"� �ذا�ت و از �ظ

�� ا�م "ا��7ب" �������� �رد. و�1 ز#��� �� "زب د#و�را��4 �)ق ا+;�����ن �ود �ر ار�&� �درت �&�� زد،  ���ت 

را��4 "�و-�� ��ر���" ا��دار �را�� را ��  "��#�ن و ا#�ران در ���ل �� آن ���ه #� �رد�د، درھم ر��ت. "زب د#و�

���ن" #� �وا�د �� �دون �4 در ��ور از  �)ق �� ��وه ھ�ی "ا����7 �ری"، �ود را "�#� �وا�ت ھ�ی "ز"#ت

دو1ت "�و�����1ِم  -�ر�ودار �ود�د. آ��ن از ا�ن طر�ق، از �4 �و �� ���رش �)ط� ا����ق آور "ز�� ��#لا��ر�ت 

د�د و از �وی د�%ر ""��#�ت ا���دادی د�وان ��>ری"  ��ن #و-ود" را �� ��م  ��ش آھ�X ز"#�&��ن ���ده �#و وا��6ً 
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#و-ود" "زب د#و�را��4 �)ق  در =�ر=وب +&ری "دو��1 ����ن"،  را �و-�� #� �رد�د. "�ظ�م �و�����1ِم وا��6ً 

 ھ#� ا#ور �)�دی  ا��*�دی و اداره ی آن ��  ��در ھ�ی "ز�� +��د ���Fت ھ�ی +�� �ذا���  #� �د. ا�ن �ظ�م از �4

%ر �و�� ھ�ی �ا-�#��� #وا-� �ود و از طرف د�%ر از طر�ق د �و�1دطرف در درون ��ور �� +7دان ر�د #)#وس 

�����ری در ا��*�د �زرگ و �-�رت ��ر-�  #�-ر �� وا���%� ھر=� ����ر و �را�ری ��ور �� #���� �&� از 

  د.��ور ھ�ی ا�#�ر �وروی �� "�� ک �رق"  �رد�

در ��ور  واردا��"�و�����1ِم وا��6ً #و-ود" "زب د#و�را��4 �)ق ا+;�����ن، ����د �را�� �س از +رو ر�زی �ظ�م 

+��د ھر �وع ���� �رای "�ظ�م ����� و ا��*�دی"  �ود. ار ا�ن -2ت  �� �&ل ��م آن ��  ����س "�ظ�م ا��#�" �� 

"��#�ت �را��ده ����� اش " �و-��  و #وازی �� آن �� ا�#�ل ،�&ل F1ظ� و �دون #��ص �#ودن -ز��Vت آن ���ه �رد

ا��*�دی ���� از آن، ��ور  ����م&#د���" داد. �دم ا��-�م و +7دان  ا+&�ر #��ص در را���ی ��ز��زی ا��*�دی و 

ا��*�دی �� �ر ���� "��زار آزاد �دوی" ا��وار �ود و ���ز#�دی ھ�ی  -  را �� �ود آ��ه �� �وی "ا��*�د -�%�" �����د

. ھدف ا�ن �وع "�ظ�م" �� �و�� �ود ���
 و �&�ر �د#��Fذ، =�ر=وب ا#ور ا��*�دی را ���6ن #� �#ود-�%� ���%�ن 

 X�- دان��1 �رای �در�#�# �+�� M���# ظر �� +7دان�%� �ود. �رد �وای �و�1دی در -2ت �دارک ا+زار و ا�#�>ت -�

ا�ت �� در ���-� �� ا+زا�ش �ر ��م آور ��>ر از �4 طرف  ���4 #ر�زی ��ور �� =�پ �� ا#�ن  �ول ا+;��� �رد

��#ت +رآورده ھ�ی #*ر+�  و ھ#ز#�ن �� ��ز�ل ارزش �ول ��ور در #��7ل ارز ��ر-� ا�-�#�د. از �وی د�%ر 

+7دان اداره دو��1، �� ا#���� و ��ر�ب ز�ر ���ت ا��*�دی، �� و�ژه �ظ�م آ���ری #*�و��، ##د ���رش "ا��*�د 

� �ظ#�" �ظ�م ا��م �را���� #-�ھد�ن در ا��ر ��  "�ظ�م ا�7�1ط� ا���دادی" �وع ط���1 #واد #�در" �رد�د�د. "�

ا�-�#�د. �ظر �� +7دان دا�ش ��ز��زی و �#�ود �F&ر "�ر��#� ��زی" و �� �&�� �� ا*ل " �و-�� د���" �وع �ودش، 

در ���-� و �� و-ود �;��ر ���� در  �روه ط�1ب �� �&و+��� ا�ن "د���ی +��� و �ذرا"  ا*� ���زی ا"��س �� #�&رد.

  .زور آز#��� ھ�ی �روه ھ�ی #���*م  �ظ�م "ا��*�د -�%� و #واد #�در" رو�ق ����ر ��+ت=%و�%� 

" �وع ط���1 ��داد #� �رد و ��� �ر آن �� �روه  ط�1ب �)#رو �و�ش را �� ن -��� �� ����ت ھ�ی "ز#�ن �و���از آ

��د�ل �رده �ود، از ھ#� #2#�ر ا�ن �� رھ�ران ط�1ب از ��)�#� "�#��ن دھ�ت ا+&�� >�� ی دھ�ت ا+&�� ��ن ا#1))� 

ا��>ت #�"ده ا#ر�&� �ر ��ز زد�د، �ظ�م "د���ی +���" ط�1ب ھم �� �و�� ی �و�ش +رو ر��ت. �ر #���ی  �� ��ن ا#1))�

�� ھ� و �� �������� ���رده  #��1 و " ز#��� آن دو��ره #��ر �رد�د �� در ��Fوت ھ�ی =�#%�ر �� �ذ�اول "�وا+�7ت �ن

. و�1 �ردد�ذاری  ����د �ظ�#� Eرب، �ظ�م ��زه ا��*�دی، ����� و ا-�#��� �� ا�م "ا��*�د ��زار آزاد" در ��ور 

در ا�ر �4 ر��� از �وا#ل درو�� و ��رو�� و د�واری ھ�ی ���� از آن  در ا��ر  ا�ن �ظ�م ��ز �� �ن ��ت ����ده 

  د.�

ش ھ�ی "&و#ت ھ�ی �و�� �رای "ھ��� �ذاری ��زار آزاد"، ھ�وز �� د�1ل +7دان �"رک =�#%�ر در �وای �)� رEم ��

�و�1دی و �دم �و���� #)#وس در ر�د و ا�&��ف ا��*�دی و ا-�#��� و	M ��و�� ����%ر �را�ط ر�ت ��ر و ��ش ھ�ی 

�زار آزاد" �� ر�د �-�رت ��ر-� و �Fوذ ا-�#���  �رز#�ن ھ�دو �ش #� ���د. "ھ��� �ذاری � - ھ#� -����  �����

  .����� ���%�ن Eرب �را از #��*�ت �#ده ی ا�ن دور �#رده  #� �ود

  

 ٧٫٢٫٢.۶ A   C1دان اراده ای � ��� �رای ��� م �
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  . �=�د ارزش ھ�ی �د�� �� ���ون ا����٧٫٢٫٢٫۶٫١

ھ�ی ���ون ا����، از ���ل "7وق #��ور از �4 �و �ر ارزش ا�ن �� در �ظر دا�ت �وژه "�"ول و �داوم"، در 

#��وی �رای ھ#� ����د ��ن  �ر ز#�ن ھ�دو �ش و ھم =��ن د�ت آورد ھ�ی ����� و "7و�� در ا�ن را���، *"� 

�ذا��� �ده #��ود. از �وی د�%ر ����� ھ� و �د ر���� ھ�ی -�#�6 ����ص �رد�ده و ��م �"ول و �داوم �26د #��#��د 

   �د.�ی ا*�"� را ���ده ��� در ا�ن را��� �ر��#� ھ

ا�ن �4 ا*ل #�)م ا�ت �� ���ون ا���� ��ور �� #���� "و���7 #)�" در �ر ��ر�ده ارزش ھ�ی #���د ""7وق ��ر، 

"7وق زن ھ� و آزادی ���ن" #� ���د. و�1 در ��ش ����� ����ت �� ���2 در -2ت "Fظ و *���ت ا�ن ارزش ھ� ���2 

  .�"7ق �#)� ا�ن ارزش ھ� =�ر=وب +&ری و ز�ر ���ت ھ�ی #�دی ��ز �)ق �ردد، �)&� �رای ���رش و �ردد��ش 

در آن، در �4 �	�د �)� �� "ارزش ھ�ی ��-�ل �ده از ھ#� #2#�ر ���ون ا���� ��ور، �� در �ظر دا�ت ارزش ھ�ی 

ا�ن �� ھ�e  د��� و +رھ�%�" در وا�M در �4 "����� ����� و ����ن ��7د��" در ھ#ز���� �ر ����� �رار دارد.

د���" �وده و - ���و�� �� #��وا�د در �دم �ط��ق �� "ارزش ھ�ی ا��#�" �دو�ن و ���ده �ردد، ����ر از �4 "ا*ل �ظری

در وا��6ت ھ�ی روز  ھر دم "	ور ��زدار�ده ����� دارد.  در را���ی آوردن ا�ن ��د در ���ون ا���� ��ور، �روه 

#*#م  ٢٠٠٣"�+ظ� ��ر ����� در ھ#��ش ھ�ی �دو�ن ���ون ا���� در اوا�ر ھ�ی د�ن �را در ھ#�و�� �� ��روھ�ی #

. �� در �ظر ��-��د�دد��� ��ن را در #ورد آ��ده ��ور �� *را"ت در "و���7 #)�"  -�#ل �رده و =�م ا�داز �����

، �� �دم #��وی �ت �F&ر #رد ��>را�� �� �و�� زن از ��ر�E =پ #رد و �رای "+رح #رد" و در �د#ت او �)ق �دهاد

د���  و�1 #و�ر در -2ت -��م �ظری+رو��ت د���" ��وده،  " �����2 �و��  �ودن زن �� #رد در ا#ور "#�راث و ��2دت

زن "��  �#� "��م در ��ور،از �%�ه ��ور ا� �ردا��� �د.�&و+��� -�#�6 �� �#ول �7ش +�6ل زن �ودداری از 

#ردان را از ھر �%�ه  ،#رد��>ریا�ن ا��س �ر از #رد" �رار دارد. �� زش و +رو د�ت" ا�ت، �و�� در #�7م "��ت ار

ت ��� ����را ھ�ی زن و #رد، �دون �4 و�وت >�ر و +رزا�� �ر" از زن �*ور #� ��د. ا�ن �*ور در #ورد �Fا"و

�ر�� ھ�ی �%�ه �)#�ی ا+;�����ن زن  �� #��وا�د از در ز�د�� ا-�#��� و ��6#�ت ����� دارد. =���=� =�#%�ر 

را ا"راز ��د، در �#ل ��ور را در ھر  ا�)� و ��	� ا71	�ت ��و#��دا�#��*� از ���ل �ر�� ر���ت -#2وری، 

���� "د�وار =�ن" #وا-� #���زد. از آ�=��� �� ��زھم،  �ظر �� "�ر د���" # �� M��# �� ����� ر")� از وا��6ت ھ�ی#

�روه ھ�ی د�ن �را، ھ#�ن ")�7 در #ورد �راVت د��� #���ل �7ش ���6ن ���ده دارد، #� �وا�د، �زودی ��ور را �� 

  ا���� #وا-� ��زد. �"ران ���ون

�� و-ود ا�ن �طرات =�م ��ر، آ��ی ا�رف E�� "ارزش ھ�ی د��� و +رھ�%�" را "ا��س را�ط� و ا��"&�م -�#�6 و  

�ظ�م �����" ��ور �وا�ده و "�ر#��� �ذاری در ا�ن ��ش را" از "او1و�ت ھ�ی ا����" #� �وا�د. ا�ن �� ا��م �� 

د، #� ���ت در ���ت و ظ2ور ����ر از ��-�ه ��ور �����2 �� #��وا�د �� "")�7 و*ل" و "دو�ت" ���ی #)� �رد

-دا�� ������ن از ��#�  �-ر ��)، #١٩۴٧ا��#� #� ����م.  �ر��ف ا�ر ا*ل د�ن در �4 دور #��ص ��ر��� (

) #�-ر ��١٩٧٣ره ھ�د، �رد�ده ا�ت، �س از ز#��� ��Fوت ھ�ی ز�ر���ت ھ�ی ا��*�دی و د�%ر�و�� ھ�ی +رھ�%�  (

�ط� ا��#� ���م ������ن �ر�� و Eر�� �رد�ده ا�ت. �ر�ورد �� "ارزش ھ�ی ا��#�" �4 #6	ل �� �-ز�� ھ#�ن 

����دی و د�وار �وده، �� ��ز�%ران ����� "��&و>ر #�رب د�ن ���ه" را در "=رخ آب �����" +رو #� �رد. در 

"دو1ت ا��#�" ��1وده �ظ�م را ا+;�����ن ا#روز �� ���2 �طرات ����د �را��ن #�)] در و-ود �روه ھ�ی ط�1ب و  

د��� #���د ""زب ا*�ح و ا�&��ف ا��*�دی" و ""زب -#ورد آ#�ج �رار داده، �)&� "�Fوذ �ز�ده" �روه ھ�ی ا-�#���
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در ���ون ا���� را در دراز #دت "�و ���1" #���زد.  ��ظ�م �ده�ظ�م د#و�را��4" «�"ر�ر" �����ر ����� ھ#�ن 

ز دراز #دت، ا�-�ب �دا��ر ا���� را #� �#��د �� ���ره ان از ا���� و ��ش ا+&�ر �ر�ورد ����� �� =�م ا�دا

   د.ا-�#��� را در �ر #�%�ر-د#و�را��4 و "7وق ��ر �� ��2د��� ����ن "7وق در ھ#� ��ش ھ�ی ز�د�� �����

  @��ت در ا��Fد ��ط7C ی و $#��� .٧٫٢٫٢۶٫٢

� �� روا�ط �� -�2ن �وا�ده #��ود.  �� در �ظر دا�ت ا�ن �� در #��ور �"ول و �داوم ���ت ����� ��ور  وا���

ا+;�����ن در =�د دھ� ی �ذ��� ���ت در روا�ط �� ا�"�د -#�ھ�ر �وروی و �س از آن در ����ر �ذ�ری ار ��روھ�ی 

ری ھ�ی ر��ب در #�ط�7 و در ا��ر  در #�����ت و�ژه �� ا��>ت #�"ده ا#ر�&� و ���و، ��ز#�ن آ�����4 �#��1 د�وا


 ")�7 را در �ط] #�ط�7 و -�2ن  �"ول و �داوم ز��دی را ��#وده ا�ت، �رای #د�ر�ت ����ت ��ر-�، #��ور ��

ھر�&� از ا�ن ")�7 ھ�، �ظر �� #��*�ت و�ژه آ��2 ����ت �ر��#� ھ�ی #�6ن طرح و ���ده  ، �� �رای ����ص #�&�د

   د.�رد�

7C اول �(ور ھ�ی ھ��� 7) ١�  

روا�ط ��ر-�، ��
 ��ور ھ#���� ا+;�����ن (��-�&���ن، از�&���ن، �ر�#����ن، ا�ران و ������ن) در در ")�7 اول 

�ظر �ر+�� �ده ا�د؛ ��ور ھ�ی �� ا+;�����ن �و�� �� آ��2، �ظر �� #��ور �"ول و �داوم،  ��و�د ھ�ی ���رده ی 

  د. ی �ر�وردار �رد ل  از ھم ��ری ھ�ی #�ط���7ر���، ���ری و +رھ�%� دارد و #� �وا�د �� در �ظر دا�ت ا�ن �وا#

�� و-ود و-وه #��رک ا�ن ��ور ھ�، در ا�ن #ورد ����ت در روا�ط ��ر-� ��ور ا+;�����ن �� ا�ن ��ور �ر�ورد 

   ھ�ی #��Fوت ���� و در �ور "�ل ھر ��ور �دو�ن و ���ده �ردد.

�ر�و�ت ا+;�����ن را �� آ��2 ر�م زده ا�ت،  ��ن �روه ���ت از ھ#� ����ت در ا�ن ")�7، �� �و�� ا1زا#�ت -;را+���� 

��ور ھ�ی �#��1 (��-�&���ن، از�&���ن و �ر�#����ن) �� و�ژ�� ھ�ی �ود ��ن، و ��ور ھ�ی ا�ران در Eرب و 

�� ا#�را�وری   یھ#-وار������ن در -�وب و �رق ��Fوت �رد.  �روه ��ور ھ�ی �#��1، �ظر �� ��6#�ت ��ر��� در 

ا-�#��� و�ژه �ود ��ن #� - � و �6دا �� #���� -زء از ا#�را�وری ا�"�د -#�ھ�ر �وروی، دارای �����ر ������زار ھ

����د. �ظ�م ھ�ی ا��دار �رای ����� در ا�ن ��ور ھ� ���ت از ھ#� �� ا+;�����ن �� #���� �ذر��ھ� �� د���ی ��رج 

را  �� "�ث #�راث �وار �#ده  ا#روز  �� رو��� +درالد�ده و �و�� #� �وا��د از ا�ن طر�ق ")�7 ا�"*�ری روا�ط 

ا#�را�وری ا�"�د -#�ھ�ر �وروی ��&��د. از ا�ن �%�ه رھ�ران ا�ن ��ور ھ� ��ش دار�د �� �7ش ��ور ھ�ی ��را#و�� 

 در ا#�را�وری رو��� را �� �7ش ��را#و�� �� ��ور ھ�ی Eرب #دار  �وض ���د. آن ھم �� ا�ن د�1ل �� ا�ن �ظ�م ھ�ی

E رب و �� و�ژه *دور #وا %��ر از �&��ن �����ر ھ�ی وا���ا��دار �راE ی���م  د�� رو���، در #ورد روا�ط �� د��

�رای ا�&��ف ا��*�دی در -2ت "ا�&� ���� �ودی" �دار�د. ا�ن ��ورھ�ی ھ#-وار  ای د�%ر�� Eرب �دام ���� ��ر

�#��1 �� �ود �� ���ت ����� ���ز ا�د دار�د، ��#�ن ���� ���ت ����� را در #�ط�7 �� ���ت ����� در ا+;�����ن در 

��� �دن د#و�را�� #��ر �ردد، ��و�د �������� #� ����د. از �وی د�%ر ا�ر ���ت ����� در ا+;�����ن از طر�ق ��2د

ا	�+� ا�ن ��ور ھ�ی ھ#���� �#��1 ���� ����� ا��دار �را�� �ود��ن را �� ارزش ھ�ی د#و�را��4 #وا-�  #� ����د. 

ا"��س �طر #ر�زی  آ���ی-#2ور�ت ھ�ی ا+;�����ن، رھ�ران در ��زش و ���رش ا+راط �را�� د��� �ر آن �ظر �� 

)#ت ����د �را��، "&#را��ن �دام �4 را ظن دو #6	ل، �ر�و ارزش ھ�ی د#و�را�� و #� ���د. ا�ن �� در ��ن ا�
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�ر-�] #�دھ�د، ا���1 �� در �ظر دا�ت �وا#ل ��رون #رزی، ر�د ����� و ا-�#��� در درون ا�ن ��ور ھ� ���6ن 

   د.���ده #� ���

ه *دور #واد ��م و  ا�زار ���ت ����� از �� #���� �ذر��#� �وا�د  دو ��#ل، ا+;�����نا�ن ا���1 �� در �ظر دا�ت 

از �4 �و و �2ره �رداری از �7ش �-�رت  �#رزھ طرف ود طر�ق طرح و ���ده �ردن �روژه ھ�ی #��رک در ھر

، د�ت �م �� ا�ن و�ت، ����%ر ا�ن و	�Mرا�ز��� از �وی د�%ر �� �MF ��ز��زی ا��*�دی ��ور ا���Fده ��د. و�1 

���ت ����� در -2ت طرح ھ#&�ری ھ�ی =�د�ن -���� از �ط] "ا��راف F1ظ�" �4 ��م وا��6ت ��ر��� ا�ت �� �#

ھم �� �وی �ط��ق �#)� ��ش �ر+�� ا�ت. ��ر داری و #د�ر�ت �وب، در ا�ن -� �� ���د �� �ط] اد��ی F1ظ� #�-#د 

ا�ت. �	�وت �ر �ر��#� �رد�ده، �)&� در ا�ن راه، �� و-ود د�واری ھ� ����ت ��م ھ�ی +�6ل، �#)� و ا��&�ری �رد

  د.ھ�ی  "&و#ت و"دت #)� �� #��وا�د �دور ار ھ#�ن ���*� #ورد �"ث �رد

ا�ران �� در #��ور �"ول و �داوم در ھ#�ن ")�7 اول ��ور ھ� د��ل #� ���د، ��ور #2م ھ#���� �وا�ده #� �ود �� 

در �را�ط +6)� �&� از "���� �ر�ن �ر��ی" "ھم  ھم از "�%�ه +رھ�%� و ��ر��� را�ط� ���رده" �� ا+;�����ن دا��� و

��ور، �&� از ��ن ھر دو ��ور در �ط] #�ط�7 �وا�ده #��ود. �دم د�واری در #ورد �ذ�رش #رزھ�ی ��ن ا#1))� 

   .�وا�ده #� �ود ا�ران و ا+;�����ن�&�ت #��ت روا�ط ��ن 

در #��ور �"ول و �داوم از ��ش �رد �4  �� در �ظر دا�ت ا�ن �&�ت �� #���� ار��م داده �ده و ز�ر ���ت روا�ط،

�ری از �روژه ھ�ی ا��*�دی، �را�ز���، ا-�#��� و +رھ�%� �ذ�ر #� رود. از -#)�، ا���1 ا���Fده از ��در ���س 

�رای داد و ��د �-�ر�� ا+;�����ن از �&�و و �#)� �ردن �روژه "=���2ر" از �وی د�%ر، #� �وا�د �� وا���%� 

������ن، �� �� د�واری ھ�ی ھ#��%� #وا-� #� ���د، �م ��زد.  در ا�ن -� �7ش ھ�دو���ن ��  �ا ��-�ری ا+;�����ن ر

�ظر �� د�د ا��را�ژی �ود در ���رش روا�ط �� ا�ران ���� دا��� و از طر�ق =���2ر �� #���� ��در �را�ز��� �رای 

ا�ن -� از �&�و �� ھ#&�ری �� ھ�د ��ر ھز��� ی  ع �"ث #�%ردد. ا���1 ا+;�����ن #� �وا�د �� دروا+;�����ن ��ز #و	

#��1 ���رش ظر+�ت ا�ن ��در را �ر دوش دھ)� �و ا�دا��� و از �وی د�%ر ��ش ��د �� �� �2ران از ��2ر�ن �را�ط 

و د�%ر �د#�ت #و	وع �"ث �ر�وردار �ردد. در #ورد  "�� -���"##&ن �را�ز���، از �6ر+� �#ر�� �� ھز��� ھ�ی 

طرح  �ت د��ق#��* ھ#&�ری ھ�ی ا��*�دی و -)ب �ر#��� ھ�ی ا�را�� ����ت، #���د ھ#� �ر#��� �ذاری ھ�ی ��رج

د، �� از �&�و ا�ن �ر#��� �ذاری ھ�، �� ا�ران �س از ��#�ن ھ��� ی �� Eرب ����ر از �ذ��� ھ� دارا #� �و ���ده �رد

از �وی د�%ر �� �2م ��روی ��ر  �رد.د، �� �ر��#� ھ�ی ا��*�د ا�&� ���� ��ود در ا+;�����ن، در  �*�دم �رار �%���

در �)ق ارزش ا	�+� �� در �ظر دا�ت #زد و #�6ش و ��#� ھ�ی #��وع �رای ��ر�ران در ��ور  �و-� #���ب #�ذول 

�ت �رد �� ورود �ر#��� ھ�ی ا�را�� #���د ھر �ر#��� د�%ر، �ردد. ا���1، ا	�+� �ر آن،  در ا�ن #ورد ����ت ����ر د

ران ا�را��، �ظر �� �ر#��� داران ا#��M  -)و ر�د �ر#��� ھ�ی درون #رزی �%ردد. آز آ�-��� �� �ر#��� �ذ

و  ا+;�����ن،  از "ذھ��ت ا��&�ری �ر#��� داری" �� �4 �ط] �)�د �ر �رار دار�د، ����ت از ا�ن �وا���� �� �MF ر�د

�و#� ا���Fده �رد. و�1 در��ن "�ل  از وا���%� +زا��ده ا+;�����ن �� �ر#��� +راوان ���F  �ر#��� داران ذھ��ت ھ�ی

ا�ران، ��  #� �وا�د در "�1ت  �روز ��Fوت ھ�ی ����� #�-ر �� د�واری ھ� �ردد، �ودداری �رد. از آ�-��� �� 

� ھ�ی ا��*�دی ��م ا*�"�ت و ھم �را��، +��د �دا��ر در �ور ���� ھ�ی ا��*�دی ��م �"ول و �داوم، #���د �ر��#

د، در ا�ن -� دو��ره ����� ھ� و ��ھ�-�ری ھ�ی ����ت ھ�ی ���6#�ت ر�د و ا�&��ف ا��*�دی ا+;�����ن #� ���
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ا�ن #6	ل در . ا��*�دی "&و#ت و"دت #)� در #ورد -ذب  �ر#��� ھ�ی �-�ری و *���6 ا�ران رو�ن #�%ردد

   .ا�ت ھ� و �#���ت ا��*�دی ������ن، و1و �� �� �4 �ط] د�%ر، ��ز *دق #� �#��د#ورد �و

در را���ی روا�ط +رھ�%� �� ا�ران، در #��ور �"ول و �داوم، از �روژه "ھ#&�ری در ز#��� ھ�ی +رھ�%� و ز����" 

��ور را ���6ن #�&�د. در �ذ�ر ر+�� و ا	�+� #�%ردد �� "ز��ن +�ر�� ��7ط #��رک +رھ�%� و ��ر���" ��ن ھر دو 

+�ر�� و وا���%� ھ�ی ھر -ا�ن -� ����ت ا+زود �� �ذ�ر از ز��ن +�ر��، �دون �و�ل �� ��F#�ن -�-�ل �ر ا�%�ز دری

اد�� ز��ن - ��ش در #رز ھ�ی #�6ن -;را+����، ����%ر ا+ق ���رده ���د �"ول و �داوم در #ورد ر��� ھ�ی ��ر���

ن #6	ل، �� و�ژه در ز#�ن #��رزات ا�������� ر���ت -#2وری، از �ظر ھ� �دور +�ر�� �وا�ده #� �ود؛ ا�- دری

�#��ده ا�ت �� �روه ھ�ی #��ص در را�ط� �� آ��ی ا�رف E�� ��ش #�&رد�د، �� �� �وا�دن ا�وام �Eر ���ون و 

�" ا�رف E�� �� +رھ�X و ز��ن آ��2 را "ا-���" �وا�ده، و از ا�ن طر�ق �ر ""ق ��ر��� "&م روا���و��� �� آن 

���� �4 "دا�ش ��>ر ھو�#�د" ��  "��#و�� # �� ��E د. در ا�ن -� �ود ا�رف�4 ���ون *"� #�%ذا��� ����#

   .#دّ�را�� ی ذ1ت ��ر" ���ه �رده و از ھر �و�� اظ�2ر �ظر در #ورد �ودداری �رده ا�ت

ی و +رھ�%� و از �وی د�%ر د�واری ھ�ی در #ورد ������ن، در #��ور �"ول و �داوم  از �4 �و  ��و�د ھ�ی ���ر

#رزی ���� از #�راث ��ر��� ����ص �رد�ده و در ھر #ورد #�"ظ�ت  و�ژه ارا�� #�%رد�د.  از ا��&� ا�وام #��)ف 

#��ر را ز��ت دار�د، از �4 �و  ز�ر ���ت ھ#ز����  �)ف���ون در دو طرف �ط د�ور�د، �و�� در دو ��ور #�

�ی ���رده �����، ا-�#��� و ا��*�دی را #د1ل #���زد، از �وی د�%ر #6	ل د�ور�د �� ����� و ���ز ھ#&�ری ھ

���� "�4 �ط #رزی" ��ن ھر دو ��ور -�-�ل �ر ا�%�ز و =�1ش زا #� ���د. در #��ور �"ول و �داوم �ط د�ور�د #

او1و�ت ��ری" �رار  "#�راث ا��6#�ر �رای ھر دو ��ور" �وا�ده �ده ا�ت، و ا	�+� #�%ردد �� ا�ن #6	ل "در

   .�دارد

  ��E ن، �� و�ژه در ادا#� ی ����ت "�#د �رزی، ا�رف����ر��ی "&و#ت ھ�ی �ذ��� ا+;���در �داوم �� ����ت ھ�ی 

#2#�ر�ن #6	ل ����� را +��د او1و�ت �وا�ده و �و�� ، ��ز ھم #���د �ذ��� ھ�، از ا�%�ت �ذا��ن �� ا*ل �	�� و 

ا��*�دی #و+ق ��ن -#2وری -�)#���4 طر+� #�رود. �� �و�ل �� ھ#&�ری ھ�ی �����د�-ارا�� �4 راه "ل �����

ا�"�دی ا1#�ن  و +را���، �� و�ژه �زودی �س از -�X -�2�� دوم، ا�رف E�� ا�ن "راه "ل #��1#ت آ#�ز" را در 

اه ��ر "راه "ل #ورد د�واری ھ�ی #رزی ��ن ا+;�����ن و ������ن �و*�� #�&�د. �� و-ود �����2ت �)� �� در ر

د، �����ر روا�ط و �وع ��=�د�� ا*ل #6	ل ��ن ا+;�����ن و ������ن �� روا�ط �س از �#��1#ت آ#�ز" ����6 #� ���

-�X ��ن ا1#�ن و +را��� +ر�K ھ� +�*)� دارد. ���ت از ھ#� در ارو��ی �س از -�X و �� و�ژه در ر���ت �� �� ک 

ا��*�دی در ارو��ی Eرب، �� و-ود �*و#ت ھ�ی -ھ#&�ری ھ�ی �����  �رق �"ت ھژ#و�� ا�"�د -#�ھ�ر �وروی،

��ر���، �� و�ژه �رای ا��>ت #�"ده ا#ر�&� �� #���� �4 ا�ر �درت ��زه دم �4 ���ز ��ر��� �ود. در "�ل "�	ر 

ن #6	�ت، #�ط�7 -�وب آ��� +��د ا�ن �����ر ����� و ���ز ���� از آن #� ���د. �� ا	�+� آن  �&� از د�وار �ر�

���6ن �ط ����� در "زار 1�د"، "وزه #ورد #����� ��ن ا1#�ن و +را��� در او1و�ت ��ری �رار �ر+�� و از طر�ق ��#� 

�ر�� �� �MF ا1#�ن ���#� ��+ت. در #ورد ا��&� =طور #� �وان، #���د ا1#�ن و +را���، �ظر �� +7دان �را�ط، �� راه 

 K��� ��E %�ت �ر+�ن �� دوران "��� �رارداد "ل ����� د�ت ��+ت، ا�رف�دون ا� ��E دارد. ا�رف�درد �ور �

�� ا�ن �و �� #وا	M "&و#ت ھ�ی #��)ف ا+;�����ن در ���ل �ط د�ور�د =� �وده   ١٨٩٣د�ور�د"، �6��  از ��ل 

��" ��وده و ا�ت، آ�� ا�ن �ط �� ر�#�ت ������ �ده ا�ت و �� ��ر، �� ا�ن �ظر �&�� #�&�د �� ا�ن �ط "�4 �ر"د ��
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  �����"ت �را�ط �ده ی ���ت و �&م �� #��وا�د �� "�4 �ر"د ����" ���د. �� �و�ل �� ا�ن +2م از �ط د�ور�د �� #

"�4 ��ش +رض �����"، ا�رف E�� ���ز ھ#&�ری ھ�ی ���رده را �� ������ن ا���7ق #�&�د، و�1 "+�*)� ����2 در 

#)�" در ا+;�����ن #� �وا�د. �&�ر �رد ا*ط�ح "ا-#�ع #)�" ����%ر #ورد �ر�و�ت �ط د�ور�د" را "#��)زم ا-#�ع 

، �ظر �� +7دان ���� ��ری ا��وار �ر ا+;�����ن ھ#�ن "��=�ر�� و �دا�م �����" ا�ت �� "&و#ت ھ�ی ز#�ن

 و �#ل �را�� �����، ����ت ھ�ی �� ��رای ��ن را +ر#ول ��دی �رده ا�د. �ر�ش د�%ری �� در ا�ن -� �رد�را��

از ا��&� آ�� "ا-#�ع #)�" در #ورد �ر�و�ت �ط د�ور�د ���2 در #ورد ا+;�����ن طرح  تطرح #��ود ���رت ا�

ا��&� از طر�ق  #�%ردد، و �� #رد#�ن آن �وی �ط ��ز #��"ق �*#�م ��ری �وده و �ظر ��ن ����ت ���ده �ود.

طرح �ر��#� ھ�ی #��رک �� �MF ھر دو ��ور و در ا��ر از طر�ق �دت ����دن روا�ط  ،ه ا��*�دیدھ#&�ری ���ر

��ھش ��ش ھ� در  ھر دو ��ور �رد�د، د>1ت  ���-�ری و ر+ت و آ#د ھ�ی ا+راد �� ھر دو طرف #� �وان #�-ر 

�ه #دت �رد�ده، و�1 #�&�د �ر ا�����ج #�ط�7 ���� �	��، �� در ��2ر�ن *ورت #�-ر �� ��&�ن درد و آن ھم در �و�

�� #��وا�د =�ره ��ز دراز #دت ا�ن "ز�م ��ر���" �ردد. #%ر "&و#ت "�#د �رزی در -ر��ن ��زده ��ل �ذ��� �� 

، و�1 �� رد �ذ�رش ر�#� �ط د�ور�د �� #��)فھ#�ن ��6ر ھ�ی ھ#&�ری ھ�ی #�ط�7 ی در =�ر=وب ��Fرا�س ھ�ی 

�ردارد؟ د����1  �و=4 وا��ت �� د�ت �م در راه ��ش زدا�� �دام ��م #���� "�ط #رزی ��ن ������ن و ا+;�����ن" �

، �� ھ�e ا�ت روی از ����ت ھ�ی ��ر-� "&و#ت ھ�ی �ذ��� �� روا�ط ��ور را �� ������ن �� �ن ��ت ����ده

   د.�وا�د �� راه ���ی آ��ده ��� ��و�� �#

�ط �ر�و�ت ��ز �رای آ��ده ��ور د��ق �6ر�ف ��ر��� اش را در #ورد �ط د�ور�د، -ا�رف E�� ����ت �ظر �����

=ون او �� �����2 �� #��وا�د  ا�ن �ط را �� ر�#�ت �����د، �س در  *ورت �دم  �� ر�#�ت  �����ن آن، ���د  �د.�

در -2ت ز#��� ھ�ی �&ل ��دی "ا-#�ع #)�" ��م ھ�ی �#)�، �� و�ژه از طر�ق ��#� �ر��، د�ت �م در ا+;�����ن" 

��م ھ�ی ��ز�ده در #ورد "ا��#�د ��زی" ��  د�ت �م آن -��� �� ا�ن راه ز#�ن ��ر �وده، #� �وان �ردارد. از 

د�د ا��م آ��د �� ا+;�����ن،  از �4 �و و روا�ط  �� #����  ������ن و در را�ط� �� #6	ل ھ�ی "�#ق ا��را�ژ�4"،

وا�ط ا+;�����ن �� ������ن، �� �ط د�ور�د #"ور ا+;�����ن �� ھ�د از �وی د�%ر �ردارد. �� ��7ن #� �وان �Fت �� ر

ا���� ا�ن ھ#� د�واری ھ�ی را ��&�ل #�دھد، �4 #6	ل ��=�ده د��)#���4 و -�-�ل �ر ا�%�ز ����� #� ���د. و�1 

���� �4 د�1ر دو�1#ردان  �را ز�د��# �� ��E "*ر �ردد. از ا�رف�ل #	�2 در ����ص �4 #6�د �����و �� درا�ت 

ر ھو�#�د" و ���د #دّ�ر ھ#راه او ا��ظ�ر #�رود �� از #ر")� ����ص، د�ت �م �4 ��م +را�ر �ذا��� و از "دا�ش ��>

، �ر��ف �4 ��م ��ز�ده ����دی در د")� ���ت درد#�د ھم ���د، طر+� �روو�ت ��ز، �� در وا���ذ �دا��ر �ر�

�ره د�ت، ����ت در را���ی �رآوردن ���م #2م را���ی ��رون ر+ت ار ا�ن �ن ��ت ��ر��� �ردارد. �4 �����#دار =

����� �وا����  آن ر ا دا��� ���د �� "آر#�ن �را�� ��ر���" را �� "�#ل �را�� ����� در "�ل" ��و�د ھو�#�د زده و 

�ر�� ی در �ور ا�&��ف و ر+�ه  ،از آن �� #���� �4 "��+�� ز���" �رای ا�دام �د ر��ت ����ت ھ�ی ��ر-� "��م

  .وزد��ور �د

٢(  ��Gور ھ�ی ا�)�  7 دومC�   

�� ا��س #��ور �"ول و �داوم "د�د��ه ھ�، �F&ر و ر+��ر ھ�ی #� (ا+;�����ن)  �#�#�ً �ر آ#وزه ھ� و ��ور ھ�ی د�ن #��ن 

ا��م �&ل �ر+�� ا�ت". از ا�ن 1"�ظ، �� �ظر ا�رف E��  ����ت ��  روا�ط ا+;�����ن �� ��ور ھ�ی ا��#� �و-� 

#�ذول دا�ت. از -#)� از ا#&���ت #و-ود �� �MF ا+;�ن ھ�، �� و�ژه  از ����2ت در ا#ور "
 و ز#��� ��زی و�ژه 
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�رای ��ر�ران ا+;��� در ��ور ھ�ی ا��#�  �2ره �رداری �رد. در ا��ر، #��ور �"ول و �داوم  �� ا�ن �ظر ا�ت �� 

د �ر�� �)�
 را در ��ش ھ�ی زرا�ت و دام داری �� ���د ��ش �رد �� ھر=� ����ر �ر#��� ھ�ی ��ور ھ�ی �رو�#�

   د.ا+;�����ن -)ب �ر

 ��E د�د��ه ھ� و ��وه ھ�ی +&ری  ��ور "�#�#�ً" �و�� از آ#وزه ھ�ی ا��#� �&ل �ر+�� ا�ت، ا�رف �� ��ا�ن اد ��

در �رز#�ن ھ�دو �ش  � ا�ن ��وه د�د او� از �4 �و �� "�)� �وی" در دا#�ن  "#ط)ق �را��" #� E)�د.  از �وی د�%ر

��  ��F "&م روا�� ھ� و ا#�را�وری ھ� در دوره ھ�ی  ��ش از ا��م   و ارزش ھ�ی �وام �� آن ر+�� و د�ت آورد ھ�ی 

را   - ھ#��ش ھ�ی �و=4 و �زرگ #رد#�  -��#��� و ��"�""ا-�#���  از ���ل -��� د#و�را��4 �����ر ھ�ی ��ر���

��د�ده �ر+�ن، را ت" �ی در دوران "���داد��ن" و #�����ت د��� در ز#�ن "زر�ا��*�د-��F #�&�د. #�����ت �����

�K �ذ��� ھ�ی ا�ن �رز#�ن �#دن زا ا�ت. در #ورد طرد ظ)م و ��م در �&� از �رود ھ�ی ر-�Fی ����� �� ��

#�ن و �2ر  ��د �� �� ����ن و "&م دروغ �ر�ت �وش دھد، ز�را �� او ��ن و�زرد�ت #� �وا��م: ھ�e �4 از �#� �

آ�� ����� ھ�ی ��ف �ده در  ) ١١١(و ِده را د=�ر ا"���ج و +��د ��زد. �س �� ��ح او را  از �ود ��ن �را��د." 

ھ�، ����%ر �ظ#ت ��ر���  #ر�وط �� �رن ھ�ی اول و دوم #��دی در �2د دو1ت �و���� ه"وردک،  درو��� و ھد"

�رز#�ن ������� #� ��وده ا�ت؟ ��زه ا��م در و-ود ا#�را�ورھ�ی �رب �س از �ده ��م و ھ�Fم #��دی �� اھداف  

��ب �راج ھ�ی �#ر �&ن و ��ج ھ�ی ��%�ن روا�ط ا-�#��� ھ#�ن ز#�ن را درھم �و��د�د. �� ��روی از ا*ل -�2د 

را " در ��� -ز�ره �رب��د�� ����� ��وه ز�د�� �دوی "ور ھ�ی �رب �وا���د �� ا��وار �ر آ��ت ��ف �رآ�� ا#�را�

�رده در �رز#�ن  ����ر ا��*�دی ��وه ھ�ی زرا���، �2ر ����� و #را�ز �-�ری �را�ز��� - -����ن روا�ط ا-�#���

� ��داد د��� ���ود و در ا��ر ارزش ھ�ی +رھ�X ���1 #6#�ری و #-�#� ��زی و *���M ظر��F ھ#�ن ز#�ن را �� ���

  .��د

، ��1وده رد�ده ا�ت���-�ل �� در �ظر دا�ت  ا�ن �� "�#�#�ت �را�� د���" �ود  در �طن آ#وزه ھ�ی ا��#�   

، �� آن #��درت #� ورزد�� ا�رف E�� ی ����� -�#�6 را �� *ورت "#ط)ق" �� ا��م ��و�د زدن، طور-ا-�#���

  :د#�-ر �� دو ��\#د +&ری ز�����ر  #�%رد

���ت ا�ن �� �� ا�ن ا��س ����د ��ن �رز#�ن ھ�دو �ش را +��د د�ت آورد ھ�ی #�راث ��ر��� و ��ب ارزش ھ�ی 

آب در -و���ر ����د �را��ن ر����، و در�ت �ر  و�� �د#و�را��4 #�6*ر  ��دا��� و دوم ا�ن �� �� ا�ن اد��ی ��ذب 

   د.� 	ر��ت ���ده وارد #�&�ر��� ھ�ی ��2ل �و رس د#و�را�� در ��ور  �� ���� #ذھ�

ا"داث از -#)� ��  -  در ا�ن راه �2ر ا�دازه �� روا�ط ا+;�����ن در =�ر=وب ���رش آ#وزه ھ�ی د��� ���6ر �ردد

 #ذھ�� وھ���ت-��وه +&ری�� ��روی از "#ر�ز ا��#� ��دP در ���ل" �� ظر+�ت آ#وزش ��ش ار ��
 ھزار دا��-و 

�#�ن �� #�رود �� ا�رف E��   #�%ردد.�ی ر�د ����د �را�� د��� در ��ور ز#��� ��زی �� ھ#�ن ا�دازه در را�� -

��د��ھ�ن �#�#�ت �رای �ر����ن د��� -#و�� �����ژآ��ھ� �دا��� ���د �� �ظ�م ھ�ی �#�#�ت �رای �ر�� �"ت ھ

#���د ط�1ب ھ�   از ده ھ� ��ل �� ا�ن �و �� �روه ھ�ی ھراس ا+&ن #)4 �)#�ن،�6ودی، و ا��ون �"ت رھ�ری 

#�&��د، و ھ#�ن �روه ھ�ی ھراس ا+&ن در #��-د �ر����ن �6ودی از "د��ی " و �7Fد ا��#� "#�6و�ت ھ�ی �1�#

#�ت ھ#�ن �روه ھ�ی �� ��1وده ���ت ���� ��ور #� را �رھم #�ز��د، ا�د. در ا��ر  ار��ر" #� ھ�ی وھ��� �ر�ورد

� ����د. -� دا�ت �� در ا�ن #ورد ا�رف E��، �� در �ظر دا�ت #������� ھ�ی ����� �ظ�م ھ�ی ��داد�ر �)�
 دار �

��#ل -#�"ظ�ت د��)#���4، �واھ�ن �طM ا�ن #دا�)� #��د. �� ��7ن #� �وان �Fت �� در #"���� "-دول "�*ل
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وھ���ت ����ر از  #���دت #�*ور ار  �����" ���رات وارده در ا+;�����ن �و�ط �روه ھ�ی ھراس ا+&ن در �ط

       ت.��ور ھ�ی �ر�� �#�#�ت �را �� ا+;�����ن ا�

در #ورد -)ب �ر#��� ھ�ی  �ر��، #��ور �"ول و �داوم �� ا�ن �ظر ا�ت �� ��ور ھ�ی �ر�� �)�
، �ظر �� 

رو �� ا�&��ف، �� دارای د�%ر�و�� ھ�ی �را�ط �و�1د و ��م  #واد ار�زا�� در ��زار ھ�ی -�2ن، در �ود ��ور ھ�ی 

ھ���د، #���7م �ر#��� �ذاری #�&��د.  ا�ن �#��ل، �� �ظر ا�رف E��  #�ل داریظر+�ت ھ�ی �وب �رای زرا�ت و 

�4 ���م �و�� ا�ت �رای ا+;�����ن �� از طر�ق آ#�ده ����ن �را�ط #���ب و �� ھدف #در��زه �ردن زرا�ت �و-� 

  .��ور ھ�ی �ر�� �رو�#�د -)ب �ردد

�ت از ھ#�، -)ب و -ذب �ر#��� ھ�ی �ر�� را ����ت در �ط�ر �ر#��� �ذاری در �ل رد�ف �رد و #���د �ر#��� ��

�F�F� M���* ت �ذاری ھ�ی د�%ر در �&�ور�ز ھ#�ن #��6ر ھ� و ���ص ھ� را ���ده �رد. و زرا��در ا�ن -�  ،

ھم از �%�ه �#��ل دراز #دت در -2ت �ود �ر#��� �ذرای �دون �ر��#� ھ�ی در �ور ا��*�د درون #رزی ��ور، ان 

ات �ود "�#�ً ����F ����، طوری �� �-�رب ��ور ھ�ی ��را#و�� ����%ر ان �وا�ده �ده #� �وا��د، �� �����2 و �� ذ

#�د �� #� ����د. و�1 در #ورد �ر#��� �ذرای ��ور ھ�ی �ر�� در ��ش زرا�ت �4 ���ص �رای ا+;�����ن �ود

���ره �ش *���6 اھ#�ت ��دا #�&�د، و آن ا�ن �� در ا+;�����ن �� و-ود �زر�� ��ک ��ور د�%ر ��ز ����ر از �

#�-ر �� #��ز��ت و در��ری  #دام  ز#�ن ھ�ی زرا��� آ�� و 1)#� �����ً #"دود #� ���د. ھ#�ن ا*ل در �ذ��� ھ�

از �وی د�%ر زرا�ت، �� ھ�ی ���� از �وز�M #"دود #���M آ�� و د�ت ر�� �� ارا	� ���ل زرع �رد�ده ا�ت. 

ی ا��ن �2م *ددو-ود ھ#� ��*�ت ھ�ی ���� و �د�#� آن، ھ�وز ھم ز�ر ���ی �و�1د #واد ار�زا�� ��ور �وده �� �� 

در �&�ور زرا�ت، �#� �وان �ر�و�ت ��وه زرع و ��زار �ذاری ا��;�ل  �ط]  در �و�1د ����1ص ا-�#��� و �زرگ

    �� ��K ھ�ی �رب وا�ذار �#ود. - ت او���1دون �ر��#� ی #��ص ا"���-� - آن را 

�� در �ظر دا�ت ا�ن دو �&��، #"دود �ودن ز#�ن #��6د زرا��� و ا��;�ل �)�د ��روی ��ر در ا�ن ��ش، �-�رب 

�ر#��� �ذاری ھ�ی �ر�� در ��ش زرا�ت در ��ور ھ�ی ا+ر����7 از -#)� در �ودان، ���ن �ر ا�ن �&�� ا�ت �� 

�ور �راز�ر �رد�ده، "�*ل ��ز �ر�ن ز#�ن ھ�ی زرا��� را �� ا#&���ت ��+� آ���ری �ر�داری ا�راب �رو�#�د در  �

�2ره ز��د�ر�ن  #�&��د. ا�ن ز#�ن ھ�ر �� و���ل و ا�زار #درن �&��&� #-2ز #� ��ز�د �� �� �م �ر�ن ��روی ��ر 

� �دون �6ر+� ھ�ی �#ر�� #���ب �رداری از آن *ورت #�%�رد. �س از �� ��ری و �رت ��دی، �و�1دات #���7م، "�

�� ��ور ھ�ی �ر�� +ر���ده #� �و�د. �� ا�ن �ر��ب از ا�ن طر�ق "�4 وا"� زرا��� #-زا از ��ش زرا��� ��ور 

، و�1 در �رز#�ن �و#� �&ل #�%�رد.   �� در �ظر دا�ت ا�ن ���ت �و�1دی، در وا�M �ر=� ��ر-�"، �"ت #�1&�ت 

ا��;�ل آن �رای ز#�ن ��زی ھ�ی ����رات  &��ف *ورت #�%�رد، "�*ل #��1 و�� �و�1د در �ود ��ور رو �� ا�

    ت.ھ#�ن ��ور ��=�ز ا�

�� در �ظر دا�ت ا�ن �&�ت، ا�ر از طر�ق -)ب و -ذب �ر#��� ھ�ی �ر�� در ��ش زرا�ت رو�ق �-�ری و از ا�ن 

در ا+;�����ن �ردا��� #� �ود، #� �وان آن را و ا��;�ل ����ر طر�ق ��#� در -2ت ا+زا�ش *�درات ا#وال زرا��� 

�ودداری  ھر �ز�و*�� �رد، و�1 �� #��وان از ���ص ھ�ی �)� و ا�1زا#� در -2ت ر+�ه ا��*�دی درون #رزی 

   د.�ر
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���ت از ھ#� ���د ��ش �رد ��  -)ب �ر#��� ھ�ی �ر�� در ��ش زرا�ت، آن ھم  در =�ر=وب �ر��#� را���  ا�ن در

#���ب �"ت آ���ری آورده و در   ھز��� #زروع دو��1 را ��  ت او��1 در درون ��ور، ز#�ن ھ�ی >ھ�ی ا"���-�

ا����ب ا�زار �و�1د �� �ط] ا��;�ل ھر =� ����ر  ��روی ��ر +�� و �Eر +�� �و#� �و-� �ردد. در �Eر آن �طرات 

�ف �� #�وازن �زرا�ت #�-ر �� ا�& ���� از د�ت دادن "�*ل ��ز �ر�ن ارا	� زرا��� و ا+زا�ش ��&�ری در ��ش

. ��وه �ر آن ���د ��ش �رد �� در ��ک ��ری و �رت  ��دی و در ا��ر �رد�دواھد دور از ���ص ھ�ی ا�&� ��ود �و 

در ��ش ا���7ل #واد �� ا��س 1وا�] #��ص از �وء ��Fھم ھ� و �وء ا���Fده ھ� ��ل از و�وع "�د�� -)و ��ری �رده، و 

د �6ر+� ھ�ی #���ب �#ر�� �ر *�درات #"*و>ت ارا	� �"ت #د�ر�ت و #�1&�ت ��ر-� �� در ا��ر در #ور

   .&���د#� ��Fھ�م ر��د.  در ��Eب ا�ن ���ص ھ�، ا�رف E�� ��ور را در ��ش زرا�ت �� �وی �ر�%�ه

7C �وم ارو��، ا�ر ��، ����دا و $���ن  )٣�   

-�2ن، �س از -�X -�2�� دوم ���� از ر���ت ��ن ��ور  �� ا��س #��ور �"ول و �داوم، ا�&��ف او	�ع �����

ھ�ی Eرب و �� ک �رق #�-ر �� دو �ط�� �دن -�2ن �د. و�1 �س از +رو ر�زی ا�"�د -#�ھ�ر �وروی، �� ا#ر�&� 

���� �%��� ا�ر �درت از زور آز#��� ھ�ی -�X �رد   �ر ��رون �رد، �� زودی در اوا�ل �ده ���ت و �&م "��&� # ��

ا+راط� و -ز#�" �� #���� �زر��ر�ن �طر �رای "ا��*�د #�روع، +رھ�X #د�� و ار���ط�ت ��ری " #طرح ھ�ی 

�رد�د�د. از آ�-��� �� ا�ن ")�7 ��ور ھ� ھم از �%�ه روا�ط �� ��ور ھ�ی د�%ر آ����� و ھم از �%�ه اھ#�ت -�2��، 

���ده �ر�وردار ا�ت، ����ت در �&ل ��دی ا�ن  ����� و ھم =��ن ا��*�دی ��ور از �7ش ���6ن- �رای روا�ط ا#����

  روا�ط �و-� ��ص #�ذول دار�م.

>ت #�"ده ا#ر�&� و �، #��ور �"ول و �داوم �� ا�ن �ظر ا�ت �� در =�ر=وب �رارداد ا#���� ��ن ا�را���در ا�ن  

د ا#���� �� #���� "�"&�م ا+;�����ن "ا�"*�ر �*#�م �رای ا��6#�ل �وه �� دو1ت ا+;�����ن ��رده #��ود". �س �راردا

ا#��ت #)�" �)�7 #�%ردد.  �"&�م روا�ط �� ")�7 �وم  "�#4 �واھد �رد �� �4 طرح ����� �� و-ود آور�م �� 

#و-ب *)] ���دار و ��#�ن ���ت" در ��ور �ردد. ��وه �ر آن، �� �ظر #��ور �"ول و �داوم، #�����ت ا+;�����ن �� 

#4 ھ�ی ا�ن ##�41 �رای �و��6، �ر	� �د#�ت و ر�د ا��*�دی" ��ور ��ز ��ور ھ�ی ")�7 �وم از "1"�ظ �

���ر ھ#&�ری ھ�ی ا��*�دی را #��2 ����� ا�ت". #��ور #�  �٢٠١٣�Fرا�س �و��و در ��ل ، ت ا���� دارد�اھ#

   ت."ا+زا�د �� "#و�ر�ر�ن ��وه ا���Fده از #���M #د�ر�ت آ��2 از راه �ود-� #)� ا�

ا�ط ��=�ده و ��ش زای ��ور �� ا�ر �درت ھ�ی و�ت، د�ت �م از =�2ر دھ� �� ا�ن �و ا+;�����ن �� در �ظر دا�ت رو

، �ظر �� "#�ت ھراس �� ا�ن �و ٢٠٠١ا�ت. و�1 از ��ل  #�دان �ش #&ش ھ�ی ����� و -�X ھ�ی ������ �وده

#را�ز آ#وزش و ���رش  ا+&�� ��&� ھراس ا+&ن ا�71�ده در ��و�ورک و وا��%�ن، �� در �)#رو �روه ط�1ب ھ�

ھراس ا+&�� دا�ت، �رز#�ن ھ�دو �ش �"ت *���ت Eرب، �� و�ژه ا��>ت #�"ده ا#ر�&� در آ#د. ا�ر ���ت �ن اول 

آ�Eز ا�ن #ر")� "	ور ��روھ�ی رز#� ��ن ا1#))� را #��ص #� ��زد، ���ت �ن دوم در ��ل   ٢٠٠١در ��ل 

�%ر رھ��� ا+;�����ن از *���ت -�2��، ��وان ا��>ت #�"د ا#ر�&� ��� – de juri – ،  د�ت �م از �%�ه "7و��٢٠١١

�ظ�م ا#���� ا+;�����ن  ا��وار �ر ھ#&�ری ھ�ی �ظ�#�، ��  ٢٠١٢#� ���د. �� ��76ب آن در ��Fرا�س ��&��و در ��ل 

در ��ل  و�ژه #�ورت و آ#وزش  �� Eرب �&ل #�%�رد. در ا��ر در ��Fرا�س ا��*�دی �و��و در #ورد ا+;�����ن 

   د.=�ر=وب �ظری ھ#&�ری ا��*�دی -�2ن Eرب �� ا+;�����ن +ر#ول ��دی #� �و ٢٠١٢
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راه �ر #��طره "�رف ��ر  در ا�ن #��ر �ر�و�ت ��ز �����، از ���ت اول �ن �� ��Fرا�س �و��و، ا+;�����ن 

" را، از �%�ه �را�م #�7ت ھ�ی آن �و��   ھ#ز#�ن �� ��#� راه ط� �رده ا�ت. �� ��1�X" و  +راز و ���ب "���E Xرو

 �2�- X�- ظ�#� ا��وار �ر�ھ�ی  ��و "#��ت ھ�ی ����� �و���1، ی �#4 ھ�ی ا��*�دی "�ف و #�ل �ده، �� ������

�ظ�#� و ا��*�دی" ��ت ��ر ا+;�����ن در ا�ن راه �� "�و�� �Fر ��ور و �#�ر" آرا��� �رد�ده، در ��د "وا���%� ھ�ی 

-ا+��ده ا�ت. �د ����� ��ور ا��ون در ا�ن �&�� #�#ر�ز #� �ردد، �� ا+;�����ن در ا�ن "�ذر��ه ��X �ظ�#�

ا��*�دی"، �دون در ھ#� و �ر ھ#� ����ر، راه �ر��ت �دا��� و ادا#� �Fر �� ھ#�ن ��وه ��ر ھم #�7ت ��ر #� �#��د. 

��ت =��ن �و-�� �ردد، �� ا*�ً راه ��رون ر+ت از ا�ن ورط� د�%ر �&)� #�دود و�1 ا�ن ا1زا#�ت �����ری ���

�رد�ده ا�ت. �ر��ف ا�ر ���%�ن �ر�� ���ن ��ور  �� د�%ر�و�� ����دی ��رادا�م، ��وه �ردا�ت و �دو�ن #���ل، 

آ��ده �رز#�ن �ر ھ#�ن "�ل د�ت �&�ر �و�د، طرح �ر��#� ھ�ی ا#���� دوا#دار و ا��*�دی در �ور ��ور، �رای 

���ت �دور از ا#&�ن ���ت. طوری �� در ارز���� ��ش ���� ھ�ی ا��*�دی ھر دو ��ش "&و#ت و"دت #)� �� 

ا�ن د�%ر�و��  اراده �وا���� و دارای  �F*�ل ���ن �رد�د، ���%�ن �ر�� ���ن، �� در �*ر ارگ و �� در �*ر ���دار

   د.#� ����

��ور �� -�2ن Eرب از �%�ه �&�#ل "-�2�� �دن ��� ا#ر�&�" ��ز "��زاھ#�ت ا��*�دی -ا���1 #6	ل روا�ط �����

ظ2ور در را�ط� �� ��ور ھ�ی �ود #دار  و�ژه �رار #�%�رد.  در ا�ن �رھ� -�2�� �دن �7ش ��ور ھ�ی ��را#و�� �و

ات ا�&��ف ا�ن د�%ر �و�� �وا���� ھ� �� �و�ت �ود ھم از �%�ه �ظر . ����4، �� *ورت ���� ����ر #�%ردد

ا��*�دی و ھم از �%�ه ����ت ھ�ی ا��*�دی ا��وار �ر آن در روا�ط ��ور ھ�ی در آ����� �ود #داری وھم �ر  ��ور 

ھ�ی ��را#و�� #�-ر �� ��ز�%ری در �دا��ر �#)� �رد�ده و در ���-�  در #��ر �&ل ��ری "-�2�� �دن ��� ا#ر�&�" 

ا�ن �F&ر در #ورد ا+;�����ن #� �وا�د در =�ر=وب #�����ت ��ور �� د. ا���7ل �ظری �در �ور اھ#�ت ����ر #�%رد

ھ�د، =�ن و رو��� �� �&ل روز ا+زون از ا�ر �ذاری ز��د �ر�وردار �ردد.  ا�ن روا�ط در ")�7 =�2رم #و	وع �"ث 

   #�%�ر�د.�رار 

7C &#�رم، �(ور ھ�ی آ� � � )۴�  

در #��ور �"ول و �داوم، ز#��� �� از ��ور ھ�ی آ����� در ")�7 =�2رم ��م �ر+�� #��ود، در #-#وع #راد آن روا�ط 

=�ن ا�ت. در را�ط� �� ��ور ھ�ی آ�����، �� �رای ا+;�����ن "��زاھ#�ت #�%رد�د، در  ھ#=��ن ��ور �� ھ�د و 

�ور ��ور ھ�ی ��را#و�� �وده و ارزان ��#ت ����ص  �&�ری ا�ت" �� �و�� در�ا �&�و1وژی#��ور ���ت از ھ#� "

 M#�-#" وع "�ر�ت ھ�ی �ر�� ھ� و �2رھ�" در =�ن و�ده از �Fور �"ول و �داوم، ا����+� آن، د ر #�	ردد. �� ا%�#

" =�ن و ھ�د *"� �ذا��� #� یھ�ی ا��*�دی" در ھ�د �و*�� #�%ردد. در ا��ر در #��ور �ر �7ش "���ت #�ط�7 

  .�ود

�� ��ور ھ�ی =�ن و ھ�د �� #���� دو ��ور �	و �ود #دار �وظ2ور آ�����، ھر �4 �ظر �� �وا�ت ھ�ی ا�ن 

ا�ت. و�1 �ده د، �4 ا*ل �ذ�ر+�� �راھ�ردی و ���ق ا��*�دی �ود در ا#��ت ا+;�����ن �7ش #2م ا��F �رده #� �وا�

�دی، �� و�ژه در ��و�د �� #�����ت ��ن �� ا��*ا�&��ف و ر�د ھر دو ��ور �� ��وه د�د #��)ف ����� و راه ��ر 

در ا�ن �وھم د. =�ن �� روا�ط �وب ���� �� ������ن دارد، �������ن، از و�ژ�� ھ�ی ��ص �ود �ر�وردار #� ���

#� �وا�د �و�ط �Fوذ ������ن �ر �روه ھ� ھراس ا+&ن از ���رش "#�ت ھراس ا+&�� در ����� د�ده #� �ود �� 

-)و ��ری ��د. �ر��ف، �ظر ��  ا����ب ����ت -�X ھ�ی ������ ا��م آ��د، ھ�د در -�X  �ن/="وزه او�;ور ���ن
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دا�#� �� ������ن �رار دارد. �� ا�ن *ورت ا+;�����ن #� �وا�د از �Fوذ =�ن �ر ������ن، در آزای ز#��� ��زی ھ�ی 

ا�ت �� ��&�4 #� �واھد �و�� از #��رزه ا��*�دی �رای =�ن، ا���Fده ��د. ����ت =�ن در #ورد ا+;�����ن �� �وع 

ا���Fده ��د. �رای =�ن وا��%�ن �)�� ھراس ا+&�� در -2ت ���ت ����� در ا+;�����ن، �� �MF �2ره �رداری ا��*�دی 

و�1 ھ�د، د�ت �م از �%�ه �#4 ھ�ی ا��*�دی �ود ��م �ردا��� �� ز#��� ھ�ی ���ت �ظ�م ����� در ���ل +راھم �ردد. 

ا�ن �و �#�ر از �4 *د #)�ون دا1ر ��   ��ھد او	�ع ھ���م �� �ر ��ف =�ن �� از  ��زده ��ل �ذ��� �� =���=� #�

   د.د �� دو #�)��رد دا1ر ا#ر�&��� ��b1 #�%رد�ا+;�����ن �#4 �رده ا�ت، "-م �#4 ھ�ی ھ

=��ن ���ده �ردن ا1%و ھ�ی  =�ن، از �4 �و و ھم در را�ط� �� ا���Fده از +ن آوری ھ�ی #���ب و زاده ا��&�ر ھ�د و

�ی �و=4 و #�و�ط ھ#&�ری ھ�ی ا��*�دی در �ط] دھ&ده ھ� و ھھ#&�ری ھ�ی ا��*�دی از ���ل ��&�ل ��%�ه 

�2رک ھ� از �وی د�%ر، #� �وان در ا*ل آن را ���Uد �رد. و�1 #6	ل ا*)� آ#�ده ����ن ز#��� ھ�ی +&ری و 

�)�7 #�%ردد. ا���1 در را�ط�  ا�ن ا#ر"&و#ت و"دت #)� +��د �وا���� ز�ر���ت ھ�ی ا��*�دی ا�ن ��وه ��ر �وده �� 

�� �#4 ھ�ی ا��*�دی ����ت �و-� �ردد �� �روژه ھ�ی ا��*�دی از طر�ق �ود-� #ر�زی طرح و �ط��ق �ردد. در 

�دا��ر  1#))� و ���4 -�2�� ���ر��ف راه ��ر *�دوق �ول ��ن ا ��ش وام ھ�ی #��1، �*ور #�رود �� ا�ن وام ھ�،

ر��	�� ��و�د داده ��و�د. از ا�ن �%�ه "&و#ت #� �وا�د �� در #ورد �&�ر �رد ا�ن وام ھ� و در �دو�ن و �ط��ق �دا��ر 

ت ��ز دا��� ���د. و�1 در #ورد #�����ت �-�ری �� ا�ن ��ورھ�، �� از ��روی +راوان  ��ر �� #زد �م �ا��*�دی د

در ��زار ھ�ی ��ور �ر	� �رده، و از ا�ن  لش را �� ��#ت ھ�ی ��ز�ر�وردار #� ����د، �و�1دات #*ر+� �و�

طر�ق، در *ورت �دم �دا��ر  ا�-�د و ا"داث *���M �و�1د #واد #*ر+� در �ود ��ور،  �و�1دات ارزان ��#ت =�ن و 

   .#�%�رد ھ�د -)و ا�&��ف *���M دا�)� را 

  

  

  

۵( ���7C ��$م، �#�د ھ�ی �زرگ � ن ا�  

"��2د ھ�ی �زرگ ا�&��ف -�2�� و �ر#��� �ذاران �زرگ �*و*�" در �ظر �ر+�� �ده �� ��#ل ا�ن  در ")�7 ��-م

��2د ھ�ی #�%ردد: ���4 -�2��، ���4 ا�&��ف آ�����، *�دوق ��ن ا1#))� �ول، ا�"�د�� ارو�� و ��2د ھ�ی #��ص 

  �.د�%ر ��ور ھ�ی Eر�

ن ا*ل "#و�ر�ت و ��F+�ت" و �� ا�&� �� +ر#ول ھ�ی #��ص #��ور �"ول و �داوم �� ا�ن �ظر ا�ت �� �� ���ده �رد

   د.د، #� �وان #���M #��1 و �ر#���  ھ�ی ��ر-� را -)ب �ر��� در ��2د ھ�ی �زرگ -�2�� و-ود دار

در ا#ر وام ھ�ی #��1 و �#4 ھ�ی ا��*�دی از -#)� ���ز#�دی ھ�ی درون  "#و�ر�ت و ��F+�ت"ا���1 �� ���ص ھ�ی 

، #2م دا���ن#� ���د. و�1 ���2 ا�ن دو ���ص را در ���ر، +ر#ول ھ�ی #��ص ��2د ھ�ی -�2��، #رزی ��ور ��ز 

�� #��وا�د �� 	�#ن ا�&��ف و ر�د ا��*�دی دوا#دار ��ور �ردد. ا���1 ا�ر ��ر�رد ا�ن #���M ��ر-�، �� ��ور �� 

�ن دھ� �%ردد، #��وا�د ا�&��ف ا��*�دی آن ���ز ا�د دارد، در �ط��ق �� "�4 �ر��#� ا��را�ژ�4 و دراز #دت" ��ز#

&���د. �� و�ژه �ظر �� ا�ن �� #��ور �"ول و �داوم +��د ھم =� �4 "�ر��#� ا��را�ژ�4" #� � ���ور را �� ��راھ
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، #�-ر �� وا���%� ھر=� ����ر �� ا�ن #و���ت ه���د، ا����ت ا�ن �وع وام ھ�، �ظر �� +ر#ول ھ�ی ��2د ھ�ی وام دھ�د

وام ھ� در �ود-� #)� #��M �وا���� ھ�ی �دا��ر و ����ت ھ�ی در ��ز �ردا�ت از طر�ق �7ش روزا+زون �2م  و�رد�ده، 

�ور ا�&��ف #)� ��ور #�%ردد. در ا�ن #ورد او	�ع ��ور ھ�ی ��را#و��، �� در ھم �و�� �� ھ#�ن +ر#ول ھ�ی 

2ت ارز���� ا���7دی ا�ن وام ھ� و در �وق دادن آن ��2د ھ�ی وام دھ�ده -�2�� �#ل �رده ا�د، د�1ل ���M ���ده ا�ت در -

  .�� �وی ا�&��ف ��1م ا��*�دی ا��وار �ر �4 �ر��#� ���رده و =�د �6دی #)�

  "��رده ی �(ور,� 3وا���". �ر���7 ��و�ت و�دت �� در 'د�ت ٧٫٣

���� �4 "�ر��#�  �م و ز��د +&ری، در �ل ���� و-ود ��Fوت ھ�ی  ،ا-�#��� "&و#ت و"دت #)�-�*ورات �����#

   �" �رای �4 ��ور ��را#و�� وا���� �دو�ن �رد�ده ا�د.   ��#در�

�دون �4 �� #���� �4 "�ر��#� و ھم =��ن #��ور "ا*�"�ت و ھم �را��، #��ور ��م "ا*�"�ت و ھم �را��" 

ا-�#���  -�����ر ����� -  در ��2ر�ن "�1ت آن -ھ� و�1 ا�ن �ر��#�  ا�د. #در����" �رای ا+;�����ن �دو�ن �رد�ده

ا+;�����ن را �� �4 "#در���� وا����" ��د�ل �رده �� در ��و�د �� ا�د��� ھ�ی ا��*�دی، "�� ""��#�ت #)�" ��ور را 

� و�ژه ��ش دا�ش ��>ر ، �" و "�"ول و �داوم"ا*�"�ت و ھم �را��ھ�ی "د. از ا�ن �� ��م ��"ت �ر�ش #� �ر

�ی #در����، آن ھم در =�ر =وب -ر��ن +&ری "��م آ��ھ� دارد، �دون �4 ���ل از ارزش ھ دا��%�ھ� ا�ن دو ��م

����د ا�ت. و�1 #6	ل ا*)� در ا�ن "+��ت �����ری" ���F2 ا�ت �� ارزش ھ�ی #در���� �� "ذھ��ت ھ�ی ��ش 

#درن در #درن" از -2ت در �*�دم �رار #�%�ر�د، =ون ���ده �ردن ���ش #درن �� ��وه ھ�ی �#)� "&#را�� ��ش 

ا-�#��� #درن �� �MF ا��"&�م "&م روا�� ��ر "��م -�	�د �رار #� #�%�رد. در آ�ر�ن �")�ل از ارزش ھ�ی �����

" و وا���� �د ر��ت ،ا�1%�ر�� �و �� ا���Fده ا�زاری *ورت #�%�رد. در ا�ن #�وال -�#�6 �� �4 "#در���� #�K �ده

  آرا��� #�%ردد. 

  

 

 

  

  

  

 


