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۵٫٣ �)
G زه�L وھ�ی '�رج
�"  
 . ��ا[= ا�nا #

۵٫٣٫١ "	E�Pی ھ�
 . ای�cت ��X	ه ا�
ی� :�S�X	 ا��
ا34ی7 (� راھ�Sر "رھ:

�� از �
�ه ���� ا���ا��ی و در ھ���ی
	 �� ی�� �� ��%'� از �
�ه دا&�� �%��$ �#"ود �! ، �

��1���ن ��0دی ��ای وا&%
�� از اھ�/  وی�ه ��.�ردار �	 ��&". ا,+ون �� آن �)� �� 

8���ه �4:ت روز ا,+ون �8وه ھ�اس ا,�� ا1�56"ه، ی�� �4	 ار ��ل ھ�ی ��د �"ه �/��2 

��� در �#�اق �4:ت ھ�ای	 وا&%
�� ��ار دا&�� ا� .  از ھ�/� �
�ه �� ای� �� در .�ور �/

�Bی وا&%
�� در "�A6 زار" ?<��= ھ�ی �/��	 در ی�� از دی� ز��ن �� ای� �� �1/> ,�و 

ر,�� ا� . وا&%
��  از ��ل ھ�ی ��د �"ه �/��2 �� ای� �� در �4:ت ھ�ای	 در ��Cرزه 

�� ا1�56"ه، &�.�C& ن�%�&F �C+ی�ه �1ب  و �0" �� از ط�ی> �4:ت  1�/� ھ�اس ا,

ھ�اB/��ھ�ی �"ون ���</� و �"ون ا1:م G%F در �%��<�ت �)��	 آن ?<�ر در 8/� ��ده 

ا� . و6	، ط�ری ?� F/�ی�	 &I/�و، �)�ی� �Bداز ا�"ی<�"ه  ��و?/%
+ ا��ی�� �	 ��ی�"، 

ه 1�/� ھ�اس ا,�%	 �	 1:ی> وا&%
�� در را��K �� اھ�/  ا���ا��یJ ی�� �/<�� از ��Cرز

) ."&��۵٢( 

��1���ن  ��0دی �� ����R ?<�ر ��/�ر �'2 و ��#" وا&%
�� از یJ ط�ف ��ای �!�ذ �/<�� 

در ی�� و �1اق در ھ���ی	 ��C	 �� ای�Sت ��#"ه ا��ی�� ��Cرزه �	 ?%". از ��ی دی
� ای� 

د&�� �� ��U  Vب و ��Cرزه ��زھ2 در ھ2 آھ%
	  �� �Uب 1�/� 8���ش �!�ذ ای�ان، ای� "

ا��ای/Z" �� و��ع �	 B/��"د. از ای� �
�ه وا&%
�� �� �%'� ��/�ر �1/> ��ظ� او�Xع  ا� ، 

�� در ھ���ی	 �� ا���ا��ی 8���ش �!�ذ وھ��/  �� ری�ض، در ا��#��6 دادن  او�Xع �5= ��

� �� "��/B در ��
	 \��C	 ,�0ل ��زی �	 ���ی". در 1/� �4ل، �� �)� �Fی�	 &/�Iو، وا&%

��1���ن از �
�ه ��\/� 8[اری �"ا.:ت ری�ض در ی��، �
�ان ھ2 �	 ��&". از ھ�/� �
�ه ?� 

S�Bک، �)� �Bداز �'�د ��و?/%
+ ھ2 �� ای� �)� ا�  ?� ���V �"ا.�� ری�ض در ی�� ��ر�� 

 ) ��۵٣ده و �#  &�ای_ وی�ه �	 ��ا�" �%� �� �A	 ��C\	 در .�د ��1���ن �8دد. (

���ن &/c، رa/b �'�د ��و8/%�+  �V= دو�4 در ��K، وا&%
�� �	 ��ا�" �5= �� �)� �

) ا�8 ی�� ��ای ��1���ن از اھ�/  .�رق ۵۴"4�2 �/"ان" را �/� ری�ض و �'�ان ��زی ?%".(

���ن در ��Cل � J�ا�06ده ��.�ردار ا� ، و6	 وا&%
�� �)� �� .�ا�  ری�ض از �:ش �

�? 	��C/�>B ھ� 	رزه �� �4\�C� ا1�56"ه و در ای� اوا.� �8وه ���� ھ�اس ا,C& ��>/� 	6ده و
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"دو6  ا�:�	" آ��ج �4:ت ھ�ای	 ای�Sت ��#"ه ا��ی�� ��ار دار�". از آن �Fی	 ?� �4\	 ھ� 

 Z/�4���  ������ی �< Jا1�56"ه ��ار دار�"، ا�8 آن ھ� ���ا�%" ی �� 	
در ��/+ ھ�/<

�fل �8ی ری�ض ?��� ��C/�>B	 .�اھ" ?�د. و6	 دھ%"، وا&%
�� �/<� در ی�� از ���� ا&

 ا��ی�� ��6�A1ٌ از .�ک ��1���ن �� ھ�اB/�� ھ�ی �"ون ���</� �1�/�ت �	 ?%". 

وا&%
�� ��ای د����	 �� اھ"ا ,= از یJ �� �� ��1���ن ھ��ای	 ?�ده و در 1/� ز��ن 


�ان ا�  ?� او�Xع در ی��، در �hرت B/�ده ?�دن �/�وی �)��	 ری�  V� ،ض در آن ?<�ر�

 ��
�	 و./2 �8دی"ه و �<�د ?� وا&%
�� �� �"ا.�� �/<�� �)��	 ��CAر �8دد. وا&%��

�:ش دارد �� ری�ض را ���$ ��زد ?� �� راھ��ر �)��	 .�ی= در ��Cل ی�� �A"ی" �)� ?%". و6	 

���� ری�ض �"ون ���F �� ا&�رات وا&%
�� �	 .�اھ" از ط�ی> 4+ب �F'�ری�Vاھ�ن �� اداره او

,<�ر وارد ���ی". ای� ���Xع �� وی�ه در ��رد ���� یJ �0"اد ���ی%"�8ن 4+ب �F'�ری .�اھ�ن 

در ?��
�یa ا��ی�� 1%�ا�	 1�	 .��%� ای، رھ�C �[ھC	 ای�ان رو&� �8دی". در ای� ���� 

ھ<"ار داده ا�  ?�  �F۵ +1'�ری .�اھ�ن در را��K �� "��ا,> ���� �6زان" �/� ای�ان و �8وه 

ر را��K �� ��ا,5  ���� ھ��� ی	 �� ای�ان، ای� ?��
�یa ا��ی�� ا�  ?� "آ.�ی� �4ف" را د

) �� و�Fد ای� د&�اری ھ� اداره �۵۵	 ز�". ای� ���� از ��C/�>B	 Z��? ری�ض ��.�ردار ��د. (

او���� �:ش �	 ?%" �� در &�Z 8/�ی �4:ت ھ�ای	 �� ی�� �5= �0//� ?%%"ه دا&�� ��&". 

�? �k�8  	��1:اط �� �(� ��
اھ"اف �4:ت ھ�ای	 در ری�ض �<lV �	 �8دد، و6	 وا&%


	 ��ع  و اھ"اف �4:ت ��
k �� ،دارد 	� �bھ�ی �"ون �� �</� ارا��/Bاز ط�ی> ھ�ا �?

��/�ر ��\/� 8[ار �	 ��&". از ھ�/� �
�ه ری�mرد ���رک، �<�ور �)��	 ا��ی�� �� ای� �)� 

 )4۵۶> وی��" �	 ��&". (ا�  ?� وا&%
�� �4	 داری "

. ا� در را��K �� او�Xع m/B/"ه ی��، ا���ا��ی وا&%��� ا���ار �� اZh "رھ�Cی ھ�&�%"" 

ی�	 از ا�hل ���0:ت �)��	 ا��ی�� در ���ر ��د �K��X "�'/%�"، ی0%	 ?2 ��.�� ھ+ی%� ھ�ی 

�� .:�h �	 �8دد. ا�8 در ای� را��� ی�	 از ��#"ی� وا&�V� از ط�ق 	در ای� �)�� ،��
%

?<"، در وا�$ ی�	 از ھ"اف �'�F  2 ��1���ن ��0دی ھ+ی%� ���0:ت �)��	 را �� دوش �	

وا&%
�� �� آورده &"ه ا� . و6	 �� و�Fد آن B/�ده ?�دن �/�وی �)��	 در .�ک ی�� درد �� 

	� <�. ��
ھ+ار B/�ده �)�م ��1���ن ��ای ا&�fل  ١۵٠?%". در 6�4	 ?�  �+رگ ��ای وا&%

(� ����	 در ی�� در �4ل آ��ده ��ش �	 ��&%"، ا��ی�� �:ش �	 ?%" در ای� ��رد �� 4" ��

�� ا&�fل �)��	 ی�� را ���_ ری�ض �
/�د. ای� ?�ر �� ��Vط� ای%F �  	%ی� �� ��
?� وا&%

�� B	 آ�" ھ�ی �)��	 و �/��	 ای� راھ��ر، ��ای ��1���ن �	 ��&"ھ� ھ�%�ا �� ،

ا��ی�� ��/�ر ,��0F ا�
/+ ارزی��	 �	 �8دد. در ا./� وا&%
�� �� در  ��0دی و در ��/�A ��ای

�5  &0�� ور  �� ای�ان، ��	 	�)� دا&  ��ا,> ���� ھ��� یK%� در "	���/� G%F" �� "اھ�.

دا�%"، ?� B	 آ�" ھ�ی G%F ھ�ی �/���	  ���م  �8دد. ?�ر&%���ن ا��ی��ی	 �� .��	 �	
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�دی �� .�ک و .�ن ?<��"ه  و در ا./�، ط�ری ?� �'�ر ��ز�/� �1ب را   ��ای �"ت ھ�ی زی


/� ?�د،  د��8�8	 ھ�ی �/��	�,�U ھ�� را 	��1  	ل  در ھ�� ?<�رھ�ی ��1��& ��

 �#��Z �	 �8دد.��0دی ��1���ن 

   


ده  �����.  ۵٫٣٫٢�F# اف	ری�ض (� اھ �D\p� 	X�� :%��
 ا?��Mدی - 4

"Z�1 �8ای	 �X�0	"، �� وی�ه �� در �)� دا&  ا���ا��ی ��?/� را �	 ��ان ا���ار �� 

8���ش �%�,$ ا���sدی در �%�5K .�ا�". در ای� را��� رrF ط/r اردو�Uن، ر�F a/b'�ر 

 ��?/� �� د&�اری ھ�ی k%"ی رو��و دی"ه �	 &�د.

�+یJ، ا�"و�+ی، ��یA/�ی� و �)  %/� �t1 از ?<�ر ھ�ی �'2 ��ظ'�ر و 	���?/� �� ����R ی


/�  ا���sدی �	 ��&"،  و در دو دھ� ا./� از �Bی�  ��%" ��?/�)   دار�>k ھ�ی 	ای ��ا��ی

درh") ��.�ردار ��ده ا� . ا��<�ف ا���sدی  ��٩  ٧ر&" ��6/"ات ��.�l6 ا1���F	 (در 4"ود 

در ��?/� �� دی
���8	 ھ�ی �%/�دی ا1���F	 ھ��اه ��ده و �� و�Fد ھ�� ?���	 ھ�ی �4?2 در 

"�	 در �)�م د��?�ا�	 آن ?<�ر، �'2 ��ی� B	 آ�" ای�  �#�Sت را را���ی آزادی ھ�ی �

�	 ��ان در \�Cت ��C	 �/��	 آن ?<�ر در یJ �4زه ��:ط2 �/��	 در .�ور �/��� �	 

 	�hا ��"� ���R� �� ر ��?/� ?� ?<�ر ش را�'�F a/bن، ر�Uاردو r/ط rF�5 .�ا�".  ر���

از ط�ی> یJ راھ��ر �<lV و 8���ده، اھ"اف  ا��Iا��ری ���R1	 �	 �/%"، �:ش دارد �� 

ا���ا��یJ، .�ا�  ھ�ی ا���sدی و آر��ن ھ�ی �/��	 اش را در �%�5K ھ��k زود�� B/�ده 

 �h�0� �/?�� د �%/�د 8[اری�
6�� �/�"h ن از �"ت ھ� �� ای� �� ��ای�Uاردو r/ط rFر ."%?

�ی 8���ده زده ا� . ) ���_ �Ks!	 ?��ل ا����ک  د�  ��  آ��د8	 ھ٢٠٢٣(در ��ل 

 ،�
و6	 ���0:ت راھ��ر اردو�Uن در یJ �4زه آ�/B r[ی� و در روی�روی	 �� دو ?<�ر �B ��ان دی

��1���ن ��0دی و �F'�ری ا�:�	 ای�ان �hرت �	 8/�د، دو ?<�ر ی ?� �� ���  .�ی= 

 .�د را  �/�اث .�ران  ا��Iا��ری ��1	 و �����	 �	 دا�%". 

اZh، �/��  .�رF	 ��?/� در ده ��ل ا./� راه x/B �B و .�	 را ط	  �� در �)� دا&  ای�

?�ده ا� . اردو�Uن، رھ�C 4+ب "1"ا6  و ����0"  ز���	 از د��Cل ?�دن  �)�ی�  1"م �%= 

�Z ی� 8+ی%� h!�) در را��K  �� ?<�ر ھ�ی ھ���ی� �� در��	 �� .�د �	 >� x/ا&�� ھ"�)

�'�ر ��1	 �� ای� �� ?� �%�A �� دی
���8	 ھ�ی �1/> در ��6/"، و6	 ا��وز، �� وی�ه از ظ'�ر 

�%�5K �8دی"ه ا� ، �Bی رrF اردو�Uن در A6%+ار ر���  ھ�ی ��VیC	 و  "G%F ھ�ی �/���	" 

�V  ,�و ر,�� ا� . ��?/� �� ����R ی
��� "?<�ر ا�:�	 و �/�� آ�/�ی	" B �t1/��ن 

ھ�ی .�ور �/��� �� وا&%
�� ھ��اھ	 آ�:��/J &��6	 ا� ، و6	 ا��5ه در را���ی �/��  

�"ون �/" و &�ط �"ارد. �m��%k ��?/�، �� و�Fد �t1ی  در ا�b:ف Z'k ?<�ر 1�/� �8وه "دو6  

 �/�1 �/?�� J/6�k ای� 	ه �)���
ا�:�	"، از ای� �� ��ز زد ?�  ای�Sت ��#"ه ا��ی�� از �Bی
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� ���/r ��?/� ���یZ زی�د �"ا&  �� ��اX$ �8وه "دو6  ا�:�	" ی� دا1= ا��!�ده ?%". �� ای

1�/� ��اX$ �8وه "دو6  ا�:�	" ی� دا1=   ��
در �h اول ا�b:ف �)��	 �#  رھ�Cی وا&%

 )��۵٧ی��". (

��اX$ دو ���8 ا��5ه �� وی�ه در ��Cرزه 1�/� رژی2 �<�ر ا�" در ��ری� رو&� �	 �8دد. ��?/� 

��/� z0� ط�ف �� ای�ان، ?� از رژی2 4+ب J6!  از ی�V� در ،"%? 	� 	��C/�>B ر در ��ری�S

��ار دا&�� و �� ��4ی  �/�وھ�ی X" �<�ر ا�" ا�"ام ?�ده ا� . اردو�Uن ز���	 �� �<�ر 

ا�" �K0/:ت �<��ک ��Iی ?�ده و ری/�F a'�ر ��ری� را "��ادر" �	 .�ا�". ��?/� �� 

ز��ن در را���ی ��Cرزه  )  ��?/� در 1/�۵٨?/����� ��ز �<��ک دارد.( ��٨٨٠ری� در 4"ود 

4���  د�<> �� ��1���ن ��0دی ?� �� د,�ع از "CF'� ا�s%6ه" �" 1�2 ?�ده ا� ،   �/�1

در �6�V!  ��ار دا&�� و از �/�وھ�ی	 ��C/�>B	 �	 ?%" ?� در ._ "ا.�ان ا�6���/�" 4+ب 

ا��5ه در "1"ا6  و ����C�  "�0رزه ?�ده و در .�ک ��?/� دارای �Bی
�ه �	 ��&%". �/��  

را���ی ��ری� �%�A �� آن �8دی"ه ا�  ?� روا�_ دو ?<�ر �� 4" ا�Z �+ول ?%". ��?/� از 

�/�ردھ� دSر /� ����/B �� درات �� آن ?<�ر�h =از درک ?�ھ  �V� 4/� �#�ان ��ری���

ا��ی��ی	 ���tر �8دی"ه ا�  و ھk 2%�ن در 4"ود  دو �/�/�ن آواره ��ری در ��?/� ��� �	 

 ."���  

ھ�m%�ن در �Zt0 روی"اد ھ�ی ��s، آ��5ه ھ2 �� وا&%
�� ��ا,> ��Cده و �� ری�ض در روی�روی	 

 �� ��
��ار دارد. �#��م ���دن ?�د��ی �)��	  1�/� �#�" ���	 و ادا�� ?�J ھ�ی وا&%

��ھ�ه، از دی" اردو�Uن "./�� " �� ��s ا� . �)� �� ��C/�>B	 ��6	 و �/��	 ری�ض از رژی2 

) ��۵٩ح ا6�/�	، ا��5ه �� ��4ی  از ا.�ان ا�6���/� ��s �� ری�ض در ��Cی� ��ار دارد. (C1"ا6!

�)� �� ای� ا��<�ف او�Xع، ��?/� ا��وز �4	 �!/� در ��ھ�ه �"ارد.  ط�ری ?� در ای� �/�ن 

 �/��رو&� �8دی"ه ا� ، ��1���ن ��0دی از �"ت ھ� �� ای� �� از C%F= ا.�ان ا�6�

 .�د �����C/�>B �� 2/5	 از ھ�اداران آی/� وھ��/  وارد ?�رزار &"ه ا� . رو�8دان �8دی"ه و 

 $Xد دا&��  ��ا�Fن ��0دی �� ی��، ا��5ه �� و�����1 	)��� 	{�6 �4:ت ھ�ای�در � 	و6

رو&� در ھ���ی	 �� �"ا.�� �)��	 در ی��، ?� �� ای�ان در روی�روی	 ��ار �	 8/�د، �:ش 

����/J ھ2 از &"ت �%= �� ای�ان ?���� و ری�ض را ھ2 د�V6ر �	 ?%"  �� �� اظ'�رات 6!)Iدی 	

���زد.  اردو�Uن ��C/�>B ��X	 از �"ا.�� ری�ض در ی�� و و1"ه ?�J ھ�ی �"ار?��	، ای�ان را 

�� �"ا.�� در ا��ر ی�� ��'2 ?�ده و از �'�ان .�ا��� ا�  ?� از ی�� .�رج &�د. �� �)� 

�� _�.�ور �/���" ��ده و k%/� ا��ی ��ای او "���Z�#� Z" �/� .  اردو�Uن، ای�ان "در h"د ��

در وا?%= ��  اظ'�رات اردو�Uن، �#�" �Fاد ظ�ی�، وزی� ا��ر .�ر�F ای�ان 8! ، "?���	 ?� 

�� ا&��Cھ�ت ا���ا��یJ .��رات �CFان ��B[ی�ی را �� ��ر آورده ا�"، �'�� ا�  از ظ�,/  ھ�ی 

	 �%�5K ا��!�ده ?%%"" . �� و�Fد �%= ھ�ی �F�� ،2?�4د F'  ای�Aد آرا�= و ھ2 �8ای
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�� در �Fی�ن �!� اردو�Uن �� ��%k . ا� 	ی�,��روا�_ ا���sدی �/� ��?/� و ای�ان در �4ل &

ای�ان �� ��ریc ھ!�2 ا�Bیk Z%"ی� �%" ��Aری  ا��t &"�" و ��?/� �� در �)� دا&  ا6���4	 

kش ھ%�ز ھ����ت 8����� �/<�� روا�_ را �� ای�ان در �)� دارد. �f6 �#�ی2 ھ�ی ھ��� ی ا�

)۶٠ �
)   از ھ�/� �
�ه اردو�Uن از ی��� از �"ا.�� ری�ض در ی�� ��C/�>B	 ?�ده و از ��ی دی

�~ �� �<�ر?  ھ�
�ن" در ی�� &"ه ا� . h ت و�C\ ی�t, د�Aاھ�ن "�[ا?�ات ,�ا8/� و ای�.

)61( 

��ری ���R1	 و راه ?�ر "ا.�ان ا �6���/�" ���ش �/��	 "��?/� ��ی�" ?� �� �Bی� �/�اث ا��Iا

 �5K%�  ��/�  ،"&�� 	� ای� ?<�ر را �� �8و�8ن �8,�� ا� .یا���ار 	  ،�/?�� �A/�� در

?� �� روا�_ 8���ده ا���sدی �� ?<�ر ھ�ی ��1	 �/�ز ��Cم دارد، ����S ?�ھ= �A� 2A4ری  

ز �
�ه �/��	 در �%�5K �� ا�+وا �� �/�/�رد ھ� دSر ا��ی��ی	 را B[ی�,�� و ?<�ر ش را ا

 ?<��/"ه  ا� . 

 

 

 

 

 

 

 


