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 �� ��ی واژ���� و��� در 
	ور ��د��

  �����	 ى �� ��ی ����ن

�	 -���ن �2د 01د�/ �� ��د. از ا�) -, (�خ �*�# و (���) در '�ل ����% �$#د » �!�ر  �ب«دوران 
��ا8<��� (	 -�= از �#ا4�2 1>��� رو��	 در ��ر�	 ;�رت 9��8	  ھ��6#. �� ا�) و�5د» �2ور���41 �0رگ«

� (	 در ��ازن �1�وھ� روی داده �� ��ا��A� #1� (6#. ھ�@  ��� و�5د 1#ارد (	 ��
� ?��ت �C� D��	 د
��ر�	 را ��KL�د و �$4�0 ��(�	 و  �����ن ��Jدی را (	 در ��ف و��ع ا�G 1#�#ه ��F�د. در ھ� ;�رت، 

) ��M�C� در ا�) (�رزار 	( �Nرت ھ�#� O�P�2اھ# داد. ا ���A� را 	��K9 ل�� Q6- #ه داده ھ�ی�م S ا 	
 .��(G دا��6# �� (��6# �� -�= از د�F�ان در '0ب ھT�U	 -��وز�6# ��د ?�G �1م (#66

 

 
د�/ ر��1	 ھ�ی در ��Uم (�Tرھ� ���T� در -� ر;# (�دن ��VW �9�ی دوG ھ���Tن در ��6ز �ت �2ور 01

#6��� V�X� (���) ھ�ی (�� ��) (�خ �*�# و�F�*9 از 	و �*��� [1] ھ��6# �� آن ( ���J� 	� 	$��1 در ،
Mا8<�ت ا���� 	�1�6، ���# �) /���U�Lھ�ی د� =��T� (�2�� (�ت رو�#ادھ�ی ?��1ی �� -�داز1#. ��ای رو

 .��C#ه و رو��	 در �K9 �����L��	 ��ز9�د�%

�����L� �	 ��رای ا�G�6 ��ز��ن ��C�� D#  �29\= ر��U ا�) ��ا8] �	 �6>�% رو��	 ط� -�و1#ه ای در 
 .D��C� [2] داده �#

� و در �2ور ���1	 : ا�) -�و1#ه �T\_ �� (6# (	 ��ای ����U� و ?��ت در آ8��<�ی a�; و 1�اری #��� (
���W � (	 ����0م ��ز-, �6�T1  —(��8 �2اھ# ��د (	 ���6JX	 ھ�ی ��رای ا�G�6 �	 (�ر ���	 ��د 

�ژی ��ور��G 2و  —ا�G  1967ا��اD�N �	 ��زھ�ی �N#ا� 	—) ���رزه  ��  	�6 در  �) '�ل  ��J�
��g �������1 ا�$�د �#ه و �	 -�1����T ��(�	، و  ��	 وھ����� (	  �����ن ��Jدی ��T� ��ادران ����Uن (	 �

Gآن ��ده ا� —. 

�����L� در ��رای ا���6JX� G�6	 ای را در ا�) را��� �	 �O��j  30در آ�Pز -��6��T �#ه ��د (	 رو��	 در 
) G*در $��1	 ��M �l9وروف (	  .[3] �در��1#. �� ا�) و�5د، ا��Mت ��C#ه �� �� -�= �� ا�) ط�ح �\�

ر���G ��5	 را �	  !#ه دا�G ط�ح رو��	 را �X�ح 1
�د. ا�) رو�#اد �!% �6!� �� ��ا1# �	  �6ان  #م 



www.goftaman.com 

��9��5 /�mاز ��ا8] ا���ا� ������ �U1 	) د�� ���J� �
 .ی (6#��ا8] ��(��

20  ���U  رای��، د��� اول 	اھ� وزرای د�8ع و ا��ر �2ر5�Uھ 	� (���- ��Uد�Mر و�!U5 ,�Nر ،���)ا
رو��	 ��ای ا�G�6 ��� و ر�N, ��و�, ھ�ی �\*� رو��	 از ھ% ��Xر ��ری �2د، ��Tر ا�# در (���) 

 2012ژوN)  �30	 ا�Un1م ���4�1 ا��<��ل �	  DU آورد. �F�*9ی آ1!� �	 (�ر��G ط�ح رو��	 و ا��Mت ��C#ه 
#� �� g���� �1.[4] در ژ  	و � Gا� 	در '�ل ا5�ای �*�د ����1 	) G�ر ا�# اظ!�ر دا�T� ر�!U5 ,�Nر

�% �#ه ��ده را در دوG �5ی و�mه ا'0اب ����� �\�p (	 در�2ا���Tن ���X] �� ط�'� (	 در ����1	 ���

) �� ��زدU� ار) راK9 دوران G .داده، ��6J ط�'� (	 ار�9ن دوG��� G (�� دو

 %�Uj� ه#C�� تMو ا�� 	�1 از ��) ���4�1 ژ�1 دار1#، رو����
� G�دا�� 	1# (#� (lUX� ر�T) و��� ھ� دو

�ری �� ا�) ط�ح وادار () #6�8�9 .#66	 �T)رھ�ی �\��6J� p ��(�	،  �����ن ��Jدی و 8�ا�1	 رUھ 	ا �

�� آ�9ھ� �	 ا�) ا�� (	 ��VW �9�ی 8�ا�1	 �� ا��س �V8�6 وا�V 9�ا G��1 و ;��8ً در -� ��1�8% ا���UJری 
G#ه ا���6 � 	دی و ��(��J� ری �� -�ل  �����ن�
، (�خ �*�# و (���) ��Uj% 9�6�8# روی [5] و روی �0ھ


U�� D�(0 ��1# و �6!� �	 ��رد ��(�	 و  �����ن ��Jدی �L�داز1#. �� ا�) ا��س، در T� ��;ا sT6�23 
ا(���، �5ن (�ی و ��M �l9وروف ھ% ��Xران ��ک و ��Jدی �2د را در و�) ���Sت (�د1#. و� ھ�@ ���6 

�� .#T1 �T�6� ت��S� (ده ��  در ��رد ا��) #�#!� ر �2د را�X� %ھ� دو ھ 	رو�� 	ا�) و�5د �6>� �� ر�# (
 .آن (	 ا��Mت ��C#ه ��ای د�8ع از آ1!� وا(�T1 =6ن داده ���#

��ا��U	 از ��ا8] رو��	 و ا��Mت ��C#ه  ��	 ��(�	 و  �����ن ��Jدی، 8�ا�1	 9�دھ�NuU ��ای ;�ف 
U/ 9�دھ� 	م در -�ر�, را �#ارک د�#، و 1��ۀ  �ب، #C�� دی، ا��رات�J� ن،  �����ن�U�Nu د����U�L/. آ

ا��Mت ��C#ه، ا�����، اردن، �X�، �������1 و ��(�	 �� آن (	 ��U�Uj در��رۀ ���1�G ��ر�	 9��8	 ���#6. 
 (FUھ �NuU« ا���1#ارد ا�) 9�دھ 	اردوی » دو���ن ��ر� 	� 	\*��1� 	( �j� 05 	� ،و 9�وه) ��د�
��)

���	 ا�G. و� د �ت ا��5ری ا��Mت ��C#ه روی ا�) 9�دھ�NuU وزن ��6�F6 دا�G. در ا�) ��رد ��ر�	 -�
#T1 �T�6� �6�� @0�1 ھ�. 


�D داد) #1	 ����U� Dم ��(G  �30�ا1$�م، در T� را �NuU) 9�دھ���Jو�� 	ه و رو��#C�� تMا(���، ا��
،(�w ،�j� وۀS  	� #� �� (�T�- �NuU66#�9ن در دو 9�دھ)  د�4 ارو-� و�Cن، ا��U  ،�6ن� �اق، ا��ان، 

��ز��ن ��C�� D#. ا9� ر��1	 ھ� �� و5# �2;� از '�nر ا��ان ��د (�د1# (	 از آ�Pز y65 از ھ� 1�9	 
��U�Uj و K' �N�F�*9ف �#ه ��د، و� �	 ��زj� GT9� �� ��ر��ل ���� �\�ط� (pT �\�زن 1*�� #�#5 

1
�د1 �N�6� ا ���U# )	 -�= از ا�g��� ( 8�ا�1	 K'ف �#ه ��د. �	 ھ1�9 (�U	 �	 � G��P	 46C; ��) ا
ا��اD�N �	  �6ان �#رت �X6<	 ای 0�1 ا��ره ای 1#ا��#6. 1
�4 آ2�ی �� ��ا1# �	 ا�) �
a�W�� D داده ��د 
(	 دوG  ��ی در اھ#اف �F65 اش از -�= ��Un) ھ��N ��ای ا�$�د دوG ا���UJری در ��Uل ��ر�	 �	 

 .رده ��دد�G آو

��(G (66#�9ن ھU	 د �ت ��N�!1 4�1��� #1# را ا��n (66# و �6!� رو��	 و ا��ان ��د1# (	 ا�) ����1	 را -\= 
در وا�V، در و رو�) ا�G (	 �6w) ا��ی �
�G ��ھ�) ھ�ی ا��Mت ��C#ه را �T1ن �� دھ#.  .[6] (�د#1

 	) Gه ا�#� _\T� ،	�1��� (ه در ا�#� 	» 8�ا�K9 #6ار « و 1	  —» 8�ا�6# ����� « ھ�U�T) ��رد 8���
���g ��ری ھ� ھ#ا�G �2اھ# �#، ��ر�	 در ��J] ��ری ھ� ��ده و ا�) ��دم ��ر�	 ھ��6# (	 ��ای  —

G8�9 #6�2اھ %�Uj� ن��ر�T) [7] آ�6#ۀ. (U��8 8���ل -�و1#ۀ (ا� Feltman  	) زد�� �� DJ*6� 	1�Jرا ��ط
ط� ��= از �	 ��ل K9��	 ھ#ف ا;�� ��ھ�) ھ�ی ا��Mت ��C#ه، 8�ا��1ی ھ�، ��ک ھ� و ��Jدی ھ� ��د : 

 .�U� %���� �6J� [8]م و (�Uل و �� ��# و ��ط U5!�ری  �ب ��ر�	

 ط$ح ا�	"ت � ��ه �	 و��د ��ا�� �	 رو��� ادا�� دارد

 ،#66) G�J�� ������ �� 	�1دی و 8�ا�J� ن�����  ،	�)�� ������ �� �>X6� در ادا�4 رو�#ادھ� از د�#�9ه
ھ#اف او�	 ا��Mت ��C#ه 0�1 -� �9�ی �2اھ# �#. ��ای (�ری (	 ;�رت �2اھ# G8�9 و ا��	 در  �) '�ل ا

��(�	، ا�1\���ت ��KF1�1اری در اول ��ه �1ا��� �	 ھ� ��1$	 ای ���# و �	 و�mه در ;�رت -��وزی '0ب 
	J��� و Gو �� ��T) 4�0$ر �	 دو �\= ادا�	 �� ���#، �y65 ، [10]  ,L دا��2 8�ا�9� �2اھ# �#[9]  #ا

اد�Pم (�د���ن ��(�	، (�د���ن  �اق و �\�T از ��ز��)  �ب ��ر�	 (	 در ا��Aل (�دھ�ی ��ر�	 و 
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 .ا��Mت ��C#ه �� ���#

�2 V8ن ھ�ی �#ا�F� ,- (از ا� 	ل ��ر��U� ب در�  (از ��ز�� �T\� ه#C�� تM) و ا��	(�دھ�ی ��ر�) [
 �را ا��Aل )�ده ا�F� .#1ن ھ�ی �#اV8 �2] �� ھ(�U �/ ��ه -�= از د�T] ا��C	 و -�ل در��G8 �� (�د1#، و

'���  M	 U5!�ری  �ب ��ر�	 ��VW 9��8	 ا1#. ���رزان (�د دھ
#ه ھ� را �j�ف �� (66# و �� ا2�اج 
�ز�9ران (�د����1 ��زی ا��5ری �#ارس را �	 ا5�ا K9ا��	 ا1#. ز��ن (�دی (	 �	 �
�C� Dوره ای در آ�

�#ارس �#ر�, �� �# �	  �6ان �6!� ز��ن و �	 �
D ا��5ری �	 ا5�ا K9ا��	 �#ه ا�G. ���رزان U5!�ری 
�ن (�د از �#ارس �2د��ن  �ب ��ر�	، �	 و�mه آ��ری ھ� �$��ر �#ه ا1# (	 �� ا��C	 در �<���	 �� ھ% وط6

 .د�8ع (#66


��= در �U) را ��T) ،#6) DUCر ھ���U	 ای را (	 � G!% �2د �$��ر ا�� 	دی ��J� ن  �����ن�U�� ه��
��ای -�1����T از �/ رU5 ,�N!�ر 8�اری ا��Aل (�ده ��د، در وا�V ھ#ف ا;�� اش �!�ه داری ��T�ک �� 

 G*1 V��6� از D�Nا��ا » ��\
D -� در -�، ا��رات ��C#ۀ  �ب و �j� از ا�)  .[11] د��» ر�V ا� 	�
ا��Cد�	 �2رج �#1#. ا��رات ��C#ۀ  ��� -, از �DUC ��*�ت ��F6) ��) ا�8�ا�T1ن، و �j�ی ھ� �� �\*� 

� واK9ار (�د1#. '�?� ھ� (�65= ا�j1رهللا (	 �	 5���ن '�?� (�ری �����U  ��Tت 1>��� را �	 ا��ا���N ھ
0�1 �!�ت دار1#، و ���T� آ1!� را ���ب اU{��6) �� 6��1# و 5���ن �����  ���<1����Jن ز�#ی �U) را 


�D �� دھ6#) (	 ز��ا ���Uران �	 ��ی ��Uل را1#ه �#ه ��د6w ،#1#�) ��ر وارد  �����ن ��Jدی �#1# و T�
���Fه ھ�ی 1>��� �1�وی ھ�ا�N و �$!�0ا��Tن را ��رد �\��O ��ار داد1#. ����زان ��Jدی (	 در آ�$1 -

 Gن د��Tھ�� Gر���s� ��9�ده از D
� 	� ،#66) �� G�#2 دی�J� %w�- ��2ر�5 ھ��6# و ز� ً���U� ً����>�
ای ا�6�5ب از (�T#1# و -�د��ه �$��ر �# 8����1  ��	 ��ک -�G ھ� را ا Sم (6#.  �����ن ��Jدی ��

�F6ن و �� y6��5 y6��5 ;#ای �
	 و  y6�C�� ���<1 G��j#�) ��زه ای ��ای �2د د�G و -� (�د. 
����ز وارد ��#ان �#1#. ��ر����1 در ار��ل ����Tر  �2000�د �F65 و از ��دان  6000-�ل از ��F6ل 

��اJ5	 (�د  (ex-Blackwter ��د�# (�د. ��ه ��ا1$�م �	 ��(�j2 G;� آ(�د�� دھ% (�Sک وا�� ���]
 #��� ً�U�>��� را �F��
(	 در '�ل '�W� ��ای ا��\#ام �0دوران ���a در (����U ا�#ام )�ده ا�G. ا�( ور�
���5	 ��ھ0اده ��U�� (� #UCن �#ا�1% (	 ر��Uً ا��
�ر ا�) y65 را �	  !#ه 9��8	 ا�G. �� ا�) ا��س ا��#ار 

ر  �) '�ل ��O5 �1ر����W دو ����4 د�F� �#ه ا�G (	 از �#رت -#رش را �p�Jn �� ��زد، ��ه ���Uن د
�C�وم ��1#ه ا1#. ����4 ��ه  �#هللا �#��U و ��ھ0اده �6#ر. در وا�V ا�) y65 �� ������ �	 �<��% ارث و ?�وت 

 .��) �	 ����	 ���1$��# و ��ز��) ��) �	 دوG �<��% ��د

��� a�; 	) G6!� -, از ا�) ��6ز �ت 5#�# ھ�� g��� ��A�ز9�دد، �$0 در �\=  �ب ا�� 	>X6� 	� #
G#ه ا��8�ا�2ا1#ه  (�X��8 ای �$�ی 	>X6� دھ� و ��6ز �ت�n� 0)�U� 4X>1 �6ان  	� 	د���ن 5#�#، (�). 

�
��  [12] و� آ�6#ۀ �6w) دا���lUX��1 �1) �6>� �� ر�#. ز��ا واژ�1�9 ��ازن �1�وھ� ��) وا��F6) و ��
 .��ا1# ��ا8<�ت را ���A� دھ#

� ��ش ھ	 '( � را �$ک �� '&&

در '�� (	 �# ��زی () ھ� �� آن (	 ��د�#ی �\�د��ن راه دھ6# در ��رد �#ا4�2 1>��� رو��	 در ��ر�	 
��ن �	  �اق و ��(�	 �� 9��10#. 8���1#ۀ �� #6��9 ��
� �	 ��X� 4$��1ب �2د د�G 1\�اھ# ��G8، 5!�د ط�

ا(��� ط� �\6�ا�1 در ��6  27در  Joseph Dunford ���د 8���1#ھ� ا��Mت ��C#ه ژ1�ال �5زف دا1*�رد
و 8���1#ۀ ار�#  .[13] ا Sم (�د (	 از ا�) -, y65 ا08ارھ� �	 U5 V*1!�ری  �ب ��ر�	 '�ف �� ز#61

ا(��� ط� ���X� 4�'�j ��� در -�9��6ن ا Sم (�د  30در  Philip Breedlove ���1 ژ1�ال M#��� ����8و
A	 آ��0ی �X�ح (�ده ����% وG�JW ھ� روز ��Cل �� ���# و از ا�) ��� D
(	 �� آن (	 ���Wع را �	 �

 .G� [14]-, ا�G�6 ارو-� در �!#�# ��ار 9��8	 ا

 ��' 	
���# �) %���KL	 ا��Cد ��( ط�8#اران ھ�ج و ��ج و �$#�# ا���UJر 1	 �6!� در ��ر�	 ��زی را ���2	 ��
 �Fw�- Gد� G�  (�Uھ 	� .Gداده ا� G5!��1 �2د را از د� g��� /��1Sد�4 آ��C�2د ا� ���) �<���ت  �

 	) �T6)�6 واJ� ،%���� Gد� a�; 	� 	) Gآن ر��#ه ا� Gو� 	ر��#ه ا1# ( 	ا�) ��1$ 	، ����ری از آ1!� �	ر��
 .�T1ن �� دھ# (	 �� ا��$6 �	 �
D د�F�ی 8
� �� (�د#1



www.goftaman.com 

ان و ���A� �5!	 ای (	 در را�X	 �� ��ر�	 �� ��1 %�6\���) Q���1 1<= ��) اU5 ���U!�ری ا���S ا��
8#را���ن رو��	 ا�G. دو ��ز�F�ی (	 ر��1	 ھ�ی P��� �� ھ�U) w!�ر ��ه -�= آ1!� را �	  �6ان  �6;� 


Sت ا���jدی  >��U د�G و -6$	 1�م �� (J� #66��8 �� (�د1#، دو �#ر�� (	 از T� �� 	) 06وی� ًS��)
�6ان �#رت �X6<	 ای و رو��	 در ا�) -, ���# �	  �6ان 1\���) �#رت ھ�ی 1>��� ��<� (�6%، ا��ان �	  

�aX 5!��1. دو��) Q���1 '*� رU5 ,�N!�ر ��Tر ا�# ا�G (	 از -Q6 ��ل -�= دا�UNً ا Sم �� (�د#1 (	 
 .«���# ��ود«


#2 D�	 �K-�1�ی ادا�	 دارد و �# � �� ��) #1	 ���Uران ھ�ی رو��	 � 	� y65 ت�A���� ،G�JWدر ا�) و
D�� 	� و1#ان را�!� 	) G��1  ان �� (6#، ا�) ا�!���ت از��U� آ1!� را 	) Gا� 	ار�= ��ر� 	
�� ر��#1، ��

��ی ��# ا;�� ��ز��ن ھ�ی ��ور���� ��6J ا�2ان ا�U��U) از ط��] د�#��ن '<�ق �T� ��ر�	 (���<� 
در 6#ن) �X�ح �#ه ا�G. و ��  Sوه �� ا�) �# � �#ه ا1# (	 رو��	 ��ای �F�*9  $�	 دارد ز��ا ا�) 

�N�9 ط� دوران آ��ده ��زی ط��1M �1�وھ��= �	 8
� ���s)  —�#اS2ت 1>��� ��ا�= 9�ان ��Uم �� ��د 
 G��1ده ا� 	ز��ن ��� �5ن ���1ن —��د5�� ,�Nآور1#، ر �U1 %) ن�T�� ھ� ھ�@ �9ه در ا�2�ا G �U5 (ا� 
John Brennan ای رھ� (�دن ر�� (���- ر�!U5 ,�Nر 	) Gا� 	!% �2دش 9*�� 	ر ا�# ��T� ر�!U5 ,�N

آ��ده �#ه در '�� (	 6w# روز -�= رU5 ,�N!�ر وMد��U� -���) در ����Fه وا#ای ا�) 1�9	 1>���ت �2د 
G�1را ��\�ه آ��0 دا 	�2��. 

در 8�ا�1	، ���م در ��U� aXم ط�<4 ����� ��ا�G (�ده ا�w .G!�ر رھ�� ا;�� د�G را���، دو���6/ دو 
(Lو�� Dominique de Villepin8�ا��1آ ���8ن ، François Fillon	-ژو (و �1
Alain Juppé  S ، آ

ھ� �/ �	 �!% �2د��ن ا Sم (�ده ا1# (	 (�6ر K9ا��) رو��	 و 1*� �
�Nicolas Sarkozy  G ��(�زی
در ��ر�	 -�چ ا�G. �� ا�) و�5د ا) ژو-	 (	 در آ�Pز y65 1<= ��(0ی دا�G، �	 و�mه �� ا��nی ��داد 

� ��(�	، �J#اً، در '*� اھ#اف �#��U ��ای ��U5 �1�F1!�ری  �ب ��ر�	 -� �T8ری (�د. از �w!4 �ّ�ی �
 .6w ،�w#�) رھ�� در 8
� ���8�ت �	 د�T] ھ��#6

 S
�1 .Gا� Gرؤ� D��� ���U  D
� 	� �6��T�- D��� تM�C� �� �Nدر رو��رو �Fw�- Gد� Vدر وا�
�Uن ز��UFر �D����9�(�زی و �	 ھ�U) 1�9	 ;#ر ا >% -��T) آ Sigmard Gabriel  ت��S� 	� 	�$  ��

��(�زی از ��ک ا�8S�2ت و د�F�ی ھ�ی K9��	 د�8ع (�ده و ��  .[15] رU5 ,�N!�ر -���) ر�8	 ا#1
 .�2اھ# �� رو��	 �F�*9 (6#. ز��ن آن 8�ار��#ه ��د

 : �� �	د دا- � �	-�,

8�ا�6# «را ���A� داد.  2012ژو��C�30  (Nای ���4�1 ژ�1  2015ا(���  4�1���30 و�) در  —
در ��ر�	 و�5د 1\�اھ# دا�G ز��ا U5!�ری  �ب ��ر�	 در y65 -��وز �#ه ا�K9 « ،Gار
 � .ز�� (�6�ل ;6#وق آرای  ���U �2اھ# ��د» 8�ا�6# ����� « و

���# در ��ه ھ�ی آ�6#ه U��2	 ���#، �$0 در ��Uل (�Tر (	 ا��اD�N و ا��Mت y65 در ��ر�	  —
 .��C#ه ��J �� (66# دو�� د�1�T1 G#ه �� '�(G�U (�دھ� �	 و�5د ���ور#1

—  �6�Pف آ��ده ��زی �6>� �� ر�#، ا��#ا در اط�اف (�د���ن درو��ھ�ی ��زه ای در  y65
����% �$#د �2ور���41 «�0�1ه �#ه ا��X� ,�L� ،#1] �� (	 �	 ��د���1 (	 (�د ���ر 6���1# و (�

ط�ح ر�0ی �#، در ��(�	 و در  �����ن ��Jدی ��ای �$4�0 ا�)  2001(	 در ��ل » �0رگ
(�Tرھ�ی �0رگ �	 �#6w) (�Tر (�w/. وا��F6) ��ای �\��O ھ% -��1�1�U (	 از او 

) �
� در -� ���w#ن ���ط 8����1�داری �U1 (66# ��د�#ی �\�د راه �U1 دھ#، در '��� 	
Gا� Gو وھ��� (�U��U .ا�2ان ا

ا-�ز����ن در 8�ا�1	 و �$�Uع رھ��ان آ�1�U �	 روی (�ر آ�#ن 08ا�6#ۀ رو��	 و ا��ان از  —
 ���A� �- ده ا1# و در�� �- �Fدی از ��ی د��J� و  �����ن 	�)�� O��>6  و �<�ط �� /�

 .����G ھ���Tن ھ��#6

  �� ��ی ����ن
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