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ْط دّلت تًْض سهاِى کْتاُی اس فزّپاػی ّ طق ٌُْس

در کؼْرُای هصز، اردى،  ًگذػتَ تْد کَ ًاآراهی

آغاس . . . ّ  ، هزاکغیز، لیثیاتذزیي، یوي، الجشا

گز اس ا)در تًْض  طزآغاس ایي ُوَ ًاآراهیِا. ػذ

کَ اس  اس خْدکؼی جْاًی( گذػتَ ُای طْالًی آى تگذرین

تَ « سیي الؼاتذیي تي ػلی»هظالن دّلت تز طز اقتذار 

 .طتٍْ آهذٍ تْد آغاس ػذ

در . . . گزچی تیکاری، فظاد، ّضغ اقتصادی ًاگْار ّ 

 تْد آتغ تا ایي یک جزقۀ زهاًزّایی داػت،کؼْر تًْض ف

اػت ّ ت ػا لی دصیالتذ کَ تْ ػشیزی خْد طْسی هذوذ)

، کَ (را اختیار ًوْدٍ تْد طثشی فزّػی دزفَ ییجثزًا 

گظتزدٍ ػذ ّ آتغ تَ جاى کؼْرُای ػزتی در داهي آى

 . رژیوِای خْد کاهۀ هٌطقَ افزّخت

طزف ّضؼیت  تَ ایي( 7691)در کؼْر هصز اس طال 

تؼذ اس تزّر اًْرالظادات در . اضطزاری تزقزار اطت

طزاری توذیذ ّ تا هاٍ جاری ّضؼیت اض( 7697)طال 

ایي هذت سهاى، طاًظْر  در. اداهَ یافت( 1177ری فثزّ)

ّ ُوَ ّ ُوَ  ی طیاطی ًؼزاتی، فؼالیتِای طاسهاًِا

یک ّضغ ًظاهی کاهل در . هوٌْع قزار دادٍ ػذٍ تْد

کؼْر هصز دکفزها تْد کَ آغاس آى اس جٌگ چٌذ رّسۀ 

 .اػزاب ّ اطزائیل ػزّع ػذٍ تْد

 پا هزدم فقیزِ زدم ّ فاصلَ سیاد هیاى فقز ػذیذ ه

ٌار ثزّتوٌذاًی کَ ُوَ اس ِا در کًؼیٌ چادرتزٌَُ ّ 

در کؼْر هصز تَ   ؛تْدًذ (هثارک) رئیض جوِْر اقارب

ثزّتوٌذاى ّ  هیاى فاصلَ یچ اگز .ّضادت آػکار تْد

، اها ػادیظت در کؼْرُای خاّرهیاًَ اهزی هزدم فقیز



جوؼیت ُؼتاد  ۀُو تزاکن جوؼیت در هصز کَ تقزیثاً 

ایي ّضؼیت  ،اقاهت دارًذتٌگ ًیل  ۀًی آى در درهیلیْ

 هیذاًِایهی تْاًظتٌذ فقزا  .ّاضخ تز تیاى هیکٌذ را

طاکٌاى قصزُای اػزافی دّطتاى  خصْصیفزّدگاٍ ُای 

هذل ِای هجلل آخزیي هزطذط. رئیض جوِْر را ًظارٍ کٌٌذ

ی کَ تاس ّ هزده ِای رًّاچار تْدًذ اس کٌار فاضل آت

 یً «هثارک» .ػثْر کٌٌذ ٌٌذِا سًذگی هی کدر گْرطتاً

دتی  ،تٌِا تَ هذاّای اقتصاد تیوار هصز تزًیاهذ، تل

 . تَ دزف کظی گْع ًوی داد

ّضؼیت اضطزاری  ُیچ گاُی ،طی دکْهت طی طالۀ هثارک

تزداػتَ ًؼذ ّ جلْ ًارطاییِای اجتواػی، فقز، تیذاد 

در « کفایت»ی جٌُثغ گزچ. گزفتَ ًؼذ. . . گزی، فظاد ّ 

دطت تَ فؼالیتِای ػلٌی سد اها ( 1112 – 1112)طالِای 

اس جاًة دّلت ػذیذًا طزکْب گزدیذ کَ در تغییزات اخیز 

ػلیَ دّلت  در هصز، در تجوغ ّ طاسهاًذُی ًاآراهیِا

 در هقاتل خیشع هزدم هصز، دّلت. ًقغ فؼالی داػت هصز

ل ارتثاط ّطای تا اػالم دکْهِت ًظاهی ّ هظذّد کزدى

 ،اقذام کزد. . . ( یلفْى ًؼزات، اًتزًیت، ت)جوؼی 

جْاًاى هصزی تا ُن در تواص  هزدم تَ ّیژٍ اها تاسُن

ػذٍ ّ تَ ػکل گظتزدٍ یی فؼالیتِای ضذ دّلتی را در 

هزدم تذّى ُزاص اس اػالم . طزاطز کؼْر هصز آغاس کزدًذ

هوٌْػیت گؼت ّ گذار در جادٍ ُا؛ تاسُن ُوَ در هیذاى 

توام تا اطتفادٍ اس تجوغ کزدٍ تْدًذ « آسادی قاُزٍ»

ػؼارُای ضذ دّلتی هیذادًذ کَ  اهکاًِای دطت داػتَ،

لیض ُن تَ ًیزُّای پُ چٌذ رّس پض اس اداهۀ تظاُزات، 

دفاع اس هزدم تغییز هْقؼیت دادٍ ّ تَ طزفذاری ّ 

 .آًِا پیْطت

هصز یگاًَ کؼْر خاّر هیاًَ اطت کَ هؼاُذۀ صلخ را تا 

ًی تٌِا اطزائیل اهضاء کزدٍ اطت کَ ایي ػول هصز 

تقذیز کؼْرُای غزتی قزار گزفت تل، تؼذادی اس  هْرد

کؼْرُای ػزتی ّاتظتَ تَ غزب ًیش اس ایي ػول ّی 

 .تقذیز کزدًذ

، اّلیي کؼْری تْد کَ (تِتزیي دّطت هصز)دّلت اهزیکا 

هذى ًاآراهیِا، تَ دّلت هصز ُْػذار داد َ هیاى آتا ت



ّ ًیزُّای هزدهی را ًثایذ  تا تَ دزف هزدم گْع دٌُذ

 .طزکْب کٌٌذ

ّسارت خارجَ اهزیکا درتارٍ  کارهٌذاى طاتقاس یک تي  

ّسارت خارجَ اهزیکا تز طز دّ راُی »: گفتچٌیي  هصز

. اس دّ هظألَ ُزاص داردتَ گفتَ اّ  ارد یا قزار د

اطت کَ دوایت هِن تزیي هتذذ اهزیکا ایظتادٍ  ،طْیک 

هصز  ۀآیٌذ ،اطت ّ در طْی دیگز فزضاس اّ تز اهزیکا 

ّ راتطَ ایي کؼْر تا اهزیکاطت ّ ایي کَ اگز اهزیکا 

ثغ هزدم تؼلل ّرسد ّ اػتزاضِای در دوایت اس جٌُ 

هظالوت آهیش تَ خؼًْت کؼیذٍ ػْد، خطز رادیکالیشٍ 

تَ  تَ داهي گزٍّ ُای افزاطی ّ ػذى کؼْر ّ افتادى آى

 اگز ّ اًذکویي کَ درّیژٍ اطالم گزایاى افزاطی 

چی خْاُین ! ادظاطات خصواًَ ضذ اهزیکایی تاال تگیزد

 «!کزد؟

( 7691)کَ در طال  «جیوی کارتز»تزخالف  «تارک اّتاها»

تواػاگز ّضغ ایزاى تْد، اّضاع هصز ّ کؼْرُای ػزتی 

ت خْد را اس هزدم هصز را تؼقیة ّ دوایت خْد ّ دّل

 .اػالم کزد

ُذ اایٌجا چی اتفاقی خْ طؤال هطزح هیگزدد کَ در

رفت؟ تا ایي تغییزات  افتیذ؟ هصز تَ کجا خْاُذ

خْاُذ ػذ ّ چی ًْع  ذۀ خاّر هیاًَ چیٌیطزًْػت ّ آ

 دّلت اطزائیل در ایيقذرت خْاٌُذ آهذ؟ رژیوِا تز طز

 یّ چی هْضؼی چی ًقغ خْاُذ داػت تغییزات کؼْرُای ػزت

هیاًَ خاّر  ؟ چْى در قلةخْاُذ گزفت در قثال دْادث 

اتوی ّ  ذاظ کؼْر غٌی ّ ًیزّیهْقؼیت دارد ّ اس ُز ل

دْادث تؼذی پاطخ  !دّطت ػشیش غزب ّ کؼْرُای غزتیظت

الع خْاُذ کزد کَ اس دّ ّلی اهزیکا ت. خْاُذ داد

هظألۀ جذی دیاتی تزای خْد تا پای جاى تزسهذ، یکی، 

 .اطزائیل ّ دیگزی ًفت اهٌیت

خلق ػزب تزای تَ دطت آّردى آسادی ّ سًذٍ گی  ّلی

ُوَ  ذ ، آیا تا ایيٌذ ّ قزتاًی هیذٌُتِتز هیزسه

قزتاًی، تظاط رژیوِای هطلقَ، خلیفَ، اهیز، ػاٍ ّ 

تاالی  جاى ّ هال هزدم  طذٍ ُاکَ  طالِا ّ  طپَ طاالر

 ؟ چیذٍ خْاُذ ػذداکن تْدًذ ،



ایي خلق تَ پا خْاطتَ تَ هطالثات  کَ ها تاّر دارین

ها تَ ػِاهت ّ ؛ تذایی ّ اًظاًی خْیغ خْاٌُذ رطیذات

اس ریختي خًِْای  ؛فذا کاریِای ػاى درّد هیفزطتین

تْطتاى هثذل  دػتِای طْساى ایي دیار تَ گزم ػاى

ًظلِای تؼذی تَ کارًاهَ ُای ػاى ؛ خْاُذ گزدیذ

اى تیي تگذار جالداى ّ داهی. افتخار خْاٌُذ کزد

الوللی ػاى طز طختی ّ هقاّهت کٌٌذ ّلی جلْ خؼن خلق 

  .را ُیچ فزػًْی ًخْاُذ گزفت

 

 

www.roshanak.nl 


