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از���� ��ری ����� و�	ت �� .٨�   � در #"	 �!�د ھ�ی �����ری

  و �"� +*اری ����� �(
و)�� ��ذب .٨٫١

� و�	ت ��� �F در "�
'��F �	ر'����F"، �	ون !�2 6
ط ھ�ی ا+*ا�� آن  �!��م ا���� �


ده ��eر �F '/�د ?
��ل �%	ی ��9 �A�وا�� F� دد
A�� 
g%� آن h�6 iی
9
دی	ه ا��، در �/�

�	ور از ر6	 یk ا(�)�د  ،ھ�ی 0/�'� �� !� آ�	 ھ�ی یk ا(�)�د د?�ر�F، یj%� ری4� ا?��ده

� و�	ت �����+m  و ?�(	 ھ%�gر ھ�ی ��زون ا0����J. ھ	ف ��� ��E��ری �
'��F ھ�ی �

��� -  

یh��p� i  -ردیo �%	ی 9
دد 2 6
ط ھ� در �9�
ه ا���'�ت و�0د ?n	ان !��� ا9Eدر آ

از ز��ن ���	 �
زی �F ای�E  F� ���<' ،�� iا'	 ��د،در �q8 و ���'� "'>�م ا'��
ا��" ��eر 


 �%��<�ت � m��� 
e) F��r� F� �!�' �6ر�A�+ا 
e) s8' F� ا��

رات د���n� و i�'از (�ا

9
?�F، ا���8ده ا�*ا h�   	.ر ی �� �%ا(�)�دی 6

 iای F� 	%�0ی �� k��� هللا	>J هللا	>J و �%u ف
� د���
ا��k، آ(�ی ا6�Jو
e� 
n? F� 
<'

 i�� در F�٢۶  ان ا��� ��رزار
Aزی�� F��r� F� �/'�0/�ری، �9ی� آ ��i '��*دان �
�� ری��

 �6�! mات در ھ
vE F� 
<' ،
A3%�ن و از ��ی دی m. ھ	ه ا'	6 F�E�%6 2 ��ز�! ����� 

�F��r� F "دری�'�ردان آز��ده" '>
 �F ای���gت ����� ز��ن و �� !�
وی از �9ی� '>�م ��eر، آ'/� 

9
ای�" h�J" hا�  ����� mطw�� 
p� ّ�ندر�� "��e� ر�e� F���6"  �را �9ی� �	�


ھ�ن � �
ز��i ھ%	و �2 ��ی�� ،����p� رانy�� F�?�) iای 
<' F� ،ه�A' i؛ از ای	ا' F�?
9

 ،ا����ر ����� ای�A>4' iن �
�� 'i�e ��ده �Fj��0 F ا?|�'� را �9ی� از +} !
��Aه �����

� و�	ت ���  	.د�� ��gJ m+��ٌ  رھ�ی� ��e4	ه ا'���� {��
� iای F����� ��Jو
e�" �


��Aه ت ��eر از �'g"ا�
 ��ذب"  �Eد را در ! F>+�����"  	%�  . ھ��F 9;اری ��

 mای�" در ����ری 0/�ت ھ
9 mت و ھ��wا�" m�� �� "اوم	ل و ��p�" m�� رات�(� F� ی��g'از آ

� و�	ت ��� �� د�6اری ھ�ی %3	 �j	ی ��اF0 دی	ه �� �6د.���  ��ی� '	ار'	، �

'Fاز ھ� ��4 - � mو�0د ھ ������� oدو ط� 
���Fn  - �ی� ھ�ی '�<� �
'��F ھ�ی ھ


�9ن ����� ھ
 دو ���د �F��r� F یh��J k ��زدار'	ه Aھ�ی دی �ھ�ی �4��o '��6 از ھ�ی


 �F �%	ی g%� ،�n�>v� ھ�ی ����� iوی	� s'�� F��r� F� ����� د
� h�J ده و در
�<�رز �


ددA�� ����� 2%�.  

و ط�o، ا+*ا��ت ��E��ری '>�م ا(�)�دی و �
��} �%��<�ت در �%�ر ��8وت ھ�ی ���Fn ی ھ
 د


 ا+��Aر�6 '�!�e) ی
� رھ<p� m��� در '>�م �J���0دد  ،ا
A�� ت��wع ا��' 
�Eد ��'s ھ


 ���m در ��Lد (
ار �9
دe) s?�%� �� ه و	دی

E�� �'�9��ری 9Aدی F� 
g%�  F�.  

 24�mی�زدھ  
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�� �� F0ت ��� �� آن ��ا	و� ����� F� ی
Aد�6اری دی ��e3 mدد از ھ
A�� �6�' ،	6

ا0����J '>�م را �� ��ز'	، و+� در -ھ�ی '�A>4ن ����� ��E Fد �9ی� !�یF ھ�ی �����

� و�	ت ��� �%� ری*ی �
ده ���� �Eرده ا'	. ایFn�� i در �h��n راه ��ر ���ا'����4ت 6

Aزی�� ،m�%�
دد. ط�ری ��e� Fھ	ه ��A�� h���� o��4� hو��ی F� ��را� iان ����و در ای
 �

 iاز ھ�� 
Aاد دی	j� kی  و ی	ا� Gp+وه ا'�را
��'%	 J<	ا+
ب ر��ل ���ف، 9
وه ���	 �
زی، 9


 در (�vر اول '2n رھ<
یAدی F� oار ط�
) �����  Fار و !�ی�E اث
'	ار'	، و+� �Eد را ��

����� h��J kی F��r� F� Fj��0 و در F��'ک -9;اران '>�م دا
�e� F��ا(�)�دی ��Lر دار'	. '

 kدر ی �n? آ'/� �9ی� F� �
ی، در ایi ا�8/' h�F ا�e) ت درون�?w�Eوه ھ�، �� و�0د ا
9 iای

F/>0، رده�E ���6 ٌ��+�gJ mوی#ه و+� در ��رزار � ،و آن ھ F'دارای وز mد را ھ%�ز ھ�E ����



ی". ایi ا�h "�� !%	ار'	اھ���  و !e) ک
�e� s?�%�،  �آ'/� را وا ��	ارد �F ایF� i در ����


د. �A' ار
9
ای�" ����0 h�F و ?
ا�Eان "�
'�A'� '>�م" در د���ر ��ر آ'/� ( ��j)وا" hا� F�

9
وه ھ�، �
wEف 6;9�F ھ�، ا�%�ن �wش دار iی از 'ای F/>0 د '/�د ھ�ی�gای Gی
	 �� از ط


-!e��Fn�� �'�> ھ�ی ������e�� �J���0ر ا�e� ه و  در	دی
در �8E �� �����ن �
�Eردار 9


ی*د. �� k6رد و �� �3!�ن ا�E �� F>'گ د
9
وه �9ی� �� 9 i. ای	0%<�'% �� 
� mزی ھ

ون ���


ح دو��ره در ��رت ��%	 6	ن ���6ر ��زیs ای%/� ا'�>�ر دار'	 �� v� mھ F� �J�' 
(	رت، �F ھ

3
ب"،  �/F� m �*ای  F�n+" ، از	6��.	%%� {��   


ش �%��د 9
ای� ��9 ،	%�6�E h*'	ه �/	ی	 �� F� ر را�e� ����� ت�>� F� ی
Aدی 
vEر د

 Fj��0�
ی
 و ا�wح، و '/�د ھ�ی وا���F� F آ'/�  ،ا�p� در و�0د ا�*اب F�-  ��+�j? F� 
<'

6�h  -�<��|��� و ای�gد !�ی�Aه ھ�ی ا0����J در Fj��0 ا?|�'� -����� ھ�ی %3	 �j	ی F�

9
وه ھ�، �� ��8وت ھ�ی زی�د و �m در درون '>�م  i. ای	د'
A�� ردار�E
� 
�e�� روزا?*ون از '�8ذ

ھ	?�%	 ?�jل ��ده و از ���A>4' iن  �%��د 9
ا�<�رزه ����� �
ده،  در �0} و ���5 '�
وھ�ی 

9
ا و �0ا iدی ٌ��+�gJ وه ھ�
9 iای F� F3
'�ن �	ون me3 ا'	از د'��ی �
��ز �9
ی �� �%%	. 9

����� hی	م �	J F� 

ا�Eان ��nط '>�م '�* در  ،'>? M! ،ای ��ده ھ� '<�ده
(��h !;ی
ش �


ات ����� (
ار '	ارد. د���ر ��ر آ'/� vE ت	ای '>�م -و+� در دراز �
9
وه � iای ���<'m�' 

	%� �e� ا��
�	رِ "ر �F آ'/� در رد آن �<��� ���%%	، 6<�ھ� �F د���� 
دارد �G�J F و   "آب �9


ودت آن � F0در 	ا'���� h�e� F���4e�  G�)دد. د
9    

 F� ،i�9
وه ھ�ی ھ
اس ا? 
�Eدر ا	ه  �	ا'�E ر�e� ت در�>�  m��p� ا���	'�e�� �� و ��ام ،

i�� وھ�ی رز��

وج '�E از M! زی و

 از 6;9�F ھ� ��eر  ،ا+��h !��'	 ھ�ی ��
ون ��e�� �9ی�

9
وه ط�+} از یk �� و  F�6;9 

، رھ<�J 	�p� w� گ
� ��  .	%'�e� �� ه�A�
را �F ��ی !

� ��ز��'� و ��8وت �e� i�9
وه ھ�ی ھ
اس ا? i�� در ،
Aاز ��ی دی ��wا� �ظ/�ر 9
وه دو+


وز �
ده، � �%�
 ھ�ی در ��رد (
ا�� دی%� ھ
اس ا?Aدی mھ F�{�3
�8
 را �� �
ز ���" F� "
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 m. �� و�0د آن ھ	ا'%�E �� 2+�3 را �<�رزه�� F� 
9
وه ھ�ی ھ
اس ا?�F� ،i وی#ه '> iای F��J

9
دی	ه ا� 
�.?n	ان '�F4 ��رد '��ز، �� �	ودی !���	ه �   

 F� ن��زی ا?|�'�
�� و�0د د�6اری ھ�ی '��6 از �	 ری4�� ھ�ی درون �
زی، روا�� ��
ون �


'��F ی وی#�9 ھ� و  !���	ادار '��� �Eد� kدن ی
�9 ھ�ی �� ��%6	F� ، ای�gب �	ویi و !��ده �

 F� 	%�� و�	ت ��� ���ا'	 'M8 آرام ����� ��e	ه و  در ی را �����در ����ه �	ت �

kدی������ i6از رو	ا' me3 �� ه و	ت، ��ز'	. دراز�	6�� F�آرا�  kا�#ی
ا+<�F ا9
 ��(o ��0 ا��

6� ����� ای�e� iر در درازای ��ری� 'i��j� 2n �%%	ه ��eر در (�} آ�'
� i��j� در ،���

� در �Eر  او��ع���� kدن ی

 �� ��ان از ھ��o)�� i، �� !��ده �Aاز ��ی دی ،� ،دا6�F ا�


 9;اری ا�
 (	رت ھ�ی ز��ن در ��E��ر ����� ھm 3%�ن، ��/
ه �
داری ا�*اری �
د. ���� F� F0�� �

�e� در m��� 
e) �6روی از 
A+�|6وج (�ای ا
E از M! وی#ه F� ،�� iای F� ل�� h/0 ر، از

�9
ی '>�م درون �
زی ��eر '2n  ١٩٨٩ا?|�'���ن در ��ل  h���eر ھ�ی ھ���یF در 6

 ،i�3 GیwJ �� 	'��! ن در��ان و !���
�/m ��زی �
ده ا'	. ��eر ھ�ی ھ���یF، در ایi �0 ای

 

��،  ھJ 5��E  ر ھ�ی�e� و 	)�دی و ھ%�ھ�ی ا( �
 �F اھ	اف �����، �Eا�<' kی

ا(�)�دی ا?|�'���ن د�� دار'	. ای���! i	�w�- �9>�ت ا��
ا�#ی�E kد در �w��jت �����

 F� دد
9 
g%� 	ت ��� آناو��ع '<�ی	و� ����� F�  ا�#ی
در �w��jت ��
ون �
زی یk '�ع "ا��

�9
د؛ راھ��ن ایi ا��
ا�#ی �hj8%" را اE���ر �
ده  و �
 ا��س �Eا�� ھ� و '>
ا m��(� ان
Aت دی

� و�	ت ���، ا9
 ا�wً �6ی��F �	ی
ی� ی�e� kر !
 آ��}  '���%	. ���
wEف �� ��

����� G� 

ده و از �%�?���J sی ��eر در ��h�r ا(�)�دی ��eر را -�Eاھ	 �Eا�� ھ�ی ��

6�%� ��ری�4 �
ده ، ��� �
!;ی
?�Fرا ��ی�� �3+2 ھ�  �Fnv%� �v و 0/�ن د?�ع �%	،  ��

 �� و�	ت ��� �F از '�Aه '>
ی �F ��� �9ی� د����و در �	د راه ��ر w� ���Jش �%	. �

4�' kی 	زده، ?�(F 6�� �� را در ��رد��.	            


د.�A�� ار

ه ایi د�6اری ھ�ی درون �
زی و ��
ون �
زی ا�%�ن یF� k یk ��رد ارزی��� (��9   

  ا�"���  ھ�ی ا��
ا�1ی و �0/��/� ��ا.- ���. ٨٫٢

  - او4�5 #
آ�	 ����� ����� و�	ت ��� -

 m��  در �%u ف
9
ای�" آ(�ی J<	هللا J<	هللا و ���د "��pل و �	اوم" آ(�ی ا6 mت و ھ��wا�"

 ����� 2%�� G?ا�� mھ �� F��' kوندر ی	ھ�   F��'
�3ن و 3
ا دا6�%	: ھ
 دو 9
وه ھm در �

 F� 	'ده ��د
�� 	/j� ،�در ��رت !�
وزی �
  آ'/� و ھm در �<�رزات ا'������4، �	ون �m و ���


زی از ا� 	��� F� "�J�?و د ��ا�%� F��' G?ی آن �"��ا�Lدداری�E  .	'ار;A�� Fp� ،ده ��د
�

o��p ری�M �0/�ر و ری�M یj%� یk روز !M از �، ٢٠١۴���<
 �ام �٣٠ھ��ن ��د �F ���ری� 

 �� �0/�ری ا���w ا?|�'���ن و ��0* ��� ا�%�� ��eور ا��
، �%�o (�ی ��p	ا0
ای�، آ
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،m/A%�%� 

ارداد ا�%��� و د?�i�� "�J ھ
 دو ��eر را ا��L  ا�
ی�� ��p	ه ای�yت ��8)" h��� در


د'	.� �� iای o��4� د�jاا�%�ن ا� F��' G?�� .اری���	د'
A  


ا��ری #� ای�<ت ��=	ه ا�
ی��:. ا.8��9��ن در #"	 روا#6 ا�٨٫٢٫١  

Fدھ iی	�4 او��ع در 3%e� h��j� F� 

، ا?|�'���ن �� ای�yت ��p	ه ا�
ی�� در !��'	  ی '>�Eا

 mیw� �' اورده �)�د?�ت
? *9
ھ�ی "روا�� ا��
ا��ری" �9
 ا?��ده ا��. ا+<�F� F ایi روا�� ھ

 i�A%6ی وا	j� 	%3 �4e� ا�#ی
در �<�یi و �<�'� �� ��eر  -����� '<�ده، �
wEف، ا��

Fnv%� �8ذ در' 

 �F وا����A '>��� -و �%2 ����� - ھ�ی !g%� زی
9
وه ھ�ی درون �

9
دی	ه  �������، ا(�)�دی و '>��� ��eر !�
ا��'� ا?|�'���ن �F ا��
ا��ری ای�yت ��p	ه ا�
ی

 .�  ا�


 ایi ا�
 �Fp 8���ن روا�� ا?|�'���ن �� ای�yت ��p	ه ا�
ی��9در � ��4� از ھ�F ��ی�' ،

ا(�)�دی و ?
ھ%%6�� �� �A	k��� �� . 9;ا6� �F ایi روا�� دارای ا��jد �����، '>���، 


دد.A�� i6ن رو��در (<�ل ا?|�'� �� �F ایi ا�
، ��زه �9�
ه ی ا��
ا�#ی ��� ای�yت ��p	ه ا�
ی

����� h�e� دو �� �� ��ا(�)�دی ��اm�6�� �� F0، -در روا�� ا?|�'���ن و ای�yت ��p	ه ا�
ی

 iی، و از ای	��6ه ��+� h�����  -ا(�)�دی -
 ��v�  F ا'��eف �����، '>+�pظ�F از '�Aه �

mھ�ی زی�د و دور از ھ F���? -   از دوران F� ،��
ار دار'	.  ای�yت ��p	ه ا�
ی) o��4� ار	در دو �

 
�%0 �
د" در  ھ��e3 m ھ�ی �
9<�ر �� ا��
ا��ری ا��pد ��0ھ�
 �6روی �F��r� F یF'�A "ا�"


9;اری �9�
ده���� F� 

 0/�ن و در �	ار ھ�ی �4��o،  (	رت" �<�رز '��د، '>Aر ھ�ی دی�e� 
�


ار ا��
ا��ریروا�� ")

ده" ��  i�A%6ا��ری"، وا
�.  در "روا�� ا��?
��E Fد در ھ��F آن �0ی 9


 9;اری '�
وھ�ی "�F<?�p ��ران '�" در آن ��eر -���� F� 
�F ایi ��ور ���F زد �F� -  F وی#ه '>


 را Aر ھ�ی دی�e� "�6�'
�" �  از ھ��i ط
یG روا�� ا��
ا��ری �i��j �%	. ��ی�


ی ایi روا�� ا��
ا��ری  در ایi �0 �� ��ان<' �E�� 
�	ه  3%	از �F��r� F زیeی	از  "ا' m/� 
ا�

 " ا�
ی��ی� '�م �
د.-Rand Corporation- ر'	

ا�� �F از  - Military Planning Guidance –"رھ%��د �
 '��F 9;اری '>���" در ا�
 اول �%�م  

 F� �' ران�� F<?�p� ف
�2 طe�! اھ�ن�E �0/�ری ����	. �F ا��س ایi رھ%��د '<�ی	 9
دی�

 ا�
) ١١٣"ھ�� ا�
 (	رت در 6
ق ارو!�، آ��� و ی� در ��زه ا��pد ��0ھ�
 �6روی" ظ/�ر '��ی	. (


ا ی �	ه ���� و ی�m"  دوم � �J�?د F��'
 Strategy and Defense  -�%�م " ا��
ا�#ی و �

Century   st21Planning for the -  در ��ل F�١٩٩٧  F<?�p� ر��3��	ه ا? ،��/�F 6	ه ا�

 m��

 9;ار ا در  ���%	.��ران '� را ھ	?�%	 ����� 

 ����یi ا���  ���Eر�0 ای�yت ��p	ه ا�
ی


 آن از '�Aه ی٢٢۵  F'�A�F در � F>�u ر ھ�ی���F�/� Fp8 6	ه ا��، �3+2 ھ�ی 0/�'� و راھ

9
دد. �� m��
، یj%� ھ�*��ن ٢٠٠١در �/�ر ��ل  ��ما�
  )١١۴ ((	رت �*رگ 0/�ن ط
ح و �

�� ز+6	ه ا��، در �%�ر آ(�ی �/�F  در ��خ ��8	 �� �F (	رت ر��	ن ��F<?�p� Fn ��ران '�
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در �	ویi ایi ا�
  -Robert Hunter  -و را�
ت ھ%�
   - h��E– Frank Carluci زاد ?
ا'k ��ر+��3 

-یi ا�
 �%�م " د���ر ��ر 0/�'� �
ای ری�M �0/�ر ای�yت ��p	ه ا�
ی��" ا را'	. د �
دهھ���ری 

A Global Agenda fort The U.S. President - ط ا���vE ر�0 �0رج د�����E ����� ��


دد.   - از '�Aه �F<?�p ��ران '� –��ش (�0'��ر) A�� m��
ر �vEب �F ری�M �0/�ر، ای�yت د �


د، یF'�A (	رت �� '>�
 '>���، ا(�)�دی، ����� و  ��%0�p	ه ا�
ی�� ده ��ل !M از �


دد  دا6� ایi ارزی��� در 
در '>?
ھ%�E �Aا'	ه �� �6د.  �� A�� ح
ایi �%	 ��ری�4 !
�2 ط

 F�i�A%6ود  وا	ده، �
�v3ر �� ��ا'	 در �Eرج از ��eر از wJیG و ارزش ھ�ی �Eی2 د?�ع �

6��� در آی	 �F ا�
ی��  �F� G��v ؟��ا'�ی� ھ�یF'�A3 2 ا�� و F3 ��ی	 �
د F� 0/�ن �� ،

�4� ا'*وا 9
ی و �Eا�� ھ�ی �Eد درآن '2n ��زی '��ی	. �
ای �
 آورده 6	ن ایi ھ	ف '

e' {nJی�
6�h (�طs رد 6	ه و �
 '��ز ��ری�4 9*ی%2 رھ< F� ����+ا i�� F%p� ا %� از ��
ی�

� �k روی و ی�F ��زی  ا�
ی�� در ��ل ھ�ی �j	ی در�� ١١۵( �Fp 9;ا6�F �� �6د.���� (

�9
د. �� �� h�
 ����g� m�nی*ات ھ��i ارزی��� 6���� �pو� F� ،�0رج د���� ��ش �#ه ی��


اق در ��ل J ���<' ل�j6٢٠٠٣ا  .�
ات ھ��F4�' i ا���ار ا�<' 
�  


 �F آن 9
دی	 �� واA%6�i در ?
ای%	 0/�'� g%� ��ایi دی	�9ه  ا��
ا��ری �%2 ای�yت ��p	ه ا�
ی


ش ��6ه ��+�	ی �
��یF داری، و آن ھm �� ا�*ار ��9 F� ،ا�*ار '�8ذی Fد ھ�
6	ن و �� ���ر �

����� h��j� iدد. و+� ای
� ا(�)�دی "'� +�<
ا+��m" از '�p� 2nری �
�Eردار 9����-


ان زای �
��یF ا(�p� ی	د درو'� ��6ه ��+��L� ه در	ا?�ده 6 ،k���)�دی، '>
 �F ا�h دی�+


ان  p� از M! وی#ه F� ،زی ھ�ی '�<� -٢٠٠٨و  ٢٠٠٧داری�� F%ز��  F� 
g%� د�E ودی*� ،


ی '�
و �
9
دی	. در '��Fg �� ا�
وز، �� و�0د �	اوم ھ#��'� ا(�)�دی و � ��ا?�ل ا��
ا��ری ا�
ی


ھF ی ��زه در �3ر�3ب "0/�'� 6	ن !�� ھ�ی '>� kی 	در روا�� 0/�'�، �6ھ i�A%6وا  ���


ھF ی �F در روا�� ��i ا+��F� ،h وی#ه در �9م '�4� در �w��jت ا(�)�دی � ،m�6�� �� "��ا�
ی

- "k��w� ار	د ��E ر ھ�ی�e� " �� Fی��n� رت '�<� در�� F� -    ار	د ��E ر ھ�ی�e�"

  ا?*ون ��زی ���%%	.'�ظ/�ر" '2n روز 


ای%	 ا'��eف �����? iای �ا(�)�دی ا��
ا��ری ا�
ی��، �� ��ان  روا�� -�� در '>
 دا6

-�F��r� F ی�e� kر 0%� زده، آ��} !;ی
 و �uطF ور  در ��Lد ھ�ی ا(�)�دی -ا?|�'���ن را 


 ���* �%Fnv ی !  ��p� kزی و در ی
  �� واA%6�i ارزی��� �
د.  -ا0����J درون �

  . ���زھ� و ��ا�� ھ�ی ای�<ت ��=	ه ا�
ی��٨٫٢٫٢

 k����� ا�#ی و

دا'�m'��ز ھ� و �Eا�� ھ�ی ای�yت ��p	ه ا�
ی�� را ا9
 �*��ن ا��Aان��� �� ، 


د: �<�رزه �� ھ
اس ا?�%�، ����i '�<� �<�ت ����� در ا?|�'���ن   آ'
ا در� F�wE hا� F�

 kاز ی .��� (��دت ا�
یp� ن	0/�'� 6 �A�ه وا��

 آوردن �
 ز��i ھ%	و �2 در دای�Eو در ا


، دو ا�h اول را �� ��ان ���� F��r� F��k، یj%� روش �Eا'	 �F����� F آن A�9ه دی	ی دی�� ��
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2% ���ر �
د آ�9ھ� ھ�، اط�Jwت ھ	ف ا��
ا�� F��r� F� ا�#ی
#ی �F ا0
ا در آی	. و+� در ��رد ا��

  �9
و ا�*ار ھ� �
ای ر��	ن �F ھ	ف ��4e، راھ<
د واA%6�i د�� �Eش '���ن و روز�

�����- .�  '>��� ��ده ا�

ه �� ھ
اس '��ز �)�ر '�
وھ�ی رز�� ای�yت ��p	ه ا�
ی�� را در �9م '�4� �� ��ان از ا�h �<�رز


ا�� �F '��6 از و�0vE 

وھ�ی ھ
اس ا?�i در ��ھ��یF ھ�ی ھ%	و�2  دا?�%�، یj%� از ا��'


 ھ	ف ����ه A'��� F� ،���<' ر��
د. ا+<�F ایi راھ� ��4e� ،ر ��د�(�� ��
ای ا��
ا��ری ا�
ی�


ار او��ع �����n�ون ا�	� F� 	'ت ا?�ده �� �6د، '�� ��ا	ن-���)�دی در ا?|�'��ده !�� ا(


��} �� ��ا'	 �F �<�ت او��ع '�<� در �
ز��i ھ%	و �F��r� F� 2 "'��ز ���ن � iای F� .دد
9


د.  �3ت ?n	ان ����� در �Eر ��ز��زی � h��� ��� ��	ت" ط
ح 9
دد. در ایi �0 ��ی�


 ا+��Aر�6 '�!�" 9
دی	ه ا��، واA%6�i در و�0د e) h�e�" F� 
g%� ن��در ا?|�'� ��ا�
ی

) iرتھ��	ھ�ی ( ��

 در �e،  ���4ت دور�ن دارد. ا'��ت '�<� در ا?|�'��>� ��wش در 0/


 ��e? Fر و �h��p راھ��ر وا6% ،��٢٠١۴م ری��� �0/�ری در ��ل <' F�A F� 
g%� i�

 h��e�"��� ت	و� ����
ی از ھ��F�e3 i ��ر  9
دی	،  "��. در ایi �0 آب �� �Eرد?

 h�>) ار از	ت، ارزش ھ�ی ����� !�ی	ف ���ن �	ھ iای F� ن	در راه ر�� F� ا?*ود 	ودی ��ی*�


ار '	ار'	؛ �� ) ��
 و ���وی ��nق زن و �
د، ا+*ا��ً در  او+�ی� راھ��ر ا�
یe� ق�n� ارزش ھ�ی

6� ا?|�'���ن در �8%
ا'i� M دوم در �'
 ��٢٠١١ل و�0د ��e� Fر ھ�ی 0/�ن ذی دhE در �

ا(�)�دی ا?|�'���ن در آی%	ه �
 ����i ایi ارزش ھ� -�� �
ا�� ���م  در ?
ای%	 ا'��eف �����

�	ون ��w>�ت �F ارزش ھ�ی  -�Fp 9;ا6�%	. و+� در وا(s راھ��ر واA%6�i در (<�ل ا?|�'���ن 

kا��

د�A>4' "�9ن �
�� 'i�e   ��� وا����A رژیh��� m و در '��Fg � - د�����
'/� �� آ"�

9
ه �Eرده ا��. از ھ���A' iه، �� ز��'� �F آ(�ی ���	 �
زی، ری�M �0/�ر  �4� i�A%6وا

ا(�)�دی ا�
ی�� در ا?|�'���ن در ھ���ی� ��ا�s اE���ر �
ده و -!�w��j� �� i�eت �����

'�>��e! ری ھ�، از�A'ا h/� ری ھ� و��� �' Fآورده ��د، �� و�0د ھ� �g�  و?� داری" را F>�0و" �


دد از A�� �6�' i�A%6زی و وا
� i�� ری��
��} J	م �	اوم ھ�� iای F� .ردار ��د�E
� i�A%6وا


داری �
زی، ا��� �F در آرزوی �
زی �<%� �
 �	اوم  ��m را'� �<�ری و "��� >'��
J	م ?

ا���ار ��د. �� در '>
 دا6� ھ��i ا�h �� ��ان �)�ر �
د �F در راھ��ر او 9
ای� ��ذب" 

�A%6از ��ل ھ�ی وا m� �
F� �'�9 ���ن آ�	ه  ٢٠٠٨و  i٢٠٠٧، د�Aع دی�' F� �� iای F�

9
وه ط�+} در '>�م �����  "�ا��، �F واA%6�i در 0/� ����i �<�ت '�<� از ا�
 "��eر�


 در ا?|�'���ن e� ق�n� ن	دار 6 F6	E ���) �� hLj� iای 
�%	، ��� ا9�� �'�>��e! ر�e�

�
� iای F� .دد
9 
��� mھ 
vE ��9
ای ط�+} �
ای ا�
ی �
 واA%6�i، از 9
وه �����<' F� {�


 ا?|�'���ن. و+� ���
��د ��)�ر '�� ��6	؛ �� و�0د ��wت ھ
اس ا?�%� ط�+} ھ� در �


ات ھ
اس ا?�%� در vE 2 او%� �A'�A3 از F� وی
�' 
ا�
ی�� در ایi ��رد �)�m ا�� �� �� ھ


دد، "ھ���ری" �%	. ایA' �6�' ��
 �F  د�6اری ھ�ی �����ا�
یg%� ��
�Eرد ا�
ی� i- ���<'
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دد؛ 9
وه ھ�ی �F در ا?|�'���ن ھ�F روز در F6�9 و �%�ر ��eر A�� h��� ن�%�e' ��

ای ��

 ��
ی از آ'�ن �
ای ا�
یvE �+و ،	%'��
�� h�) F� د��ن �� 9%�ه را
� �%��� ��wت ھ
اس ا?


د '>��� ا�
ی�� �9ی� � h�J در ،�"ھ
اس ا?�E�%6 "i�F '�� �6'	.  در وا(s ا9
  ��)�ر '��

 ،m�%� ��4e� ���<�ت '�<� او��ع ����� ��eر را �F��r� F ھ	ف و '��ز ���ن �	ت ا�
ی

 �A�ی  وا���� F� )�دی�د '>���، ����� و ا(�jن �� ���م ا���ی ا?|�'� Fیy 	%3 ن	'�e�

  ��p	ه ا�
ی�� را ا?�ده ���%	. �F ای�yت ��p	ه ا�
ی��، ھ	ف دراز �	ت ا��
ا��ری ای�yت 

F� ��
 �F ھ*ی%F ھ�ی �
��م آور '>���، �wش ھ�ی �����  ای�yت ��p	ه ا�
ی<' F>�
� iای

�� �� F�h�p 6	ه ا��، ا?|�'���ن را �F ھ�� '�ع دو��ره ��4دش یظ
یo ��ری ھ�ی د و�������


 '�م /� ،��و'6�� F� �'�e	 �e�)ور وی� وا'�� 9;ارد. از '�Aه واA%6��L� �/%� iر دای�� ا�
ی

6
ای� د �p� ،(یآ��ز�9ر
A . از	ر ��<�6�e� آن kا�#ی
i��L� �'�/0 �'�9 �%%	ه اھ	اف ا��

�0 iان ا ھ��
A!ه و��ز	6 hی	>� "h�6ا F%6�!" F� ن��ا?|�'� Fe)�%� در F8+�� iای F� ��

“��r� F� وه ط�+} از آن

زی و9� ����
" ھ
 یF� k ��6ل ���j� زی �*رگ�� �'
�' Fvn' 


ب �
 wEف ��ل  ی �� '��ی%	.ارا���8ده ا�*u ،2�و	ھ% iز��
� kا�#ی

 �F اھ��� ا��<'

 F'�3 .	%� ��' وا9;ار Frv%� ی�J	� 

�<F ا?|�'���ن را ��4دش و ��eر ھ�ی !� iھ�ی '�د ای

����� hا� iای 	�6ھ h��� و i�A%6وا i�� "���%ن ا����!" 	nJ زدن  ھ�ی ����� در ��رد 

.�
�F ��� ��ری�4 ا�g� �6 از�' 

G?روا�� �'� ��ا iھ�� Fv�� را �� ��ان در ��F ا��
ا�#ی و !���ن ا�%��� ا?|�'���ن و ا�
ی

2 !�
ا��'� ا?|�'���ن -"ا��
ا��ری" n' و ��  ارزی��� �
د.  - �� '�p� 2nری ا�
ی

  ی و ا�"����1ن ھ�ی ا��
ا���@ ی.  ���ت �=�ر٨٫٢٫٣

) ١١۶("!���ن ھ���ری ھ�ی ا�%���" و   ��٢٠١٢ل )  ١١۵(ت ا��
ا�#یk" "��ا?F��' G دراز �	

��i ا?|�'���ن و ای�yت ��p	ه ا�
ی��،  ا�%�د ��ری�E �4ا'	ه �� '�6	 ��L�  Fر   ��٢٠١۴ل 


ار دا6�، از '�Aه ��nق ) h�� 26 ��ز��ن�! �p� F� ن��وھ�ی رز�� 0/�'� را در ا?|�'�
�'

h��+ا i��   ،در آورده "hn���" ر�e� دو i�� ار
از ایi ط
یG ز��%F ھ�ی  ��در �3ر�3ب (�ل و (

  �+��6 k��'wو '���، ����ن آ� ��د�� �m در ���ن  –!��ده �
دن  و ��Lر '�
وھ�ی '>��� ا�
ی

در �
ز��i ھ%	و �2 آ��ده 9
دد. در ایi �0 ��ی	 ا?*ود �F "��ا?F��' G ا�%��� ���ن  - �	ت


دد. ا9
 "��ا?F��' G '�* در ھ��i (�vر ردیo �� ٢٠١۴در ��ل ) ١١٧(�ن و '���" ا?|�'��A


وج '�
و ھ�ی رز�� ��i ا+��h ��د، "!���ن ھ���ریE ز�� F%ز�� "kا�#ی
" �F ھ�ی ا�%��� ا��

 �
و ھ�ی '>��� �Eر�E �0د '���' F� ،	%��� i��j� ع�' F� ری ھ�ی '>���" را���3ر�3ب "ھ�

" F|>رت��e�، nو� �
و ھ�ی  ا�%���"  �ی�' i�E�� ن |ا?آ��ده���'� iای F� ،F�?
را ��4د 9


دد. A�� F�ی" آرا�

��} "�<�رزه �� ھ
اس ا?�%� ��i ا+��h" در ا?|�'���ن �� وی9 ����" �9#�

 .�  در�� ایi ا�
 �j� F%� "ا?|�'� �
دن �<�رزه �� ھ
اس ا?�%�" ا�
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، روا�� ا?|�'���ن را �� ای�yت ��p	ه 
دی	ه ا��9وی� i	 �Fp8  ٩"��ا?F��' G ا��
ا�#یF� "k در 

 

 ایi ا�� F��' G?ز ��ا�uآ 

 در ���/� Fاز ھ� .	%��� m�<%� و {��
� 24� �eدر ھ ��ا�
ی

 F��' G?ف ��ا
دو ��eر  - در �3ر�3ب �%�eر ��� h�p	 Fp�– 9;ا6��e�� Fد �F ھ
 دو ط


اً ��eر "���hn و ���وی " �� ��6%	. �3ن ا?|�'���ن، r�وه ھ�، ا
9 ����� sا��� F� 
<'

 F� �
ی� 9
دی	ه ا�(� F��' G?ا'� ھ� در ��ا
A' iای F� ���! در M! ،	دی
A�� ه ی�د	ا6|�ل 6

� ��� و ا��wnل ����� ا?|�'���ن" ا������" F� "ی���
و ھ�ی ا�
ی�'"�	/j� و F�6ام 9;ا
 


ه �j/	ات ا�
ی�� در (<�ل �����9 F�>+. ا	�4 �� ���ر'e� ل ھ�ی�r� �� ن��ا?|�'� ��� ���

� ��� ا?|�'���ن، �/j	 ��E Fد ����� F� ام

دد: �/j	 �F ر�Jی� (�ا'�i ا?|�'���ن، ا��A�� درج

� ھ�ی ����� و �+�j? د داری از�E F� 	/j� ،�'���� i�ن و ا������<' 
�u 
� F��� داری از

E وز�g� 

 �/j	 �F د?�ع از ا?|�'���ن در �
ا��Eر�0.در ا�  


��}  F�٣١ ��6ل ���یm در  ��ده و  ٢۶در "!���ن ھ���ری ھ�ی ا�%���" �F در � Fp8�9 ه	دی


�
 �A'�A3 '>��� آن -�����، در وا(s در ادا�F و �9�
ش "��ا?F��' G ا��
ا�#یk" ا�h ا��


وج '�
و ھ�ی رز�� E از M! ���%ری ا���از ا?|�'���ن ��
�* �� ی��	. در ��ده  ا+��i�� hھ�

i�?

ای اول !���ن ا�%��� �E �� i�%3ا'�m: "ط� � �� �رزه�< ا?|�'���ن، در �<�ت و ا�%�� ��nی

�9
ی �
وری*م، m/� ت و ��� در�>� Fnv%� و ی i�� ����+ی و ا�nی ار�	ن ��ا'�%��ای� ا?|�'�
 

s?ات د	ی	/� ��Eر�0 و دا�E F��J ،������ ،� �<�%� '>�م و ��� و�	ت ار��، ������ ا�%�



 �� '*دیk ھ���ری ھ�ی ��nی� ��e� Fر، ایi ا���� (�'�ن �Aی	�دھ%	." !M از  �� ادا�F ی

ایi ��� �9ی�، !���ن ا�%��� �*ودی �j/	ات ای�yت ��p	ه ا�
ی�� را در (<�ل ھ���ری ھ�ی '>��� 

�%	: "آ��زش،�� i��j� i�%3 ،*�/g� � ��� ا�%��� و د?��J ھ�ی '�
و ی	ار!� ��nی� و ���ی


ی ھ�ی �F� 24 ��6ل ا?|�ن�%g'ی، ا���� �r%E زی�� m� ھ�ی F�E�� ه	6 �� � و د�



ه، ��اد ��یg8%� د�gی و ای�nار� m���� �� %���ا� و د?��J ھ�ی '�
و �
ا'���ر�� و +�ژ���

� ��nی� ا?|�ن،�?

یk ھ�ی ظe� ت�Jw4<�را��، اط�ا� � ھ�ای� '�
وھ�ی ��ا'�ی� ��nی


ک ��
ی%�ت ا'	ازی راه ا?|�'���ن،�e� ���<' و 
� ��ی�+�j? رد ھ�ی�� G?ف."  دو ��ا
  )١١٨(ط

� ��� ا?|�'���ن ��رد ��ی�	 (
ار 9
?�F و ����� F� ام
در ��ده ��م  !���ن ھ���ری دو��ره ا��


دد: "'�
وھ�یA�� F?ت ا����' iت ایyه ای�	p�� ��' 	%'ا�� F� 	(n� ت����J ���<' 6 وw�� 

F� F'�E ا?|�'/� ھ�ی hEدا 	وھ�ی. �6'

 را ا?|�ن ا�<�ع ��ا'%	 '�� ��p	ه ای�yت '��A�ی� د� 


ده اداره را o�)�� F'�E '�ع ھ�� ا?|�'���ن در ��p	ه ای�yت �%%	. '�
وھ�ی ز'	ا'�� '�� و '

   )١١٩( ".��6%	 دا6�F ز'	ان ��ا'%	


ی از � kی ��دمدر !���ن ا�%�

یF'�E m ھ�ی �� q8� h�>) ت، از��
ی و s%�A د��و   '�

،  ��+�د '>
ات 9
وه �
زی ��ده، �	ویi و ع ا?|�ن از ط
ف ا�
ی�� در ا?|�'���ن�ز'	ا'� �
دن ا�<

 

��} �j/	 د?�ع از ا?|�'���ن در �
ا�� iھ�� F� .	'اً �%2 زا ��د
r�ا ��زدن آن در !���ن ا�%� m)ر
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F� 
ا�
ار ����nت ا?|�'�، �F وی#ه 9
وه �
زی ��رت 9
?�F ا��. و+�  ��gوز �Eر�0، '>

��
��} (�ل و � iای F� .�
��ل �%	ی 6	ه ا�? m/>� و F�6ا	' ��?�86 
�'�����J m ایi ا�

 iای F�'�%3 .	6�� �� �
ار از !;ی
ش ��®�+�? 
A'��� s)در وا ،�
ار �</m و �Jری از �
ا�)

 
Eاوا i٢٠١۶ ��ل در �� �0ن -����ع در ھ�� -   F� mEر ��ر	رد ھ�ی '>���" در �%�E زد و" ��

9
دی	. ای�yت ��p	 ا�
ی�� ?�n �� اظ/�ر ���o ا���8 �
ده و وزارت �EرF0 آن ��eر  i6رو �
ا��


 دارد.<' �p� kاو��ع را از '*دی i�A%6وا F� ��9
ی ای�yت   ا?*وده ا� s��� iای F� F�>+ا


 در ھ��i !���ن '���	ه ا�� �F ای�yت  ��p	ه ا�
ی�� �� !���ن ا�%���A� .ار دارد
در ھ���ی� (


ا'� A' ��" ن را��ار�� ا?|�'� �� ��� و ���������� F��J �0ر�E وز�g� ع�' 
��p	ه ا�
ی�� ھ

 ��
ار ��	ھ	. در ھ��i را�Fv در �24 3/�رم  '��F دوم، ای�yت ��p	ه ا�
ی) F0�� " ��رد	ی	6

� ��� و ������ ار�� ا?|�'���ن "ا��
ام �A;ار'	".  از ھ��e� Fر ھ� �� �Eاھ	����� F� ��

 �4e� 

د �F در ��رت J	م ا��
ام از ���ر �
د و��یh و �	ا��
 ��رد '>�در ایi �0 ای�gب ��


دی	.  A�� ی�دآوری    


 �(�ر/���ن ا�"��� در �	�� وا8#�@. ٨٫٢٫۴�)�# �  

� ھ
 '�م و '�e'� ا�%��� ���e� iرھ�ی  !�
ا��'-!���ن ھ�ی '>���p� ،��� �� ا��
ا��ری ا�
ی

�F ��6%	، از دی	�9ه ������ ��� ��eر !�
ا��'� !
�2 زا �� ��6%	. ا?|�'���ن �F دوره 


ده  یھ�ی �4��o ا6|�ل '>��� را �� وی
ا'� ھ�ی ��E��ری و (
��'� ھ�� F�
g� �'��'ان ا
9


ای%	 �����? iاز ای �
ت ��ری-ا��، ��ی�>J درس ���<' F�?
9 �4 .	6�� A>4' F�0و iن ای�


�� 'i�e ��ده �� 'F �%/� �	 راه ا6|�ل '>��� ����e� m�nر 9
دی	ه، ���F از ز��%F ��زی �

��0 �9
ی �%%	. ط�ری ��e� F%�e�! Fر 6/�دت ��	ھ	،   *�' ���<' m�n��� 
�u ھ�ی ا6|�ل


ات '�
وھ�ی '>��� ��eر در �w��jت ����� �� �Eرج � F� و در ازای F�?

ار 9) �'��
��رد (


���ن �	 راه ا6|�ل '>��� و ! i/�� F�?دم و (���ً ��ز��ن ی�
آن "(��م ھ�ی �Eد �0ش" �

����� m��� او��ع �� Fvو+� در را� .�9
دی	ه ا� 
ا�%��� ��eر  ا�
وز ��ی�� -ی� �	اوم ایi ا�

  در ایi ��رد در'� �
د. 

 iز�� 

ا?��ی� ای�e� iر  �F��r� F در 89���ن �w��jت �Eر�0 �|0 ��j)�� و �2 از	ھ%


�6ر زی
 ز��%� ای�e� iر از ��ی � s��%� و از �� kار ی F'��� ر ھ�ی آ���ی�e� F� 9;ر�9ه


دد. ایi ا�
  در ��رد wJیG و �Eا�� ھ�ی A�� �6�' ن��ا�#ی" ا?|�'�

، "اھ��� ا��Aدی

 .	%�
 ارج ایi دو ا�
، ��ی�� ا�
ی�� در (<�ل ا?|�'���ن �9ی� '�* �	ق ��! ��� در '>
 دا6� اھ��


�9'� ھ�ی 3%	ی ��F0 وی#ه �
د: Aدی F� kا�#ی
  در ���p<�ت ا��


د  و'�4� ای%�F ا'��eف �*رگ ?i آوری در �24 0%� ا?*ار ھ�، �F وی#ه i? �A'�A3 آوری �



  ��k6 ھ�ی �A%0 از یk ��، ���0دی� ��2 از !%5 �	 !�ی�Aه '>��� ا�
ی�� در �� ��

F�رت ھ�	و دارای ( 	p�� ر�e� F��r� F� ن�����! �� ��
 روا�� ا�
ی�Eی 0/�ن و در ا 
�Eدر ا ،
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 �� �>�' h�6 F� ن��ص"  ا?|�'��E م و�J ز��ن زد kا�#ی
ھ��F� i ا�h از "اھ��� ا��

F�ارداد ھ�
) F� F�>+. ا	ی ��ھ ��i  ان در ��ل
� ٢٠١۵واA%6�i و �/��' F� ،در 	ا'��د ���E 

 
�>j� ��را� iھ�� iھ�� h� دد، �3ن در
9 G?ز ��ھ2 �%2 ��ا�� F%ز�� F� 	'ا���� F��'

  ����� و ��nی� روا�� ا(�)�دی ��i ای�yت ��p	ه ا�
ی�� و ای
ان 9
دد. 

 �9
دی	. �� در '>
  '�<� در ��رد '2n ذ�Eی
 زی
 ز��%� ا?|�'���ن، '�* ��ی�� �p	ودی hی�)


ھF ی "0/�'� 6	ن !� ��� ا�
ی��"، '2n �%�یk��w� h�n� s در ا�
ی�� رو  �F ��ھ2 دا6


��یF ھ�ی ��8	" در �i? 24 آوری اط�Jwت دارد '2n ���	ی ��} �" h��n� و در F�69;ا


 �F آن 9
دی	ه ا�� �F در g%� "	�+�� 	%4>+ �%p%� "  �� 	'��! در ��
ای%	 در ا�
ی? iای .	%%���

mھ �ن �	ت 0/�'� 6w��j� �� ر ھ�ی ��ی��e� ،ار '� ظ/�ر	د ��E ر ھ�ی�e� Gی
� از ط


د'	. در ایi �0 �9ی� ا(�)�د ا�
ی��  ا�
وز A�� hی	ی"  �<	ر�9ه ھ�ی ��+���" F� ���9 

ا��'� !�!

 

 �6;9 F�F ھ� ���
 '��ز دارد ��E Fد ��'%	 ا��
ا��ری ھ�ی 6;9�F  در �24 ھ�ی �%��s زی<'


��یF 9 ،ز��%�� m�n���; ده

 را ��'%	 6;9�F ھ� اری ��u ھ�ی iز��
و ی� ا9
 ای�gب �%	 �

  �� Fvی� در را����F ا6|�ل '>��� در آورد. ط�ری �F در ا?|�'���ن دی	ه 6	، �
��یF ا�
ی

iو آھ M� دن�j� اج

ده  -در ر(��� '�<� �� ھ%	 و i�3  – ا��4� �%�e' {nJ ن��در ا?|�'�

ورا'��م 	ی	ه 6
ط '��� �F در ��رد ذ�Eی
 ا+� ایi !و �)	ی ھ�ی ھ%	 و i�3 �*ای	ه را �
د'	. و

ا9
 آ�	ن ا�
ی�� �F ا?|�'���ن، ��'%	 '>
ات �
وج  و "�Eک ھ�ی '�در" در ا?|�'���ن '�* �	ق �%	.

 h��� ����� F� *9 

 ��w� F>�ت �%��s زی
 ز��%� ��e�� F�0	M! ، ا�
ی�� ھ<' �/%� ،m���


�6ر" ��eر� s��%�" �� اد	دد.  ا�0زه '��

ان 9Aدی F�jط  

ا(�)�دی و '>��� ای�yت ��p	ه ا�
ی�� در یk و '�m دھF   �� در '>
 دا6� ایw��j� iت �����،

 "��
ا��'� در رو'	 "0/�'� 6	ن !�� ا�
ی�! ���9 
6;9�F، ا?|�'���ن �F��r�  F ی�e� kر !


ار 9
?�F و از '�Aه �����، ا(�)�دی) "��� "ا��
ا��ری ا�
یE�� و
و '>��� �F ط�ر ���h  در 9

 F��r� F� ن��ا?|�'� F� ی��g'آز آ .�9
دی	ه ا� hی	>� F�و وا��
��) kی F� ،ا��ری
�F ایi ا��


ی از ����ن ھ�ی � kر در ی�e� iای F�ی�e� kر �LJ ��ز��ن ��h و ھ��%�ن '>
 �F ای%

 m/� ر ھ�ی�e� Fت �� ھ��'��0/�ن �/m ایF���� i 0/�'� ھ���ری دا6�F و در �	ود ا�

��eر ���de juri -   hn -روا�� دی������k دارد، !M ا?|�'���ن از '�Aه ��nق ��i ا+���� 

�����، ��n�jت ا(�)�دی و �w��jت '>��� در �2% �
�Eرد ھ�ی �Eا'	ه �� �6د. و+� از 

 �����- de facto - F�  2� و	ھ% iز��

ه "������ ���" ��eر �p	ود 9
دی	ه و ���9 ،


دی	هوا���F� F ای�yت ��p	ه ا�
ی�� �<	یh 9ی�e� kر  .�  ا�


ات ���C از +
وه ھ�ی ھ
اس ا.�4. ٨٫٣D�  

�� iای F� Fدھ iی	از 3% F� �آ��ج �*ر9�
یi و  -�� J%�وی4� i��o  - ا?|�'���ن ��eری ا�

iی
���'
vE  ه	ی	! iھ�ی ای	آ� �! .�
ار 9
?�F ا�) �%�� را '<�ی� �E'��'��ز ��wت ھ
اس ا?
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 ری*ی در ا�k6 و �%/� در وی
ا'� ��eر �����'�، �F وی#ه در ?
و ری*ی F'�E ھ�ی ��%�ای�ن و �%/

 iھ�� ��J F� .د
ا?
اط�  ا�wم !���ر �0ی���دران '�yن و !	ران (��� ��E	ه ��eر �
اغ �

��E m'�اد�9 ��6%	�9ن وp� ھ�ی 	!��' ��و � �J���0�6+�ده ژرف ا  ،�%���ھ��یF  ھ
اس ا?

� ��ر، '��6 از '�eE ر��6���p� hس از ھ4��9 m�F ا'	. ایi راھ F� 2� و	ھ�ی ھ%

9
دی	ه  o��4� د�jر در ا��e� �A�86آ F� 
g%� ،����� ای�
9
ای� �nJ	�� و ا(�	ار 9 ������

�.ا�    

ھ
اس ا?�%�ن در ا?|�'���ن �� �
وری�� ھ�ی '��! �'�/0	 ���m�n ��ز��'� و ریFe  ھ�ی 


�e� ه�A' i. از ای	دار' ��	�nJ ط ک�n' 
Aا در دی
(�h ھ�ی s�%6 و ا��Jل �Ae�! �80ن ا�wم 9


 �w��jت ������ 
�A�e3 ات
  0/�دی در ا?|�'���ن دار'	. -0/�ن، ����

�  ی�ر ���� و�0د !�F%�e ��ری�4 ھ
اس ا?�%� در و�0د 9
وه ھ�ی �)�<� ��'%	 9
وه ط�+} و �


ه ھ�ی ���/�9'� 3 
Aت -��و دیw��j� در m/� Fز��ن، دو ��د� 	وه ھ� در رو'
9 i0/�دی ای

  ھ
اس ا?�%� در �Fnv%� �v، در ا?|�'���ن از ����
 9;اری �%��دی �
�Eردار �� ��%6	:

�") اwJم ١?wEادی و	ا+<| 
�  " ���� ا���

٢ ( 

، رھ<�J 	�p� w� "ھ���

وه ط�+} �9
��ز  و "�
گ َ!ِ  

  9F	ادی. E5�0 ا#�#�
 ا٨٫٣٫١5


اق و �6م  ٢٠١۴ام �0ن �٢٩��ری� J ��wا� ��F �24 ھ�ی  )دا���J)2Jی، 9
وه دو+

� اداره اش در p� 
�e�6 را �� زور Fاق و ��ری
J ر ھ�ی�e� ده ی
��د، ا��2 را  آورده�9�

 "��wا� �9
وه "دو+ F�-  F��wا� F+و	2 –ا+Jداد. ھ�*��ن �� آن "دا 
" اwJم ا���ی �|��


?� '��د. j� "mاھ�
9
وه را �F '�م "F8��E ا� 

 ا+<|	ادی"، رھ<�� ا���w '��د و "ا���?wE 


وی ھ�ی �
ق آ��، �F وی#ه در  ازe�! �� "��wا� �9
وه ھ
اس ا?�i "دو+ �� iای F� ��	�


ض"، ��� ھ�v) mرھj�� وه ھ�ی 0/�دی
9" iی

اق، �F��r� F ی�� از !
�Eش �J ک�E ی�

 �e9
� �j6ع (
ار داده، �Eد را یF'�A وارث 0/�د و ز��%F ��ز �p� ��nJ	�� اش را '�* �4

 �� 2� 2�! iی	�8ی را6�E دوره Fد�
� F' "�?wE" مwJش '>���، ا*�E i�6 از ای�' .


ی A'ز�� F� *�'  0/�'��ن را F��� ،�E�� ��/� ی را�nv%� و ھ�ی

ا'� ھ�ی ژرف '�A' F%ز�� �/%�

.�   ا��
ا�#ی �6ن در �%Fnv وا دا6

m�
 اد�Jی �A'��� م اول	در ( "��wا� �
 '�م "داF� "2J "دو+��|�  
���
روای� ا+<|	ادی در �


و در و�0د ��) i�0د ای�� ��j)وا ،��wا� �9
وه دو+ {��
� iای F� .�
و ا�wم" ا���)"


 از �e��۵٢  ��wر ا���e� ل ��'�درا�� i�J و در F�?
�� (ی	ه 9�! kی��  F��' G?اSyke-

Picot ١٢٠( ١٩١۶) در ��ل (F�'ا

ی��'��ی �<�
 و ?� i��  ور�E ھ�ی iز��
� m��n� در ��رد

F'��� ) ��+�8�ارداد وی�
) 
�Eرا، و در ا (Westfalia  ١۶۴٨در ��ل ) ر ١٢١را��E�� ا��س F�  (
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"��-دو+��" �jد�e�� ه	ا'�E 
��،  �p� 
�2 �
د. 9
وه دو+� ا���w در ز��'� ا����
!


ا'� !���<
 ا�wم -ا+<|	ادی را F8��E ا�wم ��� i�e'�0 -  وه ھ�ی 0/�دی
9 F� ،	%�اwJم ��


ضj�� و �>�(�   Fg��' . در	ه ��د'	��
�F ��6ل ا+J�n	ه ھ%�ز ھm در ایi ��رد �F "ا��0ع" '

nJ mوه ھ�ی ھ
9 iای�
�9 h?�u *�' 0/�دی ��	.   	'	6  


ا�� دی%� ���8 ھ� از (<�h ا+��واردی و ) F� �e9
� �� Fاز ھ� ��4' "��wا� �9
وه "دو+

�" را، و ھ�*��ن �� آن '2n  رھ<
ی 0%<2 0/�دی ?wE" �>ھ;� ��Jو
e� ن���89 ،F���� iای

i���4' ای
9
وه � iای {��
� iای F� .	�e� ان	�� F� دو��ره 
��� 
(J ض را در
j�� و �>�(� 


 آی�i وھ���� -��ر �>j� �� و�0د ھ���ی� �� -  �� �;ھ<�" !�د�6ھ�ن ������Jو
e�" �� kاز ی


 �� (�h ھ�ی s�%6 و ا��Jل Aد.  از ��ی دی
� 2�
! �p� دی را�j� ن����
J ای
9

 i�� 2n'  ،�A%0 رھ<
ی ��ز��ن ھ
اس ا?��%u F��r� F� وش زن ھ�
? �v� �� �Ae�!�80

E�� �'ر m� ه را	J�n+ا F� ی
�. از آ'�gی� �F رھ<
ان ا+J�n	ه، ا���y i� Fدن و ای�i ا+>�اھ

 
�J w� 2n' ،
�� ا���?wE مwJ، �� ا	ده ��د'
� �j�� "i�%���+ا

 �F��r� F "ا���J 	�p� w�

9
دی	. و �m ر'در 0%<2 0/�دی، �
ای '�4��i ��ر �4� E	F6 دار  � 


اق ١٩٧١ا�
اھ��J mاد ا�
اھ�m ا+<	ری ���+	 ��ل J/ه

 �F ا��
ام �6ی�ن -�Eد را  ،در ���<'  

8��E F� F��
 ا+<|	ادی" '���	. در را���ی 0/�د، ا+<|	ادی  - F اول ا�wم دا6�"F8��E ا���

�4� در ��F�0 0/�د F��J ھ�'F  
�e�6 � آF� �'���- µ او "��?
 و �
�	"�� �Eا'	، �F ای

o��+رة ا�� ���،  - ا+	��ی�? �g� 

��ن را ھe�" :�ا��%�د ���%	. در ایi آی� i�%3 آ�	ه ا�

 ".	�%�e%� �/'آ i��� �9ه در i��� 

ه در آوری	 و در ھ��p� F� و 	�%� 
�A�و آ'�ن را ذ� 	�e��

 �'�e' م و�' 

ا'� ھ�ی �
�� '�e%�'�ن در ��eر ا���w، �� ھ��
دن �� �8' ��  Fvدر را�


ا�� �;ھ<� �F ھm ��6%	،  ا+<) F� ادی	ی �� ٩٧۴از ��ل  -ا+��واردی |���J ١٠۵ی ٨���J

���+	 در  - أ�� ا+�p� i� ¸�J i�p	 �i �<�} ا+<)
ي ا+��وردي -ا��%�د���%	 ا+��واردی  -


اق ��E Fد !�
و �;ھ} �j?�6 �� ��6	، ی�� از �
از'	ه �
یn? i/�ی ا��
ا��ری /�)
هJ

  )١٢٢( J<��� ��د.

 
<' F� 
ا+��وردی، ی�� از �%��ن 9;اران آی�F8��E �8�� i ی� ا��م ��ی��  3/�ر !�2 6
ط را �

 آورده ��زد:

١ (	6�� m��� hnJ دارای، 

  ،�F�n? F��r� F، در ا��ل و ا���م دیi ا�wم وارد ��6	) ٢

٣ ( 
�Eدد و در ا
 از ط
یG "�6رای �h وnJ	n? M�g� ،"/� و ���Jی دیi ا'��4ب 9


ی2، یj%� (�م !���<
 ا�wم ��6	از �<�ر ) ۴). )١٢٣(  

 
<' F�9��wا� �
 ا+<|	ادی ،
وه دو+��" را !�ره  ���%	: در ز'	�9  ا��ی?wE" h3/�ر ا� iای
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'��F ا+<|	ادی، �<�رش از !���<
 ا�wم �Eا'	ه ���eد. او �F��r� F ?�رغ ا+�h�(p "دا'�Aeه 

�E�%6 F�n? F��r� F�F �� �6د. �i��j او �F ا���w" در �|	اد در ا��ر دی%� �� ��v د��
ا، 

 
�Eو در ا .�9
وه دو+� ا���w ��رت 9
?�F ا� 	nJ و h� ف �6رای
�F8��E" F��r" از ط


 "m��� hnJ" و �'>��� او در 0%<2 0/�دی از یk دھF� F ای�j? 2n'- iل �����A'��� ،�

 .�  )١٢۴('2n رھ<
ی �	ی
ا'F او 89�F 6	ه ا�

 �� 2+�3 F� را ��wر ھ�ی ا��e� ا'�ن
��� Fادی ھ�	ا+<| 
��� دا6�i ای4e� i)�ت ا���

	e� ��Jو
e� ن	n? �� دی�j� ن����
J د در�j� آل ��ادی، �	ا+<| 
<' F� {��
� iای F� .

 k�� ن �%�م����
J در F� ،د�j� د�6ھ�ن آل�! F�'�%3  .	%6�� �� F0ا�� �دی%� �����


د'	، از ��ل ھAده ی�د��
� ����6�h "!�د�6ھ� ار��" � F� �� iای F� m���� ه	ی �� ��

 �?wE ای�
6 	)�? 2?wا� 	%'�� mدی ھ�j� ن����
J د�6ه�! iی
Eن، آ���� k�� . ا�%�ن	ا'

 ���� F' و �9
ا 'F�n? F ا��، 'F از �<�ر !���<
 ا�wم ا� ��� ��6	k�� : ����ن �����

 .�
ا�� �6رای �h و nJ	 ا'��4ب 9
دی	ه ا�) iدر ھ�� mد ھ�j� ادی و آل	ا+<| i�� د�L�

 �� �8�� iی از آی� FE�6 kی F��r� F� �
 آن وھ����u ، در	6�>��  F�8/' �'ا
���;ھ<� �

  �)�رات ا+<|	ادی ھm ��ی� دارد. 


وه ط�+}9. �
�F !;ی
ی ٨٫٣٫٢  

�E F�  ن�'����� Fام �� !���� ��د �� ھ���  ��wا� �� ����  دو+?wE مwJادی ا	ا+<| F8�

�4� '2n رھ<
ی ا+J �n	ه را در �0 �
وری' "
� yم "وا0} ا��! iای .	%%� "�j��"� F� �'�/0 m

 �?wE �%دی F�0�� 4)�تe� و ����� ��w� 	)�?  ی
�e� 2+�3	. از آ'�gی� �F ا+>�اھ

از ارo�6  >�اھ
ی+��د، ایi رھ<
 ��+�4رده �F  "و��ّ� '��F �����" ا���y i� Fدن !%�ه �
د. ا

� را ?wE ای� ا��رت و
ایi  ��ز��ن �
F9 ی را ��
ون ��e	 �F در آن  ��6 )ا���y i� Fدن6 (


ده، و �
 !�یF ھ��i ��ا�� � F�0دن و ا��y i� Fی +ا���

ده  >�اھ� �j�� 
�J 	�p� w� F�

�  )١٢۵( .'	��د�Jو
e� ن	�e� 2+�3 F� 

 �F��r� F "ا��
ا+�wJوه ��J w� ی
��%�i"، رھ<

و+� ا��رت ا���w  )١٢۶. (	" یy�� �%0 kر ����اد و '�دان" �Eا'ا+<|	ادی رھ<
 ط�+<�ن را 


 �J F� F	م ��8ی� ھ�ی دی%� <' ���
 در ��رد �ط�+<�ن، از یA�8 ا��رت، و از ��ی دی�� F�0�


 �" دو+� ا���w"در ��رد   ،'>
 �F وا����A ھ�ی �9�
ده �F ��ز��ن اط���Jw !�����ن/

�6 �
+} زده���E،  .��� ظ/�ر 9
وه دو+�  وا(s و+� در �9ی� ھ
 9* آب از آب 'F 0%<�	ه ا�

 
� ��wاز درون 0%<2 0/�د ا� "i�%���+ا

 �F��r� F "ا���J 	�p� w� دی%� ا��رت F�0�� 
��!


ضj�� .	دی

�F وارد 9� iی
    �*ر9�


ی>'��

 ���� F8��E ا+<|	ادی دارای ا��jد  ��e� 2+�3 F	ن ��F�0 رھ<
ی و ?�J 	�p� w� از


ده �� ��6��9.	  Fی*g� F��r� F� آن  	و !� آ� "��wا� ��4� از ھ��E �� F*ش 9
وه "دو+'

� 0%<2 ھ
اس ا?�%�، 0%<2 ا��رت ا���w ط�+<�ن �m ر'� 9
دی	p� ی دی%� آن��p� ه و
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�
�2 ر?!J��� 2ھ�� F� �/%� F' 	'ا�� �� hLj� iت ھ�ی ��+�. ای	ھ�ی   Fn�� از ��ی


 �F آن 9
دد �F ��رزار 0/�د ا?|�'���ن �
ای  �)�<�، �F وی#ه وھ���g%� ھ��%�ن F��� ،	��g'���

6�>' *�A'ن ا�gھ� �0+} و ھ� F�6;9 	%'�� ��
J ن�%�   	.��e4 از ھ
اس ا?


��} ھ�اداران  و !�
وان ا��رت ا���w �� ظ/�ر 9
وه "دو+� ا���w" و �� 
<�یi آن �� ا+J �n	ه �/

9
وه دو+� ا���w در !�����ن از 9
دی	'	�� د�6اری ھ�ی %3	 yیF ی رو�
و  F� ی F'���! 
/� :


 �Eر دار 9
دد، �F ھ��ن !���'F ز��%F ھ�ی ����g و � �%�
 ھ
اس ا?Aوه ھ�ی دی
9 �'�>��e!

�  y�0ن رز�� ا��رت ا���w در ا?|�'���ن �%� �
 �Eاھ	 9
دی	. �� اwJمj�� و?� داری و

9
وه "دو+� ا���w"، ایi دو ��Fn ھ
اس ا?�i !�����'� در  F� "هللا	ار" و "0%
�yا �J��0"

 Gدر �%�ط wr� ،F'�p��� رد ھ�ی�E

ات �vE و F�?
روی�روی� �� ا��رت ا���w ط�+<�ن (
ار 9


9 �� 
�e�� ،	6�� ��  ردار�E
   د.د����3��ن، �0ی� �F 0%	هللا از '�8ذ زی�د �

9
وه  iای ،"��wا� ���h "دو+e� ���ھ�®� ھ�ی ���ر از  ،�9م ھ�ی �9�
ده �
ی �
دا6

��eر ھ�ی ا?
ی�nی�، از F��0 +�<��، ی�i و ��'M دی	ن �
ده و دا�%w�� Fت ھ
اس ا?�%� را در 


، �)����  �F "دو+� ا���w" در (<�ل 0/�د در ��/� F. و+� از ھ�	ش داده ا'
��9 *�' �g'آ

9
دد. "دو+� ا���w" در �3ر�3ب ��E��ر  ��رد �� �n�� m/� ر���� ،�ا?|�'���ن �
دا6

 iای h��6 ا��ن
E �
ا��ن" زد. وyیE ���h "وyیe� F� �� ا���w" د�?wE" �����

�   :��eر ھ� ا�

  !�����ن،) ١

  ا?|�'���ن،) ٢

   ای
ان و)  ٣

  �0/�ری� ھ�ی آ���ی �
�*ی) ۴

�+ ���0 M��� 9*ارش G��v� i (Thomas Joscelin)�A' 
>E ، رThe long War Journal �، دو+


د� i��j� ا��ن
E ای ��زه
� 
در  .ا���w  "��+�ی J<	ا+
��m��� m دو��" را �F ��¼ ا��

M��A'ه ا	ی
� و ھ��%�ن ر��'F ھ�ی !�����'� (<w ���ری The Weekly Standard ایi ��رد 0


ده ��د'	. '�
و ھ�ی !�����'�، ���m دو�� را در  9*ارش ھ�ی� ٢٠١۴'�ا�<
  ام٢٠� 24!

١٢٧(9
?��ر �
ده و او 3/�ر ��ل در �9ا'��'��� ز'	ا'� ��د.  ٢٠٠١ ��ل (   �واA%6�m��� i دو�


ھ�ر وyی� را رھ� �
ده و دو��ره �F ا?|�'���ن ?
���د. ���m دو�� �F ا�w از ��� ��ت A%' 

ط
ا�2 را در ���ب �%�م "زوF'y ھ�ی 6���F �9ا'��'���" �� ��6	M! ، از آن  �E ا?|�'���ن

 24!  ،�6�' F� 
9
دی	. در  ایi ا� s)وا 

ت ����� و ھ�ی� 0/�دی  او ����ر ���/6 ��>r�

 F8��E F� ا او
3 F� iرد ای��
�
ده ا���� �j�� �، �Eدش  ا?%� �� �e	m��� . دو�� ا�


د، در ��لاد�J �� �%	، ز��'� �F او در ز'	ان �9ان ��'� �� 
� F� ��� روی�  ٢٠٠١ m+�J او در
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 F� ،ه	دی
� دی�اری ')} 9J�� دروازه �*رگ آن 
� F�  	%�� �� h�g� 
() kی h��n� د را در�E

�، 'i��e �9ه F8��E ��ده و "�i از �<J �� 
() i. ای	ھ	ن ���e' دوازده روز را m� ده �و(

�wا� �?wE F� م	ور ر���� iای F� ه�A' iازھ�� M! � د ١٢
A�� M���� ١٢٨(. د��ل(   

" i��j� ا��ن
E ه اش در ��زه	ی%��' ¼�� F� را �دو+� ا�F� "��w ایi دyیm��� h دو�

�
ده ا��:  


ا��ن �F زودی (�F ��ری� اول  �0ن ��ل ) ١E از ��زه F� � ���m دو�� '�4��i ��� ا�

٢٠١۴( .�
ده ا�� �j�� mاھ�
 ) ١٢٩( �F8��E F ا�

در �E*ش �*رگ  m���١٩٧٩ دو�� از F��0 0/�دی ھ�ی ���pب �� �6د �F در ��ل ) ٢


ا'� ��jدی ھ� (��م ��� F��J (ام
p+ا	g��) F�0/�دی ھ� در را�g�� F� Fv	 �*رگ در �

2 �
د'	. رھ<
ی ایi (��م را اy ����، 0/�دی �
! �p� را "i��
p+دم ا�E"  �%دی F�0�� ده و
�


����ن ��jدی �J اط�
9
دی	 �F از ز'	ان ?
ار ا? G?�� �
 دوش دا6�.  و+� ���m دو�

	'	'��! F� ن��ا6|�ل '>��� ا?|�'� F��J  iی	ھ�g� o� دد و در
9

ده، ��e�! Fور ��.  

٣ ( i�6د kی F��r� F� او را �
د ھ�ی 0/�دی ���m دو����J ھ�ی دی%� و F�6�' ،ھ� F<J��

%� �� �?
j�  ��4� ای�yت ��p	 ا�
ی� 
�.	   

9
وه ��F�  �8 از �	ت ھ� � ،Fاز ھ� ��4' ،� ای%�� i��j� ��F ��+�ی J<	ا+
��m��� m دو�

� �J%� �� ا+J�n	ه ظ/�ر �� �%	. از ��ی ��(E و در 
�	%�� �v� F�  ،�� دا6�+�j? 
در �%

 m�n��� ادی در روی�روی�	ا+<| F8��E  ن��
? �p� ا��ن و
E 

 ���m دو�� �F��r� F ا��Aدی

p� w� �� ار

، ا��
 "ا��رت ا���w ا?|�'���ن" (�J 	��?
9 �.  ا+<�F  ایi �*ر9�
یi �3+2 ا�

9
د F0آن ��ا �� ��wا��رت ا� F�ی .	  

 �?wE زودی از در�9ه F� ،ادی	ا+<| F� �j�� 0/�دی و F��' �9	'ف زwE
� ،�و+� ���m دو�

9
وه ھ
اس ا?�i را'	ه 6	. ط�ری �89 F�F 6	ه ا��، او در (<�ل روش ieE و�e��ر ? s�g

9
?�F ا��. "دو+� ا���w" از �Eیe�i داری ��ر ��  


 �F 9*ارش ��ر'��ی   <'The Long War Journal kا��ن ی
E �
ای وyی� ��wا� �9
وه دو+ ،


یk ط�+<�ن p�" F� ط��
��h داده و در راس آن "��?�j� q	 �Eن" �e� ی
�6رای دوازده '8

8��E {ی�' F��r� F� "ن��. !���	دی
9 i��j� F )ا��ن، ) ١٣٠
E �در ��i دوازده �i �6رای وyی

ی�زده '8
 آن از 9
وه ط�+<�ن !�����ن و !�����ن 'i�e ��ده، �%/� �J w<	ا+
وف �Eدم، ا?|�'� 

 iای �� .�
ای 9
وط�+<�ن ا?|�'� در وyی� ھ��%	 0/�د �
ده ا��، از ایi ا�
 ���r%� ا�� F� ر�>�

��h '� !�، ��زه 0e�  .	دی
6�m<%� h آ�uز 9 F� ن��در ا?|�'� ��wا� �  /�د 9
وه دو+


ا'� "ا���� ��Jو
e� م اول	در ( ��wا� �9
وه دو+ �� {��
� iای F�� ط�+<�ن "i�%���+ا


 q?�� ی
� رھ<p� وه ��زه دم
9 F� 	دی

 �F آن 9g%� h�J �9'� در
Aدی iای .�
�2 ر?! �p�
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+�j? F� 

ھ�ر و �%A%' در F� 	�j� 
9
وه ط�+<�ن (
ار 9
?�F و ھ �� ��e3 mد، در ھ
� آ�uز ��


 د�� �e� F��ر Aی	Aی F��J "هللا h�>� در "0/�د 
Aی	�دو 9
وه �� �
�	 �vEب  "�8
" �F ی

  زد'	.  


�2 ر?�،  �F ا��?F آن! �p� ا'� ط�+} ھ�
��� ��Jو
e� ،��wا� ��F �� ظ/�ر 9
وه دو+

w� گ
� 
>E ن	24 6! 

 را '�* وارد �*ودی در ا�Aری دی�� ��
9
وه ط�+<�ن � 
��!  
� 
�J


گ  ٢٠١۵ام �0ن ��ل �٢٩��ری�   9
دی	.� 
>E F��wJا kن در ی���0/�ری ا?|�'� �د?�
 ری��


 را ��ی�	 �
د�J w�.  F� �دو+� ا?|�'���ن �
 ا��س �����jت ���G، " در ایi اF��wJ ا�	ه ا�


، رھ<
 ط�+<�ن را�J 	�p� w� گ
�  h�� ١٣٩٢در ��ه  hی
 ".�%	) در !�����ن، ��ی�	 ��٢٠١٣(ا!

)١٣١(  


 در ��ل �J w�١٩۶ھ ٠	%) �
ی* وyی��E �+ده ا��در و+��ا�e� 0/�ن F� me3 ط ر��
� و �

 F� او F��' �9	'د، در ز
�A�� G�j� ی��g�u 24� F� 
�Eدر ا F� ده�� "���F (�م "���*ی/ ھ��

 �م ھ�ی "ا��
ا+���%�i، +�ی �w و ��gھ	" �Eا'	ه 6	ه ا��. �Eد ط�+<�ن !24 �
ده ا'	، �%


ف ،�gE+�� و درون 9
ا ��د. او ?�(	 آ��زش دی%� � m� ،�46 ��ده kی 
�J w� s)و+� در وا

 	g�� یw� 2n' در F� �� آن �� ��ا'�+�� iی
��ده و ��v� F یw� kی ��k3، در �/�

�p�  mه، ان ھ	�
 یw� kی یk دھ<'  .	%� F8ای�8ی وظ� i�e' ن��e! Fnv%� kرگ در ی*�

ایi �46 دھ��� �� ��اد ����� و ?�(	 دا'2 �;ھ<� را در 0%� ھ�ی �E'��'��ز ��eر 

�� ��v رھ<
ی ا��e� ��wر ��%	 �
دن و �F او ا?��4ر +n} "ا��
ا+���%��e4� "i	ن، 9%�ه 

9
دی	ه، �F در �%�ر ��r¼ ری�ض �n�� ����� م آ�-�*رگwدا��- �
ی از 46)�� kی i�A%6وا

  ھ�ی ا?|�'� �<�ر9
ا 'i��j� 2n �%%	ه ��زی �
ده ا'	.  

��	اری را  دی�+���k ایi ا�
، یk �46 ?�(	 درای� ����� و دور ار ھ��E�6 F ھ�ی دو+

 "����� G?ه "ھ�� ?/��"  و "�%� ��دن ا	ی	! iدر ھ�� �
�� 'E�� i�e�i، '�* ��ی��

 F� "م�' m9 �
ده دی	. از آ'�gی� �� یk "ھ�ی! M! وھ�ی
� اھ	اف '��	E  ا�*ار در iی
�/� F��r�

 w� F� 	�p� F� او 

 اھ��� ?��ای �;ھ<� را �� و�0د "ا��
ا+��'�i" ��دن '	ا6�، در ایi ا��J

�wھ�ی دی��%	ی !�����'� اJ���د �
ده  و در '���nJ Fgی	 �)�<� و !�2 داوری ھ�ی �;ھ<� 


ض !�����j�� وه ھ�ی

'� را در ا?|�'���ن !��ده 9�� ھ�ی در '��Fp  د.����(E" 2آ� F� او


 �h��j ھ���J iا�h ����� ��ام �Eد. در ا*�� iو �2 دا�	ھ% iز��
�;ھ<� و �<�ری" در �

����� 

 در ��i ھ�ادارا'F��r� F�  2 یk  "رھ<�J w� �� 	دی

 �F آن 9g%� "وش	4� �-�� "ھ�ی

'>��� �
��ز" �� �<|F "ا?��' 	6 s)وا 	�� hا� iا?|�'� ای ��%� Fj��0 . در	ی"  �<�رز �%�


 �F��r� F یk "ط���J "����� mری از ھ
 h�E F'�9 !;ی
ی وا'��د �J w� ی
�� '2n رھ<

 ،
�J w� گ
� 
>E �� .دد
9 �n�� �%�6 ��
� k6 و �
دی	 ���ی او، �eA'ا 
9
دی	ه و ھ

�. �F ��ز��ن اط�Jwت !�����ن آ'
 در �	ود دو���6 mط�� iای ،��ل ��A' �84ه دا6
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 �A3!�ر 	��0 3% {��%� i�e'�0 k9*ی%2 ی Gی
!�����ن �wش �
د �� ھ
 F3 زود�
 از ط


د.   را '>��� در 9
وه ط�+<�ن-������A�  

"�6رای رھ<
ی ط�+<�ن در   �F  ، *ارش داد'	9ا+����  آژا'M ھ�ی ��i �٢٠١۵��ری� ھ8�y�0 mی 

"F�ھ8 ��ی ��e' kدر ی	�p� w� ی
8' � 
�E�4ب  ا�ط�+<�ن ا' 	ی	0 
�%)�ر را �F��r� F رھ<


د'	. �)١٣٢(    

 F� ی
در ��رد ا'��4ب �w �%)�ر در �
�� رھ<
ی 9
وه ھ
اس ا?�i ط�+<�ن، از درون ��Fn رھ<

 �� ��Lر '	ا6�%	، �	ای ا'��nد ��%	 9
دی	. '�4�e' در Fاز ھ� �LJ i� دوازده F��0 از

n? ی
� 9*ی%2 رھ<
ی ��Lر دا6�%	. دوم ایF� i '*دی��ن و �6رای رھ<�e' در i� �� ھ8

  G��� �e%� و kر '*دی���ای�ب و د� 	�p� w� ش
�! F��0 از ،
�J w� kن '*دی�'���! mھ

او ط�} آ�u '�را�� ��د'	. و+� !�����ن ��ا'�� �F �� 9*یw� 2% ای�ب در �
�� ��jون رھ<
ی، 

w� اده�'�E را 
�J � s��vوه ط�+<�ن را در�
� رھ<
ی 9�! F� ،�uو+� ط�} آ .	% 

 �دو د?�v)/F


 دوش دا6�، �� د+�h �	اF�E !�����ن در ا�
 رھ<
ی 9
وه ط�+}، از وظ�F8 اش �%�ر ر?�. در �

 

�9'� رھ<
ی در 9
وه ط�+<�ن، !�����ن ��ا'�� �F �� 9*ی2% �
اج ا+	ی�n� i'�،  دی���A

9
وه ھ
اس ا?��n� i'� را '�*  kی �p� ن��ا?|�'� F��J �%�� ��p	 ھ
اس ا?�
� kدر ی

 k��� �� ،ر ر��ل�(%� 	�p� w� وه
9 F��0 و ھ�ی '�را��، از
�' m/'ورد. ��و�0د ا��� on�

  �F �	اwEت !������'� ھ� در ا��ر ا?|�'���ن، از 9
وه رھ<
ی ط�+<�ن �
ی	.  


 �%)�ر �F��r� F رھ<
 0	ی	 ط�+<�ن�Eا 	�p� w� 2%9* 9*ی 
، آن ھn+ �� m} "ا��
ا+���%�i" ھ

  �)�د?� و �Eرج از ����p� Fv<�ت ��ز�wت اط�Jwت !�����ن '<�د. 


 �%)�ر ���+	 ��ل �Eا w�١٩۶ه  ٨	�در  ردیo  ر و+��ا+� ���'	 وyی� (%	ھ� "�%	 ����ر"در دھ


 ی�gA در ��ل �J w� �� F� دد
A�� ب��p� ط�+<�ن i���4'١٩٩۴  ��wا� ��
ط�+<�ن" "�

  )9١٣٣;اری �
د'	. ( Fرا ھ��

 M�� و F�6وش دا	ھ�ای� اری�'�" را � ��
6" �در دور "ا��رت ا�w� ،"��w �%)�ر ��®�+�


ا'� ط�+<�ن ��ده و در �e��ر ��وزی
 "ھ�ا'�ردی" 9
دی	. و+� در وا(s او ��®�ل (�ای ھ�ای� �

رھm ���� ط�+<�ن و ?
ار '�
وھ�ی ��nو�� �	 ط�+<� 'm/� 2n ��زی �
ده ا��. !M از د

رھ<
ان آ'/� از ا?|�'���ن، �w �%)�ر ��p¼ ی�LJ k ��ردان '>��� در "�6رای ��ی�F" �� ��ز��ن 

 �� F� ،{+وه ط�

وھ�ی درون 9�' ����

ار �
ده و در �)
� k'*دی 	ن !��'��ت !����Jwاط

mن ھ��م آ��د در (<�ل ا?|�'�wا� �ر وا(s در ز��ن ��ی� '	ا6�%	m/� ، دا6�. د ����


 ھw� m �%)�ر در  ھ���ری '*دیk �� !�����ن، در �
 و ����ن دادن ھ
اس �J w� ت���

  s�?
�  ،
�J w� گ

��}، !M از �� iای F� .د
�ا?�%� در ا?|�'���ن '2n ��6ره یk را ��زی ��


�� "رھ<
ی" یk ا�
 از !�2 �
'��F ری*ی 6	ه ��د.� F� "{م "'�ی�n� ر از�(%�w�  
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 و J	م �e�� �'�eE F3
ز��'� �w� F �%)�ر �
 اری�F (	رت ���F زد، از ھ�F او+�
 ��ی�� �� ھ

 iد. از ھ��
��� ���زش �� 89��A ھ�ی �����، �0ی�Aه �Eد را در 9
وه ھ
اس ا?�i ط�+} ���


 (%	وز ���ری� �'�Aه !M از آ��د�9 ھ�ی �9�
ده ط�+<�ن �//6 i�?
9 �� F� 	%��'ا�� m0ام٢٨ 

� 
� و�	ت ��� را �F �3+2 �*ر �٢٠١۵���<�����e'% گ�� ���<'.	 

�G�
یK L"	وز، �	اوم ����� "ز��4 �����" � 
 وز #

ھ�gم 9
وه ھ
اس ا?�i ط�+} �
 "�/%	ژ" �
ز��i ھ%	و �2 '��دی ا�� از ��%2 ا+��nط� و 


 �F��r� F ا�*ار راھ<
دی ��Fn ھ�ی ��4e درون �
زی وA��6وه آ
9 kادی ی	<�د  ا��/'

� زای !�����ن. eو دھ ���9 
 اط�e� ���Jwر !

 �%�ھ	ف !�����ن در ?�Fj0 (%	وز در ایi ا�
 '/8�F ��د �� ��F0 0/�'��ن را از ��wت ھ
اس ا?

9
دا'	، و در '���A%� " Fg%� ��ر �	اF�E ھ
اس 

زی �F ��6ل 6
ق ا?|�'���ن  �� �E در �0ار


و'	ان ا?�%�" را �
 ا�wم آ��د �<k ��زد. 3/6 G� 

ی�د ھ�ی �? F� 
<' ،
Eاوا iدر ای F�'�%

9
دی	ه �� در را���ی ھ
اس ا?�%� از  
�e�� ��� ت	و� ����� 
��eر، ?�eر ����� �

�����" s��v� ر��" �%�ره 9
?�F و �
wEف 6;9�F ھ� در ��رد د�6%�ن (��E mرده ��eر از �

kی
" ا0�%�ب ورزد، دi�6 را �%�م ا��� �
د �)�p�vت "�i�8+�4 �����" و "�
ادران �Eن 6


دن �����ن ��
ون �
زی آن، �F�>j 6	ه در ��E��ر � �e?ا �آن" ھ
اس ا?��E "iا'	ه و در 0/

��ر �6د. -������ � '>��� !�����ن، ��v� F ��ز��ن ��h د�


'��F �9 ھ�ی ����� و �/h ا'�Aری ھ�ی � �� F� F�>+زی، ا

ون ��� h��J iدر �%�ر ای

9
وه ھ�ی وی#ه درون �
زی �� ط�+<�ن  و+��
دان ��eر از یk �� و ھm'>���  د i�*� �'�>� 3%�ن

 ��
j� 2%� iای F�>+ا .	'	'�e� ن�E ک و�E F� وز را	%) "i/� داده و "دژ �ھ�F �� ھm د�


د، ادا�F 2ط�+<�ن �F از �%�A�� F*ی �6ن ��ی��د �
E  وه ��ده
9 iای "F�E�� iز��" �����

� ��ری� !
 �F از "�e��ر >� oی
ی��و+%�" و �F آ��e� 2	ن ��6+�" �� "���م �Eن" در  �*ار 6

0
ای ��eر �� ��6	. �� 

�� '�4اھ	 �
د' hn�� --- ھ�� 	6�� 
/9 	� F� آھ%� را 

 ،��} 6	ه ا��
9
وه ط�+} در "��m روای�" 3%	 روزه در 6/
 (%	وز � F� �jی�g? در ��رد

24 9
دی	ه ا'	. و! o��4� ن 9*ارش 9*ار�6ت��� iدر ای F� ود
 amnesty+� �)�ر ��

international،  ان	و'

 اظ/�رات و me3 دی	 ھ�ی !
 ��ز 6/� F� h��+ا i�� �8J ز��ن��

 mی
� 
ا���ار �� ��6	، از ا��+� و ارج وی#ه ی �
�Eردار �� ��6	. در ایi 9*ارش از ��gوز �


ود.  6/
و'	ان، ��E Fک و �Eن ��e'	ن �� 9%�ھ�ن و �e��ر�� i4� ١٣۴(��%�ای�ن(   


ی از �w��jت ����� ��'%	 ��28 ، و+� ���ره �w �%)�ر� kی F� 
<' w�J *�' 
 دو��ره�

  �F ا?�ل 9
ای�	. 
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 ��p	 �%)�ر یk روز  ٢٠١۶ام �� ٢٢اداره ا�%�� ��� ا?|�'���ن ���ری� �Eا w� F� داد 
>E

در �%Fnv "دا+<%	یy  "iت ��p	ه ا�
ی��ای� �	ون �
'i�e ی!���اھ�(<h در یF��� k ھ�ای� 

  )١٣۵( ��ن �e�F 6	ه ا��.�ای�+� ����3��ن !��

i�e� ن	در راه �<�رزه  6 ��
 �%)�ر، رھ<
 ط�+<�ن او+�i �9م ���J و ���
 ا�
ی�Eا 	�p� w�

F��J  �%��Eا'	ه ���eد، ��e�  m/� h��J F��r� F� Fر 0%� زده ی 
وه ط�+} 9ھ
اس ا?


 ایi ا�
 را ��ی�� از یk ط
ف در ا?|�'���ن را �<%� M! .��E Fک و �Eن ��e'	ه ا�


  و در ��i ز��ن Aه و از ��ی دی	وه ط�+} دی
9 sا��� �� Fvن در را���درو'� !��� �'������'


وری�w��j� mت راھ��ر �<�رزه � Fی�J �� Fvدر را� .�� �Eد '2n ��زی �
ده ا���' F� ��در ا�
ی


، رھ<
 �� (�	 و 6
ط ط�+<�ن، ای  اس ای،  روا�� !�����ن، !M از�J w� گ
ا?�e 6	ن �

 w� F� را "��wام �� د�6اری ھ� ��ج "ا��رت ا��� �� ���ز��ن اط�Jwت '>��� آن ��eر ��ا'�

����� ��
j� F|>� F� 

 �%)�ر ا�vJ '��ی	. و+� �%)�ر، '>�Eا 	�p�- ی
�9 s��� و ���<'


 دی������k و در رد �;ا�
ات�u ن��ا?|�'� ��،  
g%� م آ��دwا� F0ر�E ت ����� وزارتw��j�

���9 �����" 9
دی	
�" F�	' ھ�ی Fn�� F� �
 �F ایw� F� i �%)�ر '��ا'�<' 
�Eدر ا .

 F���� او در '*د ای اس ای �9
وه �w ر��ل را �� �Eد ھ�
اه ��زد، از اھ�� h�>) را�� از�'

 F�E�� m� م آ��دwاو را  '*د ا� ��r�� F� �
 وا����A �<�ری �w �%)�ر ا�Aدی F��' .	6

�m ا��. !�����ن، '>
 ��g� Fرب ��ری�4 د� �� F�6;9 ه ی	� �ر ��ل ھ�ی !%�gه و 6)

 ��e3 m�8ده از ھ�ا� �� �� �را'�ن درا'� �<�ر را��E Fvب '	ا6�F، د ر �w� h��nش �
ده ا�

 iای .	%%� �e� ه
� �Eد �/���� s8' F� ی� ھ� از �<�ر دوم�g�u درا'� ھ� و i�� ھ�ی �<�ری


  �g�uی� �J 	�p� w� ی�ر و ی� ���� iی	�9} ا+ F� ��<�ران ��ده ا'	،  ایi ا�
 �)�د?� '��


زی درا'� �<�ر �F ا6
ف � F� 

" !�����ن �
�Eردار ا'	. ��� !�����ن '><' i��" آ'/� از F�


 ���یh دارد. از آن �0ی� �w� F �%)�ر درا'� �<�ر، از '�Aه '>��� �� �e�� ی� �<�ر�g�u �%u


�F، از '�Aه ����� �
��ز و از '�Aه روا�� ��g� آی اس ای Fg��' د ��د، در
9 F��� �'در -ز��


�9ن 6	ه  - ھ���ی� �� وزارت �EرF0 !�����نAر او��ع دی�E در i�e'�0 �� د
�wش �

 .�
 ?�n یk ��ی ��F ا�A'��� ف�e�
ای �w �%)�ر ��
ا6	. ایi ا'� kدی������  

در را�F� Fv داد و ����ن ا�*ار �A%0 و �9�
ه ��k ھ�ی '>��� ا�
ی��  ����٢٠١۶��ن ��ل در 


ه A%� ن در�����! Fر��e� ن  آن��ا?|�'� ���>� �� �� Fvدر آن در را� F� ده
� 	%��
89��A ھ�ی �

در !��'	 �� ��wت ھ
اس ا?�%� ط�+<�ن �
 اداره او����، ری�M �0/�ر ا�
ی�� ا�/���ت "�m ��ری" 


ده ��ز��ن اط�Jwت ا�
ی�� "���" و وزارت د?�ع آن ��eر '�*  زده ��e	. در! �e! �0 در iای


ار 9
?�F ��د'	. در '��Fg ھ
 دو ار�9ن �� و�0د ��eی2 ھ�ی دی������k وزارت ) ��w� رد��


 w� F��J �%)�ر �A�e3 تw�� F� ��EرF0 آن ��eر، '>
 �g� m��� �0 F<�ر 9
دی	'	 �� د�

د �e�i ا���y i� Fدن، !�����ن وا(�jً از ��wت '>��� ا�
ی�� �	ور 'A/	ا6� �*'%	. ا9
 در ��ر

mدر ھ 
��ی� �� د���Aه  6	ه ��د، در ��رد �e�w� i �%)�ر ا����ل زی�د ��
ود، �F ایi ا�
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 .	6�� F����! ن ��(�ع��ت !����Jw�0 اط iدر ای! F� �ر د �ی ای
ان را '�*!�����ن �� �Eا�

�0
ای ط�+<�ن ��� �'�����! 
'�e	F�'�%3 . در !����رت �w �%)�ر �F �%�م ����jر و در د?��


�e�� ای�
9
دی	ه ��د، وی*ه ای
ان دی	ه �� 6	h/�" . ا'	ی�e" و دی	ه 9 {��
�  mھ iاز ای 

!�����ن، ��eر �
��} �%%	ه !����رت �� �Eاھ	 �� وی*ای ای
ا'� در  ؟�� ��ا'	 �F �)�ر �6د


ده و �Eد !����رت رھ<
 ط�+<�ن� m/�� ری �� ط�+<�ن��
د.   ، ای
ان را ��  ھ��A� ����� ز���ا�   

در '��Fg از ایi ط
یG ��ا'�� �F !�����ن 6�9*د رھ<
ان 9
وه ط�+} �%	، �F در ��+� J	م  

mھ  �
د. در i�J ز��ن ای اس ای ��ا'��A�� ار
��ی� ز'	�9 ?�*ی�� آ'/� د���4ش ��wت (

 F��
 �<|F "یw� kی �*رگ"  هللا آ%E	�w ھ�<�را �0یA*یi او '��ی	.  هللا آ%E	�w ھ�<�e�� F�

 F�د وا��
? kی" F��r� Fی �� ����� و ��رای� '>��� �� ��6	، در��w� 	)�? و F�6را دا


ی"  �� ���p<�ت ������'>��� ای اس ای از ��ا?G و �G��v -و �	ون ا��wnل  '�<� ?

�e. از ا��	ردار �� ��6�E
� 
ر ��
ود �� ��Fn ھ�ی ?
ار از �
�* ط�+<� را د��ره 0;ب �%	. و ا'�>�

2 9
وه n' ،{+ی ط�
و+� ایi ��ر ��ز ھm �� ��ی�	 �
اج ا+	ی�j� F��r� F� �'�n� iون دوم رھ<

9
دی	. �w �%)�ر �� �
اج ا+	ی�g�u �'�n� iی� 
F �<�ر ���' ھ
اس ا?��n� i'� �*ر9�
 و �/��


ا��'� در h�J در �! �>�' Fn�� از ی� �'�n� وه

 از ایw��j� iت 9�Eدر ا .����E '	ا6

 Fn�� iه از ای	در آی% F� 	'و ای اس آی �� ��ا F�?
ھ��F ای 9
وه ھ
اس ا?�i ط�+<� (
ار 9


 ا���8ده ا�*اری �%	. �e��  


 '�<� +/��p� Fgد ��F��r� F� hn '��ی%	ه ��|� 
�Eدر ا F� h�� ن در ��ز��ن��دای�� ا?|�'�

" F� �/%� F' h�� در ��ز��ن hn�� ،i�%ط 

 wEف ظ�ھ� F� 9;ار ��ده 
ھ�ی"  !%�ھ�Aه'�p ا�

e�! و F�ی ط�+} را در ��ی
ور" �ھ
اس ا?�%�ن در !�����ن ا�6ره �
ده، ����L�" Fر 9
وه رھ<

   .�9
ی !
داE�F ا� �e?ا F� ده و
� �'�e' �  در�

 Fg��' ھ�ی درون در �A�89 
A'��� ً���) F� ،ر�(%� w� i�e�ه
A%�  ، در	6�� �� ��ا�
ی

اس آی و �|��
 '�<� +/Fg ����� '��ی%	ه ا?|�'���ن در ��ز��ن  یھ���ی� �� راھ��ر آ


آورد �%w��j� �nvت �����? ،	6�� �� h��-.�?د�(� 
  دی������k ��د، 'F یk ا�


و ھ�ی اط���Jw !�����ن روا�� ا��رت ا���w �� ا+J�n	ه و �' F� آن �A�م وا��	J تw��j� در

. ��ز��ن ا+J�n	ه در دھ6;9 F�%%� F� ،F	�J 2n'	ه ��زی �� ��� و ا�%�� در ا?|�'���ن 


ده  ٢٠١١ل وی#ه !M از (�y i� hدن در �� ��� h�p� را ��ت �4��
در ��v رھ<
ی �

ا��.  رھ<
ی دارد ��+�4رده و '���ان �� 9
دد. ا��wpل '�
و ھ�ی ا+J�n	ه، �m�  F 6	ن 

 F� ن��ای ا?|�'�

 9;اری ����� iدد. �� و�0د آن، ای
9 �� 
g%� "��wاز "ا��رت ا� �'�>��e!

��ری �8J'� و �	ھF� 2 '��ز �F �<�رزه �F��r 9*یi�� 2% ����ری ھ�ی "و�� و 0;ام" ا��، دو ��

 ����� F�Lj� kد ی�E ن�����! F� ��wا��رت ا� �A�.  ا�� وا��	ده دار'
دای�� و �9�

� و�	ت ��� را���A%� Fv%� دار���  . د��ده و ����h آن �F �	ا��
 ����� و ا�%��� �
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� رھ<
یدر �%�ر 9
وه ھ
اس ا?�i ط�+}، �p� ��w9 *ب ا����0 iی	ت  ی�ر �} ا+w�� �� *�'

.	'*�� mھ 
  ھ
اس ?�%� �<�ت '�<� ��eر را �

� ی�ر، ��'%	 ھ��F�|' Fe ��زه �
 داده و+� ��� iی	ی �9} ا+
� رھ<p� "��wب ا�*�"


 '�Aر �� �� �� �F ��ری� i(John Simpson) ا��. �0ن ����>E ،2 ل�� 
   ٢٠١۴ام ����<


ویM، ی��  F� 	ن  9*ارش �� دھ��از ا?|�'� kدر ی ��w�8ذ �*ب ا�' 
�� از (���'	ان ھ�ی !

� وا(�j ا���w د�� !�	ا �
د، �� ��  :�)��<F �� �� �� �� �� �9ی	?wE F� 2Jدا 
"ا9

9
دی	"  mاھ��E اه
� دا ) ١٣۶(او ھ�E�%6 2Jوه آ'/� از دا
9 ،Mوی
�� F�89 F�F�6  �Lj� �� و

/� ا'�>�ر �� �m�e �� در ی���F� m آی� آ'/� 6
ای� ا�LJی آ'/� در را�Fv ھ��%	. او �� ا?*ای	 "�� �%

� �Eاھ	 j�� �/'ا F� �� ی
� ا���w" را ای�8 �� '��ی%	؟ در ��رت !�ره �
دن 6
ای�،، رھ<?wE"

 ،�
ی دی	ن �
ده ا��E h! 

د." �����F� i از 9
وه (���'	ان ��
ویM در ��ا+� 6/�

در ا?|�'���ن � "ای�gد یk دو+� ا���w" 9*ارش �� دھ	 �F �*ب ا�F�  ��w �<�رزه �Eی2 �

� ی�ر در ١٣٧( .ادا�F ��	ھ	��� .���' *�A'ت ا
�� ��wان �*ب ا�	اظ/�رات (���' iای  (

'>���" -��ل 6;9�w� Fش '��ده �� �� ھ
 '�ع �F 6	ه و �� ھ
 "ای�w?� ����� ۴٠درازای 

�i ��6	، در ���F� h �%/�ی� �
 اری�F (	رت ���F ز'	. �� F�  ،iهللا ا�� q�8�  F� ��� راه iدرای

 h�

ار '��ده و ھ��%�ن در ��د��ی '���م "�د��)
*ب د���
ا��G�E k ا?|�'���ن" روا�� وی#ه ی �

� ی�ر ��� �����و+��� ����� .�� '�g} د�� دا6�F ا����6/%�از �%�، وزی
 د?�ع �


ی ھ	ف دراز �	ت و �j	ی ا�
وز ھ%'�� m	 6;9�F دو �A�! در :�!��ده �
دن اھ	اف ا�

9
وه ھ�ی  �� F� 	'ا�� �� ��
ده و +� در �9م ھ�ی ������ h�J sو (�ط m�(� ب*� ،kا�#ی
ا��


یi  ا'����4ت Eدر آ ��را � ��wی ����� �*ب ا�

 �gJ+��ٌ �%�ر آی	. ایi ا'�vjف !;یAدی

6�h ا?��Lح آ��* آن ��eھ	ه �
دیm. �� '��*د 6	ن (v} ا F� ر�e� �0/�ری �+	یi ری��

� ی�ر �9ی� ر�����
ا ی �
�� ری��� �0/�ری، �� ��wون �*ب ا��j� ،لwھ  h�J و در 

 F'�p��� ز��ن از  �<�رزه i�J و+� در .�?
'>�م ���m  د���
ا�� '�m �%	 را در ا?|�'���ن !;ی

��e	. ایF� i آ(�ی ھwل رای �m آورد (' �) ��ز ��ب ایi در �	 ٧،٣در F6�9 و �%�ر ��eر د�

م  6/
و'	ان ��eر ��د: J	م !;ی
ش �%��د 9
ای� و+� �F در �3ر�3ب د���
ا�� ھm �<�رز !��

� و�	ت  .'��ی	���� ی�ر �� ���� iی	ھ�ی �9} ا+�A�89���  iدر �3ر�3ب ھ�� �'�* ��ی�


 ا�� �� "'>�م د���
ا��" �� ی�ر ���'>��� �
ر�� 9
دد. ای%�F آی� ��-����� ��w>�ت


و'	 ��eر در ��eر را ��;ی
د، �/6 kی F��r� F� ����� زات���ون ا�	9;ارد و � iز�� 
wح �

 .�� ی�ر ھ%�ز !��� '	اده ا���� F� 	'2 ھ�ی ا�
9
دد، !

ز��i ھ%	و�2 �� F� 
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ی، �F یFv��� k وی#هA6�E
9
وه را '<�ی	 در �2% ! kی �A�،  �6ی�	6�� �� �
ی�
ی �

9
وه را � kده ای ی��د.  وی#�9 ھ�ی �
� �g��0 ،����� ی

 !;یA2 دی%�� h����ی�� در �


د��ری دی%�، ��v واyی ?
ھ%�A و �%2 '�ع !
��� و ا'��ن دو��� آن �
اغ �
د. � 

9
وه  i��9
'	ه 0
ی�'� ا �� ی�ر�و � ط�+}ھ�ی ھ
اس ا? 

ی '>��� '	 در  �A6�E
�F در �%�ر !

9
ا و از '�Aه از '�Aه (
ا�� دی%� ���*ه �0، از '>
 درک ا0����J '�دان، از  F�6;9 �A%ھ
? 
<'

%��� h�J "ری�>� k�" ����� روای� m��% mن ھ�e' م و�' 
/� ،F� ی Fn�� وه و
9 
	. ھ

9
وه  i، در ھ���ی� �� ای	دادن ھ�ی ��6 �� ��ری�4 از د��+�®�� ،	%� h�J i�ھ
اس ا?

�" '���زی ��ام �� آ6�� ��� را �
? iی
Eن "آ��ه، در ا?|�'�	2 ��زدار'n' و F�6دوش دا 
�

  .	%�4
ی} �%%	ه ی را در رو'	 "��� ��زی" در �
ز��i ھ%	و �2 ��زی ��� F� د�e' F�89 
  ا9

 


