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 	���د��� �� ����  

١۴  ��	����٢٠١٩  

  


و �
	�را   ���ه�� �� "���� ���ن���ِ  ��ا����  " ا

� 
  �� �� +'* (�دا �$)'&، �� �$#�رد." �"ھ

  

��دی�$��!�# "! ش ھ�ی  �� 	�ه�� از �� ��ای 0�1$�/ زاد، ���ی-
ه وی+ه ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'�  " ز&��

ا	�رت  ��ن	 ">�ارداد $6	�3ده !�ا5; ��	� ای !): 9-�ان   ،دور 	7ا��ات ��٩ از و  $6 ا�45���3ن

�، وزی� 	�ی# ��	��>�ار �1د �� �?�ی� =�دی
. ��1ری@ �?< ا=3:  "����3ن و ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'�45ا� 	� ا

	�ر �����  در ا "ا	�رت ا� 	� ا�45���3ن"*ت 	�)
ه ا	�ی'� و 	  �9
ا&4-� �1ادر، 	�Cون �ا	�ر �0ر�B ای


 و >�N (M��� ��1$�ف) ، رو��� (دی-�B �I Jن) G�F ای در �DEر ���ی-
=�ن وی+هB�	 ;$N	)

(���N(O&ا  �N< :Pی��� ،�Eدر دو  �( 
-� Fدر ��ی ای Qی �0ی�D	�1 ا .
�  ]١[7R1ار


 !�ا	U، ری�� B�?�ر ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'� !�ا5; ��	� را �1 "ا	�رت &��و&� ��1ری@ ھ�V< ����	�� دو


ه و دو روز >�/ از آن �
ا=��� دی
ار ای �1��	� ا� 	�" 	-��X �0اB��$Y! �1 رھ��ان =�وه  Z&ف ط��Iو ا

��[ &�4  ��ده �1د. \-�، ری�� B�?�ر ا�45���3ن  "
 ت!�ّھ���1 ای!�! F�Z !�ا	U   آرزوھ�، را در "��U دوی

ه و �VP1 را R$5�\ :?1 �1�� ��د، �VP1 را و !�دی
 ھ�ی QP1 ھ�ی 	�P$` ذی 9 >� را درھ< ��1�
ه

  .   و E��ت �5و �1د

��	� �����" 	�7Rرد،ی# ھ�E ��Xل �� ��" Fاز  از ای �VP1 ه ھ� و]�R�
ھ�ی ا	��� �$E�� �5ن�! Fای


.  �1ی�ارزرا �17 ی# ��Rه =�  	��Rد

  

    

    ارزی���-)$&ه ای 

 F�1 "6$و ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'�، ��  ٌ��&�c9	�X�- =�دی
،  از ��Rه  "ا	�رت ا� 	� ا�45���3ن"">�ارداد 

ای�*ت ذھ-�: ھ�ی ����� ��E< درون 	�زی �1 در ھ��3ی� !�C	 ت 1�F ا&�$$� \�� 	��Cرف �1د، 

��Rدی
ه  >�d-! �'ی�	ه ا
در و  ؛در !�Dد 1-��دی >�ار داI: آن ��Vر���ا!+ی#  ھ�e-�ن �1  9 ی; او 	�)

E; آ��Z �7ی�ی " 9��ن ����0 و ا�45���3ن �V� �1ر وا��31 و ���ا	��� ا	�ی'� را را�N1 ا	��ا!�ری   ا0��

 ":I���� F��C! ر��ه ��ی� ھ�ی Q� و
ا 1���V از =��I7 ھ� �1	  	�0�3:. آ&�ده �1 ی# ��ی از ھ-

 ،ن�����3ح ��Xذی 	�i$i (�ط�1ز!�ب  >3��ً  ">�ارداد $6 ا�45���3ن" از ی# �� ی،����� ھ�ی 1-��د

��R و 0$�/ زاد ز 	F در آوری !
1�� ا�5آورده و  )�1�9 
ه)ت 	�او ا	�ر ��Cدی  ��31�9ن��1 �Rاز ��ی دی

 :3�
ه �� ھ�=[ �����اI ه
�lXE �1 ارزش ھ�ی د	���ا!�#  –وا>C�: ھ�ی !$@  ����� ا�45���3ن �0ا


ه در >���ن ا���� I ���C! ����� �� ر و�V�–  6$" ار��ی
�9د*�� و  �1	�1�i =7ر =�ھ� �1 ��ی "

  در ��ز	�F ھ-
و ��O$! Q =�دد.   



2 

 

 
0��� ھ�ی ���"��رزار ان ��زی�	"   

"����� �R3: �� "�1زیP��QO   �0دش ، ھ�ی# �1 وی+=� ھ�یدر ��رزار =�R�X ھ�ی $6 در =�م 


-�Iدا >?	:  

1�#�  
&��
ار "�+اد���:، B-3�: =�ا	�1�i ی# دو&:�1در ا!�Pذ !
ا1�� درون 	�زی !�ا	U دو	 

�� و �R�1 ام ��ده
��1 در ��d داI: 	��رزات ا���1�Pت ری��:  –ظ�ھ�اً 	��Pا�:  و���[" �9ض ا


ات   -آی-
ه  ��ل B�?�ری?C! �1 �1 �-�	 ون ��دن ���39 >�$� اش��ر"1�V� ��3ن آن�" از ا�45

 �� �&�E در .
I�1 ه
��I�� /�9 �	�B :���� �9�c!ر ار�V� در درون U	�9 !�ا���Bھ�ی ا


 	-��V< r5 ��ی��B F	�C و ����: و ����:M �1 او �(�5ھ-�R او ZO9 =�ا ھ�ی ھ�ی 


ھ�ی !�ری�P آن ��Vر !$�O 	�و ز	�-���=�د��ز =33: ���
را�V� �1 �N1ر ھ�ی در  ؛

U	ا�! ،��-"�G&� 	��3اح ��Vر ھ�ی ا�5ی�Oی� را ٢٠١٨-�ری ام ١٢Bدر از B�$�  ���ا	�

shethole- " ] .
��3P: ا	�ی'� و ا	�ی'� را دو�1ره از >��/  او ی  �9ام �5ی������ژه ھ�  ]�0٢ا"


��  	�ازیF �دی
ه =�ر�B �1ز!�ب "G?�ه زI: ا	�ی'�" !$�O 0، در ����: "<ی	��3ز >
ر!�-


ه ز	��� �0د را  ��  دی�$��!�# و >�ا��1 F�F ا&�$$�--� F��C! QO�واF�R-I در �رت 1-
ی آن 

 .

	�ل 	�'-R& ،��Iدا    

 ���0ش، =�وھ� �� �1ز!�ب "G?�ه در ��رزار "=�R�X ھ�ی $6" ا	�رت ا� 	� ا�45���3ن �1د ��زی�
 دوم


ه �� �1ھ� ای E'��ا�� دی-� �=I ه
��� در !�ری@ ��Vر �5ا	�ش  آن" �0ا ��
Iدر ا Z&وه ط��= .:�


ی�Vن �����، د=� ���Vن 	7ھ�� و د=� ���Iن ا�B���9 دور E'��ا�� ا���
ادی ا	�رت �9$�� د=� ا

���7ی� ا�0��ر ��ده و  ��Iآ rMا�	ط�&�� در  ��\ �	�d���3ز  ���[ �1 ھ�� �1زی�Rان ����� و ����0

. ����: ھ�ی "ز	�F ����0"، "��ک ��زی !��ری" و "!N?�� 	7ھ��" ایF =�وه ���ه �1د>�ار =���5 


یQ =��3ه ای !-Q ھ�ی !��ری و �Y0	: ھ�ی 	7ھ�� را �1���V ����0 و ��ه ��ی� ھ�ی ھ-
و �Q  ا

�� را �1 	�!< ��ا و *�� ای دھV: ا5'-� �?B .د���اد�9ی  ای-'� =�وه ط�&Z، �1 د=�=��� ز	�ن !�
ی/ 

ا��س ��در�: و =[ی-�V ا�:. اظ?�رات در ، �0د را �I �1ای| !�زه و5; داده ا�:� !4��� ��d داده و =�ی

�����ا���ا�-
ه و ا��9ا�5ت �� ھ��Rن رھ��ان ایF =�وه، �� در ایF اوا�0  ،
� �ط�-�1
 ����ش  -
�� داده ا

 �����  Q-� ر"و�Y(�
!�B�� =و  !�C�� B[م =�ا ایF =�وه >
رت"  =�ای� ا�. =�وه ط�&Z در ظ�ف �د

��  ��ل =��I7 �� از I?�ھ�ی 1[رگ ��Vر  هھ�+د�?B ا5'-�ن :Vه �1 دھ
9�O&ا
I ه
�
ی# �B را� ،

� |0 �R	�Y&)� و��1 �� ����� �	��
ا��I   ھ�� �1�
، ارای� I�1 �$	 ��Iوه. ا�:آ�= Fھ-�ز  ای

 آرا��� �1ده و �� ھ< 	�[" "ھ< زی��3  $6 آ، �J-B #I�� �1 �d ا�5وزی اش، �� �1 ذھ-�: ھ<

 �	���1 Fوی

.   ای !�ا��ی� !�   ����� را دارد، �� آ��ا "��	Q �7ی�" �0ا

ز&�� 0$�/ زاد، ���ی-
ه وی+ه ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'� �1ای در ��رزار  =�R�X ھ�ی $6 آ>�ی  ��زی�
 (�م

6$
ی" �1زی ��د" "=�R�Xھ�ی �$� QO�در ��ل ھ�ی ھ��Vد �3P: 0$�/ زاد، ا	�ی'�ی� ا�45ن !��ر . "


 ریR >�ن 1��3< در 0
	: ا���ا!+ی&��، >�ار =��" :5	��O!" �1 �-ی: ���وھ�ی 	7ھ�� ���0ش =ن �دو

��� �1د، ���ی-
=�ن آ�5ی�Oی� در  ١٩٧١ در ��لری�� B�?�ری �� �X�&�� :&ار ای�
��	�5 �� ��ز	�



ه �1د "	���ن" را ��ز	�ن 	$/ 	�)�   ]٣[ .�0ا
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��dم �� B?�ن" �Bرج �1شا���ا!+ی در اوای/ >�ن 1��3< در 0
	: زاد دو�1ره  $0�/" -� �1�	(��3)  
<  

:Iاو �1ا�5ا �c�����I: ا�45���3ن را ؛ در �� ��X� ر  و�?�B  ��ه �0ص ری
دز ��: ھ�ی ���ی-

��ران" 	�-� �1 "!3$| 1  	-�زع ا	�ی'� B�1?�ن"  "�� 	)�B�d5?�ن 1�-�  در ھ��3ی� �1ا	�ی'� در ��1/، 

�� ای زی�د ر>< زده و در ��ز	�F ھ-
و����1 � QO� Q� :ه ��ز" را �1زی ��ده ا��I/ ؛ "��د�آ>�ی 0$

" ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'� !$�O ��&�س�1ز!�ب "G?�ه  "�ی� 	�'-
=�ن �د��� 	��Pرد و �G �1=�گ �1  "�� زاد 

 	��Rدد.  

  8ا��ت 6
وج �4ای ا�
ی)�ی�ا3راه ��ر و 

�[دی# =��I7 ای ھ�'�ری از او�Mع ا�45���3ن و  آ>�ی 0$�/ زاد �O1�� �1 داری دی�$��!�#" �1Rand 

Corporation" ه
'Vی
�در دو دوره ری��: B�?�ری �1رک او�1	�، 	��1ط ا	�ی'�، )
ه ای�*ت 	�	V?�ر  ، ا

E �1] ،ات ھ����	ه ب د
I F�V� ��I�Eوزی . و&� �1 �1د��ریآ>�ی ��?�B :�1 ���� ری�� U	ا�!  

)-� �C5ل ����� –	��5:  ھ<  ط�ری �� ا���dر آن – دو�1رهاو  �1 F�R-Iی� ��  وا�c�V=�1:. از آ

 �1	�1�i ی'� از �CIر ھ�ی ����� !�ا	 U	�Nح �1د، 	DC/ "�0وج >�ای ��d	� ا	�ی'� از  ا�45���3ن" 

و وا��31 �1 �5>� ای  د�: را��� ،�� ی# ������
ار 1-��د =�ا	�ی# ��	���، وزی� ا	�ر �0ر�B ا	�ی'� 

���ی-
ه وی+ه �1ای 	3� �(	�d5�( ��ر  �1�i	 �1 / زاد را�د، آ>�ی 0$�V�	 ه
��1 =�وه ط�&�0�R�X=   Zا


�
 !�ری�Pاو ھ< "�Bاب" داد.   ،�5ا�0اC1 �1 �d�
اد !$�Xت  ه�DEر ��d	� 1)���V  از ھ�+د ا&��� C! ،(ل��

�V�1)٣٢٠٠ � از ! (F �	�d��0وج >�ای ا	�ی'�ی� از 	�$��رد دا&� ا	�ی'�ی�)  ٩۵٠(1���V از  و ھ[ی-� 

  ]۴[  .�د�-
ا ��I	�Vو از ��Rه ����� ا�B-�ب ���7ی�  ا&[ا	�از ��Rه ��d	�  ا�45���3ن

c< ی# ا���ا!+ی 	-3در ز	�-� ا�45���3ن" ای�cب 	�'�د !�  #��&� !�اھ��: "B��  از ��Rه واF�R-I و&�

 �	�d� �1	�1�i 	��اث دور ری��: B�?�ری ط�ح و ���ده =�دد.  ">
رت 1[رگ"ی# ����� E�i�:  و در �0ر

��" ا���ا!+ی" او�1	�،  "J-B زی�� �	: "�1���3ن از ذھ-����I =�دی
ه، �� �1  �0وج ا	�ی'� از ا�45

� 	��Rدد 0 J-B ا>/ ھ[ی-� ای 
E ن
�
ن ؛ ای�*ت ھ
ف ر��I ���?B" ه ا�-�ن در �1ھ� ای
(�	

��[ اش را در ا�45���3ن�	� dھ[ی-� �و  	��Pاھ
 ��  ��3 ا	�ی'�" در �E&: �5ود >�ار =���5 ��*�� �� ،


. ا&��� ھ��F ا���ا!+ی را �1رک او�1	� در �3V: ��ان 	�$��رد دا&�   �1۵۴ �
 ا>/ ���1E �1 ،دد�R�	 �&�1

��!� در ��ل  �D9 ر ھ�ی�V�٢٠١٢ �'�I ده  ��ی�� !): 9-�ان "رھدر�� Fوی
! "
-�I�1د، �� در ھ�


ه  ھ
ف9��E Fل ��QO ھ+	��� 	�[&[ل واF�R-I �0ا lXE آن
V�	.   

 ��  آب داد ���� آ�4ی �6$9 زاد 	�� د(

��E در آ�?� E'< را�� دور �1 =�وه ط�&Z آI-�ی� �[دی# دا��I و در ز	�ن  ی0$�/ زاد �� از =��I7 ھ�

 F�0�-I :���1 ر� :?B"�	 رت ا��	'�د،  "ا�	��3ن" ! ش �در 	�ه   �1	�'E" �1�i	 :	�Vوع ا�45


. ا&��� =�وه ط�&Z >� ً ھ< 	�C	$� "�ای 1وارد ��رزار  ٢٠١٨ا����1 ��ل I Z&" �1 =�وه ط�����ی ��=

 ،ن از �1ز��دن د��5 در دو�1�Eای "=�R�X ھ�ی �����" از ا	�ی'� ا	���زا!� =���5 �1د؛ از B�$� 	���ا

�N< :Pی���  �	�����
ا���ن ط�&Z از =�ا�
 !F از ز-G F�0�� م �1درا و آزاد��!�ا�3: �� در  $�/ زاد ا	� 0. 

	�3ده ای ی# 3:) =ام ا��٢٩ از �� 	�ه ( �1 !�ری@   دی�$��!�# ��R��دی
ار ھ�ی و  ا�� ��Xھ�ی 	��ا!� 

 �	���?�ی� ��زد. !�ا5;  Z&دارای  را �1 =�وه ط� �� �	��ی�زده 	�ده 	�  آ>�ی 0$�/ زاد در ایF !�ا5; 
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I�1 Z&# �1 =�وه ط��دی�$��! Fازی�	د �1 �D! و  در ����0 ف �9ف � ،
 |O5ون
  ا	���ز >�1/ =�دی
ه، 1

 >VG د���ورد،U	�1ای اداره !�ا 
   .ا	�ی'�ی� "�9ام" در�0ر ذھ-�: و  "دو&: 	�XP">�1/ �7ی�ش �1ای  دی

$
 	���3رد �� "!��م ���1زان ��d	� ،	�VوریF و >�اردادی  ]۵[ ،"6در 	�ده اول ">�ارداد ?C! �'ی�	ا


 ا	�ی'�،  �0د را در !��م QP1 ھ� 1
ون >�
 و �Iط از ا�45���3ن 1��ون 	��3زد."ھ�ی ?C! F1/ ای�O	 در

 
?C�	 ��I7= در �� ���R�
 	��Rدد: "ا	�رت ا� 	� ا�45���3ن، ھ���< F�-G "6$در 	�ده دوم ">�ارداد 

 
���3ن 	O�3/ 9$�� ھ�� ��Vر �0ر�B ا���Xده ��Pاھ�C5��3رد �� از �0ک ا�	 
?C! �R�1د، �1ر دی

 ".
I�
  �1	�iل ھ��F دو 	�ده، �3P: 	���ان �1 دو ?C! رت ��د؛ اول�Iا ]�R�'�� ���Q زا و �c-Bل �1 ا


 ط�&B �1 Z$�=��ی از �N0ات ���I از �0ک ا�45���3ن $9�� ?C! ن !��م >�ا و دوم
�V� ون��ی'� �1 1�	ا

 .�Rر دی�V�  


ن !��م >�ای �V�  ون��1  ��
ا=�B ای �	���� >�طr" و ی� !�ا5; ����V�" ب�Gر�G در �� �B�0ر �	�d�

3�
ه E �1'�	: ا�45���3ن، در ا�45�
، در دا�I /0ای| 	�PV و آن ھ< در 	7ا��ات ��ز���ن �DEر دار

F'5�1 ی# =�وه ھ�اس ا ��از ��Rه ����� =�م ا�: ا&�[ا	�  و در دراز 	
ت ا>
ا	� ا�: ا�B-�ب  ،و 

��d	� ا	�ی'� در ا�45���3ن در !��م ھ�ی از lXE ��ی�Rه  –   0 ف �Iی�Cت –و&� از آ��cی� �� �� �7ی�. 

9 ی; 	-��5  –د�: �< در �Iای| !-Q زای 	��Bد  ->�ارداد �����ان G�[ی ��اغ ��د، ایF ا	� 


ه 	��Vد. ���d	� ا	�ی'�، �1 وی+ها���ا!+ی# ا	�ی'� در 	-�ON �0ا QP1 ھ�ی ��� وزی	�رک ا���،  ��Rا

  د�5ع آن ��Vر ��[ ار ھ��F ا/ آب 	��Pرد.

�1 9
م �N0ات از �0ک ا�45���3ن و&�  �-�	 Z&وه ط��= 
?C! ی
	DC/ ا�:   ،	?��� از آن �5	�ل 1-

1
ور از "�d5�E ای !�ری�P"؛  �9ری از !X'� ��&<  ����� و   ��
 	���3رد، ز	�?C!  Z&وه ط��= ��

��� "ا	�رت ا� 	�" �1�i	 �1 ه و از ان
I داده �O!��3ن" ار�وی اداری آی-
 E" 6N� �1'�	: آی-
ه ا�45


ی/  ا���dر 	��ود �� ��ه و �1�! F'5وه ھ�ی ھ�اس ا�= �Iز�	ه ھ�ی آ�Rرا �1 ��ی Q� و
زن ��ز	�F ھ-


 ط�&��ن ?C! ،د�I :<ا=� د .
-'�–  ��
ه ا�:، " =��I7 و   -از ��Rه ز	�I ی
در دو QP1  �5	�ل 1-

�1 "آوردن واژه =��I7" =�وه ط�&Z "دا	�ن آ&�ده �1 �0ن" ا	�رت ا� 	� را ��ک ��ده و =�ی� ا��	� آی-
ه"؛ 

9
 �1 �-� ھ[ار "	�cھ
" در ز	�ه "	?����ن ��ام" 	  I "��9��ده �O&ا F'5دن، رھ�� =�وه ھ�اس ا* F1


�
V�����ی� ھ�ی ا�45���3ن  از ��ه) ٢٠٠١ ����	��E� ت ھ�اس ا5'-� ��یF ا&�ن ( ی�زدھ< آی� ؛ و 


!-d�< و  ح،ط��
��d �1  ؟ ���ده ��Rدی ،U	م ا=� آ>�ی !�ا

ان دا�Q ����� و 9O5 اط �9ت ،�Pری�!

 �� ،
�
ا�
،در ایF 	�رد G�[ی �
ا�3:، >��1�� ھ[ار ھ� !F آ>�ی 0$�/ زاد و&�  �Iی
 ھ< ��NGر 	���ا

�< �Iی# �Bم !$ �O	��Rدد، �1  ایF ��د=� ا	�ی'�ی� را در �CB�5 ھ�اس ا5'-�،  �� =�وه ط�&Z د�: 

�-� و در ھ��3ی� G �1?/ �د �� =�وه ط�&Z 'ای�cب 	�از "�d5�E" 1[دای
. در ای�B F  و  �5ا	�ش ��ده


، از ایB F-�ی: �5$� ��ز	�ن دی�R ا� 	��
ت 	)'�م ��ده اI �1 ا&�ن را Fی��، �� >� ً E� ت 

.:5�R�	   


، از >��/ ��ز	�ن �ھ�ی �� در &�3: ھ�اس ا5'-�ن ا	�ی'ا5[ون �1 آن �1ی3: ��ز	�ن � ردی` =�دی
ه ا


ا از =�وه B Z&رای رھ��ی ط��I ی: در�D9 د�B�1 و ��) ���OE Fای (
�=�وه د�: �1 ھ�اس ا5'-� 	�[


 و ط�&V&"  Z'� ط���"و ی� V�	 ��5�= م�� �PV	 م
�1 ایF =�وه ھ� )� 	�7RاI:. ھ�'�ری در ��ی 9


ه 	��Vد �� 	-�r1  ،از ھ��و&� 	?��� �9
ه �0ا�O&�1 ا �	رت ا� �	ا �!
�O9 |1�1 روا �B�! م
9
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��e ا��	� F1 *دن و د����رش ای�F در ز	�-� اط �9!� ا	�ی'� 1
ون �Gن و �Gا �-G .
�آ=�ھ� ��	/ دار


�	  9��،  �� از >�/ F1 *دن و 	�گ .ا&�dاھ�ی  ز	��� �1 	  9��، ا	�� =�وه ط�&1 Z�C: ��ده �1د


ه ا&�dاھ�ی �3P: �1 	  ا��0 	)�
 	-�YرI ��V� ھ� ، رھ�� Z&در �����3ن ط�   	و �� از آن �1 


، 1�C: ��ده ا�:.  �در I?� ��ی� �ھ� � Zزاده، رھ�� C5$� ط�& 
آ�0�ھ��: هللا I�1 �	 >�O	 ��3ن���


"1�C: ا� 	�" دارای اھ��: 1���V از اط�9: د���ی و �5	����داری ����� �1ده، �� آ�زاده  �0

 �� 
V� �M�E ��9  	 �� ر�N�
 از آن ط��5 �1ود. ھ��������ا ��E "�	 رت ا��	3: ا'I" :��< �1

 ،

آ�0�ا��	� F1 *دن را �1 ا	�ی'� !$3�< �-  :���و lXE  ا&�dاھ�ی�YPI زاده ھ< �1 ��1: �0د 

  ھ
 داد. را  �1	�1�i ی# وB��� دی-� �1  ھ�=��� !�ا5; د���ی !�B�6 �0ا ��ز	��� او 

�1ادر در 	�3ی/ 	�?<  	'�����I >3: =�وه �9
ا&4-� ����� ھ�ی دی�R !�ا5; ��	� 0$�/ زاد �1 	  

��R ����0ر دو&: آی-
ه�RG رت و
�� و �OEق  ط�&Z در >
از ی# �� و ھ�e-�ن در  !�C�� آزادی ھ�ی 	

�دی�R رو FI	��Rد یز�?� از ��  .
 /E رای�I" ;" �� از ط�ی�	رت ا� �	ا" /)� =7اF�I �1 ا �1


" !-d�< و O9 و ��B�! �1ت�P�� I'/آزاد 	��Rدد، =�وه ط�&Z در رد ��dم د	���ا�� 	��ود، �� از ط�ی; ا

R�	��< در �� �G�= .د� 
��ن ا���� ا�45���3ن �1 �اc3! :E�/ =�دی
ه ا�: �� >�ا���V� Fر ���ی

I�1 �	 ا� Fازی�	  `&�P	 ،
��3:؛ !F دادن �1  31-
ه ھ�=[ �1ای ط�&�I  Zط یF �1 و�Bد آن ھ< ا


.؛ ھ�e-�ن ھ��3 ط�&Z و =�وه ھ�ی  ����0ش =رھ��ان >�ا�: دی-� 0 ف 	�ازیF د	���ا�� I�1 �	


  <��ا=��!�3از ��Rه -��	 �� 
�
ا�	 Z&ط� ،�����:�'E  �1ت�P��ی�ر و دی�R =�وه ھ�ی ا�5اط�، در ا

�< اھ��: !-[ی/ 	�'-
؛ �1 وی+ه و ی# =�وه ���ا	��� �Bی�Rه ����� اش �1 آزاد I'3: �0رده و �1 

 �� ��?B از �R-B �1 ی# =�وه�i	 �1 ھ� Z&�0ش =ط���� ����� �	���1 ��
 ھ�=�<�9 -�5���Bدر �0ر ا

I�0د �	ا�  Fازی�	ن�  I���	-  .

 	� ھ� ط�&Z  ،در 	�ده ھ�V<  >�ارداد�1 آن ا5[ون ?C! 
���  ��3ر

�� و �OEق زن ھ�ا"آز

ه ا�45��"  دی ھ�ی 	I ت >��ل�-C-9 ا� م و F��	 Fم دی�'Eی� ا�-Iدر رو

و ]B	� 	DC/ ا�:  ����0ش =
. =�X��ن �OEق زن در �Gر�Gب �0ا�Q دی-� =�وه ھ�ی �!�	� F	��Rد

 Fازی�	ق �� �1 !��م �OEد >�ا�D! در ��

رن  ر		 �C	�B ی �0ا�: ھ�ی�R1ا�B ��دا��I و �1 ھ��  =�


ه ا�45��" �5	�ل 1-
ی ھ�e-�ن  و " �1	�V-ر �OEق �V1" در !�Dد �$� >�ار دارد؛ ���دهI ت >��ل�-C-9"

�� !-?� =-J �1ده، 1/ ا\�Xل �--
ه 	��!!!  ��V�1 >د =�ای�ن و ھ-�ز ھ��دی-� 1- Q�
. آی� ��d �1 �0اI�


 ی# زن ا�45ن از ط�ی; ا���1�Pت آزاد �1 ���� رھ��ی �
ه ا�45�� 	���اI ت  >��ل�-C-9 �1 �d�ھ�e-�ن 


 ��  ���� ">��M ا&�DOت" �
؟ آی� �1زھ< ��d �1 ھ��F 	�ازیF ی# زن 	���ا�ل را ا�V��4Iر !'�� 1[


ان ا ��ده �
؟ ھ�e-�ن ���Q و ی� در ��:  >�	�-� �X�ی وظ�Xای �	�d� ����ده !� و&� 9$� >�ای 


 �1 ی# �1ز آی� اھ��: !� ایF ا�: �� � از E;	�د ھ< ��d �1 ھ��F 	�ازیF دی-� و C-9-�ی، ی# زن 	���ا

  �0�1ردار =�دد؟ و ی� در I?�دت از �OEق 	�3وی 	�3وی 	��اث 

 �B F�1ی3: �1 ی�د آورد در ای ��)، در �-�Xا�� ا>��Yدی ٢٠١١(در ��ل F1 دوم ����� �� در �-�Xا

��!� در I�'�=� ( در ��ل  ٢٠١٢!���� (در ��ل   �D9 ر ھ�ی�V� 3: ��انV�) ٢٠١٢ ) و در ا0�� در 

 /
ا �1 ا�� و  ھ�ی lXE آزادی"ھ�� ��Vر ھ�ی ا��Iاک �--
ه �1 ی# 
	 :����OEق زن در ھ< �1 


.آی-
ه" ا�45���3ن -�I7ا= �( -G در �e�
 =�دی
ه ا�: ��  ا9 	�� �?�ی� �-�Xا�� F1 دوم��<

" �N1را rN< ،:��V0 م ��دن�'(	 ،�$	 :����E /
ه ا�$6 در ا�45���3ن �1ی
 در�1=�� 
�رو
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وی+ه ھ�ی 	�!�| �OE �1ق �V1 و �1�1 !�وری3< و ا��Eام �1 >���ن ا���� ��Vر، ازB�$� 	�ده


I�1 ن��   ]۶[". ز

 �1�i	 �1 ده ا�:، و&� او���ی# در�: ا�: �� آ>�ی 0$�/ زاد در ایF ز	�ن �C5 �D9ل اداره ا	�ی'� 


ات در >��ل آی-
ه ا�45���3ن ، �1 وی+ه در � ��1�O1دی�$��ت ?C! F��3ن، �1ی3: �1 ای��ھ� آ=ا	�ر ا�45

:Iا
�� ای�*ت 	�)
ه >���ن ا�� "	-�Vر �OEق �V1" و  ھ<  در ھ< در و ایF ارزش ھ� را ��  ،	�

���'�د. U	اداره !�ا �����0ا�: ھ�ی زود =7ر � ��      ا	�ی'� ��[ !c3�/ =�دی
ه،  >��1

  &ار �&ن �
ا�= از "����س ($�(�" �$

 "6$ �	�� و �� >-�9: =�وه ھ�ی ����� ذی ��Xذ  �1 ای F	�F ا�D�5ح آور ھ�=[ ��� !�ا�3: !�ا5; 

�9���Bھ�ی ا �O$E  �� 
-� Z3� را ��E
�
�� 	�'F ؛ ھ�e-�ن در ز	�ه �E	��ن !�ا	U ردی` 	��Rدی

 
����	 �d��ز � ھ<B QP1-�ب آ��� در ا���ا!+ی "دو&: 	�XP" آن ��Vر  �1  ایF >�ارداد��  �1 


I�1؛  ��
  �1 �O$E	�1�i �1ز!�ب 	X&�P: ھ�ی ����� و ��Rا-G Q-�1 وا� ����� /'I �1 ان���	در �/ 


ی ا	�ی'� در 	�رد  B راھ�ی�Iد: ه��  

�V�-� ا	�ی'� در 	-�ON و از E�$� در اول ZO9 م
��Rا�� ھ�ی =�وه ھ�ی 	)��d5 ��ر �� �0اھ�ن 9 :

،
�  ا�45���3ن �1د

�1  : 9
م ر�Mی:ِ دوم �� �	�d���ی�Rه ھ�ی ��d	� در �0ک ا�45���3ن �0اھ�ن QP1 lXEِ از >�ای 


،  ا	'���ت !?
ی
 9$�� ای�ان از ط�ف �Iق�  �1د


 �X�� ��I7= ای ا	�ی'� در ��1/، �� 1��ون ر�V� :5ر �Iن را �1 ایF >�ارداد  : I'�ی:(�م-G  �C�B


 �� �1 >��: =[اف-�3�
ا�	 ��
	�&� و >��1��  >�ای ��d	� آن ��Vر  از د�: دان د���ورد ھ�ی 	

Z3� ه ا

=�دی� .F��3ن  ای�
 ��  �X�  1��ان و ����5د=�ن ��V�F آ	�ی'� �1 ا�45���d �1د F�0وج ای


. 1��I[ده ���وھ�ی آ	�ی'� از ا�45���3ن، ای�V� Fر را J-B" �1 دا0$� !��م 9��ر" 	���V' ]٧[  �$�B از

 �	��
ار 	�
ھ
 �� �0وج  >�ای ��d	� ا	�ی'�، 1
ون �1Vی'� در ��1/ ھ�	1; ا�� ���� ��X� ،و���� Fرای

.
��dم ط�&Z ھ� در ا�45���3ن �0اھ
 =�دی :V=�1" �1 �c-	 >d-	 ٨ [  "ای[   

���ی-
=�ن آن ��Vر !): ری��: E[ب د	���ات ����� ای ا	�ر ����: �0ر�B ھ�e-�ن : -?�رم �$c	


ه و �DEرش را در ایF در B[ی��ت �0اھ�ن ا����Dح 0$�/ زاد  -�J-= �1 �d �1دن !�ا5; ��	�  –ھ� I

.
�  ���3��ن ا&[ا	� �0ا

@A'���
 !�ا	��E  U �0د 	�ی# ��	���، &: از اداره دوBر  �وزی� �0ر�V� �1 ����� ھ�ی !�ا5;  –آن �d�

 �	��–  �(
 �� �Iی
 او از I ��X= ��E ه و
ا�Iر!� داI: �� دال �1 9
م  ر�Mی: او !$�O =�دی

  .دور ز=7اF�I در ��ی !�ا5; ��	� ا	�-�ع 

@B� :X&�P	 �(N� �! 6$: �Bن  ،F�&�1	�Vور ا	-�: 	$� ری�� B�?�ر از 1
و ا	� �R�X= �1 ھ�ی 

�3V: رای[�� در 	�رد B[ی��ت !�ا5; ��	�آ�0یF ��ده، �� ��E در  U	ا�! ، ���. ورداز او د�9ت 9 �1�/ 

�DEر ��d	� ھ� 1 �G���V ی'� از ھ�اداران د�: را��� ا�5اط� �Bن  �1 F�&�1	�1�i ی# ������
ار 

��d	� 9$�� ای�ان  ازا	�ی'� در ��!��� B?�ن �1ده،  �$�E ده�� ������V�  را در Qی��Mم ر
و ھ�e-�ن 9
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	�رد دی
ار !�ا	U �1 ��< ی��J ان، رھ�� ��ه ای I��&� �-?�ن �'�ده ا�:. ا&��� ھ���X! Fوت ��dھ� �1 

   .
  ری�� B�?�ر 	-r$0 �1 �c او از � :3	�Vرت ا	-��� =�دی

@��1��	� ری[ی ��ده �1د، !�ا	 U	��Pا�: �� �1 �1=[اری 	�ا�<��  : ط�ری ھ0 
�X� �Y<  �1 ار
دی

���ی-
=�ن =�وه ط�&Z در ��U دی�ی
 �� 	�Yدف �1د �1 ھ�+ده 	�F ا&�ن Fی��" ا&-�س�9ام " ،��&�وز E� ت 


. و&� ����� ا	�ی'� را \�R$5�� ��ده و !)�X ای -� Q'V����F ا&�ن ا���3Eت ی��d �1 ای-'� 


، ا�X� �Y< �	���1 Fآزرده ����0 �1د، ای :P� ی'�ی�  را�	ان ا
���Vد، د�: I?�و ���C! :���0 �=

 .
  �<  �1	�1�i ا�D�5ح 1[رگ ����� !$ �O	��Rدی

@�B(از: ��در ھ�ی ھ �	رت ا� �	?< دوران ا	�0ن   ��	ی ا�&�	 �! �O�	 هللا ���0اه 0��در ] ٩[  ) 0

)�: ��ده،  روزھ�ی ا0��  "�X� ��$9 وزی ا� م��روزا5[ون از "� /'I �1 ت �E F��ھ�اس ا�0 �-'5

 " !�B�� ��ده و �1  ���ده ��دن "��dم وا>�C دی F	��F ا� م" و "V�I�� زدن" در راه 0
ا B?�د�1 ��م "را 


؛ -G�F اظ?�رات 9$-� !�ام �1 اط �9ت ا����Pرات ا	�ی'� در 	�رد -�I7اR�	 �(���RI�0ی  �1��	� ھ�ی 

��
" >�س �N0 را  =�وه رھ��ی ط�&Z �1*�0ه �X� �Y<" ا  در
      د.درآور�1 

آ>�ی !�ا	U �� در �-Q  "!# روی ھ�ی �����" و  ا70 !
ا1�� آ�� ا&�Rی ی# ������
ار ��!�ه ��d و 


ن 	�9
 دی
ار I #دی]�
ه 	��Vد، �1 �
ه ����� �0ا�e�� ل ھ�ی��درک ��&' 

ای ��1 �1*�0ه �5>�ی  


ه از B-� ���0ش =�ای�ن �: �ی=�دی
ه و ��ا���� از ط�ی; !�ط�&Z از "���1س" 1�
ار ط�` 	?����ن ���0ا


 را  \�R$5�� ��د، $1'� �X� �Y< #دی]�
؛  در ����c او �� !-?� 0$�/ زاد و ھ�'�ران �دی
ار را 	-��X �0ا

 Fزدن �1 ای �� :V� �1ذ�X� ا ) ر��31�9ن ��Cدی و ا	�رت �1�9 ،�����3نی 	�i$i (!�ا5; ��	�، ط�ح 

 �1 ]��     ھ�� را در 1?: و E��ت �5و �1د.  او  ���B،:0 اI'3: 	�در ر>< زدن ����I: ا�45���3ن 


ا��ری  Cا� D�'& روا�ن در ������  ا

ا�B���9 -�7ی� و در 1-
 !�Dدھ�ی ا>��Yدیزده، آ��Z	�1�i ی# ��Vر J-Bا�45���3ن �1

��ای �1ھ� در ای و 	�زی، در ی# 	)�| �����[ 	-�ONدرون�?B" ی'�" در ی# "دای�ه�	ن ��3 ا
I

��Rه ��d	�از  ا�45���3ن ا	�وز =��ا��5ده ا�:. اP� "�9���B:-اھ�ی�-� ����� ����� ،


ه ا	�ی'� 	�
ل =�دی
ه ا�:، I �1'ِ/ �� ا>��Yدی �1 ی# ��Vر وا��31 �1 ای�*ت و(�	 E ��

 .=���5 ا�:"��E��: 	$�" آن در=�و ھ��F وا�R�31 >�ار 

ھ��F وا�R�31 ا�45���3ن �1 ا	��ا!�ری ای�*ت 	�)
ه ��ر =�R�Xھ�ی $6، از 1
و ا	� 1����R  راه


��c =�ی 0$�/ زاد !-d�< =�دی��	�1  �� ����� �	��$6 ، 1-�م  ">�ارداد ها	�ی'� �1د. !�ا5; 

���Q ا$� در 	��ن ا	�رت ا� 	� ا�45���3ن و ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'�" 9-�ان =�دی
ه ا�:. 


ی 9-�ان  �1	i !-?� ایF را��� -�&�	6$" �5:؛ �Gن ��d �1 ����� ھ�ی �3���1 ">�ارداد 

 �� 
�$6 "از ط�ی; ایF !�ا5; ��	� 	)��ای� و ا1?�	�ت 	�'���3< ���ده ��دن آن،  ھ�=[ �����ا

E'�	: ا����45ن �1 ی# 0$�/ زاد در \��ب  ای-'� �9د*�� و =��3ده" در ��Vر !�	�F =�دد. و&� 

�3V�
 آن 31��ر ��Rان �--
ه �1ده و  ،�=�وه ھ�اس اF'5 �1 �� 	�[ 	7ا��ه 	����&���Eا 
� رو

7� Z�آ� Z&ھ�ی ��1/ را �1 =�وه ط� �R�X=��0 ا�:.  !��ی��  
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ایF راه ��ر ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'� در�: 1����R روا1| وی+ه ای ی# ا	��ا!�ری �1 ی# ��Vر وا��31 

از ا	��ا!�ری ������ و 1�[ا�� !� ا	��ا!�ری  –ا	��ا!�ری ھ�ی ����1ن در ���ا	��� ا�:؛ 

 ����i9– �1د ����� �RV���9دی و ھ �	ی# ا Fهای  ����d �1  –�� ��ز	�F ھ�ی ���ا	�

 ��̀ ز	� $�P	 /	)$�" �9ض  –�9ا	ار 
��	�5" �1�i	 �1 "ی >�ار =���5 و "��!�اپ�= �$	�C	 رد�	

ا���ار �1 ��dم ��	�ی� داری، ��E از �ا!�ری �	�1�i ی# ا	 �1ا	�ی'�  در ایF را���  	��Rدی
. و&�

�V�-�ن  در ز	�ن  F$�	�� .9�/ ��د �I�� ��V�1 >روی ھ�I ��ھ��B ا!�ری ا!)�د��	راه ور�< ا

����ز	�F ھ-
و �Q �1  �� ا�4Iل ��d	� ا�45���3ن در ��ل ھ�ی ھ��Vد >�ن 1�3:، ز	�


=�دی
ه �1د" 	�
ل �Iروی "ز0< �0ن G'�نV� �M�E >�1ز ھ ،�
E[ب �'E	E  :$�ب�� در  


. -��" �1 /1	�cھ
یF" روی 	�[ 	7ا��ه V-1�-د��5 ��*ر در G��-e�  �c-	 �� ���در =�R�Xھ�ی ژ


ی دی
ه 	��Vد: =�دی
،  �1 �0وج >�Vن ��خ از ا�45���3ن -1 ` Fای  

 �	:E'���/ و آ>�ی ادوارد I��ارد ��زه، وزی�ان ا	�ر �0ر�B ا&ر ی# ط�ف 	�[ 	7ا��ه آ>�ی �9
د

��را�� و �Bرج �I&�[، وزی�ان  �نB��ھ�� �Iروی و رو �1وی آ�?� آ>�ی ا�45���3ن و ا!)�د ھ�ی Fزی


. ���ی[ دی ��ی�ر، �ا	�ر �0ر�B ی B�?�ری ا� 	� �����3ن و ای�*ت 	�)
ه ا	�ی'� ` زده �1د

�QO ��ر =�دا�� ا ،F�!* ی'�ی�	و از ا��ر ��V� /و اھ 
)-� �� د1�� ��ز	�ن 	$/ 	�) Fی

  .:I١٠[��زی را �1 دوش دا[  

 F�R-Iو&� وا F�5�= ه
دی�$��!�# و �< 1?�دادن �1 روش ھ�ی 	-�  >c3���� �C!	 ت �1 ��دی

E'�	: ا�Iف \-� را  �1	�1�i ی# ��!�اپ ��ی�F آورده و در 	" �1 /1�O	�B �$cی�Rه ر��� 

0:. ��V�F�0�� F" ا	�رت ا� 	�� "F�V�
ر " ��E دی-� را �RI�0�� از ، ی# =�وه ��


ن 	�3ده >�ارداد، آ>�ی 0$�/ زاد در ی# =�R�X �1 !$�ی[ی�ن ط$I ی��?�ع �0د اذ�9ن 	�
ارد �� �


 &)�d ای در ا�0��ر ز9��ی ،ض �0ا��Qاو >�ارداد را !-?� \-G  �$	 ت
Eو :	�'E اداده�<

��� ��O(! #از ی ��V�1 �	ا F/ زاد �0ا�:. ای�ی# د�� ا�:؛ 0$ ��E �'-از ای 
داری 	�'-

��P3 ای از >�ارداد ����I: ��زی را �� �1 ��9س ����'[ی و 	  \-� �1ادر، ���ی-�Rن =�وه 


ویF و !! Z&ط�� .
   ]١١[!�Z ��ده، در ا�0��ر \-� و �9
هللا >�اردھ


 و�"دی
ه درای�" و "E >ر ھ�V� #ی F�V���R�Pن ����  �1 "��	�E > !!ای دارد ������! 

�� در ایF د��� وا��31 	��ش، ��E �1 ھ��«���م ی# وB�[ه وط-� 	� -G�F ط-�-� دارد: 


ات ھ-�Rم !�ری'� !� را !�ک 	���ی�-�.«  

 

    	�ر	�ه �'F راه ��ر ���

 �d��'�� ای �$�
ی   
-G �1 6، ا�-�ن$�1 در ��d داI: د�Iاری ھ�ی ��E< در >��ل راه ��ر 


ا ��0	��Vد:  �   ا



9 

 


ن �1	�X�- : اولI  ن���ری[ی �����3ن �1 31�9 �	���3P: از ھ�� ط�ح و �1 �	��!�ا5; 

Cر ھ�ی د���V� ،
-G ھ�ی ����d �1 د=�=� .
ی و ا	�رت 	�)
ه I �1 �1�9'3: 	�ا�B =�دی

��Xذ �����!��	�: =�ای �1�9 !): رھ��ی ���Q زای ری�ض  �� 
�	7ھ�� �Iن -! ش دار

را در B-�ب آ���، =��3ش دھ-
. در �Gر�Gب ھ��F ! ش ھ�  �1	�I" �1�iاب �?-� در ��ای� 

9��ان �0ن �'E �1	1 :���V از QI 	�$��رد دا&�  ٢٠١٨در ��ل !-?� �1�9 ھ�ی ��"  ��Vر 


. [ا� 	�" ��ده ا	
اد "�  ]١٢ا

ری�ض و ا� م آ�1د !� �M�E ����0 �1 �� 	�[ 	7ا��ه را 	1�O/ ا� م آ�1د �1ی3: =�وه ط�&Z در 

�در ��1/ از ��Xذ 1���V �0�1ردار =�د ،از ط�ی; ">�ارداد "6$	��Vک  Fی� ای�?�ر راه ��
؛ ھ
ف 

��B :ی�O! [ی، �1ی3: در��	ی ��: در آ��وھ�1 F�ھ�اداران ری�ض در  ای را، در �-�ر =��3ش آی

/1�� "��1����ا5; !�1  ای-'� >�ار �1د !� ��'-# و 	��'�  ��[��اغ ��د. ، و در ا	� "ر>�1: ھ�ی 

�� �I	��Rدد از ای-'�،  �0وج ��	/ >�ای ��d	� ا	�ی'� از ا�45���3ن  ،
�)� 7R1ار �	��– d� �

 ����� �B ھ�ی ��ا�-�ن �1 ����: ھ�ی ھ� دو ��Vر در >��ل ا�45���3ن و روا1|  –�1 د=�=�

در 	1�O/، در �E&� �� ھ-
 در �رت �C5 :V=�1ل �����  آ�?� �1 �����3ن ھ��Pا�� دارد.


ه 	)�3ب 	��Rدد، �وی+ه ای" در ! ط< دی
ه  ای�ان �1 "دو د&�و&� =�وه ط�&Z در ��1/، �1ز

V=�1: ط�&Z �1 و&� �� I�0-�د  از  "�0وج >�ای ا	�ی'�ی� از ا�45���3ن" 	��Vد: I�0-�د از 

 �1�i	 �RB �1 ان را
����دار ����� ا� م آ�1د  و ا1[ار 	7ھ�� ری�ض. �1 آن ھ<  !?�ان د�	�5

= �1 �-$9 :X&�P	 م
���5 ، روا1| ����� اش را  �1 ط�&�Y! ً �< Zی6  ��ده و در ����c از 9

�	��و دی�$��!�#، از >��/ !
اوم روا1|  �1 �5	�ل 1-
ی 	)��ط��� �0دداری ��ده ا�:؛ و  !�ا5; 


ه ��ده ا�: �0ب �1 ��1/ -31.  

در �5ای-
 =�R�X ھ�ی G 6$?�ه ھ�ی 	� �PV���� ��Vر �P1د "ز�X� ":�E ھ�ی : دوم

���ی-
=�ن "ط�&��ن ��ام" ��E >�/ از و>: ادای ���Q و ا��Eام  رادور و دراز  �1 �! ،��Iروا دا


. �VP1 از ایF =�وه -I�1 6" ھ� ��ده$ 
���E ا���1�Pت ری��: B�?�ری را �1 1?��� "آ\�ز رو


 !): ���Q �1د�ه و 'V!"  �1�0 /���'E �&	 :	�B "��<?:  !���� =7اری 1���V در رو

 ٌ��&�c9 ،6$
. &�4 >�ارداد �ا	�
 ھ�ی ��ذب ایF =�وه را �1 ی�س 	�
ل  ����� ��Vر �-�ه 	���د


��   �1	�1�i ی# راه ��ر 1
ون 1
ی/ 	)��/ ��0:. ؛ و �1=[اری ا���1�Pت ری��: B�?�ری را =�دا

در رأس ��dم �$�V ��  Uر�$� و 	?< ���d ��دازان  	�1�i ی'� از ا�Iف \-� �1 : (�م

 -! ش دارد !� ، (دزد ��*ری) �1 ���� ری��: B�?�ری !'�� زده - Kleptocracy-!���ا�� 


ان 	�Vو9�: د	���ا!�# O5 د�Bری و دو�: =��ردی"  -�1و*�� 
� - I�G �1-� از "�0ی�Vو

�����، �Iو��3< !��ری و !
ا1�� =[ی-�V اداری  �0د��	�Rی; از ط������V� :Iر  را 

 .
�  �0دش ر>< ز
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�1 9
م   ٢٠١۴و  ٢٠٠٩ا���1�Pت ری��: B�?�ری دور دوم و ��م در ��ل ھ�ی : -?�رم �d�


 ��زی و 	�E آ>�ی ����
 5�XI1�: و !�ام Z$O! �1 =��3ده 	-�c =�دی
 E �1'�	: ھ�ی \�� >�C

��	��) �ام �٢٨. �1 در ��d داI: ای�c! Fرب !$@، ا=� ا���1�Pت ��Q رو (��1ری@ �9
هللاآ>�ی�ن \-� و 


ازه �XIف �1=[ار =�دد، ری�� B�?�ر آی-
ه ��Vر از 	�Vو9�: ����� د	���ا!�# �!� ا

ای F	�Vو9�: د	���ا!�# 	-�c �1 د=�=���    -�<  ��Iای| �G�=– :(! E ��   �0�1ردار 	��Rدد.


 �1 1)�ان ��E< �دد��E �I< در ��Vر ���Rدر !����V< Z ا&��Rر�، و E'�	: �1ز ھ< �����ا

ط�&Z ھ��F  =�وه�1  "ا>��Yدی \$�� �-
، و&� در را���ی "=�R�X ھ�ی �����-�����

  �0�1ردار 	��Rدد. ����� E'�	: از �Bی�Rه 1?�� 

@A'� : �1 ،�Pھ�ی !�ری
�ا�'�Vف او�Mع در ا�45���3ن، � �1 �d	�C<�B :£�ا���ا!�+ی# و ���

�0رده �� �1 � وه ��در=< �Bار ط�ری =�ه����0رھ�ی ����� و ا�B���9 در ��Vرھ�ی ھ<

�	 /'V	 �1 ه و
$6 ��ی
ار" در !�
ی/ =�دی" �R��RG ه�R� Fرا دری�5:. از ای ��Iان ��ر�!

�Bار ھ�ی دی-� ��Vرھ�ی ھ<ھ�ی ����� و ا�R�[هی; ا���ا!�+ی#، �0ا�:ا�45���3ن �1 9 

 ;��9 �R�31و وا 
�
  راه E/ ����� ا45-��3ن c9�F =�دی
ه ا�:. در ���-G  ی
C1 ر 31و��

 ��
؛ ایF راه �41 �1I���	�0" و "��� �-J ھ�ی راھ��دی 	-J-�" ON ری[ه ھ�ی ����� درو

   �5ش =�دی
ه ا�:."  ای

@B� :�3� r	ا�B در !��م �Pرب !�ری�c!�	 دت�?I �9-�ز	وھ�ی ���دھ
، �� �1و�Bد اھ��: 

$6 و د=�=��� ذھ-�: 
�ھ�ی �1زی�Rان ����� و ا	-��� �1ای !¤	�F ���ت �����، رو

  ھ�ی 	¥�� 	��رزه 9$�� �35د اداری از اھ��: �$�
ی �0�1ردار ا�:.��ر�1د ����:�1


ه و ر>: �e�� |ای�I F�0ا���1ر!): ای F�R-Iل ھ�ی  �، ا=� وا��
 �� از ط�ی; ���
 	���اI�1

����� و دی�$��!�# �1 ری�ض  و ا� م آ�1د �1ز ھ<، و&� ایF �1ر =�وه ط�&Z را �'E �1	 :	�Vوع 

.
��V'1 7ا��ه	[ �	��3ن �1 �
1��  �1	� �1�i��I Qط �Mوری �1ده و &� 31-
ه  ا�45! Fا&��� ای

��Rه �1ی3: F3:. از ای��  ��$9 ��B�?!  ع���� !-?� د$1 �9�5'�  ،�	�d�از ی# ط�ف 9�$��ت 

=�ی "	-d< و 	1�N; �1 	�ازیF 	��رزه $9�� J-B ھ�ی ��ا�-
ه ای 	-�ط; !): ��Xذ ط�&Z ھ� 


ه "*ی�I ری[ی �	���1  �?�، و  ھ�[	�ن �V5ر ھ�ی دی�$��!�#، از >��/ و �E	��ن �� ��ده آ

 ,�Eھ� در دو Z&د��5 ط� F�31Z&ه ای ط�
I ��0�-I در ھ�ی�� 
و >rN  !)�ی< �1 ر5: و آ	

 �'�� r1�-	 �1�9 ر ھ�ی�V� �1 ط�&��ن   .
    ا5[ایQ ی�1

:@�
 دو دھ� ا0�� �1 9 ی; �����، ا���ا!+ی ��d	� و و&� آی-
ه =�وه  ھ0-�ط�&��ن، 	�

آ�1د �1 ���وی �0رده ا�:. ا� مھ�ی ا>��Yدی �����3ن در >��ل ا�45���3ن �P: =�ه�0ا�:

1
ون  lXE	 �dEت دی�$�	��� در إزای !¤	��I Fای|  >
رتا1[ار ا/   ،power politicsز  ا ��E

  دارد:$6 در ا�45���3ن دو �Iط ا���� ارا�� 	�

١�1 
�  	�1�i 0| 	�زی 1�F دو ��Vر و. �1 ر���: F�0�-I 0| دی�ر
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٢/'I از . �1>�اری و 
   آ�1د.ط�ی; 	�Vرت �1 ا� م1-
ی روا1| ا�45���3ن �1 ھ-


=�ن ا>��Yد �����3ن �1 ��1: �0د از ی# ط�ف �1 1?�ه �1داری ا>��Yدی   -�ا5[ون �1 ان QP1 =�دا

ا�45���3ن و از ��ی دی�R �1 ا�45���3ن  �1	�1�i =7ر=�ه �1 �1زار و 	-�r1 زی�ز	�-� ��Vر ھ�ی 

  آ���ی 	��[ی  VG<  دو��0 ا�:.

��Rه  F��3ن 1از ای�، ی �����ا�ا ی 1��ون ر5: از 1)�ان 	��Bد، �1 ی# ط�ح $6 =��3ده ا�45


 د	���ا��، ا�'�Vف Iد ر�C1ه ی ا
����ز دارد �� از ی# ط�ف در �1=�� �9���Bدی و ا�Y�<ا


ر"  وP	 اد�	د �Y�<�1 "ا �R�31�1دن وا F�1 )�ی �35د اداری و از	ازن ����، ا��	م  �B�5 در


. از �Eوی !
ا1�� آ=�ھ��� و �C5لI�1 "ن
I :$	" راه در را���ی Fای �Rدر   ��ر ��ی دی 
�1ی

ON-	 ب "ھ�'�ری ھ�ی�Gر�G"ا�9��د ��زی" �1 � ای ��ا1
" از ط�ی; ای�cد و ���ده ��دن !

  آھ-�R >�ار =��د. "�0ا�: ھ�ی ا	-���" و "9 ی; ا>��Yدی" ��Vر ھ�ی ھ��3ی� در ھ<

:@�Bو 0<،   ھ ��ع �� ��Mاو Fدر �0ر ای �	����F�0 =�وه ط�&Z �1  "ھ< ����"1
ون ی# �1

��R�Pن�1  )!��ری و دی-�(��dات ا&��Oط�   QP1 :ی�O! �1 دد�R�	 �c-	 ،د�B�	 F�V� ����

 .در ��Vر �ز ھ< 1��V روE�� 1-��د =�ای� و ���RI�0ی-ھ�ی �Iو�3: !��ری و �Eد ��F�0 ھ

�رت 1-
ی ����� Fای 

ه "$6 �9د*�� و ��ی
ار" در ��Vر  ���	--� F��D! �� 
�ھ�=[ �����ا

�� >�س �N0 ا�: �1ای دور دی�R 	��رزات �����، و آن ھ< در  /'V! Fدد؛ 0�1 ف ای�= �O$!

��R�Pن ���� �V�F  دیF �-�ه،  /1�O	 در ،

یB �1ھ� ای Fا��. در ای���	ر آزادی و د�(	


��ان آزاد 	-�V� Qر >�ار 	�R��I?�و �� ��
ا�
، I?�و–  �	���� ھ-�ز 1
 ون �1�X���	- -��	 



هI  ��31 ��c�
 �� �� ھ�ی �Iن �1ھ< �1 ز�و در >�ی; ���� I'��3 در آب ھ�ی  ،�1د=��� ا

��cت ��  /E�� 
  . �0اھ-
 زد	� ط< و آ�?< در ZI ظ$���� �1 ا	�

��	�31��
ان در �Eل �M�E، �1 و�Bد ھ�� O5 ; و�ھ�ی د> �	��� ھ�ی ����0ری، از >��/ 9
م �1

G?�ه ھ�ی \�� آ&�ده ای ����� د	���ات از ی'�3 و �1 در ��d داI: "درس ��9ت" از 0�[ش 

�� =��3ده" �1 ا��Iاک ط�` ھ�ی 

ازی  "Q�-B ھ�ی 	�ھ�ی 1?�ر �1�9" از ��ی دی�R، راه ا

i	 �1 ت

 در دراز 	���" 	?< ا�B���9 و -�X 	���ا�R�6 و ر�5ه ھ$��1 =7ر=�ه !-J �1 ��ی "

  !$�O =�دد. 
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  روی'�د ھ�:

]١[
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]٢[ ،U	اد !�ا+� F	���:  ،>�3��42685008-https://www.bbc.com/persian/world  

��ز��ن ��ل را '���ون' �وا�ده �ودھ�ی ���ر در رو��د ر���ن، آ�ر����� ]٣[  

49177244-https://www.bbc.com/persian/world  
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اد !$�Xت >�ای ��d	� �0ر�B را    Information Clearing House!�ر���ی   ]۴[C! ��3ن� ٣۴٨٧ در ا�45

-B �$� �-و ھ[ی F! ��	����  >ت ھ�اس ا5'-� ی�زدھ �E ی'� را �� از�	ھ�ی ا Jر  ٢٠٠١�?G �1

 ��
 !�ی$��نا�V9ری� �    ,Information Clearing House . ر><  	�[

http://www.informationclearinghouse.info/   

    ]، ھ��ن1[روی'�د   ]۵[


 I'��5 1)�ان ا�45���3ن، 	r�N ���زه  ]۶[�&�� ،���� ���	 
   ٣٢ص  ،��1/ –��

   �Iد�X��ان ��1; آ	�ی'� در ا�45���3ن: �0وج از ا�45���3ن 	-J-B �1 �c دا�$0 	�]٧[

https://www.bbc.com/persian/world-42685008  

]٨ [ Ryan Crocker: The Taliban Will ‘Retake The Country’  
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