
  ��وط دو�ت " و�دت ��� " �روژٔه آ�ر��� �ت


� �ظ�
� ـ ����� � ���ح ��م در ا
	راطوری زور،��
���ر و ���  
����د ا��"ت 
��ده ای آ
ر�#�
 �#رای ا%راج از #�ران &�%��ری � از دھ ، 

�رش ا&ت &�ل #د�ن &و+�
�ر &�,%ورده  - دا	 -�
/و از�.رت وھ
���د 
#� 1/ب 
�د در ا��ظ�ر �#�
+ری �ز ادا
ٔ� ��� از طر�ق ��3ره ای د ، -
ر2ش 

�

�ط7وی و8را 
�ط7وی اش در �1,ب 2/#د�ن ،  	��+�ھ�6ی �ظ� �
، ا��ران #و
ط�,ب ،دا>ش ، دو,ت ع وغ  دو,ت 	�&��ن و���ح ھ�ی 
%�/ف %ر�ده �ده ای 

��3 وھ
&�ل ��ن �%ود �دارد .  ��ل &7وط در �
�م 1درت#=%ره و 3ون ا
�ور ��وان �+��� راه# ����ور#رای ?�رت 
��#� &ر ��ر 
�  ھ�ی ��6ن و

�ن �ده ھزارھ�� #=�ر از (
��رد �%/
�ور  #� ���، ا���7ل  )���� و
آ&��ی 
���� دو ر1�ب &ر &%ت و	ر 1درت - ھ�ی 3�ن ورو&�، -در ��6ن و
�ط�7  آ
ر

��ب  و>���ر ن ذ%�@ر �.تد#=%ره ��ت ��رول آور و
 ، و
�ط�6��7ن 
�ن �ده ا&ت. ا�ن &��&ت ���� از %�/ت ذا�� ��� ٔ ���
دوران زوال &ر

�ر�ت ورٔه %� &#ب ��#ودی ،ا����ری #وده، � ا2ر �/واش 2ر��8 ��ود# �

� %واھد �د � 3طور ؟ #�Bش در ��ی د�+ر.      

�ور 
� #رای #� 1درت ر&��دن �����6ی ��� ط/ب ، را&�+را ، و,� در 
�&ت �وع ط�, ا
ت 2را و���3 و?�ره�8�دو,ت را  ...ب ، دا>ش ، 2/#د�ن ، ا

#رای ا���م ا�ن  . #��د 
�ھرا�� #� د
ورا&� 8ور
�,ش #طرف &7وط &وق دھد
       د. ��ر #��د ذھ��ت ھ� را در �
�م ا#��دش آ
�ده &�ز

�ور �� در&طD ����6 و  - 1� از  ه ا�د2روپ را &رو &�
�ن داد،  ی%�رج 
�����ت #ودن دو,ت را ھر روز در ی طر�ق �/و�ز�ون آر�.��ر، #� ���&
���ب 

�وه راا .د �#�د#ذھن 
ردم �7ش ��� 3و�ت &�زی  زا�ن  ���
�ظر روا�� 8ر
 �
�ط��� 
���ره �
وده �� ھ�2و��د � ذھن ��و�ده ��2را در ا�ن 3و�ت 

�ل زاد #� /% �
�ر رژ�م �و�د ، ز,�G� ده و%واھ�ن�
ردم آ
�ده ای 	ذ�رش آن 
�ز #� ا���7د از دو,ت  وو��د H و��د � ����دان �ده ، طرح &��ی آ
ر
دا%ل 

رد��در&��� ای  و ��Gتدو,ت 
ؤ1ت را �#/.      


وده ، �وران %ود  – 2� �

ن �روع #� �.ر�1 ا�دازی 1و��ور ددر دا%ل 
�ور را از �- طرف ��ل 
%�/ف دا%ل ر&��� ھ� �
ود�د �� �را در ا

 ھ�ی 1و
� &�%�� واز &وی د�+ر 
�روف �دا@� ط/#� ، #� ا>�
�دی و���

1�د و�رط  =# �#�� �����د �
�� #�  &�ز�د%ود ا�زاب را � �د 8��د �وری �



��3 و�دا@� از��ن ��د�3 ھ� �7&�م ر	���� از  . دا&��ن �زب �د�دا�دو&�م 
�د �
�م ا#��د ��
�� درا�ن 	رو&� #� �دت در 
و�� ھ�&ت.�ا�ن �#�
 .�ر��ن 

�دن ��#ش ھ� #� �ورت آ�2ھ��� ������ #ر��
� ر�زی  ط#�J 1و
� &�%�ن و

ت �� �� آ�2ھ��� در %د
ت ا�ن 	روژٔه 	���2ون  #وده و �ن 	روژها�ز از،  �ده&

�و�د.�
��د  داده �
�د وارم 
&ؤ,�ن ��#ش ھ�ی 
رد
� #� ا�ن �7ط� �و�� �
� ا 

                       .  

3 – �6�در �ر��ن ا&ت . 	س ا#زار  ھ�وز در دا%ل و%�رج %وب ذھ��ت &�ز
      &7وط دو,ت #��د آ
�ده �و�د . ا�ن ا#زار 3�&ت ؟ 

�� از ا#زار ھ�&ت .آ�دن ���د�ن ��ور  �&��او 
��7د #�  در ���� ای &
��1ل ھزاران وط�	ر&ت �#ل و �=د،و�8داا
ت ا&ت ، را&ت ا8راط� ، �ور 

�ر و&روب 2ر ��#ش ھ�ی 
رد
� #وده ، �رھ�ی ا&�%#�را�� را #/د .��رو
�د.�#�
�ت  	س 
�� ، ����
8�+ور %وب #رای ا���7ل ��� در آ&��ی  -�

�ور و&رو#+ر ھر �وع ��#ش 
�7و
ت �� . ا&ترا&ت ا8راط� در ��ا
�ن ��ده �#وده ،
�.ور�ر�ن ا�&�ن در #�ن 
ردم ا&ت�
ده ا&ت ��< �
را  � %دا ا
�ر � ��3س #رد 
و�ود ا&ت . �  

. #� آ
دن 2/#د�ن در ���� ھ
��طور � #�ر ھ� ��ا�ن ����ن او��ع در �����ت 
���ده �ده وذھ��ت ھ� #�ز ا��ره ردم او�Lع #� و%�
ت 3و�ت &�زی 

�و�د �� ھ
� آھ&�� آھ&�� از �ظر 8�ری آ
�ده ای 	ذ�رش ا�ن و%�
ت او�Lع �

�دارک #رای >���ن  در �63ر راھ� ز�#ق، �و�د. ا�.��ر �3ر��#� ده �وزا

��طور ھم �د . >���ن #رای �3 ؟  آ��6�وک آوردن  #�
ردم 	س از
#ود � ھ

ردم د&ت #� �ظ�ھرات ا&�%وان ?رق در 8&�د . 
Gز >/�� دو,ت 
زدور و��


�ل و�� ���ح ھ�ی �دا �ده از دو,ت  زد�د ، �ظ�ھرات �و&ط >
�ل دو,ت< ��و
�  ،  	روژه را��ن%ود ط�
���� رژ�م N�3 ھ&��د ، آن
د�ر�ت �ز "��.-  ھ 

��� #� 2/و,� #&�� �د�
���ده �ده �و&ط ��روھ�ی اN راه  �#،  #& �ب 
�د . �
رج �ا>�را�Lت در دا%ل و%روح ��ن ��د . ��6دت ��داد از ھ
وط��ن 

�ر�د�د G� طر8دار �
�دارد وھ	 �

� ھ� ادا
� داردادا�#�6ر .و��#ش در %

ن #د���ر��ب ذھ��ت  ؟؟؟.>رب را ھ
� #%�طر دار�د � &ر�و��ش �3 �د�د

�ر &�%�G� ده ای�
��د.  ھ�ل ر&��� � و��" #��د ا#زار د�+ر را دا%ھ� را آ   



�د ط���� ن د . ��" �و#ت �2/#د�ن را آور��ا&ت . ,ط.J ا�ن و�دو را ##

 


 �ز�ده 2  ط�,#�ن رش�	ذ ی#را ت�آ
�ده &�%�ن ذھ� یط�,#�ن در ھ/
�د .#را ت���ت ��


ردم در �وک ده �وزا ��  ���ر&��� ھ� ی %ود 8رو%�� 3طور ط�,#��را در ��,
�&�ز�د. در 1#�ل ر&��� @� آ��6 از طرف 
ردم #رای 	ذ�رش ،وادا
� اش ھ&��د
 

دا%ل �#ل از طر�ق �63 ر آ&��ب ا�ن �#/��Gت ، ھر روز �د �� دو �د ط�,ب 
�و�د وھزاران�
�ور #��م >Lو �زب 2/#د�ن از 	�&� د2رط�,ب  �ن دا%ل 

�� در  �ده ��#����� از �ر
�دان 	��+�ه �ظ�
� ا
ر��و�د . 1رار 2.�� ای �

ز�ده  درآن ز�دا��6ی ��
��6د ز�دا�� #��م ط�,ب در #�6ر�ن �را@ط 8000#+رام، 

��6 و�
�م �����ت از آ��� 
د�ر
���د � ھ
� #رای ��را�
 �2�7��J در� � ت �ده 

���ر ھ�ی
�م ا�.��رات و� N�3 م��7ش #�زی %واھ�د  و#�د از آن  #�دی �� رژ
ا8راد دا>ش 
�ط�7 ای �وره #وره را ��ت ��رول آورده و�=ش در آن  رد.

�و	�ر ھ�ی �ب 	رواز راه �#ل �=ل �ا&ت �� #� 
�6ز &�%�ن آ��6 �و&ط ھ/
�ده ،�#�  آ#�د را ��ت ��رول آورده و�#ل را از �63ر طرف در 
���ره 

�، اLطراری ��,ت ا>=ن #� را�ظ�م  ، از #�رون ودا%ل ��ظ�م �ده ی- �
/� ا
��د و�� �و&ط ود��ی 1درت را #� ا@�=ف دا>ش ، ط�,ب  �/
دو,ت 
ؤ1ت را >

 -���3 ود�+ر %ود 8رو%�� ھ�ی ��6دی �&/�م و
را�ل ا&�را�ژ�، 2/#د�ن ، ا
         #�دی را در >
ل 	��ده ��د.


ل ا&ت ،از 	روژه ای رژ�م N�3 ء دو,ت O�8 �ز���  #وده در 
د�ر�ت آن 
��� را #رای آ
دن #رادران ط�,ب
�طرف ز�آ
�ده &�%�� واز &وی  و�ر�ء از 

���ده و#� #�6ر >ر#�را � &�%��ش آد�+ر ��#ش ر&��%�ز 
�7و
ت را #� �راه 
�ن .�د��، #د ��م &�%�� ، #=%ره &رو#ش ا�دا%"�� 
دت از �.س طو
� ھ

�
����داد %�
���د واز طرف  ا�ون �

� ھ�ی >رو&� �ھ� � ز��د�ر #� %



�ود #���+ر ا�ن �7�7ت �/Q ا&ت . �
�� �3 #ر��
� ھ�یا�زاب #د ��م �
و�ل �� ا


ل او�Lع آ�را رو�ن��رد. %واھد د�+ری در راه ا&ت ، �ر��ن �               

                                                                                       ���#" ��ری:

1 –  �

� �ظ���
–  �# ��� ا&ت ������ ، ���ح ��م 1درت در آ
ر
< �8��
��رک ا,
���د. ���وی >ر#� و���وی ھ
7ط�را���ن در &طD ��6ن �

ل 
�د.�#�
�ت 
  ارو	�ی �ر�1 ، �
و�� ھ�ی ا�ن ��

��وا�د  – 2
دو,ت" و�دت 
/� " ع وغ دوران �را@� اش %�م ا&ت . 3ون �
 �

� �ظ���
 -��� را #رآورده &�زد. –اھداف ا&�را�ژ�                   ����� آ
ر

�ر رژ�م ���� از #�ن #ردن دو,ت ع وغ #� د
ورا&� 8ور
�,ش و  – 3�G�
 �#�����وری 
ط/ق �ر�ر راه د#7درت ر&��دن را&ت ا8راط� 
��7د #� ا
ت ود


ن ، �#�ه ن و��#ود ��ده %واھد #ود . ا&ت. >دم درک�                  ا�ن ا&�را�ژی د

�د. 4 -�#�
  دو,ت %ود �ٔز از 
د�ر�ت ا�ن 	روژه 

���دن ��#ش ھ�ی #ر �ق  – 5#راه ا�دا%�ن ، &ؤ ا&�.�ده ، &روب و#��راه 
�د .�#�

رد
� �ز از ا�ن 	=��6                                                                

�د وارم ھ
وط��ن 
ن را #�.ر �+�ر�د � 2و�� ھ
� ��#ش ھ� �3�ن ا�د . 
ا
��&� 1رار داد.  %�ز��6 را #��د �3د #�دی 
ورد&  �
�د #ر 
ط�,�� ای >/�#

�م &���
ن ��/� 2ر و��ر�� #�ز را در ھر 63ره اش #�
وده ود� ��ا�&�&�ت ?/
�� د�3ر ا��#�ھ�ت �#ران ��	ذ�ر #�6ر ھ�ی >ر#� ، اورا��� و?�ره ��و�م 

.                           

��و�&م ، آ��3 ��% $�ره $��ت
#درد #%ور ا&ت  .؟ 
ن 78ط د�د�2ه ام را 
�د �� راه #�ز 2ردد� -
�د ، ��ل 
��د ، ���د ، ا�=ح �           . ا&�.�ده 

 –روا��  –�- �ذر و%واھش : �7د وا���7د #�رش 
�.� ا&ت واز �ظر >�#� 

�������  	ذ�رای &�%��رھ�ی ط#� �?�
�را�ش 
�.� ا&ت . 	س 
� �# دBJ� وده
�وه ��د �� �2�ر�د.و�ش  ���
- را 	�ل و
�   ای ا�=ح ، �

�- وا&�را�ژی را ��#��6 ا��%�ب ��د�د و�� طرح ��د �� #�وا�� 	س �3 ��
�ور را در آ?وش 2ر
ش �د #�ز �ده وا8ق د,+رم ��ده ای 
روز�� ای ا

                                          �وازش داده ، �/D وا���د #ر ��� و�.�ق ?�,ب �ود.؟؟؟



                           �واب &�ده ای ��&ت . و,� %وب وه ھم &رش راه دارد.

�ر ر&��%�ز��#ش #� ا>��7د 
ن �G� &ر�/�  %ود را در ده �را�ل ا��را�ژ�
 


ط�#ق ھر 
ر�/�  
ر�/�#10/�  �ھ��ش #��د �دو�ن  ��)��&ط� %واھد رد 
 -� �# �
 ،&ر�� &ری Lرورت دار�م  و�����ا#���(�  –#��ش (��� �ود.

�ور 
� �ز از  "زم ا�.�د ����ف )�ر طو%�� ، دوا�دار و�ر+وی� در دارد. 
 ��0رب 
�7و
ت ����6 ودر %ط اول د�8ع از آزادی ، ا&�7=ل و>دا,ت >/

. ��#ش #��د #رای 	�روزی �در ھ�ی �ر8وی وورز�ده 1رار دارد  #�1 ط�ب
�ل &�%�� ودر �
�م ��

ن را #� �3,ش 2ر��8  ، ا#��د ز�ده �2ای %ود را �د


ل ��#ش  �رزه�ا��2ل �،از �
�م ��ا&�.�ده �
وده و
ط�#ق �وان و1درت �
�م و��#ش ��
را�ل ا&�را�ژ�- %ود را #� &وی 	�روزی #�ز �د. ا2ر ط�,� دا

�ل و1وی &�زد � #�وا�د ��
��  -ا��%�#�ت  در�وا�&ت %ود را �در �ور�
�دھ�وز ا�ن د
ورا&� 8و�# ���واز راه ور�م �رت �
وده  -ر
�ل و�ود دا

�د ا&ت. #� ھر ��ل #دون دا��ن آ�ر���ی %��ن 
  ٔ�& #�5"ا&�.�ده �د ،�- ا
�ل آ�2ه ��� 6�7 وا���د�� -��ل %واھد #ود ،  ، >/
� وا��
�>� #��وان �

�ر در&ت ھدا�ت �
ود . 	س او,�ن ���ر ��#ش ر&��� ��#ش و
ردم&
 زرا در 


�ل �#�6 ای ت #
�7و��د دوری از ھر �وع 1وم 	ر&�� #وده و �دارک ��
�/
�د. ، &ر��&ری �
�� &�%�� در �6ت #���ن آن �=ش ��                                                 �/D وا���د را 	

�ر « �G� ز�را ھ
+��� و
/� &�ز�د . 	�روزی از آن 
ردم #رای »��#ش ر&��%
                                                         ا&�7=ل و>دا,ت ا&ت.آزادی ، 
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