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  �� و ���ن��و�� ا������ن در ��ط و��
��% و ��ران ا������ن ��$ول �رو"�!� ���ن دو ط�� و �ر�ت ��ر���را�� �ظ��� ران دوام 

���ن ���و �� ر�رد'� ا�ر�&� در" �� ���رش��!د.  !رق ����� و ��وب آ'  ��ا�واج ا�راط�را
�ن  �� و�ود آ�ده ات.ا��1 در ��ط�� در را��ی �ر�ت ��ذ�ره ��2 ����ن ��طرح ا�را��ژ

 ��1"ر ����د'را�� ا����" ��ن از ھ�دو��ن �� ا��&�ر ران �6د از ��% دوم ����� �� �دا
������ران  ."رورش ھ�� ����� ���ت و در دورۀ ��% درازدا�ن ا������ن ر!د و !&ل 'ر�ت �ر

ھ�ی  �رو"�!� �ظ�م !وروی ��ق، در ��% و ��را��زی"���ن ���و �� رھ�ری ا�ر�&� "س از 
�� از ا�ن ��روھ ا������ن، !رق��ی �ر�زی و ��وب آ. �ی ا�راط� ا�;�دۀ ا�زاری �رد�د�����، آ

�ر و ��و>ت �����  و ��ط�وی �رورت �6�دل  ط��ن را ��ر�ت ����د�ن ����6 ا���� در ��ر ��
��� ات و �ر ����ی ا�ن � !����د. �رورت 'وھری ��روھ�ی ا�راط� �� وی زوال ������رز 

ت���ود را  ران ���و و �����ن "����ن ���ور ا�د  2�ا$1ح و �6د�ل در آ��ده ھ�ی ا�را��ژ
  ���د. 

���را��، ا�زاب ا��1 ا�را�!ور "����ن �� �ط�، ھزاران �در� د���، اردوی �زرگ، د���ه ا
�، ا �$�دی و�ظ�م  در �لو �ررا �دار  ا�زاب�� ���ت و ����ن ا��6�ری دارد و در  ، ���ر

و ��  ھ�ی !د�د ���ن دو ط�� و ��% رد �� �وات و ارادۀ ران ���و !&ل 'ر��� �ر��ن ر ��ت
�ده���را�� "����ن ھ��!� از ��2 "���� ر��، �ظ��� و ا��ھ�ی ���وع  ات. د���ه 

��ران و  ا�ر�&�، دول ارو"���. ��% و ژه ?ر���ن 6ودی ��ذ�� �رده ات!ورھ�ی ?ر�� �و
ھ� را �� "����ن ھ��ره ا�زا�ش داده ات و ران "����ن �وب  ��ران ا������ن �ر��ن ��2

�م ران "����ن از  ����دا��د �� @�و�� ا�ن آ�ش ��% را ھ��!� �!�6ل ���دار�د. ����ت �
 و �� اھداف �زد ا�ن �!ور را �� و ��� ت "1ن ا�را��ژ�2ا�راط�ون ا��1 و ط��A�ن �ون ��را

   آھ��� دارد. ھم و ?ر���ن 6ودی ران "���ن ���وا�را��ژ�2 ا��>ت ���دۀ ا�ر�&�، د��ر 

2 ��ن اھداف ا�ر�&�، �!ورھ�ی �زرگ ارو"���، ?ر���ن 6ودی  �� و�ود ا�ن ھم�آھ��� ا�را��ژ
�ر و ��و>ت��ر ��ھ�ی ��ط�وی و  ا�CC�A و ���رز ��رو��دا��  طب ��ط�وی و ��ن و "����ن، 

���� �رای C�? ر��� و ھ�دو��ن...) ��دان ر!د و "رورش،  درت �;وذ و ��ن، رو@)�����
!ود. �رای �� دت آوردن  �� �رو ��دود �ر ��روھ�ی ا�راط� از ���C ط��A�ن روز �� روز ��%

�ر �ر�� >زم ات�� �ظر  درک رو!�� از ا�ن ��ی �ر�زی و ��وب آ�� او��ع !رق �����، آ
�م.�&;���$ری ��  

�ر و ��و>ت در !رق ����� �!�ن داد �� ��!�ن �ظ��� ا�ر�&�  درت ��ر�ب و ��م�"�!� را دارد؛  ��
��� و ا�� از ا���د �ظم و �ز���دھ� ���د'�ر A رز آن ?راق و�ت �� ��و�� �د��و�را��2 ?��ز ا

�� �ر?رب ��% دا��C را �� ���م �ون ��!د. در H ون ?رب و�ور�� ا�;�دۀ ا�زاری از ا�راط
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��دل �رده ات و طر��ن در'�ر از ا�ن �!ت زھرآ'�ن �ز �ون، �!م و �;رت @�ز د��ری درو 
�����ن ا�را��ژ�2 آن  �&رد�د. �ودداری ا�ر�&� از ���C �ظ��� �� ور�� �� و�ود "��!�ری ھم"

�� ���� �ر ���ود�زی 1ح ���) و "ذ�رش طرح(?ر���ن 6ودی و �ر�� دوAت  رو����ھ�ی !
�ر !دن ا�ر�&� در ز�ر ��ر'ران �ر��ت �ظ��� �����ا���م دور اول و ��!د.  �!�راد، �� ���6 ز�

�ن ���A;�ن و �����د'�ن دوAت ور�� در ژ�و� IC$ ز  دوم �ذا�رات���� $IC در ور�� را ?�و�� �
  . رود ی �6�دل  ط��ن "�ش ���� و �ن ��ر �د�د �واھ� ��واھ�ا �زد. �����ن ��

ا�ر�&� و ران ���و ���د درک �����د �� �6�دل  ط��ن �رای ا���ت و �J�ت ��ط�وی و ����� �روری 
�!ورھ�ی �زرگ $�6�� ا�ن ��واھد �� �� روی ات و �� دون آن ����� ا�رژی و ��زارھ�ی ���ر

��  �وا��د �رای ھ��!� !رق ران ���و �� رھ�ری ا�ر�&� ���د. !را �� ا�ن ���دار�د ����� و ��وب آ
��ی ����� �� "1ن ا�را��ژ�2 �ر�وت و !&ت �وردۀ "������و �� ھوای ��و  ا��� در آ

ا!��ل �&� �و�6 ا?��ل ��ر���� و ��1ت ا����ری ا�راط�ون در ?راق و ?ر����� @!م �دوز�د. 
از !�رھ�ی ��م آن �!ور �وط آ��ن �J�ل رو!�� از ���د��� !دن ��ا��� و �!�K �6د از �روج  وای 

 ���&�"ردۀ ا�ر�&�  ��!د و ا�ن �� را�� �ردم ��ط�� و ���ن را ��ت �� اھداف "!ت ?راق �� ازا�ر
   و ���دان آن �� ��ران �رده ات.

��� ��C�ت ا�راط� و �!و�ق ا�ران اردو �� ا��$�ر �زی �� ��و� ��رانھ�ی ��ا��� و  در �$ر ھ
�واھد ���ت. �6در ����6 �$ر از �2 ھ� و د��ر ��دروان �ذھ��  C;�ا�راط�را��   درت �و

�تA�6� ب و��وان ���ن از ���ب د��ر ھ�ی ز�رز���� ا�C�Aر ا ���ا در �$ر �� �و�� ا1م 
�ره�� ��ث � روزی و آز���ش 'ذا!�� ات��ورد ا�;�ده ا�ر�&� و ران ���و  رار �واھد  �روی ذ

� و ����د'را��ن ا�راط� �و���ت ���د'�ری �دا!��  'ر�ت.��در !رق ����� ����ون طر�داران ا1م 
   ا�;�دۀ ا�زاری !ده ات. ز���� 'و��'ون ھ�ی  در �رش ا�د و از آ��ن

� و ��C در !رق���ر�ذھ�� ����دار "�ن ����� ر ��ت ا$�C در ��ن �����ن ا1م H ن��م  'را�?ر�
�C� ر�!�م در دت دا!��د. در ��ل ���ر از  ھ��ره داغ �وده ات و  درت را ��A�و��'را��ن ��

ت و ?رب���ر "را��ده  ا���د ?ر�� ��ری �ا�ر�&� و ان ر��!�د.  ��و �� دون �ر���� ?��C ھ� �
�� و ?ر��رای ?ر���ن 6ودی �� ��و�� ا�راط�ون �ذھ�� �A�و����� �ر "�&ر ا�زاب ���ر��ت 

 . در �$ر آ�ر�ن�د��J6 در ?راق و ور�� وارد �رد�A�و��م ?ر�� ��ز���دۀ �ر�ت ��C و ��
�زش ?�و�� �ردم ��ن ران ا�وان و از  درت ا���د���ل ?�دا�A�$ر در �ر��ن �C�Aظم و  ا� ��

��1��&ن  ،ا���م �!&A ن ?�ده  درت را  ��� �رد�د؛���ن ا�ن دو �ر� ������د �ر ر  درت 
ا�ن  ���ر �� ر��و�� ���د �ر� و ا��$�ر  درت �وط ران اردو 'رد�د.��م �!د و را���م 

����ز �رده � در ��ط����رز را �رای �ر��� و ا�ران دو ر �ب �زرگ ا?راب  ��ر����ت در وا � ز�
  ات.

 �C��;ظ �ظ�م ��1ت ا��1 �رد�د و "س ��ن ?رب �د��ت ز��دی �� ;�ر��ن �� ?�وان �ظ����ن 
�دان آ�د�د؛ � �� ����1ت �� "�ن ا� درت و ��1ت را �� @�% آورد�د. �ر��ن ?�J��� ا'ر@� �

م ��Cا�� ����� آن �� �&و>ر "�ن �ر� ����� �� و �6د  'را��ران �زب  ��م 'رد�د. �1�م،ا1م 
ھ�ی ا �$�دی، ا��درد�زی  وا��ن  ھر@�د در ز����?داAت و �و�6 �� رھ�ری ر�ب ط�ب اردوH�ن 
�رای "�و�ن �ر��� �� ا���د�� ارو"� �1ش ورز�د�د؛ و �6�دل د��و�را��2 ���دود >زم �و�ق �ود�د و 
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ور�� و  ����ت آ �� �C�� ن از�Hم اردو���ع ��د� �وانا��� �� رھ�ری ا���ن   ن از ا1م �C�Aا
ت ��ر�� �� !&ت آ!&�ر رو �� رو �ر��  . ددر �$ر دوAت �ر��� را در 

 �C��ت در ��ن آAود'� �ر�� در ا�6�د دااز �����ت ��Cد "��� دوAت �� ر!وه و ا��1س و ����ل 
I�د���ن �� رھ�ری �Aن و طر�داران ���ش 'و�Hن اردو����� Aو' N دۀ�ت ��<��ن �� ��ر آن در ا

��� ات. �� ?��رت د��ر ا�ر�&� ات�، آ��دۀ اردوH�ن و �زب ?داAت و �و�6 را ��ره و ��ر 
�ز راه ����� ات؛ ا��� ھ�ی �!�K و ��را��زی !رق و�روس� ������ �� �ر�  ���در �ر��� �ظ�م 

م و "�و�ن �� ا���د�� ارو"��&و>ر ،�C� ����� ون �ذھ��  ���� �ر�@و��ن  وی ات �� ا�راط
  �د.�وا��د آن را ��زAزل و ��ر�ب �� ���

��ی �ر�زی و  ;��ز ��ش �س ا�را��ژ�2 در  ا�ران��ی Hر��، آ�د�د �� �J��� �!وری در آHوش آ
�ود��ط�� دارد و ر �C$ب ا��ن �� اد?�ی رھ�ری ���ن ?رب  ان ا�ران از ر��و�� ر $دام �

� �$ر���ر در �ر���، ا�زوای ?ر���ن 6ودی و دوام رژرا دا!ت، ��ران ��م اد ، �!���ت ا
ود �رده ا�د �� ����ر آ�دن �ن رو���� �� ���6 ورود ��دد ا�ران �� ?ر$�  روی. در ور

�دن �� �6� ����1ت و �6�د>ت ��ط�وی و ��ندل "��دار  ط��ن در ��ط�� و���ن �واھد �ود. ا�CC�A �� ر
ت ��ر�� ا�ران 22رو���� در ���م دAو �ل ��ری ';ت: C، �� ا�;6�ل و روش ا?�دال ات؛ �� �

����� �� ����ل. ?�C ا��ر و>��� �!�ور ا����� آ�ت N  ��1 �? ن��ت او���� را در �ورد ا������ای 
  دا�ت. 

ھ�ی ا �$�دی، ��ش ا�ران در ?راق و ور�� و  و ��ھش ��ر�م 5+1'روه �وا�ق ا��� ا�ران �� 

� و �ظ��� ر �ب ا�ر�&� در ��ط�� و ���ن روا�ط �زد�2 آن ��  طب�� ،ھ�ی ��رو��د ا �$�دی، 
��د�ل �رده ات. �ردم ا�ران از ا�راط�ون �ذھ�� �ردا ھ�ی ��ط�وی  ا�ن �!ور را �� �&� از  درت

;��� �������د. در  ر ا�د و ا?��ل آ��ن را در ?راق، ور�� و ��ر�ن �&وھش ��?رب و "��
ت  �وا��د �� ا�راط�ون ?رب و "������ روی ا������ن ������وش �!�ن دھ�د و ا�ن در ���وع 

��ن و ?ر���ن��2 "� ،در ا������ن را(���� �ر ����ت ���م از ا�راط�ون وط��A�ن)  ا�را��ژ
�6دی �ود  د. ا�ر�&� و ران ���و در داد و �دھ�ی��! ود �6�دل ��ط�وی ����د و ��  ��6�ف ��

�وا��د او��ع ���ول ��ط�وی و ����� را �� در �د�ت ا�را��ژ�2 �� ا�راط�ت، �رور و  ���
  ��د�ده ���ر�د و  �ر ط�ل 'و!�راش و د�Aداز ��% �&و��د. ،��زد ��را��زی �Cو ��

��ی ����� در ز�ر @�� و در ا���د ���ری و ا �$�دی �� @�ن �� ?�وان �!ورھ�ی آ�ر����وی رو
��ی !��H ،�Aر��، ��و�� و !رق 'رھ��ه ����� ا�رژی، روا�ط �را�ز��� و ��زار �روش در ��ن آ

��ی  ���د. �ز��ن ھ�&�ری دور ��ش �س ?�ده �� را ��زی ��ھ�ی !��&��ی �� در آن �!ورھ�ی آ
��ن،&��� ?�و�ت دا��� دار�د و ھ�د،  ����� (از�&��ن، ����ز��ن)، @�ن و روHن و  ر�� زا 

��ن و "����ن از ا?��ی ��ظر  �� !��ر آ��دAران، ��و��دی داده ات. اC� ت�، �� ا�ن �وزۀ اھ�
��'ذاری �زرگ @�ن در "روژۀ '�ز �ر�����ن �� ?�وان  "���ن راھ�ردی @�ن و �ر����ن و ر��

�دی �ر ا�ن �و 6�ت ا�را��ژ�2 ��دو��ن ���� ?ظ�م '�زی �P� ن�ب "روژۀ  �����!د. �� ا�ن �
در "����ن در ��� ض �� !را�ط و او��ع ���ول ��ط�وی  آ!و��ر �;ظ، ��و�ل و رھ�ری ا�راط�ون

�م  درت���� را در ���ن ��د�د �� و �����  رار دارد و ����� ��&��را�رH ی �زرگ�د و در  ھ��
�6  �وا�د. دا!�� ��� �� آ��دۀ ��ط�� و ���ن ھ�R ز���� ر!د و �و
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�طره  ،ز 'ردا��د'�ن ا�راط�ون �ذھ��� و دت ھ�ی �$��6 �ر او��ع ��!�K و ��ران@�ن �رای 
��ن(در �ر�ز ا$�C آن ����6 "�( ����رد داAر �رای  6.5'ذاری ?ظ�م �رده ات. ا�ن �!ور  ر��C�

��ای در �را@� ر���� 'ذا!�� و �6�دل آن در 'وادر ��در $و�� �Cو@��ن "����ن  ا?��ر "روژۀ ھ
��� ات. ا�ن "1ن�ر���� ر " ،2�ھ�ی   درت ھ�ی �ن را �� ��ل ر ��ت و ����ل���ھ�ی ا�را��ژ

ھ�ی  ھ� و ر ��ت �واھ�د از ا�ن �!��ش "����ن ��ران  .�زرگ ����� و ��ط�وی ��د�ل �رده ات
�رای ا�زارھ�ی �ور و  ط��ن �ب درآ�د و ود �و�� ���د. در ا�ن ��دان زورآز���� ��ط�وی  !د�د

�ر?رب ?رب و !6ور  ��ھ�ی 'و!��  ر��ط �ر ا�راط� وH واھد��� و�ود �دارد. �� د!وار ��
�&�ا�را��ژی ���� و  ھ�وز �� �رای ��CH �ر ر ���ن  در���د �ود �ود �� ران ���و �� رھ�ری ا�ر

�����" ���  . دل �وش ���د?ر��  

�ر در ��ر ����ل ر�دادھ�ی�در ��ن  را �و�وع �!��ر ،ھ�ی داغ و �رورت �6�دل  ط��ن دھ� ا
ات. �ظ�م د��و�را� !ر � ھ�د ��  ا�دهو �� ��!�� ر ��ودهھ�دو��ن و "����ن �� ��ر�% 

���رھ�ی �رھ��� و ��د�� �ود �� �و�� �وا�ت در طول ��ر�S �� ����م ا?راب و ا�راطو�ن �
�دن ��  درت ��دد �ذھ�� "��داری ������ ��د و "����ن را �� ا�زوا �&!��د. �واز !ر�ف �6د از ر

ا?�راف �رد: آ��دۀ ھ�دو��ن و "����ن ��ھم 'ره �ورده ات؛ �ردم �� ��ھم ��ر�S و ر�و!ت 
�م ران "����ن و �ود �واز!ر�ف از ا�راط�ون ?رب و ���!�رک دار�د. ا�ن ���ن �� ����ت �

��ی ����� و ا������ن �� طور آ!&�ر د�ل !�ن �رای ��ر�ب ھ�دو��ن، آ�ر?رب و 'H د�ر ��
�� �� ات�م و ا�راط�ت  ھ�دو��ن �&� از !��ون ��!د. و �2 دروغ ��ر�ھ�ی ا$�C �د �رور

و �� �ظم، ا���ت و �J�ت در ا������ن ��ری  در را��ی ا���ت و �J�ت ��ط�وی و ����� ات
  ر��د. ��

�ر �� رو!�� �!�ن داد �� �ر�ت �ظ��� �ران ���و �� رھ�ری ���رب دھ� ا �&�در !رق ����� ا�ر
�� از ���C ?راق و ا������ن و ز���� را �رای  ھ� و �!���ت دا�ن زده �� ��%، ��رانو ��وب آ

�ر ر!دH ،ی ا�راط� ?رب�روھ�� �6�?د �رده ات. ران ���و �ط��ق �� و �و� ����?رب و "��
�و 2���د؛ �C&� در ?وض ا�را��ژ�2 �رده ��وا �زی !رق ود د �� ���� از ��ا�ن"1ن ا�را��ژ�

�رو��در� �����6 ��!�د'�ن !د�د و �ردم !رق  ���ن �زرگ !�ن @�ن و رو) ������ و ��وب آ� 
�ره) در آ�ش ��%، ��ا���، ��ران و ھرج و H ران و�?راق، ور��، �$ر، ��ر�ن، ا������ن، ا

��� �د. رج "�ک و

�&شا������ن �� �ب �و 6�ت ��C"وTژ ����ی �����، ��وب آ�� �� �� آ�ن  ،در دل آ@) ���J� ��
) �رز �!�رک دارد، در دراز��ی ��ر�S ھ��ره �ورد ����م �ور!�ران اژدھ�ی �;�� در !رق دور

ت �� �ظ����ن "����ن آن را ��ود "�دا!�� ا�د و ران » ?�ق ا�را��ژ�2«�وده ات. �� �ب �
��!�د. !ور������ ��  ر طو>�� و ا���د "����ه �ظ��� در آن �����و �� رھ�ری ا�ر�&� در "� ��و

�ن از ا�ن  �����ن ا������ن ط� ده�ر ��$� در دھ� "��و 6�ت "ر��ذ�� ا�را��ژ�2 ھر'ز ھ�ی ا
ت ���م و ��!����  ا�;�ده �رده ��وا���د؛ @و��ن���ری �!�آ��دۀ ا������ن را �� در ��ل ���ر �� "

��ن و  طCب �ر$ت�ر����� ��ط ران  �� رو �رده ا�د. از ا�ن ردر'�� و �� �دی رو�� �طر ��"
   �ر�د. ��% ا�روز ود �� ا�راط�ون
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�ن ا���ت، �J�ت و آرا�ش در ا������ن ��ط د�P�ط  ������ن در ��ط�� و ���ن ر ��ر �6�دل وا � ��
�د'�ه ران ���و و اھداف ���ز ژرف و ����د�ن �� ا$1ح و �6د�ل د ،ا�&�ن "ذ�ر ات و ا�ن

��ی ����� دارد. �� د����A ا�را��ژ�2 !�ن در !رق�� و آ����، ��وب آ�  ،���روی از ا�را��ژی 
�م از ا�راط�ون �ذھ�� �وردۀ "������ �ر�وت و !&ت��و  ، ط��A�ن?ر�� (���� �ر ����ت �

��J و IC$ (ن���� ��ط�� �ر ��واھد '!ت و ت �!�6ل ���داری ��%، ��ا��� و ��ران در ا����
�ود ���ت ��واھ�د ���ت؛ران ���و �� رھ�ری ا�ر�&� ھر'ز از ���1ب و 'رداب  �����ر��د  �ود

   د��ع ا������ن ھ��ره ������ر �واھد �ود.  و �;ر�ن ا�دی �ردم �ظCوم و ��

  


