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�زا�����، دروط�  �ُ��، ھ� ی���     درارگ ����ل������ !ا"! ���� و ����
 ٢٠١۵ا�ر�ل  ٢٢

 
 ��ر ھ&�ن آ�$�ر ا�ت �� از  ��"!�ی طو �� �د���و ��� ورگ اززرھ�ی �ر�� و��و�� ��ور�� وطن 
���ٔ� -ر�� ��ور � ��ز �� ا�واع ا�+*� وواد ا�(��ری '�!�ز�$�د. در�'��� ھر 2�در�&ردد، ھراس ا/&��ن را ھ

و��ن آوران 5ود را  ازد�ت �دھ�د. و�'4 /و�'4 2*�'!�ی در ورد 3+2 ���ن � آ�د و"� روز�دران ز��دی /رز�دان 
87 در*�ل ��� ا�ت. �رای ا��$� دو"ت ا/6���'�ن  ��در �� د/�ع از ��ور و���ود��زی د���ن ا��ت  ���ور 

��د ���د. آ�� دو"ت ��و�� ��ور ���د، ���د 5ود دو"ت از د��+�ن وا�'*$�م درو�� �ر5وردارو �رأ از ھر9و�� /
� �ر 5وردار ا�ت؟�$*'� ا/6���'�ن از <��ن ا�ظ��ط، �(�/�ت وا

�راث �وم �� و��م دھٔ� ا�5ر ��8ث ا���د ور�د �8�2ر 5'+ف �� @��'� در ��ور �ده ا�ت. ا/رادی �� ط�  ���)�4'
 �و��<�ق واد 5در �ده وط� <!�رده ��ل ا�ن �� و��م دھ� C'�د �� ز�د�9 �ردن �� �ول �د�ت آده از �5و�ت، '(�

�� ا/6���'�ن �و�ود آورده ا�د.  ط(�+� وE5/$�ری��ر  ا�5ردر �درت دو"'� ھم �!م ��ر را دا�'�د،��� �ٔCرا در��
ا�ن ��ر ��  ��<���ران و����'$�ران 5'+ف در ��/ت آن و�ود ا�د و���&�ه ا�'��8 آ�را '�$�ل �دھ�د،  �5واھد �!م 

ا در ً��'!�ی !م دو"'� *'� ا $�ن �زرگ �&!دارد. در ھردو'�م ر��ب دور دوم ا�'5���ت ر���ت �!وری 5و�ش ر
���ده ھ�ی ا�ن ��ر، ا"�'� �� '���ب '(�وت و�ود ا�د. 'رس از *روم �دن از ً��ت ھ�ی وزارت ٢٠١۴��ل � ،

را آز آ-�ز ا�'5���ت �د�ن  ٢٠١۴�ت ��ل وو��"ت ا�ن ��ر را وادا�ت '� �$وه و�$��ت در ورد /��د در ا�'5��
�ب �رای *�"ت ا8�ل /��ر و '*�ل �ر�ت در �درت در 2ورت 8دم ��روزی در ���ظور �راه ا�دازد '� �و 
ا�'5���ت و�ود ���د. *'� ��ر�!�ی $رر '*ت رھ�ری ��ظران ��ن ا"++� ��ز �'وا��ت  ھ��ھوی ا�ن ��ر را 

ھ� ا�'5���'!�ی ا/6���'�ن ط� ��م �رن ا�5رو�ود �وده و در آ��ده ھ�ی �زد�J ھم،  5�وش ��زد. *� �$� /��د در
��و�!�ی ا�'5���'�،  ����ن و�ود 5واھد �ود.  �رای ��و2ف اE2*�ت ا*'�"� 2وری و'��6ر ا*'�"� اK8�ی �

�� دروLK ��ور و�ود دارد �� در آ��دٔه ���زد�J در ورد آن 5واھ�م 9م �دن /��د از ا�'5���ت ���ز�� '�6رات ا
�!م و-�ر8+�،  ا���د�ده ا�ت،  �ٔ��M/ی  'وا���*2ول ��زش �ر �� �'�و�ت.  �!ر 2ورت *�  �� ھ�ن *$و
�رو��ر دار�م و ا�د � ا���ت �� رھ�ران *$وت �Cوض ا��$� �� ی ھر ُ��ت ھ('� ھ� <�� �ز��د وارگ را �� 

��5'� وا�ن *M�Mت را درک ���د �� ردم '��'ر��� وآ�'� '�د�ل �$��د، د�د ��' L/��9�ه ھ�ی 5و�ش را و��C'ر از 
ت �!� �د�دأ 5�'� �ده ا�د.  و�'� ��M��م M' ی ارگ �� ی�K/ در Q��'طو �� و����"� ا�'5���ت و �ٔ�از �رو

��م �درت �ود و ��Mٔ� و�ت ھم ��M' ور ور��س ا�را��� و�ف ����"!�ی!�(رھ�ی 5�رج �&ذرد،  ا8ظم 'و�� ر��س �
/ر2'� �رای ط�"Cٔ� د��ق '*و ت در دا5ل و��ورھ�ی ھ�وار وطرح و'ط��ق �Eن ھ�ی ا��'� �وا�&وی ���زھ�ی 

��د. ا��زه �دھ�د �ر�5 از 8وا�ب ا�ن *�"ت را �ر اوK�ع ا��'� ��ورذ�7 �ر�ر�م:�   :ا��'� ��ور ���� �
 

�وا�� زدن ور�د دا�ش در  - �� ��   ا�������ن�دم �و
�+3 �� �ر<م دا8ش را *ل �$رد�د، در و ��ت 5'+ف ��ھده �د�د. ردم � �� �ر�ر�ت دا8ش �ه ھ� ��ل ا/راد 
را در 8+$رد ا�ن 9روه و*�� در 8راق و �ور�� از ورای ر���� ھ� د�ده �ود�د، از �� 9ذا�'ن و*�� ھ�ی دا8ش �� 

و�L ا�ن 9روه 9رد�د�د. ��'� ا/6���'�ن �وش 9رد�ده از طر�ق ر���� ھ� � L5وا�'�ر 'و�� �دی دو"ت و �+L و�
*Mوق ��ر /�رو �5�'�ن ��ز�ن ا�'��8 5�رج ��وری �ود �� 2دای ا8'راض �ر �� 'و�!� دو"ت �� ا�ن 5طر 

�ت �ظ�� و�و"�س �$و��د�د �� ا�ن اد8� �� ا/راد �د�دی وارد ��� ��ده ا�د �+$� �Mھ�ن دھش را �+�د �ود. 
�ؤ"�ت �رای �ر�وب �5�'�ن 8+�رداران ا/راد ط�"ب ا�د �� �ر<م 5و�ش را 8وض �رده ا�د، از 9ر/'ن ھر�وع 
دا8ش �ر��ز زد�د. ���د���5 از ط�"��ن دا��8 �ده ���د. ا� ا/رادی �� �� دا8ش ���و�د�د، 'C!د �$��د '� از 

8ر ��ن ردم را �&ر/'�د، از اوارا"�6دادی  اط�8ت ط+ق ���د و و*�ت ���/ر���د. ا��E$� ھ�ن ا/راد ��7 �� ار 
� '� *�ل ��8ث ا5'ط�ف  �'���ؤ"�ن ا4�(��� ا�ن �!ل ا�&�ری '�$�ھد. � �5طر و�ود�ت  ��ن در �رز�ن 

ر�دن �(ر در�!ر�Eل آ��د �د. �ر� �٩۶(ر و�رح  ��٣۴دھ�رو*�د@ٔ� 5و��ن �'ل -�(ر از ��ھراه ���ل ٣١و���د�د �دن 
�ظ�� ا/6�ن در �د�5�ن ��ز �� دا8ش �� ار'��ط ���ت. 9روه ھ�ی 'رور��'� <�<ن واز�$�'��� �� 'و�ط آی اس  ٢٧
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آی از وز�ر�'�ن �� �رق �د�5�ن '��Cد �ده ا�د، �� دا8ش ��Cت �رده ا�د. �ر�5 از �� ا2طEح "��ر�����ن" اد8� 
�ؤ"�ن ��8ث �� 'و�!� آ�!� �ده ا�ت. ا�ن �J د"�ل ا�+!��� ا�ت. آ�� �ر�ر�ت از ��ت �$��د �� �ر�ر�ت �ودن 

�ؤ"�ت 8�م و'�م دارد؟ �&��� ��ری �� �ر �ر�ت ا"�ل C�ش ��&�رد؟ آ�� �ر�ر�ت ��دا�د �� از وظ��ف ��رده �ده 
(رھ�ی ا�ر�ل � �٢٠�'وا�د، �ر�(+� 9ر/'ن وMرر�ردن ا�ت. وا�ن ھ�[ را�ط� ای �� ��رزه �� دا8ش �دارد.  �'�ر�\ 

�ظور 'و3�K 8+ل ��'وا�� ��ن در '4�ن ا��ت ردم �� و"�� �ر�9 ا*K�ر�ده �ود�د.  �� �'��اول ار9��!�ی ا
+� وز�ر دا5+� ��زھم ھ�ن ��ف "�زرگ" '�د�ل �ر<م �(�د �� ���ه را '$رار �وده و�� "*ن ���ؤ"�ن، �ر�5 از�ن 

�+ٔ� ا2+� رأ/راوش �$��د. ���C �� ا"M�8ده و ط�"ب را /ر�'�د ا��ون دا8ش را  "ا�'�دا��" �� و�E 9(ت: "��زھم 
�ت را ���ر9ذا�'� �رای ����(ر�'د". ھ�[ و��+� ��دا ��د �� �� او �&و�د، در�ت ا�ت آ��ی وز�ر. و"� "ط(4  'در�س 

ش از و�ود وطن � 'وز�L دھ�د ��  �� از روز�2ب �دن �� ا�ن M�م �دام 9�!�ی 8+� را �رای زدودن <رک دا8
��8ت �� 8ذا�$�� /ر�5ده در ھزار'ری د/'ر'�ن  �ر��ن دا�ت، از �'ل  ��Mدس � �ردا�'� ا�د؟ <را �'وا��'�د در 
 �+�وؤ"�ن ا2+� �'ل /ر�5ده ھ�وزھم د�'^�ر ��ده ا�د؟ و�E ���د از����دٔه ا��ت /ر�5ده، �+و_�ری ���د؟ <را 

�د *ل �&!داری ا5'ط�ف �د9�ن را *'� �J و��م �ه �Cد از ا5'ط�ف ��ن ��ف ��ر��د�د �� <را ا�ن اداره ��'وا
 Lدر روزھ�ی 'وز� J���+��� ت����د؟ <را ��و2ف *Eت ���� در M��ل ��C�ت ���+���J، 'و�� 5�ص �� ا

C���ت 2ورت ��&�رد؟ وده ھ� <رای د�&ر.  
 
�&س ا�$�ل در�را�رو"��!: - ���ر���� �� و ا��'�  ��   
دو"ت ا/6���'�ن ���د ھر<� زود'ر �ر���ی ط�"�C و'*+�ل اوK�ع ��ور وآرا�ش ��روھ�ی د���ن 5�ر�� ودا5+� در  

دا5ل ��ور، �ر*دات و��طق ا�'را'�ژ�J �� 'دو�ن ا�'را'�ژی و �ر��ٔ� ا��'�  ��ردازد. � ���د 'و�� *ر��ت 
ی �� زدودن ا�ن '4@�رات �Eن 8+� طرح ���م و��ل از ا��$� د�ن و'4@�رات آن �� ی ا/6���'�ن ����م و�رای �+و�9ر

� درM��ل 9روه ھ�ی آد$ش *ر/وی د�ت �ز��م.  در ��ل ��!' ���ر �ر�ده �و�د، �� طرح ��"� �8٢٠١١���ر  
 ��رال ا�ن b ار�5ل، �� آ�ز�ن �و��دان �و"�س �ر*دی در �رق ا/6���'�ن �ود، �ر���ی ��ھدات از '*ر��ت
ود �� ا9ر ����'�ن در وز�ر�'�ن 8+��ت �ظ�� ��د،  ھد/ش 2دور 9روه ھ�ی � ������� ،�Mط��'�ن و���5ت از ���
ھراس ا/&ن 5�ر�� و ط�"��ن ����'���  �� ا/6���'�ن 5واھد �ود. وی ����!�د �ود �� ا�دا�ت ���&�را�� ا'5�ذ 9ردد. 

در�ت ا���م داد. و"� دو"ت و�ت  �Cوض 'Mد�ر از�ن ا/�ر، و�را  ا�ن ا/�ر آ9�ه وظ�(ٔ� 5و�ش را در آ�ز�ن �2ورت
8+� 9رد�د. 9روه ھ�ی  5�٢٠١۴�طر��ب ر�c�Kت ����'�ن از وظ�(� �ر���ر�ود. ا�ن ��ش ���� ار�5ل در ��ل 

�'�ن ھراس ا/&ن 5�ر�� (اُز�J، <<ن، او�6ور) و *+M�ت ا/6�ن و����'��� وا��'� �� دا8ش، در �ر��ن 8+��ت وز�ر
��ت ����'��� ا*داث �ده در �� ��+و'ر ���'*$م در ��ر، در �زد�$� '���&ر  J� �!ن 2�در �د�د. آ��'��� ا/6��
 �'�ا�6�"� ����'�ن ا���د �رد�د، در و ��ت �� ان <ون ھ+�د وزا�ل ����� �د�د و درو ��ت ���'4 ان ��ل ھ

�+3 ����� �د. دو"ت ا/6���'�ن در �ر��ن ا�ن '*و ت �� �ظ�ره _ر �ود �� ���5ر. 9زاری �رد�د ودر �د�5�ن 2دھ� 
 ��ھردو*�"ت �9�ه ا�ت. <را �ورای ا��ت +� 5طر9روه ھ�ی ھراس ا/&ن 5�ر��  را �دی �&ر/ت؟ <� �

�ؤ"�ت �ر�ده �دن �ر �ؤ"�ن ا2+�  ٢٧ ��ؤ"�ت �و��دان ��دک رو�ن ا�ت ا8�$ر را �دوش �$�د؟ ا"�'� 
��ز �راردار�د. '� ا�ن آ����ن، �� �ر��� ھ�ی د��ق و*��ب �ده  وطن را ان ���ز�د، ����� ا�د �� در  ��ُ��ت ��"�

ُ��'!�ی �� �� ی آن �زاع �$��د، .*'� و�ف ود��ن *'وی ای �5واھد دا�ت!  
�ظ�� ا/6�ن در �د�5�ن، رھ�ران *$وت ��ور�رد�د �� دا8ش در��ور ��ن  2٢٧رف �Cد از �ر�ده �دن �ر 

و�ود ا�ت.  ارگ ���ن ھ� �2ورت �دا9���  �� 2رف ��ت ا"�ل �وار ط��ره �ده و�� �ر��زان اط���ن داد�د �� 
ا�'M�م ھ$�ران ��ن 9ر/'� 5واھد �د. 2رف �Cد از و�وع ����ت و8دٔه ا�دام در �را�ر ھراس ا/&��ن 5�ر�� داده �د. 

�وا"� �� در���� طرح �&ردد ا���ت �� <را دو"ت � ا� ��'M�م �9ر ���د؟ <را دو"ت ��در ���ت �� و2ف دا�'ن 
'�$ل �زرگ ا��'�، ��ض اوK�ع را �د�ت 5ود �&�رد و�� '��5ص *ل '�L د�ن، �درت ��ور را از د�ن �+ب 
�'Mر  �+��د؟ <را �� و2ف اطEع از 'را�م 2دھ� ھراس ا/&ن دا5+� در درٔه 5و�'J �د�5�ن، �J �طCٔ� اردوی 

��ل /را5وا�ده �د؟ ھٔ� ا�ن <را ھ� ���ن �دھ�د �� �ورای ا��ت +� '2و�ر رو��� از وLK ا��'� در آ��� �$
 �'5��+زم �� '4�ن ا��ت ا'��ع  ������ور �دارد وازا'5�ذ  ا�دا�ت '�KM 8��ز����د. دو"ت ا/6���'�ن را ���ون ا

�� و���ر�وا��ن ����ور رار8��ت و'ط��ق �$��د، �� �د �� ا�دا�ت �ر��� ا�ت. آ����$� �و�9د ��د �رده ا�د ���ون ا
�ده و��را، ار9��!�ی ا��'�، 8د"� و�K��� را از/��د*��م ��ک �وده ا�ن �!�دھ� را �� ��ر �'$را�� و�Eن �ده 8�دت 

�� �+ ی اھداف �دھ�د. 2رف آ�&�ه �'وان از د/�ع از ردم و'ط��ق ���ون �� ی 8�+�ن ا5'ط�/!�، �ر�ر�د�!� و *
طٔن �ود. �$+ 

  "����, +*وق ��ر ��رو"


