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 ��ط
 �رب در �رق ����
 	���ن �� دھد� 
  ��� �ور�
  �و���ده: ���درا ���ر

  ا�"و�ر) �27�� : ا�د�ن 	�� ��ن (

  �"ر�م: ر�ول ر$�م

��ل �ده ا�ت 
��و �� �� ھ��� و�� روز �
���ت ظ�
	 رو��� در �ور��،  	��� اھدا
"� 'درت ھ�ی 
&ظم $�ر!	 در ��ر در ا�ن "�ور را 
!�ب 
	 �رداد �� روی 
د. !�ی �&!ب ��ت "� 
وا+&	 "� در ا�ن �*ران ا�$�ذ "رده �ودد، �!د�د ظر " 

� �� و!ود آ
ده اددرز ھ�ی ��
. ھ��� �ذ��� ��ھد اوج ��ری !د�د در ����ت �رق 
  �ود.درزھ� ا�ن  �ردا$�ن ��
���0 �رای �&�/�ت ھ�ی د���و

ھ
�ن طور "� ا��4ت 
�*د ا
ر��� 
$�/ف 2ش ظ�
	 رو��� در �ور�� $�ت، ا/��� 

� ای را روز �� ��� در را�ط� �� �
ا�ت، وا��6ن و 
��و ��ددا�ت ر�
	 ���ھ


ودد  "� ھوا��
�ھ�ی ھردو "�ور را  در *�ن �
���ت ��ا
+� 'وا�د ا���	 ای ن در 
د. �� ز��ن ����	، وا��6ن ���آ�
�ن �ور�� ھدا�ت "د �� *وادث � �� ھ6�م �� و!ود 


	 ر�د "� *+ور رو��� در �ور�� را �� �0 آ�ده '��ل ��ش ��	  ��ذ�رد. ���  �� ا�ن 

ا�ن ا
ر �� �8م $ود ���د4ت د���و
���0 ��ن ا��4ت 
�*د ا
ر��� و رو��� را در 
ورد 
�ور�� �دت �$��ده ا�ت. !�ن "ری وز�ر $�ر!� ا��4ت 
�*ده ا
ر��� و �ر�9	 
�ن :
4وروف ھ
��ی رو�	 اش روز !
&� در و�ن 
;'�ت "ردد و در ا�ن ��ت ھ

راھ���ت ھ�ی 
$��ف را در ر"ت دا��د "� وز�ران $�ر!� �ر"�� و �ر����ن �&ودی �

ورد زد�0 �ردا�دن !�ح ھ�ی 
$��ف در �ور��  �رای ��ت و�و ھ�ی =�> 
ورد 

  �*ث 'رار دادد.


ل ا�ران، "ِ �� ً4�

ود "� ا�ن 
��*C�ت ���د در �0 :8�ر:وب و��B �ر ( ا*� ���ری ا

��د "� 
��� د/$و�	 د4 . ا�ن ا
ر
=ر، اردن و �Eره) ھ��� آ�ده ادا
� ���د 	
/ت �رآن 

د. �� ���رت رات در و�ن �دون ��$�ر د��ل �ردا�ن 
ذا"��  "��	 و!ود دا��� ا�ت 
د�6ر، �0 وع ا'دا
�ت ھم آھF �ده ��ن ا��4ت 
�*ده ا
ر��� و رو��� در 
ورد 


	 �وان رد "رد.  �ور�� در روز ھ�  و �� ھ��� ھ�ی آ�ده را 

د، "� ا�ن ا/��� رو�8� ����ر � �� ا��4ت 
�*د ا
ر��� "�ر "�� �� �
��ل اد "� �� ��
 	

&�وم  	
�6ا
ر از 
;*ظ�ت ���رده ر�9س !
8ور �و��ن در 
ورد �ور�� در ھ


	 "رد. �ود��ن او   	��  در "�وب "و4دی" در �و:	 �$را�!�ود "� روز �
6ذا�ت "� �� د�وت ��'	 �
د��ً ا
ر����	 ھ� �ودد و او !�ی �رد�د E ظره�
���ر  �ر 


C��� راھ���ت :د�ن !�8	 اش  �رای ا�!�د زد��	 ا�د �� 
��و در �� ��� �ب �� ،
و �� "�ر �ذا��ن �رور���8�،  وا'&�ً  ،��ن !�ح ھ�ی !6	  در �ور�� و در درون آن ھ�


��و��
� را �� ا�ن :�م 
	 $واھد �و!� ھ
��ی ا
ر����	 اش ��رک ا د.اداز !�ب 
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وده ا�ت "� �� 
ود "� او �� ا�د �و=��  ���
��8�ی " « اردوی �ور�� آزاد"�و��ن ا�

���ل از �روه ھ�ی �ور�	 آ
وزش د�ده �و�ط ��ز
�ن  » "�ری ا�!�د "د �"

ا��$��رات 
ر"زی ا
ر��� �� "���" ا�ت و از !�ب �ر"�� و �ر����ن �&ودی *
��ت 
��ب او در 
و+&�6ری 
��و �� �� *�ل �0 ر
ش �ذ�ری را 
	 �ود. �� ا�ن �ر

و اردوی   و!ود دارد» 
&�دل«. در �ذ��� 
��و 
	 ��ت "� ا�وز��ون �;
ت داد
  �ور�� آزاد �0 
$�وق $��/	 ����K�ت Eرب ا�ت.

	 و ر���ت !
8وری در �

ود "� !��دار ا�$���ت ��ر/�;وه �را�ن، 
��و ا�;م 
�ن:

وع رو��� "دام ا=;*�ت در '�ون ا���	 آن "�ور 
	 ���د �ور�� و ھ!
. در 

�� 	��/�$
در �ور�� دارد "� �� طور 
ر�ب ، 
ط��ق �� '�ون ا���	 »  ���Kر رژ�م« 
� �ور�� و در �0 �رو�� د
و"را��0 �� و!ود آ
ده ���د. �8� �رط ا�ن ا�ت "� ھر �و

���د و ��ز��ب دھده 
و��ت ھ
� �روه » �ر�را�«���د  ، و �� راه *ل دراز 
دت ا�2�ل
ھ�ی 
ذھ�	 و 'و
	 در �ور�� ���د. �رای آ�� از ا�ن ���ت 
ط
9ن �د، �و��ن ا�ظ�ر 

2��ل �� ا'دا
�ت ھم آھF �ده ا��4ت 
�*ده ا
ر��� و رو��� در /�� �
دارد "� "� او��

  �دھد.
!�ل  
ورد �رو�� =�> �ور�� 


وده  در��ن ز
�ن، 
=ر و اردن ��
��و زد�0 �ر �رد�ده اد. رو��� و اردن �وا�ق 
در !F ���� "دو/ت  ، در ��*� اد "� در *2�2ت �0 
ر"ز ھم آھ6	 �رای ھ
��ری

ا�;
	" �� دا�ش �� و!ود آورد. ا�ن �0 د���ورد 
�رد د���و
���0 �رای 
��و ا�ت. 
در �ور�� » ���Kر رژ�م «  ز�را 
�دا
	 "� ا��4ت 
�*د ا
ر��� و 
�*داش د��ور "�ر

�وده ا�ت. ���را�ن، اردن ���ش را » $ط 
2دم !��8« را 
طرح "ردد، اردن �0 "�ور 
  از �ر"ت �رای �ر6و	 ا�د ��رون "��د.


=ر 
ر�وط 
	 �ود، �� !��داری از �
���ت رو��� در �ور�� �$ن ��  �� �" 	��!��
�� F
وده ا�ت "� !�� �رو��م ���د او/و�ت ا=�	 ���د و 
��ن آورده ا�ت و ��"�د 

8
�ر�ن دEد�E  اش را ����ل 
	 دھد. ا�ن  �;وه �ر آن ا���، و*دت و �C�ت �ور�� 


=ر �ر����ن �&ودی را ر!� "رده ا�ت "� $ود را در ��ر ����زده ��دل  B+و


��ن 
	 دھد. �� ظر 
	 ر�د " ��� ا/!��ر وز�ر $�ر!� آن "�ور �� '�ھره در روز �

��د "� �� راھ���ت �ر����ن �&ودی ھ
وا �ردد ا/!��ر �وا��� ا�ت 
=ر را �ر�Eب 

�ر ��ش �رط �ر"�ری از 'درت ا�د در ھر�و� �رو�� =�> ��"�د از ھ
�ن آE�ز  "� 
د." 	
و ا�ن » �رار "رده اد« در *2�2ت اردون و 
=ر از اردو��ه �ر����ن �&ودی

دی ھ�ی 
ط�2 �	، �� �دت 
زوی 
	 �رداد. �� ا
ر �ر����ن �&ودی را در =ف �
ا�8م ھوز ��8ر�ن ا
�دواری 
��و ا��ت "�  �ر����ن �&ودی �� 
�ل $ودش، ����ت 
اش را ���Kر �دھد. در 6�ه اول �� ظر 
	 ر�د "� �ر����ن �&ودی ����ر �درو ���د، 

��ت. �ر����ن �&ودی  ا
� ھ
�  �واھد �!ر�	 ��ن 
	 دھد "� :�ن �����	 دوا
دار

ن در��ر ا�ت؛ =دوق ��ن ا/
��	 �ول ھ�دار داده ا�ت � F�� طور ���رده ای در !
د، �� �� ��ل د�6ر از �ول ��ر����ن �&ودی در =ور�	 "� آن را 
*��ط�� $رج 

�دون �رد�د �ر+���	 ھ�ی �زا�ده ای در ا�ن "�ور و!ود دارد و ا�ن  �8	 
	 �ود.
�ل $�واده ��ط�	 �0 راز آ���*
�ر ا�ت "� *�"
�ت ��ه ��
�ن 
ورد ر!ش �ر$	 

 آن "�ور 
	 ���د.
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د���و
��	 رو��� 
=�دف ا�ت �� 
و��2ت ا���دا� در �*��م �;�ق دو���� �� اردن و 
 ���� F
=ر در ��ل ھ�ی ا$�ر. ا
� وا'&�ت ا=�	 آ�ت "� ھر�� آن ھ� �8
داران !

	
د "دو/ت ا�;
	" �� دا�ش ����
8�ر"�� �0 'ط&� �)�زی�E (ر '��ل ��ش  ،. �� ا�
د. ا�ن "�ور �� $�طر ھ
=ف �دن �� "ردھ�، ھم از ا��4ت 
�*ده �
 	
 	'�� 	��

د؛ا
ر" 	
��ت ��  آن �روه ھ�ی  ��� و ھم از رو��� ا�2�د  	+�2
و+B +د و
د و $واھ�ن در �ور��  » ��ر رژ�م�K« ا�راط	 دارد "� در �ور��  د�ت �� �
ل 
	 ز

در �����  –ا�ت. �� آن د
	 "� آ���6	 ھ� در ����ت دا$�	 �ر"�� *ل و�=ل �ود 
	 ا�ت �
و �0 *�و
ت !د�د ����ل �ود "� ����ت  –آ�ده در آن "�ور ا�$���ت ��ر/

ھ�ی وی دا��� ���د، ا��4ت 
�*ده ا
ر��� و رو��� �ز�� د�6ری دارد 
6ر ا��� $ود 
� دار، "�ر "�د&
  .را از �ر"�� �� 
C��� �0 طرف =*�ت 

�ر"�� �� �دت در 
ط�2 �!ر�د �ده ا�ت و �0 ا*��س *�د آ��ب �ذ�ری در '�
ت 
د "� ��ی ھ��	 اش �ز در آن 
طرح 
	 ���د. :�ز $وب آ�ت "� �Eر 
�N/� "ردھ� دار


ل �� ظر 
	 ر�د "� �ر"�� ھ
:ون �0 �و/�س �واره �� �8��	 در 
�N/� �ور�� �*

��ن در �ور�� و در !�و �رود. در 8��ت در =ورت ����ل �0 
ط�2 $ود 
$��ر "رد

�B *���	 اش را ��  ، ا�ن "�ور 
	 "و�د �� �;�قا
�داد 
رزھ�ی �ر"���

ر"زی و 

C���  �ر�ر�ن او/و�ت �6 دارد.  


	 $واھد ��ی ��ن �� درون �ور�� "��ده �ود. در ��ن د "� Eر��8� �رک ھ� 
	 دا
ز
�ن آن ھ� �0 
;*ظ� "�ری ��/م ��ت �� 'درت رو��� دارد "� در آ��ھ	 ��ر�$	 

و در 
ورد  ز از درون د:�ر ��ر'� ا�ت��ن ر��� دارد. در رأس ھ
� ا��� �ر"�� ا
رو
	 "� ر�9س !
8ور �
د �ور�� "دام و��'	 و!ود دارد. �� ز�
 	
8
�ن : �/N�



	 ���د. �
د، ا�ن ا2ط�ب �د�د ادا�
  اردوE�ن در 'درت ��'	 �


ده !F دا$�	 �ور�� در �����8�ی 
ط�2 �	 ا�ن �وده 
	 �واد "� � ������	 از 
��C 	� ��"ر� 	و"را�

ودل  د ��$�� Fت �رد�ده ا�ت. ا�ن "�ور �� �0 ���� ر

� ��د�ل �ده ا�ت(��
�� ھ
�ن اوا$ر ��ر 
	 �د "�  �6و��ن �رای !8�ن ا�;م  در $�ور
  �ر"�� 
	 �واد 2ش 
ودل د
و"را�	 را �رای "�ورھ�ی ا�;
	 ��زی "د).

�ر�ر'درت در �Kداد �2ط ��ی ز
�ن در 
��ن ا�ت "� :� و'ت رو��� از *�و
ت 
در$وا�ت *
��ت در !F ���� "دو/ت ا�;
	" �� دا�ش �� د�ت 
	 آورد. !F ز�ر 


	 Eم ا�6ز را  ،رھ�ری ا��4ت 
�*د ا
ر��� ���� "دو/ت ا�;
	" �� دا�ش�"� 0�
د "� اذ�ت 
	 �ود و �� و!ود ِا�
�ل ���ر �د�د �*. �Kداد ا��ن 
	 دھد" 	
�س 

د، ���د '+��� '�;ً در ا�ن 
��ر *ر"ت وا��6ن "� ��ی رو������ را �� =*� �راق 

"رده ��� Pر��ر، �ور�� و �راق در �=
� '�ب �ر��ش "�ر��ت" را د. ��
درن �رق 

� در*�ل  ، ل����ل 
	 داده اد. ���را�ن، در "ُ ��
�رده ��ط� �0 'ر� Eر��8� �ر �رق 
  ����ن آ
دن �� ظر 
	 ر�د.

 

 


