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  دا��� ���ا��
�ن رو�����

�2009
�ری  16ا���ن،   

  

�ددا
	 ���ر��ه :  

��  2007ا�� ر���� در ا����� �در �$� دو ���( ا%��%�� �� %#� ر���ه ��د. %&� �� ا%$#�ف او!�ع ����� و ��ر
�� �� آن ا!�+� *�د��ه و ��ر د*� �� -��./ 0
��3�2 �1ا%
�*�ن *�ا/� /� *�دد.  ��ر د�#�ر ا� 4���دآوری � ����

�� در ��ا+: ھ2 �� !� /�دم ا+�6%.��ن ��- ��ده  ، %���، %&�/��ن ا/��$� و ط����نا+�6%.��ن*�دد �� دو�( د�( %#�%�ۀ 
  =����� �1ن ��>
�ھ�ن را /� ر�;%�.�1ط� اھ�اف �1د 

   

  


�ه 
��ع درا�� و ���� ��زی  

���� ��ر  در آ
  

�!� ��ر :ــ  1"  

��? /<ر1�� �� ا�� ��ور%� ��/ ����� و �Aادث ��رB= �% )#*�� ا ز/�ن���$�ار %�� �Dد ز E���ر ��  F0 ��ھ�
��I ،از ھ��� ز/�ن ا%� Hـ��/�د دوره ھ�ی ��MH از . ا�� ��ور /<ر1�� در /�ر�ھـ
���ر د�>� روی /� �� ا��K�Lت ��ر

�T هللا ـ��Q �Rن %�ر /��� ����، LAو ھ�F ز/�/�اران /�D Hه �PDع=�د�Dھ�ن د�( %#�%�ه در ا+�6%.��ن �� *�%�O/ Fل 
P% ، ���ک ��ر/-، دا�����دی، ر��%�ا/�P/ 6( هللا�R ،هللا V� W/ ،اق /�  �ـ�ـ��Y/ -/�� رت�R �� زی�� �/�A و

.����%���ان ا����Hر �Dق و  �ی ���ک ��ر/- و �A/� ��زی ��F��Oھ *�F&AW/ �� �Q %;د�$� ز/�ن ���Z ��د دوره 

$� ا����Hر ا%>^�[ و ا/��$� در ��ا+/�3�.� /�#�% \ـ�ب��0 ـ�، و�� ا�� /2Z �� ز/�ن د�>�ی /���ل /�>�دد. از ا :

K ور ا�( در�! ،�

$�/ -�� �<����م اول دو ��ھF ـد���ر  �
H� F_^� ز/�نK ر��Hر %�ـا����H2 و ا���در  �

�. � ا+�6%.��ن���Yصدر /�3�.� آ��  �� 2�
� ۀ ا�
��%#�%� د�(�� و��د ��Lوت ز/�%� ��� دو رژH�  �/�A ع و�PD ه�D

�� ط�ر  ر��%
�. ( ھ��� ����� �� ھ2 /�ـاو!�ع و ا�Aال ����� و ا������ ا+�6%.��ن در ا�� دو دوره ��Dھ ،��زی
ی، ��د*�ن �� ارادۀ ��ط
� ��ده ا%� �� �� د�( ��>�%>�ن �1�Q%�ه �Dه و /�#�%� و *�ش �� ھـ�/�Oل ا�� ز/�/�اران ظ�

ی و د�( ھـ��داران و Q#2 ا/�� �� ر�A( ا�#�ن دو��1 ��د%� و دو��1 ا%�. Y1^( د�>� ا�� ز/�/�اران ظ�/�ن �+ـ�

�+d ا�
�� و =�/�ل ��دن ھ/ ��/��
.( �� در ��$� در ا �HK�1د از ـ%#�%�*�ن وا �Z�/ ��.e�ه،  ھـ������A ا�� %�رز

 ،ی �Qن �Dه �PDعھـ�ا�� ز/�/�اران ظ� � /����1I�� .�Dه���%�% ار��ب /^( ظ����%� و در /��3- �ر �Dن در ��ا��ر+ـ�

�� /^� و ������ن ا�
��، /�رد ��A/� ��زی  و ���ک ��ر/-��1 �
 Kـ�ار��: /�دم �1�4 ـو ا%;��ر � 
Lـ�ھ��%

�زی . =���ن ��ر �A/� �و /� �D%�دا��D و �� /�گ ھ�ی ذ����ری �� ���>�ه ا�D �^Rن در ز���� دا%� ��ر��f� Eده �Dه 
��ر�E از ��%�D( ذ����ر �Dه �PDع و ھ�3ـو ا� 2$A �� �%ا���رش ھ2 %��Y%ـ�ان و ا����، ا/��، ��ر/-، _�را�Q 4%ن 

��
�Z در /�رد ا+�6%.��ن، �^$� در /�رد ���� �#�ر ھ� �%� و /W �ـ�ـ� ��D�� ��Z. ا�� /.i، ر�%P�V^* ،V ا��� �% ��
�D �!ر )D�%�� �
�>� در =�%�/�، �^�،ـ�اق، =�
��Q در Qه در ا��ان، �Rام A.�� در �%�; �Rدق آ/�ه ا�(، /�%���% 

  ه.\ـ��ا��: در =��.��ن و ء!��


�Z ��!� ا�
�� /��Pوز و �� �1ط� ا� و��1�4 �ا/� /�دم ا+�6%.��ن در ط�ل ��ر�E �1د %�  ����� )����A ل وW3

� �Dه ،رز/��ه ا%�%�/ �Z� ر��H2 ھ�ی د�( %#�%�ۀ ا����PDع و /;دوران ا����Hر %��� را %�; از �� راه �1د  �^$� رژ

 �� ا%�.ـرو+


�%� ا+�6%.��ن �� �� F^�A ا/��$� در ا+�6%.��ن� k

�ن  2001ا�����  7در  �� ���Dوع �D و از آ\�ز دورۀ ��زی 

�Z دا Kـ�ار�ف ـو ا��/� �� Iدن را ھ �ـ�ـ�/��3^� �� ط����ن و د��>��ی /W  ھـ�ادا/� دارد، در ظ�� �% �Z
�ده ��د. ا/� ا


�ھ�ن �O��ی ��%�Zی �1د را از د�( داد%� و /
�ط: و���H از �#�ر ����ران و <�� k
� ��د��>�� %#�%�، �^$� در ا
��A .�D V/� ��زی �� ا��#�رۀ ا/��$� در ا1�� �������f� 2007  دی از ط����نW�/و  د�ـ�ت �
���� -/�D �� د��


�، و�� ط����ن ا�� A$�/( او *�د��ه �� وی ھ���� آن ھ2 ھ� =��.��ن رد ��د%�.  ھـ�ا�(را �� ا��س  د�ـ�ت$�ری %��

� �� در ا�� A$�/( د�( %#�%�ه ا��Dاک 
m�R و �Dم دم و د��>�ه �A )/�$A/� ��زی از ط����ن د��ت /� �

 .�
���ت و %���

�ط:%��%��#� /�A�� ��Kـ�(�$��، �3Dوت و  ���: در ادارۀ ���- و +ـ.�د�/ �Oا��^^� آن در ا� ��ن �، 
�� ��ان �A �� آ�Kی ��ھ �ـ3ـV/�دم را �� ��*#( ��  �
$�/ :��#��( از ط����ن ��A �� و )�H�� �� �%ر�� ���ن ا��

�/Wدر رأس ا� �o%;ی %�� ارزد. آ�ی ا+�6%.��ن �� =#�Z%�.%ا )D�%�� ن�
� Kـ�ار4 �� =�#�از ط����ن /�#����. ��ای ا

/ ��/i���ز%�. ��Pوز  
�+d �1د آ%��Z( �� *�ھ� �� ��زش �� ا/��$� و ز/�%� �� د/.�زی �� ط����ن آ%�ا ��آورده /�دارد 

�ط: /.$�%�،  \ـ�ورو  �ـ;ت�� / V����
�ط:، / ����� ا%�ازه  +ـ#�ر��م /�دم /^$� در اK  �pـ�-/�دم، ����ران دا

آ%�Z را �� دو�( و ت در /�دم *�د��ه و +�L% �^Rـ�q ا��Pد ـ��� W�Aت ا%���ری و �^�Lت ز��د ا%.�%� ،در ��^��ت %&�/�
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ھ�ی �1ر�� ا+�6%.��ن را �� /��ان �
k %����� /��ل ��ده ا�(  +ـ#�ر4 روز �� روز ��#�� /�>�دا%�. �A/��ن �1ر��
���Z ا%�، /�A -O/� ��زی �� ��ز ��>�%>�ن �$�
F ا/����� روزه �� و ھ� رKـY��هو %��وی ���ه ط����ن �� ھ��زم د

�� �� از �Dاھ� =��ا/�Lـ���
�W�Aت ا%���ری ��>
�ھ�ن را �� ��م /�گ �� ����ان �� و!�A( . در ھ��� را�_�  �/ )�
��Pوز �� ���0 /�3و/( /�د/� �^� *��ی %� ��( در �Wش ا%� �� از "%��� "��ران د �Dی و ر��* rM% �$%�
Q .�
��

F^�و� �� ��DB* ھـ#��د ��ۀ Fو+ـ�� ھ�ی ��1ی ر��% در دھ ���4 /��رزات �1د ��ش وـ\ ا /^���%��زی  �ل =�$� �1

� /�3و/( ر��� 1 /3ـ�ارو ��  �� در�s 1^: /� را �� =�ی %�ا�� �1اران /;دورH���ه در دا/�ن %�=�ک �1د�Dن �Dن ;


� و�D�%  ـ�(درK�� �%را �� دوش 1^: ��ار %��د �Z%آ. ����م %�ر!� ���� ھ�ی  �� ھ� وا/�وز %�; در �Rد ا%� �P/رز
 .�


�ه را ��ارک ���  /�دم /� را �� =�ی ط����D�% V از ھ��� ا�
�ن ز/�/�اران آ

���#� از او!�ع و ا�Aال �����، %&�/� و  در ا�� %��D 4D�� ��Dه � �<%�<Qدی�Yـ�Kام ��  ا��دورۀ �Dه �PDع 
�+�H/ از �MH� 
��1وار" %��%F "/#(  �ـ
�ان�Rرت ا����� �� دورۀ او �� دوران �A/� ��زی ��  �ن��ا��[ و �1

ا��K�Lت و �Aادث  ��ا/- �� �*��B��K  .�%ـ�اردر ��ا�� ھ���>�  %$�ت /#��ک ا�� دو ��ھF ز/�%� ���B داده �D%� و
��� ،���A/� ��زی و دار و A$�/(  ا���A�� او!�ع ��ری �#�ر و ��%�D( دوران ا����Hر ��Z و ا����Hر %�


F در �3ـ������ �Rرت  نرا /���ا او Fد������ر�E  آ 2����از ���ب ��#�� �د. �� /
&�ر ارز���� دورۀ �Dه �PDع �
"E�  ا�(. �� ��- آ/�ه ه�دLا��) 1" (ا+�6%.��ن در /.�� ��ر

  

  ــ  �*��ان ا)�'� و &%�وت ��دم : 2

��Y را �� ��/Wً �� دو�( ا%>^�[ /_�d« در دورۀ 
�ه 
��ع :D )�1ا� �/ �
�(  Iرد ا�^� �� �D�� �3د
و /
�? �Dه �PDع ��د  ^_
( /��$� *�دا%�.�D ���� ھـ�Z  eـا%>^�.�ن و دو�( ��$ ۀ�� ��ون ا��ز ه ��د��ZH %��د وا

�12دو�( �K �_ر�� را��  �<��داد /���Lـ( داK )/�Y1 ،�D�� ��Dـ�ار%$
� و �� ھـ� دو��� �� �� دو ط�ف د��%� �$� .
�.� : "از ���ل ����( ����%�� در ھـ�
�/ 2��Y� ��
� را�d �� ا��Hـ�ض رو���، /� ��Y���F  2 \ـ�ض �ـ3ـV زدن ��

�L% 0ـ� /��اری !H�x ا�
Lـ[ ��و �� ارز�D را �Qن �Dه �PDع �� /�دم ا+�6%.��ن �� �� آن وKـ( ��ء %���  *�+ـ��2 
2�
� -���� �
�Dع و  در اوا�1« .)248و  247: ص  2"» (در ��ا�� /� %�ا�PD ه�D �/�&% [ ھ� ا/�ر /^$� و�ا%>^
�
���% e�� ��./ �� ھ�ر را�

k را وا�� Kـ
�ھ�ر  ۀKـ� mاده +ـ�;ZD ًا��� ،��DاB* �.�^<%و ا+ـ.� و �ـ.$� ا �����

(ا+�6%.��ن در » ھـ;ار �ـ.$� و �Z%�1ی �;رگ Kـ
�ھ�ر �� ا���3/( \ـ;%� و ���- ��A( ��د%� 28%�/��%� و �1د �� 
E�  ).530ص  ،/.�� ��ر

�0 ا+�6ن ��Z از ����ران ا+�6%.��ن و D$.( ط����ن +�رغ �D%�، آ%>�ه ���H از آ%$� ا/��$� در دورۀ ���� ��زی :
 x�H!]ـL

�^ا/�ر ا+�6%.��ن را �� آ�Kی ^1� �A/� ��زی =��ا ��ده و ��رF�Dو �� ارز�D را �Qن  ا���1ص  ۀ;اد %��

ا+�6%.��ن �D در �A��$� ھ��  Kـ(</���Zر  ر��[ ا���ً �زی �%� و �A/� ����� و ��ز/�ن ������ ا/��$� ��fد
�
�=���( ھ��� �Aادث �
I�� kران . ��د ���Zر ا/��$� ر��[ �1ص ��ش ۀAWR�( ھ� �� د�( آ�Kی 1^�^;اد %��

��� �� رKـ? و �Dد/�% ��F Vا��Wف ��Dل �� دور 1^�^;اد A^�3 زده و �� =�#�از ��%0 ھ� و در ���$�� ا+>� ھ�ی ا/�
���Zر  ر��[ ھـ��A/� ��زی در ظ�«. �#�ر �1د /�د ���ر�s ر��%��%� +ـ�m=�دا��1 و �� %��و ھ�ی %&�/� ا/��$� در 

��K  �� �%�/ �Zـ�رت�D ا/� �$�ا���� ا/�وز ھ2 ��زی �� در  دارد. Kـ�ار��Dل در %���ی آن  ا��Wفوا�HK �� د�( ا/�

�.  Kـ�رتا%���ب *�د��، ��ام  �Z��ُر ا+�6%.��ن ر��[ر���ً �� A�q  ��2004ل � �$�وا�HK %�ارد �� ���ا%� ��ان ا

��ط� ��ر ھ ا��Wف�K/�%�ا%�ن � ،�%��<
���ن �� ط����ن ��$��ی �F%���L �1د در ����Zی ��Dل �� در xR و ر��F ا/�
 F1990دھD ـ�، %;د ا+�6%�ن %�م وZ�%دار )D^� ز�3» (ت 1.( Wا�� ����م �Wا� �� )ا� ���� V��� ��#� ل در��D ف


� ط����ن �� /�ا+ شھ�$�#�ن �1دH���اھ� �Dن  Fا�Wم �
��د�� ا%� �� ��Lر ��0 /����%� و ا�� %��% Hـ��/Wا� -/��
����� ����%�، ا�1ا%� ھ� او را  Kـ�رت��د �� ا*� D�_�ن ھ�D �!�A 2د ا�1ان را ��  *Lـ����ر+�  �.ـرا %#�ن /��ھ

�

�%$� �� ط���ادر /���ا%Q ،دی ر�P/ 6( هللا�R ل�O/ ن /�ا�2 ا+���ح ��ل ��م و�.� �ر���[ /#�ا%� ��*� در ��
��Z را ��ادر 1_�ب ��ده از آ%�Z ط��3LD V( *�د�� ��2009*� در �
�ری �$�/W ھ�ی د*� �Qن /W ���ف، /W  .ا/�

����� ��ر ھ� �� �� آ���ن ��>�%� ����ه و ھ�ز/�%� �� ��رج ��ش �� ر��%�، /^1 W�/ W/ ،�^�W/ ،:3 دو��2 و ��

�ول ��ده ا%�.��� ��ده و �� او از �0 ط�: �P�
/ �Z��Oق \W/� را �=[ در ا�� �Rرت 2Z+ -��K ا�(  ا+�6%.��ن آ/�ه، ا

 .�

�اری ـ��ی �VPH %�.( �� آ�Kی + نا���
��� /�دم ا�� ھ� را ا�1ان ا�#��ط�� /� %�/�D دی�Z�ا -M]�ه  ر����
��3!� ��د �� /�/�ر�( 1^�^;اد در ا+�6%.��ن  ر��[�/�ر�( 1^�^;اد ط� %�/� ای از /�$�� در =���ن / �$����Zر ا/�

�� *�دد.�����M ��ز/�ن  و ا�� در �A�� ��د �� /�دم درک ��ده ��د%� �� ادارۀ ا����Hری �� در رأس آن 1^�^;اد 
�$�   ./� ����D/( ا/��$� در 1 
�،داK �Dـ�ار�A/� ��زی  \Wم A^�3 �� *�ش او و ������ ا/�

�� �Wح ��D�� �/ ;ZP/ �Y ��ر د*�  2009در �
�ری ��اردوی /��Pوز دو�( ZR��%�.�� ا��ا��- �� �� =�#�+�� 
�$V  ھ�ی �� ��ز/���/ )��#� :A و در ��1^: +^._ :A را در ���ت �&���
+^._�� در %�ار \;ه �A^� %��ده و �

 .�Dا �/�
H_K ���/ -^/ )�

�ه /�$�م /� ��د �� در �Dرای ا/<�� �
ی �� ا��ا��- را �� �1ط� �K- ھ;اران +^._�
�$� آن از ا��ا��- و آن  �� )Dو��د دا �L
���� ا�( �� در ا�� رأ�>��ی دو رأی / V��� .�D ��DاB* ی��<�رأ
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� �/ �*�
�ھ�( �1د را آD$�ر *� /��د. �� ا%�Pم آ�Kی 1^�^;اد ��ر دد*�ی از ا��زو%� ��د �� آ�Kی 1^�^;اد از آن %��
��V د��ه /� �Dد �� آ�Kی 1^�^;اد �� ھ�.� ��Zدی دارد، /
�+d �1%�اد*� �1د �� ��
�/� را و��� ��د �� اH_K ده و آن��
�� ��ذب او �� %�م ا+�6%.��ن IW� ھ�� ���� از /
�+d ا+�6%.��ن و ��Zن ا�Wم /��ا%� و اI�� را �$�و /
�+d ا��ا��- و ا/�

;�ی و در��ری Q�;ی ��ای /�دم /� در ��Kل %�ا��D ا�(. ��I ا�Wم ����� ا+�6%.��ن از \W/� ا/��$� و �� �; �%�1
 �/ �
��اھ� �� ��/Wا� k
1^�^;اد و \Wِم \Wم آ�Kی ��زی ھ�*; �� �� %�� ���� و ��ای +��V /�دم ھ
�ز ھ2 �

  ز%�. 

�� از K« در دورۀ 
�ه 
��ع :�
/�رش %��د%� و در ��.( و �$2  \ـ;%�Wت �� �D �1ه �PDع و �
�ال ��� و /$
D ی در ��ا��Iـ���Z �%;ـ� \ـ+ d+ـ;%�و�4 ��د%�. /�ا\ D ر �1ن��A مW\ ـ���دارZ  �� �� ـ.$� ھـ;اررا� 


�Z دروازه ���^� D \ـ;%�ا���$�م ��#��ه و دروازه ھ�ی � \ـ�ض��  Zـ�را �� د��ار ھ�ی �_��ی /.�ود ��ده ��د، 


�� /�A^� ای ��دار ��دی /�%�ه ��د...  �1وج �� �AلQ �1ن �1ا�ـ��در ��D���1ن ��ا�_ ۀھـ�زادا ���دو�( / ��ا/F 
د+��� ا+�Z%�6 را ��  F%3ـ#و ���م او!�ع �
>� و  ر+ـ(�� اردوی د��D  اً � Iل �� ا%>^�.�Z دا1- /$���� �D و آ�1ـ/�ھ

 ��./ ����ا%>^�[ ھ� �1ط� %#�ن %��د. �
�ال ��� ا/� ��د  VD �$�\ـ;%� را ���^�  ۀ��Iی درواز 23/.� در ��ر

Lـ^:و ��روت  ��F %V3ا�_/ D -1دا VD در ���( �� ھ��ن ��Dه د�f� .)1ـ���Z  ر �1ن��A مW\ و ��دار ��*�د


� ��دا��D و د�( ��  \ـ���از  Zـ�/���D �Y. /�دم D \ـ;%�در ���YAIر �Dق �� از �1اب دوWL%ھـ�ا �AW�  ��
��+ـ��
��د%�. از ا�� �� ��H ��زار �� ��زار ���Q�� �� �Q و �%�1 �� �%�1 �
k د�( و *����ن آ\�ز *�د��. /�دم  

Dـ�Z ـ#�نی وK �%;ـ\ K k

�ن �Qـ�Z ���/�%�%F %��د%� �� ��ای ��ر اول �f� 2#Qه ا/�fا��ری را �.�1(. در �1
 k
ا%>^�.� �#��ل  ا+ـ.� %Lـ� �17وی ز/�� ا+��ده ��د. � \ـ;%� Hـ��ز��1 از /�ا+ %Lـ� �300#�� و  %Lـ� �1200

��Hاد �#�� �D*�ن �1د را =
�Zن %��د%�. %Lـ� �200
�ال ��- و  �Z.�^<%ا �$���A د%�، در�� ��D.� ز21 ��دا�ا%>^ 

�� ���^� و �Aم او را �#��ه،  %Lـ� �A ��30/.�ای ��دار \Wم A��ر �1ن دا�D -1ه  \ـ;%� ا%>^�[ ھ� در ���YA Iر
 دھـ�در  Kـ.��ً ��ون ا�^�� ��د%�،  ا\ـ^V/���س %��د%� و ا��ای �
k را ��  \ـ;%��1د ��دار در �$� از �1%� ھ�ی 

ا��D�� �1ن �� �1د �;ء ا��Mی �1%�ان �Dھ� ��ده و ����Z از �ـ��ذ�m ��د%�. ��دار  *��Lـ
�/K  -Oـ.��ً ��پ �.�
� و 
��� و B6�
0 ا�.��ده و �A�( ھ��ط
�ن �1د را از دور ����D /�$�د.  �Lmـ�=�ل و ز�A( /�دم ا+�6%.��ن ���ده ��د، ا


�Z  \ـ;%�ا���  %Lـ� 50�$� وKـ��» %>�+ـ�%��� «��د ��د و �Dه را +ـ�را ���Mر �Dه �PDع =�4 ��د%�، �$� از ا

  ).531و 530 ص ،(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E» را A^�3م ����%� %Lـ� �150ا%�. �� ھ��� ��V ��د �� 

���م  ا��Wفا/��$� و %��� �� �� ��0 ��ا��[  Kـ�ای در دورۀ ���� ��زی : ��%�1 k
� 0�
0 در ���Dل ا

� و =����� از /��;�( �1د در ا/��$� و ارو=�  �ـ��ر%;��% �+�A و ��ز��زی m^R 2�$��*�� ا+���ه، د�>� از 

��Y�2 دارد  ��زه دم /� ط^�
�. �ـ.����ZP�;ات و  �$�
0 ا/��ھ;ار �.$� ��زه دم �� ا+�6%.��ن �����L و =�����  30ا
.�
��� +#�ر /� آورد �� �.��� ��زه دم ا�^�� و /��Zت ��#�� �� ا+�6%.��ن ار��ل %���% �M� �1رد  �� �#�ر ھ�ی��

ت و ا%;��ر /�دم از %Lـ�*��د ���q  �1ر�� در ا+�6%.��ن �� ��#�� �� D��ۀ ا����Hری �Rرت /� Kـ�ای%��� و 
�� در ا+�6%.��ن ��ای � ا��Wفر���ن و �1�% ).$D ن�Q .)ه ا���#�ر ھ�ی �D�%�� �M( ��ز ا�(، ��Dل *�د
�

k ��ای ا��Mی %��� %�;  Kـ�تن �� ���م ا���� �����0 �
�D k/.�را%� ا��Dاک /�$
� و ا��، ھ�;/�ن �در 


�ۀ %��� �� ��%�/� ھ�ی /#���Z ��ای �#�ر ھ�Kـ�ار  �ی د�>� در �Q%�� دارد، �.��ر /2Z ا�(.=
�ا��D /�#�د �� ��ای آ

�Z در ��ل �%Lـ� از /�د/�ن /^$� ���� ����ران %��� و  /1000�Wدی ��#�� از  2006اط��Wت ��ز/�ن 3Aـ�ق �#� 

�$�
�ن  �#�� �Dه ا%�. �� ��0 ا��Wف ��Dل ا/�oود ھ��A1000 ـ�L% ����.��ن ��ل از /�د/�ن /^$� � >د ��2007 

�^�Lت در ����Zی  ��%�Zی �1د را از د�( داده ا%�/�Wدی  �� �� /�ا�V ��#�� *�د��ه ا�(. 2009و  2008و ��Hاد ا

��DW �1د ��ا%F �1%� ھ�ی /�دم، د��>��ی و ��K�x ��ام ا�
�س ز�� %�م و �f.��1ری �ـ�و�� /��+ـ-����ران  ،
�V  /��رزه �� ��ور�;م����� ز�� %�م ��H�2 د�����ا��، د+�ع  �� و ا/��$��(%� ۀ�#�ر ��ر روز/� Kـ��Yتو  اءKـ�و 

 ز%�ا%� %Lـ� ھـ;ار 12. در ز%�ا%�Zی ا/��$� در ا+�6%.��ن ��#�� از از �3Aق �#�، ��ز��زی و \��ه �Rرت /� *��د

در ا��D�� �1ن �� �ـ��/O-  ا�ـ��نروز ادا/� دارد. ا��Mی دو�(، ����
� و �Dرا و /P^[  ھـ�. �#��ر /�دم ��>
�ه ا%�
�B6ی /� /3ـ��Iنھ���  �1ن Kـ��(د��D �� ، از �1ان ر+ـ(��I از او ذ��  �


�ھ�ن �#�ر �1د را از دور  Kـ�- ،�<��

 �� V� و �
���
�/ �D���
�. ��A ظ� ا�ـ��اض��Dه �� ��زی او را ����ی /^( /��ا%� �� دم /�گ از �#��ر  ھـ�%��>#�
و از ط��: %�ا�� اش  ��د %
��د و /O- ھ��#� �� ��م ا�
�� Q#2 دو���1 ا�ـ��ا!/�دم و �#�>�ن /^( ��دی %$�د و 

 �$� \ـ���/��Pوز��  آ\ـ�ش�� در ـ!��+ ھـ��Dه در  ھـ�در ����Zی ا1�� ظ� وL.)1ـ�/� �ـ#�ه�� �
>.�Iران و ا/�

�
�� /^� �� �1ش ��ده و از �1ان ا�6D�>�ان �� ��د �#�>�ن /^( در ��ار �A/� ��زی و در =Z^�ی �
>.�Iران و �1
��ی ���� آن A�x ا�( �� ا%.�%�  �1د ���3 /�;د.�P�  )^/ ر����ی��د. \ـ�D �1ا%�ه ��و د�  


�ن /�دم را /�ال ھ2 داد �� ط�ر /�Oل  د�( %#�%�ه ���1رد دو�(�Dد، �^$� د��% ��
�Z ا� ا��ان را �Lـ���� /^( 

 ����Yو)1  ��4(.  
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 ��� : از ���( ا%��%�� راوا.رژ�2 ا��ان در �A : 2و  �1,�و�Y��F%�D�� V ا+�Z%�6ی /���Z در D��از. ���  ل 

 �ا�_�ی /�ال وز�� /��� ا��� �1ن �� آ�Kی ��Zا/�    : �3,*
  �L�� ا��ان در ���-.

�� : از �� �� �� /<رخ �Y�20  ��/��f�2007.  

 ���� /�ال �� ��
F آ�Kی  : �4,*�آ�Kی ��زی در �Aل آو
L� �/ا�Z�.-��� ان در��  �� ا

�� : از �� �� ��. /<رخ �Y�20  ��/��f�2007.  

  

�^� آ�Kی ��زی ! ا%��� �� �1د آ���. آ1
� ھ�ی ا��ان دو �R ھـ;ار /���Z ا+�6ن را �� ھـ;اران ��ھ�� و ��3�� و «
 �� ��D ان ا�1اج ��د%� و���Lـ�� �Dن در !�ب و �Y� 2�Dرت �.��ر وA#��%� و \ـ�� ا%.�%� و \ـ�� ا�W/� از ا

را /.^m  ا���3ـ�ه���- /�ال داد��. آ1
� ھ�ی ا��ان �� �Dت در ا/�ر دا1^� ا+�6%.��ن /�ا1^� ��ده و ط����ن و ا+ـ�اد 
. آ1
�ک ھ�ی ���Zری ا�W/� ا��ان �� �R ھ� و /��ھـ������1 و �� ا+�6%.��ن /�Lـ���
� و L� �� ��Dـ�� �Dن /�ال 

�3 /��� �� ا+%�6.�^A ن /�ال ھـ;اران�D ��ـL� �� ی ��زی�Kآ ��D و �
. ���/� =��Dن ��ر�0 +$� /��ھـ���ن /�Lـ���

� و ��D /�ال /���#��. /�3/�ت ���Zری ا�W/�  19ا��ان 
%Lـ� ��دک ا+�6ن را �� ا�ـ�ام /�$�م ��ده و ا�ـ�ام /�$

�3�V ��.( ھـ;ار /���Z د�>� ا+�6ن را از �#�ر ا�1اج �1اھـ
� ��د و 
 ...»��D ��ز ھ2 /�ال �1اھ�� ��#�� ا��ان �

�� +�H��( ھ�ی، /O- =��.��نا��ان  ی،=[ از �Dرو. )4(��. �� ا��ا در آورد را در ا+�6%.��ن "ی��زA;ب" دا/
� دار

���: را  ی�Dرو FاA;اب ����1 و =�دا�1 ی=� یا+�6%.��ن ����� ��د%� �� ا%�Pم �� ی�� ا�� دو �#�ر ��ا �اA;ا�
�� دھ� .و ھ
�ز ھ�D �/ 2%� ھ�ی �� ��Dری را %.�( �� ا+�6%.��ن /��$�D V%�� و 1��%( *�+� �Z%ای آ  �<�د


>��%� و ا+�6%.��ن را �� �� و��ا%�� �<���� �� �%��A��� �ھ .�
��ا%� %43 /.�3�2 =��.��ن �%� �e +�د /
LY/��ل ���1 

�ھ��� ا/�وز ا+�6%.��ن ��  �و ا��ان را در ��اوم ���ان دا1^
. و�� آ�Kی ��زی در /��3- ا�� ھ�� د�( � �Dد/
  وا�Dری دو�( ا��ان در ا/�ر دا1^� ا+�6%.��ن �� �L�� آن �#�ر /�ال /� دھ�.

���  ه�D« در دورۀ 
�ه 
��ع :.��� ا����A -��� )/�3( ��د%� و در" D�E آ��د  \ـ;%��PDع و ا%>^�[ ��H از 
 ،����+ـ�
��Dه �A!�  ا��3ـ��ل( /��� �1ن را �� ان و اردوی ا/�� دو�ا+ـ.�وردک" ���م /�/�ر �Z.�^<%ع و ا�PD ه�D .

اط�اف ��ای د��ن  Kـ��Yت���- و  Zـ�از L% Dـ�ان ھـ;ار���- �D%�، در ��A�Z  �$ـ�وارد D 1839ا*.(  ھـLـ�2در 

$� =�د�Dه =���ار �D و ا+�6%.��ن ���D dه، در راه ھ� و ��Iی د��ار ھ� در �A�( ا%�&�ر %#.�� ��د%�، ھ� 3Aـ��3=�د�Dه �

�� و �
�ال ��� و در �
ا%>^�[ د��ه �D، آب ��دی ��د �� �� �� آ�4 اA.���ت /�دم  Kـ#�ن4 �ـ3ـ�در =Z^�ی او /$
��$� �Rا�� و %�ا�� و �W/� از +ـ��� �� ،)��ط�ف ��%���( و �Dه �� ��pi دا�YA I�� -1ر ���- *�د�� و  ھـ�eو ر

 �H� را ��
�.(، ز��ا /�xK او �.��ر درد%�ک ��د و ��H از  30از �Qن ���رت �^_�<� ���� �� ����ل در��ری ��

0 در د�( دK  ��Dـ
�ھ�ر����D�f در �
�+ـ���!�A( درک ��ده ��د �� ا%>^�[ ھ� او را /��6ن ����1 و ا�� ۀ

).�% �%�P�� F��1ر�� �� �; آ «E�  ).533ص  ،(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر
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�ۀاز  �ـ�ه ای=[ از ��%>�%� ط����ن در ���  :در دورۀ ���� ��زی �
� ��ذ�� �� آ��D�1 �Z%�6+ا+�6%.��ن ����د  ا

�ۀ ا�� ا/��واری را ��Yر /�ھـ�(آ/�ه ��د �� ���+  ���H����K و  ،m^R و )�
�#$�- /��اد. اKـ��Yدی"��$�2 ا/ "

�K%�%�( و ��/FH /�%� در =��� د�����ا�� ��  ��fده �Dه ��د �� و�ـ�ه /�Kـ(ھ��ن آ\�ز �#$�- ادارۀ  �Wوه ���� در
��Yرات D��ازۀ و�Aت /^� /� ��
�. ا/� ��� �Aادث �� ا��% V�ر آ��#� )�/��� �� ���1  ا�^�D�� �%�Z �� /��ن /� آ


�Z ا�� ا/�� ھ� ��آورده %#�%�، �^$� �و K�  �� )/�$Aـ(�D -R�A �� ادارۀ / �3ـ���_Wن �#��ه و %#�ن داد �� %� 

�Z اراده و ��ان W$#/ -Aت  ـ��یرھ�
�ۀ �1ص ��ش، د�( %#�%�ۀ ا�
�� ��ده، %� ���زی و =#����%� 1^�^;اد %��

ا/��$� آD$�را �#�ر را ا�6Dل ��ده و  Kـ�ایا+�6%.��ن را %�ارد، �^$� �� �1ط� ��/�� �^_F ا�
�� �$�ر *���D ��Dه و 

�. ا�� و A$�/( و �A/� ��زی �; آ�K�  �%�� �� Fـ(ادارۀ /D����% ��
آب ��دی ��د  3Aـ�3ـ( �^F��O�� Eدر د�( ا�


Fا/���� �� �� ����(/�و +ـ�/�دم  ھ�ی د���Yص �^_F ا�
��، /;دور /
#� دو�(  . ����%�ت ����Zی ��Hی����
د�( %#�%�ه، و!H�( �� ا�Y�Kدی، +.�د اداری، �Qر و �fQول �pوت ھ�ی /^� ���� دزدان دا1^� و �1ر��، 

��
>.�Iران و ھ;اران /Y��( د�>�  زور*�� ��
�� ����1 و  3Aـ�3ـ(اDـ�را روL%�./ ـ�ـ�ت /�دم را از ادارۀH��، ا
���%  �$�  داد. ا+ـ;ا�4و ا/�

3 -  : �����  
  

  ھ�Pی �D.�. 1359ــ  /�� \Wم /��� \ـ��ر : ا+�6%.��ن در /.�� ��ر��Q ،Eپ ا��ان، ��ل 1

�: +ـ�ھـ
k : ا+26�R ���/ ��/  ــ�ـ�ن ا1K r
�1988، �� !���2 و ا!�+�ت ����، �%.��ن در =.  

��*[ fD�>-"، �����، /<رخ  Roth Ciesinger ــ  3" F/�%.(؟ روز�زی ��� �/�A :19  ).*از 2007ا ����� .
�� ـ ��/� ـ ا+�6ن"=�ر��ل ا%��%���  1^�- هللا /�Hو+�، �����،I 2007ا*.(  21"، آن.   

�� ��د��ن �
k" ،  ــ �A�� ا%�ری : "از 4 k
��ـ ��/�  ـ ا+�6ن"=�ر��ل ا%��%��� ��د��ن �I 2007ا����� 10" ، آن.  

  

��ن ��4 اول�= 

 دا��� ���ا��
�ن رو�����

  2009ا���ن، دوم /�رچ 

  


�ه 
��ع درا�� و ���� ��زی  
  

�  در آ-��� ��ر
  

�4 دوم )� )  

  

  ـ )�3*�3ن، �1��ن و وا/0��� /. ا)�'� : 1

�
ا%>^�[ ھ� /Lـ�� �� /��ا%.�
� �� ����س ھ�ی /�^� �Dن +ـ3ـ� �� A.�ب /�^$( �1د�Dن، «ه 
��ع : در دورۀ 

�، VA�R %�م و %#�ن و ZDـ�ت و 

� و از =�ل /�^$�� �� 1��%( �� آن /� ����% ��B6�ا���� در ���F /.���ت ا%>^�[، 

��ر�E، ص (ا+�6%.��ن در » ا�ـ���ر و ھ2 ز%�*� /P^- و /�+� ا�Dا+� *�د%� ��./526.(  


>.�Iران از Kـ��-  در دورۀ ���� ��زی :� -O/ ن /^� ا/�وز ا+�6%.��ن�
�ا�� 3Aـ�3ـ( در /�رد ��ا��[ و �1
���ف، ر��%�، /�.
�، +Z�2، ا���ی، /�3ـ:، 1^�^�، دو��2، �ـ^�/�، *Wب زوی، �K%�%� و \ـ��ه %�; �Rدق ا�( �� 

�#� :A %( ھ�ی /^� �� در��و �� =�س 1 k

�، از =�ل ھ�ی ��( ا���ل، دوران �
ر �1د ��ده ا%� و ھـ
�ز ھ2 /� �
�( \ـ����p VA�R �Zوت و ����اد ھ�ی �� A.�ب و ز%�*� /P^- و /�+� ا�Dا+� �Dه ا%�. ��A F��� ����ز��زی در ز

��; �� در و�� +��وری �� ���$�
�#� �D و � �O/ F%�* ��2009ل �� ا��س *;ارش ھF/�% ��L ا/�/ �%����ن "آر;��^

�Z رD�� دو��2 /�ھ�%� ���ن %#�ن داد، ;��^�
�ه ھ�ی 
�� �� "��P�" (  80ا+�6%.��ن" آ%�ا در =�و*�ام�ھ;ار دا�� از �


�ن �� �Kار اظ�Zرات آ�Kی دا��� ر/�Mن �#� دو�( �� در ھ��� =�و*�ام �� oھ� .�
� �/ )+��ا���ل /�Hش /L( در
 E�P�� ��A�Y/ /� ��د، ��دآور �D �� در ����ن �#�$4 ��� و�.� ��*� و A$�/( �� �1%2 � 2009+��وری  7��ر


��، وز�� �1ر�F دو�( د�( %#�%�ه، آ�Kی ��زی ��ای ھ� و��- و�.� ��*� ده fا� ��ا����د دا��� ر%> V^� در /�رد
د�>� در ا�� /�رد و��د  ھ;ار دا�� از ��( ا���ل ��#4 ��د �� آ%�Z �� ا+��Mح آن ا����Mح =���ن دھ
�. ھ;اران /�Oل


�Z��= �Zی ��( ا���ل و =�ل ھ�ی �� A.�ب و ��د آورده را �� ��%0 ھ�ی �دارد �� �1ا%
�*�ن *�ا/� از آن اطWع دار%�. ا
�1رج ا%��3ل داده و �YK ھ�ی A��ت ا%>�;ی در ا+�6%.��ن، ارو=�، ا/��$�ی ��D��، ا/�رات /���ۀ ���� و د*� �� ھ� 

 �����/ -^/ F�� �Aود ����1 ا%�. و ا�YAار ا�K �� ).���A 20در  E���ر �� .�
/^��ن ا+�6ن ز�� �1 +�3 ز%�*� /� �
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20  ����f�2007  3ـ�ق �#� را �� ا��#�رۀ \ـ�ب د�ـ�ت ��ده درA ن�MـK�% و �^/ ��
��1 ���� ا���A/� ��زی ��
  د./�رد �Lـ��� ��#�� Kـ�رت و AWR�( دو��� �� ا�#�ن، �� آ%B/ �Zا��ه %��

ا%>^�[ ھ� �0 ����س �1د را �� /W\ Wم %�م داD( در ��ل ZQ- ھـ;ار رو=�� ا����ام « در دورۀ 
�ه 
��ع :
��ده ��د%� �� �� ط�+�اری �Dه �PDع د�( �� ��ر �Dد. ��H از آ%$� �Dه �PDع و Kـ#�ن ا%>^�[ در ا+�6%.��ن /�Hوم 

��� و در ��د��%� /3ـ�2 *��* �
�د��. ا/� او در آ%�P �� +ـ3ـ� و /�ض و ��م ا��
�ی ا%>^�[ �� ���� W\ W/ ،�%�Dم �� ھـ
 �����Aا �<���ن ��fده �1%�ادۀ �1د را در �P+ )��A 0��H در ھـ
�و���ن ��B* �KاD(. ز��ا ا%>^�[ ھ� �� و��د او د

��f� �YدازدD ��
Q �� )ـL/ د �� =�ل��% �!�A �
�6%.��ن در /.�� (ا+» اA.�س %�� ��د%�. و ��د�F ا%>^�[ و ھـ
526��ر�E، ص .(  

ا/��$� ھ2 ��ا��[ /��Hدی را در ا+�6%.��ن ��I �#��ه و Kـ�- و ��H از �D ).$Dروی  در دورۀ ���� ��زی :
 ����� F
�R ه از�D ��.%دا ��
� ا+ـ���%�، و��د آ%�Z زا^Q ن از������ �����: و �3ـ�ط ط����ن �$�ر *��D(. ھ��
$� ا


� *^V ا���� A$����ر، Kـ.�Z+ 2�W/ ،2 /��� �ـ�ـ�، Kـ�/�%�ان �ـ��ا��:، ���A د�� ا+�6%.��ن دور ا%�ا%�/ ،�%�D ��1
�� در ��ا�� ������ن رو�� �Qن  �
�D( دا�ـL^$/ ���$�/���، ���هللا ���هللا، �^� اW� ��A�� و \ـ��ه. ��ا��[ ا/�


�ن ������ن ا��ان /O- ا���ی، ��ادران /.�Hد، ر��%�، +Z��K ،2%�%�، دو��W* ،2ب زوی، �ـ^�oه و ھ���و\ـ �/
��ن 1^�^� و /�3ـ: ھـ� دو آدم ھ�ی آی �Kه ا%� �� آ��ت ر��%��pاھـ� �� ا�D .�%�D ه د�( �$�ر��و \ـ �
��ظ��، /�.
اس آی =��.��ن ��ده و در %���P در �1 ا/��$� Kـ�ار دار%�. از ھ��� ��V در �� اW_Rح "��FZ /^�" �� ط�+ـ�اران 

  و��� و ا��ان آ%�ا ���1
�، دا1- %#�%�. ��ر��K�� E( ا�� %���ان ا�
�� را �Qن ��W\ W/ )�Kم ر2K /� ز%�.ر
  

  ـ �56 &ـ�ارداد ھ� : 2

�( را ��ون �
k *�+ـ�� ��د%�، از « در دورۀ 
�ه 
��ع :Iه و و��ر� )�Aھ�ر ��ون /;ا�
ا%>^�[ ھ� �� �� Kـ
�� BZ� ،�%�Dا F3^A دو��� را �� در *�دن �Dه �PDع ا%�ا��1 و A^�3م او را ا���Wی �Kطd �1د در ا+�6%.��ن /_�


.( �� /�Hھـ�ۀ ھـLـ( +ـ3ـ�ه �� /<رخ ھـLـ�2 /� ��� �Rای او �1رج %#�د. ا �
�1�� ��<
�را ��Iی  /1839�Lـ#�د%�، 
�$� از). «529(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » /���س /���م �1د ا/�Mء ��د%� V��/ ��  ه�D ،ـ�اردادK ��/�اد ا

�0 د��� از Kـ�ای ا%>^�[ �_�ر دا�2 در ا+�6%.��ن /�%�ه /�Yف آن از ط�ف ا+�6%.��ن �iد�� �Dد. از  ��/�ا+ـ3ـ( ��د 

�� /�ارد /��Hل ا�( آ\�ز Q در �� ��ط�ف د�>�، ا+ـ�اد %��وی ����%�� �R�Y1ً ا+ـ�اد ا%>^�.� %�اد آن �� �Hـ�!�

Kـ�ار روا�( ���ب "وا�HKت �Dه �PDع" �� از ط�ف �1د �Dه �PDع �� �� ا/� او ��i��D xه �0 %��د%�. از آن ��^� 
%Lـ� از ��fھـ��ن *�ره �� از %#F ��ده ��/.( ��د در راه �� د��1 ��ا%� از %��Pی Kـ
�ھ�ر د�( ا%�ا�Q .)1ن �Dه 


�� %���P *�+ـ�
� �� ��ای Q زات ����%� /�دم�P/ �� ـ�ض راH�/ ).%.(، �� %��ا�ری %��ا�1 �<�او �; %�م �Dھ� د

��ن ا��1ر /���ط �� �ـ�ت و Kـ�ت �#$� ا%>^�[ D از �<���+ـ(. و �ـ�ه ای د x�ـL��ھ��� =���%� ا�ـ���ر او در ا%&�ر 

�/�"، �Dه �PDع ھ2 ���� %�/� ھ��� �ـ
�ان <
�" )�روA��D F%�ا از د�( داده /���� و ��*�دان ��د%�. Kـ�ار روا

K ان�� ��ـ
�ھ�ر و ���- و ��ھـ.��ن آ%�Z را �� ھ�$�ری د�ـ�ت %��ده و�ـ�ۀ ھـ� *�%� ا%�Hم داده ��د و �3ـ�� ا�( �� ا
: ص  2» (و�ـ�ه و و�ـ�� در ذھـ� ��داران و +ـ��داIن �;رگ �� ط��H/�� F���A F3 را �#$�- /��اد%�، �� �pi�� %��د

253.(  

� در دورۀ ���� ��زی :�$���Z از ا�6Dل ا+�6%.��ن /_��� �D%�، آ%>�ه Kـ�ارداد ھ�ی /��Hدی را �$� ��H از آ%$� ا/�
�0 %&�/� و اKـ��Yدی �� /���س �1د �A/� ��زی ا/�Mء ��د%� �� �MAر ���=� د�>� �� �F%�Z ھ�$�ر��Zی ���ا


�. ا/��$� �� ا�� ھ2 ا���Lء %$�
ده در �Rد آن ��آ/�ه ط�I%� و دا/
� دار %&�/� ا/��$� را در ا+�6%.��ن ا��Aاء /� �
 .�
�>�ه دا��� %&�/� ا���ر ��= r
�����ت وزرات د
�ع ا�ر��� ا��ن رد�د � در ا
	�����ن در �� در �#�ر /� =

��ه ھ�ی �ظ��� ا���ر �����د ���%+ـرھ�ی �$ل، (رد�ز، )ـ�دھ�ر، ھـرات و �زار %ر�ف $� �#رف �! �� ��رد دا�ر 
�و��د � ا�ن �ر را $� ا2ر ����0ی دو�ت ا
	�����ن ا�-�م ��دھـ�د و ا�ن )ـ�0� ). -��ب ا���ت � ا�ر�����+� 3(��


�Z ��ای ا%3ـ��د  ��ش �ظ��� ا�ر��� در ا
	�����ن �� ا�� د�ت �%��د(� دو�ت ا
	�����ن را رو%��ر �� �د.�
�� (�رد. ����6� رو%ن  ، $ �� ھ�ز��ن در ار�$�ط $� �+د�د %ورھ�ی ��ط�� از طر�ق ا
	�����ن #ورتا+�6%.��ن

(رد�ده آ��د(� ھ�ی �ظ���� � ا�ر��� در ا
	�����ن �� (�رد، اھ��ت آن 
وق ا��8ده و���8ر و $�%�ر از آ��ت � در 
��;> ا
	�����ن $� آن ���ز دا%�� $�%د. در ;�ـ��ـت ا�ر ا�ن ا;�0رات و ا)ـدا��ت ا�ر��� اھ��ت ��را��ژ�! در �ط9 

��ل د��ر در ا
	�����ن ;0ور  ��60  �50ن ا;�0رات (=ـ�� �� %ود � ا�ر��� �#��م دارد ��ط�� دار�د. در ��ر ا
�ظ��� دا%�� $�%د. 
-��? �8ـر�0ت �ـ��ر ا�ر����� در �ـر#� ھ�ی �<� ف -��8> ا
	��� آ%��ر ا�ت، ����6� 

� �د ��دا رده ا�ت. )�$ل �و-� ��دان ھوا�� $�رام $� ��2$> ��و�� 
;%�، %$�ھـت $� (و%� و ��ر %+ـر $���ک در ��
ا�ت � �� ھ�ی ا�ر����� و -����Aران � در ز�ر ���> )ـوای �ظ��� ا�ر��� $� دو�ت $�د آورده د�ت ��
ـ�� ا�د، $� 

  ��-�وز�ن ھ���ری �������د.

�#$�Wت %&�/� ا%>^�[ در ا+�6%.��ن ���d ا/� و %I�.Zf� �Zر ���- (اول �
�الدر دورۀ 
�ه 
��ع :   �H� و ���

��K و اW�1+� ھ2 =��ا /� �D. �� ھ��� ��V ��د � ���

.��) ��د و در =�رۀ ا/�ر ��� �I�.Zfر و /$L�ال ا�
از او �



www.goftaman.com 

 7

��ل ��H در ��Pوز دو/�� �1د در ا+�6%.��ن ا/�ر /^$� و %&�/� را در �0 د�( (A ��35  )/�$A$�/( ا%>^�[ 
Zf� �� ری�� �����ار ���- در ا+�6%.��ن ا%�Pم داد ا�� ��د �� K#�ن /^� ا+�6%.��ن را، �� %&�/�) ����; داد. ���ه 


�ط: /��^�L، در �H_Kت ��ا*�%� /
2.3 ��ده و /.�3���ً ز�� �K/�%�ۀ =�د�Dه /�^$( �Kار / BL
��د��ً �3��دت رؤ��ی /�
���/�ً ��6 ��ده و ا+�اد اردو را �;ء اردوی ا%>^�.� و ��( K��دت ا+.�ان ا ،�
�Dرت دا�R ��%>^�.� *BاD( و �� ا

��ت /��Y+� %�; ا/�ر %&�/� و Iدر و .��
�Z در د�( د��D /����; *�د��K/�%�ا%�Zی /^� د�( �1�� /�%�%� و �Kت 
(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص TLA ا/
�( ���/� و ������ ھ� /�3و/( /^�، �� ��Zۀ �K/�%�ا%�ن %&�/� ا%>^�[ ��د 

536.(  

در دورۀ �A/� ��زی ��� ھ��� ����P �� ��ر *�+�� �K .�D/�%�ا%�ن ���HL- را در ا+�6%.��ن ی : در دورۀ ���� ��ز
��Zی %��� و ا/��$� /� ��ز%� �� ا��Wف ��Dل را �� =�دوی �K و "m^R T+�A وھ�ی��ح "%W_Rا �� �� x.�%��وھ�ی آ


� آ�.x و %�H��� در ��Y�2 *��ی و ��^��ت �
>� و /;دوری *�+�� ا%�. *�ھ>�ھ� ��� ا�� /�ا�; �K/�%�ه �MK�
� ��
��Z را �� د�( �K ����Zی آ�.x و %��� را �0 د�( ��ده و +�/�%�ھ� ا�K ���\ ر ھ�ی�#� V�� ��ھ� �� .�D �/ ا��=
 )��� ���� %�; د1�- ا%�، �Bا �K/�%�ا%� ���/� آ�.x و %��$���Zی %��� %��و ھ�ی ا/��K ت���Q ن در�Q .�%د�f� ���%

�� �1رج از %��� را �� ��Hاد �Dن در ا+�6%.��ن �� %&�/���$���Zی ا/��K ،��ھ;ار  30ن ا/��$� ا+��د. �
���ان �K/�%�ا%� %�
���.��ن  �����K V/�%�ا%�  �L%2009  ��60 /���� و �� ��ھ;ار ��fھ� ��I /� رود، %�; ��( +�/�ن �1د آورد%�. �� ا

��Zی ا�
�� در ا+�6%.��ن ���K ع��P/ �/��� از ھ��ن آ\�ز ��ر ���$��( %&�/��ن ا/��$� �Kار *�+(. %&�/��ن ا/�
�H^�2 د��ه  �/�&% x^��
��Y%� را �� در ر��D ھ�ی // VA�R ،ر و /�ر ��ده��اردوی ا+�6%.��ن را /�%
� اردوی ��اق 


� ��د%� از ��ر �� ط�ف ��ده در ��ض آ%F�D�� �Z ا/�ر اردو را �� ا+�اد ا��Wف ��Dل �� از �^2 �Dه ای %�ا�Z� م�&%
و�� در %���ی و %��� /
#� �� ا�
�� ا/���ن �1ب داده ��د%�، ��fد. ���V ا�( �� آ�Kی ��زی در /�L- /�ا�2 


�/� ھ�ی ��ه ای از +�رغ ا��Y�Wن ���A =�ھ
��ن در �
�ری �آن «از ��ام ا�
�س /� =���� ��  2009��ز��ZD dد
 4000ط��رۀ �
>� و �Aود  400ا+�6%.��ن ��#�� از «او *�D �P « : �� )L؟ھ�� ا�^�� و /��Zت اردوی ا+�6%.��ن �

��%0 و و���� زرھ�ار داD(. ا�� ھ�� �Wح ھ� �� ��P ر+�
�؟ « 0�M/ �Q�0 ا�( �� +�د اول و /.<ول در�� 
دا%� �� /�^$( از ا+�اد �� \�ض، ���� و \�� /.<ول /� =��� �� آ%W� ��Zح ھ� ��P ر+�
�. در �A��$� �1ب /� 

ا+�اد A$�/( او و �
>.�Iران ا�� ھ�� ا�^�� و /��Zت را ��( %&� ار����ن �1د �� =��.��ن ��ده و �� +�وش ر��%��ه 

�م، ��اق و \��ه ��ھ� %&�/��ن ��ا%�. �� ���i از ��Pرب ا%>^�[ ھ� در ا+�6%.��ن و �� ا��س ��Pرب ا/��$����Z در و

�� اردو و =���[ ا+�6%.��ن ر�$�ا ��( +�/�ن و �K/�%�ۀ �1د آورده و �� �
k ��ادر �#� ز�� %�م /��رزه �� !� ا/�
 ����+�F ا+�6%� و �K/�%�ا%�ن /^� /�Pھ� 2�^H���ور�;م +����ده ا%� و ھ
�ز /� +���
�. �K/�%�ا%�ن وا�HK ا�2 از %&�/��ن 


0 ا/��$����Z �� ا��س �Kاردادی �� �� �� در �
k !� رو�� ��Pرب +�اوان ا%�و��1 ��د%�، د�( �1�� /�%�%�. ا�
 �� x^$/ ه و �1د را�D -�3�/ ات اردوی ا+�6%.��ن را;�ZP�دو�( د�( %#�%�ۀ ا+�6%.��ن �.�� ا%�، /�Yرف �.^���ت و 
��V از اردوی /^� ا+�6%.��ن �� وظ�FL اR^� آن د+�ع �� ��=�دا�H/ )1ش �^
� دا��ی �� /
.���� اردو دا%.�� ا%�. �� ا

�� ��ای ����ب از �1ک و �$�%�/�س /�^$( ا�(، �0 اردوی /;دور ���D ��1ه �� در �1/( %&�/��ن ا/�
���Z در %&� دار%� �� �
>�Zی ا+�6%.��ن را �� اW_Rح �1د �Dن �$�وط
�اران �1د *���D �/ ��D%�. ز��ا ا/�

��$�����P را %&�/��ن ا/� ��
� ا+�6ن را ���� ا+�6ن �$#
�. اH��_��: ��ده ��د%�. "ا+�6%�" �.�ز%�  ًW�K م�
��  � در و
  

  ـ روش ا��;�: و ا���9 در ا0��78��ن : 3

��H از آ%$� Kـ�ای ا%>^�[ در %�3ط ��ق ا�P�K �#ـ
�ھ�ر و \ـ;%� و ���- و �Wل آ��د و « در دورۀ 
�ه 
��ع :
��%� و ����1%� /.��$2 *�د��، و!d و ر+ـ��ر=���- �D. د�>� ا%>^�[  ��/��ن و \ـ��ه �� ��اره و =��ده و ���ا%>^�[ ھ2 


�ه و �Lـ�� ا%>^�[ از ا�� �� �W�� �Hً » دو�(«ھ� ���% ���
%�، �^$� ز/�/�ار اR^� و 2��A %&�/� ا+�6%.��ن ��د%�. /$
�� �R -$Dرا�&2 و ھ2 %��V ا�.^_
� ا+�6%.��ن در آ/�. ���م ا/�ر دو�(، �ـ;ل و %VY وزراء و ا+ـ.�ان ا+�%�6، 

  ).534(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ����ت، /�Pزات و /$�+�ت و \ـ��ه ھ�� در ا�1��ر او ��د��د�� و /

�ـ�� ا�� KـM�� در دوران �A )/�$A/� ��زی ����ن دارد. در اول ھ�� AWR�( ھ�ی  در دورۀ ���� ��زی :
�( ��د%� �� دو��� �� د�( 1^�^;اد ��د �� ��H از آن ���( �Lـ�� ا/��$� آ�Kی %��/� ا%��3ل د�$A �
اده �D .�Dھـ�ان �ـ�

 .�

/�/�ر�� �� آی ای ا در ھ��- ���- و در /��ان ھـ�ا�� �>�ام رA- ا�K/( ا+>
�ه و ا/�ر /2Z دو�( را اداره /�$
 )��� 2Z/ ��\ �$^/ در �>�ام ا�( و ا/�ر �$�2 /.��- %&�/� �� دوش �� Kـ�/�%�ان ا�Wی Kـ�ای %&�/� ا/���Y�

�� ا%�Pم /� �D%�. �� ط�ر /�Oل در ��ل *���D>�ن ا/��$���Zی �1ر��  2006�K ������ت Iو F�
����K d/�%�ا%�ن ا/
�H��� *�د��%� و وز�� داF^1 آن ز/�ن �� ���ل �� L* �/�D( �� : "ا��زۀ ��3ر ا�� ا+�اد از �#�ر ھ�ی �1ر�� *�+�� 

  �Dه ا�(."

�� ا+ـ.� و �ـ.$� ا%>^�[ /��+ـ&� /�#�. ھـ�e ا+�6%� ���رت �Dه و ا��ق در��ر او ��« در دورۀ 
�ه 
��ع :

VY ا%>^�[ A: د��ن �Dه را %�ا�D .)Dه �� (/ VA�R ل �1%�ان �1د در ارگ  ��850ون ا��زۀ�Lـ�) زن و /�د و اطL%

�Qن ا�K/( ). «534(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ���YA Iر از ط�ف =
ZPـ;ار �ـ.$� ا%>^�.� �LAظ( /�#�
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ز �ـ.��� ا%>^�[ در ���YA Iر �� Kـ�Y /�- ا�D )/�Kه �PDع /#�ف ��د �Dه و��د آ%�Z را /
�+� A�O�( و ��#� ا
�� �� د��- %��ز/
�ی �
$/ �$�� ،�
��3!�ء ��د �� ا+ـ�اد /��Bر را از آ%�P ���ون � ���

� ��ر از /$Q ده��D ر �1د�Kو

: ص 2�$� از �ـ^- آزرد*� �Dه از دو���ن ا%>^�.� او ��د ( ���A از Kـ��ل ا�� �1اھـ4 ا��
$�ف ��د و ا�� ا/� ھ2
  ).٢۶٧و  ٢۶۶

�� /��+&( /�#�%� و  در دورۀ ���� ��زی :�$�ا/��
� �� �A/� ��زی در آن ا�K/( دارد، ���� �ـ.��� ا/�
�����Z ا%� (��Yو�$��? �A/� ��زی %�; ا/�D ��&+ـ��ل 2و  1/�� ����f� زی در�� �/�A �$%�
Q .(2002 ـ� طL� �


�ه را 
� �^�A �Z���$��0 ھ�#�Zی اش Kـ�ار *�+ـ(. ا/� ��.���ور F^�A ھ�ر �� زاد*�ه او�(، /�رد�
�1د �� Kـ
 4�
� و �A/� ��زی را از 1#2 /^( �1دش %�Pت داد%�. ا�� �D �Qم �&���.( �� �A/� ��زی از ZKـ� /�دم �1�#�

A ،ع�PD ه�D ِفW1 �� .���P�/ ه�
�� دور �� %���ود و در آ\ـ�ش ��>�%� =�$��/� ��زی از Q#2 ا%�از �ـ.��� ا/�
��  ).2و  1و��د آ%�Z را در ارگ و �1%� اش /
�+� A�O�( و و�Kر �1د و �#�ر �1د %���ا%� (��Yو

  

  
  

 �*,�1  :.���$�  �A/� ��زی ��( /��+&( %&�/��ن ا/�

�� : از �� �� ��.�Y�  

 �*,�2 : ��Y
��A�R )���A )��ن �A/� ��زی 
�� : از �� �� �� /<رخ �Y� .���$�  .2007+��وری  4ا/�

��د آوری ��د �� ا+�6%.��ن /�/�ن ا�( و /� =�د�DھBZ� 2ا « در دورۀ 
�ه 
��ع :  ���
�Dه �PDع ��ری �� /$
�� ��اب داد �� �� 1_� ا/�� دو�( /��� �1ن ��Kـ�.( �
!�ورت ��ای اK )/�Kـ#�ن در �#�ر د��ه %��#�د. /$

)�
�، �^$� از ���ظ  /���د�Dه را در د�( دا�D ـ�هK F_ا��� �Z
�Kـ#�ن ا%>^�[ در ا+�6%.��ن ���A ا�(. ا%>^�[ ھ� %� 

�، ز��ا ���م اوا/� �� �� !� /
�+d /�^$( و �Dدا �/ �<% ���Z� ������� ھ2 او را /���ج ���د و در �ـ�� �Aل ز

Z� .ه ��د�D م�
Bا ھ�� د��D او *�د��ه ��د%�. از ط�ف د�>� ا%>^�.�Z رKـ��ی /�دم و رؤ��ی /�
�R BLدر /�#�، ھ�� �
��ن ����� و %&�/� %����ا%.( �; �� ��
Q �� ع�PD ه�D .�
�Dدا �<% ���- او %�+ـB و /3ـ��ر ����Dه را �^� ا��\2 

��#$�/ r%م او!�ع ��د و ر�����ر�E، ص (ا+�6%.��ن در » ��ز��o ای در د�( ا%>^�[ ���D و ا���� او /.�#�H از  ��./
535.(  

�1او%� �Dه �PDع آن �Dه *
Z$�ر را /L6ـ�ت �
� �� از ا%>^�[ ھ� �1اھـ4 ��د �� ا+�6%.��ن  در دورۀ ���� ��زی :
�� ھ� /O- ا%>^�.�Z د��- �$�
�� Q�;ی در ذھـ
4 ھـ�*; 1_�ر %��اھ� ��د. ا/�Q �� و ا+ـ.�س �� ��زی �

را ��ک �

��ور�;م / �_1 ���� در /� آور%� ��  �

���د ا�(، از ا+�6%.��ن �1رج %�� �D%� و ا�� 1_� را �1د �Dن 1^: /�$

���ان =����� �.��� ��زه دم �� ا+�6%.��ن /� � .�

��D 0ن ��ر ����
� و �� �1ط� ��%�/� ھ�ی ���ا%��� �K�� �/ ر�#�



�ن �1ب /� +���
� و �A/� ��زی و دار و د��� اش از ورود /��Pوز�� ا�
�� ا����3ل /� ���1 ��
�. در �A��$� ا
�� �A/� ��زی �$�
�. Kـ�ای ا/�
دا%
� �� �Kای ا�
�� ھ� روز در ا+�6%.��ن ا+�6ن /� �#� و ا+�6%.��ن را ����رد /� �

� �� ط�ر /�Oل � �/ )��� %>� /� دارد و رKـ��ی او را �3ـ��Z� )��را A^�3 در *�ش ��ده، /���ج �1د ����1 و 

�Wن ���� » /��Y�F /^�«ط����ن را. �� ا/�Mی /
#�ر  ا��Wف ��Dل و�K ران و�$���
� �%�%�K >�د�م =�� �� �
�/
��+ـ�� ا�(. و �� �3ـ�ر 1^�3 ھ� و =���Q ھ� و %�Kـ�Mن 3Aـ�ق �#� و  ��#�� 4��A/� ��زی ا%;��ر /�دم از او ا+ـ;ا


Lـ�ر �Dه ا�(. و�� او از �Aل زارش %�� ��/^�� *�ر ھ�ی د��� ���H در ����1ر ھ�ی دو���، وی ��#�� از =�/ 4
.�D�� �H#�./ �1اھ�  

��  در دورۀ 
�ه 
��ع :;$Qهللا �1ن ��*�ی، �ـ��هللا �1ن ا ��ن ا/�Q �^/ ���0 �ـ�ه از /��رز ���
�� +ـ�/�ن /$
 .�%�#�/ ��H���� آ*�ه �Dه �PDع ر��ل /��Bر را ا�MAر و از =�#«و ��دار �D[ ا���� �1ن ���� �� ھـ
�و���ن �

�Zد /$


�. /� �� %���D F�D �� از �.�Q و �
�.�� �� 2���
D ��% .�ن را�ھـ�*; ا%>^ �/ �� �
و ا/� �Z�L� Fـ� %��د. ا�#�ن *Lـ�
�2 �� در ���D �Z ھـ� روز +ـ��V ��ری ���2، ا/� د�%�#% )
_^� )��ا/�� دو�( /��� �1ن ��+ـ��2 و ��D را آورده �� 

ا���ب ��%�/� و ر��ا�� ��D و /�دم /�>�دد، =[ /.<ول ��D ھـ.���. �Dه �� �#
�� آه �#�� و  ا%>^�[ �
��� ظ�ھـ� و
*Lـ( �� ��D از دل /� آ*�ه %�.���، /� /�$�م =Zـ�ه داران و =����%�ن ا%>^�[ ھـ.�2 و �Qره ای �; از ����1 و 

م آ%�وزه ا+�6%.��ن) و ر��ل �� \ـ��ت و ����1 %�ارم، ا+ـ.�س �� آ%�o ��د از د�( ر+ـ( و /�دان ��ری �1ا��ن (%�
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�� و �� دارد، /�Yرف ��� �D�� �� م ا�(، ھـ� /�د �� ھ���Wا� ��#�D �/ ��#�D ��ھ�( /�د%� و ر+ـ�
�، ور%� ا

�� \�ز��ن را /� آ/�ده �1اھ2 ��د �#�ط�$� ا�� راز آD$�را %>�دد (ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص Q535.(  


� �� واHK�( ا��رت �1د را ���ن  در دورۀ ���� ��زی :� )�A�/ ه �� ��ر، را�D ع، آن�PD ه�D �%ز ھ2 �1او��
��د و /�دم را �� /��رزۀ !� ا%>^�[ د�ـ�ت %��د. و�� ��ا �� �Aل �A/� ��زی �� ��%�/� و ر��ا�� اش �� آ���ن 

/� دھـ� و�� �� از �
�*� ا/��$� و �#��ه و ھـ� روز در /
WPب وا�.�>� \ـ^�&� +ـ�و �� /��ود و /�^$( را �� ��د 
��� �Dۀ /^( �1د �#� /�>��د. �� ط�ر او�� ھـ� روز ��� �%Lـ� از  40��  20ا%>^�[ �� %�� ���� و �� �1ن ھ�ی ر

�� =����� دھ$�ه �% �<
� ��D�/ >�دد و�ان /��وط
�ارا%4 ز�� ����ران ا/��$� �#�� /�#�%� و �1%� و ���D F%�Dن و

�Z %�� ��زد �^$� ھ�ی �#�ر را �� ��1ک �$.�ن و �� �1ن ر%>�� /� ��زد و �A/� ��زی W1ف �Dه �PDع %� 

�( ��ران دا1^�، ز/�%� �� �
k ا+ـ�وزان �1ر�� و وKـ�� �� ھ�.��>�ن +�
� ا%>�; و �
=����� /�.�زد، *�ھ� �� �

� و �� آ%�Z /�ال %�; /� د$�/ ���3�13��  3ھ� (��Yو�� ھـ
�ز از /��Pوز�� �� �1ط� ا�� ��ر�Dن  .(  


�Z %&�/��ن %��� و ا/��$� را /�ال داد �^$� /�ال \�زی �Dه ا/�ن هللا �1ن، ا�� =�4 آھ
k آزادی و �آ�Kی *�زی %� 
آزاد*� را �� *�دن ��رج د�^�� ��ش، ا�� د��D ا%.�ن و آزادی �� �1ن ده ھ� ھ;ار ��ا�K و ا+�6ن را �� *�دن دارد، 

 ���Y�) )��ا�� در �A�� ��د �� ا�;��ی ژور%���.( ����A آ+��� 1^: ��اق �� =���ب �4L ھ�ی �1د ��  ). و�13��و
  �� و روی ��ش، ا%;��ر /^( �1د را از او %#�ن داده ��د.

 )$^�/ ،k
�� ��ده و \�+- از ا�� ا�( �� �� و��د �� ��ل ��$�آ�Kی ��زی /�$�م =Zـ�ه داران و =����%�ن ا/�

�. در ا�� اوا�1 �� از �0 ط�ف �^�Lت /�دان ��ری و �� ھ�( +
ـ�اوان دارد �� /���ا%
� �� !� /��Pوز�� /��رزه �

�� و �$�/�دم /^$� در ا�p ��^��ت �
>� ا/��$� و %��� ز��د *�د��ه و از ��%V د�>� دو�( ��زی /
�Lر ار����ن ا/�
�^�Lت ا+�اد /^$�  d_K �� �
را �� داده و *��� �� ار��ب �1د دھ� ��P ارو=��� �Dه ا�(، آ�Kی ��زی +���د ��ذب /�

 �$�
�. او /� �1اھ� %�3ب �� �ZQه �$#� و �� �^2 ��دن �#��ر \�� %&�/��ن، /���L( �1د را �� ����( ھ�ی ا/�� �/
��Y�2 �>��د. و�� ھ�� /�  �%W3�./ �%ا���B<� 4ارد و %#�ن دھ� �� *��� �Dه �PDع �� ���ک ��ر/- %�.( و /� ��% ��

�

�ن او�(، �^$� �$[ ا��H^� ا�( در /��3-  دا%Z�/ 2ت ھ�L^��� �A/� ��زی و ا��دی او %� �� �1ط� IW� ���� ا
 �$�
� و �Qا ا/�

�ۀ ا+�6%.��ن =#����%� %�� ���� �� �Qا از ��%��� �Dن او ��ای ر���( ���Zری آ�$�ار����ن ا/�

��Y��A �� ��+�* 2/� ��زی و دم و د��>�ه او را �� ��ر �/ E���Y/ Eف �Dن ��fی �Dه ا�(، �� ز���� دا%� ��ر
  ��fرد.

  

  

 ���د��ن ���ن F�L1 ھ�د 1�- ���- �� در ا�p ����ران :  �3,*
  �Kای ا/��$� و %��� �#�� �Dه ا%�.

 ����f� از �� �� �� /<رخ اول : ���Y�2008  

  

 �*,�4 :  �$� F
��� /�ال �� ����A/� ��زی در �Aل آو

/ VA�R از �� �� ��.از : ���Y� .���$�  ��Yن ا/�
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 �  ا���اض /�دم در �Wل آ��د �� !� �Kای %��� و : �5,*

�^�Lت /^$� *�د��ه ا%�. V��/ �� �$�  ا/�

�� : از �� �� �� /<رخ �Y�  .��2007ن  24

 �*,�6 :  �� �%�
�D آ��د ;�����ران و#A��F% ا/��$� در �;
%�D �� �Lت ز��1  50د %�L �#�� و �Aو 100در آن �Aود 

 .�%�D از �� �� �� /<رخ : ���Y�  .2008ا�.(  24

 

  
  

 ��   ��د�� �� از *��
>� در �Aل /�گ ا�(.:  �7,**,�8  :.�Z%�6+�1%� و �1%�ادۀ ا �� ��
��Pوز �.��� ا�  

  

    

  

  

  
 �
k و +�3 ا�Y�Kدی �� ��%�^/ )D���Z%  ��12  �9,�و� :  

 2Kزده ا�(.ا+�6ن را ر  
 �
F ار��ب �� �1ط� �K- ھ;اران  : �13,*�� �� ���%

  ا+�6ن ��>
�ه /�ال /� آو�;د.
  

 �#
/�� �L���� دو�( ھ�ی ��Zن �1ا%� و آ�Kی دی ھ�پ ���
�ی �K- ھ�^�ی �^�
�� دو�( ��زی را �$� از +��� Q
/.�V آ%
�. ا*� آ�Kی �A/� ��زی و دم و %��� +.�د درو%� دو�( ا+�6%.��ن را /�Hدل %� ا/
� ھ��� �1ا%� �� ط����ن 

��Zی %��� و ا/��$� *#�� ا%� /� داD(، در ا�� �Rرت �K پ��د��>�ه او ر��A %.�( �� /�دم ا+�6%.��ن �� *�D( دم 

�%$� ھ�� /� دا%
� در ط�ل ھL( ��ل *��DB آ�Kی ��زی و Q ��و .�
از ھ��ن آ\�ز ��ر /� ��ا%.( ا���اض �


�ن �1د را از ��Iی \
�ی 1�� ����D /� ��د%�. وا�.�>�ن دو�( د�( %Z�دات �� #�%�ۀ او �#��ر ھ�����/ F��O/ �� و
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 �#
���D �� 2A#�� �1ن آ��د ا�
�� دو��1، *�ھ� �� /�E و ز/�%� �� %H- /� ز%
� و ھ�*; از /;دور/ 2#Q �3/ر
.�
��� ��% �� �� �* ��$�  د��ه، ��ذ��%� +���د /�دم �1اھ� �^
� ��ده ا%�.و�� ا�
�ن �� =�ی آ%�Z �� ز���� دا%� ��ر�E %;د

�� دارد از آ�Kی ��زی و /
.���� دو�( د�( %#�%�ه �<ال *�دد �� در ز/�%�$� ھ;اران %�L وط
�اران ��>
�ه ��D در 
���Aت /.$�%� �Qن ارز*�ن، �
� ھ�، �1*��%�، %�د�^� �H�� آ��د، �Dه و��$�ت، �;�; آ��د، \;%�، ��1(، *�د�; و 

ھ� و�.�ا�� د�>� ز�� ����ران ا/��$� و %��� در �Z%�1ی *�م �1د /� �f��%� و �� �ZDدت /� ر���%� �P� ��D ��د��؟  ده
 �/ ���$�و�Qا ز��ن ا���اض را �.�� ��ده و �#�>�ن را ��ور�.( �� /� زد�� و �� %4H آ%�Z در /��3- ار��ب ��ن =�

 0�
� دا��ی �H��� %��ده و ���Zده �Wش ��د�� �� از �0 /^( ��د�� و آ%>�ه �� /#�رۀ ار��ب ��ن �Z�%�1ی Q ا+�6ن را
 ��+�* 2��K آ%�ا را �ِ�
0 دو�( د�( %#�%�ه "�� ��ال را رھ� و ��0 /^( �1ن +�وش �.�ز��. �� �Kل ��ام ا 4
آزاد /


�Z ��  ا�(." ا�� ��4D �.��ر �� ��p ا�(، ز��ا در د+�� ��ر�W�K Eً ا�� 3A��p )3( *�د��ه �� �1ن�آن ��>
�ھ�ن %� 

f.Q k��ه % F$� ن�
*�دن �1ک *�د%�ن %&�/��ن %��� و ا/��$� /� /�%�، �^$� �� دا/� دو�( د�( %#�%�ه ھ2 �� �

�� %�.( �Qا ���ک ��ر/- آن %��� روس Q �*2 ا�(. اAو �� ر :A �� E�ا�(. ھ�� /� دا%��MK �� 2وت ��ر

��Pوز �Dروی ���: را ��0 ا%��%����%���.�� K^��اد /� ��د از �MKوت %��ا%.( �� ھ�� �Wش ھ�ی /�A��B%� اش  ��
 �<��� و د��^* ،��� W/ ،�%ر�� W/ ،دی�P/ 6( هللا�R ،V�P% ،، ���ک��ه ��، ا/���;د؟ �Qا �Dه �PDع، �<� E���ر

�
�Lر ��ر�E و /�M6ب /^( ا%�. �Bا دو�( د�( %#�%�ه %�� ��ا%� �� +�/ ��
�د ھ�ی ��ذب آن ھ�� �$� د�( %#�%�*�ن ا�
 .��  ھ�ی =� �1ن را از دا/� �1د �#�


$� آ�Kی ��زی ��H از آ%$� ار����ن او در �
�Lا%[ ا/
�( ��Z%� در ھF�L اول +��وری �در �ZD /��%#�  ��2009���� ا

�، او اW�1ف �1د را �� ار����ن �1د �0 "ُ�#�� %�م" �� زد. ا�� M/ �Q�0 اد���LDا���ن �� او ��آ F#= �� ).��


��ه �� *��L ا%� �� : D ر /�دم را�Z#/ -O/ در ا+�6%.��ن �$���A در ،�
��ر �� %�\�ل /.( �1د را ھ�;ور K^��اد /� �
»�
� ����ر ار��ب ». W\ �Aم ��VA�R �� �� �D �1د زور آز/�D�H/ �� ده ای�� �� �
��ا%� ��Kل � ��% 2�3- �^� e�ھ

م وا�.�>� \^�T ��دار ر%k%�� k �.�� ا�(، ���ا%� �� ار��ب �#�� �>��د. آ�1 �� ا�( و ��ر و =�د و��د او در دا
��ام زور؟ آ�Kی ��زی ھ�o>�ھ� �� زور /^( ا�$�ء %$�ده �� در آن �Rرت MK�� ط�ر د*� /� ��د. �Bا او و دم و 

  د��>�ھ4 1.� روی آب ��4 %�.�
�. =[ ��ام ُ�#��؟

ا�W%�ت ز��دی ���( آ/� �� �� ا/�Mی �Dه �PDع /�دم �3ـ��م و ��Zد ��  1841در ا����� « در دورۀ 
�ه 
��ع :

� و رھـ��ان �Dن /�Hف � ����Y/ ن���W3%د ��د �� �� ا�Z
#�= ���
!� ا%>^�[ د�ـ�ت �Dه ��د%�.... �Dه �PDع �� /$

��+ـ( و  ��Dده �Dد.... ا%>^�.�Z �� از Kـ��م /�دم /#�ش �D%�، �1ا��
� در ���YA Iر =
�ه ���%�،Bf% ع�PD ه�D �</
�� را ھ2 در ���YA Iر Kـ��ل ��ده %�� ��ا%2 و ھ2 ��H�� �;ر*� را �
�م ��/��P/ 2د و��ان ��د.... در �
$/ �� )L*
 ���� ،�
�� �� Iرد ا�^
� %��D �� )Dه �PDع ��� 1��%( /�$�
%�ا/�� �Dه =�#
�Zد �P/ �� m^Rھـ��� %��د.... ���1Iه /$

ن �� ���- ر�H( داده �Dد.... در د���� ا%>^�[ ھ� �� �Dه �PDع =��6م داد%� �� از ���YA Iر �� K#^� دو�( /��� �1
�� �� ھ2 �$W� �� �Pل آ��د رو%�، ا/� �Dه Kـ��ل %$�د.... در د���� �Dه ا�Wن ��Zد /^� را ����3- ا%>^�[  ����� �/�&%


$� ر+ـ�� �� ا%>^�[ را ��0 ا/�Mء ��د. �Dه �PDع %� ا�����اھـ� �^$� ط��3ت /��^x /�دم را �� !� ا%>^�[ ��%
�^�W� Fل آ��د را �� �
�ال ��- +ـ����د... 1842/�$
�.... در /�رچ �(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر��D « ،Eه �PDع ا/� %�/� 

  ).536ص 

�^�F ا+�6%.��ن را از Kـ�ت ھ�ی �1 در دورۀ ���� ��زی :�
�Z �1اھـ4 �ر�� %�ارد، �^$� دو�( �A/� ��زی %� 
�- /� دھ� �� /�Pزات �
�. در �A��$� �1دش ��� �$�
�P^� ط��V د��>�� و �� ا/�/ x^�����L�� �1د را �� %�م ھ�ی //
 ��A�Y/ ـ�ار %��د. او درK�� �$�از ��^F �.�%� ا�( �� از ھ��ن آ\�ز ار���ط�ت ����� و د=^�/���0 ط����ن را �� ا/�

;P�ا �%��;��^�/�Wدی در ZDـ� ����F  1994در /�ه /� «/�Wدی *Lـ( :  2002��ه �� ��ر�2Z% E ا����� ای �� ��%�ل 
 4�
� ���1�4 �� داد%�. /� در آ\�ز از ��^F /<�.�� ا )��A F/�3/ ر ��د%� و /�ا در�Zن ��دم �� ط����ن ظ��.��=

ا�( �� �� ��0 ��ز/�ن ������ /Lـ.��� ا/�ر ����� ���� ��ور%� �� ط����ن =�وژۀ ا/��$� و ا%>^.��ن » ��دم.
 :3�/ 0�%&�/� =��.��ن �� و��د آ/�ه ا�(. ��زی ��ر ھ� *Lـ�� ا�( �� ��Mی از *�وه ط����ن ا�(. �� Kـ�ل 


�ۀ �1د در 4ا���%� (���% q�A �� ـ�ار ��د ط����ن او راK �� �D�� 0 ��ده�) ار���ط Kـ�^� ��زی �� ط����ن ���� آ%�3ر %;د

0 \ـ��� ھ� ھ�� /
�ط: ��ق ا�P�#� و Kـ�ار*�ه ھ�ی %&�/� اردوی ا+�6%.��ن را ��ز/�ن /^- /��� �
�. ا�
�Zد %��#�=

 ��

�Z �1ا�( �1وج %��و ھ�ی ا���� /���س ��ده ا%�. �A/� ��زی %� Wـ[ طLـK زی را در�� �/�A ده و�� VA�Y�
��Hاد آ%�Z را %�ارد �^$� /�ام �� ��Mع /� =�دازد �� آ%�Z %��و ھ�ی �1د را %�  �� �$^� ،�


�Z از ا+�6%.��ن �1رج %$�

 �� )�A. ر����ن /��
�. ز��ا ��زی /��ا%� �� ا*� %��و ھ�ی ��>�%� از �#�ر �1رج �D%�، دوران او ھ2 �� =�����+ـ;ا
� �/�A .د داد�Z� نW[ ا��ـ( و �� !� ا%>^L* 0��� )^/ د���زی �� �Dه �PDع، آن �Dه *
Z$�ر ��د �� ���1Iه �� +ـ�

 �*�

�. ا*� اA��%�ً �� از �$�/ )��A 4��1 )^/ d+�
/F��O /���س ��ا =� *�ش �� +ـ�/�ن ا�
�� ا�( و �� !� /
 .�
�� ھ2 ا/��$� %��� د�>�ی از ا��Wف ��Dل را �� /;دوری ا%���ب ��D ،دارد �� �$�ا��Wف ��Dل �� �Y1ص ا/�

�� ���ل �D�1 �� =����� ��#�� ا/��$� ر+ـ�� و آ%>�ه ا���Iل �Dرای %&�ر �� �� 1�- وط
Lـ�و�Dن دوره *�د ا%� 
  ا�W/� �1اھـ� آورد.
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�� ا/�ر �Rارت را در د�( « در دورۀ 
�ه 
��ع :�
در ھـ� �Aل �#$�Wت ا%>^�.� در ا+�6%.��ن �.�� ��د : /$
ا�� ��ر، وظ�FL ر���( داD(. ا�$.�%�ر ��%[ �� A�q وز�� دا1^� و /
#� او /�ھـ� Iل ��د. /�ھ� Iل �WHوۀ 

��، ا/�ر /^$� �

�ۀ /$���ت ا+�6%.��ن ���q وا�� و %��I[ در و�ا%>^ ����ن ��*�
�ا�����رات را %�; ا��Lء /�
��د. %��
 ًW�� �/ر %$�ده ��د%�، ا��را ا�1 ��
�*�ن �#�ری آ%�Z، ا���ً ا�� �ـ
�و��� و ��%[ و %���
$/ �Z�
/ .�
�Dه دا�ZH� را

 x�  ).536(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » را ا��ا /�$�د%��ـ�� وظ�

�� W1ف دورۀ �Dه �PDع در دورۀ ��زی �#$�Wت /��Pوز�� �.��ر و��d و �r%�6 ا�(.  در دورۀ ���� ��زی :
��، ا%>^�.� و ��ز/�%�Zی ������ در +�H��( ا%� و �$��� و ا%>^�[ در ��Lرت و /<�.�ت ا/��$�
�%$� ھـ;اران ا/�Q

)����  �� :�
�. ا��O ادارات /2Z دو��� /
�P^� د+ـ�� ر���( ���Zری از ط�
$�/ ���H�دا1^� و �1ر�� �#�ر /� را 
 ،��
�+d \ـ��� ھ� ز�� %�م ا+�Z%�6 رھـ��ی  NGOاW_Rح /#�ور/ )Z� .� در�و ا%>^ ���$�ھ� و /��YY�� ا/�

���Z از اردو و =���[ *�+ـ�� �� ا/
�( /^� ھ�� ر�$�ا �VA�Y ��ده ��ای �1د �#$�Wت ا/
���، /^�#� و /�#�%�. ا/�

�ط: �� ��Z%Wی �H/ �/�Kش /.���ی /�3ر ��ده ا%�. در �W� 0م ھ�� / �MH� ��1 ا%� و در�� �Y�D ی�Z%ز%�ا

.�
.��
  اداره ھ�ی /2Z را �M�K ��ده ا%�، ��ون آ%$� %�/�Zی �1د را در ادارات /2Z دو��� �

��ت ھـ
�ز %��Qر ��د%� �� A$�م و /�/�ر�� ا+�6%� را در ا/� ا%>« در دورۀ 
�ه 
��ع :Iھ� در /��; و و ]�^
 �Z.�^<%ا اBZ� ،�%ه ��د�D ده ھ�ی /�دم /���� او!�ع����%�، ز��ا Bf� اھ���
�*�ن ����� �1د، �1اھ� %�=Z^�ی %��

��ا��
� ا�� A$�م و /�/�ر�� �� +�H��( �1د را ظ�ھـ�اً ���� A$�م و /�/�ر�� ا+�%�6 �
�م �Dه دوام /��اد%�. ا/� %��
�
D�� ��Dاد*� دا;ZD و�� /�3م �
�  ).536(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » /��� از د����� ا%>^�.� ا%��اف %��

���Z در  در دورۀ ���� ��زی :�$�ا�� واHK�( ھ�ی دورۀ �Dه �PDع �� دورۀ �A/� ��زی �$^� /_��3ـ( دارد. ا/�
،)/�$A ن�Q ��و�.� ��*�، /#�ا%� ��*�، %�Zد ھ�ی ��/FH /�%�، ��ز/�ن 3Aـ�ق �#�، ادارۀ /^-  ظ�ھـ� /<�.�

�( وا���ن و �Oا� .�

� �o�= �� �$�/��� و \ـ��ه �� و��د آورده ا%� �� ھـ�e ��ام آ%�Z %����ا%
� از +ـ�/�ن ا/�
D ذ�� I�� در �$��، وز�� دا1^� در ����ن /3ـ�ری Kـ�/�%�ا%�ن ا/
�� ھ�� �� +ـ�/�ن \ـ��� ھ� �H��� /�>�د%�. ط�ر

  »ا��زۀ �3ـ�ر ا�� Kـ�/�%�ا%�Z از �#�رھ�ی \ـ��� *�+ـ�� �Dه ا�(.«*Lـ( �� :  ��2006�� Kـ�/�%�ا%�Zی ا/
�� در ��ل 

�: �1د "/W �ـ��ا�#$�ر « در دورۀ 
�ه 
��ع :�R ل و�� ����Dه �PDع A$�/( ���- را �� �L% 0ـ� /�Pب و =
�? درD ���� داD(، در /�ت �2  �1ن" داد. ا�
Dـ��ا�#$�ر �� �� +ـ� اداره آ� W/ .ع ��د�PD ه�D ھ2 ھ��اه �
ھـ

��ا%.( ��Wً /�دم را /��3ـ� ��زد �� آ/� و %�ھ� �#�ر �Dه ا�( و ا%>^�.��Z/ �Z%�ن /�Kـ�� ��ده �;ودی از /�^$( 
/ 2#Q ھ�ی ��%[ را در ��ا�� �/�% ��R���دم /��ر�� و �� !� آن ��- /�$�د و �1رج /�#�%�. او در ا��اآت �1د 

��!�� ا%>^�[ ھ� /��fدا1( �� �L1 ص » ��ز در ،E�  ).537(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر

��، رو��، �ـ��� و ا��ا%� /�%
� /W  در دورۀ ���� ��زی :�$��ـ�� ��ر /W �ـ��ا�#$�ر �1ن را /W ھ�ی ا/�

�اری، /W �ـ�D دی�Z�ا -Mـ+ W/ ،دی�P/ 6( هللا�R �%�1آ ،�%�%�K W/ ،�%ر�� ����ا����ل ���ف، /W ��ھ�ن ا��

�2 1^�^� و ���K ھ2 /.^$�ن �Dن ا%�Pم /��ھـ
�، �� ا�� +ـ�ق �� /W �ـ��ا�#$�ر �1ن �2 از �2 +ـ� اداره را �^� ��د و ��
�
.��ن ھ�$��V��� . �/�A F ا�( �� �.��ری ا�� /W ھ� در =��ا�� /Wھ� �� �; +ـ� وط
Lـ�وQ �D�;ی د�>� %�� دا%

�$� از ا�� /W ھ� �� �� �A/� ��زی د���ر �.�� ��د و  �Z���$���زی ��د%�. ��H از %VY ��زی �� Kـ�رت ���� ا/�

�Z ھ2 ا�
�� ھ� را �� �;ور �1د �#�ر /� را  ا�� د�>�ی او را او�� اI/� �#�ر و ���F �1او%�ش در ز/�� دا%.(.�ا


�%$� ا��Wف ��Dل /��DB* -O در =�#�=�4 %��و ا�6Dل ��ده ا%�، /��Zن �1ا%�ه Q ،�
و ھ�$�ری �� ا�#�ن را !�ور /��ا%
�V /^0 �1د /�Yوف ا�(.���
�ن و �� Z�/ 2ر ھ��#� �� ���� و %��$�ا�� /W ھ� *�ھ>�ھ� �Qن /W  ھ�ی ا/�

���پ ھ�ی +ـ� ����ر ھ�ی =��/�� ا�Wم و �$���ل �� �^�F /��ر�� در آن �ـ��ا�#$�ر �1ن در ظ�ھـ� �� �1ط� %#� ��ر
،�����Z در =$��� ��ز�d *�د�$�
�ه ا%��3د ��د%�. %��D ��Dه ��د و ���� ا/����
�ه ���و�� در W/ -O/ �L1 �ـ��ا�#$�ر  

 ��/W� �� ه ا%� و��#�%� �� آن ���ه /�����Z را +ـ�اھ2 ��ده و در ھـ� �1ا%� �� در آن ا�
���ن د�$��1ن ر!��( ا/�
ـ�� /�;%
� و ��H از آ%$� %���H از �1ان ���6 ر��د%�، آ%>�ه اد�ـ�� و اوراد ا�W/� �� داده /�+ـ3ـ�( /;�� زور/
�ان �3

 ���� ھ� را �� A�q ��ادران �1د ا�Wن ��د و ا�$�
�. آ�Kی 6�R( هللا /�Pدی ا/����
�/ )�i./ �1د را ��
�ن د�Dد
  هللا �1ن، ا%>^�[ ھ� را ��ادر �1ا%�ه ��د. ��ری ��د �� �1%�ادۀ /�Pدی ��ای ��3ط دو�( �Dه ا/�ن

��ص « در دورۀ 
�ه 
��ع :D>�%� و دور ��ده، ا�ه و ا/�ر دو�( ��D دق و /^� را از�R ر��ل r�ا%>^�[ ھ� ���ر
�$� از /���Yت ����( ا%>^�[ ��د �� در �#�رھ�ی /�رد  ��+ـ�و /��� و �1�� �� وط� را /��ان داد%�. ز��ا ا

���رز %�ھـ� و �� +ـ#�ر و ��^�s و ا��Zم آ%�%�ا در ا����ع 1
�O ��زد، و �� �$[ ا+ـ�اد  د���س ر��ل ��ری dK�/ را �^/
 �%�* ��
F ����( ��ده و /#�Zر ��زد. �.� از ا�R ل واردW� و ��ه و �
ھـ�o$�ره و آ�F د�( را �� زور =�و=�*


��� %3ـ4 ھ�ی /
�L ��زی ��د%�، درY/ و �Z��A��$� �� �; ��ز�Fo آ/����ه و /��رم Q�;ی  "ZKـ�/�%�ن" /��ن 
%��د%�.... �ـ
��H� �^/ �R از ا��3ـ�ار �Dه �PDع و ��_�ۀ ا�
�� /^�Lـ( �D%� �� از �Dه �; ا��� ���K %�.(، و 

�. =[ ھ�� Kـ^��ً �� !� �Dه و ا%>^�[ *�د��ه در �.( $�/ 2��K �1د را در ا+�6%.��ن �^.�د��D �1ر�� در ز�� %�م او 

���م ا�� Q�; ھ� را /��ا%.�
� ا/� ���� از "واHK�(" �� آن اھ��( /��اد%�، �Qا ��  و �Z.�^<%ت ��آ/�%�. ا�P% ی راه��
�
�Dو ���1 �1د دا ��#�D �� ��/ن ا�#�  ).537(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ا
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� �� ا��  در دورۀ ���� ��زی :
���Z �ـ�� ��ر ا%>^�.�Z را ��ده و /�$�$����Z از ھ��ن آ\�ز ��ر ا/��$�+ـ�ق �� ا/�
���� 1^�^;اد �ـ
��R +ـ�و/��� و �1�� �� وط�، ��Z$�ران، �
>.�Iران و %�Kـ�Mن 3Aـ�ق �#� را /��ان داد%� و در 

�� �Wن ز��د و �����V دو�( و �D )/�$A/- ��د%� �� �� و��^F آ%�Z �� اھ�اف �1د ���
�. در ھـ� �Aل �Qن ��Hاد �1


�ن /^� را ا���Q 2��Zی ��1 �K�� .�%ی �� و��د آورد�<�وزارت �2 ��د، �Bا ادارۀ /.�Hـ�ـ�ا�� وزارت ھ�ی �� �;وم د
�� و �1�� �� /^( را، در و�.� ��*� و /#�ا%� ��*� و د�>� رده ھ�ی �/ �� �^HD �
Q ا�1ا%� و ،��Q�= از 1^�3 ــ

VY
/ �� 2�Z+ 2�.ـK ن�Q د%�. ا+ـ�ادی�� VY% )�دو ��I��  -R�A ��ا�
� Vآورد و دو��2 �� �3ـ )��� ���Dر�/

$� ��>�%>�ن را در ا�6Dل �#�ر �1د ��ری ر��%��%�. ���د، �; ��ز�Fo آ/����ه و /��رم Q�;ی %��د%� و %�.�
�، �; ا

 ����f� ه، �1دش را در��آ/�� Fo�
�ۀ  2007وKـ�� +Z�2، ا�� ��ز.�در د+�ع از وط� ��1�- /��ان دا%.(، %�
�

�� %�D( : وط�Q 4اھ� �� ��ا��» �� �Z���$�/�ر�Dل ��D VA�R در ��ا�� �� از وط� د+�ع /�$
��؟ در ��ا�� ا/�

�� و ا%>^�.� ��ن ا�( �$�
� �MAر دار�� از ���( +ـ�/�%�ھ�ن ا/��R و در ��ل ھ.��Dا/�وز /�ر �� ��D [ ھ�؟�ا%>^
��. ا*� در /�D 2#Q 2 در#Q �Z%آ �� �� ���2 و ��D ���( %�ار����3- ط����ن و ا���3ـ�ه از ا+�6%.��ن د+�ع /�$
��، /� د

��%�ا از ���- و =
�ه ��دن ��%�ا �� درۀ =
P#��. ا�� ��D و Kـ�/�%�ا%�ن +ـ�و�D ��1ۀ  F%; +ـ�ار /�دا�ا و %�%�� F%د+�ع /�دا
D �%ور ،�
���3!�ء /�$�د�� �� �Dت ����رد/�ن �1د ��Lـ;ا �Z���$��� و ا+ـ�اد ��ن �Kدر �� درھ2 ��ن ��د�� �� از ا/�

). ا/�وز ھ2 /�دم ا+�6%.��ن دا%.�� ا%� �� از ��ز��o ھ�ی آ/����ۀ �A/� ��زی D «)5$.�� 1_�ط د+��� ط����ن %�.���

�. از ھ��� $�/ 2��K �1د را در ا+�6%.��ن �^.� �Z%م آ�% ��و دم و د��>�ه او �; ا��� ���K %�.(، و د��D �1ر�� در ز


�Lـ� /^( از دو�( روز �� روز ��#�� �Dه و /�3و/( /�دم ��I *�+ـ�� و ا�� \ـ�� از /�3و/( ط����ن ا�( �� ���( �� 
  �1د ���( ا/��$� از ط��: ��ز/�ن ������ %&�/� =��.��ن اداره /�#�د.

�x" =��وی ��ده در /�Pزات« در دورۀ 
�ه 
��ع :���، �A[ و ا%>^�.�Z در ر+ـ��ر �� ��/F /�دم %�; از ����( "
 �� �^A�/ �$^� �%�/ ��% xـK��/ ;ان�0 /���L ا%>^�[ در ���
�. ا�� روش �Dو !�ب روا /� دا ��H��/�Yدره و 
�� /�دم �$^� از  ،�#�/ �� �%�
��� A$�/��، او!�ع اداری Kـ.� �� و �1 �^A�/ ھـ� -������ /�>�د�� و در �#� �^A�/

(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، » د d%�K *�د%� و �� �
�*� و �3Aرت ��دی ��Z��%�Dد ز%�*� %� ا/�� و ���1Iه ��6^���( �1
  ).537ص 

�x را =�4 *�+ـ�� �� ا��Pد ز%�ا%�Zی /��ف *�ا%��%��، ارو=�ی  در دورۀ ���� ��زی :������Z ھ2 ����( �$�ا/�

F %&�/� ھ2 ا*��R ا%�از%�. در �/ ]���/ ��و��د /����L را در Kـ��� ای  �K�D و �>�ام ز%�ا%� ھ�ی ا+�6ن را �� ا

.�

F د���ا�D را در �$� از  �Aس �;%
�، آن Kـ��� را /�رد ����ران و �2��Z و#A��K �%ـ�ار /��ھـ�R ر%�ه�<%
��ن ھ�ی آ���ن در ��ل ;��^��� دروازۀ /�3ـ� �F%�1 0 *^� را �� �>� D$.��%�ه، آ%>�ه  2007�$�د�� �� �ـ.��� ا/�

���%�%�. دا1- آن �^�� *�د��ه و �ھ�� ر�; و =�ش آن �1%�اده را =�4 روی زن و اوIد ھ�ی آن D$.��%�ه و روی ھ2 ر
�3Hـ�V آن �0 /#( ھـ�;/�  �� .�
آ%>�ه دو /�د را ���ون �#��ه �� /��M ز%�ن و +ـ�ز%�ان �Dن آ%�Z را �� *^��� �.�

�( و =; و ��دی ز/.��ن ��d ��ده ��د= )Z� د ھ�ی آن �1%�ادهIه و �#�>�ن د�( �1د را را �� او��4 �#�%�، �� آ
�� �1ف و ��س ا��Pد �* �Z���$��� روی آن آ�B* 4ا��D و در =�Q 4#��ن ��ز/�%�*�ن �Dن ����1%�%�. �� ا�� ��ر ا/�

��س /�دم را ��
�، \�+ـ- از آ%$� ا�� ��- آ%�Z در اول ز��%� �1د �D%�ا �� %���/ 4�B<ارد 
و در �p%� ا+�6ن از  /�$
 ��
Q.ا%��3م /� *�دد B1#�� �� ا�0 �����  ��^� �� ��ی ��س 

از ط�ف د�>� �Qن /�Yف Kـ#�ن ��P^� و *;اف ��د، �R�Y1ً �� �1%2 ھ�ی ا%>^�.� « در دورۀ 
�ه 
��ع :
��V %�خ آرد و �� ��
�ی /����ت *���� ��H /��رز��%�. �� اOت �� ا������/ ���;�ھ2 �� �1م و A#2 وارد �Dه ��د%�، در 

�� \ـ^� و ��Aب و /��ه �^
� ر+ـ( و �K 0ـ#� /��$� و ��د�1ار �� /��ن آ/�. ا�� �� �1ا��� ھ�ی �����  %�خ��
 0�
� �� ��ای اداره ��دن �� �� و �Rای �Dدا Eۀ را���وان او �ـ3ـ��[ و =�ا ا%>^��ا%>^�[ /_��3ـ( /�$�د. ز

�p ا�( و /^�� �� در ُ/�داب +ـ3ـ� و ا�A��ج د�( و �#�ر، از ھ�� ��#�� +ـ3ـ� ���/� و �Dت ا�A��ج /�دم، ��/- /<
=� /�;%�، آ%3ـ�ر *
>[ و ���د /#�6ل ا�( �� د�>� +ـ�R( د��ن �V%�P د��>�ه ����A %�ارد، و ا*� +� ا��O- �1ا��� 


�Z !��( /#�� ��+ـ�.( �� او را در ��: /�داب +ـ�و ��د. در ھ��� دورۀ ����ه ا%>^��[ ���D �� از ��P ��دارد، 
�$
��� وKـ��$� �0 ران *��Lـ
� در د��ن Kـ�Yب در ط�ل روز �� �1��ار  : ھ� ��د �� /O^� در ���- ا��Pد �D و آن ا

. و ا�� و��;ه در وKـ�� �Rدق آ/� �� ھـ
�ز ��/��� داری در %��%�، دو�( ��Iی /^( A$�/( د���اه ��ده %����ا%�
�د ��.�ZK 2ـ�ی اKـ��Yدی ���D، �^$� ا+�6%.��ن ھـ
�ز در /�A^� +ـ��دا�� ا+�6%.��ن =���ار %#�ه ��د �� +ـ3ـ� ���/� /��

  ).538(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » و اKـ��Yد ط���H و %��� ط���H �� "/�$� �� �1د" ��د، ��� /�$�د

��^�- داھـ��%�A�/ Fم \ـ��ر /O- ارز���� ھ�ی د�>�ش در او!�ع و ا�Aال � در دورۀ ���� ��زی : ��
�%� ا

� دو�( د�( %#�%�ۀ ا+�6%.��ن +ـ�ق H� �$�ا+�6%.��ن �R در �Y/ �Rاق /�����. /�Yرف ��P^� ادارۀ /.�Hـ�ـ�ا�� ا/�
�� ھ�ی Kـ���� ��ار �Dه، �1م و �/ ،��Dش دا�H/ ��دو�( ھـ;ار ھ� دا F��= �
^� ��ا��Hده *;اف ا�(. وزراء و /�/�ر

�k د�>� �.$� ا�
�� و �.$� دا1^� از ��س /�دم /��+&( /� �
� و A#2 و /��+ـT +ـ�اوان دار%�. ھ� وز�� را 

�Z از ��( ا���ل �^$� �
4 %>�ه دارد. ا�� ھ� %� �^��/ �ZK او را از 1#2 و ��ھ� و��- و�.� ��*� �ZQر %/ �L��T+ دارد 


�. ا��Mی و�.�  از /
��d ��� ا��^^� �Qن /^- /���، ا���د�F ارو=� و ��ز/�%�Zی ������ �1ر�� =�ل در��+ـ(
$�/
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��*� و /#�ا%� ��*� /�ھ�%� ��#�� از �R ھـ;ار ا+�H/ �%�6ش /�>��%� و ھـ���ام �Dن /��� و /���وان و /��+ـT و 
.�

�� و �.� ا/���زات د�>� در��+ـ( /�$��f��  >�%>�ن�ن �� ��D )/�1 ��.( و�ھ� ��ای /^( /^��س % ����ر ا

Wودی از و��H/ .( (�ـ�ه ای�ن ��ا�( و�� ا+ـ.�س �� آ+ـ����
��Y�( ھ�ی /���م و /^� ��ده، A.�ب �Dن از �1D ء

�ن در =�ر���ن ا����Hری �� *�+ـ�� ا%�)��1 xR ل در�= �$���A >�دد در�دا1( /�= )^/ ��. ا�� ھ�� /�Yرف از دارا

 �� �

�ن در زد و ���( ھ��� �1�Oا� :�ر ��A��A �� ). او�� ھ� \�رت /�>�دد. و ا�� د NGOھ�ی ��ز��زی از ط�
��� ر��� دو�( �Aود �= ��ا+%�6��H/ .).ش /H^��� �� ھ2 در ھ��� �Aود ا�( =�دا1( آن *�ھ� ��  �H/2000ش /�/�ر

�: /� ا+ـ��. �ـ
��Rی از دو�( �� دIIن دا1^� و �1ر�� ��زش %��ده و %�خ ھ� را ز�� %�م ��زار آزاد �H��� /�ه �� 

�� او!�ع و ا�Aال ��I ��ده و �K 0ـ#� /��$� Q ول �1د دار%�. در��
� )��و ��د�1ار را �� /��ن آورده ��زار را 

�( /�دم در *��
>� و +ـ3ـ� �� �� /���%� و %�خ /�اد /�رد !�ورت /�دم، ���Yص /�اد ار�;ا�K ھـ� روز �Oا�
�� /��ود. %�خ �0 ���� آرد �� I��8  ����f� ا�( در /�ه ��ا+�6%� و ��1020  �2007  �� r%�� ��� 0�Kـ��( 

) %#�ن /��ھـ� �� 6( ا+I�� �%�6 ر+ـ�� ا�(. �0 *;ارش ��زۀ �� اW_Rح ���.��ن /.�3ـ- 3Aـ�ق �#� ا+�6%.��ن 360

� و درآ/� روزا%�D Fن ����  20در H�� �R�( �#�ر ��$�ر ا%� و  �60�4 از 
/^��ن ا+�6ن ز�� �1 +ـ3ـ� ز%�*� /� �

�(. �� ا��س ا�� *;ارش %��� از �- ��H�( ا+�6%.��ن �� آب %�D��R �%�� د���س ا+�%�6 (�0 دا��) ا 50از 
 �� ).���A ارش;* ��در �R ��د��ن ��  90در �R /�دم ��ا�� �#�ر �� �1/�ت R�� و ��4 از  85%�ار%�. ا

�( �� ��ز/�� �Rھ� ھـ;ار ��$�ر و �� روز*�ر ��ل ���Dه ا�(. ا/$�%�ت آ/�ز�ZDی ا���ا�� د���س %�ار%�. =�

�*�ن ���- را در %�/F /�رخ D�� ;�<%ـ( اKدی ر�Yـ�Kا d!و �
آ�Kی  2007ا*.( ��ل  �128ا%
�*�ن *�ا/� /���ا%

��7
�ر ز�� �ـ
�ان "%�/� ای از ���-" ( : �� �.��

�. او /��در داZD -1ـ� ���- ھـ;ار ھ� 1���H��_/ (» F +ـ�/�

�. در ھـ� *�FD ���- +ـ3ـ�، *��
>�،  =��W�$� را /���
� �� /�دم در ھ��� آ+ـ��ب
��زان ز�� آن ز%�*� /�$

��$�ری و �� ���� و ظ^2 و ا����اد ���اد /�$
�. در ھ��� ���- د��وز �0 زن را د��م �� ��د�4 را /�Lـ�و�Q )1ن 

� Kـ�/� اQ آن �� راه ��وی در ھـ� FQ�� ـ� ���- و در ھـ�ZD در .�
ت ز%�Zی /�Yرف او را %����ا%.( =�ره �

��Yر  �A 4 از�ب و ��د��ن ���H/ دان و ز%�ن�/ .�
در��زه *� �� *�ا را �� /�دان و ��د��ن *�ا و �� ��ال *� /���
=[ ���Q ھ� د�( دراز %��ده و =�ل �D 0$2 %�ن را /���اھـ
�. /� ��د��%� را  در روی ��ک ھ� و ���Q ھ� و

 0� �D�* ��
��2 �� /.<و��( =��ا %��دن %�ن ��ای �1%�اده ھ�ی =
L% rـ�ی و ا!�+� �� از آ%�ا ��وش دار%�.... ا#�/

�. ا/� �0 ���- د�>� ھ2 ���
�( /�دم در آن ز%�*� /��Oا� �$�^��� FD�* .)ا� -��� �<�و��د دارد. در ���- د


� و �ـ�4 و %�ش ��D%� روزی �Dن ادا/� دارد��
D ��% و +ـ3ـ� را �<
�� ا%� �� *���Z%�.%7» (ا.(  


�%$� از ��O/ �Zل در ����Zی Q �%از ���- دار ���� �H!ت �#�ر و��Iط�3 از ��1#�ن،  2008و  2007و�
در /
ان %�L از *��
>� و ��/� ��ن داد%�. ھ2 دو�( د�( %#�%�ه و ھ2 ��
>�ن، �o6Qان، \��.��ن، ��د\�[ و \��ه ھ;ار

 �Z
�
�ه ��ده و ز�� ��1( ھ�ی اKـ��Yدی �#�ر را %� .� �#��� اW_Rح ��/FH ��� ا��^^� آ*�ھ�%� �� =�وژه ھ�ی %��
�ن \ـ�ب و ارو=� �� /�+ـ��ی Q«��ز ��زی %$�ده ا%�، �^$� ز�� %�م ��زار اKـ��Yد آزاد، �#�ر را �� 3ZKـ�ا ��ده ا%�. 


�ک �Dن ا+�6%.��ن را /��ل �� �0 �#�ر ��/Wً وا�.�� �� اKـ��Yد /��رم �#Aدو�( ا+�6%.��ن و =�ل و ��اری ارا����1
�� ار*�ن ���� در *�و �$��ر ھ�ی �R�Y1 ��ده و دو�( �� �ـ
�ان !H�Lـ���� و +��� �� -�%��ده ا%�. ھ�� /.�

�D�� ار آنB* )����) «8�� را�_� وزرای /����، اKـ��Yد و ��Pرت دو�( د�( %#�%�ه /�Pی ����( ھ�ی !� ). در ا
��V +ـ3ـ� �� ��/�د/� ھـ.�
� �� ز/�
F ا%�Zام اKـ��Yد /^� را �� %dL اKـ��Yد \�ر�>�ان ��� ا��^^� آ/�ده ��ده ا%�. �� ا

ی ����� ا�6D�>�ان /_��3ـ( ��م دارد �� ���/� �Dت ��+ـ�� و ا�A��ج /�دم روز �� روز ��I /��ود و ا�� �� �1ا��� ھ�
.�
  �� /�دم �� +$� دو�( د�( %#�%�ه و ا����Hر و ا%��#F /�^$( ا�6Dل �Dه %��+�

�� ا/�FH « در دورۀ 
�ه 
��ع : �
��� �� /����ت، از ��ارض *���� �.��ر ����;�ا/� ا%>^�[ ھ� �ـ^� ا��\2 
�d د��� و /�^� ��
R ه�D ت وارد�O� �� �.�^<%ت �� واردات ا��ه /�ا1^� ��د /���D �$�ـ�Kد. و��� ��ر را از ��#

��Pر دIل و ��د �1ار ����1( )���A �� و )DاB<% ���
(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، » *���� را /�Pداً ا+ـ;ود، /$
  ).538ص 

�0 %&�/�، �� در دورۀ ���� ��زی :������ و اKـ��Yدی �$� از �ـ�ا/- ا�6Dل ا+�6%.��ن در =Z^�ی /.��- ���ا
 �+�Y/ �6�>�ان، /^0 /� را �� �#�رDا �� )��

��d /�اد �1م و �.^� �� ��زار +ـ�وش ا�(. �� ھ��� /�/ VA�Y�
 ��% ������( �&�2 !�ور��ت �#�ر از �1رج وارد /�>�دد و در دا1- �#�ر /��ع ��K- ذ��ی �Oده ا%� �� ا��� -����

�d و ��Pر /^� /�ا1^� ��د و �Dد. ��ز ھ2 ���� در �D :Aه �PDع د��ی �
R د �� در /�!�ع �� ط�+ـ�اری�� ��1
����.�� را در �f/ا F����x �� ��زی و دم و د��>�ھـ4 �� در =�Q 4#��ن �1د +H- و ا%I�HLت �1%� ��ا%�از ��/�


�. در ا�� را�_�
$� �

� و �A+� �� ز��ن %�� آور%� و اKـ�ا/� %����اھـ
��د آور�.(  /�رد اKـ��Yد �#�ر /� �� -��K

� و دروازه ھ�ی �#�ر را �� روی ا/�FH �1ر�� 
�� وزرای /����، اKـ��Yد و ��Pرت �#�ر از ھ�� ��#�� 1��%( /�$

  �� �Rرت +ـ�اخ ��ز /�%�ه ا%�.

�� ھ2 در �#�ر ����ن داD( و آن «در دورۀ 
�ه 
��ع :  �%�
��1 ����� )���H+ 0�در �ِ� ا�� او!�ع ظ�ھـ�ی 

$� ا%>�
� �� ��ای �HM�x /^( ا+�6%.��ن و ھ��ار �Dن راه ا����Hر در ��� ��ده ھ�ی اD�$�/ )ـKم د���^�[ ھ� �� 
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/�دم و ھA 2^�3 ھ�ی ا�Dا+� و +ـ��دا�� و رو�Y1 ،�%�A/( و ر��K( و اW�1+�ت ��ی از %&� ����( و ��( و 
��  ).�538ر�E، ص (ا+�6%.��ن در /.�� �» �ـ#��ه و /BھـV و ز��ن و \ـ��ه ا��Pد %��


�%$� در �ـ�اق �
��ن  در دورۀ ���� ��زی :Q ،�
در ا�� دوره ھ2 ا�
�� ھ� ھ��ن ��ر ا����Hر ��Z را ا%�Pم /��ھـ
 ��و D��H ھ� را �� ھ2 �� �
k ا%�ا�1
�. ا���Lده از /�د/�ن ���� در ��Dل ا+�6%.��ن ��ای درھ2 ��+�� /�دم �
�ب ا

�� ����( در واHK�( ا/� و �� �Rرت ���م ا%�ا��1 اKـ�ام \ـ�� =#��ن در ��ا�� ا �#�ر ����( ا����Hر %��� ا�(.
در ا�� ����( �Dم ا����Hری ا��Wف ��Dل �� /���O ���ن اR^� ا����Hر �Dق و \ـ�ب �� ��ن ھK  2ـ�م =#��ن ا�(.

�D ص�Y1 �� ل��D فWا�(. ا�� )��A ری در��H4 ا���
�ن �1د ا+ـ���ه و در =�#�=�4 ارZ�/ ـ�ت ھ�یK رای %&�ر
�;دۀ ط����ن ��V وط� /�د /����%
�. ��%V د�>� ا�� ��زی /�ھ4 را %��و ھ�ی ���ه و ��ر����� و ا/��$� را در �%

.)��$��.( ��ای ا+�%�6 ����1 �
k ھ�ی ا+�6%.��ن �Wش دارد و  �#$�- /��ھـ� �� �^� آ%�Z %�; ���( ا/���ا/��$� د

�و�( �� در �Rد آ%.( �� �^�Lت %��وھ�ی ��� را �� �A اKـ- �3ـ^�- دھـ� و ا+�6ن را ���� ا+�6ن �$#�. از ا�$�ا/�


�ط: =#��ن %#�� /�>��رد. از ھ��� رو�( �� %�Lق ھ�ی / V����ا��Wف ��Dل را =�4 ا%�ا��1 و �� Kـ�- =#��%�Z و 
%�� 0�V و �ـ�ه ای از ا+ـ�اد "ا+�6ن �K/�، ���� و /Bھ�� دا/� زده /�#�%� و �Dرای %&�ر، ���� ھ�، =��Q��Z از 

 V%�� ر از��Hر ا����D�H/ ن �1د +ـ�و��1 و��%�Aاف و رو�Dا�2 از ا �<�/^("، 3^1��Z، ط����ن و �ـ�ه ای %� ���د د
.�
  د�>� ھ�� روزه �� ا�� آ�#� �� ��>�%>�ن ا+ـ�و��1 ا%�، دا/� /�;%

  

  ـ ���/= : 4

��ر��Q ،Eپ ا��ان، ��ل ــ  /�� \Wم /��� \ـ��ر : ا+�6%.��ن در /.1 ��1359 .�.�D ی�Pھ  

2 ،���: +ـ�ھـ
k : ا+�6%.��ن در =
K rـ�ن ا1��، �� !���2 و ا!�+�ت ���R ���/ ��/  1988ــ.  

3  4�ــ  �� �� �� : ا��Iت /���ۀ ا/��$� در ا+�6%.��ن =��>�ه ھ�ی %&�/� ا���ر /�$
�. LR�� ا%��%��� �� �� ��، �
  .����f�2004  29ا+�6%.��ن، /<رخ 

��*[ fD�>-"، �����، /<رخ  Roth Ciesingerــ   4" F/�%.(؟ روز�زی ��� �/�A :19  ).*از 2007ا ����� .
 ،"��I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���ل ا%��%��  .2007ا*.(  121^�- هللا /�Hو+�، �����، =�ر

��"، ــ  �A�� ا%�ری : "/�ر�Dل �� ���ب و ��س از ���ب" ، =�ر��ل ا%�� 5I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���19%  ����f�
2007.  

ــ  �� �� �� : *;ارش ا+�6%.��ن از و!H�( اKـ��Yدی و ا������، LR�F ا%��%��� �� �� ��، ��4 ا+�6%.��ن،  6
  .2007ا*.(  30/<رخ 

7 ،"��I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���ل ا%��%��
�ر : %�/F از ���-. =�ر�� �K��  2007ا*.(  28 ــ.  

8  ،"��I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���ل ا%��%��  . ����f�2007  20ــ  /��� ���2 ھF/�% : ��W ��*#�ده �� آ�Kی ����Y. =�ر

��ن ��4 دوم�=  

 

 دا��� ���ا��
�ن رو�����

  2009/�رچ  25ا���ن، 

  

  


�ه 
��ع درا�� و ���� ��زی  

���� ��ر  در آ
  

�4 ��م )� )  
  

  ـ ��ا8?� ا��78<� : 1

�� «رۀ 
�ه 
��ع : در دو��" : )D�% ��
Q �%�6+ا ��H+ا��� dی) را���
�ال ا� �P�/) ]�^<%ی ا�Z�ا�
�$� از �
�.��� ا%>^�[ در ا����Hل ا�^�F %�ر�� از ا+�Z%�6 درس /�>�+�
�. ا+�6%�ن �� �i/- %#�%� /�>��%� و �� %�رت آ��D 4ن 


�." ���ی ��- �� �
k ھ�ی ���- را �� Q#2  ھ�ا�� /��ود، در �A��$� ا+�اد /� ��ون ا���Zاف، ا%�ا1(
ھ�ا�� /� �
 �&% �Z
��$� را�d �� �� ��طL>� و ��� ا+�6%�ن *�D �/ ��Lد، ;�Q" : )D�% ��
Q ع�!�/ ���� /� د�� %�; در ا

���0 %�اد �Kی و �1ب ��ده و از ��Kل ���� %�ار%�. ا+�6ن ��ون ��س در /��3-  �Z%�6+ا �$���A .� ا�(، در�پ ا%>^
/� ا�.�� و ��Wوۀ �1د را �$�ر /� ا%�ازد. و��K �� او �d!�/ 0 را ا�6Dل ��د، د�>� ا���داد آن /#$- ا�(. 
 : �.��
�/ ��
Q ،��
�Z#/ kر "�� �� /�ھ�و" �� /
D �� �P$.( اردوی ا%>^�[ *�د� �� dی را���� ��ھ�
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�ن«Q �.�^<%ه ا�f� ف�LR ن در�P%�/ Ff�
�ی دا1-  /��رز�� ا+�6%� از ��Iی L��* F/گ در ر�* �� �
���+�و ر
  ).544(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » /�#�د.


>� ا%�، ز��ا ��ای ��ام ھ�ف /�3Hل  �.���در دورۀ ���� ��زی : � F�Aرو �K�+ در ا+�6%.��ن ��
/��Pوز ا�
�pi�� /�ا+FH /�دم، اK^�2 %�*�ار و ��ارض �#1  ��
� %�� رز/
�. �Bا �� ��س +�اوان ز
� �/ k
ط���H ا+�6%.��ن �

و ھ��#� =#� را �� ��پ /� ز%
�. از ھ��� ��V ا�( �� ھ� �d�P /�دم را I�� �^�Aی �1د دا%.�� ��ون ا���Zاف �� 
�Rرت ا��O /��+- ��و��، �f.��1ری، 1��ات و \��ه و ��A *�ھ� دو���ن �1د را ����رد ��ده ���q ا%;��ر 


�م او��/�" �1ا%�. در ط�ل ��#�� /�دم /� *�د%�. از ھ��� ���� ����� ا/��$� "ا+�6%.��ن را و�.L/ از �� 0� V��
�$� دو و�.�ا�� �� /
�ط: ��#��ی  ;� �� �
�( ھ^�Iدر و �Z
�ھL( ��ل *�K ��DBت ھ�ی %��� و ا/��$� %��ا%.�� ا%� 

 ).$D ل��K ال ا�(. در�

�ھ� و %�ر���ن و ���6ن ھ2 �� ھ��� /� d!و .�%�D �^./ و ��ھ�ی =� در =� /��Pوز
�#��ر /�دم �� *
�ه، در �A��$� دو�( د�( %#�%�ه از ار��ل �Kای ��#�� ا/��$� و %��� در ا+�6%.��ن ا����3ل ��د، 
/�ا+FH /�دم از �1ک �Dن روز �� روز ��#�� /� *�دد. و ا�� 3A���3 ا�( �� در ��Pوز روس �� ا+�6%.��ن %�; 

^1 �$%�
Q ،د�� ��+��B= رت�R ازن���3 ھ� و =���Q ھ� %��وی ��زه /� �1ا��
� و�� /�دم ��ا%.�
� �� و��د ��م 
  %&�/�، �Dروی را �� زا%� درآور%� /O^�$� ا/�وز %��� را �� زا%� درآورده ا%�.


$� در « در دورۀ 
�ه 
��ع :�
.( �� ��ر د�>� /��+ـ( �$� از /#��Yت /^� ا+�6%.��ن ���رز �
� و آن ا�ا
��D��3- د/  )��O#� وران و ا��%�، ا�2 از دھـ�3%�ن و =��ـ�ار *K ی���/ xR ر در�#� x^���1ر�� ط��3ت /

��ت �
k آوران ا+�6%� از د��D ). «539(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » +ـ��دال و رو�A%� و \ـ��ه�
H/ ����ا
��� ��د. ھـ� ��ارۀ ا+�%�6 �0 =��ده را ��دا��D وارد /��ان �
k /�$�د. �� �^R�+ ا+�6ن از �o<
/�� ھـ�ف  L300ـ

=�%�ۀ �1د  6را 1_� %��$�د. ��=�o ا+�6ن *^� ھ�ی %� =�%�ۀ د��D را ��H از ا\ـ�
�م ���� Q$4 ��+ـ�� و در ��=�Zی 

�م ����ن در =#(، ��و * ����ن ^��� در ��ن، �
��Q از  �o
ا����Hل /�$�د. ا+ـ�اد ھـ� �0 در ز/.��ن =����

روت در ��� �
� و ��اره /3ـ�اری از �ـ^�+F ا�� در ��1�� �1د داD(. ا�� Kـ#�ن در ھ�ای آزاد �Rا�A =� از ��
�� /�$�د. ا���� /��رز�� ا+K �� �%�6ـ�ت ا�&Zـ� %��د%�. B6���ن ^�و ��MHً روی ��ف /���ا��� و �� /#�� از *
�م و 


� و در �ـ��ر ��fه د��D از ��زار ھ�،��
k و �^�خ و آب ��ش �� +ـ�ق ا�#�ن /�  ز%�ن ��ای آ%�ن %�ن /� =�

�. %���ان ر��� �Dا��ز /�� ��D�� �^ک و \ـ^� داران را از +ـ�وش \ـW/ ،ھ� در دھ�ت *�دش ��ده W/ .�
���ر

�ف /��^FL /�دم R .�%�%����/ �^/ را �� اردوی ��Dت ��ی د�����Y ا+ـ.�ان، ا��1ر و /$�D ز/�نW/ دو�( و


>�ورا%� �� �0 اردوی /���آً ��ن و /�ل �1� ��
Q ��^ده ��د%�. =[ \ـ�� xـKد را در راه د+�ع آزادی �#�ر و
  ).544(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ا�
�� ���A ��د

در �
k !� رو�� ھ�F /�دم ا+�6%.��ن �Z�2 ��د%� و در /��3- د��D �1ر�� �� ��  در دورۀ ���� ��زی :
��Yص ط��3ت +ـ3ـ�� و =� ��ھـ
>�ن در xR /���ی ��ای د+�ع از �1ک د%�ان /.^m ��د ط��3ت /��^x �#�ر �

 E�
�Z ��ن و /�ل �1د را +ـ�ای آزادی /��Z %��ده و آ�1�� �ـ.$� /��Pوز رو�� را �� ��ر� �115د �
>��%�. ا

��اھ�ن در ��ا�� ا����Hر %��� \ـ�ب %�; /��رزه 1989+ـ��وی 

0 ا�� وط�
�. ا���
� از �#�ر �Dن ���ون ر
$�/ .

�;دۀ ط���� �
�%� ط�ر�.( �� در �0 ط�ف ا����Hر %� ���� ا+>
�ه و در ��%V د�>� %��وھ�ی ���ه و ��ر� d!و
/�3و/( اR�- /�دم را دزد��ه ا%�. �.��ری /W ھ�ی ر��� و دو��� و دو����دان در /��3- =�ل ز�� +�/�ن ا����Hر 

��� �1ن /�دم �1د �� /��Pوز�� /�د /�� ر��%
�. و�� ا�� %��و ھ�ی /;دور /��%�ه ��ده و از %&� ر+�� و در ر
��� اھ���� %�ار%�، در �A�� �� %��وھ�ی اR�- /�3و/( را ط��3ت و��d +3�� و =� ��ھ
>�ن ا+�6%.��ن /�.�ز%� �� 

��/ ���( ��/�H /� *�دد. �� ا�� ھ�� %� ��ز*�ر��Z /�3و/( وا�HK /�دم �� �#��ه ا�( و ا�O%�ۀ ا���رزۀ �� در �� *
  A: %�; ��ا%�Pم �� =��وزی /� ر��.

�Dه �PDع =.� �1د ����ر را ��ای ا�$�ت /�دم از ���YA Iر �� �ZD +����د، و�� «در دورۀ 
�ه 
��ع : 

�Yرت از /��ط�ه �ھ��
$� او �Kای /�دم را ���� +�راً ز��ن ��*#�د و /�دم را �� d^K و d�K د��D د��ت %��د و ��


>�ار ��ھ.��%� و %�Pت ��+(. ا%>^�.L� ��
�� و�P/ ��Kھ�Q در .�
�Z از ز�� ���YAIر �ZD ���- را �� ��پ �.�
���م  �D ب +�وزانW3%4 ا����� /��+T آن از ��� ر+(. و�K�$� آ 0���ھ�ا/
� ���د ر���%� و 1;ا%F ا%>^�[ �� 

 .�
��ن ���- =�����ZD �� ک ��ده��زن /
�زل �1د را در  �H�750ھ� ��^� و +H^� ا+�D �%�6ه �PDع در��ر را 
�%��#� -��� �ZD �� ک ��ده و��  ).551(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ���YAIر 

%��وھ�ی دو�( د�( %#�%�ه و %��وھ�ی ط�+�ار ا/��$� �� در ا��Wف ��Dل ���D dه ا%� در دورۀ ���� ��زی : 

�. آ%>�ه �1د را �ZK/�ن و  ��ای ����ب /�دم �1د ز�� ���ق ا/��$� ر+�� �� روی ھ��ط
�ن��#* �/ 4��1د آ

 �Q ن �1د�
Z�/ 2ھ -�K در ��

� �� ز�� +�/�ن ا�Dو�+ �/ ��"�� 1�- /��ان" دا%.�� و �� /��Pوز�� و /�دم +
���ن �$�
�%$� /W ���ف �� روزی در و�.� ��*� �� و�� آ/�ه ��د، ��ای �.V ر!��( ا/�Q .�%ر /�+: ��ده ا�K

 : �� )L*»�Z
�
&�ر /W ���ف ا�� ��د �� +�3 او �Kدر ا�( ط����ن را » را �� �; /�Pھ��� �.� زده %�� ��ا%�. ا/
 W/ ،�%ه ��د�%����از =� در آورد. در �A��$� ھ�� /� دا%
� �� �� و��د آ%$� ط����ن او را �� ���.��ن ��Hدی *�
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�� دار%�. �Bا ھ�ف آ�Kی  ���ف �� ط����ن روا�� ���: و دو���%� دارد، ز��ا ا�� ھ�دو ��دار�$�/#��ک ���� و ا/�
���ن ��د و %� /�ا+�H از �1ک وط�. �$�  ���ف /#: د������ در آ\�ش ا/�

��Wب /��رز�� در �Kم اول /���� رھ��#>�ه ا�$.�%�ر ��%[ ـ در /�- �1ا��ت /���ده «در دورۀ 
�ه 
��ع : 

�L /�د ـ *�د��. �.��� /��+T ا%>^�.� آ�4 *#�د%�، او��� /�Pھ$� �D ]%�� ران *^��� دا1- ��ای�� ��� �� در ز

"��ھ�Lوش" ���^� �
�م ھ�2D ��د و او��� /�د�$� �� ���رت ��%[ درآ/� �M1 �1ن ����ال و %�ظ� �^� /��� 
 ]%�� .�
�Dار دا�K �^/ ه�f� اول xR در ����د%�. �$
�ر �1ن /#�Zر و %��V ا/�� هللا �1ن و ���هللا �1ن اQ$;ا

M1 �� ����� �1ن و �^� /��� �1ن را ���� �� د����ل Q#��ن �1د ��.( و ����� =.�� ��ش در �Qک ���- آو
��د. �Qر�[ ��ادرش %�; �#�� و ��ا��Lرد ز��1 ا+��د. /�ھ� Iل ����س از ��راخ د��ار +�ار ��د و ا��� و 

�� �1ن ��fد. /
�زل /�$�م �� ا��ام �D، و�� از ��س �^�F ا�Wم �1ا%� و %�اب /��� ز/�ن �1ن ��D ن��او را �
�F دود /O- ��ق از �Z/ �� �� F^#K �� �ZDو +�ار ��د�� ���� در ز�
» ا%>^�.�Z در �ZD ���- آ�4 زده �D و /$

  ).550(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص 

6�R W( /��رز�� و /�Pھ��� �H^� و ���1>� از �K�- ا�D ��Aه /.�Hد، �A/� ��زی، /در دورۀ ���� ��زی : 
هللا /�Pدی، /W ���ف، /W ر��%�، دا��� ���هللا، // W�.K ،:3�Z+ 2�2، !��ء /.�Hد، /W/ ،�%�%�K W 1^�^� و 
�� ھ��#� در =
�ه �Kای /��Pوز �
>� *�+��، �� /^( و /�دم �1د ��ز��ه، آ%>�ه �1د را �� "1�- /��ان"، ����

 �$
1_�ی /���� آ%�D �Z، �� از د���ر %#
���1 ھ��#� /�دم را �� �Aل /�Pھ� ���� و �ZK/�ن �1ا%�ه ا%�. و�� ھ��

�%$� �� آ/�ن ط����ن در ��ل Q .�%داده ا m����در ���- /.�Hد �� ��راخ  1996آ%B* �Zا��D و �1د +�ار را �� �Kار 

/W ر��%� و  ھ�ی ��ه ھ�ی =
#P���A ،/� ��زی �� ا/��$�، /�P/ Wدی �� د%��رک، /W ���ف �� ���.��ن ��Hدی،
��رن  W/ ^� و�1^ W/ ،ا%>^.��ن �� �%�%�K W/ د و�H./ ء��ن، !��.$��� �� 2�Z+ 2�.K ،دا��� ���هللا �� ��%�دا
 ���� +�ار ا���� �� �#�ر ھ�ی د�>� +�ار ��د%�. ��زه ��ا��H�- �� اW_Rح ا/�� �Aزۀ �
���6ب �� ا��ان و ��

�� و 2008ا=��-  �p1386  �� :��_/27ر  8ا/�وز «ا��Lق ا+��د.  �p1386ر  �ZK8/�%�ن در ���ر ).�، روز
 0���( ا�� روز را ��A 0د0Q�� Fp ر2K /�;%�. روزی �� �0 دو�( �ZK/�ن، ��ZK )/�$A 0/�ن، ���ر
=�ر���ن �ZK/�ن، �0 د��>�ه =���[ �ZK/�ن، �0 اردوی /^� �ZK/�ن و �ZK/�%�ن �1ر�� از �K�- آ�.�ف �ZK/�ن و 

/�ZK ی���ن =� �� +�ار /� *Bار%�. ا/�وز �� �ZK/�%�ن ��ا�� ا+�6%.��ن ��d *�د��ه و /���ا��
� ���>�د "اW3%ب %�
�pر" را �#� �>��%�، �AدQ�� Fp$� روی داد و ُ/A �Z#�( و آ��و �� ���� �ZK/�%�ن %�Zد.  8ا�W/� و ظ�L %��ن 

/�ZD k%ج و اور��( را �� +�ق ���م ا�� �ZK/�%�ن دا1^� و �1ر�� �ZQر �� ط��V =�ی �ـeُ ��ن +�ا �����1
� و 
��ر�E ھ�*; از ��د %��اھ� ��د و ھ�*; از ��د %��اھ� ��د، �� ��Z� 0ن از د�( �ZQر  F&+�A روز را ��
�. ا�DاB*

�
Z% �/ ه، =� �� +�ار��K��
�ه و =�ی ��� V�ط� ��) «2 ���Y�) (1.(  

  

 
  

 �  ).2در ����ن ر��p1386 ) )DB*  2ر  8+�ار �ZK/�%�ن در روز  : �1,*
  


���ان د��ه /� �Dد �� د+�ع از �1ک و %�/�س ا�� �#�ر ھ��#� ��وش دھ�3%�ن و ��ھ�Lو�Dن و ط��3ت +3�� �#�ر �

�. /� /�%� و
  �ZK/�%�ن ���1>� و �H^� در /�A dK.�س ��ک /�- و ��ک وط� /� �
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��R�� و %&� �1د را در  ا�^
�«در دورۀ 
�ه 
��ع :  ��/�رچ  �K ��15/�%�ان ���/� اردوی ھ
�و���ن آ�1

�� %�D( : "از آ\�ز ا�6Dل ���- اW�1ل در �#�ر /���د ��د. از ��ل  1942Q1841 ا ��
�ھ�ر اK ل در ���- وW�1


�ن Q dKا��ا �+ ،�����ھ� و �#��ر ا%>^�.�Z *�د V�./ �1هI�� ; و�ا%> xا� d��Kو q��� �� بW3%ا ���Dت ��+(. ا
 )L�����ر�E ا����Hر ا%>^�[) /�Oل %�ارد. ا�� ھ�� �Aادث از / �
H��AدW/ Fp/( ��ر�.( �� در ��ر�E ھ
�و���ن (

�� �� )+�* �/ ��#Q �� ھ��  ���/� /^( ا+�6%.��نB/ و �^/ k
� 0� -$D k
� ��/�/ �/ -��3�� �D%�، و ا
�� ����%� �� ا*� /� ��ز ا+�6%.��ن را ا�6Dل ھ2 �
�2، ا�� �#�ر ;*�% �P��% ����د *�+(. ا�� �Aادث /� را �� ا�
ھ�o>�ھ� در /��3- ��P�/ 0وز \���، /�3ی /� %� �^$� ��/- �HM�x /� �1اھ� *�د��. =[ =���.� =�#�وی 


k �� ا+�6%.��ن �1د /H;ول �Dه و ا%>^� FP��% در �
�[ در ا+�6%.��ن ���� �$^� /_�ود و /�Hوم �^�3 *�دد." ا/� ا�^

�ن در �;�;ل ا+��ده ��د، ز��ا ھ;اران �1%�ادۀ ھ
�ی و ا%>^�.� در ا%>^.��ن و ھ
�و���ن /#�6ل �;اداری � F
����

  ).565ر /.�� ��ر�E، ص (ا+�6%.��ن د» �#�� �D*�ن �1د در ا+�6%.��ن ��د%�

/#�ور�� و اھ- /_����ت �#�ر ھ�ی \��� ھ��#� ��Pوز دو�( ھ�ی /���ع �1د را در در دورۀ ���� ��زی : 
ا+�6%.��ن /���ا���� �1ا%�ه، �1وج %��و ھ�ی آ%�Z را /_���� ��ده و از /�ا+FH ا+�Z%�6 از /��D �Zن ��� زده ا%�. 


�� /�د/�ن ا�� �#�ر ھ� �� ط�ر /o%� ھ�����ه /���0 �� /&�ھ�ات 1��دا، ا%>^.��ن، ا���ن و \�%�� ،�$��Oل در ا/�
�1اھ4 �1وج �.��� �Dن را از ا+�6%.��ن %��ده ا%�. ��^�^>�ان و /L.�ان ����� ا�- ��دن و ا%3��د /�دم ا+�6%.��ن 

+�6%.��ن در /��3- ��Pوز را /��ل دا%.�� و D$.( ھ�ی /�
�وب ا%>^�.�Z و روس ھ� را �� از /�ا+FH ���/� /�دم ا
�� /� *�+(، /�Oل آورده و �1اھ�ن �1وج از ا+�6%.��ن *�د��%�. ز��ا =���.� %&�Z� �% 2%� ا/��$� و +���د ھ�ی �/

ا�(. *��DB از ا�� ھ�W( و ز�D ��1ن و /_�ود و /�Hوم *�د��ه درو\�� د�����ا�� �1اھ� آن در ا+�6%.��ن 
#�ر /�دم ��Iی دو�( ھ�ی �Dن در ا%�ام دو����دان ا�� �#�ر ھ� ��زه وA#( زد*� �R ھ� �.$� �1ر�� و +

 �� �

�%$� +#�ر �&�2 ا/��$����Z و ا%>^�.�Z در ���Qت %��� %��ا%.( دو�( ا���ن را ��ان وادار �Q .)ا%�ا��1 ا�
)/�$A �� ن�
oھ� .����L� ب�
��%�دا ��رھ�  �.��� �1د را از ��Dل ا+�6%.��ن ��ای +�H��( ھ�ی /��ر��ی �� �

��د �Dن %���، در آ%�Yرت �+ �� �
�� در ھ^��% �M� #�� از �#�ر ھ�ی�وھ�ی ���ده �� ا*� %�� ���Z� �%����i/

�. �� ھ��
>�%� �K/�%�ان ���/� �Kای ا/��$� در ا+�6%.��ن *��L ��د �� 
�.��� �1د را از ا+�6%.��ن �1رج /� �

�� ����� در ارو=�  ��400  ��ای �i/�� ا/
�( در ا+�6%.��ن �2 از �2�.L/ ن�
ھ;ار ��fھ� !�ورت ا�(. ھ��� ا�
 -�3p ر�� .�

k زوزه /� �#� ���>� ا%�ا��1 از �� ��p ��دن ا�$�
k ا+�6%.��ن را �� دوش � ��/W/ ر�� �$�و ا/�

��p�� %��ده و %>�ا%� ھ�ی +�او �� �%�
ا%� را در ا�Y�Kدی �
k ھ�ی ��اق و ا+�6%.��ن در ���ان ا�Y�Kدی �
�( را �� F%�D ��ش دوم ا%�ا��1 و �
� ��
�%$� دو����دان ارو=� و ا/��$� ��ر اQ .)ه ا��D q��� وز�P�/ ر ھ�ی�#�

�ه ��.�2 ��/��� داری ا�( �� ��ش +�P/ �3ی آن *�د��ه * ��
�. در �A��$� ا
�1د را از /W1 ��/Wص /� �

  ��د.

  ـ ��5و�	 �;� : 2

�� ورود و ا��3ـ�ار �Dه و دو���ن ا%>^�[ او در ا+�6%.��ن، در ز�� =�ده  1839ر ��ل د« در دورۀ 
�ه 
��ع :
ھ�ی ��ر�0 ا��Zم در *DB(، و ھـ
�ز /^( ا+�6%.��ن در ���� �� /�^$( از درک /�ھـ�( اR^� ا�� د��>�ه ���; 

��^��6ت زود رس و��د  ��د. ز��ا /���H د�Dار *Bار و �A- و %3ـ- �_� و Kـ^�- ��د، /����ات /
&2 و ���d و
��ت دور د�( ���� /�ه ھ� وKـ( Iزم داD( و I2 از /��; �#�ر در وZ/ Fpد�A 0�%�اBZ� .)Dا ��ای آ%$� ��1 
���� ��روا%�Z +ـ3ـ� از ZDـ�ی �� ZDـ�ی /�����. ���� Iزم ��د �� ا�� ��1 در Kـ��� ھ� و Kـ��Yت /�^$(  2Z%آ


��%� �� �Dه �PDع "وارث 3Aـ��3" �^_
( ا+�6%.��ن از +ـ3ـ�  1839/
�#� *�دد. =[ در ��ل D 3ـ�ر /�دم
�ا
ھـ
�و���ن �� *#�� و دا1- ا+�6%.��ن �Dه ا�(، /
��Z �� او Kـ#�%� از دو���ن +ـ�%>� او ھ��اه ا�( �� ��H از 

�
�Dـ�ار داK ورود ��
�ط�3 �� در �ـ�ض راه ا/ �Z
���#�� از  /���Y ا���ا��A �� ھـ
�و���ن �� /�>�د%�. 
2# �1�4 در �#�ر �1د ����D /�$�د%�. �� ھ��� ��V ��د Q �� را ��

� /�#�%�، ز��ا Kـ�ای ا�Dآ ���MـK �� ان�<�د
���1
�. وKـ��$� �Dه در ���- ر��� �� k

Lـ� %#�ن داد%� و در \ـ;%� �� ���� ھ� از د��ن �Dه �P^ت \ـWK در راه ��

�� Kـ��م %��د%��P^\ ص (» /�دم زر/( و ،E�  ).538(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر


$� ط����ن /O- 1^�3  در دورۀ ���� ��زی :��2��Z ا/��$� �� ا��ع وKـ( �� �� �� �� ا+�6%.��ن ر���. از ا ��1

&�2 ھ�ی ا�I�� �/Wی /�دم ا+�6%.��ن ظ^2 �.��ر ��ده ��د%�، /�دم از D$.( آ%D�1 �Z��ل �ھ� و =���Q ھ� و 

$
�
���1 ای �� A�q ر��[ ���Zر � ط����ن را �1د �D%�. و�� از اD �% ه ��د%� و آدم��ـ�رت ر��%K �� �Z���$�ا/�
�� ا��Wف  �+�A ران و آدم �#�نI�� k
� VY% ��ا+�6%.��ن %A V��/ ،�D VY��ت �Dن /�>�د��. /�Mف �� ا

�- را در =�دۀ ا��Zم =�o����D  ،ل در Kـ�رت دو��� �� در ز/�ن ط����ن ھ�� �� �1رج +ـ�ار ��ده ��د%�، �.��ری�./
 ���$�
�. دو�( ا+�6%.��ن %��وھ�ی ا�.�ف و %��وھ�ی ا/��Dران را دا�$���
� ����Yص �� /�دم ا%�&�ر /����F ا���

�� ا�� %��وھ� ��ای /��رزه �� ��ور�;م، ط����ن و ا���3ـ�ه ��  را �� A��K qای /��Zن �1ا%�ه و ��د آوری ��د
��Hاد =�وژه ھ�ی ��ز��زی آ\�ز *�د��ه، /$��V و ا+�6%.��ن آ/�ه ا%�  0�
���ان � .�
و �� ��ز��زی �#�ر /�د /����%

=�ھـ
��%�Z ��ز �D%� و ��MH ��ک ھ� و �1�LD%� ھ� ��/�2 و �� از %� آ��د *�د��%�، �K%�ن ا���� ��و�� و ا%�����ت 
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� *DB( دو �� ���� /�دم در��+ـ�
� �� ھ�� ا/�ر ر���( ���Zری و =�ر���%� ز�� %&� ا/��$� �� راه ا+ـ���%�. و�� �
�� ھ� ا+ـ���ه و دو�( ا+�6%.��ن Q�;ی ��#�� از �0 آ�F �� ��%� در د�( �$���Yص ا/�� �Z�د�( \ـ�� �� )$^�/
 :��_�ا/��$���% �Z����A .).�( /^� از ��� ر+ـ�� و ا��W3ل �#�ر �D�1 دار *�د��ه ا�(. \ـ��� ھ� /�Yوف 


�Z در ھـ� *��D و �
�ر ا+�6%.��ن Kـ�ار*�ه و ��%�/� ھ�ی ���0 �1�4 ا%�. ا�������، %&�/� و اKـ��Yدی ���ا
�>�ه آ��د ��ده و �
k و ����ران را روز �� روز �Dت داده و ھـ;اران ا+�6ن را �#�� و /
�ط: و���H از ا+�6%.��ن �=

 �/�A .�%ده ا�� V�����را �$��1�4 ��ده و �� /F��O /���د �� ر/�3 ��زی و A$�/( او /���س ��داران ا/� �

&��� و ط���� در ���� � ،��Q�= ،�3^1 ن ھـ;اران ا+�6ن ا�2 ازW��K ران وI�.<
/�رد ا���Lده Kـ�ار /�>��%�. �
 0�� �� �� ����^* �/Wب ا�;A .�
YـK��/ ��
ھ�ی دو��� �$�� زده و �� /F��O /���دات �� ر/�3 �� +ـ�/�ن ا�


&�2 ھ� � ����$�ران +ـ�اوا%� در و�.� ��*� و ���
�V ��ده، دو ��ره در ����V دو�( �D -/�Dه و �������- را 

0 او��/� �YK دارد �� ط����ن را در �Kرت دو��� �Z�2 ��زد. ر�Dه و +ـ.�د �� اوج �1د �/#�ا%� ��*� ����ه ا%� و ا

���( آورده و ا/�ال دو�( و /�دم را \�رت  ا%� =�ل ھ�ی +ـ�اوان ر���ه و �K 0ـ#� دIل �� �� ا�
�� ھ� ����1

.( �� /��� از %�ر!���� ھ�ی ��( /�دم در +ـ3ـ� ��%>�ازی د�( و =� /�;%
�. ا�Oا� �$���A و%�، در��ده /��
/�دم %����ن /�>�دد و /�3و/( �� D$- ا�ـ����Yت و �&�ھـ�ات در ��ا�� دو�( و ��داران �1ر��4 آ\�ز /� �Dد و 


k /.^��%� آ\�� �$�ز /� *�دد و ا�� /�3و/�� ا�( \�� از �
k زر*�ی ط����ن �� �^� آن �� د�( =��.��ن، ا/�
  و ا%>^.��ن ا�(.


�ھ�ر �� « در دورۀ 
�ه 
��ع :K دن /�3و/( /�دم از�� �� �#���%F ا%>^�.� ��ای ر=�� 0�دو �
�ک �.$� و 
�FL �1د =�2Q ھ�ی�K ھ�� ازB/ ھ� و �^��ی W/ .��
�. در ا�� =�2Q ھ� ا�� ���رت  *�0D ��ق *�د�Dد ا+�ا�Z�

 �$.� �R 0 ھ;ار و دو�%��D ��Dه ��د: "�1ا ��ای /� ��+�.(." /��� ا��م �1ن �$� از رھ��ان /�دم �� 
(ا+�6%.��ن در /.�� » داوط^V و �ZQر ��پ ��0Q �� اردوی /^� =���(. �
k �� د��D در ��A- ھ^�
� ��H- آ/�

545��ر�E، ص .(  

�� �#�ر  �#�ر ��Zن ��ای ر�#� �� ��دن /�3و/( /�دم ا+�6%.��ن 41%��وھ�ی �Aود ���� ��زی : در دورۀ 
�0 ا%�، �� �� آ���ن �D ;�% دو�( د�( %#�%�ه V����/� ھ�Pم آورده ا%�. �.��ری /W ھ�ی ا+�6%.��ن �� در 

 .�

� �/ �#
���ه ��^�s ا%3��د و /;دور /�� ��
�%$� �� ط�ر /�Oل /�P�/WوزQ �%[ /#�ا�دی ر��P/ 6( هللا�R 
ا/��$����Z را "��ادر" 1_�ب ��ده از آ%�Z  ��2009*� در ����ن /�ا�2 ا+���ح ��ل �ZQرم و�.� ��*� در �
�ری 

 : )L* ��
Q 4���$�ا*� �1ا %� �1ا���، �1ا %��1ا��� ا�� /^( «ط��3LD V( *�د��. /�Pدی 1_�ب �� ��ادران ا/�
�Z%.( �.� َدم آ�0 ��ر 1�
&�ر آ�Kی /�Pدی آ%.( �� ا*� /�دم ا+�6%.��ن �� !�  »را *�+�� %�� ��ا%� /)

%>�ر%�ه). از ار�Dدات ! آ�Kی /�P/ Wدی ھ���ا  -/��Pوز�� �� =� 1�;د، �.� /�3و/( آ%�Z را درھ2 ��+�� %�� ��ا%� 
 ��
� �� /�دم ھ�*; �� !� /��Pوز� �/ )%�Hاھ� و از �1او%� ا����و �� ھ�ف /�ا+�H از �1ک /� *�دد �� او /�

 ��
� �1ا%� /��Pورp دی در�P/ W/ ی�Kآ -O/ �<��1د و ��ای ا���داد ا��W3ل �#�ر �1د �� =� %��;%�. /W ھ�ی د

� �1ا%� /��Pوز�� از p ھ� در ��ل W/ ��/�Yوف ا%� و /��Pوز�� را /��Zن دا%.�� اط��( آ%�Z را Iزم /� دا%
�. ا

�

� �/ )+��  و �A!�%� در ��ا�� =�ل از ھ�� Q�B<� ;ر%� �Q ر�� �� /�ا+�H از /��Z. آ%�Z =�ل در


�*�ن 3Aـ��3 ��ده ھ�ی /�دم ��د%�، در ھـ��� رھـ��ی Kـ���Zی « در دورۀ 
�ه 
��ع :�رھـ��ان اW3%ب �� %��
�
� و �� دK ��Dـ�ی و /����; /� �
>��%�. /��رز�Dه دا�ZH� ـ�ای �1ر��K دم را �� /��رز /^� را در ��ا���/ �^/ �

�� ��ده و �� �Dه �PDع %���D ��د%� �� ا*� �Dه در �Z��� را �
Kـ��م ���/� و ط�د د��D �1ر�� د�ـ�ت ��ده، /$
)DاB* 2�اھـ��(ا+�6%.��ن در /.�� » ط�د د��D د�� و وط� �� /^( �1د %f��%�د، /� ��Z ��ده ا�2 �� او را ز%�ه %

549��ر�E، ص .(  


�ن /^� �Qن ر��%�، ��ادران /.�Hد، Z+ ،�%�%�K�2، دو��2، ���ف،  :در دورۀ ���� ��زی �در ا�� دوره �1
/�3ـ:، 1^�^� و \ـ��ه �� �1د �Dن را ��ذ��%� رھـ��ان �
k !� رو�� /��ا%
� ��� /�دم �Lـ�FK +ـ�اوان ا%�ا��1 و 


�. �ـ�ه ای از آ%��D �� �Zل وا�.
$�/ :��>�ن ظ�ھـ��Dه در �� ھـ
�ز در �1/( �#�ر ھ�ی �1ر�� ط� ط�
 �MH� .�%ارB<�/ �%ا���d�P ��ده و /
�+d /�دم �#�ر را در =�ی /�H/^� �� ��داران رو�� و ا "�^/ FZ��" حW_Rا


�+d \ـ�ب �ـ�ق /���;%� و ���1 ھ2 ��ای ���A�( =��.��ن و �ـ��.��ن ��Hدی در ا+%�6.��/ ��/��ن د�>� در =� 

�Z ��#�� /�دم را ��� Kـ��ل او!�ع /���د د�ـ�ت ��ده و �1د /�Yوف زرا%�وزی و \VY /�ل �Wش دار%�. ا

 �/�A �� ���ھ�ی دو ���Q VA�Y�/�دم و �fQول دارا�� ھ�ی ��/� ��ده ھـ� آن �� ا����Hر �ـ#�ه +ـ�و��1 و ��ای 
  �( �1اھـ
� ��د.ا*� ا����Hر %��� ا�� /;دوران را =#( و =
�ه %�ھـ�، /�دم آ%�Z را ز%�ه =� ��زی �Q%� ز%� دار%�.

 1257ر/�Mن  �D17رای /��رز�� /^� +ـ�Y^� ��د �� از +ـ�دا m�R دوم %�ا/�� (« در دورۀ 
�ه 
��ع :


.( �� در ط^�FH ��/�اد /�� ���A در =- 1#�� و ���� /W ھ� در /.��� �
�. ا
��Kی) Kـ��م �ـ^�� د��D را آ\�ز �
� -��� ����» ارا�� ��پ ����( ا+ـ��د. �D ��.6 و /�ج =��ده و ��اره �� ��Zد را ا�Wن ��د%�. د��%�Z در ��

  ).550(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص 
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در ا�� دوره �.��ری /Wھ� ��%�D( /^( و /�^$( را در ط�: اW1ص ا%�ا��1، ���ط�  :در دورۀ ���� ��زی 
������;م �Dق و \ـ�ب =�#$4 ��د%�. �� *�%�O/ Fل ا�f/ـ�رت �� اK ل و�= V.�  ر��%� و ���$� �Qن /W ��ھ�ن ا��

دار و د��� اش �� در ����� ا�$.�%�ر =���� ر��[ ���Zر (�R I�Aر ا�&2 و +�د اول و ا�1��ردار) +ـ�را���ن 

�اری و ا�ـ�ان و ا%�Yر �Dن در آ\ـ�ش �D دی�Z�ا -Mدی و +ـ�P/ 6( هللا�R ن�Q ی�<�رو��� /�>Bارد و آن د


0 در آ\�ش او���اھ� دار%�، ا�W/� ��رج ��ش و ا/Wد ا���
�Z %;د /�دم ا+�6%.��ن +ـ��
�. اDـ�وL�/ ـ#�ه� �/��

�، /W ا���ی .�/ W/ ،�^�^1 W/ ،ف��� W/ ،ـ�ـ�� W/ ن�Q ی�<��� در �1/( روس و ا/��$��(. /W ھ�ی د

و ھـ� �0 �� %��� �� =�ی  و ھ��f�>�ن �Dن %�; �� �ـ
�ان وط
Lـ�و�Dن دوره *�د �� در آ�1ر ��>�%>�ن د�>� دار%�
.�
  ا����Hر ���� /�;%
� و ھ�*; ا�Wن ��Zد %�� دھ

���م ��^� و +F^H ا+�D �%�6ه �PDع در��ر را ��ک ��ده « در دورۀ 
�ه 
��ع : �D ب +ـ�وزانW3%4 ا�وKـ��$� آ
�
�� %�K �� �� )Dـ�ای /^� ا». «و �� ZDـ���ن ���- =�����
ز راه /�Y��� دا�PD �D -1ع از ���YA Iر �� /$

اوج /��رزات /�دم در ���- ��د �� اطWع ر��� �� /�دم \ـ;%� �Dه �PDع را "=�د�Dه +ـ�%>�" �ـ
�ان داده «» �Dد.
  ).555و  554، 551(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص  »ا%�

ا��D ا%� و �� در ا�� دوره ھـ;اران �ـ.$� و ا+ـ.�، وظ��L در اردوی /^� را �
�ر *B در دورۀ ���� ��زی :

$� ��#�� از ھL( ��ل از %�A VY/� ��زی در �Kرت ا����Hری /�>Bرد، ھـ
�ز ��Hاد ا+ـ�اد �� اW_Rح �LAـT ا
اردوی /^� از D.( ھـ;ار %Lـ� ��Pوز %�� �
�. و آ%2Z ا+ـ.�ان و �ـ.$�ا%� �� ��Hاد ��D 2ن �H^���ت �ـ.$�ی 

��Hاد از %«د��ه ا%�.  0� )�، Kـ.�( &�/��ن �� �Dف در اردو �� /��Pر �� ��ک وط� �R�%�Dف %&� از /���د

�� در ز�� =�2Q ا��%V د�( �� �#��ر /�دم �1د زده ا%�. در ����ن ا�6Dل ا+�6%.��ن ����^K Fـ�ای ��1 �$#� 2�&�

����;م �Dروی، اردوی /;دور ا+�6%.��ن در =�#�=�K 4ـ�ای اK �<��6Dـ�ار /�>�+ـ( و ا+�6ن /�$#(�f/ا -�D�� .


��ر ھ2 اردوی /;دور �� رھـ��ی �ـ��ا��A�2 وردک و ���� د�( %#�%�*�ن ا��%1I�� V? ���ل �Dرای %&�ر و �ا
 -.% .).���ور �% ،�

��Yن ��%� 1^: و =�2Q، دو�Dدوش Kـ�ای ا�6D�� ��� ا��^^�، ا+�6ن /�$#/ VA�R ی���3�

�d \ـ�� �D �� �#� -��Kت ادا/� دارد و اردوی �� \ـ��ت !� /^� ا+�6%.��ن �P+ ب�$�در ز�� =�2Q ��>�%� �� ار
���ن ادا/� /��ھ�. ��%� ھ�ی Kـ�/� ھ2 در�� �#��ر ھ� �2Z ���.�� دار%� و در ��ل =�ل در =Z^�ی Kـ�ای ا����Hر ��� 

�( و وA#�>�ی /�>�دد�
�� HD^� ھ�ی �
k ھـ� روز +ـ�وزان  ). ا�� در �A��.(3» (ا��^^� /��$V ھـ� %�ع �

�و�( �� �A/� ��زی از �1ر�� ھ� �1اھـ4 ��ده �� �� /���Lـ�� دو�( وی داB/ -1ا��ه �D%�. و �� /�#�د�. از ا

 ًW�K �� ا����"ا�� �.��ر د�� ��د، ز�$�  /#�Zر *�د��ه ��د. �A/� ��زی �
�م "���ک ا/�

��ر���A "E  �^� اول "ا+�6%.��ن در /.�� 551ط�: روا�( روا%#�د \ـ��ر در LR��  در دورۀ 
�ه 
��ع :
��اھ�%F /^( �ـ^�� /��Pوز�� ا%>^�.� �� ��ر�E دوم �"ZD;اده ����ر" +ـ�ز%� �Dه �PDع در �����Dش %��د آزاد

 ���* �� ����/ )���p�� �&�( 1�;ش Kـ�ار *�+ـ�� �� » ا�$�ت«%�ا/��، در ��ض /�/�ر )�� 700/�دم ��ده 

���ب  484/<رخ �;رگ �#�ر در LR�Z� « F;اد«�W/�  �ـ.$� /.^m �1د �� /�3و/( /� =��%�د. �ـ�� وا�HK را
 4���د /� %����« �� ا%��� �6���  �YA I��«...ر ���- « =� /���ا k
� mاده +ـ�;ZD ر از����» ��Pی ا�ZD 2;اده 

  ).13آورده ا�( (

�0 از ا�Kرب و �1�#�و%�ان ��زی ھ�( و �A�( اوIد �D در دورۀ ���� ��زی: e�وۀ آن �� ھـW� �� ع�PD ه
�� در �
�ر زرا%�وزی و ��راج /���^0 /�دم، �� ���م  �
D�� �/ ;�% ت�D �� ،�%��* ـ�ارK ر /�دم�
را %�ار%� �� در �

�. ��ادران ��زی �� #�� 2�$��Kـ�اء �1�4 را در �1/( %��وھ�ی /��Pوز Kـ�ار داده ���A�( ا����Hری آ%�Z را 


�%� ای /�Yاق ا�� واHK��D�� �/ ). ر��ا�� آ%�Z �� ھ�� �� �#��ه �� /��F��Oس ��1 )��A ��
Q F%��% ����  ��رز


�Z وKـ�� =�#�+ـ( ��ده ا�( �� « در دورۀ 
�ه 
��ع :�ھـ� ��ر�$� Kـ�ت ا%>^�[ دا1- ا+�6%.��ن �Dه ا�( 
آن =�دا��1  ط�ف آن دو�( ھ�ی ا+�6%.��ن Kـ�ار دا��D ا�(، و�� ز/�%�$� /�دم ا+�6%.��ن Kـ��م ��ده و ����رزه �ـ^��

�^�F �#�ر �Dه ا�(. وKـ��$� /�دم �0 �#�ر ����رزۀ /.^K mـ��م �ا�(، Kـ�ای ا%>^�[ D$.( �1رده و /��Pر �� 
�

� Kـ�رت ھـ�e �#�ر ا����Hری %����ا%� آ%�ا ����ب �
%�/��  2روز ). «545(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » �

�0 ا/�fا��ری �;رگ ارو=��� از /�دم در ��ر�E ا+�6%.��ن و ھـ
�و���ن �$�وز  1842 �� ).����ه ا�(. ا�� روز
��رد. از /#��Yت ا�� روز در ا+�6%.��ن ���رز روA�F و�Aت /^� در �/ ).$D �#�ای ھ��� ���0 �#�ر آ���

��$��D 2ه ��د �3_
(ا+�6%.��ن در » ��ا�� ��Pوز ��>�%� ا�(. LRـ�ف /�دم ��ون ا/���ز %�اد و ز��ن و /BھـV و /
��ر�E، ص  ��./548.(  

ا�� 3Aـ�3ـ( در /�رد �2��Z رو��Z در ا+�6%.��ن و /;دور /
#� 1^3ـ��Z و =��Q��Z و ��  در دورۀ ���� ��زی :
ا%�Pم /�+ـ3ـ�( /�دم /� /�Yاق ��+ـ( و در �Y1ص وا�HKت ��ری �#�ر و /;دوران ���� %�; �Rدق ا�(. 

��ا%.�� ا�( �� �� �Aی /� ��
� ا����Hر %�Qھـ� )Z� و ���/ -^/ F^Y�ا��س +ـ �� �Z%آ ���* �� ���دم را �� ا�� �Lـ�
/��رزه �� ��ور�;م و ��ز ��زی �� ا+�6%.��ن آ/�ه ا%�. و�� /�دم اھـ�اف اR^� ا����Hر %��� را درک ��ده ا%�. از 


�و�( �� %� ر!���� ط�x ھ�ی /��^x /�دم �� �_m /��رزۀ /.^��%� =�4 ر+ـ�� ا�( و ا�� /��ر�زات �� A: ا
 .�/�P%دم ا+�6%.��ن /� ا�/ ��  /�دم �� D$.( و �� ا+>
�*� ا����Hر و �� =��وزی و ���1و
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1@ 3��3	 آ�<� ز� 8!�ر ��دم : – 3�A دوران وB� ����CD �/  

�0  در دورۀ 
�ه 
��ع : ،��/�ھ� Iل، ����س و /
#� ��%[ �� در ا+�6%.��ن /��$V 1��%( ھ�ی �&�2 *�د

�� ���ن /�$
� :  %��%� از ��Q ع را�PD ه�D ���AWR» ������ �L% 0�� �� �Dه /��� او ��د ز/�� و ����اد او 

��Y وز�� !���� *�د��. ��� �� �Dه D ���% ھ�ی ��و �� ز/ ��K ن �1ن %&�م ا��و��)��O� ���/( ���� ��وز
��V ا�p %�اد. ��� ��ر ���( ��د. ا/� وز�� �� اوا/� /��Hد �Dه �$D ع�PD ���
د*� �� در��ر �Dه ر+( و از �� ا��

 : )L* ��
Q ��� 3( را �� ��اب�3A ه�D .د�� )��$D ��/� ��Iی وز�� �1د �Kرت و AWR�( %�ارم، �� /� «وز
 »).287ص  4��ا%� در A: او د��ی �� �
�، ا/� ��#�� /;ا2A /� %#�، ز��ا /� =�د�Dه %�، �^$� �W\ 0م ھ.�2 (

�� از ا%>^�[ رو �>�دا%� و در ����( �1د 1�Q#� �� ��- آورده ر+�� ر+�� ا�� او!�ع  )Dع را �� آن دا�PD ه�D
  و �� /�دم �1د �f��%�د.

در �
Lـ�ا%[  �A2007/� ��زی ر��[ ���Zر دو�( د�( %#�%�ۀ ا+�6%.��ن در %�/�� در دورۀ ���� ��زی : 

�ا%� ��د �� /�� ا���ن ھ� =�4 *�د��. /^�! �Dرای ا%$#�+� رو��� ھ�ی ا+�6%.��ن �;��^� :�
�ا%� از ط��� ��


� و �.� A.�ب =�ل آ%�Z را %�ارد، در �A�� �� «او *Lـ( : 
دو����دان ا+�6%.��ن در �1%� ھ�ی /P^- ز%�*� /� �
�6���ی در  ��
�ن +ـ3ـ�� ھـ.�
� و ھـ�e �.� ھ2 ����Z �� آ%�Z %�ارد.... ��/�Z� FH%� �� ا+�6%.��ن آ/� oدم ھ��/


�Z دو����دان از ا�� �MAر ��د ��د%� و =�ل، /�3م، آ���4 و Kـ�رت %Y�V  ز%�*��/�دم ا�� �#�ر ا��Pد �
�، ا/� 
�� ھ� �� �� د�( ا��Mی A$�/( ا�( و �� �� د�( ا��Mی �Dرا. �0 �ـ�ه آن Kـ�ر =���ار �Dه �� �/�� ....�D �Z%آ

�ی �Dن در �1رج درس /� �1ا%
�. در ��A�A �o� �$.�ب =�ل �Dن /H^�م %�.(، در ھـ� /�^$( �1%� دار%�. ��o ھ

�D kه، � )��A ��
�.... �1ا /� را %�Pت دھـ�، د�2 از ا�D0 �� =� دا^fQ ،�%��دت ر��ZD �� نW6� Fpد�A در �� ��ھ�

)N.G.O. 2.... /� در =��.��ن �1اب ��دم و�
�، /� از ���>Bاری *^� دار

�، د�>�ان �1ا�� /�$
) ھ� �1ا�� /�$
�A/� ��زی ��ر ھ� از \W/� » �� وط� �� *#��2. 52����دان ا�� �� و آ%�P در �#�رھ�ی د�>�، /� در ���F �� دو

 �� �� ��
�� �� �D -O/ �#1�Qه �PDع �� /^( �1د رو /� آورد و از �
�*� ا� )Dر آ%�ا %�ا�Z��1د ��د ��ده و�� 
�Mری از ا���ران و دو����دان و �.I�.<
��+(، ز��ا � �/ ��ی A$�/(، و�.� ��*� و /#�ا%� ��*� در ز

�( /.�3�2 ا����Hر �Kار دار%� و �A/� ��زی /���د �� ر/�3 ��4 %�.(. ��A 

ھـ
>�/� �� �Dه در �Wل آ��د ��د، ا��$��ر و ا����اد ا%>^�[ او را �� ��ن آورد و �� « در دورۀ 
�ه 
��ع :
��Hاد +ـ�/�%�Zی �Dه �Hـ
�ان /�دم ���Aت /�A��B وادا�H� .)D از Kـ��م �
�ی ھ� و �� 0��ر 1�- ھ� و �1*��%� ھ�، 

ا+�6%.��ن، در /�ه +ـ��وری ���( ����س ا%>^�[ ا+ـ��د. در ا�� +ـ�/�%�Z /�دم �3ـ��م !� ا%>^�.� د�ـ�ت �Dه ��د%�. 
�� )
��Lت ظ�ھـ�ی ا%>^�[ را در ��ا�� �Dه از ھ2 در�� و �Dه *L( �� از �^_�#�;ار ا�( و Kـ�Y ا�� KـM�� =�دۀ 


�� ��ری %��دQ م�P%در �� ا�K دارد. و�� ا���� او rA �� ص » ر+ـ�� ،E�
$� �Dه ). «539(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر��� ا
�PDع ��أت /�3و/( را در ��ا�� ا%>^�.�ن %�اD(، ا/� �Qن ر+ـ��ر ا�#�ن �� �ـ;ت %Lـ[ او �� /���رد، %����ا%.( 

�( �1دداری �
� و �$D از *^� و iHن و �;ر*�ن، ط���ا�ـ ��.�1(. در ��م آ/�ده /��ـK �1د اذھ�ن ��/� را ��ای ��ا
�
�Dـ( داL���/ ����  ).٢۶۴ص  5» ( ��داران ��ر�;ا�� �� �Dه ��4 از ��


�Z در ����Zی  در دورۀ ���� ��زی :�Kـ�- و �#��ر �Aود ھـ#( ھـ;ار ط��V و ��#�� از دو ھـ;ار ا+ـ�اد /^$� 
��R V ھ� Kـ��� و دھ$�ه در �
�ب و �Dق ا+�6%.��ن ���� %��وھ�ی %��� و Kـ�ای / 2007و  2006����Wدی و 


�%$� ��ری او در را�_F �#��ر /�دم /^$� ���� Kـ�ای Q .)1�� د��ا/��$� +ـ#�ر /�دم را ��Iی �A/� ��زی ز
�� و ط� 2009و  2008ا/��$� �� در ��ل �% ������.�ح ��#�� *�د�� از �#��ر ��>
�ھ�ن  0Dن ا%��3د ��ده ا���

 : )L* ���(. ��زی در ��L%�� 0ا%[ /_�����
�ھ�ر ٢٠٠۶در �A^� ھ�ا�� ��ل«رK وھ�ی �1ر�� در��دی %W�/ 

�� د�ZQ ��1ر ���� �� %�م �3��ه ۵۵ �Z
� ا�� د��1ك /�YHم �� .���K /�%� زن و ��دك �#�� �D%� و از �� �1%�اده 
�Y� �� ن�
�� �1%�اده ا+�6ن /3�2 آ���ن  ��� دو�( آ���ن در/�ن �D و ھ2 ا� �� )Dن �.� را %�ا�Q راه /� رود و
�- �D.» ��زی  �� �1ط� ازد��د �#( #1��ش در /
�ط: %Lـ�ذ Kـ�ای �� اW_Rح "��/�Z� FH%�" از آن �#�ر ���
 ��ھ� *^� ��د. «ھ��ط
�ن ��زی او را آ�F د�( \ـ�ب /��ا%
�، در �Aی �� %����ا%� �^� Kـ�ای ��� ا��^^� را �>��د، 
 �� �Z����0 از %��و ھ�ی �1ر��  e�ھـ» ��A�� /��3^� �� ط����ن، /�%K dـ�- ا+ـ�اد /^$� *�دد» K �� .(6)ـ�ل *�رد
 ���1 )��R �/» : )ـL* ��
Q 2007 ).*در ا �$��A/� ��زی %�ار%�» �A .(3)/� ��زی در �Lـ� �1�4 در ا/�
 �� �
��%( ��ش در ا�� ز/�;��= �� 2��<�/ ��D �� ر����%( ��ش در /�رد �^�Lت \ـ�� %&�/��ن دا2�D و �� ا+ـ�;��= ��

�ھ�ن ���( ا/��$� و %��� در <�� ��;/ -�K ان در���ھ��ردی را / ���Dت �� /�دم ا+�6%.��ن ھ��رد ا�(» (7). ا
���� /#�ھـ�ه ��د. ا/��$� ��ای Kـ���%��ن �3ـ�ط ط��رۀ � ���$�����Zی ��Hی و در /�3�.F �1ن ا+�6ن و ا/�
�����I F ا%>^.��ن ���� ��ز/�ن ا�����را�� ����� ��ای ھـ� Kـ���%� �Aود 10 /�^��ن دا�� در��+ـ( �K در ���$�ا/�
��د، در �A��$� ��ای �#�>�ن د�( �1د در ا+�6%.��ن 50 دا�� /��fدازد. و ا�� در �A��.( �� �1ن �0 ا%.�ن را 
��Zن =�دا��1 %�� ��ا%� و /�دم ا+�6%.��ن L%�1ـ�وش %�.�
�. ��زی در ا*.( 2007 از اردوی %���ان ا+�6%.��ن 
 ����ت ط��V ھـ�ا�( �D%�. و اIن و��%�، �^$� از وا���و ھ�ی �1ر�� +ـ�/�ن %>��ت %&�/� از %��در ��^ ���1ا�( 



www.goftaman.com 

 22

M/ �Q�0 ا�( �� ر��[ ���Zر و ا��O ا��Mی دو�( و ��D �� )/�$Aل وا���ن در Kـ�� ��>�%� ا%� و ا�1��ر 

�. �A/� ��زی ��رھ� از ���% �P� ـ�ای �1ر�� دھـ�K �� �
D�� ص ا*� �1ا����Y�ھـ�Q e�;ی را %�ار%�، ���
 E%��وھ�ی %��� و ا/��$� �1ا��� ا�( �� ��^��ت %&�/� �Dن را �� دو�( ا+�6%.��ن ھ��ھـ
k ��ز%�. ��� ا
 �/�A ع ��د و�PD ه�D �� را �o%د. و�� آ*
��G3ن ��زی �Bد /�داران او A*ن /�د0	 �. در /�د. رھ� 

.( �� �Dه �PDع ط� +ـ�/�%�Zی /��Hدی /�دم را �� Kـ��م !� ا%>^�.� د�ـ�ت ��د. ���زی ھـ�*; %��اھ� ��د، ا
در ��A��A �$/� ��زی ھ��#� از %��وھ�ی ��>�%� ��P�� ��ده /�ام از آن �#�ر ھ� ��Mع �
�ن /���اھـ� �� %��و 

�. �Wوه �� ا�� �Dه �PDع *Lـ�� ��د �� : « #�D�� �D �/#�� ا�Wم ا�(، ھـ� 
ھ��#�ن را از ا+�6%.��ن ���ون %$
 ،E�
�� \�ز��ن را /� آ/�ده �1اھ2 ��د» (ا+�6%.��ن در /.�� ��رQ رف�Y/ ،و �� دارد ����� �D�� �� د �� ھ����/
ص 535). در ��A��A �$/� ��زی �
�4 !� ا�
�� /�دم را �� �� ط����ن �� و ��ری %�ارد ھ2 ز�� %�م ط��V در 
ا+�6%.��ن �� Kـ.�وت ���� ��داران �1د در ھ2 /�$���. در ا�� /�رد ���Z ا�( از /�Y- آزادی �#�ر �Dه ا/�ن هللا 
�1ن \�زی Kـ��� را %3ـ- �
�D .2ه ا/�ن هللا �1ن �� /�Pد ����D�f ا��W3ل ا+�6%.��ن را ا�Wم ��د و *Lـ( :« /� 
 e�ارم و �� ھـ��ن /Wوا�.�� ا� ��رت �^� آزاد، /.�3ـ- و \ـ�Y� ا/�ر دا1^� و �1ر�� d��� ظ���1د را از �
 �
�3A �� �/ �� 0ـ�ق و ا/�ر دا1^� و ����( �1ر�� ا+�6%.��ن /�ا1^� � �� �D اھـ���Kـ�رت �1ر�� ا��زه داده %

2». آ%�Kـ( 1_�ب �� �Lـ�� � d_ـK د%4 را�* ��#�D ��
�ن ��Pوز %����، /� �A!�م �� اQ �%�/و ا*� �.� ز
��اھ� و آزاد �
.( %��%F وا�HK آزادی و آزاد�ا%>^�[ �� P/ �!�A^[ ��د، *Lـ( : «آ%L* �oـ��Z+ 2��ی!» (8). ا

.�#
/  

د���� �Dه �PDع از ر+ـ�� �� ھـ
� ا%$�ر ��د و ا�Wن ��Zد /^� را در ��ا��  15در « در دورۀ 
�ه 
��ع :

$� ر+ـ�� �� ھـ
� را ھ��اه ا%>^�[ �در ���YA Iر ا/�Mء *BاD(. �1%2 ��- در ا�� /�رد %��D : �� )Dه �PDع %� ا

����
�/ 0����(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » ا%>^�[ %����اھـ�، �^$� ط��3ت /��^x /�دم را �� !� ا%>^�[ 
556.(  

41�Q �� �1ا�( /�دم ��- %��ده و ا�Wن ��Zد ��ز ھ2 ر�D �� )�Aه �PDع �� �� �0  در دورۀ ���� ��زی :
/^� را در ��ا�� ا%>^�[ ا/�Mء ��د. �Qن /��رزات /�دم ھـ
�ز �Dت ز��د %��+ـ�� ا�(، �Bا �A/� ��زی �� از 
��اھـ� *�+ـ( و ��Zد /^� را ��YA )Zل ا��W3ل و ���A�( /^� ا+�6%.��ن ا�Wن %��اھـ� ��د. % �� �$�
�*� ا/��

�<�1_� *��; او و دار و د��� اش �� ا/��$� ���3ـ�ه /���د ا�(. از ��%V د  

��د �� در ���- ا����ع �;رگ /�دم ��H- آ/�. %��V ا/�� هللا �1ن و  1842در �
�ری «در دورۀ 
�ه 
��ع : 
�*�
�ن /�� ���A �6ـ�ض /�رش �� �Wل آ��د و ا%�Hام آ�1�� ��fھ� ا%>^�[ در ا+�6%.��ن ا�Wن ��Zد %��د%�. %��

 q�A �� د و�%��f� �^/ ه�f� �� )ا*� او ا+�6ن و /.^��ن ا� : �� �
/^( در ���YA Iر �Dه را /�KWت ��ده و *Lـ�

�، ور%� او را د�>� /�دم � )��A ل آ��دW� از ��Dم رزم و ا�1اج د;H� ـ#�ن /�دمK ه �#�ر در رأس�Dد�=


�1(، �^$� ط�: +ـ��ای �ـ^��ی /Bھـ�� ��H(  ا+�6%.��ن %� �Dه و او�� اI/� �1د و %� ا+�6ن و /.^��نD �
�1اھـ

�Yرت Kـ�- از ��Zد �� ا%>^�[ در �Wل آ��د، ��Zد %�.��� در ZDـ� ����D �1د را ��Kـ� �1اھـ
� ��Dد، در ا

.( �� �Dه �PDع ��ای W� �� )��Aل آ��د �D �!�A و ��ای �Z�L� Fـ� ����- و �� !� �Dه ��H- �1اھـ� آ/�. ا


� رQ ه��� d!�/ 0 در�وزی /Z^( �1ا�(. رھـ��ان /^� �Qن %��V ا/�� هللا �1ن و /�� ���A و ا/2Z��O ھـ� 

� و ھـ;اران %Lـ� /.^m در ز�� ا�� ���ق ھ� �� *�+ـ�
� و در ا%�&�ر روز �D )��Aه �Dد را ا+ـ�ا�Z� ی�ZK��� k
�

�%�%�/ �K�� « ص ،E�  ).562(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر

�0  ��زی : در دورۀ ���� �� �
�� �Aل ��ر ھ� از �A/� ��زی ��3!�ء �Dه �� از Kـ���Zی �1ر�� ���� �1اھـ4 �

�Z ا�� ��ر را %$�ده، �^$� =����� �
�. �A/� ��زی %� ���% ���H��3.�2 او�Kت ��ای �1وج %��وھ��#�ن از ا+�6%.��ن 

 �
و /�ت ا�D )/�Kن دوا/�ار ���A .�D/� ��زی �� �1د از �1ر���ن ا���Pء ��ده �� ا+ـ�اد ��#�� �� ا�� �#�ر �Lـ���
 ��را /.^��ن و /�Pھـ� /��ا%� +ـ3ـ� در ���F %��و ھ�ی �1ر��.( �� /���ا%� �� ز%�*� %$����ر �1د ادا/� دھـ�. در ا

� �

�. او *�ھ>�ھ� ز�� +#�ر /�دم از %��و ھ�ی ا�
�� ا%��3د /� �
� ا�� را�_� /W ھ� او را /#��H( و /Wز/( /�$
 : �� )L* -�K ی�
Q �$%�
Q .د�D �/ م��� 4�/�$A ��+از د�( ر )��K �� ا��^^� «ا%��3د ��ف �Wو ھ�ی ا����ا*� %

.�

��ا%
� /�ا �� �
�ر � �/ ،�
D�� ر  »�1ا����K ،�% ��
� و 
�Q ��I %��و ھ�ی �� اW_Rح ��� ا��^^� ا�� ��ر را �
  ی و دار و د��� اش را �� �Dه �PDع /^�: �1اھ
� ��1(./.^2 آ%.( �� /�دم ا+�6%.��ن �A/� ��ز

  

�8'�9ری ا3��H?ر و �*58�	 ��دم : - 4  

��H از آ%$� /Bا��ه �� ا%>^�[ ھ� آ\�ز *�د�� /��� ا��� �1ن ���م اKـ�ال و ا���ل و « در دورۀ 
�ه 
��ع :
Z%�6+[ را �� ا�و ��ان ا%>^ ���
$/ x����B/ 0ا��ات و /�ا�ـ�� /�
�Kـ� و /� 0� ،�Z%ی آW�م ا����� در ط�ل ا

��Dد و دروغ و دو رو�>� آ%�ن را ��!�m %��د و *Lـ( �� د�>� ھـ�K eـ�ل و Kـ�ارداد ا%>^�.� /�- ا�ـ���د و 
�.^� �1د در ا�� /�^$( Q�;ی د�>�ی  F/دم ا+�6%.��ن و ادا�/ ��� V����ا�ـ���ر /� %�.(، ��D \ـ�� از +ـ.�د و 

  ).��558ن در /.�� ��ر�E، ص (ا+%�6.» %����اھـ��
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���1رد ا%>^�[ �� /�دم ا+�6%.��ن در ز/�ن �Dه �PDع �� ا���ل ا/��$� در ز/�ن ��زی  در دورۀ ���� ��زی :
���ن در Kـ�م اول ���� %&� ��د%� �$��.��ر ��Dھـ( دارد. در آ\�ز �
k ھ�ا�� در /��3^� �� ط����ن در ا+�6%.��ن، ا/�

�0 را ���
� و در ظ�ھـ� د�����ا�� �� اھ�اف ���ا

� دور ��R ول آور%�، ط����ن را از��
� ���;ی ز���� ����

� ����ب ا���3ـ�ه و *�+ـ��ری �� H�
�. آ%�o ��ذ��%� ھـ�ف �
k �ـ
�ان *�د��ه ��د #�� 2��H�را در ا+�6%.��ن 


k و ����ران � ��
.(، �� Iدن، �� ھـ
�ز ��آورده %#�ه ا�(. �>�%� %����K FP- رؤ�( از����ن ا�$�ھـ�ا�� ا/�

0 او��/� �Wش دارد �� ط����ن را دو��ره ��� ���ون ر+ـ�� ا%� �� ا�� �� �
�R ل ا%� از��D فWا�� V�ـKط����ن �� ر
 ،)�

� ��دن ا/
$D ،ـ�رتK ی دا1^� در�Z<
در �Kرت �Z�2 ��زد. �� آوردن �
>.�Iران و اA;اب آ�4 ا+ـ�وز �


r او!#�
k و � ���#��ع دا1^�، ا�Wن �ـLـ� *^���� A$����ر و /W �ـ�ـ� ���� 6�R( هللا /�Pدی ر��[ 

#�ر �� اW_Rح "/��Y�F /^�" از ط�ف "و�.� ��*�" و "/#�ا%� ��*�" �� / V��Y� ،�^/ F���Y/ ن��.��

��$�ران �
>� و %�Kـ�Mن 3Aـ�ق �#� و �Wش �A/� ��زی ��ای �Z�2 ����1 ��#�� ط��
���ن، 1^�3 /
&�ر �ـLـ� �
ھ� و =���Q ھ� و A;ب ا�A �/W$����ر در دو�(، ورود �
I�� kران و %�Kـ�Mن 3Aـ�ق �#� در �Dرای /^� و 
/#�ا%� ��*�، درو\>��� و دو رو�>� \ـ�ب ������R ا/��$� ��ای /�دم ا+�6%.��ن آ+ـ���� �Dه ا�(. �
���ان 

�� V�������Z و \ـ����Z ھ2 �� \ـ�� از +ـ.�د و �$��.^� �1د در ا�� /�^$( Q�; ا/� F/دم ا+�6%.��ن و ادا�/ �
.�
  د�>�ی %����اھـ


>� �� ��� دو �#�ر آ����� و ارو=��� ��Kـ�ع آ/�، آن �$� « در دورۀ 
�ه 
��ع :� ��+� ا��3ـ��3 در ا
\ـ�ور ـ  "ا%>^�[" ا/�fا��ری %� ��و�( ر���ۀ \ـ��� ��د �� �� ��Pرت و ا�^�� و اW1ق ا����Hری ـ �� ZKـ� و


��د، و ا�� د�>�ی �0 �#�ر Kـ��2 آ����� ��د �� ا�R�( اW1ق �����%�K�D F �1د را %����1 و در ط� �/ ��$�
  ).562(ا+�6%.��ن در /.�� ��ر�E، ص » �
k اول ا%>^�[ و ا+�6ن آ%�ا ���رز داد

^�[ ا%�Pم داد%� و رو��Z در �ـ�� ا�� ��ر را ا%>^�[ ھ� در �
k دوم و ��م ا+�6ن و ا%> در دورۀ ���� ��زی :
���Z %�; ��ان ��R- �.�� و �� اW1ق �$�
0 ا/����Pوزی �1د �� ا+�6ن ھ� از ھ��� D��ه ا���Lده ��د%� و ا k
�
 �� .�


� �� ZKـ� و \ـ�ور �� ا%�ازه /���Lـ�� �1�4 را از =� در /� آور%� و ��س و �1ف ا��Pد /�$H�ا����Hری 


0 در دورۀ ��زی در  آ%2Z ھ��ن ط�ری �� ا+�6ن�
>��%�، ا� )/�ZD �� [ و !� روس�ھ�ی !� ا%>^ k
ھ� در �
.�
�� و ا/��$� �� ھ��ن �ZD/( و ا�R�( ادا/� /��ھـ�% �^���� k
�  

ھـ
>�/� �� ھـ;اران %Lـ� /�د /.^m در /�!d ���ه �
� -��� k���ZKی ��Zد را �6ـ�ض « در دورۀ 
�ه 
��ع :

�، در �ZQر ا=��-  ا/��ی Kـ#�ن ا%>^�.� �Wل�Dدا ��Dر ���- �1رج و در  1842آ��د ا+ـ�ا�YA I�� ع از�PD ه�D

 I�� �� �%�Z% ه�D م�<
���ه �
k در راس Kـ#�ن /^� Kـ�ار *�+ـ( �� +ـ�دای آ%�وز راه �Wل آ��د ��دارد. VD ھـ
�( روان ��ز���Y ���*�ه =
2P ا=��- �.�اری D م ا/�ر�P%از ا �H� ر ��+ـ( و�YA و�� ��دار .�D م اردو*�ه

%Lـ� ھ�$�ران  �PD60ع ا��و�� �1ن =.� %�اب /��� ز/�ن �1ن �� ا��Lق %�ر /��� �1ن و �Dه آ\��� دIور �1ن و 
��(ا+�6%.��ن در /.�� » د�>� از ���� ��آ/�ه و �� *^� و #�D�� �Dه را �$#�
�. �;ودی ا�� ��1 در ���- /
�#� *�د


�� *Lـ�� ��د%�:). /�دم از Kـ568��ر�E، ص Q در /�رد او -�  
  

�

�  �$� زد �� ��2 و ط�D Wه �PDع ار/f�� ت و ��%[ �1ک =�یI 2#Q ر�%  
  

در ھـ� �Aل ��H از آ%$� ا%>^�.�Z ا+�6%.��ن را ��ک *Lـ�
� و از �1د ���- �� �Wل آ��د از �� %4H ھـ;اران ا+ـ.� «

�ن /^� ا+�6%.��ن ھ2  و �ـ.$� ا%>^�.� ــ �� ��ون Kـ�� و �Lـ� ا+ـ��ده��1 �
H� �Z%ود آ�H/ دو���ن ،�
�DB* د%� ــ��

�� و �ـ��Oن �1ن �� ا��Zم دو��� ا%>^�[ /���س �P^\ ه �1ن;�A -��� در .�
�Dر را %�ا�#� ��/�Pل در%k در ا
�x �1ن و ��%Lـ#�ن �1ن =��6%� از ��س ا%��3م /�دم +ـ�ار ��د%�، =.�ان ��%Lـ#��D ���/ V��% ،�%�D ن �1ن از دم


�، /W\ Wم =�=^;ا�� و /��� �ـ��Oن %&�م ا��و�F ��وزا�� و =.�ان �Dه �PDع �$� =� د�>�ی در �DB* دم�/ s��
��ر�E ا+�6%.��ن �� �� ھ�Pم دو�( ا%>^�[ آ\�ز �Dه ��د، ��  F�LR 0�ھـ
�و���ن =
�ھـ
�ه �D%�. �� ا�� �Rرت 

  ).571در /.�� ��ر�E، ص (ا+�6%.��ن » ا%Z;ام آن دو�( �� =���ن ر���

��H از D$.( رو��D �Zرای %&�ر �� رھـ��ی ا�D ��Aه /.�Hد �� A$�/( را ���(  در دورۀ ���� ��زی :
��ت �Dن �
� �pرو�� ھ�$�ری ��ده ��د%� و �� ا ��Dد �� �� ��Q�= ران ��%�م 1^�3 و�$���

�Z از ��*�+ـ�� ��د %� 

��$�ران را از 2#1 �0 و %�2 /�^��ن ا+�6ن �� �ZDدت ر��� �
و /�^$( از =� در ا+ـ��د، ��ز�1ا��� %$�د، �^$� آن �
��$�ران 1^�3 و =���Q و �

0 �� ھ;اران �� از ��/�دم %�Pت داده و ز/�
F +ـ�ار آ%�Z را �R���%� آ/�ده ��1(. ا


�
� �� از 3LDـ( �Dرای %&�ر �1د�.( ھ� در ارو=�، ا/��$�، ��%�دا، آ���ا��� و \ـ��ه �� ھ� ����ه ا%�. آن �ـ�ه �1�
دور /�%�ه ��د%� آ%�Z را �A/� ��زی در آ\ـ�ش �#��ه و در �#$�Wت دو�( WO/ )1�� -/�Dً "آ�Kی *Wب زوی" �� 

�" �� وز�� د+�ع %P�V هللا ��د و �� �
�از ZD" �� �^1دا ��در �
W� kل آ��د از /�!d رھـ��ی �
�ح 1^: و وز

�0 ��&� ��ون ط��ره و ����رد/�ن ���D. در %���P در �
K  kـ�ای ھـ�ا�� ا/� داده ��د ���� آ���ن �Wل آ��د %��

�" ��H از ��زش �� �
�از ZD" ب زوی" وW*" 0
��Wل آ��د دوازده ھـ;ار از +ـ�ز%�ان ا�� ��ز/�� �#�� �D%�. ا

W*" ـ�ار دار%� وK "�Z��� و �0 دھ���Q Fی /.�3ـ�2 �� /.$� در =Z^�ی "��Zد��^* ��$�ب زوی" �� در =�ر���ن 
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 ��
� �1د را ��ای =.( ر���( ���Zری ��%��
�از ZD د و��ش /� *�H/ ��زده از �1ن �#�>�ن �1د /�ھ�%� �� دا

�� ��ا/- د�>� روس �Qن %�را��: �ـ^�/�، ���� ر%��P و د�>�ان �� LDـ3ـ( ��زی در و�.� oده ا�(. ھ���

 ��Q�= 0�
�ۀ ��*� �2 داده ا%�. ھ��
_�ر ���% q�A �� ��
/H^�م ا���ل �� دو�( �R��� رو��Z ��د �� %�م ظ�ھـ� ط
/�دم ا+�6%.��ن ــ /�د/� �� A;ب /
.�ب �� او �� Kـ�- ا�#�ن =�دا��1 ــ در /^- /��� /3ـ�ر *�د��ه ا�(. �
���ان 

�D�� ر�$Z
، ز��ا ��ای او /3ـ�ور ��%��A )D/� ��زی %����ا%� ���Z از ��%��D )Dه �PDع، آن =�د�Dه �� ��ر و *
�� Kـ�ار �$���ا�� و از 2#1 /^( �1�4 در /��+&( /��+ـ&�� ا/�� �$���ن �ـ�ـ�ش در آ\ـ�ش ا/��= �� �� ).�%
��ر�E �� ا%�Pم در �Rر�� �� ا%��3م /^( �� ��1�� ا+ـ�� رKـ�V دا1^�� از ��Kش �PDع ا��و�� ای  2$A �� .�D�� ��Dدا

�� را %;د آن�$��Dه �PDع ا%>^�.� �1اھـ� +����د و ا�� ھ�� /W و رو�A%� �� در �1 ا�
�� �� 21  ا�� ���ک ا/�
��ده ا%�، او را /#��H( �1اھـ
� ��د. آ%>�ه �.��ری از ا��Mی دو�( و ا�ـ�ان و ا%�Yر ��زی �� �� �R ھ� ��ر و 

�1 �*�
اھـ
� �.( و +ـY- د�>�ی =�د �� ��ز/�%�Zی ������ /���0 �1ر�� �.�� ا%� از %� �� آن �#�ر ھ� =
�ھـ
.�D ا+�6%.��ن �.�� �1اھـ� E�  از ��ر

�4 �1ا�( �� ط�ف /�دم ��*#�� دا/� /^�pـ4  در دورۀ 
�ه 
��ع :��A روز ھ�ی ���Qن �Dه �PDع در آ�1

�*�ن /^( %�; �� �� *Lـ�Z� �/W� F;اد /� ��ان ����V آ%�Z را ���% ،��را در ����ن /��رزۀ !� ا�
�� =�ک %��

»P/�#�
��D ��1ۀ !� » �d ا��Lق و 1��ا%�D م رھـ��ان�����Z� 0 %�/� �� در =�ی آن  ����و ��! ،)DاB* م�%
 : �
�D�% ��
Q ء ��ده ��د�M/.� ا�وز*�ان ا%>^�P��� و �._�� ا�� �^��ت 1�� ا��IIت ا�� ا�( «���\ـ�ض از 

���p ن�*�
� )Z� ون�� ��/$�ن �Dه �PDع ا��^0 را �� در��ZD Fدت  �� �Qن در ا�� آوان ط��FL درا%� ��ر�;ا
��، ص ....» ر��%��%� �  ). 520ــ (���YAIر ���- و =�4 آ/�ھ�ی ��ر

�3ـ�� /� ��ان A$2 ��د �� ��زی ��A ھ��ن  دردورۀ ��زی : �� ���� �� از ��� �Aادث �� /� آ�� ��» �Dا+ـ(«


� و ا���� �%�.� 4�
�� �D ��$Aه �PDع را %�; %�ارد �� ��H از %���دQ وی �� ��
ز /�!�A d/��ن /�3و/( !� ا�
 ���#���ان ��ان ا/�� �.( ��  �/ ����اھـ� 1��%�4 را �� ا��Oر 4%�1 �#�� �� ��
�. ا/� �� آ%2Z در �Rر�را �Rدر %��

 ���� -��K .)ا� ��DB* ه و ��ر از ��ر�D ��ا�( در ز%�*�، �#��� در /�گ را %�; �� د%��ل آرد و�� ا�
�ن �.��ر د
�� آ%�o در =���ن دورۀ �Dه �PDع و را%�ن ا%>^�.�Z از ا+�6%.��ن ا��Lق ا+ـ��ده ��د، در آ\�ز دورۀ �A/� ��زی %�; رخ 

�$���� « داد. =[ از Kـ�- �Dه �PDع و D$.( ا%>^�[  )��f

.( �� ��H از %�Oر �1ن ھـ;اران %Lـ� ا+�6ن وط�ا
��ک ��ده و ��و�( ھ�ی �1ر�� =
�ه ��داران و ZD;اد*�ن *��;ی و +ـ�اری ــ �� وط ��Dد ��#�D را در ��ا�� �

�
��� *�+ـ��(ا+�6%.��ن در /.�� » ��ده ��د%� ــ از ھـ
�و���ن و ا��ان در ���- و Kـ
�ھ�ر ��Iی ���� A$�/( ر
573��ر�E، ص .( .$D ه و در��ق ا+ـ��L�( �ـ�� ا�� ��ر =[ از D$.( روس ھ� و دو�( /;دورش در ا+�6%.��ن ا

�� �� در دورۀ ط����ن +ـ�ار را �� Kـ�ار �Z%آ �$%�
Q .�D ار�$� �<�ط����ن و ��از�� �Dن Kـ�ای �1ر�� ��ر د
 ،�
��� *�+ـ���� از �1رج �� وط� �� *#�� ��Iی ���� A$�/( ر�$�����m داده ��د%� در ���K Fـ�ای %&�/� ا/�

ھـ��، �W��، %�ر���%� و ار�W از ا/��$�، دا��� �>�%�O/ Fل �A/� ��زی، ا�Dف \ـ
� ا��A زی، ��� /��وم ر
ا/�� +ـ�ھـ
k از ا���ن، ��ادران ا�D ��Aه /.�Hد و �K%�%� از ا%>^.��ن، دا��� �ـ��هللا و Kـ.�Z+ 2�2 از ���$.��ن، 

��ل دو��2 از �����، ��ھ�ن ا���� ر��%� و ZD;اده /�L_Y ظ�ھـ� از ��%�دا، 6�R( هللا /�Pدی از د%��رک، �ـ��ا��
�2 1^�^�، ا���ی و ��رن ا����ـ�- از ا��ان و �ـ�ه ای ھ2 از �� ،�
.�/ xRآ E�D ،دی�H� ف از �ـ��.��ن���

�� از fا� ��دا��� ا�&2 داد+ـ� و دا��� ر%> �
%�/ �
�#�رھ�ی د�>�. =.�%�� ا+ـ�اد د�>�ی %�; �� ا�� *�وه =����

/�A 3( را�3A ��در �
Lـ�ا%[ /^�! �Dرای ا%$#�+�  �2007 ��زی در %�/�� ا���ن و دا��� �^�- �D[ از ���[. ا
 : )L* ده�� :��Y��E در "��0��ن 1*اب /*دم و دوI��Hدان اE )� و آ��� در �!*رھ�ی «رو��� ھ�ی ا+�6%.��ن 

 �/ ��K. 52د��، �� در �3�!L �/ Eوط ./«  

 

  و)*ه ا1�Cف 
�ه 
��ع درا�� و ���� ��زی : - 5
�� ).���د آور -��K  2ی ھ�<��Dه �PDع و ��زی در !�� و��ه /#��ک ����� +�اوان /#����ت ا%Lـ�ادی د


$� ھـ�دو �دار%�. �>�%�O/ Fل در �A��$� ز��ن /�دری ھـ�دوی �Dن =#���(، آ%�Z �� ز��ن دری %�; /.^� ا%�. و از ا
 ���
D; آ�.� %�ی اردو و ا%>^�Z%ز�� �� ،�
�Dدا )/�Kو���ن ا�
�Aل Iزم ا�( �$� دو  ��/- دار%�.�����ن دراز در ھـ

 .�%�D داده ��B�  F_3% از و��ه اW�1ف ا�� ھ�دو %�; از ��O/ �Zل 

�Dه �PDع �� و��د آ%$� �1د در ��د*� ا%>^�[ ر+�� ��د، /BZHا ��ای ��6 آدم +�و�D ا�Kام در دورۀ 
�ه 
��ع : 

>�ر ZD�� �#�ر ��
�%$� در ا�� را�_� ��رQ .روا%#�د��د �/W� ا��A �^� اد;Z�  ه�D ��� �$�را��Z� �� d %�/� ا

��ر�E  1=�د�Dه اور*
K r^� هللا �PDع و ��2P
�.� :  ھ�Pی ١٢٥٦ ر�V /�ه =�% �/ ��
Q ،ه ��د�D ء�M/ا»�/�%�Z� 

�F�$% 0 دو��� ا���3ار روا�� �� W� ،�Dوه %#� ��I آن /�� �� ای V�P� �<� آدم از آن �^�*��ی و دارد ھ2 د

�Dاز (.ا� +�و �� ��/ ��
Q �/ �� �� ���( از ا+�6%.��ن �� را �.�%� ���1 /�د/�ن اور*
r دوره آن در �� آ

                                                 
1 �
� �Aدر %�ا �ZD ���r%�*�* 2 اطWق /� *�دد �� ��ب ھ� آ%�ا ُ����%�� /� �1ا%
�. ا�K �ZD �� ������ از�$.��ن �Kار اور*
r �� ز��ن 

�� دا%#
�/F آزاد،  ���= �$�  ).2009دارد (و
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�( �� %&� �PDع �Dه /��Lو�1
�. و ��ده د�( �� د�( ا+��د، /� �Dن�$D �MH� ع���
�� از �1�4 �^�*��ی اQ 

��3!� اور*
r =�د�Dه از را ����� �
  ).9( »ء/�$


�%$� +�وش آدم %�  دم ر����آدردورۀ ��زی : Q .)ه ا���زی �� اوج �1د ر��� )/�$A در دورۀ �Dو آدم +�و
 ���/ -^/ �����Z/ F.�>/ ت�/�^H/ ار�K .��+�* ر��ات ا+�6%.��ن رو%: �.�A�� در دا1- ا+�6%.��ن �^$� در �Z
�

�� ��.( %�L از %���ا%�ن و   رواز%� در /
_F3 ��ات =��.��ن "�
\ �$���ا%�ن ا+�6ن ا�2 از �����Yص در /�- "
��Pوز ھ�ی �
.� و اھ�اف �Dم د*�  �%���K �Z%آ �O%�، �� ا���ار /� *�K و +�وش ��=.� و د�H/ �� ��1ض �1
��Hاد %� ��ا%�ن و ��ا%�ن ا+�6ن �� در =��.��ن �1�� و +�وش /� �D%� �� �#�ر  0� �� ).���د آور -��K .�%�#�/

���Lده ھ�ی �
.�، /.���3ت ا��D دوا%� و ��ون �#��ن ا��Mی ��ن و \��ه ھ�ی ���� ا%��3ل ��+�� در آ%�P /�رد ا
�^� در ��ر�1%� ھ�ی ����� /�اد /��ر /�رد ا���Lده �Kار ��K :ط�
�Kار /� *��%�. ��ه ای از ��ا%�ن ر��ده �Dه در /


� ��ده ھ� روزا%� �� �%�/ �%�D �/ ��1�� ق /#�6ل�D ا%�ن �� در ��ر ھ�ی�� ���ر *��ر��ه �Dه و ��D%� /�>��%�. ا
.�%�D �/ �^LK ���� ��  ��ای �^� *��ی از +�ار آ%�Z ز%P�� =�e و 


�� در ���Aات \�ب و �
���6ب �#�ر ��ا%�ن ا+�6ن، �� �1ط� �$�ر *��ی آ%�Z در ا/�ر ا%��3ل /�اد /��ر، oھ
��Hاد ز��دی از ��ا%�ن ا+�6ن �� در ا�� را�_� �� �$%�
Q .�%�D �/ و +�وش ��
>�ل دو�( آ�1%�ی ا��ان *��  �1Q

���>� ر���%�، A$2  ��18ل ��� دار%� و در /���[ آن �#�ر �.� /� ��%�. ھ��
$� �� ��  18ا+��ده ا%�، ���� از 
�#� از ��Pرت � �� �Dو آدم +�و ���_��: /� *�دد. �Q درد آور ا�( �� آدم ر�� �Z%ی آI�� )ا��ام ا� �� ��$�/

دو�( �A/� ��زی و ا��دی او از �#�ر ھ�ی ھ�.��� �� �1ط� ا�� ���( �Dن ا%��3دی %$�ده،  =� درآ/� ار��3ء ��ده و
�� �� �Rا /� آور%�. ��زی و ا��دی  �
^� �Q�3ق �#� را ھ�A ا�� و %�6رۀ د+�ع از�����ھ
�ز ھ�D �� 2/�%� ط�- د


�Z ھ��ن ھ�( �Dه �PDع را %�ار%� �� �1�� و +�وش ا%.�ن /� ��^� ا+6�
�، �^$� ھ� =>�ه و او %� 
� �\�K ن را�
.�
  ��>�ه ��#�/�%� +���د دو��� �Dن را �� �#�ر ھ�ی =��.��ن و ا��ان �� /� دھ


� د��ان �HD �� �� در دورۀ 
�ه 
��ع : Q �^�� دی از��
�%$� از او آ�pر زQ د�� ���D ه و�
.��Dه �PDع %�

.( %��%� ای از �Wم او :�  /�%�ه ا�(. ا

  

  روی �ـ�ـ� �Dد ���ه، ��ر �� ا�� ��Z%� ر+ـ(         و روز Dــ�، �ـ�ر �Dـ�ــ
� 1ـ�%ـ� ر+ـ(m�R د/�ــ� 

  روی ز/�� *�+ـ( \�D�1 ،2 از ز/�%� ر+ـ(         �ـ�ر Qـ� ر+ــ( از �ـ�م، �ـ#ـ�ت �ــ�ودا%ــ� ر+ـ(

  ر �� ا�� ��Z%� ر+ـ(m�R د/�ـ� و روز Dـ�، ��         D�ـ#� �ـK �Zـ�ح %>�ن، ��%k %� و 6Qـ�%ــ� ر+ـ(

  VD �� =[ از ھـ;ار روز آن �( رZ/ 0Dـ�و/�ه        D�#� ���ـ( و *- �.�، آ/�ه ��د �ـــBر �1اه

  *#ـ( ا%�وه �ـ;م �ـ#ـــ: %ـ��ـF /ـ�غ �R�>�ه         =��� ز DـV %ـ�+ـ�ـ� �ـ�د ھ�
ـLـ.ـ�ن Qــ� *��ـ2 آه


� 1ـ�%� ر+ـ(/�غ �ـ�� �ـ� *ــD 2ـ�ی �ـ�ر �ـ� ا�ـ� �Zـ�%� ر+��D ر�� ،�D ــ� و روز�د/ـ m�R       )ـ  

  ( �Dه �PDع )                                                                                                               
  

e ا�p و %���D ای از او �� و��د آ%$� آ�Kی ��زی اد��ی ��Y�- در ھ
�و���ن را دارد، �� �Aل ھ� دردورۀ ��زی :
 ،�
.��

�ن �A/� ��زی �� ادب و �HD د���س %�ارد و ��A ���%�ت او را �� �.�ن د*� /�oرده ا�(. ھ���% �&% ��

�. و�� ا�� ����د D�� �/ 2ده و درھ2 و ��ھ�� )�L�� �� و ��در�( �1ا%�ه %�� ��ا%�. R��( ھ�ی �LDھ� او �� /�

%�D ��% ��Dا�
= �%W� V�� ء /� ��د و در %���ی، ذ�( و ��د*� ھ��$��;ال /�دم ا+�6%.��ن اI ت�K �� ا*� او ،�
 �#
ا�
�� %�� ر+( و �1ن وط
�اران و %�/�س وط� �1د را در =�ی ا����Hر ���K%� %�� ��د و آزاد ��دن و آزاد/


�� %��د.Q ن %$�د و�
Q �� �6�  را از ا+�6%�( �1د %�� زدود. و�� دردا و در

  

6   �ن EG3 :ـ "�

 TـLA �� ،/#��ک دارد ����زی و��ه ��� �/�A �� ع در �.� /�ارد�PD ه�D ،��
�%$� از �_�ر ��I رو�D *�دQ
�( ��H از ھ�� 1��%( ھ��� �� �� �#�ر �1د ��ده ��د %�ا/( �Z% ذ����رش =� ��ده و در )�H!ع �� و�PD ه�D �$
�ا


�ن ذ��- و دون �#��ه، ��%V /�دم را *�+ـ�� و �� !� ا%>^�[ ھ� اQ زی�� �/�A ��I .در %��ده ��د�R k
�Wن �
 �D�� �/ ز�

�، ��ز ھ�A 2!� %�.( �� آ%�ا از *^� ���+>
� و ھ� :D دن او را�* �/W\ F3^A �*ا�( �� ا )LR

/�A 0�� �� �
��ا%.� �Z���$�
�%$� ا/�Q .��3 +�و ��د�ر را در �.2 و ��ن /�دم �1د ����Hا�� �P
� �� %�4 و 1

0 �� اW_Rح "��FZ /^�"، ط����ن، A;ب ���زی، %���ان ا�
�� ا�2 از ھK 2ـ���Dن �1دش، ا��Wف ��Dل و ا

� و 
� �P��� د�( %#�%�ه )/�$A ھ� و %���ان �� آی ای و آی اس آی را در ��Q�= 1^�3 ھ� و ،����^* �/Wا�

��D�� V( و ��%�D( �ـ�ه ای د�>� از آ%�Z را در �� اW_Rح "و�.� ��*�" و /#�ا%� ��� ���� .�
�*� راه دھـ
�#�ر /� ���( دو���Zی \ـ��� و در رأس آ%�Z ا!Wع /���ۀ ا/��$� ا+ـ��ده، �A/� ��زی ��F��O آ�� F��Pن و �� ر/�3 
�H�./ 0ـ�ـ�ه در وا�.�>� \ـ^�T ����� و اKـ��Yدی Kـ�ار *�+ـ�� و  F��O/ �� �/ �Z�/ ،ـ��+�* �� �Z�در د�( \ـ��

�VPH ا�( �� ھـ� ��ر د -��K .)ه ا����� *�د �3_

k ھ�ی �1%�� %����� ا�� �Kرت ھ� و �Kر��Zی /� F
�R �<�
�� /Zـ�ه ھ�ی دو�( /�.�زد، +ـ���د ���Zدی �H�
���ن �#�ر �� ھ2 و \�D 2ن را D �� >�ه �ـ�ه ای از�ه و ��<=
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�; /� دھـ
� �� ا*� در �P���ی �A/�، /���د /���د و /.<و��( �^�� را او!�ع را در ��%4 �� ا����Hر �� داده، 
/3ـ�Yد ��Zه دار /� �D، در آن �Rرت ��Y3/ F�Hد R�A- *#�� ��د. در ا�� را�_� *Lـ�� ای از D�E ا�ــّ- 

: �� ����  ��Hی /�Yاق /� 
  

  �1ا�� در �
� %3ـ4 ا��ا%.(    �1%� از =���.( و��ا%.(
  


�ده ��د، آ�Kی ��زی ھ2 �� �� �� ھ��ن ��ن �� �Dه �PDع در دا/� ا%>^�[ و ���\ �Zک ��ر/- در آ\ـ�ش رو�
 0�زا%�ی \ـ���B* �Zا��D در �1اب ���: وا�.�>� +ـ�و ر+ـ�� و ھـ
�ز ھ2 او و ھ�$�را%4 درک %$�ده ا%� �� 
��( ادارۀ ا�
�� در ا+�6%.��ن K -��Kـ��ل %�.(. و ا�� 3Aـ�3ـ( را واHK�( ھ�ی D$.( �� ��رۀ ا%>^�[ ھ�  )/�$A

  D$.( روس ھ� در�� ��ز/�� ��p( ��ده ا%�.و 

 ��
�ن /^� دوران �Dه �PDع، در آ\ـ�ش دو�( د���اه %���1 �

>.�Iران و /�+��ی /�اد /��ر، /�%� �<�از ��%V د
 ��
�%$� �R ھ� *�وه /.^m �� ظ�+ـ�( ھـ;اران %Lـ� �Lـ
k ���( زQ ،�
�� �1ش ��ده ا%� و �� �
k دا/� /�;%

D فWو 1#�%( +ـ�/�ن ا�� k

0 �� اW_Rح "��FZ /^�" در �#( و /W/�Hت /�اد /��ر /�Yوف ����ل و ا
�� ا��ان، �� ��
�. از ط�ف د�>� =��.��ن و Dـ�وL�/ ب ��ده و �� ط����ن�
ا%� و ��- �Wح را از ��Dل �#�ر �� �

�1 ��
k از ��%V ط����ن را /ZP; ��ده و ��ای �
k و �1ا�$�ری �� ا+�6%.��ن /�Lـ���
�، �� ا� ���#� V��/ د

k از ��>
�ھ�ن �#�ر � ���^�Lت آن ��ای /�دم /^$� ��#�� �Dه و ا ،�
�� �� �Dت ��- ��% �Qدد. ھـ��<�/ ���%
�V �#�ر �� /�Yف /���� و /�دم �� ���Kـ���%� ��#�� /�>��د. %���P آن /�#�د �� =�ل ھ�ی ز��دی ��ای �
k و 

�� و Kـ�ا�% �� �

�� �/ �� 2#Q V����
�Z ��ای ��0 �� /�دم %��/�ه ا%� �^$� ��� �� Kـ�- /^( و � �% �$�ی ا/�

�%$� در ز/�ن �Dه �PDع Q >�دد و�#�� /��6�>�ان و ط����ن ھـ� روز �Dا%;��ر /�دم از ا �P��% ر �.�� ا%�. در�#�

��� �� �A/� ��زی �� دم و /�3و/( /�دم Kـ�ام ��+ـ( و �Dه را �� �A/��ن ا%>^�.�4 رو+ـ�
�، د��ی %��اھـ� =�
��ن دوران ذ����ر �1د در ���>�ه اR^�4 در ز���� دان ��ر�E ����. وا�� /$^Lـ�( �= �� E���ر 2$A �� �
د��>�ھـ4 �
ا+ـ�اد /^� و �RاKـ��
� ��/FH ا+�6%�.( �� در ��آD�V �3ـ�ط �0 دو�( د�( %#�%�ه %>Bار%� /3ـ�رات �#�ر 

<�  � �� ط����ن ���D، ���+ـ��.���( �0 %��وی ���ه وا�.�F د

  

7 - : O1P� و =/���  

  ھ�Pی �D.�. 1359ــ  /�� \Wم /��� \ـ��ر : ا+�6%.��ن در /.�� ��ر��Q ،Eپ ا��ان، ��ل  1

   2008ا=��-  27ــ  1^�- هللا /�Hو+� : "+�ار �ZK/�%�ن ــ ط
;" ، =�ر��ل ا+�6%.��ن آزاد ــ آزاد ا+�6%.��ن، /<رخ  2

��"، ــ  /�� � 3I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���ل ا%��%��ـ��ا��A�2 �ـ;�; : ا/��$� در ��طWق ا+�6%.��ن +ـ�و /��ود، =�ر
  .2007ا*.( 

  ، �Qپ ا/��$�.2ــ  /�ھ� Iل : ز%�*� ا/�� دو�( /��� �1ن، ����F =�و+�.�ر ��� 1^�- ھ��D��ن، �^�  4

�: +ـ�ھـ
k : ا+�6%.��ن در =
K rـ� 5�R ���/ ��/  ــ ،��  .1988ن ا1��، �� !���2 و ا!�+�ت ��

��*[ fD�>-"، �����، /<رخ  Roth Ciesingerــ   6" F/�%.(؟ روز�زی ��� �/�A :19  ).*از 2007ا ����� .
 ،"��I "ا+�6ن ـ ��/� ـ آن ���ل ا%��%��  2007ا*.(  121^�- هللا /�Hو+�، �����، =�ر

 �7 �� ا��ان، LR�F ا%��%��� �� �� ��، ��4 ا+�6%.��ن، /<رخ ــ  �� �� �� : اW�1ف %&� ��ش �� ��زی � 7

  .2007ا*.( 

�P^�- از ھـ#��د و ھـ#���� ���>�د ا��W3ل �#�ر، =�ر��ل ا%��%��� "ا+�6ن ـ  8 )���
ــ  ��� �ـ��هللا ��ظ2 : �� /
 ،"��I 2007ا*.(  ��18/� ـ  آن.  

. =�ر��ل "ا+�6%.��ن  K^� =�د�Dه اور*
�Z� ��/ ،r %�/� /��ن ا�#�ن%�/�D Fه �PDع �
�ا%� هللاــ  ا��A �ـ^� �Z;اد :  9
  .2008%�/��  11آزاد ــ آزاد ا+�6%.��ن" ، /<رخ 

    

��ن ��4 ��م و =���ن ا�� ر�����=  

 


