
 �"ال !ا!در  . دا�� ، بار د��� ا��ار ��ب�ط ب� ا��ان در ت��� اول ر�ا�� ها ��ار ����� ه���
    . ا��ان از ر�ا�� ها- ,�ب% �)�+� �% ��د، ه*�% از وا�)��' �% ر�د��� ها�% $� درباره

 
���  �ازده �د، 8اش �دن �56 ا��ان در !اد�4*3 �)�+�� تا��� در �ج��1 $� 0*/� � ا-.*ده 

ه�اپ�*ا  �ازده ��9ا��� ب� ده ��� از �5 از وا�/� پ!ا$% از آن ب�د $� ا��انا�' ��� . ��9ا��� ب�د
 �ا�د .  ر�د� از ��زها- ا��ان ب� در پا��9رت=ا�+ان، �=� .��رزدنا بدون  تان $*> $�دربا�

  $)�د $� @�ا !ا? ا�' ���درز پ�دا $�ده ا��؟��ال 
 

 �� �3ار�% تح1�1%)�و�D $اران �B1C �د�د $� ��ار ا�� روز دا�' ��� ز�ا�% 8اش �د $� �حا8
�3ار�% $� ب� دول� آ���Iا ت���H �% $)د ب�ا- �G   .در وا�)��' �)�+� ��د  ت��Fو ��E)د

�� با ا��ان وارد ��ا$�ه ��د��� K��L ان از�ا با ا�I��ت آ�NI+�.  
 


 	� �� ��رد��؟در وا  
 

ـ�1ٌ ا��ان از .*ده ت��' ��"�.ات ��رد بحP در �Eـ روزها ب�5 از ه� ز�ان د���- ا�'
0*=�ر- ��اه و !3ب  �Iاف آ�Iار- ��ان ��ا�� ره��- !3ب ،.Nوه ب� آن.  وا�)��' ا��

�% د�I�ات درباره،���@ E� G!Tان و�0د دارد�از ه*�،  .�1 ا� �ال  �=*�E3ار-  ا���ب Gب� دل�
�H�W% و ه� ��ا��% �)�/% ب�ا- )��+�� 0ا��خابات ر�ا�� 0*=�ر- آ���Iا، ه� بحث% ب� 

    .0دال �% ��د
 

 B"�� ��آ�ان .  ت�X�1 �% $)د�W*ا�� ا- را ��E� ب� 0*=�ر- ا��N% دول� ب�ش، بار د�
��اهان 8+ار ب�+�� ب� ا��ان ، ا�Iان ا�جاد تح��Y ا��Wاد- ، و ��اهان ادا�� - راه% ه�E)د $� 

 آ���Iاراه% $� ه)�ز ��ا�� ر�*% دول� (دد �)ج� ب� �� ����% - رژ�Y ا��N% ا��ان ��
�E��.(  

 
 ،��رام و تدر�ج% از آ$�- و د�I�ات=ا در پ% ت�X�1 ��ا��% ه�E)د $� ب�Cر  0ان از ��- د�

 Fار- -  رواب�� �ا�ات بIب��ا�)د ا� ��  را*ات�> و ت^��� ��ا�� ا��ان9�1دL��K ��ا$�ه و ���
*ان ت���H ها�% $� در �3ارش تح1�1% و ��E)د              ���� ب� ه. در ��ال آ���Iا ب��0د آور�د

.      �)�+� �د  
 

ب)اب� ا�'، ��اه% دوباره ب� ا��ار ا�' ه��� �اد آور آن بخ5 از اهداف 0*=�ر- ��اهان ب�د $� 
با �D��اه د�I�ات=ا در�� در ت_اد .  ا��ان را در �D� ��دم آ���Iا در �ح�ر ��ارت ��ار ��داد

�� ��ان ا��ان و آ���Iا را راه% تا�4� �3ار ب� ت^��� ��ا��=ا- 0*=�ر- $� ب���ار-���  
    .ا��N% �% دا�د

 
 �D��ات ��_اد دو !3ب 0*=�ر- ��اه و د��$�ات در وا�)��' �� و Hدا ب�  $��`آ��5 از ب

�وه � .  دا�)� بحP و 0دال با? ����8 ا��b آ�جb1لدرآ���Iا�% - ا��ا�% در 0ا�/� ا��،پا $�ده
�(C1� 8داران�L - از�ب� ل1979 $� از �ال $ث� b1آ�ج b د�د و�ت $�و �=ا0�ها- ه  �

ه����� آ�ان  .=�ر- ا��N% ه�E)د*الg 0خ �� �خ�ا�� �در ا�' �=� $�@�I� f@ و �%1 
ا�' �D� .  ��ا$�ه با 0*=�ر- ا��N% را در 0=� ب� ر�*�� �)ا��' �ا���% ا�' رژ�Y �% دا�)د



 ��اه� ز�اد- دارد ب� $� b آ�جb1 ب� و�0د �% آورد ل ب�ا- ا��ا��ان ����Y �اه ���/��% را
آ���Iا�% ها- �=� ��ا�% $� !3ب 0*=�ر- ��اه آ���Iا ه*�اره ب� پ+���ا�% و -����/� $�با�%

  .  !*ا�� آ�=ا !Eاب �% $)د
   

G آت% ا��ان ئدر .�' !ال در وا�)��'، ��ا��*داران �% $��)د تا ��ا�� �> د��% در ��ال �Eا
  تح� �D�                      �)�+� �د، �3ار�% $� روز دو�)�� ت��F     .  ب� و�0د آور�د

 و ه*�)�Cر راب�ت 1981-1977ز��)�� ب�ز�)IE% ، �+اور ا�)��% پ�ز�د�� $ارت� از �ال 
   . ت=�� �ده ب�ددوش �0رج ب پدر���b، ر��b ��ا در دوران

 
 د����%  ا�' ��وه �ابG                               � رو- وب �ا�� �Hح� ا-  ب80ا�' �3ارش 

 ا��Dار ������%  آ��I  ب� 0ا- دول� آ���Iا پ�+)=اد $�ده ا�د  آ�ان ب�در ا�' �3ارش .  ا��
��  K��L از ، %�N0*=�ر- ا� Yان رژ��ا با ا�I��ت آ�NI+� G! ه و راه=ا- د�19*ات�>  ب��ا$

 ����� ه*`)ان پا 8+ار- ب� D��اه 0*=�ر- ��اهان در �Lل ه����ال در .�' !.  9�دازدب
�خ����- ب�+��ب� ا��ان  وتا$�د ب� �56 ا��ان در !*ا�� از ��وه=ا- ت�ور��E% و ادا�� - 

��اهد �د $� در آن ت���H  (.�ا��' ب*l اتY ب�د �+�(� -��در �اه آ����، �3ارش ��GW د�
  ) . د���- ارا�� ��اهد �دها- 

 
.   با @�' را ت���H �% $)د آ���Iا����b ��ا��% �+اب� راب�C/Cر ��HN �3ارش ب�ز�)IE%ب

 ا�_ا $�د $� 1972 ب� �ام $ا�����> �ا��=ا-  ���EIن ��ارداد- را با @�'1972در �ال 
��د ادا�� د ت�ا�E� C�'�@ابK ��اد آن %1� و ب� لحاظ ا��Wاد- و د�19*ات�> ده ب� ��ا��=ا- دا

 �ال=ا- پb از ��اردادتار�p �+ان داده ا�� $� در F  . %L دو��ا�� ا- با آ���Iا �دوارد رواب
  و �ا��' ب*�=ا- ات*% دا�1%��$�ب ��ا��  ا.*ال ��ا��=ا-  ه*`)ان ب� ، دول� @�'�ا��=ا-

ا$�ه با ا��ان ��3 ب� تداوم �از ا�' تج�ب� �% ت�ان ���ج� ��8� $� ����� و �.  ادا�� �% دهد
��اهد ا�E8د %�Nا� Yان و �درت رژ��ا��=ا- 1/8% ا���  ..  

 
��@�3- 30  تح��Y ا��Wاد- و �خ� ���- دول� ب�ش ��E� ب� ا��ان  ��ا�qاز L�ف د�

 تح��Y ها-  ب�+��$� �Dا�%،ها-�� ال3ا�ًا ب���رد.  ب���رد ها- �W*ا�� دو دول� �خ�اهد ب�د
s ها- آ$اد��> و ا�3ول� $�دن ه� @� ب�+�� ا��ان ��اهد ب�د $� در ا�' ��ان ا��Wاد-، ت�/�

از ا��ا��ان �=ا0� $� در ت)�)ا ��ا��'   آن بخ�1. 5�D� Y,� . .ت)=ا ��دم ا��ان آ��l $�اه)د د�د
��� �/�6د�د $�  ,�ب% ب�Eار- از Hا!�)D�ان% رژ�Y ا��N% �% دا�)د ا��ان را راه% ب�ا- ���

  .ن، ه*ا�)د د��Iات�ر�=ا- اروپا- ���% ��E� $� ب� آ�ا�% 8�و ب9ا�درژ�Y ا��ا
 

 بخ5 �اب�D!N� G ا-  ه)�ز در ��ان،  از ا�' �D� �C6�،@�ن  رژ�Y ا��ان با ا�N6ب �� $ار آ�د
 ا ��ا�F $+�رها- اروپا- ���% $� $ا�N از ��د�5 0دا ب�د، ت�اوت ب دارد و ا�' از ��دم ���ذ

 ����  ب�+����ارد ���ا���%، رژ�Y ا��ان ب� د��Iات�ر- �8دل $ا���و در $�بادر .  داردب�Eار 
ه*ا�)د رژ�Y $ا���و، رژ�Y ا��N% ��3 از L��K .   تا ب� د��Iات�ر- ها- اروپا- ���%ا��

  ها ��دم را ب� ��ابان��وه=ا�% ز�اد- از�ادر�د ه)�ز ا�N6ب ت�ده ا- ب� �درت ر��د و 
ا8�اد   ا�+ان  ا,l1( ،�% آ�)د��B رژ�Y ب� ��ابا�=ا  @)د ه3ار ���- $� ب� ه� @)د ا��وزه.(ب�uور�د

�6ا��E با Hد  در، ) ب� Hح)� - تDاه�ات آورده �% ���د دول�%تج=�3اتت=% د��% ه�E)د $� با 



 ا�دv  ب�Eاردر تDاه�ات ��$� �% $�د�د ها ه3ار ���- $� در اوا�G ا�N6ب ب� �Lر ��د �0ش
  .)ا��

 
  ا��Wاد ا��ان  و ا��ان را ب�5 از پ�5 ا�3ول� ��اهد $�د، ��ا�� �خ� ���ا�� - ب�ش،در ���ج�

 8+ار ��ا�% و ا��Wاد- ,�ب ، در .�' !ال.د �*�ده �68�ت���ا را ��د�ان ا��ان و��اب ت� را 
��اهد داد تا ب�  د�� ب�ب=ا�� ا-  %�Nا� Yد�داران رژ��ت�6 � �� �وه=ا ب�+��و � ��- ��$�ب

$� ���ج� آن @�3- 30 ��$�ب ب�+�� .  �% ا�جا�دا�N6ب%- ا��N% -ها- ا8�اD� ��%L� تث��� 
�E�� ان و در ب)د $+�دن آ�ان�دم ا��،   پا�دار. � �دن   ���جً� ا�' ��ا�� ���I! �$ اهد ب�د�� %

 .د ه�E)د��د، ��$�ب �ده و 8ا�د ت�ا�ائ% $ا8% ب�ا- بد�� آوردن !�6ق �� �ا ُاآنب�اب�در ��دم 
 ب1)د 0*=�ر- ا��N% را ب�ا-  ��ا�� ب�ش ��3 ه*`�ن ��ا�� د�I�ات=ا،با�د ت��0 دا�� $�

   .ا�� د��اهد���  ب� �E)د �درت �دت
 

  ؟با�د ��د	� 
 

  %���� �ا ا��ا��ان  ��د د�I�ا�% در ا��ان .دم ��TEل.  در د�� �ا�� ا��ان آ�)ده������@
Y��E.=ده ، وه �ات�> ب�I$� دول�% د� �ا�� Y$ار آور� �� �$�.  ب �ا� %/��LاI��آ�  �� و  د�

��د ب�ده و ه�E)د $+�رها- ,�ب% B8ا(� y�! اهان��.  ه*�اره   
 

��د را در وا�)��' �� ا�د با�د ب��I)د تا ���ذ���Iا را پ�3�8آ ا��ا��ا�% $� تاب/�� ه� @)د 
�% ب� تW*�*ات% داانا�ا در �=ا��، ������ آت% $+�ر� .��E�ش ده)د�Eرد $� �ا ب� .)�ان  ب

Y�($ %� وز اتخاذ�ا�% و ه*�' ا��ات از �' و ت� آ,از �% ��د.  ا�*�*W�8' ا�' ت�ه*�' از . �
%�Eو �)��ده �' ه lLخا� �$ �Dد. لح�$ Yاه��  .  از پا�خ% $� از ت� در�ا8� 

 
��- را  �ا اب�دا با�د ��د را ��6ا.د �از�Y $� د�I�ا�% �% ت�ا�د در ا��ان �GI ���د و �b9 د� .  

�% با�د درباره����� $)�Y، ت��W�- از آن  - @��� �� �GI ���- د�I�ا�% در ا��ان با �Iد�
Yو ب� آن باور دا��� با�� Yاز�Eب.    

  
 �Iا- آ��دول�%�ا ب،Yات�> دا��� با���Iؤ با�د ر د� GHرت @)د ا�Wاها- �ان را ب� �1% ب$ 

Yا�اس آن، هد8=ا- $�تا. رو- $ا,� ب% آور� �د را ب��ب�ا- . ����Y' �*ات/ه �دت و ب1)د �دت 
���ه   و ب�ا- ه� �> از .  ر�Y�($ Y و�|ه ا- را  راه و روش ر��دن ب� ه� �> از ا�' اهداف 

   .Yبا��  دا���و ب��ا�� ا-ها- ر��دن ب� هدف ها با�د L�ح 
 

 ،ا�Hل ��د  پb ازپ�اده $�دن  ��اهان د�I�ا�% ،  �از�ا�=ا- ?زم ا�� تاب� ه*�' روال،
% ب� آن اهداف را ��3 ب� بهدف ها- $�تاه �دت و ب1)د �دت  را ��3 �+خ~ $�ده و راه ها- د���ا

. �Lر ��اف و آ�Iار در رأس 8/ال�� ها- ��د ��ار ده)د  
 

،��و ب�  .   ب�ا- د���اب% ب� د�I�ا�%، با�د ب� اهداف و آر�ا�=ا- ��د �از�ان بخ+�Yب� ب�ا�% د�
ب� د�� آوردن د�I�ا�% در ا��ان واب��E ب� .  ��ان باور دا��� با��GI�Y ���8' آن در ا

"��   .آ���Iا ��E�، بI�� �I1% ب� .*I1�د �' و ت���"  تح��Y"�ا " ���


