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  ر�ول �و��ن
20-07-2013  

  راھ� ا�
��ب�ر �ر دو، ����
�ن
  

�و��
�ن  �ر����
ط��ق �روژۀ � �!ذاری ھ�%$ت �ران �"ور ��ن در !وادر ��در وا � در �و�
��  ش�����
�ن ��از ا�
را
�ژی �.�� و ��
� دوران /.�ن دو  ط��  !�ری -,�م ����
�ن  درآ�د (�

ا�ن ا�
را
�ژی ��
� (�� در5.د /�رال ��4ءا2-ق �واھد �ود. �ران ����
�ن ��د دھ� ا�ت �� از 
�� �5وان !�و"�ری ا�
$�ده �رده ا�د و ز�د)،  را دا�ن ��ا(���8
�ن  در /�7 و �-ران (را!�ر

��دی �ران >رب  ��;
�"ورھ�ی 5ر�� و  )�
-دۀ ا�ر�,� ��� ا��<ت�(ھ�ی وا(ر �ظ��� و ا 
را �� �"ور �ود �راز�ر ���
� ا�د. آرا�ش /د�د ��ط@وی و /.��� و 
@��ل  )�و�ژه 5ر��
�ن �?ودی(

ا�,�ن ادا��  ، ط��ن 
�زه �� ��دان آ�ده �ر �ر ����� ا�رژی و 
@��م دو��رۀ ��ط@� و /.�ن در آ��ده
;�� 
دور  ،�ن ����ر 4?�ف �رده و ا-
��ل ��ھش "د�د و �
م آنھ�ی  دوران /�7 �رد را �� ����

�ران ����
�ن ���ن ا�ن وا ?�ت ا�ت.
و�ط /د�د ھ�ی  !ذاری /�ب �ر���� ��"د. طرح ���از ا�
ظ�ر 
    
��"د. �س از /�7 دوم /.���  ����
�ن در -@�@ت زادۀ دوران /.�ن دو ط�� و /�7 �رد ���"ور 
�Fت ����ن ��
و و وار�� 4رورت و/ودی ����
�ن �� اردوی !�ری �Eک "رق و >رب در ھ  و ",ل


�7 �� /.�ن >رب و دول �%�
�� ���ن آ�د.  ��ر 5رب �-�(ظ��زرگ، ا�
���رات  وی و ار
��ط�ت 
�ا(راط�ون 4د د��و�را
�; و  از آن ز��ن �� �?د ا�ن �"ور �� ���%�ه ا�
را
�ژ�; ����ن ��
و و 
ر��


�د�ل "د �� �� اوج آن را �س از 
/�وز ار
ش "وروی ھ�ی �د��، ����� و  4د آزادی �5��
ا/

�ن ط�  2-ق د�ده ��ءا�ق �� ا(���8
�ن در ز��ن /�رال ����4���� �

وا��م. �ران �ظ��� و ا�
���را

�� ھ�ی ز��دی �� د�ت آور�د؛ ا��  
وا��
�د از ا�ن �و ?�ت �ودھ�ی �Eن و ��; � ا��ر��د دھ
� (رو��"� /.�ن دو ط�� و �
/�7 �رد از �; /��ب و آرا�ش /د�د  ط��ن در ��ط@� و /.�ن از ��

/د�د  ���2 ����
�ن در /�
/وی ����� نر�د و �را د�%ر ا�ن �ر-�� دارد �� ����ن �ود ��/��ب 
    ��"�د. ��

�2��
��دی ا�روز و (ردای ��ط@� و /.�ن ��"
ر �ر�ش ا-

�ن �� �وی  وی 
ر�ن  طب ا ���� 

��زد. ا�ر�,� در �; �و ?�ت  ن ��
و �� �ر�رد!� ا�ر�,� را ��ت �%ران ��(��ن) �ران ����
 رار دارد؛ ز�را ����
�ن د�%ر دو�ت  "رق �����، /�وب آ��� و آ���ی �ر�زی�
ز2زل در 

��د.  
وا�د. ھ�دو�
�ن از �و ف ��
@ل و  وی �� ا�ر�,� �?���� �� ا�
را
�ژ�;  ��ل ا5
��دی �وده ���
��روھ�ی ھ�ی ���ق،  �?د از (رو��"���دن رژ�م5ر�� "رق ����� �"ورھ�ی �ر�� در 

 و ا�روز�ن ��ل "رق دور، /�وب ���دا��  ت آزاد، �د��ت>�رد��و�را
�; و ��ھ�%ون �� ��ھ�ت -ر��

ا�ن  �
-دۀ ا�ر�,� /��/� "ده ا�د. �� ��; �ران ��
و �� ��وص ا��<ت -و آ���ی ����� "رق آ��� 
��دی،  
وا��د ھر!ز ��� Fو2وژی �"; و �
-/ر ا�دهدارای 
�7 �ظر و ��روھ�ی 
�� ��ل 5ظ�م ا 

�K �واھ� �$وس وا(ر �"ورھ�ی /�وبد��و�را�� "ر ��"رق و  ، 
,�و2وژی، �د��ت، ا���ت و 

-دۀ ا�ر�,� را در  ھ��ری ���د؛ -
� ��واھ�د 
وا��ت ���(� /.�ن >رب و ا��<ت، /�وب آ����

ا��2���ن (��  ������ �@وط دو2ت ا�وان آ���ی ����� 
��Lن �����د.-وزۀ �$وذ رو���، در �"ورھ�ی 
      رھ�ری آ �ی �ر��) در ��ر �"��� ��رز آن ا�ت.

��دی و ا/
���5 ��2م
و ا�
واری ",ل  ، ��رادر ا(���8
�ن E5وه �ر ا�ن �� 
�ھ�وز �ظ�م �����، ا 
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از ط���2ن و 
"�N �%.دا"
� ا�د. ��%ر(
� ا�ت؛ ��,� 5وا�ل ����
�ن او�4ع را ��ا�ن، �-را�� و 
�$�ھدف �ران ����
�ن "ود.  -���ت ھ�� /���� ���رای 
�ر�ب (رھ�7 و �د��ت ا�ن �رز��ن ھ�  �

 �
�ران ��روف �%.دار�د.  ،
ذ�رۀ �ود��
و ���� ا�ر�,� را 
� ر��دن �� اھداف ��ران ا�ن ا�ت 

�ن و ����
�ن در  ��ل ا(�8ر�د و  ����ر و �ردر!�� �
-دۀ ا�ر�,� در ا�.�م  ��
و ���� ا��<ت���

    ا�
را
�ژی واK4 و "$�(� �دار�د.
!وادر �� ��; �زرگ ���2 ��ن �� 
�.� در /�
/وی ����� ���2 /د�د �ران ����
�ن �� !"ودن ��در 

�� �,�
�ن و /دا�� ��و��
�ن �%ر�ز�د. !$
�  ا�د؛ ����� ��واھ�د از ز�ر ("�رھ�ی ���@� ���� �ر 
/ز�
ا�ن �و�� را   �د 
��8ر د��و!را(�ھ�  ھ� و ��دی �� ا�,�ن دادن ��/���ود �� -����ن ��/��� " ��

در �و�� �ر-د  ھ�ی ا(راط� ��(ت �"
و�وا�2 را ھ� ���� ��ھرا�� 
و�ط ط���2ن و 5رب ��/��� دار�د.

/��س و �را��دۀ ����
��� �ر5ت  ن�د و �رو�� ذوب �
�4ر��ت ��ری زد��� �ھ� را در /��?


و�.�ی دو طرف �ر-دات �"
رک ا(���8
�ن و  د�%ر ا�,�ن 
",�ل دو2ت �"
رک��"�د�د. "�
و  ��"���2زم  و�� ر�ن رو��ھ�یآ� ،�ط د�ور�د�5د<�� و -ل  ����
�ن E�5ً از ��ن ر(
� ا�ت. 
��Oت

�ل �5دۀ 
"�N و ا�
Eف �,� از 5واو  هدز اذھ�ن ��ک �ر
@ل را �رای ھ��"� ا�$,ورۀ �"
و��
�ن ��
��دی /د�د �ران ����
�ن  .د�� �� ا(���8
�ن و ����
�ن را �رطرفدر ��ن  رن /�ری 
ا!ر �Eن ا 

��زد.  ز���� را �رای ا�
Eط �$وس ��/���، ��دی، ��وچ و �
�ن در ��و��
�ن (راھم ��، "ود �و(ق
    
���
ز �واھ�د �ود را در 
را�ز�ت ����� 5ظ�م ا�رژی ا !ذاری �زرگ ��ن �� �ر����ھ� �� /�ب  ����

. و �",Eت ���ود ا�رژی در ����
�ن را ��ز ��ھش دھ�د ��ز�دآ���ی ����� و /�وب آ��� �.�م 
. �� !ذاری در !وادر��در و ا��4ی  رارداد 2و2� !�ز �� �ران �"ور ا�ران از آن /��� ا�ت �ر����

 و ��روف ��زی �ران �ران ��
و ژۀ ط���2ن در -�ل -�4ر �رای ا�-راف ا(,�را�ن -��ب �رو
�� راه /�وب و  ھ� "ود؛ ھ����ن ����
��� ���ت ���%ر دو2ت ا(���8
�ن - �5 �ت ��ا�د�ش و �ط-�

دھد ��ت ا-
��ج دار�د.  >رب ا(���8
�ن( �دھ�ر و ھرات) �� ��در !وادر را �� آ���ی ����� ار
��ط ��
 ر�� �� ا�ن�رای د�
و !�رد �-�(ظ ��روی /�%� ھ� ���ل ا�
$�ده از ط���2ن �-�ث  
���ا!ر ����

�"�� �
، ���ل ا�ت و د، �� 
��8ر و 
-و<ت -�ل و آ��دۀ ��ط@� و /.�ن"�ھراه -��
� را در آ��ده دا"
!�ری ا�ن ��در از اھ��ت ��در 
ور�م و -�ر
�ن ���
� �واھد "د. �� ا�ن �ورت  �� رو�ق .�-�ل

��دی ز��دی �� و راه 
را�ز�ت ا�رژی،  �دھ�ر و ھرات در آ��ده �رای �ران ����
�ن
دا"
�  اھ��ت ا 
     ��"�د.

�,� در ��ط@� >رب �� رھ�ری ا�را�
را
�ژ�; اژدھ�ی زرد �ر 2ب آ�.�ی ��و��
�ن ���(�  ند�� �وا��
�ره ��"ود 
.د�د /دی ���-� �@���  (�� ا(
د و ��ش اژدھ�ی زرد . ھ�دو�
�ن 
� -دودی در -

���
��دی و ا���
� رو���  دراز �� د)،آ2وده �واھد " 5ر�� ا(راط�ت ����
!ردد. �ران  �� -وزۀ ا 
از اھ��ت ارزش ا�ران در �و
�ه �دت "��د ���2د "�دی �ر 2ب دا"
� ��"�د؛ ا�� در دراز �دت 

�� �ود ا�ران در دراز�دت طرح 
را�ز�
� راه آ�� ���N (�رس ا�ران ���
� �واھد "د و ا�ن 
    ��"د.  ���

-4ور ز��ن دوران /�7 �رد و   �د ا�Eح ا�
را
�ژی ��
� و �.�� ا!ر وا ?�ً �ران ����
�ن
را �� �"ور "�ن  ��ر/� یھ� !ذاری �واھ�د �ر����  وای "وروی ���ق در ا(���8
�ن را دار�د و ��

�K و ا���ت �,� را ا�
��ب �����د. -���ت از ط���2ن، ��ب ���د، ���د از راه /�7 و �-ران و راه /
ھ�ی  ھر!ز ز���� را �رای ��Fو��تو ��ط@� 
رور��م، ا(راط�ون و �-ران ��زی در ا(���8
�ن 
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"دن راه /�وب و >رب  �ز. ��د� !ذاری ا�ت، آ��ده ��� -@و �،  ��وی و ا���
� �� <ز�� �ر����
�روژۀ ا!ر �ران ����
�ن �� �واھ�د و ��واھ�د ا(���8
�ن �� �وی آ���ی �����، �� ا���ت ا-
��ج دارد. 


و ط� ����2ن �
��دی از �ران �� �"
رک �ران ����
�ن وط���2ن �� ����ن �ود ر��ده ا�ت. -���ت 
 �ران ����
�ن �ر �ر دوراھ� ا�
��ب ا��
�ده ا�د.�
�/� �وده ا�ت. -�< ھم �� ا�ن �روژۀ ا(راط%را��

    
�� را ���د دوران ر"د و ����
�ن ���م �2; در ا�
����ت ا��ر -زب ��روزی �واز"ر�ف رھ�ر 

ا�دازد.  �� دا�ن زدن �� /�7 دا��� در ا(���8
�ن و 
",�ل 
-ر�; ط���2ن�، !�
رش ا(راط%را�
او �� ا(راط�ون از  �وا�� و�� و ھمد و ھ��"و ا!ر�� �� �واز"ر�ف ا5
��د ��� �ظر �� 
/�رب 
�ر���

��د ��  /�ب ����ط@� و /.�ن ا��ر
�ش ��� �و"�ده ���ت؛ �2,ن و4?�ت �-را�� ����
�ن و او�4ع 
�K و /�7  وی از�. از �%�ه ��طق ����� ز���� �رای 
داوم /�7 �,� را ا�
��ب ��د���د ��ن راه 


�ن و ا(���8
�ن از  �-دود �� روز �� روز���� �
��دی و ا���
!ردد و �-ران �ز�ن �����، ا 
ا�
$�ده از ھ�ی /د�د و  !ذاری /�ب �ر���� 
وا�د. طر�ق -���ت از /�7 و آ"و�%ری -ل "ده ���


�زه �
��دی و 
/�ر

.�ی ����ب ا ��� "را�ط و  ھ�ی ����ب و ����ت ، �� ����2 �
?�دل(ر
� �ط@وی و ��ندا���، �و4?�ت �          دارد. ، ���ز � -�ل و آ��دها�2

دو2
� ��"�د؛ �ران  در �و ?�ت و "را�ط� �� �ران ����
�ن ��ت �"8ول راه �/�ت �ود ��
�ور و ���ول ����� ���2 و  (��د اداری، وش ا(���8
�ن >رق در �دا�م ��ری،(رور(
� در �واب �ر!

�"ور و �ردم  �وده و از ���(� �و
�ه �دت و دراز �دتو �روژۀ (ر���"� ا�
����ت ھ�ی ���5  دارا��
 �Eن ا�
را
�ژ�; �?�ن و <زم �دار�د. �ران  و �رای -�ل و آ��دۀ ��.ن ��"�د "�ن >�(ل ��

��دی، 
"�N آ(ر��� در "رق ����� �"ورھ�ی 45و ����ن 

و �� رھ�ری ا�ر�,� �و��ن در ر�ود ا ��
 ط��ن /د�د !�ر���ده ا�د �� �ر �Eوه را !م �رده ا�د؛ �� �رای -4ور �ود در ا(���8
�ن و 
@��ل �� 

�Eن ا�
را
�ژ�; رو"�� دار�د و �� �و ف "�ن در  ��ل ا(���8
�ن و ����
�ن �"�ص ا�ت. 
� �ران ����
�ن���و ����
.�ی ��.م و 
@��ل  ط��ن  ،ا(���8
�ن و �ردم آن در وا �  ر���� ���(� -ر�

  "ده ا�د. آ �ی �رزی و 
�م ��<�ق و (��دش،  �دار�%ریو �رو"ن �ران ��
و �� رھ�ری ا�ر�,� �

  ����ن
          �ور
�دی1392 �رط�ن    

  


