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وظ��� ��ز��ن ��ل ���د ا�ت؛ ���و
ن ��ا��� ھ� و 
��دی ���ن��   !�ران آ�ر��� ھ�ی ا

  )(ا�ر�
	 و ا����س

 را ���"�# "�د 

  

  (ا��را��	) �رو��ور ھ	��


رد ��"�ر، دو�ت ��!,# دار �و�� !�ر، �+�ت وز�ر *�(�ن ا�)����ن، ھ'ری "���ون و دا��&د �ر�پ، دو "��د�د ر���ت ���وری 
ا�ر��3، در�ن اوا+ر اد�0 ��وده ا�د "# �-رض �ظ��� ����وزا�# !ر "(ور 0راق ا�ری ��در�ت !ود. !# ا�ن �-�� "# "(ور !ر������ 

) "# 7و�� 0راق ا���# و�ران ��زی 7��رده از �!�ل ا���# "����وی و !�و&وژ�M16  �3!ر �!��ی اط'�0ت ا��+!�رات +�ر�� +ود (

در ��&�3# +ود (�ن و "(ور ھ�ی آ&# د�ت ��ط,وی (�ن �'ح  -�وان ��+�ن ا���# ذروی !ر +وردار ا�تدر ا+���ر دا(�# و ھم از 
ھ�ی �+ر�!� !# �را�ب +طر ��"�ر و !# *����# !�(�ر را در ا+���ر دا(��د. �+�ت وز�ر آن "(ور، �و�� !�ر، ر��س ���ور !� !��ش 

ردو !�ورت �����3 +ود ھ� را !ر �!��ی ���ون ��)ل( زور �ق ا�ت) !# و �0�!ت �� ا�د�ش ا�ر��3( �رج !وش) را ا?وا ��وده ھ
��ی ��ز��ن ��ل ���د �رار داده !# (3ل �رور��م دو&�� !ر "(ور ���,ل 0راق، +'ف ��(ور ��ل ���د !# ���وز �ظ��� د�ت 

'�0ت د��)�ه ا��+!�رات !ر������ ط(ت ��ز�د�د.�)ر *س از �دت "و��ھ� !� *��# و !� ���# �-�� !# "�� ��در�ت از آب !در آ�دن اط
  ر�وا�� !������ و ا�ر��3 از !�م !# ز�ر ا���د.

�رار اد�0ی دو��&د �ر�پ از ���ن !ر دا(�ن دو د"���ور( �دام ���ن و �ذا��) �و�ط ا�ر��3، !ر������ و �را��# !# ��ی د�و"را�� 
"# ���ر !# �� ا��� ���ن (�ول ا�روزی 7رد�د. B���B# !� *�و��ن  و0ده (ده در 0راق و &�!������,��# ا��ر(� را !# ���ن آورد�د

�ظ����ن "�ر"(�# و 0,ده ��د آن دو د"���ور !# +�طر ا��,�م +ون رھ!ران "(ور ھ�ی (�ن !� �رور���ن، "�ر آ�� دھ(ت ا�)�� آ��� 
�!-��C (�-# و ا���د ��Eث (�-#  !�
 7ر�ت. ھ���Bن از ���ن !ردا(�ن رژ�م �!-��C ��� در 0راق و ��7ز��� آن !� رژ�م

0راق+�ور�# + �زب G &!��ن و (�خ !# (�خ ��+�ن *�روان ��-�ب ا�ن دو �ذھب ز���# �راھم آوری !��د �!# "�ر دا0ش را ���0د 
  7ردا��د�د.

(3ش "رده آ��ن      در ��&�#3 
زم !ود "# !��ر �+�ت ���و
ن د��)�ه ا��+!�را�� "(ور +ود را !# +�طر �� در��� اط'�0ت *� 
�ر ز�ش ���و�� ��وده �*س +ودش از !�!ت �ر�ب +ورده �7 از اط'�0ت واھ� !# 7و�� و��!را�ت، �+�ت وز�ر *�(�ن �ر��� ( "# 
!# اEر !� +!ری از �و�ود�ت �I ا���ت +��م "� �� !� در د��رش +ود را (����# �,�م �+�ت وز�ری �دا���# از وظ��# +ود 

� "����� ����� +ود ا�0راف ��وده (را����دا�# ا��-�� �� داد. در ����# ���Eت از د�ت ر��� �زب "�ر7ر و "(ور ا��-�� داد) !# !



www.goftaman.com 

!ر������ !# +�طر ���وز !� �� را ا�0ده �� ��ود . �)ر از آ����� "# از آن ���وز �ظ��� دو ھدھف !ر������ !راورده (ده !ود، �+�ت 
را ��� ��+�# و !ر������ را !� !�ره 7ردا��ده !ود، و دوم  �رز�ش ا�ر��3 "# *س از *���ن ��!� �,وط �دام ���ن "# ��ت "(ور +ود 

��J ����� دوم، و ا�ول ���ره �درت ا��-��ری !ر������ ھر ���-�ره ا�ر��3 را !# ��رد ا��د �0ی ا��,'ل !# ر���ت (��+�# و 
آن ��+�# !ود. !��ر +ود را ����ق *�داش  �# ، !�3# �زا �� دا��ت. وا�-�ً !ر������ را از ا!ر �در�� !را�دا+�# و +ود را �� 7ز�ن 

"(وری "# از آن ���وز �ظ��� !�ره !رداری "رد !ر������ و "(ورھ��� "# ازان ز��ن د�ده ا�د در در�# اول 0راق !ود "# د��+وش 
��J ���� ���د( !ر������ (ر�I ���وزش در ���# راه  !� E!���، �� ا��� و �!�ھ� دوا�دار 7رد�د و در در�# دوم ا�ر��3 !ود "# در

  0��"ر +ود را از 0راق !�رون "(�د) و ا�ر��3 !# ������ !�ر "�ر (3ن ���رف �ظ��� را ����ل 7رد�د.

ا�ر��3 !� �-رض �ظ��� ا������� د�)ر !ر ا���L���ن و �+ط� از ھدف اد�0 "رده آن �-رض ( �رز�ش ا&,�0ده و ط�&!�ن) +!ط  
ی را �ر�3ب 7رد�د . !# ا�ن �-�� "# ��'ت �رور���� !ر ُ!ر���ی دو��7# �ر"ز ���رت !�ن ا&���� ا�ر��3 در ��و�ورک و د�)ر

"�*�3س *��� 7ون ( وزارت د��ع) در وا(�)�ن را "�ر ا&,�0ده *�دا(ت.از آ����� "# رھ!ر ا&,�0ده ا���# !ن 
دن در ا���L���ن ��ت 
# �ر �� !رد، از آن رژ�م ����م دھ� او را �,��C ��ود. !# اEر رد آن �,��C از طرف رژ�م ط�&!�ن !# ����ت رژ�م ������د ط�&!�ن !

�-رض �ظ��� !ر ا���L���ن �!�درت ��ود. �)ر !� "��ل ���ف !� را�دن ا&,�0ده و ط�&!�ن از ا���L���ن !# *�"���ن ا�����ت ا��,�م 
در راه �ر ز�ش ����ل �رور���� ( ا&,�0ده، ط�&!�ن و آی اس آی) !# �(��# ��0'ن �و�� ا�ر��3 از ا&,�0ده و ط�&!�ن �رو"ش ��وده 

ر�+�# (دن +ون ا�ر����3 ھ�ی �ر!��� �0ل �رور���� !# ا�دام !����# ��و�ل �)رد�د. از�ن ا�ر ���وان ��Bن !ردا(ت ��ود "# در 
ر !�
 !�3# "دام ��,# �+�� در دا+ل +ود ا�ر��3 !وده وا�-�ت ار ��0ل ا��� آن �0ل �رور���� �# آن ��Eث �رور���� ذ"ر (ده د

 ���52م  }) د��)�ه ا��+!�رات دا+�� آن ) FBI( {) د��)�ه ا��+!�رات +�ر�� ا�ر��3 و ���م �,�ط ���ن و  (CIAا�ت. در ��&�#3 
ور��ت +�ر�� در دا+ل ا��&ت ا�ر��3 را ��ت *و(ش �ظ�رت و �را�!ت دا��� +ود �رار ��دھ�د، Bطور ا��3ن دارد "# �Bد �ر

ا�ر��3 و آ��م در ز�ر ��ق دو د��)�ه 0ر�ض و طو�ل ا��+!�را�� !# ��Bن �I �0ل �رور���� 0ظ�م �!�ه "��ده و (ر ����دۀ ا�ر��3 
��# !-�د &(3ر "(� ا��,���و���# !# �0ل �� I� ن��B �� د�ت ��ز�د. ��ی ()��� در ا�ن ا�ت "# �3و�ت ا�ر��3 !ر ا&,�0ده �(3وک

آورد. �)ر از +واب !رده �7 و !� "����� دو د��)�ه ا��+!�رات +ود ط�ره روی ��وده �وی �B ���Qپ �)�ه ھم ��� "�د.از�ن �� 
ا�ر ��Bن !ردا(ت ���وان "رد "# د�ت "دام 7روه +ر *ول �7و زور دا+�� د+�ل !وده ا�ت. �رار�3# (��ده (ده ا�ت، ادوارد ��ودن 

س ا�(� "��ده ا�رار ��ر���# �ظ��� و ا����� ا�ر��3 ا���د د�ت ا�در "�ران آن �0ل �رور���� را ھم !��� و 7ردا��ده �(ر�# و�3���3
در ا+���ر +ود دارد.در ?�ر آن !��د �ورج !وش !# +�طر !� "����� ، ���و&�ت �(���� و+!ط ھ�ی �-ر�Cت �ظ��� �!�ھ� آور !# 

�)�ه ا��+!�را�� را ��ت *!)رد ���و�� �رار �� داد و �*س +ود از �,�م ��ل ا�ر��3 0راق و ا���L���ن ���و
ن در�# �I ھردو د�
  ر���ت ���وری ا��-�� ��داد. 

دو &(3ر "(� !� ��ز و!رگ �ظ��� 7��رده !ر دو "(ور ���,ل( 0راق و ا���L���ن) ���رف !���ر 7زاف +�ر�� از �وان *ردا+ت 
�)��ی ����ل "رده و�راھم آوری ���ز ��د���ی &وژ�����3 آ��� ا�ر��3 را !ود�# �ظ��� وزارت د��ع را در �!�ل دا(ت. *�(!رد آن �

وا ��دارد ���� از ���رف د�)ر ��3ور ھ�ی دو&�� !�3ھد !�3# د�ت �و�ل را !# �وی ا��,راض *و&� دراز ����د. آ���# ���رف 
��دی !� ��!,# 7رد�د. ط!�-� ا�ت "# �!-�ت !�ران ����دی �I ا!ر �درت ���� ی د��� !# 7زاف، ��0ل "�ر !ود�# و!�ران ا��ا

+ود ا�ر��3 ��دود و ����ر ����ده، ���م "(ور ھ�ی ���ن را !# �وی ا!ر !�را�� �وق داده "# ���ر "ردن آن ( !# ا���� و !# 
  زودی) از ا��ظ�ر !-�د �� ����د.

��دی ���ن ���ن (�ول در �7م اول رھ!ران �3و�ت ھ�ی د�ت دا(�#��در �-رض �ظ��� !ر 0راق ( !��ر+  ���ول ا�ن !�ران ا
!وش+ ��ن ھ�ورد) �� !�(�د و در �7م دو�� "(ور ھ�ی ��ز��ن دھ�دۀ 7روه ھ�ی �رور���� ( ا&,�0ده، ط�&!�ن، دا0ش ، 

��دی !�3# �� ا��� ���ن (�ول (��+�# (ده �� (و�د.��  !و"و�رام...) �� !�(�د "# �# ���� ���ول !�ران ا

وا�-� "��# و�ود دارد !��د ا���س ���و&�ت ��وده �!ران "(ور ھ�ی �ر�3ب �رور��م دو&�� و ا���د  ھر�7ه ��ل ���دی !# �-�� 
��دی و �� ا��� (��+�# در داد�7ه !�ن ا&���� ���"�# ����د �� در آ��ده "دام ��7ر 7روه ھ��ی �رور���� را !# ��ث ���و
ن !�ران ا

� !# �� و �� روا !ر "دام "(ور د�)ری !# �رور��م دو&�� �!�درت �ورز�ده، رھ!ر زور 7وی، �� �0�!ت ا�د�ش !�زھم !# �ورت �
  �و�!�ت ����ت ���� و ��&� ����� د�)ری را �راھم ���رد.

 S��� ،ھ��ن رھ!ران "(ور ھ�ی ?ر!� !ود�د "# 7روه ھ�ی �رور���� را در "(ور ھ�ی ا�'�� ا���د "رده، ��ز��ن دھ� ��وده
ن !��T "رد�د. و���3# آن 7روه ھ�ی +و�+وار ��+ت ��!ر�3# ھژ�و���ت ?ر!� ھزاران �����ن را !# ��+�# و ��0# +ود �������

+�ک و+ون "(��د�د، "(ور ھ�ی ?ر!� و ��ز��ن ��ل ���د !� �I !� ���و�� آ(�3ر !# ���(� �(���د. �)ر "# ھ��ن ھ�وه ھ�ی 
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ا��3(���ن !# ��ن +ود ا���د 7ران و !# "�ر!ران +ود ا���د�د !� "(�# 7و(�� �!�ھ� آور از "��رول !�رون (ده !# 7و�� ھ�و
ی ��زی �ر
(دن �Bد ��ر ��دود +ود (�ن ��Lن (�ن !# آ������ !��د 7رد�د. �������# ?ر!� ھ� +'ف 0,ل و ��طق ، !# ��ی "(ور ھ�ی ا���د 

�� ا�داز�د "# در وا�-�ت ا�ر آ��� �ر!���  "��ده و !# "�ر!ر�ده 7روه ھ�ی �رور���� ، !�ر �'��� را !ر دوش "(ور ھ�ی ا�'��
�رور��م !وده ا�د. ا�ن �I ا�ر Bون آ���ب رو(ن ا�ت "# ��0ل ا���د ا!ر 7روھ�ی �رور���� در "(ور ھ�ی ا�'�� و !# ���ن آ�دن 

ل ����ر�ن ) و ُ+رده 7روه ھ�ی �رور���� در دا+ل آن "(ور ھ� و ��0ل �راز�ر (دن ���Lone Wolvesرور��ت ھ�ی ا��رادی (

  "(ور ھ�ی (رق ����# ، (��ل ا�ر�,� و ا���L���ن  +ود !���ن 7ذاران ?ر!� 7روه ھ�ی �رور���� �� !�(�د.

���ول رو�دادھ�ی �رور���� ا+�ر در �را��# �3و����ی �را��# !وده ا�د. B# �3و�ت �!�� �را��# در !را�دا+�ن �ذا�� &�!�� را !# 
����ن ���ش دا0ش �!دل ��+ت. و ھم ر��س ���ور �و���&��ت �و�وده آن !� ا�راآت �� �0�!ت �I �,ط� �� ا�ن و ���)�ه ر(د �رور

ا�د�(��# +ود!# �رور����ن ا�'�� ا�راط� !���� ا�دام !# �0ل �رور���� را �راھم آورد. B# و���3# �������ن از �(ر "�ر���3ور 
ل ���# ��3ھ� (�ر&� ھ!دو را آزادی �ط!و�0ت ���داد��ود. و����B #3د *���!ر ا�'م و �وھ�ن !# ا�'م !# او (��3ت !رد�داو ا�ن �0

�رور��ت ا�'�� از�ن ا�ر ا����ده ��وده !# �!�L د��ع از ���Eت *���!ر ا�'م، ���و
ن آن ���# را !# �زای �0ل ا�'م د(����# 
) را !# طر�داری از ���و!�ن آن ���# !# (�ن ر����د�د. ر��س ���ور �I �ظ�ھره �I ���ون ��ری ��ت (-�ر ( �ن (�ر&� ھ��م

راه ا�دا+ت. !�&و���# ���و!�ن !������ده آن ���# از ����# ر��س ���ور �وء ا����ده "رده ، �3!�ر د�)ر !# �(ر "�ر���3ور ھ�ی 
و�)رم ا�راط� !ذر د�)ری �!�درت ورز�د�د. در ����# 0,ده ھ�ی ا��,�م �و�� از ر��س ���ور �� �0�!ت ا�د�ش در اذھ�ن �������ن +

7رد�د. ھ��ن !ود "# !# ?رض ���3دن آن 0,ده ھ� در 7رد و �واح ��د�وم !# ا�رای ا��0ل �رور���� �راژ�I !� ��!,# �!�درت 
  ورز�د�د "# ر��س ���ور ��ت ���(�ی ���!,# ���ن "(ور ھ�ی �را��# و �ر��� �Cور !# ھم ر���ده !ود.

رد 7روه ھ�ی �رور���� !# ا�ط'ح ا�'�� د�ت !ر �دار�د و از ��ر��3ت Cد ا�'�� ھر�7ه "(ور ھ�ی ?ر!� از ��و�ل و "�ر!
7روه ھ�ی +ود (�ن ��و�7ری ���3د، 30س ا&-�ل ھ�ی 7روه ھ�ی ا������� ا�'�� روز �� روز ��د�ر 7رد�ده (3ل �I و!�ی 

ورای ا���ت ��ل ���د ا�ت "# �# ���� !ر ا*�د��I را +واھد 7ر�ت. !رای ��و�7ری از رو�دادھ�ی د�)ر �راژ�I �رور���� !ر (
�!��ی *�(���د ا��,���و���� �را��# ��0# !��د �رور���� دا0ش !�3# ��0# ���م !��د ھ�ی �رور���� ا&,�0ده، ط�&!�ن، !و"و�رام، 

ن �را��وی ھ� !� ارزش ا&��ر.... ) و��و�ل "��ده �7ن و !# "�ر!ران ?ر!� آ��� !# ا�دا��ت �دی ھ�# ���!# �!�درت ورزد. �� ���� +و
و از د�)ران !� ارزش ��وه داده �(ده !�(د. و !# "(ور ھ�ی �را��# و رو��# 7و(زد7ردد "# !� آ�ش ا��,���و�� از دا0ش �ر 

  و+(I را ��وزا��د.

زاره (�-# ��!ل ��د آور��ت: در �ظ�ھره ا�����Lی �,�م ��د�� S�!,� #��0 رو�داد �رور���� دا0(� "# ���ر !# !ر�دن �ر ھ�ت ھ
7رد�ده !ود، !�ورت +'�# ا�ن (-�ر داده �� (د: �رور����ن در ا���L���ن ����ت، ارگ �(���ن از آ��� ����ت و ھردو از !�داران 
�(�رک ��ط,وی و ?ر!� اط�0ت !�ز���ده ھ�ی ا�����Lی ��م ُ"ش از�ن �0ل !ر!ر�ت �����ن ���ھ�ی ا���ن �رو+�# و و�دان �رده !# 

�� "��د. ز�را از ���وا�� (ورای ا���ت ��ل ���د در ����ن و ��ظ ��S 0,ل ���م دار�ده �7ن �ق و��وی �!-�T�* �C +داو�د (��3ت 
  "(ور را �'�ت �� "��د. ز�را آ��� !رای !رآورده ��زی اھداف *��د Cد ا����� (�ن از ����ن ��S در ���ن ����-ت �� "��د. 

 


