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L .۴ 

۴�T�3
Uدی  .  @A6ا	� @R ه	TW6 �2ذT ا?]ی ری1ض از
 T۴\��1/ا��

۵/�^
Q? ا?�]ی
  ۵. ?�ا1Tی� T\��1 ری1ض، زی
 �61_ ا��

۶/"
aR ق�K=" 1R 1ن�BR
L ای
 T �UT1U�R .۵\1م ?�3 _��1

٧�2A� ای�

اط 3Jو ا
 ٧وھ�R1/-. "ا�_ ا���c" در  3

٨/��1�� Wآ�� Dی
f? @�1T
R ،
�(gا 
h1R 
�T i�j ام	L٧. ا   

٩A� �^
Q? ا?�]ی
 1�A� D١١ن/. ?
از �1T@ یg1� D@ ا��

 . روی �
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 . *�()'��ر ١

 i1ری? @R  �Ug1� د�T 
�L @R WیWQgا	EL lR هللا	EL گ
، �1�Aن lR ٢٠١۵ام ()�ری o5٢٣ از �

 ،WیWQgا	EL lR 1ن�A� .رت ?>�@ زد	h ��
� 
R دی�Q� 1ن�BR
L _N�در ری1ض، 15ی WیWQgا	EL


ز�١٩٣۵T��g	 در �1ل J l��r(5 و _B�R ،ی در ری1ض�B�L د،  از�Q� lRا WیWQgا	EL 	


BR�1ن ��Qدی  ا�_. L د در�Q� 1ه آلj15د l���2و ھ @s= ش
Bھ� 

 >��

 در ?��t? دی در �)1ر�Q� ای� آل
3 _��1�? i1ن، در ?1ری�A� DA� 1 =>; روای�R


اu_ دی)� در ا��ر د1�Tی�" h" _�1�� دی، ھ; در�Q� 1دی" آل�h vط�" �jار
�61�1ری ھ�


�T�3 ھ1ی R)�1دی ?	ویl و R@ زودی 1�5ده 3
دی	T	. و ھ; در  ���1_ 6U1ر(� ری1ض دی


(B�@ ی Q�j@ در دوم ()�ری R �T1=رو ،
�(gا 
h1R 
�T i�j  ام	Lه  ا	((� Dی
f? @�1T
R

٢٠١۶  �5 @R1w� @R �R1ای وھ

یWی T\1م ?�3 _��1T �6 1وت وKj ی�Ugا lی

BR�1ن، آ6L در

KA? 1ن�A� DA� �^
Q? ا?�]ی

�1T@ ای �@ "Ug o5	" آن  ا��
ا?�]ی آ�	 ا��R ،دد
3 �� �

 46
7" �A� اف	1ت ا���1 و اھ<T 1ر�j�T lدر ای .	T1a� _BR lR @R ری1ض را �^
Q?

��1�� - 
�B�  در 
�(gام ا	Lھ1ی ھ1ی ����1 ا	�5 آ� _jدا 
\T 1 درR ری1ض "�EھG�

) .	Tد
U�� ر��
R ده
aJ z<j @R 
 )١یD �1ل ا�6

 �8 ��7 	7!�ن در 	7�7� ��ا�6 345 روای�   �1ھ- . /�.- 	��	�٢

�1�A� DAن BNT_ از ھ�@، 1R و(�د ?	اوم "T\1م 15د1jھ� ?���1_ 3
ا"، در 4NR  �61�1ر 

 @7

ی د�_ j _(�" @R>)�" زده  و ?cش �
د ?1 ھEرھ vا?< ی1 ط�
� @ABA� �jار
ھ�

R 1ری� @\J1f� _�1�� |2T @R �B<رت ����1 را ار ی	h 1رsfTا 
�a�R z<j 
��t? 
�a�


 c6ف "و��ّ_ EL "@�1T	اWQgیW ا�Q� lRد، T �T1R\1م ?���1_ 3
ای� R ،
Uداده و از ��ی دی


 (�ان B5 ،1ن�A� lRا 	�f� ای =>; روای�
R اش آ�1ده �1زد. در  ٣٣ری1ض، ز��)@ را @g1�

�EAs? ~6 وان
-ایl را��1�A� DA� 1ن z�<a? @R یKA= D@ ی ?)� از د�_ T1aT	13ن و �5

 l��BNT و در @�jار دا
h 1ن�A� �Nj ا

^� د�_ زد. در ھB�@ ایKA= l@ ی ا1sfTر 3Q?


W3ی	13ن 1Tز 5
ور" �
�� ھ1ی ?l��Q �))	ه در R" از l? 1رO7  @�Bھ lای �Tا��
=KA@ ی �5

 _B5 از
���1_ آن ��aر را ا1tjل �
ده اT	. در ایR ،@KA= l@ وی]ه ��f	 ا1�A� lRن 1R ا=

3
دد.  "1Tی< وOQ�g	 و �� �KA? �Tا	T16 ه ی
O� lی
 وزارت د1Jع" 5
 �2Tذ ?


اورده �R)4 ا1sfTری �1�A� DAن �� j1R	1K� 1R ،و�_ J @� "@�16 ی @KA=" lای z�<a?


�� ھ1ی 5
 �2Tذ � lاز ای

 ��ا(@ 3
دی	ه، =
ی
 �T1j�5 �@  از ا=Uاده ھ1ی دیW1ھj _N�


وم j	ه اT	،  �6د را در (	ال ھ1ی ��f� �1= @7 

ای �B< ا���1زات  ھR م
��1 درون =


  B<j W�T_ �6رده �� 5)	ارT	. ایBNT l��1R lری ا�_ �@ در  "�T16اده WRرگ آل �a�R

 @�J
3 @2�T ًcEh @� ،"�3ادر زاد
R" ھ1ی _��s6 1ن"  و�A� م
��Qدی" ?�1د ھ1ی "درون =

  .	(Tز �� @Tا�) D(ای ،	Tد�R 
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4�5 
U1زیR @R1w� @R 1ن�A� DA� ��1\T 4NR در -?1ز ،�R1ای وھ
��T ��1\1م ?�3 _��1

�EھG� ;O� ان
U1زیR 4NR 1R ی��Bھ� - ��

 �T�3 ھ1ی ا=
از �Uدی @R در 13م دوم ،�R1وھ

 ،	j1R �� "
�a�R ای�
3 >KL 1ری و� @\J1f�" |2T @R ;دا6_، �@ آن ھ
5 
Uی دی	�A� ھ1ی

Wم 3
ای1ن ��Oaر و از  اc6ف اlR از (�A@ او وزارت ا��ر دی)� را R@ آل i�j، ی>� از (


ت دارد، واG3اj_. ھ��)1ن، از Oj اW) ق�K= �EAs? _uا
h @R @� ھ1ب�gا	EL  
��O� @ھ�


ده در � z�sf? 1ل وQJ ;T16 @T1U12ی�، یgرا ا�T ;T16 ،ات
��t? l1ن در ای�A� DA�  @<(ای

  �DE دوش �61_. ا�
ی>1 را، �@ ��_ �1QوT_ وزارت زن ھ1 را R	وش داj_، از وظ�2@ اش

)٢( 

 @R @)�? ون	R ،دی�Q� 1ھ� آلjاده از دود�1ن 15دW1ھj ارWدی ھ2_ ھ�Q� 1ن�BR
L در

 _2T وش
J 1ر ازj
1jیB�1j �Uن و ی1 ?�(�@ د���
ا?�D، =>; روای� �
ده و درآ�	ھ1ی �

.	T1ر دار��در ا6 "�sNj _�<g1�" @R1w� @R 1ب دھ�B= ون	R را 

 
UT1�R 	ی	) �jار
ایT l>�@ ا�_ �@ �1�A� DAن در درازای یD �1ل =>; روای� �61_ ھ�

  
aR ق�K= �KT در ��رد 
�a�R ای�

ه اداری و W) 1Rم 3�B3 در 
�a�R ای�
اش، 1R ا1sfTر 3


ده و دای
ه "آزادی ھ1ی �	�T" را ھ)�ز ھ; ?)� ?
 �61�@ ا�_. � z�L 1OTق ز�K= وی]ه @R 

 lR1ن ا�A� DA�
WیWQgا	EL 


BR�1ن -L 1هj15د
 W�
��Qدی در �

  �jار
�61�1ر ھ�
��1��- - 

 lای 	�f�
  �1�Aن

1Tی< وOQ�g	 و  -
 - وزی
 د1Jع

v1یT lRا 	�f� 

- oو ری� 	OQ�gو
   -�����Bن ا�)���


�Erg1دل اL 

  - وزی
 ا��ر 16ر(@ -

 ��Q< اEL lR	هللا

-�A� ان 13رد	T1��h- 
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 �ش �@�ی% ا?�اط�. ������ن 	��دی، �=% ا>�7 *;- و :��٣

 	L1Kgا l<Jاس ا

ان (a�5 12@ ی �1ز�1ن ھEی، رھ
از 1KLی	 ا�lR @�1 �دن و ای�l اg\�اھ


 اtEg	ادی، 2�A6@ ی �6ن آ1jم  3
وه ����م R@ " دوg_ ا���c"، ھ�@ <R�Rات ا
\T 1?

�2A�  �?	�KL "1رEاز "(�ی 
�1Q� ای

اط� و (Wم 3Jی1ن ھ1ی ا
)- .	Tآب �� �6ر �R1وھ

\T �T1ه " ا=>1م آ����j دن

اu_ دی)� و 1�5ده �h @ادی از دری�	tEgا 
<R�Rا �EAs? ات



یQ_" در �
ه 1R ��16 اJ>1ر (Wم 3
ای �1�A� DAن ھ
 W3 ?12و?� T	ارT	. و�g اtEg	ادی j


د، و �6د را �KJ @R1w�" @R@ و از ?1Eر R �� 4�
5 _f? 1ن را�A� DA� روای� ;<= _�Lو
a�


 ا�cم" E�1�5) .	(� �� �J
Qای~ =>; روای� �٣
j @R 
\T 1ن�A� DA� @� از آن (1ی�  (


ف �
ده ا�_، اtEg	ادی �@ s? رت را	h "1ھ� ار��j15د" zا�1س ا� 
R @<AR ،@T �2A�

 _�QT �gو" zR1K� وز در
ز��T1 �6د "(�
ه �6ار ��g1 و �NaTار �))	ه �KL	?� ری1ض" �Rد، ا�


 ا\T @R ._ده ا�

 ا�cم ا�_ و jG3 @T�1�h "@م �E�1�5 1رE? از @T 1ن�A� DA� ،ادی	tEg


ای~ =>; j 	)او وا o5 ._ه ا�	دی
UT l��Q? "	KL و z= رای�j" ~��? و ھ��)1ن ،@�KJ


ز��l ا�cم j1R ��T	.   و�g در 1�A� DA� z�Lن و 2�A6@  اtEg	ادی ھ
 دو � 
R روای�

5
وراT	ه، ھ
 ی 
� @R م" راc1ن ا�O)" ی
E1ی رھL1ی� ھ1ی ����1ادTا�? @R 
\T D-

اh�1sدی �6د R@  "(1Oد �AL@ �12ر" یQ)� �AL@ ھ�@ ��T1B ادا�@ ��	ھ)	 �@ "�5
وان  

�2A� - ھ1ی lز��
� �j15 و
J در �EھG� 
U1زیR دو 
وھj1ET "�R1)	. از ھ��O) l_ ھ


 �1�ABن 1QJ 4KT l�aTل داj�@ و دا�1ن 1jن �NRن ?�
ه ی �R 3)1ه ھ1ن (�1T1�ABن  و ��

 @� ��1EL _Jc6 م در ز�1نcا� �Nا?�ری ?1ری
�1�ABن)  آ�gده �� j1R	. از آ1rTی� �@ ا��

" W�61�ای ر�
R ادی	tEgا 
<R�Rه ا�_، ا	�j15 و
J ،د�R آن _N�اد 15ی	tR ا��ری ��ب�Cا�


 زده، در �1�A� DA� zR1Kن در را��1ی ?D� " z�<a%اد ���ر�a�j @R _ا��ری " د��Cا�

��
 آی�l    ر"��ب ری�ض �R ار��را، ا� �(<Jاس ا

ی و ھUj16
5  @T�3 

د ھR 1ر<R

�2A� -   .	Tدا �� Wدی)�" (1ی _�Lو
a�" z1 ا�R �R1وھ 

 ا	��ا��ی ری�ض از �'�ذ .��%ه �� �%ا.7� ����H .  دی)�:���۴


�T�3 ا��
ا?�]ی 16ر(� ری1ض R�T @R_ �6د دارای ا1QRد U46 ����1 در دی
7 l1ز?1ب ایR

3
دی	ه ا�_، در -����1 �6
1Tک @T1�� در 16ور 
�a�R 4 ھ1ی(? @R 
r(� @� ده�R ��1\T

 .	T1a<R 4g17 @R ا^| ����1" ری1ض را��" 	Tا�? �� @r��T 


 اری>@ h	رت ?>�@ زد، o5 از R 1ر\�Tا 
�L Dاز ی o5 1ن�A� DA� @� �T1ز� ،@�jG3 در �1ل

13ه  رواR~ 16ر(� آن ��aر N5 W�T�@ �1ری 15ی@ ھ1ی ھ
م (	ی	 ھ�
ارh �j	رت، در دی	

 
��O� @و از ھ� 
�a�R دی�Q� 1ن�BR
L �)16ر ~Rروا ��د. ���1_ �)

ی R)�1دی �UT1زR

lو دن ای

ای 1�5ده �R @� @�Eg. ا	دی

  در 4N5 و ا1KL @L1jی	 وھ�R1_ ا1Jده �� 3	��	"
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وش 2T_ ا� �'�ذی .��%ه"J ھ1ی ارزی از درک 	1ر در آ�j
� |R1(� 12ده �� ری1ض از�


اط� Jوھ1ی ا
�T وز
R ز��)@ �1ز _�R1وھ �EAs? 	1یKL @L1j4 و اN5 _�1�� lد. ھ��
�

3
دی	. l�aT 1ن�AB� ھ1ی lز��
 در ھ�@ ��aر ھ1ی (1Oن، R@ وی]ه در �

آل ��Qدی �@ ز��)@ �1ز �2Tذ �KL	?�  :���ه 	��	
 	��L"و1�A� DA� �gن از "


داj�@ و "R 
�a�R 13م  Dد، ی�R _�R1وھ���H� ی�(#�.�* 
" را، R@ وی]ه در 16ور 	��	

 i1ری? @R دی�Q� 1ن�BR
L ._jاG3 41ی�T @R 	(�J	ار داده و ھ
h ر �1ر��در د� @T1��٢۶ ام


R �R@ ��ا^| "ا1sTر هللا"، �1ز�1ن ����1 "=��� ھ1"  1�٢٠١۵رچ L فc�uا Dی z�<a? 1R


ده ھ�ای�   - Operation Decisive Storm - ��?�ن �NطM"در ی�1T _f? lم "�B3 تc�= @R


�_ داj�)	.١٨٠در ایc�= lت  د�_ زد. j �R
L vA�N�  رھ1ی�a� از �U() ھ�ا1��5ی 

)۴( 

 lای ،@K�(� ر ھ1ی�a� 1R 1ن�BR
L �)16ر ~Rروا 
�1Q� iھ1ی ?1ری @(�a�5 _jدا 
\T 1 درR

�J  ھ1ی �T�3

 ����1 و د3�a�R 1 ی(O5 1R l1ن در ی��A� DA� ��1\T @A6ا	1ی ?)4 �


BR�1ن L ا?]ی

د، �1�Aن ا��<A�L l1 ایR |hدد.  در وا

W3ار �� 3R @K�(� زای =1�; در

  1R را _�R1وھ lه آی�	TW6 �2ذT 
R �(E� دی�Q����: ��%ا.7�   ��% ����H، آن ھ3 �

� 	��O�� PQ ار�@� داد.  � 3�@���@�Egا  @K�(� D�5ش ری1ض در ی 
ایl راھ>1ر =
ی

 @R 
\T ،;طc�� ھ1ی 	ده و �5 آ��R 4 زاg17 1ر�BR آن �EھG� ��1 و\T ،��1�� 1دQRا

 .	(j1R �� ه	ان �))
UT �31ار ����1 آنT 

 "��1\T از "��د?1ی �T1E��a5 و lی
fR در "�R
L 1رOR" @Tا

 ���1_ ھ1ی �
��ب 3R وهcL


�R و ھ; 7)1ن ?
��@ در �1ر� 	f�� ر ھ1ی�a� ری1ض در �)1ر ،
s� �R
L ری�O�) زار در

��1�� - lای 	�f� .	(� �� 1زیR 1ده یQg4 16رق اKT W�T @اق و ��ری
L ��1 در\T


ت"، sT @OE)" 	(T1� l<Jاس ا
5
ده  از  3
وه ھ1ی ھ �R 1ن�BR
L 1عJد 
�1�Aن، وزی


�a� _j�Tر � l��Q? ?1 در 	1ی�T �� �T1E��a5 @م" در ��ریc1م" و  "(�4 ا��agارا
"ا=

1Uاق و ��ری@ "(1ی
L ھ1ی .	(� >B� "ه	((� l��Q? ان آز��ن ه	46 و ��
ی�T l>�@ ی 7


^� و ھ]��ن ط�EA ری1ض در 16ور ��j1R �� @T1	. �	اT @A6\��1 ری1ض در Q? _�1��


اق و ��ری@ 13م �1Oر aT	�T و AR)	ی ا�_ �@ ری1ض ���OّراT@ و 16رج از ?�ا1Tی� ھ1ی L


داj�@ ا�_. R ��1 اش\T ��1 و�� 

۵H� ی� ھ�ی��ا���ی ����� . ��ا��	ا 
 ��� ری�ض، زی� 	�.

�^
Q? راھ>1ر @R ه	TW6 �2ذیT _�1�� ا?�]ی ری1ض از
T\��1 ھ
W3 (	ا از - ار?1Kی ا��

 ;��s? Dزاده ی ی �(Qا�_، ی @�J
UT z<j دی�Q� 1ن�BR
L ��1\T 1ی� ھ1یT1ف ?�اa<Tا


�T�3 �5 آ�	 �)��K یD ا��
ا?Uدی lف، ایc6
R ._ده ا��ET �Tو آ �J1دs? ت	ی دراز �[�

ا�_ �@ از �1ل ھ1ی دور R@ ایl ��، ھ; از 1UTه ھWی)@ ھ1ی ��g1 و ھ; از 1UTه �61�1ر اWRار 
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BR�1ن z<j @R �)\; ?	ویl و 1�5ده L 4?وھ1ی ز��)� و ھ�ای� ار
�T  �U() اتW�Or? و

3
دی	ه ا�_.  


 R@ ار1hم ���
ی \T- SIPRI - , ار ھ1 درWJ1ت ()� اQg1�� 
E�Q�  1دOT ی)@ یWن، ھ	ی��


BR�1ن ��Qدی در �1ل L ��1\T٢٠١۴  @Rدد. ٨٠،٨
3 �� �g1R ی>1ی�

 ا�g1رد دا�A�� )۵@R ( 


?�< ھWی)@ ھ1ی ? @R @� l�7 ی>1 و

BR�1ن ��Qدی o5 از ای�1ت ��f	ه ا�L ا�1س lای

  @T�1� ��1\T۵و  ٨٠ 
g1رد دا�A��١٢٩٫۴  در(@ ی W1ی=  ،	Tی>1ی� دار

 ا�g1رد دا�A��  م��

�3
د. و�g ا3
 ?)�1< ھWی)@ T\��1 در  j٧٠	ه و از رو��@ 1R ھWی)@  �� �a�5 
g1رد دا�A��

 1R دی�Q� 1ن�BR
L ،د�j ه	�61 دیj @R1w� @R �L1��)ا �g161T 	�g�? 1R ١٠،٧ھ�1ن �1ل 

 l�7 ی>1 و

 15ی@ ھ��l ردیR v)	ی رو��@، ای�1ت ��f	ه ا�R .	(� �� از
در �	 �1Kم اول را ا=


ار  ١،٣۵و در ا�6
  ٣،٣۴و  ٣،٧٧
 ی1R _R�T @R D ار1hم ھh 1رمO7 دوم ، ��م  و vدر ردی 	در �

) .	T
�U��۶(  


ار h ر�a� ی_ ار?4 آن�K? _�	6 دی �@ در�Q� 1ن�BR
L ��1\T _2U(ھ @)د�R lای @�Egا


ا^1ت درون �
زی، AR>@ در (O_ 1�5ده �
دن ا��
ا?�]ی �Lب ا��

ای �R 1O(? @T ،دارد �^
Q?

  ری1ض در �)�O� @K)	�� و 1�5ده �� 3
دد. 

 �a�
5 ،�L1��)ا �g161T ل�sf� آن در ;O� ��1 و\T @(یWھ ;r= 
R �A� 	دی lاز ای o5


BR�1ن در �1Kی�a� 1R @Bر ھ1ی �O; در 16ور ��R @T1@ ��1ن �� L ��1\T ی	(�Tدر ��رد ?�ا


 T @R�1ی� (Business Insider  -  �Eg1–آی	. در ایl ��رد (
ی	ه WRی)o ا1BTی	ر �E� 1ی�T1�ی
R در


BR�1ن ��Qدی o5 از ا�
اz�u و ?
��@ از 1UTه L ،ه	ی
) l1ت ایQg1�� @R 
\T  .	R1د�_ �� ی


وی T\��1 در �)�1K�  @Kم ��م را ا?1Nذ �� �)	. (�T ی	(�T٧?�ا ( 


 ا�
ی>1ی� و  ١۵در =�g1 �@ ا�
ای��R 1R zد(@ g1رد دا�Aو ��٣٨٧٠ DT1?۶٨٠  �U() ھ�ا 1��5ی


BR�1ن  ١۶،١دارای �1Kم اول و ?
��@ �R 1Rد(@ L ،	(j1R �� 1م دومK� دارای 
g1رد دا�A��


 از �a�R ��1\T @)د�R 1R دی�Q�٨٠   l�jو دا 
g1رد دا�A��١٠٩۵  و DT1?۶۵ھ�ا1��5ھ1ی   ٢

 ) ٨()1K� ،�Uم ��م را ا=
از �� �)	. (


 R@ =	س او�g ھ1ی lT�T و ����ن ھ)	ر�\T l-  Olli Heinonen and Simon Henderson - 

  l�U(jه وا	<aی	Tاز اThe Washington Institute  1ر�BR z<j @R دی�Q� 1ن�BR
L ،


�1T@ ھ1ی ھB�@ ی� داj�@ و ��Dj ھ1ی R 4NR ��1 در\T 1ن ھ�>1ری�B�15 1R 1نO(5

1�B�15 ��?ھ1ی ا Dھc� 1R 	(Tا�? �� 
���A�� ارWاز ھ 
�a�R د
R 1R ری1ض)  .	T�j WOr� ٩ن( 

 @R �^
Q? ا?�]ی

ای 1�5ده �
دن ا��R دی�Q� 1ن�BR
L @� دد
3 �� ljا�1س رو lای @R


�6ردار �� j1R	.ا��Cا��ری ��ب ری�ض ���ر��ی "R ��1\T ده ی
�B3 _61� 
 " از زی
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 . ��)��)� ��Hم �!���
 :�ای ������ن �� "5@�ق  �(�"۶

1T @ از او^1ع��6ا�
R _�R1وھ lب آی�
L ه
1�1BRن 1Rدی@ �aT)� �	ه ھr	ھ; W) @Ejی


 ھ�@ ارزش ھ1ی �	�T و د�_ آورد ھ1ی =�Kق R @� 
ا�Ugی ا�_ از R)�1د 3
ای� 5
16ش 3

2
 و ار?	اد" رد �� �)	.�" 
O� 1R ھ�@ ارزش ھ1 را lه و ای	�a� نc�R ~6 
aR 


�T �hع j اد	E�ب، ا�
L ه
��1_ 3
ای�  آل ��Qدی در �
ز��1R lدی@ W) @Ej l�aTی�?

2
ادی Tب ھ�ی_ ا
L ه
�Gھ�E را 1R زور و ار1Lب 1�5ده �� �)	. در (R @Q�1	وی و W) @Ejی


BR�1ن ھ)�ز ھ; L رو در lدد. از ای
3 �� vی
Q? و ��Na? 1ریE? ھ1ی �U�BR1 واR 1صNjا

��B�� �? ;ی�UR 1? ��B1ر ھE? ام	از � �UR : @� دد
3 �� l��Q? هW�)و l1 ایR 1صNjھ�ی_ ا .


BR�1ن L 1ریE? و �L1��)ا _J1R د  -در�Q� در �)1ر آل- �Aا� @A�Eh _aھ lد�_ �; ای

 :	(j1R �� z�1j 

 .�8�Qن، #!�ر و ی�Q�N ،��Q� ،�5ب، آل ��را ،%[�. �L� ،ه�Lای 


BR�1ن ��Qدی" 1Tم G3اری L" 1م(R 1ن را�BR
L lز��
از آ1rTی� �@ EL	اWQgیW ا�Q� lRد �

 
Uدی z1یEh ،_ده ا�

وم �61�@ ا�_. در �f� "�A� _اک در "ھ�ی
�j�6@ را از  ا lای

 @R1w� @R ،دی�Q� 
�� z1یEh 13ن 	(j1R �= 12ی ����1 را در) lی
T��r@ ا�Q� lRد WRر3�


 ای�a� lر در T	اj��T1h lن ا���1 Uدی @sNa� ._ا� @�jب ھ1ی در(@ دوم روا دا
L

@R 
\T ر داری�a� . ا��ر	وز �� �)
R ون و ر���	1ھ1ن آن  �jف 15د

را?� �@ از طK�


 وھ�R1  ١٩٩٢و  ١٩۵٣، ١٩٣٢��aر در �1ل ھ1ی �B2? .د�j �� اداره ،	Tه ا	دی
3 lوی	?

 ) @T13 @� ای�h ;�BK? .د�j �� ب�Bf� 1ت���s? 1ذN?ا |)
� lی
? ;O� مcھ1 از ا�

 Dه در ی�h @� 
�1ی�) در T\1م ��Qدی و(�د T	اj�@، ھh ای� و
د�_ �T1hن G3اری، ا(

یQ)� در �hه ا(
ای� ���
�j1R �� W	. 15د1jه �j 1Rرای وزی
ان ?�z�w �))	ه �hه ا(
ای�، در 

) .	(j1R �� @T13 @� ای�h  ه	((� z�w�? @r��T١٠  ( 


?�< د���
ا�� و ?�1م آزادی ھ1ی �	�j1T �T از آن R1w� @R@ ?�(�@ =>; روای� در ? lای @R

�1
 T1U�R@ و 6(L دی�Q� 1ن�BR
L 1م\T oAr� .	(j1E�� 1ھ �R1رات وھ�s? @��= 1رج از


BR�1ن �@ دارای L رای�j١۵ه و ھ�   ٠	دی
3 l��Q? 1هjف 15د
�� �� j1R	، از طL

 
R و @�jار دا
h 1هj_ 15د�	در 6 ~KJ را�j lارد. ای	T ای�
�B� _�=c��h�K= zK و ی1 ا(


 و R@ وی]ه =�Kق زنaR ق�K= .اردG3 �� @f� دی�Q� 1ل دود�1ن�Lا  �L
j 
�EQ? و
در 3

 @A�) ار دارد. از
h _�R1وھ lار  ١۶٧آی�
h ی

BR�1ن در 1�hر �a� �(5ری آ6L ،1نO) ر�a�


ی	م J 1دOT �61 ھ1یj @R 
\T .	((� �� اد	�R ادی	E�1م ھ1ی ا�\T 1rTد، �@ در آ
�3 ��
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ار 3
J� Freedom House  - - ھ1وس h _2ھ vدر ردی �T	� 1ه آزادی ھ1یUT 1ن از�BR
L @R و @


?�< آ6
ی1K� lم را ا6��1ر �� �)	. (? l١١ای ( 

  :�و:�ن آی� ا?�اط :�ای وھ���
 ،. "ا�
 ا	[��"٧

 1R W3

BR�1ن ��Qدی و ?�ام 1R آن �61�1ر ار?4 آن ��aر ھL ��1\T _2U(ی)@ ھ1ی ھWھ

 _�g1B� ��BیWدر ھ� DدیWT 1ن دور وU1یB1 ھ�R @� ��دو� ¢A� ر�a� Dی �L1Jاف د	اھ

� @R د��

ای �
��W�6 �Rش ھ1ی �R 1O(? آن ار?4 ری1ض 
R وهcL .ارد	T د، ھ; �1زی
ER 



BR�1ن ��Qدی �@ o5 از L فc6
R ._ه ا�	دی
UT ¢AB� ان	Tد @R 1? ر�a� زی آن
درون �

 lاز ای �^
Q? ا?�]ی
ا�
ای�z و ?
��@ ����l ار?h 4	ر?�)	 را در ا6��1ر دارد، 1R ط
ح ا��


ش�B3 _O) ار?4 در  @A6ا	� @�T1(7 .	(� �� 12ده�ا� ًc�L @K�(� �2ذی درT زه ھ1ی�=

 lی
fR z�Eh 1ر از�hر ھ1ی ا�a� ود	ر از =�a� 1ع آنJد 
ی �f� ��1\T	 ا1�A� lRن، وزی

 �R�() 1ی@ یBھ� zK�B� ر�a� ،l��1 در 16ک ی�\T ض
Q? 1R و @�J1ش ی
�B3 
�a�R

@R ،��1\T @A6ا	در �)1ر � .	(� ��T ا	ھ1ی  16?�@ �5 �T1E��a5 ��1 و\T _ی�K? ال�(� lھ��


 R@ ھ��l ا��
ا?�]ی \T ً1K�hاق و ��ری@، د
L در DAB� �R1اط� وھ
Jوھ1ی ا
�T ��1��

 .	Tد

BR�1ن در 6	��2T _ذ آی�l وھ�R1_ ط
ح و 1�5ده �� 3L ت	دراز � 


 R@ �61�1ر ھ1ی �N�vA ����1 و �KL	?� در 6\T ،1ن�BR
L ��1\T ان (��ن	�� �g1ور و


BR�1ن L @� @7
3 .	j1R �� @)��1 ��ا\T ودی_ ھ1ی	f� اری ھ1 ����1 و�j1 دR @T1��

در 1�5ده �
دن ���1_ ھ1ی �2Tذی، در ���rع د�_ �; ?1 ا�
وز از a5���T1E ای�1ت ��f	ه 


و�)	 در �)�K@، از �T ر ھ1ی�a� 
Uدی �gو ،	j1R �� �6ردار
R "	f�� ر�a�" @R1w� @R 1<ی
ا�

@��
? @A�)  �R11زار یR �2ذ ����1 وT ی @Q��? ه ھ1یW�UT�6د دارای ا _R�T @R ان
و ای

 1R 1ن�A� DA� .	Tد
اh�1sدی  اT	 �@ در �zR1K "��ج 6
و1jن و ?1Eه �l" ری1ض �	 �� 3


 در "6~ ا�6ان ا �a�R @� 1 ر(< ط�< اردو�1نR  @� @7
3 ،_�R1وھ lدن آی�
ھ	ف 1�5ده �


�_ �� �)	، ?12وت= "l��AB�g  ،@اق و ��ری
L 1لEh وز در
ھ1ی ا���1 دارد، و�g ا�


ه و ری1ض در یD "ا?1fد �1R "�Q�K ھ; �)1ر آ�	ه اT	. ھ
 دو ��aر ھ; 1��5ن در "()� KTا

 "@�KJ _1م و�ی\T" @<(ای _jدا 
\T 1 درR  .	((� �� م
T @r(5 ان د�_ و
ھ1ی R1�T��1R " ای


��< �Gھ1T1�AB� �Eن (1Oن یD ا�Ah_ �� در ای
ان �f� @Q�jر �Rده، و Q�j@ ھ1 در ?

 �^
Q? ا?�]ی
(j1R	1�A� DA� ،ن در �5
وی از ���A� _�1 آل ��Qد ?cش �� �)	 ?1 ا��

ری1ض را 1R ��ژه  "ا6�cف Q�j l�R@ و �)�" ر�T آ��Wی �)	. در =�g1 �@ ()� ھ1ی 

 @<AR ،	(�B�T  "�EھG� ھ1ی �()" W3 
1E� @R1w� @Rرزه �BT1�T16ز در  �)�zEh @K از ھ�@ ھ

�3
T	�T1(7 .@ ھ; �ALی  �� z<j 1نj �6د _��T 
� l��Q? _O) ر ھ1 در�a� ��1��


ان O? دوازده ا���1 در |�a? ;از راه  و ر� lی در ی�	ھ1 در ��ری@ وھ; =��� ھ1ی زی

 @T1�� ر ھ1ی 16ور�a� ھ1" در @(�J" lای 

�i ھA�1J 1@ دارT	1R . و(�د اد1Lی وھ�R1 ھ1، ا3J
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ی "�f��ی �Gھ�E" ھ; (j1R	R >�h ،)	ی آن c6ف ?1t�AEت وھ�R1 در "روی1روی� l�R دارا


�G5 4ی
 ھ
 1O7ر �Gھ< ر��� T مc1ھ�_ آن در ا�� @<AR ،ه	aT @�c6 "�(� و @Q�j

 lوان آی�
�5 .	R1ی �� ��Na? "_�R11 وھR 1دمs?" در @Q�j 

�G5 4یT وان
�5 @J1^ا @R l(B?

EھG� >��
� �1T1�ABن (1Oن ���
 از �@ در �	 �� (j1R	1KL 1R ،ی	 وھ�R1_ �@ در ?

3
و13ن 3
J�@ ا�_.  @R م" راcاز آن ھ�@ "ا�_ ا� �j1T �(<Jاس ا

اط� و ھJا 

 

��ی� آ��� 	��	�٨� ������ ،�!L[ا �N�� �!� "�# ا�%ام .  


 داj_ �61�1ر "()� ھ1ی R1ET��" در 16ور ��1�A� DA� ،@T1ن، د1�j l�jره ی\T 1 درR D

 lده ا�_. در ای
� ��Na? ر�f� @Q�j ان

^� ری1ض را در ھB�� و راھ>1ر ایQ? ا?�]ی
ا��

 1R �Q�K� ی��Bری1ض در ھ� ،�T1O) ی; ھ1ی
f? از �j1T ان
O? ن	�T1a� واWTا @R 
\T ،راه


��@ و در "?12ھ; ھB�@ ای �AL@ ای
ان" 1R ا�
ای�z از a5���T1E ای�1ت ��f	ه ا�
ی>1 و ?


 R@ اg�Wا�1ت "(j �T1O	ن 1B5 ا�
ی>1" و 1R و(�د ��f	ان ارو\T �gد. و�R �6ردار
R 15ی�

o5 ،ری1ض 	ی	j _1و�K� و >�aT از 

از در  از یD دھ@ ی 5J �1@  ٢٠١۵(��یT
R 1تKJا�?


BR�1ن ��Qدی را در L ان
E1 رھ? l�U(jش ھ1ی واc? د�)1 وR ._J
3 z<j ان
ھB�@ ی ای


دh @� 1زدBR |�) 
اد ھB�1R @ ای
ان ھ
W3 رواR~ =�1ی�� ا�
ی>1 را در ��رد ��aر ری1ض 16ط


 j	ن رواl�R ~R ای
ان و �
ب �OR از �j1T l�W� س
? �g1زد، و� ��T دار @j	6 ��A6 ھ1ی

 _j�T

 ھ; زد. ز��T1 �@ در  �Gا�
ات ویl در ��رد �R 1ن در ری1ض راj�5 
آرا�4 =
ی

 �R
L ر ھ1ی�a� 1و�_ ھ1یK� 1 و(�دR ،@وه ��ری
3 ��L @R1w� @R ان
��aر ذی  ��A6١٧، ای


 1QJ @Rل \T ،آن @J1^ا @R .ار را از د�_ داد
h 1ن�A� DA� ،	j @�J
دz6 در �Gا�
ات  G5ی

 
E�1��� 
�z ��ری@ در اوا6Q� 1ره رو��@ درRن دو	j٢٠١۵  _O) ف ری1ض در
ایl ا�
 از ط


انO? ر�f�  ،@ET1) @� ی_ ھ�>1ری ھ1ی�K?-اد	tR -Q? �aد� @j	6 @R 
r(� @� ،ه	j 
�E


اق و ��ری@ �� L در �R1اط� وھ
Jوھ1ی ا
�T از �T1E��a5 1لEh ن ��ا^| ری1ض در	j دار

3
دی	.  

 Wآ�� Dی
f? ی @h1ره ورRھ1 دو @�jG3 	(T1� ھ1ی ����1، ری1ض �T�3
Uدی l1ی ای(E� 
R

�1ی ?J 1? ،ه	�a� ون
�R ا?�]ی
)4 زای ��G� ��1ھ�E را از "13و �)	وق" =2¥ ا�)1د ا��


داری �)	. ری1ض R@ روز E(j@، دوم R ه
OR 2| �6دT @R و 	Tدا

ه و ?1ر  3�? 
�a�R @K�(� را در


یD آ��W   ٢٠١۶()�ری f? z<j @R۴٧  lد. در ای
2
 را R@ ا?1Oم "ار?>1ب ?
وریB��" اL	ام �T


�(gا 
h1R 
�T i�j ،	Tه" �6ا	L1Kgوان ا
، رو=WR �T1رگ A�)@ در �1(ر ��T1B �@ ری1ض "�5


BR�1ن W�T دا�R z6د. (L در  @Q�jدار ١٢ @<g  _BNT ،"وھ�
)  ھ	ف ری1ض از ایl "اL	ام 3


، �1Eرز �	g" 1R �T>@ ھ1ی ھ
اس ا�R "�(<Jد. و�g، از آ1rTی� �@ ای
ان در �(gا lدا� l�61�
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 cEhً ھa	ار داده �Rد، ری1ض آ13ھT1@ و ھ	�J)	 �6ا�_�T i�j ام	L1ل ا��رد ا=��  l1 ایR 1?


ان را R@ "وا�)�Er� "��1�� _N�  4ر �)	.O? z�L 


 در �1ل  �T i�j١٩۵٩  	g�? دی�Q� 1ن�BR
L v��h l�aT @Q�j @K�(� ا��@ در�Qgدر  ا

 �1ل داj۵۶  ._j	 و در ھ)1Uم �
گ 

�1
  ��aر ھ1ی ?

�_ �	�T در �= lش ای
�B3 و oT�? در "�R
L 1رOR" از آ�1ز o5

N� وه ھ1ی
3 ،�R
L و �T	� �1نQJ .	Tاض زد
�Lا @R _د�  W�T دی�Q� 1ن�BR
L �2 درA�


ا^1ت �Lا lدر ای v��h ه و	1 را^� در ری1ض، (T 1ن�Q�j ض و
�Q� 1نT1 ز? 
)1O� ان
�1ر3

 
E��در ا 
�T i�j  .	(�jدا ;O�٢٠١١  :_23» @R ،	(�B>� ھ�ھ1 � @g�A3 @R  1�1تK�

6
وش وا 
R 	1یR 1� .دن
� �Tا	Tو ز l�a�_gا	L مc� 
R ،;�(� @�<? 1ژه ھ.« 


ا^1ت �Lا  �R��

ای �R دی�Q� o�A5 ،د

ا^1ت ادا�@ �5	ا ��Lه �@ ا	@ ھ1ی آی)�در ھ2

) ._a� 13ن را	اض �))
�Lاز ا l? 1رO7 @g�A3 D�Aj 1R ه و	j z���� ه�h @R �T	�١٣ ( 1R

1OR" �T	� ی1د
J 1? _دی �6ا��Q� _��<= 
�T i�j ی
�U�دن و د�

�R" را در ز��6 �L ر

 .	(� @26 @2�T ر  در�a� 1 وا�)4 ھ1ی  آنR 
�T i�j ام	Lد، ا�R س زده	ط�ری �@ ری1ض =


ی1د J ��1 و�� l�g�¨B� م
T 1راتOاظ l�R 
�U�a7 1 ?12وت ھ1یR �g، و	دی
3 
r(� ان
ای

l�©�a6 "?)	رو ھ1ی �6د �
" �@ آKT	ر ھ; "�6د �
" �ETدT	 . ا3
 �1�1Kت ر���، 1R و(�د 

 �gو ،	(�J
"ا?1Oم AQj@ ور �61�l آ?G� 4ھR "�E@ آدرس ری1ض، از �6یa�l داری �1ر 3

 ،	Oa� ان و
O? 1ن در�BR
L ی
Ug�BT�h و @T16 12رت� @R "

و ھ1ی �6د ��T" 4NR م�rھ


BR�1ن ��Qدی و ��aر ھ1ی ا1�hر، از L ._61� ری1ض آ�1ده _N� 4(�ای وا
R ز��)@ را


یl، ��ی_ و ا�1راتfR z�Eh   در �gو .	Tد
� |�h ان

�R رواR~ دی�1j D�?1�Aن را 1R ایL ه	f��


��A6 �R و ای
ان، وا�)�a� 4ر ھ1ی L ر ھ1ی�a� ~Rدر روا "D�?1�Aزه دی�
g lز��" l1ل ایEh


�G5 4ی
" �Rد. ای)>@ 1�Tی)	�3 ھ1ی ��aر ھ1ی 16رج در T ه و	Tری1ض "�1ز |h�? فc6 ،ب
�

1R @�jدا _�T�s� 	1یR ر�a� Dد و ی�j �� ه	T�6ا D�?1�Aه دی�	j @�J
j)	، یD ا�
 G5ی

 .	(� l��1? ،ا
 ای
ان ھ; 1RیB_ ایl ا�
 را G5ی
J�@ و ا�)�_ ا�l�1 دی�D�?1�A را، R	ن �7ن و 7


BR�1ن دو1Rره ?�(@ R)�1د ھ1ی ���K= _T1ق L در 
z�L اL	ام ھ1ی ھ���Ua و �6د �

�K= l�61� دار @j	6" 
R 1? ،ده
� >A) را �T	� از .	TارGUR 1دK�Tا _aUTدر ری1ض ا "
aR ق


c6ف R ،�6رده 
��t? ~ای
j @R 
\T ،�6د _R�T @R ری1ض �R
� 	f�� ر ھ1ی�a� 
Uی دی��


ان را T1a� "@�<f�" @R	ه و در��رد ری1ض O? 1O(? @� 	Tد
jG3�@ ھ1 از ایl  �6د داری �


J م	L" _1ن �6ا��gری ا�O�) در @�T1(7 .	((� 1ر��ا6 �j��16 "�U() �^
Q? ارWR1دن ا��


یz، وزی
 اh�1sد (��Oری آ1�gن و ری�W= oب �� R13 1ر�Uزی ._J

BR�1ن دو1Rره اوج 3L @R

 @R 

BR�1ن ��Qدی ھa	ار داد، ا3L @R ر�a� lات ھ1ی ای
روT	 اL	ام د��@ «��1ل د���


وش ا�R @fA@ ای�a� lرJ 1ن در ��رد�g، آ	ادا�@ دھ �Q�) «.د

ی �6اھ	 �UT1زR  	دی�ی
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 vg1N� ام	L1 =>; اR رش�a� @� _23 
�T i�j ام	L1 در ��رد ا�T1�ی
R 
�1
ون، BNT_ وزی�


BR�1ن ��Qدی، �f>�م �� �)	.«�Rده و  L @A�) ری، از�a� 

ای�� و ھj 
» آن را در ھ


 در «(1ش ارN� ،_BT)�Uی �1خ ��2	 23_ �@ ای�1ت ��f	ه ا�
ی>1 aR ق�K= �KT ان
UT


BR�1نL  «_ا�  ) .@Q�j �T1=رو Dی l�a�  و 
 )R١۴@ وی]ه 1R اL	ام ھ1ی ا�6


 ا�
ی>1ی� در 1O7رم ()�ری E�Q� @�1Tروز ،Wی�رک ?1ی���T 
�T i�j ام	L1 اR @�R٢٠١۶در را  

 1R دی�Q� 1ن�BR
L 1R ر�a� آن ~R1 رواR @�R1�1 ا�)�ن در راR1رک اوR _��<= @� 	Bی�T ��

�1د R)�1دی  رو R@ رو j	ه ا�_? Dی @R 
\T .»@ET1)ھ1ی دو �U�BRوا « 	Tا�? ��T 	�2� 1خ�

 ،@�1Tروز 
\T @R ،آن
R @J1^. ا	م �)�<f� 1ن�BR
L ی4 را در	Tا 
Uدی �T1=رو Dام ی	Lا @�


BR�1ن در �)�K@ ی ��cط; L 1ھ�j ان	T16 "_BB3 

ی 5Eرھ" �T1E��a5 @R 1<ی
ا�


 ��Tی�رک ?1ی�\T @R .1ز دارد�T @T1�� ��1 در 16ور�� @R 
\T ،ه و	دی

 �3ن 3Uای~ =�1 دی
j ،W

 l�U(jدی"، وا�Q� ی
E�3 رھ	ا�)
5" @R 
\T ر و ھ; 7)1ن�a� 2_ در �6دT ونWJروز ا 	�g�?

�� ?�اT	1J ،رغ از  واBR��U ھ1ی �D��c، در �1رزار WRر3�
 R@ "(��ن ����1" آ�1ز �)	. 

@T1�� ی>1ی� در ا��ر 16ور

وس ری	ل، �1رj)1س ����1 ا�R _Jا @R 
\T 1ن را�BR
L او^1ع ،


�1ی�a در ی�l و j	ت رK�(� _R1h@ ی� 1R ای
ان،  و�6; �� J 1?�1مT �() D2_، یT _��h

 .	T�6ا 

 	f�� ر ھ1ی�a� 4(�ان، وا
1 ?�
ه �61�l روا�a� ~Rرش 1R ایR @� ری1ض 
�? ،>�?
? 
OR

 @<AR ،_ا� @�J1�6 ر @R 1O(? @T ،	(� Dی
f? ان
O? @�AL را �R
� @R 
r(� آن "	Ug o5"


�T و ?Wوی
 ری1ض  3
دی	. �T 
5 _a�  دن
 1Rز�

 

 . ��از ���� ی� 	�]� ا	��ا���ی ����� ��7 	7!�ن٩

"در �
ز��)� �@ �1ی@ ی آدم ھ1ی ��WR D7رگ j	، در آن �
ز��l آJ�1ب در =1ل �
وب 

(l16ور ز�� �hc6ه اW�)ا�_."  (و 

 


BR�1ن �L  1ن�A� DA� �^
Q? ا?�]ی
�Qدی را، زود ?
 از آ�T@  �@ 1�3ن �� رR ،_J@ ا��


 �o5 ._61 از یD �1ل =>�
ا�T �6د�
، �1�A� DAن 1R ایl د�jاری ? DدیWT 1هU?
5 @Eg


م �� �)	:T @r(5 ھ1 د�_ و 


ای ا=
از  �1Kم  )1R ش
B5 @R 1ل دادن زی1دr�  1ن و�A� DA� �EA1ر طsfT4 ا(�


 j @R	ت  یJ1�l رR1h_ ھ1ی r(� 1ھ�j1ز 15دT  اده ھ1یW1ھj ه و	دی

ی 3ah درون


 و  �K	م ?
 �� داT)	، روز ?1 روز ?
R 1ن�A� lRا 	�f� �6د را از Dی 
5
ورده  �@ ھ


 1Tرا^� 3
دی	ه اT	. ای)>@ ای�a� l ����1 ی>j ;� 1R 1r	ن ا���1زات �a�R
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ی� "��Qدی= Dی @R "@h
)" Dی @R1w� @R �T11را^� 7@ ز�T اده ھ1یW1ھj 1دیs�hا 

 ��ز" �E	ل �� 3
دد، z<a� @R �� ?�ان 4�5 �3ی� �
د.  


BR�1ن از ایE(�" l| 6	ا داد" R@ د�_  )2L ��gدو 	درآ� 	د در ��T @� _2T _��h _Jا


 �Rد(@ ?1ری�N آن ��aر 1R رh;  ��٢٠١۵ آی	، در �1ل B� @R 
r(�٩٨   
g1رد دا�A��

�h د(ُ@ ری1ض�R 
B� مcL1 اR 1ن�Wه ا�_. ھ�	j ی>1ی�

ق و 13ز را R@ ا�R ،آب _�

3
دی	ه  l��Q? _��h 	� 1 درr(5 lیW)R _��h 4ایWJا @Aه، از(�	R 	(ARا 
�©�a7 z<j


1jر ارزی، ایl ا�1�A� DA� _��<= zن را ��E�? @R ١۵ا�_.  (� 
) 1R و(�د ذ16ی

 

 R@ 15ی�l آوردن ی1راT@ ھj 1	ه  و در ا�6r(� @� ،_ا� @�j" وا دا���1_  ری1^��"


 ھ1ی� را 1R @Rر �� آورد �@ ?1 =�1 �3یj ��  |���? 1	T	 و "ا��E	اد  1Tر^1یah ��

 .	Tد
� �� z�f? د" را�Q� ای� آل
3 _��1�? 

3(  z<j @R ،_ه ا�	دی

�1یE� �a	ل 3J �() Dی @R @� l��1 ری1ض در ی�\T @A6ا	�

� lز��
�"  @R1w� @R 1ن را�BR
L ��1�� _�w�= ،�<A� 12تA? @R 
\T ،ونWJروز ا 	O

�	اT @A6\��1 در ی�l 13م �1Oر aT	�T و  ا�cم" �6 _N	j@ دار �61�@ ا�_.

 @�jدا
R ��1 اش\T 1ی� ھ1ی ����1 وTو 16رج از ?�ا @Tّرا�O�� ی ا�_ �@ ری1ض	(AR


BR�1ن ��Qدی T@ �� ?�اT	 در روی1روی� 1R ��?�ن �NطMا�_. =�cت "L " م��N"


دم ی�l ?1ب �1Kو�_ آورد. ادا�@ �را	"� " Dی @R1w� @R l��1 ری1ض در ی�\T @A6ا	


 اh�1sد ��
 ?��g	ی آن ��aر، R وز
R رگ روزWR ی)@ ھ1یWی� ھ

�1ی�a از طJ �()

 
UT1�R @�"�?�`� ��	�* یس%L�"  _��<= @)د�R 
B� 1ر آورده وaJ ،	j1R ��


 �� �1زد. ری1ض دی
 ی1 زود ��f	یK�(� �U() l@ ای �6د را از د�_ �a�R ی راW�
�


ط و ھ���Ua واU(j�l ھ; دادj و 	�h �R �T1E��a5 ر �� رود �@ از�s? 
ه و �; ?


�6ردار 3
دد. R 


BR�1ن ��Qدی را از "�2Tذ TW6	ه  )4L @� د�R �a6
7 @�KT "�R
L 1رOR" شW�6"

 @�AL ��1\T �(AL ان وا�)4 ھ1ی	�� @R "�g1� ��1��Aدی�" _J1و راه ی "�?	�KL


T1a� �R	. ری1ض 1R �	ا4E() ��1\T @A6 ھ1ی �	R ،�T@ وی]ه در ��aر L ھ1ی

 1R ،دی�Q� 1ن�BR
L �gد. و
� @26 @2�T را در �R
L 1رOR 4E() lی
fR در ;�K�B�

 ،_J
و(�دی �@ زیl اR1Qg	ی�AL lR l، ر�O�) o�uر اh�	ار 3
ای ?�oT را در آ��ش 3

3
دد. ری1ض a5 1R _BNT���T1E از EL	هللا oT�? 1ن ?�ده ھ1 در�tط 	� @� _BTا��T 

 ��1�� @A6ا	� @R lد�� ی�
�g1¢، ر�O�) o�uر اh�	ار 3
ای ی�l در W�6ش �

 

 زی�a�R W�T ¢g1� ��= ه و	دی
3 ��1\T @A6ا	� @R 
r(� 
5
دا6_، �@ در ا�6
 ایl ا�


BR�1ن در ھ��Bی� 1R ا�1رت L ._���5 vg1N� 4E() @R و _J
T ری1ض l�U(� 1رR


 از ده�a�R ;h1 رR _ب و ��ی
L ه	f��  و @�J1�j 
s� 1��1ن\T D�� @R 1رد د�ری�A��



www.goftaman.com 

13 

 

 .	T1a� ی	Rان ا	Tز @R ر�a� ری آن�O�) _�1ری >N�(� ��

�� را از �� 	�f�

 
Eرھ ،�JاGّhَ 	�f� 
َّ�Qَ�ُ  ب
� 1R ی��Bد �@ در ھ��ET دی�Q� 1ن�BR
L lھ�� 
U�

1�T16ن �>��ر اh�	ار 3
ای �E�g را R@ 16ک و �6ن �T1a	ه و ز��)@ �1ز ()� ھ1ی 


 1Rز ھ; ھ��l ری1ض B�T_ �@ در ھ; U� .	دی
3 �g1�j 1یKی
Jر ا�a� lز در ای��

1 �
ب �AL �() @R@ =>��_ اh�	ار 3
ای 1aRر ا�	 ��
 BR�@ و �� �6اھ	 R ی���

�R1وه ھ1ی وھ
3 ��1\T ھ1ی �T1E��a5 و �g1� _ی�K? ی�
�R ��13 �2A@ -از ط

f� ب ری1ض
L ا?�ری

دارد. ��ی ?�aNR �Kf	ن "ا��R "ر� 

5
�4 ا���1 ایl ا�_ �@ �B� @7 و ی1 �	ام  1OTد (R �T1O@ ا��)1د  �	ام 

 �R
L ای �>��ر

 ری1ض را  T @�AL\1م ھ1ی اh�	ار 3�U�a7 ی @A6ا	ر، ��a(�


ون و��1ی� T\1م h اد	E�ا� @�AL �T	� شW�6 �T1E��a5 از �gده، و
� @�)�?

�2A� ای
3 _��1�? -R
L ر ھ1ی�a� در �R1. ?1 7@ وھ	�6دداری �� �) ��A6 �

 �OT وف و
Q� @R 
ز�1�T1O) �T1ن در  ایl ��رد �j��16 ا6��1ر �� �()	 �@  اداره "ا�

 @R 1ن راa�� 
Uزده، دی 

 اT	ی1aن را �Uدی @T1�=
�R  1ن�BR
L �R11م وھ\T "
از �)>

  .	T1aT �� ی	R1?; ا� @R 1ن راj اده ھ1ی�T16 ه و	T1a� 16ک و �6ن 

5( 1�T1O) 
E�1��� ;ی1زدھ iی ھ1 و  ٢٠٠١ن، د�_ �; از ?1ریW�6ن ری 	1ھj �� lای @R

  @�AL 1رزهE� �gو .	(j1R �� 1د آن= z<j @R l<Jاس ا
1Tروای� ھ1ی (1Ua�5 12ن  ھ

 ��= @� �(<Jاس ا

ھ; �� زT	،   "آرا�- درون ��زی"ھR W�T ب را
��aر ھ1ی �

3
دی	ه ا�_، zی	E? _ی
aR D1ره ی�j l�jد  @R و  	QR 1 درO(? 	Tا�? ��T  W3
ھ

3
دد.  
�U�a7 د�_ آورد @R 
r(� ��1\T  1R _B1یR �(<Jاس ا
�1Eرزه 1R ��1\T ھ

�U(ھ
J ی	QR 	(7 1رزهE�- دد �@ در
3 z��<? آن �?	�KL ھ1ی @aری @�AL ��1��

�2A� >�<�- _ه ا�	دی
3 ljاز ھ�@ رو 
�a�R وز

�W یJ1�@ ا�_.  ، ا��? �R1وھ

Q� 1ن�BR
L @� ر ھ1ی�a� اط� در
Jا 	1یKL ه ی	((� z��1 و ?��ی= lی
�دی WRرگ ?


، از (�A@ در B�15�1ن �� j1R	. ا=��1ل زی1د �� رود �@ j  ;� 1R	ن اھ��_ Uدی


BR�1ن، ای�a� lر د�_ �; R@ اWTوا �T1a	ه �jد. L Dا?]ی
 ا��

 l��BNT ای
R ��1\T �^
Q? ا?�]ی
1Rر  �1�A� DAن 1R ?	ویl و 1�5ده �
دن ا��

?�ا1Tی� ھ1ی اh�1sدی، ����1 و T ��1\T\1م آل ��Qد را WR 4g17 1Rرگ ��ا(@ 


ب L ا?�ری
3
دا�T	ه ا�_. R@ یl�K �� ?�ان 1�A� DA� @� _23ن آر�1ن ?z�<a "ا��

 
\T ،15�T �jار

د. و�g ای)>@ =KA@ �16@ ای  ھ�R �� 16ک @R 1 �6دR ر" را�f� ری1ض

 ،
�U�a7 ی	QR 	(7 1د ھ1ی�? @R 
5
?1Uه �
ازی @R م راcا� 	O� lز��
� _h7@ و

 1R ._ا� �T1ز� z�Q� Dی >�?
? 
OR �gا�_، و �(�R 4�5 zR1h 
�� �1زد،  ��
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و(�د آن ھ; �� ?�ان از ھ��l =�1 23_ �@ ا��
ا?�]ی �1�A� DAن 5
 �	1L در ظ
ف 


BR�1ن را د�_ �; T1a� _BR lR @R	ه ا�_. L ،1ل =>; روای�� Dی  

 

 

 

 روی �cدھ�. ١٠

) در ایj�T l�R @@  وی]ه در 4NR ھ1ی BNT���Bh ،l_ ھ1ی از j�T�1ر �TیB)	ه ١(

 در �1ل jG3�@ در �G61 زی
 ا��12ده j	ه ا�_

 :����� ���� 	�� 
 د��

��1\T @A6ا	� @R ه	TW6 �2ذT ا?]ی ری1ض از
 د3
�T�3 ا��

- @T1�� 1ن در 16ور�A� DA� �aی	Tم اW) 1رزE? ،"|1طh 1نJ�?"– 

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part41/samimy-09-08-2015.pdf 

)٢ ( 

https://foreignpolicy.com/2015/04/29/the-saudi-shake-up-king-salman-whos-

out-and-whos-

in/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AEditors%20Pi

cks&utm_campaign=2015_EditorsPicks_Promo_ACAlliance2RS4%2F29 

3
وه دوg_ ا���c در  ٣( �?	�KL ھ1ی @aری :����� ���� 	�� 
 ) د��

 

3
وه "دوg_ ا���c" در ?1Eیl و ?1R �T1E "اL 1Kg	ه" 

 –وا�)4 ھ1ی 1T ھ��Uن و �5 آ�	 ھ1ی 1Tھ)1rر  -                          

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part41/samimy-09-08-2015.pdf 

)۴���= @�AL ت ھ�ای�c�= :1ن�BR
L 1هj15د ( _jدا 	ادا�@ �6اھ lھ1ی ی� 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/03/150328_l57_arab_league_yemen 

)۵ (Stockholm International Peace Research Institute  (SIPRI 

http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/milex-april-2015 
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 ) ھ�1ن (1 ۶(

)٧ ( 

http://uk.businessinsider.com/most-powerful-militaries-in-the-middle-east-

2014-8?op=1?r=US#ixzz3HRCZ31TY 

 ) ھ�1ن (٨1(

)٩ ( 

Olli Heinonen  and Simon Henderson ,Nuclear Kingdom: Saudi Arabia's Atomic 

Ambitions, Mar 

Ch 27, 2014, http://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/view/nuclear-kingdom-saudi-arabias-atomic-ambitions 


BR�1ن- �ا(��L1-�61�1ر ����1���1ب، -j)1س-) =�١٠(L-_�Ahدی)�- ھ1ی-ا -

4NR-دوم -  

http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/11242 

)١١ (http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia  


 را اL	ام �
د؟١٢(�T i�j دی�Q� 1ن�BR
L ا
7 ( 

http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160104_l10_ha_nimr_saudi 


BR�1ن ��Qدی'١٣(L در �R
L 1رOR ای	�' ،
�T i�j ( 

http://www.bbc.com/persian/world/2016/01/160101_l45_nimr_saudi_profile 


د. ١۴(� �Tا
UT از
R1ن" ا�BR
L در 
aR ق�K=  �KT" ی>1 از
 ) آ�

http://www.bbc.com/persian/world 

)١۵.	j ان

BR�1ن 1r(5ه در �	 3L در lیW(R ( 

 http://www.bbc.com/persian/world 

 

 . 
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