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  ر�ول �و��ن

 

  ���ت ا��را��ژی ����� ا�ر��� در آ���دور���ی ��ن �س از 

  (ا ������ن، �رق ����� و ...)

ش از ھ
� ا
ر��  �2016وا
�ر  8ا������ت��
���� ��ان $�#م �وری �وط�� د����ه �ر�ودۀ و  �� آ�� ���ت ���


���، ��وب آ��، آ��ی 
��� و �رق دور ������ت  
) #رده ا�ت. ����� ھ�ی ��رز ان ���ت در �رق#�و را �ر
�ن �ده ا�ت؛ ا
� د����ه #� �
و �و�دۀ ا
ر�� �� ا���0ده از  
��ردر /ر,� ھ�ی ����، �ظ�
� و ا-�,�دی �


��وش #رده و در �2م 
ردم ا
ر�� و ���ن ��ک زده ا�ت. #��د /
ق ا-�,�دی ھ
�ره �وری �وط�� آن را 
 ���� از ����� ھ�ی ان ��� ���ود. ا������ت ا�ر �� طور آ���ر ���ر 
ردم ا
ر�� را �ر ورا��را�� ����
� ا
ر


� ���ت �وردۀ آن /
)ً �ورا�د���� ����ھ� ��رده �� 6ذ�����  در ان .4د د����ه �ر�ودۀ $�#م و ���� ��، 
�
  #�م. دور�
�ی آ�دۀ ���ن را �� طور ���ر  ��رده �� �,ور 

���ن  ،دول :ر�� و ��6رش آن در ارو�� و آ����9 دوم ����� �� 
7��8 ا���0ر �و�ن و آ��ن ��4دھ�ی درو�� 
رأس ���ن دو-ط�� -رار 6ر���د. دو-ط�� را ��ل و �رازه ���د. ا�>ت 
�$دۀ ا
ر�� و ا�$�د�
�ھر�وروی در 

وار ��#���ن و �$و>�� در �رق 
���، ��وب آ��، �رق دور و #�ورھ�ی  �@)ب 2ن، ا��@)ل ھ�د، �رآ
د �
�روغا

�ن آ
د. �� �
��طق آ�� �@�7 �دد ���ن ��,� �رو���دۀ ارو���در ���ن دو-ط�� ��8ت و �ط�ق 6ردد. �طرۀ  


��� و �ظ�� ،���

�ن ���و 
�A �د. �/ ���ت. ��ز��زی ارو�� �� �@�7 ا
ر��� ا��راک � ا
ر�� در ���ن ��6رش 
 ��� داری �� ��Dل 6ردد.  (�وروی و #�ورھ�ی 
�$د آن)در 
@��7A �� ��ت ور�ودول ارو��� و ا
ر�
�ظ�م �ر


و#را�� و آزادی� داری(�و� ��Dر د�
��ز
�ن 
Aل �� ��زم) ,ف آرا� #رد. ھ�ی 
د�� در �@��ل �� ���ن :ر�ر
�را��� و 2ن �� �� /ر,7 $�ت ���د. 
��ور آن در  ،����
)دی ��  1945ا#��ر  24ھ
��ری ا
ر��، �وروی، �ر

���د.  50ا
�4ی �ت $ق و�و �
ارو�� دو��ره 
�$د �د. ���ت ��زار #�ور ر�د و ��F #�ور ��
�رده در �ورای ا

  ��ل 6ر�ت. 1991در ��ل ا�$�د7 ارو��  و ��س ��1352ل 
��رک ارو�� در 


��رزات داغ  7�

�ن ور�و �Dد از ��9 دوم �����، در ��6رۀ درازدا
ن ��9 �رد، ز
�ن ���و و ��@��ل ا/�4ی �

� در اد�و�وژG را �� 
�ن آورد. �دا� ��#���ن از ھ�دو���ن در را���ی دا
ن زدن �� 
��رزات ���د6را��7 ا�)

� داری ,ورت 6ر�ت. �

دارس دو��د، ا>زھر، -م و ��ف و :ره ��ز��زی و ��Dل 
@��ل �وروی و ���ن :ر�ر

ن در 
,ر و �رق 
��� 6ذا��� �د6ردد. A�
. �س از ����م �ظ�
� �وروی �� �ط�0 ھ�ی �ر�ن ا�وان ا�


�ن ���و �� �ر#رد�6 » � #
و��م���د �«ا������Iن ���د6را� و ا�راط�را� ا�)
� در زر ��م از �وی ا/�4ی �
$��� 6ردد. ��#���ن �� 
ر#ز �ر��، آ
وزش و ���ز A�� و ���� ،���
ت �
ا
ر�� �� ��ل ���ر ��6رده $

ھ�ی ���ر 
��وع �@و� و �
ول  ��دل �د. ا$زاب ا�راط� و ���د6رای ا�)
� در طفو �رورزم  ا�راطون 
ذھ��
�Dداد 
دارس ا�راط� 
ذھ�� در ��#���ن از 
رز ده و دوازده ھزار 6ذ�ت. ا��را�ژی ���� ��#���ن و �د�د. 

 ���
 ،���ت ��
/ر����ن �Dودی �رای آ
وزش و ���ز ا�راطون 
ذھ�� و �6ل آ��ن در ��9 ا������Iن 
ورد $

�ن ���و �� �ر#رد�6 ا
ر�� -رار 6$��� ا/�4ی �A�� ت. #�ورھ�ی رو���رس از ان ا��را�ژی ��9  FA� رب/

   د��ع #رد�د.ورا��ر  ا�روزا�7 ا�راط� و

 �
در اران ��ه �@وط #رد. از �ور و ا$����ت 
رد
� 4د رژم �Aط��� �رای �رازه ��دی و ���ل �ظ�م ا�)

و#را�G و آزادی
د�� ا���0ده �د. �ط�0 یھ� ��دروا�� و 
���ف �� �ر���ت 
�A، د 
و#را�� و آزاد ا�د�� ھ�ی د

در  ا���داد ��د 
ذھ�� ��ک �وزد. اران و ��#���ن �� �����ه ��9 ا������Iن �ر4د �وروی ��دل �د�د.در آ�ش 

ذھ�� ��ل 6ر�ت. �در ���ر ��9  
�ط@� G �وع ھم آھ��� و ا�$�د در �ن #�ورھ�ی $�
� ��دروی و ا�راط�را


ن ��6رش داده �د و
ر��ط و ��درو ھ�ی  �ر�ن ا������IنA�
�ط�0 ھ�ی ا�راطت ��ن، �و���ر  ھم آھ�9 �� ا�وان ا�
��� و �ظ�
� آن� ،G��ه ھ�ی اد�و�وژھ� در  و ورا��ر 
ذھ��(ا�@�/ده، ط��ب، دا/ش و :ره) ���� 6ردد و ��
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ژی ���و �� �ر#رد�6 ھ�ی ا�راط� و ��9 ا�روز �� ا��را� ��ھرگ ھ�ی ان $ر#�ت و �ر�ن ��#���ن �� �� �� �د.
9 �دا #رد و 
Iز ا�����رات ���و �� ھ
��ری رژم ��#���ن، /ر����ن �Dودی و #�ورھ�ی /رب ����و�د ��� ��ا
ر

���، �ظ�
� و ا-�,�دی �ود� L���

ذھ�� را در را���ی  �
��وع و �زرگ ا�راط�را 7
��رس ان $� FA�  در
�Dد از �@وط ا�$�د�
�ھر�وروی دده در ���ر �وری �وط�� ج آن را 
�ط@� و ���ن �
ت و �و داد�د #� 
� او

�
  �وا�م. 

�� رھ�ری ا
ر�� �ر $�م ���رھ�ی ر���ر�9 ا�����را��، ����، ا-�,�دی، �ظ�
� و اد�و�وژ�� ���ن :رب 
�ر D4ف و �وا-ص درو�� �ظھ�  روساز G طرف و در6ری  ���ق �وروی�م در ��9 ا������Iن از ���ب د

. �س از �روج ن 
�)�� ���ت��ل 6ر��2ف �ظ�م 
ز�ور را از درو��دد #رد. ا�رای طرح ��م 
را �وروی 
و �� د���ل آن �رو���� ا�$�د�
�ھر�وروی �)ی ���� و -در�� /ظم  
)دی) 1989( -وای �وروی از ا������Iن

�� �وروی �دد آ
د. ان او�4ع ا/�4�

�ن ���و �� �ر#رد�6 ا
ر�� را �� ط
L ��م در آ�� ��,� در $وزۀ ای �
ا�دا�ت. آ��ن �� G ا��را�ژی ����
� ������ �� طور /�و>�� �)ش #رد�د �� �)ی �دد آ
ده را �� ورش �ظ�
� و 

   در �رق 
���، ��وب آ�� و آ��ی 
ر#زی �ر #��د.
ذھ�� ����م اد�و�وژG ا�راط� 

� �� ا��را�ژی ���� و �ر�وت ��#���ن و /ر����ن �Dودی 
��� �ر ���ا��را�ژی ����
� ���و �� رھ�ری ا
ر�� و �ر
 ���

ر و آ��ی �# ،���
م و ��6رش ا�راطت در 
�ط@�، �6ل ا�راطون و �رور���ن �� ا������Iن، �رق �$�

$زاب ا�راط� و ��درو 
ذھ�� در ا������Iن �
�دی از آن ا��راک ا آھ��� و ا�$�د ھ
� ����� دا�ت. ھماز ھ
�ن اول 
ن دو ا��را�ژی و ����� ھ�ی 
�ذ#ره �ود�د. �6ل ط����ن �� ا������Iن �ر 
���ی ا��را�ژی ���� � Gا��را�ژ

�آھ��� و ا��راک �� ا��را�ژی ����
�  ��#���ن و /ر����ن �Dودی در ھم�ت و ا
�رت ���و �� رھ�ری ا
ر�� �$@ق 
  ا���دادی و 
�رب ط����ن �ر 
ردم 
ظAوم و ���زدۀ ا������Iن �� زور �$
ل �د.

دی دا���د. ا
��ل ( 2001در $�د78 
ر
وز �زدھم ����
�ر A# ودی �@ش ا���� وD� ون) ���ی 2016
)دی ا�راط

�زدھم ����
�ر -��و��ً ا��زه �د ���
��ور �د �رای -ر����ن ا
ر ��� /ر����ن �Dودی اد/�ی : ھدا
رA/ �� ت
را
د �@ش /ر����ن در آن $�د78 �وط�� آ
ز و 
ر
وز ا�ت #� �� از ا��Dد �وری �وط�� را �ر
) #��د. ان �� 
�0وم P�

�
����م �ظ�
� ���و �� رھ�ری  ، زر ��م 
��رزه �� ا�@�/ده 
)دی ��2001 ا����د �� $�د78 �زدھم ����
�ر  ��زد. 

ت 
��رک ����� ��#���ن و ���و �� �� �� ا������Iن آ:�ز �دا
ر�
؛ ا
�رت ا���دادی و ظ��
��7 ط����ن #� �� $
� در ا������Iن �ر#�ر آ
ده �ود ��ز �ر ا��س ھ
ن ا��راک ا��را�ژG �@وط #رد. دور ���رھ�ری ا
ر�� و �ر

م آی اس آی ��#���ن @��
�و�ط ا�راطون (در زر ��م ط��ب) در ا������Iن �ددی از ��9 و �$ران �� رھ�ری 
  �روع 6ردد.

� �� /راق ���وز �ظ�
� #رد�د 
)دی �� ����7 ��رب �)ح 2003در ��ل ���� /راق ا
ر�� و �ر�
. ھ�ی �
ا�راطون �طر��ک و 
)دی  2006در ��ل رژم ,دام $�ن �@وط داده �د. ��9 دا��A در /راق اوج 6ر�ت. 


��ور و  2014د. �Dد از �,رف 
و,ل در ژو�ن �دو�ت ا�)
� (دا/ش) در /راق ���رز #روار �و�� ���
. ظ�ور دا/ش �� طرح �وط�� آ
ز ��6رش ا�راطت در �رق 
���، ��وب آ�� و آ��ی 
��� ار���ط �د�رو
�د 6ردد

م دا�ت. در ��ت آن ا�����رات ���و �� رھ�ری ا
ر��، /ر����ن �Dود@��
ی، �ر#� و آی اس آی ��#���ن ا���ده 

�ن آ
د. رژم $��� 
��رک در 
,ر �@وط #رد و ا�وان  2011در �ود�د.  �� �
)دی �وط�7 ��9 ��� و �ور

 �

ن �ر ار�7 -درت ��� زد؛ ��س #ود��ی �ظ�A�

ن $�
� اردو:�ن در 
,ر ا�A�
م ا�وان ا�A6 روز �د و�
د.���ت وزر �ر#� را �ر2  

 G
ن 
دان ���ت و ��ز ا�راطون 
ذھ�� ر���ر�9 �ر 
$ور اد�و�وژ�� و � ،��رق 
��� ��,� /راق، �ور
م �Dودی، �ر#� و ا�����رات ���و �� @��
 G

ن، ا�@�/ده و وھ��ون �D� �0Aودی 6ردد. دا/ش �� #A�
ا�وان ا�

�ون #�د. آ�8ر �رھ�G و �
دن را ��رب #رد. 
��رای رھ�ری ا
ر�� ���رز #رد. /راق و �ور� را �� آ�ش و 
�ر از  �و�ن و �و��6
7 ��9 ورا��ر ا������Iن �و�ط ا�راطون 
ذھ�� در �رق 
��� ��رار �د.ان �
ودی د

د����7 ان 
�ر ز�
� و در �ود #� �� ھ�وز  »���ر /ر��«و  �وری �وط�� ژی ����
� ���و �� رھ�ری ا
ر��،ا��را�

ن آ:�ز �د  2015#�د. در 
�رچ  در 
�ط@� �� ���� ��� �ز 
� ��ن #�دن $�ل
)دی ھ�وم /ر����ن �Dودی �� 
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)دی #ود��ی �ظ�
� در �ر#� ���ت �ورد و �Dد از آن ده ھ� ھزار  2016ژو�7  15#� ��ھ�وز ادا
� دارد. در 

ر و ز�دا�� �د�د؛ ان ����� � �د �رای ا���داد و د�����وری 
�روک ��ن �ر#زم اردو:�ن. روا�ط �رۀ �0ر د��
ش روی د�� �س از ��9 دوم ����� و ظ�ور ا
ر�� �� /�وان ا�ر-درت  �ر#� و رو�� دو��ره 6رم 6ردد.�

 ���وق ا��0ق ا���د و در ���ر �ر�)طم �Dد از �@وط ا�$�د�
�ھر�وروی /�و>�� و ����زدۀ -وای ���و �� رھ�ری ا
ر

و�ق در ���ری �$را�� و �ر���F /@ب ���� ��
�رده و ����� �
�� ا���ری آن �س از ���ت ا��را�ژی ����

  ����� و 
�ط@وی ,ورت �واھد 6ر�ت.

ن ��G و ��ن ا��را�ژی ����
� ���و ��  ا�ر���: ���و #� رھ#ری �����ظر ���ت ا��را��ژی �� �س��

��را در #�ورھ�ی  �$ران � و��9 دا�A ��ا
��، ر/ب و و$�ت، از ھ
�ن روزھ�ی ����ن ��رب، رھ�ری ا
ر

�
 از ��ل زد. �� طور 
�8ل در ا������Iن �2د دھ� ا�ت #� ��9 �� �دت ادا
� دارد. زر ا��Iل و �$ت ����م دا
ن 
$0ظ �ده ا�ت. �� #�ون ��9 و �$ران  #� ورش و $4ور �ظ�
� -وای ���و در ا������Iن �روع �د 
)دی 2001

���ن �� �@�7 
��رک آی اس آی ��#���ن و ا�����رات ا
ر�� در ا������Iن �� �� �� 6ردده ا�د. دا/ش را در ��ل ط�
���
�� رو�� ھ�ی ا�ر ��ت �و�7D ��9 �� آ��ی �
  �� ط����ن ا�زوده ا�د. و $وزۀ ا

� و �ر��و�� رژم ,دام $�ن ����ط�0 ھ�ی ��9 دا��A، �$ران و در /راق �س از ���وز �ظ�
� ا
ر�� و �ر
د. ا�راطون در زر ��ا
�� ���ده �د. دا/ش ���رز #رد؛ �
ول، 
�RA و ���زد �د. ��9 ��� و �ور� طرا$� 6رد

و :ره �� ��9، ��رب و #���ر د�ت �زد�د؛ �ور� را /
)ً �� 6ور���ن 
ردم 
ظAوم و  ��م دا/ش، ���7 �,رت
���ه ��دل #رد�د. /ر�ت از ا�راطون #
ر ����د. ��
$ �� �����ن �Dودی، �ر#� و ا�����رات ���و �� رھ�ری ا
ر

در �ور� �� اوج �ود ر�د. �ور�  ��9 -درت و ر-��ت �و�ن ���و، /ر����ن �Dودی و �ر#� �� رو�� و اران
  .ھ�ی �رد و �زرگ 
�ط@� و ���ن ��دل �د �� 
���د ا������Iن �� 
دان ��9 -درت

�ر 
���ی �رآورد ��ز
�ن 
Aل 
�$د ا��را�ژی ����
� ���و �� رھ�ری ا
ر�� در �رق 
��� زر ��م �� ا,ط)ح 
�رد دا�ر در �ن ����ن  �614ش از » ���ر /ر��«A

)دی �� �رق 
��� ���رت وارد #رده  2015و  2011

م ھ�ی ا�����، ا��
�/� و �رھ��� را ا�ت. ھر�6ه ��0Aت و ���رت ش�� را��� :ر-��ل ���ش و �
�ر �� آن �0زا
�
ون A
ون �ود. A
�ر�و�ت 6ردد�د. �$ران ا-�,�دی،  ���
�ن، 
���ر و �� ھ� ا���ن �� ھ� �0ر #��� و ز�
� �د�د. 

#� » ���ر /ر��«���7D ا�����، �@ر 
دھش، ���د ، ���ت و ���ری �� اوج �ود ر�د. ان �ود $�,ل �� ا,ط)ح 

7D ��ری �� 
راث 6ذا�ت. ا��� �� ��م ا�>ت 
�$دۀ ا
ر@��
   �را�ژی ����
� ���و �� رھ�ری 

2015
�رچ  25/ر����ن �Dودی 
�$د ا
ر�� در   �� ��@�
و T
ن $
�A #رد؛ ا
� �� #���رھ�ی �و�ن ھ
)دی �� 

� � د. رو�� �� ا��@�ل د����ه د��عره �د�ت ��ورد. روا�ط رو�� و �ر#� در �� �ر��و�� ط�رۀ ���� رو�
�ت ��رد�د. �ر#� ����  �� �ور� ھوا�
$ �آ
�دۀ ��9 6ردد؛ ا
� #�ورھ�ی /4و ���و �� رھ�ری ا
ر�� از �ر#


)دی #ود��ی �ظ�
� در �ر#� �� �وا�ق ا#8رت ا$زاب ���ت  2016ژو�ن  15
��د و �� ا�زوا #�ده �د. در  

در ��ت #ود�� #� �ود  ��0ده از آن طرح ا���داد و د����وری �ود را روی د�ت 6ر�ت. ��06 
��ورد. اردو:�ن �� ا�
  ا�����رات #)ن �وده ا�ت. #ود�� اردو:�ن را �� رو�� دو��ره �زدG #رد.ھ�ی  د�ت

�
�� ا��را�ژی  آھ��� �ود #� ا��را�ژی ����
� ���و �� رھ�ری ا
ر�� در ا�$�د و ھم �� ان �ر�ب �� رو��� دده 
��وب آ�� و  �Dودی در ا������Iن، /راق، �ور� و �� طور #�A در �رق 
���،/ر����ن ���� و �ر�وت ��#���ن و 

�د. در �ن ا/�4ی ���و و � و ��9 ا�روزا�7 آن را درک #رده ا. 
ردم 
�ھت 
�ر���ه ا�ت�ورد آ��ی 
��� ���ت 


ز
ن ا-�,�دیا
ر�� ���ت �� ر#ود . آ
ده ا�ت�ط@وی آ��ن ا��)ف �� و�ود 
�$دن   ���و و �Dد �� �$ران �


رد
� رو �� رو �ده ا�ت. ا/�
�د ��#�ورھ�ی ارو��� �� ا��را�ژی ���و �� رھ�ری ا
ر�� روز �� روز  ��ر�4
�
�� /ر����ن د. �و�د ا�راطون ج ���ر 2016ژو�ن  23
� �ر�� ��د. ا�����Aن از ا�$�د7 ارو�� در ھ #�ھش 

 �� و ا
ر���A�� �رای 
ردم ارو ی ا
ر�� �� ���� �رای 
ردم آ��؛�Dودی، ��#���ن، �ر#� و ا�����رات ���و �� رھ�ر
از آن �رای #�ب آرای 
ردم، . $�� دو���د �را
پ ر�س �
�ور 
���ب �دد ا
ر�� ���ر 6ردده ا�ت�ز رو�ن و آ

�
��رزات ا�������� اش �رده �ردا�تن را�ط7 
ر
وز و �وری �وط�� در �ر �
را ر�س �
�ور #�و�� ا
ر�� ؛ او��
م 
ؤ�س دا/ش �ط�ب #رد@��
  .را �� ��د ا��@�د 6ر�ت ا
ر��دو���  و �و�دۀ ���د و ���م �� طور 



www.goftaman.com 

4 

 


�ذ#ره -طب �
���� ���د و ھ�ی �دد 2ن، رو��، ھ در �ر�ن درازدا
ن �ط�ق، �ز�زل و ���ت ا��را�ژی و ���
$��� د و �� -درت �ظد. رو�� دو��ره ا$�ی 
�دد ��
�$د آ��ن �� �� /ر,7 -درت ���د مو#�ورھ�ی رده دA�� و �
�

د و در #�ورھ�ی آ��ی 
���، رو��، ��#���ن دوم -درت ا-�,�دی ���ن ,Dود #رد. 2ن در رده ����� 
�دل 6رد
� 6ذاریو :ره ��
�ر 
�ط@وی �ھ�ی #)ن ا���م داد. ھ�د  رھ�ی 
�ط@وی در آ�� �� �ود  . ا�$�د�ه ا�تد-درت د

 
� و 
�$دان آن را 6ردھم  ھ�ی �دد د. ��ز
�ن �����ی -طبآ��L آ���
در آ��ی آورد. ا�$�د #�ورھ�ی 
��رک ا�
. ه ا�تد� ا�رژی در 
�ط@� طرح و روی د�ت 6ر���. �روژھ�ی �زرگ ا-�,�دی و 
ر#زی و رو�� ��ل 6ر�ت


�راه ا�ر�م دو��ره  �
و/� ر�دادھ�ی �زرگ و ا��را�ژG ا,ل ا���� و 4رورت 
�رم  در آ�� ا$�
6ردد. ان 

طرح ����� ا�ت ��Dدل -ط�ن را در ً(
ت و ��8ت دارد 
�ط@� و ���ن /�
. و ��ز ���دن و ا��را�ژG �� ا

�
و��� /4و ���و را �ز ��وق �� /دم -�ول آن ورزد و #�ورھ�ی ار ا
ر�� ھر�2د از �ذرش آن �ودداری 
�
�ری ظ ھ�ی �س  �و�د. ان �ر�ن �ور #رده و در /
ل �ط�ق 
�#�د؛ ��ن �$و>ت ����� و 
�ط@وی �� �� د

ت 
�ط@وی�
  �� د���ل دار�د. را در آ�ده ��6رده و ھ
� ����� ��8ت و ا

���ت در �ر��ن ا��*�#�ت: و ����م .�-م �ه ����� دو+ت *�م و ��ر)���� #���ر��' �رو�دان ا�ر��� از د��&
�م ا
ر�� در آ�@��
�ز�زل، �و�د�6 و ���د در د����ه دو��� و ���م ����  -ا��را�ژی ����
� ���و �� رھ�ری 

 �� طور واR4 و آ���ر 
���رز ���ت. ا/�
�د 
ردم ��
)دی  2016ا
ر�� را در �ر�ن ا������ت ھ��م �وا
�ر 
�
�دا�7 #�خ �ت� ����� ا�ت. ����ن ھ�ی �ر���را�� و د�����رھ�ی �رو�� درزھ�ی درو�� ���م را  ��� #�ھش 

  . ه ا�تو ��
7D ا
ر�� را �را#�ده و 
�@�م #رد ها�زو�� ���د


��وع 
ردم ��را�4 ا
ر�� از د����ه �ر�وده، ���د و  ھ�ی ظ�ور دو���د �را
پ �� /�وان ���ل و ����وی �پ
ھ�ی  و ا���6ری ، ��ددھ�ھ� �$ش ھ�ی ر#G، ا���
�ت، �وھنو رد و �دل ����ن �دا از 
ردم  
�ز�زل دو��� و #�خ

(�����ر در �ر�ن 
��رزات ا�������� �را
پ و ھ�A# ریده آ� ،رف ا�د��ژ�� 
��Dی زوال و D4ف �0�ر، ��ون، 
ا�ت. 
8ل ان #� دورۀ ر�د، ��6رش و وری ا�$,�ری ا
ر�� �ا
�را �در د����ه ���� و -در� �و ا�)- ��ری

�Aو��ن و رھ�ران آ�6ه�#�خ �0د  �ن ر�ده ا�ت.�� ��در ز
��� ا�ت #� #�ر  و ,دا-ت ، د��وز���رز ا�د�وران، 
� -درت، �ر#ت���

��� و ���� ھ�ی �ظ�
� و ا�����را�� د�ت �� د�ت  در $@@ت در �ن $A@�ت  �ھ�ی ز��ره 

�
ان ��ر دو���د �را
پ �� 2م و �2ل و دروغ و �ر�9 �� ا���0ده از ا$����ت 
ردم ��را�4 و ��Dرھ�ی  �ود. 
  �ود را �� #�خ �0د ر���د. �ژاد�ر�����، �و���� و ���و���زم �0د �و���

�� و �و���  دو��� �� ا���0ده از ��ز
�ن ر��طGد����ه ���د و �
ھ�ی /رض و طول ا�����را��، ر���� �، ا
�
#�د �� ��� #� -درت  ��رو�دان �2م و 6وش ���7 
$,ور در $,�ر ���م ر�
� را ا��8
�ر و ا��$
�ر 

دن 
��@)��، درک ���م و -4�ھر $�ل ��� زدن �را
پ �ر ار�7 � � .وت 
D@ول را از آ��ن �Aب #رده ا�ت�ا�د

و�ق-درت #�خ �0د �س از ا/�راف �� ���ت ا��را�ژی �� ��
دھ�ی آ�� را ��  او��
� دو�ت ����
� و ����
�ن �


  د���ل دا��� ���د:

-  ��ل دا��A؛ در ����
 �� ��
� ���و �� رھ�ری ا
ر�� در آ��.#�ھش $4ور �ظ�
� و �
ر#ز دو�ت ا
ر����  

- .�
�ن ���و در ���ن ��,� در 
��طق �$را�� �رق 
���، آ��ی 
ر#زی و ��وب آ�ف �D4�  

ف ����� ���رت آزاد ����� (زر ��م ����� �دن). -D4�  

- .�  #م ر�9 �دن روا�ط �ظ�
� و ���� ا
ر�� و #�ورھ�ی ارو��


���رن ��9 ��ر ���را���دن  - .��
  ھ�ی �$
�A از �رق 
��� �ر دوش #�ورھ�ی ارو��� ��,� �ر

-  .��
ذھ�� در #�ورھ�ی ارو��� و آ� �
��دن �@��ی ز���� ھ�ی ا�
� �رور�م و ا�راط�را �-��  

  #�ورھ�ی �رق دور.��د $4ور ا
ر�� در #رۀ ��و�� و #�ھش ���� ا�$�د ا
ر�� و ����ن و  -
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� و ا�زاش #�ھش $ -����� و ا-�,�دی ا
ر�� در آ��ر�� #� �� �ر ر�9 �دن �@ش ���� �ر�
4ور و �و�7 ا
  $4ور ا-�,�دی �ر���@7 2ن 
��ر �واھد �د.


�ن ا
ر��، ارو��، 2ن، رو�� و ھ�د و  -
�@وت ��Dدل -ط�ن �� 
7��8 4رورت ����� و 
�ط@وی �� �ر#ت 
  ��8ت ����� و 
�ط@وی.ھ
��ری 
�$دان ھرG در را���ی 


ن و :ره در زر ا$�
��� �ر�6ت  -ت و ��8ت در 
��طق آ�وب زدۀ �ور�، /راق، ���، ا������Iن، �
�و/� ا

�ن.
  �2ر ��Dدل و ھ
��ری -ط�ن در آ�دۀ 

-  ���

ذھ�� در ��ور �ت دو�ت �دد ا
ر�� از /ر����ن رو �� زوال ر��ن ا�راط�را�
در ,ورت #�ھش $
$��� از ا�راطون.A�� و �
ت �ظ��

��� و $ L���
 Lودی و -طD�  

�� رو�� و آ��ی 
��� و #�ھش �و�� ا
ر�� �� او�4ع ا#ران و  -�
ت و ��8ت در ��$�ت ا�
ف ا�زاش اD4�
  �� رو��. ا#ران �@��ل

��#���ن و /ر����ن �Dودی #� 
��رک  ���ت ا��را�ژی ����، ��9 ا�روزا�� و ا�راط �رورا�$�7�م ���ر   -
$��� ���وA�� و ���
ت ا�����را��، �
و �� ا
روز از ��9،  �� رھ�ری ا
ر�� ��ل 6ر��� ط� �2د دھ7 ا�ر �� $

،��
م 
� ورا��ر �$ران ھ
� ����7و  در ا������Iن ط��ب ر/ب و و$�ت و #���ر ا�راطون ��ا@��
ت �
 .#�د $
ت از ��#���ن را #�ھش دھد.�
$ ��  ا���� ا6ر دو�ت �دد ا
ر

و ا6ر دو�ت �دد ا
ر�� 4رورت ��Dدل -ط�ن را درک و ھ
��ری �� رو�� را روی د�ت 6رد، �روژۀ ا��@�ل  -
 �
)ً  4رو دا/ش و ط����ن���� ��/ ���
رت �� �
�ل ا������Iن ��ت �و�7D ��ا
�� در رو�� و #�ورھ�ی آ��ی 

�
ت �ش �رود.و ھ
��ری ��د ا������Iن در زر �2ر ��Dدل  دھد. �ود را از د�ت �
  -ط�ن �� �وی ��8ت و ا

  ر�ول �و��ن
10/11/2016  


