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  ا����� �ر����ی ��زۀ ��ط�وی و ��ن ا	������ن و

ا&�%%$  ھ�ی #��ردۀ و�را�"ر ��ز �� وزش ��د��د �ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و ��ن ا�������ن �س از ��د دھ� �� و ��ران
$� ھ�ی داغ ��ط�وی �� ر��دن �� �و.$ �-�دل (ط��ن((در���ی �زرگ) رودار ر(��ت�و آ��دۀ آن در ا�ن # ���د رو�رو 

 درازدا�ن  �دی آ���ی ����� �6ل  واھد #ر�ت.در ���طق ا�رژی  �ور����� و ��وب آ��� و 1��ت ����$ و ا(�0��
ر��� در ���ن دو(ط�$ دارد. �س از �رو���$ �وروی ���ق و ���6زی �ران  در ��ھ�ت و ��ران �ر�را ��ی 7�ور

�"ری �د؛ &�6ن رھ�ری و �:وذ �%ط� #را�8 �����7ن ����ن ���و �� �ر7رد#$ ا�ر��6 ا�ن �� و ��ران وارد �را�ل د
�و��ن �7 �ردم �ظ%وم ا�������ن ��ھ�وز  ؛در آن ��($ ���د ا�ر��6 ا��=ت ���دۀ �ر������ و��1�8 ھ��6ر ا��را��ژ�> � �

$�دھ�د �7 �� �ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و ����$ ا�ن �%ط8 7��8  �واھد ��زه ���ن �$ 7��د. از آن ر�A و @ذاب 
 ا�روز و ��ران  �ز �� ،����ھ�ی �د�د  ا�ت؛ ا�� �� د&�ل �س &رزه از �"�ه Dرورت و�ودی �� 7%$  �م �دهظ�&

 �رد در  �ور����� و �����ی ���وع�� $�  .��7د ��ط�وی ��ھ�وز �ران �����7ن از آن ا��:�ده 

����� و ��وب آ���  �7�Dور رو���، ��ن و ھ�دو���ن را در ��ط�� �رر� 7رده و �ر7ت  �ر ���ی ��زه در �رق
�6ن ��و(ف 7رده ا�ت� �ظ��$ �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 را ����د���$ �رای �و.$ 7%$ �7د و ���دود  8���؛ ز

�%8 �ظ��$  �وان �� ا�0راف طور ��1ل �$� ا�ت. �ه ���$ آ��ده �دو�-�دل (ط��ن و �ل و �0ل (���D از راه د��%�
����� و  ����ر و ��د=ت ا �ر در �رق ���$ ا��ره 7رد.وا�ر��6 �� �ور�� و �ل ��ران ������$ آن از طر�ق د��%

��وب آ��� ا��را��ژی 7��� و ��6ت  وردۀ �����7ن را (���$ �ر رھ�ری و ����ت ھ�� ����� از ا�راط"را�$ و 
دھد. �رای درک  ��ط��) از ��H و �ن ��G�$ 7رده و ا�ن 7�ور را در ا�زوای �7�ل و �%A ��7ده (رار �$ �رور��م در

  ا&�%%$ �و�� �����د. ��ط�وی و ��ن ن ����ت �� �ر ��� و ����راتا�

�%�و�$ �0ر  784�ور  ��و�ت ��ر: ���%و از��ر�H و ��دن �ردراز�� ����-�0ر آن ��ز  Hدارد؛ �%�6 ��ر� �� 
���رزات �%$ و آزدا� واھ��� $���و=ت ا �ر �0ر ���ن داد �7 ���رزات �%$، ا���Gل ط%���� و �ر($ ���دا�� ���د.  

در ا�ن 7�ور .�ق و ر��� دارد. ��ھ�وز و ��را�ش �ود، ���ل .�دا&��0ر  �-�0ر �7 ا&"وی ����رز آن �ر7ت
��ر( ،$%�$ و ��"را���� در ���ر ���ن دو(ط�$ و �� �رد ا�دJو&وژی ا�Gم ����$ �7 در ���ز �� ������ی 

�رد�$#��رش ��د $���ن  ���$ ���رک در ھ�Jت ��G�6ت ��ظم ا وان�رDد  ا7رد و در �ر��ن  �زش .�و%��ا&
$%��� ا�ن ا&�%%$  ود را از د�ت داد.  ����$ ���ت، �س از �0ول (درت ����$ ���8 �رد�$ و ����ت ��ن �Dور .

�0ر ���ن ��ب �ران ار�ش �� ا K��)و�د. و�دان ����:�ده از ا�����ت و ��ر���D$ ا17ر�ت �ردم �وا����د ��6 ��ز 
  داد �7 ا�Gم ����$ در  �ور����� ظر��ت �6ری و ����$ اداره و رھ�ری �ر�����ی ���وع ��ل و آ��ده را �دارد.

درازا���$ ا�ت �7  ژی ا�زاب �-J$1و&ود��1�� زاد#�ه و �رور�"�ه ا��� در 7�ور ������$ �ور�� او"�ع �ور� : 
�ظ�م ����$ ��6و=ر ��7��ت دارد. �-د از ����م (وای ���و �� �ر7رد#$ ا�ر��6 و �ر������ �� 7�ور .راق و 

#رای  ھ�ی ����و��&���$ �%$ ن، (درت ����$ ا�زاب �-1$ و �ر��ن�ر�"و�$ �زب �-ث �� رھ�ری 0دام ���
و @�ر�ذھ�$ دوران ���ن دو(ط�$ در ا1ر ھ�وم �ظ��$ و ���رھ�ی ����$ و ��%����$ �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 

�ر(ذ��ز&زل �د�د. رژ�م #ر،  وار ا�راط�ون آ�وب قر�د ����ر-���G�$ #رد�د و �ور�� �� ��7ون ��  ا�$ در &��$
    .رب) ��د�ل �د. وای � �&ف (� 0وص ا�راط�ونث �� رھ�ری ���را�د و (و ���رزه ��ن ��روھ�ی �زب �-

را �� ����  )�ر��7 و .ر����ن �-ودی(آ��ن  طو=�$ �دن �� در �ور�� �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 و ���دان
  . ا��-��ل �Gح �7���وی در��-�ب 7رد، ��D� �6%د در ��ن (در���ی �زرگ ��ط�وی و ����$ را �دت � ��د��

و ����دھ�ی آن  ��0رف #زاف ا�ن ����ماز �ور�� ھر��د ����� ای �رای �ورش �ظ��$ ا�ر��6 �راھم 7رد؛ ا�� �رس 
����ن �ظ��$ ���و را �� ���� ا�دا ت و ز����  طرف و � �&:ت رو��� و ��ن در �ورای ا���ت از طرف د�"ر  از �>

���.د #رد�د. ا�ن �ر ش .�ده ھ�راه � $�������� و  ��ر ���ی د�"ر ����$ در 7�ورھ�ی .�دۀ �رق�رای د��%
��وب آ���، ��راً در ��Dی ����ل �د�د (در���ی �زرگ ����$ و ��ط�وی �ر �ر ����K ا�رژی، ���6ت از �و.$ 
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روا�� و �-�دل ���دا�� و �� Dرر  (ط��ن در آ��ده دارد. ����8 ا�ن �ر ��� ���د �� �ود �ر�7ت ��������$ �-�دل 
  .ھ�ی ����د#را و ا�راط�ون �ذھ�$ ���د و #روه ھ� ���ح

�-د از �رو���$ ���ن دو(ط�$ و ���روی �ظ��$ (وای ���و �� رھ�ری ا�ر��6 $�ر�% �دن ����ت �ر$�  در ��ط� : 
���ل آن � دا�$ در &��$، ��وط ���$ ���رک در �0ر و �(�و�ژه �س از ��وط رژ�م (ذدر  �ور����� و ��وب آ��� 

�"رای ��7��ت ����$Gدر �ور�� و ا�زوای ا�ران ) دو&ت ا� ��ن، #��رش ��%���ر��7 �� رھ�ری �زب  ا وا&
�م ودر �������ی ��ط�وی ��� .دا&ت و �و�-��ا��را��ژ�> (وای ���و  رز ���"�ری ���ت و �6$ از ھ��6ران ����ر 

$� �ر��7 و ����ت از �ر�7ت ا�Gمطرح  ز�دۀ ���ده ��زی ا�Gم در �� رھ�ری اردو@�ن  �ران دو&ت �د. ���وب 
���م) را در د����$ Gط�� (���د ��ن ا����رورا�د�د. &�6ن �ر ���ی �ر�K ا �ر در ��ط�� از ��%� ��6ت  �ر �$ر 
��ن در �0ر (�� و�ود ������$ .%�$ دو&ت �ر��7)، ا وان%�����ت .ر����ن �-ودی و 7�ورھ�ی .رب از  ا&�

��ن از ���ب د�"ر،   وان���ب و .دم ������$ �-�ل ���ن @رب از ا�ظ����ن و دو&ت �د�د �0ر از �> %��ا&
�%8 �ظ��$ �� �ور�� و �و���ت راه �ل د��%���$ �رای ��ران �7���وی در آن 7�ور، �������ی دا %$  ا�0راف از�

��ز&زل #ردا��د. ًG��"رای �ر��7 را �7Gدو&ت �7و�$ ��&�$ ا��را��ژ�> �� ا�ن 0ورت آ��دۀ  و  �ر�$ دو&ت ا�
$�   �7د. �ر��7 در #رد��د ��و=ت ��ری ��ره و ��ر �%وه 

�ر(ذا�$ در  'ر����ن �&ودی: -���وط رژ�م 0دام ����ن �� �ورش �ظ��$ ا�ر��6 و �ر������، �رو���$ �6و�ت 
ز�ر ���رھ�ی �ران ���و و .ر����ن �-ودی، #��رش �� در �ور�� و ������$ از � �&:�ن ���را�د �و�ط �ران 

ھ�� و ھ��  و ��وط رژ�م ���$ ���رک در �0ر )� 0وص .ر����ن �-ودی(���و، �ر��7 و 7�ورھ�ی .ر�$ 
.ر����ن �-ودی را در ��ور ا0%$ �رق ����� (رار داده و ا�ن 7�ور را ��ش از ��ش �� �8�6 ا��6ی �ران ���و �� 

�� .��رت د�"ر �� ����م �ظ��$، ��%����$ و اطG.��$ �ران ���و �� ا�زاب �-1$ رھ�ری ا�ر��6 ��د�ل 7رده ا�ت. 
���وع �رای ا�راط�ون  ��دان ،در 7�ورھ�ی .ر�$ ��و��&���$ @�رد��$��6و=ر در  �ور����� و �ر�����ی �%$ و ��

     .ه ا�ت�د  �&$  �و����ی �ذھ�$و .رب 
#��رش ��، �رور و و��ت ا�راط�ون در .راق، ا�������ن و �����7ن، و(��K  و��ن ���رب دھ8 ا �ر  ��0  

 و  �$، �6ری و �د�$ را  �و�ت ا�راط�ونGی ����7  ا�ن   �ددر �ور�� � و�$ ���ن داد ������وز �0ر و ��
�وا�د. ��$ ا�Gم ����$ ا�ن �وا���$ را �دارد �7 ��1ل رو�ن آن را در  ا���داد �ذھ�$ آل �-ود �ر 7رده ��$���ر

��ن �0ر �� ��وط ا وان%��، در �ر��7 �� ��6ت �������ی �زب .دا&ت و �و�-8 اردو@�ن و در ا�ران �� �� �ن ا&
�����7ن را ��"ر�د �7 �� @�ر و��ت، �رور، ��، ��ا��$ و  ���ھده 7رد�م. �ذھ�$��ت ر��دن و=�ت ���� و ا���داد 

&ب و &��ب ��0و=ت ��، ا�ن ا�ت  �ردم ��ط�� ��د�م �7د. �� ا�راط"را�$ ��ز د�"ری �دارد �7 �� �ردم  ود و
    �ظ���"ری، ا�راط�ت و ا���داد �ذھ�$ �س از �رو���$ ���ن دو(ط�$.

.ر����ن �-ودی در .0ر .%م، �ذھ�$  ا���داد �%ط�ت �ط%�� و��دآوردۀ �:�$  ��ی7ور7ورا�� �� 1رو� یا��6
در .ر����ن ا�زاب ����$،  ؛ ز�را��6و&وژی و ار���ط�ت �� �-�$ ��وط در #ودال ��ره و ��ر ��ر�H ��ر�ت ا�ت

 و آزادی ا����$و�ود �دارد. ز��ن از ھ�P �وع ��وق �د�$  اG0ً  ��ر&��ن، ا�� ���ت، آزادی ����$، ا����.$ و �د�$
» �ر��ن �ر��ن«�ر وردار �����د؛ ��$ ا��زۀ �و�روا�$ �و�ر � 0$  ود را �دار�د. ��د��ه ��Jول �:�ظت از 

��وم ا���دن  دا�د. �ن �$ا�ت و  ود را  %�:8  دا �ر ز:��ردم ���ن  ود داوری �����د �7 ������$ از ���ن ا&"و�$ �� 
$��وا�د در �را�ر ��ل .ظ�م ا��6ر د��و7را��> و آزاد  ���د؛ آ�� ���ن �د&$ �$ در �ر�"�ه (�ر#ون (رون و�ط$ �

���ا�ن ا�ت آزادی و و�ت �7د. ا17ر�ت (�طK ��ر�ت �7 �� ا�دزه �$ در �ر ���ی ��زه  ود را ���ن داده ا�ت 
    #ذار�م. (�Dوت را �� �ردا �$د��و7را�$ در �رق �����؟ 

7�د و  �-د از ا�� ���ت ا �ر �:�$ �� را�ت �$ و .ر����ن �-ودی ا�ران �ر�ف ��ر� $ �ر��7: ا�ران �&د از ا������ت
8�D ا��$  ود را از راه �ل (�ران دو&ت �د�د ا�ران ���$ دا %$ و ��ظ�وی �-�ل �ده ا�ت. ودر 0��8 د��%

د. در �از �"�ه ��ط�وی در �ل ��ران �ور�� ��ش ����رزی داردر د��ور �7ر �وری (رار داده ا�د.  ���$ ��ز�دهود��%
 د���� �$ )ا�ر��6 ؟...و ھ��6ر ��ر� $ و ا��را��ز�> ا�ران دو�ت(ا&�%%$ در �$ ��ز ��زی �0ل ��زه �$ ��  �طR ��ن
دو��ره �� ��&ت �ور��ل درآ�د. �ران  ا&�%%$ 7�ور ا�ران �ود و روا�ط ��ن �ردا���#�ر �:سھ�ی ا(��0دی  �� ��ر�م

��  ا�ران �1ل ا�ن �7 �س 7رده ا�د �7 در ��Dی �-�دل و ھ��6ری (ط��ن �زرگ در آ��ده (�� �� 0ورت ا���ری و
$������> د���ی ���ن دو(ط�$ و �وع  �ذھ�$ ھ�ی �رای ��دروی و ا�راط"را�$ �� طور  وش �� ر�D) د�"ر ��ی 
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$�    �وا�د.  (ط�$ ���ر �ده �
�د�د آ��ده ا�ت. از د�د ���-� ��� �$ و از ����د�ن ھ�ی درو�$ �رای ����ر و ��و=ت  ���-8 ا�ران از �"�ه ������ل

 ( ��0 �%ط�تھ�ی ا�ران �-د از 0:و��  ��1�8 دو ��ھ��ون رژ�م� � »و ����و��&��م �ذھب« �ظر �ژوھ���ی �و�ن،
ا&��� �� از �وع ا����ن �ده و  �د؛دارو ��د ��ر�H ا�ران ���ز �� ھوای ��زه �ردم و=�ت ����) د�"ر �� ��ر�H ��و��� ا�د؛ 

�$ رو�رو  واھد �� ھر��ل ����ل دو&ت �د�د ا�ران �� �-�دل و ����� روی �� ا�����ل دا %$ و  �ر .��6ت  وردۀ آن
  ���د. ��ط�� �$�د و ا�ن �� �ود ا�ران و 7�ورھ�ی 

�� �ر ��ور ا(��0دی، ����$ و �ظ��$ آ���ی �ر($ و ��وب �رق �و��ن اژدھ�ی  :�� 7�ور �زرگ ��ن ��ن: �� ��
در ا�ر���، آ���ی �ر7زی، ا�ر��6، ارو�� و   وان ا(��0د دوم ���ن �:وذ #��رده �$آ��� (رار #ر��� ا�ت، ��6% �� .�

د. 7�ورھ�ی �رق دور و ��وب �رق آ���  ���دودی از #ز�د آ�و��� و دا��� ��� �$ در �> G7م ��ط�� و ���ن
. 1��ت ����$ و ا(��0دی ��ن در �رق ھ�ی 7�ورھ�ی �رق �����، ��وب آ��� و آ���ی ����� ��رغ �وده ا�د ر�زی ��م

و  ��زم، ��$ �ر�0$ �رای ا�راط"را�$�ر( ا�دو��زی، ��&�زی، و����م و @�ره در آ���ی ��وب =زم دور و 1��ت
$��$ �ر�ن 7�ورھ�ی از �زرگ ی��%�ون �:ر 238�� �:وس  ا�دو��زی دھد. دھ�ت ا�$�6 �Gو7را��> ا��در ���ن  د�

$��$و ا&"وی د��و7را�$ و  �ود ���وب  $�Gورھ�ی ا��روی در ��ن 7 �����ا�راط"را�$ و دھ�ت  ���د. در اوج 
��ن ا�دو%���زی د��و7را�$ و Dد�ت �� ا�راط"را�$ را �� طور آزادا�� �ا��6$ در  �ور����� و ��وب آ��� �ردم 

�$  7�وری �درن��رو�دان .�وان � ���ز �ردم ��&�زی  .ا�� �ب 7رد�دGرو ا� �����و دارای ا(��0د و ���-8 در و 
     ��ل ���ر�ت از ا�راط"را�$ و ��دروی ��زار ا�د.

�ظ�م � #ر���ر ��ز��زی ��ی �رق ����� و رو����را��� و ���و در#�ر .Dو ����ن در ز���$ �7 �ران دول 
ا(��0دی و ا����.$ ����$، ���ق  ود �ود�د، ��ن و 7�ورھ�ی �رق دور و ��وب �رق آ��� او�Dع �رو����دۀ 

$���7د و �-�دل ���$ و  ذ7ره از �ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و ����$ ا�����ل �$�7�ورھ�ی �داد�د.   ود را �رو����ن 
��ر ا�راط"را�$ و �رور��م �رای �ل ��را���ی  �ور�����  (در���ی �زرگ ���$وھ��6ری د��%��� ��ل ��> را و 

$� ، ر�د و #��رش د��و7را�$ و1��ت ��ط�وی و ����$ در ا�ن ���ر ���دودی ز���� �رای ا���ت و#�ر�د؛ ز�را  
  .�ود ��ر�$ و ا(��0دی ���.د �$ھ�ی � �-�&�ت

�ظ�م �� .�وان 7�ور �زرگ ��وری در ��وب آ��� دارای ھ�د  �دن�0�ب ���ر� $ و  �رز��نھ�دو���ن: 
$� $�آھ�"$ و ھ��و�$ �� رو���  ا�ن 7�ور در ھم ���د. د��و7را�$ �ر($، 1��ت ����$ و ا(��0دی و �وان =زم �ظ�

��ط�وی و ��ن Rر��6 در �ط�ن 1��ت، ا&�%%$  واھ� و ��ن در ��ز��ن ھ��6ر���ی ���"��ی و �� �ران ����ن ���و و ا
��ط�وی و ����$ ا�ت. �ردم ھ�د ھ��ره (ر���$ �رور��م و ا�راط"را�$ �وده R%0 ت و���ا�د؛ �� ا�ن د&�ل در �$  ا

ھ�دو���ن  ا&�%%$ ا �ر ����K ھ�� ����8 ��ن ����د. �ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و ھ�ی �رط��$ �$ ا�ن @ده ��زی ر��� 7ن
در �-�دل و ����� روی در ��ط�� �رای ��و ا�راط"را�$ و ��دروی  �> �7 �ران ھ�دو���ن از را در �ر دارد. �$
�� 7�ورھ�ی ��ط���� �� $�����د، �%�6 �� ا�ن �ر��ن 7�>  ا�����ل � ����� ��  ��7د. �$ھ

رو��� �� ��ر�H و ��دن رو�ن �� ���� در آ���ی ���&$ و (���$ از : آ���ی �ر$زیرو��  �ر ��ور آ���ی ����� و 
�$ دار�د، �%�6 در آ����$ �ر7زی ��ز &�"ر ا�دا �� ا�د. در ز���$ �7 (وای ���و �ر#رم �� و ارو�� ��ش ��

 ا����ل ����� و ��وب آ��� �ود�د، رو��� �� ��ز��زی و �و��زی ا(��0دی، ����$ و �رھ�"$  وددر#�ری در  �ور
$�7رد�د.  �$ و � ��را�$  ود را �و��زی �$� ��د�د. K���0 �ظ��$، ��D دا���د. ا���ت و 1��ت را در ���-� ���6م 

�وری�ھ�ی ����ل آ���ی �ر7زی ���درت  در ���رزه �� ����زم و ا�راط"را�$ �ر#رم �ود�د و �� ا���ت و 1��ت �
$�رو��� در ��&��ن ا �ر دو��ره وارد ر(��ت ���رت ا�%�� و ��D� K���0$ و � ��را�$ �ده و در ��دان  ورز�د�د. 
���$ و�� و ���ن �-�ل �ده ا�د �7 ��1ل ��رز آن طرح �ل ��ران �7���وی �ور�� از راه د��%��ط���$ در ود��%
$��$ و �رور��م ���د. رو��� �� د&�ل �"را�$ Gو رو���  از �و�-8 ا�راط"را�$، ����د#را�$ ا� ������� در آ���ی 

$�دو&ت رو��� �6$ از ا.�Dی � ����د. دا�� �ل (���Dی ��ران �ور��، ا�ران، ا�������ن و �����7ن ���ز ا���$ 
  ���د. آھ�"$ �� ��ن و ھ�دو���ن �$ ھ�ی ���"��ی در ھم ا0%$ ��ز��ن ھ��6ری

ھ�ی ا(��0دی، ����$ و روا�$ ��ز��ن  7�ورھ�ی آ���ی ����� در ز�ر ��ر ����ت$�ورھ�ی آ���ی �ر$زی: 
�د و در ��Dی �����$ (در���ی �زرگ �"ر �$ا(��0دی در ��ل و آ��ده ھ��6ر���ی ���"��ی �� R%0، 1��ت و ر�د 
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ا�$ و �رور��م �0دره از �����7ن �� دل راه ��ط�وی و ����$ (رو���، ��ن و ھ�دو���ن) �ر�$ از ا�راط"ر
$�ھ�ی �س  �را�ز��$ و ���د=�$ در �وزهھ�ی روی د�ت �و�-8 ا(��0دی، ���ر�$، ا.��ر  طوط  طرح �د.دھ �

$����م ��ط�وی و ����ر� $ و ا�ن (%�ر ��ن ��ن، 7�ورھ�ی ��وب آ��� و آ���ی �ر7زی، رو��� و ارو�� #��رده و 
�6$ از � ���ی ����ر �-�ل و (وی ا(��0د و �د��ت ��ط�وی و ����$ ��د�ل  واھد 7رد. �"ذار �����7ن � �زرگ را �

��������ول ���د و �%ل و آزاری و � ش و��ت و ��ا��$ در ��ط�� و ���ن  �� �رور��ت �روری، ا�راط"را�$، ھ
��ل از  7�ورھ�ی د�"ر راه �-�دت، ���ر�ت، ا���ت و 1��ت را �� ������د.=���ردم ا�������ن �� ���ن #��ده و د&$ 

ا�راط"را�$،  Dد دھ�ت ا��6$ و Dد �رور��م �رای R%0 و 0:�ی ���-� .�ق و ا��د �� �7روان 7�ورھ�ی Dد 
$�  ��و�د�د. ��ری 

�$ �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 در  ��ر #ران ��0رف ���6زی�ر�*�: �ران ���و �  رھ�ری ا���ھ�ی �ظ��$ و �
و �Dور ھ�� ����� در  ، �����7ن��ط��،  ��0 ��%8 �ظ��$ �� .راق، �� و در#�ری در ا�������ن، &��$، �ور��

7�ر ا(��0د ا�ر��6 را ��6ت، �%�6 ��6ف و �ز&زل در  �ور����� و ��وب آ���  ����ن �ران ���و را .%�$ �� ��
ا�0راف  �� ت. �� طور ��1ل ��ر&��ن �ر������ دو&ت ا�ن 7�ور را از ا��راک در ��%8 �ظ��$ �� �ور�� ��ز دا�ت.

�7 از ���ب ر(�ب ا0%$ (7�ور  راه �ل د��%���$ ��ران �7���وی در ا�نا�ر��6 از ��%8 �ظ��$ �� �ور�� و �ذ�رش 
���)ا�ت �-�$ �ران رو��� ������د �ده اش ،$��� �"�ه �� ��0رف ��=�8 ���د.  ن D-ف ا�ر��6 و �ز&زل �ران ���و 

��%��رد �و�د) �:�وت ���ن  46��%��رد �و�د) و ��0رف ��=�8 �ظ��$ ��ن( 450(��Gدی 2010در ��ل  �ظ��$ ا�ر��6

$���ن رو�ن � $�وان #:ت �7 ��0رف � �ود. �� �> �����8 �را�"��$ �$ او&�ن و دو��ن (درت ا(��0دی و �ظ�
؛ در ��&$ �7 �ردم ا�ر��6 ��&���$ ا�ت �7 ر7ود �د�د ا(��0دی �ظ��$ ��=�8 ا�ر��6 �زد�> �� ده �را�ر ��ن ا�ت

$���ن دا��� ا�ت. �� ا�ن �رر�$، .%ل �7د �دن و  را ���ل � Rد ا(��0دی را در �ط�ور ��ن �%�د�ر�ن ر���7د و 7
$�     د. �و �و(ف ����ن �ظ��$ ا�ر��6 رو�ن 

�ر ����ت و �:ظ ���$ (در ا�������ن د���&� روی �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 از ا��را��زی 7��� و ��روک �����7ن 
��ن ����8 ��:$  در �0ر ����ت ا�ر��6 از ا وانط�&��ن و ا�راط"را�$ در ��ط��) ���-� �� ��ر آورده ا�ت.  %��ا&

��8 دو&ت اردو@�ن در �ر��7 �7 ��وق ��%8 �ظ��$ �� �ور�� و ������$ ھ��و�$ ا�ر��6 �� ا��را��زی آر���"را�داد. 
��ن در �0ر  از ا وان%��و ا���دادی  ا��6 �� �%ط�ت �ط%��، �ذھ�$�ود، �رو����د. و ��و�ت ا�Gم ����$ در ��ط�� ا&

�وری  در �رق »رو���$���ر .ر�$ «از ھ� �� .�ب ا�ت.  �دن �ردم  �ور����� (رن.ر����ن �-ودی، 7����� �� �����
�� د�ر �ران ���و �� رھ�ری . و �� د��و7را��� در ���� ��ر آن د�$ ا��را�ت 7رد�د  واھ�ن دوآ��� #%$ ��د�د

�ردم ���ن و ��ط�� �ن �� �و.$ �-�دل  $�(ط��ن در ���$ ا�ر��6 در ز�ر ��م �زرگ و ��"�ن د�����زم ا��6ر .�و
  . ا�ش ا�واج د��%و���$ داد�درا���ی ��%�ل ��ر�7ت �ظ��$ و ا�ز

���د. �ورش �ظ��$ ار�ش �وروی �� ا�������ن �� �ظ����ن  �����7ن ��0ول ���ن دو(ط�$ و �� �رد �$ +�$���ن:
<�(��  0وص �ر��ر ارو��، ا�ر��6 و 7�ورھ�ی .ر�$ھ�ی  و ا�� ��رات �����7ن (درت ا�زون � ��د و 7

ھ�ی ا�راط"را�$، ��دروی و �رور��م در �����7ن �� رھ�ری  رد. ھ���را �� ا�ن 7�ور �راز�ر 7 .ر����ن �-ودی)
ا0%$ �رورش و آ�وزش ا�راط�ون و ��دروان �ذھ�$ از  دو �6ل #ر�ت و ا�ن 7�ور �� ���"�ه�����م آی اس آی و ار

��&> .ر�$ و @�ر.ر�$ ��د�ل �د. ا��را��زی �� ت، �ر���، رھ�ری و � ش ا�راط�ت و �رور��م در ��را�ر 
�$ �� آی اس آی، اردو و دول �����7 �ران �و�ط���ی �ر7زی، �رق �����، ��وب آ��� و د�"ر ���ط ��ط�� و ���ن آ

�6ل و ��رازه ���ت و ��  ( �� و�ژه .ر����ن �-ودی)ارو�� و �ران 7�ورھ�ی .ر�$������$ ��&$ ا�ر��6، �ر������، 
�ن ��ر �����7ن ��د�ل #رد�د.  A�� و�#    

�-داد �دارس د��$ در �����7ن از ��د 0د �در�� �� �ر.ت ر�د و #��رش ��دا 7رد�د.  ھ�ی ا�راط$ #روها�زاب و 
ر ا�ن �دارس �� �7ب ھزار �در�� و ����ر از �> و ��م �%�ون ط%�� د 12�� ��د ھزار ر��د و ��= ��ش از 

#زاف اردوی �ش 0د ھزار �:ری و ��0رف  و ا�راط"را�$ ���ول ا�د. �و ���زه ����$ ��درو و آ�وز���ی ا�Gم
�د و ��=��  �ردا�ت �$ز �ود�� ا�ر��6، ارو�� و 7�ورھ�ی .ر�$( ��0 .ر����ن �-ودی) ا�� ��رات �����7ن ا
<��%��ردھ� دا&ر 7 $��%6ت �راز�ر �    #رد�د.  ھ�ی �ظ��$، ا(��0دی و @�ره �� ا�ن 

���ر�وروی �و(ف �����7ن ھ����ن �:ظ �د؛ ز�را �-د از  روج ��روھ�ی رو�$ از ا�������ن و �رو���$ ا���د�
�ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 و �ر������ �� ����م �ظ��$ �� .راق و �Dور �ظ��$ و ا�� ��را�$ در �رق ����� و 
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�� زوال �� �رد، ر7ود ا(��0دی ا�ر��6 و . ا����ج دا���دو ا��را��زی ��ذ7ره آ���ی ��و�$ �� 7�ور �����7ن 
ھش ��0رف �ظ��$ ���و Dرورت و�ودی ا��را��ژی 7��8 �����7ن  �م #رد�د؛ ا�� �ران �����7ن �� �7ارو�� و 

ھ�ی �� �رد در  �ور����� و �دت ���$ ر(�����ی (ط��ن از �> ���ب و ���وا�$ ��6م ������7$  ا��:�ده از �س &رزه
� در �دو�ن ا&�ر����ف ���"ز�ن از ���ب د�"ر ،���:%وک و ��6ت  ورده ����د�د و �� ھ�وز از �� ھ��ن ا��را��ژی 7

$� ����� ��     ��7د. ط�&��ن، ا�راط�ون �ذھ�$  و �رور����ن در ا�������ن و ��ط�� ������$ ھ
، �داوم �� ا�������ن �رای  �ن����ت .%�$ �ران �����7ن از ط�&��ن و ا�راط�ون .رب و @�ر.رب و #��ل آ� ��

�:رت و ا�ز��ر �ردم ��ط�� و ���ن  ،1���$ در ا�ن 7�ور �7G��ده و �$ ��ا��$��زی، ر.ب و و��ت و ا���د  ��ران
���ت �7  �م �ده ا�ت؛ ا�� �ران  آ���را �رDد &�� $����7�� A�%رورت و�ودی ا��را��ژی ا�D .ر ا�" ��� ا�ت�

��6ر  یرا �ون رو�� ��7د و �ران ���و ر����� از آن �وء ا��:�ده �$ .�(�ت ���د�ش �����7ن �� طور ظ�&���� و �$
$�طK (�7ھش و ، دا %$ از �> �و و ��ران .��ق ا(��0دی و ا�رژی�ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و ����$ دھ�د.  ��زی 

<��رھ�"$ و ا����.$،  ھو��$ ، (و�$ و ���$، ��ران �$#روھ�ی ا�راط$ و�را�"ر ����ل���ز و ھ�ی  �ر�$،  7
�����  K ا�� ��را�$، ���رھ�ی ر(��ت �� ھ�دو���ن و ا�زوای �$ھزار �:ری و ��86 و�� 600��0رف ��"�ن اردوی 

را �رای ا�د �� ز��&� دان ��ر�H  ا�ن 7�ورا��را��ژی ��:ور  �� ����  از �وی د�"ر �����7ن در ��ط�� و ���ن
$��وDوع �:ظ و ��7رول �Gح ،را �� د���ل  واھد دا�ت و ا�ن ، �%�6 ��ز�� و ا�:��ر �����7نا��6د   $�ھ�ی ا�

���ن در �طR ��ن�����7ن را  �� $%%�     آورد. �$ ا&
$���روی را در ز�ر ��ر �-�دل  و ����� ، �:�ھم، #:���نا�ر��6 و �ران ���و در ��Dی ��زۀ �ردا D �7رورت د��%و

 $���$� ا�روزی، ��ران ��زی،  �وا��د از ا�ن ����ر �� �ران �����7ن �ر0ت ��زد، ��$ (ط��ن ����رز ��
�د��م �����7ن و ا� �ذ ��&�$  ��G7> و �دون د�ن ا�دی ���زۀ ��-:ن ا��را��ژی ا�راط"ری و �رور��ت �روری �دھ�د.

   ھر#ز روی R%0، ا���ت و 1��ت را � واھد د�د.   ��ط�8 �� ،ھ��6ری و ��ز�د#$ �و�ن

ھ�ی ����$ �� ��  ھ�ی ��وا&$ و ��ران �ر �ب و�را�"ر �� 7�ور �� در: ۀ ا��ر���ی ��ز����ن در ��د��د �را	���
ا&�%%$ ا �ر  واھ$ � واھ$ �ر  ھ�ی ��ط�وی و ��ن ا�ن �� ر��ده و در ���ر ��د��دھ�ی ا �ر ا���ده ا�ت. �ر ش

$� دھد. و �واKD ��روھ�ی در#�ر را ����ر �$ ھ�ی ����$ ��د و 0ف آرا�$ او�Dع ا�روز و �ردای ا�������ن ��1Uر 
�دۀ �ران ���ن دو(ط�$ و 7�����ی �و ر( �ردم ��"زده و �7G��دۀ �� ��د دھ� ا�ت �7 (ر���$ 7��7���ی  و��ن

�%��ت �ظ��$،  را�راط"را�$، �رور��م، ����زم و ��ران ا����$ �ده ا�د. ا�������ن در وا(K �� =�را�وا(ر���$  ��س.
د � در و ز��&� دان ا�راط"را�$، �رور، و��ت و �ران ���و، 7�ت و ���رت �وا اطG.��$ا�� ��را�$ و 

و �Gھ�ی » .�ق ا��را��ژ�>«��د�ل #رد�ده ا�ت. ھ����ن �ظ����ن �����7ن  واب  ھ�ی وارده از �����7ن  �و�ت
     �رورا��د. زوی ��ز#�ت ط�&��ن �� (درت را در �ر �$ت آی اس آی، �ران اردو و دو&ت آر�����7ن �� ھدا�

 ��ز �� ا�روز و ��رانو�:�د =@ر و �ظ%وم (ر���$ در ز�ر ��V �7د و ز�"زدۀ ا��را��ژی ���$ ا�������ن �و��ن #
�م  یژ، ا��را$����7����ِ��آور دو&�$ و @�ردو&�$، D-ف  ، ر(�����ی (ط��ن، ���د �ر��م�� رھ�ری ا�ر��6 �ران ���و

(���Dی ��د ��ط�وی ����د �� ز�د.  �ر���"$ دو&ت 7رزی و .دم ر�د =زم �-ور ��-$ ����$ د�ت و �� �$ و �$
ا&�-�ع #ر��� ا�ت؛ &�6ن �ر ���ی ��زۀ ��ط�وی و  �وDوع ا��$ ا�ران ��%8 ا�������ن را �� �دودی ��ت �ور�� و

و �� ����� را�ده �دن ا�Gم ����$ در ���$ در ار���ط �� �ل د��%����> (���D و Dد�ت .�و�$ �� ا�راط"را�$ �
��ط�� ����دھ�ی �د�دی را � �$��� �Gطم ا���دن �Gھ�ی  �وا�د. ھ�راه دارد �7 ا�������ن ھم از آن �ر��7ر �وده �

    ���7ن از �ر ���ی ��زه ���د.���د ���$ از �رس �ران ��آزادی �G�رادر  و ��$����7
 ،�����در ا�������ن ھر��د  ��ھ�وز �-ور ����$ ��-$ �� � �"$ =زم �ر��ده ا�ت؛ ا�� ظ�ور �ط�$ ا�زاب، ��ز

��، ا���دھ�ی �و(ت، ��7و���ی �د�$، ا����ده�G�Jن  و��ن د�روز،  ا���ھ�ی �0:$، ھ��6ری و در ��7رھم ����ن د�
�ر ��ل ��  �ردم، ھ�ی رای ر��ن #:���ن ���ی �:�، ا�� ���ت و ���ی �0دوقا��:�دۀ ا��دا�$ از ��طق � $�-�.�ور از 

�ود. در ��ل  �� �ر�%8 ��ھ�وز � �� ���دۀ #:�"و و ھ��6ر���ی ����$ ���وب �$ ،دوران �� و در#�ر���ی  و��ن
ر�د؛ ز�را ���7ون ��وق ��رو�دی (و�$ دا �ی �� ���ن آ�ده ����ر �6ل و ���وایھ ھ�ی ����$ و اG�Jف ��Dر ��6ل

�د�$ و �ظ�م  8-�ھ�  د��و7را��> در ا�������ن �6ل و ��رازه �"ر��� و دو&ت����$ �ر ����ی ر�د و �و�-8 ��
$� $�ا����.$ د��و7را��> �وع ا�������ن �ر ����ی (وا��ن �د�$ و  ��ز���$ �7 ����م ����$دا��� ����د.  �ر�7ب (و
، �6ل و ��رازه �"�رد، ��ر7ز )���م ا(وام و ����د#�ن ا�������ن ��وق �را�ر �دھد �7 �رای(��وق ��رو�دی 

ھ�ی �را�7دۀ �و�ود در 7�ور در ��ت ا��� و ��ز��زی، ا���ت و 1��ت دراز�دت و ر�د و ا�6��ف ا(��0دی،  ا�رژی
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�ت و �و داده � واھد �د.ا����.$ و �رھ�"$ �    
$���� �7 از�� ا�روزی و و��ت �را�7$ ا�راط�ون (���رزۀ (�طK �� �7و�$ .�ده در ا�������ن  وظ�:8 �%$ و 

� ���د. ���رب دھ8 ا �ر � �$ وطن در  ا���رار ا���ت و 1��ت ) �رای�ر وردار ا�د ������$ �����م �ران �����7ن
�ن �7ر �زرگ �وا�د ا 7:��ت و ��ز&زل �7و�$ ھر#ز ��$ ظر��ت، �$ �� ا1��ت ر����ده ا�ت �7 دو&ت ���د، 7مرو��$ 

و ��دروی و طر�داران �-�دل  ��ر� $ را ا���م دھد. در ا�������ن 7��7ش آ��6ر در ��ن ��روھ�ی ���$ ا�راط"را�$
دارد.  �ر��ن از �وی د�"ر �%ورا&��م (و�$و ����� روی از �> �و و ���� ���7ن ��7��ت ا���دادی (و�$ و ����(�ن 

$��وان #:ت �7 �����ن ا���داد (و�$ �� �وی ا�راط"را��ن و ��دروان  �� ا��س ���رب ��ر� $ و �واKD ��ری 
����� روی را  واھ�د #ر�ت. �-�دل و 7��ده �ده و طر�داران �%ورا&��م (و�$ ���ب     

از  ،ھ�ی ا �ر �� د���&� روی 7ور7ورا�� از ا��را��ژی ���$ و و�را�"ر �����7ن �ران ���و �� رھ�ری ا�ر��6 ط$ دھ�
 $�، )�7 �� ��وی از ا��� در ھ��6ری و ھ��و�$ �� ا�راط�ون �وده ا�ت(�������ی �$ ����8 �����ن ا���داد (و

ا�ن ����ت ا��را��ز�> از ر��� ا����ه �وده و �� ����ت 7رده ا�د؛ &�6ن در ��&��ن ا �ر .�Gً �� ا1��ت ر��د �7 
ر�د.  و�� ���� �7 او�Dع  �$ ھر#ز �� �و���ت ��$ �ی ��ط�� %$ ا�������ن و �� ��رھھ�ی دا در�ظر دا�ت وا(-�ت

����� روی و��ط�وی و ����$ در ��ل ��Dر و �ر ���ی .�دۀ ��زه �� �: K  د ا�راط"را�$ وD دل ���دی و �ر�-�
$�     ���د. ا���ت ���زی در ��ط�� 

ذ7ره در ا�������ن در �> �ر�7ب ھردو ���ب ���را�7دۀ ھ�ی  �� ������ ا�ت �7 �� #:���ن ��ز�دۀ ����$ ا�رژی
��م ��رو�دان ا�������ن را در�ر دا��� ���د، .%�� ا�راط"را�$ دا %$ و �ر Dد ����ت � K��������$ د��و7را��> �7 

 ا���سا��را��ژ�> �ر�وت و � رب ��$����7 ��ت و �و داده �ود و ����8 .�%$ و �6ری آن در ا�� ���ت ��ش رو 
    رھ��� #ردد. �راغ  ��� بو در دو&ت 

       
    
    

      
  
       

    
      

    


