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   5دم �>�د��* &دن دو#را���� آد ھ�ی �����:  .3.2.4

�&ر �و�� -���ت ����� .3.2.4.1 �  �ظ�

�و�� ��ت ���دت ����� �روه �رزی در ��ور �� در ��ر�وب ����� و ا���دی ا	���ر��  ��ر
����رزات آ����د، �� و)ود (دم �)��س &�� ھ�ی �$م آن، از � �و �ر ���م ���رز �ورد ���*�م 

������� ��ور (.�� ا��1ل �ظ��� �و�ط ��ون �رخ و �س از آن (.�� "�ظ�م ا	�*�ط�" �روه  -�ظ�
���د. از �وی د��ر، از آ�)��� ط�	ب �� ��د ا� ��ف ����� و �ظ��� در دھ� ی ��� 4روجآ�ر �� 

��ن ا	�..� �د ��2001رو ھ�ی ��ون �رخ ز���� ��ز ���ت �ن اول در ��ل  �������� ��، ا�ن ��ر 
��رزه �� دھ�ت ا����  –��ر ���د �درت ����� در ���ل � �� زد. –��ت )و �����    

�� �6ظ ��6وت ھ�ی ز����  – 1979ا��1ل �ظ��� ا������1ن �و�ط ��ون �رخ در ��ل –  ����*�در 
دارای ا�ن دو  91919 ا��1ن و ا��.�س در �ده �وزدھم و ")�8 ا��*7ل" ��ور در ��ل �� دو )�

�����د:  و�ژه �� �����ر   

��رزات ��د �ظ��� و ��.���� (.�� ھ�د �ر����وی در �*ط> ��دود ز���� ����ن  ����4ت، 
 ���ت.

��رزات در �ل ��دود در �4ش ھ�ی �ر�� و )�و�� ��ور �ود.  در (�ن ��ل  �� ا�ن 

�ر74ف �*�و�ت ?د ا��1ل �وروی د�ت �م �8 دھ� دوام �رده و در �ر���ر ��ور، از �ط< 
���وز ز�ر ��4ت ا���دی، ن دھ ده ھ� �� �$رھ�ی �زرگ ���رش ���ت؛ در ���)� ا�ن )���4 9

��ور را، �� زاو�� ھ�ی �و�8 ��.� و �)ره ھ�ی  ����د ھ�ی ����� و ��	وده ا)���(� �ر���ر
ون �رد؛ ا�ن د�ر�و�� �� �و�ت 4ود ��)ر �� �رو���� "�وازن ���� ����4ر �درت ا)���(� د�ر�

و��داری ھ� و �0� " و ال "&رو�5ت ��ر��� #�0�تر ذھ��ت در �ورد "������" در )$ت ��1
" �رد�د. �رای ����4ن ��ر ا�وام �Cر ���ون از�ن رو�د د�ر�و�� ����دی �� ��ز��ن �ر��� ھ�ی ����

��.< و�ژه 4ود��ن �� ��و ھ�ی ����� و ���روز �رد�د �� �����ت ���� و  ی�روه ھ�ی رز
 ��ھ�آ�� �روز ا�ن ��ر ��  ��را ��ت �ر�ش �رد�د. از آ�)� ��ر��4 ���ون ھ�، �و �ژه درا�� ھ�

�����، �)�رب )��� و �و�ژه از �������� �ظ��� ()�ن �ده در �6 ر ����� �ر4وردار �ود، 
��م ھ�ی (�.�  4و�ش �ط��ق �� ا�ن رو���ر �ر�� ����دن اھداف ����� در )$ت �رھ�ران آ�$� 

�� " ��1929 را در ��ل � و�ت ��د ��ھ� ی ���ب E �. �. ا�ر �د�ردا���F��زود (ذر  را�ش
�� ��ز��ن  " �� د�ده ���ر�م، �� آ��ی �ر ھ�ن ا	د�ن ر����، ا��ر ")��Gت ا�7�� ا������1ن"��ر����F��
��ر ����� -ا�7�G��دار ��)�8 ���ر در  ��)�8 ھ� در ��ر�H ا������1ن ���رای ����4ن ��ر �8 ز
��رزه دراز �دت ����� ر� � �درت � �� زد. از آ�)���ا ���ل �ر�ول �8 �� -�� آ��ی ر���� 4ود 
���وا��ت ��$� و ��$� ��  و �4ت در �رو )و د��� �ود، ��رو(�ت ����� �����ت وی �� �ظ�

��رز�ن د��� �� در ��&رو�5ت د�"�" ھ�راه ���د. �� ا�ن �ر��ب �رای ����4ن ��ر ��ر (.�� و 
�وع در �ذ��� ھ� ���� � و��ت ا��دار�را و د�ن ���ه �ود�د، 4ود ���Gن �ر�و�ت "(�را در  ات"

د�ت �ر���د. و	� ��رو (�ت "���ت �ل و (*د" �� آ��ی ر���� را �ر ���د �درت ����� ����د �رد، 
��زره د��ر )$�دی ھ� �رار �ر�ت. �س از �� �ل�زودی ��8 �ری از ا���دھ�ی  �ورد �وال و 

زود�ذر و �را �و��، �طب ��دی ��4ص ����� �ر ���� وا����� ھ�ی ���ری در ��ور �روز ��ود. 
���� ���رده رھ�ران و ��ز��ران ���ون ���ر �در �8 �طب �زب ا�7�� �.ب ا	د�ن � ����� �����ر 
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�ول –� ��در رو�� رو�� �� �طب  -  "4.ق ا������1ن �زب د�و�را��8"ھواداران �ر���ون 4.ق  
�ول ���4  –د��ر در و)ود )��Gت ا�7�� و د��ر رھ�ران ��ز��ن ھ�ی )$�دی �Cر ���ون � ��

��رزات �� ا�� ز�س ا �رار �ر���د. –از �ر���ون �ر�م �زب د�و�را��8 ��ن و  ��هن و ��$�ر ��ل 
�ب ��دی ���ری ���ر �دت ��دا �رد. ����4ر رھ�ری ����� و �ظ��� �روه ط�ن ا�ن ��� ظ$ور ط�	

�&�ون و ?�ر "ط�	ب و �����ن ��ت �رده آ�$� �� ھ�� ��ون ���ر �ود�د، ��ور را در (�ل �� ��زار 
�دل �رد .طوری "�&�ون��� -دوم �*�وی – �ردازان ط�	ب در اFر "دوھ�� �*�وی ���� �ظر  �� "

���" ���F�� �ر�رد ����ت  �.ط� �را�� �و�� (.�� د��ر ا�وام، ��6ت ط�	��ن" دق �� رد، ��Gر
و در ا�4ر ��� ��Gر ��رون را�دن ا�وام �Cر ���ون را از  ز��ن �و��4 ���� از�ن "�����6ت"
    �رز��ن آ���� ��ن �.�د �رده �ود�د.

ر �� 4طرات ���� از�ن �ظ - 2011 �س از ��7ت دھ�ت ا���� در ��و��رک و وا����ن در ��ل
�*��� ��ا������1ن دو��ره در ��راق �و)�  - ��ر��4 �رای ا���ت ��ور ھ�ی 4ود �دار Cرب ��7ت 

 )$����ن، �و�ژه ا��&ت ���ده �رار �ر�ت. �?ور ��رو ھ�ی �ظ��� ا��7ف ��ن ا	�..� �� ��$� از
در ��6وت  - )$�ن Cرب  ار �ود.�������� ����� و ����ت ھ�ی ��	� )$����ن در ا������1ن �ر4ورد

��و ��را��زم ����� و ا�ن �ر��� ا	زا��ً ���4 ای ��4ص " –�����ر �ظر �� �� 	$�ی �ود �ده ����م 
��دی��ورد. �*ش (��.�ن آ�� ار��1ن  �� ���ز(� ا������1ن" را �رای ��ز��زی و �و��زی ��ور �ا

��ر ھ�ی �4رج ���ن �ر دوش دا���د؛  از ���ور�ن �4ر)� و ا��1ن �ا)را��وی ا�ن ���4 را ��.�
����د �دوق ��ن ا	�..� �ول  ���$( �	�����ورا�� �� ����ً در �?�ی )ر��ن � ری ���م ����د ھ�ی 
و ���8 )$��� از �)�رب ��ری �ر4وردار �ود�د، و	� از و�ژ�� ھ�ی ��ور ھ�ی ��را�و��، آن ھم 

�ظر ا��*�دی ��ز�ده ��  ر ���)� ا�ن �روه (�ری از��ور ��� ���ر(� ا������1ن ���ر آ��ھ� دا���د. د
�دون �7ش در )$ت �راغ �ظرات �د�ل و در4ور او?�ع ��ور د�ت  ��وری ھ�ی ��و 	��را	�زم و

� �ر�رد �ظرات ��و	��را	�زم در رو�د ��ز��زی و �و��زی ��ور ��)ر ��  ا�4ر ا�در ��ر�د�د. در
� ای �� (�7ق ��ز��ران ����� دوران )�9 ھ�ی ا���دی �رد�د، �� �و� -ا� ��ف ��4ص �����

درون �رزی در � �وع ���ت ��زه ����� و ا���دی �� ھم ()�ن �رد�د. �ر�� �� ����ت ھ�ی 
�ن ��ت ����د، و	�  ���ط���6 ا���دی �وام �� ����4ر دو	ت �ر�زی ���رده، �رز��ن ھ�دو�ش را 

د�ن ��ت �رده �وده �� ����ر از ھ�� ا���ر د��ر�ظر �ر �و�� �����ر ظ$ور ��ز��ران (.�� و ����6ا�ن 
�� ا�ن � �ت �$ره �رد�د:   

  
(ر�ت ھ�ی �راردادی، &ر#ت ھ�ی ��و�� ا��ت، ���Bق واد �در، ���د اداری، #�ب  داد و

 :����ا���زات ا�0��ری در5ل #ردھ�ی ���ر�� و �ر ��* (ذاری ھ� در �ظ�م ���/ داری و 
�ر��، و در ا�� /Bر &>رک ھ� از#و�طر�ق &ر#ت  ر ار طر�ق ?�ب ز�ن ھ�ی دو��� و ا5

) .���  ) 63ھ�ی ����
  

�� در �ر ��ر�ده رھ�ران 4ود  –رھ�ری ����� ر��س )�$ور ���ون ���ر  ��ت –ا�ن ��را	���ر�� 
���د، ��زه از درک  �ر�8 4وان �درت �� ��م ���م ا�وام ��وطن در ��ور 4وا�ده و��"�C5ق 

����دی"&�رک ا �����ر �ردد ��  د�ر4وردار �رد�ده ا�ت. و	� ا�ن د�ر�و�� ذھ��ت �G� ��G�ا�ن 
"ال "او	و�ت ����ت �ر ا���د" در ��Gد&ت ��ر �و�� � .� زا�ل �رد�ده ا�ت. �� در �ظر دا�ت 
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 �����" �ر�� �����ن �� ا���دی، �� �����ر �ره 4وردن "�ر�و�ت ا���دی و - ا�ن �و	�6 �����
�ر�د:  ،��ز��ران (ر ��ز��زی ���د،����" را � �ر ���  ����ت دو �Gدی "����� و ھ

  
  در �>ت <��ت �ظ�م در#ل و  ����� ��م ��5ر �
��دی ���� ���� در �>ت (ر��ن ا���زات ��&�ر ����� و ا&B ھ

"����N.� 4روج ��روھ�ی رز�� از ��ور �� در�ظر دا�ت ا�ن ����ت "����� و ھم ��  ً����)ر  ا	زا
���� �� آ�د ھ�ی ����� در ��ور  �4�ف، .�ردد، �� در�ن را��� �و?> ��ری ھ�ی )��ح ھ�ی 

�� ��رو ھ�ی���ا�وام   ��4ت ر���ت ��ر��4 در ��ن ���ون ھ�ی درا�� و C.)��� و ھ�ز��ن �� آن ھ
��زی �زرگ  در ا�ق ����� �*ش ���� و در -  �و�ژه ��)�8 ھ�، از�8 ھ� و ھزاره ھ� –د��ر 

ر �G����د. ا�ن �و?وع �� ��م ا�داز ا���4��ت ر���ت )�$وری در ��ل  �� ا���6*ش ��رزی �
�زر��ر�ن رو�داد ��ر��4  2014 ���F�����د. ��.ور �� دوره ��ز��زی�  

  " د��ر �و�� �ر��ب ��Gد&ت ����� ��ر �و�� در �8 دھ�  4.2.4.2

�ت، ��رھ�ی ���ون ���ر ا�ن  هو�� و)و()�ن �دن 4وا�ت ھ�ی ����� و ا���دی ��ر �و ��، �ر�� 
�� اوا�ل � و�ت �رزی از �و�ف �$�ر ������د. �رزی در آ�Cز � و��ش �د ون  �ر4وردار 

ھ�ی ��ز��ن ����� و �� �)�رب )��� (.�� �روه ه ��ز��ن ����� و �روه ��.< 4ودش در ���ر �رو
�� ا�ن �روه  ر �ر�ت. از آ�)����را –ھزاره  ��)�8، از�8 و –ط�	ب، �� و�ژه از ا�وام �Cر ���ون 

وا�����ن �روه ط�	ب، ��ز��ن دھ�ت  ،ھ� ��ت ��ر ����وی ��روھ�ی ھوا�� ا��&ت ���ده ا�ر� �
از �وه و �رزن ��ور را�ده �ود�د، �ر ذ��4ر  ا���� ا	*�(ده و �.��� ھ�ی �������� ھ�راه �� ط�	��ن را

�ود�د. و 	� �ظر �� �)ر�� ��ر��4 و در ��ن د�ت ���� )�9 ا�زار ھ�ی �روه ط�	ب و ھ�راھ�ن �
�	�� �رد�د�د، ��� رھ�ری ����� �8 � �����)� �ظر �� درک ����� 4ود��ن ا�ن ��ر ��?ر 
�� او	�ن ر��س )�$ور ���ون ���ر در دو دوره � و�ت �F� �����ون ���ر را ��ز �ذ�ر���د. �رزی 

  4و�ش �� ا�ن 4��ل �ر آ�د ����� ��ود: 

  ���ر (را�� �$!ر �����: �
�5�: ا&را��ت ��� ا��0س ا
��Cت �����: ��ت (را�� �� 
<��* &�وه د�د ز�د(� و ��رغ از �>�ن ���� و ھ��Bن  ���Cت د���: ا�Cم ����، د�ن � *�

 د�ن ���ھ� �درت ر#زی
�5�: 5وام ���دی  -���رز 5��� ���  – populism -ا
 ���رز �����: 5ل (را�� �
 را��/اC5م وا4: �����: دو# �
� ���ز از ھم ���&د: (رم �و&�  �ر �ورد &���: در�ن را��� #رزی دارای دوB>ره ی 

�ود 0وری و �دز���� (در�&�ت ھ�ی ا�45ی #����*  در رو��رو�� �� و "��رون �%ری"
�  دھد)، �0� �* وزرا ھم ��ت �0ش 

�وام �� ا����0ت ھ!�ر ��#��!� ا�+ط�ف �ذ�ر ا����ت ��ر��: ���دار در ا��را�ژی #�� �� ر �
 دور از درا�ت ����� 
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4 �دآرا��� �� ا�ن 4واص �و�ق �رزی ��از  ��� ��4ت در دور ��ز ������ اش �4�ت ھ�ی 
��ھم ���ر آ��د. و	� �?ور از �پ و را�تھ�� ا�وام، )ر��ن ھ�ی ����� ( �)��) و &�� ھ�ی ا)�

�وده ا�ت؛ �رزی 4ود �4ت ��  و ا�زاب " �ظر �� �وا�*�ت ����� �روه ھ�&ر�!�ن �وانا�ن "�
 اشدارد. �رزی �و�ق �رد�د �� در دو دوره � و�ت  ا�زاب و �رو ھ�ی ����� در ��4	6ت �رار

"�4وص 4ودش" را در ��ر�وب "د��ر ر���ت )�$وری" و "�.*� ���ور�ن �4���  "�روه 
�م (�ری ر#زی"���م �).س وزرا و �وا��ن ���ذ  "د��ر ����� 74ف اراده  وو آن ھم ��ورای �

�دل ����د. ��ت رھ����� �ر�م 4رم، ر��س د��ر ر���ت �ی ار��ن ھ�ی �*���� و (د	� ��ور 
��ول واردا��" ��4وا�د و �� در �ظر دا�ت ا��(�  )�$وری �� آزادی ھ�ی �د�� را �8 "

��م ��ری �ر�زی در )$ت ���رش  �طرات "�رادر �زرگ" و "��ور ط���G �درت"، ازار��ن �
ی ر�6وذ �روه ھ�ی ���ون ���ر و در ���)� ��ھش �6وذ �.*� ھ�ی از�8، ��)�8 و ھزاره ا���6ده ا�زا

�� ل �ده ا�ت:�ری �� ا�ن دو ���4 ��و���رد. �روه �رزی در �4ش ���4 ورت 

  0!وت داری (��رده ر#زی �� �� آد ھ�ی "(�&�* �روری" و "�0� �ذ�ری"، �
��دی���ده #ردن �طر��ت ��و ���را� ��� �رای �&ر �و�� �زم �* <��* ز��* ��ز �>ره �رداری ا

 

�ر" .3.3�+  �� آد ھ�ی ��رون رزی: �+دد ��ز�%ران ����� در "��زی �زگ 

  ر�ن آزادی و دو#را��آ. وا4: ?رب: ����ز(�ری ا�ول ����� �� 3.3.1

�� در �ظر دا�ت �4�ت �4ر)� )$�ن ، ����.فظر�ف ��ری ھ�ی ���6وت د�.و���� ��ور ھ�ی 
�ر ا�ن �$�ر  -از ���ه �ظری  – Cرب، �و�ژه ا��&ت ���ده ا�ر� � در را���ی ��ور ھ�ی ��را�و��

���د:��  ال ا��وار 

� ،���  0$ظ ا��ت �� در #&ور ھ�ی �ود دار در ��رزه �� دھ&ت ا�%�� ��ن ا�
 �&��ص رو&ن و ���ده #ردن اھداف ��را�ژ�/ دراز دت، �
��د #Cن #&ور ھ�ی �ود دار ?ر�� و در ا��ر را�ت ار �وا�ت ھ0 ��� �ی ا
��دی" آ�80ق ��&�دن �* " ��� ر�ن ھ�ی آزادی ����� و ا

�� و)ود �*�و  کدر ��و��ر ��2001ر��4، ال "�6ظ ا���ت �.�" از ��7ت دھ�ت ا���� ��ل  ��
�ر 4وردار واز او	 وا����ن �����و ��ر�ت  واد ��7ت �ر �ر�ز د �� . از آ�)���ا�ت�ت �4

��طرح ��4ت�ذ�ری ��ور ھ�ی Cرب را  تا���دی و ���ون �ظ��� ا��&ت ���ده ا�ر� � ?ر ،
��رزه �� دھ�ت ا���� ��ن ا	�..� را �� � � ار ر�ن ھ�ی ا���� ��Gد&ت ����ت �)$�ن Cرب 
�دل ��ود. �� در �ظر دا�ت ا�ن د�ر�و�� در او	و�ت ����ت �4ر)�، �و	�6 " �6ظ ا���ت� �4ر)� 

�� ا�زار �.�دی ����ت �4ر)� در را���ی ��*ق اھداف ا��ر�ژ�8 و ا���د �زرگ ��ور ھ�ی  "�.�
 � ���رزه �� دھ�ت ا���� ���دل �رد�د. ا��&ت ���ده ا�ر� �، ا�ر در ا������1ن در راه �4ود �دار 

���د در ��ل ا	*�(ده و �روه ھ�4وان ط�	��ن از �������� ���رده )$����ن و �و)�� ��ز��ن �.ل 
2003�ر 4وردار �ود، در (راق در ��ل  2001  ����� �������� � ل "� � ��ز" و �دون "ھ ���

 –ن را �ر ��ون ��4ت. )ورج د�.�و �وش ��و �ظ���" ��ورھ�ی د��ر رژ�م ا��دار �رای دام �
��رزه �� دھ�ت ا���� �� ��$� در راه ��*ق اھداف ا��را�ژ� � و 4وا –)و��ور ��ت ھ�ی در 	�6�� 

�و	�6 " ���رش د�و�را�� در  �/ روی"ا���دی Cرب ��م �ردا�ت، �. � ا�ن " ��وا����ن را 
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�4ور �����" ( �و�دو	�زا را�س ) ��و�د زد. �ظر �� د�ر�و�� ھ�ی ����4ری ��ور ھ�ی 4ود �دار 
�����د، Cر�� و ظ$ور ��ور ھ�ی ��زه دم ��را�و�� ر��ب، �� �����ر ")$��� �دن ��� ا�ر� �" 

���رز ��ل "4ط �رخ" از "�8 روی ھ�" 4وداری  �� �������د. و	� در �زد او ھم ال  ��رک او�
�� � � از ا�زار ��ر او	و�ت � �ر�رد�F����رزه (.�� "دھ�ت ا����" �ی ����ت �4ر)� د�ت آ

���ده ����� � �ردد �� ��*ق اھداف ا��ر�ژ ا�ت. �وازی �� آن روز �روز ����ر رو�ن �� ��4ورده 
���ظر ��  �ر��ن ���رش "د�و�را��" در ��و�د �������� �رار �دا���، �. آ و 4وا�ت ھ�ی ا���دی 

��Fل "�$�ر (ر��" در  ���را�ط ��4ص ��ه در ����ن و ز���� در ����� �رار ����رد. ا�ن ����د�� 
�����ھده  ���رای د�و�ود ��Gد	� ����ت �ط��*� Cرب �� 4و ���را�� �� . ا�ر �4زش ھ�ی �رد

ورات Cرب ھ�4وا�� د�ت و در 4د�ت ��Gد	� ����ت �4ر)� Cرب �رار ���ر�ت، ا�ن )��ش �
������ ھ�ی ����� و ��� ��8 ھ�ی ��.����� Cرب �ر 4ور دار ���� ،�	�� ھ� از ����ت ھ�ی 

��رزه �رای آزادی و د�و�را�� (�� و)ود ����د�� ھ�ی ����4ری آن) در �و�د�. ������ Cرب 
���د. و	� �رای �ور����� ���� �ر��د ھ�ی آزادی 4واھ� در(ر����ن �Gودی، �طر و ��ر�ن، را ����

��ت �رای �ذھ�� در �وزه S�.4  )$ت�� �$� �وش ��وا �دا���، �. � در ����ت ���4 �ظ�م ھ�ی �F
 ��� از �روش )�9 ا�زارھ�ی �درن ��ز 4ودداری ��� ��د.

 ت ���ده در �ورد ا� ��ف او?�ع در �رز��ن ھ�دو�شCرب، �� و�ژه ا��& �$.ویا�ن ����ت دو 
 ��. در رو�د رھ��� ا������1ن از �و�ش ����ت ��ن ا	�..� در ���ت ����� د�ده �� �ود��ز �4و

�ر ال  (در�و��و) و (���ت دوم �ن)، ���ت ا���دی ���$( �G����ت �ظ��� )در �� ��و( )�
� ��در ا(7��� ا�4ر ��6را�س �ن دوم ا��رک ذا�ت. �داوم د�و�را�� و آزادی در ا������1ن 

و ���ون ا���� ا������1ن  #<رت (را��"آ��ده �ظ�م ����� ��ور �ر اول "���د��ن ����د ��ود�د �� 
�TاT4ا��وار  Uن اھ����دا�د �� راه آ�)�د �8 )���G د�و�ر��8 و ��  ���ن 4ود را � .ف �����1د. ھ

��ت FT��� VWX��� Y� �Z[\��Yان �Uو���� �$Yا یھ�دي ن وآزا �.X^Z��� د را ادا�Yزن و  ی�Yا
  )64دھد.(

�� ��ش �رط ��و�د  )���G )$��� در ���ت �و��و �G$دات ��	� �Cر �ظ��� 4و�ش را ���س از آن 
  زد:

� ،���  �>�ود ��&�دن و4: 0!وت داری و �>�ود د�ر�ت 

��رزه و<ر �� ���د اداری و در ا��ر �  

#�0�ت ���ون و ����ت  �4�ن ا������ت آزاد � ،��>وری و &ورای ��$��* ر���ت �و 
   )8065وق �&ر، �و�ژه 80وق ز�>�.(

�ران ���و �ر�< ��ود�د �� آ�$� در ���ل �G$دات � و�ت ا������1ن و در ا��ر در �&�ت &�!�(و 
 �G��ر "�8 )���G د�و�را��" اھ��ت ز��دی ���ل ا�د؛ )� ����ل ذ�ل ی �� �ر اوادر ���ت �ن 

  ا��وار ���د: 

و در �ر (�ر�ده ��&ر�ت در �>ت ��رزه 5��* ���د  داری �وب" "#�0�ت ���ون"، "0!وت
اداری، آزادی ھ�ی ا���� &>رو�دان، �&ول �ذ�رش 80وق ��وی �رای زن و رد و &�ر#ت 

+* �+�ل ھر��  .دو (روه در 
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 ����ت ا������1ن" و �ط��ق �� �ود �� ا���4��ت آ��ده ���د ��  در ا(7��� ا?��� ���" ����ل ا��رام �

�رد�د.  ��ز ��4ص ھ�ی ��6��ت و ����دھ� �$م �.*� �� ���� ��ور �ر �زار �ردد. در��)�ا���ون 
  ) و	� ����ت �ط��*� Cرب �����ر وا��Gت ھ�ی د��ری ا�ت.66(
  

�وا�ت �&� از �ی در ��ن "ر���ت ��ر��� (��رش دو#را��" و 5ل #ردھ� �ا��9ت �0ده ار�!
  ھ�ردی: اھ�ی ر

  
«��4واھ�د در رو�د ����� آ��ده ا������1ن �*�� دا��� ����د، �� ا	*�(ده ���د �ط> را�ط�  ا�ر ط�	��ن 

  ".���د، ����ت از �4و�ت را ��و�ف ���ز�د و ���ون ا���� ا������1ن را ��ذ�ر�د

   )67)و���دن، ��Gون ر��س )�$ور ا�ر� � (

��در ���ل  ���ر ا�ن � �� ا�ت �� �G$دات Cرب، �و�ژه ا��&ت ���ده ا�ر� ��)�رب ��ر��4 
��ر�ن � ���� اھداف ا��را�ژی و 4وا�ت ھ�ی  ��دمد�و�را�� و آزادی ��$� ا(�را��ت 	6ظ� �وده و 

�� ھ��و�� (ر����ن �Gودی و  –در ظ$ور �روه ط�	ب  �ردد. ا�� � ا�ر� � �*ض �� اشا���دی 
زی ��زی �رده ا�ت، �8 طرف ��Gد	� ����� در �ذ��� ا�ت. و	� در�ن �ورد �*ش ��ر -������ن 

�س از ��7ت دھ�ت ا���� در ��و��رک و وا����ن، ��$� 4واھ�ن ��.��� ا����  �� )ورج �وش ���
�ن &دن �ود و ��1ر رژ�م �روه ط�	ب - regime change -  ر�����در د��ور روز �رار �دا�ت، 

���د. در ا�4ر ا�ن 4ود ط�	ب ھ� �ود�د �� از طر�ق (دم �ذ�رش �وا�� �$��ی ����ت دو ���� ی���ن 
�ن &دن �ره زد�د، �� ���.��� رھ�ر �� � دھ�ت ا���� �� وا�� ���ن، �ر �و�ت 4و�ش را �� ا��

��)ر �� �ر��و�� �ظ�م ط�	�� در ��ور �رد�د. �.N��   در ا�4ر ا�ن 

�وان �وا?> Cرب را ��  "اھداف ا��را�ژ�8" ��در �ر�و ھ��ن ����ز��ری "ا(�را��ت 	6ظ�" و 
��، ر��س )�$ور ���� �� آ�د ھ�ی 4روج ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� از ��ور ارز���� �رد. ��رک او�F�

�و�د ��  و �� ط�	��ن ���ا��&ت ���ده ا�ر� � در را�ط� �� راه �ل �����، �� و�ژه در را���ی ��6
�� �G$د 4و�ش در رو�د ���6و �� ط�	��ن ��ده و�$ل ���ت. ���ورد ادا�� داده، � �نو	�  � �� ���ر��

�� دو��ره �����رزه �ط��� ��ز دوام ��دھ�م. در�ن ���ن او� ���وازی �� راھ���ت �����، $G رد�����د 
��دھد.  ���ر ا	*�(ده و �������� از ��رو ھ�ی ا���ت �.� ا����1" ادا ��.C" 7ش ھ��ش در )$ت� �� ��

�ود �� ر��س )�$ورا�ر� � از "�روه دھ�ت ا��ن ط�	ب" در�ن  �� و?��ت د�ده �� ) در�ن )�68(
��ول " �ط�ر د��ر��د ������د، �4رج از ��ط�  ��د �راو&� �����"��د. ا�� � ا�ن �.م ا�دازی، 
 8����  . ا�ت�ور د�.و

�F 8ا������1ن ����د �ذ��� ھ� دارای اھ��ت �زرگ ا��را�ژ� ���� ی �ذر��ه �� و ا���دی، �و�ژه �
���> ز�ر ز���� ا���ی �ر�زی ������د. ا�ن �و	�6 در ��ز��ری �ر د��ور�ن  )�$ور�ت ھ�ی ��C از 

���� � � از  ���و �� در ���ت �ران ا�ن ����ن در �� ��و �ور�و	� �ده ا�ت، رو�ن �F� ���ود. 
)�وب و )�وب �رق  �ن �د دارد �� �ظر �� اھ��ت روز ا�زون��د ھ�ی ا�ن ��ز��ری وا��آ�� 

) از طرف د��ر 69را در�ن �وزه ���*ر ��زد. ( اشدر د ��رو ھ�ی ��ری  60آ��� ����ر از 
��" و ا�� � ��ور ا�ن 4ط ار���ط� در راه �و ا�ر�&مارز���� )د�د از �*ش " وا����ن در را�ط� 

���� ا������1ن  ���.ری �.���ن، وز�ر �ذارد. ھ ���د، �ر اھ��ت آ��ده �ر ز��ن ھ�دو�ش �� �ق 
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�ر ��ل ادر دا����ه �����ور (در ��ه �و اشا�ر� � در �8 ��4را��  ����ن�4ر)� �ا�ن  ) در2012
) ��4م 70وا����ن در ��ط*�" 4وا�ده ا�ت. ( 8را��� "راه �و ا�ر��م" را "(�ر �.�دی ا��ر�ژ�

��را�ژی طو�ل ا�دی درا�)�د روا�ط �وی �را���دی درا�ن ��ط*� �8 (�ر �."�.���ن ����زا�د 
�رای ا������1ن را ����د �� �را �� �ل �� ا	�دت �� ���� زودی در �� دھد. ا�ر�� �*�� د�ده �ود، �

����4طر �و��Gت  در ا������1ن )�9 ا�ت و �4ش از ��زی �زرگ �رای ��د�ن ��ل  �����د. ا�ن ھ
ه ی �وزدھم �� در آن رو��� �ر74ف "��زی �زرگ" در �د )71(���د."  �� ��را��ژ�8 ا�ن ��ورا

�ر�زاری و ھ�د �ر���وی �رای ���رش �6وذ 4و�ش در��ر �ود�د، در "�+" در �ده ��زی �زرگ 
��د �ط�� �دن �رار )$��� �دن ��� ا�ر� � و در ���)� در آ����� � م، �� )$�ن در آ�����  ���ت و

���د. در �دم ��4ت �دارد، وا������ز��ران ��Gدد �وا)�  �� ��Russia, Indiaور ھ�ی ر�8 (�ن 
and China ،(  8اھداف ا��ر�ژ� ��در�ن ��زی  -در آ���ی �ر�زی ��نرو���، ھ�د و ��ن �ظر 

��ھم  �����*ش دار�د. ا�زون �رآن "�درت ھ�ی �ر �د(�ی ��ط*�"، �و�ژه ا�ران و ������ن در ����ن و �
����ت ���� ����� در ا������1ن ��ور ھ�ی  ����د. 4واھ�ن �$م "��زای 4و�ش" در�ن ��زی F 8ر�
�� �..�دا�د �� آ�$� از طر�ق ����ن ھ�ی ا���دی ����د ��Gدن  را �رھون �?ور ��رو ھ�ی ��ن ا	

�� ��ن و ��Gدن  �س��در  ا�ر� � �ر�د، و	� در �ورد "�����ه �ظ��� آھن �� ھ�د از آن �$ره 
�رو ھ�ی ا�ر� ��� در �ر ز��ن ھ�دو�ش �?ور دا��� � ��ر�د. �� ��م �8 و�رد�د �� "ا������1ن

ا�����" )ر��ن دارد، در ��راق �7ش  ر�وب "�*��و در �ورد ����ن��� ا��ون �� � و�ت ���ل در �
ا�� � �8 �ر��� ا������1ن را �رک �6ت و  �ن از�ج �رار دارد. وا��وھ�ی وا����ن در دوره ��� 4ر

��ده �ردن د��ور�ن ��ر�� در �را ا�ن ��ور � ���د�ل � �..�ورد �روه ط�	ب �� &�� دھ�ت ا���� ��ن ا	
��ر���� �� ا�ن �ر��� �ظر �� ھز��� ھ�ی �ر��م آور � �رد، درس (�رت ��ر��4 �ر��� ا�ت. 

�ل �ده ا�ت، ا������1ن را �� ھ�` ��� �� � �����ظ���، �7ش ھ�ی ����� و ظر�ف ��ری ھ�ی د�.و
����� ��  �?ور دا��� ا�ر� �، �$ر ��م و وا����ن ��$� �وع دو��ره �4ودش وا��� �ذارد. از ���ه

 �8 آنژ�� آ�وز��ر)، ��ت �را�ط د�ر �و�� )$��� �?��ن ���ده اھداف ا��را� ���د (���ور و
" �����د. از ھ��ن )��ت �� ا�ن �و	�6 در ������ ا������1ن ���د�ل �ده و ����� ا ��ل��ور � "

ر" ھر �8 �G���ز��ران "��زی �زرگ ��ول � و�ت �رزی و �روه ط�	ب از آن � �� ����F��*ط�  
����د. ی ��ارا���6ده ا�ز ��9ر��  

..�ا�Gط�ف �ذ�ر �وده و �ظر �� وزن �����  �وا����ن در را���ی ��6��ن ��� 4روج ��رو ھ�ی ��ن ا	
 �ن�وان �$�ر �وع ����ت وا���� � �.�.�)و�د. در�ن  ل ���ھر �روه ذ�د4ل �� ����ت ���4 �و

  را ���4ص �رد:

- #&���دن ��ز�ن ���و در دوره ��� �روج  و �Cش �رای ھ�و�� ھرB* ��&�ر �
involevement approach - در ا�������ن ،  

 - soft power approach –راھ!�ر ��روی �رم �� #&ور ھ�ی 45و ر�/  �
 hard power -��روی ��ت در ���ل #&ور ھ�ی ھ���*، ��#���ن و ا�ران راھ!�ر �

approach- 
راھ!�رھو&�د از طر�ق "ا����� ����ن ��ز5* ا�������ن" �� 0!وت #��ل و ���$�ن  •

� D�– smart power approach - 
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��ت  -�� و)ود �G$دات ھ����� در �ورد ال د�و�را��  –�ن �در ��Gد	� ����� وا�� F ا�ر
ور �ردد، در�ن��را��� ا��&ت ���ده ا�ر� �  ����� �� 4د�� دار�دن ���ون ا���� ا������1ن ھم 

��ت �����"  ازF" راب���4وان  –ا�ن ھم 4ودداری �4واھد �رد �� "آزادی و د�و�را��" را در 
���د. –����د�را�� د��� � ���� �ر

  

  

 ����ت ا��9ت �0ده ار�!� در را���ی ا�������ن �� #&ور ھ�ی ���ف

 

 

  

��رده ا���دی و �������� ھ�ی ����� از �ظ�م ھ�ی در�ن راه ھ� �ری ھ�ی (��ق �ظ���، روا�ط �
�رای وا�� �.���ت �رای (ر�� ا	�وی رھ��ود ھ�ی ����ت (�������� و)ود �ود �ن �.*�  .

 ��8را�ژ�ادارد، �ظر �� اھ��ت  2014�.�وظ��� �� Cرب در ���ل ا� ��ف او?�ع �س از��ل 
������1ن را �4ودش و ��ور ھ�ی �ر �رز��ن ھ�دو�ش، Cرب �ر 74ف ��ل ھ�ی �ود ا�ن �ر��� ا

����ن وا����ن و  �د(�ی ��ط�F وا�ذار � "�������د. ���� زدن ھ�ی ����� در �ورد (*د "����ن ا
 � ���� از �)ر�� �.H ��ر��4 ا�ت.���ل ��ھد ا�ن ال ����

وا4: #&ور ھ�ی ر�/: ����� و ����ن .3.3.2  

����ت ا��&ت ���د ا�ر� � در �ورد ا������1ن

 ��ھ��و�� 

وا����ن

INVOLV
E-MENT

راھ �ر 
�4ت

HART 

POWER

راھ �ر 
ھو���د

SMART 

POWER

راھ �ر �رم

SOFT 

POWER

8
ی ر�

�� ��ور ھ�  
�

�ی Cر
�� ��ور ھ�  

�� ������ن و ا�ران  

ت ���ل و 
��� � و

�رو
ب

ط�	
ه 
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در ��ری ��ور ھ�ی (?و ���و ��ت رھ�ری �روه ر�8 (رو���، ��ن و ھ�دو���ن) در �ورد 
و از طرف د��ر در رو��رو��  ا��&ت ���ده ا�ر� � در���ز(� ا������6ن، از �8 طرف در ��ن 4ود

��ن ���و، �� د�واری ھ�ی ��د &�� ی ����� و ر�� �����د. �روه ر�8 �ظر ��  ھ�ردی �وا)� ��ا
رف �روه ط�	ب در ا������1ن، �� �?ور 4طرات "دھ�ت ا����" �� � ا	*�(ده از �.�رو ��ت �
��رزه �� �رور�زم �� دو��� ھدف  �..�د	�ل ھ��وا �ود: ��4ت ا�ن �� در ھ��ن �*ط>  ��رو ھ�ی ��ن ا	

�7ت در ��و��رگ و وا��� �� �ن�ز��ن، 4طرات ���� از �رور�ز�م ��ن ا	�..� �� ا��Gد �4ر��� آن 
 " در �����ه ھ�ی ا�ن 4ود ��ن �رای �روه ر�8 ��ز ازرو�ن �رد�د، �ر�و�� "ا	*�(ده و �روه ط�	ب

��رزه ��ن �او	و�ت ھ�ی و�ژه �ر4وردار �ود. ا�زون �ر آن ��ور ھ�ی (?و ر�8 �وا����د �� از 
�ش ھ�ی )دا ط.��  ا	�..� (.�� ا	*�(ده و �روه ط�	ب ا���6ده ا�زاری �����د و از�ن طر�ق�(" ���ر�و

ھ �ر ��ور ھ�ی ر�8 �� ا4و�ش �و)�� �����د. و	� ا�ن ر و �رور����" را در درون ��ورھ�ی
�?ور ���و  �روه ر�8، ��رد. ھ�ردی ا�ن ��ورھ� در آ���ی ����� در ����ض �رار ��ا��Gد&ت ر

��رزه (.�� �رور�زم  در ا������1ن را �� در�ھداف ��را��ژ� � ا��  و �و�� زود �ذر �و)�� ���د،
�� ��ش در �ره زده و –�ر�زی  �6وذ ����ر در آ���ی ���رش -Cرب  ���� ی ���F� ��)$ت  آ�را 

ر"ر���ت در�G���زی �زرگ " ����ر G�  رزه����رد. از ھ��ن ���ه ��ور ھ�ی ر�8 در را���ی 
�ل �را�� ����� �و) ���� �رور�زم  �..�ل )���، �� �ر���� �� ا�ن �روه در �7ش ھ�ی Cرب ���ن ا	

��ت او?�ع �����F در )$ت- ��� از طر�ق  �� ���ن اھدا���دی رژ�م �رزی ھ��وا �ود. ا��
 ����$�7ت ا���&ت �رای ��رو ھ�ی ���و ��ز 4ودداری � رده ا�ت. و	� �روه ر�8 �� �?ور دا�

���د.  را دارد و ��4	6ت �� ��ت �و���ده ا�ر� � ��7ظ�ت 4ود - ھ�ی �ظ��� ه����� –���و � 
 

��ت ����� و 4روج ر�8 در �� در�ظر دا�ت ا�ن دو �����، �رو هF" �6	و� ����رو ھ�"  را�ط� 
) ���ن �ور�و	� 2012ا�ر�ل ��ل  �وا?> 4و�ش را در ���ت �ران ا�ن ��ور در دھ.� )د�د (در

���د: ���"ا�������ن ���ز �* ز�ن، #/ و ھ!�ری ھ�ی ا�!&���، د��ر�� �وام �� ا���زت در 
<��ت �����  و �� وراھ�رد دو��� �رای ��D ���دار��زار ھ�ی �>���، �ر��* (ذاری ھ�ی ��ر

����د �� آن ھ� از �G$د )���G ی )$��� در ���ت   )72دارد." (� ���ران ��ور ھ�ی ر�8 ا?��� 
�ر ��ل ���  ��2025  2014در ���ل ��وو	�ت )$��� از ��ل ھ�ی  2011�ن در د� ��������

�وده، �ر  <��ت و دو#را��/ در ا�������ن" �/ دو�ت ��D آ�ز، �������د. ر�8 4واھ�ن ظ$ور "
�� �ذارد.  ����رزه �� دھ�ت ا���� �  ?رورت ھ� �ری ھ�ی ��ط*� ای و )$��� در)$ت 

  
�)��� �� ا������1ن در ھ�)واری �� آ "از، &وروف، وز�ر �4ر)� رو��� �درا	� �ر���� �ظر 

����� از ا�ت�ر4وردار  ����زا��ور ھ�ی ���د رو��� �رار دارد، �رای ��� و از اھ��ت  ."
از ���ه  د)� رو��� ��ھش �در�)� و 4روج ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� از ا������1ن ���راظ$�رات وز�ر �4

ھ�ی رز��" �وای ا����1 )�ران �ردد. وز�ر �4ر)� رو��� ��� �8  �� ا�زا�ش "�وا���� ��� و ���6
��ر �)$ز �رد�و�د �� ��رو ھ��� ا����1 ��� ��م ����ر �ردا��� و �G���  �دد �� )�9 ا�زارھ�ی 

��رزه �����د. �� �ظر�&وروف،  آ�$� ��وا��د از�ن طر�ق �� ��$��� (.�� �رور�زم و )����ت �واد �4در 
�و�ف "��طر�� �����" ���وده و در�ن �ورد "ر��س ھ�ی )�$ور  ��� و 4واھ�ن �ر��ت ا������1ن 

  )73. (�درو��� و ا�ر� � ��ز �� �وا�*�ت" ر��ده ا
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�� و)ود د�ت آوردھ�ی ����� و  ا������1ن�.��� �ر����، وز�ر ا�ور �4ر)� ھ�دو���ن،  �� �ظر
�ود. از ھ��ن ���ه �رای  رو�رو د�ده �� ھ�ی ��دیا���دی در دھ� ی �ذ���، ھ�وزھم �� ��	ش 

��.C ش	ر ا�ن ������د. از�ن )$ت،  �����ده � ���$�� ����م � �ر���� �� ھ� ��ردن �G$دات و �
��م (�.� �ردد د"�� �G$دات ��� 4واھد��ر���� �� ا�ن ��ور ا�ت ��  )74. ("��و�ل �ده و �

�� �8 �وع " �7ن ��ر��ل" ���ز دارد. )���G )$���  ا������1ن در ھ� �ری ھ�� ��ور ھ�ی ����� �ر
��رون ���دن ��رو ھ��ش از ا������1ن، ���(دت ھ�ی 4و�ش را �� ا�ن ��ور � �� دھد؛����ت ��ھش 

، -  Nirupama Rao - �)م ا�ن ���(دت ھ� ���د ھ�وز ھم ����ر �ردد. ��رو ���� راو  �ر74ف
��ن ا	�..� از  ����6ر ھ�د در وا�� �ن ��را�� ��ورش را در را�ط� �� 4روج ��رو ھ�ی رز

ا������1ن �ده "4وا���ر ھ��ھ��� ����ر �� ا��&ت ���ده ا�ر� � در �ورد ا�����1ن ا�راز دا��� و 
  )75" (.ا�ت

�8 و ��م �.��رد دا	ر �� ا������1ن ���(دت ��وده ا�ت.  ��ور ھ�د �� ��ل د�ت �م در �دود 
 �G���> ط���ا������1ن، از )�.� در "�Gدن آھن ��)� �8" ھ�دو���ن در �ظر دارد �� در ا��4راج 

ھ �رش در ا������1ن از ار )$ت ا�نده �.��رد دا	ر ا�ر� ��� �ر���� �ذاری ��د. ھ�دو���ن در  د�دو
در �6ر  . ������ )و ���دن، ��Gون ر��س )�$ور ا�ر� �ا�ت�������� وا����ن ��ز �ر 4وردار

ھ��� را در   ) �ر ا�ن �و?وع �� �ذا�ت �� ھ�د �روژه2013ا�4ر ��ه )و&ی ��ل  ا�4رش (در
����ظور ا�)�د �8 آ��ده �� ��د �� در )$ت ��*ق ھدف ���رک �� وا����ن ا������1ن �ط��ق  ��"  

��ت و رو�ن �رای �ردم ا������1ن" Fذر ��ه  )76. (ا�ت� ���F� ��دھ.� �و در (�ن ز��ن �� ا�����1ن 
 . ا�ت�� ��ور ھ�ی آ���ی �ر�زی د�ده �� از ���ه �$�� ا�رژی �رای ھ�د از او	و�ت �ر4وردار 

�� �ظر ���9 )�� ��، وز�ر ا�ور �4ر)� ��ن ا�ن �8 و)��� ���$( �G� ا�ت �� از "ا������1ن )�
">.��ت و F د. در راه���� ��������  ���$( �G��� ا�ن ��ور ا�ت �� )� 9��� ������ت از رو�د 

 ��	�����د؛ �� "ا��*7 ل، �����ت �.�  ��د �� ��ت رھ�ری و �ظر 4ود ا���1$� تی ����ا.< و
��ت ار?� ا������1ن"�����د �ر �و�ت  ود �ردم ا������1ن، �� �ظر وی،. 4ذا�ت���د ا��رم � و �

�77����د.( ���Gن را4و�ش  �G���> ط����Gدن �س  –) �� ���6 ���9، ��ن از �روژه ھ�ی  �.�از )
���د.- (��8 ��� �����ل و �*ل، ا�رژی، ز�ر ��� ھ� و د��ر �4ش ھ� در ا������1ن ����� ،  

����ت و (�ری از ��ن 4ود ��ن �� و)ود ��6 وت ھ�ی �م و ��ش ��F ��، �روه ر�8 از ا������1ن 
�� �����و�ف  در���ن��د. ��  4طرات �رور�زم ���� �����دن ا(�ده "�����ت �.�" و �ر ��ت 

 ��ر��4 "(دم ا��7ک" دو	ت ا������1ن، ا�ن ��ور ھ� �� �?ور دا��� ��رو ھ�ی �4ر)� "در
����4	6ت  ��ن، ��6ر رو��� در ���ل ��ن �?ور ��رو �رداز�د. ا�دری آو����� �رز��ن ھ�دو�ش" 

��را�ت ���ل ��6وت ���ل  ���ود.  ھ�ی �4ر)� �رای آ�وزش و �?ور دا��� ��رو ھ�ی �4ر)� 
���و�د: " ا�ر �?ور ا�ر� ��� ھ� �رای آ�وزش ��رو ھ�ی ا����� ا��1ن ���د،  ��6ر رو��� در ���ل 

��� �� ��آو�����ن ھ�ز��ن  دھ�م". و	� ھم آ�را ا�)�م �� �وا��م ��4	ف آن ����م. ا�ن ��ری ا�ت �� 
�رای "���م ھ����� ھ�ی ا������1ن � .����ده"  را�ت��  "�����ه دا��� ا�ر� �" را �� ��$� �رای رو���، 

��  ) 78( 4وا�د. 

���Fر�ذاری  راھ���ت�?ور �ظ��� دراز�دت Cرب در "�.ب آ���" �� طرح ھ�ی "����ن ����$�ی" و  
�ر ����4ر ھ�����ورھ�ی �ود.  ی ����� و ا���دی ��ور ھ�ی ا���ی �ر�زی در �?�د د�ده 

�> ز�ر ز����  ��ن، ھ�دو���ن و��� ���� و)ود ھ��و�� �� رو��� در ����ری از � �ت ا��را�ژی، 
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��ت ����� و �� �م ا���ت در�ن ��ور ����ر ���ز دار�د؛ �� ن آو ا��4راج  ا������1نFرو���  �ر��ا
��ت ����� و (دم �رور�زم در ا������1ن را �� 4وا��� ھ�ی ��ور ھ�ی ھم ����ن �� �و�ت 4وF ش�

���$ور�ت ھ�ی اش )�و( ��G� ،آ��  ز�د.  ���ی �ر�زی ��و�د 

�.�وظ�ت �����، �روه ر�8 از �7ش ھ�ی Cرب �رای  و 8�� و)ود ���م د�واری ھ�ی ا��را�ژ�
��ت ����� درF م� �� ���رای  ����د. ا������1ن ����ت  "��در دوره ��� 4روج �� دادن "�����ه �ظ�

�ل �را�� ����� 4ود و ر –ا�ر� � در ال ��4	6ت �رده، و	� ) ��ھ �ر "��روی �رم" ا�ظر 
در �ورد "ا��*رار ��رو ھ�ی ا�ر� ���" �� ھدف "رای ز�� و آ�وزش" �� ��رو ھ�ی ا�����  -ا�ر� � 

�ل �� � را)رو ھ�ی �4ر، �?ور ���ذا���ا����1، د�دان را روی )�ر ��  �����د. �روه ر�8 �
ا(ر <��ت ����� در ازای آزادی ھ�ی د�� ��ر Cرب در �8 � �� د��ر ��ز ھم آھ��� دارد: 
  (ردد، �رای ھ�M �!� از �ن (روه ا&!��� �دارد. 

��دی .3.3.3��>ور�ت ھ�ی آ���ی ر#زی: (ره �ورد(� ھ�ی ����� و ا�  �%را�� ھ�ی 

 آ���ی �ر�زی، �ظر �� 4طرات "����د�را��" درون �رزی و ���Fر �ذ�ری �����ر )�$ور�ت ھ�ی 
�� 4روج ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� از ا������1ن �� ��را�� 	آن از �ر��ت "دھ�ت ا���� ��ن ا ،"�..�

��ا���دی 4و�ش را �� 4طرات )دی رو�رو  –��ر�د، و ���ده �ردن �ر���� ھ�ی �����  ����� 
����د. ��Gد ����ور ھ�ی آ���ی �ر�زی در�ن را���، در ��د ����?�ت  &ت ����� �ر�� �����ن

��  ��رد: �4ص 4ود��ن � ل 

  ھ�ی د�� و  4طراب درو�� از آزادیا�%را�� 5��� از "����د(را��" در رو��روی ��  �
+* و <��ت �ظ�م  ��� ���� :���دی ��ر��� در �>ت �ط��&!����دن �����ر وا���%� ا

 �0#م ���د�%را�� 

�� �ظ�م �روه ط�	ب، ��N.� �ظر �� �)�رب �.H ��ر��4 �������ت ����� و ا���ت ���دار در �F در ھ
���د. ��و���  او	و�ت و�ژه �ر4وردار �� �ر ز��ن ھ�دو�ش �رای ��ور ھ�ی آ���ی �ر�زی از

��ت ����� و ا���ت ���داF" ن���� ��ر �����" ر�د و ا� ��ف "����د�را�� د���" در آ���ی �ر�زی 
 ،�����در ا������1ن �� �و�� ی �ره 4ورده ا�ت �� ���رش "دھ�ت ا����" �وع ط�	�� در ��ور ھ

��ت �����"F" زودی� ����زد. رف �ظر از 4طرا��  رادر��وراا�$ر ��ز �� 4طرات )دی �وا)� 
 ��آن �� � دھ�ت ا���� ا	*�(ده �� ��ور ھ�ی آ���ی ����� را �روه ط�	ب در ا������1ن و ھ�راه 

����ت و ا�راط� ��.<�رای ��د، )��ش ھ�ی ا�7� �$د�د F ،ن��� ��ش ا�7�� از�( �.�، از )
����زد. �6ر�راد �ر��ن ����، ر��س  ����� ا�ن ��ورھ� را ���*�م �� 4طرات )دی �وا)� 

ا�ن �روه دھ�ت ا� ن  )�$ور �ر������ن ��� �� �ر���دن �6ت و ��ز �� �روه ط�	ب �7ش دا�ت ��
��ور ��ز دارد. ا�7م �ر��وف،  را �ط��> ��د و آ�را از �������� �روه ھ�ی ا�راط� ��.< در آن

ط�ن �ظر ���ف، ر��س )�$ور �زا����ن �� �و�ت 4و�ش ��را�� .ر��س )�$ور از� ���ن و �ور �
ا������1ن  رز�� از را در �ورد �روه ھ�ی دھ�ت ا��ن، �� و�ژه �س از 4روج ��رو ھ�ی ��نھ�ی 

���رک ا�راز دا���د. ( ���  )��79دی ��ل در �8 ا(7

�� ی �8  از آ�)����F� ���� ��ور ھ�ی آ���ی ����� �?ور ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� را در ا������1ن 
��ت �4ش" درF" ل��) �� ����م ��ط*� ارز��� ���� �*دان ا����	� ا�ن (��ل را از  �د�� �����د، �7ش 

�وا�*�ت دو ���� (�� ر�8 و��� Cرب) و ����ن د��(� ����$�ی )�ران ���د. از �وی د��ر طر�ق 
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��ت ����� و ا���ت ���دار در ا������1ن از طر�ق �$�د��� �دن د�و�را��F ن �ردد، �ر��  ا�ر����
��ورا	�$را ��ز در �8 �وع  �����ن ��ور ھ�ی آ���ی �ر�زی از ���ش �ور آزادی ھ�ی �د�� در

�و�د. و	� �رای ���د��را��ن، �ظر �� "���Fرات ���وار" �ور آزادی،  اب درو�� د�ده ��ا?طر
���د. �� 4طرات ظ.�ت "����د�را��" ����ر  

��ر ا���دی �رای ��ور ھ�ی آ���ی �ر�زی $���ت ����� و ا���ت ���دار در ا������1ن �8 �Gد F
��ران  )�$ور�ت ھ�ی �و دارد. �س از �رو ���� ا��را�وری )��ھ�ر �وروی، �زودی" ������س 

�� ��ور ھ�ی ���Fرد��ر. از �8 طرف آ�$� �و�دھو�ت" �وا)� �F� ��از  ��� 4وا���د �� �� آ�$� 
"���دت" ��� و ��ر���� �ود. و	� روا�ط ������9 ����� و ا���دی و ��� �رھ��� �� در � د 

ا�ن �وزه را �� رو��� �درا	� �و��  � ل �ر��� �ود�د، از طرف د��ر �داوم وا����� ���ل �ذ��
��  ) �80رد. ( د� �� 

�7ت دھ�ت ا���� در ��و��رک و وا����ن و �� آ�دھ�ی آن �� ��)ر �� در��ری ��رو ھ�ی �
. �د�ن �وزه ا���رش �6وذ ا��&ت ���ده ا�ر� � در  ا������1ن �رد�د، ز���� ��ز ا�ر� ��� و ���و در

��ت ��	� �����ه ھ�ی �ظ���، و	و �� � ل �و���، �رای ���و ا� ���ت وا����ن �وا��ت �� در ازای ��د
4روج  ا�ن ��ور ھ� �� ا������1ن ���ر �ردا�د. �� آ�Cزھ�ی ر����دن ا���&ت �ظ��� را از �ذر��ه 

�� �رCز���ن، وا����ن را �� (*ب �����  ����رو ھ�ی رز�� از ا������1ن، رو��� �� (*د ����ن �ظ�
(��� دھ.� �و�� ���رش �6وذ 4و�ش از طر�ق ھ� �ری ھ�ی  �ور ��4ت. در ��	�در�ن ��ط*� 

�� �� دھد، �� �9 �� �و�ت 4و�ش از طر�ق داد و ا���دی و ��8 ھ�ی ا� ���� در ��ط*� ادا
(��ز و �6ت) و �روش �واد ��ر���م وا����� ھ�ی ا���دی ا�ن ��ط*�  4ر�د �واد �4م �ر�ت �)�ر��،

��زد. �� و)ود �.�وظ�ت ����� و  ��د �زرگ )$�ن روز �روز ����ر ��را �� ��ن، دو��ن ا�
ا���دی، �وزه آ���ی �ر�زی �رت ����ب ��ر��4 را در ا���4ر دارد �� روا�ط ��د �Gدی 

����م ��ورھ�ی ���6ذ در ��ط*� (� ��  �ر ��زد.*اا���دی 4و�ش را 

�ا�ر��م"  د�د 	و	� ھ�ی ��ز و �6ت، "راه �و�� و)ود ا� ���ت راه ھ�ی ار���ط� د��ر �رای ا(��ر و �
���� �رت ��ر��4 (رض ا�دام �F� �����د، �� ا�ن ��ور ھ� ھر�� زود�ر و ��  از طر�ق ھ�دو�ش �

 ����زار ھ�ی )$��� راه ����د. از طر�ق ()�ن �دن در ��زار ھ�ی )$���، �ظر  ��ھز��� ھ�ی ���ر 
ورات �ر�� �����ن� ��وا��د ��4ت از ھ�� ����4ر ھ�ی وا����� ا���دی � ا�ن ��ورھ�، آ�$� 

��Gد	�  ���� از ا��را�وری )��ھ�ر �وروی را د�ر �ون ��ز�د. ��ا�ن د�ر�و�� را �� �و�ت 4و�ش 
��رG� "���وان از �8 طرف  �د ھ�ی ا���دی آن ��آ �رده، �� �و(� �� از طر�ق �� "�رد �رای ھ

�ود و در (�ن� <����ت ����� �ظ.م ا��دار�را ز��ن )وا�> درون �رزی را �طF  را ��ز، ا�ر ھم زود
��ن �رد. �� ��ورت ���  �ذر ���د، ()�	��ً و 

�� در�ظر دا�ت ا�ن �ره 4ورد�� ھ�ی ����� – �� ا���دی، ��ور ھ�ی آ���ی �ر�زی �7ش 
�� (دم �?ور ��رو ھ�ی رز��) در آ��ده  ������1ن (در ورت �?ور وا �����د �� �� � و��ت

وا�ط �زد�8 ����� �� ال (دم �دا4.� در ا�ور دا4.� � د��ر �ر�رار �����د. در�ن را��� �روژه ر
   Regional Economic Cooperationھ�ی ھ� �ری ا���دی ��ط*وی در ��ر�وب ر� � (
Conference on Afghanistan – RECCA-���ود، ��  ) �$�ر�ن �رت ��ر��4 ��دا��� 

�وع ��ز در ھم آھ���  ن ����ت ھ�ی ا� ���� ��ور ھ�ی آ���ی ����� در��*ق آن �� ���ده �رد(�
��وز�ر ا�ور �4ر)� ��)� ���ن، در )$ت ����ن .< و  ظر��6، ھ�راه �4ن��رد. �� �ظر  �رار 
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81��ط*وی" در ��راق �7ش ھ�ی ���رده �رار ��رد.( "ھ� �ری ھ�ی���د آرا�ش در ا������1ن ( 
در راه ا��*رار .< و آرا�ش، �وام �� �7ش ھ�ی  ��ن �� ا�ن ��ور ا�ت ��وز�ر ا�ور �4ر)� ��)� �

���د از �روژه ھ�ی �را�رزی ���رده �ردم ا������1ن دی �������� �در را���ی �*و�� ز�ر ��� ھ�ی ا��
    �رد.

 ��ش ���ر ���د �� از طر�ق در ���)� ا�ن و)��� ��ر��4 � و�ت ا������1ن �� ھم �و�� ����>، �ظر 
�ردارد. ���ل در�ن را���  روا�ط ����� و �� �م ��و�د ھ�ی ا���دی �.���م ھ�ی )دی و ھد���د (

�رای ا������1ن از طرف ھ������ن د��ر در  �.���د ھ�` ��و�ش �4ود راه دھد. و	� ��را�� ا�
ور  )�وب و���� �و�ت 4و�ش �� اھداف ا��را�ژ�8 و ا���زه ھ�ی �ذھ�� ا�ت�رق ��ور  �� ،

  ��H �����ن (رب در ��و�د �������� �رار دارد.

3.3.4*�C���� ھ�ی &B . "ھم �ت (را���" ھ���%�ن در �ر�و ����ت ھ�ی �  
 

اھداف ا��را�ژ� �، 4وا�ت ھ�ی ����� و ا���زه ھ�ی �ذھ�� ھ������ن دور و �زد�8 ا������1ن در 
در ��د دھ� ی ا�4ر در �ر �و�ت  ه� ��رو ھ�ی درون �رزی و ��رون �رزی، �و�ژ� ر���ت����� و 

�ر ز��ن ھ�دو�ش �*ش ����ر �$م و �و ام �� 4طرات را ��زی ��وده ا�ت. در�ن "��زی �زرگ 
��ر" �� ��$� ا�ران و ������ن د�4ل �G�����د، �. � ��ور ھ�ی (ر�� و �ر��� ��ز �� �و�ت 4ود  

��$� دارای روا�ط ���رک ��ر��4 و ��ز��ران �$م ���وب ���و�د. ا������1ن �� ا�ن ��ور ھ� �� 
��و�د ھ�ی (��ق �رھ��� �وده، �. � ھ����ن دارای وا����� ھ�ی ���ری �را �رزی و (�7ق ���رک 

 ��ا�ت ���ط �� �4 � و در �ورد ی . در�ن را���، ا������1ن �ظر �� ا�� � ��ورا�تد��� و �ذھ
��زی � –��.و��ر  2460در �دود  - 4ط ����ل �ر ا���ز د�ور�د ��� ������ن در "���ز(� �ز�ن" 

�� "�ر�� و �وش" ������ر ����4 ا�ت. وا دھد، ?ر�� �ذ�ری ��ور �� را ھ�وز ھم ادا����� ھ�ی 
 ً����ری 4�ر ا	زا��ت �� ،�ود از ����ت ھ�ی ��ر��ی �روه �رزی ���� �� ا���دی ��ور �� ��

.$��د ����د. �ری وارد �� 8?ر�� ھ�ی a��  د&ت�G�����ت  ھ�ی ش��� )و&���ه ��ش و وا��ا�ن 
��  ��زد.  �4ر)� ��ور را �� �وع �����ر ��9 

  
   �* روا�ط #&ور �� ھ���%�ن ��ز5* �و �%�ه (ذرای ��ر���

 
 ������د �� در رو�د � ل  ا�ران، ������ن و ��ور ھ�ی (ر�� ��ت رھ�ری ر��ض و دو�� �7ش �

�� ی �4ت �رش، �6وذ �����، ا���دی و ��ری �ظ�م ����� و ا���دی ا������1ن و �F� ��از �ن )� 
�ذھ�� 4و�ش را در آ���ی ����� ���رش دھ�د. از ���ه ��ر��4،  ����H �����ن (ر�� ا��1ل �ظ�

ن �*ط> ���� از )�9 �رد ھ�� ��ون �رخ در ھ��و�� �� �ظر ���م ����� ا������1ن را �و�ط
��ت  ار و در ���)� آن �8 ��م �� �وی آ�$�ی �رم 4وا�ده ��ر��4،��4طری �رای "�ظ�م ھ�ی �

����ر G� �1ن ھ�، از �رای" 4و�ش�ا �.��8  �رد�د. ����ت ھ�ی ��	� �ر��ر از )��ش �*�و�ت 
طرف در ��ت دھ� د��� ا�ن �*�و�ت از ���Fر �ذاری ز��د �ر 4وردار �ود. از �وی د��ر از�ن 

�د، �� و�ژه از  �� آن �� ��م �رد�د ��ر���� ��طر�ق ز���� ھ�ی ��.�b "وھ���ت" �� در ا������1ن 
8�4" ��ز ���ر �رد�د. �زودی ���د ا�زود �� ا�ران  ه"ا�ور طر�ق ��رو ھ�ی ����د�رای �������� ����د

اف ا��را�ژ�8، 4وا�ت ھ�ی �����، ��ز �� �و�ت 4و�ش در �������� از )��ش �*�و�ت ا����1 اھد
�رد. و	� ا�7م آ��د �� در 4ط آ�ش  �� 4و�ش را �G*�ب ��ر��ن ھ�ی �رھ��� و ا���زه ھ�ی �ذھآ
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�����رار د �رو�ز ��رف)( ���*�و�ت ا��1ن ھ�" را �� ا�زار ����� �� �6> ا�ت، از ھ" �.N��ر 
در �ن را���، ������ن ��  "رژ�م �ظ���" و �*و�� روز ا�زون " ����د�را��" در ������ن ��د�ل ��ود.

��ت �رای (ر�� در ا������1ن �� )�9 ھ�ی ������ ادا�� داد. �� در �������� ھ����� ��ور ھ���ی �
را ��� ����ق  �ظر دا�ت �*ش �.�دی ������ن در رو�د )�9 �*�و�ت در ا������1ن، ا�7م آ��د 4ود

��د�د، �� در � ل ��ری �ظ�م ����� �ر ز��ن ھ�دو�ش �*ش ���Gن ���ده ��زی ����د. �س از �7ش  
��دی و	������ ���رده از �روه ط�	ب، ا������1ن را "	*�� ھ�ی ���� ��� ����م، ا�7م آ��د ��4cره 

�.�Gده" �ور �رد. ا�7م آ��د، �� در � ��رس ھ�دو���ن، �7ش آدظر دا�ت �ظر "(�ق ا��را�ژ�8" 
��� � دھ�ت  � ���ود �� �ظ�م ط�	ب را �� �ط< )$��� "�).س ���ن" ��زد. ھ� �ری �روه ط�	ب �
�د�ل �رد، �� در ا��� �..�ن ا	*�(ده، ا������1ن را �� �����ه ھ�ی آ�وز�� و او�را���6 دھ�ت ��ن ا	

�ول )��)و��ن ا	*�(ده، �رادران (*�د�� �روه ط�	ب از  ھ�ی )$�دی ه4ر�ن ��.�ل �� را�دن �روآ� ��
  �وه و �رزن ھ�دو�ش ا�)���د. در ���)� �ر ��Gد	� ����� ������ن 4ط �ط7ن ���د.

  
ر"  �رو���� �ظ�م �روه ط�	ب، 4ود �� �� ������ن ��از آ�)��G�را �زر��ر�ن ��ز�ده " ��زی �زرگ 

���$د ����د�را�� از  ا�7م آ��د �� طرح "����ت دو����" ���ه �رد. ا�ن ��ور �رد، ا���س  ���F� ��
��رزه (.�� �رور�زم�Cرب ھ��وا��  در ا������1ن �� �8 �و از ���ه "ا(�را��ت 	6ظ�" در �ورد 

.���رد ھ� دا	ر ا�ر� ��� �ر4وردار �رد�د. از �وی ��رده و در�ن را��� ����د �ذ��� ھ� از ا����زات 
ھ���� آ��  در �64 و د��ر از ��رو ھ�ی رز�� �روه ط�	ب "���داری ��64" �رده، آ�$� را دو��ره

7ت ا����ری و �م �ذاری �� –ه ھ�ی )د�د ")$�دی" ���S �رده و در راه �)$ز ���4ن آ�$� �� ��و
�ردا�ت. در ���)� �روه ط�	ب ��ر�H زده را �� �8 ��روی  –ھ�ی ���ر )�ده ھ� �.���م ھ�ی (

�دل ��ود.  و ا74	�ر آ?ر��� ��ر�  در ا������1ن 
  

واM�) :4 #��ده �����4د در ���ل �روج ��رو ھ�ی ��ن ا�  
  

 ،���Gودی و �طر در ا������1ن در �4ش ھ�ی  � و�ژه (ر����ن�ا�ران، ������ن و ��ور ھ�ی (ر
ا�ن ��ور ھ� از �ط< ��ر	��ن ��ور �� �������� از  ���Fر �ذاری ��4.ف و ا��Gد �و���ون �6وذ دار�د.

��ر��دان (�	� ر��� ��ور  از �������ن ��ن در و)ود �روه ھ�ی ����د �را در 4ط ����� آ�$� و
G� �1ت در ر���� ھ� و�.��د. �ر���، �� �� �ط< ��� ����ن ��)د در دھ�ت ���رش ��  ��ن ا

  
�ت (رای ���N: (��رش �ز�ده ����د(را���وا4: #&ور ھ�ی � 

  
�و�ژه (ر����ن �Gودی و �طر در �ورد 4ر ،S�.4 ��ج ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� از و��ور ھ�ی (ر

����د. آ�� ��$� در �داوم �?ور ا������1ن در ھ��و�� �� ا��را�ژی ا��&ت ���ده ا�ر� � ا��4ذ �و�ف 
(���� � ل ��رو ھ� ی آ�وز�� و �� رز) �..���  ��رو ھ�ی ��ن ا	 ��ا� ���ت ا�ران ��4ت در ھم ��

�رای ���ده �ردن ? "���ق ���4ن )و&���ه ا�ران را در ��ط*� د�ده، در(�ن ز��ن "?���ت �ظ�
ف �روه ھ�ی ھوادار �ر 74 )��)و �� ��د.����ن و در ا�4ر در ��ط*� �در ا�1 اھداف 4و�ش را

��ت ����� و ا���ت ���دار" در  �.*� ھ�ی ر��� و ���6ذ � و��� ")$�د"،F" ا�ن ��ور ھ� 4واھ�ن
����ھ ا������1ن  ����ت �را�� �ر�� �����ن در ا�ن ��ور ھ�،�����د. و	� �ظر ����ت  ت �F در رو�د

 ������.N�����د. �� د�و�را�� و آزادی ھ�ی �د�� در ا������1ن، از او	و�  ��ت �4ص �ر4وردار �
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��ن �ورد، ��ور ھ�ی (ر����ن �Gودی و �طر در رااو)ود ھم �ظری در  ��ط� �� "���6و ھ�" 
>.����4	�6ن  ������د.  دارای ��6وت ھ�ی �.�*وی   

�ن (�دا	Gز�ز، ��Gن وزارت �4ر)� (ر����ن �Gودی، ا������1ن Eد��� �ظر �$زاده (�دا	Gز�ز �ن ( 
��ت، ا���ت و ر��ه" �� �8 راه �ل ����� .< آ��ز ���ز دارد ���رای د��ر�F" ���� ھ� �ری و  � 

����	Gز�ز �زودی �ر�< ن �$�م ����د. و	� �$زاده (�داآ)$����ن ���م ا���ر )���G ا����1 در  ����
������د. ( �������ت ����� �$�م �رد�د �� "دھ�ت ا����" را رد  "�.� ��	���82���د �� در "(  

���د "ھ�` �روھ� �$م ا������1ن" ��زوی �ردد.  �ر74ف، �طر �� ا�ن ��ور� >.ا�ت �� در رو�د 
�� �روه ط�	ب از "دھ�ت ا����" ��.� ��ر��� و ھ�وز ھم ��7ت دھ�ت ا���� �� �  از آ�)���

��7ظ�ت و  ���ل ا	*�(ده را �*��< � رده ا�ت، (ر����ن �Gودی ���6و �� �روه ط�	ب را �وام �� ��
�د ا	Gط�d، وز�ر ا�ور �4ر)� �طر از ا��راک �دون ��د و �� ����� ����رد. در ��	��� �4	د �ن 

���� در �ظر دا�ت ھ��ن ��6وت �83���د. ( �رط �روه ط�	ب در "���6و ھ�ی �����" ھواداری  (
در �طر ، ���وان (.ت ����ش "د��ر ط�	��ن" را در (ر����ن ��، �. � ��ظر ھ� ��ن ر��ض و دو�

 �����د.  در ���ل ا������1ن از ����ت �ر�وز ��روی ���راغ ��ود. در�ن را��� ا��رات ���ده (ر�
���د �� در )$ت )�ران �وا?> 4و�ش �� �6> "ا��رت ا�7��  ت ���ده ��4ت از ھ�� �7ش ��اا��ر�

 ����ت �.�د ر��*� ��ی دو	�� از دادن ا������1ن" �� � و�ت ���ل ��8 ھ�ی ا���دی ��وده و ��� 
����د.  د"���6 ھ�ی" �*دی �� �.�و�$� دا	ر 4و� ���� اداری � ����رات (ر�� از طر�ق �����ه ھ�ی �ظ�

����د.  ر ھ� �ری ������$�7ت �� ��رو ھ�ی ��ن ا	�..� و ا�ر� ��� در ا�ر ر���دن ا���&ت و �$���
�� �روه ط�	ب ������د �ذ��� ھ� ���(دت ھ�ی ��	�  در (�ن ز��ن �.*� ھ�ی ����د�را در ا��رت (ر

���د، �� و�ژه از طر�ق �وا	�.���  ��	���ل آ�� ا���ق  ا��&ت ���ده ا�ر� � �ظر �� �زارش وزارت 
�دE و ��ر �*���، دو �ن از د����را�ش ��و��� زی، ر��س �����ون ��	� ط�	��ن �� ا��ر)  ��

�وده و در �.*� ھ�ی ����د �رای آن ��ور  ��ور ھ�ی (ر�� در S�.4 ��رس و (ر����ن �Gودی �6ر�
  )�84رد�د. ( د���" �ر4وردار �� ھ��6تھ� از "ا(��� ھ�ی 

� ا�ران: �%را�� و د�ر ��وری  Cوری ا�<�وا4:   

ره �?ور ����$وری ا�7�� ا�ران 4و�ش را از �$�ر طرف در ( ،���ر74ف ��ور ھ�ی (ر
���د. در � ��ظ��� ا��&ت ���ده ا�ر� ���(�� ��ره را  ��د �$ران �7ش ���� ن ا�ن �.*� ی ����د 

�� ���د �� د�ت ��رو ھ�ی ������ از  ����ط*� �و��ه �ردد. در )$ت ���ده �ردن ا�ن ا��را�ژی، ا�ران 
����ت و ا���ت در ��ط*� �� ���� از�ن ) 85�رد. ( طرح "��6ھم ا���ت �و��" ���ه F راھ �ر، �� �م

���زه ھ�ی ���رش ���د. و	� �ظر �� ا ��ت ھ�ی �درت ھ�ی 4ود ��ط*� ��7ی  �و�� در ��ط�
�6وذ ا�ران و �وام �� �وا���� ھ�ی ���4 � و ��	� آن ��ور، ��ور ھ�ی ��ط*�، از )�.� (ر����ن 

������د.  �Gودی و �ر��� طرح ��6ھم ا���ت �و�� در ��ط*� را در �ط�6 �� وم �  
  

"ا���eر (�ل ھ� ا�ران در ���ت دوم �ن ����ت ��ورش را از (.� ا��ر �	��، وز�ر ا�ور �4ر)� 
��ت، ا���ت و �و��G درF رای ا�)�د� �..�وی ا�زود  ا(7م دا�ت. ا������1ن" در 6�eرا�س ھ�ی ��ن ا	

ورتھ����ن و  او �� ��ور� �� ���� �*ش 4ود در ��ز��زی ا������1ن ادا ��&�G� ).در  )86دھد
�ورد 4روج ��رو ھ�ی ��ن ��وا?> �$ران را ���ن ارا�� �رد: " ..�ا	 ��	��$وری از ا������1ن، (

�.� و �و	��� ا�ن �eور و از  از ا��*�ل ا�ور ا����� ا������1ن ا�7�� ا�ران �و��ً  ���� د����ه �ظ�
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�ت �� ا�دا��ت Cرب �رای "4روج ��روھ�ی �4ر)� ا��*��ل �� �eد". و	� وز�ر �4ر)� ا�ران ��
��  ھ�دار داد. "ا������1ن در ادا�� �?ور �ظ�

��رزه  �2012$ران �� در ��ه )ون ��ل  ���6ر 4و�ش  ���د �رزی در� �..�در "��6را�س ��ن ا	
�4��� ای، رھ�ر �ذھ�� ا�ران ��ر د�دار ��ود. �4��� ای  �.) ��(.�� �رور�زم" ا��راک �رده �ود، 

�� ز����  ا��ش ���ن داده و �6ت: "در �ورد "طرح �����ه �ظ���" ا�ر� � در ا������1ن و در�ن د�دار
�� �ظ����ن آ�ر� ��� در ا������1ن �?ور دا��� ����د، ا���ت وا��G (در ا������1ن) �ر�رار �4واھد 
�د". از�ن ���ه رھ�ر �ذھ�� ا�ران ��N.� "ا�)�د �����ه ھ�ی �ظ���" را "�8 طرح 4طر ����" 

�.�وظ�ت د�.و )487وا�د.( ��"�����ه  ��N.�ون ���س ��4ص �� ��8 و �د���رزی در ���H، �ظر 
�� ا�ن (��رت (�م ���ه �رد:  "��ا��دوارم �� �� ��ل د��ر ھ�� �ظ����ن ��ورھ�ی د��ر از "ھ�ی �ظ�

 )88(".�و�د، اداره و �����ت ��ور �� د�ت �ردم و )وا��ن ا������1ن ��رده �ود ا������1ن �4رج
وز�ر د��ع ا�ران ��ز از طرح ا�)�د �����ه ھ�ی �ظ��� ��ش از اظ$�رات �4��� ای، ا��د و��دی، 

او ���6 �ود �� "آ�ر� ��� ھ� ا�ر (��ل ����د، ����د �� �7ش �رای  .آ�ر� � در ا������1ن ا��*�د �رده �ود
و��دی �س از  ".ا��*رار �����ه ھ�ی دا��� در ا������1ن 4ود را �� �8 درد�ر �.�د�دت �وا)� ���د

�� ) در 4ط�ب �� ا��1ن ھ� ���ن �6ت: 2011در ��ه )ون ��ل ا������1ن ( �� �6ر دو روزه 4و�ش"
رو��� ای �� از �.ت �زرگ ا������1ن �راغ دار�م، آ��ن ��ز �� �دت �� �����ه ��زی آ�ر� � ��4	ف 
ھ���د و ط���G ا�ت �� ��وو&ن ا�ن ��ور ��ز �� ��روی از �.ت ��ن �وا�ق ا���و�� طرح ھ� 

)�و�د 	ود�ن، ��Gون ����� وزارت �4ر)� ا������1ن، �ظر �� ��ش ھ�ی ����� ��  )89( ".�����د
�����ن ���ل 1ا� ھ�ی �ظ���" در ه��را�� ا�ران را در �ورد "����� و ا�ران �و)ود ا�ت، ��ن ا�ر� �

درک 4وا�د، ا�� ا?��� ��ود �� ا������1ن �� ھ����� ھ�ی 4ود ��ورت �� ��د. و	� در�ن �ورد �� 
�� ا�ت �� �ر�وط �� ا������1ن ا�ت و �را����1�� ��ن �� �دام ��ور ھ� ھ� �ری دا��� ���د، " �

�ردم ا������1ن ا��4ذ 4واھد �د <����  ) 90" (.ا��س 

�ل از و�وع ��د�F و )ز���ت  �� ا�ن �ر��ب ز���� ھ�ی ��ش ا?��� ����� ��ن ���ل و �$ران�
و	� وا����ن �� ��روی از ال "����ت ��روی  .��و��� "�����ه ھ�ی �ظ���" در ��ل � و�ن ا�ت

��7ظ�ت ا�ران در �ورد �وی" و �دون در �ظر دا�ت �����د ��  ا�)�د " �����ه ھ�ی �ظ���" �7ش �
�ل در�ن �ورد �� �وا�*�ت &زم ���ل �ردد. در�ن را���، طوری�� ��در �.*� ھ�ی د�.و����8، و	�  �� 

����ت �و�ش ا�ن �ور�ول ��دی �� "ھ�ز���� ا	زا��"  ذ�4لطرف ھ�ی ���6 ���ود،  �Cر ر�
����د: "��ا	��� ا�ن  &�".ز��رو ھ�ی ?�ر رز� ار�!� �� ھدف رای ز�� و آو 40ور�� وم 

 ���و?> �� ���6ت ھ�ی د�.و����8 و درا�ت ����� ���ورن د�ت در ��ر در ���ل وا����� دارد �� 
 ������ ن �� ��ور ھ�ی ھ������ر  � ��� را در�ن �وا�*�ت )�ی دھ�دCرض ��ھش ��ش ھ�ی  ��

در ازای  �ک ا������1ن" �� ��ورھ�ی د��ر، �ِو�ژه �� ھ����� ��ن ا������1ن ���د.4"(دم �Gرض از 
�وا�د �� �دت ?ر�� �ذ�ری ا������1ن را از طر�ق  �ر�ش �ذ�ر ���ل �ذ�رش، ���ل �� �8 ����ت

�ل از ھ��و��  و ����4ور ��ھش دھد. در�ن را��� �$�ردر �ورد راه �وا��7 �� ��ب ا����زات��
�������و ا�ران در �دود �8 ��.��رد دا	ر ا�ر� ��� در  2001از ��ل . ���د دھ.� �و ��ز �ر4وردار 

�وده ا�ت.(� �	��91�4ش ھ�ی ��4.ف، �� و�ژه در Cرب ��ور �� ا������1ن ��8 ھ�ی  (  

  "�رد و ���ت �����" �+دی در �ر�و ��زی  وا4: ��#���ن: ����ت دو

�$وری ا�7�� ا�ران ھم �ظر  ( ��������ن �� ا��)� �� (دم �?ور دا��� �ظ��� ا�ر� � در ا������1ن 
�� � ھ�ی �ظ��� را رد ��ه ��د؛ و	� �ر 74ف �$ران �� �� ��روی از ال �����، �?ور ����� 
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ور،  ا�7م آ��د در ازای ا������1ن و �� در �ظر دا�ت ا����زات ��د،���ظ���، ����� و ا���دی 
�رای ا�ر� � ��ن�4ک 4ود ���� "���� "�����ه �ظ��F� ��  ��د. ��ش �ش �� را 

� ����� �4ص 4ودش د�ت و �4� ��������ن در را�ط� �� ����ت وا����ن در ���ل ا������1ن 
���رد، �� ����ت ����د. از�� � وا����ن �س از ��7ت دھ�ت ا���� ا	*�(ده 4ودداری  ��)� �رم 

آھ��� �� ������ن و از در��� د�د ����� و رژه �ظ��� ا�7م آ��د ا�)�م �دھد،  ا����1 4و�ش را در ھم
�رای ������ن درد آور و ���ل �ذ�رش ���ت. از ھ��ن ���ه، رھ�ران ����� ا�ن ��ور �ظر �� طرح 

�� �ر���ه ����� در ھ�ی ��ر�� و �وام �� ��ر�9 ھ�ی ����� �وع �ر��، ��ور ������ن را	 - 
��ف و .<" در دا����ه ا���د (.وم ����� در "ا�����وت ا�  ا)���(� ����ده ا�د. �و4ن ھ��.ر،

در اFر ��$ور 4و�ش، ������ن را، �� و)ود طرح �وا	��، "4طر����ر�ن ��ور 	��ن آد�وس �رگ 
��رزه ��ن �����ت �ظ���، ا � ���)$�ن" �Gر� �راط� �را�� و����د، ��وری �� در ورط� 

���92���د.( د�و�را�� �*7  (  

�� ی  ھ��6 )، �ژوھ��ر و 4�ر ���ر Joe Klein)و ��7ن ( ��Time  ����� ��4ر�� ��در را�ط� 
ا)���(� ������ن از�8 �و و ����ت ھ�ی (�.� آن ��ور در را�ط� �� �*ش د����ه ا��4��را�� و  –

�ر ��ز 4طرات ���� از ������ن را �رای ا���ت ��ور از �وی د� (�. ردھ�ی ��ر��4 �ظ����ن آن
��  )493وا�د.( در ��ط*� و )$�ن ��ران ���د ه 

  
���د �� ھر 	�ظ�آ������ن در وا�> "�وه ������4ر داغ و ��ز  �وا�د از آن �� ��$� �� �ش �����" را 

�. � آ�ش ��4����ور �وران ��د.  ،���  

�*����ردا��د��ن د����ه  � و�ژه��ور، � م از �ظ����ن آنرھ�ران ����� ������ن در ���Fر �ذ�ری 
�� �رز����و  ا����ور، ھد���د �در���د ا��4��درات آن�F� ��"در 4ط  آ��ھ��� �*ش ��ور ��ن را 

�دارج (�	� ر����د�د. در�ن را��� رھ�ران �ظ��� آ�ش" ()�رال �رو�ز ��رف) �� ������ن�����  -
��رزه Cرب (.�� "دھ�ت ا���� ��ن او �س 4طرا�� ���� از ")�9 �رد"  ��4ت از�ز آن از 

�$ره �رداری �رد�د.  "�..�)، ا��&ت ���ده  �Washington Postزارش وا����ن ��ت (ط�ق ا	
��رزه (.�� � ��26ل �ذ��� در �دود  12ا�ر� � در �.��رد دا	ر ا�ر� ��� �رای ھ� �ری در 

����ت ���4دن در 4ود �رز��ن ������ن F رده ا�ت.( �رور�زم و� �	�� 8�و	�   )94ا�7م آ��د �
��64 از  –ا��� �دن ھر�� ����ر "����ت دو���� ������ن"  ����ھ��و�� (.�� �� Cرب و ����

�ر Cرب ��  - �رور�زمروز �روز "Cش �����" دو	ت �ردان �������� را �ر �7 ��4ت، ���� 
�ن &دن، رھ�ر �� � ر��د و در ���)� ��ش ��ن آ�7م آ��د و وا����ن ���� �ر ��ر �رد�د. از ��ل ا��

�� ا��4��رات ������ن  �.N�� �.�دھ�ت ا� �� ا	*�(ده در ا��ت آ��د ������ن، �� �دون در���ن �ذا��ن �
�و�*��� ��ر ر��د، �ردا��د��ن ISI د�ر�ن د�������� � � از �در��F� ����ی  هرا G� ��ھ�ی ا��4��را�� 
����ن در اFر ھ��ن وا��G و �ظر �� ا�� � �$�ر �رخ ��ل (ھ.� ����ر) �ل ���د�� �وا)� �ردا��د. ھ

ا�ر� ��� �رای ��د�ن ��(ت در �4ک ������ن (�.��ت �ر ��4طره �ظ��� �رد�د و ��ف ��رد�د�د، 
در ���)� ���Fت "ا��4��را�� و  ?Gف �وا���� ھ�ی ا������ �وای ھوا�� ������ن را (.�� ��4ت.

�ا�7م آ��د از�ن "4واب �ر���ن" ھ�وز ��دار  " 4د�� دار �رد�د.ا�7�� ��ظ���" ا�ن "�درت ا�و
�ر ��ل ا��ر ھ�ی ���و در �وو��رد�ده �ود، �� ��7ت "ا��*�م )و����" ھ.� ��در 4ط �رزی  2011

روا�ط ��ن ا�7م آ��د و ا�ن �ر��ب � (� ر �������� �رد�د. � 24ا������1ن ��)ر �� ���� �دن 
��را� ��   � �ر�ن �*ط� آن ر��د.وا����ن 
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  :�0ظ* &�ری "ا�$��ر �����" ��#���ن

�&�ون، ����ب و ��د)، ��ش  (0وزه ھ�ی ��وچ �داط��� �دا ھ�ی �����ر اداری �� ھ���ر و 
��دی، (��رش روز ا�زون �رور�زم، ���د اداری و 5دم ������� ا0زاب، او�4ع �$�8ن آور ا

�5� #&ور ?��* ����د،- �����وا���� دو��ردان ��#���ن #* �ر �0ران ���  .ا

�.� اش ������ن اھ��ت )�و �و	���8  � ��را �� ��$� �رای Cرب از د�ت داده ا�ت، �. � ��� ��ن 
���F�����رد. �ردا��د��ن �رخ ھ�ی   �.��ور دو�ت �د�م ��ز در (�ل از �وا?> ا�7م آ��د ��

و)ود �روه  ھم از "دھ�ت ا����" در ��د �6 ر ����	م �����، ھ�وز ����� و �ظ��� ������ن در
�� ��������د. �� در�ظر دا�ت ��و�د ھ�ی (*�د�� و )$�دی ��رو ھ�ی  ط�	ب در ا������1ن �����

د�ت �م ����د  –����د�را، �.*� ھ�ی �.�6 و �)ره ھ�ی )$�دی �� � د��ر، ا�روز 4ود ������ن 
�� –ا������1ن  ��"��ر�8 ط�	��ن ������ن" �� ��$� در ��د. � ��ھد ��7ت دھ�ت ا���� و �4ر�

را )���ز�ن روا�ط (��Gوی و  ���� را � ����ده و ا� �ر ا�راط� 4ود �وزه ����.�، ز�ر��4ت ھ�ی
 ���ول �و���، ����ور و �را�� را ��ز � �����ون و	� �ردا��ده ا�ت، �. � �$ر ھ�ی �$م ������ن 

ان در ا�7م آ��د ھ�وز ھم درک � رده ا�د �� ��رزار دھ�ت ا���� ��د�ل ��وده ا�ت. و	� دو	ت �رد
�*ش ������ن از �8 طرف �ظر �� ھ�دو���ن �رای ا�ر� � �م ر�9 �ر �ده ا�ت و از �وی د��ر 
��ز��ری ��ور ھ�ی ��ن و رو��� در روا�ط ��ن �� ا�7م آ��د، ������ن د��ر در "4ط  ���ظر 

ھ�وزھم ��  . ا�� � ا�7م آ��د�ود ��د�ل ���دا���، �. � دارد �� �8 ��ور ��را�و��  )�$�" �رار
�� ا?$�ل و ��رگ����ت  ��دھد، ���� از �و�ف ھ�وز ھم ا���ری �ذر��ه ا�ن ��ور ��  4و�ش ادا

���د. ا�ن �و?> دو��ره �� ر�د و �������� دھ�ت ا���� در �4ک آ������1ن و ا�����ی �ر�زی 
��د �� از�ن ا����ز )�و �و	���8  ن �7ش ��������ن �4ت �ره 4ورده ا�ت. از ھ��ن ���ه ������

�� ی ا�زار ���ر در �را�ر�F� ��ا�ر� � در را�ط� �� ����ت ا�ن ��ور در ���ل ا������1ن  4و�ش 
�ر 74ف �$ران در ال �� "�����ه ا�ر� �ی" ��4	6ت �دا���، و	� در�ن راه  ،ا���6ده ����د. ا�7م آ��د
���د �� در ���������ت �ظ��� ا�ر� ��� در 4ود ������ن �� �ل �ردد، �� ن، زای ا������1ا�7ش 

 �	����ر در �ور�ول ��دی ����ت ا�ر� � در در4وردار �رددو از �وی �از�8 �و از ا����زات ���ر 
��7ظ�ت 4ودش، و �� ��روی از �����ن �*ش ����ر ��زی ����د. 1�ورد ا� ��و	� ا�ر� � �ظر 

�� رو�داد ھ�ی ا������1ن ����ر از در���  - ���ر از �ذ��� ھ� �� ��6وت �� - ����ت"��روی �وی"
��م �?���ی ��ط*� �دو�ن  اش را ا�7م آ��د ���ه � رده، �. � 4ود ����ت ھد���د و ��Gل� ��در ��و�د 

���د. و���  ���ده 

ل ��ری رو�داد ھ�ی �رز��ن  �� و)ود ��ز��ری وا����ن در �ورد �*ش ������ن در ����ت �
� ا�ر� � را روز ���ور ��را �رو ���� ������ن، �� و�ژه در را�ط� �� "��روی ا�و��" آنھ�دو�ش، 

�7ھ8 ا�و��  ��80  60در �دود  2008 �روز ����ر ����زد. �دس زده ���ود �� ������ن در ��ل
، ��روی 2007در ��ل  Washington Post وا����ن ��ت �زار�� �ظر �� )95دا��� ا�ت.(

��6وظ�ا�و�� ������ن " �����د. "ورت �����4ش ھ�ی ��4.ف ��روی ا�و�� ������ن ( �7ھ8  
و�ژه ��� ل از ده ھزار �6ر  ��روھ�ی ھ�، ��وز ھ� و �و�8 ھ�) در �����ه ھ�ی ��4.ف و �و�ط

� ����ور، 4طرات �روش �ن آوری  نآ��د اداری و آ	وده �ودن �ظ����ن ��6ظت ���ود. و	� �ظر 
 ����و ��� ��9، د��ر  4وا�ده �� گ�ذ�ری ���� از آن درد �ر �زر��روی ا�و�� و ?ر �����ود. ز

��رزه �� ا��ر�ل ��ر ��Cذی" ��د ��وده �ود. ���	�زب ��و��ت ��ن در 4ط �" ���F� ��زم، از ا�ر� � 
��رزه "ھ�ز���� �در )واب �� ��� 4رو��ف، د��ر �زب ��و��ت )��ھ�ر ا���د �وروی در 4ط 
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�ت 	����ود،��ز" �6آ �� ���ل � "���ر ��Cذی در ��ن د�دان ھ��ش �م ا�و����د. �ظر ��  "ا�� ا�ن �
ر�ود ا���دی، 4طرات ���� از "�م ا�و��" ������ن را  ر���� ھ�ی �����، ���ت ا)���(� و��

���وان �م �$� داد. �  

ر�و�� ھ�ی ده ��ل ��� در �ظر دا�ت �داوم ���� ����ت دو���� ی ا�7م آ��د در �ورد ا������1ن، د 
ر"، ا)��راً ��)ر �� "وا�> ���� ا�4ر در ��ط*� و ��ز��ری Cرب در ���ل "��زی �زرگ�G�  ����

��4ت از ھ�� ����ت ������ن در ���ل  �ده ا�ت.������ن  �����" در ذھ��ت ��ز��ران �����
�ت �4ر)�، �8 در ��ت دھ� راھ�رد �.� ��� ا������1ن � د�ت ���ت. �� و)ود ����� و ھ��و��

در � ل دھ� ����ت �4ر)� ������ن در  و ���ت ����� درون �رزی روی ھ�ی �روه ھ�ی ��4.ف
�� و�ژه وزارت �4ر) ،� .���د: ����ر � و�ت �����  ������ن ا�ن (وا�ل �*ش �$م ��زی 

��دی �* <��*ی ���������د (را (روه ھ�ی ��، +�� و ���ر�� #&ور�Bرخ ھ�ی � ه(ردا��د ، �&ر ا
) �#*  )ISIا0زاب ��!و9ر د�ن ���ه، ار�ش ��رو �د �* <��* "دو�ت در دو�ت"، ا�����رات �ظ�

���ز�%ران ����� �وا�ت ھ�ی و در ا��ر  &ود �!� از د��%�ه ھ�ی و<ر در �ط8* �0وب 
�دا ط���"." Dف �� �ط���   0وزه ھ�ی (�و�* ھ�ی) 

 ���7م آ��د در اه و �ر دا�ت ����� در )$ت �داوم ����ت �� در�ظر دا�ت ا�ن (وا�ل و �� و)ود ا��
 ا��ور �� ا�ن درک ر��ده ا�د، �� د��ر �وا���� آ�ر ���ل ��ران ا������1ن، ��ز��ران ����� آن

�دار�د، �� �روه ط�	ب را دو��ره در ���ل �ر ار� � �درت ������د. و	� �ظر �� ھ��ن ا	زا��ت 
����د �� از ط�	��ن ��دی ������ن �7ش ������4ری، �4���ن �����، �ظ��� و ا�� " ���F� ��(روه 

ر"  ا�Cل (ر"�G�ا���6ده ا�زاری �رده و در � ل ��ری او?�ع ����� ا������1ن در "��زی �زرگ 
���� " �� روز �روز ����ده �ر �F� ������د. آ�$� از �روه ط�	ب �و�� � ��&�ر �ردد، ا���6ده ا(ظ&

�ر �رق � و�تدا!�س " ������د  ���ل ا��*�ده �  

 ����ز��ری ����� �4���ن �������� در ���ل ����ت آن ��ور در �ورد ا������1ن، در �8 ارز��
4���ن �$م ����� و �ظ���  ) در�ن �زارش، �ردا�ت96.(��ز ��ب ����� ا�ت "����د �ژوھ�� )��ح"�

.���ن ا	 ���� 2014ا������1ن در ��ل  از .�"������ن در را�ط� �� ��م ا�داز 4روج "��رو ھ�ی �ظ� ،
�� ��. ا�ن �ژوھش از�ن ���ه از �ود و�ژه در ��و�د �� روا�ط ������ن و ا��&ت ���ده ا�ر� � ارز��

�� و)ود ��6وت  –ا�ت �� (�. ردھ�ی دو	��داران �������� در ���ل ا������1ن  اھ��ت ز��د �ر4وردار
4���ن  "����د �ژوھ��" �رای ارز���� ط�ق )97. (�ر ���� ھ��ن �ظرات ا��وار ا�د -ھ�ی �.�*وی �
��زی ����� �$���" در ا������1ن، دو ھدف از اھ��ت ز��د �ر4وردار ا�ت:�������� در "  

  
ی  ��رو ھ�ی ��ر�� از ا�������ن ����د �� ا<ر (ذاری �$� �ر �وا��8ت �>ت ��رج ����ن �

  ��#���ن �وام ��&د، 
�م �� ��#���ن �رار (ر��* و ����د ا��زه دھد #* از 0!وت #��ل ����د در ��4د و � ���

 �رز�ن ا�������ن 5��* ���: دو�ت ��#���ن ا��$�ده �* 5ل آ�د.
 

 �� ���F� ���د ھ�ی 4روج ��رو ھ�ی رز�� از آ�� در�ظر دا�ت ا�ن دو� ��، �4���ن �������� 
���ذول � دار�د: ا������1ن �� ا�ن �� �و	�6 �و)� �4ص 
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+�ن <��ت ����� در ا�������ن: ����* �رر�� ھ�ی ا��8رار � Dح ا�ن  �/ �ط���و��* 
��C5ق ��#���ن �* �>�ر�ن و�* ھ�%�� �رآورده &ده � �وا�د #*  ���د #* ا����ه را ��ق 

در #��ل ��Bن 0!وت ������* ��<���� �ر�رار (ردد #* �� ��#���ن در ����م �رار �دا&�* 
  ��&د.

(و�� ��ش ھ�ی >م ط����ن  �� �>م (�ری ��رو ھ�ی ��&�ر در #��ل: &!ل (�ری 0!وت �
�زP� از�ن &!ل (�ری ����� �و�ن ��&�د. 

0دود ����ن 40ور ھ�دو���ن در �+���ت ھ�ی ا�!&��� ا�������ن: . ���%�ن �����  �
ط* �� اھداف و 5�!رد ھ�ی ھ�دو���ن در ا�������ن �واھ�ن &$���ت ��&�ر ���#���ن در را

� ��&�د. 

�ر  ،درا�ن اھداف �4���ن �������� �8 �ری از ����د�� ھ�ی �����?���ر��4 و راھ�ردی 
���د:�� 

. �س از ����س دو	ت ������ن در  ��H آ���ب": �5�ر ��ر��� ، ا�Cم آ��د در ��ن "دو �
 ، � و��ت و�ت �رز��ن ھ�دو�ش1992ر�زی � و�ت �)�ب در ��ل �رو ��  ��1947ل 

ی د�ور�د" �� دھ.� �و روا�ط ���� ����� و ھ� �ری ا���دی �ر �رار "4ط �رز�� د	�ل 
�� ی �6 ر ��را�ژیا��وده ا�د. �� در�ظر دا�ت ا���زه ھ�ی ا�ن �F� ��"�ظ�م ا���ت )��G در  

�� ��ر�H ��د�ن  �� ��ور �و����د ������ن، در ا�7م آ��د و )�وب آ���"، �������ن دو ��ور ھ
���ر �� �رد. �ر�� �4���ن  ، از ھردو طرف ا���س�����ن)ا�1 (ھ�د و ھزار ��	� ��ن

����� ������ن �� ھ� �ری ھ�ی دھ.� �و و ���ل در �4ش ا� ��ف ا���دی ا������1ن ���ل 
����ر G� دی�����د.  ا�د، و	� �)م ا�ن ھ� �ری را ���رده �ر از �و��ت ا�)���ت ا��� 

  
����ت در �ورد ا�ن "": �����ن�5�ر �����، 0ق ا<ر (ذاری در ����ت ��ر�� ا�� �

4���ن ��������  (�زا��وری"،�- *��ش �*�و�ت ا������1ن در 4ط �( �������� �� 8��� ��م د
 زً���ت ����تو�ش �� دا��د �� در � ل ��ری و )�ق ��.م 4 –)�$� (.�� ا���د �وروی 

)��� �� درو�� و ��رو�� �ر ز��ن ھ�دو�ش از ا����زات ����� �ر4وردار �ردد. از آ�
 ��ا�7م آ��د �ظر �� ����ت ا�6Cل و ��ر�9 در ).ب �روه ھ�ی �.� �رای ا����1 �و�� 
 ��"��9 �4را" د�دان زد، �4���ن �������� �� ا�ن �ظر ر��د�د �� �� ����دن �روه ط�	ب 

�� ��ون ��)م�F� ���$�ر�ن و)$� آن ���ده �����د.   �� �وا��د اھداف 4و�ش را 
 

� �	ب، �دون �ذ�ر ���وای ����� و �و)� �� ال دھ�ت ا���� �روه ط�: "�5�ر "&�* �و
��در  ھ� �gون� ، ھر��ه ا�ن�ون ا�د�� ط�	��ن �� �و��د ار آ�)��� �4���ن ����� ������ن 

�ی �������� ���Fرات ���6 ھ �gون� �ر ����4ر � و�ت ���ل ���ر�ت �دا��� ����د، ا�ن ا�ر
�� �ذارد. در�ن )� ���د �6ت  �(����F� ���دون  �� ��ل از ھ�� � و�ت ���ل �� C.ط  �. ��

��N.� درون �رزی  وا��ود �� �ود. (7وه �ر آن، ا�ن �و?وع �8 �ھ �gون���ر�ت �
ا��1ن ھ� ا�ت. ا��1 �$� 4ود ز(�م �.� 4و�ش و �ر��ب �و�� � و�ت 4و�ش را از طر�ق 

���د �6ت �� �روه ط�	ب �� ���ده رای آزاد �$رو�دان 4ود ��ور ���Gن �� ���د. (7وه �ر آن 
����ر�ن ��4رات را  �ردن "����ت ھ�ی �4ر���" اش �ر ،�)��ز�ر ��� ھ�ی ا���دی و ا)�

 ���ن ا������1ن وارد ��وده ا�ت. �ون�� در ���طق
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�ن ��ت  ���� در �ظر دا�ت ا�ن ����د�� ھ�ی ��ر��4، ����� و ا)���(�، روا�ط ���ل و ا�7م آ��د 
 دل ���ن �� � و�ت )د�د �واز �ر�ف ����ر از �رورا�دن " ا��د ��ذب" �� ا�ت. �����ده �ده

���وا�د �� از طر�ق طرح  ������دار �$�� ��ر "ط�	ب �را" �4واھد �ود. و	� � و�ت ا������1ن 
�8 ����ت ��Gل ��ط*وی �� در �ظر دا�ت "�����ت �.� ��ور" و �����ت ھ�ی ��ر��4 �� ���ل 

��ھ� �ری ھ�ی ��ن �� وا�د ���د، در )$ت "ا(���د ��زی" �� ������ن و ����دن ����� )وا��وی آن �
���د. ��ت  ���رده ا���دی� ��.C"را��زد�ور�د��ر "��ش ھ�ی ���� از 4ط �زری )�)�ل  ���

�وا�د  4ط د�ور�د را ��� –در �داوم ����ت � و��ت ��.� ا������1ن  - �را�ط ���م �� �روه �رزی
����� ر���ت �� ��� زور �� �ر�دات ��ل از �ل ����د، �� �� �و ��د، ���د آن �وا���� ھ�ی رز

�ول � و�ت �رزی  –���ن ��ر �ردد. ا�زون �ر آن � و��ت ا��1 1893� ��ھر�ز رو�ن ��  –
�� اد(�ی ار?� �� �� ����6 ا�د �� در را�ط ���وا�د �� د�ت �م دو �د�ل  4واھ�د. در�ن �ورد 
�ده دو��ره �� ا������1ن و �� آزادی در �ورد ���Gن  د: �ر��ت �4ک ھ�ی )دا�ورد ��ث �رار ��ر

�ر�و�ت 4ود ����د��ن در�ن �4ک ھ�ی )دا �ده از �� ر ��ر��4 ��ور. � و�ت �رزی در ده ��ل 
ی �رد اراز�ن 4ودد���  �ذ��� �و� �ر�ن ���� در راه "�ل ������ 4ط د�ور�د" �ر�دا�ت. �رزی

��ن ا 	��� از طر�ق "��ت آ��ز در� ..� ���4ن" ا�ن 4ط ��ی ����)� �ری ��ز��ن �.ل را 	��� � ل 
���ن ��د.  

�5� ����ن �ط د�ور�د�ظر �� ھ�� ی ا�ن د�واری ھ� ���وان از طر�ق " ����دی ����ن و ا��" ا
8� ���F� ��دا�ت؛ �� ��وی �� از طر�ق ھ� �ری ھ�ی (��ق �ذر ��ه ��9 ��م ھ�ی ��ز�ده �ر 
��ت داد و �ر�ت ا���دی را در �وزه و�ژه �رزی از طر�ق �دا��ر ��G ا(���د ��زی"،��ظ*وی و "

ھ�ی ��ر�� و دادن ��را�� ھ�ی ��4ص ��و�ق ��ود. ھ����ن �وام �� آن ���وان �� ا��4ذ �دا��ر اداری 
رو�ت �������� ��$�7ت &زم را ا�)�د �رد.  �د ھ�ی �رزی �دون و�زه و ��آدر ر�ت و  )دا����

 �ظ��� ������ن اذ(�ن دار�د �� ھ� �ری ھ�ی ��ط*وی ���وا�د ���� در )$ت -���ن ������4
��ت" در ��ط*� �ردد.F" ا��*رار  

 


