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�	ره آ����   

، �	��ت «
�	ره آ����» و �� ��وان «��	ف 
د�» ای �� ��م در ������ر
�	�ز روز���� 
�و�ت ا	ن ��ور را �د �رده 
 �ر%� �ر��
�ن در 	�ن، ��ر و ����ن و ھ�#�	ن ���"ل دا �� و 

 .ا�ت

 ھ�ی �! در ا �م �رار داد ھ�ی ���	ن و ر	�� را � ھز	������ن �ر�و�ت 
ر���ن 


وان 	) %�	+ز	�� در  در ا	ن ���� آ�ده ا�ت: �� �درت ر�	دن ��) ����ن در �ر��
�ن را 'ط ���
� �رد، ��/� �ر ا��س ر'
�ر، �	��ت و �وع 
,��ل �� ��ط ��را�� در �
�ظ�م �درت  ��واد0� 

ای %د	د در ا	ن ��ور �3ت �رد �� ���  	� ��ز	+ران ر�	ب، ��	د آن را دوره �ور�	��� و ���ل آ'ر	� و 
ھ�ی ��� در ا��5م  ھ�ی ��+	ن و ر	�) ھ�ی 4ر��، �ر�و�ت �ر��
�ن �,ودی را �� ھز	�� �ر ارز	���

 .�رار داده ا�ت

��و�ت ��ط
0ر#� ���ده، ا ��3ت ھ�ی ا'راط� و �� ای و ا�رار �ر �	��ت ر'
�ر 'رار �� %�و در 
 .ظ�ھراً �رای 
�3	ت �و�,	ت ا	ن �8د��ھ� ا�ت، و�� �� 	) ا7طراب و �+را�� ��	ق ھ�راه ا�ت

�د
� ��ل در وا��ش �� �و7وع او���� �� �ر��
�ن را » 
ر�� '	�ل«در ادا�� ا	ن ���� آ�ده ا�ت: 
وق ��ر و آزادی 
و�	ف �رده �ود، ��  د��ت �	ش از �8%�ه�� �8د��ھ� ��� ��در 
رور	�م و ���ض 

 .8	���� �� آ�ر	/� ا��ره �رده و �و7< او���� را 4	ر���=��� دا��ت �ر��
�ن در ھم

"��#� ���$ "�� "�� )ذارد ھ�ی ����ن �رد	دی رای �ذف و&	% د 

در ��	ط دا �� �� ا	�/� #	�ش ��ھزاد�0ن در �رد��ن �درت �� �=< ��) ����ن و 'رز�دش ���د 
وزار
 ��� و �و���، را ��	د  �13ت �	��� و �/و�
� و اد�4م 8 43ا�ت، و�� %��%�	� �دود 


/��� و 
�7	ن ا�زارھ�ی �زم �رای 
�دی ���د �ن ����ن دا��ت �� 
رد	دی �رای  �و��  ���
 .دھد �ذف ���د �ن ��	ف و�	,5د از  ود ���ن ���


@�	د �رده ا�ت: ھ�وز رو�ن �	�ت �� آ�ر	/�	�  ���ل  ود ���ت �� ���د �ن ھ� 
��	 ��دA در ا	ن �
��زی از ���د �ن ����ن و 
و�	ف  ه ��	ف را �رای %���	�� �8د��ه از د�ت داده ����د، و�� #5ر

��د. �ر���� ا�
��دی ���د �ن ����ن  ھ�ی رو��� را ��
ل �� ���د �ن ��	ف �� ���ر��ز و �,
�د، 8	�م
�� �رای  �� %�هC
ق ارز	��� �ده، �
ا����� از  ای و �	ن 	) �ر���� ���، ��ط�ط����� و 4	ر���ل 

 .�وی �ر��
�ن ا�ت

��	�ر آ�/�ر ا�ت ��  ��واده ����ن و �8د��ھ� �,ودی، از ا	�/� �� 
5د	دات وھ��	ت ��
ل از �ظ�م 
ای از %�D دا �� در �ر��
�ن را  ھ�ی 'رھ�+�، دوره �8د��ھ� رو�رو �و�د و  �م آ��5 در ر'رم

ھ�ی ا��	
� �ر��
�ن را �� راه ا�دازد،  دا�ش و ا���ده ��ھ��ھ�D �� د�
+�ه��  ای �و%ب �ود �� 0و��
 .د�5ره و 
رس دار�د

ا	ن �و	��ده ��ری در ادا�� 	�دآور �ده ا�ت: ��/ل �ر��
�ن در دوره ��) ����ن �� ا	ن 
ا	ن �ود، ��/�   طرھ�ی و	را�+ر در ��	ط دا �� و در ا�,�د ا��	
�، ا%
���� و ا�
��دی ��دود ���

� .ھ�ی �
�و�� رو�رو�ت ای �	ز �� #��ش ��ور در �ر�� ��ط

 .�- در 	�ن، �ور	� و 
راق �را*#�د)" 
ر���ن را د��ل دا��� ا�ت
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	%� ���ده، ��/� �� ظر'	ت �,/وس  
��5 �� ا'روزا�� 
/=	ری در �ور	� و �راق �� ھ�ی %�D 8روژه�
�8د��ھ�  واھد ا'زود. %�D در 	�ن �وی �ر��
�ن �وا%� ا�ت و �ر ��/Cت ا	ن  �دن ��

� ا�ت ��ر�����   .ای  و�	ن، 8رھز	�� و ���و'ق �3ت �رده �� �را'/�د0� �ر��
�ن را �د���ل دا


ری �� آ��5 در %�D �ور	�،  وی ا'زوده ا�ت: �����ن ر	�ض '/ر ������د ا0ر ��خ �=	د ھ�راھ� �	
�ن 8	روزی �+	ر�د، و�� ��خ �=	د  
وا��د �ر و	را�� �راق و 	�ن از  ود ���ن دھ�د، ��% ،D�% ھ�ی

ھ�	� �رای د	����8�  ود �3ت  ، �و'	ت2016 واھ�د 
� ��ل از �وا��ر  او�و	ت د	+ری دارد. آ��5 ��

ری 8�ت �ر �+ذار�د ���د و ��رزار ا�
 ���ت ر	��
� را �� 
�7	ن �	ش. 

���دا�د و در ��زی �ذا�را
� �ور	� و  �ای آ�ر	/� را �رای  ود ُ���ده � ا�� �ر��
�ن ا	ن �	�ز �ر
��د. �� ھ�	ن  دھد و �� آن ھ�راھ� ��� ��زی �راق، �ش � رب ���ن �� ھ�ی دو�ت 	�ن و 	� ر���ت

�ای ا���س  د�	ل و 	� د�	ل د	+ری، �8د��ھ� �ر��
�ن  ود را در 	)  Cء راھ�ردی �درت ��ط
ھ�ی  
وا�د �ش �ده 
� �� آ�ر	/� ��3ت ��د �� �رده و �رای %�ران آن، د�ت �� دا��ن ����ت ا�را"	ل

0و��0و�� در 
@�	ن ���'< آ�ر	/� �� �5ده �+	رد و �0ھ� �	ز از 8
���	ل ��� �5	و�	�
� در درون 
� .��د �ود ��زی �5ره ای �رای �واز�� آ�ر	/� و 	� �	�زھ�ی ��ط

 دا��د �%ود را 2	�ده �ظ�م ��0	ن ا��	ت $ود �" ھ� آل ا�را/	�"

�ظ� ا�ت. �ر��
�ن �,ودی �� آ�/�ر �ردن  ادا�� ا	ن ���� آ�ده ا�ت: دو�
� �� ا�را"	ل ���لدر C�

� روا�ط �5�8ن �� �5	و�	�ت��� �
ھ�ی راھ�ردی و �ظ���  ود در ��ط  ھ�، ��	�ر ا�	دوار ا�ت 

زاری �� آل ��را�� ��ط� و 	� در ���ل ا	ران از �وی ا�را"	ل %�ران �ود، و�� ا�را"	ل ھم، �+�ه ا�

� و ��7ر �	�ت 
وان  ود را �رای آل �,ود ھز	�� ��د و �8ر �Cی آ��5 در ���ل ا	ران و ��,ود دا

�و�ت �ود�. 

ھ� �رای ا	�/� از ���وس ��و�ت و ار
�ی �ش راھ�ردی ا	ران رھ�	� 	���د، آل �,ود و  ا�را"	��
دا��د 
� ا'/�ر ��و�� �ر�� و ا��C�   ود �� �ظ�م 
@�	ن ا��	ت ذ �	ر 
/=	ری آ��5 را �� ����3 8	�ده 

�� ،��رف �ود و 8
���	ل ��ورھ�ی ��ط�� �+
 .%�ی ا�را"	ل �� 	) د��ن 'ر7� و �� 


� ا�ت: �����زی،  ا�د	�د، از ا	ن ا"
Cف ھر��ل آ�+و�� �� �ر��
�ن �� ��	ف ��دA در ادا�� �و
ھ�ی آن  ھ� و ھز	�� ��	د ر�وا	� را�ط� �� ا�را"	�� آ	د.  �و��ً ا	�/� ا�,�ده �د�ت ��� 	) ا�دام 'وق

��ل ���د. د	����8� ر�وه آل
�,ود �� ��ر، �ودان، %	�و
�، اردن، ���زی، ���8
�ن و 	� 
ر�	�  را 
8
���	ل �� �
 .ھ�ی �و3ر و راھ�ردی 
�د	ل �ود ھم �
وا��

 د	����2" ر�وه آل �%ود ��وا���� � ����2	ل راھردی �د	ل �ود


� ا�ت ا	ن�
ر�	� ا وا�� �	ز �� ا	�/� از ������ت �را�ر ��  :�و	��ده ��ری در ادا�� ����  ود �و
���
ھ�ی �	�	�ردی  ود در �ور	� و د	+ر ��ط را �رای  ���د و 8ردا ت ھز	�� ھ� ا�
��ل �� �ر��

�ن را �� دوم �رای �ر��
 دا��د، و�� ��7ر �	�
�د �ش ا�زار و د�ت ا�
��د و 
ر�	� 7روری ��
 .�5ده �+	ر�د

ھ��ت، و�� �0
رش %ر	�ن دا�ش و 
/=	ری  �� ا وا��  در ��ر، ا0ر#�، #��ش ا��� ژ�رال �	��

�ط �رده، و�� ����دت ��  �� دا ل ��ر �� ���@ �ر��
��� دارد، ����ت ���م �ر ��ھره را �


�ن، ا�/�ن ھ�راھ� ���د و �	ش از �� �د �� �8د��ه �ر د�رھ�ی اھدا	� آ��5 ا���س �	�ز ����
 .راھ�ردی �� آ��5 را �دار�د
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�� ��ط�  در �ور	� و �راق، �� ا	�/� 
رور	�م 
/=	ری و ا���ده، ظر'	تھ�ی �زر0� �رای 
I		ر �
��ل �رد، و�� ا'ول و 4رو�� �ر	<  ھ� و 4ر�� ھ�، ا�را"	�� از  ود ���ن داد و آ�ر	/�	��ھ� را  و

��ل و ا�/��� �رای ���� ���دن و از  ود ���ن داد�د و در ���ل 
راھ�ردھ�ی ا	را�� و ��و�ت، 
�	�ت طو��� در  ود �د	د�د. 

��ل  �زای �8	�ن ��ر 
رور	�م 
/=	ری در �راق و �ور	�، �رای آ�ر	/� و ا�را"	ل و آل �,ود ���ل

ا �� �و �	�ت، #را �� 8	��دھ�ی ژ"و�8	
	/� و ا��	
� ا	ن �/�ت، �ر��
�ن را در ���ق و آ�ر	/� ر

� .��د ای رو�رو �� از د�ت ر'
ن ھژ�و�� ��ط

ھ�ی  �ذا ھ�� ا�رژی آ�ر	/�، �ر��
�ن و رژ	م �5	و�	�
� در �ور	� و �راق در 
زر	ق 
رور	�ت
�ود. 'ط  ھ� و طو��� �ردن ��ر آ��5 ��روف �� � ش �رای 
رور	�ت ھ�ی �	�ت %د	د و �Cح


ر �� �راب و 
وھم ���ھت دارد روزی و ا�
	�ز �	شا�	د دار�د �� د	ر
ر �/�ت � ور�د و ��ب 8	. 

ا	ن ���� �� ا'زا	د: ��3ت ا�
دار��ز در �راق، �رای آ�ر	/� و �ر��
�ن 	) �م ��5) ا�ت و �ذا در 
و�رج و  ���ر ��زی �� ا�طCح ���رزه �� 
رور	�م در �راق، از ھر 
Cش �رای وا0را	�، ھرج



در، د�/را
	) و ���%م �رای  ��ل ������رآ�دی �/و�ت �ر�زی ا	ن ��ور ا����د. �راق �
� .ای و ��ی آل �,ود، در �ط� ���ل �,/وس �رار دار�د �,�د�� �درت ��ط

��ور و  ا	ران از ا�
دای 8	روزی ا�Cب ا��C� �رای �ر��
�ن 	) ���وس و �رای آ�ر	/� 4	ر���ل
 
ر	ب، ��5ر و 	� '��ر و ��دود��زی ا	ران 8ذ	رش ا�ت و �ذا د	����8� ر��� و 	� �5�8ن آ��5 در 

ا0ر �	L  ز�ل در دوره ���ر، ھو	ت �و�� و ���	و���	�
� دا�ت و 
��م ���	ر  .�رار 0ر'
� ا�ت
�رد، در دوره �دام، �,3� �ده و در  د�ت وی  ا�,رب را راھ�ری �� ھ�ی ���دار و %ز	ره و  ��واده

 .�رار 0ر'
�د

ی از �وی �ر��
�ن �� �������� �رب ��� ظ�ھر �ده ا�ت. �� �رگ �	L  ز�ل ا	ن �%ره ���	ر
ھ�ی ُ�ردی  
وا�د �ر روی ظر'	ت دا�د �� �رای ا%رای �ش 
 ر	�� در درون ا	ران، ��� �ر��
�ن ��

�	/

وا�د  ود را وارث و ��%� �رب و  �ر �%ره ���	ری �	L  ز�ل، �� و ��وچ 
/	� ��د، و�� �� 
 .�ی �=
� �� ر'
�ر 7د ا��	
� در ���ل ا	ران ا�
�رار دھداھل ��ت �رار داده و �� د�رھ


د ا�ت �ر��
�ن �5�8ن ���,� Aران اھدا �رد  ��د �� ده ��د	ا �� D�% دام �رای�ر �� �ھ� �	�	�رد د
ھ�ی 
/=	ری �� �را�ز د	���8
	) ا	ران در #�د ��ور ���� �رده و  و�ر	زی راه  و 	� �� 
رور	�ت

��3
� و ��ا��� �5ره  از �رورھ�ی �واد � در در %�وب �رق ا	ران �رای ا	%�د ��ا�دا 
�د، و 	� 
�
 .ا�د 0ر'

�
ای  �ر��
�ن �,ودی �رای ا	�/� ��3ت ��د �رای آ�ر	/� �=	د ا�ت و آ�ر	/� ���	د �� ����5 
وا'ق ھ�
د و �� ا	ران �زد	) �ود، ��7ر ا�ت  ود��� ا�
��دی ھم �/�د و �=ت ارزان �� %�5ن �ر�7 ��


ر از ��د ر��� �ورس ھ�ی �8		ن 	� �� و�و��  ر	داران �=ت ا	ران، 8	���5د �	�ت  �
ھ� را �دھ�د 
 .'روش �=ت ا	ران و 
@�	ن درآ�د ا	ران � 
ل �ود

 ر	ز و �رور	�م )و�� دارد  
ر���ن در 
ر�3 د����2" �3و	ری $ون


� ا�ت: �طور ��� 
�و	ری �� �ر��
�ن از �ای   ود در د	����8�، �ش ��ط�ا	ن �و	��ده �رب �و

�، �� و 
,��ل و ر���ت در ��ط� و %�5ن ����ده،  %� 0ذا� �5
�5 �� �
�	P ���وس و راھ�ردی ���


%�ی  ر	ز و 
رور	�ت �� ا�
��د، ��ا�ن ���ده،  ون ای از 	) ��ز	+ر �رور، 4	ر���ل ��/� #5ره
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+�����	�ن آ��5 در ��دن و وا �
� �� �	�% �
 �
�ھ�ی ز�ت و 	�  
ن ��#�ر�د �0ھ� �� ا	ن %�وه0ذا

��ک در ��	ط دا �� و  �ر%� �ر��
�ن اذ��ن و ا�
راف ���د�� .و

ا0ر #�	ن ارز	��� ��	م �� ��	�ری از ��ورھ� 	� �ر����ی د'< �ر و 	� �,�وان �	�� 8ول و د�رھ�ی 

� �� �ر��
�ن �+�ه ��=� �

�ا	م و ا���ف ر ���د، #�دان �� �	راھ� �ر'�ھ�  ���8
��� .ا	م ا ز	ر �8 �+ذا

وز	ر ���زی و ژ�رال ا��	�� در  و ��) ��دA ارد��، ��را���	ر �ودا��، �����ن %	�و
�، � �ت

� اردو�4ن در 
ر�	�، ��ل از ا	�/� �� آل �,ود �����وان 	) �ر	) و ��ز	+ر �ؤ3ر '/ر  ��ر و 


�ش ھ�ی ھ�ی ا	ن �8د��ھ� و �	��ت ���د، �� � �وت ر�وه �
 .ا�د آ�ود آ��5 دل ��

آو	و �� دو �ر��	� آل  0و�� �� ����ت 
ل ھ��ن :��	ف ��دA در �8	�ن ����  ود 
@�	د �رده ا�ت
���د و د�رھ�ی �,ودی و �ر��	� 
رور	�م 
/=	ری را  ھ�ی  ود '/ر �� �,ود �رای ��ور از #��ش

�Cه �زر0� �ر �ر ا	ن �8د��ھ�، �� 'روش  دا��د، آ�ر	/� و ارو�8 ھم، �� ��ز �� �رای  ود ا��	ت
��ت ر�+�ر�D �� آ��5 و ھدا	ت و را�دن آ��5 در ا%رای �	��ت	��
 �ای '/ر �رده و �ذت  ھ�ی ��ط

 .�ر�د ��

����ھ�ی  ھ� ����د، ��ھزاد�0ن �,ودی در ����ره �� ز��ن در �ر��
�ن ��	د در ز�%	ر ��رو�	ت در
�Iو��د ��ر0� ���د و �� زن 4ر�� ھرز0� ���. 

����وق �د	5� �د�� در �ر��
�ن 0ردن زده �� در��ود و ھ��  �� �	L ��ر �� د�	ل �ط���� آزادی و 
وق د�/را
	)  =� �� �داھ�ی آزادی��و�د، �ر��
�ن در �ور	�  وا�
�ر د�/را��   واھ��� و 
��������	ت ا�+�	س را  �	=� �ورد  ��د 
� �ردم �,
رض �� آل �� �� ��ر	ن �	رو ا�زام �� ا�ت. در

 .��د ��د �� در ��ورھ�ی �ر�� �دا �� �� �ر�وب ���د، ا	ران را �
5م ��

������ل ��� در
��د و  �� �ردم �ر��
�ن �%�ور�د �� �8د��ه �	,ت ���د، د�/را�� در �راق را 
 .%�5ور ��
 ب �ردم در �ور	� ��	د �� اراده آل �,ود ���ط �ود ر"	س

����دا�د، �� ا��I�+ران '��ط	ن، دو�
�  ود را  ا ���� �رب و اھل ��ت ���� �ر��
�ن  ود ر در
�د. آل �,ود �� ��در 
رور	�م  ���د و �رب و اھل ��ت در 	�ن را ��  �ک و  ون �� آ�/�ر ���


ن  
/=	ری ا�ت،  ود را �7و ا"
Cف 7د 
رور	�م ����دن ر�وا	� د�ت دا� Cدا�د و �رای �ر�
دھ�د. ا	ن 
���وی �و#/� از ر'
�ر،  �	�	�رد د�ر �� آ�ر	/� ر�وه �� 8�750
���ر،  11در 
رور	�م 

��ی آن ا�ت��
 .�	��ت و ��ھ	ت �ر��
�ن ا�ت �� %�5ن در 

 ا�
�5ی 8	�م

http://www.mesrtimes.com/456589  
  

  

 


