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	��  د������� ����ا��ی ری	ض از ���ذ ���ه �� ��ا� ا

 –"��-	ن ,	ط*"، �'	رز &�م ا��ی$� ��# ��"	ن در 	ور ��	�� -    

 . :�9 درآ��: &�161ه ھ	ی 3��4�	ن ��0دی �� -�از 012	 ١

3��4�	ن ��0دی در @1'�ه ��وه �?�'� ��"	ن، <�ی� :�ش �	زه دم ٢       . 


	ر <DE روای� "ارB �C	ھ�". ٢٫١         ���"	ن، �	 "2'� ای���" در ا� #�� 

 ��&�� دی�1 :��9 زای <DE روای� ��# ��"	ن . ٢٫٢         

 :	دB	ھ� ار"� �C	��H ��ای آل ��0د .٢٫٣         

         ٢٫۴. "�2	 ا�J?	ر ط�'� ��# ��"	ن �	 "B	ھ�اده ھ	ی 

��"	ن �	 �Kش "��د �� ھ� ,�"H" در 	ور ��	�� . ٣      #��  

         ٣٫١.  �L�	M 	� ض	ا��ی دو ��0ی ری��� ی �Oھ'� و �	ری�Nھ	ا

         ٣٫٢.  "���	�� P1&"  "ا��ری �4ب�Rار "ا����"	ن �� �T	�� ���اث  #�� 

�� و -�,� . ۴     	�� یی"W در ��1  �'	رزات @U �1ی� ی 

��ز��W ا-3	��   .۴٫١          ،W"یی   Xری	در درازی � 

         ۴٫٢. W"ی ��	�� -�,� زی�ی� �� �T	�� ���وی Y���ی در Y	رزار 

�� �0	�2 در ی"W  :� راه . ۴٫٣         	�� :�Z و D �'	رزات 

     ۵ .         \�	]���ا��ی ��M�0 ری	ض در ^�داب :�"	ن Y	ران �	 �� ا

�	ر: ��# ��"	ن، ,	-�� �	Uر Y	روان "ا��Rا��ری ���4 ری	ض ��Jر". ۶     �� \: 

 روی�Eدھ	. ٧    
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 �9N دوم

  

��"	ن �	 ھ�ف  .٣ #��"H"�, ھ� �رزار " ��د �	Y در"���	�� P1&"  

٣.١.  �L�	M 	� ض	ا��ی دو ��0ی ری���   ھ	ی �Oھ'� و �	ری�Nا

�	ا%45 ���3# *
&+��ن ��2دی، د�0 �/ در �.�ر ھ�ی ھ�+�ی% *
&� �% ری�ض &% آ#"� 

 %& %&�7�
ت *
&+��ن �� #@
د، ?�.�<% �8ری=� ��دا>��ر ا�;
ا�8ری *
&� 0:8 �اپ ھ�، ��8


 . ھ/ داردB ب��

و ھ�ی ��# %E#�>F"H�45 ری�Iرای ھ��J " %& ھ� ری�ض	#��
K 0:8 L�8ری


دی	#	 ��٢٠١١رچ  ١۵B Nی
از آن ��ی� �% &:
یN ?�ی@�ه #���3 ای�Sت ��:	ه ) ١۴. (وارد &:


&+��ن &:
ی% ا�
ی0��I و * ،	J�& �� 
U�+� N�.# L�J Nآن �.�ر در ای H>? ره��J


�5ردار &�د& V�# ب
W ط
J و 	�< �& �#�Y��.? ی� #���3 از��
ا ��� N�2دی درای� . %F
B


 �% ری�ض ظ�ھI.[ آن �.�ر %& ،Nی

ا &% &"�#% �	ا45% و 8:
ی\ ای
ان در ا��ر دا�45 &:

 %� Nس ای

>% ��Yدا �.�	، و ]� در وا>^ از 8�"�&
در *
&+��ن &% آV& a8رگ Y8	ی_ " &"�ر *


 را &% �	ا درآوردb5 دد، ری�ض #� >�س
B.  

در ی�N &� �	ا%45  ٢٠١۵*
&+��ن ��2دی در ��ه ��رچ  ھ�ای، c�dت "��-	ن ,	ط*"و]� 

در &:
یN، در*�N 8	اوم ا��
اe8ی 2��8% ط�Y4 دارای ویeه �B ھ�ی  ٢٠١١#���3 ��رچ 

����� - :	J�& �� 0�&وھ� Nه آی�	#V5 ش
�+B ���3# 	2& 
  #���3 �5دش &�ده �% &��#@


دد از #=+0 &�ی	 0jB �% راھ�Iر �	ا45% #���3 ری�ض در ھ
 دو � )١B �� �J�# ر�.


ای� ����� B 0����8 �& %� ن ��2دی، �.�ری��+&

ش #�jذ *�+B یe8ا
ا��


ی ����� Yرھ aU# �8 	>� �� شc8 0�&وھ� Nآی� 
ش را در �5ور ���#%، اا���ار &

 .	>� _��:8 %Ub>� Nای �&
  د�0 �/ در �.�ر ھ�ی *

�<�&^ #��J از � ھ�ی �
�Jر ��]� ی#�ا]Y�% ری�ض در �<�ر &�Iر &
د #�
وی #���3، از �8ا )٢

 ��j# ده اش�j�ا� 	ان ����� �.�ر ھ�ی �� �<
�8 از وا&+�@� ھ�ی ��]� &�زی@


، �Y* \4	هللا دوم در اردن و m� ر�"�� nح ا]+�+�، ری���j[ا	Y* ال
>� 	>#�� ،�&
*


&+��ن &"
ه �.� * �Y4ی ����0 2��8% ط��ن در را���در ?��+ pی
J ن #�از�>F /ھ

  ��ی	. #


دی	ه ا�0 �8  )٣B qK�� ��d ان"، ری�ض
&� �r�4Y8ت در ��رد "����0 *0�3 ��ی� ای


 &% �2bU� _IJ ھ/ &�J	، &� �5د ھ�
اه ��زد. B�5 از ��ارد، ا
8
��% را در &I#�>F %


ش #�jذ ������+B ی��0 �5د در را�&�# %& %��
-0��Id ر�s ط�s اردو�Wن در 8


ار داJ�%  در �Y8یN و �Y8#� ا>��mدی در �<Ub% &� ای
ان< Nی�Y8 در 
�.�& Nی� _t2� در ،


ه را &� N+d 0��Id رو�d#� در U#وت ھ�ی ����� ا�j8 %��

ده، و ایN راھ�Iر 8� _�*


ان &% #��یuB �� aارد. در ھ��N را��� 0j@J ا#@�V ھ/ #�+0 �% اردو�Wن در "8
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 ی�N از ای
ان �5ا��% ا�0 ھ�+�ی� &� �4\ ���4ن در ��dی0 از 4�d% ھ�ای� ری�ض &

  ) ١۵�% از ی�N �5رج �Jد.(

ھ	ف  �% +��،�]ا��
اe8ی، ری�ض &% ����0 �����و در را���ی ?�@�
ی اھ	اف )۴

، از 8:
ی�Iت ، ?<�ه &
ده و در ����0 روی�روی� &� ای
ان 2�J% �:�ر�8��% �� �<	و��4% را 

و ?��ده �
دن ایN ھ	ف از ورزد. ا�Jرت &% "*0�3 ط�Y4 ای
ان" �uھ�Y ھ/ ا&�ء #�� 

 �8�r�4Y8 0���� ر�:� %& ،�&

ش #�jذ "�uھ2�J s%" در �.�ر ھ�ی *�+B qی
ط


دی	ه ا�0. از ھ��N #@�هB _ی	Y8 ری�ض 
یN و ھ/ در �	ا%45 ���3# *
&+��ن ھ/ در &:

�� �Jد �% ری�ض �V در ا��ر دا�45 �.�ر ھ�ی� �8��% ی�N &� اد*�ی "�	ا45% ای
ان" 

  ی �5د �� دا#	. ا>��ر #�jذ


وھ�ی دا�45 از ����0 28
�y، ری�ض از درآ�	 ھ�ی  )۵�# �#�Y��.? s+� ای
&


�Jر #j�� ا���jده ا&Vاری �� �<	. E#�>F% �4\ ���4ن در #=+��N روزھ�ی �

&�ز#.+�% ھ� دو ��ه ��2ش ا�  �K�y��U*	یN ی� ?�د�Jھ� &% ��8م ��ر�<	ان دو]�� و

��b8" Nی<% ایVدا05 #��د. ھ

ی@�ری �Bوس، -^ ا>��mدی?B %Y��:� %& 
3# ،"�����

 

ق ���#% در دا#.@�ه I8+�س، &J س ا��ر�>Jی� &�]| ��  ٣٠��ر�Iی
����4رد دSر ا�


دد. (B١۶(   

&% درآ�	 ھ�ی #j�� �m=J 0�I[�� %&�7� %&  -آل ��2د و آل �J-  L�JھVاده ھ�ی *
&+��ن

 Nی� �% در �8زی^ ای�F %، و]� از آن�ی+

وه ��5% او #N��28 aU �<<	ه #@B ه و�Jد�? ^&�>�


، ی�I از . �<�>.% ھ/ &
وز �� �<	 ھ� �Y[�Wً  دار#	، در &��J NھVادهm>[ا p�� �2د� %E#�>F

0 8
ی��4ن <
�JھVاده ھ�ی �U�	ر �5]	 ا]��ی�
ی، �JھVاده �+��ل در&�ر �Jھ� را ��"/ &% �


ده و �5اھ�ن &�ز��ی� � 0j# 	ر از درآ�Sب"د�+d ن وی�IدیV# و �m=J ه " ھ�ی	دی
B

  ) ١٧.(ا�0

 Lن ��2دي &% �8ر���+&
ا*cم �
د �% &% c�dت ھ�ای� "�K�8ن  ٢٠١۵ا?
ی_  ٢٢وزارت د�Kع *

*���4ت >�ط^" در ی�N �8�5% داده ا�0. ر��ض در *�N ز��ن از أ�Wز c�dت �8زه 0:8 *<�ان "


 داد. – Operation Restoring Hope -ا��	" ا*�ده Y5 )اد &% ا) ١٨	روی 	ھ�J �� 0Y��>� Nی

 :/�J�& �� ه و درد آوری	ان �<<
@# ،s[��  

�Iل، یcط N&ا 	اده ھ�ی در&�ری ری�ض &%  از ا]�]�Vھ�J�4ه ھ�ی �% در  ت?�ی	>@>�ھ�ی 


اک �
ده &�د#	، >�ل داد �8 &% ھ
ی\ از آن ھ� ��8
 ��uW ?�� #�ع�Jا Nت ھ�ای� در ی�c�d 

�4�>& Benthly %j:8 �� 	و��ی_ او]� &�]| . دھ %& V"�� �4�>�& 
از  &
 &�a&"�ی ی\ ��8

8
s�8 ط�ری �% &N طcل �j�% ا��J �� .0د ھVار دSر ا�
ی�Iی� ٢۵٠ N0  &% ای��<

B �� |[�& 
8�� 	mIی �*���� 
دارای� ا&N طcل، &% ��7&% . ����4ن دSر ا�
ی�Iی� ٢۵
دد &

 لطc ایJ�& �� . N	 ����4رد دSر ا�
ی�Iی� ٢٣&
  ی�I از �
و�8<	 8
یN اJ=�ص �"�ن &�]|
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یm8 N	ی *
&+��ن�BرV& \[�� �#	[م ھ�	م ��<@�# %&  )Kingdom Holding  ر�� ا������	

�
��
وپ  �&�ده و �"�	ار &Vرگ m8	ی ھ�ی)  ا�B ���� و 
از >�Y_ �8ی�
، ا?_، �8ی/ ور#

)Twitter, Apple ,Time Warner and City group  (�� 	J�& . 	�[�[د �% ا
&�ی	 �5ط
 #.�ن �

	J�& �� ن ��2دی��+&
  )١٩. (ا&N طcل #�ا�% ایN ��2د، &�#� *

 L�8 &% �8ری ،Nن ��2دی در ی���+&

  ٢٢در ا�
 c�dت ھ�ای� *j# ارVود ی\ ھ	d ی_ در
ا?


دی	ه &�د#	 ٣۴٨٧�.�% J	ه و در d	ود B ��5ز 
��دک  �B١١۵ن J	 در &�.� N�N8 .% دی@

�8�4 را �% در c�dت ھ�ای� 
�J s�8ھVاده در&�ری ری�ض ھ
 ?�&% ای8 N) ٢٠. (#���J V_ &�د#	


 دی@
 را ز��5 �
ده  ٣۵ده N8 را �.�% و " �K�8ن >�ط^"j#–  نcjگ ط
3
 از �>K
� �&–  �&

 nI[ 

از"ھ	ی% ی\ ��8K
   !!!!c]4 2'�ی �ا دارد. �� ��زد" �

٣٫٢ ."��  "���اث �ار ا��Rا��ری �4ب"��"	ن �� �T	�� " &1ګ ��	�

?��H �	 �$��*، ا�6fی .  ٣٫٢٫١"W�B�1ا: �-	Y "ن	$�Y �6دی �ھ"  

و ھ/ در " �uھs"ھ���Vن ھ/ در �+�4% &% ط�ر ، ?��ده �
دن ا��
اe8ی 2��8% ط�Y4 درری�ض 

ایN . �� �.	را &% ��7&% ��
اث �5ار ا�;
ا�8ری ����#� در ���ن " ای
ان"�t2_ �8ری=�، ?�ی 

 %Ub>� یe8ا
� #�ع �5دش، ا�
وز در �.�ر ھ�ی *
اق، ��ری%، ی�% ای
ان &� ?�
وی از ا�_ ا��

 %&�7� %& ،	J�& �� �5ردار
& �Yھu� اری زی�د ����� وuB 
" �5ر Y["/.F<�ن و ی�N از ���8


ای ری�ض >�&_ ?uی
ش #�+0& . 
اd+�س و "از ایN #@�ه ری�ض در ا��
اe8ی روی�روی� &� ای
ان &

�&
* �2���I8% زده و >�ط�2#% �� �5اھ	 �8 �
ان �.�ر ھ�ی *
&� ھ�% در راھ�Iر " �2Jر 


ش #�jذ ��
اث �5ار ا�;
ا�8ری ����#�"ری�ض *%�4 �+B "	#�J H�+& . %& در �<�ر آن ری�ض

�% آی�N وھ�&�0 &� و��د � یاز آ#��. ?���#% ی &�.�
 از ا�_ �uھs ا���jده ا&Vاری �� �<	

4Y8 از �&
" �:�r�"0�&�Yت ?
 ھVی<% و c8ش ھ�ی زی�د �����، d�� در �5د �.�ر ھ�ی *

 �>� sھu� ر�"F ٌ��[��* �5ردار #�+0، ری�ض
را ) �2K�J ،�4Y>d ،�j>d و ��]�I(زی�د &


ده و در روی�روی� &�  "�W13"�:¤ در � %�c5"*�$�" 	ار �� دھ

F% �% آی�N وھ�&�0 . >B

 sھu� 
�4Y>d ا���ار �� &�J	، و]� &�N ھ�اداران �4Y>d و وھ�&� ھ� �j8وت در ����ع &

%�Jد دا��
ی و�B /.F 0ھ�یj� 
�Y28 �4Y>d وان
�? %4��وھ�&�0 را �% &
 ھ�% V�F  ، از

 s+F

 و ار8	اد"&Vودی &j� "	#

 در را&b% &� . �� ز#<	، #% �� ?uی�.�& s8ا
ای�y�� Nع &% �


وا�? �Yھu� و &�ور ھ�ی 	ی�U* N>+8 
#�V �	ق ) �2K�J ،�j>d و ��]�I(ن �% �uھs دی@

از ھ��N #@�ه وھ�&� ھ�ی ری�ض c8ش �� �<<	 �% ای�j8 Nوت ھ�ی �uھ�Y . �� #��ی	

 N>+8 %#�B ر�"F sاھu� �& ھ� وھ�&�0 را	و در ظ %�JاuB ک"�<�ر
&�a=& " N *�م و �.�



ار داده و از آن *%�4 8.�^ &"
ه &< %b&�y را �>� sاھu�	وھ�&� ھ� در . داری #��ی %� Nای

J 0��m5	ی	 *%�4 8.�^ >
ار داJ�%، و در �+�
 �8ریL #�روای� ھ�ی زی�د &% ��Jل �Fر و 

و]� >�&_ . اھ_ 8.��^ روا داJ�% ا#	، ی\ ط
ف >�t% ا�0زی�ر8@�ه ھ�ی F;�ول &
 >�Yر و 
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 N�& %>ی

ا#� ایN ا�0 �% ری�ض ا�
وز ھ/ &
 آa8 د�J<� ھ�ی دی@#"%2�J �>� و " Nدا�


وه دو]0 ا���c"در�0 ��#<	 . �� ز#	B" ،a*وان وھ�&�  ی� دا

"را " اھ_ 8.�^"?�K�� "


ض دا#+�%، �8راج دارای� ھ�ی آ#"� را روا  "&h	د"�� ?<	ار#	 و از ایN #@�ه K را *�4% آن ھ�

 �Yھu� ل�IJھ�� ا 

K�N دی@
 ��.�ن &% ��7&% ا��B %� 	#ور ا�& N% و &% ای�ارددا#+	# .  


 �+��4ن، ھ�E<�ن &
ده و آزاد �W وه ھ�ی �+��4ن و
B %& م ا#+�ن ھ�cا� 

F% �% از 3#B

 
�W ��4ن وھ�&� و+� N�& و %�JاuB 

ا8K �? /�+U8 N، وھ�&� ھ� از ای	د#
B �� /�+U8


د#	B �� _ی�< 
j� م وcوت &% ��7&% ا��j8 �&ای¥ �5ص . وھ�
J 0:8 مcدر ا� 
Bد"ا�"� "

را *�4% ��8م " �"�د"ا�0، وھ�&� ھ� ایN دای
ه را ھ<�ز ھ/ 8<� 8
 ��5�% و " ��ی�j�"Vر *%�4 


 وھ�&� ھ/ Sزم و و��u� %Yھ�Y �� دا#<	�W ای 8.��^، . �+��4#�ن
& �">8 %# _t2� Nای


ای ?�
وان ھ
 F"�ر& %I4& ��
j#�� �4Y>d ل��J %& ،N>+8 sھu� 0ش ا�

 >�&_ ?uی�W و .

 ،04* Nا&&% ھ�� 	وا#ز��#� �% �:�
در و>0  a١٧٣٣ در ��ل Y* N	ا]�ھ�ب &� >F	 N8 از ?�


یI� p% و �	ی<% J ،	�2� N&، �+�2د ا	د#�& %�Kر %I� %& ا	�5#% 5 Hd)N��
d ( 
��5اھ�ن 


دی	B N��
d و *��4ی 	�:� N�& ¦:& و . %I� �y�< 

 ا*cم " وھ�&� &�وران"در ا�5K�� را

�+�y�< ،0 &% ایd N	ی¦ 8. #��د \+�" 
K�� ه	ی_ >�#^ �<<Sون د	ان را &
�% �+� �% دی@


 ا�0K�� ، �5د	رزه ) ٢١". (&=�ا#�Y� و &�ط_"در qd " ن��+&
*Y	ا]V2یV ا&N ��2د، ?�د�Jه *

��§ دار#	: "�� �Bی	) �8١٩۵٣  ١٩٠٢از (��2دی 

 وھ�&� 8�W ��4#�ن+� 
". �+�:� ھ� &

)٢٢(  

����8��% دی<� �	ا45% ری�ض در ی�Y* �� N	ا]
N�d ا&N ا]+	یn، ا��م  �& %b&در را %I� 0*

او �� ". *
&+��ن &�ی	 از �cح ا]	یN ای�&� ا]@� &@�
د و ا&�	ا &� ای
ان و >@>�& %2�J	�B"ی	، 


 ا�0"اVKای	 �% j�ای��ن و N�& �>� N��2ن ا�0، و ای�J ھ� و �>� N�& �>�در ) ٢٣." (

ه *�4% �+��4#�ن دی@
 ��a ا��م ���*I� 0% در�0 را&b% &% �	ا45% ری�ض در ی�N و ��Yرز

V�Fی را &��ن ��	ارد �% &
 ?�ی% &�ور ھ�ی وھ�&�0 ا���ار &�ده و �
�� #.�<�ن ری�ض &� �8+\ 

  . &% آن ا��
اe8ی 28
�y �5یa را �8��% و ?��ده �� �<<	

��ا��ی �	 �61h	م ی# ا. ٣٫٢٫٢�  ":�"	ن وی- H3	f�	"در :���" ��ز��W ��وی"

٣٫٢٫٢٫١ .	�f	- H3وی i�2 ن	"�ر : :	�	�  "دوH�� -Hf"زی� �1	ی 

١۶۴٨�<� ھ�ی �� ��]% در >�ره ارو?�، در ا�5
 در ��ل   	U* %& 
?���ن �4§ "*�+�ی �<�

��[�K 0+" وی	دی
B . ول در	ا] N�& ¥&0 8<�3/ روا"�3#
 &% b&�y% ھ�ی �"/ ����� �% در 

	U* L، �8ری	ه ا#	J ه	�#��>B ن���? Nای  

 #�3م ���2Bز�W�8ری=� آ 	>� Nدو]0-�04"ای "

�� %�5�>J د�J . 	y ش ھ�یc8 ن اوج���? Nه ام، ای	jه ھ	در روا&¥ �.�ر ھ�ی ارو?� در �


و و . را 8
��/ �� #��ی	" ا�;
ا�8ری ھ�&n &�رگ"�# 
ھ/ ز��ن &� ایN روی	اد �8ری=� �.�ر ?

 Nی	>F ،ه	دی
B p�2y ��#�;ا�8ری ا�

��Y8 Nر �8�5% ?�	ا YJ% ا�;�
ز��N ھ�ی � �B %Fر�?
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دی	B رگ ارو?�ی�V& ا#+% &% ��7&% ی\ �.�ر
K ظ"�ر %& 
�>� 
در ایN ?���ن . �
ده و در ا�5

�N�2 و در ا�5
 ?uی
ش  	وده�d���0 ار�y دو]0 ھ�، ا��cUل ����� در �Fر�Fب ی\ �:

	J %�5�>J 0زی دو]0 ھ� &% ر���

 آن. �Udق درون �& %K�yن ا��ل آزادی  ا���? Nدر ای


دی	 �دی<B درج V�# �*����از ھ�% �"��
 �% ایN ?���ن &��#@
 . ا�0 و &
د&�ری ����� و ا


 دی<�"روا&¥ �W "	J�& �� ول	ا] N�& ¥&ی� . در روا�B ن روا&¥ دو]0 ھ� را���? Nای s�8
8 Nای %&

*�ی ��4+�ی �+�:� رK�% ا���ار ��5�% و از ایN ط
یq در رد اد" ا��ل ��S�Iر"&
 ?�ی% 

اد*�ی �"�ن ��Jل داJ�% و �	ای� ا��ر دیN ) ��#<	 ا�cم ا�
وز( ا�0، دی<� �% �8 آن ز��ن 

0K
  )٢۴. (و دو]0 را #% �� ?uی

وی+�K 0]�� ��8¥ #�ع " دو]0-�04"ا]Y�% از آن ز��ن &% ایN �� #�3م �"�#� ا���ار &
 ا��ل 


دی	ه ا�0�.�ر ھ�ی &Vرگ و ا&
 >	رت ھ� ھ��.% &� B دار %J	5 ن�B�#�B ھ�ی %#�"& .

 

ا#+%، ا�;�#��، ای�Sت ��:	ه ا�
ی�I و در ا�5K ،
�Y� #��ی��ی
ا8:�د  �I.8_ ا�;
ا�8ری ھ�ی &

 
& %�K�& ی_ �5دSدن د
� a� a�? �& ی\ در ی\ ز��ن �.=¨ و 
���ھ�
  �Jروی، ھ


ی، دی<� و IK �3م ھ�ی# 
�<�� �.�ر ھ�ی 0:8 اداره �
ز��N ھ�ی دی@
 ��8وز �
ده و &

�.�ر ھ�ی &Vرگ و ا&
 >	رت ھ� در آ5
یc8 _�4:8 Nش �
ده ا#	 �8 روا&¥ . ��/ روا داJ�% ا#	

 
Bار د	ا��#� را &% ز*/ �.�ر ھ�ی �5د �
�d���0 ����� و &�0K ا����*� �.�ر ھ�ی ?�

  . �Bن ��ز#	


 &% �+s ا��cUل ����� �.�ر ھ��>� a=& رزات آزادی�Y� %�Y[، ا	#	دی
B �#ا��
ی ?�


#��% ریVی J	ه را & a�? زھ�ی ����� از
و]� 3#
 &% ا]Vا��ت ھ��ن ز��ن &�ی+�b5 0ط �

	>�K

4d% �8ری=� ���yع . ھ/ �� ?uی� Nدو]0-�04"در ای " _IJ %& ��[�K 0+دو]0"#�ع وی -


دی	ه و &2	ا" دو]0"&
وز �� �<	؛ ی2<� 3#
 &% b&�y% ھ�ی �.=¨ #=+0 " �04B _�I.8 

  . رK�% ا#	" �04 ��زی"در ?� 

 %�K
B _IJ �=ه �8ریeوی 
�+� %& 

&+��ن ��2دی ھ/ از ��4% �.�ر ھ�ی ا�3# %� 0*

�Vی
ه *
ب �% &
 ای F<	یN �	ه �Vو ا�. ا�0 %YJ ا�8ری *��7#� &�ده، �8زدر
ه در ��ل ;


ی��#��، ١٩٣٢& ����� %��#
& %& 

و ?��J ا�;
ا�8ری *��7#� و 3#K از n? ، ن��+&
*


دی	B _�I.8 ھ� آل ��2د &% ��7&% . ��2دی &% ��7&% ی\ �.�ر %�JuB 	>#�� Nز��
� Nدر ای


&% ��\ اc5ف ا&N وھ�ب &� ��Jه ا��Y	اد >
ون @J�5
�b� /Idی� ی\ >�م �<@�� و ?


ای� آل ��2د در �t8د &� د���
ا��. �<	 روای� ��B 0����8 %�Jار دا
 را �B، ھ
 #�ع آزاد>


"و &
 آن &
s+F  رد �
دهj� "	#و*�0 . �� ز
.� 	<�K �">8 %# ای� آل ��2د
B ار	�ا>

%�j4� �5د ا��ل ��d 0����d %��وھ�&� را #�V زی
 ?� -د���
ا�8\ &�ده، &I4% در را���ی �8

	>� �� . aY>�
 در "ا�5ان ا]�+N��4"ی�I از ا5�cف 3#
 ھ�ی آل ��2د &� m� ه درeوی %& ،

�8
�V ?�	ا %�I# Nھ��  Nی	>F از n? N��4+�[، �% ا�5ان ا	رزه �+4:�#%،  دھ% �� �<�Y�

0K

ا دارد از ایN �% #.�د اVdاب &<��دری�ض 8
س . ا��ل ��Yرزه �+�]�0 آ��V ?�ر]��#� را ?uیB
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	#
Y& a�

 د���
ا�8\ ری�ض را 0:8 ?�W 0�*و

وی از ا�_ د���
ا�8\، �.�? �& . Nھ�� %&

%� ،%�j4� aY>�وھ�&�V�# 0 &� آن ا���ار �� &�J	، از #@�ه �.
و*��B  0#% ری�ض &� 

  : �Jد �uھId �Y/ روای� &� د�Jاری رو&
و دی	ه ��


ط ا�0Kc5 �4، ی2<� J دو 	<�K VیV2[ا	Y* N&ل ���4ن ا��J %& ،ن در ری�ض�#�>�.# ��
�

	U* و _d رای�J qی
ط�ری �% >�mj8 %& cY_ آ�	، . �� &�>J	�UK "% &�دن و ?uی
ش از ط

3#
 &% UK	ان �.
و*�0 د���
ا�8\ و ھ�E<�ن �uھId–  �Y/ روای� آل ��2د –  
& ¥UK

 _IJ %& /�2د و آن ھ� N&ھ� ار��"و��0ّ #��% ا�Jد�? "�� %�I8 	#ف ا���� . زc�5ا


وه B �& ری�ض"��cد" دو]0 ا��J �� %�c5 روای� /Id �>و*�0 دی
. در ?��#	 &� �.


 ا]rY	ادیا"I&�&" NIKاس ا

وه ھB 
Yرھ ،"��c4% &% " دو]0 ا���
 ?�د�Jھ�ن *
&+��ن، از &


ط J ، �% آن ھ� دو	و "�4\ ���4ن ا8"�م �� ز# _d رای�J N�JاuB %:� دن و�& %�UK

	U* " ب &�ده

 آن، &% 3#
 j�45% ا]rY	ادی، �
�� #.�<�ن ری�ض 8<"� *& %K�yده و ا
I# را ?�ره

�Y8 و]� از	>J�& �� %# مcا� 
Y���? ر�Y8 از s�8
8 Nو &% ای aی
ری�ض در JuB�F %<	یN . ر >


 �8 �	ام N�+d در *
اق در روی�روی� m� در 

ا#�ن �S�Iر *
&�، از ���ل *Y	ا]<���Id �& ر�&


K�%، و]� &� ��8_ &% دیN ?<�ھ�B ار

ا ھ�ی د#��ی د�0 و ?<�% ">B ار	�ان وھ�&�0 &� ا>�=& ،



وه . ده ا�#0
م �B �Y4ان ط	�� %Y8
� Nو]� ای"��cدو]0 ا�a*و آن ھ/ از " ی� دا ،


ی
 ?��Jن ری�ض &� آن ���% دی	ه �� d %� 0ا� a[�F Nی
�BرV& �Yھu� ای�
B د��>& %Eدری

	#�J . ای� ری�ض
B 0����8 0�*و
از ھ��N #@�ه �8 ز��#� �% r& %j�45	ادی در ��رد *	م �.


ای  �، از ?.��u� �#�Yھ�Y، ��]� و �J���58�:�4+8 ا5���ر �
ده &�دB 0����8 وه ھ�ی
B

  . �.�ر ھ�ی *
&� در �K H�45رس &% ��Jل &
ادر &Vرگ در ری�ض &
�5ردار &�د

" �04 ��زی"&� �t2_ " �04-دو]0"*
&+��ن ��2دی �% �5د در >	م اول در را&b% &� ��5��ر 


ا �
زی وK تc��28 %& ده و

ز��N " ا�;
ا�8ری"آن ھ/ &� ا]@�ی  ��ا�% �� &�J	، >��م �� �&


 4�d% ور �� �Jد�W ری و . ھ�ی��0 ��5�8. �& %b&را ای<\ در را _t2� Nاری ھ�ی ای�Jد

�Vی
ه *
ب &
ر�� �� #��ی�/ %YJ وی	0 &K�& .  

�4 3��4�	ن ��0دی  .٣٫٢٫٢٫٢	"��� و �	-H ��وی ا&	���	ری 	� H�$�  

�Vی
ه *
ب �
ز��N &�دی% #.�<�ن  %YJ �[ا�d ن در�Iا ھ� و در ��رت ا�
ا�0 �% در �:


>� #�ع . واd% ھ� ا��Iن ا5���ر �� #��ی<	J اد	Y�ا� ،N�.# %دی�& Nز��
آل ��2د در �


ای� �uھ�Y را &� زور و ار*�ب ?��ده �� �<	B 0����8 . ب
�Vی
ه * %YJ وی و	2% &���در 

pی

ادی اJ=�ص &� وا&+�@� ھ�ی �Y8ری 8.=�¨ و 28j#دد ھ�ی0 ا
B �� . رو در Nاز ای


دد@�� N��28 هV��&@� از �	ام �Y8ر ھ+�� �8 : *
&+��ن ھ<�ز ھ/ ھ�ی0 اJ=�ص &� ایN و

د�0 �/ ایN -در �<�ر آل ��2د  -در &�0K ا����*� و �Y8ری *
&+��ن . &@�ی/ �8 ��+��

	>J�& �� _��J �44% ا��Y< 0.ھ :  



www.goftaman.com 

 

8 

 

B ،ن	LJ, ،��L� ،ب، آل ��را�> ،�f	  . "	ر و یL�'�ای�1ه، ��1 


&+��ن را &<�م * Nز��
#�م uBاری " *
&+��ن ��2دی"از آ#��ی� �% *Y	ا]V2یV ا&N ��2د �

در #���% ا&N ��2د . �:
وم ��5�% ا�0" ھ�ی0 ��4"�
ده ا��Y< ،0ی_ دی@
 ایb5 N% را از 

 %�
 ��2دی، &% ��7&% *
ب ھ�ی در�W _ی�Y< ن�B 	>J�& qd ی ����� را در�j� Nی
�BرV&

�.=m% دی@
 ایN �.�ر در #	اJ�N >�#�ن ا���� �	ون و ر��� &
وز . م روا داJ�% ا�0دو


رات �% از ط
ف ?�د�Jھ�ن آن �.�ر در ��ل ھ�ی . �� �<	U� %& 
، ١٩٣٢ا��ر �.�ر داری 3#


دی	ه ا#	، اداره �� �Jد ١٩٩٢و  ١٩۵٣B Nوی	8 . ^�
� Nی

 وھ�&���ن از ا�cم �"/ 8�+j8


ای� و >�tی�( U8+�/ >�ای �% �B#% . �ب �� �Jدا8=�ذ ����m8ت �:+�) >�#�ن uBاری، ا

 �� V�

ای� ����در #�3م ��2دی و��د #	اJ�% ھ
 �% >�ه در ی\ د�0 ی2<� در >�ه ا

	J�& . �� %#�B %� % ��7_ >�ای���ای�، در #
�?�د�Jه &� �Jرای وزی
ان �7�8_ �<<	ه >�ه ا

	>J�&) .٢۵ (  

8
s�8 د���
ا�� و  Nروای� در &% ای /Id %����8م آزادی ھ�ی �	#� #��J از آن &% ��8 %&�7

	J�Y�� رات وھ�&��ن�m8 %b�d و �5رج از %#�@�& 
m>* ن ��2دی��+&
���J n4رای . #�3م *


&+��ن �% دارای *0  ١۵٠�dc� ه و ھ��	دی
B N��28 ه�Jف ?�د
*J�& �� �t	، از ط


ای� #	ارد�در 5	�0 ?�د�Jه >
ار داJ�% و &
 ا*��ل  ای�J Nرا +� .¥UK��Ud _U>� و &� ا


*� آی�uB . Nارد دود��ن ��2دی �:% ��J 
�Y28 و
B ق زن در�Ud هeو &% وی 
�Udق &.

 �.�ر �"�ن، *
&+��ن در >�bر ?<H �.�ری آ5
ی >
ار �� ١۶٧از ��4% . وھ�&�0 >
ار دارد


د، �% در آ#�� #�3م ھ�ی ا��Y	ادی &�	اد ���B 	>>� .¨5�J %& 

ی	م ھ�وس  3#K ھ�ی #"�د

- Freedom House  -  Nو &% ای %�K
B ار
< 0jھ p#� در ردی	ن از #@�ه آزادی ھ�ی ���+&
*

٢۶. (8
s�8 آ5
ی�U� Nم را ا5���ر �� �<	 (  

 %& %�در *
&+��ن ��2دی ھ0j ھVار �JھVاده از دود ��ن ?�د�Jھ� آل ��2د &	ون �8

 /Id \�8ا

وش #�J 0jی+�% ��Sری و ی� �8��% د���K ر از�J
روای� �
ده و در آ�	ھ�ی �

  . را &	ون d+�ب دھ� در ا5���ر �5د دار#	

�Vی
ه *
ب، ری�ض د�0 �/  %YJ �*����&� در 3#
 دا0J ای�m=.� Nت ����� و &�0K ا

  :&� ایt2� %� N_ رو&
و دی	ه ��.�د


ای� وھ�&� ھ� •B %<
K :ای� وھ�
B 0����8 0:8 ن ��2دی��+&
&��ن در �d]� �% در *


وان �uاھ�j>d ،�2K�J ،�I[�� ،�4Y>d s و V�# %2�J و��د دار#	�?.  

•  Nز��

ای� آل ��2د در روی�روی� &� دی@
 ا>�ام و *.�ی
 آن �B 0����8  


ای� #�	ی ھ���0  •B : ار دارد و آل ��2د از

&+��ن ��2دی >* V�
#�	 �% در �


ده ا�0، در ��U&_ �<�طq دی@
 و ا� 	>4& 
� %Ub>� Nدر روی�روی� ھ�� 
ز ھ�% �"��
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3#
 #�	ی ھ� �Jی+�@� ?uی
ش ) �I%، �	ی<% و �	ه( &� ��dزی ھ�  %& %� %�K
B ار
<


�� ھ�ی &4<	 دو]�� را #	ار#	�.  

 ����� _I.8 Nاز ی\ #�3م  –���4ن &� ای Nا45% #���3 در ی�	� qی
>Y_ از "�<�� و از ط

��[�K 0+ی�"&% " وی�.B ن�"� " %& a"�
دا5�% ا�0 و �Bی� *Vم ? �&
#�ع ا�;
ا�8ری *

ایV�5 Nش �Y< %&�7� %& ���3#ی ����� از K�8�% وھ�&�0، . را دارد" ?+� وی+�K 0]��"��ی 


 آ�	ه #% �� �8ا#	& 

 از >��0 ���4ن &�ده و او از *"	ه ا#��م ایN ا��BرV& .  

  

 
 


