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ش "-�ذ ۵٫٣٫٣�G# ا34ی
 .  ای
ان: روی�روی� (� ری�ض، ا���ار (
 ا��


	د. ا���� ���ان �� "وا���� �	ای� ��	��" �� �� ��در ای& راه  ا$�	ا�#ی ای	ان را در � �

 �.	ان �� د'�اری ھ�ی $��$�، ا��,�دی و �+ھ�� ��ا(� دی)ه �� '�د.

0��1 از ھ�5 ��ی�1 �	 ای& وا���� �34 �+ا'� 
� ای	ان و 2	���1ن $��دی، 0/	 �� 

�ا�0 �8رگ ���� و �0�ن �)رت آر��ن �	ا �� 9�
����=ت ��� ��ری�� و ��>��ت �+ھ��، دو 

�ذ و ھ#���0، ھ5)یA	 را  �� '@? روز  0/���  در <�ور����0 ��دهC0 ش	در (.�  ��1 �


.( 0�
 �� ���/0 ��E ھ�ی $��$�، �+ھ�� و F��G �� 8ونHا 


I در ��& ��ده ھ� و در ا<�	 �)ا<=ت  �E 	�H ر ا(��2�5 و�J او��ع �0ھ ،�$��$ ����L ��

���N یI.� ?��2 M �0	وھ�ی H	ا � ��� ای در ����0 �� ��3)ان '�ن، ھ	یM از ای& ھ� �� �

 .(0��ا0)ه �� '> Oر ر���
 ز�� � $�ز �)ا<>� ھ�ی G ) ��)ی ھ	 دو 

�)ون 'M ھI ری�ض و ھI �.	ان �)�2 رھ�	ی ��F �.�5 از "(.�ن ا$=م" ��ده و در 

 &�A $ ی� �+اری ھ�ی��	$ Fی��ذ و ��9ده 
	دن ا$�	ا�#ی � ��� ای <C0 ش	�1� �.)

�ر �� 0/�م ھ�ی  ا$��ار �	 �� 
  ). از $�ی دیA	 ای& ھI ر
و'& ا$� 
� در ھ	 دو 

���" در �I  و ھI "آی�& وھ����" در ری�ض ھ5)یA	 را H ی�Rو" I��5 ا�.�"  ، ی� � ھ
�E"

 	Aھ5)ی �� "	C
" O1G	� از ��E � ده و در اد���ت دی	
 I.��  "&اف از دی	ا30" �� I
د$� 

 ھI ا(� �ب �0 �� ور ز0). 

�ن 0@�ت �.I $�ی� U9 از �	ر$� �C,? ا 
�0��دی $��$� ھ�ی ��	�� ری�ض و ا0�	ه، ا

  .(0�' �� ��H	� دی�� ��	ض �.	ان ��رد ارزی��� ا�0

 ) ا"�J+ه ھ�ی ����� "% �]ھ:� (% �`�(% او�mیV���� V '�ر��  ای
ان١

�� و(�د ای& ھ�5 <,��� ھ�ی �+ھ��  �50 ��ان ��)ان ط>�� ھ�ی �.	ان و ری�ض را � .� و 

 �. � WC0 �� ان را	د. وھ��� ھ�ی ری�ض، �.��� $�X �+ھ�� "'��� و وھ����" <=50 �4


  ). در ای& را$�� �>M $>�5ن ��  �� I.�� &5، از (5>� در ی��	ر ھ�ی 2�
'����ن در 

�رش 2>�� ای	ان در G.�ر �9ی��� 2	�� 
�])اد، د�5E–  ،Z=ت ھ�ای� در ی5& �	 ���رزه 

�+ارد. و�� ط�ری 
� �1E& ��$���0، ی@� از 
�ر' �$�ن ��1ی? �34 ��  –��	وت و 4 �� 

�ان د�Hع از "'����ن" را او��ی� ����& 
  )ه � �� ?@� �� ،( 
ای	ان  �� آن ا'�ره �� 

�� ای �.	ان"  <�ا0). (� � �$��$۶٢( 

�.G ده و آ0.� �� ا��م���L ھ� �9	وان زی)ی� �E ،(دی	ر$� �	� =�� �
رم �� در ��رد ی5&، ط�ری 

��L ھ�، �53) ا�& ���	،  ا��م IJ 9 دوازده ا���� E راه ا0). و�� Iن دوازده ا���� ھ� ھ����'

ھ� را ���ل 0)ا'�� و در 2�ض "زی)" را 0/	 �� ��ط��� ��ا�W دی � اش �� ا���� 9+ی	��H ا0). 

 	Aھ�� زی)ی� در ���1ری (.�ت دی+� F �� آن	دی �  –2=وه � �aا	ه ��A0 از–  �� �� F
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9�����0 �.	ان از  O��	� &1 &، �� وی#ه �� �����8  و ���@� '��ھ� ھ�ی زی�دی دارد. �� ای�

 �0�����ع در  ��رد 9����L ھ� 
�5	 ا8�A0ه �+ھ�� �>@� ���	 ( �� $��$� دارد. ای& �E

8�0 4)ق �� 
 ). 0��1 ای& 
� در $�ری�  –�� $�<��ر دیA	  –�.	ان از ��ر ا$) در $�ری� 

 M0) ی��0 19�0) و �9���� �)ون ھ	 �@E &ده و ای�� I
�E c�ٍ� 8بE  "��8E M�" ���@E

��� را 2>�ی ھ�ی @E &ا(��2�5 ای I.� ر �� ��').  ی@� از �9ی� ھ�یR�@�$ ���@E Mی

�ری� �� $�ز0)، 
� <�0)ان ا$) ھI �� آن وا��A�1 ���ری دارد. $ I��� 

ی�  �@�? �� دھ ). �9	وان ای& �+ھO را 2>�ی ھ� �8ر��	ی& ا�>�� �+ھ�� را در $�ر

 O��ا0 ). 2>�ی از �A0ه  ��ری�� از �+ھO ا�2�5$>�� � > �� Iن" ھ��ی�ن" و ی� "0,�	ی<2"

�د �� '��� دوازده ا���� �	ی)ه ا$�. ا���H �	 آن 2>�ی� ا����ط�  ا$� از > �
')ه ا$�، 

�ی�ن "<)ا ذات ی�0�A ی ا$� 2 �4	 '���، ���3�1 و ����)ات F�9 از ا$=م. �� 2��)ه 2<

 �� �0�� �$ ،"c�<N�" &و "��ب". ای "I$م ھ�ی: "�� �"، "ا� �  	از $� ا4? ()ا 9�0+ی O
	�

��۶٣ 0��� در و(�د اI1J� ���0 و ��J>� �� �	د0)".  ( ( 


�5	 ا8�A0ه  Z�ر ا$) در د�� ���@E ان از	�0 �.������L ھ� در ی9 ،&5E ( 0�� Zد��

�ی �g	 از '��� دوازده ا���� ا$�  –�+ھ�� دارد<0@� 2� G–  ی( � O�� در  =
 �@<�

$��$� ا$��ار �	 ا$�	ا�#ی �.	ان در � ��� �� ��'). ای& ا$�	ا�#ی �0 � .� ���(� ری�ض 

 �
ا$� �>@� ھI ( �ن �� ��) ���رزه 2>�� ا$	ای�? 8�0 آرا$�� �� ��'). از ھ�5& (� ا$� 

8�0 9�����0 �� �50ی). در �.	ان ��E از ( ��5E Fس و (.� � $ F� ) د ا$=��، دو

5�ع دی)ه �� '�د 
� ھ�5 ای& ( �F ھ� ���	 <���4 $��$� �) ا�	ی@�ی� و �) J�

�ردارG .(0 �0@� در >	� &�0 I� ی� �+ھ�� '����ن�$ Iاز ھ �J��0 ای�>� دا'��، در	ا$

��1�	2" �
ن $��دی ��0 ) ا$	ای�? �) ھ�5& را��� <�� � ای، رھ�	 �+ھ�� ای	ان �� ��ی)، 


	دن ��Cوت ھ�ی ا$�	ا�#ی و $��$� را در و(�د ۶۴ا$�". ( �4=> �
) و�� از آن (�ی� 

 O�� &�5ن از ای<$ M<� ،د�ا<�=�Hت �+ھ�� "'��� و $ �"، �� WC0 ری�ض ��5م �� '

 .( 
 � )ی �+ھ�� ا$��Cده ا�8اری �� 

٢eای ی� %?
 ) "Co ای
ان در ��Fز�Hت @

 e��� � 	/0 Mی �� �C���� 8 $��$� <�ور ����0" در
�او�0،
�ر' �س $��$� در "�	


I در ��رد 0�F ای	ان در ی5& �� ای& ��ور ا$� 
� "در��	ی ای	ان در ی�E &5'�� ای و �E

��L ھ� �0�ده و از ھ�5& (.� 0�F �.	ان E ان ز�� � $�ز ���م	او ای 	ا$�". �� 0/ I
 �<�>

 ) �۶۵ در ی8�G�0 &5 ا$�. (در ���ی�1 �� ��1	ه  � �ز2

�ر ھ�ی 2	اق و $�ری� ��5	
8 دی)ه �� 
در وا�W 2=یZ و �����H ھ�ی ای	ان ���	 در 

�.	ان ��E ��  –0/	 �� '	ایl <�ص  –'�0). �� وی#ه در ���رزه 2>�� "�	وه دو�� ا$=��" 

0�ع �	و "� @Hاس ا	ک �� "ھ	�ه دو�� وا' �A& د$� �)$� ھI داده و ��م �� ��م،  �
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0�ع  Mز�2 ی5& ی� � �� ��ان در را�	ای �
�ر ')ه �� ��ا0) ,� ��E  .(  
ا$=�� ���رزه �� 

�ر 
E" ���E? �0')ه و �0 آرا��" را �	(�X ��)ھ)، �� ری�ض در 
F@5 ھ�ی $��$� آن 

 �0��0 �� ��ا0) �� "<�ا$� ھ#� O��	� nد.  ای& $��$� �� ھ�	�A� "��ت ��ری	درس �2"

 ان" در ی5& ����	 '�د. ط>�� ای	

ھI ز��ن �� 5E=ت ھ�ای� 2	���1ن �	 ی5&، ری�ض �� ��>�]�ت ��1	ده د$� زده و اد�2 
	ده 

��L ھ� �� H	$�). در �2& و�� 9 ����ن، وزارت د�Hع ا�	ی@� 8�0 E �� �A ) 8ارHان ا	ای �



�� ھ�ا�5�9 �	 ( USS Theodor Rooseveltق دا�
� ) را �� $�ی آب ھ�ی ی5& $ �G	� .د

H	$��دن ای& 
�� g �� �1�0	ض 9�����0 �2م از 5E=ت ھ�ای� 2	���1ن �	 ی5& ��د، 

� ��	ی از H	$��دن �J.�8ات <) &�A 'ھ)ف وا �
�ع �� زودی رو'& �	دی) ��و�� ای& �

��L �� ��'). ھG I �ن (	ا�) �Hی	 '��ی&E ای	ان �	0/��� ای ، - Gerald Feierstein - &���  ،

��L ھ� 
M5 ھ�ی ����، �1>����3، آ��ز'� و وزارت <E �� ان	ای" �
�ر(� ا�	ی@� اد�2 
	د 

�0 ��1��I از ) ۶۶اط=���2" �� �50ی). (�� nھ� �� ھ� �L�E �
�Hی	 '���ی& �� ا8Hای) 

�ذ �.I در ی5& �	<�ردار �� ��'). C0 ان از	ه و�� ای( ط	ف ای	ان اداره 0

��0�ن در ����L ھ�" ��	 ای& ا4? ��ی�1 �34 �+ا'� 
�  �� در 0/	 د'� 0/	ات �E" رد�

��L ھ�، 
� ��)اد '�� 0/����ن آن ��  ی@,) ھ8ار C0	 �� ر$)، �0'� از E ���/0 ا50 )ی��

.('�� �� �� 4 ���@E �� ( � ھ�ی دراز �)ت 

 ) "�N�" Co+ ای
ان در ��[�ع 4	ار��ت ا@+ار ��Q�L %) �JF ھ�  ٣

��ن �>?، ی5& �� �8ر��	ی& ��زار ( � ا8Hار ھ� در � ��� 0/	 �� �8ارش '�رای ا� �� $�ز

 ��۶٠  ��۴٠)ی? ')ه ا$�. در �8ارش $�ز��ن �>? E)س زده �� '�د 
� در ی5& در E)ود 

0�X<4 �. � �0 �0 و ا� �� را در<�د ی5& �� 	�g �3<$د دارد. ��زار ا��ن $=ح <��C و(�<��

�ر ھ�ی '	ق اH	ی�� و '�خ اH	ی��  �.)ی) �� 
 )، �>@� ی5& �� ��زار H	وش ا$>�3
�	ای 

�8ر��	ی& ��زار ا$>�3 در (�ار '.	 �4)ه در '�5ل g	ب ی5& �� ) ��۶٧)ل �	دی)ه ا$�. (

�1 �� ��ا0) ��0 ) یM "د
�ن �����" ���A C، �0رC� ،MJ0 �  ھ�ی 
��'). در ای& (� ھ	 

0�ع AK-4  ع�ھI �� ���5 ���10 ارزان ، آن  Sam 7، ��'�& دار، ��'M ھ�ی �) ھ�ای� از 0

 � C� M�0 ���5 ی�در E)ود یM 4) دا�	 ا�	ی@�ی� ��   ��AK-47 د$� آورد. �� ط�ر 50

 .('�� 

�ا$�� ��' )، �)ون درد > �
��L ھ� در �)م اول از ای& ��زار آزاد $=ح �� ھ	 ا0)ازه E

L�E آن 	8ون �H0).  ا	ا0 ) ���� ھ�  از $�ل $��$� از درک آ��ده ��دن د$� ای	ان، �� �

�� ای& $� از ا1H	ان �1Hد �9� ی5& ���دی	 زی�د $=ح �)$� �� آورده ا0).   ٢٠٠۴ھ�ی 

��L ھ� از اوای? $�ل E �
�� ای& $� در را��� �� 2>�  ٢٠١۴ھG I �ن ��0ی) H	ا��ش 
	د 

�ر �+'�� ی5& و �� ا$��Cده از روا�l و�H داری  0/����ن �� ای& .5) Uری� ،X��4 �2)هللا
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� ���@E  �
 ����0)ان ا2=ی $��Z، �� �)ا م ھ�ی �8رگ �1>��3ت د$� ی���H ا0). و �

�19 ����0)ان  �2٢٠١٢)هللا X��4 در $�ل  X��4 �2)هللا 	19 ،X��4 �<2 (5Eد و ا	
�ط �$

 Wا����رد �>� را از د$� داد، و�� روا�l 9)ر و 19	 �� ��)اد زی�دی از  ا1H	ان ار') در �

���� I@3� ی(�<
��L ھ� �� $�ی 4 ��، ھ�5& روا�l و و�H داری  E وی	��0)0). در ز��ن �9

�زه ھ�ی 0/��� را ی@� U9 از دیA	ی �,	ف 
	ده و E ھ� �L�E �
ھ�ی J � ���/0	 �	دی) 

�ی� ی@�J �� 0/����ن دا<? 4 �� �	دی)J�  .(0.�8ات 0/��� 4 �� <�د �0'� از 
M5 ھ�ی �

�ده 
� در E)ود  � &�A 'از $�ل  0۵٠٠/��� وا 	ن دا����� ی��٢٠٠۶  &5>�@E �� ��� ای& $

��L از (5>� ۶٨داده ')ه ا$�. (E Wا��ھ�ا�5�9ی  ١۶)   در 5E=ت ھ�ای� 2	���1ن �	 �

��L ھ� در �,	ف <�د دا'� )، ��	یO �	دی). E �
�ای ھ�ای� ی5& � �A ) 

��L ھ� �� �0�5�9 
��H ا$>�3 و آ0.E �
I ا$>�3 ا�	ی@�ی� �� ای& �	��O دی)ه �� '�د 

�ر ھ�دی  , � ���@E �
 �G	� .(�$	C� �3<$ان �� آ0.� ا	0)ار0) �� ای 	�دار0)، آ0.� ��0زی ��

��L ھ� ��'M ھ�ی ز��& �� ھ�ا  0�ع "(.�ن  ٢٠١٣در اوای? $�ل ھ�ی E �� ان	ای �
اد�2 
	د 

�رد ارا�a  یM"  داده ا$�. و�� ھ�n و�� ا$ �د ����	 و 0��0 ھ�ی ��رد 9+ی	ش در ای&�

 .(0 

 �aرد او��ع ی5& �� $�ز��ن �>? ��3) ارا��اد ظ	ی�، وزی	 <�ر(� ای	ان �9 .�دی در �) (53�


	ده 
� '��? ای& G.�ر 0@�� �� ��'): 

�ری 5E=ت 0/���،  �H ���� 

 ار$�ل 
M5 ھ�ی �	 دو�0��$، �

�ی �>� �� ��ر
� ھ�5 ا8Eاب $��$� و �A�C� ی	��	از $ 

��� H	ا�� �@E ?�@ )۶٩	 وE)ت �>� (�

��� (=ی وط �  @E ف	از ط Iدی و ھ�ای& �9 .�د �� در0ګ ھI از ط	ف 2	���1ن $�

�ر ھ�دی ��ط���0 رد '). , � 

�اZH ���0 ھ��1 ای ای	ان �� �)رت ھ�ی (.��0 ( �  ،F � ی& دھ�( G از U9١+۵  �0 در و�� (

�ن) اZH ��زه ای �	ای روا�l ای	ان و (.�ن g	ب  ١۴(���ری� ) ،���0 ZHا���ز 
	د. �	ا$�س ای& �

ای	ان در از ای رWH �3	یI ھ�ی g	ب و $�ز��ن �>? در را��� �� �	���0 ھ�ی ھ��1 ای ای	ان 

 )   3�a۶٩)ودی� ھ�ی دراز �)�� را در ��رد �	���0 ا��5 <�د 9+ی	 ��H ا$�. (

N� �$�

� وا
 F (.���0ن در ��رد ��اZH ���0 ھ��1 ای �)ون 
I و  ���E د، و�� در�� ��

�ر ھ�ی 2	�� در ھ15�ی� �� � ���J& ��0ن ی�ھ�، 0��1 وزی	 ا$	ای�?  اظ.�ر 
رھ�	ان 

A0	ا�0 
	ده و ��0 ) �+'�� ھ�، ای& ��اZH ���0 را �� ����N "<�	 �	ای ا� ��"، �0 � .� در <�ور 
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�ر ھ� 
�اھ�ن ��9ده  –از �)و ا�	  –����0، �>@� �	ای ��5م (.�ن <�ا0)0). ا���� رھ�	ان ای& >

��0 ��ر �� '5�ل ����? 0/��� 2>�� ��$��1ت ھ��1 ای ای	ان ��د0). در 
	دن راھ@�ر <

�رھ�ی 
�ی) 
� او �	ای $	ان A�� �@ی	ت ��3)ه ا�Rر ای��.5) Uرد ��رک او����، ری��ای& �

�ا0 ) از $	ز���� �� (  
�ی� 0/��� <�د ���درت �� �� �

	ده ا$�  X���& <>�� �Hرس "�

�ر ھ�ی <>�� 
 �2�Hد(� د��" �
ھ�ی '�ن د�Hع 
  )." و�� او���� �8ودی �� ا8Hای) 

 �Hرس ده �	ا�	 ��د(� د�2�H ای	ان �� ��')."

�ر ھ�ی 2	�� <>��  
او���� در ای& (� �� �9	وی از راھ@�ر "رھ�	ی ھ�'5 )" از ی@�	ف �� 


� آ0.� 
�Cی� ھ�ی �8ر�� د�2�H دار ( 

� در ای& ��رد �Hرس ��ش زد ��  &��0)، �� ی

�ر ا�	ی@� �� �.�	ی& و(� �� ای& ���W آ��ھ� دارد. از $�ی دیA	 ��زھI او���� .5) Uری�– ��


  )ه ا8Hار ( g �A	ب (���� W4 �ی WC0-  ر�
�ا�0ی� ھ�ی 0/��� ای& � 	��ی� ����اھ�ن �>

 )  b۶٩ھ� ��A	دد. ( 

��8 �% ��
اث '�ار ا�^
ا�4ری ھ�ی آ���N Rی�ھ  

 

 

 


� �� رWH �3	یI ھ� 2>�� ای	ان ھ5	اه �� ��')، �� ��ا0)  ���0 ZHا�
	دن � �<52 M' ون(�

5�ع �	ه -ا��,�دی�5) ا0@�ف J� ���0 در ZHا�$��$� ای	ان �	دد. ا���� '@? ��	ی ای& �

ا��	ا��ری 
�0�$�$ 

وا���� �	ای�  -
 - ��	�� �.	ان

ا��	ا��ری 2	�� 
 ری�ض �3�ر

آر��ن �	ای�  -
 - ��	�� ری�ض

�0�5N2 ری� ا��	ا�

52? �	ای�  -
 - ��	�� ا0�	ه
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�رد �� ��0ز� )ی ھ�ی $	��ی� داری g	ب، 
� در ان �=ش ��A	دد �� ای	ان �� ����N ی@� از ���

�ر ھ�ی L	و�5 ) و �.I در <�ور ����0 در رو0) "(.��0 ')ن" اد�gم �	دد. ای& 
� آی� 


���ر دا05 )ان ا��,�دی �
� ای	ان، 
� در �)وی& و ��9ده 
	دن $��$� ھ�ی ا��,�دی آن 

 M، ی	آ�) ��@  ) ی� <�	ر '�ن ��
 I��$ ف�0�F دار0)،  �� �	���0 ھ�ی وی#ه و در <�ر ا0@

 l�2دی ')ن" روا�" �
 �1�0 Iر �)ور ھ�ا�	 ����E �	ای آی )ه ای	ان �� ��'). ا���� از �,

Rت ��3)ه ا�	ی@� � J	 �� آن �	دد 
� �.	ان در ھ15�ی� ��10 �� ای	ان �� g	ب، �� وی#ه �� ای�

0/��� در <�ور ����0 �� <�ی�& داری ���$? �	دد. �.	 - وا' �A& در ����=ت $��$�

�	��O �� ��9ده 
	دن ��اZH ���0 ای	ان �� ��اU9 (0 از آن �� "د$� ��ز�	" �	ا��E "��م ھ�ی 

ا�#ی � ��� ای 0�F ��زی 
 ). ری�ض در $� از ھ�5& �8ر��	" در ��زی $��$� و ����? ا$�	

�ی� �� ا$	ای�? �=ش �� 
 ) �� ای& ��اZH ���0 در 
 A	ه ای�Rت $ Iاس دا'�� و در ھ	ھ 	ا�

�ا(� �	دد. و�� �� 0/	 � ���

�ران در آن ا
N	ی� دارد،  �� �0 �/H�3� 8بE �
��3)ه ا�	ی@�، 

و $�M $	ی ھ�ی "��3)ان �����"  ��0ز� )ی  0�ی1 )ه، /0	 �� �0�G زدن ھ�ی �� � ��د


�ر،  �/H�3� ھ�ی ��<E ف	از ط ��E ،���0 ZHا�
>� "$	��ی� (.��0" در را$��ی 9+ی	ش �

�ردار �� ��').>	� 	� از او��ی� ��

 

 

 

 


